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บทที่ 7
วิเคราะหอปุสรรคของการแกปญหา

และขอเสนอแนะ

บทน้ีเปนการนําเสนอการวิเคราะหภาพรวมของอุปสรรคตางๆ ในการจัดการกับปญหาท่ี
เกิดข้ึน โดยแบงการนําเสนอออกเปน 5 สวน ไดแก สวนที่หน่ึง นําเสนอการวิเคราะหอุปสรรคของ
การจัดการมลพิษในภาพรวม สวนที่สอง นําเสนอบทวิเคราะหและขอเสนอแนะในดานสถาบัน/
องคกร สวนที่สาม นําเสนอบทวิเคราะหและขอเสนอแนะในดานเศรษฐศาสตร สวนที่สี่ ไดนําเสนอ
บทวิเคราะหและขอเสนอแนะดานกฎหมาย และสุดทายในสวนที่หา ไดนําเสนอขอเสนอแนะดาน
สิ่งแวดลอม

7.1 การวิเคราะหอุปสรรคของการจัดการมลพิษในภาพรวม

จากกรณีศึกษาท้ัง 4 กรณี และประสบการณจากโครงการธรรมาภิบาล และการมีสวนรวม
ของประชาชนในกระบวนการจัดการดานสิ่งแวดลอม พบวา อุปสรรคของการจัดการสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะดานมลพิษท่ีนําไปสูปญหาการปนเปอนของสารเคมีลงในดินและนํ้าใตดิน มีสวนมาจาก
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมดังกลาวขาดความมีเอกภาพ ขาดประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ท้ังน้ี
หากพิจารณาวงจรชีวิต (life cycle) ของปญหาท่ีเกิดข้ึน เร่ิมจากการอุบัติข้ึนมาของปญหา จนถึง
การแกไขปญหาและการติดตามตรวจสอบประเมินผล ตลอดจนการเฝาระวังไมใหเกิดปญหาข้ึนมา
อีก ซ่ึงสามารถจะมองเปนภารกิจ (function) ท่ีจะตองมีหนวยงานหรือองคกรรับผิดชอบตามตารางท่ี
7.1 ดังน้ี

1. มาตรการปองกัน ซ่ึงรวมท้ังการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหรือโครงการท่ีเสี่ยงตอ
การเกิดปญหา การมีมาตรฐาน การทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตลอดจนมาตรการท่ีจะ
ใหเกิดความรับผิดชอบตอปญหา เชน soil audit

2. การตรวจสอบการทํางาน ซ่ึงเกี่ยวของกับการเขาถึงขอมูลของแหลงกอมลพิษ
3. การคนพบหรือยืนยัน (identify) ปญหาการปนเปอน ซ่ึงจะตองมีท้ังการสํารวจแหลงมลพิษ

อยางเปนระบบ และการเขาไปตรวจสอบกรณีรองทุกขตางๆ
4. มาตรการการแกปญหา ซ่ึงมีท้ังระยะสั้น คือบําบัดฟนฟูแกไขปญหาเฉพาะหนา ตลอดจน

การมีกองทุนเยียวยาและชวยเหลือเปนหลักประกันการแกปญหาในระยะยาว
5. กระบวนการยุติธรรม ท่ีจะตองทําใหหลักผูกอมลพิษตองรับผิดชอบ (PPP) มีประสิทธิผล

ตลอดจนลดปญหาความขัดแยงและความไมเปนธรรม
6. การติดตามประเมินผลและเฝาระวังหลังเกิดปญหา ท้ังในระดับชาติและระดับพื้นท่ี
7. การสรางฐานขอมูลและการเปดเผยขอมูล ซ่ึงจะไปโยงกับการตรวจสอบการทํางาน
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ตารางที่ 7.1 วิเคราะหอุปสรรคของการแกปญหาในภาพรวมของหนวยงานดานสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน (พิจารณาจากกรณีศึกษา 4 กรณี)

Function หรือ ภารกิจ องคกรที่เก่ียวของ
โดยตรงและมีการ
ดําเนินการจริง *

ขอสังเกต

1. มาตรการปองกัน
1.1 การออกใบอนุญาต (Permit

License)

1.2 การวิเคราะหผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอม (Environmental Impact
Assessment, EIA)

1.3 มาตรฐาน (Standard)

1.4 มาตรการ soil audit

กรอ. / กนอ. / กพร. /
ทองถิ่น / กทม.

สผ. / กกวล.

คพ. / กรอ. / กนอ. /
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
/กรมอนามัย

ยังไมมี

1.1 ขณะน้ีมีเฉพาะหนวยงานทีใ่หการอนุญาต
เชน กรมโรงงาน ซ่ึงมี conflict of interest
(กรมควบคมุมลพษิกําลังเสนอ emission permit
ในการปรับแกพ.ร.บ.สงเสริม 2535 ซ่ึงนาจะดี
เพราะเปนการ check and balance )
1.2 ปญหา conflict ระหวางการทํา EIA กับการ
ออกใบอนุญาต
- การทํา EIA มีขอบกพรองขาดความเปนกลาง
- ทองถิ่นไมมีอํานาจในการตัดสินใจในเร่ืองการ

อนุญาต
- เงื่อนไขของการให permit ตองเปนไปตาม

เงื่อนไขที่กําหนดไวใน EIA แตขณะน้ีไมมีการ
ตรวจสอบ (มีปญหา conflict of interest)
1.3 ปญหาของมาตรฐาน
- แตละหนวยงานตางออกมาตรฐานของตัวเอง
- มาตรฐานเดียวกัน แตละหนวยงานปฏบิัติดวย

วิธีการและกฎเกณฑตางกัน (เชน มาตรฐานเก็บ
ตัวอยางนํ้าของกรมควบคมุมลพษิ และกรม
โรงงาน ซ่ึงไมเหมือนกัน)
1.4 ประเทศไทยขณะน้ีในประเทศไทยยังไมมีการ
ใชมาตรการ soil audit

2. การตรวจสอบการทํางาน
(เชน การรายงานขอมูลเก่ียวกับ
สารพิษและมลพิษจากแหลงกอ
มลพิษ)

คพ. / กรอ. / กนอ. /
ทองถิ่น / กทม.

1. ตามมาตรา 80 ของพ.ร.บ.สงเสริม 2535 ให
เจาของมลพิษรายงานผลการดําเนินงานของการ
แกปญหาตอเจาพนักงาน แตไมมีการออก
ระเบียบในรูปกฎกระทรวงมา enforce
2. ปญหา conflict of interest ที่หนวยงาน

สงเสริมตองทําหนาที่กํากับดานส่ิงแวดลอมใน
ขณะเดียวกัน
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Function หรือ ภารกิจ องคกรที่เก่ียวของ
โดยตรงและมีการ
ดําเนินการจริง *

ขอสังเกต

3. การ identify การปนเปอน
3.1 การสํารวจแหลงมลพษิ

3.2 การรองเรียน

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

3.1 การ survey ยังไมมีระบบ / ไมมีการทํา NPL
3.2 ขอมูลไมชัดเจนและไมเปดเผย
(ขณะน้ี กรมทรัพยนํ้าบาดาลมีการสํารวจแหลง
มลพิษ แตเปนเพียงบางจุด และยังไมมี NPL)

4. มาตรการการแกปญหา
4.1 การแกปญหาเฉพาะหนาระยะ

ส้ัน

4.2 มาตรการทางการเงิน
4.2.1 กองทุน
4.2.2 Environmental Tax

4.2.3 ระบบการประกันภัยดาน
ส่ิงแวดลอม (Insurance)

4.2.4 Performance bond
4.3 การกําหนดมาตรฐาน
(Technical Standards)

4.4 การแกไขและฟนฟู + conflict
resolution

4.4.1 NPL (National Priority
List)

4.4.2 การ clean  up

กกวล. / มาตรา9 /
กระทรวงการคลัง

กกวล. /
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
(เฉพาะภาษีนํ้ามัน)
ยังไมมี

ยังไมมี
คพ. / กรอ. / กนอ. /
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
/ กรมอนามัย

ยังไมมี

ยังไมมี

4.1 นายกรัฐมนตรีมีอํานาจในการส่ังการให
หนวยงานที่เก่ียวของแกปญหาผานมาตรา 9 ของ
พ.ร.บ.สงเสริม 2535 แตเปนเฉพาะกรณีๆ ไป
และอาจมีการใชงบประมาณพิเศษในการ
ดําเนินการ
4.2 ขาดเจาภาพหลักในการแกปญหาที่เปนระบบ
(กระทรวงคลังจะเขามามีบทบาทดานการเงิน แต
ภาระหนาที่ไมเก่ียวของโดยตรงทําใหเอาเงินมา
ใชยาก)

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

5. กระบวนการยุติธรรม
5.1 การถอน Permit License

5.2 การฟองรองและมาตรการ
การลงโทษ  (Penalty)

กรอ. / กนอ. / กพร.

กระทรวงยตุิธรรม
(ยังไมมีการฟองรองที่
ศาลปกครอง)

5.1 มีปญหา conflict of interest ที่หนวยงาน
สงเสริมและกํากับดานส่ิงแวดลอมในขณะ
เดียวกันมักไมยอมใชมาตรการที่เด็ดขาด
5.2. การดําเนินคดีและเอาผิดตามหลัก PPP มี
ปญหา เชน การฟองรองยังตองใหผูเสียหายเปน
ผูฟองเปนหลัก
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Function หรือ ภารกิจ องคกรที่เก่ียวของ
โดยตรงและมีการ
ดําเนินการจริง *

ขอสังเกต

5.3 การชดเชย (compensation)
ผูเสียหาย
5.4 การดูแลผูเสียหาย

5.5 การพิสูจนหลักฐานทาง
ส่ิงแวดลอม (environmental
forensics)

กระทรวงการคลัง

ยังไมมี

ยังไมมี

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

6. การ monitor หลังเกิดปญหา
- ระดับชาติ

-ระดับพื้นที่

คพ. / กรอ. / กนอ. /
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
/ กพร.
ทองถิ่น / กทม. / กรม
อนามัย

6.1 ยังขาดการติดตามผลการแกไขอยางเปน
ระบบและตอเน่ือง

6.2 ขาดเจาภาพหลักในการดําเนินการ

7. Database & information
disclosure (เชื่อมโยงกับขอ 2 และ
ขอ 6)

คพ./สส./สผ./ทองถิ่น/
กทม./กรมอนามัย

7.1 แมหนวยงานจะมีการเก็บขอมูลอยูบาง แตไม
มีระบบการประสานดานฐานขอมูลของหนวยงาน
ตางๆ
7.2 การเปดเผยขอมูลยงัมีปญหา

หมายเหตุ * คํายอหนวยงานตางๆ ดังน้ี
คพ. = กรมควบคมุมลพษิ    กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม    สส. = กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม
กกวล. = คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ สผ. = สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กพร. = กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กนอ. = การนิคมอุตสาหกรรม
ทองถิ่น = กรมการปกครองสวนทองถิ่น กทม. = สํานักงานกรุงเทพมหานคร

ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาเงื่อนไขของการมีธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดลอมในบริบทของ
สังคมไทย ซ่ึงทางสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมเคยศึกษาไว1 ประกอบดวย

1) การคานและถวงดุลอํานาจ ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม พรอมท้ังสามารถตรวจสอบได
(check and balance) โดยการมีสวนรวมของประชาชน

2) การมีแรงจูงใจท่ีเหมาะสมและสามารถเอาผิด รวมท้ังการชดเชยผูเสียหายไดอยางมี
ประสิทธิผลและยุติธรรม

3) เปดเผยขอมูลตอสาธารณชน และการมีขอมูลท่ีสามารถตรวจสอบและเช่ือถือได
4) การสรางองคความรู กระบวนการเรียนรูและคนหาขอมูล โดยมีสวนรวมของประชาชน

1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง “ธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการดานสิ่งแวดลอม” โดยการสนับสนุน
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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5) การปองกันการทุจริตคอรัปช่ัน เชน การลดอํานาจในการใชวิจารณญาณ (discretional
power) ของเจาพนักงาน หรือการลดการเกิดเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีขัดแยงกัน (conflict of interest)
และทําใหเกิดการตรวจสอบและรับผิดชอบดวย (accountability)

6) การทําใหระบบมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวยการลดตนทุนหรือการสูญเปลา (transaction
costs) ในการดําเนินนโยบายและดําเนินการจัดการตางๆ และการนําเคร่ืองมือดานเศรษฐศาสตร และ
การจัดการมาชวย

7) การสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก อีกท้ังการสรางหลักประกันใหเกิดความ
ม่ันใจในการกระทําท่ีเหมาะสม

ถาจะวิเคราะหในภาพรวมของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะดานมลพิษ จะพบ
ปญหาการขาดระบบถวงดุลและคานอํานาจ (check and balance) โดยเฉพาะหนวยงานดานการ
สงเสริมกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดมลพิษ เชน อุตสาหกรรมและเหมืองแร กลับมีหนาท่ีกํากับดูแลดาน
สิ่งแวดลอมไปในขณะเดียวกัน ทําใหเกิดปญหาประโยชนทับซอน (conflict of interest) ขณะท่ีการ
ตรวจสอบโดยชุมชนและองคกรทองถิ่นก็กระทําไดยาก เพราะขอมูลไมเปนท่ีเปดเผย ประกอบกับ
ปญหาดานมลพิษมักเปนเร่ืองท่ีตองใชเทคนิคสูง ซ่ึงองคกรทองถิ่นและชุมชนยังไมมีศักยภาพเพียงพอ
นอกจากน้ีกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอาผิดกับผูกอมลพิษก็ยังขาดประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการสง
สัญญาณและแรงจูงใจท่ีผิดวาผูกอมลพิษไมจําเปนตองรับผิดชอบ

รายละเอียดของภารกิจ (function) แตละขอในขางตน (ตามตารางท่ี 7.1) สามารถอธิบาย
รายละเอียดไดดังตอไปน้ี

1. มาตรการปองกัน
การออกใบอนุญาตทํากิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดมลพิษ ตามกฎหมายปจจุบันยังเปนหนาท่ีของ

หนวยงานสงเสริม ซ่ึงในขณะเดียวกันหนวยงานน้ีทําหนาท่ีกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมไปดวย ก็อาจทํา
ใหเกิดปญหาประโยชนทับซอน (conflict of interest) แมวาในปจจุบันไดมีการดําเนินการตามระบบ
การวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment, EIA) ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ซ่ึงไดกําหนดใหโครงการ
หรือกิจกรรมบางประเภทตองมีการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอสํานักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กอนท่ีจะสามารถดําเนินโครงการได แตการทํา EIA ก็
มักจะไมคอยเปนกลางแตทําเพื่อชวยเหลือใหโครงการผานความเห็นชอบ เน่ืองจากบริษัทเจาของ
โครงการวาจางกับบริษัทท่ีปรึกษาในการทํา EIA โดยตรง ในบางกรณี การทํา EIA จึงไมรอบคอบและ
ไมพิจารณาผลกระทบรอบดานอยางแทจริง นอกจากน้ี เงื่อนไขของการใหใบอนุญาตจะตองเปนไป
ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใน EIA แตท่ีผานมามักไมมีการตรวจสอบ เชน กรณีการทํา EIA เหมืองแร
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สังกะสีของบริษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด2 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณาตั้งแตป พ.ศ.2544 แตไมไดมีการติดตามตรวจสอบ จนกระท่ังเกิดปญหาการปนเปอนของสาร
แคดเมียมในดินและขาวบริเวณลุมนํ้าแมตาวในปริมาณสูง และไดมีการแตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจซ่ึง
ประกอบดวยหลายหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อตรวจสอบและแกไขปญหา จึงไดทบทวนและตรวจสอบ
พื้นท่ีโครงการตามรายงาน EIA ซ่ึงจากการตรวจสอบในป พ.ศ.2547 พบวาบริษัทยังไมไดปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงาน EIA ใหครบถวน โดยเฉพาะดานนํ้า ยังไมไดติดตั้งอาคารกรองตะกอนดิน
นอกจากน้ีบริษัทยังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแตกตางไปจากท่ีกําหนดในรายงาน EIA เชน
การสรางบอกักเก็บหางแร  และการเพิ่มกระบวนการลอยแร ซ่ึงบริษัทอางวาไดรับการอนุญาตจากกรม
ทรัพยากรธรณีแลว  ดังน้ัน สผ.จึงมีขอเสนอแนะใหทางบริษัทปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในรายงาน EIA
และตองเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการท่ีแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวให สผ.พิจารณา
ตอมาบริษัทไดเสนอรายงาน EIA เพื่อตอเติมโรงลอยแรเม่ือป พ.ศ. 2548 ซ่ึงยังอยูระหวางข้ันตอนของ
การพิจารณาใหความเห็นชอบ3 แตในรายงาน EIA ท่ีสงมาก็ไมไดบังคับใหมีการตรวจวัดสาร
แคดเมียม ท้ังๆ ท่ีการทําเหมืองแรสังกะสีมีการเปดหนาดิน ซ่ึงจะกระตุนใหแคดเมียม (Cd) ท่ีมีอยูคูกับ
แรสังกะสีกระจายตัวออกมา เม่ือตะกอนดินเคลื่อนท่ีไปตามลํานํ้าจะรวมตัวทับถมในรูปแบบตะกอนท่ีมี
ความเขมขนของแคดเมียมเพิ่มมากข้ึน (concentrate) จนมีคาสูงกวาคามาตรฐานท่ียอมรับใหมีได (คา
มาตรฐานของสหภาพยุโรปท่ี 3 mg/kg) และทําใหเกิดการปนเปอนของแคดเมียมในตะกอนดินตามลํา
นํ้าธรรมชาติ ตลอดจนมีการปนเปอนในพืชและสัตวอีกดวยนอกจากน้ีในการอนุญาตใหตั้งโรงงาน
ชุมชนในทองถิ่นควรมีสวนรวมในการอนุญาต แตในทางปฏิบัติยังมีการจํากัดอํานาจทองถิ่น ทําให
ทองถิ่นไมมีบทบาทในการตัดสินใจ  ดังน้ันหากจะใหเกิดระบบคานอํานาจและถวงดุล การออก
ใบอนุญาตนาจะใหหนวยงานดานสิ่งแวดลอมโดยตรง และทองถิ่นเขามามีบทบาทดวย นอกจากน้ีการ
ทํา EIA ควรใหหนวยงานกลางวาจางบริษัทท่ีปรึกษาท่ีมีผูชํานาญการในการดําเนินการ ไมใชบริษัท
เจาของโครงการวาจางโดยตรง เพื่อลดปญหาผลประโยชนทับซอน

ในสวนของมาตรการปองกัน อาจใชเร่ืองของมาตรฐาน (Standard) เขามาชวยได แตควรจะ
ใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีมาตรฐานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน และวิธีการวัดและปฏิบัติท่ีมีกฎเกณฑ
เดียวกันดวย นอกจากน้ี ควรมีการใชมาตรการ soil audit ซ่ึงในตางประเทศมีการนํามาใช เม่ือมีการ
เปลี่ยนมือของท่ีดินท่ีเสี่ยงตอการปนเปอน ใหผูขายตองตรวจวัดคุณภาพดินและนํ้าใตดินกอนขายท่ีดิน
เพื่อสรางความรับผิดชอบ (accountability) ตัวอยางเชน กรณีประเทศสหรัฐอเมริกา มีขอบังคับท่ี
เรียกวา 2002 Brownfields Amendments เพื่อปกปองผูท่ีตองการซ้ือท่ีดิน โดยกําหนดวาหากผูใด
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ All Appropriate Inquiries วาดวยการตรวจสอบท่ีดินวามีการ
ปนเปอนหรือไมกอนซ้ือ ไมตองรับภาระในการ clean up หากพบวามีการปนเปอนของท่ีดินใน

2 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินการปนเปอนของสารแคดเมียมในบริเวณลุมน้ําหวยแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก โดย หนวย
เฉพาะกิจตรวจสอบและประเมินการปนเปอนของสารแคดเมียมในพื้นที่ลุมน้ําหวยแมตาว
3 รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเหมืองแรสังกะส ีบริษัทผาแดง โดย สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. www.onep.go.th/eia/
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ภายหลัง  หรือกรณีของประเทศเยอรมัน มีกฎหมายวาดวยการปกปองทรัพยากรดิน (Federal Soil
Protection Act) ท่ีกําหนดมาตรการปองกันการกระทําท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพดิน รวมถึงการ
ปรับปรุงแกไขกรณีท่ีมีการปนเปอนของดิน และนอกจากน้ียังมีบทบัญญัติวาดวยการปกปองทรัพยากร
ดินและพื้นท่ีปนเปอน (Federal Soil Protection and Contaminated Sites Ordinance) ซ่ึงกําหนดให
พื้นท่ีหรือท่ีดินอุตสาหกรรมตองสงสัยวามีการปนเปอนของสารอันตราย ตองมีการตรวจสอบเปนลําดับ
ข้ัน กลาวคือ หากมีขอปรากฏวามีการใชสารอันตรายในพื้นท่ีเปนระยะเวลานานหรือจํานวนมาก ตอง
จัดใหมีการสํารวจข้ันตน หากการสํารวจพบวามีการปนเปอนเกินกวาคาท่ีกําหนดไว (Trigger Values)
จําเปนตองมีการตรวจสอบอยางละเอียด

นอกจากน้ี ยังมีกรณีประเทศญี่ปุนท่ีมีกฎหมายวาดวยการปองกันการปนเปอนทรัพยากรดิน
สําหรับพื้นท่ีเกษตรกรรม ค.ศ.1970 ซ่ึงกําหนดวาพื้นท่ีท่ีใชในการอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมของการ
ปนเปอนของแคดเมียม สารหนู และทองแดง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งการใหมีการตรวจสอบ
และหากพบการปนเปอนจะตองข้ึนทะเบียนพื้นท่ีเปนพื้นท่ีท่ีมีการปนเปอน พรอมกับแตงตั้งองคกร
ข้ึนมาตรวจสอบพื้นท่ีปนเปอน และมีการตั้งองคกรสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อแกไขพื้นท่ีปนเปอน
พรอมกับใหเจาของท่ีดินตองปฏิบัติตามมาตรการของรัฐในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน และนอกจากน้ียังมี
กฎหมายวาดวยการปองกันการปนเปอนของทรัพยากรดิน ค.ศ.2002 กําหนดใหมีการสํารวจความ
เปนไปไดของการปนเปอนในท่ีดินท่ีเปนโรงงานหรือสถานประกอบการซ่ึงเคยมีการใชสารอันตรายแต
ปจจุบันเลิกใชแลว หรือการสํารวจท่ีดินท่ีมีการปนเปอนอยูแลว โดยผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งการ
ใหเจาของท่ีดินหรือองคกรตรวจสอบทําการสํารวจ หากพบวามีการปนเปอนในดินอยางรุนแรงจะตองมี
การดําเนินการเพื่อปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน โดยการกําหนดใหผูเกี่ ยวของ
ทําการ clean up รวมท้ังเรียกคาใชจายจากผูกอใหเกิดการปนเปอน

2. การตรวจสอบการทํางาน
มาตรา 80 ของ พ.ร.บ. สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 กําหนดใหเจาของกิจกรรมท่ี

กอมลพิษ รายงานผลการดําเนินงานตอเจาพนักงาน อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติ ไมไดมีการบังคับใช
(enforce) และติดตามกันอยางจริงจัง เชน สถาบันธรรมรัฐฯ เคยดูแบบฟอรมซ่ึงโรงงานสงมาท่ี
หนวยงานดานสิ่งแวดลอมพบวาแบบฟอรมไมมีขอมูล แทบจะวางเปลา นอกจากน้ีกรณีตัวอยางการ
จัดการขยะมูลฝอยดวยการฝงกลบ (land fill) ซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซ่ึงไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พบวายังไมมี
ระบบการตรวจสอบการดําเนินงานท่ีชัดเจน  ท้ังน้ีเน่ืองจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการฝงกลบเปน
ผูดําเนินการ โดยวาจางใหบริษัทเอกชนเปนผูดําเนินการแทน ในขณะเดียวกันก็เปนผูติดตาม
ประเมินผลการทํางานไปดวย ทําใหเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน  ซ่ึงในกรณีน้ีควรใหหนวยงาน
ดานสิ่งแวดลอมเปนผูตรวจสอบดูแล แตท่ีผานมากลับไมมีการออกระเบียบในรูปกฎกระทรวงมาบังคับ
เพราะถือวาหนวยงานท่ีใหอนุญาตเปนผูดูแลอยูแลว
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3. การคนพบหรือยืนยัน (identify) ปญหาการปนเปอน
ประเทศไทยยังไมมีการสํารวจแหลงท่ีมีการปนเปอนของดินและนํ้าใตดินท่ีเปนระบบเชนใน

ตางประเทศ  ตัวอยางเชน ในสหรัฐอเมริกา องคกรดานสิ่งแวดลอม US-EPA มีการสํารวจแหลง
ปนเปอนท่ัวประเทศ และจัดทํา National Priority List หรือ NPL4 ซ่ึงเปนบัญชีจัดลําดับความสําคัญ
ของพื้นท่ีท่ีเปนสาเหตุของการปลอยมลพิษเพื่อใหจัดเตรียมแผนงานในการบําบัดฟนฟู และแกไขให
เปนไปอยางเหมาะสม (clean up) โดยอาศัยหลักวิชาการในการจัดลําดับดังกลาว ซ่ึงพื้นท่ีปนเปอนท่ีมี
การประเมินวาเปน NPL น้ันจะตองเปนพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงท่ีสําคัญหรือมีอันตรายสูง และจะตองเปน
จุดท่ีเสี่ยงตอการร่ัวไหลไปสูประชาชนหรือกลุมเสี่ยงตางๆไดงาย

กรณีของประเทศไทย มีการสํารวจบาง แตไมเปนระบบ และมีหลายหนวยงานลงมือสํารวจ
ไปตามเงินสนับสนุนท่ีได เชน กรณีท่ีลําพูน หนวยงานดานสิ่งแวดลอมของรัฐ ไดรับเงินสนับสนุนจาก
ตางประเทศ สํารวจพบการปนเปอนสาร VOCs ในนํ้าใตดินบริเวณท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม แต
เน่ืองจากโรงงานเหลาน้ีสวนมากเปนโรงงานของประเทศผูใหทุนวิจัยดังกลาว จึงขอรองไมให
หนวยงานเปดเผยขอมูล ซ่ึงก็ทําใหขอมูลท่ีไดไมสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี

4. มาตรการแกปญหา
มาตรการแกปญหาอาจมองไดเปนมาตรการระยะสั้นเฉพาะหนา และมาตรการระยะยาว ใน

สวนของมาตรการเฉพาะหนาระยะสั้น ขณะน้ีมีมาตรา 9 ของ พ.ร.บ. สงเสริมคุณภาพและสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2535 ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีสามารถสั่งการใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของแกปญหาเฉพาะหนาเม่ือมี
เหตุฉุกเฉินตอสาธารณอันเน่ืองมาจากภาวะมลพิษ ซ่ึงอาจกอให เกิดความเสียหายรายแรงตอ
ประชาชนหรือรัฐ และสามารถดึงงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอมมาแกปญหาไดเปนกรณีๆ ไป ซ่ึง
ท่ีเคยมีการใชมาตรา 9 มาแลว ไดแก กรณีการเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นท่ีนํ้าจืด 5 โดยท่ีปญหาสืบ
เน่ืองมาจาก การนิยมเลี้ยงกุงกุลาดํากันอยางแพรหลายในชวงป พ.ศ.2540 โดยเฉพาะในพื้นท่ีราบลุม
ภาคกลางซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีเหมาะกับการเพาะปลูก มีการนํานํ้าท่ีมีความเค็มสูงมาเจือจางกับนํ้าจืดใหมี
ความเค็มต่ํามาเลี้ยงกุงกุลาดํา ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวกอใหเกิดความเสี่ยงตอการทําลายสิ่งแวดลอมสูง
เชน ปญหาดินเค็มไมสามารถเพาะปลูกได เปนตน จึงไดมีการนําปญหาการเลี้ยงกุงดังกลาวเสนอตอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อพิจารณา และไดมีมติเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2541 ให
นายกรัฐมนตรีใชอํานาจสั่งการตามมาตรา 9 ของพ.ร.บ.สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 เพื่อ
ระงับการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําในเขตพื้นท่ีนํ้าจืดทุกจังหวัด

อยางไรก็ดี การใชมาตรา 9 ยังเปนเร่ืองท่ีจํากัดอยู และขณะน้ีปญหามลพิษและการปนเปอนท่ี
รุนแรงมีอยูคอนขางหลายกรณี หากจะใชมาตรา 9 ทุกๆ เร่ืองคงจะเปนไปไดยาก กรณีการปนเปอนท่ี
แมตาว แมจะไมไดใชมาตรา 9 แตทางคณะรัฐมนตรีก็มีการสั่งการนํางบประมาณกลางมาแกปญหา

4 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา. ฝายตรวจและบังคับการ.  กรมควบคุมมลพิษ
5 รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2541. กรมควบคุมมลพิษ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
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เฉพาะหนาแบบเรงดวนในการซ้ือขาวท่ีปนเปอนจากประชาชน และหามการปลูกขาวในพื้นท่ีดังกลาว
อยางไรก็ดี การแกปญหาก็ไมมีเจาภาพชัดเจนและขาดความเปนระบบ โดยไมไดมีการบําบัดฟนฟู
สภาพพื้นท่ีแตอยางใด และการท่ีงบประมาณเปนงบประมาณสวนกลาง ทําใหในปตอๆ มา
งบประมาณก็มาลาชาและเกิดความเดือดรอนของประชาชนท่ีไมสามารถปลูกขาวไดและไมมี
งบประมาณมาชดเชย นอกจากน้ีประเทศไทยก็ยังขาดมาตรฐาน หรือ standard ในการบําบัดฟนฟู
สภาพพื้นท่ีหลังจากเกิดปญหาปนเปอนแลว เชน กรณีแมตาว ก็ยังถกเถียงวา มาตรฐานใดจึงจะ
ถูกตองในการใชวัดความรุนแรงของปญหาและการแกไข ประเด็นท่ีเห็นไดชัดคือ ในภาพรวมเราขาด
หนวยงานเจาภาพหลักในการแกปญหาเปนระบบและงบประมาณท่ีจะนํามาใชในกรณีเรงดวน
ตลอดจนในเร่ืองการบําบัดฟนฟูพื้นท่ีท่ีมีการปนเปอน ซ่ึงในตางประเทศจะมีหนวยงานรับผิดชอบ
ปญหาโดยตรง และมีงบประมาณซ่ึงมีท้ังในรูปกองทุนท่ีไดมาจากการเก็บภาษีสิ่งแวดลอม หรือใน
รูปการทําระบบประกันดานสิ่งแวดลอม เชน การมีพันธบัตรสิ่งแวดลอม (performance bond) ซ่ึง
เหมือนการวางมัดจําในการทํากิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม หากเกิดปญหาก็สามารถดึงเงิน
ไปใชแกปญหาเรงดวนได  อีกประเด็น ในมาตรการแกปญหาคือ การระงับการดําเนินกิจกรรมท่ี
กอใหเกิดปญหา หรือการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจกรรมน้ันช่ัวคราวหรือถาวร ซ่ึงยังขาดความ
ชัดเจน และเน่ืองจากกรณีปญหาผลประโยชนทับซอนทําใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมดําเนินการอะไร
ซ่ึงเร่ืองน้ีจะโยงกันกับกระบวนการยุติธรรมในหัวขอถัดไป สําหรับมาตรการระยะยาวจะตองมี
หนวยงานท่ีมีความรูทางเทคนิคในการวางมาตรฐานและบําบัดฟนฟูแกไขปญหา และจัดลําดับ
ความสําคัญของการแกปญหา ดังท่ีกลาวแลวในหัวขอ 3 โดยมีการบริหารจัดการกองทุนท่ีมีรายไดจาก
ภาษีสิ่งแวดลอม หรือระบบการประกันดานสิ่งแวดลอมเพื่อนํามาใชดําเนินการแกปญหาดังกลาว ซ่ึง
ขณะน้ีในประเทศไทยยังขาดในสวนน้ีอยางชัดเจน

5. กระบวนการยุติธรรม
ในเร่ืองน้ีอาจแบงไดเปน 2 สวน คือ สวนของการเอาผิดกับผูกอปญหาเทากับเปนการทําให

หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (PPP) สามารถบังคับใชไดอยางสัมฤทธิผล และสวนของการเยียวยาและ
ชดเชยใหผูเสียหาย ทุกวันน้ี ระบบการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมในประเทศไทยขาดธรรมาภิบาล
เพราะสงสัญญาณท่ีผิดวาผูกอมลพิษไมจําเปนตองรับผิดชอบ หรือหลัก PPP ไมสามารถบังคับใช
ไดผล เน่ืองจากปญหาของผลประโยชนทับซอนท่ีไดกลาวไวตอนตน ตลอดจนปญหาการคอรัปช่ัน
ในบางกรณี ท้ังน้ีทําใหหนวยงานเกี่ยวของอาจเพิกเฉยตอการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมมีการระงับ
กิจกรรมหรือเพิกถอนใบอนุญาตทํากิจกรรมท่ีกอปญหา ถายังไมหยุดกอมลพิษ ซ่ึงหากกระบวนการ
ยุติธรรม คือ การดําเนินคดีดานสิ่งแวดลอมสามารถนํามาใชเปนเคร่ืองมือใหเกิดการเอาผิดผูกอ
มลพิษและผูมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีละเลยตอการปฏิบัติหนาท่ีไดสําเร็จ จะชวยกระตุนใหระบบมี
ธรรมาภิบาลมากข้ึนและอาจลดปญหาลงไปไดบาง เชน กรณีตัวอยางในประเทศสหรัฐอเมริกามี
กฎหมาย The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liabiability Act
(CERCLA) หรือท่ีเรียกวา กฎหมาย Superfund ใชในการตอบโตสถานการณและการฟนฟูแกไข
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บรรดาพื้นท่ีท่ีปลอยสารพิษออกมาปนเปอนสิ่งแวดลอม รวมถึงการหาผูรับผิดและการฟองรองเรียก
คาเสียหาย แตในกรณีกฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในปจจุบัน ยังมีขอจํากัดเกี่ยวกับสิทธิใน
การฟองรอง (Standing to Sue) ของประชาชนในหลายลักษณะ เชน ผูเสียหายโดยตรงท่ีตองพิสูจน
การมีสวนไดสวนเสียอยางจริงจังเทาน้ัน ถึงจะมีอํานาจฟองตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและ
วิธีพิจารณาความอาญาได นอกจากน้ีการฟองรองคดีโดยประชาชนท่ัวไป หรือโดยองคกรดาน
สิ่งแวดลอมยังเปนเร่ืองท่ีเปนไปไมได สําหรับกรณีน้ีในตางประเทศ6 เชน ออสเตรเลีย หรือ
นิวซีแลนด มีการเปดกวางใหประชาชนท่ัวไปสามารถฟองคดีไดในลักษณะเปด เพื่อใหเกิดการ
ตรวจสอบการไมดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย นอกจากน้ีการฟองคดีโดยชุมชน หรือองคกร
เอกชนดานสิ่งแวดลอมเปนเร่ืองท่ีหลายประเทศใหการรับรองสิทธิไวอยางชัดเจน เชน ในประเทศ
ฝร่ังเศส หรือ ประเทศเยอรมัน เปนตน หรือการดําเนินคดีในลักษณะกลุม ท่ีกฎหมายประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีขยายวงความคุมครองไปยังบุคคลอื่นๆ ท่ีมิไดฟองคดีดวย ก็เปนตัวอยางท่ีประเทศ
ไทยนาจะไดนํามาปรับใชใหเหมาะสมตอไป อยางไรก็ดีกระบวนการดําเนินคดีดานสิ่งแวดลอมเปน
เร่ืองท่ีตองอาศัยการพิสูจน ซ่ึงตองใชทางดานเทคนิคและความรูคอนขางมาก กรณีความเสียหาย
ดานสิ่งแวดลอมสวนมาก ผูไดรับผลกระทบเปนคนยากจนในขณะท่ีผูกอมลพิษกลับเปนผูมีฐานะทาง
การเงินและอิทธิพลมากกวา ภาระการพิสูจนจึงเปนเร่ืองสําคัญ ท่ีหากจะใหเหมือนกรณีการฟองคดี
ท่ัวไปท่ีภาระการพิสูจนอยูท่ีผูฟองรองอาจทําไดยากกวา แนวคิดการเปลี่ยนภาระการพิสูจนไปยังผู
ถูกสงสัยวาจะกอมลพิษแทนท่ีผูเสียหายโดยตรงแทนท่ีจะเปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย จึงเปนเร่ืองสําคัญ
ท่ีตองดําเนินการตอไป

นอกจากน้ี ในตางประเทศยังไดมีการพัฒนาการพิสูจนหลักฐานดานสิ่งแวดลอมหรือ
environmental forensic ข้ึนมาโดยเฉพาะ ซ่ึงประเทศไทยเองก็ยังขาดในสวนน้ี ทําใหไมสามารถช้ี
ขาดวาปญหาความเสียหายเกิดจากโรงงานหรือกิจกรรมใดได จึงควรมีการพัฒนาในเร่ืองดังกลาว
ข้ึนมาในกระบวนการยุติธรรม

สําหรับการชดเชยและเยียวยาผูเสียหายก็เปนเร่ืองท่ีจําเปนตองมีการพัฒนากรอบแนวทาง
ในการชดเชยข้ึนมาใหชัดเจนเพื่อนํามาใชในกระบวนการยุติธรรมอยางเปนระบบ

6. การติดตามตรวจสอบและเฝาระวังหลังการเกิดปญหา
ในเร่ืองการติดตามตรวจสอบและเฝาระวัง (monitor) หลังการเกิดปญหาการปนเปอน ควรมี

