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บทที่ 6
การจัดการดินและน้ําใตดินในตางประเทศ

บทน้ีจัดทําและรวบรวมข้ึนเพื่อศึกษามาตรการทางดานสถาบัน/องคกรของรัฐ กฎหมาย
และเศรษฐศาสตรในประเทศท่ีพัฒนาแลว อันไดแก สหรัฐอเมริกา เยอรมัน และญี่ปุน และนํามาเปน
ขอมูลเปรียบเทียบกับมาตรการตางๆ ท่ีมีอยูในประเทศ เพื่อสงผลใหการนําเสนอทางเลือกของ
มาตรการเพื่อปองกันและฟนฟูความเสียหายจากการปนเปอนดินและนํ้าใตดินของไทยเปนไปอยาง
สมบูรณ

6.1 มาตรการทางดานสถาบันหรือองคกรของรัฐ

6.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
หนวยงานของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีหนาท่ี รับผิดชอบ คือ United States

Environmental Protection Agency (U.S. EPA) ซ่ึงถือเปนองคกรของรัฐท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดใน
ดานการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมของประเทศ เปนหนวยงานของรัฐบาลกลางและมีระดับเทียบเทากับ
ทบวง ตําแหนงของหัวหนาองคกรคือ EPA Administrator ซ่ึงมีหนาท่ีรายงานโดยตรงตอ
ประธานาธิบดี

EPA จัดตั้งข้ึนในป ค.ศ. 1970 โดยการยุบและรวบรวมหนวยงานทางดานสิ่งแวดลอมท่ีมีอยู
เดิมเขามารวมกัน เชน หนวยงานจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร และกระทรวง
สาธารณสุข เปนตน ปจจุบัน EPA มีเจาหนาท่ี 18,000 อัตรา แบงกระจายไปตามสํานักงานใหญใน
กรุง Washington D.C. และสํานักงานสาขา 10 แหงท่ัวประเทศ นอกจากน้ี ยังมีหองปฏิบัติการท่ีมี
ศักยภาพสูงในการตรวจสอบมลพิษมากกวา 12 แหง

หนาท่ีของ EPA ประกอบไปดวยการออกและบังคับใชกฎหมาย การใหความชวยเหลือเปน
เงินทุน (Grants) เพื่อการศึกษาวิจัย การศึกษาวิจัยดวยตนเอง การสงเสริมความรูความเขาใจดาน
การรักษาสิ่งแวดลอม และการเผยแพรขอมูลขาวสาร เปนตน

ขอบเขตอํานาจหนาที่และลักษณะภารกิจดานสิ่งแวดลอมของ U.S. EPA โดย
ละเอียดมีดังตอไปน้ี

(1) กําหนดและจัดทํานโยบายและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
(1.1) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนบริหารและจัดการสิ่งแวดลอมระดับชาติ (Federal

Implementation Plans หรือ FIP) เสนอตอรัฐบาลกลาง
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(1.2) มลรัฐแตละแหงจะใชแผน FIP เปนกรอบและทิศทางการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับรัฐ
(State Implementation Plans หรือ SIP) และเสนอแผน SIP ตอ U.S. EPA เพื่อใหความเห็นชอบ
มลรัฐจะดําเนินการประเมินประสิทธิภาพหรือปรับปรุงแผน SIP ทุก 3 ป

(1.3) มีการใชระบบงบประมาณเปนเคร่ืองมือกํากับดูแลและผลักดันใหมีการดําเนินการตามขอ
1.2

(1.4) หากรัฐดําเนินการตามแผน SIP แตยังไมสามารถรักษาสิ่งแวดลอมใหอยูในเกณฑ
มาตรฐานได U.S. EPA จะตัดงบประมาณ และใชแผน FIP ผลักดันใหมลรัฐปรับปรุงแผน SIP ให
สามารถแกไขปญหา สิ่งแวดลอมและตองเสนอแผนท่ีปรับปรุงดังกลาวตอ U.S. EPA

(2) การบริหารงบประมาณ
(2.1) เปนหนวยงานหลักในการจัดสรรงบประมาณดานสิ่งแวดลอมใหแกมลรัฐ ทองถิ่น

องคกรเอกชน  สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนท่ีมีแผนงานหรือโครงการท่ีกอใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนา สงเสริม และรักษาสิ่งแวดลอม

(2.2) มีกองทุนสิ่งแวดลอมกลาง (Super Fund) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานฟนฟูและระงับ
เหตุฉุกเฉิน

(2.3) มีอํานาจสั่งการใหมลรัฐดําเนินการระงับเหตุฉุกเฉินโดยใชเงินกองทุนฉุกเฉินของรัฐ
(State Fund) กรณีท่ีการดําเนินงานเกินขีดความสามารถของมลรัฐท่ีจะดําเนินการได U.S. EPA จะ
ดําเนินการแทนโดยใชกองทุนฟนฟู (Super Fund)

(3) การปองกันและพิทักษสิ่งแวดลอม
(3.1) นําหลักการจัดการมลพิษเชิงพื้นท่ีมาใชในการปองกนและควบคุมมลพิษ เชน กําหนด

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม มาตรฐานการระบายมลพิษ ระบบใบอนุญาตการระบายมลพิษ การ
เก็บคาธรรมเนียมการระบายมลพิษหรือคาปรับจากบทลงโทษเพื่อนํารายไดเขากองทุนสิ่งแวดลอม
กลาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ใบอนุญาตการบําบัดและกําจัดของเสีย ควบคุมการใช
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว การควบคุมการเกิด การขนสงและกําจัดของเสียอันตราย

(3.2) จัดทําโปรแกรมการลดประมาณของเสียใหเหลือนอยท่ีสุดหรือการนํากลับมาใช
ประโยชนใหมตามหลักการปองกันมลพิษ (Pollution Prevention) และใหเงินทุนสนับสนุน (Grants)
แกมลรัฐท่ีมีการดําเนินงานดังกลาว

(3.3) มีภารกิจดูแลสิ่งแวดลอมดานคุณภาพอากาศในบรรยากาศและในอาคาร ภูมิอากาศ
โลก คุณภาพนํ้า (นํ้าผิวดิน นํ้าทะเล นํ้าบาดาล นํ้าดื่ม นํ้าเสีย พื้นท่ีชุมนํ้า) ระบบนิเวศ รังสี สาร
อันตราย และสารเคมี ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย การทําเหมือง การขุดเจาะนํ้ามันและกาซ อาวุธ
ยุทโธปกรณ งานอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย

(4) การพัฒนากฎหมายและการบังคับใช
(4.1) กฎหมายของ U.S. EPA กําหนดเปนกฎหมายเฉพาะดานท่ีเกี่ยวของกับการปกปอง

คุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดลอมมากกวา 30 ฉบับ เชน กฎหมายดาน
นํ้า อากาศ รังสี สารเคมี ขยะ กากของเสีย อาหารและยา การปองกันมลพิษ เหตุฉุกเฉิน การชดเชย
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ความเสียหายและการฟองรองผูกระทําผิด การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อฟนฟูสิ่งแวดลอมจากการ
ปนเปอนมลพิษ เปนตน ทําใหสะดวกสามารถรองรับบทบาทภารกิจ หนาท่ีและความรับผิดชอบ
อยางครบถวน มีเปาหมายชัดเจนในการจัดการสิ่งแวดลอม

(4.2) สามารถบังคับใชกฎหมายไดท้ังทางแพง  อาญา  และปกครอง
(4.3) มีระบบสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอม เชน ระบบการไกลเกลี่ย

มาตรการทางสังคม การสาธารณประโยชน จัดทําโปรแกรมสงเสริมการลดและจัดการมลพิษรวมกับ
บทลงโทษทางกฎหมาย

(5) การติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม
(5.1) มีหนาท่ีในการจัดทําขอกําหนดการติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
(5.2) องคกรระดับเขตของ U.S. EPA (Regional Office) เปนผูกํากับ ดูแล และติดตามการ

