บทที่ 7
วิเคราะหอปุ สรรคของการแกปญหา
และขอเสนอแนะ
บทนี้เปนการนําเสนอการวิเคราะหภาพรวมของอุปสรรคตางๆ ในการจัดการกับปญหาที่
เกิดขึ้น โดยแบงการนําเสนอออกเปน 5 สวน ไดแก สวนที่หนึ่ง นําเสนอการวิเคราะหอุปสรรคของ
การจัดการมลพิษในภาพรวม ส วนที่สอง นําเสนอบทวิเคราะห และขอเสนอแนะในดานสถาบัน/
องคกร สวนที่สาม นําเสนอบทวิเคราะหและขอเสนอแนะในดานเศรษฐศาสตร สวนที่สี่ ไดนําเสนอ
บทวิเคราะหและขอเสนอแนะดานกฎหมาย และสุดทายในสวนที่หา ไดนําเสนอขอเสนอแนะดาน
สิ่งแวดลอม
7.1 การวิเคราะหอุปสรรคของการจัดการมลพิษในภาพรวม
จากกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี และประสบการณจากโครงการธรรมาภิ บาล และการมีสวนรวม
ของประชาชนในกระบวนการจัดการดานสิ่งแวดลอม พบวา อุปสรรคของการจัดการสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะดานมลพิษที่นําไปสูปญหาการปนเปอนของสารเคมีลงในดินและน้ําใตดิน มีสวนมาจาก
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมดังกลาวขาดความมีเอกภาพ ขาดประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ทั้งนี้
หากพิจารณาวงจรชีวิต (life cycle) ของปญหาที่เกิดขึ้น เริ่มจากการอุบัติขึ้นมาของปญหา จนถึง
การแกไขปญหาและการติดตามตรวจสอบประเมินผล ตลอดจนการเฝา ระวังไมใหเกิดปญหาขึ้นมา
อีก ซึ่งสามารถจะมองเปนภารกิจ (function) ที่จะตองมีหนวยงานหรือองคกรรับผิดชอบตามตารางที่
7.1 ดังนี้
1. มาตรการปองกัน ซึ่งรวมทั้งการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหรือโครงการที่เสี่ยงตอ
การเกิดปญหา การมีมาตรฐาน การทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตลอดจนมาตรการที่จะ
ใหเกิดความรับผิดชอบตอปญหา เชน soil audit
2. การตรวจสอบการทํางาน ซึ่งเกี่ยวของกับการเขาถึงขอมูลของแหลงกอมลพิษ
3. การคนพบหรือยืนยัน (identify) ปญหาการปนเปอน ซึ่งจะตองมีทั้งการสํารวจแหลงมลพิษ
อยางเปนระบบ และการเขาไปตรวจสอบกรณีรองทุกขตางๆ
4. มาตรการการแกปญหา ซึ่งมีทั้งระยะสั้น คือบําบัดฟนฟูแกไขปญหาเฉพาะหนา ตลอดจน
การมีกองทุนเยียวยาและชวยเหลือเปนหลักประกันการแกปญหาในระยะยาว
5. กระบวนการยุติธรรม ที่จะตองทําใหหลักผูกอมลพิษตองรับผิ ดชอบ (PPP) มีประสิทธิผล
ตลอดจนลดปญหาความขัดแยงและความไมเปนธรรม
6. การติดตามประเมินผลและเฝาระวังหลังเกิดปญหา ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
7. การสรางฐานขอมูลและการเปดเผยขอมูล ซึ่งจะไปโยงกับการตรวจสอบการทํางาน
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ตารางที่ 7.1 วิเคราะหอุปสรรคของการแกปญหาในภาพรวมของหนวยงานดานสิ่งแวดลอมที่มีอยูใน
ปจจุบัน (พิจารณาจากกรณีศึกษา 4 กรณี)
Function หรือ ภารกิจ

1. มาตรการปองกัน
1.1 การออกใบอนุญาต (Permit
License)

องคกรที่เกี่ยวของ
โดยตรงและมีการ
ดําเนินการจริง *
กรอ. / กนอ. / กพร. /
ทองถิ่น / กทม.

สผ. / กกวล.
1.2 การวิเคราะหผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม (Environmental Impact
Assessment, EIA)

1.3 มาตรฐาน (Standard)

คพ. / กรอ. / กนอ. /
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
/กรมอนามัย

1.4 มาตรการ soil audit

ยังไมมี

2. การตรวจสอบการทํางาน
(เชน การรายงานขอมูลเกี่ยวกับ
สารพิษและมลพิษจากแหลงกอ
มลพิษ)

คพ. / กรอ. / กนอ. /
ทองถิ่น / กทม.
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ขอสังเกต

1.1 ขณะนี้มีเฉพาะหนวยงานทีใ่ หการอนุญาต
เชน กรมโรงงาน ซึ่งมี conflict of interest
(กรมควบคุมมลพิษกําลังเสนอ emission permit
ในการปรับแกพ.ร.บ.สงเสริม 2535 ซึ่งนาจะดี
เพราะเปนการ check and balance )
1.2 ปญหา conflict ระหวางการทํา EIA กับการ
ออกใบอนุญาต
- การทํา EIA มีขอบกพรองขาดความเปนกลาง
- ทองถิ่นไมมีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องการ
อนุญาต
- เงื่อนไขของการให permit ตองเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวใน EIA แตขณะนี้ไมมีการ
ตรวจสอบ (มีปญหา conflict of interest)
1.3 ปญหาของมาตรฐาน
- แตละหนวยงานตางออกมาตรฐานของตัวเอง
- มาตรฐานเดียวกัน แตละหนวยงานปฏิบัติดวย
วิธีการและกฎเกณฑตางกัน (เชน มาตรฐานเก็บ
ตัวอยางน้ําของกรมควบคุมมลพิษ และกรม
โรงงาน ซึ่งไมเหมือนกัน)
1.4 ประเทศไทยขณะนี้ในประเทศไทยยังไมมีการ
ใชมาตรการ soil audit
1. ตามมาตรา 80 ของพ.ร.บ.สงเสริม 2535 ให
เจาของมลพิษรายงานผลการดําเนินงานของการ
แกปญหาตอเจาพนักงาน แตไมมีการออก
ระเบียบในรูปกฎกระทรวงมา enforce
2. ปญหา conflict of interest ที่หนวยงาน
สงเสริมตองทําหนาที่กํากับดานสิ่งแวดลอมใน
ขณะเดียวกัน

Function หรือ ภารกิจ

3. การ identify การปนเปอ น
3.1 การสํารวจแหลงมลพิษ
3.2 การรองเรียน
4. มาตรการการแกปญ
 หา
4.1 การแกปญหาเฉพาะหนาระยะ
สั้น

4.2 มาตรการทางการเงิน
4.2.1 กองทุน
4.2.2 Environmental Tax
4.2.3 ระบบการประกันภัยดาน
สิ่งแวดลอม (Insurance)
4.2.4 Performance bond
4.3 การกําหนดมาตรฐาน
(Technical Standards)

4.4 การแกไขและฟนฟู + conflict
resolution
4.4.1 NPL (National Priority
List)
4.4.2 การ clean up
5. กระบวนการยุติธรรม
5.1 การถอน Permit License
5.2 การฟองรองและมาตรการ
การลงโทษ (Penalty)

องคกรที่เกี่ยวของ
โดยตรงและมีการ
ดําเนินการจริง *

ขอสังเกต

คพ. / สส. / กรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล
คพ. / ทองถิ่น / กทม. /
กกวล.

3.1 การ survey ยังไมมีระบบ / ไมมีการทํา NPL
3.2 ขอมูลไมชัดเจนและไมเปดเผย
(ขณะนี้ กรมทรัพยน้ําบาดาลมีการสํารวจแหลง
มลพิษ แตเปนเพียงบางจุด และยังไมมี NPL)

กกวล. / มาตรา9 /
กระทรวงการคลัง

4.1 นายกรัฐมนตรีมีอํานาจในการสั่งการให
หนวยงานที่เกี่ยวของแกปญหาผานมาตรา 9 ของ
พ.ร.บ.สงเสริม 2535 แตเปนเฉพาะกรณีๆ ไป
และอาจมีการใชงบประมาณพิเศษในการ
ดําเนินการ
4.2 ขาดเจาภาพหลักในการแกปญหาที่เปนระบบ
(กระทรวงคลังจะเขามามีบทบาทดานการเงิน แต
ภาระหนาที่ไมเกี่ยวของโดยตรงทําใหเอาเงินมา
ใชยาก)

กกวล. /
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
(เฉพาะภาษีน้ํามัน)
ยังไมมี
ยังไมมี
คพ. / กรอ. / กนอ. /
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
/ กรมอนามัย

ยังไมมี

4.3 ขาดเครื่องมือและทุนในการนํามาแกปญ
 หา
อยางเปนระบบ
-ยังไมมี standard ที่เปนมาตรฐานกลางของการ
เกิดปญหาแลว และขาดมาตรฐานสําหรับการ
คลีนอัพและการเอาผิด
4.4 ขาดการทําระบบ NPL และมาตรการ clean
up

ยังไมมี
กรอ. / กนอ. / กพร.
กระทรวงยุติธรรม
(ยังไมมีการฟองรองที่
ศาลปกครอง)
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5.1 มีปญหา conflict of interest ที่หนวยงาน
สงเสริมและกํากับดานสิ่งแวดลอมในขณะ
เดียวกันมักไมยอมใชมาตรการที่เด็ดขาด
5.2. การดําเนินคดีและเอาผิดตามหลัก PPP มี
ปญหา เชน การฟองรองยังตองใหผูเสียหายเปน
ผูฟองเปนหลัก

Function หรือ ภารกิจ

5.3 การชดเชย (compensation)
ผูเสียหาย
5.4 การดูแลผูเสียหาย
5.5 การพิสูจนหลักฐานทาง
สิ่งแวดลอม (environmental
forensics)
6. การ monitor หลังเกิดปญหา
- ระดับชาติ
-ระดับพื้นที่
7. Database & information
disclosure (เชื่อมโยงกับขอ 2 และ
ขอ 6)

องคกรที่เกี่ยวของ
โดยตรงและมีการ
ดําเนินการจริง *
กระทรวงการคลัง
ยังไมมี
ยังไมมี

คพ. / กรอ. / กนอ. /
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
/ กพร.
ทองถิ่น / กทม. / กรม
อนามัย
คพ./สส./สผ./ทองถิ่น/
กทม./กรมอนามัย

ขอสังเกต

5.3 ขาดมาตรการชดเชยผูเสียหายอยางเปน
ระบบ
5.4 ไมมีระบบในการดูแลผูเสียหาย ซึ่งนําไปสู
การประทวง
5.5 ยังไมมีระบบ environmental forensics
อยางแทจริง

6.1 ยังขาดการติดตามผลการแกไขอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง
6.2 ขาดเจาภาพหลักในการดําเนินการ
7.1 แมหนวยงานจะมีการเก็บขอมูลอยูบาง แตไม
มีระบบการประสานดานฐานขอมูลของหนวยงาน
ตางๆ
7.2 การเปดเผยขอมูลยังมีปญ
 หา

หมายเหตุ * คํายอหนวยงานตางๆ ดังนี้
คพ. = กรมควบคุมมลพิษ กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม สส. = กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กกวล. = คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ สผ. = สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กพร. = กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กนอ. = การนิคมอุตสาหกรรม
ทองถิ่น = กรมการปกครองสวนทองถิ่น กทม. = สํานักงานกรุงเทพมหานคร

ทั้ ง นี้ เมื่ อ พิ จารณาเงื่ อ นไขของการมี ธ รรมาภิ บ าลในการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในบริ บ ทของ
สังคมไทย ซึ่งทางสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมเคยศึกษาไว1 ประกอบดวย
1) การคานและถวงดุลอํานาจ ที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม พรอมทั้งสามารถตรวจสอบได
(check and balance) โดยการมีสวนรวมของประชาชน
2) การมีแ รงจู งใจที่ เ หมาะสมและสามารถเอาผิด รวมทั้ ง การชดเชยผูเ สียหายได อ ยางมี
ประสิทธิผลและยุติธรรม
3) เปดเผยขอมูลตอสาธารณชน และการมีขอมูลที่สามารถตรวจสอบและเชื่อถือได
4) การสรางองคความรู กระบวนการเรียนรูและคนหาขอมูล โดยมีสวนรวมของประชาชน

1

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง “ธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการดานสิ่งแวดลอม” โดยการสนับสนุน
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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5) การปองกันการทุจริตคอรัปชั่น เชน การลดอํานาจในการใชวิจารณญาณ (discretional
power) ของเจาพนักงาน หรือการลดการเกิดเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ขัดแยงกัน (conflict of interest)
และทําใหเกิดการตรวจสอบและรับผิดชอบดวย (accountability)
6) การทําใหระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวยการลดตนทุนหรือการสูญเปลา (transaction
costs) ในการดําเนินนโยบายและดําเนินการจัดการตางๆ และการนําเครื่องมือดานเศรษฐศาสตร และ
การจัดการมาชวย
7) การสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก อีกทั้งการสรางหลักประกันใหเกิดความ
มั่นใจในการกระทําที่เหมาะสม
ถาจะวิเ คราะห ใ นภาพรวมของระบบการจั ด การสิ่ งแวดลอ ม โดยเฉพาะด านมลพิ ษ จะพบ
ปญหาการขาดระบบถวงดุลและคานอํานาจ (check and balance) โดยเฉพาะหนวยงานดานการ
สงเสริมกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดมลพิษ เชน อุตสาหกรรมและเหมืองแร กลับมีหนาที่กํากับดูแลดาน
สิ่งแวดลอมไปในขณะเดียวกัน ทําใหเกิดปญหาประโยชนทับซอน (conflict of interest) ขณะที่การ
ตรวจสอบโดยชุมชนและองคกรทองถิ่นก็กระทําไดยาก เพราะขอมูลไมเปนที่เปดเผย ประกอบกั บ
ปญหาดานมลพิษมักเปนเรื่องที่ตองใชเทคนิคสูง ซึ่งองคกรทองถิ่นและชุมชนยังไมมีศักยภาพเพียงพอ
นอกจากนี้ ก ระบวนการยุ ติ ธรรมเพื่อ เอาผิด กั บผู กอ มลพิษ ก็ ยัง ขาดประสิ ทธิ ภาพ ทํ าให เ กิ ดการส ง
สัญญาณและแรงจูงใจที่ผิดวาผูกอมลพิษไมจําเปนตองรับผิดชอบ
รายละเอียดของภารกิจ (function) แตละขอในขางตน (ตามตารางที่ 7.1) สามารถอธิบาย
รายละเอียดไดดังตอไปนี้
1. มาตรการปองกัน
การออกใบอนุญาตทํากิจกรรมที่อาจกอใหเกิดมลพิษ ตามกฎหมายปจจุบันยังเปนหนาที่ของ
หนวยงานสงเสริม ซึ่งในขณะเดียวกันหนวยงานนี้ทําหนาที่กํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมไปดวย ก็อาจทํา
ใหเกิดปญหาประโยชนทับซอน (conflict of interest) แมวาในปจจุบันไดมีการดําเนินการตามระบบ
การวิ เ คราะห ผลกระทบด านสิ่ งแวดล อม (Environmental Impact Assessment, EIA) ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งไดกําหนดใหโครงการ
หรือกิจกรรมบางประเภทตองมีการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอสํานักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กอนที่จะสามารถดําเนินโครงการได แตการทํา EIA ก็
มักจะไมคอยเปนกลางแตทําเพื่อชวยเหลือใหโครงการผานความเห็นชอบ เนื่องจากบริษัทเจาของ
โครงการวาจางกับบริษัทที่ปรึกษาในการทํา EIA โดยตรง ในบางกรณี การทํา EIA จึงไมรอบคอบและ
ไมพิจารณาผลกระทบรอบดานอยางแทจริง นอกจากนี้ เงื่อนไขของการใหใบอนุญาตจะตองเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน EIA แตที่ผานมามักไมมีการตรวจสอบ เชน กรณีการทํา EIA เหมืองแร
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สังกะสีของบริษัทผาแดงอินดัส ทรี จํากัด2 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณาตั้งแตป พ.ศ.2544 แตไมไดมีการติดตามตรวจสอบ จนกระทั่งเกิดปญหาการปนเปอนของสาร
แคดเมียมในดินและขาวบริเวณลุมน้ําแมตาวในปริมาณสูง และไดมีการแตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจซึ่ง
ประกอบดวยหลายหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบและแกไขปญหา จึงไดทบทวนและตรวจสอบ
พื้นที่โครงการตามรายงาน EIA ซึ่งจากการตรวจสอบในป พ.ศ.2547 พบวาบริษัทยังไมไดปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงาน EIA ใหค รบถ วน โดยเฉพาะดานน้ํา ยั งไม ไดติ ดตั้ งอาคารกรองตะกอนดิ น
นอกจากนี้บริษัทยังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแตกตางไปจากที่กําหนดในรายงาน EIA เชน
การสรางบอกักเก็บหางแร และการเพิ่มกระบวนการลอยแร ซึ่งบริษัทอางวาไดรับการอนุญาตจากกรม
ทรัพยากรธรณีแลว ดังนั้น สผ.จึงมีขอเสนอแนะใหทางบริษัทปฏิบัติตามที่กําหนดไวในรายงาน EIA
และตองเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกตางไปจากที่กําหนดไวให สผ.พิจารณา
ตอมาบริษัทไดเสนอรายงาน EIA เพื่อตอเติมโรงลอยแรเมื่อป พ.ศ. 2548 ซึ่งยังอยูระหวางขั้นตอนของ
การพิ จารณาให ค วามเห็ นชอบ 3 แต ใ นรายงาน EIA ที่ส ง มาก็ ไ ม ไ ดบัง คั บให มีก ารตรวจวั ด สาร
แคดเมียม ทั้งๆ ที่การทําเหมืองแรสังกะสีมีการเปดหนาดิน ซึ่งจะกระตุนใหแคดเมียม (Cd) ที่มีอยูคูกับ
แรสังกะสีกระจายตัวออกมา เมื่อตะกอนดินเคลื่อนที่ไปตามลําน้ําจะรวมตัวทับถมในรูปแบบตะกอนที่มี
ความเขมขนของแคดเมียมเพิ่มมากขึ้น (concentrate) จนมีคาสูงกวาคามาตรฐานที่ยอมรับใหมีได (คา
มาตรฐานของสหภาพยุโรปที่ 3 mg/kg) และทําใหเกิดการปนเปอนของแคดเมียมในตะกอนดินตามลํา
น้ําธรรมชาติ ตลอดจนมีการปนเปอนในพืชและสัตวอีกดวยนอกจากนี้ในการอนุญาตใหตั้งโรงงาน
ชุมชนในทองถิ่นควรมีสวนรวมในการอนุญาต แตในทางปฏิบัติยังมีการจํากัดอํานาจทองถิ่น ทําให
ท อ งถิ่ นไม มี บทบาทในการตั ด สิ น ใจ ดั ง นั้ น หากจะให เ กิ ด ระบบคานอํ า นาจและถ ว งดุ ล การออก
ใบอนุญาตนาจะใหหนวยงานดานสิ่งแวดลอมโดยตรง และทองถิ่ นเขามามีบทบาทดวย นอกจากนี้การ
ทํา EIA ควรใหหนวยงานกลางวาจางบริษัทที่ปรึกษาที่มีผูชํานาญการในการดําเนินการ ไมใชบริษัท
เจาของโครงการวาจางโดยตรง เพื่อลดปญหาผลประโยชนทับซอน
ในสวนของมาตรการปองกัน อาจใชเรื่องของมาตรฐาน (Standard) เขามาชวยได แตควรจะ
ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของมีมาตรฐานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และวิธีการวัดและปฏิบัติที่มีกฎเกณฑ
เดียวกันดวย นอกจากนี้ ควรมีการใชมาตรการ soil audit ซึ่งในตางประเทศมีการนํามาใช เมื่อมีการ
เปลี่ยนมือของที่ดินที่เสี่ยงตอการปนเปอน ใหผูขายตองตรวจวัดคุณภาพดินและน้ําใตดินกอนขายที่ดิน
เพื่อ สรางความรับผิดชอบ (accountability) ตัว อยางเชน กรณีประเทศสหรั ฐอเมริ กา มีขอบัง คับที่
เรียกวา 2002 Brownfields Amendments เพื่อปกปองผูที่ตองการซื้อที่ดิน โดยกําหนดวาหากผูใด
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ All Appropriate Inquiries วาดวยการตรวจสอบที่ดินวามีการ
ปนเปอนหรือไมกอนซื้อ ไมตองรับภาระในการ clean up หากพบวามีการปนเปอนของที่ดินใน
2

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินการปนเปอนของสารแคดเมียมในบริเวณลุมน้ําหวยแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก โดย หนวย
เฉพาะกิจตรวจสอบและประเมินการปนเปอนของสารแคดเมียมในพื้นที่ลุมน้ําหวยแมตาว
3
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเหมืองแรสังกะสี บริษัทผาแดง โดย สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. www.onep.go.th/eia/
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ภายหลัง หรือกรณีของประเทศเยอรมัน มีกฎหมายวาดวยการปกปองทรัพยากรดิน (Federal Soil
Protection Act) ที่กําหนดมาตรการปองกันการกระทําที่สงผลกระทบตอคุณภาพดิน รวมถึงการ
ปรับปรุงแกไขกรณีที่มีการปนเปอนของดิน และนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติวาดวยการปกปองทรัพยากร
ดินและพื้นที่ปนเปอน (Federal Soil Protection and Contaminated Sites Ordinance) ซึ่งกําหนดให
พื้นที่หรือที่ดินอุตสาหกรรมตองสงสัยวามีการปนเปอนของสารอันตราย ตองมีการตรวจสอบเปนลําดับ
ขั้น กลาวคือ หากมีขอปรากฏวามีการใชสารอันตรายในพื้นที่เปนระยะเวลานานหรือจํานวนมาก ตอง
จัดใหมีการสํารวจขั้นตน หากการสํารวจพบวามีการปนเปอนเกินกวาคาที่กําหนดไว (Trigger Values)
จําเปนตองมีการตรวจสอบอยางละเอียด
นอกจากนี้ ยังมีกรณีประเทศญี่ปุนที่มีกฎหมายวาดวยการปองกันการปนเปอนทรัพยากรดิน
สําหรับพื้นที่เกษตรกรรม ค.ศ.1970 ซึ่งกําหนดวาพื้นที่ที่ใชในการอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมของการ
ปนเปอนของแคดเมียม สารหนู และทองแดง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งการใหมีการตรวจสอบ
และหากพบการปนเปอนจะตองขึ้นทะเบียนพื้นที่เปนพื้นที่ที่มีการปนเปอน พรอมกับแตงตั้งองคกร
ขึ้นมาตรวจสอบพื้นที่ปนเปอน และมีการตั้งองคกรสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อแกไขพื้นที่ปนเปอน
พรอมกับใหเจาของที่ดินตองปฏิบัติตามมาตรการของรัฐในการแกปญหาที่เกิดขึ้น และนอกจากนี้ยังมี
กฎหมายวาดวยการปองกันการปนเปอนของทรัพยากรดิน ค.ศ.2002 กําหนดใหมีการสํารวจความ
เปนไปไดของการปนเปอนในที่ดินที่เปนโรงงานหรือสถานประกอบการซึ่งเคยมีการใชสารอันตรายแต
ปจจุบันเลิกใชแลว หรือการสํารวจที่ดินที่มีการปนเปอนอยูแลว โดยผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งการ
ใหเจาของที่ดินหรือองคกรตรวจสอบทําการสํารวจ หากพบวามีการปนเปอนในดินอยางรุนแรงจะตองมี
การดําเนินการเพื่อปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน โดยการกําหนดใหผูเกี่ ยวของ
ทําการ clean up รวมทั้งเรียกคาใชจายจากผูกอใหเกิดการปนเปอน
2. การตรวจสอบการทํางาน
มาตรา 80 ของ พ.ร.บ. สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 กําหนดใหเจาของกิจกรรมที่
กอมลพิษ รายงานผลการดําเนินงานตอเจาพนักงาน อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติ ไมไดมีการบังคับใช
(enforce) และติด ตามกั นอย างจริง จัง เช น สถาบันธรรมรั ฐฯ เคยดู แบบฟอรมซึ่งโรงงานส ง มาที่
หนวยงานดานสิ่งแวดลอมพบวาแบบฟอรมไมมีขอมูล แทบจะวางเปลา นอกจากนี้กรณีตัวอยางการ
จัดการขยะมูลฝอยดวยการฝงกลบ (land fill) ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พบวายังไมมี
ระบบการตรวจสอบการดําเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากหนวยงานที่รับผิดชอบดานการฝงกลบเปน
ผู ดํ า เนิ น การ โดยว า จ า งให บ ริ ษั ท เอกชนเป น ผู ดํ า เนิ น การแทน ในขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป น ผู ติ ด ตาม
ประเมินผลการทํางานไปดวย ทําใหเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน ซึ่งในกรณีนี้ควรใหหนวยงาน
ดานสิ่งแวดลอมเปนผูตรวจสอบดูแล แตที่ผานมากลับไมมีการออกระเบียบในรูปกฎกระทรวงมาบังคับ
เพราะถือวาหนวยงานที่ใหอนุญาตเปนผูดูแลอยูแลว
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3. การคนพบหรือยืนยัน (identify) ปญหาการปนเปอน
ประเทศไทยยังไมมีการสํารวจแหลงที่มีการปนเปอนของดินและน้ําใตดินที่เปนระบบเชนใน
ตางประเทศ ตัวอยา งเชน ในสหรัฐอเมริกา องคกรดานสิ่งแวดลอม US-EPA มีการสํารวจแหลง
ปนเปอนทั่วประเทศ และจัดทํา National Priority List หรือ NPL4 ซึ่งเปนบัญชีจัดลําดับความสําคัญ
ของพื้นที่ที่เปนสาเหตุของการปลอยมลพิษเพื่อใหจัดเตรียมแผนงานในการบําบัดฟนฟู และแกไขให
เปนไปอยางเหมาะสม (clean up) โดยอาศัยหลักวิชาการในการจัดลําดับดังกลาว ซึ่งพื้นที่ปนเปอนที่มี
การประเมินวาเปน NPL นั้นจะตองเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่สําคัญหรือมีอันตรายสูง และจะตองเปน
จุดที่เสี่ยงตอการรั่วไหลไปสูประชาชนหรือกลุมเสี่ยงตางๆไดงาย
กรณีของประเทศไทย มีการสํารวจบาง แตไมเปนระบบ และมีหลายหนวยงานลงมือสํารวจ
ไปตามเงินสนับสนุนที่ได เชน กรณีที่ลําพูน หนวยงานดานสิ่งแวดลอมของรัฐ ไดรับเงินสนับสนุนจาก
ตางประเทศ สํ ารวจพบการปนเปอ นสาร VOCs ในน้ํ าใตดินบริเ วณที่ มีโรงงานอุ ตสาหกรรม แต
เนื่ อ งจากโรงงานเหล า นี้ ส ว นมากเป น โรงงานของประเทศผู ใ ห ทุ น วิ จั ย ดั ง กล า ว จึ ง ขอร อ งไม ใ ห
หนวยงานเปดเผยขอมูล ซึ่งก็ทําใหขอมูลที่ไดไมสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่
4. มาตรการแกปญหา
มาตรการแกปญหาอาจมองไดเปนมาตรการระยะสั้นเฉพาะหนา และมาตรการระยะยาว ใน
สวนของมาตรการเฉพาะหนาระยะสั้น ขณะนี้ มีมาตรา 9 ของ พ.ร.บ. สงเสริมคุณภาพและสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2535 ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีสามารถสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของแกปญหาเฉพาะหนาเมื่อมี
เหตุ ฉุ ก เฉิ น ต อ สาธารณอั น เนื่ อ งมาจากภาวะมลพิ ษ ซึ่ ง อาจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายร า ยแรงต อ
ประชาชนหรือรัฐ และสามารถดึงงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอมมาแกปญหาไดเปนกรณีๆ ไป ซึ่ง
ที่ เ คยมี ก ารใช ม าตรา 9 มาแล ว ได แ ก กรณี ก ารเลี้ ย งกุ ง กุ ล าดํ า ในพื้ น ที่ น้ํ า จื ด 5 โดยที่ ป ญ หาสื บ
เนื่องมาจาก การนิยมเลี้ยงกุงกุลาดํากันอยางแพรหลายในช วงป พ.ศ.2540 โดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุม
ภาคกลางซึ่งเปนพื้นที่ที่เหมาะกับการเพาะปลูก มีการนําน้ําที่มีความเค็มสูงมาเจือจางกับน้ําจืดใหมี
ความเค็มต่ํามาเลี้ยงกุงกุลาดํา ซึ่งกิจกรรมดังกลาวกอใหเกิด ความเสี่ยงตอการทําลายสิ่งแวดลอมสูง
เชน ปญหาดินเค็มไมสามารถเพาะปลูกได เปนตน จึงไดมีการนําปญหาการเลี้ยงกุงดังกลาวเสนอตอ
คณะกรรมการสิ่ง แวดล อ มแห งชาติ เพื่ อ พิจารณา และได มีมติเ มื่ อวั นที่ 3 มิถุ นายน 2541 ให
นายกรัฐมนตรีใชอํานาจสั่งการตามมาตรา 9 ของพ.ร.บ.สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 เพื่อ
ระงับการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําในเขตพื้นที่น้ําจืดทุกจังหวัด
อยางไรก็ดี การใชมาตรา 9 ยังเปนเรื่องที่จํากัดอยู และขณะนี้ปญหามลพิษและการปนเปอนที่
รุนแรงมีอยูคอนขางหลายกรณี หากจะใชมาตรา 9 ทุกๆ เรื่องคงจะเปนไปไดยาก กรณีการปนเปอนที่
แมตาว แมจะไมไดใชมาตรา 9 แตทางคณะรัฐมนตรีก็มีการสั่งการนํางบประมาณกลางมาแกปญหา
4
5

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา. ฝายตรวจและบังคับการ. กรมควบคุมมลพิษ
รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2541. กรมควบคุมมลพิษ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
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เฉพาะหนาแบบเรงดวนในการซื้อขาวที่ปนเปอนจากประชาชน และหามการปลูกขาวในพื้นที่ดังกลาว
อยางไรก็ดี การแกปญหาก็ไมมีเจาภาพชัดเจนและขาดความเปนระบบ โดยไมไดมีการบําบัดฟนฟู
สภาพพื้ น ที่ แ ต อ ย า งใด และการที่ ง บประมาณเป น งบประมาณส ว นกลาง ทํ า ให ใ นป ต อ ๆ มา
งบประมาณก็ ม าล า ช า และเกิ ด ความเดื อ ดร อ นของประชาชนที่ ไ ม ส ามารถปลู ก ข า วได แ ละไม มี
งบประมาณมาชดเชย นอกจากนี้ประเทศไทยก็ยังขาดมาตรฐาน หรือ standard ในการบําบัดฟนฟู
สภาพพื้นที่ ห ลัง จากเกิ ด ป ญหาปนเป อ นแล ว เชน กรณี แ ม ต าว ก็ ยัง ถกเถียงว า มาตรฐานใดจึ ง จะ
ถูกตองในการใชวัดความรุนแรงของปญหาและการแกไข ประเด็นที่เห็นไดชัดคือ ในภาพรวมเราขาด
หน ว ยงานเจ า ภาพหลั ก ในการแก ป ญ หาเป น ระบบและงบประมาณที่ จ ะนํ า มาใช ใ นกรณี เ ร ง ด ว น
ตลอดจนในเรื่ องการบํ าบัด ฟนฟู พื้นที่ ที่มีการปนเปอ น ซึ่ งในตางประเทศจะมีห นวยงานรับผิ ดชอบ
ปญหาโดยตรง และมีงบประมาณซึ่งมีทั้งในรูปกองทุนที่ไดมาจากการเก็บภาษี สิ่งแวดลอม หรือใน
รูปการทําระบบประกันดานสิ่งแวดลอม เชน การมีพันธบัตรสิ่งแวดลอม (performance bond) ซึ่ง
เหมือนการวางมัดจําในการทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม หากเกิดปญหาก็สามารถดึงเงิน
ไปใช แ ก ปญ หาเร ง ด ว นได อี ก ประเด็ น ในมาตรการแก ปญ หาคื อ การระงั บการดํ าเนิ นกิ จกรรมที่
กอใหเกิดปญหา หรือการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจกรรมนั้นชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งยังขาดความ
ชัดเจน และเนื่องจากกรณีปญหาผลประโยชนทับซอนทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของไมดําเนินการอะไร
ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ จ ะโยงกั น กั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรมในหั ว ข อ ถั ด ไป สํ า หรั บ มาตรการระยะยาวจะต อ งมี
หน ว ยงานที่ มี ค วามรู ท างเทคนิ ค ในการวางมาตรฐานและบํ า บั ด ฟ น ฟู แ ก ไ ขป ญ หา และจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญของการแกปญหา ดังที่กลาวแลวในหัวขอ 3 โดยมีการบริหารจัดการกองทุนที่มีรายไดจาก
ภาษีสิ่งแวดลอม หรือระบบการประกันดานสิ่งแวดลอมเพื่อนํามาใชดําเนินการแกปญหาดังกลาว ซึ่ง
ขณะนี้ในประเทศไทยยังขาดในสวนนี้อยางชัดเจน
5. กระบวนการยุติธรรม
ในเรื่องนี้อาจแบงไดเปน 2 สวน คือ สวนของการเอาผิดกับผูกอปญหาเทากับเปนการทําให
หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (PPP) สามารถบังคับใชไดอยางสัมฤทธิผล และสวนของการเยียวยาและ
ชดเชยใหผูเสียหาย ทุกวันนี้ ระบบการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมในประเทศไทยขาดธรรมาภิบาล
เพราะสงสัญญาณที่ผิดวาผูกอมลพิษไมจําเปนตองรับผิดชอบ หรือหลัก PPP ไมสามารถบังคับใช
ไดผล เนื่องจากปญหาของผลประโยชนทับซอนที่ไดกลาวไวตอนตน ตลอดจนปญหาการคอรัปชั่น
ในบางกรณี ทั้ ง นี้ทําให ห น วยงานเกี่ ยวข อ งอาจเพิ ก เฉยต อการปฏิ บัติห น าที่ เช น ไมมีก ารระงั บ
กิจกรรมหรือเพิกถอนใบอนุญาตทํากิจกรรมที่กอปญหา ถายังไมหยุดกอมลพิษ ซึ่งหากกระบวนการ
ยุติธรรม คือ การดําเนินคดีดานสิ่งแวดลอมสามารถนํามาใชเปนเครื่อ งมือใหเกิดการเอาผิดผูกอ
มลพิ ษ และผู มี ห น าที่ รับ ผิ ด ชอบที่ ล ะเลยต อ การปฏิ บัติ ห น าที่ ไ ด สํ า เร็ จ จะช ว ยกระตุ น ให ระบบมี
ธรรมาภิบาลมากขึ้น และอาจลดปญหาลงไปไดบาง เชน กรณีตัวอยางในประเทศสหรัฐอเมริกามี
กฎหมาย The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liabiability Act
(CERCLA) หรือที่เรียกวา กฎหมาย Superfund ใชในการตอบโตสถานการณและการฟนฟูแกไข
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บรรดาพื้นที่ที่ปลอยสารพิษออกมาปนเปอนสิ่งแวดลอม รวมถึงการหาผูรับผิดและการฟองรองเรียก
คาเสียหาย แตในกรณีกฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในปจจุบัน ยังมีขอจํากัดเกี่ยวกับสิทธิใน
การฟองรอง (Standing to Sue) ของประชาชนในหลายลักษณะ เชน ผูเสียหายโดยตรงที่ ตองพิสูจน
การมีสวนไดสวนเสียอยางจริงจังเทานั้น ถึงจะมีอํานาจฟองตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและ
วิธี พิ จารณาความอาญาได นอกจากนี้ก ารฟ องร อ งคดี โดยประชาชนทั่ ว ไป หรื อ โดยองคก รด าน
สิ่ ง แวดล อ มยั ง เป น เรื่ อ งที่ เ ป น ไปไม ไ ด สํ า หรั บ กรณี นี้ ใ นต า งประเทศ 6 เช น ออสเตรเลี ย หรื อ
นิวซี แลนด มี การเปด กวางใหประชาชนทั่ว ไปสามารถฟ องคดี ได ในลัก ษณะเป ด เพื่ อใหเ กิด การ
ตรวจสอบการไมดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย นอกจากนี้การฟองคดีโดยชุมชน หรือองคกร
เอกชนดานสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่หลายประเทศใหการรับรองสิทธิไวอยางชัดเจน เชน ในประเทศ
ฝรั่ ง เศส หรื อ ประเทศเยอรมั น เป น ต น หรื อ การดํ าเนิ นคดี ใ นลั ก ษณะกลุ ม ที่ ก ฎหมายประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ขยายวงความคุมครองไปยังบุคคลอื่นๆ ที่มิไดฟองคดีดวย ก็เปนตัวอยางที่ประเทศ
ไทยนาจะไดนํามาปรับใชใหเหมาะสมตอไป อยางไรก็ดีกระบวนการดําเนินคดีดานสิ่งแวดลอมเปน
เรื่องที่ตองอาศัยการพิสูจน ซึ่งตองใชทางดานเทคนิคและความรูคอนขางมาก กรณีความเสียหาย
ดานสิ่งแวดลอมสวนมาก ผูไดรับผลกระทบเปนคนยากจนในขณะที่ผูกอมลพิษกลับเปนผูมีฐานะทาง
การเงินและอิทธิพลมากกวา ภาระการพิสูจนจึงเปนเรื่องสําคัญ ที่หากจะใหเหมือนกรณีการฟองคดี
ทั่วไปที่ภาระการพิสูจนอยูที่ผูฟองรองอาจทําไดยากกวา แนวคิดการเปลี่ยนภาระการพิสูจนไปยังผู
ถูกสงสัยวาจะกอมลพิษแทนที่ผูเสียหายโดยตรงแทนที่จะเปนผูที่มีสวนไดสวนเสีย จึงเปนเรื่องสําคัญ
ที่ตองดําเนินการตอไป
นอกจากนี้ ในต า งประเทศยั ง ได มี ก ารพั ฒ นาการพิ สู จ น ห ลั ก ฐานด า นสิ่ ง แวดล อ มหรื อ
environmental forensic ขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งประเทศไทยเองก็ยังขาดในสวนนี้ ทําใหไมสามารถชี้
ขาดวาปญหาความเสียหายเกิดจากโรงงานหรือกิจกรรมใดได จึงควรมีการพัฒนาในเรื่ องดังกลาว
ขึ้นมาในกระบวนการยุติธรรม
สําหรับการชดเชยและเยียวยาผูเสียหายก็เปนเรื่องที่จําเปนตองมีการพัฒนากรอบแนวทาง
ในการชดเชยขึ้นมาใหชัดเจนเพื่อนํามาใชในกระบวนการยุติธรรมอยางเปนระบบ
6. การติดตามตรวจสอบและเฝาระวังหลังการเกิดปญหา
ในเรื่องการติดตามตรวจสอบและเฝาระวัง (monitor) หลังการเกิดปญหาการปนเปอน ควรมี
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยในระดับชาติ ขณะนี้ยังขาดเจาภาพหรือหนวยงานหลักซึ่งชวย
ประสานงานดานตางๆ ในเรื่องการติดตามตรวจสอบการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก
กรณีเกิดปญหาการปนเปอนของบริษัท Better World Green ที่ จ. สระบุรีจากการประกอบกิจการรับ
ฝงกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ดังกลาว ซึ่งจากการตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินและน้ําใตดิน
6

