บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการวิ จัยนี้ มี วั ต ถุ ประสงค เ พื่ อ มุ ง สะท อ นให เ ห็ นถึ ง ประเด็ นป ญ หาการปนเป อ นของ
สารเคมีในดินและน้ําใตดินในประเทศไทยที่ยังไมมีการดําเนินการแกปญหาที่เปนระบบทั้งในเชิง
นโยบายหรือมาตรการที่เปนรูปธรรม โดยไดหยิบยกตัวอยางกรณีปญหาที่เกิดขึ้น 4 กรณีศึกษา
ไดแก (1) การปนเปอนของสารอินทรียไอระเหย (Volatile Organic Compounds, VOCs) ในน้ําใต
ดินบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลําพูน (2) การปนเปอนของสารแคดเมีย มในตะกอน
ดิ น บริ เ วณลุ ม น้ํ า แม ต าว อ.แม ส อด จ.ตาก (3) การประกอบกิ จ การฝ ง กลบขยะกากของเสี ย
อุตสาหกรรมของบริษัทเบตเตอรเวิลดกรีน จ.สระบุรี และ (4) การประกอบกิจการฝงกลบขยะชุมชน
ของสํานักงานกรุงเทพมหานคร ณ แหลงฝงกลบ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งทั้ง 4 กรณีศึกษา
ดังกลาว คณะผู ศึก ษาไดทําการศึก ษาทบทวนสภาพปญ หาที่เ กิด ขึ้นจริ งในแต ละกรณี วิเ คราะห
มาตรการดานตางๆ ที่เ กี่ยวข องกับปญหาการปนเปอนดินและน้ําใตดินว าเหตุ ใดการดําเนินการ
แกปญหาที่ผานมาจึงไมสัมฤทธิ์ผล อนึ่ง การศึกษาครั้งนี้ยัง ไดจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายใน
รูปแบบทางเลือกของมาตรการที่เปนรูปธรรมดานสถาบัน/องคกร ดานเศรษฐศาสตร ดานกฎหมาย
และดานสิ่ งแวดลอ ม เพื่ อ ให ส ามารถนํ ามาบั ง คั บใช ได อ ย างมี ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมในการ
ปองกันและฟนฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นในดินและน้ําใตดิน
การนําเสนอแบงออกเปน 2 สวน คือ (1) การวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะสําหรับ
กรณี ศึ ก ษาทั้ ง 4 กรณี (2) การวิ เ คราะห ป ญ หาในภาพรวม และข อ เสนอเชิ ง นโยบายด า น
เศรษฐศาสตร กฎหมาย สถาบัน/องคกร และสิ่งแวดลอมเพื่อการปองกันและแกปญหาการปนเปอน
ในดินและน้ําใตดิน

1. การวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะสําหรับกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี
1.1 กรณี ศึ กษาการปนเป อ นของสารเคมี ในดิ นและน้ํ าใต ดิ นบริ เวณนิ ค มอุ ตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน
นิ ค มอุ ต สาหกรรมลํ า พู น เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองนโยบายส ง เสริ ม การขยายตั ว ของ
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ สงผลใหนับตั้งแตป พ.ศ.2528 เปนตนมาภาคอุตสาหกรรมจาก
ตางประเทศเขามาลงทุนและตั้งฐานการผลิตภายในนิคมฯ ดังกลาวเปนจํานวนมาก อยางไรก็ดี การ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมดังกลาว มีขอสังเกตที่นาสนใจบางประการ กลาวคือ อุตสาหกรรม
ประเภทที่เขามาตั้งฐานการผลิต จํานวนมากกวาครึ่งเปนอุตสาหกรรมประเภทประกอบชิ้นสวนและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส (นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2549) โดยเปนที่ทราบกันดีวา อุตสาหกรรม
ประเภทดังกลาวมีการใชสารเคมีอันตรายจํานวนมากในกระบวนการผลิต อาทิ เชน ตะกั่ว กรดแร
สารอินทรียไอระเหย เปนตน
i

มี ข อ พิ จ ารณาบางประการเกี่ ย วกั บ เหตุ ผ ลการเข า มาตั้ ง ฐานการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรม
ประเภทดังกลาวในประเทศไทย กลาวคือ มาตรการควบคุมและบังคับใชทางกฎหมายที่ผานมาของ
ประเทศไทยขาดประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากหลายๆ ผลการศึกษาที่ไดพบปญหาและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมประเภทดังกลาว อาทิเชน ปญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่ใกลนิคมอุตสาหกรรมลําพูน ซึ่งสะทอนใหเห็นประเด็นปญหาผลกระทบ
ทางสุขภาพตอแรงงาน และปญหาการปนเปอนของสารเคมีในสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดการเสื่อม
คุณภาพของน้ําใตดินและดินในเขตพื้นที่โรงงานตั้งอยู และบริเวณใกลเคียง (สถาบันธรรมรัฐเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม, 2548) ทั้งนี้ ขอเท็จจริงดังกลาว ยืนยันไดดวยผลการศึกษาของกลุม
งานวิ จัย และพั ฒนาเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล อ มด านน้ํ า ศู นย วิ จัย และฝ ก อบรมด านสิ่ ง แวดล อ ม กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2544) พบวามีการปนเปอนของสาร VOCs ชนิดไตรคลอโรเอธิลีน
(Trichloroethylene, TCE) ในพื้นดินบริเวณโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว นอกจากนี้สารเคมี
ดังกลาวยังซึมลงสูน้ําใตดินที่ระดับความลึก 1-11 เมตร โดยมีระดับความเขมขนที่สูงเกินกวาคา
มาตรฐานในน้ําดื่ม อยางไรก็ดี แมวาจะมีการศึกษาที่พบการปนเปอนของสารเคมีดังกลาว แตขอมูล
ดังกลาวยังไมเปนที่เปดเผยออกสูสาธารณชน ภายใตโครงการวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาวิเคราะหน้ํา
ใต ดิ น บริ เ วณชุ มชนรอบพื้ นที่ อุ ต สาหกรรม จั ง หวั ด ลํ า พู น ”1 เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ และขอบเขตการ
ปนเปอนของสาร VOCs โดยมีขอจํากัดในการศึกษาครั้งนี้ กลาวคือ ทํา ศึกษาเฉพาะบริเวณรอบ
นอกพื้นที่อุตสาหกรรมเทานั้น เนื่องจากการนิคมไมอนุญาตใหเขาไปเก็บ ตัวอยางน้ําใตดินภายใน
นิคมฯ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวามีน้ําใตดินถึง 12 ตําแหน ง ที่ถูกปนเปอนดวยสาร VOCs
โดยการปนเปอนในแตละตําแหนงแตกตางกันออกไปทั้งชนิดและปริมาณของสารที่พบ อยางไรก็ดี
เมื่อทําการประเมินความเสี่ยงสุขภาพและสรางแบบจําลองคณิตศาสตรหาความสัมพันธระหวางการ
สัมผัสและผลกระทบตอสุขภาพจากการไดรับสาร VOCs 2 ไมพบความสัมพันธใดๆระหวางอาการที่
เกี่ยวของกับสาร VOCs อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอจํากัดในการศึกษาหลายประการ
กลาวคือ ไมมีการตรวจวัดสาร VOCs ในน้ําบรรจุขวดโดยตรง เนื่องจากงบประมาณที่มีอยูคอนขาง
จํากัด ดังนั้น หากตองการใหผลการศึกษามีความชัดเจนมากขึ้น ควรตรวจวัดหาสาร VOCs ใน
แหลงน้ําดื่มแตละแหลงโดยตรง และควรเลือกการศึกษาโรคที่อาจเกิดแบบระยะยาว (Long term
study) เชน โรคมะเร็ง อนึ่ง ถึงแมวายังไมเกิดผลกระทบดานสุขภาพตอประชาชนที่อยูอาศัยใน
บริเวณดังกลาว แตการพบการปนเปอนของสาร VOCs ในน้ําใตดินระดับน้ําตื้นในบริเวณที่
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ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชวราพันธุ และคณะ (ราง) รายงานฉบับสมบูรณเรื่อง “ขอเสนอแนวทางการประเมิน
สถานการณการปนเปอนสารเคมีในดินและน้ําใตดิน กรณีตัวอยางการปนเปอนสารประกอบอินทรียไอระเหยในน้ํา
ใต ดิ น บริ เ วณชุ ม ชนรอบพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม จั ง หวั ด ลํ า พู น ” ศู น ย บ ริ ก ารเทคโนโล ยี น้ํ า บาดาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2
รศ.ดร.นพ.พงศเทพ วิวรรธนะเดชและคณะ (ราง) รายงานฉบับสมบูรณเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจาก
การสั ม ผั ส สารอิ น ทรี ย ร ะเหยที่ ป นเป อ นสู น้ํ า ใต ดิ น ภาควิ ช าเวชศาสตร ชุ ม ชน
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ii

ทําการศึกษาแสดงใหเห็นวาน้ําใตดินบริเวณดังกลาวไมเหมาะสมสําหรับนํามาใชอุปโภคและบริโภค
เนื่องจากอาจทําใหสารอินทรียระเหยเขาสูรางกายไดจากการสูดดม หรือการสัมผัส โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งหากนํามาเพื่อการบริโภคโดยตรง อาจทําใหเปนอันตรายมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตาม จากการ
สํารวจภาคสนาม พบวาชาวบานในพื้นที่ดังกลาวนําน้ํามาเพื่อใชในการอุปโภคเทานั้น
สรุปสถานการณ ณ ปจจุบัน ยังไมมีความคืบหนาในการสํารวจการกระจายของการปนเปอน
อยางละเอียด นอกจากนี้ภาระคาใชจายของการสํารวจและการบําบัดก็ยังขาดความชัดเจนวาใครจะ
เปนผูรับผิดชอบ ทั้งนี้อาจจะสืบเนื่องมาจากการที่มีผูรับทราบปญหานี้อยูในวงที่ยังไมกวางมากนัก
และพิษภัยของตัวทําละลายนี้จะเปนลักษณะของผลระยะยาวมากกวาผลที่รุนแรงที่อาจจะเห็นไดใน
ระยะสั้น
1.1.1 การวิเคราะหปญหาดานสถาบัน/องคกร ดานเศรษฐศาสตร และดานกฎหมาย
สําหรับกรณีนี้ จะเห็นไดวาปญหาดังกลาวมีผลสืบเนื่องมาจาก ปญหาดานโครงสรางหนาที่
ของหน ว ยงาน อาทิ หน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ ใ นการส ง เสริ ม กลั บ มี ห น า ที่ ใ นการควบคุ ม ดู แ ลด า น
สิ่งแวดลอมดวยในขณะเดียวกัน ทําใหเกิดปญหาเรื่องผลประโยชนทับซอน (conflict of interest)
นอกจากนี้ยังมีปญหาดานวัฒนธรรมการทํางานของระบบราชการไทย ซึ่งมักจะไมกาวกายซึ่งกัน
และกัน ถึงแมวากฎหมายจะไดใหอํานาจหนวยงานกลางที่มีหนาที่ในการควบคุมดานสิ่งแวดลอมเขา
ไปดําเนินการในพื้นที่ในกรณีที่เกิดปญหามลพิษก็ตาม อีกทั้งยังมีปญหาดานความสัมพันธระหวาง
หนวยงานสวนกลางและสว นทอ งถิ่น ที่ไ มได มีการกระจายอํานาจใหสอดคล องกั บศัก ยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนประเด็นปญหาในแงกฎหมายโดยภาพรวมแลว ตนตอของสาเหตุปญหาคือประชาชน
ในพื้ น ที่ ไ ม มี สิ ท ธิ มี ส ว นร ว มในการกลั่ น กรองแนวทางการพั ฒ นานิ ค มฯ นอกจากนี้ ป ญ หาของ
ผูรับผิดชอบระดับนโยบายพยายามบังคับใชกฎหมายที่มีอยู ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้นจึงสงผลใหปญหาดังกลาวเกินกําลังการปกครองสวนทองถิ่น
1.1.2 ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรม
กรณี ดั ง กล า วนี้ มีข อ เสนอแนะที่ เ ป นรู ปธรรม กล าวคื อ มาตรการทางกฎหมายควรระบุ
ขอบังคับใหนโยบายของประเทศเนนเรื่องปญหาสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ โดยใหภาครัฐมีบทบาทมาก
ขึ้น รวมถึงการระบุสิทธิแกประชาชนในทองถิ่นใหชัดเจนทั้ง เรื่องการมีสวนในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจกรรมของอุตสาหกรรมตางๆ ตั้งแตขั้นตอนการอนุญาตใหประกอบกิจการ ตลอดจน
การติดตามตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนกําหนดกฎหมายในเรื่องการแก ปญหาใหเปนหนาที่
ของหนวยงานเดียวที่ทําไดเบ็ดเสร็จ หรือ ใชกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งโดยกําหนดบังคับใหตอง
ทํางานแบบประสานกัน ตลอดจนประชาชนและทองถิ่นตองมีบทบาทในการรวมรับรูและตรวจสอบ
การบังคับใชกฎหมาย รวมไปถึงการออกกฎหมายใหมีหนวยงานระดับมาตรฐานในเรื่องการพิสูจน
หาแหลงกําเนิดมลพิษ
สําหรับมาตรการทางดานเศรษฐศาสตร จนถึง ณ ปจจุบันนี้ยังไมสามารถระบุไดชัดวาใคร
คือผูกอมลพิษ ดังนั้นการใชมาตรการเชิงปองกันอยางเขมงวดคงจะเปนทางเลือกที่ดี โดยอาจใช
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เครื่องมือประเภท Performance Bond แตในขณะเดียวกัน การใชมาตรการทางภาษีอากรในการ
นําเขาสารประกอบอินทรียไอระเหย อาจจะมีผลตอการลดการใชสารดังกลาวไดเชนกัน
นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะในเรื่องการปองกันปญหา เชน การจัดทําฐานขอมูลตางๆ และ
การฟนฟูดานสิ่งแวดลอมในกรณีที่มีปญหา เชน การสํา รวจพื้นที่ปนเปอนเพื่อจัดลําดับความสําคัญ
ในการฟนฟู
1.2 กรณีศึกษาการปนเปอนของสารแคดเมียมในตะกอนดินบริเวณลุมน้ําแมตาว อําเภอแม
สอด จังหวัดตาก
บริ เ วณลุ ม น้ํ าแม ต าว อ.แม ส อด จ.ตาก เป นลุ ม น้ํ าสายสํ าคั ญ ที่ ประชาชนใช สํ าหรั บการ
อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม และมีการปลูกขาวเปนอาชีพหลัก บริเวณทางทิศเหนือของลําหวย
เปนที่ตั้งของเขตประทานบัตรเหมืองแรของบริษัท ตาก ไมนิ่ง จํากัด ปจจุบันไดเลิกกิจการไปแลว
แตยังมีกองแรที่ตั้งทิ้งไว และมีการขุดแรไปขายใหกับบริษัทผาแดง สวนบริเวณทางทิศใตเปนพื้นที่
ประกอบกิจการเหมืองแรของบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ในป พ.ศ.2546 ไดมีรายงาน
การปนเป อ นของสารแคดเมี ย มในดิ น และพื ช ผลการเกษตร โดยสถาบั น จั ด การทรั พ ยากรน้ํ า
นานาชาติ (International Water Management Institute,IWMI) รวมมือกับกรมวิชาการเกษตร
(Department of Agriculture, DOA) ทําการศึกษาในชวงระหวางป พ.ศ. 2541-2546 ตอมาในป