ดําเนินงานของมลรัฐในเขตรับผิดชอบใหปฏิบัติตามขอกําหนด รวมท้ังการประเมินสถานการณ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับเขต

(5.3) งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนกิจกรรมหน่ึงท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การ  ระดับรัฐ

(5.4) ดําเนินการติดตามขอมูลการระบายมลพิษจากแหลงกําเ นิดโดยผูครอบครอง
แหลงกําเนิดเปนผูวิเคราะหและรายงานผล

(5.5) จัดทํารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมเสนอตอฝายนิติบัญญัติ
(6) การบรรเทาความเสียหายจากอุบัติภัยดานมลพิษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
(6.1) มีหนาท่ีในการออกขอกําหนดและกํากับดูแลการจัดการระงับเหตุฉุกเฉินและฟนฟู

สิ่งแวดลอม
(6.2) เปนศูนยรับแจงเหตุและประสานเครือขายท่ีเกี่ยวของ และเปนศูนยตอบโตมลพิษ

สิ่งแวดลอม
(6.3) มีอํานาจสั่งการใหมลรัฐดําเนินการระงับเหตุฉุกเฉินของรัฐกรณีท่ีเกินขีดความสามารถ

ของ   มลรัฐท่ีจะดําเนินการได U.S. EPA จะดําเนินการแทนโดยใชเงินกองทุน Super Fund ท้ังน้ี
สามารถประสานกับหนวยงานเอกชนท่ีรับจางระงับอุบัติภัยหรือฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม

(6.4) เจาหนาท่ีจากสวนกลางและองคกรระดับเขตจะทําหนาท่ีเปนหนวยเรงรัดและประสาน
ใหมลรัฐและทองถิ่นดําเนินการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย รวมท้ังจัดสรรบุคคลากรทีมตอบโต
มลพิษสิ่งแวดลอมจากสวนกลางและหนวยงานเอกชนใหความชวยเหลือแกมลรัฐและทองถิ่น

(7) การเสริมสรางความรูและจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม
(7.1) กําหนดแผนงานหรือโปรแกรมสนับสนุนการมีสวนรวมระหวางหนวยงานภาครัฐ

ประชาชน  และเอกชน ในลักษณะอาสาสมัครสําหรับนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ เพื่อ
สรางเครือขายพันธมิตรดานสิ่งแวดลอม

(7.2) ใหการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมทุกระดับ
(7.3) จัดทําหลักสูตรและดําเนินการฝกอบรม
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(8) ความรวมมือดานสิ่งแวดลอมกับตางประเทศ
(8.1) ประสานงานระหวางประเทศเกี่ยวกับการดําเนินงานดานมลพิษบริเวณชายแดนและระดับ

โลก
(8.2) เสนอแนะเชิงนโยบายและทาทีของหนวยงานในการดําเนินงานความรวมมือระหวาง

ประเทศเกี่ยวกับขอตกลงและพันธสัญญาระหวางประเทศ  ตลอดจนดําเนินตามนโยบายตางประเทศ
ของรัฐบาล

(8.3) ประสานงานความรวมมือสรางเครือขายกับองคกรระหวางประเทศ กลุมประเทศ และ
ประเทศ (regional, multilateral, bilateral)

(9) การวิจัยและพัฒนา
(9.1) ดําเนินการวิ จัยและพัฒนาครอบคลุมงานดานนํ้าดื่ม คุณภาพแหลงนํ้า การ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก คุณภาพอากาศ การประเมินระบบนิเวศและการฟนฟู การปองกัน
มลพิษสารเคมีและความเสี่ยงตอสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ การใชประโยชนของเสีย

(9.2) ใหทุนการวิจัยหรือรวมลงทุนการวิจัยกับสถาบันการศึกษาหรือภาคเอกชน และให
ทุนการศึกษา

(9.3) กําหนดกรอบทิศทางการวิจัยของประเทศดานสิ่งแวดลอม
(9.4) การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
(9.5) พัฒนาและกําหนดเทคนิควิธีการตรวจวัดและแบบจําลองทางคณิตศาสตร

การตรวจประเมินเทคโนโลยี หนวยงานระดับมลรัฐ นอกจากมี EPA ซ่ึงเปนหนวยงาน
ของรัฐบาลกลางท่ีดูแลดานสิ่งแวดลอมแลว ในแตละมลรัฐก็มีหนวยงานของตนท่ีดําเนินการดาน
สิ่งแวดลอมดวยเชนกัน ในรัฐท่ีมีความเขมแข็งทางดานองคกรและบุคลากร รัฐสามารถดําเนินการ
ตามมาตรการตางๆ ของตนเพื่อรักษาไวซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย EPA ทําหนาท่ี
เปนผูดูแล (oversight) โดยการดําเนินการของมลรัฐอยูภายใต National Water Quality Inventory
1998 Report to Congress Ground Water and Drinking Water Chapters

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐตางๆ ใชมาตรการในการออกกฎหมายหลัก (legislation
enactment) การออกกฎระเบียบเพื่อปกปองทรัพยากรนํ้าใตดิน (promulgation of protection
regulations) การจัดทําแผนและโครงการอนุรักษ (protection plans & programs) และการนํา
กลวิธีตางๆ มาประยุกตใช

การออกกฎหมายหลัก (Legislation Enactment)
รัฐ Missouri มีการนําวิธีการท่ีเปนสากลและวิธีการท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตนใชในการ

จัดการนํ้าใตดิน กลาวคือ Missouri ใชกฎหมาย Cave Resources Act ในการปองกันไมใหมีการท้ิง
สารอันตรายในถ้ํา ใตดิน (sinkholes and caves) ซ่ึงมีอยูจํานวนมากในรัฐน้ี นอกจากน้ี ยังมี
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stormwater permit program ซ่ึงกําหนดรายละเอียดของการอนุญาตกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนการ
รบกวนผิวดิน (land disturbance activities) เชน ระยะหางจากแหลงกําเนิดนํ้าใตดิน เปนตน

รัฐ Rhode Island ใชมาตรการ 3 ประการในการจัดการปกปองทรัพยากรนํ้าใตดิน ดังน้ี
การจัดหมวดหมูและมาตรฐานแหลงนํ้าใตดิน (Ground water classification and standards) การ
ปองกันไมใหสารอันตรายปนเปอนในนํ้าดื่มท่ีมาจากบอนํ้าใตดิน (Wellhead protection) และ
แผนการจัดการยาฆาแมลงและปุย (Management plan for pesticides and fertilizers)

การออกระเบียบขอบังคับ (Rules and Regulations) ระเบียบขอบังคับท่ีออกโดย
รัฐบาลกลางและมลรัฐสวนมากกําหนดมาตรการท่ีเกี่ยวของกับการควบคุม เชน การกําหนด Best
Management Practices การจัดการ nonpoint sources และการอนุญาตระบายมลพิษ หรือ
discharge permits

รัฐ Massachusetts กําหนดใหมี ground water discharge permits สําหรับผูท่ีระบายนํ้า
เสียลงสูแหลงนํ้าใตดิน (หมายความรวมไปถึง การระบายโดยตรงสูใตดิน หรือการระบายลงสูแหลง
นํ้าผิวดินท่ีไมมีรองพื้นกันนํ้าซึม)

รัฐ Colorado กําหนดมาตรฐานสําหรับแหลงนํ้าใตดิน ซ่ึงเปนพื้นฐานท่ีใชในการกําหนด
และแบงระดับ (classification) และกําหนดมาตรฐานในการปกปองคุมครองนํ้าใตดิน (protective
standards) ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีกําหนดคาความเขมขนสูงสุดของสารปนเปอน (maximum
concentrations)

รัฐ Missouri มี cleanup standards ท่ีอนุโลมใหนํามาใชในพื้นท่ีท่ีพบการปนเปอน
วัตถุประสงคเพื่อจะไดมีการประเมินความเสี่ยงเฉพาะท่ี ทําใหสามารถทําการฟนฟูคุณภาพนํ้าใตดิน
ไดสะดวกข้ึน

