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นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ผู้เขียน มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ้างอิง หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑๑๕๓๘    
 คอลัมน์กระแสทรรศน์

คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ได้มีคำสั่ง 
ให้บรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีให้ระงับโครงการ หรือกิจกรรมซึ่งได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐรวม ๘ แห่ง 
ให้ดำเนินการในพื้นที่มาบตาพุด บ้านฉาง และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๗๖ โครงการไว้
เป็นการชั่วคราวเป็นข่าวที่เรียกได้ว่าสามารถเขย่าหัวใจทศกัณฑ์ได้เลยทีเดียว เพราะ
ความเสียหายของภาคเอกชนครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก 

และนี่เป็นครั้งที่ ๒ แล้วสำหรับมาบตาพุด ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ ๓ มีนาคมปีนี้ 
ศาลปกครองระยองได้สั่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศให้มาบตาพุด
และอีกหลายตำบลในระยองเป็นเขตควบคุมมลพิษ

นับเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ 
สิง่แวดลอ้มของประเทศไทย กลา่วคอื ประชาชน         
มยินิยอมใหร้ฐัจดัการสิง่แวดลอ้มในวธิทีีร่ฐัเลอืก 
แต่เพียงฝ่ายเดียว (กรณีศาลปกครองระยอง)  
มิยินยอมให้รัฐเดินหน้าการพัฒนาแบบ “เงินมาก่อน 
สิ่งแวดล้อมเอาไว้ทีหลัง”(กรณีศาลปกครอง 
กลาง) ปรากฏการณ์น้ีอาจจะเปิดศักราชใหม่ของ
การผลักดันการจัดการส่ิงแวดล้อมซ่ึงเท่าท่ีผ่านมา 

* นางสาวจุฬารัตน์ ยะปะนัน นิติกร กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย รวบรวม.
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เป็นแต่เพียง “เสือกระดาษ” ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ผู้เขียนไม่ใช่คนสุดโต่ง  
แตใ่นกรณนีีน้า่จะมกีระบวนการเจรจาเพือ่หาทางออกรว่มกนัได ้แตใ่นฐานะทีท่ำวจิยั
ดา้นสิง่แวดลอ้มมายาวนานอยากจะบอกเหมอืนกนัวา่ สำหรบัชาวบา้นทีรู่ส้กึวา่ตวัเอง 
กำลังตายผ่อนส่งอยู่ทุกวัน มันนานเกินรอแล้วที่จะให้รัฐบาลเข้ามาดูแลสิ่งแวดล้อม 
อยา่งจรงิจงัเสยีท ีเราไมค่วรเอาชวีติของคนไปแลกกบัการพฒันาเศรษฐกจิ ซึง่ทีจ่รงิแลว้ 
หากจัดการดี ๆ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตก็ไปด้วยกันได้ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สะสมพอกพูนมากขึ้นทุกวัน และดูเหมือนไม่มีมาตรการ 
ที่เห็นผล ได้ผลักดันให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบใช้กระบวนการยุติธรรมผ่าน 
ศาลปกครองเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

บทเรียนที่ได้จากคดีมาบตาพุดทั้ง ๒ คดี ก็คือ การวางแผนที่ไม่สมดุล ไม่ให้ 
ความสำคญัตอ่สิง่แวดลอ้ม และขาดการตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมาตรการทีก่ำหนดไว ้
ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมหาศาล  
ในขณะทีแ่ผนพฒันาชายฝัง่ทะเลตะวนัออกวาดภาพอตุสาหกรรมไทยไวอ้ยา่งโชตชิว่ง
ชัชวาล แต่ปรากฏว่าการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ 
สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๓๕ กลบัไมส่ามารถแกไ้ขปญัหา 
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕  
มีช่องโหว่ที่สำคัญที่ยังมิได้นำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้อย่างเต็มที่ แม้ว่า 
สงัคมไทยจะยอมรบัหลกัการผูก้อ่มลพษิเปน็ผูจ้า่ยมานานกวา่ ๒ ทศวรรษแลว้ แตก่ลบัมี 
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักสำหรับใช้ดำเนินการตามหลักการนี ้
น้อยมาก พูดตรง ๆ ก็คือ ผู้ปล่อยมลพิษใหญ่ ๆ ยังไม่ได้จ่ายค่ามลพิษตาม พ.ร.บ. 
ฉบับนี้เลย 

