บทที่ 6
การจัดการดินและน้ําใตดินในตางประเทศ
บทนี้จัดทํ าและรวบรวมขึ้นเพื่อศึกษามาตรการทางด านสถาบั น/องคก รของรัฐ กฎหมาย
และเศรษฐศาสตรในประเทศที่พัฒนาแลว อันไดแก สหรัฐอเมริกา เยอรมัน และญี่ปุน และนํามาเปน
ขอมู ลเปรียบเที ยบกั บมาตรการตางๆ ที่มีอ ยูในประเทศ เพื่อ สงผลให การนําเสนอทางเลือกของ
มาตรการเพื่อปองกันและฟนฟูความเสียหายจากการปนเปอนดินและน้ําใตดินของไทยเปนไปอยาง
สมบูรณ

6.1 มาตรการทางดานสถาบันหรือองคกรของรัฐ
6.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
หน ว ยงานของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ คื อ United
States
Environmental Protection Agency (U.S. EPA) ซึ่งถือเปนองคกรของรัฐที่มีบทบาทมากที่สุดใน
ดานการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมของประเทศ เปนหนวยงานของรัฐบาลกลางและมีระดับเทียบเทากับ
ทบวง ตํ าแหน ง ของหั ว หน าองค ก รคื อ EPA Administrator ซึ่ ง มี ห น าที่ รายงานโดยตรงต อ
ประธานาธิบดี
EPA จัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1970 โดยการยุบและรวบรวมหนวยงานทางดานสิ่งแวดลอมที่มีอยู
เดิ ม เข า มารวมกั น เช น หน ว ยงานจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร และกระทรวง
สาธารณสุข เปนตน ปจจุบัน EPA มีเจาหนาที่ 18,000 อัตรา แบงกระจายไปตามสํานักงานใหญใน
กรุง Washington D.C. และสํานักงานสาขา 10 แหงทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหองปฏิบัติการที่มี
ศักยภาพสูงในการตรวจสอบมลพิษมากกวา 12 แหง
หนาที่ของ EPA ประกอบไปดวยการออกและบังคับใชกฎหมาย การใหความชวยเหลือเปน
เงินทุน (Grants) เพื่อการศึกษาวิจัย การศึกษาวิจัยดวยตนเอง การสงเสริมความรูความเขาใจดาน
การรักษาสิ่งแวดลอม และการเผยแพรขอมูลขาวสาร เปนตน
ขอบเขตอํ า นาจหน าที่ และลั กษณะภารกิ จ ด า นสิ่ ง แวดล อ มของ U.S. EPA โดย
ละเอียดมีดังตอไปนี้
(1) กําหนดและจัดทํานโยบายและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
(1.1) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนบริหารและจัดการสิ่งแวดลอมระดับชาติ (Federal
Implementation Plans หรือ FIP) เสนอตอรัฐบาลกลาง
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(1.2) มลรัฐแตละแหงจะใชแผน FIP เปนกรอบและทิศทางการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับรัฐ
(State Implementation Plans หรือ SIP) และเสนอแผน SIP ตอ U.S. EPA เพื่อใหความเห็นชอบ
มลรัฐจะดําเนินการประเมินประสิทธิภาพหรือปรับปรุงแผน SIP ทุก 3 ป
(1.3) มีการใชระบบงบประมาณเปนเครื่องมือกํากับดูแลและผลักดันใหมีการดําเนินการตามขอ
1.2
(1.4) หากรัฐดําเนินการตามแผน SIP แตยังไมสามารถรักษาสิ่งแวดลอมใหอยูในเกณฑ
มาตรฐานได U.S. EPA จะตัดงบประมาณ และใชแผน FIP ผลักดันใหมลรัฐปรับปรุงแผน SIP ให
สามารถแกไขปญหา สิ่งแวดลอมและตองเสนอแผนที่ปรับปรุงดังกลาวตอ U.S. EPA
(2) การบริหารงบประมาณ
(2.1) เปนหน วยงานหลั ก ในการจั ด สรรงบประมาณด านสิ่ งแวดลอ มใหแ ก มลรั ฐ ทอ งถิ่ น
องคกรเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่มีแผนงานหรือโครงการที่กอใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนา สงเสริม และรักษาสิ่งแวดลอม
(2.2) มีกองทุนสิ่งแวดลอมกลาง (Super Fund) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานฟนฟูและระงับ
เหตุฉุกเฉิน
(2.3) มีอํานาจสั่งการใหมลรัฐดําเนินการระงับเหตุฉุกเฉินโดยใชเงินกองทุนฉุกเฉินของรัฐ
(State Fund) กรณีที่การดําเนินงานเกินขีดความสามารถของมลรัฐที่จะดําเนินการได U.S. EPA จะ
ดําเนินการแทนโดยใชกองทุนฟนฟู (Super Fund)
(3) การปองกันและพิทักษสิ่งแวดลอม
(3.1) นําหลักการจัดการมลพิษเชิงพื้นที่มาใชในการปองกนและควบคุมมลพิษ เชน กําหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม มาตรฐานการระบายมลพิษ ระบบใบอนุญาตการระบายมลพิษ การ
เก็บคาธรรมเนียมการระบายมลพิษหรือคาปรับจากบทลงโทษเพื่อนํารายไดเขากองทุนสิ่งแวดลอม
กลาง การประเมินผลกระทบสิ่ง แวดลอม ใบอนุญาตการบําบัดและกําจัดของเสีย ควบคุมการใช