รัฐ Arizona นําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ (monitoring) มาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าใตดิน     ซ่ึงนอกจากกําหนดใหมีมาตรฐานท่ีกําหนดในเชิงตัวเลข (numeric) ยังมี
มาตรฐานเชิงบรรยาย (narrative) ใชกําหนดคุณภาพนํ้าท้ิง เชน นํ้าท้ิงจะตองไมทําใหเกิดการ
ปนเปอนท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ไมเกินมาตรฐานนํ้าผิวดิน และไมทําใหคุณภาพนํ้าเสื่อมลง

ความรวมมือระหวางองคกร (Interagency Coordination) ในอดีต การอนุรักษ
ทรัพยากรนํ้าใตดินอยูภายใตความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน ทําใหการประสานงานเปนไปดวย
ความยากลําบาก จึงมีหลายมลรัฐท่ีใหความสําคัญกับการทํางานรวมกันระหวางองคกรท่ีเกี่ยวของ

รัฐ Alabama ตั้งคณะกรรมการ Ground Water Programs Advisory Committee ท่ี
ประกอบไปดวยผูแทนจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน การประชุมของคณะกรรมการมีประโยชน
ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และประสานงานระหวางหลายโครงการ นอกจากน้ี ยัง มี
คณะอนุกรรมการซ่ึงทําหนาท่ีในการบริหารทรัพยากรท่ีใชในการสํารวจและเฝาระวัง
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การจัดทําแผนที่และแบงระดับคุณภาพ (Ground Water Mapping and
Classification) หลายมลรัฐไดกําหนดระบบจัดระดับคุณภาพของนํ้าใตดินเพื่อชวยในการอนุรักษ
และปกปองทรัพยากรนํ้า นอกจากน้ียังใชเปนฐานในการบํารุงรักษาและฟนฟู (maintenance and
restoration) และกําหนดและบริหารจัดการการใชพื้นท่ีและแหลงกําเนิดมลพิษ (land use and
pollution source management and regulation) โดยใหความสําคัญกับนํ้าใตดินท่ีนํามาใชบริโภค
แตกอนท่ีจะมีการจัดระดับคุณภาพ จําตองมีการประเมินคุณภาพนํ้ากอน การจัดทําแผนท่ีของนํ้าใต
ดินท่ีเช่ือมโยงกับนํ้าผิวดินก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน

รัฐ Hawaii ไดทําการสํารวจนํ้าใตดินและแบงออกเปนหมวดหมูตามสภาพของนํ้า
(hydrologic factors)และพื้นผิวใตดิน (geologic factors) ขอมูลท่ีไดรับทําใหเขาใจถึงจุดกําเนิดของ
นํ้าใตดิน ลักษณะทาง  ธรรมชาติและวิธีปองกันผลกระทบท่ีเกิดจากมนุษย

การเฝาระวัง (Ground Water Monitoring) การเฝาระวังคือการวัดคุณภาพของนํ้าใตดิน
อยางตอเน่ืองเพื่อหาแนวโนม โดยแบงออกเปนการเฝาระวังพื้นฐาน (ambient or background
monitoring) และการเฝาระวังเชิงปฏิบัติตามกฎหมาย (compliance monitoring) ซ่ึงใชในกรณีมีการ
ระบายนํ้าท้ิงจากสถานประกอบการท่ีมีความเสี่ยงในการ ทําใหคุณภาพของนํ้าดอยลง

รัฐ Kansas มีโครงขายการเฝาระวังนํ้าใตดินจากบอนํ้าบาดาล 242 จุด ขอมูลท่ีไดรับนํามา
ประกอบการบริหารจัดการการใชพื้นท่ี (land use) และการจัดการ nonpoint sources

ระบบจัดการขอมูล (Comprehensive Data Management Systems) โดยปกติ การ
จัดเก็บขอมูลดําเนินการโดยหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง และไมมีการนํามา เช่ือมโยงกัน การจัดการ
ขอมูลจึงเปนเหตุสําคัญท่ีทําใหการบริหารจัดการนํ้าใตดินเปนไปดวยความยากลําบาก จึงไดมีหลาย
องคกรริเร่ิมนําระบบบริหารขอมูลมาใชรวมกัน มีการนําเทคโนโลยีใหมมาใช เชน ระบบ GIS

รัฐ Idaho จัดใหมีระบบ Environmental Data Management System (EDMS) เพื่อ
รวบรวมขอมูลท่ีได จากการสํารวจท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต นอกจากน้ี ยังเปดใหมีการเขาถึง
ฐานขอมูลไดจากระบบอินเตอรเน็ตดวยเพื่อใหการคนหาและนําขอมูลไปใชประโยชนไดงายข้ึน

รัฐ Ohio จัดใหมีระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรของนํ้าใตดินเพื่อใชในการกําหนดระดับ
คุณภาพนํ้า การนําขอมูลท่ีมีมาประกอบกันทําใหสามารถกําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าใตดินได
สะดวกมากข้ึน

รัฐ New York อยูระหวางการพัฒนาระบบฐานขอมูลท่ีรวบรวมขอมูลประเภทตางๆ เชน
การกระจายของนํ้า ประโยชนใชสอย คุณภาพ และขอมูลดาน GIS
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โครงการปองกัน (Preventive Programs) วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเสี่ยงของ
ผลกระทบท่ีมีตอคุณภาพนํ้าท่ีนํามาบริโภค และจัดสรรทรัพยากรเพื่อนํามาใชอนุรักษนํ้าใตดินน้ันๆ
ปองกันและบริหารจัดมลพิษจากแหลงกําเนิด และกําหนดมาตรการเชิงปองกันตางๆ

รัฐ Montana จัดใหมีแผนอนุรักษนํ้าจากบอบาดาล (Wellhead Protection Plan) โดยใช
ขอมูลจากระบบ GIS ท่ีไดรับจากบอบาดาล 1,900 แหง กิจกรรมภายใตแผนประกอบดวยการ
จัดแบงและการประเมินคุณภาพนํ้า การประสานความรวมมือในการอนุรักษ การเผยแพรขอมูล
ขาวสาร และการใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกชุมชน

รัฐ North Dakota แบงระดับความสําคัญของการอนุรักษนํ้าบาดาลโดยใชแบบคํานวณ
คณิตศาสตรในการประเมินความเสี่ยง นํ้าบาดาลบริเวณใดท่ีมีความเสี่ยงสูงจะถูกสํารวจเพิ่มเติมและ
มีการเสริมกิจกรรมใหความรูกับผูท่ีเกี่ยวของ

หากมลรัฐใดยังขาดความเขมแข็ง หรือไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายสิ่งแวดลอมท่ี
รัฐบาลกลางกําหนดได EPA ปฏิบัติหนาท่ีเปนผูดําเนินการรักษากฎหมายสิ่งแวดลอมในมลรัฐน้ันๆ

หนวยงานระดับทองถ่ิน นอกจากหนวยงานระดับมลรัฐแลว ในแตละมลรัฐยังประกอบไป
ดวยเมืองและกลุมเมือง (cities and counties) ซ่ึงมีอํานาจในการออกเทศบัญญัติของตน เพื่อดํารง
รักษาไวซ่ึงคุณภาพสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตน เชน Department of Environment, City and
County of San Francisco

6.1.2 ประเทศเยอรมัน
ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) องคกรระดับรัฐบาลกลาง ท่ีมีหนวยงานกระทรวงสิ่งแวดลอม

(The Federal Environment Ministry) และกรมสิ่งแวดลอม (Federal Environmental Agency) ทํา
หนาท่ีหลักคือ ใหความสนับสนุนดานขอมูลวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการรักษาสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ ออกกฎหมาย รวบรวมและเผยแพรขอมูล และเผยแพรขอมูลขาวสารแกสาธารณะ และ 2)
Federal States ท่ีประกอบไปดวย 16 รัฐ และหัวหนาสวนราชการมีตําแหนง Minister-President
มาจากการเลือกตั้งทุก 4-5 ป

