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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

โครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อมุงสะทอนใหเห็นถึงประเด็นปญหาการปนเปอนของ
สารเคมีในดินและนํ้าใตดินในประเทศไทยท่ียังไมมีการดําเนินการแกปญหาท่ีเปนระบบท้ังในเชิง
นโยบายหรือมาตรการท่ีเปนรูปธรรม โดยไดหยิบยกตัวอยางกรณีปญหาท่ีเกิดข้ึน 4 กรณีศึกษา
ไดแก (1) การปนเปอนของสารอินทรียไอระเหย (Volatile Organic Compounds, VOCs) ในนํ้าใต
ดินบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลําพูน (2) การปนเปอนของสารแคดเมียมในตะกอน
ดินบริเวณลุมนํ้าแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก (3) การประกอบกิจการฝงกลบขยะกากของเสีย
อุตสาหกรรมของบริษัทเบตเตอรเวิลดกรีน จ.สระบุรี และ (4) การประกอบกิจการฝงกลบขยะชุมชน
ของสํานักงานกรุงเทพมหานคร ณ แหลงฝงกลบ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ซ่ึงท้ัง 4 กรณีศึกษา
ดังกลาว คณะผูศึกษาไดทําการศึกษาทบทวนสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในแตละกรณี วิเคราะห
มาตรการดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับปญหาการปนเปอนดินและนํ้าใตดินวาเหตุใดการดําเนินการ
แกปญหาท่ีผานมาจึงไมสัมฤทธิ์ผล อน่ึง การศึกษาคร้ังน้ียังไดจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายใน
รูปแบบทางเลือกของมาตรการท่ีเปนรูปธรรมดานสถาบัน/องคกร ดานเศรษฐศาสตร ดานกฎหมาย
และดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหสามารถนํามาบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการ
ปองกันและฟนฟูความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในดินและนํ้าใตดิน

การนําเสนอแบงออกเปน 2 สวน คือ (1) การวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะสําหรับ
กรณีศึกษาท้ัง 4 กรณี (2) การวิเคราะหปญหาในภาพรวม และขอเสนอเชิงนโยบายดาน
เศรษฐศาสตร กฎหมาย สถาบัน/องคกร และสิ่งแวดลอมเพื่อการปองกันและแกปญหาการปนเปอน
ในดินและนํ้าใตดิน

1. การวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะสําหรับกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี

1.1 กรณีศึกษาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดินบริเวณนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน

นิคมอุตสาหกรรมลําพูนเกิด ข้ึนเพื่อตอบสนองนโยบายสงเสริมการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ สงผลใหนับตั้งแตป พ.ศ.2528 เปนตนมาภาคอุตสาหกรรมจาก
ตางประเทศเขามาลงทุนและตั้งฐานการผลิตภายในนิคมฯ ดังกลาวเปนจํานวนมาก อยางไรก็ดี การ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมดังกลาว มีขอสังเกตท่ีนาสนใจบางประการ กลาวคือ อุตสาหกรรม
ประเภทท่ีเขามาตั้งฐานการผลิตจํานวนมากกวาคร่ึงเปนอุตสาหกรรมประเภทประกอบช้ินสวนและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส (นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2549) โดยเปนท่ีทราบกันดีวา อุตสาหกรรม
ประเภทดังกลาวมีการใชสารเคมีอันตรายจํานวนมากในกระบวนการผลิต อาทิ เชน ตะกั่ว กรดแร
สารอินทรียไอระเหย เปนตน
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มีขอพิจารณาบางประการเกี่ยวกับเหตุผลการเขามาตั้งฐานการผลิตของอุตสาหกรรม
ประเภทดังกลาวในประเทศไทย กลาวคือ มาตรการควบคุมและบังคับใชทางกฎหมายท่ีผานมาของ
ประเทศไทยขาดประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากหลายๆ ผลการศึกษาท่ีไดพบปญหาและผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนจากอุตสาหกรรมประเภทดังกลาว อาทิเชน ปญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นท่ีใกลนิคมอุตสาหกรรมลําพูน ซ่ึงสะทอนใหเห็นประเด็นปญหาผลกระทบ
ทางสุขภาพตอแรงงาน  และปญหาการปนเปอนของสารเคมีในสิ่งแวดลอมท่ีกอใหเกิดการเสื่อม
คุณภาพของนํ้าใตดินและดินในเขตพื้นท่ีโรงงานตั้งอยู และบริเวณใกลเคียง (สถาบันธรรมรัฐเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม, 2548) ท้ังน้ี ขอเท็จจริงดังกลาว ยืนยันไดดวยผลการศึกษาของกลุม
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมดานนํ้า ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2544) พบวามีการปนเปอนของสาร VOCs ชนิดไตรคลอโรเอธิลีน
(Trichloroethylene, TCE) ในพื้นดินบริเวณโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว นอกจากน้ีสารเคมี
ดังกลาวยังซึมลงสูนํ้าใตดินท่ีระดับความลึก 1-11 เมตร โดยมีระดับความเขมขนท่ีสูงเกินกวาคา
มาตรฐานในนํ้าดื่ม อยางไรก็ดี แมวาจะมีการศึกษาท่ีพบการปนเปอนของสารเคมีดังกลาว แตขอมูล
ดังกลาวยังไมเปนท่ีเปดเผยออกสูสาธารณชน   ภายใตโครงการวิจัยน้ีจึงไดทําการศึกษาวิเคราะหนํ้า
ใตดินบริเวณชุมชนรอบพื้นท่ีอุตสาหกรรม จังหวัดลําพูน”1 เพื่อประเมินระดับและขอบเขตการ
ปนเปอนของสาร VOCs โดยมีขอจํากัดในการศึกษาคร้ังน้ี กลาวคือ ทําศึกษาเฉพาะบริเวณรอบ
นอกพื้นท่ีอุตสาหกรรมเทาน้ัน เน่ืองจากการนิคมไมอนุญาตใหเขาไปเก็บตัวอยางนํ้าใตดินภายใน
นิคมฯ ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสรุปไดวามีนํ้าใตดินถึง 12 ตําแหนง ท่ีถูกปนเปอนดวยสาร VOCs
โดยการปนเปอนในแตละตําแหนงแตกตางกันออกไปท้ังชนิดและปริมาณของสารท่ีพบ อยางไรก็ดี
เม่ือทําการประเมินความเสี่ยงสุขภาพและสรางแบบจําลองคณิตศาสตรหาความสัมพันธระหวางการ
สัมผัสและผลกระทบตอสุขภาพจากการไดรับสาร VOCs 2 ไมพบความสัมพันธใดๆระหวางอาการท่ี
เกี่ยวของกับสาร VOCs อยางไรก็ตาม ในการศึกษาคร้ังน้ี มีขอจํากัดในการศึกษาหลายประการ
กลาวคือ ไมมีการตรวจวัดสาร VOCs ในนํ้าบรรจุขวดโดยตรง เน่ืองจากงบประมาณท่ีมีอยูคอนขาง
จํากัด ดังน้ัน หากตองการใหผลการศึกษามีความชัดเจนมากข้ึน ควรตรวจวัดหาสาร VOCs ใน
แหลงนํ้าดื่มแตละแหลงโดยตรง และควรเลือกการศึกษาโรคท่ีอาจเกิดแบบระยะยาว (Long term
study) เชน โรคมะเร็ง อน่ึง ถึงแมวายังไมเกิดผลกระทบดานสุขภาพตอประชาชนท่ีอยูอาศัยใน
บริเวณดังกลาว แตการพบการปนเปอนของสาร VOCs ในนํ้าใตดินระดับนํ้าตื้นในบริเวณท่ี

1 ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชวราพันธุ และคณะ  (ราง) รายงานฉบับสมบูรณเร่ือง “ขอเสนอแนวทางการประเมิน
สถานการณการปนเปอนสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน กรณีตัวอยางการปนเปอนสารประกอบอินทรียไอระเหยในนํ้า
ใต ดิน    บ ริ เ วณชุมชนรอบพื้ นที่ อุ ตสาหกรรม  จั งหวั ด ลํ าพูน ” ศูนยบ ริการ เทคโนโลยี นํ้ าบาดาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2 รศ.ดร.นพ.พงศเทพ วิวรรธนะเดชและคณะ (ราง) รายงานฉบับสมบูรณเร่ือง “การประเมินความเส่ียงสุขภาพจาก
การสัมผัสสารอินทรียระเหยที่ปนเปอนสู นํ้าใต ดิน ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ทําการศึกษาแสดงใหเห็นวานํ้าใตดินบริเวณดังกลาวไมเหมาะสมสําหรับนํามาใชอุปโภคและบริโภค
เน่ืองจากอาจทําใหสารอินทรียระเหยเขาสูรางกายไดจากการสูดดม หรือการสัมผัส โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงหากนํามาเพื่อการบริโภคโดยตรง อาจทําใหเปนอันตรายมากย่ิงข้ึน แตอยางไรก็ตาม จากการ
สํารวจภาคสนาม พบวาชาวบานในพื้นท่ีดังกลาวนํานํ้ามาเพื่อใชในการอุปโภคเทาน้ัน

สรุปสถานการณ ณ ปจจุบัน ยังไมมีความคืบหนาในการสํารวจการกระจายของการปนเปอน
อยางละเอียด นอกจากน้ีภาระคาใชจายของการสํารวจและการบําบัดก็ยังขาดความชัดเจนวาใครจะ
เปนผูรับผิดชอบ ท้ังน้ีอาจจะสืบเน่ืองมาจากการท่ีมีผูรับทราบปญหาน้ีอยูในวงท่ียังไมกวางมากนัก
และพิษภัยของตัวทําละลายน้ีจะเปนลักษณะของผลระยะยาวมากกวาผลท่ีรุนแรงท่ีอาจจะเห็นไดใน
ระยะสั้น

1.1.1 การวิเคราะหปญหาดานสถาบัน/องคกร ดานเศรษฐศาสตร และดานกฎหมาย
สําหรับกรณีน้ี จะเห็นไดวาปญหาดังกลาวมีผลสืบเน่ืองมาจาก ปญหาดานโครงสรางหนาท่ี

ของหนวยงาน อาทิ หนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการสงเสริมกลับมีหนาท่ีในการควบคุมดูแลดาน
สิ่งแวดลอมดวยในขณะเดียวกัน ทําใหเกิดปญหาเร่ืองผลประโยชนทับซอน (conflict of interest)
นอกจากน้ียังมีปญหาดานวัฒนธรรมการทํางานของระบบราชการไทย ซ่ึงมักจะไมกาวกายซ่ึงกัน
และกัน ถึงแมวากฎหมายจะไดใหอํานาจหนวยงานกลางท่ีมีหนาท่ีในการควบคุมดานสิ่งแวดลอมเขา
ไปดําเนินการในพื้นท่ีในกรณีท่ีเกิดปญหามลพิษก็ตาม อีกท้ังยังมีปญหาดานความสัมพันธระหวาง
หนวยงานสวนกลางและสวนทองถิ่น ท่ีไมไดมีการกระจายอํานาจใหสอดคลองกับศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

สวนประเด็นปญหาในแงกฎหมายโดยภาพรวมแลว  ตนตอของสาเหตุปญหาคือประชาชน
ในพื้นท่ีไมมีสิทธิมีสวนรวมในการกลั่นกรองแนวทางการพัฒนานิคมฯ นอกจากน้ีปญหาของ
ผูรับผิดชอบระดับนโยบายพยายามบังคับใชกฎหมายท่ีมีอยูใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดังน้ันจึงสงผลใหปญหาดังกลาวเกินกําลังการปกครองสวนทองถิ่น

1.1.2 ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรม
กรณีดังกลาวน้ีมีขอเสนอแนะท่ีเปนรูปธรรม กลาวคือ มาตรการทางกฎหมายควรระบุ

ขอบังคับใหนโยบายของประเทศเนนเร่ืองปญหาสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ โดยใหภาครัฐมีบทบาทมาก
ข้ึน รวมถึงการระบุสิทธิแกประชาชนในทองถิ่นใหชัดเจนท้ังเร่ืองการมีสวนในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจกรรมของอุตสาหกรรมตางๆ ตั้งแตข้ันตอนการอนุญาตใหประกอบกิจการ ตลอดจน
การติดตามตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนกําหนดกฎหมายในเร่ืองการแกปญหาใหเปนหนาท่ี
ของหนวยงานเดียวท่ีทําไดเบ็ดเสร็จ หรือ ใชกฎหมายฉบับใดฉบับหน่ึงโดยกําหนดบังคับใหตอง
ทํางานแบบประสานกัน ตลอดจนประชาชนและทองถิ่นตองมีบทบาทในการรวมรับรูและตรวจสอบ
การบังคับใชกฎหมาย  รวมไปถึงการออกกฎหมายใหมีหนวยงานระดับมาตรฐานในเร่ืองการพิสูจน
หาแหลงกําเนิดมลพิษ

สําหรับมาตรการทางดานเศรษฐศาสตร จนถึง ณ ปจจุบันน้ียังไมสามารถระบุไดชัดวาใคร
คือผูกอมลพิษ  ดังน้ันการใชมาตรการเชิงปองกันอยางเขมงวดคงจะเปนทางเลือกท่ีดี โดยอาจใช
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เคร่ืองมือประเภท Performance Bond แตในขณะเดียวกัน การใชมาตรการทางภาษีอากรในการ
นําเขาสารประกอบอินทรียไอระเหย อาจจะมีผลตอการลดการใชสารดังกลาวไดเชนกัน

นอกจากน้ี ยังมีขอเสนอแนะในเร่ืองการปองกันปญหา เชน การจัดทําฐานขอมูลตางๆ และ
การฟนฟูดานสิ่งแวดลอมในกรณีท่ีมีปญหา เชน การสํารวจพื้นท่ีปนเปอนเพื่อจัดลําดับความสําคัญ
ในการฟนฟู

1.2 กรณีศึกษาการปนเปอนของสารแคดเมียมในตะกอนดินบริเวณลุมนํ้าแมตาว อําเภอแม
สอด จังหวัดตาก