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว การควบคุมการเกิด การขนสงและกําจัดของเสียอันตราย
(3.2) จั ด ทํ า โปรแกรมการลดประมาณของเสี ย ให เ หลื อ น อ ยที่ สุ ด หรื อ การนํ า กลั บ มาใช
ประโยชนใหมตามหลักการปองกันมลพิษ (Pollution Prevention) และใหเงินทุนสนับสนุน (Grants)
แกมลรัฐที่มีการดําเนินงานดังกลาว
(3.3) มีภารกิจดูแลสิ่งแวดลอมดานคุณภาพอากาศในบรรยากาศและในอาคาร ภูมิอากาศ
โลก คุณภาพน้ํา (น้ําผิวดิน น้ําทะเล น้ําบาดาล น้ําดื่ม น้ําเสีย พื้นที่ชุมน้ํา ) ระบบนิเวศ รังสี สาร
อันตราย และสารเคมี ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย การทําเหมือง การขุดเจาะน้ํามันและกาซ อาวุธ
ยุทโธปกรณ งานอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
(4) การพัฒนากฎหมายและการบังคับใช
(4.1) กฎหมายของ U.S. EPA กําหนดเปนกฎหมายเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับการปกปอง
คุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดลอมมากกวา 30 ฉบับ เชน กฎหมายดาน
น้ํา อากาศ รังสี สารเคมี ขยะ กากของเสีย อาหารและยา การปองกันมลพิษ เหตุ ฉุกเฉิน การชดเชย
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ความเสี ยหายและการฟ อ งร องผูก ระทํ าผิ ด การจัด สรรเงินกองทุนเพื่ อ ฟนฟู สิ่ งแวดล อมจากการ
ปนเปอนมลพิษ เปนตน ทําใหสะดวกสามารถรองรับบทบาทภารกิจ หนาที่และความรับผิดชอบ
อยางครบถวน มีเปาหมายชัดเจนในการจัดการสิ่งแวดลอม
(4.2) สามารถบังคับใชกฎหมายไดทั้งทางแพง อาญา และปกครอง
(4.3) มี ระบบสนั บสนุ นการบั ง คั บใช ก ฎหมายด านสิ่ ง แวดล อ ม เช น ระบบการไกล เ กลี่ ย
มาตรการทางสังคม การสาธารณประโยชน จัดทําโปรแกรมสงเสริมการลดและจัดการมลพิษรวมกับ
บทลงโทษทางกฎหมาย
(5) การติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม
(5.1) มีหนาที่ในการจัดทําขอกําหนดการติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
(5.2) องคกรระดับเขตของ U.S. EPA (Regional Office) เปนผูกํากับ ดูแล และติดตามการ
ดําเนินงานของมลรั ฐในเขตรั บผิ ดชอบใหปฏิบัติต ามขอกํ าหนด รวมทั้ งการประเมิ นสถานการณ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับเขต
(5.3) งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนกิจกรรมหนึ่งที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การ ระดับรัฐ
(5.4) ดํ า เนิ น การติ ด ตามข อ มู ล การระบายมลพิ ษ จากแหล ง กํ า เนิ ด โดยผู ค รอบครอง
แหลงกําเนิดเปนผูวิเคราะหและรายงานผล
(5.5) จัดทํารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมเสนอตอฝายนิติบัญญัติ
(6) การบรรเทาความเสียหายจากอุบัติภัยดานมลพิษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
(6.1) มีห นาที่ในการออกขอกําหนดและกํากับดูแลการจัดการระงับเหตุฉุกเฉินและฟนฟู
สิ่งแวดลอม
(6.2) เป นศูนยรับแจ งเหตุแ ละประสานเครือข ายที่ เกี่ ยวข อง และเป นศู นยต อบโตมลพิ ษ
สิ่งแวดลอม
(6.3) มีอํานาจสั่งการใหมลรัฐดําเนินการระงับเหตุฉุกเฉินของรัฐกรณีที่เกินขีดความสามารถ
ของ มลรัฐที่จะดําเนินการได U.S. EPA จะดําเนินการแทนโดยใชเงินกองทุน Super Fund ทั้งนี้
สามารถประสานกับหนวยงานเอกชนที่รับจางระงับอุบัติภัยหรือฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม
(6.4) เจาหนาที่จากสวนกลางและองคกรระดับเขตจะทําหนาที่เปนหนวยเรงรัดและประสาน
ใหมลรัฐและทองถิ่นดําเนินการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย รวมทั้งจัดสรรบุคคลากรทีมตอบโต
มลพิษสิ่งแวดลอมจากสวนกลางและหนวยงานเอกชนใหความชวยเหลือแกมลรัฐและทองถิ่น
(7) การเสริมสรางความรูและจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม
(7.1) กํ าหนดแผนงานหรื อ โปรแกรมสนั บสนุ น การมี ส ว นร ว มระหว างหน ว ยงานภาครั ฐ
ประชาชน และเอกชน ในลักษณะอาสาสมัครสําหรับนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมที่ สําคัญ เพื่อ
สรางเครือขายพันธมิตรดานสิ่งแวดลอม
(7.2) ใหการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมทุกระดับ
(7.3) จัดทําหลักสูตรและดําเนินการฝกอบรม
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โลก

