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2 มาบตาพุด: 
ปัญหาร้อนทางเศรษฐกิจ  
ปัญหามลพิษของชาวบ้าน

น�น ทั้งยังรับทร�บด้วยว่�ก�รเรียกร้องของช�วบ้�นให้มีก�ร
แก้ไขปัญห�มีขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ทั้งยื่นจดหม�ยต�มขั้นตอน 
และเดินขบวนประท้วง แต่สุดท้�ยก็...ล้มเหลว และไร้ผล

ส�เหตุหลักก็เพร�ะภ�ครัฐยังคงวิตกกังวลแบบเดิมๆ 
ว�่ เสน้เลอืดใหญท่�งเศรษฐกจิของประเทศจะไดร้บัผลกระทบ
ต�มไปด้วย ทำ�ให้หนท�งที่ถูกเลือกใช้ “เยียวย�” มลพิษ 
ที่ม�บต�พุดก็หนี ไม่พ้นก�ร “ซื้อเวล�” ด้วยก�รตั้ ง 
คณะกรรมก�รศึกษ�ชุดแล้วชุดเล่� ตั้งกองทุนให้ชุมชน  
ลงโฆษณ�ว�่นกัลงทนุมธีรรม�ภบิ�ล และทำ�ธรุกจิอย�่งมคีว�ม 
รับผิดชอบต่อสังคมหรือ ซีเอสอ�ร์ (CSR–Corporate 
Social Responsibility) 

ผลพวงจ�กก�ร “หรี่ต�” ให้กับก�รบังคับใช้กฎหม�ย 
โดยเฉพ�ะกฎหม�ยผังเมือง จนทำ�ให้โรงง�นอุตส�หกรรม 
กับบ้�นพักอ�ศัยของคนในชุมชนอยู่ห่�งแค่รั้วกั้น และ 
บ�นปล�ยกล�ยเป็นคว�มเจ็บป่วยที่ไม่สิ้นสุด ขณะที่ปัญห�
มลพิษไม่ลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้น พร้อมๆ กับก�รขย�ยตัว 
ของอุตส�หกรรมหนักหล�กหล�ยประเภท 

ทำ�ให้ช�วบ้�นตัดสินใจยื่นฟ้องต่อศ�ลปกครองระยอง 
โดยศ�ลประทับรับฟ้องเมื่อวันที่ 1 ตุล�คม พ.ศ. 2550 เป็น 
คดีที่มีผู้ฟ้องเป็นช�วบ้�น 27 คน จ�ก 11 ชุมชน ที่อ�ศัยอยู่
ในพืน้ทีร่อบนคิมอตุส�หกรรมม�บต�พดุ โดยมคีณะกรรมก�ร 
สิ่งแวดล้อมแห่งช�ติเป็นผู้ถูกฟ้อง ในข้อห�ละเว้น ไม่ปฏิบัติ
ต�มหน้�ที่ในก�รประก�ศให้พื้นที่ม�บต�พุดเป็นเขตควบคุม
มลพิษ และสร�้งผลสะเทือนครั้งยิ่งใหญ่ในเวล�ต่อม�

เมื่ อทนทุกข์ จ ากมลพิษต่อไป ไม่ ไหว	 
การฟ้องร้องต่อศาลปกครองของชาวบ้าน

มาบตาพุดก็เกิดขึ้น	 จนศาลสั่งระงับ	 76	
โครงการ	และกลายเปน็ปญัหารอ้นทั้งเศรษฐกจิ	

สิ่งแวดล้อม	 และสุขภาพ	จนเป็นที่มาของกลไก	
(ชั่วคราว)	เพื่อสางปัญหาในลักษณะองค์กรอิสระ	