ท้ังในระดับชาติและระดับพื้นท่ี โดยในระดับชาติ ขณะน้ียังขาดเจาภาพหรือหนวยงานหลักซ่ึงชวย
ประสานงานดานตางๆ ในเร่ืองการติดตามตรวจสอบการแกไขปญหาอยางตอเน่ือง ดังจะเห็นไดจาก
กรณีเกิดปญหาการปนเปอนของบริษัท Better World Green ท่ี จ. สระบุรีจากการประกอบกิจการรับ
ฝงกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ดังกลาว ซ่ึงจากการตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน

6 สุนทรียา เหมือนพระวงศ “กระบวนการสรางความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม” เอกสารเผยแพรในการประชุมเวทีนโยบายสาธารณะ
เรื่อง นโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ: ความสมดุล ความเปนธรรม ความพอเพียง ในวันที่ 18 ธันวาคม
2549 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ โดย มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ.
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รวมท้ังตะกอนดินในแหลงนํ้าผิวดิน แสดงใหเห็นวามีการปนเปอนของโลหะหนักในบริเวณพื้นท่ีฝง
กลบ แมวาปญหาดังกลาวยังไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง แตปจจุบันบริษัทฯ ยังคงไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการรับฝงกลบกากของเสียท้ังท่ีไมเปนอันตราย และท่ีเปนอันตราย (Hazardous
Waste)7 หรือแมกระท่ังในกรณีการลักลอบเทกากสารเคมีอันตรายท่ีเปนของเหลวจากโรงงาน
อุตสาหกรรมลงในบอดิน ในบริเวณพื้นท่ีติดกับโรงงานอโศกเคมิคัล จ.นครราชสีมาเม่ือปพ.ศ. 25478

ซ่ึงตอมาบริษัทเจนโกไดทําการขนยายกากของเสียท่ีเปนอันตรายท้ังหมดรวมท้ังหนาดินท่ีระดับ
ความลึก 2 เมตรไปกําจัดท่ีศูนยกําจัดท่ีระยองแลวก็ตาม แตจากผลการตรวจสอบการปนเปอนในดิน
ของหนวยงานดานสิ่งแวดลอม พบวามีการปนเปอนของสาร VOCs ในดินท่ีระดับความลึกถึง 2
เมตร ซ่ึงในขณะน้ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงก็ไมไดมีการตรวจสอบการดําเนินการแกปญหา
อยางจริงจังแตอยางใด

สวนในระดับพื้นท่ีจําเปนท่ีองคกรทองถิ่นตองเขมแข็งและมีความรูทางเทคนิคเพียงพอใน
การติดตามตรวจสอบการแกปญหาวาไดผลจริงหรือไมอยางไร ซ่ึงขณะน้ีองคกรปกครองทองถิ่นก็ยัง
มีศักยภาพไมเพียงพอโดยเฉพาะดานวิชาการ นอกจากน้ีทองถิ่นเอง ก็ยังมักจะตองพึ่งพิงทาง
เศรษฐกิจตอกลุมทุนอุตสาหกรรมและเหมืองแรท่ีอาจเปนผูกอมลพิษ จึงทําใหขาดอํานาจตอรองใน
การจะเขาไปตรวจสอบ หรือดําเนินการอันใดท่ีอาจเปนการผลักดันใหอุตสาหกรรมยายถิ่นฐานไป
หรือมีผลใหเกิดการปดกิจการลงได ท้ังหมดน้ีมีผลใหระบบการตรวจสอบและเฝาระวังท่ีมีสวนรวม
ของประชาชนกระทําไดยาก ท้ังน้ีในตางประเทศ เชน ญี่ปุน การแกปญหากรณีมินามาตะประสบ
ความสําเร็จไดในท่ีสุด เพราะทองถิ่นมีความเขมแข็งข้ึนมาตรวจสอบและเรียกรองใหเกิดการ
แกปญหาอยางจริงจัง

7. ระบบการเรียนรู การสรางฐานขอมูลและการเขาถึงขอมูล
ทายท่ีสุดการมีสวนรวมของภาคประชาชนมีบทบาทสําคัญอยางมาก ในการทําใหระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพได เพราะประชาชน โดยเฉพาะชุมชนทองถิ่น คือ ผูมีสวนไดสวน
เสียโดยตรง อยางไรก็ดีการท่ีประชาชนจะเขมแข็งและมีบทบาทไดอยางเต็มท่ี ประชาชนจะตองมี
ความรูและขอมูลเพียงพอในการติดตามตรวจสอบ เฝาระวัง ดังน้ัน การสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อ
เพิ่มศักยภาพใหภาคประชาชน และการเปดเผยขอมูลตลอดจนมีฐานขอมูลท่ีทําใหเกิดการเขาถึง
ขอมูลไดอยางเปนระบบจึงมีสวนชวยใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการดูแลจัดการดาน
สิ่งแวดลอมไดดีข้ึน ในตางประเทศมีการใชกลไกท่ีทําใหเกิดการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการสิ่งแวดลอม โดยการจัดทําทําเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ(Pollutant Release

7 สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม. สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม. www.onep.go.th/eia/page2/index_EIA002.htm
8 รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2547. กรมควบคุมมลพษิ.กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม.
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Transfer Register, PRTR)9 โดยท่ีผูท่ีตองจัดทําหรือรายงานขอมูลจะมี 2 ประเภท ประเภทแรก
ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการเหมืองแร ตองรายงานขอมูล เชน ท่ีตั้ง ประเภทโรงงาน
ปริมาณการปลดปลอยสารมลพิษ หรือสารเคมีท่ีเกิดจากกิจกรรมภายในโรงงานออกสูสิ่งแวดลอม
รวมท้ังปริมาณของเสียท่ีมีการเคลื่อนยายออกนอกบริเวณโรงงานเพื่อบําบัดหรือกําจัด โดยสงขอมูล
ใหหนวยงานราชการเปนผูตรวจสอบและนําขอมูลเผยแพรสาธารณชน สวนประเภทท่ีสอง คือ การ
ขนสง การเกษตร อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ในกรณีน้ีหนวยงานราชการจะเปนผู
จัดเก็บขอมูลการคาดการณการปลดปลอยมลพิษและเผยแพรสูสาธารณชนตอไป ตัวอยางใน
ประเทศสหรัฐอเมริการะบบ PRTR น้ีกระทําภายใตบทบังคับทางกฎหมาย ซ่ึงมีกฎหมายหลักๆ อยู
2 ฉบับท่ีเกี่ยวกับการควบคุมของเสียไดแก Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)
และ Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA)
ซ่ึงกฎหมายท้ังสองฉบับน้ีมีมาตรการในการกําหนดหลักเกณฑการจัดการและกําจัดของเสียอยาง
ชัดเจน และยังกําหนดการจัดทําขอมูลรายการของเสียตลอดถึงการเคลื่อนยายของเสียน้ันดวย

7.2 วิเคราะหและเสนอแนะในดานสถาบัน / องคกร

7.2.1 ความจําเปนของการปรับเปลี่ยนระบบงานภาครัฐใหสามารถดําเนินการจัดการเร่ือง
การปนเปอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

การศึกษาในสวนของสถาบัน/องคกรโดยอาศัยจากการศึกษากรณีท้ัง 4 กรณีศึกษาใน
ขางตน ไดแสดงใหเห็นถึงสภาพปญหาปจจุบันท่ีเปนขอจํากัดของสถาบัน/หนวยงานภาครัฐ ท้ังใน
ระดับชาติ และระดับทองถิ่นท่ีรับผิดชอบเร่ืองการปนเปอนของสารเคมีในนํ้าใตดินและในดินอยูหลาย
ประการ ดังตอไปน้ี

1) ปญหาในเชิงโครงสรางของอํานาจหนาท่ีท่ียังมีความไมชัดเจนในบทบาทหนาท่ีของแตละ
หนวยงานซ่ึงตางทํางานบนพื้นฐานของกฎหมายแตละฉบับของหนวยงานตนเอง (ดูรายละเอียด
ประกอบในสวนของการศึกษาดานกฎหมาย) ทําใหการทํางานภายใตโครงสรางกฎหมายท่ีมีอยูไม
สามารถแกไขปญหาได เชน กรณีปญหาในพื้นท่ี จ.ลําพูน ซ่ึงบทบาทหนาท่ีของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษ และ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการ
นิคมอุตสาหกรรม ตางมีความรับผิดชอบในการดูแลดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการประกอบการของ
ภาคอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ตามลําดับ เม่ือเกิดปญหาในพื้นท่ีตางหนวยงานก็ยึดถือกรอบ

9 Pollutant Release Transfer Register หมายถึง ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการปลดปลอยมลพิษ (ของเสีย วัตถุอันตราย และ
มลสารอื่นๆ ที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม เชน  กาซคารบอนมอนนอกไซด ตะกั่ว ปรอท ไดออกซิน โทลูอีน เปนตน) จาก
แหลงกําเนิดสูสิ่งแวดลอม ทั้งอากาศ ดินและน้ํา รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนยายของเสียออกจากแหลงกําเนิดเพื่อบําบัดหรือ
กําจัด เผยแพรสูสาธารณชนผานทางอินเทอรเนต เพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมและสงเสริมเทคโนโลยีที่สะอาด
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อํานาจหนาท่ีของตนเอง นอกจากน้ีเม่ือปญหาไดสงผลกระทบตอชุมชน ก็จะมีหนวยงานอื่นๆ ท่ีเขา
มาเกี่ยวของอีกหลายหนวย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน

2) ปญหาเชิงวัฒนธรรมการทํางานของระบบราชการไทย ท่ีขาดการประสานงานและรวมมือ
กันปองกันและแกไขปญหาอยางจริงจัง แมจะมีการตั้งคณะกรรมการท่ีประกอบดวยตัวแทนของ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของตามกรอบกฎหมายท่ีอยูทุกหนวยงาน แตก็พบวาการทํางานไมประสบ
ความสําเร็จเทาท่ีควรและมีความลาชาตอการจัดการกับปญหา ดังจะเห็นไดจากกรณีแมตาว ซ่ึงมี
การตั้งคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยตัวแทนของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของในระดับกระทรวงถึง
5 กระทรวง หากแยกเปนหนวยงานระดับกรมจะมีถึง 13  กรมดวยกัน เปนตน

3) ภายใตระบบและกลไกการทํางานของระบบราชการท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมไดมีการ
ออกแบบไวรองรับการดําเนินภารกิจเร่ืองการปองกันและแกไขปญหาการปนเปอนฯ ท้ังในดาน
งบประมาณและบุคลากร ดังเชนในกรณีแมตาว เม่ือเกิดปญหาการปนเปอนทําใหชุมชนไดรับความ
เดือดรอน ไมสามารถประกอบอาชีพเดิมได และไดรับผลกระทบทางดานสุขภาพ ซ่ึงทางรัฐบาลตอง
ใชมติคณะรัฐมนตรีในการจายเงิน เพื่อแกไขปญหา นอกจากน้ีโดยสภาพปญหาของการปนเปอน
สารเคมีในดินและนํ้าใตดิน เปนปญหาท่ีตองอาศัยความรูทางเทคนิควิชาการท่ีจะสามารถบงช้ีสาเหตุ
และการพิสูจนความเสียหาย เพื่อนําไปสูการจัดการท้ังทางเทคนิคและกฎหมายไดอยางนาเช่ือถือ
และถูกตอง โดยตองมีการดําเนินงานท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึง การปฏิบัติภารกิจน้ีในปจจุบัน
แมจะมีหนวยงานรับผิดชอบ แตก็ยังมีขอจํากัดท้ังดานบุคลากรและงบประมาณ ดังจะเห็นไดจาก
กรณีปญหาการปนเปอนฯ ของแมตาว ท่ีมีเพียงการจัดหางบประมาณเฉพาะหนามาจัดการกับ
ปญหาเทาน้ัน ในดานบุคลากรก็มีขอจํากัดท้ังในเชิงปริมาณและศักยภาพในการรับผิดชอบเร่ือง
ดังกลาว เชน กรมควบคุมมลพิษ มีขาราชการท่ีมีความรูพื้นฐานสวนใหญทางดานเทคนิค แตมีเพียง
สวนนอยท่ีมีความรูดานกฎหมาย ซ่ึงหากตองมีการดําเนินการเกี่ยวกับการพิสูจนหลักฐานทาง
สิ่งแวดลอม (Environmental Forensics) เพื่อระบุผูรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ยอม
ตองการผูมีความรูท้ังทางดานเทคนิคและดานกฎหมายอยูดวย

จากสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนภายใตโครงสรางทางการบริหารท่ีเปนอยูในปจจุบันประกอบกับ
ความบกพรองของกลไกและระบบวิธีการทํางานของระบบราชการไทย  จึงจําเปนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการทํางานและการปรับรูปแบบองคกรในภาครัฐใหสอดคลองกับภารกิจและเปน
การดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาขอจํากัดตางๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนและดํารงอยูในสวนท่ี
เกี่ยวกับปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดินไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
เปรียบเทียบใหเห็นถึงภารกิจของหนวยงานท่ีมีอยูปจจุบันกับภารกิจของงานท่ีมีลักษณะพิเศษของ
การปองกันและแกไขปญหาการปนเปอนสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน อันเปนงานท่ีมีลักษณะแตกตาง
ไปจากงานประเภทอื่นๆ จะไดนําเสนอขอบเขตและลักษณะงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ดังกลาวในสวนตอไป
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7.2.2 อํานาจหนาที่และบทบาทของหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของในปจจุบัน
ปจจุบัน หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาการปนเปอนของ

สารเคมีในดินและนํ้าใตดินของประเทศไทยมีอยูหลายหนวยงานท้ังโดยตรงและโดยออม และแตละ
หนวยงานมีอํานาจหนาท่ีและบทบาทท่ีกําหนดไวภายใตกรอบของกฎหมาย ในท่ีน้ีจะเสนอเฉพาะ
หนวยงานหลักๆ ท่ีสําคัญ ดังตอไปน้ี

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หนวยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีบทบาทและภารกิจเกี่ยวของ

ไดแก
1) กรมควบคุมมลพิษ มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมควบคุม

มลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 อันเปนกฎหมายท่ีเปนผลพวง
จากการปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2518 เดิม เปน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ดังตอไปน้ี

(1) เสนอความเห็นเพื่อจัดทํานโยบายและแผนการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติดานการควบคุมมลพิษ

(2) เสนอแนะการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิด

(3) จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรการในการควบคุม ปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมอันเน่ืองมาจากภาวะมลพิษ

(4) ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และจัดทํารายงานสถานการณมลพิษ
(5) ประสานงานและดําเนินการเพื่อฟนฟู หรือระงับเหตุท่ีอาจเปนอันตรายจากมลพิษใน

พื้นท่ีท่ีมีการปนเปอนมลพิษ และประเมินความเสียหายตอสิ่งแวดลอม
(6) ใหความชวยเหลือและคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ
(7) ประสานความรวมมือกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศในดานการจัดการ

มลพิษ
(8) ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองราวรองทุกขดานมลพิษ
(9) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ

ดานการควบคุมมลพิษ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ
(10) ปฏิบัติการอื่นใด ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของกรม หรือตามท่ีกระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
อน่ึง ภายในกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงไดมีการแบงหนวยงานภายในเปนสํานักและกองตางๆ มี

หนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการปองกันและแกไขปญหาการปนเปอนของสารเคมี
ในดินและนํ้าใตดิน คือ สํานักกากของเสียและสารอันตราย มีภารกิจและอํานาจหนาท่ี เสนอ
ความเห็นเพื่อจัดทํานโยบายและแผนหลักการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ใน
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สวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการกากของเสียและสารอันตราย จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดานมลพิษ ประสานการจัดการทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษจากกากของเสียและสาร
อันตราย จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ประสานการปฏิบัติการ ควบคุม แกไข ระงับหรือฟนฟู
สิ่งแวดลอมในบริเวณท่ีมีการปนเปอนหรือการแพรกระจายจากการของเสียและสารอันตราย
เสนอแนะมาตรการ มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการกากของเสียและสารอันตราย ติดตาม
ตรวจสอบ และจัดทํารายงานสถานการณมลพิษ ดานการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑปฏิบัติ และวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อนํามาใชในการลดมลพิษ หรือ
การใชประโยชนจากกากของเสียและสารอันตราย เสนอแนะ รวมมือ และดําเนินมาตรการระหวาง
ประเทศดานกากของเสียและสารอันตราย ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย บุคลากรของสํานักจัดการกากของเสียและสาร
อันตรายมีท้ังหมด 78 คน ประกอบดวยฝายตางๆ ดังน้ี สวนของเสียอันตราย  สวนสารอันตราย
สวนลดและใชประโยชนของเสีย สวนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สวนปฏิบัติการฉุกเฉิน (สารเคมี)
สวนแผนงานและประเมินผล และฝายบริหารงานท่ัวไป ท้ังน้ีหนวยงานระดับฝายท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงในภารกิจเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการปนเปอนฯ คือ สวนปฏิบัติการฉุกเฉิน
(สารเคมี) และในการดําเนินงานท่ีเปนอยูคือ การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนหลัก

2) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) มีภารกิจท่ี
เกี่ยวของคือ (ก)  การดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ท่ีอาจเกิดจากโครงการ
หรือกิจกรรมของภาครัฐหรือเอกชน ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
และ (ข) บริหารงานกองทุนสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบาย แผน และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทุกภาคสวน

3) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ในการศึกษา วิเคราะห วิจัย
พัฒนา ถายทอดและสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยหนวยงานภายในท่ี
มีภารกิจเกี่ยวของโดยตรงคือ กลุมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานนํ้า ศูนยวิจัยและฝกอบรมดาน
สิ่งแวดลอม

4) สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม อํานาจหนาท่ีดังน้ี
- เสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริหารและจัดการกองทุนสิ่งแวดลอม
- จัดทําแผนการจัดสรรกองทุนสิ่งแวดลอม
- เสนอแนะหลักเกณฑ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการดําเนินงานของกองทุนสิ่งแวดลอม
- จัดลําดับความสําคัญและประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการสนับสนุนเงิน

อุดหนุนใหแกสวนราชการ และราชการสวนทองถิ่น
- จัดลําดับความสําคัญและประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการสนับสนุนเงินกูใหแก

สวนราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- ประสานงานเพื่อวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการท้ังดานการลงทุนและวิชาการ

สําหรับโครงการท่ีจะไดรับการสนับสนุนในลักษณะของเงินอุดหนุนและโครงการเงินกู
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- พิจารณาและจัดหาแหลงเงินทุน
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการท่ีใหการจัดสรรและใหเงินกูยืม
- เสนอรายงานการรับจายของกองทุนสิ่งแวดลอม
- ดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนสิ่ งแวดลอม และ

คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมแตงตั้ง
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ี

ไดรับมอบหมาย
5) กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย แผน

มาตรการท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรนํ้าบาดาล สํารวจ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ รวมท้ังควบคุม
ดูแล กํากับ ประสาน ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้าบาดาล พัฒนา
วิชาการ กําหนดมาตรฐานและเทคโนโลยีดานทรัพยากรนํ้าบาดาล อํานาจหนาท่ีของกรมทรัพยากร
นํ้าบาดาล คือ เสนอแนะนโยบายแผน มาตรการบริหารจัดการพัฒนา อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรนํ้า
บาดาล ควบคุม กํากับดูแลเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้าบาดาลใหไปตามกฎหมายวาดวยนํ้าบาดาล
ดําเนินการสํารวจ บริหารจัดการ พัฒนาอนุรักษฟนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล ติดตามประเมินผล
ตรวจสอบ บริหารจัดการ และฟนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาลและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนา
ทรัพยากรนํ้าบาดาล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อบริหารจัดการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล

6) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค เปนหนวยงานในระดับภูมิภาคซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตางๆ และประสานงานกับหนวยงานสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

นอกจากน้ี ยังมีหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ คือ
 กระทรวงอุตสาหกรรม หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดแก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมือง

แร ในกรณีของการประกอบกิจการเหมืองแร การนิคมอุตสาหกรรม กรมโรงงาน และสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ในกรณีของการประกอบการอุตสาหกรรม

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก กรมวิชาการเกษตร และกรม
ประมง

 กระทรวงสาธารณสุข หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก กรมอนามัย กรมควบคุมโรค
 กระทรวงมหาดไทย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก หนวยงานระดับจังหวัด และหนวยงาน

ระดับทองถิ่น

7.2.3 ขอพิจารณาเก่ียวกับขอบเขตและลักษณะงานที่เก่ียวของกับการจัดการการปนเปอนฯ
จากการศึกษาทบทวนเอกสาร และประสบการณของตางประเทศเปนพื้นฐานในการ

พิจารณาประกอบ พบวาโดยหลักการท่ัวไป สภาพและลักษณะของการดําเนินงานเพื่อการปองกัน
และแกไขปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน มีลักษณะสําคัญซ่ึงเปนลักษณะ
เฉพาะท่ีตองมีการดําเนินงานดังตอไปน้ี
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การตรวจสอบการปนเปอนของดินและนํ้าใตในพื้นท่ีตางๆ ภารกิจน้ีถือเปนภารกิจหลักท่ี
หนวยงานรับผิดชอบตองดําเนินการอยางตอเน่ือง เพื่อใหสามารถจัดการกับปญหาไดอยางเหมาะสม
ดังเชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงหนวยงานของ USEPA มีการจัดทํา National Priority List
(NPL) โดยใชผูมีความรูทางเทคนิคในการศึกษาและระบุพื้นท่ีท่ีมีปญหาการปนเปอน วามีท่ีใดและ
แตละแหงมีความรุนแรงของปญหาในระดับใด เพื่อจัดอันดับในการเขาไปดําเนินการท้ังการจัดการ
ทางท้ังเทคนิค และ การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการ CLEAN UP สําหรับกรณีประเทศไทยใน
ปจจุบัน กรมควบคุมมลพิษ เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการศึกษาและสํารวจ แตก็เปนการ
ดําเนินงานบางพื้นท่ี ท่ีเปนปญหาเฉพาะท่ีเกิดความรุนแรง ยังไมไดมีการดําเนินงานในพื้นท่ีท่ัว
ประเทศ เน่ืองจากขอจํากัดดานงบประมาณและบุคลากร และถึงแมจะมีการตรวจสอบพบปญหา แต
กรมควบคุมมลพิษก็ไมมีงบประมาณในการดําเนินการท้ังทางดานเทคนิค และการเยียวยาฟนฟู
ปญหาอื่นๆ แกชุมชนโดยตรง นอกจากน้ี ยังมีภารกิจในการแกไขฟนฟูปญหา และการจัดการความ
ขัดแยง การติดตามตรวจสอบ การดําเนินการดานกระบวนการยุติธรรม และการดําเนินงานดาน soil
audit โดยหากพิจารณาบทบาทและภารกิจของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปญหาการ
ปนเปอนท้ังในดานการปองและการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในขางตนน้ี อาจจะทําใหเห็นไดวา สําหรับ
กรณีประเทศไทยแลว การดําเนินภารกิจในเร่ืองดังกลาวน้ี อาจมีความจําเปนตองดําเนินการโดย
หนวยงานหรือองคกรท่ีมีความคลองตัว มีความสามารถเฉพาะทาง และมีความเปนอิสระในระดับ
หน่ึงในการดําเนินงาน และอาจนําไปสูขอสรุปท่ีวา ภารกิจตางๆ ของหนวยงานภาครัฐท่ีกระจายอยู
ตามหนวยงานตางๆ อาจตองเปลี่ยนแปลง

7.2.4 ขอเสนอแนะดานโครงสรางสถาบัน/องคกรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและภารกิจดาน
การปนเปอน

จะเห็นไดวา การดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหาการปนเปอนเปนงานท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ ขณะเดียวกันภายใตระบบกฎหมายและโครงสรางอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน
ตลอดจนวัฒนธรรมการทํางานของขาราชการไทยท่ีเปนอยู ทําใหหนวยงานของรัฐท่ีจะรับผิดชอบ
งานน้ีตองมีความแตกตางจากเดิม และยอมตองอาศัยหนวยงานท่ีมีภารกิจและอํานาจหนาท่ีในการ
ดําเนินงานท่ีมีขอบเขตท่ีจํากัด ชัดเจนและสามารถนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงาน
อันจะสามารถนําไปสูการตรวจสอบประสิทธิภาพไดอยางชัดเจนตอไปดวย  แนวทางในการปรับปรุง
โครงสรางและบทบาทหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐท่ีจะทําหนาท่ีในการดําเนินการดังกลาว เปน
มาตรการระยะยาวท่ีตองดําเนินการท้ังในระดับชาติ และการดําเนินงานในระดับทองถิ่น ซ่ึงสามารถ
ดําเนินการได ดังตอไปน้ี

 การดําเนินงานในระดับชาติ
จากการศึกษาสภาพปญหาดานสถาบัน/องคกรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปญหาการปนเปอน

ของสารเคมีในนํ้าใตดินและในดินจากกรณีศึกษาตางๆ 4 กรณี ไดพบวาการจะจัดการปญหาท่ี
เกิดข้ึนใหไดน้ัน จําเปนท่ีจะตองมีการปรับปรุงแกไขเชิงโครงสรางของหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ
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โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนท่ีเกี่ยวของกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ตลอดจนตองมีการปรับอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานใหมีความ
ชัดเจนเพื่อไมใหหนวยงานเดียวกันทําหนาท่ีทับซอนกันเอง (Conflict of  Interest) และมีความเปน
เอกภาพในการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม  ซ่ึงจะชวยสรางท้ังเงื่อนไขของธรรมาภิบาล  การ
ถวงดุลอํานาจ และทําใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจใหทําความดี ทําสิ่งท่ีถูกตองและปองกันการทุจริต
คอรรัปช่ัน คณะผูวิจัยเห็นวาควรมีการปรับโครงสรางหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของกับการ
กํากับดูแลสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยสามารถดําเนินการในแนวทางใดทางหน่ึง ดังตอไปน้ี

แนวทางที่หน่ึง จัดตั้งหนวยงานหรือองคกรข้ึนใหมเปน “องคกรพิทักษสิ่งแวดลอม” มี
สถานภาพเปนองคการมหาชน อยูภายใตการกํากับของสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหมีองคประกอบ
ของตัวแทนประชาชนและหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของ หรือ

แนวทางที่สอง ปรับโครงสรางทางอํานาจหนาท่ีของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมและหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความเปนเอกภาพอยูในหนวยเดียวกัน ไมแยกเปนแตละ
กระทรวง และยกระดับหนวยงานดังกลาวน้ีซ่ึงอาจจะเรียกวา “ทบวง” เพื่อทําหนาท่ีดานการกํากับ
ดูแลสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอมดานอื่นๆ แบบเบ็ดเสร็จ

หนวยงานท่ีตั้งใหม/ปรับโครงสรางอํานาจหนาท่ีท่ีเสนอในขางตน จะมีบทบาทหนาท่ีหลัก
ดังตอไปน้ี

1. หากมีปญหามลพิษสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมท่ีหนวยงานรัฐเกี่ยวของไมสามารถ
ดําเนินการได องคกรน้ีจะเขาไปจัดการกับปญหาน้ัน (เฉพาะแนวทางท่ีหน่ึง)

2. เปนนักสืบแทนประชาชนในการ identify แหลงกําเนิดของปญหามลพิษ และทําหนาท่ี
แทนพนักงานสอบสวน (ตํารวจ) ในการรวบรวมหลักฐานและพิสูจนโดยใหศาลท่ีมีคงอยู (และควรมี
ศาลสิ่งแวดลอม)

3. เปนผูใหทุนสนับสนุนงบประมาณหนวยงานท่ีมีอยูแลวใหสามารถปฏิบัติงานได เชน
การพัฒนาหองปฏิบัติการในการตรวจสอบปญหามลพิษ

4. จายคาชดเชยและชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบ กอนท่ีจะมีการดําเนินคดีเพื่อเอาผิดผูท่ี
กอใหเกิดปญหา

5. เปดเผยขอมูลแกประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ
6. ดําเนินมาตรการทางการปกครองเม่ือพบผูกระทําผิด (เชน การเพิกถอนใบอนุญาต

การปรับ  การพักใช  ฯลฯ)
ความคิดเห็นในแนวทางท้ังสองดังกลาว อาจจะไมใชขอยุติ อันเปนท่ีสุดในการวินิจฉัย

เกี่ยวกับรูปแบบองคกรท่ีเหมาะสมของการจัดการปญหาการปนเปอนฯ ท้ังน้ี เพราะมีขอเท็จจริง
เพิ่มเติมท่ีพึงพิจารณาในเร่ืองดังกลาวน้ี กลาวคือ สําหรับ แนวทางที่หน่ึง คณะผูวิจัยเห็นวางาน
เกี่ยวกับการจัดการปญหาการปนเปอนเปนงานท่ีมีลักษณะของภารกิจท่ีพิเศษแตกตางไปจากสวน
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งานอื่นๆ และมีสภาพเหมาะสมท่ีคณะผูวิจัยเห็นวาสมควรแยกออกไปจัดตั้งเปนองคกรมหาชน ซ่ึง
เปนการจัดตั้งองคกรข้ึนใหมน้ัน มีขอดี คือ การมีองคกรใหมจะชวยใหมีองคกรหลักดูแลรับผิดชอบ
ในเร่ืองน้ีอยางครบวงจร เชนเดียวกับ EPA ของสหรัฐอเมริกาสามารถกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี
ซ่ึงยังไมเคยกําหนดไวในหนวยงานใดมากอน แตเปนหนาท่ีสําคัญสําหรับการจัดการปญหาท้ังใน
ดานการปองกันและแกไขการปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน อีกท้ังยังสามารถพัฒนาบุคลากรใหมๆ ให
มีความรูความชํานาญในดานเทคนิคและกฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยตรงไดงาย เน่ืองจากเปนภารกิจ
หลักของหนวยงาน และการเปดโอกาสใหมีองคประกอบของประชาชนดวย เปนนวัตกรรมทางการ
บริหารท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

นอกจากน้ี การจัดตั้งองคกรใหมในลักษณะองคกรมหาชนเพื่อรองรับภารกิจดานการปองกัน
และแกไขปญหาการปนเปอนในดินและนํ้าใตดินของประเทศไทย ถือไดวาองคการมหาชนอันเปน
หนวยงานของรัฐรูปแบบใหมท่ีจะสามารถจัดตั้งข้ึนไดโดยงาย โดยอาศัยเพียงการตราพระราช
กฤษฎีกาอันเปนกฎหมายของฝายบริหารท่ีเสนอโดยคณะรัฐมนตรีน้ัน มีลักษณะสําคัญซ่ึงเปน
ลักษณะเฉพาะท่ีทําใหองคกรของรัฐประเภทน้ีมีความแตกตางจากสวนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจท่ีมี
มาแตเดิม  และอาจกลาวไดวาลักษณะท่ีสําคัญเหลาน้ีลวนแลวแตเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะทําให
องคกรของรัฐรูปแบบใหมน้ีมีความคลองตัวและสามารถปฏิบัติภารกิจท่ีรัฐมอบหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ลักษณะสําคัญท้ังหาประการขององคการมหาชนเหลาน้ี  ไดแก10

1. การเปนหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล ซ่ึงทําใหองคการมหาชนสามารถทรงสิทธิ  ทํา
นิติกรรมตางๆ และมีทรัพยสินเปนของตนเอง และการยังคงมีสถานะเปนหนวยงานของรัฐ  กลาวคือ
เปนองคกรท่ีอยูในภาคมหาชน (public sector) น้ีก็ยอมทําใหองคการมหาชนสามารถมีและใชสิทธิ
ตลอดจนไดรับความคุมครองตางๆ ในทํานองเดียวกับหนวยงานของรัฐประเภทอื่นๆ  อาทิเชน  ใน
เร่ืองการใชท่ีดินท่ีเปนท่ีราชพัสดุ  การคุมครองทรัพยสินมิใหอยูในขายของการบังคับคดี  หรือการ
ยกเวนมิใหตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายคุมครองแรงงานหรือกฎหมายแรงงานสัมพันธ
เปนตน

2. การไดรับงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนจากรัฐ เน่ืองจากองคการมหาชนไมมี
ภารกิจในเร่ืองการแสวงหากําไร  และงานท่ีรัฐมอบหมายใหองคการมหาชนดําเนินการก็เปนงาน
บริการสาธารณะซ่ึงรัฐตองรับผิดชอบ  ดังน้ัน  ภาระคาใชจายในการดําเนินกิจการขององคการ
มหาชน  จึงเปนภาระของรัฐโดยตรง  และเพื่อประโยชนในเร่ืองความคลองตัวในการบริหารงาน
งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรใหแกองคการมหาชนจึงตองมีลักษณะเปนงบประมาณ ในลักษณะเงิน
อุดหนุนซ่ึงไมมีการควบคุมกอนการใชจาย  อันจะเปนอุปสรรคแกภารกิจขององคการมหาชนได

3. การมีอํานาจหนาท่ีและภารกิจเฉพาะดาน เพื่อมิใหมีการทับซอนกับงานท่ีรัฐดําเนินการ
อยูแลวในรูปแบบอื่นๆ  องคการมหาชนจึงตองมีขอบเขตภารกิจเฉพาะดานท่ีมีความชัดเจน เพื่อให

10 สุรพล นิติไกรพจน, “องคการมหาชน: แนวคิด รูปแบบและวิธีการบริหารงาน” สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
สํานักงาน ก.พ., มีนาคม 2542, หนา 10-11  และดู ชาญชัย แสวงศักดิ์, “องคการมหาชน องคกรใหมสําหรับบริการสาธารณะ
ของรัฐ,” สํานักพิมพนิติธรรม, 2542, หนา 203-241.
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รัฐสามารถกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการทํางานได  ภารกิจท่ีแนชัด
น้ีนอกจากจะเปนกรอบขอจํากัดในการปฏิบัติงานขององคการมหาชนแลว  ยังเปนการจํากัดเขตแดน
ท่ีสงวนไวภายใตอํานาจขององคการมหาชนน้ัน  ซ่ึงองคกรอื่นของรัฐยอมไมอาจกาวลวงเขามา
ดําเนินการทับซอนกันไดอีกดวย

4. ความเปนอิสระในการบริหารงาน โดยการกําหนดใหมีระบบคณะกรรมการเพื่อการ
บริหารงานองคการมหาชนซ่ึงเปนคณะบุคคล ท่ีมีอํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบาย  วางระเบียบ
ขอบังคับ  และตัดสินใจในเร่ืองสําคัญตางๆ ขององคการมหาชนโดยไมอยูในสายการบังคับบัญชา
ปกติดังท่ีเปนอยูในระบบของสวนราชการ โดยคณะกรรมการน้ีจะเปนผูรับผิดชอบในเร่ืองการจัด
องคกร การบัญชี  การบริหารงานบุคคล ตลอดถึงการจัดซ้ือจัดจางหรือการปฏิบัติภารกิจใดๆ ของ
องคการมหาชนท้ังหมด

5. การอยูภายใตระบบการควบคุมตรวจสอบของรัฐ ในฐานะหนวยงานของรัฐ  องคการ
มหาชนยอมจะตองถูกตรวจสอบและรับผิดชอบตอรัฐ  แตระบบการตรวจสอบองคการมหาชนจะตอง
เปนระบบการกํากับดูแล (tutelage control) ซ่ึงเปนการควบคุมตรวจสอบภายหลังดําเนินการ
(posteriori control) อันจะไมสงผลกระทบกระเทือนตอหลักการในเร่ืองความเปนอิสระขององคกร
มหาชนน้ัน  และยอมจะมีลักษณะเปนการควบคุมตรวจสอบท่ีมุงไปท่ีประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ซ่ึงจะสอดรับกับหลักการในเร่ืองท่ีวาองคการมหาชนจะตองมีภารกิจชัดเจนเฉพาะเร่ืองดวยน่ันเอง

อยางไรก็ตาม ประเด็นปญหาท่ีจะตองพิจารณาในระหวางการศึกษาทบทวนบทบาท และ
ลักษณะการปฏิบัติงานดานการจัดการปญหาการปนเปอนฯ ของหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ
เพื่อท่ีจะปรับเปลี่ยนเปนองคกรใหม ก็คือ การจัดตั้งองคกรใหมมักเกี่ยวของกับกระบวนการทางการ
เมืองท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเสมอ  และท่ีสําคัญคือในทางปฏิบัติ จะมีการตอตานมาก เพราะ
หนวยงานภาครัฐท่ีมีอยูเดิมและเกี่ยวของกับเร่ืองน้ีในปจจุบันมีอยูมาก และบางสวนอาจเห็นวาการ
จัดตั้งองคกรใหม ไมใชแนวทางท่ีเหมาะสม เพราะปญหาของระบบราชการไทยจะอยูท่ีตัวบุคคลดวย
ดังน้ันจึงตองพิจารณาวามีความจําเปนเพียงใดในการจัดตั้งองคกรข้ึนใหม หรือ กลาวอีกนัยหน่ึง ก็
คือ ในภาวะท่ีหนวยงานอื่นๆ ของรัฐท่ีปฏิบัติภารกิจท่ีของกับการจัดการปญหาการปนเปอนฯ อยู
หลายหนวยงานอยูแลวเชนน้ี จะมีความเปนไปไดหรือไมท่ีจะปรับหนวยงานเดิมท่ีอยูตามแนวทางท่ี
สอง