(8) ความรวมมือดานสิ่งแวดลอมกับตางประเทศ
(8.1) ประสานงานระหวางประเทศเกี่ยวกับการดําเนินงานดานมลพิษบริเวณชายแดนและระดับ

(8.2) เสนอแนะเชิงนโยบายและทาทีของหนวยงานในการดําเนินงานความรวมมือระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับขอตกลงและพันธสัญญาระหวางประเทศ ตลอดจนดําเนินตามนโยบายตางประเทศ
ของรัฐบาล
(8.3) ประสานงานความรวมมือสรางเครือขายกับองคกรระหว างประเทศ กลุมประเทศ และ
ประเทศ (regional, multilateral, bilateral)
(9) การวิจัยและพัฒนา
(9.1) ดํ า เนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นาครอบคลุ ม งานด า นน้ํ า ดื่ ม คุ ณ ภาพแหล ง น้ํ า การ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก คุณภาพอากาศ การประเมินระบบนิเวศและการฟน ฟู การปองกัน
มลพิษสารเคมีและความเสี่ยงตอสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ การใชประโยชนของเสีย
(9.2) ใหทุนการวิจัยหรือรวมลงทุนการวิจัยกับสถาบันการศึกษาหรือภาคเอกชน และให
ทุนการศึกษา
(9.3) กําหนดกรอบทิศทางการวิจัยของประเทศดานสิ่งแวดลอม
(9.4) การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
(9.5) พัฒนาและกําหนดเทคนิควิธีการตรวจวัดและแบบจําลองทางคณิตศาสตร
การตรวจประเมินเทคโนโลยี หนวยงานระดับมลรัฐ นอกจากมี EPA ซึ่งเปนหนวยงาน
ของรัฐบาลกลางที่ดูแลดานสิ่งแวดลอมแลว ในแตละมลรัฐก็มีหนวยงานของตนที่ดําเนินการดาน
สิ่งแวดลอมดวยเชนกัน ในรัฐที่มีความเขมแข็งทางดานองคกรและบุคลากร รัฐสามารถดําเนินการ
ตามมาตรการตางๆ ของตนเพื่อรักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย EPA ทําหนาที่
เปนผูดูแล (oversight) โดยการดําเนินการของมลรัฐอยูภายใต National Water Quality Inventory
1998 Report to Congress Ground Water and Drinking Water Chapters
ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา มลรั ฐต างๆ ใชมาตรการในการออกกฎหมายหลัก (legislation
enactment) การออกกฎระเบียบเพื่อปกปองทรัพยากรน้ําใตดิน (promulgation of protection
regulations) การจัดทําแผนและโครงการอนุรักษ (protection plans & programs) และการนํา
กลวิธีตางๆ มาประยุกตใช
การออกกฎหมายหลัก (Legislation Enactment)
รัฐ Missouri มีการนําวิธีการที่เปนสากลและวิธีการที่เปนเอกลักษณเฉพาะตนใชในการ
จัดการน้ําใตดิน กลาวคือ Missouri ใชกฎหมาย Cave Resources Act ในการปองกันไมใหมีการทิ้ง
สารอันตรายในถ้ํา ใตดิน (sinkholes and caves) ซึ่งมีอยูจํานวนมากในรัฐนี้ นอกจากนี้ ยังมี
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stormwater permit program ซึ่งกําหนดรายละเอียดของการอนุญาตกิจกรรมตางๆ ที่เปนการ
รบกวนผิวดิน (land disturbance activities) เชน ระยะหางจากแหลงกําเนิดน้ําใตดิน เปนตน
รัฐ Rhode Island ใชมาตรการ 3 ประการในการจัดการปกปองทรัพยากรน้ําใตดิน ดังนี้
การจัดหมวดหมูและมาตรฐานแหลงน้ําใตดิน (Ground water classification and standards) การ
ปองกันไมใหสารอันตรายปนเปอนในน้ําดื่มที่มาจากบอน้ําใตดิน (Wellhead protection) และ
แผนการจัดการยาฆาแมลงและปุย (Management plan for pesticides and fertilizers)
การออกระเบียบขอบังคับ (Rules and Regulations) ระเบียบขอบังคับที่ออกโดย
รัฐบาลกลางและมลรัฐสวนมากกําหนดมาตรการที่เกี่ยวของกับการควบคุม เชน การกําหนด Best
Management Practices การจัดการ nonpoint sources และการอนุญาตระบายมลพิษ หรือ
discharge permits
รัฐ Massachusetts กําหนดใหมี ground water discharge permits สําหรับผูที่ระบายน้ํา
เสียลงสูแหลงน้ําใตดิน (หมายความรวมไปถึง การระบายโดยตรงสูใตดิน หรือการระบายลงสูแหลง
น้ําผิวดินที่ไมมีรองพื้นกันน้ําซึม)
รัฐ Colorado กําหนดมาตรฐานสําหรับแหลงน้ําใตดิน ซึ่งเปนพื้นฐานที่ใชในการกําหนด
และแบงระดับ (classification) และกําหนดมาตรฐานในการปกปองคุมครองน้ําใตดิน (protective
standards) ซึ่ ง เป น มาตรฐานที่ กํ า หนดค า ความเข ม ข น สู ง สุ ด ของสารปนเป อ น (maximum
concentrations)
รัฐ Missouri มี cleanup standards ที่อนุโลมใหนํามาใชในพื้นที่ที่พบการปนเปอน
วัตถุประสงคเพื่อจะไดมีการประเมินความเสี่ยงเฉพาะที่ ทําใหสามารถทําการฟนฟูคุณภาพน้ําใตดิน
ไดสะดวกขึ้น
รัฐ Arizona นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจ (monitoring) มาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพน้ําใตดิน ซึ่งนอกจากกําหนดใหมีมาตรฐานที่กําหนดในเชิงตัวเลข (numeric) ยัง มี
มาตรฐานเชิงบรรยาย (narrative) ใชกําหนดคุณภาพน้ําทิ้ง เชน น้ําทิ้งจะตองไมทําใหเกิดการ
ปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไมเกินมาตรฐานน้ําผิวดิน และไมทําใหคุณภาพน้ําเสื่อมลง
ความร ว มมื อ ระหว า งองค ก ร (Interagency Coordination) ในอดี ต การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรน้ําใตดินอยูภายใตความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน ทําใหการประสานงานเปนไปดวย
ความยากลําบาก จึงมีหลายมลรัฐที่ใหความสําคัญกับการทํางานรวมกันระหวางองคกรที่เกี่ยวของ
รัฐ Alabama ตั้งคณะกรรมการ Ground Water Programs Advisory Committee ที่
ประกอบไปดวยผูแทนจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การประชุมของคณะกรรมการมีประโยชน
ในการเผยแพร ข อ มู ล ข า วสาร และประสานงานระหว า งหลายโครงการ นอกจากนี้ ยั ง มี
คณะอนุกรรมการซึ่งทําหนาที่ในการบริหารทรัพยากรที่ใชในการสํารวจและเฝาระวัง
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การจั ด ทํ า แผนที่ แ ละแบ ง ระดั บ คุ ณ ภาพ (Ground Water Mapping and
Classification) หลายมลรัฐไดกําหนดระบบจัดระดับคุณภาพของน้ําใตดินเพื่อชวยในการอนุรักษ
และปกปองทรัพยากรน้ํา นอกจากนี้ยังใชเปนฐานในการบํารุงรักษาและฟนฟู (maintenance and
restoration) และกําหนดและบริหารจัดการการใชพื้นที่และแหลงกําเนิ ดมลพิษ (land use and
pollution source management and regulation) โดยใหความสําคัญกับน้ําใตดินที่นํามาใชบริโภค
แตกอนที่จะมีการจัดระดับคุณภาพ จําตองมีการประเมินคุณภาพน้ํากอน การจัดทําแผนที่ของน้ําใต
ดินที่เชื่อมโยงกับน้ําผิวดินก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน
รั ฐ Hawaii ได ทํ า การสํ า รวจน้ํ า ใต ดิ นและแบ ง ออกเป น หมวดหมู ต ามสภาพของน้ํ า
(hydrologic factors)และพื้นผิวใตดิน (geologic factors) ขอมูลที่ไดรับทําใหเขาใจถึงจุดกําเนิดของ
น้ําใตดิน ลักษณะทาง ธรรมชาติและวิธีปองกันผลกระทบที่เกิดจากมนุษย
การเฝาระวัง (Ground Water Monitoring) การเฝาระวังคือการวัดคุณภาพของน้ําใตดิน
อยางตอเนื่องเพื่อหาแนวโนม โดยแบงออกเปนการเฝาระวังพื้นฐาน (ambient or background
monitoring) และการเฝาระวังเชิงปฏิบัติตามกฎหมาย (compliance monitoring) ซึ่งใชในกรณีมีการ
ระบายน้ําทิ้งจากสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงในการ ทําใหคุณภาพของน้ําดอยลง
รัฐ Kansas มีโครงขายการเฝาระวังน้ําใตดินจากบอน้ําบาดาล 242 จุด ขอมูลที่ไดรับนํามา
ประกอบการบริหารจัดการการใชพื้นที่ (land use) และการจัดการ nonpoint sources
ระบบจัดการขอมูล (Comprehensive Data Management Systems) โดยปกติ การ
จัดเก็บขอมูลดําเนินการโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง และไมมีการนํามา เชื่อมโยงกัน การจัดการ
ขอมูลจึงเปนเหตุสําคัญที่ทําใหการบริหารจัดการน้ําใตดินเปนไปดวยความยากลําบาก จึงไดมีหลาย
องคกรริเริ่มนําระบบบริหารขอมูลมาใชรวมกัน มีการนําเทคโนโลยีใหมมาใช เชน ระบบ GIS
รัฐ Idaho จัดใหมีระบบ Environmental Data Management System (EDMS) เพื่อ
รวบรวมขอมูลที่ได จากการสํารวจทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต นอกจากนี้ ยังเปดใหมีการเขาถึง
ฐานขอมูลไดจากระบบอินเตอรเน็ตดวยเพื่อใหการคนหาและนําขอมูลไปใชประโยชนไดงายขึ้น
รัฐ Ohio จัดใหมีระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรของน้ําใตดินเพื่อใชในการกําหนดระดับ
คุณ ภาพน้ํ า การนํ าข อมู ลที่ มีมาประกอบกันทําให สามารถกําหนดมาตรฐานคุ ณภาพน้ําใต ดินได
สะดวกมากขึ้น
รัฐ New York อยูระหวางการพัฒนาระบบฐานขอมูลที่รวบรวมขอมู ลประเภทตางๆ เชน
การกระจายของน้ํา ประโยชนใชสอย คุณภาพ และขอมูลดาน GIS
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โครงการป อ งกั น (Preventive Programs) วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความเสี่ ย งของ
ผลกระทบที่มีตอคุณภาพน้ําที่นํามาบริโภค และจัดสรรทรัพยากรเพื่อนํามาใชอนุรักษน้ําใตดินนั้นๆ
ปองกันและบริหารจัดมลพิษจากแหลงกําเนิด และกําหนดมาตรการเชิงปองกันตางๆ
รัฐ Montana จัดใหมีแผนอนุรักษน้ําจากบอบาดาล (Wellhead Protection Plan) โดยใช
ขอมูลจากระบบ GIS ที่ไดรับจากบอบาดาล 1,900 แหง กิจกรรมภายใตแผนประกอบดวยการ
จัดแบ งและการประเมิน คุ ณภาพน้ํา การประสานความร วมมื อในการอนุรักษ การเผยแพร ขอมู ล
ขาวสาร และการใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกชุมชน
รัฐ North Dakota แบงระดับความสําคัญของการอนุรักษน้ําบาดาลโดยใชแบบคํานวณ
คณิตศาสตรในการประเมินความเสี่ยง น้ําบาดาลบริเวณใดที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกสํารวจเพิ่มเติมและ
มีการเสริมกิจกรรมใหความรูกับผูที่เกี่ยวของ
หากมลรัฐใดยังขาดความเขมแข็ง หรือไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายสิ่งแวดลอมที่
รัฐบาลกลางกําหนดได EPA ปฏิบัติหนาที่เปนผูดําเนินการรักษากฎหมายสิ่งแวดลอมในมลรัฐนั้นๆ
หนวยงานระดับทองถิ่น นอกจากหนวยงานระดับมลรัฐแลว ในแตละมลรัฐยังประกอบไป
ดวยเมืองและกลุมเมือง (cities and counties) ซึ่งมีอํานาจในการออกเทศบัญญัติของตน เพื่อดํารง
รักษาไวซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล อมในทองถิ่นของตน เชน Department of Environment, City and
County of San Francisco
6.1.2 ประเทศเยอรมัน
ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) องคกรระดับรัฐบาลกลาง ที่มีหนวยงานกระทรวงสิ่งแวดลอม
(The Federal Environment Ministry) และกรมสิ่งแวดลอม (Federal Environmental Agency) ทํา
หนาที่หลักคือ ใหความสนับสนุนดานขอมูลวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการรักษาสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ ออกกฎหมาย รวบรวมและเผยแพรขอมูล และเผยแพรขอมูลขาวสารแกสาธารณะ และ 2)
Federal States ที่ประกอบไปดวย 16 รัฐ และหัวหนาสวนราชการมีตําแหนง Minister-President
มาจากการเลือกตั้งทุก 4-5 ป
อํานาจหนาที่ แบ ง อํานาจตามกฎหมายของส ว นราชการออกเป น 3 ระดั บ ได แ ก 1)
Exclusive Legislative Powers รัฐบาลกลางมีหนาที่ออกกฎหมายดานสิ่งแวดลอมในสวนที่เกี่ยวของ
นานาชาติหรือองคกรสากล 2) Outline Legislation Powers อํานาจในการออกกฎหมายขึ้นอยูกับ
รัฐบาลกลางในกรณีการจัดการทรัพยากรน้ํา การอนุรักษธรรมชาติและการจัดการ landscape 3)
Concurrent Legislative Powers ทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐมีอํานาจออกกฎหมายในเรื่อง
มลพิษทั่วไป โดยที่กฎหมายของรัฐบาลมีศักดิ์เหนือกวา นอกจากนี้ ทองถิ่นตางๆ ที่อยูภายใตการ
ปกครองของรัฐสามารถออกบทบัญญัติของตนในเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะและการจัดการ
น้ําเสียภายใตกรอบขอกฎหมายกําหนด
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6.1.3 ประเทศญี่ปุน
ประกอบดวย 3 สวนหลักๆไดแก 1) กระทรวงสิ่งแวดลอม (Ministry of Environment) ที่มี
หน ว ยงานย อ ยคื อ สํ า นั ก รั ฐ มนตรี สํ า นั ก งานนโยบายสิ่ ง แวดล อ ม สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล อ มโลก
สํานักงานจัดการสิ่งแวดลอม (น้ําและอากาศ) สํานักงานอนุรักษธรรมชาติ กรมจัดการขยะมูลฝอย
และการนํากลับมาใชใหม และกรมสุขภาพสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังมีสํานักงานสวนภูมิภาคอีก 7
แหงทั่วประเทศ 2) หนวยงานระดับจังหวัด (Prefectures) จํานวน 47 จังหวัด โดยแบงเปน 1 มหา
นคร (โตเกียว) 1 เขต (ฮอกไกโด) 2 เมืองใหญ (โอซากาและเกียวโต) และ 43 จังหวัด มีผูวา
ราชการจั ง หวั ด ที่ มาจากการเลื อ กตั้ ง เป นหั ว หน าส ว นราชการ และ 3) หน ว ยงานระดั บท อ งถิ่ น
แบงเปน Cities, Towns, และ Villages โดยหาก Towns หรือ Villages ใดมีประชากรมากกวา
50,000 คน ก็จะไดเลื่อนลําดับขึ้นเปน Cities