สุนทรียา เหมือนพระวงศ “กระบวนการสรางความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม” เอกสารเผยแพรในการประชุมเวทีนโยบายสาธารณะ
เรื่อง นโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ : ความสมดุล ความเปนธรรม ความพอเพียง ในวันที่ 18 ธันวาคม
2549 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ โดย มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ.
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รวมทั้งตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน แสดงใหเห็นวามีการปนเปอนของโลหะหนักในบริเวณพื้นที่ ฝง
กลบ แมวาปญหาดังกลาวยังไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง แตปจจุบันบริษัทฯ ยังคงไดรับอนุญาต
ให ประกอบกิ จ การรั บ ฝ ง กลบกากของเสี ย ทั้ ง ที่ ไ ม เ ป นอั น ตราย และที่ เ ป นอั นตราย (Hazardous
Waste)7 หรื อ แม ก ระทั่ ง ในกรณี การลั ก ลอบเทกากสารเคมี อั นตรายที่ เป นของเหลวจากโรงงาน
อุตสาหกรรมลงในบอดิน ในบริเวณพื้นที่ติดกับโรงงานอโศกเคมิคัล จ.นครราชสีมาเมื่อปพ.ศ. 25478
ซึ่งตอมาบริษัทเจนโกไดทําการขนยายกากของเสียที่เปนอันตรายทั้งหมดรวมทั้งหนาดินที่ระดับ
ความลึก 2 เมตรไปกําจัดที่ศูนยกําจัดที่ระยองแลวก็ตาม แตจากผลการตรวจสอบการปนเปอนในดิน
ของหนวยงานดานสิ่งแวดลอม พบวามีการปนเปอนของสาร VOCs ในดินที่ระดับความลึกถึง 2
เมตร ซึ่งในขณะนี้หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็ไมไดมีการตรวจสอบการดําเนินการแกปญหา
อยางจริงจังแตอยางใด
สวนในระดับพื้นที่จําเปนที่องคก รทองถิ่นตองเขมแข็งและมีความรูทางเทคนิคเพียงพอใน
การติดตามตรวจสอบการแกปญหาวาไดผลจริงหรือไมอยางไร ซึ่งขณะนี้องคกรปกครองทองถิ่นก็ยัง
มีศักยภาพไมเพียงพอโดยเฉพาะดานวิชาการ นอกจากนี้ทองถิ่นเอง ก็ยังมักจะตองพึ่งพิงทาง
เศรษฐกิจตอกลุมทุนอุตสาหกรรมและเหมืองแรที่อาจเปนผูกอมลพิษ จึงทําใหขาดอํานาจตอรองใน
การจะเขาไปตรวจสอบ หรือดําเนินการอันใดที่อาจเปนการผลักดันใหอุตสาหกรรมยายถิ่นฐานไป
หรือมีผลใหเกิดการปดกิจการลงได ทั้งหมดนี้มีผลใหระบบการตรวจสอบและเฝาระวังที่มีสวนรวม
ของประชาชนกระทําไดยาก ทั้งนี้ ในตางประเทศ เชน ญี่ปุน การแกปญหากรณีมินามาตะประสบ
ความสํ าเร็ จ ได ใ นที่ สุ ด เพราะท อ งถิ่ น มี ค วามเข ม แข็ ง ขึ้ น มาตรวจสอบและเรี ย กร อ งให เ กิ ด การ
แกปญหาอยางจริงจัง
7. ระบบการเรียนรู การสรางฐานขอมูลและการเขาถึงขอมูล
ทายที่สุดการมีสวนรวมของภาคประชาชนมีบทบาทสําคัญอยางมาก ในการทําใหระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพได เพราะประชาชน โดยเฉพาะชุมชนทองถิ่น คือ ผูมีสวนไดสวน
เสียโดยตรง อยางไรก็ดีการที่ประชาชนจะเขมแข็งและมีบทบาทไดอยางเต็มที่ ประชาชนจะตองมี
ความรูและขอมูลเพียงพอในการติดตามตรวจสอบ เฝาระวัง ดังนั้น การสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อ
เพิ่มศักยภาพใหภาคประชาชน และการเปดเผยขอมูลตลอดจนมีฐานขอมูลที่ทําใหเกิดการเขาถึง
ข อ มู ล ได อ ย างเป นระบบจึ ง มี ส ว นช ว ยให ภาคประชาชนเข ามามี ส ว นร ว มในการดู แ ลจั ด การด า น
สิ่งแวดลอมไดดีขึ้น ในตางประเทศมีการใชกลไกที่ทําใหเกิดการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
จัดการสิ่งแวดลอม โดยการจัดทําทําเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ(Pollutant Release

7

สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม. www.onep.go.th/eia/page2/index_EIA002.htm
8
รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2547. กรมควบคุมมลพิษ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม.
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Transfer Register, PRTR)9 โดยที่ผูที่ตองจัดทําหรือรายงานขอมูลจะมี 2 ประเภท ประเภทแรก
ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม หรือ กิจการเหมื องแร ตอ งรายงานข อมูล เชน ที่ตั้ง ประเภทโรงงาน
ปริมาณการปลดปลอยสารมลพิษ หรือสารเคมีที่เกิดจากกิจกรรมภายในโรงงานออกสูสิ่งแวดลอม
รวมทั้งปริมาณของเสียที่มีการเคลื่อนยายออกนอกบริเวณโรงงานเพื่อบําบัดหรือกําจัด โดยสงขอมูล
ใหหนวยงานราชการเปนผูตรวจสอบและนําขอมูลเผยแพรสาธารณชน สวนประเภทที่สอง คือ การ
ขนส ง การเกษตร อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก ในกรณี นี้ห น ว ยงานราชการจะเป นผู
จั ด เก็ บ ข อ มู ล การคาดการณ ก ารปลดปล อ ยมลพิ ษ และเผยแพร สู ส าธารณชนต อ ไป ตั ว อย างใน
ประเทศสหรัฐอเมริการะบบ PRTR นี้กระทําภายใตบทบังคับทางกฎหมาย ซึ่งมีกฎหมายหลักๆ อยู
2 ฉบับที่เกี่ยวกับการควบคุมของเสียไดแก Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)
และ Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA)
ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับนี้มีมาตรการในการกําหนดหลักเกณฑการจัดการและกําจัดของเสียอยาง
ชัดเจน และยังกําหนดการจัดทําขอมูลรายการของเสียตลอดถึงการเคลื่อนยายของเสียนั้นดวย

7.2 วิเคราะหและเสนอแนะในดานสถาบัน / องคกร
7.2.1 ความจําเปนของการปรับเปลี่ยนระบบงานภาครัฐใหสามารถดํา เนินการจัดการเรื่อง
การปนเปอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
การศึกษาในสวนของสถาบัน /องคกรโดยอาศัยจากการศึกษากรณีทั้ง 4 กรณีศึกษาใน
ขางตน ไดแสดงใหเห็นถึงสภาพปญหาปจจุบันที่เปนขอจํากัดของสถาบัน /หนวยงานภาครัฐ ทั้งใน
ระดับชาติ และระดับทองถิ่นที่รับผิดชอบเรื่องการปนเปอนของสารเคมีในน้ําใตดินและในดินอยูหลาย
ประการ ดังตอไปนี้
1) ปญหาในเชิงโครงสรางของอํานาจหนาที่ที่ยังมีความไมชัดเจนในบทบาทหนาที่ของแตละ
หนวยงานซึ่งตางทํางานบนพื้นฐานของกฎหมายแตละฉบับของหนวยงานตนเอง (ดูรายละเอียด
ประกอบในสวนของการศึกษาดานกฎหมาย) ทําใหการทํางานภายใตโครงสรางกฎหมายที่มีอยูไม
สามารถแก ไ ขป ญ หาได เช น กรณี ป ญ หาในพื้ น ที่ จ.ลํ า พู น ซึ่ ง บทบาทหน า ที่ ข องกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุม มลพิษ และ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการ
นิคมอุตสาหกรรม ตางมีความรับผิดชอบในการดูแลดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการประกอบการของ
ภาคอุ ต สาหกรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ตามลําดับ เมื่อเกิดปญหาในพื้นที่ตางหนวยงานก็ยึดถือกรอบ
9

Pollutant Release Transfer Register หมายถึง ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการปลดปลอยมลพิษ (ของเสีย วัตถุอันตราย และ
มลสารอื่ น ๆ ที่ เ ปน อัน ตรายต อ สิ่ งแวดลอ ม เชน กาซคารบ อนมอนนอกไซด ตะกั่ ว ปรอท ไดออกซิน โทลู อีน เป น ต น ) จาก
แหลงกําเนิดสูสิ่งแวดลอม ทั้งอากาศ ดินและน้ํา รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนยายของเสียออกจากแหลงกําเนิดเพื่อบําบัดหรือ
กําจัด เผยแพรสูสาธารณชนผานทางอินเทอรเนต เพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมและสงเสริมเทคโนโลยีที่สะอาด
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อํานาจหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้เมื่อปญหาไดสงผลกระทบตอชุมชน ก็จะมีหนวยงานอื่นๆ ที่เขา
มาเกี่ยวของอีกหลายหนวย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
2) ปญหาเชิงวัฒนธรรมการทํางานของระบบราชการไทย ที่ขาดการประสานงานและรวมมือ
กันปองกันและแกไขปญหาอย างจริงจัง แมจะมีการตั้ง คณะกรรมการที่ประกอบด วยตัวแทนของ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตามกรอบกฎหมายที่อยูทุกหนวยงาน แตก็พบวาการทํางานไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควรและมีความลาชาตอการจัดการกับปญหา ดังจะเห็นไดจากกรณีแมตาว ซึ่งมี
การตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยตัวแทนของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในระดับกระทรวงถึง
5 กระทรวง หากแยกเปนหนวยงานระดับกรมจะมีถึง 13 กรมดวยกัน เปนตน
3) ภายใต ระบบและกลไกการทํ างานของระบบราชการที่ เ ป นอยู ใ นป จจุ บัน ไม ไ ด มีก าร
ออกแบบไว รองรั บการดํ าเนินภารกิจเรื่อ งการปองกันและแก ไขป ญหาการปนเปอ นฯ ทั้ง ในดาน
งบประมาณและบุคลากร ดังเชนในกรณีแมตาว เมื่อเกิดปญหาการปนเปอนทําใหชุมชนไดรับความ
เดือดรอน ไมสามารถประกอบอาชีพเดิมได และไดรับผลกระทบทางดานสุขภาพ ซึ่งทางรัฐบาลตอง
ใชมติคณะรัฐมนตรีในการจายเงิน เพื่อแกไขปญหา นอกจากนี้โดยสภาพปญหาของการปนเปอน
สารเคมีในดินและน้ําใตดิน เปนปญหาที่ตองอาศัยความรูทางเทคนิควิชาการที่จะสามารถบงชี้สาเหตุ
และการพิสูจนความเสียหาย เพื่อนําไปสูการจัดการทั้งทางเทคนิคและกฎหมายไดอยางนาเชื่อถือ
และถูกตอง โดยตองมีการดําเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง การปฏิบัติภารกิจนี้ในปจจุบัน
แมจะมีหนวยงานรับผิดชอบ แตก็ยังมีขอจํากัดทั้งดานบุคลากรและงบประมาณ ดังจะเห็นไดจาก
กรณี ปญ หาการปนเป อนฯ ของแม ต าว ที่ มีเ พี ยงการจั ด หางบประมาณเฉพาะหน ามาจั ด การกั บ
ปญหาเท านั้น ในดานบุคลากรก็มีขอจํากัดทั้ งในเชิง ปริมาณและศั กยภาพในการรับผิดชอบเรื่อ ง
ดังกลาว เชน กรมควบคุมมลพิษ มีขาราชการที่มีความรูพื้นฐานสวนใหญทางดานเทคนิค แตมีเพียง
สว นน อ ยที่ มีความรู ด านกฎหมาย ซึ่ งหากต อ งมี การดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บการพิ สู จน หลั ก ฐานทาง
สิ่งแวดลอม (Environmental Forensics) เพื่อระบุผูรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น ยอม
ตองการผูมีความรูทั้งทางดานเทคนิคและดานกฎหมายอยูดวย
จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นภายใตโครงสรางทางการบริหารที่เปนอยูในปจจุบันประกอบกับ
ความบกพร อ งของกลไกและระบบวิ ธี ก ารทํ า งานของระบบราชการไทย จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนระบบการทํางานและการปรับรูปแบบองคกรในภาครัฐใหสอดคลองกับภารกิจและเปน
การดํ า เนิ น การเพื่ อ ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาข อ จํ า กั ด ต างๆ ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น และดํ า รงอยู ใ นส ว นที่
เกี่ ยวกับป ญ หาการปนเป อ นของสารเคมี ใ นดิ นและน้ํ าใตดิ นได อย างมี ประสิ ทธิภาพ และเพื่ อ
เปรียบเทียบใหเห็นถึงภารกิจของหนวยงานที่มีอยูปจจุบันกับภารกิจของงานที่มีลักษณะพิเศษของ
การปองกันและแกไขปญหาการปนเปอนสารเคมีในดินและน้ําใตดิน อันเปนงานที่มีลักษณะแตกตาง
ไปจากงานประเภทอื่ น ๆ จะได นํ าเสนอขอบเขตและลั ก ษณะงานที่ เ กี่ ยวข อ งกั บการดํ าเนิ นงาน
ดังกลาวในสวนตอไป
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7.2.2 อํานาจหนาที่และบทบาทของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในปจจุบัน
ป จจุ บั น หน ว ยงานภาครั ฐที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั นและแก ไ ขป ญ หาการปนเป อ นของ
สารเคมีในดินและน้ําใตดินของประเทศไทยมีอยูหลายหนวยงานทั้งโดยตรงและโดยออม และแตละ
หนวยงานมีอํานาจหนาที่และบทบาทที่กําหนดไวภายใตกรอบของกฎหมาย ในที่นี้จะเสนอเฉพาะ
หนวยงานหลักๆ ที่สําคัญ ดังตอไปนี้
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หนวยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวของ
ไดแก
1) กรมควบคุมมลพิษ มีอํานาจหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 อันเปนกฎหมายที่เปนผลพวง
จากการปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม พ.ศ. 2518 เดิ ม เป น
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ดังตอไปนี้
(1) เสนอความเห็นเพื่อจัดทํานโยบายและแผนการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติดานการควบคุมมลพิษ
(2) เสนอแนะการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิด
(3) จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรการในการควบคุม ปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ
(4) ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และจัดทํารายงานสถานการณมลพิษ
(5) ประสานงานและดําเนินการเพื่อฟนฟู หรือระงับเหตุที่อาจเปนอันตรายจากมลพิษใน
พื้นที่ที่มีการปนเปอนมลพิษ และประเมินความเสียหายตอสิ่งแวดลอม
(6) ใหความชวยเหลือและคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ
(7) ประสานความรวมมือ กับตางประเทศและองคการระหวางประเทศในดานการจัดการ
มลพิษ
(8) ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขดานมลพิษ
(9) ดําเนิ นการตามกฎหมายวาดว ยการสง เสริม และรัก ษาคุณ ภาพสิ่งแวดลอ มแห งชาติ
ดานการควบคุมมลพิษ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(10) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
อนึ่ง ภายในกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งไดมีการแบงหนวยงานภายในเปนสํานักและกองตางๆ มี
หนวยงานภายในที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการปองกันและแกไขปญหาการปนเปอนของสารเคมี
ในดิ น และน้ํ า ใต ดิ น คื อ สํ า นั ก กากของเสี ย และสารอั น ตราย มี ภ ารกิ จ และอํ า นาจหน า ที่ เสนอ
ความเห็นเพื่อจัดทํานโยบายและแผนหลักการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ใน
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สวนที่เกี่ยวของกับการจัดการกากของเสียและสารอันตราย จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดานมลพิษ ประสานการจัดการทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษจากกากของเสียและสาร
อั น ตราย จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ประสานการปฏิ บั ติ ก าร ควบคุ ม แก ไ ข ระงั บ หรื อ ฟ น ฟู
สิ่ ง แวดล อ มในบริ เ วณที่ มี ก ารปนเป อ นหรื อ การแพร ก ระจายจากการของเสี ย และสารอั น ตราย
เสนอแนะมาตรการ มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการกากของเสียและสารอันตราย ติดตาม
ตรวจสอบ และจั ด ทํ ารายงานสถานการณ ม ลพิ ษ ด า นการจั ด การกากของเสี ยและสารอั น ตราย
พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑปฏิบัติ และวิ ธีการที่เหมาะสมเพื่อนํามาใชในการลดมลพิษ หรือ
การใชประโยชนจากกากของเสียและสารอันตราย เสนอแนะ รวมมือ และดําเนินมาตรการระหวาง
ประเทศด านกากของเสี ย และสารอั นตราย ปฏิ บัติ ง านร ว มกั บหรื อ สนั บสนุ นการปฏิ บัติ ง านของ
หนวยงานอื่นที่เ กี่ยวของ หรือ ที่ไดรับมอบหมาย บุ คลากรของสํานั กจัด การกากของเสี ยและสาร
อันตรายมีทั้งหมด 78 คน ประกอบดวยฝายตางๆ ดังนี้ สวนของเสียอันตราย สวนสารอันตราย
สวนลดและใชประโยชนของเสีย สวนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สวนปฏิบัติการฉุกเฉิน (สารเคมี)
ส ว นแผนงานและประเมิ น ผล และฝ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ ห น ว ยงานระดั บ ฝ า ยที่ รับ ผิ ด ชอบ
โดยตรงในภารกิจเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการปนเปอนฯ คือ สวนปฏิบัติการฉุกเฉิน
(สารเคมี) และในการดําเนินงานที่เปนอยูคือ การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเปนหลัก
2) สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม (สผ.) มี ภ ารกิ จ ที่
เกี่ยวของคือ (ก) การดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่อาจเกิดจากโครงการ
หรือกิจกรรมของภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
และ (ข) บริห ารงานกองทุนสิ่งแวดลอมให มีประสิทธิภาพ เพื่ อสนั บสนุนนโยบาย แผน และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทุกภาคสวน
3) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ ในการศึกษา วิเคราะห วิจัย
พัฒนา ถายทอดและสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยหนวยงานภายในที่
มีภารกิจเกี่ยวของโดยตรงคือ กลุมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานน้ํา ศูนยวิจัยและฝกอบรมดาน
สิ่งแวดลอม
4) สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม อํานาจหนาที่ดังนี้
- เสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริหารและจัดการกองทุนสิ่งแวดลอม
- จัดทําแผนการจัดสรรกองทุนสิ่งแวดลอม
- เสนอแนะหลักเกณฑ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการดําเนินงานของกองทุนสิ่งแวดลอม
- จั ด ลํ า ดั บความสํ าคั ญ และประสานงานกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ในการสนั บ สนุ น เงิ น
อุดหนุนใหแกสวนราชการ และราชการสวนทองถิ่น
- จัดลําดับความสําคัญและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการสนับสนุนเงินกูใหแก
สวนราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- ประสานงานเพื่ อ วิ เ คราะห ค วามเหมาะสมของโครงการทั้ ง ด านการลงทุ นและวิ ชาการ
สําหรับโครงการที่จะไดรับการสนับสนุนในลักษณะของเงินอุดหนุนและโครงการเงินกู
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- พิจารณาและจัดหาแหลงเงินทุน
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่ใหการจัดสรรและใหเงินกูยืม
- เสนอรายงานการรับจายของกองทุนสิ่งแวดลอม
- ดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการกองทุ น สิ่ ง แวดล อ ม และ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมแตงตั้ง
- ปฏิบัติง านร วมกั บหรือ สนั บสนุ นการปฏิบัติ งานของหนว ยงานอื่ นๆ ที่ เ กี่ยวข อ ง หรื อ ที่
ไดรับมอบหมาย
5) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย แผน
มาตรการที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําบาดาล สํารวจ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ รวมทั้งควบคุม
ดู แ ล กํ า กั บ ประสาน ติ ด ตามประเมิ น ผลและแก ไ ขป ญ หาเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรน้ํ าบาดาล พั ฒนา
วิชาการ กําหนดมาตรฐานและเทคโนโลยีดานทรัพยากรน้ําบาดาล อํานาจหนาที่ของกรมทรัพยากร
น้ําบาดาล คือ เสนอแนะนโยบายแผน มาตรการบริหารจัดการพัฒนา อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ํา
บาดาล ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรน้ํ า บาดาลให ไ ปตามกฎหมายว า ด ว ยน้ํ า บาดาล
ดํ า เนิ นการสํ า รวจ บริ ห ารจั ด การ พั ฒนาอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ท รั พ ยากรน้ํ า บาดาล ติ ด ตามประเมิ นผล
ตรวจสอบ บริ ห ารจั ด การ และฟ นฟู ทรั พ ยากรน้ํ าบาดาลและผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการพั ฒนา
ทรัพยากรน้ําบาดาล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อบริหารจัดการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล
6) สํานักงานสิ่ง แวดลอมภาค เป นหนวยงานในระดับภูมิภาคซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการดูแ ล
รักษาสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตางๆ และประสานงานกับหนวยงานสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คือ
 กระทรวงอุตสาหกรรม หนวยงานที่เกี่ยวของไดแก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมือง
แร ในกรณีของการประกอบกิจการเหมื องแร การนิ คมอุต สาหกรรม กรมโรงงาน และสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ในกรณีของการประกอบการอุตสาหกรรม
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมวิชาการเกษตร และกรม
ประมง
 กระทรวงสาธารณสุข หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมอนามัย กรมควบคุมโรค
 กระทรวงมหาดไทย หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก หนวยงานระดับจังหวัด และหนวยงาน
ระดับทองถิ่น
7.2.3 ขอพิจารณาเกี่ยวกับขอบเขตและลักษณะงานที่เกี่ยวของกับการจัดการการปนเปอนฯ
จากการศึ ก ษาทบทวนเอกสาร และประสบการณ ข องต า งประเทศเป น พื้ น ฐานในการ
พิจารณาประกอบ พบวาโดยหลักการทั่วไป สภาพและลักษณะของการดําเนินงานเพื่อการปองกัน
และแก ไ ขป ญ หาการปนเป อ นของสารเคมี ใ นดิ น และน้ํ า ใต ดิ น มี ลั ก ษณะสํ า คั ญ ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะ
เฉพาะที่ตองมีการดําเนินงานดังตอไปนี้
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การตรวจสอบการปนเปอนของดินและน้ําใตในพื้นที่ตางๆ ภารกิจนี้ถือเปนภารกิจหลักที่
หนวยงานรับผิดชอบตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถจัดการกับปญหาไดอยางเหมาะสม
ดังเชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหนวยงานของ USEPA มีการจัดทํา National Priority List
(NPL) โดยใชผูมีความรูทางเทคนิคในการศึกษาและระบุพื้ นที่ที่มีปญหาการปนเปอน วามีที่ใดและ
แตละแหงมีความรุนแรงของปญหาในระดับใด เพื่อจัดอันดับในการเขาไปดําเนินการทั้งการจัดการ
ทางทั้งเทคนิค และ การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการ CLEAN UP สําหรับกรณีประเทศไทยใน
ป จ จุ บั น กรมควบคุ ม มลพิ ษ เป น หน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ ใ นการศึ ก ษาและสํ า รวจ แต ก็ เ ป น การ
ดําเนินงานบางพื้นที่ ที่เ ปนปญหาเฉพาะที่เกิดความรุนแรง ยัง ไมไดมีก ารดําเนินงานในพื้นที่ทั่ว
ประเทศ เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณและบุคลากร และถึงแมจะมีการตรวจสอบพบปญหา แต
กรมควบคุมมลพิษก็ไมมีงบประมาณในการดําเนินการทั้ งทางดานเทคนิค และการเยียวยาฟนฟู
ปญหาอื่นๆ แกชุมชนโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีภารกิจในการแกไขฟนฟูปญหา และการจัดการความ
ขัดแยง การติดตามตรวจสอบ การดําเนินการดานกระบวนการยุติธรรม และการดําเนินงานดาน soil
audit โดยหากพิ จ ารณาบทบาทและภารกิ จ ของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บการจั ด การป ญ หาการ
ปนเปอนทั้งในดานการปองและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในขางตนนี้ อาจจะทําใหเห็นไดวา สําหรับ
กรณีประเทศไทยแลว การดําเนินภารกิจในเรื่องดังกลาวนี้ อาจมีความจําเปนตองดําเนินการโดย
หนวยงานหรือองคกรที่มีความคลองตัว มีความสามารถเฉพาะทาง และมีความเปน อิสระในระดับ
หนึ่งในการดําเนินงาน และอาจนําไปสูขอสรุปที่วา ภารกิจตางๆ ของหนวยงานภาครัฐที่กระจายอยู
ตามหนวยงานตางๆ อาจตองเปลี่ยนแปลง
7.2.4 ขอเสนอแนะดานโครงสรางสถาบัน/องคกรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและภารกิจดาน
การปนเปอน
จะเห็ น ได ว า การดํ าเนิ น งานด านการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการปนเป อ นเป น งานที่ มี
ลั ก ษณะเฉพาะ ขณะเดี ยวกั นภายใต ระบบกฎหมายและโครงสร างอํ านาจหน า ที่ ของหน ว ยงาน
ตลอดจนวัฒนธรรมการทํางานของขาราชการไทยที่เปนอยู ทําใหหนวยงานของรัฐที่จะรับผิดชอบ
งานนี้ตองมีความแตกตางจากเดิม และยอ มตองอาศัยหนวยงานที่มีภารกิจและอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินงานที่มีขอบเขตที่จํากัด ชัดเจนและสามารถนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงาน
อันจะสามารถนําไปสูการตรวจสอบประสิทธิภาพไดอยางชัดเจนตอไปดวย แนวทางในการปรับปรุง
โครงสร างและบทบาทหน าที่ ของหนว ยงานภาครั ฐที่จะทํ าหนาที่ใ นการดําเนิ นการดัง กล าว เป น
มาตรการระยะยาวที่ตองดําเนินการทั้งในระดับชาติ และการดําเนินงานในระดับทองถิ่น ซึ่งสามารถ
ดําเนินการได ดังตอไปนี้
 การดําเนินงานในระดับชาติ
จากการศึกษาสภาพปญหาดานสถาบัน/องคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการปญหาการปนเปอน
ของสารเคมี ใ นน้ําใต ดิ นและในดิ นจากกรณีศึ ก ษาต างๆ 4 กรณี ได พบว าการจะจั ด การป ญ หาที่
เกิดขึ้นใหไดนั้น จําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงแกไขเชิงโครงสรางของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล อ ม ตลอดจนต อ งมี ก ารปรับอํ านาจหน าที่ ความรั บผิด ชอบของหน วยงานให มีค วาม
ชัดเจนเพื่อไมใหหนวยงานเดียวกันทําหนาที่ทับซอนกันเอง (Conflict of Interest) และมีความเปน
เอกภาพในการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม ซึ่งจะชวยสรางทั้งเงื่อนไขของธรรมาภิบาล การ
ถวงดุลอํานาจ และทําใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจใหทําความดี ทําสิ่งที่ถูกตองและปองกันการทุจริต
คอรรัปชั่น คณะผูวิจัยเห็นวาควรมีการปรับโครงสรางหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการ
กํากับดูแลสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยสามารถดําเนินการในแนวทางใดทางหนึ่ง ดังตอไปนี้
แนวทางที่ หนึ่ ง จั ด ตั้ งหน ว ยงานหรื อ องค กรขึ้ นใหม เป น “องค กรพิ ทัก ษ สิ่ งแวดล อ 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
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมและหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความเปนเอกภาพอยูในหนวยเดียวกั น ไมแยกเปนแตละ
กระทรวง และยกระดับหนวยงานดังกลาวนี้ซึ่งอาจจะเรียกวา “ทบวง” เพื่อทําหนาที่ดานการกํากับ
ดูแลสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอมดานอื่นๆ แบบเบ็ดเสร็จ
หนวยงานที่ตั้งใหม/ปรับโครงสร างอํานาจหนาที่ที่เสนอในขางตน จะมีบทบาทหนาที่หลัก
ดังตอไปนี้
1. หากมี ป ญ หามลพิ ษ สิ่ ง แวดล อ มอุ ต สาหกรรมที่ ห น ว ยงานรั ฐ เกี่ ย วข อ งไม ส ามารถ
ดําเนินการได องคกรนี้จะเขาไปจัดการกับปญหานั้น (เฉพาะแนวทางที่หนึ่ง)
2. เปนนักสืบแทนประชาชนในการ identify แหลงกําเนิดของปญหามลพิษ และทําหนาที่
แทนพนักงานสอบสวน (ตํารวจ) ในการรวบรวมหลั กฐานและพิสูจนโดยใหศาลที่มีคงอยู (และควรมี
ศาลสิ่งแวดลอม)
3. เปนผูใหทุนสนั บสนุนงบประมาณหนวยงานที่มี อยูแลวให สามารถปฏิบัติงานได เช น
การพัฒนาหองปฏิบัติการในการตรวจสอบปญหามลพิษ
4. จายคาชดเชยและชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบ กอนที่จะมีการดําเนินคดีเพื่อ เอาผิดผูที่
กอใหเกิดปญหา
5. เปดเผยขอมูลแกประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ
6. ดําเนิ นมาตรการทางการปกครองเมื่ อพบผูก ระทําผิด (เชน การเพิ ก ถอนใบอนุญ าต
การปรับ การพักใช ฯลฯ)
ความคิ ด เห็ นในแนวทางทั้ ง สองดั ง กล า ว อาจจะไม ใ ช ขอ ยุ ติ อั นเป นที่ สุ ด ในการวิ นิจฉั ย
เกี่ยวกับรูปแบบองคกรที่เหมาะสมของการจัดการปญหาการปนเปอนฯ ทั้งนี้ เพราะมีขอเท็จจริง
เพิ่มเติมที่พึงพิจารณาในเรื่องดังกลาวนี้ กลาวคือ สําหรับ แนวทางที่หนึ่ง คณะผูวิจัยเห็นวางาน
เกี่ยวกับการจัดการปญหาการปนเปอนเปนงานที่มีลักษณะของภารกิจที่พิเศษแตกตางไปจากสวน
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งานอื่นๆ และมีสภาพเหมาะสมที่คณะผูวิจัยเห็นวาสมควรแยกออกไปจัดตั้งเปนองคกรมหาชน ซึ่ง
เปนการจัดตั้งองคกรขึ้นใหมนั้น มีขอดี คือ การมีองคกรใหมจะชวยใหมีองคกรหลั กดูแลรับผิดชอบ
ในเรื่องนี้อยางครบวงจร เชนเดียวกับ EPA ของสหรัฐอเมริกาสามารถกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่
ซึ่งยังไมเคยกําหนดไวในหนวยงานใดมากอน แตเปนหนาที่สําคัญสําหรับการจัดการปญหาทั้งใน
ดานการปองกันและแกไขการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาบุคลากรใหมๆ ให
มีความรูความชํานาญในดานเทคนิคและกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรงไดงาย เนื่องจากเปนภารกิจ
หลักของหนวยงาน และการเปดโอกาสใหมีองคประกอบของประชาชนดวย เปนนวัตกรรมทางการ
บริหารที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
นอกจากนี้ การจัดตั้งองคกรใหมในลักษณะองคกรมหาชนเพื่อรองรับภารกิจดานการปองกัน
และแกไขปญหาการปนเปอนในดินและน้ําใตดินของประเทศไทย ถือไดวาองคการมหาชนอันเปน
หน ว ยงานของรั ฐรู ปแบบใหม ที่ จะสามารถจั ด ตั้ ง ขึ้ นได โดยง าย โดยอาศั ยเพี ยงการตราพระราช
กฤษฎี ก าอั นเป นกฎหมายของฝ ายบริ ห ารที่ เ สนอโดยคณะรั ฐมนตรี นั้น มี ลั ก ษณะสํ า คั ญ ซึ่ ง เป น
ลักษณะเฉพาะที่ทําใหองคกรของรัฐประเภทนี้มีความแตกตางจากสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มี
มาแตเดิม และอาจกลาวไดวาลักษณะที่สําคัญเหลานี้ลวนแลวแตเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําให
องค ก รของรัฐรู ปแบบใหมนี้มีค วามคลอ งตั วและสามารถปฏิ บัติภารกิจที่ รั ฐมอบหมายไดอ ย างมี
ประสิทธิภาพ ลักษณะสําคัญทั้งหาประการขององคการมหาชนเหลานี้ ไดแก10
1. การเปนหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคล ซึ่งทําใหองคการมหาชนสามารถทรงสิทธิ ทํา
นิติกรรมตางๆ และมีทรัพยสินเปนของตนเอง และการยังคงมีสถานะเปนหนวยงานของรัฐ กลาวคือ
เปนองคกรที่อยูในภาคมหาชน (public sector) นี้ก็ยอมทําใหองคการมหาชนสามารถมีและใชสิทธิ
ตลอดจนไดรับความคุมครองตางๆ ในทํานองเดียวกับหนวยงานของรัฐประเภทอื่นๆ อาทิเชน ใน
เรื่องการใชที่ดินที่เปนที่ราชพัสดุ การคุมครองทรัพยสินมิให อยูในขายของการบังคับคดี หรือการ
ยกเวนมิใหตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายคุมครองแรงงานหรือกฎหมายแรงงานสัมพันธ
เปนตน
2. การได รั บงบประมาณในลั ก ษณะเงิ นอุ ด หนุ นจากรั ฐ เนื่ อ งจากองค ก ารมหาชนไม มี
ภารกิจในเรื่องการแสวงหากําไร และงานที่รัฐมอบหมายใหองคการมหาชนดําเนินการก็เปนงาน
บริ การสาธารณะซึ่ง รัฐตอ งรั บผิ ดชอบ ดัง นั้น ภาระคาใช จายในการดําเนิ นกิ จการขององค การ
มหาชน จึงเปนภาระของรัฐโดยตรง และเพื่อประโยชนในเรื่องความคลองตัวในการบริหารงาน
งบประมาณที่ รัฐจั ด สรรให แ ก อ งค ก ารมหาชนจึ ง ต อ งมี ลั ก ษณะเป นงบประมาณ ในลั ก ษณะเงิ น
อุดหนุนซึ่งไมมีการควบคุมกอนการใชจาย อันจะเปนอุปสรรคแกภารกิจขององคการมหาชนได
3. การมีอํานาจหนาที่และภารกิจเฉพาะดาน เพื่อมิใหมีการทับซอนกับงานที่รัฐดําเนินการ
อยูแลวในรูปแบบอื่นๆ องคการมหาชนจึงตองมีขอบเขตภารกิจเฉพาะดานที่มีความชัดเจน เพื่อให
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สุรพล นิติไกรพจน, “องคการมหาชน: แนวคิด รูปแบบและวิธีการบริหารงาน” สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
สํานักงาน ก.พ., มีนาคม 2542, หนา 10-11 และดู ชาญชัย แสวงศักดิ์, “องคการมหาชน องคกรใหมสําหรับบริการสาธารณะ
ของรัฐ,” สํานักพิมพนิติธรรม, 2542, หนา 203-241.