เปิดฉาก...ประกาศเขตควบคุมมลพิษ

ก�ร “ปิดฟ้�ด้วยฝ่�มือ” ที่ม�บต�พุด ก้�วเดินไป 
ไม่ได้อีกแล้ว เมื่อศ�ลปกครองระยองอ่�นคำ�พิพ�กษ�เมื่อ 
วันที่ 3 มีน�คม พ.ศ. 2552 ว�่ ก�รที่คณะกรรมก�รสิ่ง
แวดลอ้มแหง่ช�ตมิไิดป้ระก�ศใหท้อ้งทีเ่ขตเทศบ�ลม�บต�พดุ
และพื้นที่ข้�งเคียงเป็นเขตควบคุมมลพิษ เป็นก�รละเลยต่อ
หน�้ที่ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้�ที่
ล่�ช้� 

จึงให้คณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติประก�ศ 
ให้ท้องที่เขตเทศบ�ลเมืองม�บต�พุดทั้งหมด รวมทั้งตำ�บล 
เนินพระ ตำ�บลม�บข่� และตำ�บลทับม� อำ�เภอเมืองระยอง
ทั้งตำ�บล ตลอดจนท้องที่ตำ�บลบ้�นฉ�ง อำ�เภอบ้�นฉ�งทั้ง
ตำ�บล เปน็เขตควบคมุมลพษิ เพือ่ดำ�เนนิก�รควบคมุ ลด และ
ขจัดมลพิษต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎหม�ย โดยให้ดำ�เนินก�ร 
ให้แล้วเสร็จภ�ยใน 60 วัน นับแต่วันที่ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�2

ทั้งนี้ในร�ยละเอียดของคำ�พิพ�กษ� ยังได้อ้�งถึง
เอกส�รทั้งของร�ชก�รและเอกชน ที่ล้วนระบุตรงกันถึงปัญห�
มลพิษที่เกิดขึ้นทั้งในอ�ก�ศ คลองส�ธ�รณะ น้ำ�ทะเล และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พอย่�งชัดเจน โดยเฉพ�ะ
ร�ยง�นก�รศึกษ�จ�กมติสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะประเด็น 
เรือ่งม�บต�พดุ ขณะทีช่�วบ�้นผูฟ้อ้งคดถีอืเปน็ “ก�้วแรกของ
คว�มสำ�เร็จ” ห�กแต่ปฏิกิริย�จ�กนักลงทุนกลับตรงกันข้�ม 
โดยเรยีกรอ้งใหน้�ยกรฐัมนตรยีืน่ “อทุธรณ”์ พรอ้มกบัระบถุงึ
คว�มเสียห�ยอย่�งใหญ่หลวงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

มิติใหม่ของการต่อสู้

เชื่อแน่นอนว่� สังคมไทย 
รับรู้ถึงคว�มเดือดร้อนของช�วบ้�น
ม�บต�พุด จ.ระยอง ที่ต้องจมอยู่
กับมลพิษจ�กอุตส�หกรรมม�เนิ่น
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พยุงศักดิ์ ช�ติสิทธิผล รองประธ�นสภ�อุตส�หกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ถึงกับชี้ว่� “กรณีดังกล่�วอ�จส่ง
ผลกระทบตอ่ก�รลงทนุ และมผีลตอ่ก�รขย�ยตวัท�งเศรษฐกจิ 
และอ�จทำ�ใหเ้กดิก�รย�้ยฐ�นก�รผลติไปยงัต�่งประเทศ รวม
ทัง้จะสง่ผลกระทบตอ่คว�มเชือ่มัน่ในก�รลงทนุในภ�พรวมของ
ประเทศ เพร�ะพื้นที่นิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุดเป็นแหล่ง
อุตส�หกรรมขน�ดใหญ่ มีร�ยได้สูงถึง 1.1 ล้�นล้�นบ�ท/ปี 
คิดเป็น 11% ของจีดีพีของประเทศ รวมทั้งมีก�รจ้�งง�นกว�่ 
1 แสนอัตร�”3 และยืนยันด้วยว�่ “ปัญห�มลพิษที่เกิดขึ้นไม่
ไดร้นุแรงจนน�่วติก เนือ่งจ�กบรษิทัทีม่�ลงทนุสว่นใหญใ่นนคิม
อุตส�หกรรมม�บต�พุด มีม�ตรฐ�นที่สูงพอ”4

