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บทสรุปผูบ
้ ริหาร
ปั ญหาทางด ้านสิง่ แวดล ้อมนั บวันทวีความซับซ ้อนมากยิง่ ขึน
้ ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิง่ มีชวี ต
ิ ที่อยู่
โดยรอบ กิจกรรมทีเ่ กิดขึน
้ ในสังคมที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพสิง่ แวดล ้อม และอาจถึงขนาดที่จะทาให ้ส่ง ผลถึง
ผู ้คนทีอ
่ ยู่ในสังคมได ้ได ้รับความเสียหาย กฎหมายเป็ นช่องทางหนึง่ ในหลากหลายเครื่องมือทีจ
่ ะกาหนดแนวทาง
ปฏิบัต ิ บัญญัตถ
ิ งึ หน ้าที่ข องฝ่ ายต่างๆ อันจาเป็ นที่ต ้องด าเนิน การ รวมไปถึงคุ ้มครองสิทธิ เมื่อจาเป็ นต ้องมีก าร
เรียกร ้อง
อย่ า งไรก็ ด ี ล าพั ง การก าหนดกฎหมายขึ้น เพื่ อ น ามาเป็ นแนวทางการการปฏิ บั ต ิ เ พื่ อ แก ไ้ ข ฟื้ นฟู
สภาพแวดล ้อม รวมไปถึงการเยียวยาผู ้ได ้รับผลกระทบจากมลพิษ เพียงอย่างเดียว ไม่อาจนามาซึง่ การดาเนินการ
อย่างมีประสิทธิผล การทีม
่ บ
ี ทบัญญัตส
ิ าหรับดูแลด ้านสิง่ แวดล ้อมทีก
่ ระจัดกระจาย ทาให ้เกิดช่องว่างในการบังคับ
ใช ้ จากกรณีทเี่ กิดขึน
้ ของมลพิษทีก
่ ระทบต่อสภาพแวดล ้อม และชุมชนได ้รับความเสียหาย หน่วยงานต่างๆ ทีม
่ อ
ี ยู่
ระดมสรรพกาลังมาช่วยเหลือและตรวจสอบ โดยทั่วไปเป็ นรูปแบบของคณะกรรมการร่วม ขึน
้ อยูก
่ ับประเด็นนัน
้ เป็ นที่
จับตามองของสังคมเพียงไร รวมถึงระดับของผลที่ปรากฎของมลพิษรุน แรงเฉีย บพลันมากน ้อยเพียงไรด ้วย แต่
ปั ญหาสาคัญประการหนึง่ ของรูปแบบคณะกรรมการทีต
่ ัง้ ขึน
้ จากตัวแทนหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง มักจะไม่มก
ี ารตามติด
่ จากหน่วยงาน ก่อให ้เกิดการขาดช่วงของการ
ประเด็นอย่างต่อเนื่ อง และการส่งผู ้แทนมาประชุมเพียงเพื่อได ้ชือ
แก ้ปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ได ้ก่อให ้เกิดการเรียนรู ้พือ
่ แก ้ปั ญหาในอนาคต เมือ
่ เทียบกับการมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบหน ้าทีโ่ ดยตรง
เมื่อพิจารณาถึงหน่วยงานที่สมควรมีหน ้าที่รับ ผิดชอบในการดูแลคุณภาพสิง่ แวดล ้อม และพร ้อมจะแก ้ไข
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ อย่างทันท่วงที กลไกของกฎหมายที่ออกแบบมา มีการประกาศใช ้กฎหมายกากับทีห
่ น่วยงานของ
รัฐแทบจะทุกองค์กร การตอบสนองของหน่วยงานของรัฐนัน
้ ต่อกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานตนเอง เปรียบเสมือน
คาภีรป
์ ระจาหน่วยงาน เป็ นพืน
้ ฐานสาคัญในการปฏิบัตงิ าน รวมไปถึงภาระงานและงบประมาณทีไ่ ด ้รับ ส่งผลกระทบ
อย่างสาคัญต่อประสิทธิภาพการฟื้ นฟูและเยียวยา
จากการศึกษาถึง ลั กษณะที่เ กิดขึน
้ ของมลพิษ นั บตัง้ แต่การนาเอาทรัพ ยากรธรรมชาติมาใช ้ เช่น การท า
เหมืองแร่ การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการกาจัดของเสีย คือตัวอย่างอันเป็ นที่ประจักษ์ ในสังคมไทย
ถึงปั ญหาในการจัดการเพื่อฟื้ นฟูและเยียวยาผู ้เสียหาย เช่น กรณีหมู่บ ้านคลิตล
ี้ ่าง โรงไฟฟ้ าและเหมืองที่แม่เมาะ
นิค มอุต สาหกรรมมาบตาพุ ด และการลั ก ลอบทิง้ ของเสีย ที่ห นองแหน จากปรากฎการณ์ ที่เ กิด ขึน
้ ดั ง กล่า ว ทาง
คณะผู ้วิจัยกาหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี้ เพือ
่ ค ้นหาถึงปั ญหาของระบบการฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อม และระบบ
การชดใช ้เยียวยา โดยเฉพาะการศึก ษาถึง กลไกทางกฎหมาย ว่ามีการกาหนดแนวทางการจัด การไว ้อย่างไรใน
บทบัญญัตท
ิ างกฎหมายที่ใ ห ้อานาจหรือ กาหนดหน า้ ที่ข องหน่ วยงานต่างๆ รวมไปถึงการบังคั บใช ้กฎหมายของ
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง และแนวทางการตัดสินข ้อพิพาททีเ่ กิดขึน
้ อันจะส่งผลถึงแนวทางการใช ้กฎหมายที่อ งค์กร
ตุลาการ
มิตข
ิ องต ัวบทบ ัญญ ัติแห่งกฎหมาย
การพิจารณาถึงบทบัญญัตข
ิ องกฎหมายทีม
่ อ
ี ยู่ของประเทศไทย ผู ้วิจัยได ้จัดกรอบของกฎหมายเป็ น 3 ระดับ
ด ้วยกัน คือระดับแรก กฎหมายหลักอันเป็ นพืน
้ ฐานทั่วไป เสมือนยาสารพัดนึก ทีใ่ ช ้บังคับกับทุกเรื่อง ระดับที่สอง
คือ กฎหมายเฉพาะ ทีจ
่ ะกากับในกิจการทีด
่ าเนินการประเภทต่างๆ ของการผลิตในสังคม และกฎหมายในระดับที่
สาม เป็ นกฎหมายส่วนสนับสนุนทีค
่ อยแก ้ปั ญหาเมือ
่ เกิดภาวะฉุกเฉิน หรือเกิดการเจ็บป่ วยเสียหายขึน
้
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ระดับแรก กฎหมายพืน
้ ฐาน อันเป็ นหลักการ วางบรรทัดฐาน และมีอานาจหน ้าทีท
่ ั่วไป สาหรับการดูแลรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล ้อม ภายใต ้พระราชบัญญัตส
ิ ่งเสริมและรั กษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่มีการ
กาหนดการสร ้างมาตรฐานของกิจกรรมต่างๆ การกาหนดระบบควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด รวมไปถึงการกาหนด
เรือ
่ งการฟ้ องเรียกค่าเสียหายในการขจัดมลพิษ
นอกจากกฎหมายทีใ่ ห ้อานาจหน ้าทีท
่ ัง้ หน่วยงานของรัฐและชุมชน ในการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล ้อม
ยังมีกฎหมายทั่วไปอีกฉบับหนึ่ง คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ยังคงครอบคลุมในฐานะหลักกฎหมาย
ทั่วไป ที่มีหลักกฎหมายเรื่อ งละเมิด ที่กาหนดให ้ผู ้ก่อละเมิด ต ้องชดใช ้ค่า สิน ไหมทดแทน การใช ้สิทธิเ รีย กร ้อง
ภายใต ้หลักกฎหมายละเมิดนี้
ระดับทีส
่ อง ขยายขอบเขตการพิจารณาจากกฎหมายอันเป็ นพืน
้ ฐานหลัก ในการจัดการสิง่ แวดล ้อม ออกไปสู่
กฎหมายเฉพาะเรือ
่ งทีม
่ ก
ี ารกาหนดมาตรฐาน สาหรับกิจการแต่ละประเภท เช่น การทาเหมืองแร่ โรงงาน และการ
จัดการกับวัตถุอันตราย ซึง่ บรรดากฎหมายเฉพาะเหล่านี้ ล ้วนแล ้วแต่กาหนดหน ้าทีใ่ ห ้ผู ้ดาเนินการและมีหน่วยงาน
กากับดูแล เพือ
่ ให ้มีมาตรฐานในการจัดการ ไม่ให ้ก่อมลพิษแก่สงิ่ แวดล ้อม ปั ญหาสาคัญทีพ
่ บจากการมีบทบัญญัต ิ
เฉพาะเหล่านี้ คือการเป็ นเครือ
่ งมือให ้แก่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานแยกกันไป ในขณะทีห
่ น่วยงานกลาง เช่น กรม
ควบคุมมลพิษ ตามกฎหมายหลัก ยังคงมีอานาจหน ้าทีล
่ ักลั่นและทับซ ้อนกันอยู่ ในขณะทีภ
่ าคการผลิตอุตสาหกรรม
นี้เป็ นตัวหลักสาคัญทีส
่ ด
ุ ของการก่อมลพิษ ส่งผลกระทบให ้เกิดขึน
้ ต่อสภาพแวดล ้อมและผู ้คน โจทย์หลักของการ
่ หาย ยังคงต ้องมุ่งเป้ าไปที่กลไกของภาคอุตสาหกรรมอยู่ ปั ญหา
พิจารณากลไกในการฟื้ นฟูและเยียวยาความเสีย
หลัก ณ จุดนี้ คือ แม ้จะมีกฎหมายเฉพาะทุกจุด แต่เนื่องจากกฎหมายมีมากและไม่สอดคล ้องประสานกัน
ระดับที่สาม เป็ นการเพิม
่ เติมจากที่มีกฎหมายสาหรับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานเฉพาะ ที่จะดาเนินการ
เพือ
่ ควบคุมดูแลให ้กิจการต่างๆ ทีอ
่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพอนามัยของบุคคลแล ้ว ยังมีกฎหมาย
ทีส
่ นั บสนุน เป็ นกลไกในการจัดการเมือ
่ เกิดการปนเปื้ อนขึน
้ เช่น การบรรเทาสาธารณภัย ซึง่ จะดูแลในภาวะฉุกเฉิน
หรือระบบสาธารณสุข ที่จะดูแลทางด ้านสุขภาพอนามัย แต่เงื่อนไขที่เอือ
้ ต่อการการจัดการเป็ นไปในช่องทางที่
แคบมาก กล่าวคือ การบรรเทาสาธารณภัย จะจัดการกับภาวะฉุกเฉิน มีเงือ
่ นไขของการช่วยเหลือได ้เฉพาะหน ้าและ
ชั่วคราวเท่านั น
้ ในขณะที่ระบบสาธารณสุขมีขด
ี จากัดด ้านการปฏิบัตก
ิ าร คือการจัดการด ้านพิษวิทยา (การศึกษา
เกีย
่ วกับผลกระทบจากสารพิษ) ทีข
่ ้อกฎหมายยังคงไม่ครอบคลุมไปถึงตัวการทีก
่ อ
่ ให ้เกิดภาวะการปนเปื้ อนดังกล่าว
ทางคณะผู ้วิจั ย พบว่ า ขณะนี้ ประเทศไทยยั ง ไม่มีก ฎหมายในการควบคุ ม การใช ้สารเคมี ส าหรั บ ชุม ชนหรื อ ใน
่ ภาพแวดล ้อม และส่งผลกระทบต่อ
ครัวเรือน และในภาคการเกษตร ทาให ้การปนเปื้ อนของสารเคมีแพร่กระจายสูส
สุข ภาพอนามั ย ได ้ รวมไปถึง การมีม าตรฐานส าหรั บ การจั ด การกั บ ของเสีย ท ้ายที่สุด กฎหมายที่เ ข ้ามาเป็ นฝ่ าย
สนั บสนุนในปั จจุบัน เป็ นการทั่วไป คือกฎหมายทีใ่ ห ้อานาจองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ในการจัดการกับสุขภาวะ
และการรักษาความสะอาดของชุมชนตัวเองได ้ ปั ญหาคือกฎหมายเปิ ดช่องให ้ทาได ้ แต่การจะดาเนินการหรือไม่
เป็ นประเด็นในมิตต
ิ อ
่ ไป
มิตข
ิ องหน่วยงาน
ึ ษาตัวบทบัญญัตข
จากทีศ
่ ก
ิ องกฎหมายที่พบว่าโดยมากแล ้ว ประเทศไทยมีกฎหมายที่กาหนดอยู่มากมาย
่ งว่างอยู่บ ้าง เช่น กฎหมายในการควบคุมการใช ้สารเคมีในภาคการเกษตร แต่สว่ นใหญ่
แม ้จะมีบางครัง้ ทีย
่ ังคงมีชอ
แล ้วเรามีกฎหมายทีเ่ รียกว่าภาวะกฎหมายเฟ้ อ ในขณะทีป
่ ั ญหาทีใ่ หญ่กว่าตัวบทกฎหมายคือ การบังคับใช ้กฎหมาย
นัน
้ จากมิตข
ิ องหน่วยงาน ซึง่ เป็ นผู ้มีอานาจหน ้าทีต
่ ามกฎหมาย เป็ นผู ้ถือกลไกที่กฎหมายกาหนดให ้ ใช ้ได ้ แต่การ
จะใช ้หรือไม่ ขึน
้ อยู่กับแนวทางการปฏิบัตข
ิ องหน่วยงาน ที่มีปรัชญาพื้นฐานของการปฏิบัตงิ าน การปฏิบัตห
ิ น ้าที่
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จิตสานึก (mentality) จึงเป็ นสิง่ สาคัญอันดับแรก ในมุมมองทางด ้านกฎหมาย ทีผ
่ ู ้วิจัยได ้เข ้าไปศึกษาว่าอุดมการณ์
ในการใช ้กฎหมายของหน่ ว ยงาน (legal ideology) แต่ล ะแห่ง มีป รั ช ญาพื้น ฐานของการใช ้บั ง คั บ กฎหมายของ
ตนเองอย่างไร อันจะนามาซึง่ ความเข ้าใจและรู ้เท่าทันถึงปั ญหาและอุปสรรคในการบังคับใช ้กฎหมายของหน่วยงาน
ทีค
่ วรมีหน ้าทีใ่ นการฟื้ นฟูและเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ จากมลพิษ
จากปั ญหาทีพ
่ บในงานวิจัย อาจไม่ต่างจากงานศึกษาถึงปั ญหาของหน่วยงานราชการ ได ้แก่ การขาดแคลน
่ วชาญเฉพาะทาง รวมถึงเครือ
งบประมาณ และบุคคลากรทีม
่ ค
ี วามเชีย
่ งมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทีจ
่ ะนามาเป็ น
เครื่องจัดการ เพื่อฟื้ นฟูความเสียหายได ้ สิง่ ที่งานวิจัยนี้พยายามอธิบ ายเพิม
่ เติมขึน
้ มา ได ้แก่ อุดมการณ์อันเป็ น
พืน
้ ฐานสาคัญ ทีห
่ น่วยงานยึดมั่น เป็ นแนวทางในการใช ้กฎหมายของตนเอง หลักการเหล่านั น
้ ได ้แก่ การบริหาร
จัดการแบบราชการ ที่ต ้องมีระบบการงบประมาณ และกรอบการใช ้เงินแผ่นดิน ที่มีระเบียบการเบิกจ่าย และการ
จัดการทีเ่ ข ้มงวด ภายใต ้แนวคิดหลักคือ “เพือ
่ ประโยชน์ของทางราชการ” ดังนั น
้ หัวใจการทางานของหน่วยงานรัฐ
จึงไม่ใช่การเห็น อกเห็ นใจ เพื่อจะชดใช ้เยีย วยาประชาชนผู ้ได ้รั บ ผลกระทบจากมลพิษ ดังนั น
้ เมื่อจะต ้องใช ้การ
เบิกจ่ายตามระเบียบการพัสดุ เป็ นหน ้าทีข
่ องหน่วยงานรัฐทีจ
่ ะต ้องมีการอุทธรณ์ หากรัฐถูกตัดสินคดีให ้ต ้องจ่ายเงิน
เพือ
่ เยียวยาความเสียหาย เมือ
่ ประกอบกับความเสียหายทางสิง่ แวดล ้อม และสุขภาพอนามัย เป็ นสิง่ ทีก
่ ระทบต่อ
้ กระบวนการพิจารณาคดี ในขณะทีค
ชีวต
ิ และสุขภาพ การต ้องรอระยะเวลาเพือ
่ ให ้เสร็จสิน
่ วามเสียหายทางธรรมชาติ
สภาพแวดล ้อม และผลกระทบต่อผู ้คน ยังคงแพร่กระจายต่อไป
อุดมการณ์ทางกฎหมายอีกประการหนึง่ ทีส
่ ง่ ผลกระทบสาคัญต่อแนวทางการใช ้กฎหมายของหน่วยงานรัฐ
คือการทีห
่ น่วยงานรัฐเป็ นเจ ้าของทรัพยากรและธรรมชาติ สิง่ แวดล ้อมทัง้ ปวง ดังนัน
้ ประชาชนไม่ใช ้เจ ้าของ หรือผู ้
ิ ธิที่จะเรียกร ้อง หน่วยงานของรัฐประเภทนั น
มีสท
้ ๆ ต่างหากที่จะสามารถปกป้ อง เรียกร ้อง และเสียหายจากการ
กระทา หรือจากมลพิษทีเ่ กิดขึน
้ พืน
้ ฐานความคิดเช่นนี้เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากร
และอนุรักษ์สงิ่ แวดล ้อมโดยภาคประชาชน
้ ฎหมายโดยองค์กรตุลาการ
มิตก
ิ ารวางหล ักเกณฑ์ของการใชก
แม ้ว่าประเทศไทยจะมีระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร แต่ก็ปฏิเสธถึง บทบาทขององค์กรตุลาการใน
การวางบรรทัดฐานของการตีความและการใช ้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ กลไกทางการใช ้กฎหมายจากการ
ปฏิบัตงิ านของหน่วยงานต่างๆ ในสังคม เป็ นฟั นเฟื องทางกฎหมายที่ไม่ทางาน การอาศัยอานาจตุลกาการในการ
ผลักดันให ้เกิดสภาพบังคับทางกฎหมายขึน
้ จากการศึกษาของผู ้วิจัย พบประเด็นทีเ่ ป็ นปั ญหาและอุปสรรคต่อ การ
บังคับใช ้กลไกในการฟื้ นฟูและเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ จากคาพิพากษาของศาล ทัง้ ในด ้านของสิทธิในการ
นาคดีขน
ึ้ สู่ศาล การพิจารณาคดีเกีย
่ วกับกระบวนการดาเนินการของหน่วยงานรัฐ และปั ญหาของภาระการพิสูจน์
เป็ นกรอบการพิจารณาของการศึกษานี้ เพื่อจะสะท ้อนถึงภาพขององค์กรตุลาการในการเป็ นอีกกลไกหนึ่งในการ
บังคับใช ้กฎหมายในความเป็ นจริงของสังคมไทย
จากพั ฒ นาการของกฎหมายที่เ ป็ นพื้น ฐานหลั ก ในการคุ ้มครองสิท ธิ ซึง่ ย่อ มรวมถึง สิท ธิท างสิง่ แวดล ้อม
รัฐธรรมนูญนั บตัง้ แต่ปี 2540 เป็ นต ้นมา รับรองถึงสิทธิในสิง่ แวดล ้อม ที่จะให ้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรและสิง่ แวดล ้อมได ้ แม ้รัฐธรรมนูญจะเป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ แต่การนาเอาหลักการทีร่ ับรองใน
รัฐธรรมนูญนี้มาปฏิบัตจ
ิ ริง ยังคงต ้องมีการผลักดันให ้เกิดขึน
้ จากการตัดสินคดีของศาล ทัง้ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง และศาลยุตธิ รรม แนวทางของการรับรองถึงสิทธิชม
ุ ชนจากเริม
่ แรกทีไ่ ม่มก
ี ารนามาปรับใช ้ในการตัดสินคดี
ระบบศาลมีการปรับตัว นาเอาหลักการเรื่องผู ้ทรงสิทธิทจ
ี่ ะเป็ นโจกท์ฟ้องคดี ในปั จจุบันคลีค
่ ลายลง โดยมีการเปิ ด
กว ้างมากขึน
้
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ประเด็ น การพิจ ารณาต่ อ มา องค์ก รตุ ล าการมี ก ารตั ด สิน คดีใ นส่ ว นที่ เ กี่ย วข อ
้ งกั บ กระบวนการจั ด การ
สิง่ แวดล ้อม บนพืน
้ ฐานของสิทธิทางสิง่ แวดล ้อมหรือไม่อย่างไร คือการศึกษาถึงกระบวนการดาเนินการ เช่น การ
เปิ ดโอกาสให ้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมและชุมชน มีการให ้ข ้อมูล
และมีสว่ นร่วมจริงหรือไม่ และเมือ
่ นามาเทียบเคียงกับกระบวนการในการฟื้ นฟูและเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้
จากมลพิษ แนวบรรทัดฐานนี้จะเป็ นกรอบการใช ้กฎหมายได ้อย่างมีประสิทธิภาพได ้อย่างไร ผลการศึกษาพบว่าใน
ส่วนของคาตัดสินจากศาลปกครองเป็ นกลไกทีม
่ ก
ี ารคุ ้มครองสิทธิทางสิง่ แวดล ้อมทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ ประกอบกับการ
ที่ค าตั ด สิน ของศาลปกครองจะมุ่ง ไปที่ห น่ ว ยงานของรั ฐ ในการสร ้างแนวทางการใช ้กฎหมายของหน่ ว ยงานใน
อนาคตต่อไป
อีก ประการส าคั ญ ในการศึก ษาถึง ค าพิพ ากษาของศาลต่า งๆ คือ ภาระการพิสูจ น์ ยั ง คงเป็ นเงื่อ นไขและ
อุป สรรคส าคั ญ ต่อ ประเด็ น ของการได ้รั บ ชดใช ้เยีย วยาความเสีย หายจากมลพิษ รวมไปถึง การสืบ หาตั ว ผู ้ที่ต ้อง
รับผิดชอบ เพือ
่ การฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมอีกด ้วย ซึง่ อาจนามาซึง่ การทบทวนหลักกฎหมายในความผิดฐานละเมิดที่แม ้
จะมีการพัฒนามาสู่หลักความรับผิดเด็ดขาด หรือใช ้ทฤษฎีรับภัยเข ้ามาปรับใช ้ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนในทางปฏิบัต ิ ที่
ปรากฎในคาพิพากษาของศาลไทยเท่าใดนั ก
การพิจารณาต่อมาจึงเป็ นการบังคับใช ้คาตัดสินของศาล ซึง่ นั บว่าเป็ นจุดบอดสาคัญในการงานทางวิชาการ
ของการศึกษากฎหมายโดยทั่วไป ทีโ่ รงเรียนกฎหมาย และกระบวนการยุตธ
ิ รรมมักจะมีการศึกษาจบลงเพียงเมื่อ
ศาลมีค าตั ด สิน ออกมา เหมือ นตอนจบของนิท าน แต่ เ มื่อ มาดู ใ นชีว ิต จริง การน าค าพิพ ากษานั ้น มาบั ง คั บ ใช ้
โดยเฉพาะในคดีสงิ่ แวดล ้อม กลับมีความล่าช ้า และซับซ ้อนภายใต ้เงื่อนไขของการบังคับคดี โดยเฉพาะอย่างยิง่
กรณี ข องมลพิษ ที่ข นาดของความเสีย หาย อาจเป็ นไปได ้ทั ง้ ทางลึก และกว ้าง ลึก ในที่นี้ ห มายถึง อาการความ
เจ็บป่ วยของผู ้คนที่ได ้รับผลกระทบ อาจมีระยะเวลานาน และซับซ ้อนในร่างกายคน ขึน
้ อยู่กับแต่ละบุคคล ในทาง
กว ้าง หมายถึง ขอบเขตของความเสีย หายที่มีต่อ ระบบนิเ วศน์ ที่อ าจขยายของเขตไปถึง เพีย งใด การพิสูจ น์
ตรวจสอบเพื่อจะนามาสู่การฟื้ นฟูและเยียวยา จึงเป็ นอีกขอบเขตหนึง่ ทางกฎหมาย ทีต
่ ้องพัฒนาเงื่อนไขของการ
บังคับคดีตามคาพิพากษา ว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อไป
เดิมทีเดียว ระบบศาลยุตธ
ิ รรมมีศาลแพ่งและศาลอาญา เมื่อมีศาลชานั ญเฉพาะ เช่น กรณีสงิ่ แวดล ้อม ที่
กาลังจะมีการจัดตัง้ ขึน
้ ในขณะทีม
่ ศ
ี าลปกครอง ทีค
่ าสั่งและคาพิพากษาของศาลผูกพันหน่วยงานของรัฐ เมือ
่ คดี
สิง่ แวดล ้อมหนึ่งคดี อาจจะมีการทับซ ้อนกันระหว่างศาลทัง้ สอง การบังคับใช ้ก่อนหลังจึงเป็ นสิง่ ที่ต ้องนามาวาง
เงือ
่ นไขการบังคับคดีให ้ชัดเจนมายิง่ ขึน
้ การตัดสินหลายคดีทม
ี่ ผ
ี ลคาพิพากษาในการคุ ้มครองสิทธิทางสิง่ แวดล ้อม
่ ลายทางของการบังคับคดีแล ้ว แต่ผลการปฏิบัตจ
ในขณะนี้เดินทางสูป
ิ ริงยังคงรอการดาเนินการ
จากการศึกษาครัง้ นี้ เพือ
่ ศึกษาว่าการใช ้กฎหมายเพือฟื้ นฟูและเยียวยาความเสียหายจากกรณีมลพิษ ทีร่ ะบบ
กฎหมายไทยมีอ ยู่เ ป็ นอย่า งไร มีปั ญ หาในการใช ้กฎหมายอย่า งไร เพื่อ น ามาซึง่ กลไกที่มีป ระสิท ธิภ าพมากขึน
้
ข ้อเสนอแนะหลักของงานวิจัยนี้มี 3 ประเด็นสาคัญ ได ้แก่ การศึกษาถึงกองทุน สิง่ แวดล ้อม เพื่อนามาฟื้ นฟูแ ละ
เยียวยาความเสียหาย การมีหน่วยงานโดยตรงในการดาเนินการฟื้ นฟูและเยียวยา และการรือ
้ ปรับระบบการบังคับคดี
ของศาลโดยประสานร่วมกันระหว่างศาลทีต
่ ัดสินคดีทเี่ กีย
่ วข ้องกับสิง่ แวดล ้อมทุกระบบของศาล
กองทุนสิง่ แวดล้อม
แม ้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายเพือ
่ คุ ้มครองและรักษาสิง่ แวดล ้อม ทีม
่ ก
ี องทุนสิง่ แวดล ้อม แต่การใช ้เงินจาก
กองทุนดังกล่าวมีข ้อจากัดอย่างมาก และไม่ได ้มีวัตถุประสงค์เฉพาะชัดเจนเพือ
่ การฟื้ นฟูและเยียวยา แนวทางการ
บริห ารจั ด การ เมื่ อ ศึก ษาเที ย บเคี ย งกั บ กองทุ น สิ่ง แวดล อ
้ มของสหรั ฐ อเมริก า (Superfund) ที่ ตั ้ง ขึ้น โดยมี
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วั ต ถุป ระสงค์โ ดยตรง เพื่อ ฟื้ นฟูส งิ่ แวดล ้อม ที่เ กิด จากการปนเปื้ อนของมลพิษ และเยีย วยาผู ้เสีย หายจากกรณี
ดังกล่าวด ้วย ข ้อสาคัญของการมีก องทุนเพื่อฟื้ นฟูและเยีย วยาความเสีย หายจากกรณีม ลพิษนี้ มีเงื่อนไขส าคั ญ
ได ้แก่ ทีม
่ าของเงินทุน และหลักเกณฑ์ทจ
ี่ ะนากองทุนนี้มาใช ้ การพิจารณาแหล่งทีม
่ าของเงินสาหรับกองทุนนี้ อยู่
่ ง เช่น การเรียกเก็บในลักษณะของ
บนพืน
้ ฐานของแนวคิดสองประการคือ ส่วนแรกคือแนวคิดเชิงป้ องกันความเสีย
เงินภาษี หรือเงินลงทุนตัง้ ต ้นของผู ้ประกอบการทีม
่ ีลักษณะของการปล่อยมลพิษสู่สงิ่ แวดล ้อม และส่วนทีส
่ องคือ
หลักผู ้ก่อมลพิษเป็ นผู ้จ่าย เมือ
่ เกิดความเสียหายขึน
้ แล ้ว จานวนมูลค่าของการฟื้ นฟูและเยียวยา ต ้องตกอยูใ่ นความ
รับผิดชอบของผู ้ก่อด ้วย
หน่วยงานโดยตรงในการฟื้ นฟูและเยียวยาความเสียหาย
สืบ เนื่ อ งกั บ ประเด็ น กองทุน คือ หน่ ว ยงานในการด าเนิน การ ที่น อกเหนื อ ไปจากการบริห ารจั ด การระบบ
การเงิน ระบบปฏิบัตก
ิ ารก็สมควรต ้องสอดคล ้องกันด ้วย ซึง่ ต ้องมีศักยภาพในทางเทคโนโลยีด ้านสิง่ แวดล ้อมและ
่ วชาญเฉพาะทาง อานาจหน ้าทีข
ผู ้เชีย
่ องหน่วยงานที่จะสามารถเป็ นหน่วยเฉพาะกิจ สามารถเข ้าไปในพื้นที่ และ
ดาเนินการทีจ
่ าเป็ นในการฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อม
อย่างไรก็ด ี สาหรับงานวิจัยนี้ ยังไม่สามารถศึกษาได ้คือระบบการเยีย วยาความเสียหายให ้แก่บุคคล การ
เยียวยาทีง่ านศึกษานี้ระบุสาหรับบุคคลคือการได ้รับค่าสินไหมทดแทน เพือ
่ ชดเชยความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ซึง่ จะอยู่
ในกลุ่มแรกเรื่องกองทุนสิง่ แวดล ้อม แต่ระบบการจัดการซึง่ อาจจะสัมพันธ์กับระบบสาธารณสุข ยังคงเป็ นอีกเรื่อง
หนึง่ ซึง่ ต ้องอาศัยการศึกษาต่อยอดต่อไป
้ ปร ับระบบการบ ังค ับคดีทางสิง่ แวดล้อมโดยตรง
การรือ
ข ้อสังเกตจากงานศึกษาครัง้ นี้ พบว่าระบบศาลยุตธิ รรมและศาลปกครองมีกระบวนการบังคับคดีทแ
ี่ ยกจากกัน
เป็ นอิสระ แม ้ว่าศาลยุตธิ รรมจะเป็ นระบบศาลทีต
่ ัง้ ขึน
้ มาอย่างมีรากฐานดัง้ เดิมในระบบกฎหมายไทยก็ตาม แต่ในคดี
สิง่ แวดล ้อม ยั ง นั บ ว่า เป็ นมิต ใิ หม่ ส าหรั บ แนวทางการมีศ าลพิเ ศษ เพื่อ รองรั บ กั บ การเปลี่ย นแปลงของสั ง คมที่
ซับซ ้อนมากขึน
้ ต ้องการอาศัยความรวดเร็วและฉับพลันในการแก ้ไขฟื้ นฟู
ขณะทีค
่ วบคู่กันไปนี้ ศาลปกครองซึง่ นับว่าเป็ นศาลทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ใหม่และเพิง่ เริม
่ มีสานั กงานบังคับคดีของศาล
ปกครอง แนวทางการบังคับตามคาพิพากษายังคงเริม
่ ก่อตัว การเพิม
่ มุมมองทางสิง่ แวดล ้อมเข ้าสูร่ ะบบการบัง คับ
คดีจงึ เป็ นเป้ าหมายและความคาดหวังสาหรับการวางบรรทัดฐานทีม
่ ป
ี ระสิทธิผลต่อการใช ้กฎหมายในอนาคต
ความคาดหวังในทีน
่ ี้ เช่น เมือ
่ ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดแล ้ว ควรมีระยะเวลาที่ต ้องดาเนินการในประเด็น ที่
ต ้องฟื้ นฟูหรือใช ้ค่าสินไหมทดแทน โดยเฉพาะในการฟื้ นฟู ในอุดมคติทม
ี่ ห
ี น่วยงานในการฟื้ นฟูโดยตรง ช่องทาง
ของการส่งเรือ
่ งโดยตรงไปยังหน่วยงานฟื้ นฟูเพือ
่ สามารถดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพได ้ ข ้อเสนอนี้ ทางผู ้วิจัย
ตระหนักถึงกรณีการปรับแก ้ไขกฎหมายวิธส
ี บัญญัตน
ิ ัน
้ อาจจะเป็ นการกระทบต่อโครงสร ้างของกฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณา
คดีทัง้ ของศาลยุต ธ
ิ รรมและศาลปกครองมากพอสมควร ดั ง นั ้น หากเป็ นการแก ้ไขกฎหมายสารบั ญ ญั ต ใิ นด ้าน
กฎหมายหลักทั่วไปทางสิง่ แวดล ้อม อาทิ พระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและรักษาสิง่ แวดล ้อม โดยการบรรจุทัง้ 3 กลไก
่ นวทางของการมีกลไกในทางกฎหมายทีเ่ อืป
ทัง้ กองทุน หน่วยงาน และระบบการบังคับคดี อาจจะนาไปสูแ
้ ระโยชน์
ต่อการฟื้ นฟูและเยียวยาได ้มากขึน
้
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Excutive Summary
Research on Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for
Victims
The impacts of environmental problems have become more complex and forceful on nature and
living beings. Man-made activities may render impacts on the environment and even bring harm to
human beings. Laws are an avenue through which procedure can be prescribed stipulating various
essential duties that have to be carried out by various parties to ensure protection of rights and to
enable the right to complain.
The laws, themselves, albeit can lay down the procedure that helps to bring about remediation
and restoration of the environment as well as remedies for the persons affected by pollution, but the
laws alone may not elicit effective implementation. Given the dissipative environmental regulations that
have given rise to gaps in the enforcement in order to deal with environmental pollutions, communities
have to suffer the damage. Even though efforts have been made by various agencies to investigate
and address the issues, mostly through the establishment of a joint committee depending on public
visibility of each of the cases and the immediate severity of the pollution, but the ‘committee’ solutions
with the involvement of concerned agencies is often weakened by a lack of effort to monitor the issues
in a long run. Some agencies have simply sent their representatives to attend the committee’s meetings
just for a record. This has given rise to an ineffective solution and no lessons have been learned to
better address similar problems in the future. This is very different when the issues are tackled directly
under the command of a single agency with direct charge.
Though there are agencies directly in charge of ensuring the protection of environmental quality
and to provide immediate response, and there are laws and regulations to ensure that such agencies
shall endeavor to address the issues, such laws and regulations are treated as a textbook of the
agencies specifying their tasks and budgeting and they can have huge impacts on the effectiveness of
the rehabilitation and restoration.
Studies on how pollutions have occurred and how natural resources are exploited, i.e., through
extractive industries and manufacturing industries and waste disposal have shed light on problems
regarding the management of the restoration and remediation for affected parties such as the case of
the Klity Lang village, Mae Moh coal-fired power plants and mines, and Map Ta Pud Industrial Complex
as well as the illegal dumping of waste in Nong Nae. Based on the problems, the research team has
set out objectives of the study in order to explore problems concerning environmental restoration and
remediation regime. A focus shall be put on exploring legal mechanisms and procedural laws that
specify the powers and duties of various agencies and the enforcement of the laws by concerned
agencies as well as dispute settlement, the latter of which shall be concerned with laws that are invoked
by the judiciary.
The legal provisions
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To review existing legal provisions in Thailand, the researchers divide the laws into three levels.
The first level is fundamental and primary laws which function like a panacea and are applied universally
to all the issues. The second level is special laws that regulate various production methods in society.
The third level is laws that are invoked to deal with emergency problems or to deal with the aftermath
of damage.
At the first level are fundamental laws that provide for principles, standards and overall mandates
regarding the maintenance of environmental quality as prescribed by the Enhancement and
Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992). The laws provide for standards
of all activities, regulation of pollution emission, and rules concerning damage claim and costs arising
from the disposal of pollution.
In addition to laws that prescribe mandates of both state and community-based organization
regarding the management of natural resources and the environment, another relevant set of laws is
the Civil and Commercial Code that provides for general issues including tort claim provisions which
requires that the polluters pay and provides for the right to damage claim invoking the tort law.
The second level of laws expand the functions from the general and fundamental laws in
environmental management to specific laws that provide for standards for each of the production
sectors such as mining, manufacturing, and the disposal of toxic substances. Such specific laws would
stipulate duties of the regulators, standards of management to prevent environmental pollution. Major
problems found from these specific laws are they are specifically designed to each of the agencies
separately whereas the central authorities including the Pollution Control Department (PCD) are
regulated by the primary laws. As a result, there are overlapping duties of the agencies. Since
manufacturing industries are primary polluters causing much impact on the environment and human
beings, therefore, the existing rehabilitation and remediation laws primarily focus on the industrial
sector. A major problem now is though there are laws covering all specific aspects, but there seem to
be too many of them and there is a lack of coherence amongst the laws.
Sitting at the third level are laws that additionally apply to major agencies and specific agencies.
Apart from laws that intend to regulate all activities that may render impacts on the environment and
public health, there are supplementary laws that apply with immediate pollutions such as laws
concerning public emergencies and public health issues. But the ground to invoke such laws is relatively
narrow and strictly concerned with addressing public emergencies and the laws tend to apply at the
immediate and ad hoc levels. Meanwhile, public health sector is being stretched by its ability to deal
with toxicology (the study of impacts from toxics) and they are yet to be covered with the existing laws
that deal with such contamination. The research team has found that currently, there are no legal
provisions in Thailand that regulate chemical use including the use at the community or household
levels and in agricultural sector. As a result, chemical contamination has occurred causing impacts on
the environment and public health. And there is no law dealing with waste disposal. Lastly, the
supplementary laws that are being used in general are laws that empower local administrative

7

รายงานการวิจัย – กลไกทางกฎหมายในการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม และการชดใช ้เยียวยาให ้แก่ผู ้เสียหาย
Research Report - Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for Victims
updated 5 Febuary 2018

authorities to deal with public health issues and to keep their communities clean. Even though the laws
allow them to do that, but whether or not they could perform the duties is another issue.
The organizations
By exploring legal provisions, we have found that there are many laws issued in Thailand, despite
their many flaws as well, for example, laws that regulate chemical use in agricultural sector. But in most
cases, we are in the midst of the so called legal inflation. Despite the existence of such legal provisions,
but whether the agencies in charge of the laws shall enforce them or not is another matter. It depends
on the traditional practice of each of the agencies and their underlying philosophies as well as their
mentality. It is therefore important for the researchers to explore the legal ideologies of each of the
agencies and how they impact their execution of the laws. It may have shed light on problems and
obstacles to law enforcement of the agencies which are tasked with duties to restore and rehabilitate
environmental damage.
The problems found in this research might not be dissimilar to the problems generally found
among public agencies including a lack of funding and personnel with specialized skills as well as
modern technologies and equipment which can be used to aid remediation. Additionally, this research
is an attempt to delve deeper to explore legal ideologies which set out the course of legal enforcement
of each of the agencies. They are basically founded on bureaucratic management which requires a
stringent budgetary regime and a rigid framework for disbursement of public monies. Underlying this
is the motto “for official benefits only”. Therefore, key to the modus operandi of such bureaucratic
agencies is not sympathy or any passion to ensure remediation of affected people. Therefore, when it
is pertinent that public funds have to be disbursed for remediation, the public agencies find it imperative
to challenge such request, for example, when a public agency is judicially ordered to provide for such
remedies. Given the enormous impacts on the environment and public health and other ramifications
on lives and health, as it is required that the agencies have to wait until the final verdict is delivered,
by that time, damage on the natural environment and people might be irrecoverable already.
Another legal ideology that has a bearing on the execution of the law by public agencies is they
tend to assume that natural resources and the environment belong to the state. And since people do
not own nature, they have no legal standing to make any demand. It is believed, then, that it is
incumbent on each of the public agencies to protect and demand any damage claim for any action or
pollution. Such fundamental thought has become a major hindrance to public participation in the
conservation of natural resources and the environment.
Legal precedence made by the judiciary
Even though Thailand primarily adheres to a civil law system, but undeniably, the judiciary has
an important role in setting major legal precedence and interpretations, particularly concerning
procedural laws that regulate performance of public agencies. It is therefore important to seek judicial
rulings to elicit the execution of laws. According to the study, we have identified problems and obstacles
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regarding the enforcement of restorative and rehabilitative mechanisms that have stemmed from the
judicial verdicts including regarding the right to bring the case to the court, the review of the
performance of public agencies and burden of proof, all of which have formed the framework of this
study. It demonstrates how the judiciary is a mechanism important for law enforcement in Thailand.
There has been a legal evolution to promote protection of rights including environmental rights
since the 1997 Constitution onward. The laws provide for environmental rights and thereby allow people
to participate in the conservation of natural resources and the environment. Despite being the law of
the land, but an effort has to be made to ensure that such constitutional clauses are applied in reality
via the judicial rulings of the Constitutional Court, the Administrative Court and the Court of Justice.
Recognition of community rights was initially not applied in the adjudication. It takes time for the
judiciary to adjust themselves and to accept community’s legal standing. The situation now is more
relaxed and open.
Another issue to ponder is whether the judiciary has made any ruling regarding the procedural
laws concerning environmental rights or not. Basically, it is an attempt to review procedural process,
i.e., how the public are allowed to participate in the decision-making process of each of the projects
that may render impacts on the environment and community or if there has been any attempt to
disclose information and allow public participation. And in light of the rehabilitative and remediating
process, how effectively such legal precedence has been used. According to the study, it was found
that the rulings of the Administrative Court have become an effective mechanism to protect
environmental rights. In addition, the rulings of the Administrative Court tend to provide for law
enforcement guidelines of the public agencies in the future.
Another important issue explored in the review of judicial rulings of various courts is burden of
proof which continues to play an important role, positively and negatively, determining how the
remediation of pollution and restoration of the environment can be made and how the perpetrators can
be identified. This should have led to the review of tort laws which may have developed to strict liability
or the application of theory of risk, but the practical impacts still leave much to be desired as far as the
existing judicial rulings by the Thai judiciary are concerned.
Another issue to further ponder is legal execution which has become a major blind spot in the
academic circle since, conventionally, law schools and justice process tend to focus merely on when
the verdicts are delivered like an ending of a story. But in reality, there has been procrastination
concerning legal execution in environmental cases and the verdicts are subject to highly complicated
terms concerning legal execution. This is particularly true in pollution cases which involve enormous
damage with the such breadth and depth. The depth means the sickness suffered by a massive number
of people and the sheer length of time they have to suffer. The breadth means the scale of damage
inflicted on the ecology and how extensive it is. Therefore, it is important to review the proving methods
and solutions for the restoration and remediation in order to enhance legal execution.
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Conventionally, the Court of Justice is composed of Civil Court and Criminal Court. The Specialized
courts are tipped to be established to try specialized cases such as environmental cases. Meanwhile,
the Administrative Courts are adjudicating and delivering rulings that are legally binding to public
agencies and this could lead to the overlapping of jurisdiction. It is important to set out a clear rule as
to which ruling of which court shall be first and later executed. There have been several cases
concerning the protection of environmental rights which have reached the final verdicts pending the
legal executions.
The study intends to explore how the existing Thai laws can be used for the restoration and
remediation in pollution cases and the problems in applying such laws in order to enhance the existing
mechanisms. Three major recommendations can be made based on the study including the need to
explore environment fund which can be used for the restoration and remediation, the need to have
agencies with direct charge for the restoration and remediation and the need to structure legal
execution system based on collaboration of the courts involved with the adjudication of environmental
cases.
Environment fund
Even though Thailand’s laws for protecting and preserving environmental quality preclude an
environment fund, but the disbursement of such fund is subject to very stringent conditions and the
fund is not clearly intended for restoration and remediation use. Meanwhile, in comparison, the US
environment fund ( Superfund) has been established specifically to serve the purpose of cleaning up
polluted environment and provide remedies to affected people. Key to the establishment of the fund
for restoration and remediation are sources of the fund and disbursement criteria. The sources of the
fund can be viewed based on two schools of thought, i.e., firstly as safeguard including the levying of
taxes or the inception fund invested by the entrepreneurs whose businesses can potentially emit
pollution into the environment, and secondly, based on the polluters pay principle. Therefore, when
damage is done, the polluters must be held accountable for the restoration and remediation costs.
Agencies directly responsible for the restoration and remediation
Related to the issue of the environment fund is the implementing agency which has to ensure
coherence in terms of financial management and its operation. It has to be equipped with technological
potential concerning the environment and employ specialists. It should be given powers and duties to
work as an ad hoc organization with access to the affected area and mandate to carry out the
environmental restoration.
Nevertheless, this study fails to cover personal remedies. What has been covered in this study is
the provision of compensation for damage done relating to the issue of environment fund. But as to an
overall remediation involving public health system, there has to be further study on this.
Restructuring direct environmental legal execution system
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One observation from this study is both the Court of Justice and the Administrative Court have
their separate legal execution systems. Even though the Court of Justice has been established based
on the Thai traditional jurisprudence, but environment cases are relatively new and there is the need
to develop a specialized court to deal with the increasingly complicated social change which warrants
prompt and swift actions in terms of restoration.
Meanwhile, in parallel, the newly established Administrative Court with its own legal execution
unit has started to develop its own procedure to ensure legal execution. By incorporating environmental
perspectives, it could greatly enhance such legal execution as desired and expected and it could set
legal precedence needed to ensure effective law enforcement in the future.
Some expectations might include for example after the final verdict has been delivered, the Court
might specify the duration of which the restoration and compensation have to be made. Particularly on
the restoration, ideally there should be an agency with direct responsibility on restoration. And a
complaint mechanism should be developed to ensure that any problems can be effectively reported to
the restoration agency to guarantee an effective implementation. Regarding this recommendation, the
researchers are aware that it can be made possible via the amendments made to the procedural laws
as a result of which it would significantly affect the procedure code of both the Court of Justice and the
Administrative Court. Therefore, the amendments should be initially to basic procedural laws including
the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality to incorporate the three
mechanisms including the fund, the implementing agency and the legal execution regime. This should
help to ensure the availability of legal; mechanisms that enhance the restoration and remediation.
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บทค ัดย่อภาษาไทย
จากปั ญหาการปนเปื้ อนของมลพิษในสิง่ แวดล ้อม ส่งผลต่อระบบนิเวศและสุขภาพอนามัยของประชาชน เมือ
่
เกิดการแพร่กระจายของมลพิษเหล่านั ้นจนกระทั่งเกิด ความเสียหายขึน
้ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต ้องมีมาตรการทาง
กฎหมายเพือ
่ เข ้ามากากับดูแลเพือ
่ ให ้เกิดการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมให ้กลับคืนดังเดิม รวมถึงการชดใช ้เยียวยาให ้แก่ผู ้ที่
ได ้รั บ ผลกระทบจากการปนเปื้ อนของมลพิษ นั น
้ แต่ ที่ผ่า นมายั ง พบว่า การฟื้ นฟูส ภาพแวดล ้อมที่มีก ารปนเปื้ อน
ยังคงขาดการด าเนิน การที่เ ป็ นรู ป ธรรมชัดเจน ในขณะที่ก ารเยีย วยาความเสีย หายให ้แก่ผู ้ได ้รั บ ผลกระทบ ยังมี
ข ้อจากัดหลายประการ ในการวิจัยนี้ ทาการศึกษาว่ากฎหมายและหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง ซึง่ มีหน ้าทีใ่ นการฟื้ นฟู และ
ระบบในการเยียวยาผู ้เสียหาย จากรณีของการปนเปื้ อนของมลพิษต่าง ๆ นั น
้ โดยทั่วไป มีบทบัญญัตข
ิ องกฎหมาย
อยู่ทับซ ้อนกันอยู่ และข ้อจากัดในการทีจ
่ ะดาเนินการเพือ
่ ให ้เกิดการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมและเยียวยาผู ้เสียหาย ซึง่ มา
จากการปฏิบัตงิ าน รวมไปถึงการตีความและบังคับใช ้กฎหมายทีย
่ ังไม่เอือ
้ อานวยต่อการดาเนินการดังกล่าว
ในส่วนของบทบัญญัตท
ิ างกฎหมายซึง่ มีทัง้ บทกฎหมายทั่วไปทางการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อม และหลัก
กฎหมายละเมิด แม ้จะเป็ นบททั่วไปที่อาจนามาปรับใช ้ได ้ และมีหน่วยงานที่มีหน ้าที่ดูแลคุณภาพสิง่ แวดล ้อมอยู่
แล ้ว เพิม
่ เติมโดยการมีบ ทกฎหมายเฉพาะในส่ว นกิจ การต่าง ๆ เช่น ในภาคอุตสาหกรรม และการอนุ กรัก ษ์ แ ละ
จัดสรรการใช ้ทรัพยากรธรรมชาติ แต่บทกฎหมายดังกล่าวเหล่านี้ เมือ
่ ประสานงานกัน กลับเกิดข ้อขัดข ้องที่ทาให ้
การฟื้ นฟูและเยียวยาความเสียหาย ไม่สามารถดาเนินการไปได ้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเหตุการณ์
ปั ญหาส าคั ญ นอกจากจะมาจากการทั บ ซ ้อนกั น ของอ านาจหน า้ ที่ ความลั ก ลั่ น ของหน่ ว ยงานในการ
ด าเนิน การ ยั ง มีปั ญ หาเกี่ย วกั บ หลั ก การทางกฎหมายที่ยั ง คงให ้ความส าคั ญ แก่ร ะบบและกระบวนการของทาง
ราชการ มากกว่าการปนเปื้ อนของมลพิษ และค่าเสียหายของผู ้ได ้รับผลกระทบ ปั ญหาที่มาจากพื้นฐานความคิด
่ จากอุด มการณ์ ท างกฎหมายที่แ ทรกอยู่ใ นการใช ้กฎหมาย อาจจะต ้องใช ้เวลาในการรื้อ ถอนรากฐาน
ความเชือ
ความคิดดังกล่าว และยังคงต ้องอาศัยเวลาการโต ้เถียงจนตกผลึกทางความคิด ซึง่ อาจไม่ทันการเพือ
่ แก ้ไขปั ญหา
จากมลพิษทีน
่ ับวันจะเกิดมากขึน
้ ซับซ ้อนรุนแรงมากขึน
้
ดังนัน
้ การสร ้างกลไกทางกฎหมายเพือ
่ ฟื้ นฟูและเยียวยาความเสียหายทีเ่ ป็ นรูปธรรม ได ้แก่ การจัดตัง้ กองทุน
่ วชาญและมีศั ก ยภาพในการ
เพื่อ ฟื้ นฟูแ ละเยีย วยาความเสีย หายจากมลพิษ การมีห น่ ว ยงานกลาง ที่มีค วามเชีย
ดาเนินการฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อมให ้กลับคืนมาให ้มากทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะทาได ้ แม ้ไม่อาจจะดีดังเดิม รวมถึงการมีกฎหมาย
เกีย
่ วกับการบังคับคดีทางสิง่ แวดล ้อมโดยตรง
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Abstract
Research on Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for
Victims
Environmental pollution impacts the ecology and public health. The spread of such pollution can
bring about damages. It is therefore important to have legal mechanisms to regulate and ensure
environmental restoration and to provide remedies to affected people. There is, however, a lack of
concrete solutions to such environmental restoration while remediation of the affected people faces
many hindrances. This study is an attempt to explore relevant laws and agencies tasked with the
restoration and remediation of people affected by various kinds of pollution. In general, there are
redundancies in the legal provisions and obstacles to effective environmental restoration and
remediation of affected people as a result of the implementation, the interpretation and enforcement
of the law which fails to support such implementation.
Legally, there are provisions in generic laws concerning the protection of environmental quality
and tort law, the general provisions of which can be applied and there are agencies tasked with the
maintenance of environmental quality. Additionally, there are laws specifically designed to deal with
different sectors including the manufacturing industry and the conservation and management of natural
resource utilization. But when used together, such legal provisions have given rise to obstacles to the
restoration and remediation making the response less effective and untimely.
The crux of the problem is redundancies of mandates among implementing agencies. In addition,
the legal provisions tend to place more importance on accommodating the bureaucratic procedure and
system rather than to tackling environmental pollution and the provision of remedies for affected
people. The problems have stemmed from the underlying legal ideologies and it takes time to
deconstruct such ideologies. It also takes time to debate and come to a mutually acceptable solution.
This may not lead to a timely response to the ever more burgeoning and aggravated pollution.
Therefore, it is important to develop concrete legal mechanisms for environmental restoration
and remediation including the establishment of a fund for environmental restoration and remediation.
A central authority with skills and potential to ensure the best possible environmental restoration and
an effective legal execution procedure that deals directly with environmental pollution are needed.
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บทที่ 1 บทนา
การพัฒนาของการผลิต โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงการใช ้ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อ ความ
่ มโทรมของทรัพยากร ยิง่ ไปกว่านั น
เสือ
้ ยังก่อให ้เกิดสภาพมลพิษจากระบบการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการสกัดเอา
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุทอ
ี่ ยู่ในดินมาใช ้ หรือการผลิตทีส
่ ง่ ผลให ้เกิดการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของสิง่ ที่
อาจก่อมลพิษขึน
้ ได ้ รวมไปถึงของเสียจากการผลิตและการบริโภคต่างๆของคนในสังคมปั จจุบัน
จากปั ญหามลพิษทีเ่ กิดขึน
้ ก่อให ้เกิดผลกระทบทัง้ แก่สภาพทรัพยากรและสิง่ แวดล ้อมแล ้ว ยังส่งผลกระทบ
ด ้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนทีอ
่ ยูใ่ นชุมชนนัน
้ ด ้วย แต่ปัญหาของกลไกทีห
่ น่วยงานรัฐ และกฎหมายทีใ่ ห ้อานาจ
ในการจัดการ กลับไม่ได ้ใช ้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพือ
่ ป้ องกันและเยียวยาให ้มลพิษและความเสียหายนั น
้ บรรเทา
ึ ษาทีง่ านวิจัยนี้ได ้หยิบยกขึน
ลง ดังจะเห็นได ้จากกรณีศก
้ มาเป็ นตัวอย่างของการค ้นหา ว่าปั ญหาในการฟื้ นฟูแ ละ
ชดใช ้เยียวยาความเสียหายอันเกิดขึน
้ จากมลพิษในสังคมไทย มีลักษณะอย่างไรบ ้าง ประเด็นหลักของปั ญหานั น
้ อยู่
ทีใ่ ด เหตุใดการฟื้ นฟูสภาพความเสียหายทางสิง่ แวดล ้อม และชดใช ้เยียวยาผู ้เสียหาย จึงไม่มก
ี ารดาเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และทันท่วงที
กรอบในการพิจารณา จากกฎหมายที่ให ้อานาจหน่วยงานต่างๆในการฟื้ นฟูและเยียวยาความเสียหายจาก
กรณีการปนเปื้ อนและมลพิษในสิง่ แวดล ้อม ทัง้ ในส่วนของสิง่ แวดล ้อม และสุขภาพอนามัยของชุมชนและบุคคล ทัง้
ในมิตก
ิ อ
่ นและหลังการเกิดขึน
้ ของมลพิษนั น
้ การศึกษาจะมุ่งค ้นหาคาตอบเกีย
่ วกับบทบาท ข ้อจากัดและอุป สรรค
่ าวะปกติและการเยียวยาผู ้ได ้รับความเสียหาย
ของหน่วยงานทีม
่ ห
ี น ้าทีใ่ นการฟื้ นฟูสภาพสิง่ แวดล ้อมให ้กลับคืนสูภ
จากการปนเปื้ อนของมลพิษดังกล่าวด ้วย
แนวทางของการศึกษานี้ จะเป็ นการสะท ้อนสภาพปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ เกีย
่ วกับการเข ้ามาฟื้ นฟูสภาพสิง่ แวดล ้อม
และการชดใช ้เยียวยาให ้แก่ผู ้เสียหาย โดยผ่านการศึกษาถึงประสบการณ์ทผ
ี่ ่านมาของสังคมไทย ทีเ่ คยเกิดมลพิษ
ทางสิง่ แวดล ้อม หรือการปนเปื้ อนของสารพิษต่าง ๆ แล ้วมีการดาเนินการอย่างไรต่อการแก ้ปั ญหา ความเสียหายที่
เกิดขึน
้ บ ้าง เพื่อนาไปสู่การเป็ นสภาพความเป็ นจริงในของกลไกทางกฎหมายที่เป็ นพื้นฐานในการจัดการกับการ
ฟื้ นฟูและการเยียวยาดังกล่าว
ในบทนี้จะกล่าวถึงสภาพปั ญหาทีค
่ ณะผู ้วิจัยได ้รวบรวมขึน
้ เพือ
่ ค ้นหาว่าประเด็ นทีเ่ ป็ นปั ญหาและอุปสรรคใน
การฟื้ นฟูและเยียวยาในลักษณะต่างๆ มีอย่างไรบ ้าง และกรอบคิดทีค
่ ณะวิจัยวางไว ้เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา
ค ้นคว ้า

1.1 สาเหตุและความสาค ัญของปัญหาการวิจ ัย
ึ ษาทีเ่ กิดขึน
กรณีศก
้ ในสังคมไทย ทีม
่ ก
ี ารปนเปื้ อนของมลพิษขึน
้ ปั ญหาส่งตอไปยังการฟื้ นฟูสถาพแวดล ้อม
และการเยียวยาผู ้เสียหายจากกรณีดังกล่าว โดยอาศัยเกณฑ์ในการจาแนกจากกิจกรรมทีก
่ อ
่ ให ้เกิดผลกระทบและ
การปนเปื้ อนนัน
้ การจัดแบ่งนี้ได ้แก่
ึ ษาอยูใ่ นหลายพืน
ประเภททีห
่ นึง่ การปนเปื้ อนของมลพิษทีเ่ กิดจากการทาเหมืองแร่ ซึง่ มีกรณีศก
้ ที่ อาทิเช่น
กรณีไข ้ดา ทีอ
่ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, กรณีเหมืองแร่ทองคาทีอ
่ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และใน
กรณี เ หมือ งแร่ ท องค าบนรอยต่ อ ของสามจั ง หวั ด ได ้แก่ อ าเภอทั บ คล ้อ จั ง หวั ด พิจ ิต ร, อ าเภอวั ง โป่ ง จั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ และอาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก, และกรณีโรงงานแต่งแร่ ทีห
่ ้วยคลิต ี้ จังหวัดกาญจนบุรี
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ประเภททีส
่ องคือ กรณีปนเปื้ อน ของสารเคมีจากการแพร่กระจายของมลพิษจากการผลิตทางอุตสาหกรรม
อาทิเ ช่น กรณี โ รงไฟฟ้ าแม่เ มาะ จั ง หวั ด ล าปาง, กรณี ม าบตาพุ ด จั ง หวั ด ระยอง, และกรณี น้ า มั น รั่ ว ที่อ่ า วพร า้ ว
จังหวัดระยอง
ประเภทที่ ส าม คือ การลั ก ลอบทิ้ง ขยะมี พ ิษ เช่ น ที่ ห นองแหน จั ง หวั ด ฉะเชิง เทรา จากการรวบรวม
ข ้อเท็จจริง เกีย
่ วกั บ สภาพปั ญหาที่เ กิด ขึน
้ มีรายงานผลข ้อเท็ จ จริง ผ่าน 3 ประเด็น คือ ความเป็ นมาของกรณี ที่
เกิดขึน
้ ผลกระทบ และการจัดการต่อผลกระทบดังกล่าว เรียงลาดับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี้

1.1.1 กรณีการปนเปื้ อนของมลพิษจากการทาเหมืองแร่
กรณีอาเภอร่อนพิบล
ู ย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็ นจังหวัดทีม
่ แ
ี หล่งแร่ดบ
ี ุก พลวง วุลแฟลมและแร่อาร์เซไนไรด์ ซึง่ มีสารหนูเป็ น
เพื่อนแร่ปะปนอยู่เ ป็ นจานวนมาก1 โดยเฉพาะบริเวณเทือ กเขาร่ อนนา-สรวงจัน ทร์ ตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่ อ น
พิบูลย์ ถือได ้ว่าเป็ นทางพาดผ่านของสายแร่ด ีบุก ซึง่ ทาให ้ในอดีตมีก ารที่บุกเบิก ทาเหมืองแร่ ด ีบุกภายในพื้น ที่
ดังกล่าวอย่างมากมาย ในระหว่างปี 2520 – 2528 ถือได ้ว่าเป็ นยุคทีแ
่ ร่ดบ
ี ุกได ้รับความนิยมสูง เนื่องจากมีการขอ
ประทานบัตรทาเหมืองแร่โดยบริษัทเอกชนยิบอินซอยและสินแร่พบ
ิ ูลย์ และยังมีชาวบ ้านทั่วไป ทาการลักลอบขุด
และร่อนแร่กันทั่วทัง้ ภูเขา ซึง่ ส่งผลให ้มีการทิง้ กากขีแ
้ ร่กระจายอยู่ทั่วพืน
้ ทีโ่ ดยรอบ2
ผลกระทบ
ในปี 2530 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได ้มีผู ้ป่ วยหญิงเข ้ารับการตรวจและรักษาด ้วยอาการ ฝ่ ามือ
่ วชาญด ้านโรคผิวหนั งได ้ให ้การวินจ
ฝ่ าเท ้ามีตุ่มแข็ง ผิวตัวดาผิดปกติ ซึง่ แพทย์ผู ้เชีย
ิ ฉั ยว่าเป็ นมะเร็งผิวหนั งจาก
่ วชาญยังได ้ตรวจครอบครัวของผู ้ป่ วยเพิม
“พิษสารหนูเรือ
้ รัง” (ภาษาท ้องถิน
่ เรียกว่า “ไข ้ดา”) ทัง้ นี้ แพทย์ผู ้เชีย
่ อีก
8 ราย และพบว่าทุกคนได ้รับพิษสารหนูเช่นเดียวกัน ซึง่ ภายหลังจากทีม
่ ก
ี ารตรวจพบสารหนูในผู ้ป่ วยดังกล่าว กอง
ระบาดวิท ยาร่ ว มกั บ ส านั ก งานสาธารณสุข จั ง หวั ด และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธ รรมราช จึง ได ้ท าการออก
สอบสวนโรค พบว่าผู ้ป่ วยส่วนใหญ่มอ
ี าการทางผิวหนัง ซึง่ จากผลการตรวจค ้นผู ้ป่ วยในช่วงปี 2530-2531 ทีอ
่ าเภอ
ร่อนพิบูลย์และทีอ
่ น
ื่ ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 85% มาจากตาบลร่อนพิบูลย์ ส่วนผู ้ป่ วยจากทีอ
่ น
ื่ พบว่ามี
ประวัตเิ คยทางานหรืออาศัยอยูใ่ นพืน
้ เขตตาบลร่อนพิบล
ู ย์มาก่อน3
อย่างไรก็ตาม ในอีก 5 ปี ตอ
่ มา นายแพทย์ธาดา เปี่ ยมพงศ์สานต์ ยังพบผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการเริม
่ แรกอายุเพียง 6
เดือน อันสะท ้อนให ้เห็นถึงปั ญหาการปนเปื้ อนสารหนูในเขตอาเภอร่อนพิบูลย์ ทีย
่ ังคงมีความรุนแรงมากขึน
้ แม ้ว่า
ที่ผ่า นมาจะมีค วามพยายามแก ้ไขปั ญ หาแล ้วก็ ต าม เช่น การแจกโอ่ง ขุด บ่อ บาดาล ท าคลองเก็ บ กั ก น้ า ส าหรับ
การเกษตร เป็ นต ้น แต่ก็ยังมีการพบผู ้ป่ วยใหม่เพิม
่ ขึน
้ และอายุน ้อยลงกว่าเดิม 4

1

พงค์เทพ สุธรี วุฒ,ิ การจัดการความรู ้และงานวิจัย กรณีการแก ้ปั ญหาสารหนูทอ
ี่ าเภอร่อนพิบล
ู ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 23
มิถน
ุ ายน 2555, สืบค ้นวันที่ 27 สิงหาคม 2558, จาก https://www.gotoknow.org/posts/4834.
2 สมพงค์ พรมสะอาด, สารหนูร่อนพิบล
ู ย์ บาดแผลจากยุคดีบก
ุ บูม, สืบค ้นวันที่ 27 สิงหาคม 2558 จาก
http://www.web.greenworld.or.th/library/environment-popular/204.
3
จั น ทร์เ พ็ ญ ชูป ระภาวรรณ, ปัญ หาพิษ สารหนู อ าเภอร่อ นพิบู ล ย์ จ งั หว ด
ั นครศรีธ รรมราช, (กรุ ง เทพฯ: สภาบั น วิจั ย
4

สาธารณสุขไทย มูลนิธส
ิ าธารณสุขแห่งชาติ, 2537), หน ้า 6-7.
ธาดา เปี่ ยมพงศ์สานต์, นาเสนอในการประชุมปรึกษาหารือเรือ
่ ง “ปั ญหาสารหนูเป็ นพิษทีร่ ่อนพิบล
ู ย์” เมือ
่ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์
2535 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ ้างใน จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ, หน ้า 20.
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การจ ัดการก ับผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้
ภายหลังจากเกิดเหตุก ารณ์พ บโรค “ไข ้ดา” เมื่อปี 2530 กรมทรัพยากรธรณี ไ ด ้ด าเนิน การศึก ษาเพื่อ หา
สาเหตุการปนเปื้ อนของสารหนู โดยในเบือ
้ งต ้นสันนิษฐานว่า สารหนูทป
ี่ นเปื้ อนอยู่ในบริเวณเทือกเขาร่อนนา-สรวง
จันทร์นัน
้ เกิดจากแร่เชโนไฟไรต์ Arsenopyrite-FeAs ซึง่ เกิดร่วมกับแร่ดบ
ี ุก แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุป
ั ว่าเกิดจากการทาเหมืองแร่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าว พบว่ามีสารหนูในเปอร์เซ็นสูงและปริมาณมาก รวมถึง
ได ้แน่ชด
กรรมวิธก
ี ารทาเหมืองและการแต่งแร่เอง ยังเป็ นตัวเร่งทาให ้เกิดการแพร่กระจายของสารหนูไปอย่างรวดเร็ ว และ
สภาพอุทกธรณีวท
ิ ยาของพืน
้ ทีย
่ ังเอือ
้ อานวยให ้เกิดการสะสมตัวและแพร่กระจายของธาตุสารหนู ในแหล่งน้ า หรือ
แม ้แต่ทัศนคติหรือความเคยชินของราษฎรในการนิยมบริโภคน้ าดิบจากบ่อน้ าตืน
้ 5 ซึง่ ต่างก็เป็ นสาเหตุให ้เกิด การ
่ ารเกิดโรคไข ้ดาในพืน
ปนเปื้ อนสารหนู จนนาไปสูก
้ ทีอ
่ าเภอร่อนพิบูลย์
สาหรับการแก ้ไขปั ญหาในเบื้องต ้นนั น
้ กรมทรัพยากรธรณี ไ ด ้มีการประสานให ้หน่ ว ยงานต่า งๆ อาทิ กอง
ระบาดวิท ยา กรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ กรมวิช าการเกษตร กองพั ฒ นาบ่ อ บาดาล กรมโยธาธิก ารและกรม
วิทยาศาสตร์ เข ้ามาดาเนินการตรวจสอบการปนเปื้ อนของสารหนูในดินและน้ า สาหรับการเกษตรและอาหาร รวมถึง
พืชผักต่างๆ ไม่ให ้เกินค่ามาตรฐานและหาแนวทางการป้ องกัน นอกจากการตรวจวัดค่าสารหนูในพืน
้ ทีด
่ ังกล่าวแล ้ว
กองอนามัยสิง่ แวดล ้อม กองอนามัยสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ยังได ้มีการดาเนินการสารวจแหล่งน้ าจาก
อาเภออื่น ๆ ภายในจั ง หวั ด นครศรีธรรมราชและจั ง หวั ด อื่น ๆ ที่มีแ หล่ง แร่ ค ล ้ายคลึง กั บ อาเภอร่อ นพิบูล ย์ ภายใต ้
่ ตรวจปริมาณสารหนูในแม่น้ าสายหลัก 4 สาย คือ แม่น้ าเจ ้าพะยา
โครงการควบคุมคุณภาพน้ าบริโภค รวมถึงการสุม
แม่น้ าป่ าสัก แม่น้ าน่าน แม่น้ าวัง อีกด ้วย6
นอกจากนี้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนัน
้ ได ้เดินทางลงพืน
้ ทีต
่ รวจสอบด ้วยตัวเองและ
ยังได ้แต่งตัง้ “คณะกรรมการแก ้ไขปั ญหาความเดือดร ้อนเฉพาะหน ้าของราษฎรอันเนื่องจากพิษสารหนูที่ปะปนอยู่
ในแหล่งน้ า” เมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2530 เพื่อพิจารณาอนุมัตงิ บประมาณฉุ กเฉินในการแก ้ไขปั ญหา อาทิ ตรวจ
วิเคราะห์สารหนูในแหล่งน้ า ขุดบ่อบาดาล ฝึ กอบรมปั ้นโอ่งเพือ
่ กักเก็บน้ าฝนแทนการใช ้น้ าจากบ่อน้ าตืน
้ ทีป
่ นเปื้ อน
สารหนู รักษาผู ้ป่ วย รวมทัง้ ติดตัง้ เครือ
่ งกรองน้ าเพือ
่ กาจัดสารหนู ฯลฯ และในส่วนระดับจังหวัดเองก็ได ้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการและศูนย์ประสานงานเพือ
่ ป้ องกันทัง้ ในระดับจังหวัด อาเภอ และหมู่บ ้าน ซึง่ ในเวลาต่อมา เมือ
่ วันที่
12 มกราคม 2531 นายกรัฐมนตรีจงึ ได ้ออกคาสั่งแต่งตัง้ “คณะกรรมการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาการปนเปื้ อนของ
พิษ สารหนู ห รือ สารพิษ อื่น ที่เ ป็ นอั น ตรายต่อ ราษฎรในระยะยาว” พร ้อมกั บ มีค ณะอนุ ก รรมการเพื่อ สนั บ สนุ น การ
ทางานอีก 5 คณะ ทาให ้หน่วยงานต่างๆ ออกมาตรการเพือ
่ ป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาจากหลายหน่วยงาน7
ในส่วนของกรมทรัพยากรธรณี มีการออกคาสั่ง ห ้ามเหมืองแร่ดบ
ี ุกแต่งแร่บนภูเขาและต ้องนาแร่มาแต่งใน
โรงแต่งแร่เท่านัน
้ พร ้อมกับห ้ามถ่ายเทน้ าออกนอกเขตแต่งแร่โดยเด็ดขาด และต ้องจัดเก็บแร่สารหนูทแ
ี่ ยกออกมา
ให ้มิดชิดในบ่อคอนกรีต รวมไปถึงการจัดหาน้ าสะอาดและขุดเจาะบ่อบาดาลให ้แก่ชาวบ ้านใช ้อุปโภคบริโภค แต่
้ ระยะยาว ที่ค ณะกรรมการและ
อย่า งไรก็ ต าม เมื่อ เวลาผ่า นไปกลั บ พบว่า มาตรการแก ้ไขปั ญ หาทั ง้ ในระยะสัน
คณะอนุกรรมการต่างๆ ได ้เคยเสนอไว ้นั น
้ เกิดปั ญหาเรือ
่ งการขาดความต่อเนื่องในการดาเนินการ และไม่มอ
ี งค์กร

5
6
7

อ ้างแล ้ว, จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ, หน ้า 12-13.
เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 14-17.
มูลนิธบ
ิ รู ณะนิเวศ, พิษสารหนูทรี่ ่อนพิบล
ู ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, สืบค ้นวันที่ 27 สิงหาคม 2558, จาก
http://earththailand.org/th/pollution/22.
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ระดับท ้องถิน
่ ในการติดตามและประสานการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ8 ทาให ้ส่งผล
กระทบต่อ การแก ้ไขปั ญ หาการแพร่ ก ระจายของสารหนู ใ นเขตต าบลร่ อ นพิบู ล ย์โ ดยตรง จึง ได ้มีก ารทบทวนถึง
มาตรการดังกล่า ว และเห็นว่า ไม่สามารถหยุด ยัง้ การปนเปื้ อนสารหนู ในพื้น ที่ได ้ กรมทรั พยากรธรณี จงึ ได ้มีก าร
ประกาศมาตรการทีเ่ ข ้มข ้นอีกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537 โดยห ้ามให ้ประทานบัตร ไม่ต่ออายุประทานบัตร และไม่
อนุญาตให ้แต่งแร่และร่อนแร่ในท ้องทีต
่ าบลร่อนพิบูลย์อก
ี ต่อไป ซึง่ ถือได ้ว่าเป็ นการยุตก
ิ ารทาเหมืองแร่ดบ
ี ุกแห่งนี้
อย่างถาวร และปิ ดฉากการทาเหมืองแร่ทม
ี่ ม
ี าช ้านานลงอย่างสมบูรณ์9
ต่อมาในปี 2540-2541 กรมทรัพยากรธรณี ก็ได ้มีการย ้ายกากแร่สารหนู จากการแต่งแร่ดบ
ี ุกบนเขาร่อนนาเขาสรวงจันทร์ รวมทัง้ จากโรงแต่งแร่ซงึ่ เป็ นแหล่งกาเนิดสารหนูท่าสาคัญรวม 8 บริเวณ ประมาณ 3,700 ลูกบาศก์
เมตร ไปฝั งกลบอย่างปลอดภัย พร ้อมกับดาเนินการฟื้ นฟูพน
ื้ ทีท
่ ผ
ี่ ่านกมาทาเหมืองแร่บนเขาให ้กลับคืนสู่สภาพป่ า
ไม ้เพือ
่ ลดการชะล ้าง พังทลายของดิน และลดการแพร่กระจายของสารหนูทย
ี่ ังหลงเหลืออยู่ในสายแร่ดบ
ี ุก อีกทัง้
ในส่วนของกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด ้านมลพิษโดยตรง ก็ได ้จัดทาโครงการสารวจและ
วิเคราะห์ เพือ
่ จัดทาแผนปฏิบัตก
ิ ารฟื้ นฟูสภาพการปนเปื้ อนของสารหนูทอ
ี่ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ิ จ ากั ด ด าเนิน การศึก ษา ส ารวจและวิเ คราะห์เ พื่อ จั ด ท าแผนปฏิบั ต ิก ารฟื้ นฟูส ภาพการ
โดยให ้บริษั ท เอ็ น วิซ ส
ปนเปื้ อนของสารหนูทอ
ี่ าเภอร่อนพิบล
ู ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช10
อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาต่อมาปั ญหาการปนเปื้ อนและการแพร่กระจายของสารหนูในพืน
้ ที่ อ.ร่อนพิบูลย์
นั น
้ ยังคงก่อให ้เกิด อั นตรายต่อ สุขภาพอนามั ย ของประชาชนในพื้น ที่ โดยเฉพาะอั นตรายที่ก่อให ้เกิดโรคมะเร็ ง
ผิว หนั ง มากกว่า 1,500 รายนั บ ตั ง้ แต่ ปี 2530 เป็ นต ้นมา และที่ผ่า นมาก็ ไ ด ้มีก ารด าเนิน การป้ องกั น และแก ้ไข
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้ แล ้วก็ตาม อาทิ การหยุดประกอบกิจกรรมเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ การจัดเก็บกองกากแร่แ ละ
นามาฝั งกลบ การจัดหาแหล่งน้ าสะอาด การให ้การรักษาผู ้เจ็ บป่ วย และการประชาสัมพันธ์ให ้ความรู ้แก่ประชาชน
เป็ นต ้น11 แต่ปัญหาดังกล่าวยังคงส่งผลกระทบต่อชีวต
ิ ความเป็ นของประชาชนในพืน
้ ที่ ทางกรมควบคุมมลพิษได ้มี
การตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว จึงได ้จัดทาแผนปฏิบัตก
ิ ารฟื้ นฟูสภาพการปนเปื้ อนของสารหนูในพืน
้ ที่ ต.ร่อนพิบูลย์
อ.ร่อนพิบล
ู ย์ จ.นครศรีธรรมราช ขึน
้ ในปี 2542 ซึง่ ประกอบไปด ้วย 2 แผนงาน คือ
้ ได ้แก่ การจัดหาน้ าสะอาดจากแหล่งน้ าผิวดินอืน
แผนงานระยะสัน
่ ที่ไม่ปนเปื้ อนสารหนูให ้กับประชาชนใน
พืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ป
ี ั ญหาสารหนู รวมทัง้ ปรับปรุงระบบประปาและขยายท่อประปาให ้ครอบคลุมพืน
้ ที่ และการฟื้ นฟูขุมเหมือง
เก่าให ้เป็ นอ่างเก็บน้ าสารองสาหรับหมูบ
่ ้าน และ
แผนระยะยาว ได ้แก่ การฟื้ นฟูดน
ิ ทีป
่ นเปื้ อนสารหนูหรือกากแร่ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน น้ าใต ้
ดินและผลิตผลการเกษตร รวมถึงการสอบสวนโรคระบาดทางวิทยา ซึง่ แผนดังกล่าวได ้รับความเห็นชอบจากกรม
ควบคุ ม มลพิษ และมี ก ารการปรึก ษาหารื อ กั บ หน่ ว ยงานท อ
้ งถิ่ น และหน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่ เ กี่ย วข อ้ งเพื่ อ จั ด ท า

8

จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ และ อมร รอดคล ้าย, สรุปผลการติดตามสภาพปั ญหาไข ้ดาร่อนพิบล
ู ย์, 11-13 ตุลาคม 2533 อ ้างใน
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ, อ ้างแล ้ว, หน ้า 20.
9 อ ้างแล ้ว, มูลนิธบ
ิ รู ณะนิเวศ, พิษสารหนูทรี่ ่อนพิบล
ู ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช.
10 ฝ่ ายคุณภาพสิง
่ แวดล ้อมและห ้องปฏิบัตก
ิ าร กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม, โครงการสารวจ
และวิเคราะห์เพือ
่ จัดทาแผนปฏิบัตก
ิ ารฟื้ นฟูสภาพการปนเปื้ อนของสารหนูทอ
ี่ าเภอร่อนพิบล
ู ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชล,
สืบค ้นวันที่ 26 สิงหาคม 2558, จากhttp://ptech.pcd.go.th /pcd/search-doc.php?txtdoc=โครงการสารวจและวิเคราะห์
เพือ
่ จัดทาแผนปฏิบัตก
ิ ารฟื้ นฟูสภาพการปนเปื้ อนของสารหนูทอ
ี่ าเภอร่อนพิบล
ู ย์%20จังหวัดนครศรีธรรมราช.
11 กรมควบคลุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล ้อม, ข่าวสารสิง่ แวดล ้อมฉบับที่ 25 แผนปฏิบัตก
ิ ารฟื้ นฟูสภาพ
การปนเปื้ อนของสารหนูในพืน
้ ที่ ต.ร่อนพิบล
ู ย์, สืบค ้นวันที่ 26 สิงหาคม 2558, จาก
http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNews.cfm?task=lt1997&id=37.
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รายละเอียดของแผนงาน พร ้อมกับนาเสนอคณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ เพื่อให ้ความเห็นชอบและให ้การ
สนับสนุนงบประมาณดาเนินการตามแผนปฏิบัตก
ิ ารฯ ต่อไป12
นอกจากนี้ ใ นปี 2543 ที ม นั ก วิช าการจากมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ ร่ ว มกั บ สาธารณสุ ข จั ง หวั ด
่ งให ้กับประชาชน ซึง่
นครศรีธรรมราช ได ้ทาการประเมินสภาพปั ญหาอีกครัง้ และวางแผนการจัดการลดความเสีย
่ ง, การเพิม
จะต ้องมีการดาเนินการทัง้ 3 ด ้าน คือ การจัดหาน้ าประปาทีไ่ ม่ปนเปื้ อนให ้ประชาชนในพืน
้ ทีเ่ สีย
่ ศักยภาพ
เจ ้าหน ้าทีใ่ ห ้สามารถเป็ นทีพ
่ งึ่ ให ้ประชาชนในพืน
้ ทีไ่ ด ้ ทัง้ ด ้านการตรวจวินจ
ิ ฉัยโรคและการตรวจวัดสิง่ แวดล ้อม และ
ทีส
่ าคัญที่สุด คือ การทาความเข ้าใจกับประชาชนให ้เข ้ามามีส่วนร่วมและเสริมสร ้างพลังท ้องถิน
่ ในการจัดการกับ
ปั ญหา13
จากการแก ้ไขปั ญหาทีผ
่ ่านมา จะเห็นได ้ว่า หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ต่างให ้ความสนใจและพยายาม
ผลักดัน ให ้เกิดการแก ้ไขปั ญหา ซึง่ สะท ้อนผ่านงานศึกษาวิจัยทัง้ จากภาครัฐและภาคเอกชน ในสถาบันต่างๆ ทีไ่ ด ้
ทาการศึกษาวิจัยเกีย
่ วกับสารหนูในประเด็นต่างๆ อย่างมากมาย เช่น การศึกษาด ้านวิทยาการระบาดของสารหนู ,
ด ้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม, ด ้านพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน, ด ้านการป้ องกัน ควบคุม การเฝ้ าระวัง
และการรักษาผู ้ป่ วย ฯลฯ14 รวมทัง้ ความร่วมมือของหลายๆ หน่วยงาน ในการแก ้ไขปั ญหาการปนเปื้ อนสารหนูที่ อ.
ร่อนพิบูลย์นี้ ในปี 2547-2548 จึงได ้มีการจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานแก ้ไขปั ญหาสิง่ แวดล ้อม อาเภอร่อนพิบูลย์ โดย
ระยะแรกได ้ให ท
้ างสถาบั น วิจั ย ระบบสุข ภาพภาคใต ้ (สวรส.ภาคใต ้) เป็ นผู ้รั บ ผิด ชอบในการประสานงานกั บ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เพือ
่ ศึกษารูปแบบ โครงสร ้าง บทบาทหน ้าทีข
่ องศูนย์และดาเนินการจัดตัง้ ศูนย์ รวมถึง
การระดมความร่วมมือและทุน เพือ
่ ให ้เกิดศูนย์ประสานงานและปฏิบัตก
ิ ารแก ้ปั ญหาสารหนู ทีท
่ าหน ้าทีป
่ ระสานงาน
ดูแล จัดการความรู ้และงานวิจัยเพือ
่ แก ้ปั ญหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน15
ซึง่ ทาง ผศ.ภก.พงค์เทพ สุธรี วุฒ ิ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต ้ ได ้ให ้ข ้อสังเกตเกีย
่ วกับศูนย์ประสานงาน
แก ้ไขปั ญหาสิง่ แวดล ้อม อาเภอร่อนพิบูลย์นี้ว่า ยังอยู่ในระยะเริม
่ ต ้นและหน่วยงานทีเ่ ข ้ามาร่วมทางานนั น
้ ยังคงติด
กรอบคิดแบบราชการไทยแท ้ เนื่องจากต ้องรอคาสัง่ จากผู ้บังคับบัญชา ในขณะทีค
่ นในพืน
้ ทีม
่ ค
ี วามพร ้อมพอสมควร
ทางาน ซึง่ การเปลีย
่ นกระบวนทัศน์ในการทางานดังกล่าวไม่ใช่เรือ
่ งง่ายเลย จึงต ้องมีการให ้กาลังใจ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เทศบาลร่อนพิบูลย์ นายอาเภอร่อนพิบูลย์แ ละเครือขายชุม ชน อันเป็ นแกน
สาคัญในการแก ้ไขปั ญหาสิง่ แวดล ้อม ในอาเภอร่อนพิบล
ู ย์ตอ
่ ไป16
ดังนัน
้ จากบทเรียนการแก ้ไขปั ญหาการปนเปื้ อนสารหนู ในเขตอาเภอร่อนพิบล
ู ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะ
เห็ น ได ้ว่ า มีห น่ ว ยงานที่เ ข ้ามาเกี่ย วข อ้ งในการฟื้ นฟูแ ละเยี ย วยาความเสีย หายให ก้ ั บ ประชาชนในพื้น ที่ ห ลาย
หน่วยงานด ้วยกัน .โดยเฉพาะหน่วยงานด ้านสุขภาพทีม
่ ีบทบาทสาคัญในการสืบค ้นโรคระบาดจากพิษสารหนูจ าก
่ ารสืบค ้นต ้นตอของปั ญหาในพืน
ประชาชน จนนาไปสูก
้ ทีอ
่ าเภอร่อนพิบูลย์ และการระดมหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบใน
ส่วนต่างๆ ให ้เข ้ามาจัดการกับปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ ซึง่ กรณีโรคระบาด “ไข ้ดา” จึงถือได ้ว่าเป็ นกรณีแรกๆ สาหรับประเทศ
ไทย ในการจัดการแก ้ไขฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมและเยียวยาความเสียหายทางสุขภาพให ้กับประชาชน

12

เรือ
่ งเดียวกัน.
ยุทธนา ศิลปรัสมีและคณะ, การจ ัดตงศู
ั้ นย์ประสานงานแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมร่อนพิบูลย์, (นนทบุร:ี สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข, 2548), หน ้า 2.
14พงค์เทพ สุธร
ี วุฒ,ิ (2555), การจัดการความรู ้และงานวิจัย กรณีการแก ้ปั ญหาสารหนูทอ
ี่ าเภอร่อนพิบล
ู ย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช, สืบค ้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560, จาก https://www.gotoknow.org/posts/4834.
15 ฉั นทนา ผดุงทศ, (2547), แดนสนธยา:ร่อนพิบล
ู ย์ 2530, สืบค ้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560, จาก
https://www.doctor.or.th/clinic/detail/8064.
16 อ ้างแล ้ว, พงค์เทพ สุธร
ี วุฒ.ิ
13
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กรณีอาเภอว ังสะพุง
นับตัง้ แต่ปี 2530 เป็ นต ้นมา ภายหลังจากทีร่ ัฐบาลมีนโยบายว่าด ้วยการสารวจและการพัฒนาแร่ทองคา และ
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2532 ครม.จึงได ้มีมติให ้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นผู ้มีหน ้าที่ออกอาชญาบัตรผู ก ขาด
ส ารวจแร่ อาชญาบั ต รพิเ ศษ และประทานบั ต ร ส าหรั บ การส ารวจและการท าเหมือ งแร่ ท องค าในจั ง หวั ด เลย
หนองคาย และบริเวณใกล ้เคียง โดยกาหนดพืน
้ ทีเ่ พื่อการพัฒนาเหมืองแร่ทองคาเป็ นโครงการขนาดใหญ่ รวม 4
แปลง ได ้แก่ แปลงที่ 1 พืน
้ ทีภ
่ ูโล ้น-นางิว้ แปลงที่ 2 พืน
้ ทีป
่ ากชม-หาดคัมภีร์ แปลงที่ 3 พืน
้ ทีภ
่ ูถ้าพระ-ภูหน
ิ เหล็ก
ไฟ และแปลงที่ 4 พืน
้ ทีน
่ ้ าคิว้ -ภูขม
ุ ทอง พร ้อมกับเชิญชวนให ้ผู ้ทีส
่ นใจลงทุนยืน
่ ขอสิทธิการสารวจและทาเหมืองแร่
ทองค า รวมถึง ก าหนดหลั ก เกณฑ์เ พิม
่ เติม เกี่ย วกั บ คุ ณ สมบั ต ิข องผู ้ยื่น ขอสิท ธิ ข ้อเสนอทางเทคนิค ข ้อเสนอ
ผลประโยชน์ตอนแทนพิเศษแก่รัฐอืน
่ ๆ17
ต่อมาในปี 2534 บริษัท ทุง่ คา จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของ บริษัท ทุง่ คาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) จึงเป็ นผู ้
ได ้รับสัมปทานในการสารวจแร่ทองคาและแร่อน
ื่ ๆในจังหวัดเลย18 โดยได ้รับอาชญาบัตรพิเศษสารวจแร่ทองคาใน
พื้นที่ทัง้ หมด 4 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 340,000 ไร่ และค ้นพบแหล่ง แร่ ในการทาเชิงพาณิช ย์ ทัง้ หมด 3 แห่ง
ด ้วยกัน คือ ภูทับฟ้ า ภูเหล็กและภูซาป่ าบอน ตาบลเขาหลวง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึง่ ต่อมาในปี 2546
บริษัททุง่ คาฯ จึงได ้รับประทานบัตรทาเหมืองทองคาเป็ นเวลา 25 ปี และเปิ ดดาเนินการทาเหมืองแร่ใน ตาบลเขา
หลวงในปี 2549 บนพืน
้ ทีใ่ กล ้กันคือ ภูซาป่ าบอนและภูทับฟ้ า ตาเขาหลวง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ผลกระทบ
ในช่วงระหว่างปี 2550-2554 ภายหลังจากทีบ
่ ริษัททุ่งคาฯ เริม
่ ดาเนินการถลุงแร่และแต่งแร่อย่างเต็มกาลัง
ในพืน
้ ทีต
่ าบลเขาหลวง ส่งผลให ้ชาวบ ้านทีอ
่ าศัยอยูใ่ กล ้รอบๆ เหมืองแร่ได ้รับผละกระทบทางสิง่ แวดล ้อมจากการ
่ น
ดาเนินงาน อาทิ ปั ญหาดินจากเหมืองไหลลงสูท
ี่ าของชาวบ ้าน ปั ญหาเสียงดังและฝุ่ นละอองจากการระเบิดภูเขา
ปั ญหาแหล่งน้ าและแหล่งอาหารของชุมชนเปื้ อนด ้วยสารพิษ เช่นไซยาไนด์ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม แมงกานีส
เป็ นต ้น ปั ญหาด ้านสุขภาพ เช่น ชาวบ ้านมีอาการผดผืน
่ คัน แสบตา ขีต
้ าเยอะ แน่นหน ้าอก มีการใช ้ยานอนหลับและ
ยาระงับประสาท และมีการตรวจพบไซยาไนต์เกินค่ามาตรฐาน 20 คนจากประชาชนทัง้ 6 หมู่บ ้านรอบเหมือง เป็ น
ต ้น 19 จากปั ญ หาดั ง กล่ า วส่ง ผลให ้ชาวบ า้ นในพื้น ที่เ ริ่ม ลุ ก ขึน
้ มาคั ด ค ้านการท าเหมือ งแร่ จากการรวมตั ว ของ
ประชาชนผู ้ทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคาทัง้ 6 หมูบ
่ ้าน ในตาบลเขาหลวง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ใน
นาม “กลุม
่ ฅนรักษ์บ ้านเกิด”20
อย่า งไรก็ ต าม จากผลสืบ เนื่ อ งของผลกระทบที่ป ระชาชนรอบเหมือ งแร่ ท องได ้รั บ แล ้ว การรวมตั ว ของ
ประชาชนเพือ
่ ต่อสู ้และคัดค ้านการทาเหมืองแร่ทองคา ยังส่งผลให ้ต ้องเผชิญการถูกฟ้ องร ้องดาเนินคดีทางศาล ซึง่
นั บตัง้ แต่ปี 2556 เป็ นต ้นมา ชาวบ ้านผู ้ได ้รับผลกระทบและเยาวชน ถูกฟ้ องร ้องดาเนิ นคดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ คดี
แพ่งข ้อหาละเมิด เรียกค่าเสียหาย 50 ล ้านบาท จากกรณีสร ้างกาแพงครัง้ ที่ 1 คดีฟ้องเยาวชนน ้องพลอยนั กเรียน

17

เพ็ญโฉม แซ่ตงั ้ , ข้อเท็จจริงและความจริงเหมืองทองคา จ ังหว ัดเลย, (กรุงเทพ; สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร ้าง
เสริมสุขภาพ, 2558) หน ้า 20.
18 บริษัท ทุง
่ คา ฮาเบอร์ จากัด (มหาชน), ความเป็ นมา, สืบค ้นวันที่ 12 กันยายน 2558, จาก ww.tongkahharbour.com
/Tongkah/TH/ about_ history_th.htmlw.
19ขณิษฐา แซ่เอีย
้ วและคณะ, คนก ับเหมือง, (นนทบุร:ี ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด ้าน
สุขภาพ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ), หน ้า 9.
20 อ ้างแล ้ว, เพ็ ญโฉม แซ่ตง
ั ้ , หน ้า 30.
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้ ม.4 เป็ นต ้น21 นอกจากนี้ การรัฐประหารเมือ
ชัน
่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ยังส่งผลให ้สถานการณ์ในพืน
้ ทีต
่ าบลเขา
หลวง มีความตึงเครีย ดมากขึน
้ จากการประกาศกฎอั ย การศึก คาสั่งหัวหน ้า คสช.ที่ 3/2558 และพ.ร.บ.ชุม นุ ม
สาธารณะ สะท ้อนให ้เห็นผ่านการส่งกาลังทหาร 1 กองร ้อย เข ้าประจาการในพืน
้ ทีห
่ มู่บ ้านรอบเหมืองทองคา และ
แต่งตัง้ คณะกรรมการขึน
้ 4 ชุด เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาความเดือดร ้อนและผลกระทบจากเหมืองแร่ 22
การจ ัดการก ับผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้
1. กระบวนการของหน่วยงานร ัฐ
ภายหลังจากทีเ่ หมืองแร่ทองคา ดาเนินการขุดแร่และแต่งแร่ในพื้นทีต
่ าบลเขาหลวง และเริม
่ ส่งผลกระทบ
ต่อชาวบ ้านในพื้นที่รอบเหมือง ตาบลเขาหลวง ในเบือ
้ งต ้นจังหวัดเลยได ้มีคาสั่ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ที่
2854/2549 แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลการทาเหมืองแร่ และการประกอบโลหกรรมของบริษัท
ทุง่ คาฯ เพือ
่ กาหนดแผนและวิธก
ี ารกากับดูแลรักษาสิง่ แวดล ้อม แก ้ไขปั ญหาสิง่ แวด ล ้อมและสุขภาพอนามัยทีเ่ กิด
จากเหมืองแร่ทองคา ในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดเลย23
ในช่วงปี 2550 สานั กสิง่ แวดล ้อมที่ 9 อุดรธานี (สสภ.9) ได ้มีการเก็บตัวอย่างน้ าในล าน้ า ฮวย ก่อนเปิ ด
เหมืองในช่วงปี งบประมาณปี 2547-2549 เพือ
่ เปรียบเทียบคุณภาพน้ าก่อนและหลังเปิ ดเหมือง พร ้อมกับระบุว่าใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เหมืองแร่ทองคายังไม่ได ้มีการผลิตหรือเปิ ดเหมือง อีกทัง้ การก่อสร ้างโรงงานแต่งแร่ก็ยังไม่เสร็จ
สมบูร ณ์ จากผลการเปรีย บเทีย บคุณ ภาพน้ า สสภ.9 พบว่า ในน้ า มีก ารปนเปื้ อนแมงกานี ส เกิน ค่า มาตรฐานและ
ไซยาไนด์ปนเปื้ อนในลาห ้วยสาธารณะ โดยสรุปว่าเป็ น “สภาพตามธรรมชาติของพืน
้ ที่” และส่วนพืน
้ ทีใ่ กล ้การทา
เหมือ งที่มีก ารตรวจพบไซยาไนต์แ ละแคดเมีย มสู ง เกิน มาตรฐานนั ้น มีก ารประสานหน่ ว ยงานส่ ว นกลาง คือ
ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล ้อม(สผ.) และกรมควบคุม มลพิษ เพื่อ ด าเนิน การ
ตรวจสอบให ้เป็ นไปตามมาตรการป้ องกันและแก ้ไขผลกระทบทางสิง่ แวดล ้อม24
ต่อ มาส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล ้อมจั ง หวั ด เลย (ทสจ.เลย) จึง ได ้แจ ้งผลการเฝ้ าระวั ง
คุณภาพน้ าในลาห ้วยฮวย ให ้กับผู ้ว่าราชการจังหวัดทราบ 25 พร ้อมกับขออนุมัตใิ ห ้เจ ้าหน ้าที่ สสภ.9 ดาเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ า ในช่วงที่เหมืองแร่ทองคาดาเนินการขุดและแต่งแร่26 ทัง้ นี้ ช่วงเดือนธันวาคม 2550ทางโรงพยาบาล
วั ง สะพุ ง ยั ง ได ้ท าการสุ่ม ตรวจเลือ ดของประชาชน 6 หมู่บ ้านรอบเหมือ งจ านวน 279 คน เพื่อ สุ่ม ตรวจหาสาร
ไซยาไนด์ ต่อมาพบว่ามีไซยาไนด์เกินค่ามาตรฐานจานวน 20 คน27

21

คิม ไชยสุขประเสริฐ, (2560), ประมวลคดีเหมืองแร่เมืองเลย VS กลุ่มฅนรักษ์บ ้านเกิด, สืบค ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560,
จาก https://www.citizenthaipbs.net/node/5529.
22 Thai Lawyers for Human Rights, การจัดการทรัพยากรเหมืองแร่กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลังรัฐประหาร (2) : บูรณา
การการใช ้อานาจของทหารกับการปฏิรูป, สืบค ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560, จาก
https://tlhr2014.wordpress.com/2016/06/03/report_mining2/.
23อ ้างแล ้ว, เพ็ญโฉม แซ่ตง
ั ้ , ข้อเท็จจริงและความจริงเหมืองทองคา จ ังหว ัดเลย, หน ้า 25.
24 หนังสือสา นักงานสิง
่ แวดล ้อมภาคที่ 9 อุดรธานี ที่ ทส 0205(9)/77 ด่วน ถึงผู ้ว่าราชการจังหวัดเลยลงวันที1
่ 2 กุมภาพันธ์
2550 เรือ
่ ง สรุปรายงานการเฝ้ าระวังผลกระทบ ต่อสิง่ แวดล ้อมโครงการเหมืองแร่ทองคา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย, อ ้างใน
เพ็ญโฉม แซ่ตงั ้ , เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 26.
25 หนังสือสา นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล ้อมจังหวัดเลย ที่ ลย 0013.2/194 ถึงผู ้ว่าราชการจังหวัด ลงวันที่ 21 ก.พ.
50 เรือ
่ ง สรุปรายงานผลการเฝ้ าระวังผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมโครงการเหมืองแร่ทองคา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย, อ ้างใน
เพ็ญโฉม แซ่ตงั ้ , เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 26.
26 หนังสือสา นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล ้อมจังหวัดเลย ที่ ลย 0013.2/286 ถึงผู ้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงวันที่ 9
มีนาคม 2550 เรือ
่ ง ขอให ้ไปตรวจสอบคุณภาพน้ า โครงการเหมืองแร่ทองคา, อ ้างใน เพ็ญโฉม แซ่ตงั ้ , เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า
26.
27 อ ้างแล ้ว, ขณิษฐา แซ่เอีย
้ วและคณะ, หน ้า 9.

20

รายงานการวิจัย – กลไกทางกฎหมายในการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม และการชดใช ้เยียวยาให ้แก่ผู ้เสียหาย
Research Report - Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for Victims
updated 5 Febuary 2018

นอกจากนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได ม
้ ีการตรวจพบว่า ทางบริษัททุ่งคาฯ ไม่
ปฏิบั ต ิต ามเงื่อ นไขท ้ายใบอนุ ญ าตประกอบโลหกรรมที่ 1/2549 และเงื่อ นไขรายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบ
สิง่ แวดล ้อม จึง ขอให ้ส านั ก งานอุต สาหกรรมจั ง หวั ด เลย (สอจ.เลย )เปรีย บเทีย บปรั บ ตามบทกาหนดโทษตาม
พ.ร.บ. แร่ และขอให ้สั่งบริษัททุ่งคาฯ ลดปริมาณไซยาไนด์เจือปนในกากแร่ลงให ้เหลือไม่เกิน2 ppm ภายในวันที่
20 มีนาคม 2550

28

ต่อมา กพร. จึงได ้แจ ้งให ้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับการดูแลการทาเหมืองแร่ จ.เลย

และนายก อบต.เขาหลวง เพิม
่ ประสิทธิภาพการตรวจสอบการประกอบโลหกรรม 29 ซึง่ ประกอบไปด ้วยเจ ้าหน ้าที่
ส านั ก งานอุต สาหกรรมพื้น ฐานและการเหมือ งแร่ เขต 2 อุด รธาณี (สรข.2) และเจ ้าหน า้ ที่จ าก กพร. เป็ นผู ้เข ้า
ตรวจสอบสภาพพืน
้ ทีก
่ ารทาเหมืองและการกระกอบโลหกรรม ร่วมกับเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัททุ่งคาฯ โดยมีการตรวจ
พบจุดบกพร่องทีอ
่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมหลายประการ เช่นระบบบาบัดนาเสียมีเพียง 6 บ่อ ในขณะทีม
่ าต
การ EIA และแผนผังโครงการฯ กาหนดให ้มี 8 บ่อ เป็ นต ้น30 และในปี ถัดมา ภายหลังจากตรวจพบความบกพร่ อง
ดังกล่าว กพร. ก็ได ้มีหนังสือ เมือ
่ วันที่ 7 มีนาคม 2551 ที่ อก 0511/1315 แจ ้งไปยัง บจก. ทุง่ คา ให ้ปรับปรุงแก ้ไข
การทา เหมืองแร่และการประกอบโลหกรรมอย่างเร่งด่วน31
จากปั ญหาการปนเปื้ อนสารพิษและโลหะหนั กในพืน
้ ดังกล่าว จังหวัดเลย จึงได ้มีคา สัง่ ที่ 871/2550 แต่งตัง้
คณะกรรมการปฏิบัตก
ิ าร 3 คณะ ได ้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบด ้านสิง่ แวดล ้อม จานวน 18 คน คณะ
กรรม การผลกระทบด ้านสุขภาพอนามัย จานวน 19 คน และคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบและเฝ้ าระวัง จานวน
36 คน32 และได ้ยุตบ
ิ ทบาทการทางานลงเมือ
่ ปี 255233
ต่อมาในปี 2551 มีเจ ้าหน ้าทีจ
่ ากหลายหน่วยงาน เข ้าไปทาการเก็บตัวอย่างน้ าในหมู่บ ้านนาหนองบง หมู่ 3
ได ้แก่ น้ าฝนโอ่ง บ่อบาดาลหระจาหมู่บ ้าน บ่อน้ าตืน
้ หนองสาธารณะลาห ้วยผุกและลาน้ าฮวย โดยมีประชาชน ใน
พื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ เพื่อให ้สานั กงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ส่งไปตรวจวิแคราะห์ปริมาณไซยาไนต์ สารหนู
ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี แคดเมียม แมงกานีส โครเมี่ยมและปรอท ที่ศูนย์วจ
ิ ับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์การจัดการสิง่ แวดล ้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่ จาก
ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าทัง้ หมด พบปริมาณไซยาไนต์ สารหนู ทองแดง และตะกั่ว อยู่ในระดับที่ไม่เกิน
เกณฑ์คุ ณ ภาพน้ า ในแหล่ ง น้ า ผิว ดิน และน้ า บริโ ภคในชนบท 34 อย่ า งไรก็ ต าม ต่ อ มาในระหว่ า งปี 2552-2554
สานั กงานสาธารณสุข จังหวัด เลย ก็ได ้มีการประกาศเตือนประชาชนไม่ให ้ใช ้น้ าจากห ้วยผุก ห ้วยเหล็ก และไม่ควร
นาน้ าประปาบาดาลบ ้านนาหนองบง (คุ ้มน ้อย)มาบริโภค เนื่องจากผลตรวจของกรมควบคุมมลพิษ พบโลหะหลัก
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หนั ง สือ กรมอุต สาหกรรมพื้น ฐานและการเหมือ งแร่ ที่ อก 0511/870 ด่ว นที่ส ุด ถึง อุต สาหกรรมจั ง หวั ด เลย ลงวั น ที่ 19
กุมภาพันธ์ 2550 เรือ
่ ง กรณีเปรียบเทียบปรับบริษัททุง่ คา จา กัด อ ้างใน เพ็ญโฉม แซ่ตงั ้ , เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 26.
29 หนังสือกรมอุตสาหกรรมพืน
้ ฐานและการเหมืองแร่ ที่ อก. 0511/1440 ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกา กับดูแลการ
ทา เหมืองแร่ฯ จังหวัดเลย ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 เรือ
่ ง แนวทางการตรวจสอบกา กับดูแลการประกอบโลหกรรมของบริษัท
ทุ่งคา จา กัด และ หนังสือกรมอุตสาหกรรมพืน
้ ฐานและ การเหมืองแร่ ที่ อก. 0511/1442 ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาหลวง ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 เรือ
่ ง แนวทางการตรวจสอบกา กับดูแลการประกอบโลหกรรมของบริษัททุ่งคา จา กัด
อ ้างใน เพ็ญโฉม แซ่ตงั ้ , เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 27.
30 คณะผู ้ตรวจสอบ, บันทึกการตรวจสอบ, เขียนทีบ
่ ริษัททุง่ คา จา กัด, 16 พฤษภาคม 2550 อ ้างใน เพ็ญโฉม แซ่ตงั ้ , เรือ
่ ง
เดียวกัน, หน ้า 27.
31 เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 30.
32 เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 27.
33 อ ้างแล ้ว, ขนิษฐา แช่เอีย
้ วและคณะ, หน ้า 9.
34 อ ้างแล ้ว,เพ็ญโฉม แซ่ตง
ั ้ , หน ้า 30-31.