บริเวณลุมนํ้าแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก เปนลุมนํ้าสายสําคัญท่ีประชาชนใชสําหรับการ
อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม และมีการปลูกขาวเปนอาชีพหลัก บริเวณทางทิศเหนือของลําหวย
เปนท่ีตั้งของเขตประทานบัตรเหมืองแรของบริษัท ตาก ไมน่ิง จํากัด ปจจุบันไดเลิกกิจการไปแลว
แตยังมีกองแรท่ีตั้งท้ิงไว และมีการขุดแรไปขายใหกับบริษัทผาแดง สวนบริเวณทางทิศใตเปนพื้นท่ี
ประกอบกิจการเหมืองแรของบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ในป พ.ศ.2546 ไดมีรายงาน
การปนเปอนของสารแคดเมียมในดินและพืชผลการเกษตร โดยสถาบันจัดการทรัพยากรนํ้า
นานาชาติ (International Water Management Institute,IWMI) รวมมือกับกรมวิชาการเกษตร
(Department of Agriculture, DOA) ทําการศึกษาในชวงระหวางป พ.ศ. 2541-2546 ตอมาในป
พ.ศ.2547 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดตั้งคณะทํางานเพื่อตรวจสอบและประเมิน
ความรุนแรงของปญหา ผลการศึกษาพบวามีการปนเปอนของสารแคดเมียมในขาวและพืชผล
ทางการเกษตร นอกจากน้ี ยังพบการปนเปอนในดินเกินกวาคามาตรฐาน โดยเฉพาะตะกอนดินใน
ลําหวยแมตาวพบการปนเปอนในปริมาณท่ีสูงมากกระจายตัวตามแปลงเกษตรกรรมท่ีมีการผันนํ้า
จากลําหวยแมตาว ท้ังน้ีปริมาณความเขมขนจะลดลงตามระยะทางท่ีอยูหางจากจุดท่ีทําการผันนํ้า
ดังกลาว แตอยางไรก็ดี ผลการวิเคราะหในนํ้าใตดินและนํ้าในลําหวยแมตาว และสัตวนํ้าท่ีอาศัยอยู
ในลํานํ้าแมตาวยังมีปริมาณแคดเมียมไมเกินคามาตรฐานท่ีกําหนดไว สําหรับผลกระทบทางดาน
สุขภาพของประชาชน พบประชากรจากบานพะเดะและบานแมตาวใหมมีการสะสมสารแคดเมียมใน
รางกายท้ังในระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา นอกจากน้ียังพบวาประชากรจํานวน 844 คน
จากกลุมประชากรท่ีมีอายุมากกวา 30 ปในพื้นท่ี ต.พระธาตุผาแดง ต.พะเดะ และ ต.แมกุ มีระดับ
แคดเมียมในปสสาวะสูงกวาคามาตรฐานท่ีองคการอนามัยโลกกําหนด โดยกวารอยละ 10 ของ
ประชากรกลุมเสี่ยงดังกลาวเร่ิมมีพยาธิสภาพท่ีไต

การแกปญหาตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา หนวยงานภาครัฐไดดําเนินการท้ังมาตรการ
ระยะสั้น ดวยการกําจัดขาวเปลือกท่ีมีการปนเปอนโดยการนําไปเผา หรือตัดตนขาวไปฝงกลบ ท้ัง
ยังมีการจายคาชดเชยรายไดใหแกเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ สวนการดําเนินการในระยะยาว ได
จัดทําแผนในการเฝาระวังท้ังตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน และการขยายผล
การตรวจสอบไปยังพื้นท่ีบริเวณลุมนํ้าแมตาวท้ังหมด อยางไรก็ดี จากการลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบ
ขอเท็จจริงของทีมวิจัยสถาบันธรรมรัฐฯ พบวาไมมีความตอเน่ืองในการแกปญหา ท้ังน้ีชาวบานท่ี
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ไดรับผลกระทบไดรับคาชดเชยเพียง 3 คร้ัง อีกท้ังยังไมมีแนวทางการสงเสริมอาชีพใหมใหกับ
เกษตรกรท่ีเปนรูปธรรม สําหรับสถานการณปจจุบัน ทางจังหวัดรวมกับบริษัทผาแดงและบริษัท
มิตรผลสงเสริมอาชีพปลูกออยใหกับชาวบาน อยางไรก็ดีมีท้ังชาวบานกลุมท่ีเห็นดวย และกลุมท่ี
ตองการท่ีจะปลูกขาว ในกรณีน้ีมีขอสังเกตวาการปลูกออยเพื่อผลิตพลังงานอาจไมเปนวิธีการ
แกปญหาท่ีดีท่ีสุด เพราะสารแคดเมียมก็ยังอยูในพื้นท่ีบริเวณดังกลาว และในอนาคตอาจกลับเขามา
ในหวงโซอาหาร (food chain) อีกคร้ัง

สําหรับสาเหตุและแหลงกําเนิดซ่ึงกอใหเกิดการปนเปอนของสารแคดเมียมน้ัน ผลการศึกษา
โดยหลายหนวยงานท้ังหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชนไดวิเคราะหสาเหตุและแหลงกําเนิดของ
สารแคดเมียมท่ีกอใหเกิดการปนเปอนดวยเหตุผลท่ีแตกตางกัน 2 แนวทาง กลาวคือมีความเปนไป
ไดท่ีสาเหตุของการปนเปอนน้ันอาจเกิดจากกระบวนการผุพังของหนาดินตามธรรมชาติ หรือ เกิด
จากกิจกรรมการเปดหนาดินของมนุษย ดังน้ัน จึงไมสามารถหาขอสรุปของแหลงท่ีมาของการ
ปนเปอนไดชัดเจน อยางไรก็ดี จากผลการสังเกตและวิเคราะหโดยทีมวิจัยสถาบันธรรมรัฐฯ อาจ
กลาวไดวา ปญหาการปนเปอนของสารแคดเมียมท่ีเกิดข้ึน อาจมีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมการเปด
พื้นท่ีในรูปแบบตางๆ ของมนุษย  โดยเฉพาะกิจกรรมเหมืองแรสังกะสี ซ่ึงทีมวิจัยตั้งขอสังเกตวา
กองหางแรท่ีตั้งอยูกลางแจงรอบบริเวณเหมืองอาจมีความเสี่ยงสูงตอการพังทลาย และในกรณีท่ีมี
ฝนตกหนักในชวงฤดูฝน นํ้าฝนอาจชะลางเอาตะกอนดินบริเวณกองหางแรไปสะสมในทองนํ้า ท้ังน้ีจ
จากการสอบถามพบวาในชวงท่ีเกิดเหตุการณปนเปอนสารแคดเมียมน้ัน ทางบริษัทเหมืองแร
ดังกลาวยังไมไดมีการสรางบอดักตะกอนกอนปลอยนํ้าลงสูหวยแมตาวแตอยางใด

1.2.1 การวิเคราะหปญหาดานสถาบัน/องคกร ดานเศรษฐศาสตร และดานกฎหมาย
ในกรณีน้ี สะทอนใหเห็นสภาพปญหาดานสถาบัน/องคกรของหนวยงานภาครัฐ กลาวคือ

ปญหาการขาดความเปนเอกภาพในการจัดการกับปญหา เน่ืองจากมีหลายหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ปญหาดังกลาว ทําใหเกิดปญหาการทํางานแบบแยกสวน หรือบางคร้ังทํางานซํ้าซอนกัน นอกจากน้ี
ยังขาดการประสานงานในระหวางหนวยงานทําใหเกิดความลาชาในการแกปญหา รวมท้ังขาดระบบ
ในการจัดเก็บขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญและงบประมาณท่ีไมเพียงพอ

สําหรับการวิเคราะหปญหาในทางเศรษฐศาสตรน้ัน พบวาพระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 ได
เปดชองทางใหมีแหลงเงินทุนสําหรับฟนฟูพื้นท่ีทําเหมืองไว ตามมาตรา 55 โดยกําหนดใหสามารถ
จัดเก็บ “เงินบํารุงพิเศษ” เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอม แกไขปญหาการฝาฝนกฎหมายวาดวยแร
รวมท้ังสงเสริมการบํารุงทองถิ่นรายจังหวัดท่ีมีการทําเหมืองในอัตราไมเกินรอยละ 10 ของ
คาภาคหลวงแร โดยใหกรมทรัพยากรธรณีเปนผูเก็บรักษาเงินดังกลาว แตอยางไรก็ดี การใช
เคร่ืองมือประเภทน้ีน้ี มีขอจํากัดอยางมากในปจจุบัน กลาวคือ การเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษจากผู
ประกอบกิจการเหมืองแรจํากัด กําหนดไวเฉพาะกรณีเหมืองแรดีบุกเทาน้ัน  นอกจากน้ีการจัดสรร
เงินบํารุงพิเศษในปจจุบันน้ันจํากัดเฉพาะเปนคาใชจายในการบํารุงทองถิ่นในจังหวัดท่ีมีการทํา
เหมือง  ซ่ึงการเรียกเก็บเฉพาะคาบํารุงพิเศษดังกลาวอาจไมเพียงพอตอความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน
ดังจะเห็นไดจากสถิติการจัดเก็บคาภาคหลวงในปจจุบันน้ัน หากพิจารณาอัตราท่ีจัดเก็บจากเหมือง
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แรดีบุกในปจจุบันคือรอยละ 2.5 การจัดเก็บเงินบํารุงพิเศษท่ีจัดเก็บไดในแตละปจะอยูท่ีประมาณป
ละ 25 ลานบาทเทาน้ัน

การวิเคราะหปญหาดานกฎหมาย มีขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับขอเท็จจริงท่ีเปนปญหา
โดยตรงประกอบดวยกฎหมาย 3 ฉบับ ไดแก

1)  กฎหมายวาดวยการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535   กําหนดให

กิจการท่ีระบุตองทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนได รับอนุญาตใหดําเ นินกิจการ
นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีการจัดทําและพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยาง
ถูกตองแลว   หนวยราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการอนุญาตการประกอบกิจการตองรอความ
เห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเสียกอน  จึงจะออกใบอนุญาตได หาก
พิจารณากรณี การทําเหมืองของ บริษัท ตากไมน่ิง จํากัด แมวาจะไดรับประทานบัตรหรืออาชญา
บัตรในการทําเหมืองแร แตเปนเพียงสิทธิพื้นฐานในการทําแร เพราะไมมีการจัดทํารายงาน
การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงหากจะมีการดําเนินกิจการท่ีเขาขายเปนโรงงาน  ยอมตอง
ไดรับการอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานอยางถูกตอง จากปญหาท่ีเกิดข้ึน การจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ถือเปนมาตรการสําคัญ เพราะเปนกลไกในการควบคุม หรือยับย้ัง
โครงการ ตลอดจนบทบาทของหนวยงานอนุญาตท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีสวนสําคัญในเชิงการตรวจสอบ
ดูแล  ความรูความเขาใจทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขท่ีกําหนดไว อีกท้ังควรมีการประสาน
เพื่อใหเกิดเครือขายการทํางานระหวางองคกรภาครัฐท่ีรับผิดชอบ

2) กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
ประกอบดวยกฎหมายท่ีเกี่ยวของ คือ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายท่ี

เกี่ยวของโดยตรงกับการควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากแหลงท่ีเขาขายเปนโรงงานจําพวกใดจําพวกหน่ึง
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510  เปนกฎหมายท่ีกําหนดบังคับใหหนวยงานราชการภายใตกฎหมายน้ี
ตองตรวจตรา สอดสองดูแล และบังคับใชกฎหมายเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการแสวงหา
ประโยชนจากแรไมเปนภัยตอสิ่งแวดลอมดวย โดยหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล ไดแก กระทรวง
อุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี3 (ดูมาตรา 116 – 119 ) และกรมควบคุมมลพิษ โดยเฉพาะกรม
ควบคุมมลพิษ  ในทางกฎหมายแลว  มีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมมลพิษคอนขางจํากัด  กลาวคือ
จะสามารถใชมาตรฐานควบคุมมลพิษท่ีกําหนดข้ึนตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมไดโดยตรงเฉพาะ
แหลงกําเนิดท่ีไมมีกฎหมายใดใหอํานาจหนาท่ีหนวยงานอื่นในการควบคุมมลพิษ และมีบทบาท
เสริม ในกรณีท่ีปรากฏวาหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงไมดําเนินการตามหนาท่ีภายใตกฎหมาย
ของตน โดยเม่ือมาพิจารณาปญหาการพยายามพิสูจนเพื่อระบุหาความรับผิดชอบแหลงกําเนิด
มลพิษท่ีคาดวาจะมีแหลงกําเนิดมาจาก บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัท ตากไม
น่ิง จํากัด แตอยางไรก็ดีพบวาไมสามารถระบุไดอยางชัดเจน ถึงแมวากรมควบคุมมลพิษจะตั้ง

3 หรือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หลังปรากฏการณที่เรียกกันวาการ
ปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545
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คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ หากเม่ือผลการตรวจสอบรายงานออกมา อาจกลับกลายเปนวาผลการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการหรือคณะทํางานน้ัน  ไมมีสภาพบังคับตามกฎหมาย  เพราะไมใชเปน
การดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ผลการวิเคราะหประเด็นท่ีเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายเพื่อแกปญหาการไมบังคับใช
กฎหมาย มีดังน้ี คือ (1) กฎหมายเปดชองใหเจาหนาท่ีใชดุลพินิจ  แตไมวางหลักการและแนวทางใน
การใชอํานาจอยางชัดเจนเพียงพอ (2)  กฎหมายกําหนดบังคับใหเจาหนาท่ีใชอํานาจโดยไมมี
ดุลพินิจ

3) กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง
พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมไดนําเอาหลักความรับผิดทางแพงแบบเด็ดขาดมาบัญญัติไว

ตั้งแต พ.ศ. 2535  และมีมาตรา 96 – 97 แหงพระราชบัญญัติน้ียังพยายามสรางความกระจางชัด
เกี่ยวกับขอบเขตของการชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายท้ังในกรณีท่ีเปนทรัพยสินของรัฐ
และในกรณีท่ีเปนทรัพยสินของเอกชน

กลไกและวิธีการดําเนินคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง  ในแงความรับผิดชอบทางแพง
จะตองมีการตั้งคําถามและหาคําตอบอยางเปนข้ันเปนตอนดังน้ี

(1)  มีผูใดไดรับความเสียหายบาง
(2) ความเสียหายน้ัน  ใครเปนผูกอข้ึน

เม่ือนํามาพิจารณาแปลความเขากับกรณีศึกษา  พบวาถึงแมจะมีการพิสูจนไดวาความ
เสียหายท่ีตนไดรับมาจากแคดเมียม  แตยังมีปญหาคือ แหลงแคดเมียมมาจากท่ีใด ซ่ึงผูไดรับความ
เสียหายตองพิสูจนใหไดวาแคดเมียมน้ันมีแหลงกําเนิดจากจําเลย ทําใหไมสามารถใชหลักความรับ
ผิดเด็ดขาดในพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม มาตรา 96 ได