ดร.เดชรัต สุขกำ�เนิด อ�จ�รย์คณะเศรษฐศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ให้มุมมองแง่บวกของก�รปฏิบัติ
ต�มคำ�พิพ�กษ�ว่� “ก�รประก�ศเขตควบคุมมลพิษ จะช่วย
ใหภ้�คสว่นต่�งๆ ของสงัคม ทัง้ภ�ครฐั เอกชน และประช�ชน 
ไดม้กีลไกก�รทำ�ง�นรว่มกนั เพือ่ชว่ยกนัควบคมุและลดมลพษิ
ภ�ยในพื้นที่ และมีขั้นตอนก�รทำ�ง�นที่เป็นระบบม�กขึ้น”5 
และยังถือเป็น “โอก�ส” ที่จะยกระดับม�ตรฐ�นสิ่งแวดล้อม
และสุขภ�พของคนในจังหวัดระยอง นำ�ม�สู่ก�รลงทุนด้�น
เทคโนโลยีสะอ�ดในทุกอุตส�หกรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อก�รค้� 
ในเวทีโลก6

ในที่สุด อภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ น�ยกรัฐมนตรี ในฐ�นะ 
ประธ�นคณะกรรมก�รสิง่แวดลอ้มแหง่ช�ต ิกอ็อกม�เปดิเผย
ในวันที่ 16 มีน�คม พ.ศ. 2552 ว�่ที่ประชุมฯ มีมติเป็น
เอกฉันท์ว่�ให้ประก�ศพื้นที่นิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุดเป็น
เขตควบคุมมลพิษ แต่จะยื่นอุทธรณ์ในประเด็นที่ยืนยันว่� 
หนว่ยง�นรฐัไมไ่ดล้ะเลยตอ่ก�รปฏบิตัหิน�้ทีเ่รือ่งก�รประก�ศ
เขตควบคุมมลพิษต�มที่ศ�ลพิพ�กษ� ทั้งยังชี้ชัดด้วยว่�  
“ก�รประก�ศเขตควบคุมมลพิษ เพื่อให้ส�ม�รถแก้ปัญห� 
สิ่งแวดล้อมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น ไม่ได้มีผลเพื่อ 
ต่อต้�นธุรกิจ และธุรกิจต้องเค�รพเรื่องก�รรักษ�ม�ตรฐ�น 
สิ่งแวดล้อม และต้องทำ�ให้ชุมชนไม่เดือดร้อนด้วย และไม่คิด
ว่�จะทำ�ให้เสียบรรย�ก�ศก�รลงทุน”7

ดาบสอง...ฟ้องระงับ	76	โครงการ

หลังก�รประก�ศให้พื้นที่ม�บต�พุดและบริเวณใกล้
เคียงเป็นเขตควบคุมมลพิษต�มคำ�พิพ�กษ�ของศ�ลปกครอง
ระยอง ภ�คเอกชนยงัคงใหส้มัภ�ษณถ์งึผลกระทบตอ่ก�รลงทนุ 
พร้อมยกตัวเลขหลักแสนล้�นเป็นค่�เสียห�ย โดยมีร�ยง�น
พเิศษในหน�้เศรษฐกจิของหนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั ตัง้คำ�ถ�มในเชงิ
ไม่เห็นด้วยกับก�รประก�ศเขตควบคุมมลพิษของรัฐบ�ล8

สฤณี อ�ชว�นันทกุล นักวิช�ก�รอิสระ เขียนถึงเรื่องนี้
ว่� “ถ้�ภ�คอุตส�หกรรมในนิคมฯ มี ‘คว�มรับผิดชอบ 