6.2 มาตรการทางดานกฎหมายและขอบังคับ
6.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
1) CERCLA (Superfund) มีชื่อเต็มวา The Comprehensive Environmental Response
Compensation and Liability Act เปนกฎหมายที่ตราขึ้นในป 1980 โดยมีหลักการเพื่อนําเงินภาษี
จากอุตสาหกรรมเคมีและปโตรเคมี มาตั้ง Trust Fund นํามาใชจายเพื่อปรับปรุงแกไขพื้นที่ที่มีการ
ปนเปอ นของขยะอั นตราย นอกจากนี้ CERCLA ยัง ได กําหนดข อ ห ามและข อ บั งคั บต างๆ ที่
เกี่ยวของกับพื้นที่ปนเปอน จัดมาตรการหาผูรับผิดในกรณีที่สามารถพิสูจนได
2) SARA มีชื่อเต็มวา The Superfund Amendments and Reauthorization Act ตราขึ้นใน
ป 1986 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงกฎหมาย Superfund โดย 1) มุงเนนการปรับปรุงแกไข
อยางถาวรและการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใช 2) ใหความสําคัญตอมาตรฐานของทองถิ่น
ในการแกไขปญหา 3) เพิ่มมาตรการบังคับใชกฎหมาย 4) ใหความสําคัญกับบทบาทการมี สวนรวม
ของทองถิ่นและประชาชน และ 5) เพิ่มขนาดของกองทุนเปน 8.5 พันลานเหรียญสหรัฐ
3) All Appropriate Inquiries หรือการตรวจสอบขอมูลกอนการซื้อขายที่ดินพาณิชย เปน
ระเบียบที่ตราขึ้นตามกฎหมาย The Small Business Liability Relief and Revitalization Act (หรือ
เรียกอีกชื่อหนึ่งวา 2002 Brownfield’s Amendments) เพื่อปกปองผูที่ตองการซื้อที่ดิน โดยกําหนด
วาหากผูซื้อใดที่ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ All Appropriate Inquiries วาดวยการตรวจสอบ
ที่ดินวามีการปนเปอนหรือไมกอนตกลงซื้อ ไมตองรับภาระทางในการ clean up หากพบวามีการ
ปนเปอนของที่ดินในภายหลัง
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2545 ประธานาธิบดี Bush ไดลงนามในกฎหมาย Small
Business Relief and Brownfields Revitalization Act (2002 Brownfields Amendments) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อจัดหางบประมาณมา clean up พื้นที่ปนเปอน และออกขอกําหนดเพื่อใหเกิดความ
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ชัดเจนในกรณีที่ตองมีการระบุผูที่ตองรับผิดชอบคาใชจาย และกฎหมายฉบับนี้ ไดกําหนดดวยวา
EPA จักตองออกกฎ All Appropriate Inquiries ขึ้นมาภายในระยะเวลา 2 ป เพื่อเปนแนวทางใหผูมี
ความประสงคในการซื้อที่ดินสามารถปองกันตนเองจากความเสี่ยงตางๆ ได (Innocent Landowner
Defense) นอกจากนี้ All Appropriate Inquiries ยังมีมาตรการในการปกปองผูซื้อที่มีเจตนาบริสุทธิ
(Bona fide prospective buyers) และผูที่มีที่ดินติดตอกัน (Contiguous property owners)
All Appropriate Inquiries คือขั้นตอนการดําเนินการประเมินสภาพทางดานสิ่งแวดลอมของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางตางๆ เพื่อหาวามีความเสี่ยงของการปนเปอนสารกออันตรายใดๆ หรือไม ทั้งนี้
All Appropriate Inquiries จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 หลังจากประกาศใน
Federal Register แลว 1 ป โดยระหวางที่ยังไมมีผลบังคับใช รัฐสภาไดประกาศใหใชมาตรฐาน
เฉพาะกาลของ American Society for Testing and Materials (ASTM) E1527-00
การทํา All Appropriate Inquiries ประกอบไปดวยกิจกรรมดังตอไปนี้
 การสอบถามขอมูลจากเจาของทั้งในปจจุบันและอดีต รวมไปถึงผูปฏิบัติงาน
และผูอยูอาศัยตางๆ
 การตรวจสอบบันทึกขอมูลในอดีต
 การตรวจสอบบันทึกหลักฐานของทางราชการ
 การตรวจสอบดวยตาเปลาของพื้นที่ รวมไปถึงบริเวณและพื้นที่โดยรอบ
 การสืบคนขอมูลที่สามารถตรวจสอบและยืนยันไดโดยงาย
 ประเมินความนาจะเปนของการปนเปอน
6.2.2 ประเทศเยอรมัน
1) Federal Soil Protection Act เปนกฎหมายวาดวยการปกปองทรัพยากรดิน ตราขึ้นในป
1998 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินใหกลับมาอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางยั่งยืน
โดยกําหนดมาตรการปองกันการกระทําที่สงผลกระทบตอคุณภาพดิน รวมถึงการปรับปรุงแกไข
กรณีที่มีการเสื่อมสภาพหรือปนเปอนของดิน
2) Federal Soil Protection and Contaminated Sites Ordinance คือบทบัญญัติวาดวย
การปกปองทรัพยากรดินและพื้นที่ปนเปอนของประเทศเยอรมันฉบับนี้ กําหนดเกณฑการตรวจสอบ
และประเมิน (Investigation and Evaluation) พื้นที่หรือที่ดินอุตสาหกรรมตองสงสัยวามีการ
ปนเปอนของสารอันตรายเปนลําดับขั้น กลาวคือ หากมีขอ ปรากฏวามีการใชสารอันตรายในพื้นที่
เป น ระยะเวลานานหรื อ จํ า นวนมาก ต อ งจั ด ให มี ก ารสํ า รวจขั้ น ต น หากการสํ า รวจพบว า มี ก าร
ปนเปอนเกินกวาคาที่กําหนดไว (Trigger Values) จําตองมีการตรวจสอบโดยละเอียด
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สําหรับขอกําหนดวาดวยการตรวจสอบและการประเมินพื้นที่นาสงสัยและพื้นที่ปนเปอนที่นาสงสัย
ประกอบดวยการตรวจสอบและการประเมิน (Investigation and Evaluation)
 การตรวจสอบ (Investigation)
(1) ขอบงชี้สําหรับความนาจะเปนที่มีพื้นที่ปนเปอนในบริเวณที่เปนที่ดินอุตสาหกรรมเดิม
คือการมีขอปรากฏวามีการใชสารอันตรายในบริเวณดังกลาวเปนระยะเวลานาน หรือมีการใชเปน
จํานวนมาก และลักษณะวิธีของกระบวนการใช (operation, management and procedures) สาร
อันตรายดังกลาว มีเหตุใหเชื่อไดวามีนาจะมีสารดังกลาวตกคางบนดินเปนจํานวนพอสมควร ใน
ขณะเดียวกัน สําหรับบริเวณที่เปนหลุมฝงกลบขยะเดิม ความเปนไปไดของการปนเปอนมีสูงเมื่อพบ
ขอบงชี้วาขยะที่นํามาฝงกลบไมไดมีการบําบัดและ/หรือกําจัดอยางถูกวิธี
(2) ประโยคแรกของขอความดานบนสามารถนํามาประยุกตใชไดเชนเดียวกับกรณีการเกิด
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรดินในทางลบโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
a. เกิ ด การเพิ่ มของสารอั นตรายในดิ นเป นระยะเวลานานหรื อ จํ านวนมาก จาก
บรรยากาศหรือแหลงน้ํา หรือจากการปนเปอนของสารอันตรายจากขยะหรือน้ําเสียสูดิน
b. เกิดจากสภาพธรรมชาติที่มีปริมาณของสารอันตรายอยูเดิม
c. มีการสะสมของปริมาณสารอันตรายในพืชในบริเวณนั้นๆ
d. มีการปนเปอนในน้ําที่ไหลออกจากดินหรือจากขยะในดิน
e. มีการสึกกรอนหรือการเพิ่มปริมาณของดินจากกระแสน้ําหรือลม
(3) กรณีที่พบขอบงชี้จาก 1 และ 2 ขางตน พื้นที่ดังกลาวจักตองจัดใหมีการจัดทําการ
สํารวจขั้นตน
(4) เมื่อพบวามี ขอบง ชี้ใดใหน้ําหนักได วามีการเปลี่ ยนแปลงในทางเลวลงของดิ นหรือ มี
สภาพของการปนเปอน ดังเชนกฎที่กําหนดวา เมื่อมีการตรวจพบวามีคาของการปนเปอนเกินกวา
คาที่กําหนดไว (trigger values) พื้นที่ดังกลาวจักตองจัดใหมีการตรวจสอบโดยละเอียด