ท้ังน้ี หลังจาก พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบัน ยังไมมีการดําเนินคดีเพื่อเรียกคาเสียหายตอ
ทรัพยากรธรรมชาติของสวนรวมจนประสบความสําเร็จ  โดยขอติดขัดท่ีเกิดข้ึน คือ  หนวยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวของในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติท้ังหลาย  ไมแนใจวาใครควรเปนผูมีอํานาจ
ฟองเรียกคาเสียหายตามมูลคาของทรัพยากรแทนสวนรวม  และปญหาในทางเทคนิคท่ีอาจเกิดข้ึน
ไดจากการพิเคราะหทางปฏิบัติในการขจัดมลพิษตามความเปนจริงท่ีตองดําเนินการโดยทันทวงที
จึงอาจมีปญหาข้ึนไดคลาย ๆ กับปญหาในกรณีของชาวบาน คือการไมสามารถพิสูจนไดวาใครกอ
ความเสียหายข้ึน

1.2.2 ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรม
มาตรการแกปญหาสําหรับกรณีดังกลาว มีขอเสนอแนะคือ การตรวจสอบสายความ

รับผิดชอบตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายท้ังสองฉบับหลักวาไดมีการปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายอยาง
ตรงไปตรงมาและเต็มความสามารถหรือไม และควรมีการรายงานผลการบังคับใชกฎหมายอยาง
โปรงใสแกสาธารณชน และหากไดคําตอบวาไดดําเนินการอยางเท่ียงตรงและเต็มท่ีแลวจะนํามาสู
การปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายใหมีความชัดเจนและรัดกุมตอไป นอกจากน้ี ควรมีหนวยงานท่ี
เปนเจาภาพในการดําเนินงาน รวมท้ัง ประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  รวมท้ังเพิ่มและ



viii

พัฒนาบุคลากรดานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ EIA และการตรวจสอบ
ผลกระทบ เพิ่มสมรรถนะของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค ตลอดจนพยายามสรางเครือขายการมีสวน
รวมของประชาชนเพื่อชวยในการสอดสองดูแลสิ่งผิดปกติภายในชุมชน นอกจากน้ี หากมีการแกไข
กฎหมายใหสามารถผอนคลายขอจํากัดในเร่ืองการจัดเก็บเงินบํารุงพิเศษโดยมีการบัญญัติเพิ่มเติม
ในกฎกระทรวง ใหมีการขยายฐานการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษไปสูผูประกอบกิจการเหมืองแร
ประเภทอื่นๆ รวมท้ังแกไขกฎหมายใหการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ ครอบคลุมไปถึงการใชจายเพื่อการ
ฟนฟูสภาพพื้นท่ีทําเหมืองใหกลับสูสภาพเดิม ก็นาจะเปนแหลงเงินทุนสวนหน่ึงสําหรับเปนคาใชจาย
ในการ clean up พื้นท่ีปนเปอน

1.3 กรณีศึกษาการประกอบกิจการฝงกลบกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัท Better World
Green จํากัด จังหวัดสระบุรี

บริษัท Better World Green จํากัด ไดเปดดําเนินการประกอบกิจการรับฝงกลบตั้งแตป
พ.ศ. 2541 โดยการเปดดําเนินการในระยะแรกนั้นเปนการฝงกลบขยะประเภทที่ไมเปน
อันตราย ตอมาไดมีเร่ืองรองเรียนกรณีนํ้าเนาเสียเน่ืองจากบริษัทฯไดท้ิงขยะลงในลําคลองสาธารณะ
ซ่ึงขณะน้ันการตรวจสอบเปนหนาท่ีของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ซ่ึงผลการ
ตรวจสอบพบวาสถานท่ีฝงกลบขยะของบริษัทฯ ไมมีระบบรวบรวมและสูบนํ้าชะขยะ ไมมีระบบบําบัด
นํ้าชะขยะ ไมมีการเสริมคันดินโดยรอบบอฝงกลบ และไมมีระบบการจัดการนํ้าฝนท่ีไหลลงบอฝง
กลบ สงผลใหนํ้าเสียในบอฝงกลบไหลสูบริเวณภายนอกบอ นอกจากน้ียังพบวาการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ไมเปนไปตามขอกําหนดในการปฏิบัติงานท่ีไดขออนุญาตไวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยมีการนําขยะหรือวัสดุท่ีไมใชแลวซ่ึงเขาขายเปนขยะอันตราย (Hazardous Waste) เชน
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส นํ้ามันเคร่ืองใชแลว เศษฟลม เปนตน ทางกระทรวงวิทยาศาสตรฯ จึงได
แจงไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาตรวจสอบ ซ่ึงในเวลาตอมากรมโรงงานอุตสาหกรรมได
แจงวาทางบริษัทฯไดดําเนินการแกปญหาดังกลาวแลว

ในป พ.ศ.2546 บริษัทฯไดขอขยายโรงงานเพื่อประกอบกิจการปรับสภาพของเสียรวมและ
รับฝงกลบกากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนของเสียอันตราย โดยไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และผานความเห็นชอบในรายงานวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม(EIA) จาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(สผ.) แตกลับพบวาเกิดปญหา
การรองเรียนจากประชาชน ต. กุดนกเปลา ต.หนองปลาไหล  อ.เมือง และ ต.หวยแหง อ.แกงคอย
จ.สระบุรี ท่ีไดรับความเดือดรอนเกี่ยวกับปญหานํ้าเสียและกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการรับฝงกลบ
กากอุตสาหกรรมของบริษัทดังกลาว โดยไดมีการรวมตัวชุมนุมประทวงท่ีศาลากลางจังหวัด  และ
ตอมาไดมาชุมนุมประทวงบริเวณทางเขาพื้นท่ีฝงกลบของบริษัทฯ เพื ่อมิใหรถบรรทุก นํากาก
อุตสาหกรรมเขาไปฝงกลบจนทําใหบริษัทเกิดความเสียหาย ความขัดแยงทวีความรุนแรงข้ึน
เร่ือยมา จนกระท่ังประชาชนไดรวมกันฟองศาลปกครอง และศาลไดสั่งใหทางบริษัทระงับการนํากาก
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อุตสาหกรรมเขาไปฝงกลบในพื้นท่ี เวนแตกากอุตสาหกรรมท่ีไมกอใหเกิดอันตราย หรือกอใหเกิด
ความเดือดรอนแกบุคคลอื่น

การดําเนินการแกปญหาดังกลาว จังหวัดสระบุรีไดรวมกับกรมควบคุมมลพิษจัดตั้ง
คณะทํางานไตรภาคี ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนของประชาชนและสวนราชการท่ีเกี่ยวของ อาทิ กรม
ควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สระบุรี และสถาบันการศึกษาทําหนาท่ีตรวจสอบปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจากการตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิว
ดินและนํ้าใตดิน รวมท้ังตะกอนดินในแหลงนํ้าผิวดิน พบวา คุณภาพนํ้าในบอสังเกตการณหลายพื้นท่ี
ของบริษัทมีโลหะหนัก ไดแก นิเกิล  ตะกั่ว อารเซนิก และเซเลเนียม มีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐาน
และมีกลิ่นสาร VOCs แตยังไมมีผลการวัดอยางเปนทางการ สําหรับคุณภาพนํ้าในบอบาดาลของ
ประชาชน พบวาสวนใหญยังอยูในเกณฑมาตรฐาน สําหรับสาเหตุของการปนเปอนคาดวาอาจ
เกิดมาจากบอฝงกลบท่ี 1 ท่ีไดปดไปแลว เน่ืองจากการตรวจสอบพบวามีขยะอันตรายปะปนอยู
กับขยะที่ไมอันตราย นอกจากน้ี จากการที่กรมควบคุมมลพิษไดเขาไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ท่ี
ทําการฝงกลบดังกลาว พบวาพื้นท่ีท่ีใชในการฝงกลบตั้งอยูบริเวณตนนํ้าของชุมชนทั้ง 3 ตําบล
อีกทั้งมีลักษณะเปนที่ลาดเชิงเขาและเปนพื้นท่ีตนนํ้าซ่ึงประชาชนใชนํ้าสําหรับทําการเกษตรและ
อุปโภค ในชวงฤดูฝนบริเวณดังกลาวจะมีฝนตกคอนขางมาก อาจเกิดการทวมขังบริเวณบอฝง
กลบ อีกทั้งพื้นที่ตั้งบริเวณบอฝงกลบมีรอยแตกของชั้นหิน และเปนพื้นที่เติมนํ้าบาดาลซ่ึงถา
หากมีการร่ัวซึมจะทําใหเกิดการปนเปอนลงสูแหลงนํ้าใตดินได

สถานการณปจจุบัน บริษัท Better World Green มีการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบ
ปรับเสถียรกากอันตราย และมีการตรวจสอบในหองปฏิบัติการ ซ่ึงจะเห็นวามีความพยายามท่ีจะ
แกไขปญหาการดําเนินงานในอดีตใหดีข้ึน นอกจากน้ียังใหเงินกองทุนสิ่งแวดลอมและกองทุนพัฒนา
ตําบล เพื่อชวยเหลือประชาชนในการแกไขปญหาดังกลาว อยางไรก็ตามยังคงมีปญหาการปนเปอน
ในพื้นท่ีท่ียังรอการแกไข และปญหากลิ่นเหม็นบางเปนคร้ังคราว

1.3.1 การวิเคราะหปญหาดานสถาบัน/องคกร ดานเศรษฐศาสตร และดานกฎหมาย
กรณีน้ีแสดงใหเห็นถึงปญหาการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ กลาวคือ ไมมีการจัดการ

เชิงรุกของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการกับ
ปญหา การขาดการมีสวนรวมของประชาชน รวมท้ังยังขาดหนวยงานในการใหขอมูลขาวสารดาน
สิ่งแวดลอมแกประชาชน โดยเฉพาะ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบันยังไมสามารถจัดสรร
บุคลากรและงบประมาณเพื่อนํามาใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับชุมชนในพื้นท่ีได นอกจากน้ี
ยังไมมีกลไกการตรวจสอบและพิสูจนหลักฐานทางสิ่งแวดลอมโดยหนวยงานท่ีเปนกลางและมี
มาตรฐาน

สําหรับการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร กรณีน้ีสามารถสรุปประเด็นปญหาออกมาได 2
ลักษณะ คือ

(1) ปญหาการลักลอบกําจัด(ฝงกลบ) กากของเสีย ซ่ึงมาตรการท่ีเกี่ยวของมีเพียงการปรับ
เงินกับผูกระทําความผิดโดยมีโทษปรับเพียง 50,000–200,000 บาท หากพิจารณาถึงผลเสียท่ีมีตอ
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ชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน ความเสียหายตอทรัพยสิน รวมไปถึงสิ่งแวดลอม
แลว อาจกลาวไดวาโทษปรับดังกลาวน้ันมีมูลคาต่ํามาก

(2) ปญหาการฝงกลบในสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต แตกอปญหาการปนเปอนภายในและ/หรือ
ภายนอกพื้นท่ี ซ่ึงมาตรการท่ีเกี่ยวของในสวนของคาบริการและคาปรับน้ัน ยังไมมีกฎหมายใดท่ี
บัญญัติถึงการปรับโรงงานหรือบริษัทรับอนุญาต ในฐานะท่ีเปนผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
ประเภทกากของเสียอันตราย เหมือนกับกรณีของนํ้าเสีย มลพิษทางอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือน

สวนการวิเคราะหปญหาในเชิงกฎหมาย กรณีน้ีมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 2 ฉบับ คือ
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ท่ีควบคุมการอนุญาตและการกําหนดเงื่อนไขในการดําเนิน
กิจการท่ีรวมถึงมาตรการในการควบคุมมลพิษ  และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมกิจการท่ีอาจสงผลกระทบท่ีรายแรงตอสิ่งแวดลอม
ใหตองผานกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่ งแวดลอม (EIA) อยางไรก็ดี
กรมโรงงานมักไมนําเอาเงื่อนไขในรายงาน EIA ไปบังคับใช โดยอางวาขาดความเช่ียวชาญในการ
บังคับใชทางเทคนิคท่ีกําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จากปญหาในกรณีน้ี  จะเห็นไดวามีชองวางทางกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางกรม
โรงงานและกรมควบคุมมลพิษ นอกจากน้ียังขาดกลไกท่ีสามารถพิสูจนยืนยันขอมูลของท้ังสอง
หนวยงาน ท้ังยังขาดหลักในการจัดการการใชอํานาจตามลําดับความรุนแรงของการละเมิดกฎหมาย
และขาดการออกระเบียบในการปฏิบัติราชการใหเกิดความชัดเจนในบทบาทหนาท่ีระหวางกรม
โรงงานและกรมควบคุมมลพิษ นอกจากน้ี ยังขาดกฎหมายท่ีกําหนดกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการและกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

1.3.2 ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรม
1) ในกรณีท่ียังมีการแบงแยกการดําเนินงานตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีระหวางกรมควบคุม

มลพิษและกรมโรงงาน สิ่งท่ีจําเปนอยางย่ิงคือการกําหนดบังคับตามกฎหมายวาดวยการบริหาร
ราชการแผนดินใหท้ังสองหนวยงานน้ีสามารถรวมกันตรวจสอบและเขาถึงขอมูลของกันและกันแบบ
ทันทีทันใด เสมือนเปนหนวยงานเดียวกัน เพื่อใหไดขอยุติในการตรวจพิสูจนมลพิษท่ีเกิดข้ึน

2) ควรมียุทธศาสตรเนนการทํางานเชิงรุก อยางเชน เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช
กฎหมายการควบคุมดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของสถานประกอบกิจการอยางเครงครัด ใน
ขณะเดียวกันเพิ่มแรงจูงใจใหผูประกอบการในดานตางๆ

3) สรางกระบวนการการมีสวนรวมหรือแนวทางปฏิบัติใหชัดเจนของการมีสวนรวมภาค
ประชาชนในการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินการตางๆในการจัดการกับปญหา

3) ควรมีหนวยงานหลักในการจัดทําฐานขอมูลกลางเกี่ยวกับขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอมูลการผลิต การนําเขา สงออก โดยใชแบบฟอรมการรายงานเดียวกัน และใหประชาชนท่ัวไป
สามารถเขาถึงขอมูลไดเพื่อเปนกลไกใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ
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4) ปรับปรุงระบบติดตามผลของสถาบันรับรองมาตรฐานและหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบใหมีมาตรฐานและเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน เพื่อสรางความสะดวกและสรางแรงจูงใจแกผูประกอบการ ตลอดจนเพิ่มและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม

1.4 กรณีศึกษาการประกอบกิจการฝงกลบขยะชุมชนของสํานักงานกรุงเทพมหานคร ณ
แหลงฝงกลบ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ท่ีมีอํานาจบริหาร
จัดการกิจการภายในไดดวยตนเอง โดยมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังน้ีใน
สวนของการจัดการขยะชุมชนของ กทม. ในชวงเวลาท่ีผานมาไดเผชิญกับปญหาการเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณขยะท่ีมีปริมาณเฉลี่ยถึงปละ 3,054,724.11   ตัน4 โดยมีพื้นท่ีจํากัดและไมสามารถจัดหา
พื้นท่ีในการฝงกลบขยะในเขตพื้นท่ีของกทม.เองได จึงวาจางใหบริษัทเอกชนนําไปฝงกลบยังพื้นท่ี
อื่นๆ ซ่ึงหน่ึงในพื้นท่ีน้ัน คือ อําเภอพนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา

หนวยงานของกทม. ท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน คือ สํานักรักษาความ
สะอาด ซ่ึงปจจุบันการดําเนินการจัดการฝงกลบขยะ ณ บริเวณแหลงฝงกลบ อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทราน้ัน กทม. ไดมอบหมายใหบริษัทไพโรจนสมพงษเปนผูดําเนินการจัดการฝงกลบขยะดวย
วิธีการอัดและหอมูลฝอยดวยพลาสติกจากน้ันจึงนําไปฝงกลบในหลุมฝงกลบ ท้ังน้ี มีขอสังเกตวาการ
ใชวิธีอัดและหอมูลฝอยดวยพลาสติกน้ัน ในระยะสั้นอาจลดปญหาเร่ืองกลิ่น แตในระยะยาว คาดวา
อาจมีการร่ัวซึมลงสูนํ้าใตดิน

1.4.1 การวิเคราะหปญหาดานสถาบัน/องคกร ดานเศรษฐศาสตร และดานกฎหมาย
จากการศึกษาในเบ้ืองตนของกรณีน้ี มีขอสังเกตในเชิงสถาบันและองคกร ท่ีเกี่ยวของกับ

การดูแลปองกันปญหาการปนเปอนของดินและนํ้าใตดินสําหรับแหลงฝงกลบขยะชุมชน  คือเร่ือง
ความสัมพันธทางอํานาจระหวางการบริหารราชการสวนกลางและสวนทองถิ่น กับเร่ืองศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการกับเร่ืองดังกลาวท้ังในเร่ืองงบประมาณ บุคลากร ความรู
ความสามารถทางเทคนิค นอกจากน้ียังขาดแผนการจัดการในระดับประเทศท่ีสามารถนํามาใชเปน
กรอบปฏิบัติในการดําเนินงาน ขาดระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและครบวงจร ท้ังน้ี
กฎหมายท่ีเกี่ยวของยังไมเอื้ออํานวยใหมีการจัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ  และระบบการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมยังไมมีประสิทธิภาพและไมสะทอนตนทุนท่ีแทจริง สงผลกระทบตองบประมาณ
สําหรับการดําเนินงานท่ีมีอยูอยางจํากัด นอกจากน้ียังขาดการรณรงคและประชาสัมพันธอยาง
ตอเน่ืองใหประชาชนในทุกภาคสวนมีความเขาใจและเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยท้ัง
ระบบ

4 ขอมูลการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครป พ.ศ.2548 โดย กองวิชาการและแผนงาน สํานักส่ิงแวดลอม
กรุงเทพมหานคร
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1.4.2 ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรม
สําหรับขอเสนอแนะเพื่อแกปญหาการจัดการขยะมูลฝอย กลาวคือ ควรเพิ่มประสิทธิภาพ

ขยะมูลฝอยใหกลับมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด และลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตองนําไปบําบัดและ
กําจัดใหนอยท่ีสุด พรอมท้ังใหมีศูนยจัดการขยะมูลฝอย โดยมุงเนนการรวมกลุมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (Cluster) มีการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีเนนการเปลี่ยนแปลงของเสียใหเกิดเปน
พลังงานโดยคํานึงถึงขนาดของปริมาณขยะมูลฝอยและขนาดของกลุมพื้นท่ี สงเสริมธุรกิจรีไซเคิล
หรือการแปรรูปใชใหม สรางจิตสํานึกการคัดแยกขยะมูลฝอย รวมท้ังสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในชุมชน การออกขอบัญญัติ หรือ กําหนดคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย ในสวน
มาตรการทางเศรษฐศาสตรท่ีจะสามารถเขามาสนับสนุน อาจจะใชเคร่ืองมือประเภท Performance
Bond เพื่อเปนหลักประกันไวใชในกรณีท่ีเกิดการปนเปอนข้ึน นอกจากน้ี การนํามาตรากรการเก็บ
ภาษีบรรจุภัณฑ การใชระบบมัดจําคืนเงิน การสนับสนุนการแพรหลายของระบบรีไซเคิล มาใชใน
ระยะยาวเพื่อลดปริมาณขยะ

2. การวิเคราะหปญหาในภาพรวม และขอเสนอเชิงนโยบายดานเศรษฐศาสตร กฎหมาย
สถาบัน/องคกร และสิ่งแวดลอมเพื่อการปองกันและแกปญหาการปนเปอนในดินและนํ้าใต
ดิน

2.1 การวิเคราะหอุปสรรคของการจัดการมลพิษในภาพรวม
การวิเคราะหอุปสรรคของการจัดการมลพิษในภาพรวมโดยอาศัยกรณีศึกษาท้ัง 4 กรณี

ขางตน พบวา อุปสรรคของการจัดการปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน มีสวนมา
จากระบบการจัดการสิ่งแวดลอมดังกลาวขาดความมีเอกภาพ ขาดประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะปญหาการขาดระบบถวงดุลและคานอํานาจ (check and balance) ทําใหเกิดปญหา
ประโยชนทับซอน (conflict of interest) ในขณะท่ีการตรวจสอบโดยชุมชนและองคกรทองถิ่น ณ
ปจจุบันก็ยังกระทําไดยาก เน่ืองจากขอมูลไมเปนท่ีเปดเผย ประกอบกับปญหาดานมลพิษมักเปน
เร่ืองท่ีตองใชเทคนิคสูง ซ่ึงองคกรทองถิ่นและชุมชนยังไมมีศักยภาพเพียงพอ นอกจากน้ี
กระบวนการยุติธรรมเพื่อเอาผิดกับผูกอมลพิษก็ยังขาดประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการสงสัญญาณและ
แรงจูงใจท่ีผิดวาผูกอมลพิษไมจําเปนตองรับผิดชอบ

ท้ังน้ีแนวทางการแกไขปญหาและการติดตามตรวจสอบประเมินผลเพื่อเฝาระวังปญหาท่ี
เกิดข้ึน สามารถจะมองเปนภารกิจ (function) ท่ีจะตองมีหนวยงานหรือองคกรรับผิดชอบ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี

1) มาตรการปองกัน
การออกใบอนุญาตทํากิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดมลพิษ ตามกฎหมายปจจุบันยังเปนหนาท่ี

ของหนวยงานสงเสริม ซ่ึงทําหนาท่ีกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมไปดวยในขณะเดียวกันทําใหเกิดปญหา
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ประโยชนทับซอน นอกจากน้ี การทํารายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental Impact
Assessment, EIA) มักไมคอยเปนกลาง ท้ังยังไมมีการตรวจสอบใหเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว
และไมพิจารณาผลกระทบรอบดานอยางแทจริง ดังน้ันหากจะใหเกิดระบบคานอํานาจและถวงดุล การ
ออกใบอนุญาตนาจะใหหนวยงานดานสิ่งแวดลอมโดยตรง และใหทองถิ่นเขามามีบทบาทดวย และอาจ
ใชเร่ืองของมาตรฐาน (standard) เขามาชวย โดยใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีมาตรฐานท่ีเปน
มาตรฐานเดียวกัน และวิธีการวัดและปฏิบัติท่ีมีกฎเกณฑเดียวกัน นอกจากน้ี ควรมีการใชมาตรการ
soil audit ซ่ึงในตางประเทศมีการนํามาใช เม่ือมีการเปลี่ยนมือของท่ีดินท่ีเสี่ยงตอการปนเปอน ให
ผูขายตองตรวจวัดคุณภาพดินและนํ้าใตดินกอนขายท่ีดิน เพื่อสรางความรับผิดชอบ (accountability)

2) การตรวจสอบการทํางาน
ออกระเบียบในรูปกฎกระทรวงมาบังคับใหหนวยงานดานสิ่งแวดลอมปฏิบัติตามมาตรา 80

ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ท่ีกําหนดใหเจาของ
กิจกรรมท่ีกอมลพิษรายงานผลการดําเนินงานการแกปญหาตอเจาพนักงาน ซ่ึงท่ีผานมาในทางปฏิบัติ
ไมไดมีการบังคับใช (enforce) และติดตามกันอยางจริงจัง

3) การคนพบหรือยืนยัน (identify) ปญหาการปนเปอน
กรณีของประเทศไทย มีการสํารวจปญหาการปนเปอนของดินและนํ้าใตดินอยูบาง แตไม

เปนระบบ ดังน้ัน หากจะใหเกิดการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิผล ควรมีการสํารวจแหลงปนเปอนท่ัว
ประเทศ และจัดทํา National Priority List หรือ NPL ซ่ึงเปนบัญชีจัดลําดับความสําคัญของแหลง
ปนเปอนเพื่อการวางแผนงานในการบําบัดฟนฟู (clean up) และแกไขใหเปนไปอยางเหมาะสม
อยางเชนในตางประเทศ

4) มาตรการแกปญหา
มาตรการแกปญหาอาจมองไดเปนมาตรการระยะสั้นเฉพาะหนา และมาตรการระยะยาว ใน

สวนของมาตรการเฉพาะหนาระยะสั้น ขณะน้ีมีมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีสามารถสั่งการหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
แกปญหาเฉพาะหนาและดึงงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอมมาแกปญหาไดกรณีๆ ไป

สําหรับมาตรการระยะยาวจะตองมีหนวยงานท่ีมีความรูทางเทคนิคในการวางมาตรฐานและ
บําบัดฟนฟูแกไขปญหา และจัดลําดับความสําคัญของการแกปญหา โดยมีการบริหารจัดการกองทุนท่ี
มีรายไดจากภาษีสิ่งแวดลอม หรือระบบการประกันดานสิ่งแวดลอมเพื่อนํามาใชดําเนินการแกปญหา
ดังกลาว ซ่ึงขณะน้ีในประเทศไทยยังขาดในสวนน้ีอยางชัดเจน

5) กระบวนการยุติธรรม
ในสวนน้ีอาจแบงไดเปน 2 สวน คือ สวนของการเอาผิดกับผูกอปญหาเทากับเปนการทํา

ใหหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย(Polluter Pay Principle, PPP) สามารถบังคับใชไดอยางสัมฤทธิผล
และสวนของการเยียวยาและชดเชยใหผูเสียหาย ซ่ึงหากกระบวนการยุติธรรมสามารถนํามาใชเปน
เคร่ืองมือใหเกิดการเอาผิดผูกอมลพิษ และผูมีหนาท่ีรับผิดชอบแตละเลยตอหนาท่ีไดสําเร็จก็จะชวย
กระตุนใหระบบมีธรรมาภิบาลมากข้ึน และอาจลดปญหาลงไปไดบาง นอกจากน้ี แนวคิดการเปลี่ยน
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ภาระการพิสูจนไปยังผูถูกสงสัยวาจะกอมลพิษแทนผูเสียหายหรือผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงเปน
เร่ืองสําคัญท่ีตองดําเนินการตอไป เน่ืองจากกระบวนการดําเนินคดีดานสิ่งแวดลอมเปนเร่ืองท่ีตอง
อาศัยเทคนิคและความรูคอนขางมาก และควรมีการพิจารณาเร่ืองการพัฒนากระบวนการพิสูจน
หลักฐานดานสิ่งแวดลอมหรือ environmental forensic ข้ึนมาในกระบวนการยุติธรรม นอกจากน้ี
ประเด็นการชดเชยและเยียวยาผูเสียหายก็เปนเร่ืองท่ีจําเปนตองมีการพัฒนากรอบแนวทางในการ
ชดเชยข้ึนมาใหชัดเจนเพื่อนํามาใชในกระบวนการยุติธรรมอยางเปนระบบ

6) การติดตามตรวจสอบและเฝาระวังหลังการเกิดปญหา
ในเร่ืองการติดตามตรวจสอบและเฝาระวัง (monitor) หลังการเกิดปญหาการปนเปอน

ควรมีท้ังในระดับชาติและระดับพื้นท่ี โดยในระดับชาติขณะน้ียังขาดเจาภาพหรือหนวยงานหลักซ่ึง
ชวยประสานงานดานตางๆ ในเร่ืองการติดตามตรวจสอบการแกไขปญหาอยางตอเน่ือง สวนใน
ทองถิ่นเองจําเปนท่ีองคกรทองถิ่นตองเขมแข็งและมีความรูทางเทคนิคเพียงพอในการติดตาม
ตรวจสอบการแกปญหาวาไดผลจริงหรือไมอยางไร

7) ระบบการเรียนรู การสรางฐานขอมูลและการเขาถึงขอมูล
การมีสวนรวมของภาคประชาชนมีบทบาทสําคัญอยางมาก ในการทําใหระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพได เพราะประชาชน โดยเฉพาะชุมชนทองถิ่น คือ ผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยตรง อยางไรก็ดีการท่ีประชาชนจะเขมแข็งและมีบทบาทไดอยางเต็มท่ี ประชาชนจะตองมีความรู
และขอมูลเพียงพอในการติดตามตรวจสอบ เฝาระวัง ดังน้ัน การสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใหภาคประชาชน และการเปดเผยขอมูลตลอดจนมีฐานขอมูลท่ีทําใหเกิดการเขาถึงขอมูล
ไดอยางเปนระบบจึงมีสวนชวยใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการดูแลจัดการดานสิ่งแวดลอม
ไดดีข้ึน

2.2 วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะในดานสถาบัน / องคกร
ปจจุบัน หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาการปนเปอนของ

สารเคมีในดินและนํ้าใตดินของประเทศไทยมีอยูหลายหนวยงานท้ังโดยตรงและโดยออม และแตละ
หนวยงานมีอํานาจหนาท่ีและบทบาทท่ีกําหนดไวภายใตกรอบของกฎหมาย ซ่ึงประกอบดวย
หนวยงานหลักๆ ท่ีสําคัญ ดังตอไปน้ี

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีหนวยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีบทบาทและภารกิจ

เกี่ยวของไดแก
1.1) สวนปฏิบัติการฉุกเฉิน (สารเคมี) สํานักกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุม

มลพิษ ซ่ึงภายในกรมควบคุมมลพิษ มีภารกิจและอํานาจหนาท่ีในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ
กากของเสียและสารอันตรายโดยตรง

1.2) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) มีภารกิจหลัก
คือ การดําเนินการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดจากโครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐ
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หรือเอกชนซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม และบริหารงานกองทุน
สิ่งแวดลอม