ต่อสังคม’ หรือ ‘ซีเอสอ�ร์’ อย่�งแท้จริงต�มที่ชอบโฆษณ�  
ก็ควรมองว่�คดีนี้นับเป็น ‘โอก�ส’ ที่จะแสดงคว�มจริงใจให้
ปร�กฏ ด้วยก�รอุทิศทุน เวล� และคว�มเชี่ยวช�ญ ม�ช่วย
ช�วบ้�นและหน่วยง�นส่วนท้องถิ่นจัดทำ�แผนลดมลพิษ ต�ม
หลักซีเอสอ�ร์ที่ดี ซึ่งมีหัวใจอยู่ที่ก�รร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่�ย ไม่ใช่นั่งเฉยๆ รอดู ‘น้ำ�ย�’ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รอเวล�ที่จะชี้นิ้วสมน้ำ�หน้�ในภ�ยหลัง ปล่อยให้
ช�วบ้�นผู้เดือดร้อนต้องทุกข์ระทมต่อไป”9

อย่�งไรก็ต�ม ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
จ.ระยอง เรง่เดนิหน้�จดัทำ�แผนลดและขจดัมลพษิ ในอกีด้�น
หนึ่งคือ ก�รอนุมัติโครงก�รก่อสร้�งอุตส�หกรรมแห่งใหม่  
ยังคงเดินหน้�ไปพร้อมกัน โดยเฉพ�ะก�รถมทะเลเพื่อสร้�ง
ท�่เรอื และคลงัเกบ็ส�รเคมบีนพืน้ทีก่ว�่พนัไร ่ขณะทีอ่บุตัเิหตุ
จ�กส�รเคมีรั่วถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตยังคงปร�กฏให้เห็น

เมื่อเสียงเรียกร้องให้ชะลอก�รลงทุนครั้งใหม่ เพื่อ
ใหก้�รจดัทำ�แผนลดและขจดัมลพษิเริม่ตน้นบัหนึง่ ไรก้�รตอบ
สนอง ก�รเคลื่อนไหวของช�วบ้�นม�บต�พุดจึงมีขึ้นอีกครั้งที่
ศ�ลปกครองกล�ง เมื่อ 19 มิถุน�ยน 2552 โดยสม�คม 
ตอ่ต�้นสภ�วะโลกรอ้นและช�วบ�้นในพืน้ทีม่�บต�พดุ บ�้นฉ�ง 
ยื่นฟ้องหน่วยง�นของรัฐ 8 แห่ง ที่อนุญ�ตให้มีก�รก่อสร้�ง
หรือขย�ยโรงง�นในพื้นที่ม�บต�พุด โดยไม่ปฏิบัติต�มม�ตร� 
67 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และกฎหม�ยสุขภ�พ 
แห่งช�ติ พ.ศ. 2550 หรือกระทำ�ก�รโดยไม่ครบถ้วนต�มที่
กฎหม�ยบัญญัติ 3 ประก�รคือ

1. ไม่ทำ �ก�รศึกษ�หรือประเมินผลกระทบ 
ด้�นสุขภ�พ

2. ไม่จัดให้มีกระบวนก�รรับฟังคว�มคิดเห็นจ�ก
ประช�ชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน

3.  ไม่ให้องค์กรอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
องค์ก�รเอกชนด้�นสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ 
และผู้แทนสถ�บันอุดมศึกษ�ที่จัดก�รศึกษ�
ด้�นสิ่งแวดล้อม หรือทรัพย�กรธรรมช�ติ 
หรือด�้นสุขภ�พ ให้คว�มเห็นประกอบก่อนมี
ก�รดำ�เนินก�รโครงก�รต่�งๆ 