สําหรับแนวทางที่สอง ซ่ึงมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกรคลายกับแนวทางท่ีหน่ึง
เพียงแตไมมีการกําหนดใหมีตัวแทนประชาชนและหนวยงานอื่นๆ เปนองคประกอบ แนวทางน้ีมุงท่ี
การปรับโครงสรางเดิม เพื่อสรางความเปนเอกภาพในการดําเนินงานของหนวยงานท่ีมีอยูของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กับหนวยงานดานสิ่งแวดลอมของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยการปรับโครงสรางและยกระดับหนวยงาน แนวทางน้ีมีขอดี คือ การปรับ
หนวยงานจากหนวยงานเดิมท่ีมีอยู อาจเกิดการตอตานท่ีนอยกวาแนวทางแรก และสามารถใช
ทรัพยากรท่ีมีอยู ท้ังในดานบุคลากรและเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ ของหนวยงานเดิมได แตอาจมี
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ขอจํากัด เกี่ยวกับจํานวนและศักยภาพของบุคลากรในการดําเนินงานเพื่อรองรับภารกิจในการ
จัดการปญหาการปนเปอน

เม่ือไดพิจารณาภารกิจและลักษณะการปฏิบัติงานดานการจัดการปญหาการปนเปอนฯ
ประกอบกับขอดีขอเสีย ของแนวทางท้ังสอง คณะผูวิจัยเห็นวาแนวทางท่ีนาจะเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ
การดําเนินการในเร่ืองน้ี นาจะไดแก แนวทางท่ีหน่ึง คือ การจัดตั้งเปนองคกรใหมในรูปแบบของ
องคกรมหาชน ท้ังน้ีโดยเหตุผลวาแมในปจจุบันจะมีหนวยงานภาครัฐหลายหนวยทําหนาท่ีและมี
ภารกิจท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปญหาการปนเปอนฯ ดังท่ีไดกลาวมาแลวก็ตาม แตการดําเนินงาน
ของหนวยงานตางๆ ดังกลาว มุงเนนเฉพาะงานท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอหนวยงานของตน
เปนหลัก งานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปญหาการปนเปอน มักจะมีการดําเนินการในกรณีท่ีเกิด
ปญหา ซ่ึงมักจะไมสามารถแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ดังท่ีปรากฏในกรณีศึกษาตางๆ
ขางตน

7.2.5 ขอเสนอแนะการจัดตั้งองคกรก่ึงตุลาการดานสิ่งแวดลอม (Environmental Tribunal)11

เม่ือพิจารณาปญหาจากกรณีศึกษาท้ัง 4 กรณี จะพบวาปญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน
โดยเฉพาะมลพิษจากอุตสาหกรรม ซ่ึงสงผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นตางๆ มักจะ
ขาดองคกรหลักในการดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบกิจกรรมท่ีอยูในพื้นท่ี ทําใหปญหาตางๆ เกิดข้ึน
มากมาย สาเหตุประการหน่ึง คือ องคกรท่ีมีอยู ซ่ึงเปนองคกรระดับพื้นท่ีน้ัน มีหนาท่ีดําเนินการตาม
แผนนโยบายของรัฐบาลสวนกลาง แตไมไดมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน โดยเฉพาะดานมลพิษจาก
อุตสาหกรรม อีกท้ัง องคกรตางๆ เหลาน้ียังมีปญหาท่ีเกี่ยวเน่ืองกับความซับซอนทางการเมืองการ
บริหารท่ีสะทอนใหเห็นวาภายใตระบบโครงสรางของการบริหารจัดการท่ีมีอยู ณ ขณะน้ีไมสามารถ
รองรับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนปญหาการขาดความชัดเจนใน
หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานในการจัดการปญหา การประสานงานระหวางหนวยงานใน
ระดับตางๆ ท่ีเกี่ยวของและการทับซอนของอํานาจในการจัดการ ดังน้ัน ท่ีผานมาจึงไมมีองคกรท่ีจะ
วินิจฉัยช้ีขาดวา สาเหตุของปญหาเกิดจากอะไร ใครเปนผูกระทําผิด และจะหาทางในการเยียวยาได
อยางไร นอกจากน้ีในอีกดานหน่ึง คือ การท่ีใหผูท่ีไดรับความเสียหายเปนผูฟองรองก็ยังคงเปน
ปญหา เน่ืองจากผูเสียหายสวนใหญ มักเปนผูดอยโอกาสทางสังคม  ดังน้ันทางออกทางหน่ึงของการ
จัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนในระดับทองถิ่น จึงตองมีหนวยงาน หรือองคกรท่ีจะมาทําหนาท่ีดังกลาว

การดําเนินการแกปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอมท่ีผานมา รัฐบาลมักตั้งคณะทํางานเขามาแกปญหา
ในเชิงนโยบายซ่ึงไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร  ดังน้ันทางออกคือทําใหขอพิพาทดังกลาวเปนขอ
พิพาทท่ีเปนคดี และมีวิธีการท่ีจะพิสูจนขอเท็จจริงท่ีเปนลักษณะเฉพาะ ดังน้ัน องคกรใหมน้ันจะตอง
ทําหนาท่ีกึ่งตุลาการ (Quasijudical) ซ่ึงทําหนาท่ีวินิจฉัยช้ีขาดเร่ืองรองเรียนของชาวบาน  และตองมี
ระบบการตรวจสอบคลายระบบศาล  เพราะท่ีผานมาระบบศาลไมมีความรูในเร่ืองเทคนิค และวิธีการ

11 ขอเสนอดังกลาวเปนขอเสนอเชิงนโยบายจากโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง ขอเสนอเพือ่การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของ
ไทย โดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย
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พิจารณาคดีน้ันตองใหผูเสียหายเปนผูพิสูจน  ฉะน้ัน จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา องคกรน้ีจะทําหนาท่ี
เปนคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเน่ืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม ท้ังใน
ระดับชาติและระดับพื้นท่ี ซ่ึงจะประกอบไปดวย ผูเช่ียวชาญดานเทคนิคตางๆ  หนวยงานราชการ
และภาคประชาชน และจะตองมีกฎหมายท่ีจะมารองรับดวย องคกรท่ีนําเสนอดังกลาว จะทําหนาท่ี
ดังตอไปน้ี

1. ระงับขอพิพาทระหวางผูเสียหายกับโรงงานอุตสาหกรรม จะทําเชนน้ันไดน้ันภายใน
องคกรตองอาศัยผูเช่ียวชาญเฉพาะทางโดยทําหนาท่ีรับเร่ืองท้ังหลายท่ีเปนเร่ืองทุกขรอนของ
ผูเสียหาย

2. หาขอเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีขาด ซ่ึงตองกําหนดวิธีพิจารณาคดี และมาตรฐานใหเปนไป
ตามหลักสากลเหมือน EPA รวมถึงในการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมหากตองการใหย่ังยืน ตองดู
เร่ืองทิศทางในการดําเนินกิจกรรมและเนนการปองกันมากกวาการแกไขปญหา ซ่ึงจะตองเพิ่ม
กระบวนการในการติดตามตรวจสอบใหเขมงวด

3. ติดตามตรวจสอบ หนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายใหปฏิบัติตามกฎหมาย
ซ่ึงรวมท้ังจังหวัด ทองถิ่น และการนิคม

ท้ังน้ี จุดเดนท่ีสุดของหนวยงานดังกลาว คือ เปนหนวยงานท่ีเกิดข้ึนเพื่อติดตามและแกไข
ปญหาในระดับพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยง ท่ีเปนรูปธรรมในเชิงขอพิพาทท่ีมีลักษณะเปนคดี และคอย
สอดสองดูแลหนวยงานตางๆ และเปนฐานขอมูลเบ้ืองตนท่ีจะเช่ือมโยงและประสาน กับหนวยงาน
อื่นๆ หนวยงานน้ีมีแนวคิดจาก คณะกรรมการในรูปแบบหน่ึงทําหนาท่ีกึ่งศาล (Tribunal) ซ่ึงท่ี
ตางประเทศมีหนวยงานแบบน้ีมากมาย เพื่อเปดโอกาสใหผูเช่ียวชาญเฉพาะดานทําหนาท่ีระงับขอ
พิพาท และติดตามตรวจสอบหนวยงานตางๆ

7.3 วิเคราะหและเสนอแนะในดานเศรษฐศาสตร

การดูแลสภาพสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพและอยางย่ังยืน จําเปนตองอาศัยเคร่ืองมือและ
กลไกหลายดาน ท้ังดานกฎหมาย เคร่ืองมือเศรษฐศาสตร พรอมกับการสราง “ระบบสถาบัน”
รับผิดชอบในการกํากับดูแลสภาพสิ่งแวดลอม ท้ังในระดับชาติและในระดับพื้นท่ี (จังหวัด/อําเภอ)
ท้ังน้ีตองยอมรับปญหาสิ่งแวดลอมนับวันเปนปญหาหนักใจและนํามาซ่ึงความเครียดใหผูบริหารทุก
ระดับ

ในอดีตเราใชมาตรการควบคุมและกํากับ โดยใชกฎหมายระเบียบเปนเคร่ืองมือ ซ่ึงปจจุบันก็
ยังคงเปนเคร่ืองมือสําคัญ แตเพื่อใหการกํากับดูแลไดผลย่ิงข้ึนจําเปนตองนํามาตรการอื่นๆมาใช
เสริม ไดแก ก) เคร่ืองมือเศรษฐศาสตร ข) การเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในระบบกํากับและ
ตรวจสอบ ค) การใหขาวสารขอมูลแกผูบริโภคและประชาชน เพื่อจูงใจใหรวมมือกับภาครัฐ สงเสริม
กิจกรรมท่ีเปนผลดีตอสิ่งแวดลอมและในทางตรงกันขาม ไมสงเสริม (บอยคอต) สินคา/ผลิตภัณฑท่ี
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เปนผลเสียตอสิ่งแวดลอม ง) สงเสริมใหเกิดมาตรการโดยสมัครใจเพื่อทําดีตอสิ่งแวดลอม โดยท่ี
ภาครัฐเปนผูผลักดันและทําผานกลุม/สมาคมผูประกอบการ เปนตน

เปนท่ียอมรับวา การพัฒนาอุตสาหกรรมมีสวนสําคัญในการเจริญเติบโต สรางมูลคาเพิ่ม นํา
รายไดเขาประเทศ และเปนแหลงการจางงานสําคัญ  แตผลกระทบอีกดานหน่ึงท่ีเราไมอาจจะละเลย
คือผลกระทบทางลบตอสภาพสิ่งแวดลอม ในรูปของนํ้าเสีย อากาศเสีย มลพิษทางเสียงและอื่นๆ
ปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้า นับวาเปนเร่ืองซับซอนกวาการปลอยมลพิษท่ัวไป
กลาวคือ กวาท่ีสังคมจะรับรูวามีปญหาการปนเปอนของสารเคมีก็มักลาชา หลายปกวาจะรูวา
สารเคมี (อันเปนสารอันตราย) สะสมมาแลวเปนเวลาหลายป เกิดผลเสียตอสุขภาพของประชาชน
จํานวนมาก และเปนสาเหตุของกรณีพิพาททางสังคมอยางรุนแรงระหวางประชาชนผูอาศัยใน
บริเวณพื้นท่ีน้ันๆกับฝายโรงงาน  ในอดีตท่ีผานมาการแกปญหามักจะเปนการตามแกภายหลัง
เหตุการณ – ซ่ึงไมทันการ

ในสวนน้ีเสนอการวิเคราะหมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม โดยเนนหัวขอการจัดการ
ความเสี่ยงสิ่งแวดลอมโรงงาน โดยเสนอใหนําเคร่ืองมือเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชพรอมกับสราง
ระบบสถาบันข้ึนมาดูแล ในลักษณะการปองกัน (precautionary and prevention approach) โดย
เสนอใหจัดระบบกองทุนและสถาบันข้ึนมาเปนหูเปนตาแทนประชาชน ดูแลและจัดการความเสี่ยง
จากการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าซ่ึงสวนใหญเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาความ
เปนไปไดทางดานเศรษฐศาสตรเพื่อจัดทํารางกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติวาดวยระบบประกัน
ความรับผิดทางการเงินของแหลงกําเนิดมลพิษท่ีมีความเสี่ยงตอการร่ัวไหล หรือแพรกระจายของ
สารอันตรายลงสูทรัพยากรดิน และระบบนํ้าใตดิน

7.3.1 ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน
ประเทศไทยประสบปญหาการปนเปอนของสารพิษจากกากของเสียอุตสาหกรรมมาเปน

เวลานานแลว และยังคงเปนปญหาสําคัญท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในปจจุบัน ของเสียท่ีประกอบดวยสารมลพิษหรือท่ีเปนของเสียอันตรายซ่ึงเกิดจาก
อุตสาหกรรมประเภทตางๆ ไดแก อุตสาหกรรมปโตรเคมี  พลาสติก  ชุบโลหะ  ถลุงโลหะ  ผลิตสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืช  อิเล็กทรอนิกส  สิ่งพิมพ สิ่งทอ ผลิตรถยนต และฟอกหนัง ของเสียอันตรายท่ี
พบสวนใหญ ไดแก ของเสียประเภทตะกอนและของแข็ง โลหะหนัก สารละลายกรด-ดางท่ีใชในการ
ทําความสะอาดแลวมีโลหะหนักปนเปอน กากนํ้ามันและอื่นๆ การกําจัดของเสียอันตรายน้ันยังนับวา
เปนปญหาสําคัญอยู เน่ืองจากสถานท่ีรับกําจัดยังมีไมเพียงพอกับปริมาณของเสียอันตรายท่ีมีอยู
มากและเพิ่มข้ึนทุกปตามจํานวนและขนาดของอุตสาหกรรมท่ีเติบโตตามเศรษฐกิจของประเทศ ใน
รายงานดานสิ่งแวดลอมของกรมควบคุมมลพิษ (2547) สรุปวา ปริมาณของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรมมีประมาณ 1.41 ลานตันในป พ.ศ. 2547 โดยราว 1.06 ลานตันเกิดในบริเวณกรุงเทพฯ
และปริมณฑลท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมอยูหนาแนน อยางไรก็ดี มีเพียงราว 50% ของขยะท่ีเกิดข้ึน
เทาน้ันท่ีถูกสงเขากําจัดอยางถูกตองในสถานท่ีบําบัดท่ีไดรับอนุญาต ดังน้ัน ปญหาของการกําจัด
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อยางไมถูกตองจึงยังคงมีอยูจนถึงปจจุบัน อีกท้ังประเทศไทยยังเผชิญความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมใน
รูปแบบของการลักลอบท้ิงกากของเสีย จากการรวบรวมอุบัติภัยสารเคมีท่ีเกิดข้ึนในชวงป พ.ศ.
2544-2548 โดยศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พบวามีการลักลอบท้ิงกากของเสียถึง 26 คร้ังในชวงเวลาดังกลาว (ตารางท่ี 7.2)

ขนาดของปญหาการปนเปอนในดินและนํ้าใตดินเปนปญหาใหญ และมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในวงกวาง รวมถึงมีความลาชาในการแกไขปญหาการปนเปอนหากตองรองบประมาณ
จากรัฐบาล ดังตัวอยางกรณีของปญหาการปนเปอนของแคดเมียม บริเวณลุมนํ้าแมตาวปญหาการ
ปนเปอนของแคดเมียมบริเวณลุมนํ้าแมตาวเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2546 โดยรัฐบาลไดสั่งใหมีการยกเลิก
พื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด 13,238 ไร ประชากรท่ีตรวจพบวามีแคดเมียมในรางกายสูง 844 ราย
หลังจากน้ันไดมีการชวยเหลือเกษตรกรในรูปของการชดเชยรายไดของเกษตรกรโดยอาศัยงบกลาง
ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จนกระท่ังในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จึงไดมีการริเร่ิมโครงการพัฒนา
ลุมนํ้าแมตาว โดยมีวัตถุประสงคหรือประเด็นยุทธศาสตรในการฟนฟูพื้นท่ีปนเปอนแคดเมียม การ
ปองกันและควบคุมมลพิษ การพัฒนาการผลิตทางเศรษฐกิจเพื่อการดํารงชีพ คุณภาพชีวิต และ
สุขภาพอนามัยท่ีดี รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลุมนํ้าแมตาว โดยมีการกําหนด
วงเงินงบประมาณรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนเงิน 166,481,096 บาท ปงบประมาณ พ.ศ.
2550 เปนเงิน 41,273,510 บาท และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนเงิน 38,113,990 บาท รวมเปน
เงินท้ังหมด 245,868,596 บาท (ตารางท่ี 7.3) ในจํานวนเม็ดเงินน้ัน มีงบประมาณในสวนท่ีเกี่ยวของ
กับการแกไขปญหาการปนเปอนในดินโดยพิจารณาจากแผนงาน/โครงการตางๆ ในโครงการพัฒนา
ลุมนํ้าแมตาว พบวางบประมาณสําหรับการฟนฟูพื้นท่ีหรือการแกไขปญหาการปนเปอนในดินใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 น้ันเปนเงินเพียงประมาณ 4 ลานบาท ท้ังท่ีวงเงินงบประมาณรวมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนเงิน 166,481,096 บาท จึงอาจกลาวไดวาการแกไขปญหาการ
ปนเปอนแคดเมียมในดินยังไมไดรับความสนใจเทาท่ีควร ท้ังท่ีหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการ
แกไขปญหาการปนเปอนน้ันมีอยางนอยถึง 5 หนวยงาน อันไดแก กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงาน
จังหวัดตาก กรมควบคุมมลพิษ สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ และสํานัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก ยังมิพักจะตองกลาวถึงความเสี่ยงของประเทศในแง
ของ จํานวนกิจการ แหลง หรือพื้นท่ีท่ีมีโอกาสสูงในการเกิดข้ึนของปญหาการปนเปอนในดินและนํ้า
ใตดินซ่ึงมีอยูจํานวนมาก ไมวาจะเปน เหมืองแร โรงงานรับบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว
แหลงท้ิงหรือฝงกลบขยะจากชุมชน สถานท่ีสาธารณะท่ีมีการลักลอบท้ิงสิ่งปฏิกูล โรงงาน
อุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรม ในปจจุบันมีสถานท่ีดังกลาวรวมแลวมากกวา 60,000 แหง
(ตารางท่ี 7.4)
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ตารางที่ 7.2 จํานวนอุบัติภัยท่ีเกิดข้ึนในชวงป 2544-2548 (ม.ค.-มิ.ย.) จําแนกตามมูลเหตุและ
ประเภทอุตสาหกรรม

ประเภทอุตสาหกรรม

มูลเหตุ

อุปกรณ
ชํารุด

ความ
ผิดพลาด
จากคน

สภาพ
ธรรมชาติ

ไฟฟา
ดับ

ลักลอบ
ผลิต/ทิ้ง

ไมมี
ขอมูล

กากของเสีย 1 - - - 26 5
บริเวณขนสงเคมีภัณฑ 1 5 - - - 24
อื่นๆ 9 7 - - - 8
นํ้าแข็ง/อาหารแชเย็น แช
แข็ง

13 2 - - - 3

เคมีภัณฑ/พลาสติก 3 4 - 1 1 9
กาซ/นํ้ามันปโตรเลียม 2 - - - 7

บริการโกดังเก็บสารเคมี 1 2 - - - 5
โลหะ - 5 - - - 1
ที่มา: ศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการส่ิงแวดลอมและของเสียอันตราย (2549), อุบัติภัยสารเคมี: การจัดทําและ
การวิเคราะหสถิติ, ฐานการจัดการความรูเรืองความปลอดภัยดานสารเคมี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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ตารางที่ 7.3 มาตรการของรัฐในการปองกันและฟนฟูความเสียหายจากการปนเปอนแคดเมียม

งบประมาณ (บาท)
ประเด็น

ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 รวม

การฟนฟู
พื้นที่
ที่ปนเปอน

โครงการติดตาม
ตรวจสอบปริมาณการ
สะสมการแพรกระจายและ
การแกไขปญหาการ
ปนเปอน แคดเมียมในดิน
บริเวณพื้นที่ลุมนํ้าแมตาว
(พัฒนาที่ดิน)

1,940,480 1,480,480 3,420,960 6,841,920

โครงการบําบัดดินที่
ปนเปอนสารแคดเมยีม
โดยใชพชื(สํานักงาน
จังหวัดตาก)

2,444,000 2,444,000 2,444,000 7,332,000

การปองกัน
และควบคมุ
มลพิษ

โครงการติดตามเฝาระวัง
การสะสมปนเปอนของ
สารแคดเมียมใน
ส่ิงแวดลอม(ควบคมุ
มลพิษ)

400,000 300,000 300,000 1,000,000

โครงการติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงาน
ดานส่ิงแวดลอมตาม
มาตรการในรายงาน
วิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม(สํานัก
นโยบายและแผน
ส่ิงแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ)

150,000 150,000 200,000 500,000

โครงการปองกันการ
พังทลายหนาดินปองกัน
การแพรกระจายของสาร
แคดเมียม (สํานัก
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดตาก)

5,650.000 3,120,000 2,620,000 11,390,000
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ตารางที่ 7.4 สถิติเกี่ยวกับจํานวนกิจการ / แหลง / พื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูง

ประเภท จํานวน หมายเหตุ
เหมืองแร 1,301

ประทาน
บัตร

845 แหงเปดการประทานบัตร
456 แหงหยุดการประทานบัตร

โรงงานรับบริการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุไมใช
แลว
โรงงานท่ีกําจัดของเสียดวยวิธกีารเผาในเตาเผา
ปูนซิเมน
โรงงานท่ีกําจัดของเสียไมอันตรายดวยวธิีเผาใน
เตาเผา
โรงงานกําจัดของเสียอันตรายและไมอันตรายดวย
วิธีฝงกลบ
โรงงานกําจัดของเสียไมอันตรายดวยวธิีฝงกลบ
โรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของเสีย

7 แหง

4 แหง

3 แหง

2 แหง
24 แหง

ขอมูลตามประกาศสํานักเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมโรงงาน ณ.วันท่ี 10
กุมภาพันธ 2546

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล
- สวนใหญเปนของอปท.ในเขตปริมณฑลท่ีเปน

เมืองใหญและเทศบาลนคร เทศบาลเมือง
- อปท.ขนาดเล็กบางแหงท้ิงรวมกับเทศบาล /

จัดการเอง

117 แหง แบบฝงกลบ 104 แหง
เตาเผา 3 แหง
แบบผสมผสาน 3 แหง
เพิ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 7
แหง

โรงงานจําพวกที่ 3 (ตามพรบ.โรงงาน) 60,471
แหง (ณ
สิ้นป
2548)

โรงงานจําพวกท่ี 1 - 43,583 แหง
โรงงานจําพวกท่ี 2 - 18,258 แหง
ในโรงงานท่ีมีอยู มีหลายกิจการท่ีตอง
จัดทํารายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

นิคมอุตสาหกรรม 34 แหง กระจายอยูใน 14 จังหวัด
นิคมท่ี กนอ. ดําเนินงาน จาํนวน 12
นิคม
นิคมท่ี กนอ.รวมดําเนินงาน จาํนวน 22
นิคม
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7.3.2 กองทุนเพื่อดูแลสิ่งแวดลอมในปจจุบันและขอจํากัด
ดังจะเห็นไดชัดในการแกปญหาการปนเปอนในดินและนํ้าใตดินโดยรัฐบาลในกรณีของการ

ปนเปอนแคดเมียมในดินของแมตาว รัฐบาลอาศัยงบกลางซ่ึงเปนงบฉุกเฉินในเบ้ืองตนซ่ึงมีแนวโนม
ท่ีจะไมเพียงพอในการแกไขปญหาซ่ึงอาจมีผลตอท้ังอนามัยสวนบุคคลและสิ่งแวดลอมอยาง
ทันทวงที ดังน้ันการใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรในรูปแบบของกองทุนน้ันนาจะเปนวิธีการท่ี
เหมาะสมในการนํามาใชในการแกปญหาการปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน ในสวนน้ีเราจะทบทวน
เกี่ยวกับกองทุนสําคัญในประเทศไทยท่ีเกี่ยวของ อันไดแก กองทุนสิ่งแวดลอม และกองทุนพัฒนา
นํ้าบาดาล

 กองทุนสิ่งแวดลอม
กองทุนสิ่งแวดลอมเปนกองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนมาตรการทางการเงินเสริมสําหรับการสนับสนุน
ภาครัฐ ท้ังสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังเอกชน ในการจัดใหมี
ระบบบําบัดนํ้าเสีย อากาศเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณอื่นใด เพื่อควบคุมบําบัด หรือขจัด
มลพิษ อีกท้ังเพื่อใหการสนับสนุนองคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ ท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ี
เกี่ยวกับการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยภายใตกระบวนการความรวมมือของประชาชนและ
ชุมชน ในการดําเนินกิจกรรมของกองทุนสิ่งแวดลอมน้ัน กองทุนจะมีแหลงรายไดดังตอไปน้ี

1. เงินกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง
2. เงินท่ีโอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตตาม

พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย 2535
3. เงินคาบริการและคาปรับท่ีจัดเก็บตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535
4. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว
5. เงินหรือทรัพยสินอื่นท่ีไดรับจากภาคเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลของ

ตาง ประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศ
6. เงินจากดอกผล และผลประโยชนใดๆ ท่ีเกิดจากกองทุนน้ี
7. เงินอื่นๆ ท่ีไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุนน้ี

โดยท่ีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปนผูเก็บรักษาเงินกองทุนสิ่งแวดลอม ตาม พ.ร.บ.
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กองทุนสิ่งแวดลอมจะสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆตามวัตถุประสงคในรูปของเงินอุดหนุนหรือเงินกู การใชเงินแตละรูปแบบน้ันมีแนวทางดัง
ตารางท่ี 7.5
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ตารางที่ 7.5 ภาพรวมของกองทุนสิ่งแวดลอม

แหลงเงินของกองทุน แนวทางการใชเงินของกองทุนฯ
- เงินทุนกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง
- เงินท่ีโอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
พัฒนาสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตตาม
พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย 2535
- เงินคาบริการและคาปรับท่ีจัดเก็บตาม
พระราชบัญญัติน้ี
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
- เงินหรือทรัพยสินอื่นท่ีไดรับจากภาคเอกชนท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลตางประเทศ
หรือองคกรระหวางประเทศ
- ดอกผล และผลประโยชนท่ีเกิดจากกองทุน
- เงินอื่นๆท่ีไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุนน้ี

- การสนับสนุนเงินอุดหนุน
1. การจัดการมลพิษของ อปท.
2. การสงเสริม การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
สวนราชการหรือ อปท.

3. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมโดย
องคกรเอกชน

4. การศึกษาวิจัยเชิงประยุกต
- การสนับสนุนเงินกู การจัดใหมีระบบบําบัดนํ้า
เสีย อากาศเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณ
อื่น เพื่อควบคุมหรือขจัดมลพิษของ อปท.
รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน หรือภาคเอกชน

- การสนับสนุนเงินอุดหนุน
ในการสนับสนุนเงินอุดหนุนของกองทุนสิ่งแวดลอมน้ันจะเนนหนักไปท่ีกิจกรรมตางๆ

เหลาน้ี ไดแก กิจกรรมการจัดการมลพิษขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กิจกรรมการสงเสริม การ
อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม และ
กิจกรรมศึกษาวิจัยเชิงประยุกต แนวทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนแตละประเภทและวงเงินอุดหนุน
ไดสรุปไวในตารางท่ี 7.6 สังเกตไดวา กิจกรรมสวนใหญของกองทุนสิ่งแวดลอมเปนการสนับสนุน
การจัดใหมีระบบเพื่อปองกันปญหาสิ่งแวดลอม และการศึกษาวิจัย ในสวนของกิจกรรมท่ีมีโอกาส
เช่ือมโยงกับการปองกันและฟนฟูความเสียหายจากการปนเปอนในดินและนํ้าใตดินนาจะเปน
โครงการท่ีมีผลตอการสนับสนุนการจัดการดานสิ่งแวดลอมในทองถิ่นโดยกระบวนการความรวมมือ
ของประชาชน และสอดคลองกับนโยบายของรัฐในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือ
โครงการเรงดวนท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐดานสิ่งแวดลอม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ซ่ึงวงเงินของโครงการน้ันข้ึนกับความเห็นของคณะกรรมการ หรือไมเกิน 5 ลานบาท
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ตารางที่ 7.6 แนวทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนแตละประเภทและวงเงินอุดหนุน

กิจกรรมที่สนับสนุน ลักษณะของกิจกรรม วงเงินสนับสนุน
การจัดการมลพิษโดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

- การลงทุนเพื่อการฟนฟู แกไขปญหา
โดยการกอสรางระบบบําบัดน้าํเสียรวม
ระบบกําจัดของเสียรวม รวมท้ังการจัดหา
วัสดุอุปกรณ เครื่องจักรและเครื่องใชท่ี
จําเปนสําหรับการดําเนินงานและ
บํารุงรักษาระบบดังกลาว

- วงเงินสนับสนนุจะไมเกิน
รอยละ 65-75 ของวงเงิน
โครงการ โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตอง
สมทบรอยละ 30-35

การสงเสริม การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมภายใต
กระบวนการความรวมมือ
ขององคกรชุมชนและ
ประชาชน เพื่อเสริมงานของ
รัฐโดยสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

- โครงการเรงดวนท่ีสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐดานสิ่งแวดลอม และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- โครงการนํารองเพื่อขยายผลตอไป

- วงเงินตามท่ีคณะกรรมการ
จะเห็นสมควร

การศึกษาวิจัยโดยสวน
ราชการ องคกรเอกชนดาน
ส่ิงแวดลอม และภาคเอกชน
กรณีสวนราชการ

- การศึกษาวิจัยเชิงปฏบิัติในลกัษณะ
โครงการนํารองเพื่อการปองกันหรือแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีความสําคัญหรือมี
ความเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการ
สอดคลองกับนโยบายและแผนการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ แผนการวิจัยและยุทธศาสตร
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

- เงินอุดหนุนเต็มวงเงิน
โครงการ แตไมเกิน 5 ลาน
บาทตอโครงการ

กรณีองคกรเอกชนดาน
ส่ิงแวดลอม

- เปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบติัในลักษณะ
โครงการนํารอง เพื่อเปนตนแบบในการ
นําไปประยุกตใชเพื่อการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ระดับทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม โดย
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

- เงินอุดหนุนเต็มวงเงิน
โครงการ แตไมเกิน 5 ลาน
บาทตอโครงการ

กรณีภาคเอกชน - เปนการศึกษาวิจัยรวมกับสถาบันหรือ
หนวยงานวิจัยของทางราชการ บน
พื้นฐานความสนใจของภาคเอกชนเพื่อ
การปองกันหรือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ี

- วงเงินสนับสนนุไมเกินรอย
ละ 50 ของคาลงทุนท้ังหมด
ของโครงการ (ไมรวมคา
ท่ีดินและสิ่งกอสราง) ท้ังนี้
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กิจกรรมที่สนับสนุน ลักษณะของกิจกรรม วงเงินสนับสนุน
เก่ียวของกับการดําเนินกิจการของ
ภาคเอกชนในลักษณะการวจิยัตนแบบ

หากสัดสวนรอยละ 50
ดังกลาวเกิน 5 ลานบาท จะ
ใหการสนับสนุนเพียง 5 ลาน
บาทตอโครงการ

การดําเนินกิจกรรมเพื่อ
ปองกัน เฝาระวัง และรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมภายใต
กระบวนการความรวมมือ
ขององคกรชุมชน
ประชาชน โดยองคกร
เอกชนดานส่ิงแวดลอม

- โครงการท่ีมีผลตอการสนับสนุนการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมในทองถ่ินโดย
กระบวนการความรวมมือของประชาชน
และสอดคลองกับนโยบายของรัฐในการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
- มีระยะเวลาแนนอนและสามารถวัดผล
ไดชัดเจน

- วงเงินสนับสนนุจะไมเกิน
หาลานบาทตอโครงการ

- การสนับสนุนเงินกู
ในสวนของการสนับสนุนเงินกูน้ันจะเปนการใหเงินกูดอกเบ้ียต่ําแกกิจกรรมบางลักษณะดัง

สรุปในตารางท่ี 7.7

ตารางที่ 7.7 ภาพรวมของการสนับสนุนเงินกูของกองทุนสิ่งแวดลอม

กลุมเปาหมาย กิจกรรม อัตราดอกเบ้ีย เงื่อนไขของเงินกู
กรณีของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

- ระบบบําบัดน้าํเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวม

MLR - 3.5 - ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงิน
ตน ไมเกิน 2 ป
- ระยะเวลาการชําระหนี้ รวม
ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินตน
ไมเกิน 20 ป

- ระบบบําบัดอากาศเสีย หรือ
น้ําเสีย ระบบกําจัดของเสียท่ี
ใชเฉพาะในกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

MLR - 3 - ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงิน
ตนไมเกิน 2 ป
- ระยะเวลาการชําระหนี้ รวม
ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินตน
ไมเกิน10 ป
- วงเงินใหเปนไปตามวงเงินท่ี
คณะกรรมการกําหนด ท้ังนี้จะตอง
ไมเกินวงเงินโครงการ
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กลุมเปาหมาย กิจกรรม อัตราดอกเบ้ีย เงื่อนไขของเงินกู
กรณีของ
รัฐวิสาหกิจ
และองคกร
มหาชน

ระบบบําบัดอากาศเสีย หรือน้าํ
เสีย ระบบกําจดัของเสียหรือ
อุปกรณอ่ืนใด เพื่อควบคุม
บําบดัหรือขจัดมลพิษ ท่ีเกิด
จากกิจกรรมหรือการดําเนิน
กิจการของรัฐวิสาหกิจและ
องคกรมหาชนนั้น

กรณีกระทรวง
การคลังคํ้า
ประกัน
MLR-3
กรณี
หลักทรัพยอ่ืน
คํ้าประกัน
MLR-2.5

- ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงิน
ตนไมเกิน 2 ป
- ระยะเวลาชําระหนี้รวมระยะเวลา
ปลอดการชําระคืนเงินตนไมเกิน 7
ป

กรณีของ
ภาคเอกชนที่
มีหนาที่ตาม
กฎหมาย

1) ระบบบําบดัอากาศเสีย หรอื
น้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย
หรืออุปกรณอ่ืนใด เพื่อควบคุม
บําบดัหรือขจัดมลพิษ ท่ีเกิด
จากกิจกรรมหรือการดําเนิน
กิจการของตนเอง

กรณีธนาคาร
คํ้าประกัน
MLR-2

กรณี
หลักทรัพยอ่ืน
คํ้าประกัน
MLR-1.5

- วงเงินกูแตละกิจกรรม
1.ไมเกินรอยละยี่สิบของเงินลงทุน

ในสิน ทรัพยถาวรรวมและไมเกิน
เงินลงทุนของระบบบําบัดหรือ
อุปกรณอ่ืนใด
2. ไมเกินคารื้อถอนหรือคา
เคลื่อนยายสถานประกอบกิจการ
3. ไมเกินรอยละหกสิบของเงิน
ลงทุนในสินทรัพยถาวรเพื่อจดัใหมี
ระบบดังกลาว
- ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงิน
ตนไมเกิน 2 ป
- ระยะเวลาชําระหนี้รวมระยะเวลา
ปลอดการชําระคืนเงินตนไมเกิน 7
ป
ท้ังนี้ ไดกําหนดใหมีเงินกูปลอด
ดอกเบี้ย รอยละ 5 ของวงเงินกู
โครงการดวย (มูลคาของทรัพยสิน
ถาวรรวม หมายถึง มูลคาของท่ีดิน
อาคารสิ่งปลูกสราง เครื่องจักร
สินทรัพยถาวรรวมอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏ
ในงบการเงิน รวมท้ังมูลคาของท่ีดิน
อาคาร สิ่งปลูกสราง และเครื่องจักร
ของโครงการท่ียื่นขอกู)

2) การรื้อถอนหรือเคลื่อนยาย
สถานประกอบกิจการเขาไป
อยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม
หรือพื้นท่ีเหมาะสมท่ีมีระบบ
บําบดัหรือระบบกําจัดของเสีย
3) การดําเนินการของผูไดรับ
อนุญาตรับจางใหบริการบําบดั
น้ําเสียหรือกําจัดของเสีย

กรณีของ
ภาคเอกชนที่
ไมมีหนาที่

เหมือนกิจกรรมขอ 1) และ 2)
ของเอกชนท่ีมีหนาท่ีตาม
กฎหมาย

กรณีธนาคาร
คํ้าประกัน
MLR-3

การสนับสนุนโดยกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเปนกรณีพิเศษ
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กลุมเปาหมาย กิจกรรม อัตราดอกเบ้ีย เงื่อนไขของเงินกู
ตามกฎหมาย กรณี

หลักทรัพยอ่ืน
คํ้าประกัน
MLR-2.5

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

 กองทุนพัฒนานํ้าบาดาล
กองทุนพัฒนานํ้าบาดาลเปนกองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนในกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เพื่อการใชจาย

ในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษแหลงนํ้าบาดาลและสิ่งแวดลอม (มาตรา 7 จัตวา) โดยท่ี
แหลงท่ีมาของเงินสําหรับกองทุนพัฒนานํ้าบาดาลมีดังตอไปน้ี

1. เงินท่ีโอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนนํ้าบาดาล
2. เงินจากการเรียกเก็บคาใชนํ้าบาดาลท่ีนําสงเขากองทุนตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

แตไมเกินรอยละหาสิบของเงินดังกลาว
3. เงินจากการเรียกเก็บคาอนุรักษนํ้าบาดาล
4. เงินหรือทรัพยสินอื่นท่ีไดจากภาคเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศรัฐบาล

ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
5. เงินหรือทรัพยสินอื่นท่ีไดจากการบริจาค
6. ดอกผลและประโยชนอื่นใดท่ีเกิดจากกองทุน
7. เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรใหตามความจําเปนเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

กองทุนในกรณีทรัพยสินของกองทุนมีไมเพียงพอ
8. เงินอื่นท่ีไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุนน้ี