1.3) กลุมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานนํ้า ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาท่ีในดานการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ถายทอดและ
สงเสริมเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมดานนํ้า

1.4) สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีในการบริหารจัดการเกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดลอม
ท้ังในดานการจัดทําแผนงาน และการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการท้ังดานการลงทุนและ
วิชาการสําหรับโครงการท่ีจะไดรับการสนับสนุนในลักษณะของเงินอุดหนุนและโครงการเงินกูของ
สวนราชการ และราชการสวนทองถิ่น ตลอดจน องคกรเอกชนหรือเอกชน

1.5) กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย แผน
มาตรการท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรนํ้าบาดาล สํารวจ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ รวมท้ังควบคุม
ดูแล กํากับ ประสาน ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้าบาดาล กําหนด
มาตรฐานและเทคโนโลยีดานทรัพยากรนํ้าบาดาล

1.6) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค เปนหนวยงานในระดับภูมิภาคซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตางๆ และประสานงานกับหนวยงานสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

2. กระทรวงอุตสาหกรรม หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดแก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมือง
แร ในกรณีของการประกอบกิจการเหมืองแร การนิคมอุตสาหกรรม กรมโรงงาน และสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ในกรณีของการประกอบการอุตสาหกรรม

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก กรมวิชาการเกษตร และ กรม
ประมง

4. กระทรวงสาธารณสุข หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก กรมอนามัย กรมควบคุมโรค
5. กระทรวงมหาดไทย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก หนวยงานระดับจังหวัด และ หนวยงาน

ระดับทองถิ่น
ท้ังน้ี จากการศึกษาในสวนของสถาบัน/องคกรโดยอาศัยจากการศึกษาท้ัง 4 กรณีศึกษาใน

ขางตน ไดแสดงใหเห็นถึงสภาพปญหาปจจุบันท่ีเปนขอจํากัดของสถาบัน/หนวยงานภาครัฐ ท้ังใน
ระดับชาติ และระดับทองถิ่นท่ีรับผิดชอบเร่ืองการปนเปอนของสารเคมีในนํ้าใตดินและในดินอยูหลาย
ประการ ดังตอไปน้ี

1) ปญหาในเชิงโครงสรางของอํานาจหนาท่ีท่ียังมีความไมชัดเจนในบทบาทหนาท่ีของแตละ
หนวยงานซ่ึงตางทํางานบนพื้นฐานของกฎหมายแตละฉบับของหนวยงานตนเอง ทําใหการทํางาน
ภายใตโครงสรางกฎหมายท่ีมีอยูไมสามารถแกไขปญหาได เม่ือเกิดปญหาในพื้นท่ีตางหนวยงานก็
ยึดถือกรอบอํานาจหนาท่ีของตนเอง

2) ปญหาเชิงวัฒนธรรมการทํางานของระบบราชการไทย ท่ีขาดการประสานงานและรวมมือ
กันปองกันและแกไขปญหาอยางจริงจัง แมจะมีการตั้งคณะกรรมการท่ีประกอบดวยตัวแทนของ
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หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของตามกรอบกฎหมายท่ีอยูทุกหนวยงาน แตก็พบวาการทํางานไมประสบ
ความสําเร็จเทาท่ีควรและมีความลาชาตอการจัดการกับปญหา

3) ภายใตระบบและกลไกการทํางานของระบบราชการท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมไดมีการ
ออกแบบไวรองรับการดําเนินภารกิจเร่ืองการปองกันและแกไขปญหาการปนเปอนฯ ท้ังในดาน
งบประมาณและบุคลากร นอกจากน้ีโดยสภาพปญหาของการปนเปอนสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน
เปนปญหาท่ีตองอาศัยความรูทางเทคนิควิชาการท่ีจะสามารถบงช้ีสาเหตุและการพิสูจนความ
เสียหาย แมวาในปจจุบันจะมีหนวยงานรับผิดชอบ แตก็ยังมีขอจํากัดท้ังดานบุคลากรและ
งบประมาณ

นอกจากน้ี จากการศึกษาทบทวนเอกสาร และประสบการณของตางประเทศเปนพื้นฐานใน
การพิจารณาประกอบ พบวาโดยหลักการท่ัวไป สภาพและลักษณะของการดําเนินงานเพื่อการ
ปองกันและแกไขปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน มีลักษณะสําคัญซ่ึงเปนลักษณะ
เฉพาะท่ีตองมีการดําเนินงาน กลาวคือ มีการตรวจสอบการปนเปอนของดินและนํ้าใตในพื้นท่ีตางๆ
การแกไขฟนฟูปญหา และการจัดการความขัดแยง การติดตามตรวจสอบ การดําเนินการดาน
กระบวนการยุติธรรม  ตลอดจนการดําเนินงานดาน soil audit

ท้ังน้ี การดําเนินภารกิจในเร่ืองดังกลาว มีความจําเปนตองดําเนินการโดยหนวยงานหรือ
องคกรท่ีมีความคลองตัว มีความสามารถเฉพาะทาง และมีความเปนอิสระในการดําเนินงาน ดังน้ัน
จึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานและการปรับรูปแบบองคกรในภาครัฐใหสอดคลอง
กับภารกิจและเปนการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาขอจํากัดตางๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนและดํารง
อยูในสวนท่ีเกี่ยวกับปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดินไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ขอเสนอแนะดานโครงสรางสถาบัน/องคกรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและภารกิจดาน
การปนเปอนฯ

สําหรับหนวยงานของรัฐท่ีจะรับผิดชอบภารกิจดังกลาว จําเปนตองมีความแตกตางจากเดิม
โดยตองมีการดําเนินงานท่ีมีขอบเขตท่ีจํากัด ชัดเจนและสามารถนําไปสูการตรวจสอบอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึง แนวทางในการปรับปรุงโครงสรางและบทบาทหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐท่ีจะทํา
หนาท่ีในการดําเนินการดังกลาว เปนมาตรการระยะยาวท่ีตองดําเนินการท้ังในระดับชาติ และใน
ระดับพืน้ท่ี ดังน้ี

- การดําเนินงานในระดับชาติ
ควรมีการปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะกระทรวง

อุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการปรับอํานาจหนาท่ี
ความรับผิดชอบของหนวยงานใหมีความชัดเจนเพื่อไมใหทําหนาท่ีทับซอนกันเอง และมีความเปน
เอกภาพ เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาล การถวงดุลอํานาจ โดยสามารถดําเนินการในแนวทางใดทางหน่ึง
ดังตอไปน้ี
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แนวทางที่หน่ึง จัดตั้งหนวยงานหรือองคกรข้ึนใหมเปน “องคกรพิทักษสิ่งแวดลอม” มี
สถานภาพเปนองคการมหาชน อยูภายใตการกํากับของสํานักนายกรัฐมนตรี  โดยใหมีองคประกอบ
ของตัวแทนประชาชนและหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของ  หรือ

แนวทางที่สอง ปรับโครงสรางทางอํานาจหนาท่ีของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม และหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความเปนเอกภาพอยูในหนวยเดียวกัน ไมแยกเปนแตละ
กระทรวง  และยกระดับหนวยงานดังกลาวซ่ึงอาจจะเรียกวา “ทบวง” เพื่อทําหนาท่ีดานการกํากับ
ดูแลสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอมดานอื่นๆ แบบเบ็ดเสร็จ

หนวยงานท่ีตั้งใหม/ปรับโครงสรางอํานาจหนาท่ีท่ีเสนอในขางตน  จะมีบทบาทหนาท่ีหลัก
ดังตอไปน้ี

1. จัดการปญหามลพิษ ในกรณีท่ีหนวยงานรัฐเกี่ยวของไมสามารถดําเนินการได (เฉพาะ
แนวทางท่ีหน่ึง)

2. แสดงขอมูลท่ีมาของแหลงกําเนิดมลพิษ  และการรวบรวมหลักฐานและพิสูจน
3. เปนผูใหทุนสนับสนุนงบประมาณหนวยงานท่ีมีอยูแลวใหสามารถปฏิบัติงานได
4. จายคาชดเชยและชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบ กอนท่ีจะมีการดําเนินคดีเพื่อเอาผิดและ

เรียกเงินคืนจากผูกอมลพิษ
5. เปดเผยขอมูลแกประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ
6. ดําเนินมาตรการทางการปกครองเม่ือพบผูกระทําผิด
ซ่ึงการจัดตั้งองคกรข้ึนใหมเปน “องคกรมหาชน” มีขอดี คือ จะชวยใหมีองคกรหลักในการ

ดูแลรับผิดชอบปญหามลพิษไดครอบคลุม และสามารถรวมภารกิจดานการปองกันและแกไขปญหา
การปนเปอนในดินและนํ้าใตดินอีกดวย อีกท้ังยังสามารถพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความชํานาญใน
ดานเทคนิคและกฎหมาย และเปดโอกาสใหมีองคประกอบของภาคประชาชนเพื่อสงเสริมการมีสวน
รวม

นอกจากน้ี การจัดตั้งองคกรใหมในลักษณะองคกรมหาชน ถือไดวาสามารถจัดตั้งข้ึนได
โดยงาย โดยอาศัยเพียงการตราพระราชกฤษฎีกาท่ีเสนอโดยคณะรัฐมนตรี ซ่ึงจะทําใหองคกรใหมมี
ความคลองตัวและสามารถปฏิบัติภารกิจท่ีรัฐมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม
ปญหาท่ีจะตองพิจารณา คือ ปญหาทางการเมือง และการตอตานจากหนวยงานภาครัฐท่ีมีอยูเดิมท่ี
มีอยูมาก ซ่ึงบางสวนอาจเห็นวาการจัดตั้งองคกรใหม ไมใชแนวทางท่ีเหมาะสม

สําหรับแนวทางท่ีสอง อํานาจหนาท่ีขององคกรคลายกับแนวทางท่ีหน่ึง เพียงแตไมมีการ
กําหนดใหมีตัวแทนประชาชนและหนวยงานอื่นๆ เปนองคประกอบ โดยการปรับโครงสรางเดิมเพื่อ
สรางความเปนเอกภาพในการดําเนินงานของหนวยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และหนวยงานดานสิ่งแวดลอมของกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงมีขอดี คือ การตอตานอาจ
นอยกวาแนวทางแรก และสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังในดานบุคลากรและเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ
ของหนวยงานเดิม แตมีขอจํากัด เกี่ยวกับจํานวนและศักยภาพของบุคลากร
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- การดําเนินงานในระดับพื้นที่
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน สาเหตุหน่ึง คือ องคกรท่ีมีอยู ซ่ึงเปนองคกรระดับทองถิ่นน้ัน

มีหนาท่ีดําเนินการตามแผนนโยบายของรัฐบาลสวนกลาง แตไมไดมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน อีก
ท้ัง ไมไดมีหนาท่ีในการรับผิดชอบโดยตรง  ท่ีผานมาจึงไมมีองคกรท่ีจะวินิจฉัยช้ีขาดถึงสาเหตุ
ตลอดจนรับผิดชอบในการแกไขปญหา ดังน้ัน คณะผูวิจัยไดเสนอการจัดตั้ง “องคกรกึ่งตุลาการดาน
สิ่งแวดลอม (Environmental Tribunal)”5 โดยมีแนวคิดจากหนวยงานแบบ Tribunal ในตางประเทศ
ท่ีทําหนาท่ีเปดโอกาสใหผูเช่ียวชาญเฉพาะดานทําหนาท่ีระงับขอพิพาท และติดตามตรวจสอบ
หนวยงานตางๆ ดังน้ัน องคกรใหมจะตองทําหนาท่ีกึ่งตุลาการ (Quasijudical) ซ่ึงทําหนาท่ีระงับขอ
พิพาท พิสูจนขอเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีขาด รวมท้ังการติดตามตรวจสอบ โดยมีโครงสรางประกอบไป
ดวย  ผูเช่ียวชาญดานเทคนิคตางๆ  หนวยงานราชการ และภาคประชาชน  และจะตองมีกฎหมาย
ท่ีจะมารองรับดวย ท้ังน้ี หนวยงานดังกลาวจะตองตั้งในระดับพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยง โดยเฉพาะเขตการ
นิคมอุตสาหกรรมท่ีจะมีปญหา

2.3 วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะในดานเศรษฐศาสตร
จากกรณีศึกษาท้ัง 4 กรณีขางตน พบวาขนาดของปญหาการปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน

เปนปญหาใหญ และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในวงกวาง รวมถึงมีความลาชาในการแกไขปญหา
การปนเปอนหากตองรองบประมาณจากรัฐบาล นอกจากน้ี ในอนาคตอาจมีพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเสี่ยงสูงท่ี
จะเกิดปญหาการปนเปอนในดินและนํ้าใตดินอีกจํานวนมาก ไมวาจะเปนพื้นท่ีประกอบการเหมืองแร
โรงงานรับบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว แหลงท้ิงหรือฝงกลบขยะจากชุมชน สถานท่ี
สาธารณะท่ีมีการลักลอบท้ิงสิ่งปฏิกูล โรงงานอุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึง ณ ปจจุบันใน
ประเทศไทยมีสถานท่ีดังกลาวรวมแลวจํานวนไมนอยกวา 60,000 แหง ท้ังน้ี หากยังอาศัยงบกลาง
ซ่ึงเปนงบฉุกเฉินในการแกปญหาอาจมีแนวโนมท่ีจะไมเพียงพอในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและมี
ผลกระทบตอท้ังประชาชนและสิ่งแวดลอม ดังน้ันการใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรในรูปแบบของ
กองทุนน้ันนาจะเปนวิธีการท่ีเหมาะสม ปจจุบันกองทุนท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหามลพิษในดินและ
นํ้าใตดิน มี 2 กองทุน ไดแก กองทุนสิ่งแวดลอม และกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล

อยางไรก็ตาม มีขอจํากัดบางประการสําหรับกองทุนดังกลาว ท่ีทําใหไมสามารถนํา
เงินกองทุนมาใชในการแกปญหาการปนเปอนท่ีเกิดข้ึนแลวได กลาวคือ กองทุนสิ่งแวดลอม
กิจกรรมสวนใหญของกองทุนสิ่งแวดลอมเปนการสนับสนุนการจัดใหมีระบบเพื่อปองกันปญหา
สิ่งแวดลอม สวนกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล เปนกองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนในกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล โดย
ท่ีแนวทางการใชจายของกองทุนพัฒนานํ้าบาดาลท่ีมีขอกําหนดไวสําหรับกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษา สํารวจ วิจัย และการวางแผนแมบทเพื่อการพัฒนา และอนุรักษแหลงนํ้าบาดาลและ