ศรีสุวรรณ จรรย� กรรมก�รสิ่งแวดล้อม สภ�
ทน�ยคว�มแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ยื่นฟ้องร้องครั้งนี้
ระบุว่� “ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2550 ประก�ศใช้เป็นต้นม� 
ถึงปัจจุบัน เพียง 1 ปี 9 เดือนเศษ แต่สำ�นักง�นนโยบ�ย 
และแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย 
คณะกรรมก�รผู้ชำ�น�ญก�ร (คชก.) ได้เห็นชอบร�ยง�น 
ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ ในพื้นที่
ม�บต�พุด บ้�นฉ�ง และใกล้เคียงไปแล้วกว่� 76 โรงง�น”10
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ขณะที่ภ�คเอกชนกลุ่มอุตส�หกรรมปิโตรเคมี สภ�
อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย เดินหน้�ลงโฆษณ�ชี้แจงเรื่อง
ก�รดูแลสิง่แวดล้อมในพื้นทีม่�บต�พุด11 และยืนยันว่�ระยอง
ตดิอนัดบัเมอืงน�่อยู ่คณุภ�พน้ำ�ทัง้ช�ยทะเลและน้ำ�คลองดขีึน้
กว�่แตก่อ่น...อตัร�ก�รเกดิโรคมะเรง็กต็่ำ�กว�่เกณฑเ์ฉลีย่ของ
ประเทศ...จงึไมอ่�จสรปุไดอ้ย�่งชดัเจนว�่ คณุภ�พสิง่แวดลอ้ม
และสขุอน�มยัของประช�ชนในจงัหวดัระยอง ไดร้บัผลกระทบ
ที่เกิดจ�กอุตส�หกรรมในพื้นที่12

ในที่สุด นักลงทุนในพื้นที่ม�บต�พุดก็ต้อง “ช็อค”  
อีกครั้ง เมื่อศ�ลปกครองกล�งมีคำ�พิพ�กษ�เมื่อวันที่ 30 
กนัย�ยน 2552 ว�่พเิคร�ะหข์อ้เทจ็จรงิแลว้รบัฟงัไดว้�่ ปญัห�
มลพษิในพืน้ทีม่�บต�พดุ สง่ผลกระทบตอ่ชมุชนอย่�งตอ่เนือ่ง 
และสถ�นก�รณ์ของปัญห�มลพิษมีแนวโน้มรุนแรงม�กขึ้น  
จึงมีเหตุจำ�เป็น และเป็นก�รยุติธรรม สมควรต�มหลัก
นิติธรรม ที่จะสั่งระงับโครงก�รหรือกิจกรรม 76 โครงก�ร 
ไว้เป็นก�รชั่วคร�ว เพื่อให้เป็นไปต�มบทบัญญัติม�ตร� 67 
วรรคสองของรัฐธรรมนูญ

นับจ�กนั้นม� ภ�คเอกชนทั้งก�รนิคมอุตส�หกรรม 
แห่งประเทศไทย และสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย  
ก็ด�หน้�กันให้สัมภ�ษณ์ถึงคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นในทิศท�ง
เดยีวกนัว�่ ...ภ�คเอกชนสบัสน นกัลงทนุมคีว�มเชือ่มัน่ลดลง 
อ�จทำ�ให้ก�รลงทุนชะลอตัว ผู้ประกอบก�รอ�จย้�ยฐ�นก�ร
ผลิตไปประเทศอื่น อ�จส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงก�รขย�ยตัว
ท�งเศรษฐกิจ และก�รจ้�งง�นในอน�คต อย่�งไรก็ต�ม  
คำ�พิพ�กษ�จ�กศ�ลปกครองกล�งครั้งนี้ ไม่ต่�งอะไรกับก�ร  
“ตีแสกหน้�” นักลงทุน โดย สฤณี อ�ชว�นันทกุล เรียกสิ่งที่
เกิดขึ้นว่� “ภาวะซีเอสอาร์ล้มเหลว”13

ม�บต�พุด...จึงหวนกลับม�เป็นข่�วพ�ดหัวบนหน้�
หนงัสอืพมิพอ์ย่�งตอ่เนือ่งอกีครัง้ และถงึขัน้ตดิอนัดบัข่�วเดน่
ในรอบปี 2552 ของสื่อหล�ยสำ�นักอย�่งง่�ยด�ย 

กลับมานับหนึ่งกันใหม่ที่มาบตาพุด

ท�่มกล�งคว�ม “ระส่ำ�ระส�ย” ของนกัลงทนุ พรอ้มๆ 
กบัก�รออกม�ระบถุงึตวัเลขค�่เสยีห�ยทีส่งูขึน้เรือ่ยๆ จนทำ�ให้
กอรป์ศกัดิ ์สภ�วส ุรองน�ยกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ ซึง่รบัหน�้ที่
แก้ไขปัญห�ม�บต�พุด ต้องออกม�บอกว่� “ผมอย�กจะ
ขอร้องให้ภ�คเอกชนควรเลิกนำ�ตัวเลขคว�มเสียห�ยม�พูดกัน
ได้แล้วว่�เสียห�ยกันเท่�ไหร่ แต่ต่อให้คว�มเสียห�ยมัน 
ม�กแค่ไหน ห�กเร�ต้องสูญเสียชีวิตคนแม้เพียงคนเดียว  
มันก็ไม่คุ้ม”14