พ.ศ.2547 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดตั้งคณะทํางานเพื่อตรวจสอบและประเมิน
ความรุ นแรงของป ญ หา ผลการศึ ก ษาพบว ามี ก ารปนเป อ นของสารแคดเมี ยมในข าวและพื ชผล
ทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังพบการปนเปอนในดินเกินกวาคามาตรฐาน โดยเฉพาะตะกอนดินใน
ลําหวยแมตาวพบการปนเปอนในปริมาณที่สูงมากกระจายตัวตามแปลงเกษตรกรรมที่มีการผันน้ํา
จากลําหวยแมตาว ทั้งนี้ปริมาณความเขมขนจะลดลงตามระยะทางที่อยูหางจากจุดที่ทําการผันน้ํา
ดังกลาว แตอยางไรก็ดี ผลการวิเคราะหในน้ําใตดิน และน้ําในลําหวยแมตาว และสัตวน้ําที่อาศัยอยู
ในลําน้ําแมตาวยังมีปริมาณแคดเมียมไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว สําหรับผลกระทบทางดาน
สุขภาพของประชาชน พบประชากรจากบานพะเดะและบานแมตาวใหมมีการสะสมสารแคดเมียมใน
รางกายทั้งในระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา นอกจากนี้ยังพบวาประชากรจํานวน 844 คน
จากกลุมประชากรที่มีอายุมากกวา 30 ปในพื้นที่ ต.พระธาตุผาแดง ต.พะเดะ และ ต.แมกุ มีระดับ
แคดเมียมในปสสาวะสูงกวาคามาตรฐานที่องคการอนามัยโลกกําหนด โดยกวารอยละ 10 ของ
ประชากรกลุมเสี่ยงดังกลาวเริ่มมีพยาธิสภาพที่ไต
การแกปญหาตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา หนวยงานภาครัฐ ไดดําเนินการทั้งมาตรการ
ระยะสั้น ดวยการกําจัดขาวเปลือกที่มีการปนเปอนโดยการนําไปเผา หรือตัดตนขาวไปฝงกลบ ทั้ง
ยังมีการจายคาชดเชยรายไดใหแกเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ สวนการดําเนินการในระยะยาว ได
จัดทําแผนในการเฝาระวังทั้งตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน และการขยายผล
การตรวจสอบไปยังพื้นที่บริเวณลุมน้ําแมตาวทั้งหมด อยางไรก็ดี จากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
ขอเท็จจริงของทีมวิจัยสถาบันธรรมรัฐฯ พบวาไมมีความตอเนื่องในการแกปญหา ทั้งนี้ชาวบานที่
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ได รับผลกระทบได รับค าชดเชยเพียง 3 ครั้ง อี กทั้ งยั ง ไม มีแ นวทางการส ง เสริมอาชี พใหม ให กั บ
เกษตรกรที่เปนรูปธรรม สําหรับสถานการณปจจุบัน ทางจังหวัดรวมกับบริษัทผาแดงและบริษัท
มิตรผลสงเสริมอาชีพปลูกออยใหกับชาวบาน อยางไรก็ดีมีทั้งชาวบานกลุมที่เห็นดวย และกลุมที่
ต อ งการที่ จะปลู ก ข าว ในกรณี นี้ มีขอ สั ง เกตว าการปลู ก อ อ ยเพื่ อ ผลิ ต พลั ง งานอาจไม เ ป นวิ ธี ก าร
แกปญหาที่ดีที่สุด เพราะสารแคดเมียมก็ยังอยูในพื้นที่บริเวณดังกลาว และในอนาคตอาจกลับเขามา
ในหวงโซอาหาร (food chain) อีกครั้ง
สําหรับสาเหตุและแหลงกําเนิดซึ่งกอใหเกิดการปนเปอนของสารแคดเมียมนั้น ผลการศึกษา
โดยหลายหนวยงานทั้งหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชนไดวิเคราะหสาเหตุและแหลงกําเนิดของ
สารแคดเมียมที่กอใหเกิดการปนเปอนดวยเหตุผลที่แตกตางกัน 2 แนวทาง กลาวคือมีความเปนไป
ไดที่สาเหตุของการปนเปอนนั้นอาจเกิดจากกระบวนการผุพังของหนาดินตามธรรมชาติ หรือ เกิด
จากกิ จกรรมการเป ด หน าดิ น ของมนุ ษ ย ดั ง นั้ น จึ ง ไม ส ามารถหาข อ สรุ ปของแหล ง ที่ มาของการ
ปนเปอนไดชัดเจน อยางไรก็ดี จากผลการสังเกตและวิเคราะหโดยทีมวิจัยสถาบันธรรมรัฐฯ อาจ
กลาวไดวา ปญหาการปนเปอนของสารแคดเมียมที่เกิดขึ้น อาจมีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมการเปด
พื้นที่ในรูปแบบตางๆ ของมนุษย โดยเฉพาะกิจกรรมเหมืองแรสังกะสี ซึ่งทีมวิจัยตั้งขอสังเกตวา
กองหางแรที่ตั้งอยูกลางแจงรอบบริเวณเหมืองอาจมีความเสี่ยงสูงตอการพังทลาย และในกรณีที่มี
ฝนตกหนักในชวงฤดูฝน น้ําฝนอาจชะลางเอาตะกอนดินบริเวณกองหางแรไปสะสมในทองน้ํา ทั้งนี้ จ
จากการสอบถามพบว า ในช ว งที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ ปนเป อ นสารแคดเมี ยมนั้ น ทางบริ ษั ท เหมื อ งแร
ดังกลาวยังไมไดมีการสรางบอดักตะกอนกอนปลอยน้ําลงสูหวยแมตาวแตอยางใด
1.2.1 การวิเคราะหปญหาดานสถาบัน/องคกร ดานเศรษฐศาสตร และดานกฎหมาย
ในกรณีนี้ สะทอนใหเห็นสภาพปญหาดานสถาบัน/องคกรของหนวยงานภาครัฐ กลาวคือ
ปญหาการขาดความเปนเอกภาพในการจัดการกับปญหา เนื่องจากมีหลายหนวยงานที่รับผิดชอบ
ปญหาดังกลาว ทําใหเกิดปญหาการทํางานแบบแยกสวน หรือบางครั้งทํางานซ้ําซอนกัน นอกจากนี้
ยังขาดการประสานงานในระหวางหนวยงานทําใหเกิดความลาชาในการแกปญหา รวมทั้งขาดระบบ
ในการจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญและงบประมาณที่ไมเพียงพอ
สําหรับการวิเคราะหปญหาในทางเศรษฐศาสตรนั้น พบวา พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 ได
เปดชองทางใหมีแหลงเงินทุนสําหรับฟนฟู พื้นที่ทําเหมืองไว ตามมาตรา 55 โดยกําหนดใหสามารถ
จัดเก็บ “เงินบํารุงพิเศษ” เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอม แกไขปญหาการฝาฝนกฎหมายวาดวยแร
รวมทั้ ง ส ง เสริ ม การบํ า รุ ง ท อ งถิ่ น รายจั ง หวั ด ที่ มี ก ารทํ า เหมื อ งในอั ต ราไม เ กิ น ร อ ยละ 10 ของ
ค า ภาคหลวงแร โดยให ก รมทรั พ ยากรธรณี เ ป น ผู เ ก็ บ รั ก ษาเงิ นดั ง กล า ว แต อ ย างไรก็ ดี การใช
เครื่องมือประเภทนี้นี้ มีขอจํากัดอยางมากในปจจุบัน กลาวคือ การเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษจากผู
ประกอบกิจการเหมืองแรจํากัด กําหนดไวเฉพาะกรณีเหมืองแรดีบุกเทานั้น นอกจากนี้การจัดสรร
เงิ นบํ ารุ งพิ เศษในปจจุบันนั้ นจํ ากัด เฉพาะเปนค าใชจายในการบํารุง ทอ งถิ่ นในจัง หวั ดที่ มีก ารทํ า
เหมือง ซึ่งการเรียกเก็บเฉพาะคาบํารุงพิเศษดังกลาวอาจไมเพียงพอตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ดังจะเห็นไดจากสถิติการจัดเก็บคาภาคหลวงในปจจุบันนั้น หากพิจารณาอัตราที่จัดเก็บจากเหมือง
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แรดีบุกในปจจุบันคือรอยละ 2.5 การจัดเก็บเงินบํารุงพิเศษที่จัดเก็บไดในแตละปจะอยูที่ประมาณป
ละ 25 ลานบาทเทานั้น
การวิ เ คราะห ปญ หาด านกฎหมาย มีขอ กฎหมายที่ เ กี่ ยวข อ งกั บข อ เท็ จจริ ง ที่ เ ป นป ญ หา
โดยตรงประกอบดวยกฎหมาย 3 ฉบับ ไดแก
1) กฎหมายวาดวยการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
พระราชบัญ ญัติสง เสริมและรั กษาคุณภาพสิ่งแวดลอ มแหง ชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดให
กิ จ การที่ ร ะบุ ต อ งทํ า การศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มก อ นได รั บ อนุ ญ าตให ดํ า เนิ น กิ จ การ
นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีก ารจั ด ทํ าและพิ จารณารายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ง แวดล อ มอย าง
ถู ก ต อ งแล ว หน ว ยราชการที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการอนุ ญ าตการประกอบกิ จ การต อ งรอความ
เห็ นชอบในรายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มเสี ย ก อ น จึ ง จะออกใบอนุ ญ าตได หาก
พิจารณากรณี การทําเหมืองของ บริษัท ตากไมนิ่ง จํากัด แมวาจะไดรับประทานบัตรหรืออาชญา
บั ต รในการทํ า เหมื อ งแร แต เ ป น เพี ย งสิ ท ธิ พื้ น ฐานในการทํ า แร เพราะไม มี ก ารจั ด ทํ า รายงาน
การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ซึ่งหากจะมีการดําเนินกิจการที่เขาขายเปนโรงงาน ยอมตอง
ไดรับการอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานอยางถูกตอง จากปญหาที่เกิดขึ้น การจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ถือเปนมาตรการสําคัญ เพราะเปนกลไกในการควบคุม หรือยับยั้ง
โครงการ ตลอดจนบทบาทของหนวยงานอนุญ าตที่เกี่ยวของซึ่งมีสวนสําคัญ ในเชิงการตรวจสอบ
ดูแล ความรูความเขาใจทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขที่กําหนดไว อีกทั้งควรมีการประสาน
เพื่อใหเกิดเครือขายการทํางานระหวางองคกรภาครัฐที่รับผิดชอบ
2) กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
ประกอบดวยกฎหมายที่เกี่ยวของ คือ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการควบคุมมลพิษที่เกิดจากแหลงที่เขาขายเปนโรงงานจําพวกใดจําพวกหนึ่ง
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 เปนกฎหมายที่กําหนดบังคับใหหนวยงานราชการภายใตกฎหมายนี้
ตองตรวจตรา สอดสองดูแล และบังคับใชกฎหมายเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมเกี่ ยวกับการแสวงหา
ประโยชนจากแรไมเปนภัยตอสิ่งแวดลอมดวย โดยหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแล ไดแก กระทรวง
อุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี3 (ดูมาตรา 116 – 119 ) และกรมควบคุมมลพิษ โดยเฉพาะกรม
ควบคุมมลพิษ ในทางกฎหมายแลว มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมมลพิษคอนขางจํากั ด กลาวคือ
จะสามารถใชมาตรฐานควบคุมมลพิษที่กําหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมไดโดยตรงเฉพาะ
แหลงกําเนิดที่ไมมีกฎหมายใดใหอํานาจหนาที่หนวยงานอื่นในการควบคุมมลพิษ และมีบทบาท
เสริม ในกรณีที่ปรากฏวาหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงไมดําเนินการตามหนาที่ภายใตกฎหมาย
ของตน โดยเมื่อ มาพิ จารณาปญ หาการพยายามพิสู จน เ พื่อ ระบุ หาความรั บผิด ชอบแหลง กํ าเนิ ด
มลพิษที่คาดวาจะมีแหลงกําเนิดมาจาก บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัท ตากไม
นิ่ง จํากัด แตอย างไรก็ดีพบวาไมส ามารถระบุ ไดอย างชัด เจน ถึ งแมว ากรมควบคุ มมลพิ ษจะตั้ ง
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คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ หากเมื่อผลการตรวจสอบรายงานออกมา อาจกลับกลายเปนวาผลการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการหรือคณะทํางานนั้น ไมมีสภาพบังคับตามกฎหมาย เพราะไมใชเปน
การดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ผลการวิ เ คราะห ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การบั ญ ญั ติ ก ฎหมายเพื่ อ แก ป ญ หาการไม บั ง คั บ ใช
กฎหมาย มีดังนี้ คือ (1) กฎหมายเปดชองใหเจาหนาที่ใชดุลพินิจ แตไมวางหลักการและแนวทางใน
การใช อํ านาจอย างชั ด เจนเพี ยงพอ (2) กฎหมายกํ าหนดบั ง คั บให เ จ าหน าที่ ใ ช อํ านาจโดยไม มี
ดุลพินิจ
3) กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง
พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมไดนําเอาหลักความรับผิดทางแพงแบบเด็ดขาดมาบัญญัติไว
ตั้งแต พ.ศ. 2535 และมีมาตรา 96 – 97 แหงพระราชบัญญัตินี้ยังพยายามสรางความกระจางชัด
เกี่ยวกับขอบเขตของการชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายทั้งในกรณีที่เปนทรัพยสินของรัฐ
และในกรณีที่เปนทรัพยสินของเอกชน
กลไกและวิธีการดําเนินคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง ในแงความรับผิดชอบทางแพง
จะตองมีการตั้งคําถามและหาคําตอบอยางเปนขั้นเปนตอนดังนี้
(1) มีผูใดไดรับความเสียหายบาง
(2) ความเสียหายนั้น ใครเปนผูกอขึ้น
เมื่ อ นํ ามาพิ จารณาแปลความเข ากั บกรณี ศึ ก ษา พบว าถึ งแม จะมี การพิ สู จน ได ว าความ
เสียหายที่ตนไดรับมาจากแคดเมียม แตยังมีปญหาคือ แหลงแคดเมียมมาจากที่ใด ซึ่งผูไดรับความ
เสียหายตองพิสูจนใหไดวาแคดเมียมนั้นมีแหลงกําเนิดจากจําเลย ทําใหไมสามารถใชหลักความรับ
ผิดเด็ดขาดในพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม มาตรา 96 ได
ทั้ ง นี้ หลั ง จาก พ.ศ. 2535 จนถึ ง ป จจุ บัน ยั ง ไม มีก ารดํ าเนิ นคดี เ พื่ อ เรี ย กค าเสี ยหายต อ
ทรัพยากรธรรมชาติของสว นรวมจนประสบความสําเร็จ โดยขอ ติดขั ดที่เ กิดขึ้ น คื อ หนว ยงาน
ราชการที่เกี่ยวของในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย ไมแนใจวาใครควรเปนผูมีอํานาจ
ฟองเรียกคาเสียหายตามมูลคาของทรัพยากรแทนสวนรวม และปญหาในทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้น
ไดจากการพิเคราะหทางปฏิบัติในการขจัดมลพิษตามความเปนจริงที่ตองดําเนินการโดยทันทวงที
จึงอาจมีปญหาขึ้นไดคลาย ๆ กับปญหาในกรณีของชาวบาน คือการไมสามารถพิสูจนไดวาใครกอ
ความเสียหายขึ้น