21

รายงานการวิจัย – กลไกทางกฎหมายในการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม และการชดใช ้เยียวยาให ้แก่ผู ้เสียหาย
Research Report - Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for Victims
updated 5 Febuary 2018

อาทิ สารหนู, แมงกานีสปนเปื้ อนในแหล่งน้ า เกินค่ามาตรฐาน และยังได ้ประกาศเตือนชาวบ ้านอีกเป็ นครัง้ ที่ 2 ว่า
ไม่ควรกินหอยขมจากห ้วยเหล็กเพราะมีสารหนูเกินค่ามาตรฐาน35
นั บจากทีม
่ ป
ี ั ญหาการร ้องเรียน เกีย
่ วกับผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ทองคามากยิง่ ขึน
้ กรมอุตสาหกรรม
้ จงประชาชน ประเด็นผลกระทบทางสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ ว่า
พืน
้ ฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จึงได ้ทาการชีแ
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้เข ้าไปตรวจสอบเฝ้ าระวังตามทีร่ ้องเรียนและหลายประเด็น ก็ได ้ทาการแก ้ไขแล ้ว เช่นเจาะ
บาดาลใหม่แทนบ่อเก่า อีกทัง้ ในขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรียังได ้มีมติครม. เมือ
่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ให ้กรม
อุสาหกรรมชะลอการประทานบั ตร ของบริษัทเหมืองและทองคา แปลง104/2538 ภูเหล็กและแปลงอืน
่ ๆจนกว่าจะ
ได ข
้ อ
้ สรุ ป การปนเปื้ อน และประเมิน ความคุ ม
้ ค่ า ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ และให ก
้ ระทรวงเกษตร,
กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงทรัพยากรฯ, กระทรวงสาธารณะสุข และกระทรวงอุสาหกรรม สั่งหน่วยงานในสังกัด
ร่วมมือกับจังหวัดเลยลงพืน
้ ทีต
่ รวจวิเคราะห์น้ า ตรวจและกากับกระบวนการทาเหมือง พร ้อมกับให ้จังหวัดเลยและ
้ จง ประชาชนให ้เข ้าใจเรื่องขัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข ้องชีแ
้ ตอนการเกิด สารปนเปื้ อนในพื้น ที่ รวมถึงให ้หน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
ซึง่ เห็นควรให ้ประชาชนเข ้ามามีสว่ นร่วมในการกาหนดขอบเขตการศึกษา (public scoping) และนาเสนอมาตรการ
ป้ องกั น และแก ้ไขผลกระทบสิง่ แวดล ้อมในทางกายภาพ ชีว ภาพ และสัง คม 36 อย่า งไรก็ ต ามแม ้ว่า จะมีม ติค รม.
ออกมาให ้ดาเนินการตรวจสอบแก ้ไขปั ญหาผลกระทบดังกล่าวแล ้ว แต่ชาวบ ้านก็ยังคงติดตามและเฝ้ าระวัง การ
ทางานของเหมืองอยูต
่ ลอดเวลา
จนกระทัง้ ในปี 2555 เกิดเหตุการณ์สันเขือ
่ นเก็ บ กากแร่ ของบริษั ท แตก ส่งผลให ้ชาวบ ้าน 6 หมู่บ ้านรอบ
เหมือง มีความกังวลถึงผลทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในภายหลัง กพร. จึงมีคาสัง่ ให ้ปิ ดเหมืองชัว่ คราว เพือ
่ ให ้มีการตรวจสอบถึง
สาเหตุและผลกระทบจากเขือ
่ นแตก ในขณะที่บริษัทดาเนินการแก ้ไขปั ญหาดังกล่าว 37 และภายหลังจากที่ได ้ทา
การซ่อมแซมเสร็ จ เหมืองแร่ทองคาจึงกลั บมาดาเนินงานตามปกติ และยื่นเรื่องขอต่ออายุอายุประทานบั ต รท า
เหมืองแร่ตอ
่ ไป
จากสถานการณ์ความขัดแย ้งในพืน
้ ทีร่ ะหว่างชาวบ ้านและบริษัททุ่งคาฯ ส่งผลให ้การคัดค ้านการทาเหมือง
่ ารฟ้ องร ้องดาเนินคดีนับตัง้ แต่
แร่ของประชาชนในพืน
้ ที่ตาบลเขาหลวงมีความรุนมากขึน
้ ตามเป็ นลาดับ จนนาไปสูก
ปี 2556 เป็ นต ้นมา ซึง่ ต่อมาในปี 2557 ทางบริษัททุ่งคาฯ ก็ได ้ทาการยื่นขออนุญาตขนย ้ายแร่ทองแดงมีทองคา
และเงินเจือปน จานวน 476 เมตริกตันโดยใช ้รถบรรทุก 15 คัน ขนแร่ในเวลากลางคืนพร ้อมกองกาลังติดอาวุธครบ
มือ 300 คน เข ้าคุ ้มกันขบวนแร่ จนทาให ้เกิดการปะทะกับชาวบ ้านและมีผู ้บาดเจ็ บ เป็ นจานวนมาก 38 ซึง่ ภายหลัง
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ชาวบ ้านจึงได ้ยืน
่ หนังสือขอความเป็ นธรรมต่อหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง อาทิสถานีตารวจอาเภอ
วังสะพุง,คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็ นต ้น พร ้อมทัง้ ฟ้ องร ้องดาเนิน

35

มูลนิธบ
ิ รู ณะนิเวศ, เหมืองทองทุง่ คาจังหวัดเลย, สืบค ้นวันที1
่ 2 กันยายน 2558 ,จาก
http://www.earththailand.org/th/pollution/53.
36สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รายงานผลการตรวจสอบข ้อเท็จจริงกรณีราษฎรร ้องทุกข์เนือ
่ งจากได ้รับผลกระทบจากเหมือง
แร่ทองคาภูทับฟ้ า ของบริษัท ทุง่ คา จากัด ตาบลเขาหลวง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554, สืบค ้นวันที่
13 กันยายน 2558. จาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-1.jsp?menu=1.
37 แม ้นวาด กุญชร ณ อยุธยา, เหมืองแร่ทองคา สองทศวรรษไม่เคยมีประชาชนในสายตา, สืบค ้นวันที่ 13 กันยายน 2558 จาก
http://www.prachatai.com/journal/2015/02/57911.
38 นักข่าวพลเมือง, ไม่มว
ี ันลืม” ครบรอบ 3 ปี 15 พฤษภา วันขนแร่ด ้วยอานาจเถือ
่ นทีเ่ มืองเลย, สืบค ้นวันที่ 14 พฤศจิกายน
2560, จาก https://www.citizenthaipbs.net/node/19680.
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คดีอาญากับกลุ่มชายฉกรรจ์ ที่บุกทาร ้ายชาวบ ้าน เพือ
่ เปิ ดทางขนแร่ออกจากพืน
้ ที่39 อย่างไรก็ตาม ทางบริษัททุ่ง
คาฯ เองก็ได ้มีการฟ้ องร ้องดาเนินกับชาวบ ้านด ้วยเช่นกัน
ด ้วยเหตุนี้ จากปั ญหาความขัดแย ้งดังกล่าว ส่งผลให ้เมือ
่ วันที่ 18 มิ.ย. 2557 มีการประกาศใช ้กฎอัยการศึก
ในหมู่บ ้าน โดยห ้ามไม่ให ้ชาวบ ้านประชุม พร ้อมๆ กับการเข ้ามาจัดการแก ้ไขความขัดแย ้งและแก ้ไขปั ญหาในพืน
้ ที่
โดยเจ ้าหน ้าที่ของรัฐทัง้ ทหารและข ้าราชการ มี ทหารยกกองกาลัง 120 นาย เข ้ามาประจาในหมู่บ ้านและแต่งตัง้
คณะกรรมการแก ้ไขปั ญหาความขัดแย ้ง จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคา และคณะอนุกรรมการสนั บ สนุ น
การด าเนิน การ เพื่อ แก ้ไขปั ญ หาผลกระทบจากการประกอบกิจ การเหมือ งแร่ ท องค าภูทับ ฟ้ า ของบริษั ท ทุ่ง ค า
จากัด ตาบลเขาหลวง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึง่ คณะกรรมการและอนุกรรมการประกอบไปด ้วย ทหาร ผู ้ว่าฯ
และเป็ นเจ ้าหน า้ ที่ใ นหน่ ว ยงานราชการในจั ง หวั ด ที่เ กี่ย วข ้อง แต่อ ย่า งไรก็ ต าม คณะกรรมการและอนุ ก รรมการ
ดังกล่าวยังคงไม่เป็ นที่ยอมรับ เนื่องจากไม่ให ้ชาวบ ้านมีส่วนร่วมใดๆ ไม่มีนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หรือ
่ วชาญทีน
่ ถือ40
ผู ้เชีย
่ ่าเชือ
จนกระทั่ง ช่วงปลายปี 2557 หน่วยงานภาครัฐร่วมกับเอกชน และประชาชน ได ้มีการตระหนักถึงปั ญหา และ
ร่วมกันแก ้ไขปั ญหาความขัดแย ้งในพืน
้ ทีด
่ ังกล่าวอย่างจริงจัง จึงร่วมกันทาบันทึกข ้อตกลงร่วมกัน (เอ็มโอยู) เพือ
่
ยุต ป
ิ ั ญ หาความขั ด แย ้ง ซึง่ หนึ่ง ในข ้อตกลงชาวบ ้านยิน ยอมให ้มีก ารขนแร่ ไ ด ้ โดยแลกกั บ การถอนฟ้ องคดีกั บ
ชาวบ ้านทัง้ หมด41
2. กระบวนการทางศาล
ในช่วงปี 2556 ชาวบ ้านผู ้ได ้รับความเดือดร ้อนทัง้ หมด 598 คน จากหมู่บ ้านนาหนองบง บ ้านกกสะทอน
บ า้ นภู ทั บ ฟ้ า บ า้ นห ว้ ยผุ ก บ า้ นโนนผาพุ ง พั ฒ นา และบ า้ นแก่ ง หิน ต าบลเขาหลวง อ าเภอวั ง สะพุ ง ยื่ น ฟ้ อง
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 1 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืน
้ ฐานและการเหมืองแร่ ที่ 2 และบริษัท ทุง่ คา.
จากัด ที่ 3 (ผู ้ถูกฟ้ องคดี) ต่อศาลปกครองกลาง เรือ
่ งข ้อพิพาทเกีย
่ วกับการทีห
่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ ้าหน ้าที่
ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด ้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน ้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให ้ต ้องปฏิบัต ิ ต่อมาเมือ
่
วั น ที่ 29 ธั น วาคม 2559 ศาลปกครองกลาง แผนกคดีส งิ่ แวดล ้อม อ่ า นค าพิพ ากษา ในคดีห มายเลขด าที่ ส.
1544/2556 คดี ห มายเลขแดงที่ ส. 816/2559 มี ค าพิ พ ากษายกฟ้ อง เนื่ อ งจากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระ ทร วง
อุ ต สาหกรรมได อ้ อกประทานบั ต รพิพ าท และการที่อ ธิบ ดีก รมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมือ งแร่ ไ ด อ
้ อก
ใบอนุ ญ าต และต่อ อายุใ บอนุ ญ าตประกอบโลหกรรม ให ้แก่บ ริษั ท ทุ่ ง ค า. จ ากั ด เป็ นการกระทาโดยชอบด ้วย
กฎหมาย อีกทัง้ ได ้มีการควบคุมการประกอบกิจการไม่ให ้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล ้อมหรือเกิดอันตรายตาม
พระราชบัญญัตแ
ิ ร่ พ.ศ. 2510 แล ้ว ดังนั น
้ การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุต สาหกรรมไม่เพิกถอนประทานบั ต ร
พิพาท และการที่อธิบดีกรมอุต สาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ไม่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมของ
บริษัท ท. จากัด จึงไม่เป็ นการละเลยต่อหน ้าทีต
่ ามทีก
่ ฎหมายกาหนดให ้ต ้องปฏิบัต 42
ิ

39

ประชาไท, จับตาศาลเบิกความนัดแรก คดีกลุม
่ ชายฉกรรจ์บก
ุ ทาร ้ายชาวบ ้าน เปิ ดทางขนแร่ทองคา, สืบค ้นวันที่ 14
พฤศจิกายน 2560, จาก https://prachatai.com/journal/2015/10/61939.
40 สานักข่าวชายขอบ, ชาวบ ้านค ้านเหมืองทองเลยเรีย
่ ไร-หาทุนเป็ นหลักทรัพย์เตรียมฟั งไต่สวนคดีชายนิรนามทาร ้ายชาวบ ้าน
้ ม
เมินประชุมร่วมอาเภอ-ชีช
ุ ชนไม่ไว ้ใจ,สืบค ้นวันที่ 10 กันยายน 2558, จาก
http://transbordernews.in.th/home/?p=5028.
41 สุมาลี สุวรรณกร และบุญชู ศรีไตรภพ, ชาวบ ้าน-รัฐ-นายทุนยอมปรองดอง, วันสืบค ้นวันที1
่ 0 กันยายน 2558, จาก
http://www.komchadluek.net/detail/20141211/197508.html.
42 ศาลปกครอง,คาพิพากษาศาลปกครองกลางคดีฟ้องเพิกถอนประทานบัตรเหมืองแร่ทองคา ทีอ
่ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย,
สืบค ้นวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560, จาก http://admincourt.go.th/admincourt/site/08news_detail.php?ids=15706
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และในปี 2557 ชาวบ ้านนาหนองบง บ ้านกกสะทอน บ ้านภูทับฟ้ า บ ้านห ้วยผุก บ ้านโนนผาพุงพัฒนา และ
บ ้านแก่งหิน ตาบลเขาหลวง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รวม 17 คน ยื่นฟ้ อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมือ งแร่ อุต สาหกรรมจั ง หวั ด เลย กานั น ต าบลเขาหลวงและบริษั ททุ่ ง ค า จ ากั ด ต่อ ศาลปกครองอุด รธานี ใน
ประเด็นการกระทาละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐอันเกิดจากการใช ้อานาจตามกฎหมาย
และเมื่อ วั น ที่ 17 พฤศจิก ายน 2560 ศาลปกครองอุ ด รธานี ไ ด ้มีค าพิพ ากษาให ้อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด เลย จั ด ท า
รายงานการไต่สวนประกอบคาขอประทานบัตรทาเหมืองแร่ ที่ 104/2538 ใหม่ให ้ถูกต ้องตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ
่ นไขตามระเบียบกรมอุตสาหกรรมพืน
้ ฐานและการเหมืองแร่ และให ้บริษัททุง่ คา จากัด จัดทารายงานการจัด
เวทีรับฟั งความคิดเห็น เพือ
่ กาหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพใหม่ให ้
ถูกต ้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธก
ี ารและเงือ
่ นไขทีก
่ ฎหมายกาหนด43
สถานการณ์ปจ
ั จุบ ัน
ปั จจุบันปี 2560 ภายหลังจากที่รัฐบาลได ้ประกาศคาสั่ง หัวหน ้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2559
เรื่อง การแก ้ไขปั ญหาผลกระทบจากการประกอบกิจ การเหมืองแร่ ท องค า และกาหนดให ้ผู ้ประกอบการที่ไ ด ้รั บ
ประทานบั ต รและใบอนุ ญ าตต่า ง ๆ ตามกฎหมายที่เ กี่ย วข ้องกั บ การประกอบกิจ การเหมือ งแร่ ท องค า ระงั บการ
ประกอบกิจการไว ้ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต ้นไป จนกว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติจะ
มีมติเป็ นอย่างอืน
่ นัน
้ 44 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ
่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 จึงได ้มีการกาหนดกรอบนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคาดังกล่าว โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกประกาศ
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึง่ มีทัง้ หมด 7 ด ้านด ้วยกัน ได ้แก่ ด ้านการบริหารจัดการแหล่งแร่ทองคา ด ้านผลประโยชน์
ตอบแทนแก่รัฐและท ้องถิน
่ ด ้านความปลอดภัย การป้ องกันรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมและการฟื้ นฟูพน
ื้ ที่ ด ้านการ
กากับดูแลการประกอบการ ด ้านการมีสว่ นร่วมของประชาชน ด ้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และอืน
่ ๆ เช่น
ก าหนดให ้การขอต่ อ อายุ ป ระทานบั ต รแร่ ท องค าและการเพิ่ม ชนิด แร่ ท องค า ใช ้นโยบายนี้ โ ดยอนุ โ ลม แต่ ไ ม่
ครอบคลุมถึงการร่อนแร่ทองคา เป็ นต ้น45

กรณีอาเภอท ับคล้อ – ว ังโป่ง – เนินมะปราง
เหมืองแร่ทองคาจังหวัดพิจต
ิ ร เพชรบูรณ์และพิษณุโลกหรือเหมืองแร่ทองคาชาตรี เป็ นเหมืองแร่ทองคาทีม
่ ี
่ เดิม อัครา ไมนิง่
ขนาดใหญ่และเก่าแก่ทส
ี่ ด
ุ ในประเทศไทย 46 โดยมีบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) (ชือ
จากัด) เป็ นผู ้ดาเนินการสารวจแร่นับตัง้ แต่ปี 2537 และต่อมาในปี 2543 บริษัท ฯ จึงได ้รับสัมปทานทาเหมืองแร่
ทองค าในเขตรอยต่อ ของทั ง้ 3 จั ง หวั ด อั น ได ้แก่ ต าบลเขาเจ็ ด ลูก อาเภอทั บ คล ้อ จั ง หวั ด พิจ ต
ิ ร ต าบลห ้วยดง
อาเภอวังโป่ ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และตาบลวังโพรง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดเพชรบูรณ์ และในปี ถั ดมาจึงเริม
่
ด าเนิน การผลิต ทองค าเชิง พาณิ ช ย์ภ ายใต ้โครงการชาตรีใ ต ้ ในบริเ วณรอยต่ อ ของจั ง หวั ด พิจ ิต ร เพชรบู ร ณ์
พิษณุโลก ในเขตอาเภอทับคล ้อ-วังโป่ ง-เนินมะปราง ซึง่ นั บตัง้ แต่เริม
่ ดาเนินการประกอบกิจการบริษัทฯ ยังคงขอ

43

คาพิพากษาศาลปกครองอุดรธานี คดีหมายเลขดาที่ ส.8/2557 คดีหมายเลขแดงที่ ส.5/2557.
กรมอุตสาหกรรมพืน
้ ฐานและการเหมืองแร่, คณะรัฐมนตรีรับทราบกรอบนโยบายการบริหารจัดการแร่ทองคา ครอบคลุม 7
ด ้านทัง้ การบริหารจัดการ การกากับดูแล การมีสว่ นร่วมของประชาชน และการแบ่งปั นผลประโยชน์, สืบค ้นวันที่ 14
พฤศจิกายน 2560, จาก http://www.dpim.go.th/pr/article?catid=102&articleid=7899.
45กรมอุตสาหกรรมพืน
้ ฐานและการเหมืองแร่, คณะรัฐมนตรีรับทราบกรอบนโยบายการบริหารจัดการแร่ทองคา ครอบคลุม 7 ด ้าน
ทัง้ การบริหารจัดการ การกากับดูแล การมีสว่ นร่วมของประชาชนและการแบ่งปั นผลประโยชน์, สืบค ้นวันที่ 14 พฤศจิกายน
2560, จาก http://www.dpim.go.th/pr/article?catid=102&articleid=7899.
46 ไทยพับลิก ้า, เหมืองทองคาของไทย, เว็บไซต์ http://thaipublica.org/2013/12/gold-mining-1/, สืบค ้นวันที่ 27
สิงหาคม 2558.
44
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ประทานบัตรทาเหมืองทองเพิม
่ ขึน
้ อีกหลายแปลงพร ้อมกับดาเนินการขยายโรงงานเพิม
่ กาลังการผลิตมากขึน
้ มา
จนถึงปั จจุบัน47
ผลกระทบ
นับตัง้ แต่ปี 2544 เป็ นต ้นมา ภายหลังจากทีเ่ หมืองแร่ทองคาแห่งนี้ เปิ ดดาเนินการผลิตและแต่งแร่ ส่งผลให ้
ชาวบ ้านทีอ
่ าศัยอยูร่ อบๆ เหมืองเริม
่ ได ้รับผลกระทบทางสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ อันเนื่องมาจากกระบวนการทางาน
่ สะเทือนทาให ้เศษหินปลิว
ของเหมืองแร่ อย่างหลีกเลีย
่ งไม่ได ้ ได ้แก่ ปั ญหาด ้านฝุ่ นละออง ปั ญหาทีเ่ กิดจากแรงสัน
กระจาย และปั ญหาเสียงดังอันเกิดจากการระเบิดเหมืองตลอดเวลาทัง้ ในเวลากลางวันและกลางคืน อันเป็ นผลมา
จากพื้นที่ทาเหมือ งแร่ อยู่ใกล ้กั บ ชุม ชนมาก โดยชุมชนที่อ ยู่ใ กล ้สุด มีร ะยะห่างจากเหมืองทองเพียง 500 เมตร
เท่านั น
้ อีกทัง้ การทาเหมืองแร่ทองคายัง ส่งผลให ้ภูเขา ป่ าไม ้ แหล่งน้ าตามธรรมชาติถูกทาลายและปนเปื้ อนไป
ด ้วยโลหะหนั ก หลายชนิด ซึง่ รวมไปถึงปั ญ หาด ้านน้ า อุปโภค-บริโภค-น้ า ในการเกษตรเหือดแห ้งและไม่มีค วาม
้ น้ ากินน้ าใช ้และเริม
ปลอดภัย ด ้วยเหตุดังกล่าว จึงส่งผลให ้ชาวบ ้านต ้องซือ
่ มีอาการเจ็บป่ วยด ้วยอาการแพ ้และมีผน
ื่
คันเป็ นตุม
่ หนองตามผิวหนัง จากผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้ ทางบริษัทฯ จึงได ้มีความพยายามโดยใช ้วิธก
ี ารต่างๆ ทีจ
่ ะทา
ให ้ชาวบ ้านขายทีด
่ น
ิ ให ้กับเหมืองในราคาถูกกว่าปกติ48
การจ ัดการก ับผลกระทบ
1. กระบวนการของหน่วยงานร ัฐ
จากปั ญหาผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้ ส่งผลให ้ชาวบ ้านบางส่วนใน ตาบลเขาเจ็ดลูก อาเภอทับคล ้อ จังหวัดพิจต
ิ ร
ซึง่ อาศัยอยูร่ อบเหมืองทองของบริษัทอัคราฯ ออกมาเรียกร ้องขอความเป็ นธรรมไปยังหน่วยงานต่างๆ ทีร่ ับผิดชอบ
่ วชาญด ้านการอุตสาหกรรม
โดยในช่วงระยะเวลาทีผ
่ า่ นมา กรรมาธิการการอุตสาหกรรมสภาผู ้แทนราษฎร คณะผู ้เชีย
โรงงานและสิง่ แวดล ้อมหลายชุด ลงพืน
้ ทีต
่ รวจสอบตามคาร ้องเรียน แต่อย่างไรก็ตามปั ญหาดังกล่าว ยังคงไม่ได ้รับ
่ น
การแก ้ไขอย่างจริงจัง49 และยังขยายวงกว ้างสูพ
ื้ ทีอ
่ าเภออืน
่ ๆรอบเหมืองอีกด ้วย อาทิ ชาวบ ้านคลองตาลัด หมู่ ๖
ต าบลวั ง โพรง อ าเภอเนิน มะปราง จั ง หวั ด พิษ ณุ โ ลก 50 และชาวบ ้านที่ ต าบลท า้ ยดง อ าเภอวั ง โป่ ง จั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ เป็ นต ้น51
โดยในช่วงปี 2557-2558 ชาวบ ้านบางส่วนในเขตอาเภอทับคล ้อ จังหวัดพิจต
ิ ร ได ้มีการยืน
่ หนังสือร ้องทุกข์
ขอความเป็ นธรรมต่อกองปราบปราม เนื่องจากมีชาวบ ้านได ้รับสารหนู สารแมงกานีส ฯลฯ จนเจ็บป่ วย และบางราย
ถึงขัน
้ เป็ นโรคมะเร็ง จากการทาเหมืองแร่ทองคา ในพืน
้ ที่ ตาบลเขาเจ็ดลูก อาเภอทับคล ้อ จังหวัดพิจต
ิ ร

52

และยืน
่

หนั ง สือ ร ้องเรีย นถึง คณะรั ก ษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) ซึง่ ต่อ มามีค าสั่ง ให ้ผู ้ว่า ราชการจั ง หวั ด พิจ ต
ิ ร ตั ง้ ชุด
ทางานตรวจสอบข ้อเท็จจริงตามหนังสือร ้องเรียนของกลุม
่ ชาวบ ้าน โดยมีคณะเทคนิคการแพทย์ ของมหาวิทยาลัย

47
48

Akara Resources Public Company Limited, ข ้อมูลบริษัทอัครา, เว็บไซต์

http://www.akararesources.com/th/about/company-highlights, สืบค ้นวันที่ 27 สิงหาคม 2558.

แม ้นวาด กุญชร ณ อยุธยา, เหมืองแร่ทองคา สองทศวรรษไม่เคยมีประชาชนในสายตา, สืบค ้นวันที่ 27 สิงหาคม 2558, จาก
http://www.prachatai.com/journal/
49 เรือ
่ งเดียวกัน.
50ไทยเอ็นจีโอ, ความเงียบงันและการมาเยือนของความสิน
้ หวัง, สืบค ้นวันที่ 7 กันยายน 2558, จาก
http://thaingo.org/thaingo/node/2350.
51 ครอบครัวข่าว 3, เพชรบูรณ์ - ชาวบ ้านรุกฮือประท ้วงปิ ดทางเข ้า-ออกเหมืองแร่ทอง, สืบค ้นวันที่ 7 กันยายน 2558, จาก
http://www.krobkruakao.com/ข่าวสังคม/2233/เพชรบูรณ์--ชาวบ ้านรุกฮือประท ้วงปิ ดทางเข ้า-ออกเหมืองแร่ทอง.html.
52 ผู ้จัดการออนไลน์, ชาวบ ้าน จ.พิจต
ิ ร ร ้อง ป.ได ้รับสารพิษจากเหมืองทองคาจนเป็ นมะเร็ง, สืบค ้นวันที่ 5 กันยายน 2558, จาก
.http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9570000054363.
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รังสิต ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ลงพืน
้ ทีเ่ จาะเลือดชาวบ ้านทัง้ 3 จังหวัด ทีอ
่ าศัยติดกับเหมืองแร่ทองคา เพือ
่ ตรวจหา
สารโลหะหนั กปนเปื้ อนในกระแสเลือด 53 ซึง่ จากผลการตรวจของสถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์และได ้ทาการเทียบเคียง
กันกับหน่วยของมหาวิทยาลัยรังสิตได ้รับการยืนยันว่า ทัง้ 2 หน่วยที่มีเขตพื้นที่ใกล ้ชิดเหมืองมีความเข ้มข ้นของ
สารพิษในปริมาณสูง และจากผลตรวจในจุ ดที่อ ยู่ไ กลเหมืองยังพบสารโลหะหนั กในปริม าณมาก โดยเฉพาะผล
ตรวจของมหาวิท ยาลั ย รั ง สิต ยั ง พบอีก ว่า ผลตรวจ DNA มีก ารเปลี่ย นแปลงโดยการแบ่ง ตั ว ของเซลล์ม นุ ษ ย์ที่
ผิด ปกติไปจากเดิม 200 ราย ซึง่ ทางสถาบั น นิต วิ ท
ิ ยาศาสตร์ยั งมีก ารตรวจพบสารโลหะหนั ก ชนิดอื่น ๆ ที่อ ยู่ใ น
ร่างกายเพิม
่ ขึน
้ อีก อันได ้แก่ แมงกานีส และ พบสารหนูในปั สสาวะ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กยังพบว่ามีค่าโลหะ
หนักอยูเ่ ป็ นจานวนมากอีกด ้วย54
ในส่วนของกรมอุตสาหกรรมพืน
้ ฐานและการเหมืองแร่ ก็ได ้มีหนังสือด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ อก0508/133 แจ ้งให ้บริษัท
ผู ้รับสัมปทานหยุด ประกอบโลหะกรรมชั่วคราวเป็ นเวลา 30 วัน เพื่อค ้นหาสาเหตุผลกระทบด ้านสุขภาพ รวมทัง้
่ ารเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป55
รายงานผลการดาเนินการให ้ กพร. ทราบ หากมีการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัตต
ิ าม อาจนาไปสูก
ทัง้ นี้ สาหรับการแก ้ไขปั ญหาในเบือ
้ งต ้น หน่วยงานภาครัฐ โดยสานั กงานเกษตร จ.พิจต
ิ รได ้จัดทาโครงการ
คูปองแลกผัก เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ได ้รับผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ทองคา สัปดาห์ละ 40 บาท เพื่อใช ้
แลกซื้อ ผั ก สวนครั ว ปลอดสารพิษ หลั ง จากมี ค าเตื อ นจากกลุ่ ม นั ก วิช าการและคณะแพทย์ จ ากสถาบั น นิ ต ิ
่ งจากการทาให ้สาร
วิทยาศาสตร์ให ้ชาวบ ้านหลีกเลีย
่ งการบริโภคพืชผักรอบพืน
้ ทีเ่ หมืองแร่ทองคา เพือ
่ ลดความเสีย
โลหะหนั กเข ้าสู่ร่างกาย56 และปั ญหาน้ าประปาที่มีการปนเปื้ อนแมงกานีสนั น
้ ทางบริษัทอัคราฯ ก็ได ้มีการติดตัง้
เครือ
่ งกรองแมงกานีส เพือ
่ ไม่ให ้มีสารแมงกานีสอีก57 นอกจากนี้ทางบริษัทอัคราฯ เองยังได ้ร่วมกับ ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตาบล (อบต.) แจกน้ าให ้ประชาชน เพื่อใช ้อุปโภค-บริโภค58 ซึง่ มาตรการการช่วยเหลือประชาชนใน
พืน
้ ทีท
่ งั ้ การแจกคูปองและน้ าอุปโภคบริโภค ได ้ยุตล
ิ งแล ้วเมือ
่ ปี 255859
2 กระบวนการทางศาล
จากปั ญหาผลกระทบในพืน
้ ที่ ทาให ้ตัวแทนชาวบ ้านเขาหม ้อ ในเขตพืน
้ ทีห
่ มู่ 9 ตาบลเขาเจ็ดลูก อาเภอทับ
คล ้อ จึงตัดสินใจยืน
่ ฟ้ องศาลปกครองพิษณุโลก เมือ
่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ให ้ดาเนินคดีกับ 5 หน่วยงานของ
รั ฐ ในคดีห มายเลขด าที่ 228/2553 ซึง่ เป็ นคดีพ พ
ิ าทเกี่ย วกั บ การที่เ จ ้าหน า้ ที่ข องรัฐ ออกค าสั่ง โดยไม่ช อบด ้วย
กฎหมายและละเลยต่ อ หน า้ ที่ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนดให ้ต อ้ งปฏิบั ต ิ โดยยื่น ฟ้ องต่ อ รั ฐ มนตรีว่ า การกระทรวง
อุตสาหกรรม, อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้น ฐานและการเหมืองแร่ , คณะกรรมการเหมืองแร่ , อธิบดีกรมป่ าไม ้ และ

53

จนท.เจาะเลือดชาวบ ้านเหมืองทองเพชรบูรณ์ตรวจหาสารพิษ, สืบค ้นวันที่ 5 กันยายน 2558, จาก
http://breakingnews.nationtv.tv/ home /read.php?newsid=734283.
54 ASTVผู ้จัดการออนไลน์, AKARA ส่อเค ้าวุน
่ หลังชาวบ ้านรอบเหมืองแร่แห่ร ้องสาธารณสุขจังหวัด เหตุจากสารโลหะหนักจาก
การทาเหมืองแร่ปนเปื้ อนสิง่ แวดล ้อม, สืบค ้นวันที่ 5 กันยายน 2558, จาก
http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000004091.
55 Isranews, อืด! บ.อัคราฯ ยังไม่ปิดเหมืองทองพิจต
ิ ร 30 วัน ตามคาสั่ง กพร.สืบค ้นวันที่ 8 กันยายน 2558, จาก
http://www.isranews.org/ thaireform-news-labor-quality/item/35821-akara_580115_1.html.
56 ไทยพีบเี อส, ภาครัฐขยายเวลาคูปองแลกผักปลอดสารพิษทีแ
่ จกให ้ชาวบ ้านรอบเหมืองทองพิจต
ิ ร, สืบค ้นวันที่ 17
พฤศจิกายน 2560 , จาก http://news.thaipbs.or.th/content/250868.
57 ไทยพับลิก ้า, เสียงเล็กๆ ของคนเหมืองทองอัคราฯ ในวันทีถ
่ ก
ู สัง่ ปิ ด กับข ้อเท็จจริงอีกด ้านของชุมชน – ข ้อกังวลสารพิษกับ
ความจริงทีใ่ กล ้ตัว, สืบค ้นวันที่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560, จาก https://thaipublica.org/2016/05/akara-resources-125-2559/.
58 สานักข่าวชายขอบ, ชุมชนรอบเหมืองทองอัคราฯร ้องนายกฯ ขอตรวจร่างกายกว่า 6 พันคนในพืน
่ ง หวาดวิตกรับ
้ ทีเ่ สีย
สารพิษ-เผยน้ ากินน้ าใช ้ไม่พอ, สืบค ้นวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 , จาก http://transbordernews.in.th/home/?p=7216.
59 ผู ้จัดการออนไลน์, ชาวบ ้านเหมืองแร่ทองอัคราฯร ้องเยียวยา หลังถูกยุตแ
ิ จกน้ าสะอาด-เมินรักษาพยาบาล, สืบค ้นวันที่ 17
พฤศจิกายน 2560 , จาก http://www.manager.co.th/Politics/Viewnews.aspx?NewsID=9580000006090.
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องค์การบริหารส่วนตาบลเขาเจ็ดลูก โดยมีบริษัทราไมนิง่ จากัด เป็ นผู ้ร ้องสอดเข ้ามาในคดี ซึง่ ในเวลาต่อมาศาลได ้
มีคาตัดสินในคดีหมายเลขแดงที่ 163/2555 กล่าวคือ ศาลได ้สั่งเพิกถอนประทานบัตรทัง้ 5 ฉบับโดยมีผลตัง้ แต่
วันทีผ
่ ู ้ร ้องสอดไม่จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิง่ แวดล ้อมให ้เป็ นไปตามทีก
่ ฎหมายกาหนด60
สถานการณ์ปจ
ั จุบ ัน
จากปั ญหาผลกระทบทางด ้านสิง่ แวดล ้อม ด ้านสุขภาพ และปั ญหาความขัดแย ้งของประชาชนในพืน
้ ที่ร อบ
เหมืองแร่ทองคาทีผ
่ ่านมา ส่งผลให ้ครม.พิจารณาต่อใบอนุญาตการประกอบโลหะกรรมแก่บริษัทอัคราฯ ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2559 เท่านั น
้ นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล ้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได ้พิจารณาเห็นชอบให ้มีการยุตอ
ิ นุญาตอาชญาบัตรพิเ ศษ
สารวจแร่ทองคา และประทานบัตรทาเหมืองแร่ทองคา รวมถึงคาขอต่ออายุประทานบัตรทั่วประเทศ61 ซึง่ ส่งผลให ้
เหมืองทองคาทั่วประเทศไทย ต ้องหยุดดาเนินกิจการนับแต่ปี 2560 เป็ นต ้นมา
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมือ
่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ทางบริษัทอัครฯ ได ้ยืน
่
จดหมายอุทธรณ์ขอความเป็ นธรรม ต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร ้อมกับเดินหน ้าทากิจ กรรม
ต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนรอบเหมืองต่อไป อีกทัง้ ยังได ้นาเงินมูลค่า 45 ล ้านบาท
่ องทุนพัฒนาท ้องถิน
เข ้าสูก
่ ซึง่ มีสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจต
ิ รเป็ นผู ้ดูแล โดยทางคณะบริหารกองทุนพัฒนา
ท ้องถิน
่ ได ้มีการแต่งตัง้ อนุกรรมการซึง่ ประกอบด ้วยนายอาเภอรอบเหมือง 3 อาเภอ ได ้แก่ อาเภอทับคล ้อ จั งหวัด
พิจ ต
ิ ร อาเภอวั ง โป่ ง จั ง หวั ด เพชรบูร ณ์ และ อาเภอเนิน มะปราง จั ง หวั ด พิษ ณุ โ ลกเป็ นประธานฯ เพื่อ พิจ ารณา
กลั่นกรองการใช ้เงินของแต่ละอาเภอ62
นอกจากนี้ เพื่อ ส ารวจผลกระทบทางด ้านสิง่ แวดล ้อมและสุข ภาพ คณะกรรมการกองทุน การประเมิน ผล
กระทบสิง่ แวดล ้อม (กองทุน EIA) ได ้มีการอนุมัตใิ นหลักการ กรณีเหมืองแร่ทองคาชาตรี ของบริษัท อัครา รีซอร์ส
่ งไปใช ้ ดาเนินการสารวจผลกระทบด ้าน
เซส จากัด (มหาชน) เพื่อให ้นาเงินในส่วนของกองทุนประกันความเสีย
่ ง เก็บปี ละ
สิง่ แวดล ้อม และด ้านสุขภาพ ซึง่ กองทุนดังกล่าว แบ่งออกเป็ น 2 กองทุน คือ 1.กองทุนประกันความเสีย
10 ล ้านบาท จานวน 15 ปี ตลอดการทาเหมือง และ 2.กองทุนพัฒนาท ้องถิน
่ 45 ล ้านบาท จากสัดส่วนปริมาณ
โลหะทองคาทีผ
่ ลิตได ้ในอัคราฯ 3 บาทต่อกรัม หรือไม่น ้อยกว่า 15 ล ้านบาทต่อปี 63 อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากทีม
่ ี
การอนุมัตเิ งินกองทุนดังกล่าว เมือ
่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข ้อเท็จจริงและ
แก ้ไขปั ญหาข ้อขัดแย ้ง ผลกระทบทางด ้านสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ จากการทาเหมืองแร่ทองคาของบริษัทอัคราฯ
นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธาน ยังไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบดังกล่าวได ้
ในขณะเดียวกัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได ้มีใช ้อานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 44 ออกคาสั่ง
คสช. ที่ 72/2559 ให ้ปิ ดเหมืองทองชาตรี โดยมีผลนั บตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต ้นไป แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทแม่ยังคงเดินหน ้าเจรจา เพือ
่ เปิ ดกิจการและออกแถลงการณ์

60

คาพิพากษาศาลปกครอง คดีหมายเลขดาที่ 228/2553 และ คดีหมายเลขแดงที่ 163/2555.
ประชาชาติธรุ กิจออนไลน์,(2559), ยุตเิ หมืองทองคาทั่วประเทศ! ครม.ไฟเขียวเบรก"บัตรสารวจแร่-ประทานบัตรเหมือง"
อัคราฯ จ่อทบทวนลงทุน, สืบค ้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560, จาก
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1462873796.
62 มติชนออนไลน์, (2559), อัคราฯ ยังขอลุ ้น กพร. พิจารณาต่อเหมืองทองคาใหม่ ยันพร ้อมดูแลคุณภาพชีวต
ิ ชาวบ ้านรอบ
เหมือง อัด 45 ล ้านเข ้ากองทุนพัฒนาท ้องถิน
่ , สืบค ้นวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560, จาก
https://www.matichon.co.th/news/225289.
63ประชาชาติธร
ุ กิจ,(2559), กองทุน EIA ผ่านงบเหมืองทองอัครา, สืบค ้นวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 , จาก
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1473844584.
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หลังมีคาสั่งปิ ดเหมืองเพื่อขอค่าชดเชยความเสียหายกว่า 30,000 ล ้านบาท โดยอ ้างว่า เป็ นการละเมิดข ้อตกลง
การค ้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ทีร่ ัฐบาลไทยลงนามไว ้ พร ้อมกับข ้ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเพือ
่ ให ้
ระงับข ้อพิพาทนี้64

กรณีคลิต ี้
“หมูบ
่ ้านคลิตล
ี้ ่าง” เป็ นหมูบ
่ ้านชาวไทย กะเหรีย
่ ง ตัง้ อยูใ่ นตาบลชะแล อาเภอทองผาภูม ิ จังหวัดกาญจนบุรี
ได ้ตัง้ หลักแหล่งในประเทศไทยมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2464 ชาวบ ้านในหมู่บ ้านคลิตล
ี้ ่างมีวถ
ิ ช
ี วี ต
ิ ทีจ
่ าเป็ นต ้องพึง่ พิงกับ
ธรรมชาติ ทัง้ ในการอุปโภค บริโภค และการจับสัตว์น้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ จนกระทั่งในปี 2510 ภายหลังจากที่
บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จากัด ได ้รับสัมปทานการทาเหมืองตะกั่ว และโรงงานแต่งแร่ หมูบ
่ ้านค
ลิตล
ี้ า่ งต ้องเปลีย
่ นแปลงไป
เนื่องจาก ในปี 2530 ทางบริษัทตะกั่วฯ ได ้มีการก่อสร ้างโรงงานไว ้บนภูเขาสูง อันเป็ นแหล่งต ้นลาธารน้ าที่
่ าห ้วยคลิต ี้ และในกระบวนการผลิตทางโรงงาน ก็ได ้มีการปล่อยน้ าเสียทีป
ไหล่ลงสูล
่ นเปื้ อนสารตะกั่ว และสารเคมี
จากการแต่งแร่โดยกรรมวิธท
ี ไี่ ม่ถูกต ้อง รวมทัง้ การนาแร่ดบ
ิ ทีม
่ ส
ี ารตะกั่วเจือปนไปกองไว ้บริเวณพืน
้ ทีก
่ ลางแจ ้งบน
่ ้วยค
ภูเขา และเมือ
่ เกิดฝนตกน้ าฝนจึงได ้ชะล ้างแร่ดบ
ิ รวมทัง้ สารตะกั่ว สารเคมี และน้ าเสียทีก
่ ักเก็บไว ้ไหล่บา่ ลงสูห
ลิต ี้ ซึง่ ส่งผลให ้แหล่งน้ าปนเปื้ อนด ้วยสารตะกั่ว สัตว์น้ า พืชผักปนเปื้ อนด ้วยสารพิษนับแต่นัน
้ เป็ นต ้นมา
ผลกระทบ
ในช่วงระยะเวลาที่บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จากัด ได ้รับสัมปทานทาเหมืองแร่และโรง
แต่งแร่นัน
้ ชาวคลิตล
ี้ ่างเริม
่ สังเกตเห็นถึงความผิดปกติในลาห ้วยคลิต ี้ คือ มีโคลนดินใต ้ท ้องน้ ามากผิดปกติ มีกลิน
่
เหม็นฉุนอย่างรุนแรง น้ าเป็ นสีน้ าตาลขุน
่ ครัน
้ เมือ
่ นาน้ ามาดืม
่ ก็พบว่า เกิดอาการเวียนศีรษะ หรือเมือ
่ นามาอาบ หรือ
เล่นน้ า ก็จะพบว่าเกิดอาการคัน อีกทัง้ ปลาน ้อยใหญ่ในลาห ้วยต่างลอยตายเกลือ
่ น สัตว์เลีย
้ ง เช่น ควายก็ล ้มตาย
ด ้วยอาการชักดิน
้ น้ าลายฟูมปากเกือบทัง้ หมู่บ ้าน นอกจากนี้เด็กและผู ้ใหญ่ในหมู่บ ้านก็เริม
่ เจ็ บป่ วยด ้วยอาการผิด
สังเกต เช่น ชาตามมือ เท ้า และร่างกาย เจ็บในข ้อ ปวดกระดูก ปวดศีรษะ ปวดท ้องอย่างรุนแรง ผู ้หญิงมีครรภ์แท ้ง
ลูก เด็กทีเ่ พิง่ เกิดมีสข
ุ ภาพอ่อนแอ รวมไปถึงการเสียชีวต
ิ ทัง้ เด็กและผู ้ใหญ่ของคนในหมูบ
่ ้าน
จากผลกระทบด ้านสิง่ แวดล ้อมและด ้านสุข ภาพดั ง กล่ า ว ได ้ส่ง ผลกระทบต่ อ วิถีช ีว ิต ความเป็ นอยู่ ข อง
ชาวบ ้านคลิตล
ี้ ่างเป็ นอย่างมาก เพราะชาวบ ้านจาเป็ นต ้องอุปโภค-บริโภคน้ า จากลาห ้วยคลิตท
ี้ ี่ปนเปื้ อนไปด ้วย
สารพิษตลอดเวลาของการอาศัยอยู่ในหมู่บ ้านแห่งนี้ นอกจากนี้ เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ ชาวบ ้าน คลิตล
ี้ ่างได ้ส่ง
ตัวแทนของชุมชน ไปเจรจากับผู ้จัดการโรงแต่งแร่หลายครัง้ แต่กลับไม่ได ้รับ การแก ้ไขแต่อย่างใด รวมทัง้ การขอ
ความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานรัฐทัง้ อาเภอ ตารวจตระเวนชายแดน หน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ครู แต่
ปั ญหาดังกล่าว ยังคงไม่ได ้รับการแก ้ไขเช่นเคย65
การจ ัดการก ับผลกระทบ
1. กระบวนการของหน่วยงานของร ัฐ

ไทยพีบเี อส, ก.อุตสาหกรรม พร ้อมสู ้ค่าโง่เหมืองทองคา 30,000 ล ้าน, สืบค ้นวันที่ 1พฤศจิกายน 2560, จาก
https://news.thaipbs.or.th/content/267438.
65 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.), รายงานสุขภาพคนไทย 2557 "ชุมชนท ้องถิน
่ จัดการตนเอง" สู่
การปฎิรูปประเทศจากฐานราก,สืบค ้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560, จาก
http://www.hiso.or.th/hiso5/report/report2014T.php.
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่ าห ้วยคลิตน
ึ ษากระเหรีย
ภายหลังจากการสารตะกั่วไหลลงสูล
ี้ ั น
้ ในปี 2541 องค์กรเอกชนโดยศูนย์ศก
่ งและ
พัฒนา จึงได ้ร ้องเรียนต่อกรมควบคุมมลพิษให ้ตรวจสอบการปนเปื้ อนของตะกั่วในห ้วยคลิต ี้ ซึง่ กรมทรัพยากรธรณี
เอง ก็ได ้สั่งระงับ การดาเนินงานกิจ การชั่ว คราวเป็ นระยะเวลา 120 วัน กับบริษัทตะกั่ วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด และปรับเป็ นจานวนเงิน 2,000 บาท โดยบริษัท ฯ ได ้บริจาคเงินให ้ชาวบ ้านมาตัง้ เป็ นเงิน กองทุน 1
ล ้านบาท ในการให ้ความช่วยเหลือ พร ้อมกับระบุวา่ ไม่ใช่การยอมรับผิดและชดใช ้ค่าเสียหาย66
และในส่ว นของกรมควบคุม พิษ ก็ ไ ด ้มีก ารปรึก ษากั บ หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข ้อง อาทิก รมทรั พ ยากรธรณี กรม
อนามั ย กรมป่ าไม ้ และบริษั ท ตะกั่ ว คอนเซนเทรท (ประเทศไทย) จ ากั ด เพื่อ หาแนวทางแก ้ไขปั ญ หาตามข ้อ
ร ้องเรียน 67 โดยปี 2542-2543 ทางกรมควบคุมมลพิษ จึงมีคาสั่งให ้ทางบริษัทตะกั่วฯ ทาการขุดลอกลาห ้วยเป็ น
ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร เพือ
่ นาตะกอนดินส่วนหนึง่ ไปฝั่ งกลบทีบ
่ ่อเก็บกักตะกอน และอีกส่วนหนึง่ นาไปฝั งกลบริม
ห ้วยคลิต ี้ แต่เนื่องจากสภาพและหลุมฝั งกลบไม่ได ้ก่อสร ้างตามรูปแบบของหลุมฝั งกลบแบบปลอดภัย 68 ในปี 2545
ทางบริษัทตะกั่วฯ จึงได ้ก่อสร ้างเขื่อนดักตะกอนกึง่ ถาวร 2 แห่งบริเวณใต ้โรงแต่งแร่ลงมา 4.5 กิโลเมตร และ 8
กิโลเมตร ตามลาดับ69
ต่อมาในช่วงระหว่าง ปี 2541-2552 ทางกรมควบคุมมลพิษ ยังได ้ติดตามตรวจสอบการปนเปื้ อนสารตะกั่วใน
น้ า ตะกอนท ้องน้ าและในสัตว์น้ า โดยในปี 2547 สานั กจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ ทาการเผยแพร่แ ละ
ประชาสั ม พั น ธ์ข ้อมู ล ผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพสิง่ แวดล ้อมในล าห ้วยคลิต ี้ทั ง้ น้ า ประปาภู เ ขา น้ า ห ้วยคลิต ี้ ดิน
ธรรมชาติ ดินที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม สัตว์น้ า กุ ้งหอย ปูปลา รวมถึงพืชผัก เพื่อให ้ประชาชานในพื้นที่ท ราบ
อย่า งต่อ เนื่ อ งทุก 4 เดือ น โดยการติด โปสเตอร์ใ นสถานที่ต่า งๆ ที่เ ป็ นแหล่ง ชุม ชน เช่น วั ด คลิต ี้ล่า ง ที่ท าการ
ผู ้ใหญ่บ ้าน เป็ นต ้น
ในส่ว นด ้านสุข ภาพของประชาชนในพื้น ที่ ทางสาธารณสุข จั ง หวั ด กาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลฯ และ
โรงพยาบาลทองผาภูม ิ และศูนย์เฝ้ าระวังสุขภาพ ม.มหิดล ก็ได ้ทาการตรวจระดับตะกั่วในเลือดประชาชนในพื้นที่
่ ง 9 หมู่บ ้าน ( 3 อาเภอ) อย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2541 ถึง 2551 ได ้แก่ บ ้านคลิตบ
เสีย
ี้ น บ ้านทิพุเย บ ้านห ้วยเสือ
บ ้านเกริงกระเวีย บ ้านทุ่งนางครวญ บ ้านภูเตย อ.ทองผาภูม ิ บ ้านท่าดินแดง บ ้านสะพานลาว อาเภอสังขละบุรี และ
บ ้านคลิตล
ี้ า่ ง อาเภอศรีสวัสดิ์ ซึง่ จากผลการตรวจวัดระดับตะกั่วในเลือดของประชาชน ช่วงแรกทัง้ เด็กและผู ้ใหญ่ มี
ระดับตะกั่วในเลือดสูง หรือ “ร ้อยละทีค
่ ่าตะกั่วสูงกว่าค่าปกติ” แต่เมือ
่ เวลาผ่านไป กลับพบว่า มีระดับตะกั่วในเลือด
ลดลงอย่างเห็นได ้ชัด อย่างไรก็ตามการเจาะเลือดตรวจสอบสารตะกั่วในร่างกายนั น
้ มิใช่การแก ้ไขปั ญหาโดยตรง
่ งต่อปั ญหาด ้านสุขภาพ70
เนื่องจากประชาชนในพืน
้ ทีย
่ ังคงใช ้น้ าทีม
่ ก
ี ารปนเปื้ อนสารพิษ ซึง่ ทาให ้เสีย
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากทีช
่ าวบ ้านไม่สามารถใช ้น้ าจากลาห ้วยคลิตไี้ ด ้แล ้ว ทาให ้ต ้องพึง่ พาน้ าจากแหล่ง
อืน
่ อย่างประปาภูเขาเพิม
่ มากขึน
้ และเมื่อเทีย บกั บ จานวนประชากรในปี 2556 บ ้านคลิตม
ี้ ีจ านวนประชากร 145

ื ค ้น
ไทยพับลิก ้า,(2014), ปั ญหาสารตะกั่วปนเปื้ อนหมูบ
่ ้าน”คลิตล
ี้ า่ ง” บทบาทและวิถข
ี องเยาวชนในการฟื้ นฟูชม
ุ ชน, วันทีส
่ บ
9 กันยายน 2558, จาก http://thaipublica.org/2014/05/clity-community-renewal/.
67 มูลนิธน
ิ ต
ิ ธิ รรมสิง่ แวดล ้อม, ความเป็ นมาของหมูบ
่ ้านคลิตล
ี้ ่าง, สืบค ้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560, จาก
http://enlawfoundation.org/ newweb/?page_id=1497
68 สานักจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ, การปนเปื้ อนสารตะกั่วในลาห ้วยคลิตแ
ี้ ละเผยแพร่ข ้อมูลให ้กับประชาชน, สืบค ้น
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560, จาก
http://infofile.pcd.go.th/water/water_annual52.pdf?CFID=1627039&CFTOKEN=33233449
69 พิษณุพร ขันพรมมา, เกิดอะไรขึน
้ ที่ หมูบ
่ ้านคลิตล
ี้ า่ ง, สืบค ้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560, จาก http://xn-12cc1exbtsu0acmy0v.blogs pot.com/2014/07/blog-post.html
70ไทยพับลิก ้า, “ตะกั่วคลิต”
ื ค ้น 9 กันยายน 2558,
ี้ ตานานภัยสุขภาพจากสิง่ แวดล ้อมประเทศไทย 9 พฤษภาคม 2557, วันทีส
่ บ
จาก http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2014/05/kwang_thaipublica_edited_may914.pdf.
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ครัวเรือน รวมประมาณ 400 คน ซึง่ ทาให ้น้ าจากประปาภูเขาไม่พอใช ้ เนื่องจากมิได ้มีการก่อสร ้างไว ้ครบทุก บ ้าน
้ ท่อประปาต่อมายังบ ้านของตนเอง แต่ประชากรครึง่ หนึง่ ยังคงต ้องใช ้น้ าจาก
ส่งผลให ้ชาวบ ้านบางส่วนต ้องต ้องซือ
ลาห ้วยทัง้ ในการอุปโภคและบริโภค โดยในปี 2545 องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ได ้มีการโอ่งขนาดบรรจุ 2,000
ลิต ร ให ้แก่ช าวบ ้านทุ ก ครั ว เรือ น เพื่อ รองน้ า ฝนไว ้ใช ้บริโ ภค แต่ ใ นปั จ จุ บั น มีเ พีย งบางบ ้านเท่ า นั ้น ที่ ยั ง มี โ อ่ ง
เนื่ อ งจากโอ่ ง ที่ แ จกนั ้ น แตกไปบ า้ ง และชาวบ า้ นไม่ มี เ งิน ซื้อ ใหม่ 71 ด ว้ ยเหตุ นี้ จะเห็ น ได ว้ ่ า การแก ้ไขฟื้ นฟู
้ เนื่องจากไม่
สิง่ แวดล ้อมและการเยียวยาความเสียหาย ให ้กับชาวบ ้านหมู่บ ้านคลิตท
ี้ ผ
ี่ ่านมาจะเป็ นไปแบบระยะสัน
่ ารฟ้ องร ้องดาเนินคดีเพือ
มีหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโดยตรงเข ้ามาแก ้ไขฟื้ นฟู จนนาไปสูก
่ ให ้เกิดการแก ้ไขฟื้ นฟูอย่าง
เป็ นรูปธรรม
2 กระบวนการทางศาล
คดีแรก เมือ
่ ปี 2546 ชาวบ ้านคลิตล
ี้ ่างทัง้ 8 ราย ซึง่ มีหลักฐานทางการแพทย์รับรอง การเป็ นผู ้ป่ วยจากพิษ
ตะกั่ว ได ้ตัดสินใจยืน
่ ฟ้ องเอาผิดกับบริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) ต่อศาลแพ่งกาญจนบุร72
ี เมือ
่ วันที่
30 มกราคม 2546 โดยมีส ภาทนายความเป็ นผู ้ด าเนิน การช่ ว ยเหลือ ชาวบ า้ น ในการยื่น เรีย กร อ้ งการชดใช ้
ค่า เสีย หายตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิช ย์ และ พ.ร.บ.ส่ง เสริม และรัก ษาสิง่ แวดล ้อม พ.ศ. 2535 เป็ น
้ ต ้นได ้ตั ด สิน ให ้ชาวบ ้านชนะคดี และบริษั ท จะต ้องจ่ า ยชดเชย
จ านวนเงิน 119,036,400 ล ้านบาท โดยศาลชัน
้ ประมาณ 4 ล ้านบาท73 จาเลยอุทธรณ์ ต่อมาศาลอุทธรณ์ให ้จาเลยชดใช ้ค่าเสียหาย
ค่าเสียหายให ้แก่ชาวบ ้านทัง้ สิน
รวมประมาณ 29 ล ้านบาท 74 และในที่สุด ศาลฎี ก าอ่ า นค าพิพ ากษาออกมา เมื่อ วั น ที่ 14 กรกฎาคม 2559 75
้ รวมกัน 20 ล ้านบาท พร ้อมกับให ้บริษัทฯ แก ้ไขฟื้ นฟูลาห ้วยคลิต ี้
กาหนดให ้โจทก์ทงั ้ 8 คน ได ้รับเงินประมาณทัง้ สิน
ด ้วยค่าใช ้จ่ายของทางบริษัทฯ จนกว่าลาห ้วยคลิตจ
ี้ ะกลับมามีสภาพทีส
่ ามารถใช ้อุปโภคได ้ตามมาตรฐานของทาง
ราชการ โดยสงวนสิทธิแก ้ไขคาพิพากษาในส่วนของค่าสินไหมทดแทน เพือ
่ ความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
และค่าเสียหายเพือ
่ การเสียความสามารถในการประกอบการงานของชาวบ ้านทัง้ 8 ราย ภายในระยะเวลา 2 ปี 76
นอกจากนี้ ในคาพิพากษาศาลฎีกา มีการระบุถงึ สิทธิในการฟ้ องร ้องคดีของชาวบ ้านทัง้ 8 คน โดยอาศัยฐาน
ื เนื่องต่อกันมาจากรัฐธรรมนูญ 2540 จนถึงในรัฐธรรมนูญ 2550 และในรัฐธรรมนูญทีใ่ ช ้บังคับ
จากสิทธิชม
ุ ชน ทีส
่ บ
ในขณะนัน
้ คือรัฐธรรมนูญ (ชัว่ คราว) 2557 ในการรับรองสิทธิชม
ุ ชนสืบเนื่องต่อกันมา77
คดีที่สอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ชาวบ ้านหมู่บ ้านคลิต ี้ จานวน 13 ราย ก็ได ้ตัดสิน ใจยื่นฟ้ องกรม
ควบคุมมลพิษ ต่อศาลปกครอง เป็ นคดีหมายเลขดาที่ 214/2547 ในข ้อหาละเลยการปฏิบัตห
ิ น ้าทีแ
่ ละหรือ ปฏิบัต ิ
้ 22 ราย78
หน ้าทีล
่ า่ ช ้าจนเกินสมควร ซึง่ ต่อมามีชาวบ ้านในฐานผู ้เสียหายอีก 9 คน ฟ้ องคดีเพิม
่ เติม รวมผู ้ฟ้ องทัง้ สิน
โดยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ศาลปกครองสูง สุด ได ้มีคาพิพากษาสั่งให ้กรมควบคุม มลพิษ ก าหนดแผนงาน

ื ค ้น
ไทยพับลิก ้า,(2014), ปั ญหาสารตะกั่วปนเปื้ อนหมูบ
่ ้าน”คลิตล
ี้ า่ ง” บทบาทและวิถข
ี องเยาวชนในการฟื้ นฟูชม
ุ ชน, วันทีส
่ บ
9 กันยายน 2558, จาก http://thaipublica.org/2014/05/clity-community-renewal/.
72 โครงการนิตธ
ิ รรมสิง่ แวดล ้อม, นิตธ
ิ รรมชาติ ความเรียงและบทส ัมภาษณ์วา
่ ด้วยคดีสงิ่ แวดล้อม เล่ม 2, กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์ภาพพิมพ์, หน ้า 106
73 ไทยพับลิก ้า, บทเรียนคดีสง
ิ่ แวดล ้อม จากสารพิษถึงการทางาน “คดีคลิต-ี้ เดอะบีช-ซานติก ้าผับ”, สืบค ้นวันที่ 9 กันยายน
2558, จาก http://thaipublica.org/2013/03/lesson-environmental-cases/
74 มูลนิธน
ิ ต
ิ ธิ รรมสิง่ แวดล ้อม, ‘คดีคลิต’ี้ 9 ปี แห่งการรอยคอย – ลุ ้นพิพากษา 10 ม.ค.นี้, สืบค ้นวันที่ 10 กันยายน 2558, จาก
http://enlawfoundation.org/newweb/?p=212
75 ศาลฎีกา, คาพิพากษาที่ 15219/2558 (ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558).
76 คาพิพากษาฎีกาที่ หมายเลขแดงที1
่ 5219/2558
77 มูลนิธน
ิ ต
ิ ธิ รรมสิง่ แวดล ้อม, “สรุปคาพิพากษาศาลฎีกาคดีคลิตี้ 14 ปี ทีร่ อคอย” วันที่ 18 กรกฎาคม 2559, สืบค ้นวันที่ 1
กันยายน 2560, จาก http://enlawfoundation.org/newweb/?p=2881#more-2881
78 อ ้างแล ้ว,โครงการนิตธ
ิ รรมสิง่ แวดล ้อม, หน ้า 110
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วิธีการ และดาเนินการฟื้ นฟู ตรวจวิเคราะห์ตัว อย่างน้ า ดิน พืชผัก และสัตว์น้ า ในลาห ้วยคลิต ี้ อาเภอทองผาภูม ิ
จังหวัดกาญจนบุรี ให ้ครอบคลุมทุกฤดูกาลอย่างน ้อยฤดูกาลละ 1 ครัง้ จนกว่าจะพบว่าค่าสารตะกั่วในน้ า ดิน พืชผัก
และสั ต ว์น้ า ในล าห ้วยคลิต ี้ไ ม่ เ กิน เกณฑ์ม าตรฐาน เป็ นระยะเวลาอย่ า งน อ
้ ย 1 ปี และชดใช ้ค่ า เสีย หายให ้กั บ
ชาวบ ้านคลิตล
ี้ า่ งทัง้ 22 ราย เป็ นเงินรายละ 177,199.55 บาท ภายใน 90 วันนับแต่วันทีค
่ ดีถงึ ทีส
่ ด
ุ 79
และคดีที่สาม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ ้านหมู่ 3 ตาบลนาสวน อาเภอศรีสวัสดิ์ พร ้อมกับ
ชาวบ ้านคลิต ี้ร วม 151 คน ได ้ร่ ว มกั น ฟ้ อง บริษั ท ตะกั่ ว คอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จ ากั ด ต่อ ศาลจั ง หวั ด
กาญจนบุรี ข ้อหาหรือฐานความผิดละเมิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
ก่อให ้เกิดความเสียหายทางสิง่ แวดล ้อมมาเป็ นระยะเวลายาวนานกว่า 14 ปี เป็ นจานวนเงิน 1,041,952,000 บาท
ซึง่ ศาลตัดสินให ้บริษัทฯ ต ้องรับผิดชอบความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ เป็ นจานวนเงินรวม 35,800,000 บาท และให ้ขจัด
้ ไป หากไม่ยอมดาเนินการแล ้วชาวบ ้านจัดการเอง บริษัทฯ ต ้องออกค่าใช ้จ่าย และเมือ
มลพิษทีเ่ กิดขึน
้ ให ้หมดสิน
่ มี
การอุทธรณ์ ค าพิพ ากษาเกิด ขึน
้ เดือ นกุม ภาพั น ธ์ 2555 ศาลอุท ธรณ์ ไ ด ้พิพ ากษายืน ตามค าพิพ ากษาของศาล
้ ต ้น 80 และเมื่อ วั น ที่ 11 กั น ยายน 2560 ศาลฎีก าได ้อ่า นค าพิพ ากษาให ้จ าเลยชดใช ้ค่า เสีย หาย เป็ นจ านวน
ชัน
36,050,000 บาท81 รวมเวลากว่า 19 ปี นับแต่วันทีพ
่ บการปนเปื้ อนของสารตะกั่ว
นอกจากนี้ กรมควบคุ ม มลพิษ ได ้มีก ารยื่น ฟ้ องบริษั ทตะกั่ ว คอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จ ากั ด กั บ
กรรมการบริษัท เป็ นจาเลย รวม 7 คน โดยศาลอุทธรณ์ภาค 7 มีคาพิพากษาว่า การปนเปื้ อนสารตะกั่วในลาห ้วยค
่ ว่าเกิดจากการดาเนินกิจการโรงแต่งแร่ ซึง่ ทาให ้ชาวบ ้านหมู่บ ้านคลิตล
ลิต ี้ เชือ
ี้ ่างได ้รับอันตรายหรือเป็ นเหตุใ ห ้
ิ เสียหาย จาเลยในฐานะกรรมการได ้ยินยอมให ้มีการปล่อยสารตะกั่ว จึงต ้องรับผิดเป็ นการส่วนตัวร่ วมกับ
ทรัพย์สน
จาเลยที่ 1 ทัง้ นี้ ความเสียหายแก่ทรั พยากรธรรมชาติจ นชาวบ ้านไม่ส ามารถใช ้น้ า ได ้ ไม่ใช่ความเสียหายแก่รั ฐ
โจทก์จงึ เรียกค่าเสียหายส่วนนี้ไม่ได ้ แต่เรียกค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดที่เจ ้าหน ้าที่โจทก์ดาเนินการตรวจสอบแก ้ไขการ
ปนเปื้ อนสารตะกั่ ว ได ้ เนื่ อ งจากโจทก์มีห น า้ ที่ฟื้ นฟูม ลพิษ โดยตรง จ าเลยทั ง้ 7 จึง ต ้องชดใช ้ค่ า เสีย หายรวม
1,341,962.54 บาท พร ้อมดอกเบีย
้ ร ้อยละ 7.5 ต่อปี 82
สถานการณ์ปจ
ั จุบ ัน
้ ที่
ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมและการให้ขอ
้ มูลพืน
กรมควบคุมมลพิษได ้ว่าจ ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาศึกษาผลกระทบทางสิง่ แวดล ้อมในกรณีการไหลรั่ ว
ของสารตะกั่วในลาห ้วยคลิต ี้ เพือ
่ หาแนวทางในการฟื้ นฟูธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ ในพืน
้ ทีท
่ ไี่ ด ้รับ
ผลกระทบ โดยมีการสารวจ และเก็บตัวอย่างในลาห ้วยคลิต ี้ แล ้วนาตะกอนไปวิเคราะห์หาตะกั่วที่ปนเปื้ อนอยู่ใน
แหล่ง น้ า โดยลงนามสัญ ญาว่าจ ้างเฟสแรกเมื่อ วั นที่ 30 กั น ยายน 2556 ระยะเวลาว่า จ ้าง 120 วั น 83 ทั ง้ นี้ มีข ้อ

79

คาพิพากษาปกครองสูงสุด หมายเลขแดงที่ อ. 743/2555
ASTVผู ้จัดการออนไลน์, ศาลปกครองสูงสุดตัดสินให ้กรมควบคุมมลพิษฟื้ นฟูลาห ้วยคลิต-ี้ จ่ายชดเชยรายละ 1.7 แสนบาท,
สืบค ้นวันที่ 9 กันยายน 2558, จากhttp://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000003228
81 ศาลฎีกา, คาพิพากษาที่ 10797/2559 (ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560).
82มูลนิธน
ิ ต
ิ ธิ รรมสิง่ แวดล ้อม, ‘คดีคลิต’ี้ 9 ปี แห่งการรอยคอย – ลุ ้นพิพากษา 10 ม.ค.นี้, สืบค ้นวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560,
จาก http://enlawfoundation.org /newweb/?p=212
83 เรือ
่ งเดียวกัน.
80
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ั เจนของแนวทางการฟื้ นฟูและการรับฟั งความคิดเห็นทีไ่ ม่ครอบคลุม84 ทาให ้
วิพากษ์วจ
ิ ารณ์เรือ
่ งแนวทางทีย
่ ังไม่ชด
การศึกษาดังกล่าวยังเป็ นเหมือนเพียงการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิง่ แวดล ้อมเท่านัน
้ 85
ในเดือนมีนาคม 2558 ได ้มีผลการสารวจค่าตะกั่วในพื้น ที่ พบว่า ค่าตะกั่วในน้ า ทัง้ หมดอยู่ในช่วง 0.01–
0.034 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) ซึง่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ในขณะทีป
่ ริมาณตะกั่วใน
ตะกอนดินท ้องน้ ามีค่า ตะกั่ ว สูงมากเฉลี่ย ที่ 30,344 มก./กก. และบางจุดสูง กว่า 200,000 มก./กก. เกินเกณฑ์
มาตรฐานดินของกรมควบคุมมลพิษกาหนดไว ้ 35.8 มก./กก. ด ้านปริมาณตะกั่วในดินธรรมชาติพบว่า ดินบริเวณโรง
แต่งแร่มต
ี ะกั่วสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในช่วง 350-1,200 มก./กก.สาหรับพืชผักทีต
่ รวจพบตะกั่วเกินค่ามาตรฐานคือ
กะเพรา ข่า ส่วนสัตว์น้ าทัง้ ปลา กุ ้ง หอย ปู นั น
้ มีสัดส่วนเกินค่ามาตรฐาน เพียงบางจุดของลาห ้วยเท่านั น
้ ทีส
่ ามารถ
บริโภคสัตว์น้ าได ้บางชนิด เช่น ปลาเวียนบางจุดสามารถบริโภคได ้แต่เฉพาะเนื้อตัวปลาเท่านัน
้ 86
ส าหรั บ ผลการวิเ คราะห์ที่ ไ ด ้ กรมควบคุ ม มลพิษ ก็ ไ ด ้มีก ารจั ด ท าเป็ นโปสเตอร์ แ ละปิ ดประกาศไว ท
้ ี่ จุ ด
ศูนย์กลางของหมู่บ ้าน เช่น ทีอ
่ งค์การบริหารส่วนตาบลชะแล ทีท
่ าการผู ้ใหญ่บ ้านหมู่บ ้านคลิต ี้ ทีว่ ่าการอาเภอทอง
ผาภูม ิ และวัดคลิตล
ี้ า่ ง เพือ
่ เป็ นการประชาสัมพันธ์และให ้เป็ นข ้อมูลแจ ้งเตือนชาวบ ้าน87 แต่ชาวบ ้านก็ยังไม่มั่นใจใน
ความปลอดภัยอยู88
่
ด้านการฟื้ นฟูธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หลังจากทีม
่ ค
ี าสัง่ ศาลปกครองสูงสุดให ้กรมควบคุมมลพิษต ้องฟื้ นฟูลาห ้วยคลิตท
ี้ ป
ี่ นเปื้ อนสารตะกั่วเมื่อวันที่
10 มกราคม 2556 กรมควบคุมมลพิษจึงได ้ทาแผนดาเนินงานแก ้ไขปั ญหาดั งกล่าว และได ้จัดตัง้ งบประมาณฟื้ นฟู
พื้นที่คลิตด
ี้ ้วยงบประมาณ 593.14 ล ้านบาท ในปี งบประมาณ 2559-2561 ในด ้านแผนงานฟื้ นฟูนัน
้ กรมควบคุม
มลพิษจะดาเนินการ 1) ฟื้ นฟูพื้นที่ปนเปื้ อนบริเวณโรงแต่งแร่ และ 2) ฟื้ นฟูลาห ้วยคลิตบ
ี้ ริเวณที่มีความเสี่ย งสูง
โดยการก่อสร ้างหลุมฝั งกลบแบบปลอดภัยและก่อสร ้างฝายดักตะกอนเพิม
่ เติม89
การสร ้างพืน
้ ทีบ
่ ่อหินผุได ้ถูกสร ้างขึน
้ เพื่อนาตะกอนดินที่ปนเปื้ อนสารตะกั่วมาฝั งกลบไว ้ บ่อออกแบบมาให ้
ก ้นหลุมถูกบดอัดด ้วยดินเหนียวและปูแผ่น HDPC เพื่อป้ องกันการรั่วซึมของสารตะกั่ว ปิ ดด ้วยดินดีหนาประมาณ
0.30 เมตรในกรณีถาวร และใช ้ผ ้าใบหรือผ ้ายางปิ ดคลุมไว ้ในกรณีชั่วคราวทีอ
่ ยูใ่ นระหว่างลาเลียงตะกอนมาฝั งกลบ
่ มระหว่างคลิตบ
กรณีดน
ิ ทีข
่ ด
ุ มาไม่มก
ี ารปนเปื้ อนจะถูกนาไปสร ้างถนนเชือ
ี้ นและล่างให ้ดีขน
ึ้ ต่อไป
กรมทรัพยากรน้ าได ้รับงบประมาณจากกรมควบคุมมลพิษในการก่อสร ้างปรับปรุงฝายหินจานวน 2 แห่ง คือ
้ 5.5 ล ้านบาท โดยช่วง 1 ปี ทผ
ฝาย KC4 และ KC4/1 ด ้วยงบประมาณทัง้ สิน
ี่ า่ นมามีตะกอนดินท ้องน้ าสะสมอยู่หน ้า
ฝายดักตะกอน KC4 หนา 0.28–0.75 เมตร คิดเป็ นปริมาณตะกอนท ้องน้ าหน ้าฝายรวม 125.24 ลูกบาศก์เมตร หรือ
266.76 ตัน และมีระดับการปนเปื้ อนตะกั่วในตะกอนดินอยูใ่ นช่วง 1,565-183,360 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.)

84

เรือ
่ งเดียวกัน.
ไทยพับลิก ้า, แผนฟื้ นฟูคลิตเี้ ดินหน ้า ขนย ้ายตะกอนดินปนเปื้ อนสารตะกั่ว 1.5 แสนตัน กรมควบคุมมลพิษคาดใช ้งบฯ 500
ื ค ้น 9 กันยายน 2558.
ล ้านบาท, เว็บไซต์http://thaipublica.org/2015/02/clity-12/, วันทีส
่ บ
86 ไทยพับลิก ้า, คพ. เริม
่ แผนฟื้ นฟูพน
ื้ ทีค
่ ลิตต
ี้ ้นปี 2559 สร ้างบ่อฝั งกลบขนาด 50 ไร่ และสร ้างฝายเพิม
่ 2 แห่งก่อนขนตะกอน
ื ค ้น 9 กันยายน
ปนเปื้ อนตะกั่วไปฝั งกลบ ใช ้งบเกือบ 600 ล ้าน, เว็บไซต์http://thaipublica.org/2015/08/clity-15/, วันทีส
่ บ
2558.
87 เรือ
่ งเดียวกัน.
88ไทยพับลิก ้า, กรณีศก
ึ ษา 10 ปี ห ้วยคลิตี้ กระบวนจ่ายค่าชดเชย-ความจริงใจฟื้ นฟูแหล่งน้ าจากสารตะกั่ว,
ื ค ้น 9
เว็บไซต์http://thaipublica.org/2013/04/pollution-control-department-compensate-for-houyclity/, วันทีส
่ บ
กันยายน 2558.
89 เรือ
่ งเดียวกัน.
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ส่ว น KC4/1 พบตะกอนดิน ท ้องน้ า หนา 0.21–0.73 เมตร คิด เป็ นปริม าณตะกอนท ้องน้ า หน า้ ฝายรวม 104.98
ลูกบาศก์เมตร หรือ 223.62 ตัน และมีระดับการปนเปื้ อนตะกั่วในตะกอนดินอยู่ในช่วง 2,466–135,820 มก./กก.90
้ แล ้ว
สาหรับการขุดลอกจะด าเนินการในปี พ.ศ. 2559 หลังจากมีการก่อ สร ้างหลุม ฝั ง กลบแบบปลอดภัยเสร็ จ สิน
นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษยังมีแผนการสร ้างฝายดักตะกอนเพิม
่ อีก 2 แห่ง คือ ด ้านบนของต ้นลาห ้วยทีบ
่ ริเวณ
ป่ าช ้ามอญใกล ้กับจุด KC3 และด ้านท ้ายลาห ้วยใต ้ฝาย KC4/1 ทีบ
่ ริเวณก่อนถึงโบสถ์คลิตล
ี้ า่ ง91
เมือ
่ วันที่ 21 กันยายน 2560 กรมควบคุมมลพิษ ได ้ร่วมกันทาพิธเี ปิ ดการฟื้ นฟูห ้วยคลิต ี้ โดยได ้ว่าจ ้างบริษัท
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ให ้ทาการฟื้ นฟูลาห ้วยคลิต ี้ โดยใช ้เงินงบประมาณ 460 ล ้านบาท เพือ
่ ขุดลอก
ลาห ้วยและฝั งกลบแบบปลอดภัย และก่อสร ้างฝายดักตะกอน ภายในระยะเวลา 1,000 วัน92
ด้านการชดเชยเยียวยา
หลั ง ค าพิพ ากษาของศาลปกครองสูง สุด ที่น ายยะเสอะ นาสวนสุว รรณ กั บ พวกรวม 22 คน ยื่น ฟ้ องกรม
ควบคุมมลพิษ ต่อศาลปกครองฐานละเลยต่อหน ้าที่ตามกฎหมาย และ/หรือปฏิบัตห
ิ น ้าที่ล่าช ้าเกินสมควร ในการ
กาจัดมลพิษสารตะกั่วและฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อมและระบบนิเวศของลาห ้วยคลิต ี้ มีคาพิพากษาให ้กรมควบคุมมลพิษ
ชดใช ้ค่าเสียหายแก่ผู ้เสียหายทัง้ หมด 22 ราย รายละ 177,199.55 บาท นั น
้ กรมควบคุมมลพิษได ้จัดให ้มีการจ่าย
ค่าชดเชยดังกล่าวในรูปแบบเช็ค ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ครม.ควบคุมมลพิษเดินทางไปหมู่บ ้านคลิตล
ี้ ่าง ตาบล
ชะแล อาเภอทองผาภูม ิ จั ง หวั ด กาญจนบุรี พร ้อมทั ง้ จั ด เวทีเ สวนาแลกเปลี่ย นความคิด เห็ น กั บ ชาวบ ้านเพื่อหา
แนวทางฟื้ นฟู ล าห ว้ ยคลิต ี้ร่ ว มกั น ด ว้ ย ทั ้ง นี้ มี ข อ้ วิจ ารณ์ ใ นกระบวนการจ่ า ยค่ า ชดเชยในรู ป แบบเช็ ค ได ส
้ ร ้าง
กระบวนการทีย
่ ุ่งยาก และสร ้างความลาบากใจในขัน
้ ตอนการรับเช็ค เงินจากการเยียวยา ชาวบ ้านได ้นาเงินนั ้นมา
จัดสรรกันเองโดยแต่ละคนจะแบ่งเงินเป็ น 2 ส่วน คือ เข ้ากองกลางของหมูบ
่ ้านและเก็บไว ้ส่วนบุคคล93
ด้านสาธารณสุข
หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึน
้ สาธารณสุขได ้รับการสนั บสนุนอุปกรณ์และเครื่ องมือในการตรวจสารตะกั่วใน
เลือด ทาให ้สามารถเก็บตัวอย่างเลือดของชาวบ ้านได ้มากขึน
้ โดยปั จจุบันได ้มีการเก็บตัวอย่างไปกว่า 1,900 คน
ซึง่ อยู่ในระหว่างวิเคราะห์ผลเลือด ทัง้ นี้ยังขาดงบประมาณในการลงมาแก ้ปั ญหาในประเด็นนี้ ทาให ้โรงพยาบาล
ต ้องแบกภาระ และไม่มค
ี า่ ใช ้จ่ายในการตรวจเลือดแก่ชาวบ ้านได ้อย่างทั่วถึง
ในด ้านของชาวบ ้านคลิตม
ี้ องว่า การตรวจผลเลือดแต่ละครัง้ ควรแจ ้งผลเลือดด ้วย หลายครัง้ ที่มีการตรวจ
เลือดไปไม่มก
ี ารแจ ้งผลการตรวจเลือดกลับมา ทาให ้ชาวบ ้านไม่อยากมาให ้การตรวจเลือดอีก และมีความต ้องการ
ให ้แจ ้งค่าสารตะกั่วในเลือดด ้วย ไม่เพียงแต่แจ ้งว่าเกินเกณฑ์หรือไม่ ในส่วนนี้สาธารณสุขจังหวัดได ้รับทราบความ
ต ้องการและอยูใ่ นระหว่างหารือกับผู ้บริหารรับทราบและจะดาเนินการแก ้ไขต่อไป94
ด้านสาธารณู ปโภค

เรือ
่ งเดียวกัน.
เรือ
่ งเดียวกัน.
92 กองบรรณาธิการ ข่าววอยส์ทว
ี ,ี “คพ. – ชาวบ ้านหมูบ
่ ้านคลิตี้ ทาพิธเี ปิ ดการฟื้ นฟูห ้วยคลิตจ
ี้ ากการปนเปื้ นสารตะกั่ว” (20
กันยายน 2560) เวบไซด์ https://news.voicetv.co.th/thailand/525622.html, สืบค ้นวันที่ 30 กันยายน 2560.
93 ไทยพับลิก ้า, กรณีศก
ึ ษา 10 ปี ห ้วยคลิตี้ กระบวนจ่ายค่าชดเชย-ความจริงใจฟื้ นฟูแหล่งน้ าจากสารตะกั่ว, อ ้างแล ้ว.
94 เรือ
่ งเดียวกัน.
90
91
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การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคได ้จัดสรรงบประมาณ 40 ล ้านบาท เพือ
่ ดาเนินการติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าให ้กับหมู่บ ้านคลิต ี้
แต่ยังติดการขออนุญาตใช ้พืน
้ ที่จากอุทยานฯอยู่ โดยได ้ประสานให ้กรมควบคุมมลพิษช่วยทาหนั งสือถึงอธิด ีกรม
อุทยานฯ ในทางหนึง่
ในด ้านน้ าอุปโภค กรมทรัพยากรน้ าโดยสานั กงานทรัพยากรน้ าภาค 7 กาลังดาเนินการทาประปาภูเขา โดย
สานักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 2 ได ้เจาะบ่อน้ าบาดาลในพืน
้ ทีค
่ ลิตล
ี้ ่าง 1 บ่อบริเวณโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ซึง่ ติดตัง้ เครือ
่ งสูบไว ้เรียบร ้อยแล ้ว แต่เนื่องจากยังไม่มไี ฟฟ้ าจึงยังไม่สามารถใช ้งานได95
้

จากกรณีของการปนเปื้ อนจากการทาเหมืองแร่ทัง้ สามตัวอย่างข ้างต ้น เป็ นกรณีทเี่ กิดการปนเปื้ อนและการ
เรียกร ้องให ้มีการฟื้ นฟูและเยียวยาอย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรม และมีผลบังคับทางกฎหมาย จากสถานการณ์ในพื้นที่
จริง ยังคงมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องของการเรียกร ้องสิทธิให ้หน่วยงานที่เกีย
่ วข ้อง เข ้ามาดาเนินงาน ปั ญหา
ของการฟื้ นฟูที่แ ท ้จริง จึง ยั ง ไม่ไ ด ้จบลงเพีย งแค่ ก ารมีค าพิพ ากษาถึง ที่สุด แล ้วเท่า นั ้น แต่ห ากยั ง คงต ้องมีก าร
เรียกร ้องให ้ดาเนินการ ซึง่ จะเป็ นทีม
่ าของงานวิจัยนี้ ว่าปั ญหาการเข ้ามาฟื้ นฟูและเยียวยาในทางปฏิบัตเิ ป็ นอย่างไร

1.1.2 กรณีการปนเปื้ อนมลพิษจากอุตสาหกรรม
กรณีแม่เมาะ
โครงการเหมืองแม่เมาะเกิดขึน
้ ตัง้ แต่ปี 2493 โดยเริม
่ จากการสารวจหาแหล่งแร่ลก
ิ ไนต์ก่อนทีร่ ัฐบาลจะมี
การตราพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การพลังงานไฟฟ้ าลิกไนต์ในปี 2597 และเปิ ดทาเหมืองแม่เมาะขึน
้ ซึง่ ในปี ถัด
มาเหมืองแม่เมาะสามารถผลิตถ่านลิกไนต์ออกจาหน่ายให ้แก่โรงบ่มใบยาสูบและโรงงานต่าง ๆ รวมทัง้ โรงไฟฟ้ า
วัดเลียบ และโรงไฟฟ้ าสามเสนด ้วย หลังจากโครงการดังกล่าวประสบความสาเสร็จในการดาเนินงานในขัน
้ ต ้นจึง
้ เพลิง
ได ้ทาการก่อสร ้างโรงจักรแม่เมาะ ขนาดกาลังผลิต 12,500 กิโลวัตต์โดยใช ้ถ่านลิกไนต์เป็ นเชือ
ต่อมาในปี 2512 รัฐบาลได ้ทาการตราพระราชบัญญัตจ
ิ ัดตัง้ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ขึน
้
โดยไดม
้ ี ก า ร ร ว ม เ อ า กิ จ ก า ร ทั ้ ง 3 อ ง ค์ ก ร ข อ ง รั ฐ อั น ไ ด แ
้ ก่ ก า ร ลิ ก ไ นต์ ก า ร ไ ฟ ฟ้ า ยั น ฮี แ ล ะ ก า ร ไ ฟ ฟ้ า
ตะวันออกเฉียงเหนือ มาดาเนินการแทนทัง้ หมด ซึง่ ภายหลังจากทีก
่ ฟผ. ได ้เข ้ามาดาเนินการเหมืองแม่เมาะ ทาให ้
เกิดแผนพัฒนาถ่านลิกไนต์และมีการนาถ่านลิกไนต์มาใช ้ในการผลิตไฟฟ้ าอย่างจริงจัง และในปี ต่อๆ ก็ได ้มีการมี
การขยายเหมืองแม่เมาะเพิม
่ มากขึน
้ เพือ
่ เพิม
่ กาลังผลิตถ่านลิกไนต์ให ้เพียงพอต่อความต ้องการ
ในปั จจุบันกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้ าแม่เมาะแห่งนี้คด
ิ เป็ นประมาณ 20 % ของกาลังผลิตไฟฟ้ าของทั ง้
ประเทศ เพื่อ ส่ง ต่ อ ไปยั ง จั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ทั ง้ ภาคเหนื อ ตอนบนและล่ า ง และเชื่อ มต่ อ ไปยั ง ภาคกลางไปจนถึง
่ มโยงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด ้วย96
กรุงเทพมหานคร และเชือ
ผลกระทบ

95
96

เรือ
่ งเดียวกัน.
ื ค ้น 12
เหมืองแม่เมาะ, ประวัตเิ หมืองแม่เมาะ, เว็บไซต์http://maemohmine.egat.co.th/aboutus/index.html, วันทีส
่ บ
กันยายน 2558.
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ภายหลังจากที่ได ้มีการพัฒนาขยายเหมืองลิกไนต์มาอย่างต่อเนื่องและการสร ้างโรงไฟฟ้ าแม่เมาะในพื้น ที่
ดังกล่าว ส่งผลให ้ชาวบ ้านซึง่ อาศัยอยู่ในพืน
้ ทีร่ อบๆ เหมืองในเขตอาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง ได ้รับผลกระทบ
จากการทาเหมืองแร่ลก
ิ ไนต์และการทางานของโรงไฟฟ้ าถ่านหิน กล่าวคือ
นั บ ตั ง้ แต่ปี 2535 เป็ นต ้นมาชาวบ ้านผู ้ที่อ าศั ย อยู่ร อบเหมือ งได ้รับ ผลกระทบจากปั ญ หาทางด ้านสุขภาพ
่ สาธารณในเวลานัน
เนื่องจากมลพิษทางอากาศ ซึง่ ปรากฏให ้เห็นเป็ นข่าวตามสือ
้ อาทิ มีการรายงานว่าชาวบ ้านที่
ตาบลบ ้านสบป้ าด อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง จานวนหลายร ้อยคนมี อาการแสบจมูก แสบคอ บางรายวิงเวียน
ศีรษะ ไอ จาม หายใจไม่ค่อยออก แน่นหน ้าอก97 โดยสานั กงานสาธารณสุขจังหวัดลาปางได ้มีการเปิ ดเผยจานวน
ผู ้ป่ วยจากมลพิษทางอากาศอย่างเฉียบพลันในครัง้ นั น
้ อีกว่ามีผู ้ป่ วยนอกจานวน 1,222 ราย และต ้องนอนพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาลอีกจานวน 35 ราย และมีผู ้ทีม
่ ารับการรักษากับหน่วยแพทย์เคลือ
่ นทีอ
่ ก
ี 1,120 ราย98 เป็ นต ้น ซึง่
จากเหตุการณ์มลพิษทางอากาศในครัง้ นัน
้ ส่งผลให ้ชาวบ ้านผู ้ได ้รับผลกระทบออกมาเคลือ
่ นไหวเรียกร ้องขอความ
เป็ นธรรมอย่างต่อเนื่อง
การจ ัดการก ับผลกระทบ
1 กระบวนการของหน่วยงานร ัฐ
ปี 2537 สมัยรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย จึงได ้มีคาสัง่ ให ้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมพิจารณาช่วยเหลือราษฎร
ผู ้ได ้รับผลกระทบจากโครงการขยายเหมืองแม่เมาะซึง่ มีผู ้ว่าราชการจังหวัดลาปางในสมัยนั น
้ เป็ นประธาน จากผล
การประชุมได ้มีมติให ้ กฟผ.จัดทาโครงการแผนอพยพราษฎรจานวน 3 หมู่บ ้านคือบ ้านหัวฝ่ าย บ ้านหางฮุด บ ้าน
ห ้วยเป็ ด จานวน 1,430 ครัวเรือต่อสานั กงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในขัน
้ ต ้น โดยให ้
แล ้วเสร็จภายใน 3 เดือนและให ้มีการแต่งตัง้ คนกลางเป็ นคณะงานตรวจสอบข ้อเท็จจริงโดยได ้กาหนดระยะเวลา 3
เดือนในการดาเนินการให ้แล ้วเสร็จ อีกทัง้ ให ้แต่งตัง้ คณะทางานตรวจสอบผลกระทบจากการดาเนินโครงการขยาย
เหมืองแม่เมาะพร ้อมกับจัดทาโครงการอพยพราษฎรทัง้ 16 หมูบ
่ ้าน
แต่การแก ้ไขปั ญหาดังกล่าวยังคงเป็ นไปอย่างล่าช ้าจนกระทั่งในปี 2541 ชาวบ ้านจาก5 ตาบล 23 หมู่บ ้าน
ในอาเภอแม่เมาะได ้รวมตัวกันอีกครัง้ เพือ
่ เรียกร ้องเพือ
่ เร่งรัดการแก ้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ โดยทาหนังสือยืน
่ ถึงรัฐมนตรี
ประจาสานั กนายกรัฐมนตรีในสมัยนัน
้ แต่ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได ้รับการแก ้ไข และยังคงยืดเยือ
้ มาจนถึงรัฐบาลของ
ทักษิณ ชินวัตร ซึง่ เป็ นนายกรัฐมนตรีในขณะนั น
้ ได ้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน
้ มาใหม่และมีมติเห็นชอบว่าเป็ น
กรณีเร่งด่วนโดยรัฐบาลได ้มีการสั่งให ้กระทรวงสาธารณะสุขเข ้ามาตรวจสอบอาการเจ็ บป่ วยของชาวบ ้านจากก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่ นหินจากการผลิตกระแสไฟฟ้ า ซึง่ รัฐเป็ นดูแลค่ารักษาพาบาลและอานวยความสะดวก
อืน
่ ๆ พร ้อมกับดาเนินการตามข ้อเรียกร ้องของประชาชนเมือ
่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2539 เช่น การอพยพราษฎรทัง้
16 หมู่บ ้านและจัดสรรทีด
่ น
ิ ทากินให ้ครอบครัวละ 15 ไร่ โดยรัฐต ้องจ่ายค่าชดเชยตามจานวนทีด
่ น
ิ ทากินและทีอ
่ ยู่
อาศัยที่ชาวบ ้านถือครองตามความเป็ นจริงรวมไปถึงค่ารื้อถอนอย่างเป็ นธรรม อีกทัง้ รัฐยังต ้องสร ้างหลักประกั น
ิ ของชาวบ ้านพร ้อมกับเร่งฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อมและ
มาตรการคุ ้งครองและป้ องกันความปลดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
วิถช
ี วี ต
ิ ของชาวบ ้านอีกด ้วย
2 กระบวนการทางศาล

97
98

ื ค ้น 12 กันยายน 2558.
หมอชาวบ ้าน, เหตุเกิดทีแ
่ ม่เมาะ, เว็บต์http://www.doctor.or.th/article/detail/3212, วันทีส
่ บ
บาเพ็ญ ไชยรักษ์, 23 ปี มลพิษทีแ
่ ม่เมาะ: ความยุตธิ รรมทีม
่ อ
ิ าจยุตค
ิ วามตาย, เว็บไซต์
ื ค ้น 8 กันยายน 2558.
http://www.thaiclimatejustice.org/knowledge/view/121, วันทีส
่ บ

35

รายงานการวิจัย – กลไกทางกฎหมายในการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม และการชดใช ้เยียวยาให ้แก่ผู ้เสียหาย
Research Report - Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for Victims
updated 5 Febuary 2018

จากการเรีย กร ้องดั ง กล่า วส่ง ผลให ้มีก ารด าเนิน การแก ้ไขปั ญ หาอย่า งเป็ นรู ป ธรรม ซึง่ เห็ น ได ้จากวั น ที่ 9
พฤศจิกายน 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให ้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในการอพยพไปอยู่ที่แห่งใหม่ แต่ถงึ
อย่างไรมติดังกล่าวก็เป็ นการแก ้ไขปั ญ หาเพียงบางส่วนเท่านั น
้ อีกทัง้ แนวทางการแก ้ไขปั ญหาดังกล่าวยังเต็ม ไป
่ ารฟ้ องร ้องดาเนินคดีกันระหว่างชาวบ ้านกับรัฐต่อศาลปกครองและ
ด ้วยอุปสรรคและความไม่ชัดเจน99 จึงนาไปสูก
ศาลแพ่ง โดยมีคดีทเี่ กีย
่ วข ้องกับชาวบ ้านชาวบ ้านผู ้ได ้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้ าแม่เมาะดังนี้
1.คดีปกครอง: เรียกค่าเสียหายจากละเมิดทางปกครอง กรณีโรงไฟฟ้ าแม่เมาะก่อให ้เกิดมลพิษมีผลกระทบ
ต่อชุมชน100 คดีพพ
ิ าทระหว่าง นายคา อินคาปาหรืออินจาปาที่ 1 กับพวกผู ้ฟ้ องคดี กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
้ ต ้น
อุ ต สาหกรรมที่ 1 ,กั บ พวกรวม 7 คนผู ้ถู ก ฟ้ องคดี ต่ อ ศาลปกครองจั ง หวั ด เชีย งใหม่ ซึง่ ศาลปกครองชั น
พิพากษาให ้ผู ้ถูกฟ้ องคดีชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู ้ฟ้ องคดีรวมเป็ นเงินจานวน 24,715,200 บาท หากผู ้ฟ้ องคดี
รายใดรั บ ค่ า สิน ไหมทดแทนกรณี เ ป็ นผู ป
้ ่ วยที่ ไ ด ้รั บ ผลกระทบจากก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ห รื อ ที่ อ าจได ร้ ั บ
ผลกระทบในช่วงระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2541 ของอาเภอแม่เมาะ กรณีผู ้ป่ วยนอกจากผู ้ถูกฟ้ องคดีไปแล ้วให ้
หักจากค่าสินไหมทดแทนตามคาพิพากษารายละไม่เกิน 3,000 บาทคาขออืน
่ นอกจากนี้ให ้ยก101
ต่อมาเมือ
่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลปกครองสูงสุดได ้อ่านคาพิพากษา คดีหมายเลขดา อ

.

1110-

18/2552 คดีหมายเลขแดง อ.730-748/2557 (อุทธรณ์คาพิพากษา)คดีพพ
ิ าทระหว่างนายนายคา อินคาปาหรือ
อินจาปาที่ 1 กับพวกผู ้ฟ้ องคดี กับ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก ้คา
้ ต ้นเป็ นให ้ผู ้ที่ถูกฟ้ องต ้องชดใช ้ค่าสิน ไหมทดแทนพร ้อมดอกเบี้ยให ้แก่ผู ้ฟ้ องคดีบางรายที่ศ าล
พิพากษาศาลชัน
้ ต ้นวินจ
ิ ธิได ้รับ นอกจากที่แ ก ้ให ้
ปกครองชัน
ิ ฉั ยว่ายืน
่ ฟ้ องคดีเมื่อพ ้นกาหนดเวลาการฟ้ องคดีตามจานวนที่ตนมีสท
้ ต ้น102
เป็ นไปตามคาพิพากษาศาลชัน
2. คดีป กครอง: กรณี เ หมือ งถ่า นหิน แม่เ มาะไม่ป ฏิบั ต ต
ิ ามมาตรการที่กาหนดไว ้ในรายงานการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม (EIA)103 คดีพพ
ิ าทระหว่างนางมะลิวรรณ นาควิโรจน์ กับพวกผู ้ฟ้ องคดี กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 1 กับพวกรวม 7 คน ผู ้ถูกฟ้ องคดี เรือ
่ งมลพิษ/ละเมิดทางปกครองอันเกิดจากการละเลย
ต่อหน ้าที่ต ามกฎหมายก าหนด/เรีย กค่า เสีย หาย และฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อซึง่ เป็ นกลุ่ม คดีม ลพิษ ต่อศาลปกครอง
้ ต ้นได ้พิพากษาให ้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ปฏิบัตต
เชียงใหม่ โดยศาลปกครองชัน
ิ ามมาตรการป้ องกัน
และแก ้ไขผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ในรายละเอียดโครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ตามคาขอประทานบัตร ตัง้ อยู่ที่
อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง เช่นให ้อพยพหมู่บ ้านนอกรัศมีมผ
ี ลกระทบ 5 กิโลเมตร ,ให ้ฟื้ นฟูเหมืองให ้ใกล ้เคียง
กับสภาพเดิมตามธรรมชาติ เป็ นต ้น
ต่อมา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลปกครองสูงสุด ได ้มีคาพิพากษาในคดีหมายเลขดาที่ อ. 16-31/2553
หมายเลขแดงที่ อ. 749-764/2557 คดีพ ิพ าทระหว่ า งนางมะลิว รรณ นาควิโ รจน์ กั บ พวก 318 คนฟ้ องคดีกั บ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน ผู ้ถูกฟ้ องคดี ซึง่ ศาลปกครองสูงสุดได ้พิพากษาศาล

สุรย
ิ ันต์ ทองหนูเอียด, แม่เมาะบนเส ้นทางการต่อสูเ่ พือ
่ ความเป็ นธรรม,
ื ค ้น 12 กันยายน 2558.
เว็บไซต์http://www.oknation.net/mblog/entry.php?id=949081, วันทีส
่ บ
100 EnLaw, คาพิพากษา: คดีแม่เมาะ, เว็บไซต์ http://enlawfoundation.org/newweb/?page_id=860, วันทีส
ื ค ้น 12
่ บ
กันยายน 2558.
101 คาพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่คดีหมายเลขแดงที่ 60-77/2552 และ 64/2558.
102 สานักงานศาลปกครอง, ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาคดีแม่เมาะ จังหวัดลาปาง กรณีละเมิดปล่อยมลพิษจากฝุ่ นละออง
และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, เว็บไซต์ http://enlawfoundation.org/newweb/wpื ค ้น 12
content/uploads/Summary_Decision_SupremeAdminCourt_MeamohCompensationCase.pdf, วันทีส
่ บ
กันยายน 2558.
103 เรือ
่ งเดียววกัน.
99
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้ ต ้นเป็ นให ้ผู ้ถูกฟ้ องคดี ที่ 7 (กฟผ.) ปฏิบัตต
ปกครองสูงสุดพิพากษาแก ้คาพิพากษาศาลปกครองชัน
ิ ามมาตรการ
ป้ องกันและแก ้ไขผลกระทบสิง่ แวดล ้อม อาทิเช่น 1.ให ้ทาการติดตัง้ ม่านน้ าเพือ
่ เป็ นป้ องกันฝุ่ นละอองในบรรยากาศ
่ วชาญร่วมกันพิจารณาการอพยพราษฎรและ
มีความยาว 800 เมตร, 2.จัดตัง้ คณะกรรมการระดับท ้องถิน
่ และผู ้เชีย
หมูบ
่ ้านออกนอกรัศมีผลกระทบ 5 กิโมเมตร , 3.ให ้ฟื้ นฟูเหมืองให ้ใกล ้เคียงกับสภาพเดิมตามธรรมชาติ โดยการถม
ดินกลับในบ่อเหมืองให ้ได ้มากทีส
่ ด
ุ , 4. ให ้นาพืชทีป
่ ลูกใน wetland ไปกาจัดและปลูกเสริมทุกๆ 18 เดือน , 5. ให ้
ทาการขนส่งเปลือกดิน โดยใช ้ระบบสายพานทีม
่ ีการติดตัง้ ระบบสเปรย์น้ าตามแนวสายพาน ส่วนกรณีมาตรการฯ
รายงานการตรวจประเมิน สิง่ แวดล ้อม (Environmental Audit) นั ้น ให ้ กฟผ. ได ้จั ด ทารายงานการตรวจประเมิน
สิ่ง แวดล อ
้ ม (Environmental Audit) เสนอต่ อ ส านั ก งานนโยบายและแผนสิ่ง แวดล อ
้ มหรื อ สผ.แล ว้ จึง ไม่
จาเป็ นต ้องออกคาบังคับให ้ดาเนินการตามมาตรการข ้อนี้และให ้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืน
้ ฐานและการเหมืองแร่
ตรวจสอบกากับการดูแลการประกอบกิจการของกฟผ.104
3. คดีแ พ่ ง : เรีย กค่า เสีย หายจากละเมิด กรณี โ รงไฟฟ้ าแม่เ มาะก่อ ให ้เกิด มลพิษ มีผ ลกระทบต่ อ ชุม ชน
กล่าวคือ คดีพพ
ิ าทระหว่าง นายวงศ์ ปั นคาใส ที1
่ กับพวกรวม 152 คน ยืน
่ ฟ้ องรัฐมนตรีประจาสานั กนายกรัฐมนตรี
ที่ 1 กับพวกรวม 14 คน ในคดีหมายเลขดาที่ 1960/2542 (คดีหมายเลขแดงที่ 354/2547) และ.คดีหมายเลขดาที่
1945/2542 (คดีหมายเลขแดงที่ 431/2547) คดีพพ
ิ าทระหว่างนายสมพงษ์ สุวรรณวัจน์ ที่ 1 กับพวกรวม 74 คน
โจทก์กับรัฐมนตรีประจาสานั กนายกรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 14 คน จาเลย เรือ
่ งละเมิด เรียกค่าเสียหาย โดยศาล
จั ง หวั ด ล าปางได ้มีค าพิพ ากษาให ้ พิพ ากษาให ้จ าเลยที่ 14 (กฟผ.) ช าระหนี้ แ ก่โ จทก์ใ นคดีห มายเลขแดงที่
354/2547 รวมเป็ นเงินจานวน 3,154,690 บาทและคดีหมายเลขแดงที่ 431/2547 รวมเป็ นเงินจานวน 1,522,800
บาทพร ้อมดอกเบีย
้ อัตราร ้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2541 เป็ นต ้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์105
4. คดีปกครอง: กรณีฟ้องเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเกีย
่ วกับแหล่งฟอสซิลหอยขมในพืน
้ ทีเ่ หมืองถ่านหินแม่
เมาะ จ.ลาปาง โดยนายเฉลียว ทิสาระ ที่1 กับพวกรวม 18 คน ยืน
่ ฟ้ อง คณะรัฐมนตรีที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ในคดี
พิพาทเกีย
่ วกับการทีห
่ น่วยงานทางปกครอง และเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐออกคาสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด ้วยกฎหมาย
และละเลยต่อ อหน า้ ที่ต ามที่กฎหมายก าหนดให ้ต ้องปฏิบัต ิ ซึง่ ศาลปกครองกลางได ้มีคาพิพากษา เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2550 ให ้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 ธันวาคม 2547 และเพิกถอนประทานบัตรในส่วนทีเ่ ป็ นพื้นที่
แหล่งซากฟอสซิลหอยขม เนื้อที่ 43 ไร่ โดยให ้รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมอุตวาหกรรมพืน
้ ฐานและการ
เหมืองแร่ ควบคุมให ้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม กรณีแหล่ง
ซากฟอสซิลหอยขมเพิม
่ เติมเพือ
่ ขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู ้ชานาญการ ให ้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ดาเนินการจัดทาสิง่ มิให ้เกิดการพังทลายของซากฟอสซิล อันเกิดจากการทาเหมืองถ่านหินและภัย
ธรรมชาติ รวมทั ้ง สั่ ง ให ค
้ ณะรั ฐ มนตรี สั่ ง การให ก้ รมศิล ปากรขึ้น ทะเบีย นแหล่ ง ซากฟอสซิล หอยขมเป็ นเขต
โบราณสถาน106

104

สานักงานศาลปกครอง,ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาคดีแม่เมาะ จังหวัดลาปาง, เว็บไซต์

http://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/Summary-MaemohEIA-SupremeAdminCourt.pdf, วันที่

สืบค ้น 12 กันยายน 2558.
มูลนิธน
ิ ต
ิ ธิ รรมสิง่ แวดล ้อม,คดีแม่เมาะ (แพ่ง), สืบค ้นวันที่ 12 กันยายน 2558, จาก
http://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/045.pdf.
106 มูลนิธน
ิ ต
ิ ธิ รรมสิง่ แวดล ้อม, คดีเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้ าถ่านหินแม่เมาะ จ.ลาปาง, สืบค ้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560,
จาก http://enlawfoundation.org/newweb/?page_id=860.
105
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ดังนั น
้ กรณีต่าง ๆ ที่ศาลได ้มีคาพิพากษาให ้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จ่ายค่าสินไหมทดแทน
ให ้แก่ชาวบ ้านผู ้ได ้รับผลลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ และต ้องปฏิบัตต
ิ ามมาตรการป้ องกัน
และแก ้ไขผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ตามคาขอประทานบัตร ในส่วนของ กฟผ.เองก็ได ้มีการเตรียมดาเนินปฏิบัตต
ิ าม
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีโรงไฟฟ้ าแม่เมาะด ้วยเช่นกัน107
จากผลของคาพิพากษาดังกล่าวส่งผลให ้ กฟผ. เป็ นหน่วยงานทีม
่ ห
ี น ้าทีร่ ับผิดชอบต่อผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้
โดยตรง และร่ ว มมือ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ในการด าเนิน การแก ้ไขปั ญ หาดั ง กล่า ว อาทิก ระทรวงอุต สาหกรรม,
กระทรวงสาธารณะสุข กรมอนามัย ,สานั กงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล ้อม ,กรมอุตสาหกรรมพื้น ฐานและการ
เหมืองแร่,กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานในระดับจังหวัด เป็ นต ้น

กรณีมาบตาพุด
นับตัง้ แต่ปี 2525 เป็ นต ้นมา ภายหลังจากทีร่ ัฐบาลประกาศใช ้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
่ โครงการพั ฒ นาพื้นที่
ที่ 5 พื้น ที่บ ริเ วณชายฝั่ ง ตะวั น ออกได ้กลายเป็ นศูน ย์ก ลางความเจริญ แห่ง ใหม่ ภายใต ้ชือ
ชายฝั่ งตะวันออก หรือโครงการอีสเทิรน
์ ซีบอร์ด ซึง่ กาหนดให ้พืน
้ ทีบ
่ ริเวณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ไปจนถึง เขตเทศบาล
เมืองระยอง เนื้อทีร่ วมกว่า 123,750 ไร่ เป็ นเมืองอุตสาหกรรมทีท
่ ันสมัย และเพิม
่ เติมอีก 3 พืน
้ ที่ คือ มาบตาพุด จ.
ระยอง, แหลมฉบัง จ.ชลบุรี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ตามโครงการดังกล่าว จึงได ้มีการกาหนดให ้พืน
้ ทีม
่ าบตาพุดเป็ นแหล่ง “อุตสาหกรรมหลัก” เช่น อุตสาหกรรมแยก
ก๊าซ ปิ โตรเคมี อุตสาหกรรมโซดาแอช อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล ้า และอุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมี และมีท่าเรือน้ า
ลึกติดกับเขตอุตสาหกรรม เพือ
่ ให ้สามารถขนถ่ายวัตถุดบ
ิ ได ้อย่างสะดวก108
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของการพัฒนาอย่างก ้าวกระโดดนี้ ได ้ส่งผลให ้พืน
้ ทีบ
่ ริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุ ด นั ้น เสื่อ มโทรมลงอย่ า งรวดเร็ ว รวมทั ง้ เกิด ปั ญหาต่ า งๆ อย่ า งมากมาย ทั ง้ ปั ญ หาด า้ นสั ง คม ปั ญ หาด า้ น
สิง่ แวดล ้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ าและปั ญหาด ้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรคทีเ่ กีย
่ วกับระบบทางเดิน
หายใจ และโรคมะเร็ง109 ซึง่ จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ส่งผลให ้ชาวบ ้านในพืน
้ ทีท
่ ไี่ ด ้รับผลกระทบเกิดการรวมกลุ่ม
กัน เพือ
่ เรียกร ้องให ้หน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชน แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้ รวมไปถึงการ
ฟ้ องร ้องดาเนินคดีในเวลาต่อมา
ผลกระทบ
นับตัง้ แต่นค
ิ มอุตสาหกรรมมาบตาพุดเริม
่ เปิ ดดาเนินการ ชาวบ ้านในพืน
้ ทีเ่ ริม
่ สังเกตเห็นผลกระทบและความ
เปลี่ย นแปลงในพื้น ที่ ซึง่ ส่ง ผลให ้วิถีช ีว ิต ของชาวบ ้านไม่ เ หมือ นเดิม อีก ต่ อ ไป เนื่ อ งจากการเข ้ามาของนิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดนัน
้ ได ้ส่งผลให ้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจาพวกสัตว์น้ า ในพืน
้ ทีร่ ัศมี 3 กิโลเมตร ลดลง
อย่างเห็นได ้ชัด ซึง่ ส่งผลให ้ชาวบ ้านทีเ่ ป็ นชาวประมงขนาดเล็กต ้องออกเรือไปไกลกว่ารัศมี 3 กิโลเมตร อันเป็ นการ
เพิม
่ ต ้นทุนค่าใช ้จ่ายด ้านน้ ามันในการออกเรือไปไกลกว่าเดิม และทาให ้รายได ้ลดลง อีกทัง้ การทีโ่ รงงานมีจานวน
เพิม
่ มากขึน
้ เรือ
่ ยๆ และมีการถมทะเลนั น
้ ได ้ส่งผลให ้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ งของคลืน
่ รวมทัง้ การขยายโรงงานใน