ด้�น อภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ ในฐ�นะน�ยกรัฐมนตรี 
ก็เดินหน้�ห�ท�งออกด้วยก�รให้โครงก�รที่ได้รับอนุมัติก่อน 
ก�รประก�ศใชร้ฐัธรรมนญู ป ีพ.ศ. 2550 ยืน่อทุธรณต์อ่ศ�ล

ปกครองเป็นร�ยๆ ไป พร้อมกับเร่งทำ�กระบวนก�รคู่ขน�น 
ต�มม�ตร� 67 ของรัฐธรรมนูญ โดยแต่งตั้ง น�ยอ�นันท์  
ปนัย�รชุน อดตีน�ยกรัฐมนตร ีให้เปน็ประธ�นคณะกรรมก�ร
แก้ไขปัญห�ก�รปฏิบัติต�มม�ตร� 67 วรรคสองของ
รฐัธรรมนญูแหง่ร�ชอ�ณ�จกัรไทย หรอืคณะกรรมก�ร 4 ฝ�่ย 
ประกอบด้วยภ�คประช�ชน นักวิช�ก�ร เอกชน และภ�ครัฐ 
เพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผล 
กระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ และร�ยง�นผลกระทบด้�น
สขุภ�พ หรอืเอชไอเอ รวมทัง้ก�รรบัฟงัคว�มเหน็ของประช�ชน

เพียงวันเดียวก่อนขึ้นปีใหม่ 2553 ประก�ศกระทรวง
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำ�หนดหลักเกณฑ์ 
วิธีก�ร ระเบียบปฏิบัติ และแนวท�งจัดทำ�ร�ยง�นก�ร
วิเคร�ะห์ผลกระทบสำ�หรับโครงก�ร หรือกิจก�รที่อ�จก่อให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชนรุนแรง ทั้งด้�นคุณภ�พสิ่งแวดล้อม 
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสุขภ�พ ซึ่งเป็นผลง�นของคณะ
กรรมก�ร 4 ฝ่�ย ก็ได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� ในวันที่  
30 ธันว�คม 2552 โดยมีภ�คเอกชนข�นรับ เพร�ะทำ�ให้ 
มีแนวท�งปฏิบัติที่ชัดเจน

องค์กรอิสระ	(เฉพาะกาล)	 
กลไกสางปัญหามาบตาพุดชั่วคราว	

พอถึงต้นปี มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 มกร�คม พ.ศ. 
2553 ก็เห็นชอบต่อก�รจัดตั้งองค์กรอิสระ (เฉพ�ะก�ล) 
ทำ�ง�นภ�ยใต้ (ร่�ง) ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วย 
“การประสานงานการใหค้วามเหน็ขององคก์รอสิระในโครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
พ.ศ....”15 เพื่อให้กระบวนก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตร� 67 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญมีเครื่องมือครบถ้วนสมบูรณ์  
คอื ประก�ศของกระทรวงทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้ม
เรื่องก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ ก�ร
รับฟังคว�มคิดเห็นของประช�ชน และก�รได้คว�มเห็นจ�ก
องค์กรอิสระ สำ�หรับอน�คตองค์กรอิสระนี้จะมีกฎหม�ย 
ขึ้นม�รองรับ โดย ครม. ได้อนุมัติร่�ง พ.ร.บ.เรื่องนี้ ส่งให้ 
สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกฤษฎกี� กอ่นทีจ่ะเสนอสู ่สภ�ผูแ้ทน
ร�ษฎรต่อไป