ในสวนของแนวทางการใชจายของกองทุนพัฒนานํ้าบาดาลมีขอกําหนดไวสําหรับกิจกรรม
ดังตอไปน้ี การศึกษา สํารวจ วิจัย และการวางแผนแมบทเพื่อการพัฒนา และอนุรักษแหลงนํ้า
บาดาลและสิ่งแวดลอม การชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆท่ีเกี่ยวกับการทดแทนและอนุรักษ
แหลงนํ้าบาดาล คาใชจายในการบริหารกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล และคาใชจายในการจางเอกชน
จัดเก็บคาใชจายนํ้าบาดาลและคาอนุรักษนํ้าบาดาล

 ขอจํากัดของการใชกองทุนในการแกปญหา
โดยท่ัวไปน้ันตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับการกําหนด

อัตราคาใชนํ้าบาดาลในแตละทองท่ีไวดังน้ี กรณีเปนทองท่ีท่ีมีนํ้าประปาใช จะกําหนดอัตราคาใชนํ้า
บาดาลไมเกินอัตราสูงสุดของคานํ้าประปาในทองท่ีน้ัน ในทองท่ีท่ีไมมีนํ้าประปาใช อัตราคานํ้า
บาดาลจะตองไมเกินอัตราสูงสุดของคานํ้าประปาในจังหวัดท่ีทองท่ีน้ันตั้งอยู และใหยกเวนคาใชนํ้า
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บาดาลแกผูรับใบอนุญาตใชนํ้าบาดาล ซ่ึงใชนํ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค แตไมรวมการใชนํ้า
บาดาลของโรงงานอุตสาหกรรม

ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2543) ออกความตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ.
2520 ไดมีการกําหนดอัตราคาใชนํ้าบาดาลในเขตพื้นท่ีวิกฤตการณนํ้าบาดาล ซ่ึงประกอบดวย
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2546 ไวท่ี อัตราลูกบาศกเมตรละ 8 บาท 50 สตางค สวนในเขตพื้นท่ีอื่นๆ
กําหนดอัตราการใชนํ้าบาดาลไวท่ีอัตราลูกบาศกเมตรละ 3 บาท 50 สตางค ซ่ึงการกําหนดอัตราการ
ใชนํ้าบาดาลน้ีไดปรับสูงกวาเดิมเน่ืองจาก เพื่อใหมีการใชนํ้าบาดาลอยางอนุรักษและจูงใจใหมีการใช
นํ้าผิวดินทดแทน เน่ืองจากท่ีผานมามีการสูบนํ้าบาดาลข้ึนมาใชในปริมาณท่ีเกินกวาปริมาณนํ้า ท่ี
ไหลซึมลงสูนํ้าบาดาล ทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กลาวคือเปนสาเหตุใหมีการทรุดตัวของ
แผนดิน การแพรกระจายของนํ้าเค็มเขาสูช้ันบาดาล ตลอดจนทําใหระดับนํ้าบาดาลลดลง

ในสวนของคาอนุรักษนํ้าบาดาล ไดเรียกเก็บกับผู รับใบอนุญาตใชนํ้าบาดาลในเขต
วิกฤตการณนํ้าบาดาลเพิ่มเติมจากอัตราคาใชนํ้าบาดาล โดยตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 มี
การเรียกเก็บในอัตราลูกบาศกเมตรละ 8 บาท 50 สตางค (อางจากกฎกระทรวง กําหนดอัตราคา
อนุรักษนํ้าบาดาล และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บคาอนุรักษนํ้าบาดาล พ.ศ.
2547) ในกรณีกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล ถึงแมจะมีรายไดประจําเขากองทุน เชน คาใชนํ้าบาดาล คา
อนุรักษนํ้าบาดาล แตการดํารงอยูของแหลงทุนและการกําหนดอัตราการเรียกเก็บน้ันเปนไปในทาง
หามใชนํ้าบาดาล นอกจากน้ันมีหลายพื้นท่ี ถึงแมจะมีการอนุญาตใหใชนํ้าบาดาล แตมีการยกเวนคา
ใชดังกลาว ดังน้ันรายไดในสวนน้ี ในอนาคตนาจะมีแนวโนมลดลงจนไมเพียงพอในการใชจาย
สําหรับกิจกรรมการแกไขปญหาการปนเปอนในดินและนํ้าใตดินได

ในสวนของภารกิจของกองทุนสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 น้ันกลาวไดวาเงินของกองทุนสิ่งแวดลอมน้ันสามารถใชในกิจกรรม
การกําจัดมลพิษ ซ่ึงรวมถึงการกําจัดการปนเปอนในดินและนํ้าใตดินได เชนเดียวกันกับกองทุน
พัฒนานํ้าบาดาล ปญหาลําดับถัดไปท่ีเกิดข้ึนก็คือ เงินในกองทุนสิ่งแวดลอมน้ันเพียงพอหรือไม
ขนาดของกองทุนสิ่งแวดลอม ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 มีวงเงินคงเหลือรวมดอกเบ้ีย
3,873.19 ลานบาท (อางอิงจากรายงานประจําป พ.ศ. 2547 สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) นอกจากการแกไขปญหาการปนเปอนในดินและนํ้าใตดินแลว
เงินจํานวนดังกลาวน้ันจะตองใชในกิจกรรมประเภทอื่นๆ อีกดวย อีกท้ังความตองการเงินทุนในการ
แกไขการปนเปอนแตละคร้ังน้ันมีจํานวนมิใชนอย ดังเชนตัวอยางการประมาณการคาใชจายในการ
clean up บริเวณพื้นท่ีปนเปอนแคดเมียมลุมนํ้าแมตาว จังหวัดตาก ซ่ึงมีพื้นท่ีเสี่ยงประมาณ 13,000
ไรน้ัน พบวาจะตองใชเงินทุนเพื่อจัดการอยางนอย 422 ลานบาท (กรอบท่ี 7.1) เพื่อใชในการสํารวจ
พื้นท่ี 13,000 ไร อยางละเอียด (Zoning) การฟนฟูดินปนเปอนแคดเมียม (ทุกระดับการปนเปอน)
รวมถึงคาใชจายอื่นๆ เชน เงินชดเชย (6,000 บาทตอไร) ระหวางทําการ clean up ท้ังน้ีคาใชจาย
ดังกลาวยังไมรวมคาใชจายในการปรับปรุงดินและฟนฟูพื้นท่ีปลูกขาว
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กรอบที่ 7.1 การประเมินคาใชจายเบ้ืองตนในการบําบัดและฟนฟูพื้นท่ีปนเปอนแคดเมียมลุมนํ้า
แมตาว จ.ตาก

การประเมินคาใชจายในการ clean up บริเวณพื้นที่ปนเปอนแคดเมียม ลุมนํ้าแมตาว จ.ตาก

(1) การ survey อยางละเอียด
ในการฟนฟูดินจําเปนตองมีการ zoning พื้นที่ทั้งหมดอยางละเอียด เพื่อกําหนดขอบเขตและแบงระดับของการ
ปนเปอน ซ่ึงถาหากทําการเก็บตัวอยางไรละ 10 ตัวอยาง โดยมีราคาตัวอยางละ 1000 บาท จะใชคาใชจายในการ
สํารวจและวิเคราะหไรละประมาณ 1 หมื่นบาท ดังน้ันหากตองการสํารวจพื้นที่ทัง้หมด 13,000 ไร สามารถประเมิน
คาใชจายคราวๆ เพื่อการสํารวจและวิเคราะหไดมูลคารวมทั้งส้ินประมาณ 130  ลานบาท
(2) การฟนฟูดินปนเปอนแคดเมียม

(ขอบเขตการศึกษาเฉพาะแปลงนาขาวในตําบลพระธาตุผาแดง บานพะเตะ และบานแมตาวใหม)
คณะนักวิจัยไดประมาณคาใชจายสําหรับการฟนฟูดินที่ปนเปอนแคดเมียม โดยแบงพื้นที่ปนเปอนและแนวทางใน
การฟนฟูดินปนเปอนไดเปน 3 ระดับ ดังน้ี
2.1) พื้นที่ทีม่ีระดับการปนเปอนสูง (ความเขมขนของแคดเมยีมในดิน > 10 mg/kg)
- บริเวณน้ีมีพื้นที่ทัง้หมดประมาณ 369 ไร (354,240 ควิบิกเมตร)
- ใชวธิีขุดลอกหนาดินลึกที่ระดับ 60 ซม. โดยมีราคาของการขดุลอกและขนสงไปถมที่ขมุเหมืองเกาที่หางไปราว
10 กิโลเมตร ราคาคิวบิกเมตรละ 250 บาท  ดังน้ันคิดเปนมูลคารวมประมาณ 88.6 ลานบาท (คาใชจายสวนน้ียงั
ไมรวมคาบําบัดดินกอนนําไปถมที่ขมุเหมืองเกา)
- คาสารเคมีที่ใชในการปรับเสถยีรและคาการเตรียมขมุเหมืองเกาประมาณคิวบิกเมตรละ 500 บาท ดังน้ันคิดเปน
มูลคารวมประมาณ 177.1 ลานบาท
- ดังน้ันคาใชจายทีจ่ําตองใชในการฟนฟูพื้นที่ทีม่ีระดับการปนเปอนสูงมีมูลคารวมทั้งส้ินประมาณ 265.6 ลานบาท
2.2) พื้นที่ทีม่ีระดับการปนเปอนปานกลาง (ความเขมขนของแคดเมยีมในดินอยูในชวง 3-9 mg/kg)
- บริเวณน้ีมีพื้นที่ทัง้หมดประมาณ 1,100 ไร (1,056,000 ควิบิกเมตร)
- ใชวธิีพลิกหนาดินลึกที่ระดับ 60 ซม.  โดยมีราคาเหมาไถพลิกกลับตอวันประมาณ 7,000 บาท/วัน โดยประมาณ
วาไถพลิกไดวันละ 1 ไร  ดังน้ันคิดเปนมูลคารวมประมาณ 14 ลานบาท
(ตองพิจารณาระดับความเขมขนของแคดเมียมตามความลึกของดินดวย เพื่อกําหนดระดับความลึกในการพลิก
หนาดินไดอยางเหมาะสม)
2.3) พื้นทีป่นเปอนนอย (ความเขมขนของแคดเมียมในดินอยูในชวง < 3 mg/kg)
- ขอมูลอาจไมเพียงพอสําหรับคาํนวณในรายละเอียด แตอาจจะมีการพลิกหนาดินในระดับตื้นและปรับคาความเปน
กรด-ดางของดินดวยวธิีที่เหมาะสม ประมาณการวาไรละ 1,000 บาท ดังน้ัน คิดเปนมูลคารวมประมาณ 12 ลาน
บาท
เพราะฉะน้ัน รวมคาใชจายสาํหรับการสาํรวจอยางละเอยีดและฟนฟูพื้นที่ปนเปอน (clean up) คิดเปน
มูลคารวมประมาณ 422 ลานบาท
หมายเหตุ
ควรศึกษาในรายละเอียดสําหรับการกําหนดระดับความเขมขนของแคดเมียมในตะกอนดินสําหรับแตละพื้นที่เพื่อ
การฟนฟูดิน เน่ืองจากขอมูลดังกลาวเปนเพียงการประเมินมูลคาการฟนฟูดินในเบื้องตนเทาน้ัน
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7.3.3 ทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหาการปนเปอนในดินและนํ้าใตดินในอนาคต
ดังท่ีไดกลาวไวตอนท่ีผานมาถึงขอจํากัดของการใชกองทุนเพื่อการดูแลสภาพแวดลอม

ในทางปฏิบัติทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหาการปนเปอนในดินและนํ้าใตดินในอนาคตน้ัน
อาจจะมีได 2 แนวทาง แนวทางแรก ไดแก การจัดตั้งกองทุนใหมเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ปนเปอนในดินและนํ้าใตดินโดยเฉพาะ แนวทางที่สอง ไดแก การกําหนดภารกิจท่ีชัดเจนใหกับ
กองทุนสิ่งแวดลอม ซ่ึงไมวาจะเปนทางเลือกใดน้ัน จะตองมีแนวทางการจัดหาเงินทุนท่ีเปนรูปธรรม
และเพียงพอตอการปองกันและฟนฟูความเสียหายจากการปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน

1) องคประกอบของแหลงเงินทุน
โดยหลักการแลว การหาเงินเขากองทุนเพื่อแกไขปญหาการปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน

จําเปนตองมีท้ังสวนท่ีมาจากผูกอมลพิษหรือกิจการท่ีมีความเสี่ยงในการกอมลพิษ และรัฐบาล
สาเหตุท่ีตองมีเงินทุนจากผูกอมลพิษหรือกิจการท่ีมีความเสี่ยงสูงเปนไปตามหลักการผูกอมลพิษ
เปนผูจาย สวนสาเหตุท่ีตองมีเงินทุนจากรัฐบาลน้ันมีหลายประการ เชน การจัดการปญหาการ
ปนเปอนน้ันตองรีบกระทําเน่ืองจากมีผลกระทบตอสุขอนามัยของประชาชน กระบวนการในการ
พิสูจนหาผูกอมลพิษท่ีแทจริงกินเวลา มีกรณีลักลอบท้ิงกากของเสียและพิสูจนหาเจาของไมได หาก
มีการดําเนินคดีกับผูตองสงสัยวากอมลพิษ กองทุนในฐานะผูฟองรองอาจจะแพคดีได  (ไมสามารถ
เรียกเก็บคาใชจายในการ clean up) เปนตน ท้ังน้ีท้ังน้ันการท่ีรัฐบาลจะตองแบกภาระในสวนน้ีดวย
น้ันไมขัดกับหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย รัฐบาลจําเปนตองมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อหา
ตัวผูกอมลพิษอยางถูกตอง และมีกระบวนการในการเรียกคืนคาใชจายในการกําจัดปญหาการ
ปนเปอนดวย

 แหลงที่มาที่เปนไปไดของเงินทุนจากภาครัฐ
หากพิจารณากรณีของ Super Fund ของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนเกณฑ ซ่ึงแหลงท่ีมาของ

เงินของกองทุนดังกลาวน้ันมาจากท้ังสวนท่ีเปนภาษีอากรและเงินท่ีเรียกคืนจากผูกอมลพิษ ในสวน
ของภาษีอากรน้ันมีท้ังสวนท่ีมาจากภาษีนํ้ามันดิบ (เก็บ ณ.โรงกลั่นในสหรัฐอเมริกา) ภาษีนํ้ามันและ
ผลิตนํ้ามันท่ีนําเขาจากตางประเทศ ภาษีสารเคมี ภาษีสิ่งแวดลอมท่ีเก็บกับนิติบุคคล และรายไดจาก
ภาษีท่ัวไป พบวาหากประเทศไทยจะใชกรอบเดียวกันกับ Super Fund แลว วิธีการหาแหลงทุน
อาจจะประกอบดวย

1. การใชภาษีอากรท่ีมีอยูเดิมแลว ภาษีท่ีอาจจะนํามาใชเปนสวนหน่ึงของรายไดประจําของ
กองทุนจะประกอบดวยภาษีนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน ภาษีเงินไดปโตรเลียม ภาษีท่ีมีลักษณะเปน
ภาษีสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูในปจจุบัน เชน ภาษีแบตเตอร่ี ภาษีสารทําลายบรรยากาศช้ันโอโซน
คาภาคหลวงแร เงินบํารุงพิเศษ เปนตน แนนอนวา ภาษีมูลคาเพิ่มซ่ึงเก็บจากฐานการบริโภคก็เปน
อีกแหลงหน่ึงเชนกัน

2. การใชภาษีอากรท่ีจัดใหมีข้ึนใหม เชน ภาษีสิ่งแวดลอม (รายละเอียดจะกลาวไวในตอน
ตอไป) ในการนําเอาภาษีอากรตางๆดังกลาวมาใชในกองทุนสิ่งแวดลอมน้ันอาจจะกระทําได 2
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ลักษณะ ไดแก การทําใหเปนภาษีเฉพาะกิจ หรือ Earmarked Tax หรือการเจียดบางสวนของรายได
จากภาษีอาการตางๆ การเจียดรายไดบางสวนน้ีจะเหมือนกับกรณีของกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ ซ่ึงมีอํานาจในการจัดเก็บเงินบํารุงกองทุนจากภาษีท่ีเก็บจากสุราและยาสูบรอยละ 2

 แหลงที่มาของเงินทุนจากผูกอมลพิษหรือผูมีความเสี่ยงสูงในการกอมลพิษ
หลักการของแหลงเงินทุนจากผูกอมลพิษหรือผูมีความเสี่ยงสูงในการกอมลพิษไดแก

หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย โดยท่ีผูกอมลพิษตองแบกภาระเทากับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง
ท้ังหมด แตทวาการพึ่งพิงแตเงินทุนจากแหลงน้ีเพียงอยางเดียวมีขอเสีย ไดแก การไมสามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาไดทันทวงทีเน่ืองจากสาเหตุตางๆเชน ยังไมทราบผูกอมลพิษท่ีแทจริง
ระยะเวลาในการฟองรองยาวนาน เปนตน นอกจากการเรียกเก็บเงินจากผูกอมลพิษแลว เรายัง
สามารถมีเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรในการเก็บเงินมัดจําจากผูมีความเสี่ยงสูงในการกอมลพิษได
ตัวอยางของการใชเคร่ืองมือในลักษณะน้ีไดแก Performance Bond เปนเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร
มีลักษณะเสมือนเงินมัดจํา อาจอยูในรูปของ bond หรือ security / Performance Bond ไมใชเงิน
ประกัน (เงินสมทบ / เบ้ียประกัน) โดยสวนใหญใชกับกรณีของการทําเหมืองแร มูลคาสูงสุดของ
performance bond น้ันจะเทากับมูลคาของตนทุนแทจริงสําหรับการฟนฟูสภาพพื้นท่ีใหกลับมา
เหมือนเดิม ขอดีของเคร่ืองมือในลักษณะน้ีคือ กองทุนไดรับเงินทุนบางสวนหรือท้ังหมดลวงหนา
แนนอน แตขอเสียหรือปญหาก็มีเชนกัน เชน เกิดตนทุนคาเสียโอกาสกับผูซ้ือ Performance Bond
ความยากในการกําหนดมูลคาของ Performance Bond ในการใชเคร่ืองมือประเภทน้ี กองทุนฯ มี
ความจําเปนในการใชมาตรการอื่นๆ ควบคูไปดวยเพื่อสรางแรงจูงใจ เชน Category System เพื่อ
จัดระดับความเสี่ยงของกิจการเพื่อดู performance ของกิจการ (มีความพยายามในการดําเนินการ
ตางๆ เพื่อสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติหรือไม) หรือ Performance Discount ลดเงินมัดจําใหกับ
กิจการเดิมหรือกิจการใหมหากผลจากการจัดระดับความเสี่ยงดีข้ึน เปนตน

2) เขาใจเคร่ืองมือเศรษฐศาสตร ภาษีสิ่งแวดลอม และมาตรการปองกันภัย
ภาษีสิ่งแวดลอม หมายถึง การจัดเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมจากกิจกรรมท่ีมีผลกระทบ

ภายนอกหรือผลเสียตอสภาพสิ่งแวดลอม ท้ังน้ีมีเหตุผลหลายประการ ก) เพื่อสงสัญญาณให
ประชาชนทราบวา กิจกรรม (การผลิต การบริโภค หรือการท้ิงกากซากหรือขยะ) น้ันมีผลกระทบ
ภายนอกและไมพึงปรารถนา ข) เพื่อสรางรายไดเขารัฐ และนํามาแกปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเสื่อมโทรม
หรือนําไปใชจายอุดหนุนกิจกรรมท่ีเปนผลดีตอสิ่งแวดลอม  โดยแงน้ีมาตรการจึงมีท้ังสวนท่ีเปนบวก
และเปนลบ (tax-cum-subsidy measure)

กอนอื่นขอทบทวนความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับภาษีสิ่งแวดลอม เร่ิมดวยการตั้งคําถาม
งายๆ วา ก) ท่ีเรียกวาภาษีสิ่งแวดลอมน้ัน เก็บจากอะไร มีเปาหมายอยางไร? ข) ใครหรือหนวยงาน
ใดทําหนาท่ีจัดเก็บภาษี และรายไดเปนของหนวยงานใด12 ค) อัตราภาษีระดับใดจึงเหมาะสม และ

12 หนวยงานที่จัดเก็บ ไมจําเปนตองเปนเจาของรายไดนั้นเสมอไป ขึ้นอยูกับวิธีการเขียนกฎหมาย ตัวอยางเชน กรมการขนสง ใน
ฐานะหนวยงานที่จดทะเบียนยานพาหนะ ทําหนาที่จัดเก็บคาใบอนุญาตการใชรถยนตและลอเลื่อน แตรายไดกําหนดใหเปนของ
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พอเพียงท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของประชาชนใหเปน “คุณ”ตอสภาพ
สิ่งแวดลอม ง) รายไดอันเกิดจากภาษีสิ่งแวดลอม จะนําใชอยางไร ซ่ึงมีหลายทางเลือก เชน นํามาลด
ภาระภาษีในสวนอื่น นําเงินไปสนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนคุณตอสิ่งแวดลอม ปลูกปา จัดการขยะ
คนควาวิจัย ฯลฯ

หลักการและแนวทางของการกําหนดภาษี คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม คือ ทําใหราคาสินคา
และบริการสะทอนถึง “ตนทุนท่ีแทจริง” ของทรัพยากรธรรมชาติ และปญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนตามมา
ขยะและมลพิษเปน“ของเลว”ท่ีสังคมจะตองรวมมือกันกําจัด และจะตองเขาใจวาเปนตนทุนท่ีมีอยูแลว
ในสังคม คนจํานวนไมนอยเขาใจผิดวา ภาษีสิ่งแวดลอมจะทําใหตนทุนของสินคาเพิ่มข้ึน ความจริงก็
คือ ถึงเราไมจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมก็มีตนทุนและ social damage ตอสวนรวมอยูแลว กลาวคือ
คาใชจายของภาครัฐในการกําจัดขยะ นํ้าเสีย อากาศเสีย คาใชจายของครัวเรือนการดูแลสุขภาพ
อนามัย การเจ็บปวย รายจายปองกันสภาพสิ่งแวดลอมท่ีเลวลง (mitigating cost , defensive
expenditure) ตัวอยางเชน ครัวเรือนตองจายเงินติดตั้งเคร่ืองฟอกอากาศในบาน ปองกันเสียงรบกวน
ความอุดมสมบูรณของปาท่ีหายไปหมายถึงคนจนมีรายไดลดลง หรืออาจจะตองอพยพยายถิ่นฐานไป
ทํางานท่ีอื่น เปนตน)

หลักการ “ผูสรางมลพิษตองจาย” (Polluters Pay Principle) เปนความคิดหน่ึงท่ีตองการให
ผูกอมลพิษตองรับผิดชอบในกิจกรรมท่ีกระทํา กลาวคือตอง “จาย” เพิ่มข้ึนในฐานท่ีทําใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอม (หรืออยางนอยมีสวนรวมจาย) ทําใหบุคคลหรือหนวยงานตระหนักถึงตนทุนตอ
สิ่งแวดลอม กอนหนาน้ัน ทุกคนมักจะผลักปญหาออกนอกตัว เกิด “ผลกระทบภายนอก” ตอสังคม
แนวคิดของนักเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมคือ การทําให “ตนทุนภายนอก” (external cost) กลับเขามา
เขามาเปน “ตนทุนภายใน” ของผูกอมลพิษ ในรูปภาษีหรือคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม

ภาษีเปนมาตรการ “บังคับ” และเปนอํานาจของภาครัฐบาล (ในท่ีน้ีรวมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) และไมใชเปนอํานาจของธุรกิจหรือของบุคคลคนใดคนหน่ึง โดยจัดเก็บจากประชาชนท้ัง
ทางตรงหรือทางออม ตามหลักการท่ีควรจะเปนเงินภาษีควรจะถูกนํากลับมาใชเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน แตคงตองยอมรับวาการจัดเก็บภาษีน้ันมีตนทุนและความยุงยาก ท้ังในสวนของผูจัดเก็บ
และผูเสียภาษี13 ภาษีสิ่งแวดลอมน้ัน หมายความตามคําศัพทวาเปนการเก็บภาษีจากกิจกรรมอันมี
ผลเสียตอสภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสงสัญญาณวาเปนกิจกรรมท่ีไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและนํามาให
การสงเสริมกิจกรรมท่ีเปนคุณตอสิ่งแวดลอม ความยุงยากและซับซอนของเร่ืองน้ีคือการแปลง
หลักการใหเปนการปฏิบัติ มีเคร่ืองมือและมีกลไก (สถาบัน/องคกรท่ีดูแลรับผิดชอบ) ท้ังน้ีการ
ออกแบบอัตราภาษี ฐานภาษี เงินอุดหนุน อัตราการอุดหนุนท่ีเหมาะสม เปนประเด็นท่ีตองการวิจัย
อยางจริงจัง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีสรรพสามิต ก็คลายคลึงกันสวนกลาง (กรมสรรพากรและกรมสรรพสามิต)
จัดเก็บ แตรายได กําหนดใหแบงกันระหวางสวนกลางและทองถิ่น
13 ตําราเศรษฐศาสตรสาธารณะ เรียกวา marginal cost of public fund (MCPF) หมายถึง การไดรับรายไดเขารัฐหนึ่งบาท มีตนทุน
การจัดเก็บ ตนทุนของผูเสียภาษี (คาจัดทําบัญชีและอื่นๆ) และ excess burden ของภาษี
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คําถามลําดับตนๆ คือ หน่ึง ฐานภาษี (tax base) จะเก็บจากกิจกรรมอะไร? จากหนวยผลิต
(โรงงาน) หรือเก็บจากจุดขาย (ผูบริโภค) ซ่ึงมีขอดีขอเสียแตกตางกัน  สอง อัตราภาษีสิ่งแวดลอม
ควรจะเปนเทาใดจึงจะมีผลพอสมควร ไมนอยเกินไป (ถานอยเกินไปไมมีผลเปลี่ยนแปลงการบริโภค
หรือการผลิต) แตถามากเกินไป ก็มีปญหาตามมา คือ เศรษฐกิจถูกกระทบ ราคาสินคาแพงเกินไปจน
มีผลเสียตอการแขงขัน และท่ีสําคัญสังคมไมยอมรับ สาม การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมอยางไรจึงจะ
ท่ัวถึง เปนธรรม ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง มีความชัดเจนตอผูเสียภาษี ใหความสะดวกตอผูเสียภาษี
พอสมควร ไมมีจุดร่ัวไหล ตนทุนการจัดเก็บภาษีไมแพงเกินไป ฯลฯ  สี่ รายไดจากภาษี จะนํามาใช
อยางไรจึงจะเกิดผลดีตอสภาพสิ่งแวดลอม

นักเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมสวนใหญมีความเห็นสนับสนุนวา ภาษีสิ่งแวดลอมควรจะแยก
ออกจากภาษีอากรท่ัวๆไป สําหรับภาษีโดยท่ัวไปน้ัน รายไดจะถูกนําเขาคลังแผนดิน แตภาษี
สิ่งแวดลอมน้ันมีเปาหมายดานสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ และมิไดมุงเนนการหารายได จึง
ภารกิจที่จะตองกระทํา (เชน การ clean-up, recycle ซ่ึงมีคาใชจายตามมา หรือสําหรับ
อุดหนุนโรงงานที่ทําดีตอสิ่งแวดลอม ใชเทคโนโลยีสะอาด) โดยนัยน้ี รายไดจากภาษี
สิ่งแวดลอมจึงควรจะออกแบบใหเขากองทุนเฉพาะกิจ (earmarked tax / earmarked fund)
กําหนดใหมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบนําเงินกองทุนมาใชจายไดตามท่ีระเบียบเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนคุณตอสิ่งแวดลอม เชน คาใชจายการรณรงคการอนุรักษพลังงานและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ การคนควาวิจัยเพื่อสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม การสนับสนุนกิจกรรมรีไซเคิล

ภาษีอากรโดยท่ัวไปน้ัน มิไดแยกแยะระหวางกิจกรรมท่ีเปนผลดีหรือเปนผลเสียตอสภาพ
สิ่งแวดลอม เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม เก็บจากทุกสินคาทุกข้ันตอน ตามมูลคา โดยแยกแยะวาเปนคุณหรือ
เปนโทษตอสิ่งแวดลอมหรือไม ภาษีสรรพสามิต สวนหน่ึงจัดเก็บเพื่อเปนรายไดเขารัฐอีกสวนหน่ึง
เปนการปองปรามการบริโภคสินคาท่ีไมเปนคุณหรือสินคาฟุมเฟอย การจัดเก็บภาษีอากรโดยท่ัวไปมี
เปาหมายอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี คือ ก) เปนรายไดเขารัฐ ข) เปนเคร่ืองมือลดความเหลื่อมล้ําของ
การกระจายรายได14 ค) เปนเคร่ืองมือการกระตุนหรือการชะลอภาวะเศรษฐกิจ15 ฯลฯ

การทํางานของภาษีสิ่งแวดลอมน้ัน ผานกลไกตลาดและราคาสินคา ดังน้ันจึงมีผลกระทบตอ
แรงจูงใจของบุคคล (ผูซ้ือหรือผูผลิตสินคา) รายไดจากภาษีสิ่งแวดลอมน้ัน  จะถูกนําไปใสไวใน
กองทุนสิ่งแวดลอมท่ีเรียกวา earmarked fund ดังกลาวถึงขางตน (หมายเหตุ คําวา กองทุน
สิ่งแวดลอมในท่ีน้ี ไมไดหมายถึงกองทุนสิ่งแวดลอมท่ีตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ พ.ศ. 2535 ซ่ึง

14 ตามสภาพเปนจริง ภาษีที่มีลักษณะกาวหนาและเปนเครื่องมือของการกระจายรายได มีนอย คือ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ถึง
กระนั้นก็ยังมีจุดออน เชน ภาษีดอกเบ้ียอนุญาตใหหัก ณ ที่จายอัตราคงที่ (รอยละ 15) – ความจริงยังมีศักยภาพที่จะปรับโครงสราง
ภาษีในเมืองไทยไดอีกไมนอยทีเดียว เชน การนําภาษีทรัพยสินมาใช (ปรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประเมินจากมูลคาของ
ทรัพยสิน ไมใชเก็บจากฐาน “รายได” ดังเชนปจจุบัน) แตวาขอเสนอทํานองนี้ไมเคยไดรับความสนใจจากฝายการเมืองจากจริงจัง ขอ
วิจารณในทํานองเดียวกันนี้ถูกนํามาอภิปรายในบทความของปราณี ทินกร (2545)
15 ที่ผานมา รัฐบาลไทยใชวิธีลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับกิจกรรมที่ตองการจะกระตุน เชน ยกเวนใหกับธุรกิจที่ไดรับบัตรสงเสริม
การลงทุน แตขอเสียคือ ก) ไมมีการรายงานและการวิจัยวา สิทธิประโยชนภาษีที่รัฐจายไปในแตละป เปนเม็ดเงินเทาใด ข) ประโยชน
ที่ไดจากการสงเสริมคืออะไร และคุมคาหรือไม
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เนนการอุดหนุนการกอสรางโรงบําบัดนํ้าเสียและกําจัดขยะ แตใหหมายรวมถึงกองทุนดาน
สิ่งแวดลอมใหมๆ ท่ีจะเกิดข้ึนดวยหรือ “กองทุนสิ่งแวดลอม” ในบริบทใหม ซ่ึงอาจจะมีรายละเอียด
ตางๆ ท่ีครอบคลุมกิจกรรมหลายดาน)

รูปแบบของภาษีสิ่งแวดลอมน้ันมีหลากหลาย แฝงในหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน ใน
คาภาคหลวง คาธรรมเนียมของการใชทรัพยากร คาธรรมเนียมการกําจัดขยะ/นํ้าเสีย/อากาศเสีย คา
ใบอนุญาตการประกอบกิจการ คาปรับ ฯลฯ โดยไมจําตองจ่ัวหัววาเปน “ภาษี” เสมอไป ทฤษฎีภาระ
ภาษี (tax incidence theory) อธิบายวาคาภาคหลวง คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต ท่ีมีลักษณะบังคับ
(inelastic supply, inelastic demand) มีผลลัพธเชนเดียวกับการข้ึนอัตราภาษี 16

3) เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม (economic instruments for
environmental protection, EI)

EI ท่ีดี ควรจะมี “คุณลักษณะ” สามประการ ประการแรก การ“สงสัญญาณราคา” (price
signaling) ท่ีถูกตองใหผูบริโภคและผูผลิต เพื่อทราบวาทรัพยากรน้ันมีคาจึงควรใชอยางทะนุถนอม
มลพิษและของเสียมี “ตนทุน” ท่ีสังคมตองชําระ (คนจํานวนมากเขาใจผิดวา ภาษีสิ่งแวดลอมทําให
ตนทุนและราคาแพงข้ึน ความจริงคือมีตนทุนอยูแลว เพียงแตมองไมเห็น โรงงานท่ีท้ิงนํ้าเสียลง
แมนํ้าลําธารนึกวาไมมีคาใชจาย ความจริงมี แตถูกผลักใหเปนภาระของสังคม เพราะวาเทศบาลและ
หนวยงานของรัฐตองจายเงินมหาศาล หลายหม่ืนลานบาทในแตละปเพื่อการดูแล/จัดการขยะ มลพิษ
ทางนํ้าหรือมลพิษทางอากาศ งบประมาณของรัฐท่ีจายออกไปน้ันก็คือภาษีจากประชาชน นอกจากน้ี
มีตนทุนดานสุขภาพอนามัยท่ีประชาชนตองจาย)

ประการท่ีสอง EI ท่ีดีควรจะ “ใหทางเลือก” (choices) แกผูผลิตผูบริโภค กลาวคือ ให
โรงงาน/หรือผูบริโภค ตัดสินใจวา ก) ปลอยนํ้าเสีย แตโรงงานจะตองจายเปนคาธรรมเนียมนํ้าเสีย
หรือวา ข) ลดปริมาณนํ้าเสียลง แตวาโรงงานมีคาใชจายลงทุนและบําบัด ทางเลือกไหนจะเหมาะสม
หรือตนทุนต่ํากวากัน ใหผูซ้ือสินคาตัดสินใจวา การซ้ือสินคาจากรานคาตองการบรรจุภัณฑดวย
หรือไม ถาหากตองการ จะเก็บคาบรรจุภัณฑเพิ่มข้ึน ในแงน้ีภาษีสิ่งแวดลอมจึงมีลักษณะท่ี “ออน
กวา” มาตรการ command and control (C&C)

ประการท่ีสาม EI ท่ีดี ควรจะมีลักษณะคลองตัว กลาวคือ แปรผันไดตามสภาพของแตละ
พื้นท่ี (flexibility and diversity) หมายถึงการ“ปรับอัตรา” คาภาษีหรือคาธรรมเนียมใหเหมาะสมใน
แตละพื้นท่ี นับวาแตกตางจากมาตรการกฎหมายและวิธี command & control ซ่ึงมักจะยึดหลักยูนิ
ฟอรม (uniform คืออัตราเดียวกัน ใชบังคับท่ัวประเทศ)

ขอดีของ EI อีกประการหน่ึงคือให “ผลตอเน่ือง” (continuous effect) เชน ภาษีมลพิษจะ
แปรผันตามปริมาณของเสียท่ีปลอยออกมาจากโรงงาน ย่ิงปลอยมาก ย่ิงจะตองจายมาก แตกตาง

16 โดยทั่วไป คาธรรมเนียมและคาใบอนุญาต ที่จัดเก็บ มักเปนเงินเล็กนอย แตในบางกรณี--เปนเงินมหาศาล ตัวอยางเชน
คาธรรมเนียมการเชาโรงงานสุราของรัฐ (มูลคาอาจจะเปนหม่ืนลานบาท) เนื่องจากกิจการผูกขาด อุปทานมีจํากัด ดังนั้น ภาระภาษีจะ
ถูกผลักไปขางหนา ใหผูบริโภคเปนฝายรับ และมีผลเชนเดียวกับภาษีนั่นเอง
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จากวิธีการ Command & Control การเขียนกฎหมายวา ละเมิดหรือไมละเมิด คาเกินมาตรฐาน
หรือไมเกิน (binary choice, 0 หรือ 1) ซ่ึงกลายเปนขอออนดอยเน่ืองจากจะมี “คนหัวหมอ” ท่ี
พยายามหลีกเลี่ยงตัวเลข กลาวคือบริหารตัวเลขใหเปนคา 0 ตลอดเวลา ความจริงตองยอมรับวา
ผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอมน้ัน มี “ดีกรี” (ไมใชเปน 0 หรือ 1 เทาน้ัน ยังมีคาจุดทศนิยม 0.1 0.2
….. 0.9 เปนตน  ในแงน้ีภาษีสิ่งแวดลอมหรือเคร่ืองมือเศรษฐศาสตรฯจึงทํางานไดดีกวา)

ภาษีมลพิษ (pollution tax) หมายถึง การเก็บภาษีตามปริมาณของของเสีย (มลพิษ) ท่ี
โรงงานหรือบานเรือนปลอยออกมาในบรรยากาศ (ในแหลงนํ้า ดิน หรือในอากาศ) ท้ังน้ีอัตราภาษี
ควรจะสะทอนคาความเสียหายตอสิ่งแวดลอม ความจริงในวงการเศรษฐศาสตรน้ันมีความเขาใจ
หลักการภาษีมลพิษมานานทีเดียว (มากกวาแปดสิบป) 17 แตไมไดนํามาประยุกตใชอยางจริงจัง แต
ภายหลัง ค.ศ. 1970 ปญหาสิ่งแวดลอมมีความรุนแรง มีความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอม จึงนํา
แนวคิดเดิมมา “คิดใหม” มีมุมมองใหมและขอเสนอใหมๆ เกิดข้ึน ตองยอมรับวามีความยุงยากใน
การกําหนดอัตราภาษีสิ่งแวดลอม อัตราใดจึงเหมาะสม? เปนสิ่งท่ีตองการผลงานวิจัย ไมใชกําหนด
ข้ึนลอยๆ หรือพลการ กลาวตามหลักการคืออัตราน้ันๆ ควรจะสอดคลองหรือมีคาใกลเคียงกับ
marginal damage cost แตในทางปฏิบัติ การประเมินคาความเสียหายตอสิ่งแวดลอมน้ันเปนเร่ือง
ยุงยาก ซับซอน ไมตายตัว (ตัวอยางเชน ของเสียชนิดเดียวท่ีปลอยในเขตเมืองกับชนบท ผล
เสียหายไมเทากัน)