107

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย, กฟผ. เตรียมจ่ายสินไหมทดแทนคดีโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ 13 มีนาคม นี้,
เว็บไซต์http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=869:20150311&catid=31&Ite
ื ค ้น 12 กันยายน 2558.
mid=208, วันทีส
่ บ
108ไทยพับลิก ้า,(2555), 30 ปี โครงการอีสเทิรน
์ ซีบอร์ด: ย ้อนรอยเขตอุตสาหกรรมหนัก การเปลีย
่ นไปของ “มาบตาพุด”, สืบค ้น
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560, จาก https://thaipublica.org/2012/12/map-ta-phut-1/.
109 ผู ้จัดการออนไลน์, มลพิษมาบตาพุดทา ปชช.ป่ วยโรคทางเดินหายใจ-มะเร็ง, สืบค ้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560, จาก
http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9540000037016.
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พืน
้ ทีน
่ ค
ิ มฯ เอง ก็ได ้ส่งผลให ้เกิดปั ญหาแรงงานอพยพจากนอกพืน
้ ที่ พร ้อมๆ กับปั ญหาทางสังคมอืน
่ ๆ เช่นยาเสพ
ติด อาชญากรรม ปั ญหาโรคติดต่อร ้ายแรง ปั ญหามลพิษทางเสียงจากสถานบริการ ปั ญหาขยะ เป็ นต ้น เนื่องจาก
เมือ
่ ไม่มรี ะบบการจัดการทีด
่ พ
ี อ
และอีกปั ญหาหนึง่ ทีส
่ าคัญ คือปั ญหาด ้านมลภาวะในพืน
้ ที่ ซึง่ เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการปล่อยน้ าเสียและ
อากาศเป็ นพิษ ของโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให ้ผู ้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได ้รั บผลกระทบจากกลิน
่ สารเคมีต่ า งๆ
โดยประมาณปี . 2535 ชาวบ ้านในพืน
้ ทีเ่ ริม
่ ได ้รับผลกระทบอย่างหนั ก เช่น เกิดอาการแสบจมูก แสบตา หายใจไม่
ออกพร ้อมๆ กัน อีกทัง้ มลพิษทางน้ ายังส่งผลให ้น้ าใต ้ดินมีการปนเปื้ อนสารเคมี หรือแม ้แต่ฝนทีต
่ กลงมายังส่งผลให ้
ชาวบ ้านเกิดอาการเจ็บป่ วย นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษทีเ่ กิดจากขยะอุตสาหกรรมในการลักลอบทิง้ เพือ
่ ลดต ้นทุน
ซึง่ ส่งผลให ้เกิดปั ญหามลพิษทางน้ าและดิน110 จนกระทั่งในปี 2541- 2545 ปั ญหาต่างๆ เหล่านี้ได ้ปะทุจนถึงขีดสุด
เมื่อเกิดกลิน
่ รบกวนจากโรงงาน ปิ โตรเคมีและโรงกลั่น โดยส่งผลให ้นั กเรียนของโรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคาร
จานวนมากถูกนาส่งโรงพยาบาล เนื่องจากโรงงานอยูใ่ กล ้กับชุมชน111
ต่อมาในปี 2550 กรมควบคุมมลพิษได ้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และพบว่าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด มีการปนเปื้ อนของสารอินทรียร์ ะเหยง่าย หรือ VOCs จานวน 60 ชนิด ซึง่ เป็ นสารทีก
่ อ
่ มะเร็งถึง 20 ชนิด
และจากการรวบรวมข ้อมูลด ้านสุขภาพจากศูนย์บริการสาธารณสุขในปี 2552 ทัง้ 5 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองมาบตา
พุด ได ้แก่ ตาบลเนินพะยอม ตาบลตากวน ตาบลเกาะกก ตาบลมาบข่า และตาบลโขดหิน พบว่า อัตราการเจ็บป่ วย
ทีพ
่ บมากทีส
่ ด
ุ อันดับแรกคือโรคระบบหายใจ อันดับ 2 คือโรคระบบย่อยอาหารและโรคในช่องปาก ส่วนอันดับที่ 3
คือโรคระบบไหลเวียนเลือด และอันดับที่ 4 คือ กลุม
่ อาการแสดงและสิง่ ผิดปกติทไี่ ม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอืน
่
ึ โรค
ได ้ และโรคอืน
่ ๆ ตามลาดับ เช่น โรคระบบกล ้ามเนื้อ โรคเกีย
่ วกับต่อมไร ้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซม
้ และปรสิต โรคระบบประสาท เป็ นต ้น112
ผิวหนังและเนื้อเยือ
่ ใต ้ผิวหนัง โรคติดเชือ
อย่างไรก็ตาม นอกจากปั ญหาต่างๆ ในข ้างต ้นแล ้ว การดาเนินชีวต
ิ ของประชาชนในพืน
้ ทีใ่ นแต่ละวัน ยังต ้อง
่ งในกรณีทส
เผชิญต่อความเสีย
ี่ ารเคมีรั่วไหลตลอดเวลา เนื่องจากไม่สามารถทราบได ้ก่อนล่วงหน ้าเลยว่า อุบัตภ
ิ ัย
จากวัตถุเคมีทเี่ กิดขึน
้ จากการดาเนินกิจกรรมของบริษัททีต
่ ัง้ อยู่ในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะพืน
้ ทีน
่ ค
ิ มอุตสาหกรรม
มาบตาพุดและพื้น ที่ใ กล ้เคียงนั น
้ จะเกิดขึน
้ เมื่อใด ซึง่ จากการเก็ บ สถิตอ
ิ ย่างเป็ นทางการตลอดระยะเวลา 30 ปี
พบว่า ในช่วงปี 2545-2552 ได ้เกิดอุบัตภ
ิ ัยจากวัตถุเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมไปแล ้ว 104 ครัง้ และถึงแม ้ว่า ผล
ของเสีย หายนั ้น จะอยู่ใ นระดั บ ต่ า และไม่ร ้ายแรง แต่ป ระชาชนในพื้นที่ ยั ง คงรู ้สึก ว่า อุบั ต ภ
ิ ั ย ที่เกิด ขึน
้ นั ้นมีความ
รุนแรงและส่งผลต่อการดาเนินชีวต
ิ 113
การจ ัดการก ับผลกระทบ
1 กระบวนการของหน่วยงานร ัฐ
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เหลียวมองมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรม, ลาดับเหตุการณ์มาบตาพุดจากอดีตถึงปั จจุบัน, สืบค ้นวันที่ 7 ก.ย. 2558, จาก
http://www.mtp.rmutt.ac.th/?page_id=2284.
111 เหลียวมองมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรม, ลาดับเหตุการณ์ผลกระทบต่อสิง
่ แวดล ้อม, สืบค ้นวันที่ 7 ก.ย. 2558, จาก
http://www.mtp.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2011/06/5 -ลาดับเหตุการณ์ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม.pdf.
112 ไทยพับลิก ้า, 30 ปี โครงการอีสเทิรน
์ ซีบอร์ด : ผลสารวจ ” นิคมมาบตาพุด” สะสมมลพิษสาร “ก่อมะเร็ง”, สืบค ้นวันที่ 15
พฤศจิกายน 2560, จาก https://thaipublica.org/2013/01/map-ta-phut-5/.
113 เหลียวมองมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรม, อุบัตภ
ิ ัยจากวัตถุเคมี,สืบค ้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560, จาก
http://www.mtp.rmutt.ac.th/?p=2360.
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สาหรับการจั ด การผลกระทบ ในช่วงแรกเริม
่ ของการเกิด ผลกระทบทางด ้านสิง่ แวดล ้อมและด ้านสุข ภาพ
ระหว่างปี 2541-2550 ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์กลิน
่ รบกวนจากโรงงานอุตสาหกรรม ได ้มีการสัง่ ให ้หยุดโรงเรียน
ชั่วคราวเพือ
่ ปรับปรุงสิง่ แวดล ้อม และย ้ายโรงเรียนมาบตาพุดฯห่างจากเดิม 5 กม. โดยใช ้งบฯ ของเทศบาลสร ้าง
โรงเรีย นใหม่ ติด ตั ง้ เครื่อ งปรั บ อากาศทั ง้ โรงเรีย นมาบตาพุ ด ฯ รวมถึง แต่ง ตั ง้ คณะกรรมการดมกลิน
่ นอกจากนี้
คณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ ยังมีมติให ้ประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของพืน
้ ที่
และในส่ว นของนิค มอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (กนอ.) และผู ้ประกอบการในนิค มฯ เองก็ ไ ด ้ร่ ว มกั น
ว่าจ ้างทีป
่ รึกษา ศึกษาทาแบบจาลองคุณภาพอากาศในช่วงปี 2545-2550 เพือ
่ ประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ
โดยได ้ข ้อสรุ ป เบื้อ งต ้นว่ า พื้น ที่ม าบตราพุ ด ไม่ ส ามารถรองรั บ อุ ต สาหกรรมได ้อีก ต่ อ ไป โดยในปี 2549-2550
สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากรและกรมควบคุมโรค ได ้ศึกษาปั ญหาผลกระทบ
ทางสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ พบว่า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนั น
้ มีปัญหาด ้านสุขภาพ ปั ญหาการปนเปื้ อนในบ่อ
น้ า ตื้น และปั ญ หาเรื่อ งสารประกอบอิน ทรีย ์ระเหย จนกระทั่ ง ต่อ มาเมื่อ วั น ที่ 11 มกราคม 2550 คณะกรรมการ
สิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2550 (นัดพิเศษ) ได ้มีมติแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพือ
่ แก ้ไข
ปั ญหามลพิษ และกาหนดการพัฒนาในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดระยอง เพือ
่ จัดทาและกากับแผนปฏิบัตก
ิ ารลดและขจัดมลพิษ
ในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554
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แผนปฏิบัตก
ิ ารดังกล่าว มีสาระสาคัญ 4 ข ้อ คือ 1.ลดปริมาณปล่อยทิง้ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ขยะ
และกากของเสียอุตสาหกรรม 2.ปรับปรุงคุณภาพน้ าและอากาศ ให ้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานภายใน 1 ปี 3.ประชาชน
ต ้องได ้รับการดูแล รักษา และฟื้ นฟูสข
ุ ภาพอนามัยอย่างทั่วถึงและเป็ นธรรม 4.ชุมชนในพืน
้ ทีม
่ ค
ี วามเข ้มแข็งมีสว่ น
ร่ ว มในการติด ตาม ตรวจสอบ และเฝ้ าระวั ง คุณ ภาพสิง่ แวดล ้อมและการระบายมลพิษ จากแหล่ง ก าเนิด ได ้อย่าง
ต่อเนื่อง และ 5.การพัฒนาพื้นที่ในอนาคตไม่ให ้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพอนามัยและสอดคล ้อง
ศักยภาพพืน
้ ที่
อย่างไรก็ต าม ปรากฏว่าแผนข ้างต ้นไม่ไ ด ้รั บ ความร่ วมมือ จากโรงงานต่างๆ ทาให ้เครือข่า ยเอ็ นจีโ อและ
ชาวบ ้านร่วมกันฟ้ องร ้องเรื่องนี้ไปที่ศาลปกครองกลาง จนกระทั่งในวันที่ 29 กันยายน 2552 ศาลปกครองกลางมี
คาสัง่ ให ้ระงับ 76 โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี 2552 ทีอ
่ นุญาตให ้มีการออกใบอนุญาตแก่โรงงาน ทีจ
่ ะก่อสร ้างใน
เขต อ. มาบตาพุด จ.ระยอง ไว ้เป็ นการชัว่ คราว ถือเป็ นมูลค่ารวมกว่า 3.5 แสนล ้านบาท115
ต่อมาในช่วงปี 2552 เกิดเหตุการณ์ ก๊าซบิวเทน 1 รั่วจากเรือ GLOBAL HIME ขณะโหลดสินค ้าทีท
่ ่าเทียบ
สินค ้ามาบตาพุด 1 ซึง่ ส่งผลให ้ชาวบ ้านชุมชนบ ้านตากวนอ่าวประดู่ และกลุ่มประมงเรือเล็กได ้รับกลิน
่ เหม็นของ
ก๊าซและเกิด อาการคลืน
่ ไส ้อาเจียนและมึนงงจนต ้องนาส่งโรงพยาบาลจานวนมาก และเหตุการณ์ก๊าซลึกลั บ กลิน
่
เหม็นฉุนคล ้ายแอมโมเนีย หรือคลอรีนกระจายฟุ้ งไปทั่ว โดยไม่ทราบชนิดของก๊าซพิษ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุ ด กลุ่ม ผู ้ประกอบการในนิค มอุต สาหกรรมมาบตาพุ ด จึง ได ้ประสานงานกั บ ศู น ย์เ ฝ้ าระวั ง และควบคุม คุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล ้อม ( Environmental Monitoring Control Center: EMC2) ของสานั กงานนิคมอุต สาหกรรมมาบตาพุ ด
(สนพ.) จัดตัง้ วอร์รูม และทีมเฝ้ าระวังสิง่ แวดล ้อม (Environment Patrol Team) ตรวจพืน
้ ทีต
่ ลอด 24 ชัว่ โมง116

เหลียวมองมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรม, ลาดับเหตุการณ์ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม,สืบค ้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560, จาก
http://www.mtp.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2011/06/5-ลาดับเหตุการณ์ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม.pdf.
115 คมชัดลึก, เงามืด'มาบตาพุด'เมืองแห่งมลพิษ, สืบค ้นวันที่ 7 ก.ย. 2558, จาก:
http://www.komchadluek.net/news/crime/130791.
116 อ ้างแล ้ว, เหลียวมองมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรม, ลาดับเหตุการณ์ผลกระทบต่อสิง
่ แวดล ้อม, สืบค ้นวันที่ 7 ก.ย. 2558,
จาก: http://www.mtp.rmutt.ac.th/?p=1907.
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ิ ธิ์ เวชชาชีว ะ (ระหว่า ง ปี 2551-2554) ได ้มีก ารด าเนิน งานแก ้ไขปั ญ หา
ต่อ มาในสมั ย ของรั ฐ บาลอภิส ท
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้ ในพืน
้ ทีม
่ าบตาพุดอย่างเป็ นรูปธรรมมากขึน
้ คือ
1.ตามมติคณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครัง้ ที่ 1/2553 เมือ
่ วันทีท
่ ี่ 22 มกราคม 2553 ได ้มี
การจัดทาแผนปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ปี 2553-2556 โดยมอบหมาย
ให ้จังหวัดระยอง ดาเนินการทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัตก
ิ ารเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัด
ระยอง และเห็นชอบให ้ใช ้งบประมาณของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการทาโครงการเพื่อ
แก ้ไขปั ญหา
2. จัดตัง้ คณะกรรมการในการประสาน กากับดูแล และติดตามผลดาเนินงาแก ้ไขปั ญหา 3 ชุด ได ้แก่
2.1 คณะอนุ ก รรมการก ากั บ ดู แ ลการแก ้ไขปั ญหามลพิษ ในเขตควบคุ ม มลพิษ จั ง หวั ด ระยองและพื้ น ที่
ใกล ้เคีย ง (แต่ ง ตั ง้ ตามมติก ก.วล. เมื่อ วั น ที่ 15 มิถุ น ายน 2553) โดยมีป ลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล ้อม เป็ นประธาน และคณะอนุกรรมการฯ มีหน ้าที่กากั บดูแลผลั กดั น และติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง รวมถึงการดาเนินงานอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
การควบคุม ป้ องกัน ลด และขจัดมลพิษ ในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดระยอง
2.2 คณะอนุกรรมการพหุภาคีแ ก ้ไขปั ญหามลพิษและพั ฒนาคุณภาพชีว ต
ิ ในพื้นที่จังหวัดระยองใกล ้เคีย ง
(แต่งตัง้ ตามมติ กก.วล. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553) โดยมีผู ้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็ นประธาน และมีหน ้าที่
ประสานความร่วมมือในการประเมินผล และตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตก
ิ าร เพือ
่ ลดและขจัดมลพิษฯ
และกากับดูแลการดาเนินงานด ้านสิง่ แวดล ้อมของโรงงานอุตสาหกรรม ในพืน
้ ทีเ่ ขตควบคุมมลพิษ
2.3 คณะอนุกรรมการติดตามรายงานผลการแก ้ไขปั ญหาในพืน
้ ทีม
่ าบตาพุดและบริเวณใกล ้เคียงของจังหวัด
ระยอง (แต่งตัง้ ตามมติของคณะกรรมการประสานงานและขับเคลือ
่ นการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.)
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553) มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน คณะอนุกรรมการฯ มีหน ้าที่พจ
ิ ารณาจัดท า
แผนปฏิบั ต ิก าร เพื่ อ ลดและขจั ด มลพิษ ในเขตควบคุ ม มลพิษ จั ง หวั ด ระยอง ให ส
้ อดคล อ
้ งกั บ ข อ
้ เสนอของ
คณะอนุ ก รรมการศึก ษาและเติม เต็ ม ทางเทคนิค เพื่อ ลดและขจั ด มลพิษ ในมาบตาพุ ด และพื้น ที่ใกล ้เคีย งภายใต ้
กรรมการ 4 ฝ่ าย ประสานและติดตามความก ้าวหน ้าในการดาเนินงานเกีย
่ วกับการแก ้ไขปั ญหาในพืน
้ ที่มาบตาพุด
รวมทั ง้ พิจ ารณาเสนอความเห็ น และแนวทางในการแก ้ไขปั ญ หาอุ ป สรรคเกี่ย วกั บ การด าเนิน งานแก ้ไขปั ญ หา
ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการประสานงานและขับเคลือ
่ นการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และนายกรัฐมนตรี
โดยคณะกรรมการฯ ดั ง กล่า วเป็ นกลไกที่เ ร่ ง รั ด ติด ตามการด าเนิน งาน โดยเฉพาะโครงการเร่ ง ด่ว นที่เ คยได ้รั บ
งบประมาณไปแล ้ว ทั ง้ โครงการที่มุ่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต ประชาชน และโครงการช่ ว ยป้ องกั น และลดปั ญหา
ผลกระทบด ้านมลพิษ117
ในส่วนของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 3 ธั นวาคม 2552 ภายหลังจากคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ ง
ทะเลตะวันออก (กพอ.) ครัง้ ที่ 5/2552 ได ้มีมติเห็นชอบให ้ กรมควบคุมมลพิษประสานดาเนินการ เพือ
่ แก ้ไขปั ญหา
มลพิษใน 3 ประเด็น คือ 1) มลพิษทางอากาศจากสารอินทรียร์ ะเหยง่าย (Volatile Organic Compounds: VOCs)
2) การปนเปื้ อนของโลหะหนั ก และ สารอินทรียร์ ะเหยง่ายในดินและน้ าใต ้ดิน 3) การปนเปื้ อนและการสะสมของ

117

สุทน
ิ อยูส
่ ข
ุ , การดาเนินงานของคณะกรรมการการติดตามรายงานผลการแก ้ไขปั ญหาในพืน
้ ทีม
่ าบตาพุดและบริเวณใกล ้เคียง
จังหวัดระยอง, ใน วรวรรณ ชายไพฑูรย์ บรรณาธิการ, เวทีวช
ิ าการเพือ
่ มาบตาพุด 1 สถานการณ์มาบตาพุด: มลพิษ
สุขภาพและผ ังเมือง, นนทบุร:ี สถาบันสิง่ แวดล ้อมไทย,2554, หน ้า 9-20
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ตะกอนสีดาในปากคลองชากหมาก และอ่าวประดู่ ทางกรมควบคุมมลพิษได ้ดาเนินการติดตามและเฝ้ าระวัง รวมทัง้
สนับสนุนด ้านวิชาการให ้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เจ ้าของพืน
้ ทีด
่ าเนินการแก ้ไขต่อไป 118
รวมถึงหน่วยงานด ้านสาธารณสุข ก็ได ้ดาเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในพืน
้ ที่ ทัง้ มาตรการด ้าน
สาธารณสุขของประชาชนในเขตอุต สาหกรรมจั งหวัดระยอง โดยปี 2551-2552 มีการดาเนินการจัดทาโครงการ
ต่างๆ ตามแผนลดและขจัดมลพิษจังหวัดระยอง (2550-2554) เช่น โครงการพัฒนาศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตราย
ภาคตะวันออก โรงพยาบาลระยอง โรงการเฝ้ าระวังสุขภาพเชิงรุกและเชิงรับ เป็ นต ้น และแผนการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2553-2555 เช่น โรงการเฝ้ าระวังและป้ องกันโรค โครงการการสร ้าง
เครือข่ายเพือ
่ เฝ้ าระวังโรคจากมลพิษสิง่ แวดล ้อม เป็ นต ้น119
อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากปั ญ หาผลกระทบด ้านสุข ภาพของประชาชนในจั ง หวั ด ระยอ ง เป็ นปั ญ หาใหญ่
ระดับประเทศ แต่พบว่าในการทางานในพืน
้ ที่ ยังคงขาดแคลนทัง้ บุคลากรและงบประมาณ แม ้จะมีหลายหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้องมาร่วมดูแลสุขภาพประชาชน แต่พบว่ายังขาดการบูรณาการทีด
่ ี มีความซ้าซ ้อนในการดาเนินงาน รวมถึง
ปั ญ หาการให ้ความร่ ว มมือ และความจริง ใจระหว่า งเครื อ ข่า ยที่เ กี่ย วข ้องไม่ว่า จะเป็ นภาคเอกชน ภาคประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ และภาคการศึกษาจะเป็ นกุญแจที่สาคัญในการปลดล็อคปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ในพืน
้ ที่
ทาให ้มีการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันไม่แยกส่วนการทางานซึง่ ทาให ้เกิดความซ้าซ ้อนและล่าช ้าโดยแต่ละ
หน่ ว ยงานต ้องมีเ ป้ าหมายเดีย วกั น ร่ว มกั น คิด และด าเนินการตามภารกิจ หลั ก ของตนเอง เพื่อ ให ้ปั ญ หาทางด ้าน
สิง่ แวดล ้อมและสุขภาพในพืน
้ ทีด
่ ข
ี น
ึ้ 120
นอกจากนี้ ยังมีการจัดทาโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้ าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษขึน
้ เพือ
่
เฝ้ าระวังสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง เป้ าหมายประชาชน 10,000 คน เพือ
่ สร ้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมกับ ผู ้เกีย
่ วข ้องทุกภาคส่วนในพื้น ที่เช่น ผู ้นาชุมชน แกนนาอาสาสมัครสาธารณสุข องค์กร
ปกครองส่ว นท อ้ งถิ่น หน่ ว ยราชการที่เ กี่ย วข อ้ ง จั ด คลินิก เคลื่อ นที่เ พื่ อ บริก ารและแจ ้งผลการตรวจสุ ข ภาพ:
่ งต่อสุขภาพ, ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์และพยาบาลเวชปฏิบัต,ิ การตรวจ
สัมภาษณ์ภาวะสุขภาพและปั จจัยเสีย
ทางห ้องปฏิบัตก
ิ าร และเอ็กซเรย์ทรวงอก กาหนดพิกัดทางภูมศ
ิ าสตร์ระดับหลังคาเรือน121
2. กระบวนการทางศาล
คดีแรก เมือ
่ วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ชาวบ ้านมาบตาพุด รวมทัง้ หมด 27 คน ยืน
่ ฟ้ อง คณะกรรมการสิง่ แวดล ้อม
แห่งชาติ ต่อศาลปกครองระยอง เพื่อให ้ปฏิบัตห
ิ น ้าที่ตาม พระราชบัญญัตส
ิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อม
พ.ศ.2553 ตามาตรา 59 คือ ประกาศให ้พื้น ที่ม าบตาพุ ด และพื้น ที่ใ กล ้เคีย งเป็ นเขตควบคุม มลพิษ 122 ซึง่ ศาล
ปกครองระยอง ได ้พิพากษาให ้คณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ ประกาศให ้ท ้องทีเ่ ขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ทัง้ หมด รวมทัง้ ตาบลเนินพระ ตาบลข่า ตาบลทับมา อาเภอเมืองระยองทัง้ ตาบล ตลอดจนท ้องที่ตาบลบ ้านฉาง

118

พัชราวดี สุวรรณธาดา,สถานการณ์และการจัดการปั ญหามลพิษในพืน
้ ทีม
่ าบตาพุดและบริเวณใกล ้เคียง, ใน วรวรรณ ชาย
ไพฑูรย์ (บก.), เวทีวช
ิ าการเพือ
่ มาบตาพุด 1 สถานการณ์มาบตาพุด: มลพิษ สุขภาพและผ ังเมือง, นนทบุร:ี สถาบัน
สิง่ แวดล ้อมไทย, 2554, หน ้า 21 และ 32.
119 สุรทิน มาลีหวล,สถานการณ์และการจัดการปั ญหาสุขภาพ การบริหารจัดการ การดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตควบคุม
มลพิษ จังหวัดระยอง, ใน วรวรรณ ชายไพฑูรย์ (บก.), อ ้างแล ้ว, หน ้า 33-36.
120 เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 39-40
121 จันทร์ทพ
ิ ย์ อินทวงศ์,โครงการตรวจสุขภาพและเฝ้ าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ
2553, ใน วรวรรณ ชายไพฑูรย์ (บก.), อ ้างแล ้ว, หน ้า 40-41
122 เหลียวมองมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรม, ลาดับเหตุการณ์ปัญหามลพิษทีน
่ ค
ิ มอุตสาหกรรมมาบตาพุด, สืบค ้นวันที่ 7 ก.ย.
2558, จาก http://www.mtp.rmutt.ac.th/?p=1907
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อาเภอบ ้านฉางทั ง้ ต าบล เป็ นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดาเนินการควบคุม ละและขจัด มลพิษ ตามที่ กาหนดไว ้ใน
กฎหมายต่อไป โดยให ้ดาเนินการให ้แล ้วเสร็จภายใน 60 วัน123
ศาลปกครองสูงสุด ได ้มีคาพิพากษา เมือ
่ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยพิพากษาให ้คณะกรรมการสิง่ แวดล ้อม
แห่งชาติต ้องประกาศเขตควบคุมมลพิษ เนื่องจากการประกาศเขตควบคุมมลพิษนั น
้ ไม่ถือว่าเป็ นอานาจดุล พินิจ
และเมือ
่ คณะกรรมการฯ ได ้มีการประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 32 (พ.ศ.2522) แล ้ว จึงถือว่า
้ ต ้นแล ้ว จึงไม่จาเป็ นต ้องออกคาบังคับให ้ท ้องที่เขตเทศบาล
เป็ นการปฏิบัตต
ิ ามคาพิพากษาตามศาลปกครองชัน
เมืองมาบตาพุด และพืน
้ ทีข
่ ้างเคียงเป็ นเขตควบคุมมลพิษอีกต่อไป124
คดีที่สอง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 สมาคมต่อต ้านภาวะโลกร ้อนและสมาคมสมัชชาองค์การคุ ้มครอง
สิง่ แวดล ้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และบุคคลทั่วไปรวมทัง้ หมด 43 คน(ผู ้ฟ้ อง) ยืน
่ ฟ้ องหน่วยงานของรัฐ
รวม 8 หน่ ว ยงาน ได แ
้ ก่ คณะกร ร มการ สิ่ ง แ ว ดล อ
้ ม แห่ ง ช าติ เ ลขาธิ ก าร ส า นั กง านนโ ย บา ยแ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม รัฐมนตรีว่าการกระททรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต่อศาลปกครองจังหวัดระยอง ในกรณีทรี่ ่วมกันออกคาสัง่
ทางปกครอง อนุญาตให ้ดาเนินโครงการทีอ
่ าจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ทางด ้านสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ
โดยไม่ปฏิบัตต
ิ ามขัน
้ ตอนและวิธีการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรค 2 ซึง่ จะทาให ้ปั ญหามลพิษและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เ สื่อมโทรมอยู่แล ้ว ยิง่ ทวีความรุนแรงขึน
้ ทัง้ นี้ ผู ้ฟ้ องยังได ้เสนอค าร ้องขอให ้ศาลมีค าสั่ง
ก าหนดมาตรการหรือ วิธีก ารชั่ ว คราวใดๆ ชั่ว คราวก่อ นมีค าพิพ ากษา โดยขอให ้ศาลมีค าสั่ง ระงั บ โครงการหรือ
กิจกรรมทีก
่ าลังดาเนินการอยูใ่ นพืน
้ ทีต
่ าบลมาบตาพุด และบริเวณใกล ้เคียง ทัง้ 76 โครงการไว ้ชั่วคราวก่อนศาลจะ
พิพากษา125
และเมือ
่ วันที่ 16 มิถุนายน 2552 ศาลปกครอง ได ้มีคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธก
ี ารเพื่อบรรเทาทุกข์เป็ น
การชั่วคราวก่อนการพิพากษา ให ้ผู ้ถูกฟ้ องคดีทัง้ 8 ราย สั่งระงับโครงการหรือกิจกรรมตามเอกสารหมายเลข 7
ท ้ายค าฟ้ องไว ้เป็ นการชั่ว คราว จนกว่า ศาลจะมีค าพิพ ากษาหรือ ศาลมีค าสั่ง เปลี่ย นแปลงเป็ นอย่า งอื่น ยกเว ้น
โครงการหรือกิจกรรมที่ได ้รับใบอนุญาตก่อนวันประกาศใช ้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได ้กาหนดให ้เป็ นประเภทโครงการหรือกิจกรรมทีต
่ ้องจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ทั ง้ นี้ ไม่ร วมถึง การด าเนิน การเพื่อ ให ้เป็ นไปตามบทบั ญ ญั ต ม
ิ าตรา 67 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550126
อย่า งไรก็ ต าม ต่อ มาศาลปกครองสูง สุด คดีห มายเลขด าที่ 908/2552 คดีห มายเลขแดงที่ 1352/2553
พิพากษาแก ้ให ้ผู ้ถูกฟ้ องทัง้ 8 ราย สั่งระงับโครงการหรือ กิจ กรรมตามเอกสารหมายเลข 7 ท ้ายฟ้ อง ไว ้เป็ นการ
ชั่ ว คราว จนกว่ า ศาลจะมีค าพิพ ากษาหรื อ ค าสั่ ง เปลี่ย นแปลงอย่ า งอื่น ยกเว ้นโครงการหรื อ กิจ กรรมประเภท
อุตสาหกรรม ลาดับที่ 16, 22, 37, 41, 45, 50 และ 54 และประเภทคมนาคมลาดับที่ 2 ลาดับที่ 3 ลาดับที่ 4 และ
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ศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดาที่ 192/2550 คดีหมายเลขแดงที่ 32/2552.
ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดาที่ อ.326/2552 คดีหมายเลขแดงที่ อ.921/2560.
125 อชิชญา อ๊อตวงศ์, “วิพากษ์ คดีมาบตาพุด โดยอาจารย์ศักดิณ
์ รงค์ มงคล”, สืบค ้นวันที่ 7 กันยายน 2558 , จาก
http://ppvoice.thainhf. org/index.php? module=article&page=detail&id=814
126 ศาลปกครอง, คาสั่งศาลปกครองกลาง เพือ
่ บรรเทาทุกข์ชวั่ คราวก่อนการพิพากษาคดีคดีหมายเลขดาที่ 908/2552 สั่งให ้
ระงับ 76 โครงการ เพือ
่ คุ ้มครองชุมชนมาบตาพุด, สืบค ้นวันที่ 7 ก.ย. 2558, จาก
http://admincourt.go.th/admincourt/site/ 08news _ detail.php?ids=13855.
124
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ลาดับที่ 6

127

ได ้แก่ โครงการประเภท การคมนาคม โครงการพลังงานสะอาด และโครงการที่ปรั บ ปรุงคุณภาพ

สิง่ แวดล ้อมหรือลดมลภาวะ เป็ นต ้น รวม 11 โครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อ สิง่ แวดล ้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
คุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนซึง่ สามารถเดินหน ้าต่อไปได ้
ส่วนโครงการทีเ่ หลือ โดยเฉพาะโครงการประเภทปิ โตรเคมี, ท่อส่งฯ, เหล็ก, โรงไฟฟ้ า และกาจัดของเสีย
่ ว่า จะเป็ นโครงการที่ส่ง ผลกระทบรุ นแรง อย่างไรก็ ตาม หากในอนาคต
ให ้ระงับไว ้ก่อนตามคาสั่งเดิม เพราะเชือ
โครงการที่เหลือมีการดาเนินการภายใต ้ มาตรา 67 วรรค 2 ตามรัฐธรรมนูญปี 50 แล ้ว ก็สามารถยื่นขอออกจาก
คาสัง่ คุ ้มครองชัว่ คราวได ้ในภายหลัง128

กรณีอา
่ วพร้าว
จากเหตุการณ์วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 ส่งผลให ้อ่าวพร ้าว เกาะเสม็ดต ้องเปลีย
่ นไป เนื่องจากท่อรับ
น้ า มั น ดิบ ขนาด 16 นิ้ว ของบริษั ท พีทีที โกลบอล เคมิค อล จ ากั ด เกิด การรั่ ว ในขณะที่เ รือ บรรทุก น้ า มั น Malan
Plato สัญชาติกรีซ กาลังถ่ายน้ ามันดิบผ่านทุ่นรับน้ ามันดิบมายังโรงกลั่นน้ ามันทีบ
่ ริเวณทุ่นรับน้ ามันดิบกลางทะเล
จังหวัดระยอง ซึง่ อยู่ห่างจากชายฝั่ งท่าเรือมาบตาพุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้ประมาณ 20 กิโลเมตร ส่งผลให ้
่ ะเล
มีน้ ามันดิบรั่วออกมาประมาณ 50,000 ลิตรลงสูท

129

ผลกระทบ
จากเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว ส่ง ผลให ้ทรั พ ยากรทางทะเลได ้รั บ ความเสีย หายเป็ นอย่ า งมาก ซึง่ รวมไปถึง
ประชาชนผู ้ที่อ าศั ย อยู่ใ นพื้น ที่ ชาวประมงและธุร กิจ การท่อ งเที่ย ว ต่า งก็ ไ ด ้รั บ ผลกระทบอย่า งหลีก เลี่ย งไม่ ไ ด ้
ส าหรั บ ผลกระทบต่อ ระบบนิเ วศและทรัพ ยากรทางทะเลนั ้น กล่า วคือ ปะการั ง พืช และสัต ว์ท ะเลหาดทรายและ
พืน
้ ดินใต ้ทะเล ได ้รับผลกระทบจากคราบน้ ามันทีต
่ กตะกอนปกคลุมอยู่บริเวณหน ้าอ่าวพร ้าว และบริเวณอืน
่ ๆ130 ซึง่
จากการศึกษาผลกระทบของดร.ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ยัง
พบว่าปะการังแถบอ่าวพร ้าว เกิดการฟอกขาวภายหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ ามันรั่ว131
และยังส่งผลให ้ชาวบ ้าน ซึง่ ประกอบอาชีพเป็ นชาวงประมงได ้รับความเสียหาย เนื่องจากไม่สามารถออกหา
ปลาได ้ อีกทัง้ ปลาและสัตว์น้ าจานวนหนึง่ ตาย บางส่วนก็พบคราบน้ ามันติดตามตัวมา ซึง่ ไม่สามารถนามาบริโภค
ได ้ ทาให ้ชาวประมงสูญเสียรายได ้และยังส่งผลถึงผู ้ประกอบอาชีพขายอาหารบริเวณเกาะเสม็ดและตาบลบ ้านเพ
ขายอาหารทะเลไม่ได ้ในระหว่างเกิดเหตุการณ์น้ ามันดิบรั่ว นอกจากนี้ ภายหลังจากทีม
่ ข
ี ่าวเกีย
่ วกับการรั่วไหลของ
น้ ามันดิบ ยังได ้ส่งผลกระทบต่อผู ้ประกอบการท่องเทีย
่ วบนเกาะเสม็ด ทาให ้ธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ท บนเกาะเสม็ด
ซบเซาและมียอดการแจ ้งยกเลิกการจองห ้องพัก หรือมีการเข ้าพักลดน ้อยลงอีกด ้วย132

มูลนิธน
ิ ต
ิ ธิ รรมสิง่ แวดล ้อม, คดีมาบตาพุด ฟ้ องให ้โรงงานปฏิบัตต
ิ ามรัฐธรรมนูญมาตรา 67, สืบค ้นวันที่ 7 ก.ย. 2558 , จาก
http://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/039.pdf
128 ผู ้จัดการออนไลน์, ศาลปกครองสูงสุดแก ้คาสั่งศาลชัน
้ ต ้นคดี “มาบตาพุด” ให ้ระงับเฉพาะ 65 โครงการ, สืบค ้นวันที่ 15
พฤศจิกายน 2560, จาก http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9520000146723
129 PTT Global Chemical, สรุปความเป็ นมาของเหตุการณ์, เว็บไซต์ http://www.pttgc-oilspill.com/Blog/Media/14, สืบค ้น
วันที่ 29 สิงหาคม 2558.
130 เรือ
่ งเดียวกัน.
131 ราชศักดิ์ นิลศิร,ิ เหตุเกิด ณ อ่าวพร ้าว, สืบค ้นวันที่ 29 สิงหาคม 2558, จาก http://www.ngthai.com/ArticleDetail.aspx?
ArticleId= 38#. VfH HKdKqqko.
132 เรือ
่ งเดียวกัน.
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การจ ัดการก ับผลกระทบ
1 กระบวนการของหน่วยงานร ัฐและเอกชน
่ ะเล ทางบริษัท พีทท
ภายหลังจากทีม
่ ก
ี ารรั่วไหลของน้ ามันดิบลงสูท
ี ี โกลบอล เคมิคอล จากัด ได ้หยุดการ
จ่ายน้ ามัน และเข ้าควบคุมสถานการณ์การรั่วของน้ ามันโดยการปิ ดวาล์วในทันที พร ้อมกับใช ้เรือฉีดพ่นน้ ายาขจัด
คราบน้ ามัน ที่แ พร่ กระจายอยู่ใ นทะเล เพื่อสะลายคราบน้ า มัน ดิบ 133 ซึง่ ภายหลัง จากที่มีก ารพ่ นน้ า ยาขจัด คราบ
น้ ามันทางบริษัทฯ ได ้ทาการแถลงต่อสาธารณะชนว่าน้ ามันดิบนั น
้ ถูกสลายไปอย่างมีประสิทธิภาพและในภาพรวม
สามารถควบคุม สถานการณ์ ได ้แล ้ว แต่ยังคงหลงเหลือ ฟิ ล์มน้ ามั นบางๆ อยู่ 134 พร ้อมกับทาการวางทุ่นดั ก น้ า มั น
ความยาว 1,200 เมตร ห่างจากชายฝั่ งของเกาะเสม็ด ประมาณ 1,000 เมตร เพือ
่ ป้ องกันกรณีที่อาจมีคราบน้ ามัน
้ ด ้วย135
หลุดรอดเข ้าไปใกล ้ชายฝั่ งอีกชัน
ต่อมาวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เกิดเหตุการณ์คราบน้ ามันพัดเข ้าหาชายฝั่ งที่บริเวณอ่าวพร ้าว
โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งที่ 1 ซึง่ ตัง้ อยูท
่ ต
ี่ าบลเพ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง พบคราบน้ ามัน
่ าดอ่าวพร ้าว ซึง่ ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเสม็ด ส่งผลให ้บริเวณชายหาดอ่าวพร ้าวเต็มไป
เข ้าสูห
ด ้วยคราบน้ ามั นหนาขนาด 20-30 เซนติเมตร และกินบริเ วณทะเลซึง่ ห่า งจากชายฝั่ ง ออกไปอีก ประมาณ 200
เมตร พร ้อมกับส่งกลิน
่ เหม็นน้ ามันตลอดแนวชายฝั่ ง และน้ าทะเลบริเวณดังกล่าวก็เต็มไปด ้วยคราบน้ ามันซึง่ ลอย
อยู่ เ หนื อ ผิว น้ า ซึง่ จากสถานการณ์ ดั ง กล่ า วส่ง ผลให อ้ ่ า วพร า้ วต ้องประกาศปิ ดชั่ ว คราว โดยมีห น่ ว ยงานทั ้ง
ภาคเอกชนและภาครั ฐ ที่เ กี่ย วข ้องเข ้ามาแก ้ไขสถานการณ์ อั น ได ้แก่ กองทั พ เรือ ภาคที่๑ กรมเจ ้าท่า การนิค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ระยอง กระทรวง
พลังงาน ศูนย์วจ
ิ ัย และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่ งตะวัน ออก กรมประมง และกรมวิทยาศาสตร์และหน่วยงาน
อืน
่ ๆ136
ในเบื้อ งต ้นทางบริษั ทฯ และหน่ ว ยงานของรั ฐ ได ้ร่ ว มมือ แก ้ไขปั ญ หาโดยเร็ ว เนื่ อ งจากสถานที่ที่ ไ ด ้รั บ
ผลกระทบนัน
้ เป็ นแหล่งท่องเทีย
่ วทีส
่ าคัญแห่งหนึง่ บนเกาะเสม็ด โดยใช ้วิธก
ี ารวางแนวทุน
่ ซับน้ ามันในทะเลและใช ้
เรือใหญ่ดงึ แนวกัน
้ ทัง้ อ่าว เพือ
่ ป้ องกันการกระจายตัวของน้ ามันก่อนทีจ
่ ะทาการดูดคราบน้ ามันในทะเลใส่แกลลอน
แล ้วนาขึน
้ ฝั่ ง พร ้อมกับจัดแผ่น ซับมาเก็ บ คราบน้ ามัน ทั่ วชายหาด รวมทัง้ ได ้ใช ้เรือและเครื่อ งบิน ฉีด พ่น สารเคมี
่ ภาพปกติ
สลายคราบน้ ามันอีกครัง้ และทาการตรวจสอบเป็ นระยะๆ จนอ่าวพร ้าวเริม
่ กลับคืนสูส
2 กระบวนการทางศาล
แม ้ว่าเหตุการณ์น้ ามันดิบรั่ว ของบริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล จากัดซึง่ เป็ นบริษัทลูกของปตท. จะผ่าน
มาแล ้วก็ ต าม แต่ เ นื่ อ งจากพบว่ า ปั ญ หาการฟื้ นฟูเ ยีย วยาทรั พ ยากรทางทะเลยั ง คงไม่ ไ ด ้รั บ การแก ้ไขปั ญหา
เท่า ที่ค วร เนื่ อ งจากระบบนิเ วศและทรั พ ยากรทางทะเลนั ้น ไม่ส ามารถฟื้ นตั ว กลั บ มาได ้เป็ นปกติภ ายในเวลา
อันรวดเร็ว อีกทัง้ ปั ญหาปริมาณสารเคมีทใี่ ช ้กาจัดคราบน้ ามันนั น
้ ยังส่งผลให ้เกิดสารเคมีตกค ้างอยู่ในธรรมชาติมา

133

ไทยรัฐออนไลน์, PTTGCคาดขจัดคราบน้ ามันดิบกลางทะเลระยองหมดภายในวันนี้, สืบค ้นวันที่ 29 สิงหาคม 2558, จาก
http://www.thairath.co.th/content/region/359745.
134 PTT Global Chemical, ฉบับที่ 4 ความคืบหน ้าเหตุทอ
่ รับน้ ามันดิบรั่วในทะเล ห่างจากชายฝั่ งประมาณ 20 กิโลเมตร, สืบค ้น
วันที่ 29 สิงหาคม 2558, จาก http://pttgc-oilspill.com/Blog/Progress/1.
135PTT Global Chemical, ฉบับที่ 5 ความคืบหน ้าเหตุทอ
่ รับน้ ามันดิบรั่วในทะเล ห่างจากชายฝั่ งประมาณ 20 กิโลเมตร, สืบค ้น
วันที่ 9 กันยายน 2558, จาก http://pttgc-oilspill.com/Blog/Progress/9.
136 ราชัย ชัยสุวว
ิ ัตน์, สถานการณ์น้ ามันดิบรั่วไหลส่งผลอย่างไรกับเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง, สืบค ้นวันที่ 9 กันยายน 2558 ,
จาก http://www.admincourt.go.th/attach/news_attach/2013/08/press_rayong050856.pdf.
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จนถึงปั จจุบัน และรวมไปถึงปั ญหาเรือ
่ งค่าชดเชยความเสียหายต่อผู ้ประกอบการ ชาวบ ้านและหน่วยงานของรัฐ จึง
่ ารฟ้ องร ้องดาเนินคดีในเวลาต่อมา กล่าวคือ
นาไปสูก
- เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 สมาคมประมงพื้นบ ้านเรือเล็กระยอง ชาวประมงพื้นบ ้าน และกลุ่มแม่ค ้าผู ้
้ 454 ราย เป็ นโจทก์ยน
ได ้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ ามันดิบรั่วกลางทะเล จังหวัดระยองรวมทัง้ สิน
ื่ ฟ้ อง บริษัทพี
ทีทีจีซ ี ในฐานะผู ้ก่อ มลพิษ (คดีแ พ่ ง ) ต่อ ศาลจั ง หวั ด ระยอง ให ้ชดใช ้ค่า เสีย หายจากการสูญ เสีย รายได ้ในการ
ประกอบอาชีพประมาณกว่า 400 ล ้านบาท พร ้อมกับขอให ้มีการจัดตัง้ กองทุนฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติจากปั ญหา
น้ ามันรั่วอีกด ้วย137 และยืน
่ ฟ้ องหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องต่อศาลปกครอง ในฐานะเป็ นผู ้มีหน ้าทีต
่ ามกฎหมายในการ
บ าบั ด แก ้ไขปั ญ หามลพิษ และบรรเทาผลกระทบที่เ กิด แก่ท รั พ ยากรทางทะเล ชายฝั่ ง อั น ได ้แก่ค ณะกรรมการ
ป้ องกันและขจัดมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน(กปน.), กรมเจ ้าท่า, กรมประมง, กรมควบคุมมลพิษ, กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ งและผู ้ว่าราชการจังหวัดระยอง

138

- เมือ
่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 สมาคมผู ้ประกอบการท่องเทีย
่ วเกาะเสม็ด จ.ระยองเป็ นโจทก์ฟ้องบริษัท พี
ทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) เป็ นจาเลยฐานละเมิดและความผิดตาม พ.ร.บ.สิง่ แวดล ้อมเรียกค่าเสียหาย
้ องสถานวันที่ 22 กันยายน 2557
1,000 ล ้านบาท โดยศาลรับฟ้ องและนัดชีส
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อย่างไรก็ตาม เมือ
่ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ศาลแพ่ง ได ้อ่านคาพิพากษาคดีสงิ่ แวดล ้อมส่วนแพ่ง หมายเลข
ิ อุดม ประธาน
ดา ที่ สว. (พ) 2-8/2557 ให ้บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) และนายบวรวงศ์สน
กก.บริห ารบริษั ท พีทีทีฯ ร่ ว มกั น รั บ ผิด ตามกฎหมายแพ่ ง ฐานละเมิด ตามมาตรา 420 และ มาตรา 437 และ
พระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมรักษาสิง่ แวดล ้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 96 โดยให ้ชดใช ้เงินแก่โจทก์ผู ้เสียหาย รวม 203 คน
ซึง่ มีพยานหลักฐานชัดเจนว่า เป็ นผู ้ได ้รับความเสียหายจริง จากการทีไ่ ม่สามารถประกอบอาชีพ ประมงชายฝั่ ง การ
ให ้บริการ และจาหน่ายสินค ้าริมหาด รายละ 30,000 บาท
ส่วนกลุ่มผู ้ทาประมงและเรือท่องเทีย
่ ว ศาลแพ่งได ้พิพากษาให ้ รายละ 50,000 บาท พร ้อมดอกเบีย
้ ร ้อยละ
7.5 นับแต่วันละเมิด รวมทัง้ ให ้จาเลยทัง้ สองดาเนินการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม และระบบนิเวศรวม 4 โครงการ ในรูปแบบ
ตัง้ คณะทางานร่วม โดยกาหนดค่าดาเนินการไว ้ 5.26 ล ้านบาท และให ้ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม
สิทธิชม
ุ ชน ระบบนิเวศ บริเวณทีเ่ กิดเหตุ 1 ชุด เป็ นเวลา 2 ปี พร ้อมกับรายงานศาล และกรมควบคุมมลพิษทราบทุก
6 เดือน140

1.1.3 กรณีของเสียอ ันตราย
กรณีหนองแหน

ไทยพับลิก ้า, การชดใช ้ค่าเสียหายจากการสูญเสียรายได ้ในการประกอบอาชีพโดยประมาณกว่า 400 ล ้านบาท และขอให ้มี
การจัดตัง้ กองทุนฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติจากปั ญหาน้ ามันรั่ว, สืบค ้นวันที่ 11 กันยายน 2558, จาก
http://thaipublica.org/2014/11/oil-spill-10/.
138 ไทยพับลิก ้า, ศาลจังหวัดระยองเลือ
่ นนัดไกล่เกลีย
่ คดีชาวบ ้านฟ้ องพีทท
ี จ
ี ซ
ี ี กรณีผลกระทบเหตุน้ ามันรั่ว, สืบค ้นวันที่ 11
กันยายน 2558, จาก http://thaipublica.org/2014/10/oil-spill-9/.
139 ไทยรัฐออนไลน์, ฟ้ องเรียกพันล ้าน! จากบริษัทลูกปตท., สืบค ้นวันที่ 11 กันยายน 2558, จาก
http://www.thairath.co.th/content/439603.
140 คมชัดลึก, อ่วม... ศาลสั่ง"ปตท."จ่ายค่าเสียหายทาน้ ามันรั่วลงทะเล, สืบค ้นวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 , จาก
http://www.komchadluek.net/news/regional/239591.
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ตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เป็ นตาบลขนาดเล็กทีอ
่ ด
ุ มไปด ้วยความสมบูรณ์ เนื่องจาก
ภายในตาบลหนองแหนมีค ลองชลประทานรั บ น้ า จากโครงการชลประทานฝายท่าลาด และมีน้ าบ่อ ตืน
้ เกือ บทุก
ครัวเรือน อีกทัง้ พืน
้ ทีใ่ นเขตตาบลหนองแหนยังเหมาะสมแก่การทาเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ พืชสวน เลีย
้ งสัตว์ ซึง่
เป็ นแหล่งผลิตอาหารทีส
่ าคัญแห่งหนึง่ ของภาคตะวันออก
ต่อประมาณปี 2545 พืน
้ ทีใ่ นตาบลหนองแหนต ้องแปรเปลีย
่ นไป ภายหลังจากการเข ้ามาของนายทุน ที่เข ้า
้ ที่ดน
้ บ่อ ลูกรังร ้างเพื่อ ฝั ง กลบขยะ จนเริม
มากว ้านซือ
ิ เพื่อขุดหน ้าดินขาย และนายทุนที่เข ้ามาซือ
่ เกิดปั ญหาด ้าน
สิง่ แวดล ้อมและส่ง ผลกระทบต่อ ชุม ชน เช่น กลิน
่ เหม็นแรง ฝุ่ น เป็ นต ้น ซึง่ ต่อมาเริม
่ มีบริษั ท รีไซเคิลน้ ามั น และ
บริษัทรับกาจัดของเสียอันตราย เข ้ามาเปิ ดดาเนินการในพืน
้ ที่ แต่เนื่องจากชุมชนมีปัญหาเรือ
่ งผลกระทบจากกลิน
่
เหม็นและน้ าเสีย จึงได ้มีการยื่นหนั ง สือ คัด ค ้านการเปิ ด กิจ การ พร ้อมกับพาสื่อมวลชนลงพื้น ที่เพื่อให ้เห็ น สภาพ
ปั ญหา ทัง้ นี้ ในพืน
้ ทีต
่ าบลหนองแหนเอง มีทัง้ การทิง้ ของเสียอย่างถูกต ้องตามกฎหมาย และการลักลอบทิง้ แบบ
ผิดกฎหมาย141
ผลกระทบ
นับตัง้ แต่ปี 2547 เป็ นต ้นมา ภายหลังจากทีบ
่ ริษัท ศูนย์กาจัดของเสียไทย จากัดนาเศษขยะและเถ ้าถ่านหิน
ในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี เข ้ามาทิง้ ในพืน
้ ทีต
่ าบลหนองแหน ในเนื้อทีป
่ ระมาณ 30 ไร่ วันละ 5080 เทีย
่ ว ส่งผลให ้ถนนในหมู่บ ้านพังเป็ นหลุมเป็ นบ่อ พืชไร่เกษตรกรรม สวนยางพารา สวนปาล์ม สวนมะม่วงได ้รับ
ความเสียหาย รวมทัง้ ปั ญหาด ้านกลิน
่ และฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจายเข ้าไปในหมู่บ ้านและชุมชน142 ซึง่ ในปี ตอ
่ ๆ มาก็ได ้
มีบริษัทกาจัดของเสีย ได ้แก่ บริษัท ฟิ วชั่น จากัด และบริษัท เค เอส ดี รีไซเคิล จากัด เข ้ามาเปิ ดดาเนินการใน
พืน
้ ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ อันส่งผลให ้ประชาชนในพืน
้ ทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของบริษัทมากขึน
้ ตามไปด ้วย เช่น
ปั ญหาด ้านกลิน
่ ปั ญหาเรือ
่ งน้ ามีสารปนเปื้ อน เป็ นต ้น
อย่างไรก็ตาม นอกจากปั ญหาทีเ่ กิดจากบริษัทรับกาจัดของเสียทีถ
่ ูกต ้องตามกฎหมายแล ้ว ชาวบ ้านในพืน
้ ที่
ตาบลหนองแหน ยังต ้องเผชิญกับปั ญหาการลักลอบทิง้ ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ในบ่อลูกรังร ้างอีกด ้วย
โดยมีชาวบ ้านบางรายที่อาศัยอยู่ห่างจากทีท
่ งิ้ ขยะสารพิษเพียง 1 กม พบว่า ในทุกวันจะได ้กลิน
่ เหม็น โดยเฉพาะ
ในเวลากลางคืนจนส่งผลให ้นอนไม่หลับ เพราะรู ้สึกแสบคอแสบจมูก และเมือ
่ ปี 2552 และ 2553 เกิดน้ าท่วมไหล
มาที่เล ้าสุกร ส่งผลให ้สุกรกินเข ้าไปตายแรกคลอดหรือแท ้งลูก จนกระทั่ง ปี 2554 เกิดน้ าท่วมครัง้ ใหญ่ จึงทาให ้
ทราบว่าน้ าในบ่อกักเก็บปนเปื้ อนสารพิษ143
ต่อมาในปี 2555 มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึน
้ คือ ชาวบ ้านตาบลหนองแหนได ้แจ ้งให ้ตารวจ จับกุมรถบรรทุกที่
ลักลอบทิง้ น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในบ่อลูกรัง 15 ไร่ ทัง้ นี้ จากผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้ ชาวบ ้านตาบลหนอง
แหน จึง ได ้ยื่น หนั ง สือ ถึง หน่ ว ยงานต่า งๆ อาทิ อบต. อ าเภอ จั ง หวั ด อุต สาหกรรมจั ง หวั ด สาธารณสุข จั ง หวั ด

สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธน
ิ ต
ิ ธิ รรมสิง่ แวดล ้อมและคณะ, หนองแหน บนเรียนและอนาคตทีต
่ ้องไปต่อ
,กรุงเทพฯ: บริษัทแปลนพริน
้ ติง้ จากัด,2557, หน ้า 6.
142 ไทยรัฐออนไลน์, ขนมาทิง
้ กว่า10ปี ขยะอุตสาหกรรมที‘่ หนองแหน’ กองเท่าภูเขา!, สืบค ้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560, จาก
https://www.thairath.co.th/content/485212.
143 ณั ฐดนัย ใหม่ซ ้อน, (2556), ถอดบทเรียน ‘อดีต-ปั จจุบัน-อนาคต’ ชุมชนไทยเปื้ อนพิษ, สืบค ้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560,
จาก https://www.isranews.org/community/comm-scoop-documentary/23475-ถอดบทเรียน-‘อดีต-ปั จจุบัน-อนาคต’ชุมชนไทยเปื้ อนพิษ.html.
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นายกรัฐมนตรี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (DSI) เป็ นต ้น เพือ
่ ให ้หน่วยงาน
ต่างๆ รับทราบปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ ในพืน
้ ที่ และผลักดันให ้เกิดการแก ้ไขปั ญหาอย่างจริงจังและเป็ นรูปธรรม 144
การจ ัดการก ับผลกระทบด ังกล่าว
1 กระบวนการของหน่วยงานร ัฐ
ภายหลังจากที่มีข่าวการจั บกุมการลักลอบทิง้ กากอุต สาหกรรมในพื้นที่ ตาบลหนองแหน อาเภอพนมสาร
คาม จั ง หวั ด ฉะเชิง เทรา และฟาร์ม หมูห ลายแห่ง แท ้งลูก หรือ คลอดออกมาแล ้วตาย รวมถึง ปั ญ หาการปนเปื้ อน
สารพิษในแหล่งน้ าของชุมชน ตาบลหนองแหน รวมไปถึง หมู่ 9 และหมู่ 12 ตาบลเกาะขนุน อาเภอพนมสารคาม
จนไม่สามารถดืม
่ กินน้ าในบ่อน้ าตืน
้ ได ้นั น
้ ต่อมาในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2555 สานั กงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จึงได ้ประกาศห ้ามใช ้น้ าในบ่อน้ าตืน
้ บางบ่อของชุมชน ต.หนองแหนและชุมชนใกล ้เคียง ต่อมาในช่วง
เดือนกันยายน-ตุลาคม 2555 สานั กงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได ้ประกาศห ้ามใช ้น้ าในบ่อน้ าตืน
้ บางบ่อ
ของชุมชน ต.หนองแหนและชุมชนใกล ้เคียง145
ต่อมาวันที่ 28 ธันวาคม 2555 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได ้มีคาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางานตรวจสอบการดาเนินการเพือ
่
แก ้ไขปั ญหาการลักลอบนากากอุตสาหกรรมมาทิง้ ในพืน
้ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึง่ ประกอบไปด ้วย รองผู ้ว่าราชการ
จังหวัด ประธานคณะทางาน ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู ้อานวยการสานั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ ้าพนักงานทีด
่ น
ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา สรรพากร
พืน
้ ทีฉ
่ ะเชิงเทรา นายอาเภอประจาท ้องที่ หัวหน ้าสถานีตารวจภูธร ประจาท ้องที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อทาหน ้าที่ ตรวจหาข ้อเท็จจริง และสอบสวนผู ้กระทาความผิด และบังคับใช ้กฎหมายที่เกีย
่ วข ้องอย่าง
จริงจังและรวดเร็วกับผู ้ผู ้กระทาผิด รวมถึงหาแนวทางแก ้ไขปั ญหา ฟื้ นฟู รวมทัง้ ให ้คาปรึกษา แนะนาในแต่ละพืน
้ ที่
้ จง เผยแพร่ การดาเนินการของคณะทางานฯ กับประชาชนใน
ทีเ่ กิดปั ญหาให ้มีมาตรการในการเฝ้ าระวังเหตุ และชีแ
พืน
้ ที่ ทัง้ นี้ ในปี 2556 จังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ได ้แต่งตัง้ คณะทางานตรวจสอบการดาเนินการเพื่อแก ้ไขปั ญหาการ
ลักลอบนากากอุตสาหกรรมมาทิง้ ในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดฉะเชิงเทรา (เพิม
่ เติม) ซึง่ ประกอบไปด ้วยนั กวิชาการสาขาต่า งๆ
เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณะสุขศาสตร์ สานั กคณะกรรมการสุขภาพแห่ง ชาติ
(สช.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล ้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นักวิชาการอิสระ เป็ นต ้น146
นอกจากนี้ ในปี เดียวกันได ้มีหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ลงพืน
้ ทีต
่ าบลหนองแหนเพื่อตรวจสอบและแก ้ไข
ปั ญหาตามข ้อร ้องเรียน อาทิ กรมสอบสวนคดีพ เิ ศษ(DSI) ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อหาหลั กฐานตามข ้อร ้องเรีย น
เกีย
่ วกับนายทุน ทีน
่ าน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมาทิง้ ในบ่อลูกรัง กรมทรัพยากรน้ าบาดาลเก็บตัวอย่างน้ าจาก
บ่อน้ าตืน
้ และบ่อน้ าบาดาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) ลงพืน
้ ทีเ่ ก็บตัวอย่างน้ าใน ต.หนองแหน ต.เกาะขนุน
และต.หัวโรงไปตรวจ พร ้อมกับวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้ า ดินและแจ ้งดาเนินคดีปิดโรงงาน เค เอล ดี รีไซเคิล
้ ฯ และเก็บ
ตัวอย่างอากาศไปวิเคราะห์ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เก็บตัวอย่างน้ าใน ต.หนองแหน ต.เกาะขนุนจานวน 20 จุด

อ ้างแล ้ว, สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธน
ิ ต
ิ ธิ รรมสิง่ แวดล ้อมและคณะ.
ชุมชน ตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสานักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, อนาคตหนอง
แหน เส ้นทางฟื้ นฟูอย่างเป็ นรูปธรรม, นนทบุร:ี ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด ้านสุขภาพ
สานักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2556.
146 คาสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 3168/2555 เรือ
่ ง แต่งตัง้ คณะทางานตรวจสอบการดาเนินการเพือ
่ แก ้ไขปั ญหาการลักลอบนา
กากอุตสาหกรรมมาทิง้ ในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดฉะเชิงเทรา.
144
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ไปตรวจ และ ต.หัวโรง เก็บตัวอย่างน้ าและดินจานวน 2 จุดไปตรวจ พร ้อมกับเก็บตัวอย่างอากาศไปตรวจวัดโดย
เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมอนามัย เก็บตัวอย่างน้ าบ่อตืน
้ ไปตรวจวิเคราะห์เ รื่องคุณภาพน้ าดืม
่ และกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล ้อม เก็บตัวอย่างน้ าไปตรวจวิเคราะห์ และประชาสัมพันธ์ให ้ข ้อมูลแก่ประชาชน147
2.กระบวนการทางศาล
เมือ
่ วันที่ 16 มีนาคม 2558 ชาวบ ้านตาบลหนองแหน ฉะเชิงเทรารวม 39 คน ภายใต ้การช่วยเหลือจากมูลนิธ ิ
นิตธิ รรมสิง่ แวดล ้อม (EnLAW) เป็ นโจทก์ ยืน
่ ฟ้ องกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษ ต่อศาลปกครอง
ระยอง ฐานละเลยการปฏิบัตห
ิ น ้าทีต
่ ามกฎหมายหรือปฏิบัตห
ิ น ้าทีล
่ ่าช ้าเกินสมควร ทัง้ ในการควบคุมการขนส่งและ
การประกอบกิจ การรั บ จั ด การกากของเ สีย อุ ต สาหกรรม และในการฟื้ นฟู ข จั ด มลพิษ ในแหล่ ง น้ า ใต ด
้ ิน และ
สิง่ แวดล ้อมตาบลหนองแหนทีเ่ กิดการปนเปื้ อนจากการลักลอบทิง้ น้ าเสียและกากของเสียอุตสาหกรรมตามบ่อดิน
ลูกรัง และการรั่วไหลจากพืน
้ ที่ตัง้ โรงงานรับจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมในพืน
้ ที่มาตัง้ แต่ปี 2555 โดยเฉพาะ
การปนเปื้ อนสารฟี นอล (Phenol) ในน้ าทีส
่ งู เกินค่ามาตรฐาน จนเป็ นเหตุให ้ชุมชนได ้รับความเดือดร ้อนเสียหายไม่
สามารถอุปโภคบริโภคใช ้น้ าจากบ่อน้ าตืน
้ รวมถึงยังได ้รับผลกระทบทางสุขภาพและสิง่ แวดล ้อมอืน
่ ๆ148
และในส่วนของคดีแพ่ง ชาวบ ้านหนองแหน จ.ฉะเชิงเทราจานวน 212 คน ได ้มีการฟ้ องเรียกค่าเสียหายจาก
เอกชน ทีน
่ ากากของเสียอุตสาหกรรมมาลักลอบทิง้ และก่อให ้เกิดการปนเปื้ อนมลพิษในน้ าใต ้ดินและสิง่ แวดล ้อม
(โดย ฝ่ ายสิง่ แวดล ้อม สภาทนายความฯ) ต่อศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยชาวบ ้านตาบลหนองแหนจานวน 212 คน
ยืน
่ ฟ้ อง บริษัทอาเจไทย จากัดที่ 1 บริษัทเค.เอส.ดี.รีไซเคิล จากัดที่ 2 นายเกรียงไกร ล ้อคา ที่ 3 และนางสาวรุ่ง
กาญจน์ ล ้อคา ที่ 4 ฐานละเมิด ตามพระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ และเมือ
่ วันที2
่ 4
มีนาคม 2559 ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ได ้มีคาพิพากษาให ้จาเลยทัง้ สีร่ ายชาระค่าเสียหายให ้กับชาวบ ้านหนองแหน
ทัง้ 212 คน คนละ 64,050 บาท พร ้อมดอกเบีย
้ อัตราร ้อยละ 7.5 ต่อปี 149

ึ ษาทัง้ สามด ้านที่ย กมาข ้างต ้นนี้ แสดงถึงปั ญหาของการฟื้ นฟูแ ละเยีย วยาความเสียหายจาก
จากกรณีศ ก
มลพิษในสิง่ แวดล ้อม ทีย
่ ังไม่มค
ี วามชัดเจนของหน่วยงานทีจ
่ ะเข ้ามาดาเนินการดังกล่าว ถึงแม ้จะมีแนวทางในการ
กาหนดหน ้าทีอ
่ ยู่แล ้ว เช่น กรมควบคุมมลพิษ หน่วยงานด ้านสุขภาพอนามัย และกรมน้ าบาดาล รวมถึงหน่วยงาน
เฉพาะกรณี เช่น กรมอุตสาหกรรมพืน
้ ฐานและการเหมืองแร่ หรือกลุม
่ โรงงาน เช่น นิคมอุตสาหกรรม และการไฟฟ้ า
ึ ษาที่ยกมาเป็ นเครือ
ฝ่ ายผลิต เป็ นต ้น แต่ยังคงมีปัญหาในการดาเนินการ เมื่อเกิดความเสียหายขึน
้ จากกรณีศก
่ ง
สะท ้อนปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ สรุปเบือ
้ งต ้นว่า
1. ปั ญหาผลกระทบจากการปนเปื้ อนของมลพิษต่อ สิง่ แวดล ้อมและสุขภาพจากกิจกรรมต่าง ๆ นั น
้ มีการ
ปรากฏขึน
้ เมื่อ ผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัย ของบุคคลอย่า งร ้ายแรง และเป็ นวงกว ้าง คือมีจานวนผู ้เจ็ บ ป่ วยจาก
มลพิษเป็ นจานวนมาก ถึงจะทาให ้เกิดความสนใจของสังคม ทาให ้หน่วยงานของรัฐต ้องดาเนินการเพือ
่ แก ้ไขปั ญหา
ดังกล่าว

147

อ ้างแล ้ว, ชุมชน ตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสานักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.
มูลนิธน
ิ ต
ิ ธิ รรมสิง่ แวดล ้อม, ชาวบ ้านหนองแหนยืน
่ ฟ้ อง 2 หน่วยงานรัฐละเลยล่าช ้าฟื้ นฟูขจัดมลพิษ, สืบค ้นวันที่ 10
พฤศจิกายน 2560,จาก http://enlawfoundation.org/newweb/?p=2530.
149 คาพิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเรา คดีหมายเลขดาที่ สว.(พ)1/2557 คดีหมายเลขแดงที่ สว.(พ) 1/2559.
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2. การดาเนินการเพือ
่ ฟื้ นฟู สภาพแวดล ้อมจากมลพิษดังกล่าว ไม่เป็ นระบบ และไม่ได ้มาตรฐาน รวมถึงไม่มี
หน่ ว ยงานที่เ ข ้ามาตรวจสอบ (monitor) การจั ด การฟื้ นฟูดั ง กล่า ว ท าให ้การด าเนิน การฟื้ นฟูไ ม่มีป ระสิท ธิผ ลที่
ชัดเจน และกาจัดมลพิษได ้อย่างแท ้จริง นอกจากนี้ยังไม่มก
ี ารตรวจสอบและเฝ้ าระวังในระยะยาวด ้วย
3. ในความเสียหายของผู ้ได ้รับผลกระทบจากมลพิษ มีทงั ้ ในด ้านสุขภาพอนามัย ภาระค่าใช ้จ่ายเพือ
่ บรรเทา
ปั ญหามลพิษทีเ่ กิดขึน
้ กับผู ้เสียหาย เช่น ค่าใช ้จ่ายเพือ
่ การอุปโภคบริโภค จากการที่ใช ้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ
ไม่ได ้ เนื่องจากการปนเปื้ อน รวมถึง ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ไปจนถึงการอพยพย ้ายจากถิน
่ ทีอ
่ ยู่ มีปัญหา
การตรวจสอบ ทัง้ ในเชิงป้ องกันไม่ให ้เกิดความเสียหายที่ร ้ายแรง ไม่มีระบบตรวจสอบการผิดสังเกตของมลพิษ
ตั ้ง แต่ เ นิ่ น ๆ และในเชิง การเยี ย วยาความเสีย หายที่ เ กิด ขึ้น ภาระการจ่ า ยค่ า เสี ย หายที่ ผู ก
้ ่ อ มลพิษ ต อ
้ งเป็ น
ผู ้รับผิดชอบ ยังไม่มรี ะบบทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ ในการบังคับให ้ผู ้ก่อมลพิษ ต ้องรับผิดชอบ ยิง่ ไปกว่านั น
้ การรับผิดชอบ
ของหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยตรง ไม่มก
ี ารติดตามผลการปฏิบัตต
ิ ามคาสัง่ หรือกฎหมายทีใ่ ห ้ระงับการก่อมลพิษ ให ้
ฟื้ นฟูมลพิษ และการจ่ายค่าเสียหาย ซึง่ ท ้ายทีส
่ ด
ุ ตกกลับมาสูร่ ัฐและสังคม
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว สะท ้อนถึงกลไกในการจัดการทีย
่ ังไม่เป็ นระบบ และมีความไม่สอดคล ้องระหว่าง
เจ ้าหน า้ ที่ผู ้ปฏิบั ต ิง าน ทั ง้ ในส่ว นของขอบเขตการปฏิบั ต ิก ารรวมไปถึง ความล่ า ช ้าในการตอบสนองเมื่ อ เกิด
เหตุการณ์ที่มลพิษปนเปื้ อนในสิง่ แวดล ้อมและกระทบต่อประชาชน การศึกษาครัง้ นี้จงึ ต ้องการชีใ้ ห ้เห็นถึงปั ญหา
ดังกล่าว เพือ
่ เสนอระบบและกลไกในการจัดการให ้มีประสิทธิภาพทีเ่ ป็ นจริงมากขึน
้

1.2 กรอบแนวคิด
แนวคิดในการจัดการเพื่อฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อม และเยียวยาผู ้เสียหายจากมลพิษ โดยการศึกษาถึงหลัก การ
ของกฎหมายทีเ่ ป็ นพืน
้ ฐานของสิทธิทางสิง่ แวดล ้อม หลักการเกีย
่ วกับความรับผิดทางสิง่ แวดล ้อม และกลไกในการ
จัดการสิง่ แวดล ้อม การฟื้ นฟูสภาพสิง่ แวดล ้อมจากมลพิษ รวมถึงแนวคิดและข ้อสังเกตเกีย
่ วกับการชดใช ้เยีย วยา
ผู ้เสียหายจากคดีสงิ่ แวดล ้อม โดยมีตัวอย่างจากประสบการณ์ของต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และญีป
่ ุ่ น
ในการกาหนดกลไกทางกฎหมายเพื่อให ้หน่ วยงานต่า งๆ สามารถเข ้ามาฟื้ นฟูสภาพสิง่ แวดล ้อมที่มีการปนเปื้ อน
่ ภาพเดิม โดยการกาหนดเป็ นหน่วยงานกลาง สาหรับดาเนินการ และมีอานาจ
มลพิษ ให ้บรรเทาลง หรือกลับคืนสูส
สั่งการได ้ พร ้อมกับมีอานาจในการจัดสรร งบประมาณในการดาเนินการได ้ รวมถึงผู ้เชียวชาญในด ้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นสารปนเปื้ อน ตลอดจนสุขภาพอนามัยในชุมชน
นอกจากนี้ กระบวนการในการด าเนิน การอย่ า งมีส่ว นร่ ว มในการตั ด สิน ใจ และการรั บ รู ้ และเข ้าถึง ข ้อมู ล
ข่าวสารได ้ของชุมชนผู ้ได ้รับผลกระทบ ทาให ้การจัดการอยู่บนพืน
้ ฐานของธรรมาภิบาล รวมถึงความเป็ นกลาง และ
กระบวนการตรวจสอบด ้วย
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กรอบคิดของงานวิจ ัย

การปนเปื้ อน
ของมลพิษ

กฎหมายและ

ความเสียหายต่อ
สภาพแวดล้อม

การฟื้ นฟูสภาพ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

ความเสียหายต่อ
ประชาชน

การชดใช้เยียวยา
ผู้เสียหาย

กฎหมายและ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

1.3 ว ัตถุประสงค์ของการวิจ ัย
1 เพือ
่ สืบค ้นถึงปั ญหาของระบบการฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อม จากการปนเปื้ อนของมลพิษ ทีเ่ กิดขึน
้ ในประเทศ
ไทย
2 เพื่อ สืบ ค ้นถึง ปั ญ หาของระบบการชดใช ้เยีย วยา ความเสีย หายแก่ผู ้ได ้รั บ ผลกระทบจากมลพิษ ของ
ประเทศไทย
3 เพือ
่ ศึกษาถึง หลักการและแนวคิดทีเ่ ป็ นพืน
้ ฐานของสิทธิทางสิง่ แวดล ้อม ขอบเขตของอานาจ หน ้าทีท
่ าง
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐและผู ้ก่อมลพิษ ว่ามีขอบเขต และข ้อจากัดอย่างไร ในการเข ้ามาฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม
และเยียวยาความเสีย หายแก่ผู ้เสียหายนั ้น อย่างไร รวมถึงการศึกษาตั ว อย่างจากประสบการณ์ข องต่า งประเทศ
(โดยการสารวจเบื้องต ้น ได ้แก่ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น) ที่เคยประสบปั ญหาและมีแนวทางในการแก ้ไขปั ญ หา
ดังกล่าว
4. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการปรับปรุง แก ้ไข และข ้อเสนอต่อการปรับระบบการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม และการ
ชดใช ้ เยียวยาผู ้ได ้รับผลกระทบจากมลพิษ

1.4 โครงสร้างของการวิจ ัย
จากสภาพปั ญหาที่ผู ้วิจัยได ้รวบรวมจากตัวอย่าง ทัง้ สามกลุ่มข ้างต ้น ทางทีมงานได ้ทาการศึกษาและเก็บ
ข ้อมูล โดยมุ่งเน ้นทีห
่ น่วยงานผู ้มีหน ้าทีต
่ ามกฎหมาย เพือ
่ ทาความเข ้าใจเกีย
่ วกับปั ญหาและข ้อจากัดของกลไกที่
นามาบังคับใช ้เพือ
่ ฟื้ นฟูและเยียวยาความเสียหาย โดยจัดลาดับการนาเสนอผลจากการศึกษาในรายงานนี้ ออกเป็ น
แต่ละบท กล่าวคือ ในมิตแ
ิ รก การศึกษาทีบ
่ ทบัญญัตข
ิ องกฎหมาย และหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง การรวบรวมกฎหมาย
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง สภาพปั ญหาในทางปฏิบัตข
ิ องหน่วยงาน การบังคับใช ้กฎหมายของหน่วยงานตามกรณีตัวอย่างทีเ่ ลือก
การศึกษาเชิงลึก ได ้แก่ กรณีโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ กรณีนค
ิ มอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกรณีการลักลอบทิง้ ของเสียที่
หนองแหน
ในมิตท
ิ ส
ี่ อง คือการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ การบังคับใช ้กฎหมายในกระบวนการยุตธ
ิ รรม โดยองค์กรตุลาการ
ทัง้ ศาลยุตธ
ิ รรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ภายใต ้แนวคิดที่มองการตัดสินคดี ว่าคือแนวทางของการใช ้
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กฎหมายทีเ่ ป็ นรูปธรรม ทีเ่ กิดขึน
้ จริงในสังคมและระบบกฎหมายไทย เพราะไม่เพียงแต่ตัวบทและแนวทางการใช ้
กฎหมายของหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบเท่านั น
้ แต่การวางหลักเกณฑ์ในคาวินจ
ิ ฉั ยของศาล เป็ นกรอบบรรทัดฐานที่มี
นั ยยะสาคัญในระบบกฎหมายที่ส่งผลถึงแนวการปฏิบัตข
ิ องนั กกฎหมายในสังคมนั น
้ ๆ ด ้วย จากความคิดดัง กล่าว
ผู ้วิจัยได ้กาหนดประเด็นในการวิเคราะห์ เป็ นลาดับ ได ้แก่ การพิจารณาถึงขอบเขตและความหมายของผู ้เสียหาย
หรือผู ้ทรงสิทธิในการเรียกร ้องให ้ฟื้ นฟูและเยียวยา แนวทางทีว่ างหลักเกีย
่ วกับกระบวนการในการจัดการมลพิษและ
สิง่ แวดล ้อม และภาระการพิสูจ น์ รวมไปถึง การบั งคั บ คดีตามค าพิพากษาของศาลต่า ง ๆ โดยแยกการพิจ ารณา
ออกเป็ นสองทาง คือ หนึง่ การฟื้ นฟู และ สอง การเยียวยา
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บทที่ 2 กลไกของกฎหมายไทย
จากการทบทวนกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกระบวนการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมและชดใช ้เยียวยาแก่ผู ้เสียหาย เพือ
่ ให ้
เป็ นไปตามขอบเขตของการวิจัย การทบทวนกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องจะศึกษาเฉพาะกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับขอบเขต
การวิจัยในสามปั ญหาหลัก คือ กรณีเหมืองแร่ กรณีการผลิตทางอุตสาหกรรม และกรณีของเสียอันตราย โดยจะทา
การทบทวนกฎหมายในภาพรวมก่อ นในเบื้อ งต ้นว่ า มีก ฎหมายฉบั บ ใดเกี่ ย วข ้องกั บ การจั ด การสิง่ แวดล ้อมตาม
ประเด็ น สามกรณี ข ้างต ้น และจะท าการอธิบ ายต่ อ ไปว่ า มีก ฎหมายฉบั บ ใด มาตราใดที่เ กี่ย วข ้องกั บ การฟื้ นฟู
สิง่ แวดล ้อมและการเยียวยาผู ้ได ้รับผลกระทบบ ้าง การทบทวนกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องจะดาเนินการโดยแบ่งกฎหมาย
เป็ นสามรูปแบบ คือ
1.กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยตรงกับกระบวนการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมและชดใช ้เยียวยาแก่ผู ้เสียหาย
2.กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยอ ้อมกับกระบวนการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมและชดใช ้เยียวยาแก่ผู ้เสียหาย
3.กฎหมายทีส
่ นับสนุนกระบวนการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมและชดใช ้เยียวยาแก่ผู ้เสียหาย

3. กฎหมายทีใ่ ห้การสน ับสนุน
ในกระบวนการฟื้ นฟูและเยียวยา
ความเสียหาย

2. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจโดยอ้อม
ในการฟื้ นฟูและเยียวยา
แก่หน่วยงานทีม
่ อ
ี านาจหน้าทีต
่ อ
่
กิจการทีเ่ ป็นเหตุของมลพิษนน
ั้

1. กฎหมายแม่บท
ทีเ่ กีย
่ วข้องโดยตรง
เกีย
่ วก ับสิง่ แวดล้อม

•พรบ.ป้องก ันและบรรเทา
สาธารณภ ัย
•พรบ.การนิคมอุตสาหกรรม
•พรบ.สาธารณสุข
• กฎหมายท้องถิน
่ ฯลฯ

•พรบ.แร่
•พรบ.โรงงาน
•พรบ.ว ัตถุอ ันตราย

•พรบ.ส่งเสริมและร ักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อม

ในเบื้อ งต ้นจะท าการทบทวนกฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ต ท
ิ ี่เ กี่ย วข ้องก่อ นที่จ ะท าการทบทวนในส่ว น
กฎหมายของฝ่ ายบริหาร เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ฯลฯ ต่อไป ซึง่ จากการทบทวนกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง
พบว่า มีกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง ดังนี้

2.1 กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้องโดยตรงก ับกระบวนการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล้อมและชดใชเ้ ยียวยาแก่
ผูเ้ สียหาย
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยตรงกับกระบวนการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมและชดใช ้เยียวยาแก่ผู ้เสียหาย จะเป็ นกฎหมาย
หลักทีก
่ าหนดถึงการกาหนดกระบวนการวางแผนการจัดการ การป้ องกันและแก ้ไขสภาวะวิกฤติทเี่ กิดขึน
้ และการ
ฟ้ องคดีเกีย
่ วกับกระบวนการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมและชดใช ้เยียวยาแก่ผู ้เสียหาย กฎหมายหลักทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยตรงของ
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ประเทศไทย ได ้แก่ พระราชบัญญัตส
ิ ่งเสริมและรั กษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึง่ มีรายละเอีย ด
ดังนี้

่ เสริมและร ักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535150
พระราชบ ัญญ ัติสง
พระราชบั ญ ญั ต ฉ
ิ บั บ นี้ เ ป็ นกฎหมายเกี่ย วกั บ การจั ด การสิง่ แวดล ้อมในภาพรวม ทั ง้ เพื่อ ให ้เกิด ความเป็ น
เอกภาพในการจัดการสิง่ แวดล ้อมของประเทศ โดยได ้กาหนดหลักการต่างๆ ในการจัดการสิง่ แวดล ้อม และวาง
โครงสร ้าง อานาจหน ้าที่แ ละความรั บ ผิด ไว ้ในบทบั ญ ญั ตม
ิ าตราต่างๆ เช่น คณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่ ง ชาติ
แผนการจั ด การคุ ณ ภาพสิง่ แวดล อ้ ม กองทุ น สิง่ แวดล อ้ ม พื้น ที่คุ ้มครองสิง่ แวดล อ้ ม เขตควบคุ ม มลพิษ การ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ความรับผิดทางแพ่งและความรับผิดทางอาญา
ในส่วนของการจัดการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมด ้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นของเสียอันตรายหรือมลพิษอืน
่ กฎหมายฉบับ
นี้ได ้บัญญัตไิ ว ้ในหลายมาตรา อาทิเช่น
มาตรา 55 ให ้อานาจรัฐมนตรีฯ โดยคาแนะนาและเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติมอ
ี านาจ
ออกประกาศกาหนดมาตรฐานการควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด สาหรับควบคุมการระบายน้ าทิง้ การปล่อยทิง้
่ งิ่ แวดล ้อม แม ้ว่าบทบัญญัตม
อากาศเสีย การปล่อยทิง้ ของเสีย หรือมลพิษอืน
่ ใดจากแหล่งกาเนิดออกสูส
ิ าตรา 55
จะไม่เกีย
่ วข ้องโดยตรงกั บ การจั ด การของเสีย อั นตราย แต่ก็มีส่ว นเกีย
่ วข ้องในการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
มลพิษ ซึง่ การกาหนดมาตรฐานจะนาไปสู่การบาบัดสิง่ ที่เป็ นของเสียอันตรายให ้อยู่ในมาตรฐานก่อนที่จะปล่อยสู่
สิง่ แวดล ้อม
มาตรา 78 เป็ นบทบัญญัตท
ิ ก
ี่ าหนดให ้การจัดการของเสียอันตรายให ้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด ้วยการนัน
้ เป็ น
การแยกระหว่างกฎหมายเฉพาะกับกฎหมายทั่วไปที่จะต ้องบังคับตามกฎหมายเฉพาะก่อน ในมาตรา 79 บัญญัต ิ
ต่อไปว่า ในกรณีทไี่ ม่มก
ี ฎหมายฉบับใดบัญญัตไิ ว ้โดยเฉพาะ ให ้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดชนิดและประเภทของเสียอันตรายทีเ่ กิดจากการผลิต การใช ้สารเคมี หรือ
วัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุข หรือกิจกรรมอย่างอืน
่ ให ้อยูใ่ นความ
ควบคุม ในการนี้ ให ้กาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการและวิธก
ี ารเพือ
่ ควบคุมการเก็บ รวบรวม การรั กษาความปลอดภัย
การขนส่งเคลือ
่ นย ้าย การนาเข ้ามาในราชอาณาจักร การจัดการ การบาบัดและการกาจัดของเสียอันตรายดังกล่าว
ด ว้ ยวิธี ก ารที่ เ หมาะสมและถู ก ต อ้ งตามหลั ก วิช าที่ เ กี่ย วข อ้ งด ว้ ย อย่ า งไรก็ ต ามเท่ า ที่ ผ่ า นมายั ง ไมมี ก ารตรา
กฎกระทรวงตามมาตรานี้ใช ้บังคับแต่อย่างใด
ในส่ว นของมาตราอื่น ที่เ กี่ย วข ้อง คือ เรื่อ งเกี่ย วกั บ การกาหนดให ้เจ ้าของหรือ ผู ้ครอบครองแหล่ง กาเนิด
มลพิษมีหน ้าทีท
่ จ
ี่ ะต ้องดาเนินการในการบาบัดสิง่ ทีเ่ ป็ นของเสียอันตรายหรือมลพิษ ทัง้ โดยวิธก
ี ารติดตัง้ ระบบบาบัด
หรือส่งไปบาบัดยังระบบบาบัดรวมโดยต ้องเป็ นผู ้เสียค่าใช ้จ่าย
นอกจากนั น
้ กฎหมายฉบับนี้ยังได ้กาหนดเรือ
่ งการฟ้ องร ้องเรียกค่าเสียหายในการขจัดมลพิษและความรับผิด
กรณีทรัพยากรธรรมชาติถก
ู ทาลาย สูญหายหรือเสียหาย ในมาตรา 96 วรรคท ้ายและมาตรา 97 ดังนี้

พระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 37 (4
เมษายน 2535).
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มาตรา 96 วรรคท า้ ย บั ญ ญั ต ิว่ า “ค่ า สิน ไหมทดแทนหรื อ ค่ า เสี ย หาย ซึ่ง เจ า้ ของหรื อ ผู ค
้ รอบครอง
แหล่งกาเนิดมลพิษมีหน ้าทีต
่ ้องรับผิดตามวรรคหนึง่ หมายความรวมถึงค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดทีท
่ างราชการต ้องรับภาระ
ค่าใช ้จ่ายในการขจัดมลพิษทีเ่ กิดขึน
้ ด ้วย”
มาตรา 96 วรรคท ้าย เป็ นกรณีที่หน่ว ยงานรั ฐเข ้าฟื้ นฟูหรือ ค านวณค่า ใช ้จ่ า ยในการฟื้ นฟูส งิ่ แวดล ้อมแล ้ว
ดาเนินการฟ้ องร ้องเรียกค่าใช ้จ่ายจากเอกชนผู ้ก่อให ้เกิดความเสียหาย ซึง่ เป็ นค่าสินไหมทดแทนอีกประเภทหนึ่งที่
แยกต่างหากจากการกาหนดค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ส่วนความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ทรัพยากรธรรมชาติ พระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ ได ้กาหนดให ้ผู ้ก่อความเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสาธารณสมบัตข
ิ องแผ่นดิน จะต ้องชดใช ้ค่าความเสียหายดังกล่าวให ้กับรัฐ ตามมาตรา 97
ซึง่ บัญญัตวิ า่
“ผู ้ใดกระทาหรือละเว ้นกระทาการด ้วยประการใด โดยมิชอบด ้วยกฎหมายอันเป็ นการทาลายหรือทาให ้สูญ
หายหรือเสียหายแก่ทรั พยากรธรรมชาติซงึ่ เป็ นของรั ฐ หรือเป็ นสาธารณะสมบั ตข
ิ องแผ่นดิน มีหน ้าที่ต ้องรั บ ผิด
ชดใช ้ค่าเสียหายให ้กับรัฐตามมูลค่าทัง้ หมดของทรัพยากรธรรมชาติทถ
ี่ ก
ู ทาลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนัน
้ ”
มาตรา 97 เป็ นมาตราทีห
่ น่วยงานรัฐใช ้ฟ้ องร ้องเอกชนทีก
่ ระทาความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ
หรือทีเ่ ป็ นสาธารณสมบัตข
ิ องแผ่ นดิน โดยหลักการทั่วไป คาว่า ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐนั น
้ มีความหมายกว ้าง
เพราะทรัพย์ใดทีไ่ ม่ใช่ของเอกชนแล ้ว ก็ต ้องเป็ นกรรมสิทธิข
์ องรัฐ ดังนั น
้ ทรัพยากรธรรมชาติทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ น
้ ส่วนคาว่า สาธารณสมบัตข
ดิน น้ า ป่ าไม ้ ถ ้าไม่ใช ้กรรมสิทธิข
์ องเอกชนย่อมอยู่ในความหมายนี้ทงั ้ สิน
ิ องแผ่นดินนั น
้
เป็ นไปตามความหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 ส่วนผู ้เสียหายที่จะเป็ นโจทก์ใ นการ
เรีย กค่า เสีย หายนั ้นได ้แก่ หน่ ว ยงานราชการที่มีหน า้ ที่ในการดูแ ลรัก ษาทรั พยากรธรรมชาติห รือ สาธารณสมบัต ิ
แผ่นดินนัน
้ เช่น กรมป่ าไม ้ กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื กรมประมง กรมชลประทาน เป็ นต ้น
ส่วนผู ้ก่อให ้เกิดความเสียหายหรือผู ้รับผิด มาตรา 97 ใช ้คาว่า “ผู ้ใด” จึงตีความหมายได ้กว ้างว่า หมายความ
ถึงทัง้ ส่วนของเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ซึง่ ถ ้าดาเนินการตามทีก
่ ล่าวมาก็ต ้องรับผิดตามมาตรานี้เช่นกัน
ในเรื่องของการเยียวยาความเสียหายที่เ กิด ขึน
้ กฎหมายฉบับนี้กาหนดเรื่องการเยีย วยาความเสียหายแก่
ผู ้เสียหาย ไว ้ในหมวดที่ 6 เรือ
่ งความรับผิดทางแพ่ง มาตรา 96 ซึง่ บัญญัตใิ ห ้เจ ้าของหรือผู ้ครอบครองแหล่งกาเนิด
มลพิษทีร่ ั่วไหลหรือแพร่กระจายจนเป็ นเหตุให ้ผู ้อืน
่ ได ้รับอันตรายแก่ชวี ต
ิ ..... มีหน ้าทีต
่ ้องรับผิดชดใช ้ค่าสิน ไหม
ทดแทนหรือค่าเสียหายเพือ
่ การนัน
้
ค าว่า “เจ ้าของหรือ ผู ้ครอบครองแหล่งมลพิษ ” กฎหมายฉบั บ นี้ เ ขีย นเอาไว ้กว ้างๆ ดั ง นั ้น จึง ตีค วามได ้ว่า
น่าจะหมายความรวมถึงทัง้ หน่วยงานรัฐและเอกชนทีเ่ ป็ นเจ ้าของหรือผู ้ครอบครอง เมือ
่ เกิดเหตุข ึ้นมีหน ้าที่จ ะต ้อง
ชดใช ้เยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้
กรณีทเี่ อกชนเป็ นผู ้ก่อความเสียหายเกิดขึน
้ การเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัต ิ
ส่ง เสริม และรั ก ษาคุณ ภาพสิง่ แวดล ้อมแห่ง ชาติ พ.ศ. 2535 ซึง่ กฎหมายฉบั บ นี้ ก าหนดเรื่อ งการเยีย วยาความ
เสียหายแก่ผู ้เสียหาย ไว ้ในหมวดที่ 6 เรื่องความรับผิดทางแพ่ง มาตรา 96 เรื่องความรับผิดจากการรั่ว ไหลหรือ
แพร่กระจายของมลพิษจากแหล่งกาเนิด ซึง่ บัญญัตใิ ห ้เจ ้าของหรือผู ้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษทีร่ ั่วไหลหรือ
แพร่ ก ระจายจนเป็ นเหตุ ใ ห ้ผู อ้ ื่น ได ร้ ั บ อั น ตรายแก่ ช ีว ิต ..... มี ห น า้ ที่ ต อ้ งรั บ ผิด ชดใช ้ค่ า สิน ไหมทดแทนหรือ
ค่าเสียหายเพือ
่ การนั น
้ โดยกาหนดความรับผิดในลักษณะของความรับผิดเด็ดขาด ไม่ว่าความรับผิดจะเกิดจากการ
กระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ ้าของหรือผู ้ครอบครองแหล่งมลพิษ
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ดั ง นั ้น การเยีย วยาผู ้เสีย หาย ตามกฎหมายก าหนดให ้เจ ้าของหรือ ผู ้ครอบครองแหล่ง มลพิษ เป็ นผู ช
้ ดใช ้
เยีย วยาค่ า สิน ไหมทดแทนแก่ ผู ้เสีย หาย ส่ว นการก าหนดค่ า สิน ไหมทดแทนหรื อ ค่ า ความเสีย หาย หลั ก การ
กาหนดค่าสินไหมทดแทนเป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรือ
่ งละเมิด มาตรา 438 ซึง่ บัญญัตวิ า่
“ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช ้โดยสถานใดเพียงใดนัน
้ ให ้ศาลวินจ
ิ ฉั ยตามควรแก่พฤติการณ์และความร ้ายแรง
แห่งละเมิด
ิ อั น ผู ้เสีย หายต ้องเสีย ไปเพราะละเมิด หรือ ใช ้ราคา
อนึ่ง ค่ า สิน ไหมทดแทนนั ้น ได ้แก่ก ารคืน ทรั พ ย์ส น
ิ นัน
ทรัพย์สน
้ รวมทัง้ ค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให ้ใช ้เพือ
่ ความเสียหายอย่างใดๆ อันได ้ก่อขึน
้ นัน
้ ด ้วย”
การกาหนดค่า สิน ไหมทดแทนหรือ ค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ จึงได ้แก่ ค่าชดใช ้
ิ ทีเ่ สียหาย ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดรายได ้ขาดประโยชน์ ค่าเสียหายจากการสูญเสียความสามารถ
ราคาทรัพย์สน
้ เชิงหรือบางส่วน ค่าปลงศพ ค่าขาดไร ้อุปการะกรณีผู ้ตายมีหน ้าทีต
ในการประกอบการงานโดยสิน
่ ้องอุปการะบุคคล
อืน
่ ตามกฎหมาย
ข ้อยกเว ้นความรับผิดตามพระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ มาตรา 96 กาหนด
ข ้อยกเว ้นความรั บ ผิด ซึง่ เจ ้าของหรือ ผู ้ครอบครองแหล่ง ก าเนิด มลพิษ สามารถปฏิเ สธความรั บ ผิด ไม่ต ้องชดใช ้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน หากพิสจ
ู น์ได ้ว่ามลพิษมีสาเหตุมาจาก
ั หรือการสงคราม
(1)เหตุสด
ุ วิสย
(2)การกระทาตามคาสัง่ ของรัฐบาลหรือเจ ้าพนั กงานของรัฐ
(3)การกระทาหรือละเว ้นกระทาของผู ้ที่ได ้รับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอืน
่ ซึง่ มีหน ้าที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ ้อมในการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนัน
้

2.2 กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้องโดยอ้อมก ับกระบวนการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล้อมและชดใชเ้ ยียวยาแก่
ผูเ้ สียหาย
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยอ ้อมเป็ นกฎหมายเฉพาะในเรือ
่ งใดเรือ
่ งหนึง่ และได ้กาหนดถึงกระบวนการฟื้ นฟูและ
ชดใช ้เยียวยาไว ้โดยเฉพาะ ซึง่ จากการทบทวน พบว่า มีกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง ดังนี้

2.2.1 พระราชบ ัญญ ัติแร่ พ.ศ. 2560151
กฎหมายฉบับนี้เป็ นกฎหมายทีม
่ วี ัตถุประสงค์ในการควบคุมการผลิต การจาหน่าย การกาหนดพืน
้ ทีส
่ ารวจแร่
การประทานบัตรอนุญาตให ้ขุดและทาการผลิตแร่จ ากแหล่ง ผลิต รวมทัง้ การกาหนดมาตรการต่างในการควบคุม
มลพิษจากการทาเหมือง ซึง่ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้กาหนดเรื่องการทาเหมืองและการขออนุญ าตทา
เหมืองไว ้ดังนี้
“มาตรา 4 ทาเหมือง หมายความว่า การกระทาแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็ นที่บกหรือที่น้ า เพื่อให ้ได ้มาซึง่ แร่ด ้วย
วิธก
ี ารอย่างหนึง่ อย่างใดตามทีร่ ัฐมนตรีประกาศกาหนด แต่ไม่รวมถึงการขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ ”
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พระราชบัญญัตแ
ิ ร่ พ.ศ. 2560, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 26 (2 มีนาคม 2560).
โดยให ้มีผลบังคับใช ้เมือ
่ วันที่ 29 สิงหาคมทีผ
่ ่านมา.

56

รายงานการวิจัย – กลไกทางกฎหมายในการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม และการชดใช ้เยียวยาให ้แก่ผู ้เสียหาย
Research Report - Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for Victims
updated 5 Febuary 2018

“มาตรา 52 ห ้ามมิให ้ผู ้ใดทาเหมืองในทีใ่ ด ไม่ว่าทีซ
่ งึ่ ทาเหมืองนั น
้ จะเป็ นสิทธิของบุคคลใดหรือไม่ เว ้นแต่
จะได ้รับประทานบัตรชัว่ คราวหรือประทานบัตร
ประทานบัตรให ้ใช ้ได ้เฉพาะตัวผู ้ถือประทานบัตร และให ้คุ ้มถึงลูกจ ้างของผู ้ถือประทานบัตรด ้วย
การขอและการออกประทานบั ต ร และคุณ สมบั ต ข
ิ องผู ้ยื่น ค าขอ ให ้เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ วิธีก าร และ
เงือ
่ นไขทีก
่ าหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคสามต ้องกาหนดหลั ก เกณฑ์ใ นการพิจ ารณาอนุ ญ าตให ้สอดคล ้องกั บ บทบั ญ ญั ต ใิ น
มาตรา 19 โดยต ้องกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความคุ ้มค่าในทางเศรษฐกิจ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี
ที่ใ ช ้ในการท าเหมือ ง ความเหมาะสมของมาตรการป้ องกั น ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิง่ แวดล ้อมและสุข ภาพของ
ประชาชน รวมทัง้ การพิจารณาแผนการฟื้ นฟู การพัฒนา การใช ้ประโยชน์ และการเฝ้ าระวังผลกระทบต่อคุณภาพ
สิง่ แวดล ้อมและสุขภาพของประชาชนให ้สอดคล ้องกับที่กาหนดไว ้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
ตามกฎหมายว่าด ้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ”
ในส่วนของการควบคุมจัดการการทาเหมือง กฎหมายฉบับนี้กาหนดเรือ
่ งการควบคุมเพือ
่ ไม่ให ้การทาเหมือง
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม เช่น
มาตรา 7 “รัฐมีหน ้าทีใ่ นการบริหารจัดการแร่เพือ
่ ให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่าง
ยั่งยืน โดยต ้องคานึงถึงดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ
ของประชาชนอย่างรอบด ้าน รวมทัง้ การจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐ ผู ้ประกอบการ และชุมชนท ้องถิน
่ ในพืน
้ ที่ทา
เหมืองและพืน
้ ทีใ่ กล ้เคียงทีไ่ ด ้รับผลกระทบอย่างเป็ นธรรม”
พระราชบัญญัตแ
ิ ร่ พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัตเิ กีย
่ วกับการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมจากการทาเหมืองแร่ทงั ้ ในส่วนของ
การบั ญ ญั ต เิ กี่ย วกั บ การฟื้ นฟูส งิ่ แวดล ้อมโดยตรง เช่น การฟื้ นฟูขุม เหมือ ง วางเงิน ประกั น เพื่อ เยีย วยาผู ้ได ้รั บ
ผลกระทบ เช่น
บทบัญญัตม
ิ าตรามาตรา 68 กาหนดหน ้าทีข
่ องผู ้รับประทนาบัตร ว่า
“...
(7) การทาเหมือง การแต่งแร่ หรือการประกอบโลหกรรม ภายในเขตเหมืองแร่ ห ้ามกระทาหรือละเว ้นกระทา
ิ หรือ
การใดอั น น่ า จะเป็ นเหตุใ ห ้แร่ ที่มีพ ษ
ิ หรือ สิง่ อื่น ใดที่มีพ ษ
ิ ก่อ ให ้เกิด อั น ตรายแก่บุ ค คล สัต ว์ พืช ทรั พ ย์ส น
สิง่ แวดล ้อม
(8) ฟื้ นฟู ส ภาพพื้ น ที่ ก ารท าเหมื อ งตามแผนการฟื้ นฟู การพั ฒ นา การใช ้ประโยชน์ และการเฝ้ าระวั ง
ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างทีม
่ ีการทาเหมืองและหลังจากปิ ดเหมือ งที่
ได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแร่
(9) วางหลักประกันการฟื้ นฟูสภาพพืน
้ ทีก
่ ารทาเหมืองและเยียวยาผู ้ได ้รับผลกระทบจากการทาเหมืองตามที่
คณะกรรมการแร่กาหนด และในกรณีการทาเหมืองประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ต ้องจัดทาประกันภัยความรับ ผิด
ิ ของบุคคลภายนอกตามวงเงินทีค
ต่อชีวต
ิ ร่างกาย ทรัพย์สน
่ ณะกรรมการแร่กาหนดด ้วย”
ในพระราชบัญญัตแ
ิ ร่ มีการกาหนดถึงมาตรการในการยืน
่ เรือ
่ งร ้องเรียนไว ้ใน มาตรา 69 ว่า
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“ภายใต ้บังคับมาตรา 129 และมาตรา 130 เมื่อมีผู ้ร ้องเรียนหรือปรากฏว่าการทาเหมืองของผู ้ถือประทาน
บัตรใดเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล ้อมหรือสุขภาพของประชาชนและไม่อาจหาข ้อยุตไิ ด ้ ให ้อธิบดีหรือเจ ้า
พนั กงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท ้องทีเ่ สนอให ้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด แล ้วแต่กรณี พิจารณา
เพือ
่ สอบหาข ้อเท็จจริงและวินจ
ิ ฉัยโดยรวดเร็วและเป็ นธรรมตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีร่ ัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในกรณี ที่ป รากฏผลจากการสอบหาข ้อเท็ จ จริง ตามวรรคหนึ่ง ว่ า ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิง่ แวดล ้อมและ
สุขภาพของประชาชนเกิดจากการทาเหมือง ให ้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดมีคาสัง่ เป็ นหนังสือแจ ้ง
ให ้ผู ้ถือประทานบัตรดาเนินการเยียวยาผลกระทบภายในระยะเวลาทีก
่ าหนด
การอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให ้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งของคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดตาม
วรรคสอง”
ระบบทีก
่ าหนดให ้มีการวางเงินประกัน และการกาหนดถึงค่าสินไหมทดแทน โดยอาศัระบบประกันภัย โดยมี
สภาพบังคับว่า หากไม่จัดการให ้เป็ นไปตามกฎหมายดังข ้างต ้น สามารถเพิกถอนประทานบัตรได ้ ดังบัญญัตไิ ว ้ใน
มาตรา 70 “ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัตต
ิ ามมาตรา 68 (8) หรือไม่เยียวยาผู ้ได ้รับผลกระทบจากการทา
เหมือ ง ให ้กรมอุ ต สาหกรรมพื้น ฐานและการเหมือ งแร่ น าเงิน จากหลั ก ประกั น หรือ ค่ า สิน ไหมทดแทนจากการ
ประกันภัยตามมาตรา 68 (9) มาเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการ และแจ ้งให ้ผู ้ถือประทานบัตรนาหลักประกันมาวาง
หรือจัดทาประกันภัยให ้ครบถ ้วนตามเดิมภายในสิบห ้าวันนับแต่วันทีไ่ ด ้รับแจ ้ง
ในกรณีทห
ี่ ลักประกันหรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยไม่เพียงพอ ผู ้ถือประทานบัตรต ้องรับผิดชอบ
ค่าใช ้จ่ายส่วนทีข
่ าด
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือประทานบัตรได ้ปฏิบัตต
ิ ามเงื่อนไขที่ผู ้ออกประทานบัตรกาหนด หรือได ้ฟื้ นฟูสภาพพืน
้ ที่ก าร
ทาเหมืองตามแผนฟื้ นฟูครบถ ้วน หรือเยียวยาผู ้ได ้รับผลกระทบจากการทาเหมืองแล ้ว ให ้คืนหลักประกันตามมาตรา
68 (9) ส่วนทีเ่ หลือนัน
้ แก่ผู ้ถือประทานบัตร
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือประทานบัตรไม่วางหลักประกันหรือจัดทาประกันภัยตามมาตรา 68 (9) หรือไม่นาหลักประกัน
มาวางหรือจัดทาประกันภัยให ้ครบถ ้วนตามเดิมภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึง่ โดยไม่ มเี หตุอันสมควร ให ้ผู ้ออก
ประทานบัตรมีคาสัง่ เพิกถอนประทานบัตร”
อย่างไรก็ด ี การตราพระราชบัญญัตแ
ิ ร่ ฉบับใหม่นี้ มีข ้อสังเกตหลายประการ ดังทีจ
่ ะได ้นามาวิเคราะห์ต่อไป
ในบทที่ 8

2.2.2 พระราชบ ัญญ ัติโรงงาน พ.ศ. 2535152
พระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้เป็ นกฎหมายทีเ่ กีย
่ วกับการควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม โดย
การกาหนดประเภทและขนาดโรงงานที่จะอยู่ความควบคุมของกฎหมายนี้ การกาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการ
ออกใบอนุญาต การควบคุมป้ องกันเหตุเดือดร ้อนราคาญ การควบคุมความเสียหายหรืออันตรายทีเ่ กิดขึน
้ จากการ
ประกอบกิจการโรงงานทัง้ ความเสียหายหรืออันตรายต่อทัง้ สิง่ แวดล ้อมหรือบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

152

พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอน 44 (9 เมษายน 2535).
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มาตรา 5 “โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือ ยานพาหนะที่ใ ช ้เครื่อ งจั ก รมีก าลั ง รวมตั ง้ แต่ห ้า
แรงม ้าหรือกาลังเทียบเท่าตัง้ แต่ห ้าแรงม ้าขึน
้ ไป หรือใช ้คนงานตัง้ แต่เจ็ดคนขึน
้ ไป โดยใช ้เครือ
่ งจักรหรือไม่ก็ตาม
สาหรับทา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลาเลียง เก็บรักษา หรือทาลายสิง่ ใด
ๆ ทัง้ นี้ตามประเภท หรือชนิดของโรงงานทีก
่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตราที่เกีย
่ วข ้องกับการจัด การสิง่ แวดล ้อมตามพระราชบั ญญัตน
ิ ี้ ได ้มีมาตราที่เกีย
่ วข ้องอยู่ห ลายมาตรา
อาทิ มาตรา 7 กาหนดให ้รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดให ้โรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเป็ น
โรงงานจ าพวกที่ 1 โรงงานจ าพวกที่ 2 หรือ โรงงานจ าพวกที่ 3 แล ้วแต่ก รณี โดยค านึง ถึง ความจ าเป็ นในการ
ควบคุมดูแล การป้ องกันเหตุเดือดร ้อนราคาญการป้ องกันความเสียหายและการป้ องกัน อันตราย ตามระดับความ
รุนแรงของผลกระทบทีจ
่ ะมีต่อประชาชนหรือสิง่ แวดล ้อม
หรือมาตรา 8 มีบทบัญญัตเิ กีย
่ วข ้องกับการจัดการมลพิษทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมใน (5) คือให ้รัฐมนตรี
มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานและวิธก
ี ารควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิง่ ใด ๆทีม
่ ผ
ี ลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล ้อมซึง่ เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
รวมถึงหมวดที่ 2 เรือ
่ งการกากับดูแลโรงงาน มีหลายมาตราทีไ่ ด ้กาหนดถึงการจัดการโรงงานเพือ
่ คุ ้มครอง
สิง่ แวดล ้อม เช่น มาตรา 32 กาหนดให ้รัฐมนตรีโดยอนุมัตข
ิ องคณะรัฐมนตรีมีอานาจดาเนินการเพื่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ การอนุ รั ก ษ์ ส งิ่ แวดล ้อม ความมั่ น คงความปลอดภั ย ของประเทศหรือ ของสาธารณะ สามารถก าหนด
จานวนและขนาดของโรงงาน กาหนดชนิด คุณภาพของวัตถุดบ
ิ กาหนดชนิดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ และ
การให ้อานาจกับพนั กงานเจ ้าหน ้าทีเ่ รือ
่ งต่างๆ เช่น การเข ้าไปในอาคารเพือ
่ ตรวจสภาพโรงงาน อานาจในการสั่งให ้
ผู ้ประกอบกิจการโรงงาน ระงับ แก ้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัตใิ ห ้ถูกต ้องการประกอบกิจการโรงงานที่อาจเกิด ความ
ิ
เดือดร ้อนแก่บค
ุ คลหรือทรัพย์สน
นอกจากนี้ พระราชบัญญัตโิ รงงานมีบทบัญญัตท
ิ เี่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการของเสียอันตรายโดยเฉพาะของเสีย
อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมาตรา 8 ของพระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ ให ้อานาจกับรัฐมนตรีฯ มีอานาจออก
กฎกระทรวงเพือ
่ ให ้โรงงานต ้องปฏิบัตต
ิ าม โดยบัญญัตไิ ว ้ใน (5) เรือ
่ งกาหนดมาตรฐานและวิธก
ี ารควบคุมการปล่อย
ของเสีย มลพิษ หรือสิง่ ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมซึง่ เกิดขึน
้ จาการประกอบกิจการโรงงาน ต่อมาได ้มีการ
กฎกระทรวงเพือ
่ รองรับการจัดการของเสียอันตรายและมลพิษอีกหลายฉบับ ได ้แก่
1.กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) หมวด 4 เรือ
่ งการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิง่ ใดๆ ทีม
่ ี
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม ข ้อ 13 ดังนี้
(1) ต ้องรักษาโรงงานให ้สะอาด ปราศจากขยะและสิง่ ปฏิกล
ู อยู่เสมอ และจัดให ้มีทรี่ องรับหรือที่กาจั ดขยะ
และสิง่ ปฏิกล
ู ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
(2) ต ้องแยกสิง่ ปฏิกล
ู และวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว ซึง่ มีวัตถุมพ
ี ษ
ิ ปนอยู่ด ้วย หรือสาลี ผ ้า หรือเศษด ้ายทีเ่ ปื้ อนวัตถุ
ไวไฟ ไว ้ในที่รองรับต่างหากที่เหมาะสมและมีฝาปิ ดมิดชิด และต ้องจัดให ้มีการกาจัดสิง่ ดังกล่าวโดยเฉพาะด ้วย
วิธก
ี ารทีป
่ ลอดภัยและไม่กอ
่ ให ้เกิดความเดือดร ้อนราคาญ
(3) ผู ้ประกอบกิจการโรงงานทีม
่ ส
ี งิ่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะและคุณสมบัตต
ิ ามทีร่ ัฐมนตรี
ฯ ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา ต ้องดาเนินการเกีย
่ วกับการกาจัดสิง่ ปฏิกูลและวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว ดังต่อไปนี้
(ก) ห ้ามมิให ้นาสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วออกนอกบริเวณโรงงาน เว ้นแต่จะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือผู ้ซึง่ อธิบดีมอบหมาย ให ้นาออกไปเพื่อทาลายฤทธิ์ กาจัด ทิง้ หรือฝั งด ้วยวิธีการและสถานที่
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ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีร่ ัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ข) ต ้องแจ ้งรายละเอียดเกีย
่ วกับ
ชนิด ปริมาณ ลักษณะคุณสมบัตแ
ิ ละสถานทีเ่ ก็บสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วนัน
้ ๆ พร ้อมทัง้ วิธก
ี ารเก็บทาลายฤทธิ์
ก าจั ด ทิง้ ฝั ง เคลื่อ นย ้ายและการขนส่ง ตามหลั ก เกณฑ์แ ละวิธีก ารที่รั ฐ มนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
2.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2540
กาหนดหน ้าทีผ
่ ู ้ประกอบกิจการโรงงานทีม
่ ีสงิ่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุที่ไม่ใช ้แล ้วซึง่ มีลักษณะ และคุณสมบัต ต
ิ ามที่
กาหนดในภาคผนวกที่ 1 ท ้ายประกาศฉบับนี้ต ้องปฏิบัตด
ิ ังนี้
(1)ห ้ามน าสิง่ ปฏิกูล หรือ วั ส ดุที่ไ ม่ใ ช ้แล ้วออกนอกบริเ วณโรงงาน เว ้นแต่จ ะได ้รั บ อนุ ญ าตจากอธิบ ดีก รม
โรงงานอุตสาหกรรมหรือผู ้ซึง่ อธิบดีมอบหมาย ให ้นาออกไปเพือ
่ การทาลายฤทธิ์ กาจัด ทิง้ หรือฝั งด ้วยวิธก
ี ารและ
สถานทีต
่ ามหลักเกณฑ์ทก
ี่ าหนดในภาคผนวกที่ 2 ท ้ายพระราชบัญญัตน
ิ ี้
(2)ต ้องแจ ้งรายละเอียดเกีย
่ วกับชนิด ปริมาณ ลักษณะคุณสมบัตแ
ิ ละสถานทีเ่ ก็บ ทาลายฤทธิ์ กาจัด ทิง้ ฝั ง
เคลือ
่ นย ้ายหรือขนส่ง ตามแบบ รง. 6 ท ้ายประกาศนี้ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 90 วัน นั บแต่ประกาศนี้มี
ผลใช ้บังคับ หรือนับแต่วันทีเ่ ริม
่ ประกอบกิจการโรงงาน โดยต ้องแจ ้งทุกปี ภายในวันที่ 30 ธันวาคม
3.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541)
กาหนดห ้ามมิให ้ผู ้ประกอบกิจการโรงงานที่ตัง้ อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี
สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี นครราชสีมา ลาพูน สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา นาสิง่
ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วตามที่กาหนดในภาคผนวกที่ 1 ท ้ายประกาศนี้ ออกนอกบริเวณโรงงาน เว ้นแต่จะได ้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู ้ซึง่ อธิบดีมอบหมายให ้นาออกไปเพือ
่ ทาลายฤทธิ์ กาจัด ทิง้ หรือ
ฝั งด ้วยวิธก
ี ารและสถานที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีก
่ าหนด
ประกาศกระทรวงฉบั บ นี้ ต่ า งจากประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ 6 พ.ศ. 2540 เนื่ อ งจากไม่ ไ ด ้
เกีย
่ วข ้องกับเรื่องของเสียอันตราย แต่เป็ นเรื่องสิง่ ปฏิกูลหรือของเสียไม่ใช ้แล ้ว แต่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้มุ่ง
คุ ้มครองการควบคุมของเสียทีเ่ กิดจากระบวนการผลิตให ้เข ้มงวดกว่าขยะมูลฝอยทั่วไป
4.กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2541)
กาหนดให ้โรงงานทุกขนาดทีป
่ ระกอบกิจการเกีย
่ วกับการคัดแยกหรือฝั งกลบสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วที่
มีลักษณะและคุณสมบัตต
ิ ามที่กาหนดไว ้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 และโรงงานทุกขนาดที่ประกอบกิจการเกีย
่ วกับ
การนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีไ่ ม่ใช่แล ้ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็ นวัตถุดบ
ิ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน
กรรมวิธก
ี ารผลิตทางอุตสาหกรรม เป็ นโรงงานประเภท 105 และ 106 และจัดเป็ นโรงงานจาพวกที่ 3 ซึง่ ต ้องได ้รับ
ใบอนุญาตจัดตัง้ โรงงานก่อน จึงจะดาเนินการได ้
5.ประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม ออกโดยอาศั ย อ านาจตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 2 และที่ 3 คือ ประกาศ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาท าเลที่ตั ง้ สภาพแวดล ้อมของโรงงานหลอมตะกั่ ว จาก
แบตเตอรีเ่ ก่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ
่ ง หน ้าทีข
่ องผู ้ประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกั่ว จากแบตเตอรีเ่ ก่า
เกีย
่ วกับการดาเนินการกาจัดขยะ สิง่ ปฏิกล
ู และวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ
่ ง การรายงาน
ข ้อมูลต่างๆ ของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรีเ่ ก่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ
่ ง มาตรการคุ ้มครองความ
ปลอดภัยในการกระกอบกิจการโรงหลอมตะกั่วจากแบตเตอรีเ่ ก่า วันที่ 20 มิถน
ุ ายน 2544
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พระราชบั ญ ญั ต โิ รงงาน พ.ศ. 2535 มีบ ทบั ญ ญั ต เิ กี่ย วกั บ การฟื้ นฟูส ภาพแวดล ้อม ในมาตรา 42 ซึง่ สืบ
เนื่องมาจากมาตรา 37 ซึง่ เป็ นเรือ
่ งผู ้ประกอบกิจการโรงงานไม่ปฏิบัตต
ิ ามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ หรือการประกอบกิจการ
ิ ทีอ
โรงงานมีสภาพอาจก่อให ้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร ้อนแก่บค
ุ คลหรือทรัพย์สน
่ ยูใ่ นโรงงานหรือ
ทีอ
่ ยู่ใกล ้เคียงกับโรงงาน พนั กงานเจ ้าหน ้าทีม
่ อ
ี านาจสั่งให ้ผู ้นั น
้ ระงับการกระทาหรือแก ้ไข หรือปรับปรุงให ้ถูกต ้อง
หรือเหมาะสมในระยะเวลาทีก
่ าหนด
มาตรา 42 บั ญ ญั ต ถ
ิ งึ มาตรการบั ง คั บ ทางปกครองกรณี ที่ผู ้รั บ ค าสั่ง ทางปกครองไม่ป ฏิบั ต ต
ิ ามค าสั่ง ทาง
ปกครอง โดยกาหนดว่า ถ ้าผู ้ประกอบกิจการโรงงานไม่ปฏิบัตต
ิ ามคาสั่งของพนั กงานเจ ้าหน ้าทีต
่ ามมาตรา 37 ถ ้ามี
เหตุที่ท างราชการสมควรเข ้าไปด าเนิน การแทน ให ้ปลั ด กระทรวงหรือ ผู ้ซึง่ ปลั ด กระทรวงมอบหมายสั่ง การให ้
เจ ้าหน า้ ที่ห รือ มอบหมายให ้บุค คลใดๆ เข ้าจั ด การแก ้ไขเพื่อ ให ้เป็ นไปตามค าสั่ง นั ้น ได ้ ในกรณี เ ช่น นี้ ผู ้ประกอบ
กิจการโรงงานต ้องเป็ นผู ้เสียค่าใช ้จ่ายในการเข ้าจัดการนั น
้ ตามจานวนทีจ
่ ่ายจริงรวมเบีย
้ ปรับในอัตราร ้อยละสามสิบ
ต่อปี ของเงินจานวนดังกล่าว
มาตรา 42 วรรค 2 บัญญัตต
ิ ่อไปว่า ถ ้าทางราชการได ้เข ้าไปจัดการแก ้ไขปั ญหามลพิษหรือผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล ้อมทีเ่ กิดจากโรงงาน ให ้ขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสิง่ แวดล ้อมตามกฎหมายว่าด ้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติเพื่อใช ้จ่ายในการดาเนินการได ้และเมือ
่ ได ้รับเงินตามวรรคหนึ่งจากผู ้ประกอบ
กิจการโรงงานแล ้วให ้ชดใช ้เงินช่วยเหลือทีไ่ ด ้รับมาคืนแก่กองทุนสิง่ แวดล ้อม ดังกล่าวต่อไป

2.2.3 พระราชบ ัญญ ัติว ัตถุอ ันตราย พ.ศ. 2535153
พระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้เป็ นกฎหมายทีเ่ กีย
่ วกับการควบคุมวัตถุอันตราย แม ้จะไม่ได ้มีเจตนารมณ์เกีย
่ วกั บ กับ
การจั ด การของเสีย อั น ตราย แต่ก็ มีส่ว นสัม พั น ธ์กั น ในบางส่ว น โดยเฉพาะวั ต ถุที่เ ป็ นสารเคมีทั ง้ หลาย ซึง่ วั ต ถุ
อันตรายทีก
่ ฎหมายนี้นย
ิ ามนัน
้ ครอบคลุมไปหลายส่วน ดังนี้
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุระเบิดได ้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมพ
ี ษ
ิ
วัตถุทท
ี่ าให ้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุทก
ี่ อ
่ ให ้เกิดการเปลีย
่ นแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุทก
ี่ อ
่ ให ้เกิด
การระคายเคือง และวัตถุอย่างอืน
่ ไม่ว่าจะเป็ นเคมีภัณฑ์หรือสิง่ อืน
่ ใดที่อาจทาให ้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช
ทรัพย์ หรือสิง่ แวดล ้อม
และมาตรา 7 ได ้ให ้อานาจรั ฐ มนตรีก ระทรวงอุ ต สาหกรรมออกประกาศในเรื่อ งใดๆ ที่เ กี่ย วข ้องกั บ วั ต ถุ
อันตรายตามกฎหมายนี้
มาตรา 20 (1) ให ้อานาจรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมมีอานาจออกประกาศกาหนดเกีย
่ วกับวัตถุอัน ตราย
ทัง้ การขาย การขนส่ง การเก็บรักษา การกาจัด การทาลาย รวมถึงมาตรา 23 วรรคหนึ่งเรือ
่ งการควบคุมการผลิต
นาเข ้า ส่งออกหรือมีไว ้ในครอบครองซึง่ วัตถุอันตราย

2.3 กฎหมายทีส
่ น ับสนุนกระบวนการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล้อมและชดใชเ้ ยียวยาแก่ผเู ้ สียหาย
กฎหมายที่ ส นั บ สนุ น กระบวนการฟื้ นฟู ส งิ่ แวดล อ้ มและชดใช ้เยี ย วยาแก่ ผู เ้ สีย หายเป็ นกฎหมายที่ เ ป็ น
มาตรการเสริมหรือกาหนดกระบวนการขัน
้ ตอนในการดาเนินการไว ้อย่างกว ้างๆ เช่น
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พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย พ.ศ. 2535, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอน 39 (6 เมษายน 2535).