1.2.2 ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรม
มาตรการแก ป ญ หาสํ า หรั บ กรณี ดั ง กล า ว มี ข อ เสนอแนะคื อ การตรวจสอบสายความ
รับผิดชอบตามที่บัญญัติไวในกฎหมายทั้งสองฉบับหลักวาไดมีการปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายอยาง
ตรงไปตรงมาและเต็มความสามารถหรือไม และควรมีการรายงานผลการบังคับใชกฎหมายอยาง
โปรงใสแกสาธารณชน และหากไดคําตอบวาไดดําเนิน การอยางเที่ยงตรงและเต็มที่แลว จะนํามาสู
การปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายใหมีความชัดเจนและรัดกุมตอไป นอกจากนี้ ควรมีหนวยงานที่
เปนเจาภาพในการดําเนินงาน รวมทั้ง ประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งเพิ่มและ
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พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของ EIA และการตรวจสอบ
ผลกระทบ เพิ่มสมรรถนะของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค ตลอดจนพยายามสรางเครือขายการมีสวน
รวมของประชาชนเพื่อชวยในการสอดสองดูแลสิ่งผิดปกติภายในชุมชน นอกจากนี้ หากมีการแกไข
กฎหมายใหสามารถผอนคลายขอจํากัดในเรื่องการจัดเก็บเงินบํารุงพิเศษโดยมีการบัญญัติเพิ่มเติม
ในกฎกระทรวง ให มีก ารขยายฐานการเรี ยกเก็ บเงินบํ ารุ ง พิเ ศษไปสูผู ประกอบกิ จการเหมื อ งแร
ประเภทอื่นๆ รวมทั้งแกไขกฎหมายใหการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ ครอบคลุมไปถึงการใชจายเพื่อการ
ฟนฟูสภาพพื้นที่ทําเหมืองใหกลับสูสภาพเดิม ก็นาจะเปนแหลงเงินทุนสวนหนึ่งสําหรับเปนคาใชจาย
ในการ clean up พื้นที่ปนเปอน
1.3 กรณีศึกษาการประกอบกิจการฝงกลบกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัท Better World
Green จํากัด จังหวัดสระบุรี
บริษัท Better World Green จํากัด ไดเ ปด ดําเนินการประกอบกิจการรับฝง กลบตั้ง แตป
พ.ศ. 2541 โดยการเป ด ดํ า เนิน การในระยะแรกนั ้น เปน การฝง กลบขยะประเภทที ่ไ มเ ปน
อันตราย ตอมาไดมีเรื่องรองเรียนกรณีน้ําเนาเสียเนื่องจากบริษัทฯไดทิ้งขยะลงในลําคลองสาธารณะ
ซึ่งขณะนั้นการตรวจสอบเปนหนาที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ซึ่งผลการ
ตรวจสอบพบวาสถานที่ฝงกลบขยะของบริษัทฯ ไมมีระบบรวบรวมและสูบน้ําชะขยะ ไมมีระบบบําบัด
น้ําชะขยะ ไมมีการเสริมคันดินโดยรอบบอฝงกลบ และไมมีระบบการจัดการน้ําฝนที่ไหลลงบอฝ ง
กลบ สงผลใหน้ําเสียในบอฝงกลบไหลสูบริเวณภายนอกบอ นอกจากนี้ยังพบวาการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ไมเปนไปตามขอกําหนดในการปฏิบัติงานที่ไดขออนุญาตไวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยมี ก ารนํ า ขยะหรื อ วั ส ดุ ที่ไ ม ใ ช แ ล ว ซึ่ ง เข าข า ยเป นขยะอั น ตราย (Hazardous Waste) เช น
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส น้ํามันเครื่องใชแลว เศษฟลม เปนตน ทางกระทรวงวิทยาศาสตรฯ จึงได
แจงไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาตรวจสอบ ซึ่งในเวลาตอมากรมโรงงานอุตสาหกรรมได
แจงวาทางบริษัทฯไดดําเนินการแกปญหาดังกลาวแลว
ในป พ.ศ.2546 บริษัทฯไดขอขยายโรงงานเพื่อประกอบกิจการปรับสภาพของเสียรวมและ
รับฝงกลบกากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย โดยไดรับอนุญ าตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และผานความเห็นชอบในรายงานวิเ คราะหผ ลกระทบดานสิ่ง แวดลอ ม(EIA) จาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ ม(สผ.) แตก ลับพบวา เกิด ปญ หา
การรองเรียนจากประชาชน ต. กุดนกเปลา ต.หนองปลาไหล อ.เมือง และ ต.หวยแหง อ.แกงคอย
จ.สระบุรี ที่ไดรับความเดือดรอนเกี่ยวกับปญหาน้ําเสียและกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการรับฝงกลบ
กากอุตสาหกรรมของบริษัทดังกล าว โดยไดมีการรวมตัวชุมนุมประทวงที่ศาลากลางจังหวัด และ
ต อมาได มาชุ มนุ มประท วงบริ เวณทางเข าพื้ นที่ ฝ งกลบของบริ ษั ท ฯ เพื ่ อ มิ ใ ห ร ถบรรทุ ก นํ า กาก
อุ ต สาหกรรมเข า ไปฝ ง กลบจนทํา ให บ ริ ษั ท เกิ ด ความเสี ย หาย ความขัดแยงทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อยมา จนกระทั่งประชาชนไดรวมกันฟ องศาลปกครอง และศาลไดสั่งใหทางบริษัทระงับการนํากาก
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อุตสาหกรรมเขาไปฝงกลบในพื้นที่ เวนแตกากอุตสาหกรรมที่ไมกอใหเกิดอันตราย หรือกอใหเกิด
ความเดือดรอนแกบุคคลอื่น
การดํ า เนิ น การแก ป ญ หาดั ง กล า ว จั ง หวั ด สระบุ รี ไ ด ร ว มกั บ กรมควบคุ ม มลพิ ษ จั ด ตั้ ง
คณะทํางานไตรภาคี ซึ่งประกอบดวยตัวแทนของประชาชนและสวนราชการที่เกี่ยวของ อาทิ กรม
ควบคุม มลพิษ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สระบุรี และสถาบันการศึกษาทําหนาที่ตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการตรวจสอบคุณภาพน้ําผิว
ดินและน้ําใตดิน รวมทั้งตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน พบวา คุณภาพน้ําในบอสังเกตการณหลายพื้นที่
ของบริษัทมีโลหะหนัก ไดแก นิเกิล ตะกั่ว อารเซนิก และเซเลเนียม มีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐาน
และมีกลิ่นสาร VOCs แตยังไมมีผลการวัดอยางเปนทางการ สําหรับ คุณภาพน้ําในบอบาดาลของ
ประชาชน พบวาสวนใหญยัง อยูในเกณฑมาตรฐาน สํา หรับ สาเหตุข องการปนเปอ นคาดวา อาจ
เกิดมาจากบอฝงกลบที่ 1 ที่ไดปดไปแลว เนื่องจากการตรวจสอบพบวามีขยะอันตรายปะปนอยู
กับขยะที่ไ มอันตราย นอกจากนี้ จากการที่ก รมควบคุมมลพิษ ไดเ ขาไปตรวจสอบบริเ วณพื้นที่ที่
ทําการฝงกลบดังกล าว พบวาพื้นที่ที่ใชในการฝงกลบตั้ง อยูบริเ วณตนน้ําของชุมชนทั้ง 3 ตําบล
อีก ทั้ง มีลัก ษณะเปนที่ล าดเชิง เขาและเปน พื้นที่ตนน้ําซึ่งประชาชนใชน้ําสําหรับทําการเกษตรและ
อุปโภค ในชวงฤดูฝนบริเวณดังกลาวจะมี ฝ นตกคอ นขา งมาก อาจเกิด การทว มขัง บริเ วณบอ ฝง
กลบ อีก ทั้ง พื้น ที่ตั้ง บริเ วณบอ ฝง กลบมีร อยแตกของชั้น หิน และเปน พื้น ที่เ ติม น้ํา บาดาลซึ่งถา
หากมีการรั่วซึมจะทําใหเกิดการปนเปอนลงสูแหลงน้ําใตดินได
สถานการณปจจุบัน บริษัท Better World Green มีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบ
ปรับเสถียรกากอันตราย และมีการตรวจสอบในหองปฏิบัติการ ซึ่งจะเห็นวามีความพยายามที่จะ
แกไขปญหาการดําเนินงานในอดีตใหดีขึ้น นอกจากนี้ยังใหเงินกองทุนสิ่งแวดลอมและกองทุนพัฒนา
ตําบล เพื่อชวยเหลือประชาชนในการแกไขปญหาดังกลาว อยางไรก็ตามยังคงมีปญหาการปนเปอน
ในพื้นที่ที่ยังรอการแกไข และปญหากลิ่นเหม็นบางเปนครั้งคราว
1.3.1 การวิเคราะหปญหาดานสถาบัน/องคกร ดานเศรษฐศาสตร และดานกฎหมาย
กรณีนี้แสดงใหเห็นถึงปญหาการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ กลาวคือ ไมมีการจัดการ
เชิงรุกของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการกับ
ปญหา การขาดการมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้งยังขาดหนวยงานในการใหขอมูลขาวสารดาน
สิ่งแวดลอมแกประชาชน โดยเฉพาะ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบันยังไมสามารถจัดสรร
บุคลากรและงบประมาณเพื่อนํามาใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับชุมชนในพื้นที่ได นอกจากนี้
ยั ง ไม มีก ลไกการตรวจสอบและพิ สู จน ห ลั ก ฐานทางสิ่ ง แวดล อ มโดยหน ว ยงานที่ เ ป นกลางและมี
มาตรฐาน
สํ าหรั บ การวิ เ คราะห ทางเศรษฐศาสตร กรณี นี้ ส ามารถสรุ ป ประเด็ น ป ญ หาออกมาได 2
ลักษณะ คือ
(1) ปญหาการลักลอบกําจัด(ฝงกลบ) กากของเสีย ซึ่งมาตรการที่เกี่ยวของมีเพียงการปรับ
เงินกับผูกระทําความผิดโดยมีโทษปรับเพียง 50,000–200,000 บาท หากพิจารณาถึงผลเสียที่มีตอ
ix

ชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน ความเสียหายตอทรัพยสิน รวมไปถึงสิ่งแวดลอม
แลว อาจกลาวไดวาโทษปรับดังกลาวนั้นมีมูลคาต่ํามาก
(2) ปญหาการฝงกลบในสถานที่ที่ไดรับอนุญาต แตกอปญหาการปนเปอนภายในและ/หรือ
ภายนอกพื้นที่ ซึ่งมาตรการที่เกี่ยวของในสวนของคาบริการและคาปรับนั้น ยังไมมี กฎหมายใดที่
บัญญัติ ถึงการปรับโรงงานหรือบริ ษัทรับอนุ ญาต ในฐานะที่เป นผูครอบครองแหลงกํ าเนิด มลพิ ษ
ประเภทกากของเสี ย อั น ตราย เหมื อ นกั บ กรณี ข องน้ํ า เสี ย มลพิ ษ ทางอากาศ เสี ย ง และความ
สั่นสะเทือน
ส ว นการวิ เ คราะห ป ญ หาในเชิ ง กฎหมาย กรณี นี้ มี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง 2 ฉบั บ คื อ
พระราชบัญ ญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ค วบคุ มการอนุญ าตและการกํ าหนดเงื่อนไขในการดําเนิ น
กิจการที่ รวมถึ ง มาตรการในการควบคุ มมลพิ ษ และพระราชบั ญญั ติ ส ง เสริมและรั กษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวของกับการควบคุมกิจการที่อาจสงผลกระทบที่รายแรงตอสิ่งแวดลอม
ใหตองผานกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่ งแวดลอม (EIA) อยางไรก็ดี
กรมโรงงานมักไมนําเอาเงื่อนไขในรายงาน EIA ไปบังคับใช โดยอางวาขาดความเชี่ยวชาญในการ
บังคับใชทางเทคนิคที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จากปญหาในกรณีนี้ จะเห็นไดวามีชองวางทางกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางกรม
โรงงานและกรมควบคุ มมลพิ ษ นอกจากนี้ยังขาดกลไกที่ ส ามารถพิสู จน ยืนยั นข อมู ลของทั้ งสอง
หนวยงาน ทั้งยังขาดหลักในการจัดการการใชอํานาจตามลําดับความรุนแรงของการละเมิดกฎหมาย
และขาดการออกระเบียบในการปฏิบัติ ราชการใหเ กิดความชัดเจนในบทบาทหนาที่ระหวางกรม
โรงงานและกรมควบคุมมลพิษ นอกจากนี้ ยังขาดกฎหมายที่กําหนดกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการและกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
1.3.2 ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรม
1) ในกรณีที่ยังมีการแบงแยกการดําเนินงานตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ระหวางกรมควบคุม
มลพิษและกรมโรงงาน สิ่งที่จําเปนอยางยิ่งคือการกําหนดบังคับตามกฎหมายวาดวยการบริหาร
ราชการแผนดินใหทั้งสองหนวยงานนี้สามารถรวมกันตรวจสอบและเขาถึงขอมูลของกันและกันแบบ
ทันทีทันใด เสมือนเปนหนวยงานเดียวกัน เพื่อใหไดขอยุติในการตรวจพิสูจนมลพิษที่เกิดขึ้น
2) ควรมียุทธศาสตรเนนการทํางานเชิงรุก อยางเชน เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช
กฎหมายการควบคุมดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของสถานประกอบกิจการอยางเครงครัด ใน
ขณะเดียวกันเพิ่มแรงจูงใจใหผูประกอบการในดานตางๆ
3) สรางกระบวนการการมีสวนรวมหรือแนวทางปฏิบัติใหชัดเจนของการมีสวนรวมภาค
ประชาชนในการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินการตางๆในการจัดการกับปญหา
3) ควรมีหนวยงานหลักในการจัดทําฐานขอมูลกลางเกี่ยวกับขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอมูลการผลิต การนําเขา สงออก โดยใชแบบฟอรมการรายงานเดียวกัน และใหประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงขอมูลไดเพื่อเปนกลไกใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ
x

4) ปรับปรุงระบบติดตามผลของสถาบันรับรองมาตรฐานและหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบใหมีมาตรฐานและเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความสะดวกและสรางแรงจูงใจแกผูประกอบการ ตลอดจนเพิ่มและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม
1.4 กรณีศึกษาการประกอบกิจการฝงกลบขยะชุมชนของสํานักงานกรุงเทพมหานคร ณ
แหลงฝงกลบ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีอํานาจบริหาร
จัดการกิจการภายในไดดวยตนเอง โดยมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ใน
สวนของการจัดการขยะชุ มชนของ กทม. ในชวงเวลาที่ผานมาไดเผชิญกับปญหาการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณขยะที่มีปริมาณเฉลี่ยถึงปละ 3,054,724.11 ตัน4 โดยมีพื้นที่จํากัดและไมสามารถจัดหา
พื้นที่ในการฝงกลบขยะในเขตพื้นที่ของกทม.เองได จึงวาจางใหบริษัทเอกชนนําไปฝงกลบยังพื้นที่
