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ค าน า 

ภายใตภ้าวะของการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ในสังคมไทย และสังคมโลก กจิกรรมต่าง ๆ ในนามของ 
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บทสรปุผูบ้รหิาร 

ปัญหาทางดา้นสิง่แวดลอ้มนับวันทวคีวามซับซอ้นมากยิง่ขึน้ ส่งผลกระทบต่อธรรมชาตแิละสิง่มีชวีติที่อยู่

โดยรอบ กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในสังคมที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพสิง่แวดลอ้ม และอาจถงึขนาดที่จะท าใหส้่งผลถงึ

ผูค้นทีอ่ยู่ในสังคมไดไ้ดร้ับความเสยีหาย กฎหมายเป็นชอ่งทางหนึง่ในหลากหลายเครื่องมือทีจ่ะก าหนดแนวทาง

ปฏบัิต ิบัญญัตถิงึหนา้ที่ของฝ่ายต่างๆ อันจ าเป็นที่ตอ้งด าเนินการ รวมไปถงึคุม้ครองสทิธ ิเมื่อจ าเป็นตอ้งมีการ

เรยีกรอ้ง 

อย่างไรก็ดี ล าพังการก าหนดกฎหมายขึ้น เพื่อน ามาเป็นแนวทางการการปฏิบัติเพื่อแกไ้ข ฟ้ืนฟู

สภาพแวดลอ้ม รวมไปถงึการเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจากมลพษิ เพยีงอย่างเดยีว ไม่อาจน ามาซึง่การด าเนนิการ

อย่างมปีระสทิธผิล การทีม่บีทบัญญัตสิ าหรับดูแลดา้นสิง่แวดลอ้มทีก่ระจัดกระจาย ท าใหเ้กดิชอ่งว่างในการบังคับ

ใช ้จากกรณีทีเ่กดิขึน้ของมลพษิทีก่ระทบต่อสภาพแวดลอ้ม และชมุชนไดร้ับความเสยีหาย หน่วยงานต่างๆ ทีม่อียู่ 

ระดมสรรพก าลังมาชว่ยเหลอืและตรวจสอบ โดยท่ัวไปเป็นรูปแบบของคณะกรรมการร่วม ขึน้อยูกั่บประเด็นนัน้เป็นที่

จับตามองของสังคมเพียงไร รวมถงึระดับของผลที่ปรากฎของมลพษิรุนแรงเฉียบพลันมากนอ้ยเพียงไรดว้ย แต่

ปัญหาส าคัญประการหนึง่ของรูปแบบคณะกรรมการทีตั่ง้ขึน้จากตัวแทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง มักจะไมม่กีารตามตดิ

ประเด็นอย่างต่อเนื่อง และการส่งผูแ้ทนมาประชุมเพียงเพื่อไดช้ือ่จากหน่วยงาน ก่อใหเ้กดิการขาดช่วงของการ

แกปั้ญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ และไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิการเรยีนรูพ้ือ่แกปั้ญหาในอนาคต เมือ่เทยีบกับการมหีน่วยงานที่

รับผดิชอบหนา้ทีโ่ดยตรง  

เมื่อพจิารณาถงึหน่วยงานที่สมควรมีหนา้ที่รับผดิชอบในการดูแลคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และพรอ้มจะแกไ้ข

ปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างทันท่วงท ีกลไกของกฎหมายที่ออกแบบมา มกีารประกาศใชก้ฎหมายก ากับทีห่น่วยงานของ

รัฐแทบจะทกุองคก์ร การตอบสนองของหน่วยงานของรัฐนัน้ ตอ่กฎหมายเฉพาะของหน่วยงานตนเอง เปรยีบเสมอืน

ค าภรีป์ระจ าหน่วยงาน เป็นพืน้ฐานส าคัญในการปฏบัิตงิาน รวมไปถงึภาระงานและงบประมาณทีไ่ดร้ับ สง่ผลกระทบ

อยา่งส าคัญตอ่ประสทิธภิาพการฟ้ืนฟแูละเยยีวยา 

จากการศกึษาถงึลักษณะที่เกดิขึน้ของมลพษิ นับตัง้แต่การน าเอาทรัพยากรธรรมชาตมิาใช ้เช่น การท า

เหมอืงแร่ การผลติของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึการก าจัดของเสยี คอืตัวอย่างอันเป็นที่ประจักษ์ในสังคมไทย 

ถงึปัญหาในการจัดการเพื่อฟ้ืนฟูและเยยีวยาผูเ้สยีหาย เชน่ กรณีหมู่บา้นคลติีล้่าง โรงไฟฟ้าและเหมืองที่แม่เมาะ 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และการลักลอบทิง้ของเสียที่หนองแหน จากปรากฎการณ์ที่เกดิขึน้ดังกล่าว ทาง

คณะผูว้จัิยก าหนดวัตถุประสงคใ์นการศกึษาครัง้นี้ เพือ่คน้หาถงึปัญหาของระบบการฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้ม และระบบ

การชดใชเ้ยียวยา โดยเฉพาะการศกึษาถงึกลไกทางกฎหมาย ว่ามีการก าหนดแนวทางการจัดการไวอ้ย่างไรใน

บทบัญญัตทิางกฎหมายที่ใหอ้ านาจหรือก าหนดหนา้ที่ของหน่วยงานต่างๆ รวมไปถงึการบังคับใชก้ฎหมายของ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และแนวทางการตัดสนิขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ อันจะสง่ผลถงึแนวทางการใชก้ฎหมายที่องคก์ร

ตลุาการ 

มติขิองตวับทบญัญตัแิหง่กฎหมาย 

การพจิารณาถงึบทบัญญัตขิองกฎหมายทีม่อียู่ของประเทศไทย ผูว้จิัยไดจ้ัดกรอบของกฎหมายเป็น 3 ระดับ

ดว้ยกัน คอืระดับแรก กฎหมายหลักอันเป็นพืน้ฐานท่ัวไป เสมอืนยาสารพัดนึก ทีใ่ชบั้งคับกับทุกเรื่อง ระดับที่สอง 

คอื กฎหมายเฉพาะ ทีจ่ะก ากับในกจิการทีด่ าเนนิการประเภทต่างๆ ของการผลติในสังคม และกฎหมายในระดับที่

สาม เป็นกฎหมายสว่นสนับสนุนทีค่อยแกปั้ญหาเมือ่เกดิภาวะฉุกเฉนิ หรอืเกดิการเจ็บป่วยเสยีหายขึน้ 
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ระดับแรก กฎหมายพืน้ฐาน อันเป็นหลักการ วางบรรทัดฐาน และมอี านาจหนา้ทีท่ั่วไป ส าหรับการดแูลรักษา

คุณภาพสิง่แวดลอ้ม ภายใตพ้ระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ที่มีการ

ก าหนดการสรา้งมาตรฐานของกจิกรรมตา่งๆ การก าหนดระบบควบคมุมลพษิจากแหลง่ก าเนดิ รวมไปถงึการก าหนด

เรือ่งการฟ้องเรยีกคา่เสยีหายในการขจัดมลพษิ  

นอกจากกฎหมายทีใ่หอ้ านาจหนา้ทีทั่ง้หน่วยงานของรัฐและชมุชน ในการจัดการทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม 

ยังมีกฎหมายท่ัวไปอกีฉบับหนึ่ง คอื ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ที่ยังคงครอบคลุมในฐานะหลักกฎหมาย

ท่ัวไป ที่มีหลักกฎหมายเรื่องละเมดิ ที่ก าหนดใหผู้ก้่อละเมดิตอ้งชดใชค้่าสนิไหมทดแทน การใชส้ทิธเิรียกรอ้ง

ภายใตห้ลักกฎหมายละเมดินี้  

ระดับทีส่อง ขยายขอบเขตการพจิารณาจากกฎหมายอันเป็นพืน้ฐานหลัก ในการจัดการสิง่แวดลอ้ม ออกไปสู่

กฎหมายเฉพาะเรือ่งทีม่กีารก าหนดมาตรฐาน ส าหรับกจิการแต่ละประเภท เชน่ การท าเหมอืงแร่ โรงงาน และการ

จัดการกับวัตถุอันตราย ซึง่บรรดากฎหมายเฉพาะเหล่านี้ ลว้นแลว้แต่ก าหนดหนา้ทีใ่หผู้ด้ าเนนิการและมหีน่วยงาน

ก ากับดูแล เพือ่ใหม้มีาตรฐานในการจัดการ ไม่ใหก้อ่มลพษิแกส่ิง่แวดลอ้ม ปัญหาส าคัญทีพ่บจากการมบีทบัญญัติ

เฉพาะเหล่านี้ คอืการเป็นเครือ่งมอืใหแ้กห่น่วยงานแต่ละหน่วยงานแยกกันไป ในขณะทีห่น่วยงานกลาง เชน่ กรม

ควบคมุมลพษิ ตามกฎหมายหลัก ยังคงมอี านาจหนา้ทีลั่กล่ันและทับซอ้นกันอยู ่ในขณะทีภ่าคการผลติอตุสาหกรรม

นี้เป็นตัวหลักส าคัญทีส่ดุของการกอ่มลพษิ สง่ผลกระทบใหเ้กดิขึน้ต่อสภาพแวดลอ้มและผูค้น โจทยห์ลักของการ

พจิารณากลไกในการฟ้ืนฟูและเยียวยาความเสีย่หาย ยังคงตอ้งมุ่งเป้าไปที่กลไกของภาคอุตสาหกรรมอยู่ ปัญหา

หลัก ณ จุดนี้ คอื แมจ้ะมกีฎหมายเฉพาะทกุจุด แตเ่นื่องจากกฎหมายมมีากและไมส่อดคลอ้งประสานกัน  

ระดับที่สาม เป็นการเพิม่เตมิจากที่มีกฎหมายส าหรับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานเฉพาะ ที่จะด าเนินการ

เพือ่ควบคมุดแูลใหก้จิการตา่งๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสขุภาพอนามัยของบุคคลแลว้ ยังมกีฎหมาย

ทีส่นับสนุน เป็นกลไกในการจัดการเมือ่เกดิการปนเป้ือนขึน้ เชน่ การบรรเทาสาธารณภัย ซึง่จะดูแลในภาวะฉุกเฉนิ 

หรือระบบสาธารณสุข ที่จะดูแลทางดา้นสุขภาพอนามัย แต่เงื่อนไขที่เอือ้ต่อการการจัดการเป็นไปในช่องทางที่

แคบมาก กลา่วคอื การบรรเทาสาธารณภัย จะจัดการกับภาวะฉุกเฉนิ มเีงือ่นไขของการชว่ยเหลอืไดเ้ฉพาะหนา้และ

ชั่วคราวเท่านัน้ ในขณะที่ระบบสาธารณสุขมีขดีจ ากัดดา้นการปฏบัิตกิาร คอืการจัดการดา้นพษิวทิยา (การศกึษา

เกีย่วกับผลกระทบจากสารพษิ) ทีข่อ้กฎหมายยังคงไมค่รอบคลมุไปถงึตัวการทีก่อ่ใหเ้กดิภาวะการปนเป้ือนดังกล่าว 

ทางคณะผูว้จิัยพบว่า ขณะนี้ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายในการควบคุมการใชส้ารเคมี ส าหรับชุมชนหรือใน

ครัวเรอืน และในภาคการเกษตร ท าใหก้ารปนเป้ือนของสารเคมแีพร่กระจายสูส่ภาพแวดลอ้ม และสง่ผลกระทบต่อ

สุขภาพอนามัยได ้รวมไปถงึการมีมาตรฐานส าหรับการจัดการกับของเสีย ทา้ยที่สุดกฎหมายที่เขา้มาเป็นฝ่าย

สนับสนุนในปัจจุบัน เป็นการท่ัวไป คอืกฎหมายทีใ่หอ้ านาจองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในการจัดการกับสขุภาวะ 

และการรักษาความสะอาดของชุมชนตัวเองได ้ปัญหาคอืกฎหมายเปิดช่องใหท้ าได ้แต่การจะด าเนินการหรือไม่

เป็นประเด็นในมติติอ่ไป 

มติขิองหนว่ยงาน  

จากทีศ่กึษาตัวบทบัญญัตขิองกฎหมายที่พบว่าโดยมากแลว้ ประเทศไทยมีกฎหมายที่ก าหนดอยู่มากมาย 

แมจ้ะมบีางครัง้ทียั่งคงมชีอ่งว่างอยู่บา้ง เชน่ กฎหมายในการควบคุมการใชส้ารเคมใีนภาคการเกษตร แต่สว่นใหญ่

แลว้เรามกีฎหมายทีเ่รยีกว่าภาวะกฎหมายเฟ้อ ในขณะทีปั่ญหาทีใ่หญ่กวา่ตัวบทกฎหมายคอื การบังคับใชก้ฎหมาย

นัน้ จากมติขิองหน่วยงาน ซึง่เป็นผูม้อี านาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย เป็นผูถ้อืกลไกที่กฎหมายก าหนดให ้ใชไ้ด ้แตก่าร

จะใชห้รือไม่ ขึน้อยู่กับแนวทางการปฏบัิตขิองหน่วยงาน ที่มีปรัชญาพื้นฐานของการปฏบัิตงิาน การปฏบัิตหินา้ที่ 
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จติส านกึ (mentality) จงึเป็นสิง่ส าคัญอันดับแรก ในมมุมองทางดา้นกฎหมาย ทีผู่ว้จัิยไดเ้ขา้ไปศกึษาว่าอดุมการณ์

ในการใชก้ฎหมายของหน่วยงาน (legal ideology) แต่ละแห่งมีปรัชญาพื้นฐานของการใชบั้งคับกฎหมายของ

ตนเองอยา่งไร อันจะน ามาซึง่ความเขา้ใจและรูเ้ท่าทันถงึปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใชก้ฎหมายของหน่วยงาน 

ทีค่วรมหีนา้ทีใ่นการฟ้ืนฟแูละเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากมลพษิ 

จากปัญหาทีพ่บในงานวจัิย อาจไม่ต่างจากงานศกึษาถงึปัญหาของหน่วยงานราชการ ไดแ้ก ่การขาดแคลน

งบประมาณ และบุคคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง รวมถงึเครือ่งมอืและเทคโนโลยสีมัยใหม่ ทีจ่ะน ามาเป็น

เครื่องจัดการ เพื่อฟ้ืนฟูความเสยีหายได ้สิง่ที่งานวจัิยนี้พยายามอธบิายเพิม่เตมิขึน้มา ไดแ้ก่ อุดมการณ์อันเป็น

พืน้ฐานส าคัญ ทีห่น่วยงานยดึมั่น เป็นแนวทางในการใชก้ฎหมายของตนเอง หลักการเหล่านัน้ ไดแ้ก ่การบรหิาร

จัดการแบบราชการ ที่ตอ้งมีระบบการงบประมาณ และกรอบการใชเ้งนิแผ่นดนิ ที่มีระเบยีบการเบกิจ่าย และการ

จัดการทีเ่ขม้งวด ภายใตแ้นวคดิหลักคอื “เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ” ดังนัน้ หัวใจการท างานของหน่วยงานรัฐ

จงึไม่ใช่การเห็นอกเห็นใจ เพื่อจะชดใชเ้ยียวยาประชาชนผูไ้ดร้ับผลกระทบจากมลพษิ ดังนัน้เมื่อจะตอ้งใชก้าร

เบกิจ่ายตามระเบยีบการพัสด ุเป็นหนา้ทีข่องหน่วยงานรัฐทีจ่ะตอ้งมกีารอุทธรณ์ หากรัฐถกูตัดสนิคดใีหต้อ้งจ่ายเงนิ

เพือ่เยยีวยาความเสยีหาย เมือ่ประกอบกับความเสยีหายทางสิง่แวดลอ้ม และสขุภาพอนามัย เป็นสิง่ทีก่ระทบต่อ

ชวีติและสขุภาพ การตอ้งรอระยะเวลาเพือ่ใหเ้สร็จสิน้กระบวนการพจิารณาคด ีในขณะทีค่วามเสยีหายทางธรรมชาต ิ

สภาพแวดลอ้ม และผลกระทบตอ่ผูค้น ยังคงแพร่กระจายตอ่ไป  

อุดมการณ์ทางกฎหมายอกีประการหนึง่ ทีส่ง่ผลกระทบส าคัญต่อแนวทางการใชก้ฎหมายของหน่วยงานรัฐ 

คอืการทีห่น่วยงานรัฐเป็นเจา้ของทรัพยากรและธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มทัง้ปวง ดังนัน้ ประชาชนไมใ่ชเ้จา้ของ หรอืผู ้

มีสทิธทิี่จะเรียกรอ้ง หน่วยงานของรัฐประเภทนัน้ๆ ต่างหากที่จะสามารถปกป้อง เรียกรอ้ง และเสยีหายจากการ

กระท า หรอืจากมลพษิทีเ่กดิขึน้ พืน้ฐานความคดิเชน่นี้เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการมสีว่นร่วมในการจัดการทรัพยากร

และอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มโดยภาคประชาชน  

มติกิารวางหลกัเกณฑข์องการใชก้ฎหมายโดยองคก์รตลุาการ 

แมว้่าประเทศไทยจะมีระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร แต่ก็ปฏเิสธถงึบทบาทขององคก์รตุลาการใน

การวางบรรทัดฐานของการตคีวามและการใชก้ฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่กลไกทางการใชก้ฎหมายจากการ

ปฏบัิตงิานของหน่วยงานต่างๆ ในสังคม เป็นฟันเฟืองทางกฎหมายที่ไม่ท างาน การอาศัยอ านาจตุลกาการในการ

ผลักดันใหเ้กดิสภาพบังคับทางกฎหมายขึน้ จากการศกึษาของผูว้จัิย พบประเด็นทีเ่ป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการ

บังคับใชก้ลไกในการฟ้ืนฟแูละเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากค าพพิากษาของศาล ทัง้ในดา้นของสทิธใินการ

น าคดขีึน้สู่ศาล การพจิารณาคดเีกีย่วกับกระบวนการด าเนินการของหน่วยงานรัฐ และปัญหาของภาระการพสิูจน์ 

เป็นกรอบการพจิารณาของการศกึษานี้ เพื่อจะสะทอ้นถงึภาพขององคก์รตุลาการในการเป็นอกีกลไกหนึ่งในการ

บังคับใชก้ฎหมายในความเป็นจรงิของสงัคมไทย 

จากพัฒนาการของกฎหมายที่เป็นพื้นฐานหลักในการคุม้ครองสทิธ ิซึง่ย่อมรวมถงึสทิธทิางสิง่แวดลอ้ม 

รัฐธรรมนูญนับตัง้แต่ปี 2540 เป็นตน้มา รับรองถงึสทิธใินสิง่แวดลอ้ม ที่จะใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรและสิง่แวดลอ้มได ้แมร้ัฐธรรมนูญจะเป็นกฎหมายสงูสุดของประเทศ แต่การน าเอาหลักการทีร่ับรองใน

รัฐธรรมนูญนี้มาปฏบัิตจิรงิ ยังคงตอ้งมีการผลักดันใหเ้กดิขึน้ จากการตัดสนิคดขีองศาล ทัง้ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล

ปกครอง และศาลยตุธิรรม แนวทางของการรับรองถงึสทิธชิมุชนจากเริม่แรกทีไ่มม่กีารน ามาปรับใชใ้นการตัดสนิคด ี

ระบบศาลมกีารปรับตัว น าเอาหลักการเรื่องผูท้รงสทิธทิีจ่ะเป็นโจกทฟ้์องคด ีในปัจจุบันคลีค่ลายลง โดยมกีารเปิด

กวา้งมากขึน้  
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ประเด็นการพิจารณาต่อมา องค์กรตุลาการมีการตัดสินคดีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับกระบวนการจัดการ

สิง่แวดลอ้ม บนพืน้ฐานของสทิธทิางสิง่แวดลอ้มหรือไม่อย่างไร คอืการศกึษาถงึกระบวนการด าเนนิการ เชน่ การ

เปิดโอกาสใหม้ีส่วนร่วมในการตัดสนิใจในโครงการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชน มีการใหข้อ้มูล

และมสีว่นร่วมจรงิหรือไม่ และเมือ่น ามาเทียบเคยีงกับกระบวนการในการฟ้ืนฟูและเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้

จากมลพษิ แนวบรรทัดฐานนี้จะเป็นกรอบการใชก้ฎหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพไดอ้ย่างไร ผลการศกึษาพบว่าใน

สว่นของค าตัดสนิจากศาลปกครองเป็นกลไกทีม่กีารคุม้ครองสทิธทิางสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพ ประกอบกับการ

ที่ค าตัดสนิของศาลปกครองจะมุ่งไปที่หน่วยงานของรัฐในการสรา้งแนวทางการใชก้ฎหมายของหน่วยงานใน

อนาคตตอ่ไป  

อีกประการส าคัญในการศกึษาถงึค าพพิากษาของศาลต่างๆ คือ ภาระการพสิูจน์ ยังคงเป็นเงื่อนไขและ

อุปสรรคส าคัญต่อประเด็นของการไดร้ับชดใชเ้ยียวยาความเสียหายจากมลพษิ รวมไปถงึการสืบหาตัวผูท้ี่ตอ้ง

รับผดิชอบ เพือ่การฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มอกีดว้ย ซึง่อาจน ามาซึง่การทบทวนหลักกฎหมายในความผดิฐานละเมดิที่แม ้

จะมีการพัฒนามาสู่หลักความรับผดิเด็ดขาด หรือใชท้ฤษฎีรับภัยเขา้มาปรับใช ้แต่ก็ยังไม่ชัดเจนในทางปฏบัิต ิที่

ปรากฎในค าพพิากษาของศาลไทยเท่าใดนัก  

การพจิารณาต่อมาจงึเป็นการบังคับใชค้ าตัดสนิของศาล ซึง่นับว่าเป็นจุดบอดส าคัญในการงานทางวชิาการ 

ของการศกึษากฎหมายโดยท่ัวไป ทีโ่รงเรยีนกฎหมาย และกระบวนการยุตธิรรมมักจะมีการศกึษาจบลงเพียงเมื่อ

ศาลมีค าตัดสนิออกมา เหมือนตอนจบของนิทาน แต่เมื่อมาดูในชีวิตจริง การน าค าพิพากษานั้นมาบังคับใช ้

โดยเฉพาะในคดสีิง่แวดลอ้ม กลับมคีวามล่าชา้ และซับซอ้นภายใตเ้งื่อนไขของการบังคับคด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่

กรณีของมลพษิ ที่ขนาดของความเสียหาย อาจเป็นไปไดทั้ง้ทางลกึและกวา้ง ลกึในที่นี้หมายถงึ อาการความ

เจ็บป่วยของผูค้นที่ไดร้ับผลกระทบ อาจมรีะยะเวลานาน และซับซอ้นในร่างกายคน ขึน้อยู่กับแต่ละบุคคล ในทาง

กวา้ง หมายถึง ขอบเขตของความเสียหายที่มีต่อระบบนิเวศน์ ที่อาจขยายของเขตไปถึงเพียงใด การพิสูจน์ 

ตรวจสอบเพื่อจะน ามาสู่การฟ้ืนฟูและเยยีวยา จงึเป็นอกีขอบเขตหนึง่ทางกฎหมาย ทีต่อ้งพัฒนาเงื่อนไขของการ

บังคับคดตีามค าพพิากษา วา่จะด าเนนิการอยา่งไรตอ่ไป  

เดมิทีเดยีว ระบบศาลยุตธิรรมมีศาลแพ่งและศาลอาญา เมื่อมีศาลช านัญเฉพาะ เช่น กรณีสิง่แวดลอ้ม ที่

ก าลังจะมีการจัดตัง้ขึน้ ในขณะทีม่ศีาลปกครอง ทีค่ าสั่งและค าพพิากษาของศาลผูกพันหน่วยงานของรัฐ เมือ่คดี

สิง่แวดลอ้มหนึ่งคด ีอาจจะมีการทับซอ้นกันระหว่างศาลทัง้สอง การบังคับใชก้่อนหลังจงึเป็นสิง่ที่ตอ้งน ามาวาง

เงือ่นไขการบังคับคดใีหช้ดัเจนมายิง่ขึน้ การตัดสนิหลายคดทีีม่ผีลค าพพิากษาในการคุม้ครองสทิธทิางสิง่แวดลอ้ม 

ในขณะนี้เดนิทางสูป่ลายทางของการบังคับคดแีลว้ แตผ่ลการปฏบัิตจิรงิยังคงรอการด าเนนิการ 

จากการศกึษาครัง้นี้ เพือ่ศกึษาวา่การใชก้ฎหมายเพอืฟ้ืนฟแูละเยยีวยาความเสยีหายจากกรณีมลพษิ ทีร่ะบบ

กฎหมายไทยมีอยู่เป็นอย่างไร มีปัญหาในการใชก้ฎหมายอย่างไร เพื่อน ามาซึง่กลไกที่มีประสทิธภิาพมากขึน้ 

ขอ้เสนอแนะหลักของงานวจัิยนี้มี 3 ประเด็นส าคัญ ไดแ้ก่ การศกึษาถงึกองทุนสิง่แวดลอ้ม เพื่อน ามาฟ้ืนฟูและ

เยยีวยาความเสยีหาย การมหีน่วยงานโดยตรงในการด าเนนิการฟ้ืนฟแูละเยยีวยา และการรือ้ปรับระบบการบังคับคดี

ของศาลโดยประสานร่วมกันระหวา่งศาลทีตั่ดสนิคดทีีเ่กีย่วขอ้งกับสิง่แวดลอ้มทุกระบบของศาล  

กองทนุสิง่แวดลอ้ม 

แมว้า่ประเทศไทยจะมกีฎหมายเพือ่คุม้ครองและรักษาสิง่แวดลอ้ม ทีม่กีองทนุสิง่แวดลอ้ม แตก่ารใชเ้งนิจาก

กองทุนดังกล่าวมขีอ้จ ากัดอย่างมาก และไม่ไดม้วัีตถุประสงคเ์ฉพาะชัดเจนเพือ่การฟ้ืนฟแูละเยยีวยา แนวทางการ

บริหารจัดการ เมื่อศึกษาเทียบเคียงกับกองทุนสิ่งแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา (Superfund) ที่ตั ้งขึ้นโดยมี
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วัตถุประสงค์โดยตรง เพื่อฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม ที่เกดิจากการปนเป้ือนของมลพษิ และเยียวยาผูเ้สียหายจากกรณี

ดังกล่าวดว้ย ขอ้ส าคัญของการมีกองทุนเพื่อฟ้ืนฟูและเยียวยาความเสยีหายจากกรณีมลพษินี้ มีเงื่อนไขส าคัญ

ไดแ้ก ่ทีม่าของเงนิทุน และหลักเกณฑท์ีจ่ะน ากองทุนนี้มาใช ้การพจิารณาแหล่งทีม่าของเงนิส าหรับกองทุนนี้ อยู่

บนพืน้ฐานของแนวคดิสองประการคอื สว่นแรกคอืแนวคดิเชงิป้องกันความเสีย่ง เชน่ การเรยีกเก็บในลักษณะของ

เงนิภาษี หรอืเงนิลงทุนตัง้ตน้ของผูป้ระกอบการทีม่ีลักษณะของการปล่อยมลพษิสู่สิง่แวดลอ้ม และสว่นทีส่องคอื

หลักผูก้อ่มลพษิเป็นผูจ่้าย เมือ่เกดิความเสยีหายขึน้แลว้ จ านวนมลูคา่ของการฟ้ืนฟแูละเยยีวยา ตอ้งตกอยูใ่นความ

รับผดิชอบของผูก้อ่ดว้ย  

หนว่ยงานโดยตรงในการฟ้ืนฟูและเยยีวยาความเสยีหาย 

สืบเนื่องกับประเด็นกองทุน คือหน่วยงานในการด าเนินการ ที่นอกเหนือไปจากการบรหิารจัดการระบบ

การเงนิ ระบบปฏบัิตกิารก็สมควรตอ้งสอดคลอ้งกันดว้ย ซึง่ตอ้งมศัีกยภาพในทางเทคโนโลยดีา้นสิง่แวดลอ้มและ

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง อ านาจหนา้ทีข่องหน่วยงานที่จะสามารถเป็นหน่วยเฉพาะกจิ สามารถเขา้ไปในพื้นที ่และ

ด าเนนิการทีจ่ าเป็นในการฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้ม  

อย่างไรก็ด ีส าหรับงานวจัิยนี้ ยังไม่สามารถศกึษาไดค้ือระบบการเยียวยาความเสยีหายใหแ้ก่บุคคล การ

เยยีวยาทีง่านศกึษานี้ระบุส าหรับบุคคลคอืการไดร้ับค่าสนิไหมทดแทน เพือ่ชดเชยความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ซึง่จะอยู่

ในกลุ่มแรกเรื่องกองทุนสิง่แวดลอ้ม แต่ระบบการจัดการซึง่อาจจะสัมพันธกั์บระบบสาธารณสขุ ยังคงเป็นอกีเรื่อง

หนึง่ซึง่ตอ้งอาศัยการศกึษาต่อยอดต่อไป 

การรือ้ปรบัระบบการบงัคบัคดทีางสิง่แวดลอ้มโดยตรง  

ขอ้สงัเกตจากงานศกึษาครัง้นี้ พบวา่ระบบศาลยตุธิรรมและศาลปกครองมกีระบวนการบังคับคดทีีแ่ยกจากกัน

เป็นอสิระ แมว้า่ศาลยุตธิรรมจะเป็นระบบศาลทีต่ัง้ข ึน้มาอย่างมรีากฐานดัง้เดมิในระบบกฎหมายไทยก็ตาม แตใ่นคดี

สิง่แวดลอ้ม ยังนับว่าเป็นมติใิหม่ส าหรับแนวทางการมีศาลพเิศษ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่

ซบัซอ้นมากขึน้ ตอ้งการอาศัยความรวดเร็วและฉับพลันในการแกไ้ขฟ้ืนฟ ู 

ขณะทีค่วบคู่กันไปนี้ ศาลปกครองซึง่นับว่าเป็นศาลทีจั่ดตัง้ขึน้ใหมแ่ละเพิง่เริม่มสี านักงานบังคับคดขีองศาล

ปกครอง แนวทางการบังคับตามค าพพิากษายังคงเริม่กอ่ตัว การเพิม่มุมมองทางสิง่แวดลอ้มเขา้สูร่ะบบการบังคับ

คดจีงึเป็นเป้าหมายและความคาดหวังส าหรับการวางบรรทัดฐานทีม่ปีระสทิธผิลต่อการใชก้ฎหมายในอนาคต 

ความคาดหวังในทีน่ี้ เชน่ เมือ่ศาลมคี าพพิากษาถงึที่สุดแลว้ ควรมรีะยะเวลาที่ตอ้งด าเนนิการในประเด็นที่

ตอ้งฟ้ืนฟหูรอืใชค้่าสนิไหมทดแทน โดยเฉพาะในการฟ้ืนฟ ูในอุดมคตทิีม่หีน่วยงานในการฟ้ืนฟโูดยตรง ชอ่งทาง

ของการสง่เรือ่งโดยตรงไปยังหน่วยงานฟ้ืนฟเูพือ่สามารถด าเนนิการอย่างมปีระสทิธภิาพได ้ขอ้เสนอนี้ ทางผูว้จัิย

ตระหนักถงึกรณีการปรับแกไ้ขกฎหมายวธิสีบัญญัตนัิน้อาจจะเป็นการกระทบต่อโครงสรา้งของกฎหมายวธิพีจิารณา

คดีทัง้ของศาลยุตธิรรมและศาลปกครองมากพอสมควร ดังนั้น หากเป็นการแกไ้ขกฎหมายสารบัญญัตใินดา้น

กฎหมายหลักท่ัวไปทางสิง่แวดลอ้ม อาท ิพระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาสิง่แวดลอ้ม โดยการบรรจุทัง้ 3 กลไก 

ทัง้กองทนุ หน่วยงาน และระบบการบังคับคด ีอาจจะน าไปสูแ่นวทางของการมกีลไกในทางกฎหมายทีเ่อืป้ระโยชน์

ตอ่การฟ้ืนฟแูละเยยีวยาไดม้ากขึน้ 
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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 
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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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บทคดัยอ่ภาษาไทย 

จากปัญหาการปนเป้ือนของมลพษิในสิง่แวดลอ้ม สง่ผลตอ่ระบบนเิวศและสขุภาพอนามัยของประชาชน เมือ่

เกดิการแพร่กระจายของมลพษิเหล่านั้นจนกระท่ังเกดิความเสียหายขึน้ จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะตอ้งมีมาตรการทาง

กฎหมายเพือ่เขา้มาก ากับดูแลเพือ่ใหเ้กดิการฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มใหก้ลับคนืดังเดมิ รวมถงึการชดใชเ้ยยีวยาใหแ้กผู่ท้ี่

ไดร้ับผลกระทบจากการปนเป้ือนของมลพษินัน้  แต่ที่ผ่านมายังพบว่าการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มที่มีการปนเป้ือน 

ยังคงขาดการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ในขณะที่การเยียวยาความเสยีหายใหแ้ก่ผูไ้ดร้ับผลกระทบ ยังมี

ขอ้จ ากัดหลายประการ ในการวจัิยนี้ ท าการศกึษาวา่กฎหมายและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มหีนา้ทีใ่นการฟ้ืนฟ ูและ

ระบบในการเยยีวยาผูเ้สยีหาย จากรณีของการปนเป้ือนของมลพษิต่าง ๆ นัน้ โดยท่ัวไป มบีทบัญญัตขิองกฎหมาย

อยู่ทับซอ้นกันอยู่ และขอ้จ ากัดในการทีจ่ะด าเนนิการเพือ่ใหเ้กดิการฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มและเยยีวยาผูเ้สยีหาย ซึง่มา

จากการปฏบัิตงิาน รวมไปถงึการตคีวามและบังคับใชก้ฎหมายทีย่ังไมเ่อือ้อ านวยต่อการด าเนนิการดังกลา่ว 

ในสว่นของบทบัญญัตทิางกฎหมายซึง่มีทัง้บทกฎหมายท่ัวไปทางการรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และหลัก

กฎหมายละเมดิ แมจ้ะเป็นบทท่ัวไปที่อาจน ามาปรับใชไ้ด ้และมีหน่วยงานที่มีหนา้ที่ดูแลคุณภาพสิง่แวดลอ้มอยู่

แลว้ เพิม่เตมิโดยการมีบทกฎหมายเฉพาะในส่วนกจิการต่าง ๆ เช่น ในภาคอุตสาหกรรม และการอนุกรักษ์และ

จัดสรรการใชท้รัพยากรธรรมชาต ิแต่บทกฎหมายดังกล่าวเหล่านี้ เมือ่ประสานงานกัน กลับเกดิขอ้ขัดขอ้งที่ท าให ้

การฟ้ืนฟแูละเยยีวยาความเสยีหาย ไมส่ามารถด าเนนิการไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และทันเหตกุารณ์ 

ปัญหาส าคัญ นอกจากจะมาจากการทับซอ้นกันของอ านาจหนา้ที่ ความลักล่ันของหน่วยงานในการ

ด าเนินการ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับหลักการทางกฎหมายที่ยังคงใหค้วามส าคัญแก่ระบบและกระบวนการของทาง

ราชการ มากกว่าการปนเป้ือนของมลพษิ และค่าเสยีหายของผูไ้ดร้ับผลกระทบ ปัญหาที่มาจากพื้นฐานความคดิ

ความเชือ่จากอุดมการณ์ทางกฎหมายที่แทรกอยู่ในการใชก้ฎหมาย อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการรื้อถอนรากฐาน

ความคดิดังกล่าว และยังคงตอ้งอาศัยเวลาการโตเ้ถยีงจนตกผลกึทางความคดิ ซึง่อาจไม่ทันการเพือ่แกไ้ขปัญหา

จากมลพษิทีนั่บวันจะเกดิมากขึน้ ซบัซอ้นรุนแรงมากขึน้  

ดังนัน้การสรา้งกลไกทางกฎหมายเพือ่ฟ้ืนฟแูละเยยีวยาความเสยีหายทีเ่ป็นรูปธรรม ไดแ้ก ่การจัดตัง้กองทุน

เพื่อฟ้ืนฟูและเยียวยาความเสียหายจากมลพษิ การมีหน่วยงานกลาง ที่มีความเชีย่วชาญและมีศักยภาพในการ

ด าเนนิการฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มใหก้ลับคนืมาใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้แมไ้มอ่าจจะดดีังเดมิ รวมถงึการมกีฎหมาย

เกีย่วกับการบังคับคดทีางสิง่แวดลอ้มโดยตรง 
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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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บทที ่1 บทน า 

การพัฒนาของการผลติ โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถงึการใชท้รัพยากรธรรมชาต ิสง่ผลกระทบต่อ ความ

เสือ่มโทรมของทรัพยากร ยิง่ไปกว่านัน้ ยังกอ่ใหเ้กดิสภาพมลพษิจากระบบการผลติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสกัดเอา

ทรัพยากรธรรมชาต ิเชน่ แร่ธาตุทีอ่ยู่ในดนิมาใช ้หรอืการผลติทีส่ง่ผลใหเ้กดิการรั่วไหล หรอืแพร่กระจายของสิง่ที่

อาจกอ่มลพษิขึน้ได ้รวมไปถงึของเสยีจากการผลติและการบรโิภคตา่งๆของคนในสงัคมปัจจุบัน   

จากปัญหามลพษิทีเ่กดิขึน้ กอ่ใหเ้กดิผลกระทบทัง้ แกส่ภาพทรัพยากรและสิง่แวดลอ้มแลว้ ยังสง่ผลกระทบ

ดา้นสขุภาพอนามัยแกป่ระชาชนทีอ่ยูใ่นชมุชนนัน้ดว้ย  แตปั่ญหาของกลไกทีห่น่วยงานรัฐ และกฎหมายทีใ่หอ้ านาจ

ในการจัดการ กลับไม่ไดใ้ชอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ เพือ่ป้องกันและเยยีวยาใหม้ลพษิและความเสยีหายนัน้บรรเทา

ลง ดังจะเห็นไดจ้ากกรณีศกึษาทีง่านวจัิยนี้ไดห้ยบิยกขึน้มาเป็นตัวอย่างของการคน้หา ว่าปัญหาในการฟ้ืนฟูและ

ชดใชเ้ยยีวยาความเสยีหายอันเกดิขึน้จากมลพษิในสงัคมไทย มลัีกษณะอยา่งไรบา้ง ประเด็นหลักของปัญหานัน้อยู่

ทีใ่ด เหตใุดการฟ้ืนฟสูภาพความเสยีหายทางสิง่แวดลอ้ม และชดใชเ้ยยีวยาผูเ้สยีหาย จงึไมม่กีารด าเนนิการอย่างมี

ประสทิธภิาพ และทันทว่งท ี

กรอบในการพจิารณา จากกฎหมายที่ใหอ้ านาจหน่วยงานต่างๆในการฟ้ืนฟูและเยียวยาความเสยีหายจาก

กรณีการปนเป้ือนและมลพษิในสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในสว่นของสิง่แวดลอ้ม และสขุภาพอนามัยของชมุชนและบุคคล ทัง้

ในมติกิอ่นและหลังการเกดิขึน้ของมลพษินัน้การศกึษาจะมุ่งคน้หาค าตอบเกีย่วกับบทบาท ขอ้จ ากัดและอุปสรรค

ของหน่วยงานทีม่หีนา้ทีใ่นการฟ้ืนฟูสภาพสิง่แวดลอ้มใหก้ลับคนืสูภ่าวะปกตแิละการเยยีวยาผูไ้ดร้ับความเสียหาย

จากการปนเป้ือนของมลพษิดังกลา่วดว้ย  

แนวทางของการศกึษานี้ จะเป็นการสะทอ้นสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้เกีย่วกับการเขา้มาฟ้ืนฟสูภาพสิง่แวดลอ้ม 

และการชดใชเ้ยยีวยาใหแ้กผู่เ้สยีหาย โดยผา่นการศกึษาถงึประสบการณ์ทีผ่่านมาของสังคมไทย ทีเ่คยเกดิมลพษิ

ทางสิง่แวดลอ้ม หรอืการปนเป้ือนของสารพษิต่าง ๆ แลว้มกีารด าเนนิการอย่างไรต่อการแกปั้ญหา ความเสยีหายที่

เกดิขึน้บา้ง เพื่อน าไปสู่การเป็นสภาพความเป็นจรงิในของกลไกทางกฎหมายที่เป็นพื้นฐานในการจัดการกับการ

ฟ้ืนฟแูละการเยยีวยาดังกลา่ว 

ในบทนี้จะกล่าวถงึสภาพปัญหาทีค่ณะผูว้จิัยไดร้วบรวมขึน้ เพือ่คน้หาวา่ประเด็นทีเ่ป็นปัญหาและอุปสรรคใน

การฟ้ืนฟแูละเยยีวยาในลักษณะต่างๆ มอีย่างไรบา้ง และกรอบคดิทีค่ณะวจัิยวางไวเ้พื่อเป็นแนวทางในการศกึษา

คน้ควา้ 

1.1 สาเหตแุละความส าคญัของปญัหาการวจิยั 

กรณีศกึษาทีเ่กดิขึน้ในสังคมไทย ทีม่กีารปนเป้ือนของมลพษิขึน้ ปัญหาสง่ตอไปยังการฟ้ืนฟสูถาพแวดลอ้ม

และการเยยีวยาผูเ้สยีหายจากกรณีดังกล่าว  โดยอาศัยเกณฑใ์นการจ าแนกจากกจิกรรมทีก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบและ

การปนเป้ือนนัน้ การจัดแบง่นี้ไดแ้ก ่ 

ประเภททีห่นึง่ การปนเป้ือนของมลพษิทีเ่กดิจากการท าเหมอืงแร่ ซึง่มกีรณีศกึษาอยูใ่นหลายพืน้ที ่อาทเิชน่ 

กรณีไขด้ า ทีอ่ าเภอร่อนพบิูลย ์จังหวัดนครศรธีรรมราช, กรณีเหมอืงแร่ทองค าทีอ่ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และใน

กรณีเหมืองแร่ทองค าบนรอยต่อของสามจังหวัดไดแ้ก่ อ าเภอทับคลอ้ จังหวัดพิจิตร, อ าเภอวังโป่ง จังหวัด

เพชรบรูณ์ และอ าเภอเนนิมะปราง จังหวัดพษิณุโลก,  และกรณีโรงงานแตง่แร่ ทีห่ว้ยคลติี ้จังหวัดกาญจนบรุ ี  
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ประเภททีส่องคอื กรณีปนเป้ือน ของสารเคมจีากการแพร่กระจายของมลพษิจากการผลติทางอุตสาหกรรม 

อาทเิช่น กรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปาง, กรณีมาบตาพุด จังหวัดระยอง, และกรณีน ้ามันรั่วที่อ่าวพรา้ว 

จังหวัดระยอง   

ประเภทที่สาม คือ การลักลอบทิ้งขยะมีพิษ เช่น ที่หนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา  จากการรวบรวม

ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับสภาพปัญหาที่เกดิขึน้ มีรายงานผลขอ้เท็จจรงิ ผ่าน 3 ประเด็น คอื ความเป็นมาของกรณีที่

เกดิขึน้ ผลกระทบ และการจัดการตอ่ผลกระทบดังกลา่ว เรยีงล าดับกรณีตา่ง ๆ ดังนี้  

1.1.1  กรณีการปนเป้ือนของมลพษิจากการท าเหมอืงแร ่

กรณีอ าเภอรอ่นพบิลูย ์ 

จังหวัดนครศรธีรรมราช เป็นจังหวัดทีม่แีหล่งแร่ดบีุก พลวง วุลแฟลมและแร่อารเ์ซไนไรด ์ซึง่มสีารหนูเป็น

เพื่อนแร่ปะปนอยู่เป็นจ านวนมาก1 โดยเฉพาะบรเิวณเทือกเขาร่อนนา-สรวงจันทร์ ต าบลร่อนพบิูลย ์อ าเภอร่อน

พบิูลย ์ถือไดว้่าเป็นทางพาดผ่านของสายแร่ดีบุก ซึง่ท าใหใ้นอดีตมีการที่บุกเบกิท าเหมืองแร่ดีบุกภายในพื้นที่

ดังกลา่วอย่างมากมาย  ในระหวา่งปี 2520 – 2528  ถอืไดว้า่เป็นยุคทีแ่ร่ดบีุกไดร้ับความนยิมสงู เนื่องจากมกีารขอ

ประทานบัตรท าเหมอืงแร่โดยบรษัิทเอกชนยบิอนิซอยและสนิแร่พบิูลย ์และยังมชีาวบา้นท่ัวไป ท าการลักลอบขุด

และร่อนแร่กันทั่วทัง้ภเูขา ซึง่สง่ผลใหม้กีารทิง้กากขีแ้ร่กระจายอยู่ท่ัวพืน้ทีโ่ดยรอบ2 

ผลกระทบ 

ในปี 2530 โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช ไดม้ผีูป่้วยหญงิเขา้รับการตรวจและรักษาดว้ยอาการ ฝ่ามอื 

ฝ่าเทา้มีตุ่มแข็ง ผวิตัวด าผดิปกต ิซึง่แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นโรคผวิหนังไดใ้หก้ารวนิจิฉัยว่าเป็นมะเร็งผวิหนังจาก 

“พษิสารหนูเรือ้รัง” (ภาษาทอ้งถิน่เรยีกว่า “ไขด้ า”)  ทัง้นี้ แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญยังไดต้รวจครอบครัวของผูป่้วยเพิม่อกี 

8 ราย และพบวา่ทกุคนไดร้ับพษิสารหนูเชน่เดยีวกัน ซึง่ภายหลังจากทีม่กีารตรวจพบสารหนูในผูป่้วยดังกลา่ว  กอง

ระบาดวทิยาร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จงึไดท้ าการออก

สอบสวนโรค พบวา่ผูป่้วยสว่นใหญม่อีาการทางผวิหนัง ซึง่จากผลการตรวจคน้ผูป่้วยในชว่งปี 2530-2531 ทีอ่ าเภอ

ร่อนพบิูลยแ์ละทีอ่ืน่ ๆ ในจังหวัดนครศรธีรรมราช พบว่า 85% มาจากต าบลร่อนพบิูลย ์สว่นผูป่้วยจากทีอ่ืน่พบว่ามี

ประวัตเิคยท างานหรอือาศัยอยูใ่นพืน้เขตต าบลร่อนพบิลูยม์ากอ่น3  

อยา่งไรก็ตาม ในอกี 5 ปีตอ่มา นายแพทยธ์าดา เป่ียมพงศส์านต ์ยังพบผูป่้วยทีม่อีาการเริม่แรกอายเุพยีง 6 

เดอืน อันสะทอ้นใหเ้ห็นถงึปัญหาการปนเป้ือนสารหนูในเขตอ าเภอร่อนพบิูลย ์ทีย่ังคงมคีวามรุนแรงมากขึน้  แมว้่า

ที่ผ่านมาจะมีความพยายามแกไ้ขปัญหาแลว้ก็ตาม เช่น การแจกโอ่ง ขุดบ่อบาดาล ท าคลองเก็บกักน ้าส าหรับ

การเกษตร เป็นตน้ แตก็่ยังมกีารพบผูป่้วยใหมเ่พิม่ขึน้และอายนุอ้ยลงกวา่เดมิ4 

 

1 พงคเ์ทพ สธุรีวฒุ,ิ การจัดการความรูแ้ละงานวจิัย กรณีการแกปั้ญหาสารหนูทีอ่ าเภอร่อนพบิลูย ์จังหวัดนครศรธีรรมราช, 23 
มถินุายน 2555, สบืคน้วันที ่27 สงิหาคม 2558, จาก  https://www.gotoknow.org/posts/4834. 

2 สมพงค ์พรมสะอาด, สารหนูร่อนพบิลูย ์บาดแผลจากยุคดบีกุบูม, สบืคน้วันที ่27 สงิหาคม 2558 จาก 
http://www.web.greenworld.or.th/library/environment-popular/204. 

3 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ, ปัญหาพษิสารหนู อ าเภอร่อนพบิูลย ์จงัหวดันครศรธีรรมราช, (กรุงเทพฯ: สภาบันวจิัย

สาธารณสขุไทย มลูนธิสิาธารณสขุแหง่ชาต,ิ 2537), หนา้ 6-7. 
4 ธาดา เป่ียมพงศส์านต,์ น าเสนอในการประชมุปรกึษาหารอืเรือ่ง “ปัญหาสารหนูเป็นพษิทีร่่อนพบิลูย”์ เมือ่วันที ่25-26 กมุภาพันธ ์

2535 ณ อาคารเรยีนรวม คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์อา้งใน จันทรเ์พ็ญ ชปูระภาวรรณ, หนา้ 20. 
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การจดัการกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ภายหลังจากเกดิเหตุการณ์พบโรค “ไขด้ า” เมื่อปี 2530  กรมทรัพยากรธรณีไดด้ าเนินการศกึษาเพื่อหา

สาเหตุการปนเป้ือนของสารหนู โดยในเบือ้งตน้สันนษิฐานว่า สารหนูทีป่นเป้ือนอยู่ในบรเิวณเทอืกเขาร่อนนา-สรวง

จันทรนั์น้ เกดิจากแร่เชโนไฟไรต ์Arsenopyrite-FeAs ซึง่เกดิร่วมกับแร่ดบีุก แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุป

ไดแ้น่ชดัวา่เกดิจากการท าเหมอืงแร่ เนื่องจากบรเิวณดังกลา่ว พบวา่มสีารหนูในเปอรเ์ซ็นสงูและปรมิาณมาก รวมถงึ

กรรมวธิกีารท าเหมืองและการแต่งแร่เอง ยังเป็นตัวเร่งท าใหเ้กดิการแพร่กระจายของสารหนูไปอย่างรวดเร็ว และ

สภาพอุทกธรณีวทิยาของพืน้ทีย่ังเอือ้อ านวยใหเ้กดิการสะสมตัวและแพร่กระจายของธาตุสารหนูในแหล่งน ้า หรอื

แมแ้ต่ทัศนคตหิรือความเคยชนิของราษฎรในการนิยมบรโิภคน ้าดบิจากบ่อน ้าตืน้5 ซึง่ต่างก็เป็นสาเหตุใหเ้กดิการ

ปนเป้ือนสารหนู จนน าไปสูก่ารเกดิโรคไขด้ าในพืน้ทีอ่ าเภอร่อนพบิูลย ์

ส าหรับการแกไ้ขปัญหาในเบื้องตน้นัน้ กรมทรัพยากรธรณีไดม้ีการประสานใหห้น่วยงานต่างๆ อาท ิกอง

ระบาดวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิชาการเกษตร กองพัฒนาบ่อบาดาล กรมโยธาธิการและกรม

วทิยาศาสตร ์เขา้มาด าเนนิการตรวจสอบการปนเป้ือนของสารหนูในดนิและน ้า ส าหรับการเกษตรและอาหาร รวมถงึ

พชืผักตา่งๆ ไมใ่หเ้กนิคา่มาตรฐานและหาแนวทางการป้องกัน  นอกจากการตรวจวัดค่าสารหนูในพืน้ทีด่ังกลา่วแลว้ 

กองอนามัยสิง่แวดลอ้ม กองอนามัยสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ยังไดม้ีการด าเนินการส ารวจแหล่งน ้าจาก

อ าเภออื่นๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่นๆ ที่มีแหล่งแร่คลา้ยคลงึกับอ าเภอร่อนพบิูลย์ ภายใต ้

โครงการควบคุมคุณภาพน ้าบรโิภค รวมถงึการสุม่ตรวจปรมิาณสารหนูในแมน่ ้าสายหลัก 4 สาย คอื แม่น ้าเจา้พะยา 

แมน่ ้าป่าสกั แมน่ ้าน่าน แมน่ ้าวัง อกีดว้ย6 

นอกจากนี้ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท ์นายกรัฐมนตรใีนขณะนัน้ ไดเ้ดนิทางลงพืน้ทีต่รวจสอบดว้ยตัวเองและ

ยังไดแ้ต่งตัง้ “คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นเฉพาะหนา้ของราษฎรอันเนื่องจากพษิสารหนูที่ปะปนอยู่

ในแหล่งน ้า” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530 เพื่อพจิารณาอนุมัตงิบประมาณฉุกเฉินในการแกไ้ขปัญหา อาท ิตรวจ

วเิคราะหส์ารหนูในแหล่งน ้า ขุดบ่อบาดาล ฝึกอบรมป้ันโอ่งเพือ่กักเก็บน ้าฝนแทนการใชน้ ้าจากบ่อน ้าตืน้ทีป่นเป้ือน

สารหนู รักษาผูป่้วย รวมทัง้ตดิตัง้เครือ่งกรองน ้าเพือ่ก าจัดสารหนู ฯลฯ และในสว่นระดับจังหวัดเองก็ไดม้กีารแต่งตัง้

คณะกรรมการและศูนยป์ระสานงานเพือ่ป้องกันทัง้ในระดับจังหวัด  อ าเภอ  และหมู่บา้น ซึง่ในเวลาต่อมา เมือ่วันที ่

12 มกราคม 2531 นายกรัฐมนตรีจงึไดอ้อกค าสั่งแต่งตัง้ “คณะกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการปนเป้ือนของ

พษิสารหนูหรือสารพษิอื่นที่เป็นอันตรายต่อราษฎรในระยะยาว” พรอ้มกับมีคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการ

ท างานอกี 5  คณะ ท าใหห้น่วยงานตา่งๆ ออกมาตรการเพือ่ป้องกันและแกไ้ขปัญหาจากหลายหน่วยงาน7  

ในสว่นของกรมทรัพยากรธรณี  มกีารออกค าสั่ง หา้มเหมอืงแร่ดบีุกแต่งแร่บนภูเขาและตอ้งน าแร่มาแต่งใน

โรงแตง่แร่เท่านัน้ พรอ้มกับหา้มถ่ายเทน ้าออกนอกเขตแต่งแร่โดยเด็ดขาด และตอ้งจัดเก็บแร่สารหนูทีแ่ยกออกมา

ใหม้ดิชดิในบ่อคอนกรตี  รวมไปถงึการจัดหาน ้าสะอาดและขุดเจาะบ่อบาดาลใหแ้กช่าวบา้นใชอุ้ปโภคบรโิภค  แต่

อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปกลับพบว่า มาตรการแกไ้ขปัญหาทัง้ในระยะสัน้ ระยะยาว ที่คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการต่างๆ ไดเ้คยเสนอไวนั้น้ เกดิปัญหาเรือ่งการขาดความต่อเนื่องในการด าเนนิการ และไม่มอีงคก์ร

 

5 อา้งแลว้, จันทรเ์พ็ญ ชปูระภาวรรณ, หนา้ 12-13. 
6 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 14-17. 
7 มลูนธิบิรูณะนเิวศ, พษิสารหนูทีร่่อนพบิลูย ์จังหวัดนครศรธีรรมราช, สบืคน้วันที ่27 สงิหาคม 2558, จาก 

http://earththailand.org/th/pollution/22. 
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ระดับทอ้งถิน่ในการตดิตามและประสานการด าเนนิงานของหน่วยงานต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ8  ท าใหส้ง่ผล

กระทบต่อการแกไ้ขปัญหาการแพร่กระจายของสารหนูในเขตต าบลร่อนพบิูลย์โดยตรง จงึไดม้ีการทบทวนถึง

มาตรการดังกล่าว และเห็นว่าไม่สามารถหยุดยัง้การปนเป้ือนสารหนูในพื้นที่ได ้  กรมทรัพยากรธรณีจงึไดม้ีการ

ประกาศมาตรการทีเ่ขม้ขน้อกีในวันที ่4 กมุภาพันธ ์2537 โดยหา้มใหป้ระทานบัตร ไม่ต่ออายุประทานบัตร และไม่

อนุญาตใหแ้ต่งแร่และร่อนแร่ในทอ้งทีต่ าบลร่อนพบิูลยอ์กีต่อไป ซึง่ถอืไดว้่าเป็นการยุตกิารท าเหมอืงแร่ดบีุกแหง่นี้

อยา่งถาวร และปิดฉากการท าเหมอืงแร่ทีม่มีาชา้นานลงอย่างสมบรูณ์9 

ต่อมาในปี 2540-2541 กรมทรัพยากรธรณีก็ไดม้กีารยา้ยกากแร่สารหนู จากการแต่งแร่ดบีุกบนเขาร่อนนา-

เขาสรวงจันทร ์รวมทัง้จากโรงแตง่แร่ซึง่เป็นแหลง่ก าเนดิสารหนูท่าส าคัญรวม 8 บรเิวณ ประมาณ 3,700 ลกูบาศก์

เมตร ไปฝังกลบอย่างปลอดภัย พรอ้มกับด าเนนิการฟ้ืนฟพูืน้ทีท่ีผ่่านกมาท าเหมอืงแร่บนเขาใหก้ลับคนืสู่สภาพป่า

ไมเ้พือ่ลดการชะลา้ง พังทลายของดนิ และลดการแพร่กระจายของสารหนูทีย่ังหลงเหลอือยู่ในสายแร่ดบีุก อกีทัง้

ในส่วนของกรมควบคุมมลพษิในฐานะหน่วยงานที่รับผดิชอบดา้นมลพษิโดยตรง ก็ไดจ้ัดท าโครงการส ารวจและ

วเิคราะห ์เพือ่จัดท าแผนปฏบัิตกิารฟ้ืนฟสูภาพการปนเป้ือนของสารหนูทีอ่ าเภอร่อนพบิูลย ์จังหวัดนครศรธีรรมราช 

โดยใหบ้รษัิท เอ็นวซิสิ จ ากัด ด าเนินการศกึษา ส ารวจและวเิคราะห์เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟูสภาพการ

ปนเป้ือนของสารหนูทีอ่ าเภอร่อนพบิลูย ์จังหวัดนครศรธีรรมราช10 

อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาต่อมาปัญหาการปนเป้ือนและการแพร่กระจายของสารหนูในพืน้ที ่อ.ร่อนพบิูลย์

นัน้ ยังคงก่อใหเ้กดิอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอันตรายที่ก่อใหเ้กดิโรคมะเร็ง

ผวิหนังมากกว่า 1,500 รายนับตัง้แต่ ปี 2530 เป็นตน้มา และที่ผ่านมาก็ไดม้ีการด าเนินการป้องกันและแกไ้ข

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ตาม อาท ิการหยุดประกอบกจิกรรมเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ การจัดเก็บกองกากแร่และ

น ามาฝังกลบ การจัดหาแหล่งน ้าสะอาด การใหก้ารรักษาผูเ้จ็บป่วย และการประชาสัมพันธใ์หค้วามรูแ้กป่ระชาชน 

เป็นตน้11  แตปั่ญหาดังกลา่วยังคงสง่ผลกระทบต่อชวีติความเป็นของประชาชนในพืน้ที ่ทางกรมควบคุมมลพษิไดม้ี

การตระหนักถงึปัญหาดังกล่าว จงึไดจ้ัดท าแผนปฏบัิตกิารฟ้ืนฟสูภาพการปนเป้ือนของสารหนูในพืน้ที ่ต.ร่อนพบิูลย ์

อ.ร่อนพบิลูย ์จ.นครศรธีรรมราช ขึน้ในปี 2542  ซึง่ประกอบไปดว้ย 2 แผนงาน คอื 

แผนงานระยะสัน้ ไดแ้ก ่การจัดหาน ้าสะอาดจากแหล่งน ้าผวิดนิอืน่ที่ไม่ปนเป้ือนสารหนูใหกั้บประชาชนใน

พืน้ทีท่ีม่ปัีญหาสารหนู รวมทัง้ปรับปรุงระบบประปาและขยายท่อประปาใหค้รอบคลุมพืน้ที ่และการฟ้ืนฟขูุมเหมอืง

เกา่ใหเ้ป็นอา่งเก็บน ้าส ารองส าหรับหมูบ่า้น และ 

แผนระยะยาว ไดแ้ก ่การฟ้ืนฟดูนิทีป่นเป้ือนสารหนูหรอืกากแร่ การตดิตามตรวจสอบคณุภาพน ้าผวิดนิ น ้าใต ้

ดนิและผลติผลการเกษตร รวมถงึการสอบสวนโรคระบาดทางวทิยา ซึง่แผนดังกล่าวไดร้ับความเห็นชอบจากกรม

ควบคุมมลพิษ และมีการการปรึกษาหารือกับหน่วยงานทอ้งถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อจัดท า

 

8 จันทรเ์พ็ญ ชปูระภาวรรณ และ อมร รอดคลา้ย, สรุปผลการตดิตามสภาพปัญหาไขด้ าร่อนพบิลูย,์ 11-13 ตลุาคม 2533 อา้งใน 
จันทรเ์พ็ญ ชปูระภาวรรณ, อา้งแลว้, หนา้ 20. 

9 อา้งแลว้, มูลนธิบิรูณะนเิวศ, พษิสารหนูทีร่่อนพบิลูย ์จังหวัดนครศรธีรรมราช. 
10 ฝ่ายคณุภาพสิง่แวดลอ้มและหอ้งปฏบัิตกิาร กรมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, โครงการส ารวจ
และวเิคราะหเ์พือ่จัดท าแผนปฏบัิตกิารฟ้ืนฟสูภาพการปนเป้ือนของสารหนูทีอ่ าเภอร่อนพบิลูย ์จังหวัดนครศรธีรรมราชล, 
สบืคน้วันที ่26 สงิหาคม 2558, จากhttp://ptech.pcd.go.th /pcd/search-doc.php?txtdoc=โครงการส ารวจและวเิคราะห์

เพือ่จัดท าแผนปฏบัิตกิารฟ้ืนฟสูภาพการปนเป้ือนของสารหนูทีอ่ าเภอร่อนพบิลูย%์20จังหวัดนครศรธีรรมราช. 
11 กรมควบคลมุมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, ขา่วสารสิง่แวดลอ้มฉบับที ่25 แผนปฏบัิตกิารฟ้ืนฟสูภาพ
การปนเป้ือนของสารหนูในพืน้ที ่ต.ร่อนพบิลูย,์ สบืคน้วันที ่26 สงิหาคม 2558, จาก 
http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNews.cfm?task=lt1997&id=37. 
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รายละเอยีดของแผนงาน พรอ้มกับน าเสนอคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิเพื่อใหค้วามเห็นชอบและใหก้าร

สนับสนุนงบประมาณด าเนนิการตามแผนปฏบัิตกิารฯ ตอ่ไป12  

นอกจากนี้ในปี 2543 ทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด

นครศรธีรรมราช ไดท้ าการประเมนิสภาพปัญหาอกีครัง้  และวางแผนการจัดการลดความเสีย่งใหกั้บประชาชน  ซึง่

จะตอ้งมกีารด าเนนิการทัง้ 3 ดา้น คอื การจัดหาน ้าประปาทีไ่มป่นเป้ือนใหป้ระชาชนในพืน้ทีเ่สีย่ง, การเพิม่ศักยภาพ

เจา้หนา้ทีใ่หส้ามารถเป็นทีพ่ ึง่ใหป้ระชาชนในพืน้ทีไ่ด ้ทัง้ดา้นการตรวจวนิจิฉัยโรคและการตรวจวัดสิง่แวดลอ้ม และ

ทีส่ าคัญที่สุด คอื การท าความเขา้ใจกับประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมและเสรมิสรา้งพลังทอ้งถิน่ในการจัดการกับ

ปัญหา13  

จากการแกไ้ขปัญหาทีผ่่านมา จะเห็นไดว้่า หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ต่างใหค้วามสนใจและพยายาม

ผลักดัน ใหเ้กดิการแกไ้ขปัญหา ซึง่สะทอ้นผ่านงานศกึษาวจัิยทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชน ในสถาบันต่างๆ ทีไ่ด ้

ท าการศกึษาวจัิยเกีย่วกับสารหนูในประเด็นต่างๆ อย่างมากมาย เชน่ การศกึษาดา้นวทิยาการระบาดของสารหนู, 

ดา้นผลกระทบทางเศรษฐกจิ สังคม, ดา้นพฤตกิรรมสขุภาพของประชาชน, ดา้นการป้องกัน ควบคุม การเฝ้าระวัง 

และการรักษาผูป่้วย ฯลฯ14  รวมทัง้ความร่วมมอืของหลายๆ หน่วยงาน ในการแกไ้ขปัญหาการปนเป้ือนสารหนูที ่อ.

ร่อนพบิูลยน์ี้ ในปี 2547-2548 จงึไดม้กีารจัดตัง้ศูนยป์ระสานงานแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม อ าเภอร่อนพบิูลย ์โดย

ระยะแรกไดใ้หท้างสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต ้(สวรส.ภาคใต)้ เป็นผูร้ับผิดชอบในการประสานงานกับ

หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ศกึษารูปแบบ โครงสรา้ง บทบาทหนา้ทีข่องศนูยแ์ละด าเนนิการจัดตัง้ศนูย ์รวมถงึ

การระดมความร่วมมอืและทุน เพือ่ใหเ้กดิศูนยป์ระสานงานและปฏบัิตกิารแกปั้ญหาสารหนู ทีท่ าหนา้ทีป่ระสานงาน 

ดแูล จัดการความรูแ้ละงานวจิัยเพือ่แกปั้ญหาและพัฒนาอยา่งยั่งยนื15  

ซึง่ทาง ผศ.ภก.พงคเ์ทพ สธุรีวฒุ ิสถาบันวจิัยระบบสขุภาพภาคใต ้ไดใ้หข้อ้สงัเกตเกีย่วกับศูนยป์ระสานงาน

แกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม อ าเภอร่อนพบิูลยน์ี้ว่า ยังอยู่ในระยะเริม่ตน้และหน่วยงานทีเ่ขา้มาร่วมท างานนัน้ ยังคงตดิ

กรอบคดิแบบราชการไทยแท ้เนื่องจากตอ้งรอค าสัง่จากผูบั้งคับบัญชา ในขณะทีค่นในพืน้ทีม่คีวามพรอ้มพอสมควร

ท างาน ซึง่การเปลีย่นกระบวนทัศน์ในการท างานดังกล่าวไม่ใชเ่รือ่งง่ายเลย จงึตอ้งมกีารใหก้ าลังใจ มหาวทิยาลัย

วลัยลักษณ์ โรงพยาบาลร่อนพบิูลย ์เทศบาลร่อนพบิูลย ์นายอ าเภอร่อนพบิูลยแ์ละเครือขายชุมชน อันเป็นแกน

ส าคัญในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม ในอ าเภอร่อนพบิลูยต์อ่ไป16 

ดังนัน้ จากบทเรยีนการแกไ้ขปัญหาการปนเป้ือนสารหนู ในเขตอ าเภอร่อนพบิลูย ์จังหวัดนครศรธีรรมราช จะ

เห็นไดว้่ามีหน่วยงานที่เขา้มาเกี่ยวขอ้งในการฟ้ืนฟูและเยียวยาความเสียหายใหกั้บประชาชนในพื้นที่หลาย

หน่วยงานดว้ยกัน .โดยเฉพาะหน่วยงานดา้นสขุภาพทีม่ีบทบาทส าคัญในการสบืคน้โรคระบาดจากพษิสารหนูจาก

ประชาชน จนน าไปสูก่ารสบืคน้ตน้ตอของปัญหาในพืน้ทีอ่ าเภอร่อนพบิูลย ์และการระดมหน่วยงานทีร่ับผดิชอบใน

สว่นตา่งๆ ใหเ้ขา้มาจัดการกับปัญหาทีเ่กดิขึน้ ซึง่กรณีโรคระบาด “ไขด้ า” จงึถอืไดว้า่เป็นกรณีแรกๆ ส าหรับประเทศ

ไทย ในการจัดการแกไ้ขฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มและเยยีวยาความเสยีหายทางสขุภาพใหกั้บประชาชน 

 

12 เรือ่งเดยีวกัน. 
13 ยทุธนา ศลิปรัสมแีละคณะ, การจดัต ัง้ศนูยป์ระสานงานแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มรอ่นพบูิลย,์ (นนทบรุ:ี สถาบันวจิัยระบบ
สาธารณสขุ, 2548), หนา้ 2. 

14พงคเ์ทพ สธุรีวฒุ,ิ (2555), การจัดการความรูแ้ละงานวจิัย กรณีการแกปั้ญหาสารหนูทีอ่ าเภอร่อนพบิลูย ์จังหวัด

นครศรธีรรมราช, สบืคน้วันที ่5 พฤศจกิายน 2560, จาก https://www.gotoknow.org/posts/4834. 
15 ฉันทนา ผดงุทศ, (2547), แดนสนธยา:ร่อนพบิลูย ์2530, สบืคน้วันที ่5 พฤศจกิายน 2560, จาก 

https://www.doctor.or.th/clinic/detail/8064. 
16 อา้งแลว้, พงคเ์ทพ สธุรีวฒุ.ิ 
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กรณีอ าเภอวงัสะพุง  

นับตัง้แตปี่ 2530 เป็นตน้มา ภายหลังจากทีร่ัฐบาลมนีโยบายว่าดว้ยการส ารวจและการพัฒนาแร่ทองค า และ 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2532 ครม.จงึไดม้ีมตใิหก้ระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผูม้ีหนา้ที่ออกอาชญาบัตรผูกขาด

ส ารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ และประทานบัตร ส าหรับการส ารวจและการท าเหมืองแร่ทองค าในจังหวัดเลย 

หนองคาย และบรเิวณใกลเ้คยีง โดยก าหนดพืน้ทีเ่พื่อการพัฒนาเหมืองแร่ทองค าเป็นโครงการขนาดใหญ่ รวม 4 

แปลง ไดแ้ก ่แปลงที ่1 พืน้ทีภู่โลน้-นางิว้ แปลงที ่2 พืน้ทีป่ากชม-หาดคัมภรี ์แปลงที ่3 พืน้ทีภู่ถ ้าพระ-ภูหนิเหล็ก

ไฟ และแปลงที ่4 พืน้ทีน่ ้าคิว้-ภขูมุทอง พรอ้มกับเชญิชวนใหผู้ท้ีส่นใจลงทนุยืน่ขอสทิธกิารส ารวจและท าเหมืองแร่

ทองค า รวมถงึก าหนดหลักเกณฑ์เพิม่เติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูย้ื่นขอสทิธ ิขอ้เสนอทางเทคนิค ขอ้เสนอ

ผลประโยชนต์อนแทนพเิศษแกร่ัฐอืน่ๆ17 

ตอ่มาในปี 2534 บรษัิท ทุง่ค า จ ากัด ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของ บรษัิท ทุง่ค าฮาเบอร ์จ ากัด (มหาชน) จงึเป็นผู ้

ไดร้ับสัมปทานในการส ารวจแร่ทองค าและแร่อืน่ๆในจังหวัดเลย18 โดยไดร้ับอาชญาบัตรพเิศษส ารวจแร่ทองค าใน

พื้นที่ทัง้หมด 4 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 340,000 ไร่ และคน้พบแหล่งแร่ในการท าเชงิพาณิชย ์ทัง้หมด 3  แห่ง

ดว้ยกัน คอื ภูทับฟ้า ภูเหล็กและภูซ าป่าบอน  ต าบลเขาหลวง  อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย ซึง่ต่อมาในปี  2546  

บรษัิททุง่ค าฯ จงึไดร้ับประทานบัตรท าเหมอืงทองค าเป็นเวลา  25  ปี และเปิดด าเนนิการท าเหมอืงแร่ใน ต าบลเขา

หลวงในปี 2549 บนพืน้ทีใ่กลกั้นคอื ภซู าป่าบอนและภทัูบฟ้า ต าเขาหลวง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

ผลกระทบ 

ในชว่งระหวา่งปี 2550-2554 ภายหลังจากทีบ่รษัิททุ่งค าฯ  เริม่ด าเนนิการถลุงแร่และแต่งแร่อย่างเต็มก าลัง

ในพืน้ทีต่ าบลเขาหลวง  สง่ผลใหช้าวบา้นทีอ่าศัยอยูใ่กลร้อบๆ เหมอืงแร่ไดร้ับผละกระทบทางสิง่แวดลอ้มจากการ

ด าเนนิงาน อาท ิปัญหาดนิจากเหมอืงไหลลงสูท่ีน่าของชาวบา้น ปัญหาเสยีงดังและฝุ่ นละอองจากการระเบดิภเูขา 

ปัญหาแหล่งน ้าและแหล่งอาหารของชุมชนเป้ือนดว้ยสารพษิ เช่นไซยาไนด ์ตะก่ัว ปรอท แคดเมียม แมงกานีส 

เป็นตน้ ปัญหาดา้นสขุภาพ เชน่ ชาวบา้นมอีาการผดผืน่คัน แสบตา ขีต้าเยอะ แน่นหนา้อก มกีารใชย้านอนหลับและ

ยาระงับประสาท และมกีารตรวจพบไซยาไนตเ์กนิค่ามาตรฐาน 20 คนจากประชาชนทัง้ 6 หมู่บา้นรอบเหมอืง เป็น

ตน้19 จากปัญหาดังกล่าวส่งผลใหช้าวบา้นในพื้นที่เร ิ่มลุกขึน้มาคัดคา้นการท าเหมืองแร่ จากการรวมตัวของ

ประชาชนผูท้ีไ่ดร้ับผลกระทบจากเหมอืงแร่ทองค าทัง้ 6 หมูบ่า้น ในต าบลเขาหลวง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ใน

นาม “กลุม่ฅนรักษ์บา้นเกดิ”20  

อย่างไรก็ตาม จากผลสืบเนื่องของผลกระทบที่ประชาชนรอบเหมืองแร่ทองไดร้ับแลว้ การรวมตัวของ

ประชาชนเพือ่ตอ่สูแ้ละคัดคา้นการท าเหมอืงแร่ทองค า ยังสง่ผลใหต้อ้งเผชญิการถกูฟ้องรอ้งด าเนนิคดทีางศาล ซึง่

นับตัง้แต่ปี 2556 เป็นตน้มา ชาวบา้นผูไ้ดร้ับผลกระทบและเยาวชน ถูกฟ้องรอ้งด าเนินคดอีย่างต่อเนื่อง อาท ิคดี

แพ่งขอ้หาละเมดิ เรยีกค่าเสยีหาย 50 ลา้นบาท จากกรณีสรา้งก าแพงครัง้ที ่1 คดฟ้ีองเยาวชนนอ้งพลอยนักเรยีน

 

17 เพ็ญโฉม  แซตั่ง้, ขอ้เท็จจรงิและความจรงิเหมอืงทองค า จงัหวดัเลย, (กรุงเทพ; ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้ง
เสรมิสขุภาพ, 2558) หนา้ 20. 

18 บรษัิท ทุง่คา ฮาเบอร ์จ ากัด (มหาชน), ความเป็นมา, สบืคน้วันที ่12 กันยายน 2558, จาก ww.tongkahharbour.com 

/Tongkah/TH/ about_ history_th.htmlw. 
19ขณษิฐา แซเ่อีย้วและคณะ, คนกบัเหมอืง, (นนทบรุ:ี ศนูยป์ระสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมนิผลกระทบดา้น
สขุภาพ ส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต)ิ, หนา้ 9. 

20 อา้งแลว้, เพ็ญโฉม แซตั่ง้, หนา้ 30. 
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ชัน้ม.4 เป็นตน้21 นอกจากนี้ การรัฐประหารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2557 ยังสง่ผลใหส้ถานการณ์ในพืน้ทีต่ าบลเขา

หลวง มีความตงึเครียดมากขึน้ จากการประกาศกฎอัยการศกึ ค าสั่งหัวหนา้ คสช.ที่ 3/2558 และพ.ร.บ.ชุมนุม

สาธารณะ สะทอ้นใหเ้ห็นผ่านการสง่ก าลังทหาร 1 กองรอ้ย เขา้ประจ าการในพืน้ทีห่มู่บา้นรอบเหมอืงทองค า และ

แตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้ 4 ชดุ เพือ่แกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นและผลกระทบจากเหมอืงแร่22 

การจดัการกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

1.  กระบวนการของหนว่ยงานรฐั 

ภายหลังจากทีเ่หมืองแร่ทองค า ด าเนนิการขุดแร่และแต่งแร่ในพื้นทีต่ าบลเขาหลวง และเริม่สง่ผลกระทบ

ต่อชาวบา้นในพื้นที่รอบเหมือง ต าบลเขาหลวง ในเบือ้งตน้จังหวัดเลยไดม้ีค าสั่ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ที่ 

2854/2549 แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลการท าเหมอืงแร่ และการประกอบโลหกรรมของบรษัิท

ทุง่ค าฯ เพือ่ก าหนดแผนและวธิกีารก ากับดูแลรักษาสิง่แวดลอ้ม แกไ้ขปัญหาสิง่แวด ลอ้มและสขุภาพอนามัยทีเ่กดิ

จากเหมอืงแร่ทองค า ในพืน้ทีจ่ังหวัดเลย23 

ในช่วงปี 2550  ส านักสิง่แวดลอ้มที่ 9 อุดรธานี (สสภ.9) ไดม้ีการเก็บตัวอย่างน ้าในล าน ้าฮวย  ก่อนเปิด

เหมอืงในชว่งปีงบประมาณปี 2547-2549  เพือ่เปรยีบเทยีบคุณภาพน ้ากอ่นและหลังเปิดเหมอืง พรอ้มกับระบุว่าใน

ชว่งเวลาดังกล่าว เหมอืงแร่ทองค ายังไม่ไดม้กีารผลติหรอืเปิดเหมอืง อกีทัง้การกอ่สรา้งโรงงานแตง่แร่ก็ยังไม่เสร็จ

สมบูรณ์ จากผลการเปรียบเทียบคุณภาพน ้า สสภ.9  พบว่าในน ้ามีการปนเป้ือนแมงกานีสเกนิค่ามาตรฐานและ

ไซยาไนดป์นเป้ือนในล าหว้ยสาธารณะ โดยสรุปว่าเป็น “สภาพตามธรรมชาตขิองพืน้ที่” และสว่นพืน้ทีใ่กลก้ารท า

เหมืองที่มีการตรวจพบไซยาไนต์และแคดเมียมสูงเกนิมาตรฐานนั้น มีการประสานหน่วยงานส่วนกลาง คือ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม(สผ.) และกรมควบคุมมลพษิ เพื่อด าเนินการ

ตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม24   

ต่อมาส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวัดเลย (ทสจ.เลย) จงึไดแ้จง้ผลการเฝ้าระวัง

คุณภาพน ้าในล าหว้ยฮวย ใหกั้บผูว้่าราชการจังหวัดทราบ25 พรอ้มกับขออนุมัตใิหเ้จา้หนา้ที ่สสภ.9 ด าเนนิการเก็บ

ตัวอย่างน ้า ในช่วงที่เหมืองแร่ทองค าด าเนินการขุดและแต่งแร่26 ทัง้นี้ ช่วงเดอืนธันวาคม 2550ทางโรงพยาบาล

วังสะพุง ยังไดท้ าการสุ่มตรวจเลือดของประชาชน 6 หมู่บา้นรอบเหมืองจ านวน 279 คน เพื่อสุ่มตรวจหาสาร

ไซยาไนด ์ตอ่มาพบวา่มไีซยาไนดเ์กนิคา่มาตรฐานจ านวน 20 คน27  

 

21 คมิ ไชยสขุประเสรฐิ, (2560), ประมวลคดเีหมอืงแร่เมอืงเลย VS กลุ่มฅนรักษ์บา้นเกดิ, สบืคน้วันที ่13 พฤศจกิายน 2560, 
จาก https://www.citizenthaipbs.net/node/5529. 

22 Thai Lawyers for Human Rights, การจัดการทรัพยากรเหมอืงแร่กับการละเมดิสทิธมินษุยชนหลังรัฐประหาร (2) : บรูณา
การการใชอ้ านาจของทหารกับการปฏรูิป, สบืคน้วันที ่13 พฤศจกิายน 2560, จาก 
https://tlhr2014.wordpress.com/2016/06/03/report_mining2/. 

23อา้งแลว้, เพ็ญโฉม แซตั่ง้, ขอ้เท็จจรงิและความจรงิเหมอืงทองค า จงัหวดัเลย, หนา้ 25. 
24 หนังสอืส า นักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่9 อดุรธานี ที ่ทส 0205(9)/77 ดว่น ถงึผูว้า่ราชการจังหวัดเลยลงวันที1่2 กมุภาพันธ ์
2550 เรือ่ง สรุปรายงานการเฝ้าระวังผลกระทบ ตอ่สิง่แวดลอ้มโครงการเหมอืงแร่ทองค า อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย, อา้งใน
เพ็ญโฉม แซตั่ง้, เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 26. 

25 หนังสอืส า นักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวัดเลย ที ่ลย 0013.2/194 ถงึผูว้า่ราชการจังหวัด ลงวันที ่21 ก.พ. 
50 เรือ่ง สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มโครงการเหมอืงแร่ทองค า อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย, อา้งใน 
เพ็ญโฉม  แซตั่ง้, เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 26. 

26 หนังสอืส า นักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวัดเลย ที ่ลย 0013.2/286 ถงึผูว้า่ราชการจังหวัดเลย ลงวันที ่9 
มนีาคม 2550 เรือ่ง ขอใหไ้ปตรวจสอบคณุภาพน ้า โครงการเหมอืงแร่ทองค า, อา้งใน เพ็ญโฉม แซตั่ง้, เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 
26. 

27 อา้งแลว้, ขณษิฐา แซเ่อีย้วและคณะ, หนา้ 9. 
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นอกจากนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ไดม้ีการตรวจพบว่า ทางบรษัิททุ่งค าฯ ไม่

ปฏิบัติตามเงื่อนไขทา้ยใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ 1/2549 และเงื่อนไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม จงึขอใหส้ านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย (สอจ.เลย )เปรียบเทียบปรับตามบทก าหนดโทษตาม 

พ.ร.บ. แร่ และขอใหส้ั่งบรษัิททุ่งค าฯ ลดปรมิาณไซยาไนดเ์จอืปนในกากแร่ลงใหเ้หลอืไม่เกนิ2 ppm ภายในวันที ่

20 มนีาคม 2550 28  ต่อมา กพร. จงึไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากับการดูแลการท าเหมอืงแร่ จ.เลย 

และนายก อบต.เขาหลวง เพิม่ประสทิธภิาพการตรวจสอบการประกอบโลหกรรม29 ซึง่ประกอบไปดว้ยเจา้หนา้ที่

ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธาณี (สรข.2) และเจา้หนา้ที่จาก กพร. เป็นผูเ้ขา้

ตรวจสอบสภาพพืน้ทีก่ารท าเหมอืงและการกระกอบโลหกรรม ร่วมกับเจา้หนา้ทีข่องบรษัิททุ่งค าฯ โดยมกีารตรวจ

พบจุดบกพร่องทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มหลายประการ เชน่ระบบบ าบัดน าเสยีมเีพยีง 6 บ่อ ในขณะทีม่าต

การ EIA และแผนผังโครงการฯ ก าหนดใหม้ ี8 บ่อ เป็นตน้30 และในปีถัดมา ภายหลังจากตรวจพบความบกพร่อง

ดังกลา่ว กพร. ก็ไดม้หีนังสอื เมือ่วันที ่7 มนีาคม 2551 ที ่อก 0511/1315 แจง้ไปยัง บจก. ทุง่ค า ใหป้รับปรุงแกไ้ข

การท า เหมอืงแร่และการประกอบโลหกรรมอย่างเร่งดว่น31  

จากปัญหาการปนเป้ือนสารพษิและโลหะหนักในพืน้ดังกลา่ว จังหวัดเลย จงึไดม้คี า สัง่ที ่871/2550 แตง่ตัง้

คณะกรรมการปฏบัิตกิาร 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม จ านวน 18 คน คณะ

กรรม การผลกระทบดา้นสขุภาพอนามัย จ านวน 19 คน และคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบและเฝ้าระวัง จ านวน 

36 คน32 และไดย้ตุบิทบาทการท างานลงเมือ่ปี 255233   

ต่อมาในปี 2551 มเีจา้หนา้ทีจ่ากหลายหน่วยงาน เขา้ไปท าการเก็บตัวอย่างน ้าในหมู่บา้นนาหนองบง หมู่ 3 

ไดแ้ก ่น ้าฝนโอ่ง บ่อบาดาลหระจ าหมู่บา้น บ่อน ้าตืน้ หนองสาธารณะล าหว้ยผุกและล าน ้าฮวย โดยมปีระชาชนใน

พื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ เพื่อใหส้ านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ส่งไปตรวจวแิคราะหป์รมิาณไซยาไนต ์สารหนู 

ตะก่ัว ทองแดง สังกะส ีแคดเมียม แมงกานีส โครเมี่ยมและปรอท ที่ศูนยว์จัิบและพัฒนาผลติภัณฑ์สุขภาพจาก

สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ และศูนยก์ารจัดการสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ซึง่จาก

ผลการตรวจวเิคราะหต์ัวอย่างน ้าทัง้หมด พบปรมิาณไซยาไนต ์สารหนู ทองแดง และตะก่ัว อยู่ในระดับที่ไม่เกนิ

เกณฑ์คุณภาพน ้าในแหล่งน ้ าผิวดินและน ้ าบริโภคในชนบท34 อย่างไรก็ตาม ต่อมาในระหว่างปี 2552-2554  

ส านักงานสาธารณสขุ จังหวัดเลย ก็ไดม้กีารประกาศเตอืนประชาชนไม่ใหใ้ชน้ ้าจากหว้ยผุก หว้ยเหล็ก และไม่ควร

น าน ้าประปาบาดาลบา้นนาหนองบง (คุม้นอ้ย)มาบรโิภค  เนื่องจากผลตรวจของกรมควบคุมมลพษิพบโลหะหลัก 

 

28 หนังสือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ อก 0511/870 ด่วนที่สุด ถงึอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ลงวันที่ 19 
กมุภาพันธ ์2550 เรือ่ง กรณีเปรยีบเทยีบปรับบรษัิททุง่ค า จ า กัด อา้งใน เพ็ญโฉม แซตั่ง้, เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 26. 

29 หนังสอืกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ ที ่อก. 0511/1440 ถงึประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก า กับดแูลการ
ท า เหมอืงแร่ฯ จังหวัดเลย ลงวันที ่16 มนีาคม 2550 เรือ่ง แนวทางการตรวจสอบก า กับดแูลการประกอบโลหกรรมของบรษัิท
ทุ่งค า จ า กัด และ หนังสอืกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและ การเหมอืงแร่ ที ่อก. 0511/1442 ถงึนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
เขาหลวง ลงวันที ่16 มนีาคม 2550 เรือ่ง แนวทางการตรวจสอบก า กับดูแลการประกอบโลหกรรมของบรษัิททุ่งค า จ า กัด 
อา้งใน เพ็ญโฉม แซตั่ง้, เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 27. 

30 คณะผูต้รวจสอบ, บันทกึการตรวจสอบ, เขยีนทีบ่รษัิททุง่ค า จ า กัด, 16 พฤษภาคม 2550 อา้งใน เพ็ญโฉม แซตั่ง้, เรือ่ง
เดยีวกัน, หนา้ 27. 

31 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 30. 
32 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 27. 
33 อา้งแลว้, ขนษิฐา แชเ่อีย้วและคณะ, หนา้ 9. 
34 อา้งแลว้,เพ็ญโฉม  แซตั่ง้, หนา้ 30-31. 
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อาท ิสารหนู, แมงกานีสปนเป้ือนในแหล่งน ้า เกนิค่ามาตรฐาน และยังไดป้ระกาศเตอืนชาวบา้นอกีเป็นครัง้ที ่2 ว่า

ไมค่วรกนิหอยขมจากหว้ยเหล็กเพราะมสีารหนูเกนิคา่มาตรฐาน35  

นับจากทีม่ปัีญหาการรอ้งเรยีน เกีย่วกับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ทองค ามากยิง่ขึน้ กรมอุตสาหกรรม

พืน้ฐานและการเหมอืงแร่ (กพร.) จงึไดท้ าการชีแ้จงประชาชน ประเด็นผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ ว่า

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ขา้ไปตรวจสอบเฝ้าระวังตามทีร่อ้งเรยีนและหลายประเด็นก็ไดท้ าการแกไ้ขแลว้ เชน่เจาะ

บาดาลใหม่แทนบ่อเก่า  อกีทัง้ในขณะเดยีวกันคณะรัฐมนตรียังไดม้มีตคิรม. เมือ่วันที ่8 กมุภาพันธ ์2554 ใหก้รม

อุสาหกรรมชะลอการประทานบัตร ของบรษัิทเหมอืงและทองค า แปลง104/2538 ภูเหล็กและแปลงอืน่ๆจนกว่าจะ

ไดข้อ้สรุปการปนเป้ือน และประเมินความคุม้ค่าของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และใหก้ระทรวงเกษตร, 

กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงทรัพยากรฯ, กระทรวงสาธารณะสขุและกระทรวงอุสาหกรรม  สั่งหน่วยงานในสังกัด

ร่วมมอืกับจังหวัดเลยลงพืน้ทีต่รวจวเิคราะหน์ ้า ตรวจและก ากับกระบวนการท าเหมอืง  พรอ้มกับใหจ้ังหวัดเลยและ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งชีแ้จง ประชาชนใหเ้ขา้ใจเรื่องขัน้ตอนการเกดิสารปนเป้ือนในพื้นที่ รวมถงึใหห้น่วยงานที่

เกีย่วขอ้งรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสขุ 

ซึง่เห็นควรใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการก าหนดขอบเขตการศกึษา (public scoping) และน าเสนอมาตรการ

ป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มในทางกายภาพ ชวีภาพ และสังคม36 อย่างไรก็ตามแมว้่าจะมีมตคิรม.

ออกมาใหด้ าเนินการตรวจสอบแกไ้ขปัญหาผลกระทบดังกล่าวแลว้  แต่ชาวบา้นก็ยังคงตดิตามและเฝ้าระวังการ

ท างานของเหมอืงอยูต่ลอดเวลา   

จนกระทัง้ในปี 2555 เกดิเหตุการณ์สันเขือ่นเก็บกากแร่ของบรษัิทแตก ส่งผลใหช้าวบา้น 6 หมู่บา้นรอบ

เหมอืง มคีวามกังวลถงึผลทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหลัง กพร. จงึมคี าสัง่ ใหปิ้ดเหมอืงชัว่คราว เพือ่ใหม้กีารตรวจสอบถงึ

สาเหตุและผลกระทบจากเขือ่นแตก ในขณะที่บรษัิทด าเนินการแกไ้ขปัญหาดังกล่าว37 และภายหลังจากที่ไดท้ า

การซ่อมแซมเสร็จ เหมืองแร่ทองค าจงึกลับมาด าเนินงานตามปกต ิ และยื่นเรื่องขอต่ออายุอายุประทานบัตรท า

เหมอืงแร่ตอ่ไป  

จากสถานการณ์ความขัดแยง้ในพืน้ทีร่ะหว่างชาวบา้นและบรษัิททุ่งค าฯ สง่ผลใหก้ารคัดคา้นการท าเหมือง

แร่ของประชาชนในพืน้ที่ต าบลเขาหลวงมคีวามรุนมากขึน้ตามเป็นล าดับ จนน าไปสูก่ารฟ้องรอ้งด าเนนิคดนัีบตัง้แต่

ปี 2556 เป็นตน้มา ซึง่ต่อมาในปี 2557 ทางบรษัิททุ่งค าฯ ก็ไดท้ าการยื่นขออนุญาตขนยา้ยแร่ทองแดงมีทองค า

และเงนิเจอืปน จ านวน 476 เมตรกิตันโดยใชร้ถบรรทุก 15 คัน ขนแร่ในเวลากลางคนืพรอ้มกองก าลังตดิอาวุธครบ

มือ 300 คน เขา้คุม้กันขบวนแร่ จนท าใหเ้กดิการปะทะกับชาวบา้นและมีผูบ้าดเจ็บเป็นจ านวนมาก38 ซึง่ภายหลัง

จากเหตกุารณ์ดังกล่าว ชาวบา้นจงึไดย้ืน่หนังสอืขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อาทสิถานีต ารวจอ าเภอ

วังสะพุง,คณะกรรมการสทิธมินุษยชนและคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) เป็นตน้ พรอ้มทัง้ฟ้องรอ้งด าเนิน

 

35 มลูนธิบิรูณะนเิวศ, เหมอืงทองทุง่ค าจังหวัดเลย, สบืคน้วันที1่2 กันยายน 2558 ,จาก 
http://www.earththailand.org/th/pollution/53. 

36ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร,ี รายงานผลการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิกรณีราษฎรรอ้งทกุขเ์นือ่งจากไดร้ับผลกระทบจากเหมอืง
แร่ทองค าภทูับฟ้า ของบรษัิท ทุง่ค า จ ากัด ต าบลเขาหลวง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย วันที ่8 กมุภาพันธ ์2554, สบืคน้วันที ่
13 กันยายน 2558. จาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-1.jsp?menu=1. 

37 แมน้วาด กญุชร ณ อยธุยา, เหมอืงแร่ทองค า สองทศวรรษไมเ่คยมปีระชาชนในสายตา, สบืคน้วันที ่13 กันยายน 2558 จาก 
http://www.prachatai.com/journal/2015/02/57911. 

38 นักขา่วพลเมอืง, ไมม่วัีนลมื” ครบรอบ 3 ปี 15 พฤษภา วันขนแร่ดว้ยอ านาจเถือ่นทีเ่มอืงเลย, สบืคน้วันที ่14 พฤศจกิายน 
2560, จาก https://www.citizenthaipbs.net/node/19680. 
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คดอีาญากับกลุ่มชายฉกรรจ ์ที่บุกท ารา้ยชาวบา้น เพือ่เปิดทางขนแร่ออกจากพืน้ที่39 อย่างไรก็ตาม ทางบรษัิททุ่ง

ค าฯ เองก็ไดม้กีารฟ้องรอ้งด าเนนิกับชาวบา้นดว้ยเชน่กัน  

ดว้ยเหตุนี้ จากปัญหาความขัดแยง้ดังกล่าว สง่ผลใหเ้มือ่วันที ่18 ม.ิย. 2557 มกีารประกาศใชก้ฎอัยการศกึ

ในหมู่บา้น โดยหา้มไม่ใหช้าวบา้นประชมุ พรอ้มๆ กับการเขา้มาจัดการแกไ้ขความขัดแยง้และแกไ้ขปัญหาในพืน้ที่

โดยเจา้หนา้ที่ของรัฐทัง้ทหารและขา้ราชการ มีทหารยกกองก าลัง 120 นาย เขา้มาประจ าในหมู่บา้นและแต่งตัง้

คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ จากการประกอบกจิการเหมืองแร่ทองค า และคณะอนุกรรมการสนับสนุน

การด าเนินการ เพื่อแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกจิการเหมืองแร่ทองค าภูทับฟ้า ของบรษัิท ทุ่งค า 

จ ากัด ต าบลเขาหลวง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึง่คณะกรรมการและอนุกรรมการประกอบไปดว้ย ทหาร ผูว้่าฯ 

และเป็นเจา้หนา้ที่ในหน่วยงานราชการในจังหวัดที่เกี่ยวขอ้ง แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและอนุกรรมการ

ดังกล่าวยังคงไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากไม่ใหช้าวบา้นมีส่วนร่วมใดๆ ไม่มีนักวชิาการจากสถาบันการศกึษา หรือ

ผูเ้ชีย่วชาญทีน่่าเชือ่ถอื40 

จนกระท่ัง ชว่งปลายปี 2557 หน่วยงานภาครัฐร่วมกับเอกชน และประชาชน ไดม้กีารตระหนักถงึปัญหา และ

ร่วมกันแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ในพืน้ทีด่ังกล่าวอย่างจรงิจัง จงึร่วมกันท าบันทกึขอ้ตกลงร่วมกัน (เอ็มโอยู) เพือ่

ยุตปัิญหาความขัดแยง้  ซึง่หนึ่งในขอ้ตกลงชาวบา้นยนิยอมใหม้ีการขนแร่ได ้โดยแลกกับการถอนฟ้องคดีกับ

ชาวบา้นทัง้หมด41  

2. กระบวนการทางศาล 

ในช่วงปี 2556 ชาวบา้นผูไ้ดร้ับความเดอืดรอ้นทัง้หมด 598 คน  จากหมู่บา้นนาหนองบง บา้นกกสะทอน 

บา้นภูทับฟ้า บา้นหว้ยผุก บา้นโนนผาพุงพัฒนา และบา้นแก่งหิน ต าบลเขาหลวง อ าเภอวังสะพุง ยื่นฟ้อง 

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงอุตสาหกรรม ที ่1 อธบิดกีรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ ที ่2 และบรษัิท ทุง่ค า. 

จ ากัด ที ่3 (ผูถ้กูฟ้องคด)ี ตอ่ศาลปกครองกลาง เรือ่งขอ้พพิาทเกีย่วกับการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ที่

ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และละเลยต่อหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบัิติ  ต่อมาเมือ่

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ศาลปกครองกลาง แผนกคดีสิง่แวดลอ้ม อ่านค าพิพากษา ในคดีหมายเลขด าที่ ส. 

1544/2556 คดีหมายเลขแดงที่ ส. 816/2559 มีค าพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมไดอ้อกประทานบัตรพิพาท และการที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ไดอ้อก

ใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ใหแ้ก่บรษัิท ทุ่งค า. จ ากัด เป็นการกระท าโดยชอบดว้ย

กฎหมาย  อกีทัง้ไดม้ีการควบคุมการประกอบกจิการไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มหรือเกดิอันตรายตาม

พระราชบัญญัตแิร่ พ.ศ. 2510 แลว้  ดังนัน้ การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไม่เพกิถอนประทานบัตร

พพิาท และการที่อธบิดกีรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ไม่เพกิถอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมของ

บรษัิท ท. จ ากัด จงึไมเ่ป็นการละเลยตอ่หนา้ทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบัิติ42 

 

39 ประชาไท, จับตาศาลเบกิความนัดแรก คดกีลุม่ชายฉกรรจบ์กุท ารา้ยชาวบา้น เปิดทางขนแร่ทองค า, สบืคน้วันที ่14 
พฤศจกิายน 2560, จาก https://prachatai.com/journal/2015/10/61939. 

40 ส านักขา่วชายขอบ, ชาวบา้นคา้นเหมอืงทองเลยเรีย่ไร-หาทนุเป็นหลักทรัพยเ์ตรยีมฟังไตส่วนคดชีายนรินามท ารา้ยชาวบา้น
เมนิประชมุร่วมอ าเภอ-ชีช้มุชนไมไ่วใ้จ,สบืคน้วันที ่10 กันยายน 2558, จาก 
http://transbordernews.in.th/home/?p=5028. 

41 สมุาล ีสวุรรณกร และบญุช ูศรไีตรภพ, ชาวบา้น-รัฐ-นายทนุยอมปรองดอง, วันสบืคน้วันที1่0 กันยายน 2558, จาก
http://www.komchadluek.net/detail/20141211/197508.html. 

42 ศาลปกครอง,ค าพพิากษาศาลปกครองกลางคดฟ้ีองเพกิถอนประทานบัตรเหมอืงแร่ทองค า ทีอ่ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย, 
สบืคน้วันที ่20 พฤศจกิายน 2560, จาก http://admincourt.go.th/admincourt/site/08news_detail.php?ids=15706 
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และในปี 2557 ชาวบา้นนาหนองบง บา้นกกสะทอน บา้นภูทับฟ้า บา้นหว้ยผุก บา้นโนนผาพุงพัฒนา และ

บา้นแก่งหนิ ต าบลเขาหลวง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รวม 17 คน ยื่นฟ้อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร่ อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ก านันต าบลเขาหลวงและบรษัิททุ่งค า จ ากัด ต่อศาลปกครองอุดรธานี ใน

ประเด็นการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครอง หรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐอันเกดิจากการใชอ้ านาจตามกฎหมาย  

และเมื่อวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 ศาลปกครองอุดรธานีไดม้ีค าพพิากษาใหอุ้ตสาหกรรมจังหวัดเลย จัดท า

รายงานการไต่สวนประกอบค าขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ที่ 104/2538 ใหม่ใหถู้กตอ้งตามหลักเกณฑ ์วธิีการ 

และเงือ่นไขตามระเบยีบกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ และใหบ้รษัิททุง่ค า จ ากัด จัดท ารายงานการจัด

เวทรีับฟังความคดิเห็น เพือ่ก าหนดขอบเขต และแนวทางการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสขุภาพใหม่ให ้

ถกูตอ้ง ตามหลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีก่ฎหมายก าหนด43 

สถานการณ์ปจัจบุนั 

ปัจจุบันปี 2560 ภายหลังจากที่รัฐบาลไดป้ระกาศค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ 72/2559 

เรื่อง การแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกจิการเหมืองแร่ทองค า และก าหนดใหผู้ป้ระกอบการที่ไดร้ับ

ประทานบัตรและใบอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการประกอบกจิการเหมืองแร่ทองค า ระงับการ

ประกอบกจิการไวต้ัง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป จนกวา่คณะกรรมการนโยบายบรหิารจัดการแร่แหง่ชาตจิะ

มมีตเิป็นอยา่งอืน่นัน้44 ในการประชมุคณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่1 สงิหาคม 2560 จงึไดม้กีารก าหนดกรอบนโยบายและ

แผนยุทธศาสตร์ในการบรหิารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าดังกล่าว โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรยีมออกประกาศ

และหลักเกณฑต์่าง ๆ ซึง่มทัีง้หมด 7 ดา้นดว้ยกัน ไดแ้ก ่ดา้นการบรหิารจัดการแหล่งแร่ทองค า ดา้นผลประโยชน์

ตอบแทนแกร่ัฐและทอ้งถิน่ ดา้นความปลอดภัย การป้องกันรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มและการฟ้ืนฟพูืน้ที ่ดา้นการ

ก ากับดแูลการประกอบการ ดา้นการมสีว่นร่วมของประชาชน ดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมและชมุชน และอืน่ๆ เชน่ 

ก าหนดใหก้ารขอต่ออายุประทานบัตรแร่ทองค าและการเพิ่มชนิดแร่ทองค า ใชน้โยบายนี้โดยอนุโลม แต่ไม่

ครอบคลมุถงึการร่อนแร่ทองค า เป็นตน้45 

กรณีอ าเภอทบัคลอ้ – วงัโป่ง – เนนิมะปราง 

เหมอืงแร่ทองค าจังหวัดพจิติร เพชรบรูณ์และพษิณุโลกหรอืเหมอืงแร่ทองค าชาตรี เป็นเหมอืงแร่ทองค าทีม่ี

ขนาดใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุในประเทศไทย46 โดยมบีรษัิท อัครา รซีอรส์เซส จ ากัด (มหาชน) (ชือ่เดมิ อัครา ไมนิง่ 

จ ากัด) เป็นผูด้ าเนนิการส ารวจแร่นับตัง้แต่ปี 2537 และต่อมาในปี 2543 บรษัิท ฯ  จงึไดร้ับสัมปทานท าเหมืองแร่

ทองค าในเขตรอยต่อของทัง้ 3 จังหวัดอันไดแ้ก่ ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคลอ้ จังหวัดพจิติร ต าบลหว้ยดง 

อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และต าบลวังโพรง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดเพชรบูรณ์  และในปีถัดมาจงึเริม่

ด าเนินการผลิตทองค าเชิงพาณิชย์ภายใตโ้ครงการชาตรีใต ้ในบริเวณรอยต่อของจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์  

พษิณุโลก ในเขตอ าเภอทับคลอ้-วังโป่ง-เนนิมะปราง  ซึง่นับตัง้แต่เริม่ด าเนนิการประกอบกจิการบรษัิทฯ ยังคงขอ

 

43 ค าพพิากษาศาลปกครองอดุรธานี คดหีมายเลขด าที ่ส.8/2557 คดหีมายเลขแดงที ่ส.5/2557. 
44 กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่, คณะรัฐมนตรรีับทราบกรอบนโยบายการบรหิารจัดการแร่ทองค า ครอบคลมุ 7 
ดา้นทัง้การบรหิารจัดการ การก ากับดแูล การมสีว่นร่วมของประชาชน และการแบง่ปันผลประโยชน์, สบืคน้วันที ่14 
พฤศจกิายน 2560, จาก http://www.dpim.go.th/pr/article?catid=102&articleid=7899. 

45กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่, คณะรัฐมนตรรีับทราบกรอบนโยบายการบรหิารจัดการแร่ทองค า ครอบคลมุ 7 ดา้น

ทัง้การบรหิารจัดการ การก ากับดแูล การมสีว่นร่วมของประชาชนและการแบง่ปันผลประโยชน์, สบืคน้วันที ่14 พฤศจกิายน 
2560, จาก http://www.dpim.go.th/pr/article?catid=102&articleid=7899. 

46 ไทยพับลกิา้, เหมอืงทองค าของไทย, เว็บไซต ์http://thaipublica.org/2013/12/gold-mining-1/, สบืคน้วันที ่27 
สงิหาคม 2558.  
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ประทานบัตรท าเหมืองทองเพิม่ขึน้อกีหลายแปลงพรอ้มกับด าเนินการขยายโรงงานเพิม่ก าลังการผลติมากขึน้มา

จนถงึปัจจุบัน47  

ผลกระทบ 

นับตัง้แตปี่ 2544 เป็นตน้มา ภายหลังจากทีเ่หมอืงแร่ทองค าแห่งนี้ เปิดด าเนนิการผลติและแตง่แร่ สง่ผลให ้

ชาวบา้นทีอ่าศัยอยูร่อบๆ เหมอืงเริม่ไดร้ับผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ อันเนื่องมาจากกระบวนการท างาน

ของเหมอืงแร่ อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ไดแ้ก ่ปัญหาดา้นฝุ่ นละออง ปัญหาทีเ่กดิจากแรงสัน่สะเทอืนท าใหเ้ศษหนิปลวิ

กระจาย  และปัญหาเสยีงดังอันเกดิจากการระเบดิเหมอืงตลอดเวลาทัง้ในเวลากลางวันและกลางคนื อันเป็นผลมา

จากพื้นที่ท าเหมืองแร่ อยู่ใกลกั้บชุมชนมาก โดยชุมชนที่อยู่ใกลสุ้ดมีระยะห่างจากเหมืองทองเพียง 500 เมตร

เท่านัน้  อกีทัง้การท าเหมืองแร่ทองค ายังส่งผลใหภู้เขา ป่าไม ้แหล่งน ้าตามธรรมชาตถิูกท าลายและปนเป้ือนไป

ดว้ยโลหะหนักหลายชนิด ซึง่รวมไปถงึปัญหาดา้นน ้าอุปโภค-บรโิภค-น ้าในการเกษตรเหือดแหง้และไม่มีความ

ปลอดภัย  ดว้ยเหตดัุงกลา่ว จงึสง่ผลใหช้าวบา้นตอ้งซือ้น ้ากนิน ้าใชแ้ละเริม่มอีาการเจ็บป่วยดว้ยอาการแพแ้ละมีผืน่

คันเป็นตุม่หนองตามผวิหนัง  จากผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทางบรษัิทฯ จงึไดม้คีวามพยายามโดยใชว้ธิกีารต่างๆ ทีจ่ะท า

ใหช้าวบา้นขายทีด่นิใหกั้บเหมอืงในราคาถูกกวา่ปกติ48 

การจดัการกบัผลกระทบ 

1. กระบวนการของหนว่ยงานรฐั  

จากปัญหาผลกระทบทีเ่กดิขึน้ สง่ผลใหช้าวบา้นบางสว่นใน ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคลอ้ จังหวัดพจิติร 

ซึง่อาศัยอยูร่อบเหมอืงทองของบรษัิทอัคราฯ ออกมาเรยีกรอ้งขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานต่างๆ ทีร่ับผดิชอบ  

โดยในชว่งระยะเวลาทีผ่า่นมา กรรมาธกิารการอตุสาหกรรมสภาผูแ้ทนราษฎร คณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นการอตุสาหกรรม

โรงงานและสิง่แวดลอ้มหลายชดุ ลงพืน้ทีต่รวจสอบตามค ารอ้งเรยีน แตอ่ยา่งไรก็ตามปัญหาดังกลา่ว ยังคงไม่ไดร้ับ

การแกไ้ขอยา่งจรงิจัง49  และยังขยายวงกวา้งสูพ่ืน้ทีอ่ าเภออืน่ๆรอบเหมอืงอกีดว้ย อาท ิชาวบา้นคลองตาลัด หมู ่๖ 

ต าบลวังโพรง  อ าเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก50 และชาวบา้นที่ต าบลทา้ยดง อ าเภอวังโป่ง จังหวัด

เพชรบรูณ์  เป็นตน้51 

โดยในชว่งปี 2557-2558  ชาวบา้นบางสว่นในเขตอ าเภอทับคลอ้ จังหวัดพจิติร ไดม้กีารยืน่หนังสอืรอ้งทุกข์

ขอความเป็นธรรมต่อกองปราบปราม เนื่องจากมชีาวบา้นไดร้ับสารหนู สารแมงกานีส ฯลฯ จนเจ็บป่วย และบางราย

ถงึขัน้เป็นโรคมะเร็ง จากการท าเหมอืงแร่ทองค า ในพืน้ที ่ต าบลเขาเจ็ดลกู อ าเภอทับคลอ้ จังหวัดพจิติร 52 และยืน่

หนังสือรอ้งเรียนถงึคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึง่ต่อมามีค าสั่งใหผู้ว้่าราชการจังหวัดพจิติร ตัง้ชุด

ท างานตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตามหนังสอืรอ้งเรยีนของกลุม่ชาวบา้น  โดยมคีณะเทคนคิการแพทย ์ของมหาวทิยาลัย

 

47 Akara Resources Public Company Limited, ขอ้มลูบรษัิทอัครา, เว็บไซต ์
http://www.akararesources.com/th/about/company-highlights, สบืคน้วันที ่27 สงิหาคม 2558. 

48 แมน้วาด กญุชร ณ อยธุยา, เหมอืงแร่ทองค า สองทศวรรษไมเ่คยมปีระชาชนในสายตา, สบืคน้วันที ่27 สงิหาคม 2558, จาก 
http://www.prachatai.com/journal/  

49 เรือ่งเดยีวกัน. 
50ไทยเอ็นจโีอ, ความเงยีบงันและการมาเยอืนของความสิน้หวัง, สบืคน้วันที ่7 กันยายน 2558, จาก

http://thaingo.org/thaingo/node/2350. 
51 ครอบครัวข่าว 3, เพชรบรูณ์ - ชาวบา้นรุกฮอืประทว้งปิดทางเขา้-ออกเหมอืงแร่ทอง, สบืคน้วันที ่7 กันยายน 2558, จาก 

http://www.krobkruakao.com/ขา่วสงัคม/2233/เพชรบรูณ์--ชาวบา้นรุกฮอืประทว้งปิดทางเขา้-ออกเหมอืงแร่ทอง.html. 
52 ผูจ้ัดการออนไลน์, ชาวบา้น จ.พจิติร รอ้ง ป.ไดร้ับสารพษิจากเหมอืงทองค าจนเป็นมะเร็ง, สบืคน้วันที ่5 กันยายน 2558, จาก 
.http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9570000054363. 
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รังสติ ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ลงพืน้ทีเ่จาะเลอืดชาวบา้นทัง้ 3 จังหวัด ทีอ่าศัยตดิกับเหมืองแร่ทองค า เพือ่ตรวจหา

สารโลหะหนักปนเป้ือนในกระแสเลอืด53 ซึง่จากผลการตรวจของสถาบันนติวิทิยาศาสตร์และไดท้ าการเทียบเคยีง

กันกับหน่วยของมหาวทิยาลัยรังสติไดร้ับการยืนยันว่าทัง้ 2 หน่วยที่มีเขตพื้นที่ใกลช้ดิเหมืองมีความเขม้ขน้ของ

สารพษิในปรมิาณสูง และจากผลตรวจในจุดที่อยู่ไกลเหมืองยังพบสารโลหะหนักในปรมิาณมาก โดยเฉพาะผล

ตรวจของมหาวิทยาลัยรังสติ ยังพบอีกว่าผลตรวจ DNA มีการเปลี่ยนแปลงโดยการแบ่งตัวของเซลล์มนุษย์ที่

ผดิปกตไิปจากเดมิ 200 ราย  ซึง่ทางสถาบันนิตวิทิยาศาสตร์ยังมีการตรวจพบสารโลหะหนักชนิดอื่นๆ ที่อยู่ใน

ร่างกายเพิม่ขึน้อกี อันไดแ้ก ่แมงกานีส และ พบสารหนูในปัสสาวะ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กยังพบว่ามีค่าโลหะ

หนักอยูเ่ป็นจ านวนมากอกีดว้ย54 

ในสว่นของกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ ก็ไดม้หีนังสอืดว่นทีส่ดุที ่อก0508/133 แจง้ใหบ้รษัิท

ผูร้ับสัมปทานหยุดประกอบโลหะกรรมชั่วคราวเป็นเวลา 30 วัน เพื่อคน้หาสาเหตุผลกระทบดา้นสุขภาพ รวมทัง้

รายงานผลการด าเนนิการให ้กพร. ทราบ หากมกีารฝ่าฝืนไมป่ฏบัิตติาม อาจน าไปสูก่ารเพกิถอนใบอนุญาตตอ่ไป55   

ทัง้นี้ ส าหรับการแกไ้ขปัญหาในเบือ้งตน้ หน่วยงานภาครัฐ โดยส านักงานเกษตร จ.พจิติรไดจ้ัดท าโครงการ

คูปองแลกผัก เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ไดร้ับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ทองค า สัปดาหล์ะ 40 บาท เพื่อใช ้

แลกซื้อผักสวนครัวปลอดสารพิษ หลังจากมีค าเตือนจากกลุ่มนักวิชาการและคณะแพทย์จากสถาบันนิติ

วทิยาศาสตรใ์หช้าวบา้นหลกีเลีย่งการบรโิภคพชืผักรอบพืน้ทีเ่หมอืงแร่ทองค า เพือ่ลดความเสีย่งจากการท าใหส้าร

โลหะหนักเขา้สู่ร่างกาย56  และปัญหาน ้าประปาที่มีการปนเป้ือนแมงกานีสนัน้ ทางบรษัิทอัคราฯ ก็ไดม้ีการตดิตัง้

เครือ่งกรองแมงกานีส เพือ่ไม่ใหม้สีารแมงกานีสอกี57 นอกจากนี้ทางบรษัิทอัคราฯ เองยังไดร้่วมกับร่วมกับองคก์าร

บรหิารส่วนต าบล (อบต.) แจกน ้าใหป้ระชาชน เพื่อใชอุ้ปโภค-บรโิภค58 ซึง่มาตรการการช่วยเหลอืประชาชนใน

พืน้ทีทั่ง้การแจกคปูองและน ้าอปุโภคบรโิภค ไดย้ตุลิงแลว้เมือ่ปี 255859 

2 กระบวนการทางศาล 

จากปัญหาผลกระทบในพืน้ที่ ท าใหต้ัวแทนชาวบา้นเขาหมอ้ ในเขตพืน้ทีห่มู่ 9 ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับ

คลอ้ จงึตัดสนิใจยืน่ฟ้องศาลปกครองพษิณุโลก เมือ่วันที ่10 พฤศจกิายน 2553 ใหด้ าเนนิคดกัีบ 5 หน่วยงานของ

รัฐในคดีหมายเลขด าที่ 228/2553 ซึง่เป็นคดีพพิาทเกี่ยวกับการที่เจา้หนา้ที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบดว้ย

กฎหมายและละเลยต่อหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบัติ โดยยื่นฟ้องต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม, อธบิดกีรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, คณะกรรมการเหมืองแร่, อธบิดกีรมป่าไม ้และ 

 

53 จนท.เจาะเลอืดชาวบา้นเหมอืงทองเพชรบรูณ์ตรวจหาสารพษิ, สบืคน้วันที ่5 กันยายน 2558, จาก 
http://breakingnews.nationtv.tv/ home /read.php?newsid=734283. 

54 ASTVผูจ้ัดการออนไลน์, AKARA สอ่เคา้วุน่หลังชาวบา้นรอบเหมอืงแร่แหร่อ้งสาธารณสขุจังหวัด เหตุจากสารโลหะหนักจาก
การท าเหมอืงแร่ปนเป้ือนสิง่แวดลอ้ม, สบืคน้วันที ่5 กันยายน 2558, จาก 
http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000004091. 

55 Isranews, อดื! บ.อัคราฯ ยังไมปิ่ดเหมอืงทองพจิติร 30 วัน ตามค าสั่ง กพร.สบืคน้วันที ่8 กันยายน 2558, จาก 
http://www.isranews.org/ thaireform-news-labor-quality/item/35821-akara_580115_1.html. 

56 ไทยพบีเีอส, ภาครัฐขยายเวลาคูปองแลกผักปลอดสารพษิทีแ่จกใหช้าวบา้นรอบเหมอืงทองพจิติร, สบืคน้วันที ่17 
พฤศจกิายน 2560 , จาก http://news.thaipbs.or.th/content/250868. 

57 ไทยพับลกิา้, เสยีงเล็กๆ ของคนเหมอืงทองอัคราฯ ในวันทีถ่กูสัง่ปิด กับขอ้เท็จจรงิอกีดา้นของชมุชน – ขอ้กังวลสารพษิกับ
ความจรงิทีใ่กลตั้ว, สบืคน้วันที ่วันที ่17 พฤศจกิายน 2560, จาก https://thaipublica.org/2016/05/akara-resources-12-
5-2559/. 

58 ส านักขา่วชายขอบ, ชมุชนรอบเหมอืงทองอัคราฯรอ้งนายกฯ ขอตรวจร่างกายกวา่ 6 พันคนในพืน้ทีเ่สีย่ง หวาดวติกรับ
สารพษิ-เผยน ้ากนิน ้าใชไ้มพ่อ, สบืคน้วันที ่17 พฤศจกิายน 2560 , จาก http://transbordernews.in.th/home/?p=7216. 

59 ผูจ้ัดการออนไลน์, ชาวบา้นเหมอืงแร่ทองอัคราฯรอ้งเยยีวยา หลังถูกยตุแิจกน ้าสะอาด-เมนิรักษาพยาบาล, สบืคน้วันที ่17 
พฤศจกิายน 2560 , จาก http://www.manager.co.th/Politics/Viewnews.aspx?NewsID=9580000006090. 
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องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาเจ็ดลกู โดยมบีรษัิทราไมนิง่ จ ากัด เป็นผูร้อ้งสอดเขา้มาในคด ีซึง่ในเวลาตอ่มาศาลได ้

มคี าตัดสนิในคดหีมายเลขแดงที ่163/2555  กล่าวคอื ศาลไดส้ั่งเพกิถอนประทานบัตรทัง้ 5 ฉบับโดยมีผลตัง้แต่

วันทีผู่ร้อ้งสอดไมจ่ัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบทางสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด60 

สถานการณ์ปจัจบุนั 

จากปัญหาผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นสขุภาพ และปัญหาความขัดแยง้ของประชาชนในพืน้ที่รอบ

เหมอืงแร่ทองค าทีผ่่านมา สง่ผลใหค้รม.พจิารณาตอ่ใบอนุญาตการประกอบโลหะกรรมแกบ่รษัิทอัคราฯ ถงึวันที ่31 

ธันวาคม 2559 เท่านัน้ นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ียังไดพ้จิารณาเห็นชอบใหม้ีการยุตอินุญาตอาชญาบัตรพเิศษ

ส ารวจแร่ทองค า และประทานบัตรท าเหมอืงแร่ทองค า รวมถงึค าขอต่ออายุประทานบัตรท่ัวประเทศ61 ซึง่สง่ผลให ้

เหมอืงทองค าท่ัวประเทศไทย ตอ้งหยดุด าเนนิกจิการนับแตปี่ 2560 เป็นตน้มา 

อยา่งไรก็ตาม ภายหลังจากระชมุคณะรัฐมนตร ี(ครม.)เมือ่วันที ่10 พฤษภาคม 2559 ทางบรษัิทอัครฯ ไดย้ืน่

จดหมายอุทธรณ์ขอความเป็นธรรม ต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พรอ้มกับเดนิหนา้ท ากจิกรรม

ตา่งๆ รวมถงึสนับสนุนการพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชนรอบเหมอืงต่อไป อกีทัง้ยังไดน้ าเงนิมลูคา่ 45 ลา้นบาท 

เขา้สูก่องทุนพัฒนาทอ้งถิน่ ซึง่มสี านักงานอตุสาหกรรมจังหวัดพจิติรเป็นผูด้แูล โดยทางคณะบรหิารกองทนุพัฒนา

ทอ้งถิน่ ไดม้กีารแต่งตัง้อนุกรรมการซึง่ประกอบดว้ยนายอ าเภอรอบเหมอืง 3 อ าเภอ ไดแ้ก ่อ าเภอทับคลอ้ จังหวัด

พจิติร อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และ อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพษิณุโลกเป็นประธานฯ เพื่อพจิารณา

กล่ันกรองการใชเ้งนิของแตล่ะอ าเภอ62 

นอกจากนี้ เพื่อส ารวจผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ คณะกรรมการกองทุนการประเมนิผล

กระทบสิง่แวดลอ้ม (กองทนุ EIA) ไดม้กีารอนุมัตใินหลักการ กรณีเหมอืงแร่ทองค าชาตร ีของบรษัิท อัครา รซีอรส์

เซส จ ากัด (มหาชน) เพื่อใหน้ าเงนิในส่วนของกองทุนประกันความเสีย่งไปใช ้ด าเนินการส ารวจผลกระทบดา้น

สิง่แวดลอ้ม และดา้นสขุภาพ ซึง่กองทนุดังกล่าว แบง่ออกเป็น 2 กองทนุ คอื 1.กองทนุประกันความเสีย่ง เก็บปีละ 

10 ลา้นบาท จ านวน 15 ปี ตลอดการท าเหมือง และ 2.กองทุนพัฒนาทอ้งถิน่ 45 ลา้นบาท จากสัดส่วนปรมิาณ

โลหะทองค าทีผ่ลติไดใ้นอัคราฯ 3 บาทตอ่กรัม หรอืไมน่อ้ยกวา่ 15 ลา้นบาทตอ่ปี63 อยา่งไรก็ตาม ภายหลังจากทีม่ี

การอนุมัตเิงนิกองทุนดังกล่าว เมือ่วันที่ 17 กมุภาพันธ ์2560 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและ

แกไ้ขปัญหาขอ้ขัดแยง้ ผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ จากการท าเหมอืงแร่ทองค าของบรษัิทอัคราฯ 

นายสมชาย หาญหริัญ ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรมในฐานะประธาน ยังไมส่ามารถสรุปผลการตรวจสอบดังกล่าวได ้

ในขณะเดยีวกัน คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ไดม้ใีชอ้ านาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 44 ออกค าสั่ง 

คสช. ที ่72/2559 ใหปิ้ดเหมอืงทองชาตร ีโดยมผีลนับตัง้แต่ วันที ่1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป แต่อย่างไรก็ตาม 

บรษัิท คงิสเ์กต คอนโซลเิดเต็ด จ ากัด ซึง่เป็นบรษัิทแม่ยังคงเดนิหนา้เจรจา เพือ่เปิดกจิการและออกแถลงการณ์ 

 

60 ค าพพิากษาศาลปกครอง คดหีมายเลขด าที ่228/2553 และ คดหีมายเลขแดงที ่163/2555.  
61 ประชาชาตธิรุกจิออนไลน์,(2559), ยตุเิหมอืงทองค าทั่วประเทศ! ครม.ไฟเขยีวเบรก"บัตรส ารวจแร่-ประทานบัตรเหมอืง" 
อัคราฯ จ่อทบทวนลงทนุ, สบืคน้วันที ่15 พฤศจกิายน 2560, จาก 
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1462873796. 

62 มตชินออนไลน์, (2559), อัคราฯ ยังขอลุน้ กพร. พจิารณาตอ่เหมอืงทองค าใหม ่ยันพรอ้มดแูลคณุภาพชวีติชาวบา้นรอบ

เหมอืง อัด 45 ลา้นเขา้กองทนุพัฒนาทอ้งถิน่, สบืคน้วันที ่17 พฤศจกิายน 2560, จาก 
https://www.matichon.co.th/news/225289. 

63ประชาชาตธิรุกจิ,(2559), กองทนุ EIA ผ่านงบเหมอืงทองอัครา, สบืคน้วันที ่17 พฤศจกิายน 2560 , จาก 
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1473844584. 
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หลังมีค าสั่งปิดเหมืองเพื่อขอค่าชดเชยความเสยีหายกว่า 30,000 ลา้นบาท โดยอา้งว่า เป็นการละเมดิขอ้ตกลง

การคา้เสรไีทย-ออสเตรเลยี (TAFTA) ทีร่ัฐบาลไทยลงนามไว ้พรอ้มกับขอ้อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเพือ่ให ้

ระงับขอ้พพิาทนี้64 

กรณีคลติี ้

“หมูบ่า้นคลติีล้่าง” เป็นหมูบ่า้นชาวไทย กะเหรีย่ง ตัง้อยูใ่นต าบลชะแล อ าเภอทองผาภมู ิจังหวัดกาญจนบุร ี

ไดต้ัง้หลักแหล่งในประเทศไทยมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2464  ชาวบา้นในหมู่บา้นคลติีล้่างมวีถิชีวีติทีจ่ าเป็นตอ้งพึง่พงิกับ

ธรรมชาต ิทัง้ในการอุปโภค บรโิภค และการจับสัตวน์ ้าในแหล่งน ้าสาธารณะ  จนกระท่ังในปี 2510 ภายหลังจากที่

บรษัิท ตะก่ัวคอนเซนเตรทส ์(ประเทศไทย) จ ากัด ไดร้ับสมัปทานการท าเหมอืงตะก่ัว และโรงงานแตง่แร่ หมูบ่า้นค

ลติีล้า่งตอ้งเปลีย่นแปลงไป 

เนื่องจาก ในปี 2530 ทางบรษัิทตะก่ัวฯ ไดม้กีารกอ่สรา้งโรงงานไวบ้นภูเขาสงู อันเป็นแหล่งตน้ล าธารน ้าที่

ไหล่ลงสูล่ าหว้ยคลติี ้และในกระบวนการผลติทางโรงงาน ก็ไดม้กีารปล่อยน ้าเสยีทีป่นเป้ือนสารตะก่ัว และสารเคมี

จากการแตง่แร่โดยกรรมวธิทีีไ่มถู่กตอ้ง  รวมทัง้การน าแร่ดบิทีม่สีารตะก่ัวเจอืปนไปกองไวบ้รเิวณพืน้ทีก่ลางแจง้บน

ภเูขา และเมือ่เกดิฝนตกน ้าฝนจงึไดช้ะลา้งแร่ดบิ รวมทัง้สารตะก่ัว สารเคม ีและน ้าเสยีทีกั่กเก็บไวไ้หล่บา่ลงสูห่ว้ยค

ลติี ้ซึง่สง่ผลใหแ้หลง่น ้าปนเป้ือนดว้ยสารตะก่ัว สตัวน์ ้า พชืผักปนเป้ือนดว้ยสารพษินับแตนั่น้เป็นตน้มา 

ผลกระทบ 

ในชว่งระยะเวลาที่บรษัิท ตะก่ัวคอนเซนเตรทส ์(ประเทศไทย) จ ากัด ไดร้ับสัมปทานท าเหมืองแร่และโรง

แตง่แร่นัน้  ชาวคลติีล้่างเริม่สังเกตเห็นถงึความผดิปกตใินล าหว้ยคลติี ้คอื มโีคลนดนิใตท้อ้งน ้ามากผดิปกต ิมกีลิน่

เหม็นฉุนอยา่งรุนแรง น ้าเป็นสนี ้าตาลขุน่ ครัน้เมือ่น าน ้ามาดืม่ก็พบวา่ เกดิอาการเวยีนศรีษะ หรอืเมือ่น ามาอาบ หรอื

เล่นน ้า ก็จะพบว่าเกดิอาการคัน อกีทัง้ปลานอ้ยใหญ่ในล าหว้ยต่างลอยตายเกลือ่น สัตวเ์ลีย้ง เชน่ ควายก็ลม้ตาย

ดว้ยอาการชักดิน้น ้าลายฟูมปากเกอืบทัง้หมู่บา้น นอกจากนี้เด็กและผูใ้หญ่ในหมู่บา้นก็เริม่เจ็บป่วยดว้ยอาการผดิ

สงัเกต เชน่ ชาตามมอื เทา้ และร่างกาย เจ็บในขอ้ ปวดกระดูก ปวดศรีษะ ปวดทอ้งอย่างรุนแรง ผูห้ญงิมคีรรภแ์ทง้

ลกู เด็กทีเ่พิง่เกดิมสีขุภาพออ่นแอ รวมไปถงึการเสยีชวีติทัง้เด็กและผูใ้หญ่ของคนในหมูบ่า้น 

 จากผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและดา้นสุขภาพดังกล่าว ไดส้่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวบา้นคลติีล้่างเป็นอย่างมาก เพราะชาวบา้นจ าเป็นตอ้งอุปโภค-บรโิภคน ้า จากล าหว้ยคลติีท้ี่ปนเป้ือนไปดว้ย

สารพษิตลอดเวลาของการอาศัยอยู่ในหมู่บา้นแห่งนี้ นอกจากนี้ เพือ่แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ชาวบา้น คลติีล้่างไดส้ง่

ตัวแทนของชมุชน ไปเจรจากับผูจ้ัดการโรงแต่งแร่หลายครัง้ แต่กลับไม่ไดร้ับการแกไ้ขแต่อย่างใด รวมทัง้การขอ

ความช่วยเหลอืไปยังหน่วยงานรัฐทัง้ อ าเภอ ต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยพัฒนาและสงเคราะหช์าวเขา ครู แต่

ปัญหาดังกลา่ว ยังคงไมไ่ดร้ับการแกไ้ขเชน่เคย65 

การจดัการกบัผลกระทบ  

1. กระบวนการของหนว่ยงานของรฐั 

 

64 ไทยพบีเีอส, ก.อตุสาหกรรม พรอ้มสูค้า่โง่เหมอืงทองค า 30,000 ลา้น, สบืคน้วันที ่1พฤศจกิายน 2560, จาก 

https://news.thaipbs.or.th/content/267438. 
65 สถาบันวจิัยประชากรและสังคม มหาวทิยาลัยมหดิล (วปส.), รายงานสขุภาพคนไทย 2557 "ชมุชนทอ้งถิน่จัดการตนเอง" สู่

การปฎริูปประเทศจากฐานราก,สบืคน้วันที ่15 พฤศจกิายน 2560, จาก 
http://www.hiso.or.th/hiso5/report/report2014T.php. 



 รายงานการวจัิย – กลไกทางกฎหมายในการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม และการชดใชเ้ยยีวยาใหแ้กผู่เ้สยีหาย  
Research Report - Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for Victims 

updated 5 Febuary 2018 

29 

ภายหลังจากการสารตะก่ัวไหลลงสูล่ าหว้ยคลติีนั้น้ ในปี 2541 องคก์รเอกชนโดยศูนยศ์กึษากระเหรีย่งและ

พัฒนา จงึไดร้อ้งเรยีนต่อกรมควบคมุมลพษิใหต้รวจสอบการปนเป้ือนของตะก่ัวในหว้ยคลติี้  ซึง่กรมทรัพยากรธรณี

เอง ก็ไดส้ั่งระงับการด าเนินงานกจิการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 120 วัน กับบรษัิทตะก่ัวคอนเซนเตรทส ์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด และปรับเป็นจ านวนเงนิ 2,000 บาท โดยบรษัิทฯ ไดบ้รจิาคเงนิใหช้าวบา้นมาตัง้เป็นเงนิกองทุน 1 

ลา้นบาท ในการใหค้วามชว่ยเหลอื พรอ้มกับระบวุา่ไมใ่ชก่ารยอมรับผดิและชดใชค้า่เสยีหาย66  

และในส่วนของกรมควบคุมพษิ ก็ไดม้ีการปรกึษากับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง อาทกิรมทรัพยากรธรณี กรม

อนามัย กรมป่าไม ้และบรษัิท ตะก่ัวคอนเซนเทรท (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาตามขอ้

รอ้งเรียน67 โดยปี 2542-2543 ทางกรมควบคุมมลพษิ จงึมีค าสั่งใหท้างบรษัิทตะก่ัวฯ ท าการขุดลอกล าหว้ยเป็น

ระยะทาง 2.5 กโิลเมตร เพือ่น าตะกอนดนิสว่นหนึง่ไปฝ่ังกลบทีบ่่อเก็บกักตะกอน และอกีสว่นหนึง่น าไปฝังกลบรมิ

หว้ยคลติี ้แตเ่นื่องจากสภาพและหลมุฝังกลบไม่ไดก้อ่สรา้งตามรูปแบบของหลมุฝังกลบแบบปลอดภัย68 ในปี 2545 

ทางบรษัิทตะก่ัวฯ จงึไดก้่อสรา้งเขื่อนดักตะกอนกึง่ถาวร 2 แห่งบรเิวณใตโ้รงแต่งแร่ลงมา 4.5 กโิลเมตร และ 8 

กโิลเมตร ตามล าดับ69  

ตอ่มาในชว่งระหวา่ง ปี 2541-2552 ทางกรมควบคมุมลพษิ ยังไดต้ดิตามตรวจสอบการปนเป้ือนสารตะก่ัวใน

น ้า ตะกอนทอ้งน ้าและในสัตวน์ ้า โดยในปี 2547 ส านักจัดการคุณภาพน ้า กรมควบคุมมลพษิ ท าการเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ขอ้มูล ผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่แวดลอ้มในล าหว้ยคลิตี้ทัง้ น ้าประปาภูเขา น ้าหว้ยคลิตี้ ดิน

ธรรมชาต ิดนิที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม สัตวน์ ้า กุง้หอย ปูปลา รวมถงึพืชผัก เพื่อใหป้ระชาชานในพื้นที่ทราบ

อย่างต่อเนื่องทุก 4 เดือน โดยการตดิโปสเตอร์ในสถานที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งชุมชน เช่น วัดคลติี้ล่าง ที่ท าการ

ผูใ้หญบ่า้น เป็นตน้  

ในส่วนดา้นสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ทางสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลฯ และ

โรงพยาบาลทองผาภูม ิและศูนยเ์ฝ้าระวังสขุภาพ ม.มหดิล ก็ไดท้ าการตรวจระดับตะก่ัวในเลอืดประชาชนในพื้นที่

เสีย่ง 9 หมู่บา้น ( 3 อ าเภอ) อย่างต่อเนื่องมาตัง้แตปี่ 2541 ถงึ 2551 ไดแ้ก ่บา้นคลติีบ้น บา้นทพิุเย บา้นหว้ยเสอื 

บา้นเกรงิกระเวยี บา้นทุ่งนางครวญ บา้นภูเตย อ.ทองผาภูม ิบา้นท่าดนิแดง บา้นสะพานลาว อ าเภอสังขละบุร ีและ

บา้นคลติีล้า่ง อ าเภอศรสีวัสดิ ์ซึง่จากผลการตรวจวัดระดับตะก่ัวในเลอืดของประชาชน ชว่งแรกทัง้เด็กและผูใ้หญ ่มี

ระดับตะก่ัวในเลอืดสงู หรอื “รอ้ยละทีค่่าตะก่ัวสงูกว่าค่าปกต”ิ แต่เมือ่เวลาผ่านไป กลับพบว่ามรีะดับตะก่ัวในเลอืด

ลดลงอย่างเห็นไดช้ัด อย่างไรก็ตามการเจาะเลอืดตรวจสอบสารตะก่ัวในร่างกายนัน้ มใิชก่ารแกไ้ขปัญหาโดยตรง 

เนื่องจากประชาชนในพืน้ทียั่งคงใชน้ ้าทีม่กีารปนเป้ือนสารพษิ ซึง่ท าใหเ้สีย่งตอ่ปัญหาดา้นสขุภาพ70  

อยา่งไรก็ตาม ภายหลังจากทีช่าวบา้นไม่สามารถใชน้ ้าจากล าหว้ยคลติีไ้ดแ้ลว้ ท าใหต้อ้งพึง่พาน ้าจากแหล่ง

อืน่อย่างประปาภูเขาเพิม่มากขึน้ และเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรในปี 2556 บา้นคลติีม้ีจ านวนประชากร 145 

 

66 ไทยพับลกิา้,(2014), ปัญหาสารตะกั่วปนเป้ือนหมูบ่า้น”คลติีล้า่ง” บทบาทและวถิขีองเยาวชนในการฟ้ืนฟชูมุชน, วันทีส่บืคน้ 
9 กันยายน 2558, จาก http://thaipublica.org/2014/05/clity-community-renewal/. 

67 มลูนธินิติธิรรมสิง่แวดลอ้ม, ความเป็นมาของหมูบ่า้นคลติีล้่าง, สบืคน้วันที ่15 พฤศจกิายน 2560, จาก 
http://enlawfoundation.org/ newweb/?page_id=1497 

68 ส านักจัดการคณุภาพน ้า กรมควบคมุมลพษิ, การปนเป้ือนสารตะกั่วในล าหว้ยคลติีแ้ละเผยแพร่ขอ้มลูใหก้ับประชาชน, สบืคน้
วันที ่19 พฤศจกิายน 2560, จาก 
http://infofile.pcd.go.th/water/water_annual52.pdf?CFID=1627039&CFTOKEN=33233449 

69 พษิณุพร ขันพรมมา, เกดิอะไรขึน้ ที ่หมูบ่า้นคลติีล้า่ง, สบืคน้วันที ่15 พฤศจกิายน 2560, จาก http://xn--
12cc1exbtsu0acmy0v.blogs pot.com/2014/07/blog-post.html 

70ไทยพับลกิา้, “ตะกั่วคลติี”้ ต านานภัยสขุภาพจากสิง่แวดลอ้มประเทศไทย 9 พฤษภาคม 2557, วันทีส่บืคน้ 9 กันยายน 2558, 
จาก http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2014/05/kwang_thaipublica_edited_may914.pdf. 
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ครัวเรอืน รวมประมาณ 400 คน ซึง่ท าใหน้ ้าจากประปาภูเขาไม่พอใช ้ เนื่องจากมไิดม้กีารก่อสรา้งไวค้รบทุกบา้น  

สง่ผลใหช้าวบา้นบางสว่นตอ้งตอ้งซือ้ท่อประปาต่อมายังบา้นของตนเอง แต่ประชากรครึง่หนึง่ ยังคงตอ้งใชน้ ้าจาก

ล าหว้ยทัง้ในการอุปโภคและบรโิภค  โดยในปี 2545 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดม้ีการโอ่งขนาดบรรจุ 2,000 

ลิตร ใหแ้ก่ชาวบา้นทุกครัวเรือน เพื่อรองน ้าฝนไวใ้ชบ้ริโภค แต่ในปัจจุบันมีเพียงบางบา้นเท่านั้นที่ยังมีโอ่ง 

เนื่องจากโอ่งที่แจกนั้นแตกไปบา้ง และชาวบา้นไม่มีเงินซื้อใหม่71  ดว้ยเหตุนี้ จะเห็นไดว้่าการแกไ้ขฟ้ืนฟู

สิง่แวดลอ้มและการเยยีวยาความเสยีหาย ใหกั้บชาวบา้นหมู่บา้นคลติีท้ีผ่่านมาจะเป็นไปแบบระยะสัน้  เนื่องจากไม่

มหีน่วยงานทีร่ับผดิชอบโดยตรงเขา้มาแกไ้ขฟ้ืนฟ ูจนน าไปสูก่ารฟ้องรอ้งด าเนนิคดเีพือ่ใหเ้กดิการแกไ้ขฟ้ืนฟูอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2 กระบวนการทางศาล 

คดแีรก เมือ่ปี 2546 ชาวบา้นคลติีล้่างทัง้ 8 ราย ซึง่มหีลักฐานทางการแพทยร์ับรอง การเป็นผูป่้วยจากพษิ

ตะก่ัว ไดตั้ดสนิใจยืน่ฟ้องเอาผดิกับบรษัิทตะก่ัวคอนเซนเตรทส ์(ประเทศไทย) ต่อศาลแพ่งกาญจนบุรี72 เมือ่วันที ่

30 มกราคม 2546 โดยมีสภาทนายความเป็นผูด้ าเนินการช่วยเหลือชาวบา้น ในการยื่นเรียกรอ้งการชดใช ้

ค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ส่งเสรมิและรักษาสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 เป็น

จ านวนเงนิ 119,036,400 ลา้นบาท โดยศาลชัน้ตน้ไดตั้ดสนิใหช้าวบา้นชนะคดี และบรษัิทจะตอ้งจ่ายชดเชย

คา่เสยีหายใหแ้กช่าวบา้นทัง้สิน้ประมาณ 4 ลา้นบาท73 จ าเลยอทุธรณ์ ตอ่มาศาลอทุธรณ์ใหจ้ าเลยชดใชค้่าเสยีหาย 

รวมประมาณ 29 ลา้นบาท74  และในที่สุดศาลฎีกาอ่านค าพิพากษาออกมา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 75 

ก าหนดใหโ้จทกทั์ง้ 8 คน ไดร้ับเงนิประมาณทัง้สิน้รวมกัน 20 ลา้นบาท พรอ้มกับใหบ้รษัิทฯ แกไ้ขฟ้ืนฟลู าหว้ยคลติี ้

ดว้ยค่าใชจ่้ายของทางบรษัิทฯ จนกว่าล าหว้ยคลติีจ้ะกลับมามสีภาพทีส่ามารถใชอุ้ปโภคไดต้ามมาตรฐานของทาง

ราชการ โดยสงวนสทิธแิกไ้ขค าพพิากษาในสว่นของค่าสนิไหมทดแทน เพือ่ความเสยีหายต่อร่างกายหรอือนามัย 

และคา่เสยีหายเพือ่การเสยีความสามารถในการประกอบการงานของชาวบา้นทัง้ 8 ราย ภายในระยะเวลา 2 ปี76 

นอกจากนี้ ในค าพพิากษาศาลฎกีา มกีารระบถุงึสทิธใินการฟ้องรอ้งคดขีองชาวบา้นทัง้ 8 คน โดยอาศัยฐาน

จากสทิธชิมุชน ทีส่บืเนื่องต่อกันมาจากรัฐธรรมนูญ 2540 จนถงึในรัฐธรรมนูญ 2550 และในรัฐธรรมนูญทีใ่ชบั้งคับ

ในขณะนัน้ คอืรัฐธรรมนูญ (ชัว่คราว) 2557 ในการรับรองสทิธชิมุชนสบืเนื่องต่อกันมา77 

คดทีี่สอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ ์2547 ชาวบา้นหมู่บา้นคลติี้ จ านวน 13 ราย ก็ไดตั้ดสนิใจยื่นฟ้องกรม

ควบคุมมลพษิ ต่อศาลปกครอง เป็นคดหีมายเลขด าที ่214/2547 ในขอ้หาละเลยการปฏบัิตหินา้ทีแ่ละหรอืปฏบัิติ

หนา้ทีล่า่ชา้จนเกนิสมควร ซึง่ตอ่มามชีาวบา้นในฐานผูเ้สยีหายอกี 9 คน ฟ้องคดเีพิม่เตมิ รวมผูฟ้้องทัง้สิน้ 22 ราย78 

โดยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ศาลปกครองสูงสุด ไดม้ีค าพพิากษาสั่งใหก้รมควบคุมมลพษิก าหนดแผนงาน 

 

71 ไทยพับลกิา้,(2014), ปัญหาสารตะกั่วปนเป้ือนหมูบ่า้น”คลติีล้า่ง” บทบาทและวถิขีองเยาวชนในการฟ้ืนฟชูมุชน, วันทีส่บืคน้ 
9 กันยายน 2558, จาก http://thaipublica.org/2014/05/clity-community-renewal/. 

72 โครงการนติธิรรมสิง่แวดลอ้ม, นติธิรรมชาต ิความเรยีงและบทสมัภาษณ์วา่ดว้ยคดสีิง่แวดลอ้ม เลม่ 2, กรุงเทพฯ: โรง
พมิพภ์าพพมิพ,์ หนา้ 106 

73 ไทยพับลกิา้, บทเรยีนคดสีิง่แวดลอ้ม จากสารพษิถงึการท างาน “คดคีลติี-้เดอะบชี-ซานตกิา้ผับ”, สบืคน้วันที ่9 กันยายน 
2558, จาก http://thaipublica.org/2013/03/lesson-environmental-cases/ 

74 มลูนธินิติธิรรมสิง่แวดลอ้ม, ‘คดคีลติี’้ 9 ปี แหง่การรอยคอย – ลุน้พพิากษา 10 ม.ค.นี้, สบืคน้วันที ่10 กันยายน 2558, จาก  
http://enlawfoundation.org/newweb/?p=212  
75 ศาลฎกีา, ค าพพิากษาที ่15219/2558 (ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558). 
76 ค าพพิากษาฎกีาที ่หมายเลขแดงที1่5219/2558 
77 มลูนธินิติธิรรมสิง่แวดลอ้ม, “สรุปค าพพิากษาศาลฎกีาคดคีลติี ้14 ปี ทีร่อคอย” วันที ่18 กรกฎาคม 2559, สบืคน้วันที ่1 
กันยายน 2560, จาก http://enlawfoundation.org/newweb/?p=2881#more-2881  

78 อา้งแลว้,โครงการนติธิรรมสิง่แวดลอ้ม, หนา้ 110 
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วธิีการ และด าเนินการฟ้ืนฟู ตรวจวเิคราะห์ตัวอย่างน ้า ดนิ พืชผัก และสัตวน์ ้าในล าหว้ยคลติี ้อ าเภอทองผาภูม ิ

จังหวัดกาญจนบรุ ีใหค้รอบคลมุทกุฤดูกาลอย่างนอ้ยฤดูกาลละ 1 ครัง้ จนกวา่จะพบวา่คา่สารตะก่ัวในน ้า ดนิ พชืผัก 

และสัตว์น ้าในล าหว้ยคลิตี้ไม่เกนิเกณฑ์มาตรฐาน เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 1 ปี และชดใชค้่าเสียหายใหกั้บ

ชาวบา้นคลติีล้า่งทัง้ 22 ราย เป็นเงนิรายละ 177,199.55 บาท ภายใน 90 วันนับแตวั่นทีค่ดถีงึทีส่ดุ79 

และคดทีี่สาม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ 3 ต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวัสดิ ์พรอ้มกับ

ชาวบา้นคลติี้รวม 151 คน ไดร้่วมกันฟ้อง บรษัิท ตะก่ัวคอนเซนเตรทส ์(ประเทศไทย) จ ากัด ต่อศาลจังหวัด

กาญจนบุรี ขอ้หาหรือฐานความผดิละเมดิตาม พ.ร.บ.ส่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 

กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายทางสิง่แวดลอ้มมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 14 ปี เป็นจ านวนเงนิ 1,041,952,000 บาท 

ซึง่ศาลตัดสนิใหบ้รษัิทฯ ตอ้งรับผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ เป็นจ านวนเงนิรวม 35,800,000 บาท และใหข้จัด

มลพษิทีเ่กดิขึน้ใหห้มดสิน้ไป หากไมย่อมด าเนนิการแลว้ชาวบา้นจัดการเอง บรษัิทฯ ตอ้งออกค่าใชจ่้าย และเมือ่มี

การอุทธรณ์ค าพพิากษาเกดิขึน้ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ศาลอุทธรณ์ไดพ้พิากษายืน ตามค าพพิากษาของศาล

ชัน้ตน้80 และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ศาลฎีกาไดอ้่านค าพพิากษาใหจ้ าเลยชดใชค้่าเสียหาย เป็นจ านวน 

36,050,000 บาท81 รวมเวลากวา่ 19 ปี นับแตวั่นทีพ่บการปนเป้ือนของสารตะก่ัว 

นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ ไดม้ีการยื่นฟ้องบริษัทตะก่ัวคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด กับ

กรรมการบรษัิท เป็นจ าเลย รวม 7 คน โดยศาลอุทธรณ์ภาค 7 มคี าพพิากษาว่า การปนเป้ือนสารตะก่ัวในล าหว้ยค

ลติี ้เชือ่ว่าเกดิจากการด าเนินกจิการโรงแต่งแร่ ซึง่ท าใหช้าวบา้นหมู่บา้นคลติีล้่างไดร้ับอันตรายหรือเป็นเหตุให ้

ทรัพยส์นิเสยีหาย จ าเลยในฐานะกรรมการไดย้นิยอมใหม้ีการปล่อยสารตะก่ัว จงึตอ้งรับผดิเป็นการสว่นตัวร่วมกับ

จ าเลยที่ 1 ทัง้นี้ ความเสยีหายแก่ทรัพยากรธรรมชาตจินชาวบา้นไม่สามารถใชน้ ้าได ้ไม่ใช่ความเสยีหายแก่รัฐ 

โจทกจ์งึเรียกค่าเสยีหายส่วนนี้ไม่ได ้แต่เรียกค่าใชจ่้ายทัง้หมดที่เจา้หนา้ที่โจทกด์ าเนินการตรวจสอบแกไ้ขการ

ปนเป้ือนสารตะก่ัวได ้เนื่องจากโจทก์มีหนา้ที่ฟ้ืนฟูมลพิษโดยตรง จ าเลยทัง้ 7 จึงตอ้งชดใชค้่าเสียหายรวม 

1,341,962.54 บาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี82 

สถานการณ์ปจัจบุนั 

ดา้นการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มและการใหข้อ้มลูพืน้ที ่

กรมควบคุมมลพษิไดว้่าจา้งมหาวทิยาลัยขอนแก่นมาศกึษาผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มในกรณีการไหลรั่ว

ของสารตะก่ัวในล าหว้ยคลติี ้เพือ่หาแนวทางในการฟ้ืนฟธูรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมทีส่ดุในพืน้ทีท่ีไ่ดร้ับ

ผลกระทบ โดยมีการส ารวจ และเก็บตัวอย่างในล าหว้ยคลติี ้แลว้น าตะกอนไปวเิคราะหห์าตะก่ัวที่ปนเป้ือนอยู่ใน

แหล่งน ้า โดยลงนามสัญญาว่าจา้งเฟสแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ระยะเวลาว่าจา้ง 120 วัน83 ทัง้นี้ มีขอ้

 

79 ค าพพิากษาปกครองสงูสดุ หมายเลขแดงที ่อ. 743/2555 
80 ASTVผูจ้ัดการออนไลน์, ศาลปกครองสงูสดุตัดสนิใหก้รมควบคมุมลพษิฟ้ืนฟลู าหว้ยคลติี-้จ่ายชดเชยรายละ 1.7 แสนบาท, 
สบืคน้วันที ่9 กันยายน 2558, จากhttp://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000003228  

81 ศาลฎกีา, ค าพพิากษาที ่10797/2559 (ลงวันที ่22 พฤษภาคม 2560). 
82มลูนธินิติธิรรมสิง่แวดลอ้ม, ‘คดคีลติี’้ 9 ปี แหง่การรอยคอย – ลุน้พพิากษา 10 ม.ค.นี้, สบืคน้วันที ่20 พฤศจกิายน 2560, 
จาก http://enlawfoundation.org /newweb/?p=212 

83 เรือ่งเดยีวกัน. 
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วพิากษ์วจิารณ์เรือ่งแนวทางทียั่งไม่ชดัเจนของแนวทางการฟ้ืนฟแูละการรับฟังความคดิเห็นทีไ่มค่รอบคลมุ84 ท าให ้

การศกึษาดังกลา่วยังเป็นเหมอืนเพยีงการวเิคราะหผ์ลกระทบทางสิง่แวดลอ้มเทา่นัน้85 

ในเดอืนมีนาคม 2558 ไดม้ีผลการส ารวจค่าตะก่ัวในพื้นที่ พบว่า ค่าตะก่ัวในน ้าทัง้หมดอยู่ในช่วง 0.01–

0.034 มลิลกิรัมต่อลติร (มก./ล.) ซึง่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ ในขณะทีป่รมิาณตะก่ัวใน

ตะกอนดนิทอ้งน ้ามีค่าตะก่ัวสูงมากเฉลี่ยที่ 30,344 มก./กก. และบางจุดสูงกว่า 200,000 มก./กก. เกนิเกณฑ์

มาตรฐานดนิของกรมควบคมุมลพษิก าหนดไว ้35.8 มก./กก. ดา้นปรมิาณตะก่ัวในดนิธรรมชาตพิบว่า ดนิบรเิวณโรง

แตง่แร่มตีะก่ัวสงูเกนิเกณฑม์าตรฐานในชว่ง 350-1,200 มก./กก.ส าหรับพชืผักทีต่รวจพบตะก่ัวเกนิคา่มาตรฐานคอื 

กะเพรา ข่า สว่นสัตวน์ ้าทัง้ปลา กุง้ หอย ปู นัน้มสีัดสว่นเกนิค่ามาตรฐาน เพยีงบางจุดของล าหว้ยเท่านัน้ทีส่ามารถ

บรโิภคสตัวน์ ้าไดบ้างชนดิ เชน่ ปลาเวยีนบางจุดสามารถบรโิภคไดแ้ตเ่ฉพาะเนื้อตัวปลาเทา่นัน้86 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ที่ได ้กรมควบคุมมลพิษก็ไดม้ีการจัดท าเป็นโปสเตอร์และปิดประกาศไวท้ี่จุด

ศูนยก์ลางของหมู่บา้น เชน่ ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลชะแล ทีท่ าการผูใ้หญ่บา้นหมู่บา้นคลติี ้ทีว่่าการอ าเภอทอง

ผาภมู ิและวัดคลติีล้า่ง เพือ่เป็นการประชาสมัพันธแ์ละใหเ้ป็นขอ้มูลแจง้เตอืนชาวบา้น87 แตช่าวบา้นก็ยังไมม่ั่นใจใน

ความปลอดภัยอยู่88 

ดา้นการฟ้ืนฟูธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

หลังจากทีม่คี าสัง่ศาลปกครองสงูสดุใหก้รมควบคมุมลพษิตอ้งฟ้ืนฟลู าหว้ยคลติีท้ีป่นเป้ือนสารตะก่ัวเมื่อวันที ่

10 มกราคม 2556 กรมควบคุมมลพษิจงึไดท้ าแผนด าเนนิงานแกไ้ขปัญหาดังกล่าว และไดจ้ัดตัง้งบประมาณฟ้ืนฟู

พื้นที่คลติีด้ว้ยงบประมาณ 593.14 ลา้นบาท ในปีงบประมาณ 2559-2561 ในดา้นแผนงานฟ้ืนฟูนัน้ กรมควบคุม

มลพษิจะด าเนินการ 1) ฟ้ืนฟูพื้นที่ปนเป้ือนบรเิวณโรงแต่งแร่ และ 2) ฟ้ืนฟูล าหว้ยคลติีบ้รเิวณที่มีความเสี่ยงสูง 

โดยการกอ่สรา้งหลมุฝังกลบแบบปลอดภัยและกอ่สรา้งฝายดักตะกอนเพิม่เตมิ89 

การสรา้งพืน้ทีบ่่อหนิผุไดถู้กสรา้งขึน้เพื่อน าตะกอนดนิที่ปนเป้ือนสารตะก่ัวมาฝังกลบไว ้บ่อออกแบบมาให ้

กน้หลุมถูกบดอัดดว้ยดนิเหนียวและปูแผ่น HDPC เพื่อป้องกันการรั่วซมึของสารตะก่ัว ปิดดว้ยดนิดหีนาประมาณ 

0.30 เมตรในกรณีถาวร และใชผ้า้ใบหรอืผา้ยางปิดคลมุไวใ้นกรณีชั่วคราวทีอ่ยูใ่นระหว่างล าเลยีงตะกอนมาฝังกลบ 

กรณีดนิทีข่ดุมาไมม่กีารปนเป้ือนจะถูกน าไปสรา้งถนนเชือ่มระหว่างคลติีบ้นและลา่งใหด้ขี ึน้ต่อไป 

กรมทรัพยากรน ้าไดร้ับงบประมาณจากกรมควบคุมมลพษิในการกอ่สรา้งปรับปรุงฝายหนิจ านวน 2 แห่ง คอื

ฝาย KC4 และ KC4/1 ดว้ยงบประมาณทัง้สิน้ 5.5 ลา้นบาท โดยชว่ง 1 ปีทีผ่า่นมามตีะกอนดนิทอ้งน ้าสะสมอยู่หนา้

ฝายดักตะกอน KC4 หนา 0.28–0.75 เมตร คดิเป็นปรมิาณตะกอนทอ้งน ้าหนา้ฝายรวม 125.24 ลกูบาศกเ์มตร หรอื 

266.76 ตัน และมรีะดับการปนเป้ือนตะก่ัวในตะกอนดนิอยูใ่นชว่ง 1,565-183,360 มลิลกิรัมตอ่กโิลกรัม (มก./กก.) 

 

84 เรือ่งเดยีวกัน. 
85 ไทยพับลกิา้, แผนฟ้ืนฟคูลติีเ้ดนิหนา้ ขนยา้ยตะกอนดนิปนเป้ือนสารตะกั่ว 1.5 แสนตัน กรมควบคมุมลพษิคาดใชง้บฯ 500 
ลา้นบาท, เว็บไซตh์ttp://thaipublica.org/2015/02/clity-12/, วันทีส่บืคน้ 9 กันยายน 2558. 

86 ไทยพับลกิา้, คพ. เริม่แผนฟ้ืนฟพูืน้ทีค่ลติีต้น้ปี 2559 สรา้งบอ่ฝังกลบขนาด 50 ไร่ และสรา้งฝายเพิม่ 2 แหง่กอ่นขนตะกอน
ปนเป้ือนตะกั่วไปฝังกลบ ใชง้บเกอืบ 600 ลา้น, เว็บไซตh์ttp://thaipublica.org/2015/08/clity-15/, วันทีส่บืคน้ 9 กันยายน 
2558. 

87 เรือ่งเดยีวกัน. 
88ไทยพับลกิา้, กรณีศกึษา 10 ปีหว้ยคลติี ้กระบวนจ่ายคา่ชดเชย-ความจรงิใจฟ้ืนฟแูหลง่น ้าจากสารตะกั่ว, 
เว็บไซตh์ttp://thaipublica.org/2013/04/pollution-control-department-compensate-for-houyclity/, วันทีส่บืคน้ 9 
กันยายน 2558. 

89 เรือ่งเดยีวกัน. 
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ส่วน KC4/1 พบตะกอนดนิทอ้งน ้าหนา 0.21–0.73 เมตร คดิเป็นปรมิาณตะกอนทอ้งน ้าหนา้ฝายรวม 104.98 

ลูกบาศกเ์มตร หรอื 223.62 ตัน และมรีะดับการปนเป้ือนตะก่ัวในตะกอนดนิอยู่ในชว่ง 2,466–135,820 มก./กก.90 

ส าหรับการขุดลอกจะด าเนินการในปี พ.ศ. 2559 หลังจากมีการก่อสรา้งหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยเสร็จสิน้แลว้ 

นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพษิยังมแีผนการสรา้งฝายดักตะกอนเพิม่อกี 2 แห่ง คอื ดา้นบนของตน้ล าหว้ยทีบ่รเิวณ

ป่าชา้มอญใกลกั้บจุด KC3 และดา้นทา้ยล าหว้ยใตฝ้าย KC4/1 ทีบ่รเิวณกอ่นถงึโบสถค์ลติีล้า่ง91 

เมือ่วันที ่21 กันยายน 2560 กรมควบคมุมลพษิ ไดร้่วมกันท าพธิเีปิดการฟ้ืนฟหูว้ยคลติี ้โดยไดว้า่จา้งบรษัิท 

เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากัด (มหาชน) ใหท้ าการฟ้ืนฟลู าหว้ยคลติี ้โดยใชเ้งนิงบประมาณ 460 ลา้นบาท เพือ่ขดุลอก

ล าหว้ยและฝังกลบแบบปลอดภัย และกอ่สรา้งฝายดักตะกอน ภายในระยะเวลา 1,000 วัน92  

ดา้นการชดเชยเยยีวยา 

หลังค าพพิากษาของศาลปกครองสูงสุดที่นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ กับพวกรวม 22 คน ยื่นฟ้องกรม

ควบคุมมลพษิ ต่อศาลปกครองฐานละเลยต่อหนา้ที่ตามกฎหมาย และ/หรอืปฏบัิตหินา้ที่ล่าชา้เกนิสมควร ในการ

ก าจัดมลพษิสารตะก่ัวและฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มและระบบนเิวศของล าหว้ยคลติี้ มคี าพพิากษาใหก้รมควบคุมมลพษิ

ชดใชค้่าเสยีหายแกผู่เ้สยีหายทัง้หมด 22 ราย รายละ 177,199.55 บาท นัน้ กรมควบคุมมลพษิไดจั้ดใหม้กีารจ่าย

ค่าชดเชยดังกล่าวในรูปแบบเช็ค ในวันที ่29 มนีาคม 2556 ครม.ควบคุมมลพษิเดนิทางไปหมู่บา้นคลติีล้่าง ต าบล

ชะแล อ าเภอทองผาภูม ิจังหวัดกาญจนบุรี พรอ้มทัง้จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับชาวบา้นเพื่อหา

แนวทางฟ้ืนฟูล าหว้ยคลิตี้ร่วมกันดว้ย ทั้งนี้มีขอ้วิจารณ์ในกระบวนการจ่ายค่าชดเชยในรูปแบบเช็คไดส้รา้ง

กระบวนการทียุ่่งยาก และสรา้งความล าบากใจในขัน้ตอนการรับเช็ค เงนิจากการเยยีวยา ชาวบา้นไดน้ าเงนินั้นมา

จัดสรรกันเองโดยแตล่ะคนจะแบง่เงนิเป็น 2 สว่น คอื เขา้กองกลางของหมูบ่า้นและเก็บไวส้ว่นบคุคล93  

ดา้นสาธารณสุข  

หลังจากเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ สาธารณสุขไดร้ับการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมอืในการตรวจสารตะก่ัวใน

เลอืด ท าใหส้ามารถเก็บตัวอย่างเลอืดของชาวบา้นไดม้ากขึน้ โดยปัจจุบันไดม้กีารเก็บตัวอย่างไปกว่า 1,900 คน

ซึง่อยู่ในระหว่างวเิคราะหผ์ลเลอืด ทัง้นี้ยังขาดงบประมาณในการลงมาแกปั้ญหาในประเด็นนี้ ท าใหโ้รงพยาบาล

ตอ้งแบกภาระ และไมม่คีา่ใชจ่้ายในการตรวจเลอืดแกช่าวบา้นไดอ้ยา่งท่ัวถงึ 

ในดา้นของชาวบา้นคลติีม้องว่า การตรวจผลเลอืดแต่ละครัง้ควรแจง้ผลเลอืดดว้ย หลายครัง้ที่มีการตรวจ

เลอืดไปไม่มกีารแจง้ผลการตรวจเลอืดกลับมา ท าใหช้าวบา้นไม่อยากมาใหก้ารตรวจเลอืดอกี และมคีวามตอ้งการ

ใหแ้จง้ค่าสารตะก่ัวในเลอืดดว้ย ไม่เพยีงแต่แจง้ว่าเกนิเกณฑห์รอืไม่ ในสว่นนี้สาธารณสขุจังหวัดไดร้ับทราบความ

ตอ้งการและอยูใ่นระหวา่งหารอืกับผูบ้รหิารรับทราบและจะด าเนนิการแกไ้ขต่อไป94 

ดา้นสาธารณูปโภค 

 

90 เรือ่งเดยีวกัน. 
91 เรือ่งเดยีวกัน. 
92 กองบรรณาธกิาร ขา่ววอยสท์วี,ี “คพ. – ชาวบา้นหมูบ่า้นคลติี ้ท าพธิเีปิดการฟ้ืนฟหูว้ยคลติีจ้ากการปนเป้ืนสารตะกั่ว” (20 
กันยายน 2560) เวบไซด ์https://news.voicetv.co.th/thailand/525622.html, สบืคน้วันที ่30 กันยายน 2560. 

93 ไทยพับลกิา้, กรณีศกึษา 10 ปีหว้ยคลติี ้กระบวนจ่ายคา่ชดเชย-ความจรงิใจฟ้ืนฟแูหลง่น ้าจากสารตะกั่ว, อา้งแลว้. 
94 เรือ่งเดยีวกัน. 
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การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคไดจั้ดสรรงบประมาณ 40 ลา้นบาท เพือ่ด าเนนิการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าใหกั้บหมู่บา้นคลติี ้

แต่ยังตดิการขออนุญาตใชพ้ืน้ที่จากอุทยานฯอยู่ โดยไดป้ระสานใหก้รมควบคุมมลพษิช่วยท าหนังสอืถงึอธดิีกรม

อทุยานฯ ในทางหนึง่  

ในดา้นน ้าอุปโภค กรมทรัพยากรน ้าโดยส านักงานทรัพยากรน ้าภาค 7 ก าลังด าเนนิการท าประปาภูเขา โดย

ส านักทรัพยากรน ้าบาดาลเขต 2 ไดเ้จาะบอ่น ้าบาดาลในพืน้ทีค่ลติีล้่าง 1 บอ่บรเิวณโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 

ซึง่ตดิตัง้เครือ่งสบูไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ แตเ่นื่องจากยังไมม่ไีฟฟ้าจงึยังไม่สามารถใชง้านได ้95 

 

จากกรณีของการปนเป้ือนจากการท าเหมอืงแร่ทัง้สามตัวอย่างขา้งตน้ เป็นกรณีทีเ่กดิการปนเป้ือนและการ

เรยีกรอ้งใหม้กีารฟ้ืนฟแูละเยียวยาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และมผีลบังคับทางกฎหมาย จากสถานการณ์ในพื้นที่

จรงิ ยังคงมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องของการเรยีกรอ้งสทิธใิหห้น่วยงานที่เกีย่วขอ้ง เขา้มาด าเนินงาน ปัญหา

ของการฟ้ืนฟูที่แทจ้รงิจงึยังไม่ไดจ้บลงเพียงแค่การมีค าพพิากษาถงึที่สุดแลว้เท่านั้น แต่หากยังคงตอ้งมีการ

เรยีกรอ้งใหด้ าเนนิการ ซึง่จะเป็นทีม่าของงานวจัิยนี้ วา่ปัญหาการเขา้มาฟ้ืนฟแูละเยยีวยาในทางปฏบัิตเิป็นอย่างไร 

 

1.1.2 กรณีการปนเป้ือนมลพษิจากอตุสาหกรรม 

กรณีแมเ่มาะ 

โครงการเหมอืงแม่เมาะเกดิขึน้ตัง้แต่ปี 2493  โดยเริม่จากการส ารวจหาแหล่งแร่ลกิไนตก์่อนทีร่ัฐบาลจะมี

การตราพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้องคก์ารพลังงานไฟฟ้าลกิไนตใ์นปี 2597 และเปิดท าเหมอืงแม่เมาะขึน้  ซึง่ในปีถัด

มาเหมอืงแม่เมาะสามารถผลติถ่านลกิไนตอ์อกจ าหน่ายใหแ้กโ่รงบ่มใบยาสบูและโรงงานต่าง ๆ  รวมทัง้โรงไฟฟ้า

วัดเลยีบ และโรงไฟฟ้าสามเสนดว้ย  หลังจากโครงการดังกล่าวประสบความส าเสร็จในการด าเนนิงานในขัน้ตน้จงึ

ไดท้ าการกอ่สรา้งโรงจักรแมเ่มาะ ขนาดก าลังผลติ 12,500 กโิลวัตตโ์ดยใชถ้า่นลกิไนตเ์ป็นเชือ้เพลงิ  

ตอ่มาในปี 2512 รัฐบาลไดท้ าการตราพระราชบัญญัตจิัดตัง้ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)ขึน้  

โดยไดม้ีการรวมเอากิจการทั้ง  3 องค์กรของรัฐ อันไดแ้ก่การลิกไนต์ การไฟฟ้ายันฮี และการไฟฟ้า

ตะวันออกเฉียงเหนือ มาด าเนนิการแทนทัง้หมด  ซึง่ภายหลังจากทีก่ฟผ. ไดเ้ขา้มาด าเนนิการเหมอืงแมเ่มาะ ท าให ้

เกดิแผนพัฒนาถ่านลกิไนตแ์ละมกีารน าถ่านลกิไนตม์าใชใ้นการผลติไฟฟ้าอย่างจรงิจัง  และในปีต่อๆ ก็ไดม้กีารมี

การขยายเหมอืงแมเ่มาะเพิม่มากขึน้ เพือ่เพิม่ก าลังผลติถา่นลกิไนตใ์หเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ     

ในปัจจุบันก าลังการผลติของโรงไฟฟ้าแม่เมาะแห่งนี้คดิเป็นประมาณ 20 % ของก าลังผลติไฟฟ้าของทัง้

ประเทศ เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทัง้ภาคเหนือตอนบนและล่าง และเชื่อมต่อไปยังภาคกลางไปจนถึง

กรุงเทพมหานคร และเชือ่มโยงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออกีดว้ย96  

ผลกระทบ 

 

95 เรือ่งเดยีวกัน. 
96 เหมอืงแมเ่มาะ, ประวัตเิหมอืงแมเ่มาะ, เว็บไซตh์ttp://maemohmine.egat.co.th/aboutus/index.html, วันทีส่บืคน้ 12 
กันยายน 2558. 
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ภายหลังจากที่ไดม้ีการพัฒนาขยายเหมืองลกิไนตม์าอย่างต่อเนื่องและการสรา้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะในพื้นที่

ดังกล่าว  สง่ผลใหช้าวบา้นซึง่อาศัยอยู่ในพืน้ทีร่อบๆ เหมอืงในเขตอ าเภอแมเ่มาะ จังหวัดล าปาง  ไดร้ับผลกระทบ

จากการท าเหมอืงแร่ลกิไนตแ์ละการท างานของโรงไฟฟ้าถา่นหนิ กลา่วคอื 

นับตัง้แต่ปี 2535 เป็นตน้มาชาวบา้นผูท้ี่อาศัยอยู่รอบเหมืองไดร้ับผลกระทบจากปัญหาทางดา้นสุขภาพ 

เนื่องจากมลพษิทางอากาศ  ซึง่ปรากฏใหเ้ห็นเป็นขา่วตามสือ่สาธารณในเวลานัน้  อาท ิ มกีารรายงานวา่ชาวบา้นที่

ต าบลบา้นสบป้าด อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง จ านวนหลายรอ้ยคนมีอาการแสบจมูก แสบคอ บางรายวงิเวยีน

ศรีษะ ไอ จาม หายใจไม่ค่อยออก แน่นหนา้อก97  โดยส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าปางไดม้กีารเปิดเผยจ านวน

ผูป่้วยจากมลพษิทางอากาศอย่างเฉียบพลันในครัง้นัน้อกีว่ามผีูป่้วยนอกจ านวน 1,222 ราย และตอ้งนอนพักรักษา

ตัวในโรงพยาบาลอกีจ านวน 35 ราย และมผีูท้ีม่ารับการรักษากับหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีอ่กี 1,120 ราย98 เป็นตน้  ซึง่

จากเหตกุารณ์มลพษิทางอากาศในครัง้นัน้  สง่ผลใหช้าวบา้นผูไ้ดร้ับผลกระทบออกมาเคลือ่นไหวเรยีกรอ้งขอความ

เป็นธรรมอยา่งตอ่เนื่อง  

การจดัการกบัผลกระทบ 

1 กระบวนการของหนว่ยงานรฐั  

ปี 2537  สมัยรัฐบาลของนายชวน หลกีภัย จงึไดม้คี าสัง่ใหม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมพจิารณาชว่ยเหลอืราษฎร

ผูไ้ดร้ับผลกระทบจากโครงการขยายเหมอืงแม่เมาะซึง่มผีูว้่าราชการจังหวัดล าปางในสมัยนัน้เป็นประธาน  จากผล

การประชุมไดม้ีมตใิห ้กฟผ.จัดท าโครงการแผนอพยพราษฎรจ านวน 3 หมู่บา้นคอืบา้นหัวฝ่าย บา้นหางฮุด บา้น

หว้ยเป็ด จ านวน 1,430 ครัวเรอืต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตใินขัน้ตน้  โดยให ้

แลว้เสร็จภายใน 3 เดอืนและใหม้กีารแต่งตัง้คนกลางเป็นคณะงานตรวจสอบขอ้เท็จจรงิโดยไดก้ าหนดระยะเวลา 3 

เดอืนในการด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จ อกีทัง้ใหแ้ต่งตัง้คณะท างานตรวจสอบผลกระทบจากการด าเนนิโครงการขยาย

เหมอืงแมเ่มาะพรอ้มกับจัดท าโครงการอพยพราษฎรทัง้ 16 หมูบ่า้น   

แต่การแกไ้ขปัญหาดังกล่าวยังคงเป็นไปอย่างล่าชา้จนกระท่ังในปี  2541 ชาวบา้นจาก5 ต าบล 23 หมู่บา้น

ในอ าเภอแมเ่มาะไดร้วมตัวกันอกีครัง้เพือ่เรยีกรอ้งเพือ่เร่งรัดการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ โดยท าหนังสอืยืน่ถงึรัฐมนตรี

ประจ าส านักนายกรัฐมนตรใีนสมัยนัน้แต่ปัญหาดังกล่าวยังไม่ไดร้ับการแกไ้ข  และยังคงยดืเยือ้มาจนถงึรัฐบาลของ

ทักษิณ ชนิวัตร ซึง่เป็นนายกรัฐมนตรใีนขณะนัน้  ไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มาใหม่และมมีตเิห็นชอบว่าเป็น

กรณีเร่งด่วนโดยรัฐบาลไดม้กีารสั่งใหก้ระทรวงสาธารณะสขุเขา้มาตรวจสอบอาการเจ็บป่วยของชาวบา้นจากก๊าซ

ซัลเฟอรไ์ดออกไซดแ์ละฝุ่ นหนิจากการผลติกระแสไฟฟ้า ซึง่รัฐเป็นดูแลค่ารักษาพาบาลและอ านวยความสะดวก

อืน่ๆ  พรอ้มกับด าเนนิการตามขอ้เรยีกรอ้งของประชาชนเมือ่วันที ่17 พฤษภาคม 2539   เชน่ การอพยพราษฎรทัง้ 

16 หมู่บา้นและจัดสรรทีด่นิท ากนิใหค้รอบครัวละ 15 ไร่  โดยรัฐตอ้งจ่ายค่าชดเชยตามจ านวนทีด่นิท ากนิและทีอ่ยู่

อาศัยที่ชาวบา้นถือครองตามความเป็นจรงิรวมไปถงึค่ารื้อถอนอย่างเป็นธรรม  อกีทัง้รัฐยังตอ้งสรา้งหลักประกัน

มาตรการคุง้ครองและป้องกันความปลดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของชาวบา้นพรอ้มกับเร่งฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มและ

วถิชีวีติของชาวบา้นอกีดว้ย   

2 กระบวนการทางศาล 

 

97 หมอชาวบา้น, เหตเุกดิทีแ่มเ่มาะ, เว็บตh์ttp://www.doctor.or.th/article/detail/3212, วันทีส่บืคน้ 12 กันยายน 2558. 
98 บ าเพ็ญ ไชยรักษ์, 23 ปีมลพษิทีแ่มเ่มาะ: ความยุตธิรรมทีม่อิาจยตุคิวามตาย, เว็บไซต ์

http://www.thaiclimatejustice.org/knowledge/view/121, วันทีส่บืคน้ 8 กันยายน 2558. 
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จากการเรียกรอ้งดังกล่าวส่งผลใหม้ีการด าเนินการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่เห็นไดจ้ากวันที่ 9 

พฤศจกิายน 2547 คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบใหค้วามช่วยเหลอืแก่ราษฎรในการอพยพไปอยู่ที่แห่งใหม่  แต่ถงึ

อย่างไรมตดิังกล่าวก็เป็นการแกไ้ขปัญหาเพยีงบางส่วนเท่านัน้ อกีทัง้แนวทางการแกไ้ขปัญหาดังกล่าวยังเต็มไป

ดว้ยอุปสรรคและความไม่ชัดเจน99  จงึน าไปสูก่ารฟ้องรอ้งด าเนนิคดกัีนระหว่างชาวบา้นกับรัฐต่อศาลปกครองและ

ศาลแพ่ง  โดยมคีดทีีเ่กีย่วขอ้งกับชาวบา้นชาวบา้นผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการด าเนนิงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะดังนี้ 

1.คดปีกครอง: เรยีกคา่เสยีหายจากละเมดิทางปกครอง กรณีโรงไฟฟ้าแมเ่มาะกอ่ใหเ้กดิมลพษิมผีลกระทบ

ต่อชมุชน100  คดพีพิาทระหว่าง นายค า  อนิค าปาหรอือนิจ าปาที ่1 กับพวกผูฟ้้องคด ีกับ รัฐมนตรวี่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมที่ 1 ,กับพวกรวม 7 คนผูถู้กฟ้องคดี  ต่อศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่  ซึง่ศาลปกครองชัน้ตน้

พพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดชีดใชค้่าสนิไหมทดแทนแกผู่ฟ้้องคดรีวมเป็นเงนิจ านวน 24,715,200 บาท หากผูฟ้้องคดี

รายใดรับค่าสนิไหมทดแทนกรณีเป็นผูป่้วยที่ไดร้ับผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือที่อาจไดร้ับ

ผลกระทบในชว่งระหวา่งวันที ่17-20 สงิหาคม 2541 ของอ าเภอแมเ่มาะ กรณีผูป่้วยนอกจากผูถู้กฟ้องคดไีปแลว้ให ้

หักจากคา่สนิไหมทดแทนตามค าพพิากษารายละไมเ่กนิ 3,000 บาทค าขออืน่นอกจากนี้ใหย้ก101 

ตอ่มาเมือ่วันที ่25 กมุภาพันธ ์2558  ศาลปกครองสงูสดุไดอ้่านค าพพิากษา คดหีมายเลขด า อ . 1110-

18/2552   คดหีมายเลขแดง อ.730-748/2557 (อทุธรณ์ค าพพิากษา)คดพีพิาทระหวา่งนายนายค า  อนิค าปาหรอื

อนิจ าปาที่ 1 กับพวกผูฟ้้องคด ีกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  โดยศาลปกครองสูงสุดพพิากษาแกค้ า

พพิากษาศาลชัน้ตน้เป็นใหผู้ท้ี่ถูกฟ้องตอ้งชดใชค้่าสนิไหมทดแทนพรอ้มดอกเบี้ยใหแ้ก่ผูฟ้้องคดบีางรายที่ศาล

ปกครองชัน้ตน้วนิจิฉัยว่ายืน่ฟ้องคดเีมื่อพน้ก าหนดเวลาการฟ้องคดตีามจ านวนที่ตนมีสทิธไิดร้ับ นอกจากที่แกใ้ห ้

เป็นไปตามค าพพิากษาศาลชัน้ตน้102  

2. คดีปกครอง: กรณีเหมืองถ่านหนิแม่เมาะไม่ปฏบัิตติามมาตรการที่ก าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA)103 คดพีพิาทระหว่างนางมะลวิรรณ นาควโิรจน์ กับพวกผูฟ้้องคด ีกับรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอตุสาหกรรม ที ่1 กับพวกรวม 7 คน ผูถ้กูฟ้องคด ี  เรือ่งมลพษิ/ละเมดิทางปกครองอันเกดิจากการละเลย

ต่อหนา้ที่ตามกฎหมายก าหนด/เรียกค่าเสยีหาย และฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ซึง่เป็นกลุ่มคดีมลพษิ ต่อศาลปกครอง

เชยีงใหม ่ โดยศาลปกครองชัน้ตน้ไดพ้พิากษาใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย  ปฏบัิตติามมาตรการป้องกัน

และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ในรายละเอยีดโครงการเหมอืงลกิไนตแ์ม่เมาะ ตามค าขอประทานบัตร ตัง้อยู่ที่

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เชน่ใหอ้พยพหมู่บา้นนอกรัศมมีผีลกระทบ 5 กโิลเมตร ,ใหฟ้ื้นฟเูหมอืงใหใ้กลเ้คยีง

กับสภาพเดมิตามธรรมชาต ิเป็นตน้ 

ตอ่มา วันที ่10 กมุภาพันธ ์2558 ศาลปกครองสงูสดุ  ไดม้คี าพพิากษาในคดหีมายเลขด าที ่อ. 16-31/2553 

หมายเลขแดงที่ อ. 749-764/2557 คดีพิพาทระหว่างนางมะลิวรรณ นาควิโรจน์ กับพวก 318 คนฟ้องคดีกับ

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที ่1 กับพวกรวม 11 คน ผูถู้กฟ้องคด ีซึง่ศาลปกครองสงูสดุไดพ้พิากษาศาล

 

99 สรุยัินต ์ทองหนูเอยีด, แมเ่มาะบนเสน้ทางการตอ่สูเ่พือ่ความเป็นธรรม, 
เว็บไซตh์ttp://www.oknation.net/mblog/entry.php?id=949081, วันทีส่บืคน้ 12 กันยายน 2558. 

100 EnLaw, ค าพพิากษา: คดแีมเ่มาะ, เว็บไซต ์http://enlawfoundation.org/newweb/?page_id=860, วันทีส่บืคน้ 12 
กันยายน 2558. 

101 ค าพพิากษาศาลปกครองเชยีงใหมค่ดหีมายเลขแดงที ่60-77/2552 และ 64/2558. 
102 ส านักงานศาลปกครอง, ศาลปกครองสงูสดุมคี าพพิากษาคดแีมเ่มาะ จังหวัดล าปาง กรณีละเมดิปลอ่ยมลพษิจากฝุ่นละออง

และกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด,์ เว็บไซต ์http://enlawfoundation.org/newweb/wp-
content/uploads/Summary_Decision_SupremeAdminCourt_MeamohCompensationCase.pdf, วันทีส่บืคน้ 12 
กันยายน 2558. 

103 เรือ่งเดยีววกัน. 
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ปกครองสงูสุดพพิากษาแกค้ าพพิากษาศาลปกครองชัน้ตน้เป็นใหผู้ถู้กฟ้องคด ีที ่7 (กฟผ.) ปฏบัิตติามมาตรการ

ป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม อาทเิชน่ 1.ใหท้ าการตดิตัง้ม่านน ้าเพือ่เป็นป้องกันฝุ่ นละอองในบรรยากาศ

มคีวามยาว 800 เมตร, 2.จัดตัง้คณะกรรมการระดับทอ้งถิน่และผูเ้ชีย่วชาญร่วมกันพจิารณาการอพยพราษฎรและ

หมูบ่า้นออกนอกรัศมผีลกระทบ 5 กโิมเมตร , 3.ใหฟ้ื้นฟเูหมอืงใหใ้กลเ้คยีงกับสภาพเดมิตามธรรมชาต ิโดยการถม

ดนิกลับในบอ่เหมอืงใหไ้ดม้ากทีส่ดุ , 4. ใหน้ าพชืทีป่ลกูใน wetland ไปก าจัดและปลูกเสรมิทกุๆ 18 เดอืน , 5. ให ้

ท าการขนสง่เปลอืกดนิ โดยใชร้ะบบสายพานทีม่ีการตดิตัง้ระบบสเปรยน์ ้าตามแนวสายพาน  สว่นกรณีมาตรการฯ 

รายงานการตรวจประเมนิสิง่แวดลอ้ม (Environmental Audit) นั้นให ้กฟผ. ไดจ้ัดท ารายงานการตรวจประเมนิ

สิ่งแวดลอ้ม (Environmental Audit) เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอ้มหรือ สผ.แลว้ จึงไม่

จ าเป็นตอ้งออกค าบังคับใหด้ าเนินการตามมาตรการขอ้นี้และใหอ้ธบิดกีรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่

ตรวจสอบก ากับการดแูลการประกอบกจิการของกฟผ.104 

3. คดีแพ่ง: เรียกค่าเสียหายจากละเมิด กรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะก่อใหเ้กดิมลพิษ มีผลกระทบต่อชุมชน 

กลา่วคอื คดพีพิาทระหว่าง นายวงศ ์ปันค าใส ที1่ กับพวกรวม 152 คน ยืน่ฟ้องรัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ที ่1 กับพวกรวม 14 คน ในคดหีมายเลขด าที ่1960/2542 (คดหีมายเลขแดงที ่354/2547) และ.คดหีมายเลขด าที ่

1945/2542 (คดหีมายเลขแดงที ่431/2547)  คดพีพิาทระหวา่งนายสมพงษ์  สวุรรณวัจน ์ที ่1 กับพวกรวม 74 คน 

โจทกกั์บรัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตร ีที ่1 กับพวกรวม 14 คน จ าเลย  เรือ่งละเมดิ เรยีกคา่เสยีหาย โดยศาล

จังหวัดล าปางไดม้ีค าพพิากษาให ้พิพากษาใหจ้ าเลยที่ 14 (กฟผ.) ช าระหนี้แก่โจทก์ในคดีหมายเลขแดงที่ 

354/2547 รวมเป็นเงนิจ านวน 3,154,690 บาทและคดหีมายเลขแดงที่ 431/2547 รวมเป็นเงนิจ านวน 1,522,800 

บาทพรอ้มดอกเบีย้อัตรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปีนับแตวั่นที ่17 สงิหาคม 2541 เป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จแกโ่จทก์105 

4. คดปีกครอง: กรณีฟ้องเพกิถอนมตคิณะรัฐมนตรเีกีย่วกับแหล่งฟอสซลิหอยขมในพืน้ทีเ่หมอืงถ่านหนิแม่

เมาะ จ.ล าปาง โดยนายเฉลยีว ทสิาระ ที่1 กับพวกรวม 18 คน ยืน่ฟ้อง คณะรัฐมนตรทีี่ 1 กับพวกรวม 4 คน ในคดี

พพิาทเกีย่วกับการทีห่น่วยงานทางปกครอง และเจา้หนา้ทีข่องรัฐออกค าสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

และละเลยต่ออหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบัิต ิซึง่ศาลปกครองกลางไดม้ีค าพพิากษา เมื่อวันที่ 26 

กรกฎาคม 2550 ใหเ้พกิถอนมตคิณะรัฐมนตร ีวันที ่21 ธันวาคม 2547 และเพกิถอนประทานบัตรในสว่นทีเ่ป็นพื้นที่

แหลง่ซากฟอสซลิหอยขม เนื้อที ่43 ไร่ โดยใหร้ัฐมนตรกีระทรวงอุตสาหกรรมและกรมอตุวาหกรรมพืน้ฐานและการ

เหมอืงแร่ ควบคุมใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยจัดท ารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม กรณีแหล่ง

ซากฟอสซลิหอยขมเพิม่เตมิเพือ่ขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้ านาญการ ใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง

ประเทศไทย ด าเนนิการจัดท าสิง่มใิหเ้กดิการพังทลายของซากฟอสซลิ อันเกดิจากการท าเหมืองถ่านหนิและภัย

ธรรมชาติ รวมทั้งสั่งใหค้ณะรัฐมนตรีสั่งการใหก้รมศิลปากรขึ้นทะเบียนแหล่งซากฟอสซิลหอยขมเป็นเขต

โบราณสถาน106 

 

 

104 ส านักงานศาลปกครอง,ศาลปกครองสงูสดุมคี าพพิากษาคดแีมเ่มาะ จังหวัดล าปาง, เว็บไซต ์
http://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/Summary-MaemohEIA-SupremeAdminCourt.pdf, วันที่
สบืคน้ 12 กันยายน 2558. 

105 มลูนธินิติธิรรมสิง่แวดลอ้ม,คดแีมเ่มาะ (แพ่ง), สบืคน้วันที ่12 กันยายน 2558, จาก 
http://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/045.pdf. 

106 มลูนธินิติธิรรมสิง่แวดลอ้ม, คดเีหมอืงถา่นหนิและโรงไฟฟ้าถ่านหนิแมเ่มาะ จ.ล าปาง, สบืคน้วันที ่15 พฤศจกิายน 2560, 
จาก http://enlawfoundation.org/newweb/?page_id=860. 
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ดังนัน้กรณีต่าง ๆ ที่ศาลไดม้ีค าพพิากษาใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  จ่ายค่าสนิไหมทดแทน

ใหแ้กช่าวบา้นผูไ้ดร้ับผลลกระทบจากการด าเนนิงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  และตอ้งปฏบัิตติามมาตรการป้องกัน

และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามค าขอประทานบัตร   ในสว่นของ กฟผ.เองก็ไดม้กีารเตรยีมด าเนนิปฏบัิตติาม

ค าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ คดโีรงไฟฟ้าแมเ่มาะดว้ยเชน่กัน107 

จากผลของค าพพิากษาดังกล่าวสง่ผลให ้ กฟผ. เป็นหน่วยงานทีม่หีนา้ทีร่ับผดิชอบต่อผลกระทบทีเ่กดิขึน้

โดยตรง  และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาดังกล่าว  อาทกิระทรวงอุตสาหกรรม, 

กระทรวงสาธารณะสุข กรมอนามัย ,ส านักงานนโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม ,กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมอืงแร่,กรมควบคมุมลพษิ และหน่วยงานในระดับจังหวัด  เป็นตน้ 

กรณีมาบตาพุด 

นับตัง้แตปี่ 2525 เป็นตน้มา ภายหลังจากทีร่ัฐบาลประกาศใช ้แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับ

ที่ 5 พื้นที่บรเิวณชายฝ่ังตะวันออกไดก้ลายเป็นศูนย์กลางความเจรญิแห่งใหม่ ภายใตช้ือ่โครงการพัฒนาพื้นที่

ชายฝ่ังตะวันออก หรอืโครงการอสีเทริน์ซบีอรด์ ซึง่ก าหนดใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณ อ.สตัหบี จ.ชลบรุ ีไปจนถงึ เขตเทศบาล

เมอืงระยอง เนื้อทีร่วมกว่า 123,750 ไร่ เป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีทั่นสมัย และเพิม่เตมิอกี 3 พืน้ที ่คอื มาบตาพุด จ.

ระยอง, แหลมฉบัง จ.ชลบุรี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 6 และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม

ตามโครงการดังกล่าว จงึไดม้กีารก าหนดใหพ้ืน้ทีม่าบตาพุดเป็นแหล่ง “อุตสาหกรรมหลัก” เชน่ อุตสาหกรรมแยก

ก๊าซ ปิโตรเคม ีอุตสาหกรรมโซดาแอช อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ และอุตสาหกรรมปุ๋ ยเคม ีและมที่าเรอืน ้า

ลกึตดิกับเขตอตุสาหกรรม เพือ่ใหส้ามารถขนถา่ยวัตถดุบิไดอ้ยา่งสะดวก108 

อย่างไรก็ตาม ผลลัพธข์องการพัฒนาอย่างกา้วกระโดดนี้ ไดส้ง่ผลใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณนคิมอุตสาหกรรมมาบตา

พุดนั้น เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว รวมทัง้เกดิปัญหาต่างๆ อย่างมากมาย ทัง้ปัญหาดา้นสังคม ปัญหาดา้น

สิง่แวดลอ้ม เชน่ มลพษิทางอากาศ มลพษิทางน ้าและปัญหาดา้นสขุภาพ โดยเฉพาะโรคทีเ่กีย่วกับระบบทางเดนิ

หายใจ และโรคมะเร็ง109  ซึง่จากสภาพปัญหาดังกล่าว สง่ผลใหช้าวบา้นในพืน้ทีท่ีไ่ดร้ับผลกระทบเกดิการรวมกลุ่ม

กัน เพือ่เรยีกรอ้งใหห้น่วยงานของรัฐ หรอืบรษัิทเอกชน แสดงความรับผดิชอบต่อผลกระทบทีเ่กดิขึน้ รวมไปถงึการ

ฟ้องรอ้งด าเนนิคดใีนเวลาตอ่มา 

ผลกระทบ 

นับตัง้แตน่คิมอตุสาหกรรมมาบตาพุดเริม่เปิดด าเนนิการ  ชาวบา้นในพืน้ทีเ่ร ิม่สงัเกตเห็นผลกระทบและความ

เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ซึง่ส่งผลใหว้ิถีชีวิตของชาวบา้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เนื่องจากการเขา้มาของนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพุดนัน้ ไดส้ง่ผลใหท้รัพยากรธรรมชาตทิางทะเลจ าพวกสัตวน์ ้า ในพืน้ทีร่ัศม ี3 กโิลเมตร ลดลง

อยา่งเห็นไดช้ดั ซึง่สง่ผลใหช้าวบา้นทีเ่ป็นชาวประมงขนาดเล็กตอ้งออกเรอืไปไกลกว่ารัศม ี3 กโิลเมตร อันเป็นการ

เพิม่ตน้ทุนค่าใชจ่้ายดา้นน ้ามันในการออกเรอืไปไกลกว่าเดมิ และท าใหร้ายไดล้ดลง อกีทัง้การทีโ่รงงานมจี านวน

เพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ และมกีารถมทะเลนัน้ ไดส้ง่ผลใหเ้กดิการกัดเซาะชายฝ่ังของคลืน่ รวมทัง้การขยายโรงงานใน

 

107 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย, กฟผ. เตรยีมจ่ายสนิไหมทดแทนคดโีรงไฟฟ้าแมเ่มาะ 13 มนีาคม นี้, 
เว็บไซตh์ttp://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=869:20150311&catid=31&Ite
mid=208, วันทีส่บืคน้ 12 กันยายน 2558. 

108ไทยพับลกิา้,(2555), 30 ปีโครงการอสีเทริน์ซบีอรด์: ยอ้นรอยเขตอตุสาหกรรมหนัก การเปลีย่นไปของ “มาบตาพุด”, สบืคน้
วันที ่15 พฤศจกิายน 2560, จาก https://thaipublica.org/2012/12/map-ta-phut-1/. 

109 ผูจ้ัดการออนไลน์, มลพษิมาบตาพุดท า ปชช.ป่วยโรคทางเดนิหายใจ-มะเร็ง, สบืคน้วันที ่15 พฤศจกิายน 2560, จาก 
http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9540000037016. 
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พืน้ทีน่คิมฯ เอง ก็ไดส้ง่ผลใหเ้กดิปัญหาแรงงานอพยพจากนอกพืน้ที่ พรอ้มๆ กับปัญหาทางสังคมอืน่ๆ เชน่ยาเสพ

ตดิ อาชญากรรม ปัญหาโรคตดิต่อรา้ยแรง ปัญหามลพษิทางเสยีงจากสถานบรกิาร ปัญหาขยะ เป็นตน้ เนื่องจาก

เมือ่ไมม่รีะบบการจัดการทีด่พีอ 

และอกีปัญหาหนึง่ทีส่ าคัญ คอืปัญหาดา้นมลภาวะในพืน้ที ่ ซึง่เป็นผลสบืเนื่องมาจากการปล่อยน ้าเสยีและ

อากาศเป็นพษิของโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลใหผู้ค้นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไดร้ับผลกระทบจากกลิน่สารเคมีต่างๆ 

โดยประมาณปี. 2535 ชาวบา้นในพืน้ทีเ่ร ิม่ไดร้ับผลกระทบอย่างหนัก เชน่ เกดิอาการแสบจมูก แสบตา หายใจไม่

ออกพรอ้มๆ กัน อกีทัง้มลพษิทางน ้ายังสง่ผลใหน้ ้าใตด้นิมกีารปนเป้ือนสารเคม ีหรอืแมแ้ตฝ่นทีต่กลงมายังสง่ผลให ้

ชาวบา้นเกดิอาการเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังมปัีญหามลพษิทีเ่กดิจากขยะอุตสาหกรรมในการลักลอบทิง้เพือ่ลดตน้ทุน 

ซึง่สง่ผลใหเ้กดิปัญหามลพษิทางน ้าและดนิ110 จนกระท่ังในปี 2541- 2545 ปัญหาตา่งๆ เหลา่นี้ไดป้ะทจุนถงึขดีสุด  

เมื่อเกดิกลิน่รบกวนจากโรงงาน ปิโตรเคมีและโรงกลั่น  โดยส่งผลใหนั้กเรียนของโรงเรียนมาบตาพุดพทิยาคาร 

จ านวนมากถกูน าสง่โรงพยาบาล เนื่องจากโรงงานอยูใ่กลกั้บชมุชน111 

ต่อมาในปี 2550 กรมควบคุมมลพษิไดม้ีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และพบว่าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด มกีารปนเป้ือนของสารอนิทรยีร์ะเหยง่าย หรอื VOCs จ านวน 60 ชนดิ ซึง่เป็นสารทีก่อ่มะเร็งถงึ 20 ชนดิ 

และจากการรวบรวมขอ้มลูดา้นสขุภาพจากศนูยบ์รกิารสาธารณสขุในปี 2552 ทัง้ 5 แหง่ในเขตเทศบาลเมอืงมาบตา

พุด ไดแ้ก ่ต าบลเนนิพะยอม ต าบลตากวน ต าบลเกาะกก ต าบลมาบข่า และต าบลโขดหนิ พบวา่ อัตราการเจ็บป่วย

ทีพ่บมากทีส่ดุ อันดับแรกคอืโรคระบบหายใจ อันดับ 2 คอืโรคระบบย่อยอาหารและโรคในชอ่งปาก สว่นอันดับที ่3 

คอืโรคระบบไหลเวยีนเลอืด และอันดับที ่4 คอื กลุม่อาการแสดงและสิง่ผดิปกตทิีไ่ม่สามารถจ าแนกโรคในกลุ่มอืน่

ได ้และโรคอืน่ๆ ตามล าดับ เช่น โรคระบบกลา้มเนื้อ โรคเกีย่วกับต่อมไรท้่อ โภชนาการ และเมตาบอลซิมึ โรค

ผวิหนังและเนื้อเยือ่ใตผ้วิหนัง โรคตดิเชือ้และปรสติ โรคระบบประสาท เป็นตน้112  

อยา่งไรก็ตาม นอกจากปัญหาตา่งๆ ในขา้งตน้แลว้ การด าเนนิชวีติของประชาชนในพืน้ทีใ่นแต่ละวัน ยังตอ้ง

เผชญิต่อความเสีย่งในกรณีทีส่ารเคมรีั่วไหลตลอดเวลา เนื่องจากไม่สามารถทราบไดก้อ่นล่วงหนา้เลยว่า อุบัตภิัย

จากวัตถุเคมทีีเ่กดิขึน้จากการด าเนนิกจิกรรมของบรษัิททีต่ัง้อยู่ในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะพืน้ทีน่คิมอุตสาหกรรม

มาบตาพุดและพื้นที่ใกลเ้คียงนัน้ จะเกดิขึน้เมื่อใด ซึง่จากการเก็บสถติอิย่างเป็นทางการตลอดระยะเวลา 30 ปี 

พบว่า ในชว่งปี 2545-2552 ไดเ้กดิอุบัตภิัยจากวัตถุเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมไปแลว้ 104 ครัง้ และถงึแมว้่าผล

ของเสียหายนั้น จะอยู่ในระดับต ่าและไม่รา้ยแรง แต่ประชาชนในพื้นที่ ยังคงรูส้กึว่าอุบัตภิัยที่เกดิขึน้นั้นมีความ

รุนแรงและสง่ผลตอ่การด าเนนิชวีติ113  

การจดัการกบัผลกระทบ 

1 กระบวนการของหนว่ยงานรฐั 

 

110 เหลยีวมองมาบตาพุด นคิมอตุสาหกรรม, ล าดับเหตกุารณ์มาบตาพุดจากอดตีถงึปัจจุบัน, สบืคน้วันที ่ 7 ก.ย. 2558, จาก 
http://www.mtp.rmutt.ac.th/?page_id=2284. 

111 เหลยีวมองมาบตาพุด นคิมอตุสาหกรรม, ล าดับเหตกุารณ์ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม, สบืคน้วันที ่ 7 ก.ย. 2558, จาก 
http://www.mtp.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2011/06/5 -ล าดับเหตกุารณ์ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม.pdf. 

112 ไทยพับลกิา้, 30 ปีโครงการอสีเทริน์ซบีอรด์ : ผลส ารวจ ” นคิมมาบตาพุด” สะสมมลพษิสาร “กอ่มะเร็ง”, สบืคน้วันที ่15 
พฤศจกิายน 2560, จาก https://thaipublica.org/2013/01/map-ta-phut-5/. 

113 เหลยีวมองมาบตาพุด นคิมอตุสาหกรรม, อบัุตภิัยจากวัตถเุคม,ีสบืคน้วันที ่15 พฤศจกิายน 2560, จาก 
http://www.mtp.rmutt.ac.th/?p=2360. 



 รายงานการวจัิย – กลไกทางกฎหมายในการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม และการชดใชเ้ยยีวยาใหแ้กผู่เ้สยีหาย  
Research Report - Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for Victims 

updated 5 Febuary 2018 

40 

ส าหรับการจัดการผลกระทบ ในช่วงแรกเริม่ของการเกดิผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้มและดา้นสุขภาพ 

ระหวา่งปี 2541-2550  ภายหลังจากเกดิเหตกุารณ์กลิน่รบกวนจากโรงงานอตุสาหกรรม ไดม้กีารสัง่ใหห้ยดุโรงเรยีน

ชั่วคราวเพือ่ปรับปรุงสิง่แวดลอ้ม และยา้ยโรงเรยีนมาบตาพุดฯห่างจากเดมิ 5 กม. โดยใชง้บฯ ของเทศบาลสรา้ง

โรงเรียนใหม่ ตดิตัง้เครื่องปรับอากาศทัง้โรงเรียนมาบตาพุดฯ รวมถงึแต่งตัง้คณะกรรมการดมกลิน่ นอกจากนี้ 

คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิยังมมีตใิหป้ระเมนิศักยภาพการรองรับมลพษิของพืน้ที ่  

และในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และผูป้ระกอบการในนิคมฯ เองก็ไดร้่วมกัน

ว่าจา้งทีป่รกึษา ศกึษาท าแบบจ าลองคุณภาพอากาศในชว่งปี 2545-2550 เพือ่ประเมนิศักยภาพการรองรับมลพษิ 

โดยไดข้อ้สรุปเบื้องตน้ว่า พื้นที่มาบตราพุดไม่สามารถรองรับอุตสาหกรรมไดอ้ีกต่อไป โดยในปี 2549-2550 

สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิมหาวทิยาลัยรังสติ มหาวทิยาลัยศลิปากรและกรมควบคุมโรค ไดศ้กึษาปัญหาผลกระทบ

ทางสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ พบว่า นคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนัน้มปัีญหาดา้นสขุภาพ ปัญหาการปนเป้ือนในบ่อ

น ้าตื้น และปัญหาเรื่องสารประกอบอนิทรีย์ระเหย  จนกระท่ังต่อมาเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2550 คณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิในการประชมุครัง้ที ่1/2550 (นัดพเิศษ) ไดม้มีตแิตง่ตัง้คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ เพือ่แกไ้ข

ปัญหามลพษิ และก าหนดการพัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวัดระยอง เพือ่จัดท าและก ากับแผนปฏบัิตกิารลดและขจัดมลพษิ

ในพืน้ทีจ่ังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 114  

แผนปฏบัิตกิารดังกลา่ว มสีาระส าคัญ 4 ขอ้ คอื 1.ลดปรมิาณปลอ่ยทิง้มลพษิทางอากาศ มลพษิทางน ้า ขยะ

และกากของเสยีอุตสาหกรรม 2.ปรับปรุงคุณภาพน ้าและอากาศ ใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานภายใน 1 ปี 3.ประชาชน

ตอ้งไดร้ับการดูแล รักษา และฟ้ืนฟสูขุภาพอนามัยอย่างท่ัวถงึและเป็นธรรม 4.ชมุชนในพืน้ทีม่คีวามเขม้แข็งมสีว่น

ร่วมในการตดิตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิง่แวดลอ้มและการระบายมลพษิจากแหล่งก าเนิดไดอ้ย่าง

ต่อเนื่อง และ 5.การพัฒนาพื้นที่ในอนาคตไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภาพอนามัยและสอดคลอ้ง

ศักยภาพพืน้ที ่

อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าแผนขา้งตน้ไม่ไดร้ับความร่วมมือจากโรงงานต่างๆ ท าใหเ้ครือข่ายเอ็นจีโอและ

ชาวบา้นร่วมกันฟ้องรอ้งเรื่องนี้ไปที่ศาลปกครองกลาง จนกระท่ังในวันที ่29 กันยายน 2552 ศาลปกครองกลางมี

ค าสัง่ใหร้ะงับ 76 โครงการตามมตคิณะรัฐมนตร ี2552 ทีอ่นุญาตใหม้กีารออกใบอนุญาตแกโ่รงงาน ทีจ่ะกอ่สรา้งใน

เขต อ. มาบตาพุด จ.ระยอง ไวเ้ป็นการชัว่คราว ถอืเป็นมลูคา่รวมกวา่ 3.5 แสนลา้นบาท115 

ต่อมาในชว่งปี 2552 เกดิเหตุการณ์ ก๊าซบวิเทน 1 รั่วจากเรอื GLOBAL HIME ขณะโหลดสนิคา้ทีท่่าเทียบ

สนิคา้มาบตาพุด 1 ซึง่ส่งผลใหช้าวบา้นชุมชนบา้นตากวนอ่าวประดู่ และกลุ่มประมงเรือเล็กไดร้ับกลิน่เหม็นของ

ก๊าซและเกดิอาการคลืน่ไสอ้าเจยีนและมนึงงจนตอ้งน าสง่โรงพยาบาลจ านวนมาก และเหตุการณ์ก๊าซลกึลับกลิน่

เหม็นฉุนคลา้ยแอมโมเนีย หรอืคลอรนีกระจายฟุ้งไปท่ัวโดยไม่ทราบชนดิของก๊าซพษิในนคิมอุตสาหกรรมมาบตา

พุด กลุ่มผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงึไดป้ระสานงานกับศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม ( Environmental Monitoring Control Center: EMC2) ของส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

(สนพ.)  จัดตัง้วอรร์ูม และทมีเฝ้าระวังสิง่แวดลอ้ม (Environment Patrol Team) ตรวจพืน้ทีต่ลอด 24 ชัว่โมง116 

 

114 เหลยีวมองมาบตาพุด นคิมอตุสาหกรรม, ล าดับเหตกุารณ์ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม,สบืคน้วันที ่15 พฤศจกิายน 2560, จาก 
http://www.mtp.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2011/06/5-ล าดับเหตกุารณ์ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม.pdf. 