7-19

รัฐสามารถกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการทํางานได ภารกิจที่แนชัด
นี้นอกจากจะเปนกรอบขอจํากัดในการปฏิบัติงานขององคการมหาชนแลว ยังเปนการจํากัดเขตแดน
ที่สงวนไว ภายใตอํ านาจขององคการมหาชนนั้น ซึ่ง องค กรอื่ นของรัฐยอมไมอ าจก าวล ว งเขามา
ดําเนินการทับซอนกันไดอีกดวย
4. ความเป นอิ ส ระในการบริห ารงาน โดยการกํ าหนดใหมีระบบคณะกรรมการเพื่อ การ
บริหารงานองคการมหาชนซึ่งเปนคณะบุคคล ที่มีอํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบาย วางระเบียบ
ขอบังคับ และตัดสินใจในเรื่องสําคัญตางๆ ขององคการมหาชนโดยไมอยูในสายการบังคับบัญชา
ปกติดังที่เปนอยูในระบบของสวนราชการ โดยคณะกรรมการนี้จะเปนผูรับผิดชอบในเรื่องการจัด
องคกร การบัญชี การบริหารงานบุคคล ตลอดถึงการจัดซื้อจัดจางหรือการปฏิบัติภารกิจใดๆ ของ
องคการมหาชนทั้งหมด
5. การอยูภายใตระบบการควบคุมตรวจสอบของรัฐ ในฐานะหนวยงานของรัฐ องคการ
มหาชนยอมจะตองถูกตรวจสอบและรับผิดชอบตอรัฐ แตระบบการตรวจสอบองคการมหาชนจะตอง
เปนระบบการกํ ากั บดูแ ล (tutelage control) ซึ่ งเปนการควบคุมตรวจสอบภายหลัง ดําเนินการ
(posteriori control) อันจะไมสงผลกระทบกระเทือนตอหลักการในเรื่องความเปนอิสระขององคกร
มหาชนนั้น และยอมจะมีลักษณะเปนการควบคุมตรวจสอบที่มุงไปที่ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ซึ่งจะสอดรับกับหลักการในเรื่องที่วาองคการมหาชนจะตองมีภารกิจชัดเจนเฉพาะเรื่องดวยนั่นเอง
อยางไรก็ตาม ประเด็นปญหาที่จะตองพิจารณาในระหวางการศึกษาทบทวนบทบาท และ
ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง านด า นการจั ด การป ญ หาการปนเป อ นฯ ของหน ว ยงานต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนเปนองคกรใหม ก็คือ การจัดตั้งองคกรใหมมักเกี่ยวของกับกระบวนการทางการ
เมืองที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเสมอ และที่สําคัญคือในทางปฏิบัติ จะมีการตอตานมาก เพราะ
หนวยงานภาครัฐที่มีอยูเดิมและเกี่ยวของกับเรื่องนี้ในปจจุบันมีอยูมาก และบางสวนอาจเห็นวาการ
จัดตั้งองคกรใหม ไมใชแนวทางที่เหมาะสม เพราะปญหาของระบบราชการไทยจะอยูที่ตัวบุคคลดวย
ดังนั้นจึงตองพิจารณาวามีความจําเปนเพียงใดในการจัดตั้ง องคกรขึ้นใหม หรือ กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็
คือ ในภาวะที่หนวยงานอื่นๆ ของรัฐที่ปฏิบัติภารกิจที่ของกับการจัดการปญหาการปนเปอนฯ อยู
หลายหนวยงานอยูแลวเชนนี้ จะมีความเปนไปไดหรือไมที่จะปรับหนวยงานเดิมที่อยูตามแนวทางที่
สอง
สําหรับแนวทางที่สอง ซึ่งมีการกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรคลายกับแนวทางที่หนึ่ง
เพียงแตไมมีการกําหนดใหมีตัวแทนประชาชนและหนวยงานอื่นๆ เปนองคประกอบ แนวทางนี้มุงที่
การปรั บโครงสร างเดิ ม เพื่ อ สร างความเป นเอกภาพในการดํ าเนิ นงานของหน วยงานที่ มีอยู ของ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม กั บ หน ว ยงานด า นสิ่ ง แวดล อ มของกระทรวง
อุ ต สาหกรรม โดยการปรั บ โครงสร า งและยกระดั บ หน ว ยงาน แนวทางนี้ มี ข อ ดี คื อ การปรั บ
หนว ยงานจากหน วยงานเดิ มที่ มีอ ยู อาจเกิ ดการต อต านที่นอยกวาแนวทางแรก และสามารถใช
ทรัพยากรที่มีอ ยู ทั้งในดานบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณตางๆ ของหนวยงานเดิ มได แตอาจมี
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ขอ จํ ากั ด เกี่ ยวกับจํ านวนและศั ก ยภาพของบุ คลากรในการดํ าเนิ นงานเพื่อ รองรั บภารกิ จในการ
จัดการปญหาการปนเปอน
เมื่ อ ได พิ จารณาภารกิ จและลัก ษณะการปฏิ บัติ ง านด านการจั ด การปญ หาการปนเป อ นฯ
ประกอบกับขอดีขอเสีย ของแนวทางทั้งสอง คณะผูวิจัยเห็นวาแนวทางที่นาจะเหมาะสมที่สุดสําหรับ
การดําเนินการในเรื่องนี้ นาจะไดแก แนวทางที่หนึ่ง คือ การจัดตั้งเปนองคกรใหมในรูปแบบของ
องคกรมหาชน ทั้งนี้โดยเหตุผลวาแมในปจจุบันจะมีหนวยงานภาครัฐหลายหนวยทําหนาที่และมี
ภารกิจที่เกี่ยวของกับการจัดการปญหาการปนเป อนฯ ดังที่ไดกลาวมาแลวก็ตาม แตการดําเนินงาน
ของหนวยงานตางๆ ดังกลาว มุงเนนเฉพาะงานที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอหนวยงานของตน
เปนหลัก งานที่เกี่ยวของกับการจัดการปญ หาการปนเปอน มัก จะมีการดําเนินการในกรณีที่เกิ ด
ปญหา ซึ่งมักจะไมสามารถแกไขไดอยางมี ประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังที่ปรากฏในกรณีศึกษาตางๆ
ขางตน
7.2.5 ขอเสนอแนะการจัดตั้งองคกรกึ่งตุลาการดานสิ่งแวดลอม (Environmental Tribunal)11
เมื่อพิจารณาปญหาจากกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี จะพบวาปญหามลพิษที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
โดยเฉพาะมลพิษจากอุตสาหกรรม ซึ่งสงผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นตางๆ มักจะ
ขาดองคกรหลักในการดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบกิจกรรมที่อยูในพื้นที่ ทําใหปญหาตางๆ เกิดขึ้น
มากมาย สาเหตุประการหนึ่ง คือ องคกรที่มีอยู ซึ่งเปนองคกรระดับพื้นที่นั้น มีหนาที่ดําเนินการตาม
แผนนโยบายของรัฐบาลสวนกลาง แตไมไดมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยเฉพาะดานมลพิษจาก
อุตสาหกรรม อีกทั้ง องคกรตางๆ เหลานี้ยังมีปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับความซับซอนทางการเมืองการ
บริหารที่สะทอนใหเห็นวาภายใตระบบโครงสรางของการบริหารจัดการที่มีอยู ณ ขณะนี้ไมสามารถ
รองรั บสภาพปญหาที่เกิ ดขึ้นไดอย างมีประสิทธิภาพ ไมว าจะเปนป ญหาการขาดความชัดเจนใน
หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานในการจัดการปญหา การประสานงานระหวางหนวยงานใน
ระดับตางๆ ที่เกี่ยวของและการทับซอนของอํานาจในการจัดการ ดังนั้น ที่ผานมาจึงไมมีองคกรที่จะ
วินิจฉัยชี้ขาดวา สาเหตุของปญหาเกิดจากอะไร ใครเปนผูกระทําผิด และจะหาทางในการเยียวยาได
อยางไร นอกจากนี้ในอีกดานหนึ่ ง คือ การที่ให ผูที่ไดรับความเสียหายเปนผูฟอ งรองก็ยังคงเป น
ปญหา เนื่องจากผูเสียหายสวนใหญ มักเปนผูดอยโอกาสทางสังคม ดังนั้นทางออกทางหนึ่งของการ
จัดการปญหาที่เกิดขึ้นในระดับทองถิ่น จึงตองมีหนวยงาน หรือองคกรที่จะมาทําหนาที่ดังกลาว
การดําเนินการแกปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมที่ผานมา รัฐบาลมักตั้งคณะทํางานเขามาแกปญหา
ในเชิงนโยบายซึ่งไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดังนั้นทางออกคือทําใหขอพิพาทดังกลาวเปนขอ
พิพาทที่เปนคดี และมีวิธีการที่จะพิสูจนขอเท็จจริงที่เปนลักษณะเฉพาะ ดังนั้น องคกรใหมนั้นจะตอง
ทําหนาที่กึ่งตุลาการ (Quasijudical) ซึ่งทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดเรื่องรองเรียนของชาวบาน และตองมี
ระบบการตรวจสอบคลายระบบศาล เพราะที่ผานมาระบบศาลไมมีความรูในเรื่องเทคนิค และวิธีการ
11

ขอเสนอดังกลาวเปนขอเสนอเชิงนโยบายจากโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง ขอเสนอเพือ่ การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของ
ไทย โดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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พิจารณาคดีนั้นตองใหผูเสียหายเปนผูพิสูจน ฉะนั้น จากที่กลาวมาสรุปไดวา องคกรนี้จะทําหนาที่
เปนคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม ทั้งใน
ระดับชาติและระดับพื้นที่ ซึ่งจะประกอบไปดวย ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคตางๆ หนวยงานราชการ
และภาคประชาชน และจะตองมีกฎหมายที่จะมารองรับดวย องคกรที่นําเสนอดังกลาว จะทําหนาที่
ดังตอไปนี้
1. ระงับข อ พิ พาทระหว า งผู เสี ยหายกั บโรงงานอุ ตสาหกรรม จะทํ าเช นนั้ นได นั้น ภายใน
องค ก รต อ งอาศั ยผู เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางโดยทํ าหน าที่ รับ เรื่ อ งทั้ ง หลายที่ เ ป นเรื่ อ งทุ ก ข ร อ นของ
ผูเสียหาย
2. หาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งตองกําหนดวิธีพิจารณาคดี และมาตรฐานใหเปนไป
ตามหลักสากลเหมือน EPA รวมถึงในการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมหากตองการใหยั่งยืน ตองดู
เรื่ อ งทิ ศ ทางในการดํ าเนิ นกิ จกรรมและเน น การป อ งกั นมากกว าการแก ไ ขปญ หา ซึ่ ง จะต อ งเพิ่ ม
กระบวนการในการติดตามตรวจสอบใหเขมงวด
3. ติดตามตรวจสอบ หนวยงานที่ทําหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายใหปฏิบัติตามกฎหมาย
ซึ่งรวมทั้งจังหวัด ทองถิ่น และการนิคม
ทั้งนี้ จุดเดนที่สุดของหนวยงานดังกลาว คือ เปนหนวยงานที่เกิดขึ้นเพื่อติดตามและแกไข
ป ญ หาในระดั บ พื้ นที่ ที่ มีค วามเสี่ ยง ที่ เ ป นรู ป ธรรมในเชิ ง ข อ พิ พ าทที่ มี ลั ก ษณะเป นคดี และคอย
สอดสองดูแลหนวยงานตางๆ และเปนฐานขอมูลเบื้องตนที่จะเชื่อมโยงและประสาน กับหนวยงาน
อื่นๆ หนวยงานนี้มีแนวคิดจาก คณะกรรมการในรูปแบบหนึ่งทําหนาที่กึ่งศาล (Tribunal) ซึ่งที่
ตางประเทศมีหนวยงานแบบนี้มากมาย เพื่อเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานทําหนาที่ระงับขอ
พิพาท และติดตามตรวจสอบหนวยงานตางๆ

7.3 วิเคราะหและเสนอแนะในดานเศรษฐศาสตร
การดูแลสภาพสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพและอยางยั่งยืน จําเปนตองอาศัยเครื่องมือและ
กลไกหลายด า น ทั้ ง ด านกฎหมาย เครื่ อ งมื อ เศรษฐศาสตร พร อ มกั บการสร า ง “ระบบสถาบั น ”
รับผิดชอบในการกํากับดูแลสภาพสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับชาติและในระดับพื้นที่ (จังหวัด/อําเภอ)
ทั้งนี้ตองยอมรับปญหาสิ่งแวดลอมนับวันเปนปญหาหนักใจและนํามาซึ่งความเครียดใหผูบริหารทุก
ระดับ
ในอดีตเราใชมาตรการควบคุมและกํากับ โดยใชกฎหมายระเบียบเปนเครื่องมือ ซึ่งปจจุบันก็
ยังคงเปนเครื่องมือสําคัญ แตเพื่อใหการกํากับดูแลไดผลยิ่งขึ้นจําเปนตองนํามาตรการอื่นๆมาใช
เสริม ไดแก ก) เครื่องมือเศรษฐศาสตร ข) การเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในระบบกํากับและ
ตรวจสอบ ค) การใหขาวสารขอมูลแกผูบริโภคและประชาชน เพื่อจูงใจใหรวมมือกับภาครัฐ สงเสริม
กิจกรรมที่เปนผลดีตอสิ่งแวดลอมและในทางตรงกันขาม ไมสงเสริม (บอยคอต) สินคา/ผลิตภัณฑที่
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เปนผลเสียตอสิ่งแวดลอม ง) สงเสริมใหเกิดมาตรการโดยสมัครใจเพื่อทําดีตอสิ่งแวดลอม โดยที่
ภาครัฐเปนผูผลักดันและทําผานกลุม/สมาคมผูประกอบการ เปนตน
เปนที่ยอมรับวา การพัฒนาอุตสาหกรรมมีสวนสําคัญในการเจริญเติบโต สรางมูลคาเพิ่ม นํา
รายไดเขาประเทศ และเปนแหลงการจางงานสําคัญ แตผลกระทบอีกดานหนึ่งที่เราไมอาจจะละเลย
คือผลกระทบทางลบตอสภาพสิ่งแวดลอม ในรูปของน้ําเสีย อากาศเสีย มลพิษทางเสียงและอื่นๆ
ปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและน้ํา นั บวาเปนเรื่องซับซ อนกวาการปลอยมลพิษทั่วไป
กล า วคื อ กว า ที่ สั ง คมจะรั บรู ว า มี ปญ หาการปนเป อ นของสารเคมี ก็ มัก ล าช า หลายป ก ว า จะรู ว า
สารเคมี (อันเปนสารอันตราย) สะสมมาแลวเปนเวลาหลายป เกิดผลเสียตอสุขภาพของประชาชน
จํ านวนมาก และเป น สาเหตุ ของกรณี พิ พ าททางสั ง คมอย างรุ นแรงระหว า งประชาชนผู อ าศั ยใน
บริ เวณพื้นที่ นั้นๆกับฝายโรงงาน ในอดีต ที่ ผานมาการแก ปญหามัก จะเป นการตามแกภายหลั ง
เหตุการณ – ซึ่งไมทันการ
ในสวนนี้เสนอการวิ เคราะหมาตรการการคลังเพื่อ สิ่งแวดลอม โดยเนนหัวข อการจัด การ
ความเสี่ยงสิ่งแวดลอมโรงงาน โดยเสนอใหนําเครื่องมือเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชพรอมกับสราง
ระบบสถาบันขึ้นมาดูแล ในลักษณะการปองกัน (precautionary and prevention approach) โดย
เสนอใหจัดระบบกองทุนและสถาบันขึ้นมาเปนหูเปนตาแทนประชาชน ดูแลและจัดการความเสี่ยง
จากการปนเปอนของสารเคมีในดินและน้ําซึ่งสวนใหญเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาความ
เปนไปไดทางดานเศรษฐศาสตรเพื่อจัดทํารางกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติวาดวยระบบประกัน
ความรับผิดทางการเงินของแหลงกําเนิดมลพิษที่มีความเสี่ยงตอการรั่วไหล หรือแพรกระจายของ
สารอันตรายลงสูทรัพยากรดิน และระบบน้ําใตดิน
7.3.1 ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาการปนเปอนของสารเคมีในดินและน้ําใตดิน
ประเทศไทยประสบปญหาการปนเปอนของสารพิษจากกากของเสียอุตสาหกรรมมาเปน
เวลานานแล ว และยั ง คงเปนป ญหาสําคั ญที่ ส ง ผลกระทบต อ สิ่ง แวดล อ มและสุ ขภาพอนามัยของ
ประชาชนในป จ จุ บัน ของเสี ย ที่ ประกอบด ว ยสารมลพิ ษ หรื อ ที่ เ ป นของเสี ย อั น ตรายซึ่ ง เกิ ด จาก
อุตสาหกรรมประเภทตางๆ ไดแก อุตสาหกรรมปโตรเคมี พลาสติก ชุบโลหะ ถลุงโลหะ ผลิตสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืช อิเล็กทรอนิกส สิ่งพิมพ สิ่งทอ ผลิตรถยนต และฟอกหนัง ของเสียอันตรายที่
พบสวนใหญ ไดแก ของเสียประเภทตะกอนและของแข็ง โลหะหนัก สารละลายกรด-ดางที่ใชในการ
ทําความสะอาดแลวมีโลหะหนักปนเปอน กากน้ํามันและอื่นๆ การกําจัดของเสียอันตรายนั้นยังนับวา
เปนปญหาสําคัญอยู เนื่องจากสถานที่รับกําจัดยังมีไมเพียงพอกับปริมาณของเสียอันตรายที่มีอยู
มากและเพิ่มขึ้นทุกปตามจํานวนและขนาดของอุตสาหกรรมที่เ ติบโตตามเศรษฐกิจของประเทศ ใน
รายงานด านสิ่ ง แวดล อ มของกรมควบคุ ม มลพิ ษ (2547) สรุ ปว า ปริ มาณของเสี ย อั น ตรายจาก
อุตสาหกรรมมีประมาณ 1.41 ลานตันในป พ.ศ. 2547 โดยราว 1.06 ลานตันเกิดในบริเวณกรุงเทพฯ
และปริมณฑลที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยูหนาแนน อยางไรก็ดี มีเพียงราว 50% ของขยะที่เกิดขึ้น
เทานั้นที่ถูกสงเขากําจัดอยางถูกตองในสถานที่บําบัดที่ไดรับอนุญาต ดังนั้น ปญหาของการกําจัด
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อยางไมถูกตองจึงยังคงมีอยูจนถึงปจจุบัน อีกทั้งประเทศไทยยังเผชิญความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมใน
รูปแบบของการลักลอบทิ้ง กากของเสีย จากการรวบรวมอุ บัติภัยสารเคมีที่เกิ ดขึ้นในชวงป พ.ศ.
2544-2548 โดยศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสี ยอันตราย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พบวามีการลักลอบทิ้งกากของเสียถึง 26 ครั้งในชวงเวลาดังกลาว (ตารางที่ 7.2)
ขนาดของป ญ หาการปนเป อ นในดิ น และน้ํ า ใต ดิ น เป น ป ญ หาใหญ และมี ผ ลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมในวงกวาง รวมถึงมีความลาชาในการแกไขปญหาการปนเปอนหากตองรองบประมาณ
จากรัฐบาล ดังตัวอยางกรณีของปญหาการปนเปอนของแคดเมียม บริเวณลุมน้ําแมตาวปญหาการ
ปนเปอนของแคดเมียมบริเวณลุมน้ําแมตาวเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2546 โดยรัฐบาลไดสั่งใหมีการยกเลิก
พื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด 13,238 ไร ประชากรที่ตรวจพบวามีแคดเมียมในรางกายสูง 844 ราย
หลังจากนั้นไดมีการชวยเหลือเกษตรกรในรูปของการชดเชยรายไดของเกษตรกรโดยอาศัยงบกลาง
ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จนกระทั่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จึงไดมีการริเริ่มโครงการพัฒนา
ลุมน้ําแมตาว โดยมีวัตถุประสงคหรือประเด็นยุทธศาสตรในการฟนฟูพื้นที่ปนเปอนแคดเมียม การ
ปองกันและควบคุมมลพิษ การพัฒนาการผลิตทางเศรษฐกิจเพื่อการดํารงชีพ คุณภาพชีวิต และ
สุขภาพอนามัยที่ดี รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลุมน้ําแมตาว โดยมีการกําหนด
วงเงินงบประมาณรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนเงิน 166,481,096 บาท ปงบประมาณ พ.ศ.
2550 เปนเงิน 41,273,510 บาท และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนเงิน 38,113,990 บาท รวมเปน
เงินทั้งหมด 245,868,596 บาท (ตารางที่ 7.3) ในจํานวนเม็ดเงินนั้น มีงบประมาณในสวนที่เกี่ยวของ
กับการแกไขปญหาการปนเปอนในดินโดยพิจารณาจากแผนงาน/โครงการตางๆ ในโครงการพัฒนา
ลุมน้ําแมตาว พบวางบประมาณสําหรับการฟนฟูพื้นที่หรือการแกไขปญหาการปนเปอนในดินใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 นั้นเปนเงินเพียงประมาณ 4 ลานบาท ทั้งที่วงเงินงบประมาณรวมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนเงิน 166,481,096 บาท จึงอาจกลาวไดวาการแกไขปญหาการ
ปนเปอนแคดเมียมในดินยังไมไดรับความสนใจเทาที่ควร ทั้งที่หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
แกไขปญหาการปนเปอนนั้นมีอยางนอยถึง 5 หนวยงาน อันไดแก กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงาน
จังหวัดตาก กรมควบคุมมลพิษ สํานักนโยบายและแผนสิ่ง แวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ และสํานัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก ยังมิพักจะตองกลาวถึงความเสี่ยงของประเทศในแง
ของ จํานวนกิจการ แหลง หรือพื้นที่ที่มีโอกาสสูงในการเกิดขึ้นของปญหาการปนเปอนในดิ นและน้ํา
ใตดินซึ่งมีอยูจํานวนมาก ไมวาจะเปน เหมืองแร โรงงานรับบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว
แหล ง ทิ้ ง หรื อ ฝ ง กลบขยะจากชุ ม ชน สถานที่ ส าธารณะที่ มี ก ารลั ก ลอบทิ้ ง สิ่ ง ปฏิ กู ล โรงงาน
อุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรม ในปจจุบันมีสถานที่ดังกลาวรวมแลวมากกวา 60,000 แหง
(ตารางที่ 7.4)
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ตารางที่ 7.2 จํานวนอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในชวงป 2544-2548 (ม.ค.-มิ.ย.) จําแนกตามมูลเหตุและ
ประเภทอุตสาหกรรม
มูลเหตุ
ประเภทอุตสาหกรรม
กากของเสีย
บริเวณขนสงเคมีภัณฑ
อื่นๆ
น้ําแข็ง/อาหารแชเย็น แช
แข็ง
เคมีภัณฑ/พลาสติก
กาซ/น้ํามันปโตรเลียม
บริการโกดังเก็บสารเคมี
โลหะ

ความ
อุปกรณ
สภาพ ไฟฟา ลักลอบ
ผิดพลาด
ชํารุด
ธรรมชาติ ดับ ผลิต/ทิ้ง
จากคน
1
26
1
5
9
7
13
2
-

ไมมี
ขอมูล
5
24
8
3

3

4
2

-

1
-

1
-

9
7

1
-

2
5

-

-

-

5
1

ที่มา: ศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย (2549), อุบัติภัยสารเคมี: การจัดทําและ
การวิเคราะหสถิติ, ฐานการจัดการความรูเรืองความปลอดภัยดานสารเคมี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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ตารางที่ 7.3 มาตรการของรัฐในการปองกันและฟนฟูความเสียหายจากการปนเปอนแคดเมียม
งบประมาณ (บาท)
ประเด็น
ยุทธศาสตร

การฟนฟู
พื้นที่
ที่ปนเปอน

การปองกัน
และควบคุม
มลพิษ

แผนงาน/โครงการ

พ.ศ.2549

พ.ศ.2550

พ.ศ.2551

รวม

โครงการติดตาม
ตรวจสอบปริมาณการ
สะสมการแพรกระจายและ
การแกไขปญหาการ
ปนเปอน แคดเมียมในดิน
บริเวณพื้นที่ลุมน้ําแมตาว
(พัฒนาที่ดิน)
โครงการบําบัดดินที่
ปนเปอนสารแคดเมียม
โดยใชพชื (สํานักงาน
จังหวัดตาก)
โครงการติดตามเฝาระวัง
การสะสมปนเปอนของ
สารแคดเมียมใน
สิ่งแวดลอม(ควบคุม
มลพิษ)
โครงการติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอมตาม
มาตรการในรายงาน
วิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม(สํานัก
นโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ)
โครงการปองกันการ
พังทลายหนาดินปองกัน
การแพรกระจายของสาร
แคดเมียม (สํานัก
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดตาก)

1,940,480

1,480,480

3,420,960

6,841,920

2,444,000

2,444,000

2,444,000

7,332,000

400,000

300,000

300,000

1,000,000

150,000

150,000

200,000

500,000

5,650.000

3,120,000

2,620,000

11,390,000
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ตารางที่ 7.4 สถิติเกี่ยวกับจํานวนกิจการ / แหลง / พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
ประเภท
เหมืองแร
โรงงานรับบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใช
แลว
โรงงานที่กําจัดของเสียดวยวิธกี ารเผาในเตาเผา
ปูนซิเมน
โรงงานที่กําจัดของเสียไมอันตรายดวยวิธีเผาใน
เตาเผา
โรงงานกําจัดของเสียอันตรายและไมอันตรายดวย
วิธีฝงกลบ
โรงงานกําจัดของเสียไมอันตรายดวยวิธีฝงกลบ
โรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของเสีย
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล
- สวนใหญเปนของอปท.ในเขตปริมณฑลที่เปน
เมืองใหญและเทศบาลนคร เทศบาลเมือง
- อปท.ขนาดเล็กบางแหงทิ้งรวมกับเทศบาล /
จัดการเอง
โรงงานจําพวกที่ 3 (ตามพรบ.โรงงาน)

นิคมอุตสาหกรรม

จํานวน
1,301
ประทาน
บัตร

หมายเหตุ
845 แหงเปดการประทานบัตร
456 แหงหยุดการประทานบัตร

7 แหง

ขอมูลตามประกาศสํานักเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมโรงงาน ณ.วันที่ 10
กุมภาพันธ 2546

4 แหง
3 แหง
2 แหง
24 แหง
117 แหง

60,471
แหง (ณ
สิ้นป
2548)
34 แหง
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แบบฝงกลบ 104 แหง
เตาเผา 3 แหง
แบบผสมผสาน 3 แหง
เพิ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 7
แหง
โรงงานจําพวกที่ 1 - 43,583 แหง
โรงงานจําพวกที่ 2 - 18,258 แหง
ในโรงงานที่มีอยู มีหลายกิจการที่ตอง
จัดทํารายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
กระจายอยูใน 14 จังหวัด
นิคมที่ กนอ. ดําเนินงาน จํานวน 12
นิคม
นิคมที่ กนอ.รวมดําเนินงาน จํานวน 22
นิคม

7.3.2 กองทุนเพื่อดูแลสิ่งแวดลอมในปจจุบันและขอจํากัด
ดังจะเห็นไดชัดในการแกปญหาการปนเปอนในดินและน้ําใตดินโดยรัฐบาลในกรณีของการ
ปนเปอนแคดเมียมในดินของแมตาว รัฐบาลอาศัยงบกลางซึ่งเปนงบฉุกเฉินในเบื้องตนซึ่งมีแนวโนม
ที่ จ ะไม เ พี ย งพอในการแก ไ ขป ญ หาซึ่ ง อาจมี ผ ลต อ ทั้ ง อนามั ย ส ว นบุ ค คลและสิ่ ง แวดล อ มอย า ง
ทั นท ว งที ดั ง นั้ น การใช เ ครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร ใ นรู ปแบบของกองทุ นนั้ นน า จะเป นวิ ธี ก ารที่
เหมาะสมในการนํามาใชในการแกป ญหาการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน ในสวนนี้เราจะทบทวน
เกี่ยวกับกองทุนสําคัญในประเทศไทยที่เกี่ยวของ อันไดแก กองทุนสิ่งแวดลอม และกองทุนพัฒนา
น้ําบาดาล
 กองทุนสิ่งแวดลอม
กองทุนสิ่งแวดลอมเปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนมาตรการทางการเงินเสริมสําหรับการสนับสนุน
ภาครัฐ ทั้งสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชน ในการจัดใหมี
ระบบบําบัดน้ําเสีย อากาศเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณอื่นใด เพื่อควบคุมบําบัด หรือขจัด
มลพิษ อีกทั้งเพื่อใหการสนับสนุนองคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ ที่จดทะเบียนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่
เกี่ยวกับการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยภายใตกระบวนการความรวมมือของประชาชนและ
ชุมชน ในการดําเนินกิจกรรมของกองทุนสิ่งแวดลอมนั้น กองทุนจะมีแหลงรายไดดังตอไปนี้
1. เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
2. เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุ นเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตตาม
พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย 2535
3. เงิ นค าบริ ก ารและค าปรั บ ที่ จัด เก็ บตาม พ.ร.บ.ส ง เสริ มและรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
แหงชาติ พ.ศ. 2535
4. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว
5. เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลของ
ตาง ประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศ
6. เงินจากดอกผล และผลประโยชนใดๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้
7. เงินอื่นๆ ที่ไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุนนี้
โดยที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปนผูเก็บรักษาเงินกองทุนสิ่งแวดลอม ตาม พ.ร.บ.
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กองทุนสิ่งแวดลอมจะสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆตามวัตถุ ประสงค ในรู ปของเงินอุดหนุนหรือเงินกู การใช เงินแตละรูปแบบนั้ นมีแ นวทางดั ง
ตารางที่ 7.5
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ตารางที่ 7.5 ภาพรวมของกองทุนสิ่งแวดลอม
แหลงเงินของกองทุน
- เงินทุนกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
- เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
พัฒนาสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตตาม
พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย 2535
- เงินคาบริการและคาปรับที่จัดเก็บตาม
พระราชบัญญัตินี้
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
- เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลตางประเทศ
หรือองคกรระหวางประเทศ
- ดอกผล และผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน
- เงินอื่นๆที่ไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุนนี้

แนวทางการใชเงินของกองทุนฯ
- การสนับสนุนเงินอุดหนุน
1. การจัดการมลพิษของ อปท.
2. การสงเสริม การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
สวนราชการหรือ อปท.
3. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมโดย
องคกรเอกชน
4. การศึกษาวิจัยเชิงประยุกต
- การสนับสนุนเงินกู การจัดใหมีระบบบําบัดน้ํา
เสีย อากาศเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณ
อื่น เพื่อควบคุมหรือขจัดมลพิษของ อปท.
รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน หรือภาคเอกชน

- การสนับสนุนเงินอุดหนุน
ในการสนั บสนุ นเงิ น อุ ด หนุ น ของกองทุ น สิ่ ง แวดล อ มนั้ น จะเน น หนั ก ไปที่ กิ จกรรมต า งๆ
เหลานี้ ไดแก กิจกรรมการจัดการมลพิษขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กิจกรรมการสงเสริม การ
อนุ รัก ษ ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล อ มของส ว นราชการ หรือ องค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น
กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม และ
กิจกรรมศึกษาวิจัยเชิงประยุกต แนวทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนแตละประเภทและวงเงินอุดหนุน
ไดสรุปไวในตารางที่ 7.6 สังเกตไดวา กิจกรรมสวนใหญของกองทุนสิ่งแวดลอมเปนการสนับสนุน
การจัดใหมีระบบเพื่อปองกันปญหาสิ่งแวดลอม และการศึกษาวิจัย ในสวนของกิจกรรมที่มีโอกาส
เชื่ อ มโยงกั บการป อ งกั น และฟ น ฟู ค วามเสี ย หายจากการปนเป อ นในดิ นและน้ํ า ใต ดิ นน าจะเป น
โครงการที่มีผลตอการสนับสนุนการจัดการดานสิ่งแวดลอมในทองถิ่นโดยกระบวนการความรวมมือ
ของประชาชน และสอดคลองกับนโยบายของรัฐในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือ
โครงการเรงดวนที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐดานสิ่งแวดลอม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ซึ่งวงเงินของโครงการนั้นขึ้นกับความเห็นของคณะกรรมการ หรือไมเกิน 5 ลานบาท
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ตารางที่ 7.6 แนวทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนแตละประเภทและวงเงินอุดหนุน
กิจกรรมที่สนับสนุน
ลักษณะของกิจกรรม
- การลงทุนเพื่อการฟนฟู แกไขปญหา
การจัดการมลพิษโดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการกอสรางระบบบําบัดน้าํ เสียรวม
ระบบกําจัดของเสียรวม รวมทัง้ การจัดหา
วัสดุอุปกรณ เครื่องจักรและเครื่องใชที่
จําเปนสําหรับการดําเนินงานและ
บํารุงรักษาระบบดังกลาว
- โครงการเรงดวนที่สอดคลองกับ
การสงเสริม การอนุรักษ
นโยบายของรัฐดานสิ่งแวดลอม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สิ่งแวดลอมภายใต
กระบวนการความรวมมือ - โครงการนํารองเพื่อขยายผลตอไป
ขององคกรชุมชนและ
ประชาชน เพื่อเสริมงานของ
รัฐโดยสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในลักษณะ
การศึกษาวิจัยโดยสวน
ราชการ องคกรเอกชนดาน โครงการนํารองเพื่อการปองกันหรือแกไข
สิ่งแวดลอม และภาคเอกชน ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญหรือมี
ความเรงดวนที่จะตองดําเนินการ
กรณีสวนราชการ
สอดคลองกับนโยบายและแผนการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ แผนการวิจัยและยุทธศาสตร
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- เปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบตั ิในลักษณะ
กรณีองคกรเอกชนดาน
โครงการนํารอง เพื่อเปนตนแบบในการ
สิ่งแวดลอม
นําไปประยุกตใชเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ระดับทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม โดย
กระบวนการมีสว นรวมของประชาชน
- เปนการศึกษาวิจัยรวมกับสถาบันหรือ
กรณีภาคเอกชน
หนวยงานวิจัยของทางราชการ บน
พื้นฐานความสนใจของภาคเอกชนเพื่อ
การปองกันหรือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่
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วงเงินสนับสนุน
- วงเงินสนับสนุนจะไมเกิน
รอยละ 65-75 ของวงเงิน
โครงการ โดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
สมทบรอยละ 30-35
- วงเงินตามที่คณะกรรมการ
จะเห็นสมควร

- เงินอุดหนุนเต็มวงเงิน
โครงการ แตไมเกิน 5 ลาน
บาทตอโครงการ

- เงินอุดหนุนเต็มวงเงิน
โครงการ แตไมเกิน 5 ลาน
บาทตอโครงการ

- วงเงินสนับสนุนไมเกินรอย
ละ 50 ของคาลงทุนทั้งหมด
ของโครงการ (ไมรวมคา
ที่ดินและสิ่งกอสราง) ทั้งนี้

กิจกรรมที่สนับสนุน

ลักษณะของกิจกรรม
เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของ
ภาคเอกชนในลักษณะการวิจยั ตนแบบ

การดําเนินกิจกรรมเพื่อ
ปองกัน เฝาระวัง และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมภายใต
กระบวนการความรวมมือ
ขององคกรชุมชน
ประชาชน โดยองคกร
เอกชนดานสิ่งแวดลอม

- โครงการที่มีผลตอการสนับสนุนการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมในทองถิ่นโดย
กระบวนการความรวมมือของประชาชน
และสอดคลองกับนโยบายของรัฐในการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
- มีระยะเวลาแนนอนและสามารถวัดผล
ไดชัดเจน

วงเงินสนับสนุน
หากสัดสวนรอยละ 50
ดังกลาวเกิน 5 ลานบาท จะ
ใหการสนับสนุนเพียง 5 ลาน
บาทตอโครงการ
- วงเงินสนับสนุนจะไมเกิน
หาลานบาทตอโครงการ

- การสนับสนุนเงินกู
ในสวนของการสนับสนุนเงินกูนั้นจะเปนการใหเงินกูดอกเบี้ยต่ําแกกิจกรรมบางลักษณะดัง
สรุปในตารางที่ 7.7
ตารางที่ 7.7 ภาพรวมของการสนับสนุนเงินกูของกองทุนสิ่งแวดลอม
กลุมเปาหมาย
กิจกรรม
- ระบบบําบัดน้าํ เสียรวมหรือ
กรณีของ
ระบบกําจัดของเสียรวม
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
- ระบบบําบัดอากาศเสีย หรือ
น้ําเสีย ระบบกําจัดของเสียที่
ใชเฉพาะในกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

อัตราดอกเบี้ย
เงื่อนไขของเงินกู
- ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงิน
MLR - 3.5
ตน ไมเกิน 2 ป
- ระยะเวลาการชําระหนี้ รวม
ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินตน
ไมเกิน 20 ป
- ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงิน
MLR - 3
ตนไมเกิน 2 ป
- ระยะเวลาการชําระหนี้ รวม
ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินตน
ไมเกิน10 ป
- วงเงินใหเปนไปตามวงเงินที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้จะตอง
ไมเกินวงเงินโครงการ
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กลุมเปาหมาย
กรณีของ
รัฐวิสาหกิจ
และองคกร
มหาชน

กิจกรรม
ระบบบําบัดอากาศเสีย หรือน้าํ
เสีย ระบบกําจัดของเสียหรือ
อุปกรณอื่นใด เพื่อควบคุม
บําบัดหรือขจัดมลพิษ ที่เกิด
จากกิจกรรมหรือการดําเนิน
กิจการของรัฐวิสาหกิจและ
องคกรมหาชนนั้น

กรณีของ
ภาคเอกชนที่
มีหนาที่ตาม
กฎหมาย

อัตราดอกเบี้ย
กรณีกระทรวง
การคลังค้ํา
ประกัน
MLR-3
กรณี
หลักทรัพยอื่น
ค้ําประกัน
MLR-2.5
1) ระบบบําบัดอากาศเสีย หรือ กรณีธนาคาร
น้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย
ค้ําประกัน
หรืออุปกรณอื่นใด เพื่อควบคุม MLR-2
บําบัดหรือขจัดมลพิษ ที่เกิด
จากกิจกรรมหรือการดําเนิน
กรณี
กิจการของตนเอง
หลักทรัพยอื่น
2) การรื้อถอนหรือเคลื่อนยาย ค้ําประกัน
สถานประกอบกิจการเขาไป
MLR-1.5
อยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม
หรือพื้นที่เหมาะสมที่มีระบบ
บําบัดหรือระบบกําจัดของเสีย
3) การดําเนินการของผูไดรับ
อนุญาตรับจางใหบริการบําบัด
น้ําเสียหรือกําจัดของเสีย

กรณีของ
ภาคเอกชนที่
ไมมีหนาที่

เหมือนกิจกรรมขอ 1) และ 2)
ของเอกชนที่มีหนาที่ตาม
กฎหมาย

กรณีธนาคาร
ค้ําประกัน
MLR-3
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เงื่อนไขของเงินกู
- ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงิน
ตนไมเกิน 2 ป
- ระยะเวลาชําระหนี้รวมระยะเวลา
ปลอดการชําระคืนเงินตนไมเกิน 7
ป

- วงเงินกูแตละกิจกรรม
1.ไมเกินรอยละยี่สิบของเงินลงทุน
ในสิน ทรัพยถาวรรวมและไมเกิน
เงินลงทุนของระบบบําบัดหรือ
อุปกรณอื่นใด
2. ไมเกินคารื้อถอนหรือคา
เคลื่อนยายสถานประกอบกิจการ
3. ไมเกินรอยละหกสิบของเงิน
ลงทุนในสินทรัพยถาวรเพื่อจัดใหมี
ระบบดังกลาว
- ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงิน
ตนไมเกิน 2 ป
- ระยะเวลาชําระหนี้รวมระยะเวลา
ปลอดการชําระคืนเงินตนไมเกิน 7
ป
ทั้งนี้ ไดกําหนดใหมีเงินกูปลอด
ดอกเบี้ย รอยละ 5 ของวงเงินกู
โครงการดวย (มูลคาของทรัพยสิน
ถาวรรวม หมายถึง มูลคาของที่ดิน
อาคารสิ่งปลูกสราง เครื่องจักร
สินทรัพยถาวรรวมอื่น ๆ ที่ปรากฏ
ในงบการเงิน รวมทั้งมูลคาของที่ดิน
อาคาร สิ่งปลูกสราง และเครื่องจักร
ของโครงการที่ยื่นขอกู)
การสนับสนุนโดยกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเปนกรณีพิเศษ

กลุมเปาหมาย
ตามกฎหมาย

กิจกรรม

อัตราดอกเบี้ย
กรณี
หลักทรัพยอื่น
ค้ําประกัน
MLR-2.5

เงื่อนไขของเงินกู

หมายเหตุ - MLR= อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของ 5 ธนาคารพาณิชยใหญ คือ กรุงไทย กรงเทพ กรุงศรี
อยุธยา กสิกรไทย และไทยพาณิชย ณ วันทําสัญญาเงินกูซึ่งจะเปนอัตราคงที่ตลอดอายุโครงการ)

 กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
กองทุนพัฒนาน้ําบาดาลเปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพื่อการใชจาย
ในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษแหลงน้ําบาดาลและสิ่งแวดลอม (มาตรา 7 จัตวา) โดยที่
แหลงที่มาของเงินสําหรับกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลมีดังตอไปนี้
1. เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนน้ําบาดาล
2. เงินจากการเรียกเก็บคาใชน้ําบาดาลที่นําสงเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
แตไมเกินรอยละหาสิบของเงินดังกลาว
3. เงินจากการเรียกเก็บคาอนุรักษน้ําบาดาล
4. เงิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น อื่ น ที่ ไ ด จ ากภาคเอกชนทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศรั ฐ บาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
5. เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดจากการบริจาค
6. ดอกผลและประโยชนอื่นใดที่เกิดจากกองทุน
7. เงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐบาลจั ด สรรให ต ามความจํ าเป นเพื่ อ ดํ าเนิ นการตามวั ต ถุ ป ระสงค ของ
กองทุนในกรณีทรัพยสินของกองทุนมีไมเพียงพอ
8. เงินอื่นที่ไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุนนี้
ในสวนของแนวทางการใชจายของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลมีขอกําหนดไวสําหรับกิจกรรม
ดัง ต อ ไปนี้ การศึ กษา สํารวจ วิ จัย และการวางแผนแม บทเพื่ อ การพั ฒนา และอนุรัก ษ แหล ง น้ํ า
บาดาลและสิ่งแวดลอม การชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆที่เกี่ยวกับการทดแทนและอนุรักษ
แหลงน้ําบาดาล คาใชจายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล และคาใชจายในการจางเอกชน
จัดเก็บคาใชจายน้ําบาดาลและคาอนุรักษน้ําบาดาล
 ขอจํากัดของการใชกองทุนในการแกปญหา
โดยทั่วไปนั้นตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 ไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับการกําหนด
อัตราคาใชน้ําบาดาลในแตละทองที่ไวดังนี้ กรณีเปนทองที่ที่มีน้ําประปาใช จะกําหนดอัตราคาใชน้ํา
บาดาลไม เ กินอั ต ราสู ง สุด ของค าน้ํ าประปาในท องที่ นั้น ในทอ งที่ ที่ไ ม มีน้ําประปาใช อั ต ราค าน้ํ า
บาดาลจะตองไมเกินอัตราสูงสุดของคาน้ําประปาในจังหวัดที่ทองที่นั้นตั้งอยู และใหยกเวนคาใชน้ํา
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บาดาลแกผูรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ซึ่งใชน้ําบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค แตไมรวมการใชน้ํา
บาดาลของโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2543) ออกความตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ.
2520 ไดมีการกําหนดอัตราคาใชน้ําบาดาลในเขตพื้นที่วิกฤตการณน้ําบาดาล ซึ่งประกอบดวย
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2546 ไวที่ อัตราลูกบาศกเมตรละ 8 บาท 50 สตางค สวนในเขตพื้นที่อื่นๆ
กําหนดอัตราการใชน้ําบาดาลไวที่อัตราลูกบาศกเมตรละ 3 บาท 50 สตางค ซึ่งการกําหนดอัตราการ
ใชน้ําบาดาลนี้ไดปรับสูงกวาเดิมเนื่องจาก เพื่อใหมีการใชน้ําบาดาลอยางอนุรักษและจูงใจใหมีการใช
น้ําผิวดินทดแทน เนื่องจากที่ผานมามีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชในปริมาณที่เกินกวาปริมาณน้ํา ที่
ไหลซึมลงสูน้ําบาดาล ทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กลาวคือเปนสาเหตุใหมีการทรุดตัวของ
แผนดิน การแพรกระจายของน้ําเค็มเขาสูชั้นบาดาล ตลอดจนทําใหระดับน้ําบาดาลลดลง
ในส ว นของค า อนุ รั ก ษ น้ํ า บาดาล ได เ รี ย กเก็ บ กั บ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตใช น้ํ า บาดาลในเขต
วิกฤตการณน้ําบาดาลเพิ่มเติมจากอัตราคาใชน้ําบาดาล โดยตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 มี
การเรียกเก็บในอัตราลูกบาศกเมตรละ 8 บาท 50 สตางค (อางจากกฎกระทรวง กําหนดอัตราคา
อนุ รัก ษ น้ําบาดาล และหลั ก เกณฑ วิ ธีก าร และเงื่ อ นไขการเรี ยกเก็ บค าอนุ รัก ษ น้ําบาดาล พ.ศ.
2547) ในกรณีกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ถึงแมจะมีรายไดประจําเขากองทุน เชน คาใชน้ําบาดาล คา
อนุรักษน้ําบาดาล แตการดํารงอยูของแหลงทุนและการกําหนดอัตราการเรียกเก็บนั้นเปนไปในทาง
หามใชน้ําบาดาล นอกจากนั้นมีหลายพื้นที่ ถึงแมจะมีการอนุญาตใหใชน้ําบาดาล แตมีการยกเวนคา
ใช ดั ง กล าว ดั ง นั้ นรายได ใ นส ว นนี้ ในอนาคตน าจะมี แ นวโน มลดลงจนไม เ พี ยงพอในการใช จา ย
สําหรับกิจกรรมการแกไขปญหาการปนเปอนในดินและน้ําใตดินได
ในสวนของภารกิจของกองทุนสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 นั้นกลาวไดวาเงินของกองทุนสิ่งแวดลอมนั้นสามารถใชในกิจกรรม
การกําจัดมลพิษ ซึ่ง รวมถึงการกําจัดการปนเปอนในดินและน้ําใตดินได เช นเดียวกันกับกองทุ น
พัฒนาน้ํ าบาดาล ป ญหาลําดับถัด ไปที่เ กิดขึ้นก็คือ เงินในกองทุ นสิ่งแวดลอมนั้นเพี ยงพอหรือไม
ขนาดของกองทุนสิ่งแวดลอม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 มีวงเงินคงเหลือรวมดอกเบี้ย
3,873.19 ล านบาท (อ างอิ ง จากรายงานประจํ าป พ.ศ. 2547 สํ านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) นอกจากการแกไขปญหาการปนเปอนในดินและน้ําใตดินแลว
เงินจํานวนดังกลาวนั้นจะตองใชในกิจกรรมประเภทอื่นๆ อีกดวย อีกทั้งความตองการเงินทุนในการ
แกไขการปนเปอนแตละครั้งนั้นมีจํานวนมิใชนอย ดังเชนตัวอยางการประมาณการคาใชจายในการ
clean up บริเวณพื้นที่ปนเปอนแคดเมียมลุมน้ําแมตาว จังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นที่เ สี่ยงประมาณ 13,000
ไรนั้น พบวาจะตองใชเงินทุนเพื่อจัดการอยางนอย 422 ลานบาท (กรอบที่ 7.1) เพื่อใชในการสํารวจ
พื้นที่ 13,000 ไร อยางละเอียด (Zoning) การฟนฟูดินปนเปอนแคดเมียม (ทุกระดับการปนเปอน)
รวมถึงคาใชจายอื่นๆ เชน เงินชดเชย (6,000 บาทตอไร) ระหวางทําการ clean up ทั้งนี้คาใชจาย
ดังกลาวยังไมรวมคาใชจายในการปรับปรุงดินและฟนฟูพื้นที่ปลูกขาว
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กรอบที่ 7.1 การประเมินคาใชจายเบื้องตนในการบําบัดและฟนฟูพื้นที่ปนเปอนแคดเมียมลุมน้ํา
แมตาว จ.ตาก
การประเมินคาใชจายในการ clean up บริเวณพื้นที่ปนเปอ นแคดเมียม ลุมน้าํ แมตาว จ.ตาก
(1) การ survey อยางละเอียด
ในการฟนฟูดินจําเปนตองมีการ zoning พื้นที่ทั้งหมดอยางละเอียด เพื่อกําหนดขอบเขตและแบงระดับของการ
ปนเปอน ซึ่งถาหากทําการเก็บตัวอยางไรละ 10 ตัวอยาง โดยมีราคาตัวอยางละ 1000 บาท จะใชคาใชจายในการ
สํารวจและวิเคราะหไรละประมาณ 1 หมื่นบาท ดังนั้นหากตองการสํารวจพื้นที่ทงั้ หมด 13,000 ไร สามารถประเมิน
คาใชจายคราวๆ เพื่อการสํารวจและวิเคราะหไดมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 130 ลานบาท
(2) การฟนฟูดินปนเปอนแคดเมียม
(ขอบเขตการศึกษาเฉพาะแปลงนาขาวในตําบลพระธาตุผาแดง บานพะเตะ และบานแมตาวใหม)
คณะนักวิจัยไดประมาณคาใชจายสําหรับการฟนฟูดินที่ปนเปอนแคดเมียม โดยแบงพื้นที่ปนเปอนและแนวทางใน
การฟนฟูดินปนเปอนไดเปน 3 ระดับ ดังนี้
2.1) พื้นที่ทมี่ ีระดับการปนเปอ นสูง (ความเขมขนของแคดเมียมในดิน > 10 mg/kg)
- บริเวณนี้มีพื้นที่ทงั้ หมดประมาณ 369 ไร (354,240 คิวบิกเมตร)
- ใชวธิ ีขุดลอกหนาดินลึกที่ระดับ 60 ซม. โดยมีราคาของการขุดลอกและขนสงไปถมที่ขมุ เหมืองเกาที่หางไปราว
10 กิโลเมตร ราคาคิวบิกเมตรละ 250 บาท ดังนั้นคิดเปนมูลคารวมประมาณ 88.6 ลานบาท (คาใชจายสวนนี้ยงั
ไมรวมคาบําบัดดินกอนนําไปถมที่ขมุ เหมืองเกา)
- คาสารเคมีที่ใชในการปรับเสถียรและคาการเตรียมขุมเหมืองเกาประมาณคิวบิกเมตรละ 500 บาท ดังนั้นคิดเปน
มูลคารวมประมาณ 177.1 ลานบาท
- ดังนั้นคาใชจายทีจ่ ําตองใชในการฟนฟูพื้นที่ทมี่ ีระดับการปนเปอ นสูงมีมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 265.6 ลานบาท
2.2) พื้นที่ทมี่ ีระดับการปนเปอ นปานกลาง (ความเขมขนของแคดเมียมในดินอยูในชวง 3-9 mg/kg)
- บริเวณนี้มีพื้นที่ทงั้ หมดประมาณ 1,100 ไร (1,056,000 คิวบิกเมตร)
- ใชวธิ ีพลิกหนาดินลึกที่ระดับ 60 ซม. โดยมีราคาเหมาไถพลิกกลับตอวันประมาณ 7,000 บาท/วัน โดยประมาณ
วาไถพลิกไดวันละ 1 ไร ดังนั้นคิดเปนมูลคารวมประมาณ 14 ลานบาท
(ตองพิจารณาระดับความเขมขนของแคดเมียมตามความลึกของดินดวย เพื่อกําหนดระดับความลึกในการพลิก
หนาดินไดอยางเหมาะสม)
2.3) พื้นทีป่ นเปอนนอย (ความเขมขนของแคดเมียมในดินอยูใ นชวง < 3 mg/kg)
- ขอมูลอาจไมเพียงพอสําหรับคํานวณในรายละเอียด แตอาจจะมีการพลิกหนาดินในระดับตื้นและปรับคาความเปน
กรด-ดางของดินดวยวิธีที่เหมาะสม ประมาณการวาไรละ 1,000 บาท ดังนั้น คิดเปนมูลคารวมประมาณ 12 ลาน
บาท
เพราะฉะนั้น รวมคาใชจายสําหรับการสํารวจอยางละเอียดและฟนฟูพื้นที่ปนเปอน (clean up) คิดเปน
มูลคารวมประมาณ 422 ลานบาท
หมายเหตุ
ควรศึกษาในรายละเอียดสําหรับการกําหนดระดับความเขมขนของแคดเมียมในตะกอนดินสําหรับแตละพื้นที่เพื่อ
การฟนฟูดิน เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนเพียงการประเมินมูลคาการฟนฟูดินในเบื้องตนเทานั้น
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7.3.3 ทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหาการปนเปอนในดินและน้ําใตดินในอนาคต
ดัง ที่ไ ดก ล าวไว ตอนที่ผ านมาถึ งข อจํ ากั ด ของการใชก องทุ นเพื่อ การดูแ ลสภาพแวดล อ ม
ในทางปฏิบัติทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหาการปนเปอนในดินและน้ําใตดินในอนาคตนั้น
อาจจะมีได 2 แนวทาง แนวทางแรก ไดแก การจัดตั้งกองทุนใหม เพื่อปองกันและแกไขปญหา
ปนเปอนในดินและน้ําใตดินโดยเฉพาะ แนวทางที่สอง ไดแก การกําหนดภารกิจที่ชัดเจนใหกับ
กองทุนสิ่งแวดลอม ซึ่งไมวาจะเปนทางเลือกใดนั้น จะตองมีแนวทางการจัดหาเงินทุนที่เปนรูป ธรรม
และเพียงพอตอการปองกันและฟนฟูความเสียหายจากการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน
1) องคประกอบของแหลงเงินทุน
โดยหลักการแลว การหาเงินเขากองทุนเพื่อแกไขปญหาการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน
จํ าเป นต อ งมี ทั้ง ส ว นที่ มาจากผู ก อ มลพิ ษ หรื อ กิ จการที่ มีค วามเสี่ ยงในการก อ มลพิ ษ และรั ฐบาล
สาเหตุที่ตองมีเงินทุนจากผูกอมลพิษหรือกิจการที่มีความเสี่ยงสูงเปนไปตามหลักการผูกอมลพิษ
เป นผู จาย ส ว นสาเหตุ ที่ต องมี เ งิ นทุนจากรั ฐบาลนั้ นมีห ลายประการ เช น การจั ด การปญ หาการ
ปนเปอนนั้นตองรีบกระทําเนื่องจากมีผลกระทบตอสุขอนามัยของประชาชน กระบวนการในการ
พิสูจนหาผูกอมลพิษที่แทจริงกินเวลา มีกรณีลักลอบทิ้งกากของเสียและพิสูจนหาเจาของไมได หาก
มีการดําเนินคดีกับผูตองสงสัยวากอมลพิษ กองทุนในฐานะผูฟองรองอาจจะแพคดีได (ไมสามารถ
เรียกเก็บคาใชจายในการ clean up) เปนตน ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่รัฐบาลจะตองแบกภาระในสวนนี้ดวย
นั้นไมขัดกับหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย รัฐบาลจําเปนตองมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อหา
ตัว ผู ก อ มลพิ ษ อย างถู ก ต อ ง และมี ก ระบวนการในการเรี ยกคื นคาใช จายในการกํ าจั ด ป ญ หาการ
ปนเปอนดวย
 แหลงที่มาที่เปนไปไดของเงินทุนจากภาครัฐ
หากพิจารณากรณีของ Super Fund ของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนเกณฑ ซึ่งแหลงที่มาของ
เงินของกองทุนดังกลาวนั้นมาจากทั้งสวนที่เปนภาษีอากรและเงินที่เรียกคืนจากผูกอมลพิษ ในสวน
ของภาษีอากรนั้นมีทั้งสวนที่มาจากภาษีน้ํามันดิบ (เก็บ ณ.โรงกลั่นในสหรัฐอเมริกา) ภาษีน้ํามันและ
ผลิตน้ํามันที่นําเขาจากตางประเทศ ภาษีสารเคมี ภาษีสิ่งแวดลอมที่เก็บกับนิติบุคคล และรายไดจาก
ภาษีทั่วไป พบวาหากประเทศไทยจะใชกรอบเดียวกันกับ Super Fund แลว วิธีการหาแหลงทุน
อาจจะประกอบดวย
1. การใชภาษีอากรที่มีอยูเดิมแลว ภาษีที่อาจจะนํามาใชเปนสวนหนึ่งของรายไดประจําของ
กองทุนจะประกอบดวยภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ภาษีเงินไดปโตรเลียม ภาษีที่มีลักษณะเปน
ภาษี สิ่ ง แวดล อ มที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น เช น ภาษี แ บตเตอรี่ ภาษี ส ารทํ า ลายบรรยากาศชั้ น โอโซน
คาภาคหลวงแร เงินบํารุงพิเศษ เปนตน แนนอนวา ภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งเก็บจากฐานการบริโภคก็เปน
อีกแหลงหนึ่งเชนกัน
2. การใชภาษีอากรที่จัดใหมีขึ้นใหม เชน ภาษีสิ่งแวดลอม (รายละเอียดจะกลาวไวในตอน
ตอ ไป) ในการนํ าเอาภาษี อ ากรต างๆดั ง กล าวมาใช ในกองทุ นสิ่ ง แวดล อมนั้ นอาจจะกระทําได 2
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ลักษณะ ไดแก การทําใหเปนภาษีเฉพาะกิจ หรือ Earmarked Tax หรือการเจียดบางสวนของรายได
จากภาษีอาการตางๆ การเจียดรายไดบางสวนนี้จะเหมือนกับกรณีของกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ ซึ่งมีอํานาจในการจัดเก็บเงินบํารุงกองทุนจากภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบรอยละ 2
 แหลงที่มาของเงินทุนจากผูกอมลพิษหรือผูมีความเสี่ยงสูงในการกอมลพิษ
หลั ก การของแหล ง เงิ น ทุ น จากผู ก อ มลพิ ษ หรื อ ผู มี ค วามเสี่ ย งสู ง ในการก อ มลพิ ษ ได แ ก
หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย โดยที่ผูกอมลพิษตองแบกภาระเทากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด แตทว าการพึ่ง พิงแตเงิ นทุนจากแหล งนี้เ พียงอยางเดี ยวมี ขอเสีย ไดแ ก การไม สามารถ
แก ป ญ หาเฉพาะหน า ได ทั น ท ว งที เ นื่ อ งจากสาเหตุ ต า งๆเช น ยั ง ไม ท ราบผู ก อ มลพิ ษ ที่ แ ท จ ริ ง
ระยะเวลาในการฟองรองยาวนาน เปนตน นอกจากการเรียกเก็บเงินจากผูกอมลพิษแลว เรายั ง
สามารถมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการเก็บเงินมัดจําจากผูมีความเสี่ยงสูงในการกอมลพิษได
ตัวอยางของการใชเครื่องมือในลักษณะนี้ไดแก Performance Bond เปนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
มีลักษณะเสมือนเงินมัดจํา อาจอยูในรูปของ bond หรือ security / Performance Bond ไมใชเงิน
ประกัน (เงินสมทบ / เบี้ยประกัน) โดยสวนใหญใชกับกรณีของการทําเหมืองแร มูลคาสูงสุดของ
performance bond นั้นจะเทากับมูลคาของตนทุนแทจริงสําหรับการฟนฟูสภาพพื้นที่ใหกลับมา
เหมือนเดิม ขอดีของเครื่องมือในลักษณะนี้คือ กองทุนไดรับเงินทุนบางสวนหรือทั้งหมดลวงหนา
แนนอน แตขอเสียหรือปญหาก็มีเชนกัน เชน เกิดตนทุนคาเสียโอกาสกับผูซื้อ Performance Bond
ความยากในการกําหนดมูลคาของ Performance Bond ในการใชเครื่องมือประเภทนี้ กองทุนฯ มี
ความจําเปนในการใชมาตรการอื่นๆ ควบคูไปดวยเพื่อสรางแรงจูงใจ เชน Category System เพื่อ
จัดระดับความเสี่ยงของกิจการเพื่อดู performance ของกิจการ (มีความพยายามในการดําเนินการ
ตางๆ เพื่อสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติหรือไม) หรือ Performance Discount ลดเงินมัดจําใหกับ
กิจการเดิมหรือกิจการใหมหากผลจากการจัดระดับความเสี่ยงดีขึ้น เปนตน
2) เขาใจเครื่องมือเศรษฐศาสตร ภาษีสิ่งแวดลอม และมาตรการปองกันภัย
ภาษีสิ่ง แวดลอ ม หมายถึง การจัด เก็บภาษีหรือ คาธรรมเนียมจากกิ จกรรมที่มีผลกระทบ
ภายนอกหรื อ ผลเสี ย ต อ สภาพสิ่ ง แวดล อ ม ทั้ ง นี้ มี เ หตุ ผ ลหลายประการ ก) เพื่ อ ส ง สั ญ ญาณให
ประชาชนทราบวา กิจกรรม (การผลิต การบริโภค หรือการทิ้งกากซากหรือขยะ) นั้นมีผลกระทบ
ภายนอกและไมพึงปรารถนา ข) เพื่อสรางรายไดเขารัฐ และนํามาแกปญหาสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม
หรือนําไปใชจายอุดหนุนกิจกรรมที่เปนผลดีตอสิ่งแวดลอม โดยแงนี้มาตรการจึงมีทั้งสวนที่เปนบวก
และเปนลบ (tax-cum-subsidy measure)
กอนอื่นขอทบทวนความเขาใจเบื้อ งตนเกี่ ยวกั บภาษี สิ่งแวดลอม เริ่มดวยการตั้ง คําถาม
งายๆ วา ก) ที่เรียกวาภาษีสิ่งแวดลอมนั้น เก็บจากอะไร มีเปาหมายอยางไร? ข) ใครหรื อหนวยงาน
ใดทําหนาที่จัดเก็บภาษี และรายไดเปนของหนวยงานใด 12 ค) อัตราภาษีระดับใดจึงเหมาะสม และ
12

หนวยงานที่จัดเก็บ ไมจําเปนตองเปนเจาของรายไดนั้นเสมอไป ขึ้นอยูกับวิธีการเขียนกฎหมาย ตัวอยางเชน กรมการขนสง ใน
ฐานะหนวยงานที่จดทะเบียนยานพาหนะ ทําหนาที่จัดเก็บคาใบอนุญาตการใชรถยนตและลอเลื่อน แตรายไดกําหนดใหเปนของ
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พอเพียงที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของประชาชนใหเปน “คุณ”ตอสภาพ
สิ่งแวดลอม ง) รายไดอันเกิดจากภาษีสิ่งแวดลอม จะนําใชอยางไร ซึ่งมีหลายทางเลือก เชน นํามาลด
ภาระภาษี ใ นส ว นอื่ น นํ า เงิ น ไปสนั บ สนุ น กิ จกรรมที่ เ ป น คุ ณ ต อ สิ่ ง แวดล อ ม ปลู ก ป า จั ด การขยะ
คนควาวิจัย ฯลฯ
หลักการและแนวทางของการกําหนดภาษี คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม คือ ทําใหราคาสินคา
และบริการสะทอนถึง “ตนทุนที่แทจริง” ของทรัพยากรธรรมชาติ และปญหามลพิษที่เกิดขึ้นตามมา
ขยะและมลพิษเปน“ของเลว”ที่สังคมจะตองรวมมือกันกําจัด และจะตองเขาใจวาเปน ตนทุนที่มีอยูแลว
ในสังคม คนจํานวนไมนอยเขาใจผิดวา ภาษีสิ่งแวดลอมจะทําใหต นทุนของสินคาเพิ่มขึ้น ความจริงก็
คือ ถึงเราไมจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมก็มีตนทุนและ social damage ตอสวนรวมอยูแลว กลาวคือ
คาใชจายของภาครัฐในการกําจัดขยะ น้ําเสีย อากาศเสีย คาใชจายของครัวเรือนการดูแลสุขภาพ
อนามัย การเจ็บปวย รายจายปองกันสภาพสิ่งแวดลอมที่เลวลง (mitigating cost , defensive
expenditure) ตัวอยางเชน ครัวเรือนตองจายเงินติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในบาน ปองกันเสียงรบกวน
ความอุดมสมบูรณของปาที่หายไปหมายถึงคนจนมีรายไดลดลง หรืออาจจะตองอพยพยายถิ่นฐานไป
ทํางานที่อื่น เปนตน)
หลักการ “ผูสรางมลพิษตองจาย” (Polluters Pay Principle) เปนความคิดหนึ่งที่ตองการให
ผูกอมลพิษตองรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระทํา กลาวคือตอง “จาย” เพิ่มขึ้นในฐานที่ทําใหเกิดปญหา
สิ่ ง แวดล อ ม (หรื อ อย า งน อ ยมี ส ว นร ว มจ า ย) ทํ า ให บุ ค คลหรื อ หน ว ยงานตระหนั ก ถึ ง ต น ทุ น ต อ
สิ่งแวดลอม กอนหนานั้น ทุกคนมักจะผลักปญหาออกนอกตัว เกิด “ผลกระทบภายนอก” ตอสังคม
แนวคิดของนักเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมคือ การทําให “ตนทุนภายนอก” (external cost) กลับเขามา
เขามาเปน “ตนทุนภายใน” ของผูกอมลพิษ ในรูปภาษีหรือคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม
ภาษีเปนมาตรการ “บังคับ” และเปนอํานาจของภาครัฐบาล (ในที่นี้รวมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) และไมใชเปนอํานาจของธุรกิจหรือของบุคคลคนใดคนหนึ่ง โดยจัดเก็บจากประชาชนทั้ง
ทางตรงหรือทางออม ตามหลักการที่ควรจะเปนเงินภาษีควรจะถูกนํากลับมาใชเพื่อประโยชน สุขของ
ประชาชน แตคงตองยอมรับวาการจัดเก็บภาษีนั้นมีตนทุนและความยุงยาก ทั้งในสวนของผูจัดเก็บ
และผูเสียภาษี13 ภาษีสิ่งแวดลอมนั้น หมายความตามคําศัพทวาเปนการเก็บภาษีจากกิจกรรมอันมี
ผลเสียตอสภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสงสัญญาณวาเปนกิจกรรมที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและนํามาให
การส ง เสริ ม กิ จ กรรมที่ เ ป น คุ ณ ต อ สิ่ ง แวดล อ ม ความยุ ง ยากและซั บซ อ นของเรื่ อ งนี้ คื อ การแปลง
หลั ก การให เ ป นการปฏิ บั ติ มี เ ครื่ อ งมื อ และมี ก ลไก (สถาบั น /องค ก รที่ ดู แ ลรั บผิ ด ชอบ) ทั้ ง นี้ ก าร
ออกแบบอัตราภาษี ฐานภาษี เงินอุดหนุน อัตราการอุดหนุนที่เหมาะสม เปนประเด็นที่ตองการวิจัย
อยางจริงจัง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีสรรพสามิต ก็คลายคลึงกันสวนกลาง (กรมสรรพากรและกรมสรรพสามิต )
จัดเก็บ แตรายได กําหนดใหแบงกันระหวางสวนกลางและทองถิ่น
13
ตําราเศรษฐศาสตรสาธารณะ เรียกวา marginal cost of public fund (MCPF) หมายถึง การไดรับรายไดเขารัฐหนึ่งบาท มีตนทุน
การจัดเก็บ ตนทุนของผูเสียภาษี (คาจัดทําบัญชีและอื่นๆ) และ excess burden ของภาษี
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คําถามลําดับตนๆ คือ หนึ่ง ฐานภาษี (tax base) จะเก็บจากกิจกรรมอะไร? จากหนวยผลิต
(โรงงาน) หรือเก็บจากจุดขาย (ผูบริโภค) ซึ่งมีขอดีขอเสียแตกตางกัน สอง อัตราภาษีสิ่งแวดลอม
ควรจะเปนเทาใดจึงจะมีผลพอสมควร ไมนอยเกินไป (ถานอยเกินไปไมมีผลเปลี่ยนแปลงการบริโภค
หรือการผลิต) แตถามากเกินไป ก็มีปญหาตามมา คือ เศรษฐกิจถูกกระทบ ราคาสินคาแพงเกินไปจน
มีผลเสียตอการแขงขัน และที่สําคัญสังคมไมยอมรับ สาม การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมอยางไรจึงจะ
ทั่ว ถึง เปนธรรม ไมเ ลือ กที่ รัก มัก ที่ชัง มีค วามชั ดเจนตอ ผูเ สียภาษี ให ความสะดวกต อผู เสี ยภาษี
พอสมควร ไมมีจุดรั่วไหล ตนทุนการจัดเก็บภาษีไมแพงเกินไป ฯลฯ สี่ รายไดจากภาษี จะนํามาใช
อยางไรจึงจะเกิดผลดีตอสภาพสิ่งแวดลอม
นักเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมสวนใหญมีความเห็นสนับสนุนวา ภาษีสิ่งแวดลอมควรจะแยก
ออกจากภาษี อ ากรทั่ ว ๆไป สํ า หรั บภาษี โ ดยทั่ ว ไปนั้ น รายได จะถู ก นํ าเข า คลั ง แผ นดิ น แต ภ าษี
สิ่ ง แวดล อ มนั้ น มี เ ป าหมายด านสิ่ ง แวดล อ มเป น สํ า คั ญ และมิ ไ ด มุง เน น การหารายได จึ ง
ภารกิ จที่จะตองกระทํ า (เชน การ clean-up, recycle ซึ่ งมีคาใชจายตามมา หรือสํ าหรั บ
อุ ด หนุ น โรงงานที่ ทํ า ดี ต อ สิ่ ง แวดล อ ม ใช เ ทคโนโลยี ส ะอาด) โดยนั ย นี้ รายได จ ากภาษี
สิ่งแวดลอมจึงควรจะออกแบบใหเขากองทุนเฉพาะกิจ (earmarked tax / earmarked fund)
กํ า หนดให มี ห น ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบนํ า เงิ น กองทุ น มาใช จ า ยได ต ามที่ ร ะเบี ย บเพื่ อ
สนับสนุนกิจกรรมที่เปนคุณตอสิ่งแวดลอม เชน คาใชจายการรณรงคการอนุรักษพลังงานและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ การคนควาวิจัยเพื่อสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม การสนับสนุนกิจกรรมรีไซเคิล
ภาษีอากรโดยทั่วไปนั้น มิไดแยกแยะระหวางกิจกรรมที่เปนผลดีหรือเปนผลเสียตอสภาพ
สิ่งแวดลอม เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม เก็บจากทุกสินคาทุกขั้นตอน ตามมูลคา โดยแยกแยะวาเปนคุณหรือ
เปนโทษตอสิ่งแวดลอมหรือไม ภาษีสรรพสามิต สวนหนึ่งจัดเก็บเพื่อเปนรายไดเขารัฐอีกสวนหนึ่ง
เปนการปองปรามการบริโภคสินคาที่ไมเปนคุณหรือสินคาฟุมเฟอย การจัดเก็บภาษีอากรโดยทั่วไปมี
เปาหมายอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ คือ ก) เปนรายไดเขารัฐ ข) เปนเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ําของ
การกระจายรายได14 ค) เปนเครื่องมือการกระตุนหรือการชะลอภาวะเศรษฐกิจ15 ฯลฯ
การทํางานของภาษีสิ่งแวดลอมนั้น ผานกลไกตลาดและราคาสินคา ดังนั้นจึงมีผลกระทบตอ
แรงจูง ใจของบุ ค คล (ผู ซื้อหรื อผู ผ ลิต สิ นค า) รายได จากภาษี สิ่ง แวดล อมนั้ น จะถู กนํ าไปใสไ ว ใ น
กองทุนสิ่งแวดลอมที่เรียกวา earmarked fund ดังกลาวถึงขางตน (หมายเหตุ คําวา กองทุน
สิ่งแวดลอมในที่นี้ ไมไดหมายถึงกองทุนสิ่งแวดลอมที่ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ พ.ศ. 2535 ซึ่ง
14

ตามสภาพเปนจริง ภาษีที่มีลักษณะกาวหนาและเปนเครื่องมือของการกระจายรายได มีนอย คือ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ถึง
กระนั้นก็ยังมีจุดออน เชน ภาษีดอกเบี้ยอนุญาตใหหัก ณ ที่จายอัตราคงที่ (รอยละ 15) – ความจริงยังมีศักยภาพที่จะปรับโครงสราง
ภาษีในเมืองไทยไดอีกไมนอยทีเดียว เชน การนําภาษีทรัพยสินมาใช (ปรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประเมินจากมูลคาของ
ทรัพยสิน ไมใชเก็บจากฐาน “รายได” ดังเชนปจจุบัน) แตวาขอเสนอทํานองนี้ไมเคยไดรับความสนใจจากฝายการเมืองจากจริงจัง ขอ
วิจารณในทํานองเดียวกันนี้ถูกนํามาอภิปรายในบทความของปราณี ทินกร (2545)
15
ที่ผานมา รัฐบาลไทยใชวิธีลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับกิจกรรมที่ตองการจะกระตุน เชน ยกเวนใหกับธุรกิจที่ไดรับบัตรสงเสริม
การลงทุน แตขอเสียคือ ก) ไมมีการรายงานและการวิจัยวา สิทธิประโยชนภาษีที่รัฐจายไปในแตละป เปนเม็ดเงินเทาใด ข) ประโยชน
ที่ไดจากการสงเสริมคืออะไร และคุมคาหรือไม
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เน น การอุ ด หนุ น การก อ สร า งโรงบํ า บั ด น้ํ า เสี ย และกํ า จั ด ขยะ แต ใ ห ห มายรวมถึ ง กองทุ น ด า น
สิ่งแวดลอมใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นดวยหรือ “กองทุนสิ่งแวดลอม” ในบริบทใหม ซึ่งอาจจะมีรายละเอียด
ตางๆ ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายดาน)
รู ป แบบของภาษี สิ่ ง แวดล อ มนั้ น มี ห ลากหลาย แฝงในหลายรู ป แบบ ตั ว อย า งเช น ใน
คาภาคหลวง คาธรรมเนียมของการใชทรัพยากร คาธรรมเนียมการกําจัดขยะ/น้ําเสีย/อากาศเสีย คา
ใบอนุญาตการประกอบกิจการ คาปรับ ฯลฯ โดยไมจําตองจั่วหัววาเปน “ภาษี” เสมอไป ทฤษฎีภาระ
ภาษี (tax incidence theory) อธิบายวาคาภาคหลวง คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต ที่มีลักษณะบังคับ
(inelastic supply, inelastic demand) มีผลลัพธเชนเดียวกับการขึ้นอัตราภาษี 16
3) เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม (economic instruments for
environmental protection, EI)
EI ที่ดี ควรจะมี “คุณลักษณะ” สามประการ ประการแรก การ“สงสัญญาณราคา” (price
signaling) ที่ถูกตองใหผูบริโภคและผูผลิต เพื่อทราบวาทรัพยากรนั้นมีคาจึงควรใชอยางทะนุถนอม
มลพิษและของเสียมี “ตนทุน” ที่สังคมตองชําระ (คนจํานวนมากเขาใจผิดวา ภาษีสิ่งแวดลอมทําให
ตนทุนและราคาแพงขึ้น ความจริ งคือมีต นทุนอยูแลว เพียงแตมองไมเห็น โรงงานที่ทิ้งน้ําเสียลง
แมน้ําลําธารนึกวาไมมีคาใชจาย ความจริงมี แตถูกผลักใหเปนภาระของสังคม เพราะวาเทศบาลและ
หนวยงานของรัฐตองจายเงินมหาศาล หลายหมื่นลานบาทในแตละปเพื่อการดูแล/จัดการขยะ มลพิษ
ทางน้ําหรือมลพิษทางอากาศ งบประมาณของรัฐที่จายออกไปนั้นก็คือภาษีจากประชาชน นอกจากนี้
มีตนทุนดานสุขภาพอนามัยที่ประชาชนตองจาย)
ประการที่สอง EI ที่ดีควรจะ “ใหทางเลือก” (choices) แกผูผลิตผูบริโภค กลาวคือ ให
โรงงาน/หรือผูบริโภค ตัดสินใจวา ก) ปลอยน้ําเสีย แตโรงงานจะตองจายเปนคาธรรมเนียมน้ําเสีย
หรือวา ข) ลดปริมาณน้ําเสียลง แตวาโรงงานมีคาใชจายลงทุนและบําบัด ทางเลือกไหนจะเหมาะสม
หรือตนทุนต่ํากวากัน ใหผูซื้อสินคาตัดสินใจวา การซื้อสินคาจากรานค าตองการบรรจุภัณฑดวย
หรือไม ถาหากตองการ จะเก็บคาบรรจุภัณฑเพิ่มขึ้น ในแงนี้ภาษีสิ่งแวดลอมจึงมีลักษณะที่ “ออน
กวา” มาตรการ command and control (C&C)
ประการที่สาม EI ที่ดี ควรจะมีลักษณะคลองตัว กลาวคือ แปรผันไดตามสภาพของแตละ
พื้นที่ (flexibility and diversity) หมายถึงการ“ปรับอัตรา” คาภาษีหรือคาธรรมเนียมใหเหมาะสมใน
แตละพื้นที่ นับวาแตกตางจากมาตรการกฎหมายและวิธี command & control ซึ่งมักจะยึดหลักยูนิ
ฟอรม (uniform คืออัตราเดียวกัน ใชบังคับทั่วประเทศ)
ขอดีของ EI อีกประการหนึ่งคือให “ผลตอเนื่อง” (continuous effect) เชน ภาษีมลพิษจะ
แปรผันตามปริมาณของเสียที่ปลอยออกมาจากโรงงาน ยิ่งปลอยมาก ยิ่งจะตองจายมาก แตกตาง
16