อื่นๆ ซึ่งหนึ่งในพื้นที่นั้น คือ อําเภอพนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา
หนวยงานของกทม. ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน คือ สํานักรักษาความ
สะอาด ซึ่งปจจุบันการดําเนินการจัดการฝงกลบขยะ ณ บริเวณแหลงฝงกลบ อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรานั้น กทม. ไดมอบหมายใหบริษัทไพโรจนสมพงษเปนผูดําเนินการจัดการฝงกลบขยะดวย
วิธีการอัดและหอมูลฝอยดวยพลาสติกจากนั้นจึงนําไปฝงกลบในหลุมฝงกลบ ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาการ
ใชวิธีอัดและหอมูลฝอยดวยพลาสติกนั้น ในระยะสั้นอาจลดปญหาเรื่องกลิ่น แตในระยะยาว คาดวา
อาจมีการรั่วซึมลงสูน้ําใตดิน
1.4.1 การวิเคราะหปญหาดานสถาบัน/องคกร ดานเศรษฐศาสตร และดานกฎหมาย
จากการศึกษาในเบื้องตนของกรณีนี้ มีขอสังเกตในเชิงสถาบันและองคกร ที่เกี่ยวของกับ
การดูแลปองกันปญหาการปนเปอนของดินและน้ําใตดินสําหรับแหลงฝงกลบขยะชุมชน คือเรื่อง
ความสัมพันธทางอํานาจระหวางการบริหารราชการสวนกลางและสวนทองถิ่น กับเรื่องศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการกับเรื่องดังกลาวทั้งในเรื่องงบประมาณ บุคลากร ความรู
ความสามารถทางเทคนิค นอกจากนี้ยังขาดแผนการจัดการในระดับประเทศที่สามารถนํามาใชเปน
กรอบปฏิบัติในการดํ าเนินงาน ขาดระบบการบริห ารจัด การที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร ทั้ง นี้
กฎหมายที่เกี่ยวของยังไมเอื้ออํานวยใหมีการจัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ และระบบการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมยังไมมีประสิทธิภาพและไมสะทอนตนทุนที่แทจริง สงผลกระทบตองบประมาณ
สําหรั บการดํ าเนิ นงานที่ มีอ ยู อ ย างจํ ากัด นอกจากนี้ ยัง ขาดการรณรงค แ ละประชาสั มพั นธ อ ย าง
ตอเนื่องใหประชาชนในทุกภาคสวนมีความเขาใจและเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยทั้ง
ระบบ
4

ขอมูลการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครป พ.ศ.2548 โดย กองวิชาการและแผนงาน สํานักสิ่งแวดลอม
กรุงเทพมหานคร
xi

1.4.2 ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรม
สําหรับขอเสนอแนะเพื่อแกปญหาการจัดการขยะมูลฝอย กลาวคือ ควรเพิ่มประสิทธิภาพ
ขยะมูลฝอยใหกลับมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ตองนําไปบําบัดและ
กําจัดใหนอยที่สุด พรอมทั้งใหมีศูนยจัดการขยะมูลฝอย โดยมุงเนนการรวมกลุมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (Cluster) มีการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เนนการเปลี่ยนแปลงของเสียใหเกิดเปน
พลังงานโดยคํานึงถึงขนาดของปริมาณขยะมูลฝอยและขนาดของกลุมพื้นที่ สงเสริมธุรกิจรีไซเคิล
หรือการแปรรูปใชใหม สรางจิตสํานึกการคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในชุมชน การออกขอบัญญัติ หรือ กําหนดคาธรรมเนีย มการจัดการขยะมูลฝอย ในสวน
มาตรการทางเศรษฐศาสตรที่จะสามารถเขามาสนับสนุน อาจจะใชเครื่องมือประเภท Performance
Bond เพื่อเปนหลักประกันไวใชในกรณีที่เกิดการปนเปอนขึ้น นอกจากนี้ การนํามาตรากรการเก็บ
ภาษีบรรจุภัณฑ การใชระบบมัดจําคืนเงิน การสนับสนุนการแพรหลายของระบบรีไซเคิล มาใชใน
ระยะยาวเพื่อลดปริมาณขยะ

2. การวิเคราะหปญหาในภาพรวม และขอเสนอเชิงนโยบายดานเศรษฐศาสตร กฎหมาย
สถาบัน/องคกร และสิ่งแวดลอมเพื่อการปองกันและแกปญหาการปนเปอนในดินและน้ําใต
ดิน
2.1 การวิเคราะหอุปสรรคของการจัดการมลพิษในภาพรวม
การวิ เคราะหอุปสรรคของการจั ดการมลพิ ษในภาพรวมโดยอาศั ยกรณี ศึกษาทั้ง 4 กรณี
ขางตน พบวา อุปสรรคของการจัดการปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและน้ําใตดิน มีสวนมา
จากระบบการจัดการสิ่งแวดลอมดังกลาวขาดความมีเอกภาพ ขาดประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะปญหาการขาดระบบถวงดุลและคานอํานาจ (check and balance) ทําใหเกิดปญหา
ประโยชนทับซอน (conflict of interest) ในขณะที่การตรวจสอบโดยชุมชนและองคกรทองถิ่น ณ
ปจจุบันก็ยังกระทําไดยาก เนื่องจากขอมูลไมเปนที่เปดเผย ประกอบกับปญหาดานมลพิษมักเปน
เรื่ อ งที่ ต อ งใช เ ทคนิ ค สู ง ซึ่ ง องค ก รท อ งถิ่ น และชุ ม ชนยั ง ไม มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอ นอกจากนี้
กระบวนการยุติธรรมเพื่อเอาผิดกั บผูกอมลพิษก็ยังขาดประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการสงสัญญาณและ
แรงจูงใจที่ผิดวาผูกอมลพิษไมจําเปนตองรับผิดชอบ
ทั้ ง นี้ แ นวทางการแก ไ ขป ญ หาและการติ ด ตามตรวจสอบประเมิ นผลเพื่ อ เฝ าระวั ง ป ญ หาที่
เกิดขึ้น สามารถจะมองเป นภารกิ จ (function) ที่ จะตอ งมีหนว ยงานหรือองคกรรั บผิดชอบ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1) มาตรการปองกัน
การออกใบอนุญาตทํากิจกรรมที่อาจกอใหเกิดมลพิษ ตามกฎหมายปจจุบันยังเปนหนาที่
ของหนวยงานสงเสริม ซึ่งทําหนาที่กํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมไปดวยในขณะเดียวกันทําใหเกิดปญหา
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ประโยชนทับซอน นอกจากนี้ การทํารายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental Impact
Assessment, EIA) มักไมคอยเปนกลาง ทั้งยังไมมีการตรวจสอบใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
และไมพิจารณาผลกระทบรอบดานอยางแทจริง ดังนั้นหากจะใหเกิดระบบคานอํานาจและถวงดุล การ
ออกใบอนุญาตนาจะใหหนวยงานดานสิ่งแวดลอมโดยตรง และใหทองถิ่นเขามามีบทบาทดวย และอาจ
ใชเรื่องของมาตรฐาน (standard) เขามาชวย โดยใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีมาตรฐานที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน และวิธีการวัดและปฏิบัติที่มีกฎเกณฑเดียวกัน นอกจากนี้ ควรมี การใชมาตรการ
soil audit ซึ่งในตางประเทศมีการนํามาใช เมื่อมีการเปลี่ยนมือของที่ดินที่เสี่ยงตอการปนเปอน ให
ผูขายตองตรวจวัดคุณภาพดินและน้ําใตดินกอนขายที่ดิน เพื่อสรางความรับผิดชอบ (accountability)
2) การตรวจสอบการทํางาน
ออกระเบียบในรูปกฎกระทรวงมาบังคับใหหนวยงานดานสิ่งแวดลอมปฏิบัติ ตามมาตรา 80
ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ที่กําหนดใหเจาของ
กิจกรรมที่กอมลพิษรายงานผลการดําเนินงานการแก ปญหาตอเจาพนักงาน ซึ่งที่ผานมาในทางปฏิบัติ
ไมไดมีการบังคับใช (enforce) และติดตามกันอยางจริงจัง
3) การคนพบหรือยืนยัน (identify) ปญหาการปนเปอน
กรณีของประเทศไทย มีการสํารวจปญหาการปนเปอนของดินและน้ําใตดินอยูบาง แตไม
เปนระบบ ดังนั้น หากจะใหเกิดการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิผล ควรมีการสํารวจแหล งปนเปอนทั่ว
ประเทศ และจัดทํา National Priority List หรือ NPL ซึ่งเปนบัญชีจัดลําดับความสําคัญของแหลง
ปนเปอนเพื่อการวางแผนงานในการบําบัดฟนฟู (clean up) และแกไขใหเปนไปอยางเหมาะสม
อยางเชนในตางประเทศ
4) มาตรการแกปญหา
มาตรการแกปญหาอาจมองไดเปนมาตรการระยะสั้นเฉพาะหนา และมาตรการระยะยาว ใน
ส ว นของมาตรการเฉพาะหน า ระยะสั้ น ขณะนี้ มี มาตรา 9 ของพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ มและรั ก ษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม พ.ศ.2535 ให อํ า นาจนายกรั ฐ มนตรี ส ามารถสั่ ง การหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
แกปญหาเฉพาะหนาและดึงงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอมมาแกปญหาไดกรณีๆ ไป
สําหรับมาตรการระยะยาวจะตองมีหนวยงานที่มีความรูทางเทคนิคในการวางมาตรฐานและ
บําบัดฟนฟูแกไขปญหา และจัดลําดับความสําคัญของการแกปญหา โดยมีการบริหารจัดการกองทุนที่
มีรายไดจากภาษีสิ่งแวดลอม หรือระบบการประกันดานสิ่งแวดลอมเพื่อนํามาใชดํา เนินการแกปญหา
ดังกลาว ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยยังขาดในสวนนี้อยางชัดเจน
5) กระบวนการยุติธรรม
ในสวนนี้อาจแบงไดเปน 2 สวน คือ สวนของการเอาผิดกับผูกอปญหาเทากับเปนการทํา
ใหหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย(Polluter Pay Principle, PPP) สามารถบังคับใชไดอยางสัมฤทธิผล
และสวนของการเยียวยาและชดเชยใหผูเสียหาย ซึ่งหากกระบวนการยุติธรรมสามารถนํามาใชเปน
เครื่องมือใหเกิดการเอาผิดผูกอมลพิษ และผูมีหนาที่รับผิ ดชอบแตละเลยตอหนาที่ไดสําเร็จก็จะชวย
กระตุนใหระบบมีธรรมาภิบาลมากขึ้น และอาจลดปญหาลงไปไดบาง นอกจากนี้ แนวคิดการเปลี่ยน
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ภาระการพิสูจนไปยังผูถูกสงสัยวาจะกอมลพิษแทนผูเสียหายหรื อผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงเปน
เรื่องสําคัญที่ตองดําเนินการตอไป เนื่องจากกระบวนการดําเนินคดีดานสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่ตอง
อาศัยเทคนิคและความรูคอนขางมาก และควรมีการพิจารณาเรื่องการพัฒนากระบวนการพิสูจน
หลักฐานดานสิ่งแวดลอมหรือ environmental forensic ขึ้นมาในกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้
ประเด็นการชดเชยและเยียวยาผูเสียหายก็เปนเรื่องที่จําเปนตองมีการพัฒนากรอบแนวทางในการ
ชดเชยขึ้นมาใหชัดเจนเพื่อนํามาใชในกระบวนการยุติธรรมอยางเปนระบบ
6) การติดตามตรวจสอบและเฝาระวังหลังการเกิดปญหา
ในเรื่องการติดตามตรวจสอบและเฝาระวัง (monitor) หลังการเกิดปญหาการปนเปอน
ควรมีทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยในระดับชาติขณะนี้ยังขาดเจาภาพหรือหนวยงานหลักซึ่ง
ชวยประสานงานดานตางๆ ในเรื่องการติดตามตรวจสอบการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง สวนใน
ท อ งถิ่ นเองจํ าเป นที่ อ งค ก รท อ งถิ่ นต อ งเข มแข็ ง และมี ค วามรู ทางเทคนิ ค เพี ยงพอในการติ ด ตาม
ตรวจสอบการแกปญหาวาไดผลจริงหรือไมอยางไร
7) ระบบการเรียนรู การสรางฐานขอมูลและการเขาถึงขอมูล
การมีสวนรวมของภาคประชาชนมีบทบาทสําคัญอยางมาก ในการทําใหระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพได เพราะประชาชน โดยเฉพาะชุมชนทองถิ่น คือ ผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยตรง อยางไรก็ดีการที่ประชาชนจะเขมแข็งและมีบทบาทไดอยางเต็มที่ ประชาชนจะตองมีความรู
และขอมูลเพียงพอในการติดตามตรวจสอบ เฝาระวัง ดังนั้น การสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใหภาคประชาชน และการเปดเผยขอมูลตลอดจนมีฐานขอมูลที่ทําใหเกิดการเขาถึงขอมูล
ไดอยางเปนระบบจึงมีสวนชวยใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการดูแลจัดการดานสิ่งแวดลอม
ไดดีขึ้น
2.2 วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะในดานสถาบัน / องคกร
ป จจุ บั น หน ว ยงานภาครั ฐที่ เ กี่ ยวข อ งกั บการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการปนเป อ นของ
สารเคมีในดินและน้ําใตดินของประเทศไทยมีอยูหลายหนวยงานทั้งโดยตรงและโดยออม และแตละ
หน ว ยงานมี อํ า นาจหน า ที่ แ ละบทบาทที่ กํ า หนดไว ภายใต ก รอบของกฎหมาย ซึ่ ง ประกอบด ว ย
หนวยงานหลักๆ ที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มี ห น ว ยงานของกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มที่ มี บ ทบาทและภารกิ จ
เกี่ยวของไดแก
1.1) ส วนปฏิ บัติ การฉุ กเฉิน (สารเคมี ) สํานัก กากของเสี ยและสารอั นตราย กรมควบคุ ม
มลพิษ ซึ่งภายในกรมควบคุมมลพิษ มีภารกิจและอํานาจหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการ
กากของเสียและสารอันตรายโดยตรง
1.2) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) มีภารกิจหลัก
คือ การดําเนินการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากโครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐ
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หรือเอกชนซึ่งมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม และบริหารงานกองทุน
สิ่งแวดลอม
1.3) กลุมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานน้ํา ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาที่ในดานการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ถายทอดและ
สงเสริมเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมดานน้ํา
1.4) สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม มีหนาที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดลอม
ทั้งในดานการจัดทําแผนงาน และการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการทั้งดานการลงทุนและ
วิชาการสําหรับโครงการที่จะไดรับการสนับสนุนในลักษณะของเงินอุดหนุนและโครงการเงินกูของ
สวนราชการ และราชการสวนทองถิ่น ตลอดจน องคกรเอกชนหรือเอกชน
1.5) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย แผน
มาตรการที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําบาดาล สํารวจ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ รวมทั้งควบคุม
ดูแ ล กํากั บ ประสาน ติ ดตามประเมิ นผลและแก ไขป ญ หาเกี่ ยวกั บทรัพ ยากรน้ํ าบาดาล กํ าหนด
มาตรฐานและเทคโนโลยีดานทรัพยากรน้ําบาดาล
1.6) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค เปนหนวยงานในระดับภูมิภาคซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตางๆ และประสานงานกับหนวยงานสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
2. กระทรวงอุตสาหกรรม หนวยงานที่เกี่ยวของไดแก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมือง
แร ในกรณีของการประกอบกิจการเหมืองแร การนิคมอุตสาหกรรม กรมโรงงาน และสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ในกรณีของการประกอบการอุตสาหกรรม
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมวิชาการเกษตร และ กรม
ประมง
4. กระทรวงสาธารณสุข หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมอนามัย กรมควบคุมโรค
5. กระทรวงมหาดไทย หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก หนวยงานระดับจังหวัด และ หนวยงาน
ระดับทองถิ่น
ทั้งนี้ จากการศึกษาในสวนของสถาบัน/องคกรโดยอาศัยจากการศึกษาทั้ง 4 กรณีศึกษาใน
ขางตน ไดแสดงใหเห็นถึงสภาพปญหาปจจุบันที่เปนขอจํากัดของสถาบัน/หนวยงานภาครัฐ ทั้งใน
ระดับชาติ และระดับทองถิ่นที่รับผิดชอบเรื่องการปนเปอนของสารเคมีในน้ําใตดินและในดินอยูหลาย
ประการ ดังตอไปนี้
1) ปญหาในเชิงโครงสรางของอํานาจหนาที่ที่ยังมีความไมชัดเจนในบทบาทหนาที่ของแตละ
หนวยงานซึ่งตางทํางานบนพื้นฐานของกฎหมายแตละฉบับของหนวยงานตนเอง ทําใหการทํางาน
ภายใตโครงสรางกฎหมายที่มีอยูไมสามารถแกไขปญหาได เมื่อเกิดปญหาในพื้นที่ตางหนวยงานก็
ยึดถือกรอบอํานาจหนาที่ของตนเอง
2) ปญหาเชิงวัฒนธรรมการทํางานของระบบราชการไทย ที่ขาดการประสานงานและรวมมือ
กันปองกันและแกไขปญหาอยางจริงจัง แมจะมี การตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวยตัวแทนของ
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หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตามกรอบกฎหมายที่อยูทุกหนวยงาน แตก็พบวาการทํางานไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควรและมีความลาชาตอการจัดการกับปญหา
3) ภายใต ระบบและกลไกการทํ างานของระบบราชการที่ เ ป นอยู ใ นป จจุ บัน ไม ไ ด มีก าร
ออกแบบไว รองรับการดําเนิ นภารกิ จเรื่องการปอ งกั นและแกไ ขปญ หาการปนเปอ นฯ ทั้ง ในดาน
งบประมาณและบุคลากร นอกจากนี้โดยสภาพปญหาของการปนเปอนสารเคมีในดินและน้ําใตดิน
เป นป ญ หาที่ ต อ งอาศั ยความรู ท างเทคนิ ค วิ ชาการที่ จะสามารถบ ง ชี้ ส าเหตุ แ ละการพิ สู จน ค วาม
เสี ย หาย แม ว า ในป จ จุ บั น จะมี ห น ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ แต ก็ ยั ง มี ข อ จํ า กั ด ทั้ ง ด า นบุ ค ลากรและ
งบประมาณ
นอกจากนี้ จากการศึกษาทบทวนเอกสาร และประสบการณของตางประเทศเปนพื้นฐานใน
การพิ จารณาประกอบ พบว าโดยหลั กการทั่ วไป สภาพและลั กษณะของการดําเนินงานเพื่ อการ
ปองกันและแกไขปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและน้ําใตดิน มีลักษณะสําคัญซึ่งเปนลักษณะ
เฉพาะที่ตองมีการดําเนินงาน กลาวคือ มีการตรวจสอบการปนเปอนของดินและน้ําใตในพื้นที่ตางๆ
การแก ไ ขฟ นฟู ปญ หา และการจั ด การความขั ด แย ง การติ ด ตามตรวจสอบ การดํ าเนิ น การด า น
กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการดําเนินงานดาน soil audit
ทั้งนี้ การดําเนินภารกิจในเรื่องดังกลาว มีความจําเปนตองดําเนินการโดยหนวยงานหรือ
องคกรที่มีความคลองตัว มีความสามารถเฉพาะทาง และมีความเปนอิสระในการดําเนินงาน ดังนั้น
จึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานและการปรับรูปแบบองคกรในภาครัฐใหสอดคลอง
กับภารกิจและเปนการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาขอจํากัดตางๆ ที่เคยเกิดขึ้นและดํารง
อยูในสวนที่เกี่ยวกับปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและน้ําใตดินไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ขอเสนอแนะดานโครงสรางสถาบัน/องคกรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและภารกิจดาน
การปนเปอนฯ
สําหรับหนวยงานของรัฐที่จะรับผิดชอบภารกิจดังกลาว จําเปนตองมีความแตกตางจากเดิม
โดยต อ งมี ก ารดํ าเนิ น งานที่ มี ขอบเขตที่ จํา กั ด ชั ด เจนและสามารถนํ าไปสู ก ารตรวจสอบอย างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่ง แนวทางในการปรับปรุงโครงสรางและบทบาทหนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่จะทํา
หนาที่ในการดําเนินการดังกลาว เปนมาตรการระยะยาวที่ตองดําเนินการทั้งในระดับชาติ และใน
ระดับพืน้ ที่ ดังนี้
- การดําเนินงานในระดับชาติ
ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร า งของหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยเฉพาะกระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม ตลอดจนการปรับอํ านาจหนาที่
ความรับผิดชอบของหนวยงานใหมีความชัดเจนเพื่อไมใหทําหนาที่ทับซอนกัน เอง และมีความเปน
เอกภาพ เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาล การถวงดุลอํานาจ โดยสามารถดําเนินการในแนวทางใดทางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
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แนวทางที่หนึ่ ง จัด ตั้งหนวยงานหรื อองคกรขึ้นใหม เปน “องคกรพิทักษสิ่ งแวดลอ ม” มี
สถานภาพเปนองคการมหาชน อยูภายใตการกํากับของสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหมีองคประกอบ
ของตัวแทนประชาชนและหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ หรือ
แนวทางที่ ส อง ปรั บ โครงสร า งทางอํ า นาจหน า ที่ ข องหน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม และหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความเปนเอกภาพอยูในหนวยเดียวกัน ไมแยกเปนแตละ
กระทรวง และยกระดับหนวยงานดังกลาวซึ่งอาจจะเรียกวา “ทบวง” เพื่อทําหนาที่ดานการกํากับ
ดูแลสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอมดานอื่นๆ แบบเบ็ดเสร็จ
หนวยงานที่ตั้งใหม/ปรับโครงสรางอํานาจหนาที่ที่เสนอในขางตน จะมีบทบาทหนาที่หลัก
ดังตอไปนี้
1. จัดการปญหามลพิษ ในกรณีที่หนวยงานรัฐเกี่ยวของไมสามารถดําเนินการได (เฉพาะ
แนวทางที่หนึ่ง)
2. แสดงขอมูลที่มาของแหลงกําเนิดมลพิษ และการรวบรวมหลักฐานและพิสูจน
3. เปนผูใหทุนสนับสนุนงบประมาณหนวยงานที่มีอยูแลวใหสามารถปฏิบัติงานได
4. จายคาชดเชยและชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบ กอนที่จะมีการดําเนินคดี เพื่อเอาผิดและ
เรียกเงินคืนจากผูกอมลพิษ
5. เปดเผยขอมูลแกประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ
6. ดําเนินมาตรการทางการปกครองเมื่อพบผูกระทําผิด
ซึ่งการจัดตั้งองคกรขึ้นใหมเปน “องคกรมหาชน” มีขอดี คือ จะชวยใหมีองคกรหลักในการ
ดูแลรับผิดชอบปญหามลพิษไดครอบคลุม และสามารถรวมภารกิจดานการปองกันและแกไขปญหา
การปนเปอนในดินและน้ําใตดินอีกดวย อีกทั้งยังสามารถพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความชํานาญใน
ดานเทคนิคและกฎหมาย และเปดโอกาสใหมีองคประกอบของภาคประชาชนเพื่อสงเสริมการมีสวน
รวม
นอกจากนี้ การจั ดตั้งองคกรใหมใ นลักษณะองคกรมหาชน ถือไดวาสามารถจัดตั้ งขึ้นได
โดยงาย โดยอาศัยเพียงการตราพระราชกฤษฎีกาที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะทําใหองคกรใหมมี
ความคล อ งตั ว และสามารถปฏิ บั ติ ภารกิ จที่ รั ฐมอบหมายได อ ย า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ อย างไรก็ ต าม
ปญหาที่จะตองพิจารณา คือ ปญหาทางการเมือง และการตอตานจากหนวยงานภาครัฐที่มีอยูเดิมที่
มีอยูมาก ซึ่งบางสวนอาจเห็นวาการจัดตั้งองคกรใหม ไมใชแนวทางที่เหมาะสม
สําหรับแนวทางที่สอง อํานาจหนาที่ขององคกรคลายกับแนวทางที่หนึ่ง เพียงแตไมมีการ
กําหนดใหมีตัวแทนประชาชนและหนวยงานอื่ นๆ เปนองคประกอบ โดยการปรับโครงสรางเดิมเพื่อ
สร า งความเป น เอกภาพในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานในกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม และหนวยงานดานสิ่งแวดลอมของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีขอดี คือ การตอตานอาจ
นอยกวาแนวทางแรก และสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งในดานบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณตางๆ
ของหนวยงานเดิม แตมีขอจํากัด เกี่ยวกับจํานวนและศักยภาพของบุคลากร
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- การดําเนินงานในระดับพื้นที่
ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน สาเหตุหนึ่ง คือ องคกรที่มีอยู ซึ่งเปนองคกรระดับทองถิ่นนั้น
มีหนาที่ดําเนินการตามแผนนโยบายของรัฐบาลสวนกลาง แตไมไดมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน อีก
ทั้ง ไมไ ดมีหน าที่ใ นการรับผิด ชอบโดยตรง ที่ ผานมาจึ งไมมีอ งค กรที่จะวิ นิจฉั ยชี้ ขาดถึ งสาเหตุ
ตลอดจนรับผิดชอบในการแกไขปญหา ดังนั้น คณะผูวิจัยไดเสนอการจัดตั้ง “องคกรกึ่งตุลาการดาน
สิ่งแวดลอม (Environmental Tribunal)”5 โดยมีแนวคิดจากหนวยงานแบบ Tribunal ในตางประเทศ
ที่ทําหนาที่ เ ป ดโอกาสให ผู เชี่ ยวชาญเฉพาะด านทํ าหนาที่ ระงับข อ พิพ าท และติ ดตามตรวจสอบ
หนวยงานตางๆ ดังนั้น องคกรใหมจะตองทําหนาที่กึ่งตุลาการ (Quasijudical) ซึ่งทําหนาที่ระงับขอ
พิพาท พิสูจนขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ โดยมีโครงสรางประกอบไป
ดวย ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคตางๆ หนวยงานราชการ และภาคประชาชน และจะตองมีกฎหมาย
ที่จะมารองรับดวย ทั้งนี้ หนวยงานดังกลาวจะตองตั้งในระดับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะเขตการ
นิคมอุตสาหกรรมที่จะมีปญหา
2.3 วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะในดานเศรษฐศาสตร
จากกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณีขางตน พบวาขนาดของปญหาการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน
เปนปญหาใหญ และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในวงกวาง รวมถึงมีความลาชาในการแกไขปญหา
การปนเปอนหากตองรองบประมาณจากรัฐบาล นอกจากนี้ ในอนาคตอาจมีพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่
จะเกิดปญหาการปนเปอนในดินและน้ําใตดินอีกจํานวนมาก ไมวาจะเปนพื้นที่ประกอบการเหมืองแร
โรงงานรับบริ การกําจัดสิ่ง ปฏิกูลหรือวัสดุ ไมใช แลว แหลงทิ้ง หรือฝง กลบขยะจากชุมชน สถานที่
สาธารณะที่มีการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล โรงงานอุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรม ซึ่ง ณ ปจจุบัน ใน
ประเทศไทยมีสถานที่ดังกลาวรวมแลวจํานวนไมนอยกวา 60,000 แหง ทั้งนี้ หากยังอาศัยงบกลาง
ซึ่งเปนงบฉุกเฉินในการแกปญหาอาจมีแนวโนมที่จะไมเพียงพอในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและมี
ผลกระทบตอทั้งประชาชนและสิ่งแวดลอม ดังนั้นการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในรูปแบบของ
กองทุนนั้นนาจะเปนวิธีการที่เหมาะสม ปจจุบันกองทุนที่เกี่ยวของกับการแกปญหามลพิษในดินและ