(5) วัต ถุประสงคของการตรวจสอบโดยละเอี ยดเพื่อตรวจสอบวามี การปนเปอนของสาร
อันตรายในบริเวณใดบางที่แนนอน และจําเปนตองมีการแยกบริเวณที่ไมปนเปอนออกหรือไม ใน
กรณีที่พบวาการปนเปอนดังกลาวเกิดขึ้นในบริเวณจํากัดและสามารถบําบัดไดโดยงาย ใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของมีอํานาจกําหนดวาจําตองมีการตรวจสอบโดยละเอียดหรือไม
(6) ในกรณีที่ตรวจพบวาเกิดสภาพของกาซในดินกอใหเกิดผลกระทบ และมีขอบงชี้วามีสาร
อันตรายระเหยงาย (VOCs) ใหมีการตรวจสอบสภาพของบรรยากาศภายในอาคาร (indoor air) ที่
อยูในบริเวณนั้นดวย
(7) แนวทางในการตรวจสอบ รวมไปถึงการตรวจสอบถึงการกระจายของสารอันตราย ให
เปนไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลางวาดวยการปกปองทรัพยากรดิน (Federal Soil Protection
Law)
(8) ขอกําหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวของ เชน การตรวจสอบสภาพดิน องคประกอบของดิน
กาซจากดิน และน้ําชะ ใหเปนไปตาม Annex 1
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 การประเมิน (Evaluation)
(1) ผลของการตรวจสอบในเบื้องตน (exploratory investigations) จักตองมีการประเมินถึง
ความรุนแรงภายใตสภาวะของแตละกรณี และตองยึดหลักของ trigger values (คาที่ไดกําหนดไว
หรือมาตรฐาน)
(2) ในกรณีที่พบวาความเขมขนของสารอันตรายมีคาต่ํากวา trigger values ใหพื้นที่
ดังกลาวพนจากสภาพของการเปนพื้นที่ที่สงสัยวามีสารอันตราย ในกรณีที่พบวามีคาสูงกวา trigger
values ใหสรางความมั่นใจจากการตรวจสอบน้ําชะวามีปริมาณของสารอันตรายเยอะกวา trigger
values หรือไม
(3) ในการประเมินผลกระทบที่เกิดตอน้ําบาดาล ใหทําการตรวจสอบจากการเปรียบเทียบ
กับน้ําชะ
(4) ผลของการตรวจสอบโดยละเอียด (detail investigations) จักตองนํามาเทียบกับ action
values เพื่อกําหนดมาตรการของการแกไขหรือบําบัด
(5) ในกรณีที่กฎหมายฉบับนี้มิไดกําหนด trigger values หรือ action values สําหรับสาร
อันตรายใดสารหนึ่ง ใหใชวิธีและคามาตรฐานตามที่กําหนดไวในวิธีคํานวณคาใน Annex 2
(6) ในกรณีที่พบวามีการใชพื้นที่บางสวนของพื้นที่ตองสงสัยแตกตางไปและออนไหวตอการ
เกิดผลกระทบ ใหประเมินพื้นที่นั้นตามมาตรฐานเฉพาะที่ไดกําหนดไว
(7) ในกรณีที่มีขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของน้ําบาดาล ใหนําขอมูลนั้นมาประเมินดวยวามีการ
ปนเปอนหรือไม และในกรณีที่พบวาความเขมขนของสารอันตรายที่ตรวจพบในน้ําชะหรือการระบาย
ทิ้งอาจเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนในแหลงน้ํา ใหนําขอเท็จจริงเหลานี้มาประกอบการพิจารณาใน
กระบวนการตรวจสอบและกําหนดมาตรการแกไขดวย
(8) ใหถือวาไมเปนกรณีของการเปลี่ยนแปลงของดินในทางเลวลงหากผลกระทบเกิดจาก
ปริมาณของสารอันตรายที่มีอยูเดิมตามธรรมชาติ นอกจากวาสารอันตรายดังกลาวถูกปลดปลอย
ออกมาจากการถูกกระทํา
6.2.3 ประเทศญี่ปุน
แนวทางการจัดการปญหาการปนเปอนของทรัพยากรดินในประเทศญี่ปุน มีกฎหมายที่
เกี่ยวของดังนี้
1) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาการปนเปอนในดิน
กรณีของประเทศญี่ ปุน แนวทางการจัด การปญ หาการปนเปอนของทรัพ ยากรดินแบ ง
ออกเปน 2 แนวทางไดแก การแกไขปญหาทรัพยากรดินที่ใชสําหรับการเกษตรกรรมกับทรัพยากร
ดินประเภทอื่น ดังจะเห็นไดจากการจัดทํากฎหมายสําหรับแกไขสองปญหาดังกลาวแยกออกจากกัน
ไดแก
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(1.1) กฎหมายวาดวยการปองกันการปนเปอนทรัพยากรดินสําหรับที่ดินเกษตรกรรม ค.ศ.1970
กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่ตราขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อ ปกปองสุขภาพ
ของประชาชนจากการบริโภคสินคาเกษตรกรรมหรือปศุสัตวประเภทตางๆ ซึ่งมีส ารอันตรายต อ
สุขภาพบางประเภทอันเนื่องมาจากการปนเปอ นของสารดังกล าวในพื้นที่เกษตรกรรม อันไดแ ก
แคดเมี ยม ทองแดง สารหนู และสารประกอบที่ มี ส ารดั ง กล าวเป นองค ป ระกอบ มาตรฐานการ
ปนเปอนของสารอันตรายกําหนดไวดังนี้
- แคดเมียม – 1 มิลลิกรัมในขาวเปลือก 1 กิโลกรัม
- ทองแดง – 125 มิลลิกรัมในดิน1 กิโลกรัม
- สารหนู – 15 มิลลิกรัมในดิน1 กิโลกรัม
ในกฎหมายฉบับเดียวกันนี้ ไดมีการกําหนดถึงหนาที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางและ
รัฐบาลทองถิ่น ในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว
ตามกฎหมายฉบับนี้ พื้นที่เกษตรกรรมใดที่มีสารดังกลาวเกินกวามาตรฐาน ผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจในการประกาศใหเปน “พื้นที่เกษตรกรรมที่ตองจัดการปญหาการปนเปอน” (เรียก
ตอไปวาพื้นที่ปนเปอน) จากนั้นจะตองจัดทํา “แผนจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่ปนเปอน” ในทันที และ
ตรวจสอบระดั บ การปนเป อ นในดิ น ในพื้ น ที่ ป นเป อ น และประกาศผลการสํ า รวจตรวจสอบต อ
สาธารณะ แผนดังกลาวจะตองประกอบดวยกิจกรรมตางๆ งบประมาณสําหรับกิจกรรม และความ
เรงดวนของกิจกรรมดวย อาทิเชน การกําหนดระดับความรุนแรงของการปนเปอนและความเปนไป
ไดในการใชพื้นที่ตอไป การควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงการใชคลองสงหรือระบายน้ํา การกําจัดดินที่
ปนเปอน เปนตน หากในพื้นที่ปนเปอน มีพื้นที่ที่มีการปนเปอนในผลผลิตทางการเกษตรหรือปศุ
สัตว ผูวาราชการจั งหวั ดยังสามารถกํ าหนดใหพื้ นที่นั้นๆ เปน “พื้นที่ปนเป อนพิ เศษ” ไดอี กดว ย
นอกจากนี้ ในกฎหมายนี้ยังกําหนดหนาที่ของรัฐบาลกลางและองคการปกครองสวนทองถิ่นในการ
เปนผูนําในการจัดการปญหา รวมทั้งใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนการจัดการปญหาปนเปอนใน
รูปแบบตางๆในพื้นที่ปนเปอนอีกดวย
ในสว นของงบประมาณในการแกไขปญหานั้น การดําเนินกิ จกรรมตามแผนจั ดการพื้นที่
เกษตรกรรมที่ปนเปอนของจังหวัดนั้น อาจทําในรูปแบบแผนงานที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง
หรือจัดการในรูปแบบของแผนงานของจังหวัดเองก็ได แตจากสถิติการปนเปอนพื้นที่เกษตรกรรม
จนถึงประมาณ 7,327 เฮกเตอรนั้น พื้นที่ที่จัดการปญหาในรูปแบบแผนงานที่รั บเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลกลางมีรวม 5,726 เฮกเตอร ในขณะที่พื้นที่ปนเปอนที่จัดการในรูปแบบของแผนงานของ
จังหวัดเองมีเพียง 625 เฮกเตอรเทานั้น
(1.2) กฎหมายวาดวยมาตรการปองกันการปนเปอนของทรัพยากรดิน ค.ศ. 200240
กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่ตราขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อกําหนดแนวทาง
และมาตรการในการสํารวจสถานะ การปนเปอนของทรัพยากรดินและแนวทางในการปกปองสุขภาพ
40