โดยทั่วไป คาธรรมเนียมและคาใบอนุญาต ที่จัดเก็บ มักเปนเงินเล็กนอย แตในบางกรณี--เปนเงินมหาศาล ตัวอยางเชน
คาธรรมเนียมการเชาโรงงานสุราของรัฐ (มูลคาอาจจะเปนหมื่นลานบาท) เนื่องจากกิจการผูกขาด อุปทานมีจํากัด ดังนั้น ภาระภาษีจะ
ถูกผลักไปขางหนา ใหผูบริโภคเปนฝายรับ และมีผลเชนเดียวกับภาษีนั่นเอง
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จากวิธีการ Command & Control การเขียนกฎหมายวา ละเมิดหรือไมละเมิด คาเกินมาตรฐาน
หรือไมเกิน (binary choice, 0 หรือ 1) ซึ่งกลายเปนขอออนดอยเนื่องจากจะมี “คนหัวหมอ” ที่
พยายามหลีกเลี่ยงตัวเลข กลาวคือบริหารตัวเลขใหเปนคา 0 ตลอดเวลา ความจริงตองยอมรับวา
ผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอมนั้น มี “ดีกรี” (ไมใชเปน 0 หรือ 1 เทานั้น ยังมีคาจุดทศนิยม 0.1 0.2
….. 0.9 เปนตน ในแงนี้ภาษีสิ่งแวดลอมหรือเครื่องมือเศรษฐศาสตรฯจึงทํางานไดดีกวา)
ภาษีมลพิษ (pollution tax) หมายถึง การเก็บภาษีตามปริมาณของของเสีย (มลพิษ) ที่
โรงงานหรือบานเรือนปลอยออกมาในบรรยากาศ (ในแหลงน้ํา ดิน หรือในอากาศ) ทั้งนี้อัตราภาษี
ควรจะสะทอ นคาความเสียหายตอสิ่งแวดลอม ความจริงในวงการเศรษฐศาสตรนั้นมีความเขาใจ
หลักการภาษีมลพิษมานานทีเดียว (มากกวาแปดสิบป) 17 แตไมไดนํามาประยุกตใชอยางจริงจัง แต
ภายหลัง ค.ศ. 1970 ปญหาสิ่งแวดลอมมีความรุนแรง มีความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอม จึงนํา
แนวคิดเดิมมา “คิดใหม” มีมุมมองใหมและขอเสนอใหมๆ เกิดขึ้น ตองยอมรับวามีความยุงยากใน
การกําหนดอัตราภาษีสิ่งแวดลอม อัตราใดจึงเหมาะสม? เปนสิ่งที่ตองการผลงานวิจัย ไมใชกําหนด
ขึ้นลอยๆ หรื อ พลการ กล าวตามหลั ก การคื อ อั ตรานั้ นๆ ควรจะสอดคล อ งหรือ มี ค าใกล เ คี ยงกั บ
marginal damage cost แตในทางปฏิบัติ การประเมินคาความเสียหายตอสิ่งแวดลอมนั้นเปนเรื่อง
ยุงยาก ซับซอน ไมตายตัว (ตัวอยางเชน ของเสียชนิดเดียวที่ปลอยในเขตเมืองกับชนบท ผล
เสียหายไมเทากัน)
คาธรรมเนียมการใช (user charge) หมายถึง คาใชจายในการใชบริการที่สัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม เชน คาเก็บและกําจัดขยะ คาบําบัดน้ําเสีย คากําจัดกากสารเปนพิษ ฯลฯ โดยทั่วไปเปน
บริการเหลานี้เปนภารกิจขององคกรปกครองทองถิ่น โดยหลักการคาธรรมเนียมควรสะทอนตนทุน
และความเสียหายตอสิ่งแวดลอม
อัตราภาษีที่แตกตางกัน (tax differentiation) หมายถึง การกําหนดภาษีในอัตราเพื่อ
สรางแรงจูงใจใหคนหันมาบริโภคสิ่งที่เปน “คุณ” ตอสิ่งแวดลอม และลดการบริโภคอีกอยางหนึ่งซึ่ง
เปน “โทษ” ตอสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน เก็บภาษีสําหรับน้ํา มันไรสาร (ตะกั่ว) ในอัตราต่ํากวาเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม/ความเคยชินของผูบริโภค การเก็บอากรขาเขาสําหรับอุปกรณที่ใชในการ
บําบัดของเสียในอัตราต่ํา เพื่อจูงใจใหมีการลงทุนดานสิ่งแวดลอม การจัดเก็บภาษีจากสารเคมีที่
นํามาใชในการผลิตและกอใหเกิดมลพิษ (เชน ยาฆ าแมลงที่ทําใหเกิดการปนเปอนในแมน้ําลําธาร
ภายหลังการเพาะปลูก)
สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดลอม (environmental credit) หมายถึง การใหสินเชื่อในลักษณะผอน
ปรนสําหรับกิจกรรมที่เปนผลดีตอสิ่งแวดลอม ไดแก อัตราดอกเบี้ยต่ํา เวลาการชําระคืนหนี้ยาวนาน
ตัวอยางเชน กองทุน สิ่งแวดลอมใหสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการกอสรางโรงบําบัดน้ําเสียในเขตเมือง
ทั้งนี้อาจเปนความชวยเหลือแบบใหเปลา และกําหนดเงื่อนไขตองสมทบเงิน (matching fund)
ระบบมัดจําคืนเงิน (deposit-refund scheme) หมายถึง การกําหนดเงื่อนไขใหผูบริโภค
จายเงินมัดจําสําหรับสิ นคาบางประเภท เพื่อสรางแรงจูงใจใหของเหลือหรือวัสดุบรรจุภัณฑมาคืน
17

นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษ A.C. Pigou เสนอหลักการไวตั้งแตทศวรรษ 1920
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(การรีไซเคิล) ความจริงหนวยงานเอกชนบางแหงก็ใช deposit refund อยูบางแลว เชน การมัดจํา
ขวด (น้ําอัดลม) เพื่อจูงใจใหนํากลับมาขายคืนและนํากลับไปใชใหม ทําใหของเหลือใชมีราคา ขอดี
คือ ใหทางเลือก ไมบังคับ แตโดยทั่วไปผูบริโภคจะนําของเหลือมาคืน เพราะไดรับเงินคืนดีกวาทิ้ง
แตถาบุคคลนั้นไมรวมมือ หมายถึงเขาจะถูกเก็บภาษี (ทําหนาที่เสมือน contingent tax)
คาปรับ (fines) หมายถึง การปรับผูละเมิดกฎหมายสิ่งแวดลอม เปนมาตรการทางลบเพื่อ
ปองปรามมิใหละเมิดกฎหมาย อยางไรก็ตาม เครื่องมือนี้มีจุดออน เพราะการปรับจะเกิดขึ้นภายหลัง
เกิดเหตุการณ (ex post) และตอเมื่อพิสูจนวามีการละเมิดเกิดขึ้นจริง มีคาเสียหายตอบุคคลอื่น/
สวนรวม/หรือตอระบบนิเวศ ซึ่งกลาวขางตนวา หากระบบตํารวจ/ศาลออนแอ หรือฮั้วกัน กับฝาย
ละเมิดก็เปนเรื่องยาก ในบางกรณีการเปน “ผูเสียหาย” ไมชัดเจน ไมสามารถฟองรองเอาผิด อนึ่งแม
มีการละเมิ ดเกิ ดขึ้ น ยั งตอ งผ านกระบวนการของอัยการและศาลซึ่ ง กิ นเวลายาวนาน การพิ สูจน
ความถูก ความผิดดานสิ่งแวดลอม ในบางกรณีก็ไมมีความชัดเจน ดังนั้นเราจึงไมควรหวังพึ่งพิง
กลไกตัวนี้มากนัก ตามหลักการที่ควรจะเปน คาปรับควรแปรผันตามขนาดความเสียหายตอสังคม
แตในสภาพเปนจริงคาปรับมักจะต่ํามาก (เพราะวากฎหมายลาสมัย และไมไดสะทอนถึงหลักการ
full liability)
พันธบัตรสิ่งแวดลอมที่มีเงื่อนไข (performance bond) หมายถึง การกําหนดเงื่อนไขให
(แกโครงการลงทุน/โครงการพัฒนา) ตองวางเงินจํานวนหนึ่งไวกับรัฐ (หรือสังคม) กลาวจําเพาะ
เจาะจงคือใหซื้อพันธบัตรสิ่งแวดลอมของรัฐบาล ทํานองเดียวกับ “มัดจํา” หรือ “คาประกันความ
เสียหาย” โดยมีเงื่อนไขจะคืนเงินใหพรอมกับดอกเบี้ย ถาหากว าโรงงานหรือโครงการนั้นๆ ปฏิบัติ
ต อ สิ่ ง แวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ งดี (ดู แ ลความปลอดภั ย ของท อ ก า ซ/โรงงาน ไม มี อุ บั ติ ภั ย ยึ ด หลั ก
“ปลอดภัยไวกอน”) จะคืนเงินใหตามเงื่อนไข ถาไมละเมิดตอสภาพสิ่งแวดลอมเลยก็จะไดรับเงินคืน
เต็มจํานวนพรอมกับดอกเบี้ย (สําหรับเงินทุนที่รัฐบาลไดจากการจําหนายพันธบัตรสิ่งแวดลอม ซึ่ง
เปนประเด็นที่จะขยายความในภายหลัง ผูเขียนเสนอใหมอบอํานาจใหแกประชาคมและพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงภัยพิบัติจากโรงงานในลักษณะ catastrophic damage)
Performance bond นี้มีความเหมาะสมที่จะนํามาใชกับโครงการลงทุน/โครงการพัฒนา
ขนาดใหญที่มีศักยภาพทําใหเกิดความเสี่ยงภัยขนาดใหญตอสังคม (catastrophic damage ถึงแมวา
probability การเกิดอุบัติเหตุจะต่ํามาก) มาตรการนี้สรางกลไกใหโรงงานคํานึงถึง “หลักปลอดภัยไว
กอน” (safety-first)18 ยังไดเสนอแนวทางการบริหารโดยใหทองถิ่น/ประชาคมเขามามีสวนรวม กลไก
และวิธีการทํางานเปนดังนี้ ลําดับแรก ใหโรงงานที่เขาขายทําใหเกิดความเสี่ยงภัยฯ ซื้อพันธบัตร
สิ่งแวดลอมของรัฐบาลที่มีเงื่อนไข ในเอกสารพันธบัตรนี้มีเงื่อนไขระบุเกี่ยวกับการดูแลและความ
รับผิดชอบตอสภาพแวดลอม ลําดับตอมา เงินที่ไดจากการจําหนายพันธบัตร รัฐบาลมอบอํานาจให
ทองถิ่น/ประชาคมดูแล (delegation of power to local communities) ตัวอยางเชน ใหประชาคมที่
อาศัยอยูใกลบริเวณเสนทอกาซ ซึ่งมีโอกาสรับความเสี่ยงภัยจากทอกาซรั่วหรือระเบิด เปนผูดูแล
กองทุน อนุญาตใหใชดอกผลและดอกเบี้ยในการกํากับและตรวจตราอุบัติภัยและความเสี่ยงจากการ
18

ขยายความไวในบทความของดิเรก ปทมสิริวัฒน (2544)
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ทํางานที่บกพรอง มีสิทธิในการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํามันหรือกาซ ใหจัดทํารายงานเหตุการณ
minor accidents ที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรงงาน19
ฉลากเขียว (green labeling) หมายถึง การใหขาวสารขอมูลแกผูบริโภค เกี่ยวกับสินคา
โภคภัณฑนั้นๆ หรือบอกถึงกระบวนการผลิต เพื่อผูบริโภครับทราบขอมูลวา สินคาและบริการนั้นๆ
ไมมีผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงหรือทางออม เปนมาตรการจูงใจผานขอมูลสนเทศ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค สินคาที่ไดรับฉลากเขียว หมายถึง เปนสินคาที่ “เปนมิตร” กับ
สิ่งแวดลอม หมายเหตุ การใหฉลากเขียวตองมีมาตรฐาน ควรจะทําโดยหนวยงานที่เปนกลาง ไม
จําเปนตองทําโดยหนวยราชการ นอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบเปนระยะๆ เพราะวามาตรฐานของ
สินคานั้นเปลี่ยนแปลงได ฝมือตกหรือฝมือดีขึ้น เปนไปได
4) ภาษีสิ่งแวดลอม และ Double Dividend Hypothesis
ความคิดวาดวยภาษีสิ่งแวดลอม ไมใชเปนเรื่องใหมสําหรับนักเศรษฐศาสตร ในทศวรรษ
1920 นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษชื่อ Arthur C. Pigou (ศาสตราจารยประจํามหาวิทยาลัยเคม
บริดจ) เสนอหลักการใหจัดเก็บภาษีจากมลพิษหรือจากกิจกรรมที่เกิด “ผลกระทบภายนอก” ตอ
สิ่งแวดลอมหรือตอสังคมสวนรวม แนวคิดเชนนี้จึงเรียกวา Pigouvian tax20 แตวาอยูในตําราเปน
เวลานานไมไดนํามาประยุกตใชจริงในทางปฏิบัติ จนกระทั่งประมาณสามสิบปที่แลว ตั้งแต ค.ศ.
1970 เกิดความตื่นตัวและกังวลตอคุณภาพสิ่งแวดล อมและปญหามลพิษ (Agnar Sandmo 2000)
นั ก เศรษฐศาสตร สิ่ ง แวดล อ มส ว นใหญ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ว า ก.มี เ หตุ ผ ลสมควรที่ จั ด เก็ บ ภาษี
สิ่งแวดลอม ข. มีขอเสนอใหนํารายไดจากภาษีชนิดนี้ มาทดแทนการเก็บภาษีชนิดอื่น หมายความ
วาเมื่อรัฐบาลเก็บภาษีสิ่งแวดลอมแลว ใหลดอัตราภาษีชนิดอื่นๆ โดยนัยนี้รายไดของรัฐบาลจะเทา
19

ในบทความที่อางถึงขางตน ไดอธิบายตัวแบบจําลองโดยละเอียด พรอมทั้งวิเคราะหในเชิงสถาบันวา มีปญหา asymmetric
information และ cost-benefit asymmetries กลาวคือ ความเสี่ยงภัยนั้นเปน ผลเสียระดับทองถิ่น (ซึ่งโครงการนั้นๆตั้งอยู) แตทวา
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นนั้นกระจายทั่วประเทศ จึงสนับสนุนใหมีมาตรการเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ ก) ใหโรงงานหรือกองทุน ซื้อพันธบัตร
กับรัฐ รัฐใชหลักมอบอํานาจ (delegation) คือจัดใหเปนกองทุนในทองถิ่นดูแล มีกรรมการระดับทองถิ่นเจาของพื้นที่นั้นดูแล กองทุน
นี้จะมีดอกเบี้ย ข) ใหรายไดอันเกิดจากดอกเบี้ย แกฝายบริหารกองทุนทองถิ่นนําไปใชจาย เชน การตรวจตราดูแลมาตรการ safety
ของโครงการ เสมือนหนึ่ง “เจาพนักงานสิ่งแวดลอมทองถิ่น ” ในการตรวจตราการทํางานของโครงการ ค) ใหมีหนาที่รายงานขอมูล
ตางๆที่เกิดขึ้นในแตละป เชน ทั้งปไมมีอุบัติภัยเกิดขึ้น หรือมี minor accidents จํานวนกี่ครั้ง มีมูลคาความเสียหายเกิดขึ้นกี่ครั้ง …
ขอเสนอแนะนี้คือการวางระบบปองกันความปลอดภัย กอนเหตุการณ (ex ante) และมีผลทําให”มีขอมูลสาธารณะ” เทาที่ผูเขียน
สังเกต ภัยจากสิ่งแวดลอมตางๆภาครัฐไมมีขอมูล ไมมีระบบติดตาม การทํางานตามหลังเหตุการณ หลังเกิด accidents จะรับฟงจาก
เจาของโครงการ เปนการฟงขอมูลขางเดียว การที่เสนอใหกองทุนทองถิ่น เปนฝายดูแลมีเหตุผลเกี่ยวกับ inherent incentive –
เพราะความเสี่ยงและความเสียหาย--หากเกิดขึ้น จะอยูในทองถิ่นนั้นเอง จึง ดีกวาฝากการดูแลไวที่ระบบราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ
(ซึ่งโยกยายได และไมคอยมีประสิทธิภาพ)
20
กลาวจําเพาะเจาะจง อัตราภาษีที่เก็บจากมลพิษ ณ ระดับที่ทําให marginal abatement cost = marginal external cost
ตัวอยางเชน landfill tax, airnoise pollution tax (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
1996 Environmental Taxes and Charges, National Experiences and Plans) การนํา Pigouvian Tax มาใชจริง มีขอยุงยาก
พอสมควร เนื่องจากอัตราภาษีจะตอง “พอเหมาะพอดี” คือเทากับคาความเสียหายจากมลพิษของโรงงาน (social damage cost)
ซึ่งไมใชเรื่องงายสําหรับหนวยราชการ ดวยเหตุเชนนี้แนวความคิดแบบ Pigouvian tax จึงถูก “แชแข็ง” ในตําราเปนเวลานาน แตเมื่อ
สังคมโลกเกิดปญหาวิกฤตดานสิ่งแวดลอม แนวคิดนี้จึงไดรับความสนใจอีกครั้ง
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เดิม (revenue neutral) รัฐบาลสามารถจะประกาศใหสังคมเขาใจวา ไมไดมีเจตนาแสวงหารายได
เพียงแตตองการจะปรับปรุงโครงสรางภาษีใหเหมาะสม โดยหวังวาจะเกิดผลดีตอเศรษฐกิจสวนรวม
ขอสนับสนุนคือจะเกิดผลดีสองประการ ประการแรก การเก็บภาษีมลพิษ ทําใหการสรางมลพิษมี
“ราคา” (public bad has its price) จึงมีผลตอการลดการเกิดมลพิษ ลดการบริโภคที่สิ้นเปลือง จูงใจ
ใหผูผลิตหันไปใชเทคนิคอื่นๆที่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาตินอยกวา ประการที่สอง ควบคูกันไป
เสนอใหลดอัตราภาษีที่จัดเก็บจากการกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
หรือภาษีดอกเบี้ย จะเกิดมีผลบวกตอแรงจูงใจตอผูประกอบการ แรงงาน และการสะสมทุน ซึ่งเปน
ผลดี ต อ เศรษฐกิ จ โดยส ว นรวม จึ ง เปรี ย บเสมื อ นว า “มี กํ า ไรสองต อ ” จึ ง มี ชื่ อ เรี ย กว า Double
Dividend Hypothesis
ทฤษฎี Double Dividend ถูกนําไปวิเคราะหวิจัยกันมากวาจะเกิดขึ้นไดจริงหรือไม จะมี
ผลเสียอื่นๆ ตามมาหรือไม และมีขอโตแยงที่นารับฟงหลายประเด็น ตัวอยางเชน ก. การจัดเก็บ
ภาษีมลพิษ/ภาษีสิ่งแวดลอมที่สูงเกินไป อาจจะทําใหประเทศชาติสูญเสียความสามารถการแขงขัน
กับตางประเทศ เพราะวาปจจัยการผลิตและตนทุนการผลิตจะสูงขึ้น ข. ในทางปฏิบัติ จําเปนจะตอง
คํานึงถึงตนทุนของคาจัดเก็บดวย วาคุมกับความยุงยากของการจัดเก็บ จุดที่จัดเก็บ (ยิ่งมีจํานวน
มาก คาใชจายของการจัดเก็บยิ่งเพิ่มขึ้น) ความเขาใจและความรวมมื อของประชาชน ซึ่งจะนํามา
วิเคราะหโดยใชมุมมองเชิงสถาบันตอไป
5) ระบบบริหารและโครงสรางการจัดการภาษีสิ่งแวดลอม
ในขั้นของออกแบบภาษีสิ่งแวดลอม วิธีการจัดเก็บ และการบริหารเงินกองทุนฯ มีประเด็น
รายละเอียดที่จะตองพิจารณาหลายขอดวยกัน อาทิเชน เก็บภาษีชนิดนั้นจากฐานอะไร (มีเหตุผลที่
รัฐบาลอธิบายใหประชาชนเขาใจหรือไม) วิธีการและทางเลือกจากการจัดเก็บ (เครื่องมือ) หนวยงาน
ที่จะทําหนาที่จัดเก็บ (สวนกลาง หรือ ทองถิ่น หรือรวมกันอยางไร) อัตราภาษีเทาใด และรายไดที่
เกิดขึ้นนําไปใช (รีไซเคิล) อยางไร
การออกแบบนโยบายอาศัยการวิเคราะหเชิงปทัสถาน (normative analysis) และการ
วิเคราะหตามสภาพเปนจริง (positive analysis) ประกอบกัน ในขั้นแรกจําเปนตองศึกษาสภาพ
ปญหา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตอจากนั้นศึกษาเครื่องมือและมาตรการที่จะนํามาใช ทั้งนี้ตอง
คํานึงถึงระบบบริหารดวย กลาวคือตองคํานึงถึงหนวยจัดเก็บ หนวยที่ถูกจัดเก็บ ศึกษาอคติของ
หนวยงานและแรงจูงใจที่เกี่ยวของ จุดแข็งและจุดออนของหนวยงาน กําหนดเปาหมายของนโยบาย
และเมื่อดําเนินการไประยะหนึ่งแลว ควรประเมินวาเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไม สราง
ระบบขอมูลสนเทศที่จําเปนเพื่อประเมินการทํางานของหนวยงาน
โดยสรุป มีขอพิจารณาทางเลือกของประเภทภาษีสิ่งแวดลอมที่อาจจะนํามาใชไดในประเทศ
ไทยดังตารางที่ 7.8
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ตารางที่ 7.8 ทางเลือกของประเภทภาษีสิ่งแวดลอม ที่อาจจะนํามาใชไดในประเทศไทย
ประเภทภาษี
ภาษีมลพิษ (โรงงาน)

ภาษีโภคภัณฑ
(สรรพสามิต)

ภาษี input

ฐานภาษี / อัตราภาษี
- ปริมาณของเสีย (V)
V = a Q = a f(L)
- อัตราภาษี สามารถ
กําหนดใหมีลักษณะ
“กาวหนา” ตามปริมาณ
ของเสีย

ผลกระทบ / แรงจูงใจ
- จูงใจใหหนวยผลิต ลด
ปริมาณของเสีย (ขยะ/
น้ําเสีย/อากาศเสีย)
- จูงใจใหผูผลิต
เปลี่ยนแปลงเทคนิค
การผลิตเพื่อลดของเสีย
- จูงใจใหเปลี่ยนแปลง
factor input ที่ใช เชน
อัตราภาษีลดลงหากใช
น้ํามันดิบที่มีคุณภาพ
(กํามะถันนอย)
-ปริมาณสินคาบริโภค -เก็บจากหนวยผลิต/
(Q)
ผูขายสง
-เปนภาษี selective
-ราคาสินคาเพิ่มขึ้น
โดยเลือกเก็บจากสินคา เพราะการผลักภาระไป
ที่มีผลเสียหายตอ
ขางหนา forwardสิ่งแวดลอม เชน
shifing tax
carbon tax
-การบริโภคลดลง
-อัตราภาษีคงที่ และ
-อาจมีการทดแทน
uniform ทั่วประเทศ
ทางดานการบริโภค

หนวยจัดเก็บ
- กรมโรงงาน
รายรับกําหนดใหเขา
กองทุนเฉพาะดาน
สิ่งแวดลอม
(กําหนดสูตรการกระจาย
รายไดไปใหภูมิภาคและ
ทองถิ่น เพื่อการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม)

เก็บจากปจจัยการผลิต
(X)
X = {x1,x2, …xn}
เชน ปุย ยาฆาแมลง
หรือจากน้ํามันดิบตาม
ปริมาณของกํามะถัน

กระทรวงเกษตรฯ โดย
มอบหมายใหกรมศุลกากร
จัดเก็บแทน (delegation
of power to tax)
รายได earmarked ให
กระทรวงเกษตร และให
จัดแบงตามหลัก shared
tax ใหทองถิ่นที่เกี่ยวของ
เชน ภาคกลาง ภาคเหนือ
ที่เปนแหลงผลิต

เก็บจากหนวยผลิต /
ผูขายสง จาก (โรง
กลั่น) เพื่อจูงใจใหหัน
มาใชน้ํามันดิบ ที่มี
ปริมาณกํามะถันต่ํา

อัตราภาษี สามารถ
กําหนดให “กาวหนา”
ตามปริมาณของมลพิษ
หรือความรุนแรง
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กระทรวงการคลัง หมาย
เหตุ ขอจํากัด คือตอง
บังคับใชทั่วไป uniform
tax rate
(ไมสอดคลองกับหลัก
Pigouvian tax ซึ่งควรจะ
หลากหลายไปตามพื้นที่)

ประเภทภาษี
ภาษีการขายทั่วไป
หรือภาษีมูลคาเพิ่ม
คาธรรมเนียมการใช

คามัดจําและการคืน
เงิน

ฐานภาษี / อัตราภาษี
จากสินคาบริโภคขั้น
สุดทาย
อัตราภาษี คงที่ เทากัน
ทั่วประเทศ
-คาบําบัดน้ําเสีย
-คากําจัดขยะ
-คากําจัดกากสารพิษ
-คาน้ําบาดาล

ผลกระทบ / แรงจูงใจ
จากผูบริโภค ซึ่งมีผลดี
ที่มี announcement
effect เพื่อกระตุนใหลด
การใชสินคานั้น
-ผูบริโภค / โรงแรม /
นักทองเที่ยว
-ลดปริมาณการใช
เพราะราคาสินคา
เพิ่มขึ้นจูงใจใหลด
-ขวด / ภาชนะบรรจุ
มีผลจูงใจผูบริโภค/
-แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย นักทองเที่ยว ปรามมิให
อัตราคามัดจํา คํานึงถึง ทิ้งขวาง สงเสริม ใหนํา
ผลสองประการ
กลับมาใชใหม
-มูลคาของ recycled
product
-ผลเสียจากการ
ปนเปอนในระบบนิเวศ

หนวยจัดเก็บ
รานคาจัดเก็บและสงมอบ
รายไดใหกระทรวงการคลัง
ขอดอย คือ อัตราภาษีไม
หลากหลาย
-องคกรปกครองทองถิ่น
เทศบาลและ อบต.
-หนวยงานบําบัดน้ําเสีย/
ของเสีย
-อุทยานแหงชาติ และ
สถานทองเที่ยว
-องคการบริหารสวน
จังหวัด (อบจ) โดยทํางาน
รวมกับรานจําหนายแบ
ตเตอรีจัดเก็บจากผูใช
รถยนต
-อบจ. รวบรวมแบตเตอรี่
เกานําไปจําหนายให
โรงงานที่ตองการเพื่อนํา
กลับไปใชใหม
-จัดระบบการคืนเงินให
ภายในเวลาที่กําหนด (2
สัปดาห)

6) ระบบจัดการแบบใหมเพื่อแกปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและน้ําใตดิน
เครื่องมือเศรษฐศาสตรที่เหมาะสมสําหรับปญหาสิ่งแวดลอม การปนเปอนของสารเคมีในดิน
และน้ํา มีลักษณะพิเศษที่ตางจากการปลอยของเสียเชนน้ําเสีย ควัน หรือเกิดขยะ กลาวคือ การ
ปนเปอนของสารเคมีในดินและน้ํา ใตดิน มีชัดเจน ไมแนนอน และผลกระทบไมเห็นไดทันที กวาจะ
เห็นผลนับสิบป ผลกระทบสะสมมาเปนเวลานาน และอันตรายตอประชากรที่อาศัยบริเวณใกลเคียง
ตอสุขอนามัยตอระบบนิเวศที่เปราะปาง ตอความอุดมสมบูรณของพันธุพืชพันธุสัตว ฯลฯ
มาตรการที่เหมาะสมจึงเปนการปองกัน (precautionary or preventive measure) และการ
เพิ่มมาตรการความปลอดภัย (safety measure) อุปสรรคสําคัญคือภาครัฐและประชาชนไมรูขาวสาร
ขอมูล และขอมูลสนเทศไมเทาเทียมกัน (asymmetric information โดยฝายผลิตและโรงงานจะทราบ
ขอมูลดีกวาฝายอื่น)
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มาตรการปองกันและเพิ่มความระมัดระวังหรือมาตรการความปลอดภัย ไดแก ก) ระบบมัด
จําหรือพันธบัตรที่มีเงื่อนไขสิ่งแวดลอม (performance bond) และ ข) ระบบประกันภัย
(insurance) แตเมื่อพิจารณาละเอียดแลวมีขอสังเกตวา ตลาดประกันภัยดานสิ่งแวดลอมเปนเรื่อง
ยากในขณะนี้ และอาจจะไม เ ป น ธรรมกั บ ฝ า ยโรงงาน เนื่ อ งจากฝ า ยธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย จะเรี ย ก
คาธรรมเนียมสูงเกินไปเพราะไมมีขอมูลหรือไมแนใจวา incidence of accident มีมากนอยเพียงใด
ขนาดความเสียหาย (social damage) เนื้อหาที่จะตองรับประกันครอบคลุมเรื่องใด (coverage of
insurance) ซึ่งแตกตางจากการประกันภัยรถยนต ประกันชีวิต ประกันอัคคีภัย ซึ่งมีความชัดเจน
 พันธบัตรที่มีเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม (performance bond)
นาจะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดงายกวา ดําเนินการโดยภาครัฐ และนําเงินทุนไปสรางองคความรูและ
จัดเก็บขอมูล รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือ (กับประชาคม) ในการดูแลอุบัติภัยจากโรงงาน
ปองปราม บันทึกขอมูลตางๆ และเปนธรรมกับฝายโรงงาน โดยมีลักษณะดังนี้
- กําหนดเงื่อนไขใหโรงงานบางประเภท (ซึ่งมีศักยภาพทําใหเกิดอุบัติภัยขนาดใหญหรือเกิด
ปญหาปนเปอนของสารเคมี) ถือพันธบัตรรัฐบาล ตามจํานวนที่จะกําหนด (ใหเหมาะสมกับสภาพ
ความเสี่ยง) ทั้งนี้โรงงานจะไดรับดอกเบี้ยตามขอตกลงตามกรอบเวลา
- รัฐบาลสามารถจะหักความเสียหายจากเงินตนและดอกเบี้ยของพันธบัตรได
- เงินที่ไดจากการจําหนายพันธบัตร เขากองทุนสิ่งแวดลอม ซึ่ง earmarked สําหรับการ
จัดการปญหาสิ่งแวดลอมการปนเปอนของสารเคมีในดินและน้ํา (อาจจะเปนสวนหนึ่งในกองทุน
สิ่งแวดลอม ซึ่งเสนอใหมีกองทุนยอยในกองทุนใหญ)
- การเพิ่มมิติพื้นที่ หมายถึง เงินกองทุนสวนหนึ่งใหจัดสรรเปนรายพื้นที่ F = {F1, F2,
F3,F4) เพื่อสนับสนุนภาคี/เครือขาย ตัวอยางเชน ภาคีที่รับผลกระทบและความเสี่ยงจากทอกาซ
พาดผาน เพื่อใหภาคีทําบทบาทเฝาระวังและเปนหูเปนตาแทนภาครัฐและประชาชนทั่วไป อีกนัย
หนึ่งเปนการสรางสถาบันความรูและจัดการสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่
- ภายใตแนวคิดและระบบจัดการเชนนี้ รัฐไดทําใหโรงงานตระหนักถึงความเสี่ยงภัยอยาง
เปนรูปธรรม มีเงินกองทุนสิ่งแวดลอมรูปแบบใหม และสรางเครือขาย/ระบบสถาบันจัดการความรู
และสิ่งแวดลอมระดับพื้นที่ เปนการพัฒนาขาวสารขอมูลใหเทาเทียมกับฝายโรงงาน สนับสนุนใหมี
บันทึกและรายงานสิ่งแวดลอ มโรงงานและปญหามลพิษ ระบบเชนนี้ตองการการบริหารที่คลองตัว
(flexible, adaptable management) ไมอิงราชการและงบประมาณซึ่งลาชา ซึ่งเปนมิติใหมที่
สังคมไทยยังขาด
- ข อ เสนอเช น นี้ สอดคล อ งกั บหลั ก การเพิ่ มพลั ง ให กั บหน ว ยงานและประชาชนในพื้ น ที่
หมายถึง ภาครัฐจะไมเขาไปดําเนินการเองแบบ “คุณพอรูดี” “ราชการรับผิดชอบทุกอยาง” ซึ่งใน
อดีตที่ผานมามีปญหาดอยประสิทธิภาพ ลาชาและไมตอบสนองตอปญหา ผลลัพธคือฝายผูเสียหาย
(ประชาชน) เปนผูจาย (victim pays) ซึ่งไมสอดคลองกับหลักการผูสรางมลพิ ษตองจาย ขอเสนอ
เชนนี้เปนการระวังกอนเกิดเหตุการณ และถาหากเกิดอุบัติการณ major / minor accidents ก็รูวามี
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เงิ นอยู ที่ใ ด? สามารถนํ าเงิ นนั้ นมาจั บจ ายดํ าเนิ นการอย างเร ง ด ว นทั นท ว งที (ไม ใ ช ร อเงิ นแบบ
เรงดวนจากรัฐบาล)
- ภายในระบบนี้ การประเมิ นค าความเสี่ ยงสามารถปรั บเปลี่ ยนได ตามหลั ก Bayesian
adaptive probability กลาวคือ ถาหากพบวาโรงงาน A ปฏิบัติการไดดี ปลอดภัย และไมมีเหตุ
อันตรายตอเนื่องกันหลายป ก็สามารถจะผอนปรนเงื่อนไขวงเงินถือพันธบัตรลงได ทํานองเดียวกับ
การที่บริษัทประกันภัยลดคาพรีเมียมประกัน ใหกับลูกคาที่ดี ความเสี่ยงต่ํา เปนแรงจูงใจ
- ระบบนี้อาจจะทําบทบาททางบวก โดยการใหรางวัลและการยกยองโรงงานที่ประกอบการ
ดานสิ่งแวดลอมที่ดี
การออกแบบและคํานวณวงเงินพันธบัตรที่มีเงื่อนไขสิ่งแวดลอม ผูเขียนไดพยายาม
รวบรวมขอมูลกองทุนที่มีอยู ที่จัดเก็บจากโรงงาน เชน คาธรรมเนียม คาภาคหลวงแรปโตรเลียม คา
ใบอนุ ญ าต เป น ต น พบข อ สั ง เกตว า หนึ่ ง การจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มส ว นใหญ เ ป น ลั ก ษณะค า
ใบอนุญาต (license fee) เพื่อทราบวาโรงงานนั้นจดทะเบียนและขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
คาธรรมเนียมมิไดคํานึงถึงคาความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและมาตรการระวัง ความปลอดภัยตอดินน้ํา
ซึง่ เปนเรื่องสําคัญและละเอียดออน สอง ขาดการบูรณาการ หมายถึง คาธรรมเนียมฯจัดเก็บภายใน
หนวยงาน บางสวนเขาคลังแผนดิน ควรจะปรับปรุงใหนํามารวมกัน หมายถึง การคิดถึง function
ใหมของภาครัฐในการดูแลสภาพสิ่งแวดลอมในลักษณะปองกันภัย คือ ใหเขาเปนสวนหนึ่งของ
กองทุนสิ่งแวดลอม (ในบริบทใหม) สาม ทําใหระบบบริการกองทุนสิ่งแวดลอมมีความคลองตัว มี
รายได เ ขามาเป นประจํา และมี รายจายสนับสนุนกิ จกรรมเป นประจํ า โดยไม ต องรองบประมาณ
แผนดินประจําป ยืนบนขาตนเอง สี่ ใหมีระบบบริหารจัดการแบบใหม ที่มีทั้งสวนกลางและมิติพื้นที่
ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน และลดการบริหารแบบราชการ
ตัวอยางระบบกองทุนและกฎหมายเกี่ยวกับของเสียอันตรายในสหรัฐอเมริกา มีกฎหมาย
Resource Conservation and Recovery Act of 1988 (RCRA) เดิมมีชื่อวา Solid Waste Disposal
Act of 1965 (SWDA) เปนกฎหมายที่ควบคุมการดําเนินงานทุกขั้นตอนที่เกี่ยวกับของเสียอันตราย
(Hazardous Waste: HW) ตั้งแตจุดกําเนิดจนถึงการกําจัดทําลาย ตามสํานวนที่เรียกกันในวงการ
จัดการของเสียอันตรายในทํานองวา เปนการควบคุมตั้งแตครรภมารดาถึงเชิงตะกอน (from the
cradle to grave) ซึ่งหมายถึง การควบคุมที่เขมงวดนับตั้งแตเวลาที่มีการเกิด ของเสียอันตรายขึ้น
จนถึงการนําไปสูการกําจัด กลาวคือ ผูกอใหเกิดของเสีย (generators, 42 USCA. § 6922) ผูขนสง
(transporters, 42 USCA § 6923) ผูรับจัดเก็บ จัดการ และกําจัด (owners and operators of HW
treatment, storage, and disposal facilities, 42 USCA § 6924) ตองตกอยูภายใตการควบคุม
บังคับที่เขมงวดลําดับระบบการแจงแสดงที่สามารถพิสูจนทราบความรับผิดชอบในวงจรตางๆ ของ
HW ที่เรียกวา Manifest System นั่นเอง RCRA เปนกฎหมายพื้นฐานของการบังคับใหตองมีการทํา
ประกันความรับผิดทางสิ่งแวดลอม ซึ่งในสหรัฐอเมริกาเรียกวา “pollution liability insurance” และ
นิยมใชชื่อนี้มากกวาคําวา “environmental liability insurance” โดยมาตรการนี้เปนมาตรการสราง
หลักประกันความรั บผิดชอบทางการเงิน (financial responsibility) รูปแบบหนึ่งที่ กําหนดไวใ น
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มาตรา 42 U.S.C.A. § 6924 ซึ่งใชบังคับกับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดของเสียอันตราย
(owners and operators of HW treatment, storage, and disposal facilities) โดยระบุให EPA อัน
เปนหนวยงานระดับกระทรวงที่มีหนาที่รับผิดชอบในการรักษาการณ (the Administrator) ใหเปนไป
ตามกฎหมาย RCRA นี้ตองออกมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งที่ระบุไวในขอ (a) (6) คือ
มาตรฐานเกี่ยวกับการบํารุงรักษาสภาพของโรงงาน คุณสมบัติผูประกอบกิจการจัดการของเสีย
อันตราย การรักษากิจการใหสามารถดํารงอยูไดอยางตอเนื่อง ตลอดจนมาตรฐานวาดวยความ
รั บผิ ด ชอบทางการเงิ น (รวมทั้ ง ความรั บผิ ด ชอบทางการเงิ นสํ าหรั บการเข าแก ไ ขป ญ หามลพิ ษ
แพรกระจายของทางราชการดวย)21
กลาวโดยสรุป การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อเทาทันปญหาการปนเปอนของสารเคมี
ในดินและน้ํา อาศัยการคนควาวิจัย การนําเครื่องมือเศรษฐศาสตรมาใช การออกแบบระบบสถาบัน
และองคกร (ทั้งระดับชาติและพื้นที่) การยกรางกฎหมายที่นํามาตรการคลังเพื่อสิ่งแวดลอมมาใช
และการจัดการความรู ทั้งนี้ คณะผูวิจัยเสนอแนะระบบสถาบันและการจัดการความรู “เทาทัน”ปญหา
การปนเป อ นของสารเคมี โดยมี ระบบจั ด การที่ ประกอบด ว ยเครื่ อ งมื อ และกลไก และหน ว ยงาน
(สถาบัน) ดังตอไปนี้
 Instrument 1 [ยอวา I1]: กองทุนสิ่งแวดลอม (ในบริบทใหม) ซึ่งจะมีรายไดเขาจาก
พันธบัตรที่มีเงื่อนไขสิ่งแวดลอม
 Instrument 2 [I2]: ระบบมัดจําในรูปแบบการถือพันธบัตรสิ่งแวดลอม หมายถึง การ
เพิ่มมาตรการปองกันและความปลอดภัยลวงหนาสําหรับโรงงานบางประเภท (ซึ่งจะ
กําหนดนิยามภายหลัง)
 Agency 1 [A1] : หนวยงานระดับมหภาค ซึ่งเกี่ยวของกับการกํากับดูแล การอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน
 Agency 2 [A2] : หนวยงานระดับพื้นที่ซึ่งรับมอบอํานาจจาก A1 ใหกํากับดูแลและ
รายงานผลดานสิ่งแวดลอมจากโรงงาน ซึ่งไมจําเปนตองเปนสวนราชการ อาจจะรวม
บทบาทของภาคประชาคม สื่อทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และจังหวัดเปนตน
 Information at Macro Level [I1] การจัดเก็บขอมูลสนเทศของโรงงานและการเฝา
ระวั ง ด านสิ่ ง แวดล อ ม การติ ด ตามสถานการณ สิ่ ง แวดล อ มในต างประเทศ เช น การ
ทํ า งานของหน ว ยงาน EPA การจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มและภาษี สิ่ ง แวดล อ มใน
ตางประเทศ