น้ําใตดิน มี 2 กองทุน ไดแก กองทุนสิ่งแวดลอม และกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
อย า งไรก็ ต าม มี ข อ จํ า กั ด บางประการสํ า หรั บ กองทุ น ดั ง กล า ว ที่ ทํ า ให ไ ม ส ามารถนํ า
เงิ น กองทุ นมาใช ใ นการแก ปญ หาการปนเป อ นที่ เ กิ ด ขึ้ นแล ว ได กล าวคื อ กองทุ นสิ่ ง แวดล อ ม
กิจกรรมส ว นใหญ ของกองทุ นสิ่ งแวดลอ มเปนการสนั บสนุ นการจั ด ใหมีระบบเพื่ อป อ งกันป ญ หา
สิ่งแวดลอม สวนกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล เปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล โดย
ที่แนวทางการใชจายของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลที่มีขอกําหนดไวสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การศึก ษา สํ ารวจ วิ จัย และการวางแผนแมบทเพื่ อ การพัฒนา และอนุ รัก ษ แหล งน้ํ าบาดาลและ
5

ขอเสนอดังกลาวเปนขอเสนอเชิงนโยบายจากโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ขอเสนอเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
ยั่งยืนในบริบทของไทย” โดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ภายใตการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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สิ่งแวดลอม การชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆที่เกี่ยวกับการทดแทนและอนุรักษแหลงน้ําบาดาล
คาใชจายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล และคาใชจายในการจางเอกชนจัดเก็บคาใชจายน้ํา
บาดาลและคาอนุรักษน้ําบาดาล ทั้งนี้ ในกรณีกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ถึงแมจะมีรายไดประจําเขา
กองทุน เชน คาใชน้ําบาดาล คาอนุ รักษน้ําบาดาล แตการดํารงอยูของแหลงทุนและการกําหนด
อั ต ราการเรี ย กเก็ บนั้ นเป น ไปในทางห ามใช น้ํา บาดาล ดั ง นั้ น รายได ใ นส ว นนี้ ในอนาคตน าจะมี
แนวโนมลดลงจนไมเพียงพอในการใชจายสําหรับกิจกรรมการแกไขปญหาการปนเปอนในดินและน้ํา
ใตดินได
ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ขนาดของกองทุนอาจไมเพียงพอสําหรับนํามาใชในการ
แกปญหา ยกตัวอยาง จํานวนเงินในกองทุนสิ่งแวดลอมในปจจุบันมีอยูประมาณ 3,873.19 ลานบาท
หากจะนํามาใชในการแกไขปญหาการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน ซึ่งจําเปนตองมีคาใชจายในแตละ
ครั้งเปนจํานวนมาก ตัวอยางเชน การประมาณการคาใชจายในการ clean up บริเวณพื้นที่ปนเปอน
แคดเมียมลุมน้ําแมตาว จังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงประมาณ 13,000 ไรนั้น พบวาจะตองใชเงินทุน
เพื่อเปนคาสํารวจและฟนฟูเปนเงิน 422 ลานบาทจากการคํานวณโดยประมาณ ทั้งนี้คาใชจาย
ดังกลาวยังไมรวมคาใชจายในการปรับปรุงดินและฟนฟูพื้นที่ปลู กขาว อยางไรก็ดี หากพิจารณา
ระหวาง 2 กองทุนที่กลาวมาในขางตน คณะผู วิจัยมีความเห็นวา บทบาทและภารกิจของกองทุน
สิ่งแวดลอมนาจะเหมาะสมกวาสําหรับนํามาใชในการแกปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและ
น้ําใตดิน
 ขอเสนอแนะทางเลือกในการนําเครื่องมือเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชพรอมกับสราง
ระบบสถาบันขึ้นมาดูแล
1) เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
สําหรับ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่นํามาใชเพื่อแกไขปญหาการปนเปอนในดินและน้ําใต
ดินในอนาคต อาจจะมีได 2 แนวทาง คือ
แนวทางแรก ไดแก การจัดตั้งกองทุนใหม เพื่อปองกันและแกไขปญหาปนเปอนในดินและ
น้ําใตดินโดยเฉพาะ
แนวทางที่สอง ไดแก การกําหนดภารกิจที่ชัดเจนใหกับกองทุนสิ่งแวดลอม
ซึ่งไมวาจะเปนทางเลือกใดนั้น จะตองมีแนวทางการจัดหาเงินทุนที่เปนรูปธรรมและเพียงพอ
ตอการปองกันและฟนฟูความเสียหายจากการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน โดยจะตองมีองคประกอบ
ของแหลงเงินทุนที่จําเปนตองมีทั้งสวนที่มาจากผูกอมลพิษหรือกิจการที่มีความเสี่ยงในการกอมลพิษ
และรัฐบาล ซึ่งการที่รัฐบาลจะตองแบกภาระในสวนนี้ดวยนั้นไมขัดกับหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย
ทั้งนี้ เนื่องจากการหาผูกอมลพิษที่แทจริงอาจตองอาศัยระยะเวลาในการพิสูจน หรือบางครั้งอาจไม
สามารถพิสูจนหาเจาของผูกอมลพิษที่แทจริงได อยางไรก็ดี รัฐบาลจําเปนตองมีกระบวนการสืบสวน
สอบสวนเพื่อหาตัวผูกอมลพิษอยางถูกตอง และมีกระบวนการในการเรียกคืนคาใชจายในการกําจัด
ปญหาการปนเปอนดวย โดยมีแหลงที่มาของเงินทุนประกอบดวย 2 แหลง คือ
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1. แหลงที่มาของเงินทุนจากภาครัฐ
หากประเทศไทยจะใชกรอบเดียวกันกับ Super Fund ของประเทศสหรัฐอเมริกาแลว วิธีการ
หาแหล ง ทุ นอาจจะประกอบด ว ย 2 แหล ง คื อ การใช ภาษี อ ากรที่ มีอ ยู เ ดิ ม อาทิ ภาษี น้ํา มั น และ
ผลิตภัณฑน้ํามันและการใชภาษีอากรที่จัดใหมีขึ้นใหม เชน ภาษีสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ การนําเอาภาษี
อากรตางๆ ดังกลาวมาใชในกองทุนสิ่งแวดลอมนั้นอาจจะกระทําได 2 ลักษณะ ไดแก การทําใหเปน
ภาษีเฉพาะกิจ หรือ Earmarked Tax หรือการเจียดบางสวนของรายไดจากภาษีอากรตางๆ
อยางเชนกรณีของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีอํานาจในการจัดเก็บเงินบํารุง
กองทุนจากภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบรอยละ 2
2. แหลงที่มาของเงินทุนจากผูกอมลพิษหรือผูมีความเสี่ยงสูงในการกอมลพิษ
ผูกอมลพิษตองแบกภาระเทากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดตามหลักการผูกอมลพิษ
เปนผูจาย อยางไรก็ดี มีขอจํากัดบางประการสําหรับการเรียกเก็บเงินจากผูกอมลพิษ เนื่องจากตอง
อาศัยระยะเวลาในการพิสูจนทําใหอาจไมสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดทันที ดังนั้น ทางเลือกหนึ่ง
คือการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการเก็บเงินมัดจําจากผูมีความเสี่ยงสูงในการกอมลพิษ ในรูป
ของ Performance Bond ซึ่งมีลักษณะเสมือนเงินมัดจํา ขอดีคือ กองทุนไดรับเงินทุนบางสวนหรือ
ทั้งหมดลวงหนาแนนอน แตอยางไรก็ตาม มีความยากในการกําหนดมูลคาของ Performance Bond
ตัวอยางเชน เกิดตนทุนคาเสียโอกาสกับผูซื้อ ทั้งนี้หากจะใชเครื่องมือประเภทนี้อาจตองใชมาตรการ
อื่นๆ ควบคูไปดวยเพื่อสรางแรงจูงใจ เชน Category System, Performance Discount เปนตน
สําหรับรายไดจากภาษีสิ่งแวดลอมเขาไปใสไวในกองทุนสิ่งแวดลอมในบริบทใหม อาจจะมี
chapter ตางๆที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายดานที่เรียกวา earmarked fund โดยมีรูปแบบหลากหลาย
เชน คาภาคหลวง คาธรรมเนียมของการใชทรัพยากร คาธรรมเนียมการกําจัดขยะ/น้ํา เสีย/อากาศเสีย
คาใบอนุญาตการประกอบกิจการ คาปรับ ฯลฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ภาษีมลพิษ (pollution tax) เปนการเก็บภาษีตามปริมาณของของเสีย (มลพิษ) ที่โรงงาน
หรือบานเรือนปลอยออกมาในบรรยากาศ (ในแหลงน้ํา ดิน หรือในอากาศ) ทั้งนี้อัตราภาษีควรจะ
สะทอนคาความเสียหายที่เกิดขึ้น
2) ค าธรรมเนียมการใช (user charge) เปนคาใช จายในการใช บริ การที่ สัมพันธกั บ
สิ่งแวดลอมที่ค วรสะท อนตนทุนและความเสียหายตอ สิ่ง แวดลอ ม เชน ค าเก็บและกําจัดขยะ ค า
บําบัดน้ําเสีย คากําจัดกากสารเปนพิษ ฯลฯ
3) อัตราภาษีที่แตกตางกัน (tax differentiation) คือ การกําหนดภาษีในอัตราเพื่อสราง
แรงจูงใจใหคนหันมาบริโภคสิ่งที่เปน “คุณ” ตอสิ่งแวดลอม และลดการบริโภคอีกอยางหนึ่งซึ่งเปน
“โทษ” ต อ สิ่ ง แวดล อ ม ตั ว อย างเช น เก็ บภาษี สํ าหรั บน้ํ า มั น ไร ส าร (ตะกั่ ว ) ในอั ต ราต่ํ า กว า เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม/ความเคยชินของผูบริโภค เปนตน
4) สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดลอม (environmental credit) โดยการใหสินเชื่อในลักษณะผอนปรน
สําหรับกิจกรรมที่เปนผลดีตอสิ่งแวดลอม เชน อัตราดอกเบี้ยต่ํา โดยที่อาจเปนความชวยเหลือแบบ
ใหเปลา และกําหนดเงื่อนไขตองสมทบเงิน (matching fund) เปนตน
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5) ระบบมั ด จํ าคื นเงิ น (deposit-refund scheme) เป นการกํ าหนดเงื่ อ นไขให ผู บริ โภค
จายเงินมัดจําสําหรับสินคาบางประเภท เพื่อสรางแรงจูงใจใหนําวัสดุบรรจุภัณฑมาคืน (การรีไซเคิล)
6) คาปรับ (fines) สําหรับผูละเมิดกฎหมายสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนมาตรการปองปรามสําหรั บ
ผูกระทําผิด อยางไรก็ดีเครื่องมือนี้มีจุดออนเพราะการปรับมักเกิดขึ้นภายหลังปญหาเกิดขึ้นแลว
นอกจากนี้บางกรณีตองอาศัยระยะเวลาพิสูจนหาขอเท็จจริง หรือในบางกรณีการเปน “ผูเสียหาย”ไม
ชัดเจน ทําใหไมสามารถฟองรองเอาผิดได
7) พันธบัตรสิ่งแวดลอมที่มีเงื่อ นไข (performance bond) สําหรับพันธบัตรดังกลาวเหมาะ
สําหรับนํามาใชกับโครงการลงทุน/โครงการพัฒนาขนาดใหญที่มีศักยภาพทําใหเกิดความเสี่ยงภัย
ขนาดใหญตอสังคม โดยการกําหนดเงื่อนไขใหกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมตองวางเงิน
จํานวนหนึ่งไวกับรัฐ โดยการซื้อพันธบัตรสิ่งแวดลอมของรัฐบาล เพื่อเปนคา“มัดจํา” หรือ “คาประกัน
ความเสียหาย” โดยอาจมีเงื่อนไขคืนเงินใหพรอมกับดอกเบี้ย ถาหากวาโรงงานหรือโครงการนั้นๆ
ปฏิบัติดีตอสิ่งแวดลอม และมีขอเสนอใหมอบภารกิจดังกลาวใหแกประชาคมและพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ภัยพิบัติจากโรงงานในลักษณะ catastrophic damage
8) ฉลากเขียว (green labeling) สําหรับฉลากเขียวเปนการใหขาวสารขอมูลแกผูบริโภค
เกี่ยวกับสิ นคาโภคภั ณฑนั้นๆ “เปนมิ ตร” กับสิ่ งแวดลอม ทั้ง นี้ การจัด ทํามาตรฐานดัง กลาวควร
จัดทําโดยหนวยงานที่เปนกลาง และควรมีการตรวจสอบเปนระยะ อยางไรก็ตาม วิธีการจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดลอม และการบริหารเงินกองทุนฯ มีรายละเอียดที่จะตองพิจารณาหลายดาน อาทิ เหตุผล
วิธีการและทางเลือกจากการจัดเก็บ (เครื่องมือ) หนวยงานที่จะทําหนาที่จัดเก็บ ตลอดจนการนํา
รายไดที่เกิดขึ้นไปใช
โดยสรุป เครื่องมือเศรษฐศาสตรที่ เหมาะสมสําหรับปญหาสิ่งแวดลอม กรณีการปนเปอน
ของสารเคมีในดินและน้ําใตดิน ควรเปนมาตรการปองกัน (precautionary or preventive measure)
และการเพิ่มมาตรการความปลอดภัย (safety measure) เชน ระบบมัดจํา/คืนเงิน หรือ ระบบ
ประกันภัย (insurance) เปนตน สําหรับประเทศไทยระบบมัดจํา/คืนเงิน นาจะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดงาย
กวา ยกตัวอยางเชน การนําพันธบัตรสิ่งแวดลอมมาใช โดยกําหนดเงื่อนไขใหโรงงานประเภทมี
ความเสี่ยงสูงตอสิ่งแวดลอม ตองถือพันธบัตรรัฐบาลตามจํานวนที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยง
โดยมีเงื่อนไขไดรับดอกเบี้ยตามกําหนดเวลา โดยที่รัฐบาลสามารถจะหักความเสียหายจากเงินตน
และดอกเบี้ ยของพั นธบั ต รได ก รณี ที่เ กิ ด ความเสี ยหายต อ สิ่ ง แวดล อ ม รายได ดั ง กล าวนํ ามาเข า
กองทุนสิ่งแวดลอมซึ่ง earmarked สําหรับการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมการปนเปอนของสารเคมีใน
ดินและน้ํา และควรเพิ่มมิติพื้นที่ โดยจัดสรรเงินในรายพื้นที่ดวย
2) ระบบสถาบันและระบบการจัดการความรูแบบใหม
ประกอบดวยเครื่องมือและกลไก และหนวยงาน(สถาบัน) เพื่อปองกันและแกปญหาการ
ปนเปอนของสารเคมี จะประกอบดวย เครื่องมือหรือรายไดที่จะนํามาใชแกปญหามีที่มา 2 แหลง
กล าวคือ 1) กองทุนสิ่ง แวดลอ ม (ในบริ บทใหม ) และ 2) ระบบมัด จําในรู ปแบบการถือ พันธบั ต ร
สิ่ ง แวดล อ ม สํ า หรั บ หน ว ยงานจะประกอบด ว ยหน ว ยงานในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ พื้ น ที่ โดยที่
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หนวยงานในระดับชาติ ทําหนาที่กํากับดูแล การอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน สวนหนวยงาน
ระดับพื้นที่ซึ่งรั บมอบอํานาจจากหนวยงานระดับชาติ ทําหนาที่กํากับดูแลและรายงานผลดาน
สิ่งแวดลอมจากโรงงาน โดยรวมบทบาทของภาคประชาคม สื่อทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และจังหวัด นอกจากนี้ หนวยงานดังกลาวตองมีการจัดเก็บขอมูลสนเทศของโรงงานและการเฝาระวัง