115 คมชดัลกึ, เงามดื'มาบตาพุด'เมอืงแหง่มลพษิ, สบืคน้วันที ่7 ก.ย. 2558, จาก: 
http://www.komchadluek.net/news/crime/130791. 

116 อา้งแลว้, เหลยีวมองมาบตาพุด นคิมอตุสาหกรรม, ล าดับเหตกุารณ์ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม, สบืคน้วันที ่7 ก.ย. 2558, 
จาก:  http://www.mtp.rmutt.ac.th/?p=1907. 
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ต่อมาในสมัยของรัฐบาลอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ (ระหว่าง ปี 2551-2554) ไดม้ีการด าเนินงานแกไ้ขปัญหา

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีม่าบตาพุดอย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ คอื 

1.ตามมตคิณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ(กก.วล.) ครัง้ที ่1/2553 เมือ่วันทีท่ี ่22 มกราคม 2553 ไดม้ี

การจัดท าแผนปฏบัิตกิารเพือ่ลดและขจัดมลพษิในเขตควบคุมมลพษิจังหวัดระยอง ปี 2553-2556 โดยมอบหมาย

ใหจ้ังหวัดระยอง ด าเนนิการทบทวนและจัดท าแผนปฏบัิตกิารเพื่อลดและขจัดมลพษิในเขตควบคุมมลพษิจังหวัด

ระยอง และเห็นชอบใหใ้ชง้บประมาณของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการท าโครงการเพื่อ

แกไ้ขปัญหา   

2. จัดตัง้คณะกรรมการในการประสาน ก ากับดแูล และตดิตามผลด าเนนิงาแกไ้ขปัญหา 3 ชดุ ไดแ้ก ่

2.1 คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการแกไ้ขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองและพื้นที่

ใกลเ้คียง (แต่งตัง้ตามมติกก.วล. เมื่อวันที่ 15 มถิุนายน 2553) โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการฯ มีหนา้ที่ก ากับดูแลผลักดัน และตดิตามผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏบัิตกิารเพือ่ลดและขจัดมลพษิในเขตควบคมุมลพษิจังหวัดระยอง รวมถงึการด าเนนิงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การควบคมุ ป้องกัน ลด และขจัดมลพษิ ในพืน้ทีจ่ังหวัดระยอง 

2.2 คณะอนุกรรมการพหุภาคแีกไ้ขปัญหามลพษิและพัฒนาคุณภาพชวีติในพื้นที่จังหวัดระยองใกลเ้คียง 

(แต่งตัง้ตามมต ิกก.วล. เมื่อวันที่ 15 มถิุนายน 2553) โดยมีผูว้่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน และมีหนา้ที่

ประสานความร่วมมือในการประเมนิผล และตรวจสอบการด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิาร เพือ่ลดและขจัดมลพษิฯ 

และก ากับดแูลการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มของโรงงานอุตสาหกรรม ในพืน้ทีเ่ขตควบคมุมลพษิ 

2.3 คณะอนุกรรมการตดิตามรายงานผลการแกไ้ขปัญหาในพืน้ทีม่าบตาพุดและบรเิวณใกลเ้คยีงของจังหวัด

ระยอง (แต่งตัง้ตามมตขิองคณะกรรมการประสานงานและขับเคลือ่นการด าเนินงานตามมตคิณะรัฐมนตร ี(ปคค.) 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553) มีเลขาธกิารนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน คณะอนุกรรมการฯ มีหนา้ที่พจิารณาจัดท า

แผนปฏิบัติการ เพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ใหส้อดคลอ้งกับขอ้เสนอของ

คณะอนุกรรมการศกึษาและเตมิเต็มทางเทคนิคเพื่อลดและขจัดมลพษิในมาบตาพุดและพื้นที่ใกลเ้คียงภายใต ้

กรรมการ 4 ฝ่าย ประสานและตดิตามความกา้วหนา้ในการด าเนนิงานเกีย่วกับการแกไ้ขปัญหาในพืน้ที่มาบตาพุด 

รวมทัง้พิจารณาเสนอความเห็นและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการด าเนินงานแกไ้ขปัญหา

ดังกลา่ว ตอ่คณะกรรมการประสานงานและขับเคลือ่นการด าเนนิงานตามมตคิณะรัฐมนตร ี(ครม.) และนายกรัฐมนตรี  

โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเป็นกลไกที่เร่งรัดตดิตามการด าเนินงาน โดยเฉพาะโครงการเร่งด่วนที่เคยไดร้ับ

งบประมาณไปแลว้ ทัง้โครงการที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และโครงการช่วยป้องกันและลดปัญหา

ผลกระทบดา้นมลพษิ117 

ในส่วนของกรมควบคุมมลพษิ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ภายหลังจากคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ัง

ทะเลตะวันออก (กพอ.) ครัง้ที ่5/2552 ไดม้มีตเิห็นชอบให ้กรมควบคมุมลพษิประสานด าเนนิการ เพือ่แกไ้ขปัญหา

มลพษิใน 3 ประเด็น คอื 1) มลพษิทางอากาศจากสารอนิทรยีร์ะเหยง่าย (Volatile Organic Compounds: VOCs)  

2) การปนเป้ือนของโลหะหนัก และ สารอนิทรยีร์ะเหยง่ายในดนิและน ้าใตด้นิ  3) การปนเป้ือนและการสะสมของ

 

117 สทุนิ อยูส่ขุ, การด าเนนิงานของคณะกรรมการการตดิตามรายงานผลการแกไ้ขปัญหาในพืน้ทีม่าบตาพุดและบรเิวณใกลเ้คยีง 
จังหวัดระยอง, ใน วรวรรณ  ชายไพฑรูย ์บรรณาธกิาร, เวทวีชิาการเพือ่มาบตาพุด 1 สถานการณ์มาบตาพุด: มลพษิ 
สุขภาพและผงัเมอืง, นนทบรุ:ี สถาบันสิง่แวดลอ้มไทย,2554, หนา้ 9-20 
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ตะกอนสดี าในปากคลองชากหมาก และอา่วประดู ่ทางกรมควบคมุมลพษิไดด้ าเนนิการตดิตามและเฝ้าระวัง รวมทัง้

สนับสนุนดา้นวชิาการใหแ้ก ่การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) เจา้ของพืน้ทีด่ าเนนิการแกไ้ขตอ่ไป118  

รวมถงึหน่วยงานดา้นสาธารณสขุ  ก็ไดด้ าเนนิการพัฒนาระบบบรกิารสาธารณสขุในพืน้ที ่ทัง้มาตรการดา้น

สาธารณสุขของประชาชนในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยปี 2551-2552 มีการด าเนินการจัดท าโครงการ

ตา่งๆ ตามแผนลดและขจัดมลพษิจังหวัดระยอง (2550-2554) เชน่ โครงการพัฒนาศนูยร์ักษาพษิสารเคมอัีนตราย

ภาคตะวันออก โรงพยาบาลระยอง โรงการเฝ้าระวังสขุภาพเชงิรุกและเชงิรับ เป็นตน้  และแผนการดแูลสขุภาพของ

ประชาชนในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2553-2555 เชน่ โรงการเฝ้าระวังและป้องกันโรค โครงการการสรา้ง

เครอืขา่ยเพือ่เฝ้าระวังโรคจากมลพษิสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้119  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาผลกระทบดา้นสุขภาพของประชาชนในจังหวัดระยอง เป็นปัญหาใหญ่

ระดับประเทศ แตพ่บวา่ในการท างานในพืน้ที ่ยังคงขาดแคลนทัง้บคุลากรและงบประมาณ แมจ้ะมหีลายหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งมาร่วมดูแลสขุภาพประชาชน แต่พบว่ายังขาดการบูรณาการทีด่ ีมคีวามซ ้าซอ้นในการด าเนนิงาน รวมถงึ

ปัญหาการใหค้วามร่วมมือและความจรงิใจระหว่างเครือข่ายที่เกี่ยวขอ้งไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาคประชาชน 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และภาคการศกึษาจะเป็นกญุแจที่ส าคัญในการปลดล็อคปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่

ท าใหม้กีารด าเนนิงานไปในทศิทางเดยีวกันไม่แยกสว่นการท างานซึง่ท าใหเ้กดิความซ ้าซอ้นและล่าชา้โดยแต่ละ

หน่วยงานตอ้งมีเป้าหมายเดียวกันร่วมกันคดิและด าเนินการตามภารกจิหลักของตนเอง เพื่อใหปั้ญหาทางดา้น

สิง่แวดลอ้มและสขุภาพในพืน้ทีด่ขี ึน้120 

นอกจากนี้ ยังมกีารจัดท าโครงการตรวจสขุภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคมุมลพษิขึน้ เพือ่

เฝ้าระวังสภาวะสขุภาพของประชาชนในเขตควบคุมมลพษิจังหวัดระยอง เป้าหมายประชาชน 10,000 คน เพือ่สรา้ง

กระบวนการมีส่วนร่วมกับผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคส่วนในพื้นที่เช่น ผูน้ าชุมชน แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นหน่วยราชการที่เกี่ยวขอ้ง  จัดคลินิกเคลื่อนที่เพื่อบริการและแจง้ผลการตรวจสุขภาพ:

สมัภาษณ์ภาวะสขุภาพและปัจจัยเสีย่งต่อสขุภาพ, ตรวจร่างกายท่ัวไปโดยแพทยแ์ละพยาบาลเวชปฏบัิต,ิ การตรวจ

ทางหอ้งปฏบัิตกิาร และเอ็กซเรยท์รวงอก  ก าหนดพกัิดทางภมูศิาสตรร์ะดับหลังคาเรอืน121 

2. กระบวนการทางศาล 

คดแีรก เมือ่วันที ่1 ตลุาคม 2550 ชาวบา้นมาบตาพุด รวมทัง้หมด 27 คน ยืน่ฟ้อง คณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม

แห่งชาต ิต่อศาลปกครองระยอง เพื่อใหป้ฏบัิตหินา้ที่ตาม พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

พ.ศ.2553 ตามาตรา 59 คือ ประกาศใหพ้ื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกลเ้คียงเป็นเขตควบคุมมลพษิ122  ซึง่ศาล

ปกครองระยอง ไดพ้พิากษาใหค้ณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิประกาศใหท้อ้งทีเ่ขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

ทัง้หมด รวมทัง้ต าบลเนินพระ ต าบลข่า ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยองทัง้ต าบล ตลอดจนทอ้งที่ต าบลบา้นฉาง 

 

118 พัชราวด ีสวุรรณธาดา,สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพษิในพืน้ทีม่าบตาพุดและบรเิวณใกลเ้คยีง, ใน วรวรรณ ชาย
ไพฑรูย ์(บก.), เวทวีชิาการเพือ่มาบตาพุด 1 สถานการณ์มาบตาพุด: มลพษิ สุขภาพและผงัเมอืง, นนทบรุ:ี สถาบัน
สิง่แวดลอ้มไทย, 2554, หนา้ 21 และ 32. 

119 สรุทนิ มาลหีวล,สถานการณ์และการจัดการปัญหาสขุภาพ การบรหิารจัดการ การดูแลสขุภาพของประชาชนในเขตควบคมุ
มลพษิ จังหวัดระยอง, ใน วรวรรณ ชายไพฑรูย ์(บก.), อา้งแลว้, หนา้ 33-36. 

120 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 39-40 
121 จันทรท์พิย ์อนิทวงศ,์โครงการตรวจสขุภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคมุมลพษิ จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 
2553, ใน วรวรรณ ชายไพฑรูย ์(บก.), อา้งแลว้, หนา้ 40-41 

122 เหลยีวมองมาบตาพุด นคิมอตุสาหกรรม, ล าดับเหตกุารณ์ปัญหามลพษิทีน่คิมอตุสาหกรรมมาบตาพุด, สบืคน้วันที ่7 ก.ย. 
2558, จาก http://www.mtp.rmutt.ac.th/?p=1907 
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อ าเภอบา้นฉางทัง้ต าบล เป็นเขตควบคุมมลพษิ เพื่อด าเนินการควบคุม ละและขจัดมลพษิ ตามที่ก าหนดไวใ้น

กฎหมายตอ่ไป โดยใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วัน123   

ศาลปกครองสงูสดุ ไดม้คี าพพิากษา เมือ่วันที ่25 สงิหาคม 2560 โดยพพิากษาใหค้ณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม

แห่งชาตติอ้งประกาศเขตควบคุมมลพษิ เนื่องจากการประกาศเขตควบคุมมลพษินัน้ไม่ถือว่าเป็นอ านาจดุลพนิิจ 

และเมือ่คณะกรรมการฯ ไดม้กีารประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่32 (พ.ศ.2522) แลว้ จงึถอืว่า

เป็นการปฏบัิตติามค าพพิากษาตามศาลปกครองชัน้ตน้แลว้ จงึไม่จ าเป็นตอ้งออกค าบังคับใหท้อ้งที่เขตเทศบาล

เมอืงมาบตาพุด และพืน้ทีข่า้งเคยีงเป็นเขตควบคมุมลพษิอกีตอ่ไป124 

คดทีี่สอง เมื่อวันที่ 19 มถิุนายน  2552 สมาคมต่อตา้นภาวะโลกรอ้นและสมาคมสมัชชาองคก์ารคุม้ครอง

สิง่แวดลอ้มและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ และบคุคลท่ัวไปรวมทัง้หมด 43 คน(ผูฟ้้อง)  ยืน่ฟ้องหน่วยงานของรัฐ

รวม 8 หน่วยงาน  ไดแ้ก่ คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ เลขาธิการส า นักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รัฐมนตรวี่าการกระททรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรวี่าการกระทรวง

สาธารณสขุ และการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ต่อศาลปกครองจังหวัดระยอง ในกรณีทีร่่วมกันออกค าสัง่

ทางปกครอง อนุญาตใหด้ าเนนิโครงการทีอ่าจมผีลกระทบต่อชมุชนอย่างรุนแรงทัง้ทางดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 

โดยไม่ปฏบัิตติามขัน้ตอนและวธิีการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรค 2 ซึง่จะท าใหปั้ญหามลพษิและ

ทรัพยากรธรรมชาตทิี่เสื่อมโทรมอยู่แลว้ ยิง่ทวคีวามรุนแรงขึน้  ทัง้นี้ ผูฟ้้องยังไดเ้สนอค ารอ้งขอใหศ้าลมีค าสั่ง

ก าหนดมาตรการหรือวธิีการชั่วคราวใดๆ ชั่วคราวก่อนมีค าพพิากษา โดยขอใหศ้าลมีค าสั่งระงับโครงการหรือ

กจิกรรมทีก่ าลังด าเนนิการอยูใ่นพืน้ทีต่ าบลมาบตาพุด และบรเิวณใกลเ้คยีง ทัง้ 76 โครงการไวช้ั่วคราวกอ่นศาลจะ

พพิากษา125 

และเมือ่วันที ่16 มถิุนายน 2552 ศาลปกครอง ไดม้คี าสั่งก าหนดมาตรการหรอืวธิกีารเพื่อบรรเทาทุกขเ์ป็น

การชั่วคราวก่อนการพพิากษา  ใหผู้ถู้กฟ้องคดทัีง้ 8 ราย สั่งระงับโครงการหรือกจิกรรมตามเอกสารหมายเลข 7 

ทา้ยค าฟ้องไวเ้ป็นการชั่วคราว  จนกว่าศาลจะมีค าพพิากษาหรือศาลมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเวน้ 

โครงการหรือกจิกรรมที่ไดร้ับใบอนุญาตก่อนวันประกาศใชบั้งคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 โครงการหรอืกจิกรรมที่ไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นประเภทโครงการหรือกจิกรรมทีต่อ้งจัดท ารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  ทัง้นี้ ไม่รวมถงึการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบัญญัตมิาตรา 67 วรรคสอง ของ

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 2550126 

อย่างไรก็ตาม ต่อมาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ 908/2552 คดีหมายเลขแดงที่ 1352/2553

พพิากษาแกใ้หผู้ถู้กฟ้องทัง้ 8 ราย สั่งระงับโครงการหรือกจิกรรมตามเอกสารหมายเลข 7 ทา้ยฟ้อง ไวเ้ป็นการ

ชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น ยกเวน้โครงการหรือกิจกรรมประเภท

อุตสาหกรรม ล าดับที ่16, 22, 37, 41, 45, 50 และ 54 และประเภทคมนาคมล าดับที ่2 ล าดับที ่3 ล าดับที ่4 และ

 

123 ศาลปกครองระยอง คดหีมายเลขด าที ่192/2550 คดหีมายเลขแดงที ่32/2552. 
124 ศาลปกครองสงูสดุ คดหีมายเลขด าที ่อ.326/2552 คดหีมายเลขแดงที ่อ.921/2560. 
125 อชชิญา อ๊อตวงศ,์ “วพิากษ์คดมีาบตาพุด โดยอาจารยศั์กดิณ์รงค ์มงคล”, สบืคน้วันที ่7 กันยายน 2558 , จาก 

http://ppvoice.thainhf. org/index.php? module=article&page=detail&id=814 
126 ศาลปกครอง, ค าสั่งศาลปกครองกลาง เพือ่บรรเทาทกุขช์ัว่คราวกอ่นการพพิากษาคดคีดหีมายเลขด าที ่908/2552 สั่งให ้
ระงับ 76 โครงการ เพือ่คุม้ครองชมุชนมาบตาพุด, สบืคน้วันที ่7 ก.ย. 2558, จาก 
http://admincourt.go.th/admincourt/site/ 08news _ detail.php?ids=13855. 
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ล าดับที่ 6 127 ไดแ้ก่ โครงการประเภท การคมนาคม โครงการพลังงานสะอาด และโครงการที่ปรับปรุงคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มหรือลดมลภาวะ เป็นตน้ รวม 11 โครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาต ิและ

คณุภาพชวีติของประชาชนซึง่สามารถเดนิหนา้ต่อไปได ้ 

สว่นโครงการทีเ่หลอื โดยเฉพาะโครงการประเภทปิโตรเคม,ี ท่อสง่ฯ, เหล็ก, โรงไฟฟ้า และก าจัดของเสยี 

ใหร้ะงับไวก้่อนตามค าสั่งเดมิ เพราะเชือ่ว่าจะเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบรุนแรง อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต

โครงการที่เหลอืมีการด าเนินการภายใต ้มาตรา 67 วรรค 2 ตามรัฐธรรมนูญปี 50 แลว้ ก็สามารถยื่นขอออกจาก

ค าสัง่คุม้ครองชัว่คราวไดใ้นภายหลัง128 

กรณีอา่วพรา้ว 

จากเหตกุารณ์วันเสารท์ี ่27 กรกฎาคม 2556  สง่ผลใหอ้า่วพรา้ว  เกาะเสม็ดตอ้งเปลีย่นไป  เนื่องจากท่อรับ

น ้ามันดบิขนาด 16 นิ้วของบรษัิท พีทีที โกลบอล เคมคิอล จ ากัด เกดิการรั่วในขณะที่เรือบรรทุกน ้ามัน Malan 

Plato สัญชาตกิรซี  ก าลังถ่ายน ้ามันดบิผ่านทุ่นรับน ้ามันดบิมายังโรงกลั่นน ้ามันทีบ่รเิวณทุ่นรับน ้ามันดบิกลางทะเล  

จังหวัดระยอง ซึง่อยู่ห่างจากชายฝ่ังท่าเรอืมาบตาพุดไปทางทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 20 กโิลเมตร สง่ผลให ้

มนี ้ามันดบิรั่วออกมาประมาณ 50,000 ลติรลงสูท่ะเล 129  

ผลกระทบ 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลใหท้รัพยากรทางทะเลไดร้ับความเสียหายเป็นอย่างมาก ซึง่รวมไปถึง

ประชาชนผูท้ี่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ชาวประมงและธุรกจิการท่องเที่ยว ต่างก็ไดร้ับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้

ส าหรับผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลนั้น กล่าวคือ ปะการัง พืชและสัตว์ทะเลหาดทรายและ

พืน้ดนิใตท้ะเล ไดร้ับผลกระทบจากคราบน ้ามันทีต่กตะกอนปกคลุมอยู่บรเิวณหนา้อ่าวพรา้ว และบรเิวณอืน่ๆ130 ซึง่

จากการศกึษาผลกระทบของดร.ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ ์รองคณบด ีคณะประมง มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์ ยัง

พบวา่ปะการังแถบอา่วพรา้ว เกดิการฟอกขาวภายหลังจากเกดิเหตกุารณ์น ้ามันรั่ว131   

และยังสง่ผลใหช้าวบา้น ซึง่ประกอบอาชพีเป็นชาวงประมงไดร้ับความเสยีหาย เนื่องจากไม่สามารถออกหา

ปลาได ้ อกีทัง้ปลาและสัตวน์ ้าจ านวนหนึง่ตาย บางสว่นก็พบคราบน ้ามันตดิตามตัวมา ซึง่ไม่สามารถน ามาบรโิภค

ได ้ท าใหช้าวประมงสญูเสยีรายไดแ้ละยังส่งผลถงึผูป้ระกอบอาชพีขายอาหารบรเิวณเกาะเสม็ดและต าบลบา้นเพ 

ขายอาหารทะเลไม่ไดใ้นระหว่างเกดิเหตุการณ์น ้ามันดบิรั่ว นอกจากนี้ ภายหลังจากทีม่ขี่าวเกีย่วกับการรั่วไหลของ

น ้ามันดบิ ยังไดส้ง่ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการท่องเทีย่วบนเกาะเสม็ด ท าใหธ้รุกจิโรงแรมหรอืรีสอรท์ บนเกาะเสม็ด

ซบเซาและมยีอดการแจง้ยกเลกิการจองหอ้งพัก หรอืมกีารเขา้พักลดนอ้ยลงอกีดว้ย132 

 

 

127 มลูนธินิติธิรรมสิง่แวดลอ้ม, คดมีาบตาพุด ฟ้องใหโ้รงงานปฏบัิตติามรัฐธรรมนูญมาตรา 67, สบืคน้วันที ่7 ก.ย. 2558 , จาก
http://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/039.pdf 

128 ผูจ้ัดการออนไลน์, ศาลปกครองสงูสดุแกค้ าสั่งศาลชัน้ตน้คด ี“มาบตาพุด” ใหร้ะงับเฉพาะ 65 โครงการ, สบืคน้วันที ่15 
พฤศจกิายน 2560, จาก http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9520000146723 

129 PTT Global Chemical, สรุปความเป็นมาของเหตกุารณ์, เว็บไซต ์http://www.pttgc-oilspill.com/Blog/Media/14, สบืคน้
วันที ่29 สงิหาคม 2558. 

130 เรือ่งเดยีวกัน. 
131 ราชศักดิ ์นลิศริ,ิเหตเุกดิ ณ อา่วพรา้ว, สบืคน้วันที ่29 สงิหาคม 2558, จาก http://www.ngthai.com/ArticleDetail.aspx? 

ArticleId= 38#. VfH HKdKqqko. 
132 เรือ่งเดยีวกัน. 
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การจดัการกบัผลกระทบ 

1 กระบวนการของหนว่ยงานรฐัและเอกชน 

ภายหลังจากทีม่กีารรั่วไหลของน ้ามันดบิลงสูท่ะเล  ทางบรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากัด  ไดห้ยดุการ

จ่ายน ้ามัน และเขา้ควบคุมสถานการณ์การรั่วของน ้ามันโดยการปิดวาลว์ในทันท ี พรอ้มกับใชเ้รอืฉีดพ่นน ้ายาขจัด

คราบน ้ามันที่แพร่กระจายอยู่ในทะเล เพื่อสะลายคราบน ้ามันดบิ133  ซึง่ภายหลังจากที่มีการพ่นน ้ายาขจัดคราบ

น ้ามันทางบรษัิทฯ ไดท้ าการแถลงต่อสาธารณะชนว่าน ้ามันดบินัน้ถูกสลายไปอย่างมีประสทิธภิาพและในภาพรวม

สามารถควบคุมสถานการณ์ไดแ้ลว้ แต่ยังคงหลงเหลือฟิลม์น ้ามันบางๆ อยู่134 พรอ้มกับท าการวางทุ่นดักน ้ามัน

ความยาว 1,200 เมตร ห่างจากชายฝ่ังของเกาะเสม็ด ประมาณ 1,000 เมตร เพือ่ป้องกันกรณีที่อาจมคีราบน ้ามัน

หลดุรอดเขา้ไปใกลช้ายฝ่ังอกีชัน้ดว้ย135   

ต่อมาวันจันทร์ที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  เกดิเหตุการณ์คราบน ้ามันพัดเขา้หาชายฝ่ังที่บรเิวณอ่าวพรา้ว  

โดยศนูยอ์นุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังที ่1 ซึง่ตัง้อยูท่ีต่ าบลเพ อ าเภอเมอืง จังหวัดระยอง  พบคราบน ้ามัน

เขา้สูห่าดอ่าวพรา้ว ซึง่ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเสม็ด  สง่ผลใหบ้รเิวณชายหาดอ่าวพรา้วเต็มไป

ดว้ยคราบน ้ามันหนาขนาด 20-30  เซนตเิมตร และกนิบรเิวณทะเลซึง่ห่างจากชายฝ่ังออกไปอีกประมาณ  200  

เมตร  พรอ้มกับสง่กลิน่เหม็นน ้ามันตลอดแนวชายฝ่ัง และน ้าทะเลบรเิวณดังกล่าวก็เต็มไปดว้ยคราบน ้ามันซึง่ลอย

อยู่เหนือผิวน ้า  ซึง่จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลใหอ้่าวพรา้วตอ้งประกาศปิดชั่วคราว  โดยมีหน่วยงานทั้ง

ภาคเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวขอ้งเขา้มาแกไ้ขสถานการณ์  อันไดแ้ก่ กองทัพเรือภาคที่๑ กรมเจา้ท่าการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมมลพษิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ระยอง  กระทรวง

พลังงาน ศูนยว์จิัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก กรมประมง และกรมวทิยาศาสตร์และหน่วยงาน

อืน่ๆ136 

ในเบื้องตน้ทางบรษัิทฯ และหน่วยงานของรัฐ ไดร้่วมมือแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว เนื่องจากสถานที่ที่ไดร้ับ

ผลกระทบนัน้เป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีส่ าคัญแหง่หนึง่บนเกาะเสม็ด  โดยใชว้ธิกีารวางแนวทุน่ซบัน ้ามันในทะเลและใช ้

เรอืใหญ่ดงึแนวกัน้ทัง้อ่าว เพือ่ป้องกันการกระจายตัวของน ้ามันกอ่นทีจ่ะท าการดูดคราบน ้ามันในทะเลใสแ่กลลอน

แลว้น าขึน้ฝ่ัง พรอ้มกับจัดแผ่นซับมาเก็บคราบน ้ามันท่ัวชายหาด  รวมทัง้ไดใ้ชเ้รือและเครื่องบนิฉีดพ่นสารเคมี

สลายคราบน ้ามันอกีครัง้ และท าการตรวจสอบเป็นระยะๆ จนอา่วพรา้วเริม่กลับคนืสูส่ภาพปกต ิ 

2 กระบวนการทางศาล 

แมว้่าเหตุการณ์น ้ามันดบิรั่ว ของบรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากัดซึง่เป็นบรษัิทลูกของปตท. จะผ่าน

มาแลว้ก็ตาม แต่เนื่องจากพบว่า ปัญหาการฟ้ืนฟูเยียวยาทรัพยากรทางทะเลยังคงไม่ไดร้ับการแกไ้ขปัญหา

เท่าที่ควร  เนื่องจากระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลนั้น ไม่สามารถฟ้ืนตัวกลับมาไดเ้ป็นปกติภายในเวลา

อันรวดเร็ว อกีทัง้ปัญหาปรมิาณสารเคมทีีใ่ชก้ าจัดคราบน ้ามันนัน้ ยังสง่ผลใหเ้กดิสารเคมตีกคา้งอยู่ในธรรมชาตมิา

 

133 ไทยรัฐออนไลน์, PTTGCคาดขจัดคราบน ้ามันดบิกลางทะเลระยองหมดภายในวันนี้, สบืคน้วันที ่29 สงิหาคม 2558, จาก
http://www.thairath.co.th/content/region/359745. 

134 PTT Global Chemical, ฉบับที ่4 ความคบืหนา้เหตทุอ่รับน ้ามันดบิร่ัวในทะเล หา่งจากชายฝ่ังประมาณ 20 กโิลเมตร, สบืคน้
วันที ่29 สงิหาคม 2558, จาก http://pttgc-oilspill.com/Blog/Progress/1. 

135PTT Global Chemical, ฉบับที ่5 ความคบืหนา้เหตทุอ่รับน ้ามันดบิรั่วในทะเล หา่งจากชายฝ่ังประมาณ 20 กโิลเมตร, สบืคน้
วันที ่9 กันยายน 2558, จาก http://pttgc-oilspill.com/Blog/Progress/9. 

136 ราชยั  ชัยสวุวัิตน,์ สถานการณ์น ้ามันดบิร่ัวไหลสง่ผลอยา่งไรกับเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง, สบืคน้วันที ่9 กันยายน 2558 , 
จาก http://www.admincourt.go.th/attach/news_attach/2013/08/press_rayong050856.pdf. 
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จนถงึปัจจุบัน และรวมไปถงึปัญหาเรือ่งคา่ชดเชยความเสยีหายต่อผูป้ระกอบการ ชาวบา้นและหน่วยงานของรัฐ  จงึ

น าไปสูก่ารฟ้องรอ้งด าเนนิคดใีนเวลาตอ่มา กลา่วคอื 

- เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  สมาคมประมงพื้นบา้นเรอืเล็กระยอง ชาวประมงพื้นบา้น และกลุ่มแม่คา้ผู ้

ไดร้ับผลกระทบจากเหตุการณ์น ้ามันดบิรั่วกลางทะเล จังหวัดระยองรวมทัง้สิน้ 454 ราย เป็นโจทกย์ืน่ฟ้อง บรษัิทพี

ทีทีจีซ ีในฐานะผูก้่อมลพษิ (คดีแพ่ง) ต่อศาลจังหวัดระยอง ใหช้ดใชค้่าเสียหายจากการสูญเสียรายไดใ้นการ

ประกอบอาชพีประมาณกว่า 400 ลา้นบาท พรอ้มกับขอใหม้กีารจัดตัง้กองทุนฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตจิากปัญหา

น ้ามันรั่วอกีดว้ย137 และยืน่ฟ้องหน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วขอ้งต่อศาลปกครอง ในฐานะเป็นผูม้หีนา้ทีต่ามกฎหมายในการ

บ าบัดแกไ้ขปัญหามลพษิและบรรเทาผลกระทบที่เกดิแก่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ัง   อันไดแ้ก่คณะกรรมการ

ป้องกันและขจัดมลพษิทางน ้าเนื่องจากน ้ามัน(กปน.), กรมเจา้ท่า, กรมประมง, กรมควบคุมมลพษิ, กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ังและผูว้า่ราชการจังหวัดระยอง 138  

- เมือ่วันที ่28 กรกฎาคม 2557 สมาคมผูป้ระกอบการท่องเทีย่วเกาะเสม็ด จ.ระยองเป็นโจทกฟ้์องบรษัิท พี

ทที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) เป็นจ าเลยฐานละเมดิและความผดิตาม พ.ร.บ.สิง่แวดลอ้มเรยีกคา่เสยีหาย 

1,000 ลา้นบาท โดยศาลรับฟ้องและนัดชีส้องสถานวันที ่22 กันยายน 2557 139 

อยา่งไรก็ตาม เมือ่วันที ่25 สงิหาคม 2559 ศาลแพ่ง ไดอ้า่นค าพพิากษาคดสีิง่แวดลอ้มสว่นแพ่ง หมายเลข

ด า ที ่สว. (พ) 2-8/2557 ใหบ้รษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) และนายบวรวงศส์นิอุดม ประธาน

กก.บริหารบริษัท พีทีทีฯ ร่วมกัน รับผิดตามกฎหมายแพ่งฐานละเมิดตามมาตรา 420 และ มาตรา 437 และ

พระราชบัญญัตสิง่เสรมิรักษาสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 มาตรา 96 โดยใหช้ดใชเ้งนิแกโ่จทกผ์ูเ้สยีหาย รวม 203 คน  

ซึง่มพียานหลักฐานชดัเจนวา่ เป็นผูไ้ดร้ับความเสยีหายจรงิ  จากการทีไ่มส่ามารถประกอบอาชพี ประมงชายฝ่ัง การ

ใหบ้รกิาร และจ าหน่ายสนิคา้รมิหาด  รายละ 30,000 บาท  

สว่นกลุ่มผูท้ าประมงและเรอืท่องเทีย่ว ศาลแพ่งไดพ้พิากษาให ้รายละ 50,000 บาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 

7.5 นับแตวั่นละเมดิ รวมทัง้ใหจ้ าเลยทัง้สองด าเนนิการฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้ม และระบบนเิวศรวม 4 โครงการ ในรูปแบบ

ตัง้คณะท างานร่วม โดยก าหนดคา่ด าเนนิการไว ้5.26 ลา้นบาท และใหตั้ง้คณะกรรมการตรวจสอบฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้ม 

สทิธชิมุชน ระบบนเิวศ บรเิวณทีเ่กดิเหต ุ1 ชดุ เป็นเวลา 2 ปี พรอ้มกับรายงานศาล และกรมควบคมุมลพษิทราบทุก 

6 เดอืน140 

 

1.1.3 กรณีของเสยีอนัตราย 

กรณีหนองแหน 

 

137 ไทยพับลกิา้, การชดใชค้่าเสยีหายจากการสญูเสยีรายไดใ้นการประกอบอาชพีโดยประมาณกวา่ 400 ลา้นบาท และขอใหม้ี
การจัดตัง้กองทนุฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาตจิากปัญหาน ้ามันร่ัว, สบืคน้วันที ่11 กันยายน 2558, จาก 
http://thaipublica.org/2014/11/oil-spill-10/. 

138 ไทยพับลกิา้, ศาลจังหวัดระยองเลือ่นนัดไกลเ่กลีย่ คดชีาวบา้นฟ้องพทีทีจีซี ีกรณีผลกระทบเหตนุ ้ามันร่ัว, สบืคน้วันที ่11 
กันยายน 2558, จาก http://thaipublica.org/2014/10/oil-spill-9/. 

139 ไทยรัฐออนไลน์, ฟ้องเรยีกพันลา้น! จากบรษัิทลกูปตท., สบืคน้วันที ่11 กันยายน 2558, จาก 
http://www.thairath.co.th/content/439603. 

140 คมชดัลกึ, อว่ม... ศาลสั่ง"ปตท."จ่ายคา่เสยีหายท าน ้ามันร่ัวลงทะเล, สบืคน้วันที ่20 พฤศจกิายน 2560 , จาก
http://www.komchadluek.net/news/regional/239591. 
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ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม ฉะเชงิเทรา เป็นต าบลขนาดเล็กทีอ่ดุมไปดว้ยความสมบรูณ์ เนื่องจาก 

ภายในต าบลหนองแหนมีคลองชลประทานรับน ้าจากโครงการชลประทานฝายท่าลาด และมีน ้าบ่อตืน้เกือบทุก

ครัวเรอืน อกีทัง้พืน้ทีใ่นเขตต าบลหนองแหนยังเหมาะสมแกก่ารท าเกษตรกรรม ปลูกพชืไร่ พชืสวน เลีย้งสัตว ์ซึง่

เป็นแหลง่ผลติอาหารทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของภาคตะวันออก  

ต่อประมาณปี 2545 พืน้ทีใ่นต าบลหนองแหนตอ้งแปรเปลีย่นไป ภายหลังจากการเขา้มาของนายทุน ที่เขา้

มากวา้นซือ้ที่ดนิเพื่อขุดหนา้ดนิขาย และนายทุนที่เขา้มาซือ้บ่อลูกรังรา้งเพื่อฝังกลบขยะ จนเริม่เกดิปัญหาดา้น

สิง่แวดลอ้มและส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น กลิน่เหม็นแรง ฝุ่ น เป็นตน้ ซึง่ต่อมาเริม่มีบรษัิทรีไซเคลิน ้ามันและ

บรษัิทรับก าจัดของเสยีอันตราย เขา้มาเปิดด าเนนิการในพืน้ที ่แต่เนื่องจากชมุชนมปัีญหาเรือ่งผลกระทบจากกลิน่

เหม็นและน ้าเสยี จงึไดม้ีการยื่นหนังสือคัดคา้นการเปิดกจิการ พรอ้มกับพาสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อใหเ้ห็นสภาพ

ปัญหา  ทัง้นี้ ในพืน้ทีต่ าบลหนองแหนเอง มทัีง้การทิง้ของเสยีอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และการลักลอบทิง้แบบ

ผดิกฎหมาย141 

ผลกระทบ 

นับตัง้แตปี่ 2547 เป็นตน้มา ภายหลังจากทีบ่รษัิท ศนูยก์ าจัดของเสยีไทย จ ากัดน าเศษขยะและเถา้ถ่านหนิ

ในนคิมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจนีบุร ีเขา้มาทิง้ในพืน้ทีต่ าบลหนองแหน ในเนื้อทีป่ระมาณ 30 ไร่ วันละ 50-

80 เทีย่ว สง่ผลใหถ้นนในหมู่บา้นพังเป็นหลมุเป็นบ่อ พชืไร่เกษตรกรรม สวนยางพารา สวนปาลม์ สวนมะมว่งไดร้ับ

ความเสยีหาย รวมทัง้ปัญหาดา้นกลิน่ และฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายเขา้ไปในหมู่บา้นและชมุชน142  ซึง่ในปีตอ่ๆ มาก็ได ้

มีบรษัิทก าจัดของเสยี ไดแ้ก่ บรษัิท ฟิวชั่น จ ากัด และบรษัิท เค เอส ด ีรีไซเคลิ จ ากัด เขา้มาเปิดด าเนินการใน

พืน้ทีเ่พิม่ขึน้ อันสง่ผลใหป้ระชาชนในพืน้ทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการด าเนนิงานของบรษัิทมากขึน้ตามไปดว้ย  เชน่ 

ปัญหาดา้นกลิน่ ปัญหาเรือ่งน ้ามสีารปนเป้ือน เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม นอกจากปัญหาทีเ่กดิจากบรษัิทรับก าจัดของเสยีทีถู่กตอ้งตามกฎหมายแลว้ ชาวบา้นในพืน้ที่

ต าบลหนองแหน  ยังตอ้งเผชญิกับปัญหาการลักลอบทิง้ของเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม ในบ่อลูกรังรา้งอีกดว้ย 

โดยมชีาวบา้นบางรายที่อาศัยอยู่ห่างจากทีท่ิง้ขยะสารพษิเพยีง 1 กม พบว่า ในทุกวันจะไดก้ลิน่เหม็น โดยเฉพาะ

ในเวลากลางคนืจนสง่ผลใหน้อนไมห่ลับ เพราะรูส้กึแสบคอแสบจมูก และเมือ่ปี 2552 และ 2553  เกดิน ้าทว่มไหล

มาที่เลา้สุกร ส่งผลใหสุ้กรกนิเขา้ไปตายแรกคลอดหรอืแทง้ลูก จนกระท่ังปี 2554 เกดิน ้าท่วมครัง้ใหญ่ จงึท าให ้

ทราบวา่น ้าในบอ่กักเก็บปนเป้ือนสารพษิ143 

ตอ่มาในปี 2555 มเีหตกุารณ์ส าคัญเกดิขึน้ คอื ชาวบา้นต าบลหนองแหนไดแ้จง้ใหต้ ารวจ จับกมุรถบรรทุกที่

ลักลอบทิง้น ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมในบ่อลูกรัง 15 ไร่  ทัง้นี้ จากผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ชาวบา้นต าบลหนอง

แหน จงึไดย้ื่นหนังสือถงึหน่วยงานต่างๆ อาท ิอบต. อ าเภอ จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด 

 

141 ส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิมลูนธินิติธิรรมสิง่แวดลอ้มและคณะ, หนองแหน บนเรยีนและอนาคตทีต่อ้งไปตอ่
,กรุงเทพฯ: บรษัิทแปลนพริน้ติง้ จ ากัด,2557, หนา้ 6. 

142 ไทยรัฐออนไลน์, ขนมาทิง้กวา่10ปี ขยะอตุสาหกรรมที‘่หนองแหน’ กองเทา่ภเูขา!, สบืคน้วันที ่15 พฤศจกิายน 2560, จาก 

https://www.thairath.co.th/content/485212. 
143 ณัฐดนัย ใหมซ่อ้น, (2556), ถอดบทเรยีน ‘อดตี-ปัจจุบัน-อนาคต’ ชมุชนไทยเป้ือนพษิ, สบืคน้วันที ่15 พฤศจกิายน 2560, 
จาก https://www.isranews.org/community/comm-scoop-documentary/23475-ถอดบทเรยีน-‘อดตี-ปัจจุบัน-อนาคต’-
ชมุชนไทยเป้ือนพษิ.html. 
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นายกรัฐมนตร ีกรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมควบคมุมลพษิ กรมสอบสวนคดพีเิศษ (DSI) เป็นตน้  เพือ่ใหห้น่วยงาน

ตา่งๆ รับทราบปัญหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่และผลักดันใหเ้กดิการแกไ้ขปัญหาอยา่งจรงิจังและเป็นรูปธรรม144 

การจดัการกบัผลกระทบดงักลา่ว 

1 กระบวนการของหนว่ยงานรฐั 

ภายหลังจากที่มีข่าวการจับกุมการลักลอบทิง้กากอุตสาหกรรมในพื้นที่ ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสาร

คาม จังหวัดฉะเชงิเทรา และฟาร์มหมูหลายแห่งแทง้ลูกหรือคลอดออกมาแลว้ตาย รวมถงึปัญหาการปนเป้ือน

สารพษิในแหล่งน ้าของชมุชน ต าบลหนองแหน รวมไปถงึ หมู่ 9 และหมู่ 12 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม 

จนไม่สามารถดืม่กนิน ้าในบ่อน ้าตืน้ไดนั้น้ ต่อมาในชว่งเดอืนกันยายน-ตุลาคม 2555 ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด

ฉะเชงิเทรา จงึไดป้ระกาศหา้มใชน้ ้าในบ่อน ้าตืน้บางบ่อของชมุชน ต.หนองแหนและชมุชนใกลเ้คยีง ต่อมาในชว่ง

เดอืนกันยายน-ตุลาคม 2555 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชงิเทรา ไดป้ระกาศหา้มใชน้ ้าในบ่อน ้าตืน้บางบ่อ

ของชมุชน ต.หนองแหนและชมุชนใกลเ้คยีง145 

ตอ่มาวันที ่28 ธันวาคม 2555 จังหวัดฉะเชงิเทรา ไดม้คี าสัง่แตง่ตัง้คณะท างานตรวจสอบการด าเนนิการเพือ่

แกไ้ขปัญหาการลักลอบน ากากอุตสาหกรรมมาทิง้ในพืน้ที่จังหวัดฉะเชงิเทรา ซึง่ประกอบไปดว้ย รองผูว้่าราชการ

จังหวัด ประธานคณะท างาน ปลัดจังหวัดฉะเชงิเทรา ผูอ้ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

นายแพทยส์าธารณสขุจังหวัดฉะเชงิเทรา เจา้พนักงานทีด่นิจังหวัดฉะเชงิเทรา อัยการจังหวัดฉะเชงิเทรา สรรพากร

พืน้ทีฉ่ะเชงิเทรา นายอ าเภอประจ าทอ้งที ่หัวหนา้สถานีต ารวจภูธร ประจ าทอ้งที ่นายกองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด

ฉะเชงิเทรา และอตุสาหกรรมจังหวัดฉะเชงิเทรา  

เพื่อท าหนา้ที่ ตรวจหาขอ้เท็จจรงิ และสอบสวนผูก้ระท าความผดิ และบังคับใชก้ฎหมายที่เกีย่วขอ้งอย่าง

จรงิจังและรวดเร็วกับผูผู้ก้ระท าผดิ รวมถงึหาแนวทางแกไ้ขปัญหา ฟ้ืนฟ ูรวมทัง้ใหค้ าปรกึษา แนะน าในแต่ละพืน้ที่

ทีเ่กดิปัญหาใหม้มีาตรการในการเฝ้าระวังเหต ุและชีแ้จง เผยแพร่ การด าเนนิการของคณะท างานฯ กับประชาชนใน

พืน้ที ่ ทัง้นี้ ในปี 2556  จังหวัดฉะเชงิเทรา ก็ไดแ้ต่งตัง้คณะท างานตรวจสอบการด าเนนิการเพื่อแกไ้ขปัญหาการ

ลักลอบน ากากอุตสาหกรรมมาทิง้ในพืน้ทีจั่งหวัดฉะเชงิเทรา (เพิม่เตมิ) ซึง่ประกอบไปดว้ยนักวชิาการสาขาต่างๆ 

เช่น คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร คณะสาธารณะสุขศาสตร์ ส านักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ

(สช.) กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร ์นักวชิาการอสิระ เป็นตน้146 

นอกจากนี้ ในปีเดยีวกันไดม้หีน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ลงพืน้ทีต่ าบลหนองแหนเพื่อตรวจสอบและแกไ้ข

ปัญหาตามขอ้รอ้งเรียน อาท ิกรมสอบสวนคดพีเิศษ(DSI) ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อหาหลักฐานตามขอ้รอ้งเรียน

เกีย่วกับนายทนุ ทีน่ าน ้าเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรมมาทิง้ในบ่อลูกรัง  กรมทรัพยากรน ้าบาดาลเก็บตัวอย่างน ้าจาก

บ่อน ้าตืน้และบ่อน ้าบาดาล   กรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) ลงพืน้ทีเ่ก็บตัวอย่างน ้าใน ต.หนองแหน ต.เกาะขนุน 

และต.หัวโรงไปตรวจ พรอ้มกับวเิคราะหค์ณุภาพน ้า ดนิและแจง้ด าเนนิคดปิีดโรงงาน เค เอล ด ีรไีซเคิล้ฯ และเก็บ

ตัวอย่างอากาศไปวเิคราะห ์ กรมควบคุมมลพษิ (คพ.) เก็บตัวอย่างน ้าใน ต.หนองแหน ต.เกาะขนุนจ านวน 20 จุด

 

144 อา้งแลว้, ส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิมลูนธินิติธิรรมสิง่แวดลอ้มและคณะ. 
145 ชมุชน ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชงิเทรา ร่วมกับส านักคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต,ิ อนาคตหนอง

แหน เสน้ทางฟ้ืนฟอูยา่งเป็นรูปธรรม, นนทบรุ:ี ศนูยป์ระสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพ 
ส านักคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต,ิ 2556. 

146 ค าสั่งจังหวัดฉะเชงิเทรา ที ่3168/2555 เรือ่ง แตง่ตัง้คณะท างานตรวจสอบการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหาการลักลอบน า
กากอตุสาหกรรมมาทิง้ในพืน้ทีจ่ังหวัดฉะเชงิเทรา. 
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ไปตรวจ และ ต.หัวโรง เก็บตัวอย่างน ้าและดนิจ านวน 2 จุดไปตรวจ พรอ้มกับเก็บตัวอย่างอากาศไปตรวจวัดโดย

เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ  กรมอนามัย เก็บตัวอย่างน ้าบ่อตืน้ไปตรวจวเิคราะหเ์รื่องคุณภาพน ้าดืม่ และกรม

สง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม เก็บตัวอยา่งน ้าไปตรวจวเิคราะห ์และประชาสมัพันธใ์หข้อ้มลูแกป่ระชาชน147 

2.กระบวนการทางศาล 

เมือ่วันที ่16 มนีาคม 2558 ชาวบา้นต าบลหนองแหน ฉะเชงิเทรารวม 39 คน ภายใตก้ารชว่ยเหลอืจากมูลนธิิ

นติธิรรมสิง่แวดลอ้ม (EnLAW)  เป็นโจทก ์ยืน่ฟ้องกรมโรงงานอตุสาหกรรมและกรมควบคมุมลพษิ ตอ่ศาลปกครอง

ระยอง ฐานละเลยการปฏบัิตหินา้ทีต่ามกฎหมายหรอืปฏบัิตหินา้ทีล่่าชา้เกนิสมควร ทัง้ในการควบคุมการขนสง่และ

การประกอบกิจการรับจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม และในการฟ้ืนฟูขจัดมลพิษในแหล่งน ้ าใตด้ินและ

สิง่แวดลอ้มต าบลหนองแหนทีเ่กดิการปนเป้ือนจากการลักลอบทิง้น ้าเสยีและกากของเสยีอุตสาหกรรมตามบ่อดนิ

ลูกรัง และการรั่วไหลจากพืน้ที่ตัง้โรงงานรับจัดการกากของเสยีอุตสาหกรรมในพืน้ที่มาตัง้แต่ปี 2555 โดยเฉพาะ

การปนเป้ือนสารฟีนอล (Phenol) ในน ้าทีส่งูเกนิค่ามาตรฐาน จนเป็นเหตุใหช้มุชนไดร้ับความเดอืดรอ้นเสยีหายไม่

สามารถอปุโภคบรโิภคใชน้ ้าจากบอ่น ้าตืน้  รวมถงึยังไดร้ับผลกระทบทางสขุภาพและสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ148 

และในสว่นของคดแีพ่ง ชาวบา้นหนองแหน จ.ฉะเชงิเทราจ านวน 212 คน ไดม้กีารฟ้องเรยีกคา่เสยีหายจาก

เอกชน ทีน่ ากากของเสยีอุตสาหกรรมมาลักลอบทิง้ และกอ่ใหเ้กดิการปนเป้ือนมลพษิในน ้าใตด้นิและสิง่แวดลอ้ม 

(โดย ฝ่ายสิง่แวดลอ้ม สภาทนายความฯ) ตอ่ศาลจังหวัดฉะเชงิเทรา โดยชาวบา้นต าบลหนองแหนจ านวน 212 คน 

ยืน่ฟ้อง บรษัิทอาเจไทย จ ากัดที ่1  บรษัิทเค.เอส.ด.ีรไีซเคลิ จ ากัดที ่2 นายเกรยีงไกร ลอ้ค า ที ่3 และนางสาวรุ่ง

กาญจน ์ลอ้ค า ที ่4 ฐานละเมดิ ตามพระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิและเมือ่วันที2่4 

มนีาคม 2559 ศาลจังหวัดฉะเชงิเทรา ไดม้คี าพพิากษาใหจ้ าเลยทัง้สีร่ายช าระค่าเสยีหายใหกั้บชาวบา้นหนองแหน

ทัง้ 212 คน คนละ 64,050 บาท พรอ้มดอกเบีย้อัตรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี149 

 

จากกรณีศกึษาทัง้สามดา้นที่ยกมาขา้งตน้นี้ แสดงถงึปัญหาของการฟ้ืนฟูและเยียวยาความเสียหายจาก

มลพษิในสิง่แวดลอ้ม ทียั่งไม่มคีวามชัดเจนของหน่วยงานทีจ่ะเขา้มาด าเนนิการดังกล่าว ถงึแมจ้ะมแีนวทางในการ

ก าหนดหนา้ทีอ่ยู่แลว้ เชน่ กรมควบคุมมลพษิ หน่วยงานดา้นสขุภาพอนามัย และกรมน ้าบาดาล รวมถงึหน่วยงาน

เฉพาะกรณี เชน่ กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ หรอืกลุม่โรงงาน เชน่ นคิมอตุสาหกรรม และการไฟฟ้า

ฝ่ายผลติ เป็นตน้ แต่ยังคงมีปัญหาในการด าเนนิการ เมื่อเกดิความเสยีหายขึน้ จากกรณีศกึษาที่ยกมาเป็นเครือ่ง

สะทอ้นปัญหาทีเ่กดิขึน้ สรุปเบือ้งตน้วา่  

1. ปัญหาผลกระทบจากการปนเป้ือนของมลพษิต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภาพจากกจิกรรมต่าง ๆ นัน้ มีการ

ปรากฏขึน้เมื่อผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคคลอย่างรา้ยแรง และเป็นวงกวา้ง คอืมีจ านวนผูเ้จ็บป่วยจาก

มลพษิเป็นจ านวนมาก ถงึจะท าใหเ้กดิความสนใจของสังคม ท าใหห้น่วยงานของรัฐตอ้งด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา

ดังกลา่ว 

 

147 อา้งแลว้, ชมุชน ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชงิเทรา ร่วมกับส านักคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต.ิ 
148 มลูนธินิติธิรรมสิง่แวดลอ้ม, ชาวบา้นหนองแหนยืน่ฟ้อง 2 หน่วยงานรัฐละเลยลา่ชา้ฟ้ืนฟขูจัดมลพษิ, สบืคน้วันที ่10 
พฤศจกิายน 2560,จาก http://enlawfoundation.org/newweb/?p=2530. 

149 ค าพพิากษาศาลจังหวัดฉะเชงิเรา คดหีมายเลขด าที ่สว.(พ)1/2557 คดหีมายเลขแดงที ่สว.(พ) 1/2559. 
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2. การด าเนนิการเพือ่ฟ้ืนฟ ูสภาพแวดลอ้มจากมลพษิดังกลา่ว ไมเ่ป็นระบบ และไมไ่ดม้าตรฐาน รวมถงึไม่มี

หน่วยงานที่เขา้มาตรวจสอบ (monitor) การจัดการฟ้ืนฟูดังกล่าว ท าใหก้ารด าเนินการฟ้ืนฟูไม่มีประสทิธิผลที่

ชดัเจน และก าจัดมลพษิไดอ้ยา่งแทจ้รงิ นอกจากนี้ยังไมม่กีารตรวจสอบและเฝ้าระวังในระยะยาวดว้ย 

3. ในความเสยีหายของผูไ้ดร้ับผลกระทบจากมลพษิ มทัีง้ในดา้นสขุภาพอนามัย ภาระคา่ใชจ่้ายเพือ่บรรเทา

ปัญหามลพษิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้สยีหาย เชน่ ค่าใชจ่้ายเพือ่การอุปโภคบรโิภค จากการที่ใชน้ ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ

ไม่ได ้เนื่องจากการปนเป้ือน รวมถงึ ผลกระทบต่อการประกอบอาชพี ไปจนถงึการอพยพยา้ยจากถิน่ทีอ่ยู่ มปัีญหา

การตรวจสอบ ทัง้ในเชงิป้องกันไม่ใหเ้กดิความเสยีหายที่รา้ยแรง ไม่มีระบบตรวจสอบการผดิสังเกตของมลพษิ

ตั้งแต่เนิ่นๆ และในเชิงการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ภาระการจ่ายค่าเสียหายที่ผูก้่อมลพิษตอ้งเป็น

ผูร้ับผดิชอบ ยังไมม่รีะบบทีม่ปีระสทิธภิาพ ในการบังคับใหผู้ก้อ่มลพษิ ตอ้งรับผดิชอบ ยิง่ไปกวา่นัน้ การรับผดิชอบ

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง ไมม่กีารตดิตามผลการปฏบัิตติามค าสัง่ หรอืกฎหมายทีใ่หร้ะงับการกอ่มลพษิ ให ้

ฟ้ืนฟมูลพษิ และการจ่ายคา่เสยีหาย ซึง่ทา้ยทีส่ดุตกกลับมาสูร่ัฐและสงัคม  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว สะทอ้นถงึกลไกในการจัดการทีย่ังไม่เป็นระบบ และมคีวามไม่สอดคลอ้งระหว่าง

เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบัติงาน ทัง้ในส่วนของขอบเขตการปฏิบัติการรวมไปถึงความล่าชา้ในการตอบสนองเมื่อเกิด

เหตุการณ์ที่มลพษิปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้มและกระทบต่อประชาชน การศกึษาครัง้นี้จงึตอ้งการชีใ้หเ้ห็นถงึปัญหา

ดังกลา่ว เพือ่เสนอระบบและกลไกในการจัดการใหม้ปีระสทิธภิาพทีเ่ป็นจรงิมากขึน้ 

 

1.2 กรอบแนวคดิ 

แนวคดิในการจัดการเพื่อฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม และเยยีวยาผูเ้สยีหายจากมลพษิ โดยการศกึษาถงึหลักการ

ของกฎหมายทีเ่ป็นพืน้ฐานของสทิธทิางสิง่แวดลอ้ม หลักการเกีย่วกับความรับผดิทางสิง่แวดลอ้ม และกลไกในการ

จัดการสิง่แวดลอ้ม การฟ้ืนฟสูภาพสิง่แวดลอ้มจากมลพษิ รวมถงึแนวคดิและขอ้สังเกตเกีย่วกับการชดใชเ้ยียวยา

ผูเ้สยีหายจากคดสีิง่แวดลอ้ม โดยมตัีวอยา่งจากประสบการณ์ของต่างประเทศ เชน่ ประเทศสหรัฐอเมรกิา และญีปุ่่ น

ในการก าหนดกลไกทางกฎหมายเพื่อใหห้น่วยงานต่างๆ สามารถเขา้มาฟ้ืนฟูสภาพสิง่แวดลอ้มที่มีการปนเป้ือน

มลพษิ ใหบ้รรเทาลง หรอืกลับคนืสูส่ภาพเดมิ โดยการก าหนดเป็นหน่วยงานกลาง ส าหรับด าเนนิการ และมอี านาจ

สั่งการได ้พรอ้มกับมอี านาจในการจัดสรร งบประมาณในการด าเนนิการได ้รวมถงึผูเ้ชยีวชาญในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นสารปนเป้ือน ตลอดจนสขุภาพอนามัยในชมุชน  

นอกจากนี้ กระบวนการในการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ และการรับรู ้และเขา้ถงึขอ้มูล

ขา่วสารไดข้องชมุชนผูไ้ดร้ับผลกระทบ ท าใหก้ารจัดการอยู่บนพืน้ฐานของธรรมาภบิาล รวมถงึความเป็นกลาง และ

กระบวนการตรวจสอบดว้ย 
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กรอบคดิของงานวจิยั 

 

1.3 วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

1 เพือ่สบืคน้ถงึปัญหาของระบบการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม จากการปนเป้ือนของมลพษิ ทีเ่กดิขึน้ในประเทศ

ไทย  

2 เพื่อสืบคน้ถงึปัญหาของระบบการชดใชเ้ยียวยา ความเสียหายแก่ผูไ้ดร้ับผลกระทบจากมลพษิ ของ

ประเทศไทย 

3 เพือ่ศกึษาถงึ หลักการและแนวคดิทีเ่ป็นพืน้ฐานของสทิธทิางสิง่แวดลอ้ม ขอบเขตของอ านาจ หนา้ทีท่าง

กฎหมายของหน่วยงานของรัฐและผูก้่อมลพษิ ว่ามขีอบเขต และขอ้จ ากัดอย่างไร ในการเขา้มาฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม

และเยียวยาความเสียหายแก่ผูเ้สียหายนั้นอย่างไร รวมถงึการศกึษาตัวอย่างจากประสบการณ์ของต่างประเทศ 

(โดยการส ารวจเบื้องตน้ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมรกิา และญี่ปุ่ น) ที่เคยประสบปัญหาและมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหา

ดังกลา่ว  

4. เพื่อศกึษาถงึแนวทางการปรับปรุง แกไ้ข และขอ้เสนอต่อการปรับระบบการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม และการ

ชดใช ้เยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจากมลพษิ 

 

1.4 โครงสรา้งของการวจิยั 

จากสภาพปัญหาที่ผูว้จัิยไดร้วบรวมจากตัวอย่าง ทัง้สามกลุ่มขา้งตน้ ทางทีมงานไดท้ าการศกึษาและเก็บ

ขอ้มูล โดยมุ่งเนน้ทีห่น่วยงานผูม้หีนา้ทีต่ามกฎหมาย เพือ่ท าความเขา้ใจเกีย่วกับปัญหาและขอ้จ ากัดของกลไกที่

น ามาบังคับใชเ้พือ่ฟ้ืนฟแูละเยยีวยาความเสยีหาย โดยจัดล าดับการน าเสนอผลจากการศกึษาในรายงานนี้ ออกเป็น

แตล่ะบท กลา่วคอื ในมติแิรก การศกึษาทีบ่ทบัญญัตขิองกฎหมาย และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การรวบรวมกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้ง สภาพปัญหาในทางปฏบัิตขิองหน่วยงาน การบังคับใชก้ฎหมายของหน่วยงานตามกรณีตัวอยา่งทีเ่ลอืก

การศกึษาเชงิลกึ ไดแ้ก ่กรณีโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ กรณีนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุด และกรณีการลักลอบทิง้ของเสยีที่

หนองแหน  

ในมติทิีส่อง คอืการศกึษาและวเิคราะหถ์งึการบังคับใชก้ฎหมายในกระบวนการยุตธิรรม โดยองคก์รตุลาการ 

ทัง้ศาลยุตธิรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ภายใตแ้นวคดิที่มองการตัดสนิคด ีว่าคอืแนวทางของการใช ้

การปนเป้ือน

ของมลพิษ

ความเสียหายต่อ
สภาพแวดล้อม

การฟ้ืนฟูสภาพ
ส่ิงแวดล้อม

กฎหมายและ

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

ความเสียหายต่อ
ประชาชน

การชดใช้เยียวยา
ผู้เสียหาย

กฎหมายและ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
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กฎหมายทีเ่ป็นรูปธรรม ทีเ่กดิขึน้จรงิในสังคมและระบบกฎหมายไทย เพราะไม่เพยีงแต่ตัวบทและแนวทางการใช ้

กฎหมายของหน่วยงานทีร่ับผดิชอบเท่านัน้ แต่การวางหลักเกณฑใ์นค าวนิจิฉัยของศาล เป็นกรอบบรรทัดฐานที่มี

นัยยะส าคัญในระบบกฎหมายที่ส่งผลถงึแนวการปฏบัิตขิองนักกฎหมายในสังคมนัน้ ๆ ดว้ย จากความคดิดังกล่าว

ผูว้จัิยไดก้ าหนดประเด็นในการวเิคราะห ์เป็นล าดับ ไดแ้ก ่การพจิารณาถงึขอบเขตและความหมายของผูเ้สยีหาย 

หรอืผูท้รงสทิธใินการเรยีกรอ้งใหฟ้ื้นฟแูละเยยีวยา แนวทางทีว่างหลักเกีย่วกับกระบวนการในการจัดการมลพษิและ

สิง่แวดลอ้ม และภาระการพสิูจน์ รวมไปถงึการบังคับคดีตามค าพพิากษาของศาลต่าง ๆ โดยแยกการพจิารณา

ออกเป็นสองทาง คอื หนึง่ การฟ้ืนฟ ูและ สอง การเยยีวยา  
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บทที ่2 กลไกของกฎหมายไทย 

จากการทบทวนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มและชดใชเ้ยยีวยาแกผู่เ้สยีหาย เพือ่ให ้

เป็นไปตามขอบเขตของการวจัิย การทบทวนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งจะศกึษาเฉพาะกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับขอบเขต

การวจัิยในสามปัญหาหลัก คอื กรณีเหมอืงแร่ กรณีการผลติทางอุตสาหกรรม และกรณีของเสยีอันตราย โดยจะท า

การทบทวนกฎหมายในภาพรวมก่อนในเบื้องตน้ว่ามีกฎหมายฉบับใดเกี่ยวขอ้งกับการจัดการสิง่แวดลอ้มตาม

ประเด็นสามกรณีขา้งตน้ และจะท าการอธิบายต่อไปว่า มีกฎหมายฉบับใด มาตราใดที่เกี่ยวขอ้งกับการฟ้ืนฟู

สิง่แวดลอ้มและการเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบบา้ง การทบทวนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งจะด าเนนิการโดยแบ่งกฎหมาย

เป็นสามรูปแบบ คอื  

1.กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับกระบวนการฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มและชดใชเ้ยยีวยาแกผู่เ้สยีหาย 

2.กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งโดยออ้มกับกระบวนการฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มและชดใชเ้ยยีวยาแกผู่เ้สยีหาย 

3.กฎหมายทีส่นับสนุนกระบวนการฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มและชดใชเ้ยยีวยาแกผู่เ้สยีหาย 

 

ในเบื้องตน้จะท าการทบทวนกฎหมายระดับพระราชบัญญัตทิี่เกี่ยวขอ้งก่อนที่จะท าการทบทวนในส่วน

กฎหมายของฝ่ายบรหิาร เชน่ พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ฯลฯ ต่อไป ซึง่จากการทบทวนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

พบวา่ มกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนี้ 

2.1 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักระบวนการฟ้ืนฟูส ิง่แวดลอ้มและชดใชเ้ยยีวยาแก่

ผูเ้สยีหาย 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับกระบวนการฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มและชดใชเ้ยยีวยาแกผู่เ้สยีหาย จะเป็นกฎหมาย

หลักทีก่ าหนดถงึการก าหนดกระบวนการวางแผนการจัดการ การป้องกันและแกไ้ขสภาวะวกิฤตทิีเ่กดิขึน้  และการ

ฟ้องคดเีกีย่วกับกระบวนการฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มและชดใชเ้ยยีวยาแกผู่เ้สยีหาย กฎหมายหลักทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงของ

3. กฎหมายทีใ่หก้ารสนบัสนุน

ในกระบวนการฟ้ืนฟแูละเยยีวยา
ความเสยีหาย

2. กฎหมายทีใ่หอ้ านาจโดยออ้ม

ในการฟ้ืนฟแูละเยยีวยา

แกห่นว่ยงานทีม่อี านาจหนา้ทีต่อ่
กจิการทีเ่ป็นเหตขุองมลพษิน ัน้ 

1. กฎหมายแมบ่ท

ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม

•พรบ.ป้องกนัและบรรเทา  
สาธารณภยั

•พรบ.การนคิมอุตสาหกรรม

•พรบ.สาธารณสขุ

• กฎหมายทอ้งถิน่ ฯลฯ

•พรบ.แร่

•พรบ.โรงงาน

•พรบ.วตัถอุนัตราย

•พรบ.สง่เสรมิและรกัษา
คณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ประเทศไทย ไดแ้ก่ พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ซึง่มรีายละเอยีด 

ดังนี้ 

พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535150 

พระราชบัญญัตฉิบับนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิง่แวดลอ้มในภาพรวม ทัง้เพื่อใหเ้กดิความเป็น

เอกภาพในการจัดการสิง่แวดลอ้มของประเทศ โดยไดก้ าหนดหลักการต่างๆ ในการจัดการสิง่แวดลอ้ม และวาง

โครงสรา้ง อ านาจหนา้ที่และความรับผดิไวใ้นบทบัญญัตมิาตราต่างๆ  เช่น คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

แผนการจัดการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม กองทุนสิง่แวดลอ้ม พื้นที่คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม เขตควบคุมมลพิษ การ

ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ความรับผดิทางแพ่งและความรับผดิทางอาญา 

ในสว่นของการจัดการฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของเสยีอันตรายหรอืมลพษิอืน่ กฎหมายฉบับ

นี้ไดบั้ญญัตไิวใ้นหลายมาตรา อาทเิชน่  

มาตรา 55 ใหอ้ านาจรัฐมนตรฯี โดยค าแนะน าและเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตมิอี านาจ

ออกประกาศก าหนดมาตรฐานการควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนิด ส าหรับควบคุมการระบายน ้าทิง้ การปล่อยทิง้

อากาศเสยี การปล่อยทิง้ของเสยี หรอืมลพษิอืน่ใดจากแหล่งก าเนดิออกสูส่ ิง่แวดลอ้ม แมว้่าบทบัญญัตมิาตรา 55 

จะไม่เกีย่วขอ้งโดยตรงกับการจัดการของเสียอันตราย แต่ก็มีส่วนเกีย่วขอ้งในการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

มลพษิ ซึง่การก าหนดมาตรฐานจะน าไปสู่การบ าบัดสิง่ที่เป็นของเสยีอันตรายใหอ้ยู่ในมาตรฐานก่อนที่จะปล่อยสู่

สิง่แวดลอ้ม 

มาตรา 78 เป็นบทบัญญัตทิีก่ าหนดใหก้ารจัดการของเสยีอันตรายใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ เป็น

การแยกระหว่างกฎหมายเฉพาะกับกฎหมายท่ัวไปที่จะตอ้งบังคับตามกฎหมายเฉพาะก่อน ในมาตรา 79 บัญญัติ

ต่อไปว่า ในกรณีทีไ่ม่มกีฎหมายฉบับใดบัญญัตไิวโ้ดยเฉพาะ ใหร้ัฐมนตรโีดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม

มลพษิมอี านาจออกกฎกระทรวงก าหนดชนดิและประเภทของเสยีอันตรายทีเ่กดิจากการผลติ การใชส้ารเคม ีหรอื

วัตถอัุนตรายในกระบวนการผลติทางอตุสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสขุ หรอืกจิกรรมอยา่งอืน่ใหอ้ยูใ่นความ

ควบคุม ในการนี้ ใหก้ าหนดหลักเกณฑ ์มาตรการและวธิกีารเพือ่ควบคุมการเก็บ รวบรวม การรักษาความปลอดภัย 

การขนสง่เคลือ่นยา้ย การน าเขา้มาในราชอาณาจักร การจัดการ การบ าบัดและการก าจัดของเสยีอันตรายดังกล่าว

ดว้ยวิธีการที่เหมาะสมและถูกตอ้งตามหลักวิชาที่เกี่ยวขอ้งดว้ย อย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมายังไมมีการตรา

กฎกระทรวงตามมาตรานี้ใชบั้งคับแต่อยา่งใด 

ในส่วนของมาตราอื่นที่เกี่ยวขอ้ง คือ เรื่องเกี่ยวกับการก าหนดใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด

มลพษิมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งด าเนนิการในการบ าบัดสิง่ทีเ่ป็นของเสยีอันตรายหรอืมลพษิ ทัง้โดยวธิกีารตดิตัง้ระบบบ าบัด

หรอืสง่ไปบ าบัดยังระบบบ าบัดรวมโดยตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ใชจ่้าย 

นอกจากนัน้กฎหมายฉบับนี้ยังไดก้ าหนดเรือ่งการฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายในการขจัดมลพษิและความรับผดิ

กรณีทรัพยากรธรรมชาตถิกูท าลาย สญูหายหรอืเสยีหาย ในมาตรา 96 วรรคทา้ยและมาตรา 97 ดังนี้ 

 

150 พระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ.2535, ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 109 ตอนที ่37 (4 
เมษายน 2535). 
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มาตรา 96 วรรคทา้ย บัญญัติว่า “ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งเจา้ของหรือผูค้รอบครอง

แหลง่ก าเนดิมลพษิมหีนา้ทีต่อ้งรับผดิตามวรรคหนึง่ หมายความรวมถงึคา่ใชจ่้ายทัง้หมดทีท่างราชการตอ้งรับภาระ

คา่ใชจ่้ายในการขจัดมลพษิทีเ่กดิขึน้ดว้ย” 

มาตรา 96 วรรคทา้ย เป็นกรณีที่หน่วยงานรัฐเขา้ฟ้ืนฟูหรือค านวณค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มแลว้ 

ด าเนนิการฟ้องรอ้งเรยีกค่าใชจ่้ายจากเอกชนผูก้อ่ใหเ้กดิความเสยีหาย ซึง่เป็นคา่สนิไหมทดแทนอกีประเภทหนึ่งที่

แยกตา่งหากจากการก าหนดค่าสนิไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์

สว่นความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทรัพยากรธรรมชาต ิพระราชบัญญัตฉิบับนี้ ไดก้ าหนดใหผู้ก้่อความเสยีหายต่อ

ทรัพยากรธรรมชาตหิรอืสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ จะตอ้งชดใชค้่าความเสยีหายดังกล่าวใหกั้บรัฐ ตามมาตรา 97 

ซึง่บัญญัตวิา่ 

“ผูใ้ดกระท าหรือละเวน้กระท าการดว้ยประการใด โดยมชิอบดว้ยกฎหมายอันเป็นการท าลายหรือท าใหสู้ญ

หายหรือเสยีหายแก่ทรัพยากรธรรมชาตซิึง่เป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณะสมบัตขิองแผ่นดนิ มีหนา้ที่ตอ้งรับผดิ

ชดใชค้า่เสยีหายใหกั้บรัฐตามมลูคา่ทัง้หมดของทรัพยากรธรรมชาตทิีถ่กูท าลาย สญูหาย หรอืเสยีหายไปนัน้” 

มาตรา 97 เป็นมาตราทีห่น่วยงานรัฐใชฟ้้องรอ้งเอกชนทีก่ระท าความเสยีหายแกท่รัพยากรธรรมชาตขิองรัฐ

หรอืทีเ่ป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ โดยหลักการท่ัวไป ค าว่า ทรัพยากรธรรมชาตขิองรัฐนัน้มีความหมายกวา้ง 

เพราะทรัพยใ์ดทีไ่ม่ใชข่องเอกชนแลว้ ก็ตอ้งเป็นกรรมสทิธิข์องรัฐ ดังนัน้ทรัพยากรธรรมชาตทัิง้หมด ไม่ว่าจะเป็น

ดนิ น ้า ป่าไม ้ถา้ไมใ่ชก้รรมสทิธิข์องเอกชนย่อมอยู่ในความหมายนี้ทัง้สิน้ สว่นค าวา่ สาธารณสมบัตขิองแผน่ดนินัน้

เป็นไปตามความหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1304  สว่นผูเ้สยีหายที่จะเป็นโจทกใ์นการ

เรียกค่าเสียหายนั้นไดแ้ก่ หน่วยงานราชการที่มีหนา้ที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตหิรือสาธารณสมบัติ

แผน่ดนินัน้ เชน่ กรมป่าไม ้กรมอทุยาน สตัวป่์าและพันธุพ์ชื กรมประมง กรมชลประทาน เป็นตน้ 

สว่นผูก้อ่ใหเ้กดิความเสยีหายหรอืผูร้ับผดิ มาตรา 97 ใชค้ าวา่ “ผูใ้ด” จงึตคีวามหมายไดก้วา้งว่า หมายความ

ถงึทัง้สว่นของเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ซึง่ถา้ด าเนนิการตามทีก่ลา่วมาก็ตอ้งรับผดิตามมาตรานี้เชน่กัน 

ในเรื่องของการเยียวยาความเสียหายที่เกดิขึน้ กฎหมายฉบับนี้ก าหนดเรื่องการเยียวยาความเสยีหายแก่

ผูเ้สยีหาย ไวใ้นหมวดที ่6 เรือ่งความรับผดิทางแพ่ง มาตรา 96 ซึง่บัญญัตใิหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งก าเนดิ

มลพษิทีร่ั่วไหลหรอืแพร่กระจายจนเป็นเหตุใหผู้อ้ืน่ไดร้ับอันตรายแกช่วีติ ..... มหีนา้ทีต่อ้งรับผดิชดใชค้่าสนิไหม

ทดแทนหรอืคา่เสยีหายเพือ่การนัน้ 

ค าว่า “เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งมลพษิ” กฎหมายฉบับนี้เขียนเอาไวก้วา้งๆ ดังนั้นจงึตีความไดว้่า 

น่าจะหมายความรวมถงึทัง้หน่วยงานรัฐและเอกชนทีเ่ป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครอง เมือ่เกดิเหตุขึ้นมหีนา้ที่จะตอ้ง

ชดใชเ้ยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้  

กรณีทีเ่อกชนเป็นผูก้่อความเสยีหายเกดิขึน้ การเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ซึง่กฎหมายฉบับนี้ก าหนดเรื่องการเยียวยาความ

เสยีหายแก่ผูเ้สยีหาย ไวใ้นหมวดที่ 6 เรื่องความรับผดิทางแพ่ง มาตรา 96 เรื่องความรับผดิจากการรั่วไหลหรือ

แพร่กระจายของมลพษิจากแหล่งก าเนิด ซึง่บัญญัตใิหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพษิทีร่ั่วไหลหรือ

แพร่กระจายจนเป็นเหตุใหผู้อ้ื่นไดร้ับอันตรายแก่ชีวิต ..... มีหนา้ที่ตอ้งรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนหรือ

ค่าเสยีหายเพือ่การนัน้ โดยก าหนดความรับผดิในลักษณะของความรับผดิเด็ดขาด ไม่ว่าความรับผดิจะเกดิจากการ

กระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ของเจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหลง่มลพษิ 
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ดังนั้นการเยียวยาผูเ้สียหาย ตามกฎหมายก าหนดใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งมลพษิเป็นผูช้ดใช ้

เยียวยาค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหาย ส่วนการก าหนดค่าสินไหมทดแทนหรือค่าความเสียหาย หลักการ

ก าหนดคา่สนิไหมทดแทนเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เรือ่งละเมดิ มาตรา 438 ซึง่บัญญัตวิา่ 

“คา่สนิไหมทดแทนจะพงึใชโ้ดยสถานใดเพยีงใดนัน้ ใหศ้าลวนิจิฉัยตามควรแกพ่ฤตกิารณ์และความรา้ยแรง

แหง่ละเมดิ 

อนึ่งค่าสนิไหมทดแทนนั้น ไดแ้ก่การคืนทรัพย์สนิอันผูเ้สียหายตอ้งเสียไปเพราะละเมิด หรือใชร้าคา

ทรัพยส์นินัน้ รวมทัง้คา่เสยีหายอันจะพงึบังคับใหใ้ชเ้พือ่ความเสยีหายอย่างใดๆ อันไดก้อ่ขึน้นัน้ดว้ย” 

การก าหนดค่าสนิไหมทดแทนหรือค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์จงึไดแ้ก่ ค่าชดใช ้

ราคาทรัพยส์นิทีเ่สยีหาย ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดรายไดข้าดประโยชน์ ค่าเสยีหายจากการสญูเสยีความสามารถ

ในการประกอบการงานโดยสิน้เชงิหรอืบางสว่น คา่ปลงศพ คา่ขาดไรอุ้ปการะกรณีผูต้ายมหีนา้ทีต่อ้งอุปการะบุคคล

อืน่ตามกฎหมาย 

ขอ้ยกเวน้ความรับผดิตามพระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิมาตรา 96  ก าหนด

ขอ้ยกเวน้ความรับผดิซึง่เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพษิสามารถปฏเิสธความรับผดิไม่ตอ้งชดใช ้

คา่เสยีหายหรอืคา่สนิไหมทดแทน หากพสิจูนไ์ดว้า่มลพษิมสีาเหตมุาจาก 

(1)เหตสุดุวสิยัหรอืการสงคราม 

(2)การกระท าตามค าสัง่ของรัฐบาลหรอืเจา้พนักงานของรัฐ 

(3)การกระท าหรือละเวน้กระท าของผูท้ี่ไดร้ับอันตรายหรือความเสยีหายเองหรือของบุคคลอืน่ซึง่มีหนา้ที่

รับผดิชอบโดยตรงหรอืโดยออ้มในการรั่วไหลหรอืแพร่กระจายของมลพษินัน้ 

2.2 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งโดยออ้มกบักระบวนการฟ้ืนฟูส ิง่แวดลอ้มและชดใชเ้ยยีวยาแก่

ผูเ้สยีหาย 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งโดยออ้มเป็นกฎหมายเฉพาะในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่และไดก้ าหนดถงึกระบวนการฟ้ืนฟูและ

ชดใชเ้ยยีวยาไวโ้ดยเฉพาะ ซึง่จากการทบทวน พบวา่ มกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนี้ 

2.2.1 พระราชบญัญตัแิร ่พ.ศ. 2560151 

กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายทีม่วัีตถุประสงคใ์นการควบคมุการผลติ การจ าหน่าย การก าหนดพืน้ทีส่ ารวจแร่ 

การประทานบัตรอนุญาตใหขุ้ดและท าการผลติแร่จากแหล่งผลติ รวมทัง้การก าหนดมาตรการต่างในการควบคุม

มลพษิจากการท าเหมอืง ซึง่มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตฉิบับนี้ก าหนดเรื่องการท าเหมอืงและการขออนุญาตท า

เหมอืงไวด้ังนี้ 

“มาตรา 4 ท าเหมือง หมายความว่า การกระท าแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น ้า เพื่อใหไ้ดม้าซึง่แร่ดว้ย

วธิกีารอยา่งหนึง่อยา่งใดตามทีร่ัฐมนตรปีระกาศก าหนด แตไ่มร่วมถงึการขดุหาแร่รายยอ่ยและการร่อนแร่” 

 

151 พระราชบัญญัตแิร่ พ.ศ. 2560, ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 134 ตอนที ่26 (2 มนีาคม 2560). 
โดยใหม้ผีลบังคับใชเ้มือ่วันที ่29 สงิหาคมทีผ่่านมา.  
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“มาตรา 52 หา้มมใิหผู้ใ้ดท าเหมอืงในทีใ่ด ไม่ว่าทีซ่ ึง่ท าเหมอืงนัน้จะเป็นสทิธขิองบุคคลใดหรอืไม่ เวน้แต่

จะไดร้ับประทานบัตรชัว่คราวหรอืประทานบัตร 

ประทานบัตรใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะตัวผูถ้อืประทานบัตร และใหคุ้ม้ถงึลกูจา้งของผูถ้อืประทานบัตรดว้ย 

การขอและการออกประทานบัตร และคุณสมบัตขิองผูย้ื่นค าขอ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และ

เงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงตามวรรคสามตอ้งก าหนดหลักเกณฑใ์นการพจิารณาอนุญาตใหส้อดคลอ้งกับบทบัญญัตใิน

มาตรา 19 โดยตอ้งก าหนดหลักเกณฑใ์นการพจิารณาความคุม้ค่าในทางเศรษฐกจิ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี

ที่ใชใ้นการท าเหมือง ความเหมาะสมของมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของ

ประชาชน รวมทัง้การพจิารณาแผนการฟ้ืนฟ ูการพัฒนา การใชป้ระโยชน์ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มและสขุภาพของประชาชนใหส้อดคลอ้งกับที่ก าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต”ิ 

ในสว่นของการควบคุมจัดการการท าเหมอืง กฎหมายฉบับนี้ก าหนดเรือ่งการควบคุมเพือ่ไมใ่หก้ารท าเหมือง

สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม เชน่ 

มาตรา 7 “รัฐมหีนา้ทีใ่นการบรหิารจัดการแร่เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศชาตแิละประชาชนอย่าง

ย่ังยนื โดยตอ้งค านงึถงึดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ

ของประชาชนอย่างรอบดา้น รวมทัง้การจัดสรรผลประโยชนร์ะหว่างรัฐ ผูป้ระกอบการ และชมุชนทอ้งถิน่ในพืน้ที่ท า

เหมอืงและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีไ่ดร้ับผลกระทบอย่างเป็นธรรม” 

พระราชบัญญัตแิร่ พ.ศ. 2560 มบีทบัญญัตเิกีย่วกับการฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มจากการท าเหมอืงแร่ทัง้ในสว่นของ

การบัญญัตเิกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มโดยตรง เช่น การฟ้ืนฟูขุมเหมือง วางเงนิประกัน เพื่อเยียวยาผูไ้ดร้ับ

ผลกระทบ เชน่  

บทบัญญัตมิาตรามาตรา 68 ก าหนดหนา้ทีข่องผูร้ับประทนาบัตร วา่  

“... 

(7) การท าเหมอืง การแตง่แร่ หรอืการประกอบโลหกรรม ภายในเขตเหมอืงแร่ หา้มกระท าหรอืละเวน้กระท า

การใดอันน่าจะเป็นเหตุใหแ้ร่ที่มีพษิหรือสิง่อื่นใดที่มีพษิก่อใหเ้กดิอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สนิ หรือ

สิง่แวดลอ้ม 

(8) ฟ้ืนฟูสภาพพื้นที่การท าเหมืองตามแผนการฟ้ืนฟู การพัฒนา การใชป้ระโยชน์ และการเฝ้าระวัง

ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในระหว่างทีม่ีการท าเหมืองและหลังจากปิดเหมืองที่

ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแร่ 

(9) วางหลักประกันการฟ้ืนฟสูภาพพืน้ทีก่ารท าเหมอืงและเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการท าเหมอืงตามที่

คณะกรรมการแร่ก าหนด และในกรณีการท าเหมืองประเภทที ่ 2 และประเภทที ่3 ตอ้งจัดท าประกันภัยความรับผดิ

ตอ่ชวีติ ร่างกาย ทรัพยส์นิของบคุคลภายนอกตามวงเงนิทีค่ณะกรรมการแร่ก าหนดดว้ย” 

ในพระราชบัญญัตแิร่ มกีารก าหนดถงึมาตรการในการยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนไวใ้น มาตรา 69 วา่   
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“ภายใตบั้งคับมาตรา 129 และมาตรา 130 เมื่อมีผูร้อ้งเรียนหรอืปรากฏว่าการท าเหมอืงของผูถ้ือประทาน

บัตรใดเกดิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มหรือสุขภาพของประชาชนและไม่อาจหาขอ้ยุตไิด ้ใหอ้ธบิดหีรือเจา้

พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าทอ้งทีเ่สนอใหค้ณะกรรมการแร่หรอืคณะกรรมการแร่จังหวัด แลว้แต่กรณี พจิารณา

เพือ่สอบหาขอ้เท็จจรงิและวนิจิฉัยโดยรวดเร็วและเป็นธรรมตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ัฐมนตรปีระกาศก าหนด 

ในกรณีที่ปรากฏผลจากการสอบหาขอ้เท็จจริงตามวรรคหนึ่งว่าผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและ

สขุภาพของประชาชนเกดิจากการท าเหมอืง ใหค้ณะกรรมการแร่หรอืคณะกรรมการแร่จังหวัดมคี าสัง่เป็นหนังสอืแจง้

ใหผู้ถ้อืประทานบัตรด าเนนิการเยยีวยาผลกระทบภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุใหทุ้เลาการบังคับตามค าสั่งของคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดตาม

วรรคสอง” 

ระบบทีก่ าหนดใหม้กีารวางเงนิประกัน และการก าหนดถงึค่าสนิไหมทดแทน โดยอาศัระบบประกันภัย โดยมี

สภาพบังคับว่า หากไม่จัดการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายดังขา้งตน้ สามารถเพกิถอนประทานบัตรได ้ดังบัญญัตไิวใ้น 

มาตรา 70  “ในกรณีทีผู่ถ้ือประทานบัตรไม่ปฏบัิตติามมาตรา 68 (8) หรอืไม่เยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการท า

เหมือง ใหก้รมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่น าเงินจากหลักประกันหรือค่าสนิไหมทดแทนจากการ

ประกันภัยตามมาตรา 68 (9) มาเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนนิการ และแจง้ใหผู้ถ้อืประทานบัตรน าหลักประกันมาวาง

หรอืจัดท าประกันภัยใหค้รบถว้นตามเดมิภายในสบิหา้วันนับแตวั่นทีไ่ดร้ับแจง้ 

ในกรณีทีห่ลักประกันหรอืค่าสนิไหมทดแทนจากการประกันภัยไม่เพยีงพอ ผูถ้อืประทานบัตรตอ้งรับผดิชอบ

คา่ใชจ่้ายสว่นทีข่าด 

ในกรณีทีผู่ถ้ือประทานบัตรไดป้ฏบัิตติามเงื่อนไขที่ผูอ้อกประทานบัตรก าหนด หรอืไดฟ้ื้นฟสูภาพพืน้ที่การ

ท าเหมอืงตามแผนฟ้ืนฟคูรบถว้น หรอืเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการท าเหมอืงแลว้ ใหค้นืหลักประกันตามมาตรา 

68 (9) สว่นทีเ่หลอืนัน้แกผู่ถ้อืประทานบัตร 

ในกรณีทีผู่ถ้อืประทานบัตรไม่วางหลักประกันหรอืจัดท าประกันภัยตามมาตรา 68 (9) หรอืไม่น าหลักประกัน

มาวางหรอืจัดท าประกันภัยใหค้รบถว้นตามเดมิภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึง่โดยไม่มเีหตุอันสมควร ใหผู้อ้อก

ประทานบัตรมคี าสัง่เพกิถอนประทานบัตร” 

อย่างไรก็ด ีการตราพระราชบัญญัตแิร่ ฉบับใหม่นี้ มขีอ้สังเกตหลายประการ ดังทีจ่ะไดน้ ามาวเิคราะหต์่อไป

ในบทที ่8 

2.2.2 พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535152 

พระราชบัญญัตฉิบับนี้เป็นกฎหมายทีเ่กีย่วกับการควบคุมดูแลการประกอบกจิการโรงงานอุตสาหกรรม โดย

การก าหนดประเภทและขนาดโรงงานที่จะอยู่ความควบคุมของกฎหมายนี้ การก าหนดหลักเกณฑเ์งื่อนไขในการ

ออกใบอนุญาต การควบคุมป้องกันเหตุเดอืดรอ้นร าคาญ การควบคุมความเสยีหายหรืออันตรายทีเ่กดิขึน้จากการ

ประกอบกจิการโรงงานทัง้ความเสยีหายหรอือันตรายตอ่ทัง้สิง่แวดลอ้มหรอืบคุคล โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

 

152 พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535, ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 109 ตอน 44 (9 เมษายน 2535). 
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มาตรา 5 “โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมตัง้แต่หา้

แรงมา้หรอืก าลังเทยีบเท่าตัง้แต่หา้แรงมา้ขึน้ไป หรอืใชค้นงานตัง้แต่เจ็ดคนขึน้ไป โดยใชเ้ครือ่งจักรหรอืไม่ก็ตาม 

ส าหรับท า ผลติ ประกอบ บรรจุ ซอ่ม ซอ่มบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลยีง เก็บรักษา หรอืท าลายสิง่ใด 

ๆ ทัง้นี้ตามประเภท หรอืชนดิของโรงงานทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

มาตราที่เกีย่วขอ้งกับการจัดการสิง่แวดลอ้มตามพระราชบัญญัตนิี้ ไดม้ีมาตราที่เกีย่วขอ้งอยู่หลายมาตรา 

อาท ิมาตรา 7 ก าหนดใหร้ัฐมนตรมีีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดใหโ้รงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเป็น

โรงงานจ าพวกที่ 1 โรงงานจ าพวกที่ 2 หรือโรงงานจ าพวกที่ 3 แลว้แต่กรณี โดยค านึงถงึความจ าเป็นในการ

ควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดอืดรอ้นร าคาญการป้องกันความเสยีหายและการป้องกันอันตราย ตามระดับความ

รุนแรงของผลกระทบทีจ่ะมตี่อประชาชนหรอืสิง่แวดลอ้ม 

หรอืมาตรา 8 มบีทบัญญัตเิกีย่วขอ้งกับการจัดการมลพษิทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใน (5) คอืใหร้ัฐมนตรี

มอี านาจออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานและวธิกีารควบคุมการปล่อยของเสยี มลพษิหรอืสิง่ใด ๆทีม่ผีลกระทบ

ตอ่สิง่แวดลอ้มซึง่เกดิจากการประกอบกจิการโรงงาน 

รวมถงึหมวดที ่2 เรือ่งการก ากับดูแลโรงงาน มหีลายมาตราทีไ่ดก้ าหนดถงึการจัดการโรงงานเพือ่คุม้ครอง

สิง่แวดลอ้ม เชน่ มาตรา 32 ก าหนดใหร้ัฐมนตรโีดยอนุมัตขิองคณะรัฐมนตรมีีอ านาจด าเนนิการเพื่อประโยชน์ทาง

เศรษฐกจิ การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม ความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศหรือของสาธารณะ สามารถก าหนด

จ านวนและขนาดของโรงงาน ก าหนดชนดิ คณุภาพของวัตถุดบิ ก าหนดชนดิและคุณภาพของผลติภัณฑ ์ฯลฯ และ

การใหอ้ านาจกับพนักงานเจา้หนา้ทีเ่รือ่งต่างๆ เชน่ การเขา้ไปในอาคารเพือ่ตรวจสภาพโรงงาน อ านาจในการสั่งให ้

ผูป้ระกอบกจิการโรงงาน ระงับ แกไ้ขหรอืปรับปรุงหรอืปฏบัิตใิหถู้กตอ้งการประกอบกจิการโรงงานที่อาจเกดิความ

เดอืดรอ้นแกบ่คุคลหรอืทรัพยส์นิ 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัตโิรงงานมบีทบัญญัตทิีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการของเสยีอันตรายโดยเฉพาะของเสยี

อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมาตรา 8 ของพระราชบัญญัตฉิบับนี้ ใหอ้ านาจกับรัฐมนตรีฯ มีอ านาจออก

กฎกระทรวงเพือ่ใหโ้รงงานตอ้งปฏบัิตติาม โดยบัญญัตไิวใ้น (5) เรือ่งก าหนดมาตรฐานและวธิกีารควบคมุการปล่อย

ของเสยี มลพษิ หรือสิง่ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มซึง่เกดิขึน้จาการประกอบกจิการโรงงาน ต่อมาไดม้ีการ

กฎกระทรวงเพือ่รองรับการจัดการของเสยีอันตรายและมลพษิอกีหลายฉบับ ไดแ้ก ่

1.กฎกระทรวงฉบับที ่2 (พ.ศ. 2535) หมวด 4 เรือ่งการควบคุมการปล่อยของเสยี มลพษิ หรอืสิง่ใดๆ ทีม่ี

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ขอ้ 13 ดังนี้ 

(1) ตอ้งรักษาโรงงานใหส้ะอาด ปราศจากขยะและสิง่ปฏกิลูอยู่เสมอ และจัดใหม้ทีีร่องรับหรือที่ก าจัดขยะ

และสิง่ปฏกิลูตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

(2) ตอ้งแยกสิง่ปฏกิลูและวัสดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ ซึง่มวัีตถุมพีษิปนอยู่ดว้ย หรอืส าล ีผา้ หรอืเศษดา้ยทีเ่ป้ือนวัตถุ

ไวไฟ ไวใ้นที่รองรับต่างหากที่เหมาะสมและมีฝาปิดมดิชดิ และตอ้งจัดใหม้ีการก าจัดสิง่ดังกล่าวโดยเฉพาะดว้ย

วธิกีารทีป่ลอดภัยและไม่กอ่ใหเ้กดิความเดอืดรอ้นร าคาญ 

(3) ผูป้ระกอบกจิการโรงงานทีม่สี ิง่ปฏกิลูหรอืวัสดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ ซึง่มคีณุลักษณะและคณุสมบัตติามทีร่ัฐมนตรี

ฯ ประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา ตอ้งด าเนนิการเกีย่วกับการก าจัดสิง่ปฏกิูลและวัสดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ ดังต่อไปนี้ 

(ก) หา้มมใิหน้ าสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ออกนอกบรเิวณโรงงาน เวน้แตจ่ะไดรับอนุญาตจากอธบิดกีรมโรงงาน

อุตสาหกรรม หรือผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมาย ใหน้ าออกไปเพื่อท าลายฤทธิ ์ก าจัด ทิง้ หรือฝังดว้ยวธิีการและสถานที่ 
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ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  (ข) ตอ้งแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับ

ชนดิ ปรมิาณ ลักษณะคณุสมบัตแิละสถานทีเ่ก็บสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้นัน้ๆ พรอ้มทัง้วธิกีารเก็บท าลายฤทธิ ์

ก าจัด ทิง้ ฝัง เคลื่อนยา้ยและการขนส่ง ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกจิจา

นุเบกษา 

2.ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที ่6 พ.ศ. 2540 

ก าหนดหนา้ทีผู่ป้ระกอบกจิการโรงงานทีม่ีสิง่ปฏกิลูหรือวัสดุที่ไม่ใชแ้ลว้ซึง่มีลักษณะ และคุณสมบัตติามที่

ก าหนดในภาคผนวกที ่1 ทา้ยประกาศฉบับนี้ตอ้งปฏบัิตดิังนี้ 

(1)หา้มน าสิง่ปฏกิูลหรือวัสดุที่ไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบรเิวณโรงงาน เวน้แต่จะไดร้ับอนุญาตจากอธบิดีกรม

โรงงานอุตสาหกรรมหรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมาย ใหน้ าออกไปเพือ่การท าลายฤทธิ ์ก าจัด ทิง้ หรอืฝังดว้ยวธิกีารและ

สถานทีต่ามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในภาคผนวกที ่2  ทา้ยพระราชบัญญัตนิี้ 

(2)ตอ้งแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับชนดิ ปรมิาณ ลักษณะคณุสมบัตแิละสถานทีเ่ก็บ ท าลายฤทธิ ์ก าจัด ทิง้ ฝัง 

เคลือ่นยา้ยหรอืขนสง่ ตามแบบ รง. 6 ทา้ยประกาศนี้ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 90 วัน นับแต่ประกาศนี้มี

ผลใชบั้งคับ หรอืนับแตวั่นทีเ่ร ิม่ประกอบกจิการโรงงาน โดยตอ้งแจง้ทกุปีภายในวันที ่30 ธันวาคม 

3.ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2541) 

ก าหนดหา้มมใิหผู้ป้ระกอบกจิการโรงงานที่ตัง้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี 

สมทุรสาคร นครปฐม ชลบรุ ีฉะเชงิเทรา ระยอง ปราจนีบรุ ีนครราชสมีา ล าพูน สระบรุ ีและพระนครศรอียธุยา น าสิง่

ปฏกิลูหรอืวัสดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ตามที่ก าหนดในภาคผนวกที ่1 ทา้ยประกาศนี้ ออกนอกบรเิวณโรงงาน เวน้แต่จะไดร้ับ

อนุญาตจากอธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม หรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมายใหน้ าออกไปเพือ่ท าลายฤทธิ ์ก าจัด ทิง้ หรอื

ฝังดว้ยวธิกีารและสถานที ่ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนด 

ประกาศกระทรวงฉบับนี้ต่างจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2540 เนื่องจากไม่ได ้

เกีย่วขอ้งกับเรื่องของเสยีอันตราย แต่เป็นเรื่องสิง่ปฏกิูลหรือของเสยีไม่ใชแ้ลว้ แต่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้มุ่ง

คุม้ครองการควบคมุของเสยีทีเ่กดิจากระบวนการผลติใหเ้ขม้งวดกวา่ขยะมลูฝอยท่ัวไป 

4.กฎกระทรวงฉบับที ่15 (พ.ศ. 2541) 

ก าหนดใหโ้รงงานทกุขนาดทีป่ระกอบกจิการเกีย่วกับการคัดแยกหรอืฝังกลบสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ที่

มีลักษณะและคุณสมบัตติามที่ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบับที่ 2 และโรงงานทุกขนาดที่ประกอบกจิการเกีย่วกับ

การน าผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรมทีไ่ม่ใชแ่ลว้ หรอืของเสยีจากโรงงานมาผลติเป็นวัตถุดบิหรอืผลติภัณฑใ์หมโ่ดยผา่น

กรรมวธิกีารผลติทางอุตสาหกรรม เป็นโรงงานประเภท 105 และ 106 และจัดเป็นโรงงานจ าพวกที ่3 ซึง่ตอ้งไดร้ับ

ใบอนุญาตจัดตัง้โรงงานกอ่น จงึจะด าเนนิการได ้

5.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 และที่ 3 คือ ประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาท าเลที่ตัง้ สภาพแวดลอ้มของโรงงานหลอมตะก่ัวจาก

แบตเตอรีเ่กา่ ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง หนา้ทีข่องผูป้ระกอบกจิการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรีเ่กา่

เกีย่วกับการด าเนนิการก าจัดขยะ สิง่ปฏกิลู และวัสดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง การรายงาน

ขอ้มลูตา่งๆ ของโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรีเ่กา่ ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง มาตรการคุม้ครองความ

ปลอดภัยในการกระกอบกจิการโรงหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรีเ่กา่ วันที ่20 มถินุายน 2544  



 รายงานการวจัิย – กลไกทางกฎหมายในการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม และการชดใชเ้ยยีวยาใหแ้กผู่เ้สยีหาย  
Research Report - Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for Victims 

updated 5 Febuary 2018 

61 

พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัตเิกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม ในมาตรา 42 ซึง่สืบ

เนื่องมาจากมาตรา 37 ซึง่เป็นเรือ่งผูป้ระกอบกจิการโรงงานไม่ปฏบัิตติามพระราชบัญญัตนิี้ หรอืการประกอบกจิการ

โรงงานมสีภาพอาจกอ่ใหเ้กดิอันตราย ความเสยีหายหรอืความเดอืดรอ้นแกบ่คุคลหรอืทรัพยส์นิทีอ่ยูใ่นโรงงานหรอื

ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกับโรงงาน พนักงานเจา้หนา้ทีม่อี านาจสั่งใหผู้นั้น้ระงับการกระท าหรอืแกไ้ข หรอืปรับปรุงใหถู้กตอ้ง

หรอืเหมาะสมในระยะเวลาทีก่ าหนด 

มาตรา 42 บัญญัตถิงึมาตรการบังคับทางปกครองกรณีที่ผูร้ับค าสั่งทางปกครองไม่ปฏบัิตติามค าสั่งทาง

ปกครอง โดยก าหนดว่า ถา้ผูป้ระกอบกจิการโรงงานไม่ปฏบัิตติามค าสั่งของพนักงานเจา้หนา้ทีต่ามมาตรา 37 ถา้มี

เหตุที่ทางราชการสมควรเขา้ไปด าเนินการแทน ใหป้ลัดกระทรวงหรือผูซ้ ึง่ปลัดกระทรวงมอบหมายสั่งการให ้

เจา้หนา้ที่หรือมอบหมายใหบุ้คคลใดๆ เขา้จัดการแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งนั้นได ้ในกรณีเช่นนี้ผูป้ระกอบ

กจิการโรงงานตอ้งเป็นผูเ้สยีค่าใชจ่้ายในการเขา้จัดการนัน้ตามจ านวนทีจ่่ายจรงิรวมเบีย้ปรับในอัตรารอ้ยละสามสบิ

ตอ่ปีของเงนิจ านวนดังกลา่ว 

มาตรา 42 วรรค 2 บัญญัตติ่อไปว่า ถา้ทางราชการไดเ้ขา้ไปจัดการแกไ้ขปัญหามลพษิหรือผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากโรงงาน ใหข้อรับเงนิชว่ยเหลอืจากกองทุนสิง่แวดลอ้มตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิและ

รักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาตเิพื่อใชจ่้ายในการด าเนินการไดแ้ละเมือ่ไดร้ับเงนิตามวรรคหนึ่งจากผูป้ระกอบ

กจิการโรงงานแลว้ใหช้ดใชเ้งนิชว่ยเหลอืทีไ่ดร้ับมาคนืแกก่องทนุสิง่แวดลอ้ม ดังกลา่วตอ่ไป 

2.2.3 พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535153 

พระราชบัญญัตฉิบับนี้เป็นกฎหมายทีเ่กีย่วกับการควบคุมวัตถุอันตราย แมจ้ะไม่ไดม้เีจตนารมณ์เกีย่วกับกับ

การจัดการของเสียอันตราย แต่ก็มีส่วนสัมพันธ์กันในบางส่วน โดยเฉพาะวัตถุที่เป็นสารเคมีทัง้หลาย ซึง่ วัตถุ

อันตรายทีก่ฎหมายนี้นยิามนัน้ครอบคลมุไปหลายสว่น ดังนี้ 

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุระเบดิได ้วัตถุไวไฟ วัตถุออกซไิดซ ์และวัตถุเปอร์ออกไซด ์วัตถุมพีษิ 

วัตถทุีท่ าใหเ้กดิโรค วัตถกัุมมันตรังส ีวัตถทุีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางพันธกุรรม วัตถกัุดกร่อน วัตถทุีก่อ่ใหเ้กดิ

การระคายเคอืง และวัตถุอย่างอืน่ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑห์รือสิง่อืน่ใดที่อาจท าใหเ้กดิอันตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช 

ทรัพย ์หรอืสิง่แวดลอ้ม 

และมาตรา 7 ไดใ้หอ้ านาจรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับวัตถุ

อันตรายตามกฎหมายนี้ 

มาตรา 20 (1) ใหอ้ านาจรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจออกประกาศก าหนดเกีย่วกับวัตถุอันตราย

ทัง้การขาย การขนส่ง การเก็บรักษา การก าจัด การท าลาย รวมถงึมาตรา 23 วรรคหนึ่งเรือ่งการควบคุมการผลติ 

น าเขา้ สง่ออกหรอืมไีวใ้นครอบครองซึง่วัตถอัุนตราย 

2.3 กฎหมายทีส่นบัสนุนกระบวนการฟ้ืนฟูส ิง่แวดลอ้มและชดใชเ้ยยีวยาแกผู่เ้สยีหาย 

กฎหมายที่สนับสนุนกระบวนการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มและชดใชเ้ยียวยาแก่ผูเ้สียหายเป็นกฎหมายที่เป็น

มาตรการเสรมิหรอืก าหนดกระบวนการขัน้ตอนในการด าเนนิการไวอ้ย่างกวา้งๆ เชน่ 

 

153 พระราชบัญญัตวัิตถอุันตราย พ.ศ. 2535, ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 109 ตอน 39 (6 เมษายน 2535). 
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2.3.1 พระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550154 

พระราชบัญญัตฉิบับนี้ไดก้ าหนดนยิามของค าว่า “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคภีัย วาตภัย อทุกภัย โรค

ระบาดในมนุษย ์โรคระบาดสัตว ์โรคระบาดสัตวน์ ้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอืน่ๆ อันมีผลกระทบต่อ

สาธารณชน ไม่ว่าเกดิจากธรรมชาตหิรือมีผูท้ าใหเ้กดิขึน้ อุบัตเิหตุหรือเหตุอื่นใด ซึง่ก่อใหเ้กดิอันตรายแก่ชีวติ 

ร่างกายของประชาชนหรอืความเสยีหายแกท่รัพยส์นิของประชาชน หรอืของรัฐ และใหห้มายความรวมถงึภัยอากาศ 

และการกอ่วนิาศกรรมดว้ย 

ตามกฎหมายนี้เป็นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับภัยทุกประเภททีส่ง่ผลกระทบกับประชาชนในลักษณะเป็นวงกวา้ง 

ในกรณีนี้ถา้เกดิความเสยีหายเนื่องจากมลพษิ และส่งผลกระทบกับประชาชนจงึตคีวามในขอบเขตของกฎหมาย

ฉบับนี้ โดยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดสาธารณภัยรวมถงึภัยเกีย่วกับภัย

เกีย่วกับไฟป่า หมอกควัน รวมทัง้ภัยจากสารเคมหีรอืวัตถุอันตราย สาธารณภัยทางน ้าและทะเล เชน่ มลพษิทางน ้า 

เป็นตน้ 

กฎหมายฉบับนี้ก าหนดใหอ้ านาจอย่างกวา้งเกอืบทุกกระทรวง ทบวง กรม เขา้มามีส่วนในการดูและรับผดิ 

โดยมกีระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานอืน่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็น

หน่วยงานหลกั และประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานอืน่ในการแกไ้ขปัญหาทีเ่ป็นสาธารณภัยของประเทศ  

ในส่วนของการฟ้ืนฟูปัญหาสาธารณภัยที่เกดิขึน้ถอืเป็นกระบวนการส าคัญขัน้ตอนหนึง่ซึง่ก าหนดไวทั้ง้ใน

พระราชบัญญัตป้ิองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 

2558 ดังนี้  

มาตรา 12 บัญญัตเิรือ่งการท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิตอ้งมสีาระส าคัญตาม (5) 

แนวทางในการซอ่มแซมบรูณะ ฟ้ืนฟ ูและใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชนหลังทีส่าธารณภัยสิน้สดุ 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดท าขึน้ตามพระราชบัญญัตฉิบับนี้  ไดแ้ก่ แผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดถงึกระบวนการในการฟ้ืนฟหูลังจากการประสบสาธารณภัยไวใ้นหลาย

ส่วนของแผน โดยวางเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยบูรณาการทุกภาคส่วนทัง้ในและ

ต่างประเทศท าใหพ้ื้นที่ประสบภัยไดร้ับการฟ้ืนฟูอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถในการฟ้ืนฟใูหด้กีวา่เดมิและปลอดภัยกวา่เดมิ (Build Back Better and Safer) 

 และการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่ม

ประสทิธภิาพการฟ้ืนฟอูยา่งย่ังยนื ซึง่มเีป้าประสงคส์องดา้น คอื 

1.เพือ่ฟ้ืนฟใูหผู้ป้ระสบภัยไดร้ับการสงเคราะหช์ว่ยเหลอือย่างรวดเร็ว ท่ัวถงึ ต่อเนื่อง เป็นธรรมและสามารถ

กลับไปด ารงชวีติตามปกต ิ

2.เพือ่ใหพ้ืน้ทีป่ระสบภัยไดร้ับการฟ้ืนฟใูหก้ลับคนืสูส่ภาวะปกต ิหรอืใหด้กีวา่หรอืปลอดภัยกวา่เดมิ 

รวมถงึการก าหนดบทบาทหนา้ทีข่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการปฏบัิตงิานร่วมกับหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวขอ้งในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม โดยก าหนดบทบาทหนา้ที่ของหน่วยงานหลักที่

 

154 พระราชบัญญ ตป้ิองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550, ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 124 ตอน 52 (7 กันยายน 2550). 