สรุปความจาก “สรุปเนื้อหากฎหมายวาดวยมาตรการการปองกันการปนเปอนของทรัพยากรดิน ” จากโฮมเพจกระทรวงสิ่งแวดลอม
(http://www.env.go.th/water/dojo/law.html)

6-12

ของประชาชนโดยการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการปนเปอนของทรัพยากรดิน กฎหมายฉบับนี้
จะเนนการปนเปอนของทรัพยากรดินในเขตอุตสาหกรรม การคา และที่อยูอาศัย
การสํารวจสถานะ การปนเปอนของทรัพยากรดินนั้น จะกําหนดใหมีการสํารวจความเปนไป
ไดของการปนเปอนของทรัพยากรดินในกรณีของที่ดินที่เขาขายตอไปนี้
1) เป นที่ ดิ น ของโรงงานหรื อ สถานประกอบการซึ่ ง เคยมี ก ารใช ส ารที่ มี อั นตราย แต
ป จ จุ บั น เลิ ก ใช ที่ ดิ น แล ว ในกรณี นี้ เ จ า ของที่ ดิ น จะต อ งให อ งค ก รสํ า รวจที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอมทําการสํารวจและแจงผลใหกับผูวาราชการจังหวัด
2) เปนที่ดินปนเปอนที่มีโอกาสจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน ในกรณี
เมื่อผูว าราชการจั งหวัด ยอมรั บวา ที่ดินปนเป อนที่มีโอกาสจะกอ ใหเกิ ดอันตรายต อสุขภาพของ
ประชาชน ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งใหเจาของที่ดินสํารวจสถานะ การปนเปอนของที่ดิน โดย
ใหองคกรสํารวจที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอมทําการสํารวจ และแจงผล
ใหกับผูวาราชการจังหวัดทราบ
หากพบการปนเปอนในดินที่รุนแรงเกินกวามาตรฐาน ผูวาราชการจังหวัดจะตองเผยกําหนด
ขอบเขตของที่ดินที่พบการปนเปอนและแจงแกสาธารณะใหทราบ อีกทั้งหากการปนเปอนในดินมี
แนวโนมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน ผูวาราชการจังหวัดจะตองดําเนินการเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพประชาชน ประเด็นที่สําคัญมีดังตอไปนี้
1) การออกคําสั่งใหผูเกี่ยวของทําการ clean-up ที่ดินปนเปอน ออกคําสั่งใหเจาของที่ดินทํา
การ clean-up ที่ดินปนเปอนนั้น ในกรณีที่สามารถชี้ชัดไดวาผูกอใหเกิดการปนเปอนเปนผูใดและผู
เปนเจาของที่ดินไมมีความเห็นเปนอื่น ผูวาราชการจังหวัดตองออกคําสั่งใหผูกอใหเกิดการปนเปอน
เปนผู clean-up ที่ดินปนเปอนนั้น
2) การเรียกคาใชจายจากผูกอใหเกิดการปนเปอน ในกรณี 1.1 เจาของที่ดินที่ทําการ cleanup ที่ดินแลว สามารถเรียกคืนคาใชจายจากผูก อใหเกิดการปนเปอนได ในทางปฏิบัติ เจาของที่ดิน
หรือผูกอใหเกิดการปนเปอนสามารถรับการชวยเหลือทางการเงินไดตามความสามารถในการแบก
ภาระดังกลาว
นอกจากนั้ น เพื่ อ ความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น การจั ด การป ญ หาการปนเป อ นในดิ น
กฎหมายฉบับนี้ยังมีการกําหนดเกี่ยวกับองคกรสํารวจที่ไดรับอนุญาตไววา องคกรสํารวจจะตอง
ไดรับการอนุญาตโดยตรงจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอม อีกทั้งเพื่อใหเพื่อเปนการสงเสริม
และสนับสนุนการปองกันและแกไขการปนเปอนของทรัพยากรดินใหเปนไปอยางครบวงจร ไดมีการ
กําหนดใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อสนับสนุนการจัดการการปนเปอนในดิน (Shitei Shien
Houjin) โดยอนุญาตใหมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อใหกิจกรรมดังกลาวทําไดครบถวนและคลองตัวอีก
ดวย
2) นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อสนับสนุนการจัดการการปนเปอนในดิน
ในหมวดที่ 6 ของกฎหมายวาดวยมาตรการปองกันการปนเปอนของทรัพยากรดิน ค.ศ.
2002 มีการบัญญัติเกี่ ยวกับหนาที่ขององคกรสนับสนุ น และบทบาทของรัฐบาลกลางตอองคกร
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สนั บสนุ น ในทางปฏิ บัติ องค ก รที่ปฏิ บัติห น าที่ใ นฐานะที่ เป นองค ก รสนั บสนุนหรื อนิ ติ บุคคลรั บ
อนุญาตเพื่อสนับสนุนการจัด การการปนเปอนในดิน ไดแก สมาคมสิ่งแวดลอมแหงประเทศญี่ปุน
หรือ Japan Environment Association (JEA; Nihon Kankyou Kyoukai) หากไมนับรวมหนาที่ใน
การสนับสนุนการจัดการการปนเปอนในดินตามกฎหมายแลว โดยปกติแลวองคกรนี้จะมีบทบาท
หนาที่หลายประการ เชน สํารวจวิจัยและประเมินกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติ รวบรวมและเผยแพร
สารสนเทศเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ สนับสนุนการประชุมวิชาการดานการอนุรั กษธรรมชาติ
สร า งและเผยแพร ร ายการโทรทั ศ น ห รื อ ภาพยนตร จั ด ทํ า และเผยแพร เ อกสารเผยแพร ค วามรู
สนับสนุนองคกรเอกชนทํากิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เปนตน
ในสวนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการสนับสนุนการจัดการการปนเปอนในดินนั้น JEA มีหนาที่
ในการบริหารจัดการระบบสนับสนุน 2 ระบบซึ่งแตละระบบจะมีกองทุนสนับสนุนดานการเงิน ระบบ
ที่วานั้นไดแก
1.ระบบอุดหนุนภาระดอกเบี้ยแกผูประกอบการ เปนระบบที่ใหการอุดหนุนภาระดอกเบี้ยแก
ผูประกอบการที่กูยืมเงินจากธนาคารเพื่อการลงทุนเชิงนโยบายแหงประเทศญี่ปุน (Nihon Seisaku
Toushi Ginkou) หรือบรรษัทการเงินเพื่อการพัฒนาโอกินาวาเพื่อจัดการปญหาการปนเปอนในดิน
หรือน้ําใตดิน โดยมี “กองทุนสนับสนุนการบูรณะและการสรางสิ่งแวดลอม” เปนตัวกลางในการ
อุดหนุน
2.ระบบการชวยเหลือทางการเงินโดยกองทุนจัดการการปนเปอนของทรัพยากรดิน เปน
ระบบที่ใหความชวยเหลือทางการเงินแกกรณีที่ไมทราบผูกอใหเกิดการปนเปอนที่แทจริงหรือผูตอง
แบกคาใชจายมีความสามารถทางการเงินต่ํา โดยมี“กองทุนปองกันและแกไขการปนเปอนทรัพยากร
ดิน” เปนตัวกลางในการชวยเหลือ ซึ่งกองทุนนี้จะไดรับเงินทั้งจากรัฐบาลกลางและการบริจาคของ
บริษัทเอกชน
3) ระบบการชวยเหลือทางการเงินโดยกองทุนจัดการการปนเปอนของทรัพยากรดิน
ในประเทศญี่ปุน เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขการปนเปอนของ
ทรัพยากรดินใหเปนไปอยางครบวงจร ตามที่ไดมีบทบัญญัติไวในกฎหมายวาดวย มาตรการปองกัน
การปนเปอนของทรัพยากรดิน จึงไดมีการจัดตั้ง “กองทุนปองกันและแกไขการปนเปอนทรัพยากร
ดิน” หรือ Dojouosentaisaku Kikin (ตอไปเรียกวากองทุน) ภายใตการดําเนินการของสมาคม
สิ่งแวดลอมแหงประเทศญี่ปุน (เปนนิติบุคคลแบบมูลนิธิ) ตามความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสิ่งแวดลอม หนาที่สําคัญของกองทุนนี้คือ ใหความชวยเหลือทางการเงินในลักษณะของ
เงินอุดหนุนบางสวนแกเจาของที่ดินในการแกไขปญหาการปนเปอนของทรัพยากรดิน ในพื้นที่ที่อยู
อาศัยไมวาจะเปนบานหรืออาคารชุดในกรณีตอไปนี้
1. ไมสามารถระบุตนเหตุของการปนเปอนได
2. เจาของที่ดินถูกประเมินวาเปนผูมีความสามารถในการแบกภาระทางการเงินต่ํา ตาม
เกณฑที่กระทรวงสิ่งแวดลอมไดกําหนดไว (ดูรายละเอียดในหัวขอ เกณฑเกี่ยวกับความสามารถใน
การแบกภาระทางการเงินของเจาของที่ดิน )
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โดยที่ผูที่มีหนาที่พิจารณาความจําเปนในการชวยเหลือทางการเงินแกเจาของที่ดิน ไดแก
องคการปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด (Todoufuken) โครงสรางของระบบการชวยเหลือทาง
การเงินผานกองทุนจัดการการปนเปอนของทรัพยากรดิน มีลักษณะดังแผนภาพตอไปนี้
จังหวัดชวยเหลือ 1/4
เจาตัว