อํานาจหนาที่ แบงอํานาจตามกฎหมายของสวนราชการออกเปน 3 ระดับ ไดแก  1)
Exclusive Legislative Powers รัฐบาลกลางมีหนาท่ีออกกฎหมายดานสิ่งแวดลอมในสวนท่ีเกี่ยวของ
นานาชาติหรือองคกรสากล  2) Outline Legislation Powers อํานาจในการออกกฎหมายข้ึนอยูกับ
รัฐบาลกลางในกรณีการจัดการทรัพยากรนํ้า การอนุรักษธรรมชาติและการจัดการ landscape  3)
Concurrent Legislative Powers ท้ังรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐมีอํานาจออกกฎหมายในเร่ือง
มลพิษท่ัวไป โดยท่ีกฎหมายของรัฐบาลมีศักดิ์เหนือกวา  นอกจากน้ี ทองถิ่นตางๆ ท่ีอยูภายใตการ
ปกครองของรัฐสามารถออกบทบัญญัติของตนในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการจัดการขยะและการจัดการ
นํ้าเสียภายใตกรอบขอกฎหมายกําหนด
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6.1.3 ประเทศญี่ปุน
ประกอบดวย 3 สวนหลักๆไดแก 1) กระทรวงสิ่งแวดลอม (Ministry of Environment) ท่ีมี

หนวยงานยอยคือสํานักรัฐมนตรี สํานักงานนโยบายสิ่งแวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอมโลก
สํานักงานจัดการสิ่งแวดลอม (นํ้าและอากาศ) สํานักงานอนุรักษธรรมชาติ กรมจัดการขยะมูลฝอย
และการนํากลับมาใชใหม และกรมสุขภาพสิ่งแวดลอม นอกจากน้ียังมีสํานักงานสวนภูมิภาคอีก 7
แหงท่ัวประเทศ 2) หนวยงานระดับจังหวัด (Prefectures) จํานวน 47 จังหวัด โดยแบงเปน 1 มหา
นคร (โตเกียว)  1 เขต (ฮอกไกโด)  2 เมืองใหญ (โอซากาและเกียวโต) และ 43 จังหวัด มีผูวา
ราชการจังหวัดท่ีมาจากการเลือกตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ และ 3) หนวยงานระดับทองถิ่น
แบงเปน Cities, Towns, และ Villages โดยหาก Towns หรือ Villages ใดมีประชากรมากกวา
50,000 คน  ก็จะไดเลื่อนลําดับข้ึนเปน Cities

6.2 มาตรการทางดานกฎหมายและขอบังคับ

6.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
1) CERCLA (Superfund) มีช่ือเต็มวา The Comprehensive Environmental Response

Compensation and Liability Act เปนกฎหมายท่ีตราข้ึนในป 1980 โดยมีหลักการเพื่อนําเงินภาษี
จากอุตสาหกรรมเคมีและปโตรเคมี มาตั้ง Trust Fund นํามาใชจายเพื่อปรับปรุงแกไขพื้นท่ีท่ีมีการ
ปนเปอนของขยะอันตราย  นอกจากน้ี CERCLA ยังไดกําหนดขอหามและขอบังคับตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับพื้นท่ีปนเปอน จัดมาตรการหาผูรับผิดในกรณีท่ีสามารถพิสูจนได

2) SARA มีช่ือเต็มวา The Superfund Amendments and Reauthorization Act ตราข้ึนใน
ป 1986 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงกฎหมาย Superfund โดย 1) มุงเนนการปรับปรุงแกไข
อยางถาวรและการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใช 2) ใหความสําคัญตอมาตรฐานของทองถิ่น
ในการแกไขปญหา 3) เพิ่มมาตรการบังคับใชกฎหมาย 4) ใหความสําคัญกับบทบาทการมีสวนรวม
ของทองถิ่นและประชาชน และ 5) เพิ่มขนาดของกองทุนเปน 8.5 พันลานเหรียญสหรัฐ

3) All Appropriate Inquiries หรือการตรวจสอบขอมูลกอนการซ้ือขายท่ีดินพาณิชยเปน
ระเบียบท่ีตราข้ึนตามกฎหมาย The Small Business Liability Relief and Revitalization Act (หรือ
เรียกอีกช่ือหน่ึงวา 2002 Brownfield’s Amendments) เพื่อปกปองผูท่ีตองการซ้ือท่ีดิน โดยกําหนด
วาหากผูซ้ือใดท่ีปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ All Appropriate Inquiries วาดวยการตรวจสอบ
ท่ีดินวามีการปนเปอนหรือไมกอนตกลงซ้ือ ไมตองรับภาระทางในการ clean up หากพบวามีการ
ปนเปอนของท่ีดินในภายหลัง

เม่ือวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2545  ประธานาธิบดี Bush ไดลงนามในกฎหมาย Small
Business Relief and Brownfields Revitalization Act (2002 Brownfields Amendments) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อจัดหางบประมาณมา clean up พื้นท่ีปนเปอน  และออกขอกําหนดเพื่อใหเกิดความ
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ชัดเจนในกรณีท่ีตองมีการระบุผูท่ีตองรับผิดชอบคาใชจาย และกฎหมายฉบับน้ี ไดกําหนดดวยวา
EPA จักตองออกกฎ All Appropriate Inquiries ข้ึนมาภายในระยะเวลา 2 ป  เพื่อเปนแนวทางใหผูมี
ความประสงคในการซ้ือท่ีดินสามารถปองกันตนเองจากความเสี่ยงตางๆ ได ( Innocent Landowner
Defense) นอกจากน้ี All Appropriate Inquiries ยังมีมาตรการในการปกปองผูซ้ือท่ีมีเจตนาบริสุทธิ
(Bona fide prospective buyers) และผูท่ีมีท่ีดินติดตอกัน (Contiguous property owners)

All Appropriate Inquiries คือข้ันตอนการดําเนินการประเมินสภาพทางดานสิ่งแวดลอมของ
ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางตางๆ เพื่อหาวามีความเสี่ยงของการปนเปอนสารกออันตรายใดๆ หรือไม ท้ังน้ี
All Appropriate Inquiries จะมีผลบังคับใชในวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 หลังจากประกาศใน
Federal Register แลว 1 ป โดยระหวางท่ียังไมมีผลบังคับใช รัฐสภาไดประกาศใหใชมาตรฐาน
เฉพาะกาลของ American Society for Testing and Materials (ASTM) E1527-00

การทํา All Appropriate Inquiries ประกอบไปดวยกิจกรรมดังตอไปน้ี
 การสอบถามขอมูลจากเจาของท้ังในปจจุบันและอดีต  รวมไปถึงผูปฏิบัติงาน

และผูอยูอาศัยตางๆ
 การตรวจสอบบันทึกขอมูลในอดีต
 การตรวจสอบบันทึกหลักฐานของทางราชการ
 การตรวจสอบดวยตาเปลาของพื้นท่ี รวมไปถึงบริเวณและพื้นท่ีโดยรอบ
 การสืบคนขอมูลท่ีสามารถตรวจสอบและยืนยันไดโดยงาย
 ประเมินความนาจะเปนของการปนเปอน

6.2.2 ประเทศเยอรมัน
1) Federal Soil Protection Act เปนกฎหมายวาดวยการปกปองทรัพยากรดิน ตราข้ึนในป

1998 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินใหกลับมาอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางย่ังยืน
โดยกําหนดมาตรการปองกันการกระทําท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพดิน รวมถึงการปรับปรุงแกไข
กรณีท่ีมีการเสื่อมสภาพหรือปนเปอนของดิน