คาธรรมเนียมการใช (user charge) หมายถึง คาใชจายในการใชบริการท่ีสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม เชน คาเก็บและกําจัดขยะ คาบําบัดนํ้าเสีย คากําจัดกากสารเปนพิษ ฯลฯ โดยท่ัวไปเปน
บริการเหลาน้ีเปนภารกิจขององคกรปกครองทองถิ่น  โดยหลักการคาธรรมเนียมควรสะทอนตนทุน
และความเสียหายตอสิ่งแวดลอม

อัตราภาษีที่แตกตางกัน (tax differentiation) หมายถึง การกําหนดภาษีในอัตราเพื่อ
สรางแรงจูงใจใหคนหันมาบริโภคสิ่งท่ีเปน “คุณ” ตอสิ่งแวดลอม และลดการบริโภคอีกอยางหน่ึงซ่ึง
เปน “โทษ” ตอสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน เก็บภาษีสําหรับนํ้ามันไรสาร (ตะกั่ว) ในอัตราต่ํากวาเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม/ความเคยชินของผูบริโภค  การเก็บอากรขาเขาสําหรับอุปกรณท่ีใชในการ
บําบัดของเสียในอัตราต่ํา เพื่อจูงใจใหมีการลงทุนดานสิ่งแวดลอม การจัดเก็บภาษีจากสารเคมีท่ี
นํามาใชในการผลิตและกอใหเกิดมลพิษ (เชน ยาฆาแมลงท่ีทําใหเกิดการปนเปอนในแมนํ้าลําธาร
ภายหลังการเพาะปลูก)

สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดลอม (environmental credit) หมายถึง การใหสินเช่ือในลักษณะผอน
ปรนสําหรับกิจกรรมท่ีเปนผลดีตอสิ่งแวดลอม ไดแก อัตราดอกเบ้ียต่ํา เวลาการชําระคืนหน้ียาวนาน
ตัวอยางเชน กองทุนสิ่งแวดลอมใหสินเช่ือเพื่อสนับสนุนการกอสรางโรงบําบัดนํ้าเสียในเขตเมือง
ท้ังน้ีอาจเปนความชวยเหลือแบบใหเปลา และกําหนดเงื่อนไขตองสมทบเงิน (matching fund)

ระบบมัดจําคืนเงิน (deposit-refund scheme) หมายถึง การกําหนดเงื่อนไขใหผูบริโภค
จายเงินมัดจําสําหรับสินคาบางประเภท เพื่อสรางแรงจูงใจใหของเหลือหรือวัสดุบรรจุภัณฑมาคืน

17 นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษ A.C. Pigou เสนอหลักการไวตั้งแตทศวรรษ 1920
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(การรีไซเคิล) ความจริงหนวยงานเอกชนบางแหงก็ใช deposit refund อยูบางแลว เชน การมัดจํา
ขวด (นํ้าอัดลม) เพื่อจูงใจใหนํากลับมาขายคืนและนํากลับไปใชใหม ทําใหของเหลือใชมีราคา ขอดี
คือ ใหทางเลือก ไมบังคับ แตโดยท่ัวไปผูบริโภคจะนําของเหลือมาคืน เพราะไดรับเงินคืนดีกวาท้ิง
แตถาบุคคลน้ันไมรวมมือ หมายถึงเขาจะถูกเก็บภาษี (ทําหนาท่ีเสมือน contingent tax)

คาปรับ (fines) หมายถึง การปรับผูละเมิดกฎหมายสิ่งแวดลอม เปนมาตรการทางลบเพื่อ
ปองปรามมิใหละเมิดกฎหมาย อยางไรก็ตาม เคร่ืองมือน้ีมีจุดออน เพราะการปรับจะเกิดข้ึนภายหลัง
เกิดเหตุการณ (ex post) และตอเม่ือพิสูจนวามีการละเมิดเกิดข้ึนจริง มีคาเสียหายตอบุคคลอื่น/
สวนรวม/หรือตอระบบนิเวศ ซ่ึงกลาวขางตนวา หากระบบตํารวจ/ศาลออนแอ หรือฮั้วกันกับฝาย
ละเมิดก็เปนเร่ืองยาก ในบางกรณีการเปน “ผูเสียหาย” ไมชัดเจน ไมสามารถฟองรองเอาผิด อน่ึงแม
มีการละเมิดเกิดข้ึน ยังตองผานกระบวนการของอัยการและศาลซ่ึงกินเวลายาวนาน การพิสูจน
ความถูก ความผิดดานสิ่งแวดลอม ในบางกรณีก็ไมมีความชัดเจน ดังน้ันเราจึงไมควรหวังพึ่งพิง
กลไกตัวน้ีมากนัก ตามหลักการท่ีควรจะเปน คาปรับควรแปรผันตามขนาดความเสียหายตอสังคม
แตในสภาพเปนจริงคาปรับมักจะต่ํามาก (เพราะวากฎหมายลาสมัย และไมไดสะทอนถึงหลักการ
full liability)

พันธบัตรสิ่งแวดลอมที่มีเงื่อนไข (performance bond) หมายถึง การกําหนดเงื่อนไขให
(แกโครงการลงทุน/โครงการพัฒนา) ตองวางเงินจํานวนหน่ึงไวกับรัฐ (หรือสังคม) กลาวจําเพาะ
เจาะจงคือใหซ้ือพันธบัตรสิ่งแวดลอมของรัฐบาล ทํานองเดียวกับ “มัดจํา” หรือ “คาประกันความ
เสียหาย” โดยมีเงื่อนไขจะคืนเงินใหพรอมกับดอกเบ้ีย ถาหากวาโรงงานหรือโครงการน้ันๆ ปฏิบัติ
ตอสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของดี (ดูแลความปลอดภัยของทอกาซ/โรงงาน ไมมีอุบัติภัย ยึดหลัก
“ปลอดภัยไวกอน”) จะคืนเงินใหตามเงื่อนไข ถาไมละเมิดตอสภาพสิ่งแวดลอมเลยก็จะไดรับเงินคืน
เต็มจํานวนพรอมกับดอกเบ้ีย (สําหรับเงินทุนท่ีรัฐบาลไดจากการจําหนายพันธบัตรสิ่งแวดลอม ซ่ึง
เปนประเด็นท่ีจะขยายความในภายหลัง ผูเขียนเสนอใหมอบอํานาจใหแกประชาคมและพื้นท่ีท่ีมี
ความเสี่ยงภัยพิบัติจากโรงงานในลักษณะ catastrophic damage)

Performance bond น้ีมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชกับโครงการลงทุน/โครงการพัฒนา
ขนาดใหญท่ีมีศักยภาพทําใหเกิดความเสี่ยงภัยขนาดใหญตอสังคม (catastrophic damage ถึงแมวา
probability การเกิดอุบัติเหตุจะต่ํามาก) มาตรการน้ีสรางกลไกใหโรงงานคํานึงถึง “หลักปลอดภัยไว
กอน” (safety-first)18 ยังไดเสนอแนวทางการบริหารโดยใหทองถิ่น/ประชาคมเขามามีสวนรวม กลไก
และวิธีการทํางานเปนดังน้ี ลําดับแรก ใหโรงงานท่ีเขาขายทําใหเกิดความเสี่ยงภัยฯ ซ้ือพันธบัตร
สิ่งแวดลอมของรัฐบาลท่ีมีเงื่อนไข ในเอกสารพันธบัตรน้ีมีเงื่อนไขระบุเกี่ยวกับการดูแลและความ
รับผิดชอบตอสภาพแวดลอม ลําดับตอมา เงินท่ีไดจากการจําหนายพันธบัตร รัฐบาลมอบอํานาจให
ทองถิ่น/ประชาคมดูแล (delegation of power to local communities) ตัวอยางเชน ใหประชาคมท่ี
อาศัยอยูใกลบริเวณเสนทอกาซ ซ่ึงมีโอกาสรับความเสี่ยงภัยจากทอกาซร่ัวหรือระเบิด เปนผูดูแล
กองทุน อนุญาตใหใชดอกผลและดอกเบ้ียในการกํากับและตรวจตราอุบัติภัยและความเสี่ยงจากการ

18 ขยายความไวในบทความของดิเรก ปทมสิริวัฒน (2544)
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ทํางานท่ีบกพรอง มีสิทธิในการตรวจสอบการร่ัวไหลของนํ้ามันหรือกาซ ใหจัดทํารายงานเหตุการณ
minor accidents ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโรงงาน19

ฉลากเขียว (green labeling) หมายถึง การใหขาวสารขอมูลแกผูบริโภค เกี่ยวกับสินคา
โภคภัณฑน้ันๆ หรือบอกถึงกระบวนการผลิต เพื่อผูบริโภครับทราบขอมูลวา สินคาและบริการน้ันๆ
ไมมีผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมท้ังทางตรงหรือทางออม เปนมาตรการจูงใจผานขอมูลสนเทศ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค สินคาท่ีไดรับฉลากเขียว หมายถึง เปนสินคาท่ี “เปนมิตร” กับ
สิ่งแวดลอม หมายเหตุ การใหฉลากเขียวตองมีมาตรฐาน ควรจะทําโดยหนวยงานท่ีเปนกลาง ไม
จําเปนตองทําโดยหนวยราชการ นอกจากน้ีควรมีการตรวจสอบเปนระยะๆ เพราะวามาตรฐานของ
สินคาน้ันเปลี่ยนแปลงได ฝมือตกหรือฝมือดีข้ึน เปนไปได

4) ภาษีสิ่งแวดลอม และ Double Dividend Hypothesis
ความคิดวาดวยภาษีสิ่งแวดลอม ไมใชเปนเร่ืองใหมสําหรับนักเศรษฐศาสตร ในทศวรรษ

1920 นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษช่ือ Arthur C. Pigou (ศาสตราจารยประจํามหาวิทยาลัยเคม
บริดจ) เสนอหลักการใหจัดเก็บภาษีจากมลพิษหรือจากกิจกรรมท่ีเกิด “ผลกระทบภายนอก” ตอ
สิ่งแวดลอมหรือตอสังคมสวนรวม แนวคิดเชนน้ีจึงเรียกวา Pigouvian  tax20 แตวาอยูในตําราเปน
เวลานานไมไดนํามาประยุกตใชจริงในทางปฏิบัติ จนกระท่ังประมาณสามสิบปท่ีแลว ตั้งแต ค.ศ.
1970 เกิดความตื่นตัวและกังวลตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและปญหามลพิษ (Agnar Sandmo 2000)
นักเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมสวนใหญใหการสนับสนุนวา ก. มีเหตุผลสมควรท่ีจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดลอม ข. มีขอเสนอใหนํารายไดจากภาษีชนิดน้ี มาทดแทนการเก็บภาษีชนิดอื่น หมายความ
วาเม่ือรัฐบาลเก็บภาษีสิ่งแวดลอมแลว ใหลดอัตราภาษีชนิดอื่นๆ โดยนัยน้ีรายไดของรัฐบาลจะเทา

19 ในบทความที่อางถึงขางตน ไดอธิบายตัวแบบจําลองโดยละเอียด พรอมทั้งวิเคราะหในเชิงสถาบันวา มีปญหา asymmetric
information และ cost-benefit asymmetries กลาวคือ ความเสี่ยงภัยนั้นเปนผลเสียระดับทองถิ่น (ซึ่งโครงการนั้นๆตั้งอยู) แตทวา
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นนั้นกระจายทั่วประเทศ จึงสนับสนุนใหมีมาตรการเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ ก) ใหโรงงานหรือกองทุน ซื้อพันธบัตร
กับรัฐ รัฐใชหลักมอบอํานาจ (delegation) คือจัดใหเปนกองทุนในทองถิ่นดูแล มีกรรมการระดับทองถิ่นเจาของพื้นที่นั้นดูแล กองทุน
นี้จะมีดอกเบ้ีย ข) ใหรายไดอันเกิดจากดอกเบ้ีย แกฝายบริหารกองทุนทองถิ่นนําไปใชจาย เชน การตรวจตราดูแลมาตรการ safety
ของโครงการ เสมือนหนึ่ง “เจาพนักงานสิ่งแวดลอมทองถิ่น” ในการตรวจตราการทํางานของโครงการ ค) ใหมีหนาที่รายงานขอมูล
ตางๆที่เกิดขึ้นในแตละป เชน ทั้งปไมมีอุบัติภัยเกิดขึ้น หรือมี minor accidents จํานวนกี่ครั้ง มีมูลคาความเสียหายเกิดขึ้นกี่ครั้ง …
ขอเสนอแนะนี้คือการวางระบบปองกันความปลอดภัย กอนเหตุการณ (ex ante) และมีผลทําให”มีขอมูลสาธารณะ” เทาที่ผูเขียน
สังเกต ภัยจากสิ่งแวดลอมตางๆภาครัฐไมมีขอมูล ไมมีระบบติดตาม การทํางานตามหลังเหตุการณ หลังเกิด accidents จะรับฟงจาก
เจาของโครงการ เปนการฟงขอมูลขางเดียว การที่เสนอใหกองทุนทองถิ่น เปนฝายดูแลมีเหตุผลเกี่ยวกับ inherent incentive –
เพราะความเสี่ยงและความเสียหาย--หากเกิดขึ้น จะอยูในทองถิ่นนั้นเอง จึง ดีกวาฝากการดูแลไวที่ระบบราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ
(ซึ่งโยกยายได และไมคอยมีประสิทธิภาพ)

20 กลาวจําเพาะเจาะจง อัตราภาษีที่เก็บจากมลพิษ ณ ระดับที่ทําให marginal abatement cost = marginal external cost
ตัวอยางเชน landfill tax, airnoise pollution tax (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
1996  Environmental Taxes and Charges, National Experiences and Plans) การนํา Pigouvian Tax มาใชจริง มีขอยุงยาก
พอสมควร เนื่องจากอัตราภาษีจะตอง “พอเหมาะพอดี” คือเทากับคาความเสียหายจากมลพิษของโรงงาน (social damage cost)
ซึ่งไมใชเรื่องงายสําหรับหนวยราชการ ดวยเหตุเชนนี้แนวความคิดแบบ Pigouvian tax จึงถูก “แชแข็ง” ในตําราเปนเวลานาน แตเม่ือ
สังคมโลกเกิดปญหาวิกฤตดานสิ่งแวดลอม แนวคิดนี้จึงไดรับความสนใจอีกครั้ง
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เดิม (revenue neutral) รัฐบาลสามารถจะประกาศใหสังคมเขาใจวา ไมไดมีเจตนาแสวงหารายได
เพียงแตตองการจะปรับปรุงโครงสรางภาษีใหเหมาะสม โดยหวังวาจะเกิดผลดีตอเศรษฐกิจสวนรวม
ขอสนับสนุนคือจะเกิดผลดีสองประการ ประการแรก การเก็บภาษีมลพิษ  ทําใหการสรางมลพิษมี
“ราคา” (public bad has its price) จึงมีผลตอการลดการเกิดมลพิษ ลดการบริโภคท่ีสิ้นเปลือง จูงใจ
ใหผูผลิตหันไปใชเทคนิคอื่นๆท่ีสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาตินอยกวา ประการท่ีสอง ควบคูกันไป
เสนอใหลดอัตราภาษีท่ีจัดเก็บจากการกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
หรือภาษีดอกเบ้ีย จะเกิดมีผลบวกตอแรงจูงใจตอผูประกอบการ แรงงาน และการสะสมทุน ซ่ึงเปน
ผลดีตอเศรษฐกิจโดยสวนรวม  จึงเปรียบเสมือนวา “มีกําไรสองตอ” จึงมีช่ือเรียกวา Double
Dividend Hypothesis

ทฤษฎี Double Dividend ถูกนําไปวิเคราะหวิจัยกันมากวาจะเกิดข้ึนไดจริงหรือไม จะมี
ผลเสียอื่นๆ ตามมาหรือไม และมีขอโตแยงท่ีนารับฟงหลายประเด็น ตัวอยางเชน ก. การจัดเก็บ
ภาษีมลพิษ/ภาษีสิ่งแวดลอมท่ีสูงเกินไป อาจจะทําใหประเทศชาติสูญเสียความสามารถการแขงขัน
กับตางประเทศ เพราะวาปจจัยการผลิตและตนทุนการผลิตจะสูงข้ึน ข. ในทางปฏิบัติ จําเปนจะตอง
คํานึงถึงตนทุนของคาจัดเก็บดวย วาคุมกับความยุงยากของการจัดเก็บ จุดท่ีจัดเก็บ (ย่ิงมีจํานวน
มาก คาใชจายของการจัดเก็บย่ิงเพิ่มข้ึน) ความเขาใจและความรวมมือของประชาชน ซ่ึงจะนํามา
วิเคราะหโดยใชมุมมองเชิงสถาบันตอไป

5) ระบบบริหารและโครงสรางการจัดการภาษีสิ่งแวดลอม
ในข้ันของออกแบบภาษีสิ่งแวดลอม วิธีการจัดเก็บ และการบริหารเงินกองทุนฯ มีประเด็น

รายละเอียดท่ีจะตองพิจารณาหลายขอดวยกัน อาทิเชน เก็บภาษีชนิดน้ันจากฐานอะไร (มีเหตุผลท่ี
รัฐบาลอธิบายใหประชาชนเขาใจหรือไม) วิธีการและทางเลือกจากการจัดเก็บ (เคร่ืองมือ) หนวยงาน
ท่ีจะทําหนาท่ีจัดเก็บ (สวนกลาง หรือ ทองถิ่น หรือรวมกันอยางไร) อัตราภาษีเทาใด และรายไดท่ี
เกิดข้ึนนําไปใช (รีไซเคิล) อยางไร

การออกแบบนโยบายอาศัยการวิเคราะหเชิงปทัสถาน (normative analysis) และการ
วิเคราะหตามสภาพเปนจริง (positive analysis) ประกอบกัน ในข้ันแรกจําเปนตองศึกษาสภาพ
ปญหา และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตอจากน้ันศึกษาเคร่ืองมือและมาตรการท่ีจะนํามาใช ท้ังน้ีตอง
คํานึงถึงระบบบริหารดวย กลาวคือตองคํานึงถึงหนวยจัดเก็บ หนวยท่ีถูกจัดเก็บ ศึกษาอคติของ
หนวยงานและแรงจูงใจท่ีเกี่ยวของ จุดแข็งและจุดออนของหนวยงาน กําหนดเปาหมายของนโยบาย
และเม่ือดําเนินการไประยะหน่ึงแลว ควรประเมินวาเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไม สราง
ระบบขอมูลสนเทศท่ีจําเปนเพื่อประเมินการทํางานของหนวยงาน

โดยสรุป มีขอพิจารณาทางเลือกของประเภทภาษีสิ่งแวดลอมท่ีอาจจะนํามาใชไดในประเทศ
ไทยดังตารางท่ี 7.8
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ตารางที่ 7.8 ทางเลือกของประเภทภาษีสิ่งแวดลอม ท่ีอาจจะนํามาใชไดในประเทศไทย

ประเภทภาษี ฐานภาษี / อัตราภาษี ผลกระทบ / แรงจูงใจ หนวยจัดเก็บ
ภาษีมลพิษ (โรงงาน) - ปริมาณของเสีย (V)

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

- จูงใจใหหนวยผลิต ลด
ปริมาณของเสีย (ขยะ/
น้ําเสีย/อากาศเสีย)
- จูงใจใหผูผลิต
เปลี่ยนแปลงเทคนิค
การผลิตเพื่อลดของเสีย
- จูงใจใหเปลี่ยนแปลง
factor input ท่ีใช เชน
อัตราภาษีลดลงหากใช
น้ํามันดบิท่ีมีคุณภาพ
(กํามะถันนอย)

- กรมโรงงาน
รายรับกําหนดใหเขา
กองทุนเฉพาะดาน
สิ่งแวดลอม
(กําหนดสูตรการกระจาย
รายไดไปใหภูมิภาคและ
ทองถ่ิน เพื่อการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม)

ภาษีโภคภัณฑ
(สรรพสามิต)

-ปริมาณสินคาบริโภค
(Q)
-เปนภาษี selective
โดยเลือกเก็บจากสินคา
ท่ีมีผลเสียหายตอ
สิ่งแวดลอม เชน
carbon tax
-อัตราภาษีคงท่ี และ
uniform ท่ัวประเทศ

-เก็บจากหนวยผลิต/
ผูขายสง
-ราคาสินคาเพิ่มขึ้น
เพราะการผลักภาระไป
ขางหนา forward-
shifing tax
-การบริโภคลดลง
-อาจมีการทดแทน
ทางดานการบริโภค

กระทรวงการคลัง หมาย
เหตุ ขอจํากัด คือตอง
บังคับใชท่ัวไป uniform
tax rate
(ไมสอดคลองกับหลัก
Pigouvian tax ซึ่งควรจะ
หลากหลายไปตามพื้นท่ี)

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

อัตราภาษี สามารถ
กําหนดให “กาวหนา”
ตามปริมาณของมลพิษ
หรือความรุนแรง

เก็บจากหนวยผลิต /
ผูขายสง จาก (โรง
กลั่น) เพื่อจูงใจใหหัน
มาใชน้ํามันดิบ ท่ีมี
ปริมาณกํามะถันตํ่า

กระทรวงเกษตรฯ โดย
มอบหมายใหกรมศุลกากร
จัดเก็บแทน (delegation
of power to tax)
รายได earmarked ให
กระทรวงเกษตร และให
จัดแบงตามหลัก shared
tax ใหทองถ่ินท่ีเก่ียวของ
เชน ภาคกลาง ภาคเหนือ
ท่ีเปนแหลงผลิต
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ประเภทภาษี ฐานภาษี / อัตราภาษี ผลกระทบ / แรงจูงใจ หนวยจัดเก็บ
ภาษีการขายทั่วไป
หรือภาษีมูลคาเพิ่ม

จากสินคาบรโิภคขั้น
สุดทาย
อัตราภาษี คงท่ี เทากัน
ท่ัวประเทศ

จากผูบริโภค ซึ่งมีผลดี
ท่ีมี announcement
effect เพื่อกระตุนใหลด
การใชสินคานั้น

รานคาจัดเก็บและสงมอบ
รายไดใหกระทรวงการคลัง
ขอดอย คือ อัตราภาษีไม
หลากหลาย

คาธรรมเนียมการใช -คาบําบัดน้ําเสีย
-คากําจัดขยะ
-คากําจัดกากสารพิษ
-คาน้ําบาดาล

-ผูบริโภค / โรงแรม /
นักทองเท่ียว
-ลดปริมาณการใช
เพราะราคาสินคา
เพิ่มขึ้นจูงใจใหลด

-องคกรปกครองทองถ่ิน
เทศบาลและ อบต.
-หนวยงานบําบดัน้ําเสีย/
ของเสีย

คามัดจําและการคืน
เงิน

-ขวด / ภาชนะบรรจุ
-แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย
อัตราคามัดจํา คํานึงถึง
ผลสองประการ
-มูลคาของ recycled
product
-ผลเสียจากการ
ปนเปอนในระบบนิเวศ

มีผลจูงใจผูบริโภค/
นักทองเท่ียว ปรามมิให
ท้ิงขวาง สงเสริม  ใหนํา
กลับมาใชใหม

-อุทยานแหงชาติ และ
สถานทองเท่ียว
-องคการบริหารสวน
จังหวัด (อบจ) โดยทํางาน
รวมกับรานจําหนายแบ
ตเตอรีจัดเก็บจากผูใช
รถยนต
-อบจ. รวบรวมแบตเตอรี่
เกานําไปจําหนายให
โรงงานท่ีตองการเพื่อนํา
กลับไปใชใหม
-จัดระบบการคืนเงินให
ภายในเวลาท่ีกําหนด (2
สัปดาห)

6) ระบบจัดการแบบใหมเพื่อแกปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน
เคร่ืองมือเศรษฐศาสตรท่ีเหมาะสมสําหรับปญหาสิ่งแวดลอม การปนเปอนของสารเคมีในดิน

และนํ้า มีลักษณะพิเศษท่ีตางจากการปลอยของเสียเชนนํ้าเสีย ควัน หรือเกิดขยะ กลาวคือ การ
ปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน มีชัดเจน ไมแนนอน และผลกระทบไมเห็นไดทันที กวาจะ
เห็นผลนับสิบป ผลกระทบสะสมมาเปนเวลานาน และอันตรายตอประชากรท่ีอาศัยบริเวณใกลเคียง
ตอสุขอนามัยตอระบบนิเวศท่ีเปราะปาง ตอความอุดมสมบูรณของพันธุพืชพันธุสัตว ฯลฯ

มาตรการท่ีเหมาะสมจึงเปนการปองกัน (precautionary or preventive measure) และการ
เพิ่มมาตรการความปลอดภัย (safety measure) อุปสรรคสําคัญคือภาครัฐและประชาชนไมรูขาวสาร
ขอมูล และขอมูลสนเทศไมเทาเทียมกัน (asymmetric information โดยฝายผลิตและโรงงานจะทราบ
ขอมูลดีกวาฝายอื่น)
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มาตรการปองกันและเพิ่มความระมัดระวังหรือมาตรการความปลอดภัย ไดแก ก) ระบบมัด
จําหรือพันธบัตรที่มีเงื่อนไขสิ่งแวดลอม (performance bond) และ ข) ระบบประกันภัย
(insurance) แตเม่ือพิจารณาละเอียดแลวมีขอสังเกตวา ตลาดประกันภัยดานสิ่งแวดลอมเปนเร่ือง
ยากในขณะน้ี และอาจจะไมเปนธรรมกับฝายโรงงาน เน่ืองจากฝายธุรกิจประกันภัยจะเรียก
คาธรรมเนียมสูงเกินไปเพราะไมมีขอมูลหรือไมแนใจวา incidence of accident มีมากนอยเพียงใด
ขนาดความเสียหาย (social damage) เน้ือหาท่ีจะตองรับประกันครอบคลุมเร่ืองใด (coverage of
insurance) ซ่ึงแตกตางจากการประกันภัยรถยนต ประกันชีวิต ประกันอัคคีภัย ซ่ึงมีความชัดเจน

 พันธบัตรที่มีเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม (performance bond)
นาจะเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดงายกวา ดําเนินการโดยภาครัฐ และนําเงินทุนไปสรางองคความรูและ

จัดเก็บขอมูล รวมท้ังสรางเครือขายความรวมมือ (กับประชาคม) ในการดูแลอุบัติภัยจากโรงงาน
ปองปราม บันทึกขอมูลตางๆ และเปนธรรมกับฝายโรงงาน โดยมีลักษณะดังน้ี

- กําหนดเงื่อนไขใหโรงงานบางประเภท (ซ่ึงมีศักยภาพทําใหเกิดอุบัติภัยขนาดใหญหรือเกิด
ปญหาปนเปอนของสารเคมี) ถือพันธบัตรรัฐบาล ตามจํานวนท่ีจะกําหนด (ใหเหมาะสมกับสภาพ
ความเสี่ยง)  ท้ังน้ีโรงงานจะไดรับดอกเบ้ียตามขอตกลงตามกรอบเวลา

- รัฐบาลสามารถจะหักความเสียหายจากเงินตนและดอกเบ้ียของพันธบัตรได
- เงินท่ีไดจากการจําหนายพันธบัตร เขากองทุนสิ่งแวดลอม ซ่ึง earmarked สําหรับการ

จัดการปญหาสิ่งแวดลอมการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้า (อาจจะเปนสวนหน่ึงในกองทุน
สิ่งแวดลอม ซ่ึงเสนอใหมีกองทุนยอยในกองทุนใหญ)

- การเพิ่มมิติพื้นท่ี หมายถึง เงินกองทุนสวนหน่ึงใหจัดสรรเปนรายพื้นท่ี F = {F1, F2,
F3,F4) เพื่อสนับสนุนภาคี/เครือขาย  ตัวอยางเชน ภาคีท่ีรับผลกระทบและความเสี่ยงจากทอกาซ
พาดผาน เพื่อใหภาคีทําบทบาทเฝาระวังและเปนหูเปนตาแทนภาครัฐและประชาชนท่ัวไป  อีกนัย
หน่ึงเปนการสรางสถาบันความรูและจัดการสิ่งแวดลอมในระดับพื้นท่ี

- ภายใตแนวคิดและระบบจัดการเชนน้ี รัฐไดทําใหโรงงานตระหนักถึงความเสี่ยงภัยอยาง
เปนรูปธรรม มีเงินกองทุนสิ่งแวดลอมรูปแบบใหม และสรางเครือขาย/ระบบสถาบันจัดการความรู
และสิ่งแวดลอมระดับพื้นท่ี เปนการพัฒนาขาวสารขอมูลใหเทาเทียมกับฝายโรงงาน สนับสนุนใหมี
บันทึกและรายงานสิ่งแวดลอมโรงงานและปญหามลพิษ ระบบเชนน้ีตองการการบริหารท่ีคลองตัว
(flexible, adaptable management) ไมอิงราชการและงบประมาณซ่ึงลาชา ซ่ึงเปนมิติใหมท่ี
สังคมไทยยังขาด

- ขอเสนอเชนน้ี สอดคลองกับหลักการเพิ่มพลังใหกับหนวยงานและประชาชนในพื้นท่ี
หมายถึง ภาครัฐจะไมเขาไปดําเนินการเองแบบ “คุณพอรูดี” “ราชการรับผิดชอบทุกอยาง” ซ่ึงใน
อดีตท่ีผานมามีปญหาดอยประสิทธิภาพ ลาชาและไมตอบสนองตอปญหา ผลลัพธคือฝายผูเสียหาย
(ประชาชน) เปนผูจาย (victim pays) ซ่ึงไมสอดคลองกับหลักการผูสรางมลพิษตองจาย ขอเสนอ
เชนน้ีเปนการระวังกอนเกิดเหตุการณ และถาหากเกิดอุบัติการณ major / minor accidents ก็รูวามี
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เงินอยูท่ีใด? สามารถนําเงินน้ันมาจับจายดําเนินการอยางเรงดวนทันทวงที (ไมใชรอเงินแบบ
เรงดวนจากรัฐบาล)

- ภายในระบบน้ี การประเมินคาความเสี่ยงสามารถปรับเปลี่ยนได ตามหลัก Bayesian
adaptive probability กลาวคือ ถาหากพบวาโรงงาน A ปฏิบัติการไดดี ปลอดภัย และไมมีเหตุ
อันตรายตอเน่ืองกันหลายป ก็สามารถจะผอนปรนเงื่อนไขวงเงินถือพันธบัตรลงได ทํานองเดียวกับ
การท่ีบริษัทประกันภัยลดคาพรีเมียมประกัน ใหกับลูกคาท่ีดี ความเสี่ยงต่ํา เปนแรงจูงใจ

- ระบบน้ีอาจจะทําบทบาททางบวก โดยการใหรางวัลและการยกยองโรงงานท่ีประกอบการ
ดานสิ่งแวดลอมท่ีดี

การออกแบบและคํานวณวงเงินพันธบัตรที่มีเงื่อนไขสิ่งแวดลอม ผูเขียนไดพยายาม
รวบรวมขอมูลกองทุนท่ีมีอยู ท่ีจัดเก็บจากโรงงาน เชน คาธรรมเนียม คาภาคหลวงแรปโตรเลียม คา
ใบอนุญาต เปนตน พบขอสังเกตวา หน่ึง การจัดเก็บคาธรรมเนียมสวนใหญเปนลักษณะคา
ใบอนุญาต (license fee) เพื่อทราบวาโรงงานน้ันจดทะเบียนและขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
คาธรรมเนียมมิไดคํานึงถึงคาความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและมาตรการระวังความปลอดภัยตอดินนํ้า
ซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญและละเอียดออน สอง ขาดการบูรณาการ หมายถึง คาธรรมเนียมฯจัดเก็บภายใน
หนวยงาน บางสวนเขาคลังแผนดิน ควรจะปรับปรุงใหนํามารวมกัน หมายถึง การคิดถึง function
ใหมของภาครัฐในการดูแลสภาพสิ่งแวดลอมในลักษณะปองกันภัย  คือ ใหเขาเปนสวนหน่ึงของ
กองทุนสิ่งแวดลอม (ในบริบทใหม) สาม ทําใหระบบบริการกองทุนสิ่งแวดลอมมีความคลองตัว มี
รายไดเขามาเปนประจํา และมีรายจายสนับสนุนกิจกรรมเปนประจํา โดยไมตองรองบประมาณ
แผนดินประจําป ยืนบนขาตนเอง สี่ ใหมีระบบบริหารจัดการแบบใหม ท่ีมีท้ังสวนกลางและมิติพื้นท่ี
ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน และลดการบริหารแบบราชการ

ตัวอยางระบบกองทุนและกฎหมายเกี่ยวกับของเสียอันตรายในสหรัฐอเมริกา มีกฎหมาย
Resource Conservation and Recovery Act of 1988 (RCRA) เดิมมีช่ือวา Solid Waste Disposal
Act of 1965 (SWDA) เปนกฎหมายท่ีควบคุมการดําเนินงานทุกข้ันตอนท่ีเกี่ยวกับของเสียอันตราย
(Hazardous Waste: HW) ตั้งแตจุดกําเนิดจนถึงการกําจัดทําลาย ตามสํานวนท่ีเรียกกันในวงการ
จัดการของเสียอันตรายในทํานองวา เปนการควบคุมตั้งแตครรภมารดาถึงเชิงตะกอน (from the
cradle to grave) ซ่ึงหมายถึง การควบคุมท่ีเขมงวดนับตั้งแตเวลาท่ีมีการเกิดของเสียอันตรายข้ึน
จนถึงการนําไปสูการกําจัด กลาวคือ ผูกอใหเกิดของเสีย (generators, 42 USCA. § 6922) ผูขนสง
(transporters, 42 USCA § 6923) ผูรับจัดเก็บ จัดการ และกําจัด (owners and operators of HW
treatment, storage, and disposal facilities, 42 USCA § 6924) ตองตกอยูภายใตการควบคุม
บังคับท่ีเขมงวดลําดับระบบการแจงแสดงท่ีสามารถพิสูจนทราบความรับผิดชอบในวงจรตางๆ ของ
HW ท่ีเรียกวา Manifest System น่ันเอง RCRA เปนกฎหมายพื้นฐานของการบังคับใหตองมีการทํา
ประกันความรับผิดทางสิ่งแวดลอม ซ่ึงในสหรัฐอเมริกาเรียกวา “pollution liability insurance” และ
นิยมใชช่ือน้ีมากกวาคําวา “environmental liability insurance” โดยมาตรการน้ีเปนมาตรการสราง
หลักประกันความรับผิดชอบทางการเงิน (financial responsibility) รูปแบบหน่ึงท่ีกําหนดไวใน



7-49

มาตรา 42 U.S.C.A. § 6924 ซ่ึงใชบังคับกับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดของเสียอันตราย
(owners and operators of HW treatment, storage, and disposal facilities) โดยระบุให EPA อัน
เปนหนวยงานระดับกระทรวงท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการรักษาการณ (the Administrator) ใหเปนไป
ตามกฎหมาย RCRA น้ีตองออกมาตรฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังท่ีระบุไวในขอ (a) (6) คือ
มาตรฐานเกี่ยวกับการบํารุงรักษาสภาพของโรงงาน  คุณสมบัติผูประกอบกิจการจัดการของเสีย
อันตราย  การรักษากิจการใหสามารถดํารงอยูไดอยางตอเน่ือง  ตลอดจนมาตรฐานวาดวยความ
รับผิดชอบทางการเงิน (รวมท้ังความรับผิดชอบทางการเงินสําหรับการเขาแกไขปญหามลพิษ
แพรกระจายของทางราชการดวย)21

กลาวโดยสรุป การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อเทาทันปญหาการปนเปอนของสารเคมี
ในดินและนํ้า อาศัยการคนควาวิจัย การนําเคร่ืองมือเศรษฐศาสตรมาใช การออกแบบระบบสถาบัน
และองคกร (ท้ังระดับชาติและพื้นท่ี) การยกรางกฎหมายท่ีนํามาตรการคลังเพื่อสิ่งแวดลอมมาใช
และการจัดการความรู ท้ังน้ี คณะผูวิจัยเสนอแนะระบบสถาบันและการจัดการความรู “เทาทัน”ปญหา
การปนเปอนของสารเคมี โดยมีระบบจัดการท่ีประกอบดวยเคร่ืองมือและกลไก และหนวยงาน
(สถาบัน) ดังตอไปน้ี

 Instrument 1 [ยอวา I1]: กองทุนสิ่งแวดลอม (ในบริบทใหม) ซ่ึงจะมีรายไดเขาจาก
พันธบัตรท่ีมีเงื่อนไขสิ่งแวดลอม

 Instrument 2 [I2]: ระบบมัดจําในรูปแบบการถือพันธบัตรสิ่งแวดลอม หมายถึง การ
เพิ่มมาตรการปองกันและความปลอดภัยลวงหนาสําหรับโรงงานบางประเภท (ซ่ึงจะ
กําหนดนิยามภายหลัง)

 Agency 1 [A1] : หนวยงานระดับมหภาค ซ่ึงเกี่ยวของกับการกํากับดูแล การอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน

 Agency 2 [A2] : หนวยงานระดับพื้นท่ีซ่ึงรับมอบอํานาจจาก A1 ใหกํากับดูแลและ
รายงานผลดานสิ่งแวดลอมจากโรงงาน ซ่ึงไมจําเปนตองเปนสวนราชการ อาจจะรวม
บทบาทของภาคประชาคม สื่อทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และจังหวัดเปนตน