5 ขอเสนอดังกลาวเปนขอเสนอเชิงนโยบายจากโครงการศึกษาวิจัยเร่ือง “ขอเสนอเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
ยั่งยืนในบริบทของไทย” โดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม ภายใตการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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สิ่งแวดลอม การชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆท่ีเกี่ยวกับการทดแทนและอนุรักษแหลงนํ้าบาดาล
คาใชจายในการบริหารกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล และคาใชจายในการจางเอกชนจัดเก็บคาใชจายนํ้า
บาดาลและคาอนุรักษนํ้าบาดาล ท้ังน้ี ในกรณีกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล ถึงแมจะมีรายไดประจําเขา
กองทุน เชน คาใชนํ้าบาดาล คาอนุรักษนํ้าบาดาล แตการดํารงอยูของแหลงทุนและการกําหนด
อัตราการเรียกเก็บน้ันเปนไปในทางหามใชนํ้าบาดาล ดังน้ันรายไดในสวนน้ี ในอนาคตนาจะมี
แนวโนมลดลงจนไมเพียงพอในการใชจายสําหรับกิจกรรมการแกไขปญหาการปนเปอนในดินและนํ้า
ใตดินได

ปญหาสําคัญอีกประการหน่ึงคือ ขนาดของกองทุนอาจไมเพียงพอสําหรับนํามาใชในการ
แกปญหา ยกตัวอยาง จํานวนเงินในกองทุนสิ่งแวดลอมในปจจุบันมีอยูประมาณ 3,873.19 ลานบาท
หากจะนํามาใชในการแกไขปญหาการปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน ซ่ึงจําเปนตองมีคาใชจายในแตละ
คร้ังเปนจํานวนมาก ตัวอยางเชน การประมาณการคาใชจายในการ clean up บริเวณพื้นท่ีปนเปอน
แคดเมียมลุมนํ้าแมตาว จังหวัดตาก ซ่ึงมีพื้นท่ีเสี่ยงประมาณ 13,000 ไรน้ัน พบวาจะตองใชเงินทุน
เพื่อเปนคาสํารวจและฟนฟูเปนเงิน 422 ลานบาทจากการคํานวณโดยประมาณ ท้ังน้ีคาใชจาย
ดังกลาวยังไมรวมคาใชจายในการปรับปรุงดินและฟนฟูพื้นท่ีปลูกขาว อยางไรก็ดี หากพิจารณา
ระหวาง 2 กองทุนท่ีกลาวมาในขางตน คณะผูวิจัยมีความเห็นวา บทบาทและภารกิจของกองทุน
สิ่งแวดลอมนาจะเหมาะสมกวาสําหรับนํามาใชในการแกปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและ
นํ้าใตดิน
 ขอเสนอแนะทางเลือกในการนําเคร่ืองมือเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชพรอมกับสราง

ระบบสถาบันขึ้นมาดูแล
1) เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร
สําหรับ เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรท่ีนํามาใชเพื่อแกไขปญหาการปนเปอนในดินและนํ้าใต

ดินในอนาคต อาจจะมีได 2 แนวทาง คือ
แนวทางแรก ไดแก การจัดตั้งกองทุนใหมเพื่อปองกันและแกไขปญหาปนเปอนในดินและ

นํ้าใตดินโดยเฉพาะ
แนวทางที่สอง ไดแก การกําหนดภารกิจท่ีชัดเจนใหกับกองทุนสิ่งแวดลอม
ซ่ึงไมวาจะเปนทางเลือกใดน้ัน จะตองมีแนวทางการจัดหาเงินทุนท่ีเปนรูปธรรมและเพียงพอ

ตอการปองกันและฟนฟูความเสียหายจากการปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน โดยจะตองมีองคประกอบ
ของแหลงเงินทุนท่ีจําเปนตองมีท้ังสวนท่ีมาจากผูกอมลพิษหรือกิจการท่ีมีความเสี่ยงในการกอมลพิษ
และรัฐบาล ซ่ึงการท่ีรัฐบาลจะตองแบกภาระในสวนน้ีดวยน้ันไมขัดกับหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย
ท้ังน้ี เน่ืองจากการหาผูกอมลพิษท่ีแทจริงอาจตองอาศัยระยะเวลาในการพิสูจน หรือบางคร้ังอาจไม
สามารถพิสูจนหาเจาของผูกอมลพิษท่ีแทจริงได อยางไรก็ดี รัฐบาลจําเปนตองมีกระบวนการสืบสวน
สอบสวนเพื่อหาตัวผูกอมลพิษอยางถูกตอง และมีกระบวนการในการเรียกคืนคาใชจายในการกําจัด
ปญหาการปนเปอนดวย โดยมีแหลงท่ีมาของเงินทุนประกอบดวย 2 แหลง คือ
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1. แหลงท่ีมาของเงินทุนจากภาครัฐ
หากประเทศไทยจะใชกรอบเดียวกันกับ Super Fund ของประเทศสหรัฐอเมริกาแลว วิธีการ

หาแหลงทุนอาจจะประกอบดวย 2 แหลงคือ การใชภาษีอากรท่ีมีอยูเดิม อาทิ ภาษีนํ้ามันและ
ผลิตภัณฑนํ้ามันและการใชภาษีอากรท่ีจัดใหมีข้ึนใหม เชน ภาษีสิ่งแวดลอม ท้ังน้ี การนําเอาภาษี
อากรตางๆ ดังกลาวมาใชในกองทุนสิ่งแวดลอมน้ันอาจจะกระทําได 2 ลักษณะ ไดแก การทําใหเปน
ภาษีเฉพาะกิจ หรือ Earmarked Tax หรือการเจียดบางสวนของรายไดจากภาษีอากรตางๆ
อยางเชนกรณีของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงมีอํานาจในการจัดเก็บเงินบํารุง
กองทุนจากภาษีท่ีเก็บจากสุราและยาสูบรอยละ 2

2. แหลงท่ีมาของเงินทุนจากผูกอมลพิษหรือผูมีความเสี่ยงสูงในการกอมลพิษ
ผูกอมลพิษตองแบกภาระเทากับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมดตามหลักการผูกอมลพิษ

เปนผูจาย อยางไรก็ดี มีขอจํากัดบางประการสําหรับการเรียกเก็บเงินจากผูกอมลพิษ เน่ืองจากตอง
อาศัยระยะเวลาในการพิสูจนทําใหอาจไมสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดทันที ดังน้ัน ทางเลือกหน่ึง
คือการใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรในการเก็บเงินมัดจําจากผูมีความเสี่ยงสูงในการกอมลพิษ ในรูป
ของ Performance Bond ซ่ึงมีลักษณะเสมือนเงินมัดจํา ขอดีคือ กองทุนไดรับเงินทุนบางสวนหรือ
ท้ังหมดลวงหนาแนนอน แตอยางไรก็ตาม มีความยากในการกําหนดมูลคาของ Performance Bond
ตัวอยางเชน เกิดตนทุนคาเสียโอกาสกับผูซ้ือ ท้ังน้ีหากจะใชเคร่ืองมือประเภทน้ีอาจตองใชมาตรการ
อื่นๆ ควบคูไปดวยเพื่อสรางแรงจูงใจ เชน Category System, Performance Discount เปนตน

สําหรับรายไดจากภาษีสิ่งแวดลอมเขาไปใสไวในกองทุนสิ่งแวดลอมในบริบทใหม อาจจะมี
chapter ตางๆท่ีครอบคลุมกิจกรรมหลายดานท่ีเรียกวา earmarked fund โดยมีรูปแบบหลากหลาย
เชน คาภาคหลวง คาธรรมเนียมของการใชทรัพยากร คาธรรมเนียมการกําจัดขยะ/นํ้าเสีย/อากาศเสีย
คาใบอนุญาตการประกอบกิจการ คาปรับ ฯลฯ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1) ภาษีมลพิษ (pollution tax) เปนการเก็บภาษีตามปริมาณของของเสีย (มลพิษ) ท่ีโรงงาน
หรือบานเรือนปลอยออกมาในบรรยากาศ (ในแหลงนํ้า ดิน หรือในอากาศ) ท้ังน้ีอัตราภาษีควรจะ
สะทอนคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

2) คาธรรมเนียมการใช (user charge) เปนคาใชจายในการใชบริการท่ีสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมท่ีควรสะทอนตนทุนและความเสียหายตอสิ่งแวดลอม เชน คาเก็บและกําจัดขยะ คา
บําบัดนํ้าเสีย คากําจัดกากสารเปนพิษ ฯลฯ

3) อัตราภาษีท่ีแตกตางกัน (tax differentiation) คือ การกําหนดภาษีในอัตราเพื่อสราง
แรงจูงใจใหคนหันมาบริโภคสิ่งท่ีเปน “คุณ” ตอสิ่งแวดลอม และลดการบริโภคอีกอยางหน่ึงซ่ึงเปน
“โทษ” ตอสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน เก็บภาษีสําหรับนํ้ามันไรสาร (ตะกั่ว) ในอัตราต่ํากวาเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม/ความเคยชินของผูบริโภค เปนตน

4) สินเช่ือเพื่อสิ่งแวดลอม (environmental credit) โดยการใหสินเช่ือในลักษณะผอนปรน
สําหรับกิจกรรมท่ีเปนผลดีตอสิ่งแวดลอม เชน อัตราดอกเบ้ียต่ํา โดยท่ีอาจเปนความชวยเหลือแบบ
ใหเปลา และกําหนดเงื่อนไขตองสมทบเงิน (matching fund) เปนตน
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5) ระบบมัดจําคืนเงิน (deposit-refund scheme) เปนการกําหนดเงื่อนไขใหผูบริโภค
จายเงินมัดจําสําหรับสินคาบางประเภท เพื่อสรางแรงจูงใจใหนําวัสดุบรรจุภัณฑมาคืน (การรีไซเคิล)

6) คาปรับ (fines) สําหรับผูละเมิดกฎหมายสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนมาตรการปองปรามสําหรับ
ผูกระทําผิด อยางไรก็ดีเคร่ืองมือน้ีมีจุดออนเพราะการปรับมักเกิดข้ึนภายหลังปญหาเกิดข้ึนแลว
นอกจากน้ีบางกรณีตองอาศัยระยะเวลาพิสูจนหาขอเท็จจริง หรือในบางกรณีการเปน“ผูเสียหาย”ไม
ชัดเจน ทําใหไมสามารถฟองรองเอาผิดได

7) พันธบัตรสิ่งแวดลอมท่ีมีเงื่อนไข (performance bond) สําหรับพันธบัตรดังกลาวเหมาะ
สําหรับนํามาใชกับโครงการลงทุน/โครงการพัฒนาขนาดใหญท่ีมีศักยภาพทําใหเกิดความเสี่ยงภัย
ขนาดใหญตอสังคม โดยการกําหนดเงื่อนไขใหกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมตองวางเงิน
จํานวนหน่ึงไวกับรัฐ โดยการซ้ือพันธบัตรสิ่งแวดลอมของรัฐบาล เพื่อเปนคา“มัดจํา” หรือ “คาประกัน
ความเสียหาย” โดยอาจมีเงื่อนไขคืนเงินใหพรอมกับดอกเบ้ีย ถาหากวาโรงงานหรือโครงการน้ันๆ
ปฏิบัติดีตอสิ่งแวดลอม และมีขอเสนอใหมอบภารกิจดังกลาวใหแกประชาคมและพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยง
ภัยพิบัติจากโรงงานในลักษณะ catastrophic damage

8) ฉลากเขียว (green labeling) สําหรับฉลากเขียวเปนการใหขาวสารขอมูลแกผูบริโภค
เกี่ยวกับสินคาโภคภัณฑน้ันๆ “เปนมิตร” กับสิ่งแวดลอม ท้ังน้ี การจัดทํามาตรฐานดังกลาวควร
จัดทําโดยหนวยงานท่ีเปนกลาง และควรมีการตรวจสอบเปนระยะ อยางไรก็ตาม วิธีการจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดลอม และการบริหารเงินกองทุนฯ มีรายละเอียดท่ีจะตองพิจารณาหลายดาน อาทิ เหตุผล
วิธีการและทางเลือกจากการจัดเก็บ (เคร่ืองมือ) หนวยงานท่ีจะทําหนาท่ีจัดเก็บ ตลอดจนการนํา
รายไดท่ีเกิดข้ึนไปใช

โดยสรุป เคร่ืองมือเศรษฐศาสตรท่ีเหมาะสมสําหรับปญหาสิ่งแวดลอม กรณีการปนเปอน
ของสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน ควรเปนมาตรการปองกัน (precautionary or preventive measure)
และการเพิ่มมาตรการความปลอดภัย (safety measure) เชน ระบบมัดจํา/คืนเงิน หรือ ระบบ
ประกันภัย (insurance) เปนตน สําหรับประเทศไทยระบบมัดจํา/คืนเงิน นาจะเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดงาย
กวา ยกตัวอยางเชน การนําพันธบัตรสิ่งแวดลอมมาใช โดยกําหนดเงื่อนไขใหโรงงานประเภทมี
ความเสี่ยงสูงตอสิ่งแวดลอม ตองถือพันธบัตรรัฐบาลตามจํานวนท่ีเหมาะสมกับสภาพความเสี่ยง
โดยมีเงื่อนไขไดรับดอกเบ้ียตามกําหนดเวลา โดยท่ีรัฐบาลสามารถจะหักความเสียหายจากเงินตน
และดอกเบ้ียของพันธบัตรไดกรณีท่ีเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม รายไดดังกลาวนํามาเขา
กองทุนสิ่งแวดลอมซ่ึง earmarked สําหรับการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมการปนเปอนของสารเคมีใน
ดินและนํ้า และควรเพิ่มมิติพื้นท่ี โดยจัดสรรเงินในรายพื้นท่ีดวย

2) ระบบสถาบันและระบบการจัดการความรูแบบใหม
ประกอบดวยเคร่ืองมือและกลไก และหนวยงาน(สถาบัน) เพื่อปองกันและแกปญหาการ