61

รายงานการวิจัย – กลไกทางกฎหมายในการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม และการชดใช ้เยียวยาให ้แก่ผู ้เสียหาย
Research Report - Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for Victims
updated 5 Febuary 2018

2.3.1 พระราชบ ัญญ ัติป้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัย พ.ศ. 2550154
พระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ได ้กาหนดนิยามของคาว่า “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย โรค
ระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัต ว์ โรคระบาดสัต ว์น้ า การระบาดของศัต รูพืช ตลอดจนภัยอืน
่ ๆ อันมีผลกระทบต่อ
สาธารณชน ไม่ว่าเกิด จากธรรมชาติหรือมี ผู ้ท าให ้เกิด ขึน
้ อุบัตเิ หตุหรือเหตุอ ื่นใด ซึง่ ก่อให ้เกิด อั น ตรายแก่ช ีว ต
ิ
ิ ของประชาชน หรือของรัฐ และให ้หมายความรวมถึงภัยอากาศ
ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สน
และการก่อวินาศกรรมด ้วย
ตามกฎหมายนี้เป็ นกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับภัยทุกประเภททีส
่ ง่ ผลกระทบกับประชาชนในลักษณะเป็ นวงกว ้าง
ในกรณีนี้ถ ้าเกิดความเสียหายเนื่องจากมลพิษ และส่งผลกระทบกับประชาชนจึงตีความในขอบเขตของกฎหมาย
ฉบับนี้ โดยตามแผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ได ้กาหนดสาธารณภัยรวมถึงภัยเกีย
่ วกับภัย
เกีย
่ วกับไฟป่ า หมอกควัน รวมทัง้ ภัยจากสารเคมีหรือวัตถุอันตราย สาธารณภัยทางน้ าและทะเล เช่น มลพิษทางน้ า
เป็ นต ้น
กฎหมายฉบับนี้กาหนดให ้อานาจอย่างกว ้างเกือบทุกกระทรวง ทบวง กรม เข ้ามามีส่วนในการดูและรับผิด
โดยมีกระทรวงมหาดไทย กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานอืน
่ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็ น
หน่วยงานหลัก และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอืน
่ ในการแก ้ไขปั ญหาทีเ่ ป็ นสาธารณภัยของประเทศ
ในส่วนของการฟื้ นฟูปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึน
้ ถือเป็ นกระบวนการสาคัญขัน
้ ตอนหนึง่ ซึง่ กาหนดไว ้ทัง้ ใน
พระราชบั ญ ญั ต ป
ิ ้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2550 และแผนการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ.
2558 ดังนี้
มาตรา 12 บัญญัตเิ รือ
่ งการทาแผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ต ้องมีสาระสาคัญตาม (5)
้ สุด
แนวทางในการซ่อมแซมบูรณะ ฟื้ นฟู และให ้ความช่วยเหลือประชาชนหลังทีส
่ าธารณภัยสิน
แผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดทาขึน
้ ตามพระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ ได ้แก่ แผนการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ได ้กาหนดถึงกระบวนการในการฟื้ นฟูหลังจากการประสบสาธารณภัยไว ้ในหลาย
ส่ว นของแผน โดยวางเป้ าหมายการจั ด การความเสี่ย งจากสาธารณภั ย โดยบู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว นทั ง้ ในและ
ต่ า งประเทศท าให ้พื้ น ที่ ป ระสบภั ย ได ้รั บ การฟื้ นฟูอ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และเป็ นธรรม โดยมีวั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ พั ฒ นาขีด
ความสามารถในการฟื้ นฟูให ้ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
และการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการฟื้ นฟูอย่างยั่งยืน ซึง่ มีเป้ าประสงค์สองด ้าน คือ
1.เพือ
่ ฟื้ นฟูให ้ผู ้ประสบภัยได ้รับการสงเคราะห์ชว่ ยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ต่อเนื่อง เป็ นธรรมและสามารถ
กลับไปดารงชีวต
ิ ตามปกติ
่ ภาวะปกติ หรือให ้ดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม
2.เพือ
่ ให ้พืน
้ ทีป
่ ระสบภัยได ้รับการฟื้ นฟูให ้กลับคืนสูส
รวมถึงการกาหนดบทบาทหน า้ ทีข
่ องกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการปฏิบัตงิ านร่วมกับหน่วยงาน
อื่น ที่เ กี่ย วข ้องในประเด็ น ที่เ กี่ย วข ้องกั บ การฟื้ นฟูส งิ่ แวดล ้อม โดยก าหนดบทบาทหน า้ ที่ข องหน่ ว ยงานหลั ก ที่
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เกี่ย วข ้องมีบ ทบาทในการจั ด การความเสี่ย งจากภั ย สาธารณะร่ ว มกั น เช่น กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล ้อมมีหน ้าทีป
่ รับปรุง ฟื้ นฟู แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล ้อม และเขตอุทยานทีไ่ ด ้รับผลกระทบจาก
สาธารณภั ย ให ้กลั บ สู่ส ภาพเดิม และไม่ เ สี่ย งต่ อ การเกิด ภั ย รวมทั ง้ ติด ตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลกระทบ
สิง่ แวดล ้อมจากการเกิดสาธารณภัยรวมทัง้ วางแผนดาเนินการฟื้ นฟูและรักษาสิง่ แวดล ้อมให ้มีความสมดุลเหมาะสม
ต่อการดารงชีวต
ิ ของประชาชนและสิง่ มีชวี ต
ิ หรือกระทรวงมหาดไทยต ้องอ านวยการและประสานการปฏิบั ต ิก าร
จัดการสาธารณภัยและให ้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัย ฟื้ นฟูและบูรณะสภาพพืน
้ ทีป
่ ระสบภัยกรณีทเี่ กิดสาธารณภัย
ขนาดใหญ่ทม
ี่ ผ
ี ลกระทบรุนแรงกว ้างขวาง
ในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเยียวยาผู ้เสียหายจากสาธารณภัย กฎหมายฉบับนี้กาหนดไว ้ดังนี้
มาตรา11 กาหนดให ้กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน ้าทีต
่ าม (3) ปฏิบัตก
ิ าร ประสานการปฏิบัตก
ิ าร
และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และให ้การสงเคราะห์เบือ
้ งต ้นแก่ผู ้ประสบภัย ผู ้ได ้รับภยันตราย หรือผู ้ได ้รับความเสียหายจากสาธารณ
ภัย
มาตรา 12 ของกฎหมายนี้ได ้กาหนดการจัดทาแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึง่ มีสาระสาคัญ
เกีย
่ วกับการเยียวยาผู ้ได ้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในมาตรา 12 ว่า แผนฯ อย่างน ้อยต ้องมี (5) แนวทางในการ
้ สุด
ซ่อมแซม บูรณะ ฟื้ นฟู และให ้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลังสาธารณะภัยสิน
และมาตรา 15 บัญญัตใิ ห ้ผู ้ว่าราชการจังหวัด มีอานาจหน ้าทีต
่ าม (4) ดาเนินการให ้หน่วยงานรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท ้องถิน
่ ให ้การสงเคราะห์เบือ
้ งต ้นแก่ผู ้ประสบภัย หรือผู ้ได ้รับอันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัยรวม
ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร ้อยในการปฏิบัตก
ิ ารใดๆ ในการป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา 30 บัญญัตวิ ่าให ้ผู ้อานวยการในเขตพื้นที่รับผิดชอบสารวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่เ กิด ขึน
้
่ ผู ้ประสบภัยและทรัพย์สน
ิ ทีเ่ สียหายไว ้เป็ นหลักฐาน พร ้อมทัง้ ออกหนั งสือรับรองให ้ผู ้ประสบภัย
และทาบัญชีรายชือ
ไว ้เป็ นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้ นฟู
ิ ธิได ้รับจาก
หนังสือรับรองตามวรรคหนึง่ ต ้องมีรายละเอียดเกีย
่ วกับการสงเคราะห์และฟื้ นฟูทผ
ี่ ู ้ประสบภัยมีสท
ทางราชการ พร ้อมทัง้ ระบุหน่วยงานทีเ่ ป็ นผู ้ให ้การสงเคราะห์หรือฟื้ นฟูและสถานที่ตด
ิ ต่อของหน่วยงานนั น
้ ไว ้ด ้วย
ทัง้ นี้ ตามแบบทีอ
่ ธิบดีกาหนด
นอกจากนัน
้ ตามแผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได ้บัญญัตเิ รือ
่ งงบประมาณใน
การเยียวยาผู ้ได ้รับผลกระทบ เช่น การจัดสรรงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ โดยให ้องค์กรปกครองส่วน
ท ้องถิน
่ นางบประมาณที่ไ ด ้เตรีย มไว ้ไปใช ้จากเพื่อ บรรเทา ช่วยเหลือความเดือ ดร ้อนของประชาชนที่ประสบสา
ธารณภัยเป็ นอันดับแรก ถ ้าไม่เพียงพอให ้จัดสรรงบประมาณจากโครงการอืน
่ ที่ยัง ไม่มค
ี วามจาเป็ น เป็ นต ้น รวมถึง
กาหนดบทบาทหน ้าทีข
่ องกระทรวงมหาดไทย เช่น การประกาศเขตพืน
้ ทีป
่ ระสบสาธารณภัยเพือ
่ สามารถช่วยเหลือ
ผู ้ประสบภัย ตามกฎหมายที่เ กี่ย วข ้อง และการเยีย วยาผู ้เสีย หายโดยให ้ความช่ว ยเหลือ ผู ้ประสบภั ย ตามระเบีย บ
กระทรวงการคลั ง ว่า ด ้วยเงิน ทดรองราชการเพื่อ ช่ว ยเหลือ ผู ้ประสบภั ย พิบั ต ิก รณี ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2556 โดยการ
ประกาศให ้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัตก
ิ รณีฉุกเฉิน เขตพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดประกาศโดยผู ้ว่าราชการจังหวัด และเขต
พืน
้ ทีก
่ รุงเทพมหานครประกาศโดยอธิบดีกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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2.3.2 พระราชบ ัญญ ัติการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522155
พระราชบั ญ ญั ต ิฉ บั บ นี้ เ ป็ นกฎหมายที่ ใ ช ้ส าหรั บ เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรม โดยให อ้ านาจแก่ ผู ว้ ่ า การนิค ม
อุตสาหกรรมเป็ นผู ้มีอานาจในการอนุญาตให ้ตัง้ โรงงานและประกอบกิจการโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและมี
อานาจในการควบคุมการดาเนินงานของผู ้ประกอบการอุต สาหกรรมหรื อประกอบการค ้าเพื่อ การส่ง ออกและผู ้ใช ้
ทีด
่ น
ิ ให ้เป็ นไปตามระเบียบ ข ้อบังคับและกฎหมาย
ในส่วนของการควบคุมจัดการของเสียอันตรายในนิคมอุตสาหกรรม เป็ นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยที่ 58/2544 เรือ
่ งการกาจัดสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศลงวันที่ 27
ธันวาคม พ.ศ. 2544 กาหนดหน ้าทีข
่ องผู ้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เช่น การแยกเก็บสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุที่ไม่
ใช ้แล ้วเป็ นขยะมูล ฝอย ขยะทั่ ว ไปและขยะอั น ตราย การก าจั ด สิง่ ปฏิกูล หรือ วั ส ดุที่ไ ม่ใ ช ้แล ้วให ้ด าเนิน การตาม
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 การนาสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช่แล ้วออกนอกบริเวณโรงงานต ้องได ้รับอนุญาต
จากผู ้ว่าการหรือผู ้ซึง่ ผู ้ว่าการมอบหมาย ผู ้ประกอบการต ้องทาใบประกอบการขนส่งทุกครัง้ เมือ
่ นาเอาสิง่ ปฏิกล
ู หรือ
วัสดุที่ไม่ใช ้แล ้วออกนอกโรงงาน ผู ้ประกอบการต ้องควบคุมให ้ดาเนินการนาสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช ้แล ้วไปยั ง
สถานทีก
่ าจัดโดยเร็ว

2.3.3 พระราชบ ัญญ ัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535156
เป็ นกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ
้ งกั บ การขยะมู ล ฝอยและสิ่ง ปฏิ กู ล ที่ เ กิด จากชุ ม ชนหรื อ ครั ว เรื อ นที่ อ ยู่ น อก
ภาคอุต สาหกรรมที่ใ ช ้บั ง คั บ ตามพระราชบั ญ ญั ต โิ รงงาน พ.ศ. 2535 และเกี่ย วข ้องกั บ การควบคุม กิจ การที่เ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ยังไม่ได ้มีการแยกชัดเจนระหว่างมูลฝอยกับของเสียทีเ่ ป็ นอันตรายแต่
อย่างใด
พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข เป็ นกฎหมายที่ให ้อานาจกับองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ในการดาเนินการ
ด ้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล ้อมได ้แก่ การเก็บ ขนและกาจัดสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยกาหนดหน ้าทีข
่ ององค์กร
ปกครองส่วนท ้องถิน
่ เป็ นองค์กรทีท
่ าหน ้าทีก
่ าจัดสิง่ ปฏิกล
ู และมูลฝอย มีหน ้าทีอ
่ อกใบอนุญาตให ้เอกชนดาเนินการ
รับเก็บ ขน สิง่ ปฏิกล
ู และมูลฝอยโดยทาเป็ นธุรกิจหรือได ้รับประโยชน์ตอบแทน อีกทัง้ ยังมีอานาจออกข ้อกาหนด
ต่างๆ เกีย
่ วกับการรักษาความสะอาด การเก็บ ขน และการกาจัดสิง่ ปฏิกล
ู นอกจากนั น
้ องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
ยังมีอานาจในการควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ โดยการประกอบกิจการจะต ้องได ้รับอนุญาตจากองค์กร
ปกครองส่วนท ้องถิน
่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรือ
่ งกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ วันที่ 27
มิถน
ุ ายน พ.ศ. 2538
้ ได ้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด ้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชือ
้ พ.ศ. 2545
ในส่วนของมูลฝอยติดเชือ
้ โดยมีกรมอนามั ย
บังคับแก่สถานบริการสาธารณสุข ให ้ต ้องปฏิบัตเิ กีย
่ วกับการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชือ
กระทรวงสาธารณสุขจัดการดูแล ส่วนของเสียอันตรายประเภทอืน
่ ทีเ่ กิดจากชุมชนหรือครัวเรือน กฎหมายฉบับนี้ยัง
ไม่มก
ี ารกาหนดแยกไว ้ต่างหาก การเก็บ ขน กาจัดยังเป็ นไปตามการเก็บ ขน กาจัดมูลฝอยทั่วไป

ั
2.3.4 พระราชบ ัญญ ัติพล ังงานนิวเคลียร์เพือ
่ สนติ
พ.ศ. 2559157

155
156
157

พระราชบัญญัตก
ิ ารนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอน 41 (24 มีนาคม 2522).
พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอน 38 (5 เมษายน 2535).
พระราชบัญญัตพ
ิ ลังงานนิวเคลียร์เพือ
่ สันติ พ.ศ. 2559, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 67 (5 สิงหาคม 2559).
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เป็ นกฎหมายทีค
่ วบคุมเกีย
่ วกับพลังงานปรมาณู โดยกาหนดห ้ามมิให ้ผู ้ใดผลิต มีไว ้ในครอบครองหรือใช ้ นา
หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึง่ วัสดุนวิ เคลียร์พเิ ศษ วัสดุกัมมันตรังสี หรือวัสดุต ้นกาลัง หรือกระทาด ้วยประการ
ใดๆ แก่วัสดุต ้นกาลังให ้พ ้นจากสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี เว ้นแต่จะได ้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพือ
่ สันติ หรือ พ.ป.ส.ปั จจุบันการควบคุมวัสดุนวิ เคลียร์และพลังงานปรมาณูตลอดจนกากของเสีย
้ ลั ง ง าน ดั ง กล่ า ว อ ยู่ ใ น อ าน า จห น า้ ที่ ข อ ง ส านั กง าน ปร ม าณู เ พื่ อ สั น ติ
กั ม มั น ตรั ง สี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จา ก ก าร ใ ช พ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
นอกจากนี้ยังมีกฎกระทรวงที่ตราขึน
้ เพื่อควบคุมการผลิต ครอบครอง และการจัดการกากกัมมันตรังสี เช่น
กฎกระทรวง กาหนดเงื่อ นไขและวิธีก ารขอรั บ ใบอนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญ าต ตามพระราชบั ญ ญั ต พ
ิ ลั ง งาน
ปรมาณูเพือ
่ สันติฯ พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546

2.3.5 พระราชบ ัญญ ัติจ ัดตงศาลปกครองและวิ
ั้
ธพ
ี จ
ิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542158
กฎหมายฉบับนี้เป็ นกฎหมายที่เกีย
่ วข ้องกับการฟ้ องหน่วยงานรัฐและเจ ้าหน ้าที่เกีย
่ วกับการใช ้อานาจทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด ้วยกฎหมาย ขณะเดียวกันก็ได ้กาหนดเรื่องการฟ้ องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการใช ้อ านาจ
ทางปกครองไม่ชอบด ้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นการออก “กฎ” “คาสั่งทางปกครอง” หรือ “การกระทาอืน
่ ” หรือการ
งดเว ้นกระท าการทางปกครอง ที่ก่อให ้เกิด ความเสียหายให ้กั บเอกชน โดยเอกชนสามารถฟ้ องเรีย กค่า สิน ไหม
ทดแทนจากการกระทาละเมิดของฝ่ ายปกครอง ซึง่ กฎหมายบัญญัตไิ ว ้ในมาตรา 9 ว่า
มาตรา 9 “ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคาสัง่ ในเรือ
่ งดังต่อไปนี้
...
(3) คดีพพ
ิ าทเกีย
่ วกับการกระทาละเมิดหรือความรับผิดอย่างอืน
่ ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ ้าหน ้าที่
ของรัฐอันเกิดจากการใช ้อานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คาสั่งทางปกครอง หรือคาสั่งอืน
่ หรือจากการละเลยต่อ
หน ้าทีต
่ ามทีก
่ ฎหมายกาหนดให ้ต ้องปฏิบัตห
ิ รือปฏิบัตห
ิ น ้าทีด
่ ังกล่าวล่าช ้าเกิดสมควร”

2.3.6 พระราชบ ัญญ ัติความร ับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539159
กฎหมายฉบับนี้เป็ นกฎหมายที่กาหนดถึงการกระทาละเมิด ที่เกิด จากการปฏิบัตห
ิ น า้ ที่ข องเจ ้าหน า้ ของรั ฐ
แล ้วก่อให ้เกิดความเสียหายขึน
้ กับเอกชน กฎหมายฉบับนี้กาหนดเรือ
่ งความรับผิดในการชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนไว ้
ในมาตรา 5 ซึง่ บัญญัตวิ า่
“หน่วยงานรัฐต ้องรั บ ผิด ชอบต่อ ผู ้เสียหายในผลแห่ง ละเมิดที่เ จ ้าหน ้าที่ข องตนได ้กระทาไปในการปฏิบั ต ิ
หน ้าที่ ในกรณีนี้ผู ้เสียหายอาจฟ้ องหน่วยงานรัฐดังกล่าวได ้โดยตรง แต่จะฟ้ องเจ ้าหน ้าทีไ่ ม่ได ้
ถ ้าการละเมิดเกิดจากเจ ้าหน ้าทีซ
่ งึ่ ไม่ได ้สังกัดหน่วยงานรัฐแห่งใด ให ้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็ นหน่วยงาน
ของรับทีต
่ ้องรับผิดตามวรรคหนึง่ ”

158

พระราชบัญญัตจ
ิ ัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพ
ี จ
ิ ารณษคดีปกครอง พ.ศ. 2542, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอน 94 (10
ตุลาคม 2542).
159 พระราชบัญญัตค
ิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ ้าหน ้าที่ พ.ศ. 2539, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอน 60 (14 พฤศจิกายน
2539).
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หลักการของกฎหมายฉบับนี้เน ้นการคุ ้มครองทัง้ ผู ้เสียหายส่วนหนึง่ โดยการให ้หน่วยงานเข ้ามาเป็ นผู ้รับผิด
ชดใช ้ค่าสินไหมทดแทน แทนก่อน เพือ
่ คุ ้มครองและเป็ นหลักประกันว่าผู ้เสียหายจะได ้รับค่าสินไหมทดแทนจาก
การทาละเมิดของเจ ้าหน ้าที่ ซึง่ การฟ้ องหน่วยงานรัฐย่อมดีกว่าการฟ้ องเจ ้าหน ้าทีซ
่ งึ่ อาจชาระค่าสินไหมทดแทน
ไม่ได ้

2.3.7 กฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
ในกลุ่มของพระราชบัญญัตท
ิ ส
ี่ นั บสนุนในการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม ทีม
่ ผ
ี ลต่อกลไกของกฎหมาย อาทิ กฎหมาย
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดตัง้ หน่วยงาน และกฎหมายทางอ ้อมทีม
่ บ
ี ทบัญญัตเิ กีย
่ วกับการฟื้ นฟู
กฎหมายที่จั ด ตั ง้ หน่ ว ยงานเป็ นกฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน า้ ที่ข องหน่ ว ยงานราชการตามการแบ่ ง ส่ว น
ราชการเป็ นหน่วยงานต่างๆ ได ้แก่ พระราชบัญญัตป
ิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยอานาจหน ้าทีท
่ ี่
เกีย
่ วข ้องกับการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมได ้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม ตามทีไ่ ด ้กล่าวมาในส่วนของ
หน่วยงานทีอ
่ านาจหน ้าทีใ่ นการจัดการข ้างต ้น
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอืน
่ ที่เกีย
่ วข ้องสัมพันธ์กับการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมที่กระจายไปตามอานาจหน ้าที่ของ
องค์กร เช่น กรณีมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน ยังมีกฎหมายอืน
่ เข ้ามาเกีย
่ วข ้อง เช่น พระราชบัญญัตก
ิ ารเดินเรือใน
น่านน้ าไทย พ.ศ. 2456160 หน่วยงานทีม
่ อ
ี านาจหน ้าทีต
่ ามกฎหมายคือ กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ซึง่ มี
ประกาศกรมเจ ้าท่า อีก หลายฉบั บ ที่เ ข ้ามาเกี่ย วข ้อง เช่น ประกาศกรมเจ ้าท่า ที่ 411/2543 เรื่อ ง มาตรการความ
ปลอดภัยในการขนส่งน้ ามันและเคมีภัณฑ์ ประกาศกรมเจ ้าท่าที่ 412/2543 เรือ
่ ง แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัตก
ิ าร
ขจัดมลพิษประจาท่าเรือสาหรับขนส่งสินค ้าอันตราย พระราชบัญญัตวิ า่ ด ้วยความผิดเกีย
่ วกับสถานทีผ
่ ลิตปิ โตรเลียม
ในทะเล พ.ศ. 2530161 นอกจากนั ้น ยั ง มีร ะเบีย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรีว่า ด ้วยการป้ องกั น และขจั ด มลพิษ ทางน้ า
เนื่องจากน้ ามัน พ.ศ. 2547 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด ้วยการฟื้ นฟูทะเลไทย พ.ศ. 2539162 เป็ นต ้น

2.4 บทสรุป
จากบทบัญญัตต
ิ ่างๆของกฎหมายที่น ามาใช ้เป็ นเครื่องมือในการฟื้ นฟูและเยียวยาความเสียหาย จากการ
พิจ ารณาเป็ น 3 ส่ว นที่ก ล่า วไปข ้างต ้นนั ้น คือ กฎหมายที่เ ป็ นแกนกลางในการจั ด การสิง่ แวดล ้อมโดยรวม คือ
พระราชบัญญัตส
ิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ 2535 ซึง่ ให ้อานาจรัฐในการจัดระเบียบ กาหนด
เกณฑ์มาตรฐานของสิง่ ปนเปื้ อน หรือมลพิษต่างๆ สู่สงิ่ แวดล ้อม และกาหนดให ้อานาจแก่หน่วยงานกลางในการ
ตรวจสอบภาวะมลพิษ ที่เกิดขึน
้ รวมทัง้ เรียกค่าเสียหายได ้จากผู ้ที่ก่อมลพิษ ซึง่ จากตัวบทบั ญญั ตข
ิ องกฎหมาย
เสมือนหนึง่ จะให ้อานาจ พร ้อมกับกาหนดหน า้ ทีใ่ นการดาเนินการอย่างครบถ ้วน แก่รัฐในการจัดการเพือ
่ ดูแลรักษา
ตลอดจนฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อม อย่างไรก็ด ี มีข ้อสังเกตว่าการเรียกค่าเสียหายนั น
้ เป็ นการเรียกค่าเสียหายให ้แก่รัฐ
ซึง่ รัฐหรือสังคม เป็ นผู ้เสียหายจากการปนเปื้ อนของมลพิษ ส่วนนี้ไม่รวมถึงผู ้เสียหายทีเ่ ป็ นประชาชนทั่วไป
ในส่วนที่สอง ที่เป็ นการวิเคราะห์ตัวบทกฎหมายที่กาหนดหน ้าที่เฉพาะกิจการ เช่น กฎหมายแร่ กฎหมาย
โรงงาน และกฎหมายเกีย
่ วกับวัตถุอันตราย กฎหมายเหล่านี้ ใช ้กลไกในการขออนุญาตจากรัฐเพือ
่ ดาเนินการ วิธก
ี าร
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พระราชบัญญัตก
ิ ารเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 30 ตอน 74 (5 สิงหาคม 2456).
พระราชบัญญัตวิ า่ ด ้วยความผิดเกีย
่ วกับสถานทีผ
่ ลิตปิ โตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอน 224
(6 พฤศจิกายน 2530).
162 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด ้วยการฟื้ นฟูทะเลไทย พ.ศ. 2539, ราชกิจจกานุเบกษา เล่ม 83 ตอน 21 (15 ตุลาคม
2539).
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ทีร่ ัฐเข ้ามาควบคุมทัง้ ในแง่ของการปั องกัน เช่น การกาหนดมาตรฐานเพือ
่ พิจารณาว่า มีระบบอย่างไรในการดาเนิน
กิจการดัง กล่า ว ไม่ให ้ก่อมลพิษขึน
้ รวมไปถึงการมีโ ครงการฟื้ นฟู ภายหลังดาเนิน กิจ การนั น
้ แล ้วเสร็ จ ต ้องปรั บ
สภาพให ้เป็ นดังเดิมอย่างไร หรือ หากเกิดความเสียหายขึน
้ ทางผู ้ดาเนินการ มีแผนการจัดการอย่างไร ในส่วนของ
กฎหมายดังกล่าวนี้ ดูเสมือนว่ามีแผนการในการกากับดูแลกิจการต่างๆ ทีข
่ ออนุมัตด
ิ าเนินการ ย่อมมีมาตรการกากับ
ดูแลไว ้อย่างรอบคอบแล ้ว
นอกจากนี้ เมือ
่ มีบทบัญญัตข
ิ องกฎหมายกาหนดขึน
้ ในแต่ละประเภทกิจการ อานาจหน ้าทีข
่ องหน่วยงานที่
เข ้ามาดูแล อาจมีความทับซ ้อนกัน ทัง้ ระหว่างหน่วยงานกลาง ทีด
่ แ
ู ลกลไกการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมโดยรวม มี
ปั ญหาในการจัดการทับซ ้อนกับกฎหมายเฉพาะ ทีใ่ ห ้อานาจแก่หน่วยงานระดับกรม ต่างๆ ทาให ้ทีค
่ วบคุมตรวจสอบ
รวมไปถึงอานาจหน ้าทีใ่ นการสัง่ การให ้บาบัดฟื้ นฟู หรือดาเนินการเองด ้วย
ในส่วนทีส
่ าม กลุ่มของกฎหมายทีเ่ ป็ นส่วนจัดการในด ้านสนั บสนุนให ้มีการจัดระบบป้ องกัน หรือจัดระบบใน
การฟื้ นฟูความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ เช่น กฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายเกีย
่ วกับการจัดระบบสุขภาพ เช่น
โรงพยาบาล หรือกฎหมายเกีย
่ วกับระบบป้ องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน
้ จากกัมมันตรภาพรังสี รวมไปถึงระบบ
การฟ้ องร ้องดาเนินคดีเมือ
่ เกิดความเสียหายขึน
้ และต ้องการจะเรียกร ้องให ้มีการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายดังกล่าว รวม
ไปถึงกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ กรมเจ ้าท่า การท่าเรือ ล ้วนแล ้วแต่มบ
ี ทบัญญัตท
ิ ใี่ ห ้อานาจในการ
ดูแลและจัดการ เพือ
่ ให ้ระบบการป้ องกัน และการฟื้ นฟู รวมไปถึงการชดใช ้เยียวยาดาเนินการไปได ้
ผลการศึกษาทีม
่ น
ี ั ยยะสาคัญต่อกลไกในการฟื้ นฟูนัน
้ มีอยูร่ วมไปถึงการให ้อานาจในการเรียกร ้องให ้ผู ้กระทา
ต ้องเข ้ามาดูแลจัดการฟื้ นฟู แต่การเยียวยาความเสียหายนั น
้ ยังคงอยู่ในอานาจทางแพ่ง เกีย
่ วกับละเมิดเป็ นหลัก
ระบบกฎหมายในการจัด การสิง่ แวดล ้อมส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็ นการให ้อานาจรัฐในการจัดการ ซึง่ มีความทับซ ้อน
และเป็ นเขตอานาจของหน่วยงานต่างๆ ในขณะทีก
่ ฎหมายสาหรับการเยียวยาผู ้เสียหายเป็ นไปตามหลักการของ
กฎหมายแพ่งทั่วไป ทีม
่ ข
ี ้อจากัดดังจะกล่าวในบทต่อไปในการบังคับใช ้กลไกทางกฎหมายนั น
้ โดยหน่วยงานของ
รัฐ รวมไปถึงการใช ้บังคับบทบัญญัตเิ หล่านี้ โดยองค์กรตุลาการ
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บทที่ 3 สภาพปัญหาในทางปฏิบ ัติของหน่วยงาน
ในส่ว นนี้ จ ะได ้กล่า วถึง สภาพปั ญ หา ที่เ กิด ขึน
้ ในการปฏิบั ตงิ าน ซึง่ เป็ นเสีย งสะท ้อนจากหน่ ว ยงานและผู ้
ปฏิบัตก
ิ าร อย่างไรก็ด ี สิง่ ต่างๆที่ประกอบกันขึน
้ ในบทนี้ พิจารณาได ้ถึงกลไกในการจัด การ ที่อาจจะนาไปสู่ก าร
สร ้างและปรับกฎหมายทีก
่ าหนดกรอบไว ้ได ้ทางหนึง่ ซึง่ ผู ้วิจัยจะได ้นามาเป็ นข ้อพิจารณาในบทต่อๆไปด ้วย
ในการพิจารณาภาพรวมของกระบวนการและแนวทางการใช ้กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ซึง่ จะวิเคราะห์
ผ่านบทสัมภาษณ์ของหน่วยงานทีผ
่ ู ้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ และทาการวิเคราะห์ถงึ สภาพปั ญหาของการบังคับใช ้
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการฟื้ นฟูและเยียวยาในกรณีทเี่ กิดมลพิษเกิดขึน
้ โดยสามารถแบ่งหัวข ้อ
คร่าวๆ ไว ้สามหัวข ้อ คือ ปั ญหาการบังคับใช ้กฎหมายทีเ่ ป็ นปั ญหาทั่วไป ปั ญหาการบังคับใช ้กฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐเอง และปั ญหาการบังคับใช ้กฎหมายต่อเอกชนผู ้ก่อให ้เกิดความเสียหาย
อานาจและหน ้าทีใ่ นการบังคับใช ้กฎหมายเป็ นอานาจหน ้าทีข
่ องหน่วยงานรัฐทีจ
่ ะดาเนินการตามทีก
่ ฎหมาย
แต่ละฉบับได ้ให ้อานาจมา แต่การบังคับใช ้กฎหมายจะมีประสิทธิภาพมากหรือน ้อยอย่างไรเป็ นเรือ
่ งของหน่วยงาน
รั ฐ ที่จ ะด าเนิน การซึง่ อาจจะสั ม ฤทธิ์ผ ลตามที่ก ฎหมายก าหนดอ านาจและหน า้ ที่ไ ว ้มากน อ
้ ยต่ า งกั น ออกไปซึง่
่ ารดาเนินงานในการบังคับใช ้กฎหมายกับข ้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน
หลักการของการบริหารงานภาครัฐทีจ
่ ะนาไปสูก
้ อย่าง
มีป ระสิท ธิภ าพในเบื้อ งต ้น เป็ นไปตามหลั ก การ 4M ซึง่ ประกอบด ้วย บุ ค ลากร (man) งบประมาณ (money)
อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ (material) และแผนการบริห ารจั ด การ (management) หลั ก การเบื้ อ งต น
้ ทั ้ง สี่ ข อ
้ นี้ เ ป็ น
ส่วนประกอบของการทาให ้เกิดความสัมฤทธิผ
์ ลในการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐและมักจะถูกหยิบยกเป็ นข ้ออ ้าง
อิงของหน่วยงานรัฐหลายๆหน่วยงานถึงการขาดแคลนของเงือ
่ นไขดังกล่าวเป็ นเหตุทาให ้การบังคับใช ้กฎหมายขาด
ประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกันการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐที่ต ้องใช ้อานาจปฏิบัตห
ิ น ้าที่ตามทีก
่ ฎหมายกาหนด เมื่อเกิด
ความเสียหายเกิดขึน
้ จากการปฏิบัตห
ิ น ้าที่ ละเว ้นการปฏิบัตห
ิ น ้าที่ หรือปฏิบัตห
ิ น ้าทีล
่ า่ ช ้า ผลทีเ่ กิดขึน
้ คือ หลักเรือ
่ ง
ความรั บ ผิด ชอบของหน่ ว ยงานรั ฐ ต่ อ ความเสีย หายที่เ กิด ขึน
้ ตามพระราชบั ญ ญั ต ิค วามรั บ ผิด ทางละเมิด ของ
เจ ้าหน ้าที่ พ.ศ. 2539 ทีห
่ น่วยงานรัฐต ้องเข ้าเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ จากการปฏิบัตห
ิ น ้าทีข
่ องเจ ้าหน ้าที่ใน
สังกัดของหน่วยงานรัฐนั น
้ ๆ อย่างไรก็ตามในเงือ
่ นไขของการเยียวยาความเสียหายทีเ่ ป็ นผลจากการกระทาละเมิด
ของหน่วยงานรัฐ และเจ ้าหน ้าที่ของรัฐไม่ได ้เป็ นเรื่องในการดาเนินการในฝ่ ายปกครองที่จะชดเชยเยียวยาความ
้ ศาลที่จ ะต ้องมีค าพิพ ากษาตัด สินให ้มีการชดเชยเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึน
้ ทัน ที แต่เป็ นกระบวนการในชัน
เสียหายที่เกิดขึน
้ หน่วยงานของรัฐจึงจะดาเนินการชดเชยเยียวยา ซึง่ กระบวนการยุตธ
ิ รรมมีระยะเวลาที่ค่อนข ้าง
ยาวนาน ทาให ้การชดเชยเยียวยาเป็ นไปอย่างล่าช ้า รวมถึงกระบวนการฟื้ นฟูทห
ี่ น่วยงานของรัฐต ้องดาเนินการ
นอกจากนัน
้ อีกบทบาทของหน่วยงานของรัฐคือ กระบวนการดาเนินคดีทางแพ่งกับเอกชนผู ้ก่อให ้เกิดความ
เสียหายในคดีมลพิษของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 ที่ให ้อานาจกับหน่วยงานรัฐดาเนินคดีกับผู ้ก่อให ้เกิดมลพิษและก่อให ้เกิดความเสียหายต่อสิง่ แวดล ้อม ซึง่
้ ศาลที่ห น่ ว ยงานของรัฐ จะต ้อง
ภาระใหญ่ข องหน่ ว ยงานของรัฐ ที่จ ะด าเนิน การเพราะเป็ นกระบวนการต่อ สู ้ในชัน
ดาเนินการโดยเฉพาะในเรือ
่ ง ภาระการพิสจ
ู น์ รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายทีห
่ น่วยงานของรัฐและเจ ้าหน ้าที่ของ
่ วชาญในการดาเนินคดีทัง้ ในศาลแพ่งและศาลปกครองน ้อย จึงเป็ นอุปสรรคในการ
รัฐมีประสบการณ์และความเชีย
ปฏิบัตห
ิ น ้าทีข
่ องหน่วยงานของรัฐ
จากการศึก ษาโดยการสัม ภาษณ์ กั บ หน่ว ยงานเพื่อ ค ้นหาค าตอบของงานวิจั ย ในส่ว นของแนวทางการใช ้
กฎหมายของหน่วยงานและข ้อจากัดด ้านต่างๆของหน่วยงานทีผ
่ ู ้วิจัยได ้กล่าวไว ้ข ้างต ้น ข ้อค ้นพบจากการสัมภาษณ์
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ที่เ ป็ นข ้อจ ากั ด ข ้อจ ากั ด ในกระบวนการฟื้ นฟูแ ละเยีย วยาในกรณี ที่เ กิด ปั ญหาเกี่ย วกั บ มลพิษ และสิง่ แวดล อ้ ม
ข ้อจากัดทีเ่ กิดขึน
้ เกือบทุกหน่วยงานที่ผู ้วิจัยได ้ทาการสัมภาษณ์เป็ นเรื่องข ้อจากัดทีม
่ ีลักษณะทั่วไป คือ การขาด
แคลนงบประมาณ การขาดแคลนบุคลากรทัง้ ในแง่ของการตรวจสอบและดาเนินคดีและการขาดเครือ
่ งมืออุปกรณ์ใน
การดาเนินการ จึงทาให ้หน่วยงานไม่สามารถดาเนินการในกระบวนการด ้านการฟื้ นฟูและเยียวยาในกรณีเกิดปั ญหา
เกีย
่ วกับมลพิษได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการสัมภาษณ์ฝ่ายปฏิบัตก
ิ ารจะมีข ้อมูลที่สะท ้อนถึงข ้อจากัดเหล่านี้ เกือบทุกหน่วยงาน ดังตัวอย่างคา
สัมภาษณ์ของหน่วยงาน ดังนี้

3.1 ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณและการใชง้ บประมาณ
ข ้อจากัดเรื่องงบประมาณในการดาเนินการโดยเฉพาะการฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อมให ้กับสู่สภาพเดิม บางกรณี
ต ้องดาเนินการอย่างรวดเร็วเพือ
่ ป้ องกันการแพร่กระจาย แต่ห น่วยงานของรัฐไม่อาจดาเนินการได ้ทันที ทัง้ นี้แม ้ว่า
ศาลจะมีคาตัดสินออกมาแล ้ว หน่วนงานของรัฐก็ยังมีข ้อจากัดในการดาเนินการเนื่องจากติดขัดเรื่องงบประมาณ
ดาเนินการ ดังตัวอย่างคาสัมภาษณ์
“กฎหมายมันอย่างนั น
้ ครับ ถ ้าผู ้กระทาผิดสารภาพเขายินยอมก็ให ้เขาทา ถ ้าผู ้กระทาผิ ดไม่ยน
ิ ยอมรัฐต ้อง
ด าเนิน การก่อ นแล ้วค่ อ ยไปฟ้ องเอา มั น ไปเจอในพรบ.วั ต ถุ อั น ตราย มั น มีข ้อก าหนดว่ า กรณี ที่เ ขาไม่ ส ามารถ
ดาเนินการเองได ้เราต ้องไปทาเอง พอเราไปทาเองเราก็เอาใบเสร็จไปฟ้ องแพ่งกับเขา จริงๆ กระทรวงเราไม่ได ้ตัง้ มี
งบประมาณตัง้ ไว ้ ผมไปมาเองศาลปกครองบอกว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดแจ ้งว่า ไม่มงี บประมาณ ไม่จาเป็ น
ทีศ
่ าลต ้องรู ้ เพราะมันเป็ นข ้อกฎหมายทีพ
่ งึ ปฏิบัต ิ คุณต ้องทาให ้แล ้วเสร็จภายในสามสิบวันหรือหกสิบวัน
เงินทีจ
่ ะนามาบาบัดหรือกาจัด จะขอเป็ นเคสบายเคส (case by case) เท่านั น
้ คือ ถ ้าเกิดเคส (case) เราก็
จะส่งเรือ
่ งเข ้ากระทรวงขอตังค์เท่านัน
้ เอง เราไม่มงี บประมาณในจังหวัด เราทางาน เราไม่มงี บประมาณ ถ ้าจะให ้เรา
ไปขนตัง้ สองล ้าน เราไม่มเี งินต ้องตัง้ เรื่องและงบประมาณก็ปีต่อปี กระทรวงเขาไม่มรี าชการต ้องตัง้ ข ้ามปี ถ ้าเป็ น
ของทีม
่ ันแพร่กระจายมลพิษชาวบ ้านก็ต ้องรับเคราะห์ไปก่อน เราไม่มงี บประมาณด ้านนี้เลย เราต ้องรองบประมาณ
มา เราถึงดาเนินการด ้านนี้ได ้ ต ้องขอไปปี นี้ ปี หน ้าได ้”
(สัมภาษณ์ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา)
“งบมั น ก็ ไ ม่ ไ ด เ้ พิ่ม มากขึ้น แล ว้ แต่ มีเ หตุ ผ ลหรือ ความจ าเป็ น แล ว้ แต่ น โยบายในขณะนั ้น ว่ า รั ฐ บาลให ้
ความส าคั ญ กั บ เรื่อ งอะไร การของบประมาณในเรื่อ งนี้มั นก็ จ ะง่า ย ถามว่า เงินพอไหม ถ ้าจะทาทุก อย่า งในเวลา
เดียวกัน มันไม่พอหรอก แต่ต ้องดูภารกิจไปว่า ปี นี้รัฐบาลให ้ความสาคัญกับอะไรเน ้นเรือ
่ งอะไร ถ ้าเราขอก็จะได ้มา”
(สัมภาษณ์กรมควบคุมมลพิษ)
ิ ล ้าน ไม่ถงึ ด ้วยแค่ห ้าหกล ้านเอง ถนนหนทางอะไรแบบนี้ครับเฉลีย
“จากัดด ้วยครับ งบประมาณพัฒนาแต่สบ
่
กันสิบห ้าหมู่บ ้าน นอกนั น
้ ก็กันไว ้เป็ นเงินเดือนตามระเบียบ ก็สร ้างได ้นิดหน่อย ทีแรกจะให ้ใช ้ ถ ้าจับกุมผู ้กระท า
ความผิดไม่ได ้ให ้เอาเงิน อบต. บาบัด สิบล ้านเอามาลงปี นัน
้ ไม่ต ้องสร ้างถนนหนทางให ้หมูบ
่ ้านให ้ชุมชนเลย
ชาวบ ้านเขาก็เรียกร ้องให ้เอางบประมาณ อบต.มาบาบัด เราไม่กล ้าแล ้วจะไปไล่เบีย
้ เอากับใคร”
(สัมภาษณ์ อบต.หนองแหน ฉะเชิงเทรา)
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“แต่หลายครัง้ ที่เขาเรียกร ้องทาไมเทศบาลไม่ทาบ ้าง เราก็พยายามเท่าที่ได ้ ทุกอย่างใช ้ตังค์ อย่างเรื่อง
้ รถตรวจอากาศราคาสิบ กว่า ล ้าน งบมีเค่หลักร ้อยล ้าน ซือ
้ มาแล ้วต ้องใช ้ทุกวั น ความคุ ้มค่า ก็ มี
อากาศจนต ้องซือ
สตง.มาตรวจเราอีก
งานต ้องลงมือทา งานต ้องใช ้เงิน เขาให ้เราทาตามข ้อไหน เราก็ทาตามหมด คือ เก็บข ้อมูลส่งแผนให ้หมด
แต่เขาไม่ให ้ตังค์เรามา”
(สัมภาษณ์เทศบาลมาบตาพุด)
จากกรณี ง บประมาณของหน่ ว ยงานราชการ อยู่ ภ ายใต ก้ รอบการเสนองบประมาณประจ าปี ที่ ต อ้ งตั ้ง
งบประมาณวางแผนล่ว งหน า้ ข ้ามปี โดยวงจรของปี งบประมาณคือ การวางแผนในปี ที่ 1 เพื่อจะได ้รับ อนุ มั ต ม
ิ า
ดาเนินการในปี ที่ 2 จึงจะสามารถอยุใ่ นการใช ้เงินได163
้ อย่างไรก็ด ี การตัง้ งบประมาณไปแล ้ว ยังคงต ้องได ้รับอนุมัต ิ
จากรัฐสภา164 ซึง่ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับหน่วยงานราชการ รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ทีมีความ
พยายามในเชิงแนวคิดที่จะให ้องค์กรปกครองท ้องถิน
่ เป็ นอิสระและมีการจัดการงบประมาณของตนเองได ้ แต่ใน
ปั จจุบัน การตรวจสอบทางด ้านการเงินของสานั กงานตรวจเงินแผ่นดินมีการตรวจสอบค่อนข ้างเข ้มงวดมาก ดังนั น
้
ข ้อจากัดด ้านงบประมาณในการฟื้ นฟูและเยียวยาจึงเป็ นประเด็นสาตัญทีเ่ ป็ นอุปสรรคในการปฏิบัตก
ิ าร
แม ้จะมีข ้อสังเกตว่าบางกรณีมูลเหตุแห่งการปฏิบ ้ติการฟื้ นฟูอาจเกินกว่าสองรอบปี งบประมาณดังทีอ
่ ภิปราย
ไว ้ข ้างต ้น แต่บางกรณีมค
ี วามล่าช ้าในการฟื้ นฟูมากกว่า 2 ปี แน่นอน ปั ญหาทีค
่ ้างคาคือ อะไรเป็ นสาเหตุของการไม่
มีการปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ ฟื้ นฟูความเสียหาย
เมื่อ พิจ ารณาจากพระราชบั ญ ญั ต งิ บประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 ในแผนยุท ธศาสตร์อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู และ
ป้ องกันทรัยากรธรรมชาติ
“5.4 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติ จานวน 8,376.7 ล ้านบาท
เพื่ อ ให ท
้ รั พ ยากรธรรมชาติแ ละความหลากหลายทางชีว ภาพคงความอุ ด มสมบู ร ณ์ มี ก ารใช ้
ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็ นธรรม โดยการป้ องกัน คุ ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม ้
สัตว์ป่า สัตว์น้ า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และทรัพยากรธรณี...”165
อย่า งไรก็ ด ี เมื่อ เทีย บกั บ งบประมาณทางด ้านอื่น ๆ แล ้ว พบว่า งบประมาณด ้านสิง่ แวดล ้อมนั ้น น อ
้ ยกว่ า
งบประมาณด ้านอืน
่ ๆ อย่างมีนัยยะสาคัญ ดังแผนภาพ 3.1

163

พระราชบัญญัตวิ ธิ ก
ี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76 ตอน 98 (27 ตุลาคม 2502)
มาตรา 12 “ให ้หัวหน ้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมอบหมายให ้เจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้หนึง่ เป็ นเจ ้าหน ้าทีง่ บประมาณ มีหน ้าทีเ่ กีย
่ วกับ
งบประมาณของส่วนรายการหรือรัฐวิสาหกิจนัน
้ ”
มาตรา 4 ““ปี งบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคมของปี หนึง่ ถึงวันที่ 30 กันยายนของปี ถัดไป และให ้ใช ้
ปี พ.ศ. ทีถ
่ ัดไปนัน
้ เป้ นชือสาหรับปี งบประมาณนัน
้ ”
164 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560, มาตรา 140 “การจ่ายเงินแผ่นดิน จะกระทาได ้เฉพาะทีไ
่ ด ้อนุญาตไว ้ในกฎหมาย
ว่าด ้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด ้วยวิธก
ี ารงบประมาณ หรือกฎหมายเกีย
่ วด ้วยการโอนงบประมาณกฎหมายว่าด ้วยเงิน
คงคลัง หรือกฎหมายว่าด ้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เว ้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนจะจ่ายไปก่อนก็ ได ้ แต่ต ้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีก
่ ฎหมายบัญญัต ิ ในกรณีเช่นว่านี้ ต ้องตัง้ งบประมาณรายจ่ายชดใช ้ในพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณ
รายจ่ายหรือพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิม
่ เติม หรือพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณถัดไป”
165 สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี. งบประมาณโดยสังเขป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560, หน ้า 25.
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แผนภูม ิ 3-1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2560
ทีม
่ า: สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี. งบประมาณโดยสังเขป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560166
เมื่อพิจารณาดูจากงบประมาณรายจ่า ยประจ าปี งบประมาณ 2560 167 กรมควบคุมมลพิษ ได ้รับการจัดสรร
งบประมาณดังต่อไปนี้
กรมควบคุมมลพิษ งบประมาณรวม 564,523,900 บาท จัดสรรแยกประเภทดังนี้168
1) แผนงานบุคคลากรภาครัฐ

159,970,000 บาท

2) แผนงานพืน
้ ฐานด ้านการจัดการน้ าและสร ้างการเติบโตบนคุณภาพชีวต
ิ ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
อย่างยั่งยืน

361,153,900 บาท169

3) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงสภาวะ
ภูมอ
ิ ากาศและภัยพิบัต ิ

43,400,000 บาท

เมื่อ พิจ ารณาภาพกว ้างของงบประมาณจากกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล ้อมและหน่ ว ยงานใน
้ 22,963,932,900 บาท ดังนี้170
กากับ ภายใต ้มาตรา 13 ของพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ฯ จากจานวนทัง้ สิน
1) สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
2) กรมควบคุมมลพิษ

1,542,267,700 บาท
564,523,900 บาท

3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง

1,313,484,200 บาท

166

เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 61.
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 84 (23 กันยายน 2559).
168 เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 26.
169 ข ้อสั ง เกต – แผนงานในข ้อนี้ ถูก บรรจุ ไ ว ้ในทุก กรมของกระทรวงทรั พยากรและสิง
่ แวดล ้อม ในกรอบโดยประมาณ 200 –
600 ล ้านบาท โดยมีสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพในหมวดนี้ กาหนดงบประมาณไว ้ 60 กว่าล ้านบาท ยกเว ้นใน
กรมป่ าไม ้ งบประมาณในหมวดนี้ กาหนดไว ้ ประมาณ 1,307 ล ้านบาท และกรมอุทยานฯ ประมาณ 4,259 ล ้านบาท
170 เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 25 – 30.
167
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4) กรมทรัพยากรธรณี

596,253,400 บาท

5) กรมทรัยพากรน้ า

1,455,367,700 บาท

6) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

843,024,400 บาท

7) กรมป่ าไม ้

4,490,481,900 บาท

8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล ้อม

612,360,400 บาท

9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ
์ ช
ื

10,823,887,000 บาท

10) สานักงานโยบาลและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม

379,678,700 บาท

11) สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

187,270,500 บาท

12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)

155,668,100 บาท

นอกเหนือจากงบประมาณหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม ในมาตรา 13 แล ้ว กรม
ควบคุ ม มลพิษ ยั ง ได ้รั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี 2560 อีก 2 ประเภท คือ ในมาตรา 49 ภายใต ้
งบประมาณราขจ่ายสาหรับแผนงานการบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล ้อม171 ทีม
่ ก
ี ารจัดสรรงบประมาณจากยอด
รวม 531,560,800 บาท กระจายไปยั ง ส่ ว นงานต่ า ง ๆ เช่ น ส านั กนายกรั ฐ มนตรี (กรมประชาสั ม พั น ธ์ )
กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ในส่วนนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได ้รับจัดสรรงบประมาณ เป็ นเงิน 27,000,000 บาท (จาก
งบประมาณรวมของกระทรวงทรัยพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม 132,111,800 บาท) เทียบเคียงกับหน่วยงาน
ระดับกรม ทีผ
่ ู ้วิจัยได ้รวมกลุม
่ อยูใ่ นหน่วยงานทีม
่ ห
ี น ้าทีด
่ แ
ู ลการฟื้ นฟูและเยียวยาผู ้ได ้รับผลกระทบจากการปนเปื้ อน
ของมลพิษ ได ้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได ้รับจัดสรรงบประมาณในหมวดนี้ 44,129,100 บาท และกรมควบคุม
โรค ได ้รับงบประมาณหมวดนี้ 17,401,700 บาท กรมอนามัย ได ้รับงบประมาณหมวดนี้ 34,128,700 บาท สรุปว่า
่ บ
ิ กว่าล ้าน
หน่วยงานระดับกรม ได ้รับการจัดสรรงบประมาณในยอด ประมาณ สิบล ้านบาท (ตัง้ แต่ สิบเจ็ดล ้าน ถึง สีส
บาท สาหรับการบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล ้อม)
งบประมาณหมวดสุดท ้าย ทีก
่ รมควบคุมมลพิษได ้รับจัดสรร ภายใต ้กรอบพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
้
ประจาปี 2560 คือ ในมาตรา 51 172 ในแผนงานบุรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (จากยอดในหมวดนี้ทัง้ สิน
55,820 ล ้านบาท) กรมควบคุมมลพิษ ได ้รับจัดสรรงบประมาณในหมวดนี้ 24,200,000 บาท เทียบเคียงกับ กรม
ป้ องกันและบรรเทาสารธารณภัย 175,726,200 บาท องค์การจัดการน้ าเสีย (รัฐวิสาหกิจ) 217,000,000 บาท
งบประมาณประเภทสุด ท ้ายที่ห น่ ว ยงานต่า ง ๆ ได ้รั บ จั ด สรรในหมวด การบริห ารจั ด การทรั ย พากรน้ า ใน
มาตรา 51 ทีก
่ รมควบคุมมลพิษ ได ้รับจัดสรรงบประมาณในหมวดนี้ เป็ นเงิน 24,200,000 บาท
อย่างไรก็ด ี การพิจารณางบประมาณของกรมควบคุมมลพิษในภาพรวมแล ้ว ย ้อนมาพิจารณาถึงงบประมาณ
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในกระทรวงอุตสาหกรรม ทีไ่ ด ้รับจัดสรรงบประมาณในงบประมาณประจาปี 2560 173
1) ในหมวดการจัดการภายใต ้ มาตรา 24

525,177,300 บาท

(แผนงานบุคคลากร แผนงานพืน
้ ฐานฯ และแผนยุทธศาสตร์)

171
172
173

2) แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

13,114,800 บาท

3) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล ้อม

44,129,100 บาท

เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 137 – 138.
เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 139 – 140.
เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 86, 110, 138.
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เพือ
่ เป็ นการทบทวนและเปรียบเทียบงบประมาณของหน่วยงานราชการในระดับกรมด ้วยกัน ทีไ่ ด ้รับ ยังนับว่า
กรมควบคุ ม มลพิษ ได ้รั บ งบประมาณที่ม ากพอสมควร เทีย บกั บ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม หากจะเทีย บส่ ว น
งบประมาณในระดับ สิบล ้านกว่าบาท เพือ
่ การจัดการขยะและสิง่ แวดล ้อม ซึง่ โดยพืน
้ ฐาน เป็ นการสร ้างมาตรฐาน
การจั ด การ ไม่ ใ ช่ง บประมาณส าหรั บ การฟื้ นฟูแ ละเยีย วยาความเสีย หายที่เ กิด ขึน
้ โดยตรง ยิ่ง ไปกว่ า นั ้น จาก
ข ้อสังเกตว่า ภาระรับผิดชอบในการฟื้ นฟูและเยียวยาความเสียหายทีม
่ ผ
ี ู ้ก่อมลพิษ โดยปล่อยให ้เกิดความเสียหาย
ขึ้น แล ว้ และเท่ า ที่ ค ณะผู ว้ ิจั ย ได ท
้ บทวนแผนและนโยบายของกรมควบคุ ม มลพิษ พบการจั ด การที่ เ ป็ นการ
ดาเนินการ และกาหนดมาตรฐานของฝ่ ายต่าง ๆ มากกว่า โดยยังไม่พบแผนในการฟื้ นฟูสภาพสิง่ แวดล ้อมที่ได ้รับ
ผลกระทบจากการปนเปื้ อนของมลพิษ 174 ซึง่ ในส่วนงานของกรมควบคุมมลพิษ มีสานั กจัดการของเสีย และสาร
อันตราย ซึง่ มีการกาหนดหน ้าที่เกีย
่ วข ้องกับการจัดการกากของเสียและสารอันตราย, จัดทาแผนจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดล ้อมด ้านมลพิษ ประสานการจัดทาแผนปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ ลดและขจัดมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย,
จัดทาแผนปฏิบัต ก
ิ ารฉุ กเฉิน ประสานการปฏิบั ต ก
ิ าร ควบคุม แก ้ไข ระงับหรือฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมในบริเวณที่มีก าร
ปนเปื้ อนหรือการแพร่กระจายจากกากของเสียและสารอันตราย เท่าทีพ
่ บจากรายงานประจาปี ของสานักจัดการกาก
ของเสียและสารอันตราย ทีไ่ ด ้รับงบประมาณปี 2559175 งบประมาณสาหรับดาเนินการตามแผนของสานักฯ จานวน
28,790,000 บาท (66.65%) และเงิน งบประมาณส าหรั บ โอนให ้กั บ ส านั ก งานสิง่ แวดล ้อม ภาคที่ 1 – 16 และ
ทสจ. ทัง้ 76 จังหวัด จานวน 12,980,000 บาท (33.35%) ประกอบการพิจ ารณาเรื่องร ้องเรียนเกี่ยวกั บ ปั ญ หา
้ 76 จังหวัด มีเรือ
้ 688 กรณี176 จากทีน
มลพิษ ไปยังกรมควบคุมมลพิษ รวบรวมทัง้ สิน
่ งร ้องเรียนทัง้ สิน
่ าเสนอมานี้
เพือ
่ จะชีใ้ ห ้เห็นถึงจานวนเงินงบประมาณทีอ
่ ยูใ่ นขอบเขตจะสามารถนามาใช ้ได ้ (ซึง่ ยังไม่นับถึงงานประจาทีต
่ ้องทา
ในลักษณะการวางมาตรการสาหรับดาเนินการจัดการ ยังมิพักต ้องพิจารณาถึงการฟื้ นฟูเลย)
จากประมาณการด ้านงบประมาณที่หน่วยงานได ้รั บ นามาพิจารณาเที ยบเคียงกับความเสียหายที่ต ้องการ
ได ้รับการฟื้ นฟู เช่นกรณีของห ้วยคลิตล
ี้ ่าง ทีก
่ รมควบคุมมลพิษจัดสรรงบประมาณ เกือบ 460 ล ้านบาท เพือ
่ นามา
ฟื้ นฟูตามแผนการ 3 ปี 177 คาถามคือ กรมควบคุมมลพิษได ้จัดสรรงบประมาณส่วนนี้มาจากแหล่งใด และการจัดทา
แผนงบประมาณในอนาคต เพือ
่ บริหารจัดการเกีย
่ วกับฟื้ นฟู และเยียวยา จากการปนเปื้ อนของมลพิษ หากเกิดการ
ปนเปื้ อนของมลพิษขึน
้ ทัง้ ทีต
่ งั ้ ใจ หรือโดยอุบัตเิ หตุ การดาเนินการจัดทาอย่างไร
จากการพิจ ารณากรอบงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี โดยใช ้หน่ ว ยงานเป็ นแนวทางพิจ ารณาว่ า แต่ ล ะ
ึ ษาจากอ่าวพร ้าว จังหวัด
หน่วยงานนั น
้ ได ้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี อย่างไร แต่จากการเทียบเคียงกรณีศก
ระยอง ทีเ่ กิดการรั่วของท่อขนส่งน้ ามัน เบือ
้ งต ้น ค่าใช ้จ่ายในการสารวจความเสียหาย ทีก
่ รมควบคุมมลพิษระบุว่า
จะทาเป็ นหนั งสือเรียกเก็บเงินจากบริษัท จานวน 3 ล ้านบาท 178 ในขณะที่บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
(มหาชน) หรื อ พี ที ที จี ซ ี กล่ า วถึง ในรายงานข่ า วว่ า ยิน ดีจ ะรั บ ผิด ชอบและจ่ า ยเงิน ค่ า เสีย หายให แ้ ก่ ผู ไ้ ด ร้ ั บ
ผลกระทบ179 ซึง่ ในเบือ
้ งต ้น ยินดีจะจ่ายเงินให ้แก่ผู ้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองว่าได ้รับความเสียหาย จานวน 117

174

กรมควบคุมมลพิษ, ยุทธศาสตร์การจ ัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจ ัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 (กรุงเทพฯ:
กรมควบคุมมลพิษ, 2560).
175 สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, รายงานประจาปี 2559 (กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ,
2559), หน ้า 8.
176 กรมควบคุมมลพิษ, สถิตเิ รือ
่ งร้องเรียนด้านมลพิษทีก
่ รมควบคุมมลพิษได้ร ับแจ้ง ประจาปี 2559, ข ้อมูลสืบค ้นจากเวบ
ื ค ้น 30 กันยายน 2560.
ไซด์ http://www.pcd.go.th/info_serv/pol2_stat2559.html, วันทีส
่ บ
177 กองบรรณาธิการ ข่าววอยส์ทว
ี ,ี “คพ. – ชาวบ ้านหมูบ
่ ้านคลิตี้ ทาพิธเี ปิ ดการฟื้ นฟูห ้วยคลิตจ
ี้ ากการปนเปื้ นสารตะกั่ว” (20
กันยายน 2560), อ ้างแล ้ว.
178 ไทยรัฐออนไลน์, “ปรอทปนเปื้ อน บริเวณอ่าวพร ้าว” (14 สิงหาคม 2556) จากเวบไซด์
ื ค ้น 30 กันยายน 2560.
https://www.thairath.co.th/content/363332 วันทีส
่ บ
179 ไทยรัฐออนไลน์, “ปฏิบัตก
่ ภาพเดิม” (12 สิงหาคม 2556) เวบไซด์
ิ ารกู ้วิกฤตน้ ามันรั่ว รวมพลังฟื้ นฟูเกาะเสม็ดสูส
https://www.thairath.co.th/content/362812, สืบค ้นวันที่ 30 กันยายน 2560.
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้ 400 ราย) รายละ 1,000 บาทต่อวัน เป็ นระยะเวลา 1 เดือน รวมถึงกล่าวว่า
ราย (จากผู ้มายืน
่ ขอรับการชดเชยทัง้ สิน
จะรับผิดชอบทัง้ หมดในค่าใช ้จ่าย โดยพีทท
ี จ
ี ซ
ี ี มีวงเงินรวม 50 ล ้านเหรียญสหรัฐ จากงบเงินประกันภัย ขณะทีจ
่ าก
ข่าวทีน
่ าเสนอ พีทท
ี จ
ี ซ
ี ี มีกาไรสุทธิจากการประกอบการในปี 2555 ประมาณ 34,000 ล ้านบาท จากข่าวทีน
่ าเสนอ
แสดงถึงภาพลักษณ์ของ พีทท
ี จ
ี ซ
ี ี ทีต
่ ้องการจะรักษาการเป็ นองค์กรการจัดการทีด
่ ใี นด ้านมาตรฐานทางสิง่ แวดล ้อม
ข ้อสังเกตที่ยกมานี้ เป็ นเพียงคากล่าวอ ้างว่ามีค่าใช ้จ่ายสาหรับประมาณการเกีย
่ วกับการฟื้ นฟูและเยียวยา
ความเสีย หายจากการปนเปื้ อนของมลพิษ ต่อ สิง่ แวดล ้อมและต่ อ ผู ้ที่ไ ด ้รั บ ผลกระทบ ทั ง้ สองกรณี ที่ย กมา เช่น
ห ้วยคลิต ี้ล่ า ง และอ่ า วพร ้าว จะเห็ น ได ้ว่ า ระดั บ ของค่ า ใช ้จ่ า ยที่จ าเป็ นต ้องใช ้ในการฟื้ นฟูแ ละเยีย วยา มีร ะดั บ
ประมาณการ ต่อกรณี เป็ นจานวนเท่าใด เมื่อเทียบกับงบประมาณแผ่นดินประจาปี ของหน่วยงานระดับกรม และ
สานัก ทีม
่ ห
ี น ้าทีโ่ ดยตรงในการเข ้ามาฟื้ นฟูการปนเปื้ อนของมลพิษ
บทสรุปจากการสะท ้อนถึงปั ญหาทีเ่ จ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้ปฏิบัตงิ านของหน่วยงานต่าง ๆ ในด ้านงบประมาณทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กั บ การจั ด การต่ อ การปนเปื้ อนของมลพิษ กรณี อ ีก ประการที่ส าคั ญ คือ ใครคือ ผู ้จ่ า ยค่ า เสีย หายที่แ ท ้จริง เพราะ
ท ้ายทีส
่ ด
ุ แล ้ว การใช ้เงินงบประมาณแผ่นดินเพือ
่ มาฟื้ นฟูและเยียวยาความเสียหายนั น
้ โดยหลักการควรจะเป็ นการ
ดาเนินการเพือ
่ บาบัดความเสียหายโดยมิชักช ้า แต่ผู ้ทีม
่ ห
ี น ้าทีแ
่ ละความรับผิดทีแ
่ ท ้จริงควรต ้องเป็ นผู ้ก่อมลพิษนั น
้
ดังหลักการของกฎหมายสิง่ แวดล ้อม แต่ในทางปฏิบัต ิ การที่หน่วยราชการผู ้มีหน ้าที่รักษาสิง่ แวดล ้อม เช่น กรม
ควบคุมมลพิษ หรือองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ทีเ่ กิดการปนเปื้ อน ทางปฏิบัต ิ ยังไม่ปรากฎชัดเจนแพร่หลาย ว่าทาง
ราชการเหล่านัน
้ ได ้ดาเนินการเรียกร ้องค่าใช ้จ่ายเอาจากผู ้ก่อมลพิษแต่อย่างใด

่ วชาญ
3.2 ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรทีเ่ ชีย
ปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรในการดาเนินการไม่ว่าจะเป็ น การดาเนินการในเชิงของการกวดขันเพือ
่ ป้ องกัน
่ วชาญเกีย
หรือการดาเนินการในแง่ของการฟื้ นฟูเยียวยา อีกทัง้ บางกรณีบุคลากรขาดความรู ้ความเชีย
่ วกับปั ญหา
มลพิษ โดยเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ซึง่ เข ้ามาเกีย
่ วข ้องในกระบวนการฟื้ นฟูเยียวยา ดังคา
่ วชาญ
สัมภาษณ์ตอ
่ ไปนี้ทส
ี่ ะท ้อนการขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรทีเ่ ชีย
“ปั ญหาขยะพิษทีน
่ าไปทิง้ กลางทาง ถ ้าทางเบือ
้ งบนสั่งมาให ้กวดขันมีเจ ้าหน ้าที่ เจ ้าหน ้าทีม
่ ส
ี ามคนคิดดูจะ
ไปกวดขันยังไง”
(สัมภาษณ์ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา)
“โรงงานในประเทศไทยมีเป็ นแสนนะ มีเจ ้าหน ้าทีข
่ องกรมโรงงานเองอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยเป็ นหลักร ้อย
ไปดูแลทุกโรงงานเป็ นไปไม่ ได ้หรอกยกตัวอย่างง่ายๆ ทีแ
่ สงทรายมีโรงงานในกากับของเราประมาณหนึ่งพันเจ็ ด
ร ้อยโรง เรามีวศ
ิ วะตรวจสอบ 3 คน มันเป็ นไปไม่ได ้เลย”
(สัมภาษณ์ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา)
“ข ้อพิพาทไม่มี มีเรือ
่ งคน คนมันน ้อย โรงงานมันเยอะ”
(สัมภาษณ์ กรมโรงงาน)
“มันมีกองสาธารณสุขอยู่ครับ แต่ไม่มค
ี นมาลง ทัง้ ช่างทัง้ เจ ้าหน ้าทีต
่ ้องไปร่วมกัน ข ้าราชการผู ้ชายมีอยู่สาม
่ น ปลัดไม่ต ้องไป นิตก
สีค
ิ ร คนทีไ่ ปเป็ นพยานหน่อยก็เป็ นช่าง แต่ถ ้าเรือ
่ งใหญ่หน่อยค่อยประสานทางอุตสาหกรรม
หรือกรมควบคุมมลพิษแล ้วแต่กรณี อย่างการลักลอบทิง้ น้ าเสีย”
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(สัมภาษณ์อบต.หนองแหน ฉะเชิงเทรา)
ในส่ ว นของความเชี่ย วชาญของบุ ค ลากรที่ เ ข า้ มาดู แ ลจั ด การฟื้ นฟูเ ยีย วยา ศั ก ยภาพความพร อ้ มของ
หน่วยงานของรัฐและเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐเป็ นเรือ
่ งทีม
่ ค
ี วามสาคัญ ในระดับหน่วยงานส่วนกลาง เช่น กระทรวงหรือกรม
่ วชาญของเจ ้าหน า้ ที่อยู่
จะมีความพร ้อมมากกว่า แต่ในระดับส่วนภูมภ
ิ าคหรือส่วนท ้องถิน
่ ยังมีปัญหาเรือ
่ งความเชีย
มาก ดังคาสัมภาษณ์ตอ
่ ไปนี้
“เท่าทีผ
่ มทราบสองร ้อยกว่าภารกิจนะทีม
่ อบให ้ท ้องถิน
่ ปลัดเขาจบอะไรมา จบรัฐศาสตร์ นายกไม่ต ้องพูดถึง
มาจากการเลือกตัง้ มาจากอาชีพไหนส่วนใหญ่ก็ผู ้รับเหมา ก็คงพูดได ้ว่าสิง่ แวดล ้อมนี่น ้อย จะมีทางกองสาธารณสุข
ทีจ
่ ะรับคนจบทางสาธารณสุขมาดูแลก็พอมีความเข ้าใจ”
(สัมภาษณ์ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา)
“ท ้องถิน
่ ไม่มบ
ี ุคลากรด ้านนี้ครับอย่างทีผ
่ มทา เราถนัดแต่ข ้อกฎหมายออกคาสัง่ ทางปกครอง ออกอะไรเราก็
บังคับได ้ตามนี้ ในส่วนของวิธก
ี ารปฏิบัตด
ิ ้านสิง่ แวดล ้อม เราต ้องขอคาแนะนา เช่น กรมโรงงานว่ายังไง กรมควบคุม
มลพิษว่ายังไง”
(สัมภาษณ์ อบต.หนองแหน ฉะเชิงเทรา)
“การเยียวยาที่ฝ่ายสาธารณสุขจะเข ้าไปช่วย แต่ฝ่ายสาธารณสุขเราไม่มี การเยียวยาก็เป็ นลักษณะหลาย
หน่ ว ยงานเข ้ามา เช่น กรมทรั พ ยากรน้ า บาดาลก็ เอาน้ า มาสนั บ สนุ น ทาเครื่อ งกรองน้ า ให ้หลายจุ ด สาธารณสุข
ั ว์ก็มาตรวจฟาร์ม”
จังหวัดก็ลงมาตรวจเลือดให ้ชุมชน ปสุสต
(สัมภาษณ์ อบต.หนองแหน ฉะเชิงเทรา)
จากจานวนผู ้ปฏิบัตงิ าน เช่น สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทีม
่ ห
ี น ้าทีต
่ ้องตรวจสอบโรงงาน เช่น โรงงานใน
จังหวัดทีเ่ ป็ นแหล่งทีต
่ ัง้ ของโรงงาน ทีม
่ จ
ี านวนสถานประกอบการจดทะเบียน (ยังไม่รวมการดาเนินการทีไ่ ม่ได แ้ จ ้ง
้ 5,454 โรง จั ง หวั ด
ประกอบ หยุด ชั่ว คราว หรือ เลิก ประกอบกิจ การ) 180 เช่น จั ง หวั ด สมุท รสาคร จ านวนทั ง้ สิน
สมุทรปราการ 6,811 โรง และ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1,795 โรง เมือ
่ พิจารณาสัดส่วนของเจ ้าหน ้าที่ ทีป
่ ระจาอยู่ใน
หน่วยงาน เช่น ทีจ
่ ังหวัดฉะเชิงเทรามีเจ ้าหน ้าทีว่ ศ
ิ วกร ทีไ่ ด ้ข ้อมูลจากการสัมภาษณ์ คือ 3 คน เมือ
่ ผู ้วิจัยตรวจสอบ
ถึงจานวนโครงสร ้างของหน่วยงาน ในกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม พบว่ามีเจ ้าหน ้าที่ประจาสานั กงานประจา
เขตละ 3 คน และวิศวกรชานาญการพิเศษ อีก 1 คน181 มีหน ้าทีใ่ นการจัดทาและกากับดูแล ข ้อมูล การขนส่งและ
ข ้อมูลกากอุตสาหกรรม และกากับดูแล การปรับปรุงฟื้ นฟูสภาrพื้นที่ทม
ี่ ีการปนเปื้ อนจากการประกอบกิจการ หรือ
ตัวอย่างจากอีกหน่วยงานหนึง่ ในกรมควบคุมมลพิษ จากการพิจารณารายงานของสานั กจัดการกากของเสียและ
สารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ที่ในส่วนปฏิบัตก
ิ ารและฟื้ นฟู มีเจ ้าหน ้าทีป
่ ระจา 11 คน จากเจ ้าหน ้าทีข
่ องสานั ก
จัดการกากของเสียฯ ทัง้ หมด 80 คนในปี 2560182
่ วชาญเฉพาะทางทีจ
ผลจากการพิจารณาถึงจานวนผู ้ปฏิบัตงิ าน และความเชีย
่ าเป็ นต ้องมี สาหรับการจัดการ
่ ภาพทีจ
สิง่ แวดล ้อม โดยเฉพาะการฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อมทีป
่ นเปื้ อนให ้กลับคืนสูส
่ ะไม่เป็ นอันตรายต่อระบบนิเวศและ
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ศูนย์สนเทศโรงงานอุตสหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สถิตจ
ิ านวนโรงงานอุตสาหกรรม ประจาเดือนกันยายน 2560 จาก
เวปไซด์ http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss60, สืบค ้นวันที่ 30 กันยายน 2560.
181 กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม สานักบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม, ภาะหน ้าทีแ
่ ละโครงสร ้างการบริหาร เวบไซด์
http://www2.diw.go.th/iwmb/response.asp, สืบค ้นวันที่ 30 กันยายน 2560.
182 สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, รายงานประจาปี 2559, อ ้างแล ้ว, หน ้า 3.
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ต่อชุมชน สัดส่วนของเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้ตรวจสอบและเฝ้ าระวัง รวมไปถึงการกากับดูแลให ้เกิดการฟื้ นฟูอย่างถูกต ้องตาม
หลักวิชาการทาง ไม่อาจเทียบได ้เลยกับขนาดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน
้ ในสังคม และความเป็ นไปได ้ของการปนเปื้ อน
ของมลพิษ ทัง้ ทีต
่ ัง้ ใจและทีเ่ ป็ นอุบัตเิ หตุ สิง่ ทีต
่ ามมาคือ การพิจารณาว่าความพร ้อมของระบบในสังคมไทย เช่น
การเตรียมบุคคลากร และงบประมาณในการรองรับกับกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน
้ เจ ้าหน ้าทีเ่ หล่านี้ ควรทาหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้
ตรวจสอบและติดตาม ไม่ใช่รูปแบบการทาหน ้าทีฟ
่ ื้ นฟู
ข ้อสังเกตดัง กล่า ว ที่พจ
ิ ารณาถึงบทบาทและหน ้าที่ข องเจ ้าหน า้ ที่ในระบบราชการเหล่านี้ ควรปฏิบัต ิ ใน
ฐานะของการตรวจสอบและติดตาม (monoitering system) แต่ตด
ิ กับปั ญหาสาคัญ 2 ประการ คือ ความเป็ นกลาง
และความไว ้วางใจให ้ทาการฟื้ นฟู ภายใต ้หลักผลประโยชน์ขัดกัน หากผู ้ก่อมลพิษ เป็ นผู ้ฟื้ นฟูด ้วยตัวเอง จะมีระบบ
การตรวจสอบได ้อย่างไร ว่าการฟื้ นฟูนัน
้ จะเป็ นไปอย่างถูกต ้องและปลอดภัย
สิง่ ทีร่ ับกันอย่างทั่วไปแล ้ว คือ ผู ้ทีค
่ วรต ้องเป็ นผู ้ออกค่าใช ้จ่ายในการฟื้ นฟูและเยียวยา คือผู ้ก่อมลพิษ ดังนัน
้
จะทาอย่างไรให ้กระบวนการฟื้ นฟูนัน
้ ทาโดยหน่วยทีม
่ ีความรู ้ความสามารถ และพร ้อมที่จะปฏิบัตก
ิ ารได ้ ในระดับ
ของขนาดกิจกรรมทีก
่ ว ้างขวาง มีแนวโน ้มของการปนเปื้ อนของมลพิษอย่างมากมายในสังคมเช่นทุกวันนี้ได ้

3.3 ปัญหาความพร้อมของหน่วยงานและเครือ
่ งมืออุปกรณ์
การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นปั ญหาอีกประการหนึง่ คือ ความพร ้อมของเครือ
่ งมืออุปกรณ์ ทาง
เทคนิค วิชาการที่จ ะเข ้าฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อม ซึง่ เป็ นเรื่องทางเทคนิค สูง นอกจากองค์ค วามรู ้ทางเทคนิค ที่เ ป็ น
วิทยาศาสตร์แล ้ว เครือ
่ งมืออุปกรณ์ในการฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อม สาหรับหน่วยงานของรัฐส่วนภูมภ
ิ าคและท ้องถิน
่ ยังมี
ข ้อจากัดค่อนข ้างมาก ดังคาสัมภาษณ์ดังนี้
“ผมไปตรวจโรงงานมีแ อบทิง้ อยู่เจ ้าหนึ่ง เราปรับเป็ นเที่ยวครั ง้ ละไม่เกินหกแสน ผมนั บน่าจะสามสี่เ ที่ย ว
ตอนนี้ให ้ขูดกาจัดออกไป คือเราไม่มเี จ ้าหน ้าทีว่ เิ คราะห์ความลึกว่าควรจะเท่าไหร่ แต่ผมให ้ขุดออกให ้ลึกที่สด
ุ การ
ขุดจะมากน ้อย จริงๆแล ้วมันต ้องมีระยะเวลาการซึม ยิง่ ทิง้ ไว ้นาน เรือ
่ งพวกนี้มันเป็ นเชิงทีม
่ ันพิสจ
ู น์ได ้ยากเพราะมัน
กองเอาไว ้ไม่รู ้ว่าผ่านฝนมากีฝ
่ น ถ ้าไล่จริงมันต ้องเจาะถึงน้ าใต ้ดิน ต ้องใช ้งบประมาณมหาศาล อันนี้เราไปตักไปขูด
คราบให ้มันเหลือดินเดิม อันทีจ
่ ริงมันต ้องดูค่าความขุ่น ความหนึดแล ้วคานวณว่ามันผ่านมากีว่ ัน มันลงไปเท่าไหร่
มันมีสต
ู รคานวณอยูก
่ ้อนหนึง่ เหมือนกัน ผมก็ไม่ไหวเหมือนกัน”
(สัมภาษณ์ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา)
“กรณีอ่าวพร ้าว ผมไปดมอยู่วันแรกๆ ตัง้ แต่น้ ามันไม่เข ้า จนน้ ามันหมด วันแรกๆ คือเราประสบการณ์ น อ้ ย
ต ้องรู ้ว่าตรงไหนมีพษ
ิ หรือไม่มพ
ี ษ
ิ ถ ้าจริงๆ ต ้องห ้ามให ้คนเข ้า ให ้แต่เจ ้าหน ้าที่ที่เกีย
่ วข ้องเท่านั น
้ ไปแรกๆ มีแต่
อาสาไปทัง้ นัน
้ เป็ นลม ขนออก ดูกันไม่หวาดไม่ไหวทัง้ พยาบาล ก็ลมมันตีเข ้า”
(สัมภาษณ์ สานักงานเจ ้าท่า จังหวัดระยอง)
“การปรับปรุงแก ้ไขดูยังไง คือ ปั ญหาอยู่ทท
ี่ ้องถิน
่ คือ หนึง่ เขาไม่ค่อยมีคน กฎหมายมันบังคั บให ้โอน สอง
ทุกๆหน่วยงานก็โอนไปยังเขา เขาต ้องรับผิดชอบกฎหมายเกือบทุกมิต ิ อย่างการดูแลโรงงานจาพวกหนึง่ หรือสอง
มันไม่ค่ยมีปัญหาอะไรมาก ฝ่ ายสาธารณสุขหรือฝ่ ายสิง่ แวดล ้อมทีเ่ ขามีอยู่ก็ไม่ได ้มีสมรรถนะมากเท่ากับเรา เขาก็
ดูแลได ้ระดับหนึง่ ”
(สัมภาษณ์กรมโรงงาน)
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ปั ญหาทีม
่ ล
ี ักษณะทั่วไปเช่นนี้ เกีย
่ วพันเรือ
่ งกับนโยบายของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องการพึงตระหนั กของรัฐบาลและ
หน่วยงานรัฐว่าจะให ้ความสาคัญกับปั ญหาในกรณีดังกล่าวหรือไม่ เช่น การยกระดับนโยบายขึน
้ เป็ นวาระแห่งชาติ ที่
มุง่ แก ้ไขปั ญหาใดปั ญหาหนึง่ อย่างจริงจัง การเปลีย
่ นแปลงในระดั บนโยบายของรัฐจะทาให ้เกิดการเปลีย
่ นแปลงไม่
้ จัดจ ้างเกีย
ว่าจะเป็ นการตัง้ งบประมาณประจาปี ของหน่วยงาน การรับสมัครบุคลากรและการจัดซือ
่ วกับวัสดุอป
ุ กรณ์ที่
จาเป็ นต ้องใช ้ เพิม
่ มากขึน
้ รวมถึงการกระจายตัวของบุคลากร เครือ
่ งมืออุปกรณ์ในจังหวัดทีเ่ ป็ นพืน
้ ทีท
่ เี่ กีย
่ วพันกับ
มลพิษมากขึน
้
การผลั ก ดั น ให ้เกิด ความเปลี่ย นแปลงทางด ้านนโยบายของรั ฐ และน าไปสู่ก ารปฏิบั ต อ
ิ ย่า งมีค วามหมาย
โดยเฉพาะเรื่องการฟื้ นฟูและเยียวยาปั ญหามลพิษที่เกิดขึน
้ ในประเทศไทยยังมีความเปลีย
่ นแปลงที่น ้อย แม ้จะมี
บทบั ญ ญั ต ใิ นรั ฐ ธรรมนูญ ที่เ กี่ย วข ้องกั บ เรื่อ งสิง่ แวดล ้อมและมลพิษ แต่ก ารยกระดั บ ให ้เกิด ความก ้าวหน ้าอย่าง
จริงจังยังมีน อ้ ย จึงทาให ้เกิด ปั ญหาที่ก ลายเป็ นค าพร่ า บ่น ตัดพ ้อต่อว่า ของหน่ ว ยงานรั ฐและเจ ้าหน า้ ที่รั ฐ ซ้ า ๆที่
แสดงถึง ข อ้ เท็ จ จริง ที่ เ ป็ นข อ
้ จ ากั ด ที่ ท าให ห
้ น่ ว ยงานรั ฐ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การบั ง คั บ ใช ก้ ฎหมายได อ้ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ การวิเคราะห์ข ้อจากัดของกระบวนการฟื้ นฟูและเยียวยาฯทีเ่ ป็ นเรือ
่ งทั่วไปจะได ้กล่าวต่อไปในบทที่
8
ในส่วนที่สอง ซึง่ เกีย
่ วกับการบังคับใช ้กาหมายของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการฟื้ นฟูและเยียวยากรณี
หน่วยงานของรัฐเป็ นผู ้ก่อให ้เกิดความเสีย เป็ นความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐในคดีมลพิษหรือความเสียหายที่
เกิดขึน
้ ต่อสิง่ แวดล ้อมทีห
่ น่วยงานรัฐหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐได ้ดาเนินการตามกฎหมายแล ้วก่อให ้เกิดความเสียหาย
ขึน
้ ต ้องรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ในลักษณะของการกระทาละเมิดทางปกครอง ตามทีไ่ ด ้กล่าวมาข ้างต ้นการ
แสดงความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐเป็ นหลักการทีส
่ าคัญในกฎหมายปกครองในต่างประเทศ ทีห
่ น่วยงานรัฐต ้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เ กิดขึน
้ จากการกระท าของหน่ วยงานรั ฐหรือเจ ้าหน า้ ที่ข องรัฐ อย่างทัน ท่วงที ทัง้ นี้
หลักการนี้หมายความว่า สิทธิของเอกชนจะได ้รับความคุ ้มครองอย่างเป็ นธรรมและรวดเร็ว ซึง่ เป็ นหลักแห่งการค้า
ประกันการปฏิบัตห
ิ น ้าทีข
่ องหน่วยงานรัฐต่อเอกชน ว่าเอกชนจะได ้รับความคุ ้มครองอย่างแน่นอนซึง่ อาจรวมไปถึง
การฟื้ นฟูส ภาพสิง่ แวดล ้อมที่เ กิด ความเสีย หายซึง่ รั ฐ เป็ นผู ้เสีย หายแต่ก็ เ ป็ นการรั ก ษาสภาพสิง่ แวดล ้อมซึง่ เป็ น
ประโยชน์สาธารณะ (public interest) ซึง่ เป็ นหน ้าทีห
่ ลักของรัฐ
จากการสัมภาษณ์หน่วยงานทีเ่ ป้ าหมายเรือ
่ งการแสดงความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐในเรือ
่ งการฟื้ นฟูและ
เยียวยาฯ ซึง่ การสัมภาษณ์พ บว่า ความรับผิดชอบของหน่ ว ยงานของรัฐในประเทศไทยยังมีปั ญหาและอุป สรรค
หลายประการ ซึง่ พิจารณาได ้จากคาสัมภาษณ์ ต่อไปนี้
“เวลาหน่วยงานรัฐแพ ้คดี โดยหลักต ้องอุทธรณ์ การทางานของเราต ้องสันนิษฐานไว ้ก่อนว่าเราทาโดยชอบ
ด ้วยกฎหมาย เราไม่ได ้ทาสิง่ ทีไ่ ม่ชอบด ้วยกฎหมาย ในเมือ
่ เขาฟ้ องว่าเราทาไม่ชอบด ้วยกฎหมาย แล ้วเราสู ้แล ้วเรา
แพ ้ก็แปลว่าเรายอมรับว่าเราทาไม่ชอบด ้วยกฎหมาย แล ้วก็มันมีมติ ครม.เรือ
่ งการดาเนินคดีแพ่ง แล ้วก็ปกครองแล ้ว
ก็ระเบียบหลักเกณฑ์ข องกระทรวงการคลั งในการด าเนินคดีแพ่ง และคดีป กครอง วางหลักไว ้ว่าคดีแ บบนี้ ค วรท า
อย่างไร เช่น เรียกค่าเสียหาย ถ ้าแพ ้ต ้องอุทธรณ์กอ
่ น คือรัฐจะไม่เสียเงินโดยเด็ดขาด จนกว่าจะแพ ้โดยหลักเลย
ครับ อย่างหน่วยงานสละสิทธิใ์ นคดีประนีประนอม เราทาไม่ได ้อยูแ
่ ล ้วต ้องทาตามระเบียบกระทรวงการคลัง
หลั ก เกณฑ์ต ามระเบีย บเลยครั บ เช่น สมมุต วิ ่า เราแพ ้เป็ นคดีป กครอง ขั น
้ ฟ้ องให ้ช าระหนี้ อั น มาจากการ
ละเมิด เราแพ ้เราก็ต ้องอุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังหรือมติคณะรัฐมนตรีบอก ปกติการอุ ทธรณ์
หรือไม่ต ้องรายงานกระทรวงการคลัง โดยหลักเท่าที่ผมจาได ้ ถ ้าแพ ้แล ้วมีเรื่องเงินให ้อุทธรณ์แล ้วรายงานทีห ลัง
อุทธรณ์เป็ นหลัก คืออุทธรณ์กอ
่ นแล ้วรายงานทีหลัง”
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(สัมภาษณ์กรมโรงงาน)
่ ว่า ชนะ ได ้เงินหรือไม่ได ้เป็ นอีกเรื่องหนึ่ง เรือ
“ท่านทางานให ้กับส่วนราชการให ้ได ้ชือ
่ งบางเรือ
่ งไม่ควรคิด
ฟ้ อง คิดไปแล ้วฟ้ องคดีมันเสียเงินมากกว่า หลวงก็ต ้องฟ้ องเพือ
่ ทีจ
่ ะชนะ ถ ้าได ้ไม่เต็มตามฟ้ องหรือแพ ้คดีก็อุทธรณ์
ไปก่อน ฎีกาไปก่อน ซึง่ บางทีตัวความเราไม่น่าไปฎีกาเลยเรา ถ ้าจ่ายตอนนี้เสียเท่านี้แต่ถ ้าสู ้ต่อดอกเบีย
้ มันเกิดขึน
้
อีกกีป
่ ี แต่มันก็ต ้องยอมรับนะ”
(สัมภาษณ์กรมควบคุมมลพิษ)
จากค าสั ม ภาษณ์ ข ้างต ้นได ้แสดงถึง วั ฒ นธรรมทางกฎหมาย (Legal Culture) ของการใช ้กฎหมายใน
หน่วยงานของรัฐรูปแบบหนึง่ คือ การยึดถือกฎระเบียบภายในฝ่ ายปกครองอย่างเคร่งครัด ดังคาสัมภาษณ์ข ้างต ้นที่
หน่ ว ยงานของรั ฐ ยืน ยั น ว่ า การชดใช ้เยีย วยาของฝ่ ายปกครอง “จะต ้องมีก ารอุ ท ธรณ์ จนกว่า กระบวนการทาง
้ สุด จึง จะมีก ารชดใช ้เยีย วยา” ระบบวิธีก ารท างานเช่น นี้ ส ะท ้อนถึง วั ฒ ธรรมทางกฎหมายของ
กฎหมายจะสิน
หน่วยงานทีถ
่ อ
ื ปฏิบัตจ
ิ นกลายเป็ นกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด วัฒนธรรมทีไ่ ด ้กล่าวมานี้เป็ นข ้อจากัดและไม่สอดคล ้อง
กับหลักการเรือ
่ งความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ และทาให ้การชดเชยเยียวยาของหน่วยงานรัฐเกิดอุปสรรคและ
ทาให ้ผู ้ได ้รับความเสียหายไม่ได ้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม กระบวนการเยียวยาของหน่วยงาน
ิ้ สุด และหน่วยงานของรัฐเข ้าเยียวยาโดยไม่อุทธรณ์ก็มี
ของรัฐทีเ่ ป็ นข ้อยกเว ้นของกระบวนการทางกฎหมายทีไ่ ม่สน
เช่นกัน เช่น ในคดีโคบอลต์-60 ของสานักงานปรมาณูเพือ
่ สันติ ดังคาสัมภาษณ์ดังนี้
ั ้ ต ้น หน่วยงานก็จ่าย
“จากทีผ
่ ่านมาเราไม่ได ้อุทธรณ์ คดีโคบอลต์-60 เราไม่ได ้อุทธรณ์ก็จบทีศ
่ าลอุทธรณ์ชน
ไปครับ รู ้สึกว่าเรือ
่ งนี้ท่านรัฐมนตรีในเวลานั น
้ ท่านไม่ให ้อุทธรณ์ แต่ตามกระบวนการตามหลักแล ้วมันต ้องอุท ธรณ์
โดยหลักแล ้วมันต ้องอุทธรณ์ เว ้นแต่ว่ามีความเห็นจากผู ้บังคับบัญชาระดับสูงว่าไม่ต ้องอุทธรณ์ คดีเราก็เลยไม่ได ้
อุทธรณ์”
(สัมภาษณ์สานักงานปรมาณูเพือ
่ สันติ)
การสร ้างกระบวนการเยียวยาจึงเป็ นเรื่องที่มีความสาคัญว่าหน่วยงานของรัฐจะต ้องดาเนินการอย่างไรที่จะ
เยี ย วยาผู เ้ สีย หายได อ้ ย่ า งรวดเร็ ว การปลดล็ อ คกระบวนการทางยุ ต ิธ รรมที่ ศ าลเป็ นองค์ก รตั ด สิน จนสิ้น สุ ด
้ ฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด เปลีย
กระบวนการในชัน
่ นเป็ นการเยียวยาโดยหน่วยงานของรัฐตัดสินใจดาเนินการเอง
จะมีความเป็ นไปได ้หรือไม่หรือจะมีรูปแบบวิธก
ี ารอืน
่ ๆ จะได ้ทาการวิเคราะห์ในบทต่อไป
นอกจากวัฒนธรรมทางกฎหมายทีไ่ ด ้กล่าวมา สิง่ ทีไ่ ด ้ปรากฏในระบบการฟื้ นฟูและเยียวยาฯ ของหน่วยงาน
ของรัฐทีไ่ ด ้ทาการศึกษา คือ ความซ้าซ ้อนของอานาจหน ้าทีข
่ องหน่วยงานและความเกรงใจในอานาจหน ้าที่ข อง
แต่ละหน่วยงานทีห
่ น่วยงานไม่กล ้าก ้าวล่วงเข ้าไปดาเนินการในงานของอีกฝ่ ายหนึง่
ทัง้ นี้ การจัดแบ่ง กลุ่มงานของหน่ ว ยงานรั ฐ ที่ผู ้วิจั ยพยายามจะจ าแนกกลุ่มงานเป็ นหน่ว ยงานหลั ก ซึง่ เป็ น
หน่ ว ยงานเฉพาะในการดูแ ลจั ด การปั ญ หาด ้านมลพิษ เช่น กรมควบคุม มลพิษ ซึง่ มีอ านาจหน า้ ที่ใ นการจั ด การ
มลพิษ แต่ยังมีหน่วยงานอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องทีเ่ ป็ นหน่วยงานรอง เช่น กรมโรงงาน การนิคมอุตสาหรรม ซึง่ มีอานาจใน
การควบคุมตรวจสอบที่ซ ้อนทั บ อานาจและหน า้ ที่กัน แต่เมื่อเกิดปั ญหามลพิษ ไม่ว่า จะเกิด จากโรงงานหรือ นิค ม
อุตสาหกรรม การเข ้าตรวจสอบปั ญหาที่เกิดขึน
้ กลับกลายเป็ นว่า กรมควบคุมมลพิษต ้องประสบปั ญหาในการเข ้า
ตรวจสอบในพื้น ที่ โดยต ้องให ้หน่ วยงานรองเป็ นผู ้น าเข ้าไปหรือ ต ้องร่ วมมือ ด าเนิน การเพื่อเข ้าเยีย วยาปั ญ หาที่
เกิดขึน
้ สิง่ ทีส
่ ะท ้อนให ้เห็นในการปฏิบัตริ าชการของประเทศไทย คือการไม่ต ้องการให ้หน่วยงานอืน
่ เข ้ามาร่วมหรือ
เข ้ามาตรวจสอบการปฏิบัตห
ิ น ้าที่ ขณะเดียวกันหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องก็พยายามหลีกเลีย
่ งการก ้าวล่วงหรือก ้าวข ้าม
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ไปยังอานาจหน ้าทีข
่ องหน่วยงานอืน
่ ความซ้าซ ้อนและซับซ ้อนของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กิด ปรากฏตามคาสัมภาษณ์
ดังนี้
“คืออย่างนี้ครับ โดยหลัก คพ.จะดูแหล่งกาเนิดมลพิษ ทุกเรื่ องยกเว ้นเรื่องโรงงาน แม ้เขาจะเข ้าไปตรวจ
โรงงานตามกฎหมายของเขา สมมุตน
ิ ะครับแล ้วเขาเจอว่ามันผิดเขาต ้องส่งเรื่องมาให ้ กฎหมายเขียนเลยครับว่า
ต ้องส่งเรื่องให ้กรมโรงงาน ให ้กระทรวงอุตสาหกรรมดาเนินการตามกฎหมาย บางเรื่องคพ.อาจทาได ้ แต่ว่าส่วน
ใหญ่เขาจะส่งเรือ
่ งมาให ้เรา เช่น สมมุตวิ ่าน้ าไม่เป็ นไปตามประกาศ เขาจะส่งเรือ
่ งมาให ้เราดาเนินการ ถ ้าผมจาไม่
ผิดของเขา ม.82 ให ้เราดาเนินการ จนกว่าเราจะไม่ดาเนินการ เขาถึงดาเนินการหลักของเขาเป็ นแบบนี้”
(สัมภาษณ์กรมควบคุมมลพิษ)
“ในส่วนของนิคมฯ นิคมฯจะอยู่ภายใต ้กฎหมายของนิคมนะครับ แต่ในกฎหมายนิคมฯจะมีโรงงาน กฎหมาย
นิคมเขียนว่าโรงงานในนิคมให ้อยูภ
่ ายใต ้กฎหมายโรงงาน แสดงว่าโรงงานในการนิคมต ้องปฏิบัตเิ หมือนๆเรา เว ้นแต่
การอนุญาตให ้เป็ นอานาจของผู ้ว่าการ ยกเว ้นเรือ
่ งใบ ร.ง. 4 ไม่ต ้องมี ดังนั น
้ แม ้อยู่ภายใต ้กฎหมายโรงงานแต่คน
ควบคุมคือ เจ ้าหน ้าทีข
่ องการนิคมฯ มีบางเคสทีเ่ จ ้าหน ้าทีข
่ องกรมโรงงาน จากสานักงานนิคมฯ เข ้าไปตรวจร่วม แต่
โดยหลักเป็ นหน ้าทีข
่ องการนิคมฯ ซึง่ จะมีการมอบอานาจแต่งตัง้ ให ้เป็ นพนั กงานเพือ
่ ให ้ทาหน ้าทีต
่ าม พรบ.โรงงาน
ในเขตนิคมฯ ต่างๆ เพราะฉะนัน
้ ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได ้เข ้าไป ยกเว ้นเป็ นเคสหรือโครงการซึง่ เป็ นอีกเรือ
่ งหนึง่ ”
(สัมภาษณ์กรมควบคุมมลพิษ)
จากความทับซ ้อนของอานาจหน ้าทีท
่ ก
ี่ ระจัดกระจายกันไปของแต่ละหน่วยงาน ทาให ้ปั ญหามลพิษทีเ่ กิดขึน
้
ในประเทศไทยในส่วนของการฟื้ นฟูและเยียวยาจึงกระจายกันออกไปไม่เป็ นเอกภาพ การบูรณาการหน่วยงานแต่ละ
หน่วยงานเข ้าด ้วยกันจึงเป็ นกรณีที่เกิดขึน
้ เฉพาะครัง้ เฉพาะคราวตามกรณีที่เกิด ขึน
้ เช่น กรณีน้ ามันรั่วที่อ่าวพร ้าว
กรณีการทิง้ กากของเสียหนองแหน เมือ
่ ปั ญหาเกิดขึน
้ จะพบเห็นความสับสนอลหม่านของการรวมตัวหน่วยงานแต่
ละหน่วยงาน การกาหนดขอบเขตอานาจหน ้าที่ การแสวงหาเจ ้าภาพ การดาเนินการทีป
่ ราศจากองค์ความรู ้ ฯลฯ ซึง่
เป็ นปั ญหา บนความโชคดีของการแก ้ปั ญหาแบบไทยๆทีอ
่ าศัยการขอความร่วมมือการประนีประนอมของผู ้ใหญ่ใน
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานทีย
่ ังสามารถขอความร่วมมือกันได ้ และการทีป
่ ระเทศไทยยังไม่เ ผชิญปั ญหามลพิษระดับ
ิ ะของประเทศญีป
ใหญ่มากๆ เช่น กรณีโรงงานไฟฟ้ าฟูคุชม
่ ุ่ น ยังทาให ้การแก ้ปั ญหาของประเทศไทยยังเอาตัวรอด
จากปั ญหาครัง้ ทีผ
่ า่ นๆมาไปได ้ วิธก
ี ารปฏิบัตแ
ิ บบมองหาเจ ้าภาพในการรับผิดชอบ ถ ้าเจ ้าภาพรับมือไม่ไหวแล ้วจึงมี
การระดมหน่วยงานที่เกีย
่ วข ้อง เช่น ปั ญหาระดับชาติเป็ นอานาจของอธิบดีหรือรัฐมนตรี ระดับจังหวัดเป็ นอานาจ
ของผู ้ว่าราชการจังหวัด ในการระดมหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง บางครัง้ ไม่มค
ี วามชัดเจนตัง้ แต่เรือ
่ งใครจะเป็ นเจ ้าภาพใน
การจัดการกับปั ญหา รวมถึงการฟ้ องคดีเพือ
่ เรียกค่าสินไหมทดแทน พิจารณาจากคาสัมภาษณ์
“คือ มั น ไม่ชัด เจนไง อย่า งเรือ น้ า ตาลล่ม แม่น้ า เจ ้าพระยา คือ ตรงนั ้น ทางกรมรั บ เป็ นเจ ้าภาพให ้และไป
เรียกร ้องแล ้วก็ให ้กรมประมงประเมินมาว่ามีความเสียหายอะไรบ ้าง ถามว่าถ ้ากรมควบคุมมลพิษจะฟ้ องบ ้างได ้ไหม
เพราะมาตรา 97 ก็ไม่ได ้กาหนดว่าใคร ใครจะฟ้ องก็ได ้ถ ้าตัวเองเป็ นเจ ้าของทรัพยากร”
(สัมภาษณ์สานักทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม ระยอง)
“ที่เ คยปฏิบั ต ิส่ว นมากจะดู เ หตุ ว่ า ใครเป็ นเจ ้าภาพ ใครจะชี้ก่อ น สมมุ ต ิโ รงงานระเบิด ใครเป็ นเจ า้ ภาพ
อุตสาหกรรมจังหวัดหรือใคร การนิคมอุตสาหกรรม ก่อนจะมาปลีกย่อยว่า คณะทางาน คณะกรรมการ ก็เหมือนทาง
เรือ ทางเรือเจ ้าท่าเป็ นเจ ้าภาพ หาเหตุอะไร ให ้ความร่วมมือกับหน่วยงานอืน
่ หน่วยงานไหนทีเ่ กีย
่ วข ้องก็จะระดม
กัน”
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(สัมภาษณ์สานักงานเจ ้าท่า ระยอง)
“เกิดเรือ
่ งทีก็มาดูกันทีว่าใครเกีย
่ วข ้องบ ้าง แต่โดยกติกามันต ้องมีเจ ้าภาพอยู่แล ้ว จริงๆ ต ้องมีเจ ้าภาพสักคน
อยูท
่ วี่ า่ คนทางานมันเรียบร ้อยดีไหม กรณีทงิ้ ของเกีย
่ วข ้องกับเทศบาลทีว่ า่ คุณทาเหตุราคาญ แต่ถ ้ามันออกมานอก
เขตก็กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยให ้อุตสาหกรรมจังหวัดดูแล เขาก็ต ้องเป็ นแม่งาน ถ ้ามันเรียบร ้อยดี มันก็คงไม่
มาให ้คนอืน
่ เขาทาหรอก”
(สัมภาษณ์เทศบาลมาบตาพุด)
“อย่างความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเล อย่างนี้ กรมไปทาได ้เหรอไหมครับ ความเสียหายต่อทรัพยากร
ทีเ่ ป็ นต ้นไม ้ กรมไปคิดได ้หรือว่าต ้นไม ้ มันคิดอย่างไร ความเสียหายต่อปลาในแม่น้ าเจ ้าพระยาตอนเรือน้ าตาลล่ม
กรมคิดได ้ไหมกรมคิดไม่ได ้มันต ้องหน่วยงานทีต
่ ้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติเหล่านัน
้ ต ้องประเมินความเสียหายเอง”
(สัมภาษณ์ กรมควบคุมมลพิษ)
กระบวนการบังคับใช ้กฎหมายของหน่วยงานของรัฐทีป
่ รากฏจากการสัมภาษณ์ แสดงเห็นถึงข ้อจากัดในการ
บั ง คั บ ใช ้กฎหมาย ไม่ว่า จะเกิด จากตั ว กฎหมายเองและวิธีป ฏิบั ต ข
ิ องหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ท าให ้บทบั ญ ญั ต ิข อง
กฎหมายในกระบวนการฟื้ นฟูและเยียวยาไม่สัมฤทธิผ
์ ล การปรับเปลีย
่ นทัง้ ในส่วนของกฎหมาย การกาหนดแผน
และวิธีก ารท างานของหน่ ว ยงานของรั ฐ จะต อ้ งปรั บ ปรุ ง ในลั ก ษณะขององค์ก รกลางที่ ท าหน า้ ที่ ค อยติด ตาม
ตรวจสอบ (Monitor) ทาหน ้าทีส
่ งั่ การ ควบคุมตรวจสอบจะเป็ นองค์กรชัว่ คราว (Ad Hoc) หรือถาวร ซึง่ รูปแบบของ
การจัดตัง้ จะได ้กล่าวต่อไปในบทวิเคราะห์
สุดท ้าย ปั ญหาของหน่วยงานของรัฐในการดาเนินคดีกับเอกชนผู ้ก่อให ้เกิดมลพิษเพื่อดาเนินการฟื้ น ฟูแ ละ
เยียวยา หน ้าทีส
่ าคัญประการหนึง่ ตามพระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
คือการบังใช ้กฎหมายในการเรีย กค่าเสียหายในการฟื้ นฟูแ ละเยียวยาความเสียหายจากมลพิษ ที่เ กิด ขึน
้ จากการ
กระทาของเอกชน รวมถึงการดาเนินคดีทางอาญาต่อผู ้กระทาความผิด ซึง่ การฟ้ องร ้องดาเนินคดีกับเอกชน มีปัญหา
ในการบังคับใช ้กฎหมายอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นเรือ
่ งความเข ้าใจในกระบวนการดาเนินคดีของเจ ้าหน า้ ที่ซงึ่
่ วชาญในกระบวนการกฎหมายหรือ ข ้อจ ากั ด ของกฎหมายในการฟ้ องคดี เช่น การ
บางหน่ ว ยงานขาดความเชีย
้ ศาลซึง่ หน่วยงานต ้องดาเนินการพิสจ
รวบรวมหลักฐาน ภาระการพิสจ
ู น์ในชัน
ู น์ ฯลฯ ซึง่ มีตัวอย่างคาสัมภาษณ์ดังนี้
“มั น จั บ จ าเลยไม่ ไ ด ้ซัก ที พิสูจ น์ไ ด ้แค่นั ้น เองเพราะมั น ขึน
้ มาชายหาดเอาไปพิสูจ น์ ก็เ หมือ นเดิม กว่า จะ
ขัน
้ ตอนไปถึง กว่าจะมาทิง้ น้ ามันลงกลางทะเล กว่ามันจะขึน
้ ฝั่ งไม่รู ้กีว่ ันกีเ่ ดือนแล ้ว เรือมันก็วงิ่ เข ้าวิง่ ออกเป็ นสิบๆ
รอบแล ้ว แล ้วจะมาเช็คตอนนัน
้ ก็ไม่ได ้แล ้ว นี่แหละมันคือความเป็ นจริงเป็ นแบบนี้”
(สัมภาษณ์สานักงานเจ ้าท่า ระยอง)
“ศาลเขาพิจ ารณากฎหมายมาอย่างละเอีย ด เขาชีเ้ ลยว่าใครผิด บ ้าง กรมโรงงานไม่ผ ด
ิ ทรัพยากรไม่ ผ ด
ิ
อุตสาหกรรมจังหวัดผิด เราไปโดนตรง พรบ.วัตถุอันตรายว่า เจ ้าของไม่กาจัด เราต ้องกาจัด ตรงนี้ปัญหาคือมันไม่มี
ใครรับเป็ นเจ ้าของ เราก็ฟ้องเขาด ้วย เขาก็ไปขึน
้ ศาลแต่เขาหลุดเขาไม่ได ้เป็ นเจ ้าของ เจ ้าของเขาสู ้คดีแล ้วเขา
หลุด ทางผมก็ต ้องไปขนแทนก็ต ้องไปของบหลวงมาจ่ายสองล ้าน”
(สัมภาษณ์สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา)
้ ตารวจหรือ
ส่วนการดาเนินคดีอาญากับเอกชนผู ้ก่อมลพิษ ก็มห
ี ลายประเด็นทีเ่ ป็ นข ้อจากัด ไม่ว่าจะเป็ นชัน
้ พนักงานอัยการ ซึง่ หน่วยงานได ้สะท ้อนให ้เห็นปั ญหาทีเ่ กิดขึน
ชัน
้ ดังนี้
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“ในส่วนของการบังคับใช ้กฎหมายเรามีเรือ
่ งการดาเนินคดีอาญา ในกรณีทใี่ ครครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
แล ้วก็ ไ ม่ต่อ ใบอนุ ญ าตในระยะเวลาที่ค รอบครองอยู่ เรามีก ารด าเนิน คดีอ าญา เราใช ้กระบวนการตามประมวล
้ พนั กงานอัยการท่านสัง่ ไม่ฟ้องโดยใช ้หลักเรื่อง
กฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความอาญา ส่วนในขัน
้ พนักงานสอบสวนในชัน
ตามลักษณะการฟ้ องของอัยการก็จะเป็ นไปตามหลักดุลยพินจ
ิ มันคนละหลักการกับเจ ้าหน ้าทีเ่ พราะเจ ้าหน ้าทีต
่ ้อง
ยึดหลักการดาเนินคดีอาญาตามกฎหมาย ส่วนพนั กงานอัยการ ถ ้าพิจารณาตามสานวนแล ้วว่า ถ ้าดาเนินคดีอาญา
กับหน่วยราชการไปแล ้วในลักษณะความผิดแบบนี้ ประโยชน์สาธารณะมันก็ไม่ได ้รับอะไร ท่านก็จะสั่งไม่ฟ้อง มัน
เป็ นเรือ
่ งของท่านเพราะท่านมีอานาจอยูแ
่ ล ้ว
บางกรณี ปิ ดกิจ การ มีทั ง้ ส่ง จั ด การกากและไม่ ส่ง แต่ไ ม่ส่ง ผมใช ้กระบวนการทางกฎหมายอาญา ใช ้วิธี
พิจ ารณาความอาญาโดยให ้พนั ก งานสอบสวนยึด วั ส ดุกั ม มั น ตรั งสีที่ไ ม่ไ ด ้รั บ อนุ ญ าตเอามาเป็ นของกลางในคดี
เพราะปั จจุบันไม่มีกลไกเกีย
่ วกับการริบวัสดุกัมมันตรังสีที่ฝ่าฝื นกฎหมาย ครัง้ จะไปใช ้ประมวลกฎหมายอาญาก็ไม่
เปิ ดช่องเพราะวัสดุกัมมันตรังสีไม่ใช่ของต ้องห ้ามว่าไม่ให ้ประชาชนครอบครองไม่ได ้ ประชาชนครอบครองได ้แต่
ต ้องได ้รับใบอนุญาต เพราะฉะนัน
้ กรณีก็ไม่สามารถทาให ้ศาลริบและตกเป็ นของแผ่นดินได ้โดยเด็ดขาด กลไกตรงนี้
ของประมวลกฎหมายอาญาก็เลยยังใช ้ไม่ได ้ แล ้วก็สง่ ผลให ้พนักงานสอบสวนเองก็ไม่ยด
ึ เพราะเขามองว่าเป็ นเพียง
แค่ลก
ั ษณะการกระทาความผิดทีไ่ ม่รับใบอนุญาตเท่านั น
้ เอง เหมือนกันอย่างบางทีพ
่ นั กงานอัยการเขาก็จะไม่เข ้าใจ
เขาจะบอกว่า เรือ
่ งแค่ไม่ขอใบอนุญาต คุณจะไปยึดของเขาได ้อย่างไร ผลคดีถงึ สุดท ้ายก็ไม่ได ้”