21

42USCA § 6924 (a) (6) “the maintenance of operation of such facilities and requiring such additional qualifications as to
ownership, continuity of operation, training for personnel, and financial responsibility (including financial liability for
corrective action) as may be necessary or desirable; …”
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 Information, area-based [I2] การจัดเก็บและบันทึกขอมูลดานสิ่งแวดลอมโรงงานใน
ระดับพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่เสี่ยง เชน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ที่ทอกาซ
พาดผาน ชายฝงทะเลที่มีการเดินเรือและขนถายน้ํามัน เปนตน
 Technical Committee and Adaptive Risk Assessment [TC] ให มี
คณะอนุกรรมการเทคนิคที่ทําบทบาทประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมโรงงาน ซึ่งจะ
เสนอแนะต อ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มในประเด็ น ต า งๆ อาทิ เ ช น เงื่ อ นไขการถื อ
พันธบัตรของโรงงานแหงใดแหงหนึ่งควรจะเปนเทาใด? การผอนปรนเงื่อ นไขสําหรับ
โรงงานที่ดําเนินการดีมีความปลอดภัย การใหรางวัลธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอมของ
โรงงาน

7.4 วิเคราะหและเสนอแนะในดานกฎหมาย
7.4.1 สภาพปญหาดานกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป
ความมุงมั่นที่จะทําใหไทยเปนประเทศอุตสาหกรรม หากปราศจากนโยบายและการวางแผน
ที่ถูกตอง ประเทศของเราอาจเปนไดเพียงแหลง “อุตสาหกรรมของโลกที่สาม” กลาวคือ เปนฐาน
การผลิตเพื่อสงออก ผลิตภัณฑหรือสินคาโดยตองใชทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีคุณคาของประเทศ
จํานวนมหาศาล และเปนฐานการผลิตในอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่ งแวดลอไมวาจะเปนดิน
น้ํ า อากาศ อย า งรุ น แรง ในขณะที่ ก ระบวนการทางกฎหมาย ไม ว า จะเป น ขั้ น ตอนในการออก
กฎหมายที่ ล าช าไม ทันต อ เหตุ ก ารณ ตั ว บทกฎหมายที่ ล าสมั ยเพราะขาดวิ สั ยทั ศ น แ ละการมอง
ภาพรวมอย างเปนระบบ หรือแมก ระทั่ งเจ าหนาที่ ผูบังคับใชก ฎหมายขาดความรู ค วามเขาใจต อ
บทบั ญ ญั ติ ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบดู แ ล ดั ง นั้ น เมื่ อ เครื่ อ งมื อ ในการกํ า กั บ ควบคุ ม และปกป อ งคุ มครอง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มอ อ นแอ จึ ง ควรได มี ก ารศึ ก ษาสถานการณ ข องกฎหมายที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางละเอียดรอบดาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุง
แกไขใหกฎหมายมีผลใชบังคับไดจริง อยางมีประสิทธิภาพ กอนที่ทุกอยางจะสายเกินกวาจะเยียวยา
สภาพปญหาทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย พบปญหาดังนี้
1) มีกฎหมายเฉพาะหลายฉบับและกระจัดกระจายเกินไป
ปญหานี้เปนปญหาที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของไทย เปนผลทํา
ใหขาดเอกภาพในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนวิวัฒนาการของพัฒนาการของ
กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทุกประเทศเปนไปตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมในระบบ
เศรษฐกิจทุ นนิ ยมเสรี ที่เน นการขยายตั วและเติ บโตทางเศรษฐกิจ ของระบบการผลิ ต โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมและการเพิ่มขึ้นของประชากร จึงมีการตรากฎหมายออกเปนกฎหมายเฉพาะเรื่อง
และออกในวาระตางๆ กัน รวมถึงมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ซึ่งสวนใหญจะมีเจตนารมณเพื่อการ
ใช การผลิต และการแสวงหาจากทรัพยากรธรรมชาติเปนสําคัญ มาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของคน
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ในสังคมที่จะนําไปสูการกอใหเกิดปญหามลพิษหรือการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมระมัดระวัง
หรืออาจกอใหเกิดปญหามลพิษที่มีผลกระทบในวงกวาง เปนตน ดังนั้น ที่ผานมาการตรากฎหมาย
จึ ง เป น การตอบสนองวั ต ถุ ป ระสงค ด า นสิ่ ง แวดล อ มในแต ล ะด า นและเฉพาะกรณี จึ ง มิ ไ ด ต รา
กฎหมายสิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ มาประมวลมองในภาพรวมอย า งมี ร ะบบและเอกภาพเชื่ อ มโยงและ
สอดคลองตองกัน
2) ปญหากฎหมายระดับรอง
กฎหมายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบันมีอยูหลายฉบับ และแตละฉบับ
มีสถานะเพื่อรองรับบทบาทและอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงาน กอใหเกิดหนวยงานที่มี หนาที่
รับผิดชอบเรื่องเดียวกัน หรือเกี่ยวของหลายหนวยงานในการกําหนดรายละเอียด หรือบังคับการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติฉบับตางๆ จะมีการตรากฎหมายลําดับรอง ไดแก กฎกระทรวง ระเบียบ
ประกาศ และคําสั่ง เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินั้นๆ เพื่อทําใหเกิดความรวดเร็ว
โดยไมจําเปนตองผานฝายนิติบัญญัติ ดวยเหตุดังกลาวขางตน จึงมีกฎหมายลําดับรองออกมาเปน
จํานวนมาก และบางสวนไมสามารถดําเนินการได เชน การตรากฎกระทรวงเพื่อกําหนดรายละเอียด
ในการบั นทึก ผลและรายงานการทํางานของระบบบําบัด อากาศเสี ย และระบบบํ าบั ดน้ํ าเสี ย ตาม
มาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ปญหา
สํ า คั ญ ที่ ต ามมาก็ คื อ ผู บั ง คั บ ใช ก ฎหมายและผู ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย อาจไม ท ราบความ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายลําดับรอง แมวาจะไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวก็ตาม ซึ่ง
เปนการยากสําหรับผูที่ไมไดติดตาม แมเจาหนาที่ของรัฐเองก็อาจไมทราบและมิไดบังคับใชเปนไป
ตามกฎหมายเพราะขาดความรูความเขาใจที่มาและเจตนารมณของกฎหมาย และที่สําคัญกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข อ งก็ มี ลั ก ษณะต างกฎต า งเกณฑ แ ละต า งวิ ธี ก าร มี ค วามเฉพาะและเบ็ ด เสร็ จในตนเอง
กอใหเกิดความสับสนในการบังคับใชเปนอยางยิ่ง เชน จุดเก็บน้ําเสียและวิธีการเก็บตัวอยางน้ําเสีย
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
โรงงานพ.ศ. 2535 เปนตน
3) วิ สั ย ทั ศ น ข องผู กํ าหนดนโยบายด านสิ่ ง แวดล อ มยั ง ขาดความชั ด เจนและเป น
เอกภาพ
ปญหาสิ่ งแวดล อมเป นปญหาใหม ยังอยูใ นกระบวนการที่จะตองปรั บปรุ ง และมีทิศทางที่
ถูกตอง แตที่ผานมากระบวนการพัฒนากฎหมายสิ่งแวดลอมของไทยยังขาดทิศทางและแนวทางใน
การปฏิ รู ป เพื่ อ ให ไ ด ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสานระหว า งกั น ได ดี
ขอเท็จจริงที่เปนอยูในปจจุบัน มักจะเปนการตรากฎหมายขึ้นในแตละเรื่องโดยขาดการพิจารณา
เหตุผลและความจําเปนในการมีกฎหมายเรื่องนั้น ๆ อยางรอบครอบ เจตนารมณ ที่ตรากฎหมาย
ขึ้นมามักเปนเพียงเพื่อรองรับสถานะและเสริมบทบาทของหนวยงานที่เสนอกฎหมาย กฎหมายที่
ตราขึ้นก็มิไดมุงประสงคจะกําหนดมาตรการที่มุงคุมครองสิ่งแวดลอม หากแตเปนมาตรการที่ใหการ
คุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ มไปตามสถานะและบทบาทของหน ว ยงานของผู ย กร า งกฎหมายแทนที่ จ ะ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมมาใชปองกันปญหาสิ่งแวดลอมของสวนรวมอยาง
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แทจริง วิสัยทัศนของผูกําหนดนโยบายที่มีความชัดเจนและเอกภาพจึงเปนสิ่งสําคัญ มาก นอกจากนี้
ยังตองมีการเชื่อมโยงและสอดคลองกันทั้งระบบอยางไร พรอมทั้งคํานึงถึงมาตรการสากลที่ประเทศ
ไทยไดเขาผูกพันและยอมรับแลวดวย
4) ความซ้ําซอนระหวางหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายแตละฉบับ
ตามที่กลาวมาขางตน กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในปจจุบันมีมากฉบับ
และมีหนวยงานผูรับผิดชอบหลายหนวย ตามกฎหมายและลักษณะการบริหารราชการที่มีการบังคับ
การภายใตรัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือหนวยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม เปนผูรับผิดชอบหลัก
(line ministries) ซึ่งเปนธรรมชาติอยูเองที่การบริหารจัด การจะตองขึ้นอยูกับการบังคับบัญชาหรือ
การสั่งการของผูบังคับบัญชาตามที่กฎหมายกําหนด การที่มีหนวยงานจํานวนมากรับผิดชอบดูแล
สิ่ง แวดล อมภายใตก ฎหมายที่ ให อํานาจหนาที่ฉ บั บต างๆ จึง เกิ ดป ญหาต อแนวนโยบายและการ
บริ ห ารจั ด การในการส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแตกต างกั น เนื่ อ งจากหน ว ยงานที่
รับผิดชอบแตกตางกัน ดังนั้นการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวขอ งกับสิ่งแวดลอมในอดีตที่
ผ า นมา จึ ง ถื อ เป น ป ญ หาสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในการบริ ห ารจั ด การให เ ป น ไปตามมาตรการคุ ม ครอง
สิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพได แมในปจจุบันจะจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แล ว ก็ ต าม ซึ่ ง เป น นิ มิ ต หมายที่ ดี ที่ จ ะมี ห น ว ยงานหลั ก เป น ผู รั บผิ ด ชอบ แต ข ณะเดี ยวกั นก็ ยั ง มี
หนวยงานอื่นที่มีภาระหนาที่รับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิ่งแวดลอมอีกหลายหนวยงาน
รวมทั้งการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่อยูในพื้นที่หางไกล โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็
มิไดอยูภายใตการดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ดังกลาว แตเปนหนวยงานที่อยูภายใต
การดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะตองมีการปฏิรูปใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
ตามหลักการในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
5) กฎหมายสิ่ ง แวดล อ มส ว นใหญ จะมี มาตรการการแก ไ ขมากกว า มาตรการการ
ปองกันและมีมาตรการกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐเปนผูปฏิบัติหรือผูบังคับใชเปนหลัก
นอกจากพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายอื่นบางฉบับที่ตราขึ้นในภายหลัง กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของไทยยังเนน การ
ควบคุมและการปราบปรามเปนหลัก สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอมาตรการที่คุมครอง
สิ่งแวดลอมตามที่มีบทบัญญัติไวในกฎหมายแตละฉบับ โดยมักจะกําหนดมาตรการทางอาญาและ
ทางปกครองเพื่ อ ให อํ า นาจหน า ที่ แ ก เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายโดยมาตรการ
ดังกลาว อาจเรียกไดวาเปนมาตรการสั่งการและควบคุม (command and control ) เพื่อตอบโตผู
ละเมิดหรือฝาฝนกฎหมาย การใชมาตรการดังกลาวแมจะเปนมาตรการที่ใชโดยทั่วไปของประเทศ
ตางๆ ซึ่งอาจจะไมเหมาะสมกับการปกปองและคุมครองสิ่งแวดลอม ควรมีมาตรการที่ยืดหยุนและ
หลากหลายทั้งมาตรการทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่ชวยเสริมและสนับสนุน และที่สําคัญมิไดเปด
โอกาสใหภาคประชาชนหรือองคกรอื่นมีสวนรวมในการพิทักษและปกปองสิ่งแวดลอม จึงเปนสาเหตุ
ที่สําคัญ ทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว ประชาชนขาดความตระหนักและสํานึกใน
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การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้ง
ที่เปนหนาที่สําคัญประการหนึ่ง
6) ความตระหนักและองคความรูของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมาย
ปญหาสิ่งแวดลอม และแนวคิดการคุมครองสิ่งแวดลอม พึ่งจะนํามาบัญญัติไวในกฎหมาย
สิ่งแวดลอมมาใชในชวงระยะเวลาไมเกิน 20 ป อาจกลาวไดวาเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ในการ
คุมครองสิ่งแวดลอมอาจเขาใจและยังไมตระหนักในแนวคิ ดและวิธีการคุมครองสิ่งแวดลอ ม สภาพ
ของเจ า หน าที่ ผู บั ง คั บ ใช ก ฎหมายก็ เ พี ยงแต บัง คั บ ให เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ที่ก ฎหมายกํ าหนด
รวมทั้งยังขาดการพัฒนาองคความรูทั้งทางดานวิชาการสิ่ งแวดลอม และกฎหมายสิ่งแวดลอม การ
บัง คั บใช ก ฎหมายยั ง มี ปญ หาทางด านเทคนิ ค เฉพาะด าน และข อ กฎหมายที่ จะปฏิบัติ ตลอดจน
กฎหมายหลายฉบับเปดโอกาสใหเจาพนักงานใชดุลพิ นิจที่ไมได กําหนดกรอบที่ชัดเจน อาทิเช น
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่กําหนดใหอํานาจเจาหนาที่ใชดุลพินิจในการพิจารณาเพิกถอน
พั ก ใช หรื อ ป ด โรงงานได โ ดยไม มี ก รอบว า ลั ก ษณะความผิ ด ใด จะใช ดุ ล พิ นิ จ สั่ ง การแบบใดกั บ
ผูประกอบการโรงงาน
7) การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ที่ผานมาจะเห็นไดวากิจการสาธารณะ ภาครัฐจะเปนผูดําเนินการหรือผูกระทําการฝายเดี ยว
โดยขาดการสนับสนุนจากประชาชน แผนงาน โครงการ และมาตรการของรัฐจึงมักไมคอยไดรับการ
ยอมรับ ในอดีตอาจจะมีความเหมาะสมเนื่องจากจํานวนประชากรและลักษณะของสังคม ยังมีขนาด
เล็กรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติยังมีเปนจํานวนมาก แตปจจุบันสถานการณไดเปลี่ยนแปลงไป จากที่
ไมเคยแยงชิงทรัพยากรมาเปนการแยงชิงทรัพยากรเพื่อการดํารงชีพ ลักษณะของสังคมเดิมรัฐเปน
ผู ใ ห ป ระชาชนเป น ผู รั บ แต ป จ จุ บั น ประชาชนเป น ผู เ สนอ รั ฐ ต อ งเป น ผู ส นอง (rights-based
approach to development) ดังนั้น กฎหมายที่จะบัญญัติขึ้นใหมจึงตองมีมิติเกี่ยวกับสิทธิของชุมชน
การมีสวนรวมของประชาชน และการตรวจสอบจากประชาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมหรือ
โครงการของรัฐที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ สุขอนามัย คุณภาพสิ่งแวดลอม หรือสวน
ไดเสียที่สําคัญของชุมชนและประชาชน โดยไมใชแตเพียงดําเนินการในเชิงรูปแบบเทานั้น แตตอง
ใหความสําคัญแกการมีสวนรวมในเชิงเนื้อหาอยางโปรงใสดวย
7.4.2 สภาพการณป จ จุ บั น ด า นกฎหมาย สถาบั น และองค ก ร (Current Legal and
Institutional Status)
 สภาพการณทางกฎหมาย
ตามที่ปรากฏเปนตัวหนังสือ (Law by the Book) กฎหมายที่เกี่ยวของในปจจุบันนี้ ไม
ปรากฏวามีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติฉบับใดที่เกี่ยวของโดยตรงกับมลพิษที่เปนสาเหตุของ
การปนเปอนในดินและนําใตดิน และไมมีพระราชบัญญัติฉบับใดที่นิยามความหมายของคําวา “ของ
เสียอันตราย” หรือ “ของเสียอุตสาหกรรม” เอาไว อยางไรก็ตามมี กฎหมายสามฉบับที่เกี่ยวของกับ
การควบคุมกิจการที่เปนตนเหตุหลักของการปนเปอนในดินและนําใตดิน ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
- มาตรการเชิงปองกันและควบคุม (Preventive and Control Measures)
พระราชบัญญัติโรงงาน ฯ ควบคุมการดําเนินกิจกรรมที่อาจกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย
การใหอํานาจรัฐมนตรีแบงจําพวกโรงงานอุตสาหกรรมออกเปนสามจําพวกโดยคํานึงถึง ความจําเปน
ในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรองรําคาญและความเสียหาย และการปองกันอันตรายตาม
ระดับความรุ นแรงของผลกระทบที่จะมีตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม ซึ่งตามหลัก การดังกลาว
โรงงานจําพวกที่ 3 และโรงงานที่ถูกรัฐมนตรีประกาศควบคุมตามมาตรา 32 คือกลุมที่ตองมีการ
ควบคุมดูแลอยางเขมงวดเสียกอนที่จะเริ่มประกอบกิจการไดดวยการกําหนดไวในมาตรา 12 ใหตอง
มีใบอนุญาตประกอบกิจการ และจะกําหนดเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติเปนพิ เศษตางหากจากมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษไวในใบอนุญาตประกอบกิจการ (ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขที่ตองระบุอันเปนผลมาจากการ
จัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม) และการตออายุใบอนุญาต
นอกจากนั้น ยังมีการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษดานตางๆ ทั้งในเรื่องอากาศเสีย น้ํา
เสีย และของเสียจากโรงงานจําพวกตางๆ เอาไวตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (5)
ตัวอยางของกฎหมายลําดับรองในรูปประกาศกระทรวงเกี่ยวกับกากของเสียซึ่งไมใชของเสีย
อันตราย หรือเปนสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียจากกระบวนการผลิตไดแกประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ซึ่งกําหนดใหผูประกอบกิจการโรงงานสามารถทําการ
ทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง หรือฝงกากดังกลาวไดเองโดยวิธีการที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือสามารถใชบริการของผูอื่นที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สวนตัวอยางของกฎหมายลําดับรองเกี่ยวกับกากของเสียซึ่งเปนของเสียอันตราย ตามที่ระบุ
ในหมวด 1 ถึง 4 ของภาคผนวก 1 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) ซึ่งออก
ตามความในขอ 13 แหงกฎกระทรวงฉบั บที่ 2 (พ.ศ. 2535) โดยประกาศฉบับนี้กําหนดหลักเกณฑ
วาของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมมีลักษณะอยางไรบาง ซึ่งผูประกอบกิจการโรงงานสามารถทํา
การทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง หรือฝงกากดังกลาวไดเองโดยวิธีการที่ถูกระบุไวในภาคผนวก 2 ของ
ประกาศนี้ หรือวิธีการอื่นๆ โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู
ที่ไดรับมอบหมาย นอกจากนั้น ผูประกอบกิจการโรงงานยังสามารถใชบริการของผูอื่นที่ไดรับความ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลวเพื่อกําจัดกากนั้นๆ ไดดวย
สวนการขนสงกากของเสียอันตรายตองกระทําโดยผูขนสงที่ ไดขึ้นทะเบียนแลวและไดรับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมการขนสงทางบก โดยผูขนสงกากของเสียตองขนสง
กากของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดไปยังผูใหบริการบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายเพื่อการ
จัดการตอไป
การป อ งกั น ภั ย จากมลพิ ษ อุ ต สาหกรรมตามกฎหมายว า ด ว ยโรงงานเป น ไปในลั ก ษณะ
ควบคุ ม ความเสี่ ย งด ว ยการกํ า หนดมาตรฐานควบคุ ม มลพิ ษ ในแต ล ะด า นไว ใ นกฎหมาย โดย
คาดหมายตามหลักวิชาวาหากมีการปฏิบัติตามมาตรฐานแลว ภัยยอมไมเกิดขึ้น ปญหาของประเทศ
ไทยไมไดอยูที่การกําหนดมาตรฐานไมสอดคลองกับหลักวิชา มากเทากับการไมสามารถตรวจตรา
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สอดสองและควบคุมบังคับใหผูอยูภายใตกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไวเสียมากกวา ซึ่ง
จะกลาวถึงประเด็นนี้ตอไปในสวนของสภาพการณที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง
- มาตรการแกไขปญหา
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน กรมโรงงานไมมีอํานาจหนาที่ในการแกไขปญหาความเสียหาย
จากการปนเป อ นในดิ นและน้ํ าใตดิ น ไมว าในทางตรงหรื อ ทางออ ม ดั งนั้ น นอกจากการป อ งกั น
ปญหาดวยการควบคุมใหการประกอบกิจการอุตสาหกรรมทั้งหลายเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
อยางแทจริง แล ว สิ่ งที่กฎหมายวาดวยโรงงานจะสามารถมีบทบาทในการแกไขปญ หาได อยูบาง
เปนไปไดเพียงผานการสรางบรรทัดฐานทางกฎหมายใหเกิดขึ้นในสังคมวาโรงงานที่ประพฤติดียอม
ไมถูกลงโทษ (ซึ่งสมควรพัฒนาตอไปใหมีระบบการใหรางวัลแกผูทําดีดวย) และที่สําคัญคือโรงงาน
ที่ละเมิดกฎหมายและสรางความเสียหาย ถึงแมจะเปนธุรกิจอุตสาหกรรมรายใหญเพียงใดก็ตาม
จะตองถูกลงโทษตามที่กฎหมายระบุไว ซึ่งแมบทบาทนี้จะเปนบทบาทโดยออม แตกอใหเกิดผลเปน
การปองปราม (deterrent) มิใหผูประกอบการในวงกวาง มิใหเพียงแตมุงแสวงหากําไรโดยดูหมิ่น
กฎหมายควบคุมมลพิษวาเปนเพียงตัวหนังสือที่ไรผล
มาตรการลงโทษตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่สมควรนํามากลาวไวในที่นี้โดยสรุปไดแก
- การไม อ อกใบอนุ ญ าตให แ ก ผู ยื่น คํ าขอประกอบกิ จ การโรงงานจํ าพวกที่ 1 เมื่ อ
เจาหนาที่ไดพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 และโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียง
- การตรวจสอบและสั่ง ใหโรงงานที่ขอต ออายุ ใบอนุ ญาตแกไขใหโรงงานมี ลักษณะ
ถูกตองตามมาตรา 8 และการไมตออายุใบอนุญาตใหหากไมแกไขตามกําหนด (มาตรา 15)
- การสั่งใหระงับ แกไขหรือปรับปรุงการกระทําที่ฝาฝนกฎหมายภายในเวลาที่กําหนด
(มาตรา 37 วรรคแรก)
- การผูกมัดประทับตราเครื่องจักรมิใหทํางานได เมื่อมีการฝาฝนกฎหมาย หรือการ
ประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดรอนแกบุคคล
หรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียง (มาตรา 37 วรรคสอง)
- การสั่งใหหยุดประกอบกิจการบางสวนหรือทั้งหมดเปนการชั่วคราว เพื่อใหแกไข
ปรับปรุง สิ่งที่ผิด เสียภายในเวลาที่กําหนด ในกรณีที่ผูประกอบกิ จการโรงงานจงใจไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของเจาหนาที่ตามมาตรา 37 โดยไมมีเหตุอันควร หรือในกรณีที่จะเกิดอันตราย ความเสียหาย
หรือความเดือดรอนอยางรายแรงแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียง (มาตรา
39)
- การสั่งปดกิจการ ในกรณีที่ยังมีการฝาฝนคําสั่งใหแกไขสิ่งผิดและสั่งใหหยุดประกอบ
กิจการชั่วคราว (มาตรา 39 วรรคทาย)
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2) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
- มาตรการเชิงปองกันและควบคุม (Preventive and Control Measures)
มาตรา 79 “ในกรณีที่ไมมีกฎหมายใดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของของเสีย
อันตรายที่เกิดจากการผลิต การใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การสาธารณสุ ข และกิ จ การอย า งอื่ น ให อ ยู ใ นความควบคุ ม ในการนี้ ให กํ า หนด
หลักเกณฑ มาตรการและวิธีการเพื่อการควบคุมการเก็บ การรวบรวม การรักษาความปลอดภัย การ
ขนสงเคลื่อนยาย การนําเขามาในราชอาณาจักร การสงออกไปนอกราชอาณาจักร การจัดการบําบัด
และกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวดวยวิธีการที่เหมาะสมและถูกตองตามหลักวิชาที่เกี่ยวของ ”
มาตรา 82 “เพื่ อ การปฏิ บัติ ก ารให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให เ จ า พนั ก งาน
ควบคุมมลพิษมีอํานาจดังตอไปนี้
(1)...
(2) ออกคําสั่งเปนหนังสือให ... จัดการแกไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือซอมแซมระบบ
บํ าบั ด อากาศเสี ย ระบบบํ า บั ด น้ํ าเสี ย หรื อ ระบบกํ าจั ด ของเสี ยหรื อ อุ ปกรณ เ ครื่ อ งมื อ ต างๆ เพื่ อ
ควบคุ ม การปล อ ยทิ้ ง อากาศเสี ย หรื อ มลพิ ษ อื่ น แต ถ า แหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ นั้ น เป น โรงงาน
อุตสาหกรรม ให แจงใหเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ตอไป หากเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ของตน ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจดําเนินการตามที่กําหนดไวนพระราชบัญญัติ
นี้ได
(3)... ”
มาตรา 83 “ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนในการประสานการปฏิบัติราชการ
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เจาพนักงานควบคุมมลพิษอาจดําเนินการดังตอไปนี้
(1) เสนอแนะการสั่งปดหรือพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือการสั่งใหหยุดใชหรือทํา
ประโยชนดวยประการใด ๆ เกี่ยวกับแหลกําเนิดมลพิษ...ที่จงใจไมทําการบําบัดอากาศเสีย น้ําเสีย
หรือของเสียอยางอื่นและลักลอบปลอยทิ้งอากาศเสีย น้ําเสียหรือของเสียที่ยังไมไดทําการบําบัดออก
สู สิ่ ง แวดล อ มภายนอกเขตที่ ตั้ ง แหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ต อ เจ า พนั ก งานผู มี อํ า นาจควบคุ ม ดู แ ล
แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตามกฎหมาย
(2)... ”
- มาตรการแกไขปญหา
มาตรา 96 “แหลงกําเนิดมลพิษใดกอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดของการรั่วไหลหรือ
แพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุให ผูอื่นไดรับอันตรายแกชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย หรือ
เป น เหตุ ใ ห ท รั พ ย สิ น ของผู อื่ น หรื อ ของรั ฐ เสี ย หายด ว ยประการใดๆ เจ า ของหรื อ ผู ค รอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษนั้น มีหนาที่ตองรับผิดชอบใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายเพื่อการนั้น ไมวา
การรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของ
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เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือไมก็ตาม เวนแตในกรณีที่พิสูจนไดวามลพิษเชนวา
นั้นเกิดจาก ...”
มาตรา 97 “ผูใดกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยกฎหมาย
อันเปนการทําลายหรือทําใหสูญหายหรือเสียหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนของรัฐ
หรื อเป นสาธารณสมบั ติ ของแผ นดิน มีห นาที่ ตอ งรับผิ ดชอบชดใช คาเสียหายให แ กรัฐตามมูล ค า
ทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไป นั้น”
 สภาพการณตามความเปนจริง (Actual Status of Laws in Operation)
ไม ป รากฏชั ด ว า กรมโรงงาน มี ระเบี ยบและแนวปฏิ บัติ ใ นการใช บัง คั บ กฎหมายว า ต อ ง
จัดลําดับความสํ าคัญและในการตรวจตราสอดสองโรงงานแตละจําพวก ประเภท ชนิด หรือตาม
ประวัติความประพฤติในอดีตอยางไรบาง นอกจากนี้ ยังไมปรากฏอีกวา เมื่อตรวจพบวามีการละเมิด
มาตรฐานแลว เจาหนาที่กรมโรงงานมีหลักในการปฏิบัติหนาที่อยางไรที่จะสามารถแยกแยะไดวา
การละเมิ ด มาตรฐานรายใดเกิ ด จากความไม ใ ส ใ จในการรั ก ษามาตรฐาน รายใดเกิ ด จากความ
ผิดพลาดที่เหนือความคาดหมาย รายใดที่ละเมิดซ้ําซาก รายใดที่ผูประกอบการมีประวัติ ดีมาตลอด
เพื่อที่จักสามารถแยะแยกไดวาการละเมิดกฎหมายกรณีใดสมควรไดรับมาตรการบังคับใชกฎหมาย
จากทางราชการในระดับที่รุนแรงมากนอยเพียงใด
 สภาพการณปจจุบันดานกฎหมายเชิงสถาบันและองคกร
1) อํานาจหนาที่ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยหลักการตามที่ ปรากฏในกฎหมายที่เกี่ ยวข องทั้ งหลาย กรมโรงงานอุ ตสาหกรรมคื อ
หนวยงานหลักในการควบคุมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในแทบทุก ๆ ดาน รวมทั้งการควบคุม
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม หากมองในแง พัฒนาการของบทบาทและอํา นาจหนาที่ ของกรม
โรงงานตามประวัติศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่เริ่มจากการพึ่งพิงสินคานําเขา สู
การส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมให ส ามารถผลิ ต สิ น ค า ได เ องเพื่ อ ทดแทนการนํ า เข า มาถึ ง สนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อสงเสริมการสงออกเรื่อยมาจนถึงปจจุบันที่ยังอยูในขั้นที่การพัฒนาประเทศ
ยัง คงพึ่ งพาการส ง เสริมการเติ บโตของอุ ต สาหกรรมและการลงทุ นจากต างประเทศ จึ งยากที่ จะ
ปฏิเสธวาจากพัฒนาการในภาพรวมของประเทศดังกลาว บทบาทของกรมโรงงานโดยหลักคือการ
ดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมใหเปนไปไดและเติบโตอยางตอเนื่องเพื่ออัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจตามแนวคิดเดิม โดยที่ในภาพรวมแลว ประเทศไทยยังไมไดเขาสูกระบวนตามแนวคิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน
หากโรงงานอุตสาหกรรมไมปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษดานตางๆ ที่พระราชบัญญัติ
โรงงาน ฯ ระบุไว หรือไมทําตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการ เจาหนาที่กรมโรงงานมีอํานาจ
ตามมาตรา 37 และมาตรา 39 ที่จะสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงาน โดยอํานาจหนาที่ของกรมโรงงาน
ในการเขาบังคับควบคุมขั้นเด็ดขาดตามาตรา 57 และ 59 คือการลงโทษกลาวคือ ตามมาตรา 57
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ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 37 วรรค 1 ตองระวางโทษไมเกิน
หนึ่งป หรื อปรั บไม เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจํ า ทั้งปรับ และใหปรับอี กวันละไม เกิน 5,000 บาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือยังไมปฏิบัติตามใหถูกตองและมาตรา 58 ผูใดกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง เพื่อใหเครื่องจักรที่พนักงานเจาหนาที่ไดผูกมัดประทับตราไวตามมาตรา 37 วรรค 2 กลับ
ทํางานไดอีก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
2) อํ า นาจหน า ที่ ข องกรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
ตลอกเวลาที่ผานมา ในระดับปฏิบัติการณ ความสัมพันธในการประสานงานระหวางสอง
หนวยงานดูเหมือนเปนไปดวยดี แตความเกี่ยวพันระหวางกรมโรงงานและกรมควบคุมมลพิษใน
ระดับนโยบายเทาที่เปนอยูตามกฎหมายปจจุบัน เกิดความลักหลั่นมาก เพราะความเชี่ยวชาญใน
การตรวจตราควบคุ มมลพิษ อยู ที่กรมซึ่ งไมมี อํ านาจตรงในการบัง คับใช มาตรฐาน ในขณะที่ กรม
โรงงานมีค วามเชี่ยวชาญทางเทคนิค อุตสาหกรรมและมีความรูเ กี่ยวกับประวัติ ความเปนมาของ
โรงงานที่ตนสงเสริมและควบคุมอยูอยางดีกวาหนวยงานอื่น แตผูคนที่เกี่ยวของสวนใหญอาจเห็ นวา
กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมโรงงานไมนิยมการใชไมแข็งในการควบคุมมลพิษจากโรงงาน แมใน
รายที่กอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมอยางมากก็ตาม
7.4.3 อุปสรรคและปญหาดานอื่นที่กระทบตอประสิทธิภาพของมาตรการทางกฎหมาย
1) อุปสรรคทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ขาดความรู ชาวบาน ขาราชการทองถิ่น เจาหนาที่กรมโรงงาน สภาพแหงการเกรงกลัว
อิทธิพลและอํานาจมืด ที่วาเปนสภาพแหงการเกรงกลัวอํานาจมือนั้น อาจเปนไดทั้งที่มีสถานการณ
สอชัดวามีอํานาจมืดเขามาครอบงําชุมชนนั้นจริง หรืออาจเปนเพราะสังคมในชุมชนนั้นขาดความ
โปรงใส จนทําใหเกิดการแอบอางหรือระแวงไปกอนวาจะมีอํานาจมืดเขามาแทรกแซง การเมือง
ระดับชาติที่ไมเกื้อหนุนตอการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในทุกระดับ
2) อุปสรรคทางเทคนิควิทยาศาสตรและเทคนิคทางกฎหมาย
ขาดกลไกทางเทคนิ ค ที่ จํ า เป น ในการพิ สู จ น ท ราบสาเหตุ ข องการปนเป อ น ขาดกลไก
ชวยเหลือในการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมที่ทั้งซับซอนและแพง
7.4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงที่เปนรูปธรรมในแตละระดับ
โดยสรุป มีปญหาอยูสามระดับดวยกันคือ ก. ปญหาความไมเปนระบบของกฎหมายควบคุม
มลพิ ษ ข. ป ญ หาจากการไม ส ามารถใช ก ฎหมายเท า ที่ มี อ ยู ใ ห สั ม ฤทธิ์ ผ ล ค. ป ญ หาจากการที่
บทบัญญัติกฎหมายบางสวนไมรัดกุม ดังนั้น จึงขอเสนอทางออก ดังนี้
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1. มาตรการที่ ดํ า เนิ น การได ทั น ที (หากมี เ จตจํ า นง) โดยไม ต อ งแก ก ฎหมาย
(มาตรการระยะสั้น - กลาง) มีขอเสนอแนะดังนี้
1.1 การบังคับใชกฎหมาย
(1) ไลเรี ยงลําดับความรับผิดชอบในการบังคับใชก ฎหมายใหเ กิดความชั ดเจนเพื่อ กู
สรางบรรทัดฐานของสังคมทางดานคุณธรรมและกฎหมายเพื่อใหกฎหมายเปนกฎหมายอยางแทจริง
ดวยการยอนกลับไปยกเลิกเพิกถอนการใชอํานาจ อนุญาต อนุมัติที่ผิดเจตนารมณและขอบอํานาจ
ตามกฎหมาย ตลอดจนดํ าเนิ นมาตรการทางกฎหมายในรู ปแบบต างๆ รวมทั้ ง การสอบวิ นัย
ข า ราชการและดํ า เนิ น คดี แ ก ผู ฝ า ฝ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ การรายงานการศึ ก ษาผ ลกระทบด า น
สิ่งแวดลอม
(2) กําจัดสภาพที่เอื้อตอการปฏิบัติราชการอยางไมบูรณาการและขาดการตรวจสอบ
เพื่อหยุดการไมบังคับใชกฎหมาย หรือบังคับใชอยางผิด ๆ ดังนี้
(2. ก) กําหนดหลักการและหลักเกณฑ (คูมือบังคับใชกฎหมาย) ในการใชอํานาจบังคับ
ใชกฎหมายใหละเอียดและชัดเจนมากพอที่จะสามารถสรางความมั่นใจใหแกเจาหนาที่ผูสุจริตและ
ซื่ อ ตรงมี ค วามมั่ น ใจในการใช อํ า นาจตามกฎหมายและที่ จ ะสามารถนํ า มาใช เ ป น กรอบในการ
ตรวจสอบเจาหนาที่ที่ทุจริตดวยการละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือดวยการใชอํานาจเกินขอบเขตไดใน
ขณะเดี ย วกั น เช นการกํ าหนดหลั ก เกณฑ ใ นการใช อํ า นาจสั่ ง การตาม พระราชบั ญ ญั ติ โรงงาน
มาตรา 15, 37, 39 ไวใหชัดเจนเสียวาตองพิจารณาจากพยานหลักฐาน พฤติการณ และขอเท็จจริง
ใดประกอบบาง พรอมทั้ง ขยายความตามหลักการแหงกฎหมายวาการละเมิดโดยจงใจมาตรฐาน
ควบคุ ม มลพิ ษ หมายถึ ง อะไร และมี สิ่ ง บ ง ชี้ อั น ใดบ า ง ซึ่ ง หน ว ยงานที่ มี ป ระสบการณ ใ นการใช
กฎหมายโรงงานมาหลายสิ บป ย อ มต อ งมี อ งค ค วามรู ข ององค ก รที่ สั่ ง สมมาจนน าที่ จะสามารถ
กําหนดสิ่งเหลานี้ออกมาเปนบรรทัดฐานไดอยางดี หากมีความคิดริเริ่ม ประกอบกับการสนับสนุน
สงเสริมจากระดับนโยบายและการเมือง
(2.ข) สรางความโปรงใสตอสายตาชาวบาน โดยตองทําความโปรงใสในการใชอํานาน
รัฐให เกิ ด ขึ้ นจริ ง ด ว ยการเร ง พั ฒนากรอบและคู มือในการปฏิ บัติ ห น าที่ ของผู บัง คับใช กฎหมาย
สิ่งแวดลอม เพื่อประโยชนสองทางคือ (1) เพื่อแปลกฎหมายออกมาใหเ จาหนาที่เองรูและเขาใจ
อยางชัดเจนวาตนตองทําอะไร อยางไร เมื่อไร (2) เพื่อใหชาวบานรูวาใครมีอํานาจหนาที่ที่จะตอง
รับผิดชอบอยางไรบาง ซึ่งความโปรงใสในที่นี้หมายถึงการทําใหระเบียบและคูมือการใชอํานาจตาม
กฎหมายเปนเอกสารที่เขาถึงและอานเขาใจไดงายสําหรับผูไมมีความรูทางกฎหมาย
(2.ค) สรางกลไกในการมีสวนรวมที่จะรับรูและตรวจสอบการใชอํานาจ โดยใชระเบียบ
ในการบริหารราชการแผนดินกําหนดใหหนวยราชการที่มีอํานาจออกใบอนุญาต เชนกรมโรงงาน
กรมทรัพยากรธรณี ตองเปดกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตดําเนินกิจการใหทุกภาคสวนไดมี
สวนรวมรับรู (ไมกระทบบทบาทอํานาจองคกรนัก เพราะไมถึงกับมีสวนรวมในการตัดสินใจ) โดยให
ชาวบ านในท อ งงถิ่ นและหน ว ยงานราชการ เช นสาธารณสุข กรมควบคุ มมลพิ ษ ที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุญาตใหประกอบกิจการมีสวนรวมในการพิจารณาอนุญาตเสีย
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ตั้งแตตน และควรกําหนดใหหนวยงานเจาภาพสําเนาเอกสารรายงานเกี่ยวกับการรองเรียนและการ
ปฏิ บั ติ ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมายให แ ก ห น ว ยราชการเหล า นี้ ไ ด รั บ ทราบไปพร อ ม ๆ กั น ด ว ย (ไม
หมายความวาใหหนวยงานเจาภาพไปบังคับใหเอกชนตองแจงหนวยงานอื่นดวย เพราะยอมขัดกั บ
หลัก one-stop service)
ขอเสนอเชนนี้เปนสิ่งที่จําเปนตราบเทาที่ประเทศไทยยังไมสามารถไปถึงจุดของการ
จัดระบบราชการที่ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมอยางแทจริง เพื่อเปนการเริ่มสรางวัฒนธรรมในการ
ดําเนินงานโดยการรับรูรวมกันเสียแตตน อันจะทําใหเมื่อเกิดป ญหามลพิษแพรกระจาย ซึ่งทําให
หนวยราชการทั้งหลายตองเขามาเกี่ยวของในการตรวจสอบและเยียวยามีขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่
เกิ ด ขึ้ นอย างเท าเที ยมกั นและช ว ยถ ว งดุ ล กั น อั นน าจะเป นสิ่ ง ที่ จําเป นและสอดคล อ งกั บสภาพ
สังคมไทย ที่ชาวบานยังไมมีความพรอมในการตรวจสอบหนวยราชการเพราะเขาไมถึงและมีความ
เหลื่อมล้ําในขอมูล (information asymmetry)
(3) ออกระเบียบหรือคําสั่งทางราชการกําชับและย้ําใหหนวยงานอนุญาตทําหนาที่ตาม
กฎหมายที่ มีอ ยู แล ว ในการบั ง คั บให มีก ารปฏิ บัติ ตามเงื่ อ นในที่ กําหนดจากกระบวนการรายงาน