ปนเปอนของสารเคมี จะประกอบดวย เคร่ืองมือหรือรายไดท่ีจะนํามาใชแกปญหามีท่ีมา 2 แหลง
กลาวคือ 1) กองทุนสิ่งแวดลอม (ในบริบทใหม) และ 2) ระบบมัดจําในรูปแบบการถือพันธบัตร
สิ่งแวดลอม สําหรับหนวยงานจะประกอบดวยหนวยงานในระดับชาติและระดับพื้นท่ี โดยท่ี



xxii

หนวยงานในระดับชาติ ทําหนาท่ีกํากับดูแล การอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน สวนหนวยงาน
ระดับพื้นท่ีซ่ึงรับมอบอํานาจจากหนวยงานระดับชาติ ทําหนาท่ีกํากับดูแลและรายงานผลดาน
สิ่งแวดลอมจากโรงงาน โดยรวมบทบาทของภาคประชาคม สื่อทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และจังหวัด นอกจากน้ี หนวยงานดังกลาวตองมีการจัดเก็บขอมูลสนเทศของโรงงานและการเฝาระวัง
ดานสิ่งแวดลอมท้ังในสวนกลาง และในระดับพื้นท่ีโดยเฉพาะอยางย่ิงในพื้นท่ีเสี่ยง เชน พื้นท่ีนิคม
อุตสาหกรรม เปนตน ท้ังน้ี ควรมีคณะอนุกรรมการเทคนิคท่ีทําหนาท่ีประเมินความเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมโรงงาน และเสนอแนะตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมในประเด็นตางๆ อาทิเชน กําหนด
เงื่อนไขการถือพันธบัตรของโรงงาน เปนตน

2.4 วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะในดานกฎหมาย
ปจจุบันสภาพปญหาและการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในปจจุบัน

โดยสรุป คือ
1) มีกฎหมายเฉพาะหลายฉบับและกระจัดกระจายเกินไปเปนผลทําใหขาดเอกภาพในการ

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
2) ปญหากฎหมายระดับรอง เน่ืองจากกฎหมายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ปจจุบันมีอยูหลายฉบับ และแตละฉบับมีสถานะเพื่อรองรับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของแตละ
หนวยงานกอใหเกิดหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเร่ืองเดียวกันหรือเกี่ยวของหลายหนวยงาน ทําให
มีปญหาเกี่ยวกับการนําไปปฏิบัติ ตลอดจนเกิดความสับสนในการบังคับใช

3) วิสัยทัศนของผูกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมยังขาดความชัดเจนและเปนเอกภาพ
เน่ืองจากมักจะเปนการตรากฎหมายข้ึนโดยขาดการพิจารณาเหตุผลและความจําเปนในการมี
กฎหมายเร่ืองน้ัน ๆ อยางรอบครอบ และมิไดมุงคุมครองสิ่งแวดลอมอยางแทจริง

4) ความซํ้าซอนระหวางหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายแตละฉบับ ทําใหเกิด
ปญหาตอแนวนโยบายและการบริหารจัดการในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีแตกตาง
กัน  เน่ืองจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบแตกตางกัน

5) กฎหมายสิ่งแวดลอมสวนใหญจะมีมาตรการการแกไขมากกวามาตรการการปองกันและมี
มาตรการกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐเปนผูปฏิบัติหรือผูบังคับใชเปนหลัก ซ่ึงอาจจะไมเหมาะสมกับ
การปกปองและคุมครองสิ่งแวดลอม

6) เจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมายอาจยังไมตระหนักในแนวคิดและวิธีการคุมครอง
สิ่งแวดลอม ท่ีผานมาทําหนาท่ีเพียงแคบังคับใหเปนไปตามบทบัญญัติท่ีกฎหมายกําหนด  รวมท้ังยัง
ขาดการพัฒนาองคความรูท้ังทางดานวิชาการและทางเทคนิค

7) ขาดการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
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สภาพการณดานกฎหมายปจจุบันเร่ืองมลพิษท่ีเปนสาเหตุของการปนเปอนในดินและนํ้าใต
ดิน ไมปรากฏวามีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติฉบับใดท่ีเกี่ยวของ โดยตรง และไมมี
พระราชบัญญัติฉบับใดท่ีนิยามความหมายของคําวา “ของเสียอันตราย” หรือ “ของเสียอุตสาหกรรม”
เอาไว อยางไรก็ตามมี กฎหมายสองฉบับท่ีเกี่ยวของกับมาตรการควบคุมกิจการท่ีเปนตนเหตุหลัก
ของการปนเปอนในดินและนําใตดิน กลาวคือ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ท้ังน้ี โดยหลักการ
ทางกฎหมาย มีสองหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดาน
มาตรการบังคับควบคุม และมาตรการแกไข หนวยงานดังกลาวคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ กรมควบคุมมลพิษภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมคือหนวยงานหลักในการควบคุมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในแทบ
ทุกๆ ดาน รวมท้ังการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  หากโรงงานอุตสาหกรรมไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานควบคุมมลพิษดานตาง ๆ ท่ีพระราชบัญญัติโรงงาน ฯ ระบุไว หรือไมทําตามเงื่อนไข
ในใบอนุญาตประกอบกิจการ  เจาหนาท่ีกรมโรงงานมีอํานาจในการสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงาน
และยังไดบัญญัติบทลงโทษแกผูไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี ให ตองระวางโทษไมเกิน
หน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหปรับอีกวันละไมเกิน 5,000 บาท
ตลอดเวลาท่ียังฝาฝนหรือยังไมปฏิบัติตามใหถูกตอง สวนกรมควบคุมมลพิษ ถึงแมวาจะมีหนาท่ีใน
การตรวจสอบมลพิษโดยตรงก็ตาม แตไมมีอํานาจตรงในการบังคับใชมาตรฐาน  ในขณะท่ีกรม
โรงงานมีความเช่ียวชาญทางเทคนิคอุตสาหกรรมและมีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ
โรงงานท่ีตนสงเสริมและควบคุมอยูอยางดีกวาหนวยงานอื่น  แตอยางไรก็ตามกรมโรงงานมักไม
นิยมการใชไมแข็งในการควบคุมมลพิษจากโรงงาน

โดยสรุป ปญหาเกี่ยวกับการใชมาตรการทางกฎหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีอยูสามระดับดวยกันคือ ปญหาความไมเปนระบบของกฎหมายควบคุมมลพิษ ปญหา
จากการไมสามารถใชกฎหมายเทาท่ีมีอยูใหสัมฤทธิ์ผล และปญหาจากการท่ีบทบัญญัติกฎหมาย
บางสวนไมรัดกุม
 ขอเสนอแนะหรือมาตรการดานกฎหมายเพื่อการปองกันและแกปญหาการปนเปอนใน

ดินและนํ้าใตดิน
1) มาตรการระยะสั้น-กลาง ที่สามารถดําเนินการไดทันที มีดังน้ี

1.1) การบังคับใชกฎหมาย
ไลเรียงลําดับความรับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมายเพื่อใหเกิดความชัดเจน ตลอดจน

กําจัดสภาพท่ีเอื้อตอการปฏิบัติราชการอยางไมบูรณาการและขาดการตรวจสอบ เพื่อหยุดการไม
บังคับใชกฎหมาย หรือบังคับใชอยางผิดๆ อาทิ การกําหนดหลักการและหลักเกณฑในการใชอํานาจ
บังคับใชกฎหมายใหละเอียดและชัดเจน เพื่อท่ีจะนํามาใชเปนกรอบในการตรวจสอบเจาหนาท่ีท่ี
ทุจริตดวยการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี  การสรางความโปรงใสในการใชอํานาจรัฐใหเกิดข้ึนจริง  ดวย
การพัฒนากรอบและคูมือในการปฏิบัติหนาท่ีของผูบังคับใชกฎหมายสิ่ งแวดลอมใหเปนเอกสารท่ี
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เขาถึงและอานเขาใจไดงายสําหรับผูไมมีความรูทางกฎหมาย นอกจากน้ีควรสรางกลไกในการมี
สวนรวมท่ีจะรับรูและตรวจสอบการใชอํานาจ  โดยใชระเบียบในการบริหารราชการแผนดิน
กําหนดใหหนวยราชการท่ีมีอํานาจออกใบอนุญาต ตองเปดกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาต
ดําเนินกิจการใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมรับรู ท้ังน้ีควรมีการพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายลําดับ
รอง ท่ีระบุชัดถึงหลักเกณฑในการบังคับใชกฎหมายใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายในแต
ละเร่ือง

นอกจากน้ี ควรมีการออกระเบียบหรือคําสั่งใหหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการอนุญาตตอง
บังคับใหสถานประกอบการมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดจากกระบวนการรายงานผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม และยุติการดําเนินการเชิงกฎหมายและสถาบันไปในทิศทางท่ีไมถูกตอง เชนการ
ปลอยใหหนวยราชการท่ีมีบทบาทขัดแยงในตัวเองมีบทบาทในการควบคุมมลพิษ อีกท้ังทบทวน
แนวทางการปฏิบัติราชการท่ีมักกระทํากันในรูปแบบคณะกรรมการสอบสวน วาเปนอุปสรรคตอการ
บังคับใชกฎหมายหรือไม เน่ืองจากในหลายกรณีท่ีขอบเขตของความรับผิดชอบตามสายงานน้ัน
ชัดเจนอยูแลวตามกฎหมาย

1.2) การดําเนินคดีเพื่อเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกสวนรวม
สําหรับการดําเนินคดีในลักษณะดังกลาว มีขอเสนอใหควรเรงรัดติดตามความคืบหนาใน

การแกไขปญหาทางเทคนิคกฎหมายเกี่ยวกับการฟองคดีทางแพงดานสิ่งแวดลอมท่ีกําลังดําเนินการ
อยูในรูปแบบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการกําหนดบทบาทหนาท่ีของหนวยราชการใน
เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับปญหาการปนเปอนจากแหลงกําหนดมลพิษชนิดตาง ๆ เพื่อใหรัฐสามารถ
เรียกรองคาเสียหายจากแหลงกําเนิดมลพิษท่ีเปนตนเหตุไดจริงตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มาตรา 96 และ 97 รวมท้ังการสรางเสริมความพรอมใหหนวยราชการท่ีมี
หนาท่ีในการขจัดมลพิษใหมีศักยภาพในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและการพิสูจนในคดีแพง
ทางสิ่งแวดลอม ตลอดจนการสํารวจและจัดทําบัญชีลําดับความสําคัญและเรงดวนในการขจัดสถานท่ี
ปนเปอน นอกจากน้ีควรเรงสรางความพรอมในการดําเนินคดีแพงเพื่อประโยชนตอสวนรวม  เพื่อ
สรางบรรทัดฐานทางกฎหมาย  พรอมท้ังชวยกอใหเกิดประสบการณจากการดําเนินคดีท่ีเกิดข้ึนจริง
ท้ังน้ีเม่ือมีการนําเร่ืองข้ึนเปนคดีแพง ควรตั้งและกําหนดประเด็นเพื่อใหสอดคลองกับเอกลักษณบาง
ประการของคดีสิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะเร่ืองเหตุและผลแหงความเสียหาย และเร่ืองขอบเขตของคา
สินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนากฎหมายสิ่งแวดลอมของไทย
ในระยะยาวดวย

1.3) การดําเนินคดีเพื่อเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกชาวบาน
มีขอเสนอใหมีการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานของท้ังภาครัฐและองคกรเอกชนใน

การทําใหชาวบานสามารถเขาถึงกลไกและกระบวนการยุติธรรมทางแพง (legal aid) รวมไปถึงการ
ดําเนินคดีของชาวบาน เพื่อทําใหกฎหมายมาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม มีผลใชบังคับไดจริง ตลอดจนชวยสรางบรรทัดฐานตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย และ
ควรเรงรณรงค ประชาสัมพันธใหชาวบานเขาใจและเห็นชองทางในการนํากลไกกฎหมายวิธี



xxv

พิจารณาความแพงเร่ืองการฟองคดีเปนกลุมมาใชเม่ือกฎหมายดังกลาวปรับปรุงแกไขเสร็จสมบูรณ
แลว เพื่อใหชาวบานสามารถเขาถึงความเปนธรรมทางแพงไดงายข้ึน

นอกจากน้ีกรณีท่ีเกิดปญหาการปนเปอน หนวยงานราชการควรปรับตัวภายใตกรอบ
กฎหมายและระเบียบใหสามารถเขาชวยเหลือในการดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายของชาวบาน
ตลอดจนการใหรางวัลแกผูท่ีทํางานเปนประโยชนตอการสรางบรรทัดฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับเร่ือง
คดีสิ่งแวดลอม

2) มาตรการระยะยาว มีขอเสนอแนะดังน้ี
2.1) นําแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนมาสูการปฏิบัติอยางแทจริง
ใหนํ้าหนักการควบคุมมลพิษและรักษาสิ่งแวดลอมอยางเทาเทียมกับการพัฒนา

อุตสาหกรรม  โดยการปฏิรูปกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพื่อใหมีการถวงดุลกันระหวางการสงเสริม
อุตสาหกรรมกับรักษาสิ่งแวดลอม พรอมท้ังจัดโครงสรางหนวยราชการไมใหสองบทบาทดังกลาวอยู
ในหนวยงานเดียวกัน ท้ังน้ี  อาจใหหนวยงานดานการบริหารจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคูกับการควบคุมมลพิษ เปนหนวยงานในระดับกระทรวง  โดยการจัดระบบกฎหมายและ
หนวยงานดานควบคุมมลพิษตามสภาพปญหาสิ่งแวดลอมทางนํ้า ดิน อากาศ  โดยไมข้ึนอยูกับ
ประเภทของกิจการท่ีเปนแหลงกําเนิดมลพิษ เหมือนอยางเชนในตางประเทศ โดยท่ีหนวยงานดาน
การควบคุมมลพิษตองมีภารกิจในการควบคุมและแกปญหามลพิษทุกดาน ท้ัง นํ้า ดิน อากาศ
ตลอดจนรับผิดชอบในการฟนฟูทรัพยากรท่ีไดรับความเสียหาย และทําหนาท่ีในการดําเนินคดีเพื่อ
เรียกคาเสียหายและคาใชจายในการขจัดมลพิษ

2.2) การปรับปรุงกฎหมายในพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
ปรับปรุงความรับผิดเด็ดขาดตามมาตรา 96 และ 97 โดยกําหนดใหมีขอสันนิษฐานเร่ือง

ความสัมพันธระหวางการกระทําและผล ใหโจทกตองพิสูจนเพียงความนาจะเปนเบ้ืองตนวาจําเลย
คือตนเหตุ (casual link) แลวใหเปนภาระของจําเลยท่ีตองพิสูจนหักลางจนกวาจะทําใหศาลเห็นเปน
อยางอื่นได และเพิ่มเติมมาตราใหมเร่ืองกระบวนการและภาระการพิสูจนพยานหลักฐานทางดาน
สิ่งแวดลอม