 รายงานการวจัิย – กลไกทางกฎหมายในการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม และการชดใชเ้ยยีวยาใหแ้กผู่เ้สยีหาย  
Research Report - Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for Victims 

updated 5 Febuary 2018 

63 

เกี่ยวขอ้งมีบทบาทในการจัดการความเสี่ยงจากภัยสาธารณะร่วมกัน เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มมหีนา้ทีป่รับปรุง ฟ้ืนฟ ูแหลง่ทรัพยากรธรรมชาต ิสภาพแวดลอ้ม และเขตอทุยานทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก

สาธารณภัยใหก้ลับสู่สภาพเดิม และไม่เสี่ยงต่อการเกดิภัย รวมทัง้ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มจากการเกดิสาธารณภัยรวมทัง้วางแผนด าเนนิการฟ้ืนฟแูละรักษาสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามสมดุลเหมาะสม

ต่อการด ารงชวีติของประชาชนและสิง่มีชวีติ หรือกระทรวงมหาดไทยตอ้งอ านวยการและประสานการปฏบัิติการ

จัดการสาธารณภัยและใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย ฟ้ืนฟแูละบูรณะสภาพพืน้ทีป่ระสบภัยกรณีทีเ่กดิสาธารณภัย

ขนาดใหญท่ีม่ผีลกระทบรุนแรงกวา้งขวาง 

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการเยยีวยาผูเ้สยีหายจากสาธารณภัย กฎหมายฉบับนี้ก าหนดไวดั้งนี้ 

มาตรา11 ก าหนดใหก้รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มหีนา้ทีต่าม (3) ปฏบัิตกิาร ประสานการปฏบัิตกิาร 

และชว่ยเหลอืหน่วยงานของรัฐ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย และใหก้ารสงเคราะหเ์บือ้งตน้แกผู่ป้ระสบภัย ผูไ้ดร้ับภยันตราย หรอืผูไ้ดร้ับความเสยีหายจากสาธารณ

ภัย 

มาตรา 12 ของกฎหมายนี้ไดก้ าหนดการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาต ิซึง่มสีาระส าคัญ

เกีย่วกับการเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจากสาธารณภัยในมาตรา 12 ว่า แผนฯ อย่างนอ้ยตอ้งม ี(5) แนวทางในการ

ซอ่มแซม บรูณะ ฟ้ืนฟ ูและใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชนภายหลังสาธารณะภัยสิน้สดุ 

และมาตรา 15 บัญญัตใิหผู้ว้่าราชการจังหวัด มอี านาจหนา้ทีต่าม (4) ด าเนนิการใหห้น่วยงานรัฐและองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหก้ารสงเคราะหเ์บือ้งตน้แกผู่ป้ระสบภัย หรอืผูไ้ดร้ับอันตรายหรอืเสยีหายจากสาธารณภัยรวม

ตลอดถงึการรักษาความสงบเรยีบรอ้ยในการปฏบัิตกิารใดๆ ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

มาตรา 30 บัญญัตวิ่าใหผู้อ้ านวยการในเขตพื้นที่รับผดิชอบส ารวจความเสยีหายจากสาธารณภัยที่เกดิขึน้

และท าบัญชรีายชือ่ผูป้ระสบภัยและทรัพยส์นิทีเ่สยีหายไวเ้ป็นหลักฐาน พรอ้มทัง้ออกหนังสอืรับรองใหผู้ป้ระสบภัย

ไวเ้ป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะหแ์ละฟ้ืนฟ ู

หนังสอืรับรองตามวรรคหนึง่ตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกับการสงเคราะหแ์ละฟ้ืนฟทูีผู่ป้ระสบภัยมสีทิธไิดร้ับจาก

ทางราชการ พรอ้มทัง้ระบุหน่วยงานทีเ่ป็นผูใ้หก้ารสงเคราะหห์รือฟ้ืนฟแูละสถานที่ตดิต่อของหน่วยงานนัน้ไวด้ว้ย 

ทัง้นี้ ตามแบบทีอ่ธบิดกี าหนด 

นอกจากนัน้ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิพ.ศ. 2558 ไดบั้ญญัตเิรือ่งงบประมาณใน

การเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบ เชน่ การจัดสรรงบกลางขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่น างบประมาณที่ไดเ้ตรียมไวไ้ปใชจ้ากเพื่อบรรเทา ช่วยเหลอืความเดือดรอ้นของประชาชนที่ประสบสา

ธารณภัยเป็นอันดับแรก ถา้ไม่เพยีงพอใหจ้ัดสรรงบประมาณจากโครงการอืน่ที่ยังไม่มคีวามจ าเป็น เป็นตน้ รวมถงึ

ก าหนดบทบาทหนา้ทีข่องกระทรวงมหาดไทย เชน่ การประกาศเขตพืน้ทีป่ระสบสาธารณภัยเพือ่สามารถชว่ยเหลอื

ผูป้ระสบภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และการเยียวยาผูเ้สยีหายโดยใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าดว้ยเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยการ

ประกาศใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบัิตกิรณีฉุกเฉิน เขตพืน้ทีจั่งหวัดประกาศโดยผูว้่าราชการจังหวัด และเขต

พืน้ทีก่รุงเทพมหานครประกาศโดยอธบิดกีรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 รายงานการวจัิย – กลไกทางกฎหมายในการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม และการชดใชเ้ยยีวยาใหแ้กผู่เ้สยีหาย  
Research Report - Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for Victims 

updated 5 Febuary 2018 

64 

2.3.2 พระราชบญัญตักิารนคิมอตุสาหกรรม พ.ศ. 2522155  

พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ใชส้ าหรับเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยใหอ้ านาจแก่ผูว้่าการนิคม

อุตสาหกรรมเป็นผูม้ีอ านาจในการอนุญาตใหต้ัง้โรงงานและประกอบกจิการโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและมี

อ านาจในการควบคุมการด าเนินงานของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบการคา้เพื่อการส่งออกและผูใ้ช ้

ทีด่นิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บังคับและกฎหมาย 

ในสว่นของการควบคมุจัดการของเสยีอันตรายในนคิมอุตสาหกรรม เป็นไปตามประกาศการนคิมอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทยที ่58/2544 เรือ่งการก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ในนคิมอุตสาหกรรม ประกาศลงวันที ่27 

ธันวาคม พ.ศ. 2544 ก าหนดหนา้ทีข่องผูป้ระกอบการในนคิมอุตสาหกรรม เชน่ การแยกเก็บสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดุที่ไม่

ใชแ้ลว้เป็นขยะมูลฝอย ขยะท่ัวไปและขยะอันตราย การก าจัดสิง่ปฏกิูลหรือวัสดุที่ไม่ใชแ้ลว้ใหด้ าเนินการตาม

พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 การน าสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดุทีไ่ม่ใชแ่ลว้ออกนอกบรเิวณโรงงานตอ้งไดร้ับอนุญาต

จากผูว้่าการหรอืผูซ้ ึง่ผูว้่าการมอบหมาย ผูป้ระกอบการตอ้งท าใบประกอบการขนสง่ทุกครัง้เมือ่น าเอาสิง่ปฏกิลูหรอื

วัสดุที่ไม่ใชแ้ลว้ออกนอกโรงงาน ผูป้ระกอบการตอ้งควบคุมใหด้ าเนินการน าสิง่ปฏกิูลหรือวัสดุที่ไม่ใชแ้ลว้ไปยัง

สถานทีก่ าจัดโดยเร็ว 

2.3.3 พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535156 

เป็นกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากชุมชนหรือครัวเรือนที่อยู่นอก

ภาคอุตสาหกรรมที่ใชบั้งคับตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และเกี่ยวขอ้งกับการควบคุมกจิการที่เป็น

อันตรายต่อสขุภาพ อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ยังไม่ไดม้กีารแยกชัดเจนระหว่างมลูฝอยกับของเสยีทีเ่ป็นอันตรายแต่

อยา่งใด 

พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข เป็นกฎหมายที่ใหอ้ านาจกับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการด าเนนิการ

ดา้นสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้มไดแ้ก ่การเก็บ ขนและก าจัดสิง่ปฏกิูลหรือมูลฝอย โดยก าหนดหนา้ทีข่ององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นองคก์รทีท่ าหนา้ทีก่ าจัดสิง่ปฏกิลูและมูลฝอย มหีนา้ทีอ่อกใบอนุญาตใหเ้อกชนด าเนนิการ

รับเก็บ ขน สิง่ปฏกิลูและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกจิหรือไดร้ับประโยชน์ตอบแทน อกีทัง้ยังมีอ านาจออกขอ้ก าหนด

ต่างๆ เกีย่วกับการรักษาความสะอาด การเก็บ ขน และการก าจัดสิง่ปฏกิลู นอกจากนัน้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ยังมอี านาจในการควบคุมกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสขุภาพ โดยการประกอบกจิการจะตอ้งไดร้ับอนุญาตจากองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที ่5/2538 เรือ่งกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ วันที ่27 

มถินุายน พ.ศ. 2538 

ในส่วนของมูลฝอยตดิเชือ้ ไดม้ีประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยการก าจัดมูลฝอยตดิเชือ้ พ.ศ. 2545 

บังคับแก่สถานบรกิารสาธารณสุข ใหต้อ้งปฏบัิตเิกีย่วกับการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยตดิเชือ้โดยมีกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสขุจัดการดแูล สว่นของเสยีอันตรายประเภทอืน่ทีเ่กดิจากชมุชนหรอืครัวเรอืน กฎหมายฉบับนี้ยัง

ไมม่กีารก าหนดแยกไวต้า่งหาก การเก็บ ขน ก าจัดยังเป็นไปตามการเก็บ ขน ก าจัดมลูฝอยท่ัวไป 

2.3.4 พระราชบญัญตัพิลงังานนวิเคลยีรเ์พือ่สนัต ิพ.ศ. 2559157  

 

155 พระราชบัญญัตกิารนคิมอตุสาหกรรม พ.ศ. 2522, ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 96 ตอน 41 (24 มนีาคม 2522). 
156 พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535, ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 109 ตอน 38 (5 เมษายน 2535). 
157 พระราชบัญญัตพิลังงานนวิเคลยีรเ์พือ่สันต ิพ.ศ. 2559, ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 133 ตอน 67 (5 สงิหาคม 2559). 
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เป็นกฎหมายทีค่วบคุมเกีย่วกับพลังงานปรมาณู โดยก าหนดหา้มมใิหผู้ใ้ดผลติ มไีวใ้นครอบครองหรอืใช ้น า

หรอืสง่ออกนอกราชอาณาจักรซึง่วัสดุนวิเคลยีรพ์เิศษ วัสดุกัมมันตรังส ีหรอืวัสดุตน้ก าลัง หรอืกระท าดว้ยประการ

ใดๆ แกวั่สดุตน้ก าลังใหพ้น้จากสภาพทีเ่ป็นอยู่ตามธรรมชาตใินทางเคม ีเวน้แต่จะไดร้ับอนุญาตจากคณะกรรมการ

พลังงานปรมาณูเพือ่สันต ิหรอื พ.ป.ส.ปัจจุบันการควบคุมวัสดุนวิเคลยีรแ์ละพลังงานปรมาณูตลอดจนกากของเสยี

กัมมันตรังสีที่ เกิดขึ้นจากการใชพ้ลังงานดังกล่าวอยู่ในอ านาจหนา้ที่ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ 

นอกจากนี้ยังมีกฎกระทรวงที่ตราขึน้เพื่อควบคุมการผลติ ครอบครอง และการจัดการกากกัมมันตรังส ีเชน่ 

กฎกระทรวง ก าหนดเงื่อนไขและวธิีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัตพิลังงาน

ปรมาณูเพือ่สนัตฯิ พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารจัดการกากกัมมันตรังส ีพ.ศ. 2546 

2.3.5 พระราชบญัญตัจิดัต ัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542158 

กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับการฟ้องหน่วยงานรัฐและเจา้หนา้ที่เกีย่วกับการใชอ้ านาจทาง

ปกครองที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ขณะเดยีวกันก็ไดก้ าหนดเรื่องการฟ้องเรียกค่าสนิไหมทดแทนจากการใชอ้ านาจ

ทางปกครองไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออก “กฎ” “ค าสั่งทางปกครอง” หรอื “การกระท าอืน่” หรอืการ

งดเวน้กระท าการทางปกครอง ที่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายใหกั้บเอกชน โดยเอกชนสามารถฟ้องเรียกค่าสนิไหม

ทดแทนจากการกระท าละเมดิของฝ่ายปกครอง ซึง่กฎหมายบัญญัตไิวใ้นมาตรา 9 วา่ 

มาตรา 9 “ศาลปกครองมอี านาจพจิารณาพพิากษาหรอืมคี าสัง่ในเรือ่งดังตอ่ไปนี้ 

... 

(3) คดพีพิาทเกีย่วกับการกระท าละเมดิหรือความรับผดิอย่างอืน่ของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ที่

ของรัฐอันเกดิจากการใชอ้ านาจตามกฎหมาย หรอืจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรอืค าสั่งอืน่หรอืจากการละเลยต่อ

หนา้ทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบัิตหิรอืปฏบัิตหินา้ทีดั่งกลา่วลา่ชา้เกดิสมควร” 

2.3.6 พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที ่พ.ศ. 2539159 

กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ก าหนดถงึการกระท าละเมดิที่เกดิจากการปฏบัิตหินา้ที่ของเจา้หนา้ของรัฐ

แลว้กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายขึน้กับเอกชน กฎหมายฉบับนี้ก าหนดเรือ่งความรับผดิในการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนไว ้

ในมาตรา 5 ซึง่บัญญัตวิา่ 

“หน่วยงานรัฐตอ้งรับผดิชอบต่อผูเ้สยีหายในผลแห่งละเมดิที่เจา้หนา้ที่ของตนไดก้ระท าไปในการปฏิบัติ

หนา้ที ่ในกรณีนี้ผูเ้สยีหายอาจฟ้องหน่วยงานรัฐดังกล่าวไดโ้ดยตรง แตจ่ะฟ้องเจา้หนา้ทีไ่มไ่ด ้

ถา้การละเมดิเกดิจากเจา้หนา้ทีซ่ ึง่ไม่ไดส้ังกัดหน่วยงานรัฐแห่งใด ใหถ้อืว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงาน

ของรับทีต่อ้งรับผดิตามวรรคหนึง่” 

 

158 พระราชบัญญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณษคดปีกครอง พ.ศ. 2542, ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 116 ตอน 94 (10 
ตลุาคม 2542). 

159 พระราชบัญญัตคิวามรับผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที ่พ.ศ. 2539, ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 113 ตอน 60 (14 พฤศจกิายน 
2539). 
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หลักการของกฎหมายฉบับนี้เนน้การคุม้ครองทัง้ผูเ้สยีหายสว่นหนึง่ โดยการใหห้น่วยงานเขา้มาเป็นผูร้ับผดิ

ชดใชค้่าสนิไหมทดแทน แทนกอ่น เพือ่คุม้ครองและเป็นหลักประกันว่าผูเ้สยีหายจะไดร้ับค่าสนิไหมทดแทนจาก

การท าละเมดิของเจา้หนา้ที ่ซึง่การฟ้องหน่วยงานรัฐย่อมดกีว่าการฟ้องเจา้หนา้ทีซ่ ึง่อาจช าระค่าสนิไหมทดแทน

ไมไ่ด ้

2.3.7 กฎหมายอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง  

ในกลุ่มของพระราชบัญญัตทิีส่นับสนุนในการฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้ม ทีม่ผีลต่อกลไกของกฎหมาย อาท ิกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดตัง้หน่วยงาน และกฎหมายทางออ้มทีม่บีทบัญญัตเิกีย่วกับการฟ้ืนฟู 

กฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงานเป็นกฎหมายที่ก าหนดอ านาจหนา้ที่ของหน่วยงานราชการตามการแบ่งส่วน

ราชการเป็นหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ พระราชบัญญัตปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยอ านาจหนา้ทีท่ี่

เกีย่วขอ้งกับการฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มไดแ้กก่ระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตามทีไ่ดก้ล่าวมาในสว่นของ

หน่วยงานทีอ่ านาจหนา้ทีใ่นการจัดการขา้งตน้ 

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอืน่ที่เกีย่วขอ้งสัมพันธกั์บการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มที่กระจายไปตามอ านาจหนา้ที่ของ

องคก์ร เชน่ กรณีมลพษิทางน ้าเนื่องจากน ้ามัน ยังมกีฎหมายอืน่เขา้มาเกีย่วขอ้ง เชน่ พระราชบัญญัตกิารเดนิเรือใน

น่านน ้าไทย พ.ศ. 2456160 หน่วยงานทีม่อี านาจหนา้ทีต่ามกฎหมายคอื กรมการขนสง่ทางน ้าและพาณชิยนาว ีซึง่มี

ประกาศกรมเจา้ท่าอีกหลายฉบับที่เขา้มาเกี่ยวขอ้ง เช่น ประกาศกรมเจา้ท่าที่ 411/2543 เรื่อง มาตรการความ

ปลอดภัยในการขนสง่น ้ามันและเคมภีัณฑ ์ ประกาศกรมเจา้ทา่ที ่412/2543 เรือ่ง แนวทางการจัดท าแผนปฏบัิตกิาร

ขจัดมลพษิประจ าทา่เรอืส าหรับขนสง่สนิคา้อันตราย พระราชบัญญัตวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกับสถานทีผ่ลติปิโตรเลยีม

ในทะเล พ.ศ. 2530161  นอกจากนั้นยังมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการป้องกันและขจัดมลพษิทางน ้า

เนื่องจากน ้ามัน พ.ศ. 2547 ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการฟ้ืนฟทูะเลไทย พ.ศ. 2539162 เป็นตน้ 

2.4 บทสรปุ 

จากบทบัญญัตติ่างๆของกฎหมายที่น ามาใชเ้ป็นเครื่องมือในการฟ้ืนฟูและเยียวยาความเสยีหาย จากการ

พจิารณาเป็น 3 ส่วนที่กล่าวไปขา้งตน้นั้น คือ กฎหมายที่เป็นแกนกลางในการจัดการสิง่แวดลอ้มโดยรวม คือ 

พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ2535 ซึง่ใหอ้ านาจรัฐในการจัดระเบยีบ ก าหนด

เกณฑม์าตรฐานของสิง่ปนเป้ือน หรือมลพษิต่างๆ สู่สิง่แวดลอ้ม และก าหนดใหอ้ านาจแก่หน่วยงานกลางในการ

ตรวจสอบภาวะมลพษิที่เกดิขึน้ รวมทัง้เรียกค่าเสียหายไดจ้ากผูท้ี่ก่อมลพษิ ซึง่จากตัวบทบัญญัตขิองกฎหมาย

เสมอืนหนึง่จะใหอ้ านาจ พรอ้มกับก าหนดหนา้ทีใ่นการด าเนนิการอย่างครบถว้น แกร่ัฐในการจัดการเพือ่ดูแลรักษา 

ตลอดจนฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม อย่างไรก็ด ีมขีอ้สังเกตว่าการเรยีกค่าเสยีหายนัน้ เป็นการเรยีกค่าเสยีหายใหแ้ก่รัฐ 

ซึง่รัฐหรอืสงัคม เป็นผูเ้สยีหายจากการปนเป้ือนของมลพษิ สว่นนี้ไมร่วมถงึผูเ้สยีหายทีเ่ป็นประชาชนท่ัวไป 

ในส่วนที่สอง ที่เป็นการวเิคราะหตั์วบทกฎหมายที่ก าหนดหนา้ที่เฉพาะกจิการ เช่น กฎหมายแร่ กฎหมาย

โรงงาน และกฎหมายเกีย่วกับวัตถอัุนตราย กฎหมายเหลา่นี้ ใชก้ลไกในการขออนุญาตจากรัฐเพือ่ด าเนนิการ วธิกีาร

 

160 พระราชบัญญัตกิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456, ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 30 ตอน 74 (5 สงิหาคม 2456). 
161 พระราชบัญญัตวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกับสถานทีผ่ลติปิโตรเลยีมในทะเล พ.ศ. 2530, ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 104 ตอน 224 
(6 พฤศจกิายน 2530). 

162 ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวี่าดว้ยการฟ้ืนฟทูะเลไทย พ.ศ. 2539, ราชกจิจกานุเบกษา เลม่ 83 ตอน 21 (15 ตลุาคม 
2539). 
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ทีร่ัฐเขา้มาควบคุมทัง้ในแง่ของการปัองกัน เชน่ การก าหนดมาตรฐานเพือ่พจิารณาว่า มรีะบบอย่างไรในการด าเนนิ

กจิการดังกล่าว ไม่ใหก้่อมลพษิขึน้ รวมไปถงึการมีโครงการฟ้ืนฟู ภายหลังด าเนินกจิการนัน้แลว้เสร็จ ตอ้งปรับ

สภาพใหเ้ป็นดังเดมิอย่างไร หรอื หากเกดิความเสยีหายขึน้ ทางผูด้ าเนนิการ มแีผนการจัดการอย่างไร ในสว่นของ

กฎหมายดังกลา่วนี้ ดเูสมอืนวา่มแีผนการในการก ากับดแูลกจิการต่างๆ ทีข่ออนุมัตดิ าเนนิการ ยอ่มมมีาตรการก ากับ

ดแูลไวอ้ยา่งรอบคอบแลว้ 

นอกจากนี้ เมือ่มบีทบัญญัตขิองกฎหมายก าหนดขึน้ในแต่ละประเภทกจิการ อ านาจหนา้ทีข่องหน่วยงานที่

เขา้มาดแูล อาจมคีวามทับซอ้นกัน ทัง้ระหวา่งหน่วยงานกลาง ทีด่แูลกลไกการรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มโดยรวม มี

ปัญหาในการจัดการทับซอ้นกับกฎหมายเฉพาะ ทีใ่หอ้ านาจแกห่น่วยงานระดับกรม ตา่งๆ ท าใหท้ีค่วบคุมตรวจสอบ 

รวมไปถงึอ านาจหนา้ทีใ่นการสัง่การใหบ้ าบัดฟ้ืนฟ ูหรอืด าเนนิการเองดว้ย 

ในสว่นทีส่าม กลุ่มของกฎหมายทีเ่ป็นสว่นจัดการในดา้นสนับสนุนใหม้กีารจัดระบบป้องกัน หรอืจัดระบบใน

การฟ้ืนฟคูวามเสยีหายทีเ่กดิขึน้ เชน่ กฎหมายของการนคิมอตุสาหกรรม กฎหมายเกีย่วกับการจัดระบบสขุภาพ เชน่ 

โรงพยาบาล หรอืกฎหมายเกีย่วกับระบบป้องกันความเสยีหายที่อาจเกดิขึน้จากกัมมันตรภาพรังส ีรวมไปถงึระบบ

การฟ้องรอ้งด าเนนิคดเีมือ่เกดิความเสยีหายขึน้ และตอ้งการจะเรยีกรอ้งใหม้กีารปฏบัิตติามกฎหมายดังกล่าว รวม

ไปถงึกฎหมายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ กรมเจา้ท่า การท่าเรอื ลว้นแลว้แต่มบีทบัญญัตทิีใ่หอ้ านาจในการ

ดแูลและจัดการ เพือ่ใหร้ะบบการป้องกัน และการฟ้ืนฟ ูรวมไปถงึการชดใชเ้ยยีวยาด าเนนิการไปได ้

ผลการศกึษาทีม่นัียยะส าคัญต่อกลไกในการฟ้ืนฟนัูน้ มอียูร่วมไปถงึการใหอ้ านาจในการเรยีกรอ้งใหผู้ก้ระท า

ตอ้งเขา้มาดูแลจัดการฟ้ืนฟ ูแต่การเยยีวยาความเสยีหายนัน้ ยังคงอยู่ในอ านาจทางแพ่ง เกีย่วกับละเมดิเป็นหลัก 

ระบบกฎหมายในการจัดการสิง่แวดลอ้มสว่นใหญ่ มลัีกษณะเป็นการใหอ้ านาจรัฐในการจัดการ ซึง่มคีวามทับซอ้น 

และเป็นเขตอ านาจของหน่วยงานต่างๆ  ในขณะทีก่ฎหมายส าหรับการเยียวยาผูเ้สยีหายเป็นไปตามหลักการของ

กฎหมายแพ่งท่ัวไป ทีม่ขีอ้จ ากัดดังจะกล่าวในบทต่อไปในการบังคับใชก้ลไกทางกฎหมายนัน้ โดยหน่วยงานของ

รัฐ รวมไปถงึการใชบั้งคับบทบัญญัตเิหลา่นี้ โดยองคก์รตลุาการ 
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บทที ่3 สภาพปญัหาในทางปฏบิตัขิองหนว่ยงาน 

ในส่วนนี้จะไดก้ล่าวถงึสภาพปัญหา ที่เกดิขึน้ในการปฏบัิตงิาน ซึง่เป็นเสียงสะทอ้นจากหน่วยงานและผู ้

ปฏบัิตกิาร อย่างไรก็ด ีสิง่ต่างๆที่ประกอบกันขึน้ในบทนี้ พจิารณาไดถ้งึกลไกในการจัดการ ที่อาจจะน าไปสู่การ

สรา้งและปรับกฎหมายทีก่ าหนดกรอบไวไ้ดท้างหนึง่ ซึง่ผูว้จัิยจะไดน้ ามาเป็นขอ้พจิารณาในบทตอ่ๆไปดว้ย  

ในการพจิารณาภาพรวมของกระบวนการและแนวทางการใชก้ฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ซึง่จะวเิคราะห์

ผ่านบทสัมภาษณ์ของหน่วยงานทีผู่ว้จัิยด าเนนิการสัมภาษณ์ และท าการวเิคราะหถ์งึสภาพปัญหาของการบังคับใช ้

กฎหมายของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการฟ้ืนฟแูละเยยีวยาในกรณีทีเ่กดิมลพษิเกดิขึน้ โดยสามารถแบ่งหัวขอ้

คร่าวๆ ไวส้ามหัวขอ้ คอื ปัญหาการบังคับใชก้ฎหมายทีเ่ป็นปัญหาท่ัวไป ปัญหาการบังคับใชก้ฎหมายของหน่วยงาน

ของรัฐเอง และปัญหาการบังคับใชก้ฎหมายต่อเอกชนผูก้อ่ใหเ้กดิความเสยีหาย  

อ านาจและหนา้ทีใ่นการบังคับใชก้ฎหมายเป็นอ านาจหนา้ทีข่องหน่วยงานรัฐทีจ่ะด าเนนิการตามทีก่ฎหมาย

แต่ละฉบับไดใ้หอ้ านาจมา แต่การบังคับใชก้ฎหมายจะมปีระสทิธภิาพมากหรอืนอ้ยอย่างไรเป็นเรือ่งของหน่วยงาน

รัฐที่จะด าเนินการซึง่อาจจะสัมฤทธิ์ผลตามที่กฎหมายก าหนดอ านาจและหนา้ที่ไวม้ากนอ้ยต่างกันออกไปซึง่

หลักการของการบรหิารงานภาครัฐทีจ่ะน าไปสูก่ารด าเนนิงานในการบังคับใชก้ฎหมายกับขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้อยา่ง

มีประสทิธิภาพในเบื้องตน้ เป็นไปตามหลักการ 4M ซึง่ประกอบดว้ย บุคลากร (man) งบประมาณ (money) 

อุปกรณ์เครื่องมือ (material) และแผนการบริหารจัดการ (management) หลักการเบื้องตน้ทั้งสี่ขอ้นี้ เป็น

สว่นประกอบของการท าใหเ้กดิความสัมฤทธิผ์ลในการด าเนนิงานของหน่วยงานรัฐและมักจะถูกหยบิยกเป็นขอ้อา้ง

องิของหน่วยงานรัฐหลายๆหน่วยงานถงึการขาดแคลนของเงือ่นไขดังกลา่วเป็นเหตทุ าใหก้ารบังคับใชก้ฎหมายขาด

ประสทิธภิาพ 

ขณะเดยีวกันการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐที่ตอ้งใชอ้ านาจปฏบัิตหินา้ที่ตามทีก่ฎหมายก าหนด เมื่อเกดิ

ความเสยีหายเกดิขึน้จากการปฏบัิตหินา้ที ่ละเวน้การปฏบัิตหินา้ที ่หรอืปฏบัิตหินา้ทีล่า่ชา้ ผลทีเ่กดิขึน้คอื หลักเรือ่ง

ความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐต่อความเสียหายที่เกดิขึน้ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจา้หนา้ที ่พ.ศ. 2539 ทีห่น่วยงานรัฐตอ้งเขา้เยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการปฏบัิตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที่ใน

สังกัดของหน่วยงานรัฐนัน้ๆ อย่างไรก็ตามในเงือ่นไขของการเยยีวยาความเสยีหายทีเ่ป็นผลจากการกระท าละเมดิ

ของหน่วยงานรัฐ และเจา้หนา้ที่ของรัฐไม่ไดเ้ป็นเรื่องในการด าเนินการในฝ่ายปกครองที่จะชดเชยเยียวยาความ

เสยีหายที่เกดิขึน้ทันที แต่เป็นกระบวนการในชัน้ศาลที่จะตอ้งมีค าพพิากษาตัดสนิใหม้ีการชดเชยเยียวยาความ

เสยีหายที่เกดิขึน้ หน่วยงานของรัฐจงึจะด าเนินการชดเชยเยียวยา ซึง่กระบวนการยุตธิรรมมรีะยะเวลาที่ค่อนขา้ง

ยาวนาน ท าใหก้ารชดเชยเยยีวยาเป็นไปอยา่งลา่ชา้ รวมถงึกระบวนการฟ้ืนฟทูีห่น่วยงานของรัฐตอ้งด าเนนิการ 

นอกจากนัน้ อกีบทบาทของหน่วยงานของรัฐคอื กระบวนการด าเนนิคดทีางแพ่งกับเอกชนผูก้อ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายในคดมีลพษิของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 

2535 ที่ใหอ้ านาจกับหน่วยงานรัฐด าเนินคดกัีบผูก้่อใหเ้กดิมลพษิและก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่

ภาระใหญ่ของหน่วยงานของรัฐที่จะด าเนินการเพราะเป็นกระบวนการต่อสูใ้นชัน้ศาลที่หน่วยงานของรัฐจะตอ้ง

ด าเนนิการโดยเฉพาะในเรือ่ง ภาระการพสิจูน ์รวมถงึกระบวนการทางกฎหมายทีห่น่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ที่ของ

รัฐมปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการด าเนนิคดทัีง้ในศาลแพ่งและศาลปกครองนอ้ย จงึเป็นอุปสรรคในการ

ปฏบัิตหินา้ทีข่องหน่วยงานของรัฐ 

จากการศกึษาโดยการสัมภาษณ์กับหน่วยงานเพื่อคน้หาค าตอบของงานวจัิยในส่วนของแนวทางการใช ้

กฎหมายของหน่วยงานและขอ้จ ากัดดา้นตา่งๆของหน่วยงานทีผู่ว้จิัยไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ขอ้คน้พบจากการสมัภาษณ์
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ที่เป็นขอ้จ ากัดขอ้จ ากัดในกระบวนการฟ้ืนฟูและเยียวยาในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับมลพิษและสิง่แวดลอ้ม 

ขอ้จ ากัดทีเ่กดิขึน้เกอืบทุกหน่วยงานที่ผูว้จัิยไดท้ าการสัมภาษณ์เป็นเรื่องขอ้จ ากัดทีม่ีลักษณะท่ัวไป คอื การขาด

แคลนงบประมาณ การขาดแคลนบคุลากรทัง้ในแง่ของการตรวจสอบและด าเนนิคดแีละการขาดเครือ่งมอือุปกรณ์ใน

การด าเนนิการ จงึท าใหห้น่วยงานไม่สามารถด าเนนิการในกระบวนการดา้นการฟ้ืนฟแูละเยยีวยาในกรณีเกดิปัญหา

เกีย่วกับมลพษิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

จากการสัมภาษณ์ฝ่ายปฏบัิตกิารจะมขีอ้มูลที่สะทอ้นถงึขอ้จ ากัดเหล่านี้ เกอืบทุกหน่วยงาน ดังตัวอย่างค า

สมัภาษณ์ของหน่วยงาน ดังนี้ 

3.1  ปญัหาการขาดแคลนงบประมาณและการใชง้บประมาณ 

ขอ้จ ากัดเรื่องงบประมาณในการด าเนนิการโดยเฉพาะการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มใหกั้บสู่สภาพเดมิ บางกรณี

ตอ้งด าเนนิการอย่างรวดเร็วเพือ่ป้องกันการแพร่กระจาย แต่หน่วยงานของรัฐไม่อาจด าเนนิการไดทั้นท ีทัง้นี้แมว้่า

ศาลจะมีค าตัดสนิออกมาแลว้ หน่วนงานของรัฐก็ยังมีขอ้จ ากัดในการด าเนินการเนื่องจากตดิขัดเรื่องงบประมาณ

ด าเนนิการ ดังตัวอยา่งค าสมัภาษณ์ 

“กฎหมายมันอย่างนัน้ครับ ถา้ผูก้ระท าผดิสารภาพเขายนิยอมก็ใหเ้ขาท า ถา้ผูก้ระท าผิดไม่ยนิยอมรัฐตอ้ง

ด าเนินการก่อนแลว้ค่อยไปฟ้องเอา มันไปเจอในพรบ.วัตถุอันตราย มันมีขอ้ก าหนดว่ากรณีที่เขาไม่สามารถ

ด าเนนิการเองไดเ้ราตอ้งไปท าเอง พอเราไปท าเองเราก็เอาใบเสร็จไปฟ้องแพ่งกับเขา จรงิๆ กระทรวงเราไมไ่ดต้ัง้มี

งบประมาณตัง้ไว ้ผมไปมาเองศาลปกครองบอกว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดแจง้ว่า ไมม่งีบประมาณ ไมจ่ าเป็น

ทีศ่าลตอ้งรู ้เพราะมันเป็นขอ้กฎหมายทีพ่งึปฏบัิต ิคณุตอ้งท าใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสบิวันหรอืหกสบิวัน 

เงนิทีจ่ะน ามาบ าบัดหรอืก าจัด จะขอเป็นเคสบายเคส (case by case) เท่านัน้ คอื ถา้เกดิเคส (case) เราก็

จะสง่เรือ่งเขา้กระทรวงขอตังคเ์ท่านัน้เอง เราไมม่งีบประมาณในจังหวัด เราท างาน เราไมม่งีบประมาณ ถา้จะใหเ้รา

ไปขนตัง้สองลา้น เราไม่มเีงนิตอ้งตัง้เรื่องและงบประมาณก็ปีต่อปี กระทรวงเขาไม่มรีาชการตอ้งตัง้ขา้มปี ถา้เป็น

ของทีม่ันแพร่กระจายมลพษิชาวบา้นก็ตอ้งรับเคราะหไ์ปก่อน เราไม่มงีบประมาณดา้นนี้เลย เราตอ้งรองบประมาณ

มา เราถงึด าเนนิการดา้นนี้ได ้ตอ้งขอไปปีนี้ ปีหนา้ได”้ 

(สมัภาษณ์ ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวัดฉะเชงิเทรา) 

“งบมันก็ไม่ไดเ้พิ่มมากขึ้นแลว้แต่มีเหตุผลหรือความจ าเป็น แลว้แต่นโยบายในขณะนั้นว่ารัฐบาลให ้

ความส าคัญกับเรื่องอะไร การของบประมาณในเรื่องนี้มันก็จะง่าย ถามว่าเงนิพอไหม ถา้จะท าทุกอย่างในเวลา

เดยีวกัน มันไมพ่อหรอก แตต่อ้งดภูารกจิไปวา่ ปีนี้รัฐบาลใหค้วามส าคัญกับอะไรเนน้เรือ่งอะไร ถา้เราขอก็จะไดม้า” 

(สมัภาษณ์กรมควบคมุมลพษิ) 

“จ ากัดดว้ยครับ งบประมาณพัฒนาแต่สบิลา้น ไมถ่งึดว้ยแคห่า้หกลา้นเอง ถนนหนทางอะไรแบบนี้ครับเฉลีย่

กันสบิหา้หมู่บา้น นอกนัน้ก็กันไวเ้ป็นเงนิเดอืนตามระเบยีบ ก็สรา้งไดน้ิดหน่อย ทีแรกจะใหใ้ช ้ถา้จับกุมผูก้ระท า

ความผดิไมไ่ดใ้หเ้อาเงนิ อบต. บ าบัด สบิลา้นเอามาลงปีนัน้ไมต่อ้งสรา้งถนนหนทางใหห้มูบ่า้นใหช้มุชนเลย  

ชาวบา้นเขาก็เรยีกรอ้งใหเ้อางบประมาณ อบต.มาบ าบัด เราไมก่ลา้แลว้จะไปไลเ่บีย้เอากับใคร” 

(สมัภาษณ์ อบต.หนองแหน ฉะเชงิเทรา) 
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“แต่หลายครัง้ที่เขาเรียกรอ้งท าไมเทศบาลไม่ท าบา้ง เราก็พยายามเท่าที่ได ้ทุกอย่างใชตั้งค ์อย่างเรื่อง

อากาศจนตอ้งซือ้รถตรวจอากาศราคาสบิกว่าลา้น งบมีเค่หลักรอ้ยลา้น ซือ้มาแลว้ตอ้งใชทุ้กวัน ความคุม้ค่าก็มี 

สตง.มาตรวจเราอกี 

งานตอ้งลงมอืท า งานตอ้งใชเ้งนิ เขาใหเ้ราท าตามขอ้ไหน เราก็ท าตามหมด คอื เก็บขอ้มูลสง่แผนใหห้มด 

แตเ่ขาไมใ่หต้ังคเ์รามา” 

(สมัภาษณ์เทศบาลมาบตาพุด) 

จากกรณีงบประมาณของหน่วยงานราชการ อยู่ภายใตก้รอบการเสนองบประมาณประจ าปี ที่ตอ้งตั ้ง

งบประมาณวางแผนล่วงหนา้ ขา้มปี โดยวงจรของปีงบประมาณคือ การวางแผนในปีที่ 1 เพื่อจะไดร้ับอนุมัตมิา

ด าเนนิการในปีที ่2 จงึจะสามารถอยุใ่นการใชเ้งนิได ้163 อยา่งไรก็ด ีการตัง้งบประมาณไปแลว้ ยังคงตอ้งไดร้ับอนุมัติ

จากรัฐสภา164 ซึง่อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรับหน่วยงานราชการ รวมไปถงึองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ทีมีความ

พยายามในเชงิแนวคดิที่จะใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถิน่ เป็นอสิระและมีการจัดการงบประมาณของตนเองได ้แต่ใน

ปัจจุบัน การตรวจสอบทางดา้นการเงนิของส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิมีการตรวจสอบค่อนขา้งเขม้งวดมาก ดังนัน้

ขอ้จ ากัดดา้นงบประมาณในการฟ้ืนฟแูละเยยีวยาจงึเป็นประเด็นส าตัญทีเ่ป็นอปุสรรคในการปฏบัิตกิาร 

แมจ้ะมขีอ้สังเกตว่าบางกรณีมูลเหตุแห่งการปฏบิต้กิารฟ้ืนฟอูาจเกนิกว่าสองรอบปีงบประมาณดังทีอ่ภปิราย

ไวข้า้งตน้ แตบ่างกรณีมคีวามล่าชา้ในการฟ้ืนฟมูากกว่า 2 ปีแน่นอน ปัญหาทีค่า้งคาคอื อะไรเป็นสาเหตขุองการไม่

มกีารปฏบัิตกิารเพือ่ฟ้ืนฟคูวามเสยีหาย  

เมื่อพจิารณาจากพระราชบัญญัตงิบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 ในแผนยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และ

ป้องกันทรัยากรธรรมชาต ิ 

“5.4 แผนงานยุทธศาสตรอ์นุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและป้องกันทรัพยากรธรรมชาต ิจ านวน 8,376.7 ลา้นบาท 

เพื่อใหท้รัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์ มีการใช ้

ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยนื และเป็นธรรม โดยการป้องกัน คุม้ครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไม ้

สตัวป่์า สตัวน์ ้า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และทรัพยากรธรณี...”165 

อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับงบประมาณทางดา้นอื่น ๆ แลว้ พบว่างบประมาณดา้นสิง่แวดลอ้มนั้นนอ้ยกว่า

งบประมาณดา้นอืน่ๆ อยา่งมนัียยะส าคัญ ดังแผนภาพ 3.1 

  

 

163 พระราชบัญญัตวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2502, ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 76 ตอน 98 (27 ตลุาคม 2502)  
มาตรา 12 “ใหหั้วหนา้สว่นราชการหรอืรัฐวสิาหกจิมอบหมายใหเ้จา้หนา้ทีผู่ห้นึง่เป็นเจา้หนา้ทีง่บประมาณ มหีนา้ทีเ่กีย่วกับ
งบประมาณของสว่นรายการหรอืรัฐวสิาหกจินัน้”  

มาตรา 4 ““ปีงบประมาณ” หมายความวา่ ระยะเวลาตัง้แต่วันที ่1 ตลุาคมของปีหนึง่ ถงึวันที ่30 กันยายนของปีถัดไป และใหใ้ช ้

ปี พ.ศ. ทีถ่ัดไปนัน้เป้นชอืส าหรับปีงบประมาณนัน้” 
164 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560, มาตรา 140 “การจ่ายเงนิแผ่นดนิ จะกระท าไดเ้ฉพาะทีไ่ดอ้นุญาตไวใ้นกฎหมาย
ว่าดว้ยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ หรอืกฎหมายเกีย่วดว้ยการโอนงบประมาณกฎหมายว่าดว้ยเงนิ

คงคลัง หรอืกฎหมายว่าดว้ยวนัิยการเงนิการคลังของรัฐ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนจะจ่ายไปก่อนก็ได ้แต่ตอ้งเป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายบัญญัต ิในกรณีเชน่ว่านี้ ตอ้งตัง้งบประมาณรายจ่ายชดใชใ้นพระราชบัญญัตโิอนงบประมาณ
รายจ่ายหรอืพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ หรอืพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณถัดไป” 

165 ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตร.ี งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, หนา้ 25. 



 รายงานการวจัิย – กลไกทางกฎหมายในการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม และการชดใชเ้ยยีวยาใหแ้กผู่เ้สยีหาย  
Research Report - Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for Victims 

updated 5 Febuary 2018 

71 

 

แผนภมู ิ3-1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560  

ทีม่า: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตร.ี งบประมาณโดยสงัเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560166  

เมื่อพจิารณาดูจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560167 กรมควบคุมมลพษิ ไดร้ับการจัดสรร

งบประมาณดังตอ่ไปนี้  

กรมควบคมุมลพษิ งบประมาณรวม 564,523,900 บาท จัดสรรแยกประเภทดังนี้168 

1) แผนงานบคุคลากรภาครัฐ   159,970,000 บาท 

2) แผนงานพืน้ฐานดา้นการจัดการน ้าและสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม

อยา่งยั่งยนื   361,153,900 บาท169 

3) แผนงานยทุธศาสตรจ์ัดการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะ 

ภมูอิากาศและภัยพบัิต ิ  43,400,000 บาท 

เมื่อพจิารณาภาพกวา้งของงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและหน่วยงานใน

ก ากับ ภายใตม้าตรา 13 ของพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ฯ จากจ านวนทัง้สิน้ 22,963,932,900 บาท ดังนี้170 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  1,542,267,700 บาท 

2) กรมควบคมุมลพษิ   564,523,900 บาท 

3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 1,313,484,200 บาท 

 

166 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 61. 
167 พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560, ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 133 ตอน 84 (23 กันยายน 2559). 
168 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 26. 
169 ขอ้สังเกต – แผนงานในขอ้นี้ ถูกบรรจุไวใ้นทุกกรมของกระทรวงทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม ในกรอบโดยประมาณ 200 – 
600 ลา้นบาท โดยมสี านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพในหมวดนี้ ก าหนดงบประมาณไว ้60 กว่าลา้นบาท ยกเวน้ใน
กรมป่าไม ้งบประมาณในหมวดนี้ ก าหนดไว ้ประมาณ 1,307 ลา้นบาท และกรมอุทยานฯ ประมาณ 4,259 ลา้นบาท 

170 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 25 – 30. 
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4) กรมทรัพยากรธรณี    596,253,400 บาท 

5) กรมทรัยพากรน ้า  1,455,367,700 บาท 

6) กรมทรัพยากรน ้าบาดาล    843,024,400 บาท 

7) กรมป่าไม ้ 4,490,481,900 บาท 

8) กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม    612,360,400 บาท 

9) กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพันธุพ์ชื  10,823,887,000 บาท 

10) ส านักงานโยบาลและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม    379,678,700 บาท 

11) ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ    187,270,500 บาท 

12) องคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์รมหาชน)    155,668,100 บาท 

นอกเหนือจากงบประมาณหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในมาตรา 13 แลว้ กรม

ควบคุมมลพิษ ยังไดร้ับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560 อีก 2 ประเภท คือ ในมาตรา  49 ภายใต ้

งบประมาณราขจ่ายส าหรับแผนงานการบรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม171  ทีม่กีารจัดสรรงบประมาณจากยอด

รวม 531,560,800 บาท กระจายไปยังส่วนงานต่าง ๆ เช่น ส านักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) 

กระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่ในส่วนนี้ กรมควบคุมมลพษิ ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงนิ 27,000,000 บาท (จาก

งบประมาณรวมของกระทรวงทรัยพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 132,111,800 บาท) เทยีบเคยีงกับหน่วยงาน

ระดับกรม ทีผู่ว้จิัยไดร้วมกลุม่อยูใ่นหน่วยงานทีม่หีนา้ทีด่แูลการฟ้ืนฟแูละเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการปนเป้ือน

ของมลพษิ ไดแ้ก ่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดร้ับจัดสรรงบประมาณในหมวดนี้ 44,129,100 บาท และกรมควบคุม

โรค ไดร้ับงบประมาณหมวดนี้ 17,401,700 บาท กรมอนามัย ไดร้ับงบประมาณหมวดนี้ 34,128,700 บาท สรุปว่า

หน่วยงานระดับกรม ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณในยอด ประมาณ สบิลา้นบาท (ตัง้แต ่สบิเจ็ดลา้น ถงึ สีส่บิกวา่ลา้น

บาท ส าหรับการบรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม) 

งบประมาณหมวดสดุทา้ย ทีก่รมควบคมุมลพษิไดร้ับจัดสรร ภายใตก้รอบพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2560 คอื ในมาตรา 51172 ในแผนงานบุรณาการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า (จากยอดในหมวดนี้ทัง้สิน้ 

55,820 ลา้นบาท) กรมควบคุมมลพษิ ไดร้ับจัดสรรงบประมาณในหมวดนี้ 24,200,000 บาท เทยีบเคยีงกับ กรม

ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย 175,726,200 บาท องคก์ารจัดการน ้าเสยี (รัฐวสิาหกจิ) 217,000,000 บาท 

งบประมาณประเภทสุดทา้ยที่หน่วยงานต่าง ๆ ไดร้ับจัดสรรในหมวด การบรหิารจัดการทรัยพากรน ้า ใน

มาตรา 51 ทีก่รมควบคมุมลพษิ ไดร้ับจัดสรรงบประมาณในหมวดนี้ เป็นเงนิ 24,200,000 บาท  

อย่างไรก็ด ีการพจิารณางบประมาณของกรมควบคุมมลพษิในภาพรวมแลว้ ยอ้นมาพจิารณาถงึงบประมาณ

ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม ในกระทรวงอตุสาหกรรม ทีไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณในงบประมาณประจ าปี 2560173 

1) ในหมวดการจัดการภายใต ้มาตรา 24  525,177,300 บาท 

(แผนงานบคุคลากร แผนงานพืน้ฐานฯ และแผนยทุธศาสตร)์  

2) แผนงานบรูณาการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม    13,114,800 บาท 

3) แผนงานบรูณาการบรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม   44,129,100 บาท 

 

171 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 137 – 138. 
172 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 139 – 140. 
173 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 86, 110, 138. 
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เพือ่เป็นการทบทวนและเปรยีบเทยีบงบประมาณของหน่วยงานราชการในระดับกรมดว้ยกัน ทีไ่ดร้ับ ยังนับว่า

กรมควบคุมมลพิษ ไดร้ับงบประมาณที่มากพอสมควร เทียบกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หากจะเทียบส่วน

งบประมาณในระดับ สบิลา้นกว่าบาท เพือ่การจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม ซึง่โดยพืน้ฐาน เป็นการสรา้งมาตรฐาน

การจัดการ ไม่ใช่งบประมาณส าหรับการฟ้ืนฟูและเยียวยาความเสียหายที่เกดิขึน้โดยตรง ยิ่งไปกว่านั้น จาก

ขอ้สังเกตว่า ภาระรับผดิชอบในการฟ้ืนฟแูละเยยีวยาความเสยีหายทีม่ผีูก้อ่มลพษิ โดยปล่อยใหเ้กดิความเสยีหาย

ขึ้นแลว้ และเท่าที่คณะผูว้ ิจัยไดท้บทวนแผนและนโยบายของกรมควบคุมมลพิษ พบการจัดการที่เป็นการ

ด าเนนิการ และก าหนดมาตรฐานของฝ่ายต่าง ๆ มากกว่า โดยยังไม่พบแผนในการฟ้ืนฟสูภาพสิง่แวดลอ้มที่ไดร้ับ

ผลกระทบจากการปนเป้ือนของมลพษิ174 ซึง่ในส่วนงานของกรมควบคุมมลพษิ มีส านักจัดการของเสยีและสาร

อันตราย ซึง่มีการก าหนดหนา้ที่เกีย่วขอ้งกับการจัดการกากของเสยีและสารอันตราย, จัดท าแผนจัดการคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มดา้นมลพษิ ประสานการจัดท าแผนปฏบัิตกิารเพือ่ลดและขจัดมลพษิจากกากของเสยีและสารอันตราย, 

จัดท าแผนปฏบัิตกิารฉุกเฉิน ประสานการปฏบัิตกิาร ควบคุม แกไ้ข ระงับหรือฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มในบรเิวณที่มีการ

ปนเป้ือนหรอืการแพร่กระจายจากกากของเสยีและสารอันตราย เท่าทีพ่บจากรายงานประจ าปีของส านักจัดการกาก

ของเสยีและสารอันตราย ทีไ่ดร้ับงบประมาณปี 2559175  งบประมาณส าหรับด าเนนิการตามแผนของส านักฯ จ านวน 

28,790,000 บาท (66.65%) และเงนิงบประมาณส าหรับโอนใหกั้บส านักงานสิง่แวดลอ้ม ภาคที่ 1 – 16 และ 

ทสจ. ทัง้ 76 จังหวัด จ านวน 12,980,000 บาท (33.35%) ประกอบการพจิารณาเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับปัญหา

มลพษิ ไปยังกรมควบคุมมลพษิ รวบรวมทัง้สิน้ 76 จังหวัด มเีรือ่งรอ้งเรยีนทัง้สิน้ 688 กรณี176 จากทีน่ าเสนอมานี้ 

เพือ่จะชีใ้หเ้ห็นถงึจ านวนเงนิงบประมาณทีอ่ยูใ่นขอบเขตจะสามารถน ามาใชไ้ด ้(ซึง่ยังไมนั่บถงึงานประจ าทีต่อ้งท า

ในลักษณะการวางมาตรการส าหรับด าเนนิการจัดการ ยังมพิักตอ้งพจิารณาถงึการฟ้ืนฟเูลย) 

จากประมาณการดา้นงบประมาณที่หน่วยงานไดร้ับ น ามาพจิารณาเทียบเคยีงกับความเสยีหายที่ตอ้งการ

ไดร้ับการฟ้ืนฟ ูเชน่กรณีของหว้ยคลติีล้่าง ทีก่รมควบคุมมลพษิจัดสรรงบประมาณ เกอืบ 460 ลา้นบาท เพือ่น ามา

ฟ้ืนฟตูามแผนการ 3 ปี177 ค าถามคอื กรมควบคุมมลพษิไดจั้ดสรรงบประมาณสว่นนี้มาจากแหล่งใด และการจัดท า

แผนงบประมาณในอนาคต เพือ่บรหิารจัดการเกีย่วกับฟ้ืนฟ ูและเยยีวยา จากการปนเป้ือนของมลพษิ หากเกดิการ

ปนเป้ือนของมลพษิขึน้ ทัง้ทีต่ัง้ใจ หรอืโดยอบัุตเิหต ุการด าเนนิการจัดท าอยา่งไร 

จากการพิจารณากรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใชห้น่วยงานเป็นแนวทางพิจารณาว่าแต่ละ

หน่วยงานนัน้ ไดร้ับจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีอย่างไร แต่จากการเทียบเคยีงกรณีศกึษาจากอ่าวพรา้ว จังหวัด

ระยอง ทีเ่กดิการรั่วของท่อขนสง่น ้ามัน เบือ้งตน้ ค่าใชจ่้ายในการส ารวจความเสยีหาย ทีก่รมควบคุมมลพษิระบุว่า

จะท าเป็นหนังสอืเรียกเก็บเงนิจากบรษัิท จ านวน 3 ลา้นบาท178 ในขณะที่บรษัิทพีทีที โกลบอล เคมคิอล จ ากัด 

(มหาชน) หรือ พีทีทีจีซี กล่าวถึงในรายงานข่าวว่ายินดีจะรับผิดชอบและจ่ายเงินค่าเสียหายใหแ้ก่ผูไ้ดร้ับ

ผลกระทบ179 ซึง่ในเบือ้งตน้ ยนิดจีะจ่ายเงนิใหแ้กผู่ผ้่านการพจิารณากล่ันกรองว่าไดร้ับความเสยีหาย จ านวน 117 

 

174 กรมควบคมุมลพษิ, ยทุธศาสตรก์ารจดัการมลพษิ 20 ปี และแผนจดัการมลพษิ พ.ศ. 2560 – 2564 (กรุงเทพฯ: 
กรมควบคมุมลพษิ, 2560).  

175 ส านักจัดการกากของเสยีและสารอันตราย กรมควบคมุมลพษิ, รายงานประจ าปี 2559 (กรุงเทพฯ: กรมควบคมุมลพษิ, 
2559), หนา้ 8. 

176 กรมควบคมุมลพษิ, สถติเิรือ่งรอ้งเรยีนดา้นมลพษิทีก่รมควบคมุมลพษิไดร้บัแจง้ ประจ าปี 2559, ขอ้มลูสบืคน้จากเวบ
ไซด ์http://www.pcd.go.th/info_serv/pol2_stat2559.html, วันทีส่บืคน้ 30 กันยายน 2560.  

177 กองบรรณาธกิาร ขา่ววอยสท์วี,ี “คพ. – ชาวบา้นหมูบ่า้นคลติี ้ท าพธิเีปิดการฟ้ืนฟหูว้ยคลติีจ้ากการปนเป้ืนสารตะกั่ว” (20 
กันยายน 2560), อา้งแลว้. 

178 ไทยรัฐออนไลน์, “ปรอทปนเป้ือน บรเิวณอา่วพรา้ว” (14 สงิหาคม 2556) จากเวบไซด ์
https://www.thairath.co.th/content/363332 วันทีส่บืคน้ 30 กันยายน 2560. 

179 ไทยรัฐออนไลน์, “ปฏบัิตกิารกูว้กิฤตน ้ามันรั่ว รวมพลังฟ้ืนฟเูกาะเสม็ดสูส่ภาพเดมิ” (12 สงิหาคม 2556) เวบไซด ์
https://www.thairath.co.th/content/362812, สบืคน้วันที ่30 กันยายน 2560. 
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ราย (จากผูม้ายืน่ขอรับการชดเชยทัง้สิน้ 400 ราย) รายละ 1,000 บาทตอ่วัน เป็นระยะเวลา 1 เดอืน รวมถงึกลา่วว่า

จะรับผดิชอบทัง้หมดในค่าใชจ่้าย โดยพทีทีจีซี ีมวีงเงนิรวม 50 ลา้นเหรยีญสหรัฐ จากงบเงนิประกันภัย ขณะทีจ่าก

ขา่วทีน่ าเสนอ พทีทีจีซี ีมกี าไรสทุธจิากการประกอบการในปี 2555 ประมาณ 34,000 ลา้นบาท จากขา่วทีน่ าเสนอ 

แสดงถงึภาพลักษณ์ของ พทีทีจีซี ีทีต่อ้งการจะรักษาการเป็นองคก์รการจัดการทีด่ใีนดา้นมาตรฐานทางสิง่แวดลอ้ม 

ขอ้สังเกตที่ยกมานี้ เป็นเพียงค ากล่าวอา้งว่ามีค่าใชจ่้ายส าหรับประมาณการเกีย่วกับการฟ้ืนฟูและเยียวยา

ความเสียหายจากการปนเป้ือนของมลพษิต่อสิง่แวดลอ้มและต่อผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบ ทัง้สองกรณีที่ยกมา เช่น 

หว้ยคลิตี้ล่าง และอ่าวพรา้ว จะเห็นไดว้่าระดับของค่าใชจ่้ายที่จ าเป็นตอ้งใชใ้นการฟ้ืนฟูและเยียวยา มีระดับ

ประมาณการ ต่อกรณี เป็นจ านวนเท่าใด เมื่อเทียบกับงบประมาณแผ่นดนิประจ าปี ของหน่วยงานระดับกรม และ

ส านัก ทีม่หีนา้ทีโ่ดยตรงในการเขา้มาฟ้ืนฟกูารปนเป้ือนของมลพษิ 

บทสรุปจากการสะทอ้นถงึปัญหาทีเ่จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบัิตงิานของหน่วยงานต่าง ๆ ในดา้นงบประมาณทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการจัดการต่อการปนเป้ือนของมลพษิ กรณีอีกประการที่ส าคัญคือใครคือผูจ่้ายค่าเสียหายที่แทจ้รงิ เพราะ

ทา้ยทีส่ดุแลว้ การใชเ้งนิงบประมาณแผ่นดนิเพือ่มาฟ้ืนฟแูละเยยีวยาความเสยีหายนัน้ โดยหลักการควรจะเป็นการ

ด าเนนิการเพือ่บ าบัดความเสยีหายโดยมชิักชา้ แต่ผูท้ีม่หีนา้ทีแ่ละความรับผดิทีแ่ทจ้รงิควรตอ้งเป็นผูก้่อมลพษินัน้ 

ดังหลักการของกฎหมายสิง่แวดลอ้ม แต่ในทางปฏบัิต ิการที่หน่วยราชการผูม้ีหนา้ที่รักษาสิง่แวดลอ้ม เช่น กรม

ควบคมุมลพษิ หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่กดิการปนเป้ือน ทางปฏบัิต ิยังไมป่รากฎชดัเจนแพร่หลาย วา่ทาง

ราชการเหลา่นัน้ ไดด้ าเนนิการเรยีกรอ้งคา่ใชจ่้ายเอาจากผูก้อ่มลพษิแตอ่ย่างใด  

3.2  ปญัหาการขาดแคลนบคุลากรและบคุลากรทีเ่ชีย่วชาญ 

ปัญหาการขาดแคลนบคุลากรในการด าเนนิการไมว่่าจะเป็น การด าเนนิการในเชงิของการกวดขันเพือ่ป้องกัน

หรือการด าเนินการในแง่ของการฟ้ืนฟูเยียวยา อกีทัง้บางกรณีบุคลากรขาดความรูค้วามเชีย่วชาญเกีย่วกับปัญหา

มลพษิ โดยเฉพาะในส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ซึง่เขา้มาเกีย่วขอ้งในกระบวนการฟ้ืนฟูเยียวยา ดังค า

สมัภาษณ์ตอ่ไปนี้ทีส่ะทอ้นการขาดแคลนบคุลากรและบคุลากรทีเ่ชีย่วชาญ 

“ปัญหาขยะพษิทีน่ าไปทิง้กลางทาง ถา้ทางเบือ้งบนสั่งมาใหก้วดขันมเีจา้หนา้ที ่เจา้หนา้ทีม่สีามคนคดิดูจะ

ไปกวดขันยังไง” 

(สมัภาษณ์ ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวัดฉะเชงิเทรา) 

“โรงงานในประเทศไทยมเีป็นแสนนะ มเีจา้หนา้ทีข่องกรมโรงงานเองอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยเป็นหลักรอ้ย 

ไปดูแลทุกโรงงานเป็นไปไม่ไดห้รอกยกตัวอย่างง่ายๆ ทีแ่สงทรายมีโรงงานในก ากับของเราประมาณหนึ่งพันเจ็ด

รอ้ยโรง เรามวีศิวะตรวจสอบ 3 คน มันเป็นไปไมไ่ดเ้ลย” 

(สมัภาษณ์ ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวัดฉะเชงิเทรา) 

“ขอ้พพิาทไมม่ ีมเีรือ่งคน คนมันนอ้ย โรงงานมันเยอะ” 

(สมัภาษณ์ กรมโรงงาน) 

“มันมกีองสาธารณสขุอยู่ครับ แตไ่มม่คีนมาลง ทัง้ชา่งทัง้เจา้หนา้ทีต่อ้งไปร่วมกัน ขา้ราชการผูช้ายมอียู่สาม

สีค่น ปลัดไมต่อ้งไป นติกิร คนทีไ่ปเป็นพยานหน่อยก็เป็นชา่ง แตถ่า้เรือ่งใหญห่น่อยค่อยประสานทางอุตสาหกรรม

หรอืกรมควบคมุมลพษิแลว้แตก่รณี อยา่งการลักลอบทิง้น ้าเสยี” 
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(สมัภาษณ์อบต.หนองแหน ฉะเชงิเทรา) 

ในส่วนของความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่เขา้มาดูแลจัดการฟ้ืนฟูเยียวยา ศักยภาพความพรอ้มของ

หน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ทีข่องรัฐเป็นเรือ่งทีม่คีวามส าคัญ ในระดับหน่วยงานสว่นกลาง เชน่ กระทรวงหรือกรม 

จะมคีวามพรอ้มมากกว่า แต่ในระดับสว่นภูมภิาคหรอืสว่นทอ้งถิน่ยังมีปัญหาเรือ่งความเชีย่วชาญของเจา้หนา้ที่อยู่

มาก ดังค าสมัภาษณ์ตอ่ไปนี ้

“เทา่ทีผ่มทราบสองรอ้ยกว่าภารกจินะทีม่อบใหท้อ้งถิน่ ปลัดเขาจบอะไรมา จบรัฐศาสตร ์นายกไมต่อ้งพูดถงึ

มาจากการเลอืกตัง้ มาจากอาชพีไหนสว่นใหญ่ก็ผูร้ับเหมา ก็คงพูดไดว้า่สิง่แวดลอ้มนี่นอ้ย จะมทีางกองสาธารณสขุ

ทีจ่ะรับคนจบทางสาธารณสขุมาดูแลก็พอมคีวามเขา้ใจ” 

(สมัภาษณ์ ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวัดฉะเชงิเทรา) 

“ทอ้งถิน่ไมม่บีุคลากรดา้นนี้ครับอยา่งทีผ่มท า เราถนัดแตข่อ้กฎหมายออกค าสัง่ทางปกครอง ออกอะไรเราก็

บังคับไดต้ามนี้ ในสว่นของวธิกีารปฏบัิตดิา้นสิง่แวดลอ้ม เราตอ้งขอค าแนะน า เชน่ กรมโรงงานวา่ยังไง กรมควบคุม

มลพษิวา่ยังไง” 

(สมัภาษณ์ อบต.หนองแหน ฉะเชงิเทรา) 

“การเยียวยาที่ฝ่ายสาธารณสุขจะเขา้ไปช่วย แต่ฝ่ายสาธารณสุขเราไม่มี การเยียวยาก็เป็นลักษณะหลาย

หน่วยงานเขา้มา เช่น กรมทรัพยากรน ้าบาดาลก็เอาน ้ามาสนับสนุน ท าเครื่องกรองน ้าใหห้ลายจุด สาธารณสุข

จังหวัดก็ลงมาตรวจเลอืดใหช้มุชน ปสสุตัวก็์มาตรวจฟารม์” 

(สมัภาษณ์ อบต.หนองแหน ฉะเชงิเทรา) 

จากจ านวนผูป้ฏบัิตงิาน เชน่ ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวัด ทีม่หีนา้ทีต่อ้งตรวจสอบโรงงาน เชน่ โรงงานใน

จังหวัดทีเ่ป็นแหล่งทีต่ัง้ของโรงงาน ทีม่จี านวนสถานประกอบการจดทะเบยีน (ยังไมร่วมการด าเนนิการทีไ่ม่ไดแ้จง้

ประกอบ หยุดชั่วคราว หรือเลกิประกอบกจิการ)180 เช่น จังหวัดสมุทรสาคร จ านวนทัง้สิน้ 5,454 โรง จังหวัด

สมุทรปราการ 6,811 โรง และ จังหวัดฉะเชงิเทรา 1,795 โรง เมือ่พจิารณาสัดส่วนของเจา้หนา้ที ่ทีป่ระจ าอยู่ใน

หน่วยงาน เชน่ ทีจั่งหวัดฉะเชงิเทรามเีจา้หนา้ทีว่ศิวกร ทีไ่ดข้อ้มลูจากการสมัภาษณ์ คอื 3 คน เมือ่ผูว้จัิยตรวจสอบ

ถงึจ านวนโครงสรา้งของหน่วยงาน ในกองบรหิารจัดการกากอุตสาหกรรม พบว่ามเีจา้หนา้ที่ประจ าส านักงานประจ า

เขตละ 3 คน และวศิวกรช านาญการพเิศษ อกี 1 คน181 มหีนา้ทีใ่นการจัดท าและก ากับดูแล ขอ้มูล การขนสง่และ

ขอ้มูลกากอุตสาหกรรม และก ากับดูแล การปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาrพื้นที่ทีม่ีการปนเป้ือนจากการประกอบกจิการ หรอื

ตัวอย่างจากอกีหน่วยงานหนึง่ ในกรมควบคุมมลพษิ จากการพจิารณารายงานของส านักจัดการกากของเสยีและ

สารอันตราย กรมควบคุมมลพษิ ที่ในสว่นปฏบัิตกิารและฟ้ืนฟ ูมเีจา้หนา้ทีป่ระจ า 11 คน จากเจา้หนา้ทีข่องส านัก

จัดการกากของเสยีฯ ทัง้หมด 80 คนในปี 2560182  

ผลจากการพจิารณาถงึจ านวนผูป้ฏบัิตงิาน และความเชีย่วชาญเฉพาะทางทีจ่ าเป็นตอ้งม ีส าหรับการจัดการ

สิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะการฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มทีป่นเป้ือนใหก้ลับคนืสูส่ภาพทีจ่ะไมเ่ป็นอันตรายต่อระบบนเิวศและ

 

180 ศนูยส์นเทศโรงงานอตุสหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม, สถติจิ านวนโรงงานอตุสาหกรรม ประจ าเดอืนกันยายน 2560 จาก

เวปไซด ์http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss60, สบืคน้วันที ่30 กันยายน 2560. 
181 กองบรหิารจัดการกากอตุสาหกรรม ส านักบรหิารและจัดการกากอตุสาหกรรม, ภาะหนา้ทีแ่ละโครงสรา้งการบรหิาร เวบไซด ์

http://www2.diw.go.th/iwmb/response.asp, สบืคน้วันที ่30 กันยายน 2560. 
182 ส านักจัดการกากของเสยีและสารอันตราย กรมควบคมุมลพษิ, รายงานประจ าปี 2559, อา้งแลว้, หนา้ 3. 
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ต่อชมุชน สัดสว่นของเจา้หนา้ทีผู่ต้รวจสอบและเฝ้าระวัง รวมไปถงึการก ากับดูแลใหเ้กดิการฟ้ืนฟอูย่างถูกตอ้งตาม

หลักวชิาการทาง ไม่อาจเทยีบไดเ้ลยกับขนาดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในสังคม และความเป็นไปไดข้องการปนเป้ือน

ของมลพษิ ทัง้ทีตั่ง้ใจและทีเ่ป็นอุบัตเิหตุ  สิง่ทีต่ามมาคอื การพจิารณาว่าความพรอ้มของระบบในสังคมไทย เชน่ 

การเตรยีมบคุคลากร และงบประมาณในการรองรับกับกจิกรรมตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ เจา้หนา้ทีเ่หลา่นี้ ควรท าหนา้ทีเ่ป็นผู ้

ตรวจสอบและตดิตาม ไมใ่ชรู่ปแบบการท าหนา้ทีฟ้ื่นฟ ู 

ขอ้สังเกตดังกล่าว ที่พจิารณาถงึบทบาทและหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ในระบบราชการเหล่านี้ ควรปฏบัิต ิใน

ฐานะของการตรวจสอบและตดิตาม (monoitering system) แต่ตดิกับปัญหาส าคัญ 2 ประการ คอื ความเป็นกลาง

และความไวว้างใจใหท้ าการฟ้ืนฟ ูภายใตห้ลักผลประโยชนข์ัดกัน หากผูก้อ่มลพษิ เป็นผูฟ้ื้นฟดูว้ยตัวเอง จะมรีะบบ

การตรวจสอบไดอ้ย่างไร วา่การฟ้ืนฟนัูน้จะเป็นไปอยา่งถกูตอ้งและปลอดภัย  

สิง่ทีร่ับกันอยา่งท่ัวไปแลว้ คอื ผูท้ีค่วรตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ่้ายในการฟ้ืนฟแูละเยยีวยา คอืผูก้อ่มลพษิ ดังนัน้ 

จะท าอย่างไรใหก้ระบวนการฟ้ืนฟนัูน้ ท าโดยหน่วยทีม่ีความรูค้วามสามารถ และพรอ้มที่จะปฏบัิตกิารได ้ในระดับ

ของขนาดกจิกรรมทีก่วา้งขวาง มแีนวโนม้ของการปนเป้ือนของมลพษิอย่างมากมายในสงัคมเชน่ทกุวันนี้ได ้

3.3  ปญัหาความพรอ้มของหนว่ยงานและเครือ่งมอือปุกรณ์ 

การด าเนนิการของหน่วยงานของรัฐทีเ่ป็นปัญหาอกีประการหนึง่ คอื ความพรอ้มของเครือ่งมอือุปกรณ์ทาง

เทคนิค วชิาการที่จะเขา้ฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม ซึง่เป็นเรื่องทางเทคนิคสูง นอกจากองคค์วามรูท้างเทคนิคที่เป็น

วทิยาศาสตรแ์ลว้ เครือ่งมอือปุกรณ์ในการฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้ม ส าหรับหน่วยงานของรัฐสว่นภมูภิาคและทอ้งถิน่ยังมี

ขอ้จ ากัดคอ่นขา้งมาก ดังค าสมัภาษณ์ดังนี้ 

“ผมไปตรวจโรงงานมีแอบทิง้อยู่เจา้หนึ่ง เราปรับเป็นเที่ยวครัง้ละไม่เกนิหกแสน ผมนับน่าจะสามสี่เที่ยว 

ตอนนี้ใหข้ดูก าจัดออกไป คอืเราไมม่เีจา้หนา้ทีว่เิคราะหค์วามลกึว่าควรจะเท่าไหร่ แตผ่มใหข้ดุออกใหล้กึที่สดุ การ

ขดุจะมากนอ้ย จรงิๆแลว้มันตอ้งมรีะยะเวลาการซมึ ยิง่ทิง้ไวน้าน เรือ่งพวกนี้มันเป็นเชงิทีม่ันพสิจูน์ไดย้ากเพราะมัน

กองเอาไวไ้มรู่ว้า่ผ่านฝนมากีฝ่น ถา้ไลจ่รงิมันตอ้งเจาะถงึน ้าใตด้นิ ตอ้งใชง้บประมาณมหาศาล อันนี้เราไปตักไปขูด

คราบใหม้ันเหลอืดนิเดมิ อันทีจ่รงิมันตอ้งดูค่าความขุ่น ความหนดึแลว้ค านวณว่ามันผ่านมากีวั่น มันลงไปเท่าไหร่ 

มนัมสีตูรค านวณอยูก่อ้นหนึง่เหมอืนกัน ผมก็ไมไ่หวเหมอืนกัน” 

(สมัภาษณ์ ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวัดฉะเชงิเทรา) 

“กรณีอ่าวพรา้ว ผมไปดมอยู่วันแรกๆ ตัง้แต่น ้ามันไม่เขา้ จนน ้ามันหมด วันแรกๆ คอืเราประสบการณ์นอ้ย 

ตอ้งรูว้่าตรงไหนมีพษิหรือไม่มพีษิ ถา้จรงิๆ ตอ้งหา้มใหค้นเขา้ ใหแ้ต่เจา้หนา้ที่ที่เกีย่วขอ้งเท่านัน้ ไปแรกๆ มีแต่

อาสาไปทัง้นัน้ เป็นลม ขนออก ดกัูนไมห่วาดไมไ่หวทัง้พยาบาล ก็ลมมันตเีขา้” 

(สมัภาษณ์ ส านักงานเจา้ทา่ จังหวัดระยอง) 

“การปรับปรุงแกไ้ขดูยังไง คอื ปัญหาอยู่ทีท่อ้งถิน่ คอื หนึง่ เขาไม่ค่อยมคีน กฎหมายมันบังคับใหโ้อน สอง 

ทุกๆหน่วยงานก็โอนไปยังเขา เขาตอ้งรับผดิชอบกฎหมายเกอืบทุกมติ ิอย่างการดูแลโรงงานจ าพวกหนึง่หรอืสอง 

มันไม่ค่ยมปัีญหาอะไรมาก ฝ่ายสาธารณสขุหรอืฝ่ายสิง่แวดลอ้มทีเ่ขามีอยู่ก็ไม่ไดม้สีมรรถนะมากเท่ากับเรา เขาก็

ดแูลไดร้ะดับหนึง่” 

(สมัภาษณ์กรมโรงงาน) 
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ปัญหาทีม่ลัีกษณะท่ัวไปเชน่นี้ เกีย่วพันเรือ่งกับนโยบายของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งการพงึตระหนักของรัฐบาลและ

หน่วยงานรัฐวา่จะใหค้วามส าคัญกับปัญหาในกรณีดังกลา่วหรอืไม ่เชน่ การยกระดับนโยบายขึน้เป็นวาระแหง่ชาต ิที่

มุง่แกไ้ขปัญหาใดปัญหาหนึง่อย่างจรงิจัง การเปลีย่นแปลงในระดับนโยบายของรัฐจะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไม่

วา่จะเป็นการตัง้งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน การรับสมัครบคุลากรและการจัดซือ้จัดจา้งเกีย่วกับวัสดุอปุกรณ์ที่

จ าเป็นตอ้งใช ้เพิม่มากขึน้ รวมถงึการกระจายตัวของบุคลากร เครือ่งมอือุปกรณ์ในจังหวัดทีเ่ป็นพืน้ทีท่ีเ่กีย่วพันกับ

มลพษิมากขึน้  

การผลักดันใหเ้กดิความเปลี่ยนแปลงทางดา้นนโยบายของรัฐและน าไปสู่การปฏบัิตอิย่างมีความหมาย

โดยเฉพาะเรื่องการฟ้ืนฟูและเยยีวยาปัญหามลพษิที่เกดิขึน้ในประเทศไทยยังมีความเปลีย่นแปลงที่นอ้ย แมจ้ะมี

บทบัญญัตใินรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่องสิง่แวดลอ้มและมลพษิ แต่การยกระดับใหเ้กดิความกา้วหนา้อย่าง

จรงิจังยังมีนอ้ย จงึท าใหเ้กดิปัญหาที่กลายเป็นค าพร ่าบ่น ตัดพอ้ต่อว่าของหน่วยงานรัฐและเจา้หนา้ที่รัฐซ ้าๆที่

แสดงถึงขอ้เท็จจริงที่เป็นขอ้จ ากัดที่ท าใหห้น่วยงานรัฐไม่สามารถด าเนินการบังคับใชก้ฎหมายไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ ซึง่การวเิคราะหข์อ้จ ากัดของกระบวนการฟ้ืนฟแูละเยยีวยาฯทีเ่ป็นเรือ่งท่ัวไปจะไดก้ล่าวต่อไปในบทที ่

8 

ในส่วนที่สอง ซึง่เกีย่วกับการบังคับใชก้ าหมายของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการฟ้ืนฟแูละเยียวยากรณี

หน่วยงานของรัฐเป็นผูก้่อใหเ้กดิความเสยี เป็นความรับผดิชอบของหน่วยงานรัฐในคดมีลพษิหรือความเสยีหายที่

เกดิขึน้ต่อสิง่แวดลอ้มทีห่น่วยงานรัฐหรือเจา้หนา้ทีข่องรัฐไดด้ าเนนิการตามกฎหมายแลว้กอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย

ขึน้ตอ้งรับผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในลักษณะของการกระท าละเมดิทางปกครอง ตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้การ

แสดงความรับผดิชอบของหน่วยงานรัฐเป็นหลักการทีส่ าคัญในกฎหมายปกครองในต่างประเทศ ทีห่น่วยงานรัฐตอ้ง

รับผดิชอบต่อความเสียหายที่เกดิขึน้จากการกระท าของหน่วยงานรัฐหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐอย่างทันท่วงที ทัง้นี้

หลักการนี้หมายความว่า สทิธขิองเอกชนจะไดร้ับความคุม้ครองอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ซึง่เป็นหลักแห่งการค ้า

ประกันการปฏบัิตหินา้ทีข่องหน่วยงานรัฐต่อเอกชน ว่าเอกชนจะไดร้ับความคุม้ครองอย่างแน่นอนซึง่อาจรวมไปถงึ

การฟ้ืนฟูสภาพสิง่แวดลอ้มที่เกดิความเสียหายซึง่รัฐเป็นผูเ้สียหายแต่ก็เป็นการรักษาสภาพสิง่แวดลอ้มซึง่เป็น

ประโยชนส์าธารณะ (public interest) ซึง่เป็นหนา้ทีห่ลักของรัฐ 

จากการสมัภาษณ์หน่วยงานทีเ่ป้าหมายเรือ่งการแสดงความรับผดิชอบของหน่วยงานรัฐในเรือ่งการฟ้ืนฟแูละ

เยียวยาฯ ซึง่การสัมภาษณ์พบว่า ความรับผดิชอบของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยยังมีปัญหาและอุปสรรค

หลายประการ ซึง่พจิารณาไดจ้ากค าสมัภาษณ์ ตอ่ไปนี้ 

“เวลาหน่วยงานรัฐแพค้ด ีโดยหลักตอ้งอุทธรณ์ การท างานของเราตอ้งสันนษิฐานไวก้อ่นว่าเราท าโดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย เราไมไ่ดท้ าสิง่ทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย ในเมือ่เขาฟ้องว่าเราท าไมช่อบดว้ยกฎหมาย แลว้เราสูแ้ลว้เรา

แพก็้แปลวา่เรายอมรับว่าเราท าไม่ชอบดว้ยกฎหมาย แลว้ก็มันมมีต ิครม.เรือ่งการด าเนนิคดแีพ่ง แลว้ก็ปกครองแลว้

ก็ระเบยีบหลักเกณฑข์องกระทรวงการคลังในการด าเนินคดีแพ่งและคดีปกครอง วางหลักไวว้่าคดีแบบนี้ควรท า

อย่างไร เชน่ เรยีกค่าเสยีหาย ถา้แพต้อ้งอุทธรณ์กอ่น คอืรัฐจะไม่เสยีเงนิโดยเด็ดขาด จนกว่าจะแพโ้ดยหลักเลย

ครับ อยา่งหน่วยงานสละสทิธิใ์นคดปีระนีประนอม เราท าไมไ่ดอ้ยูแ่ลว้ตอ้งท าตามระเบยีบกระทรวงการคลัง 

หลักเกณฑ์ตามระเบียบเลยครับ เช่น สมมุตวิ่าเราแพเ้ป็นคดีปกครอง ขัน้ฟ้องใหช้ าระหนี้อันมาจากการ

ละเมดิ เราแพเ้ราก็ตอ้งอุทธรณ์ตามหลักเกณฑข์องกระทรวงการคลังหรอืมตคิณะรัฐมนตรีบอก ปกตกิารอุทธรณ์

หรอืไม่ตอ้งรายงานกระทรวงการคลัง โดยหลักเท่าที่ผมจ าได ้ถา้แพแ้ลว้มเีรื่องเงนิใหอุ้ทธรณ์แลว้รายงานทีหลัง 

อทุธรณ์เป็นหลัก คอือทุธรณ์กอ่นแลว้รายงานทหีลัง” 
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(สมัภาษณ์กรมโรงงาน) 

“ท่านท างานใหกั้บส่วนราชการใหไ้ดช้ือ่ว่า ชนะ ไดเ้งนิหรอืไม่ไดเ้ป็นอกีเรื่องหนึ่ง เรือ่งบางเรือ่งไม่ควรคดิ

ฟ้อง คดิไปแลว้ฟ้องคดมีันเสยีเงนิมากกว่า หลวงก็ตอ้งฟ้องเพือ่ทีจ่ะชนะ ถา้ไดไ้มเ่ต็มตามฟ้องหรอืแพค้ดก็ีอุทธรณ์

ไปกอ่น ฎกีาไปกอ่น ซึง่บางทตัีวความเราไมน่่าไปฎกีาเลยเรา ถา้จ่ายตอนนี้เสยีเท่านี้แต่ถา้สูต้่อดอกเบีย้มันเกดิขึน้

อกีกีปี่ แตม่ันก็ตอ้งยอมรับนะ” 

(สมัภาษณ์กรมควบคมุมลพษิ) 

จากค าสัมภาษณ์ขา้งตน้ไดแ้สดงถึง วัฒนธรรมทางกฎหมาย (Legal Culture) ของการใชก้ฎหมายใน

หน่วยงานของรัฐรูปแบบหนึง่ คอื การยดึถอืกฎระเบยีบภายในฝ่ายปกครองอย่างเคร่งครัด ดังค าสมัภาษณ์ขา้งตน้ที่

หน่วยงานของรัฐยืนยันว่า การชดใชเ้ยียวยาของฝ่ายปกครอง “จะตอ้งมีการอุทธรณ์ จนกว่ากระบวนการทาง

กฎหมายจะสิน้สุด จึงจะมีการชดใชเ้ยียวยา” ระบบวิธีการท างานเช่นนี้สะทอ้นถึงวัฒธรรมทางกฎหมายของ

หน่วยงานทีถ่อืปฏบัิตจินกลายเป็นกฎเกณฑอ์ย่างเคร่งครัด วัฒนธรรมทีไ่ดก้ล่าวมานี้เป็นขอ้จ ากัดและไม่สอดคลอ้ง

กับหลักการเรือ่งความรับผดิชอบของหน่วยงานรัฐ และท าใหก้ารชดเชยเยยีวยาของหน่วยงานรัฐเกดิอุปสรรคและ

ท าใหผู้ไ้ดร้ับความเสยีหายไม่ไดร้ับการเยียวยาอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม กระบวนการเยียวยาของหน่วยงาน

ของรัฐทีเ่ป็นขอ้ยกเวน้ของกระบวนการทางกฎหมายทีไ่มส่ิน้สดุ และหน่วยงานของรัฐเขา้เยยีวยาโดยไม่อุทธรณ์ก็มี

เชน่กัน เชน่ ในคดโีคบอลต-์60 ของส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิดังค าสมัภาษณ์ดังนี้ 

“จากทีผ่่านมาเราไม่ไดอุ้ทธรณ์ คดโีคบอลต-์60 เราไมไ่ดอุ้ทธรณ์ก็จบทีศ่าลอุทธรณ์ชัน้ตน้ หน่วยงานก็จ่าย

ไปครับ รูส้กึว่าเรือ่งนี้ท่านรัฐมนตรีในเวลานัน้ท่านไม่ใหอุ้ทธรณ์ แต่ตามกระบวนการตามหลักแลว้มันตอ้งอุทธรณ์ 

โดยหลักแลว้มันตอ้งอุทธรณ์ เวน้แต่ว่ามคีวามเห็นจากผูบั้งคับบัญชาระดับสงูว่าไม่ตอ้งอุทธรณ์ คดเีราก็เลยไม่ได ้

อทุธรณ์”  

(สมัภาษณ์ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต)ิ 

การสรา้งกระบวนการเยียวยาจงึเป็นเรื่องที่มีความส าคัญว่าหน่วยงานของรัฐจะตอ้งด าเนนิการอย่างไรที่จะ

เยียวยาผูเ้สียหายไดอ้ย่างรวดเร็ว การปลดล็อคกระบวนการทางยุติธรรมที่ศาลเป็นองค์กรตัดสินจนสิ้นสุด

กระบวนการในชัน้ฎกีาหรอืศาลปกครองสงูสดุ เปลีย่นเป็นการเยยีวยาโดยหน่วยงานของรัฐตัดสนิใจด าเนนิการเอง

จะมคีวามเป็นไปไดห้รอืไมห่รอืจะมรีูปแบบวธิกีารอืน่ๆ จะไดท้ าการวเิคราะหใ์นบทตอ่ไป 

นอกจากวัฒนธรรมทางกฎหมายทีไ่ดก้ล่าวมา สิง่ทีไ่ดป้รากฏในระบบการฟ้ืนฟแูละเยยีวยาฯ ของหน่วยงาน

ของรัฐทีไ่ดท้ าการศกึษา คอื ความซ ้าซอ้นของอ านาจหนา้ทีข่องหน่วยงานและความเกรงใจในอ านาจหนา้ที่ของ

แตล่ะหน่วยงานทีห่น่วยงานไมก่ลา้กา้วล่วงเขา้ไปด าเนนิการในงานของอกีฝ่ายหนึง่  

ทัง้นี้ การจัดแบ่งกลุ่มงานของหน่วยงานรัฐที่ผูว้จัิยพยายามจะจ าแนกกลุ่มงานเป็นหน่วยงานหลักซึง่เป็น

หน่วยงานเฉพาะในการดูแลจัดการปัญหาดา้นมลพษิ เช่น กรมควบคุมมลพษิ ซึง่มีอ านาจหนา้ที่ในการจัดการ

มลพษิ แต่ยังมหีน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ป็นหน่วยงานรอง เชน่ กรมโรงงาน การนคิมอุตสาหรรม ซึง่มอี านาจใน

การควบคุมตรวจสอบที่ซอ้นทับอ านาจและหนา้ที่กัน แต่เมื่อเกดิปัญหามลพษิไม่ว่าจะเกดิจากโรงงานหรือนิคม

อุตสาหกรรม การเขา้ตรวจสอบปัญหาที่เกดิขึน้กลับกลายเป็นว่า กรมควบคุมมลพษิตอ้งประสบปัญหาในการเขา้

ตรวจสอบในพื้นที่ โดยตอ้งใหห้น่วยงานรองเป็นผูน้ าเขา้ไปหรือตอ้งร่วมมือด าเนินการเพื่อเขา้เยียวยาปัญหาที่

เกดิขึน้ สิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นในการปฏบัิตริาชการของประเทศไทย คอืการไม่ตอ้งการใหห้น่วยงานอืน่เขา้มาร่วมหรอื

เขา้มาตรวจสอบการปฏบัิตหินา้ที ่ขณะเดยีวกันหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก็พยายามหลกีเลีย่งการกา้วล่วงหรอืกา้วขา้ม
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ไปยังอ านาจหนา้ทีข่องหน่วยงานอืน่ ความซ ้าซอ้นและซับซอ้นของหน่วยงานของรัฐทีเ่กดิ ปรากฏตามค าสมัภาษณ์

ดังนี้ 

“คอือย่างนี้ครับ โดยหลัก คพ.จะดูแหล่งก าเนิดมลพษิทุกเรื่องยกเวน้เรื่องโรงงาน แมเ้ขาจะเขา้ไปตรวจ

โรงงานตามกฎหมายของเขา สมมุตนิะครับแลว้เขาเจอว่ามันผดิเขาตอ้งส่งเรื่องมาให ้กฎหมายเขยีนเลยครับว่า 

ตอ้งส่งเรื่องใหก้รมโรงงาน ใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการตามกฎหมาย บางเรื่องคพ.อาจท าได ้แต่ว่าส่วน

ใหญ่เขาจะสง่เรือ่งมาใหเ้รา เชน่ สมมุตวิ่าน ้าไม่เป็นไปตามประกาศ เขาจะสง่เรือ่งมาใหเ้ราด าเนนิการ ถา้ผมจ าไม่

ผดิของเขา ม.82 ใหเ้ราด าเนนิการ จนกวา่เราจะไมด่ าเนนิการ เขาถงึด าเนนิการหลักของเขาเป็นแบบนี้” 

(สมัภาษณ์กรมควบคมุมลพษิ) 

“ในสว่นของนคิมฯ นคิมฯจะอยู่ภายใตก้ฎหมายของนคิมนะครับ แต่ในกฎหมายนคิมฯจะมโีรงงาน กฎหมาย

นคิมเขยีนวา่โรงงานในนคิมใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎหมายโรงงาน แสดงวา่โรงงานในการนคิมตอ้งปฏบัิตเิหมอืนๆเรา เวน้แต่

การอนุญาตใหเ้ป็นอ านาจของผูว้่าการ ยกเวน้เรือ่งใบ ร.ง. 4 ไม่ตอ้งม ีดังนัน้แมอ้ยู่ภายใตก้ฎหมายโรงงานแต่คน

ควบคมุคอื เจา้หนา้ทีข่องการนคิมฯ มบีางเคสทีเ่จา้หนา้ทีข่องกรมโรงงาน จากส านักงานนคิมฯ เขา้ไปตรวจร่วม แต่

โดยหลักเป็นหนา้ทีข่องการนคิมฯ ซึง่จะมกีารมอบอ านาจแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพนักงานเพือ่ใหท้ าหนา้ทีต่าม พรบ.โรงงาน

ในเขตนคิมฯ ตา่งๆ เพราะฉะนัน้สว่นใหญเ่ราก็ไมไ่ดเ้ขา้ไป ยกเวน้เป็นเคสหรอืโครงการซึง่เป็นอกีเรือ่งหนึง่” 

(สมัภาษณ์กรมควบคมุมลพษิ) 

จากความทับซอ้นของอ านาจหนา้ทีท่ีก่ระจัดกระจายกันไปของแต่ละหน่วยงาน ท าใหปั้ญหามลพษิทีเ่กดิขึน้

ในประเทศไทยในสว่นของการฟ้ืนฟแูละเยยีวยาจงึกระจายกันออกไปไมเ่ป็นเอกภาพ การบรูณาการหน่วยงานแต่ละ

หน่วยงานเขา้ดว้ยกันจงึเป็นกรณีที่เกดิขึน้เฉพาะครัง้เฉพาะคราวตามกรณีที่เกดิขึน้ เช่น กรณีน ้ามันรั่วที่อ่าวพรา้ว 

กรณีการทิง้กากของเสยีหนองแหน เมือ่ปัญหาเกดิขึน้จะพบเห็นความสับสนอลหม่านของการรวมตัวหน่วยงานแต่

ละหน่วยงาน การก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที ่การแสวงหาเจา้ภาพ การด าเนนิการทีป่ราศจากองคค์วามรู ้ฯลฯ ซึง่

เป็นปัญหา บนความโชคดขีองการแกปั้ญหาแบบไทยๆทีอ่าศัยการขอความร่วมมอืการประนีประนอมของผูใ้หญ่ใน

หน่วยงานแต่ละหน่วยงานทีย่ังสามารถขอความร่วมมอืกันได ้และการทีป่ระเทศไทยยังไมเ่ผชญิปัญหามลพษิระดับ

ใหญ่มากๆ เชน่ กรณีโรงงานไฟฟ้าฟคูุชมิะของประเทศญีปุ่่ น ยังท าใหก้ารแกปั้ญหาของประเทศไทยยังเอาตัวรอด

จากปัญหาครัง้ทีผ่า่นๆมาไปได ้วธิกีารปฏบัิตแิบบมองหาเจา้ภาพในการรับผดิชอบ ถา้เจา้ภาพรับมอืไมไ่หวแลว้จงึมี

การระดมหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง เช่น ปัญหาระดับชาตเิป็นอ านาจของอธบิดหีรือรัฐมนตรี ระดับจังหวัดเป็นอ านาจ

ของผูว้า่ราชการจังหวัด ในการระดมหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง บางครัง้ไมม่คีวามชดัเจนตัง้แตเ่รือ่งใครจะเป็นเจา้ภาพใน

การจัดการกับปัญหา รวมถงึการฟ้องคดเีพือ่เรยีกคา่สนิไหมทดแทน พจิารณาจากค าสมัภาษณ์ 

“คือมันไม่ชัดเจนไง อย่างเรือน ้าตาลล่มแม่น ้าเจา้พระยา คือ ตรงนั้นทางกรมรับเป็นเจา้ภาพใหแ้ละไป

เรยีกรอ้งแลว้ก็ใหก้รมประมงประเมนิมาว่ามคีวามเสยีหายอะไรบา้ง ถามว่าถา้กรมควบคุมมลพษิจะฟ้องบา้งไดไ้หม

เพราะมาตรา 97 ก็ไมไ่ดก้ าหนดวา่ใคร ใครจะฟ้องก็ไดถ้า้ตัวเองเป็นเจา้ของทรัพยากร” 

(สมัภาษณ์ส านักทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ระยอง) 

“ที่เคยปฏิบัติส่วนมากจะดูเหตุว่าใครเป็นเจา้ภาพ ใครจะชี้ก่อน สมมุติโรงงานระเบิดใครเป็นเจา้ภาพ 

อตุสาหกรรมจังหวัดหรอืใคร การนคิมอตุสาหกรรม กอ่นจะมาปลกีย่อยว่า คณะท างาน คณะกรรมการ ก็เหมอืนทาง

เรอื ทางเรอืเจา้ท่าเป็นเจา้ภาพ หาเหตุอะไร ใหค้วามร่วมมอืกับหน่วยงานอืน่ หน่วยงานไหนทีเ่กีย่วขอ้งก็จะระดม

กัน” 
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(สมัภาษณ์ส านักงานเจา้ทา่ ระยอง) 

“เกดิเรือ่งทก็ีมาดกัูนทวี่าใครเกีย่วขอ้งบา้ง แตโ่ดยกตกิามันตอ้งมเีจา้ภาพอยู่แลว้ จรงิๆ ตอ้งมเีจา้ภาพสักคน

อยูท่ีว่า่คนท างานมันเรยีบรอ้ยดไีหม กรณีทิง้ของเกีย่วขอ้งกับเทศบาลทีว่า่คณุท าเหตุร าคาญ แตถ่า้มันออกมานอก

เขตก็กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยใหอุ้ตสาหกรรมจังหวัดดูแล เขาก็ตอ้งเป็นแม่งาน ถา้มันเรยีบรอ้ยด ีมันก็คงไม่

มาใหค้นอืน่เขาท าหรอก” 

(สมัภาษณ์เทศบาลมาบตาพุด) 

“อย่างความเสยีหายต่อทรัพยากรทางทะเล อย่างนี้ กรมไปท าไดเ้หรอไหมครับ ความเสยีหายต่อทรัพยากร

ทีเ่ป็นตน้ไม ้กรมไปคดิไดห้รอืว่าตน้ไม ้มันคดิอย่างไร ความเสยีหายต่อปลาในแม่น ้าเจา้พระยาตอนเรือน ้าตาลล่ม 

กรมคดิไดไ้หมกรมคดิไมไ่ดม้ันตอ้งหน่วยงานทีต่อ้งดแูลทรัพยากรธรรมชาตเิหล่านัน้ตอ้งประเมนิความเสยีหายเอง” 

(สมัภาษณ์ กรมควบคมุมลพษิ) 

กระบวนการบังคับใชก้ฎหมายของหน่วยงานของรัฐทีป่รากฏจากการสัมภาษณ์ แสดงเห็นถงึขอ้จ ากัดในการ

บังคับใชก้ฎหมาย ไม่ว่าจะเกดิจากตัวกฎหมายเองและวิธีปฏิบัตขิองหน่วยงานของรัฐที่ท าใหบ้ทบัญญัติของ

กฎหมายในกระบวนการฟ้ืนฟูและเยียวยาไม่สัมฤทธิผ์ล การปรับเปลีย่นทัง้ในส่วนของกฎหมาย การก าหนดแผน

และวิธีการท างานของหน่วยงานของรัฐจะตอ้งปรับปรุงในลักษณะขององค์กรกลางที่ท าหนา้ที่คอยติดตาม

ตรวจสอบ (Monitor) ท าหนา้ทีส่ัง่การ ควบคมุตรวจสอบจะเป็นองคก์รชัว่คราว (Ad Hoc) หรอืถาวร ซึง่รูปแบบของ

การจัดตัง้จะไดก้ลา่วต่อไปในบทวเิคราะห ์

สดุทา้ย ปัญหาของหน่วยงานของรัฐในการด าเนนิคดกัีบเอกชนผูก้่อใหเ้กดิมลพษิเพื่อด าเนนิการฟ้ืนฟูและ

เยยีวยา หนา้ทีส่ าคัญประการหนึง่ตามพระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 

คอืการบังใชก้ฎหมายในการเรียกค่าเสียหายในการฟ้ืนฟูและเยียวยาความเสียหายจากมลพษิที่เกดิขึน้จากการ

กระท าของเอกชน รวมถงึการด าเนนิคดทีางอาญาตอ่ผูก้ระท าความผดิ ซึง่การฟ้องรอ้งด าเนนิคดกัีบเอกชน มปัีญหา

ในการบังคับใชก้ฎหมายอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งความเขา้ใจในกระบวนการด าเนนิคดขีองเจา้หนา้ที่ซึง่

บางหน่วยงานขาดความเชีย่วชาญในกระบวนการกฎหมายหรือขอ้จ ากัดของกฎหมายในการฟ้องคดี เช่น การ

รวบรวมหลักฐาน ภาระการพสิจูนใ์นชัน้ศาลซึง่หน่วยงานตอ้งด าเนนิการพสิจูน ์ฯลฯ ซึง่มตัีวอยา่งค าสมัภาษณ์ดังนี้ 

“มันจับจ าเลยไม่ไดซ้ักที พสิูจน์ไดแ้ค่นั้นเองเพราะมันขึน้มาชายหาดเอาไปพสิูจน์ก็เหมือนเดมิ กว่าจะ

ขัน้ตอนไปถงึ กว่าจะมาทิง้น ้ามันลงกลางทะเล กว่ามันจะขึน้ฝ่ังไม่รูก้ีวั่นกีเ่ดอืนแลว้ เรอืมันก็วิง่เขา้วิง่ออกเป็นสบิๆ 

รอบแลว้ แลว้จะมาเช็คตอนนัน้ก็ไมไ่ดแ้ลว้ นี่แหละมันคอืความเป็นจรงิเป็นแบบนี้” 

(สมัภาษณ์ส านักงานเจา้ทา่ ระยอง) 

“ศาลเขาพจิารณากฎหมายมาอย่างละเอียด เขาชีเ้ลยว่าใครผดิบา้ง กรมโรงงานไม่ผดิ ทรัพยากรไม่ผดิ 

อตุสาหกรรมจังหวัดผดิ เราไปโดนตรง พรบ.วัตถอัุนตรายว่า เจา้ของไมก่ าจัด เราตอ้งก าจัด ตรงนี้ปัญหาคอืมันไม่มี

ใครรับเป็นเจา้ของ เราก็ฟ้องเขาดว้ย เขาก็ไปขึน้ศาลแต่เขาหลุดเขาไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ เจา้ของเขาสูค้ดแีลว้เขา

หลดุ ทางผมก็ตอ้งไปขนแทนก็ตอ้งไปของบหลวงมาจ่ายสองลา้น” 

(สมัภาษณ์ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวัดฉะเชงิเทรา) 

สว่นการด าเนนิคดอีาญากับเอกชนผูก้่อมลพษิ ก็มหีลายประเด็นทีเ่ป็นขอ้จ ากัด ไม่ว่าจะเป็นชัน้ต ารวจหรือ

ชัน้พนักงานอัยการ ซึง่หน่วยงานไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ ดังนี้ 
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“ในสว่นของการบังคับใชก้ฎหมายเรามเีรือ่งการด าเนนิคดอีาญา ในกรณีทีใ่ครครอบครองโดยไม่รับอนุญาต

แลว้ก็ไม่ต่อใบอนุญาตในระยะเวลาที่ครอบครองอยู่ เรามีการด าเนินคดีอาญา เราใชก้ระบวนการตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา สว่นในขัน้พนักงานสอบสวนในชัน้พนักงานอัยการท่านสัง่ไมฟ้่องโดยใชห้ลักเรื่อง

ตามลักษณะการฟ้องของอัยการก็จะเป็นไปตามหลักดุลยพนิจิ มันคนละหลักการกับเจา้หนา้ทีเ่พราะเจา้หนา้ทีต่อ้ง

ยดึหลักการด าเนนิคดอีาญาตามกฎหมาย สว่นพนักงานอัยการ ถา้พจิารณาตามส านวนแลว้ว่า ถา้ด าเนนิคดอีาญา

กับหน่วยราชการไปแลว้ในลักษณะความผดิแบบนี้ ประโยชน์สาธารณะมันก็ไม่ไดร้ับอะไร ท่านก็จะสั่งไม่ฟ้อง มัน

เป็นเรือ่งของทา่นเพราะทา่นมอี านาจอยูแ่ลว้ 

บางกรณีปิดกจิการ มีทัง้ส่งจัดการกากและไม่ส่ง แต่ไม่ส่งผมใชก้ระบวนการทางกฎหมายอาญา ใชว้ธิี

พจิารณาความอาญาโดยใหพ้นักงานสอบสวนยดึวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่ไดร้ับอนุญาตเอามาเป็นของกลางในคดี 

เพราะปัจจุบันไม่มีกลไกเกีย่วกับการรบิวัสดุกัมมันตรังสทีี่ฝ่าฝืนกฎหมาย ครัง้จะไปใชป้ระมวลกฎหมายอาญาก็ไม่

เปิดชอ่งเพราะวัสดุกัมมันตรังสไีม่ใชข่องตอ้งหา้มว่าไม่ใหป้ระชาชนครอบครองไม่ได ้ประชาชนครอบครองไดแ้ต่

ตอ้งไดร้ับใบอนุญาต เพราะฉะนัน้กรณีก็ไมส่ามารถท าใหศ้าลรบิและตกเป็นของแผน่ดนิไดโ้ดยเด็ดขาด กลไกตรงนี้

ของประมวลกฎหมายอาญาก็เลยยังใชไ้ม่ได ้แลว้ก็สง่ผลใหพ้นักงานสอบสวนเองก็ไมย่ดึเพราะเขามองว่าเป็นเพยีง

แคล่กัษณะการกระท าความผดิทีไ่มร่ับใบอนุญาตเท่านัน้เอง เหมอืนกันอยา่งบางทีพ่นักงานอัยการเขาก็จะไมเ่ขา้ใจ 

เขาจะบอกวา่ เรือ่งแคไ่มข่อใบอนุญาต คณุจะไปยดึของเขาไดอ้ย่างไร ผลคดถีงึสดุทา้ยก็ไม่ได”้ 

3.4  สรปุ 

การบังคับใชก้ฎหมายของหน่วยงานของรัฐมปัีญหาหลายประการทัง้ทีเ่ป็นปัญหาร่วมๆ กันของทกุหน่วยงาน 

และปัญหาเฉพาะของหน่วยงานตามอ านาจหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนด ผูว้จัิยพยายามอธบิายโดยการใชบ้ทการ

สมัภาษณ์เป็นหลักเพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นขอ้เท็จจรงิทีผู่ป้ฏบัิตงิานตอ้งเผชญิกับปัญหาในการบังคับใชก้ฎหมาย ปัญหา

ทีเ่กดิขึน้จาการใชก้ฎหมายของหน่วยงานเหล่านี้จะน าไปสู่แนวทางการแกไ้ขทัง้กระบวนการทางกฎหมายและตัว

บทกฎหมายเอง ซึง่จะไดอ้ธบิายในบทวเิคราะหต์อ่ไป 
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บทที ่4 การบงัคบัใชก้ฎหมายของหนว่ยงาน 

จากบทสองทีแ่ลว้ ทีน่ าตัวกฎหมายมาพจิารณาถงึกลไกต่างๆ ไว ้ค่อนขา้งจะครบถว้น สมบูรณ์ในสว่นของ

อ านาจหนา้ที่ของรัฐ ดูจะมีมาตรฐานในการจัดการ พอสมควร แต่เมื่อมาถงึการปฏบัิตกิาร กลับมีปัญหาขอ้จ ากัด

ตา่งๆ มากมาย ทีอ่าจสะทอ้นวา่การจัดกลไก และโครงสรา้งของหน่วยงานรัฐทีเ่ขา้มามหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการฟ้ืนฟู

และเยยีวยา มขีอ้จ ากัดในดา้นตา่งๆ ทีอ่าจจะแกไ้ขไดโ้ดยการออกแบบโครงสรา้งทางกฎหมายทีเ่หมาะสม 

แต่อย่างไรก็ด ีล าพังตัวบทบัญญัตขิองกฎหมายไม่อาจแสดงถงึการด าเนินการที่แทจ้รงิ สิง่ส าคัญจงึอยู่ที่

การบังคับใชตั้วบทกฎหมายดังกลา่ว ซึง่ในบทนี้ จะเป็นการน าเสนอถงึสภาพการใชบั้งคับกฎหมาย โดยผา่นมมุมอง

จากหน่วยงาน และสะทอ้นจากการใชบั้งคับกฎหมายเหลา่นัน้ ในความเป็นจรงิ  

ดังนัน้ในบทนี้ จะมกีารพจิารณาถงึ 2 สว่นดว้ยกัน สว่นแรกคอืการมองภาพจากหน่วยงานผูป้ฏบัิตการในดา้น

การฟ้ืนฟแูละเยยีวยาความเสยีหายในสิง่แวดลอ้ม โดยรวม และกลุ่มทีส่องคอืการเขา้ไปเก็บขอ้มูลในพืน้ที่ส าหรับ

กรณีศกึษาทีเ่ลอืกมาโดยตรง  

4.1 แนวทางการใชก้ฎหมายของหนว่ยงานทีเ่ป็นกรณีท ัว่ไป 

คณะผูว้ ิจัยไดส้ัมภาษณ์เพื่อรวมรวมลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ที่เกี่ยวขอ้งในระบบงาน

ศูนยก์ลาง เชน่ หน่วยงานทีม่อี านาจหนา้ทีต่ามกฎหมายคุม้ครองสิง่แวดลอ้มโดยตรง รวมถงึหน่วยงานทีตั่ง้อยู่ ณ 

ศูนยก์ลางทัง้ในแง่พืน้ที ่(กล่าวคอื ตัง้อยู่ทีก่รุงเทพมหานคร) และในแง่ประเด็น (เชน่ หน่วยงานเชงินโยบาย หรอื

ประเด็นทีต่อ้งเป็นผูป้ระสานงาน หรอืรับผดิชอบในประเด็นสิง่แวดลอ้มโดยรวม หรอืหน่วยงานทีต่อ้งจัดการกับวกิฤต

เฉพาะหนา้ในกรณีฉุกเฉนิ)  

อยา่งไรก็ด ีการรวมรวมขอ้มลูนี้มขีอ้จ ากัดดา้นเวลาทัง้ของทมีวจิัยและหน่วยงานทีบ่างครัง้ไม่สามารถท าการ

ขอความอนุเคราะหข์อ้มูลไดค้รบถว้นทุกหน่วยงาน ดังนัน้ ในการน าเสนอครัง้นี้จงึพยายามรวบรวมขอ้มูลเบื้องตน้

ก่อน หน่วยงานในส่วนกลางที่ทีมวจัิยสามารถรวบรวมการสัมภาษณ์นี้ ไดแ้ก่ หน่วงานภายใตก้ฎหมายคุม้ครอง

สิง่แวดลอ้ม ทีท่างคณะผูว้จัิย พจิารณาว่าเป็นหน่วยงานกลาง ส าหรับดูแลเกีย่วกับสิง่แวดลอ้มโดยเป็นแกนกลาง 

ไดแ้ก ่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และกรมควบคุมมลพษิ รวมถงึองคก์ารอสิระ

ดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพดว้ย 

ในสว่นหน่วยงานเฉพาะส าหรับกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่กรมโรงงาน และการท่าเรอืกรุงเทพ และในสว่นที่

เป็นหน่วยงานเสรมิ ไดแ้ก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิและบุคคลากรดา้น

สาธารณสขุ 

4.1.1 หนว่ยงานทีเ่ป็นแกนกลางในการดแูลสิง่แวดลอ้ม 

ส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) 

ส านักนโยบายและแผนฯ  มกีารจัดท าแผนระดับนโยบายและสง่เสรมิรักษาสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตซิึง่เป็นแผน 

10 ปี และมแีผนปฏบัิตกิารสิง่แวดลอ้มระยะ 5 ปี เป็นแผนรองรับ ในการจัดแผนจะเขา้มามสีว่นร่วมในการจัดท าแผน

โดยมกีารจัดประชมุก าหนดประเด็นยุทธศาสตรก์อ่นเขา้สูก่ารจัดท าแผน แผนการจัดการมลพษิและการแกไ้ขฟ้ืนฟู

เป็นสว่นหนึง่ของแผนซึง่กรมควบคุมมลพษิจะมคีณะกรรมการควบคมุมลพษิท าหนา้ทีเ่สนอแผนผ่านกลไก ขัน้ตอน 

เพือ่เป็นสว่นหนึ่งของแผน สว่นการด าเนินการตามแผนจะมีการประเมนิแผนในปีที่สาม เพือ่ใหเ้ห็นว่า มกีารน าไป
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ปฏบัิตมิากนอ้ยแต่ไหน มปัีญหาอุปสรรคอย่างไร สว่นการชดเชยเยยีวค่าความเสยีหาย ระดับนโยบายและแผนจะ

ไม่ไดล้งรายละเอยีดไวใ้นแผน การชดเชยเยยีวยา ถา้เป็นกรณีหน่วยงานรัฐตอ้งรับผดิชอบจะเป็นกระบวนการศาล

ไปและในเรื่องของแผนฉุกเฉินดา้นมลพษิ การซอ้มแผนจะอยู่อ านาจของกรมควบคุมมลพษิโดยตรง ซึง่มีหน่วย

ปฏบัิตกิารเคลือ่นทีเ่ร็วเขา้ไปดแูลจัดการ 

กรมควบคมุมลพษิ 

การสมัภาษณ์กรมควบคมุมลพษิเป็นการสมัภาษณ์ในเชงิการปฏบัิตงิานและปัญหาในการปฏบัิตงิานของกรม 

ซึง่มทัีง้ในสว่นของปัญหาในขอ้กฎหมายและปัญหาในขอ้เท็จจรงิในการปฏบัิตหินา้ทีโ่ดยยกตัวอย่างคดทีีเ่กดิขึน้มา

เป็นสว่นประกอบของการอธบิาย ผูใ้หส้ัมภาษณ์อธบิายถงึขอบเขตหนา้ทีค่วามรับผดิชอบในการเยียวยาฟ้ืนฟูโดย

ยกกรณีตัวอยา่งคดคีลติีทั้ง้ในแง่ของความรับผดิของกรมควบคมุมลพษิซึง่เป็นองคก์รทีต่อ้งเขา้มารับผดิชอบในการ

เยียวยาฟ้ืนฟู โดยไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งในการอนุญาตอนุมัติมาแต่ตน้ แนวทางการต่อสูข้องกรมควบคุมมลพิษใน

กระบวนการยตุธิรรม การก าหนดคา่ชดเชยตามค าพพิากษา 

นอกจากนัน้กรมควบคมุมลพษิไดอ้ธบิายปัญหาทางกฎหมายในพระราชบัญญัตสิิง่แวดลอ้มฯ เชน่ มาตรา 13 

เรื่องคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มที่จะตอ้งด าเนินการใหน้ายกรัฐมนตรีสั่งการกรณีหน่วยงานไม่ปฏบัิตติามกฎหมาย 

รวมถงึปัญหาอืน่ เชน่ ปัญหาการทับซอ้นของหน่วยงาน ปัญหาความลา่ชา้ในการด าเนนิการฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้ม 

องคก์ารอสิระดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 

องคก์ารอสิระดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ (กอ.สส.) นี้ เป็นหน่วยงานภายใตม้าตรา 67 ของรัฐธรรมนูญฉบับ 

2550 ดังนัน้ในขณะนี้จงึยังไม่แน่นอนถงึการด ารงอยูข่องหน่วยงานเท่าใดนัก อยา่งไรก็ตาม การด าเนนิการของกอ.

สส.นี้ คงเป็นภาพกวา้ง ส าหรับการป้องกันกอ่นการเกดิมลพษิ หรอืการจัดการกับการแพร่กระจายและปนเป้ือนของ

มลพษิ 

อ านาจหนา้ทีข่องกอ.สส.นี้เป็นหน่วยงานทีใ่หค้วามเห็นประกอบต่อโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจมผีลกระทบ

ตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาต ิรวมถงึดา้นสขุภาพอนามัยดว้ย ขอ้สงัเกตตอ่การท า

ความเห็นประกอบโครงการต่างๆ ไม่ผูกพันองคก์รทีเ่ป็นเจา้ของโครงการทีต่อ้งท าตามความเห็นประกอบนัน้ ท าให ้

สภาพบังคับของความคิดเห็นประกอบโครงการไม่มีน ้าหนักมากพอส าหรับหยุดยัง้โครงการที่แมก้อ.สส.จะมี

ความเห็นไปในทางคัดคา้นโครงการตา่งๆ หรอืแมแ้ตม่ขีอ้แนะน าในการปรับปรุงโครงการฯนัน้  

อย่างไรก็ตาม การท าความเห็นที่ประกอบไปดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิางดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ อาจน าไป

เป็นฐานส าหรับผูไ้ดร้ับผลกระทบ จะน าขอ้มลูนัน้ไปอา้งองิในการใชส้ทิธทิางกฎหมายของผูเ้สยีหาร หรอือาจไดร้ับ

ผลกระทบตอ่ไปได ้ 

4.1.2 หนว่ยงานเฉพาะในการจดัการกจิกรรม 

กรมโรงงาน 

กรมโรงงานไดก้ลา่วถงึอ านาจ ภารกจิทีม่กีารแบง่แยกโครงสรา้งเป็นในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 

โดยอาศัยอ านาจจากพระราชบัญญัตโิรงงานในการอนุมัต ิควบคุม ตรวจสอบโรงงานขนาดใหญ่และการถ่ายโอน

ภารกจิใหกั้บองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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อ านาจและหนา้ทีท่ีส่ าคัญของกรมโรงงานคอืการอนุญาตอนุมัตใินการจัดตัง้โรงงานและการตรวจสอบ การ

สั่งแกไ้ขและการสั่งปิดโรงงานเมื่อเกดิผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่องการอนุญาต อนุมัตทิี่มีการก าหนดหลักเกณฑ์

เพิม่เตมิในกฎหมายล าดับรอง เชน่ กฎกระทรวง ก าหนดใหเ้กดิความรัดกมุมากขึน้ เชน่ การปนเป้ือนในดนิและน ้าใต ้

ตนิของโรงงาน รวมถงึกระบวนการรายงานผลน ้า อากาศ ความปลอดภัยใหก้รมโรงงานรับทราบเพือ่ตรวจสอบ (สุม่

ตรวจ) ส่วนขอบเขตการบังคับใชก้ฎหมายของกรมโรงงานจะอยู่ในขอบเขตพื้นที่ของโรงงานเป็นหลัก ซึง่กรม

โรงงานสามารถใชก้ฎหมายไดอ้ย่างครอบคลุมและเต็มที่ ดังนัน้แมว้่า กรมควบคุมมลพษิเขา้ตรวจโรงงาน ถา้พบ

ความผดิจะตอ้งสง่เรื่องใหก้รมโรงงานด าเนินการตามกฎหมายของกรมโรงงาน แต่กรณีทีผ่ลกระทบของมลพษิที่

ปรากฎภายนอกโรงงาน จะเป็นหนา้ทีข่องหน่วยงานอืน่ เชน่ กรมควบคมุมลพษิ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

ขอ้สงัเกตในประเด็นของกรมโรงงานมปีระเด็นทีน่่าสนใจ คอืเรือ่งการบังคับใชก้ฎหมายภายหลังจากการเลกิ

ประกอบกจิการของโรงงาน ที่มีการทิ้งกากของเสียต่างไว ้ซึง่ไม่มีกฎหมายของกรมโรงงานที่ครอบคลุมถึง

นอกจากนัน้เป็นปัญหาดา้นบุคลากรทีม่ีจ านวนนอ้ย การด าเนนิการจงึเป็นการเฝ่าระวังและด าเนนิการภายหลังจาก

ปัญหาเกดิขึน้เป็นหลัก 

การทา่เรอืกรงุเทพ 

จากกรณีของการขนสง่สนิคา้ ทีม่ักจะมปัีญหากระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในกรณีทีส่นิคา้ซึง่ขนสง่มาเป็นวัตถุ

อันตราย เมือ่เกดิอุบัตเิหตุ เชน่ ไฟไหม ้การจัดเก็บสนิคา้ที่สง่มา หรอือยู่ในระหว่างการเคลือ่นยา้ยของการท่าเรือ 

เป็นอกีหนึง่ภาพสะทอ้น ส าหรับการจัดการเพื่อป้องกัน รวมถงึจัดการในขณะทีเ่กดิวกิฤตขึน้ เชน่ เหตุการณ์เมื่อปี 

2534 ทีไ่ฟไหมท้่าเรอืคลองเตย ซึง่จากกรณีดังกล่าวผูใ้หข้อ้มูลจากหน่วยงาน ไมม่ขีอ้มลูชัดเจน ทราบเพยีงแต่ว่า

ทางหน่วยงานใชว้ธิีเจรจาไกล่เกลีย่ กับผูเ้สยีหายที่อาศัยอยู่ในบรเิวณโดยรอบ และจบขอ้พพิาทไป (ซึง่ทางทีม

วิจัย ตอ้งด าเนินการคน้ควา้ทางผลคดีต่อไป) ในขณะนี้ทางท่าเรือไดส้รา้งระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มของ

หน่วยงานโดยตรง เพื่อการรับรองถึงสภาพสิง่แวดลอ้มรอบๆการท่าเรือใหม้ีคุณภาพไดม้าตรฐาน รวมถึงการ

ปนเป้ือนคราบน ้ามันทีม่ากับเรอืขนสง่สนิคา้ดว้ย ทีจ่ะมกีารตรวจวัดระดับคา่มาตรฐานสิง่แวดลอ้มอยูต่ลอดเวลา 

โดยท่ัวไป การท่าเรือมีระบบการจัดการเพื่อป้องกันปัญหาสนิคา้ที่ขนส่งมากับเรือเป็นสนิคา้อันตราย โดย

จัดระบบการรับส่งสนิคา้ ภายใตก้ารจัดแบ่งประเภทสนิคา้อันตรายออกเป็น 9 กลุ่มดว้ยกัน อาท ิก๊าซ ของเหลว

ไวไฟ สารพษิและสารแพร่เชือ้ เป็นตน้ ใหผู้ร้ับสนิคา้มารับสนิคา้ ณ ทา่เรอื จากการจัดระดับของสารอันตรายนี้ ทาง

ทา่เรอื จะจัดการกับสนิคา้ทีส่ง่มา โดย ถา้เป็นสารอันตรายกลุ่มที ่1 ไมอ่นุญาตใหส้ง่มาทีท่่าเรือ่กรุงเทพฯ กลุม่ที ่2 

หา้มมใิหเ้ก็บไวท้ีท่่าเรือ่ และผูร้ับสนิคา้ตอ้งมารอรับสนิคา้และน าออกจากท่าเรอืทันท ีสว่นสนิคา้กลุ่มที ่3 อนุญาต

ใหจั้ดเก็บสนิคา้ไวไ้ดไ้ม่เกนิ 5 วันท าการ และมีระเบยีบการจ ากัดพื้นที่ในการจัดเก็บ นอกจากนี้ท่าเรือแต่ละท่ามี

แนวทางการรับส่งสนิคา้ต่างกัน เช่น ท่าเรือน ้าลกึ ท่าเรือที่ป้อมพระจุลฯที่สามารถรับสนิคา้อันตรายในระดับที่ 1 

(วัตถุระเบดิ) ได ้ดังนัน้การรับสง่สนิคา้จงึขึน้อยู่กับท่าเรอืประเภทต่างๆดว้ย ซึง่น่าสนใจตามประเด็นต่อไป เชน่การ

ก่อสรา้งท่าเรือน ้าลกึที่ปากบาราดว้ย รวมถงึการจัดการท่าเรือของเอกชนดว้ย เช่นของบรษัิทสหวริยิา ในบรเิวณ

ประจวบครีขีันธอ์กีลักษณะหนึง่ดว้ย 

ในสว่นของการท าประกันภัยส าหรับความเสยีหายหรอือุบัตเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ ทางท่าเรอืมขีอ้สังเกตเกีย่วกับ

เบีย้ประกันภัยทีส่งูมาก เนื่องจากอปุกรณ์ตา่งๆของการท่าเรอืนัน้เป็นอุปกรณ์ใหญแ่ละมมีลูค่าสงูมาก ประมาณเกอืบ

รอ้ยลา้นบาทต่อปี เมือ่เทยีบกับความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ มมีลูคา่ของการจ่ายตามจรงิประมาณไมเ่กนิปีละ สบิหา้ลา้น

บาท รวมถงึประเด็นขอ้จ ากัดในเงื่อนไขของการจ่ายเงนิประกัน ภายใตส้ัญญาประกันภัยดว้ย เช่น หากความ

เสยีหายเกดิขึน้จากความผดิของผูท้ าประกันภัยเอง เช่น คนขับรถเมาสุรา หรือไม่ไดท้ าตามขัน้ตอนของระเบยีบ
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ปฏบัิต ิซึง่ในความเป็นจรงิแลว้เกดิขึน้ได ้ท าใหก้ารรับผดิชดใชภ้ายใตรู้ปแบบสัญญาประกันภัยจงึไม่ตอบโจทยข์อง

การทา่เรอื ดังนัน้รูปแบบการจัดการกับความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ คอืการรับผดิชดใชต้ามจรงิ และการไกลเ่กลีย่กับ

คูก่รณีซึง่ก็จะยังคงเป็นคูค่า้กันอยู ่เพราะโดยมากคอืบรษัิททีร่ับขนสนิคา้ทางเรอืเป็นประจ าอยูแ่ลว้ 

4.1.3 หนว่ยงานทีเ่ป็นสว่นสนบัสนุนสง่เสรมิใหม้กีารฟ้ืนฟูและเยยีวยาความเสยีหาย 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธบิายถงึการเยยีวยาประชาชนทีไ่ดร้ับความเสยีหายจากสาธารณภัยซึง่

ครอบคลุมทุกภัยพบัิตทิี่เกดิขึน้ ในช่วงสภาวะวกิฤตโดยการใหค้วามช่วยเหลือเป็นตัวเงนิหรือสิง่ของต่างๆ บน

เงือ่นไขภัยพบัิตแิละตอ้งเป็นกรณีฉุกเฉนิ เชน่ คา่ซอ่มแซมทีอ่ยูอ่าศัย คา่ท าศพ การฝึกอาชพีต่างๆ ในสว่นของการ

ชดเชยเยยีวยาทกุความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ปภ.ไมม่อี านาจด าเนนิการ 

กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน การปฏิบัติงานจะด าเนินการตามแผนป้องกันซึ่งมีระดับของอ านาจการสั่งการ

ตามล าดับของภัย จนล าดับสงูสดุ คอื นายกรัฐมนตร ีในสว่นของเงนิทีน่ ามาใชจ้ะมรีะเบยีบเงนิทดรองจ่ายเพือ่การ

เยยีวยาทัง้ในสว่นของจังหวัด กรมป้องกันแลบรรเทา กระทรวงเกษตร กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงพัฒนาสังคม 

เมื่อน าไปใชก้ระทรวงการคลังจะรักษายอดเงนิใหอ้ยู่ในภาวะปกตแิละพรอ้มขยายวงเงนิให ้อย่างไรก็ตามในส่วน

ของการชดเชยเยยีวยาความเสยีหาย ปภ. ไมส่ามารถด าเนนิการไดเ้นื่องจากไมม่รีะเบยีบออกมารองรับ  

ขอ้สงัเกตทีน่่าสนใจทีท่าง ปภ.ไดเ้สนอเพิม่เตมิ คอื การรับชว่งสทิธขิองหน่วยงานรัฐโดยการชดเชยเยียวยา

ใหกั้บผูเ้สียหายก่อนและรับช่วงสิทธิจากผูเ้สียหายเพื่อด าเนินคดีกับผูก้่อใหเ้กดิมลพิษ ส่วนหน่วยงานใดจะ

ด าเนนิการใหพ้จิารณาความเหมาะสม อาจอยูใ่นรูปคณะกรรมการหรอือัยการก็ไดท้ีจ่ะท าหนา้ทีแ่ทน 

ส านกังานปรมาณูเพือ่สนัต ิกรงุเทพมหานคร 

ส านักงานปรมาณูไดใ้หส้ัมภาษณ์ถงึกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับวัสดุกัมมันตรังสี ซึง่ไดแ้ก่ พระราชบัญญัติ

ปรมาณูเพื่อสันต ิพ.ศ.2504 ซึง่เป็นกฎหมายเฉพาะ รวมถงึการแกไ้ขกฎหมายฉบับนี้เมื่อ พ.ศ. 2508ใหม้ีความ

ครอบคลุมการใชพ้ลังงานรังส ีรังสเีอ็กซ ์รังสทีี่ใชใ้นโรงพยาบาล เป็นตน้ ส านักงานปรมาณูไดอ้ธบิายถงึไดแ้ก่ 

พระราชบัญญัตปิรมาณูเพือ่สนัต ิพ.ศ.2504 วา่เป็นกฎหมายเกา่จงึไม่สอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันทีม่ี

การขยายตัวของการใชพ้ลังงานประเภทนี้มากขัน้ สภาพปัญหาของการควบคุมโดยระบบการก ากับการอนุญาต 

รวมถงึปัญหาตา่งๆ เชน่ ปัญหาการออกใบอนุญาต ปัญหาการด าเนนิคดขีองพนักงานสอบสวน 

ขอ้สังเกตทีน่่าสนใจ คอืมกีารยกร่างกฎหมายใหม่ (อยู่ในชัน้สภานติบัิญญัต)ิโดยการเพิม่เตมิหลักการใหม่

เขา้ไป เช่น Nuclear Liability ซึง่ครอบคลุมหลักการต่างๆ เช่น การประกันภัย (การประกันภัยไดก้ าหนดใน

กฎกระทรวง แต่ปัญหาทีเ่กดิขึน้บรษัิทประกันภัยไม่ยอมรับประกัน) หลักเรือ่งอายุความ ภาระการพสิูจน์ ไปจนถงึ

เรือ่งการก าจัดกากกัมมันตรังส ีซึง่ในกฎหมายเดมิไมไ่ดบั้งคับไว ้

บคุคากรดา้นสาธารณสขุ  

ผูว้จัิยไดใ้ชก้ารสัมภาษณ์ แพทยห์ญงิ ฉันทนา ผดุงทศ (หมอเต่า)เพือ่ทราบถงึปัญหาในกระบวนการทาง

สาธารณสขุจากปัญหามลพษิทีส่ง่ผลตอ่สขุภาพของประชาชนในภาพรวมของประเทศ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดอ้ธบิายถงึ 

งานของสาธารณสุขที่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกับปัญหาดา้นมลพิษ โดยอธิบายถึงกรณีศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ที่เป็น

ประสบการณ์ตอ่งานดา้นสาธารณสขุ เชน่ มาบตาพุด ร่อนพบิลูย ์ทา่เรอืคลองเตย ทีจ่ะสรา้งกลไกและองคค์วามรูใ้น

การดแูลสขุภาพของคนโดยกระบวนการเฝ้าระวังสขุภาพในเรือ่งของมลพษิดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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ซึง่ปัญหาที่ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดอ้ธบิายในกระบวนการทางสาธารณะสุขมีทัง้ในส่วนระบบการเฝ้าระวังดา้น

สุขภาพที่ประเทศไทยยังมีอยู่นอ้ย ท าใหก้ารวนิิจฉัยโรคเพื่อยืนยันความเจ็บป่วยว่าเกดิจากสาเหตุใด ท าไดย้าก

เนื่องจากไมม่กีารเปรยีบเทยีบขอ้มูลดา้นสขุภาพ การด าเนนิการจงึตอ้งเริม่จากการสรา้งระบบใหเ้กดิขึน้ 

ประเด็นถัดมา คอื ปัญหาดา้นงบประมาณ เนื่องจากในพระราชบัญญัตสิิง่แวดลอ้มไมไ่ดก้ าหนดเรือ่งสขุภาพ

เอาไว ้จงึเป็นปัญหาดา้นการจ่ายเงนิในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาพ ซึง่ถา้ผูป้ระกอบการไม่จ่ายตามหลัก “ผูก้อ่ตอ้ง

เป็นผูจ้่าย” ก็มปัีญหาดา้นงบประมาณ การผลักภาระใหกั้บรัฐจะเป็นเรือ่งทีเ่หมาะสมหรอืไม่  จงึควรมเีงนิกองทุนที่

เป็น Pollution Tax  ที่จะสนับสนุน นอกจากนั้นปัญหาของการจัดการขอ้มูลที่กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูของผูป้ระกอบการไดซ้ึง่เป็นปัญหาของการรักษาและภาระการพสิจูนซ์ึง่ท าไดย้าก 

ขอ้สังเกตที่น่าสนใจ เคยมีการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการตั ้งสถาบันเรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

โดยเฉพาะ 

4.2 หนว่ยงานตามกรณีศกึษาดา้นตา่งๆ 

ถงึแมว้า่งานวจัิยนี้จะไมไ่ดมุ้ง่หมายทีจ่ะด าเนนิการวจัิยภายใตก้รณีศกึษาทีเ่กดิขึน้ก็ตาม แตก่ารก าหนดกรอบ

คดิในการเก็บขอ้มูลการวจิัย ไดล้องเดนิตามปัญหาการปนเป้ือนของมลพษิใน 3 รูปแบบ กล่าวคอื โรงไฟฟ้าแม่

เมาะ ทีล่ าปาง นคิมอตุสาหกรรม ทีร่ะยอง และการลักลอบทิง้ขยะมพีษิ (ทีห่นองแหน จังหวัดฉะเชงิเทรา) 

จาก 3 เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ ทางทมีวจัิยไดไ้ปรวมรวมขอ้มูลปัญหาการบังคับใชก้ฎหมายเพือ่ฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้ม

และการเยยีวยาผูเ้สยีหาย ภายใตข้อ้จ ากัดทีค่ลา้ยคลงึกับในการประสานงานกับส่วนกลาง กล่าวคอืดา้นเวลาของ

ทัง้ทีมวิจัยและหน่วยงานที่รับผิดชอบทัง้ทางตรงและทางออ้ม ดังนั้น ณ ขณะนี้ การรวมรวมขอ้เท็จจริงจาก

หน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง มดีังนี้  

กรณีโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ จังหวัดล าปาง 

⚫ ส านักงานอสุาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ จังหวัดเชยีงใหม ่

⚫ โรงพยาบาลแมเ่มาะ  

⚫ ส านักงานกองทนุพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ 

กรณีนคิมอตุสากรรม จังหวัดระยอง 

⚫ เทศบาลต าบลมาบตาพุด 

⚫ ส านักงานเจา้ทา่ จังหวัดระยอง 

⚫ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวัด 

⚫ นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุด 

⚫ เจา้หนา้ทีท่างดา้นสาธารณสขุ โรงพยาบาลระยอง 

กรณีหนองแหน จังหวัดฉะเชงิเทรา 

⚫ ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวัด 
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⚫ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแหน 

ดังจะไดอ้ภปิรายจ าแนกเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

4.2.1 กรณีโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ จงัหวดัล าปาง 

ส านกังานอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่จงัหวดัเชยีงใหม ่

กรมอุตสาหกรรมฯ ไดใ้หส้ัมภาษณ์ในเชงิของการเล่าประสบการณ์การปฏบัิตหินา้ทีเ่กีย่วกับเหมือง มลพษิ 

และผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยอธบิายถงึการขออนุญาต อนุมัตใินการท าเหมือง การจัดท ารายงานวเิคราะห์

ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ การก าหนดมาตรการป้องกันและ แกไ้ขผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การฟ้ืนฟู

สภาพเหมอืง 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้หส้ัมภาษณ์ถงึปัญหาการท าเมอืงเถื่อนและการชดเชยเยียวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบในสว่น

ของการท าเหมอืงวา่ ไมม่คีวามเป็นระบบ เป็นเรือ่งของการใชอ้ านาจและอทิธพิลและเสนอวธิกีารแกไ้ขปัญหาทีเ่ป็น

ระบบ คอื ระบบกองทนุ 

ขอ้สังเกตทีน่่าสนใจจากการสัมภาษณ์ คอืมกีารยกร่างพระราชบัญญัตแิร่ทีจ่ะมกีารปรับปรุงในหลายประเด็น 

เชน่ การอนุญาตใหท้ าเหมอืงทีค่าดวา่ จะมกีารใหอ้นุญาตท าเหมอืงในพืน้ทีต่า่งๆไดง้่ายขึน้ การก าหนดอัตราโทษ 

โรงพยาบาลแมเ่มาะ จงัหวดัล าปาง 

โรงพยาบาลแมเ่มาะไดอ้ธบิายถงึปัญหาเรือ่งการท าเหมอืง การผลติแระแสไฟฟ้า ทีส่ง่ผลกระทบต่อสขุภาพ

ของประชาชนในพืน้ทีว่่าสง่ผลดา้นสขุภาพของประชาชนอยา่งไร การด าเนนิการในการตรวจรักษาและดูแลสขุภาพ

ของประชาชนในพืน้ทีแ่ละการจัดสรรงบประมาณ 

โรงพยาบาลแมเ่มาะไดใ้หส้มัภาษณ์ถงึการด าเนนิการดา้นสาธารณสขุทีผ่า่นมา ในเรือ่งของการเฝ้าระวังดา้น

สขุภาพของประชาชนในพืน้ที่ยังประสบปัญหาหลายดา้น เชน่ ดา้นงบประมาณทีม่ีขอ้จ ากัดทัง้ตัวงบประมาณและ

ความต่อเนื่องของงบประมาณ เพราะการงานเฝ้าระวังตอ้งใชร้ะยะเวลาที่ยาวนานต่อเนื่อง (ปัจจุบันมีงบประมาณ

ของการไฟฟ้า กองทุนรอบโรงไฟฟ้า สนับสนุน) ดา้นความร่วมมอืของประชาชนในพืน้ที ่ในการเฝ้าระวังเรื่อง การ

ตอบแบบสอบถาม การเรยีกตรวจสขุภาพของคนในพื้นทีย่ังไม่มคีวามครอบคุลมเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังให ้

ความร่วมมอืนอ้ย ปัญหาการวนิจิฉัยโรคของแพทยท์ีท่ าไดย้ากเนื่องจากการวนิจิฉัยตอ้งใชอ้งคป์ระกอบอืน่เชน่ เพศ 

อายุ สุขภาพ องคป์ระกบดา้นอืน่ เช่น การดืม่สุรา การสูบบุหรี่ ท าใหไ้ม่สามารถที่จะระบุอย่างชัดแจง้ว่าเกดิจาก

ปัญหาดา้นมลพษิจากการท าเหมอืงและการผลติไฟฟ้า รวมถงึปัญหาความไวว้างใจของชาวบา้นเกีย่วกับขอ้มูลและ

การวนิจิฉัยดา้นสขุภาพของแพทย ์

ส านกังานกองทนุพฒันาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแมเ่มาะ จงัหวดัล าปาง 

กองทุนรอบโรงไฟฟ้าไดใ้หอ้ธบิายถงึ การเกดิขึน้ของกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ระเบยีบการใชเ้งนิจากกองทุน 

การขอโครงการ การอนุมัตโิครงการและการตรวจสอบการโครงการ 

จากการสัมภาษณ์พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารกองทุนรอบโรงไฟฟ้า มีหลายประเด็นที่เป็น

ขอ้สงัเกต ในแง่ของเงนิของกองทนุทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิหรอืไม ่ยังไมม่กีารชี้

วัด การคัดกรองโครงการของชมุชนโดยเฉพาะโครงการทีเ่สนอผา่นประชาคมยังไม่มหีลักเกณฑว์ธิกีาร การควบคุม
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ตรวจสอบและการประเมนิผลของโครงการทีไ่ม่ครอบคลมุเนื่องจากเจา้หนา้ทีข่องส านักงานมจี านวนไมเ่พยีงพอท า

ใหไ้มส่ามารถควบคมุตรวจสอบได ้

ประเด็นทีน่่าสนใจ คอื การปรับเปลีย่นนโยบายการใชเ้งนิกองทุนทีจ่ะตอ้งเนน้ดา้นสาธารณสขุกับการศกึษา 

รอ้ยละ 20 ทีจ่ะตอ้งมกีารปรับตัวของชมุชนในการยืน่ขอโครงการ 

4.2.2 กรณีนคิมอตุสากรรม จงัหวดัระยอง 

เทศบาลมาบตาพุด 

ผูว้จัิยไดตั้ง้ค าถามกับผูใ้หส้ัมภาษณ์ในสองประเด็นหลัก คอื อ านาจหนา้ทีแ่ละศักยภาพของทอ้งถิน่ในการ

จัดการฟ้ืนฟเูยยีวยาปัญหามลพษิและสิง่แวดลอ้มและการดแูลสขุภาพของประชาชนในพืน้ที ่เทศบาลมาบตาพูดได ้

ยกประเด็นปัญหาในพืน้ทีม่าอธบิายสองเรือ่ง คอื การลักลอบทิง้กากของเสยีทีม่าบข่า และกรณีเทศบาลมาบตาพุด

ฟ้องการการนคิมฯ เรือ่งการท าทา่เรอืท าใหม้กีารกัดเซาะชายฝ่ัง 

ในสว่นของการฟ้ืนฟเูยียวยา เทศบาลมาบตาพุดมีสว่นสัมพันธเ์นื่องจากเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใน

พืน้ทีแ่มว้า่จะไมใ่ชห่น่วยงานหลัก แตอ่ยา่งไรปัญหาของชาวบา้นจะผา่นมาทางเทศบาลเป็นหลัก เชน่ การรอ้งเรยีน

ปัญหามลพษิที่เกดิขึน้ การตดิต่อหน่วยงานที่รับผดิชอบโดยตรง ส่วนอ านาจหนา้ที่ของเทศบาลในส่วนของการ

ฟ้ืนฟเูยยีวยาทีเ่กีย่วพันมากทีส่ดุก็คอื พระราชบัญญัตสิาธารณสขุ แต่กฎหมายนี้ยังใหอ้ านาจเทศบาลนอ้ย รวมทัง้

คา่ปรับ คา่ธรรมเนียมตา่งๆ  

เทศบาลมาบตาพุดไดอ้ธบิายถงึศักยภาพของทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วกับระบบการจัดการดูแลสขุภาพของชาวบา้นใน

พืน้ทีซ่ ึง่ตอ้งดูแลคนทัง้หมดในเขตพืน้ทีทั่ง้คนในพืน้ที ่แรงงานและแรงงานต่างดา้ว ซึง่เทศบาลจะดูแลสขุภาพใน

เบือ้งตน้ ตามศูนยบ์รกิารสาธารณสุขของเทศบาลซึง่มี 6 แห่ง การจัดอาสาสมัครภาคสาธารณสุขคอยดูแลเรื่อง

สขุภาพของชาวบา้นทั่วไป 

ขอ้เสนอของผูใ้หส้ัมภาษณ์ หลักคอื ประเด็นปัญหาเรื่องงบประมาณในการจัดการดูแลปัญหามลพษิและ

สิง่แวดลอ้มซึง่เป็นภาระหนักของเทศบาล รวมถงึการปฏบัิตหินา้ที่ที่ตอ้งรับผดิชอบทัง้ในเขตนิคมฯและนอกเขต

นิคมและความเกี่ยวขอ้งกับหน่วยงานอื่นทุกกรณี แต่การขาดแคลนงบประมาณ ก าลังคน ท าใหไ้ม่สามารถ

ด าเนนิการได ้และการตรวจสอบการใชง้บประมาณจากส านักงานตรวจเงนิแผน่ดนิ 

ส านกังานเจา้ทา่ระยอง 

ส าหนักงานเจา้ท่าระยองไดช้ีแ้จงอ านาจหนา้ที่ความรับผดิชอบเฉพาะในส่วนของแม่น ้าล าคลอง ทะเลที่มี

การทิง้วัตถุปนเป้ือนของเสียต่างๆลงมา ทางเจา้ท่าจะท าหนา้ที่ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมาย ปัจจุบัน

ปัญหาทีเ่กดิขึน้มากคอื มลพษิรั่วไหลลงทะเล ทางเจา้ทา่ไดย้กตัวอยา่งปัญหา เรือ่งน ้ามันรั่วทีอ่า่วพรา้ว 

ในส่วนของมลพิษที่รั่วไหลลงทะเลมีแผนการป้องกันตามระดับขั ้นตอน โดยหลักการตอ้งเป็นความ

รับผดิชอบของบรษัิทหรอืองคก์รทีท่ าหนา้ทีดู่แล ถา้ปัญหาใหญม่ากขึน้ก็จะเป็นสว่นของภาคสีญัญาของบรษัิทที่จะ

เขา้ด าเนนิการร่วมกัน ถา้เป็นระดับประเทศจะมกีารระดมทัง้หน่วยงานรัฐและเอกชนเขา้ด าเนนิการร่วมกันตามแผน

ป้องกันและขจัด ในสว่นของจังหวัดผูว้่าราชการจังหวัดจะเป็นผูเ้รยีกระดมหน่วยงาน ในสว่นของผูร้ับผดิชอบในการ

ฟ้ืนฟเูยยีวคอื คนทีเ่ป็นผูก้อ่ตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทกุอยา่งในการบ าบัดฟ้ืนฟ ู 
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ปัจจุบันหนา้ทีข่องเจา้ทา่จะเป็นผูด้ าเนนิการฟ้องในกรณีทีเ่อกชนเป็นโจทกก์รณีเอกชนกอ่ใหเ้กดิสิง่ปนเป้ือน

ในแม่น ้าโดยมกีารแยกเป็นกรณีกรมเป็นผูฟ้้องและหน่วยงานในพืน้ทีเ่ป็นผูฟ้้องขึน้อยู่ตามขนาดความหนักเบาของ

สภาพทีเ่กดิขึน้ 

ส านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ระยอง 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดอ้ธบิายถงึหนา้ทีค่วามรับผดิชอบเรื่อง มลพษิ ในฐานะเจา้

พนักงานควบคุมมลพษิตามพระราชบัญญัตสิิง่แวดลอ้มฯ โดยจะท าหนา้ที่ในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่

รับผดิชอบตามกฎหมายอืน่ เชน่ อตุสาหกรรมจังหวัดใหด้ าเนนิการตามกฎหมายเฉพาะในเรือ่งนัน้ๆ ในสว่นของการ

ฟ้ืนฟูและเยียวยาความเสียหาย ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มไม่มีอ านาจหนา้ที่ในการดูแล

รับผดิชอบ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดอ้ธบิายสถานการณ์อ่าวพรา้วและความร่วมมือการ

ประสานตามแผนการ โดยก าหนดหน่วยงานรับผดิชอบ คอื ปภ. และคณะกรรมการน ้ามันรั่วแห่งชาตซิึง่มเีจา้ภาพ

หลักในการด าเนนิการ 

ประเด็นทีเ่กดิขึน้ในกรณีการฟ้ืนฟเูยยีวมลพษิในปัจจุบัน ทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ไดเ้สนอประเด็นปัญหา คือประเด็นการฟ้องรอ้งผูท้ าใหเ้กดิมลพษิ บางกรณีมีหลายหน่วยงานเขา้มาเกี่ยวขอ้ง 

รวมทัง้การประเมนิความเสยีหาย การประเมนิความเสยีหายที่เกดิขึน้ในอนาคตซึง่วธิีการยังไม่ชัดเจน แมว้่าจะมี

ระเบียบส านักนายกว่าดว้ยการประสานการบังคับใชก้ฎหมายเกี่ยวกับสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2550 ซึง่มีเรื่องการ

ประเมนิผลกระทบในเรือ่งการฟ้ืนฟเูยยีวยา แตว่ธิกีารยังไมช่ดัเจน 

ขอ้สังเกตส าคัญที่ทางการเยียวยาในเบือ้งตน้ที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดเ้สนอ คอื 

การเยยีวยาเบือ้งตน้ที่จะตอ้งด าเนินการในลักษณะเดยีวกับ ปภ. โดยผูป้ระกอบการตอ้งด าเนนิการออกค่าใชจ่้าย

เยยีวยาความเสยีหายใหกั้บผูก้ระทบในเบือ้งตน้ 

นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุด 

นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุดไดก้ล่าวถงึอ านาจหนา้ทีข่องนคิมอุตสาหกรรมในกรณีของการฟ้ืนฟแูละเยยีวยา

เมือ่เกดิปัญหามลพษิในพืน้ทีข่องนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุดและกรณีตัวอยา่งเรือ่งมลพษิในเขตนคิมอุตสาหกรรม 

การด าเนินการปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนน้เรื่อง ECO INDUSTY โดยเฉพาะเรื่องเกีย่วกับการ

แกไ้ข ฟ้ืนฟูและเยียวยา ทางนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมุ่งเนน้การแกไ้ขและลดปัญหาสารอินทรีย์  4 สาร

เป้าหมายทีส่ง่ผลกระทบดา้นสขุภาพ 

ในส่วนของกระบวนการฟ้ืนฟูเยียวยา นิคมอุตสาหกรรมมีส่วนในการจัดการเพียงในเขตพื้นที่ของนิคม

อุตสาหกรรมเท่านัน้การควบคุมภายในเขตนิคมฯ ทางนิคมอุตสาหกรรมสามารถที่จะควบคุมตรวจสอบโรงงานได ้

โดยใชอ้ านาจจากพระราชบัญญัตกิารนคิม เชน่ การสั่งปิดโรงงานและอาศัยหน่วยงานภายนอกเขา้มาซึง่ปัจจุบันมี

หลายหน่วยงาน เช่น กรมควบคุมมลพษิ หรือเทศบาล ในส่วนของมลพษิที่เกดิขึน้ภายนอกก็ใชห้ลายหน่วยงาน

ร่วมกัน แตค่วามรับผดิชอบทัง้หมดยังอยูท่ีโ่รงงานทีก่อ่ใหเ้กดิภาวะมลพษิตอ้งฟ้ืนฟเูยยีวยาเป็นผูร้ับผดิชอบ  

ขอ้สังเกตทีน่่าสนใจของนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คอื เรือ่งของการใหผู้ป้ระกอบการท าประกันภัยบุคคล

ที่สาม ซึง่ทาง กนอ.พยายามผลักดันใหเ้กดิสภาพบังคับ ซึง่อาจเป็นกฎหมายหรือกระบวนการ EHIA ที่ตอ้ง

พจิารณาประเด็นการท าประกันภัยบุคคลที่สามไวด้ว้ย อกีกรณีหนึ่งคอื การเสนอกองทุนโรงงานส าหรับการฟ้ืนฟู
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เยยีวยา ซึง่ยังไม่มกีารจัดตัง้ขึน้ แมว้่าปัจจุบันการนิคมจะมศัีกยภาพในการตดิตามโรงงานทีก่่อเหตุและโรงงานจะ

แสดงความรับผดิชอบ แตก่ารนคิมก็ยังตอ้งรับภาระความเสีย่งทีจ่ะถกูฟ้องและตอ้งชดใชเ้ยยีวยาอยู ่

ส านกังานสาธารณสขุ จงัหวดัระยอง 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไดอ้ธบิายถงึหนา้ที่ความรับผิดชอบและแผนรองรับเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง

ผูเ้สยีหาย ที่ไดร้ับผลกระทบ ผูเ้สยีหายหรือผูป่้วยที่เกีย่วขอ้งกับมลพษิสามารถจ าแนกออกเป็นสองประเภท คอื 

กรณีเกดิอุบัตภิัย และกรณีทีส่ถติสิขุภาพเปลีย่นแปลง ในสว่นของการชดเชยค่าเสยีหายกรณีอุบัตภิัยโดยหลักแลว้

โรงงานที่ก่อใหเ้กดิมลพษิจะดูแลในส่วนของค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล กรณีที่ไม่ปรากฏผูก้่อมลพษิ การ

ชดเชยเยยีวยาจะตกเป็นหนา้ทีข่องภาครัฐที่จะชดเชยเยยีวยา ตามสทิธทิี่ไดจ้ากรัฐ เชน่ ประกันสขุภาพ 30 บาท 

ประกันสงัคม ในสว่นของประชาชนในพืน้ทีม่ลพษิ มโีครงการจากสว่นกลางของรัฐทีจ่ะใหป้ระชาชนมาตรวจสขุภาพ 

ซึง่ไม่ไดเ้ป็นรายหัว ไม่ไดม้าครบขึน้อยู่กับสถานการณ์ของประเทศ ซึง่เป็นปัญหาเรือ่งงบประมาณ อกีสว่นหนึง่คอื

ความร่วมมอืจากประชาชน 

การประสานขอ้มูลทางสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อจะประเมนิการรักษาล่วงหนา้ ปัจจุบันมีการประสาน

ขอ้มูลผ่านทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับทางนคิมอุตสาหกรรมหรอืโรงงาน ในชว่งการซอ้มแผนจะตอ้งสง่

ขอ้มูลใหก้ระทรวงสาธารณสุข เชน่ ขอ้มูลใน EIA ก็จะท าใหท้ราบไดว้่าโรงงานผลติอะไร เกีย่วขอ้งกับสารเคมีตัว

ไหน เพือ่เป็นแนวทางในการรักษาพยาบาล 

การจัดตัง้กองทุนฟ้ืนฟูเยียวยาแบบภาพรวมยังไม่มีการจัดตัง้ขึน้ มีแต่การตัง้กองทุนแบบเฉพาะรายโดย

เอกชนผูก้อ่ความเสยีหายจัดตัง้และด าเนนิการโดย CSR ของทางบรษัิททีม่คีวามคล่องตัวมากกว่า ประเด็นคอื ถา้

จัดตัง้กองทนุ การบรหิาร การใชเ้งนิกองทนุไมน่่าจะง่าย 

เจา้หนา้ทีด่า้นสาธารณสขุ โรงพยาบาลระยอง 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดอ้ธบิายถงึปัญหาดา้นสาธารณสุขที่เกี่ยวขอ้งกับมลพษิสิง่แวดลอ้ม ที่ส่งผลกระทบต่อ

สขุภาพของประชาชนในพืน้ทีจ่ังหวัดระยอง วา่มสีภาพปัญหาในพืน้ทีอ่ย่างไรบา้ง และไดใ้หส้มัภาษณ์ในประเด็นที่

ส าคัญ คอื เรื่องของการสนับสนุนการเฝ้าระวังและการตรวจสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ซึง่เป็นที่ตัง้ของนิคม

อตุสาหกรรมและโรงงานเป็นจ านวนมาก 

ดา้นการรักษา การตรวจสขุภาพและเฝ้าระวังในพืน้ทีจ่ังหวัดระยอง เพราะในพื้นที ่ถา้มผีลกระทบต่อสุขภาพ 

ภาระคา่ใชจ่้ายของการรักษาสว่นใหญ่จะถูกผลักภาระมายังกระทรวงสาธารณสขุเป็นหลักโดยเฉพาะกรณีที่ไม่พบผู ้

กอ่ใหเ้กดิมลพษิซึง่ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่ใชจ่้ายจากผูป้ระกอบการรายใดได ้การจัดตัง้กองทุนสขุภาพในพืน้ที่จงึมี

ความจ าเป็นทีจ่ะแกไ้ขปัญหาในส่วนนี้ นอกจากนัน้ปัญหาเรือ่งการก าหนดรัศมขีองกองทุนรอบโรงไฟฟ้าที่ก าหนด

พืน้ทีร่ัศม ี5 กโิลเมตร ท าใหพ้ืน้ทีโ่ดยเฉพาะดา้นสาธารณสขุไม่ไดร้ับการสนับสนุน เชน่ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง 

ไมอ่ยูใ่นเขตของการรับการสนับสนุนจากกองทนุ 

ในสว่นปัญหาการเฝ้าระวังและการตรวจสขุภาพเพื่อท าฐานขอ้มูลยังมีปัญหาความร่วมมือจากประชาชนใน

พื้นที่นอ้ย เมื่อประชาชนเห็นว่ายังไม่มีอาการเจ็บป่วยก็จะไม่มาเขา้รับการตรวจ แมว้่าจะมีการประชาสัมพัน์ผ่าน

อาสาสมัครสาธารณสขุแลว้ 

4.2.3 กรณีหนองแหน จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
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ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชงิเทราไดอ้ธบิายถงึค าถามทีผู่ว้จัิยไดส้ัมภาษณ์ ถงึสถานการณ์ต่างๆ ใน

พื้นที่ โดยผูว้จัิยไดย้กกรณีตัวอย่างหนองแหนเป็นตัวอย่างของประเด็นค าถาม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ฉะเชงิเทราไดอ้ธบิายถงึรูปแบบและหน่วยงานในการจัดการมลพษิที่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มว่า ประกอบ ดว้ย

หลายหน่วยงาน เชน่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมเจา้

ท่า กรมควบคุมมลพษิและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตามขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ รวมถงึกรณีจังหวัดตัง้

คณะกรรมการขึน้มาดแูละกรณีหนองแหน ทีปั่จจุบันเป็นคณะกรรมการเชงิเฝ้าระวัง  

จังหวัดฉะเชงิเทราไดก้ าหนดเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศฯ ในพืน้ทีม่โีรงงานเกีย่วการประกอบรถยนต ์ซึง่

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชงิเทราไดอ้ธิบายถึงโรงงานขนาดใหญ่จะมีมาตรฐาน ISO เป็นตัวก าหนด

มาตรฐาน และมบีรษัิททีไ่ดร้ับอนุญาตเป็นผูต้รวจสอบเขา้มาตรวจสอบโรงงานทุกปีทุกสามปีโดยบรษัิททีจ่ะเขา้ไป

ตรวจสอบตอ้งขึน้ทะเบยีนกับส านักงานมาตรฐานกจิการอตุสาหกรรม สว่นโรงงานขนาดเล็ก กรมโรงงานเขา้มาดูแล

ซึง่มปีระสทิธภิาพพอสมควร 

ประเด็นปัญหาส าคัญของพืน้ทีจั่งหวัดฉะเชงิเทรา คอื บรษัิทรับก าจัดของเสยี โดยเฉพาะบรษัิทเล็กๆทีไ่ดร้ับ

ใบอนุญาต แตม่ปีระสทิธภิาพการบ าบัดไม่พอ รวมทัง้การขนสง่ของเสยีจากโรงงานไปสง่ยังบรษัิททีร่ับบ าบัดทีเ่กดิ

การน าไปทิง้อย่างผดิกฎหมายซึง่เป็นปัญหาหลัก โดยเฉพาะในเขตพืน้ที่ทีม่ีบ่อลูกรังจ านวนมาก เมือ่เกดิประเด็น

ของการลักลอบทิง้ปัญหาคือ การบ าบัด กรณีผูก้ระท าผดิรับสารภาพและยนิยอมบ าบัดไม่ไดเ้ป็นปัญหา กรณีที่

ผูก้ระท าผดิไม่รับสารภาพและไม่ยนิยอมบ าบัด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชงิเทราตอ้งเขา้บ าบัดและเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายโดยการฟ้องเรียกจากผูก้ระท าผดิ รวมถงึกรณีไม่ปรากฎตัวผูก้ระท าผดิหรือกรณีที่ศาลยกฟ้องผูถู้ก

กล่าวหา ซึง่ประเด็นส าคัญ คอื หน่วยงานไม่ไดม้ีการตัง้งบประมาณไว ้ซึง่ตอ้งยื่นเรื่องขอกระทรวงเป็นกรณีๆไป 

ประเด็นปัญหาตามมาคอื งบประมาณของกระทรวงตอ้งตัง้ตามปีงบประมาณ 

อกีประเด็นหนึง่คอื เรือ่งพยานหลักฐาน ซึง่เป็นขอ้จ ากัดของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดโดยเฉพาะเมื่อ

เจา้หนา้ทีต่ ารวจไม่สบื เมือ่ไม่สามารถหาผูก้ระท าผดิได ้อุตสาหกรรมจังหวัดตอ้งรับภาระในการก าจัดและจงึค่อย

ฟ้องคดเีรยีกคา่ใชจ่้ายซึง่เป็นปัญหาและภาระ 

ขอ้เสนอของผูว้จัิย เรือ่งประเด็นการตัง้กองทุนการชดเชยเยยีวยา ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวัดฉะเชงิเทรา

เห็นดว้ยในประเด็นการจัดตัง้กองทุนเพื่อการด าเนินการฟ้ืนฟูเยียวยาที่รวดเร็วขึน้ แต่กรณีของการตัง้หน่วยงาน

ขึน้มาตดิตามตรวจสอบการแกปั้ญหาและการชดเชยเยยีวยา ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชงิเทราไม่เห็นดว้ย

ในประเด็นนี้ เนื่องจากมหีน่วยงานเป็นจ านวนมากอยูแ่ลว้ที่เขา้มาเกีย่วพันกับปัญหาสิง่แวดลอ้ม ความส าคัญคอืการ

จัดรูปแบบและระบบใหม้ปีระสทิธภิาพมากกวา่ 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชงิเทราใหข้อ้สังเกตเพิม่เตมิในประเด็นมลพษิจากภาคครัวเรอืนและภาค

การเกษตรที่ก่อใหเ้กดิปัญหามลพษิเช่นเดียวกัน แต่ยังไม่มีหน่วยงานที่เขา้มารับผิดชอบอย่างจรงิจัง รวมถงึ

ศักยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามพระราชบัญญัตสิาธารณสขุฯในการจัดการ  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแหน ฉะเชงิเทรา 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไดอ้ธบิายถงึอ านาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับคดี

หนองแหน ว่าไดม้ีบทบาทเชงิคดีในส่วนของการลงตรวจสอบพื้นที่ที่มีการลักลอบทิง้ของเสียในพื้นที่ร่วมกับ

ผูใ้หญ่บา้นและท าหนา้ที่ประสานงานกับหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กรมโรงงาน อุตสาหกรรมจังหวัด ฯลฯ 

และด าเนนิการแจง้ความกับจ าเลยซึง่ไดแ้ก ่บรษัิท เค เอส ด ีโดยจ าเลยไดเ้สนอแผนฟ้ืนฟ ูโดยศาลไดก้ าหนดให ้
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กรมโรงงานและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหนเป็นผูค้วบคุมการบ าบัด ต่อมาจังหวัดไดม้ีการจัดตั ้ง

คณะกรรมการตดิตามผลการบ าบัดน ้าเสยีขึน้มาท าหนา้ทีค่วบคมุก ากับอกีสว่นหนึง่ 

ในสว่นภาระหนา้ทีค่วามรับผดิชอบดา้นมลพษิ ทางองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมองว่า ศักยภาพของทอ้งถิน่ใน

เรือ่งนี้ยังมนีอ้ย ทัง้บุคลากรและวธิปีฏบัิต ิรวมถงึการเยยีวยาทางดา้นสาธารณสขุ สุขภาพ ซึง่ทางองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลมีขอ้จ ากัดดา้นบุคลากร ซึง่ปัจจุบันก็ยังไม่มีบุคลากรประจ ากองสาธารณสุข ดา้นสาธารณสุข การ

ด าเนินการขององค์การบรหิารส่วนต าบลจงึเป็นทางออ้ม เช่น การสูบน ้าในพื้นที่อื่นใหช้าวบา้นใชใ้นช่วงที่เกดิ

มลพษิในพืน้ที ่นอกจากนัน้ปัญหาการจัดสรรงบประมาณฟ้ืนฟเูยยีวยาก็เป็นขอ้จ ากัดอกีประการหนึง่เชน่กัน เพราะ

งบประมาณขององค์การบรหิารส่วนต าบลมีจ ากัดและตอ้งใชบ้รหิารงานดา้นอืน่ จงึไม่สามารถด าเนินการได ้อกี

ปัญหาหนึง่คอื ถา้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลใชง้บประมาณฟ้ืนฟเูยยีวแลว้ ตอ้งรับภาระการไล่เบีย้ ซึง่จะเกดิปัญหา

ภาระตามมาอกี 

4.3 สรปุ 

จากการเก็บขอ้มูลแบบการสัมภาษณ์เชงิลกึ จากเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบัิตงิานจากหน่วยงานของรัฐ ใน 3 ลักษณะ 

ไดแ้ก ่หน่วยงานทีร่ับผดิชอบเป็นการท่ัวไป ทัง้ในสว่นของนโยบายและแผน ในสว่นของหน่วยงานเฉพาะดา้น ทัง้

ในสว่นทีจั่ดการกับกรณีปนเป้ือนแบบฉุกเฉนิ และกรณีการปนเป้ือนในระยะยาว  รวมถงึกรณีศกึษาทีเ่ลอืกมาในสว่น

ของท่าทีและการจัดการต่อการปนเป้ือนของมลพษิ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ นิคมอุตสาหกรรม และกรณีการ

ลักลอบทิง้ของเสยีมพีษิ  

ขอ้สังเกตจากการจัดการกับการปนเป้ือนของมลพษิ เป็นภารกจิเฉพาะหนา้ที่แต่ละหน่วยงานที่รับผดิชอบ

ตอ้งจัดการโดยตรง แต่ปัญหาในการฟ้ืนฟ ูเป็นการจดการในระยะยาว ซึง่ลว้นแลว้แต่มปัีญหาในการจัดการทัง้สิน้ 

อ านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย เป็นเพียงการใหอ้ านาจแก่หน่วยงาน ในการเขา้ถงึและจัดการ ในทางกลับกัน หาก

หน่วยงานนัน้ไม่ด าเนนิการตามภารกจิทีก่ฎหมายก าหนด น ามาซึง่สทิธใินการฟ้องรอ้งจากภาคประชาชนผูเ้สยีหาย 

ในอันที่จะเรียกใหห้น่วยงานนัน้ ท าหนา้ที่ต่อไป ดังที่จะไดศ้กึษาถงึกรณีที่เป็นการเรียกรอ้งสทิธทิางศาลในบท

ตอ่ไป  
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บทท ี5 แนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมายในกระบวนการยตุธิรรม 

จากการศกึษาและรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกับกลไกทางกฎหมาย นับตัง้แต่ตัวบทกฎหมาย การปฏบัิตกิารของ

หน่วยงานในการฟ้ืนฟแูละเยยีวยาความเสยีหาย ตลอดจนถงึการน ากฎหมายนัน้ไปบังคับใช ้โดยหน่วยงานตา่งๆ ซึง่

มอี านาจหนา้ที ่ทัง้โดยตรงและโดยออ้ม เพือ่ด าเนนิการเพือ่การจัดการกับมลพษิทีก่ระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และผูค้น 

ใหไ้ดร้ับการปรับปรุงสภาพใหค้วามเสยีหายนัน้ลดลง หรอืหมดสิน้ไป รวมถงึการดแูลรักษา ความเสยีหายต่อชุมชน

และประชาชน  แต่การใชก้ฎหมายโดยหน่วยงาน ถอืเป็นการใชก้ฎหมายทีอ่าจจะใชห้รอืไม่ใช ้หรอืใชก้ฎหมายไป

ในทางตรงขา้มกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนัน้  ในอกีมติหินึง่ของการใชก้ฎหมาย คอืการบังคับใชก้ฎหมาย โดย

กระบวนการยุตธิรรม คอืเมื่อองคก์รตุลาการ ไดน้ าตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ มาตัดสนิพพิากษา ซึง่เป็นการวางหลัก

กฎหมาย เพือ่เป็นสภาวะของการใชก้ฎหมายทีเ่กดิขึน้จรงิในสงัคมอกีมติหินึง่ เพือ่จะไดว้างแนวทางในการบังคับใช ้

กฎหมายใหเ้กดิความชัดเจนขึน้ แมว้่าประเทศไทยจะมไิดม้รีะบบกฎหมายเป็นแบบระบบกฎหมายจารตีประเพณี ที่

ค าพพิากษาของศาลถอืเสมอืนเป็นตัวกฎหมาย แตอ่ยา่งนอ้ย การตัดสนิคดก็ีเป็นความจรงิในการบังคับใชก้ฎหมาย

ทีเ่ป็นอยูใ่นสงัคม ทีม่ผีลทางกฎหมายถงึทีส่ดุและมสีภาพบังคับอยา่งแทจ้รงิ 

การศกึษาในส่วนนี้จะไดท้ าการศกึษาค าพพิากษาของศาล โดยการใชตั้วแปรในการศกึษาในสามรูปแบบ 

คอื  

รูปแบบแรก การจ าแนกกลุม่การใชแ้ละการตคีวามค าพพิากษาของศาล โดยจะแบง่ออกเป็น 3 เรือ่งหลัก คอื  

1.การตคีวามเรือ่งสทิธใินการฟ้องคดหีรอืความเป็นผูเ้สยีหาย 

2.การตัดสนิคดใีนเรือ่งความชอบดว้ยกฎหมายในแง่ของกระบวนการ 

3.การตคีวามในเรือ่งภาระการพสิจูน์ 

สว่นทีส่องคอื การก าหนดเขตอ านาจศาล และสว่นทีส่ามคอื ชว่งเวลาของค าพพิากษาทีม่คีวามเปลีย่นแปลง

ในแตล่ะชว่งเวลา ซึง่ในสว่นทีส่องและสามจะไดท้บทวนเพิม่เตมิตอ่ไปในการศกึษาระยะตอ่ไป 

5.1 การตคีวามเรือ่งสทิธใินการฟ้องคดหีรอืความเป็นผูเ้สยีหาย 

สทิธใินการฟ้องคดหีรอืความเป็นผูเ้สยีหายในคดสีิง่แวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรอืเอกชน ในกรณีผูเ้สยีหายมี

สถานะเป็นนิตบิุคคลหรือบุคคลธรรมดาไม่ไดเ้ป็นปัญหาในการเป็นผูเ้สียหายในคดีสิง่แวดลอ้มเท่าใดนักเพราะ

ในทางกฎหมาย เมือ่พจิารณาถงึระบบสทิธแิละผูท้รงสทิธ ิบุคคลทีจ่ะเป็นผูท้รงสทิธไิดจ้ะตอ้งมสีภาพบุคคลตามที่

กฎหมายรับรอง ซึง่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์ก าหนดไวส้องประเภท คอื บคุคลธรรมดาและนติบิุคคล 

ถา้ไม่มสีภาพบุคคลตามทีก่ฎหมายรับรอง ก็ตอ้งถอืว่าไม่มสีภาพบุคคล นัยตาม ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่724/2490 

ตัดสนิว่า บุคคลทีจ่ะถูกยืน่ฟ้องต่อศาลต่อมีสภาพบุคคล ซึง่มเีพยีงสองชนดิ คอื บุคคลธรรมดาและนติบิุคคล การ

ฟ้องรัฐบาลในความหมายของค าว่ารัฐหรอืคณะบุคคลที่ปกครองรัฐไม่อาจเป็นนติบิุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณชิย ์และตามกฎหมายอืน่ซึง่ก็ไม่ปรากฏว่ามกีฎหมายใดบัญญัตใิหร้ัฐบาลเป็นนติบิุคคล จงึไมเ่ป็นฟ้องที่จะ

รับฟ้อง ใหย้กฟ้องเสยี 

5.1.1 การพจิารณาผา่นกรอบตามรฐัธรรมนูญ 2540 

ประเด็นที่เป็นปัญหาที่เกดิขึน้ในการฟ้องคดีสิง่แวดลอ้มปัจจุบัน คือ การปรากฏตัวขึน้ของผูท้รงสทิธอิีก

ประเภทหนึ่ง คือ ชุมชน ซึง่นับตัง้แต่การบัญญัติค าว่า “สทิธชิุมชน” ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กลายเป็นขอ้
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ถกเถียงในทางกฎหมายอย่างกวา้งถงึสถานะของ “ชุมชน” และ “สทิธชิุมชน” นับตัง้แต่การเสนอแนวทางแกไ้ข

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 ของกรรมการวสิามัญสภาผูแ้ทน ทีเ่สนอใหม้บีทบัญญัตริัฐธรรมนูญรับรองสทิธชิมุชน ขอ้

ถกเถยีงทีป่ระเด็นส าคัญของสทิธชิมุชน คอื เรือ่ง ผูท้รงสทิธ ิว่า ชมุชนทีจ่ะนยิามเป็นผูท้รงสทิธนัิน้เป็นใครบุคคล

กลุม่ใด เพราะโดยท่ัวไป รัฐธรรมนูญจะใหค้วามคุม้ครองกับบุคคลในลักษณะปัจเจกชนเป็นหลัก การใหเ้หตผุลขอ้นี้

ปรากฏในร่างรายงานการเสนอแนวทางแกไ้ขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 ว่า “บทบัญญัตสิว่นนี้เป็นการบัญญัตไิปต่าง

จากสว่นอืน่ๆ ตรงทีบ่ทบัญญัตสิว่นอืน่มุง่คุม้ครองเสรภีาพของปัจเจกแตล่ะคน ในขณะทีบ่ทบัญญัตนิี้ เป็นการรับรอง

สทิธแิละเสรภีาพของชมุชนและแตกต่างจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ซึง่เป็นโครงสรา้งการปกครองภายในรัฐ 

การรับรองสทิธแิละเสรภีาพของชมุชนเชน่นี้สอดคลอ้งกับสภาพสังคมตะวันออกทีค่นในชนบทมคีวามเป็น “ชมุชน” 

สูงมาก ท าใหชุ้มชนนั้นๆ สามารถยืนหยัดอยู่ไดโ้ดยไม่ล่มสลายและกลายเป็นปัจเจกบุคคลเหมือนสังคม

ตะวันตก”183 

วรพจน์ วศิรุตพชิญ ์ไดตั้ง้ขอ้สังเกตเรื่องนี้ไวใ้นวารสารนติศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เรือ่งสทิธแิละ

เสรภีาพตามรัฐธรรมนูญไวว้า่  

“ในทางกฎหมายแลว้ สทิธทิกุสทิธไิมว่่าจะเป็นสทิธติามธรรมชาตหิรอืสทิธขิองพลเมอืงก็ตามจะตอ้งมีผูท้รง 

มวัีตถุทีช่ัดเจนแน่นอน แต่ผูท้รงสทิธใิหม่ๆเหล่านี้ ผูม้หีนา้ทีต่อ้งเคารพสทิธเิหล่านี้ เป็นใครกันแน่? เป็นปัจเจกชน

แต่ละคน? เป็นรัฐ? หรอืเป็นสังคมย่อยๆที่ก่อตัวขึน้ภายในรัฐ? ในแง่วัตถุแห่งสทิธนัิน้เล่า ไดแ้กอ่ะไรกันแน่ กล่าว

โดยเฉพาะชมุชนทอ้งถิน่ ในทางกฎหมายจะบังคับใหเ้ป็นไปตามนัน้ไดเ้พยีงใด ดังทีก่ล่าวแลว้ว่า สทิธติ่างๆ ตอ้งมี

ผูท้รงและในวชิานิตศิาสตร์ปัจจุบันเฉพาะแต่บุคคลซึง่อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลก็ไดเ้ท่านัน้จงึจะเป็นผู ้

ทรงสทิธไิด ้แตช่มุชนทอ้งถิน่ หากไมย่กฐานะเป็นองคก์ารปกครองทอ้งถิน่แลว้ ก็หามสีภาพบคุคลไม ่ยิง่ไปกว่านัน้

ก็มีความยากล าบากที่จะหย่ังชัดว่า กลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆของประเทศมีกลุ่มใด พื้นที่ใดบา้งที่ถือไดว้่าเป็น

ชมุชน”184 

ต่อมาในการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 สภาร่างรัฐธรรมนูญและการประชมุของรัฐสภาเพื่อเห็นชอบร่าง

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ยังคงถกเถยีงในแนวทางเดมิ คอื ผูท้รงสทิธทิีเ่รยีกว่า ชมุชน คอื บคุคลใด เพราะกฎหมาย

ไมไ่ดร้ับรองไว ้ 

ขณะเดียวกันนักกฎหมายที่สนับสนุนความคดิสทิธชิุมชน เช่น บวรศักดิ ์อุวรรณโณ อธบิายว่า สาเหตุที่

กฎหมายไทยไมเ่ห็นความส าคัญและไมร่ับรองบทบาทของชมุชนเป็นเพราะการรับกระแสความคดิแบบตะวันตกโดย

ไมแ่ยกแยะ กลา่วคอื มองเห็นสิง่ทีม่สีทิธเิป็นสองพวก คอืรัฐ กับเอกชนมองขา้มชมุชนซึง่เป็นหน่วยสงัคมทีม่ีมาแต่

เดมิในสังคมไทยไปเสยี185เชน่เดยีวกับปรชีา สวุรรณทัต อธบิายว่า ชมุชนเป็นหน่วยสังคมทีม่มีาตามธรรมชาตแิละ

กฎหมายควรรับรองใหม้สีทิธใินการจัดการทรัพยากรธรรมชาตใินทอ้งทีข่องชมุชนนัน้186 

การวางหลักของศาลในค าพพิากษาเกี่ยวกับสทิธชิุมชนถือเป็นความเปลี่ยนแปลงในทางกฎหมายของ

ประเทศไทยอย่างมนัียยะส าคัญทีจ่ะเป็นการเปิดพรมแดนทางกฎหมายใหม้คีวามกา้วหนา้  นับตัง้แต่มรีัฐธรรมนูญ 

 

183 ส านักเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, “รายงานคณะกรรมการพจิารณาศกึษาแนวทางแกไ้ขรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2534” สภาผูแ้ทนราษฎร (เลม่ 1) กองกรรมาธกิาร ส านักเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร มถินุายน  2536, หนา้ 18. 

184 วรพจน์ วศิรุตพชิญ,์ “สทิธเิสรภีาพตามรัฐธรรมนูญ” (ศกึษารูปแบบการจ ากัดสทิธแิละเสรภีาพทีรั่ฐธรรมนูญใหไ้วอ้ย่าง
เหมาะสม) ในวารสารกฎหมาย คณะนติศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, ปีที ่17 ฉบับที ่3 กันยายน 2540, หนา้ 19-20. 

185 บวรศักดิ ์อวุรรณโณ, กฎหมายกบัทางเลอืกของสงัคมไทย (ส านักพมิพน์ติธิรรม: กรุงเทพฯ, 2537), หนา้ 406. 
186 ปรชีา สวุรรณทัต, ค าอภปิราย ในบันทกึการเสวนา “นโยบายและมาตรการทางนติบัิญญ ต”ิ เมือ่วันที ่12 กมุภาพันธ ์2536 ณ 
หอ้งประชมุใหญ่ อาคารใหม่ รัฐสภา, ใน ววัิฒน์ คตธิรรมนติย ์(บรรณาธกิาร), สทิธชิุมชน การกระจายอ านาจจดัการ
ทรพัยากร: กรุงเทพฯ, 2536, หนา้ 218. 
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พ.ศ. 2540  ในปัจจุบันมคี าพพิากษาของศาลทีม่กีารพัฒนาและเปลีย่นแปลงในการยอมรับสทิธชิมุชนในความเป็น

ผูเ้สยีหายในคดดีา้นสิง่แวดลอ้มในหลายคด ีทัง้มีความลักล่ันในแต่ละศาลที่ยอมรับสถานะความเป็นผูเ้สยีหายที่

แตกต่างกันออกไป โดยจะน าขอ้สังเกตจากศาลยุตธิรรมขึน้มาพจิารณาก่อน ตามดว้ยศาลรัฐธรรมนูญ และศาล

ปกครอง ตามล าดับ 

ศาลยตุธิรรม  

กรณีทีผู่ว้จิัยไดห้ยบิยกขึน้มาวเิคราะหเ์ป็นกรณีแรกคอื คดหีาดมาหยา ซึง่เป็นขอ้พพิาทสูก่ารวนิจิฉัยในศาล

ยุตธิรรม ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับผูท้รงสทิธชิุมชน โดยเป็นกรณีที่ชาวบา้น 17 คน ร่วมกับองค์การบรหิารส่วน

ต าบล 2 แห่ง ร่วมกันยืน่ฟ้องหน่วยงานรัฐคอื กรมป่าไมแ้ละอธบิดกีรมป่าไม ้รวมถงึรัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ต่อศาลยุตธิรรม ขอ้เท็จจรงิในคดีคือชาวบา้นที่อาศัยอยู่ในชุมชนบรเิวณรอบอ่าวมาหยา เกาะพีพี 

จังหวัดกระบี่ ใหเ้หตุผลว่าตนเองเป็นผูม้ีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐในการท านุบ ารุงและการไดป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาต ิและความหลากหลายทางชวีภาพในเขตอุทยานแห่งชาตหิาดนพรัตนธ์ารา รวมทัง้การมสีทิธทิี่

จะฟ้องหน่วยงานของรัฐใหป้ฏบัิตติามกฎหมาย ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดลอ้ม จาก

กรณีทีห่น่วยงานของรัฐอนุญาตใหบ้รษัิทถ่ายท าภาพยนตร์เรื่องเดอะบชี   เขา้ไปท าการเปลีย่นแปลงสภาพพื้นที่ 

ชายหาดอ่าว มาหยา ซึง่การอนุญาตดังกล่าวเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายอุทยาน ผูฟ้้องจงึเรยีกรอ้งให ้

ค าสั่งของหน่วยงานรัฐที่อนุญาตนัน้เป็นโมฆะและใหด้ าเนนิการปรับปรุงสภาพของชายหาดใหเ้ป็นดังเดมิ โดยให ้

บรษัิทถา่ยท าภาพยนตรนั์น้เป็นผูอ้อกคา่ใชจ่้าย187 

หน่วยงานรัฐที่ตกเป็นจ าเลยโตแ้ยง้ว่าโจทกท์ี่ไม่มีอ านาจฟ้อง เนื่องจากคณะกรรมการบรหิารขององค์การ

บรหิารต าบลทัง้สองแห่งไม่เคยมีมตใิหฟ้้องคด ีและชาวบา้นที่เป็นโจทกม์ใิช่บุคคลในชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิและ

ไมไ่ดอ้ยูอ่าศัยบรเิวณรอบอ่าวมาหยา ในขณะทีจ่ าเลยเองเป็นผูม้อี านาจหนา้ทีคุ่ม้ครอง ดแูลรักษาทรัพยากรภายใน

เขตอุทยาน และการอนุญาตใหถ้่ายท าภาพยนตรไ์ม่ไดโ้ตแ้ยง้สทิธ ิ ของโจทกทั์ง้ 19 แต่อย่างใด รัฐเท่านัน้ทีเ่ป็น

ผูเ้สยีหายและถูกโตแ้ยง้สทิธไิด ้ประกอบกับการถา่ยท าและการปรับสภาพพืน้ทีใ่หเ้ป็นดังเดมิไดเ้สร็จสิน้ลงแลว้ จงึ

ไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งพจิารณา ซึง่ศาลชัน้ตน้ก็ไดม้คี าตัดสนิใหย้กฟ้อง แตไ่ดม้กีารตอ่สูค้ดจีนถงึศาลฎกีา 

ศาลฎกีามคี าพพิากษา โดยพจิารณาประเด็นอ านาจฟ้องของโจทกทั์ง้ 19 คน โดยพจิารณาจากมาตรา 290 

แห่งรัฐธรรมนูญ ในเรือ่งอ านาจขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกอบกับ พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์าร

บริหารส่วนต าบล 2537 ที่ใหอ้ านาจองค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการคุม้ครองดูแลและบ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดังนัน้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทัง้สองแหง่นี้สามารถเป็นโจทกฟ้์องคดนีี้ได ้ใน

ประเด็นของชาวบา้นทีย่ืน่ฟ้องดว้ย ภายใตม้าตรา 46 แหง่รัฐธรรมนูญ ศาลฎกีาวนิจิฉัยวา่  

“ค าว่า ‘ชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ’ ยังไม่มคี านิยาม ความหมายหรือขอบเขตที่แน่นอน ทัง้บทบัญญัตมิาตรานี้มี

เงือ่นไขทีต่อ้งมกีฎหมายบัญญัตอิอกมาตามมาตรานี้ เนื่องในขณะทีโ่จทกท์ี ่3 ถงึ 19 ฟ้องยังไม่มกีฎหมายบัญญัติ

ออกมาใชบั้งคับ ดังนัน้ ยังไม่อาจถอืไดว้่ามีการโตแ้ยง้เกีย่วกับสทิธหิรือหนา้ที่ของโจทกท์ี ่3 ถงึ 19 แลว้ จงึไม่มี

อ านาจฟ้อง”188 

 

187 ค าพพิากษาที ่5818/2549 ศาลฎกีา วันที ่21 กันยายน 2549. 
188 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 15. 
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ศาลฎีกาจงึพพิากษาใหย้กฟ้องโจทกท์ี่ 3 ถงึ 19 และเมื่อพจิารณาคดตีามค าฟ้องของโจทกท์ี่เป็นองคก์ร

บรหิารสว่นต าบลสองแหง่ตอ่ไป แตโ่ดยทีก่ารถา่ยท าไดเ้สร็จสิน้ลงและมกีารปรับสภาพพืน้ทีใ่หเ้ป็นดังเดมิแลว้ ศาล

ฎกีาจงึมคีวามเห็นวา่การพพิากษาจะไมม่ปีระโยชนใ์นการจะพจิารณาตามค าขอของโจทกแ์ต่อยา่งใด 

จากการพจิารณาขอบเขต และการจ ากัดการตีความในประเด็นผูท้รงสทิธ ิที่จะน าคดีขึน้สู่ศาล ของศาล

ยตุธิรรมจากกรณีนี้ อยูบ่นพืน้ฐานขององคก์รทีเ่ป็นทางการ โดยรัฐ เชน่ องคก์รปกครองทอ้งถิน่ ในขณะทีป่ระชาชน

ท่ัวไป ในฐานะปัจเจกบุคคล ยังไม่เป็นทีย่อมรับว่าเป็นผูท้รงสทิธติามรัฐธรรมนูญ มาตรา 46 ในการน าคดขีึน้สูศ่าล

ได ้เมือ่ยังไมม่กีฎหมายก าหนดนยิามไวอ้ย่างชดัเจน  

ศาลรฐัธรรมนูญ  

คดใีนศาลรัฐธรรมนูญ สมาชกิวฒุสิภา 77 คน น าโดยนายจอน อืง้ภากรณ์ เสนอความเห็นใหป้ระธานวุฒสิภา  

ตามกระบวนการในรัฐธรรมนูญ มาตรา 262 (1) วา่ร่างพระราชบัญญัตแิร่ มาตรา 88/3 และ 88/7 ซึง่ใหอ้ านาจแกผู่ ้

ไดร้ับสัมปทานในการท าเหมอืงใตด้นิโดยไม่ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากเจา้ของที่ดนิ มีขอ้ความขัดหรือแยง้ต่อ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 46 มาตรา 48 และ มาตรา 56   

ศาลรัฐธรรมนูญมคี าวนิจิฉัยใหค้วามเห็นตอ่ร่างพระราชบัญญัตแิร่ ดังนี้189  

ประเด็นแรก ผูร้อ้งระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวก าหนดในมาตรา 88/3 ใหก้ารท าเหมอืงใตด้นิผ่านทีด่นิของ

บคุคลอืน่ หากการท าเหมอืงนัน้อยู่ลกึจากผวิดนิไมเ่กนิหนึง่รอ้ยเมตร ผูย้ืน่ค าขอประทานบัตรตอ้งแสดงหลักฐานว่า

มสีทิธทิีจ่ะท าเหมอืงเชน่ว่านัน้ได ้แสดงว่าในทางกลับกันการท าเหมอืง ทีล่กึจากผวิดนิเกนิหนึง่รอ้ยเมตรนัน้ ผูย้ืน่

ค าขอประทานบัตรสามารถท าไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้ับความยนิยอมจากเจา้ของที่ดนิรวมถงึไม่ตอ้งชดใชแ้ก่เจา้ของ

ที่ดนิดว้ย ศาลมีความเห็นว่าการก าหนดเช่นนัน้ไม่ไดเ้ป็นการยกเลกิแดนแห่งกรรมสทิธิข์องเจา้ของที่ดนิในส่วน

ความลกึทีเ่กนิหนึง่รอ้ยเมตร เนื่องจากในขณะนี้ความลกึดังกล่าวเกนิกว่าความสามารถของบุคคลท่ัวไปจะใชส้อย

ได ้และเป็นกรณีทีร่ัฐมีอ านาจในการจัดการดูแลทรัพยากรในส่วนของความลกึนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยการ

จ ากัดสทิธขิองเจา้ของกรรมสทิธิท์ีว่่านี้จ าเป็นตอ้งมกีารตราเป็นกฎหมายคอื ร่างพระราชบัญญัตแิร่นี้ข ึน้โดยใหม้ีการ

จ ากัดสทิธเิทา่ทีจ่ าเป็นและไมก่ระทบกระเทอืนตอ่สาระส าคัญของสทิธใินทรัพยส์นิ  

ประเด็นทีส่อง มาตรา 88/7 ทีก่ าหนดใหก้ระบวนการรับฟังความเห็นของผูม้ีส่วนไดเ้สยี จะเริม่ขึน้หลังจาก

การท ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มของผูย้ื่นขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ใตด้นิ ซึง่ตอ้งผ่านความเห็นชอบจาก

หน่วยงานตา่งๆ ตาม พระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ     พ.ศ. 2535 กอ่น ซึง่ขัดต่อ

มาตรา 46 แห่งรัฐธรรมนูญซึง่บุคคลท่ัวไปและชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิมสีทิธเิขา้ไปร่วมในการจัดการ บ ารุงรักษา และ

ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมบูรณ์และย่ังยืน ศาลรัฐธรรมนูญมคีวามเห็นว่าในร่าง 

พระราชบัญญัตแิร่นัน้ มีการก าหนดถงึสทิธขิองผูม้ีส่วนไดเ้สยีไวแ้ลว้ในมาตรา 88/9 และ 88/11 และวนิิจฉัยถงึ

มาตรา 46 วา่ 

“ถงึแมว้่ารัฐธรรมนูญมาตรา 46 และมาตรา 56 จะไดร้ับรองสทิธขิองชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิหรือสทิธขิอง

บุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนไวก็้ตาม แต่รัฐธรรมนูญทัง้สองมาตราก็บัญญัตใิหส้ทิธดัิงกล่าวนัน้ จะตอ้ง

 

189 ค าวนิจิฉัยที ่59/2545 ศาลรัฐธรรมนูญ วันที ่26 พฤศจกิายน 2545. 
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เป็นไปตามทีก่ฎหมายบัญญัต ิซึง่หมายความว่าชมุชนมไิดม้สีทิธทิีจ่ะจัดการทรัพยากรในทอ้งถิน่ไดอ้ย่างอสิระโดย

ไมม่ขีอบเขต ชมุชนทอ้งถิน่เองก็ตอ้งร่วมมอืกับองคก์รทอ้งถิน่หรอืรัฐในการจัดการทรัพยส์นิร่วมกัน”190 

จากค าวนิจิฉัยดังกลา่ว สะทอ้นถงึแนวทางการบังคับใชก้ฎหมาย ของศาลรัฐธรรมนูญ เกีย่วกับประเด็นผูท้รง

สทิธ ิในการด าเนินคดีเกี่ยวกับทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม ไม่ต่างจากศาลยุตธิรรมนัก กล่าวคือ ตอ้งมีกฎหมาย

บัญญัตไิวเ้ป็นการเฉพาะ เพือ่อธบิายว่าใครคอืบุคคลที่จะสามารถน าคดขีึ้นสุ่ศาลได ้และเมือ่ยังไม่มีกฎหมายระบุ

รายละเอยีดดังกลา่ว จงึไมอ่าจใหช้มุชนมสีทิธไิด ้อยา่งไรข้อ้จ ากัด หากจะพจิารณาจากผลของแนวคดิดังทีศ่าลทัง้

สองอา้งมานัน้ เท่ากับว่ายังไม่อาจใหบุ้คคลท่ัวไปฟ้องคดไีด ้จนกว่าจะมกีฎหมายบัญญัตไิวเ้สยีกอ่น  ดังนี้ ย่อมไม่

ต่างจากการตัดสทิธขิองบุคคลไว ้ทัง้ที ่หลักการส าหรับกฎหมายทีร่ับรองสทิธขิองประชาชนท่ัวไป ทีม่ักจะอา้งกัน

วา่ บคุคลยอ่มมเีสรภีาพในการกระท าอย่างเสร ีตราบเทา่ทีไ่มม่กีฎหมายหา้มไว ้

ศาลปกครอง  

คดใีนศาลปกครองนัน้สว่นใหญ่เป็นคดทีีเ่กีย่วขอ้งกับผูท้รงสทิธใินการฟ้องคด ีซึง่ศาลปกครองไดว้นิจิฉัยใน

ประเด็นวา่ผูใ้ดทีจ่ะสามารถเป็นผูท้รงสทิธติามมาตรา 46 ซึง่จะไดพ้จิารณาจากคดตี่างๆ ดังนี้ 

กรณีแรกคดีปากน ้ าปราณ ในคดีนี้ชาวประมงชายฝ่ัง ในต าบลปากน ้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบครีขีันธ ์ซึง่อาศัยหาดนเรศวรเป็นหาดสาธารณะเป็นทีจ่อดเรอืและเก็บเครือ่งมอืประมง ไดร้ับผลกระทบจาก

การทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากน ้าปราณไดอ้อกค าสัง่ใหร้ือ้ถอนโรงเรอืนและสิง่ปลูกสรา้งและใหย้า้ยไปอยู่ในที่

ซึง่จัดใหใ้หม ่โดยจะพัฒนาชายหาดนัน้เป็นแหลง่ท่องเทีย่ว ทางชาวบา้นไดท้ าการรอ้งเรยีนไปยังหน่วยงานนัน้และ

ต่อนายอ าเภอและผูว้่าราชการจังหวัดฯอกีดว้ย แต่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลก็ยังไมห่ยดุโครงการดังกล่าว ชาวบา้น

ทีไ่ดร้ับผลกระทบจงึฟ้องคดตีอ่ศาลปกครอง  ซึง่ศาลปกครองชัน้ตน้มคีวามเห็นดังนี้ 191  

“ทีด่นิบรเิวณชายหาดนเรศวรเป็นทีส่าธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ ตามมาตรา 1304 (2) แหง่ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์ผูฟ้้องคดจีงึไมใ่ชผู่ม้สีทิธคิรอบครองในทีด่นิสาธารณะดังกลา่วโดยชอบดว้ยกฎหมายทีอ่าจไดร้ับ

ความเดอืดรอ้นเสยีหาย”192 

ในคดนีี้ศาลปกครองชัน้ตน้เสยีงขา้งมากลงความเห็นว่าชาวบา้นไม่ใช่ผูม้ีอ านาจฟ้องตามมาตรา 42 แห่ง 

พระราชบัญญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 2542193 ประกอบกับผูฟ้้องคดมีไิดอ้ทุธรณ์ค าสั่งตาม

มาตรา 44 แห่ง พระราชบัญญัตวิธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง 2539194 ศาลปกครองชัน้ตน้จงึไม่รับพจิารณา แต่มี

ความเห็นของตลุาการเสยีงขา้งนอ้ยวนิจิฉัยวา่ผูฟ้้องเป็นผูม้สีทิธฟ้ิองได ้โดยใหเ้หตผุลวา่ 

 

190 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 21. 
191 ศาลปกครองสงูสดุ, ค ารอ้งที ่556/2545 ค าสั่งที ่651/2545.  
192 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 2 
193 พระราชบัญญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42 “ผูใ้ดไดร้ับความเดอืดรอ้นหรอื
เสยีหาย หรอือาจจะเดอืดรอ้นหรอื เสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งไดอ้ันเนื่องจากการกระท าหรอืการงดเวน้การกระท าของ
หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืมขีอ้โตแ้ยง้เกีย่วกับสัญญาทางปกครอง หรอืกรณีอืน่ใดทีอ่ยูใ่นเขตอ านาจ
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแกไ้ขหรอืบรรเทาความเดอืนรอ้นหรอืความเสยีหายหรอืยุตขิอ้โตแ้ยง้นัน้ ตอ้งมคี าบังคับ
ตามทีก่ าหนดในมาตรา 72 ผูนั้น้มสีทิธฟ้ิองคดตีอ่ศาลปกครอง 

ในกรณีทีม่กีฎหมายก าหนดขัน้ตอนหรอืวธิกีารส าหรับการแกไ้ขความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายในเรือ่งใดไวโ้ดยเฉพาะ การฟ้องคดี
ปกครองในเรือ่งนัน้จะกระท าไดต้อ่เมือ่มกีารด าเนนิการตามขัน้ตอนและวธิกีารดังกลา่ว และไดม้กีารสั่งการตามกฎหมายนัน้ 

หรอืมไิดม้กีารสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรอืภายในเวลาทีก่ฎหมายนัน้ก าหนด” 
194 พระราชบัญญัตวิธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 “ภายใตบั้งคับมาตรา 48 ในกรณีทีค่ าสั่งทางปกครอง
ใดไมไ่ดอ้อกโดยรัฐมนตร ีและไม่มกีฎหมายก าหนดขัน้ตอนอทุธรณภ์ายในฝ่ายปกครองเป็นการเฉพาะ ใหคู้ก่รณีอทุธรณ์ค าสั่ง
ทางปกครองนัน้โดยยืน่ตอ่เจา้หนา้ทีผู่ท้ าค าสั่งทางปกครองภายในสบิหา้วันนับแตวั่นทีต่นไดรั้บแจง้ค าสั่งดังกลา่ว” 
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“เมือ่ชายหาดนเรศวรเป็นทีส่าธารณสมบัตขิองแผ่นดนิส าหรับพลเมอืงใชป้ระโยชน์ร่วมกันตามมาตรา 1304 

(2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผูฟ้้องคดีกับพวกจงึมีสทิธใิชป้ระโยชน์จากชายหาดนี้เพื่อประกอบ

อาชพีประมง เมื่อผูถู้กฟ้องมีค าสั่งใหผู้ฟ้้องคดีกับพวกยา้ยออกไปอยู่ที่แห่งใหม่ที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับการ

ด าเนินการผูถู้กฟ้องคดีมีผลกระทบต่อสิทธิการมีส่วนร่วมในการจัดการ บ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาตทิี่ก าหนดไวใ้นมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผูฟ้้องคดกัีบพวกจงึเป็นผู ้

เดอืดรอ้นหรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งไดจ้ากการกระท าของผูถู้กฟ้องคดตีามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ

จัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542...”195 

ตุลาการเสยีงขา้งนอ้ยใหเ้หตุผลว่าผูฟ้้องควรมีสทิธใินการด าเนินคดีบนพื้นฐานของมาตรา 46 ในการใช ้

ประโยชนแ์ละมสีว่นร่วมในการจัดการสาธารณสมบัต ิดังนัน้ จงึถอืเป็นผูท้รงสทิธใินการจะฟ้องคดไีด ้ความเห็นของ

ตุลาการเสยีงขา้งนอ้ยสามารถแสดงใหเ้ห็นถงึแนวคดิในการใชก้ฎหมายของตุลาการศาลปกครองที่เร ิม่มีการใช ้

บังคับมาตรา 46 กับบคุคลทีใ่ชท้ีส่าธารณะประโยชนท์ีพ่ลเมอืงใชร้่วมกัน  ในมมุมองทีก่วา้งขึน้  

อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสงูสดุมคี าวนิจิฉัยใหศ้าลชัน้ตน้รับค าฟ้องของโจทกไ์วพ้จิารณา โดยไม่เห็นดว้ย

กับค าวนิจิฉัยของศาลปกครองชัน้ตน้ ดังนี้ 

“องคก์ารบรหิารสว่นต าบลก็ยังมภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับคุณภาพชวีติของประชาชนในพืน้ที ่การใชภู้มิ

ปัญญาและทรัพยากรของทอ้งถิน่ หากหน่วยงานดังกล่าวจะจัดระเบยีบกลุม่ประมงเรอืเล็กหรอืปรับปรุงภมูทัิศน์ชาย

หากเพื่อการท่องเที่ยว ก็สมควรจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับสภาพพื้นที่ในการประกอบอาชพีของประชาชน...