 Information at Macro Level [I1] การจัดเก็บขอมูลสนเทศของโรงงานและการเฝา
ระวังดานสิ่งแวดลอม การติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมในตางประเทศ เชน การ
ทํางานของหนวยงาน EPA การจัดเก็บคาธรรมเนียมและภาษีสิ่งแวดลอมใน
ตางประเทศ

2142USCA § 6924 (a) (6) “the maintenance of operation of such facilities and requiring such additional qualifications as to
ownership, continuity of operation, training for personnel, and financial responsibility (including financial liability for
corrective action) as may be necessary or desirable; …”
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 Information, area-based  [I2] การจัดเก็บและบันทึกขอมูลดานสิ่งแวดลอมโรงงานใน
ระดับพื้นท่ี โดยเฉพาะอยางย่ิงในพื้นท่ีเสี่ยง เชน พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม พื้นท่ีท่ีทอกาซ
พาดผาน ชายฝงทะเลท่ีมีการเดินเรือและขนถายนํ้ามัน เปนตน

 Technical Committee and Adaptive Risk Assessment [TC] ใหมี
คณะอนุกรรมการเทคนิคท่ีทําบทบาทประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมโรงงาน ซ่ึงจะ
เสนอแนะตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมในประเด็นตางๆ อาทิเชน เงื่อนไขการถือ
พันธบัตรของโรงงานแหงใดแหงหน่ึงควรจะเปนเทาใด? การผอนปรนเงื่อนไขสําหรับ
โรงงานท่ีดําเนินการดีมีความปลอดภัย การใหรางวัลธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอมของ
โรงงาน

7.4 วิเคราะหและเสนอแนะในดานกฎหมาย

7.4.1 สภาพปญหาดานกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป
ความมุงม่ันท่ีจะทําใหไทยเปนประเทศอุตสาหกรรม หากปราศจากนโยบายและการวางแผน

ท่ีถูกตอง ประเทศของเราอาจเปนไดเพียงแหลง “อุตสาหกรรมของโลกท่ีสาม” กลาวคือ เปนฐาน
การผลิตเพื่อสงออก  ผลิตภัณฑหรือสินคาโดยตองใชทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีคุณคาของประเทศ
จํานวนมหาศาล และเปนฐานการผลิตในอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอไมวาจะเปนดิน
นํ้า อากาศ อยางรุนแรง ในขณะท่ีกระบวนการทางกฎหมาย ไมวาจะเปนข้ันตอนในการออก
กฎหมายท่ีลาชาไมทันตอเหตุการณ ตัวบทกฎหมายท่ีลาสมัยเพราะขาดวิสัยทัศนและการมอง
ภาพรวมอยางเปนระบบ หรือแมกระท่ังเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมายขาดความรูความเขาใจตอ
บทบัญญัติท่ีตนรับผิดชอบดูแล ดังน้ัน เม่ือเคร่ืองมือในการกํากับควบคุมและปกปองคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมออนแอ จึงควรไดมีการศึกษาสถานการณของกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางละเอียดรอบดาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุง
แกไขใหกฎหมายมีผลใชบังคับไดจริง อยางมีประสิทธิภาพ กอนท่ีทุกอยางจะสายเกินกวาจะเยียวยา

สภาพปญหาทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย พบปญหาดังน้ี
1) มีกฎหมายเฉพาะหลายฉบับและกระจัดกระจายเกินไป
ปญหาน้ีเปนปญหาท่ีสําคัญอยางย่ิงสําหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของไทย เปนผลทํา

ใหขาดเอกภาพในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนวิวัฒนาการของพัฒนาการของ
กฎหมายสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในทุกประเทศเปนไปตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมในระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีท่ีเนนการขยายตัวและเติบโตทางเศรษฐกิจของระบบการผลิตโดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมและการเพิ่มข้ึนของประชากร จึงมีการตรากฎหมายออกเปนกฎหมายเฉพาะเร่ือง
และออกในวาระตางๆ กัน รวมถึงมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสวนใหญจะมีเจตนารมณเพื่อการ
ใช  การผลิต และการแสวงหาจากทรัพยากรธรรมชาติเปนสําคัญ มาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของคน
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ในสังคมท่ีจะนําไปสูการกอใหเกิดปญหามลพิษหรือการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมระมัดระวัง
หรืออาจกอใหเกิดปญหามลพิษท่ีมีผลกระทบในวงกวาง เปนตน  ดังน้ัน  ท่ีผานมาการตรากฎหมาย
จึงเปนการตอบสนองวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมในแตละดานและเฉพาะกรณี  จึงมิไดตรา
กฎหมายสิ่งแวดลอมเพื่อมาประมวลมองในภาพรวมอยางมีระบบและเอกภาพเช่ือมโยงและ
สอดคลองตองกัน

2) ปญหากฎหมายระดับรอง
กฎหมายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบันมีอยูหลายฉบับ และแตละฉบับ

มีสถานะเพื่อรองรับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงาน กอใหเกิดหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบเร่ืองเดียวกัน หรือเกี่ยวของหลายหนวยงานในการกําหนดรายละเอียด หรือบังคับการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติฉบับตางๆ จะมีการตรากฎหมายลําดับรอง ไดแก กฎกระทรวง  ระเบียบ
ประกาศ และคําสั่ง เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ันๆ เพื่อทําใหเกิดความรวดเร็ว
โดยไมจําเปนตองผานฝายนิติบัญญัติ ดวยเหตุดังกลาวขางตน จึงมีกฎหมายลําดับรองออกมาเปน
จํานวนมาก และบางสวนไมสามารถดําเนินการได เชน การตรากฎกระทรวงเพื่อกําหนดรายละเอียด
ในการบันทึกผลและรายงานการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย และระบบบําบัดนํ้าเสียตาม
มาตรา 80  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ปญหา
สําคัญท่ีตามมาก็คือ ผูบังคับใชกฎหมายและผู ท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมาย อาจไมทราบความ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายลําดับรอง แมวาจะไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวก็ตาม ซ่ึง
เปนการยากสําหรับผูท่ีไมไดติดตาม แมเจาหนาท่ีของรัฐเองก็อาจไมทราบและมิไดบังคับใชเปนไป
ตามกฎหมายเพราะขาดความรูความเขาใจท่ีมาและเจตนารมณของกฎหมาย และท่ีสําคัญกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของก็มีลักษณะตางกฎตางเกณฑและตางวิธีการ มีความเฉพาะและเบ็ดเสร็จในตนเอง
กอใหเกิดความสับสนในการบังคับใชเปนอยางย่ิง เชน จุดเก็บนํ้าเสียและวิธีการเก็บตัวอยางนํ้าเสีย
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติ
โรงงานพ.ศ. 2535 เปนตน

3) วิสัยทัศนของผูกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมยังขาดความชัดเจนและเปน
เอกภาพ

ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาใหม ยังอยูในกระบวนการท่ีจะตองปรับปรุงและมีทิศทางท่ี
ถูกตอง แตท่ีผานมากระบวนการพัฒนากฎหมายสิ่งแวดลอมของไทยยังขาดทิศทางและแนวทางใน
การปฏิรูปเพื่อใหไดระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสานระหวางกันไดดี
ขอเท็จจริงท่ีเปนอยูในปจจุบัน มักจะเปนการตรากฎหมายข้ึนในแตละเร่ืองโดยขาดการพิจารณา
เหตุผลและความจําเปนในการมีกฎหมายเร่ืองน้ันๆ อยางรอบครอบ เจตนารมณท่ีตรากฎหมาย
ข้ึนมามักเปนเพียงเพื่อรองรับสถานะและเสริมบทบาทของหนวยงานท่ีเสนอกฎหมาย กฎหมายท่ี
ตราข้ึนก็มิไดมุงประสงคจะกําหนดมาตรการท่ีมุงคุมครองสิ่งแวดลอม หากแตเปนมาตรการท่ีใหการ
คุมครองสิ่งแวดลอมไปตามสถานะและบทบาทของหนวยงานของผูยกรางกฎหมายแทนท่ีจะ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อหามาตรการท่ีเหมาะสมมาใชปองกันปญหาสิ่งแวดลอมของสวนรวมอยาง
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แทจริง วิสัยทัศนของผูกําหนดนโยบายท่ีมีความชัดเจนและเอกภาพจึงเปนสิ่งสําคัญมาก  นอกจากน้ี
ยังตองมีการเช่ือมโยงและสอดคลองกันท้ังระบบอยางไร พรอมท้ังคํานึงถึงมาตรการสากลท่ีประเทศ
ไทยไดเขาผูกพันและยอมรับแลวดวย

4) ความซํ้าซอนระหวางหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายแตละฉบับ
ตามท่ีกลาวมาขางตน กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบันมีมากฉบับ

และมีหนวยงานผูรับผิดชอบหลายหนวย ตามกฎหมายและลักษณะการบริหารราชการท่ีมีการบังคับ
การภายใตรัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือหนวยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม เปนผูรับผิดชอบหลัก
(line ministries) ซ่ึงเปนธรรมชาติอยูเองท่ีการบริหารจัดการจะตองข้ึนอยูกับการบังคับบัญชาหรือ
การสั่งการของผูบังคับบัญชาตามท่ีกฎหมายกําหนด การท่ีมีหนวยงานจํานวนมากรับผิดชอบดูแล
สิ่งแวดลอมภายใตกฎหมายท่ีใหอํานาจหนาท่ีฉบับตางๆ จึงเกิดปญหาตอแนวนโยบายและการ
บริหารจัดการในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแตกตางกัน เน่ืองจากหนวยงานท่ี
รับผิดชอบแตกตางกัน ดังน้ันการประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในอดีตท่ี
ผานมา จึงถือเปนปญหาสําคัญอยางย่ิงในการบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพได  แมในปจจุบันจะจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แลวก็ตาม ซ่ึงเปนนิมิตหมายท่ีดีท่ีจะมีหนวยงานหลักเปนผูรับผิดชอบ แตขณะเดียวกันก็ยังมี
หนวยงานอื่นท่ีมีภาระหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองสิ่งแวดลอมอีกหลายหนวยงาน
รวมท้ังการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกล โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็
มิไดอยูภายใตการดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ดังกลาว แตเปนหนวยงานท่ีอยูภายใต
การดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงจะตองมีการปฏิรูปใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
ตามหลักการในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

5) กฎหมายสิ่งแวดลอมสวนใหญจะมีมาตรการการแกไขมากกวามาตรการการ
ปองกันและมีมาตรการกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐเปนผูปฏิบัติหรือผูบังคับใชเปนหลัก

นอกจากพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  และ
กฎหมายอื่นบางฉบับท่ีตราข้ึนในภายหลัง กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของไทยยังเนนการ
ควบคุมและการปราบปรามเปนหลัก สงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอมาตรการท่ีคุมครอง
สิ่งแวดลอมตามท่ีมีบทบัญญัติไวในกฎหมายแตละฉบับ โดยมักจะกําหนดมาตรการทางอาญาและ
ทางปกครองเพื่อใหอํานาจหนาท่ีแกเจาหนาท่ีของรัฐในการบังคับใชกฎหมายโดยมาตรการ
ดังกลาว อาจเรียกไดวาเปนมาตรการสั่งการและควบคุม (command  and control ) เพื่อตอบโตผู
ละเมิดหรือฝาฝนกฎหมาย การใชมาตรการดังกลาวแมจะเปนมาตรการท่ีใชโดยท่ัวไปของประเทศ
ตางๆ ซ่ึงอาจจะไมเหมาะสมกับการปกปองและคุมครองสิ่งแวดลอม ควรมีมาตรการท่ียืดหยุนและ
หลากหลายท้ังมาตรการทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีชวยเสริมและสนับสนุน และท่ีสําคัญมิไดเปด
โอกาสใหภาคประชาชนหรือองคกรอื่นมีสวนรวมในการพิทักษและปกปองสิ่งแวดลอม จึงเปนสาเหตุ
ท่ีสําคัญ ทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว ประชาชนขาดความตระหนักและสํานึกใน
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การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท้ัง
ท่ีเปนหนาท่ีสําคัญประการหน่ึง

6) ความตระหนักและองคความรูของเจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมาย
ปญหาสิ่งแวดลอม และแนวคิดการคุมครองสิ่งแวดลอม พึ่งจะนํามาบัญญัติไวในกฎหมาย

สิ่งแวดลอมมาใชในชวงระยะเวลาไมเกิน 20  ป อาจกลาวไดวาเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการ
คุมครองสิ่งแวดลอมอาจเขาใจและยังไมตระหนักในแนวคิดและวิธีการคุมครองสิ่งแวดลอม สภาพ
ของเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมายก็เพียงแตบังคับใหเปนไปตามบทบัญญัติท่ีกฎหมายกําหนด
รวมท้ังยังขาดการพัฒนาองคความรูท้ังทางดานวิชาการสิ่งแวดลอม และกฎหมายสิ่งแวดลอม การ
บังคับใชกฎหมายยังมีปญหาทางดานเทคนิคเฉพาะดาน และขอกฎหมายท่ีจะปฏิบัติ ตลอดจน
กฎหมายหลายฉบับเปดโอกาสใหเจาพนักงานใชดุลพินิจท่ีไมไดกําหนดกรอบท่ีชัดเจน อาทิเชน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ท่ีกําหนดใหอํานาจเจาหนาท่ีใชดุลพินิจในการพิจารณาเพิกถอน
พักใช หรือปดโรงงานไดโดยไมมีกรอบวาลักษณะความผิดใด จะใชดุลพินิจสั่งการแบบใดกับ
ผูประกอบการโรงงาน

7) การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ท่ีผานมาจะเห็นไดวากิจการสาธารณะ ภาครัฐจะเปนผูดําเนินการหรือผูกระทําการฝายเดียว

โดยขาดการสนับสนุนจากประชาชน แผนงาน โครงการ และมาตรการของรัฐจึงมักไมคอยไดรับการ
ยอมรับ ในอดีตอาจจะมีความเหมาะสมเน่ืองจากจํานวนประชากรและลักษณะของสังคม ยังมีขนาด
เล็กรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติยังมีเปนจํานวนมาก แตปจจุบันสถานการณไดเปลี่ยนแปลงไป จากท่ี
ไมเคยแยงชิงทรัพยากรมาเปนการแยงชิงทรัพยากรเพื่อการดํารงชีพ ลักษณะของสังคมเดิมรัฐเปน
ผูใหประชาชนเปนผู รับ แตปจจุบันประชาชนเปนผู เสนอ รัฐตองเปนผูสนอง (rights-based
approach to development) ดังน้ัน กฎหมายท่ีจะบัญญัติข้ึนใหมจึงตองมีมิติเกี่ยวกับสิทธิของชุมชน
การมีสวนรวมของประชาชน และการตรวจสอบจากประชาสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงกิจกรรมหรือ
โครงการของรัฐท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ สุขอนามัย คุณภาพสิ่งแวดลอม หรือสวน
ไดเสียท่ีสําคัญของชุมชนและประชาชน โดยไมใชแตเพียงดําเนินการในเชิงรูปแบบเทาน้ัน แตตอง
ใหความสําคัญแกการมีสวนรวมในเชิงเน้ือหาอยางโปรงใสดวย

7.4.2 สภาพการณปจจุบันดานกฎหมาย สถาบัน และองคกร (Current Legal and
Institutional Status)

 สภาพการณทางกฎหมาย
ตามท่ีปรากฏเปนตัวหนังสือ (Law by the Book) กฎหมายท่ีเกี่ยวของในปจจุบันน้ี ไม

ปรากฏวามีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติฉบับใดท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับมลพิษท่ีเปนสาเหตุของ
การปนเปอนในดินและนําใตดิน และไมมีพระราชบัญญัติฉบับใดท่ีนิยามความหมายของคําวา “ของ
เสียอันตราย” หรือ “ของเสียอุตสาหกรรม” เอาไว อยางไรก็ตามมี กฎหมายสามฉบับท่ีเกี่ยวของกับ
การควบคุมกิจการท่ีเปนตนเหตุหลักของการปนเปอนในดินและนําใตดิน ดังน้ี
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1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
- มาตรการเชิงปองกันและควบคุม (Preventive and Control Measures)
พระราชบัญญัติโรงงาน ฯ ควบคุมการดําเนินกิจกรรมท่ีอาจกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย

การใหอํานาจรัฐมนตรีแบงจําพวกโรงงานอุตสาหกรรมออกเปนสามจําพวกโดยคํานึงถึงความจําเปน
ในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรองรําคาญและความเสียหาย และการปองกันอันตรายตาม
ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะมีตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม ซ่ึงตามหลักการดังกลาว
โรงงานจําพวกท่ี 3 และโรงงานท่ีถูกรัฐมนตรีประกาศควบคุมตามมาตรา 32 คือกลุมท่ีตองมีการ
ควบคุมดูแลอยางเขมงวดเสียกอนท่ีจะเร่ิมประกอบกิจการไดดวยการกําหนดไวในมาตรา 12 ใหตอง
มีใบอนุญาตประกอบกิจการ และจะกําหนดเงื่อนไขท่ีตองปฏิบัติเปนพิเศษตางหากจากมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษไวในใบอนุญาตประกอบกิจการ (ซ่ึงรวมถึงเงื่อนไขท่ีตองระบุอันเปนผลมาจากการ
จัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม) และการตออายุใบอนุญาต

นอกจากน้ัน ยังมีการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษดานตางๆ ท้ังในเร่ืองอากาศเสีย นํ้า
เสีย และของเสียจากโรงงานจําพวกตางๆ เอาไวตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 (5)

ตัวอยางของกฎหมายลําดับรองในรูปประกาศกระทรวงเกี่ยวกับกากของเสียซ่ึงไมใชของเสีย
อันตราย หรือเปนสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนของเสียจากกระบวนการผลิตไดแกประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2541) ซ่ึงกําหนดใหผูประกอบกิจการโรงงานสามารถทําการ
ทําลายฤทธิ์ กําจัด ท้ิง หรือฝงกากดังกลาวไดเองโดยวิธีการท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือสามารถใชบริการของผูอื่นท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สวนตัวอยางของกฎหมายลําดับรองเกี่ยวกับกากของเสียซ่ึงเปนของเสียอันตราย ตามท่ีระบุ
ในหมวด 1 ถึง 4 ของภาคผนวก 1 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2540) ซ่ึงออก
ตามความในขอ 13 แหงกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) โดยประกาศฉบับน้ีกําหนดหลักเกณฑ
วาของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมมีลักษณะอยางไรบาง ซ่ึงผูประกอบกิจการโรงงานสามารถทํา
การทําลายฤทธิ์ กําจัด ท้ิง หรือฝงกากดังกลาวไดเองโดยวิธีการท่ีถูกระบุไวในภาคผนวก 2 ของ
ประกาศน้ี หรือวิธีการอื่นๆ โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู
ท่ีไดรับมอบหมาย นอกจากน้ัน ผูประกอบกิจการโรงงานยังสามารถใชบริการของผูอื่นท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลวเพื่อกําจัดกากน้ันๆ ไดดวย

สวนการขนสงกากของเสียอันตรายตองกระทําโดยผูขนสงท่ีไดข้ึนทะเบียนแลวและไดรับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมการขนสงทางบก โดยผูขนสงกากของเสียตองขนสง
กากของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดไปยังผูใหบริการบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายเพื่อการ
จัดการตอไป

การปองกันภัยจากมลพิษอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงานเปนไปในลักษณะ
ควบคุมความเสี่ยงดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษในแตละดานไวในกฎหมาย โดย
คาดหมายตามหลักวิชาวาหากมีการปฏิบัติตามมาตรฐานแลว ภัยยอมไมเกิดข้ึน ปญหาของประเทศ
ไทยไมไดอยูท่ีการกําหนดมาตรฐานไมสอดคลองกับหลักวิชา มากเทากับการไมสามารถตรวจตรา
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สอดสองและควบคุมบังคับใหผูอยูภายใตกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวเสียมากกวา ซ่ึง
จะกลาวถึงประเด็นน้ีตอไปในสวนของสภาพการณท่ีเกิดข้ึนตามความเปนจริง

- มาตรการแกไขปญหา
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน กรมโรงงานไมมีอํานาจหนาท่ีในการแกไขปญหาความเสียหาย

จากการปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน ไมวาในทางตรงหรือทางออม ดังน้ัน นอกจากการปองกัน
ปญหาดวยการควบคุมใหการประกอบกิจการอุตสาหกรรมท้ังหลายเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว
อยางแทจริงแลว สิ่งท่ีกฎหมายวาดวยโรงงานจะสามารถมีบทบาทในการแกไขปญหาไดอยูบาง
เปนไปไดเพียงผานการสรางบรรทัดฐานทางกฎหมายใหเกิดข้ึนในสังคมวาโรงงานท่ีประพฤติดียอม
ไมถูกลงโทษ  (ซ่ึงสมควรพัฒนาตอไปใหมีระบบการใหรางวัลแกผูทําดีดวย)  และท่ีสําคัญคือโรงงาน
ท่ีละเมิดกฎหมายและสรางความเสียหาย ถึงแมจะเปนธุรกิจอุตสาหกรรมรายใหญเพียงใดก็ตาม
จะตองถูกลงโทษตามท่ีกฎหมายระบุไว ซ่ึงแมบทบาทน้ีจะเปนบทบาทโดยออม แตกอใหเกิดผลเปน
การปองปราม (deterrent) มิใหผูประกอบการในวงกวาง มิใหเพียงแตมุงแสวงหากําไรโดยดูหม่ิน
กฎหมายควบคุมมลพิษวาเปนเพียงตัวหนังสือท่ีไรผล

มาตรการลงโทษตามกฎหมายวาดวยโรงงานท่ีสมควรนํามากลาวไวในท่ีน้ีโดยสรุปไดแก
- การไมออกใบอนุญาตใหแกผู ย่ืนคําขอประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 1 เม่ือ

เจาหนาท่ีไดพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 และโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพยสินท่ีอยูในโรงงานหรือท่ีอยูใกลเคียง

- การตรวจสอบและสั่งใหโรงงานท่ีขอตออายุใบอนุญาตแกไขใหโรงงานมีลักษณะ
ถูกตองตามมาตรา 8 และการไมตออายุใบอนุญาตใหหากไมแกไขตามกําหนด  (มาตรา 15)

- การสั่งใหระงับ แกไขหรือปรับปรุงการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมายภายในเวลาท่ีกําหนด
(มาตรา 37 วรรคแรก)

- การผูกมัดประทับตราเคร่ืองจักรมิใหทํางานได เม่ือมีการฝาฝนกฎหมาย หรือการ
ประกอบกิจการโรงงานมีสภาพท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดรอนแกบุคคล
หรือทรัพยสินท่ีอยูในโรงงานหรือท่ีอยูใกลเคียง (มาตรา 37 วรรคสอง)

- การสั่งใหหยุดประกอบกิจการบางสวนหรือท้ังหมดเปนการช่ัวคราว เพื่อใหแกไข
ปรับปรุงสิ่งท่ีผิดเสียภายในเวลาท่ีกําหนด ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการโรงงานจงใจไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของเจาหนาท่ีตามมาตรา 37 โดยไมมีเหตุอันควร หรือในกรณีท่ีจะเกิดอันตราย ความเสียหาย
หรือความเดือดรอนอยางรายแรงแกบุคคลหรือทรัพยสินท่ีอยูในโรงงานหรือท่ีอยูใกลเคียง (มาตรา
39)

- การสั่งปดกิจการ ในกรณีท่ียังมีการฝาฝนคําสั่งใหแกไขสิ่งผิดและสั่งใหหยุดประกอบ
กิจการช่ัวคราว (มาตรา 39 วรรคทาย)
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2) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
- มาตรการเชิงปองกันและควบคุม (Preventive and Control Measures)

มาตรา 79 “ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายใดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของของเสีย
อันตรายท่ีเกิดจากการผลิต  การใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การสาธารณสุขและกิจการอยางอื่นใหอยูในความควบคุม  ในการน้ี ใหกําหนด
หลักเกณฑ มาตรการและวิธีการเพื่อการควบคุมการเก็บ การรวบรวม การรักษาความปลอดภัย การ
ขนสงเคลื่อนยาย การนําเขามาในราชอาณาจักร การสงออกไปนอกราชอาณาจักร การจัดการบําบัด
และกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและถูกตองตามหลักวิชาท่ีเกี่ยวของ ”

มาตรา 82 “เพื่อการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี ใหเจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษมีอํานาจดังตอไปน้ี

(1)...
(2) ออกคําสั่งเปนหนังสือให ... จัดการแกไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือซอมแซมระบบ

บําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณเคร่ืองมือตางๆ เพื่อ
ควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียหรือมลพิษอื่น แตถาแหลงกําเนิดมลพิษน้ันเปนโรงงาน
อุตสาหกรรม  ใหแจงใหเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ตอไป หากเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ของตน ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจดําเนินการตามที่กําหนดไวนพระราชบัญญัติ
น้ีได

(3)... ”
มาตรา 83 “ในกรณีท่ีเห็นสมควรเพื่อประโยชนในการประสานการปฏิบัติราชการ

ระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เจาพนักงานควบคุมมลพิษอาจดําเนินการดังตอไปน้ี
(1) เสนอแนะการสั่งปดหรือพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือการสั่งใหหยุดใชหรือทํา

ประโยชนดวยประการใด ๆ เกี่ยวกับแหลกําเนิดมลพิษ...ท่ีจงใจไมทําการบําบัดอากาศเสีย นํ้าเสีย
หรือของเสียอยางอื่นและลักลอบปลอยท้ิงอากาศเสีย นํ้าเสียหรือของเสียท่ียังไมไดทําการบําบัดออก
สูสิ่งแวดลอมภายนอกเขตท่ีตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ ตอเจาพนักงานผู มีอํานาจควบคุมดูแล
แหลงกําเนิดมลพิษน้ันตามกฎหมาย

(2)... ”
- มาตรการแกไขปญหา

มาตรา 96 “แหลงกําเนิดมลพิษใดกอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดของการร่ัวไหลหรือ
แพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแกชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย หรือ
เปนเหตุใหทรัพยสินของผูอื่นหรือของรัฐเสียหายดวยประการใดๆ เจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษน้ัน มีหนาท่ีตองรับผิดชอบใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายเพื่อการน้ัน ไมวา
การร่ัวไหลหรือแพรกระจายของมลพิษน้ันจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของ
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เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือไมก็ตาม เวนแตในกรณีท่ีพิสูจนไดวามลพิษเชนวา
น้ันเกิดจาก  ...”

มาตรา 97 “ผูใดกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยกฎหมาย
อันเปนการทําลายหรือทําใหสูญหายหรือเสียหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเปนของรัฐ
หรือเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มีหนาท่ีตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกรัฐตามมูลคา
ท้ังหมดของทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไป น้ัน”

 สภาพการณตามความเปนจริง (Actual Status of Laws in Operation)
ไมปรากฏชัดวากรมโรงงาน มีระเบียบและแนวปฏิบัติในการใชบังคับกฎหมายวาตอง

จัดลําดับความสําคัญและในการตรวจตราสอดสองโรงงานแตละจําพวก ประเภท ชนิด หรือตาม
ประวตัิความประพฤติในอดีตอยางไรบาง นอกจากน้ี ยังไมปรากฏอีกวา เม่ือตรวจพบวามีการละเมิด
มาตรฐานแลว เจาหนาท่ีกรมโรงงานมีหลักในการปฏิบัติหนาท่ีอยางไรท่ีจะสามารถแยกแยะไดวา
การละเมิดมาตรฐานรายใดเกิดจากความไมใสใจในการรักษามาตรฐาน รายใดเกิดจากความ
ผิดพลาดท่ีเหนือความคาดหมาย รายใดท่ีละเมิดซํ้าซาก รายใดท่ีผูประกอบการมีประวัติดีมาตลอด
เพื่อท่ีจักสามารถแยะแยกไดวาการละเมิดกฎหมายกรณีใดสมควรไดรับมาตรการบังคับใชกฎหมาย
จากทางราชการในระดับท่ีรุนแรงมากนอยเพียงใด

 สภาพการณปจจุบันดานกฎหมายเชิงสถาบันและองคกร
1) อํานาจหนาที่ของกรมโรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยหลักการตามท่ีปรากฏในกฎหมายท่ีเกี่ยวของท้ังหลาย กรมโรงงานอุตสาหกรรมคือ

หนวยงานหลักในการควบคุมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในแทบทุกๆ ดาน รวมท้ังการควบคุม
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม หากมองในแงพัฒนาการของบทบาทและอํานาจหนาท่ีของกรม
โรงงานตามประวัติศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยท่ีเร่ิมจากการพึ่งพิงสินคานําเขา  สู
การสงเสริมอุตสาหกรรมใหสามารถผลิตสินคาไดเองเพื่อทดแทนการนําเขามาถึงสนับสนุน
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อสงเสริมการสงออกเร่ือยมาจนถึงปจจุบันท่ียังอยูในข้ันท่ีการพัฒนาประเทศ
ยังคงพึ่งพาการสงเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมและการลงทุนจากตางประเทศ จึงยากท่ีจะ
ปฏิเสธวาจากพัฒนาการในภาพรวมของประเทศดังกลาว บทบาทของกรมโรงงานโดยหลักคือการ
ดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมใหเปนไปไดและเติบโตอยางตอเน่ืองเพื่ออัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจตามแนวคิดเดิม  โดยท่ีในภาพรวมแลว ประเทศไทยยังไมไดเขาสูกระบวนตามแนวคิด
การพัฒนาอยางย่ังยืน

หากโรงงานอุตสาหกรรมไมปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษดานตางๆ ท่ีพระราชบัญญัติ
โรงงาน ฯ ระบุไว หรือไมทําตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการ เจาหนาท่ีกรมโรงงานมีอํานาจ
ตามมาตรา 37 และมาตรา 39 ท่ีจะสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงาน โดยอํานาจหนาท่ีของกรมโรงงาน
ในการเขาบังคับควบคุมข้ันเด็ดขาดตามาตรา 57 และ 59 คือการลงโทษกลาวคือ ตามมาตรา 57
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ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงสั่งตามมาตรา 37  วรรค 1 ตองระวางโทษไมเกิน
หน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหปรับอีกวันละไมเกิน 5,000 บาท
ตลอดเวลาท่ียังฝาฝนหรือยังไมปฏิบัติตามใหถูกตองและมาตรา 58 ผูใดกระทําการอยางใดอยาง
หน่ึง  เพื่อใหเคร่ืองจักรท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดผูกมัดประทับตราไวตามมาตรา 37 วรรค 2 กลับ
ทํางานไดอีก  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงปหรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ

2) อํานาจหนาที่ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ตลอกเวลาท่ีผานมา ในระดับปฏิบัติการณ ความสัมพันธในการประสานงานระหวางสอง
หนวยงานดูเหมือนเปนไปดวยดี แตความเกี่ยวพันระหวางกรมโรงงานและกรมควบคุมมลพิษใน
ระดับนโยบายเทาท่ีเปนอยูตามกฎหมายปจจุบัน เกิดความลักหลั่นมาก เพราะความเช่ียวชาญใน
การตรวจตราควบคุมมลพิษอยูท่ีกรมซ่ึงไมมีอํานาจตรงในการบังคับใชมาตรฐาน ในขณะท่ีกรม
โรงงานมีความเช่ียวชาญทางเทคนิคอุตสาหกรรมและมีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ
โรงงานท่ีตนสงเสริมและควบคุมอยูอยางดีกวาหนวยงานอื่น แตผูคนท่ีเกี่ยวของสวนใหญอาจเห็นวา
กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมโรงงานไมนิยมการใชไมแข็งในการควบคุมมลพิษจากโรงงาน  แมใน
รายท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมอยางมากก็ตาม

7.4.3 อุปสรรคและปญหาดานอื่นที่กระทบตอประสิทธิภาพของมาตรการทางกฎหมาย
1) อุปสรรคทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ขาดความรู  ชาวบาน ขาราชการทองถิ่น เจาหนาท่ีกรมโรงงาน สภาพแหงการเกรงกลัว

อิทธิพลและอํานาจมืด ท่ีวาเปนสภาพแหงการเกรงกลัวอํานาจมือน้ัน  อาจเปนไดท้ังท่ีมีสถานการณ
สอชัดวามีอํานาจมืดเขามาครอบงําชุมชนน้ันจริง  หรืออาจเปนเพราะสังคมในชุมชนน้ันขาดความ
โปรงใส  จนทําใหเกิดการแอบอางหรือระแวงไปกอนวาจะมีอํานาจมืดเขามาแทรกแซง การเมือง
ระดับชาติท่ีไมเกื้อหนุนตอการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในทุกระดับ

2) อุปสรรคทางเทคนิควิทยาศาสตรและเทคนิคทางกฎหมาย
ขาดกลไกทางเทคนิคท่ีจําเปนในการพิสูจนทราบสาเหตุของการปนเปอน ขาดกลไก

ชวยเหลือในการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมท่ีท้ังซับซอนและแพง

7.4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงที่เปนรูปธรรมในแตละระดับ
โดยสรุป มีปญหาอยูสามระดับดวยกันคือ ก. ปญหาความไมเปนระบบของกฎหมายควบคุม

มลพิษ ข.  ปญหาจากการไมสามารถใชกฎหมายเทาท่ีมีอยูใหสัมฤทธิ์ผล ค. ปญหาจากการท่ี
บทบัญญัติกฎหมายบางสวนไมรัดกุม ดังน้ัน  จึงขอเสนอทางออก ดังน้ี
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1. มาตรการที่ดําเนินการไดทันที  (หากมีเจตจํานง) โดยไมตองแกกฎหมาย
(มาตรการระยะสั้น - กลาง) มีขอเสนอแนะดังน้ี

1.1  การบังคับใชกฎหมาย
(1) ไลเรียงลําดับความรับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมายใหเกิดความชัดเจนเพื่อกู

สรางบรรทัดฐานของสังคมทางดานคุณธรรมและกฎหมายเพื่อใหกฎหมายเปนกฎหมายอยางแทจริง
ดวยการยอนกลับไปยกเลิกเพิกถอนการใชอํานาจ อนุญาต อนุมัติท่ีผิดเจตนารมณและขอบอํานาจ
ตามกฎหมาย ตลอดจนดําเนินมาตรการทางกฎหมายในรูปแบบตางๆ รวมท้ังการสอบวินัย
ขาราชการและดําเนินคดีแกผูฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการรายงานการศึกษาผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม

(2) กําจัดสภาพท่ีเอื้อตอการปฏิบัติราชการอยางไมบูรณาการและขาดการตรวจสอบ
เพื่อหยุดการไมบังคับใชกฎหมาย  หรือบังคับใชอยางผิด ๆ ดังน้ี

(2. ก) กําหนดหลักการและหลักเกณฑ (คูมือบังคับใชกฎหมาย) ในการใชอํานาจบังคับ
ใชกฎหมายใหละเอียดและชัดเจนมากพอท่ีจะสามารถสรางความม่ันใจใหแกเจาหนาท่ีผูสุจริตและ
ซ่ือตรงมีความม่ันใจในการใชอํานาจตามกฎหมายและท่ีจะสามารถนํามาใชเปนกรอบในการ
ตรวจสอบเจาหนาท่ีท่ีทุจริตดวยการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือดวยการใชอํานาจเกินขอบเขตไดใน
ขณะเดียวกัน  เชนการกําหนดหลักเกณฑในการใชอํานาจสั่งการตาม พระราชบัญญัติโรงงาน
มาตรา 15, 37, 39 ไวใหชัดเจนเสียวาตองพิจารณาจากพยานหลักฐาน  พฤติการณ และขอเท็จจริง
ใดประกอบบาง พรอมท้ัง ขยายความตามหลักการแหงกฎหมายวาการละเมิดโดยจงใจมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษหมายถึงอะไร และมีสิ่งบงช้ีอันใดบาง ซ่ึงหนวยงานท่ีมีประสบการณในการใช
กฎหมายโรงงานมาหลายสิบป ยอมตองมีองคความรูขององคกรท่ีสั่งสมมาจนนาท่ีจะสามารถ
กําหนดสิ่งเหลาน้ีออกมาเปนบรรทัดฐานไดอยางดี  หากมีความคิดริเร่ิม ประกอบกับการสนับสนุน
สงเสริมจากระดับนโยบายและการเมือง

(2.ข) สรางความโปรงใสตอสายตาชาวบาน  โดยตองทําความโปรงใสในการใชอํานาน
รัฐใหเกิดข้ึนจริง  ดวยการเรงพัฒนากรอบและคูมือในการปฏิบัติหนาท่ีของผูบังคับใชกฎหมาย
สิ่งแวดลอม  เพื่อประโยชนสองทางคือ (1) เพื่อแปลกฎหมายออกมาใหเจาหนาท่ีเองรูและเขาใจ
อยางชัดเจนวาตนตองทําอะไร อยางไร เม่ือไร (2) เพื่อใหชาวบานรูวาใครมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะตอง
รับผิดชอบอยางไรบาง ซ่ึงความโปรงใสในท่ีน้ีหมายถึงการทําใหระเบียบและคูมือการใชอํานาจตาม
กฎหมายเปนเอกสารท่ีเขาถึงและอานเขาใจไดงายสําหรับผูไมมีความรูทางกฎหมาย