2) Federal Soil Protection and Contaminated Sites Ordinance คือบทบัญญัติวาดวย
การปกปองทรัพยากรดินและพื้นท่ีปนเปอนของประเทศเยอรมันฉบับน้ี กําหนดเกณฑการตรวจสอบ
และประเมิน (Investigation and Evaluation) พื้นท่ีหรือท่ีดินอุตสาหกรรมตองสงสัยวามีการ
ปนเปอนของสารอันตรายเปนลําดับข้ัน กลาวคือ หากมีขอปรากฏวามีการใชสารอันตรายในพื้นท่ี
เปนระยะเวลานานหรือจํานวนมาก ตองจัดใหมีการสํารวจข้ันตน หากการสํารวจพบวามีการ
ปนเปอนเกินกวาคาท่ีกําหนดไว (Trigger Values) จําตองมีการตรวจสอบโดยละเอียด
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สําหรับขอกําหนดวาดวยการตรวจสอบและการประเมินพื้นท่ีนาสงสัยและพื้นท่ีปนเปอนท่ีนาสงสัย
ประกอบดวยการตรวจสอบและการประเมิน (Investigation and Evaluation)

 การตรวจสอบ (Investigation)
(1) ขอบงช้ีสําหรับความนาจะเปนท่ีมีพื้นท่ีปนเปอนในบริเวณท่ีเปนท่ีดินอุตสาหกรรมเดิม

คือการมีขอปรากฏวามีการใชสารอันตรายในบริเวณดังกลาวเปนระยะเวลานาน หรือมีการใชเปน
จํานวนมาก และลักษณะวิธีของกระบวนการใช (operation, management and procedures) สาร
อันตรายดังกลาว มีเหตุใหเช่ือไดวามีนาจะมีสารดังกลาวตกคางบนดินเปนจํานวนพอสมควร ใน
ขณะเดียวกัน สําหรับบริเวณท่ีเปนหลุมฝงกลบขยะเดิม ความเปนไปไดของการปนเปอนมีสูงเม่ือพบ
ขอบงช้ีวาขยะท่ีนํามาฝงกลบไมไดมีการบําบัดและ/หรือกําจัดอยางถูกวิธี

(2) ประโยคแรกของขอความดานบนสามารถนํามาประยุกตใชไดเชนเดียวกับกรณีการเกิด
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรดินในทางลบโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือ

a. เกิดการเพิ่มของสารอันตรายในดินเปนระยะเวลานานหรือจํานวนมาก จาก
บรรยากาศหรือแหลงนํ้า หรือจากการปนเปอนของสารอันตรายจากขยะหรือนํ้าเสียสูดิน

b. เกิดจากสภาพธรรมชาติท่ีมีปริมาณของสารอันตรายอยูเดิม
c. มีการสะสมของปริมาณสารอันตรายในพืชในบริเวณน้ันๆ
d. มีการปนเปอนในนํ้าท่ีไหลออกจากดินหรือจากขยะในดิน
e. มีการสึกกรอนหรือการเพิ่มปริมาณของดินจากกระแสนํ้าหรือลม

(3) กรณีท่ีพบขอบงช้ีจาก 1 และ 2 ขางตน พื้นท่ีดังกลาวจักตองจัดใหมีการจัดทําการ
สํารวจข้ันตน

(4)  เม่ือพบวามีขอบงช้ีใดใหนํ้าหนักไดวามีการเปลี่ยนแปลงในทางเลวลงของดินหรือมี
สภาพของการปนเปอน ดังเชนกฎท่ีกําหนดวา เม่ือมีการตรวจพบวามีคาของการปนเปอนเกินกวา
คาท่ีกําหนดไว (trigger values) พื้นท่ีดังกลาวจักตองจัดใหมีการตรวจสอบโดยละเอียด

(5) วัตถุประสงคของการตรวจสอบโดยละเอียดเพื่อตรวจสอบวามีการปนเปอนของสาร
อันตรายในบริเวณใดบางท่ีแนนอน และจําเปนตองมีการแยกบริเวณท่ีไมปนเปอนออกหรือไม ใน
กรณีท่ีพบวาการปนเปอนดังกลาวเกิดข้ึนในบริเวณจํากัดและสามารถบําบัดไดโดยงาย ใหหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของมีอํานาจกําหนดวาจําตองมีการตรวจสอบโดยละเอียดหรือไม

(6) ในกรณีท่ีตรวจพบวาเกิดสภาพของกาซในดินกอใหเกิดผลกระทบ และมีขอบงช้ีวามีสาร
อันตรายระเหยงาย (VOCs) ใหมีการตรวจสอบสภาพของบรรยากาศภายในอาคาร (indoor air) ท่ี
อยูในบริเวณน้ันดวย

(7) แนวทางในการตรวจสอบ รวมไปถึงการตรวจสอบถึงการกระจายของสารอันตราย ให
เปนไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลางวาดวยการปกปองทรัพยากรดิน (Federal Soil Protection
Law)

(8) ขอกําหนดทางเทคนิคท่ีเกี่ยวของ เชน การตรวจสอบสภาพดิน องคประกอบของดิน
กาซจากดิน และนํ้าชะ ใหเปนไปตาม Annex 1
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 การประเมิน (Evaluation)
(1) ผลของการตรวจสอบในเบ้ืองตน (exploratory investigations) จักตองมีการประเมินถึง

ความรุนแรงภายใตสภาวะของแตละกรณี และตองยึดหลักของ trigger values (คาท่ีไดกําหนดไว
หรือมาตรฐาน)

(2) ในกรณีท่ีพบวาความเขมขนของสารอันตรายมีคาต่ํากวา trigger values ใหพื้นท่ี
ดังกลาวพนจากสภาพของการเปนพื้นท่ีท่ีสงสัยวามีสารอันตราย ในกรณีท่ีพบวามีคาสูงกวา trigger
values ใหสรางความม่ันใจจากการตรวจสอบนํ้าชะวามีปริมาณของสารอันตรายเยอะกวา trigger
values หรือไม

(3) ในการประเมินผลกระทบท่ีเกิดตอนํ้าบาดาล ใหทําการตรวจสอบจากการเปรียบเทียบ
กับนํ้าชะ

(4) ผลของการตรวจสอบโดยละเอียด (detail investigations) จักตองนํามาเทียบกับ action
values เพื่อกําหนดมาตรการของการแกไขหรือบําบัด

(5) ในกรณีท่ีกฎหมายฉบับน้ีมิไดกําหนด trigger values หรือ action values สําหรับสาร
อันตรายใดสารหน่ึง ใหใชวิธีและคามาตรฐานตามท่ีกําหนดไวในวิธีคํานวณคาใน Annex 2

(6) ในกรณีท่ีพบวามีการใชพื้นท่ีบางสวนของพื้นท่ีตองสงสัยแตกตางไปและออนไหวตอการ
เกิดผลกระทบ ใหประเมินพื้นท่ีน้ันตามมาตรฐานเฉพาะท่ีไดกําหนดไว

(7) ในกรณีท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของนํ้าบาดาล ใหนําขอมูลน้ันมาประเมินดวยวามีการ
ปนเปอนหรือไม และในกรณีท่ีพบวาความเขมขนของสารอันตรายท่ีตรวจพบในนํ้าชะหรือการระบาย
ท้ิงอาจเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนในแหลงนํ้า ใหนําขอเท็จจริงเหลาน้ีมาประกอบการพิจารณาใน
กระบวนการตรวจสอบและกําหนดมาตรการแกไขดวย

(8) ใหถือวาไมเปนกรณีของการเปลี่ยนแปลงของดินในทางเลวลงหากผลกระทบเกิดจาก
ปริมาณของสารอันตรายท่ีมีอยูเดิมตามธรรมชาติ นอกจากวาสารอันตรายดังกลาวถูกปลดปลอย
ออกมาจากการถูกกระทํา

6.2.3 ประเทศญี่ปุน
แนวทางการจัดการปญหาการปนเปอนของทรัพยากรดินในประเทศญี่ปุน มีกฎหมายท่ี

เกี่ยวของดังน้ี
1) กฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหาการปนเปอนในดิน
กรณีของประเทศญี่ปุน แนวทางการจัดการปญหาการปนเปอนของทรัพยากรดินแบง