ในร่�งระเบียบนี้ กำ�หนดให้มีคณะกรรมก�รประส�น
ง�นก�รให้คว�มเห็นขององค์กรอิสระ หน้�ที่สนับสนุนให้คำ�
ปรกึษ� แนะนำ� และชว่ยเหลอืก�รดำ�เนนิก�รขององคก์รอสิระ 
แตต่อ้งไมข่ดัแยง้กบัคว�มเปน็อสิระในก�รดำ�เนนิง�น โดยเริม่
แรกคณะกรรมก�รฯ จะประก�ศให้องค์กรเอกชน ซึ่งประสงค์
จะรว่มกนัจดัตัง้เปน็องคก์รอสิระแจง้ร�ยชือ่เพือ่เข�้รว่มประชมุ 
ทำ�คว�มตกลงก�รจัดตั้งองค์กรอิสระ รวมถึงแจ้ง ครม. เพื่อ
ประก�ศก�รจัดตั้งองค์กรอิสระภ�ยในเวล� 60 วัน นับแต่ 
วันที่มีก�รแต่งตั้งกรรมก�รครบ 
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สำ�หรับโครงก�รหรือกิจกรรม ซึ่งต้องส่งให้องค์กร
อิสระให้คว�มเห็นนั้น ประกอบด้วย ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผล 
กระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคว�มเห็นของคณะกรรมก�ร 
ผู้ชำ�น�ญก�ร และสรุปส�ระสำ�คัญของม�ตรก�รป้องกันและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมก�รประส�นง�น 
กับองค์กรอิสระเพื่อติดต�มก�รพิจ�รณ�ใหค้ว�มเห็น ใหเ้สรจ็
ภ�ยใน 60 วัน นับแต่วันได้รับข้อมูล จ�กนั้นให้จัดส่งไป 
ยังหน่วยง�นของรัฐที่รับผิดชอบหรือเป็นผู้อนุญ�ตเพื่อนำ�ไป
ประกอบก�รพิจ�รณ�

จุดเปลี่ยนของการพัฒนา

ปัญห�ที่เกิดขึ้นกับชุมชนในพื้นที่ม�บต�พุด จ.ระยอง 
ตลอดระยะเวล�หล�ยสิบปีสะท้อนให้เห็นถึงก�รพัฒน�ที่ 
ก้�วเดินไปบนเส้นท�งที่ใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ สิ่งแวดล้อม 
และสขุภ�พของผูค้นในชมุชนรอบข�้ง ใหเ้ปน็ตน้ทนุ “ร�ค�ถกู” 
อย่�งชัดเจนที่สุด

คว�มพังพิน�ศท�งเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในวันนี้ คงย�ก 
ที่จะปฏิเสธว่� ล้วนถูกสะสมม�จ�กก�รปล่อยปละละเลยให้ 
ช�วบ้�นต้องทนทุกข์กับปัญห�มลพิษอย่�งแสนส�หัส เพร�ะ
คว�มกลัวที่ “ล�้หลัง” และ “ไร้เหตุผล” ว�่จะเกิดผลกระทบ
ต่อนักลงทุน

ม�บต�พดุถกูหยบิยกใหเ้ปน็ตวัอย�่งดทีีส่ดุทีส่ะทอ้นถงึ
คว�ม “พกิลพกิ�ร” ของเมอืงไทยอย�่งเลีย่งไมพ่น้ โดย โธมสั 
ฟุลเลอร์ จ�กนิวยอร์กไทม์ส/ไอเอชที ได้ระบุว�่ “คดีฟ้องร้อง
หนนีม้คีว�มหม�ยตอ่สงัคมไทยม�กกว�่ฟอ้งรอ้งปกตธิรรมด� 
เพร�ะเป็นคดีตัวอย่�งที่โดดเด่นและเป็นอรุณรุ่งของวันใหม่  
ยุคใหม่ของก�รพัฒน�ประเทศ ซึ่งห�ได้ย�กยิ่งในสังคมที่ก�ร 
ฟ้องร้องดำ�เนินคดีเพื่อสร้�งบรรทัดฐ�นท�งกฎหม�ยไม่ได้รับ