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และที่ไดผนวกไวเปนเงื่อนไขในใบอนุญาตอยูแลว
(4) การพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายลําดับรอง (กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง) ใหมี
กฎหมายลําดับรองที่ระบุชัดถึงหลักเกณฑในการบังคับใชกฎหมายใหสอดคลองกับเจตนารมณของ
กฎหมายในแตละเรื่อง โดยแยกแยะใหชัดเจนวากรณีใดเปนการบังคับใชกฎหมายแบบมีดุลพินิจ
หรือไม และในกรณีที่มีการเปดใหใชดุลพินิจ ควรระบุชัดวาตองยึดหลักการอยางไรบาง
(5) ยุติการดําเนินการเชิงกฎหมายและสถาบันไปในทิศทางที่ไมนาจะถูกตอง เชนการ
ปลอยใหหนวยราชการที่มีบทบาทขัดแยงในตัวเอง พัฒนาและขยายขอบเขตบทบาทในการควบคุม
มลพิษตอไป ในขณะที่หนวยงานดานสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ตางพัฒนาบทบาทของตนเองไปดวย โดย
ควรเริ่ มเตรี ยมความพร อ มให ห น ว ยงานในกระทรวงที่ เ กี่ ยวข อ งต าง ๆ หั นมาทํ าความเข าใจว า
สวนรวมจะไดรับประโยชนอยางไรบางหากมีการปฏิรูปกฎหมายควบคุมมลพิษทั้งหมดใหอยูภายใต
หลักการและระบบเดียวกัน ดังที่ประเทศที่ผานการพัฒนาอุตสาหกรรมมาแลวหลายประเทศกระทํา
กัน และโดยสอดคลองกับหลักการและกระแสการพัฒนาอยางยั่งยืน
(6) ทบทวนแนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการที่ มั ก กระทํ า กั น ในรู ป แบบคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริง วากอใหเกิดจุดออนในการบังคับใชกฎหมายและสรางความเทอะทะ (red tape)
หรือไม ทั้งนี้ เนื่องจากในหลายกรณีที่ขอบเขตของความรับผิดชอบตามสายงานนั้นชัดเจนอยูแลว
ตามกฎหมาย แตเมื่อเกิดปญหาการรองเรียนจากชาวบานและหลายกรณีดูเหมือนมีการลูบหนาปะ
จมูก มักมีการเพิ่มขั้นตอนและกลไกในการทํางานขึ้นมาเฉพาะหนาในรูปคณะกรรมการ จนหลง
ประเด็นและทําใหที่มาที่ไปของเรื่องและประเด็นของปญหาคลาดเคลื่อน ดังจากกรณีศึกษาขางตน
เห็นไดชัดอยูแลววาความรับผิดชอบตามกฎหมายของบางหนวยงานในสวนการรายงานผลกระทบ
ด า นสิ่ ง แวดล อ มเป นอย า งไร การมี ค ณะกรรมการขึ้ น มาจึ ง อาจมี ผ ลเป น การกระจาย (diffuse)
บทบาทความรับผิดชอบใหเจือจางลงไป โดยแตกประเด็นของเรื่องที่เปนปญหาออกไปมากจนอาจ
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ลืมประเด็นหลักที่เปนจุด ตั้งตนของปญหา ทั้งนี้ จะเห็นไดวาในบานเมื องเรา เมื่อเกิดปญหาที่
รายแรงและเปนที่สนใจของประชาสังคม ผูรับผิดชอบมักใชการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเปน
คําตอบตอสังคมวา “ขณะนี้ไดดําเนินการแกไขปญหาแลว โดยมีคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เปน
พิเศษโดยเฉพาะ จึงขอใหรอผลจากการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการอยางรอบครอบเสียกอน”
จนในที่สุด เวลาก็ลวงเลยไปและประเด็นก็หลุดลอยไป
1.2 การดําเนินคดีเพื่อเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกสวนรวม
(1) เรงรัดติดตามความคืบหนาในการแกไขปญหาทางเทคนิคกฎหมายเกี่ยวกับการฟอง
คดีทางแพงดานสิ่งแวดลอมที่กําลังดําเนินการอยูในรูปแบบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ในเรื่อง
เกี่ยวกับการกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยราชการวาใครควรมีบทบาทอยางไรบาง จากปญหา
การปนเปอนจากแหลงกําหนดมลพิษชนิดตางๆ ทั้งโรงงาน เหมืองแร กิจการปศุสัตวและการเกษตร
เพื่อใหรัฐสามารถเรียกรองคาเสียหายที่เกิดแกทรัพยากรธรรมชาติและคาใชจายในการขจัดมลพิษ
คืนมาจากแหลงกําเนิดมลพิษที่เปนตนเหตุไดจริงตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล อ ม มาตรา 96 และ 97 ได โดยต อ งกํ า หนดให ชั ด ทั้ ง ในแง มุ ม การเป น ตั ว ความ การ
ประสานงานด านการตรวจพิสู จนแ ละรวบรวมพยานหลั กฐาน และการกําหนดหน วยหลัก ในการ
ประสานงานกับอัยการผูฟองคดี
กลาวคือ หากแหลงกําเนิ ดมลพิษเปนโรงงานหรือเหมืองแร เมื่อมีการปนเปอน กรม
ควบคุมมลพิษไดรับการรองเรียน ออกตรวจสอบทรัพยากรหรือที่ดินที่ถูกปนเปอน การจะทราบวา
ตนเหตุมาจากที่ใด ตองสามารถเขาถึงขอมูลและสถานที่ที่อาจเปนตนเหตุไดอยางทันทวงที และตอง
สามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ แหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ได ม ากที่ สุ ด เท า ที่ จ ะกระทํ า ได ดั ง นั้ น การ
ดําเนินการในสวนนี้จะเปนไปไดมากนอยแคไหน ยอมขึ้นอยูกับปจจัยที่เสนอแนะไวในขอ 1.1 (2. ค)
(2) สรางเสริมความพรอมใหหนวยราชการที่มีหนาที่ในการขจัดมลพิษใหมีศักยภาพใน
การแสวงหา เก็ บ รวบรวมพยานหลั ก ฐานและการพิ สู จ น ใ นคดี แ พ ง ทางสิ่ ง แวดล อ ม ตลอดจน
เสริมสรางความพรอมในการสํารวจและจัดทําบัญชีลําดับความสําคัญและเรงดวนในการขจัดสถานที่
ปนเปอนโดยแยกออกใหไดในเบื้องตนเสียกอนวาเปนแหลงปนเปอนที่อาจหาผูรับผิดชอบไดหรือไม
แลวกําหนดหลักการที่จะใชเปนตัวกําหนดวาสถานที่ปนเปอนแบบใดที่เรงดวนกวากัน โดยควรคํานึง
หลักสําคัญวาการใชงบประมาณขจัดมลพิษสวนใหญตองอยูในขายที่จะสามารถหาผูรั บผิดชอบตาม
กฎหมายได
ในกรณี ที่ ต น กํ า เนิ ด มลพิ ษ เป น กิ จ การของรั ฐ สร า งความเสี ย หายแก ท รั พ ยากรของ
สวนรวม ตองมีหลักเกณฑที่แยกระหวางแหลงกําเนิดมลพิษที่เปนหนวยงานราชการโดยแท กับ
แหลงกําเนิดมลพิษที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการทางธุรกิจที่รัฐเปนผูถือหุน ซึ่งตามเหตุผลแลว
หนวยงานราชการโดยแทเทานั้น ที่รัฐไมควรฟองเพื่อเรียกคาเสียหายทางแพงเพราะเงินที่ใชจายใน
การฟองและเงินที่ไดลวนเปนเงินงบประมาณที่วนเวียนอยูในคลังเดียวกันโดยไมมีเรื่องทางธุรกิจมา
เกี่ยวของ แตอาจตองหาหลักในการพิจารณาลงโทษทางราชการแกห นวยงานราชการที่กอมลพิษ
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และตองพิจารณาดวยวาความเสียหายที่เกิดขึ้นมีขาราชการรายใดที่ตองรับผิดในทางละเมิดเปนการ
สวนตัวหรือไม
อยางไรก็ตาม เรื่องใหญที่เปนปญหาสําหรับไทยตอนนี้คือการไมสามารถเรียกหาความ
รับผิดชอบจากแหลงกําเนิดมลพิษเอกชนที่รัฐเขาขจัดมลพิษและเยียวยาทรัพยากรดวยเงินภาษีของ
สวนรวม จึงควรเรงสรางความพรอมในการดําเนินคดีแพงเพื่อประโยชนตอสวนรวม เพื่อสราง
บรรทัดฐานทางกฎหมาย พรอมทั้งชวยกอใหเกิดประสบการณจากการดําเนินคดีที่เกิดขึ้นจริง อัน
จะเป นประโยชนใ นการเรียนรูเ กี่ยวของทุ กฝ าย ไม วาจะเปนหน ว ยราชการที่ค วบคุมขจัด มลพิ ษ
สํานักงานอัยการผูฟองและดําเนินคดี ตลอดจนศาลยุติธรรม เพื่อใหไดองคความรูจากการปฏิบัติจริง
ที่นํามาใชพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมตอไป
(3) เมื่อหนวยราชการที่เกี่ยวของนําเรื่องขึ้นเปน คดีแพงเพื่อเรียกรองคาเสียหาย ตอง
รว มกั นหารื อ กับฝายกฎหมายในการตั้ง และกํ าหนดประเด็ นเพื่ อใหส อดคลอ งกั บเอกลั กษณบาง
ประการของคดีสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเรื่องเหตุและผลแหงความเสียหาย และเรื่องขอบเขตของคา
สินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย เพื่อทําใหเรื่องของความเสียหายทางสิ่ง แวดลอมในบางแงมุมที่ยังไม
มีความชัดเจนทางกฎหมายหรือที่คอนขางชัดเจนวาอาจจะไมครอบคลุมไปถึงไดเกิดเปนประเด็น
ในทางกฎหมายขึ้นสูการพิจารณาของศาล อันยอมสงผลไปสูการนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
กฎหมายสิ่งแวดลอมของไทยในระยะยาวดวย
กลาวคือ เมื่อมีมลพิษปนเปอนทรัพยากรธรรมชาติของสวนรวม และตอมามีการขจัด
มลพิษ ประเด็นทางกฎหมายที่ตองการความชัดเจนคือ คาใชจายในการขจัดมลพิษและคาเยียวยา
สภาพแวดล อ มให ก ลั บ คื น ดั ง เดิ ม ตลอดจนค า เสื่ อ ค า หรื อ เสื่ อ มราคาของทรั พ ยากรธรรมชาติ
บางอย า งที่ ไ ม มี ร าคาตลาด เหล า นี้ จะมี ข อบเขตกว า งแคบเพี ย งใด จะนํ า หลั ก เศรษฐศาสตร
สิ่ง แวดล อ มมาช ว ยประเมิ นมู ล ค าทรั พ ยากรธรรมชาติ บางอย างที่ ไ มอ าจประเมิ นค าด ว ยวิ ธี ปกติ
ธรรมดาไดอยางไร ศาลจะนําเอาหลักคิดใดบางมาใชในการกําหนดคาเสียหายที่โจทกอันหมายถึง
สวนรวมสมควรไดรับ โดยจะมีการคํานึงถึ งระดับของความประมาทหรือจงใจมากนอยในทํานองที่
กําหนดคาเสียหายที่เปนการลงโทษหรือไมเพียงใด
1.3 การดําเนินคดีเพื่อเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกชาวบาน
(1) สนั บสนุ นส ง เสริ ม การดํ าเนิ นงานของทั้ ง ภาครั ฐและองค ก รเอกชนในการทํ าให
ชาวบานสามารถเขาถึงกลไกและกระบวนการยุ ติธรรมทางแพง (legal aid) ทั้งในแงคําแนะนําในขอ
กฎหมาย ความช วยเหลื อในการแสวงหาและเก็บรวบรวมพยานหลัก ฐาน การตรวจพิสู จนทาง
วิทยาศาสตร โดยตองปรับเปลี่ยนทัศนคติเสียใหมวา แทจริงแลว การดําเนินคดีของชาวบานมีสวน
ชวยทําใหกฎหมายของสวนรวมอยางเชนมาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม มีผลใชบังคับไดจริง และชวยสรางบรรทัดฐานตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย และยังชวย
สรางแรงบังคับใหเกิดพฤติกรรมในการประกอบกิจการที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยควรหาทางปรับปรุง
กลไกกองทุนสิ่งแวดลอมใหมีประโยชนสมชื่อและวัตถุประสงคของกองทุน
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(2) ใหรางวัลหรือการรับรององคกรเอกชน ทนายความหรือบุคคลอื่นใดที่มีประวัติในการ
ทํางานที่เปนประโยชนในการสรางบรรทัดฐานทางกฎหมายในการเยียวยาชาวบานจากเหตุมลพิษ
(3) ในกรณีการปนเปอนที่เกิดขึ้นจริง หนวยราชการควรปรับตัวภายใตก รอบกฎหมาย
และระเบี ยบให ส ามารถเข าช ว ยเหลื อ ในการดํ า เนิ นคดี เ พื่ อ เรี ยกร อ งค าเสี ย หายของชาวบ านได
เหมือนอยางคดีคุมครองผูบริโภค
(4) เมื่อการปรับปรุงแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเรื่องการฟองคดีเปนกลุมเสร็จ
สมบูรณแลว ควรเรงรณรงค ประชาสัมพันธใหชาวบานเขาใจและเห็นชองทางในการนํากลไกนี้มา
ชวยใหตนสามารถเขาถึงความเปนธรรมทางแพงไดงายขึ้น เนื่องจากสามารถลดภาระและเวลาใน
การนํ าสื บพานในศาลลงไปได ม าก ทั้ ง นี้ หน ว ยราชการด านสิ่ ง แวดล อ ม ควรประสานงานกั บ
สํ านั ก งานอั ยการหรื อกรมคุ มครองสิ ทธิ เพื่ อขอใช ชองทางในการเผยแพร ความรู ด านกฎหมายแก
ประชาชนในจังหวัดตาง ๆ
2. มาตรการระยะยาว มีขอเสนอแนะดังนี้
2.1 นําแนวคิดการพัฒนาอยางยั่ง ยืนมาสูการปฏิบัติอยางแทจริง โดยใหน้ําหนักการ
ควบคุมมลพิษและรักษาสิ่งแวดลอมอยางเทาเทียมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใตหลักคิดที่วา
การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมกั บ การรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม แท จ ริ ง แล ว เป น กิ จ การบ า นเมื อ งที่ มุ ง ไปสู
จุดประสงคหนึ่งเดียวกันคือการพัฒนาอยางยั่งยืนนั่นเอง ดังนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข องทั้งหลายตอง
ไดรับการปฏิรูป โดยออกแบบใหมีการถวงดุลกันระหวางการสงเสริ มและคุมครองอุตสาหกรรมกับ
รักษาสิ่งแวดลอมและการควบคุมมลพิษ พรอมทั้งจัดโครงสรางหนวยราชการไมใหเกิดความสับสน
ในบทบาทสองดานที่ไมควรอยูในหนวยงานเดียวกันจนทําใหเรื่องหนึ่งสําคัญกวาอีกเรื่องหนึ่ง
ทั้ง นี้ โดยสอดคล อ งกั บแนวทางการพั ฒนาและปฏิ รูปกฎหมายเกี่ ยวกั บการควบคุ ม
มลพิษที่หลายประเทศไดดําเนินการในชวงเปลี่ยนผานจากการเนนสงเสริมอุตสาหกรรมใหโตเดี่ ยว
มาสูการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยอาจใหหนวยงานดานการบริหารจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคูกับการควบคุมมลพิษ เปนหนวยงานในระดับกระทรวง กลาวคือ
(1) จัดระบบกฎหมายและหนวยงานดานควบคุมมลพิษตามสภาพป ญหาสิ่งแวดลอม
ทางน้ํา ดิน อากาศ โดยไมขึ้นอยูกับประเภทของกิจการที่เปนแหลงกําเนิดมลพิษ โดยอาจแยกหลั ก
คิดเรื่อ งใบอนุ ญาตประกอบกิ จการ ออกมาเปนคนละเรื่อ งกับการอนุญาตให ปล อยมลพิ ษไดตาม
มาตรฐาน
(2) ใหหนวยงานดานการควบคุมมลพิษรับผิดชอบในการควบคุมและแกปญหามลพิษ
ทุกดาน ทั้ง น้ํา ดิน อากาศ เนื่องจากสภาพของเสียและมลพิษอาจแปรรูปได ขึ้นอยูกับกรรมวิธีใน
การขจัดหรือบําบัด โดยใหหนวยงานเดียวกันนี้ รับผิดชอบในการขจัดและเยียวยาทรัพยากรที่ถูก
ปนเปอน และมีหนาที่ในการดําเนินคดีเรียกคาใชจายในการขจัดมลพิษและคาเสียหายตอทรัพยากร
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2.2 ปรับปรุงกฎหมายว าดวยความรับผิ ดทางแพ งดานสิ่ง แวดลอม (ใชได กับทั้งใน
กรณีรัฐหรือชาวบานเปนผูเสียหาย) ดังนี้
(1) กําหนดใหมีขอสันนิษฐานเรื่องความสัมพันธระหวางการกระทําและผล ใหโจทกตอง
พิสูจนเพียงความนาจะเปนเบื้องตนวาจําเลยคือตนเหตุ (casual link) แลวใหเปนภาระของจําเลยที่
ตองพิสูจนหักลางจนกวาจะทําใหศาลเห็นเปนอยางอื่ นได จึงจะหลุดพนจากความรับผิด ตัวอยาง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 หมวด 6 ความรับผิดทางแพง
มาตรา 96 แหลงกํ าเนิดมลพิษใดกอใหเกิดหรือ เปนแหล งกําเนิด ของการรั่ วไหลหรื อ
แพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตราย แกชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย หรือ
เป น เหตุ ใ ห ท รั พ ย สิ นของผู อื่ นหรื อ ของ รั ฐเสี ยหายด ว ยประการใด ๆ เจ าของหรื อ ผู ค รอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษนั้น มีหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายเพื่อการนั้น ไมวา
การ รั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือ ประมาทเลินเลอของ
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือไมก็ตาม เวนแตในกรณีที่พิสูจนไดวามลพิษเชนวา
นั้นเกิดจาก
(1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม “เหตุพนวิสัย” หรือการสงคราม
(2) การกระทําตามคําสั่งของรัฐบาลหรือเจาพนักงานของรัฐ
(3) การกระทําหรือละเวนการกระทําของผูที่ไดรับอันตรายหรือ ความเสียหายเองหรือ
ของบุคคลอื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออม ในการรั่วไหลหรือการแพรกระจายของ
มลพิษนั้น
คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองแหลง กําเนิดมลพิษมี
หนาที่ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงคาใชจายทั้งหมด ที่ทางราชการตองรับภาระจาย
จริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นดวย
มาตรา 97 ผูใดกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใด โดยมิชอบดวยกฎหมายอัน
เปนการทําลายหรือทําใหสูญหายหรือเสียหายแก ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนของรัฐ หรือเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดิน มีหนาที่ ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกรัฐตามมูลคาทั้งหมดของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น
ใหม แกไขเพิ่มเติม หมวดนี้ โดยเพิ่มอีกหนึ่ง มาตรา ใหใชไดกับทั้งกรณีมาตรา 96 และ
97 เรื่องกระบวนการและภาระการพิสูจนพยานหลักฐานทางดานสิ่งแวดลอม
ในกรณีที่โจทกสามารถพิสูจนไดวาจําเลยเปนเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
ซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียงที่มีสารหรือวัตถุชนิดเดียวกันกับที่เปนสารมลพิษที่กอใหเกิดความเสียหาย
แกตน ใหถือวาจําเลยเปนผูกอใหเกิดความเสียหายนั้น เวนเสียแตวาจําเลยจะสามารถพิสูจนใหศาล
เปนเปนอยางอื่น
(2) กําหนดใหราชการมีอํานาจสั่งในกรณีที่มีความชัดเจนตั้งแตตนวา (เชน กรณีสถานที่
เก็บหรือฝงกลบวัตถุ/ของเสียอันตรายรั่วซึมลงระบบน้ําใตดิน) ใหผูที่เปนตนเหตุของการปนเปอน
ขจัดมลพิษ ตามวิธีการและมาตรฐานที่กํ าหนดเสี ยภายในเวลาทีกําหนด หากไมดําเนินการ ทาง
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ราชการสามารถเขาดําเนินการแทนตามวิธีการและมาตรฐานดังกลาว แลวเรียกคาเสียหายไดตามที่
ใชจายไปจริงโดยไมตองพิสูจนเรื่องจํานวนคาใชจายในการขจัดมลพิษอีก แตตองพิสูจนในทางคดี
แตเพียงวาผูนั้นเปนตนเหตุจริง
(3) บัญญัตินิยามกฎหมายเกี่ยวกับความเสียหายทางสิ่งแวดลอมใหชัดเจนในประเด็น
ดังตอไปนี้
(3.1) คาขจัดมลพิษรวมถึงคาตรวจสอบและเยียวยาสภาพแวดลอมระยะยาวดวย
หรือไม
(3.2) หลักและวิธีคิดคาเสื่อคาหรือเสื่อมราคาของทรัพยากรธรรมชาติที่ไมอาจคิดหา
ราคาตลาดได อยางเชนการปนเปอนทําใหปลาชนิดหนึ่งสูญพันธุ
(3.3) หลักการกําหนดคาเสียหายจากพฤติการณความรายแรงของการกระทําของ
จําเลยดวย (punitive damage) นอกเหนือจากพิจารณาตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตอโจทก
(3.3) ควรขยายระยะเวลาที่ศาลสามารถสงวนสิทธิในการแกไขคําพิพากษาในสวน
ของคาเสียหายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 44 วรรคสอง ใหผูไดรับความเสียหาย
จากมลพิษมีโอกาสไดรับการชดใชไดมากขึ้น หากผลเสียหายจากมลพิษมาปรากฏขึ้นหลังจากพน
สองปไปแลว
(4) ปรั บ แก ก ฎหมายสิ่ ง แวดล อ มให นํ า แนวทางในทํ า นองเดี ยวกั น กั บ การคุ ม ครอง
ประชาชนในฐานะผูบริโภค มาใชในการคุมครองชาวบานที่อยูอาศัยใกลแหงมลพิษ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
2.3 ปรั บปรุ ง กฎหมายในส วนที่ 4 เรื่ อ งการทํ ารายงานการวิ เคราะห ผลกระทบ
สิ่ ง แวดล อ มในพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ .ศ.2535
โดยเฉพาะในกรณีที่โครงการ หรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
และต อ งได รั บ อนุ ญ าตจากทางราชการก อ นเริ่ ม การก อ สร า งหรื อ ดํ า เนิ น การ ซึ่ ง ได กํ า หนดให
เจาหนาที่ที่มีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาต สําหรับโครงการหรือกิจการไวกอน
จนกวาจะทราบผลการจัดทํารายงานดั งกลาว แตหากไม ปฏิบัติตามเจาหน าที่ก็ไมมีความรับผิ ด
(มาตรา 48 และมาตรา 46 )
ใหแกไขเพิ่มเติมเปน ดังนี้
“ มาตรา ... (ในหมวดวาดวย EIA) หากโครงการใดมีการดําเนินการกอสรางหรืออนุมัติ
โครงการไปกอนที่จะมีการใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การ
อนุมัตินั้นยอมเปนโมฆะและหามมิใหมีการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติโครงการนั้นไดอีก ไมวาใน
กรณีใด ๆ
มาตรา.... (ในหมวดบทกําหนดโทษ)
ผูที่ฝาฝนกฎหมายว าดว ยการจัดทํ ารายงานการวิเ คราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอ มตาม
มาตรา ... ด วยการดํ าเนินการกอสรางสรางอาคารหรื อโรงเรื อนใด ๆ ที่เกี่ยวของกับกิ จการหรื อ
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ดําเนินโครงการที่ตองมีการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมโดยที่รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมยังไมไดรับความเห็นชอบ ตองระวางโทษ ...............
เจาหนาที่ผูใหอนุญาตใหดําเนินกิจการหรืออนุมัติโครงการ หรือปลอยใหมีการกอสราง
อาคารหรือโรงเรือนใด ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการหรือโครงการที่ตองมีการวิเคราะห ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม ตองระวาโทษ ...........”
และเพิ่มเติมกระบวนการการมีสวนรวม โดยเพิ่มเนื้อหาในมาตรา 47 เปนดังนี้
“มาตรา 47 ในกรณี ที่โ ครงการหรื อ กิ จ การซึ่ ง ต อ งจั ด ทํ า รายงาน การวิ เ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม มาตรา 46 เปนโครงการหรือกิจการ ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
โครงการรวมกับเอกชน ซึ่งตองเสนอ ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของ
ทางราชการ ให ส ว นราชการหรื อ รั ฐวิ ส าหกิ จ ซึ่ ง เป นผู รับผิ ด ชอบโครงการหรื อ กิ จ การนั้ นจั ด ทํ า
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งดําเนินกระบวนการมีสวนรวมกับประชาชน
ที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ ตั้งแตในระยะทําการศึกษาความ เหมาะสมของโครงการเสนอ
ตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อเสนอ ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ในการพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ สิ่งแวดลอมที่เสนอ
ตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอใหบุคคลหรือสถาบั นใด ซึ่ง เปนผูชํานาญการหรือ เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทําการศึกษาหรือ ดําเนินกระบวนการมีสวนรวมกับ
ประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการและเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาดวยก็ไดและเพิ่มเติมเนื้อหาใหประชาชนมีสิทธิฟองคดีเองไดตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
มาตรา 69 ไดบัญญัติรับรองสิทธิไว เปนดังนี้
“มาตรา ... ในกรณีที่พบวามีบุคคลใดก็ตามฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จนกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติหรื อคุณภาพ
สิ่ ง แวดล อ มอย า งร า ยแรง ให ถื อ ว า ประชาชนผู อ ยู อ าศั ย ในระบบนิ เ วศที่ ไ ด รั บ ผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมดังกลาว เปนผูมีอํานาจฟองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒” i
2.4 ปรับปรุงในหมวด 2 เรื่องกองทุนสิ่งแวดลอมในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่ง แวดลอม พ.ศ.2535 โดยเพิ่ มเติมที่มาของรายได และการใชจายเงินกองทุ นดังกลาว
ดังตอไปนี้
“หมวด 2 กองทุนสิ่งแวดลอม
มาตรา 22 ให จั ด ตั้ ง กองทุ น ขึ้ น กองทุ น หนึ่ ง เรี ย กว า “กองทุ น สิ่ ง แวดล อ ม” ใน
กระทรวงการคลังประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้
(1) เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
(2) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิต ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕
(3) เงินคาบริการและคาปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
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(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราวๆ
(5) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
(6) เงินจากดอกผลและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้
(6/1) เงินที่ไดจากคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ ซึ่งเก็บจากผูผลิตและนําเขาผลิตภัณฑ
ที่จะกอใหเกิดมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้
(6/2) เงิ น ที่ ไ ด จ ากการวางมั ด จํ า คื น เงิ น ผลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่ ง เก็ บ จากผู บ ริ โ ภคซึ่ ง ซื้ อ
ผลิตภัณฑที่กําหนดใหวางมัดจําคืนเงินผลิตภัณฑ
(6/3) เงิ นที่ ได จากคาธรรมเนี ยมบรรจุ ภัณฑ ซึ่ ง เก็ บจากผู ผ ลิ ต และนํ าเข าบรรจุ
ภัณฑที่จะกอใหเกิดมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้
(6/4) เงินที่ไดจากการหักเงิ นประกั นความเสียหาย ซึ่ งหักจากเงินประกั นความ
เสียหายที่ผูประกอบกิจการไดวางไว ทั้งนี้ ตามสัดสวนความเสียหายอันกระทบตอสิ่งแวดลอม
(6/5) เงิ นที่ได จากการเก็บคาปลอยมลพิ ษและคาการจัดการมลพิษ ซึ่งเก็ บจาก
โรงงานอุตสาหกรรม จําพวกที่กําหนดในพระราชบัญญัติวาดวยโรงงาน
(6/6) เงินที่ไดจากการเก็บภาษีสารเคมีจากผูผลิตและผูนําเขาตามพระราชบัญญัติ
..........
(7) เงินอื่นๆ ที่ไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุนนี้
ให ก รมบั ญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลั ง เก็ บ รั ก ษาเงิ น และทรั พ ย สิ น ของกองทุ น
สิ่งแวดลอม และดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 23 เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
(1) ให สว นราชการหรือ ราชการสว นทอ งถิ่ นสําหรั บการลงทุนและดําเนินงานระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
และเครื่องใชที่จําเปนสําหรับการดําเนินงาน และบํารุงรักษาระบบดังกลาวดวย
(2) ใหราชการสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกูยืม เพื่อจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสียหรือ
น้ําเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณอื่นใด สําหรับใชเฉพาะในกิจการของราชการสวนทองถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจนั้น
(3) ใหเอกชนกูยืมในกรณีที่บุคคลนั้น มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดใหมีระบบบําบัด
อากาศเสีย หรือน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณอื่นใด เพื่อการควบคุมบําบัดหรือขจัดมลพิษ
ที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดําเนินกิจการของตนเองหรือบุคคลนั้นเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
กิจการเปนผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้
(4) เปนเงินชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล อ มตามที่ ค ณะกรรมการกองทุ นเห็ น สมควรและโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
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(4/1) เปนคาใชจายในการรับซื้อคืนซากผลิตภัณฑที่หมดอายุการใชงานและการจัดการ
ซากผลิตภัณฑดังกลาวใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
(4/2) เปนเงินที่นําไปใชแกไขและฟนฟูปญหาการปนเปอนสารเคมีในสิ่งแวดลอม
(4/3) เปนเงินสนับสนุนเทคโนโลยีที่สะอาด
(5) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
มาตรา 24 ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี แ ละสิ่ งแวดล อ มเป นประธานกรรมการ ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมการ
ปกครอง อธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรม
ทรั พ ยากรน้ํ า บาดาล อธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง อธิ บ ดี ก รมส ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล อ ม เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาตางๆ โดยใหมีสัดสวนของภาครัฐเปน 1 ใน 3 ของผูทรงคุณวุฒิและภาค
ประชาสังคม ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแ ตงตั้งเปนกรรมการ และอธิบดี กรมควบคุ ม
มลพิษเปนกรรมการและเลขานุการ
2.5 การสรางกลไกทางกฎหมายขึ้นมาใหม เชนการบังคับใหมีการประกันความรับผิด
ดานสิ่งแวดลอมตามแนวทางในทํานองที่เคยมีผูศึกษาไวบางแลวในกรณี แหลงกําเนิดมลพิษที่เปน
โรงงาน โดยนํามาขยายใชกับกิจการที่มีความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอมทุกประเภท ไมจํา กัดเพียงที่เปน
โรงงานเทานั้น แตมาตรการนี้ จะนํามาใชไดตอเมื่อไดมีการดําเนินการตามมาตรการระยะสั้น-กลาง
สํ า เร็ จ และเป น ระบบโดยต อ งมี ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคงทนแล ว เท า นั้ น
มิ ฉ ะนั้ น จะไม เ กิ ด แรงบั ง คั บตามความเป นจริ ง ให ผู ประกอบการเห็ นความจํ าเป นการการจั ด หา
ประกันความเสี่ยงตอความรับผิดตามกฎหมาย หากกฎหมายไมมีสภาพบังคับอยูจริง
2.6 ศึ กษาความเป นไปได ในการขยายบทบาทการบั ง คั บ ใช กฎหมายสิ่ ง แวดล อ ม
ออกมาสูภาคประชาสังคม ภายใตหลักคิดการฟองคดีเพื่อประโยชนของสวนรวม (public interest
litigation) โดยหารือกับศาลปกครองในแนวทางการขยายอํานาจฟองคดีในเรื่องของสวนรวมใหแก
ประชาชนที่พบเห็นขาราชการไมทําตามกฎหมายจนกอใหเกิดความเสียหายแกสวนรวม (civil
enforcement) ใหสามารถฟองบังคับใหหนวยงานจัดการใหมีการดํา เนินการตามกฎหมายใหถูกตอง
เสี ย พร อ มทั้ ง พั ฒ นากลไกทางกฎหมายเพื่ อ สนั บสนุ น หรื อ ให รางวั ล แก ผู ฟ อ งคดี เ พื่ อ ประโยชน
สาธารณะไดสําเร็จ ตามแนวทางกฎหมาย Equal Access to Justice Act ของสหรัฐอเมริกา
7.4.5 สรุปแนวทางการแกปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและน้ําใตดินกับกฎหมาย
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย
ประเทศไทยมีกฎหมายที่สามารถปองกันปญหาการปนเปอนไดคื อพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 ที่ ค วบคุ ม การออกและต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให เ ฉพาะกิ จ การที่ ไ ด ม าตรฐาน และ
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พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ที่สามารถกลั่นกรองกิจการหรือ
การดําเนินกิจการในลักษณะที่น าอันตรายอยางมากออกไป หลักการและแนวทางในการทําใหกฎ
มายทั้งสองฉบับหลักนี้ใชไดผลดี ไดกลาวไวแลวขางตน
การกําหนดมาตรการทางดา นเศรษฐศาสตรเพื่อเปนกลไกเสริม สวนใหญแลว ยังคงตองมี
การกําหนดเปนกฎหมายเพื่อสรางและรองรับกลไกทางเศรษฐศาสตรเหลานั้น นอกจากนี้ กลไกทาง
เศรษฐศาสตรอยางการประกันความรับผิด ตองอาศัยแรงบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพงใหเกิดขึ้นจริงเสียกอนที่ผูประกอบการจะเห็นความจําเปนในการหาหลักประกันความรับผิด
เผื่อเอาไว
ประเด็ น สํ า คั ญ อยู ที่ ส ภาพป ญ หาจากกรณี ศึ ก ษามั ก ปรากฏว า ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
ประชาชนได รั บ ผลกระทบจากการปนเป อ นโดยในบริ เ วณใกล เ คี ย งมี ก ารประกอบกิ จ การ
อุตสาหกรรมอยู หรือมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู และมีสิ่งบงชี้บางประการที่ทําใหนาเชื่อวาโรงงาน
เหลานั้น หรือนิคมอุตสาหกรรมแหงนั้นเปนตนเหตุของปญหา แตเมื่อมีการตรวจสอบกลับไมปรากฏ
ชัดเจนเพียงพอที่จะใชเปนพยานหลักฐานไดวาแหลงกําเนิดมลพิษรายใดกันแนที่ตองรับผิดชอบใน
การขจัดมลพิษและชดใชความเสียหาย ความนาเชื่อวาโรงงานแหงใดเปนตนเหตุนั้นไมเพียงพอตอ
การดํ าเนินมาตรการลงโทษหรื อให ชดใช ตามกฎหมาย หรือ การเชื่ อว านิค มอุ ตสาหกรรมใดเป น
ตนเหตุของปญหา ก็ไมสามารถนํามาใชเรียกรองใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่งรับผิดชอบตาม
กฎหมายได เวนแตวาจะมีผูใดทดลองฟองนิคมอุตสาหกรรมทั้งนิคมเปนจําเลย
หากสามารถทําใหผูประกอบการเกิดความกลัววาจะตองจายคาเสียหายเปนเงินจํานวนมาก
แลวกลไกการประกันความรับผิดยอมจะพัฒนาตามมา ผูประกอบการเองยอมเห็นความจําเปนใน
การตรวจสภาพของดินและน้ําใตดินไวเพื่อยืนยันสภาพที่เปนอยูของแวดลอมใกลเคียงกอนมีการ
ประกอบกิจการ ดังนั้น กอนที่จะมีการนําเอามาตรการประกันความรับผิดมาใช ตองทําใหกลไกการ
ดําเนินคดีเพื่อสรางความรับผิดทางแพงมีประสิทธิภาพเสียกอนดวยการแกปญหาการพิสูจนยืนยัน
ตนเหตุ ของการปนเป อนใหไ ดเ สียกอ น การแกไขทําได สองทาง คื อ พัฒนาระบบงานการพิ สูจน
ยืนยันทางมลพิษและสิ่งแวดลอม (environmental forensics) และ การกําหนดขอสันนิษฐาน
เบื้องตนพรอมทั้งการผลักภาระการพิสูจน ทั้งสองทางนี้ ตองอาศัยการแกไขปรับปรุงกฎหมาย โดย
นาที่จะเริ่มจากการเพิ่มมาตราหนึ่งเขาไปในหมวดวาดวยความรับผิดทางแพงของพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 วาหากปรากฏวาแหลงกําเนิดมลพิษรายใดใน
ระบบนิเวศนปลอยสารชนิดที่ปนเปอนออกมาจากกระบวนการผลิต ใหสันนิษฐานไวก อนวาเปน
ตนเหตุของการปนเปอ น เวนแตจะพิสูจนหัก ลางได โดยในระหว างนี้ ควรมีก ารกํ าหนดให มีการ
พัฒนาหนวยราชการหนวยใดหนวยหนึ่ง ซึ่งอาจเปนกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเสริมสรางความพรอม
ในการทํ า หน า ที่ พิ สู จ น ยื น ยั น ทางมลพิ ษ และสิ่ ง แวดล อ มให ส ามารถนํ า ผลไปใช เ พื่ อ การพิ สู จ น
พยานหลักฐานในศาลได
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7.5 ขอเสนอแนะดานสิ่งแวดลอม
มาตรการในการแก ปญ หานี้ อ าจจะแยกย อ ยได เ ป น สองส ว นใหญ ๆ คื อ การฟ นฟู ส ว นที่
ปนเปอนไปแลว (Site cleanup) กับการปองกันไมใหมีการปนเปอนเกิดขึ้นอีก (Contamination
prevention)
7.5.1 การฟนฟูสวนที่ปนเปอนไปแลว (Site cleanup)
ประกอบไปดวย 3 สวน ไดแก 1) การหาจุดที่ควรจะตองฟนฟูกอน (prioritization) 2) การ
ฟนฟู (remediation) และ 3) การหาผูรับผิดชอบมาทําการโดยใชหลักทางการพิสูจนหลักฐานทาง
สิ่งแวดลอม (Environmental Forensics) โดยควรมีองคกรหลักมาทําหนาที่ขับเคลื่อนใหขั้นตอน
ตางๆนี้ไดเดินหนาไปและองคกรหลักนี้ไมควรมีหนาที่ทั้งผูบังคับใชกฎหมายและการสงเสริมการ
ประกอบกิจการที่อาจจะทําใหเกิดดินปนเปอน
1) การหาพื้นที่ที่ควรจะตองฟนฟูกอน (prioritization) โดยหลักการตองใชแนวทางของ
การประเมินความเสี่ยงกลาวคือแหลงที่ปนเปอนตองมีความเปนอันตรายสูงหรือปนเปอนมากและ
อาจจะทําใหมีความเสี่ยงอยางรายแรงตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งมีชีวิตใกลเคียงไดหากไมทําการฟนฟู
ในทางปฏิบัติอาจจะเริ่มจากการสํารวจพื้นที่ที่เปนกิจกรรมกลุมเสี่ยงกอนเชน เหมืองแรเกา โรงงาน
ทําปโตรเคมี หลุมฝงกลบเกา หรือกิจกรรมตางๆที่มีการใช กักเก็บ สรางหรือผลิตสารพิษจํานวน
มากทั้งที่ยังอยูในชวงการทํางานหรือที่เลิกกิจการไปแลว จากนั้นตองมาพิจารณาที่ตั้งวาอยูใกลกับ
แหลงทรัพยากรสําคัญ เชนแหลงน้ํา หรือที่อยูอาศัยของประชากรที่เปนกลุมเสี่ยงมากนอยเทาใด
โดยอาจจะมีการทําเปนระบบใหคะแนนได
2) การฟ น ฟู (remediation) คื อ การเข า ไปดํ า เนิ น การให คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มกลั บ มา
ใกลเคียงกับของเดิมหรือใหเปนไปตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับไดโดยการใชกระบวนการตางๆ
ทางวิศวกรรม เชนกระบวนการทางชีวภาพ (Bioremediation) ที่ใชจุลชีพไปทําการยอยสลายมลพิษ
หรือการปลูกตนไมเพื่อการสกัดโลหะหนักออกจากดิน กระบวนการทางเคมี เชนการใชการดูดซับ
บนถานกัมมันตเพื่อการกําจัดสาร TCE กระบวนการทางความรอน เชนการเผาดินปนเปอนน้ํามัน
เปนตน เหลานี้จําเปนตองมีการพิจารณาปจจัยหลายๆ อยางเชนชนิดของสารปนเปอน ปริมาณหรือ
ความเขมขนของการปนเปอน ขนาดของการปนเป อน สภาพพื้นที่ สภาพอากาศ เปนตน ทั้งนี้ก็
เพื่อใหการเลือกเทคโนโลยีนั้นเหมาะสมกับราคา ประสิทธิภาพที่ตองการและเวลาที่ตองใชในการ
ฟนฟูดวย ในตางประเทศมีการทําเปนศู นยกลางใหคําแนะนําในการเลือกเทคโนโลยีเพื่อการฟนฟูที่
เหมาะสมไวดวย
3) การหาผู รั บ ผิ ด ชอบโดยอาศั ย กระบวนการพิ สู จ น ห ลั ก ฐานทางสิ่ ง แวดล อ ม
(Environmental Forensics) คือกระบวนการรวบรวมหลักฐานและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ
เพื่อใชในการบงชี้ถึง การปนเปอนตอสิ่งแวดลอมวามีอยูจริงหรือไม ใครคือผูกระทําการและขนาด
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ของความรับผิดชอบของผูกระทําการนั้นๆ ถามีหลายคนใครจะรับคนละเทาใด และการพิสูจนทราบ
วาการปนเปอนเกิดเมื่อใดและเกิดขึ้นอยางไร
ในการปฏิบัติงานจริงภาคสนามของ Environmental Forensics นั้นโดยมากมักทําในกรณี
ของการแบ ง ความรั บ ผิ ด ชอบทางมู ล ค า ในการฟ น ฟู พื้ น ที่ ป นเป อ น (Cost allocation at
contaminated sites) การตรวจสอบพื้นที่กอนที่จะมีการซื้อขายหรือเปลี่ ยนมือของเจาของ (Site
investigation for property transfer) การตรวจสอบวาประกันภัยจะตองรับผิดชอบหรือไม
(Insurance litigation) และการพิสูจนหากมีการฟองรองในเรื่องของการปลอยสารเคมีปนเปอนที่ทํา
ให บุค คลหรื อ สิ่ ง แวดล อ มต อ งมี ค วามเสี่ ย ง (Toxic tort) ในกรณี ของการพิ สู จ น ห ลั ก ฐานทาง
สิ่งแวดลอมนี้เปนที่นาสนใจวาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําหรือมีการตรวจสอบโดยคณะบุคคลที่เปน
กลางและมีความนาเชื่อถือไดทางวิทยาศาสตร เนื่องจากผลไดผลเสียจากการพิสูจนหลักฐานเหลานี้
มีมูลคาเปนตัวเงินที่สูงมากและผลเหลานี้ยังอาจจะตองมีการอางหรือใชโดยศาลเพื่อการตัดสินคดีอีก
ดวย จึงไมควรจะมีการพิสูจนโดยผูมีสวนไดสวนเสียหรือ หองปฏิบัติการเอกชนเทานั้น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจึงมีการใชหนวยงานกลางที่เรียกกัน วา National Enforcement Investigation Center
(NEIC) ซึ่งสังกัดอยูใน U.S. EPA (ภาพที่ 7.1)