ออกเปน 2 แนวทางไดแก การแกไขปญหาทรัพยากรดินท่ีใชสําหรับการเกษตรกรรมกับทรัพยากร
ดินประเภทอื่น ดังจะเห็นไดจากการจัดทํากฎหมายสําหรับแกไขสองปญหาดังกลาวแยกออกจากกัน
ไดแก
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(1.1) กฎหมายวาดวยการปองกันการปนเปอนทรัพยากรดินสําหรับท่ีดินเกษตรกรรม ค.ศ.1970
กฎหมายฉบับน้ีเปนกฎหมายท่ีตราข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อปกปองสุขภาพ

ของประชาชนจากการบริโภคสินคาเกษตรกรรมหรือปศุสัตวประเภทตางๆ ซ่ึงมีสารอันตรายตอ
สุขภาพบางประเภทอันเน่ืองมาจากการปนเปอนของสารดังกลาวในพื้นท่ีเกษตรกรรม อันไดแก
แคดเมียม ทองแดง สารหนู และสารประกอบท่ีมีสารดังกลาวเปนองคประกอบ มาตรฐานการ
ปนเปอนของสารอันตรายกําหนดไวดังน้ี

- แคดเมียม – 1 มิลลิกรัมในขาวเปลือก 1 กิโลกรัม
- ทองแดง – 125 มิลลิกรัมในดิน1 กิโลกรัม
- สารหนู – 15 มิลลิกรัมในดิน1 กิโลกรัม
ในกฎหมายฉบับเดียวกันน้ี ไดมีการกําหนดถึงหนาท่ีความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางและ

รัฐบาลทองถิ่น ในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว
ตามกฎหมายฉบับน้ี พื้นท่ีเกษตรกรรมใดท่ีมีสารดังกลาวเกินกวามาตรฐาน ผูวาราชการ

จังหวัดมีอํานาจในการประกาศใหเปน “พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีตองจัดการปญหาการปนเปอน” (เรียก
ตอไปวาพื้นท่ีปนเปอน) จากน้ันจะตองจัดทํา “แผนจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีปนเปอน” ในทันที และ
ตรวจสอบระดับการปนเปอนในดินในพื้นท่ีปนเปอน และประกาศผลการสํารวจตรวจสอบตอ
สาธารณะ แผนดังกลาวจะตองประกอบดวยกิจกรรมตางๆ งบประมาณสําหรับกิจกรรม และความ
เรงดวนของกิจกรรมดวย อาทิเชน การกําหนดระดับความรุนแรงของการปนเปอนและความเปนไป
ไดในการใชพื้นท่ีตอไป การควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงการใชคลองสงหรือระบายนํ้า การกําจัดดินท่ี
ปนเปอน เปนตน หากในพื้นท่ีปนเปอน มีพื้นท่ีท่ีมีการปนเปอนในผลผลิตทางการเกษตรหรือปศุ
สัตว ผูวาราชการจังหวัดยังสามารถกําหนดใหพื้นท่ีน้ันๆ เปน “พื้นท่ีปนเปอนพิเศษ” ไดอีกดวย
นอกจากน้ี ในกฎหมายน้ียังกําหนดหนาท่ีของรัฐบาลกลางและองคการปกครองสวนทองถิ่นในการ
เปนผูนําในการจัดการปญหา รวมท้ังใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนการจัดการปญหาปนเปอนใน
รูปแบบตางๆในพื้นท่ีปนเปอนอีกดวย

ในสวนของงบประมาณในการแกไขปญหาน้ัน การดําเนินกิจกรรมตามแผนจัดการพื้นท่ี
เกษตรกรรมท่ีปนเปอนของจังหวัดน้ัน อาจทําในรูปแบบแผนงานท่ีรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง
หรือจัดการในรูปแบบของแผนงานของจังหวัดเองก็ได แตจากสถิติการปนเปอนพื้นท่ีเกษตรกรรม
จนถึงประมาณ 7,327 เฮกเตอรน้ัน พื้นท่ีท่ีจัดการปญหาในรูปแบบแผนงานท่ีรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลกลางมีรวม 5,726 เฮกเตอร ในขณะท่ีพื้นท่ีปนเปอนท่ีจัดการในรูปแบบของแผนงานของ
จังหวัดเองมีเพียง 625 เฮกเตอรเทาน้ัน

(1.2) กฎหมายวาดวยมาตรการปองกันการปนเปอนของทรัพยากรดิน ค.ศ. 200240

กฎหมายฉบับน้ีเปนกฎหมายท่ีตราข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อกําหนดแนวทาง
และมาตรการในการสํารวจสถานะ การปนเปอนของทรัพยากรดินและแนวทางในการปกปองสุขภาพ

40 สรุปความจาก “สรุปเนื้อหากฎหมายวาดวยมาตรการการปองกันการปนเปอนของทรัพยากรดิน” จากโฮมเพจกระทรวงสิ่งแวดลอม
(http://www.env.go.th/water/dojo/law.html)
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ของประชาชนโดยการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการปนเปอนของทรัพยากรดิน กฎหมายฉบับน้ี
จะเนนการปนเปอนของทรัพยากรดินในเขตอุตสาหกรรม การคา และท่ีอยูอาศัย

การสํารวจสถานะ การปนเปอนของทรัพยากรดินน้ัน จะกําหนดใหมีการสํารวจความเปนไป
ไดของการปนเปอนของทรัพยากรดินในกรณีของท่ีดินท่ีเขาขายตอไปน้ี

1) เปนท่ีดินของโรงงานหรือสถานประกอบการซ่ึงเคยมีการใชสารท่ีมีอันตราย แต
ปจจุบันเลิกใช ท่ีดินแลว ในกรณี น้ีเจาของท่ีดินจะตองใหองคกรสํารวจท่ีได รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอมทําการสํารวจและแจงผลใหกับผูวาราชการจังหวัด

2) เปนท่ีดินปนเปอนท่ีมีโอกาสจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน ในกรณี
เม่ือผูวาราชการจังหวัดยอมรับวา  ท่ีดินปนเปอนท่ีมีโอกาสจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของ
ประชาชน ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งใหเจาของท่ีดินสํารวจสถานะ การปนเปอนของท่ีดิน โดย
ใหองคกรสํารวจท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอมทําการสํารวจ และแจงผล
ใหกับผูวาราชการจังหวัดทราบ

หากพบการปนเปอนในดินท่ีรุนแรงเกินกวามาตรฐาน ผูวาราชการจังหวัดจะตองเผยกําหนด
ขอบเขตของท่ีดินท่ีพบการปนเปอนและแจงแกสาธารณะใหทราบ อีกท้ังหากการปนเปอนในดินมี
แนวโนมท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน ผูวาราชการจังหวัดจะตองดําเนินการเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพประชาชน ประเด็นท่ีสําคัญมีดังตอไปน้ี

1) การออกคําสั่งใหผูเกี่ยวของทําการ clean-up ท่ีดินปนเปอน ออกคําสั่งใหเจาของท่ีดินทํา
การ clean-up ท่ีดินปนเปอนน้ัน ในกรณีท่ีสามารถช้ีชัดไดวาผูกอใหเกิดการปนเปอนเปนผูใดและผู
เปนเจาของท่ีดินไมมีความเห็นเปนอื่น ผูวาราชการจังหวัดตองออกคําสั่งใหผูกอใหเกิดการปนเปอน
เปนผู clean-up ท่ีดินปนเปอนน้ัน

2) การเรียกคาใชจายจากผูกอใหเกิดการปนเปอน ในกรณี 1.1 เจาของท่ีดินท่ีทําการ clean-
up ท่ีดินแลว สามารถเรียกคืนคาใชจายจากผูกอใหเกิดการปนเปอนได ในทางปฏิบัติ เจาของท่ีดิน
หรือผูกอใหเกิดการปนเปอนสามารถรับการชวยเหลือทางการเงินไดตามความสามารถในการแบก
ภาระดังกลาว

นอกจากน้ันเพื่อความโปรงใสในการดําเนินการจัดการปญหาการปนเปอนในดิน
กฎหมายฉบับน้ียังมีการกําหนดเกี่ยวกับองคกรสํารวจท่ีไดรับอนุญาตไววา องคกรสํารวจจะตอง
ไดรับการอนุญาตโดยตรงจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอม อีกท้ังเพื่อใหเพื่อเปนการสงเสริม
และสนับสนุนการปองกันและแกไขการปนเปอนของทรัพยากรดินใหเปนไปอยางครบวงจร ไดมีการ
กําหนดใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อสนับสนุนการจัดการการปนเปอนในดิน (Shitei Shien
Houjin) โดยอนุญาตใหมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อใหกิจกรรมดังกลาวทําไดครบถวนและคลองตัวอีก
ดวย

2) นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อสนับสนุนการจัดการการปนเปอนในดิน
ในหมวดท่ี 6 ของกฎหมายวาดวยมาตรการปองกันการปนเปอนของทรัพยากรดิน ค.ศ.