3.4 สรุป
การบังคับใช ้กฎหมายของหน่วยงานของรัฐมีปัญหาหลายประการทัง้ ทีเ่ ป็ นปั ญหาร่วมๆ กันของทุกหน่วยงาน
และปั ญ หาเฉพาะของหน่ ว ยงานตามอ านาจหน า้ ที่ที่ก ฎหมายก าหนด ผู ้วิจั ย พยายามอธิบ ายโดยการใช ้บทการ
สัมภาษณ์เป็ นหลักเพือ
่ สะท ้อนให ้เห็นข ้อเท็จจริงทีผ
่ ู ้ปฏิบัตงิ านต ้องเผชิญกับปั ญหาในการบังคับใช ้กฎหมาย ปั ญหา
ทีเ่ กิดขึน
้ จาการใช ้กฎหมายของหน่วยงานเหล่านี้จะนาไปสู่แนวทางการแก ้ไขทัง้ กระบวนการทางกฎหมายและตัว
บทกฎหมายเอง ซึง่ จะได ้อธิบายในบทวิเคราะห์ตอ
่ ไป
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้ ฎหมายของหน่วยงาน
บทที่ 4 การบ ังค ับใชก
จากบทสองทีแ
่ ล ้ว ทีน
่ าตัวกฎหมายมาพิจารณาถึงกลไกต่างๆ ไว ้ ค่อนข ้างจะครบถ ้วน สมบูรณ์ในส่วนของ
อานาจหน ้าที่ของรั ฐ ดูจะมีมาตรฐานในการจัดการ พอสมควร แต่เมื่อมาถึงการปฏิบัตก
ิ าร กลับมีปัญหาข ้อจากั ด
ต่างๆ มากมาย ทีอ
่ าจสะท ้อนว่าการจัดกลไก และโครงสร ้างของหน่วยงานรัฐทีเ่ ข ้ามามีหน ้าทีร่ ับผิดชอบในการฟื้ นฟู
และเยียวยา มีข ้อจากัดในด ้านต่างๆ ทีอ
่ าจจะแก ้ไขได ้โดยการออกแบบโครงสร ้างทางกฎหมายทีเ่ หมาะสม
แต่อย่างไรก็ด ี ลาพังตัวบทบัญญัตข
ิ องกฎหมายไม่อาจแสดงถึงการดาเนินการที่แท ้จริง สิง่ สาคัญจึงอยู่ที่
การบังคับใช ้ตัวบทกฎหมายดังกล่าว ซึง่ ในบทนี้ จะเป็ นการนาเสนอถึงสภาพการใช ้บังคับกฎหมาย โดยผ่านมุมมอง
จากหน่วยงาน และสะท ้อนจากการใช ้บังคับกฎหมายเหล่านัน
้ ในความเป็ นจริง
ดังนัน
้ ในบทนี้ จะมีการพิจารณาถึง 2 ส่วนด ้วยกัน ส่วนแรกคือการมองภาพจากหน่วยงานผู ้ปฏิบัตการในด ้าน
การฟื้ นฟูและเยียวยาความเสียหายในสิง่ แวดล ้อม โดยรวม และกลุ่มทีส
่ องคือการเข ้าไปเก็บข ้อมูลในพืน
้ ที่สาหรับ
ึ ษาทีเ่ ลือกมาโดยตรง
กรณีศก

้ ฎหมายของหน่วยงานทีเ่ ป็นกรณีทว่ ั ไป
4.1 แนวทางการใชก
คณะผู ้วิจั ย ได ้สั ม ภาษณ์ เ พื่อ รวมรวมลั ก ษณะการด าเนิน งานของหน่ ว ยงานนั ้น ที่เ กี่ย วข ้องในระบบงาน
ศูนย์กลาง เช่น หน่วยงานทีม
่ อ
ี านาจหน ้าทีต
่ ามกฎหมายคุ ้มครองสิง่ แวดล ้อมโดยตรง รวมถึงหน่วยงานทีต
่ ัง้ อยู่ ณ
ศูนย์กลางทัง้ ในแง่พน
ื้ ที่ (กล่าวคือ ตัง้ อยู่ทก
ี่ รุงเทพมหานคร) และในแง่ประเด็น (เช่น หน่วยงานเชิงนโยบาย หรือ
ประเด็นทีต
่ ้องเป็ นผู ้ประสานงาน หรือรับผิดชอบในประเด็นสิง่ แวดล ้อมโดยรวม หรือหน่วยงานทีต
่ ้องจัดการกับวิกฤต
เฉพาะหน ้าในกรณีฉุกเฉิน)
อย่างไรก็ด ี การรวมรวมข ้อมูลนี้มข
ี ้อจากัดด ้านเวลาทัง้ ของทีมวิจัยและหน่วยงานทีบ
่ างครัง้ ไม่สามารถทาการ
ขอความอนุเคราะห์ข ้อมูลได ้ครบถ ้วนทุกหน่วยงาน ดังนั น
้ ในการนาเสนอครัง้ นี้จงึ พยายามรวบรวมข ้อมูลเบื้อ งต ้น
ก่อน หน่วยงานในส่ว นกลางที่ทีม วิจัย สามารถรวบรวมการสัมภาษณ์ นี้ ได ้แก่ หน่วงานภายใต ้กฎหมายคุ ้มครอง
สิง่ แวดล ้อม ทีท
่ างคณะผู ้วิจัย พิจารณาว่าเป็ นหน่วยงานกลาง สาหรับดูแลเกีย
่ วกับสิง่ แวดล ้อมโดยเป็ นแกนกลาง
ได ้แก่ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม และกรมควบคุมมลพิษ รวมถึงองค์การอิสระ
ด ้านสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพด ้วย
ในส่วนหน่วยงานเฉพาะสาหรับกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้อง ได ้แก่ กรมโรงงาน และการท่าเรือกรุงเทพ และในส่วนที่
เป็ นหน่ ว ยงานเสริม ได ้แก่ กรมป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ส านั ก งานปรมาณู เ พื่อ สัน ติ และบุค คลากรด ้าน
สาธารณสุข

4.1.1 หน่วยงานทีเ่ ป็นแกนกลางในการดูแลสิง่ แวดล้อม
สาน ักนโยบายและแผนทร ัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.)
สานั กนโยบายและแผนฯ มีการจัดทาแผนระดับนโยบายและส่งเสริมรักษาสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติซงึ่ เป็ นแผน
10 ปี และมีแผนปฏิบัตก
ิ ารสิง่ แวดล ้อมระยะ 5 ปี เป็ นแผนรองรับ ในการจัดแผนจะเข ้ามามีสว่ นร่วมในการจัดทาแผน
่ ารจัดทาแผน แผนการจัดการมลพิษและการแก ้ไขฟื้ นฟู
โดยมีการจัดประชุมกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์กอ
่ นเข ้าสูก
เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนซึง่ กรมควบคุมมลพิษจะมีคณะกรรมการควบคุมมลพิษทาหน ้าทีเ่ สนอแผนผ่านกลไก ขัน
้ ตอน
เพือ
่ เป็ นส่วนหนึ่งของแผน ส่วนการดาเนินการตามแผนจะมีการประเมินแผนในปี ที่สาม เพือ
่ ให ้เห็นว่า มีการนาไป
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ปฏิบัตม
ิ ากน ้อยแต่ไหน มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ส่วนการชดเชยเยียวค่าความเสียหาย ระดับนโยบายและแผนจะ
ไม่ได ้ลงรายละเอียดไว ้ในแผน การชดเชยเยียวยา ถ ้าเป็ นกรณีหน่วยงานรัฐต ้องรับผิดชอบจะเป็ นกระบวนการศาล
ไปและในเรื่องของแผนฉุ กเฉินด ้านมลพิษ การซ ้อมแผนจะอยู่อานาจของกรมควบคุมมลพิษโดยตรง ซึง่ มีหน่วย
ปฏิบัตก
ิ ารเคลือ
่ นทีเ่ ร็วเข ้าไปดูแลจัดการ

กรมควบคุมมลพิษ
การสัมภาษณ์กรมควบคุมมลพิษเป็ นการสัมภาษณ์ในเชิงการปฏิบัตงิ านและปั ญหาในการปฏิบัตงิ านของกรม
ซึง่ มีทงั ้ ในส่วนของปั ญหาในข ้อกฎหมายและปั ญหาในข ้อเท็จจริงในการปฏิบัตห
ิ น ้าทีโ่ ดยยกตัวอย่างคดีทเี่ กิดขึน
้ มา
เป็ นส่วนประกอบของการอธิบาย ผู ้ให ้สัมภาษณ์อธิบายถึงขอบเขตหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบในการเยียวยาฟื้ นฟูโดย
ยกกรณีตัวอย่างคดีคลิตท
ี้ งั ้ ในแง่ของความรับผิดของกรมควบคุมมลพิษซึง่ เป็ นองค์กรทีต
่ ้องเข ้ามารับผิดชอบในการ
เยีย วยาฟื้ นฟู โดยไม่ ไ ด ้เกี่ย วข ้องในการอนุ ญ าตอนุ มั ต ิม าแต่ ต ้น แนวทางการต่ อ สู ้ของกรมควบคุ ม มลพิษ ใน
กระบวนการยุตธิ รรม การกาหนดค่าชดเชยตามคาพิพากษา
นอกจากนัน
้ กรมควบคุมมลพิษได ้อธิบายปั ญหาทางกฎหมายในพระราชบัญญัตส
ิ งิ่ แวดล ้อมฯ เช่น มาตรา 13
เรื่องคณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมที่จะต ้องดาเนินการให ้นายกรัฐมนตรีสั่งการกรณีหน่วยงานไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย
รวมถึงปั ญหาอืน
่ เช่น ปั ญหาการทับซ ้อนของหน่วยงาน ปั ญหาความล่าช ้าในการดาเนินการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม

องค์การอิสระด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
องค์การอิสระด ้านสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ (กอ.สส.) นี้ เป็ นหน่วยงานภายใต ้มาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญฉบับ
2550 ดังนัน
้ ในขณะนี้จงึ ยังไม่แน่นอนถึงการดารงอยูข
่ องหน่วยงานเท่าใดนั ก อย่างไรก็ตาม การดาเนินการของกอ.
สส.นี้ คงเป็ นภาพกว ้าง สาหรับการป้ องกันก่อนการเกิดมลพิษ หรือการจัดการกับการแพร่กระจายและปนเปื้ อนของ
มลพิษ
อานาจหน ้าทีข
่ องกอ.สส.นี้เป็ นหน่วยงานทีใ่ ห ้ความเห็นประกอบต่อโครงการหรือกิจกรรมทีอ
่ าจมีผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทางด ้านสิง่ แวดล ้อม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงด ้านสุขภาพอนามัยด ้วย ข ้อสังเกตต่อการทา
ความเห็นประกอบโครงการต่างๆ ไม่ผูกพันองค์กรทีเ่ ป็ นเจ ้าของโครงการทีต
่ ้องทาตามความเห็นประกอบนั น
้ ทาให ้
สภาพบั ง คั บ ของความคิด เห็ น ประกอบโครงการไม่ มีน้ า หนั ก มากพอส าหรั บ หยุ ด ยั ง้ โครงการที่แ ม ้กอ.สส.จะมี
ความเห็นไปในทางคัดค ้านโครงการต่างๆ หรือแม ้แต่มข
ี ้อแนะนาในการปรับปรุงโครงการฯนัน
้
อย่างไรก็ตาม การทาความเห็นที่ประกอบไปด ้วยผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ างด ้านสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ อาจนาไป
เป็ นฐานสาหรับผู ้ได ้รับผลกระทบ จะนาข ้อมูลนั น
้ ไปอ ้างอิงในการใช ้สิทธิทางกฎหมายของผู ้เสียหาร หรืออาจได ้รับ
ผลกระทบต่อไปได ้

4.1.2 หน่วยงานเฉพาะในการจ ัดการกิจกรรม
กรมโรงงาน
กรมโรงงานได ้กล่าวถึงอานาจ ภารกิจทีม
่ ก
ี ารแบ่งแยกโครงสร ้างเป็ นในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
โดยอาศัยอานาจจากพระราชบัญญัตโิ รงงานในการอนุมัต ิ ควบคุม ตรวจสอบโรงงานขนาดใหญ่และการถ่ายโอน
ภารกิจให ้กับองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
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อานาจและหน ้าทีท
่ ส
ี่ าคัญของกรมโรงงานคือการอนุญาตอนุมัตใิ นการจัดตัง้ โรงงานและการตรวจสอบ การ
สั่งแก ้ไขและการสั่งปิ ดโรงงานเมื่อเกิด ผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่องการอนุญ าต อนุมัตท
ิ ี่มีการกาหนดหลั ก เกณฑ์
เพิม
่ เติมในกฎหมายลาดับรอง เช่น กฎกระทรวง กาหนดให ้เกิดความรัดกุมมากขึน
้ เช่น การปนเปื้ อนในดินและน้ าใต ้
่
ตินของโรงงาน รวมถึงกระบวนการรายงานผลน้ า อากาศ ความปลอดภัยให ้กรมโรงงานรับทราบเพือ
่ ตรวจสอบ (สุม
ตรวจ) ส่ว นขอบเขตการบั ง คั บ ใช ้กฎหมายของกรมโรงงานจะอยู่ใ นขอบเขตพื้นที่ข องโรงงานเป็ นหลั ก ซึง่ กรม
โรงงานสามารถใช ้กฎหมายได ้อย่างครอบคลุมและเต็มที่ ดังนั น
้ แม ้ว่า กรมควบคุมมลพิษเข ้าตรวจโรงงาน ถ ้าพบ
ความผิดจะต ้องส่งเรื่องให ้กรมโรงงานดาเนินการตามกฎหมายของกรมโรงงาน แต่กรณีทผ
ี่ ลกระทบของมลพิษที่
ปรากฎภายนอกโรงงาน จะเป็ นหน ้าทีข
่ องหน่วยงานอืน
่ เช่น กรมควบคุมมลพิษ องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
ข ้อสังเกตในประเด็นของกรมโรงงานมีประเด็นทีน
่ ่าสนใจ คือเรือ
่ งการบังคับใช ้กฎหมายภายหลังจากการเลิก
ประกอบกิจ การของโรงงาน ที่มีก ารทิ้ง กากของเสีย ต่ า งไว ้ ซึง่ ไม่ มีก ฎหมายของกรมโรงงานที่ค รอบคลุ ม ถึง
นอกจากนั น
้ เป็ นปั ญหาด ้านบุคลากรทีม
่ ีจานวนน ้อย การดาเนินการจึงเป็ นการเฝ่ าระวังและดาเนินการภายหลังจาก
ปั ญหาเกิดขึน
้ เป็ นหลัก

การท่าเรือกรุงเทพ
ิ ค ้าซึง่ ขนส่งมาเป็ นวัตถุ
จากกรณีของการขนส่งสินค ้า ทีม
่ ักจะมีปัญหากระทบต่อสิง่ แวดล ้อม ทัง้ ในกรณีทส
ี่ น
อันตราย เมือ
่ เกิดอุบัตเิ หตุ เช่น ไฟไหม ้ การจัดเก็บสินค ้าที่สง่ มา หรืออยู่ในระหว่างการเคลือ
่ นย ้ายของการท่าเรือ
เป็ นอีกหนึง่ ภาพสะท ้อน สาหรับการจัดการเพื่อป้ องกัน รวมถึงจัดการในขณะทีเ่ กิดวิกฤตขึน
้ เช่น เหตุการณ์เมื่อปี
2534 ทีไ่ ฟไหม ้ท่าเรือคลองเตย ซึง่ จากกรณีดังกล่าวผู ้ให ้ข ้อมูลจากหน่วยงาน ไม่มข
ี ้อมูลชัดเจน ทราบเพียงแต่ว่า
ทางหน่วยงานใช ้วิธีเจรจาไกล่เกลีย
่ กับผู ้เสียหายที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบ และจบข ้อพิพาทไป (ซึง่ ทางทีม
วิจั ย ต ้องด าเนิน การค ้นคว ้าทางผลคดีต่ อ ไป) ในขณะนี้ ท างท่ า เรือ ได ส
้ ร ้างระบบการจั ด การสิง่ แวดล ้อมของ
หน่ ว ยงานโดยตรง เพื่อ การรั บ รองถึง สภาพสิง่ แวดล ้อมรอบๆการท่ า เรือ ให ้มีคุ ณ ภาพได ้มาตรฐาน รวมถึง การ
ปนเปื้ อนคราบน้ ามันทีม
่ ากับเรือขนส่งสินค ้าด ้วย ทีจ
่ ะมีการตรวจวัดระดับค่ามาตรฐานสิง่ แวดล ้อมอยูต
่ ลอดเวลา
โดยทั่วไป การท่าเรือมีระบบการจัดการเพื่อป้ องกันปั ญหาสินค ้าที่ขนส่งมากับเรือเป็ นสินค ้าอันตราย โดย
จัดระบบการรับส่งสิน ค ้า ภายใต ้การจัดแบ่งประเภทสินค ้าอันตรายออกเป็ น 9 กลุ่มด ้วยกัน อาทิ ก๊าซ ของเหลว
้ เป็ นต ้น ให ้ผู ้รับสินค ้ามารับสินค ้า ณ ท่าเรือ จากการจัดระดับของสารอันตรายนี้ ทาง
ไวไฟ สารพิษและสารแพร่เชือ
ท่าเรือ จะจัดการกับสินค ้าทีส
่ ง่ มา โดย ถ ้าเป็ นสารอันตรายกลุ่มที่ 1 ไม่อนุญาตให ้ส่งมาทีท
่ ่าเรือ
่ กรุงเทพฯ กลุม
่ ที่ 2
ห ้ามมิให ้เก็บไว ้ทีท
่ ่าเรือ
่ และผู ้รับสินค ้าต ้องมารอรับสินค ้าและนาออกจากท่าเรือทันที ส่วนสินค ้ากลุ่มที่ 3 อนุญาต
ให ้จัดเก็บสินค ้าไว ้ได ้ไม่เกิน 5 วันทาการ และมีระเบียบการจากัดพื้นที่ในการจัดเก็บ นอกจากนี้ท่าเรือแต่ละท่ามี
แนวทางการรับส่งสินค ้าต่างกัน เช่น ท่าเรือน้ าลึก ท่าเรือที่ป้อมพระจุลฯที่สามารถรับสินค ้าอันตรายในระดับ ที่ 1
(วัตถุระเบิด) ได ้ ดังนั น
้ การรับส่งสินค ้าจึงขึน
้ อยู่กับท่าเรือประเภทต่างๆด ้วย ซึง่ น่าสนใจตามประเด็นต่อไป เช่นการ
ก่อสร ้างท่าเรือน้ าลึกที่ปากบาราด ้วย รวมถึงการจัดการท่าเรือของเอกชนด ้วย เช่นของบริษัทสหวิรย
ิ า ในบริเวณ
ประจวบคีรข
ี ันธ์อก
ี ลักษณะหนึง่ ด ้วย
ในส่วนของการทาประกันภัยสาหรับความเสียหายหรืออุบัตเิ หตุทอ
ี่ าจเกิดขึน
้ ทางท่าเรือมีข ้อสังเกตเกีย
่ วกับ
เบีย
้ ประกันภัยทีส
่ งู มาก เนื่องจากอุปกรณ์ตา่ งๆของการท่าเรือนัน
้ เป็ นอุปกรณ์ใหญ่และมีมล
ู ค่าสูงมาก ประมาณเกือบ
ร ้อยล ้านบาทต่อปี เมือ
่ เทียบกับความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ มีมล
ู ค่าของการจ่ายตามจริงประมาณไม่เกินปี ละ สิบห ้าล ้าน
บาท รวมถึง ประเด็ น ข ้อจ ากั ด ในเงื่อ นไขของการจ่ า ยเงิน ประกั น ภายใต ้สัญ ญาประกั น ภั ย ด ้วย เช่น หากความ
เสียหายเกิดขึน
้ จากความผิดของผู ้ทาประกันภัยเอง เช่น คนขับรถเมาสุรา หรือไม่ได ้ทาตามขัน
้ ตอนของระเบียบ
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ปฏิบัต ิ ซึง่ ในความเป็ นจริงแล ้วเกิดขึน
้ ได ้ ทาให ้การรับผิดชดใช ้ภายใต ้รูปแบบสัญญาประกันภัยจึงไม่ตอบโจทย์ของ
การท่าเรือ ดังนัน
้ รูปแบบการจัดการกับความเสียหายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ คือการรับผิดชดใช ้ตามจริง และการไกล่เกลีย
่ กับ
คูก
่ รณีซงึ่ ก็จะยังคงเป็ นคูค
่ ้ากันอยู่ เพราะโดยมากคือบริษัททีร่ ับขนสินค ้าทางเรือเป็ นประจาอยูแ
่ ล ้ว

4.1.3 หน่วยงานทีเ่ ป็นส่วนสน ับสนุนส่งเสริมให้มก
ี ารฟื้ นฟูและเยียวยาความเสียหาย
กรมป้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัย
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบายถึงการเยียวยาประชาชนทีไ่ ด ้รับความเสียหายจากสาธารณภัยซึง่
ครอบคลุม ทุก ภั ย พิบั ต ท
ิ ี่เ กิด ขึน
้ ในช่ว งสภาวะวิก ฤตโดยการให ้ความช่ว ยเหลือ เป็ นตั ว เงิน หรือ สิง่ ของต่า งๆ บน
เงือ
่ นไขภัยพิบัตแ
ิ ละต ้องเป็ นกรณีฉุกเฉิน เช่น ค่าซ่อมแซมทีอ
่ ยูอ
่ าศัย ค่าทาศพ การฝึ กอาชีพต่างๆ ในส่วนของการ
ชดเชยเยียวยาทุกความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ปภ.ไม่มอ
ี านาจดาเนินการ
กรณี ที่ เ กิด เหตุ ฉุ ก เฉิ น การปฏิบั ต ิง านจะด าเนิน การตามแผนป้ องกั น ซึ่ง มีร ะดั บ ของอ านาจการสั่ ง การ
ตามลาดับของภัย จนลาดับสูงสุด คือ นายกรัฐมนตรี ในส่วนของเงินทีน
่ ามาใช ้จะมีระเบียบเงินทดรองจ่ายเพือ
่ การ
เยียวยาทัง้ ในส่วนของจังหวัด กรมป้ องกันแลบรรเทา กระทรวงเกษตร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคม
เมื่อนาไปใช ้กระทรวงการคลังจะรักษายอดเงินให ้อยู่ในภาวะปกติและพร ้อมขยายวงเงินให ้ อย่างไรก็ตามในส่วน
ของการชดเชยเยียวยาความเสียหาย ปภ. ไม่สามารถดาเนินการได ้เนื่องจากไม่มรี ะเบียบออกมารองรับ
ข ้อสังเกตทีน
่ ่าสนใจทีท
่ าง ปภ.ได ้เสนอเพิม
่ เติม คือ การรับช่วงสิทธิของหน่วยงานรัฐโดยการชดเชยเยียวยา
ให ้กั บ ผู ้เสีย หายก่อ นและรั บ ช่ ว งสิท ธิจ ากผู ้เสีย หายเพื่อ ด าเนิน คดีกั บ ผู ้ก่ อ ให ้เกิด มลพิษ ส่ว นหน่ ว ยงานใดจะ
ดาเนินการให ้พิจารณาความเหมาะสม อาจอยูใ่ นรูปคณะกรรมการหรืออัยการก็ได ้ทีจ
่ ะทาหน ้าทีแ
่ ทน

ั
สาน ักงานปรมาณู เพือ
่ สนติ
กรุงเทพมหานคร
ส านั ก งานปรมาณู ไ ด ้ให ้สัม ภาษณ์ ถ งึ กฎหมายที่เ กี่ย วข ้องกั บ วั ส ดุ กั ม มั น ตรั ง สี ซึง่ ได ้แก่ พระราชบั ญ ญั ต ิ
ปรมาณู เพื่อสันติ พ.ศ.2504 ซึง่ เป็ นกฎหมายเฉพาะ รวมถึงการแก ้ไขกฎหมายฉบั บนี้เมื่อ พ.ศ. 2508ให ้มีค วาม
ครอบคลุมการใช ้พลังงานรัง สี รังสีเอ็กซ์ รังสีที่ใช ้ในโรงพยาบาล เป็ นต ้น สานั กงานปรมาณู ได ้อธิบ ายถึง ได ้แก่
พระราชบัญญัตป
ิ รมาณูเพือ
่ สันติ พ.ศ.2504 ว่าเป็ นกฎหมายเก่าจึงไม่สอดคล ้องกับสถานการณ์ปัญหาในปั จจุบันทีม
่ ี
การขยายตัว ของการใช ้พลั งงานประเภทนี้ม ากขัน
้ สภาพปั ญหาของการควบคุมโดยระบบการก ากั บ การอนุ ญ าต
รวมถึงปั ญหาต่างๆ เช่น ปั ญหาการออกใบอนุญาต ปั ญหาการดาเนินคดีของพนักงานสอบสวน
้ สภานิตบ
ข ้อสังเกตทีน
่ ่าสนใจ คือมีการยกร่างกฎหมายใหม่ (อยู่ในชัน
ิ ัญญัต)ิ โดยการเพิม
่ เติมหลักการใหม่
เข ้าไป เช่น Nuclear Liability ซึง่ ครอบคลุ ม หลั ก การต่ า งๆ เช่น การประกั น ภั ย (การประกั น ภั ย ได ก้ าหนดใน
กฎกระทรวง แต่ปัญหาทีเ่ กิดขึน
้ บริษัทประกันภัยไม่ยอมรับประกัน) หลักเรือ
่ งอายุความ ภาระการพิสูจน์ ไปจนถึง
เรือ
่ งการกาจัดกากกัมมันตรังสี ซึง่ ในกฎหมายเดิมไม่ได ้บังคับไว ้

บุคคากรด้านสาธารณสุข
ผู ้วิจัยได ้ใช ้การสัมภาษณ์ แพทย์หญิง ฉั นทนา ผดุงทศ (หมอเต่า)เพือ
่ ทราบถึงปั ญหาในกระบวนการทาง
สาธารณสุขจากปั ญหามลพิษทีส
่ ง่ ผลต่อสุขภาพของประชาชนในภาพรวมของประเทศ ผู ้ให ้สัมภาษณ์ได ้อธิบายถึง
งานของสาธารณสุ ข ที่ เ ข า้ ไปเกี่ย วข อ้ งกั บ ปั ญหาด า้ นมลพิษ โดยอธิบ ายถึง กรณี ศ ึก ษาในพื้ น ที่ ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น
ประสบการณ์ตอ
่ งานด ้านสาธารณสุข เช่น มาบตาพุด ร่อนพิบล
ู ย์ ท่าเรือคลองเตย ทีจ
่ ะสร ้างกลไกและองค์ความรู ้ใน
การดูแลสุขภาพของคนโดยกระบวนการเฝ้ าระวังสุขภาพในเรือ
่ งของมลพิษด ้านสิง่ แวดล ้อม
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ซึง่ ปั ญ หาที่ผู ้ให ้สัม ภาษณ์ ไ ด ้อธิบ ายในกระบวนการทางสาธารณะสุข มีทั ง้ ในส่ว นระบบการเฝ้ าระวั ง ด ้าน
สุขภาพที่ประเทศไทยยังมีอยู่น ้อย ทาให ้การวินิจฉั ยโรคเพื่อยืนยันความเจ็ บป่ วยว่าเกิดจากสาเหตุใด ทาได ้ยาก
เนื่องจากไม่มก
ี ารเปรียบเทียบข ้อมูลด ้านสุขภาพ การดาเนินการจึงต ้องเริม
่ จากการสร ้างระบบให ้เกิดขึน
้
ประเด็นถัดมา คือ ปั ญหาด ้านงบประมาณ เนื่องจากในพระราชบัญญัตส
ิ งิ่ แวดล ้อมไม่ได ้กาหนดเรือ
่ งสุขภาพ
เอาไว ้ จึงเป็ นปั ญหาด ้านการจ่ายเงินในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสุขภาพ ซึง่ ถ ้าผู ้ประกอบการไม่จ่ายตามหลัก “ผู ้ก่อต ้อง
เป็ นผู ้จ่าย” ก็มป
ี ั ญหาด ้านงบประมาณ การผลักภาระให ้กับรัฐจะเป็ นเรือ
่ งทีเ่ หมาะสมหรือไม่ จึงควรมีเงินกองทุนที่
เป็ น Pollution Tax ที่จ ะสนั บ สนุ น นอกจากนั ้น ปั ญ หาของการจั ด การข ้อมู ล ที่ก ระทรวงสาธารณสุข ไม่ ส ามารถ
เข ้าถึงข ้อมูลของผู ้ประกอบการได ้ซึง่ เป็ นปั ญหาของการรักษาและภาระการพิสจ
ู น์ซงึ่ ทาได ้ยาก
ข อ้ สั ง เกตที่ น่ า สนใจ เคยมี ก ารยกร่ า งกฎหมายเกี่ย วกั บ การตั ้ง สถาบั น เรื่ อ งวิท ยาศาสตร์ ส ิ่ง แวดล อ
้ ม
โดยเฉพาะ

ึ ษาด้านต่างๆ
4.2 หน่วยงานตามกรณีศก
ึ ษาทีเ่ กิดขึน
ถึงแม ้ว่างานวิจัยนี้จะไม่ได ้มุง่ หมายทีจ
่ ะดาเนินการวิจัยภายใต ้กรณีศก
้ ก็ตาม แต่การกาหนดกรอบ
คิดในการเก็บข ้อมูลการวิจัย ได ้ลองเดินตามปั ญหาการปนเปื้ อนของมลพิษใน 3 รูปแบบ กล่าวคือ โรงไฟฟ้ าแม่
เมาะ ทีล
่ าปาง นิคมอุตสาหกรรม ทีร่ ะยอง และการลักลอบทิง้ ขยะมีพษ
ิ (ทีห
่ นองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา)
จาก 3 เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน
้ ทางทีมวิจัยได ้ไปรวมรวมข ้อมูลปั ญหาการบังคับใช ้กฎหมายเพือ
่ ฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม
และการเยียวยาผู ้เสียหาย ภายใต ้ข ้อจากัดทีค
่ ล ้ายคลึงกับในการประสานงานกับส่วนกลาง กล่าวคือด ้านเวลาของ
ทั ง้ ทีม วิจั ย และหน่ ว ยงานที่รั บ ผิด ชอบทั ง้ ทางตรงและทางอ ้อม ดั ง นั ้น ณ ขณะนี้ การรวมรวมข ้อเท็ จ จริง จาก
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง มีดังนี้
กรณีโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
⚫ สานักงานอุสาหกรรมพืน
้ ฐานและการเหมืองแร่ จังหวัดเชียงใหม่
⚫ โรงพยาบาลแม่เมาะ
⚫ สานักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้ าโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ
กรณีนค
ิ มอุตสากรรม จังหวัดระยอง
⚫ เทศบาลตาบลมาบตาพุด
⚫ สานักงานเจ ้าท่า จังหวัดระยอง
⚫ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมจังหวัด
⚫ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
⚫ เจ ้าหน ้าทีท
่ างด ้านสาธารณสุข โรงพยาบาลระยอง
กรณีหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา
⚫ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
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⚫ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแหน
ดังจะได ้อภิปรายจาแนกเป็ นกรณีดังต่อไปนี้

4.2.1 กรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ ังหว ัดลาปาง
้ ฐานและการเหมืองแร่ จ ังหว ัดเชียงใหม่
สาน ักงานอุตสาหกรรมพืน
กรมอุตสาหกรรมฯ ได ้ให ้สัมภาษณ์ในเชิงของการเล่าประสบการณ์การปฏิบัตห
ิ น ้าทีเ่ กีย
่ วกับเหมือง มลพิษ
และผลกระทบต่อ สิง่ แวดล ้อม โดยอธิบายถึงการขออนุญ าต อนุมัตใิ นการทาเหมือง การจัดทารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบด ้านสิง่ แวดล ้อม เช่น การกาหนดมาตรการป้ องกันและ แก ้ไขผลกระทบด ้านสิง่ แวดล ้อม รวมทัง้ การฟื้ นฟู
สภาพเหมือง
ผู ้ให ้สัมภาษณ์ได ้ให ้สัมภาษณ์ถงึ ปั ญหาการทาเมืองเถื่อนและการชดเชยเยียวยาผู ้ได ้รับผลกระทบในส่วน
ของการทาเหมืองว่า ไม่มค
ี วามเป็ นระบบ เป็ นเรือ
่ งของการใช ้อานาจและอิทธิพลและเสนอวิธก
ี ารแก ้ไขปั ญหาทีเ่ ป็ น
ระบบ คือ ระบบกองทุน
ข ้อสังเกตทีน
่ ่าสนใจจากการสัมภาษณ์ คือมีการยกร่างพระราชบัญญัตแ
ิ ร่ทจ
ี่ ะมีการปรับปรุงในหลายประเด็น
เช่น การอนุญาตให ้ทาเหมืองทีค
่ าดว่า จะมีการให ้อนุญาตทาเหมืองในพืน
้ ทีต
่ า่ งๆได ้ง่ายขึน
้ การกาหนดอัตราโทษ

โรงพยาบาลแม่เมาะ จ ังหว ัดลาปาง
โรงพยาบาลแม่เมาะได ้อธิบายถึงปั ญหาเรือ
่ งการทาเหมือง การผลิตแระแสไฟฟ้ า ทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนในพืน
้ ทีว่ ่าส่งผลด ้านสุขภาพของประชาชนอย่างไร การดาเนินการในการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในพืน
้ ทีแ
่ ละการจัดสรรงบประมาณ
โรงพยาบาลแม่เมาะได ้ให ้สัมภาษณ์ถงึ การดาเนินการด ้านสาธารณสุขทีผ
่ า่ นมา ในเรือ
่ งของการเฝ้ าระวังด ้าน
สุขภาพของประชาชนในพืน
้ ที่ยัง ประสบปั ญหาหลายด ้าน เช่น ด ้านงบประมาณทีม
่ ีข ้อจากัดทัง้ ตัวงบประมาณและ
ความต่อเนื่องของงบประมาณ เพราะการงานเฝ้ าระวังต ้องใช ้ระยะเวลาที่ยาวนานต่อเนื่อง (ปั จจุบันมีงบประมาณ
ของการไฟฟ้ า กองทุนรอบโรงไฟฟ้ า สนั บสนุน) ด ้านความร่วมมือของประชาชนในพืน
้ ที่ ในการเฝ้ าระวังเรื่ อง การ
ตอบแบบสอบถาม การเรียกตรวจสุขภาพของคนในพื้นทีย
่ ังไม่มค
ี วามครอบคุลมเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังให ้
ความร่วมมือน ้อย ปั ญหาการวินจ
ิ ฉัยโรคของแพทย์ทท
ี่ าได ้ยากเนื่องจากการวินจ
ิ ฉัยต ้องใช ้องค์ประกอบอืน
่ เช่น เพศ
อายุ สุขภาพ องค์ประกบด ้านอืน
่ เช่น การดืม
่ สุรา การสูบบุหรี่ ทาให ้ไม่สามารถที่จะระบุอย่างชัดแจ ้งว่าเกิด จาก
ปั ญหาด ้านมลพิษจากการทาเหมืองและการผลิตไฟฟ้ า รวมถึงปั ญหาความไว ้วางใจของชาวบ ้านเกีย
่ วกับข ้อมูลและ
การวินจ
ิ ฉัยด ้านสุขภาพของแพทย์

สาน ักงานกองทุนพ ัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ ังหว ัดลาปาง
กองทุนรอบโรงไฟฟ้ าได ้ให ้อธิบายถึง การเกิดขึน
้ ของกองทุนรอบโรงไฟฟ้ า ระเบียบการใช ้เงินจากกองทุน
การขอโครงการ การอนุมัตโิ ครงการและการตรวจสอบการโครงการ
จากการสั ม ภาษณ์ พ บว่ า ปั ญหาที่ เ กิด ขึ้น จากการบริห ารกองทุ น รอบโรงไฟฟ้ า มี ห ลายประเด็ น ที่เ ป็ น
ข ้อสังเกต ในแง่ของเงินของกองทุนทีจ
่ ะตอบสนองความต ้องการของประชาชนได ้อย่างแท ้จริงหรือไม่ ยังไม่มก
ี ารชี้
วัด การคัดกรองโครงการของชุมชนโดยเฉพาะโครงการทีเ่ สนอผ่านประชาคมยังไม่มห
ี ลักเกณฑ์วธิ ก
ี าร การควบคุม
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ตรวจสอบและการประเมินผลของโครงการทีไ่ ม่ครอบคลุมเนื่องจากเจ ้าหน ้าทีข
่ องสานั กงานมีจานวนไม่เพียงพอทา
ให ้ไม่สามารถควบคุมตรวจสอบได ้
ประเด็นทีน
่ ่าสนใจ คือ การปรับเปลีย
่ นนโยบายการใช ้เงินกองทุนทีจ
่ ะต ้องเน ้นด ้านสาธารณสุขกับการศึกษา
ร ้อยละ 20 ทีจ
่ ะต ้องมีการปรับตัวของชุมชนในการยืน
่ ขอโครงการ

4.2.2 กรณีนค
ิ มอุตสากรรม จ ังหว ัดระยอง
เทศบาลมาบตาพุด
ผู ้วิจัยได ้ตัง้ คาถามกับผู ้ให ้สัมภาษณ์ในสองประเด็นหลัก คือ อานาจหน ้าทีแ
่ ละศักยภาพของท ้องถิน
่ ในการ
จัดการฟื้ นฟูเยียวยาปั ญหามลพิษและสิง่ แวดล ้อมและการดูแลสุขภาพของประชาชนในพืน
้ ที่ เทศบาลมาบตาพูดได ้
ยกประเด็นปั ญหาในพืน
้ ทีม
่ าอธิบายสองเรือ
่ ง คือ การลักลอบทิง้ กากของเสียทีม
่ าบข่า และกรณีเทศบาลมาบตาพุด
ฟ้ องการการนิคมฯ เรือ
่ งการทาท่าเรือทาให ้มีการกัดเซาะชายฝั่ ง
ในส่วนของการฟื้ นฟูเยียวยา เทศบาลมาบตาพุดมีสว่ นสัมพันธ์เนื่องจากเป็ นองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ใน
พืน
้ ทีแ
่ ม ้ว่าจะไม่ใช่หน่วยงานหลัก แต่อย่างไรปั ญหาของชาวบ ้านจะผ่านมาทางเทศบาลเป็ นหลัก เช่น การร ้องเรียน
ปั ญหามลพิษที่เกิดขึน
้ การติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ส่วนอานาจหน ้าที่ของเทศบาลในส่วนของการ
ฟื้ นฟูเยียวยาทีเ่ กีย
่ วพันมากทีส
่ ด
ุ ก็คอ
ื พระราชบัญญัตส
ิ าธารณสุข แต่กฎหมายนี้ยังให ้อานาจเทศบาลน ้อย รวมทัง้
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
เทศบาลมาบตาพุดได ้อธิบายถึงศักยภาพของท ้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วกับระบบการจัดการดูแลสุขภาพของชาวบ ้านใน
พืน
้ ทีซ
่ งึ่ ต ้องดูแลคนทัง้ หมดในเขตพืน
้ ทีท
่ ัง้ คนในพืน
้ ที่ แรงงานและแรงงานต่างด ้าว ซึง่ เทศบาลจะดูแลสุขภาพใน
เบือ
้ งต ้น ตามศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลซึง่ มี 6 แห่ง การจัดอาสาสมัครภาคสาธารณสุขคอยดูแลเรื่อ ง
สุขภาพของชาวบ ้านทั่วไป
ข ้อเสนอของผู ้ให ้สัมภาษณ์ หลักคือ ประเด็นปั ญหาเรื่องงบประมาณในการจั ด การดูแลปั ญหามลพิษ และ
สิง่ แวดล ้อมซึง่ เป็ นภาระหนั กของเทศบาล รวมถึงการปฏิบัตห
ิ น ้าที่ที่ต ้องรับผิดชอบทัง้ ในเขตนิคมฯและนอกเขต
นิค มและความเกี่ย วข อ้ งกั บ หน่ ว ยงานอื่น ทุ ก กรณี แต่ ก ารขาดแคลนงบประมาณ ก าลั ง คน ท าให ้ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได ้ และการตรวจสอบการใช ้งบประมาณจากสานั กงานตรวจเงินแผ่นดิน

สาน ักงานเจ้าท่าระยอง
้ จงอานาจหน ้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของแม่น้ าลาคลอง ทะเลที่มี
สาหนั กงานเจ ้าท่าระยองได ้ชีแ
การทิง้ วัต ถุป นเปื้ อนของเสียต่างๆลงมา ทางเจ ้าท่า จะท าหน า้ ที่ตรวจสอบและด าเนิน การตามกฎหมาย ปั จจุ บั น
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ มากคือ มลพิษรั่วไหลลงทะเล ทางเจ ้าท่าได ้ยกตัวอย่างปั ญหา เรือ
่ งน้ ามันรั่วทีอ
่ า่ วพร ้าว
ในส่ ว นของมลพิษ ที่ รั่ ว ไหลลงทะเลมี แ ผนการป้ องกั น ตามระดั บ ขั ้น ตอน โดยหลั ก การต อ้ งเป็ นความ
ั ญาของบริษัทที่จะ
รับผิดชอบของบริษัทหรือองค์กรทีท
่ าหน ้าทีด
่ ูแล ถ ้าปั ญหาใหญ่มากขึน
้ ก็จะเป็ นส่วนของภาคีสญ
เข ้าดาเนินการร่วมกัน ถ ้าเป็ นระดับประเทศจะมีการระดมทัง้ หน่วยงานรัฐและเอกชนเข ้าดาเนินการร่วมกันตามแผน
ป้ องกันและขจัด ในส่วนของจังหวัดผู ้ว่าราชการจังหวัดจะเป็ นผู ้เรียกระดมหน่วยงาน ในส่วนของผู ้รับผิดชอบในการ
ฟื้ นฟูเยียวคือ คนทีเ่ ป็ นผู ้ก่อต ้องรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทุกอย่างในการบาบัดฟื้ นฟู
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ปั จจุบันหน ้าทีข
่ องเจ ้าท่าจะเป็ นผู ้ดาเนินการฟ้ องในกรณีทเี่ อกชนเป็ นโจทก์กรณีเอกชนก่อให ้เกิดสิง่ ปนเปื้ อน
ในแม่น้ าโดยมีการแยกเป็ นกรณีกรมเป็ นผู ้ฟ้ องและหน่วยงานในพืน
้ ทีเ่ ป็ นผู ้ฟ้ องขึน
้ อยู่ตามขนาดความหนั กเบาของ
สภาพทีเ่ กิดขึน
้

สาน ักงานทร ัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ระยอง
สานั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมได ้อธิบายถึงหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบเรื่อง มลพิษ ในฐานะเจ ้า
พนั กงานควบคุม มลพิษตามพระราชบั ญญั ต ส
ิ งิ่ แวดล ้อมฯ โดยจะทาหน า้ ที่ในการประสานงานกั บหน่ วยงานอื่น ที่
รับผิดชอบตามกฎหมายอืน
่ เช่น อุตสาหกรรมจังหวัดให ้ดาเนินการตามกฎหมายเฉพาะในเรือ
่ งนั น
้ ๆ ในส่วนของการ
ฟื้ นฟูแ ละเยี ย วยาความเสีย หาย ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล อ้ มไม่ มี อ านาจหน า้ ที่ใ นการดู แ ล
รั บ ผิด ชอบ ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล ้อมได ้อธิบ ายสถานการณ์ อ่า วพร ้าวและความร่ ว มมือ การ
ประสานตามแผนการ โดยกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ คือ ปภ. และคณะกรรมการน้ ามันรั่วแห่งชาติซงึ่ มีเจ ้าภาพ
หลักในการดาเนินการ
ประเด็นทีเ่ กิดขึน
้ ในกรณีการฟื้ นฟูเยียวมลพิษในปั จจุบัน ทางสานั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
ได ้เสนอประเด็ น ปั ญ หา คือ ประเด็ น การฟ้ องร ้องผู ้ทาให ้เกิด มลพิษ บางกรณี มีห ลายหน่ ว ยงานเข ้ามาเกี่ย วข ้อง
รวมทัง้ การประเมินความเสียหาย การประเมินความเสียหายที่เกิดขึน
้ ในอนาคตซึง่ วิธีการยัง ไม่ชัดเจน แม ้ว่าจะมี
ระเบีย บส านั ก นายกว่ า ด ้วยการประสานการบั ง คั บ ใช ้กฎหมายเกี่ย วกั บ สิง่ แวดล อ้ ม พ.ศ. 2550 ซึง่ มีเ รื่อ งการ
ั เจน
ประเมินผลกระทบในเรือ
่ งการฟื้ นฟูเยียวยา แต่วธิ ก
ี ารยังไม่ชด
ข ้อสังเกตสาคัญที่ทางการเยียวยาในเบือ
้ งต ้นที่สานั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมได ้เสนอ คือ
การเยียวยาเบือ
้ งต ้นที่จะต ้องดาเนินการในลักษณะเดียวกั บ ปภ. โดยผู ้ประกอบการต ้องดาเนินการออกค่าใช ้จ่ าย
เยียวยาความเสียหายให ้กับผู ้กระทบในเบือ
้ งต ้น

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได ้กล่าวถึงอานาจหน ้าทีข
่ องนิคมอุตสาหกรรมในกรณีของการฟื้ นฟูและเยียวยา
เมือ
่ เกิดปั ญหามลพิษในพืน
้ ทีข
่ องนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและกรณีตัวอย่างเรือ
่ งมลพิษในเขตนิคมอุตสาหกรรม
การดาเนินการปั จจุบันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุ ดเน ้นเรื่อง ECO INDUSTY โดยเฉพาะเรื่องเกีย
่ วกั บ การ
แก ้ไข ฟื้ นฟูแ ละเยีย วยา ทางนิค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด มุ่ ง เน น
้ การแก ้ไขและลดปั ญ หาสารอิน ทรีย ์ 4 สาร
เป้ าหมายทีส
่ ง่ ผลกระทบด ้านสุขภาพ
ในส่ว นของกระบวนการฟื้ นฟูเ ยีย วยา นิค มอุ ต สาหกรรมมีส่ว นในการจั ด การเพีย งในเขตพื้น ที่ข องนิค ม
อุตสาหกรรมเท่านั น
้ การควบคุมภายในเขตนิคมฯ ทางนิคมอุตสาหกรรมสามารถที่จะควบคุมตรวจสอบโรงงานได ้
โดยใช ้อานาจจากพระราชบัญญัตก
ิ ารนิคม เช่น การสั่งปิ ดโรงงานและอาศัยหน่วยงานภายนอกเข ้ามาซึง่ ปั จ จุบันมี
หลายหน่วยงาน เช่น กรมควบคุมมลพิษ หรือเทศบาล ในส่วนของมลพิษที่เกิดขึน
้ ภายนอกก็ใช ้หลายหน่วยงาน
ร่วมกัน แต่ความรับผิดชอบทัง้ หมดยังอยูท
่ โี่ รงงานทีก
่ อ
่ ให ้เกิดภาวะมลพิษต ้องฟื้ นฟูเยียวยาเป็ นผู ้รับผิดชอบ
ข ้อสังเกตทีน
่ ่าสนใจของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คือ เรือ
่ งของการให ้ผู ้ประกอบการทาประกันภัยบุคคล
ที่ส าม ซึง่ ทาง กนอ.พยายามผลั ก ดั น ให ้เกิด สภาพบั ง คั บ ซึง่ อาจเป็ นกฎหมายหรือ กระบวนการ EHIA ที่ต ้อง
พิจารณาประเด็นการทาประกันภัยบุคคลที่สามไว ้ด ้วย อีกกรณีหนึ่งคือ การเสนอกองทุนโรงงานสาหรับการฟื้ นฟู
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เยียวยา ซึง่ ยังไม่มก
ี ารจัดตัง้ ขึน
้ แม ้ว่าปั จจุบันการนิคมจะมีศักยภาพในการติดตามโรงงานทีก
่ ่อเหตุและโรงงานจะ
่ งทีจ
แสดงความรับผิดชอบ แต่การนิคมก็ยังต ้องรับภาระความเสีย
่ ะถูกฟ้ องและต ้องชดใช ้เยียวยาอยู่

สาน ักงานสาธารณสุข จ ังหว ัดระยอง
ส านั ก งานสาธารณสุข จั ง หวั ด ได ้อธิบ ายถึง หน า้ ที่ค วามรั บ ผิด ชอบและแผนรองรั บ เกี่ย วกั บ ประเด็ น เรื่อ ง
ผู ้เสียหาย ที่ได ้รับผลกระทบ ผู ้เสียหายหรือผู ้ป่ วยที่เกีย
่ วข ้องกับมลพิษสามารถจาแนกออกเป็ นสองประเภท คือ
กรณีเกิดอุบัตภ
ิ ัย และกรณีทส
ี่ ถิตส
ิ ข
ุ ภาพเปลีย
่ นแปลง ในส่วนของการชดเชยค่าเสียหายกรณีอุบัตภ
ิ ัยโดยหลักแล ้ว
โรงงานที่ก่อ ให ้เกิด มลพิษ จะดูแ ลในส่ว นของค่า ใช ้จ่ า ยในการรัก ษาพยาบาล กรณี ที่ไ ม่ป รากฏผู ้ก่อ มลพิษ การ
ชดเชยเยียวยาจะตกเป็ นหน ้าทีข
่ องภาครัฐที่จะชดเชยเยียวยา ตามสิทธิที่ได ้จากรัฐ เช่น ประกันสุขภาพ 30 บาท
ประกันสังคม ในส่วนของประชาชนในพืน
้ ทีม
่ ลพิษ มีโครงการจากส่วนกลางของรัฐทีจ
่ ะให ้ประชาชนมาตรวจสุขภาพ
ซึง่ ไม่ได ้เป็ นรายหัว ไม่ได ้มาครบขึน
้ อยู่กับสถานการณ์ของประเทศ ซึง่ เป็ นปั ญหาเรือ
่ งงบประมาณ อีกส่วนหนึง่ คือ
ความร่วมมือจากประชาชน
การประสานข ้อมูล ทางสารเคมีแ ละวั ต ถุอัน ตรายเพื่อ จะประเมิน การรัก ษาล่ว งหน า้ ปั จ จุ บั น มีก ารประสาน
ข ้อมูลผ่านทางป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับทางนิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงาน ในช่วงการซ ้อมแผนจะต ้องส่ง
ข ้อมูลให ้กระทรวงสาธารณสุข เช่น ข ้อมูลใน EIA ก็จะทาให ้ทราบได ้ว่าโรงงานผลิตอะไร เกีย
่ วข ้องกับสารเคมีตัว
ไหน เพือ
่ เป็ นแนวทางในการรักษาพยาบาล
การจั ด ตั ง้ กองทุน ฟื้ นฟูเยียวยาแบบภาพรวมยั งไม่มีก ารจัด ตั ง้ ขึน
้ มีแ ต่ก ารตั ง้ กองทุน แบบเฉพาะรายโดย
เอกชนผู ้ก่อความเสียหายจัดตัง้ และดาเนินการโดย CSR ของทางบริษัททีม
่ ค
ี วามคล่องตัวมากกว่า ประเด็นคือ ถ ้า
จัดตัง้ กองทุน การบริหาร การใช ้เงินกองทุนไม่น่าจะง่าย

เจ้าหน้าทีด
่ า้ นสาธารณสุข โรงพยาบาลระยอง
ผู ้ให ้สัม ภาษณ์ ไ ด ้อธิบ ายถึง ปั ญ หาด ้านสาธารณสุข ที่เ กี่ย วข ้องกั บ มลพิษ สิง่ แวดล ้อม ที่ส่ง ผลกระทบต่ อ
สุขภาพของประชาชนในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดระยอง ว่ามีสภาพปั ญหาในพืน
้ ทีอ
่ ย่างไรบ ้าง และได ้ให ้สัมภาษณ์ในประเด็นที่
สาคัญ คือ เรื่องของการสนั บ สนุน การเฝ้ าระวั งและการตรวจสุขภาพของประชาชนในพื้น ที่ซงึ่ เป็ นที่ตั ง้ ของนิค ม
อุตสาหกรรมและโรงงานเป็ นจานวนมาก
ด ้านการรักษา การตรวจสุขภาพและเฝ้ าระวังในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดระยอง เพราะในพื้นที่ ถ ้ามีผลกระทบต่อสุขภาพ
ภาระค่าใช ้จ่ายของการรักษาส่วนใหญ่จะถูกผลักภาระมายังกระทรวงสาธารณสุขเป็ นหลักโดยเฉพาะกรณีที่ไม่พบผู ้
ก่อให ้เกิดมลพิษซึง่ ไม่สามารถเรียกร ้องค่าใช ้จ่ายจากผู ้ประกอบการรายใดได ้ การจัดตัง้ กองทุนสุขภาพในพืน
้ ที่จงึ มี
ความจาเป็ นทีจ
่ ะแก ้ไขปั ญหาในส่วนนี้ นอกจากนั น
้ ปั ญหาเรือ
่ งการกาหนดรัศมีของกองทุนรอบโรงไฟฟ้ าที่กาหนด
พืน
้ ทีร่ ัศมี 5 กิโลเมตร ทาให ้พืน
้ ทีโ่ ดยเฉพาะด ้านสาธารณสุขไม่ได ้รับการสนั บสนุน เช่น โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
ไม่อยูใ่ นเขตของการรับการสนับสนุนจากกองทุน
ในส่วนปั ญหาการเฝ้ าระวังและการตรวจสุขภาพเพื่อทาฐานข ้อมูลยังมีปัญหาความร่วมมือจากประชาชนใน
พื้นที่น ้อย เมื่อประชาชนเห็นว่ายัง ไม่มีอ าการเจ็ บป่ วยก็ จะไม่มาเข ้ารั บ การตรวจ แม ้ว่าจะมีการประชาสัม พั น์ ผ่า น
อาสาสมัครสาธารณสุขแล ้ว

4.2.3 กรณีหนองแหน จ ังหว ัดฉะเชิงเทรา
สาน ักงานอุตสาหกรรมจ ังหว ัดฉะเชิงเทรา
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สานั กงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราได ้อธิบายถึงคาถามทีผ
่ ู ้วิจัยได ้สัมภาษณ์ ถึงสถานการณ์ต่างๆ ใน
พื้น ที่ โดยผู ้วิจั ย ได ้ยกกรณี ตั ว อย่ า งหนองแหนเป็ นตั ว อย่ า งของประเด็ น ค าถาม ส านั ก งานอุต สาหกรรมจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทราได ้อธิบายถึงรูปแบบและหน่วยงานในการจัดการมลพิษที่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมว่า ประกอบ ด ้วย
หลายหน่วยงาน เช่น สานั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมจังหวัด สานั กงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมเจ ้า
ท่า กรมควบคุม มลพิษ และองค์ก รปกครองส่ว นท ้องถิน
่ ตามขอบเขตและอ านาจหน า้ ที่ รวมถึง กรณี จั ง หวั ด ตั ง้
คณะกรรมการขึน
้ มาดูและกรณีหนองแหน ทีป
่ ั จจุบันเป็ นคณะกรรมการเชิงเฝ้ าระวัง
จังหวัดฉะเชิงเทราได ้กาหนดเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฯ ในพืน
้ ทีม
่ โี รงงานเกีย
่ วการประกอบรถยนต์ ซึง่
ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ฉะเชิง เทราได ้อธิบ ายถึง โรงงานขนาดใหญ่ จ ะมีม าตรฐาน ISO เป็ นตั ว ก าหนด
มาตรฐาน และมีบริษัททีไ่ ด ้รับอนุ ญาตเป็ นผู ้ตรวจสอบเข ้ามาตรวจสอบโรงงานทุกปี ทุกสามปี โดยบริษัททีจ
่ ะเข ้าไป
ตรวจสอบต ้องขึน
้ ทะเบียนกับสานั กงานมาตรฐานกิจการอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานขนาดเล็ก กรมโรงงานเข ้ามาดูแล
ซึง่ มีประสิทธิภาพพอสมควร
ประเด็นปั ญหาสาคัญของพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดฉะเชิงเทรา คือ บริษัทรับกาจัดของเสีย โดยเฉพาะบริษัทเล็กๆทีไ่ ด ้รับ
ใบอนุญาต แต่มป
ี ระสิทธิภาพการบาบัดไม่พอ รวมทัง้ การขนส่งของเสียจากโรงงานไปส่งยังบริษัททีร่ ับบาบัดทีเ่ กิด
การนาไปทิง้ อย่างผิดกฎหมายซึง่ เป็ นปั ญหาหลัก โดยเฉพาะในเขตพืน
้ ที่ทม
ี่ ีบ่อลูกรังจานวนมาก เมือ
่ เกิดประเด็น
ของการลั ก ลอบทิง้ ปั ญหาคือ การบาบั ด กรณีผู ้กระทาผิดรั บ สารภาพและยิน ยอมบ าบั ด ไม่ไ ด ้เป็ นปั ญหา กรณี ที่
ผู ้กระทาผิดไม่รับสารภาพและไม่ยน
ิ ยอมบาบัด สานั กงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราต ้องเข ้าบาบัดและเรียก
เก็บค่าใช ้จ่ายโดยการฟ้ องเรียกจากผู ้กระทาผิด รวมถึงกรณีไม่ปรากฎตัวผู ้กระทาผิดหรือกรณี ที่ศาลยกฟ้ องผู ้ถูก
กล่าวหา ซึง่ ประเด็นสาคัญ คือ หน่วยงานไม่ได ้มีการตัง้ งบประมาณไว ้ ซึง่ ต ้องยื่นเรื่องขอกระทรวงเป็ นกรณีๆ ไป
ประเด็นปั ญหาตามมาคือ งบประมาณของกระทรวงต ้องตัง้ ตามปี งบประมาณ
อีกประเด็นหนึง่ คือ เรือ
่ งพยานหลักฐาน ซึง่ เป็ นข ้อจากัดของสานั กงานอุตสาหกรรมจังหวัดโดยเฉพาะเมื่อ
ื เมือ
เจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจไม่สบ
่ ไม่สามารถหาผู ้กระทาผิดได ้ อุตสาหกรรมจังหวัดต ้องรับภาระในการกาจัดและจึงค่อย
ฟ้ องคดีเรียกค่าใช ้จ่ายซึง่ เป็ นปั ญหาและภาระ
ข ้อเสนอของผู ้วิจัย เรือ
่ งประเด็นการตัง้ กองทุนการชดเชยเยียวยา สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เห็นด ้วยในประเด็ น การจั ด ตัง้ กองทุนเพื่อ การด าเนิน การฟื้ นฟูเ ยีย วยาที่ร วดเร็ วขึน
้ แต่กรณีของการตัง้ หน่ ว ยงาน
ขึน
้ มาติดตามตรวจสอบการแก ้ปั ญหาและการชดเชยเยียวยา สานั กงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราไม่เห็นด ้วย
ในประเด็นนี้ เนื่องจากมีหน่วยงานเป็ นจานวนมากอยูแ
่ ล ้วที่เข ้ามาเกีย
่ วพันกับปั ญหาสิง่ แวดล ้อม ความสาคัญคือการ
จัดรูปแบบและระบบให ้มีประสิทธิภาพมากกว่า
สานั กงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราให ้ข ้อสังเกตเพิม
่ เติมในประเด็นมลพิษจากภาคครัวเรือนและภาค
การเกษตรที่ก่อ ให ้เกิด ปั ญ หามลพิษ เช่น เดีย วกั น แต่ยั ง ไม่มีห น่ ว ยงานที่เ ข ้ามารั บ ผิด ชอบอย่ า งจริง จั ง รวมถึง
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ตามพระราชบัญญัตส
ิ าธารณสุขฯในการจัดการ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแหน ฉะเชิงเทรา
องค์การบริหารส่วนตาบลได ้อธิบายถึงอานาจหน ้าทีข
่ ององค์การบริหารส่วนตาบลในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ คดี
หนองแหน ว่า ได ้มีบ ทบาทเชิง คดีใ นส่ว นของการลงตรวจสอบพื้น ที่ที่มีก ารลั ก ลอบทิง้ ของเสีย ในพื้น ที่ร่ ว มกั บ
ผู ้ใหญ่บ ้านและทาหน ้าที่ประสานงานกับหน่วยงานราชการทีเ่ กีย
่ วข ้อง เช่น กรมโรงงาน อุตสาหกรรมจังหวัด ฯลฯ
และดาเนินการแจ ้งความกับจาเลยซึง่ ได ้แก่ บริษัท เค เอส ดี โดยจาเลยได ้เสนอแผนฟื้ นฟู โดยศาลได ้กาหนดให ้
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กรมโรงงานและองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหนองแหนเป็ นผู ค
้ วบคุ ม การบ าบั ด ต่ อ มาจั ง หวั ด ได ม
้ ี ก ารจั ด ตั ้ง
คณะกรรมการติดตามผลการบาบัดน้ าเสียขึน
้ มาทาหน ้าทีค
่ วบคุมกากับอีกส่วนหนึง่
ในส่วนภาระหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบด ้านมลพิษ ทางองค์การบริหารส่วนตาบลมองว่า ศักยภาพของท ้องถิน
่ ใน
เรือ
่ งนี้ยังมีน ้อย ทัง้ บุคลากรและวิธป
ี ฏิบัต ิ รวมถึงการเยียวยาทางด ้านสาธารณสุข สุ ขภาพ ซึง่ ทางองค์การบริหาร
ส่ว นต าบลมีข ้อจ ากั ด ด ้านบุ ค ลากร ซึง่ ปั จ จุ บั น ก็ ยั ง ไม่ มีบุ ค ลากรประจ ากองสาธารณสุข ด ้านสาธารณสุข การ
ด าเนิน การขององค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลจึง เป็ นทางอ ้อม เช่น การสูบ น้ า ในพื้น ที่อ ื่น ให ้ชาวบ ้านใช ้ในช่ว งที่เกิด
มลพิษในพืน
้ ที่ นอกจากนั น
้ ปั ญหาการจั ดสรรงบประมาณฟื้ นฟูเยียวยาก็เป็ นข ้อจากัดอีกประการหนึง่ เช่นกัน เพราะ
งบประมาณขององค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลมีจากั ดและต ้องใช ้บริห ารงานด ้านอืน
่ จึงไม่สามารถด าเนิน การได ้ อีก
ปั ญหาหนึง่ คือ ถ ้าองค์การบริหารส่วนตาบลใช ้งบประมาณฟื้ นฟูเยียวแล ้ว ต ้องรับภาระการไล่เบีย
้ ซึง่ จะเกิดปั ญหา
ภาระตามมาอีก

4.3 สรุป
จากการเก็บข ้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก จากเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้ปฏิบัตงิ านจากหน่วยงานของรัฐ ใน 3 ลักษณะ
ได ้แก่ หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบเป็ นการทั่วไป ทัง้ ในส่วนของนโยบายและแผน ในส่วนของหน่วยงานเฉพาะด ้าน ทัง้
ึ ษาทีเ่ ลือกมาในส่วน
ในส่วนทีจ
่ ัดการกับกรณีปนเปื้ อนแบบฉุกเฉิน และกรณีการปนเปื้ อนในระยะยาว รวมถึงกรณีศก
ของท่า ทีแ ละการจั ด การต่ อ การปนเปื้ อนของมลพิษ ได ้แก่ โรงไฟฟ้ าแม่เ มาะ นิค มอุต สาหกรรม และกรณี ก าร
ลักลอบทิง้ ของเสียมีพษ
ิ
ข ้อสังเกตจากการจัดการกับการปนเปื้ อนของมลพิษ เป็ นภารกิจเฉพาะหน ้าที่แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ
้
ต ้องจัดการโดยตรง แต่ปัญหาในการฟื้ นฟู เป็ นการจดการในระยะยาว ซึง่ ล ้วนแล ้วแต่มป
ี ั ญหาในการจัดการทัง้ สิน
อานาจหน า้ ที่ตามกฎหมาย เป็ นเพียงการให ้อานาจแก่ห น่ วยงาน ในการเข ้าถึง และจั ด การ ในทางกลั บ กั น หาก
หน่วยงานนั น
้ ไม่ดาเนินการตามภารกิจทีก
่ ฎหมายกาหนด นามาซึง่ สิทธิในการฟ้ องร ้องจากภาคประชาชนผู ้เสียหาย
ในอันที่จะเรียกให ้หน่ว ยงานนั น
้ ทาหน ้าที่ต่อ ไป ดังที่จะได ้ศึกษาถึง กรณี ที่เ ป็ นการเรียกร ้องสิทธิท างศาลในบท
ต่อไป
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้ ฎหมายในกระบวนการยุตธ
บทที 5 แนวทางการบ ังค ับใชก
ิ รรม
จากการศึกษาและรวบรวมข ้อมูลเกีย
่ วกับกลไกทางกฎหมาย นั บตัง้ แต่ตัวบทกฎหมาย การปฏิบัตก
ิ ารของ
หน่วยงานในการฟื้ นฟูและเยียวยาความเสียหาย ตลอดจนถึงการนากฎหมายนัน
้ ไปบังคับใช ้ โดยหน่วยงานต่างๆ ซึง่
มีอานาจหน ้าที่ ทัง้ โดยตรงและโดยอ ้อม เพือ
่ ดาเนินการเพือ
่ การจัดการกับมลพิษทีก
่ ระทบต่อสิง่ แวดล ้อม และผู ้คน
้ ไป รวมถึงการดูแลรักษา ความเสียหายต่อชุมชน
ให ้ได ้รับการปรับปรุงสภาพให ้ความเสียหายนัน
้ ลดลง หรือหมดสิน
และประชาชน แต่การใช ้กฎหมายโดยหน่วยงาน ถือเป็ นการใช ้กฎหมายทีอ
่ าจจะใช ้หรือไม่ใช ้ หรือใช ้กฎหมายไป
ในทางตรงข ้ามกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนั น
้ ในอีกมิตห
ิ นึง่ ของการใช ้กฎหมาย คือการบังคับใช ้กฎหมาย โดย
กระบวนการยุตธ
ิ รรม คือเมื่อองค์กรตุลาการ ได ้นาตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ มาตัดสินพิพากษา ซึง่ เป็ นการวางหลัก
กฎหมาย เพือ
่ เป็ นสภาวะของการใช ้กฎหมายทีเ่ กิดขึน
้ จริงในสังคมอีกมิตห
ิ นึง่ เพือ
่ จะได ้วางแนวทางในการบังคับใช ้
กฎหมายให ้เกิดความชัดเจนขึน
้ แม ้ว่าประเทศไทยจะมิได ้มีระบบกฎหมายเป็ นแบบระบบกฎหมายจารีตประเพณี ที่
คาพิพากษาของศาลถือเสมือนเป็ นตัวกฎหมาย แต่อย่างน ้อย การตัดสินคดีก็เป็ นความจริงในการบังคับใช ้กฎหมาย
ทีเ่ ป็ นอยูใ่ นสังคม ทีม
่ ผ
ี ลทางกฎหมายถึงทีส
่ ด
ุ และมีสภาพบังคับอย่างแท ้จริง
การศึกษาในส่วนนี้จะได ้ทาการศึกษาคาพิพากษาของศาล โดยการใช ้ตัวแปรในการศึกษาในสามรูปแบบ
คือ
รูปแบบแรก การจาแนกกลุม
่ การใช ้และการตีความคาพิพากษาของศาล โดยจะแบ่งออกเป็ น 3 เรือ
่ งหลัก คือ
1.การตีความเรือ
่ งสิทธิในการฟ้ องคดีหรือความเป็ นผู ้เสียหาย
2.การตัดสินคดีในเรือ
่ งความชอบด ้วยกฎหมายในแง่ของกระบวนการ
3.การตีความในเรือ
่ งภาระการพิสจ
ู น์
ส่วนทีส
่ องคือ การกาหนดเขตอานาจศาล และส่วนทีส
่ ามคือ ช่วงเวลาของคาพิพากษาทีม
่ ค
ี วามเปลีย
่ นแปลง
ในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ ในส่วนทีส
่ องและสามจะได ้ทบทวนเพิม
่ เติมต่อไปในการศึกษาระยะต่อไป

5.1 การตีความเรือ
่ งสิทธิในการฟ้องคดีหรือความเป็นผูเ้ สียหาย
สิทธิในการฟ้ องคดีหรือความเป็ นผู ้เสียหายในคดีสงิ่ แวดล ้อม ไม่ว่าจะเป็ นรัฐหรือเอกชน ในกรณีผู ้เสียหายมี
สถานะเป็ นนิต บ
ิ ุค คลหรือ บุค คลธรรมดาไม่ไ ด ้เป็ นปั ญหาในการเป็ นผู ้เสีย หายในคดีส งิ่ แวดล ้อมเท่า ใดนั ก เพราะ
ในทางกฎหมาย เมือ
่ พิจารณาถึงระบบสิทธิและผู ้ทรงสิทธิ บุคคลทีจ
่ ะเป็ นผู ้ทรงสิทธิได ้จะต ้องมีสภาพบุคคลตามที่
กฎหมายรับรอง ซึง่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กาหนดไว ้สองประเภท คือ บุคคลธรรมดาและนิตบ
ิ ุคคล
ถ ้าไม่มส
ี ภาพบุคคลตามทีก
่ ฎหมายรับรอง ก็ต ้องถือว่าไม่มส
ี ภาพบุคคล นั ย ตาม คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 724/2490
ตัดสินว่า บุคคลทีจ
่ ะถูกยืน
่ ฟ้ องต่อศาลต่อมีสภาพบุคคล ซึง่ มีเพียงสองชนิด คือ บุคคลธรรมดาและนิตบ
ิ ุคคล การ
ฟ้ องรัฐบาลในความหมายของคาว่ารัฐหรือคณะบุคคลที่ปกครองรัฐไม่อาจเป็ นนิตบ
ิ ุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และตามกฎหมายอืน
่ ซึง่ ก็ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายใดบัญญัตใิ ห ้รัฐบาลเป็ นนิตบ
ิ ุคคล จึงไม่เป็ นฟ้ องที่จะ
รับฟ้ อง ให ้ยกฟ้ องเสีย

5.1.1 การพิจารณาผ่านกรอบตามร ัฐธรรมนูญ 2540
ประเด็ น ที่เ ป็ นปั ญ หาที่เ กิด ขึน
้ ในการฟ้ องคดีส งิ่ แวดล ้อมปั จ จุ บั น คือ การปรากฏตั ว ขึน
้ ของผู ้ทรงสิท ธิอ ีก
ประเภทหนึ่ง คือ ชุม ชน ซึง่ นั บ ตั ง้ แต่ก ารบั ญ ญั ต ิค าว่ า “สิท ธิชุม ชน” ในรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 กลายเป็ นข ้อ
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ถกเถียงในทางกฎหมายอย่างกว ้างถึงสถานะของ “ชุมชน” และ “สิทธิชุมชน” นั บตัง้ แต่การเสนอแนวทางแก ้ไข
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 ของกรรมการวิสามัญสภาผู ้แทน ทีเ่ สนอให ้มีบทบัญญัตริ ัฐธรรมนูญรับ รองสิทธิชม
ุ ชน ข ้อ
ถกเถียงทีป
่ ระเด็นสาคัญของสิทธิชม
ุ ชน คือ เรือ
่ ง ผู ้ทรงสิทธิ ว่า ชุมชนทีจ
่ ะนิยามเป็ นผู ้ทรงสิทธินัน
้ เป็ นใครบุคคล
กลุม
่ ใด เพราะโดยทั่วไป รัฐธรรมนูญจะให ้ความคุ ้มครองกับบุคคลในลักษณะปั จเจกชนเป็ นหลัก การให ้เหตุผลข ้อนี้
ปรากฏในร่างรายงานการเสนอแนวทางแก ้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 ว่า “บทบัญญัตส
ิ ว่ นนี้เป็ นการบัญญัตไิ ปต่าง
จากส่วนอืน
่ ๆ ตรงทีบ
่ ทบัญญัตส
ิ ว่ นอืน
่ มุง่ คุ ้มครองเสรีภาพของปั จเจกแต่ละคน ในขณะทีบ
่ ทบัญญัตน
ิ ี้ เป็ นการรับรอง
สิทธิและเสรีภาพของชุมชนและแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ซึง่ เป็ นโครงสร ้างการปกครองภายในรั ฐ
การรับรองสิทธิและเสรีภาพของชุมชนเช่นนี้สอดคล ้องกับสภาพสังคมตะวันออกทีค
่ นในชนบทมีความเป็ น “ชุมชน”
สู ง มาก ท าให ช
้ ุ ม ชนนั ้น ๆ สามารถยื น หยั ด อยู่ ไ ด โ้ ดยไม่ ล่ ม สลายและกลายเป็ นปั จเจกบุ ค คลเหมื อ นสั ง คม
ตะวันตก”183
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ได ้ตัง้ ข ้อสังเกตเรื่องนี้ไว ้ในวารสารนิตศ
ิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรือ
่ งสิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไว ้ว่า
“ในทางกฎหมายแล ้ว สิทธิทก
ุ สิทธิไม่ว่าจะเป็ นสิทธิตามธรรมชาติหรือสิทธิของพลเมืองก็ตามจะต ้องมีผู ้ทรง
มีวัตถุทช
ี่ ัดเจนแน่นอน แต่ผู ้ทรงสิทธิใหม่ๆเหล่านี้ ผู ้มีหน ้าทีต
่ ้องเคารพสิทธิเหล่านี้ เป็ นใครกันแน่? เป็ นปั จเจกชน
แต่ละคน? เป็ นรัฐ? หรือเป็ นสังคมย่อยๆที่ก่อตัวขึน
้ ภายในรัฐ? ในแง่วัตถุแห่งสิทธินัน
้ เล่า ได ้แก่อะไรกันแน่ กล่าว
โดยเฉพาะชุมชนท ้องถิน
่ ในทางกฎหมายจะบังคับให ้เป็ นไปตามนัน
้ ได ้เพียงใด ดังทีก
่ ล่าวแล ้วว่า สิทธิต่างๆ ต ้องมี
ผู ้ทรงและในวิชานิตศ
ิ าสตร์ปัจจุบันเฉพาะแต่บุคคลซึง่ อาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบ
ิ ุคคลก็ได ้เท่านั น
้ จึงจะเป็ นผู ้
ทรงสิทธิได ้ แต่ชม
ุ ชนท ้องถิน
่ หากไม่ยกฐานะเป็ นองค์การปกครองท ้องถิน
่ แล ้ว ก็หามีสภาพบุคคลไม่ ยิง่ ไปกว่านั น
้
ก็ มีค วามยากล าบากที่จ ะหยั่ ง ชัด ว่า กลุ่ม คนที่อ ยู่ใ นพื้น ที่ต่า งๆของประเทศมีก ลุ่มใด พื้น ที่ใ ดบ ้างที่ถือ ได ้ว่าเป็ น
ชุมชน”184
ต่อมาในการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 สภาร่างรัฐธรรมนูญและการประชุมของรัฐสภาเพื่อเห็นชอบร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ยังคงถกเถียงในแนวทางเดิม คือ ผู ้ทรงสิทธิทเี่ รียกว่า ชุมชน คือ บุคคลใด เพราะกฎหมาย
ไม่ได ้รับรองไว ้
ขณะเดีย วกั น นั ก กฎหมายที่ส นั บ สนุ น ความคิด สิท ธิชุม ชน เช่น บวรศั ก ดิ์ อุว รรณโณ อธิบ ายว่ า สาเหตุที่
กฎหมายไทยไม่เห็นความสาคัญและไม่รับรองบทบาทของชุมชนเป็ นเพราะการรับกระแสความคิดแบบตะวันตกโดย
ิ ธิเป็ นสองพวก คือรัฐ กับเอกชนมองข ้ามชุมชนซึง่ เป็ นหน่วยสังคมทีม
ไม่แยกแยะ กล่าวคือ มองเห็นสิง่ ทีม
่ ส
ี ท
่ ีมาแต่
เดิมในสังคมไทยไปเสีย185เช่นเดียวกับปรีชา สุวรรณทัต อธิบายว่า ชุมชนเป็ นหน่วยสังคมทีม
่ ม
ี าตามธรรมชาติและ
ิ ธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท ้องทีข
กฎหมายควรรับรองให ้มีสท
่ องชุมชนนัน
้ 186
การวางหลั ก ของศาลในค าพิพ ากษาเกี่ย วกั บ สิท ธิชุม ชนถือ เป็ นความเปลี่ย นแปลงในทางกฎหมายของ
ประเทศไทยอย่างมีนัยยะสาคัญทีจ
่ ะเป็ นการเปิ ดพรมแดนทางกฎหมายให ้มีความก ้าวหน ้า นั บตัง้ แต่มรี ัฐธรรมนูญ

183

สานักเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร, “รายงานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางแก ้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2534” สภาผู ้แทนราษฎร (เล่ม 1) กองกรรมาธิการ สานักเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร มิถน
ุ ายน 2536, หน ้า 18.
184 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, “สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ” (ศึกษารูปแบบการจากัดสิทธิและเสรีภาพทีร
่ ัฐธรรมนูญให ้ไว ้อย่าง
เหมาะสม) ในวารสารกฎหมาย คณะนิตศ
ิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปี ที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน 2540, หน ้า 19-20.
185 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายก ับทางเลือกของส ังคมไทย (สานักพิมพ์นต
ิ ธิ รรม: กรุงเทพฯ, 2537), หน ้า 406.
186 ปรีชา สุวรรณทัต, คาอภิปราย ในบันทึกการเสวนา “นโยบายและมาตรการทางนิตบ
ิ ัญญติ” เมือ
่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2536 ณ
ห ้องประชุมใหญ่ อาคารใหม่ รัฐสภา, ใน วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ (บรรณาธิการ), สิทธิชุมชน การกระจายอานาจจ ัดการ
ทร ัพยากร: กรุงเทพฯ, 2536, หน ้า 218.
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พ.ศ. 2540 ในปั จจุบันมีคาพิพากษาของศาลทีม
่ ก
ี ารพัฒนาและเปลีย
่ นแปลงในการยอมรับสิทธิชม
ุ ชนในความเป็ น
ผู ้เสียหายในคดีด ้านสิง่ แวดล ้อมในหลายคดี ทัง้ มีความลักลั่นในแต่ละศาลที่ยอมรับสถานะความเป็ นผู ้เสียหายที่
แตกต่างกันออกไป โดยจะนาข ้อสังเกตจากศาลยุต ธ
ิ รรมขึน
้ มาพิจารณาก่อ น ตามด ้วยศาลรัฐธรรมนูญ และศาล
ปกครอง ตามลาดับ

ศาลยุตธ
ิ รรม
่ ารวินจ
กรณีทผ
ี่ ู ้วิจัยได ้หยิบยกขึน
้ มาวิเคราะห์เป็ นกรณีแรกคือ คดีหาดมาหยา ซึง่ เป็ นข ้อพิพาทสูก
ิ ฉั ยในศาล
ยุตธ
ิ รรม ในประเด็นที่เกี่ย วข ้องกับ ผู ้ทรงสิท ธิชุมชน โดยเป็ นกรณี ที่ช าวบ ้าน 17 คน ร่วมกับองค์ก ารบริห ารส่ว น
ตาบล 2 แห่ง ร่วมกันยืน
่ ฟ้ องหน่วยงานรัฐคือ กรมป่ าไม ้และอธิบดีกรมป่ าไม ้ รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ต่อ ศาลยุต ธ
ิ รรม ข ้อเท็ จ จริง ในคดีค ือ ชาวบ ้านที่อ าศั ย อยู่ใ นชุม ชนบริเ วณรอบอ่ า วมาหยา เกาะพีพี
จั ง หวั ด กระบี่ ให ้เหตุ ผ ลว่ า ตนเองเป็ นผู ้มี ส ิท ธิที่จ ะมีส่ ว นร่ ว มกั บ รั ฐ ในการท านุ บ ารุ ง และการได ป
้ ระโยชน์ จ าก
ิ ธิที่
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา รวมทัง้ การมีสท
จะฟ้ องหน่วยงานของรัฐให ้ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิง่ แวดล ้อม จาก
กรณีทห
ี่ น่วยงานของรัฐอนุญาตให ้บริษัทถ่ายทาภาพยนตร์เรื่องเดอะบีช

เข ้าไปทาการเปลีย
่ นแปลงสภาพพื้น ที่

ชายหาดอ่าว มาหยา ซึง่ การอนุญาตดังกล่าวเป็ นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายอุทยาน ผู ้ฟ้ องจึงเรียกร ้องให ้
คาสั่งของหน่วยงานรัฐที่อนุญาตนั น
้ เป็ นโมฆะและให ้ดาเนินการปรับปรุงสภาพของชายหาดให ้เป็ นดังเดิม โดยให ้
บริษัทถ่ายทาภาพยนตร์นัน
้ เป็ นผู ้ออกค่าใช ้จ่าย187
หน่วยงานรัฐที่ตกเป็ นจาเลยโต ้แย ้งว่าโจทก์ที่ไม่มีอานาจฟ้ อง เนื่องจากคณะกรรมการบริหารขององค์ก าร
บริหารตาบลทัง้ สองแห่งไม่เคยมีมติให ้ฟ้ องคดี และชาวบ ้านที่เป็ นโจทก์มใิ ช่บุคคลในชุมชนท ้องถิน
่ ดัง้ เดิม และ
ไม่ได ้อยูอ
่ าศัยบริเวณรอบอ่าวมาหยา ในขณะทีจ
่ าเลยเองเป็ นผู ้มีอานาจหน ้าทีค
่ ุ ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรภายใน
เขตอุทยาน และการอนุญาตให ้ถ่ายทาภาพยนตร์ไม่ได ้โต ้แย ้งสิทธิ ของโจทก์ทัง้ 19 แต่อย่างใด รัฐเท่านั น
้ ทีเ่ ป็ น
้ ลงแล ้ว จึง
ผู ้เสียหายและถูกโต ้แย ้งสิทธิได ้ ประกอบกับการถ่ายทาและการปรับสภาพพืน
้ ทีใ่ ห ้เป็ นดังเดิมได ้เสร็จสิน
้ ต ้นก็ได ้มีคาตัดสินให ้ยกฟ้ อง แต่ได ้มีการต่อสู ้คดีจนถึงศาลฎีกา
ไม่มค
ี วามจาเป็ นต ้องพิจารณา ซึง่ ศาลชัน
ศาลฎีกามีคาพิพากษา โดยพิจารณาประเด็น อานาจฟ้ องของโจทก์ทัง้ 19 คน โดยพิจารณาจากมาตรา 290
แห่งรัฐธรรมนูญ ในเรือ
่ งอานาจขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ประกอบกับ พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล 2537 ที่ ใ ห อ
้ านาจองค์ ก าร ปกคร องส่ ว นท อ
้ งถิ่ น ในการคุ ม
้ คร องดู แ ลและบ ารุ ง รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม ดังนัน
้ องค์การบริหารส่วนตาบลทัง้ สองแห่งนี้สามารถเป็ นโจทก์ฟ้องคดีนี้ได ้ ใน
ประเด็นของชาวบ ้านทีย
่ น
ื่ ฟ้ องด ้วย ภายใต ้มาตรา 46 แห่งรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาวินจ
ิ ฉัยว่า
“คาว่า ‘ชุมชนท ้องถิน
่ ดัง้ เดิม ’ ยังไม่มค
ี านิยาม ความหมายหรือขอบเขตที่แน่นอน ทัง้ บทบัญญัตม
ิ าตรานี้มี
เงือ
่ นไขทีต
่ ้องมีกฎหมายบัญญัตอ
ิ อกมาตามมาตรานี้ เนื่องในขณะทีโ่ จทก์ที่ 3 ถึง 19 ฟ้ องยังไม่มก
ี ฎหมายบัญญัต ิ
ออกมาใช ้บังคับ ดังนั น
้ ยังไม่อาจถือได ้ว่ามีการโต ้แย ้งเกีย
่ วกับสิทธิหรือหน ้าที่ของโจทก์ที่ 3 ถึง 19 แล ้ว จึงไม่มี
อานาจฟ้ อง”188

187
188

คาพิพากษาที่ 5818/2549 ศาลฎีกา วันที่ 21 กันยายน 2549.
เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 15.

95

รายงานการวิจัย – กลไกทางกฎหมายในการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม และการชดใช ้เยียวยาให ้แก่ผู ้เสียหาย
Research Report - Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for Victims
updated 5 Febuary 2018

ศาลฎีกาจึงพิพากษาให ้ยกฟ้ องโจทก์ที่ 3 ถึง 19 และเมื่อพิจารณาคดีตามคาฟ้ องของโจทก์ที่เป็ นองค์กร
้ ลงและมีการปรับสภาพพืน
บริหารส่วนตาบลสองแห่งต่อไป แต่โดยทีก
่ ารถ่ายทาได ้เสร็จสิน
้ ทีใ่ ห ้เป็ นดังเดิมแล ้ว ศาล
ฎีกาจึงมีความเห็นว่าการพิพากษาจะไม่มป
ี ระโยชน์ในการจะพิจารณาตามคาขอของโจทก์แต่อย่างใด
จากการพิจ ารณาขอบเขต และการจ ากั ด การตีค วามในประเด็ น ผู ้ทรงสิท ธิ ที่จ ะน าคดีข น
ึ้ สู่ศ าล ของศาล
ยุตธิ รรมจากกรณีนี้ อยูบ
่ นพืน
้ ฐานขององค์กรทีเ่ ป็ นทางการ โดยรัฐ เช่น องค์กรปกครองท ้องถิน
่ ในขณะทีป
่ ระชาชน
่ าล
ทั่วไป ในฐานะปั จเจกบุคคล ยังไม่เป็ นทีย
่ อมรับว่าเป็ นผู ้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 46 ในการนาคดีขน
ึ้ สูศ
ได ้ เมือ
่ ยังไม่มก
ี ฎหมายกาหนดนิยามไว ้อย่างชัดเจน

ศาลร ัฐธรรมนูญ
คดีในศาลรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒส
ิ ภา 77 คน นาโดยนายจอน อืง้ ภากรณ์ เสนอความเห็นให ้ประธานวุฒส
ิ ภา
ตามกระบวนการในรัฐธรรมนูญ มาตรา 262 (1) ว่าร่างพระราชบัญญัตแ
ิ ร่ มาตรา 88/3 และ 88/7 ซึง่ ให ้อานาจแก่ผู ้
ได ้รับสัมปทานในการทาเหมืองใต ้ดินโดยไม่ต ้องได ้รับความเห็นชอบจากเจ ้าของที่ดน
ิ มีข ้อความขัดหรือแย ้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 46 มาตรา 48 และ มาตรา 56
ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินจ
ิ ฉัยให ้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตแ
ิ ร่ ดังนี้189
ประเด็นแรก ผู ้ร ้องระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวกาหนดในมาตรา 88/3 ให ้การทาเหมืองใต ้ดินผ่านทีด
่ น
ิ ของ
บุคคลอืน
่ หากการทาเหมืองนัน
้ อยู่ลก
ึ จากผิวดินไม่เกินหนึง่ ร ้อยเมตร ผู ้ยืน
่ คาขอประทานบัตรต ้องแสดงหลักฐานว่า
ิ ธิทจ
มีสท
ี่ ะทาเหมืองเช่นว่านั น
้ ได ้ แสดงว่าในทางกลับกันการทาเหมือง ทีล
่ ก
ึ จากผิวดินเกินหนึง่ ร ้อยเมตรนั น
้ ผู ้ยืน
่
คาขอประทานบัตรสามารถทาได ้โดยไม่ต ้องได ้รั บความยินยอมจากเจ ้าของที่ดน
ิ รวมถึง ไม่ต ้องชดใช ้แก่เจ ้าของ
ที่ดน
ิ ด ้วย ศาลมีความเห็นว่าการกาหนดเช่นนั น
้ ไม่ได ้เป็ นการยกเลิกแดนแห่งกรรมสิทธิข
์ องเจ ้าของที่ดน
ิ ในส่ว น
ความลึกทีเ่ กินหนึง่ ร ้อยเมตร เนื่องจากในขณะนี้ความลึกดังกล่าวเกินกว่าความสามารถของบุคคลทั่วไปจะใช ้สอย
ได ้ และเป็ นกรณี ทรี่ ัฐมีอานาจในการจัดการดูแลทรัพยากรในส่วนของความลึกนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยการ
จากัดสิทธิของเจ ้าของกรรมสิทธิท
์ วี่ ่านี้จาเป็ นต ้องมีการตราเป็ นกฎหมายคือ ร่างพระราชบัญญัตแ
ิ ร่นี้ขน
ึ้ โดยให ้มีการ
ิ
จากัดสิทธิเท่าทีจ
่ าเป็ นและไม่กระทบกระเทือนต่อสาระสาคัญของสิทธิในทรัพย์สน
ประเด็นทีส
่ อง มาตรา 88/7 ทีก
่ าหนดให ้กระบวนการรับฟั งความเห็นของผู ้มีส่วนได ้เสีย จะเริม
่ ขึน
้ หลังจาก
การทารายงานผลกระทบสิง่ แวดล ้อมของผู ้ยื่นขอประทานบัตรทาเหมืองแร่ใต ้ดิน ซึง่ ต ้องผ่านความเห็นชอบจาก
หน่วยงานต่างๆ ตาม พระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ

พ.ศ. 2535 ก่อน ซึง่ ขัดต่อ

ิ ธิเข ้าไปร่วมในการจัดการ บารุงรักษา และ
มาตรา 46 แห่งรัฐธรรมนูญซึง่ บุคคลทั่วไปและชุมชนท ้องถิน
่ ดัง้ เดิมมีสท
ใช ้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่าในร่าง
พระราชบัญญัตแ
ิ ร่นัน
้ มีการกาหนดถึงสิทธิของผู ้มีส่วนได ้เสียไว ้แล ้วในมาตรา 88/9 และ 88/11 และวินิจฉั ยถึง
มาตรา 46 ว่า
“ถึง แม ้ว่า รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 46 และมาตรา 56 จะได ้รั บ รองสิท ธิข องชุม ชนท ้องถิน
่ ดั ง้ เดิม หรือ สิท ธิของ
บุคคลที่จะมีส่วนร่วมกั บรั ฐและชุมชนไว ้ก็ ตาม แต่รัฐธรรมนูญทัง้ สองมาตราก็บั ญ ญัตใิ ห ้สิทธิดัง กล่า วนั น
้ จะต ้อง

189

คาวินจ
ิ ฉัยที่ 59/2545 ศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545.
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ิ ธิทจ
เป็ นไปตามทีก
่ ฎหมายบัญญัต ิ ซึง่ หมายความว่าชุมชนมิได ้มีสท
ี่ ะจัดการทรัพยากรในท ้องถิน
่ ได ้อย่างอิสระโดย
ิ ร่วมกัน”190
ไม่มข
ี อบเขต ชุมชนท ้องถิน
่ เองก็ต ้องร่วมมือกับองค์กรท ้องถิน
่ หรือรัฐในการจัดการทรัพย์สน
จากคาวินจ
ิ ฉั ยดังกล่าว สะท ้อนถึงแนวทางการบังคับใช ้กฎหมาย ของศาลรัฐธรรมนูญ เกีย
่ วกับประเด็นผู ้ทรง
สิท ธิ ในการด าเนิน คดีเ กี่ย วกั บ ทรั พ ยากรและสิง่ แวดล ้อม ไม่ต่า งจากศาลยุต ธ
ิ รรมนั ก กล่า วคือ ต ้องมีก ฎหมาย
บัญญัตไิ ว ้เป็ นการเฉพาะ เพือ
่ อธิบายว่าใครคือบุคคลที่จะสามารถนาคดีข ึ้นสุ่ศาลได ้ และเมือ
่ ยังไม่มีกฎหมายระบุ
ิ ธิได ้ อย่างไร ้ข ้อจากัด หากจะพิจารณาจากผลของแนวคิดดังทีศ
รายละเอียดดังกล่าว จึงไม่อาจให ้ชุมชนมีสท
่ าลทัง้
สองอ ้างมานั น
้ เท่ากับว่ายังไม่อาจให ้บุคคลทั่วไปฟ้ องคดีได ้ จนกว่าจะมีกฎหมายบัญญัตไิ ว ้เสียก่อน ดังนี้ ย่อมไม่
ต่างจากการตัดสิทธิของบุคคลไว ้ ทัง้ ที่ หลักการสาหรับกฎหมายทีร่ ับรองสิทธิของประชาชนทั่วไป ทีม
่ ักจะอ ้างกัน
ว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการกระทาอย่างเสรี ตราบเท่าทีไ่ ม่มก
ี ฎหมายห ้ามไว ้

ศาลปกครอง
คดีในศาลปกครองนัน
้ ส่วนใหญ่เป็ นคดีทเี่ กีย
่ วข ้องกับผู ้ทรงสิทธิในการฟ้ องคดี ซึง่ ศาลปกครองได ้วินจ
ิ ฉั ยใน
ประเด็นว่าผู ้ใดทีจ
่ ะสามารถเป็ นผู ้ทรงสิทธิตามมาตรา 46 ซึง่ จะได ้พิจารณาจากคดีต่างๆ ดังนี้
กรณี แ รกคดีป ากน้ า ปราณ ในคดีนี้ ช าวประมงชายฝั่ ง ในต าบลปากน้ า ปราณ อ าเภอปราณบุ รี จั ง หวั ด
ประจวบคีรข
ี ันธ์ ซึง่ อาศัยหาดนเรศวรเป็ นหาดสาธารณะเป็ นทีจ
่ อดเรือและเก็บเครือ
่ งมือประมง ได ้รับผลกระทบจาก
การทีอ
่ งค์การบริหารส่วนตาบลปากน้ าปราณได ้ออกคาสัง่ ให ้รือ
้ ถอนโรงเรือนและสิง่ ปลูกสร ้างและให ้ย ้ายไปอยู่ในที่
ซึง่ จัดให ้ใหม่ โดยจะพัฒนาชายหาดนัน
้ เป็ นแหล่งท่องเทีย
่ ว ทางชาวบ ้านได ้ทาการร ้องเรียนไปยังหน่วยงานนั น
้ และ
ต่อนายอาเภอและผู ้ว่าราชการจังหวัดฯอีกด ้วย แต่องค์การบริหารส่วนตาบลก็ยังไม่หยุดโครงการดังกล่าว ชาวบ ้าน
้ ต ้นมีความเห็นดังนี้
ทีไ่ ด ้รับผลกระทบจึงฟ้ องคดีตอ
่ ศาลปกครอง ซึง่ ศาลปกครองชัน
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“ทีด
่ น
ิ บริเวณชายหาดนเรศวรเป็ นทีส
่ าธารณสมบัตข
ิ องแผ่นดิน ตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมาย
ิ ธิครอบครองในทีด
แพ่งและพาณิชย์ ผู ้ฟ้ องคดีจงึ ไม่ใช่ผู ้มีสท
่ น
ิ สาธารณะดังกล่าวโดยชอบด ้วยกฎหมายทีอ
่ าจได ้รับ
ความเดือดร ้อนเสียหาย”192
้ ต ้นเสียงข ้างมากลงความเห็นว่าชาวบ ้านไม่ใช่ผู ้มีอานาจฟ้ องตามมาตรา 42 แห่ง
ในคดีนี้ศาลปกครองชัน
พระราชบัญญัตจ
ิ ัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีปกครอง 2542193 ประกอบกับผู ้ฟ้ องคดีมไิ ด ้อุทธรณ์คาสั่งตาม
้ ต ้นจึงไม่รับพิจารณา แต่มี
มาตรา 44 แห่ง พระราชบัญญัตวิ ธ
ิ ป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง 2539 194 ศาลปกครองชัน
ิ ธิฟ้องได ้ โดยให ้เหตุผลว่า
ความเห็นของตุลาการเสียงข ้างน ้อยวินจ
ิ ฉั ยว่าผู ้ฟ้ องเป็ นผู ้มีสท
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เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 21.
ศาลปกครองสูงสุด, คาร ้องที่ 556/2545 คาสั่งที่ 651/2545.
192 เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 2
193 พระราชบัญญัตจ
ิ ัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42 “ผู ้ใดได ้รับความเดือดร ้อนหรือ
เสียหาย หรืออาจจะเดือดร ้อนหรือ เสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย
่ งได ้อันเนื่องจากการกระทาหรือการงดเว ้นการกระทาของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐหรือมีข ้อโต ้แย ้งเกีย
่ วกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอน
ื่ ใดทีอ
่ ยูใ่ นเขตอานาจ
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแก ้ไขหรือบรรเทาความเดือนร ้อนหรือความเสียหายหรือยุตข
ิ ้อโต ้แย ้งนัน
้ ต ้องมีคาบังคับ
ิ ธิฟ้องคดีตอ
ตามทีก
่ าหนดในมาตรา 72 ผู ้นัน
้ มีสท
่ ศาลปกครอง
ในกรณีทม
ี่ ก
ี ฎหมายกาหนดขัน
้ ตอนหรือวิธก
ี ารสาหรับการแก ้ไขความเดือดร ้อนหรือเสียหายในเรือ
่ งใดไว ้โดยเฉพาะ การฟ้ องคดี
ปกครองในเรือ
่ งนัน
้ จะกระทาได ้ต่อเมือ
่ มีการดาเนินการตามขัน
้ ตอนและวิธก
ี ารดังกล่าว และได ้มีการสั่งการตามกฎหมายนัน
้
หรือมิได ้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาทีก
่ ฎหมายนัน
้ กาหนด”
194 พระราชบัญญัตว
ิ ธิ ป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 “ภายใต ้บังคับมาตรา 48 ในกรณีทค
ี่ าสั่งทางปกครอง
ใดไม่ได ้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มก
ี ฎหมายกาหนดขัน
้ ตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ ายปกครองเป็ นการเฉพาะ ให ้คูก
่ รณีอท
ุ ธรณ์คาสั่ง
ทางปกครองนัน
้ โดยยืน
่ ต่อเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้ทาคาสั่งทางปกครองภายในสิบห ้าวันนับแต่วันทีต
่ นได ้รับแจ ้งคาสั่งดังกล่าว”
191
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“เมือ
่ ชายหาดนเรศวรเป็ นทีส
่ าธารณสมบัตข
ิ องแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช ้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา 1304
ิ ธิใช ้ประโยชน์จ ากชายหาดนี้ เพื่อ ประกอบ
(2) แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ผู ้ฟ้ องคดีกั บ พวกจึง มีส ท
อาชีพประมง เมื่อผู ้ถูกฟ้ องมีค าสั่งให ้ผู ้ฟ้ องคดีกั บพวกย ้ายออกไปอยู่ที่แห่งใหม่ที่ไม่เหมาะสม ประกอบกั บ การ
ด าเนิน การผู ้ถู ก ฟ้ องคดีมีผ ลกระทบต่ อ สิท ธิก ารมี ส่ว นร่ ว มในการจั ด การ บ ารุ ง รั ก ษาและการใช ้ประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติที่กาหนดไว ้ในมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย ผู ้ฟ้ องคดีกับพวกจึง เป็ นผู ้
เดือดร ้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย
่ งได ้จากการกระทาของผู ้ถูกฟ้ องคดีตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญ ญัต ิ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542...”195
ิ ธิในการด าเนินคดีบนพื้นฐานของมาตรา 46 ในการใช ้
ตุลาการเสีย งข ้างน อ้ ยให ้เหตุผลว่า ผู ้ฟ้ องควรมีส ท
ประโยชน์และมีสว่ นร่วมในการจัดการสาธารณสมบัต ิ ดังนัน
้ จึงถือเป็ นผู ้ทรงสิทธิในการจะฟ้ องคดีได ้ ความเห็นของ
ตุลาการเสียงข ้างน ้อยสามารถแสดงให ้เห็นถึงแนวคิดในการใช ้กฎหมายของตุลาการศาลปกครองที่เริม
่ มีก ารใช ้
บังคับมาตรา 46 กับบุคคลทีใ่ ช ้ทีส
่ าธารณะประโยชน์ทพ
ี่ ลเมืองใช ้ร่วมกัน ในมุมมองทีก
่ ว ้างขึน
้
้ ต ้นรับคาฟ้ องของโจทก์ไว ้พิจารณา โดยไม่เห็นด ้วย
อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดมีคาวินจ
ิ ฉั ยให ้ศาลชัน
้ ต ้น ดังนี้
กับคาวินจ
ิ ฉัยของศาลปกครองชัน
“องค์การบริหารส่วนตาบลก็ยังมีภารกิจทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยตรงกับคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนในพืน
้ ที่ การใช ้ภูม ิ
ปั ญญาและทรัพยากรของท ้องถิน
่ หากหน่วยงานดังกล่าวจะจัดระเบียบกลุม
่ ประมงเรือเล็กหรือปรับปรุงภูมท
ิ ัศน์ชาย
หากเพื่อการท่องเที่ยว ก็สมควรจะดาเนินการให ้สอดคล ้องกับ สภาพพื้นที่ในการประกอบอาชีพของประชาชน...
องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน ้าทีจ
่ ัดระบบ การบริการสาธารณะเพือ
่ ประโยชน์ของประชาชนในท ้องถิน
่
ของตนเอง ทัง้ ด ้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการท่องเทีย
่ ว การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
้ ต ้นไม่ได ้เข ้าไปตรวจสอบการใช ้ดุลพินิจของผู ้ถูกฟ้ องคดีแ ละองค์การบริหารส่ว น
ท ้องถิน
่ การที่ศาลปกครองชัน
ตาบลปากน้ า ปราณ เนื่องจากเห็ นว่า ผู ้ฟ้ องคดีไม่ใช ้ผู ้ที่ได ้รั บความเดือดร ้อนหรือเสียหายตามมาตรา 42 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ต จ
ิ ั ด ตั ง้ ศาลปกครองและวิธีพ จ
ิ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 นั ้น ศาลปกครองสูง สุด ไม่เ ห็ น พ ้อง
ด ้วย”196
คดีต่อมา คือ คดีของชาวบ ้านคลองด่านกับโครงการก่อสร ้างโรงบาบัดน้ าเสียเป็ นอีกคดีหนึง่ ของการนาคดี
ฟ้ องต่อศาลโดยอ ้างสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรสิง่ แวดล ้อม คดีนี้ชาวบ ้านตาบลคลองด่าน อาเภอบาง
บ่อ จั ง หวั ด สมุท รปราการต่อ ศาลปกครอง โดยผู ้ฟ้ องคดีเ ป็ นผู ้ประกอบอาชีพ ประมงเพาะเลี้ย งสัต ว์น้ า และเป็ น
ตัวแทนชาวบ ้านในพืน
้ ทีด
่ ังกล่าว ระบุว่าตนเองได ้รับความเดือดร ้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย
่ งได ้จากการที่
หน่วยงานของรัฐได ้ออกกฎกระทรวงให ้ใช ้ผังเมืองรวมสมุทรปราการ

พ.ศ. 2544 ตามความใน พระราชบัญญัตก
ิ าร

ผังเมือง 2518 ประกาศใช ้เมือ
่ วันที่ 22 มิถน
ุ ายน 2544 ซึง่ มีการกาหนดการใช ้ทีด
่ น
ิ ประเภทต่างๆ ทาให ้เปลีย
่ นแปลง
สภาพการใช ้ประโยชน์ในที่ดน
ิ จากเดิมทีเ่ คยเป็ นพื้นทีอ
่ ยู่อาศัยและพืน
้ ทีช
่ นบทและเกษตรกรรมให ้กลายเป็ นพื้นที่
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค ้า อันจะทาให ้ก่อผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล ้อมและการประกอบอาชีพของ
ชาวบ ้านในแถบนัน
้ การดาเนินการดังกล่าว ฟ้ องอ ้างว่าขัดต่อมาตรา 46 แห่งรัฐธรรมนูญและขอให ้ศาลปกครองเพิก
ถอนกฎกระทรวงดังกล่าว

195
196

ศาลปกครองสูงสุด, คาร ้องที่ 556/2545 คาสั่งที่ 651/2545, หน ้า 3.
เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 5.
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หน่วยงานที่ถูก ฟ้ องคดีโ ต ้แย ้งว่า “ผู ้ฟ้ องมิไ ด ้มีต าแหน่ง เป็ นผู ้บริห ารองค์ก รปกครองส่ว นท ้องถิน
่ ในต าบล
คลองด่านและไม่ได ้รับมอบหมายอานาจจากประชาชนในท ้องถิ่นโดยชัดแจ ้ง จึงไม่มค
ี วามชอบธรรมทีจ
่ ะกล่าวอ ้าง
ว่าฟ้ องคดีแทนชาวตาบลคลองด่านทัง้ หมดและไม่อาจยกเอาความเสียหายหรือความต ้องการของประชาชนใน
ท ้องถิน
่ นัน
้ มาเป็ นเหตุฟ้องคดีได ้”197
ศาลปกครองสูงสุดได ้มีคาวินจ
ิ ฉั ยเกีย
่ วกับประเด็นของผู ้ฟ้ องคดีซงึ่ มีคาพิพากษาว่า
“คดีนี้ ผู ้ฟ้ องคดีเ ป็ นผู ้ประกอบอาชีพ ประมงและเพาะเลี้ย งสัต ว์น้ า ในต าบลคลองด่ า น..ข ้อก าหนดการใช ้
ประโยชน์ที่ดน
ิ ในสาระสาคัญคือ ให ้ใช ้ประโยชน์ที่ดน
ิ เพื่ออุตสาหกรรมและคลังสินค ้า

การสาธารณู ปโภคและ

สาธารณูปการเป็ นส่วนใหญ่ จึงก่อให ้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล ้อมและกระทบต่อการประกอบอาชีพของผู ้
ฟ้ องคดีและประชาชนในบริเวณดังกล่าว ซึง่ ทาให ้ผู ้ฟ้ องคดีทม
ี่ อ
ี าชีพประมงเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ าได ้รับความเดือดร ้อน
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร ้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย
่ งได ้ และการแก ้ไขความเดือดร ้อนหรือเสียหาย
ดังกล่าว ศาลมีอานาจออกคาลั่งเพิกถอนกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได ้ทัง้ หมดหรือบางส่วน...และโดยทีเ่ ป็ นคดีฟ้อง
ขอให ้เพิกถอนกฎกระทรวง....