พ.ร.บ. ฉบับนี้กำหนดเครื่องมือไว้อย่างเดียว คือ ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 
ซึง่ไมส่ามารถกำกบัมลพษิทางอากาศ และนำ้เสยีจากโรงงานได ้จะตอ้งอาศยัเครือ่งมอื 

การวางแผนที่ ไม่สมดุล ไม่ ให้ความสำคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และขาดการติดตามให้มีการปฏิบัติ 
ตามมาตรการที่กำหนดไว้ ในรายงานผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่าง 
มหาศาล ในขณะที่แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก 
วาดภาพอุตสาหกรรมไทยไว้อย่างโชติช่วงชัชวาล
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เศรษฐศาสตร์อื่น ๆ ที่หลากหลายมากกว่านี้ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงผลักดันให้
มีการจัดทำร่าง พ.ร.บ.เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นี้เป็นวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมของผู้ปล่อยมลพิษแต่เนิ่น ๆ เป็นภาษีที่ออกแบบให้ผู้ที่ก่อมลพิษน้อยก็จ่าย
ภาษีน้อย แม้ว่าโรงงานจะปล่อยมลพิษตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ก็ยังต้องจ่ายภาษีอยู่ 
วิธีนี้จะทำให้โรงงานมีความพยายามที่จะลดการปล่อยมลพิษให้น้อยลง 

ความแตกตา่งระหวา่ง พ.ร.บ. ฉบบักอ่น ๆ  กบัรา่ง พ.ร.บ. ฉบบันีก้ค็อื ไดก้ำหนด 
ใหน้ำเงนิ ทีไ่ดจ้ากการจดัเกบ็ภาษเีขา้กองทนุเพือ่ใชใ้นการพฒันาสิง่แวดลอ้มและชมุชน  
ซึ่งเงินที่จัดเก็บได้จะไม่กลับไปที่กระทรวงการคลัง โดยขณะนี้แผนงานสร้างเสริม 
การเรยีนรูก้บัสถาบนัอดุมศกึษาไทยเพือ่การพฒันานโยบายสาธารณะทีด่ ี(นสธ.) รว่มกบั 
สำนกังานเศรษฐกจิการคลงั และกรมโรงงาน ไดร้ว่มดำเนนิการรา่ง พ.ร.ฎ.ภาษมีลพษิ 
ทางอากาศ ภายใต้ร่าง พ.ร.บ.เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และขณะนี้อยู่ในขั้นตอน 
สุดท้ายแล้ว 

สำหรับข้อเสนอของภาคเอกชนที่จะให้มีกองทุนมาช่วยผ่อนปรนภาระของ 
ภาคเอกชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้น ก่อให้เกิดคำถามตามมาว่าเงินกองทุน 
จะมาจากไหน ทำไมต้องเอาภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายในเรื่องที่ภาคเอกชน 
ต้องดูแลตัวเองอยู่แล้ว 

นอกจากน้ี ข้อเสนอท่ีจะให้มีการจัดต้ังกองทุนแสนล้านมาเยียวยาโครงการน้ี 
ก็ไม่ชัดเจนว่าจะไปเยียวยาอะไร น่าจะเยียวยาประชาชนและชุมชนเสียมากกว่า  
และไม่มีความชัดเจนว่าเหตุผลของการของบประมาณแสนล้านจากเงินภาษีของ 
ประชาชน (หรอืเงนิกูท้ีป่ระชาชนตอ้งใชค้นื) คอือะไร เพราะโครงการทัง้หลายลว้นเปน็ 
ของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้น ซึ่งน่าจะมีระบบดูแลสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว และถ้ามีรายงาน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ดีอยู่แล้ว ก็เพียงแต่ทำรายงานผลกระทบต่อสุขภาพ  
(HIA) เพิ่มเติมเท่านั้น 