2002 มีการบัญญัติเกี่ยวกับหนาท่ีขององคกรสนับสนุน และบทบาทของรัฐบาลกลางตอองคกร
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สนับสนุน  ในทางปฏิบัติ องคกรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนองคกรสนับสนุนหรือนิติบุคคลรับ
อนุญาตเพื่อสนับสนุนการจัดการการปนเปอนในดิน ไดแก สมาคมสิ่งแวดลอมแหงประเทศญี่ปุน
หรือ Japan Environment Association (JEA; Nihon Kankyou Kyoukai) หากไมนับรวมหนาท่ีใน
การสนับสนุนการจัดการการปนเปอนในดินตามกฎหมายแลว โดยปกติแลวองคกรน้ีจะมีบทบาท
หนาท่ีหลายประการ เชน สํารวจวิจัยและประเมินกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติ รวบรวมและเผยแพร
สารสนเทศเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ สนับสนุนการประชุมวิชาการดานการอนุรักษธรรมชาติ
สรางและเผยแพรรายการโทรทัศนหรือภาพยนตร จัดทําและเผยแพรเอกสารเผยแพรความรู
สนับสนุนองคกรเอกชนทํากิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เปนตน

ในสวนท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการสนับสนุนการจัดการการปนเปอนในดินน้ัน JEA มีหนาท่ี
ในการบริหารจัดการระบบสนับสนุน 2 ระบบซ่ึงแตละระบบจะมีกองทุนสนับสนุนดานการเงิน ระบบ
ท่ีวาน้ันไดแก

1.ระบบอุดหนุนภาระดอกเบ้ียแกผูประกอบการ เปนระบบท่ีใหการอุดหนุนภาระดอกเบ้ียแก
ผูประกอบการท่ีกูยืมเงินจากธนาคารเพื่อการลงทุนเชิงนโยบายแหงประเทศญี่ปุน (Nihon Seisaku
Toushi Ginkou) หรือบรรษัทการเงินเพื่อการพัฒนาโอกินาวาเพื่อจัดการปญหาการปนเปอนในดิน
หรือนํ้าใตดิน โดยมี “กองทุนสนับสนุนการบูรณะและการสรางสิ่งแวดลอม” เปนตัวกลางในการ
อุดหนุน

2.ระบบการชวยเหลือทางการเงินโดยกองทุนจัดการการปนเปอนของทรัพยากรดิน เปน
ระบบท่ีใหความชวยเหลือทางการเงินแกกรณีท่ีไมทราบผูกอใหเกิดการปนเปอนท่ีแทจริงหรือผูตอง
แบกคาใชจายมีความสามารถทางการเงินต่ํา โดยมี“กองทุนปองกันและแกไขการปนเปอนทรัพยากร
ดิน” เปนตัวกลางในการชวยเหลือ ซ่ึงกองทุนน้ีจะไดรับเงินท้ังจากรัฐบาลกลางและการบริจาคของ
บริษัทเอกชน

3) ระบบการชวยเหลือทางการเงินโดยกองทุนจัดการการปนเปอนของทรัพยากรดิน
ในประเทศญี่ปุน เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขการปนเปอนของ

ทรัพยากรดินใหเปนไปอยางครบวงจร ตามท่ีไดมีบทบัญญัติไวในกฎหมายวาดวย มาตรการปองกัน
การปนเปอนของทรัพยากรดิน จึงไดมีการจัดตั้ง “กองทุนปองกันและแกไขการปนเปอนทรัพยากร
ดิน” หรือ Dojouosentaisaku Kikin (ตอไปเรียกวากองทุน) ภายใตการดําเนินการของสมาคม
สิ่งแวดลอมแหงประเทศญี่ปุน (เปนนิติบุคคลแบบมูลนิธิ) ตามความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสิ่งแวดลอม หนาท่ีสําคัญของกองทุนน้ีคือ ใหความชวยเหลือทางการเงินในลักษณะของ
เงินอุดหนุนบางสวนแกเจาของท่ีดินในการแกไขปญหาการปนเปอนของทรัพยากรดิน ในพื้นท่ีท่ีอยู
อาศัยไมวาจะเปนบานหรืออาคารชุดในกรณีตอไปน้ี

1. ไมสามารถระบุตนเหตุของการปนเปอนได
2. เจาของท่ีดินถูกประเมินวาเปนผูมีความสามารถในการแบกภาระทางการเงินต่ํา ตาม

เกณฑท่ีกระทรวงสิ่งแวดลอมไดกําหนดไว (ดูรายละเอียดในหัวขอ เกณฑเกี่ยวกับความสามารถใน
การแบกภาระทางการเงินของเจาของท่ีดิน )
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โดยท่ีผูท่ีมีหนาท่ีพิจารณาความจําเปนในการชวยเหลือทางการเงินแกเจาของท่ีดิน ไดแก
องคการปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด (Todoufuken) โครงสรางของระบบการชวยเหลือทาง
การเงินผานกองทุนจัดการการปนเปอนของทรัพยากรดิน มีลักษณะดังแผนภาพตอไปน้ี

จังหวัดชวยเหลือ 1/4

ภาพที่ 6.1 โครงสรางของระบบการชวยเหลือทางการเงินผานกองทุนจัดการการปนเปอน
ของทรัพยากรดิน

4) เกณฑเก่ียวกับความสามารถในการแบกภาระทางการเงินของเจาของที่ดิน
ตามประกาศหมายเลข 4 กระทรวงสิ่งแวดลอม (ลงวันท่ี 31 มกราคม 2547) ไดมีการ

กําหนดเกณฑเกี่ยวกับความสามารถในการแบกภาระทางการเงินของเจาของท่ีดิน ท้ังในกรณีท่ีเปน
ปจเจกบุคคลท่ีไมใชเจาของกิจการ ปจเจกบุคคลเจาของกิจการ และนิติบุคคลไวดังตอไปน้ี

(1) ปจเจกบุคคลท่ีไมใชเจาของกิจการ กรณีปจเจกบุคคลท่ีไมใชเจาของกิจการสามารถรับ
ความชวยเหลือไดหากมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี

1.ใหพิจารณารายไดในปกอนท่ีจะขอรับความชวยเหลือทางการเงินจะตองต่ํากวา 20 ลาน
เยน หากในปดังกลาวปจเจกบุคคลมีรายไดช่ัวคราวช่ัวคราวมาเปนกรณีพิเศษ เชน Terminal Pay
จากนายจางเปนตน ใหนํารายไดเฉลี่ยของ 3 ปกอนท่ีจะมาขอรับความชวยเหลือมาประเมินแทน
หรือ

2.รายไดในปกอนท่ีจะขอรับความชวยเหลือนอยกวา 2 ใน 3 ของคาใชจายในการแกไข
ปญหาปนเปอน + 20 ลานเยน หรือ