จึงไม่มก
ี รณีที่จะต ้องดาเนินการตามขัน
้ ตอนและวิธีการแก ้ไขความเดือดร ้อนหรือ

เสียหายดังมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตจ
ิ ัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพจ
ิ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542
ิ ธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง”198
ดังนัน
้ ผู ้ฟ้ องคดีจงึ เป็ นผู ้มีสท
ศาลปกครองสูงสุดวินจ
ิ ฉั ยถึงกระบวนการในการออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว โดยมีความเห็นว่ามีขัน
้ ตอน
อั น เป็ นสาระส าคั ญ ในส่ ว นที่ เ ป็ นข อ้ พิพ าท ในคดีซ ึ่ง ไม่ ไ ด ด
้ าเนิ น การตามกฎหมาย จึง วินิ จ ฉั ย ให เ้ พิก ถอน
กฎกระทรวง เฉพาะในส่วนทีก
่ าหนดให ้พืน
้ ทีต
่ าบลคลองด่านเป็ นพืน
้ ทีอ
่ ุตสาหกรรมและคลังสินค ้า โดยให ้การเพิก
ถอนมีผลย ้อนหลังไปถึงวันทีก
่ ฎกระทรวงมีผลใช ้บังคับด ้วย
กรณีใกล ้เคียงกันเกีย
่ วกับประเด็นผู ้มีอานาจฟ้ องโดยการอ ้างถึงสิทธิชม
ุ ชน คือ คดีทจ
ี่ ังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็ นคดีขน
ึ้ สู่ศาลปกครอง โดยอาศัยมาตรา 46 เป็ นกรณีที่ชาวบ ้าน 34 คนซึง่ เป็ น ผู ้อยู่ในพื้นที่ตาบลขนาบนาก
อาเภอปากพนั ง และตาบลเกาะเพชร อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และประกอบอาชีพเลีย
้ งกุ ้งทะเลและ
ทาการประมงในบริเวณคลองถนนเขต ยืน
่ ฟ้ องกรมประมงจากความเดือดร ้อนจากโครงการชลประทานน้ าเค็ม บ ้าน
บ่อคณฑี จากการถมคลองของโครงการ ทาให ้ผู ้ฟ้ องไม่มแ
ี หล่งน้ าทีจ
่ ะใช ้เลีย
้ งกุ ้ง รวมถึงไม่มท
ี รี่ ะบายน้ าให ้เร็วขึน
้
เมือ
่ เกิดน้ าท่วม และไม่สามารถทาประมงนอกเขตได199
้
กรมประมงซึง่ เป็ นผู ้ถูกฟ้ องได ้โต ้แย ้งว่าราษฎรส่วนใหญ่ได ้ประโยชน์จากโครงการและให ้ความเห็นชอบกับ
โครงการ ผู ้ฟ้ องคดีทัง้ 34 คนมีทด
ี่ น
ิ อยูน
่ อกโครงการ ไม่ได ้เกีย
่ วข ้องและได ้ประโยชน์จากโครงการและไม่ได ้เป็ นผู ้
ถูกเวนคืน
้ ต ้นต่ อ ประเด็ น การใช ้สิท ธิต ามมาตรา 46 แห่ง รั ฐ ธรรมนู ญ ศาลมี
ในการพิจ ารณาคดีข องศาลปกครองชัน
ความเห็นว่า“บทบัญญัตแ
ิ ห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว เป็ นกรณีการรับรองสิทธิของบุคคลในการรวมกลุ่มเพือ
่ กระทาการ
ตามทีบ
่ ัญญัตไิ ว ้ในมาตรา 46 และเป็ นกรณีของการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบารุงรักษา การได ้ประโยชน์
การคุ ้มครอง ส่ง เสริม และรั ก ษาสิง่ แวดล ้อมเป็ นส าคั ญ และโดยที่ยั ง ไม่ป รากฏว่ า ได ้มีบ ทบั ญ ญั ต ข
ิ องกฎหมาย
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร หรือเงือ
่ นไขการปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามบทบัญญัตข
ิ องรัฐธรรมนูญดังกล่าวแต่อย่างใด ดัง้

197

เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 6.
ศาลปกครองสูงสุด, คดีหมายเลขดาที่ ฟ.19/2544 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.13/2547; เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 24 วันที่ 2
พฤศจิกายน 2547.
199 ศาลปกครองสูงสุด, คดีหมายเลขดาที่ อ. 304/2547 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 334/2550 วันที่ 16 ตุลาคม 2550.
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นั น
้ การถมคลองถนนเขตตามโครงการชลประทานน้ าเค็มบ ้านบ่อคณฑี แม ้จะส่งผลกระทบต่อวิถช
ี วี ต
ิ และก่อให ้เกิด
่ นกล่าวอ ้าง แต่ผลกระทบหรือความเสียหายดังกล่าวก็หา
ความเดือดร ้อนหรือเสียหายตามทีผ
่ ู ้ฟ้ องคดีทัง้ สามสิบสีค
ได ้กระทบกระเทือนต่อการรวมกลุ่มหรือการมีสว่ นร่วมกับรัฐหรือชุมชนในการดาเนินกิจการเกีย
่ วกับสิง่ แวดล ้อมตาม
มาตรา 46”200
้ ต ้นพิพากษายกฟ้ อง ต่อมาศาลปกครองสูงสุดพิจารณาในส่วนที่เกีย
ศาลปกครองชัน
่ วข ้องกับการบัง คั บใช ้
มาตรา 46 แห่งรัฐธรรมนูญว่า
“สิทธิของบุคคลทีบ
่ ทบัญญัตข
ิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 46 มาตรา
56 และมาตรา 59 บัญญัตริ ับรองไว ้ ย่อมได ้รับความคุ ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลและองค์กรอืน
่
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช ้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทัง้ ปวง การทีย
่ ังไม่มบ
ี ทบัญญัต ิ
แห่งกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธก
ี ารใช ้สิทธิดังกล่าวนั น
้ ไม่ใช่เหตุทอ
ี่ งค์กรของรัฐจะยกขึน
้ มาเป็ น
ข ้ออ ้างเพื่อ ปฏิเ สธไม่ใ ห ้ความคุ ้มครองสิทธิดั ง กล่ า วได ้...ในกรณี ที่ยั ง ไม่มีก ฎหมายบั ญ ญั ต ิกาหนดหลั ก เกณฑ์
เงือ
่ นไข และวิธก
ี ารในการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล ้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวต
ิ หรือ
ส่ว นได ้เสีย ส าคั ญ ของบุ ค คล ในชุม ชนท ้องถิ่น หรือ ในการรั บ ฟั ง ความคิด เห็ น ของประชาชน หน่ ว ยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท ้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ก็จะต ้องดาเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิง่ แวดล ้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวต
ิ หรือส่วนได ้เสียของบุคคลในชุมชนท ้องถิน
่ และรับฟั งความ
คิดเห็นของประชาชนในชุมชนท ้องถิน
่ ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีส
่ มควรแก่กรณี”201
จากการยกกรณีคาตัดสินของศาลปกครองทัง้ สองตัวอย่างข ้างต ้นนี้ แสดงถึงการรับรอง ถึงผู ้ทรงสิทธิในการ
จัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล ้อม ทีศ
่ าลปกครองได ้รับรองไว ้อย่างกว ้างขวาง เป็ นช่องทางให ้เกิดแนวทางการเข ้า
มาใช ้สิทธิของชุมชนมากขึน
้ ในเวลาต่อมา

5.1.2 การพิจารณาภายใต้กรอบร ัฐธรรมนูญ 2550
จากการเปลี่ย นแปลงตั ว บทบั ญ ญั ต ิใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ มี นั ย ยะส าคั ญ เกี่ย วกั บ สิท ธิชุ ม ชนในการจั ด การ
สิง่ แวดล ้อมและทรัพยากรธรรมชาติของตนเองได ้ ดังนั น
้ เมือ
่ มีการบังคับใช ้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีการวางแนว
ค าพิพ ากษาที่เ ปิ ดกว ้างมากขึน
้ การยกแนวทางการบั ง คั บ ใช ้กฎหมาย เพื่อ รั บ รองถึง ผู ้ทรงสิท ธิ ที่ร ายงานนี้ จะ
เรียงลาดับดังแนวทางข ้างต ้น กล่าวคือ โดยศาลยุตธิ รรม ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง ตามลาดับ

ศาลยุตธ
ิ รรม
มีการตัดสินที่ผู ้วิจัยได ้หยิบยกขึน
้ พิจ ารณาเป็ นตั วอย่างแรก คือคดีที่ชาวบ ้านในชุมชนถูกฟ้ องคดีต่ อ ศาล
ยุตธ
ิ รรม คดีนี้ โดยชาวบ ้าน 5 คน บุกเข ้าไปในบริเวณที่ดน
ิ ที่อยู่ในการครอบครองของบริษัท เอเชีย โปแตซ คอร์
เปอเรชั่น ผู ้ดาเนินการขอประทานบัตรการทาเหมืองแร่โปแตซ ในตาบลหนองไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึง่
ชาวบ ้านได ้จัดตัง้ กลุ่มอนุรักษ์ สงิ่ แวดล ้อมอุดรธานีขน
ึ้ เพือ
่ คัดค ้านโครงการดังกล่าว ชาวบ ้านซึง่ เป็ นจาเลยในคดีได ้
ให ้การว่า ในวันทีเ่ กิดเหตุ มีการปั กหมุดในพืน
้ ที่ดังกล่าว ซึง่ กลุ่มอนุรักษ์ สงิ่ แวดล ้อมอุดรธานีได ้ทาการคัดค ้านว่า
การปั ก หมุ ด นั ้น เป็ นไปโดยพลการ เนื่ อ งจากยั ง เป็ นประเด็ น ที่อ ยู่ ใ นระหว่ า งการพิจ ารณาเรื่ อ งคั ด ค ้านของทาง

200
201

เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 16-17.
เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 29-30.
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ชาวบ ้าน ทัง้ การดาเนินการปั กหมุดก็ไม่มีเจ ้าหน ้าที่ของหน่วยงานที่รับ ผิดชอบในการดูแลอานวยการแต่อย่า งใด
แต่ทงั ้ หมดก็ได ้ถูกฟ้ องในข ้อหาบุกรุก
ศาลจังหวัดอุดรธานีมค
ี าพิพากษา ดังนี้
“กรณีดังกล่าวเหล่านี้ ล ้วนแต่เป็ นข ้อเท็จจริงทีแ
่ สดงว่าผู ้เสียหายดาเนินการโดยฝ่ าฝื นต่อพระราชบัญญัตแ
ิ ร่
อันเป็ นกฎหมายเฉพาะ และฝ่ าฝื นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อันเป็ นกฎหมายสูงสุดที่
ใช ้ในการปกครองประเทศในระหว่าเกิดเหตุด ้วย ดังนั น
้ การทีจ
่ าเลยทัง้ ห ้าและกลุ่มอนุรักษ์ สงิ่ แวดล ้อมอุดรธานี ซึง่
เป็ นบุคคลในชุมชนท ้องถิน
่ ทีด
่ าเนินโครงการเหมืองแร่โปแตซพากันไปยังทีเ่ กิดเหตุเพือ
่ สอบถามนายบุญเหลือกับ
พวกถึงการปั กหมุดดังกล่าว จึงเป็ นการกระทาอันเป็ นการร่วมกันในการจัดการ การบารุงรักษาและการใช ้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน อีกทัง้ เป็ นการร่วมกันใช ้สิทธิในการบารุงรักษาและ
การได ้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุ ้มครอง ส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล ้อมทีจ
่ ะไม่ก่อให ้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวต
ิ ของตน การกระทา
ของจ าเลยทั ้ง ห า้ และกลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ อุ ด รธานี เ ป็ นการกระท าที่ ต อ้ งตามบทบั ญ ญั ต ิแ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิแ ร่ แ ละ
บทบัญญัตแ
ิ ห่งรัฐธรรมนูญ จึงไม่มค
ี วามผิดตามฟ้ อง พิพากษายกฟ้ อง”202
แนวทางทีศ
่ าลยุตธ
ิ รรมได ้รับรองสิทธิของบุคคล ขยายขอบเขตมากขึน
้ แม ้จะเป็ นการรักษาสิทธิของจาเลย
ในคดี ศาลได ้ยกประเด็นว่าเป็ นการรักษาสิทธิในสิง่ แวดล ้อมของบุคคล ซึง่ กระทาได ้

ศาลร ัฐธรรมนูญ
ได ้มีคาวินจ
ิ ฉั ยทีเ่ ปลีย
่ นแปลง ไปในทางทีข
่ ยายการรับรองถึง ผู ้ทรงสิทธิในสิง่ แวดล ้อม ให ้กว ้างขึน
้ เช่น ใน
คาวินจ
ิ ฉั ยคดีที่ว่าผู ้ร ้องเป็ นโจทก์ฟ้ององค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาล ในโครงการก่อสร ้างบ่อฝั งกลบขยะ
มูลฝอย โดยประเด็นแห่งคดีก็คอ
ื พระราชบัญญัตส
ิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 46
วรรค ที่กาหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมให ้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กาหนดประเภท และขนาดของโครงการ
หรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิง่ แวดล ้อมซึง่ ต ้องจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม เพื่อ เสนอ ขอความเห็ น ชอบตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 ขั ด หรือ แย ้งต่อ
รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรค 2 หรือไม่ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวไม่ได ้กาหนดให ้โครงการในลักษณะนี้ต ้อง
ทาประชาพิจ ารณ์ กับประชาชนในพื้น ที่โครงการ จากการที่ก ารด าเนินโครงการดั งกล่าวไม่อ ยู่ในบัง คับ ที่ต ้องท า
รายงานผลกระทบสิง่ แวดล ้อม และให ้ถือ เป็ นดุล พินิจ ของรั ฐ มนตรีห รือ ผู ้ว่า ราชการจั ง หวั ด ในการจั ด ท าประชา
พิจารณ์ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า พระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ 2535 มีเจตนารมณ์
ที่จ ะส่ง เสริม ให ้ประชาชนเข ้ามามีส่ว นร่ ว มในการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิง่ แวดล ้อม โดยให ้อ านาจรั ฐ มนตรีโ ดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ กาหนดกฎเกณฑ์ในการจัดทารายงานผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ซึง่
สอดคล ้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค 2 แล ้ว203

202
203

ศาลจังหวัดอุดรธานี, คดีหมายเลยที่ 1385/2549 คดีหมายเลขแดงที่ 2227/2550 วันที่ 20 ธันวาคม 2550, หน ้า 23.
ศาลรัฐธรรมนูญ, คาวินจ
ิ ฉัยที่ 3/2552 วันที่ 18 มีนาคม 2552.
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(โดยแต่เดิมคดีนี้เป็ นคดีทอ
ี่ ยูใ่ นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 2540 แต่ภายหลังหลังจาก
มีการประกาศใช ้รัฐธรรมนูญ 2550 ทาให ้ศาลรัฐธรรมนูญดาเนินพิจารณาสืบต่อมา โดยการใช ้การเทียบเคียงบท
มาตราของรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 56 วรรค 2 มาเป็ น รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรค 2 204)

ศาลปกครอง
แนวทางทีศ
่ าลปกครอง ซึง่ เคยเปิ ดกว ้าง สาหรับการรับรองสิทธิของบุคคล จากเดิม มีแนวทางย ้อนกลับไป
่ มโยงกับองค์กรปกครองท ้องถิน
นาสิทธิในการฟ้ องคดีสงิ่ แวดล ้อม ไปเชือ
่ หรือองค์กรของรัฐที่มห
ี น ้าทีร่ ับผิด ชอบ
ตามกฎหมาย ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังคงมีบางคดีที่ค าพิพ ากษา กลับเปิ ดรับรอง สิทธิของกลุ่ม
บุคคล เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน หรือมูลนิธใิ นการอนุรักษ์สงิ่ แวดล ้อม ดังจะได ้กล่าวเป็ นลาดับ ดังนี้
ในคาพิพากษากรณีพพ
ิ าทที่ตาบลสะกอม อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็ นข ้อพิพาทเกี่ยวกั บ การกระท า
ละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง และเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ อันเกิดจากการใช ้อานาจตามกฎหมาย จากการสร ้างเขือ
่ น
กัน
้ ทรายและคลืน
่ บริเวณปากคลองสะกอม ตาบลสะกอม อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ชาวบ ้านทีอ
่ าศัยอยู่ในตาบล
สะกอม และประกอบอาชีพประมงชายฝั่ งบริเวณชายหาดสะกอม ยื่นฟ้ องรัฐที่ดาเนินการสร ้างเขือ
่ นกัน
้ ทรายและ
คลืน
่ บริเวณป่ าคลองสะกอม เป็ นการละเมิดชุมชนชายฝั่ งทะเล ช่วงระยะเวลาของการละเมิดนี้เริม
่ ตัง้ แต่รัฐธรรมนูญ
2540 และสืบเนื่องมาเมื่อมีการบังคั บใช ้รัฐธรรมนูญ 2550 ผู ้ฟ้ องมีการเรียกค่าเสียหายให ้แก่กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ ง ตาม พระราชบัญญัตส
ิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อม 2535 มาตรา 97 เพื่อฟื้ นฟูเยียวยา
ชายหาดสะกอมให ้กลับมามีสภาพเหมือนเดิม ประเด็นสาคัญในคดีคอ
ื ผู ้ฟ้ องเห็นว่าการกระทาของหน่ว ยงานรั ฐ
ดังกล่าวเป็ นการกระทาทีม
่ ช
ิ อบด ้วยรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 62, 66 และ 67 โดยทีเ่ ป็ นการกระทาละเมิดจากการ
ละเลยไม่ป ฏิบั ต ห
ิ น า้ ที่ข องหน่ ว ยงานรั ฐ และในส่ว นของระยะเวลา การละเมิด ยั ง คงด าเนิน อยู่ ต่ อ เนื่ อ งตลอด
ระยะเวลา และมีการยืน
่ ฟ้ องภายในระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันทีม
่ เี หตุแห่งการฟ้ อง
ในคดีนี้ มีปั ญ หาที่ช าวบ ้านผู ้ฟ้ องคดีไม่ ไ ด ้รั บ มอบอ านาจจากหน่ ว ยงานรั ฐ แต่ผู ้ฟ้ องยกบทบั ญ ญั ต ิจ าก
รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 79 และสืบมาในรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 85(4) ทีส
่ ง่ เสริมให ้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดังนัน
้ บุคคลใดก็ตามทีพ
่ บเห็นการกระทาอันเป็ น การละเมิดหรือฝ่ าฝื นกฎหมายเกีย
่ วกับ
ิ ธิฟ้องคดีและมีสท
ิ ธิร ้องเรียนกล่าวโทษต่อผู ้กระทาละเมิดโดยไม่ต ้อง
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ก็อาจมีสท
ิ ธิและหน ้าทีฟ
ได ้รับมอบอานาจ ดังนั น
้ ผู ้ฟ้ องคดีจงึ มีสท
่ ้ องเรียกค่าเสียหายแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ได ้
ศาลปกครองสูง สุด มีค าวินิจ ฉั ย ว่า กรณี นี้ ไ ม่ถือ เป็ นข ้อพิพ าทเกี่ย วกั บ การทาละเมิด ของหน่ ว ยงานทาง
ปกครอง อันเกิดจากการใช ้อานาจตามกฎหมายของผู ้ถูกฟ้ อง เนื่องจากตามข ้อเท็จจริง

ไม่ปรากฏว่าชาวบ ้านได ้

ทาหนั งสือร ้องขอต่อผู ้ถูกฟ้ องเพือ
่ ให ้ปฏิบัตห
ิ น ้าทีต
่ ามกฎหมายจึงไม่อาจถือว่ามี ข ้อพิพาทหรือข ้อโต ้แย ้งระหว่าง
ชาวบ ้านผู ้ฟ้ องคดีแ ละผู ้ถูกฟ้ องหา อย่างไรก็ต าม ในประเด็นเรื่องระยะเวลาถือ ว่า การละเมิด ยังมีอ ยู่ตลอดอย่ า ง
ต่อเนื่อง เมือ
่ เป็ นการฟ้ องคดีตาม พระราชบัญญัตจ
ิ ัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีปกครอง 2542 205 ทีต
่ ้องยืน
่

204

รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรคสอง
“การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ทางด ้านคุณภาพสิง่ แวดล ้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทามิได ้ เว ้นแต่จะได ้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน และจัดให ้มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู ้มีสว่ นได ้เสียก่อน รวมทัง้ ได ้ให ้องค์การ
อิสระซึง่ ประกอบด ้วยผู ้แทนองค์การเอกชนด ้านสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ และผู ้แทนสถาบันอุดมศึกษาทีจ
่ ัดการการศึกษาด ้าน
สิง่ แวดล ้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด ้านสุขภาพ ให ้ความเห็นประกอบก่อนมีการดาเนินการดังกล่าว”
205 พระราชบัญญัตจ
ิ ัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีปกครอง 2542, มาตรา 9 วรรค 1(3).
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ฟ้ องภายในหนึง่ ปี นับแต่วันทีร่ ู ้ แต่ไม่เกินสิบปี นับแต่วันทีม
่ เี หตุแห่งการฟ้ องคดี ดังนัน
้ จากข ้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน
้ ความ
่ าลภายในระยะเวลา 10 ปี
เสียหายทีเ่ กิดต่อสภาพแวดล ้อมชายฝั่ งยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง และชาวบ ้านนาคดีขน
ึ้ สูศ
ถือว่าอยู่ในอายุความจึงสามารถทาการฟ้ องร ้องได ้ ในส่วนของการฟ้ องเรียกค่าเสียหายให ้กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 85 (4) รับรองสิทธิให ้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อม
ิ ธิฟ้องคดีแทนรัฐหรือหน่วยงาน
ไม่ถอ
ื เป็ นบทบัญญัต ิ ทีจ
่ ะให ้สิทธิหรือหน ้าทีข
่ องประชาชนทีจ
่ ะเป็ นผู ้เสียหายทีม
่ ส
ี ท
ของรัฐ แต่เป็ นเพียงการให ้สิทธิแก่คนทั่วไปในการร ้องเรียนกล่าวโทษผู ้กระทาผิดต่อเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้มีอานาจดาเนินการ
ตามกฎหมายเท่ า นั ้น เมื่ อ ไม่ ป รากฏว่ า กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งได ม
้ อบอ านาจให ผ
้ ูฟ
้ ้ องคดีเ รี ย ก
ค่าเสียหาย ผู ้ฟ้ องคดีจงึ ไม่มีอานาจร ้องเรียกค่าเสียหายในกรณีนี้ให ้แทนกรมฯ ได ้ ศาลมีความเห็นว่าพิจารณาให ้
รับคาฟ้ องของผู ้ฟ้ องเฉพาะในส่วนทีเ่ ป็ นความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ แก่ผู ้ฟ้ องเอง206
หรือ กรณี ที่ศ าลปกครองตั ด สิน คดีสัม ปทานเหมือ นแร่ ที่ด งมะไฟ จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู อั น เป็ นคดีพ พ
ิ าท
เกีย
่ วกับการที่เจ ้าหน ้าที่ของรัฐออกคาสั่งโดยไม่ชอบด ้วยกฎหมายหมาย โดยชาวบ ้านจานวน 393 คน ได ้ยื่นขอ
เพิกถอนประทานบัตรในการขอสัมปทานเหมืองแร่ทต
ี่ าบลดงมะไฟ อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู โดย
อาศัยอานาจตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 59 และ 60 พระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อม 2535
และ พระราชบัญญัตแ
ิ ร่ 2510
้ ต ้นพิพากษาว่ากระบวนการให ้ประทานบัตรไม่ชอบและมีคาสัง่ ให ้เพิกถอน ผู ้ถูกฟ้ องอุทธรณ์
ศาลปกครองชัน
้ ต ้น ต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคาวินจ
คาพิพากษาของศาลปกครองชัน
ิ ฉั ยว่าชาวบ ้านทีย
่ น
ื่ ขอเพิกถอนประทานบัตร
ในการขอสัม ปทานเหมือ งแร่ ที่ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุว รรณคูห า จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ว่ า การยื่น คั ด ค ้านของ
่ ในคาฟ้ องและต ้องมีการทาใบมอบฉั นทะหรือแต่งตัง้ ตัวแทนในการฟ้ องคดี เมือ
ชาวบ ้านต ้องมีการลงลายมือชือ
่ ผู ้
ฟ้ องคดีที่ 4 ถึง 393 ไม่ได ้ทาให ้ถูกต ้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงไม่ใช่ผู ้ฟ้ องในคดีนี้ ประการต่อมาคือขัน
้ ตอน
ในการขออนุญาตดาเนินโครงการทีม
่ ก
ี ารจัดทารายงานผลกระทบสิง่ แวดล ้อมแล ้ว ตามหลักเกณฑ์การออกประทาน
บั ต รได ้ปฏิบั ต ิต ามขั น
้ ตอนถู ก ต ้องแล ้ว เมื่อ มีก ารติด ประกาศให ้ชุม ชนได ้ทราบถึง โครงการและมีก ารขอความ
เห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตาบลแล ้ว ไม่มผ
ี ู ้ใดมาโต ้แย ้งคัดค ้านในระยะเวลาที่กาหนด แม ้ต่อมาชาวบ ้านทัง้
393 คน ได ้ยืน
่ หนังสือคัดค ้านต่อกรมอุตสาหกรรมพืน
้ ฐานและการเหมืองแร่ แต่หน่วยงานนัน
้ พิจารณาแล ้วเห็นว่าคา
คัดค ้านของชาวบ ้านไม่มเี หตุผลเพียงพอและเนื่องจากพืน
้ ทีป
่ ระทานบัตรอยู่ในเขตพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบของกรมป่ าไม ้ ผู ้
ฟ้ องคดีจงึ ไม่ใช่ผู ้มีสว่ นได ้เสียในฐานะเจ ้าของกรรมสิทธิห
์ รือสิทธิครอบครองทีด
่ น
ิ ในเขตการขอประทานบัตร207
แต่ศาลปกครองสูงสุดได ้เปลีย
่ นแนวทางการวินิจฉั ยในคดีถัดมา ในคดีกลุ่มทวารดี ทีน
่ ครปฐม โดยผู ้ฟ้ อง
่ ว่า กลุ่ม ศรีท วารวดี (นายไพบูล ย์ พวงส าลี) การจั ด ตั ง้ กลุ่ม ของผู ้ฟ้ องมี
เป็ นประธานกลุ่ม ภาคประชาชนที่ใ ช ้ชือ
วัตถุประสงค์เพือ
่ ศึกษาค ้นคว ้า อนุรักษ์ ปกป้ องพืน
้ ทีส
่ าคัญทางประวัตศ
ิ าสตร์ และโบราณคดีในจังหวัดนครปฐม ซึง่
ผู ้ฟ้ องได ้ฟ้ องคัดค ้านการก่อสร ้างทีเ่ ห็นว่าเป็ นการทาลายโบราณสถานของพระปฐมเจดีย ์ การรวมกลุ่มของผู ้ฟ้ อง
้ ต ้นทีเ่ ห็นว่าเนื่องจากผู ้ฟ้ องไม่ได ้อาศัย
เป็ นไปโดยสมัครใจและไม่มบ
ี ทบัญญัตข
ิ องกฎหมายรองรับ ศาลปกครองชัน
อยู่ในพื้นที่ซงึ่ เป็ นประเด็นพิพาท จึงมีคาสั่งไม่รับฟ้ อง แต่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าประเด็น ที่ผู ้จะอ ้างสิท ธิต าม
รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 46 และภายหลังตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 66 ในการมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี
ิ ธิทจ
วัฒนธรรมและ มีสท
ี่ ะฟ้ องหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 67 วรรค 3 เมือ
่ ข ้อเท็จจริงปรากฏว่าการรวมตัวกันของ
ผู ้ฟ้ องมีวัตถุประสงค์เพือ
่ ศึกษาและอนุรักษ์ พน
ื้ ทีส
่ าคัญทางประวัตศ
ิ าสตร์ การรวมกลุ่มนี้เป็ นประโยชน์โดยรวม ต่อ

206
207

ศาลปกครองสูงสุด, คาร ้องที่ 353/2551 คาสัง่ ที่ 630/2551, วันที่ 3 ตุลาคม 2551.
ศาลปกครองสูงสุด, คดีหมายเลขดาที่ อ.477/2547 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 86/2552, วันที่ 31 มีนาคม 2552.
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ชุมชนและประเทศชาติ ตามหลักสิทธิชม
ุ ชน ซึง่ เป็ นชุมชนดัง้ เดิมทีม
่ ล
ี ักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมมายาวนาน
และมีการรวมกลุม
่ กันของบุคคลหลายคน ย่อมได ้รับความคุ ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ จึงถือได ้ว่าผู ้ฟ้ องเป็ นผู ้ที่ได ้รับ
ความเสียหายหรืออาจจะได ้รับความเสียหายตามมาตรา 42 แห่ง พระราชบัญญัตวิ ธ
ิ ีพจ
ิ ารณา คดีปกครอง พ.ศ.
2542208
แม ค
้ ดี ที่ น ครปฐมจะเป็ นกรณี พ ิพ าทเกี่ ย วกั บ สิท ธิข องชุ ม ชนในการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การสถานที่
โบราณสถานในชุมชนของตนเอง อันไม่ใช่คดีที่เกีย
่ วข ้องกับการจัดการป่ าและทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง แต่ก็
่ ารวินจ
สามารถแสดงให ้เห็นถึงสิทธิของประชาชนทีส
่ ามารถนาเรือ
่ งขึน
้ สูก
ิ ฉั ยของศาลปกครองโดยการอ ้างอิง สิทธิ
อันเนื่องมาจากสิทธิชม
ุ ชนในมาตรา 66 ตามรัฐธรรมนูญ 2550

5.2 การต ัดสินคดีในเรือ
่ งความชอบด้วยกฎหมายในแง่ของกระบวนการ
การตรวจสอบความชอบด ้วยกฎหมายทีส
่ าคัญประการหนึง่ ก็คอ
ื การตรวจสอบกระบวนการ (Procedure) ว่า
กระบวนการหรือขัน
้ ตอนที่ดาเนินการนั น
้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ ถ ้ากระบวนการหรือขัน
้ ตอนไม่เป็ น
ตามทีก
่ ฎหมายกาหนด ย่อมถือว่าการกระทานั น
้ ไม่ชอบด ้วยกฎหมายในแง่กระบวนการ (Error of Procedure) คา
พิพากษาของศาลที่ได ้วางเอาไว ้ในแง่ ความชอบด ้วยกฎหมายในแง่กระบวนการนั น
้ เช่น การดาเนินการที่ส่ง ผล
กระทบต่อสิง่ แวดล ้อม ไม่ได ้ดาเนินกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ในรัฐธรรมนูญก่อน
เช่น นี้ มีค าพิพ ากษาของศาลที่ไ ด ้วางแนวค าพิพ ากษาว่า เป็ นการด าเนิน การที่ไ ม่ช อบด ้วยกฎหมายและต อ้ งถู ก
ยกเลิกหรือเพิกถอนไป ตัวอย่างคาพิพากษาในคดีความชอบด ้วยกฎหมายในแง่ของกระบวนการ อาทิ เช่น
คดีทส
ี่ มาคมต่อต ้านภาวะโลกร ้อนได ้ยืน
่ ฟ้ องต่อศาลปกครองกลาง อันเป็ นคดีพพ
ิ าทเกีย
่ วกับเจ ้าหน ้าที่ข อง
รัฐกระทาการโดยไม่ช อบด ว้ ยกฎหมายและละเลยต่อหน า้ ที่ต ามกฎหมาย โดยอาศัยสิท ธิต ามรั ฐธรรมนู ญ 2550
มาตรา 67 วรรค 2 จากการทีร่ ัฐได ้อนุญาตให ้มีการดาเนินโครงการทีอ
่ าจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชน จานวน
76 โครงการในพื้ น ที่ อ าเภอมาบตาพุ ด จั ง หวั ด ระยอง แม ว้ ่ า คดีนี้ จ ะไม่ ไ ด เ้ กี่ ย วข อ
้ งโดยตรงกั บ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในกรณีที่ชุมชนเป็ นผู ้จัดการทรัพยากรโดยตรง แต่ก็เป็ นการสะท ้อนให ้เห็นถึงข ้อวินิจฉั ยของ
ศาล เกี่ย วกั บ การบั ง คั บ ใช ้สิท ธิข องชุม ชนในการเป็ นผู ้น าคดีข น
ึ้ สู่ศ าลโดยตรงเมื่อ ยั ง ไม่ มีก ฎหมายบั ญ ญั ต ใิ น
รายละเอียด และการพิจารณาถึงหลักการเรื่องการป้ องกั นล่วงหน ้า (Precautionary Principle) อันข ้อวินจ
ิ ฉั ยของ
ศาลทีส
่ าคัญยิง่ ต่อการบังคับใช ้สิทธิชม
ุ ชน ดังนี้
“ตามมาตรา 67 ประกอบมาตรา 303 (1) ในรัฐธรรมนูญ 2550 กาหนดให ้มีการตรากฎหมายเพื่อก าหนด
รายละเอียดเพือ
่ ส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิของบุคคลให ้เหมาะสมและเป็ นไปในทางเดียวกัน โดยหลักทั่วไปของการ
ตรากฎหมายย่อมไม่มวี ัตถุประสงค์ให ้การบริหารราชการแผ่นดินหรือการประกอบอาชีพของประชาชนต ้องหยุดลงใน
ระหว่างทีย
่ ังไม่มก
ี ฎหมายกาหนดรายละเอียดในการดาเนินการ”209
“พิเ คราะห์แ ล ้วเห็ นว่า บทบั ญ ญั ต ข
ิ องมาตรา 67 วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.
2550 มีเจตนารมณ์เพือ
่ ให ้มีการกาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน
อย่ า งรุ น แรงไว ้เป็ นการล่ ว งหน า้ เพื่อ แต่ ล ะโครงการหรื อ กิจ กรรมดั ง กล่ า วจะได ด
้ าเนิน การตามหลั ก เกณฑ์ที่
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ศาลปกครองสูงสุด, คาร ้องที่ 775/2551 คาสัง่ ที่ 247/2552, วันที่ 30 เมษายน 2552.
ศาลปกครองกลาง, คดีหมายเลขดาที่ 908/2552, วันที่ 29 กันยายน 2552, หน ้า 28.
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รัฐธรรมนูญกาหนดไว ้ตามหลักการป้ องกันล่วงหน ้า ไม่มเี จตนารมณ์ให ้มีการออกใบอนุญาตโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงก่อน แล ้วใช ้หลักการควบคุมหรือหลักการเยียวยา หากเกิดความเสียหายขึน
้
ในภายหลัง เนื่องจากหลักการควบคุมหรือหลักการเยียวยาไม่ใช่หลักประกันทีม
่ ีประสิทธิภาพที่สุดในการคุ ้มครอง
สิทธิการดารงชีพอยูไ่ ด ้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิง่ แวดล ้อมทีจ
่ ะไม่กอ
่ ให ้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
หรือคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชน เพราะต ้องขึน
้ อยู่กับปั จจัยทีเ่ ป็ นเงือ
่ นไขในภายหลังหลายประการ ดังนั น
้ จึงกาหนด
หลักการป้ องกันล่วงหน ้า ทัง้ ทีเ่ ป็ นกระบวนการไว ้ในบทบัญญัตม
ิ าตรา 67 วรรคหนึง่ และวรรคสอง คือ การมีส่วน
ร่วมการประเมินผลกระทบด ้านสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ การรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน และจากองค์กรต่าง ๆ
เป็ นต ้น และกาหนดหลักการซึง่ เป็ นสภาพบังคับไว ้ในบทบัญญัตม
ิ าตรา 67 วรรคสาม คือ การฟ้ องคดีเพือ
่ บังคับให ้ผู ้
ที่เ กี่ย วข ้องต ้องปฏิบั ต ิต ามบทบั ญ ญั ต ม
ิ าตรานี้ .... ซึง่ เมื่อ พิจ ารณาบทบั ญ ญั ต ม
ิ าตรา 27 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะเห็นได ้ว่า คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐต ้องผูกพันในการใช ้อานาจ
เพือ
่ กาหนดว่าประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจก่อให ้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้
ทางด ้านคุณภาพสิง่ แวดล ้อมทรัพยากร ธรรมชาติและสุขภาพ ในทันทีทบ
ี่ ทบัญญัตม
ิ าตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลใช ้บังคับ เพือ
่ ให ้มีการปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ทรี่ ัฐธรรมนูญกาหนดไว ้ให ้
ครบถ ้วนจากความเห็ น ของศาลดั ง กล่ า วสะท ้อนให ้เห็ น ถึง หลั ก การป้ องกั น ไว ้ก่อ นที่ศ าลชีว้ ่ า ควรจะเป็ นแนวคิด
พื้นฐานในการบังคับใช ้มาตรา 67 และการบังคับใช ้ดังกล่าวถือว่ามีผลผูกพันหน่วยงานรัฐให ้ต ้องปฏิบัต ต
ิ ามโดย
ทันที”210
จากคดี ม าบตาพุ ด ที่ ศ าลปกครองตั ด สิน สะท อ
้ นให เ้ ห็ น การตั ด สิน ความชอบด ว้ ยกฎหมายในแง่ ข อง
กระบวนการหรือขัน
้ ตอนทีต
่ ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทีศ
่ าลให ้ความสาคัญและศาลได ้ใช ้อานาจในการยกเลิกเพิกถอน
โดยถือว่าไม่ชอบด ้วยกฎหมาย ซึง่ หลักการนี้จะได ้ศึกษาในคาพิพากษาอืน
่ ต่อไป

5.3 การตีความในเรือ
่ งภาระการพิสจ
ู น์
่ ารเยียวยา
ในคดีมลพิษ โดยทั่วไปแล ้ว จะมีเหตุแห่งการฟ้ องร ้องคดีเมือ
่ มีความเสียหายเกิดขึน
้ เพือ
่ นาไปสูก
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ จริงอยูท
่ ก
ี่ ารเยียวยาความเสียหายเป็ นเรือ
่ งทีม
่ ค
ี วามสาคัญในกฎหมายสิง่ แวดล ้อม แต่สงิ่ ที่
สาคัญทีส
่ ด
ุ ก็คอ
ื การป้ องกันไม่ให ้เกิดมลพิษขึน
้ เพราะการเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ เป็ นเรือ
่ งทีก
่ ระทาได ้ยาก
โดยเฉพาะความเสียหายต่อชีวต
ิ เนื้อตัวร่างกาย ไม่เพียงการชดเชยความเสียหายจะกระทาได ้ยากแล ้ว กระบวนการ
เรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึน
้ จากมลพิษต่อศาลก็ยังมีข ้อจากัด โดยเฉพาะภาระการพิสูจ น์
ความเสียหาย
แม ้ว่าหลักความรับผิดในกฎหมายสิง่ แวดล ้อมจะใช ้หลักที่ว่า ผู ้ใดก่อให ้เกิดความเสียหายแก่ชวี ต
ิ ร่างกาย
ิ ของบุคคลอืน
ทรัพย์สน
่ ต ้องรับผิดชดใช ้ค่าสินไหมทดแทน และกาหนดหลักความรับผิดอย่างเคร่งครัดเอาไว ้ว่า
การรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษ ไม่ว่าการรั่ วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั น
้ จะเกิดจากความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อของเจ ้าของหรือผู ้ครอบครองมลพิษหรือไม่ เจ ้าของหรือผู ้ครอบครองมีหน ้าที่ต ้องชดใช ้ค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายที่เ กิดขึน
้ ดังนั น
้ แม ้ว่า ผู ้เสียหายไม่จ าเป็ นต ้องพิสูจ น์ว่า ผู ้ที่เป็ นต ้นเหตุแห่ง ความ
เสีย หายที่เ กิด ขึน
้ จะจงใจหรื อ ประมาทเลิน เล่ อ ซึง่ ท าให ้ผู ้เสีย หายฟ้ องคดีโ ดยง่ า ยขึน
้ ก ้ตาม แต่ ก ารฟ้ องคดี
สิง่ แวดล ้อมผู ้เสียหายยังมีภาระการพิสูจน์ ซึง่ ถือเป็ นปั ญหาสาคัญมากในคดีมลพิษ เมื่อภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับ
ฝ่ ายผู ้เสียหาย ซึง่ หมายถึง หน ้าทีท
่ จ
ี่ ะต ้องนาพยานหลักฐานมาพิสจ
ู น์ให ้ศาลเห็นจริงตามทีก
่ ล่าวอ ้างหรือเรียกอีก

210

เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 30.
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อย่างว่า หน ้าทีน
่ าสืบ ซึง่ เป็ นไปตามหลักทีก
่ าหนดในประมวลกฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความทีว่ า่ “ผู ้ใดกล่าวอ ้างผู ้นั น
้ นา
สืบ” ถ ้าพิสจ
ู น์ไม่ได ้ตามทีก
่ ล่าวอ ้างก็อาจจะแพ ้คดี ในคดีมลพิษเป็ นหน ้าทีข
่ องผู ้ฟ้ องคดีทต
ี่ ้องพิสจ
ู น์ให ้ศาลเห็น ก็
คือ
1.การระบุถงึ แหล่งที่มาของมลพิษ ซึง่ ภาระการพิสูจน์ในเรื่องนี้ทาได ้ยากโดยเฉพาะในลั กษณะของนิค ม
อุ ต สาหกรรม หรือ บริเ วณที่มีโ รงงานตั ง้ อยู่ เ ป็ นจ านวนมาก และมลพิษ โดยเฉพาะสารเคมีห รือ วั ต ถุ อั น ตรายที่
แพร่กระจายออกไปมักไม่มท
ี ม
ี่ าทีไ่ ปคงทีห
่ รือเห็นประจักษ์ ชัดได ้ง่าย จึงทาให ้ไม่สามารถระบุแหล่งทีม
่ าทีไ่ ปได ้ว่า
มาจากแหล่งใด
2.การพิสจ
ู น์ถงึ ผลทีก
่ ระทบจากมลพิษ ผู ้เสียหายในคดีมลพิษมีหน ้าทีต
่ ้องพิสจ
ู น์ว่า ความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้
ต่อชีวต
ิ ร่างกายเป็ นผลมาจากมลพิษนั น
้ ๆ ซึง่ ไม่ใช่เรือ
่ งง่ายเพราะภาระการพิสจ
ู น์ตรงนี้ต ้องใช ้หลักการและความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์เท่านัน
้ รวมถึงค่าใช ้จ่ายในการพิสจ
ู น์ทต
ี่ ้องมีคา่ ใช ้จ่ายเป็ นจานวนมาก
3.การพิสูจน์ความเสียหายว่ามีมากน ้อยเพียงใด ความเสียหายที่จะต ้องชดใช ้ในคดีมลพิษนั น
้ ใช ้หลักตาม
กฎหมายละเมิดทั่วไป คือ ความเสียหายนัน
้ จะต ้องแน่นอนพอทีจ
่ ะเป็ นมูลเหตุในการชดใช ้ค่าสินไหมทดแทน ไม่ใช่
ความเสียหายทีค
่ าดว่าจะเกิดหรือน่าจะเกิด ซึง่ ความเสียหายทีเ่ กิดจากมลพิษมักไม่เกิดผลอย่างฉั บพลัน สารเคมี
หรือวัตถุอันตรายบางอย่างต ้องสะสมปริมาณระดับหนึง่ จึงจะเกิดผลกระทบเกิดขึน
้ ซึง่ ต ้องใช ้ระยะเวลานาน ทาให ้
พิสจ
ู น์ได ้ยาก
4.ค่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ มีมากน ้อยเพียงใด เป็ นภาระทีผ
่ ู ้เสียหายจะต ้องคานวณความเสียหายออกมาว่า
มีมากหรือน ้อยเพียงใดเป็ นตัวเงินทีช
่ ัดเจน และผู ้พิพากษาจะเป็ นผู ้พิจารณาว่า จานวนเงินทีผ
่ ู ้เสียหายเรียกร ้องมา
ั เจนเท่านัน
เหมาะสมหรือไม่ กรณีนี้ศาลของประเทศไทยมักกาหนดค่าความเสียหายทีช
่ ด
้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่า
ขาดรายได ้ ค่าเสียโอกาส แต่ยังไม่รวมถึงค่าความสเยหายที่ไม่อาจคานวณเป็ นตัวเงินได ้ เช่น ค่าทนทุกข์ทรมาน
ความเศร ้าโศกเสียใจ รวมถึงยังไม่มก
ี ารกาหนดค่าความเสียหายเชิงลงโทษในคาพิพากษาอีกด ้วย
การวางกาหนดภาระการพิสูจ น์ค วามเสีย หายมีก ารก าหนดไว ้ในหลายคดีที่ผู ้เสีย หายจะต ้องพิสูจ น์ค วาม
เสียหายให ้ได ้ แม ้แต่ในคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 749-764/2557 ศาลปกครองสูงสุดได ้วางหลักการตาม
หลักภาระการพิสจ
ู น์ในกรณีเรียกค่าเสียหาย สรุปได ้ดังนี้
“ผู ้ฟ้ องคดีรายที่กล่าวอ ้างขอ ้เท็จจริงดังกล่าวและมีค าขอให ้จาเลยที่ 7 ชดใช ้ค่าสินไหมทดแทน มีหน ้าที่
ต ้องนาเสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพือ
่ พิสจ
ู น์ข ้อเท็จจริงทีก
่ ล่าวอ ้างในเบือ
้ งต ้น ตามข ้อ 64 วรรคหนึง่ ของระเบียบ
ทีป
่ ระชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด ว่าด ้วยวิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 เมือ
่ ผู ้ฟ้ องคดีดังกล่าวไม่สามารถเสนอ
พยานหลักฐานต่อ ศาลเพื่อพิสูจน์ว่าความเสียหายที่ไ ด ้รั บเป็ นผลมาจากการที่ผู ้ถูก ฟ้ องคดีที่ 7 ละเลยต่อ หน า้ ที่
ตามทีก
่ ฎหมายกาหนดให ้ต ้องปฏิบัตห
ิ รือปฏิบัตห
ิ น ้าที่ดังกล่าวล่าช ้าเกินสมควรในการปฏิบัตห
ิ น ้าที่ ตามมาตรการ
ป้ องกันและแก ้ไขผลกระทบสิง่ แวดล ้อม....จึง ไม่อ าจรั บ ฟั ง ว่า ผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7 ละเลยต่อหน า้ ที่ต ามที่กฎหมาย
กาหนดให ้ต ้องปฏิบัตห
ิ รือปฏิบัตห
ิ น ้าทีด
่ ังกล่าวล่าช ้าเกินสมควร และไม่อาจถือได ้ว่า ผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7 กระทาละเมิด
ต่อผู ้ฟ้ องคดีทัง้ 16 สานวน อันจะมีผลให ้ผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7 ต ้องชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนให ้แก่ผู ้ฟ้ องคดีบางรายทีม
่ ี
คาขอให ้ผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7 ชดใช ้ค่าสินไหมมดแทน”
เช่นเดียวกันกับการพิจารณาของศาลยุตธ
ิ รรมทีใ่ ช ้หลักการ “ผู ้ใดกล่าวอ ้างผู ้นั น
้ นามาสืบ”มาบังคับใช ้กับคดี
สิง่ แวดล ้อม ซึง่ กลายเป็ นภาระให ้กั บ ผู ้เสีย หายอย่า งมาก ดั ง นั ้น ความคาดหวั ง ของผู ้เสีย หายในคดีมลพิษ ที่จะ
เข ้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได ้โดยง่าย เรือ
่ งภาระการพิสจ
ู น์จงึ เป็ นอุปสรรคอย่างมาก
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บทที่ 6 บทวิเคราะห์บทบาทของสถาบ ันตุลาการในกระบวนการฟื้ นฟูและเยียวยา
ี หายเกีย
ความเสย
่ วก ับสงิ่ แวดล้อม
บทบาทของสถาบั น ตุ ล าการที่เ กี่ย วข ้องกั บ เรื่อ งสิง่ แวดล ้อมในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น เป็ นเรื่อ งที่น่ า สนใจ
เนื่องจากสถาบันตุลาการได ้เข ้ามามีบทบาทเกีย
่ วข ้องและให ้ความสาคัญกับเรื่องสิง่ แวดล ้อมมากขึน
้ พิจารณาได ้
จากการจัดตัง้ แผนกคดีสงิ่ แวดล ้อมขึน
้ ทัง้ ในศาลแพ่ง (มีการจัดตัง้ ในศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์มาก่อนหน ้า) และ
ศาลปกครอง การแยกแผนก (Bench) ได ้สะท ้อนให ้เห็นความสาคัญของคดีสงิ่ แวดล ้อมทัง้ ในแง่ของเนื้อหาของคดี
่ วชาญเฉพาะด ้าน (Specialist) และปริมาณคดีเกีย
ทีม
่ ล
ี ักษณะเฉพาะแตกต่างจากคดีทั่วไปทีต
่ ้องการความเชีย
่ วกับ
สิง่ แวดล ้อมทีม
่ จ
ี านวนเพิม
่ มากขึน
้
อย่างไรก็ตาม แม ้ว่า การแยกแผนกจะทาให ้โครงสร ้างของกระบวนการยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล ้อมมีโครงสร ้าง
ทีช
่ ัดเจนมากขึน
้ และทาให ้ประชาชนที่ได ้รับความเสียหายหรือถูกกระทบสิทธิด ้านสิง่ แวดล ้อมสามารถยืน
่ ฟ้ องคดี
สิง่ แวดล ้อมทัง้ เกิดจากการกระทาของเอกชนและหน่วยงานของรัฐต่อศาลเป็ นคดีสงิ่ แวดล ้อมได ้ง่ายขึน
้ และเสมือน
ว่าจะได ้รับการความเป็ นธรรมจากการตัดสินคดีมากขึน
้ แต่สงิ่ ทีเ่ ป็ นประเด็นตามมา ก็คอ
ื มุมมองหรือความตระหนั กรู ้
้ าดไว ้ในค าพิพ ากษาจะให ้
(Perspective) ของผู ้พิพากษาต่อ กระบวนการยุตธ
ิ รรมด ้านสิง่ แวดล ้อมที่ไ ด ้ตั ด สิน ชีข
ความเป็ นธรรมในการเยีย วยาแก่ป ระชาชนที่ได ้รั บ ความเสียหายและมาตรการต่างๆที่ศาลตั ด สิน จะคุ ้มครองและ
รักษาสิง่ แวดล ้อมได ้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทัง้ นี้ไม่ว่าจะเป็ นข ้อจากัดโดยกรอบของบทบัญญัตข
ิ องกฎหมาย
และการใช ้ดุลยพินจ
ิ (Discretion) ทีเ่ หมาะสมของผู ้พิพากษาในการตัดสินคดี ซึง่ ข ้อจากัดเหล่านี้ทาให ้เจตนารมย์
ของการจัดตัง้ แผนกคดีสงิ่ แวดล ้อมของศาลไม่สามารถทีจ
่ ะบรรลุได ้โดยง่าย
วิธก
ี ารศึกษาประการหนึง่ เพือ
่ ค ้นหาข ้อจากัดดังกล่าว นอกเหนือไปจากการศึกษาตัวบทบัญญัตข
ิ องกฎหมาย
ก็คอ
ื การศึกษาคาพิพากษาเพือ
่ ค ้นหาแนวของคาพิพากษาและเจตนารมย์ของผู ้พิพากษาทีป
่ รากฏขึน
้ จะแสดงให ้
เห็ น องค์ป ระกอบทั ง้ หมดของการบั ง คั บ ใช ้กฎหมายที่เ กิด ขึน
้ การศึก ษาถึง ค าพิพ ากษาขององค์ก รตุล าการใน
ประเด็ น ที่ เ กี่ย วข อ้ งกั บ กระบวนการฟื้ นฟู แ ละเยี ย วยาความเสีย หายที่ เ กิด ขึ้น กั บ สิ่ง แวดล อ
้ มจึง เป็ นเรื่ อ งที่ มี
ความสาคัญเพราะเกีย
่ วเนื่องกับการบังคับใช ้กฎหมายโดยกระบวนการทางศาลเพือ
่ ให ้เกิดผลทีเ่ ป็ นรูปธรรมว่าความ
เสีย หายที่ เ กิด ขึ้น นั ้น จะได ร้ ั บ การฟื้ นฟู แ ละเยี ย วยาอย่ า งใด รู ป แบบไหน ความเหมาะสมมี ม ากน อ
้ ยเพีย งใด
การศึกษาคาพิพากษาของศาลจะสะท ้อนให ้เห็นถึงกระบวนการทางความคิดของศาลในการบังคับใช ้กฎหมายต่อ
เรื่องสิง่ แวดล ้อมว่า ศาลตัดสินคดีที่เ กีย
่ วข ้องกั บ การชดเชยเยีย วยาและการกาหนดกระบวนการฟื้ นฟูไว ้อย่า งไร
ข ้อจากัด รวมถึงทิศทางของศาลในเรือ
่ งนี้วา่ เป็ นอย่างไร
การศึกษาวิเคราะห์คาพิพากษาของศาลครัง้ นี้ ผู ้วิจัยจะจาแนกคาพิพากษาออกเป็ นสองประเภท คือ การ
ฟ้ องคดีระหว่างเอกชนและการฟ้ องคดีระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ ตามประเภทของศาล คือ ศาลยุตธ
ิ รรม
และศาลปกครอง เนื่องจากประเภทของคดีและองค์กรแต่ละองค์กรมีขอบเขตอานาจหน ้าทีใ่ นการวินจ
ิ ฉั ยคดีแต่ละ
ประเภทมีประเด็นทีม
่ ค
ี วามแตกต่างกัน
ส่วนหัวข ้อทีจ
่ ะทาการศึกษา ผู ้วิจัยได ้ทาการจาแนกหัวข ้อการศึกษาวิเคราะห์ผ่านคาพิพากษาของศาล โดย
พิจารณาจากงานการศึกษาเดิมทีม
่ ก
ี ารศึกษาทัง้ ประเด็นปั ญหา ข ้อเสนอแนะ ข ้อวิจารณ์ต่อคดีสงิ่ แวดล ้อมทีศ
่ าลได ้
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ตัดสินไว ้ในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะปั ญหาการเยียวยาด ้านสิง่ แวดล ้อมที่มีอุปสรรคปั ญหาหลายประการ 211
ซึง่ ผู ้วิจัยได ้จาแนกประเด็นสาคัญไว ้ 5 เรือ
่ ง ดังนี้
1.ประเด็นเรือ
่ งความเป็ นผู ้เสียหายในการฟ้ องคดีสงิ่ แวดล ้อม
2.ประเด็นเรือ
่ งภาระการนาสืบเพือ
่ พิสจ
ู น์ความเสียหาย
3.ประเด็นเรือ
่ งการชดเชยเยียวยา
4.ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลของความเสียหาย
5.ประเด็นการบังคับคดีให ้เป็ นไปตามคาพิพากษา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บทบัญญัตส
ิ าคัญของพระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 คือ การ
กาหนดให ้ผู ้ก่อให ้เกิดการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษต ้องรับผิดชดใช ้ค่าสิน ไหมทดแทนหรือค่าเสีย หาย
โดยบัญญัตใิ ห ้ผู ้ก่อความเสียหายต ้องรับผิดอย่างเคร่งครัด (Strict Liability) ไม่วา่ การกระทานัน
้ จะเกิดจากความจง
ใจหรือประมาทเลินเล่อ ก็ต าม การกาหนดให ้ผู ้ก่อมลพิษต ้องรั บ ผิด ดัง นี้ถือว่ามีค วามส าคั ญ อย่า งยิง่ ที่จ ะเยีย วยา
ความเสียหายที่เกิดขึน
้ ซึง่ พระราชบัญญัตส
ิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96
บัญญัตไิ ว ้ดังนี้
“แหล่งกาเนิดมลพิษใดก่อให ้เกิดหรือเป็ นแหล่งกาเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็ น
ิ ของผู ้อืน
เหตุให ้ผู ้อืน
่ ได ้รับอันตรายแก่ชวี ต
ิ ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเป็ นเหตุให ้ทรัพย์สน
่ หรือของรัฐเสียหาย
ด ว้ ยประการใดๆ เจ า้ ของหรื อ ผู ค
้ รอบครองแหล่ ง มลพิษ นั ้น มี ห น า้ ที่ ต อ้ งรั บ ผิด ชดใช ้ค่ า สิน ไหมทดแทนหรือ
ค่าเสียหายเพือ
่ การนั น
้ ไม่ว่าการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั น
้ จะเกิดจากการกระทาโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อของเจ ้าของหรือผู ้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว ้นแต่ในกรณีพส
ิ จ
ู น์ได ้ว่า มลพิษเช่นว่านัน
้
เกิดจาก
ั หรือการสงคราม
(1) เหตุสด
ุ วิสย
(2) การกระทาตามคาสัง่ ของรัฐบาล หรือเจ ้าพนักงานของรัฐ
(3) การกระทาหรือละเว ้นการกระทาของผู ้ที่ได ้รับอันตรายหรือความเสียหายเอง หรือของบุคคลอืน
่ ที่มี
หน ้าทีร่ ับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ ้อมในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนัน
้
ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึง่ เจ ้าของหรือผู ้ครอบครองแหล่งมลพิษมีหน ้าทีต
่ ้องรับผิดชอบตามวรรค
หนึง่ หมายความรวมถึงค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดทีท
่ างราชการต ้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษทีเ่ กิดขึน
้ นัน
้ ด ้วย”
และยังมีบทบัญญัตใิ ห ้ผู ้ทีท
่ าลายหรือทาให ้ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐเสียหายต ้องชดใช ้ค่าเสียหายให ้กับรัฐ
ตามมูลค่าทัง้ หมดของทรัพยากรที่ถูกทาลาย ซึง่ พระราชบัญญัตส
ิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่ง ชาติ
พ.ศ. 2535 มาตรา 97 บัญญัตไิ ว ้ดังนี้
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“ผู ้ใดกระทาหรือละเว ้นการกระทาโดยประการใดโดยมิชอบด ้วยกฎหมาย อันเป็ นการทาลายหรือทาให ้สูญ
หายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซงึ่ เป็ นของรัฐหรือเป็ นสาธารณสมบัตข
ิ องแผ่นดิน มีหน ้าทีต
่ ้องรับผิดชดใช ้
ค่าเสียหายให ้แก่รัฐตามมูลค่าทัง้ หมดของทรัพยากรธรรมชาติทถ
ี่ ก
ู ทาลาย สูญหายหรือเสียหายไปนัน
้ ”
บทบัญญัตข
ิ องพระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 และ
มาตรา 97 เป็ นบทบัญญัตห
ิ ลักในการฟ้ องร ้องให ้เกิดความรับผิด ทางแพ่งในการชดใช ้เยียวยาความเสียหาย แต่
อย่า งไรก็ ต าม รวมถึง กฎหมายอื่น เช่น ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิช ย์ เรื่อ งละเมิด เป็ นต ้น แต่ก ารฟ้ องคดี
สิง่ แวดล ้อมยังมีข ้อยุง่ ยากหลายประการ ด ้วยเหตุผลหลายประการดังต่อไปนี้212
(1)ผู ้ฟ้ องคดียังคงต ้องพิสูจ น์ว่ามีค วามเสียหายเกิดขึน
้ จริง ซึง่ ในทางปฏิบัต ก
ิ ารพิสูจน์ค วามเสียหายด ้าน
สิง่ แวดล ้อมกระทาได ้ยาก บางครัง้ ต ้องใช ้เวลานานกว่าความเสียหายจะปรากฏ
(2)แม ้มีความเสีย หายเกิด ขึน
้ จริง แต่การพิสูจน์ว่า ความเสียหายนั น
้ มีส าเหตุม าจากการกระท าหรือ ละเว ้น
กระทาของผู ้ก่อมลพิษ หรือปั ญหาเรือ
่ งการพิสจ
ู น์ causation ยังคงเป็ นเรือ
่ งยาก
(3)ปั ญหาเกีย
่ วกับการประเมินมูลค่าความเสียหายด ้านสิง่ แวดล ้อม
(4)ปั ญหาค่าใช ้จ่ายในการฟ้ องคดี
ิ ธิในการฟ้ องคดีสงิ่ แวดล ้อม และในกรณีทเี่ ป็ นการก่อ
(5)กฎหมายยังจากัดให ้เฉพาะผู ้เสียหายเท่านั น
้ ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิใ นการฟ้ องคดีต ามมาตรา 97 ก็จ ากั ด
ความเสียหายแก่ทรั พยากรธรรมชาติซ งึ่ เป็ นสมบั ต ข
ิ องส่วนรวม ผู ้ที่มีสท
เฉพาะหน่วยงานรัฐทีร่ ับผิดชอบเท่านั น
้ บุคคลทั่วไปและองค์กรเอกชนด ้านสิง่ แวดล ้อมไม่สามารถฟ้ องคดีเพือ
่ รักษา
สิง่ แวดล ้อมของส่วนรวมได ้หากตนเองไม่ใช่ผู ้เสียหาย
เช่นเดียวกับ สมชาย ปรีชาศิลปกุล213 ได ้เสนอถึงข ้อจากัดในการฟ้ องคดีสงิ่ แวดล ้อมไว ้หลายประเด็นทัง้ ใน
เรื่องการพิจารณาความเสียหายตามหลั กกฎหมายละเมิดที่มีข ้อจากัด เช่น เรื่องความเสียหายที่ยังไม่ปรากฏผล
ความเสียหายต่อจิตใจ การคานวณค่าความเสียหายที่เกิดขึน
้ ทัง้ ที่สามารถคานวณเป็ นตัวเงินได ้ชัดเจนและความ
เสียหายทีไ่ ม่สามารถคานวณเป็ นตัวเงินได ้ การประเมินคถณค่าของบุคคล การกาหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ และ
การตัง้ กองทุนเพือ
่ เยียวยาความเสียหาย
่ ระเด็น
จากข ้อจากัดทีไ่ ด ้กล่าวมาข ้างต ้นในการฟ้ องคดีสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ ให ้เกิดการฟื้ นฟูและเยียวยา นาไปสูป
การศึก ษาแนวค าพิพ ากษาของศาลของผู ้วิจั ย เพื่อ เห็ น แนวทางของศาลในการวางหลั ก ต่ า งในคดีส งิ่ แวดล อ้ ม
เกีย
่ วกับการฟื้ นฟูและเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ 5 ประเด็นตามทีไ่ ด ้กล่าวมาข ้างต ้น อันจะทาให ้เห็นประเด็นใน
คาพิพากษาเกีย
่ วกับการฟื้ นฟูและเยียวยาในคดีสงิ่ แวดล ้อม ซึง่ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

6.1 ประเด็นเรือ
่ งความเป็นผูเ้ สียหาย ในการฟ้องคดีสงิ่ แวดล้อม
ประเด็นเรื่องความเป็ นผู ้เสียหายในการฟ้ องคดีสงิ่ แวดล ้อมเป็ นประเด็นที่สาคัญ เนื่องจากเป็ นสาระสาคั ญ
่ าล อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรือ
เบือ
้ งต ้นในการนาคดีขน
ึ้ สูศ
่ งการเป็ นผู ้เสียหายในการฟ้ องคดีสงิ่ แวดล ้อมเป็ นประเด็น
ที่มีข ้อถกเถียงกันมาต่อเนื่องถึงสิทธิการฟ้ องคดีสงิ่ แวดล ้อมว่ามีขอบเขตมากน ้อยแค่ไหน ทัง้ ในส่วนของคดีแพ่ง
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เพิง่ อ ้าง, หน ้า 64.
โปรดดู สมชาย ปรีชาศิลปกุล. “คดีมลพิษ: ความเสียหายและการเยียวยาในระบบกฎหมายไทย”, วารสารนิตส
ิ ังคมศาสตร์
ฉบับที่ 1/2547 (กรุงเทพ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, หน ้า 91-102).
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และคดีปกครอง รวมถึงขอบเขตของสิทธิใหม่ๆ เช่น สิทธิชม
ุ ชนทีป
่ รากฏขึน
้ อีกทัง้ ในส่วนของความเสียหายทีเ่ กิด
ิ ธิเป็ นผู ้เสียหายในการฟ้ องคดีหรือไม่
ขึน
้ กับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมว่าประชาชนจะมีสท

ก. ผูเ้ สียหายในคดีแพ่ง
การฟ้ องคดีสงิ่ แวดล ้อมทางแพ่งระหว่างเอกชนกับเอกชนเพือ
่ เรียกค่าเสียหายจากมูลละเมิด บุคคลทีจ
่ ะใช ้
สิท ธิใ นการฟ้ องคดีใ นฐานะโจทก์ไ ด ้จะต ้องเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ต ามประมวลกฎหมายวิธีพ จ
ิ ารณาความแพ่ ง
มาตรา 55 ซึง่ บัญญัตวิ า่
“เมื่อมีข ้อโต ้แย ้งเกิดขึน
้ เกีย
่ วกับสิทธิหรือหน า้ ที่ข องบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรือบุค คลใดต ้องใช ้สิท ธิ
ทางศาล บุคคลนั น
้ ชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่ง ที่มีเขตอานาจได ้ตามบทบัญญั ตแ
ิ ห่งกฎหมายแพ่ ง
และประมวลกฎหมายนี้”
ดังนัน
้ คุณสมบัตข
ิ องผู ้ทีเ่ สนอคดีตอ
่ ศาล จึงประกอบด ้วย 3 ข ้อ คือ214
1.ต ้องเป็ นบุคคล
“บุคคล” ได ้แก่บุคคลธรรมดาและนิตบ
ิ ุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึง่ มีคาพิพากษาฎีกาที่
495/2519 ตัดสินว่า สิทธิทจ
ี่ ะดาเนินคดีทางศาลได ้นัน
้ มีได ้แต่เฉพาะบุคคล
2.ต ้องเป็ นผู ้มีประโยชน์ได ้เสียในคดี ได ้แก่
ก.มีข ้อโต ้แย ้งเกีย
่ วกับสิทธิหรือหน ้าทีใ่ นทางแพ่ง เป็ นการดาเนินคดีอย่างมีข ้อพิพาท
ข.จะเป็ นต ้องใช ้สิทธิทางศาล ซึง่ ต ้องเป็ นกรณีที่มีกฎหมายบัญ ญัตริ ั บรองไว ้ให ้ยื่น ขอต่อศาลได ้ เป็ นการ
ดาเนินคดีอย่างไม่มข
ี ้อพิพาท
3.ต ้องมีความสามารถตามกฎหมาย
่ าลในการฟ้ องร ้อง การตัดสินของศาลเรือ
เงือ
่ นไขทัง้ สามข ้อเป็ นเงือ
่ นไขในการนาคดีแพ่งขึน
้ สูศ
่ งผู ้เสียหาย
ในการฟ้ องคดีแพ่ง จึงวางบรรทัดฐานบนหลักกฎหมายทีไ่ ด ้กล่าวมาข ้างต ้น ดังนัน
้ การฟ้ องคดีละเมิดทางแพ่งจึงเริม
่
จากหลักการโต ้แย ้งสิทธิหรือหน ้าที่ทางแพ่งเป็ นเบือ
้ งต ้น ถ ้าไม่เป็ นการโต ้แย ้งสิทธิหรือหน ้าที่ทางแพ่งของบุคคล
แล ้ว บุคคลนัน
้ ไม่ใช่ผู ้เสียหายทีจ
่ ะฟ้ องคดี
คาพิพากษาฎีกาที่ 173/2541
กรณีที่มีผู ้กระทาละเมิดต่อสาธารณสมบัตข
ิ องแผ่นดิน ย่อมทาให ้รัฐได ้รับความเสียหาย เจ ้าหน ้าที่ของรัฐ
หรือ หน่ ว ยงานของรัฐ ที่มีหน ้าที่ดูแ ลรัก ษาจึงมีอ านาจฟ้ องผู ้ท าละเมิด ได ้ ส่ว นประชาชนทั่ ว ไปจะมีอ านาจฟ้ องก็
ต่อเมือ
่ ได ้รับความเสียหายเป็ นพิเศษ เช่น จาเลยปิ ดกัน
้ ทางสาธารณะเป็ นเหตุให ้โจทก์ใช ้ทางเดินตามปกติไ ม่ได ้
โจทก์มีอานาจฟ้ องให ้จ าเลยรื้อถอนได ้ ส่วนผู ้ที่ไม่ได ้ใช ้ทางเดิน ดัง กล่า วไม่ได ้รั บ ความเสียหายเป็ นพิเ ศษ ไม่มี
อานาจฟ้ อง

ข. ผูเ้ สียหายในคดีปกครอง
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วรรณชัย บุญบารุง, ธนกฤต วรธนัชชากุลและคณะ.ประมวลกฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความแพ่งฉบ ับอ้างอิง. พิมพ์ครัง้ ที่ 3 ,
กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 2553, หน ้า 54-55.
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ิ ธิฟ้ องคดีป กครองได ้ต ้อง
กรณี ข องคดีป กครองซึง่ เป็ นการฟ้ องคดีร ะหว่า งฝ่ ายปกครองกั บ เอกชน ผู ้มีส ท
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัตจ
ิ ัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42
ซึง่ บัญญัตวิ า่
“ผู ้ใดได ้รับความเดือดร ้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร ้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย
่ งได ้อันเนื่องจาก
การกระทาหรืองดเว ้นการกระทาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ ้าหน ้าที่ของรัฐหรือมีข ้อโต ้แย ้งเกีย
่ วกับ สัญ ญา
ทางปกครอง หรือกรณีอน
ื่ ใดที่อ ยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแก ้ไขหรือ บรรเทาความ
ิ ธิฟ้ องคดี
เดือ ดร ้อนหรือ ความเสีย หายหรือ ยุต ข
ิ ้อโต ้แย ้งนั น
้ ต ้องมีค าบั ง คับ ตามที่ก าหนดในมาตรา 72 ผู ้นั ้น มีส ท
ปกครอง”
เมือ
่ พิจารณาหลักเกณฑ์การเป็ นผู ้เสียหายทีจ
่ ะฟ้ องคดีปกครองตามพระราชบัญญัตจ
ิ ัดตัง้ ศาลปกครองและ
วิธีพ จ
ิ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42 จะมีข อบเขตการเป็ นผู ้เสีย หายที่ก ว ้างขวางกว่า คดีแ พ่ ง เพราะ
มาตรา 42 กาหนดแม ้ว่าจะยังไม่เป็ นการโต ้แย ้งแต่ถ ้า “อาจ” เดือดร ้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลักเลีย
่ งได ้ ก็มี
สิทธิเป็ นผู ้เสียหายในการฟ้ องคดีต่อศาลปกครองได ้ ซึง่ ในเงื่อนไขของ “ผู ้ที่อาจจะเดือดร ้อนเสียหายโดยมิอ าจ
หลักเลีย
่ งได ้” มีเงื่อนไขว่า 215เหตุที่จ ะนามาฟ้ องคดีต่อ ศาลปกคอรงในกรณีนี้ จะต ้องมีความใกล ้ชิดถึงขัน
้ ที่ก าร
กระทาหรืองดเว ้นการกระทาดังกล่าวจะต ้องก่อให ้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อ สิทธิประโยชน์หรือ สถานภาพทาง
กฎหมายของผู ้ฟ้ องคดีอย่างหลักเลีย
่ งไม่ได ้ หรือเหตุการณ์ ผลกระทบดังกล่าวจะต ้องเกิดแก่ผู ้ฟ้ องคดีในอนาคต
อย่างแน่นอน

ค. การกาหนดขอบเขตทีก
่ ว้างขวางขึน
้ ของผูเ้ สียหายในศาลปกครองและข้อจาก ัดของ
ผูเ้ สียหายในศาลยุตธ
ิ รรม
ค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูง สุด เกี่ย วกั บ ผู ้ฟ้ องคดีป กครองเกี่ย วกั บ สิง่ แวดล ้อมได ้อธิบ ายถึง
พรมแดนความเป็ นผู ้เสียหายที่กว ้างขวางมากขึน
้ การยก “สิทธิชม
ุ ชน” ตามรัฐธรรมนูญขึน
้ มาเป็ นส่วนหนึ่งถือเป็ น
เรือ
่ งสาคัญ โดยคาแนะนาฯได ้อธิบายว่า คดีปกครองเกีย
่ วกับสิง่ แวดล ้อมทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ การ
พิจารณาถึงความเป็ นผู ้เดือดร ้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร ้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย
่ งได ้ที่จะเป็ นผู ้มี
สิท ธิฟ้ องคดีต่อ ศาลตามมาตรา 42 นั ้น ควรพิจ ารณาในความหมายอย่า งกว ้าง โดยค านึง ถึง สิท ธิชุม ชน ชุม ชน
ท ้องถิน
่ ชุม ชนท ้องถิน
่ ดั ง้ เดิม องค์ก ารเอกชน สมาคม นิต บ
ิ ุค คลหรือ กลุ่ม ผลประโยชน์ ที่มีส่ว นได ้เสีย ในเรื่ อ ง
สิง่ แวดล ้อม รวมทั ง้ บทบั ญ ญั ต ข
ิ องรัฐ ธรรมนูญ ที่เกี่ย วกั บ เสรีภาพในการรวมตั ว กั น เป็ นสมาคม สหภาพ สหพันธ์
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอืน
่ ด ้วย ซึง่ ในคาพิพากษาของศาล
ปกครองได ้พัฒนาแนวคาพิพากษาทีไ่ ด ้ยอมรับหลักการในเรือ
่ งนี้ไปก่อนบางส่วนแล ้ว
คาสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ 257/2552
เมื่อ ข ้อเท็ จ จริง ปรากฏว่า การรวมกลุ่ม ของผู ้ฟ้ องคดีมีวั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาค ้นคว ้าประวั ต ิศ าสตร์ แ ละ
โบราณคดี รวมทัง้ อนุรักษ์ ปกป้ องพื้นที่สาคัญทางประวัตศ
ิ าสตร์และโบราณคดีในจังหวัดนครปฐม สร ้างจิตสานึก
ความเป็ นเจ ้าของและมรดกทางวัฒนธรรมแก่ชม
ุ ชนเพือ
่ พัฒนาเป็ นแหล่งเรียนรู ้ ซึง่ ได ้ก่อตัง้ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540
ิ ปวั ฒ นธรรมอั นดีข องท ้องถิน
โดยมีสมาชิก รวม 7 คน แสดงให ้เห็นได ้ว่า การรวมกลุ่ม กันเพื่อ อนุรั ก ษ์ ศล
่ เมื่อการ
รวมกลุ่มของผู ้ฟ้ องคดีเป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของชุมชนและของประเทศชาติ ตามหลักสิทธิชุมชนซึง่ เป็ น

้ งต้นเกีย
อาพน เจริญชีวน
ิ ทร์, ความรูเ้ บือ
่ วก ับการฟ้องและการดาเนินคดีในศาลปกครอง (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์นต
ิ ิ
ธรรม,พิมพ์ครัง้ ที่ 3, 2545) หน ้า 181.
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ชุมชนดัง้ เดิมทีม
่ ล
ี ักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมมายาวนาน และมีการรวมกลุม
่ กันของบุคคลหลายๆ คน ย่อมได ้รับ
การคุ ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงถือได ้ว่าผู ้ฟ้ องคดีเป็ นผู ้ทีไ่ ด ้รับความเดือดร ้อนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดร ้อนหรือเสียหายอันมิอาจหลีกเลีย
่ งได ้อันเนื่องมาจากการกระทาของผู ้ถูกฟ้ องคดีทงั ้ สอง ผู ้ฟ้ องคดี
ิ ธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา 42 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตจ
จึงมีสท
ิ ัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพ
ี จ
ิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542
สาหรับศาลยุตธ
ิ รรมยังมีข ้อจ ากัดเรื่อ งการยอมรั บเรื่องสิทธิชุม ชน ในการเป็ นผู ้เสียหายในคดีสงิ่ แวดล ้อม
ดังเช่นคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5818/2549 (คดีอา่ วมาหยา) ศาลฎีกาวินจ
ิ ฉัยว่า
“คาว่า ชุมชนท ้องถิน
่ ดั ง้ เดิม ยังไม่มีคานิยาม ความหมายหรือ ขอบเขตที่แน่ น อนทั ง้ บทบัญ ญั ตม
ิ าตรานี้ มี
เงือ
่ นไขทีต
่ ้องมีกฎหมายบัญญัตอ
ิ อกมาตามมาตรานี้ เมือ
่ ในขณะทีโ่ จทก์ที่ 3 ถึง 19 ยังไม่มก
ี ฎหมายบัญญัตอ
ิ อกมา
บังคับใช ้ ดังนัน
้ ยังไม่อาจถือว่ามีการโต ้แย ้งเกีย
่ วกับสิทธิหรือหน ้าทีข
่ องโจทก์ที่ 3 ถึง 19 แล ้ว จึงไม่มอ
ี านาจฟ้ อง”
ขณะทีต
่ อ
่ มา ได ้มีคาแนะนาของประธานศาลฎีกาเกีย
่ วกับการดาเนินคดีสงิ่ แวดล ้อม216 ซึง่ มีเนื้อหาทีเ่ กีย
่ วพัน
กับ “ชุมชน” ไว ้ดังนี้
“คดีสงิ่ แวดล ้อม หมายความว่า
(1)คดี แ พ่ ง ที่ ก ารกระท าตามฟ้ องก่ อ ให เ้ กิด ความเสี ย หายแก่ โ จทก์ อั น เนื่ อ งมาจากการท าลายหรื อ
เปลีย
่ นแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล ้อมของชุมชน หรือระบบนิเวศน์
(2)คดีแพ่งทีโ่ จทก์มค
ี าขอให ้จาเลยกระทาการหรืองดเว ้นกระทาการเพือ
่ คุ ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิง่ แวดล ้อมของชุมชน
(3)คดีแพ่งทีโ่ จทก์มค
ี าขอให ้จาเลยชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพือ
่ ขจัดพิษทีเ่ กิดขึน
้ หรือฟื้ นฟู
สภาพแวดล ้อม หรือเพือ
่ มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไป
(4)คดีแพ่งทีม
่ ค
ี าขอให ้จาเลยชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวต
ิ ร่างกาย สุขภาพ อนามั ย
หรือสิทธิใดๆ ของโจทก์อันเกิดจากมลพิษทีจ
่ าเลยเป็ นผู ้ก่อหรือต ้องรับผิด”
จากคาแนะนาของประธานศาลฎีกาได ้อธิบายครอบคุลมในเรือ
่ งของชุมชน แต่อย่างไรก็ด ี 217 ยังไม่มแ
ี นวคา
พิพากษาใหม่เพิม
่ เติมเรือ
่ ง การใช ้สิทธิของ “ชุมชน” ในฐานะเป็ นผู ้เสียหายในคดีสงิ่ แวดล ้อมทางแพ่ง การปรับใช ้
สิทธิชุมชนในการดาเนินคดีสงิ่ แวดล ้อมยังคงต ้องวิเคราะห์กันต่อไปว่าจะมีก ารวินิจฉั ยคดีไปในแนวทางของการ
คุ ้มครองสิทธิชม
ุ ชนมากน ้อยเพียงใด
แม ้ว่าการเปิ ดโอกาสให ้ “ชุมชน” ใช ้สิทธิในการฟ้ องคดีสงิ่ แวดล ้อมถือเป็ นการขยายพรมแดนเรือ
่ งความเป็ น
ผู ้เสียออกไปจากเดิม แต่อย่างไรก็ตามเงือ
่ นไขเรือ
่ ง “การได ้รับความเสียหาย” ยังเป็ นเงือ
่ นไขสาคัญในการฟ้ องคดี
ข อ้ เรี ย กร อ้ งให ม
้ ี ก ารเปิ ดโอกาสให บ
้ ุ ค คลอื่น ที่ ไ ม่ ใ ช่ผู ไ้ ด ร้ ั บ ความเสีย หายเข ้ามาเป็ นผู ฟ
้ ้ องคดียั ง มี ข ้อจ ากั ด
โดยเฉพาะความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม กอบกุล รายะนาคร ได ้อธิบายว่า 218 สิทธิในการ

คาแนะนาของประธานศาลฎีกาเกีย
่ วกับการดาเนินคดีสงิ่ แวดล ้อม วันที่ 9 มีนาคม 2554 ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม วันที่ 11 มีนาคม 2554.
217 สมชาย ปรีชาศิลปกุลและคณะ, โครงการ “การศึกษาและพัฒนาการรับรองและคุ ้มครองสิทธิชม
ุ ชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), หน ้า 139.
218 กอบกุล รายะนาคร, อ ้างแล ้ว, หน ้า 224.
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ฟ้ อ ง ค ดี ส ิ่ ง แ ว ด ล อ
้ ม ยั ง ค ง จ า กั ด อ ยู่ ที่ ผู ไ้ ด ร้ ั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย โ ด ย ต ร ง ใ น ก ร ณี ที่ ค ว า ม เ สี ย ห า ย เ กิ ด แ ก่
ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล ้อม และไม่มีบุค คลพิสูจ น์ค วามเสีย หายที่ต นได ้รั บ ก็ จ ะไม่มีบุค คลหรือ องค์ก ร
สามารถฟ้ องคดีเพือ
่ ให ้ผู ้ก่อมลพิษรับผิดชอบได ้ แม ้ว่า มาตรา 97 ของพระราชบัญญัตส
ิ งิ่ แวดล ้อมฯ จะบัญญัตใิ ห ้ผู ้
ที่ทาลายหรือท าให ้ทรัพ ยากรธรรมชาติหรือ สาธารณสมบัตข
ิ องแผ่นดินเสียหายต ้องรับ ผิด ชดใช ้ค่าเสียหายตาม
ิ ธิฟ้องคดีตามมาตรา 97 ก็หมายถึงหน่วยงานรัฐเท่านัน
มูลค่าของทรัพยากรทีถ
่ ก
ู ทาลาย แต่ผู ้ทีม
่ ส
ี ท
้

6.2 ประเด็นเรือ
่ งภาระการนาสืบเพือ
่ พิสจ
ู น์ความเสียหาย
ภาระการพิสูจน์ค วามเสียหายโดยหลัก ทั่ ว ไปของกฎหมายไทยใช ้ “ผู ้ใดกล่า วอ ้าง ผู ้นั น
้ นาสืบ” ภาระการ
พิสจ
ู น์โดยวิธก
ี ารเช่นนี้ เรียกว่า การพิสจ
ู น์ผด
ิ คือ เมือ
่ มีการกล่าวอ ้างข ้อเท็จจริงใดขึน
้ ต่อบุคคลใด ผู ้กล่าวอ ้างต ้อง
เป็ นผู ้พิสจ
ู น์ว่า ข ้อเท็จจริงนั น
้ เกิดขึน
้ จริง ซึง่ ภาระการพิสจ
ู น์ในคดีสงิ่ แวดล ้อมเป็ นเรือ
่ งทีก
่ ระทาได ้ค่อนข ้างยากต่าง
จากคดีแพ่งหรือคดีปกครองทั่วไป ทีห
่ ลักฐานทีจ
่ ะนามาพิสจ
ู น์ค ้นหาได ้ไม่ยากหรือเป็ นหลักฐานเอกสาร สาหรับคดี
สิง่ แวดล ้อมการพิสจ
ู น์ต ้องอาศั ยความรู ้ทางการแพทย์หรือ ทางวิทยาศาสตร์มาประกอบ บางกรณีความเสียหายที่
เกิดขึน
้ ก็ไม่มค
ี วามชัดเจนหรืออาจเกิดความเสียหายขึน
้ ในอนาคต ภาระการพิสจ
ู น์ทต
ี่ กอยู่กับฝ่ ายผู ้กล่าวอ ้างจึงเป็ น
ภาระทัง้ ไม่สามารถค ้นหาข ้อเท็จจริงได ้รวมทัง้ ภาระค่าใช ้จ่ายในการพิสจ
ู น์ข ้อเท็จจริงทีม
่ ค
ี า่ ใช ้จ่ายสูง

ก. ภาระการพิสจ
ู น์ในคดีแพ่ง
ภาระการพิสูจน์หรือ ภาระการน าสืบเป็ นเรื่อ งของการกาหนดว่าใครจะมีห น ้าที่ใ นการนาพยานหลั กฐานมา
พิสจ
ู น์ ในวิธพ
ี จ
ิ ารณาความของศาล การนาหลักฐานเข ้าสืบจะสลับกันไปมาระหว่างโจทก์กับจาเลยขึน
้ อยูก
่ ับว่า ฝ่ าย
ใดจะเป็ นผู ้กล่าวอ ้างข ้อเท็จจริงขึน
้ มาใหม่219 หลักการนาสืบตาม ประมวลกฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความแพ่ง มาตรา 84
เดิม กาหนดไว ้ตามหลัก “ผู ้ใดกล่าวอ ้าง ผู ้นั น
้ นาสืบ” หมายความว่า หน ้าทีน
่ าสืบตกแก่คู่ความฝ่ ายทีก
่ ล่าว ปั จจุบัน
หลักการนาสืบกาหนดไว ้ในมาตรา 84/1 ซึง่ ประมวลกฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความแพ่ง กาหนดภาระการพิสูจน์ ไว ้ใน
มาตรา 84/1 ไว ้ว่า
“คู่ค วามฝ่ ายใดกล่า วอ ้างข ้อเท็ จ จริง เพื่อ สนั บ สนุ น ค าคู่ค วามของตนให ้คู่ค วามฝ่ ายนั ้น มีภ าระการพิสูจ น์
ข ้อเท็ จ จริง นั ้น แต่ถ ้ามีข ้อสัน นิษ ฐานไว ้ในกฎหมายหรือ มีข ้อสั น นิษ ฐานที่ค วรจะเป็ นซึง่ ปรากฏจากสภาพปกติ
ธรรมดาของเหตุการณ์เป็ นคุณแก่คู่ความฝ่ ายใด คูค
่ วามฝ่ ายนั น
้ ต ้องพิสจ
ู น์เพียงว่าตนได ้ปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขแห่งการ
ทีต
่ นจะได ้รับประโยชน์จากข ้อสันนิษฐานนัน
้ ครบถ ้วนแล ้ว”
ภาระการพิสูจ น์ตามมาตรา 84/1 ยั ง คงหลั ก การตามมาตรา 84 เดิม คือ หน า้ ที่น าสืบ ตกแก่คู่ค วามฝ่ ายที่
่ ในข ้อเท็จจริงทีก
กล่าวอ ้าง จึงเป็ นหน ้าทีข
่ องคู่ความทีก
่ ล่าวอ ้างต ้องเสนอพยานหลักฐานเพือ
่ ให ้ศาลเชือ
่ ล่าวอ ้างนั น
้
โดยมีหลักการใหญ่อยู่ 2 ประการ คือ 220 ในกรณีที่โจทก์ฟ้อง แล ้วจาเลยให ้การปฏิเสธ ถือว่าโจทก์ได ้กล่าวอ ้าง
ข ้อเท็จจริง โจทก์จงึ มีหน ้าที่น าสืบหรือมีภาระการพิสูจน์ และกรณีจาเลยให ้การรั บตามค าฟ้ องโจทก์ แล ้วยกข ้อ
กล่าวอ ้างใหม่เพือ
่ ให ้พ ้นความรับผิด มิใช่อ ้างเหตุแห่งการปฏิเสธฟ้ องโจทก์ จาเลยย่อมมีหน ้าทีน
่ าสืบ
แนวคาพิพากษาฎีกาทีเ่ กีย
่ วของกับภาระการพิสจ
ู น์ทศ
ี่ าลฎีกาให ้วางแนวเอาไว ้ว่าเป็ นหน ้าทีข
่ องผู ้ใดในการ
น าสืบ เพื่อ พิสูจ น์ข ้อเท็ จ จริง ตั ว อย่า งค าพิพ ากษาฎีก าแรกเป็ นการตั ดสิน ตามแนวค าพิพ ากษาฎีก าว่า ในกรณีที่
โจทก์ฟ้อง แล ้วจาเลยให ้การปฏิเ สธ ถือว่าโจทก์ได ้กล่าวอ ้างข ้อเท็ จ จริง โจทก์จงึ มีหน ้าที่นาสืบหรือมีภ าระการ

219
220

วรรณชัย บุญบารุง ธนกฤต วรธนัชชากุลและคณะ, อ ้างแล ้ว, หน ้า 219.
เรือ
่ งเดียวกัน,หน ้า 222-223.
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พิสจ
ู น์ ส่วนตัวอย่างคาพิพากษาฎีกาที่สองเป็ นกรณีที่จาเลยให ้การรับตามคาฟ้ องโจทก์ แล ้วยกข ้อกล่าวอ ้างใหม่
เพือ
่ ให ้พ ้นความรับผิด มิใช่อ ้างเหตุแห่งการปฏิเสธฟ้ องโจทก์ จาเลยย่อมมีหน ้าทีน
่ าสืบ
คาพิพากษาฎีกาที่ 5400/2537
โจทก์ฟ้องเรียกทีด
่ น
ิ คืนจากจาเลยโดยอ ้างว่าโจทก์มอบทีด
่ น
ิ ให ้จาเลยทากินต่างดอกเบีย
้ จาเลยให ้การต่อสู ้
ว่า โจทก์ขายทีด
่ น
ิ ทีพ
่ พ
ิ าทให ้จาเลยแล ้ว ถือว่าจาเลยให ้การปฏิเสธโดยไม่ได ้ตัง้ ประเด็นขึน
้ มาใหม่เพราะข ้อเท็จจริง
ทีว่ ่าโจทก์ขายทีพ
่ พ
ิ าทให ้จาเลยแล ้วนั น
้ เป็ นเพียงเหตุผลของการปฏิเสธเท่านั น
้ โจทก์ต ้องมีหน ้าทีน
่ าสืบ มิใช่เป็ น
่ ของผู ้ขายในสัญญาทีพ
หน ้าทีข
่ องจาเลยทีจ
่ ะต ้องนาสืบพิสจ
ู น์วา่ ลายมือชือ
่ พ
ิ าทเป็ นของโจทก์
คาพิพากษาฎีกาที่ 1719/2554
้ สินค ้าจากโจทก์หลายครัง้ แล ้วยังไม่ชาระราคา จาเลยรับว่าซือ
้ สินค ้าจากโจทก์จริงที่
โจทก์ฟ้องว่าจาเลยซือ
จาเลยไม่ชาระราคาเพราะสินค ้าที่โจทก์ส่งมอบไม่มีคุณภาพ จาเลยนาไปใช ้แล ้วเกิดความเสียหาย เป็ นการกล่าว
อ ้างข ้อเท็จจริงเรือ
่ งสินค ้าไม่มค
ี ณ
ุ ภาพขึน
้ ปฏิเสธความรับผิดชาระราคาสินค ้า จาเลยจึงมีหน ้าทีน
่ าสืบ

ข. ภาระการพิสจ
ู น์ในคดีปกครอง
การดาเนินกระบวนวิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีในกฎหมายปกครองมีความแตกต่างจากการพิจารณาคดีทางแพ่งของศาล
ยุตธ
ิ รรมคือ คดีปกครอง ศาลปกครองจะใช ้วิธีการการแสวงหาข ้อเท็จจริงตามระบบไต่สวน ภาระการพิสูจน์ในคดี
ปกครองจึงไม่ตกอยูร่ ะหว่างผู ้ฟ้ องคดีและผู ้ถูกฟ้ องคดีเท่านัน
้ แต่ตล
ุ าการสามารถแสวงหาข ้อเท็จจริงเพิม
่ เติม ไม่ว่า
จะเป็ นการนั ดไต่สวนคูก
่ รณีและพยานหลักฐานของเต่ละฝ่ าย โดยตุลาการเป็ นผู ้ซักถามด ้วยตนเอง และตุลาการไม่
ผูกพันเฉพาะพยานหลักฐานของคู่กรณีนามาในคดีเท่านั น
้ ตุลาการสามารถแสวงหาข ้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
อืน
่ ทีเ่ ห็นว่าจะเป็ นด ้วยตนเอง
หลักการข ้อนี้พระราชบัญญัตจ
ิ ัด ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพ จ
ิ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 55 วรรค
สาม ได ้บัญญัตวิ า่
“ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาข ้อเท็จจริงได ้ตามความเหมาะสม ใน
่ วชาญ หรือพยานหลักฐานอืน
การนี้ ศาลปกครองจะรับฟั งพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู ้เชีย
่ นอกเหนือจาก
พยานหลักฐานของคูก
่ รณีได ้ตามทีเ่ ห็นสมควร”
ในส่วนของคดีสงิ่ แวดล ้อมได ้มีคาแนะนาของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดาเนินคดีปกครองเกี่ย วกับ
สิง่ แวดล ้อม ข ้อ 6 ซึง่ กาหนดไว ้ว่า
“ศาลพึงวางแนวทางในการแสวงหาข ้อเท็จจริงให ้ตรงตามรูปคดีโดยรวดเร็ว และกาหนดประเด็นทีผ
่ ู ้ถูกฟ้ อง
คดีต ้องทาคาให ้การ พร ้อมทัง้ จัดส่งพยานหลักฐานทีเ่ กีย
่ วข ้องทัง้ หมดทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี และใน
ระหว่างทีผ
่ ู ้ฟ้ องคดีทาคาให ้การศาลอาจแสวงหาข ้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอืน
่ ๆ ควบคูก
่ ันไป รวมทัง้ พิจารณาว่า
่ วชาญเพือ
สมควรทีจ
่ ะมีการแต่งตัง้ พยานผู ้เชีย
่ ให ้ความเห็นในประเด็นเกีย
่ วกับปั ญหาทางเทคนิคหรือไม่ หากสมควร
่ วชาญไปด ้วยในคราวเดียวกัน
ก็ให ้พิจารณาแต่งตัง้ พยานผู ้เชีย
่ วชาญ ศาลพึงคานึงถึงความเป็ นกลาง ความรู ้ ประสบการณ์ และประวัตก
การตัง้ พยานผู ้เชีย
ิ ารท างานของ
่ วชาญ ความเป็ นทีย
่ วชาญเสนอ รวมทัง้ ประโยชน์ได ้เสียของ
พยานผู ้เชีย
่ อมรับของหลักการและทฤษฎีทพ
ี่ ยานผู ้เชีย
่ วชาญดังกล่าว”
พยานผู ้เชีย
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และข ้อ 8
“เมื่อผู ้ถูกฟ้ องคดีทาคาให ้การยื่นต่อศาลแล ้ว หากข ้อเท็จจริงที่ไ ด ้จากคู่กรณี และที่ศ าลแสวงหามาเพีย ง
พอทีจ
่ ะพิจารณาพิพากษาแล ้ว ศาลพึงส่งสาเนาคาให ้การพร ้อมทัง้ พยานหลักฐานให ้แก่ผู ้ฟ้ องคดีเพือ
่ ทราบ พร ้อม
ทัง้ สรุปข ้อเท็จจริงและความเห็นเพือ
่ เตรียมจัดทาบันทึกของตุลาการเจ ้าของสานวนเสนอต่อองค์คณะเพื่อพิจารณา
ต่อไป”
ส่วนคดีสงิ่ แวดล ้อมทีศ
่ าลปกครองได ้ตัดสินมีการกาหนดแนวของภาระการพิสจ
ู น์ไว ้ แม ้ว่าในคดีปกครองจะ
ใช ้ระบบการไต่สวน แต่ผู ้ฟ้ องคดียังคงมีภาระการพิสจ
ู น์
คาพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายแลขแดงที่ 44/2552 (คดีแม่เมาะ)
ศาลปกครองเชียงใหม่ได ้วินิจฉั ยในประเด็นว่า การกระทาของผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7 ทาให ้ทรัพยากรธรรมชาติ
ิ ของผู ้ฟ้ องคดีทั ง้ 16 ส านวน ได ้รั บ ความ
และสิง่ แวดล ้อมตลอดจนชีว ต
ิ ร่ า งกาย สุข ภาพ อนามั ย และทรั พ ย์ส น
เสียหาย หรือไม่อย่างไร
ในประเด็นนี้ ผู ้ฟ้ องคดีทงั ้ 16 สานวน มิได ้นาสืบหรือแสดงให ้ปรากฏข ้อเท็จจริงแต่ประการใดว่าผู ้ถูกฟ้ องคดี
ที่ 7 ได ้ทาให ้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมได ้รับความเสียหาย อีกทัง้ เมือ
่ พิจารณาจากการตรวจสอบของผู ้
ถูกฟ้ องคดีที่ 2 ผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 4 และผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 5 ตลอดจนหน่วยงานอืน
่ ๆ ก็ไม่ปรากฏว่าผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7 ได ้
ท าให ้ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล ้อมได ้รับ ความเสีย หาย ส่ว นกรณี ที่ผู ้ฟ้ องคดีทั ง้ 16 ส านวน อ ้างว่า ได ้รั บ
อั น ตรายต่ อ ชีว ิต ร่ า งกาย สุ ข ภาพ อนามั ย และทรั พ ย์ส ิน และมี ค าขอเรี ย กค่ า เสี ย หาย ตามมาตรา 96 แห่ ง
พระราชบัญญัตส
ิ ่งเสริม และรั กษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่ง ชาติ พ.ศ. 2535 นั น
้ เห็นว่า การที่จะให ้ผู ้ครอบครอง
แหล่งกาเนิดมลพิษชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู ้ฟ้ องคดีหรือรัฐ จะต ้องปรากฏในเบือ
้ งต ้นก่อนว่าผู ้ฟ้ องคดีรายใด
หรือรัฐได ้รับความเสียหายอย่างไร ในประเด็นนี้แม ้ระบบวิธีพจ
ิ ารณาคดีปกครองจะเป็ นระบบไต่สวนแต่การพิสจ
ู น์
ความเสียหายผู ้ฟ้ องคดีก็ยังคงต ้องมีหน ้าทีน
่ าสืบให ้ปรากฏ แต่ผู ้ฟ้ องคดีก็มไิ ด ้นาสืบให ้ปรากฏทัง้ ทีผ
่ ู ้ฟ้ องคดีได ้ให ้
้ จงหรือแสดงพยานหลักฐานให ้เห็นว่าผู ้ฟ้ องคดีได ้รับ
การต่อสู ้มาตลอดว่าผู ้ฟ้ องคดีไม่ได ้บรรยายในคาฟ้ องไม่ได ้ชีแ
ิ อย่างใด เมือ
อันตรายต่อชีวต
ิ ร่างกาย สุขภาพ อนามัยและทรัพย์สน
่ ใด และได ้รับความเสียหายมากน ้อย เพียงใด
ดังนัน
้ จึงไม่อาจรับฟั งได ้ว่าการกระทาของผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7 ก่อให ้เกิดอันตรายต่อชีวต
ิ ร่างกาย สุขภาพ อนามัยและ
ิ แก่ผู ้ฟ้ องคดีทงั ้ 16 สานวน ผู ้ถูกฟ้ องคดีจงึ ไม่ต ้องรับผิดต่อผู ้ฟ้ องคดีทงั ้ 16 สานวนแต่อย่างใด
ทรัพย์สน
ต่ อ ศาลปกครองสูง สุด ได ้วินิจ ฉั ย ประเด็ น เรื่อ งภาระการพิ สูจ น์ ใ นเรื่อ งนี้ อ ีก ครั ้ง คดีห มายเลขแดงที่ อ.
749/2557 เกีย
่ วกับภาระการพิสจ
ู น์วา่
คดีนี้ข ้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู ้ฟ้ องคดีทัง้ 16 สานวนฟ้ องว่า ผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7 ละเลยต่อหน ้าทีต
่ ามทีก
่ ฎหมาย
ก าหนดให ้ต ้องปฏิบั ต ห
ิ รือ ปฏิบั ต ห
ิ น า้ ที่ดั ง กล่ า วล่า ช ้าเกิน สมควร ในการปฏิบั ต ต
ิ ามมาตรการป้ องกั น และแก ้ไข
ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมทีไ่ ด ้เสนอไว ้ในรายงานฯ และมาตรการป้ องกันและแก ้ไขผลกระทบสิง่ แวดล ้อมทีก
่ าหนดโดย
สานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม และการละเลยต่อหน ้าทีต
่ ามทีก
่ ฎหมายกาหนดให ้
ต ้องปฏิบัตห
ิ รือปฏิบัตห
ิ น ้าทีด
่ ังกล่าวล่าช ้าเกินสมควรทาให ้สิง่ แวดล ้อม ตลอดจนชีวต
ิ ร่างกาย สุขภาพอนามัยและ
ิ ของผู ้ฟ้ องคดีบางรายทีม
ทรัพย์สน
่ ค
ี าขอให ้ผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7 ชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนเสียหาย จึงเป็ นการฟ้ องว่า ผู ้
ถูกฟ้ องคดีที่ 7 กระทาละเมิดเป็ นเหตุให ้ผู ้ฟ้ องคดีได ้รับความเสียหาย ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และมิใช่กรณีทผ
ี่ ู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7 ในฐานะเจ ้าของโรงไฟฟ้ าแม่เมาะซึง่ เป็ นแหล่งกาเนิดมลพิษต ้องรับ
ผิดชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากการทีโ่ รงไฟฟ้ าแม่เมาะก่อให ้เกิดการแพร่กระจายของมลพิษอันเป็ น
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ิ ของผู ้ฟ้ องคดีดัง กล่ า ว
เหตุให ้ผู ้ฟ้ องคดีไ ด ้รั บ อัน ตรายแก่ชวี ต
ิ ร่างกาย สุขภาพอนามั ย หรือเป็ นเหตุให ้ทรั พย์ส น
เสียหาย ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึง่ กรณีนี้
แม ้ว่าวิธพ
ี จ
ิ ารณาของศาลปกครองจะเป็ นระบบไต่สวน และศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาข ้อเท็จจริง ได ้
ตามความเหมาะสม ตามมาตรา 55 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตจ
ิ ัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 ก็ ต าม แต่ คู่ ก รณี ฝ่ ายที่ก ล่ า วอ ้างข ้อเท็ จ จริง ใดๆเพื่อ สนั บ สนุ น ข ้ออ ้างของตนก็ ยั ง คงมีห น า้ ที่เ สนอ
พยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข ้อเท็จจริงดังกล่าวในเบือ
้ งต ้น ตามข ้อ 64 วรรคหนึง่ ระเบียบของทีป
่ ระชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด ้วยวิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ดังนั น
้ การพิจารณาว่าผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7
จะต ้องรั บ ผิด ในค่า เสีย หายจากการกระท าละเมิด อั น เกิด จากผู ้ถู ก ฟ้ องคดีที่ 7 ละเลยต่อ หน า้ ที่ต ามที่ก ฎหมาย
กาหนดให ้ต ้องปฏิบัตห
ิ รือปฏิบัตห
ิ น ้าทีด
่ ังกล่าวล่าช ้าเกินสมควร หรือไม่ นัน
้ ผู ้ฟ้ องคดีบางรายทีม
่ ค
ี าขอให ้ ผู ้ถูกฟ้ อง
คดีที่ 7 ชดใช ้ค่าสินไหมทดแทน ซึง่ เป็ นฝ่ ายที่กล่าวอ ้างว่า ได ้รั บความเสียหายที่เ ป็ นผลมาจากผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7
ละเลยต่อหน ้าทีต
่ ามทีก
่ ฎหมายกาหนดให ้ต ้องปฏิบัตห
ิ รือปฏิบัต ห
ิ น ้าทีด
่ ังกล่าวล่าช ้าเกินสมควรอันก่อให ้เกิดมลพิษ
มีหน ้าทีต
่ ้องเสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพือ
่ พิสจ
ู น์ข ้อเท็จจริงทีต
่ นกล่าวอ ้าง เมือ
่ ผู ้ฟ้ องคดีดังกล่าวไม่สามารถเสนอ
พยานหลักฐานต่อ ศาลเพื่อพิสูจน์ว่าความเสียหายที่ไ ด ้รั บเป็ นผลมาจากการที่ผู ้ถูก ฟ้ องคดีที่ 7 ละเลยต่อ หน า้ ที่
ตามทีก
่ ฎหมายกาหนดให ้ต ้องปฏิบัตห
ิ รือปฏิบัตห
ิ น ้าทีด
่ ังกล่าวล่าช ้าเกินสมควร ประกอบกับผลการตรวจสอบของผู ้
ถูกฟ้ องคดีที่ 4 พบว่า ถนนและบ ้านของราษฎรมีรอยแตกร ้าว ผู ้ฟ้ องคดีดังกล่าวก็ไม่สามารถเสนอพยานหลักฐานต่อ
ศาลเพื่อพิสูจน์ว่า ความเสียหายของถนนและบ ้านของราษฎรเกิด จากการละเลยละเลยต่อหน า้ ที่ต ามที่กฎหมาย
ก าหนดให ้ต ้องปฏิบั ต ห
ิ รือ ปฏิบั ต ห
ิ น า้ ที่ดั ง กล่ า วล่ า ช ้าเกิน สมควรในการปฏิบั ต ิต ามมาตรการป้ องกั น และแก ้ไข
ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมทีเ่ ป็ นเงื่อนไขท ้ายประทานบัตรของผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7 เช่นเดียวกัน.... อุทธรณ์ของผู ้ฟ้ องคดี
ข ้อนี้ฟังไม่ขน
ึ้ ”
อย่างไรก็ตาม กลับพบว่า ศาลฎีกาได ้วางแนวคาพิพากษาศาลยุตธ
ิ รรมทีเ่ ปลีย
่ นแปลงเรือ
่ งการตัดภาระการ
พิสูจ น์ใ ห ้กั บ โจทก์ไ ว ้อย่า งน่ า สนใจ ดั ง การตั ด สิน คดีข องศาลฎีก า ตามค าพิพ ากษาที่ 5818/2549 เมื่อ วั น ที่ 21
กันยายน 2549 (คดีอา่ วมาหยา) ได ้แสดงถึงความเปลีย
่ นแปลงเกีย
่ วกับภาระการพิสจ
ู น์ในศาลยุตธิ รรม
“ ในคาฟ้ องของโจทก์ทรี่ ะบุถงึ ความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ แก่ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวต
ิ ของโจทก์ แม ้
จะไม่ได ้บรรยายถึงลักษณะว่าการกระทาละเมิดนัน
้ เป็ นอย่างไร ค่าเสียหายหรือความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิง่ แวดล ้อมเป็ นมูลค่าเท่าใด แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสาคัญเนื่องจากโจทก์ไม่ได ้ฟ้ องว่าจาเลยได ้กระทาละเมิดซึง่ จะ
ทาให ้โจทก์เรียกค่าสินไหมทดแทน แต่เป็ นกรณีทฟ
ี่ ้ องเรียกให ้ปรับปรุงให ้หาดมาหยากลับคืนสภาพเหมือนเดิม แม ้
จะไม่ได ้กล่าวว่าสภาพเดิมตามธรรมชาติเป็ นอย่างไร ถูกปรับเปลีย
่ นอย่างใด อันเป็ นเหตุให ้สภาพแวดล ้อมและระบบ
นิเ วศน์เ สีย หาย ก่อ มลพิษ อย่า งไรหรือ ไม่นั ้น ในความเห็ น ของศาลไม่ใ ช่ส าระส าคั ญ ในส่ว นของค าฟ้ อง โจทก์
้ พิจารณา”
สามารถนาสืบได ้ในชัน
ประเด็นทีศ
่ าลฎีกาได ้วางหลักไว ้ในคดีหาดมาหยาคือ การทีโ่ จทก์เรียกให ้จาเลยปรับปรุงสภาพของพืน
้ ทีใ่ ห ้
เป็ นดังเดิม ไม่ใช่การเรียกค่าสินไหมทดแทนเช่นกรณีละเมิดทีจ
่ ะต ้องมีภาระการพิสจ
ู น์ถงึ ความเสียหายอย่างชัดแจ ้ง
การตัด ประเด็ นภาระการพิสูจ น์ใ ห ้แก่โจทก์เช่นนี้ จ ะท าให ้การเรีย กร ้องสิทธิในการรั ก ษาสภาพสิง่ แวดล ้อมให ้คง
สภาพเดิมไว ้ จะเป็ นการคุ ้มครองสิทธิทเี่ ป้ นประโยชน์ในการใช ้กฎหมาย221