ดานสิ่งแวดลอมทั้งในสวนกลาง และในระดับพื้นที่โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่เสี่ยง เชน พื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม เปนต น ทั้งนี้ ควรมีค ณะอนุ กรรมการเทคนิคที่ ทําหนาที่ประเมินความเสี่ ยงดาน
สิ่งแวดลอมโรงงาน และเสนอแนะตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมในประเด็นตางๆ อาทิเชน กําหนด
เงื่อนไขการถือพันธบัตรของโรงงาน เปนตน
2.4 วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะในดานกฎหมาย
ปจจุบันสภาพปญหาและการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในปจจุบัน
โดยสรุป คือ
1) มีกฎหมายเฉพาะหลายฉบับและกระจัดกระจายเกินไปเปนผลทําใหขาดเอกภาพในการ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
2) ปญหากฎหมายระดับรอง เนื่องจากกฎหมายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ป จจุ บันมี อ ยู ห ลายฉบั บ และแต ล ะฉบั บมี ส ถานะเพื่ อ รองรั บบทบาทและอํ านาจหน าที่ ของแต ล ะ
หนวยงานกอใหเกิดหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวของหลายหนวยงาน ทําให
มีปญหาเกี่ยวกับการนําไปปฏิบัติ ตลอดจนเกิดความสับสนในการบังคับใช
3) วิสัยทัศนของผูกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมยังขาดความชัดเจนและเปนเอกภาพ
เนื่ อ งจากมั ก จะเป นการตรากฎหมายขึ้ นโดยขาดการพิ จารณาเหตุ ผ ลและความจํ า เป นในการมี
กฎหมายเรื่องนั้น ๆ อยางรอบครอบ และมิไดมุงคุมครองสิ่งแวดลอมอยางแทจริง
4) ความซ้ําซอนระหวางหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายแตละฉบับ ทําใหเกิด
ปญหาตอแนวนโยบายและการบริหารจัดการในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่แตกตาง
กัน เนื่องจากหนวยงานที่รับผิดชอบแตกตางกัน
5) กฎหมายสิ่งแวดลอมสวนใหญจะมีมาตรการการแกไขมากกวามาตรการการปองกันและมี
มาตรการกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐเปนผูปฏิบัติหรือผูบังคับใชเปนหลัก ซึ่งอาจจะไมเหมาะสมกับ
การปกปองและคุมครองสิ่งแวดลอม
6) เจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมายอาจยังไมตระหนักในแนวคิดและวิธีการคุมครอง
สิ่งแวดลอม ที่ผานมาทําหนาที่เพียงแคบังคับใหเปนไปตามบทบัญญัติที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งยั ง
ขาดการพัฒนาองคความรูทั้งทางดานวิชาการและทางเทคนิค
7) ขาดการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
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สภาพการณดานกฎหมายปจจุบันเรื่องมลพิษที่เปนสาเหตุของการปนเปอนในดินและน้ําใต
ดิ น ไม ป รากฏว า มี ก ฎหมายในระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ใดที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรง และไม มี
พระราชบัญญัติฉบับใดที่นิยามความหมายของคําวา “ของเสียอันตราย” หรือ “ของเสียอุตสาหกรรม”
เอาไว อยางไรก็ตามมี กฎหมายสองฉบับที่เกี่ยวของกับมาตรการควบคุมกิจการที่เปนตนเหตุหลัก
ของการปนเป อ นในดิ น และนํ า ใต ดิ น กล า วคื อ พระราชบั ญญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ โดยหลักการ
ทางกฎหมาย มีสองหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดาน
มาตรการบังคับควบคุม และมาตรการแกไข หนวยงานดังกลาวคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ กรมควบคุมมลพิษภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมคือหนวยงานหลักในการควบคุมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในแทบ
ทุกๆ ดาน รวมทั้งการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม หากโรงงานอุตสาหกรรมไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานควบคุมมลพิษดานตาง ๆ ที่พระราชบัญญัติโรงงาน ฯ ระบุไว หรือไมทําตามเงื่อนไข
ในใบอนุญาตประกอบกิจการ เจาหนาที่กรมโรงงานมีอํานาจในการสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงาน
และยังไดบัญญัติบทลงโทษแกผูไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ให ตองระวางโทษไมเกิน
หนึ่งป หรื อปรับไมเ กินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง จําทั้ งปรั บ และให ปรับอีกวันละไมเกิ น 5,000 บาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือยังไมปฏิบัติตามใหถูกตอง สวนกรมควบคุมมลพิษ ถึงแมวาจะมีหนาที่ใน
การตรวจสอบมลพิษ โดยตรงก็ต าม แตไ มมีอํานาจตรงในการบั งคั บใชมาตรฐาน ในขณะที่ กรม
โรงงานมีค วามเชี่ ยวชาญทางเทคนิ คอุ ตสาหกรรมและมีค วามรู เกี่ยวกั บประวั ติความเปนมาของ
โรงงานที่ตนสงเสริมและควบคุมอยูอยางดีกวาหนวยงานอื่น แตอยางไรก็ตามกรมโรงงานมักไม
นิยมการใชไมแข็งในการควบคุมมลพิษจากโรงงาน
โดยสรุป ปญหาเกี่ยวกับการใชมาตรการทางกฎหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีอยูสามระดับดวยกันคือ ปญหาความไมเปนระบบของกฎหมายควบคุมมลพิ ษ ปญหา
จากการไมสามารถใชกฎหมายเทาที่มีอยูใหสัมฤทธิ์ผล และปญหาจากการที่บทบัญญัติกฎหมาย
บางสวนไมรัดกุม
 ขอเสนอแนะหรือมาตรการดานกฎหมายเพื่อการปองกันและแกปญหาการปนเปอนใน
ดินและน้ําใตดิน
1) มาตรการระยะสั้น-กลาง ที่สามารถดําเนินการไดทันที มีดังนี้
1.1) การบังคับใชกฎหมาย
ไลเรียงลําดับความรับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมายเพื่อใหเกิดความชัดเจน ตลอดจน
กําจัดสภาพที่เอื้อตอการปฏิบัติราชการอยางไมบูรณาการและขาดการตรวจสอบ เพื่อหยุดการไม
บังคับใชกฎหมาย หรือบังคับใชอยางผิดๆ อาทิ การกําหนดหลักการและหลักเกณฑใ นการใชอํานาจ
บังคับใชกฎหมายใหละเอียดและชัดเจน เพื่อที่จะนํามาใชเปนกรอบในการตรวจสอบเจาหนาที่ที่
ทุจริตดวยการละเวนการปฏิบัติหนาที่ การสรางความโปรงใสในการใชอํานาจรัฐใหเกิดขึ้นจริง ดวย
การพัฒนากรอบและคูมือในการปฏิบัติหนาที่ของผูบังคับใชกฎหมายสิ่ งแวดลอมใหเปนเอกสารที่
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เขาถึงและอานเขาใจไดงายสําหรับผูไมมีความรูทางกฎหมาย นอกจากนี้ควรสรางกลไกในการมี
ส ว นรวมที่ จ ะรั บ รู แ ละตรวจสอบการใช อํ า นาจ โดยใช ร ะเบี ย บในการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
กําหนดใหหนวยราชการที่มีอํานาจออกใบอนุญาต ตองเปดกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาต
ดําเนินกิจการใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมรับรู ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายลําดับ
รอง ที่ระบุชัดถึงหลักเกณฑในการบังคับใชกฎหมายใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายในแต
ละเรื่อง
นอกจากนี้ ควรมีการออกระเบียบหรือคําสั่งใหหนวยงานที่ทําหนาที่ในการอนุญาตตอง
บังคับใหสถานประกอบการมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดจากกระบวนการรายงานผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม และยุติการดําเนินการเชิงกฎหมายและสถาบันไปในทิศทางที่ไมถูกตอง เชนการ
ปลอยใหหนวยราชการที่มีบทบาทขัดแยงในตัวเองมีบทบาทในการควบคุมมลพิษ อีกทั้งทบทวน
แนวทางการปฏิบัติราชการที่มักกระทํากันในรูปแบบคณะกรรมการสอบสวน วาเปนอุปสรรคตอการ
บังคับใชกฎหมายหรือไม เนื่องจากในหลายกรณีที่ขอบเขตของความรับผิดชอบตามสายงานนั้น
ชัดเจนอยูแลวตามกฎหมาย
1.2) การดําเนินคดีเพื่อเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกสวนรวม
สําหรับการดําเนินคดีในลักษณะดังกลาว มีขอเสนอใหควรเรงรัดติดตามความคืบหนาใน
การแกไขปญหาทางเทคนิคกฎหมายเกี่ยวกับการฟองคดีทางแพงดานสิ่งแวดลอมที่กําลังดําเนินการ
อยูในรูปแบบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยราชการใน
เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป ญ หาการปนเป อ นจากแหล ง กํ าหนดมลพิ ษ ชนิ ด ต า ง ๆ เพื่ อ ให รัฐ สามารถ
เรียกรองคาเสียหายจากแหลง กําเนิดมลพิษที่เปนตนเหตุไดจริ งตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มาตรา 96 และ 97 รวมทั้งการสรางเสริมความพรอมใหหนวยราชการที่มี
หนาที่ในการขจัดมลพิษใหมีศักยภาพในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและการพิสูจนในคดีแพง
ทางสิ่งแวดลอม ตลอดจนการสํารวจและจัดทําบัญชีลําดับความสําคัญและเรงดวนในการขจัดสถานที่
ปนเปอน นอกจากนี้ควรเรงสรางความพรอมในการดําเนินคดีแพงเพื่อประโยชนตอสวนรวม เพื่อ
สรางบรรทัดฐานทางกฎหมาย พรอมทั้งชวยกอใหเกิดประสบการณจากการดําเนินคดีที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งนี้เมื่อมีการนําเรื่องขึ้นเปนคดีแพง ควรตั้งและกําหนดประเด็นเพื่อใหสอดคลองกับเอกลักษณบาง
ประการของคดีสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเรื่องเหตุและผลแหงความเสียหาย และเรื่องขอบเขตของคา
สินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนากฎหมายสิ่งแวดลอมของไทย
ในระยะยาวดวย
1.3) การดําเนินคดีเพื่อเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกชาวบาน
มีขอเสนอใหมีการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานของทั้งภาครัฐและองคกรเอกชนใน
การทําใหชาวบานสามารถเขาถึง กลไกและกระบวนการยุติธรรมทางแพง (legal aid) รวมไปถึงการ
ดําเนินคดีของชาวบาน เพื่อทําใหกฎหมายมาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม มีผลใชบังคับไดจริง ตลอดจนชวยสรางบรรทัดฐานตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย และ
ควรเร ง รณรงค ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ช าวบ า นเข า ใจและเห็ น ช อ งทางในการนํ า กลไกกฎหมายวิ ธี
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พิจารณาความแพงเรื่องการฟองคดีเปนกลุมมาใชเมื่อกฎหมายดังกลาวปรับปรุงแกไขเสร็จสมบูรณ
แลว เพื่อใหชาวบานสามารถเขาถึงความเปนธรรมทางแพงไดงายขึ้น
นอกจากนี้กรณีที่เกิดปญหาการปนเปอน หนวยงานราชการควรปรับตัวภายใตกรอบ
กฎหมายและระเบียบใหสามารถเขาชวยเหลือในการดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายของชาวบาน
ตลอดจนการใหรางวัลแกผูที่ทํางานเปนประโยชนตอการสรางบรรทัดฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง
คดีสิ่งแวดลอม
2) มาตรการระยะยาว มีขอเสนอแนะดังนี้
2.1) นําแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนมาสูการปฏิบัติอยางแทจริง
ให น้ํ า หนั ก การควบคุ ม มลพิ ษ และรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ มอย า งเท า เที ย มกั บ การพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรม โดยการปฏิ รู ป กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให มีก ารถ ว งดุ ล กั น ระหว า งการส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมกับรักษาสิ่งแวดลอม พรอมทั้งจัดโครงสรางหนวยราชการไมใหสองบทบาทดังกลาวอยู
ในหนวยงานเดียวกัน ทั้งนี้ อาจใหหนวยงานดานการบริหารจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคู กั บ การควบคุ มมลพิ ษ เป น หน ว ยงานในระดั บ กระทรวง โดยการจั ด ระบบกฎหมายและ
หนวยงานด านควบคุมมลพิษตามสภาพปญ หาสิ่ง แวดล อมทางน้ํา ดิน อากาศ โดยไมขึ้นอยูกั บ
ประเภทของกิจการที่เปนแหลงกําเนิดมลพิษ เหมือนอยางเชนในตางประเทศ โดยที่หนวยงานดาน
การควบคุ มมลพิ ษ ต อ งมี ภารกิ จในการควบคุ มและแก ปญ หามลพิ ษ ทุ ก ด าน ทั้ ง น้ํ า ดิ น อากาศ
ตลอดจนรับผิดชอบในการฟนฟูทรัพยากรที่ไดรับความเสียหาย และทําหนาที่ในการดําเนินคดีเพื่ อ
เรียกคาเสียหายและคาใชจายในการขจัดมลพิษ
2.2) การปรับปรุงกฎหมายในพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
ปรับปรุงความรับผิดเด็ดขาดตามมาตรา 96 และ 97 โดยกําหนดใหมีขอสันนิษฐานเรื่อง
ความสัมพันธระหวางการกระทําและผล ใหโจทกตองพิสูจนเพียงความนาจะเปนเบื้องตนวาจําเลย
คือตนเหตุ (casual link) แลวใหเปนภาระของจําเลยที่ตองพิสูจนหักลางจนกวาจะทําใหศาลเห็นเปน
อยางอื่นได และเพิ่มเติมมาตราใหม เรื่องกระบวนการและภาระการพิสูจนพยานหลักฐานทางดาน
สิ่งแวดลอม