คว�มนยิมเหมอืนก�รปดิถนน
ประท้วง...กรณีนี้คงจะทำ�ให้ 
ก�รรกัษ�ชวีติและสิง่แวดลอ้ม 
เปน็ “ตน้ทนุ” ทีจ่ำ�เปน็สำ�หรบั
โครงก�รธุรกิจใดๆ ต่อไปใน
อน�คต ทำ�ให้สังคมไทยห�ย
พิกลพิก�รไปได้อีกส่วนหนึ่ง 
และทำ�ให้ชีวิตไม่ใช่ผักไม่ใช่
ปล�อีกต่อไป”16

ส่วนทิศท�งก�รลงทุน
ในพื้นที่ม�บต�พุดจะก้�วเดิน
ไปเช่นไร เอกนิติ นิติทัณฑ์- 
ประภ�ส ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก
นโยบ�ยเศรษฐกิจมหภ�ค 
สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง 
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(สศค.) กล่�วชัดเจนว�่ “ทิศท�งเศรษฐกิจประเทศไทยจ�กนี้
ถงึจดุเปลีย่น เพร�ะนกัลงทนุในกลุม่อตุส�หกรรมหนกัจะทยอย
ถอนก�รลงทนุ เพือ่ไปยงัประเทศทีต่อ้งก�รแทน สอดคลอ้งกบั
ทิศท�งก�รเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่เน้นก�รดูแลสิ่ง
แวดลอ้ม และมุง่ห�อตุส�หกรรมสเีขยีว อตุส�หกรรมสะอ�ด 
พลังง�นทดแทน อุตส�หกรรมเกษตร”17

ดเูหมอืนว�่ อภสิทิธิ ์เวชช�ชวีะ ในฐ�นะน�ยกรฐัมนตรี
ที่เข้�ม�รับผลพวงจ�กมลพิษที่ม�บต�พุดแบบเต็มๆ ตลอด
ระยะเวล�หนึ่งปีที่ผ่�นม� ได้บทสรุปที่ชัดเจนว่� “กรณี
ม�บต�พุดนั้น ไม่มองในแง่กฎหม�ยเท่�กับคว�มไม่ไว้ว�งใจ 
คว�มไม่เชื่อถือของชุมชนในท้องถิ่นที่มีต่อภ�คอุตส�หกรรม  
ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่�ส่วนหนึ่งเกิดจ�กภ�ครัฐ ภ�คธุรกิจเอกชน 
...ก�รไม่ยึดต�มแผนผังเมืองดั้งเดิม ละเลยโดยไม่มีเหตุผล 
ทีด่ ีสดุท�้ยกแ็กไ้ขย�ก จ�กนีไ้ปตอ้งตัง้ใจพฒัน�เศรษฐกจิและ
อตุส�หกรรมทีส่มดลุ ยัง่ยนื ไมม่กัง่�ย ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�น
กรอบกติก�ต้องเข้มงวดม�กขึ้น อย่�ไปคิดถึงท�งลัด สะดวก 
รวดเร็ว และกลับม�ทำ�ล�ยศักยภ�พทุกฝ่�ย”18

ลุงน้อย ใจตั้ง วัย 70 ปี ช�วม�บต�พุดขน�นแท้ 
ที่ผ่�นก�รเวนคืนบ้�นอยู่อ�ศัยเพื่อเปิดท�งให้กับโรงง�นถึง  
2 ครั้ง 2 คร� และต้องสูญเสียคนในครอบครัวด้วยโรคมะเร็ง
คนแล้วคนเล่� พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ว่� “เมื่อช�วบ้�น 
อยู่ไม่ได้ แล้วโรงง�นจะอยู่ได้ยังไง”19

คงไม่มีใครกล้�ปฏิเสธอีกต่อไป เพร�ะคงไม่มีพื้นที่ 
แห่งไหนยอม “สังเวย” ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับก�ร
พัฒน�เช่นเดียวกับม�บต�พุดอีกแล้ว
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