221

สมชาย ปรีชาศิลปกุลและคณะ, โครงการ “การศึกษาและพัฒนาการรับรองและคุ ้มครองสิทธิชม
ุ ชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”.สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). หน ้า 112.
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6.3 ประเด็นเรือ
่ งการชดเชยเยียวยา
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ จากคดีสงิ่ แวดล ้อมไม่ว่าจะเกิดขึน
้ กับมนุษย์หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
การจะบรรเทาความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ก็คอ
ื การชดใช ้เยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ไม่ว่าจะเป็ นการชดใช ้เยียวยา
ในรูปของตัวเงินหรือการดาเนินการฟื้ นฟูเพื่อให ้กลับสู่สภาพเดิม ข ้อถกเถียงที่ผ่านมาล ้วนเป็ นเรื่องของการชดใช ้
เยียวยาทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรมการศึกษาวิเคราะห์เพือ
่ กาหนดมูลค่าความเสียหายในคดีสงิ่ แวดล ้อมจึงเป็ นประเด็น
ของการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง222 ว่า การชดใช ้เยียวยา ไม่ว่าจะเป็ นการชดใช ้เยียวยาตามพระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริม
และรั ก ษาคุณ ภาพสิง่ แวดล ้อมแห่ง ชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ซึง่ เป็ นการชดใช ้เยีย วยาความเสีย หายแก่ช ีว ิต
ิ และมาตรา 97 ซึง่ เป็ นการชดใช ้เยียวยาความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมจะมี
ร่างกาย ทรัพย์สน
ขอบเขตมากน ้อยแค่ไหนและอย่างไร และมีข ้อจากัดอย่างไร รวมถึงประเด็นที่เป็ นข ้อถกเถียงที่ผ่านมา เช่น การ
ก าหนดค่ า เสีย หายเชิง ลงโทษ (Punitive Damages) ที่ เ ป็ นการก าหนดค่ า เสี ย หายมากกว่ า ค่ า เสีย หายจริง
(Compensatory Damages) จากผู ้ก่อให ้เกิดความเสียหาย
การอธิบายเรือ
่ งการฟ้ องคดีสงิ่ แวดล ้อมในหัวข ้อนี้จงึ มุง่ อธิบายกฎหมายและคาพิพากษาของศาลในการฟ้ อง
คดีเพือ
่ เรียกร ้องค่าเสียหาย ซึง่ ในการอธิบายมีประเด็นแยกย่อยและมีกฎหมายทีเ่ ข ้ามาเกีย
่ วข ้องหลายฉบับตามเขต
อ านาจ ส าหรั บ คดี แ พ่ ง เช่ น ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ประมวลกฎหมายวิธี พ ิ จ ารณาความแพ่ ง
พระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และคดีปกครอง เช่น พระราชบัญญัต ิ
จั ด ตั ง้ ศาลปกครองและวิธีพ จ
ิ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 ซึง่ มีค วามแตกต่า งกั น การฟ้ องคดีแ ละการก าหนด
ค่าชดเชยเยียวยา อย่างไรก็ตามผู ้วิจัยจะทาการแบ่งหัวข ้อของงานวิจัยโดยใช ้ลักษณะของความเสีย ที่เกิดขึน
้ 2
ิ และความเสีย หายต่อ ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
ลั ก ษณะ คือ ความเสีย หายที่เ กิด ขึน
้ ต่ อ ชีว ต
ิ ร่ า งกาย ทรั พ ย์ส น
สิง่ แวดล ้อม ก่อนทีจ
่ ะจาแนกเรือ
่ งเขตอานาจศาลและประเภทผู ้ก่อให ้เกิดความเสียหายในรายละเอียดต่อไป

ิ
6.3.1 การชดใชเ้ ยียวยาเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ต่อชีวต
ิ ร่างกาย ทร ัพย์สน
ิ ในคดีสงิ่ แวดล ้อม มี
การฟ้ องคดีต่อศาลเพือ
่ ชดใช ้เยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ต่อชีวต
ิ ร่างกาย ทรัพย์สน
กฎหมายหลักที่เข ้ามาเกีย
่ วข ้อง 2 ฉบับใหญ่ คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัตส
ิ ่งเสริม
และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล อ้ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 นอกจากนั ้น อาจมี ก ฎหมายอื่น เข า้ มาเกี่ ย วข อ
้ ง 223 เช่น
พระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม
พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เป็ นต ้น แต่ในงานวิจัยนี้เกีย
่ วข ้องกับค่าสินไหมทดแทนและ
การเยียวยา จึงเน ้นเฉพาะกฎหมายหลักในเบือ
้ งต ้นก่อน

ก. การฟ้องร้องต่อศาลเรียกร้องการชดใชเ้ ยียวยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
โดยหลักการฟ้ องคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ระหว่างเอกชนกับเอกชนด ้วยกัน เป็ นไป
ตามหลั ก การของบทบั ญ ญั ต เิ รื่อ งละเมิด ซึง่ ก าหนดให ้ผู ้ที่ก ระท าละเมิด ต ้องรับ ผิด ชดใช ้ค่า สินไหมทดแทน ซึง่
แตกต่างไปจากความรับผิดทางอาญาและสัญญา224 ซึง่ การกระทาละเมิด มีหลักการ ดังต่อไปนี้

โปรดดู อรพรรณ ณ บางช ้างและอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, โครงการศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก
ผลกระทบทางด ้านสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ สนับสนุนกระบวนการยุตธิ รรม. สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สานักงานศาลยุตธิ รรม.
223 เรือ
่ งเดียวกัน, อรพรรณ ณ บางช ้างและอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, หน ้า 5-16 ถึง 5-25.
224 เพ็ง นิตเิ พ็ง. คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด ้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดของเจ ้าหน ้าที.่ กรุงเทพฯ:
อฑตยา.2543,หน ้า 22-23.
222
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรือ
่ งละเมิด ตามมาตรา 420 ซึง่ บัญญัตวิ า่
“ผู ้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาต่อบุคคลอืน
่ โดยผิดกฎหมายให ้เขาเสียหายแก่ชวี ต
ิ ก็ด ี แก่ร่างกายก็ด ี
ิ หรือสิทธิอย่างหนึง่ อย่างใดก็ด ี ท่านว่าผู ้นั น
อนามัยก็ด ี เสรีภาพก็ด ี ทรัพย์สน
้ ทาละเมิดจาต ้องใช ้ค่าสินไหมทดแทน
เพือ
่ การนัน
้ ”
บทบัญญัตต
ิ ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ได ้กาหนดหลักเกณฑ์ของการกระทาที่ถือว่า
เป็ นการละเมิด สามารถแยกองค์ประกอบได ้ 3 ประการ คือ225
1.กระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
การกระทาละเมิดจะต ้องเกิดจากการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
คาว่า “จงใจ” นัน
้ หมายถึง การกระทาโดยรู ้สานึกในการกระทาของตนว่าอาจก่อให ้เกิดความเสียหายเกิดขึน
้
ต่อบุคคลอืน
่ ไม่ว่าความเสียหายนั น
้ จะมากหรือน ้อยเพียงใด (ซึง่ แตกต่างจากการกระทาโดยเจตนา ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค 2 ซึง่ ต ้องเจาะจงให ้เกิดความเสียอย่างใดอย่างหนึง่ เกิดขึน
้ )
คาว่า “ประมาทเลินเล่อ” หมายถึง การกระทาทีไ่ ม่ได ้เจตนา แต่เป็ นการกระทาที่ปราศจากความระมัดระวัง
ซึง่ บุคคลในภาวะเช่นนั น
้ ต ้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู ้กระทาอาจใช ้ความระมัดระวังนั น
้ แต่ไม่ได ้ใช ้อย่าง
เพียงพอ”
คาว่า “ประมาทเลินเล่ออย่างร ้ายแรง” ศาลปกครองสูงสุดได ้ตีความถ ้อยคานี้ไว ้ว่า หมายถึง การกระทาโดย
มิได ้เจตนา แต่เป็ นการกระทาซึง่ บุคคลคาดหมายได ้ว่าจะก่อให ้เกิดความเสียหายขึน
้ และหากใช ้อความระมัดระวัง
เพียงเล็กน ้อยก็อาจป้ องกันไม่ให ้เกิดความเสียหายนัน
้ ได ้ แต่กลับไม่ได ้ใช ้ความระมัดระวังนัน
้ เลย (คาพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ. 106/2552)
ั ” หมายถึง สภาพของตัวผู ้กระทา โดยพิจารณาจากตัวผู ้กระทา เช่น ตาแหน่ง ระยะเวลาการดารง
คาว่า “วิสย
่ วชาญ เป็ นต ้น
ตาแหน่ง ความเชีย
คาว่า “พฤติการณ์” หมายถึง เหตุปัจจัยภายนอกทีแ
่ วดล ้อมตั วผู ้กระทาซึง่ อาจมีผลต่อความระมัดระวัง และ
ทาให ้การใช ้ความระมัดระวังของบุคคลแตกต่างกันออกไป เช่น สภาพรถ สภาพสถานทีท
่ างาน บุคลากรแวดล ้อม
ฯลฯ
2.กระทาต่อผู ้อืน
่ โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิกระทา
การกระทาโดยผิดกฎหมาย หมายความว่า การกระทานั น
้ เป็ นการกระทาที่ไม่มีอานาจหรือไม่มีสท
โดยชอบด ้วยกฎหมาย ซึง่ อาจเป็ นกรณีทก
ี่ ฎหมายหมายกาหนดชัดเจนเลยว่าการทานั น
้ เป็ นความผิด เช่น ประมวล
กฎหมายอาญาหรือกฎหมายอืน
่ รวมถึงการละเลยต่อหน ้าทีท
่ ก
ี่ ฎหมายกาหนดให ้ปฏิบัตห
ิ รือปฏิบัตห
ิ น ้าทีล
่ ่าช ้าเกิน
สมควร
นอกจากนั ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 421 ได ้บั ญ ญั ต ิว่ า “การใช ้สิท ธิซ งึ่ มี แ ต่ จ ะ
ก่อให ้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอืน
่ นัน
้ ท่านว่าเป็ นการอันมิชอบด ้วยกฎหมาย” ดังนัน
้ คาว่า “กระทาต่อผู ้อืน
่ โดยผิด
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สุรย
ิ า ปานแป้ น และอนุวัฒน์ บุณนันท์, คูม
่ อ
ื สอบกฎหมายปกครอง, พิมพ์ครัง้ ที่ 2, (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน
,2553) หน ้า 139-142.
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กฎหมาย” จึงอาจไม่ใช่การกระทาทีผ
่ ด
ิ กฎหมายอย่างเดียวแต่หมายถึงการใช ้สิทธิซงึ่ มุง่ จะก่อให ้เกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอืน
่ หรือการใช ้สิทธิเกินส่วนด ้วย
3.บุคคลอืน
่ ได ้รับความเสียหาย
องค์ป ระกอบของการกระท าละเมิด จะต ้องท าให ้บุค คลอื่น ได ้รั บ ความเสีย หาย ถ ้าไม่มีค วามเสีย หายเกิด
ขึน
้ กับบุคคลอืน
่ ย่อมไม่ถอ
ื เป็ นการละเมิด ความเสียหายในทางละเมิดทีเ่ กิดขึน
้ มีลักษณะสาคัญดังนี้
-เป็ นความเสี ย หายที่ เ ป็ นผลโดยตรงและมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล ช
้ ิด กั บ การกระท า (การพิจ ารณาเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล)
ิ อนามัย เสรีภาพ หรือ
-เป็ นความเสียหายที่แน่น อน ไม่ว่าจะเป็ นความเสียหายแก่ชวี ต
ิ ร่างกาย ทรัพย์สน
ความเสียหายต่อสิทธิของบุคคลอืน
่ ที่กฎหมายรับรอง ซึง่ อาจเป็ นความเสียหายทีเ่ ป็ นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน หรือ
เป็ นความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ แล ้วในปั จจุบันหรือความเสียหายในอนาคตทีต
่ ้องเกิดขึน
้ อย่างแน่นอน
บทบั ญ ญั ต ต
ิ ามมาตรา 420 เป็ นหลั ก การพื้น ฐานของกฎหมายละเมิด ที่กาหนดให ้การกระทาที่ก่อ ให ้เกิด
ความเสียหายกับบุคคลอืน
่ ผู ้ก่อความเสียหายต ้องชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนให ้กับผู ้เสียหาย ในคดีสงิ่ แวดล ้อมบาง
ประเภทมีการยกบทบัญญัต ิ มาตรา 420 เป็ นกฎหมายหลักในการฟ้ องให ้ผู ้ก่อให ้ความเสียหายรับผิด
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 390/2474
ผู ้ทีไ่ ด ้รับประทานบัตรเหมืองแร่ปล่อยน้ าล ้างแร่เข ้าไปในทีด
่ น
ิ ของบุคคลอืน
่ จนเป็ นเหตุให ้ต ้นไม ้เขาเสียหาย
ผู ้ทีไ่ ด ้รับประทานบัตรต ้องรับผิดชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดนั น
้ ถึงแม ้จะปรากฏว่าได ้กระทาไปโดยความ
เห็นชอบของเจ ้าพนักงานราชโลหะกิจก็หาทาให ้หลุดพ ้นจากความรับผิดชอบทางแพ่งไม่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7224/2539
จ าเลยจ ้างให ้ผู ้ตายเข ้าไปเกี่ย วข ้าวในนาของจ าเลย ภายหลั ง จากที่มีก ารฉี ด ยาฆ่า แมลงในนาเพียงหนึ่ง
สัปดาห์ ยาฆ่าแมลงที่ยังไม่สลายตัวและตกค ้างในนาจาเลยเป็ นเหตุให ้ผู ้ตายเสียชีวต
ิ โดยเฉียบพลัน ข ้อเท็จจริง
ปรากฏว่า ตามปกติแล ้วภายหลังการฉีดยาฆ่าแมลงในนาข ้าว ต ้องรอให ้ยาฆ่าแมลงนั น
้ สลายตัวหมดก่อนจึงจะ เข ้า
ไปเกีย
่ วข ้าวได ้ การสลายตัวของยาฆ่าแมลงดังกล่าวต ้องใช ้เวลาอย่างน ้อย 14 วัน แต่ถ ้าไม่มีฝนตกอาจใช ้เวลา
อย่างน ้อยหนึง่ เดือน การทีจ
่ าเลยจ ้างผู ้ตายเข ้าไปเกีย
่ วข ้าวภายหลังการฉีดยาฆ่าแมลงได ้เพียงหนึง่ สัปดาห์จ งึ ถือ
เป็ นการทาละเมิดต่อผู ้ตายโดยประมาทเลินเล่ออย่างร ้ายแรง
คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ 2147/2547
จ าเลยยอมรั บ ว่า แม ้จ าเลยจะไม่ป ล่ อ ยน้ า ทิง้ ลงสู่ล าห ้วยโจดตามข ้อตกลงกั บ ทางราชการ แต่อ าจมีก าร
รั่วไหลเป็ นบางครัง้ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคาสั่งปิ ดโรงงานของจาเลยและให ้จาเลยทาการปรับปรุง แก ้ไข
ปั ญหา แสดงว่า การกระทาของจาเลยเป็ นสาเหตุหนึง่ ทีท
่ าให ้น้ าในลาห ้วยโจด และลาน้ าพองเน่าเสียจนเป็ นเหตุให ้
ปลาทีโ่ จทก์ทงั ้ เจ็ดเลีย
้ งไว ้ในกระชังตาย
โจทก์ทั ง้ เจ็ ด เลี้ย งปลาในกระชั ง ในล าน้ า พองโดยไม่ ไ ด ้รั บ อนุ ญ าตจากกรมประมง โจทก์ทั ง้ เจ็ ด มีส่ว น
ประมาทเลินเล่อก่อให ้เกิดความเสียหาย กาหนดให ้จาเลยจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์แต่ละคนเพียงบางส่วน
ตามความร ้ายแรงแห่งการละเมิด
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นอกจากนี้ ในบทบัญญัตเิ รือ
่ งละเมิดยังได ้กาหนดเรือ
่ ง ความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์อันตราย ไว ้ในมาตรา
437 วรรคสอง ซึง่ บัญญัตวิ า่
“บุคคลใดครอบครองหรือ ควบคุมยานพาหนะอย่า งใดๆ อันเดินด ้วยกาลั งเครื่องจั กรกล บุคคลนั น
้ จะต ้อง
รับผิดชอบเพือ
่ การเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั น
้ เว ้นแต่จะพิสจ
ู น์ได ้ว่าการเสียหายนั น
้ เกิดแต่เหตุสด
ุ วิสัย หรือ
เกิดเพราะความผิดของผู ้ต ้องเสียหายนัน
้ เอง
ความข ้อนี้ให ้ใช ้บังคับได ้ตลอดถึงบุคคลผู ้มีไว ้ครอบครองของตนซึง่ ทรัพย์อันเกิดอันตรายได ้โดยสภาพ หรือ
โดยความมุง่ หมายทีจ
่ ะใช ้ หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นัน
้ ด ้วย”
ซึง่ มีรายละเอียดของมาตรา 437 วรรคสอง ดังนี้226
ผู ้ครอบครองทรัพย์อันตรายตามมาตรานี้ หมายถึง เจ ้าของ ผู ้เช่า ผู ้ยืมหรือผู ้ครอบครองทรัพย์นัน
้ ในลักษณะ
อืน
่ เช่น ทรัพย์ทถ
ี่ ก
ู ยึกตามคาพิพากษาหรือตามกฎหมายเฉพาะ รวมถึงผู ้ทีไ่ ด ้ทรัพย์นัน
้ มาโดยมิชอบด ้วยกฎหมาย
ทรัพย์อันตรายตามมาตรา 437 วรรคสอง หมายถึง ทรัพย์อันเป็ นของเกิดอันตรายได ้โดยสภาพ เช่น วัตถุ
ระเบิด ดินปื น น้ ามัน กระแสไฟฟ้ า หรือทรัพย์อันเป็ นของเกิดอันตรายโดยความมุ่งหมายทีจ
่ ะใช ้ เช่น ดอกไม ้เพลิง
แลคเกอร์ ทินเนอร์ รวมทัง้ ทรัพย์อันเป็ นของเกิดอันตรายโดยอาการกลไกของทรัพย์นัน
้ เช่น เครือ
่ งจักรกลทีใ่ ช ้ใน
การก่อสร ้าง เป็ นต ้น

่ เสริมและ
ข. การฟ้องร้องต่อศาลเรียกร้องการชดใชเ้ ยียวยาตาม ตามพระราชบ ัญญ ัติสง
ร ักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96
พระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 บัญญัตวิ า่
“แหล่งกาเนิดมลพิษใดก่อให ้เกิดหรือเป็ นแหล่งกาเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็ น
ิ ของผู ้อืน
เหตุให ้ผู ้อืน
่ ได ้รับอันตรายแก่ชวี ต
ิ ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเป็ นเหตุให ้ทรัพย์สน
่ หรือของรัฐเสียหาย
ด ว้ ยประการใดๆ เจ า้ ของหรื อ ผู ค
้ รอบครองแหล่ ง มลพิษ นั ้น มี ห น า้ ที่ ต อ้ งรั บ ผิด ชดใช ้ค่ า สิน ไหมทดแทนหรือ
ค่าเสียหายเพือ
่ การนั น
้ ไม่ว่าการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั น
้ จะเกิดจากการกระทาโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อของเจ ้าของหรือผู ้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว ้นแต่ในกรณีพส
ิ จ
ู น์ได ้ว่า มลพิษเช่นว่านัน
้
เกิดจาก
ั หรือการสงคราม
(1)เหตุสด
ุ วิสย
(2)การกระทาตามคาสัง่ ของรัฐบาล หรือเจ ้าพนักงานของรัฐ
(3)การกระทาหรือละเว ้นการกระทาของผู ้ทีไ่ ด ้รับอันตรายหรือความเสียหายเอง หรือของบุคคลอืน
่ ทีม
่ ห
ี น ้าที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ ้อมในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนัน
้
ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึง่ เจ ้าของหรือผู ้ครอบครองแหล่งมลพิษมีหน ้าทีต
่ ้องรับผิดชอบตามวรรค
หนึง่ หมายความรวมถึงค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดทีท
่ างราชการต ้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษทีเ่ กิดขึน
้ นัน
้ ด ้วย”

6.3.2 การชดใชเ้ ยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ต่อทร ัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

226

อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, กฎหมายเกีย
่ วก ับสิง่ แวดล้อม (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2556) หน ้า 497-498.
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ความเสียหายที่เกิดขึน
้ กับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม พระราชบัญญัตส
ิ ่ง เสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 ได ้กาหนดให ้ผู ้ก่อความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือสาธารณ
สมบัตข
ิ องแผ่นดิน จะต ้องชดใช ้เยียวยาความเสียหายให ้กับรัฐ ซึง่ มาตรา 97 บัญญัตวิ า่
“ผู ้ใดกระทาหรือละเว ้นการกระทาโดยประการใดโดยมิชอบด ้วยกฎหมาย อั นเป็ นการทาลายหรือทาให ้สูญ
หายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซงึ่ เป็ นของรัฐหรือเป็ นสาธารณสมบัตข
ิ องแผ่นดิน มีหน ้าทีต
่ ้องรับผิดชดใช ้
ค่าเสียหายให ้แก่รัฐตามมูลค่าทัง้ หมดของทรัพยากรธรรมชาติทถ
ี่ ก
ู ทาลาย สูญหายหรือเสียหายไปนัน
้ ”
การก าหนดค่ า เสีย หายต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล ้อมจะมากหรือ น อ
้ ยเพีย งใด กฎหมายไม่ ไ ด ้
กาหนดไว ้ อย่างไรก็ตาม การกาหนดค่าเสียหายตามมาตรา 97 จะคิดตามมูลค่าทัง้ หมดของทรัพยากรธรรมชาติที่
ถูกทาลาย สูญหาย หรือทาให ้เสียหายนัน
้ โดยจะพิจารณาจากมูลค่าความเสียหายทีแ
่ ท ้จริง ในการคิดคานวณจะใช ้
หลักการทางเศรษฐศาสตร์เข ้ามาช่วย เช่น กรณีปัญหาน้ าเน่าเสียจากการปล่อยน้ าทิง้ ของโรงงานอุตสาหกรรมจะ
คานวณมูลค่าของสิง่ มีชวี ต
ิ ในน้ าทีต
่ ้องเสียไปโดยอาจรวมมูลค่าทีเ่ ป็ นผลกระทบจากความเสียหายนั น
้ หรือต่อระบบ
นิเวศน์ประกอบด ้วยก็ได227
้
อย่างไรก็ตามหน่วยงานทีม
่ ห
ี น ้าทีร่ ับผิดชอบเกีย
่ วกับความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติได ้กาหนดระเบียบ
และแนวปฏิบัตข
ิ องหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมป่ าไม ้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ
์ ช
ื กรมประมง ในการ
ประเมิน ค่ า เสีย หายไว ้ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน 228แต่ ก ารก าหนดมู ล ค่ า ความเสีย หายแก่ ท รั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล ้อมนั น
้ ในลักษณะตายตัวเช่นนั น
้ จะมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร เพราะความแตกต่างของพืน
้ ทีก
่ ็อาจทา
ให ้ทรัพยากรหรือสิง่ แวดล ้อมเกิดความเสียหายต่างกัน อีกทัง้ การกาหนดมูลค่าความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม มักคานวนจากค่าใช ้จ่ายในการฟื้ นฟูธรรมชาติมากาหนดเป็ นค่าเสียหาย ซึง่ ไม่สอดคล ้องกับหลัก
ค่าเสียหายจริง229
นอกจากนั ้ น ประเด็ น ข อ
้ ถกเถี ย งอี ก ประการหนึ่ ง คื อ เรื่ อ งผู เ้ สี ย หายในกรณี เ กิด ความเสี ย หายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมที่ไม่เปิ ดโอกาสให ้ประชาชนฟ้ องร ้องเรียกค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม แต่เ ป็ นอ านาจของหน่ ว ยงานที่ทาหน า้ ที่รั บ ผิด ชอบในการดูแ ลจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติหรือ
สิง่ แวดล ้อมนัน
้ เท่านัน
้ จึงจะเป็ นผู ้เสียหายและสามารถฟ้ องคดีได ้
จากประเด็นข ้างต ้น การตัดสินของศาลในระยะทีผ
่ ่านมามีการกาหนดค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อมมาบ ้างแล ้ว ทีเ่ ป็ นทีร่ ู ้จัก เช่น คดีโลกร ้อน ซึง่ สามารถพิจารณาแนวทางของศาลในการตัดสินคดีค วาม
เสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม ดังนี้
คาพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ คดีหมายเลขแดงที่ 771/2549230
ระหว่างกรมป่ าไม ้ โจทก์ กับ นายวิรัช โพธิศ
์ รี ที่ 1 กับพวก จาเลย
โจทก์ฟ้องว่าจาเลยทัง้ ห ้ากระทาละเมิด ต่อโจทก์ โดยร่วมกันบุกรุกเข ้าไปในบริเวณป่ าสงวนปห่งชาติ ป่ า
จอมทอง ทาการขุด เจาะ ระเบิดหินเพื่อให ้ได ้มาซึง่ แร่ในเขตป่ าสงวนดังกล่าว โดยไม่ได ้รับอนุญาต อันเป็ นการ
่ มเสียแก่ป่าสงวนแห่งชาติ โจทก์ซงึ่ เป็ นหน่วยงานของรัฐมีหน ้าทีค
ทาลสยป่ าไม ้ ทาให ้เสือ
่ วบคุมป่ าสงวนแห่งชาติ

227
228
229
230

เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 492-493.
อรพรรณ ณ บางช ้าง และอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, อ ้างแล ้ว, หน ้า 5-27 ถึง 5-31.
เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 5-36.
เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 5-29.
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ได ้รั บ ความเสีย หาย จึง มีอ านาจฟ้ องเรีย กค่ า เสีย หายจากจ าเลยทั ง้ ห ้า ตามพระราชบั ญ ญั ต ิส่ง เสริม และรั ก ษา
คุณ ภาพสิง่ แวดล ้อมแห่ง ชาติ พ.ศ. 2535 โดยโจทก์ไ ด ้รั บ ความเสีย หายคิด ประเมิน และคิด มู ล ค่า ปั จ จุ บั น ไร่ ล ะ
68,244.22 บาท เ นื้ อ ที่ บุ ก รุ ก จ านวน 36 ไร่ 48 ตารางวา โจทก์ จ ึ ง ได ร้ ั บ ความเ สี ย ห ายทั ้ ง ห มดเ ป็ นเ งิ น
2,464,891.20 บาท
ในการคานวณค่าเสียหาย โจทก์ได ้อาศัยหลักเกณฑ์ตามหนั งสือหารือแนวทางการกาหนดค่าเสียหายต่อรัฐ
ในกรณีทม
ี่ ใิ ช่ป่าต ้นน้ าลาธาร หนั งสือกรมป่ าไม ้ ที่ กษ 0708.1/32446 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539 ซึง่ ศาลเห็น
ว่าหนังสือดังกล่าวเป็ นเพียงแนวทางในการกาหนดค่าเสียหายเท่านั น
้ โจทก์จะต ้องนาพยานเข ้าสืบให ้เห็นว่าจาเลย
ทัง้ ห ้าได ้ทาลายต ้นไม ้อะไรบ ้าง และเป็ นต ้นไม ้ขนาดเล็กหรือใหญ่อย่างไร คิดเป็ นค่าเสียหายเท่าใด และบริเวณป่ า
สงวนทีจ
่ าเลยทัง้ ห ้าบุกรุกเข ้าไปทาลายนัน
้ ได ้มีค่าใช ้จ่ายในการบารุงป่ าแต่ละปี จริงหรือไม่อย่างไร
โจทก์มไิ ด ้นาสืบให ้เห็นว่าพืน
้ ทีท
่ จ
ี่ าเลยทัง้ ห ้าบุกรุกได ้รับความเสียหายมากน ้อยเพียงใด ทัง้ ไม่มภ
ี าพถ่ายที่
เกิดเหตุ การที่โจทก์กาหนดมูลค่าเนื้อไม ้และความเพิม
่ พูนรายปี มีมูลค่า 60,024 บาทต่อไร่ ต่อปี ศาลเห็นว่าสูง
เกินไป เห็นสมควรลดลงเพือ
่ ให ้เหมาะกับสภาพความเป็ นจริงของเนื้อไม ้และบริเวณทีเ่ กิดเหตุซงึ่ เป็ นหน ้าผาสูงชัน
่ มโทรม และมีต ้นไม ้ใหญ่ จึงกาหนดมูลค่าเนื้อไม ้และความเพิม
เป็ นป่ าเสือ
่ พูน 2,000 บาท ต่อไร่ ส่วนมูลค่าของป่ า
และมูล ค่า ของธาตุอ าหารในดิน ที่โ จทก์กาหนด 232.25 บาท ต่อ ไร่ และจ านวน 767.97 ต่อ ไร่ ต่อ ปี นั ้น เห็ น ว่า
เหมาะสมแล ้ว ส่วนการปลูกป่ าและบารุงป่ ามีค่าใช ้จ่าย 7,220 บาท ต่อไร่ เห็นว่าโจทก์ไม่ได ้นาสืบให ้เห็นว่าก่อนที่
จาเลยทัง้ ห ้าจะเข ้าไปบุกรุกและทาให ้เกิดความเสียหายแก่ป่าสงวนทีเ่ กิดเหตุ โจทก์ได ้มีการปลูกป่ าและบารุ ง ป่ า
บริเวณดังกล่าวจริง จงไม่มก
ี ารกาหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให ้
คาพิพากษาศาลจังหวัดหล่มสัก คดีหมายเลขแดงที่ 789/2552
ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื โจทก์ กับ นางขันทอง พิมเสนา จาเลย
คดีนี้จาเลยถูกศาลอุทธรณ์ ภาค 6 พิพากษาว่ากระทาความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
2535 และ พ.ร.บ. ป่ าไม ้ พ.ศ. 2484 ให ้จาคุก 4 เดือน ปรับ 2,000 บาท ฐานบุกรุกเข ้าไปในทีพ
่ พ
ิ าทซึง่ เป็ นพิน
้ ทีอ
่
นุรักษ์แล ้วแผ ้วถางตัดโค่นต ้นไม ้
โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องจากสภาพป่ าถูกทาลาย เพราะจาเลยบุกรุกครอบพื้นที่ป่า ตัดฟั นต ้นไม ้
่ มสภาพและคุณภาพดินถูกทาลาย อุณหภูมส
ทาให ้ดินเสือ
ิ งู ขึน
้ คิดมูลค่าความเสียหาย 129,372.28 บาท
ศาลพิเคราะห์แล ้วเห็นว่า การนาแบบจาลองมาคานวณความเสียหายอาจคาดเคลื่อน แต่การตัดต ้นไม ้ใน
พืน
้ ที่ 3 ไร่ 3 งาน ย่อมทาให ้รัฐได ้รับความเสียหาย พิพากษาให ้จาเลยชาระเงิน 45,000 บาทพร ้อมดอกเบีย
้
สูตรการคานวณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื
1.ค่าสูญหายของธาตุอาหาร 4,064.15บาท/ไร่
ั น้ าฝน 600บาท/ไร่
2.ค่าทาให ้ดินไม่ซบ
3.ค่าทาให ้น้ าระเหยออกจากพืน
้ ดินโดยการเผาป่ า 50,800บาท/ไร่
4.ค่าทาให ้อากาศร ้อนมากขึน
้ 45,453บาท/ไร่
5.ค่าทาให ้ฝนตกน ้อยลง 5,400บาท/ไร่
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6.ค่าความเสียหายจากการบุกรุกพืน
้ ทีป
่ ่า
6.1.ป่ าดงดิบ 61,263บาท/ไร่
6.2.ป่ าเบญจพรรณ 42,577บาท/ไร่
6.3.ป่ าเต็งรัง 18,634บาท/ไร่
คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 คดีหมายเลขแดงที่ 2861/2556
กรมควบคุ ม มลพิษ กรมประมง ส านั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล อ้ ม จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โจทก์ นายสุ
วิทย์ ขาวสุข นายวนวุฒ ิ เดชดอน บริษัทสยามอินดิก ้า บริษัทเจ ้าสมุทรขนส่ง จากัด จาเลย
โจทก์ฟ้องจาเลยกรณีเรือขนส่งน้ าตาลล่มในแม่น้ าเจ ้าพระยา เป็ นเหตุให ้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเ วศน์
รวมถึงปลาในกระชังทีป
่ ระชาชนเลีย
้ งตายเป็ นจานวนมาก ให ้จาเลยชดใช ้ความเสียหายตามมาตรา 96 และมาตรา
97 พระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมฯ จาเลยให ้การว่า เนื่องจากแม่น้ าเจ ้าพระยาแห ้ง ทาให ้
ต ้องเปลีย
่ นร่องน้ าและท ้องเรือครูดกับพืน
้ ทรายจนเรือล่มเป็ นกรณีที่สด
ุ วิสัย ศาลพิเคราะห์เห็นว่า มีเรือจานวนมาก
จอดรอก่อนเข ้าสูร่ ่องน้ าเนื่องเห็นว่าไม่สามารถเดินทางได ้ แต่จาเลยไม่ได ้หยุดรอ กลับเดินเรือฝ่ าเข ้าไป จึงรับฟั ง
ไม่ได ้เพราะถือเป็ นเหตุทป
ี่ ้ องกันได ้ แต่จาเลยไม่ได ้กระทา
ิ และค่าเสียหายต่อ ทรัพ ยากรธรรมชาติ ให ้โจท์ที่ 1
ศาลพิพากษาให ้จ าเลยชดใช ้ค่าเสียหายแก่ทรัพ ย์สน
้ ต ้น
3,000,000 บาท โจทก์ที่ 2 ถึง 4 12,902,743.09 บาท โจทก์ที่ 5 และ 6 พิพากษายืนตามศาลชัน

ก. การกาหนดค่าชดเชยเยียวยาหรือค่าความเสียหายในศาลยุตธ
ิ รรม
การเยีย วยาความเสีย หายที่เ กิด ขึน
้ ในคดีส งิ่ แวดล ้อม การก าหนดค่า สิน ไหมดทดแทนของศาลยุต ิธ รรม
เป็ นไปตามหลักทั่วไปของการกาหนดค่าสินไหมทดแทนในเรื่องละเมิด ซึง่ มีหลักกาหนดค่าสินไหมทดแทนเพือ
่
เยียวยาความเสียหายไว ้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ซึง่ บัญญัตวิ า่
“ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช ้สถานใดเพียงใดนั น
้ ให ้ศาลวินจ
ิ ฉั ยตามควรแก่พฤติการณ์และความร ้ายแรงแห่ง
ละเมิด
ิ อั น ผู ้เสีย หายต ้องเสีย ไปเพราะละเมิด หรือ ใช ้ราคา
อนึ่ง ค่า สิน ไหมทดแทนนั ้น ได ้แก่ การคืน ทรั พ ย์ส น
ิ นัน
ทรัพย์สน
้ รวมทัง้ ค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให ้ใช ้เพือ
่ ความเสียหายอย่างใดๆ อันได ้ก่อขึน
้ นัน
้ ด ้วย”
มาตรา 438 บั ญ ญั ต ิเ ป็ นดุ ล ยพินิจ ของศาลในการก าหนดค่ า สิน ไหมทดแทนโดยข ้อพิจ ารณา คือ โดย
ค านึง ถึง พฤติก ารณ์ แ ละความร ้ายแรงของละเมิด เป็ นเงื่อ นไขในการพิจ ารณา ซึง่ ศาลต ้องพิจ ารณาข ้อเท็ จ จริง
เกีย
่ วกับพฤติการณ์อันเป็ นการกระทาของผู ้กระทาละเมิดมาประกอบในการพิจารณาการกาหนดค่าสินไหมทดแทน
ให ้กับผู ้ได ้รับความเสียหาย แต่อย่างไรก็ตามแม ้มาตรา 438 จะกาหนดให ้เป็ นดุลยพินจ
ิ ของศาลในการกาหนดค่า
สินไหมทดแทนในกรณีการกระทาละเมิดต่อชีวต
ิ ร่างกายและอนามัย กฎหมายได ้กาหนดการเยียวยาความเสียหาย
ไว ้เฉพาะว่าจะเรียกค่าเสียหายได ้เพียงใด
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กรณีละเมิดทีท
่ าให ้บุคคลอืน
่ ถึงแก่ความตาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443231 กาหนดให ้มี
การชดใช ้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ ค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีทย
ี่ ังไม่ตายทันที ค่าขาดประโยชน์ทามาหา
ได ้เพราะไม่สามารถประกอบการงาน และค่า อุป การะเลี้ย งดูแ ก่ท ายาทโดยธรรม กรณี ล ะเมิด ที่ก่อ ให ้เกิด ความ
เสีย หายแก่ร่ า งกายและอนามั ย ก าหนดไว ้ในมาตรา 444 มาตรา 445 มาตรา 446 ได ้แก่ ค่ า รั ก ษาพยาบาล
้ เชิงหรือบางส่วนทั ง้ ใน
ค่าใช ้จ่ายอันตนต ้องเสียไปและค่าเสียหายเพื่อการทีเ่ สียความสามารถประกอบการงานสิน
เวลาปั จจุบันและอนาคต ความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน ซึง่ การพิจารณาของศาลในคดีสงิ่ แวดล ้อมไม่ว่าจะเป็ นการ
ฟ้ องคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 จะเป็ นไปตามหลักการกาหนดค่าสินไหมทดแทนเรื่อง
ละเมิด ขณะเดียวกันการฟ้ องคดีตามพระราชบั ญญัต ส
ิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรา 96 มิได ้กาหนดเรื่องเรื่อ งการชดใช ้ค่า สิน ไหมทดแทนเยียวยาความเสียหายว่า จะชดใช ้เยีย วยาในเรื่อ ง
ใดบ ้าง เพียงแต่กาหนดว่า “ค่าเสียหาย ให ้รวมถึงค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดที่ทางราชการต ้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัด
มลพิษทีเ่ กิดขึน
้ ด ้วย” การกาหนดค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 96 ศาลจึงใช ้หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์วา่ ด ้วยเรือ
่ งละเมิดมาใช ้ในการพิจารณา
ิ มาตรา 438 วรรคสอง บั ญ ญั ต เิ รื่อ งความเสีย หายที่เกิด กับ
ส่ว นกรณี ค วามเสีย หายที่เ กิด ขึน
้ กั บ ทรั พย์ส น
ิ นัน
ทรัพย์วา่ ให ้คืนทรัพย์ให ้แก่เจ ้าของหรือถ ้าคืนไม่ได ้ก็ต ้องใช ้ราคาทรัพย์สน
้ ให ้แก่ผู ้เสียหาย
คาพิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ คดีหมายเลขแดงที่ 8914/2544
นางสาวอุษา โรจนพงศ์เกษม โจทก์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย จาเลย
โจทก์ฟ้องว่าจาเลยครอบครองสารเคมีและวัตถุอันตราย และมีหน ้าทีค
่ วบคุม ดูแลตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 ไม่ทาหน ้าทีใ่ นการควบคุมดูแล จนเป็ นเหตุให ้เกิดเพลิงไหม ้ ผลจากเพลิงไหม ้ทาให ้โจทก์ป่วยและขาด
ประโยชน์จากการประกอบอาชีพ ซึง่ พิสจ
ู น์ว่าเกิดจากสารเมธิลโบรไมล์ซงึ่ เกิดจากเพลิงไหม ้สารเคมีดังกล่าวจริง
จาเลยไม่ได ้ต่อสู ้ประเด็นนี้
จาเลยต่อสู ้ประเด็นอายุความว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ แม ้ฟ้ งว่าโจทก์จะทราบความเจ็บป่ วยหลังเหตุการณ์
เพลิงไหม ้ 2-3 เดือน แต่โจทก์ได ้ความจากพนั กงานสอบสวนว่า ไม่มผ
ี ู ้กระทาโดยประมาททีต
่ ้องรับผิดและไม่มีการ
ดาเนินคดีอาญากับผู ้ใด เมื่อโจทก์ไปแจ ้งความก็ไม่มีการกล่าวถึงจาเลยแต่อย่างใด ทาให ้โจทก์ไม่ทราบถึงตัวผู ้
ต ้องชดใช ้ค่าสินไหมทดแทน และจาเลยก็ไม่สามารถพิสจ
ู น์ว่าผู ้ใดต ้องรับผิดต่อโจทก์ อายุความละเมิด 1 ปี ตาม
มาตรา 448 จึงไม่เริม
่ นับ
โจทก์ขอค่าขาดประโยชน์จากการทางานหลังฟ้ องเดือนละ 6,000 บาท จนถึงอายุ 60 ปี และก่อนฟ้ อง 5 ปี
ศาลเห็นว่าเหมาะสมแล ้ว พิพากษาให ้จาเลยที่ 1 ชาระเงิน 3,224,000 บาทพร ้อมดอกเบีย
้
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443 บัญญัตวิ ่า “ในกรณีทท
ี่ าให ้เขาถึงตายนัน
้ ค่าสินไหมทดแทนได ้แก่ ค่าปลง
ศพ รวมถึงค่าใช ้จ่ายอันจาเป็ นอย่างอืน
่ ๆ อีกด ้วย
ถ ้าไม่ได ้ตายในทันที ค่าสินไหมทดแทนได ้แก่ ค่ารักษาพยาบาล รวมทัง้ ค่าเสียหายทีต
่ ้องขาดประโยชน์ทามาหาได ้เพราะไม่
สามารถประกอบการงานนัน
้ ด ้วย
ถ ้าว่าเหตุทต
ี่ ายลงนัน
้ ทาให ้บุคคลคนหนึง่ คนใดต ้องขาดไร ้อุปการะตามกฎหมายไปด ้วยไซร ้ ท่านว่าบุคคลนัน
้ ชอบทีจ
่ ะได ้รับค่า
สินไหมทดแทนเพือ
่ การนัน
้ ”
มาตรา 444 บัญญัตวิ ่า “ในกรณีทท
ี่ าให ้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนัน
้ ผู ้ต ้องเสียหายชอบทีจ
่ ะได ้ชดใช ้ค่าใช ้จ่ายอันตนต ้อง
้ เชิงหรือแต่บางส่วน ทัง้ ในแวลาปั จจุบันนัน
เสียไป และค่าเสียหายเพือ
่ การทีเ่ สียความสามารถในการประกอบการงานสิน
้ และใน
เวลาอนาคตด ้วย
ถ ้าในเวลาทีพ
่ พ
ิ ากษาคดีเป็ นพ ้นวิสัยจะหยั่งรู ้ได ้ว่าความเสียหายนัน
้ มีแท ้จริงเพียงใดศาลจะกล่าวในคาพิพากษาว่ายังสงวนไว ้ซึง่
สิทธิทจ
ี่ ะแก ้ไขคาพิพากษานัน
้ อีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปี ก็ได ้”

125

รายงานการวิจัย – กลไกทางกฎหมายในการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม และการชดใช ้เยียวยาให ้แก่ผู ้เสียหาย
Research Report - Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for Victims
updated 5 Febuary 2018

คาพิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ คดีหมายแลขแดงที่ 9/2544232
นางสาวบังเอิญ เจริญลักษณ์ ที่ 1 กับพวก โจทก์ กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ 1 เรือเอกพงษ์ศักดิ์ สงศ์
สุนทร ที่ 2 จาเลย
โจทก์ฟ้องว่าจาเลยทัง้ สองมีหน ้าทีต
่ ามกฎหมายในการควบคุมดูแลวัตถุมพ
ี ษ
ิ วัตถุอันตรายไม่ให ้ระเบิดหรือ
เกิด รั่ ว ไหล ได ้กระท าการหรือ งดเว ้นกระท าการโดยไม่ ใ ช ้ความระมั ด ระวั ง ตามวิสั ย วิญ ญู ช น และตามระเบีย บ
กฎเกณฑ์ข องจ าเลยทั ้ง สอง เป็ นเหตุ ใ ห ส
้ ารเคมีอั น เป็ นวั ต ถุ อั น ตรายที่ เ ก็ บ อยู่ ใ นคลั ง สิน ค า้ และอยู่ ใ นความ
ครอบครองของจาเลยที่ 1 เกิดระเบิดและไฟไหม ้ โจทก์ทัง้ สองซึง่ พักอาศัยอยู่บริเวณใกล ้เคียงได ้รับอันตรายและ
เสียหายจากเขม่าควันสารเคมี จึงฟ้ องเรียกร ้องค่าเสียหายเป็ นค่ารักษาพยาบาลและค่าขาดรายได ้จากการประกอบ
อาชีพการงานเป็ นเงิน 200,000 บาท และ 8,240,000 บาท พร ้อมดอกเบีย
้ ร ้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต ้นดังกล่าวนั บ
แต่วันฟ้ องเป็ นต ้นไปจนกว่าจะชารเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ตามลาดับ
ศาลได ้พิพากษาในส่วนค่าเสียหาย ดังนี้
่ ว่า
โจทก์ที่ 1 ไม่มห
ี ลักฐานเกีย
่ วกับค่าเสียหายมาแสดง คงมีเพียงประวัตก
ิ ารรักษาพยาบาลเท่านั น
้ แต่เชือ
โจทก์ที่ 1 ได ้ไปรับการรักษาพยาบาลจริง อย่างไรก็ตามเมื่อไม่อาจกาหนดความรักษาพยาบาลที่แ ท ้จริงได ้ จึง
กาหนดให ้ตามสมควร ซึง่ ค่ารักษาพยาบาลที่โ จทก์ข อมาจานวน 25,000 บาทนั น
้ เมื่อคานวณตามจานวนครั ้ง ที่
โจทก์ที่ 1 เดินทางไปรักษาตัวและจาเลยทัง้ สองไม่โต ้แย ้ง เห็นว่าเป็ นจานวนเงินทีเ่ หมาะสมแล ้ว
สาหรับค่าขาดรายได ้จากการประกอบอาชีพการงานจานวน 72,000 บาท ในเวลา 6 ปี ทผ
ี่ า่ นมา เมือ
่ พิจารณา
ระยะเวลาอายุของโจทก์ที่ 1 อาชีพการงานก่อนเกิดเหตุ และอืน
่ ๆเห็นว่าเหมาะสมแล ้ว
ค่าใช ้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึง่ โจทก์ทัง้ สองต ้องรักษาตัวตลอดชีวต
ิ เมือ
่ ความเจ็บป่ วยเป็ นผลโดยตรง
จากการกระทาของจาเลยที่ 1 จาเลยที่ 1 ต ้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 444 แต่เงิน
จานวน 103,000 บาท ทีโ่ จทก์ที่ 1 เรียกมานัน
้ สูงเกินไป เมือ
่ พิจารณาตามประวัตก
ิ ารรักษาพยาบาลของจาเลยที่ 1
จึง กาหนดให ้เป็ นจ านวน 50,000 บาท รวมเป็ นเงินที่จ าเลยที่ 1 ต ้องชดใช ้แก่โ จทก์ที่ 1 จ านวน 147,000 บาท
พร ้อมดอกเบีย
้ ในอัตราร ้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้ องจนกว่าจะชาระเสร็จ
โจทก์ที่สอง ไม่มีหลักฐานเกีย
่ วกั บค่าเสียหายมาแสดง เห็นควรกาหนดค่าเสียหายให ้ตามสมควรโดยค่า
รักษาพยาบาลเมื่อพิจารณาจานวนครัง้ ที่โจทก์ที่ 2 ต ้องทาการรักษา ประกอบกับวิธรี ักษาแล ้วเห็นควรกาหนดให ้
200,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในอนาคต 500,000 บาท
ค่าขาดรายได ้จากการประกอบอาชีพการงานเมื่อพิจารณาจากระยะเวลา อายุของโจทก์ที่ 2 อาชีพการงาน
ก่อ นเกิด เหตุ และอื่น ๆ เห็ น ควรกาหนดให ้ 360,000 บาท และค่า ขาดรายได ้จากการประกอบอาชีพ การงานใน
อนาคตจานวน 960,000 บาท รวมเป็ นเงินทีจ
่ าเลยที่ 1 ต ้องชดใช ้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 2 จานวน 2,020,000 บาท
พร ้อมดอกเบีย
้ ในอัตรร ้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้ องจนกว่าจะชาระเสร็จ ยกฟ้ องสาหรับจาเลยที่ 2
คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขแดงที่ 11713/2551
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นางสาวจิตราภรณ์ เจียรอุดมทรัพย์ ที่ 1 กับพวกรวม 12 คน โจทก์ บริษัทกมลสุโกศลอีเล็คทริค ที่ 1 กับ
พวกรวม 5 คน จาเลย
จาเลยที่ 1 เป็ นผู ้ครอบครองเครื่องฉายรังสีโคบอลล์ 60 เป็ นทรัพย์อันตรายโดยสภาพ ต ้องใช ้ความรู ้ความ
ชานาญในการจัดเก็บ แต่ไม่ได ้ใช ้ความระมัดระวัง โดยนามาเก็บในทีด
่ น
ิ ของจาเลยที่ 2 ซึง่ เป็ นทีร่ กร ้างว่างเปล่า ไม่
มีผู ้ดูแล รัว้ สังกะสีเสียหายจนสามารถเข ้าออกได ้ เป็ นเหตุให ้ผู ้อืน
่ ได ้รับอันตรายแก่กายและถึงแก่ความตาย แม ้ฟั ง
ว่า โจทก์เป็ นผู ้เก็บของเก่าเข ้าไปนาเอาเครือ
่ งดังกล่าวออกมาจากพืน
้ ทีเ่ อง ย่อมเป็ นข ้อยกเว ้นตามมาตรา 96 (3)
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมฯ แต่เงื่อนไขของมาตรา 96 (3) คือต ้องเป็ นผู ้ที่มีหน ้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือโดยอ ้อมจึงฟั งไม่ขน
ี้ อีกทัง้ มาตรา 96 โจทก์ไม่ต ้องพิสจ
ู น์ความจงใจหรือประมาท จาเลยจึงต ้องรับผิด
ในความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้
พิพากษาให ้จาเลยที่ 1 ชาระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ที่ 1 ถึง 11 รวม 640,276 บาท พร ้อมดอกเบีย
้ คา
พิพากษาสงวนสิทธิจะแก ้ไขภายใน 2 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 444 วรรค 2
คดีนี้โจทก์กับพวกฟ้ องศาลปกครอง กรณีสานั กงานปรมาณูเพือ
่ สันติรับผิดละเมิดทางปกครองฐานละเลยใน
การปฏิบัตห
ิ น ้าที่ในการควบคุม ดูแ ลการจั ดเก็ บ ศาลปกครองสูง สุด มีคาพิพากษาที่ อ. 415/2550 ให ้สานั ก งาน
ปรมาณูเพือ
่ สันติรับผิดชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนให ้ผู ้ฟ้ องคดี รวม 5,222,301 บาท พร ้อมสงวนสิทธิเปลีย
่ นแปลงคา
พิพากษาตาม ป.พ.พ. มาตรา 444 (ซึง่ จะได ้กล่าวต่อไปในส่วนของศาลปกครอง)

ข. การกาหนดค่าชดเชยเยียวยาหรือค่าความเสียหายในศาลปกครอง
ความน่าสนใจประการหนึง่ ในกรณีทเี่ ป็ นคดีปกครองเกีย
่ วกับสิง่ แวดล ้อมได ้มีการกาหนดการพิจารณาเยียวยา
ความเสียหายแก่ผู ้ฟ้ องคดีไว ้อย่างกว ้างขวางมาก โดยเฉพาะเมือ
่ ได ้ศึกษาแนวทางการดาเนินคดีปกครองเกีย
่ วกับ
สิ่ง แวดล อ้ ม ซึ่ง ได ก้ าหนดเป็ นค าแนะน าของประธานศาลปกครองสู ง สุ ด ในการด าเนิ น คดีป กครองเกี่ ย วกั บ
สิง่ แวดล ้อม ซึง่ ในค าแนะน าดั ง กล่า วก าหนดให ้เป็ นดุ ล ยพินิจ ของตุ ล าการศาลปกครองที่จ ะก าหนดค่า ชดเชย
เยียวยาได ้อย่างกว ้างขวาง โดยในคาแนะนาฯ ได ้กาหนดแนวทางการพิจารณาการเยียวยาความเสียหายไว ้ ดังนี้
การพิจารณาเกีย
่ วกับคาขอให ้ศาลกาหนดคาบังคับตามมาตรา 72 เนื่องจากคดีปกครองเกีย
่ วกับสิง่ แวดล ้อม
มีลักษณะพิเศษในเรือ
่ งการเยียวยาความเสียหายให ้แก่ผู ้ฟ้ องคดีแตกต่างจากคดีปกครองทั่วไป คาขอและคาบังคับ
จึงควรพิจารณาให ้ครอบคลุมถึงประเด็นความเสียหายดังนี้233
(ก)ค่าเสียหายทางสุขภาพอนามัย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดไร ้อุปการะ ค่าปลงศพ ค่าทดแทนความ
่ มเสียสมรรถภาพของร่างกาย ค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ ค่าเสียหายด ้านจิตใจ ค่าใช ้จ่ายในการ
เสือ
รักษาพยาบาลหรือค่าใช ้จ่ายในการตรวจรักษาติดตามอาการป่ วยหลังจากวันฟ้ องเป็ นต ้น
(ข)ค่าเสียหายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม เช่น ค่าฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
ค่าเสียหายทีไ่ ม่มต
ี ัวเลขเชิงพาณิชย์ ได ้แก่ ความสูญเสียทางระบบนิเวศน์ หรือทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นต ้น
(ค)ค่าเสียหายทางด ้านวิถีชวี ต
ิ ของชุมชนในสังคม เช่น ความสูญเสียเอกลักษณ์ของชุมชน ความสูญเสีย
ทางศิลปวัฒนธรรม เป็ นต ้น

คาแนะนาของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดาเนินคดีปกครองเกีย
่ วกับสิง่ แวดล ้อม. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่
54 ก วันที่ 4 กรกฎาคม 2554.
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ศาลพึงวินจ
ิ ฉั ยและให ้เหตุผลในทุกข ้อหา ทุกประเด็นหรือข ้อโต ้เถียงทีค
่ ู่กรณีกล่าวอ ้างทัง้ หมด รวมทัง้ ควร
วินจ
ิ ฉั ยเพือ
่ วางบรรทัดฐานในการปฏิบัตริ าชการที่ด ี การสร ้างปทัสถานของสังคมและคุ ้มครองประโยชน์สาธารณะ
โดยคานึงถึงผลกระทบทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ทางด ้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารราชการแผ่นดิน การป้ องกันคุ ้มครองรักษา
แ ล ะ ฟื้ น ฟู ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ห รื อ สิ่ ง แ ว ด ล อ
้ ม ห ลั ก ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ผ ล ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ใ น อ น า ค ต ต่ อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล ้อม ชีว ิต หรือ สุข ภาพอนามั ย ของบุ ค คลและสิท ธิข องชนรุ่ น หลั ง ด ้วยการก าหนด
ค่าเสียหาย
การกาหนดค่าเสียหายในคาพิพากษา ศาลพึงกาหนดให ้ครอบคลุมค่าเสียหายต่างๆ ตามข ้อเท็จจริงในแต่ละ
คดี เช่น ค่ า ใช ้จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาลหรือ ค่ า ใช ้จ่ า ยในการตรวจรั ก ษาติด ตามอาการป่ วยหลั ง จากวั น ฟ้ อง
ค่าเสียหายทางด ้านสุขภาพ ค่าขาดประโยชน์ ค่าเสียหายในอนาคต ค่าเสียหายทางด ้านจิตใจหรือค่าเสียหายอัน
มิใช่ตัวเงิน ค่าเสียหายด ้านทรัพยากรธรรมชาติ ค่าขจัดมลพิษ ค่าฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ต่อ
สิทธิชม
ุ ชนและวิถช
ี วี ต
ิ ชุมชน รวมทัง้ อาจตัง้ ข ้อสงวนในคาพิพากษาเพือ
่ กาหนดค่าเสียหายในอนาคตด ้วย
อย่างไรก็ตามในคดีทศ
ี่ าลปกครองกลางตัดสินเรือ
่ งการชดใช ้เยียวยา มีแนวทาง ดังนี้
คาพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1820/2545 (คดีโคบอลท์-60)234
ระหว่างนางสมใจ แก ้วประดับที่ 1 กับพวกรวม 12 คน ผู ้ฟ้ องคดี กับ สานักงานพลังงานปรมาณูเพือ
่ สันติ (พ.
ป.ส.) ผู ้ถูกฟ้ องคดี เรือ
่ งะเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ คดีนี้มม
ี ูลกรณีมาจากการทีเ่ กิดเหตุ
้ ของเก่าในซอยวัดมหาวงษ์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็ น
กัมมันตรังสีจากสารโคบอลท์-60 แพร่กระจายที่ร ้านรับซือ
เหตุให ้มีผู ้เสียชีวต
ิ ผู ้ได ้รับบาดเจ็บสาหัสและไม่สาหัสหลายราย คดีนี้ ผู ้ฟ้ องคดีทงั ้ สิบสองรายได ้ยืน
่ ฟ้ องสานั กงาน
พลังงานปรมาณูเพือ
่ สันติ โดยอ ้างว่าสานั กงานพลังงานปรมาณูเพือ
่ สันติมห
ี น ้าทีป
่ ฏิบัตก
ิ าร เพือ
่ ควบคุมดูแลการใช ้
วัสดุกัมมันตรังสี แต่สานั กงานพลังงานปรมาณูเพือ
่ สันติละเลยไม่ควบคุมดูแล เป็ นเหตุให ้มีคนร ้ายลักและนามาขาย
้ ส่ว นอุ ป กรณ์ เ ครื่อ งฉายรั ง สีโ คบอลท์-60 เป็ นเหตุใ ห ้บิด าและบุต รของผู ้เสีย หาย
ให ้ผู ้ฟ้ องคดี ผู ้ฟ้ องคดีแ กะชิน
เสีย ชีว ต
ิ สองราย ผู ้ทุพ พลภาพสามราย ต ้องท าแท ้งหนึ่ง ราย ได ้รั บ บาดเจ็ บ ห ้าราย ผู ้ได ้รั บ บาดเจ็ บ ทุล พลภาพ
ดังกล่าวต ้องปฏิบัตต
ิ ามคาสัง่ ของแพทย์โดยเคร่งครัด เช่น ห ้ามแปรงฟั น ห ้ามทานผัก ผลไม ้สด ต ้องเจาะเลือดตาม
กาหนด จึงเรียกค่าเสียหายเป็ น 90 ล ้านบาทเศษ
ศาลพิพากษาให ้สานักงานพลังงานปรมาณูเพือ
่ สันติจ่ายเงินให ้ผู ้ฟ้ องคดีที่ 9 ทีถ
่ ก
ู ตัดนิว้ มือทัง้ 10 นิว้ ถึงโคน
นิว้ เป็ นเงินประมาณ 1,606,680 บาท ผู ้ฟ้ องคดีที่ 11 ทีข
่ าขวาพิการหนึง่ ข ้างเป็ นเงิน 1,382,345 บาท ผู ้ฟ้ องคดีที่
10 ที่มือขวาใช ้การไม่ได ้เป็ นบางส่วนเป็ นเงิน 365,140 บาท ผู ้ที่เป็ นทายาทของผู ้ตายสองคน คือ ผู ้ฟ้ องคดีที่ 5
และที่ 6 รวมกันเป็ นเงิน 810,780 บาท และผู ้ฟ้ องคดีที่ 3 จานวน 261,737 บาท ผู ้ฟ้ องคดีที่ 12 ที่ต ้องแท ้งบุตร
เป็ นเงิน 400,000 บาท ส่วนผู ้บาดเจ็ บรายอืน
่ คือ ผู ้ฟ้ องคดีที่ 2 ที่ 4 ที่ 7 ที่ 1และที่ 8 จะได ้ ค่าเสียหายเป็ นเงิน
้ 5,222,301บาท)
127,315 บาท 87,423 บาท 85,221 บาท 52,500 บาท และ 43,160 บาท (รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
พร ้อมดอกเบี้ย ในอั ต ราร ้อยละเจ็ ดครึง่ ต่อ ปี นั บ แต่วั น ที่ 1 กุม ภาพั น ธ์ 2543 เป็ นต ้นไปจนกว่า จะช าระเสร็ จ ทั ง้ นี้
ภายใน 30 วัน และให ้สงวนสิทธิทจ
ี่ ะแก ้ไขคาพิพากษาในส่วนค่ารักษาพยาบาลในอนาคตทีจ
่ ะต ้องติดตามผลการ
ตรวจเลือ ด โครโมโซม ดีเ อ็ น เอ และบาดแผลของผู ้ฟ้ องคดีที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 7 ถึง ที่ 12 เพื่อ ก าหนดค่ า

234

โปรดดู อรพรรณ ณ บางช ้างและอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์,อ ้างแล ้ว,หน ้า 5-12 ถึง 5-13.
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รักษาพยาบาลในอนาคตอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นั บแต่วันทีม
่ ค
ี าพิพากษา เนื่องจากเป็ นการพ ้นวิสัย ที่จะรู ้
ได ้แน่วา่ ความเสียหายในส่วนนี้มเี พียงใด ส่วนคาขออืน
่ นอกจากนี้ให ้ยก

ั ันธ์ระหว่างเหตุก ับผลของความเสียหาย
6.4 ประเด็นความสมพ
นอกจากภาระการพิสจ
ู น์ แล ้ว การฟ้ องคดีสงิ่ แวดล ้อมยังมีประเด็นสาคัญ คือ การพิสจ
ู น์ให ้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล ซึง่ ในคดีสงิ่ แวดล ้อม ความเสียหายที่เกิดขึน
้ มีความแตกต่างจากคดีละเมิดทั่วไปที่การค ้นหา
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลทีเ่ กิดขึน
้ ได ้ไม่ยากและมักปรากฎลักษณะของความเสียหายทีช
่ ัดเจน พิสจ
ู น์ได ้ไม่
ยาก เช่น การขั บ รถยนต์โ ดยประมาทชนผู ้อื่น ได ้รั บ บาดเจ็ บ ความสัม พั น ธ์ร ะหว่า งเหตุกั บ ผลของความเสีย หาย
สามารถพิสจ
ู น์ได ้ไม่ยาก แต่กับกรณีคดีสงิ่ แวดล ้อมกลับกลายเป็ นประเด็นที่จะพิสจ
ู น์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับ
ั เจนใน
ผล ว่าผลของความเสียหายทีเ่ กิดเกิดจากเหตุอันใด และใครเป็ นผู ้ก่อความเสียหายนัน
้ เนื่องจากความไม่ชด
หลายกรณี
ปั ญ หาเรื่อ งความสัม พั น ธ์ร ะหว่า งเหตุกั บ ผลที่เ กิด ขึน
้ ในคดีส งิ่ แวดล ้อม เกิด ขึน
้ ได ้หลายประการ สมชาย
ปรีชาศิลปกุล ได ้อธิบ ายถึง ปั ญหาเรื่องนี้ไ ว ้ว่า235 แม ้บางส่วนของมลพิษ อาจก่อให ้เกิดความเสียหายที่ปรากฏขึน
้
อย่างชัดเจน แต่ยังมีผลกระทบบางประการที่อาจปรากฏขึน
้ แต่ไม่ถงึ ระดับซึง่ จะแสดงผลออกมาอย่างชัดเจนหรือ
ต ้องใช ้ระยะเวลาทีย
่ าวนานจึงจะปรากฏผล กรณีเช่นนี้ เช่นเดียวกับกอบกุล รายะนาคร ได ้อธิบายไว ้เช่นกันว่า236คดี
ิ จากการ
สิง่ แวดล ้อมเป็ นคดีที่แตกต่างจากคดีละเมิดทั่วไป เนื่องจากความเสียหายแก่ร่างกาย ชีวต
ิ และทรั พย์สน
กระท าละเมิด จะไม่ป รากฏให ้เห็น ชัด เจน ซึง่ เป็ นการยากส าหรั บ ผู ้เสีย หายที่จ ะพิสูจ น์ นอกจากนั ้น การพิสูจ น์จะ
กระทาได ้ยากขึน
้ หากมีแหล่งกาเนิดมลพิษหลายแห่งในพืน
้ ที่ ทาให ้ไม่สามารถระบุได ้ชัดเจนว่าแหล่งมลพิษใดแน่
ทีต
่ ้องรับผิดชอบ
การพิสูจ น์ค วามสัม พั น ธ์ร ะหว่า งผลที่เ กิด ขึน
้ กั บ เหตุ ที่ก่อ ให ้ขึน
้ เป็ นเรื่อ งยากในการพิสูจ น์ ทั ง้ ในแง่ ข อง
กระบวนการและวิธีการ และการพิสจ
ู น์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลส่วนใหญ่เป็ นการพิสูจน์ทางด ้านการแพทย์
และวิทยาศาสตร์เป็ นหลั ก การค ้นหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับ ผลนั น
้ จึงเป็ นเรื่องที่ทาได ้ยาก ข ้อเรียกร ้องให ้
แก ้ไขพระราชบั ญ ญั ต ิส่ง เสริม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิง่ แวดล ้อมแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 ภาระการพิสูจ น์ ต กอยู่ กั บ ผู ้
ก่อ ให ้เกิด ความเสีย หาย (Causation) โดยให ้ผู ้เสีย หายใต ้องมีภ าระการพิสูจ น์ ม ากเกิน ไป ทั่ ง นี้ เ พราะในคดี
สิง่ แวดล ้อม ผู ้ถูกกล่าวหาจะมีความรู ้หรือข ้อมูลเกีย
่ วกับกระบวนการผลิตและการทางานของระบบบาบัดมลพิษของ
ตนดีกว่า ตลอดจนเป็ นผู ้มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกว่าผู ้เสียหาย237

ก. การแสวงหาข้อเท็จจริงเกีย
่ วก ับการพิสจ
ู น์ระหว่างการกระทาก ับผลของศาลยุตธ
ิ รรม
การแสวงหาข ้อเท็ จ จริง เกี่ย วกั บ การพิสูจ น์ร ะหว่า งการกระทากั บ ผล ในทางทฤษฎีที่ศ าลเพื่อ ค ้นหาการ
กระทากับผลทีเ่ กิดขึน
้ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร อาจแบ่งทฤษฎีทใี่ ช ้เป็ น 2 รูปแบบ คือ ทฤษฎีเงือ
่ นไข และทฤษฎี
เหตุทเี่ หมาะสม ซึง่ ทัง้ สองส่วนนี้มก
ี ารใช ้อย่างเกีย
่ วเนื่องกัน
1.ทฤษฎีเงือ
่ นไขนั น
้ เป็ นทฤษฎีทก
ี่ ว ้างขวางอย่างมากในการรับผิด โดยมีหลักการว่า “ถ ้าไม่มก
ี ารกระทา ผล
ก็จะไม่เกิด ถือว่า ผลเกิดจากการกระทาอันนั น
้ ” และ “แม ้แจะมีการกระทาอืน
่ ๆ ทีก
่ อ
่ ให ้เกิดผลนั น
้ ด ้วย แต่ถ ้าไม่มี

235
236
237

สมชาย ปรีชาศิลปกุล, นิตส
ิ งั คมศาตร์, อ ้างแล ้ว, หน ้า 74.
กอบกุล รายะนาคร, กฎหมายกะบสิง่ แวดล ้อม, อ ้างแล ้ว, หน ้า 224.
เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 225.
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การกระทาอันนั น
้ แล ้ว ผลก็จะไม่เกิด ต ้องถือว่าผลเกิดจากการกระทาอันนั น
้ ” การใช ้ทฤษฎีเงื่อนไขจึงมีข ้อจากัด
อย่างยิง่ ทีท
่ าให ้ผู ้กระทาต ้องรับผลทุกอย่างโดยไม่มข
ี ้อจากัด
2.ทฤษฎีเหตุทเี่ หมาะสม นอกจากการพิจารณาตามทฤษฎีเงือ
่ นไขแล ้ว การพิจารณายังต ้องใช ้ทฤษฎีเหตุที่
เหมาะสมประกอบด ้วย โดยต ้องพิจ ารณาว่า การกระทาและผลนั ้น มีค วามเกี่ย วพั น กั น พอสมควร ( Reasonable
Connection) หรือไม่
จากทัง้ สองทฤษฎีที่ได ้กล่าวมาข ้างต ้น การพิสจ
ู น์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทากับผล จึงเป็ นการค ้นหา
่ ถือว่าการกระทานั น
ข ้อเท็จจริงเพือ
่ พิสจ
ู น์ความเกีย
่ วพันของทฤษฎีประกอบกันไปด ้วยเพือ
่ ให ้ศาลเชือ
้ เป็ นเหตุให ้กิ
ดผลนัน
้ ขึน
้ จริง การแสวงหาพยานหลักฐานในการพิสจ
ู น์ความสัมพันธ์จงึ เป็ นเรือ
่ งยุ่งยากไม่น ้อยทีจ
่ ะชีใ้ ห ้ชัดเพื่อให ้
ศาลวินจ
ิ ฉัยในปั ญหาข ้อเท็จจริงนัน
้
โดยหลักการวินจ
ิ ฉั ยคดีของศาลยุตธ
ิ รรม มีหลักการรับฟั งพยานตามประมวลกฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความแพ่ง
มาตรา 84 ทีบ
่ ัญญัตวิ า่
“การวินจ
ิ ฉัยปั ญหาข ้อเท็จจริงในคดีใดจะต ้องกระทาโดยพยานหลักฐานในสานวนคดีนัน
้ เว ้นแต่
(1)ข ้อเท็จจริงซึง่ รู ้กันอยูท
่ ั่วไป
(2)ข ้อเท็จจริงซึง่ ไม่อาจโต ้แย ้งได ้
(3)ข ้อเท็จจริงทีค
่ ค
ู่ วามรับหรือถือว่ารับกันแล ้วในศาล”
และ มาตรา 85 ซึง่ บัญญัตวิ า่
ิ ธิที่จะนาพยานหลักฐานใด ๆ มาสืบได ้ภายใต ้บังคับแห่ง
“คู่ความฝ่ ายที่มีหน ้าที่นาสืบข ้อเท็จจริงย่อมมีสท
ประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอืน
่ อันว่าด ้วยการรับฟั งพยานหลักฐานและการยืน
่ พยานหลักฐาน”
เมือ
่ กาหนดประเด็นแห่งคดีระหว่างคู่ความ คู่ความต ้องนาเสนอข ้อเท็จจริง เพือ
่ พิสจ
ู น์ข ้อเท็จจริงว่าเป็ นจริง
่ ถือในข ้อเท็จจริง โดยเฉพาะคดีสงิ่ แวดล ้อมมีความคลุมเครือระหว่างการกระทากับ
ตามทีก
่ ล่าวอ ้าง เพือ
่ ให ้ศาลเชือ
ผลทีเ่ กิดขึน
้ อีกทัง้ บางส่วนเป็ นเรื่องทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ซึง่ ต ้องเป็ นความจริงตามภาวะวิสัยมากกว่า
่ ของศาลในข ้อเท็จจริงตามกรณีทั่วไป การพิสจ
เพียงความเชือ
ู น์ทางวิทยาศาสตร์นัน
้ ประมวลกฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณา
ความแพ่ง มาตรา 128/1 บัญญัตไิ ว ้ ดังนี้
“ในกรณีที่ต ้องใช ้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข ้อเท็จจริงใดที่เป็ นประเด็นสาคัญแห่งคดี เมื่อศาล
เห็นสมควรหรือเมือ
่ คู่ความฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งร ้องขอ ศาลมีอานาจสั่งให ้ทาการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสาร
ใดๆ โดยวิธก
ี ารทางวิทยาศาสตร์ได ้
้ าดได ้
ในกรณีที่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะสามารถพิสูจน์ให ้เห็นข ้อเท็จจริงที่ทาให ้ศาลวินิจฉั ยชีข
โดยไม่ต ้องสืบพยานหลักฐานอืน
่ อีก เมือ
่ ศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ร ้องขอ ศาลอาจสั่งให ้ทา
การตรวจพิสจ
ู น์ตามวรรคหนึง่ โดยไม่ต ้องรอให ้ถึงวันสืบพยานตามปกติได ้
ในกรณuทีก
่ ารตรวจพิสจ
ู น์ตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสองจาเป็ นต ้องเก็บตัวอย่าง เลือด เนื้อเยือ
่ ผิวหนัง เส ้นผม
หรือขน ปั สสาวะ อุจจาระ น้ าลายหรือสารัดหลั่งอืน
่ สารพันธุกรรม หรือส่วนประกอบอืน
่ ของร่างกาย หรือสิง่ ทีอ
่ ยู่ใน
ร่างกาย หรือสิง่ ที่อยู่ในร่างกายจากคู่ความหรือบุคคลใด ศาลอาจให ้คู่ความหรือบุคคลใดรับการตรวจพิสูจน์จ าก
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่ วชาญอืน
แพทย์หรือผู ้เชีย
่ ได ้ แต่ต ้องกระทาเพียงเท่าทีจ
่ าเป็ นและสมควร ทัง้ นี้ถอ
ื เป็ นสิทธิของคุค
่ วามหรือบุคคลนั น
้
จะยินยอมหรือไม่ก็ได ้
ในกรณีทค
ี่ ู่ความฝ่ ายใดไม่ยน
ิ ยอมหรือไม่ให ้ความร่วมมือต่อการพิสจ
ู น์ตามวรรหนึง่ หรือวรรคสอง หรือไม่ให ้
ความยินยอมหรือกระทาการขัดขวางมิให ้บุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องให ้ความยินยอมต่อการตรวจเก็บตัวอย่างส่วนประกอบ
ของร่างกายตามวรรคสาม ก็ให ้สันนิษฐานไว ้ก่อนว่าข ้อเท็จจริงเป็ นไปตามทีค
่ ค
ู่ วามฝ่ ายตรงข ้ามกล่าวอ ้าง
ค่าใช ้จ่ายในการตรวจพิสจ
ู น์ตามมาตรานี้ ให ้คูค
่ วามฝ่ ายทีร่ ้องขอให ้ตรวจพิสจ
ู น์เป็ นผู ้รับผิดชอบโดยให ้ถือว่า
เป็ นส่วนหนึง่ ของค่าฤชาธรรมเนียม แต่ถ ้าผู ้ร ้องขอไม่สามารถเสียค่าใช ้จ่ายได ้ หรือเป็ นกรณีทศ
ี่ าลเป็ นผู ้สั่งให ้ตรวจ
พิสจ
ู น์ ให ้ศาลสั่งจ่ายตามระเบียบทีค
่ ณะกรรมการบริหารศาลยุตธ
ิ รรมกาหนด ส่วนความรับผิดในค่าใช ้จ่ายดังกล่าว
ให ้เป็ นไปตามมาตรา 158 หรือมาตรา 161”
บทบัญญัตม
ิ าตรา 128/1 เป็ นบทบัญญัตท
ิ น
ี่ ่าสนใจทีไ่ ด ้ให ้อานาจหน ้าทีก
่ ับศาลในการริเริม
่ ค ้นหาข ้อเท็จจริง
ในทางวิท ยาศาสตร์ ซึ่ง แต่ เ ดิม หน า้ ที่ ข องการค น
้ หาข ้อเท็ จ จริง เป็ นหน า้ ที่ ข องคู่ ค วาม แต่ ใ นการพิสู จ น์ ท าง
วิท ยาศาสตร์โ ดยเฉพาะในคดีส งิ่ แวดล ้อมที่ผ ลกระทบไม่ ไ ด ้เกิด ขึน
้ เฉพาะคู่ ค วาม แต่ เ ป็ นเรื่อ งของประโยชน์
สาธารณะ จึงเพิม
่ อานาจหน ้าทีใ่ ห ้กับศาลในการค ้นหาข ้อเท็จจริงไปด ้วย อีกส่วนหนึง่ ทีส
่ าคัญก็คอ
ื ข ้อสันนิษฐานที่
กาหนดไว ้วรรค 4 โดยการกาหนดข ้อสันนิษฐานที่เป็ นโทษกับคู่ความที่ไม่ยอม ไม่ร่วมมือ หรือขัดขวางการตรวจ
พิสจ
ู น์ ว่า ข ้อเท็จจริงจะเป็ นไปตามทีค
่ ค
ู่ วามฝ่ ายตรงข ้ามกล่าวอ ้าง ซึง่ จะมีผลชนะหรือแพ ้ทางคดีได ้
ไม่เ ฉพาะการพิสูจ น์ ท างวิท ยาศาสตร์ การพิสูจ น์ก ารกระท ากั บ ผลในคดีส งิ่ แวดล ้อมยั ง ต ้องอาศั ย พยาน
่ วชาญ เช่น แพทย์ พยาบาล นั กวิทยาศาสตร์ เป็ นต ้น ในการแสวงหาข ้อเท็จจริงเพือ
ผู ้เชีย
่ พิสจ
ู น์ให ้เป็ นทีป
่ ระจักษ์
่ วชาญ ประมวลกฎหมายวิธพ
แก่ศาล เรือ
่ งการอ ้างพยานผู ้เชีย
ี จ
ิ ารณาความแพ่ง มาตรา 99 บัญญัตไิ ว ้ว่า
่ วชาญตามทีบ
“ถ ้าศาลเห็นว่าจาเป็ นทีจ
่ ะต ้องตรวจบุคคล วัตถุ สถานที่ หรือตัง้ ผู ้เชีย
่ ัญญัตไิ ว ้ในมาตรา 129
้ ใด หรือเมือ
และ 130 เมือ
่ ศาลเห็นสมควร ไม่วา่ การพิจารณาคดีจะอยูใ่ นชัน
่ มีคาขอของคูค
่ วามฝ่ ายใด ภายใต ้บังคับ
่ วชาญเช่นว่านั น
แห่งบทบัญญัตม
ิ าตรา 87 และ 88 ให ้ศาลมีอานาจออกคาสัง่ กาหนดการตรวจหรือการแต่งตัง้ ผู ้เชีย
้
ได ้
่ วชาญมาเป็ นพยานฝ่ าย
บทบัญญัตแ
ิ ห่งมาตรานี้ไม่ตัดสิทธิคู่ความในอันที่จะเรียกบุคคลผู ้มีความรู ้ความเชีย
ตนได ้”
การตัดสินคดีความ ศาลจาเป็ นต ้องรับฟั งพยานหลักฐานหรือข ้อเท็จจริงในคดีนัน
้ ก่อน การตัดสินคดีบางครัง้
เป็ นเรือ
่ งทางเทคนิค การแพทย์และวิทยาศาสตร์ ซึง่ อยู่นอกเหนือความสามารถของศาล การแสวงหาข ้อเท็ จจริง
โดยผู ้มีค วามเชี่ย วชาญจึง เป็ นการช่ว ยเหลือ ผู ้พิพ ากษาในการให ้ข ้อมูล ในรู ป ของความเห็ น การแต่ง ตั ง้ พยาน
่ วชาญ ศาลอาจเป็ นผู ้ริเริม
่ วชาญหรือไม่เป็ นดุล ยพินิจ
ผู ้เชีย
่ เองหรือคุ่ความเป็ นผู ้ร ้องขอ ส่วนการจะตัง้ พยานผู ้เชีย
่ วชาญเพือ
ของศาล ส่วนการรับฟั งความเห็นของพยานผู ้เชีย
่ ประกอบการพิจารณาคดี ศาลไม่จาเป็ นต ้องรับฟั งตาม
ความเห็นของคูก
่ รณีเสมอไป

ข. การแสวงหาข้อเท็จจริงเกีย
่ วก ับการพิสจ
ู น์ระหว่างการกระทาก ับผลของศาลปกครอง
สาหรับศาลปกครอง การแสวงหาข ้อเท็จจริงของศาลปกครอง มีวธิ ก
ี ารแสวงหาข ้อเท็จจริงของศาลปกครอง
หลายวิธก
ี าร นอกเหนือไปจากการแสวงหาข ้อเท็จจริงจากคาฟ้ อง คาให ้การ คาคัดค ้านคาให ้การ คาให ้การเพิม
่ เติม
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พยานเอกสารหรือพยานหลักฐานอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ซึง่ หากว่าข ้อเท็จจริงทีไ่ ด ้มายังไม่เพียงพอหรือไม่ชัดเจน ศาลอาจ
แสวงหาข ้อเท็จจริงเพิม
่ เติมเพือ
่ เป็ นการพิสจ
ู น์ข ้อเท็จจริง โดยวิธก
ี ารแสวงหาข ้อเท็จจริงของศาลมี 6 วิธก
ี าร
1.การไต่สวนข ้อเท็จจริงจากคูก
่ รณีและพยานบุคคล
2.การไต่สวนข ้อเท็จจริงจากพยานเอกสาร หรือวัตถุพยาน
่ วชาญ
3.การแต่งตัง้ ผู ้เชีย
4.การตรวจสอบสถานทีบ
่ ค
ุ คลหรือสิง่ อืน
่ ใด
5.การส่งประเด็นไปแสวงหาข ้อเท็จจริงทีศ
่ าลปกครองอืน
่
6.การไต่สวนฉุกเฉิน
ต่อ มาได ้มีก ารอธิบ ายขยายความเพิม
่ เติมเกี่ย วกั บ การแสวงหาข ้อเท็ จ จริงเกี่ย วกั บ การพิสูจ น์ระหว่า งการ
กระทากับผลทีก
่ อ
่ ให ้เกิดความเสียหาย ตลอดจนการกาหนดค่าเสียหายในคาแนะนาของประธานศาลปกครองสูงสุด
ในการดาเนินคดีปกครองเกีย
่ วกับสิง่ แวดล ้อม เนื่องจากมีความซับซ ้อนและเป็ นปั ญหาทางเทคนิค ศาลพึงพิจารณา
ในเรือ
่ งดังต่อไปนี้
(1)กรณีที่มีการฟ้ องเรีย กค่าเสียหาย นอกจากการรับฟั งข ้อเท็จ จริงและพยานหลั กฐานของผู ้ฟ้ องคดีแ ล ้ว
ศาลอาจแสวงหาข ้อเท็จจริงโดยการไต่ส วนเองให ้ได ้ข ้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทีเ่ กีย
่ วกับความเสียหายให ้เกิด
ความชั ด เจน ทั ้ง นี้ เ พื่ อ ใช ใ้ นการพิจ ารณาก าหนดจ านวนค่ า เสี ย หายที่ แ น่ น อน ในกรณี ที่ ไ ม่ อ าจแสวงหา
พยานหลักฐานได ้อย่างชัดเจนเกีย
่ วกับความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ และศาลเห็นว่ามีความเสียหายเกิดขึน
้ จริง ศาลอาจใช ้
ดุลยพินิจกาหนดค่าเสียหายแบบเหมารวมตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงพฤติการณ์และความร ้ายแรงของการ
กระทานัน
้
(2)กรณีทค
ี่ วามเสียหายซึง่ ศาลอาจกาหนดค่าเสียหายได ้ในอนาคต ศาลควรไต่สวนข ้อเท็จจริงเพือ
่ ใช ้ในการ
กาหนดค่าสินไหมทดแทนในคาพิพากษาด ้วย เช่น กรณีผู ้เสียหายได ้รับมลพิษจากรังสีหรือสารพิษอันตรายอืน
่ ๆ
และเกิดอาการเจ็บป่ วยเรือ
้ รัง ศาลควรกาหนดค่าเสียหายให ้เป็ นธรรมตามความเสียหานทีเ่ กิดขึน
้ จริง ทัง้ นี้ในกรณีที่
่ วชาญ ศาลอาจพิจารณาแต่งตัง้ พยานผู ้เชีย
่ วชาญ เพือ
ยังไม่มก
ี ารแต่งตัง้ พยานผู ้เชีย
่ ให ้ความเห็นแก่ศาลก็ได ้ เช่น
แพทย์เฉพาะทางด ้านอาชีวเวชศาสตร์และสิง่ แวดล ้อม เป็ นต ้น
่ วชาญโดยเฉพาะใน
(3)กรณีทเี่ กิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ศาลควรพิจารณาแต่งตัง้ พยานผู ้เชีย
การรวบรวมพยานหลักฐาน ในเรือ
่ งสาเหตุของการเกิดความเสียหาย มูลค่าความเสียหายของระบบนิเวศน์ทเี่ สียไป
ค่าใช ้จ่ายในการแก ้ไขฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อมและขจัดมลพิษที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้ มาตรการเพื่อป้ องกัน
คุ ้มครอง รักษา หรือฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ ใช ้ในการพิจารณาพิพากษาคดีตอ
่ ไป
(4)กรณีที่ความเสียหายเกิด จากมลพิษ การกาหนดค่าเสียหายในกรณีดัง กล่า ว ศาลควรพิจารณาแต่ ง ตั ง้
่ วชาญทีม
่ วชาญด ้านเสียง อากาศ หรือของเสียอันตรายอืน
พยานผู ้เชีย
่ ีความรู ้เฉพาะด ้านโดยตรง เช่น ผู ้เชีย
่ ๆ ซึง่
อาจเป็ นนักวิชาการในหน่วยงานของรัฐให ้ความเห็นต่อศาลในการกาหนดค่าเสียหายอันเกิดจากมลพิษนัน
้
(5)กรณีทศ
ี่ าลไต่สวนแล ้วปรากฏว่า ความเสียหายทีผ
่ ู ้ฟ้ องคดีได ้รับมากเกินกว่าที่ปรากฏในคาขอท ้ายฟ้ อง
ศาลควรแจ ้งให ้ผู ้ฟ้ องคดีทราบ
การตรวจสอบสถานทีพ
่ พ
ิ าท ศาลพึงดาเนินการดังต่อไปนี้
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(1)ก่อนออกไปตรวจสอบสถานที่ ศาลควรวางแผนการตรวจสอบสถานที่ให ้ละเอียดรอบคอบ หากกรณีมี
สถานการณ์เปลีย
่ นแปลงไป ศาลควรพิจารณาแก ้ไขสถานการณ์เ ฉพาะหน ้านั ้ นให ้มีค วามเหมาะสมและมีเ หตุ ผ ล
โดยจะต ้องระมัดระวังในการวางตนเพือ
่ มิให ้คู่กรณีเกิดความเข ้าใจที่คลาดเคลือ
่ นว่า ศาลวางตนไม่เป็ นกลางหรือ
ไม่ให ้ความเสมอภาคคูก
่ รณี
(2)กรณีทเี่ ห็นว่าในการตรวจสอบสถานทีอ
่ าจมีการเผชิญหน ้าระหว่างคู่กรณีทัง้ สองฝ่ ายหรือบุคคลภายนอก
จนอาจก่อให ้เกิด ความรุนเรงหรือ อุป สรรคต่อ การตรวจสถานที่ ศาลควรสั่งให ้สานั กงานศาลปกครองประสานขอ
ความร่วมมือกับเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายปกครองหรือเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจในพืน
้ ทีเ่ ป็ นการล่วงหน ้า เพือ
่ รักษาความสงบเรียบร ้อย
ในสถานทีด
่ ังกล่าว
(3)ก่อ นตรวจข ้อเท็ จ จริง ในสถานที่ ศาลควรแจ ้งให ้คู่ ก รณี แ ละบุ ค คลที่อ ยู่ ณ สถานที่นั ้น ทราบว่ า การ
ตรวจสอบสถานทีเ่ ป็ นการดาเนินกระบวนพิจารณาของศาล ขอให ้คูก
่ รณีและบุคคลทีอ
่ ยู่ ณ สถานทีน
่ ัน
้ อานวยความ
สะดวกในการดาเนินกระบวนพิจารณาของศาล หากผู ้ใดกระทาการอันเป็ นการขัดขวาง อาจมีความผิดตามกฎหมาย
้ สุดการตรวจสอบสถานทีด
(4)เมือ
่ สิน
่ ังกล่าวแล ้ว ศาลควรจดแจ ้งรายละเอียดเกีย
่ วกับการดาเนินการของศาล
และเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน
้ ในระหว่างนัน
้ ไว ้ในรายงานกระบวนพิจารณา
แม ้ว่าจะมีการกาหนดหลักการพิสจ
ู น์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลตามคาแนะนาฯไว ้ แต่การพิสจ
ู น์ในเรื่อง
นี้ในศาลปกครองก็ยังเป็ นเรือ
่ งยากและต ้องพิสจ
ู น์ได ้อย่างชัดเจนเท่านั น
้ ดังเช่น คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ. 749/2557 (คดีแม่เมาะ) แสดงให ้เห็นการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลที่พส
ิ ูจน์ได ้ยาก เช่น เรื่องฝุ่ น
ละอองในพืน
้ ทีอ
่ าเภอแม่เมาะซึง่ จาเป็ นต ้องมีการพิสจ
ู น์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุคอ
ื ปริมาณฝุ่ นละอองทีส
่ งู เกินกว่า
ิ ซึง่ ศาลปกครองสูงสุดได ้มีคาพิพากษา ดังนี้
ค่ามาตรฐานกับความเสียต่อชีวต
ิ ร่างกาย สุขภาพอนามัยและทรัพย์สน
“กรณีทม
ี่ ฝ
ี นละอองในพื
ุ่
น
้ ทีอ
่ าเภอแม่เมาะมีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐาน นัน
้ ข ้อเท็จจริงปรากฏตามคาให ้การของ
ผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 1 ถึงผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7 ว่า ผลการตรวจวัดฝุ่ นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศของผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 5 ใน
พืน
้ ทีท
่ ั่วไปของอาเภอแม่เมาะตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงเดือนสิงหาคม 2550 แม ้จะพบว่า ในพืน
้ ทีท
่ ั่วไปของอาเภอ
แม่เมาะมีจานวนร ้อยละของฝุ่ นละอองขนาดเล็กสูงเกินกว่ามาตรฐานอยุ่ในช่วงร ้อยละ 0 ถึง 10.5 , 3.4 ถึง 3.63
และ 0 ถึง 24.1 ตามลาดับ และในพื้นที่บ ้านห ้วยคิง ในเดือนเมษายน 2545 ถึงเดือนมีนาคม 2546 พบว่ามีความ
ิ สีช
่ ั่วโมงเฉลีย
เข ้มข ้นยี่สบ
่ อยู่ในระหว่าง 13 ถึง 145 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าเกินมาตรฐานสองครัง้
(มาตรฐานเฉลีย
่ 24 ชั่วโมง เท่ากับ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ก็ตาม แต่ผู ้ฟ้ องคดีดังกล่าวก็ไม่สามารถ
เสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพือ
่ พิสจ
ู น์ว่าปั ญหาฝุ่ นละอองในพืน
้ ทีอ
่ าเภอแม่เมาะมีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานเกิดจาก
การที่ผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7 ทาเหมืองแร่ถ่านหินโดยไม่ ปฏิบัต ต
ิ ามเงื่อนไขและมาตรการป้ องกั นและแก ้ไขผลกระทบ
สิง่ แวดล ้อมทีเ่ ป็ นเงือ
่ นไขท ้ายประทานบัตร อีกทัง้ จากการศึกษาแหล่งกาเนิดหลักของฝุ่ นละอองของบ ้านหัว ฝาย
ซึง่ อยูท
่ างทิศเหนือของเหมืองแม่เมาะในปี พ.ศ. 2544 โดยผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
ธนบุรี ผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าฝุ่ นละอองขนาดเบาทีเ่ ก็บได ้มีองค์ประกอบมาจากการ
เผาไหม ้มวลชีวภาพ หมายถึง การเผาป่ า เผาวัสดุการเกษตร เผาใบไม ้ ร ้อยละ 41 ถึง 57 รองลงมาเป็ นฝุ่ นดินและ
ฝุ่ นถนนร ้อยละ 19 ถึง 43 ส่วนทีเ่ หลือเป็ นฝุ่ นท่อไอเสียและฝุ่ นทีเ่ กิดจากสารวัสดุแขวนลอยในอากาศแบบทุตย
ิ ภูม ิ
ส่ว นในปี พ.ศ. 2547 ผู ้ถู ก ฟ้ องคดีที่ 5 ได ้สนั บ สนุ น ให ้มหาวิท ยาลั ย รั ง สิต ด าเนิน โครงการศึก ษาลั ก ษณะและ
แหล่งที่มาของฝุ่ นละอองขนาดเล็กในอาเภอแม่เมาะโดยเก็บตัวอย่างฝุ่ นละอองขนาดเล็กในพื้นที่บ ้านท่าสี บ ้าน
ห ้วยคิง บ ้านแม่จาง การประปาแม่เมาะ และพืน
้ ทีอ
่ ้างอิง คือค่ายประตูผา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือนกรกฎาคม
พบว่า สาเหตุของฝุ่ นละอองส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม ้มวลชีวภาพ รองลงมาคือฝุ่ นจากท่อไอเสียรถยนต์ กรณีจงึ
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ไม่อาจรับฟั งได ้ว่าปั ญหาทีฝ
่ นละออง
ุ่
ในพืน
้ ทีอ
่ าเภอแม่เมาะมีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานเกิดจากการทีผ
่ ู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7
ละเลยต่อหน ้าทีต
่ ามที่กฎหมายกาหนดให ้ต ้องปฏิบัตห
ิ รือปฏิบัตห
ิ น ้าทีล
่ ่าช ้าเกินสมควรในการปฏิบัตต
ิ ามมาตรการ
ป้ องกันและแก ้ไขผลกระทบสิง่ แวดล ้อมทีเ่ ป็ นเงือ
่ นไขท ้ายประทานบัตรของผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7 และไม่อาจถือว่าผู ้ถูก
ฟ้ องคดีที่ 7 กระทาละเมิดต่อผู ้ฟ้ องคดีทัง้ 16 สานวน อันจะมีผลให ้ผู ้ถูกฟ้ องคดีที่ 7 ต ้องชดใช ้ค่าสินไหมทดแทน
ให ้แก่ผู ้ฟ้ องคดีบ างรายที่มีค าขอให ้ผู ้ถู ก ฟ้ องคดีที่ 7 ชดใช ้ค่ า สิน ไหมทดแทน ตามมาตรา 420 แห่ ง ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และด ้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่สามารถกาหนดค่ าเสียหายเพื่อการลงโทษได ้ อุทธรณ์
ของผู ้ฟ้ องคดีในข ้อนี้ฟังไม่ขน
ึ้ ”

6.5 ประเด็นการบ ังค ับคดีให้เป็นไปตามคาพิพากษา
ประเด็นเรือ
่ งการบังคับคดีให ้เป็ นไปตามคาพิพากษาของทัง้ ศาลยุตธ
ิ รรมและศาลปกครองเป็ นประเด็นสาคัญ
ทีจ
่ ะทาให ้การฟื้ นฟูและเยียวยาในคดีสงิ่ แวดล ้อมสัมฤทธิผ
์ ลตามคาพิพากษาหรือไม่ เพราะบางกรณีจาเลยหรือผู ้ถูก
ฟ้ องไม่ยอมปฏิบัตต
ิ ามค าพิพ ากษา การบังคับคดีจงึ เป็ นเรื่องที่มีความสาคัญ อีกเรื่องหนึ่งที่จะท าให ้กระบวนการ
ฟื้ นฟูและเยียวยามีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผ
์ ล ตามทีไ่ ด ้กล่าวมาข ้างต ้น การฟ้ องคดีสงิ่ แวดล ้อมอาจแยกเป็ นการ
ฟ้ องคดีระหว่างเอกชนด ้วยกันต่อศาลยุตธ
ิ รรม และการฟ้ องคดีระหว่างเอกชนกับฝ่ ายปกครองต่อศาลปกครอง ซึง่
รูปแบบวิธก
ี ารบังคับตามคาพิพากษามีความแตกต่างกัน การศึกษาจะแยกเป็ น 2 กรณี คือ

ก. การบ ังค ับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสง่ ั ของศาลแพ่ง
การฟ้ องคดีแพ่งเพื่อเรีย กค่า สิน ไหมทดแทนหรือ กระท าการหรือ งดเว ้นกระท าการ แม ้ว่าศาลจะตั ด สิน ให ้
คู่ความฝ่ ายหนึ่งชนะคดี (เจ ้าหนี้ตามคาพิพากษา) แต่บางกรณีคู่ความฝ่ ายที่แพ ้คดี (ลูกหนี้ตามคาพิพากษา) ไม่
ยอมปฏิบัตต
ิ ามคาพิพากษา จึงต ้องมีการบังคับคดีให ้เป็ นไปตามคาพิพากษา เช่นเดียวกับคดีสงิ่ แวดล ้อม กรณีที่
ศาลได ้ตัดสินแล ้ว แต่ฝ่ายผู ้ก่อความเสียหาย (เป็ นลูกหนี้ตามคาพิพากษา) ไม่ปฏิบัตต
ิ ามคาพิพากษาเกิดขึน
้ ใน
หลายคดี ผู ้วิจัยจึงได ้ทาการศึกษาวิธก
ี ารบังคับคดีและข ้อจากัดในการบังคับคดีและจะได ้ยกตัวอย่างของการบังคับ
คดีในคดีสงิ่ แวดล ้อมต่อไป
หลักทั่วไปของการบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง บัญญัตใิ นประมวลกฎหมายวิธีพจ
ิ ารณาความแพ่ง
มาตรา 271 ไว ้ว่า
“ถ ้าคูค
่ วามหรือบุคคลซึง่ เป็ นฝ่ ายแพ ้คดี (ลูกหนี้ตามคาพิพากษา) มิได ้ปฏิบัตต
ิ ามคาพิพากษาหรือคาสั่งของ
ศาลทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน คูค
่ วามหรือบุคคลซึง่ เป็ นฝ่ ายชนะ (เจ ้าหนี้ตามคาพิพากษา) ชอบทีจ
่ ะร ้องขอให ้บังคับ
คดีตามคาพิพากษาหรือคาสัง่ นัน
้ ได ้ภายในสิบปี นับแต่วันมีคาพิพากษาหรือคาสั่งโดยอาศัยและตามคาบังคับที่ออก
ตามคาพิพากษาหรือคาสัง่ นัน
้ ”

ข. การบ ังค ับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสง่ ั ของศาลปกครอง
กรณีทศ
ี่ าลปกครองมีคาพิพากษาและกาหนดคาบังคับให ้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ ้าหน ้าที่ของรั ฐต ้อง
ิ หรือให ้กระทาการหรืองดเว ้นกระทาการหรือให ้หน่วยงานของรัฐหรือเจ ้าหน ้าที่
ปฏิบัตใิ ช ้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สน
ของรัฐปฏิบัตห
ิ น ้าที่ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ปรากฏว่าประเด็นปั ญหาคือ การไม่ปฏิบัตต
ิ ามคาพิพากษาของ
ศาลปกครอง จะมีก ารด าเนิน การบั ง คั บ คดีท างปกครองอย่า งไร ในการบั ง คั บ คดีป กครองมีค วามแตกต่ า งตาม
ลั ก ษณะคดี หลากหลายรู ป แบบ เช่น การบั ง คั บ ให ้หน่ ว ยงานของรัฐ หรือ เจ ้าหน า้ ที่ข องรั ฐ ใช ้เงิน หรือ ให ้ส่ง มอบ
ิ หรือกรณีเป็ นคดีปกครองเกีย
ทรัพย์สน
่ วกับนิตก
ิ รรม เช่น ศาลปกครองสั่งให ้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองหรือ กฎ
หรือสัง่ ให ้หน่วยงานปฏิบัตห
ิ น ้าทีห
่ รือละเว ้นปฏิบัตห
ิ น ้าที่ เป็ นต ้น
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การบั ง คั บ คดีต ามค าพิพ ากษาของศาลปกครอง กาหนดไว ้ในพระราชบั ญ ญั ต จ
ิ ั ด ตั ง้ ศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72
“ในการพิจารณาคดี ศาลปกครองมีอานาจกาหนดคาบังคับอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
(1)สั่งให ้เพิกถอนกฎหรือคาสั่งหรือสั่งห ้ามการกระทาทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารฟ้ องว่าหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด ้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึง่ (1)
(2)สั่งให ้หัวหน ้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ ้าหน ้าที่ของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการปฏิบัตห
ิ น ้าทีภ
่ ายในเวลาที่
ศาลปกครองกาหนด ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารฟ้ องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐละเลยต่อหน ้าทีห
่ รือปกิบัต ิ
หน ้าทีล
่ า่ ช ้าเกินสมควร
ิ หรือให ้กระทาการหรืองดเว ้นกระทาการ โดยจะกาหนดระยะเวลาและ
(3)สัง่ ให ้ใช ้เงินหรือให ้ส่งมอบทรัพย์สน
เงือ
่ นไขอืน
่ ๆ ไว ้ด ้วยก็ได ้ ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารฟ้ องเกีย
่ วกับการกระทาละเมิดหรือความรับผิดขอหงน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐหรือการฟ้ องเกีย
่ วกับสัญญาทางปกครอง
(4)สั่งให ้ปฏิบัตต
ิ ่อสิทธิหรือหน ้าที่ข องบุค คลที่เกี่ยวข ้อง ในกรณีที่มีการฟ้ อง ให ้ศาลมีคาพิพากษาแสดง
ความเป็ นอยูข
่ องสิทธินัน
้
(5)สัง่ ให ้บุคคลกระทาการหรือละเว ้นกระทาอย่างหนึง่ อย่างใดเพือ
่ ให ้เป็ นไปตามกฎหมาย
ในกรณีทศ
ี่ าลปกครองมีคาพิพากษาถึงทีส
่ ด
ุ ให ้เพิกถอนกฎ ให ้มีการประกาศผลแห่งคาพิพากษาดังกล่าวใน
ราชกิจจานุเบกษา และให ้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็ นการเพิกถอนกฎนัน
้
ิ ตามคาพิพากษา ถ ้าผู ้นั น
ในกรณีทศ
ี่ าลปกครองมีคาบังคับให ้ผู ้ใดชาระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สน
้ ไม่ชาระเงิน
ิ ศาลปกครองอาจมีคาสัง่ ให ้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สน
ิ ของบุคคลนัน
หรือส่งมอบทรัพย์สน
้ ได ้
ในกรณีทศ
ี่ าลปกครองมีคาบังคับตามวรรคหนึง่ (5) หรือตามวรรคสี่ ให ้นาบทบัญญัตวิ า่ ด ้วยการบังคับคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความแพ่งมาบังคับใช ้โดยอนุโลม
ในการพิพากษาคดี ให ้ศาลปกครองมีคาสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการ
ชนะคดี”
ดังนั น
้ การบังคับคดีตามคาพิพากษาศาลปกครอง สามารถแยกได ้คาพิพากษาทีไ่ ม่ต ้องขอให ้ศาลบังคับ คดี
ได ้แก่ คาพิพากษาให ้เพิกถอนกฎโดยการประกาศผลแห่งคาพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา การประกาศดัง กล่าว
เป็ นการเพิกถอนกฎนัน
้ คาพิพากษาให ้เพิกถอนคาสัง่ ทางปกครอง คาพิพากษาของศาลมีผลเป็ นการเพิกถอนคาสั่ง
ทางปกครองนัน
้ ไปด ้วยในตัว จึงไม่ต ้องให ้ศาลบังคับคดีอก
ี
กรณี ข องค าพิพ ากษาที่ต ้องขอให ้มีก ารบั ง คั บ คดี เป็ นกรณี ที่ศ าลปกครองมีค าพิพ ากษาและก าหนดให ้
ิ หรือกระทาการหรืองดเว ้นกระทาการหรือ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐใช ้เงิน หรือส่งมอบทรัพย์สน
ให ้หัวหน ้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ ้าหน า้ ที่ข องรัฐ ที่เกี่ย วข ้องปฏิบั ตห
ิ น ้าที่ภ ายในระยะเวลาที่ศ าลปกครอง
กาหนด หากไม่มก
ี ารปฏิบัตต
ิ ามคาพิพากษาทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน ต ้องมีการบังคับคดีให ้เป็ นไปตามคาพิพากษา
การบังคับคดีต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ สามารถแบ่งได ้ คือ กรณีคาพิพากษาให ้ใช ้เงินหรือส่ง
ิ กรณีทค
มอบทรัพย์สน
ี่ าพิพากษาศาลปกครองกาหนดให ้หน่วยงานรัฐหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐต ้องใช ้เงินหรือส่งมอบ
ิ หากไม่มก
ทรัพย์สน
ี ารปฏิบัตต
ิ ามคาพิพากษา พระราชบัญญัตจ
ิ ัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.
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2542 มาตรา 72 บัญญัตใิ ห ้นาวิธก
ี ารบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความแพ่งมาใช ้บังคับโดยอนุโลม
ิ ของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดนาเงินมา
ซึง่ ประมวลกฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความแพ่งกาหนดให ้ยึดหรืออายัดทรัพย์สน
ิ ของราชการ
ชาระหนี้ให ้กับเจ ้าหนี้ตามคาพิพากษา แต่การบังคับคดีดังกล่าวไม่อาจนามาใช ้กับกรณีทรัพย์สน
กรณี ค าพิพ ากษาของศาลปกครองกาหนดให ้กระทาการหรือ งดเว ้นกระทาการ หรือ ให ้ปฏิบั ต ต
ิ ามหน า้ ที่
พระราชบัญญัตจ
ิ ัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไม่ได ้กาหนดวิธก
ี ารไว ้ และไม่สามารถ
นาเอาวิธก
ี ารบังคับตามประมวลกฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความแพ่งมาใช ้บังคับ จึงไม่สามารถบังคับคดีได ้ จากประเด็น
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ ต่อมาได ้มีการตราพระราชบัญญัตจ
ิ ัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพจ
ิ ารณาคดี ปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2559 กาหนดหลักเกณฑ์เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการบังคดีเพิม
่ เติมข ้อความมาตรา 75/1 มาตรา 75/2 มาตรา 75/3 และ
มาตรา 75/4 ของส่วนที่ 3 คาพิพากษาหรือคาสั่งคดีปกครอง ในหมวด 4 วิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีปกครอง พระราชบัญญัต ิ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนี้
มาตรา 75/3 เมื่อปรากฏแก่ศ าลปกครอง หรือคู่กรณียื่น ค าขอ หรือเจ ้าพนั กงานบัง คั บ คดีร ายงานต่ อ ศาล
ปกครองว่า คู่กรณียังไม่ปฏิบัตต
ิ ามคาบังคับของศาลปกครองหรือมีข ้อขัดข ้องในการปฏิบัตต
ิ ามคาบังคับของศาล
ปกครอง ให ้ศาลปกครองมีอ านาจพิจ ารณาหรือ ไต่ ส วนและมีค าสั่ง ก าหนดวิธีก ารด าเนิน การให ้เป็ นไปตามค า
้ ไปโดยเร็ว
พิพากษาหรือคาสัง่ หรือมีคาสัง่ ใดๆ เพือ
่ ให ้การบังคับคดีเสร็จสิน
มาตรา 75/4 เมือ
่ ปรากกว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐมิได ้ปฏิบัตต
ิ ามคาบังคับของศาลให ้
ถูกต ้องครบถ ้วน หรือปฏิบัตล
ิ ่าช ้าเกินสมควร ให ้ศาลปกครองไต่สวนหรือแสวงหาข ้อเท็จจริง ถ ้าศาลปกครองได ้ไต่
สวนแล ้วเห็ น ว่ า ข ้อเท็ จ จริง เพีย งพอที่จ ะรั บ ฟั ง ได ้ว่ า การที่ม ิไ ด ้ปฏิบั ต ิต ามค าบั ง คั บ ของศาลปกครองให ้ถู ก ต อ้ ง
ครบถ ้วนหรือปฏิบั ตล
ิ ่า ช ้าเป็ นไปโดยไม่มีเหตุอั น สมควร ศาลปกครองอาจมีค าสั่งให ้หน่ ว ยงานทางปกครองหรือ
เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐที่ไม่ปฏิบัตต
ิ ามคาบังคับ ชาระค่าปรับต่อศาลปกครองตามจานวนที่สมควร ครัง้ ละไม่เกินห ้าหมื่น
บาท ทัง้ นี้ ศาลปกครองอาจแจ ้งผู ้บังคับบัญชา ผู ้กากับดูแล ผู ้ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรี เพือ
่ ดาเนินการตามอานาจ
หน ้าที่ หรือสัง่ การ หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได ้และแจ ้งผลให ้ศาลปกครองทราบ
ค่าปรับตามวรรคหนึง่ ให ้จัดทาโดยองค์คณะ และให ้นาเงินค่าปรับดังกล่าวส่งเป็ นรายได ้แผ่นดิน
ในกรณีทเี่ จ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐไม่ปฏิบัตต
ิ ามคาสั่งทีใ่ ห ้ชาระค่าปรับตามวรรคหนึง่ ศาลปกครองอาจมีคาสั่งให ้มี
ิ ของบุคคลนัน
การบังคับคดีแก่ทรัพย์สน
้ ได ้
ให ้นาความในมาตรานี้ใช ้บังคับกับกรณีทห
ี่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ ้าหน ้าที่ของรัฐมิได ้ปฏิบัตต
ิ ามคาสั่ง
กาหนดมาตรการหรือวิธก
ี ารใดๆ เพือ
่ บรรเทาทุกข์ให ้แก่คู่กรณีทเี่ กีย
่ วข ้องเป็ นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีตาม
มาตรา 66 หรือปฏิบัตล
ิ า่ ช ้าเกินสมควร โดยอนุโลม
ทีป
่ ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอานาจออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี ารและเงือ
่ นไขใน
การปฏิบัตต
ิ ามมาตรานี้ได ้”
ระเบียบสานั กงานศาลปกครองว่าด ้วยการดาเนินการบังคับให ้เป็ นไปตามคาบังคับของศาลปกครอง พ.ศ.
2544
ระเบีย บส านั ก งานศาลปกครองฉบั บ นี้ ต ราขึน
้ ตามพระราชบั ญ ญั ต ิจั ด ตั ง้ ศาลปกครองและวิธีพ จ
ิ ารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ที่กาหนดให ้สานั กงานศาลปกครองมีอานาจหน ้าที่ดาเนินการบังคับให ้เป็ นไปตามคาบั ง คั บ
ของศาลปกครอง และกาหนดการบังคับตามมาตรา 72 วรรคหนึง่ (5) หรือตามวรรคสี่ ให ้นาเอาบทบัญญัตวิ ่าด ้วย
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การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความแพ่งมาใช ้โดยอนุโลม สานักงานศาลปกครองจึงได ้วางระเบียบ
ฉบับนี้ขน
ึ้ โดยกาหนดการดาเนินการบังคับตามคาสั่งศาลปกครองไว ้ในหมวด 2 เรือ
่ งการดาเนินการบังคับตามคา
บังคับของศาลปกครอง ส่วนที่ 1 วิธีการบังคั บ กรณีเพิกถอนกฎ ส่วนที่ 2 วิธีการบัง คับ กรณี อ ื่น ๆ นอกจากนั ้น ได ้
ิ การประเมินราคาทรัพย์สน
ิ วิธีการอายัดทรัพย์สน
ิ วิธีการขาย
กาหนดในเรื่องอืน
่ เช่น การยึดและอายัดทรัพย์สน
ทอดตลาด วิธก
ี ารประมูล ฯลฯ
คดีสงิ่ แวดล ้อมในปั จจุบันทีเ่ ป็ นคดีฟ้องหน่วยงานของรัฐหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ มีประเด็นเรือ
่ งของการบังคับ
คดีให ้เป็ นไปตามคาพิพากษาของศาลปกครอง เช่น คดีคลิต ี้ คดีแม่เมาะ จะเห็นได ้ว่า ภายหลังจากศาลปกครองมี
คาพิพากษาและกาหนดระยะเวลาให ้ปฏิบัตต
ิ ามคาพิพากษา บางกรณีไม่มก
ี ารปฏิบัตต
ิ ามคาพิพากษาของศาลหรือ
ล่าช ้าจนล่วงพ ้นระยะเวลาที่ศาลปกครองกาหนด โดยเฉพาะการกาหนดให ้กระทาการหรืองดเว ้นกระทาการ (คา
ิ ไม่ค่อยปรากฏ
สัมภาษณ์ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่-กรณีคาพิพากษาของศาลให ้ชดใช ้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สน
เป็ นประเด็นปั ญหา ส่วนใหญ่จะมีก ารปฏิบั ตต
ิ ามค าพิพ ากษา) ซึง่ ตามพระราชบัญ ญั ตจ
ิ ั ด ตัง้ ศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559 ได ้กาหนดวิธก
ี ารให ้ศาลไต่สวนว่ามีเหตุสมควรหรือไม่ที่ไม่ปฏิบัตต
ิ าม
คาพิพากษา ถ ้าไม่มีเหตุสมควร ศาลปกครองอาจกาหนดให ้ชาระค่าปรับรวมถึงการแจ ้งผู ้บังคับบัญชา ผู ้กากับ ผู ้
ควบคุม จนถึงนายกรัฐมนตรี ดาเนินการตามหน ้าที่ สั่งการ หรือลงโทษทางวินัย ซึง่ เป็ นบทบัญญัตใิ หม่เพิม
่ เติม
ขึน
้ มา