แต่ใน ร่าง พ.ร.บ. ที่ได้กล่าวไปแล้วระบุไว้ว่า หากเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
กจ็ะมกีองทนุเพือ่เยยีวยาสิง่แวดลอ้มและชมุชน ถา้ปญัหาทีเ่กดิในมาบตาพดุในปจัจบุนั 

สำหรับข้อเสนอของภาคเอกชนที่จะให้มีกองทุน
มาช่วยผ่อนปรนภาระของภาคเอกชนด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมนั้น ก่อให้เกิดคำถามตามมาว่าเงินกองทุน
จะมาจากไหน ทำไมต้องเอาภาษีของประชาชนไปใช้จ่าย
ในเรื่องที่ภาคเอกชนต้องดูแลตัวเองอยู่แล้ว
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ต้องการเงินทุนไปลดมลพิษให้กับบริษัทที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้สิ่งแวดล้อม 
สามารถรองรบัโรงงานใหมท่ีร่ฐัไดอ้นญุาตใหต้ัง้ขึน้ รฐักส็ามารถใชร้า่ง พ.ร.บ. ฉบบันีไ้ด ้
ถึงแม้ว่าเงินที่รัฐต้องจ่ายออกไปก่อนจะทำให้กองทุนขั้นต้นติดลบ เนื่องจากยังไม่ได้ 
เริ่มเก็บภาษีก็ตาม แต่เมื่อมีการจัดเก็บภาษีมลพิษอากาศแล้ว รัฐก็จะต้องนำภาษีที่ 
จัดเก็บได้มาทยอยจ่ายคืนเงินกองทุนที่ยืมไป วิธีนี้ประชาชนก็ไม่ต้องไปแบกรับภาระ 
ดา้นสิง่แวดลอ้มใหก้บัโรงงาน ภารกจิเรง่ดว่นสำหรบัรฐัในเวลานี ้นอกจากจะตอ้งเรง่ทำ 
HIA แลว้ ยงัตอ้งเรง่บงัคบัใช ้รา่ง พ.ร.บ. ฉบบันีโ้ดยดว่น เพราะรา่ง พ.ร.บ. ฉบบันีจ้ะเปน็ 
เหมือนทางออกสำหรับรัฐในอนาคต 

น่าแปลกที่ว่าแม้สิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ และเป็นระบบ 
ธรรมชาติที่เกื้อหนุนการดำรงชีพอยู่ทุกวันทุกเวลา แต่มนุษย์เรากลับให้ความสำคัญ 
ตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยกวา่ทีค่วรจะเปน็ ในการทำโพลเกีย่วกบัปญัหาสำคญั ๆ  ทีป่ระชาชน 
(ที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง) ให้ความสนใจ ประเด็นสิ่งแวดล้อมมักจะเป็นประเด็น 
สำคัญลำดับสุดท้ายตามหลังปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ปัญหาปากท้อง 
มกัเปน็ประเดน็ทีป่ระชาชนใหค้วามสำคญัมากทีส่ดุ ทัง้นี ้เพราะผลกระทบจากปญัหา 
สิ่งแวดล้อมมักจะใช้เวลาในการสะสมยาวนาน กว่าจะรู้ตัวก็แก้ไขไม่ทันหรือกว่าจะ 
รู้ตัวก็ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการแก้ไข หรือต้องรอจนเกิดความขัดแย้ง  
เผาโรงงานหรือใช้คำสั่งศาลระงับการดำเนินการ 

คดมีาบตาพดุตอกยำ้ใหร้ฐัรวมทัง้ผูท้ีไ่มส่นใจสิง่แวดลอ้ม เขา้ถงึความจรงิทีว่า่ 
ปัญหาส่ิงแวดล้อม (หากไม่ใส่ใจ) จะกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้เหมือนกัน 

จะล้อมคอกกันอย่างไรก็รีบทำเถอะ ขอแต่อย่าให้ภาระไปตกกับประชาชน
ผู้เสียภาษีก็แล้วกัน!! 

น่าแปลกที่ว่าแม้สิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตมนุษย์ และเป็นระบบธรรมชาติท่ีเก้ือหนุนการดำรงชีพ 
อยู่ทุกวันทุกเวลา แต่มนุษย์เรากลับให้ความสำคัญ 
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าที่ควรจะเป็น