รัฐบาล

1/4

1/4

รัฐบาล
1/4

กองทุน

หนวยงานอื่น

1/4

หนวยงานอื่น

1/4

จังหวัด
1/4
รัฐบาล
1/4

หนวยงานอื่น

1/4

ภาพที่ 6.1 โครงสรางของระบบการชวยเหลือทางการเงินผานกองทุนจัดการการปนเปอน
ของทรัพยากรดิน
4) เกณฑเกี่ยวกับความสามารถในการแบกภาระทางการเงินของเจาของที่ดิน
ตามประกาศหมายเลข 4 กระทรวงสิ่ ง แวดล อ ม (ลงวั นที่ 31 มกราคม 2547) ได มีก าร
กําหนดเกณฑเกี่ยวกับความสามารถในการแบกภาระทางการเงินของเจาของที่ดิน ทั้งในกรณีที่เปน
ปจเจกบุคคลที่ไมใชเจาของกิจการ ปจเจกบุคคลเจาของกิจการ และนิติบุคคลไวดังตอไปนี้
(1) ปจเจกบุคคลที่ไมใชเจาของกิจการ กรณีปจเจกบุคคลที่ไมใชเจาของกิจการสามารถรับ
ความชวยเหลือไดหากมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
1.ใหพิจารณารายไดในปกอนที่จะขอรับความชวยเหลือทางการเงินจะตองต่ํากวา 20 ลาน
เยน หากในปดังกลาวปจเจกบุคคลมีรายไดชั่วคราวชั่วคราวมาเปนกรณีพิเศษ เชน Terminal Pay
จากนายจางเปนตน ใหนํารายไดเฉลี่ยของ 3 ปกอนที่จะมาขอรับความชวยเหลือมาประเมินแทน
หรือ
2.รายไดในปกอนที่จะขอรับความชวยเหลือนอยกวา 2 ใน 3 ของคาใชจายในการแกไข
ปญหาปนเปอน + 20 ลานเยน หรือ
3.รายไดในปกอนที่จะขอรับความชวยเหลือนอยกวา 2 x คาใชจายในการแกไขปญหา
ปนเปอน
(2) เจาของกิจการหรือนิติบุคคล กรณีเปนเจาของกิจการหรือนิติบุคคล สามารถรับความ
ชวยเหลือไดหาก ทุนหรือทรัพยสินสุทธิของกิจการหรือนิติบุคคลใน (รอบบัญชี) ปกิจการกอนรอบ
บัญชีที่จะขอรับความชวยเหลือทางการเงินจะตองไมเกิน 300 ลานเยน
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5) มาตรการทางภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการจัดการปญหาการปนเปอนในดิน
ในการจัดการปญหาการปนเปอนในดินนั้น รัฐบาลญี่ปุนมีมาตรการพิเศษทางภาษีทองถิ่น
โดยการกําหนดใหมีการลดหยอนภาษี Property Tax (Kotei Shisan Zei) เพื่อสนับสนุนการจัดการ
โดยทั่วไป Property Tax นี้จะเก็บจากมูลคาของที่ดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินที่มีการเสื่อม ไดแก
ทรัพยสินใดๆที่ไมใชที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชในการประกอบกิจการเชน เครื่องจักร เครื่องยนต เรือ
ยานพาหนะที่ไมใชฐานภาษีของภาษียานพาหนะหรือภาษียานพาหนะขนาดเล็ก เปนตน มาตรการ
ลดหยอน Property Tax ในที่นี้คือ ทรัพยสินที่มีการเสื่อมใดๆที่ติดตั้งในโรงงาน สถานประกอบการ
หรือในที่ดินเพื่อประโยชนในการกําจัดปญหาการปนเปอนในดินนั้นจะนํามาคํานวณภาษีเพียงแค
หนึ่งในสามของมูลคาฐานภาษี

6.3 มาตรการทางดานเศรษฐศาสตร
6.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
1) CERCLA หรือ Superfund กําหนดให ผู ที่ ก ระทํ าผิ ด กอ ให เ กิด มลพิ ษตกค างต อ ง
รับผิดชอบตอคาใชจายดังนี้ 1) คาใชจายในการ clean up 2) คาเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และ 3) คาประเมินผลกระทบที่เกิดกับสุขภาพ นอกจากนี้ Superfund ยังไดกําหนด
เกณฑตางๆ เพิ่มเติม ถึงวิธีดําเนินการเรียกคาเสียหาย รวมทั้งกรณีผูใดไดรับการยกเวนไมเขาขาย
ตองรับผิดชอบตามกฎหมาย
2) Financial Assurance for Landfill Closure, Post-closure, and Corrective Action
มาตรการหนึ่งที่ EPA ใชในการปองกันวาจะมีเงินมาเปนคาใชจายในการ clean up ในกรณี หลุม
ฝงกลบเกิดการปนเปอนของสารอั นตรายหรือน้ํ าชะขยะสูสิ่ง แวดลอ มคือการกําหนดรูปแบบของ
เงินประกันแบบตางๆ ที่ผูประกอบการจักตองจัดใหมีกอนไดรับอนุญาตใหประกอบการ
รูปแบบของเงินประกันที่ US EPA ยอมรับในการอนุญาตใหผูประกอบการบริหารจัดการ
หลุมฝงกลบ กรณีปดหลุม การดูแลรักษาหลังปดหลุม และการดําเนินการแกไขปญหา ประกอบไป
ดวย
(1) Funded Trust Fund การจัดตั้งเงินกองทุนซึ่งมีผูรับฝากเปนสถาบั นการเงินซึ่งตองไม
มีความเกี่ยวของกับผูประกอบการ การสงเงินเขากองทุนตองทําเปนประจําทุกป ตลอดชวงอายุของ
หลุมฝงกลบซึ่งเรียกวา pay-in period และผูประกอบการสามารถถอนเงินและยกเลิกกองทุนไดเมื่อ
ไดรับการเห็นชอบจากรัฐวาไดปฏิบัติตามเกณฑ การดูแลรักษาหลุมฝงกลบรวมไปถึงการดําเนินการ
แกไขขอบกพรองที่กําหนดไว
(2) Surety Bond พันธบัตรรับประกัน performance หรือ payment ที่ออกโดยสถาบัน
การเงิ นที่ ไ ด รับอนุ ญ าตถู ก ต อ งตามกฎหมาย และไม มีค วามเกี่ ยวข อ งกั บผู ประกอบการ กรณี ที่
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ผู ป ระกอบการไม ป ฏิ บั ติ ต ามเกณฑ ก ารดู แ ลหลุ ม ฝ ง กลบที่ กํ า หนดไว สถานบั น การเงิ น ผู อ อก
พันธบัตรจักตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
(3) Irrevocable Letter of Credit หนังสือรับรองเครดิตของผูประกอบการจากธนาคารที่
ไมสามารถบอกเลิกไดมีอายุอยางนอย 1 ป และมีเงื่อนไขวา สถาบันการเงินจะตออายุห นังสือรับรอง
เครดิตโดยอัตโนมัติ นอกเสียจากแจงใหหนวยงานรัฐทราบลวงหนากอนหนังสือหมดอายุ 120 วัน
ซึ่ ง ในกรณี ดั ง กล า ว ผู ป ระกอบการมี ห น า ที่ นํ า หนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ ใหม ม ายื่ น หรื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ขอกําหนดการจัดหาเงินประกันอื่นที่ไดรับการเห็นชอบจากรัฐ
(4) Insurance Policy กรมธรรมประกันภัยที่มีมูลคาอยางนอยเทากับวงเงินประเมิ นของ
การดูแลหลุมฝงกลบ ซึ่งกรมธรรมดังกลาวตองมีเงื่อนไขวา รัฐสงวนสิทธิในการเปนผูกําหนดวงเงิน
ของกรมธรรม และสถาบันการเงินหรือผูเอาประกันไมมีสิทธิโตแยง
(5) Corporate or Local Government Financial Test การประเมินศักยภาพทางดาน
การเงินของผูประกอบการ (ผูประกอบการ หรือ องคกรปกครองทองถิ่น แลวแตกรณี ) ตามเกณฑ
ที่กําหนด หากผานเกณฑ ไมจําเปนตองใช third party หรือเครื่องมืออื่นในการวางประกัน ทั้งนี้
ผู ป ระกอบการหรื อ ท อ งถิ่ น ที่ ป ระสงค ใ ช วิ ธี นี้ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดว า ด ว ยเรื่ อ ง record
keeping and reporting requirements กลาวคือ จักตองวาจางผูตรวจสอบบัญชีอิสระที่ไดรับอนุญาต
ตรวจสอบสถานะการเงินขององคกร พรอมจัดทํารายงานเสนอแกรัฐผูออกใบอนุญาต
(6) Corporate or Local Government Financial Guarantee การค้ําประกัน
ผูประกอบการโดยองคกรที่มีขนาดใหญกวา กลาวคือ บริษัทเอกชนผู ประกอบการจักตอ งมีผูค้ํ า
ประกันเปนบริษัทแมของบริษัทดังกลาวหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูค้ําประกัน ซึ่งบริษัท
แมหรือทองถิ่นดังกลาวจักตองผานเกณฑขอ 5 วาดวยการประเมินศักยภาพการเงิน (Financial
Test)
(7) Use of Ad Valorem Taxing Authority กรณีทองถิ่นเปนผูไดรับอนุญาตใหเปน
ผู ป ระกอบการจั ด การหลุ ม ฝ ง กลบ พร อ มได รั บ อนุ ญ าตเดิ ม ให ประกอบการจั ด การขยะมู ล ฝอย
นอกเหนือจากการจัดใหมีหลุมฝงกลบ สามารถใชอํานาจในการเก็บภาษีของตนเก็บภาษีเพิ่มเติม
ตามสัดสวนของคาใชจายที่ประเมินในการดูแลหลุมฝงกลบนั้น ๆ เพื่อใชเปนหลักประกันได
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