กําหนดมาตรการทางอาญาตอเจาหนาท่ีของรัฐ กรณีการใหใบอนุญาตแกโครงการหรือ
กิจการท่ียังไมผานการศึกษารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยปรับปรุงในสวนท่ี 4
เร่ืองการทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (มาตรา 48 และมาตรา  46)  และเพิ่มเติม 2
มาตราใหมในหมวดวาดวย EIA หมวดบทกําหนดโทษ และเพิ่มเติมกระบวนการการมีสวนรวมของ
ประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบจากโครงการ โดยเพิ่มเน้ือหาในมาตรา 47 และเพิ่มเติมมาตราใหม
โดยมีใหประชาชนมีสิทธิฟองคดีเองไดตามท่ีรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 ไดรับรองสิทธิไว

2.3) ปรับปรุงหมวด 2 เร่ืองกองทุน
เพิ่มเติมท่ีมาของรายไดในมาตรา 22 (6) เกี่ยวกับเงินจากดอกผลและผลประโยชนใดๆ

ท่ีเกิดจากกองทุน อาทิ เงินท่ีไดจากคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ การวางมัดจําคืนเงินผลิตภัณฑ
คาธรรมเนียมบรรจุภัณฑ เงินท่ีไดจากการหักเงินประกันความเสียหาย ซ่ึงหักจากผูประกอบกิจการ
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ไดวางไว เงินท่ีไดจากการเก็บคาปลอยมลพิษและคาการจัดการมลพิษ และเงินท่ีไดจากการเก็บภาษี
สารเคมีจากผูผลิตและผูนําเขา และเพิ่มรายละเอียดในการใชจายเงินกองทุน ตามมาตรา 23 (4)
เกี่ยวกับเงินชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
อาทิ ใชเปนคาใชจายในการรับซ้ือคืนซากผลิตภัณฑท่ีหมดอายุการใชงานและการจัดการซาก
ผลิตภัณฑดังกลาวใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนเงินท่ีนําไปใชแกไขและฟนฟู
ปญหาการปนเปอนสารเคมีในสิ่งแวดลอม และเปนเงินสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีสะอาด

2.4) การสรางกลไกทางกฎหมายขึ้นมาใหม เชนการบังคับใหมีการประกันความรับ
ผิดดานสิ่งแวดลอม  โดยนํามาขยายใชกับกิจการท่ีมีความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอมทุกประเภท

2.5) ศึกษาความเปนไปไดในการขยายบทบาทการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม
ออกมาสูภาคประชาสังคม ภายใตหลักคิดการฟองคดีเพื่อประโยชนของสวนรวม (public interest
litigation)  โดยหารือกับศาลปกครองในแนวทางการขยายอํานาจฟองคดีในเร่ืองของสวนรวมใหแก
ประชาชนใหสามารถฟองบังคับใหหนวยงานจัดการมีการดําเนินการตามกฎหมาย พรอมท้ังพัฒนา
กลไกทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนหรือใหรางวัลแกผูฟองคดีเพื่อประโยชนสาธารณะไดสําเร็จ

นอกจากน้ี กอนท่ีจะมีการนําเอามาตรการประกันความรับผิดมาใช  ตองทําใหกลไกการ
ดําเนินคดีเพื่อสรางความรับผิดทางแพงมีประสิทธิภาพเสียกอนดวยการแกปญหาการพิสูจนยืนยัน
ตนเหตุของการปนเปอนใหไดเสียกอน โดยการแกไขทําไดสองทางคือ  พัฒนาระบบงานการพิสูจน
ยืนยันทางมลพิษและสิ่งแวดลอม (environmental forensics) และการกําหนดขอสันนิษฐานเบ้ืองตน
พรอมท้ังการผลักภาระการพิสูจน  ท้ังสองทางน้ี  ตองอาศัยการแกไขปรับปรุงกฎหมาย  โดยนาท่ีจะ
เร่ิมจากการเพิ่มมาตราหน่ึงเขาไปในหมวดวาดวยความรับผิดทางแพงของพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535  วาหากปรากฏวาแหลงกําเนิดมลพิษรายใดในระบบ
นิเวศนปลอยสารชนิดท่ีปนเปอนออกมาจากกระบวนการผลิต  ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนตนเหตุ
ของการปนเปอนเวนแตจะพิสูจนหักลางได  โดยในระหวางน้ี  ควรมีการกําหนดใหมีการพัฒนา
หนวยราชการหนวยใดหนวยหน่ึง  ซ่ึงอาจเปนกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเสริมสรางความพรอมในการ
ทําหนาท่ีพิสูจนยืนยันทางมลพิษและสิ่งแวดลอมใหสามารถนําผลไปใชเพื่อการพิสูจนพยานหลักฐาน
ในศาลได

2.5 ขอเสนอแนะดานสิ่งแวดลอม
สําหรับขอเสนอแนะดานสิ่งแวดลอม มีขอเสนอในการแกปญหาแบงไดเปน 3 มาตรการ คือ

มาตรการฟนฟูสวนท่ีปนเปอนไปแลว (Site cleanup) มาตรการปองกันไมใหมีการปนเปอนเกิดข้ึน
อีก (Contamination prevention) และกระบวนการพิสูจนความเสียหาย (Environmental Forensics)
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1) มาตรการฟนฟูสวนที่ปนเปอนไปแลว (Site cleanup) ประกอบไปดวย 3 สวน ไดแก
สวนที่หน่ึง การหาพื้นท่ีท่ีควรจะตองฟนฟูกอน (prioritization) โดยใชหลักการประเมิน

ความเสี่ยงกลาวคือแหลงท่ีปนเปอนตองมีความเปนอันตรายสูงหรือปนเปอนมากและอาจจะทําใหมี
ความเสี่ยงอยางรายแรงตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งมีชีวิตใกลเคียงไดหากไมทําการฟนฟู

สวนที่สอง การฟนฟู(remediation)โดยการเขาไปดําเนินการใหคุณภาพสิ่งแวดลอมกลับมา
ใกลเคียงกับของเดิมหรือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับไดโดยการใชกระบวนการทาง
วิศวกรรม หรือ ทางเคมี และตองพิจารณาปจจัยตางๆ รวมดวยอาทิ ชนิด ปริมาณ หรือความเขมขน
ของการปนเปอน ตลอดจนสภาพพื้นท่ีหรือสภาพภูมิอากาศ เปนตน ท้ังน้ีก็เพื่อใหการเลือก
เทคโนโลยีน้ันเหมาะสม

สวนที่สาม การหาผูรับผิดชอบมาทําการโดยใชหลักทางการพิสูจนหลักฐานทางสิ่งแวดลอม
(Environmental Forensics) ซ่ึงเปนกระบวนการรวบรวมหลักฐานและวิเคราะหขอมูลอยางเปน
ระบบเพื่อใชในการบงช้ีถึงขอเท็จจริงของการปนเปอนตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนหาผูรับผิดชอบตอ
การปนเปอนท่ีเกิดข้ึน โดยมากมักทําในกรณีของการแบงความรับผิดชอบทางมูลคาในการฟนฟู
พื้นท่ีปนเปอน (Cost allocation at contaminated sites) การตรวจสอบพื้นท่ีกอนท่ีจะมีการซ้ือขาย
หรือเปลี่ยนมือ (Site investigation for property transfer) การตรวจสอบวาประกันภัยจะตอง
รับผิดชอบหรือไม (Insurance litigation) และการพิสูจนหากมีการฟองรองในเร่ืองของการปลอย
สารเคมีปนเปอนท่ีทําใหบุคคลหรือสิ่งแวดลอมตองมีความเสี่ยง (Toxic tort) ซ่ึงกระบวนการดังกลาว
จําเปนตองมีองคกรกลางท่ีเปนหลักมาทําหนาท่ีขับเคลื่อนใหข้ันตอนตางๆ น้ีไดเดินหนาไปและ
องคกรหลักน้ีไมควรมีหนาท่ีท้ังผูบังคับใชกฎหมายและการสงเสริมการประกอบกิจการท่ีอาจจะทําให
เกิดดินปนเปอน

ตัวอยางในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการใชหนวยงานกลางท่ีเรียกวา National Enforcement
Investigation Center (NEIC) ซ่ึงอยูภายใตสังกัด U.S.EPA มาทําหนาท่ีดังกลาว โดยมีหนาท่ีเปน
หนวยงานตรวจพิสูจนดานสิ่งแวดลอม ทําหนาท่ีดูแลใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางถูกตอง
เปนระบบ สนับสนุนท้ังสายงานคดีอาญาและแพงท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม นอกจากน้ียังมีการอบรม
ใหแกเจาหนาท่ีทองถิ่นอีกดวย โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ 1.ฝายบริหาร (Administration) 2.ฝาย
งานสนาม (Field Science) 3 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และ 4.ฝาย
หองปฏิบัติการ (Lab Science)

สําหรับในประเทศไทย มีสวน 2 3 และ 4 อยูในกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ
และกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  อยางไรก็ดีคุณภาพการวิเคราะห การเปรียบเทียบคุณภาพ
การวิเคราะหและศักยภาพในการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะหในสวนท่ี 4 ของทุกหนวยงานยังไมมี
ปรากฏชัด นอกจากน้ีความสามารถในการประมวลผลของการวิเคราะหเพื่อใชฟองคดีก็ยังไมเปนท่ี
ทราบกันโดยท่ัวไปสําหรับทุกหนวยงาน
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2) มาตรการปองกันไมใหมีการปนเปอนเกิดขึ้นอีก (Contamination prevention)
ประกอบไปดวยการเฝาระวัง (monitoring) เพื่อปองกันกอนท่ีปญหาจะเกิดข้ึน โดย

กําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีควรจะมีท้ังสําหรับดินและนํ้าใตดิน ซ่ึงจําเปนตองอาศัยความรูทาง
เทคนิค งบประมาณ เคร่ืองมือวิเคราะหท่ีสลับซับซอน ตลอดจนผูท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน
ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีอาจเปนอุปสรรคท่ีทําใหการตรวจวิเคราะหนํ้าใตดินและดินในประเทศไทยยังไมเปน
ระบบ ทางออกในเร่ืองน้ีอาจจะตองพิจารณาการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังในเร่ืองของการ
ตรวจวัดและการใหหองปฏิบัติการ เอกชนและมหาวิทยาลัยตางๆท่ีมีความพรอมเขามามีสวนรวมใน
การวิเคราะหดวยอยางจริงจัง

สําหรับประเทศไทย คามาตรฐานคุณภาพนํ้าใตดินท่ีออกบังคับใชเม่ือ พ.ศ. 2543 และ
มาตรฐานคุณภาพดินท่ีออกบังคับใชเม่ือ พ.ศ. 2547 พบวามีตัวช้ีวัดและคามาตรฐานในกลุมของ
สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โลหะหนัก ยาฆาแมลง และอื่นๆ มีความครอบคลุม 38 และ36 ตัว
แปรตามลําดับ มีขอนาสังเกตวาจํานวนตัวแปรท่ีมีอยูน้ียังนอยกวาท่ีมีอยูในคามาตรฐานของประเทศ
สหรัฐอเมริกามากไมวาจะสําหรับของแหลงนํ้าดื่มหรือเพื่อการบําบัดดินท่ีปนเปอนก็ตาม โดยเฉพาะ
ในกลุมตัวแปรพวก PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) กลุมของ Phenol และโลหะหนัก
อื่นๆ

นอกจากน้ี ขอมูลเกี่ยวกับผลการตรวจวิเคราะหนํ้าใตดินและดินในประเทศไทยไมวาจะเพื่อ
การใชเปนคา background ปกติ หรือ เพื่อตรวจวัดการปนเปอน ยังไมคอยจะมีการเปดเผย
โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีความออนไหวหรือมีความเสี่ยงตอการปนเปอนท่ีสูง ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองมาจาก
ความนาเช่ือถือของขอมูลเอง และความกลัวตอความตื่นตระหนกของประชาชนและอุตสาหกรรมใน
พื้นท่ีดวย

3) กระบวนการพิสูจนความเสียหาย (Environmental Forensics)
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบําบัดและฟนฟู พื้นท่ีปนเปอนท่ัว

ประเทศ คือ Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liabilities Act
(CERCLA) หรือท่ีเรียกกันวา Superfund Program เพื่อใชในการจัดการพื้นท่ีปนเปอนของเสีย
อันตราย โดยมีการประเมินสถานการณการปนเปอน ซ่ึงเปนกระบวนการตรวจสอบอยางเปนระบบ
เพื่อเก็บขอมูลท่ีจําเปนในการระบุประเภทและขนาดของการปนเปอนน้ันๆ นอกจากน้ียังเปนการ
ประเมินการแปรสภาพหรือการเคลื่อนท่ีของสารเคมีในสภาพตางๆ ดวย โดยสามารถแบงการ
ประเมินไดเปนสี่ประเภท ไดแก การประเมินข้ันตน (Preliminary Assessment) การประเมินสํารวจ
ข้ันแรก (Exploratory Assessment) การประเมินในรายละเอียด (Detailed Investigation) และการ
ประเมินเพิ่มเติม (Supplemental Investigation) โดยขอมูลท่ีไดจะถูกนําไปใชในการอธิบายการ
เกิดข้ึนของการปนเปอนและการเคลื่อนท่ีของมลพิษตางๆ ณ จุดน้ันๆ การประมวลผลกระทบจาก
การปนเปอนน้ันๆ และพยากรณแนวโนมและทิศทางการปนเปอนท่ีจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต
นอกจากน้ียังใชประเมินความเขมขนของมลพิษในนํ้าใตดินและดินกอนท่ีจะเกิดการปนเปอนข้ึน
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รวมท้ังการออกแบบระบบการตรวจติดตามเพื่อประเมินผลการฟนฟูท่ีไดเลือกมาใชกับพื้นท่ีน้ันๆ
เปนตน

สําหรับประเทศไทยยังไมมีกระบวนการพิสูจนหลักฐานทางสิ่งแวดลอม (environmental
forensics) อยางเปนระบบ ดังน้ันจึงควรมีการพัฒนาในเร่ืองดังกลาวข้ึนมาในกระบวนการยุติธรรม

โดยสรุป ขอเสนอแนะดานสิ่งแวดลอมเสนอใหมีหนวยงานกลางท่ีมีความรูทางเทคนิคในการ
กําหนดและประเมินมาตรฐานสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะกับประเทศ รวมถึงวิธีการเก็บ รักษา และวิเคราะห
ตัวอยาง พรอมกับกระบวนการการทํา QA/QC ท่ีถูกตอง นอกจากน้ียังทําหนาท่ีในการตรวจสอบและ/
หรือวางกระบวนการในการตรวจสอบหองปฏิบัติการตางๆ และทําหนาท่ีจัดลําดับความสําคัญของการ
แกปญหา (National Priority List หรือ NPL) ตลอดจนอธิบายเหตุและผล ของท่ีมาของคามาตรฐาน
และวิธีการตางๆในการวิเคราะห ในการตรวจพิสูจนโดยเปนท่ียอมรับในการพิสูจนพยานหลักฐานใน
ศาลดวย