3.รายไดในปกอนท่ีจะขอรับความชวยเหลือนอยกวา 2 x คาใชจายในการแกไขปญหา
ปนเปอน

(2) เจาของกิจการหรือนิติบุคคล กรณีเปนเจาของกิจการหรือนิติบุคคล สามารถรับความ
ชวยเหลือไดหาก ทุนหรือทรัพยสินสุทธิของกิจการหรือนิติบุคคลใน (รอบบัญชี) ปกิจการกอนรอบ
บัญชีท่ีจะขอรับความชวยเหลือทางการเงินจะตองไมเกิน 300 ลานเยน

หนวยงานอ่ืน
1/4

กองทุน

รัฐบาล
1/4

รัฐบาล
1/4

หนวยงานอ่ืน
1/4

รัฐบาล
1/4

หนวยงานอ่ืน
1/4

จังหวัด
1/4

เจาตัว
1/4



6-16

5) มาตรการทางภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการจัดการปญหาการปนเปอนในดิน
ในการจัดการปญหาการปนเปอนในดินน้ัน รัฐบาลญี่ปุนมีมาตรการพิเศษทางภาษีทองถิ่น

โดยการกําหนดใหมีการลดหยอนภาษี Property Tax (Kotei Shisan Zei) เพื่อสนับสนุนการจัดการ
โดยท่ัวไป Property Tax น้ีจะเก็บจากมูลคาของท่ีดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินท่ีมีการเสื่อม ไดแก
ทรัพยสินใดๆท่ีไมใชท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีใชในการประกอบกิจการเชน เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เรือ
ยานพาหนะท่ีไมใชฐานภาษีของภาษียานพาหนะหรือภาษียานพาหนะขนาดเล็ก เปนตน มาตรการ
ลดหยอน Property Tax ในท่ีน้ีคือ ทรัพยสินท่ีมีการเสื่อมใดๆท่ีติดตั้งในโรงงาน สถานประกอบการ
หรือในท่ีดินเพื่อประโยชนในการกําจัดปญหาการปนเปอนในดินน้ันจะนํามาคํานวณภาษีเพียงแค
หน่ึงในสามของมูลคาฐานภาษี

6.3 มาตรการทางดานเศรษฐศาสตร

6.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
1) CERCLA หรือ Superfund กําหนดใหผูท่ีกระทําผิดกอใหเกิดมลพิษตกคางตอง

รับผิดชอบตอคาใชจายดังน้ี 1) คาใชจายในการ clean up 2) คาเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และ 3) คาประเมินผลกระทบท่ีเกิดกับสุขภาพ นอกจากน้ี Superfund ยังไดกําหนด
เกณฑตางๆ เพิ่มเติม ถึงวิธีดําเนินการเรียกคาเสียหาย รวมท้ังกรณีผูใดไดรับการยกเวนไมเขาขาย
ตองรับผิดชอบตามกฎหมาย

2) Financial Assurance for Landfill Closure, Post-closure, and Corrective Action
มาตรการหน่ึงท่ี EPA ใชในการปองกันวาจะมีเงินมาเปนคาใชจายในการ clean up ในกรณี   หลุม
ฝงกลบเกิดการปนเปอนของสารอันตรายหรือนํ้าชะขยะสูสิ่งแวดลอมคือการกําหนดรูปแบบของ
เงินประกันแบบตางๆ ท่ีผูประกอบการจักตองจัดใหมีกอนไดรับอนุญาตใหประกอบการ

รูปแบบของเงินประกันท่ี US EPA ยอมรับในการอนุญาตใหผูประกอบการบริหารจัดการ
หลุมฝงกลบ กรณีปดหลุม การดูแลรักษาหลังปดหลุม และการดําเนินการแกไขปญหา ประกอบไป
ดวย

(1) Funded Trust Fund การจัดตั้งเงินกองทุนซ่ึงมีผูรับฝากเปนสถาบันการเงินซ่ึงตองไม
มีความเกี่ยวของกับผูประกอบการ การสงเงินเขากองทุนตองทําเปนประจําทุกป ตลอดชวงอายุของ
หลุมฝงกลบซ่ึงเรียกวา pay-in period และผูประกอบการสามารถถอนเงินและยกเลิกกองทุนไดเม่ือ
ไดรับการเห็นชอบจากรัฐวาไดปฏิบัติตามเกณฑการดูแลรักษาหลุมฝงกลบรวมไปถึงการดําเนินการ
แกไขขอบกพรองท่ีกําหนดไว

(2) Surety Bond พันธบัตรรับประกัน performance หรือ payment ท่ีออกโดยสถาบัน
การเงินท่ีไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย และไมมีความเกี่ยวของกับผูประกอบการ กรณีท่ี
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ผูประกอบการไมปฏิบัติตามเกณฑการดูแลหลุมฝงกลบท่ีกําหนดไว สถานบันการเงินผูออก
พันธบัตรจักตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

(3) Irrevocable Letter of Credit หนังสือรับรองเครดิตของผูประกอบการจากธนาคารท่ี
ไมสามารถบอกเลิกไดมีอายุอยางนอย 1 ป และมีเงื่อนไขวา สถาบันการเงินจะตออายุหนังสือรับรอง
เครดิตโดยอัตโนมัติ นอกเสียจากแจงใหหนวยงานรัฐทราบลวงหนากอนหนังสือหมดอายุ 120 วัน
ซ่ึงในกรณีดังกลาว ผูประกอบการมีหนาท่ีนําหนังสือรับรองฉบับใหมมาย่ืน หรือปฏิบัติตาม
ขอกําหนดการจัดหาเงินประกันอื่นท่ีไดรับการเห็นชอบจากรัฐ

(4) Insurance Policy กรมธรรมประกันภัยท่ีมีมูลคาอยางนอยเทากับวงเงินประเมินของ
การดูแลหลุมฝงกลบ ซ่ึงกรมธรรมดังกลาวตองมีเงื่อนไขวา รัฐสงวนสิทธิในการเปนผูกําหนดวงเงิน
ของกรมธรรม และสถาบันการเงินหรือผูเอาประกันไมมีสิทธิโตแยง

(5) Corporate or Local Government Financial Test การประเมินศักยภาพทางดาน
การเงินของผูประกอบการ (ผูประกอบการ หรือ องคกรปกครองทองถิ่น  แลวแตกรณี) ตามเกณฑ
ท่ีกําหนด  หากผานเกณฑ ไมจําเปนตองใช third party หรือเคร่ืองมืออื่นในการวางประกัน ท้ังน้ี
ผูประกอบการหรือทองถิ่นท่ีประสงคใชวิธี น้ีจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยเร่ือง record
keeping and reporting requirements กลาวคือ จักตองวาจางผูตรวจสอบบัญชีอิสระท่ีไดรับอนุญาต
ตรวจสอบสถานะการเงินขององคกร พรอมจัดทํารายงานเสนอแกรัฐผูออกใบอนุญาต

(6) Corporate or Local Government Financial Guarantee การค้ําประกัน
ผูประกอบการโดยองคกรท่ีมีขนาดใหญกวา กลาวคือ บริษัทเอกชนผูประกอบการจักตองมีผูค้ํา
ประกันเปนบริษัทแมของบริษัทดังกลาวหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูค้ําประกัน ซ่ึงบริษัท
แมหรือทองถิ่นดังกลาวจักตองผานเกณฑขอ 5 วาดวยการประเมินศักยภาพการเงิน (Financial
Test)

(7) Use of Ad Valorem Taxing Authority กรณีทองถิ่นเปนผูไดรับอนุญาตใหเปน
ผูประกอบการจัดการหลุมฝงกลบ พรอมไดรับอนุญาตเดิมใหประกอบการจัดการขยะมูลฝอย
นอกเหนือจากการจัดใหมีหลุมฝงกลบ สามารถใชอํานาจในการเก็บภาษีของตนเก็บภาษีเพิ่มเติม
ตามสัดสวนของคาใชจายท่ีประเมินในการดูแลหลุมฝงกลบน้ัน ๆ เพื่อใชเปนหลักประกันได