6.6 สรุป
จากการพิจารณาถึงหลักกฎหมายและคาพิพากษาของศาลทัง้ ศาลยุตธ
ิ รรมและศาลปกครองในเรือ
่ งของการ
เยียวยาและฟื้ นฟูในคดีมลพิษ จะพบว่าทัง้ ในส่วนของกฎหมายที่เกีย
่ วกับการฟ้ องคดีและการดาเนินกระบวนการ
ฟ้ องร ้องคดียังมีปัญหาในการวินจ
ิ ฉั ยคดีของเนื่องจากลักษณะของคดีมลพิษทีเ่ กิดกับผู ้เสียหายและบทบัญญัตข
ิ อง
กฎหมายเอง ทัง้ เรื่องของการดาเนินกระบวนการฟ้ องร ้องคดี เช่น เรื่องความเป็ นผู ้เสียหาย ภาระการพิสูจน์ กรณี
พิสจ
ู น์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลทีบ
่ างกรณีการพิสจ
ู น์ความเสียหายทาได ้ยาก การกาหนดค่าสินไหมทดแทน
เพือ
่ เป็ นการเยียวยาโดยเฉพาะเรือ
่ งความเสียหายทีย
่ ังไม่ปรากฏอาการ การกาหนดค่าชดเชยเยียวยาทีว่ น
ิ จ
ิ ฉั ยไปใน
ลั ก ษณะขั น
้ ต่ า ท าให ้ผู ้เสีย หายได ้รั บ การเยีย วยาจ านวนน อ้ ย รวมถึง การบั ง คั บ คดีต ามค าพิพ ากษาที่ยั ง มีปั ญ หา
เนื่องจากไม่มก
ี ารปฏิบัตต
ิ ามคาพิพากษา
แนวโน ้มของศาลทัง้ ศาลยุตธ
ิ รรมและศาลปกครองได ้พยายามทาการปรับปรุงในส่วนของหลักเกณฑ์แ ละ
วิธก
ี าร เช่น การมีคาแนะนาจากประธานศาลในการดาเนินคดี และการวางแนวคาพิพากษาของศาลในแนวทางใหม่ๆ
อย่ า งไรก็ ต ามยั ง มีข ้อจ ากั ด ทั ง้ ส่ว นของบทบั ญ ญั ต ิข องกฎหมายที่ไ ม่ เ อื้อ กั บ ลั ก ษณะของคดีร วมถึง ข ้อจ ากั ด ผู ้
พิพากษาทีต
่ ัดสินคดีสงิ่ แวดล ้อมทีย
่ ังเน ้นการบังคับใช ้กฎหมายตามตัวบทกฎหมายทาให ้ลักษณะของคาพิพากษา
แตกต่างกัน ออกไป ดังนั น
้ การดาเนิน การเพื่อบั งคั บใช ้กฎหมายในคดีสงิ่ แวดล ้อมของสถาบัน ตุลาการจึงมีค วาม
จ าเป็ นต อ้ งมี ก ารศึก ษาท าความเข า้ ใจและปรั บ เปลี่ย นแนวความคิด เกี่ ย วกั บ แนวคิด เรื่ อ งสิ่ง แวล อ
้ มและคดี
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ทางสังคมต่อไป
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บทที่ 7 การสารวจและทบทวนแนวคิดเกีย
่ วก ับกลไก
ี หาย จากกรณีมลพิษ
เพือ
่ ฟื้ นฟูและเยียวยาความเสย
จากการเปรียบเทียบบทเรียนจากต่างประเทศ และการพิจารณาถึงความเคลือ
่ นไหวทางสังคม เพือ
่ นามาซึง่
การเปลี่ย นแปลงและแก ้ไขให ้กลไกทางกฎหมายในการฟื้ นฟูแ ละเยีย วยาเป็ นไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพมากขึน
้
การศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีของต่างประเทศจึงอาจเป็ นบทเรียนให ้กับสังคมไทยได ้
ในบทนี้จะเป็ นการศึกษาถึงบทบาทของการเคลือ
่ นไหวทางความคิดและผลักดันให ้เกิดการเปลีย
่ นแปลงได ้
อย่างไรในสังคมไทย เพือ
่ เสนอทางออกในเชิงนโยบายต่อไป

ั
7.1 แนวทางการผล ักด ันให้เกิดกลไกทางกฎหมายขึน
้ จากความเคลือ
่ นไหวของสงคม
ความสนใจและความตระหนั กรู ้ในประเด็นเกีย
่ วกับสิง่ แวดล ้อมของประเทศไทยมีความเปลีย
่ นแปลงมาตลอด
ช่วงเวลาตัง้ แต่ พ.ศ. 2500 เป็ นต ้นมา การรับรู ้และให ้ความหมายต่อ สิง่ แวดล ้อมและทรัพยากรของสังคมไทยมี
รูปแบบของความเปลีย
่ นแปลงของการรับรู ้และให ้ความหมายต่อ สิง่ แวดล ้อมและทรัพยากรในช่วงเวลาที่ต่า งกั น
ออกไป ในระยะ พ.ศ. 2530 เป็ นต ้นมา ความต่อเนื่องของการเปลีย
่ นแปลงที่ก ้าวหน ้ามากขึน
้ คือ การเคลือ
่ นไหว
เรียกร ้องของกลุ่มคนในสังคม (social movement) โดยเฉพาะประเด็นเรือ
่ งทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมที่
ทรงพลั ง อย่า งมาก จนน าไปสู่ก ารรั บ รองทางกฎหมายในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 57
และมาตรา 58
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์และวิเชิด ทวีกล
ุ ได ้เสนอข ้อสังเกตเกีย
่ วกับความตระหนั กรับรู ้เกีย
่ วกับสิง่ แวดล ้อมและ
้ ในการรับรู ้และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช ้วิธก
ี ารพูดถึงกระบวนทัศน์ของกลุ่มคนโดยอธิบายว่า อัตวิสัยของชนชัน
้ กลางและชาวบ ้านซึง่ มีสว่ นสาคัญในการอธิบาย
การให ้ความหมายของ “ธรรมชาติ” ทีแ
่ ตกต่างกันออกไปของชนชัน
กระบวนทัศน์ของกลุม
่ คน อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ได ้อธิบายถึง238 การรับรู ้และให ้ความหมายของ “ธรรมชาติ” เป็ น 3
ระยะทีม
่ ก
ี ารรับรู ้และให ้ความหมายทีแ
่ ตกต่างกันออกไป คือ ระยะแรก คือ การรับรู ้และให ้ความหมายธรรมชาติโดน
เน ้นทีล
่ ักษณะทางกายภาพ ระยะทีส
่ องคือการให ้ความหมายธรรมชาติโดยเน ้นว่าลักษณะทางกายภาพนัน
้ มีค่าทาง
เศรษฐกิจ ในฐานะทรั พ ยากรธรรมชาติ และระยะที่ส าม คือ การรั บ รู ้และให ้ความหมายแก่ธ รรมชาติที่มี ค วาม
หลากหลายและสลับ ซับ ซ ้อน การรับรู ้และให ้ความหมายนั บเป็ นเหตุปั จจั ยที่สาคัญ ที่นาไปสู่การกาหนดกระบวน
ทัศน์และวิธค
ี ด
ิ ต่อธรรมชาติทแ
ี่ ตกต่างกัน ซึง่ ส่งผลต่อการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ด ้วยกันเองทีแ
่ ตกต่างตามไปด ้วย
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ได ้แสดงให ้เห็นว่า การรับรู ้และให ้ความหมายแก่ “ธรรมชาติ” ในระยะที่สาม ตัง้ แต่
พ.ศ. 2518 เป็ นต ้นมา มีความหลากหลายและซับ ซ ้อน ไม่เพียงการตระหนั กถึงความส าคั ญของนิเวศวิท ยาด ้าน
้ กลางซึง่ ทาให ้เกิดความสนใจในเรือ
สิง่ แวดล ้อมในหมู่ชนชัน
่ งทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมมากขึน
้ เท่านั น
้
้ กลางกลุ่มทีม
แต่ชนชัน
่ ค
ี วามใส่ใจในเรือ
่ งการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมอย่างจริงจังยังเขม ้นมอง
“ธรรมชาติ” ในมุมมองใหม่ด ้วย กล่าวคือ ส่วนหนึ่งมองว่า “ป่ าต ้องเป็ นป่ า” ซึง่ เป็ นการมองทรัพยากรธรรมชาติที่
แยกส่วนจากวิถช
ี วี ต
ิ ของมนุษย์ วิธค
ี ด
ิ เกีย
่ วกับการอนุรักษ์ธรรมชาติของคนเหล่านี้จงึ เน ้นไปทีก
่ ารเคลือ
่ นย ้ายมนุษย์

238

อรรถจักร สัตยานุรักษ์, นิเวศน์ประว ัติศาสตร์ :พรมแดนความรู ้ (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2545), หน ้า 1617.
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้ กลางอีก ส่ว นหนึ่งซึง่ เป็ นนั ก วิช าการด ้านมานุษ ยวิท ยาและนั ก พัฒ นาเอกชนมองว่า
ออกจากป่ า ในขณะที่ช นชัน
ชาวบ ้านมีภม
ู ป
ิ ั ญญาในใช ้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงมีแนวความคิดว่าสามารถจะอนุรักษ์ ป่าไว ้
ได ้โดยเปิ ดโอกาสให ้ชุมชนชาวบ ้านมีสว่ นร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ จะเห็นได ้ชัดเจนว่าทัง้ สอง
ฝ่ ายมีทัศนะทีต
่ รงกันข ้ามกันถึงแม ้ว่าจะมีความต ้องการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติเหมือนกันก็ตาม
นอกจากนัน
้ หนังสือ นิเวศน์ประวัตศ
ิ าสตร์: พรมแดนความรู ้ ของอรรถจักร สัตยานุรักษ์ ยังได ้ชีใ้ ห ้เห็นด ้วยว่า
ความเปลีย
่ นแปลงของโลกทัศน์ในการรับรู ้และให ้ความหมายต่อธรรมชาติในแง่ที่เน น
้ ถึงการดารงอยู่อย่างสมดุล
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและนาไปสู่การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนชาวบ ้านนั น
้ 239 ถึงแม ้ว่าจะเป็ นความรู ้ด ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมที่เกิดขึน
้ หลายทศวรรษมาแล ้ว แต่ก็ยังคงเป็ นที่รับรู ้อย่างจากัดและยังคงอยู่
้ กลางไทย
นอกแวดวงการศึกษาของรัฐไทย ซึง่ การวิเคราะห์ของอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ นี้ ช่วยให ้เข ้าใจได ้ว่าชนชัน
่ กระแสหลักในชีวต
โดยทั่วไปทีผ
่ ่านระบบการศึกษาอย่างเป็ นทางการและรับข ้อมูลข่าวสารจากสือ
ิ ประจาวัน ย่อมจะ
มีความเข ้าใจในความเปลีย
่ นแปลงของการรั บรู ้และให ้ความหมายต่อธรรมชาติค่อนข ้างน อ้ ย กลับกลายเป็ นการ
ปะทะกันระหว่างสองขัว้ ความคิดทีน
่ ั กอนุรักษ์ธรรมชาติแต่ละฝ่ ายยึดติดอยูก
่ ับมุมมองของตน
ส่วนวิทยานิพนธ์ของวิเชิด ทวีกล
ุ อธิบายว่า240 ทัง้ ปั ญหาการลดลงของป่ าไม ้และกระแสความตืน
่ ตัวด ้านการ
้ กลางทีเ่ รียกร ้องให ้รัฐป้ องกันทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง ทาให ้รัฐขยายอานาจ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติของชนชัน
เข ้าควบคุ ม ทรั พ ยากร ผ่ า นวาทกรรมอนุ รั ก ษ์ ก ระแสหลั ก ที่ตั ง้ อยู่ บ นฐานคิด แบบวิท ยาศาสตร์ต ะวั น ตก ที่ม อง
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่ า) แยกส่วนจากวิถช
ี วี ต
ิ ของมนุษย์ มนุษย์เป็ นสิง่ แปลกปลอมทีค
่ อยรบกวนและทาลายความ
อุดมสมบูรณ์หรือสภาพดัง้ เดิมตามธรรมชาติของพืน
้ ทีป
่ ่ า ทาให ้มนุษย์ไม่สามารถอยู่ร่วมกับป่ าไม ้อย่างเกือ
้ กูล แนว
ทางการอนุรักษ์ ป่าไม ้ทางวิทยาศาสตร์จงึ มีอยู่แนวทางเดียว คือ การกันพื้นที่ป่าให ้เป็ นพื้นที่เฉพาะแยกออกจาก
พื้นที่ประเภทอืน
่ เพื่อควบคุมกิจกรรมของมนุษ ย์แ ละสงวนไว ้ซึง่ ความบริสุทธิข
์ องสภาพตามธรรมชาติไว ้ให ้มาก
ทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะสามารถทาได ้
ความตระหนั กรับรู ้ทีม
่ ีความแตกต่างกันเป็ นซับซ ้อนของประเทศไทยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล ้อม การสวนทางระหว่า งกระแสการพั ฒ นาและการอนุ รั ก ษ์ การมีส่ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด การ
ทรั พ ยากรและสิง่ แวดล ้อมกลั บ กลายเป็ นข ้อขั ด แย ้งของสัง คมไทย ในช่ว ง พ.ศ. 2530 เป็ นต ้นมา กระบวนการ
เคลือ
่ นไหวเรือ
่ ง “สิทธิชม
ุ ชน” เป็ นอีกเรือ
่ งหนึง่ ที่ถอ
ื เป็ นความเปลีย
่ นแปลงทีม
่ ค
ี วามสาคัญต่อสังคมไทยเพราะเป็ น
ความเคลือ
่ นไหวร่วมกันหลายกลุม
่ ทัง้ ระหว่างเครือข่ายชาวบ ้านผู ้ไร ้อานาจทีม
่ ค
ี วามหลากหลายทัง้ มติทางชาติพันธุ์
้ ทางสังคม241 ผนวกเข ้ากับ “แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน” ได ้กลายเป็ นแรงกระเพื่อมของสังคมไทยที่
พืน
้ ทีแ
่ ละชนชัน
ต ้องให ้ความสนใจกับชาวบ ้าน ชุมชนชนบทในการเข ้าถึงทรัพยากรได ้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม โดยไม่ถูกกีดกัน
จากอานาจรัฐ242 จนถึง พ.ศ. 2540 ต่อเนื่องมา กระบวนการเคลือ
่ นไหวเรือ
่ ง “สิทธิชม
ุ ชน” ได ้สร ้างความหมายทาง
่ ารเปลีย
สังคมและนาไปสูก
่ นแปลงทางกฎหมายตามกระบวนการเรียกร ้องของสังคม สะท ้อนหลักการ “กฎหมาย คือ
ปรากฏการณ์ข องสัง คม” (Law as a Mirror)243 โดยการรับรองสิทธิชุม ชนในรั ฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 มาตรา 46

239

เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 73.
ึ ษาการเคลือ
วิเชิด ทวีกล
ุ , พลว ัตการเมืองภาคประชาชน: กรณีศก
่ นไหวของชาวบ้านในเครือข่ายกลุม
่ เกษตรกร
ภาคเหนือ พ.ศ. 2530-2547 (เชียงใหม่: ธารทองการพิมพ์.2548), หน ้า 302-303.
241 เรือ
่ งเดียวกัน, หน ้า 1-2.
242 คริส เบเคอร์และผาสุก พงษ์ ไพจิตร, ประว ัติศาสตร์ไทยร่วมสม ัย (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มติชน, 2557) หน ้า 323-327.
243 สมชาย ปรีชาศิลปกุลและคณะ, รายงานการวิจ ัยฉบ ับสมบูรณ์ โครงการ”การศึกษาพ ัฒนาการการร ับรองและ
คุม
้ ครองสิทธิชุมชนตามร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ ักรไทย พุทธศ ักราช 2540 กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),
หน ้า 11.
240
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และต่ อ มาในรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 มาตรา 66 ให ช
้ ุ ม ชนเป็ นผู ม
้ ี อ านาจและการตั ด สิน ใจในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ สิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการจัด การสิง่ แวดล ้อม (รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
้
มาตรา 56 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 67 ) ซึง่ ปรากฏขึน
้ ภายหลังและถูกนาความหมายไปใช ้ในกลุม
่ ชนชัน
กลางในเมืองได ้อย่างมีพลัง
อย่างไรก็ตาม การรับรองสิท ธิด ้านสิง่ แวดล ้อมที่มีข น
ึ้ ในทางกฎหมายที่เกิดขึน
้ ไม่ได ้ท าให ้สิทธินี้ ดารงคง
สถานะและมี ค วามเข ม
้ แข็ ง กอบกุ ล รายะนาคร ได อ้ ธิ บ ายว่ า 244 ถึง แม ร้ ั ฐ ธรรมนู ญ จะมี ก ารรั บ รองสิท ธิด า้ น
สิง่ แวดล ้อมให ้กับประชาชนและชุมชนตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540 แล ้วและยังมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัตอ
ิ ก
ี มากมาย
แต่มาตรฐานด ้านสิง่ แวดล ้อมในกฎหมายไทยนั น
้ ยังมีปัญหาอยู่มากในทุกระดับ เพราะการขาดความรู ้ของพนั กงาน
เจ ้าหน ้าที่ นโยบายการพัฒนา การขาดการมีสว่ นร่วมของประชาชนอย่างแท ้จริง ตลอดจนการปราศจากสภาพบังคับ
ที่ไ ด ้ผลในกฎหมายสิง่ แวดล ้อม จากค าอธิบ ายของกอบกุล รายะนาครได ้แสดงถึง ความไร ้ประสิท ธิภ าพของ
กฎหมายของประเทศไทย ขณะทีค
่ วามเดือดร ้อนจากผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้ กับประชาชนนัน
้ ยังเกิดขึน
้ ทาให ้ประชาชน
ทีไ่ ด ้รับผลกระทบจึงลุกขึน
้ มาคัดค ้าน “การพัฒนา” ทีน
่ ามาซึง่ ปั ญหาสิง่ แวดล ้อมและทัง้ ขบวนการคัดค ้านการสร ้าง
้ กลางหรือ ชน
โครงการขนาดใหญ่ทัง้ ของรัฐและของเอกชน245 สิง่ หนึง่ ทีเ่ กิดขึน
้ กลุ่มคนในสังคมไม่ว่าจะเป็ นชนชัน
้ ล่างได ้เห็นร่วมกันหรือตระหนั กบนความหวาดกลัวร่วมกัน คือปั ญหาเรื่องมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม
ชัน
ชีวต
ิ ร่างกาย เช่น กรณีมาบตาพุด กรณีแม่เมาะ กรณีเขือ
่ นแม่วงษ์ กรณีระเบิดแก่งแม่น้ าโขงหรือกรณีอ่าวพร ้าวที่
กลุม
่ คนเกือบทุกกลุม
่ ร่วมกันเคลือ
่ นไหวหรือเข ้ามามีบทบาทในส่วนต่างๆ
ความเห็นพ ้องต ้องกันในกระเด็นเกีย
่ วกับการจัดการทีส
่ ง่ ผลกระทบกับสิง่ แวดล ้อม อาจถูกมองได ้ว่าเป็ นส่วน
หนึ่งของกระบวนการ “โลกาภิวัตน์” (Globalization) ที่ทาให ้เกิดความวิตกห่วงใยเกีย
่ วกับสิง่ แวดล ้อมที่ขยายวง
กว า้ งไปทั่ ว โลก พร อ
้ มกระบวนการเคลื่ อ นไหวต่ า งๆ ซึ่ง การเกิด กระบวนการเคลื่ อ นไหวด า้ นสิ่ง แวดล อ
้ ม
้ กลาง
(Environmentalism) อาจเกิด ขึน
้ จากการเมือ งที่เ กิด ขึน
้ ตามธรรมชาติ จากความวิต กห่ ว งใยของชนชั น
เกีย
่ วกับคุณภาพชีวต
ิ ทีน
่ ั บวันจะเพิม
่ มากขึน
้ การศึกษาจึงมีสองด ้านด ้วยกันอีกด ้านมาจากภายนอกและอีกด ้านเป็ น
แรงผลักจากท ้องถิน
่ 246
ั ยานุรักษ์ ได ้อธิบายถึงความเปลีย
อรรถจักร์สต
่ นแปลงทางความคิดทีเ่ กิดขึน
้ อย่างกว ้างขวางนี้ เป็ นผลจากทัง้
ความเปลีย
่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยเฉพาะการก่อตัวขึน
้ ของคนกลุ่มใหม่ในสังคมไทยที่ไม่
้ กลาง และการเคลือ
สังกัดกับภาครัฐระบบราชการ คือ ชนชัน
่ นไหวของนั กพัฒนาเอกชนกับชาวบ ้าน ได ้ทาให ้การ
รับรู ้และให ้ความหมายธรรมชาติทม
ี่ ค
ี วามหลากหลายและซับซ ้อนมากขึน
้ 247 ซึง่ ต ้องยอมรับบทบาทการเคลือ
่ นไหว
ขององค์ก รพั ฒ นาเอกชน (NGOs) แม ้ว่า องค์กรพั ฒ นาเอกชนของประเทศไทยจะมีบ ทบาทน อ้ ยลงโดยเฉพาะ
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2549 แต่คุณานุปการขององค์กรพัฒนาเอกชนทีไ่ ด ้สร ้างความเปลีย
่ นแปลงในสังคมของไทย คือ การ
สร ้างการรวมกลุ่มของประชาชนเป็ นกลุ่มย่อยๆ ทีเ่ กิดขึน
้ อย่างมากมายในสังคมไทยและอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็ นการรวมตั ว ของประชาชนเป็ นกลุ่ ม ด า้ นทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล ้อม กลุ่ ม ด า้ นสุ ข ภาพ ฯลฯ เพื่ อ
ดาเนินการให ้เป็ นไปตามความประสงค์และความต ้องการของประชาชน

กอบกุล รายะนาคร. กฎหมายก ับสิง่ แวดล้อม (กรุงเทพฯ: วิญญูชน.2550) หน ้า 218-219.
กฤษณ์พชร โสมณวัตร, นิตส
ิ านึกต่อ “โทษจาคุก” ของพลเมืองผู ้ดือ
้ แพ่งต่อกฎหมายประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อม, วิทยานิพนธ์ นิตศ
ิ าสตรมหาบ ัญฑิต มหาวิทยาล ัยเชียงใหม่ กันยายน 2555, หน ้า 60.
246 สุเทพ สุนทรเภสัช, ว ัฒนธรรมก ับสิง
่ แวดล้อม, (เชียงใหม่: โรงพิมพ์มงิ่ เมือง 2551) หน ้า 134.
247 อรรถจักร สัตยานุรักษ์ , นิเวศน์ประว ัติศาสตร์: พรมแดนความรู ้ (กรุงเทพฯ:โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.2545) หน ้า 184.
244
245
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ความเปลีย
่ นแปลงทีส
่ าคัญไม่แพ ้กัน คือ ความเปลีย
่ นแปลงด ้านนิตส
ิ านึกของคนกลุ่มหนึง่ ในสังคมไทยที่มี
ความเปลีย
่ นแปลงที่น่าสนใจ โดยเฉพาะพวกเขาเหล่านี้ได ้เพิกเฉยแม ้กระทั่งบทลงโทษทางอาญาที่มีโทษล ้วน
แล ้วส่ง แต่ ก ระทบต่ อ สิท ธิแ ละเสรีภ าพ ไม่ ว่ า จะเป็ นโทษจ าคุ ก กั ก ขั ง หรือ โทษปรั บ เพื่อ ต่ อ สู ้เรีย กร อ้ งเรื่ อ ง
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมและผลกระทบต่อชีวต
ิ ร่างกายของพวกเขา ความเปลีย
่ นแปลงนี้เช่นกันทีท
่ าให ้สังคมไทย
ตระหนั ก ในเรื่อ งผลกระทบของมลพิษ ที่จ ะเกิด ต่ อ สิง่ แวดล ้อมมากขึน
้ กฤษณ์ พ ชร โสมณวั ต ร อธิบ ายถึง ความ
เปลีย
่ นแปลงเรือ
่ งนิตส
ิ านึกของกลุม
่ คนทีน
่ ่าสนใจอย่างมาก248 ดังนี้
“นิตส
ิ านึกของพลเมือ งผู ้ดื้อ แพ่ง ต่อ กฎหมายประเด็น การจั ด การทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล ้อมโดย
ภาพรวม คือ การยืน หยั ด ไม่ ก ้มหั ว ให ้อ านาจแห่ง สภาพบั ง คั บ ของกฎหมายโดยที่ก ระบวนการเปลี่ย นส านึ ก ต่ อ
กฎหมายดังกล่าวไม่ได ้เป็ นกระบวนการทีไ่ ร ้ทีม
่ าและไม่ได ้เกิดจากลักษณะของบุคคล ตรงกันข ้ามการเปลีย
่ นแปลง
ทางสังคมอย่างไพศาลในเจ็ ด ด ้าน ได ้แก่ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ที่มั่น คงขึน
้ โครงสร ้างทางการเมืองที่เ ปิ ดรั บ
ประชาชนมากขึน
้ สาธารณู ป โภคและการสื่อ สารที่ก ว ้างขวาง ประสบการณ์ ก ารเผชิญ หน า้ กั บ ความรุ น แนงทั ง้
ทางตรงและทางโครงสร ้าง ประสบการณ์ ทางกฎหมายของพลเมือ ง การได ้รับการยอมรั บ จากสาธารณชน และ
ประการสุดท ้าย คือ ความสาเร็จและประโยชน์ทป
ี่ ระชาชนได ้รับจากการเคลือ
่ นไหวซึง่ เป็ นเวลาเกินกว่า 3 ทศวรรษ”
จากทีไ่ ด ้กล่าวมาข ้างต ้น การเปลีย
่ นในระดับโลกทัศน์ของกลุ่มคนในสังคมทีม
่ ค
ี วามตระหนักและรับรู ้ร่วมกัน
เกีย
่ วกับปั ญหามลพิษทีเ่ กิดขึน
้ กับสิง่ แวดล ้อมได ้ก่อตัวขึน
้ และเป็ นจุดทีไ่ ม่หวนกลับอีกต่อไปแล ้ว การพัฒนาทีส
่ ง่ ผล
กระทบต่อสิง่ แวดล ้อมได ้รับการคัดค ้านต่อต ้านทัง้ กระบวนการการเคลือ
่ นไหวของประชาชนและการใช ้สิทธิทางศาล
ไม่ว่าจะเป็ นการฟ้ องร ้องคดีต่อศาลยุตธ
ิ รรมหรือศาลปกครองในคดีสงิ่ แวดล ้อมที่มีมากขึน
้ การบังคับใช ้กฎหมาย
่ ุดของรวมตัวของประชาชนในกระบวนการทางกฎหมาย
ของภาคประชาชนทีม
่ ีจุดก่อกาเนิดและพัฒนาจะนาไปสูจ
ร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายของประเทศไทยยังมีข ้อจากัดในการใช ้สิทธิฟ้องคดีในฐานะประชาชน (Citizen
Suit) ในฐานะเจ ้าของทรัพยากรและสิง่ แวดล ้อม ซึง่ เป็ นจุดชะงักงันทางกฎหมาย แม ้ว่าภาคประชาชนจะมีความ
พร ้อมและความตระหนักรู ้ร่วมกันแล ้วก็ตาม
เมื่อ พิจ ารณาถึง ขอบเขตการศึก ษา ที่ต ้องการจะส ารวจกลไกทางกฎหมายในการฟื้ นฟูส งิ่ แวดล ้อม และ
เยียวยาความเสียหายแก่ผู ้ได ้รับผลกระทบ ซึง่ ปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ แม ้ไม่ใช่เรือ
่ งใหม่ แต่ความซับซ ้อนผนวกกับปริมาณ
ของการปนเปื้ อนของมลพิษ นั บวันมีจานวนมากยิง่ ขึน
้ จากพัฒนาการของแนวคิด ทางด ้านกฎหมายสิง่ แวดล ้อม
ข ้อสั ง เกตส าคั ญ ต่ อ ขอบเขตของงานวิจั ย นี้ คือ การมุ่ ง ศึก ษาถึง กลไกในการฟื้ นฟูแ ละเยีย วยา หมายถึง มีก าร
ปนเปื้ อนของมลพิษนัน
้ สู่สงิ่ แวดล ้อมแล ้ว ซึง่ จะต่างจากการจัดการกาหนดมาตรฐาน เพือ
่ ดูแลและดาเนินการในเชิง
ป้ องกัน หรือการกาหนดมาตรฐานของการดาเนินการ ซึง่ เป็ นกลไกและมาตรการทีด
่ ก
ี ว่า ตามแนวคิดการป้ องกันไว ้
ก่อน (Precuationary Prinicple) อย่างไรก็ด ี หากเราไม่อาจป้ องกันหรือหลีก
่ เลีย
่ งการปนเปื้ อนนั น
้ ได ้ ไม่ว่าจะด ้วย
ั ก็ตาม การฟื้ นฟูและเยียวยาจึงเป็ นปั จจัยสาคัญทีง่ านวิจัยนี้ ต ้องการจะศึกษาถึง
ความตัง้ ใจหรือโดยเหตุสด
ุ วิสย
นอกจากนี้ ขอบเขตของการศึกษาเป็ นกลไกทางกฎหมาย ดังนั น
้ กรอบแนวคิดจึงจากัดอยู่ที่หลักเกณฑ์ที่
กาหนดอานาจหน ้าที่ หรือการกาหนดถึงสิทธิของผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องเป็ นหลัก จึงไม่ใช่การพิจารณาถึงกระบวนการในทาง
เทคโนโลยีทางด ้านวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล ้อม แต่อาจจะมีการกล่าวถึงวิธก
ี ารหรือกระบวนการทางด ้านเทคโนโลยีอยู่
บ ้าง เพือ
่ ให ้เห็นภาพคร่าวๆ ในการทบทวนแนวคิดและข ้อถกเถียงในบทนี้จะได ้จาแนกออกเป็ น 2 แนวทางคือ ใน
ด ้านการฟื้ นฟู และในด ้านการชดใช ้เยียวยา

248

กฤษณ์พชร โสมณวัตร, อ้างแล้ว, หน ้า 171.
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7.2 ในด้านการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล้อม สภาพธรรมชาติและระบบนิเวศน์
ในการส ารวจถึง กลไกของการฟื้ นฟู พบว่า ประเด็ น ส าคั ญ ที่จ ะเป็ นกรอบในการพิจ ารณาใน 3 มิต ด
ิ ้วยกั น
ได ้แก่ มิตท
ิ างด ้านกระบวนการในการจัดการ มิตท
ิ างด ้านงบประมาณ การเงิน และมิตใิ นด ้านของการตรวจสอบ

7.2.1 มิตท
ิ างกระบวนการจ ัดการ – หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
- ฟื้ นฟูอย่างไร – การวางแผนจัดการฟื้ นฟูพน
ื้ ทีซ
่ งึ่ มีการปนเปื้ อนของมลพิษ มีขัน
้ ตอนทีเ่ ป็ นแนวทางได ้แก่
การระบุถงึ เทคโนโลยีที่จะสามารถนามาใช ้ในการฟื้ นฟู ทีส
่ ามารถเข ้าถึงได ้ และการประมาณการค่าใช ้จ่ายในการ
ดาเนินการ โดยจะมีการสารวจว่ามีการปนเปื้ อนในอย่างไรบ ้าง ทัง้ อากาศ น้ า และดิน249 สาหรับการปนเปื้ อนในดิน
และน้ า มีวธิ ก
ี ารจัดการเพือ
่ ฟื้ นฟูสภาพเป็ น 4 วิธก
ี าร ได ้แก่
1) การฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมทางด ้านกายภาพ ซึง่ มักจะใช ้กับการปนเปื้ อนทีม
่ ป
ี ริมาณต่าและการแพร่กระจายตัว
ต่า วิธก
ี ารนี้ เช่น การขุดลอก ตักออก หรือการคลุม
2) การฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมทางด ้านกายภาพและทางเคมี เป็ นการใช ้คุณสมบัตท
ิ างกายภาพทางเคมี เช่น การ
ใช ้คุณสมบัตข
ิ องการละลาย หรือความดันไอ
3) การฟื้ นฟูส งิ่ แวดล ้อมทางเคมี เป็ นการใช ้สารเคมีเ ติม ลงไปในดิน เพื่อ เปลีย นสภาพความเป็ นพิษ ให ้
น ้อยลง
4) การฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อมทางชีวภาพ เป็ นวิธท
ี ใี่ ช ้พืชหรือจุลน
ิ ทรียใ์ นการย่อยสลายหรือดูดซับสารปนเปื้ อนใน
ดินหรือในน้ าให ้น ้อยลง
- การตัดสินถึงเงือ
่ นไขของการเริม
่ ต ้นฟื้ นฟู – การจะชีว้ ่าพืน
้ ทีด
่ ังกล่าว มีการปนเปื้ อนของมลพิษ อาจต ้องมี
การก าหนดค่า มาตรฐานโดยทั่ ว ไปไว ้ก่อ น เมื่อ มีก ารส ารวจพบว่า การมีก ารปนเปื้ อนของสารอั น ตรายใดเกิน ค่า
มาตรฐาน จึง มี ก ารประกาศว่ า ควรจะต อ้ งด าเนิ น การฟื้ นฟู ส ภาพ การก าหนดมาตรฐานต่ า ง ๆ เช่ น ประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ เรือ
่ งการกาหนดมาตรฐานคุณภาพดิน หรือเรือ
่ งการกาหนดมาตรฐานคุณภาพน้ า
ใต ้ดิน เป็ นต ้น
่ วชาญเฉพาะทาง
การดาเนินการฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อม250 จาเป็ นต ้องใช ้หลายฝ่ ายเข ้ามาระดมความรู ้ความเชีย
เริม
่ ตั ง้ แต่ข ้อมูล ในระบบนิเ วศน์ วิศ วกรรมสิง่ แวดล ้อม รวมไปจนถึง ประชาชนในชุม ชน ที่ต ้องประสานงานเพื่อ
่ สารและเป็ นการป้ องกันไม่ให ้มี
ดาเนินการฟื้ นฟูนัน
้ กระบวนการมีส่วนร่วมเป็ นส่วนสาคัญอีกประการหนึ่งในการสือ
การปนเปื้ อนแพร่ ก ระจายต่อ ไปในคนที่อ ยู่ใ นชุม ชนด ้วย 251 อย่า งไรก็ ด ี ความชัด เจนในการก าหนดว่า ผู ้ใด หรือ
หน่วยงานใดมีหน ้าทีใ่ นการจัดการเพือ
่ ฟื้ นฟูสภาพการปนเปื อนจากธรรมชาตินัน
้ ผู ้วิจัยมีข ้อสังเกตว่า มีพน
ื้ ฐานของ
การกาหนดหน า้ ที่แ ก่ห น่ ว ยงาน แยกออกเป็ น 3 ทาง กล่า วคือ หนึ่ง คือ หน่ ว ยงานกลางที่มีห น า้ ที่ดูแ ลคุณ ภาพ
สิง่ แวดล ้อม ได ้แก่กรมควบคุมมลพิษ สองคือหน่วยงานเฉพาะทาง เช่น นิคมอุตสาหกรรม หรือสานั กงานปรมาณู

สิรอ
ิ ร ศรัทาสมบูรณ์, แนวทางการฟื้ นฟูดน
ิ และนา้ ใต้ดน
ิ จาการปนเปื้ อนสารปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์บอนของสถานี
้ เพลิงในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์วท
บริการนา้ ม ันเชือ
ิ ยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสิง่ แวดล ้อม) คณะพัฒนาสังคม
และสิง่ แวดล ้อม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554, หน ้า 27.
250 Martin R. Perrow & Anthony J. Davy (ed.), Handbook of Ecological Restoration: Vol. 1 Principles of
Restoration, (Cambrige, UK: Cambridge University Press, 2002), pp. 6-7.
251 มูลนิธน
ิ ต
ิ ธิ รรมสิง่ แวดล ้อม, “คาพิพากษาคดีคลิต:ี้ จุดเริม
่ ต ้นการฟื้ นฟูอย่างเป็ นระบบ” ตอนที่ 3 (พฤษภาคม 2560) ข ้อมูล
จากเวบไซด์ http://enlawfoundation.org/newweb/?p=3283#more-3283
249
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เพื่อสันติ และสามคือ หน่วยงานที่ทาหน ้าที่จัดการให ้มีการฟื้ นฟูโดยตรง เช่นตัวอย่างจากสหรัฐอเมริกา Agnecy
for Toxic Substance and Disese Registry (ATSDR) ที่ทาหน ้าที่บังคับให ้ผู ้ก่อมลพิษเป็ นผู ้ฟื้ นฟูสภาพมลพิษที่
ปนเปื้ อนอยูใ่ นสิง่ แวดล ้อม และหน่วยงานนี้เองอาจเข ้าฟื้ นฟู โดยใช ้เงินจากกองทุนสิง่ แวดล ้อม (Superfund)252

7.2.2 มิตท
ิ างการเงิน – กองทุน, ประก ันภ ัย
แนวคิดและข ้อเสนอที่จะให ้มีกองทุนเพื่อนามาจัดการเกีย
่ วกับกลไกการเยียวยาสิง่ แวดล ้อมเริม
่ ขึน
้ ได ้ระยะ
หนึ่ง แล ้ว ดั ง เช่น รายงานของสถาบั น วิจั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย (ทีด ีอ าร์ ไ อ) 253 ในรายงานได ้น ากรณี
ตั ว อย่า งเช่น กรณี ก ารแพร่ ก ระจายของโคบอลท์- 60 การปนเปื้ อนของสารตะกั่ ว ที่ค ลิต ี้ และการด าเนิน งานของ
โรงงานกาจัดของเสียทีจ
่ ังหวัดสระแก ้ว เพือ
่ เสนอกลไกในรูปแบบของกองทุนเพือ
่ จัดการผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม
และสุขภาพ ที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการเรือ
่ งผู ้ก่อมลพิษเป็ นผู ้จ่าย โดยผู ้เสียหายจะฟ้ องร ้องต่อผู ้ก่อมลพิษเอง
หากเป็ นผู ้เสียหายจากการปนเปื้ อนโดยตรง และหากเป็ นความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ต่อสภาพธรรมชาติ ถือเป็ นหน ้าที่
ของหน่วยงานรัฐที่จะต ้องเป็ นผู ้ฟ้ องร ้องกับผู ้ก่อมลพิษ โดยหลักแล ้ว จะมีการเก็บเงินจากผู ้ประกอบการเพื่อเป็ น
รายรับเข ้ากองทุน เมื่อเกิด ความเสียหายขึน
้ ก็สามารถนาเงินดังกล่าวมาใช ้ได ้ หากไม่สามารถเรียกร ้องจากผู ้ก่อ
มลพิษ ได ้อย่า งเจาะจง กลไกนี้ ป รากฏอยู่ใ นกองทุน Superfund254 ของสหรั ฐ อเมริก า และกองทุน ภายใต ้การ
ดาเนินงานของ ERCA255 ของญีป
่ นด
ุ่
้วย
ในด ้านของการใช ้กลไกทางกฎหมายประกันภัย มารองรับการจัดการด ้านการเงิน เมือ
่ ต ้องการจะดาเนินการ
ในการฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อม มีงานศึกษาถึงกลไกทางกฎหมาย เรื่องการประกันภัยสิง่ แวดล ้อม นั บตัง้ แต่ปี 2539
เป็ นต ้นมา เช่น วิทยานิพนธ์ของกตัญญู ภู่ประเสริฐ256 ซึง่ ตามแนวทฤษฎีรับภัย เป็ นพืน
้ ฐานความคิดในการรองรั บ
่ งต ้องทาประกันภัยไว ้ก่อน และหาก
กลไกทีร่ ัฐจะควบคุมให ้มีกฎหมายทีจ
่ ะให ้ผู ้ประกอบการในกิจการทีม
่ ค
ี วามเสีย
เกิดเหตุทต
ี่ ้องชดใช ้ความเสียหาย ก็สามารถนากรมธรรม์ประกันภัยนัน
้ มาใช ้บังคับได ้อย่างทันท่วงที จริงอยูท
่ ก
ี่ จิ การ
เสียงภัยทัง้ หลาย ในปั จจุบันมีข ้อกาหนดให ้ต ้องทาประกันภัย เช่นการศึกษาของสุธด
ิ า มานิตย์กล
ุ 257 ซึง่ โดยหลัก
ผู ้ทาละเมิดต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดจากการกระทาละเมิดของตนเอง รวมไปถึงความรับผิด จาก
วัตถุอันตราย ภายใต ้ มาตรา 437 วรรค 2 ของประมวลแพ่งและพาณิชย์ การขนส่งวัตถุอันตราย มีกฎหมายเฉพาะที่
กาหนดให ้ต ้องทาประกันภัย ได ้แก่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ
่ งการประกันภัยความเสียหายจากการขนส่ง
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2549 และ 2550 (ฉบับที่ 2) แต่อย่างไรก็ด ี การคุ ้มครองภายใต ้กรมธรรม์อาจไม่ครอบคลุมอย่าง
แท ้จริง ในงานศึก ษาของสุธ ิด าจึง มีข ้อเสนอแนะให ้ประเทศไทยศึก ษาจากกองทุ น สิง่ แวดล ้อม ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นเพื่อนามาจัดตัง้ กองทุนสิง่ แวดล ้อมตามพระราชบัญญัตส
ิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ด ้วย
จากการวิเคราะห์ข ้อเสนอแนะของวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่าในปั จจุบันมีความพยายามที่จะเพิม
่ เติมแก ้ไข
ช่องว่างทางกฎหมาย เช่น ในพระราชบัญญัตแ
ิ ร่ พ.ศ. 2560 ทีก
่ าหนดให ้มีการวางเงินประกันสาหรับความเสียหาย

252

Comprehensive Environmental Response Compensation, and Liabilibity Act of 1980, 94 Stat.2774, (11
December 1980), § section 104.
253 สถาบันวิจัยเพือ
่ การพัฒนาประเทศไทย, แนวทางการศึกษาเพือ
่ เสนอกลไกเยียวยาสิง่ แวดล้อมก ับสุขภาพ รายงานทีดี
อาร์ไอ ฉบับที่ 56 (มีนาคม 2551).
254 Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act – CERCLA หรือทีเ่ รียกกันว่า Superfund
255 Environmental Restoration and Conservation Agency
256 กตัญญู ภูป
่ ระเสริฐ, การประก ันภ ัยสิง่ แวดล้อม จากมลพิษอุตสาหกรรม, วิทยานิพนธ์นต
ิ ศ
ิ าสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2539.
257 สุธด
ิ า มานติยก
์ ล
ุ , การเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดจากการขนส่งว ัสดุนวิ เคลียร์และว ัสดุก ัมม ันตร ังสีในประเทศไทย,
วิทยานิพนธ์นต
ิ ศ
ิ าสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
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ที่อาจเกิดขึน
้ โดยผู ้ถือประทานบัตรต ้องรั บผิดชอบในความเสียหายและการฟื้ นฟูขุมเหมือ ง วางเงินประกัน เพื่อ
เยียวยาผู ้ได ้รับผลกระทบ และอีกตัวอย่างหนึ่งของการนาเอาระบบประกันภัยมาใช ้อย่างเห็นผลชัดเจน เช่นกรณี
น้ ามันรั่วทีอ
่ ่าวพร ้าว บริษัมทีต
่ ้องรับผิดชอบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได ้ระบุว่าตนได ้ทาประกันไว ้ในวงเงินที่สูงมาก
ดังนั น
้ การฟื้ นฟูแ ละเยีย วยาความเสีย หายที่เ กิดขึน
้ จึง สามารถดาเนิน การได ้อย่า งรวดเร็ ว อย่างไรก็ด ี ยังมีหลาย
กิจการทีย
่ ังไม่มก
ี ารกาหนดให ้ทาประกันภัย เมือ
่ มีการนาเอาหลักทางเศรษฐศาสตร์เข ้ามาพิจารณา ผู ้ประกอบการ
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหนักทีม
่ เี ครือ
่ งจักรราคาสูง ทาให ้วงเงินทีป
่ ระเมินว่าต ้องจ่ายเบีย
้ ประกัน รายปี ในจานวนที่
สูงมาก และโดยเฉลีย
่ แล ้ว มักไม่ปรากฎอุบัตเิ หตุทส
ี่ ร ้างความเสียหายหรือก่อมลพิษ ผู ้ประกอบการจึงตัดสินใจที่จะ
่ งนัน
ยอมรับความเสีย
้ เอง ดังนัน
้ การสร ้างระบบการเงินเข ้ามารองรับค่าใช ้จ่ายสาหรับการฟื้ นฟูและเยียวยาจึงต ้องให ้
ความสาคัญและศึกษาเปรียบเทียบกันต่อไป

ั้
7.2.3 มิตก
ิ ารตรวจสอบ – ภายหล ังการฟื้ นฟู ระยะสนระยะยาว
การตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นเงือ
่ นไขหนึง่ ในการทาให ้การฟื้ นฟูได ้มาตรฐานและเป็ นทีย
่ อมรับ ทา
ให ้เกิดประสิทธิผลในการฟื้ นฟูทเี่ ป็ นจริง ดังนั น
้ กระบวนการติดตามตรวจสอบ โดยองค์กรหรือหน่วยงานทีเ่ ป็ นกลาง
เพือ
่ ทารายงานให ้แก่ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ได ้แก่หน่วยงานทีม
่ ีหน ้าที่ดูแล และประชาชนในชุมชนทีเ่ ป็ นผู ้ได ้รับผลกระทบ
นั ้น 258 กระบวนการในการตรวจสอบนี้ มีทัง้ ระบบที่ต รวจสอบด ้วยตนเอง (self-monitoring & self-certification)
โดยทีผ
่ ู ้ประกอบการมีการกาหนดมาตรฐานและดาเนินการตามข ้อกาหนดนัน
้ มีการทารายงานเพือ
่ นาเสนอต่อผู ้ดูแล
หรืออนุมัตอ
ิ นุญาตให ้ดาเนินการ จากหลักการทางด ้านการตรวจสอบด ้วยตนเองนัน
้ ทางผู ้วิจัยมีข ้อสังเกตว่า อาจจะ
ปรับเข ้ากับตัวอย่างที่พบจากการเก็บข ้อมูลจากหน่วยงาน ที่เลือกจะไม่ทาประกันภัย เนื่องจากมีวงเงินประกันสูง
มาก จึงมีการสร ้างระเบียบภายในองค์กร เช่น การกาหนดแนวทางการป้ องกันอุบัตภ
ิ ัยอย่างเข ้มงวดของการท่าเรือ
หรือการที่ผู ้ประกอบการสมัครเข ้าร่วมในมาตรฐานอุต สาหกรรม เช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล ้อม ISO
14000
ในอีกรูปแบบหนึง่ ของการตรวจสอบ เป็ นการดาเนินการภายใต ้หลักผู ้ไม่มส
ี ว่ นได ้เสีย โดยเป็ นการดาเนินการ
จากผู ้คนภายนอก (third party) ทีไ่ ม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข ้องกับการดาเนินการ และต ้องเป็ นองค์กรอิสระ และทารายงาน
เสนอรัฐบาล หรือผู ้มีอานาจในการอนุมัตอ
ิ นุญาตให ้กิจการดังกล่าวนั น
้ ดาเนินการ เพือ
่ ให ้การตรวจสอบนี้เป็ นกลาง
โปร่ ง ใส รั บ ผิด ชอบ (transperentcy & accountability) ข ้อสัง เกตส าคั ญ คือ หากมีก ารตรวจพบว่า มีก ารละเมิด
มาตรฐานดังกล่าว สภาพบังคับของการตรวจสอบนัน
้ จะสามารถนามามีผลบังคับได ้อย่างมีประสิทธิภาพได ้อย่างไร
จากมิตท
ิ งั ้ สามด ้านนี้ ทีม
่ ผ
ี ู ้เสนอแนะแนวความคิด เพือ
่ กาหนดกลไก หรือการเสนอเพือ
่ ปรับปรุงมาตรการทาง
กฎหมายทีม
่ อ
ี ยู่ โดยมุง่ เน ้นทางด ้านผลกระทบต่อทรัพยากรและสิง่ แวดล ้อม ซึง่ ข ้อเสนอทีม
่ ม
ี านัน
้ ในหลายข ้อเสนอ
ได ้รั บ การปรั บ ปรุ ง เป็ นตั ว บทกฎหมายใหม่ เช่น พระราชบั ญ ญั ต ิแ ร่ พ.ศ. 2560 ซึง่ นั บ ว่ า เป็ นกฎหมายที่ เ พิ่ง
ประกาศใช ้ อาจจะต ้องผลักดันให ้เกิดการบังคับใช ้กฎหมายทีม
่ ีประสิทธิผลต่อไป อีกประการหนึง่ คือแนวโน ม
้ การ
ตีความและบังคับใช ้กฎหมายโดยหน่วยงานและองค์กรตุลาการ ซึง่ มีแนวโน ้มไปในทางทีเ่ ปิ ดกว ้างขึน
้ โดยเฉพาะ
ทางด ้านการคุ ้มครองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม ในช่วงทศวรรษ2540 ถึง 2550 เมือ
่ บริบททาง
สังคมรับรองและคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการมีสว่ นร่วมอย่างแท ้จริง

258

Jon Siberman & David Hindin, “Effective Environmental Monitoring and Reporting” in LeRoy C. Paddock, David
L. Markell & Nicholas S. Bryner (ed.) Compliance and Enforcemnet of Environmental Law (Cheltenham,
UK: Edward Elgar Publishing, 2017) pp. 128 – 140.
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ึ ษาและเสนอแนวความคิด ต่าง ๆ มากแล ้วนั ้น แนวทางจากหลาย
จากการทบทวนวรรณกรรม จากผู ้ที่ศ ก
แหล่ ง ที่ ม ามุ่ ง เป้ าไปที่ ก ารน าเอากลไกจากประเทศที่ เ คยเผชิญ หน า้ กั บ การปนเปื้ อนมลมิษ มาก่ อ น ได แ
้ ก่
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึง่ ในบทต่อไป จะได ้ทาการศึกษาถึง ประสบการณ์ และวิธีก ารใจการจัด การของทั ง้ สอง
ประเทศดังกล่าว
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ึ ษาแนวคิดและระบบจากกลไกในต่างประเทศ
บทที่ 8 การศก
ในการศึกษานี้ ผู ้วิจัยเลือกตัวอย่างจากประเทศพัฒนาแล ้ว ทีเ่ คยประสบปั ญหาการปนเปื้ นอของมลพิษ ใน
กรณีต่าง ๆ จากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการนากลไกในทางกฎหมายเข ้ามาเพือ
่ บรรเท่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้
ึ ษาทีไ่ ด ้
ฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อม รวมไปถึงการชดใช ้เยียวยาให ้แก่ผู ้ได ้รับผลกระทบจากการปนเปื้ นอดังกล่าว กรณีศก
เลือกขึน
้ มาเป็ นพืน
้ ฐานสาหรับแนวทางการวิเคราะห์นี้ คือสหรัฐอเมริกา และญีป
่ น
ุ่ ทีเ่ คยเป็ นประเทศทีมก
ี ารพัฒนา
อุ ต สาหกรรม และได ้รั บ ผลกระทบจากมลพิษ ที่ม าจากกิจ กรรมต่ า ง ๆ ที่เ กิด ขึน
้ จากแนวทางของการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมหลังจากการค ้นพบเครือ
่ งจักไอน้ า มาจนถึงการปฏิวัตเิ ขียวทีม
่ ก
ี ารปรับระบบการเกษตรทีเ่ น ้นการปลู ก
พืช เศรษฐกิจ และการพึง พาสารเคมี จากทศวรรษ 1920 มาจนกระทั่ ง ทศวรรษที่ 1960 ที่ผ ลของการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอย่างหนั กดังกล่าว เริม
่ ปรากฏผลเป็ นมลพิษที่กระจายออกมายังสภาพแวดล ้อมและกระทบต่อ ผู ้คน
เมือ
่ สังคมอุตสาหกรรมต ้องเผชิญกับผลกระทบจากมลพิษ โดยทีต
่ อนแรกไม่มีกลไกทางกฎหมายในการรับมือ กับ
การปนเปื้ อนนัน
้ เมือ
่ ปั ญหาเริม
่ ลุกลามให ้เห็นอย่างชัดเจน ลักษณะของการจัดการจึงเป็ นการแก ้ไขเฉพาะจุด เฉพาะ
ึ ษา พอจะมีแนวทางที่จะชีใ้ ห ้เห็นถึง
ด ้าน259 อย่างไรก็ด ี ตัวอย่างจากสองประเทศที่ผู ้วิจัย ได ้เลือ กมาเป็ นกรณีศก
กลไกของกฎหมายทีเ่ ข ้ามาจัดการกับการปนเปื้ อนดังกล่าวได ้ค่อนข ้างมีผลสาเร็จ ทัง้ การฟื้ นฟูสภาพสิง่ แวดล ้อม
และเยียวยาผู ้เสียหาย โดยจะเริม
่ จากศึกษาตัวอย่างของกลไกจากสหรัฐอเมริกา แล ้วจึงตามด ้วยประเทศญีป
่ ุ่ นเป็ น
ลาดับ

8.1 สหร ัฐอเมริกา
พัฒนาการของกฎหมายสิง่ แวดล ้อมในสหรัฐอเมริกา ทีม
่ ก
ี ารกาหนดกฎเกณฑ์ขน
ึ้ มาทีล
่ ะด ้าน เพือ
่ แก ้ปั ญหา
ทีเ่ กิดขึน
้ นั บตัง้ แต่ กฎหมายเพือ
่ แก ้ปั ญหามลพิษทางอากาศ (Clean Air Act)260 กฎหมายทีแ
่ ก ้ปั ญหามลพิษทาง
น้ า (Clean Water Act)261 และกฎหมายทีส
่ าคัญซึง่ กาหนั ดถึงการจัดการกับสภาพปนเปื้ อนของมลพิษ การชดเชย
ความเสี ย หาย และการก าหนดความรั บ ผิด ชอบในการปนเปื้ อนดั ง กล่ า ว (Comprehensive Environmental
Response, Compensation, and Liability Act – CERCLA หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า Superfund)262 ความเป็ นมาของ
กฎหมายดังกล่าว เกิดจากกรณีการปนเปื้ อนของสารเคมี จากเหตุการณ์ที่เรียกว่า Love Canal Disaster ที่มลรัฐ
นิวยอร์ค เมือ
่ ทศวรรษที่ 1980s
ึ ษาที่เกิดขึน
การยกตัวอย่างจากกรณีศก
้ ในสหรัฐอเมริกา การพิจารณาถึงบทบัญญัตข
ิ องกฎหมายที่เข ้ามา
จัดการกับกรณีปัญหาทีเ่ กิดขึน
้ และหน่วยงานทีเ่ ข ้ามาดาเนินการ จนกระทั่งประการสุดท ้ายคือการศึกษาถึงการวาง
หลักกฎหมายทีม
่ าจากองค์กรตุลาการ โดยพิจารณาจากกรณีเหตุผลทางกฎหมายทีศ
่ าลในคดีสาคัญ ทีไ่ ด ้เลือกมา
นัน
้ มีกรอบแนวทางและการบังคับใช ้กฎหมายมีประสิทธิผลเป็ นอย่างไร

ึ ษาจากการปนเปื้ อนของมลพิษ
8.1.1 กรณีศก
เนื่องจากสหรัฐ อเมริก ารเป็ นประเทศพั ฒ นาอุต สาหกรรม ที่มีพื้นที่ก ว ้างใหญ่แ ละกิจ กรรมที่เ กิด ขึน
้ ย่ อ มมี
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม และก่อให ้เกิดมลพิษในหลากหลายกรณี หลากหลายด ้าน ไม่ว่าจะเป็ นการใช ้ประโยชน์

Alfred A. Marcus, “Compensating Victims for Harms Caused by Pollution and Other Hazardous Substances: A
Comparison of American and Japanese Policies”, 8 Law & Pol'y 189 (1986).
260 Clean Air Act of 1963, 77 Stat.392, (effective 17 December 1963).
261 Clean Water Act of 1972, 86 Stat.816, (effective 18 October 1972).
262 Comprehensive Environmental Response Compensation, and Liabilibity Act of 1980, 94 Stat.2767, (11
December 1980).
259
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จากทรั พ ยากรธรรมชาติ การผลิต ในกระบวนการอุ ต สาหกรรม ตลอดจนถึง การใช ้สารเคมีแ ละวั ต ถุ อั น ตราย
ึ ษาทีผ
กรณีศก
่ ู ้วิจัยได ้เลือกมานี้จงึ เป็ นเพียงกรณีทส
ี่ าคัญบางเรือ
่ งทีเ่ พียงเป็ นภาพสะท ้อนให ้เห็นกลไกในการจัดการ
ึ ษาทีไ่ ด ้ใช ้ในบทที่ 1
กับการฟื้ นฟูและเยียวยาเท่านั น
้ และขัน
้ ตอนการนาเสนอนี้ เรียงตามลาดับของรูปแบบกรณีศก
มา ได ้แก่ อั น ดั บ แรกเป็ นการปนเปื้ อนจากกรณี ข องการทาเหมือ งแร่ แ ละการขุด เจาะน้ า มัน อั น ดั บ ที่ส องคือ การ
ปนเปื้ อนของมลพิษจากอุตสาหกรรม และสุดท ้ายคือการปนเปื้ อนจากของเสียอันตราย

กรณีการปนเปื้ อนของมลพิษจากการทาเหมืองแร่และการขุดเจาะนา้ ม ัน
สาหรับสหรัฐ อเมริกา อุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ ามันเป็ นกิจ การที่ส าคัญ และมีกรณี ข องการปนเปื้ อนของ
น้ ามันในหลายครัง้ ด ้วยกัน นั บตัง้ แต่ กรณีน้ ามันรั่วในปี คศ. 1969 Santa Barbara Oil Spill อุบัตภ
ิ ัยจากน้ ามันครัง้
ใหญ่อก
ี รอบหนึง่ ในปี คศ. 1989 Exxon Valdes Oil Spill รวมถึงเมือ
่ ปี คศ. 2010 Deepwater Horizon (หรือทีร่ ู ้จัก
ึ ษาจาก Santa Barbara Oil Spill
กันในนาม BP Oil Spill) เป็ นต ้น ซึง่ ในส่วนนี้ผู ้วิจัยเลือกกรณีศก
กรณีน้ ามันรั่วที่ Santa Barbara ใน Southern California เมื่อวันที่ 28 มกราคม 1969 ได ้เกิดอุบัตเิ หตุ ที่
แท่นขุดเจาะน้ ามัน ระเบิด ทาให ้น้ ามันดิบจากแหล่งนัน
้ รั่วไหลออกมา จากช่วงเวลา 10 วัน ปริมาณน้ ามัน ประมาณ
80,000 ถึง 100,000 บาแรลทีแ
่ พร่กระจายออกไป ส่งผลกระทบในบริเวณนัน
้ รวมไปถึงชายหาดของแคลิฟอร์เนีย
ด ้วย263
ผลกระทบ
จากอุบัตเิ หตุครัง้ นั น
้ สร ้างผลกระทบอย่างมาต่อสิง่ แวดล ้อมและทรัพยากรธรรมชาติ264 ประมาณการว่ามีนก
ทะเล (sea bird) ประมาณ 3,500 ตัว ตายจากปนเปื้ อนของคราบน้ ามัน รวมถึงสัตว์อน
ื่ ทีอ
่ าศัยอยูใ่ นบริเวณนัน
้ เช่น
่ ต่าง ๆ รายงานข่าวไปทั่วประเทศ กระตุ ้นความสนใจจากสารธารณชน และ
ปลาโลมา สิงโตทะเล และแมวน้ า สือ
่ ารออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อเข ้ามาควบคุมการดาเนินการเพือ
นาไปสูก
่ ป้ องกันเหตุการณ์เช่นนี้ ไม่ให ้เกิดขึน
้ อีก
นอกจากผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้ ต่อสภาพธรรมชาติแล ้ว ยัง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรอบด ้านของบริเวณดังกล่าว เช่น
การประมง ทีส
่ ญ
ู เสียรายได ้ประมาณ 1.3 ล ้านเหรียญสหรัฐ ธุรกิจการท่องเทียว เสียหายประมาณ 6.5 ล ้านเหรียฐ
สหรัฐ และชุมชนท ้องถิน
่ รวมถึงเทศบาล เสียหายประมาณ 9.5 ล ้านเหรียญสหรัฐ
การจ ัดการก ับผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้
่ ายหาด โดยเฉพาะการที่คราบ
การเข ้ามาช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากการทีน
่ ้ ามันดิบแพร่กระจายมาสูช
น้ ามันดิบปนเปื้ อนบนชายหาด รวมถึงระบบนิเวศน์ชายฝั่ งในวงกว ้าง เนื่องจากเป็ นช่วงของพายุเป็ นระลอก ทาให ้
การแพร่ ก ระจายกว ้างมากขึน
้ ท าให ้เกิด ความเสี่ย งต่อ การระเบิด ที่ส ืบ เนื่ อ งจากการเคลือ บของผิว หน า้ บริเวณที่
ปนเปื้ อน ชุมชนในบางพืน
้ ทีต
่ ้องมีการอพยะออกจากพืน
้ ที่ หน่วยงานชายฝั่ ง (Coast Guard) มีการใช ้สารเคมีเพื่อ
สลายคราบน้ ามันบริเวณชายฝั่ ง รัฐบาลกลางของสหรัฐ ในขณะนั น
้ Richard Nixon เป็ นประธานาธิบดีฯ ได ้มีคาสั่ง
ทันที ให ้ระงับการขุดเจาะน้ ามันในพืน
้ ทีไ่ หล่ทวีป และสัง่ ให ้มีการทบทวนกฎเระเบียบเกีย
่ วกับการขุดเจาะน้ ามัน ซึง่
อยู่ในอานาจของรัฐมนตรีมหาดไทย (Secretary of the Interior) จนกระทั่ง ปี คศ. 1970 จึงได ้อนุญาตให ้มีการ

263

Clarke, K. C. & Jeffrey J. Hemphill, “The Santa Barbabra Oil Spill, A Retrospective”,
Yearbook of the Association of Pacific Coast Geographers, Darrick Danta (ed.), University of Hawai'i
Press, (2002) vol. 64, pp. 157-162.
264 Colby Frazier, "Locals remember oil spill like it was yesterday". Daily Sound, Santa Barbara, California.
(January 28, 2009).
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ขุด เจาะน้ า มั น ในบริเ วณไหล่ทวีป ได ้อีก ครัง้ หนึ่ง ภายใต ้กฎเกณฑ์ที่เข ้มงวดขึน
้ โดยกิจ การขุด เจาะน้ า มัน จะต ้ง
ดาเนินการให ้มีกระบวนการทบทวนโดยสาธารณะ ภายใต ้กฎหมายใหม่ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 265
จากกรณีทเี่ กิดขึน
้ มีการดาเนินคดีกับผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง โดยมีผู ้รับผิดชอบหลัก 2 ฝ่ าย คือ ผู ้ขุดเจาะน้ ามัน คือ
Union Oil of California แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น US Geological Surver (USGS) ซึ่ ง เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ ต ้
กระทรวงมหาดไทย ซึง่ เป็ นผู ้อนุ ญ าตให ้บริษั ทด าเนิน การ โดยอนุ ญ าต ให ้ยกเว ้นเงื่อ นไขที่ก ฎหมายกาหนด
่ บ
เกีย
่ วกับความยาวของบ่อขุดเจาะ จนกระทั่งนาไปสูอ
ุ ัตเิ หตุน้ ามั่นรั่ว266 สาหรับผู ้ได ้รับผลกระทบในการทาประมงใน
บริเวณดังกล่าว ไม่ปรากฏว่าได ้รับค่าเสียหายจากการที่ไม่สามารถทาประมงได ้ในช่วงทีเ่ กิดการปนเปื้ อนดัง กล่าว
ในขณะที่กลุ่มเจ ้าของเรือประมงที่ได ้รั บความเสียหายต่อเรือและอุป กรณ์ รวมเป็ นราคา 1.3 ล ้านเหรียนญสหรั ฐ
ในขณะที่ ส านั ก งานของมลรั ฐ แคลิฟ อร์ เ นี ย และเมื อ ง Santa Barbara ได ต
้ กลงกั บ บริษั ท Unoin Oil ส าหรั บ
ค่าเสียหาย ในจานวน 9.5 ล ้านเหรียญสหรัฐ
ผลสืบ เนื่ อ งจากกรณี น้ า มั น รั่ ว ที่ Santa Barbara นี้ ทาให ้มีก ารออกกฎหมายในระดั บ ประเทศ ได ้แก่ the
National Environmental Policy Act (NEPA)267 ทีม
่ ก
ี ารลงนามในวันที่ 1 มกราคม 1970 ความสาคัญของกฎหมาย
นี้กาหนดให ้หน่วยงานของรัฐต ้องทาการประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล ้อม (environmental assessments – EAs)
้ จงถึงผลกระทบทางสิง่ แวดล ้อม (environmental impact statement – EISs) รายงานนี้จะต ้องระบุถงึ
และคาชีแ
โอกาสทีจ
่ ะเกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมของโครงการต่าง ๆ ทีร่ ัฐเสนอเพือ
่ ดาเนินการ

กรณีการปนเปื้ อนของมลพิษจากอุตสาหกรรม
กรณี ศ ึก ษาที่ ผู ว้ ิจั ย เลือ กขึ้น มาพิจ ารณาถึง กลไกในการจั ด การกั บ การปนเปื้ อนของการผลิต ในระบบ
่ Hopewell’s Life Sciencess Products Co.
อุตสาหกรรม ทีเ่ รียกกรณีนี้วา่ Kepone เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน
้ ทีโ่ รงงานชือ
เมือ
่ ปี คศ. 1975 โรงงานผลิตสารเคมี268 จากเหตุการณ์ทค
ี่ นงานในโรงงานดังกล่าวมีอาการเจ็บป่ วย อันมีสาเหตุมา
่ ังคมเนื่องมาจากคนงานทีถ
จากการสัมผัสสารเคมีทใี่ ช ้เป็ นยาฆ่าแมลง ข่าวรั่วไหลสูส
่ ูกไล่ออกนาเรือ
่ งไปร ้องเรียน
ต่อหน่วยงานด ้านความปลอดภัยและสุขภาพในการทางาน (Occupational Safety and Health Administration –
OSHA) จึง พบว่า โรงงานมีก ารด าเนิน การที่ผด
ิ พลาดมาโดยตลอด ต่อ มากรมสุข ภาพ (Health Department) มี
คาสัง่ ปิ ดโรงงานเมือ
่ เดือน กรกฎาคม คศ. 1975 ในปลายปี ดังกล่าวปรากฎว่ามีคนงานของโรงงานนี้เข ้าโรงพยาบาล
้ 29 คน นอกจากนี้ผู ้ว่าการรัฐเวอร์จเิ นียพิจารณาระงับการจับปลาในแม่น้ า James ทีไ่ หลผ่านเมือง Richmon
ทัง้ สิน
อันเป็ นทีต
่ งั ้ ใกล ้กับโรงงานดังกล่าว
ผลกระทบ
จากอาการเจ็บป่ วยของคนงานทีท
่ างานมีอาการคล ้ายกับผู ้เป็ นโรคพิษสุราเรือ
้ รัง จึงทาให ้คนงานไม่แน่ใจว่า
อาการทีเ่ กิดขึน
้ มาจากสาเหตใด และท ้ายที่สุดจากการตรวจพบ ภายหลังจากเหตุการณ์แพร่กระจายของสารเคมี
เข ้าสู่ร่างกายของคนงาน ได ้มีการตรวจเลือดของคนงาน 130 คน ที่ทางานกับโรงงานดังกล่าวและได ้สัม ผั ส กั บ

Nicholas P. Cheremisinoff & Paul Rosenfeld, Handbook of Pollution Prvention and Cleaner Production:
Best Practices in the Petroleun Industry (Oxford: William Andrew, 2009), p.108.
266 Id.
267 The National Environmental Policy Act, 83 State.852. (1 January 1970).
268 Richard Foster, “Kepone: the ‘Flour’ Factory” Richmondmagazine (8 July 2005) avialiable at
http://richmondmagazine.com/news/kepone-disaster-pesticide/, accessed 20 January 2018.
265

148

รายงานการวิจัย – กลไกทางกฎหมายในการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล ้อม และการชดใช ้เยียวยาให ้แก่ผู ้เสียหาย
Research Report - Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for Victims
updated 5 Febuary 2018

สารเคมีนี้โดยตรง พบว่ามีการปนเปื้ อนของสารดัง กล่า วในเลือด มีเพียง 70 รายเท่านั น
้ ที่แสดงอาการเจ็ บ ป่ วย
ออกมา นอกจากนี้ยังพบว่าปลาในแม่น้ าทีอ
่ ยูใ่ กล ้กับโรงงานมีสารเคมีดังกล่าวปนเปื้ อนอยู่
การจ ัดการก ับผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้
ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับโรงงานถูกปรับจากการละเมิดกฎหมาย โดยเจ ้าของโรงงานถูกปรับคนละ 25,000 เหรียญ
สหรัฐ และบริษัท Life Science ถูกปรับ 4 ล ้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ด ี บริษัทได ้เลิกกิจการไปก่อนที่จะมีคาสั่ง
ปรับ และไม่สามารถจ่ายค่าปรับได269
้

กรณีของเสียอ ันตราย
เหตุการณ์อุบัต ภ
ิ ัย Love Canal มีสาเหตุมาจากการลั ก ลอบทิง้ สารเคมีในที่ดน
ิ ของเอกชน จุดเริม
่ ต ้นของ
เหตุการณ์270 เมือ
่ คศ. 1892 ผู ้ประกอบการ William T. Love ทีต
่ ้องการจะก่อตัง้ เมืองต ้นแบบ ในบริเวณทะเลสาบ
่ ของตนเอง และ
Ontario ใกล ้ ๆ กับแม่น้ าไนแองการา ทางตอนเหนือของมลรัฐนิวยอร์ค ตัง้ ชือชุมชนแห่งนี้ตามชือ
ต่อมาได ้ตัง้ โรงงานเหล็กและอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาตาม Love Canal เมือ
่ เหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่า เมือ
่ ปี 1907
ทาให ้โรงงานเหล่านั น
้ ทิง้ โครงการที่ Love ได ้ก่อตัง้ ไว ้ และโครงการถูกขายทอดตลาดในทีส
่ ด
ุ คลอง Love Canal
้ ทีด
ได ้กลายเป็ นทีท
่ งิ้ ขยะ ของเมือง จนกระทั่งปี 1942 ทีบ
่ ริษัท Hooker Chemical Company ซือ
่ น
ิ บริเวณนัน
้ และ
ปรับให ้เป็ นพืน
้ ทีท
่ งิ้ ขยะ เคมีของบริษัท ทีใ่ ช ้เวลาเกือบสิบปี ในการทิง้ ของเสียทีเ่ ป็ นสารเคมี เกือบ สองหมืน
่ ตัน ลง
ทีบ
่ ริเวณดังกล่าว ต่อมาเมือ
่ เมืองพัฒนาและขยายตัวขึน
้ เมือ
่ ปี 1951 พืน
้ ทีบ
่ ริเวณนั น
้ มีคณะกรรมการของโรงเรียน
้ ทีดน
(Niagara Falls School) ยืน
่ ความประสงค์จะซือ
ิ ของ Hooker ซึง่ เกรงว่าจะต ้องรับผิดชอบในส่วนของการปน
้ ได ้ทราบถึงการฝั งกลบสารเคมีภายใต ้พืน
เปื้ นอสารเคมีทอ
ี่ าจจะเกิดขึน
้ จึงได ้ทาข ้อตกลงว่าผู ้ซือ
้ ดินบริเวณดังกล่าว
โดย Hooker ได ้ระบุจากัดความรับ ผิดในฐานะผู ้ขาย และความรับผิด ชอบใดใดที่อ าจเกิด ขึน
้ ในอนาคต จากการ
้ ขายนี้
ปนเปื้ อนของสารพิษทีถ
่ ูกฝั งกลบไว ้ และเสนอขายในราคาเพียง 1 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ เท่านั น
้ สัญญาซือ
ทาขึน
้ เมือ
่ ปี 1953 และต่อมาบริเวณนัน
้ ได ้กลายเป็ นบริเวณหนึง่ ของโรงเรียนและชุมชนในเวลาต่อมา
้ ต่อพื้นที่บางส่วนจากโรงเรียน และใน
ปี 1957 เมืองได ้ก่อสร ้างโครงการสาหรับผู ้มีรายได ้น ้อย และได ้ซือ
ขัน
้ ตอนของการก่อสร ้าง ได ้ทาให ้สารเคมีที่ถูกฝั งกลบไว ้แพร่กระจายออกมาสู่พื้นดิน จากการที่มีฝนตกและการ
่ ู ้ทีอ
ไหลของน้ าใต ้ดิน การปนเปื้ อนได ้แพร่กระจายมาสูผ
่ าศัยในชุมชนดังกล่าว ทีเ่ ริม
่ สงสัยว่ามีกลิน
่ และสารเคมี ทา
ให ้ร่างกายเจ็บป่ วยเกิดขึน
้ จนกระทัง้ ในปี 1976 มีการทดสอบพบว่ามีสารเคมีอันตรายปนเปื้ อนอยูใ่ นบริเวณดังกล่าว
และเผยแพร่รายงานนัน
้ ผู ้อาศัยในชุมชนดังกล่าวได ้รวมตัวกัน เรียกร ้องให ้มีการตรวจสอบและการตรวจสุขภาพของ
คนในชุมชน271
ผลกระทบ
ในปี 1978 ที่รัฐบาลกลางของสหรัฐ ได ้เข ้ามาดาเนินการ 272 โดยการประกาศเป็ น ภาวะฉุ กเฉินต่อปั ญ หา
สุ ข ภาพ (Federal Health Emergency) และเรี ย กร อ้ งให ม
้ ี ก ารจั ด สรรงบประมาณของรั ฐ บาลกลางเพื่ อ น ามา

269
270

Id.

Lois Marie Gibbs, Love Canal: and the Birt of the Environmental Health Movement (Washington, DC:
Island Press, 2011), pp. 29-65.
271 Id. pp. 9-27.
272 Richard S. Newman, Love Canal: A Toxic History from Colonial Times to the Present, (Newyork:
Oxford University Press, 2016), pp. 175-180.
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ดาเนินการแก ้ปั ญหาจากเดิมที่จัดการกันภายในมลรัฐนิวยอร์คเท่านั น
้ 273 ซึง่ ถือเป็ นครัง้ แรกที่มีการใช ้งบประมาณ
ของรัฐบาลกลาง เพือ
่ เข ้ามาแก ้ปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ จากมลพิษ และรัฐสภาสหรัฐได ้ออกกฎหมาย CERCLA ขึน
้
การจ ัดการก ับผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้
ในการจัดการกับผู ้ได ้รับผลกระทบจาก Love Canal มีการอพยพคนออกจากพืน
้ ที่ เกือบ 800 ครอบครัว โดย
รัฐบาลกลางออกค่าใช ้จ่าย (15 ล ้านเหรียญสหรัฐ)เพือ
่ ให ้จัดหาทีอ
่ ยูใ่ หม่ให ้แก่ผู ้ประสบภัยดังกล่าว รัฐบาลมลรัฐตัง้
่ Love Canal Area Revitalization
หน่วยงาน ฟื้ นฟูสภาพการปกเปื้ อน ขึน
้ ทาหน ้าที่ในการปรับสภาพแวดล ้อม ชือ
Agency ในปี 1980274 มีการดาเนิน คดี ในปี 1994 โดยรัฐบาลกลาง หน่วยงานคุ ้มครองสิง่ แวดล ้อม EPA ฟ้ อง
เรียกต่าเสียหาย จาก บริษัท Hooker Chemicals & Plastices Corp. และ บริษัท Occidental Petroleaum (บริษัท
Hooker Chemicals ปั จจุบันเปลีย
่ นเป็ น Occidental Petroleaum) รวมถึงคณะกรรมการของโรงเรียน the City of
Niagara Falls275 ท ้ายทีส
่ ด
ุ ตกลงจ่ายค่าเสียหายให ้แก่รัฐบาลเป็ นเงิน 129 ล ้านเหรียญสหรัฐ การฟื้ นฟูและเยียวยา
ความเสียหาย ดาเนินการไป จนกระทั่งปี 2004 รัฐบาลได ้ประกาศว่าพืน
้ ทีด
่ ังกล่าวได ้ฟื้ นฟูเป็ นทีเ่ รียบร ้อย และถือว่า
้ สุดกระบวนการฟื้ นฟูโดยใช ้กองทุน Superfund ในพืน
สิน
้ ทีด
่ ังกล่าว
นอกจากกรณีของ Love Canal แล ้ว ยังมีตัวอย่างอีกหลายกรณีเช่น กรณีที่เรียกว่า Valley of the Drums
ตัง้ อยู่ที่ Bullitt County มลรัฐ Kentucky276 ซึง่ เกิดเหตุการณ์คล ้ายคลึงกันกับกรณี Love Canal คือมีผู ้นาของเสีย
ทีเ่ ป็ นสารเคมีอันตราย บรรจุไว ้ในถังแกลลอนขนาดใหญ่แล ้วนาไปทิง้ รวมกัน นั บตัง้ แต่ชว่ งทศวรรษที่ 1960 และ
เริม
่ เป็ นทีส
่ ังเกตของเจ ้าหน ้าที่ เมือ
่ ปี คศ.1966 มีการระเบิดและไฟลุกไหม ้ของสารเคมี ไฟไหม ้ในครัง้ นั น
้ ยาวนาน
กว่าสัปดาห์ อย่างไรก็ด ี ในเวลานั น
้ ยังไม่มีกฎหมายที่จะนามาควบคุมการครอบครองสารเคมีอันตราย และอยู่ใน
ภาวะเช่นนี้มาเกือบอีกหนึง่ ทศวรรษ ต่อมาใน คศ. 1977 เจ ้าของทีด
่ น
ิ (A.L.Taylor) ซึง่ เป็ นผู ้นาสารเคมีเหล่านี้ไป
ทิง้ ได ้เสียชีวต
ิ ลง ทาให ้ไม่ทราบว่าผู ้ใดเป็ นเจ ้าของบริเวณดังกล่าวต่อ เมือ
่ มีการเปิ ดเผยถึงการลักลอบทิง้ สารเคมี
่ งิ่ แวดล ้อม หน่วยงานคุ ้มครองสิง่ แวดล ้อมของรัฐบาลกลาง (EPA) เข ้าไปจัดการฟื้ นฟู
อันตรายและมีการปนเปื้ อนสูส
โดยการขึน
้ บัญชีสถานทีซ
่ งึ่ เข ้าเงือ
่ นไขของกองทุนสิง่ แวดล ้อม Superfund ในการเข ้าไปฟื้ นฟูได ้ เมือ
่ ปี คศ. 1983
และรัฐบาลมลรัฐ Kentucky โดยหน่วยงานคุ ้มครองสิว่ แวดล ้อมของมลรัฐ ได ้เข ้ามาร่วมในการสืบหาตัวผู ้รับผิดชอบ
จากกรณีดังกล่าว พร ้อมกับการฟื้ นฟูสภาพแวดล ้อม แต่พน
ื้ ทีไ่ ม่มช
ี ม
ุ ชนทีต
่ ัง้ อยู่ในบริเวณทีป
่ นเปื้ อนโดยตรงเหมือน
อย่า งที่ Love Canal หน่ ว ยงานของรั ฐ เพีย งเข ้าไปจั ด การไม่ใ ห ้ของเสีย แพร่ก ระจายออกไป ท าการปิ ดกั น
้ และ
ตรวจสอบน้ าใต ้ดิน รวมถึงน้ าผิวดินด ้วย และเข ้าไปตรวจสอบในพืน
้ ที่ ตามระยะเวลา 5 ปี
อย่างไรก็ด ี รัฐบาลมลรัฐ ได ้สอบสวนกรณี Valley of the Drums เมือ
่ คศ. 1978 จึงพบว่ามีจานวนมากกว่า
หนึง่ แสนแกลลอนบรรจุขยะและสารพิษต่าง ๆ และเมือ
่ เวลาผ่านไปนานเข ้า ถังแกลลอนเหล่านั ้ นก็ได ้รั่วและทาให ้
่ ภาพแวดล ้อม
สารพิษทีบ
่ รรจุอยูป
่ นเปื้ อนสูส

8.1.2 กลไกในการจ ัดารก ับการปนเปื้ อนของมลพิษและการจ ัดการกองทุน Superfund

273

Office of Public Health, Love Canal: Public Health Time Bomb, a special report to the Governor and
Legislature (September 1978), pp. 18-21.
274 United States Environmental Protection Agency, “Love Canal Niagara Falls, NY: Cleanup Activities” (EPA ID:
NYD000606947) https://cumulis.epa.gov/supercpad/CurSites/srchsites.cfm, accessed 15 January 2018.
275 United States v. Hooker Chemicals & Plastic Corp., 850 F.Supp.993 (W.D.N.Y.1994), 17 March 1994.
276 United States Environmental Protection Agency, “A.L. Taylor (Valley of the Drums)” (EPA ID: KYD980500961)
https://cumulis.epa.gov/supercpad/CurSites/srchsites.cfm, accessed 15 January 2018.
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ในปั จจุบัน จากผลของกฎหมาย CERCLA มีระบบจัดลาดับสารอันตราย Hazard Ranking System (HRS)
เพือ
่ ทาการคานวนหาการปนเปื้ อนของสารเคมี และวัตถุอันตรายต่างๆ หากมีปริมาณของการปนเปื้ อนเกินกว่าระดับ
ที่ก าหนด พื้น ที่ซ งึ่ มีก ารปนเปื้ อนนั ้น จะเข ้าไปอยู่ภ ายใต ้เงื่อ นไขที่จ ะได ้รั บ การฟื้ นฟูภ ายใต ้กองทุน นี้ โดยจะมี
ขัน
้ ตอนของการฟื้ นฟูอยู่ 2 กระบวนการ ได ้แก่ การอพยพย ้ายชุมชนออกจากพืน
้ ทีเ่ สียงภัย (removal action) และ
การจ่ายค่าชดเชย ความเสียหาย ถ ้าหากเป็ นความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ แล ้ว อย่างไรก็ด ี ยังคงมีปัญหาประปรายสาหรับ
การใช ้บังคับกฎหมาย CERCLA เช่น การคุ ้มครองสาหรับพืน
้ ทีข
่ องอัฟริกันอเมริกัน หรือในพืน
้ ทีข
่ องชนเผ่าพืน
้ เมือง
ซึง่ มีกระบวนการเรียกร ้องให ้เกิดการบังคับใช ้กฎหมายอย่างเป็ นธรรมต่อไป
ปั จจุบัน มีพน
ื้ ทีซ
่ งึ่ อยูใ่ นบัญชีของกองทุนสิง่ แวดล ้อม เพือ
่ ดาเนินการฟื้ นฟูและเยียวยาผู ้เสียหาย ในพืน
้ ทีซ
่ งึ่
ปนเปื้ อนมลพิษ ซึง่ เรียกว่า the National Priorities List (NPL) จานวนทัง้ หมด ทั่ วสหรัฐอเมริกา 1,345 แห่ง ที่
้ แล ้ว 395 และรอขึน
ประกาศว่าฟื้ นฟูเสร็จสิน
้ บัญชีอยู่ อีก 55 แห่ง277
ในส่วนของกองทุน สิง่ แวดล ้อม Superfund นี้ มีผลการด าเนินงานทางด ้านงบประมาณในปี ที่ผ่านมา ทัง้
ปฏิบั ต ก
ิ ารฟื้ นฟูส ภาพแวดล ้อม และปฏิบั ต ก
ิ ารเยีย วยาผู ้เสีย หาย โดยมีแ หล่ง ที่ม าของงบประมาณจาก 4 แห่ง
ดังนี้คอ
ื 278
- ภาษี จากน้ ามั นดิบ และสารเคมีบ างประเภท, ภาษี สงิ่ แวดล ้อมจากผู ้ประกอบการบางรายที่หั ก ออกจาก
รายได ้,
- กองทุนอุดหนุน
- เงินค่าปรับ และการเรียกเก็บจากผู ้ก่อมลพิษ
- ดอกเบีย
้ และผลประโยชน์จากเงินฝากของกองทุน
อย่ า งไรก็ ด ี จ านวนงบประมาณโดยรวมของกองทุ น Superfund นี้ มี แ นวโน ม
้ ที่ จ ะลดลง 279 แม ว้ ่ า ทาง
หน่วยงานด ้านการคุ ้มครองสิง่ แวดล ้อม จะมีนโยบายในการบังคับให ้ผู ้ก่อมลพิษเป็ นผู ้ออกค่าใช ้จ่ายในการฟื้ นฟูและ
เยียวยา อันเป็ นนโยบายประการแรก แต่หากไม่สามารถหาตัวผู ้รับผิดชอบในการปนเปื้ อนมลพิษนั น
้ ได ้ ทางกองทุน
ต ้องนาเงินจากกองทุนไปดาเนินการในการฟื้ นฟูและเยียวยาตามกระบวนการ

8.2 ญีป
่ ่น
ุ
ในส่ ว นของประเทศญี่ ปุ่ นซึ่ง เป็ นประเทศที่ มี ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมมาอย่ า งเข ม
้ ขน
้ นั บ ตั ้ง แต่ ห ลั ง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ นต ้นมา และได ้รับผลกระทบจากการปนเปื้ อนของมลพิษ เช่นกรณีทส
ี่ าคัญ จากกรณีโรคมิ
นามาตะ และโรคอิไตอิไต
ึ ษาจากญีป
กรณีศก
่ ุ่ นเริม
่ ต ้นจากกรณี มินามาตะ (Minamata) เป็ นเมืองเล็ก ๆ ทางตอนใต ้ของประเทศญีป
่ น
ุ่
มีป ระชากรส่ว นใหญ่ ป ระกอบอาชีพ เป็ นชาวประมง ต่ อ มาเมื่อ มีก ารก่อ สร ้างโรงงานอุ ต สาหกรรมมากขึน
้ เช่น

United States Environmental Protection Agency, “Superfund: National Priorities List (NPL)
https://www.epa.gov/superfund/superfund-national-priorities-list-npl, accessed 15 January 2018.
278 United States Government Accoutability Office, “Superfund: Funding and Reported Costs of Enforcement and
Administration Acitivites” GAO-08-841R (18 July 2008).
279 United States Government Accoutability Office, “Superfund: Trends in Faderal Funding and Cleanup of EPA’s
Nonferderal National Priorities List Sites” GAO-15-812 (September 2015).
277
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โรงงานผลิตปุ๋ ยของบริษัทชิสโซะ (Chisso Corporation) ทีเ่ ปิ ดกิจการในปี 1908 และต่อมาพัฒนาเป็ นโรงงานผลิต
สารเคมีขนาดใหญ่ อันเป็ นสาเหตุสาคัญของการปนเปื้ อนของสารเคมี ในปี 1932 บริษัทชิสโซะได ้เริม
่ มีการปล่อย
่ หล่งน้ า หลังจากนั น
น้ าเสียปนเปื้ อนสารปรอทลงสูแ
้ ก็มก
ี ารรายงานว่าพบความผิดปกติในเด็กทีเ่ กิดใหม่ รวมถึงสัตว์
ต่าง ๆ ผู ้ทีป
่ ่ วยด ้วยโรคมินามาตะ เกิดจากการทีส
่ มองถูกทาลาย เริม
่ แรกมีอาการชาทีม
่ อ
ื และเท ้า อาการลามขึน
้ ไป
ั พันธ์กันจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได ้ มีการกระตุกตัวแข็ง แขนขาบิดงออย่าง
ถึงแขน ขา และกล ้ามเนื้อส่วนต่างๆไม่สม
รุนแรง280
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ มีจานวนผู ้เสียหาย 138 คน ยืน
่ ฟ้ องต่อบริษัทชิสโซะ ต่อศาลจังหวัดคุมาโมโตะในปี
1968 ซึง่ ต่อมาในปี 1973 ศาลก็ได ้ตัดสินให ้บริษัทต ้องจ่ายค่าเสียหายแก่ชาวเมืองราว 158 ล ้านบาท และการจ่าย
ึ ษาในการปนเปื้ อนของสารเคมีจาก
ค่า เสีย หายนี้ ยั ง คงด าเนิน เรื่อ ยมาจนถึง ปั จจุ บั น ผลจากคดีนี้ ถือ เป็ นกรณีศ ก
ภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให ้มีการออกกฎระเบียบการควบคุมมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลญีป
่ ุ่ นออก
กฎหมายใหม่เพือ
่ ควบคุมขัน
้ ตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยกาหนดให ้ใช ้สารเคมีทเี่ ป็ นพิษในปริมาณที่
จากัด
ในส่วนของการจัดตัง้ หน่วยงานเพือ
่ ดาเนินการกับการฟื้ นฟูสงิ่ ปนเปื้ อนจากมลพิษ อยู่ภายใต ้การดาเนินการ
ของ Environmental Restroration and Conservation Agency of Japan (ERCA) ที่มีห น า้ ที่ใ นการคุ ้มครองให ้
คุณภาพสิง่ แวดล ้อม โดยมีการเก็บเงินในรูปแบบของภาษี จากผู ้ประกอบการ และผู ้ใช ้รถยนต์ ตามหลักการผู ้ก่อ
มลพิษเป็ นผู ้จ่าย และ ERCA จะเป็ นผู ้จัดสรรงบประมาณนี้ ไปสูร่ ัฐบาลท ้องถิน
่ ของพืน
้ ทีซ
่ งึ่ มีการประกาศเป็ นพืน
้ ที่
ซึง่ มีก ารปนเปื้ อนของมลพิษ และอีก ทางหนึ่ง ERCA สามารถจ่ า ยเงินให ้แก่ผู ้เสีย หายจากมลพิษได ้โดยตรงอีก
ด ้วย281
ผลจากกรณี ข องโรคอิไตอิไต เมื่อปี คศ. 1975 และโรคมิน ามาตะ เมื่อ คศ. 1978 เมื่อมีกระแส ของการ
อนุรักษ์ จากการประชุมระดับนานาชาติ ในปี 1972 United Nations Conference on the Human Environman in
Stockholm ส่งผลให ้รัฐบาลญีป
่ ุ่ นประกาศใช ้กฎหมายเกีย
่ วกับการประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล ้อม และการจัดตัง้
หน่วยงานในการคุ ้มครองสิง่ แวดล ้อมขึน
้ 282 อย่างไรก็ด ี การจัดการกับมลพิษของกฎหมายคุ ้มครองสิง่ แวดล ้อมของ
ประเทศญี่ปุ่ นยั ง คงกระจายอยู่ ต ามประเภทต่ า ง ๆ เช่น ดิน น้ า อากาศ และของเสีย อั น ตราย ซึง่ อาจจะท าให ้
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบกระจายตัวไปตามหน่วยงานเฉพาะ และในด ้านองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ทีเ่ ปิ ดโอกาสให ้
ประชาชนเข ้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการอย่างกว ้างขวางอีกด ้วย

280

Graduate Program in Sustainability Science - Global Leadership Inititive, University of Tokyo, “Minamata Unit
2015” http://st.sustainability.k.u-tokyo.ac.jp/category/minamata-unit-2015/ accessed 8 January 2018.
281 Administration and Planning Department, Environmental Restoration and Conservation Agency of Japan (July
2014).
282 Jun Ui (ed.), Industrial Pollution in Japan, (Tokyo: United Nations University, 1992).
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ึ ษา
บทที่ 9 สรุปผลการศก
จากการรวบรวมตัวบทกฎหมาย ปั ญหาการปฏิบัต ิ และการบังคับใช ้กฎหมายทีม
่ อ
ี ยู่ เพือ
่ ทาให ้การฟื้ นฟูและ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน
้ จากมลพิษในสิง่ แวดล ้อม พิจารณาร่วมกับการศึกษาเปรียบเทียบจากต่างประเทศ
ข ้อสังเกตและเสนอแนะเชิงนโยบาย จะพิจารณาผ่านกรอบ 5 ด ้านดังต่อไปนี้

9.1. การควบคุมและกาหนดมาตรฐาน command and control
ตัวโครงสร ้างทางกฎหมาย การกาหนดหน่วยงาน ตลอดจนการสร ้างระบบกองทุนสิง่ แวดล ้อม และการให ้
อานาจหน ้าทีส
่ าหรับดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นเพือ
่ การฟื้ นฟูและเยียวยาจากข ้อสังเกตของผู ้วิจัย พบว่าการกาหนด
กฎหมายในปั จจุบัน สาหรับการจัดการมลพิษโดยภาพรวมจากกรมควบคุมมลพิษนัน
้ จะมีข ้อจากัดอย่างมากในด ้าน
งบประมาณ ในขณะทีก
่ องทุนสิง่ แวดล ้อม ภายใต ้พระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อม พ.ศ. 2535
ไม่ได ้มีวัตถุประสงค์เพือ
่ นามาฟื้ นฟูและเยียวยาความเสียหายจากมลพิษ ทัง้ ยังเป็ นเงินกองทุนในลักษณะหมุนเวียน
เพือ
่ ให ้การใช ้เงินนัน
้ ต ้องไม่ทาให ้กองทุนหมดไป จึงมีสมควรมีการเก็บเงินในลักษณะเงินภาษี สาหรับมาตัง้ กองทุน
เพือ
่ แก ้ปั ญหาในการฟื้ นฟูเยียวยาความเสียหาย เช่นระบบการจัดเก็บภาษี แบบ Superfund ของสหรัฐอเมริกา หรือ
ERCA ของญีป
่ น
ุ่

9.2. การตรวจสอบผ่า นทางกระบวนการยุตธ
ิ รรมและการดาเนินคดีท างศาล Judicial
Review & Citizen Suit
การแก ้ปั ญหาระบบศาล ข ้อจากัดของแนวคิดการดาเนินคดีและการพิจารณาคดี และกระบวนการยุตธ
ิ รรม
ทางสิง่ แวดล ้อม การจัดการบังคั บให ้เป็ นไปตามค าพิพ ากษาของศาลในประเทศไทย ยังคงมีความไม่ชัดเจนถึง
กระบวนการบังคับคดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ คดีสงิ่ แวดล ้อม ทีห
่ ากล่าช ้าแล ้วผลเสียหายจะยังคงอยู่และแพร่กระจาย
ต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยัง้ ดังนั น
้ การนาเอาคาพิพากษามาสู่ก ารบังคั บใช ้อย่างมีประสิทธิผลจึงเป็ นเรื่องที่ส าคั ญ
อย่างยิง่ อย่างไรก็ด ี การมีประกาศของศาลปกครองเพื่อน าไปสู่ก ารบัง คั บคดีท างปกครองยัง คงต ้องรอดูถ งึ การ
บังคับใช ้ต่อ ไป ส่วนการพิจ ารณาคดีข องศาลยุตธ
ิ รรม โดยเฉพาะทางแพ่ง แม ้ว่ามีสานั กงานบั งคั บ คดี ปั ญหาที่
เกิดขึน
้ กลับพบว่าตัวผู ้ต ้องรับผิดชอบในความเสียหาย อาจจะไม่อยู่หรือไม่มต
ี ัวตนอีกต่อไป ดังนั น
้ การสร ้างระบบ
กองทุนสิง่ แวดล ้อมขึน
้ มาล่วงหน ้า จึงอาจเป็ นแนวทางทีจ
่ ะนามาแก ้ปั ญหาในเรือ
่ งนี้ได ้ต่อไป อย่างไรก็ด ี ท่าทีของ
องค์กรตุลาการทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยเฉพาะอย่างยิง่ ศาลยุตธ
ิ รรมและศาลปกครอง ต่างมีท่าทีตอบรับการพัฒนาแนวทาง
้ จงและแนวทางการปฏิบัตอ
ของศาลในคดีสงิ่ แวดล ้อมทีด
่ ี มีการออกคาชีแ
ิ อกมามากขึน
้ ทิศทางของการตัดสินคดีมี
แนวโน ้มทีจ
่ ะเปิ ดกว ้างเพือ
่ การคุ ้มครองสิง่ แวดล ้อมทีด
่ ข
ี น
ึ้

9.3. การสร้า งระบบตรวจสอบภายในกิจ การ และการมีส่ ว นร่ ว ม sefl-regulation &
participation
การมีสว่ นร่วมตรวจสอบ และการสร ้างระบบเฝ้ าระวัง ภายในหน่วยงาน และภายในชุมชน จากการที่ชุม ชน
เข ้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ซงึ่ ตนอยู่อาศัย และมีการออกกฎเกณฑ์ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมได ้อย่างยั่งยืน กลไกในการจัดการ จึงควรให ้ชุมชนเข ้ามามีสว่ นร่วมด ้วย
เช่นในหลายตัวอย่าง ทีช
่ ม
ุ ชนจะเป็ นผู ้พบเหตุการณ์ปนเปื้ อนของมลพิษก่อนหน่วยงานของรัฐ และทีส
่ าคัญชุมชน
และประชาชนนั น
้ เอง เป็ นผู ้มีส่วนได ้เสียโดยตรง กับการต ้องเผชิญกับสภาพปั ญหามลพิษ ดังนั น
้ กลไกที่ควรให ้
ึ ษาทีเ่ กิดขึน
ชุมชนเข ้ามามีสว่ นร่วมในการเผ ้าระวังและเป็ นผู ้ดูแล จากกรณีศก
้ ความเคลือ
่ นไหวของชุมชนที่ได ้รับ
ผลกระทบจากการปนเปื้ อนของมลพิษ ล ้วนมีการรวมตัวกันขึน
้ เพือ
่ เรียกร ้องสิทธิทจ
ี่ ะได ้รับการชดใช ้เยียวยา ดังนั น
้
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การให ้โอกาสในการเฝ้ าระวัง และมีส่ว นร่ว มในการจัด การ อาจเป็ นแนวทางหนึ่งเพื่อ ลดภาระการดาเนิน การของ
หน่วยงานรัฐ อย่างไรก็ด ี อาจต ้องมีการสนั บสนุนด ้านทุ นและเทคโนโลยี ความรู ้ให ้แก่ชม
ุ ชน เพือ
่ ให ้มีสว่ นร่ วมได ้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
้
ในอีก ด า้ นหนึ่ ง คือ ผู ป
้ ระกอบการซึ่ง โดยนั ย ยะแล ว้ คือ ผู ด
้ าเนิน การ ต อ้ งมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งส าคั ญ ในการ
รับผิดชอบดาเนินการให ้สภาพแวดล ้อมและทรัพยากรธรรมชาตินัน
้ เป็ นไปอย่างยั่งยืน การสร ้างกลไกภายในเพื่อ
จัดระบบไม่กอ
่ ให ้เกิดการปนเปื้ อนของมลพิษนั บแต่จุดเริม
่ ต ้น และหากมีการปนเปื้ อนขึน
้ ผู ้ประกอบการนั น
้ เอง ย่อม
เป็ นผู ้ที่ต ้องเผชิญ อยู่กั บ การแก ้ไขปั ญ หาที่เ กิด ขึน
้ ให ้ทั น ท่ว งที ปั ญ หาที่เ กิด ขึน
้ คือ ผู ้ประกอบการต ้องการจะลด
ต ้นทุนในการผลิต กลไกทางกฎหมายทีค
่ วรจะมี คือการกาหนดค่าใช ้จ่ายสาหรับการเหลีย
่ งกฎหมายให ้สูงขึน
้ เพือ
่
่ งที่จะยอมจ่ายค่าก่อมลพิษ ทีอ
เป็ นการป้ องปราม ไม่ให ้ผู ้ประกอบการเสีย
่ าจมีราคาต่ากว่า อย่างไรก็ด ี ลาพังการ
เพิม
่ โทษ แต่มม
ี ส
ี ภาพการบังคับใช ้กฎหมายย่อมไม่เกิดประสิทธิผลแต่อย่างใด
อีกข ้อสังเกตหนึง่ คือการสร ้างกลไกทีใ่ ห ้ผู ้ประกอบการรายงานถึงการดาเนินการต่าง ๆ ของตนเอง เพือ
่ เป็ น
ฐานข ้อมูล ให ้แก่ชุม ชนและหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข ้อง สามารถตรวจสอบได ้เร็ ว ขึน
้ ถึง การปนเปื้ อนของมลพิษ ถ ้าจะ
เกิดขึน
้ และยังทาให ้ติดตาม การดาเนินการของผู ้ประกอบการได ้ หากมีข ้อแนะนา ให ้มีก ารปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตให ้มีความปลอดภัยมากขึน
้ เชือมโยงได ้กับกลไกการตรวจสอบในขัน
้ ตอนสุดท ้ายได ้

9.4. ระบบการเงิน กองทุนและประก ันภ ัย และการจ่ายค่าเสียหาย financial support &
compensation
การพิจารณาจากมิตข
ิ องการเงิน การวางเงินค่าประกันความเสียหายล่วงหน ้า การเก็บภาษี มลพิษ การใช ้
กองทุนแบบยั่งยืน ดังตัวอย่างจากกองทุนสิง่ แวดล ้อม Superfund ของ สหรัฐอเมริกา และ ERCA ของญีป
่ น
ุ่ การ
กาหนดมาตรการทางกฎหมายเพือ
่ เรียกเก็บภาษี จาเป็ นต ้องผ่านกฎหมายระดับพระราชบัญญัต ิ ในทางควบคู่กันไป
คือระเบียบในการเบิกจ่ายทีค
่ วรจะต ้องอยู่ในองค์กรทีม
่ ห
ี น ้าทีฟ
่ ื้ นฟูและเยียวยา นอกจากนี้ กระบวนการสาหรับการ
เบิกจ่ายในปั จจุบันของประเทศไทย ทีอ
่ ยู่ภายใต ้ระเบียบราชการทีเ่ ข ้มงวดมากยิง่ ขึน
้ และยังเพิง่ ประกาศใช ้ ซึง่ อยู่
ในระหว่างการปรับ ตัว ของหน่ว ยงานที่เ กีย
่ วข ้อง จึงยังคงอยู่ในภาวะที่ไม่ชัดเจน ควรมีการจัดระเบีย บการเงิน ให ้
คล่องตัวมากกว่านี้

9.5. ระบบการเฝ้าระว ัง Monitoring System
การสร ้างกลไกเพือ
่ ป้ องกันก่อน เช่นการกาหนดให ้มีการทารายงานผลกระทบทางสิง่ แวดล ้อม ยังคงมีความ
้ ระยะยาว โดยองค์กรทีเ่ ป็ นกลางและโปร่งใส
จาเป็ น และนอกจากนี้ ยังอาจกาหนดให ้มีระบบตรวจสอบทัง้ ระยะสัน
จากแนวคิดทีก
่ าหนดให ้มีระบบการตรวจสอบทีเ่ ป็ นกลาง เป็ นการดาเนินการภายใต ้หลักผู ้ไม่มส
ี ว่ นได ้เสีย โดยเป็ น
การดาเนินการจากผู ้คนภายนอก (third party) ที่ไม่มีส่วนเกีย
่ วข ้องกับการดาเนิน การ และต ้องเป็ นองค์กรอิส ระ
และท ารายงานเสนอรั ฐ บาล หรือ ผู ้มีอ านาจในการอนุ มั ต อ
ิ นุ ญ าตให ้กิจ การดั ง กล่ า วนั ้น ด าเนิน การ เพื่อ ให ้การ
ตรวจสอบนี้เป็ นกลาง โปร่งใส รับผิดชอบ (transperentcy & accountability)
จากการพิจารณาทัง้ 5 ด ้านของกลไกในการจัด การฟื้ นฟูแ ละเยีย วยาความเสียหายจากการปนเปื้ อนของ
มลพิษเหล่านี้ อาจจะต ้องมีการปรั บโครงสร ้างทางกฎหมายที่เ กีย
่ วข ้องอยู่บ ้าง รวมถึงการนาเอาบทบั ญญั ต ิข อง
กฎหมายทีม
่ อ
ี ยู่แล ้ว มาใช ้ให ้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด ้วยจึงจะสามารถดาเนินการเพือ
่ แก ้ปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ ให ้บรรเทา
เบาบางลง
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