กําหนดมาตรการทางอาญาตอเจาหนาที่ของรัฐ กรณีการใหใบอนุญาตแกโครงการหรือ
กิจการที่ยังไมผานการศึกษารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยปรับปรุงในสวนที่ 4
เรื่องการทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (มาตรา 48 และมาตรา 46) และเพิ่มเติม 2
มาตราใหมในหมวดวาดวย EIA หมวดบทกําหนดโทษ และเพิ่มเติมกระบวนการการมีสวนรวมของ
ประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ โดยเพิ่มเนื้อหาในมาตรา 47 และเพิ่มเติมมาตราใหม
โดยมีใหประชาชนมีสิทธิฟองคดีเองไดตามที่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 ไดรับรองสิทธิไว
2.3) ปรับปรุงหมวด 2 เรื่องกองทุน
เพิ่มเติมที่มาของรายไดในมาตรา 22 (6) เกี่ยวกับเงินจากดอกผลและผลประโยชนใดๆ
ที่ เ กิ ด จากกองทุ น อาทิ เงิ น ที่ ไ ด จ ากค า ธรรมเนี ย มผลิ ต ภั ณ ฑ การวางมั ด จํ า คื น เงิ น ผลิ ต ภั ณ ฑ
คาธรรมเนียมบรรจุภัณฑ เงินที่ไดจากการหักเงินประกันความเสียหาย ซึ่งหักจากผูประกอบกิจการ
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ไดวางไว เงินที่ไดจากการเก็บคาปลอยมลพิษและคาการจัดการมลพิษ และเงินที่ไดจากการเก็บภาษี
สารเคมีจากผูผลิตและผูนําเขา และเพิ่มรายละเอียดในการใชจายเงินกองทุน ตามมาตรา 23 (4)
เกี่ยวกับเงินชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกั บการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
อาทิ ใช เ ป นค าใช จา ยในการรั บ ซื้ อ คื นซากผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ห มดอายุ ก ารใช ง านและการจั ด การซาก
ผลิตภัณฑดังกลาวใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนเงินที่นําไปใชแกไขและฟนฟู
ปญหาการปนเปอนสารเคมีในสิ่งแวดลอม และเปนเงินสนับสนุนเทคโนโลยีที่สะอาด
2.4) การสรางกลไกทางกฎหมายขึ้นมาใหม เชนการบังคับใหมีการประกันความรับ
ผิดดานสิ่งแวดลอม โดยนํามาขยายใชกับกิจการที่มีความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอมทุกประเภท
2.5) ศึกษาความเปนไปไดในการขยายบทบาทการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม
ออกมาสูภาคประชาสังคม ภายใตหลักคิดการฟองคดีเพื่อประโยชนของสวนรวม (public interest
litigation) โดยหารือกับศาลปกครองในแนวทางการขยายอํานาจฟองคดีในเรื่องของสวนรวมใหแก
ประชาชนใหสามารถฟองบังคับใหหนวยงานจัดการมีการดําเนินการตามกฎหมาย พรอมทั้งพัฒนา
กลไกทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนหรือใหรางวัลแกผูฟองคดีเพื่อประโยชนสาธารณะไดสําเร็จ
นอกจากนี้ กอนที่จะมีการนําเอามาตรการประกันความรับผิดมาใช ตองทําใหกลไกการ
ดําเนินคดีเพื่อสรางความรับผิดทางแพงมีประสิทธิภาพเสียกอนดวยการแกปญหาการพิสูจนยืนยัน
ตนเหตุของการปนเปอนใหไดเสียกอน โดยการแกไขทําไดสองทางคือ พัฒนาระบบงานการพิสูจน
ยืนยันทางมลพิษและสิ่งแวดลอม (environmental forensics) และการกําหนดขอสันนิษฐานเบื้องตน
พรอมทั้งการผลักภาระการพิสูจน ทั้งสองทางนี้ ตองอาศัยการแกไขปรับปรุงกฎหมาย โดยนาที่จะ
เริ่มจากการเพิ่มมาตราหนึ่งเขาไปในหมวดวาดวยความรับผิดทางแพงของพระราชบัญญัติสงเสริม
และรั กษาคุ ณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 วาหากปรากฏวาแหลง กําเนิ ดมลพิ ษรายใดในระบบ
นิเวศนปลอยสารชนิดที่ปนเปอนออกมาจากกระบวนการผลิต ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนตนเหตุ
ของการปนเปอ นเวนแตจะพิสู จนหักล างได โดยในระหวางนี้ ควรมีการกําหนดใหมีก ารพัฒนา
หนวยราชการหนวยใดหนวยหนึ่ง ซึ่งอาจเปนกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเสริมสรางความพรอมในการ
ทําหนาที่พิสูจนยืนยันทางมลพิษและสิ่งแวดลอมใหสามารถนําผลไปใชเพื่อการพิสูจนพยานหลักฐาน
ในศาลได
2.5 ขอเสนอแนะดานสิ่งแวดลอม
สําหรับขอเสนอแนะดานสิ่งแวดลอม มีขอเสนอในการแกปญหาแบงไดเปน 3 มาตรการ คือ
มาตรการฟนฟูสวนที่ปนเปอนไปแลว (Site cleanup) มาตรการปองกันไมใหมีการปนเปอนเกิดขึ้น
อีก (Contamination prevention) และกระบวนการพิสูจนความเสียหาย (Environmental Forensics)
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1) มาตรการฟนฟูสวนที่ปนเปอนไปแลว (Site cleanup) ประกอบไปดวย 3 สวน ไดแก
สวนที่หนึ่ง การหาพื้นที่ที่ควรจะตองฟนฟูกอน (prioritization) โดยใชหลักการประเมิน
ความเสี่ยงกลาวคือแหลงที่ปนเปอนตองมีความเปนอันตรายสูงหรือปนเปอนมากและอาจจะทําใหมี
ความเสี่ยงอยางรายแรงตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งมีชีวิตใกลเคียงไดหากไมทําการฟนฟู
สวนที่สอง การฟนฟู(remediation)โดยการเขาไปดําเนินการใหคุณภาพสิ่งแวดลอมกลับมา
ใกล เ คียงกั บของเดิมหรื อให เ ป นไปตามมาตรฐานที่เ ป นที่ยอมรั บได โดยการใช ก ระบวนการทาง
วิศวกรรม หรือ ทางเคมี และตองพิจารณาปจจัยตางๆ รวมดวยอาทิ ชนิด ปริมาณ หรือความเขมขน
ของการปนเป อ น ตลอดจนสภาพพื้ น ที่ ห รื อ สภาพภู มิ อ ากาศ เป น ต น ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ให ก ารเลื อ ก
เทคโนโลยีนั้นเหมาะสม
สวนที่สาม การหาผูรับผิดชอบมาทําการโดยใชหลักทางการพิสูจนหลักฐานทางสิ่งแวดลอม
(Environmental Forensics) ซึ่งเปนกระบวนการรวบรวมหลักฐานและวิเคราะหขอมูลอยางเปน
ระบบเพื่อใชในการบงชี้ถึงขอเท็จจริงของการปนเปอนตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนหาผูรับผิดชอบตอ
การปนเปอนที่เกิดขึ้น โดยมากมักทําในกรณีของการแบงความรับผิดชอบทางมูลคาในการฟนฟู
พื้นที่ปนเปอน (Cost allocation at contaminated sites) การตรวจสอบพื้นที่กอนที่จะมีการซื้อ ขาย
หรือเปลี่ยนมือ (Site investigation for property transfer) การตรวจสอบวาประกันภัยจะตอง
รับผิดชอบหรือไม (Insurance litigation) และการพิสูจนหากมีการฟองรองในเรื่องของการปลอย
สารเคมีปนเปอนที่ทําใหบุคคลหรือสิ่งแวดลอมตองมีความเสี่ยง (Toxic tort) ซึ่งกระบวนการดังกลาว
จําเป นตองมีองค กรกลางที่เ ปนหลักมาทําหน าที่ขับเคลื่อ นใหขั้นตอนตางๆ นี้ไ ดเดินหนาไปและ
องคกรหลักนี้ไมควรมีหนาที่ทั้งผูบังคับใชกฎหมายและการสงเสริมการประกอบกิจการที่อาจจะทําให
เกิดดินปนเปอน
ตัวอยางในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการใชหนวยงานกลางที่เรียกวา National Enforcement
Investigation Center (NEIC) ซึ่งอยูภายใตสังกัด U.S.EPA มาทําหนาที่ดังกลาว โดยมีหนาที่เปน
หนวยงานตรวจพิสูจนดานสิ่งแวดลอม ทําหนาที่ดูแลใหการบังคับใชก ฎหมายเปนไปอยางถูกตอง
เปนระบบ สนับสนุนทั้งสายงานคดีอาญาและแพงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังมีการอบรม
ใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นอีกดวย โดยมีองคประกอบที่สําคัญคือ 1.ฝายบริหาร (Administration) 2.ฝาย
งานสนาม (Field Science) 3 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และ 4.ฝาย
หองปฏิบัติการ (Lab Science)
สําหรับในประเทศไทย มีสวน 2 3 และ 4 อยูในกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ
และกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม อยางไรก็ดีคุณภาพการวิเคราะห การเปรียบเทียบคุณภาพ
การวิเคราะหและศักยภาพในการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะหในสวนที่ 4 ของทุกหนวยงานยังไมมี
ปรากฏชัด นอกจากนี้ความสามารถในการประมวลผลของการวิเคราะหเพื่อใชฟองคดีก็ยังไมเปนที่
ทราบกันโดยทั่วไปสําหรับทุกหนวยงาน
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2) มาตรการปองกันไมใหมีการปนเปอนเกิดขึ้นอีก (Contamination prevention)
ประกอบไปด ว ยการเฝ าระวั ง (monitoring) เพื่ อ ป อ งกั น ก อ นที่ ปญ หาจะเกิ ด ขึ้ น โดย
กําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานที่ควรจะมีทั้งสําหรับดินและน้ําใตดิน ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรูทาง
เทคนิค งบประมาณ เครื่องมือวิเคราะหที่สลับซับซอน ตลอดจนผูที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดาน
ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจเปนอุปสรรคที่ทําใหการตรวจวิเคราะหน้ําใตดินและดินในประเทศไทยยังไมเปน
ระบบ ทางออกในเรื่ อ งนี้ อ าจจะต อ งพิ จารณาการบั ง คั บใช ก ฎหมายอย างจริ ง จั ง ในเรื่ อ งของการ
ตรวจวัดและการใหหองปฏิบัติการ เอกชนและมหาวิทยาลัยตางๆที่มีความพรอมเขามามีสวนรวมใน
การวิเคราะหดวยอยางจริงจัง
สํ าหรั บ ประเทศไทย ค า มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ าใต ดิ นที่ อ อกบั ง คั บ ใช เ มื่ อ พ.ศ. 2543 และ
มาตรฐานคุณภาพดินที่ออกบังคับใชเมื่อ พ.ศ. 2547 พบวามีตัวชี้วัดและคามาตรฐานในกลุมของ
สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โลหะหนัก ยาฆาแมลง และอื่นๆ มีความครอบคลุม 38 และ36 ตัว
แปรตามลําดับ มีขอนาสังเกตวาจํานวนตัวแปรที่มีอยูนี้ยังนอยกวาที่มีอยูในคามาตรฐานของประเทศ
สหรัฐอเมริกามากไมวาจะสําหรับของแหลงน้ําดื่มหรือเพื่อการบําบัดดินที่ปนเปอนก็ตาม โดยเฉพาะ
ในกลุมตัวแปรพวก PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) กลุมของ Phenol และโลหะหนัก
อื่นๆ
นอกจากนี้ ขอมูลเกี่ยวกับผลการตรวจวิเคราะหน้ําใตดินและดินในประเทศไทยไมวาจะเพื่อ
การใช เ ป นค า background ปกติ หรื อ เพื่ อ ตรวจวั ด การปนเป อ น ยั ง ไม ค อ ยจะมี ก ารเป ด เผย
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความออนไหวหรือมีความเสี่ยงตอการปนเปอนที่สูง ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจาก
ความนาเชื่อถือของขอมูลเอง และความกลัวตอความตื่นตระหนกของประชาชนและอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ดวย
3) กระบวนการพิสูจนความเสียหาย (Environmental Forensics)
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบําบัดและฟนฟู พื้นที่ปนเปอนทั่ว
ประเทศ คือ Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liabilities Act
(CERCLA) หรือที่เรียกกันวา Superfund Program เพื่อใชในการจัดการพื้นที่ปนเปอนของเสีย
อันตราย โดยมีการประเมินสถานการณการปนเปอน ซึ่งเปนกระบวนการตรวจสอบอยางเปนระบบ
เพื่อเก็บขอมูลที่จําเปนในการระบุประเภทและขนาดของการปนเปอนนั้นๆ นอกจากนี้ยังเปนการ
ประเมิ นการแปรสภาพหรื อ การเคลื่ อ นที่ ของสารเคมี ใ นสภาพต างๆ ด ว ย โดยสามารถแบ ง การ
ประเมินไดเปนสี่ประเภท ไดแก การประเมินขั้นตน (Preliminary Assessment) การประเมินสํารวจ
ขั้นแรก (Exploratory Assessment) การประเมินในรายละเอียด (Detailed Investigation) และการ
ประเมินเพิ่มเติม (Supplemental Investigation) โดยขอมูลที่ไดจะถูกนําไปใชในการอธิบายการ
เกิดขึ้นของการปนเปอนและการเคลื่อนที่ของมลพิษตางๆ ณ จุดนั้นๆ การประมวลผลกระทบจาก
การปนเป อ นนั้ น ๆ และพยากรณ แ นวโน ม และทิ ศ ทางการปนเป อ นที่ จะเกิ ด ขึ้ น ต อ ไปในอนาคต
นอกจากนี้ยังใช ประเมินความเขมขนของมลพิษ ในน้ําใตดินและดินกอนที่จะเกิด การปนเปอนขึ้ น
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รวมทั้งการออกแบบระบบการตรวจติดตามเพื่อประเมินผลการฟนฟูที่ไดเลือกมาใชกับพื้นที่นั้นๆ
เปนตน
สําหรับประเทศไทยยั งไม มีก ระบวนการพิ สู จน ห ลัก ฐานทางสิ่ งแวดล อ ม (environmental
forensics) อยางเปนระบบ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาในเรื่องดังกลาวขึ้นมาในกระบวนการยุติธรรม
โดยสรุป ขอเสนอแนะดานสิ่งแวดลอมเสนอใหมีหนวยงานกลางที่มีความรูทางเทคนิคในการ
กําหนดและประเมินมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่เหมาะกับประเทศ รวมถึงวิธีการเก็บ รักษา และวิเคราะห
ตัวอยาง พรอมกับกระบวนการการทํา QA/QC ที่ถูกตอง นอกจากนี้ยังทําหนาที่ในการตรวจสอบและ/
หรือวางกระบวนการในการตรวจสอบหองปฏิบัติการตางๆ และทําหนาที่จัดลําดับความสําคัญของการ
แกปญหา (National Priority List หรือ NPL) ตลอดจนอธิบายเหตุและผล ของที่มาของคามาตรฐาน
และวิธีการตางๆในการวิเคราะห ในการตรวจพิสูจนโดยเปนที่ยอมรับในการพิสูจนพยานหลักฐานใน
ศาลดวย
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