ภาพที่ 7.1 National Enforcement Investigation Center (NEIC)
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NEIC เปนสวนหนึ่งของ Office of Enforcement and Compliance Assurance ที่อยูภายใต
การดูแลของผูชวยผูอํานวยการของ US EPA มีหนาที่หลักๆ คือ การดูแลใหการบังคับใชกฎหมาย
เปนไปอยางถูกตองเปนระบบ นอกจากนี้ยังมีการอบรมใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นอีกดวย NEIC เปน
หนวยงานสนับสนุนและเปนหนวยงานของรัฐทางการตรวจพิสูจนดานสิ่งแวดลอมเพียงหนวยงาน
เดียวที่ไดรับมาตรฐานหองปฏิบัติการ 17025 ทําหนาที่ สนับสนุนทั้งสายงานคดีอาญาและแพงที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม โดย NEIC มีองคประกอบที่สําคัญคือ
1) ฝายบริหาร (Administration) ทําหนาที่บริหารงานเอกสาร บุคลากร อบรม และกิจกรรม
อํานวยการอื่นๆ
2) ฝายงานสนาม (Field Science) ทําหนาที่ในการประเมินสถานประกอบการแบบเต็ม
รูปแบบ เชน การติดตามการใชสารเคมีในการผลิต ทําการระบุชนิดและปริมาณของของเสีย ของทิ้ง
และผลิตภัณฑตางๆ ที่ออกมา และดูวามีการจัดการของเสียอยางไร รวมถึงการวิเคราะหพื้นที่ที่มี
การปนเปอนและเก็บตัวอยางมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
3) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ทําหนาที่รวบรวมขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวกับพื้นที่ ประวัติโรงงาน ลักษณะการผลิต ขอมูลทางดาน Forensics ดานสารเคมี นอกจากนี้
ยังมีหนาที่ ทําการผลิตผังที่แสดงความเชื่อมโยงของกลุมผูกระทําผิดตางๆ เพื่อประมวลเปนเอกสาร
ที่จะสามารถใชในการฟองรองคดีตอไป
4) ฝายหองปฏิบัติการ (Lab Science) มีหนาที่ทําการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีวิเคราะหแบบ
ใหม ๆ ที่ จํ า เป น และเป น ที่ ย อมรั บ เพื่ อ ใช ใ นคดี มี ห น า ที่ ดู แ ลและใช เ ครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห ที่ มี ค วาม
สลับซับซอนและมีราคาแพง และมีหนาที่วิเคราะหขอมูลเก็บจากภาคสนาม
สําหรับในประเทศไทย มีหนวยงานที่ดําเนินการในสวนที่ 2) – 4) ซึ่งจะอยูในกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม อยางไรก็ดี การเปรียบเทียบ
คุณภาพการวิเคราะห และศักยภาพในการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะหในสวนที่ 4 ของทุกหนวยงาน
ยังไมปรากฏชัด นอกจากนี้ความสามารถในการประมวลผลของการวิเคราะหเพื่อใชฟองคดีก็ยังไม
เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปสําหรับทุกหนวยงาน
7.5.2 การปองกันไมใหมีการปนเปอนเกิดขึ้นอีก (Contamination prevention)
ประกอบไปดวยการเฝาระวัง (monitoring) ตามมาตรฐานที่ควรจะมีทั้งสําหรับดินและน้ําใต
ดิน ดังนี้
1) การเฝาระวัง (monitoring) คือการเก็บตัวอยางของสิ่งแวดลอมแบบตางๆไมวาจะเปน
ดิน น้ําผิวดิน น้ําใตดิน อากาศ กาซตางๆ จากพื้นที่รอบๆหรือในบริเวณสถานประกอบการเองมาทํา
การวิเคราะหตรวจสอบเปนระยะวามี การเกินคามาตรฐานหรื อไม หรือ มีแนวโน มที่จะเกิ นหรื อไม
ทั้งนี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการเก็บตัวอยางตางๆกอนการดําเนินการดวยเพื่อเปนการใหทราบถึง
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มที่ ไ ม ไ ด มีผ ลกระทบจากการดํ าเนิ นการเข ามาเกี่ ยวข อ ง การเฝ า ระวั ง เป น
มาตรการที่ดีมากและควรใชเพื่อปองกันปญหากอนที่มันจะเริ่มพัฒนาเปนเรื่องที่ใหญโตยากแกการ
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แกไขตอไป สวนใหญมักจะมีการตรวจสอบคาของน้ําทิ้งจากโรงงาน กาซเสียจากโรงงาน อากาศ
รอบๆ สถานประกอบการ น้ําผิวดินและน้ําใตดินโดยรอบสถานประกอบการตางๆ ในกรณีของดิน
ปนเปอนก็ควรจะเนนไปที่น้ําใตดินและดิน ซึ่งตองมีการอางอิงถึงคามาตรฐานดังกลาวของประเทศ
ไทยตอไป
2) มาตรฐานสํ า หรั บ ดิ น และน้ํ า ใต ดิ น และประเด็ น ป ญ หาด า นข อ มู ล การตรวจ
วิเคราะห คามาตรฐานน้ําใตดินและดินในประเทศไทยมีการกําหนดความเขมขนของสารปนเปอน
ตางๆ (ตารางที่ 7.9) โดยจากการทบทวนและวิเคราะหมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน (ออกบังคับใช
เมื่อ พ.ศ. 2543) และมาตรฐานคุณภาพดิน (ออกบังคับใชเมื่อ พ.ศ. 2547) พบวามีตัวชี้วัดและคา
มาตรฐานในกลุมของสารอินทรียระเหยงาย โลหะหนัก ยาฆาแมลง และ อื่นๆ มีความครอบคลุมถึง
38 ตัวแปร สําหรับน้ําใตดิน และ 36 ตัวแปรสําหรับดิน มีขอนาสังเกตวาจํานวนตัวแปรที่มีอยูนี้ยัง
นอยกวาที่มีอยูในคามาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกามากไมวาจะสําหรับของแหลงน้ําดื่มหรือเพื่อ
การบํ าบั ด ดินที่ปนเป อนก็ ตาม โดยเฉพาะในกลุ มตัว แปรพวก PAHs (Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons) กลุมของ Phenol และโลหะหนักอื่นๆ
อยางไรก็ดี 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 เชน ภายในหรื อรอบๆ
นิคมหรื อโรงงานอุ ตสาหกรรม ตลอดจนในบริเ วณพื้นที่ที่ประชาชนมีการพึ่งพิ งน้ําใตดินเพื่อการ
บริโภคอยางมาก ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากความนาเชื่อถือของขอมูลเอง และความกลัวตอความตื่น
ตระหนกของประชาชนและอุตสาหกรรมในพื้นที่ดวย การปนเปอนดินและน้ําใตดินจากสารปนเปอน
ตางๆ ตามมาตรฐานที่เรามีอยูนี้อาจจะสื่อและหมายความถึงความจําเปนในการบําบัดมลสารตางๆ
ในทันทีเพื่อฟนฟูสภาพใหแหลงทรัพยากรนั้นๆมีความพรอมที่จะกลับมาใชงานไดใหมอีกครั้ง
เทคนิคการวัดคาตางๆ ตามมาตรฐานดินและน้ําใตดินดังกลาวมานี้ จําเปนตองใชเครื่องมือ
วิเคราะหที่สลับซับซอน เชน เครื่องโครมาโตรกราฟ (chromatography) ที่มีตัววัดแบบตางๆ หรือ
เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรสโกป (atomic absorption spectroscopy) เปนตน รวมทั้ง
ยังตองการความรูความชํานาญของผูวิเคราะหเปนอยางมากทั้งในเรื่องของการดูแลเครื่องมือและ
การเลื อ กวิ ธี ก ารที่ ถูก ต อ งเพื่ อการวิ เ คราะห นอกจากนี้ ยัง มี ค าใชจายที่ เ กี่ ยวกั บการบํารุ ง รั ก ษา
เครื่องมือ คาเก็บและเก็บรักษา ตลอดจนการเตรียมตัวอยางกอนนําไปวิเคราะหที่ราคาไมถูกนัก
ปจจัยที่เกี่ยวกับเทคนิคและคาใชจายที่กลาวมานี้ อาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่หนวยงานของรัฐบาลยังคง
ไมสามารถทําการวิเคราะหเพื่อสรุปผลความสะอาดของดินและน้ําใตดินออกมาสูสาธารณชนไดอยาง
เปนระบบ ทางออกในเรื่องนี้อาจจะตองพิจารณาการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังในเรื่อ งของการ
ตรวจวัดและการใหหองปฏิบัติการเอกชนและมหาวิทยาลัยตางๆ ที่มีความพรอมเขามามีสวนรวมใน
การวิเคราะหดวยอยางจริงจัง
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โดยสรุป ประเทศไทยเองมีมาตรฐานแลวในเรื่องคุณภาพของดินและน้ําใตดิน สิ่งที่อาจจะ
เปนปญหาอยูในตอนนี้คือการวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหตัวแปรตางๆ ของดินและน้ําใต
ดินออกมาสูสาธารณะ เพื่อการประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมสําหรับการตัดสินใจอยางถูกตองตอไป
ตารางที่ 7.9 มาตรฐานคุณภาพดินและน้ําใตดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
สารปนเปอน
กลุมสารอินทรียระเหยงาย (VOCs)
1. Benzene
2. Carbon Tetrachloride
3. 1,2-dichloroethane
4. 1,1-dichloroethylene
5.Cis-1,2-dichloroethylene
6. Trans-1,2-dichloroethylene
7. Dichloromethane
8. Ethylbenzene
9. Styrene
10. Tetrachloroethylene
11. Toluene
12. Trichloroethylene
13. 1,1,1-Trichloroethane
14. 1,1,2-Trichloroethane
15. Total Xylene
โลหะหนัก
1. Arsenic
2. Cadmium and compounds
3. Hexavalent Chromium
4. Lead
5. Manganese and compounds
6. Mercury and compounds
7. Nickel (soluble salts)
8. Selenium
9. Copper
10. Zinc

มาตรฐานน้ําใตดิน

มาตรฐานคุณภาพดิน (mg/kg)

5 ug/L
5 ug/L
5 ug/L
7 ug/L
70 ug/L
100 ug/L
5 ug/L
700 ug/L
100 ug/L
5 ug/L
1,000 ug/L
5 ug/L
200 ug/L
5 ug/L
10,000 5 ug/L

6.5
2.5
3.5
0.5
43
63
89
230
1,700
57
520
28
630
8.4
210

0.01 mg/L
0.003 mg/L
0.05 mg/L
0.01 mg/L
0.5 mg/L
0.001 mg/L
0.02 mg/L
0.01 mg/L
1.0 mg/L
5.0 mg/L

3.9
37
300
400
1,800
23
1,600
390
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สารปนเปอน
Pesticides
1. Atrazine
2. Chlordane
3. 2,4-D
4. DDT
5. Dieldrin
6. Heptachor
7. Heptachlor epoxide
8.Lindane
9. Pentachlorophenol
สารพิษอื่นๆ
1. Benzo(a)pyrene
2. Cyanide and compounds
3. PCBs
4. Vinyl chloride

มาตรฐานน้ําใตดิน

มาตรฐานคุณภาพดิน (mg/kg)

3.0 ug/L
0.2 ug/L
30 ug/L
2.0 ug/L
0.2 ug/L
0.4 ug/L
0.2 ug/L
0.2 ug/L
1 ug/L

22
16
690
17
0.3
1.1
0.5
4.4
30

0.2 ug/L
200 ug/L
0.5 ug/L
2 ug/L

0.6
11
2.2
1.5

7.5.3 กระบวนการพิสูจนความเสียหาย
ในป ค.ศ.1980 รัฐสภาสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายสําคัญที่เปนตัวขับดันใหเกิดการบํา บัด
และฟนฟูพื้นที่ปนเปอนทั่วประเทศที่เรียกกันวา Superfund Program กฎหมายนี้มีชื่อเรียกเปน
ทางการวา Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liabilities Act
(CERCLA) ในเชิงการปฏิบัติการเพื่อการจัดการพื้นที่ปนเปอนของเสียอันตราย CERCLA จะใช
แนวทางที่ประกอบไปดวย 9 ขั้นตอน (ภาพที่ 7.2) ดังนี้
1. การพบและแจงเตือน (Discovery and Notification) คือการที่ผูรับผิดชอบตองแจงการ
พบเหตุปนเปอนเขาไปที่หนวยงานที่รับผิดชอบเชน U.S. EPA หรือหนวยงานดานสิ่งแวดลอมของ
รัฐ โดยทันที
2. การประเมินขั้นตน (Preliminary Assessment) เปนขั้นตอนของการประเมินวาจะตองทํา
การเคลื่อนยายสารปนเปอนออกมาหรือจะตองทําการฟนฟูหรือตองทําทั้งคู การประเมินจะเกี่ยวกับ
การใชขอมูลในเรื่องของขอกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน การดําเนินงานของกิจกรรมนั้นๆ แผนที่
ชุมชนและแผนที่ทางภูมิศาสตร ตลอดจนภาพถายทางอากาศตางๆ
3. การเคลื่อนยาย (Removal Action) เมื่อพบวามีความจําเปนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิด
ไดอยางฉับพลันตอชีวิตสุขภาพมนุษยหรือตอสิ่งแวดลอม การเคลื่อนยายมลสารที่เปนพิษตองทํา
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ทันที แตกิจกรรมการเคลื่อนยายต องไมใชเงินเกินสองลานเหรียญหรือไมยาวนานไปกวาระยะเวลา
สิบสองเดือน
4. การประเมินวาเปน NPL หรือไม (National Priority List-NPL Determination) ถาพื้นที่
ปนเปอนไมอยูใน NPL (พื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่สําคัญหรือมีอันตรายสูง ) จะใชเงินจาก Superfund
เพื่อทําการเคลื่อนยายไดเทานั้นแตไมใชเพื่อทําการฟนฟู พื้นที่ที่จะอยูใน NPL ไดจะตองเปนจุดที่
เสี่ยงตอการรั่วไหลไปสูประชาชนหรือกลุมเสี่ยงตางๆไดงาย
5. การตรวจสอบเพื่อการฟนฟู (Remedial Investigation) เมื่อลงความเห็นวาตองฟนฟู การ
ทําการตรวจสอบหรือการประเมินพื้นที่ก็คือขั้นตอนแรกที่ตองทําเพื่อประมาณการขนาดลักษณะ
ของการปนเปอน
6. การประเมินความเปนไปได (Feasibility Study) ขั้นตอนนี้ตองทําคูขนานกันไปกับการ
ตรวจสอบเพื่อฟนฟู โดยการประเมินความเปนไปไดจะทําเพื่อดูวานอกเหนือไปจากการฟนฟูในพื้นที่
นั้น เราจะทํ าการอื่นๆ เชนการขุด และขนสงไปบําบัดนอกพื้ นที่ แทนไดห รือไม โดยการพิจารณา
ทางเลือกอื่นๆ ซึ่งจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่สําคัญ เชน การปองกันมนุษยและสิ่งแวดลอม การ
ปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ ภาพรวมในระยะยาวและระยะสั้นดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การลดปริมาตร ความเปนพิษและการเคลื่อนที่ของสารเคมีปนเปอน ความเปน ไปไดใน
การทําจริง ตนทุนดานราคาและการยอมรับของรัฐบาลและชุมชนทองถิ่น
7. การทําบันทึกการตัดสินใจ (Record of Decision) รัฐบาลกลาง โดย U.S. EPA ลง
ความเห็นในการเลือกวิธีการ มีการเตรี ยมวางแผน และขอความเห็นรวมจากรัฐบาลทองถิ่น ชุมชน
และกลุมผูรับผิดชอบ ทั้งหมดนี้จะมีการลงบันทึกไวเปนหลักฐานทุกระยะ
8. การออกแบบการฟนฟู (Remedial Design) เปนการออกแบบระบบการบําบัดและฟนฟู
พื้นที่ทางวิศวกรรม
9. การฟนฟู (Remedial Action) คือการปฏิบัติจริงภายหลังจากที่ขั้นตอนทั้ง 8 ขอขางตน
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
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ภาพที่ 7.2 ขั้นตอนในการปฏิบัติการตาม CERCLA (U.S. EPA, 1998)
ในขอกําหนดของ CERCLA การประเมินสถานการณการปนเปอนของสารเคมีในดินและน้ํา
ใตดินถูกจัดใหเปนขั้นตอนแรก การวางแผนการบําบัดและฟนฟูพื้นที่ปนเปอนจะดําเนินการเมื่อได
ข อ สรุ ปว า ต อ งทํ าการฟ นฟู แ ล ว อย างไรก็ ดี ก ารประเมิ นสถานการณ ก็ ยัง เป นสิ่ ง จํ าเป นตั้ ง แต ใ น
ชวงแรก เมื่อเราตองทําการเลือกระหวางการเคลื่อนยายมลพิษออกจากพื้นที่ หรือการทําการฟนฟู
เต็มรูปแบบ ผลที่ไดจากการประเมินทุกขั้นตอนจะถูกใชในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการฟนฟูทั้งทาง
เทคนิคและมูลคา ตลอดจนใชในการตรวจติดตามประสิทธิภาพของเทคนิคการฟนฟูทั้งระหวางและ
ภายหลังที่การฟนฟูเสร็จสิ้นแลว
การประเมินสถานการณปนเปอนเปนกระบวนการตรวจสอบอยางเปนระบบเพื่อทําการเก็บ
ขอมูลที่จําเปนในการระบุประเภทและขนาดของการปนเปอนนั้นๆ นอกจากนี้ยังทําเพื่อการประเมิน
การแปรภาพหรื อการเคลื่ อนที่ ของสารเคมี ในสภาพต างๆ ด วย การทํ าการประเมิ นสถานการณ
ปนเปอนจะตองการขอมูลที่เกี่ยวกับ 1) ธรณีวิทยา เชนการจัดเรียงตัวของชั้นดิน หินแบบตางๆ
ประเภทและชั้นความหนาที่เกี่ยวของ 2) อุทกธรณีวิทยา เชนลักษณะและประเภทของชั้นหินอุมน้ํา
ตลอดจนลักษณะทางชลศาสตรตางๆที่สําคัญและเกี่ยวของ 3) ลักษณะของสารเคมีปนเปอนวามี
สมบัติและการกระจายตัวอยางไร (Sharma and Reddy, 2004) ขอมูลที่ไดจากการประเมิน
สถานการณ ก ารปนเป อ นจะถู ก นํ า ไปใช ใ นกิ จ กรรมต า งๆ เช น การอธิ บ ายการเกิ ด ขึ้ น ของการ
ปนเปอนและการเคลื่อนที่ของมลพิษตางๆ ณ จุดนั้นๆ การประเมินความเขมขนของมลพิษในน้ําใต
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ดินและดินกอนที่จะเกิดการปนเปอนขึ้น การประมวลผลกระทบจากการปนเปอ นนั้นๆ การประเมิน
ความเสี่ยงจากการปนเปอนนั้นๆ ตอผูอื่นและตอสิ่งแวดลอม การพยากรณแนวโนมและทิศทางการ
ปนเปอนที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต การออกแบบและดําเนินการบําบัดฟนฟูสภาพดินอยางถูกตอง
เหมาะสม และการออกแบบระบบการตรวจติดตามเพื่อประเมินผลการฟนฟูที่ไดเ ลือกมาใชกับพื้นที่
นั้นๆ
การประเมินสถานการณการปนเปอนอาจจะสามารถแบงไดเปน 4 ประเภทตามขั้นตอนของ
เหตุการณที่มีการปฏิบัติจริงไดแก 1.การประเมินขั้นตน (Preliminary Assessment) 2.การประเมิน
สํารวจขั้นแรก (Exploratory Assessment) 3.การประเมินในรายละเอียด (Detailed Investigation)
และ 4.การประเมินเพิ่มเติม (Supplemental Investigation)
1. การประเมินขั้นตน (Preliminary Assessment) เปนขั้นตอนที่สําคัญมากในการทํา
การประเมินพื้นที่ปนเปอน วิธีการทําประเมินเบื้องตนจะมีการทบทวนและรวบรวมเอกสารและการ
ตรวจสอบพื้นที่จริงๆ การทบทวนรวบรวมเอกสารได แกการรวบรวมเอกสารดังตอไปนี้ เอกสาร
เกี่ยวกับแบบทางวิศวกรรมตางๆ ผังโรงงาน บันทึกการตรวจสอบทางสิ่งแวดลอม รายงานดานปฐพี
กลศาสตร รายงานการสั มภาษณ ค นงาน เอกสารประกอบใบอนุ ญ าตต างๆ รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม แผนที่ทางภูมิศาสตรหรืออุทกธรณีวิทยาหรือธรณีวิทยาของพื้นที่ บันทึกการขุดเจาะน้ํา
ใตดินหรือน้ําบาดาลในพื้นที่ และภาพถายทางอากาศอื่นๆ หลังจากไดมีก ารอานและประมวลขอมูล
ที่ไดจากแหลงตางๆ ดังกลาวมาแลว วิศวกรควรจะไปดูพื้นที่มีปญหาเพื่อทําการบันทึกสิ่งที่พ บเห็น
ไดงาย เชน ถังผุ หรือภาชนะบรรจุที่ถูกทิ้งไวกลางแจง สภาพดินหรือเหลงน้ําผิวดิน วิศวกรควรทํา
การเก็บตัวอยางดินและน้ําดวยโดยกระบวนการเก็บ ติดปาย และรักษาตัวอยางตางๆตองทําตาม
มาตรฐานอยางเครงครัด
2. การประเมินสํารวจขั้นแรก (Exploratory Assessment) ในขั้นนี้ผลของการประเมิน
ขัน้ ตนจะเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและขอบเขตของการประเมินสํารวจขั้นแรก การประเมินสํารวจ
ขั้นแรกมักจะครอบคลุมไปถึงการสุมเจาะสํารวจดินและน้ําใตดินตามจุดที่ เรามีความสงสัยจากขอมูล
ในขั้นแรกเพื่อกําหนดรายละเอียดในการทํางานในขั้นถัดไป จุดมุงหมายของการประเมินสํารวจขั้น
แรก คือ เพื่ อยืนยันสมมติฐานและข อมูล ที่เราไดจากการประเมินขั้ นต น นอกจากนี้ยัง ทําเพื่อ การ
ออกแบบการประเมินในรายละเอียด เชนจะมีการเก็บตัวอยาง ณ จุดใดบาง กี่ตัวอยาง ความลึก
เทาใด จะเก็บที่ความถี่เทาใด และจะวิเคราะหอะไรบาง ซึ่งจะมีผลอยางมากตอการคํานวณราคาของ
การประเมินในรายละเอียดที่ต องทํ าตอ ไป นอกจากนี้ใ นขั้นนี้ก ารประเมิน และจัดทํ าแผนปอ งกั น
บุคลากรในการทํางานไมวาจะเกี่ยวกับการประเมินในรายละเอียดหรือการฟนฟู ก็จะเริ่มขึ้นในชวงนี้
3. การประเมินในรายละเอียด (Detailed Investigation) หนาที่ของการประเมินใน
รายละเอียดก็ คือการสํารวจลักษณะทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่ ตลอดจนสมบั ติ
ลักษณะและการกระจายตั วของมลพิษ ขอมู ลจะตองเพียงพอที่จะทําการประเมินการกระจายตั ว
และการแปรสภาพของมลพิษในอนาคตตอไปดวย ตลอดจนตอ งเพียงพอที่จะใชในการออกแบบ
ระบบบําบัดและฟนฟูสภาพพื้นที่ การประเมิน ในลําดับขั้นนี้อาจจะกินเวลาตั้งแตไมกี่อาทิตยจนถึง
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สองสามปไดแลวแตขนาดของการปนเปอนและสภาพความกันดารของพื้นที่ ขอมูลหลักๆ ที่จะตอง
ไดคือขอมูลดานตางๆ ดังนี้
(1) ขอมูลดานดินและหิน วิธีเก็บขอมูลทางธรณีวิทยาอาจจะทําได โดยการเจาะเก็บตัวอยาง
ชั้นดินและหินในระดับความลึกตางๆ เปนแทงขึ้นมาโดยตรง หรือการใชกรรมวิธีทางธรณีฟสิกส ซึ่ง
จะเปนการใชคลื่นเสียง คลื่นสั่นสะเทือน หรือกระแสไฟฟาในการประเมินลักษณะและความลึกของ
ชั้นหินตางๆ การใชวิธีการตางๆ จะขึ้นกับขนาดของพื้นที่ จุดมุงหมายและราคา การใชกรรมวิธีทาง
ธรณีฟสิกสอาจจะถูกกวาเมื่อพื้นที่ ที่เกี่ยวของมีขนาดใหญ แตการแปลผลขอมูลจะยากกวาและใช
ความชํานาญที่สูงกวามาก
(2) ขอ มูลด านอุ ทกธรณีวิทยา ขอมู ลดานอุทกธรณีวิทยาเป นสิ่ง จําเปนอยางยิ่ งในการ
ประเมินสภาพการไหลของน้ํ าใตดิ นซึ่ งเปนตัว กลางที่ จะทําให เกิ ดการปนเป อนมีก ารกระจายตั ว
ออกไป ขอมูลที่จําเปนไดแกลักษณะทางไฮโดรลิกสของชั้นน้ําเชนคาการซึมผานตลอดจนการอุม
และอัตราการใหน้ําของชั้นหินและทิศทางการไหล วิธีการเก็บขอมูลทางดานอุทกธรณีวิทยานี้อาจจะ
ทําไดโดยการติดตั้งบอสังเกตการณใหม หรือการใชบอที่มีอยูแลวในการทดสอบชั้นหินอุมน้ําที่ความ
ลึกที่เราสนใจ
(3) ขอมูลดานมลพิษและสารเคมี เพื่อหาประเภทและขนาดของการปนเปอน การเก็บขอมูล
ของสารเคมีและสารเคมีที่เกิดจากการสลายตัวในดิน ในน้ําใตดิน และในชองวางในเม็ดดินจึงเปนสิ่ง
ที่จําเปน ตัวอยางของดินและน้ําใตดินจะตองถูกเก็บและตรวจสอบเพื่อหาลักษณะและการกระจายตัว
ทั้งในระนาบนอนและระนาบตั้งจนไดภาพของการปนเปอนที่เปนสามมิติ เครื่องมือที่ใชเก็บตัวอยาง
จะตองถูกทําความสะอาดทุกครั้งเมื่อ ใชเก็บตัวอยางหนึ่งๆ เรียบรอยแลวเพื่อปองกันการปนเปอน
ตั ว อย า งต า งๆ การเก็ บ ตั ว อย า งและการเก็ บ รั ก ษาตั ว อย า งต อ งทํ า ตามขั้ น ตอนในมาตรฐานที่
เกี่ยวของไมวาจะเปนของ US. EPA, ASTM หรือมาตรฐานอื่นๆ กระบวนการประกันคุณภาพของ
ตัวอยางและการบันทึกขอมูลการเก็บของแตละตัวอยางระหวางการจัดสงจนถึงหองปฏิบัติการตอง
ทําอย างเป นระบบ โดยหอ งปฏิบัติก ารตอ งทํ าการวิ เคราะห ตามวิ ธีก ารที่ เป นที่ ยอมรั บและมีก าร
บันทึกผล วิธีวิเคราะหและการประกันคุณภาพการวิเคราะห โดยบุคลากรที่มีใบอนุญาต
(4) การประมวลผล ขอมูลทั้งจากดานธรณี อุทกธรณีและสารเคมี จะถูกนํามาประมวลเขาหา
กันเพื่อประเมินลักษณะและขนาดของการปนเปอน ดังนี้
- ขอ มูลทางธรณี วิทยา เป นขอ มูล การเจาะชั้ นดินตางๆจะมี ก ารระบุถึง ตํา แหน งการเจาะ
วิธีการเจาะและการเก็บตัวอยาง ตลอดจนรายละเอียดของชั้นดินประเภทตางๆ ที่พบ รวมไปถึง
ผลทดสอบตางๆที่จะไดจากหองปฏิบัติการทางธรณีวิทยาอีกดวย ขอมูลตางๆ ขางตนจะถูกใชใน
การแสดงรายละเอียดภาพหนาตัดของชั้นดินประกอบไปกับความลึกตางๆ (ภาพที่ 7.3)
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ภาพที่ 7.3 รายละเอียดหนาตัดชั้นดินตามความลึกตางๆ (NHI, 2007)
- ขอมูลทางอุทกธรณีวิทยา เปนขอมูลของความสามารถในการซึมผานของน้ําในชั้นดินหิน
ตางๆ ที่ไดจากการสํารวจจะถูกนํามาวิเคราะหวาบริเวณใดจะเปนชั้นน้ําแบบใด เชนเปน aquifers,
aquicludes, หรือเปน aquitards จากขอมูลระดับน้ําและความดันเราก็จะทราบวาชั้นน้ํานั้นๆ อยูใต
ความดันหรือไม มากนอยเพียงใด ขอมูลระดับน้ําหรือระดับ potentiometric surface ยังจะถูกนํามา
สรางแผนที่ชั้นความสูงของระดับน้ําเพื่อหาทิศทางการไหลของน้ําใตดิน (ภาพที่ 7.4) ซึ่งจะมีความ
เชื่อมโยงถึงการกระจายของมลพิษตอไป

ภาพที่ 7.4 การไหลของน้ําใตดินตาม potentiometric surface ที่มีคาสูงไปคาต่ํา
(Ohio DNR, 2007
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- ขอมูลทางสารเคมี เปนขอมูลทางสารเคมีในดินและน้ําใตดินจะถูกประเมินเพื่อตรวจสอบ
ความเขมขนของสารเคมีปนเปอนซึ่งจะนําไปสูการตรวจสอบการกระจายของสารเคมี ผลของการ
วิเคราะหทางเคมีจะถูกนําไปสรางแผนที่ความเขมขน (ภาพที่ 7.5) ซึ่งอาจจะมีการแสดงผลไดทั้ง
แบบสองและสามมิ ติ ซึ่ ง หากมี ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล กลุ ม นี้ ร ว มกั บข อ มู ล ทางธรณี วิ ท ยาและอุ ท ก
ธรณีวิทยาแลวมีการใชแบบจําลองที่เหมาะสม เราก็สามารถประเมินลักษณะการเคลื่อนที่ของมลพิษ
และวิธีการจัดการที่ถูกตองเหมาะสมได

ภาพที่ 7.5 แผนที่แสดงความเขมขนของสารเคมีกับชั้นความลึกและระยะทาง
(US. Air Force, 1999)
4. การประเมินเพิ่มเติม (Supplemental Investigation) ในกรณีหากขอมูลจากสาม
ขั้นตอนขั้นตนไมเพียงพอ การประเมินเพิ่มเติมก็อาจจะเกิดขึ้นไดจนกวาขอมูลจะไดครบตามความ
ตองการของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของหนวยงานกําหนด
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