(2.ค) สรางกลไกในการมีสวนรวมท่ีจะรับรูและตรวจสอบการใชอํานาจ  โดยใชระเบียบ
ในการบริหารราชการแผนดินกําหนดใหหนวยราชการท่ีมีอํานาจออกใบอนุญาต เชนกรมโรงงาน
กรมทรัพยากรธรณี ตองเปดกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตดําเนินกิจการใหทุกภาคสวนไดมี
สวนรวมรับรู (ไมกระทบบทบาทอํานาจองคกรนัก เพราะไมถึงกับมีสวนรวมในการตัดสินใจ) โดยให
ชาวบานในทองงถิ่นและหนวยงานราชการ เชนสาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ ท่ีเกี่ยวของกับ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการอนุญาตใหประกอบกิจการมีสวนรวมในการพิจารณาอนุญาตเสีย
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ตั้งแตตน  และควรกําหนดใหหนวยงานเจาภาพสําเนาเอกสารรายงานเกี่ยวกับการรองเรียนและการ
ปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายใหแกหนวยราชการเหลาน้ีไดรับทราบไปพรอม ๆ กันดวย (ไม
หมายความวาใหหนวยงานเจาภาพไปบังคับใหเอกชนตองแจงหนวยงานอื่นดวย  เพราะยอมขัดกับ
หลัก one-stop service)

ขอเสนอเชนน้ีเปนสิ่งท่ีจําเปนตราบเทาท่ีประเทศไทยยังไมสามารถไปถึงจุดของการ
จัดระบบราชการท่ีใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมอยางแทจริง  เพื่อเปนการเร่ิมสรางวัฒนธรรมในการ
ดําเนินงานโดยการรับรูรวมกันเสียแตตน  อันจะทําใหเม่ือเกิดปญหามลพิษแพรกระจาย  ซ่ึงทําให
หนวยราชการท้ังหลายตองเขามาเกี่ยวของในการตรวจสอบและเยียวยามีขอมูลเกี่ยวกับปญหาท่ี
เกิดข้ึนอยางเทาเทียมกันและชวยถวงดุลกัน  อันนาจะเปนสิ่งท่ีจําเปนและสอดคลองกับสภาพ
สังคมไทย ท่ีชาวบานยังไมมีความพรอมในการตรวจสอบหนวยราชการเพราะเขาไมถึงและมีความ
เหลื่อมล้ําในขอมูล (information asymmetry)

(3) ออกระเบียบหรือคําสั่งทางราชการกําชับและยํ้าใหหนวยงานอนุญาตทําหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีมีอยูแลวในการบังคับใหมีการปฏิบัติตามเงื่อนในท่ีกําหนดจากกระบวนการรายงาน
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และท่ีไดผนวกไวเปนเงื่อนไขในใบอนุญาตอยูแลว

(4) การพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายลําดับรอง (กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง) ใหมี
กฎหมายลําดับรองท่ีระบุชัดถึงหลักเกณฑในการบังคับใชกฎหมายใหสอดคลองกับเจตนารมณของ
กฎหมายในแตละเร่ือง โดยแยกแยะใหชัดเจนวากรณีใดเปนการบังคับใชกฎหมายแบบมีดุลพินิจ
หรือไม  และในกรณีท่ีมีการเปดใหใชดุลพินิจ  ควรระบุชัดวาตองยึดหลักการอยางไรบาง

(5) ยุติการดําเนินการเชิงกฎหมายและสถาบันไปในทิศทางท่ีไมนาจะถูกตอง เชนการ
ปลอยใหหนวยราชการท่ีมีบทบาทขัดแยงในตัวเอง  พัฒนาและขยายขอบเขตบทบาทในการควบคุม
มลพิษตอไป  ในขณะท่ีหนวยงานดานสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ตางพัฒนาบทบาทของตนเองไปดวย  โดย
ควรเร่ิมเตรียมความพรอมใหหนวยงานในกระทรวงท่ีเกี่ยวของตาง ๆ หันมาทําความเขาใจวา
สวนรวมจะไดรับประโยชนอยางไรบางหากมีการปฏิรูปกฎหมายควบคุมมลพิษท้ังหมดใหอยูภายใต
หลักการและระบบเดียวกัน  ดังท่ีประเทศท่ีผานการพัฒนาอุตสาหกรรมมาแลวหลายประเทศกระทํา
กัน และโดยสอดคลองกับหลักการและกระแสการพัฒนาอยางย่ังยืน

(6)  ทบทวนแนวทางการปฏิบัติราชการท่ีมักกระทํากันในรูปแบบคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริง วากอใหเกิดจุดออนในการบังคับใชกฎหมายและสรางความเทอะทะ (red tape)
หรือไม  ท้ังน้ี เน่ืองจากในหลายกรณีท่ีขอบเขตของความรับผิดชอบตามสายงานน้ันชัดเจนอยูแลว
ตามกฎหมาย แตเม่ือเกิดปญหาการรองเรียนจากชาวบานและหลายกรณีดูเหมือนมีการลูบหนาปะ
จมูก  มักมีการเพิ่มข้ันตอนและกลไกในการทํางานข้ึนมาเฉพาะหนาในรูปคณะกรรมการ จนหลง
ประเด็นและทําใหท่ีมาท่ีไปของเร่ืองและประเด็นของปญหาคลาดเคลื่อน  ดังจากกรณีศึกษาขางตน
เห็นไดชัดอยูแลววาความรับผิดชอบตามกฎหมายของบางหนวยงานในสวนการรายงานผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมเปนอยางไร  การมีคณะกรรมการข้ึนมาจึงอาจมีผลเปนการกระจาย (diffuse)
บทบาทความรับผิดชอบใหเจือจางลงไป โดยแตกประเด็นของเร่ืองท่ีเปนปญหาออกไปมากจนอาจ
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ลืมประเด็นหลักท่ีเปนจุดตั้งตนของปญหา  ท้ังน้ี  จะเห็นไดวาในบานเมืองเรา  เม่ือเกิดปญหาท่ี
รายแรงและเปนท่ีสนใจของประชาสังคม  ผูรับผิดชอบมักใชการตั้งคณะกรรมการพิเศษข้ึนมาเปน
คําตอบตอสังคมวา “ขณะน้ีไดดําเนินการแกไขปญหาแลว โดยมีคณะกรรมการข้ึนมาดูแลเร่ืองน้ีเปน
พิเศษโดยเฉพาะ  จึงขอใหรอผลจากการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการอยางรอบครอบเสียกอน”
จนในท่ีสุด  เวลาก็ลวงเลยไปและประเด็นก็หลุดลอยไป

1.2  การดําเนินคดีเพื่อเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกสวนรวม
(1) เรงรัดติดตามความคืบหนาในการแกไขปญหาทางเทคนิคกฎหมายเกี่ยวกับการฟอง

คดีทางแพงดานสิ่งแวดลอมท่ีกําลังดําเนินการอยูในรูปแบบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ในเร่ือง
เกี่ยวกับการกําหนดบทบาทหนาท่ีของหนวยราชการวาใครควรมีบทบาทอยางไรบาง จากปญหา
การปนเปอนจากแหลงกําหนดมลพิษชนิดตางๆ ท้ังโรงงาน เหมืองแร กิจการปศุสัตวและการเกษตร
เพื่อใหรัฐสามารถเรียกรองคาเสียหายท่ีเกิดแกทรัพยากรธรรมชาติและคาใชจายในการขจัดมลพิษ
คืนมาจากแหลงกําเนิดมลพิษท่ีเปนตนเหตุไดจริงตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม มาตรา 96 และ 97 ได โดยตองกําหนดใหชัดท้ังในแงมุมการเปนตัวความ  การ
ประสานงานดานการตรวจพิสูจนและรวบรวมพยานหลักฐาน และการกําหนดหนวยหลักในการ
ประสานงานกับอัยการผูฟองคดี

กลาวคือ หากแหลงกําเนิดมลพิษเปนโรงงานหรือเหมืองแร เม่ือมีการปนเปอน กรม
ควบคุมมลพิษไดรับการรองเรียน ออกตรวจสอบทรัพยากรหรือท่ีดินท่ีถูกปนเปอน การจะทราบวา
ตนเหตุมาจากท่ีใด ตองสามารถเขาถึงขอมูลและสถานท่ีท่ีอาจเปนตนเหตุไดอยางทันทวงที และตอง
สามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําได ดังน้ัน การ
ดําเนินการในสวนน้ีจะเปนไปไดมากนอยแคไหน ยอมข้ึนอยูกับปจจัยท่ีเสนอแนะไวในขอ 1.1 (2. ค)

(2) สรางเสริมความพรอมใหหนวยราชการท่ีมีหนาท่ีในการขจัดมลพิษใหมีศักยภาพใน
การแสวงหา เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและการพิสูจนในคดีแพงทางสิ่งแวดลอม ตลอดจน
เสริมสรางความพรอมในการสํารวจและจัดทําบัญชีลําดับความสําคัญและเรงดวนในการขจัดสถานท่ี
ปนเปอนโดยแยกออกใหไดในเบ้ืองตนเสียกอนวาเปนแหลงปนเปอนท่ีอาจหาผูรับผิดชอบไดหรือไม
แลวกําหนดหลักการท่ีจะใชเปนตัวกําหนดวาสถานท่ีปนเปอนแบบใดท่ีเรงดวนกวากัน โดยควรคํานึง
หลักสําคัญวาการใชงบประมาณขจัดมลพิษสวนใหญตองอยูในขายท่ีจะสามารถหาผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายได

ในกรณีท่ีตนกําเนิดมลพิษเปนกิจการของรัฐสรางความเสียหายแกทรัพยากรของ
สวนรวม ตองมีหลักเกณฑท่ีแยกระหวางแหลงกําเนิดมลพิษท่ีเปนหนวยงานราชการโดยแท กับ
แหลงกําเนิดมลพิษท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการทางธุรกิจท่ีรัฐเปนผูถือหุน ซ่ึงตามเหตุผลแลว
หนวยงานราชการโดยแทเทาน้ัน ท่ีรัฐไมควรฟองเพื่อเรียกคาเสียหายทางแพงเพราะเงินท่ีใชจายใน
การฟองและเงินท่ีไดลวนเปนเงินงบประมาณท่ีวนเวียนอยูในคลังเดียวกันโดยไมมีเร่ืองทางธุรกิจมา
เกี่ยวของ แตอาจตองหาหลักในการพิจารณาลงโทษทางราชการแกหนวยงานราชการท่ีกอมลพิษ
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และตองพิจารณาดวยวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีขาราชการรายใดท่ีตองรับผิดในทางละเมิดเปนการ
สวนตัวหรือไม

อยางไรก็ตาม เร่ืองใหญท่ีเปนปญหาสําหรับไทยตอนน้ีคือการไมสามารถเรียกหาความ
รับผิดชอบจากแหลงกําเนิดมลพิษเอกชนท่ีรัฐเขาขจัดมลพิษและเยียวยาทรัพยากรดวยเงินภาษีของ
สวนรวม  จึงควรเรงสรางความพรอมในการดําเนินคดีแพงเพื่อประโยชนตอสวนรวม  เพื่อสราง
บรรทัดฐานทางกฎหมาย  พรอมท้ังชวยกอใหเกิดประสบการณจากการดําเนินคดีท่ีเกิดข้ึนจริง  อัน
จะเปนประโยชนในการเรียนรูเกี่ยวของทุกฝาย ไมวาจะเปนหนวยราชการท่ีควบคุมขจัดมลพิษ
สํานักงานอัยการผูฟองและดําเนินคดี ตลอดจนศาลยุติธรรม เพื่อใหไดองคความรูจากการปฏิบัติจริง
ท่ีนํามาใชพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมตอไป

(3) เม่ือหนวยราชการท่ีเกี่ยวของนําเร่ืองข้ึนเปนคดีแพงเพื่อเรียกรองคาเสียหาย ตอง
รวมกันหารือกับฝายกฎหมายในการตั้งและกําหนดประเด็นเพื่อใหสอดคลองกับเอกลักษณบาง
ประการของคดีสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเร่ืองเหตุและผลแหงความเสียหาย และเร่ืองขอบเขตของคา
สินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย เพื่อทําใหเร่ืองของความเสียหายทางสิ่งแวดลอมในบางแงมุมท่ียังไม
มีความชัดเจนทางกฎหมายหรือท่ีคอนขางชัดเจนวาอาจจะไมครอบคลุมไปถึงไดเกิดเปนประเด็น
ในทางกฎหมายข้ึนสูการพิจารณาของศาล อันยอมสงผลไปสูการนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
กฎหมายสิ่งแวดลอมของไทยในระยะยาวดวย

กลาวคือ เม่ือมีมลพิษปนเปอนทรัพยากรธรรมชาติของสวนรวม และตอมามีการขจัด
มลพิษ ประเด็นทางกฎหมายท่ีตองการความชัดเจนคือ คาใชจายในการขจัดมลพิษและคาเยียวยา
สภาพแวดลอมใหกลับคืนดังเดิม  ตลอดจนคาเสื่อคาหรือเสื่อมราคาของทรัพยากรธรรมชาติ
บางอยางท่ีไมมีราคาตลาด เหลาน้ี จะมีขอบเขตกวางแคบเพียงใด จะนําหลักเศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอมมาชวยประเมินมูลคาทรัพยากรธรรมชาติบางอยางท่ีไมอาจประเมินคาดวยวิธีปกติ
ธรรมดาไดอยางไร ศาลจะนําเอาหลักคิดใดบางมาใชในการกําหนดคาเสียหายท่ีโจทกอันหมายถึง
สวนรวมสมควรไดรับ  โดยจะมีการคํานึงถึงระดับของความประมาทหรือจงใจมากนอยในทํานองท่ี
กําหนดคาเสียหายท่ีเปนการลงโทษหรือไมเพียงใด

1.3  การดําเนินคดีเพื่อเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกชาวบาน
(1)  สนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานของท้ังภาครัฐและองคกรเอกชนในการทําให

ชาวบานสามารถเขาถึงกลไกและกระบวนการยุติธรรมทางแพง (legal aid) ท้ังในแงคําแนะนําในขอ
กฎหมาย  ความชวยเหลือในการแสวงหาและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจพิสูจนทาง
วิทยาศาสตร  โดยตองปรับเปลี่ยนทัศนคติเสียใหมวา แทจริงแลว  การดําเนินคดีของชาวบานมีสวน
ชวยทําใหกฎหมายของสวนรวมอยางเชนมาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม มีผลใชบังคับไดจริง และชวยสรางบรรทัดฐานตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย และยังชวย
สรางแรงบังคับใหเกิดพฤติกรรมในการประกอบกิจการท่ีระมัดระวังมากข้ึน  โดยควรหาทางปรับปรุง
กลไกกองทุนสิ่งแวดลอมใหมีประโยชนสมช่ือและวัตถุประสงคของกองทุน
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(2) ใหรางวัลหรือการรับรององคกรเอกชน ทนายความหรือบุคคลอื่นใดท่ีมีประวัติในการ
ทํางานท่ีเปนประโยชนในการสรางบรรทัดฐานทางกฎหมายในการเยียวยาชาวบานจากเหตุมลพิษ

(3) ในกรณีการปนเปอนท่ีเกิดข้ึนจริง  หนวยราชการควรปรับตัวภายใตกรอบกฎหมาย
และระเบียบใหสามารถเขาชวยเหลือในการดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายของชาวบานได
เหมือนอยางคดีคุมครองผูบริโภค

(4) เม่ือการปรับปรุงแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเร่ืองการฟองคดีเปนกลุมเสร็จ
สมบูรณแลว  ควรเรงรณรงค ประชาสัมพันธใหชาวบานเขาใจและเห็นชองทางในการนํากลไกน้ีมา
ชวยใหตนสามารถเขาถึงความเปนธรรมทางแพงไดงายข้ึน  เน่ืองจากสามารถลดภาระและเวลาใน
การนําสืบพานในศาลลงไปไดมาก  ท้ังน้ี  หนวยราชการดานสิ่งแวดลอม ควรประสานงานกับ
สํานักงานอัยการหรือกรมคุมครองสิทธิเพื่อขอใชชองทางในการเผยแพรความรูดานกฎหมายแก
ประชาชนในจังหวัดตาง ๆ

2. มาตรการระยะยาว มีขอเสนอแนะดังน้ี
2.1 นําแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนมาสูการปฏิบัติอยางแทจริง โดยใหนํ้าหนักการ

ควบคุมมลพิษและรักษาสิ่งแวดลอมอยางเทาเทียมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใตหลักคิดท่ีวา
การพัฒนาอุตสาหกรรมกับการรักษาสิ่งแวดลอม แทจริงแลวเปนกิจการบานเมืองท่ีมุงไปสู
จุดประสงคหน่ึงเดียวกันคือการพัฒนาอยางย่ังยืนน่ันเอง  ดังน้ัน กฎหมายท่ีเกี่ยวของท้ังหลายตอง
ไดรับการปฏิรูป โดยออกแบบใหมีการถวงดุลกันระหวางการสงเสริมและคุมครองอุตสาหกรรมกับ
รักษาสิ่งแวดลอมและการควบคุมมลพิษ  พรอมท้ังจัดโครงสรางหนวยราชการไมใหเกิดความสับสน
ในบทบาทสองดานท่ีไมควรอยูในหนวยงานเดียวกันจนทําใหเร่ืองหน่ึงสําคัญกวาอีกเร่ืองหน่ึง

ท้ังน้ี โดยสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาและปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
มลพิษท่ีหลายประเทศไดดําเนินการในชวงเปลี่ยนผานจากการเนนสงเสริมอุตสาหกรรมใหโตเดี่ยว
มาสูการพัฒนาอยางย่ังยืนโดยอาจใหหนวยงานดานการบริหารจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคูกับการควบคุมมลพิษ เปนหนวยงานในระดับกระทรวง กลาวคือ

(1)  จัดระบบกฎหมายและหนวยงานดานควบคุมมลพิษตามสภาพปญหาสิ่งแวดลอม
ทางนํ้า ดิน อากาศ โดยไมข้ึนอยูกับประเภทของกิจการท่ีเปนแหลงกําเนิดมลพิษ  โดยอาจแยกหลัก
คิดเร่ืองใบอนุญาตประกอบกิจการ ออกมาเปนคนละเร่ืองกับการอนุญาตใหปลอยมลพิษไดตาม
มาตรฐาน

(2)  ใหหนวยงานดานการควบคุมมลพิษรับผิดชอบในการควบคุมและแกปญหามลพิษ
ทุกดาน ท้ัง นํ้า ดิน อากาศ เน่ืองจากสภาพของเสียและมลพิษอาจแปรรูปได ข้ึนอยูกับกรรมวิธีใน
การขจัดหรือบําบัด โดยใหหนวยงานเดียวกันน้ี รับผิดชอบในการขจัดและเยียวยาทรัพยากรท่ีถูก
ปนเปอน และมีหนาท่ีในการดําเนินคดีเรียกคาใชจายในการขจัดมลพิษและคาเสียหายตอทรัพยากร
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2.2  ปรับปรุงกฎหมายวาดวยความรับผิดทางแพงดานสิ่งแวดลอม (ใชไดกับท้ังใน
กรณีรัฐหรือชาวบานเปนผูเสียหาย) ดังน้ี

(1) กําหนดใหมีขอสันนิษฐานเร่ืองความสัมพันธระหวางการกระทําและผล ใหโจทกตอง
พิสูจนเพียงความนาจะเปนเบ้ืองตนวาจําเลยคือตนเหตุ (casual link) แลวใหเปนภาระของจําเลยท่ี
ตองพิสูจนหักลางจนกวาจะทําใหศาลเห็นเปนอยางอื่นได จึงจะหลุดพนจากความรับผิด ตัวอยาง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 หมวด 6 ความรับผิดทางแพง

มาตรา 96 แหลงกําเนิดมลพิษใดกอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิด ของการร่ัวไหลหรือ
แพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตราย แกชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย หรือ
เปนเหตุใหทรัพยสินของผูอื่นหรือของ รัฐเสียหายดวยประการใด ๆ เจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษน้ัน มีหนาท่ีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายเพื่อการน้ัน ไมวา
การ ร่ัวไหลหรือแพรกระจายของมลพิษน้ันจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือ ประมาทเลินเลอของ
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือไมก็ตาม เวนแตในกรณีท่ีพิสูจนไดวามลพิษเชนวา
น้ันเกิดจาก

(1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม “เหตุพนวิสัย” หรือการสงคราม
(2) การกระทําตามคําสั่งของรัฐบาลหรือเจาพนักงานของรัฐ
(3) การกระทําหรือละเวนการกระทําของผูท่ีไดรับอันตรายหรือ ความเสียหายเองหรือ

ของบุคคลอื่นซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออม ในการร่ัวไหลหรือการแพรกระจายของ
มลพิษน้ัน

คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซ่ึงเจาของหรือผูครอบครองแหลง กําเนิดมลพิษมี
หนาท่ีตองรับผิดตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึงคาใชจายท้ังหมด ท่ีทางราชการตองรับภาระจาย
จริงในการขจัดมลพิษท่ีเกิดข้ึนน้ันดวย

มาตรา 97 ผูใดกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใด โดยมิชอบดวยกฎหมายอัน
เปนการทําลายหรือทําใหสูญหายหรือเสียหายแก ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเปนของรัฐ หรือเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดิน มีหนาท่ี ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกรัฐตามมูลคาท้ังหมดของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปน้ัน
ใหม แกไขเพิ่มเติม หมวดน้ี  โดยเพิ่มอีกหน่ึง มาตรา ใหใชไดกับทั้งกรณีมาตรา 96 และ
97 เร่ืองกระบวนการและภาระการพิสูจนพยานหลักฐานทางดานสิ่งแวดลอม

ในกรณีท่ีโจทกสามารถพิสูจนไดวาจําเลยเปนเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
ซ่ึงอยูในบริเวณใกลเคียงท่ีมีสารหรือวัตถุชนิดเดียวกันกับท่ีเปนสารมลพิษท่ีกอใหเกิดความเสียหาย
แกตน  ใหถือวาจําเลยเปนผูกอใหเกิดความเสียหายน้ัน  เวนเสียแตวาจําเลยจะสามารถพิสูจนใหศาล
เปนเปนอยางอื่น

(2) กําหนดใหราชการมีอํานาจสั่งในกรณีท่ีมีความชัดเจนตั้งแตตนวา (เชน กรณีสถานท่ี
เก็บหรือฝงกลบวัตถุ/ของเสียอันตรายร่ัวซึมลงระบบนํ้าใตดิน) ใหผูท่ีเปนตนเหตุของการปนเปอน
ขจัดมลพิษตามวิธีการและมาตรฐานท่ีกําหนดเสียภายในเวลาทีกําหนด หากไมดําเนินการ ทาง
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ราชการสามารถเขาดําเนินการแทนตามวิธีการและมาตรฐานดังกลาว แลวเรียกคาเสียหายไดตามท่ี
ใชจายไปจริงโดยไมตองพิสูจนเร่ืองจํานวนคาใชจายในการขจัดมลพิษอีก  แตตองพิสูจนในทางคดี
แตเพียงวาผูน้ันเปนตนเหตุจริง

(3) บัญญัตินิยามกฎหมายเกี่ยวกับความเสียหายทางสิ่งแวดลอมใหชัดเจนในประเด็น
ดังตอไปน้ี

(3.1) คาขจัดมลพิษรวมถึงคาตรวจสอบและเยียวยาสภาพแวดลอมระยะยาวดวย
หรือไม

(3.2) หลักและวิธีคิดคาเสื่อคาหรือเสื่อมราคาของทรัพยากรธรรมชาติท่ีไมอาจคิดหา
ราคาตลาดได  อยางเชนการปนเปอนทําใหปลาชนิดหน่ึงสูญพันธุ

(3.3) หลักการกําหนดคาเสียหายจากพฤติการณความรายแรงของการกระทําของ
จําเลยดวย (punitive damage) นอกเหนือจากพิจารณาตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงตอโจทก

(3.3) ควรขยายระยะเวลาท่ีศาลสามารถสงวนสิทธิในการแกไขคําพิพากษาในสวน
ของคาเสียหายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 44 วรรคสอง ใหผูไดรับความเสียหาย
จากมลพิษมีโอกาสไดรับการชดใชไดมากข้ึน  หากผลเสียหายจากมลพิษมาปรากฏข้ึนหลังจากพน
สองปไปแลว

(4) ปรับแกกฎหมายสิ่งแวดลอมใหนําแนวทางในทํานองเดียวกันกับการคุมครอง
ประชาชนในฐานะผูบริโภค  มาใชในการคุมครองชาวบานท่ีอยูอาศัยใกลแหงมลพิษ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม

2.3 ปรับปรุงกฎหมายในสวนที่ 4 เร่ืองการทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติพ.ศ.2535
โดยเฉพาะในกรณีท่ีโครงการ หรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
และตองไดรับอนุญาตจากทางราชการกอนเร่ิมการกอสรางหรือดําเนินการ ซ่ึงไดกําหนดให
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาต  สําหรับโครงการหรือกิจการไวกอน
จนกวาจะทราบผลการจัดทํารายงานดังกลาว  แตหากไมปฏิบัติตามเจาหนาท่ีก็ไมมีความรับผิด
(มาตรา 48  และมาตรา 46 )

ใหแกไขเพิ่มเติมเปน ดังน้ี
“ มาตรา  ... (ในหมวดวาดวย EIA) หากโครงการใดมีการดําเนินการกอสรางหรืออนุมัติ

โครงการไปกอนท่ีจะมีการใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  การ
อนุมัติน้ันยอมเปนโมฆะและหามมิใหมีการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติโครงการน้ันไดอีก   ไมวาใน
กรณีใด ๆ

มาตรา....  (ในหมวดบทกําหนดโทษ)
ผูท่ีฝาฝนกฎหมายวาดวยการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม

มาตรา ...  ดวยการดําเนินการกอสรางสรางอาคารหรือโรงเรือนใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกิจการหรือ
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ดําเนินโครงการท่ีตองมีการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมโดยท่ีรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมยังไมไดรับความเห็นชอบ  ตองระวางโทษ ...............

เจาหนาท่ีผูใหอนุญาตใหดําเนินกิจการหรืออนุมัติโครงการ หรือปลอยใหมีการกอสราง
อาคารหรือโรงเรือนใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกิจการหรือโครงการท่ีตองมีการวิเคราะหผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม  ตองระวาโทษ ...........”

และเพิ่มเติมกระบวนการการมีสวนรวม โดยเพิ่มเน้ือหาในมาตรา  47  เปนดังน้ี
“มาตรา 47 ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงาน การวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม มาตรา 46 เปนโครงการหรือกิจการ ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
โครงการรวมกับเอกชน ซ่ึงตองเสนอ ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของ
ทางราชการ ให สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการน้ันจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งดําเนินกระบวนการมีสวนรวมกับประชาชน
ที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ ตั้งแตในระยะทําการศึกษาความ เหมาะสมของโครงการเสนอ
ตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อเสนอ ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ในการพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ สิ่งแวดลอมท่ีเสนอ
ตามวรรคหน่ึง คณะรัฐมนตรีอาจขอใหบุคคลหรือสถาบันใด ซ่ึงเปนผูชํานาญการหรือเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทําการศึกษาหรือดําเนินกระบวนการมีสวนรวมกับ
ประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการและเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาดวยก็ไดและเพิ่มเติมเน้ือหาใหประชาชนมีสิทธิฟองคดีเองไดตามท่ีรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540
มาตรา 69 ไดบัญญัติรับรองสิทธิไว เปนดังน้ี

“มาตรา ... ในกรณีท่ีพบวามีบุคคลใดก็ตามฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ท่ีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จนกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติหรือคุณภาพ
สิ่งแวดลอมอยางรายแรง ใหถือวาประชาชนผูอยูอาศัยในระบบนิเวศท่ีไดรับผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมดังกลาว เปนผูมีอํานาจฟองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒” i

2.4 ปรับปรุงในหมวด 2  เร่ืองกองทุนสิ่งแวดลอมในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 โดยเพิ่มเติมท่ีมาของรายได และการใชจายเงินกองทุนดังกลาว
ดังตอไปน้ี
“หมวด 2 กองทุนสิ่งแวดลอม

มาตรา 22 ให จัดตั้ งกองทุน ข้ึนกองทุนหน่ึงเ รียกว า “กองทุนสิ่ งแวดลอม” ใน
กระทรวงการคลังประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปน้ี

(1)  เงินกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงตามจํานวนท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด
(2)  เงินท่ีโอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอมและคุณภาพ

ชีวิต ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕
(3)  เงินคาบริการและคาปรับท่ีจัดเก็บตามพระราชบัญญัติน้ี
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(4)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราวๆ
(5)  เงินหรือทรัพยสินอื่นท่ีไดรับจากภาคเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศ

รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
(6)  เงินจากดอกผลและผลประโยชนใดๆ ท่ีเกิดจากกองทุนน้ี
(6/1)  เงินท่ีไดจากคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ ซ่ึงเก็บจากผูผลิตและนําเขาผลิตภัณฑ

ท่ีจะกอใหเกิดมลพิษตามพระราชบัญญัติน้ี
(6/2)  เงินท่ีไดจากการวางมัดจําคืนเงินผลิตภัณฑ ซ่ึงเก็บจากผูบริโภคซ่ึงซ้ือ

ผลิตภัณฑท่ีกําหนดใหวางมัดจําคืนเงินผลิตภัณฑ
(6/3)  เงินท่ีไดจากคาธรรมเนียมบรรจุภัณฑ ซ่ึงเก็บจากผูผลิตและนําเขาบรรจุ

ภัณฑท่ีจะกอใหเกิดมลพิษตามพระราชบัญญัติน้ี
(6/4)  เงินท่ีไดจากการหักเงินประกันความเสียหาย ซ่ึงหักจากเงินประกันความ

เสียหายท่ีผูประกอบกิจการไดวางไว ท้ังน้ี ตามสัดสวนความเสียหายอันกระทบตอสิ่งแวดลอม
(6/5)  เงินท่ีไดจากการเก็บคาปลอยมลพิษและคาการจัดการมลพิษ ซ่ึงเก็บจาก

โรงงานอุตสาหกรรม จําพวกท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวาดวยโรงงาน
(6/6) เงินท่ีไดจากการเก็บภาษีสารเคมีจากผูผลิตและผูนําเขาตามพระราชบัญญัติ

..........
(7)  เงินอื่นๆ ท่ีไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุนน้ี
ใหกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุน

สิ่งแวดลอม และดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติน้ี
มาตรา 23 เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปน้ี

(1) ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่นสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม รวมท้ังการจัดหาจัดซ้ือ ท่ีดิน วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ
และเคร่ืองใชท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินงาน และบํารุงรักษาระบบดังกลาวดวย

(2)  ใหราชการสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกูยืม เพื่อจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสียหรือ
นํ้าเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณอื่นใด สําหรับใชเฉพาะในกิจการของราชการสวนทองถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจน้ัน

(3)  ใหเอกชนกูยืมในกรณีท่ีบุคคลน้ัน มีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองจัดใหมีระบบบําบัด
อากาศเสีย หรือนํ้าเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณอื่นใด เพื่อการควบคุมบําบัดหรือขจัดมลพิษ
ท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือการดําเนินกิจการของตนเองหรือบุคคลน้ันเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
กิจการเปนผูรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสียตามพระราชบัญญัติน้ี

(4)  เปนเงินชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
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(4/1) เปนคาใชจายในการรับซ้ือคืนซากผลิตภัณฑท่ีหมดอายุการใชงานและการจัดการ
ซากผลิตภัณฑดังกลาวใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

(4/2) เปนเงินท่ีนําไปใชแกไขและฟนฟูปญหาการปนเปอนสารเคมีในสิ่งแวดลอม
(4/3) เปนเงินสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีสะอาด

(5) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
มาตรา 24 ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหน่ึงประกอบดวย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมการ
ปกครอง อธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาตางๆ โดยใหมีสัดสวนของภาครัฐเปน 1 ใน 3 ของผูทรงคุณวุฒิและภาค
ประชาสังคม ซ่ึงคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงตั้งเปนกรรมการ และอธิบดีกรมควบคุม
มลพิษเปนกรรมการและเลขานุการ

2.5 การสรางกลไกทางกฎหมายขึ้นมาใหม เชนการบังคับใหมีการประกันความรับผิด
ดานสิ่งแวดลอมตามแนวทางในทํานองท่ีเคยมีผูศึกษาไวบางแลวในกรณีแหลงกําเนิดมลพิษท่ีเปน
โรงงาน โดยนํามาขยายใชกับกิจการท่ีมีความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอมทุกประเภท  ไมจํากัดเพียงท่ีเปน
โรงงานเทาน้ัน แตมาตรการน้ี จะนํามาใชไดตอเม่ือไดมีการดําเนินการตามมาตรการระยะสั้น-กลาง
สําเร็จและเปนระบบโดยตองมีการบังคับใชกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพและคงทนแลวเทาน้ัน
มิฉะน้ัน จะไมเกิดแรงบังคับตามความเปนจริงใหผูประกอบการเห็นความจําเปนการการจัดหา
ประกันความเสี่ยงตอความรับผิดตามกฎหมาย หากกฎหมายไมมีสภาพบังคับอยูจริง

2.6 ศึกษาความเปนไปไดในการขยายบทบาทการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม
ออกมาสูภาคประชาสังคม ภายใตหลักคิดการฟองคดีเพื่อประโยชนของสวนรวม (public interest
litigation) โดยหารือกับศาลปกครองในแนวทางการขยายอํานาจฟองคดีในเร่ืองของสวนรวมใหแก
ประชาชนท่ีพบเห็นขาราชการไมทําตามกฎหมายจนกอใหเกิดความเสียหายแกสวนรวม (civil
enforcement) ใหสามารถฟองบังคับใหหนวยงานจัดการใหมีการดําเนินการตามกฎหมายใหถูกตอง
เสีย พรอมท้ังพัฒนากลไกทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนหรือใหรางวัลแกผูฟองคดีเพื่อประโยชน
สาธารณะไดสําเร็จ ตามแนวทางกฎหมาย Equal Access to Justice Act ของสหรัฐอเมริกา

7.4.5 สรุปแนวทางการแกปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดินกับกฎหมาย
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย

ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีสามารถปองกันปญหาการปนเปอนไดคือพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 ท่ีควบคุมการออกและตออายุใบอนุญาตใหเฉพาะกิจการท่ีไดมาตรฐาน และ
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พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ท่ีสามารถกลั่นกรองกิจการหรือ
การดําเนินกิจการในลักษณะท่ีนาอันตรายอยางมากออกไป  หลักการและแนวทางในการทําใหกฎ
มายท้ังสองฉบับหลักน้ีใชไดผลดี ไดกลาวไวแลวขางตน

การกําหนดมาตรการทางดานเศรษฐศาสตรเพื่อเปนกลไกเสริม สวนใหญแลว ยังคงตองมี
การกําหนดเปนกฎหมายเพื่อสรางและรองรับกลไกทางเศรษฐศาสตรเหลาน้ัน นอกจากน้ี กลไกทาง
เศรษฐศาสตรอยางการประกันความรับผิด ตองอาศัยแรงบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพงใหเกิดข้ึนจริงเสียกอนท่ีผูประกอบการจะเห็นความจําเปนในการหาหลักประกันความรับผิด
เผื่อเอาไว

ประเด็นสําคัญอยูท่ีสภาพปญหาจากกรณีศึกษามักปรากฏวาทรัพยากรธรรมชาติและ
ประชาชนได รับผลกระทบจากการปนเปอนโดยในบริเวณใกลเคียงมีการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมอยูหรือมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู และมีสิ่งบงช้ีบางประการท่ีทําใหนาเช่ือวาโรงงาน
เหลาน้ัน หรือนิคมอุตสาหกรรมแหงน้ันเปนตนเหตุของปญหา แตเม่ือมีการตรวจสอบกลับไมปรากฏ
ชัดเจนเพียงพอท่ีจะใชเปนพยานหลักฐานไดวาแหลงกําเนิดมลพิษรายใดกันแนท่ีตองรับผิดชอบใน
การขจัดมลพิษและชดใชความเสียหาย ความนาเช่ือวาโรงงานแหงใดเปนตนเหตุน้ันไมเพียงพอตอ
การดําเนินมาตรการลงโทษหรือใหชดใชตามกฎหมาย หรือการเช่ือวานิคมอุตสาหกรรมใดเปน
ตนเหตุของปญหา ก็ไมสามารถนํามาใชเรียกรองใหผูประกอบการรายใดรายหน่ึงรับผิดชอบตาม
กฎหมายได เวนแตวาจะมีผูใดทดลองฟองนิคมอุตสาหกรรมท้ังนิคมเปนจําเลย

หากสามารถทําใหผูประกอบการเกิดความกลัววาจะตองจายคาเสียหายเปนเงินจํานวนมาก
แลวกลไกการประกันความรับผิดยอมจะพัฒนาตามมา ผูประกอบการเองยอมเห็นความจําเปนใน
การตรวจสภาพของดินและนํ้าใตดินไวเพื่อยืนยันสภาพท่ีเปนอยูของแวดลอมใกลเคียงกอนมีการ
ประกอบกิจการ ดังน้ัน กอนท่ีจะมีการนําเอามาตรการประกันความรับผิดมาใช ตองทําใหกลไกการ
ดําเนินคดีเพื่อสรางความรับผิดทางแพงมีประสิทธิภาพเสียกอนดวยการแกปญหาการพิสูจนยืนยัน
ตนเหตุของการปนเปอนใหไดเสียกอน การแกไขทําไดสองทาง คือ พัฒนาระบบงานการพิสูจน
ยืนยันทางมลพิษและสิ่งแวดลอม (environmental forensics) และ การกําหนดขอสันนิษฐาน
เบ้ืองตนพรอมท้ังการผลักภาระการพิสูจน ท้ังสองทางน้ี ตองอาศัยการแกไขปรับปรุงกฎหมาย  โดย
นาท่ีจะเร่ิมจากการเพิ่มมาตราหน่ึงเขาไปในหมวดวาดวยความรับผิดทางแพงของพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 วาหากปรากฏวาแหลงกําเนิดมลพิษรายใดใน
ระบบนิเวศนปลอยสารชนิดท่ีปนเปอนออกมาจากกระบวนการผลิต  ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปน
ตนเหตุของการปนเปอน เวนแตจะพิสูจนหักลางได โดยในระหวางน้ี ควรมีการกําหนดใหมีการ
พัฒนาหนวยราชการหนวยใดหนวยหน่ึง ซ่ึงอาจเปนกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเสริมสรางความพรอม
ในการทําหนาท่ีพิสูจนยืนยันทางมลพิษและสิ่งแวดลอมใหสามารถนําผลไปใชเพื่อการพิสูจน
พยานหลักฐานในศาลได
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7.5 ขอเสนอแนะดานสิ่งแวดลอม

มาตรการในการแกปญหาน้ีอาจจะแยกยอยไดเปนสองสวนใหญๆ คือ การฟนฟูสวนท่ี
ปนเปอนไปแลว (Site cleanup) กับการปองกันไมใหมีการปนเปอนเกิดข้ึนอีก (Contamination
prevention)

7.5.1 การฟนฟูสวนที่ปนเปอนไปแลว (Site cleanup)
ประกอบไปดวย 3 สวน ไดแก 1) การหาจุดท่ีควรจะตองฟนฟูกอน (prioritization) 2) การ

ฟนฟู (remediation) และ 3) การหาผูรับผิดชอบมาทําการโดยใชหลักทางการพิสูจนหลักฐานทาง
สิ่งแวดลอม (Environmental Forensics) โดยควรมีองคกรหลักมาทําหนาท่ีขับเคลื่อนใหข้ันตอน
ตางๆน้ีไดเดินหนาไปและองคกรหลักน้ีไมควรมีหนาท่ีท้ังผูบังคับใชกฎหมายและการสงเสริมการ
ประกอบกิจการท่ีอาจจะทําใหเกิดดินปนเปอน

1) การหาพื้นที่ที่ควรจะตองฟนฟูกอน (prioritization) โดยหลักการตองใชแนวทางของ
การประเมินความเสี่ยงกลาวคือแหลงท่ีปนเปอนตองมีความเปนอันตรายสูงหรือปนเปอนมากและ
อาจจะทําใหมีความเสี่ยงอยางรายแรงตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งมีชีวิตใกลเคียงไดหากไมทําการฟนฟู
ในทางปฏิบัติอาจจะเร่ิมจากการสํารวจพื้นท่ีท่ีเปนกิจกรรมกลุมเสี่ยงกอนเชน เหมืองแรเกา โรงงาน
ทําปโตรเคมี หลุมฝงกลบเกา หรือกิจกรรมตางๆท่ีมีการใช กักเก็บ สรางหรือผลิตสารพิษจํานวน
มากท้ังท่ียังอยูในชวงการทํางานหรือท่ีเลิกกิจการไปแลว  จากน้ันตองมาพิจารณาท่ีตั้งวาอยูใกลกับ
แหลงทรัพยากรสําคัญ เชนแหลงนํ้า หรือท่ีอยูอาศัยของประชากรท่ีเปนกลุมเสี่ยงมากนอยเทาใด
โดยอาจจะมีการทําเปนระบบใหคะแนนได

2) การฟนฟู (remediation) คือ การเขาไปดําเนินการใหคุณภาพสิ่งแวดลอมกลับมา
ใกลเคียงกับของเดิมหรือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับไดโดยการใชกระบวนการตางๆ
ทางวิศวกรรม เชนกระบวนการทางชีวภาพ (Bioremediation) ท่ีใชจุลชีพไปทําการยอยสลายมลพิษ
หรือการปลูกตนไมเพื่อการสกัดโลหะหนักออกจากดิน  กระบวนการทางเคมี เชนการใชการดูดซับ
บนถานกัมมันตเพื่อการกําจัดสาร TCE กระบวนการทางความรอน เชนการเผาดินปนเปอนนํ้ามัน
เปนตน เหลาน้ีจําเปนตองมีการพิจารณาปจจัยหลายๆ อยางเชนชนิดของสารปนเปอน ปริมาณหรือ
ความเขมขนของการปนเปอน ขนาดของการปนเปอน สภาพพื้นท่ี สภาพอากาศ เปนตน ท้ังน้ีก็
เพื่อใหการเลือกเทคโนโลยีน้ันเหมาะสมกับราคา ประสิทธิภาพท่ีตองการและเวลาท่ีตองใชในการ
ฟนฟูดวย ในตางประเทศมีการทําเปนศูนยกลางใหคําแนะนําในการเลือกเทคโนโลยีเพื่อการฟนฟูท่ี
เหมาะสมไวดวย

3) การหาผู รับผิดชอบโดยอาศัยกระบวนการพิสูจนหลักฐานทางสิ่งแวดลอม
(Environmental Forensics) คือกระบวนการรวบรวมหลักฐานและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ
เพื่อใชในการบงช้ีถึง การปนเปอนตอสิ่งแวดลอมวามีอยูจริงหรือไม ใครคือผูกระทําการและขนาด
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ของความรับผิดชอบของผูกระทําการน้ันๆ ถามีหลายคนใครจะรับคนละเทาใด และการพิสูจนทราบ
วาการปนเปอนเกิดเม่ือใดและเกิดข้ึนอยางไร

ในการปฏิบัติงานจริงภาคสนามของ Environmental Forensics น้ันโดยมากมักทําในกรณี
ของการแบงความรับผิดชอบทางมูลคาในการฟนฟูพื้นท่ีปนเปอน (Cost allocation at
contaminated sites) การตรวจสอบพื้นท่ีกอนท่ีจะมีการซ้ือขายหรือเปลี่ยนมือของเจาของ (Site
investigation for property transfer) การตรวจสอบวาประกันภัยจะตองรับผิดชอบหรือไม
(Insurance litigation) และการพิสูจนหากมีการฟองรองในเร่ืองของการปลอยสารเคมีปนเปอนท่ีทํา
ใหบุคคลหรือสิ่งแวดลอมตองมีความเสี่ยง (Toxic tort) ในกรณีของการพิสูจนหลักฐานทาง
สิ่งแวดลอมน้ีเปนท่ีนาสนใจวาจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองทําหรือมีการตรวจสอบโดยคณะบุคคลท่ีเปน
กลางและมีความนาเช่ือถือไดทางวิทยาศาสตร เน่ืองจากผลไดผลเสียจากการพิสูจนหลักฐานเหลาน้ี
มีมูลคาเปนตัวเงินท่ีสูงมากและผลเหลาน้ียังอาจจะตองมีการอางหรือใชโดยศาลเพื่อการตัดสินคดีอีก
ดวย จึงไมควรจะมีการพิสูจนโดยผูมีสวนไดสวนเสียหรือหองปฏิบัติการเอกชนเทาน้ัน ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจึงมีการใชหนวยงานกลางท่ีเรียกกันวา National Enforcement Investigation Center
(NEIC) ซ่ึงสังกัดอยูใน U.S. EPA (ภาพท่ี 7.1)

ภาพที่ 7.1 National Enforcement Investigation Center (NEIC)
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NEIC เปนสวนหน่ึงของ Office of Enforcement and Compliance Assurance ท่ีอยูภายใต
การดูแลของผูชวยผูอํานวยการของ US EPA มีหนาท่ีหลักๆ คือ การดูแลใหการบังคับใชกฎหมาย
เปนไปอยางถูกตองเปนระบบ นอกจากน้ียังมีการอบรมใหแกเจาหนาท่ีทองถิ่นอีกดวย NEIC เปน
หนวยงานสนับสนุนและเปนหนวยงานของรัฐทางการตรวจพิสูจนดานสิ่งแวดลอมเพียงหนวยงาน
เดียวท่ีไดรับมาตรฐานหองปฏิบัติการ 17025 ทําหนาท่ี สนับสนุนท้ังสายงานคดีอาญาและแพงท่ี
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม โดย NEIC มีองคประกอบท่ีสําคัญคือ

1) ฝายบริหาร (Administration) ทําหนาท่ีบริหารงานเอกสาร บุคลากร อบรม และกิจกรรม
อํานวยการอื่นๆ

2) ฝายงานสนาม (Field Science) ทําหนาท่ีในการประเมินสถานประกอบการแบบเต็ม
รูปแบบ เชน การติดตามการใชสารเคมีในการผลิต ทําการระบุชนิดและปริมาณของของเสีย ของท้ิง
และผลิตภัณฑตางๆ ท่ีออกมา และดูวามีการจัดการของเสียอยางไร รวมถึงการวิเคราะหพื้นท่ีท่ีมี
การปนเปอนและเก็บตัวอยางมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ

3) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับพื้นท่ี ประวัติโรงงาน ลักษณะการผลิต ขอมูลทางดาน Forensics ดานสารเคมี นอกจากน้ี
ยังมีหนาท่ี ทําการผลิตผังท่ีแสดงความเช่ือมโยงของกลุมผูกระทําผิดตางๆ เพื่อประมวลเปนเอกสาร
ท่ีจะสามารถใชในการฟองรองคดีตอไป

4) ฝายหองปฏิบัติการ (Lab Science) มีหนาท่ีทําการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีวิเคราะหแบบ
ใหมๆท่ีจําเปนและเปนท่ียอมรับเพื่อใชในคดี มีหนาท่ีดูแลและใชเคร่ืองมือวิเคราะหท่ีมีความ
สลับซับซอนและมีราคาแพง และมีหนาท่ีวิเคราะหขอมูลเก็บจากภาคสนาม

สําหรับในประเทศไทย มีหนวยงานท่ีดําเนินการในสวนท่ี 2) – 4) ซ่ึงจะอยูในกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม อยางไรก็ดี การเปรียบเทียบ
คุณภาพการวิเคราะห และศักยภาพในการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะหในสวนท่ี 4 ของทุกหนวยงาน
ยังไมปรากฏชัด นอกจากน้ีความสามารถในการประมวลผลของการวิเคราะหเพื่อใชฟองคดีก็ยังไม
เปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปสําหรับทุกหนวยงาน

7.5.2 การปองกันไมใหมีการปนเปอนเกิดขึ้นอีก (Contamination prevention)
ประกอบไปดวยการเฝาระวัง (monitoring) ตามมาตรฐานท่ีควรจะมีท้ังสําหรับดินและนํ้าใต

ดิน ดังน้ี
1) การเฝาระวัง (monitoring) คือการเก็บตัวอยางของสิ่งแวดลอมแบบตางๆไมวาจะเปน

ดิน นํ้าผิวดิน นํ้าใตดิน อากาศ กาซตางๆ จากพื้นท่ีรอบๆหรือในบริเวณสถานประกอบการเองมาทํา
การวิเคราะหตรวจสอบเปนระยะวามีการเกินคามาตรฐานหรือไมหรือมีแนวโนมท่ีจะเกินหรือไม
ท้ังน้ีจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการเก็บตัวอยางตางๆกอนการดําเนินการดวยเพื่อเปนการใหทราบถึง
คุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีไมไดมีผลกระทบจากการดําเนินการเขามาเกี่ยวของ  การเฝาระวังเปน
มาตรการท่ีดีมากและควรใชเพื่อปองกันปญหากอนท่ีมันจะเร่ิมพัฒนาเปนเร่ืองท่ีใหญโตยากแกการ



7-73

แกไขตอไป สวนใหญมักจะมีการตรวจสอบคาของนํ้าท้ิงจากโรงงาน กาซเสียจากโรงงาน อากาศ
รอบๆ สถานประกอบการ นํ้าผิวดินและนํ้าใตดินโดยรอบสถานประกอบการตางๆ  ในกรณีของดิน
ปนเปอนก็ควรจะเนนไปท่ีนํ้าใตดินและดิน ซ่ึงตองมีการอางอิงถึงคามาตรฐานดังกลาวของประเทศ
ไทยตอไป

2) มาตรฐานสําหรับดินและนํ้าใตดินและประเด็นปญหาดานขอมูลการตรวจ
วิเคราะห คามาตรฐานนํ้าใตดินและดินในประเทศไทยมีการกําหนดความเขมขนของสารปนเปอน
ตางๆ (ตารางท่ี 7.9) โดยจากการทบทวนและวิเคราะหมาตรฐานคุณภาพนํ้าใตดิน (ออกบังคับใช
เม่ือ พ.ศ. 2543) และมาตรฐานคุณภาพดิน (ออกบังคับใชเม่ือ พ.ศ. 2547) พบวามีตัวช้ีวัดและคา
มาตรฐานในกลุมของสารอินทรียระเหยงาย โลหะหนัก ยาฆาแมลง และ อื่นๆ มีความครอบคลุมถึง
38 ตัวแปร สําหรับนํ้าใตดิน และ 36 ตัวแปรสําหรับดิน มีขอนาสังเกตวาจํานวนตัวแปรท่ีมีอยูน้ียัง
นอยกวาท่ีมีอยูในคามาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกามากไมวาจะสําหรับของแหลงนํ้าดื่มหรือเพื่อ
การบําบัดดินท่ีปนเปอนก็ตาม โดยเฉพาะในกลุมตัวแปรพวก PAHs (Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons) กลุมของ Phenol และโลหะหนักอื่นๆ

อยางไรก็ดี ขอมูลเกี่ยวกับผลการตรวจวิเคราะหนํ้าใตดินและดินในประเทศไทยไมวาจะเพื่อ
การใชเปนคา background ปกติ หรือ เพื่อตรวจวัดการปนเปอน ยังไมคอยจะมีการเปดเผย
โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีความออนไหวหรือมีความเสี่ยงตอการปนเปอนท่ีสูง เชน ภายในหรือรอบๆ
นิคมหรือโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนในบริเวณพื้นท่ีท่ีประชาชนมีการพึ่งพิงนํ้าใตดินเพื่อการ
บริโภคอยางมาก ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองมาจากความนาเช่ือถือของขอมูลเอง และความกลัวตอความตื่น
ตระหนกของประชาชนและอุตสาหกรรมในพื้นท่ีดวย การปนเปอนดินและนํ้าใตดินจากสารปนเปอน
ตางๆ ตามมาตรฐานท่ีเรามีอยูน้ีอาจจะสื่อและหมายความถึงความจําเปนในการบําบัดมลสารตางๆ
ในทันทีเพื่อฟนฟูสภาพใหแหลงทรัพยากรน้ันๆมีความพรอมท่ีจะกลับมาใชงานไดใหมอีกคร้ัง

เทคนิคการวัดคาตางๆ ตามมาตรฐานดินและนํ้าใตดินดังกลาวมาน้ี จําเปนตองใชเคร่ืองมือ
วิเคราะหท่ีสลับซับซอน เชน เคร่ืองโครมาโตรกราฟ (chromatography) ท่ีมีตัววัดแบบตางๆ หรือ
เคร่ืองอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรสโกป (atomic absorption spectroscopy) เปนตน รวมท้ัง
ยังตองการความรูความชํานาญของผูวิเคราะหเปนอยางมากท้ังในเร่ืองของการดูแลเคร่ืองมือและ
การเลือกวิธีการท่ีถูกตองเพื่อการวิเคราะห นอกจากน้ี ยังมีคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการบํารุงรักษา
เคร่ืองมือ คาเก็บและเก็บรักษา ตลอดจนการเตรียมตัวอยางกอนนําไปวิเคราะหท่ีราคาไมถูกนัก
ปจจัยท่ีเกี่ยวกับเทคนิคและคาใชจายท่ีกลาวมาน้ี อาจจะเปนสาเหตุหน่ึงท่ีหนวยงานของรัฐบาลยังคง
ไมสามารถทําการวิเคราะหเพื่อสรุปผลความสะอาดของดินและนํ้าใตดินออกมาสูสาธารณชนไดอยาง
เปนระบบ ทางออกในเร่ืองน้ีอาจจะตองพิจารณาการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังในเร่ืองของการ
ตรวจวัดและการใหหองปฏิบัติการเอกชนและมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ีมีความพรอมเขามามีสวนรวมใน
การวิเคราะหดวยอยางจริงจัง
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โดยสรุป ประเทศไทยเองมีมาตรฐานแลวในเร่ืองคุณภาพของดินและนํ้าใตดิน สิ่งท่ีอาจจะ
เปนปญหาอยูในตอนน้ีคือการวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหตัวแปรตางๆ ของดินและนํ้าใต
ดินออกมาสูสาธารณะ เพื่อการประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมสําหรับการตัดสินใจอยางถูกตองตอไป

ตารางที่ 7.9 มาตรฐานคุณภาพดินและนํ้าใตดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

สารปนเปอน มาตรฐานนํ้าใตดิน มาตรฐานคุณภาพดิน (mg/kg)

กลุมสารอินทรียระเหยงาย (VOCs)
1. Benzene 5 ug/L 6.5
2. Carbon Tetrachloride 5 ug/L 2.5
3. 1,2-dichloroethane 5 ug/L 3.5
4. 1,1-dichloroethylene 7 ug/L 0.5
5.Cis-1,2-dichloroethylene 70 ug/L 43
6. Trans-1,2-dichloroethylene 100 ug/L 63
7. Dichloromethane 5 ug/L 89
8. Ethylbenzene 700 ug/L 230
9. Styrene 100 ug/L 1,700
10. Tetrachloroethylene 5 ug/L 57
11. Toluene 1,000 ug/L 520
12. Trichloroethylene 5 ug/L 28
13. 1,1,1-Trichloroethane 200 ug/L 630
14. 1,1,2-Trichloroethane 5 ug/L 8.4
15. Total Xylene 10,000 5 ug/L 210
โลหะหนัก
1. Arsenic 0.01 mg/L 3.9
2. Cadmium and compounds 0.003 mg/L 37
3. Hexavalent Chromium 0.05 mg/L 300
4. Lead 0.01 mg/L 400
5. Manganese and compounds 0.5 mg/L 1,800
6. Mercury and compounds 0.001 mg/L 23
7. Nickel (soluble salts) 0.02 mg/L 1,600
8. Selenium 0.01 mg/L 390
9. Copper 1.0 mg/L
10. Zinc 5.0 mg/L
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7.5.3 กระบวนการพิสูจนความเสียหาย
ในป ค.ศ.1980 รัฐสภาสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายสําคัญท่ีเปนตัวขับดันใหเกิดการบําบัด

และฟนฟูพื้นท่ีปนเปอนท่ัวประเทศท่ีเรียกกันวา Superfund Program กฎหมายน้ีมีช่ือเรียกเปน
ทางการวา Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liabilities Act
(CERCLA) ในเชิงการปฏิบัติการเพื่อการจัดการพื้นท่ีปนเปอนของเสียอันตราย CERCLA จะใช
แนวทางท่ีประกอบไปดวย 9 ข้ันตอน (ภาพท่ี 7.2) ดังน้ี

1. การพบและแจงเตือน (Discovery and Notification) คือการท่ีผูรับผิดชอบตองแจงการ
พบเหตุปนเปอนเขาไปท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบเชน U.S. EPA หรือหนวยงานดานสิ่งแวดลอมของ
รัฐ โดยทันที

2. การประเมินข้ันตน (Preliminary Assessment) เปนข้ันตอนของการประเมินวาจะตองทํา
การเคลื่อนยายสารปนเปอนออกมาหรือจะตองทําการฟนฟูหรือตองทําท้ังคู การประเมินจะเกี่ยวกับ
การใชขอมูลในเร่ืองของขอกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน การดําเนินงานของกิจกรรมน้ันๆ แผนท่ี
ชุมชนและแผนท่ีทางภูมิศาสตร ตลอดจนภาพถายทางอากาศตางๆ

3. การเคลื่อนยาย (Removal Action) เม่ือพบวามีความจําเปนเกี่ยวกับอันตรายท่ีอาจจะเกิด
ไดอยางฉับพลันตอชีวิตสุขภาพมนุษยหรือตอสิ่งแวดลอม การเคลื่อนยายมลสารท่ีเปนพิษตองทํา

สารปนเปอน มาตรฐานนํ้าใตดิน มาตรฐานคุณภาพดิน (mg/kg)

Pesticides
1. Atrazine 3.0 ug/L 22
2. Chlordane 0.2 ug/L 16
3. 2,4-D 30 ug/L 690
4. DDT 2.0 ug/L 17
5. Dieldrin 0.2 ug/L 0.3
6. Heptachor 0.4 ug/L 1.1
7. Heptachlor epoxide 0.2 ug/L 0.5
8.Lindane 0.2 ug/L 4.4
9. Pentachlorophenol 1 ug/L 30
สารพิษอ่ืนๆ
1. Benzo(a)pyrene 0.2 ug/L 0.6
2. Cyanide and compounds 200 ug/L 11
3. PCBs 0.5 ug/L 2.2
4. Vinyl chloride 2 ug/L 1.5
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ทันที แตกิจกรรมการเคลื่อนยายตองไมใชเงินเกินสองลานเหรียญหรือไมยาวนานไปกวาระยะเวลา
สิบสองเดือน

4. การประเมินวาเปน NPL หรือไม (National Priority List-NPL Determination) ถาพื้นท่ี
ปนเปอนไมอยูใน NPL (พื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงท่ีสําคัญหรือมีอันตรายสูง) จะใชเงินจาก Superfund
เพื่อทําการเคลื่อนยายไดเทาน้ันแตไมใชเพื่อทําการฟนฟู พื้นท่ีท่ีจะอยูใน NPL ไดจะตองเปนจุดท่ี
เสี่ยงตอการร่ัวไหลไปสูประชาชนหรือกลุมเสี่ยงตางๆไดงาย

5. การตรวจสอบเพื่อการฟนฟู (Remedial Investigation) เม่ือลงความเห็นวาตองฟนฟู การ
ทําการตรวจสอบหรือการประเมินพื้นท่ีก็คือข้ันตอนแรกท่ีตองทําเพื่อประมาณการขนาดลักษณะ
ของการปนเปอน

6. การประเมินความเปนไปได (Feasibility Study) ข้ันตอนน้ีตองทําคูขนานกันไปกับการ
ตรวจสอบเพื่อฟนฟู โดยการประเมินความเปนไปไดจะทําเพื่อดูวานอกเหนือไปจากการฟนฟูในพื้นท่ี
น้ัน เราจะทําการอื่นๆ เชนการขุดและขนสงไปบําบัดนอกพื้นท่ีแทนไดหรือไม โดยการพิจารณา
ทางเลือกอื่นๆ ซ่ึงจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ท่ีสําคัญ เชน การปองกันมนุษยและสิ่งแวดลอม การ
ปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ภาพรวมในระยะยาวและระยะสั้นดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การลดปริมาตร ความเปนพิษและการเคลื่อนท่ีของสารเคมีปนเปอน ความเปนไปไดใน
การทําจริง ตนทุนดานราคาและการยอมรับของรัฐบาลและชุมชนทองถิ่น

7. การทําบันทึกการตัดสินใจ (Record of Decision) รัฐบาลกลาง โดย U.S. EPA ลง
ความเห็นในการเลือกวิธีการ มีการเตรียมวางแผน และขอความเห็นรวมจากรัฐบาลทองถิ่น ชุมชน
และกลุมผูรับผิดชอบ ท้ังหมดน้ีจะมีการลงบันทึกไวเปนหลักฐานทุกระยะ

8. การออกแบบการฟนฟู (Remedial Design) เปนการออกแบบระบบการบําบัดและฟนฟู
พื้นท่ีทางวิศวกรรม

9. การฟนฟู (Remedial Action) คือการปฏิบัติจริงภายหลังจากท่ีข้ันตอนท้ัง 8 ขอขางตน
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
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ภาพที่ 7.2 ข้ันตอนในการปฏิบัติการตาม CERCLA (U.S. EPA, 1998)

ในขอกําหนดของ CERCLA การประเมินสถานการณการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้า
ใตดินถูกจัดใหเปนข้ันตอนแรก การวางแผนการบําบัดและฟนฟูพื้นท่ีปนเปอนจะดําเนินการเม่ือได
ขอสรุปวาตองทําการฟนฟูแลว อยางไรก็ดีการประเมินสถานการณก็ยังเปนสิ่งจําเปนตั้งแตใน
ชวงแรก เม่ือเราตองทําการเลือกระหวางการเคลื่อนยายมลพิษออกจากพื้นท่ีหรือการทําการฟนฟู
เต็มรูปแบบ ผลท่ีไดจากการประเมินทุกข้ันตอนจะถูกใชในการตัดสินใจท่ีเกี่ยวกับการฟนฟูท้ังทาง
เทคนิคและมูลคา ตลอดจนใชในการตรวจติดตามประสิทธิภาพของเทคนิคการฟนฟูท้ังระหวางและ
ภายหลังท่ีการฟนฟูเสร็จสิ้นแลว

การประเมินสถานการณปนเปอนเปนกระบวนการตรวจสอบอยางเปนระบบเพื่อทําการเก็บ
ขอมูลท่ีจําเปนในการระบุประเภทและขนาดของการปนเปอนน้ันๆ นอกจากน้ียังทําเพื่อการประเมิน
การแปรภาพหรือการเคลื่อนท่ีของสารเคมีในสภาพตางๆ ดวย การทําการประเมินสถานการณ
ปนเปอนจะตองการขอมูลท่ีเกี่ยวกับ 1) ธรณีวิทยา เชนการจัดเรียงตัวของช้ันดิน หินแบบตางๆ
ประเภทและช้ันความหนาท่ีเกี่ยวของ 2) อุทกธรณีวิทยา เชนลักษณะและประเภทของช้ันหินอุมนํ้า
ตลอดจนลักษณะทางชลศาสตรตางๆท่ีสําคัญและเกี่ยวของ 3) ลักษณะของสารเคมีปนเปอนวามี
สมบัติและการกระจายตัวอยางไร (Sharma and Reddy, 2004) ขอมูลท่ีไดจากการประเมิน
สถานการณการปนเปอนจะถูกนําไปใชในกิจกรรมตางๆ เชน การอธิบายการเกิดข้ึนของการ
ปนเปอนและการเคลื่อนท่ีของมลพิษตางๆ ณ จุดน้ันๆ การประเมินความเขมขนของมลพิษในนํ้าใต
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ดินและดินกอนท่ีจะเกิดการปนเปอนข้ึน การประมวลผลกระทบจากการปนเปอนน้ันๆ การประเมิน
ความเสี่ยงจากการปนเปอนน้ันๆ ตอผูอื่นและตอสิ่งแวดลอม การพยากรณแนวโนมและทิศทางการ
ปนเปอนท่ีจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต การออกแบบและดําเนินการบําบัดฟนฟูสภาพดินอยางถูกตอง
เหมาะสม และการออกแบบระบบการตรวจติดตามเพื่อประเมินผลการฟนฟูท่ีไดเลือกมาใชกับพื้นท่ี
น้ันๆ

การประเมินสถานการณการปนเปอนอาจจะสามารถแบงไดเปน 4 ประเภทตามข้ันตอนของ
เหตุการณท่ีมีการปฏิบัติจริงไดแก 1.การประเมินข้ันตน (Preliminary Assessment) 2.การประเมิน
สํารวจข้ันแรก (Exploratory Assessment) 3.การประเมินในรายละเอียด (Detailed Investigation)
และ 4.การประเมินเพิ่มเติม (Supplemental Investigation)

1. การประเมินขั้นตน (Preliminary Assessment) เปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากในการทํา
การประเมินพื้นท่ีปนเปอน วิธีการทําประเมินเบ้ืองตนจะมีการทบทวนและรวบรวมเอกสารและการ
ตรวจสอบพื้นท่ีจริงๆ การทบทวนรวบรวมเอกสารไดแกการรวบรวมเอกสารดังตอไปน้ี เอกสาร
เกี่ยวกับแบบทางวิศวกรรมตางๆ ผังโรงงาน บันทึกการตรวจสอบทางสิ่งแวดลอม รายงานดานปฐพี
กลศาสตร รายงานการสัมภาษณคนงาน เอกสารประกอบใบอนุญาตตางๆ รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม แผนท่ีทางภูมิศาสตรหรืออุทกธรณีวิทยาหรือธรณีวิทยาของพื้นท่ี บันทึกการขุดเจาะนํ้า
ใตดินหรือนํ้าบาดาลในพื้นท่ี และภาพถายทางอากาศอื่นๆ  หลังจากไดมีการอานและประมวลขอมูล
ท่ีไดจากแหลงตางๆ ดังกลาวมาแลว วิศวกรควรจะไปดูพื้นท่ีมีปญหาเพื่อทําการบันทึกสิ่งท่ีพบเห็น
ไดงาย เชน ถังผุ หรือภาชนะบรรจุท่ีถูกท้ิงไวกลางแจง สภาพดินหรือเหลงนํ้าผิวดิน วิศวกรควรทํา
การเก็บตัวอยางดินและนํ้าดวยโดยกระบวนการเก็บ ติดปาย และรักษาตัวอยางตางๆตองทําตาม
มาตรฐานอยางเครงครัด

2. การประเมินสํารวจขั้นแรก (Exploratory Assessment) ในข้ันน้ีผลของการประเมิน
ข้ันตนจะเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและขอบเขตของการประเมินสํารวจข้ันแรก  การประเมินสํารวจ
ข้ันแรกมักจะครอบคลุมไปถึงการสุมเจาะสํารวจดินและนํ้าใตดินตามจุดท่ีเรามีความสงสัยจากขอมูล
ในข้ันแรกเพื่อกําหนดรายละเอียดในการทํางานในข้ันถัดไป จุดมุงหมายของการประเมินสํารวจข้ัน
แรก คือเพื่อยืนยันสมมติฐานและขอมูลท่ีเราไดจากการประเมินข้ันตน นอกจากน้ียังทําเพื่อการ
ออกแบบการประเมินในรายละเอียด เชนจะมีการเก็บตัวอยาง ณ จุดใดบาง กี่ตัวอยาง ความลึก
เทาใด จะเก็บท่ีความถี่เทาใด และจะวิเคราะหอะไรบาง ซ่ึงจะมีผลอยางมากตอการคํานวณราคาของ
การประเมินในรายละเอียดท่ีตองทําตอไป นอกจากน้ีในข้ันน้ีการประเมินและจัดทําแผนปองกัน
บุคลากรในการทํางานไมวาจะเกี่ยวกับการประเมินในรายละเอียดหรือการฟนฟู ก็จะเร่ิมข้ึนในชวงน้ี

3. การประเมินในรายละเอียด (Detailed Investigation) หนาท่ีของการประเมินใน
รายละเอียดก็คือการสํารวจลักษณะทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาของพื้นท่ี ตลอดจนสมบัติ
ลักษณะและการกระจายตัวของมลพิษ ขอมูลจะตองเพียงพอท่ีจะทําการประเมินการกระจายตัว
และการแปรสภาพของมลพิษในอนาคตตอไปดวย ตลอดจนตองเพียงพอท่ีจะใชในการออกแบบ
ระบบบําบัดและฟนฟูสภาพพื้นท่ี การประเมินในลําดับข้ันน้ีอาจจะกินเวลาตั้งแตไมกี่อาทิตยจนถึง
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สองสามปไดแลวแตขนาดของการปนเปอนและสภาพความกันดารของพื้นท่ี ขอมูลหลักๆ ท่ีจะตอง
ไดคือขอมูลดานตางๆ ดังน้ี

(1) ขอมูลดานดินและหิน วิธีเก็บขอมูลทางธรณีวิทยาอาจจะทําไดโดยการเจาะเก็บตัวอยาง
ช้ันดินและหินในระดับความลึกตางๆ เปนแทงข้ึนมาโดยตรง หรือการใชกรรมวิธีทางธรณีฟสิกส ซ่ึง
จะเปนการใชคลื่นเสียง คลื่นสั่นสะเทือน หรือกระแสไฟฟาในการประเมินลักษณะและความลึกของ
ช้ันหินตางๆ การใชวิธีการตางๆ จะข้ึนกับขนาดของพื้นท่ี จุดมุงหมายและราคา การใชกรรมวิธีทาง
ธรณีฟสิกสอาจจะถูกกวาเม่ือพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของมีขนาดใหญ แตการแปลผลขอมูลจะยากกวาและใช
ความชํานาญท่ีสูงกวามาก

(2) ขอมูลดานอุทกธรณีวิทยา ขอมูลดานอุทกธรณีวิทยาเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงในการ
ประเมินสภาพการไหลของนํ้าใตดินซ่ึงเปนตัวกลางท่ีจะทําใหเกิดการปนเปอนมีการกระจายตัว
ออกไป ขอมูลท่ีจําเปนไดแกลักษณะทางไฮโดรลิกสของช้ันนํ้าเชนคาการซึมผานตลอดจนการอุม
และอัตราการใหนํ้าของช้ันหินและทิศทางการไหล วิธีการเก็บขอมูลทางดานอุทกธรณีวิทยาน้ีอาจจะ
ทําไดโดยการติดตั้งบอสังเกตการณใหม หรือการใชบอท่ีมีอยูแลวในการทดสอบช้ันหินอุมนํ้าท่ีความ
ลึกท่ีเราสนใจ

(3) ขอมูลดานมลพิษและสารเคมี เพื่อหาประเภทและขนาดของการปนเปอน การเก็บขอมูล
ของสารเคมีและสารเคมีท่ีเกิดจากการสลายตัวในดิน ในนํ้าใตดิน และในชองวางในเม็ดดินจึงเปนสิ่ง
ท่ีจําเปน ตัวอยางของดินและนํ้าใตดินจะตองถูกเก็บและตรวจสอบเพื่อหาลักษณะและการกระจายตัว
ท้ังในระนาบนอนและระนาบตั้งจนไดภาพของการปนเปอนท่ีเปนสามมิติ  เคร่ืองมือท่ีใชเก็บตัวอยาง
จะตองถูกทําความสะอาดทุกคร้ังเม่ือใชเก็บตัวอยางหน่ึงๆ เรียบรอยแลวเพื่อปองกันการปนเปอน
ตัวอยางตางๆ การเก็บตัวอยางและการเก็บรักษาตัวอยางตองทําตามข้ันตอนในมาตรฐานท่ี
เกี่ยวของไมวาจะเปนของ US. EPA, ASTM หรือมาตรฐานอื่นๆ กระบวนการประกันคุณภาพของ
ตัวอยางและการบันทึกขอมูลการเก็บของแตละตัวอยางระหวางการจัดสงจนถึงหองปฏิบัติการตอง
ทําอยางเปนระบบ โดยหองปฏิบัติการตองทําการวิเคราะหตามวิธีการท่ีเปนท่ียอมรับและมีการ
บันทึกผล วิธีวิเคราะหและการประกันคุณภาพการวิเคราะห โดยบุคลากรท่ีมีใบอนุญาต

(4) การประมวลผล ขอมูลท้ังจากดานธรณี อุทกธรณีและสารเคมีจะถูกนํามาประมวลเขาหา
กันเพื่อประเมินลักษณะและขนาดของการปนเปอน ดังน้ี

- ขอมูลทางธรณีวิทยา เปนขอมูลการเจาะช้ันดินตางๆจะมีการระบุถึงตําแหนงการเจาะ
วิธีการเจาะและการเก็บตัวอยาง ตลอดจนรายละเอียดของช้ันดินประเภทตางๆ ท่ีพบ รวมไปถึง
ผลทดสอบตางๆท่ีจะไดจากหองปฏิบัติการทางธรณีวิทยาอีกดวย ขอมูลตางๆ ขางตนจะถูกใชใน
การแสดงรายละเอียดภาพหนาตัดของช้ันดินประกอบไปกับความลึกตางๆ (ภาพท่ี 7.3)
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ภาพที่ 7.3 รายละเอียดหนาตัดช้ันดินตามความลึกตางๆ (NHI, 2007)

- ขอมูลทางอุทกธรณีวิทยา เปนขอมูลของความสามารถในการซึมผานของนํ้าในช้ันดินหิน
ตางๆ ท่ีไดจากการสํารวจจะถูกนํามาวิเคราะหวาบริเวณใดจะเปนช้ันนํ้าแบบใด เชนเปน aquifers,
aquicludes, หรือเปน aquitards จากขอมูลระดับนํ้าและความดันเราก็จะทราบวาช้ันนํ้าน้ันๆ อยูใต
ความดันหรือไม มากนอยเพียงใด  ขอมูลระดับนํ้าหรือระดับ potentiometric surface ยังจะถูกนํามา
สรางแผนท่ีช้ันความสูงของระดับนํ้าเพื่อหาทิศทางการไหลของนํ้าใตดิน (ภาพท่ี 7.4) ซ่ึงจะมีความ
เช่ือมโยงถึงการกระจายของมลพิษตอไป

ภาพที่ 7.4 การไหลของนํ้าใตดินตาม potentiometric surface ท่ีมีคาสูงไปคาต่ํา
(Ohio DNR, 2007
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- ขอมูลทางสารเคมี เปนขอมูลทางสารเคมีในดินและนํ้าใตดินจะถูกประเมินเพื่อตรวจสอบ
ความเขมขนของสารเคมีปนเปอนซ่ึงจะนําไปสูการตรวจสอบการกระจายของสารเคมี ผลของการ
วิเคราะหทางเคมีจะถูกนําไปสรางแผนท่ีความเขมขน (ภาพท่ี 7.5) ซ่ึงอาจจะมีการแสดงผลไดท้ัง
แบบสองและสามมิติ ซ่ึงหากมีการวิเคราะหขอมูลกลุมน้ีรวมกับขอมูลทางธรณีวิทยาและอุทก
ธรณีวิทยาแลวมีการใชแบบจําลองท่ีเหมาะสม เราก็สามารถประเมินลักษณะการเคลื่อนท่ีของมลพิษ
และวิธีการจัดการท่ีถูกตองเหมาะสมได

ภาพที่ 7.5 แผนท่ีแสดงความเขมขนของสารเคมีกับช้ันความลึกและระยะทาง
(US. Air Force, 1999)

4. การประเมินเพิ่มเติม (Supplemental Investigation) ในกรณีหากขอมูลจากสาม
ข้ันตอนข้ันตนไมเพียงพอ การประเมินเพิ่มเติมก็อาจจะเกิดข้ึนไดจนกวาขอมูลจะไดครบตามความ
ตองการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบของหนวยงานกําหนด