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมอี านาจและหนา้ทีจั่ดระบบ  การบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่

ของตนเอง ทัง้ดา้นการสง่เสรมิการประกอบอาชพี สง่เสรมิการท่องเทีย่ว การสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของราษฎรใน

ทอ้งถิน่ การที่ศาลปกครองชัน้ตน้ไม่ไดเ้ขา้ไปตรวจสอบการใชดุ้ลพนิิจของผูถู้กฟ้องคดแีละองค์การบรหิารส่วน

ต าบลปากน ้าปราณ  เนื่องจากเห็นว่า ผูฟ้้องคดีไม่ใชผู้ท้ี่ไดร้ับความเดือดรอ้นหรือเสียหายตามมาตรา 42 แห่ง

พระราชบัญญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวธิีพจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพอ้ง

ดว้ย”196 

คดตี่อมา คอื คดขีองชาวบา้นคลองด่านกับโครงการก่อสรา้งโรงบ าบัดน ้าเสยีเป็นอกีคดหีนึง่ของการน าคดี

ฟ้องต่อศาลโดยอา้งสทิธขิองชมุชนในการจัดการทรัพยากรสิง่แวดลอ้ม คดนีี้ชาวบา้นต าบลคลองด่าน อ าเภอบาง

บ่อ จังหวัดสมุทรปราการต่อศาลปกครอง โดยผูฟ้้องคดีเป็นผูป้ระกอบอาชพีประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าและเป็น

ตัวแทนชาวบา้นในพืน้ทีดั่งกล่าว ระบุว่าตนเองไดร้ับความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งไดจ้ากการที่

หน่วยงานของรัฐไดอ้อกกฎกระทรวงใหใ้ชผั้งเมอืงรวมสมุทรปราการ   พ.ศ. 2544 ตามความใน พระราชบัญญัตกิาร

ผังเมอืง 2518 ประกาศใชเ้มือ่วันที ่22 มถินุายน 2544 ซึง่มกีารก าหนดการใชท้ีด่นิประเภทตา่งๆ ท าใหเ้ปลีย่นแปลง

สภาพการใชป้ระโยชน์ในที่ดนิจากเดมิทีเ่คยเป็นพื้นทีอ่ยู่อาศัยและพืน้ทีช่นบทและเกษตรกรรมใหก้ลายเป็นพื้นที่

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสนิคา้ อันจะท าใหก้่อผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและการประกอบอาชพีของ

ชาวบา้นในแถบนัน้การด าเนนิการดังกล่าว  ฟ้องอา้งวา่ขัดต่อมาตรา 46 แหง่รัฐธรรมนูญและขอใหศ้าลปกครองเพกิ

ถอนกฎกระทรวงดังกลา่ว 

 

195 ศาลปกครองสงูสดุ, ค ารอ้งที ่556/2545 ค าสั่งที ่651/2545, หนา้ 3. 
196 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 5.  
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หน่วยงานที่ถูกฟ้องคดโีตแ้ยง้ว่า“ผูฟ้้องมไิดม้ีต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในต าบล

คลองด่านและไม่ไดร้ับมอบหมายอ านาจจากประชาชนในทอ้งถิ่นโดยชัดแจง้ จงึไม่มคีวามชอบธรรมทีจ่ะกล่าวอา้ง

ว่าฟ้องคดแีทนชาวต าบลคลองด่านทัง้หมดและไม่อาจยกเอาความเสียหายหรือความตอ้งการของประชาชนใน

ทอ้งถิน่นัน้มาเป็นเหตฟุ้องคดไีด”้197 

ศาลปกครองสงูสดุไดม้คี าวนิจิฉัยเกีย่วกับประเด็นของผูฟ้้องคดซีึง่มคี าพพิากษาวา่ 

“คดีนี้ผูฟ้้องคดีเป็นผูป้ระกอบอาชีพประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าในต าบลคลองด่าน..ขอ้ก าหนดการใช ้

ประโยชน์ที่ดนิในสาระส าคัญคอื ใหใ้ชป้ระโยชน์ที่ดนิเพื่ออุตสาหกรรมและคลังสนิคา้    การสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการเป็นสว่นใหญ่ จงึกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและกระทบต่อการประกอบอาชพีของผู ้

ฟ้องคดแีละประชาชนในบรเิวณดังกล่าว ซึง่ท าใหผู้ฟ้้องคดทีีม่อีาชพีประมงเพาะเลีย้งสัตวน์ ้าไดร้ับความเดอืดรอ้น

หรอืเสยีหาย หรอือาจจะเดอืดรอ้นหรือเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งได ้และการแกไ้ขความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย

ดังกลา่ว ศาลมอี านาจออกค าลั่งเพกิถอนกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวไดทั้ง้หมดหรอืบางสว่น...และโดยทีเ่ป็นคดฟ้ีอง

ขอใหเ้พกิถอนกฎกระทรวง....   จงึไม่มกีรณีที่จะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนและวธิีการแกไ้ขความเดอืดรอ้นหรือ

เสยีหายดังมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตจัิดตัง้ศาลปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 

ดังนัน้ผูฟ้้องคดจีงึเป็นผูม้สีทิธฟ้ิองคดตี่อศาลปกครอง”198 

ศาลปกครองสงูสดุวนิจิฉัยถงึกระบวนการในการออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว โดยมคีวามเห็นว่ามขีัน้ตอน

อันเป็นสาระส าคัญในส่วนที่เป็นขอ้พิพาท ในคดีซึ่งไม่ไดด้ าเนินการตามกฎหมาย  จึงวินิจฉัยใหเ้พิกถอน

กฎกระทรวง เฉพาะในสว่นทีก่ าหนดใหพ้ืน้ทีต่ าบลคลองด่านเป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมและคลังสนิคา้ โดยใหก้ารเพกิ

ถอนมผีลยอ้นหลังไปถงึวันทีก่ฎกระทรวงมผีลใชบั้งคับดว้ย 

กรณีใกลเ้คยีงกันเกีย่วกับประเด็นผูม้อี านาจฟ้องโดยการอา้งถงึสทิธชิมุชน คอื คดทีีจั่งหวัดนครศรธีรรมราช 

เป็นคดขีึน้สู่ศาลปกครอง โดยอาศัยมาตรา 46 เป็นกรณีที่ชาวบา้น 34 คนซึง่เป็น  ผูอ้ยู่ในพื้นที่ต าบลขนาบนาก 

อ าเภอปากพนัง และต าบลเกาะเพชร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรธีรรมราช และประกอบอาชพีเลีย้งกุง้ทะเลและ

ท าการประมงในบรเิวณคลองถนนเขต ยืน่ฟ้องกรมประมงจากความเดอืดรอ้นจากโครงการชลประทานน ้าเค็มบา้น

บ่อคณฑ ีจากการถมคลองของโครงการ ท าใหผู้ฟ้้องไม่มแีหล่งน ้าทีจ่ะใชเ้ลีย้งกุง้ รวมถงึไม่มทีีร่ะบายน ้าใหเ้ร็วขึน้

เมือ่เกดิน ้าทว่ม และไมส่ามารถท าประมงนอกเขตได ้199 

กรมประมงซึง่เป็นผูถู้กฟ้องไดโ้ตแ้ยง้ว่าราษฎรสว่นใหญ่ไดป้ระโยชน์จากโครงการและใหค้วามเห็นชอบกับ

โครงการ ผูฟ้้องคดทัีง้ 34 คนมทีีด่นิอยูน่อกโครงการ ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งและไดป้ระโยชน์จากโครงการและไม่ไดเ้ป็นผู ้

ถกูเวนคนื 

ในการพจิารณาคดีของศาลปกครองชัน้ตน้ต่อประเด็นการใชส้ทิธิตามมาตรา 46 แห่งรัฐธรรมนูญศาลมี

ความเห็นว่า“บทบัญญัตแิห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว เป็นกรณีการรับรองสทิธขิองบุคคลในการรวมกลุ่มเพือ่กระท าการ

ตามทีบั่ญญัตไิวใ้นมาตรา 46 และเป็นกรณีของการมีส่วนร่วมกับรัฐและชมุชนในการบ ารุงรักษา การไดป้ระโยชน์ 

การคุม้ครอง ส่งเสรมิและรักษาสิง่แวดลอ้มเป็นส าคัญ และโดยที่ยังไม่ปรากฏว่าไดม้ีบทบัญญัตขิองกฎหมาย

ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร หรอืเงือ่นไขการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญดังกลา่วแต่อย่างใด  ดัง้

 

197 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 6. 
198 ศาลปกครองสงูสดุ, คดหีมายเลขด าที ่ฟ.19/2544 คดหีมายเลขแดงที ่ฟ.13/2547; เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 24 วันที ่2 
พฤศจกิายน 2547. 

199 ศาลปกครองสงูสดุ, คดหีมายเลขด าที ่อ. 304/2547 คดหีมายเลขแดงที ่อ. 334/2550 วันที ่16 ตลุาคม 2550. 
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นัน้การถมคลองถนนเขตตามโครงการชลประทานน ้าเค็มบา้นบ่อคณฑ ีแมจ้ะสง่ผลกระทบต่อวถิชีวีติและกอ่ใหเ้กดิ

ความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายตามทีผู่ฟ้้องคดทัีง้สามสบิสีค่นกล่าวอา้ง แต่ผลกระทบหรอืความเสยีหายดังกล่าวก็หา

ไดก้ระทบกระเทอืนต่อการรวมกลุ่มหรอืการมสีว่นร่วมกับรัฐหรอืชมุชนในการด าเนนิกจิการเกีย่วกับสิง่แวดลอ้มตาม

มาตรา 46”200 

ศาลปกครองชัน้ตน้พพิากษายกฟ้อง ต่อมาศาลปกครองสูงสดุพจิารณาในส่วนที่เกีย่วขอ้งกับการบังคับใช ้

มาตรา 46 แหง่รัฐธรรมนูญวา่ 

“สทิธขิองบุคคลทีบ่ทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 46 มาตรา 

56 และมาตรา 59 บัญญัตริับรองไว ้ย่อมไดร้ับความคุม้ครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลและองคก์รอืน่

ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบั้งคับกฎหมาย และการตคีวามกฎหมายทัง้ปวง การทียั่งไม่มบีทบัญญัติ

แห่งกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารใชส้ทิธดัิงกล่าวนัน้ ไม่ใชเ่หตุทีอ่งคก์รของรัฐจะยกขึน้มาเป็น

ขอ้อา้งเพื่อปฏเิสธไม่ใหค้วามคุม้ครองสทิธดิังกล่าวได.้..ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติก าหนดหลักเกณฑ์ 

เงือ่นไข และวธิกีารในการศกึษาและประเมนิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัย คุณภาพชวีติหรือ

ส่วนไดเ้สียส าคัญของบุคคล  ในชุมชนทอ้งถิ่น หรือในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ก็จะตอ้งด าเนนิการศกึษาและประเมนิผลกระทบ

ต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม สุขภาพอนามัย คุณภาพชวีติหรอืส่วนไดเ้สยีของบุคคลในชุมชนทอ้งถิน่ และรับฟังความ

คดิเห็นของประชาชนในชมุชนทอ้งถิน่ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มควรแก่กรณี”201 

จากการยกกรณีค าตัดสนิของศาลปกครองทัง้สองตัวอย่างขา้งตน้นี้ แสดงถงึการรับรอง ถงึผูท้รงสทิธใินการ

จัดการทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม ทีศ่าลปกครองไดร้ับรองไวอ้ย่างกวา้งขวาง เป็นชอ่งทางใหเ้กดิแนวทางการเขา้

มาใชส้ทิธขิองชมุชนมากขึน้ ในเวลาตอ่มา 

5.1.2 การพจิารณาภายใตก้รอบรฐัธรรมนูญ 2550 

จากการเปลี่ยนแปลงตัวบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ที่มีนัยยะส าคัญเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในการจัดการ

สิง่แวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาตขิองตนเองได ้ ดังนัน้ เมือ่มกีารบังคับใชร้ัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มกีารวางแนว

ค าพพิากษาที่เปิดกวา้งมากขึน้ การยกแนวทางการบังคับใชก้ฎหมาย เพื่อรับรองถงึผูท้รงสทิธ ิที่รายงานนี้ จะ

เรยีงล าดับดังแนวทางขา้งตน้ กลา่วคอื โดยศาลยตุธิรรม ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง ตามล าดับ 

ศาลยตุธิรรม  

มีการตัดสนิที่ผูว้จิัยไดห้ยบิยกขึน้พจิารณาเป็นตัวอย่างแรก  คอืคดทีี่ชาวบา้นในชุมชนถูกฟ้องคดตี่อศาล

ยุตธิรรม คดนีี้ โดยชาวบา้น 5 คน บุกเขา้ไปในบรเิวณที่ดนิที่อยู่ในการครอบครองของบรษัิท เอเชยี โปแตซ คอร์

เปอเรชั่น ผูด้ าเนนิการขอประทานบัตรการท าเหมอืงแร่โปแตซ ในต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืง จังหวัดอุดรธานี ซึง่

ชาวบา้นไดจั้ดตัง้กลุ่มอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มอุดรธานีขึน้เพือ่คัดคา้นโครงการดังกล่าว ชาวบา้นซึง่เป็นจ าเลยในคดไีด ้

ใหก้ารว่า ในวันทีเ่กดิเหตุ มกีารปักหมุดในพืน้ที่ดังกล่าว ซึง่กลุ่มอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มอุดรธานีไดท้ าการคัดคา้นว่า

การปักหมุดนั้นเป็นไปโดยพลการ เนื่องจากยังเป็นประเด็นที่อยู่ในระหว่างการพจิารณาเรื่องคัดคา้นของทาง

 

200 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 16-17. 
201 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 29-30. 
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ชาวบา้น ทัง้การด าเนินการปักหมุดก็ไม่มีเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานที่รับผดิชอบในการดูแลอ านวยการแต่อย่างใด  

แตทั่ง้หมดก็ไดถ้กูฟ้องในขอ้หาบุกรุก 

ศาลจังหวัดอดุรธานีมคี าพพิากษา ดังนี้ 

“กรณีดังกล่าวเหล่านี้ ลว้นแต่เป็นขอ้เท็จจรงิทีแ่สดงว่าผูเ้สยีหายด าเนนิการโดยฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัตแิร่

อันเป็นกฎหมายเฉพาะ และฝ่าฝืนในรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อันเป็นกฎหมายสงูสดุที่

ใชใ้นการปกครองประเทศในระหว่าเกดิเหตุดว้ย ดังนัน้การทีจ่ าเลยทัง้หา้และกลุ่มอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มอุดรธานี ซึง่

เป็นบุคคลในชมุชนทอ้งถิน่ทีด่ าเนนิโครงการเหมอืงแร่โปแตซพากันไปยังทีเ่กดิเหตุเพือ่สอบถามนายบุญเหลอืกับ

พวกถงึการปักหมุดดังกล่าว จงึเป็นการกระท าอันเป็นการร่วมกันในการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและย่ังยนื อกีทัง้เป็นการร่วมกันใชส้ทิธใินการบ ารุงรักษาและ

การไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพและในการคุม้ครอง สง่เสรมิ และรักษา

คุณภาพสิง่แวดลอ้มทีจ่ะไม่ก่อใหเ้กดิอันตรายต่อสขุภาพ อนามัย สวัสดภิาพ หรอืคุณภาพชวีติของตน การกระท า

ของจ าเลยทั้งหา้และกลุ่มอนุรักษ์อุดรธานีเ ป็นการกระท าที่ตอ้งตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติแร่และ

บทบัญญัตแิหง่รัฐธรรมนูญ จงึไมม่คีวามผดิตามฟ้อง พพิากษายกฟ้อง”202 

แนวทางทีศ่าลยุตธิรรมไดร้ับรองสทิธขิองบุคคล ขยายขอบเขตมากขึน้ แมจ้ะเป็นการรักษาสทิธขิองจ าเลย

ในคด ีศาลไดย้กประเด็นวา่เป็นการรักษาสทิธใินสิง่แวดลอ้มของบคุคล ซึง่กระท าได ้

ศาลรฐัธรรมนูญ  

ไดม้คี าวนิจิฉัยทีเ่ปลีย่นแปลง ไปในทางทีข่ยายการรับรองถงึ ผูท้รงสทิธใินสิง่แวดลอ้ม ใหก้วา้งขึน้ เชน่ ใน

ค าวนิจิฉัยคดทีี่ว่าผูร้อ้งเป็นโจทกฟ้์ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลและเทศบาล  ในโครงการกอ่สรา้งบ่อฝังกลบขยะ

มูลฝอย โดยประเด็นแห่งคดก็ีคอื พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 มาตรา 46 

วรรค ที่ก าหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มใหร้ัฐมนตรโีดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิมอี านาจประกาศในราชกจิจานุเบกษา ก าหนดประเภท และขนาดของโครงการ

หรือกจิการของส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิง่แวดลอ้มซึง่ตอ้งจัดท ารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เพื่อเสนอ  ขอความเห็นชอบตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 ขัดหรือแยง้ต่อ

รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรค 2 หรอืไม ่เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวไม่ไดก้ าหนดใหโ้ครงการในลักษณะนี้ตอ้ง

ท าประชาพจิารณ์กับประชาชนในพื้นที่โครงการ จากการที่การด าเนินโครงการดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับที่ตอ้งท า

รายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และใหถ้ือเป็นดุลพนิิจของรัฐมนตรีหรือผูว้่าราชการจังหวัดในการจัดท าประชา

พจิารณ์ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา่ พระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ2535  มเีจตนารมณ์

ที่จะส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โดยใหอ้ านาจรัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิก าหนดกฎเกณฑใ์นการจัดท ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ซึง่

สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค 2 แลว้203  

 

202 ศาลจังหวัดอดุรธานี, คดหีมายเลยที ่1385/2549 คดหีมายเลขแดงที ่2227/2550 วันที ่20 ธันวาคม 2550, หนา้ 23. 
203 ศาลรัฐธรรมนูญ, ค าวนิจิฉัยที ่3/2552 วันที ่18 มนีาคม 2552. 
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(โดยแตเ่ดมิคดนีี้เป็นคดทีีอ่ยูใ่นการพจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 2540 แตภ่ายหลังหลังจาก

มีการประกาศใชร้ัฐธรรมนูญ 2550 ท าใหศ้าลรัฐธรรมนูญด าเนินพจิารณาสบืต่อมา โดยการใชก้ารเทียบเคยีงบท

มาตราของรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 56 วรรค 2 มาเป็น รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรค 2204)  

ศาลปกครอง  

แนวทางทีศ่าลปกครอง ซึง่เคยเปิดกวา้ง ส าหรับการรับรองสทิธขิองบุคคล จากเดมิ มแีนวทางยอ้นกลับไป 

น าสทิธใินการฟ้องคดสีิง่แวดลอ้ม ไปเชือ่มโยงกับองคก์รปกครองทอ้งถิน่ หรอืองคก์รของรัฐที่มหีนา้ทีร่ับผดิชอบ

ตามกฎหมาย ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิแต่ยังคงมีบางคดทีี่ค าพพิากษา กลับเปิดรับรอง สทิธขิองกลุ่ม

บคุคล เชน่ องคก์รพัฒนาเอกชน หรอืมลูนธิใินการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม ดังจะไดก้ลา่วเป็นล าดับ ดังนี้ 

ในค าพพิากษากรณีพพิาทที่ต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นขอ้พพิาทเกี่ยวกับการกระท า

ละเมดิของหน่วยงานทางปกครอง และเจา้หนา้ทีข่องรัฐ อันเกดิจากการใชอ้ านาจตามกฎหมาย จากการสรา้งเขือ่น

กัน้ทรายและคลืน่บรเิวณปากคลองสะกอม ต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ชาวบา้นทีอ่าศัยอยู่ในต าบล

สะกอม และประกอบอาชพีประมงชายฝ่ังบรเิวณชายหาดสะกอม ยื่นฟ้องรัฐที่ด าเนินการสรา้งเขือ่นกัน้ทรายและ

คลืน่บรเิวณป่าคลองสะกอม เป็นการละเมดิชมุชนชายฝ่ังทะเล ชว่งระยะเวลาของการละเมดินี้เร ิม่ตัง้แต่รัฐธรรมนูญ 

2540 และสบืเนื่องมาเมื่อมีการบังคับใชร้ัฐธรรมนูญ 2550 ผูฟ้้องมีการเรียกค่าเสยีหายใหแ้ก่กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง ตาม พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 2535 มาตรา 97 เพื่อฟ้ืนฟูเยียวยา

ชายหาดสะกอมใหก้ลับมามีสภาพเหมือนเดมิ ประเด็นส าคัญในคดคีอื ผูฟ้้องเห็นว่าการกระท าของหน่วยงานรัฐ

ดังกล่าวเป็นการกระท าทีม่ชิอบดว้ยรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 62, 66 และ 67 โดยทีเ่ป็นการกระท าละเมดิจากการ

ละเลยไม่ปฏิบัตหินา้ที่ของหน่วยงานรัฐ และในส่วนของระยะเวลา  การละเมดิยังคงด าเนินอยู่ต่อเนื่องตลอด

ระยะเวลา และมกีารยืน่ฟ้องภายในระยะเวลา 10 ปีนับแตวั่นทีม่เีหตแุหง่การฟ้อง 

ในคดีนี้ มีปัญหาที่ชาวบา้นผูฟ้้องคดีไม่ไดร้ับมอบอ านาจจากหน่วยงานรัฐ แต่ผูฟ้้องยกบทบัญญัติจาก

รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 79 และสบืมาในรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 85(4) ทีส่ง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาต ิดังนัน้ บคุคลใดก็ตามทีพ่บเห็นการกระท าอันเป็น  การละเมดิหรอืฝ่าฝืนกฎหมายเกีย่วกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิก็อาจมีสทิธฟ้ิองคดแีละมีสทิธริอ้งเรียนกล่าวโทษต่อผูก้ระท าละเมดิโดยไม่ตอ้ง

ไดร้ับมอบอ านาจ ดังนัน้ผูฟ้้องคดจีงึมสีทิธแิละหนา้ทีฟ้่องเรยีกค่าเสยีหายแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

ได ้  

ศาลปกครองสูงสุดมีค าวนิิจฉัยว่า  กรณีนี้ไม่ถือเป็นขอ้พพิาทเกี่ยวกับการท าละเมดิของหน่วยงานทาง

ปกครอง อันเกดิจากการใชอ้ านาจตามกฎหมายของผูถ้กูฟ้อง เนื่องจากตามขอ้เท็จจรงิ      ไมป่รากฏวา่ชาวบา้นได ้

ท าหนังสอืรอ้งขอต่อผูถู้กฟ้องเพือ่ใหป้ฏบัิตหินา้ทีต่ามกฎหมายจงึไม่อาจถอืว่าม ี ขอ้พพิาทหรอืขอ้โตแ้ยง้ระหว่าง

ชาวบา้นผูฟ้้องคดีและผูถู้กฟ้องหา อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเรื่องระยะเวลาถือว่าการละเมดิยังมีอยู่ตลอดอย่าง

ตอ่เนื่อง เมือ่เป็นการฟ้องคดตีาม พระราชบัญญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 2542205 ทีต่อ้งยืน่

 

204 รัฐธรรมนูญ 2550  มาตรา 67 วรรคสอง 
“การด าเนนิโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรงทัง้ทางดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ จะกระท ามไิด ้เวน้แตจ่ะไดศ้กึษาและประเมนิผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ

ของประชาชนในชมุชน และจัดใหม้กีระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีกอ่น รวมทัง้ไดใ้หอ้งคก์าร
อสิระซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ และผูแ้ทนสถาบันอดุมศกึษาทีจ่ัดการการศกึษาดา้น
สิง่แวดลอ้มหรอืทรัพยากรธรรมชาตหิรอืดา้นสขุภาพ ใหค้วามเห็นประกอบกอ่นมกีารด าเนนิการดังกลา่ว” 

205 พระราชบัญญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 2542, มาตรา 9 วรรค 1(3). 



 รายงานการวจัิย – กลไกทางกฎหมายในการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม และการชดใชเ้ยยีวยาใหแ้กผู่เ้สยีหาย  
Research Report - Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for Victims 

updated 5 Febuary 2018 

103 

ฟ้องภายในหนึง่ปีนับแต่วันทีรู่ ้แตไ่มเ่กนิสบิปีนับแตวั่นทีม่เีหตแุหง่การฟ้องคด ีดังนัน้ จากขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ความ

เสยีหายทีเ่กดิต่อสภาพแวดลอ้มชายฝ่ังยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง และชาวบา้นน าคดขีึน้สูศ่าลภายในระยะเวลา 10 ปี 

ถอืว่าอยู่ในอายุความจงึสามารถท าการฟ้องรอ้งได ้ในสว่นของการฟ้องเรยีกค่าเสยีหายใหก้รมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 85 (4) รับรองสทิธใิหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ไมถ่อืเป็นบทบัญญัต ิ ทีจ่ะใหส้ทิธหิรอืหนา้ทีข่องประชาชนทีจ่ะเป็นผูเ้สยีหายทีม่สีทิธฟ้ิองคดแีทนรัฐหรอืหน่วยงาน

ของรัฐ แตเ่ป็นเพยีงการใหส้ทิธแิกค่นท่ัวไปในการรอ้งเรยีนกล่าวโทษผูก้ระท าผดิต่อเจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจด าเนนิการ

ตามกฎหมายเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังไดม้อบอ านาจใหผู้ฟ้้องคดีเรียก

ค่าเสยีหาย ผูฟ้้องคดจีงึไม่มีอ านาจรอ้งเรียกค่าเสยีหายในกรณีนี้ใหแ้ทนกรมฯ ได ้ศาลมคีวามเห็นว่าพจิารณาให ้

รับค าฟ้องของผูฟ้้องเฉพาะในสว่นทีเ่ป็นความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แกผู่ฟ้้องเอง206  

หรือกรณีที่ศาลปกครองตัดสนิคดีสัมปทานเหมือนแร่ที่ดงมะไฟ จังหวัดหนองบัวล าภู อันเป็นคดีพพิาท

เกีย่วกับการที่เจา้หนา้ที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหมาย โดยชาวบา้นจ านวน 393 คน ไดย้ื่นขอ

เพกิถอนประทานบัตรในการขอสัมปทานเหมอืงแร่ทีต่ าบลดงมะไฟ อ าเภอสวุรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู  โดย

อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 59 และ 60 พระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 2535 

และ พระราชบัญญัตแิร่ 2510 

ศาลปกครองชัน้ตน้พพิากษาว่ากระบวนการใหป้ระทานบัตรไมช่อบและมคี าสัง่ใหเ้พกิถอน ผูถ้กูฟ้องอุทธรณ์

ค าพพิากษาของศาลปกครองชัน้ตน้ ต่อมาศาลปกครองสงูสดุมคี าวนิจิฉัยว่าชาวบา้นทีย่ืน่ขอเพกิถอนประทานบัตร

ในการขอสัมปทานเหมืองแร่ที่ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภูว่าการยื่นคัดคา้นของ

ชาวบา้นตอ้งมีการลงลายมือชือ่ในค าฟ้องและตอ้งมีการท าใบมอบฉันทะหรือแต่งตัง้ตัวแทนในการฟ้องคด ีเมือ่ผู ้

ฟ้องคดทีี ่4 ถงึ 393 ไม่ไดท้ าใหถู้กตอ้งตามหลักเกณฑดั์งกล่าว  จงึไม่ใชผู่ฟ้้องในคดนีี้ ประการต่อมาคอืขัน้ตอน

ในการขออนุญาตด าเนนิโครงการทีม่กีารจัดท ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มแลว้ ตามหลักเกณฑก์ารออกประทาน

บัตรไดป้ฏิบัติตามขัน้ตอนถูกตอ้งแลว้ เมื่อมีการติดประกาศใหชุ้มชนไดท้ราบถึงโครงการและมีการขอความ

เห็นชอบจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแลว้ ไม่มผีูใ้ดมาโตแ้ยง้คัดคา้นในระยะเวลาที่ก าหนด แมต้่อมาชาวบา้นทัง้ 

393 คน ไดย้ืน่หนังสอืคัดคา้นต่อกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ แตห่น่วยงานนัน้พจิารณาแลว้เห็นว่าค า

คัดคา้นของชาวบา้นไม่มเีหตุผลเพยีงพอและเนื่องจากพืน้ทีป่ระทานบัตรอยู่ในเขตพืน้ทีร่ับผดิชอบของกรมป่าไม ้ผู ้

ฟ้องคดจีงึไมใ่ชผู่ม้สีว่นไดเ้สยีในฐานะเจา้ของกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองทีด่นิในเขตการขอประทานบัตร207  

แต่ศาลปกครองสูงสดุไดเ้ปลีย่นแนวทางการวนิิจฉัยในคดถีัดมา ในคดกีลุ่มทวารด ี ทีน่ครปฐม โดยผูฟ้้อง

เป็นประธานกลุ่มภาคประชาชนที่ใชช้ือ่ว่ากลุ่มศรีทวารวดี (นายไพบูลย์ พวงส าลี)  การจัดตัง้กลุ่มของผูฟ้้องมี

วัตถุประสงคเ์พือ่ศกึษาคน้ควา้ อนุรักษ์ปกป้องพืน้ทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร ์และโบราณคดใีนจังหวัดนครปฐม ซึง่

ผูฟ้้องไดฟ้้องคัดคา้นการก่อสรา้งทีเ่ห็นว่าเป็นการท าลายโบราณสถานของพระปฐมเจดยี ์การรวมกลุ่มของผูฟ้้อง

เป็นไปโดยสมัครใจและไมม่บีทบัญญัตขิองกฎหมายรองรับ ศาลปกครองชัน้ตน้ทีเ่ห็นว่าเนื่องจากผูฟ้้องไม่ไดอ้าศัย

อยู่ในพื้นที่ซึง่เป็นประเด็นพพิาท  จงึมีค าสั่งไม่รับฟ้อง แต่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าประเด็นที่ผูจ้ะอา้งสทิธิตาม

รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 46 และภายหลังตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 66 ในการมสีว่นร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมและ  มสีทิธทิีจ่ะฟ้องหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 67 วรรค 3 เมือ่ขอ้เท็จจรงิปรากฏวา่การรวมตัวกันของ

ผูฟ้้องมวัีตถุประสงคเ์พือ่ศกึษาและอนุรักษ์พืน้ทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร ์การรวมกลุ่มนี้เป็นประโยชน์โดยรวม  ต่อ

 

206 ศาลปกครองสงูสดุ, ค ารอ้งที ่353/2551 ค าสั่งที ่630/2551, วันที ่3 ตลุาคม 2551. 
207 ศาลปกครองสงูสดุ, คดหีมายเลขด าที ่อ.477/2547 คดหีมายเลขแดงที ่อ. 86/2552, วันที ่31 มนีาคม 2552. 
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ชมุชนและประเทศชาต ิ ตามหลักสทิธชิมุชน ซึง่เป็นชมุชนดัง้เดมิทีม่ลัีกษณะทางสังคมและวัฒนธรรมมายาวนาน 

และมกีารรวมกลุม่กันของบคุคลหลายคน ยอ่มไดร้ับความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญนี้  จงึถอืไดว้า่ผูฟ้้องเป็นผูท้ี่ไดร้ับ

ความเสยีหายหรืออาจจะไดร้ับความเสยีหายตามมาตรา 42 แห่ง พระราชบัญญัตวิธิีพจิารณา  คดปีกครอง พ.ศ. 

2542208 

แมค้ดีที่นครปฐมจะเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการสถานที่

โบราณสถานในชุมชนของตนเอง อันไม่ใช่คดทีี่เกีย่วขอ้งกับการจัดการป่าและทรัพยากรธรรมชาตโิดยตรง แต่ก็

สามารถแสดงใหเ้ห็นถงึสทิธขิองประชาชนทีส่ามารถน าเรือ่งขึน้สูก่ารวนิจิฉัยของศาลปกครองโดยการอา้งองิสทิธิ

อันเนื่องมาจากสทิธชิมุชนในมาตรา 66 ตามรัฐธรรมนูญ 2550 

 

5.2 การตดัสนิคดใีนเรือ่งความชอบดว้ยกฎหมายในแงข่องกระบวนการ 

การตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายทีส่ าคัญประการหนึง่ก็คอื การตรวจสอบกระบวนการ (Procedure) ว่า 

กระบวนการหรือขัน้ตอนที่ด าเนินการนัน้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ ถา้กระบวนการหรือขัน้ตอนไม่เป็น

ตามทีก่ฎหมายก าหนด ย่อมถอืว่าการกระท านัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมายในแง่กระบวนการ (Error of Procedure) ค า

พพิากษาของศาลที่ไดว้างเอาไวใ้นแง่ความชอบดว้ยกฎหมายในแง่กระบวนการนัน้ เช่น การด าเนินการที่ส่งผล

กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ไม่ไดด้ าเนนิกระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญกอ่น 

เช่นนี้มีค าพพิากษาของศาลที่ไดว้างแนวค าพพิากษาว่าเป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมายและตอ้งถูก

ยกเลกิหรอืเพกิถอนไป ตัวอยา่งค าพพิากษาในคดคีวามชอบดว้ยกฎหมายในแง่ของกระบวนการ อาท ิเชน่ 

คดทีีส่มาคมต่อตา้นภาวะโลกรอ้นไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง อันเป็นคดพีพิาทเกีย่วกับเจา้หนา้ที่ของ

รัฐกระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายและละเลยต่อหนา้ที่ตามกฎหมาย โดยอาศัยสทิธติามรัฐธรรมนูญ 2550  

มาตรา 67 วรรค 2 จากการทีร่ัฐไดอ้นุญาตใหม้กีารด าเนนิโครงการทีอ่าจสง่ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชมุชน จ านวน 

76 โครงการในพื้นที่อ าเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง แมว้่าคดีนี้จะไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งโดยตรงกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตใินกรณีที่ชุมชนเป็นผูจ้ัดการทรัพยากรโดยตรง แต่ก็เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถงึขอ้วนิิจฉัยของ

ศาล เกี่ยวกับการบังคับใชส้ทิธิของชุมชนในการเป็นผูน้ าคดีขึน้สู่ศาลโดยตรงเมื่อยังไม่มีกฎหมายบัญญัตใิน

รายละเอยีด และการพจิารณาถงึหลักการเรื่องการป้องกันล่วงหนา้ (Precautionary Principle) อันขอ้วนิจิฉัยของ

ศาลทีส่ าคัญยิง่ตอ่การบังคับใชส้ทิธชิมุชน ดังนี้   

“ตามมาตรา 67 ประกอบมาตรา 303 (1) ในรัฐธรรมนูญ 2550 ก าหนดใหม้ีการตรากฎหมายเพื่อก าหนด

รายละเอยีดเพือ่สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธขิองบุคคลใหเ้หมาะสมและเป็นไปในทางเดยีวกัน โดยหลักท่ัวไปของการ

ตรากฎหมายยอ่มไมม่วัีตถปุระสงคใ์หก้ารบรหิารราชการแผน่ดนิหรอืการประกอบอาชพีของประชาชนตอ้งหยดุลงใน

ระหวา่งทีย่ังไมม่กีฎหมายก าหนดรายละเอยีดในการด าเนนิการ”209 

“พเิคราะห์แลว้เห็นว่าบทบัญญัตขิองมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2550 มเีจตนารมณ์เพือ่ใหม้ีการก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกจิกรรมที่อาจสง่ผลกระทบต่อชุมชน

อย่างรุนแรงไวเ้ป็นการล่วงหนา้ เพื่อแต่ละโครงการหรือกจิกรรมดังกล่าวจะไดด้ าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่

 

208 ศาลปกครองสงูสดุ, ค ารอ้งที ่775/2551 ค าสั่งที ่247/2552, วันที ่30 เมษายน 2552. 
209 ศาลปกครองกลาง, คดหีมายเลขด าที ่908/2552, วันที ่29 กันยายน 2552, หนา้ 28. 
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รัฐธรรมนูญก าหนดไวต้ามหลักการป้องกันลว่งหนา้  ไมม่เีจตนารมณ์ใหม้กีารออกใบอนุญาตโครงการหรอืกจิกรรมที่

อาจสง่ผลกระทบต่อชมุชนอย่างรุนแรงกอ่น แลว้ใชห้ลักการควบคุมหรอืหลักการเยยีวยา หากเกดิความเสยีหายขึน้

ในภายหลัง เนื่องจากหลักการควบคุมหรือหลักการเยยีวยาไม่ใชห่ลักประกันทีม่ีประสทิธภิาพที่สุดในการคุม้ครอง

สทิธกิารด ารงชพีอยูไ่ดอ้ยา่งปกตแิละตอ่เนื่องในสิง่แวดลอ้มทีจ่ะไม่กอ่ใหเ้กดิอันตรายต่อสขุภาพอนามัย สวัสดภิาพ

หรอืคุณภาพชวีติของประชาชน เพราะตอ้งขึน้อยู่กับปัจจัยทีเ่ป็นเงือ่นไขในภายหลังหลายประการ ดังนัน้จงึก าหนด

หลักการป้องกันล่วงหนา้ ทัง้ทีเ่ป็นกระบวนการไวใ้นบทบัญญัตมิาตรา 67 วรรคหนึง่และวรรคสอง คอื  การมีส่วน

ร่วมการประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ การรับฟังความคดิเห็นของประชาชน และจากองคก์รต่าง ๆ 

เป็นตน้ และก าหนดหลักการซึง่เป็นสภาพบังคับไวใ้นบทบัญญัตมิาตรา 67 วรรคสาม คอื การฟ้องคดเีพือ่บังคับใหผู้ ้

ที่เกี่ยวขอ้งตอ้งปฏิบัติตามบทบัญญัตมิาตรานี้ .... ซึง่เมื่อพจิารณาบทบัญญัตมิาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะเห็นไดว้่า คณะรัฐมนตรหีรอืหน่วยงานของรัฐตอ้งผูกพันในการใชอ้ านาจ

เพือ่ก าหนดว่าประเภทและขนาดของโครงการหรือกจิกรรมใดที่อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อชมุชนอย่างรุนแรง ทัง้

ทางดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้มทรัพยากร ธรรมชาตแิละสขุภาพ ในทันททีีบ่ทบัญญัตมิาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหง่

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มผีลใชบั้งคับ เพือ่ใหม้กีารปฏบัิตติามหลักเกณฑท์ีร่ัฐธรรมนูญก าหนดไวใ้ห ้

ครบถว้นจากความเห็นของศาลดังกล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถงึหลักการป้องกันไวก้่อนที่ศาลชีว้่าควรจะเป็นแนวคิด

พื้นฐานในการบังคับใชม้าตรา 67 และการบังคับใชดั้งกล่าวถือว่ามีผลผูกพันหน่วยงานรัฐใหต้อ้งปฏบัิตติามโดย

ทันท”ี210 

จากคดีมาบตาพุดที่ศาลปกครองตัดสินสะทอ้นใหเ้ห็นการตัดสินความชอบดว้ยกฎหมายในแง่ของ

กระบวนการหรอืขัน้ตอนทีต่อ้งปฏบัิตติามกฎหมายทีศ่าลใหค้วามส าคัญและศาลไดใ้ชอ้ านาจในการยกเลกิเพกิถอน

โดยถอืวา่ไมช่อบดว้ยกฎหมาย ซึง่หลักการนี้จะไดศ้กึษาในค าพพิากษาอืน่ตอ่ไป 

5.3 การตคีวามในเรือ่งภาระการพสิจูน ์

ในคดมีลพษิ โดยท่ัวไปแลว้ จะมเีหตแุหง่การฟ้องรอ้งคดเีมือ่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้  เพือ่น าไปสูก่ารเยยีวยา

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้  จรงิอยูท่ีก่ารเยยีวยาความเสยีหายเป็นเรือ่งทีม่คีวามส าคัญในกฎหมายสิง่แวดลอ้ม แตส่ิง่ที่

ส าคัญทีส่ดุก็คอื การป้องกันไม่ใหเ้กดิมลพษิขึน้ เพราะการเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้เป็นเรือ่งทีก่ระท าไดย้าก

โดยเฉพาะความเสยีหายตอ่ชวีติ เนื้อตัวร่างกาย ไมเ่พยีงการชดเชยความเสยีหายจะกระท าไดย้ากแลว้ กระบวนการ

เรียกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนความเสียหายที่เกดิขึน้จากมลพษิต่อศาลก็ยังมีขอ้จ ากัด โดยเฉพาะภาระการพสิูจน์

ความเสยีหาย 

แมว้่าหลักความรับผดิในกฎหมายสิง่แวดลอ้มจะใชห้ลักที่ว่า ผูใ้ดก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ชวีติ ร่างกาย 

ทรัพยส์นิ ของบุคคลอืน่ตอ้งรับผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทน และก าหนดหลักความรับผดิอย่างเคร่งครัดเอาไวว้่า 

การรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพษิ ไม่ว่าการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพษินัน้จะเกดิจากความจงใจ

หรือประมาทเลนิเล่อของเจา้ของหรือผูค้รอบครองมลพษิหรือไม่ เจา้ของหรือผูค้รอบครองมีหนา้ที่ตอ้งชดใชค้่า

สนิไหมทดแทนความเสยีหายที่เกดิขึน้ ดังนัน้แมว้่า ผูเ้สยีหายไม่จ าเป็นตอ้งพสิูจน์ว่า ผูท้ี่เป็นตน้เหตุแห่งความ

เสียหายที่เกดิขึน้จะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ซึง่ท าใหผู้เ้สียหายฟ้องคดีโดยง่ายขึน้กต้าม แต่การฟ้องคดี

สิง่แวดลอ้มผูเ้สยีหายยังมีภาระการพสิูจน์ ซึง่ถือเป็นปัญหาส าคัญมากในคดมีลพษิ เมื่อภาระการพสิูจน์ตกอยู่กับ

ฝ่ายผูเ้สยีหาย ซึง่หมายถงึ หนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งน าพยานหลักฐานมาพสิจูน์ใหศ้าลเห็นจรงิตามทีก่ล่าวอา้งหรือเรียกอกี

 

210 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 30.  
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อยา่งวา่ หนา้ทีน่ าสบื ซึง่เป็นไปตามหลักทีก่ าหนดในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความทีว่า่ “ผูใ้ดกลา่วอา้งผูนั้น้น า

สบื” ถา้พสิจูน์ไม่ไดต้ามทีก่ล่าวอา้งก็อาจจะแพค้ด ีในคดมีลพษิเป็นหนา้ทีข่องผูฟ้้องคดทีีต่อ้งพสิจูน์ใหศ้าลเห็น ก็

คอื 

1.การระบุถงึแหล่งที่มาของมลพษิ ซึง่ภาระการพสิูจน์ในเรื่องนี้ท าไดย้ากโดยเฉพาะในลักษณะของนิคม

อุตสาหกรรม หรือบริเวณที่มีโรงงานตัง้อยู่เป็นจ านวนมาก และมลพิษโดยเฉพาะสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่

แพร่กระจายออกไปมักไม่มทีีม่าทีไ่ปคงทีห่รอืเห็นประจักษ์ชัดไดง้่าย จงึท าใหไ้ม่สามารถระบุแหล่งทีม่าทีไ่ปไดว้่า

มาจากแหลง่ใด 

2.การพสิจูน์ถงึผลทีก่ระทบจากมลพษิ ผูเ้สยีหายในคดมีลพษิมหีนา้ทีต่อ้งพสิจูน์ว่า ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้

ต่อชวีติ ร่างกายเป็นผลมาจากมลพษินัน้ๆ ซึง่ไม่ใชเ่รือ่งง่ายเพราะภาระการพสิจูน์ตรงนี้ตอ้งใชห้ลักการและความรู ้

ทางวทิยาศาสตรห์รอืทางการแพทยเ์ทา่นัน้ รวมถงึคา่ใชจ่้ายในการพสิจูนท์ีต่อ้งมคีา่ใชจ่้ายเป็นจ านวนมาก 

3.การพสิูจน์ความเสยีหายว่ามีมากนอ้ยเพียงใด ความเสยีหายที่จะตอ้งชดใชใ้นคดมีลพษินัน้ใชห้ลักตาม

กฎหมายละเมดิท่ัวไป คอื ความเสยีหายนัน้จะตอ้งแน่นอนพอทีจ่ะเป็นมลูเหตใุนการชดใชค้่าสนิไหมทดแทน ไมใ่ช่

ความเสยีหายทีค่าดว่าจะเกดิหรือน่าจะเกดิ ซึง่ความเสยีหายทีเ่กดิจากมลพษิมักไม่เกดิผลอย่างฉับพลัน สารเคมี

หรอืวัตถุอันตรายบางอย่างตอ้งสะสมปรมิาณระดับหนึง่จงึจะเกดิผลกระทบเกดิขึน้ ซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ท าให ้

พสิจูนไ์ดย้าก 

4.ค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้มมีากนอ้ยเพยีงใด เป็นภาระทีผู่เ้สยีหายจะตอ้งค านวณความเสยีหายออกมาว่า 

มมีากหรอืนอ้ยเพยีงใดเป็นตัวเงนิทีช่ัดเจน และผูพ้พิากษาจะเป็นผูพ้จิารณาว่า จ านวนเงนิทีผู่เ้สยีหายเรยีกรอ้งมา

เหมาะสมหรอืไม ่กรณีนี้ศาลของประเทศไทยมักก าหนดคา่ความเสยีหายทีช่ดัเจนเทา่นัน้ เชน่ คา่รักษาพยาบาล คา่

ขาดรายได ้ค่าเสยีโอกาส แต่ยังไม่รวมถงึค่าความสเยหายที่ไม่อาจค านวณเป็นตัวเงนิได ้เชน่ ค่าทนทุกขท์รมาน 

ความเศรา้โศกเสยีใจ รวมถงึยังไมม่กีารก าหนดคา่ความเสยีหายเชงิลงโทษในค าพพิากษาอกีดว้ย 

การวางก าหนดภาระการพสิูจน์ความเสียหายมีการก าหนดไวใ้นหลายคดีที่ผูเ้สียหายจะตอ้งพสิูจน์ความ

เสยีหายใหไ้ด ้แมแ้ต่ในค าพพิากษาศาลปกครองสงูสุดที ่749-764/2557 ศาลปกครองสูงสดุไดว้างหลักการตาม

หลักภาระการพสิจูนใ์นกรณีเรยีกคา่เสยีหาย สรุปไดดั้งนี้ 

“ผูฟ้้องคดรีายที่กล่าวอา้งขอเ้ท็จจรงิดังกล่าวและมีค าขอใหจ้ าเลยที่ 7 ชดใชค้่าสนิไหมทดแทน มีหนา้ที่

ตอ้งน าเสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพือ่พสิจูนข์อ้เท็จจรงิทีก่ล่าวอา้งในเบือ้งตน้ ตามขอ้ 64 วรรคหนึง่ ของระเบยีบ

ทีป่ระชมุใหญศ่าลปกครองสงูสดุ วา่ดว้ยวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2543 เมือ่ผูฟ้้องคดดีังกล่าวไม่สามารถเสนอ

พยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพสิูจน์ว่าความเสียหายที่ไดร้ับเป็นผลมาจากการที่ผูถู้กฟ้องคดีที่ 7 ละเลยต่อหนา้ที่

ตามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบัิตหิรือปฏบัิตหินา้ที่ดังกล่าวล่าชา้เกนิสมควรในการปฏบัิตหินา้ที ่ตามมาตรการ

ป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม....จงึไม่อาจรับฟังว่า ผูถู้กฟ้องคดีที่ 7 ละเลยต่อหนา้ที่ตามที่กฎหมาย

ก าหนดใหต้อ้งปฏบัิตหิรอืปฏบัิตหินา้ทีดั่งกลา่วล่าชา้เกนิสมควร และไมอ่าจถอืไดว้า่ ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่7 กระท าละเมดิ

ต่อผูฟ้้องคดทัีง้ 16 ส านวน อันจะมผีลใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่7 ตอ้งชดใชค้่าสนิไหมทดแทนใหแ้กผู่ฟ้้องคดบีางรายทีม่ี

ค าขอใหผู้ถ้กูฟ้องคดทีี ่7 ชดใชค้า่สนิไหมมดแทน” 

เชน่เดยีวกันกับการพจิารณาของศาลยุตธิรรมทีใ่ชห้ลักการ “ผูใ้ดกล่าวอา้งผูนั้น้น ามาสบื”มาบังคับใชกั้บคดี

สิง่แวดลอ้ม ซึง่กลายเป็นภาระใหกั้บผูเ้สียหายอย่างมาก  ดังนั้นความคาดหวังของผูเ้สียหายในคดีมลพษิที่จะ

เขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมไดโ้ดยง่าย เรือ่งภาระการพสิจูนจ์งึเป็นอปุสรรคอย่างมาก 
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บทที ่6 บทวเิคราะหบ์ทบาทของสถาบนัตลุาการในกระบวนการฟ้ืนฟูและเยยีวยา

ความเสยีหายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

บทบาทของสถาบันตุลาการที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่องสิง่แวดลอ้มในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่าสนใจ 

เนื่องจากสถาบันตุลาการไดเ้ขา้มามีบทบาทเกีย่วขอ้งและใหค้วามส าคัญกับเรื่องสิง่แวดลอ้มมากขึน้ พจิารณาได ้

จากการจัดตัง้แผนกคดสีิง่แวดลอ้มขึน้ทัง้ในศาลแพ่ง (มีการจัดตัง้ในศาลฎกีาและศาลอุทธรณ์มาก่อนหนา้) และ

ศาลปกครอง การแยกแผนก (Bench) ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นความส าคัญของคดสีิง่แวดลอ้มทัง้ในแง่ของเนื้อหาของคดี

ทีม่ลัีกษณะเฉพาะแตกต่างจากคดท่ัีวไปทีต่อ้งการความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น (Specialist) และปรมิาณคดเีกีย่วกับ

สิง่แวดลอ้มทีม่จี านวนเพิม่มากขึน้  

อย่างไรก็ตาม แมว้่า การแยกแผนกจะท าใหโ้ครงสรา้งของกระบวนการยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มมโีครงสรา้ง

ทีช่ัดเจนมากขึน้ และท าใหป้ระชาชนที่ไดร้ับความเสยีหายหรอืถูกกระทบสทิธดิา้นสิง่แวดลอ้มสามารถยืน่ฟ้องคดี

สิง่แวดลอ้มทัง้เกดิจากการกระท าของเอกชนและหน่วยงานของรัฐต่อศาลเป็นคดสีิง่แวดลอ้มไดง้่ายขึน้ และเสมอืน

วา่จะไดร้ับการความเป็นธรรมจากการตัดสนิคดมีากขึน้ แตส่ิง่ทีเ่ป็นประเด็นตามมา ก็คอื มมุมองหรอืความตระหนักรู ้

(Perspective) ของผูพ้พิากษาต่อกระบวนการยุตธิรรมดา้นสิง่แวดลอ้มที่ไดตั้ดสนิชีข้าดไวใ้นค าพพิากษาจะให ้

ความเป็นธรรมในการเยียวยาแก่ประชาชนที่ไดร้ับความเสียหายและมาตรการต่างๆที่ศาลตัดสนิจะคุม้ครองและ

รักษาสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพหรอืไม่ ทัง้นี้ไม่ว่าจะเป็นขอ้จ ากัดโดยกรอบของบทบัญญัตขิองกฎหมาย

และการใชดุ้ลยพนิจิ (Discretion) ทีเ่หมาะสมของผูพ้พิากษาในการตัดสนิคด ีซึง่ขอ้จ ากัดเหล่านี้ท าใหเ้จตนารมย์

ของการจัดตัง้แผนกคดสีิง่แวดลอ้มของศาลไม่สามารถทีจ่ะบรรลไุดโ้ดยง่าย  

วธิกีารศกึษาประการหนึง่เพือ่คน้หาขอ้จ ากัดดังกลา่ว นอกเหนือไปจากการศกึษาตัวบทบัญญัตขิองกฎหมาย

ก็คอื การศกึษาค าพพิากษาเพือ่คน้หาแนวของค าพพิากษาและเจตนารมยข์องผูพ้พิากษาทีป่รากฏขึน้จะแสดงให ้

เห็นองค์ประกอบทัง้หมดของการบังคับใชก้ฎหมายที่เกดิขึน้ การศกึษาถงึค าพพิากษาขององค์กรตุลาการใน

ประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับกระบวนการฟ้ืนฟูและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอ้มจึงเป็นเรื่องที่มี

ความส าคัญเพราะเกีย่วเนื่องกับการบังคับใชก้ฎหมายโดยกระบวนการทางศาลเพือ่ใหเ้กดิผลทีเ่ป็นรูปธรรมว่าความ

เสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะไดร้ับการฟ้ืนฟูและเยียวยาอย่างใด รูปแบบไหน ความเหมาะสมมีมากนอ้ยเพียงใด 

การศกึษาค าพพิากษาของศาลจะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึกระบวนการทางความคดิของศาลในการบังคับใชก้ฎหมายต่อ

เรื่องสิง่แวดลอ้มว่า ศาลตัดสนิคดีที่เกีย่วขอ้งกับการชดเชยเยียวยาและการก าหนดกระบวนการฟ้ืนฟูไวอ้ย่างไร 

ขอ้จ ากัด รวมถงึทศิทางของศาลในเรือ่งนี้วา่เป็นอยา่งไร 

การศกึษาวเิคราะหค์ าพพิากษาของศาลครัง้นี้ ผูว้จัิยจะจ าแนกค าพพิากษาออกเป็นสองประเภท คอื การ

ฟ้องคดรีะหว่างเอกชนและการฟ้องคดรีะหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ ตามประเภทของศาล คอื ศาลยุตธิรรม

และศาลปกครอง เนื่องจากประเภทของคดแีละองคก์รแต่ละองคก์รมขีอบเขตอ านาจหนา้ทีใ่นการวนิจิฉัยคดีแต่ละ

ประเภทมปีระเด็นทีม่คีวามแตกตา่งกัน  

สว่นหัวขอ้ทีจ่ะท าการศกึษา ผูว้จัิยไดท้ าการจ าแนกหัวขอ้การศกึษาวเิคราะหผ์่านค าพพิากษาของศาล โดย

พจิารณาจากงานการศกึษาเดมิทีม่กีารศกึษาทัง้ประเด็นปัญหา ขอ้เสนอแนะ ขอ้วจิารณ์ต่อคดสีิง่แวดลอ้มทีศ่าลได ้
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ตัดสนิไวใ้นระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะปัญหาการเยียวยาดา้นสิง่แวดลอ้มที่มีอุปสรรคปัญหาหลายประการ211  

ซึง่ผูว้จัิยไดจ้ าแนกประเด็นส าคัญไว ้5 เรือ่ง ดังนี้ 

1.ประเด็นเรือ่งความเป็นผูเ้สยีหายในการฟ้องคดสีิง่แวดลอ้ม 

2.ประเด็นเรือ่งภาระการน าสบืเพือ่พสิจูนค์วามเสยีหาย 

3.ประเด็นเรือ่งการชดเชยเยยีวยา 

4.ประเด็นความสมัพันธร์ะหวา่งเหตกัุบผลของความเสยีหาย 

5.ประเด็นการบังคับคดใีหเ้ป็นไปตามค าพพิากษา 

โดยมรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 

บทบัญญัตสิ าคัญของพระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535  คอื การ

ก าหนดใหผู้ก้่อใหเ้กดิการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพษิตอ้งรับผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย 

โดยบัญญัตใิหผู้ก้อ่ความเสยีหายตอ้งรับผดิอยา่งเคร่งครัด (Strict Liability) ไมว่า่การกระท านัน้จะเกดิจากความจง

ใจหรือประมาทเลนิเล่อก็ตาม การก าหนดใหผู้ก้่อมลพษิตอ้งรับผดิดังนี้ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิง่ที่จะเยียวยา

ความเสยีหายที่เกดิขึน้ ซึง่พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 มาตรา 96 

บัญญัตไิวด้ังนี้ 

“แหล่งก าเนิดมลพษิใดก่อใหเ้กดิหรอืเป็นแหล่งก าเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพษิอันเป็น

เหตใุหผู้อ้ืน่ไดร้ับอันตรายแกช่วีติ ร่างกายหรอืสขุภาพอนามัย หรอืเป็นเหตใุหท้รัพยส์นิของผูอ้ืน่หรอืของรัฐเสยีหาย

ดว้ยประการใดๆ เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งมลพิษนั้นมีหนา้ที่ตอ้งรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนหรือ

ค่าเสยีหายเพือ่การนัน้ ไม่ว่าการรั่วไหลหรอืแพร่กระจายของมลพษินัน้จะเกดิจากการกระท าโดยจงใจหรอืประมาท

เลนิเล่อของเจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งก าเนดิมลพษิหรอืไม่ก็ตาม เวน้แต่ในกรณีพสิจูน์ไดว้่า มลพษิเชน่ว่านัน้

เกดิจาก 

(1) เหตสุดุวสิยั หรอืการสงคราม 

(2) การกระท าตามค าสัง่ของรัฐบาล หรอืเจา้พนักงานของรัฐ 

(3) การกระท าหรือละเวน้การกระท าของผูท้ี่ไดร้ับอันตรายหรอืความเสยีหายเอง หรือของบุคคลอืน่ที่มี

หนา้ทีร่ับผดิชอบโดยตรงหรอืโดยออ้มในการรั่วไหลหรอืการแพร่กระจายของมลพษินัน้   

คา่สนิไหมทดแทนหรอืคา่เสยีหาย ซึง่เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหลง่มลพษิมหีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบตามวรรค

หนึง่ หมายความรวมถงึคา่ใชจ่้ายทัง้หมดทีท่างราชการตอ้งรับภาระจ่ายจรงิในการขจัดมลพษิทีเ่กดิขึน้นัน้ดว้ย” 

และยังมบีทบัญญัตใิหผู้ท้ีท่ าลายหรอืท าใหท้รัพยากรธรรมชาตขิองรัฐเสยีหายตอ้งชดใชค้่าเสยีหายใหกั้บรัฐ

ตามมูลค่าทัง้หมดของทรัพยากรที่ถูกท าลาย ซึง่พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2535 มาตรา 97 บัญญัตไิวด้ังนี้ 

 

211 โปรดดู กอบกลุ รายะนาคร, กฎหมายกบัสิง่แวดลอ้ม. กรุงเทพ: วญิญชูน, 2550. หนา้ 222-226. 
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“ผูใ้ดกระท าหรือละเวน้การกระท าโดยประการใดโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย อันเป็นการท าลายหรือท าใหสู้ญ

หายหรอืเสยีหายแกท่รัพยากรธรรมชาตซิึง่เป็นของรัฐหรอืเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ มหีนา้ทีต่อ้งรับผดิชดใช ้

คา่เสยีหายใหแ้กร่ัฐตามมลูคา่ทัง้หมดของทรัพยากรธรรมชาตทิีถ่กูท าลาย สญูหายหรอืเสยีหายไปนัน้” 

บทบัญญัตขิองพระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 มาตรา 96 และ

มาตรา 97 เป็นบทบัญญัตหิลักในการฟ้องรอ้งใหเ้กดิความรับผดิทางแพ่งในการชดใชเ้ยียวยาความเสียหาย แต่

อย่างไรก็ตาม รวมถงึกฎหมายอื่น เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องละเมดิ เป็นตน้ แต่การฟ้องคดี

สิง่แวดลอ้มยังมขีอ้ยุง่ยากหลายประการ ดว้ยเหตผุลหลายประการดังตอ่ไปนี้212 

(1)ผูฟ้้องคดยัีงคงตอ้งพสิูจน์ว่ามีความเสียหายเกดิขึน้จรงิ ซึง่ในทางปฏบัิตกิารพสิูจน์ความเสียหายดา้น

สิง่แวดลอ้มกระท าไดย้าก บางครัง้ตอ้งใชเ้วลานานกวา่ความเสยีหายจะปรากฏ 

(2)แมม้ีความเสยีหายเกดิขึน้จรงิ แต่การพสิูจน์ว่าความเสียหายนัน้มีสาเหตุมาจากการกระท าหรือละเวน้

กระท าของผูก้อ่มลพษิ หรอืปัญหาเรือ่งการพสิจูน ์causation ยังคงเป็นเรือ่งยาก 

(3)ปัญหาเกีย่วกับการประเมนิมลูคา่ความเสยีหายดา้นสิง่แวดลอ้ม 

(4)ปัญหาคา่ใชจ่้ายในการฟ้องคด ี

(5)กฎหมายยังจ ากัดใหเ้ฉพาะผูเ้สยีหายเท่านัน้ทีม่สีทิธใินการฟ้องคดสีิง่แวดลอ้ม และในกรณีทีเ่ป็นการกอ่

ความเสยีหายแก่ทรัพยากรธรรมชาตซิึง่เป็นสมบัตขิองส่วนรวม ผูท้ี่มีสทิธใินการฟ้องคดีตามมาตรา 97 ก็จ ากัด

เฉพาะหน่วยงานรัฐทีร่ับผดิชอบเทา่นัน้ บคุคลท่ัวไปและองคก์รเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มไม่สามารถฟ้องคดเีพือ่รักษา

สิง่แวดลอ้มของสว่นรวมไดห้ากตนเองไมใ่ชผู่เ้สยีหาย 

เชน่เดยีวกับ สมชาย ปรชีาศลิปกลุ213 ไดเ้สนอถงึขอ้จ ากัดในการฟ้องคดสีิง่แวดลอ้มไวห้ลายประเด็นทัง้ใน

เรื่องการพจิารณาความเสยีหายตามหลักกฎหมายละเมดิที่มีขอ้จ ากัด เช่น เรื่องความเสยีหายที่ยังไม่ปรากฏผล 

ความเสยีหายต่อจติใจ การค านวณค่าความเสยีหายที่เกดิขึน้ทัง้ที่สามารถค านวณเป็นตัวเงนิไดช้ัดเจนและความ

เสยีหายทีไ่ม่สามารถค านวณเป็นตัวเงนิได ้การประเมนิคถณค่าของบุคคล การก าหนดค่าเสยีหายเชงิลงโทษ และ

การตัง้กองทนุเพือ่เยยีวยาความเสยีหาย  

จากขอ้จ ากัดทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ในการฟ้องคดสีิง่แวดลอ้มเพือ่ใหเ้กดิการฟ้ืนฟแูละเยยีวยา น าไปสูป่ระเด็น

การศกึษาแนวค าพพิากษาของศาลของผูว้ ิจัยเพื่อเห็นแนวทางของศาลในการวางหลักต่างในคดีสิง่แวดลอ้ม

เกีย่วกับการฟ้ืนฟแูละเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 5 ประเด็นตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ อันจะท าใหเ้ห็นประเด็นใน

ค าพพิากษาเกีย่วกับการฟ้ืนฟแูละเยยีวยาในคดสีิง่แวดลอ้ม ซึง่มรีายละเอยีด ดังตอ่ไปนี้ 

6.1 ประเด็นเรือ่งความเป็นผูเ้สยีหาย ในการฟ้องคดสี ิง่แวดลอ้ม 

ประเด็นเรื่องความเป็นผูเ้สยีหายในการฟ้องคดสีิง่แวดลอ้มเป็นประเด็นที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นสาระส าคัญ

เบือ้งตน้ในการน าคดขีึน้สูศ่าล อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรือ่งการเป็นผูเ้สยีหายในการฟ้องคดสีิง่แวดลอ้มเป็นประเด็น

ที่มีขอ้ถกเถียงกันมาต่อเนื่องถงึสทิธกิารฟ้องคดสีิง่แวดลอ้มว่ามีขอบเขตมากนอ้ยแค่ไหน ทัง้ในส่วนของคดแีพ่ง

 

212 เพิง่อา้ง, หนา้ 64. 
213 โปรดดู สมชาย ปรชีาศลิปกลุ. “คดมีลพษิ: ความเสยีหายและการเยยีวยาในระบบกฎหมายไทย”, วารสารนติสิังคมศาสตร ์
ฉบับที ่1/2547 (กรุงเทพ: โรงพมิพเ์ดอืนตลุา, หนา้ 91-102). 
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และคดปีกครอง รวมถงึขอบเขตของสทิธใิหม่ๆ เชน่ สทิธชิมุชนทีป่รากฏขึน้ อกีทัง้ในสว่นของความเสยีหายทีเ่กดิ

ขึน้กับทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มวา่ประชาชนจะมสีทิธเิป็นผูเ้สยีหายในการฟ้องคดหีรอืไม ่

ก. ผูเ้สยีหายในคดแีพง่ 

การฟ้องคดสีิง่แวดลอ้มทางแพ่งระหว่างเอกชนกับเอกชนเพือ่เรยีกค่าเสยีหายจากมูลละเมดิ บุคคลทีจ่ะใช ้

สทิธใินการฟ้องคดีในฐานะโจทกไ์ดจ้ะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง 

มาตรา 55 ซึง่บัญญัตวิา่ 

“เมื่อมีขอ้โตแ้ยง้เกดิขึน้เกีย่วกับสทิธหิรือหนา้ที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรือบุคคลใดตอ้งใชส้ทิธิ

ทางศาล บุคคลนัน้ชอบที่จะเสนอคดขีองตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอ านาจไดต้ามบทบัญญัตแิห่งกฎหมายแพ่ง

และประมวลกฎหมายนี้” 

ดังนัน้คณุสมบัตขิองผูท้ีเ่สนอคดตีอ่ศาล จงึประกอบดว้ย 3 ขอ้ คอื214 

1.ตอ้งเป็นบคุคล  

“บุคคล” ไดแ้กบุ่คคลธรรมดาและนิตบิุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ซึง่มคี าพพิากษาฎีกาที่ 

495/2519 ตัดสนิวา่ สทิธทิีจ่ะด าเนนิคดทีางศาลไดนั้น้มไีดแ้ตเ่ฉพาะบคุคล 

2.ตอ้งเป็นผูม้ปีระโยชนไ์ดเ้สยีในคด ีไดแ้ก ่

ก.มขีอ้โตแ้ยง้เกีย่วกับสทิธหิรอืหนา้ทีใ่นทางแพ่ง เป็นการด าเนนิคดอียา่งมขีอ้พพิาท 

ข.จะเป็นตอ้งใชส้ทิธทิางศาล ซึง่ตอ้งเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัตริับรองไวใ้หย้ื่นขอต่อศาลได ้เป็นการ

ด าเนนิคดอียา่งไมม่ขีอ้พพิาท 

3.ตอ้งมคีวามสามารถตามกฎหมาย 

เงือ่นไขทัง้สามขอ้เป็นเงือ่นไขในการน าคดแีพ่งขึน้สูศ่าลในการฟ้องรอ้ง การตัดสนิของศาลเรือ่งผูเ้สยีหาย

ในการฟ้องคดแีพ่ง จงึวางบรรทัดฐานบนหลักกฎหมายทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ ดังนัน้การฟ้องคดลีะเมดิทางแพ่งจงึเริม่

จากหลักการโตแ้ยง้สทิธหิรอืหนา้ที่ทางแพ่งเป็นเบือ้งตน้ ถา้ไม่เป็นการโตแ้ยง้สทิธหิรอืหนา้ที่ทางแพ่งของบุคคล

แลว้ บคุคลนัน้ไมใ่ชผู่เ้สยีหายทีจ่ะฟ้องคด ี 

ค าพพิากษาฎกีาที ่173/2541 

กรณีที่มีผูก้ระท าละเมดิต่อสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ ย่อมท าใหร้ัฐไดร้ับความเสยีหาย เจา้หนา้ที่ของรัฐ

หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหนา้ที่ดูแลรักษาจงึมีอ านาจฟ้องผูท้ าละเมดิได ้ส่วนประชาชนท่ัวไปจะมีอ านาจฟ้องก็

ต่อเมือ่ไดร้ับความเสยีหายเป็นพเิศษ เชน่ จ าเลยปิดกัน้ทางสาธารณะเป็นเหตุใหโ้จทกใ์ชท้างเดนิตามปกตไิม่ได ้

โจทกม์ีอ านาจฟ้องใหจ้ าเลยรื้อถอนได ้ส่วนผูท้ี่ไม่ไดใ้ชท้างเดนิดังกล่าวไม่ไดร้ับความเสียหายเป็นพเิศษ ไม่มี

อ านาจฟ้อง 

ข. ผูเ้สยีหายในคดปีกครอง 

 

214 วรรณชัย บุญบ ารุง, ธนกฤต วรธนัชชากลุและคณะ.ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ฉบบัอา้งองิ. พมิพค์รัง้ที ่3 ,
กรุงเทพฯ: วญิญชูน. 2553, หนา้ 54-55. 
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กรณีของคดีปกครองซึง่เป็นการฟ้องคดรีะหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชน ผูม้ีสทิธฟ้ิองคดีปกครองไดต้อ้ง

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ตามพระราชบัญญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42 

ซึง่บัญญัตวิา่ 

“ผูใ้ดไดร้ับความเดอืดรอ้นหรือเสยีหายหรืออาจเดอืดรอ้นหรือเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งไดอั้นเนื่องจาก

การกระท าหรืองดเวน้การกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐหรือมีขอ้โตแ้ยง้เกีย่วกับสัญญา

ทางปกครอง หรือกรณีอืน่ใดที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแกไ้ขหรือบรรเทาความ

เดือดรอ้นหรือความเสียหายหรือยุตขิอ้โตแ้ยง้นัน้ตอ้งมีค าบังคับตามที่ก าหนดในมาตรา 72 ผูนั้้นมีสทิธฟ้ิองคดี

ปกครอง” 

เมือ่พจิารณาหลักเกณฑก์ารเป็นผูเ้สยีหายทีจ่ะฟ้องคดปีกครองตามพระราชบัญญัตจัิดตัง้ศาลปกครองและ

วธิีพจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42 จะมีขอบเขตการเป็นผูเ้สียหายที่กวา้งขวางกว่าคดีแพ่ง เพราะ

มาตรา 42 ก าหนดแมว้่าจะยังไม่เป็นการโตแ้ยง้แต่ถา้ “อาจ” เดอืดรอ้นหรือเสยีหายโดยไม่อาจหลักเลีย่งได ้ก็มี

สทิธเิป็นผูเ้สยีหายในการฟ้องคดตี่อศาลปกครองได ้ซึง่ในเงื่อนไขของ “ผูท้ี่อาจจะเดอืดรอ้นเสยีหายโดยมอิาจ

หลักเลีย่งได”้ มีเงื่อนไขว่า215เหตุที่จะน ามาฟ้องคดตี่อศาลปกคอรงในกรณีนี้ จะตอ้งมีความใกลช้ดิถงึขัน้ที่การ

กระท าหรืองดเวน้การกระท าดังกล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กดิผลกระทบกระเทือนต่อสทิธปิระโยชน์หรือ สถานภาพทาง

กฎหมายของผูฟ้้องคดอีย่างหลักเลีย่งไม่ได ้หรอืเหตุการณ์ ผลกระทบดังกล่าวจะตอ้งเกดิแก่ผูฟ้้องคดใีนอนาคต

อยา่งแน่นอน 

ค. การก าหนดขอบเขตทีก่วา้งขวางขึน้ของผูเ้สยีหายในศาลปกครองและขอ้จ ากดัของ

ผูเ้สยีหายในศาลยตุธิรรม 

ค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับผูฟ้้องคดีปกครองเกี่ยวกับสิง่แวดลอ้มไดอ้ธิบายถึง

พรมแดนความเป็นผูเ้สยีหายที่กวา้งขวางมากขึน้ การยก “สทิธชิมุชน” ตามรัฐธรรมนูญขึน้มาเป็นส่วนหนึ่งถือเป็น

เรือ่งส าคัญ โดยค าแนะน าฯไดอ้ธบิายว่า คดปีกครองเกีย่วกับสิง่แวดลอ้มทีส่ง่ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ การ

พจิารณาถงึความเป็นผูเ้ดอืดรอ้นหรอืเสยีหายหรอือาจจะเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งไดท้ี่จะเป็นผูม้ี

สทิธฟ้ิองคดีต่อศาลตามมาตรา 42 นั้น ควรพจิารณาในความหมายอย่างกวา้ง โดยค านึงถงึสทิธชิุมชน ชุมชน

ทอ้งถิน่ ชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ องค์การเอกชน สมาคม นิตบิุคคลหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่อง

สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้บทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ 

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องคก์ารเอกชน องคก์ารพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอืน่ดว้ย ซึง่ในค าพพิากษาของศาล

ปกครองไดพ้ัฒนาแนวค าพพิากษาทีไ่ดย้อมรับหลักการในเรือ่งนี้ไปกอ่นบางสว่นแลว้ 

ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่257/2552 

เมื่อขอ้เท็จจริงปรากฏว่า การรวมกลุ่มของผูฟ้้องคดีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคน้ควา้ประวัติศาสตร์และ

โบราณคด ีรวมทัง้อนุรักษ์ปกป้องพื้นที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์และโบราณคดใีนจังหวัดนครปฐม สรา้งจติส านึก

ความเป็นเจา้ของและมรดกทางวัฒนธรรมแกช่มุชนเพือ่พัฒนาเป็นแหล่งเรยีนรู ้ซึง่ไดก้อ่ตัง้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 

โดยมีสมาชกิรวม 7 คน แสดงใหเ้ห็นไดว้่าการรวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมอันดีของทอ้งถิน่ เมื่อการ

รวมกลุ่มของผูฟ้้องคดเีป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของชุมชนและของประเทศชาต ิตามหลักสทิธชิุมชนซึง่เป็น

 

215 อ าพน เจรญิชวีนิทร,์ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการฟ้องและการด าเนนิคดใีนศาลปกครอง (กรุงเทพฯ: ส านักพมิพน์ติิ
ธรรม,พมิพค์รัง้ที ่3, 2545) หนา้ 181.  
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ชมุชนดัง้เดมิทีม่ลัีกษณะทางสงัคมและวัฒนธรรมมายาวนาน และมกีารรวมกลุม่กันของบคุคลหลายๆ คน ยอ่มไดร้ับ

การคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จงึถอืไดว้่าผูฟ้้องคดเีป็นผูท้ีไ่ดร้ับความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย 

หรอือาจจะเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายอันมอิาจหลกีเลีย่งไดอั้นเนื่องมาจากการกระท าของผูถ้กูฟ้องคดทัีง้สอง ผูฟ้้องคดี

จงึมสีทิธฟ้ิองคดตี่อศาลปกครอง ตามมาตรา 42 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณา

คดปีกครอง พ.ศ. 2542  

ส าหรับศาลยุตธิรรมยังมีขอ้จ ากัดเรื่องการยอมรับเรื่องสทิธชิุมชน ในการเป็นผูเ้สยีหายในคดสีิง่แวดลอ้ม 

ดังเชน่ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่5818/2549  (คดอีา่วมาหยา) ศาลฎกีาวนิจิฉัยวา่ 

“ค าว่า ชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ ยังไม่มีค านิยาม ความหมายหรือขอบเขตที่แน่นอนทัง้บทบัญญัตมิาตรานี้มี

เงือ่นไขทีต่อ้งมกีฎหมายบัญญัตอิอกมาตามมาตรานี้ เมือ่ในขณะทีโ่จทกท์ี ่3 ถงึ 19 ยังไมม่กีฎหมายบัญญัตอิอกมา

บังคับใช ้ดังนัน้ ยังไมอ่าจถอืวา่มกีารโตแ้ยง้เกีย่วกับสทิธหิรอืหนา้ทีข่องโจทกท์ี ่3 ถงึ 19 แลว้ จงึไมม่อี านาจฟ้อง” 

ขณะทีต่อ่มา ไดม้คี าแนะน าของประธานศาลฎกีาเกีย่วกับการด าเนนิคดสีิง่แวดลอ้ม216 ซึง่มเีนื้อหาทีเ่กีย่วพัน

กับ “ชมุชน” ไวด้ังนี้ 

“คดสีิง่แวดลอ้ม หมายความวา่ 

(1)คดีแพ่งที่การกระท าตามฟ้องก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่โจทก์ อันเนื่องมาจากการท าลายหรือ

เปลีย่นแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มของชมุชน หรอืระบบนเิวศน ์

(2)คดแีพ่งทีโ่จทกม์คี าขอใหจ้ าเลยกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการเพือ่คุม้ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ

หรอืสิง่แวดลอ้มของชมุชน 

(3)คดแีพ่งทีโ่จทกม์คี าขอใหจ้ าเลยชดใชค้า่สนิไหมทดแทนหรอืค่าเสยีหายเพือ่ขจัดพษิทีเ่กดิขึน้ หรอืฟ้ืนฟู

สภาพแวดลอ้ม หรอืเพือ่มลูคา่ของทรัพยากรธรรมชาตทิีเ่สยีไป 

(4)คดแีพ่งทีม่คี าขอใหจ้ าเลยชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพื่อความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย สขุภาพ อนามัย 

หรอืสทิธใิดๆ ของโจทกอั์นเกดิจากมลพษิทีจ่ าเลยเป็นผูก้อ่หรอืตอ้งรับผดิ” 

จากค าแนะน าของประธานศาลฎกีาไดอ้ธบิายครอบคุลมในเรือ่งของชมุชน แต่อย่างไรก็ดี217 ยังไม่มแีนวค า

พพิากษาใหม่เพิม่เตมิเรือ่ง การใชส้ทิธขิอง “ชมุชน” ในฐานะเป็นผูเ้สยีหายในคดสีิง่แวดลอ้มทางแพ่ง การปรับใช ้

สทิธชิุมชนในการด าเนินคดสีิง่แวดลอ้มยังคงตอ้งวเิคราะห์กันต่อไปว่าจะมีการวนิิจฉัยคดีไปในแนวทางของการ

คุม้ครองสทิธชิมุชนมากนอ้ยเพยีงใด 

แมว้่าการเปิดโอกาสให ้“ชมุชน” ใชส้ทิธใินการฟ้องคดสีิง่แวดลอ้มถอืเป็นการขยายพรมแดนเรือ่งความเป็น

ผูเ้สยีออกไปจากเดมิ แตอ่ยา่งไรก็ตามเงือ่นไขเรือ่ง “การไดร้ับความเสยีหาย” ยังเป็นเงือ่นไขส าคัญในการฟ้องคด ี

ขอ้เรียกรอ้งใหม้ีการเปิดโอกาสใหบุ้คคลอื่นที่ไม่ใช่ผูไ้ดร้ับความเสียหายเขา้มาเป็นผูฟ้้องคดียังมีขอ้จ ากัด

โดยเฉพาะความเสยีหายต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กอบกุล รายะนาคร ไดอ้ธบิายว่า218 สทิธใินการ

 

216 ค าแนะน าของประธานศาลฎกีาเกีย่วกับการด าเนนิคดสีิง่แวดลอ้ม วันที ่9 มนีาคม 2554 ผ่านความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบรหิารศาลยตุธิรรม วันที ่11 มนีาคม 2554. 
217 สมชาย ปรชีาศลิปกลุและคณะ, โครงการ “การศกึษาและพัฒนาการรับรองและคุม้ครองสทิธชิมุชนตามรัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”, ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจิัย (สกว.), หนา้ 139. 

218 กอบกลุ รายะนาคร, อา้งแลว้, หนา้ 224. 
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ฟ้องคดีสิ่งแวดลอ้ม ยังคงจ า กัดอยู่ที่ผู ไ้ด ร้ั บความเสียหายโดยตรง ในกรณีที่ความเสียหายเกิดแก่

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และไม่มีบุคคลพสิูจน์ความเสียหายที่ตนไดร้ับ ก็จะไม่มีบุคคลหรือองค์กร

สามารถฟ้องคดเีพือ่ใหผู้ก้อ่มลพษิรับผดิชอบได ้แมว้่า มาตรา 97 ของพระราชบัญญัตสิิง่แวดลอ้มฯ จะบัญญัตใิหผู้ ้

ที่ท าลายหรือท าใหท้รัพยากรธรรมชาตหิรือสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิเสยีหายตอ้งรับผดิชดใชค้่าเสยีหายตาม

มลูคา่ของทรัพยากรทีถ่กูท าลาย แตผู่ท้ีม่สีทิธฟ้ิองคดตีามมาตรา 97 ก็หมายถงึหน่วยงานรัฐเทา่นัน้ 

6.2 ประเด็นเรือ่งภาระการน าสบืเพือ่พสิจูนค์วามเสยีหาย 

ภาระการพสิูจน์ความเสียหายโดยหลักท่ัวไปของกฎหมายไทยใช ้“ผูใ้ดกล่าวอา้ง ผูนั้น้น าสบื” ภาระการ

พสิจูน์โดยวธิกีารเชน่นี้ เรยีกว่า การพสิจูน์ผดิ คอื เมือ่มกีารกล่าวอา้งขอ้เท็จจรงิใดขึน้ต่อบุคคลใด ผูก้ล่าวอา้งตอ้ง

เป็นผูพ้สิจูนว์่า ขอ้เท็จจรงินัน้เกดิขึน้จรงิ ซึง่ภาระการพสิจูนใ์นคดสีิง่แวดลอ้มเป็นเรือ่งทีก่ระท าไดค้่อนขา้งยากต่าง

จากคดแีพ่งหรอืคดปีกครองท่ัวไป ทีห่ลักฐานทีจ่ะน ามาพสิจูน์คน้หาไดไ้ม่ยากหรอืเป็นหลักฐานเอกสาร ส าหรับคดี

สิง่แวดลอ้มการพสิจูน์ตอ้งอาศัยความรูท้างการแพทยห์รอืทางวทิยาศาสตรม์าประกอบ บางกรณีความเสยีหายที่

เกดิขึน้ก็ไมม่คีวามชัดเจนหรอือาจเกดิความเสยีหายขึน้ในอนาคต ภาระการพสิจูน์ทีต่กอยู่กับฝ่ายผูก้ล่าวอา้งจงึเป็น

ภาระทัง้ไมส่ามารถคน้หาขอ้เท็จจรงิไดร้วมทัง้ภาระคา่ใชจ่้ายในการพสิจูนข์อ้เท็จจรงิทีม่คีา่ใชจ่้ายสงู 

ก. ภาระการพสิจูนใ์นคดแีพง่ 

ภาระการพสิูจน์หรือภาระการน าสบืเป็นเรื่องของการก าหนดว่าใครจะมีหนา้ที่ในการน าพยานหลักฐานมา

พสิจูน ์ในวธิพีจิารณาความของศาล การน าหลักฐานเขา้สบืจะสลับกันไปมาระหวา่งโจทกกั์บจ าเลยขึน้อยูกั่บว่า ฝ่าย

ใดจะเป็นผูก้ลา่วอา้งขอ้เท็จจรงิขึน้มาใหม่219 หลักการน าสบืตาม ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 84 

เดมิ ก าหนดไวต้ามหลัก “ผูใ้ดกล่าวอา้ง ผูนั้น้น าสบื” หมายความว่า หนา้ทีน่ าสบืตกแกคู่่ความฝ่ายทีก่ล่าว ปัจจุบัน

หลักการน าสบืก าหนดไวใ้นมาตรา 84/1 ซึง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง ก าหนดภาระการพสิูจน์ ไวใ้น

มาตรา 84/1 ไวว้า่ 

“คู่ความฝ่ายใดกล่าวอา้งขอ้เท็จจรงิ เพื่อสนับสนุนค าคู่ความของตนใหคู้่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์

ขอ้เท็จจรงินั้น แต่ถา้มีขอ้สันนิษฐานไวใ้นกฎหมายหรือมีขอ้สันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึง่ปรากฏจากสภาพปกติ

ธรรมดาของเหตกุารณ์เป็นคุณแกคู่่ความฝ่ายใด คูค่วามฝ่ายนัน้ตอ้งพสิจูนเ์พยีงวา่ตนไดป้ฏบัิตติามเงือ่นไขแห่งการ

ทีต่นจะไดร้ับประโยชนจ์ากขอ้สนันษิฐานนัน้ครบถว้นแลว้” 

ภาระการพสิูจน์ตามมาตรา 84/1 ยังคงหลักการตามมาตรา 84 เดมิ คือ หนา้ที่น าสืบตกแก่คู่ความฝ่ายที่

กลา่วอา้ง จงึเป็นหนา้ทีข่องคู่ความทีก่ลา่วอา้งตอ้งเสนอพยานหลักฐานเพือ่ใหศ้าลเชือ่ในขอ้เท็จจรงิทีก่ล่าวอา้งนัน้ 

โดยมีหลักการใหญ่อยู่ 2 ประการ คอื220 ในกรณีที่โจทกฟ้์อง แลว้จ าเลยใหก้ารปฏเิสธ ถือว่าโจทกไ์ดก้ล่าวอา้ง

ขอ้เท็จจรงิ โจทกจ์งึมีหนา้ที่น าสืบหรือมีภาระการพสิูจน์ และกรณีจ าเลยใหก้ารรับตามค าฟ้องโจทก ์แลว้ยกขอ้

กลา่วอา้งใหมเ่พือ่ใหพ้น้ความรับผดิ มใิชอ่า้งเหตแุหง่การปฏเิสธฟ้องโจทก ์จ าเลยยอ่มมหีนา้ทีน่ าสบื 

แนวค าพพิากษาฎกีาทีเ่กีย่วของกับภาระการพสิจูน์ทีศ่าลฎกีาใหว้างแนวเอาไวว้่าเป็นหนา้ทีข่องผูใ้ดในการ

น าสืบเพื่อพสิูจน์ขอ้เท็จจรงิ ตัวอย่างค าพพิากษาฎีกาแรกเป็นการตัดสนิตามแนวค าพพิากษาฎีกาว่า ในกรณีที่

โจทกฟ้์อง แลว้จ าเลยใหก้ารปฏเิสธ ถือว่าโจทกไ์ดก้ล่าวอา้งขอ้เท็จจรงิ โจทกจ์งึมีหนา้ที่น าสืบหรือมีภาระการ

 

219 วรรณชัย บุญบ ารุง ธนกฤต วรธนัชชากลุและคณะ, อา้งแลว้, หนา้ 219. 
220 เรือ่งเดยีวกัน,หนา้ 222-223. 
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พสิจูน์ สว่นตัวอย่างค าพพิากษาฎีกาที่สองเป็นกรณีที่จ าเลยใหก้ารรับตามค าฟ้องโจทก ์แลว้ยกขอ้กล่าวอา้งใหม่

เพือ่ใหพ้น้ความรับผดิ มใิชอ่า้งเหตแุหง่การปฏเิสธฟ้องโจทก ์จ าเลยยอ่มมหีนา้ทีน่ าสบื 

ค าพพิากษาฎกีาที ่5400/2537 

โจทกฟ้์องเรยีกทีด่นิคนืจากจ าเลยโดยอา้งว่าโจทกม์อบทีด่นิใหจ้ าเลยท ากนิตา่งดอกเบีย้ จ าเลยใหก้ารต่อสู ้

วา่ โจทกข์ายทีด่นิทีพ่พิาทใหจ้ าเลยแลว้ ถอืวา่จ าเลยใหก้ารปฏเิสธโดยไมไ่ดต้ัง้ประเด็นขึน้มาใหมเ่พราะขอ้เท็จจรงิ

ทีว่่าโจทกข์ายทีพ่พิาทใหจ้ าเลยแลว้นัน้เป็นเพยีงเหตุผลของการปฏเิสธเท่านัน้ โจทกต์อ้งมหีนา้ทีน่ าสบื มใิชเ่ป็น

หนา้ทีข่องจ าเลยทีจ่ะตอ้งน าสบืพสิจูน์วา่ลายมอืชือ่ของผูข้ายในสญัญาทีพ่พิาทเป็นของโจทก ์

ค าพพิากษาฎกีาที ่1719/2554 

โจทกฟ้์องว่าจ าเลยซือ้สนิคา้จากโจทกห์ลายครัง้แลว้ยังไม่ช าระราคา จ าเลยรับว่าซือ้สนิคา้จากโจทกจ์รงิที่

จ าเลยไม่ช าระราคาเพราะสนิคา้ที่โจทกส์่งมอบไม่มีคุณภาพ จ าเลยน าไปใชแ้ลว้เกดิความเสยีหาย เป็นการกล่าว

อา้งขอ้เท็จจรงิเรือ่งสนิคา้ไมม่คีณุภาพขึน้ปฏเิสธความรับผดิช าระราคาสนิคา้ จ าเลยจงึมหีนา้ทีน่ าสบื 

ข. ภาระการพสิจูนใ์นคดปีกครอง 

การด าเนนิกระบวนวธิพีจิารณาคดใีนกฎหมายปกครองมคีวามแตกต่างจากการพิจารณาคดทีางแพ่งของศาล

ยุตธิรรมคอื คดปีกครอง ศาลปกครองจะใชว้ธิีการการแสวงหาขอ้เท็จจรงิตามระบบไต่สวน ภาระการพสิูจน์ในคดี

ปกครองจงึไมต่กอยูร่ะหวา่งผูฟ้้องคดแีละผูถู้กฟ้องคดเีท่านัน้ แตต่ลุาการสามารถแสวงหาขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิ ไมว่่า

จะเป็นการนัดไต่สวนคูก่รณีและพยานหลักฐานของเต่ละฝ่าย โดยตุลาการเป็นผูซ้ักถามดว้ยตนเอง และตุลาการไม่

ผูกพันเฉพาะพยานหลักฐานของคู่กรณีน ามาในคดเีท่านัน้ ตุลาการสามารถแสวงหาขอ้เท็จจรงิหรอืพยานหลักฐาน

อืน่ทีเ่ห็นวา่จะเป็นดว้ยตนเอง  

หลักการขอ้นี้พระราชบัญญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 55 วรรค

สาม ไดบั้ญญัตวิา่ 

“ในการพจิารณาพพิากษาคด ีศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาขอ้เท็จจรงิไดต้ามความเหมาะสม ใน

การนี้ ศาลปกครองจะรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเ้ชีย่วชาญ หรือพยานหลักฐานอืน่นอกเหนือจาก

พยานหลักฐานของคูก่รณีไดต้ามทีเ่ห็นสมควร” 

ในสว่นของคดสีิง่แวดลอ้มไดม้ีค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสดุในการด าเนนิคดปีกครองเกี่ยวกับ

สิง่แวดลอ้ม ขอ้ 6 ซึง่ก าหนดไวว้า่ 

“ศาลพงึวางแนวทางในการแสวงหาขอ้เท็จจรงิใหต้รงตามรูปคดโีดยรวดเร็ว และก าหนดประเด็นทีผู่ถู้กฟ้อง

คดตีอ้งท าค าใหก้าร พรอ้มทัง้จัดสง่พยานหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีเ่ป็นประโยชน์แก่การพจิารณาคด ีและใน

ระหวา่งทีผู่ฟ้้องคดที าค าใหก้ารศาลอาจแสวงหาขอ้เท็จจรงิและพยานหลักฐานอืน่ๆ ควบคูกั่นไป รวมทัง้พจิารณาว่า

สมควรทีจ่ะมกีารแตง่ตัง้พยานผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ใหค้วามเห็นในประเด็นเกีย่วกับปัญหาทางเทคนคิหรอืไม ่หากสมควร

ก็ใหพ้จิารณาแตง่ตัง้พยานผูเ้ชีย่วชาญไปดว้ยในคราวเดยีวกัน 

การตัง้พยานผูเ้ชีย่วชาญ ศาลพงึค านงึถงึความเป็นกลาง ความรู ้ประสบการณ์ และประวัตกิารท างานของ

พยานผูเ้ชีย่วชาญ ความเป็นทีย่อมรับของหลักการและทฤษฎทีีพ่ยานผูเ้ชีย่วชาญเสนอ รวมทัง้ประโยชนไ์ดเ้สยีของ

พยานผูเ้ชีย่วชาญดังกลา่ว” 
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และขอ้ 8 

“เมื่อผูถู้กฟ้องคดีท าค าใหก้ารยื่นต่อศาลแลว้ หากขอ้เท็จจรงิที่ไดจ้ากคู่กรณีและที่ศาลแสวงหามาเพียง

พอทีจ่ะพจิารณาพพิากษาแลว้ ศาลพงึสง่ส าเนาค าใหก้ารพรอ้มทัง้พยานหลักฐานใหแ้กผู่ฟ้้องคดเีพือ่ทราบ พรอ้ม

ทัง้สรุปขอ้เท็จจรงิและความเห็นเพือ่เตรยีมจัดท าบันทกึของตุลาการเจา้ของส านวนเสนอต่อองคค์ณะเพื่อพจิารณา

ตอ่ไป” 

สว่นคดสีิง่แวดลอ้มทีศ่าลปกครองไดตั้ดสนิมีการก าหนดแนวของภาระการพสิจูน์ไว ้แมว้่าในคดปีกครองจะ

ใชร้ะบบการไตส่วน แตผู่ฟ้้องคดยัีงคงมภีาระการพสิจูน ์

ค าพพิากษาศาลปกครองเชยีงใหม ่คดหีมายแลขแดงที ่44/2552 (คดแีมเ่มาะ) 

ศาลปกครองเชยีงใหม่ไดว้นิิจฉัยในประเด็นว่า การกระท าของผูถู้กฟ้องคดทีี ่7  ท าใหท้รัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มตลอดจนชวีติ ร่างกาย สุขภาพ อนามัยและทรัพย์สนิของผูฟ้้องคดีทัง้ 16 ส านวน ไดร้ับความ

เสยีหาย หรอืไมอ่ยา่งไร 

ในประเด็นนี้ ผูฟ้้องคดทัีง้ 16 ส านวน มไิดน้ าสบืหรอืแสดงใหป้รากฏขอ้เท็จจรงิแต่ประการใดวา่ผูถู้กฟ้องคดี

ที ่7 ไดท้ าใหท้รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้ับความเสยีหาย อกีทัง้เมือ่พจิารณาจากการตรวจสอบของผู ้

ถูกฟ้องคดทีี ่2 ผูถู้กฟ้องคดทีี ่4 และผูถู้กฟ้องคดทีี ่5 ตลอดจนหน่วยงานอืน่ๆ ก็ไม่ปรากฏว่าผูถู้กฟ้องคดทีี ่7 ได ้

ท าใหท้รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้ับความเสียหาย ส่วนกรณีที่ผูฟ้้องคดีทัง้ 16 ส านวน อา้งว่าไดร้ับ

อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัยและทรัพย์สิน และมีค าขอเรียกค่าเสียหาย ตามมาตรา 96 แห่ง

พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 นัน้ เห็นว่า การที่จะใหผู้ค้รอบครอง

แหล่งก าเนดิมลพษิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนแก่ผูฟ้้องคดหีรือรัฐ จะตอ้งปรากฏในเบือ้งตน้ก่อนว่าผูฟ้้องคดรีายใด 

หรือรัฐไดร้ับความเสยีหายอย่างไร ในประเด็นนี้แมร้ะบบวธิีพจิารณาคดปีกครองจะเป็นระบบไต่สวนแต่การพสิจูน์

ความเสยีหายผูฟ้้องคดก็ียังคงตอ้งมหีนา้ทีน่ าสบืใหป้รากฏ แต่ผูฟ้้องคดก็ีมไิดน้ าสบืใหป้รากฏทัง้ทีผู่ฟ้้องคดไีดใ้ห ้

การตอ่สูม้าตลอดว่าผูฟ้้องคดไีม่ไดบ้รรยายในค าฟ้องไม่ไดช้ีแ้จงหรอืแสดงพยานหลักฐานใหเ้ห็นว่าผูฟ้้องคดไีดร้ับ

อันตรายต่อชวีติ ร่างกาย สขุภาพ อนามัยและทรัพยส์นิ อย่างใด เมือ่ใด และไดร้ับความเสยีหายมากนอ้ย เพยีงใด 

ดังนัน้จงึไม่อาจรับฟังไดว้่าการกระท าของผูถู้กฟ้องคดทีี ่7 กอ่ใหเ้กดิอันตรายต่อชวีติ ร่างกาย สขุภาพ อนามัยและ

ทรัพยส์นิแกผู่ฟ้้องคดทัีง้ 16 ส านวน ผูถ้กูฟ้องคดจีงึไมต่อ้งรับผดิต่อผูฟ้้องคดทัีง้ 16 ส านวนแตอ่ยา่งใด 

ต่อศาลปกครองสูงสุด ไดว้ินิจฉัยประเด็นเรื่องภาระการพิสูจน์ในเรื่องนี้อีกครั ้ง คดีหมายเลขแดงที่ อ.

749/2557 เกีย่วกับภาระการพสิจูนว์า่ 

คดนีี้ขอ้เท็จจรงิปรากฏว่า ผูฟ้้องคดทัีง้ 16 ส านวนฟ้องว่า ผูถู้กฟ้องคดทีี ่7 ละเลยต่อหนา้ทีต่ามทีก่ฎหมาย

ก าหนดใหต้อ้งปฏบัิตหิรือปฏิบัตหินา้ที่ดังกล่าวล่าชา้เกนิสมควร ในการปฏบัิตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ข

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดเ้สนอไวใ้นรายงานฯ และมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดโดย

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการละเลยต่อหนา้ทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดให ้

ตอ้งปฏบัิตหิรอืปฏบัิตหินา้ทีดั่งกล่าวล่าชา้เกนิสมควรท าใหส้ิง่แวดลอ้ม ตลอดจนชวีติ ร่างกาย สขุภาพอนามัยและ

ทรัพยส์นิของผูฟ้้องคดบีางรายทีม่คี าขอใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่7 ชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเสยีหาย จงึเป็นการฟ้องว่า ผู ้

ถูกฟ้องคดทีี ่7 กระท าละเมดิเป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดไีดร้ับความเสยีหาย ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์และมใิชก่รณีทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่7 ในฐานะเจา้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะซึง่เป็นแหล่งก าเนดิมลพษิตอ้งรับ

ผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนหรอืคา่เสยีหายจากการทีโ่รงไฟฟ้าแมเ่มาะกอ่ใหเ้กดิการแพร่กระจายของมลพษิอันเป็น
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เหตุใหผู้ฟ้้องคดีไดร้ับอันตรายแก่ชวีติ ร่างกาย สุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุใหท้รัพย์สนิของผูฟ้้องคดีดังกล่าว

เสยีหาย ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ซึง่กรณีนี้

แมว้่าวธิพีจิารณาของศาลปกครองจะเป็นระบบไต่สวน และศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาขอ้เท็จจรงิได ้

ตามความเหมาะสม ตามมาตรา 55 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 

พ.ศ. 2542 ก็ตาม แต่คู่กรณีฝ่ายที่กล่าวอา้งขอ้เท็จจริงใดๆเพื่อสนับสนุนขอ้อา้งของตนก็ยังคงมีหนา้ที่เสนอ

พยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพสิูจน์ขอ้เท็จจรงิดังกล่าวในเบือ้งตน้ ตามขอ้ 64 วรรคหนึง่ ระเบยีบของทีป่ระชุมใหญ่

ตุลาการในศาลปกครองสูงสดุ ว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2543 ดังนัน้ การพจิารณาว่าผูถู้กฟ้องคดทีี ่7 

จะตอ้งรับผิดในค่าเสียหายจากการกระท าละเมิดอันเกดิจากผูถู้กฟ้องคดีที่ 7 ละเลยต่อหนา้ที่ตามที่กฎหมาย

ก าหนดใหต้อ้งปฏบัิตหิรอืปฏบัิตหินา้ทีดั่งกล่าวล่าชา้เกนิสมควร หรอืไม ่นัน้ ผูฟ้้องคดบีางรายทีม่คี าขอให ้ผูถ้กูฟ้อง

คดทีี่ 7 ชดใชค้่าสนิไหมทดแทน ซึง่เป็นฝ่ายที่กล่าวอา้งว่าไดร้ับความเสียหายที่เป็นผลมาจากผูถู้กฟ้องคดีที่ 7 

ละเลยตอ่หนา้ทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบัิตหิรอืปฏบัิตหินา้ทีดั่งกล่าวล่าชา้เกนิสมควรอันกอ่ใหเ้กดิมลพษิ

มหีนา้ทีต่อ้งเสนอพยานหลักฐานตอ่ศาลเพือ่พสิจูนข์อ้เท็จจรงิทีต่นกลา่วอา้ง เมือ่ผูฟ้้องคดดีังกลา่วไม่สามารถเสนอ

พยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพสิูจน์ว่าความเสียหายที่ไดร้ับเป็นผลมาจากการที่ผูถู้กฟ้องคดีที่ 7 ละเลยต่อหนา้ที่

ตามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบัิตหิรอืปฏบัิตหินา้ทีดั่งกล่าวล่าชา้เกนิสมควร ประกอบกับผลการตรวจสอบของผู ้

ถกูฟ้องคดทีี ่4 พบวา่ ถนนและบา้นของราษฎรมรีอยแตกรา้ว ผูฟ้้องคดดีังกลา่วก็ไม่สามารถเสนอพยานหลักฐานต่อ

ศาลเพื่อพสิูจน์ว่าความเสียหายของถนนและบา้นของราษฎรเกดิจากการละเลยละเลยต่อหนา้ที่ตามที่กฎหมาย

ก าหนดใหต้อ้งปฏิบัตหิรือปฏิบัตหินา้ที่ดังกล่าวล่าชา้เกนิสมควรในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นเงื่อนไขทา้ยประทานบัตรของผูถู้กฟ้องคดทีี ่7 เชน่เดยีวกัน.... อุทธรณ์ของผูฟ้้องคดี

ขอ้นี้ฟังไมข่ึน้” 

อย่างไรก็ตาม กลับพบว่า ศาลฎกีาไดว้างแนวค าพพิากษาศาลยุตธิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงเรือ่งการตัดภาระการ

พสิูจน์ใหกั้บโจทกไ์วอ้ย่างน่าสนใจ ดังการตัดสนิคดีของศาลฎีกา ตามค าพพิากษาที่ 5818/2549 เมื่อวันที่ 21 

กันยายน 2549 (คดอีา่วมาหยา) ไดแ้สดงถงึความเปลีย่นแปลงเกีย่วกับภาระการพสิจูนใ์นศาลยตุธิรรม 

“ ในค าฟ้องของโจทกท์ีร่ะบถุงึความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แกท่รัพยากรธรรมชาตแิละคณุภาพชวีติของโจทก ์แม ้

จะไมไ่ดบ้รรยายถงึลักษณะวา่การกระท าละเมดินัน้เป็นอย่างไร คา่เสยีหายหรอืความเสยีหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ

หรอืสิง่แวดลอ้มเป็นมูลค่าเท่าใด แตก็่ไมใ่ชป่ระเด็นส าคัญเนื่องจากโจทกไ์ม่ไดฟ้้องวา่จ าเลยไดก้ระท าละเมดิซึง่จะ

ท าใหโ้จทกเ์รยีกค่าสนิไหมทดแทน แตเ่ป็นกรณีทีฟ้่องเรยีกใหป้รับปรุงใหห้าดมาหยากลับคนืสภาพเหมอืนเดมิ แม ้

จะไมไ่ดก้ลา่ววา่สภาพเดมิตามธรรมชาตเิป็นอย่างไร ถกูปรับเปลีย่นอยา่งใด อันเป็นเหตุใหส้ภาพแวดลอ้มและระบบ

นิเวศน์เสียหาย ก่อมลพษิอย่างไรหรือไม่นั้น ในความเห็นของศาลไม่ใช่สาระส าคัญในส่วนของค าฟ้อง โจทก์

สามารถน าสบืไดใ้นชัน้พจิารณา” 

ประเด็นทีศ่าลฎกีาไดว้างหลักไวใ้นคดหีาดมาหยาคอื การทีโ่จทกเ์รยีกใหจ้ าเลยปรับปรุงสภาพของพืน้ทีใ่ห ้

เป็นดังเดมิ ไมใ่ชก่ารเรยีกคา่สนิไหมทดแทนเชน่กรณีละเมดิทีจ่ะตอ้งมภีาระการพสิจูนถ์งึความเสยีหายอยา่งชัดแจง้ 

การตัดประเด็นภาระการพิสูจน์ใหแ้ก่โจทกเ์ช่นนี้จะท าใหก้ารเรียกรอ้งสทิธใินการรักษาสภาพสิง่แวดลอ้มใหค้ง

สภาพเดมิไว ้จะเป็นการคุม้ครองสทิธทิีเ่ป้นประโยชนใ์นการใชก้ฎหมาย221  

 

221 สมชาย ปรชีาศลิปกลุและคณะ, โครงการ “การศกึษาและพัฒนาการรับรองและคุม้ครองสทิธชิมุชนตามรัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”.ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจิัย (สกว.). หนา้ 112. 
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6.3 ประเด็นเรือ่งการชดเชยเยยีวยา 

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากคดสีิง่แวดลอ้มไม่ว่าจะเกดิขึน้กับมนุษยห์รอืทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

การจะบรรเทาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ก็คอื การชดใชเ้ยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการชดใชเ้ยยีวยา

ในรูปของตัวเงนิหรือการด าเนินการฟ้ืนฟูเพื่อใหก้ลับสู่สภาพเดมิ ขอ้ถกเถยีงที่ผ่านมาลว้นเป็นเรื่องของการชดใช ้

เยยีวยาทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมการศกึษาวเิคราะหเ์พือ่ก าหนดมูลคา่ความเสยีหายในคดสีิง่แวดลอ้มจงึเป็นประเด็น

ของการศกึษามาอย่างต่อเนื่อง222 ว่า การชดใชเ้ยยีวยา ไม่ว่าจะเป็นการชดใชเ้ยยีวยาตามพระราชบัญญัตสิง่เสรมิ

และรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 มาตรา 96 ซึง่เป็นการชดใชเ้ยียวยาความเสียหายแก่ชีวิต 

ร่างกาย ทรัพยส์นิ และมาตรา 97 ซึง่เป็นการชดใชเ้ยยีวยาความเสยีหายต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจะมี

ขอบเขตมากนอ้ยแค่ไหนและอย่างไร และมีขอ้จ ากัดอย่างไร รวมถงึประเด็นที่เป็นขอ้ถกเถยีงที่ผ่านมา เช่น การ

ก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages) ที่เป็นการก าหนดค่าเสียหายมากกว่าค่าเสียหายจริง 

(Compensatory Damages) จากผูก้อ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 

การอธบิายเรือ่งการฟ้องคดสีิง่แวดลอ้มในหัวขอ้นี้จงึมุง่อธบิายกฎหมายและค าพพิากษาของศาลในการฟ้อง

คดเีพือ่เรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ซึง่ในการอธบิายมปีระเด็นแยกย่อยและมกีฎหมายทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งหลายฉบับตามเขต

อ านาจ ส าหรับคดีแพ่งเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

พระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 และคดปีกครอง เชน่ พระราชบัญญัติ

จัดตัง้ศาลปกครองและวธิีพจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึง่มีความแตกต่างกันการฟ้องคดีและการก าหนด

ค่าชดเชยเยียวยา อย่างไรก็ตามผูว้จิัยจะท าการแบ่งหัวขอ้ของงานวจัิยโดยใชลั้กษณะของความเสยีที่เกดิขึน้ 2 

ลักษณะ คือ ความเสียหายที่เกดิขึน้ต่อชีวติ ร่างกาย ทรัพย์สนิ และความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม กอ่นทีจ่ะจ าแนกเรือ่งเขตอ านาจศาลและประเภทผูก้อ่ใหเ้กดิความเสยีหายในรายละเอยีดต่อไป 

6.3.1 การชดใชเ้ยยีวยาเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตอ่ชวีติ รา่งกาย ทรพัยส์นิ 

การฟ้องคดตี่อศาลเพือ่ชดใชเ้ยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อชวีติ ร่างกาย ทรัพยส์นิในคดสีิง่แวดลอ้ม มี

กฎหมายหลักที่เขา้มาเกีย่วขอ้ง 2 ฉบับใหญ่ คอื ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และพระราชบัญญัตสิ่งเสรมิ

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นอกจากนั้นอาจมีกฎหมายอื่นเขา้มาเกี่ยวขอ้ง223 เช่น 

พระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัตเิงนิทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัตปิระกันสังคม 

พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัตวัิตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เป็นตน้ แต่ในงานวจิัยนี้เกีย่วขอ้งกับค่าสนิไหมทดแทนและ

การเยยีวยา จงึเนน้เฉพาะกฎหมายหลักในเบือ้งตน้กอ่น 

ก. การฟ้องรอ้งตอ่ศาลเรยีกรอ้งการชดใชเ้ยยีวยาตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

โดยหลักการฟ้องคดเีรยีกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ระหว่างเอกชนกับเอกชนดว้ยกัน เป็นไป

ตามหลักการของบทบัญญัตเิรื่องละเมดิ ซึง่ก าหนดใหผู้ท้ี่กระท าละเมดิตอ้งรับผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทน ซึง่

แตกตา่งไปจากความรับผดิทางอาญาและสญัญา224 ซึง่การกระท าละเมดิ มหีลักการ ดังตอ่ไปนี้ 

 

222 โปรดดู อรพรรณ ณ บางชา้งและอทิธพิล ศรเีสาวลักษณ์, โครงการศกึษาแนวทางการประเมนิมลูคา่ทางเศรษฐกจิจาก

ผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้มเพือ่สนับสนุนกระบวนการยตุธิรรม. สถาบันวจิัยรพพัีฒนศักดิ ์ส านักงานศาลยตุธิรรม. 
223 เรือ่งเดยีวกัน, อรพรรณ ณ บางชา้งและอทิธพิล ศรเีสาวลักษณ์, หนา้ 5-16 ถงึ 5-25. 
224 เพ็ง นติเิพ็ง. ค าอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยว์่าดว้ยละเมดิและความรับผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที.่กรุงเทพฯ:
อฑตยา.2543,หนา้ 22-23. 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์เรือ่งละเมดิ ตามมาตรา 420 ซึง่บัญญัตวิา่ 

“ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลนิเล่อ ท าต่อบุคคลอืน่โดยผดิกฎหมายใหเ้ขาเสยีหายแก่ชวีติก็ด ีแก่ร่างกายก็ด ี

อนามัยก็ด ีเสรภีาพก็ด ีทรัพยส์นิหรอืสทิธอิย่างหนึง่อย่างใดก็ด ีท่านว่าผูนั้น้ท าละเมดิจ าตอ้งใชค้่าสนิไหมทดแทน

เพือ่การนัน้” 

บทบัญญัตติามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 420 ไดก้ าหนดหลักเกณฑข์องการกระท าที่ถือว่า 

เป็นการละเมดิ สามารถแยกองคป์ระกอบได ้3 ประการ คอื225  

1.กระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ 

การกระท าละเมดิจะตอ้งเกดิจากการกระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ 

ค าวา่ “จงใจ” นัน้หมายถงึ การกระท าโดยรูส้ านกึในการกระท าของตนว่าอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายเกดิขึน้

ต่อบุคคลอืน่ ไม่ว่าความเสยีหายนัน้จะมากหรอืนอ้ยเพยีงใด (ซึง่แตกต่างจากการกระท าโดยเจตนา ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค 2 ซึง่ตอ้งเจาะจงใหเ้กดิความเสยีอย่างใดอยา่งหนึง่เกดิขึน้) 

ค าว่า “ประมาทเลนิเล่อ” หมายถงึ การกระท าทีไ่ม่ไดเ้จตนา แต่เป็นการกระท าที่ปราศจากความระมัดระวัง 

ซึง่บุคคลในภาวะเช่นนัน้ตอ้งมีตามวสิัยและพฤตกิารณ์ และผูก้ระท าอาจใชค้วามระมัดระวังนัน้ แต่ไม่ไดใ้ชอ้ย่าง

เพยีงพอ” 

ค าว่า “ประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง” ศาลปกครองสงูสดุไดต้คีวามถอ้ยค านี้ไวว้่า หมายถงึ การกระท าโดย

มไิดเ้จตนา แต่เป็นการกระท าซึง่บุคคลคาดหมายไดว้่าจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายขึน้ และหากใชอ้ความระมัดระวัง

เพยีงเล็กนอ้ยก็อาจป้องกันไมใ่หเ้กดิความเสยีหายนัน้ได ้แตก่ลับไมไ่ดใ้ชค้วามระมัดระวังนัน้เลย (ค าพพิากษาศาล

ปกครองสงูสดุที ่อ. 106/2552) 

ค าวา่ “วสิยั” หมายถงึ สภาพของตัวผูก้ระท า โดยพจิารณาจากตัวผูก้ระท า เชน่ ต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารง

ต าแหน่ง ความเชีย่วชาญ เป็นตน้ 

ค าว่า “พฤตกิารณ์” หมายถงึ เหตุปัจจัยภายนอกทีแ่วดลอ้มตัวผูก้ระท าซึง่อาจมีผลต่อความระมัดระวังและ

ท าใหก้ารใชค้วามระมัดระวังของบุคคลแตกต่างกันออกไป เชน่ สภาพรถ สภาพสถานทีท่ างาน บุคลากรแวดลอ้ม 

ฯลฯ 

2.กระท าตอ่ผูอ้ืน่โดยผดิกฎหมาย 

การกระท าโดยผดิกฎหมาย หมายความว่า การกระท านัน้เป็นการกระท าที่ไม่มีอ านาจหรือไม่มีสทิธกิระท า

โดยชอบดว้ยกฎหมาย ซึง่อาจเป็นกรณีทีก่ฎหมายหมายก าหนดชดัเจนเลยว่าการท านัน้เป็นความผดิ เชน่ ประมวล

กฎหมายอาญาหรอืกฎหมายอืน่ รวมถงึการละเลยต่อหนา้ทีท่ีก่ฎหมายก าหนดใหป้ฏบัิตหิรอืปฏบัิตหินา้ทีล่่าชา้เกนิ

สมควร 

นอกจากนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 ไดบั้ญญัติว่า “การใชส้ทิธิซึง่มีแต่จะ

กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกบุ่คคลอืน่นัน้ ทา่นวา่เป็นการอันมชิอบดว้ยกฎหมาย” ดังนัน้ค าวา่ “กระท าตอ่ผูอ้ืน่โดยผดิ

 

225 สรุยิา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บณุนันท,์ คูม่อืสอบกฎหมายปกครอง, พมิพค์รัง้ที ่2, (กรุงเทพฯ: ส านักพมิพว์ญิญชูน
,2553) หนา้ 139-142. 
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กฎหมาย” จงึอาจไม่ใชก่ารกระท าทีผ่ดิกฎหมายอย่างเดยีวแตห่มายถงึการใชส้ทิธซิึง่มุง่จะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย

ตอ่บคุคลอืน่หรอืการใชส้ทิธเิกนิสว่นดว้ย 

3.บคุคลอืน่ไดร้ับความเสยีหาย 

องค์ประกอบของการกระท าละเมดิจะตอ้งท าใหบุ้คคลอื่นไดร้ับความเสียหาย ถา้ไม่มีความเสียหายเกดิ

ขึน้กับบคุคลอืน่ ยอ่มไมถ่อืเป็นการละเมดิ ความเสยีหายในทางละเมดิทีเ่กดิขึน้ มลัีกษณะส าคัญดังนี้ 

-เป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงและมีความสัมพันธ์ใกลช้ิดกับการกระท า (การพิจารณาเรื่อง

ความสมัพันธร์ะหวา่งเหตกัุบผล) 

-เป็นความเสยีหายที่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นความเสยีหายแก่ชวีติ ร่างกาย ทรัพยส์นิ อนามัย เสรีภาพ หรือ

ความเสยีหายต่อสทิธขิองบุคคลอืน่ที่กฎหมายรับรอง ซึง่อาจเป็นความเสยีหายทีเ่ป็นตัวเงนิหรอืไม่ใชตั่วเงนิ หรอื

เป็นความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แลว้ในปัจจุบันหรอืความเสยีหายในอนาคตทีต่อ้งเกดิขึน้อยา่งแน่นอน 

บทบัญญัตติามมาตรา 420 เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายละเมดิที่ก าหนดใหก้ารกระท าที่ก่อใหเ้กดิ

ความเสยีหายกับบุคคลอืน่ ผูก้อ่ความเสยีหายตอ้งชดใชค้่าสนิไหมทดแทนใหกั้บผูเ้สยีหาย ในคดสีิง่แวดลอ้มบาง

ประเภทมกีารยกบทบัญญัต ิมาตรา 420 เป็นกฎหมายหลักในการฟ้องใหผู้ก้อ่ใหค้วามเสยีหายรับผดิ  

 ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่390/2474 

ผูท้ีไ่ดร้ับประทานบัตรเหมอืงแร่ปล่อยน ้าลา้งแร่เขา้ไปในทีด่นิของบุคคลอืน่จนเป็นเหตุใหต้น้ไมเ้ขาเสยีหาย  

ผูท้ีไ่ดร้ับประทานบัตรตอ้งรับผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพื่อละเมดินัน้ ถงึแมจ้ะปรากฏว่าไดก้ระท าไปโดยความ

เห็นชอบของเจา้พนักงานราชโลหะกจิก็หาท าใหห้ลดุพน้จากความรับผดิชอบทางแพ่งไม่ 

ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่7224/2539 

จ าเลยจา้งใหผู้ต้ายเขา้ไปเกี่ยวขา้วในนาของจ าเลย ภายหลังจากที่มีการฉีดยาฆ่าแมลงในนาเพียงหนึ่ง

สัปดาห ์ยาฆ่าแมลงที่ยังไม่สลายตัวและตกคา้งในนาจ าเลยเป็นเหตุใหผู้ต้ายเสยีชวีติโดยเฉียบพลัน ขอ้เท็จจรงิ

ปรากฏว่า ตามปกตแิลว้ภายหลังการฉีดยาฆ่าแมลงในนาขา้ว ตอ้งรอใหย้าฆ่าแมลงนัน้สลายตัวหมดก่อนจงึจะเขา้

ไปเกีย่วขา้วได ้การสลายตัวของยาฆ่าแมลงดังกล่าวตอ้งใชเ้วลาอย่างนอ้ย 14 วัน แต่ถา้ไม่มีฝนตกอาจใชเ้วลา

อย่างนอ้ยหนึง่เดอืน การทีจ่ าเลยจา้งผูต้ายเขา้ไปเกีย่วขา้วภายหลังการฉีดยาฆ่าแมลงไดเ้พียงหนึง่สัปดาหจ์งึถือ

เป็นการท าละเมดิตอ่ผูต้ายโดยประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง 

ค าพพิากษาศาลอทุธรณ์ที ่2147/2547 

จ าเลยยอมรับว่าแมจ้ าเลยจะไม่ปล่อยน ้าทิง้ลงสู่ล าหว้ยโจดตามขอ้ตกลงกับทางราชการ แต่อาจมีการ

รั่วไหลเป็นบางครัง้ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมมคี าสั่งปิดโรงงานของจ าเลยและใหจ้ าเลยท าการปรับปรุงแกไ้ข

ปัญหา แสดงวา่ การกระท าของจ าเลยเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่ าใหน้ ้าในล าหว้ยโจด และล าน ้าพองเน่าเสยีจนเป็นเหตุให ้

ปลาทีโ่จทกทั์ง้เจ็ดเลีย้งไวใ้นกระชงัตาย 

โจทก์ทัง้เจ็ดเลี้ยงปลาในกระชังในล าน ้าพองโดยไม่ไดร้ับอนุญาตจากกรมประมง โจทก์ทัง้เจ็ดมีส่วน

ประมาทเลนิเล่อกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย ก าหนดใหจ้ าเลยจ่ายค่าสนิไหมทดแทนแกโ่จทกแ์ต่ละคนเพียงบางส่วน

ตามความรา้ยแรงแหง่การละเมดิ 
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นอกจากนี้ ในบทบัญญัตเิรือ่งละเมดิยังไดก้ าหนดเรือ่ง ความเสยีหายอันเกดิจากทรัพยอั์นตราย ไวใ้นมาตรา 

437 วรรคสอง ซึง่บัญญัตวิา่ 

“บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะอย่างใดๆ อันเดนิดว้ยก าลังเครื่องจักรกล บุคคลนัน้จะตอ้ง

รับผดิชอบเพือ่การเสยีหายอันเกดิแต่ยานพาหนะนัน้ เวน้แต่จะพสิจูน์ไดว้่าการเสยีหายนัน้เกดิแต่เหตุสดุวสิัย หรอื

เกดิเพราะความผดิของผูต้อ้งเสยีหายนัน้เอง 

ความขอ้นี้ใหใ้ชบั้งคับไดต้ลอดถงึบุคคลผูม้ไีวค้รอบครองของตนซึง่ทรัพยอั์นเกดิอันตรายไดโ้ดยสภาพ หรอื

โดยความมุง่หมายทีจ่ะใช ้หรอืโดยอาการกลไกของทรัพยนั์น้ดว้ย” 

ซึง่มรีายละเอยีดของมาตรา 437 วรรคสอง ดังนี้226 

ผูค้รอบครองทรัพยอั์นตรายตามมาตรานี้ หมายถงึ เจา้ของ ผูเ้ชา่ ผูย้มืหรอืผูค้รอบครองทรัพยนั์น้ในลักษณะ

อืน่ เชน่ ทรัพยท์ีถ่กูยกึตามค าพพิากษาหรอืตามกฎหมายเฉพาะ รวมถงึผูท้ีไ่ดท้รัพยนั์น้มาโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

ทรัพยอั์นตรายตามมาตรา 437 วรรคสอง หมายถงึ ทรัพยอั์นเป็นของเกดิอันตรายไดโ้ดยสภาพ เช่น วัตถุ

ระเบดิ ดนิปืน น ้ามัน กระแสไฟฟ้า หรอืทรัพยอั์นเป็นของเกดิอันตรายโดยความมุ่งหมายทีจ่ะใช ้เชน่ ดอกไมเ้พลงิ 

แลคเกอร ์ทนิเนอร ์รวมทัง้ทรัพยอั์นเป็นของเกดิอันตรายโดยอาการกลไกของทรัพยนั์น้ เชน่ เครือ่งจักรกลทีใ่ชใ้น

การกอ่สรา้ง เป็นตน้ 

ข. การฟ้องรอ้งตอ่ศาลเรยีกรอ้งการชดใชเ้ยยีวยาตาม ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและ

รกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 มาตรา 96 

พระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 มาตรา 96 บัญญัตวิา่ 

“แหล่งก าเนิดมลพษิใดก่อใหเ้กดิหรอืเป็นแหล่งก าเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพษิอันเป็น

เหตใุหผู้อ้ืน่ไดร้ับอันตรายแกช่วีติ ร่างกายหรอืสขุภาพอนามัย หรอืเป็นเหตใุหท้รัพยส์นิของผูอ้ืน่หรอืของรัฐเสยีหาย

ดว้ยประการใดๆ เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งมลพิษนั้นมีหนา้ที่ตอ้งรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนหรือ

ค่าเสยีหายเพือ่การนัน้ ไม่ว่าการรั่วไหลหรอืแพร่กระจายของมลพษินัน้จะเกดิจากการกระท าโดยจงใจหรอืประมาท

เลนิเล่อของเจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งก าเนดิมลพษิหรอืไม่ก็ตาม เวน้แต่ในกรณีพสิจูน์ไดว้่า มลพษิเชน่ว่านัน้

เกดิจาก 

(1)เหตสุดุวสิยั หรอืการสงคราม 

(2)การกระท าตามค าสัง่ของรัฐบาล หรอืเจา้พนักงานของรัฐ 

(3)การกระท าหรอืละเวน้การกระท าของผูท้ีไ่ดร้ับอันตรายหรอืความเสยีหายเอง หรอืของบคุคลอืน่ทีม่หีนา้ที่

รับผดิชอบโดยตรงหรอืโดยออ้มในการรั่วไหลหรอืการแพร่กระจายของมลพษินัน้   

คา่สนิไหมทดแทนหรอืคา่เสยีหาย ซึง่เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหลง่มลพษิมหีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบตามวรรค

หนึง่ หมายความรวมถงึคา่ใชจ่้ายทัง้หมดทีท่างราชการตอ้งรับภาระจ่ายจรงิในการขจัดมลพษิทีเ่กดิขึน้นัน้ดว้ย” 

6.3.2 การชดใชเ้ยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตอ่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

226 อดุมศักดิ ์สนิธพิงษ์, กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม (กรุงเทพฯ: วญิญชูน, 2556) หนา้ 497-498. 
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ความเสยีหายที่เกดิขึน้กับทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรักษาคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 มาตรา 97 ไดก้ าหนดใหผู้ก้่อความเสยีหายต่อทรัพยากรธรรมชาตหิรือสาธารณ

สมบัตขิองแผน่ดนิ จะตอ้งชดใชเ้ยยีวยาความเสยีหายใหกั้บรัฐ ซึง่มาตรา 97 บัญญัตวิา่ 

“ผูใ้ดกระท าหรือละเวน้การกระท าโดยประการใดโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย อันเป็นการท าลายหรือท าใหสู้ญ

หายหรอืเสยีหายแกท่รัพยากรธรรมชาตซิึง่เป็นของรัฐหรอืเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ มหีนา้ทีต่อ้งรับผดิชดใช ้

คา่เสยีหายใหแ้กร่ัฐตามมลูคา่ทัง้หมดของทรัพยากรธรรมชาตทิีถ่กูท าลาย สญูหายหรอืเสยีหายไปนัน้” 

การก าหนดค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจะมากหรือนอ้ยเพียงใด กฎหมายไม่ได ้

ก าหนดไว ้อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าเสยีหายตามมาตรา 97 จะคดิตามมูลค่าทัง้หมดของทรัพยากรธรรมชาตทิี่

ถกูท าลาย สญูหาย หรอืท าใหเ้สยีหายนัน้ โดยจะพจิารณาจากมลูคา่ความเสยีหายทีแ่ทจ้รงิ ในการคดิค านวณจะใช ้

หลักการทางเศรษฐศาสตรเ์ขา้มาชว่ย เชน่ กรณีปัญหาน ้าเน่าเสยีจากการปล่อยน ้าทิง้ของโรงงานอุตสาหกรรมจะ

ค านวณมูลค่าของสิง่มชีวีติในน ้าทีต่อ้งเสยีไปโดยอาจรวมมูลค่าทีเ่ป็นผลกระทบจากความเสยีหายนัน้หรอืต่อระบบ

นเิวศนป์ระกอบดว้ยก็ได ้227 

อยา่งไรก็ตามหน่วยงานทีม่หีนา้ทีร่ับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหายต่อทรัพยากรธรรมชาตไิดก้ าหนดระเบยีบ

และแนวปฏบัิตขิองหน่วยงานต่างๆ เชน่ กรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตวป่์า และพันธุพ์ชื กรมประมง ในการ

ประเมินค่าเสียหายไวข้องแต่ละหน่วยงาน228แต่การก าหนดมูลค่าความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มนัน้ในลักษณะตายตัวเชน่นัน้จะมคีวามเหมาะสมหรอืไมอ่ย่างไร เพราะความแตกต่างของพืน้ทีก็่อาจท า

ใหท้รัพยากรหรอืสิง่แวดลอ้มเกดิความเสยีหายต่างกัน อกีทัง้การก าหนดมูลค่าความเสยีหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม มักค านวนจากค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟธูรรมชาตมิาก าหนดเป็นค่าเสยีหาย ซึง่ไม่สอดคลอ้งกับหลัก

คา่เสยีหายจรงิ229 

นอกจากนั้นประเด็นขอ้ถกเถียงอีกประการหนึ่ง คือ เรื่องผู เ้สียหายในกรณีเกิดความเสียหายแก่

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มที่ไม่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม แต่เป็นอ านาจของหน่วยงานที่ท าหนา้ที่รับผดิชอบในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาตหิรือ

สิง่แวดลอ้มนัน้เทา่นัน้จงึจะเป็นผูเ้สยีหายและสามารถฟ้องคดไีด ้ 

จากประเด็นขา้งตน้ การตัดสนิของศาลในระยะทีผ่่านมามกีารก าหนดค่าเสยีหายต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มมาบา้งแลว้ ทีเ่ป็นทีรู่จั้ก เชน่ คดโีลกรอ้น ซึง่สามารถพจิารณาแนวทางของศาลในการตัดสนิคดคีวาม

เสยีหายตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดังนี้ 

ค าพพิากษาศาลจังหวัดเชยีงใหม ่คดหีมายเลขแดงที ่771/2549230 

ระหวา่งกรมป่าไม ้โจทก ์กับ นายวริัช โพธิศ์ร ีที ่1 กับพวก จ าเลย 

โจทกฟ้์องว่าจ าเลยทัง้หา้กระท าละเมดิต่อโจทก ์โดยร่วมกันบุกรุกเขา้ไปในบรเิวณป่าสงวนปห่งชาต ิป่า

จอมทอง ท าการขุด เจาะ ระเบดิหนิเพื่อใหไ้ดม้าซึง่แร่ในเขตป่าสงวนดังกล่าว โดยไม่ไดร้ับอนุญาต อันเป็นการ

ท าลสยป่าไม ้ท าใหเ้สือ่มเสยีแกป่่าสงวนแห่งชาต ิโจทกซ์ึง่เป็นหน่วยงานของรัฐมหีนา้ทีค่วบคุมป่าสงวนแห่งชาติ

 

227 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 492-493. 
228 อรพรรณ ณ บางชา้ง และอทิธพิล ศรเีสาวลักษณ์, อา้งแลว้, หนา้ 5-27 ถงึ 5-31. 
229 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 5-36. 
230 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 5-29. 
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ไดร้ับความเสียหาย จงึมีอ านาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจ าเลยทัง้หา้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 โดยโจทกไ์ดร้ับความเสียหายคดิประเมนิและคดิมูลค่าปัจจุบันไร่ละ 

68,244.22 บาท เนื้อที่บุกรุกจ านวน 36 ไร่  48 ตารางวา โจทก์จึงไดร้ับความเสียหายทั้งหมดเป็นเงิน 

2,464,891.20 บาท 

ในการค านวณค่าเสยีหาย โจทกไ์ดอ้าศัยหลักเกณฑต์ามหนังสอืหารอืแนวทางการก าหนดคา่เสยีหายต่อรัฐ

ในกรณีทีม่ใิชป่่าตน้น ้าล าธาร หนังสอืกรมป่าไม ้ที ่กษ 0708.1/32446 ลงวันที ่22 พฤศจกิายน 2539 ซึง่ศาลเห็น

วา่หนังสอืดังกลา่วเป็นเพยีงแนวทางในการก าหนดค่าเสยีหายเท่านัน้ โจทกจ์ะตอ้งน าพยานเขา้สบืใหเ้ห็นว่าจ าเลย

ทัง้หา้ไดท้ าลายตน้ไมอ้ะไรบา้ง และเป็นตน้ไมข้นาดเล็กหรอืใหญอ่ย่างไร คดิเป็นค่าเสยีหายเท่าใด และบรเิวณป่า

สงวนทีจ่ าเลยทัง้หา้บกุรุกเขา้ไปท าลายนัน้ไดม้คี่าใชจ่้ายในการบ ารุงป่าแตล่ะปีจรงิหรอืไมอ่ยา่งไร 

โจทกม์ไิดน้ าสบืใหเ้ห็นว่าพืน้ทีท่ีจ่ าเลยทัง้หา้บุกรุกไดร้ับความเสยีหายมากนอ้ยเพยีงใด ทัง้ไม่มภีาพถ่ายที่

เกดิเหตุ การที่โจทกก์ าหนดมูลค่าเนื้อไมแ้ละความเพิม่พูนรายปี มีมูลค่า 60,024 บาทต่อไร่ ต่อปี ศาลเห็นว่าสูง

เกนิไป เห็นสมควรลดลงเพือ่ใหเ้หมาะกับสภาพความเป็นจรงิของเนื้อไมแ้ละบรเิวณทีเ่กดิเหตุซึง่เป็นหนา้ผาสงูชนั 

เป็นป่าเสือ่มโทรม และมตีน้ไมใ้หญ่ จงึก าหนดมูลค่าเนื้อไมแ้ละความเพิม่พูน 2,000 บาท ต่อไร่ สว่นมูลค่าของป่า

และมูลค่าของธาตุอาหารในดนิที่โจทกก์ าหนด 232.25 บาท ต่อไร่ และจ านวน 767.97 ต่อไร่ ต่อปีนั้น เห็นว่า

เหมาะสมแลว้ สว่นการปลูกป่าและบ ารุงป่ามคี่าใชจ่้าย 7,220 บาท ต่อไร่ เห็นว่าโจทกไ์ม่ไดน้ าสบืใหเ้ห็นว่ากอ่นที่

จ าเลยทัง้หา้จะเขา้ไปบุกรุกและท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่ป่าสงวนทีเ่กดิเหตุ โจทกไ์ดม้ีการปลูกป่าและบ ารุงป่า

บรเิวณดังกลา่วจรงิ จงไมม่กีารก าหนดคา่เสยีหายในสว่นนี้ให ้

ค าพพิากษาศาลจังหวัดหลม่สกั คดหีมายเลขแดงที ่789/2552 

ระหวา่งกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์าและพันธุพ์ชื โจทก ์กับ นางขันทอง พมิเสนา จ าเลย 

คดนีี้จ าเลยถูกศาลอุทธรณ์ ภาค 6 พพิากษาว่ากระท าความผดิตาม พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 

2535 และ พ.ร.บ. ป่าไม ้พ.ศ. 2484 ใหจ้ าคกุ 4 เดอืน ปรับ 2,000 บาท ฐานบกุรุกเขา้ไปในทีพ่พิาทซึง่เป็นพิน้ทีอ่

นุรักษ์แลว้แผว้ถางตัดโคน่ตน้ไม ้

โจทกฟ้์องเรียกค่าเสยีหายอันเนื่องจากสภาพป่าถูกท าลาย เพราะจ าเลยบุกรุกครอบพื้นที่ป่า ตัดฟันตน้ไม ้

ท าใหด้นิเสือ่มสภาพและคณุภาพดนิถกูท าลาย อณุหภมูสิงูขึน้ คดิมลูคา่ความเสยีหาย 129,372.28 บาท 

ศาลพเิคราะหแ์ลว้เห็นว่า การน าแบบจ าลองมาค านวณความเสยีหายอาจคาดเคลื่อน แต่การตัดตน้ไมใ้น

พืน้ที ่ 3 ไร่ 3 งาน ยอ่มท าใหร้ัฐไดร้ับความเสยีหาย พพิากษาใหจ้ าเลยช าระเงนิ 45,000 บาทพรอ้มดอกเบีย้ 

สตูรการค านวณของกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์าและพันธุพ์ชื 

1.คา่สญูหายของธาตอุาหาร 4,064.15บาท/ไร่ 

2.คา่ท าใหด้นิไมซ่บัน ้าฝน 600บาท/ไร่ 

3.คา่ท าใหน้ ้าระเหยออกจากพืน้ดนิโดยการเผาป่า 50,800บาท/ไร่ 

4.คา่ท าใหอ้ากาศรอ้นมากขึน้ 45,453บาท/ไร่ 

5.คา่ท าใหฝ้นตกนอ้ยลง 5,400บาท/ไร่ 
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6.คา่ความเสยีหายจากการบุกรุกพืน้ทีป่่า 

6.1.ป่าดงดบิ 61,263บาท/ไร่ 

6.2.ป่าเบญจพรรณ 42,577บาท/ไร่ 

6.3.ป่าเต็งรัง 18,634บาท/ไร่ 

ค าพพิากษาศาลอทุธรณ์ภาค 1 คดหีมายเลขแดงที ่2861/2556 

กรมควบคุมมลพิษ กรมประมง ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จังหวัด

พระนครศรอียุธยา องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดพระนครศรอียุธยา องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดอ่างทอง โจทก ์นายสุ

วทิย ์ขาวสขุ นายวนวฒุ ิเดชดอน บรษัิทสยามอนิดกิา้ บรษัิทเจา้สมทุรขนสง่ จ ากัด จ าเลย   

โจทกฟ้์องจ าเลยกรณีเรอืขนสง่น ้าตาลล่มในแม่น ้าเจา้พระยา เป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายต่อระบบนิเวศน์

รวมถงึปลาในกระชังทีป่ระชาชนเลีย้งตายเป็นจ านวนมาก ใหจ้ าเลยชดใชค้วามเสยีหายตามมาตรา 96 และมาตรา 

97 พระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มฯ จ าเลยใหก้ารว่า เนื่องจากแม่น ้าเจา้พระยาแหง้ ท าให ้

ตอ้งเปลีย่นร่องน ้าและทอ้งเรอืครูดกับพืน้ทรายจนเรอืล่มเป็นกรณีที่สดุวสิัย ศาลพเิคราะหเ์ห็นว่า มเีรอืจ านวนมาก

จอดรอกอ่นเขา้สูร่่องน ้าเนื่องเห็นว่าไม่สามารถเดนิทางได ้แต่จ าเลยไม่ไดห้ยุดรอ กลับเดนิเรอืฝ่าเขา้ไป จงึรับฟัง

ไมไ่ดเ้พราะถอืเป็นเหตทุีป้่องกันได ้แตจ่ าเลยไมไ่ดก้ระท า 

ศาลพพิากษาใหจ้ าเลยชดใชค้่าเสียหายแก่ทรัพย์สนิและค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาต ิใหโ้จทท์ี่ 1 

3,000,000 บาท โจทกท์ี ่2 ถงึ 4 12,902,743.09 บาท โจทกท์ี ่5 และ 6 พพิากษายนืตามศาลชัน้ตน้  

ก. การก าหนดคา่ชดเชยเยยีวยาหรอืคา่ความเสยีหายในศาลยตุธิรรม 

การเยียวยาความเสียหายที่เกดิขึน้ในคดีสิง่แวดลอ้ม การก าหนดค่าสนิไหมดทดแทนของศาลยุติธรรม

เป็นไปตามหลักท่ัวไปของการก าหนดค่าสนิไหมทดแทนในเรื่องละเมดิ ซึง่มีหลักก าหนดค่าสนิไหมทดแทนเพือ่

เยยีวยาความเสยีหายไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 438 ซึง่บัญญัตวิา่ 

“คา่สนิไหมทดแทนจะพงึใชส้ถานใดเพยีงใดนัน้ ใหศ้าลวนิจิฉัยตามควรแกพ่ฤตกิารณ์และความรา้ยแรงแห่ง

ละเมดิ 

อนึ่ง ค่าสนิไหมทดแทนนั้น ไดแ้ก่ การคืนทรัพย์สนิอันผูเ้สียหายตอ้งเสียไปเพราะละเมิด หรือใชร้าคา

ทรัพยส์นินัน้ รวมทัง้คา่เสยีหายอันจะพงึบังคับใหใ้ชเ้พือ่ความเสยีหายอย่างใดๆ อันไดก้อ่ขึน้นัน้ดว้ย” 

มาตรา 438 บัญญัติเป็นดุลยพินิจของศาลในการก าหนดค่าสนิไหมทดแทนโดยขอ้พิจารณา คือ โดย

ค านึงถงึพฤตกิารณ์และความรา้ยแรงของละเมดิเป็นเงื่อนไขในการพิจารณา ซึง่ศาลตอ้งพจิารณาขอ้เท็จจริง

เกีย่วกับพฤตกิารณ์อันเป็นการกระท าของผูก้ระท าละเมดิมาประกอบในการพจิารณาการก าหนดค่าสนิไหมทดแทน

ใหกั้บผูไ้ดร้ับความเสยีหาย แต่อย่างไรก็ตามแมม้าตรา 438 จะก าหนดใหเ้ป็นดุลยพนิจิของศาลในการก าหนดค่า

สนิไหมทดแทนในกรณีการกระท าละเมดิต่อชวีติ ร่างกายและอนามัย กฎหมายไดก้ าหนดการเยยีวยาความเสยีหาย

ไวเ้ฉพาะวา่จะเรยีกคา่เสยีหายไดเ้พยีงใด 
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กรณีละเมดิทีท่ าใหบ้คุคลอืน่ถงึแกค่วามตาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 443231 ก าหนดใหม้ี

การชดใชค้า่สนิไหมทดแทน ดังนี้ คา่ปลงศพ คา่รักษาพยาบาลในกรณีทียั่งไมต่ายทันท ีคา่ขาดประโยชน์ท ามาหา

ไดเ้พราะไม่สามารถประกอบการงาน และค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่ทายาทโดยธรรม กรณีละเมดิที่ก่อใหเ้กดิความ

เสียหายแก่ร่างกายและอนามัย ก าหนดไวใ้นมาตรา 444 มาตรา 445 มาตรา 446 ไดแ้ก่ ค่ารักษาพยาบาล 

ค่าใชจ่้ายอันตนตอ้งเสยีไปและค่าเสยีหายเพื่อการทีเ่สยีความสามารถประกอบการงานสิน้เชงิหรือบางส่วนทัง้ใน

เวลาปัจจุบันและอนาคต ความเสยีหายอันมใิช่ตัวเงนิ ซึง่การพจิารณาของศาลในคดสีิง่แวดลอ้มไม่ว่าจะเป็นการ

ฟ้องคดตีามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 420 จะเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าสนิไหมทดแทนเรื่อง

ละเมดิ ขณะเดยีวกันการฟ้องคดตีามพระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 

มาตรา 96 มไิดก้ าหนดเรื่องเรื่องการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเยียวยาความเสยีหายว่า จะชดใชเ้ยียวยาในเรื่อง

ใดบา้ง เพยีงแต่ก าหนดว่า “ค่าเสยีหาย ใหร้วมถงึค่าใชจ่้ายทัง้หมดที่ทางราชการตอ้งรับภาระจ่ายจรงิในการขจัด

มลพษิทีเ่กดิขึน้ดว้ย” การก าหนดค่าสนิไหมทดแทนตามมาตรา 96 ศาลจงึใชห้ลักกฎหมายตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิยว์า่ดว้ยเรือ่งละเมดิมาใชใ้นการพจิารณา  

ส่วนกรณีความเสียหายที่เกดิขึน้กับทรัพย์สนิ มาตรา 438 วรรคสอง บัญญัตเิรื่องความเสียหายที่เกดิกับ

ทรัพยว์า่ ใหค้นืทรัพยใ์หแ้กเ่จา้ของหรอืถา้คนืไมไ่ดก็้ตอ้งใชร้าคาทรัพยส์นินัน้ใหแ้กผู่เ้สยีหาย 

ค าพพิากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต ้คดหีมายเลขแดงที ่8914/2544 

นางสาวอษุา โรจนพงศเ์กษม โจทก ์ การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย จ าเลย 

โจทกฟ้์องว่าจ าเลยครอบครองสารเคมีและวัตถุอันตราย และมหีนา้ทีค่วบคุมดูแลตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2535 ไมท่ าหนา้ทีใ่นการควบคมุดแูล จนเป็นเหตใุหเ้กดิเพลงิไหม ้ผลจากเพลงิไหมท้ าใหโ้จทกป่์วยและขาด

ประโยชน์จากการประกอบอาชพี ซึง่พสิจูน์ว่าเกดิจากสารเมธลิโบรไมลซ์ึง่เกดิจากเพลงิไหมส้ารเคมีดังกล่าวจรงิ 

จ าเลยไมไ่ดต้อ่สูป้ระเด็นนี ้

จ าเลยต่อสูป้ระเด็นอายุความว่าคดโีจทกข์าดอายุความ แมฟ้้งว่าโจทกจ์ะทราบความเจ็บป่วยหลังเหตุการณ์

เพลงิไหม ้2-3 เดอืน แตโ่จทกไ์ดค้วามจากพนักงานสอบสวนวา่ ไมม่ผีูก้ระท าโดยประมาททีต่อ้งรับผดิและไม่มีการ

ด าเนินคดอีาญากับผูใ้ด เมื่อโจทกไ์ปแจง้ความก็ไม่มีการกล่าวถงึจ าเลยแต่อย่างใด ท าใหโ้จทกไ์ม่ทราบถงึตัวผู ้

ตอ้งชดใชค้่าสนิไหมทดแทน และจ าเลยก็ไม่สามารถพสิจูน์ว่าผูใ้ดตอ้งรับผดิต่อโจทก ์อายุความละเมดิ 1 ปี ตาม

มาตรา 448 จงึไมเ่ริม่นับ 

โจทกข์อค่าขาดประโยชน์จากการท างานหลังฟ้องเดอืนละ 6,000 บาท จนถงึอายุ 60 ปี และกอ่นฟ้อง 5 ปี 

ศาลเห็นวา่เหมาะสมแลว้ พพิากษาใหจ้ าเลยที ่1 ช าระเงนิ 3,224,000 บาทพรอ้มดอกเบีย้ 

 

231 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 443 บัญญัตวิ่า “ในกรณีทีท่ าใหเ้ขาถงึตายนัน้ ค่าสนิไหมทดแทนไดแ้ก ่ค่าปลง
ศพ รวมถงึคา่ใชจ้่ายอันจ าเป็นอยา่งอืน่ๆ อกีดว้ย 

ถา้ไมไ่ดต้ายในทันท ีคา่สนิไหมทดแทนไดแ้ก ่ค่ารักษาพยาบาล รวมทัง้คา่เสยีหายทีต่อ้งขาดประโยชน์ท ามาหาไดเ้พราะไม่
สามารถประกอบการงานนัน้ดว้ย 

ถา้วา่เหตทุีต่ายลงนัน้ ท าใหบ้คุคลคนหนึง่คนใดตอ้งขาดไรอ้ปุการะตามกฎหมายไปดว้ยไซร ้ทา่นวา่บคุคลนัน้ชอบทีจ่ะไดร้ับคา่
สนิไหมทดแทนเพือ่การนัน้” 

มาตรา 444 บัญญัตวิ่า “ในกรณีทีท่ าใหเ้สยีหายแกร่่างกายหรอือนามัยนัน้ ผูต้อ้งเสยีหายชอบทีจ่ะไดช้ดใชค้า่ใชจ้่ายอันตนตอ้ง

เสยีไป และคา่เสยีหายเพือ่การทีเ่สยีความสามารถในการประกอบการงานสิน้เชงิหรอืแตบ่างสว่น ทัง้ในแวลาปัจจุบันนัน้และใน
เวลาอนาคตดว้ย 

ถา้ในเวลาทีพ่พิากษาคดเีป็นพน้วสิัยจะหย่ังรูไ้ดว้า่ความเสยีหายนัน้มแีทจ้รงิเพยีงใดศาลจะกลา่วในค าพพิากษาวา่ยังสงวนไวซ้ ึง่
สทิธทิีจ่ะแกไ้ขค าพพิากษานัน้อกีภายในระยะเวลาไมเ่กนิสองปีก็ได”้ 



 รายงานการวจัิย – กลไกทางกฎหมายในการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม และการชดใชเ้ยยีวยาใหแ้กผู่เ้สยีหาย  
Research Report - Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for Victims 

updated 5 Febuary 2018 

126 

 

ค าพพิากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต ้คดหีมายแลขแดงที ่9/2544232 

นางสาวบังเอญิ เจรญิลักษณ์ ที ่1 กับพวก โจทก ์กับการทา่เรอืแหง่ประเทศไทย ที ่1 เรอืเอกพงษ์ศักดิ ์สงศ์

สนุทร ที ่2 จ าเลย 

โจทกฟ้์องว่าจ าเลยทัง้สองมหีนา้ทีต่ามกฎหมายในการควบคุมดูแลวัตถุมพีษิ วัตถุอันตรายไม่ใหร้ะเบดิหรอื

เกดิรั่วไหล ไดก้ระท าการหรืองดเวน้กระท าการโดยไม่ใชค้วามระมัดระวังตามวิสัยวิญญูชน และตามระเบียบ 

กฎเกณฑ์ของจ าเลยทั้งสอง เป็นเหตุใหส้ารเคมีอันเป็นวัตถุอันตรายที่เก็บอยู่ในคลังสินคา้และอยู่ในความ

ครอบครองของจ าเลยที ่1 เกดิระเบดิและไฟไหม ้โจทกทั์ง้สองซึง่พักอาศัยอยู่บรเิวณใกลเ้คยีงไดร้ับอันตรายและ

เสยีหายจากเขมา่ควันสารเคม ีจงึฟ้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหายเป็นคา่รักษาพยาบาลและคา่ขาดรายไดจ้ากการประกอบ

อาชพีการงานเป็นเงนิ 200,000 บาท และ 8,240,000 บาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปีของเงนิตน้ดังกล่าวนับ

แตวั่นฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช ารเสร็จแกโ่จทกท์ี ่1 และที ่2 ตามล าดับ 

ศาลไดพ้พิากษาในสว่นคา่เสยีหาย ดังนี้ 

โจทกท์ี ่1 ไม่มหีลักฐานเกีย่วกับค่าเสยีหายมาแสดง คงมเีพยีงประวัตกิารรักษาพยาบาลเท่านัน้ แต่เชือ่ว่า

โจทกท์ี่ 1 ไดไ้ปรับการรักษาพยาบาลจรงิ อย่างไรก็ตามเมื่อไม่อาจก าหนดความรักษาพยาบาลที่แทจ้รงิได ้จงึ

ก าหนดใหต้ามสมควร ซึง่ค่ารักษาพยาบาลที่โจทกข์อมาจ านวน 25,000 บาทนัน้ เมื่อค านวณตามจ านวนครั ้งที่

โจทกท์ี ่1 เดนิทางไปรักษาตัวและจ าเลยทัง้สองไมโ่ตแ้ยง้ เห็นวา่เป็นจ านวนเงนิทีเ่หมาะสมแลว้   

ส าหรับคา่ขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชพีการงานจ านวน 72,000 บาท ในเวลา 6 ปีทีผ่า่นมา เมือ่พจิารณา

ระยะเวลาอายขุองโจทกท์ี ่1 อาชพีการงานกอ่นเกดิเหต ุและอืน่ๆเห็นวา่เหมาะสมแลว้ 

ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล ซึง่โจทกทั์ง้สองตอ้งรักษาตัวตลอดชวีติ เมือ่ความเจ็บป่วยเป็นผลโดยตรง

จากการกระท าของจ าเลยที่ 1 จ าเลยที่ 1 ตอ้งรับผดิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 444 แต่เงนิ

จ านวน 103,000 บาท ทีโ่จทกท์ี ่1 เรยีกมานัน้สงูเกนิไป เมือ่พจิารณาตามประวัตกิารรักษาพยาบาลของจ าเลยที ่1 

จงึก าหนดใหเ้ป็นจ านวน 50,000 บาท รวมเป็นเงนิที่จ าเลยที่ 1 ตอ้งชดใชแ้ก่โจทกท์ี่ 1 จ านวน 147,000 บาท 

พรอ้มดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นับแตวั่นฟ้องจนกวา่จะช าระเสร็จ 

โจทกท์ี่สอง ไม่มีหลักฐานเกีย่วกับค่าเสยีหายมาแสดง เห็นควรก าหนดค่าเสยีหายใหต้ามสมควรโดยค่า

รักษาพยาบาลเมื่อพจิารณาจ านวนครัง้ที่โจทกท์ี ่2 ตอ้งท าการรักษา ประกอบกับวธิรีักษาแลว้เห็นควรก าหนดให ้

200,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในอนาคต 500,000 บาท 

ค่าขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชพีการงานเมื่อพจิารณาจากระยะเวลา อายุของโจทกท์ี ่2 อาชพีการงาน

ก่อนเกดิเหตุ และอื่นๆ เห็นควรก าหนดให ้360,000 บาท และค่าขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชพีการงานใน

อนาคตจ านวน 960,000 บาท รวมเป็นเงนิทีจ่ าเลยที ่1 ตอ้งชดใชค้า่เสยีหายแกโ่จทกท์ี ่2 จ านวน 2,020,000 บาท 

พรอ้มดอกเบีย้ในอัตรรอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นับแตวั่นฟ้องจนกวา่จะช าระเสร็จ ยกฟ้องส าหรับจ าเลยที ่2   

ค าพพิากษาศาลอทุธรณ์ คดหีมายเลขแดงที ่11713/2551 

 

232 อรพรรณ ณ บางชา้งและอทิธพิล ศรเีสาวลักษณ์, อา้งแลว้, หนา้ 5 - 12. 
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นางสาวจติราภรณ์ เจียรอุดมทรัพย ์ที่ 1 กับพวกรวม 12 คน โจทก ์บรษัิทกมลสุโกศลอเีล็คทรคิ ที่ 1 กับ

พวกรวม 5 คน จ าเลย 

จ าเลยที ่1 เป็นผูค้รอบครองเครื่องฉายรังสโีคบอลล ์60 เป็นทรัพยอั์นตรายโดยสภาพ ตอ้งใชค้วามรูค้วาม

ช านาญในการจัดเก็บ แตไ่มไ่ดใ้ชค้วามระมัดระวัง โดยน ามาเก็บในทีด่นิของจ าเลยที ่2 ซึง่เป็นทีร่กรา้งวา่งเปลา่ ไม่

มผีูดู้แล รัว้สังกะสเีสยีหายจนสามารถเขา้ออกได ้เป็นเหตุใหผู้อ้ืน่ไดร้ับอันตรายแกก่ายและถงึแกค่วามตาย แมฟั้ง

ว่า โจทกเ์ป็นผูเ้ก็บของเก่าเขา้ไปน าเอาเครือ่งดังกล่าวออกมาจากพืน้ทีเ่อง ย่อมเป็นขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 96 (3) 

พ.ร.บ.ส่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มฯ แต่เงื่อนไขของมาตรา 96 (3) คอืตอ้งเป็นผูท้ี่มีหนา้ที่รับผดิชอบ

โดยตรงหรอืโดยออ้มจงึฟังไม่ขีน้ อกีทัง้มาตรา 96 โจทกไ์มต่อ้งพสิจูน์ความจงใจหรอืประมาท จ าเลยจงึตอ้งรับผดิ

ในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

พพิากษาใหจ้ าเลยที ่1 ช าระค่าสนิไหมทดแทนแกโ่จทกท์ี ่1 ถงึ 11 รวม 640,276 บาท พรอ้มดอกเบีย้ ค า

พพิากษาสงวนสทิธจิะแกไ้ขภายใน 2 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 444 วรรค 2  

คดนีี้โจทกกั์บพวกฟ้องศาลปกครอง กรณีส านักงานปรมาณูเพือ่สันตริับผดิละเมดิทางปกครองฐานละเลยใน

การปฏบัิตหินา้ที่ในการควบคุมดูแลการจัดเก็บ ศาลปกครองสูงสุด มีค าพพิากษาที่ อ. 415/2550 ใหส้ านักงาน

ปรมาณูเพือ่สันตริับผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนใหผู้ฟ้้องคด ีรวม 5,222,301 บาท พรอ้มสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงค า

พพิากษาตาม ป.พ.พ. มาตรา 444 (ซึง่จะไดก้ลา่วตอ่ไปในสว่นของศาลปกครอง) 

ข. การก าหนดคา่ชดเชยเยยีวยาหรอืคา่ความเสยีหายในศาลปกครอง 

ความน่าสนใจประการหนึง่ในกรณีทีเ่ป็นคดปีกครองเกีย่วกับสิง่แวดลอ้มไดม้กีารก าหนดการพจิารณาเยียวยา

ความเสยีหายแกผู่ฟ้้องคดไีวอ้ย่างกวา้งขวางมาก โดยเฉพาะเมือ่ไดศ้กึษาแนวทางการด าเนนิคดปีกครองเกีย่วกับ

สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งไดก้ าหนดเป็นค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุดในการด าเนินคดีปกครองเกี่ยวกับ

สิง่แวดลอ้ม ซึง่ในค าแนะน าดังกล่าวก าหนดใหเ้ป็นดุลยพนิิจของตุลาการศาลปกครองที่จะก าหนดค่าชดเชย

เยยีวยาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยในค าแนะน าฯ ไดก้ าหนดแนวทางการพจิารณาการเยยีวยาความเสยีหายไว ้ดังนี้ 

การพจิารณาเกีย่วกับค าขอใหศ้าลก าหนดค าบังคับตามมาตรา 72 เนื่องจากคดปีกครองเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม

มลัีกษณะพเิศษในเรือ่งการเยยีวยาความเสยีหายใหแ้กผู่ฟ้้องคดแีตกต่างจากคดปีกครองท่ัวไป ค าขอและค าบังคับ

จงึควรพจิารณาใหค้รอบคลมุถงึประเด็นความเสยีหายดังนี้233 

(ก)ค่าเสยีหายทางสุขภาพอนามัย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดไรอุ้ปการะ ค่าปลงศพ ค่าทดแทนความ

เสือ่มเสยีสมรรถภาพของร่างกาย ค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชพี ค่าเสยีหายดา้นจติใจ ค่าใชจ่้ายในการ

รักษาพยาบาลหรอืคา่ใชจ่้ายในการตรวจรักษาตดิตามอาการป่วยหลังจากวันฟ้องเป็นตน้ 

(ข)ค่าเสยีหายทางทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เช่น ค่าฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

คา่เสยีหายทีไ่มม่ตัีวเลขเชงิพาณชิย ์ไดแ้ก ่ความสญูเสยีทางระบบนเิวศน ์หรอืทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นตน้ 

(ค)ค่าเสยีหายทางดา้นวถิีชวีติของชุมชนในสังคม เช่น ความสูญเสยีเอกลักษณ์ของชุมชน ความสูญเสยี

ทางศลิปวัฒนธรรม เป็นตน้ 

 

233 ค าแนะน าของประธานศาลปกครองสงูสดุในการด าเนนิคดปีกครองเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม. ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 128 ตอนที ่
54 ก วันที ่4 กรกฎาคม 2554. 
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ศาลพงึวนิจิฉัยและใหเ้หตุผลในทุกขอ้หา ทุกประเด็นหรอืขอ้โตเ้ถยีงทีคู่่กรณีกล่าวอา้งทัง้หมด รวมทัง้ควร

วนิจิฉัยเพือ่วางบรรทัดฐานในการปฏบัิตริาชการที่ด ีการสรา้งปทัสถานของสังคมและคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ 

โดยค านงึถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การบรหิารราชการแผน่ดนิ การป้องกันคุม้ครองรักษา

และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอ้ม หลักการพัฒนาที่ ย่ั งยืนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอ้ม ชีวิตหรือสุขภาพอนามัยของบุคคลและสทิธิของชนรุ่นหลังดว้ยการก าหนด

คา่เสยีหาย 

การก าหนดคา่เสยีหายในค าพพิากษา ศาลพงึก าหนดใหค้รอบคลมุค่าเสยีหายต่างๆ ตามขอ้เท็จจรงิในแต่ละ

คดี เช่น ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใชจ่้ายในการตรวจรักษาติดตามอาการป่วยหลังจากวันฟ้อง 

ค่าเสยีหายทางดา้นสุขภาพ ค่าขาดประโยชน์ ค่าเสยีหายในอนาคต ค่าเสยีหายทางดา้นจติใจหรือค่าเสยีหายอัน

มใิชตั่วเงนิ ค่าเสยีหายดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิค่าขจัดมลพษิ ค่าฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาต ิค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตอ่

สทิธชิมุชนและวถิชีวีติชมุชน รวมทัง้อาจตัง้ขอ้สงวนในค าพพิากษาเพือ่ก าหนดคา่เสยีหายในอนาคตดว้ย 

อยา่งไรก็ตามในคดทีีศ่าลปกครองกลางตัดสนิเรือ่งการชดใชเ้ยยีวยา มแีนวทาง ดังนี้ 

ค าพพิากษาศาลปกครองกลาง คดหีมายเลขแดงที ่1820/2545 (คดโีคบอลท-์60)234 

ระหวา่งนางสมใจ แกว้ประดับที ่1 กับพวกรวม 12 คน ผูฟ้้องคด ีกับ ส านักงานพลังงานปรมาณูเพือ่สนัต ิ(พ.

ป.ส.) ผูถู้กฟ้องคด ีเรือ่งะเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐ คดนีี้มมีูลกรณีมาจากการทีเ่กดิเหตุ

กัมมันตรังสจีากสารโคบอลท-์60 แพร่กระจายที่รา้นรับซือ้ของเก่าในซอยวัดมหาวงษ์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็น

เหตใุหม้ผีูเ้สยีชวีติ ผูไ้ดร้ับบาดเจ็บสาหัสและไม่สาหัสหลายราย คดนีี้ ผูฟ้้องคดทัีง้สบิสองรายไดย้ืน่ฟ้องส านักงาน

พลังงานปรมาณูเพือ่สันต ิโดยอา้งว่าส านักงานพลังงานปรมาณูเพือ่สันตมิหีนา้ทีป่ฏบัิตกิาร เพือ่ควบคุมดูแลการใช ้

วัสดกัุมมันตรังส ีแตส่ านักงานพลังงานปรมาณูเพือ่สันตลิะเลยไมค่วบคมุดูแล เป็นเหตใุหม้คีนรา้ยลักและน ามาขาย

ใหผู้ฟ้้องคดี ผูฟ้้องคดีแกะชิน้ส่วนอุปกรณ์เครื่องฉายรังสีโคบอลท์-60 เป็นเหตุใหบ้ดิาและบุตรของผูเ้สียหาย

เสียชวีติสองราย ผูทุ้พพลภาพสามราย ตอ้งท าแทง้หนึ่งราย ไดร้ับบาดเจ็บหา้ราย ผูไ้ดร้ับบาดเจ็บทุลพลภาพ

ดังกลา่วตอ้งปฏบัิตติามค าสัง่ของแพทยโ์ดยเคร่งครัด เชน่ หา้มแปรงฟัน หา้มทานผัก ผลไมส้ด ตอ้งเจาะเลอืดตาม

ก าหนด จงึเรยีกคา่เสยีหายเป็น 90 ลา้นบาทเศษ 

ศาลพพิากษาใหส้ านักงานพลังงานปรมาณูเพือ่สนัตจ่ิายเงนิใหผู้ฟ้้องคดทีี ่9 ทีถ่กูตัดนิว้มอืทัง้ 10 นิว้ถงึโคน

นิว้ เป็นเงนิประมาณ 1,606,680 บาท ผูฟ้้องคดทีี ่11 ทีข่าขวาพกิารหนึง่ขา้งเป็นเงนิ 1,382,345 บาท ผูฟ้้องคดทีี ่

10 ที่มือขวาใชก้ารไม่ไดเ้ป็นบางส่วนเป็นเงนิ 365,140 บาท ผูท้ี่เป็นทายาทของผูต้ายสองคน คอื ผูฟ้้องคดทีี่ 5 

และที่ 6 รวมกันเป็นเงนิ 810,780 บาท และผูฟ้้องคดทีี่ 3 จ านวน 261,737 บาท ผูฟ้้องคดทีี่ 12 ที่ตอ้งแทง้บุตร 

เป็นเงนิ 400,000 บาท ส่วนผูบ้าดเจ็บรายอืน่ คอื ผูฟ้้องคดทีี่ 2 ที่ 4 ที่ 7 ที่ 1และที่ 8 จะได ้ค่าเสยีหายเป็นเงนิ 

127,315 บาท 87,423 บาท 85,221 บาท 52,500 บาท และ 43,160 บาท (รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 5,222,301บาท) 

พรอ้มดอกเบี้ยในอัตรารอ้ยละเจ็ดครึง่ต่อปี นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ ทัง้นี้

ภายใน 30 วัน และใหส้งวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขค าพพิากษาในสว่นค่ารักษาพยาบาลในอนาคตทีจ่ะตอ้งตดิตามผลการ

ตรวจเลือด โครโมโซม ดีเอ็นเอ และบาดแผลของผูฟ้้องคดีที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 7 ถึงที่ 12 เพื่อก าหนดค่า

 

234 โปรดดู อรพรรณ ณ บางชา้งและอทิธพิล ศรเีสาวลักษณ์,อา้งแลว้,หนา้ 5-12 ถงึ 5-13. 
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รักษาพยาบาลในอนาคตอกีภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปี นับแต่วันทีม่คี าพพิากษา เนื่องจากเป็นการพน้วสิัยที่จะรู ้

ไดแ้น่วา่ความเสยีหายในสว่นนี้มเีพยีงใด สว่นค าขออืน่นอกจากนี้ใหย้ก 

6.4 ประเด็นความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตกุบัผลของความเสยีหาย 

นอกจากภาระการพสิจูน ์แลว้ การฟ้องคดสีิง่แวดลอ้มยังมปีระเด็นส าคัญ คอื การพสิจูนใ์หเ้ห็นความสัมพันธ์

ระหว่างเหตุและผล ซึง่ในคดสีิง่แวดลอ้ม ความเสยีหายที่เกดิขึน้มีความแตกต่างจากคดลีะเมดิท่ัวไปที่การคน้หา

ความสัมพันธร์ะหว่างเหตแุละผลทีเ่กดิขึน้ไดไ้ม่ยากและมักปรากฎลักษณะของความเสยีหายทีช่ัดเจน พสิจูน์ไดไ้ม่

ยาก เช่น การขับรถยนต์โดยประมาทชนผูอ้ื่นไดร้ับบาดเจ็บ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลของความเสียหาย

สามารถพสิจูน์ไดไ้ม่ยาก แต่กับกรณีคดสีิง่แวดลอ้มกลับกลายเป็นประเด็นที่จะพสิจูน์ความสัมพันธร์ะหว่างเหตุกับ

ผล วา่ผลของความเสยีหายทีเ่กดิเกดิจากเหตุอันใด และใครเป็นผูก้อ่ความเสยีหายนัน้ เนื่องจากความไม่ชดัเจนใน

หลายกรณี  

ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลที่เกดิขึน้ในคดีสิง่แวดลอ้ม เกดิขึน้ไดห้ลายประการ สมชาย 

ปรีชาศลิปกุลไดอ้ธบิายถงึปัญหาเรื่องนี้ไวว้่า235 แมบ้างส่วนของมลพษิอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายที่ปรากฏขึน้

อย่างชัดเจน แต่ยังมผีลกระทบบางประการที่อาจปรากฏขึน้ แต่ไม่ถงึระดับซึง่จะแสดงผลออกมาอย่างชัดเจนหรือ

ตอ้งใชร้ะยะเวลาทีย่าวนานจงึจะปรากฏผล กรณีเชน่นี้ เชน่เดยีวกับกอบกลุ รายะนาคร ไดอ้ธบิายไวเ้ชน่กันว่า236คดี

สิง่แวดลอ้มเป็นคดทีี่แตกต่างจากคดลีะเมดิท่ัวไป เนื่องจากความเสยีหายแก่ร่างกาย ชวีติและทรัพยส์นิจากการ

กระท าละเมดิจะไม่ปรากฏใหเ้ห็นชัดเจน ซึง่เป็นการยากส าหรับผูเ้สียหายที่จะพสิูจน์ นอกจากนั้นการพสิูจน์จะ

กระท าไดย้ากขึน้หากมแีหล่งก าเนดิมลพษิหลายแห่งในพืน้ที ่ท าใหไ้ม่สามารถระบุไดช้ัดเจนว่าแหล่งมลพษิใดแน่

ทีต่อ้งรับผดิชอบ  

การพสิูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างผลที่เกดิขึน้กับเหตุที่ก่อใหข้ึน้เป็นเรื่องยากในการพิสูจน์ ทัง้ในแง่ของ

กระบวนการและวธิีการ และการพสิจูน์ความสัมพันธร์ะหว่างเหตุกับผลสว่นใหญ่เป็นการพสิูจน์ทางดา้นการแพทย์

และวทิยาศาสตร์เป็นหลัก การคน้หาความสัมพันธร์ะหว่างเหตุกับผลนัน้จงึเป็นเรื่องที่ท าไดย้าก ขอ้เรียกรอ้งให ้

แกไ้ขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับผู ้

ก่อใหเ้กดิความเสียหาย  (Causation) โดยใหผู้เ้สียหายใตอ้งมีภาระการพิสูจน์มากเกนิไป ท่ังนี้เพราะในคดี

สิง่แวดลอ้ม ผูถ้กูกลา่วหาจะมคีวามรูห้รอืขอ้มูลเกีย่วกับกระบวนการผลติและการท างานของระบบบ าบัดมลพษิของ

ตนดกีวา่ ตลอดจนเป็นผูม้ฐีานะทางเศรษฐกจิสงูกว่าผูเ้สยีหาย237 

ก. การแสวงหาขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัการพสิจูนร์ะหวา่งการกระท ากบัผลของศาลยตุธิรรม 

การแสวงหาขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกับการพิสูจน์ระหว่างการกระท ากับผล ในทางทฤษฎีที่ศาลเพื่อคน้หาการ

กระท ากับผลทีเ่กดิขึน้มคีวามสมัพันธกั์นอย่างไร อาจแบง่ทฤษฎทีีใ่ชเ้ป็น 2 รูปแบบ คอื ทฤษฎเีงือ่นไข และทฤษฎี

เหตทุีเ่หมาะสม ซึง่ทัง้สองสว่นนี้มกีารใชอ้ย่างเกีย่วเนื่องกัน   

1.ทฤษฎเีงือ่นไขนัน้เป็นทฤษฎทีีก่วา้งขวางอย่างมากในการรับผดิ โดยมหีลักการว่า “ถา้ไม่มกีารกระท า ผล

ก็จะไม่เกดิ ถอืว่า ผลเกดิจากการกระท าอันนัน้” และ “แมแ้จะมีการกระท าอืน่ๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิผลนัน้ดว้ย แต่ถา้ไม่มี

 

235 สมชาย ปรชีาศลิปกลุ, นติสิังคมศาตร,์ อา้งแลว้, หนา้ 74. 
236 กอบกลุ รายะนาคร, กฎหมายกะบสิง่แวดลอ้ม, อา้งแลว้, หนา้ 224. 
237 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 225. 
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การกระท าอันนัน้แลว้ ผลก็จะไม่เกดิ ตอ้งถือว่าผลเกดิจากการกระท าอันนัน้” การใชท้ฤษฎีเงื่อนไขจงึมีขอ้จ ากัด

อยา่งยิง่ทีท่ าใหผู้ก้ระท าตอ้งรับผลทุกอยา่งโดยไมม่ขีอ้จ ากัด 

2.ทฤษฎเีหตุทีเ่หมาะสม นอกจากการพจิารณาตามทฤษฎเีงือ่นไขแลว้ การพจิารณายังตอ้งใชท้ฤษฎเีหตทุี่

เหมาะสมประกอบดว้ย โดยตอ้งพจิารณาว่า การกระท าและผลนั้น มีความเกี่ยวพันกันพอสมควร (Reasonable 

Connection) หรอืไม ่ 

จากทัง้สองทฤษฎีที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ การพสิจูน์ความสัมพันธร์ะหว่างการกระท ากับผล จงึเป็นการคน้หา

ขอ้เท็จจรงิเพือ่พสิจูน์ความเกีย่วพันของทฤษฎีประกอบกันไปดว้ยเพือ่ใหศ้าลเชือ่ถอืว่าการกระท านัน้เป็นเหตุใหก้ิ

ดผลนัน้ขึน้จรงิ การแสวงหาพยานหลักฐานในการพสิจูน์ความสัมพันธจ์งึเป็นเรือ่งยุ่งยากไมน่อ้ยทีจ่ะชีใ้หช้ัดเพื่อให ้

ศาลวนิจิฉัยในปัญหาขอ้เท็จจรงินัน้ 

โดยหลักการวนิจิฉัยคดขีองศาลยุตธิรรม มหีลักการรับฟังพยานตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 

มาตรา 84 ทีบั่ญญัตวิา่ 

“การวนิจิฉัยปัญหาขอ้เท็จจรงิในคดใีดจะตอ้งกระท าโดยพยานหลักฐานในส านวนคดนัีน้ เวน้แต ่

(1)ขอ้เท็จจรงิซึง่รูกั้นอยูท่ั่วไป 

(2)ขอ้เท็จจรงิซึง่ไมอ่าจโตแ้ยง้ได ้

(3)ขอ้เท็จจรงิทีคู่ค่วามรับหรอืถอืวา่รับกันแลว้ในศาล” 

และ มาตรา 85 ซึง่บัญญัตวิา่ 

“คู่ความฝ่ายที่มีหนา้ที่น าสบืขอ้เท็จจรงิย่อมมีสทิธทิี่จะน าพยานหลักฐานใด ๆ มาสบืไดภ้ายใตบั้งคับแห่ง

ประมวลกฎหมายนี้ หรอืกฎหมายอืน่อันวา่ดว้ยการรับฟังพยานหลักฐานและการยืน่พยานหลักฐาน” 

เมือ่ก าหนดประเด็นแห่งคดรีะหว่างคู่ความ คู่ความตอ้งน าเสนอขอ้เท็จจรงิ เพือ่พสิจูน์ขอ้เท็จจรงิว่าเป็นจรงิ

ตามทีก่ล่าวอา้ง เพือ่ใหศ้าลเชือ่ถอืในขอ้เท็จจรงิ โดยเฉพาะคดสีิง่แวดลอ้มมคีวามคลุมเครอืระหว่างการกระท ากับ

ผลทีเ่กดิขึน้ อกีทัง้บางส่วนเป็นเรื่องทางการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร ์ซึง่ตอ้งเป็นความจรงิตามภาวะวสิัยมากกว่า

เพยีงความเชือ่ของศาลในขอ้เท็จจรงิตามกรณีท่ัวไป การพสิจูน์ทางวทิยาศาสตรนั์น้ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความแพ่ง มาตรา 128/1 บัญญัตไิว ้ดังนี้ 

“ในกรณีที่ตอ้งใชห้ลักฐานทางวทิยาศาสตรเ์พื่อพสิูจน์ขอ้เท็จจรงิใดที่เป็นประเด็นส าคัญแห่งคด ีเมื่อศาล

เห็นสมควรหรอืเมือ่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรอ้งขอ ศาลมีอ านาจสั่งใหท้ าการตรวจพสิูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสาร

ใดๆ โดยวธิกีารทางวทิยาศาสตรไ์ด ้

ในกรณีที่พยานหลักฐานทางวทิยาศาสตร์จะสามารถพสิูจน์ใหเ้ห็นขอ้เท็จจรงิที่ท าใหศ้าลวนิิจฉัยชีข้าดได ้

โดยไม่ตอ้งสบืพยานหลักฐานอืน่อกี เมือ่ศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึง่รอ้งขอ ศาลอาจสั่งใหท้ า

การตรวจพสิจูนต์ามวรรคหนึง่โดยไมต่อ้งรอใหถ้งึวันสบืพยานตามปกตไิด ้

ในกรณuทีก่ารตรวจพสิจูนต์ามวรรคหนึง่หรอืวรรคสองจ าเป็นตอ้งเก็บตัวอยา่ง เลอืด เนื้อเยือ่ ผวิหนัง เสน้ผม

หรอืขน ปัสสาวะ อุจจาระ น ้าลายหรอืสารัดหล่ังอืน่ สารพันธุกรรม หรอืสว่นประกอบอืน่ของร่างกาย หรอืสิง่ทีอ่ยู่ใน

ร่างกาย หรือสิง่ที่อยู่ในร่างกายจากคู่ความหรือบุคคลใด ศาลอาจใหคู้่ความหรือบุคคลใดรับการตรวจพสิูจน์จาก
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แพทยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญอืน่ได ้แตต่อ้งกระท าเพยีงเทา่ทีจ่ าเป็นและสมควร ทัง้นี้ถอืเป็นสทิธขิองคุค่วามหรอืบุคคลนัน้

จะยนิยอมหรอืไมก็่ได ้

ในกรณีทีคู่่ความฝ่ายใดไม่ยนิยอมหรอืไม่ใหค้วามร่วมมอืต่อการพสิจูน์ตามวรรหนึง่หรอืวรรคสอง หรอืไม่ให ้

ความยนิยอมหรือกระท าการขัดขวางมใิหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามยนิยอมต่อการตรวจเก็บตัวอย่างส่วนประกอบ

ของร่างกายตามวรรคสาม ก็ใหส้นันษิฐานไวก้อ่นวา่ขอ้เท็จจรงิเป็นไปตามทีคู่ค่วามฝ่ายตรงขา้มกลา่วอา้ง 

คา่ใชจ่้ายในการตรวจพสิจูนต์ามมาตรานี้ ใหคู้ค่วามฝ่ายทีร่อ้งขอใหต้รวจพสิจูนเ์ป็นผูร้ับผดิชอบโดยใหถ้อืว่า

เป็นสว่นหนึง่ของค่าฤชาธรรมเนียม แตถ่า้ผูร้อ้งขอไม่สามารถเสยีคา่ใชจ่้ายได ้หรอืเป็นกรณีทีศ่าลเป็นผูส้ั่งใหต้รวจ

พสิจูน์ ใหศ้าลสั่งจ่ายตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการบรหิารศาลยุตธิรรมก าหนด สว่นความรับผดิในค่าใชจ่้ายดังกล่าว

ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 158 หรอืมาตรา 161” 

บทบัญญัตมิาตรา 128/1 เป็นบทบัญญัตทิีน่่าสนใจทีไ่ดใ้หอ้ านาจหนา้ทีกั่บศาลในการรเิริม่คน้หาขอ้เท็จจรงิ

ในทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งแต่เดิมหนา้ที่ของการคน้หาขอ้เท็จจริงเป็นหนา้ที่ของคู่ความ แต่ในการพิสูจน์ทาง

วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในคดีสิง่แวดลอ้มที่ผลกระทบไม่ไดเ้กดิขึน้เฉพาะคู่ความ แต่เป็นเรื่องของประโยชน์

สาธารณะ จงึเพิม่อ านาจหนา้ทีใ่หกั้บศาลในการคน้หาขอ้เท็จจรงิไปดว้ย อกีสว่นหนึง่ทีส่ าคัญก็คอื ขอ้สนันษิฐานที่

ก าหนดไวว้รรค 4 โดยการก าหนดขอ้สันนิษฐานที่เป็นโทษกับคู่ความที่ไม่ยอม ไม่ร่วมมือ หรือขัดขวางการตรวจ

พสิจูน ์วา่ ขอ้เท็จจรงิจะเป็นไปตามทีคู่ค่วามฝ่ายตรงขา้มกลา่วอา้ง ซึง่จะมผีลชนะหรอืแพท้างคดไีด ้

ไม่เฉพาะการพสิูจน์ทางวิทยาศาสตร์ การพสิูจน์การกระท ากับผลในคดีสิง่แวดลอ้มยังตอ้งอาศัยพยาน

ผูเ้ชีย่วชาญ เชน่ แพทย ์พยาบาล นักวทิยาศาสตร ์เป็นตน้ ในการแสวงหาขอ้เท็จจรงิเพือ่พสิจูน์ใหเ้ป็นทีป่ระจักษ์

แกศ่าล เรือ่งการอา้งพยานผูเ้ชีย่วชาญ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 99 บัญญัตไิวว้า่ 

“ถา้ศาลเห็นว่าจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตรวจบุคคล วัตถุ สถานที ่หรอืตัง้ผูเ้ชีย่วชาญตามทีบั่ญญัตไิวใ้นมาตรา 129 

และ 130 เมือ่ศาลเห็นสมควร ไมว่า่การพจิารณาคดจีะอยูใ่นชัน้ใด หรอืเมือ่มคี าขอของคูค่วามฝ่ายใด ภายใตบั้งคับ

แหง่บทบัญญัตมิาตรา 87 และ 88 ใหศ้าลมอี านาจออกค าสัง่ก าหนดการตรวจหรอืการแตง่ตัง้ผูเ้ชีย่วชาญเชน่ว่านัน้

ได ้

บทบัญญัตแิห่งมาตรานี้ไม่ตัดสทิธคิู่ความในอันที่จะเรยีกบุคคลผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญมาเป็นพยานฝ่าย

ตนได”้ 

การตัดสนิคดคีวาม ศาลจ าเป็นตอ้งรับฟังพยานหลักฐานหรอืขอ้เท็จจรงิในคดนัีน้กอ่น การตัดสนิคดบีางครัง้

เป็นเรือ่งทางเทคนิค การแพทยแ์ละวทิยาศาสตร ์ซึง่อยู่นอกเหนือความสามารถของศาล การแสวงหาขอ้เท็จจรงิ

โดยผูม้ีความเชี่ยวชาญจงึเป็นการช่วยเหลือผูพ้ ิพากษาในการใหข้อ้มูลในรูปของความเห็น การแต่งตัง้พยาน

ผูเ้ชีย่วชาญ ศาลอาจเป็นผูร้เิร ิม่เองหรือคุ่ความเป็นผูร้อ้งขอ สว่นการจะตัง้พยานผูเ้ชีย่วชาญหรือไม่เป็นดุลยพนิิจ

ของศาล สว่นการรับฟังความเห็นของพยานผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ประกอบการพจิารณาคด ีศาลไม่จ าเป็นตอ้งรับฟังตาม

ความเห็นของคูก่รณีเสมอไป 

ข. การแสวงหาขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัการพสิจูนร์ะหวา่งการกระท ากบัผลของศาลปกครอง 

ส าหรับศาลปกครอง การแสวงหาขอ้เท็จจรงิของศาลปกครอง มวีธิกีารแสวงหาขอ้เท็จจรงิของศาลปกครอง

หลายวธิกีาร นอกเหนือไปจากการแสวงหาขอ้เท็จจรงิจากค าฟ้อง ค าใหก้าร ค าคัดคา้นค าใหก้าร ค าใหก้ารเพิม่เตมิ 
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พยานเอกสารหรอืพยานหลักฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่หากวา่ขอ้เท็จจรงิทีไ่ดม้ายังไมเ่พยีงพอหรอืไมช่ัดเจน ศาลอาจ

แสวงหาขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิเพือ่เป็นการพสิจูนข์อ้เท็จจรงิ โดยวธิกีารแสวงหาขอ้เท็จจรงิของศาลม ี6 วธิกีาร 

1.การไตส่วนขอ้เท็จจรงิจากคูก่รณีและพยานบคุคล 

2.การไตส่วนขอ้เท็จจรงิจากพยานเอกสาร หรอืวัตถพุยาน 

3.การแตง่ตัง้ผูเ้ชีย่วชาญ 

4.การตรวจสอบสถานทีบ่คุคลหรอืสิง่อืน่ใด 

5.การสง่ประเด็นไปแสวงหาขอ้เท็จจรงิทีศ่าลปกครองอืน่ 

6.การไตส่วนฉุกเฉนิ 

ต่อมาไดม้ีการอธบิายขยายความเพิม่เตมิเกี่ยวกับการแสวงหาขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกับการพสิูจน์ระหว่างการ

กระท ากับผลทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหาย ตลอดจนการก าหนดคา่เสยีหายในค าแนะน าของประธานศาลปกครองสงูสดุ

ในการด าเนนิคดปีกครองเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม เนื่องจากมคีวามซับซอ้นและเป็นปัญหาทางเทคนคิ ศาลพงึพจิารณา

ในเรือ่งดังตอ่ไปนี้ 

(1)กรณีที่มีการฟ้องเรียกค่าเสียหาย นอกจากการรับฟังขอ้เท็จจรงิและพยานหลักฐานของผูฟ้้องคดีแลว้ 

ศาลอาจแสวงหาขอ้เท็จจรงิโดยการไต่สวนเองใหไ้ดข้อ้เท็จจรงิและพยานหลักฐานทีเ่กีย่วกับความเสยีหายใหเ้กดิ

ความชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใชใ้นการพิจารณาก าหนดจ านวนค่าเสียหายที่แน่นอน ในกรณีที่ไม่อาจแสวงหา

พยานหลักฐานไดอ้ย่างชัดเจนเกีย่วกับความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และศาลเห็นว่ามคีวามเสยีหายเกดิขึน้จรงิ ศาลอาจใช ้

ดุลยพนิิจก าหนดค่าเสยีหายแบบเหมารวมตามความเหมาะสม โดยค านึงถงึพฤตกิารณ์และความรา้ยแรงของการ

กระท านัน้ 

(2)กรณีทีค่วามเสยีหายซึง่ศาลอาจก าหนดคา่เสยีหายไดใ้นอนาคต ศาลควรไตส่วนขอ้เท็จจรงิเพือ่ใชใ้นการ

ก าหนดค่าสนิไหมทดแทนในค าพพิากษาดว้ย เช่น กรณีผูเ้สยีหายไดร้ับมลพษิจากรังสหีรือสารพษิอันตรายอืน่ๆ 

และเกดิอาการเจ็บป่วยเรือ้รัง ศาลควรก าหนดค่าเสยีหายใหเ้ป็นธรรมตามความเสยีหานทีเ่กดิขึน้จรงิ ทัง้นี้ในกรณีที่

ยังไม่มกีารแต่งตัง้พยานผูเ้ชีย่วชาญ ศาลอาจพจิารณาแต่งตัง้พยานผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ใหค้วามเห็นแกศ่าลก็ได ้เชน่ 

แพทยเ์ฉพาะทางดา้นอาชวีเวชศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

(3)กรณีทีเ่กดิความเสยีหายแกท่รัพยากรธรรมชาต ิศาลควรพจิารณาแตง่ตัง้พยานผูเ้ชีย่วชาญโดยเฉพาะใน

การรวบรวมพยานหลักฐาน ในเรือ่งสาเหตขุองการเกดิความเสยีหาย มูลค่าความเสยีหายของระบบนเิวศน์ทีเ่สยีไป 

ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มและขจัดมลพษิที่เกดิแก่ทรัพยากรธรรมชาต ิทัง้มาตรการเพื่อป้องกัน 

คุม้ครอง รักษา หรอืฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มเพือ่ใชใ้นการพจิารณาพพิากษาคดตีอ่ไป 

(4)กรณีที่ความเสียหายเกดิจากมลพษิ การก าหนดค่าเสยีหายในกรณีดังกล่าว ศาลควรพจิารณาแต่งตัง้

พยานผูเ้ชีย่วชาญทีม่ีความรูเ้ฉพาะดา้นโดยตรง เชน่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเสยีง อากาศ หรอืของเสยีอันตรายอืน่ๆ ซึง่

อาจเป็นนักวชิาการในหน่วยงานของรัฐใหค้วามเห็นตอ่ศาลในการก าหนดค่าเสยีหายอันเกดิจากมลพษินัน้ 

(5)กรณีทีศ่าลไต่สวนแลว้ปรากฏว่า ความเสยีหายทีผู่ฟ้้องคดไีดร้ับมากเกนิกว่าที่ปรากฏในค าขอทา้ยฟ้อง 

ศาลควรแจง้ใหผู้ฟ้้องคดทีราบ 

การตรวจสอบสถานทีพ่พิาท ศาลพงึด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 
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(1)ก่อนออกไปตรวจสอบสถานที่ ศาลควรวางแผนการตรวจสอบสถานที่ใหล้ะเอียดรอบคอบ หากกรณีมี

สถานการณ์เปลีย่นแปลงไป ศาลควรพจิารณาแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้นั้นใหม้ีความเหมาะสมและมีเหตุผล 

โดยจะตอ้งระมัดระวังในการวางตนเพือ่มใิหคู้่กรณีเกดิความเขา้ใจที่คลาดเคลือ่นว่า ศาลวางตนไม่เป็นกลางหรอื

ไมใ่หค้วามเสมอภาคคูก่รณี 

(2)กรณีทีเ่ห็นว่าในการตรวจสอบสถานทีอ่าจมกีารเผชญิหนา้ระหว่างคู่กรณีทัง้สองฝ่ายหรอืบุคคลภายนอก 

จนอาจก่อใหเ้กดิความรุนเรงหรืออุปสรรคต่อการตรวจสถานที่ ศาลควรสั่งใหส้ านักงานศาลปกครองประสานขอ

ความร่วมมอืกับเจา้หนา้ทีฝ่่ายปกครองหรอืเจา้หนา้ทีต่ ารวจในพืน้ทีเ่ป็นการล่วงหนา้ เพือ่รักษาความสงบเรยีบรอ้ย

ในสถานทีด่ังกลา่ว 

(3)ก่อนตรวจขอ้เท็จจริงในสถานที่ ศาลควรแจง้ใหคู้่กรณีและบุคคลที่อยู่ ณ สถานที่นั ้นทราบว่า การ

ตรวจสอบสถานทีเ่ป็นการด าเนนิกระบวนพจิารณาของศาล ขอใหคู้ก่รณีและบุคคลทีอ่ยู ่ณ สถานทีนั่น้ อ านวยความ

สะดวกในการด าเนนิกระบวนพจิารณาของศาล หากผูใ้ดกระท าการอันเป็นการขัดขวาง อาจมคีวามผดิตามกฎหมาย 

(4)เมือ่สิน้สดุการตรวจสอบสถานทีดั่งกล่าวแลว้ ศาลควรจดแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับการด าเนนิการของศาล

และเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งนัน้ไวใ้นรายงานกระบวนพจิารณา 

แมว้า่จะมกีารก าหนดหลักการพสิจูน์ความสมัพันธร์ะหว่างเหตุกับผลตามค าแนะน าฯไว ้แตก่ารพสิจูนใ์นเรื่อง

นี้ในศาลปกครองก็ยังเป็นเรือ่งยากและตอ้งพสิจูน์ไดอ้ย่างชัดเจนเท่านัน้ ดังเชน่ ค าพพิากษาศาลปกครองสงูสุดที่ 

อ. 749/2557 (คดแีม่เมาะ) แสดงใหเ้ห็นการพสิูจน์ความสัมพันธร์ะหว่างเหตุกับผลที่พสิูจน์ไดย้าก เช่น เรื่องฝุ่ น

ละอองในพืน้ทีอ่ าเภอแมเ่มาะซึง่จ าเป็นตอ้งมกีารพสิจูน์ความสัมพันธร์ะหว่างเหตุคอืปรมิาณฝุ่ นละอองทีส่งูเกนิกวา่

คา่มาตรฐานกับความเสยีตอ่ชวีติ ร่างกาย สขุภาพอนามัยและทรัพยส์นิ ซึง่ศาลปกครองสงูสดุไดม้คี าพพิากษา ดังนี้ 

“กรณีทีม่ฝีุ่ นละอองในพืน้ทีอ่ าเภอแมเ่มาะมคี่าสงูเกนิกว่ามาตรฐาน นัน้ ขอ้เท็จจรงิปรากฏตามค าใหก้ารของ

ผูถู้กฟ้องคดทีี ่1 ถงึผูถู้กฟ้องคดทีี ่7 ว่า ผลการตรวจวัดฝุ่ นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศของผูถู้กฟ้องคดทีี ่5 ใน

พืน้ทีท่ั่วไปของอ าเภอแมเ่มาะตัง้แตปี่ พ.ศ. 2539 จนถงึเดอืนสงิหาคม 2550 แมจ้ะพบวา่ ในพืน้ทีท่ั่วไปของอ าเภอ

แม่เมาะมีจ านวนรอ้ยละของฝุ่ นละอองขนาดเล็กสูงเกินกว่ามาตรฐานอยุ่ในช่วงรอ้ยละ 0 ถงึ 10.5 , 3.4 ถงึ 3.63 

และ 0 ถงึ 24.1 ตามล าดับ และในพื้นที่บา้นหว้ยคงิ ในเดอืนเมษายน 2545 ถงึเดอืนมีนาคม 2546 พบว่ามีความ

เขม้ขน้ยี่สบิสีช่ั่วโมงเฉลีย่อยู่ในระหว่าง 13 ถงึ 145 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร โดยมีค่าเกนิมาตรฐานสองครัง้ 

(มาตรฐานเฉลีย่ 24 ชั่วโมง เท่ากับ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) ก็ตาม แต่ผูฟ้้องคดดีังกล่าวก็ไม่สามารถ

เสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพือ่พสิจูน์ว่าปัญหาฝุ่ นละอองในพืน้ทีอ่ าเภอแม่เมาะมคี่าสงูเกนิกว่ามาตรฐานเกดิจาก

การที่ผูถู้กฟ้องคดีที่ 7 ท าเหมืองแร่ถ่านหนิโดยไม่ปฏบัิตติามเงื่อนไขและมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นเงือ่นไขทา้ยประทานบัตร อกีทัง้จากการศกึษาแหล่งก าเนดิหลักของฝุ่ นละอองของบา้นหัวฝาย

ซึง่อยูท่างทศิเหนือของเหมอืงแมเ่มาะในปี พ.ศ. 2544 โดยผูถ้กูฟ้องคดทีี ่4 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุร ีผูถู้กฟ้องคดทีี ่7 และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พบว่าฝุ่ นละอองขนาดเบาทีเ่ก็บไดม้อีงคป์ระกอบมาจากการ

เผาไหมม้วลชวีภาพ หมายถงึ การเผาป่า เผาวัสดุการเกษตร เผาใบไม ้รอ้ยละ 41 ถงึ 57 รองลงมาเป็นฝุ่ นดนิและ

ฝุ่ นถนนรอ้ยละ 19 ถงึ 43 สว่นทีเ่หลอืเป็นฝุ่ นท่อไอเสยีและฝุ่ นทีเ่กดิจากสารวัสดุแขวนลอยในอากาศแบบทุตยิภมู ิ

ส่วนในปี พ.ศ. 2547 ผูถู้กฟ้องคดีที่ 5 ไดส้นับสนุนใหม้หาวิทยาลัยรังสติด าเนินโครงการศึกษาลักษณะและ

แหล่งที่มาของฝุ่ นละอองขนาดเล็กในอ าเภอแม่เมาะโดยเก็บตัวอย่างฝุ่ นละอองขนาดเล็กในพื้นที่บา้นท่าส ีบา้น

หว้ยคงิ บา้นแมจ่าง การประปาแมเ่มาะ และพืน้ทีอ่า้งองิ คอืคา่ยประตูผา ในชว่งเดอืนกมุภาพันธถ์งึเดอืนกรกฎาคม 

พบวา่ สาเหตขุองฝุ่ นละอองสว่นใหญม่าจากการเผาไหมม้วลชวีภาพ รองลงมาคอืฝุ่ นจากท่อไอเสยีรถยนต ์กรณีจงึ
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ไมอ่าจรับฟังไดว้่าปัญหาทีฝุ่่ นละออง ในพืน้ทีอ่ าเภอแมเ่มาะมคี่าสงูเกนิกวา่มาตรฐานเกดิจากการทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่7 

ละเลยต่อหนา้ทีต่ามที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบัิตหิรือปฏบัิตหินา้ทีล่่าชา้เกนิสมควรในการปฏบัิตติามมาตรการ

ป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นเงือ่นไขทา้ยประทานบัตรของผูถู้กฟ้องคดทีี ่7 และไม่อาจถอืว่าผูถู้ก

ฟ้องคดทีี ่7 กระท าละเมดิต่อผูฟ้้องคดทัีง้ 16 ส านวน อันจะมผีลใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่7 ตอ้งชดใชค้่าสนิไหมทดแทน

ใหแ้ก่ผูฟ้้องคดีบางรายที่มีค าขอใหผู้ถู้กฟ้องคดีที่ 7 ชดใชค้่าสนิไหมทดแทน ตามมาตรา 420 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และดว้ยเหตุผลดังกล่าวจงึไม่สามารถก าหนดค่าเสยีหายเพื่อการลงโทษได ้อุทธรณ์

ของผูฟ้้องคดใีนขอ้นี้ฟังไมข่ึน้” 

6.5 ประเด็นการบงัคบัคดใีหเ้ป็นไปตามค าพพิากษา 

ประเด็นเรือ่งการบังคับคดใีหเ้ป็นไปตามค าพพิากษาของทัง้ศาลยตุธิรรมและศาลปกครองเป็นประเด็นส าคัญ

ทีจ่ะท าใหก้ารฟ้ืนฟแูละเยยีวยาในคดสีิง่แวดลอ้มสมัฤทธิผ์ลตามค าพพิากษาหรอืไม ่เพราะบางกรณีจ าเลยหรอืผูถู้ก

ฟ้องไม่ยอมปฏบัิตติามค าพพิากษา การบังคับคดจีงึเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะท าใหก้ระบวนการ

ฟ้ืนฟแูละเยยีวยามปีระสทิธภิาพและสัมฤทธิผ์ล ตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ การฟ้องคดสีิง่แวดลอ้มอาจแยกเป็นการ

ฟ้องคดรีะหว่างเอกชนดว้ยกันต่อศาลยุตธิรรม และการฟ้องคดรีะหว่างเอกชนกับฝ่ายปกครองต่อศาลปกครอง ซึง่

รูปแบบวธิกีารบังคับตามค าพพิากษามคีวามแตกตา่งกัน การศกึษาจะแยกเป็น 2 กรณี คอื 

ก. การบงัคบัคดตีามค าพพิากษาหรอืค าส ัง่ของศาลแพง่ 

การฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าสนิไหมทดแทนหรือกระท าการหรืองดเวน้กระท าการ แมว้่าศาลจะตัดสนิให ้

คู่ความฝ่ายหนึ่งชนะคด ี(เจา้หนี้ตามค าพพิากษา) แต่บางกรณีคู่ความฝ่ายที่แพค้ด ี(ลูกหนี้ตามค าพพิากษา) ไม่

ยอมปฏบัิตติามค าพพิากษา จงึตอ้งมกีารบังคับคดใีหเ้ป็นไปตามค าพพิากษา เชน่เดยีวกับคดสีิง่แวดลอ้ม กรณีที่

ศาลไดตั้ดสนิแลว้ แต่ฝ่ายผูก้่อความเสยีหาย (เป็นลูกหนี้ตามค าพพิากษา) ไม่ปฏบัิตติามค าพพิากษาเกดิขึน้ใน

หลายคด ีผูว้จัิยจงึไดท้ าการศกึษาวธิกีารบังคับคดแีละขอ้จ ากัดในการบังคับคดแีละจะไดย้กตัวอย่างของการบังคับ

คดใีนคดสีิง่แวดลอ้มตอ่ไป 

หลักท่ัวไปของการบังคับคดตีามค าพพิากษาหรอืค าสั่ง บัญญัตใินประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง 

มาตรา 271 ไวว้า่ 

“ถา้คูค่วามหรอืบคุคลซึง่เป็นฝ่ายแพค้ด ี(ลกูหนี้ตามค าพพิากษา) มไิดป้ฏบัิตติามค าพพิากษาหรอืค าสั่งของ

ศาลทัง้หมดหรอืแต่บางสว่น คูค่วามหรอืบุคคลซึง่เป็นฝ่ายชนะ (เจา้หนี้ตามค าพพิากษา) ชอบทีจ่ะรอ้งขอใหบั้งคับ

คดตีามค าพพิากษาหรอืค าสัง่นัน้ไดภ้ายในสบิปี นับแตวั่นมคี าพพิากษาหรอืค าสั่งโดยอาศัยและตามค าบังคับที่ออก

ตามค าพพิากษาหรอืค าสัง่นัน้” 

ข. การบงัคบัคดตีามค าพพิากษาหรอืค าส ัง่ของศาลปกครอง 

กรณีทีศ่าลปกครองมคี าพพิากษาและก าหนดค าบังคับใหห้น่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐตอ้ง

ปฏบัิตใิชเ้งนิหรือส่งมอบทรัพยส์นิหรอืใหก้ระท าการหรอืงดเวน้กระท าการหรือใหห้น่วยงานของรัฐหรอืเจา้หนา้ที่

ของรัฐปฏบัิตหินา้ที่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ปรากฏว่าประเด็นปัญหาคอื การไม่ปฏบัิตติามค าพพิากษาของ

ศาลปกครอง จะมีการด าเนินการบังคับคดีทางปกครองอย่างไร ในการบังคับคดีปกครองมีความแตกต่างตาม

ลักษณะคดี หลากหลายรูปแบบ เช่น การบังคับใหห้น่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐใชเ้งนิหรือใหส้่งมอบ

ทรัพยส์นิ หรือกรณีเป็นคดปีกครองเกีย่วกับนิตกิรรม เช่น ศาลปกครองสั่งใหเ้พกิถอนค าสั่งทางปกครองหรือกฎ 

หรอืสัง่ใหห้น่วยงานปฏบัิตหินา้ทีห่รอืละเวน้ปฏบัิตหินา้ที ่เป็นตน้ 
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การบังคับคดีตามค าพพิากษาของศาลปกครอง ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวิธี

พจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72  

“ในการพจิารณาคด ีศาลปกครองมอี านาจก าหนดค าบังคับอยา่งใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้ 

(1)สั่งใหเ้พกิถอนกฎหรอืค าสั่งหรอืสั่งหา้มการกระท าทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีทีม่กีารฟ้องว่าหน่วยงาน

ทางปกครองหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐกระท าการโดยไมช่อบดว้ยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึง่ (1) 

(2)สั่งใหห้ัวหนา้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบัิตหินา้ทีภ่ายในเวลาที่

ศาลปกครองก าหนด ในกรณีทีม่กีารฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐละเลยต่อหนา้ทีห่รอืปกบัิติ

หนา้ทีล่า่ชา้เกนิสมควร 

(3)สัง่ใหใ้ชเ้งนิหรอืใหส้ง่มอบทรัพยส์นิหรอืใหก้ระท าการหรอืงดเวน้กระท าการ โดยจะก าหนดระยะเวลาและ

เงือ่นไขอืน่ๆ ไวด้ว้ยก็ได ้ในกรณีทีม่กีารฟ้องเกีย่วกับการกระท าละเมดิหรอืความรับผดิขอหงน่วยงานทางปกครอง

หรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืการฟ้องเกีย่วกับสญัญาทางปกครอง 

(4)สั่งใหป้ฏบัิตติ่อสทิธหิรือหนา้ที่ของบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ในกรณีที่มีการฟ้อง ใหศ้าลมีค าพพิากษาแสดง

ความเป็นอยูข่องสทิธนัิน้ 

(5)สัง่ใหบ้คุคลกระท าการหรอืละเวน้กระท าอย่างหนึง่อย่างใดเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ในกรณีทีศ่าลปกครองมคี าพพิากษาถงึทีส่ดุใหเ้พกิถอนกฎ ใหม้กีารประกาศผลแห่งค าพพิากษาดังกล่าวใน

ราชกจิจานุเบกษา และใหก้ารประกาศดังกลา่วมผีลเป็นการเพกิถอนกฎนัน้ 

ในกรณีทีศ่าลปกครองมคี าบังคับใหผู้ใ้ดช าระเงนิหรอืสง่มอบทรัพยส์นิตามค าพพิากษา ถา้ผูนั้น้ไม่ช าระเงนิ

หรอืสง่มอบทรัพยส์นิ ศาลปกครองอาจมคี าสัง่ใหม้กีารบังคับคดแีกท่รัพยส์นิของบคุคลนัน้ได ้

ในกรณีทีศ่าลปกครองมคี าบังคับตามวรรคหนึง่ (5) หรอืตามวรรคสี ่ใหน้ าบทบัญญัตวิา่ดว้ยการบังคับคดตีาม

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาบังคับใชโ้ดยอนุโลม 

ในการพพิากษาคด ีใหศ้าลปกครองมีค าสั่งคนืค่าธรรมเนียมศาลทัง้หมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการ

ชนะคด”ี 

ดังนัน้การบังคับคดตีามค าพพิากษาศาลปกครอง สามารถแยกไดค้ าพพิากษาทีไ่ม่ตอ้งขอใหศ้าลบังคับคด ี

ไดแ้ก ่ค าพพิากษาใหเ้พกิถอนกฎโดยการประกาศผลแห่งค าพพิากษาในราชกจิจานุเบกษา การประกาศดังกล่าว

เป็นการเพกิถอนกฎนัน้ ค าพพิากษาใหเ้พกิถอนค าสัง่ทางปกครอง ค าพพิากษาของศาลมผีลเป็นการเพกิถอนค าสั่ง

ทางปกครองนัน้ไปดว้ยในตัว จงึไมต่อ้งใหศ้าลบังคับคดอีกี 

กรณีของค าพพิากษาที่ตอ้งขอใหม้ีการบังคับคดี เป็นกรณีที่ศาลปกครองมีค าพพิากษาและก าหนดให ้

หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐใชเ้งนิ หรอืสง่มอบทรัพยส์นิ หรอืกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการหรอื

ใหห้ัวหนา้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐที่เกี่ยวขอ้งปฏบัิตหินา้ที่ภายในระยะเวลาที่ศาลปกครอง

ก าหนด หากไม่มกีารปฏบัิตติามค าพพิากษาทัง้หมดหรอืแต่บางสว่น ตอ้งมกีารบังคับคดใีหเ้ป็นไปตามค าพพิากษา 

การบังคับคดตี่อหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐ สามารถแบง่ได ้คอื กรณีค าพพิากษาใหใ้ชเ้งนิหรือสง่

มอบทรัพยส์นิ กรณีทีค่ าพพิากษาศาลปกครองก าหนดใหห้น่วยงานรัฐหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐตอ้งใชเ้งนิหรอืสง่มอบ

ทรัพยส์นิ หากไมม่กีารปฏบัิตติามค าพพิากษา พระราชบัญญัตจัิดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 
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2542 มาตรา 72 บัญญัตใิหน้ าวธิกีารบังคับคดตีามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

ซึง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งก าหนดใหย้ดึหรอือายัดทรัพยส์นิของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดน าเงนิมา

ช าระหนี้ใหกั้บเจา้หนี้ตามค าพพิากษา แตก่ารบังคับคดดัีงกลา่วไม่อาจน ามาใชกั้บกรณีทรัพยส์นิของราชการ 

กรณีค าพพิากษาของศาลปกครองก าหนดใหก้ระท าการหรืองดเวน้กระท าการ หรือใหป้ฏบัิตติามหนา้ที่

พระราชบัญญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 ไม่ไดก้ าหนดวธิกีารไว ้และไม่สามารถ

น าเอาวธิกีารบังคับตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใชบั้งคับ  จงึไม่สามารถบังคับคดไีด ้จากประเด็น

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ต่อมาไดม้ีการตราพระราชบัญญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวธิีพจิารณาคดีปกครอง (ฉบับที ่8) พ.ศ. 

2559 ก าหนดหลักเกณฑเ์พิม่เตมิเกีย่วกับการบังคดเีพิม่เตมิขอ้ความมาตรา 75/1 มาตรา 75/2 มาตรา 75/3 และ

มาตรา 75/4 ของสว่นที ่3 ค าพพิากษาหรอืค าสั่งคดปีกครอง ในหมวด 4 วธิพีจิารณาคดปีกครอง พระราชบัญญัติ

จัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

มาตรา 75/3 เมื่อปรากฏแก่ศาลปกครอง หรือคู่กรณียื่นค าขอ หรือเจา้พนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาล

ปกครองว่า คู่กรณียังไม่ปฏบัิตติามค าบังคับของศาลปกครองหรือมขีอ้ขัดขอ้งในการปฏบัิตติามค าบังคับของศาล

ปกครอง ใหศ้าลปกครองมีอ านาจพิจารณาหรือไต่สวนและมีค าสั่งก าหนดวธิีการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค า

พพิากษาหรอืค าสัง่ หรอืมคี าสัง่ใดๆ เพือ่ใหก้ารบังคับคดเีสร็จสิน้ไปโดยเร็ว 

มาตรา 75/4 เมือ่ปรากกว่าหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐมไิดป้ฏบัิตติามค าบังคับของศาลให ้

ถูกตอ้งครบถว้น หรอืปฏบัิตลิ่าชา้เกนิสมควร ใหศ้าลปกครองไต่สวนหรอืแสวงหาขอ้เท็จจรงิ ถา้ศาลปกครองไดไ้ต่

สวนแลว้เห็นว่าขอ้เท็จจรงิเพียงพอที่จะรับฟังไดว้่าการที่มิไดป้ฏบัิติตามค าบังคับของศาลปกครองใหถู้กตอ้ง

ครบถว้นหรือปฏบัิตลิ่าชา้เป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศาลปกครองอาจมีค าสั่งใหห้น่วยงานทางปกครองหรือ

เจา้หนา้ทีข่องรัฐที่ไม่ปฏบัิตติามค าบังคับ ช าระค่าปรับต่อศาลปกครองตามจ านวนที่สมควร ครัง้ละไม่เกนิหา้หมื่น

บาท ทัง้นี้ ศาลปกครองอาจแจง้ผูบั้งคับบัญชา ผูก้ ากับดแูล ผูค้วบคมุ หรอืนายกรัฐมนตร ีเพือ่ด าเนนิการตามอ านาจ

หนา้ที ่หรอืสัง่การ หรอืลงโทษทางวนัิยตอ่ไปก็ไดแ้ละแจง้ผลใหศ้าลปกครองทราบ 

คา่ปรับตามวรรคหนึง่ใหจั้ดท าโดยองคค์ณะ และใหน้ าเงนิคา่ปรับดังกลา่วสง่เป็นรายไดแ้ผน่ดนิ 

ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐไม่ปฏบัิตติามค าสั่งทีใ่หช้ าระค่าปรับตามวรรคหนึง่ ศาลปกครองอาจมคี าสั่งใหม้ี

การบังคับคดแีกท่รัพยส์นิของบคุคลนัน้ได ้

ใหน้ าความในมาตรานี้ใชบั้งคับกับกรณีทีห่น่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐมไิดป้ฏบัิตติามค าสั่ง

ก าหนดมาตรการหรอืวธิกีารใดๆ เพือ่บรรเทาทุกขใ์หแ้กคู่่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งเป็นการชั่วคราวกอ่นการพพิากษาคดตีาม

มาตรา 66 หรอืปฏบัิตลิา่ชา้เกนิสมควร โดยอนุโลม 

ทีป่ระชมุใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุมีอ านาจออกระเบยีบก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขใน

การปฏบัิตติามมาตรานี้ได”้ 

ระเบยีบส านักงานศาลปกครองว่าดว้ยการด าเนินการบังคับใหเ้ป็นไปตามค าบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. 

2544 

ระเบียบส านักงานศาลปกครองฉบับนี้ตราขึน้ตามพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองและวธิีพจิารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดใหส้ านักงานศาลปกครองมีอ านาจหนา้ที่ด าเนินการบังคับใหเ้ป็นไปตามค าบังคับ

ของศาลปกครอง และก าหนดการบังคับตามมาตรา 72 วรรคหนึง่ (5) หรอืตามวรรคสี ่ใหน้ าเอาบทบัญญัตวิ่าดว้ย
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การบังคับคดตีามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใชโ้ดยอนุโลม ส านักงานศาลปกครองจงึไดว้างระเบยีบ

ฉบับนี้ข ึน้ โดยก าหนดการด าเนินการบังคับตามค าสั่งศาลปกครองไวใ้นหมวด 2 เรือ่งการด าเนนิการบังคับตามค า

บังคับของศาลปกครอง ส่วนที่ 1 วธิีการบังคับกรณีเพกิถอนกฎ ส่วนที่ 2 วธิีการบังคับกรณีอื่นๆ นอกจากนั้นได ้

ก าหนดในเรื่องอืน่ เช่น การยดึและอายัดทรัพยส์นิ การประเมนิราคาทรัพยส์นิ วธิีการอายัดทรัพยส์นิ วธิีการขาย

ทอดตลาด วธิกีารประมลู ฯลฯ 

คดสีิง่แวดลอ้มในปัจจุบันทีเ่ป็นคดฟ้ีองหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ทีข่องรัฐ มปีระเด็นเรือ่งของการบังคับ

คดใีหเ้ป็นไปตามค าพพิากษาของศาลปกครอง เชน่ คดคีลติี ้คดแีม่เมาะ จะเห็นไดว้่า ภายหลังจากศาลปกครองมี

ค าพพิากษาและก าหนดระยะเวลาใหป้ฏบัิตติามค าพพิากษา บางกรณีไม่มกีารปฏบัิตติามค าพพิากษาของศาลหรอื

ล่าชา้จนล่วงพน้ระยะเวลาที่ศาลปกครองก าหนด โดยเฉพาะการก าหนดใหก้ระท าการหรืองดเวน้กระท าการ (ค า

สมัภาษณ์ศาลปกครองจังหวัดเชยีงใหม-่กรณีค าพพิากษาของศาลใหช้ดใชเ้งนิหรอืสง่มอบทรัพยส์นิไมค่่อยปรากฏ

เป็นประเด็นปัญหา ส่วนใหญ่จะมีการปฏบัิตติามค าพพิากษา) ซึง่ตามพระราชบัญญัตจัิดตัง้ศาลปกครองและวธิี

พจิารณาคดปีกครอง (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2559 ไดก้ าหนดวธิกีารใหศ้าลไต่สวนว่ามเีหตุสมควรหรอืไม่ที่ไม่ปฏบัิตติาม

ค าพพิากษา ถา้ไม่มีเหตุสมควร ศาลปกครองอาจก าหนดใหช้ าระค่าปรับรวมถงึการแจง้ผูบั้งคับบัญชา ผูก้ ากับ ผู ้

ควบคุม จนถงึนายกรัฐมนตรี ด าเนินการตามหนา้ที่ สั่งการ หรือลงโทษทางวนัิย ซึง่เป็นบทบัญญัตใิหม่เพิม่เตมิ

ขึน้มา 

6.6 สรปุ 

จากการพจิารณาถงึหลักกฎหมายและค าพพิากษาของศาลทัง้ศาลยตุธิรรมและศาลปกครองในเรือ่งของการ

เยียวยาและฟ้ืนฟูในคดมีลพษิ จะพบว่าทัง้ในส่วนของกฎหมายที่เกีย่วกับการฟ้องคดแีละการด าเนินกระบวนการ

ฟ้องรอ้งคดยัีงมปัีญหาในการวนิจิฉัยคดขีองเนื่องจากลักษณะของคดมีลพษิทีเ่กดิกับผูเ้สยีหายและบทบัญญัตขิอง

กฎหมายเอง ทัง้เรื่องของการด าเนินกระบวนการฟ้องรอ้งคด ีเช่น เรื่องความเป็นผูเ้สยีหาย ภาระการพสิูจน์ กรณี

พสิจูน์ความสัมพันธร์ะหว่างเหตุกับผลทีบ่างกรณีการพสิจูน์ความเสยีหายท าไดย้าก การก าหนดค่าสนิไหมทดแทน

เพือ่เป็นการเยยีวยาโดยเฉพาะเรือ่งความเสยีหายทียั่งไม่ปรากฏอาการ การก าหนดคา่ชดเชยเยยีวยาทีว่นิจิฉัยไปใน

ลักษณะขัน้ต ่าท าใหผู้เ้สียหายไดร้ับการเยียวยาจ านวนนอ้ย รวมถงึการบังคับคดีตามค าพพิากษาที่ยังมีปัญหา

เนื่องจากไมม่กีารปฏบัิตติามค าพพิากษา 

แนวโนม้ของศาลทัง้ศาลยุตธิรรมและศาลปกครองไดพ้ยายามท าการปรับปรุงในส่วนของหลักเกณฑ์และ

วธิกีาร เชน่ การมคี าแนะน าจากประธานศาลในการด าเนนิคด ีและการวางแนวค าพพิากษาของศาลในแนวทางใหม่ๆ 

อย่างไรก็ตามยังมีขอ้จ ากัดทัง้ส่วนของบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่เอื้อกับลักษณะของคดีรวมถงึขอ้จ ากัดผู ้

พพิากษาทีตั่ดสนิคดสีิง่แวดลอ้มทียั่งเนน้การบังคับใชก้ฎหมายตามตัวบทกฎหมายท าใหลั้กษณะของค าพพิากษา

แตกต่างกันออกไป ดังนัน้การด าเนินการเพื่อบังคับใชก้ฎหมายในคดีสิง่แวดลอ้มของสถาบันตุลาการจงึมีความ

จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาท าความเขา้ใจและปรับเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสิ่งแวลอ้มและคดี

สิง่แวดลอ้มเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ทางสงัคมต่อไป 
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บทที ่7 การส ารวจและทบทวนแนวคดิเกีย่วกบักลไก

เพือ่ฟ้ืนฟูและเยยีวยาความเสยีหาย จากกรณีมลพษิ 

จากการเปรยีบเทยีบบทเรยีนจากต่างประเทศ และการพจิารณาถงึความเคลือ่นไหวทางสังคม เพือ่น ามาซึง่

การเปลี่ยนแปลงและแกไ้ขใหก้ลไกทางกฎหมายในการฟ้ืนฟูและเยียวยาเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพมากขึน้ 

การศกึษาเปรยีบเทยีบกับกรณีของต่างประเทศจงึอาจเป็นบทเรยีนใหกั้บสงัคมไทยได ้

ในบทนี้จะเป็นการศกึษาถงึบทบาทของการเคลือ่นไหวทางความคดิและผลักดันใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงได ้

อยา่งไรในสงัคมไทย เพือ่เสนอทางออกในเชงินโยบายต่อไป 

7.1 แนวทางการผลกัดนัใหเ้กดิกลไกทางกฎหมายขึน้ จากความเคลือ่นไหวของสงัคม 

ความสนใจและความตระหนักรูใ้นประเด็นเกีย่วกับสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยมคีวามเปลีย่นแปลงมาตลอด

ช่วงเวลาตัง้แต่ พ.ศ. 2500 เป็นตน้มา การรับรูแ้ละใหค้วามหมายต่อสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรของสังคมไทยมี

รูปแบบของความเปลีย่นแปลงของการรับรูแ้ละใหค้วามหมายต่อสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรในช่วงเวลาที่ต่างกัน

ออกไป ในระยะ พ.ศ. 2530 เป็นตน้มา ความต่อเนื่องของการเปลีย่นแปลงที่กา้วหนา้มากขึน้ คอื การเคลือ่นไหว

เรยีกรอ้งของกลุ่มคนในสังคม (social movement) โดยเฉพาะประเด็นเรือ่งทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มที่

ทรงพลังอย่างมาก จนน าไปสู่การรับรองทางกฎหมายในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 รวมถงึรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 57 

และมาตรา 58  

อรรถจักร ์สตัยานุรักษ์และวเิชดิ ทวกีลุ ไดเ้สนอขอ้สงัเกตเกีย่วกับความตระหนักรับรูเ้กีย่วกับสิง่แวดลอ้มและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิโดยใชว้ธิกีารพูดถงึกระบวนทัศน์ของกลุ่มคนโดยอธบิายว่า อัตวสิัยของชนชัน้ในการรับรูแ้ละ

การใหค้วามหมายของ “ธรรมชาต”ิ ทีแ่ตกตา่งกันออกไปของชนชัน้กลางและชาวบา้นซึง่มสีว่นส าคัญในการอธบิาย

กระบวนทัศนข์องกลุม่คน อรรถจักร ์สตัยานุรักษ์ ไดอ้ธบิายถงึ238 การรับรูแ้ละใหค้วามหมายของ “ธรรมชาต”ิ เป็น 3 

ระยะทีม่กีารรับรูแ้ละใหค้วามหมายทีแ่ตกต่างกันออกไป คอื ระยะแรก คอื การรับรูแ้ละใหค้วามหมายธรรมชาตโิดน

เนน้ทีล่ักษณะทางกายภาพ ระยะทีส่องคอืการใหค้วามหมายธรรมชาตโิดยเนน้ว่าลักษณะทางกายภาพนัน้มคี่าทาง

เศรษฐกจิในฐานะทรัพยากรธรรมชาติ และระยะที่สาม คือ การรับรูแ้ละใหค้วามหมายแก่ธรรมชาติที่มีความ

หลากหลายและสลับซับซอ้น การรับรูแ้ละใหค้วามหมายนับเป็นเหตุปัจจัยที่ส าคัญที่น าไปสู่การก าหนดกระบวน

ทัศน์และวธิคีดิต่อธรรมชาตทิีแ่ตกต่างกัน ซึง่สง่ผลต่อการจัดความสัมพันธร์ะหว่างมนุษยกั์บธรรมชาตแิละระหว่าง

มนุษยกั์บมนุษยด์ว้ยกันเองทีแ่ตกต่างตามไปดว้ย 

อรรถจักร ์สัตยานุรักษ์ ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า การรับรูแ้ละใหค้วามหมายแก ่“ธรรมชาต”ิ ในระยะที่สาม ตัง้แต่ 

พ.ศ. 2518 เป็นตน้มา มีความหลากหลายและซับซอ้น ไม่เพียงการตระหนักถงึความส าคัญของนิเวศวทิยาดา้น

สิง่แวดลอ้มในหมู่ชนชัน้กลางซึง่ท าใหเ้กดิความสนใจในเรือ่งทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมากขึน้เท่านัน้  

แต่ชนชัน้กลางกลุ่มทีม่คีวามใสใ่จในเรือ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจังยังเขมน้มอง 

“ธรรมชาต”ิ ในมุมมองใหม่ดว้ย กล่าวคอื ส่วนหนึ่งมองว่า “ป่าตอ้งเป็นป่า” ซึง่เป็นการมองทรัพยากรธรรมชาตทิี่

แยกสว่นจากวถิชีวีติของมนุษย ์วธิคีดิเกีย่วกับการอนุรักษ์ธรรมชาตขิองคนเหล่านี้จงึเนน้ไปทีก่ารเคลือ่นยา้ยมนุษย์

 

238 อรรถจักร สัตยานุรักษ์, นเิวศนป์ระวตัศิาสตร ์:พรมแดนความรู ้(กรุงเทพฯ: โครงการจัดพมิพค์บไฟ, 2545), หนา้ 16-
17. 
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ออกจากป่า ในขณะที่ชนชัน้กลางอีกส่วนหนึ่งซึง่เป็นนักวชิาการดา้นมานุษยวทิยาและนักพัฒนาเอกชนมองว่า

ชาวบา้นมภีมูปัิญญาในใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตอิย่างย่ังยนื จงึมแีนวความคดิว่าสามารถจะอนุรักษ์ป่าไว ้

ไดโ้ดยเปิดโอกาสใหช้มุชนชาวบา้นมสีว่นร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิซึง่จะเห็นไดช้ดัเจนว่าทัง้สอง

ฝ่ายมทัีศนะทีต่รงกันขา้มกันถงึแมว้่าจะมคีวามตอ้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตเิหมอืนกันก็ตาม 

นอกจากนัน้ หนังสอื นเิวศนป์ระวัตศิาสตร:์ พรมแดนความรู ้ของอรรถจักร สตัยานุรักษ์ ยังไดช้ีใ้หเ้ห็นดว้ยว่า 

ความเปลีย่นแปลงของโลกทัศน์ในการรับรูแ้ละใหค้วามหมายต่อธรรมชาตใินแง่ที่เนน้ถงึการด ารงอยู่อย่างสมดุล

ระหว่างมนุษยกั์บธรรมชาตแิละน าไปสู่การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนชาวบา้นนัน้239  ถงึแมว้่าจะเป็นความรูด้า้น

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มที่เกดิขึน้หลายทศวรรษมาแลว้ แต่ก็ยังคงเป็นที่รับรูอ้ย่างจ ากัดและยังคงอยู่

นอกแวดวงการศกึษาของรัฐไทย ซึง่การวเิคราะหข์องอรรถจักร ์สตัยานุรักษ์ นี้  ชว่ยใหเ้ขา้ใจไดว้า่ชนชัน้กลางไทย

โดยท่ัวไปทีผ่่านระบบการศกึษาอย่างเป็นทางการและรับขอ้มูลขา่วสารจากสือ่กระแสหลักในชวีติประจ าวัน ย่อมจะ

มีความเขา้ใจในความเปลีย่นแปลงของการรับรูแ้ละใหค้วามหมายต่อธรรมชาตคิ่อนขา้งนอ้ย กลับกลายเป็นการ

ปะทะกันระหวา่งสองขัว้ความคดิทีนั่กอนุรักษ์ธรรมชาตแิตล่ะฝ่ายยดึตดิอยูกั่บมมุมองของตน  

สว่นวทิยานพินธข์องวเิชดิ ทวกีลุ อธบิายวา่240 ทัง้ปัญหาการลดลงของป่าไมแ้ละกระแสความตืน่ตัวดา้นการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตขิองชนชัน้กลางทีเ่รยีกรอ้งใหร้ัฐป้องกันทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง ท าใหร้ัฐขยายอ านาจ

เขา้ควบคุมทรัพยากร ผ่านวาทกรรมอนุรักษ์กระแสหลัก ที่ตัง้อยู่บนฐานคิดแบบวิทยาศาสตร์ตะวันตก ที่มอง

ทรัพยากรธรรมชาต ิ(ป่า) แยกสว่นจากวถิชีวีติของมนุษย ์มนุษยเ์ป็นสิง่แปลกปลอมทีค่อยรบกวนและท าลายความ

อุดมสมบูรณ์หรอืสภาพดัง้เดมิตามธรรมชาตขิองพืน้ทีป่่า ท าใหม้นุษยไ์ม่สามารถอยู่ร่วมกับป่าไมอ้ย่างเกือ้กลู แนว

ทางการอนุรักษ์ป่าไมท้างวทิยาศาสตร์จงึมีอยู่แนวทางเดยีว คอื การกันพื้นที่ป่าใหเ้ป็นพื้นที่เฉพาะแยกออกจาก

พื้นที่ประเภทอืน่ เพื่อควบคุมกจิกรรมของมนุษยแ์ละสงวนไวซ้ึง่ความบรสิุทธิข์องสภาพตามธรรมชาตไิวใ้หม้าก

ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้  

ความตระหนักรับรูท้ีม่ีความแตกต่างกันเป็นซับซอ้นของประเทศไทยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม การสวนทางระหว่างกระแสการพัฒนาและการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากรและสิง่แวดลอ้มกลับกลายเป็นขอ้ขัดแยง้ของสังคมไทย ในช่วง พ.ศ. 2530 เป็นตน้มา กระบวนการ

เคลือ่นไหวเรือ่ง “สทิธชิมุชน” เป็นอกีเรือ่งหนึง่ที่ถอืเป็นความเปลีย่นแปลงทีม่คีวามส าคัญต่อสังคมไทยเพราะเป็น

ความเคลือ่นไหวร่วมกันหลายกลุม่ทัง้ระหว่างเครอืข่ายชาวบา้นผูไ้รอ้ านาจทีม่คีวามหลากหลายทัง้มตทิางชาตพิันธุ ์

พืน้ทีแ่ละชนชัน้ทางสังคม241 ผนวกเขา้กับ “แนวคดิวัฒนธรรมชมุชน” ไดก้ลายเป็นแรงกระเพื่อมของสังคมไทยที่

ตอ้งใหค้วามสนใจกับชาวบา้น ชมุชนชนบทในการเขา้ถงึทรัพยากรไดอ้ย่างเสมอภาค เท่าเทยีม โดยไม่ถูกกดีกัน

จากอ านาจรัฐ242 จนถงึ พ.ศ. 2540 ตอ่เนื่องมา กระบวนการเคลือ่นไหวเรือ่ง “สทิธชิมุชน” ไดส้รา้งความหมายทาง

สงัคมและน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทางกฎหมายตามกระบวนการเรยีกรอ้งของสงัคม สะทอ้นหลักการ “กฎหมาย คอื 

ปรากฏการณ์ของสังคม” (Law as a Mirror)243 โดยการรับรองสทิธชิุมชนในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 46  

 

239 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 73. 
240 วเิชดิ ทวกีลุ, พลวตัการเมอืงภาคประชาชน: กรณีศกึษาการเคลือ่นไหวของชาวบา้นในเครอืขา่ยกลุม่เกษตรกร
ภาคเหนอื พ.ศ. 2530-2547 (เชยีงใหม:่ ธารทองการพมิพ.์2548), หนา้ 302-303. 

241 เรือ่งเดยีวกัน, หนา้ 1-2. 
242 ครสิ เบเคอรแ์ละผาสกุ พงษ์ไพจติร, ประวตัศิาสตรไ์ทยรว่มสมยั (กรุงเทพฯ: ส านักพมิพม์ตชิน, 2557) หนา้ 323-327. 
243 สมชาย ปรชีาศลิปกลุและคณะ, รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์  โครงการ”การศกึษาพฒันาการการรบัรองและ
คุม้ครองสทิธชิุมชนตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 กองทนุสนับสนุนการวจิัย (สกว.), 
หนา้ 11. 
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และต่อมาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  มาตรา 66 ใหชุ้มชนเป็นผูม้ีอ านาจและการตัดสินใจในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิรวมทัง้สทิธชิุมชนในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการสิง่แวดลอ้ม (รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

มาตรา 56 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 67 ) ซึง่ปรากฏขึน้ภายหลังและถกูน าความหมายไปใชใ้นกลุม่ชนชัน้

กลางในเมอืงไดอ้ยา่งมพีลัง  

อย่างไรก็ตาม การรับรองสทิธดิา้นสิง่แวดลอ้มที่มีข ึน้ในทางกฎหมายที่เกดิขึน้ไม่ไดท้ าใหส้ทิธนิี้ด ารงคง

สถานะและมีความเขม้แข็ง กอบกุล รายะนาคร ไดอ้ธิบายว่า244 ถึงแมร้ัฐธรรมนูญจะมีการรับรองสิทธิดา้น

สิง่แวดลอ้มใหกั้บประชาชนและชมุชนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 แลว้และยังมกีฎหมายระดับพระราชบัญญัตอิกีมากมาย 

แต่มาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มในกฎหมายไทยนัน้ยังมปัีญหาอยู่มากในทุกระดับ เพราะการขาดความรูข้องพนักงาน

เจา้หนา้ที ่นโยบายการพัฒนา การขาดการมสีว่นร่วมของประชาชนอยา่งแทจ้รงิ ตลอดจนการปราศจากสภาพบังคับ

ที่ไดผ้ลในกฎหมายสิง่แวดลอ้ม จากค าอธิบายของกอบกุล รายะนาครไดแ้สดงถึงความไรป้ระสทิธิภาพของ

กฎหมายของประเทศไทย ขณะทีค่วามเดอืดรอ้นจากผลกระทบทีเ่กดิขึน้กับประชาชนนัน้ยังเกดิขึน้ ท าใหป้ระชาชน

ทีไ่ดร้ับผลกระทบจงึลุกขึน้มาคัดคา้น “การพัฒนา” ทีน่ ามาซึง่ปัญหาสิง่แวดลอ้มและทัง้ขบวนการคัดคา้นการสรา้ง

โครงการขนาดใหญ่ทัง้ของรัฐและของเอกชน245 สิง่หนึง่ทีเ่กดิขึน้กลุ่มคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นชนชัน้กลางหรอืชน

ชัน้ล่างไดเ้ห็นร่วมกันหรือตระหนักบนความหวาดกลัวร่วมกัน คอืปัญหาเรื่องมลพษิที่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

ชวีติ ร่างกาย เชน่ กรณีมาบตาพุด กรณีแม่เมาะ กรณีเขือ่นแม่วงษ์ กรณีระเบดิแกง่แม่น ้าโขงหรือกรณีอ่าวพรา้วที่

กลุม่คนเกอืบทกุกลุม่ร่วมกันเคลือ่นไหวหรอืเขา้มามบีทบาทในสว่นต่างๆ  

ความเห็นพอ้งตอ้งกันในกระเด็นเกีย่วกับการจัดการทีส่ง่ผลกระทบกับสิง่แวดลอ้ม อาจถกูมองไดว้า่เป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการ “โลกาภวัิตน์” (Globalization) ที่ท าใหเ้กดิความวติกห่วงใยเกีย่วกับสิง่แวดลอ้มที่ขยายวง

กวา้งไปท่ัวโลก พรอ้มกระบวนการเคลื่อนไหวต่างๆ ซึ่งการเกิดกระบวนการเคลื่อนไหวดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

(Environmentalism) อาจเกดิขึน้จากการเมืองที่เกดิขึน้ตามธรรมชาติ จากความวิตกห่วงใยของชนชัน้กลาง

เกีย่วกับคุณภาพชวีติทีนั่บวันจะเพิม่มากขึน้ การศกึษาจงึมสีองดา้นดว้ยกันอกีดา้นมาจากภายนอกและอกีดา้นเป็น

แรงผลักจากทอ้งถิน่246 

อรรถจักรส์ตัยานุรักษ์ไดอ้ธบิายถงึความเปลีย่นแปลงทางความคดิทีเ่กดิขึน้อย่างกวา้งขวางนี้ เป็นผลจากทัง้

ความเปลีย่นแปลงทางสังคม เศรษฐกจิ และการเมอืง โดยเฉพาะการกอ่ตัวขึน้ของคนกลุ่มใหม่ในสังคมไทยที่ไม่

สังกัดกับภาครัฐระบบราชการ คอื ชนชัน้กลาง และการเคลือ่นไหวของนักพัฒนาเอกชนกับชาวบา้น ไดท้ าใหก้าร

รับรูแ้ละใหค้วามหมายธรรมชาตทิีม่คีวามหลากหลายและซับซอ้นมากขึน้247 ซึง่ตอ้งยอมรับบทบาทการเคลือ่นไหว

ขององคก์รพัฒนาเอกชน (NGOs) แมว้่า องคก์รพัฒนาเอกชนของประเทศไทยจะมีบทบาทนอ้ยลงโดยเฉพาะ

ตัง้แต่ พ.ศ. 2549 แต่คุณานุปการขององคก์รพัฒนาเอกชนทีไ่ดส้รา้งความเปลีย่นแปลงในสังคมของไทย คอื การ

สรา้งการรวมกลุ่มของประชาชนเป็นกลุ่มย่อยๆ ทีเ่กดิขึน้อย่างมากมายในสังคมไทยและอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะ

เป็นการรวมตัวของประชาชนเป็นกลุ่มดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กลุ่มดา้นสุขภาพ ฯลฯ เพื่อ

ด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามความประสงคแ์ละความตอ้งการของประชาชน 

 

244 กอบกลุ รายะนาคร. กฎหมายกบัสิง่แวดลอ้ม (กรุงเทพฯ: วญิญชูน.2550) หนา้ 218-219. 
245 กฤษณ์พชร โสมณวัตร, นติสิ านกึตอ่ “โทษจ าคกุ” ของพลเมอืงผูด้ือ้แพ่งตอ่กฎหมายประเด็นทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม, วทิยานพินธ ์นติศิาสตรมหาบญัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่กันยายน 2555, หนา้ 60. 

246 สเุทพ สนุทรเภสัช, วฒันธรรมกบัสิง่แวดลอ้ม, (เชยีงใหม:่ โรงพมิพม์ิง่เมอืง 2551) หนา้ 134. 
247 อรรถจักร สัตยานุรักษ์, นเิวศนป์ระวตัศิาสตร:์ พรมแดนความรู ้(กรุงเทพฯ:โครงการจัดพมิพค์บไฟ.2545) หนา้ 184. 
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ความเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญไม่แพกั้น คอื ความเปลีย่นแปลงดา้นนติสิ านกึของคนกลุ่มหนึง่ในสังคมไทยที่มี

ความเปลีย่นแปลงที่น่าสนใจ โดยเฉพาะพวกเขาเหล่านี้ไดเ้พกิเฉยแมก้ระท่ังบทลงโทษทางอาญาที่มีโทษลว้น

แลว้ส่งแต่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ ไม่ว่าจะเป็นโทษจ าคุก กักขัง หรือโทษปรับ เพื่อต่อสูเ้รียกรอ้งเรื่อง

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและผลกระทบต่อชวีติ ร่างกายของพวกเขา ความเปลีย่นแปลงนี้เชน่กันทีท่ าใหส้งัคมไทย

ตระหนักในเรื่องผลกระทบของมลพษิที่จะเกดิต่อสิง่แวดลอ้มมากขึน้ กฤษณ์พชร โสมณวัตร อธบิายถงึความ

เปลีย่นแปลงเรือ่งนติสิ านกึของกลุม่คนทีน่่าสนใจอย่างมาก248 ดังนี้ 

“นิตสิ านึกของพลเมืองผูด้ื้อแพ่งต่อกฎหมายประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดย

ภาพรวม คือ การยืนหยัดไม่กม้หัวใหอ้ านาจแห่งสภาพบังคับของกฎหมายโดยที่กระบวนการเปลี่ยนส านึกต่อ

กฎหมายดังกล่าวไม่ไดเ้ป็นกระบวนการทีไ่รท้ีม่าและไม่ไดเ้กดิจากลักษณะของบคุคล ตรงกันขา้มการเปลีย่นแปลง

ทางสังคมอย่างไพศาลในเจ็ดดา้น ไดแ้ก่ สถานภาพทางเศรษฐกจิที่มั่นคงขึน้ โครงสรา้งทางการเมืองที่เปิดรับ

ประชาชนมากขึน้ สาธารณูปโภคและการสื่อสารที่กวา้งขวาง ประสบการณ์การเผชญิหนา้กับความรุนแนงทัง้

ทางตรงและทางโครงสรา้ง ประสบการณ์ทางกฎหมายของพลเมือง การไดร้ับการยอมรับจากสาธารณชน และ

ประการสดุทา้ย คอื ความส าเร็จและประโยชนท์ีป่ระชาชนไดร้ับจากการเคลือ่นไหวซึง่เป็นเวลาเกนิกว่า 3 ทศวรรษ” 

จากทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ การเปลีย่นในระดับโลกทัศน์ของกลุ่มคนในสังคมทีม่คีวามตระหนักและรับรูร้่วมกัน

เกีย่วกับปัญหามลพษิทีเ่กดิขึน้กับสิง่แวดลอ้มไดก้อ่ตัวขึน้และเป็นจุดทีไ่มห่วนกลับอกีต่อไปแลว้ การพัฒนาทีส่ง่ผล

กระทบตอ่สิง่แวดลอ้มไดร้ับการคัดคา้นต่อตา้นทัง้กระบวนการการเคลือ่นไหวของประชาชนและการใชส้ทิธทิางศาล

ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องรอ้งคดตี่อศาลยุตธิรรมหรือศาลปกครองในคดสีิง่แวดลอ้มที่มีมากขึน้ การบังคับใชก้ฎหมาย

ของภาคประชาชนทีม่ีจุดก่อก าเนิดและพัฒนาจะน าไปสูจุ่ดของรวมตัวของประชาชนในกระบวนการทางกฎหมาย

ร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายของประเทศไทยยังมีขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธฟ้ิองคดใีนฐานะประชาชน (Citizen 

Suit) ในฐานะเจา้ของทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นจุดชะงักงันทางกฎหมาย แมว้่าภาคประชาชนจะมีความ

พรอ้มและความตระหนักรูร้่วมกันแลว้ก็ตาม 

เมื่อพจิารณาถงึขอบเขตการศกึษา ที่ตอ้งการจะส ารวจกลไกทางกฎหมายในการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม และ

เยยีวยาความเสยีหายแกผู่ไ้ดร้ับผลกระทบ ซึง่ปัญหาทีเ่กดิขึน้แมไ้ม่ใชเ่รือ่งใหม ่แต่ความซับซอ้นผนวกกับปรมิาณ

ของการปนเป้ือนของมลพษิ นับวันมีจ านวนมากยิง่ขึน้ จากพัฒนาการของแนวคดิทางดา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้ม 

ขอ้สังเกตส าคัญต่อขอบเขตของงานวิจัยนี้ คือ การมุ่งศึกษาถึงกลไกในการฟ้ืนฟูและเยียวยา หมายถึงมีการ

ปนเป้ือนของมลพษินัน้สู่ส ิง่แวดลอ้มแลว้ ซึง่จะตา่งจากการจัดการก าหนดมาตรฐาน เพือ่ดแูลและด าเนนิการในเชงิ

ป้องกัน หรอืการก าหนดมาตรฐานของการด าเนนิการ ซึง่เป็นกลไกและมาตรการทีด่กีว่า ตามแนวคดิการป้องกันไว ้

กอ่น (Precuationary Prinicple) อย่างไรก็ด ีหากเราไม่อาจป้องกันหรอืหลีก่เลีย่งการปนเป้ือนนัน้ได ้ไม่ว่าจะดว้ย

ความตัง้ใจหรอืโดยเหตสุดุวสิยัก็ตาม การฟ้ืนฟแูละเยยีวยาจงึเป็นปัจจัยส าคัญทีง่านวจัิยนี้ ตอ้งการจะศกึษาถงึ  

นอกจากนี้ ขอบเขตของการศกึษาเป็นกลไกทางกฎหมาย ดังนัน้กรอบแนวคดิจงึจ ากัดอยู่ที่หลักเกณฑ์ที่

ก าหนดอ านาจหนา้ที ่หรอืการก าหนดถงึสทิธขิองผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเป็นหลัก จงึไมใ่ชก่ารพจิารณาถงึกระบวนการในทาง

เทคโนโลยทีางดา้นวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม แตอ่าจจะมกีารกล่าวถงึวธิกีารหรอืกระบวนการทางดา้นเทคโนโลยีอยู่

บา้ง เพือ่ใหเ้ห็นภาพคร่าวๆ ในการทบทวนแนวคดิและขอ้ถกเถยีงในบทนี้จะไดจ้ าแนกออกเป็น 2 แนวทางคอื ใน

ดา้นการฟ้ืนฟ ูและในดา้นการชดใชเ้ยยีวยา 

 

248 กฤษณ์พชร โสมณวัตร, อา้งแลว้, หนา้ 171. 
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7.2 ในดา้นการฟ้ืนฟูส ิง่แวดลอ้ม สภาพธรรมชาตแิละระบบนเิวศน ์ 

ในการส ารวจถงึกลไกของการฟ้ืนฟู พบว่าประเด็นส าคัญที่จะเป็นกรอบในการพจิารณาใน 3 มติดิว้ยกัน 

ไดแ้ก ่มติทิางดา้นกระบวนการในการจัดการ มติทิางดา้นงบประมาณ การเงนิ และมติใินดา้นของการตรวจสอบ 

7.2.1 มติทิางกระบวนการจดัการ – หนว่ยงานทีจ่ดัการ 

- ฟ้ืนฟอูย่างไร – การวางแผนจัดการฟ้ืนฟพูืน้ทีซ่ ึง่มกีารปนเป้ือนของมลพษิ มขีัน้ตอนทีเ่ป็นแนวทางไดแ้ก่ 

การระบุถงึเทคโนโลยีที่จะสามารถน ามาใชใ้นการฟ้ืนฟ ูทีส่ามารถเขา้ถงึได ้และการประมาณการค่าใชจ่้ายในการ

ด าเนนิการ โดยจะมกีารส ารวจว่ามกีารปนเป้ือนในอย่างไรบา้ง ทัง้อากาศ น ้า และดนิ249 ส าหรับการปนเป้ือนในดนิ

และน ้า มวีธิกีารจัดการเพือ่ฟ้ืนฟสูภาพเป็น 4 วธิกีาร ไดแ้ก ่ 

1) การฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มทางดา้นกายภาพ ซึง่มักจะใชกั้บการปนเป้ือนทีม่ปีรมิาณต ่าและการแพร่กระจายตัว

ต ่า วธิกีารนี้ เชน่ การขดุลอก ตักออก หรอืการคลมุ 

2) การฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มทางดา้นกายภาพและทางเคม ีเป็นการใชคุ้ณสมบัตทิางกายภาพทางเคม ีเชน่ การ

ใชค้ณุสมบัตขิองการละลาย หรอืความดันไอ 

3) การฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มทางเคมี เป็นการใชส้ารเคมีเตมิลงไปในดนิ เพื่อเปลียนสภาพความเป็นพิษให ้

นอ้ยลง  

4) การฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ เป็นวธิทีีใ่ชพ้ชืหรอืจุลนิทรยีใ์นการย่อยสลายหรอืดูดซับสารปนเป้ือนใน

ดนิหรอืในน ้าใหน้อ้ยลง  

- การตัดสนิถงึเงือ่นไขของการเริม่ตน้ฟ้ืนฟ ู– การจะชีว้่าพืน้ทีดั่งกล่าว มกีารปนเป้ือนของมลพษิ อาจตอ้งมี

การก าหนดค่ามาตรฐานโดยท่ัวไปไวก้่อน เมื่อมีการส ารวจพบว่า การมีการปนเป้ือนของสารอันตรายใดเกนิค่า

มาตรฐาน จึงมีการประกาศว่าควรจะตอ้งด าเนินการฟ้ืนฟูสภาพ การก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ประกาศ

คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิเรือ่งการก าหนดมาตรฐานคณุภาพดนิ หรอืเรือ่งการก าหนดมาตรฐานคณุภาพน ้า

ใตด้นิ เป็นตน้ 

การด าเนนิการฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้ม250 จ าเป็นตอ้งใชห้ลายฝ่ายเขา้มาระดมความรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะทาง 

เริม่ตัง้แต่ขอ้มูลในระบบนิเวศน์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม รวมไปจนถงึประชาชนในชุมชน ที่ตอ้งประสานงานเพื่อ

ด าเนนิการฟ้ืนฟนัูน้ กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นส่วนส าคัญอกีประการหนึ่งในการสือ่สารและเป็นการป้องกันไม่ใหม้ี

การปนเป้ือนแพร่กระจายต่อไปในคนที่อยู่ในชุมชนดว้ย251 อย่างไรก็ดี ความชัดเจนในการก าหนดว่าผูใ้ด หรือ

หน่วยงานใดมหีนา้ทีใ่นการจัดการเพือ่ฟ้ืนฟสูภาพการปนเปือนจากธรรมชาตนัิน้ ผูว้จัิยมขีอ้สังเกตว่า มพีืน้ฐานของ

การก าหนดหนา้ที่แก่หน่วยงาน แยกออกเป็น 3 ทาง กล่าวคือ หนึ่งคือ หน่วยงานกลางที่มีหนา้ที่ดูแลคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม ไดแ้กก่รมควบคุมมลพษิ สองคอืหน่วยงานเฉพาะทาง เชน่ นคิมอุตสาหกรรม หรอืส านักงานปรมาณู

 

249 สริอิร ศรัทาสมบรูณ์, แนวทางการฟ้ืนฟูดนิและน า้ใตด้นิจาการปนเป้ือนสารปิโตรเลยีมไฮโดรคารบ์อนของสถานี
บรกิารน า้มนัเชือ้เพลงิในประเทศไทย, วทิยานพินธว์ทิยาศาสตรม์หาบัณฑติ (การจัดการสิง่แวดลอ้ม) คณะพัฒนาสังคม
และสิง่แวดลอ้ม, สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร,์ 2554, หนา้ 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 มลูนธินิติธิรรมสิง่แวดลอ้ม, “ค าพพิากษาคดคีลติี:้ จุดเริม่ตน้การฟ้ืนฟอูยา่งเป็นระบบ” ตอนที ่3 (พฤษภาคม 2560) ขอ้มลู
จากเวบไซด ์http://enlawfoundation.org/newweb/?p=3283#more-3283  
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เพื่อสันต ิและสามคอื หน่วยงานที่ท าหนา้ที่จัดการใหม้กีารฟ้ืนฟูโดยตรง เช่นตัวอย่างจากสหรัฐอเมรกิา Agnecy 

for Toxic Substance and Disese Registry (ATSDR) ที่ท าหนา้ที่บังคับใหผู้ก้่อมลพษิเป็นผูฟ้ื้นฟสูภาพมลพษิที่

ปนเป้ือนอยูใ่นสิง่แวดลอ้ม และหน่วยงานนี้เองอาจเขา้ฟ้ืนฟ ูโดยใชเ้งนิจากกองทนุสิง่แวดลอ้ม (Superfund)252 

7.2.2 มติทิางการเงนิ – กองทนุ, ประกนัภยั 

แนวคดิและขอ้เสนอที่จะใหม้ีกองทุนเพื่อน ามาจัดการเกีย่วกับกลไกการเยยีวยาสิง่แวดลอ้มเริม่ขึน้ไดร้ะยะ

หนึ่งแลว้ ดังเช่นรายงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)253 ในรายงานไดน้ ากรณี

ตัวอย่างเช่น กรณีการแพร่กระจายของโคบอลท์-60 การปนเป้ือนของสารตะก่ัวที่คลติี้ และการด าเนินงานของ

โรงงานก าจัดของเสยีทีจั่งหวัดสระแกว้ เพือ่เสนอกลไกในรูปแบบของกองทุนเพือ่จัดการผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม

และสุขภาพ ที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการเรือ่งผูก้่อมลพษิเป็นผูจ่้าย โดยผูเ้สยีหายจะฟ้องรอ้งต่อผูก้่อมลพษิเอง 

หากเป็นผูเ้สยีหายจากการปนเป้ือนโดยตรง และหากเป็นความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อสภาพธรรมชาต ิถอืเป็นหนา้ที่

ของหน่วยงานรัฐที่จะตอ้งเป็นผูฟ้้องรอ้งกับผูก้่อมลพษิ โดยหลักแลว้ จะมีการเก็บเงนิจากผูป้ระกอบการเพื่อเป็น

รายรับเขา้กองทุน เมื่อเกดิความเสยีหายขึน้ ก็สามารถน าเงนิดังกล่าวมาใชไ้ด ้หากไม่สามารถเรียกรอ้งจากผูก้อ่

มลพษิไดอ้ย่างเจาะจง กลไกนี้ปรากฏอยู่ในกองทุน Superfund254 ของสหรัฐอเมริกา และกองทุนภายใตก้าร

ด าเนนิงานของ ERCA255 ของญีปุ่่ นดว้ย 

ในดา้นของการใชก้ลไกทางกฎหมายประกันภัย มารองรับการจัดการดา้นการเงนิ เมือ่ตอ้งการจะด าเนนิการ

ในการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม มีงานศกึษาถงึกลไกทางกฎหมาย เรื่องการประกันภัยสิง่แวดลอ้ม นับตัง้แต่ปี  2539 

เป็นตน้มา เชน่ วทิยานพินธข์องกตัญญู ภู่ประเสรฐิ256 ซึง่ตามแนวทฤษฎรีับภัย เป็นพืน้ฐานความคดิในการรองรับ

กลไกทีร่ัฐจะควบคุมใหม้กีฎหมายทีจ่ะใหผู้ป้ระกอบการในกจิการทีม่คีวามเสีย่งตอ้งท าประกันภัยไวก้่อน และหาก

เกดิเหตทุีต่อ้งชดใชค้วามเสยีหาย ก็สามารถน ากรมธรรมป์ระกันภัยนัน้มาใชบั้งคับไดอ้ยา่งทันทว่งท ีจรงิอยูท่ีก่จิการ

เสยีงภัยทัง้หลาย ในปัจจุบันมขีอ้ก าหนดใหต้อ้งท าประกันภัย เชน่การศกึษาของสธุดิา มานติยก์ลุ257 ซึง่โดยหลัก

ผูท้ าละเมดิตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิจากการกระท าละเมดิของตนเอง รวมไปถงึความรับผดิจาก

วัตถอัุนตราย ภายใต ้มาตรา 437 วรรค 2 ของประมวลแพ่งและพาณิชย ์การขนสง่วัตถอัุนตราย มกีฎหมายเฉพาะที่

ก าหนดใหต้อ้งท าประกันภัย ไดแ้ก ่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งการประกันภัยความเสยีหายจากการขนส่ง

วัตถอัุนตราย พ.ศ. 2549 และ 2550 (ฉบับที ่2) แตอ่ยา่งไรก็ด ีการคุม้ครองภายใตก้รมธรรมอ์าจไมค่รอบคลมุอย่าง

แทจ้ริง ในงานศึกษาของสุธิดาจึงมีขอ้เสนอแนะใหป้ระเทศไทยศึกษาจากกองทุนสิง่แวดลอ้ม ของประเทศ

สหรัฐอเมรกิาและประเทศญี่ปุ่ นเพื่อน ามาจัดตัง้กองทุนสิง่แวดลอ้มตามพระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรักษาคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 ดว้ย 

จากการวเิคราะหข์อ้เสนอแนะของวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่าในปัจจุบันมีความพยายามที่จะเพิม่เตมิแกไ้ข

ชอ่งว่างทางกฎหมาย เชน่ ในพระราชบัญญัตแิร่ พ.ศ. 2560 ทีก่ าหนดใหม้กีารวางเงนิประกันส าหรับความเสยีหาย

 

252 Comprehensive Environmental Response Compensation, and Liabilibity Act of 1980, 94 Stat.2774, (11 
December 1980), § section 104. 

253 สถาบันวจิัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย, แนวทางการศกึษาเพือ่เสนอกลไกเยยีวยาสิง่แวดลอ้มกบัสุขภาพ รายงานทดีี
อารไ์อ ฉบับที ่56 (มนีาคม 2551). 

254 Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act – CERCLA หรอืทีเ่รยีกกันวา่ Superfund 
255 Environmental Restoration and Conservation Agency  
256 กตัญญ ูภูป่ระเสรฐิ, การประกนัภยัสิง่แวดลอ้ม จากมลพษิอุตสาหกรรม, วทิยานพินธน์ติศิาสตรมหาบัณฑติ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย, 2539. 

257 สธุดิา มานตยิก์ลุ, การเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิจากการขนสง่วสัดนุวิเคลยีรแ์ละวสัดกุมัมนัตรงัสใีนประเทศไทย, 
วทิยานพินธน์ติศิาสตรมหาบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2555. 
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ที่อาจเกดิขึน้ โดยผูถ้ือประทานบัตรตอ้งรับผดิชอบในความเสยีหายและการฟ้ืนฟูขุมเหมือง วางเงนิประกัน เพื่อ

เยียวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบ และอกีตัวอย่างหนึ่งของการน าเอาระบบประกันภัยมาใชอ้ย่างเห็นผลชัดเจน เช่นกรณี

น ้ามันรั่วทีอ่่าวพรา้ว บรษัิมทีต่อ้งรับผดิชอบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ไดร้ะบุว่าตนไดท้ าประกันไวใ้นวงเงนิที่สูงมาก 

ดังนัน้การฟ้ืนฟูและเยียวยาความเสยีหายที่เกดิขึน้จงึสามารถด าเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ด ียังมีหลาย

กจิการทีย่ังไม่มกีารก าหนดใหท้ าประกันภัย เมือ่มกีารน าเอาหลักทางเศรษฐศาสตรเ์ขา้มาพจิารณา ผูป้ระกอบการ

โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมหนักทีม่เีครือ่งจักรราคาสงู ท าใหว้งเงนิทีป่ระเมนิวา่ตอ้งจ่ายเบีย้ประกัน รายปีในจ านวนที่

สงูมาก และโดยเฉลีย่แลว้ มักไมป่รากฎอบัุตเิหตุทีส่รา้งความเสยีหายหรอืกอ่มลพษิ ผูป้ระกอบการจงึตัดสนิใจที่จะ

ยอมรับความเสีย่งนัน้เอง ดังนัน้การสรา้งระบบการเงนิเขา้มารองรับค่าใชจ่้ายส าหรับการฟ้ืนฟแูละเยยีวยาจงึตอ้งให ้

ความส าคัญและศกึษาเปรยีบเทยีบกันตอ่ไป 

7.2.3 มติกิารตรวจสอบ – ภายหลงัการฟ้ืนฟู ระยะส ัน้ระยะยาว 

การตรวจสอบอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นเงือ่นไขหนึง่ในการท าใหก้ารฟ้ืนฟไูดม้าตรฐานและเป็นทีย่อมรับ ท า

ใหเ้กดิประสทิธผิลในการฟ้ืนฟทูีเ่ป็นจรงิ ดังนัน้กระบวนการตดิตามตรวจสอบ โดยองคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่ป็นกลาง 

เพือ่ท ารายงานใหแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้กห่น่วยงานทีม่ีหนา้ที่ดูแล และประชาชนในชมุชนทีเ่ป็นผูไ้ดร้ับผลกระทบ

นั้น258 กระบวนการในการตรวจสอบนี้ มีทัง้ระบบที่ตรวจสอบดว้ยตนเอง (self-monitoring & self-certification) 

โดยทีผู่ป้ระกอบการมกีารก าหนดมาตรฐานและด าเนนิการตามขอ้ก าหนดนัน้ มีการท ารายงานเพือ่น าเสนอต่อผูดู้แล

หรอือนุมัตอินุญาตใหด้ าเนนิการ จากหลักการทางดา้นการตรวจสอบดว้ยตนเองนัน้ทางผูว้จัิยมขีอ้สังเกตว่า อาจจะ

ปรับเขา้กับตัวอย่างที่พบจากการเก็บขอ้มูลจากหน่วยงาน ที่เลอืกจะไม่ท าประกันภัย เนื่องจากมีวงเงนิประกันสงู

มาก จงึมกีารสรา้งระเบยีบภายในองคก์ร เชน่ การก าหนดแนวทางการป้องกันอุบัตภิัยอย่างเขม้งวดของการท่าเรือ 

หรือการที่ผูป้ระกอบการสมัครเขา้ร่วมในมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม ISO 

14000 

ในอกีรูปแบบหนึง่ของการตรวจสอบ เป็นการด าเนนิการภายใตห้ลักผูไ้มม่สีว่นไดเ้สยี โดยเป็นการด าเนนิการ

จากผูค้นภายนอก (third party) ทีไ่ม่มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการด าเนนิการ และตอ้งเป็นองคก์รอสิระ และท ารายงาน

เสนอรัฐบาล หรอืผูม้อี านาจในการอนุมัตอินุญาตใหก้จิการดังกล่าวนัน้ด าเนนิการ เพือ่ใหก้ารตรวจสอบนี้เป็นกลาง 

โปร่งใส รับผดิชอบ (transperentcy & accountability) ขอ้สังเกตส าคัญคือ หากมีการตรวจพบว่ามีการละเมิด

มาตรฐานดังกลา่ว สภาพบังคับของการตรวจสอบนัน้จะสามารถน ามามผีลบังคับไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพไดอ้ยา่งไร 

จากมติทัิง้สามดา้นนี้ ทีม่ผีูเ้สนอแนะแนวความคดิ เพือ่ก าหนดกลไก หรอืการเสนอเพือ่ปรับปรุงมาตรการทาง

กฎหมายทีม่อียู ่โดยมุง่เนน้ทางดา้นผลกระทบต่อทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม ซึง่ขอ้เสนอทีม่มีานัน้ ในหลายขอ้เสนอ

ไดร้ับการปรับปรุงเป็นตัวบทกฎหมายใหม่ เช่น พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ซึง่นับว่าเป็นกฎหมายที่เพิ่ง

ประกาศใช ้อาจจะตอ้งผลักดันใหเ้กดิการบังคับใชก้ฎหมายทีม่ีประสทิธผิลต่อไป อกีประการหนึง่คอืแนวโนม้การ

ตคีวามและบังคับใชก้ฎหมายโดยหน่วยงานและองคก์รตุลาการ ซึง่มแีนวโนม้ไปในทางทีเ่ปิดกวา้งขึน้ โดยเฉพาะ

ทางดา้นการคุม้ครองและรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในชว่งทศวรรษ2540 ถงึ 2550 เมือ่บรบิททาง

สงัคมรับรองและคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน และการมสีว่นร่วมอยา่งแทจ้รงิ  

 

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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จากการทบทวนวรรณกรรม จากผูท้ี่ศกึษาและเสนอแนวความคดิต่าง ๆ มากแลว้นั้น แนวทางจากหลาย

แหล่งที่มามุ่งเป้าไปที่การน าเอากลไกจากประเทศที่เคยเผชิญหนา้กับการปนเป้ือนมลมิษมาก่อน ไดแ้ก่ 

สหรัฐอเมรกิาและญี่ปุ่ น ซึง่ในบทต่อไป จะไดท้ าการศกึษาถงึประสบการณ์และวธิีการใจการจัดการของทัง้สอง

ประเทศดังกลา่ว 
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บทที ่8 การศกึษาแนวคดิและระบบจากกลไกในตา่งประเทศ 

ในการศกึษานี้ ผูว้จัิยเลอืกตัวอย่างจากประเทศพัฒนาแลว้ ทีเ่คยประสบปัญหาการปนเป้ืนอของมลพษิ ใน

กรณีต่าง ๆ จากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการน ากลไกในทางกฎหมายเขา้มาเพือ่บรรเท่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

ฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้ม รวมไปถงึการชดใชเ้ยยีวยาใหแ้กผู่ไ้ดร้ับผลกระทบจากการปนเป้ืนอดังกล่าว กรณีศกึษาทีไ่ด ้

เลอืกขึน้มาเป็นพืน้ฐานส าหรับแนวทางการวเิคราะหน์ี้ คอืสหรัฐอเมรกิา และญีปุ่่ น ทีเ่คยเป็นประเทศทมีกีารพัฒนา

อุตสาหกรรม และไดร้ับผลกระทบจากมลพิษที่มาจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ จากแนวทางของการพัฒนา

อุตสาหกรรมหลังจากการคน้พบเครือ่งจักไอน ้า มาจนถงึการปฏวัิตเิขยีวทีม่กีารปรับระบบการเกษตรทีเ่นน้การปลูก

พืชเศรษฐกจิ และการพงึพาสารเคมี จากทศวรรษ 1920 มาจนกระท่ัง ทศวรรษที่ 1960 ที่ผลของการพัฒนา

อุตสาหกรรมอย่างหนักดังกล่าว เริม่ปรากฏผลเป็นมลพษิที่กระจายออกมายังสภาพแวดลอ้มและกระทบต่อผูค้น 

เมือ่สังคมอุตสาหกรรมตอ้งเผชญิกับผลกระทบจากมลพษิ โดยทีต่อนแรกไม่มีกลไกทางกฎหมายในการรับมือกับ

การปนเป้ือนนัน้ เมือ่ปัญหาเริม่ลกุลามใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน ลักษณะของการจัดการจงึเป็นการแกไ้ขเฉพาะจุด เฉพาะ

ดา้น259 อย่างไรก็ด ีตัวอย่างจากสองประเทศที่ผูว้จัิยไดเ้ลอืกมาเป็นกรณีศกึษา พอจะมีแนวทางที่จะชีใ้หเ้ห็นถงึ

กลไกของกฎหมายทีเ่ขา้มาจัดการกับการปนเป้ือนดังกล่าวไดค้่อนขา้งมีผลส าเร็จ ทัง้การฟ้ืนฟูสภาพสิง่แวดลอ้ม 

และเยยีวยาผูเ้สยีหาย โดยจะเริม่จากศกึษาตัวอย่างของกลไกจากสหรัฐอเมรกิา แลว้จงึตามดว้ยประเทศญีปุ่่ นเป็น

ล าดับ 

8.1 สหรฐัอเมรกิา 

พัฒนาการของกฎหมายสิง่แวดลอ้มในสหรัฐอเมรกิา ทีม่กีารก าหนดกฎเกณฑข์ึน้มาทีล่ะดา้น เพือ่แกปั้ญหา

ทีเ่กดิขึน้ นับตัง้แต่ กฎหมายเพือ่แกปั้ญหามลพษิทางอากาศ (Clean Air Act)260 กฎหมายทีแ่กปั้ญหามลพษิทาง

น ้า (Clean Water Act)261 และกฎหมายทีส่ าคัญซึง่ก าหนัดถงึการจัดการกับสภาพปนเป้ือนของมลพษิ การชดเชย

ความเสียหาย และการก าหนดความรับผิดชอบในการปนเป้ือนดังกล่าว (Comprehensive Environmental 

Response, Compensation, and Liability Act – CERCLA หรือที่เรียกกันว่า Superfund)262 ความเป็นมาของ

กฎหมายดังกล่าว เกดิจากกรณีการปนเป้ือนของสารเคมี จากเหตุการณ์ที่เรียกว่า Love Canal Disaster ที่มลรัฐ

นวิยอรค์ เมือ่ทศวรรษที ่1980s  

การยกตัวอย่างจากกรณีศกึษาที่เกดิขึน้ในสหรัฐอเมรกิา การพจิารณาถงึบทบัญญัตขิองกฎหมายที่เขา้มา

จัดการกับกรณีปัญหาทีเ่กดิขึน้ และหน่วยงานทีเ่ขา้มาด าเนนิการ จนกระท่ังประการสดุทา้ยคอืการศกึษาถงึการวาง

หลักกฎหมายทีม่าจากองคก์รตุลาการ โดยพจิารณาจากกรณีเหตุผลทางกฎหมายทีศ่าลในคดสี าคัญ ทีไ่ดเ้ลอืกมา

นัน้ มกีรอบแนวทางและการบังคับใชก้ฎหมายมปีระสทิธผิลเป็นอยา่งไร  

8.1.1 กรณีศกึษาจากการปนเป้ือนของมลพษิ 

เนื่องจากสหรัฐอเมรกิารเป็นประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่กวา้งใหญ่และกจิกรรมที่เกดิขึน้ย่อมมี

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และกอ่ใหเ้กดิมลพษิในหลากหลายกรณี หลากหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นการใชป้ระโยชน์

 

259 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). 
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จากทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตในกระบวนการอุตสาหกรรม ตลอดจนถึงการใชส้ารเคมีและวัตถุอันตราย 

กรณีศกึษาทีผู่ว้จัิยไดเ้ลอืกมานี้จงึเป็นเพยีงกรณีทีส่ าคัญบางเรือ่งทีเ่พยีงเป็นภาพสะทอ้นใหเ้ห็นกลไกในการจัดการ

กับการฟ้ืนฟแูละเยยีวยาเท่านัน้ และขัน้ตอนการน าเสนอนี้ เรยีงตามล าดับของรูปแบบกรณีศกึษาทีไ่ดใ้ชใ้นบทที ่1 

มา ไดแ้ก่ อันดับแรกเป็นการปนเป้ือนจากกรณีของการท าเหมืองแร่และการขุดเจาะน ้ามัน อันดับที่สองคือการ

ปนเป้ือนของมลพษิจากอตุสาหกรรม และสดุทา้ยคอืการปนเป้ือนจากของเสยีอันตราย 

กรณีการปนเป้ือนของมลพษิจากการท าเหมอืงแรแ่ละการขดุเจาะน า้มนั 

ส าหรับสหรัฐอเมรกิา อุตสาหกรรมการขุดเจาะน ้ามันเป็นกจิการที่ส าคัญและมีกรณีของการปนเป้ือนของ

น ้ามันในหลายครัง้ดว้ยกัน นับตัง้แต่ กรณีน ้ามันรั่วในปี คศ. 1969 Santa Barbara Oil Spill อุบัตภิัยจากน ้ามันครัง้

ใหญอ่กีรอบหนึง่ในปี คศ. 1989 Exxon Valdes Oil Spill รวมถงึเมือ่ปี คศ. 2010 Deepwater Horizon (หรอืทีรู่จ้ัก

กันในนาม BP Oil Spill) เป็นตน้ ซึง่ในสว่นนี้ผูว้จัิยเลอืกกรณีศกึษาจาก Santa Barbara Oil Spill 

กรณีน ้ามันรั่วที่ Santa Barbara ใน Southern California เมื่อวันที่ 28 มกราคม 1969 ไดเ้กดิอุบัตเิหตุ ที่

แทน่ขดุเจาะน ้ามัน ระเบดิ ท าใหน้ ้ามันดบิจากแหล่งนัน้ รั่วไหลออกมา จากชว่งเวลา 10 วัน ปรมิาณน ้ามัน ประมาณ 

80,000 ถงึ 100,000 บาแรลทีแ่พร่กระจายออกไป สง่ผลกระทบในบรเิวณนัน้ รวมไปถงึชายหาดของแคลฟิอรเ์นีย

ดว้ย263  

ผลกระทบ 

จากอุบัตเิหตุครัง้นัน้ สรา้งผลกระทบอย่างมาต่อสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ264 ประมาณการว่ามนีก

ทะเล (sea bird) ประมาณ 3,500 ตัว ตายจากปนเป้ือนของคราบน ้ามัน รวมถงึสตัวอ์ืน่ทีอ่าศัยอยูใ่นบรเิวณนัน้ เชน่ 

ปลาโลมา สงิโตทะเล และแมวน ้า สือ่ต่าง ๆ รายงานข่าวไปท่ัวประเทศ กระตุน้ความสนใจจากสารธารณชน และ

น าไปสูก่ารออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อเขา้มาควบคุมการด าเนนิการเพือ่ป้องกันเหตุการณ์เชน่นี้ ไม่ใหเ้กดิขึน้อกี  

นอกจากผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อสภาพธรรมชาตแิลว้ ยังสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิรอบดา้นของบรเิวณดังกล่าว เชน่ 

การประมง ทีส่ญูเสยีรายไดป้ระมาณ 1.3 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ธุรกจิการท่องเทยีว เสยีหายประมาณ 6.5 ลา้นเหรยีฐ

สหรัฐ และชมุชนทอ้งถิน่รวมถงึเทศบาล เสยีหายประมาณ 9.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ  

การจดัการกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

การเขา้มาชว่ยเหลอืบรรเทาผลกระทบจากการทีน่ ้ามันดบิแพร่กระจายมาสูช่ายหาด โดยเฉพาะการที่คราบ

น ้ามันดบิปนเป้ือนบนชายหาด รวมถงึระบบนเิวศน์ชายฝ่ังในวงกวา้ง เนื่องจากเป็นชว่งของพายุเป็นระลอก ท าให ้

การแพร่กระจายกวา้งมากขึน้ ท าใหเ้กดิความเสี่ยงต่อการระเบดิที่สืบเนื่องจากการเคลือบของผวิหนา้บรเิวณที่

ปนเป้ือน ชมุชนในบางพืน้ทีต่อ้งมกีารอพยะออกจากพืน้ที ่หน่วยงานชายฝ่ัง (Coast Guard) มกีารใชส้ารเคมเีพื่อ

สลายคราบน ้ามันบรเิวณชายฝ่ัง รัฐบาลกลางของสหรัฐ ในขณะนัน้ Richard Nixon เป็นประธานาธบิดฯี ไดม้คี าสั่ง

ทันท ีใหร้ะงับการขุดเจาะน ้ามันในพืน้ทีไ่หล่ทวปี และสัง่ใหม้กีารทบทวนกฎเระเบยีบเกีย่วกับการขุดเจาะน ้ามัน ซึง่

อยู่ในอ านาจของรัฐมนตรมีหาดไทย (Secretary of the Interior) จนกระท่ัง ปี คศ. 1970 จงึไดอ้นุญาตใหม้ีการ

 

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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ขุดเจาะน ้ามันในบรเิวณไหล่ทวีปไดอ้ีกครัง้หนึ่ง ภายใตก้ฎเกณฑ์ที่เขม้งวดขึน้ โดยกจิการขุดเจาะน ้ามัน จะตง้

ด าเนนิการใหม้กีระบวนการทบทวนโดยสาธารณะ ภายใตก้ฎหมายใหมข่องมลรัฐแคลฟิอรเ์นีย265   

จากกรณีทีเ่กดิขึน้ มกีารด าเนนิคดกัีบผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยมผีูร้ับผดิชอบหลัก 2 ฝ่าย คอื ผูขุ้ดเจาะน ้ามัน คอื 

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 ซึง่เป็นผูอ้นุญาตใหบ้รษัิทด าเนินการ โดยอนุญาต ใหย้กเวน้เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด 

เกีย่วกับความยาวของบอ่ขดุเจาะ จนกระท่ังน าไปสูอ่บัุตเิหตนุ ้ามั่นรั่ว266 ส าหรับผูไ้ดร้ับผลกระทบในการท าประมงใน

บรเิวณดังกล่าว ไม่ปรากฏว่าไดร้ับค่าเสยีหายจากการที่ไม่สามารถท าประมงไดใ้นช่วงทีเ่กดิการปนเป้ือนดังกล่าว 

ในขณะที่กลุ่มเจา้ของเรือประมงที่ไดร้ับความเสียหายต่อเรือและอุปกรณ์ รวมเป็นราคา 1.3 ลา้นเหรียนญสหรัฐ 

ในขณะที่ส านักงานของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และเมือง Santa Barbara ไดต้กลงกับบริษัท Unoin Oil ส าหรับ

คา่เสยีหาย ในจ านวน 9.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ 

ผลสืบเนื่องจากกรณีน ้ามันรั่วที่ Santa Barbara นี้ ท าใหม้ีการออกกฎหมายในระดับประเทศ ไดแ้ก่ the 

National Environmental Policy Act (NEPA)267 ทีม่กีารลงนามในวันที ่1 มกราคม 1970 ความส าคัญของกฎหมาย

นี้ก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐตอ้งท าการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม (environmental assessments – EAs) 

และค าชีแ้จงถงึผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม (environmental impact statement – EISs) รายงานนี้จะตอ้งระบุถงึ

โอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของโครงการต่าง ๆ ทีร่ัฐเสนอเพือ่ด าเนนิการ 

กรณีการปนเป้ือนของมลพษิจากอตุสาหกรรม  

กรณีศึกษาที่ผูว้ ิจัยเลือกขึ้นมาพิจารณาถึงกลไกในการจัดการกับการปนเป้ือนของการผลิตในระบบ

อตุสาหกรรม ทีเ่รยีกกรณีนี้วา่ Kepone เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ทีโ่รงงานชือ่ Hopewell’s Life Sciencess Products Co.

เมือ่ปี คศ. 1975 โรงงานผลติสารเคมี268 จากเหตกุารณ์ทีค่นงานในโรงงานดังกลา่วมอีาการเจ็บป่วย อันมสีาเหตมุา

จากการสัมผัสสารเคมีทีใ่ชเ้ป็นยาฆ่าแมลง ข่าวรั่วไหลสูส่ังคมเนื่องมาจากคนงานทีถู่กไล่ออกน าเรือ่งไปรอ้งเรียน

ต่อหน่วยงานดา้นความปลอดภัยและสขุภาพในการท างาน (Occupational Safety and Health Administration – 

OSHA) จงึพบว่าโรงงานมีการด าเนินการที่ผดิพลาดมาโดยตลอด ต่อมากรมสุขภาพ (Health Department) มี

ค าสัง่ปิดโรงงานเมือ่เดอืน กรกฎาคม คศ. 1975 ในปลายปีดังกลา่วปรากฎว่ามคีนงานของโรงงานนี้เขา้โรงพยาบาล

ทัง้สิน้ 29 คน นอกจากนี้ผูว้่าการรัฐเวอรจ์เินียพจิารณาระงับการจับปลาในแม่น ้า James ทีไ่หลผา่นเมอืง Richmon 

อันเป็นทีต่ัง้ใกลกั้บโรงงานดังกลา่ว  

ผลกระทบ 

จากอาการเจ็บป่วยของคนงานทีท่ างานมอีาการคลา้ยกับผูเ้ป็นโรคพษิสรุาเรือ้รัง จงึท าใหค้นงานไมแ่น่ใจว่า

อาการทีเ่กดิขึน้มาจากสาเหตใด และทา้ยที่สุดจากการตรวจพบ ภายหลังจากเหตุการณ์แพร่กระจายของสารเคมี

เขา้สู่ร่างกายของคนงาน ไดม้ีการตรวจเลอืดของคนงาน 130 คน ที่ท างานกับโรงงานดังกล่าวและไดส้ัมผัสกับ

 

265 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. 
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สารเคมีนี้โดยตรง พบว่ามีการปนเป้ือนของสารดังกล่าวในเลือด มีเพียง 70 รายเท่านัน้ ที่แสดงอาการเจ็บป่วย

ออกมา นอกจากนี้ยังพบวา่ปลาในแมน่ ้าทีอ่ยูใ่กลกั้บโรงงานมสีารเคมดีังกล่าวปนเป้ือนอยู ่

การจดัการกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับโรงงานถูกปรับจากการละเมดิกฎหมาย โดยเจา้ของโรงงานถูกปรับคนละ 25,000 เหรยีญ

สหรัฐ และบรษัิท Life Science ถูกปรับ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ด ีบรษัิทไดเ้ลิกกจิการไปก่อนที่จะมีค าสั่ง

ปรับ และไมส่ามารถจ่ายคา่ปรับได ้269   

กรณีของเสยีอนัตราย  

เหตุการณ์อุบัตภิัย Love Canal มีสาเหตุมาจากการลักลอบทิง้สารเคมีในที่ดนิของเอกชน จุดเริม่ตน้ของ

เหตกุารณ์270 เมือ่ คศ. 1892 ผูป้ระกอบการ William T. Love ทีต่อ้งการจะกอ่ตัง้ เมอืงตน้แบบ ในบรเิวณทะเลสาบ 

Ontario ใกล ้ๆ กับแม่น ้าไนแองการา ทางตอนเหนือของมลรัฐนวิยอรค์ ตัง้ชอืชมุชนแห่งนี้ตามชือ่ของตนเอง และ

ต่อมาไดต้ัง้โรงงานเหล็กและอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาตาม Love Canal เมือ่เหตุการณ์เศรษฐกจิตกต ่า เมือ่ปี 1907 

ท าใหโ้รงงานเหลา่นัน้ ทิง้โครงการที ่Love ไดก้อ่ตัง้ไว ้และโครงการถูกขายทอดตลาดในทีส่ดุ คลอง Love Canal 

ไดก้ลายเป็นทีท่ิง้ขยะ ของเมอืง จนกระท่ังปี 1942 ทีบ่รษัิท Hooker Chemical Company ซือ้ทีด่นิบรเิวณนัน้ และ

ปรับใหเ้ป็นพืน้ทีท่ิง้ขยะ เคมขีองบรษัิท ทีใ่ชเ้วลาเกอืบสบิปี ในการทิง้ของเสยีทีเ่ป็นสารเคม ีเกอืบ สองหมืน่ตัน ลง

ทีบ่รเิวณดังกล่าว ต่อมาเมือ่เมอืงพัฒนาและขยายตัวขึน้ เมือ่ปี 1951 พืน้ทีบ่รเิวณนัน้ มคีณะกรรมการของโรงเรยีน 

(Niagara Falls School) ยืน่ความประสงคจ์ะซือ้ทดีนิของ Hooker ซึง่เกรงว่าจะตอ้งรับผดิชอบในสว่นของการปน

เป้ืนอสารเคมทีีอ่าจจะเกดิขึน้ จงึไดท้ าขอ้ตกลงวา่ผูซ้ ือ้ไดท้ราบถงึการฝังกลบสารเคมภีายใตพ้ืน้ดนิบรเิวณดังกล่าว 

โดย Hooker ไดร้ะบุจ ากัดความรับผดิในฐานะผูข้าย และความรับผดิชอบใดใดที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต จากการ

ปนเป้ือนของสารพษิทีถู่กฝังกลบไว ้และเสนอขายในราคาเพยีง 1 เหรยีญดอลล่ารส์หรัฐ เท่านัน้ สัญญาซือ้ขายนี้ 

ท าขึน้เมือ่ปี 1953 และตอ่มาบรเิวณนัน้ไดก้ลายเป็นบรเิวณหนึง่ของโรงเรยีนและชมุชนในเวลาตอ่มา 

ปี 1957 เมืองไดก้่อสรา้งโครงการส าหรับผูม้ีรายไดน้อ้ย และไดซ้ือ้ต่อพื้นที่บางส่วนจากโรงเรียน และใน

ขัน้ตอนของการก่อสรา้ง ไดท้ าใหส้ารเคมีที่ถูกฝังกลบไวแ้พร่กระจายออกมาสู่พื้นดนิ จากการที่มีฝนตกและการ

ไหลของน ้าใตด้นิ การปนเป้ือนไดแ้พร่กระจายมาสูผู่ท้ีอ่าศัยในชมุชนดังกล่าว ทีเ่ร ิม่สงสัยว่ามกีลิน่และสารเคม ีท า

ใหร้่างกายเจ็บป่วยเกดิขึน้ จนกระทัง้ในปี 1976 มกีารทดสอบพบว่ามสีารเคมอัีนตรายปนเป้ือนอยูใ่นบรเิวณดังกล่าว 

และเผยแพร่รายงานนัน้ ผูอ้าศัยในชมุชนดังกลา่วไดร้วมตัวกัน เรยีกรอ้งใหม้กีารตรวจสอบและการตรวจสขุภาพของ

คนในชมุชน271 

ผลกระทบ 

ในปี 1978 ที่รัฐบาลกลางของสหรัฐ ไดเ้ขา้มาด าเนินการ272 โดยการประกาศเป็น ภาวะฉุกเฉินต่อปัญหา

สุขภาพ (Federal Health Emergency) และเรียกรอ้งใหม้ีการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลกลางเพื่อน ามา

 

269 Id. 
270 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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ด าเนินการแกปั้ญหาจากเดมิที่จัดการกันภายในมลรัฐนิวยอรค์เท่านัน้273 ซึง่ถือเป็นครัง้แรกที่มีการใชง้บประมาณ

ของรัฐบาลกลาง เพือ่เขา้มาแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้จากมลพษิ และรัฐสภาสหรัฐไดอ้อกกฎหมาย CERCLA ขึน้ 

การจดัการกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ในการจัดการกับผูไ้ดร้ับผลกระทบจาก Love Canal มกีารอพยพคนออกจากพืน้ที ่เกอืบ 800 ครอบครัว โดย

รัฐบาลกลางออกค่าใชจ่้าย (15 ลา้นเหรยีญสหรัฐ)เพือ่ใหจั้ดหาทีอ่ยูใ่หมใ่หแ้กผู่ป้ระสบภัยดังกล่าว รัฐบาลมลรัฐตัง้

หน่วยงาน ฟ้ืนฟูสภาพการปกเป้ือน ขึน้ท าหนา้ที่ในการปรับสภาพแวดลอ้ม ชือ่ Love Canal Area Revitalization 

Agency ในปี 1980274  มีการด าเนินคด ีในปี 1994 โดยรัฐบาลกลาง หน่วยงานคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม EPA ฟ้อง

เรยีกตา่เสยีหาย จาก บรษัิท Hooker Chemicals & Plastices Corp. และ บรษัิท Occidental Petroleaum (บรษัิท 

Hooker Chemicals ปัจจุบันเปลีย่นเป็น Occidental Petroleaum) รวมถงึคณะกรรมการของโรงเรียน the City of 

Niagara Falls275 ทา้ยทีส่ดุตกลงจ่ายค่าเสยีหายใหแ้กร่ัฐบาลเป็นเงนิ 129 ลา้นเหรยีญสหรัฐ การฟ้ืนฟแูละเยยีวยา

ความเสยีหาย ด าเนนิการไป จนกระท่ังปี 2004 รัฐบาลไดป้ระกาศว่าพืน้ทีดั่งกลา่วไดฟ้ื้นฟเูป็นทีเ่รยีบรอ้ย และถอืว่า

สิน้สดุกระบวนการฟ้ืนฟโูดยใชก้องทนุ Superfund ในพืน้ทีด่ังกลา่ว 

นอกจากกรณีของ Love Canal แลว้ ยังมีตัวอย่างอกีหลายกรณีเช่น กรณีที่เรียกว่า Valley of the Drums 

ตัง้อยู่ที ่Bullitt County มลรัฐ Kentucky276 ซึง่เกดิเหตุการณ์คลา้ยคลงึกันกับกรณี Love Canal คอืมผีูน้ าของเสยี

ทีเ่ป็นสารเคมอัีนตราย บรรจุไวใ้นถังแกลลอนขนาดใหญ่แลว้น าไปทิง้รวมกัน นับตัง้แต่ชว่งทศวรรษที ่1960 และ

เริม่เป็นทีส่ังเกตของเจา้หนา้ที ่เมือ่ปี คศ.1966 มกีารระเบดิและไฟลุกไหมข้องสารเคม ีไฟไหมใ้นครัง้นัน้ยาวนาน

กว่าสัปดาห ์อย่างไรก็ด ีในเวลานัน้ยังไม่มีกฎหมายที่จะน ามาควบคุมการครอบครองสารเคมีอันตราย และอยู่ใน

ภาวะเชน่นี้มาเกอืบอกีหนึง่ทศวรรษ ต่อมาใน คศ. 1977 เจา้ของทีด่นิ (A.L.Taylor) ซึง่เป็นผูน้ าสารเคมเีหล่านี้ไป

ทิง้ ไดเ้สยีชวีติลง ท าใหไ้ม่ทราบว่าผูใ้ดเป็นเจา้ของบรเิวณดังกล่าวต่อ เมือ่มกีารเปิดเผยถงึการลักลอบทิง้สารเคมี

อันตรายและมกีารปนเป้ือนสูส่ ิง่แวดลอ้ม หน่วยงานคุม้ครองสิง่แวดลอ้มของรัฐบาลกลาง (EPA) เขา้ไปจัดการฟ้ืนฟ ู

โดยการขึน้บัญชสีถานทีซ่ ึง่เขา้เงือ่นไขของกองทนุสิง่แวดลอ้ม Superfund ในการเขา้ไปฟ้ืนฟไูด ้เมือ่ปี คศ. 1983 

และรัฐบาลมลรัฐ Kentucky โดยหน่วยงานคุม้ครองสิว่แวดลอ้มของมลรัฐ ไดเ้ขา้มาร่วมในการสบืหาตัวผูร้ับผดิชอบ

จากกรณีดังกล่าว พรอ้มกับการฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้ม แตพ่ืน้ทีไ่มม่ชีมุชนทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณทีป่นเป้ือนโดยตรงเหมือน

อย่างที่ Love Canal หน่วยงานของรัฐเพียงเขา้ไปจัดการไม่ใหข้องเสียแพร่กระจายออกไป ท าการปิดกัน้ และ

ตรวจสอบน ้าใตด้นิ รวมถงึน ้าผวิดนิดว้ย และเขา้ไปตรวจสอบในพืน้ที ่ตามระยะเวลา 5 ปี 

อย่างไรก็ด ีรัฐบาลมลรัฐ ไดส้อบสวนกรณี Valley of the Drums เมือ่ คศ. 1978 จงึพบว่ามจี านวนมากกวา่ 

หนึง่แสนแกลลอนบรรจุขยะและสารพษิต่าง ๆ และเมือ่เวลาผ่านไปนานเขา้ ถังแกลลอนเหล่านั้นก็ไดร้ั่วและท าให ้

สารพษิทีบ่รรจุอยูป่นเป้ือนสูส่ภาพแวดลอ้ม  

8.1.2 กลไกในการจดัารกบัการปนเป้ือนของมลพษิและการจดัการกองทนุ 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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ในปัจจุบัน จากผลของกฎหมาย CERCLA มีระบบจัดล าดับสารอันตราย Hazard Ranking System (HRS) 

เพือ่ท าการค านวนหาการปนเป้ือนของสารเคม ีและวัตถุอันตรายต่างๆ หากมปีรมิาณของการปนเป้ือนเกนิกว่าระดับ

ที่ก าหนด พื้นที่ซึง่มีการปนเป้ือนนั้น จะเขา้ไปอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่จะไดร้ับการฟ้ืนฟูภายใตก้องทุนนี้ โดยจะมี

ขัน้ตอนของการฟ้ืนฟอูยู่ 2 กระบวนการ ไดแ้ก ่การอพยพยา้ยชมุชนออกจากพืน้ทีเ่สยีงภัย (removal action) และ

การจ่ายคา่ชดเชย ความเสยีหาย ถา้หากเป็นความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แลว้ อยา่งไรก็ด ียังคงมปัีญหาประปรายส าหรับ

การใชบั้งคับกฎหมาย CERCLA เชน่ การคุม้ครองส าหรับพืน้ทีข่องอัฟรกัินอเมรกัิน หรอืในพืน้ทีข่องชนเผ่าพืน้เมือง 

ซึง่มกีระบวนการเรยีกรอ้งใหเ้กดิการบังคับใชก้ฎหมายอย่างเป็นธรรมตอ่ไป 

ปัจจุบัน มพีืน้ทีซ่ ึง่อยูใ่นบัญชขีองกองทนุสิง่แวดลอ้ม เพือ่ด าเนนิการฟ้ืนฟแูละเยยีวยาผูเ้สยีหาย ในพืน้ทีซ่ ึง่

ปนเป้ือนมลพษิ ซึง่เรียกว่า the National Priorities List (NPL) จ านวนทัง้หมด ท่ัวสหรัฐอเมรกิา 1,345 แห่ง ที่

ประกาศวา่ฟ้ืนฟเูสร็จสิน้แลว้ 395 และรอขึน้บัญชอียู ่อกี 55 แหง่277 

ในส่วนของกองทุนสิง่แวดลอ้ม Superfund นี้ มีผลการด าเนินงานทางดา้นงบประมาณในปีที่ผ่านมา ทัง้

ปฏบัิตกิารฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม และปฏบัิตกิารเยียวยาผูเ้สียหาย โดยมีแหล่งที่มาของงบประมาณจาก 4 แห่ง

ดังนี้คอื278  

- ภาษีจากน ้ามันดบิ และสารเคมีบางประเภท, ภาษีสิง่แวดลอ้มจากผูป้ระกอบการบางรายที่หักออกจาก

รายได,้  

- กองทนุอดุหนุน  

- เงนิคา่ปรับ และการเรยีกเก็บจากผูก้อ่มลพษิ 

- ดอกเบีย้และผลประโยชน์จากเงนิฝากของกองทนุ 

อย่างไรก็ดี จ านวนงบประมาณโดยรวมของกองทุน Superfund นี้มีแนวโนม้ที่จะลดลง279 แมว้่าทาง

หน่วยงานดา้นการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม จะมนีโยบายในการบังคับใหผู้ก้อ่มลพษิเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟแูละ

เยยีวยา อันเป็นนโยบายประการแรก แตห่ากไม่สามารถหาตัวผูร้ับผดิชอบในการปนเป้ือนมลพษินัน้ได ้ทางกองทุน

ตอ้งน าเงนิจากกองทนุไปด าเนนิการในการฟ้ืนฟแูละเยยีวยาตามกระบวนการ  

8.2 ญีปุ่่ น 

ในส่วนของประเทศญี่ปุ่ นซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมาอย่างเขม้ขน้ นับตั ้งแต่หลัง

สงครามโลกครัง้ที ่2 เป็นตน้มา และไดร้ับผลกระทบจากการปนเป้ือนของมลพษิ เชน่กรณีทีส่ าคัญ จากกรณีโรคมิ

นามาตะ และโรคอไิตอไิต 

กรณีศกึษาจากญีปุ่่ นเริม่ตน้จากกรณี มนิามาตะ (Minamata) เป็นเมอืงเล็ก ๆ ทางตอนใตข้องประเทศญีปุ่่ น 

มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นชาวประมง ต่อมาเมื่อมีการก่อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมมากขึน้ เช่น 

 

277 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). 
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โรงงานผลติปุ๋ ยของบรษัิทชสิโซะ (Chisso Corporation) ทีเ่ปิดกจิการในปี 1908 และตอ่มาพัฒนาเป็นโรงงานผลติ

สารเคมขีนาดใหญ่ อันเป็นสาเหตุส าคัญของการปนเป้ือนของสารเคม ีในปี 1932 บรษัิทชสิโซะไดเ้ริม่มกีารปล่อย

น ้าเสยีปนเป้ือนสารปรอทลงสูแ่หล่งน ้า หลังจากนัน้ก็มกีารรายงานว่าพบความผดิปกตใินเด็กทีเ่กดิใหม ่รวมถงึสัตว์

ตา่ง ๆ  ผูท้ีป่่วยดว้ยโรคมนิามาตะ เกดิจากการทีส่มองถูกท าลาย เริม่แรกมอีาการชาทีม่อืและเทา้ อาการลามขึน้ไป

ถงึแขน ขา และกลา้มเนื้อสว่นต่างๆไม่สมัพันธกั์นจนชว่ยเหลอืตัวเองไม่ได ้มกีารกระตุกตัวแข็ง แขนขาบดิงออย่าง

รุนแรง280  

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ มจี านวนผูเ้สยีหาย 138 คน ยืน่ฟ้องตอ่บรษัิทชสิโซะ ตอ่ศาลจังหวัดคุมาโมโตะในปี 

1968 ซึง่ตอ่มาในปี 1973 ศาลก็ไดตั้ดสนิใหบ้รษัิทตอ้งจ่ายคา่เสยีหายแกช่าวเมอืงราว 158 ลา้นบาท และการจ่าย

ค่าเสียหายนี้ยังคงด าเนินเรื่อยมาจนถงึปัจจุบัน  ผลจากคดีนี้ถือเป็นกรณีศกึษาในการปนเป้ือนของสารเคมีจาก

ภาคอุตสาหกรรม สง่ผลใหม้กีารออกกฎระเบยีบการควบคุมมลพษิของโรงงานอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลญีปุ่่ นออก

กฎหมายใหม่เพือ่ควบคุมขัน้ตอนการผลติในโรงงานอุตสาหกรรม โดยก าหนดใหใ้ชส้ารเคมทีีเ่ป็นพษิในปรมิาณที่

จ ากัด 

ในสว่นของการจัดตัง้หน่วยงานเพือ่ด าเนนิการกับการฟ้ืนฟูสิง่ปนเป้ือนจากมลพษิ อยู่ภายใตก้ารด าเนนิการ

ของ Environmental Restroration and Conservation Agency of Japan (ERCA) ที่มีหนา้ที่ในการคุม้ครองให ้

คุณภาพสิง่แวดลอ้ม โดยมีการเก็บเงนิในรูปแบบของภาษี จากผูป้ระกอบการ และผูใ้ชร้ถยนต ์ตามหลักการผูก้่อ

มลพษิเป็นผูจ้่าย และ ERCA จะเป็นผูจ้ัดสรรงบประมาณนี้ ไปสูร่ัฐบาลทอ้งถิน่ ของพืน้ทีซ่ ึง่มกีารประกาศเป็นพืน้ที่

ซึง่มีการปนเป้ือนของมลพษิ และอีกทางหนึ่ง ERCA สามารถจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูเ้สียหายจากมลพษิไดโ้ดยตรงอกี

ดว้ย281 

ผลจากกรณีของโรคอไิตอไิต เมื่อปี คศ. 1975 และโรคมนิามาตะ เมื่อ คศ. 1978 เมื่อมีกระแสของการ

อนุรักษ์จากการประชมุระดับนานาชาต ิในปี 1972 United Nations Conference on the Human Environman in 

Stockholm สง่ผลใหร้ัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใชก้ฎหมายเกีย่วกับการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม และการจัดตัง้

หน่วยงานในการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มขึน้282 อย่างไรก็ด ีการจัดการกับมลพษิของกฎหมายคุม้ครองสิง่แวดลอ้มของ

ประเทศญี่ปุ่ นยังคงกระจายอยู่ตามประเภทต่าง ๆ เช่น ดิน น ้า อากาศ และของเสียอันตราย ซึง่อาจจะท าให ้

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบกระจายตัวไปตามหน่วยงานเฉพาะ และในดา้นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีเ่ปิดโอกาสให ้

ประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการจัดการอยา่งกวา้งขวางอกีดว้ย 

 

  

 

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). 



 รายงานการวจัิย – กลไกทางกฎหมายในการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม และการชดใชเ้ยยีวยาใหแ้กผู่เ้สยีหาย  
Research Report - Legal Mechanism for Ecological Revitalization and Compensation for Victims 

updated 5 Febuary 2018 

153 

บทที ่9 สรปุผลการศกึษา 

จากการรวบรวมตัวบทกฎหมาย ปัญหาการปฏบัิต ิและการบังคับใชก้ฎหมายทีม่อียู่ เพือ่ท าใหก้ารฟ้ืนฟแูละ

เยียวยาความเสยีหายที่เกดิขึน้จากมลพษิในสิง่แวดลอ้ม พจิารณาร่วมกับการศกึษาเปรยีบเทียบจากต่างประเทศ 

ขอ้สงัเกตและเสนอแนะเชงินโยบาย จะพจิารณาผา่นกรอบ 5 ดา้นดังตอ่ไปนี้ 

9.1. การควบคมุและก าหนดมาตรฐาน command and control 

ตัวโครงสรา้งทางกฎหมาย การก าหนดหน่วยงาน ตลอดจนการสรา้งระบบกองทุนสิง่แวดลอ้ม และการให ้

อ านาจหนา้ทีส่ าหรับด าเนนิการตา่งๆ อันจ าเป็นเพือ่การฟ้ืนฟแูละเยยีวยาจากขอ้สงัเกตของผูว้จัิย พบวา่การก าหนด

กฎหมายในปัจจุบัน ส าหรับการจัดการมลพษิโดยภาพรวมจากกรมควบคุมมลพษินัน้ จะมขีอ้จ ากัดอย่างมากในดา้น

งบประมาณ ในขณะทีก่องทนุสิง่แวดลอ้ม ภายใตพ้ระราชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 

ไมไ่ดม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่น ามาฟ้ืนฟแูละเยยีวยาความเสยีหายจากมลพษิ ทัง้ยังเป็นเงนิกองทุนในลักษณะหมนุเวยีน 

เพือ่ใหก้ารใชเ้งนินัน้ตอ้งไม่ท าใหก้องทนุหมดไป จงึมสีมควรมกีารเก็บเงนิในลักษณะเงนิภาษี ส าหรับมาตัง้กองทุน

เพือ่แกปั้ญหาในการฟ้ืนฟเูยยีวยาความเสยีหาย เชน่ระบบการจัดเก็บภาษีแบบ Superfund ของสหรัฐอเมรกิา หรอื 

ERCA ของญีปุ่่ น  

9.2. การตรวจสอบผ่านทางกระบวนการยุตธิรรมและการด าเนนิคดทีางศาล Judicial 

Review & Citizen Suit 

การแกปั้ญหาระบบศาล ขอ้จ ากัดของแนวคดิการด าเนินคดแีละการพจิารณาคด ีและกระบวนการยุตธิรรม

ทางสิง่แวดลอ้ม การจัดการบังคับใหเ้ป็นไปตามค าพพิากษาของศาลในประเทศไทย ยังคงมีความไม่ชัดเจนถงึ

กระบวนการบังคับคด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่คดสีิง่แวดลอ้ม ทีห่ากล่าชา้แลว้ผลเสยีหายจะยังคงอยู่และแพร่กระจาย

ต่อไปอกีอย่างไม่หยุดยัง้ ดังนัน้ การน าเอาค าพพิากษามาสู่การบังคับใชอ้ย่างมีประสทิธผิลจงึเป็นเรื่องที่ส าคัญ

อย่างยิง่ อย่างไรก็ด ีการมีประกาศของศาลปกครองเพื่อน าไปสู่การบังคับคดีทางปกครองยังคงตอ้งรอดูถงึการ

บังคับใชต้่อไป ส่วนการพจิารณาคดขีองศาลยุตธิรรม โดยเฉพาะทางแพ่ง แมว้่ามีส านักงานบังคับคด ีปัญหาที่

เกดิขึน้ กลับพบว่าตัวผูต้อ้งรับผดิชอบในความเสยีหาย อาจจะไม่อยู่หรอืไม่มตัีวตนอกีต่อไป ดังนัน้ การสรา้งระบบ

กองทุนสิง่แวดลอ้มขึน้มาล่วงหนา้ จงึอาจเป็นแนวทางทีจ่ะน ามาแกปั้ญหาในเรือ่งนี้ไดต้่อไป อย่างไรก็ด ีท่าทขีอง

องคก์รตุลาการทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะอย่างยิง่ศาลยุตธิรรมและศาลปกครอง ต่างมที่าทตีอบรับการพัฒนาแนวทาง

ของศาลในคดสีิง่แวดลอ้มทีด่ ีมกีารออกค าชีแ้จงและแนวทางการปฏบัิตอิอกมามากขึน้ ทศิทางของการตัดสนิคดมีี

แนวโนม้ทีจ่ะเปิดกวา้งเพือ่การคุม้ครองสิง่แวดลอ้มทีด่ขี ึน้  

9.3. การสร้างระบบตรวจสอบภายในกจิการ  และการมีส่วนร่วม sefl-regulation & 

participation  

การมสีว่นร่วมตรวจสอบ และการสรา้งระบบเฝ้าระวัง ภายในหน่วยงาน และภายในชมุชน จากการที่ชุมชน

เขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตใินพื้นที่ซึง่ตนอยู่อาศัย และมีการออกกฎเกณฑใ์นการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างย่ังยนื กลไกในการจัดการ จงึควรใหช้มุชนเขา้มามสีว่นร่วมดว้ย 

เชน่ในหลายตัวอย่าง ทีช่มุชนจะเป็นผูพ้บเหตุการณ์ปนเป้ือนของมลพษิกอ่นหน่วยงานของรัฐ และทีส่ าคัญชุมชน 

และประชาชนนัน้เอง เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สยีโดยตรง กับการตอ้งเผชญิกับสภาพปัญหามลพษิ ดังนัน้ กลไกที่ควรให ้

ชมุชนเขา้มามสีว่นร่วมในการเผา้ระวังและเป็นผูดู้แล จากกรณีศกึษาทีเ่กดิขึน้ ความเคลือ่นไหวของชมุชนที่ไดร้ับ

ผลกระทบจากการปนเป้ือนของมลพษิ ลว้นมีการรวมตัวกันขึน้เพือ่เรยีกรอ้งสทิธทิีจ่ะไดร้ับการชดใชเ้ยยีวยา ดังนัน้
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การใหโ้อกาสในการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการจัดการ อาจเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อลดภาระการด าเนินการของ

หน่วยงานรัฐ อย่างไรก็ด ีอาจตอ้งมีการสนับสนุนดา้นทุนและเทคโนโลย ีความรูใ้หแ้ก่ชมุชน เพือ่ใหม้สีว่นร่วมได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ในอีกดา้นหนึ่ง คือผูป้ระกอบการซึ่งโดยนัยยะแลว้คือผูด้ าเนินการ ตอ้งมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการ

รับผดิชอบด าเนนิการใหส้ภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาตนัิน้ เป็นไปอย่างยั่งยืน การสรา้งกลไกภายในเพื่อ

จัดระบบไม่กอ่ใหเ้กดิการปนเป้ือนของมลพษินับแต่จุดเริม่ตน้ และหากมกีารปนเป้ือนขึน้ ผูป้ระกอบการนัน้เอง ยอ่ม

เป็นผูท้ี่ตอ้งเผชญิอยู่กับการแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึน้ใหทั้นท่วงที ปัญหาที่เกดิขึน้คือผูป้ระกอบการตอ้งการจะลด

ตน้ทุนในการผลติ กลไกทางกฎหมายทีค่วรจะม ีคอืการก าหนดค่าใชจ่้ายส าหรับการเหลีย่งกฎหมายใหส้งูขึน้ เพือ่

เป็นการป้องปราม ไม่ใหผู้ป้ระกอบการเสีย่งที่จะยอมจ่ายค่าก่อมลพษิ ทีอ่าจมรีาคาต ่ากว่า อย่างไรก็ด ีล าพังการ

เพิม่โทษ แตม่มีสีภาพการบังคับใชก้ฎหมายยอ่มไมเ่กดิประสทิธผิลแตอ่ยา่งใด  

อกีขอ้สังเกตหนึง่คอืการสรา้งกลไกทีใ่หผู้ป้ระกอบการรายงานถงึการด าเนนิการต่าง ๆ ของตนเอง เพือ่เป็น

ฐานขอ้มูลใหแ้ก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง สามารถตรวจสอบไดเ้ร็วขึน้ถงึการปนเป้ือนของมลพษิ ถา้จะ

เกดิขึน้ และยังท าใหต้ดิตาม การด าเนินการของผูป้ระกอบการได ้หากมีขอ้แนะน า ใหม้ีการปรับปรุงกระบวนการ

ผลติใหม้คีวามปลอดภัยมากขึน้ เชอืมโยงไดกั้บกลไกการตรวจสอบในขัน้ตอนสดุทา้ยได ้

9.4. ระบบการเงนิ กองทุนและประกนัภยั และการจา่ยคา่เสยีหาย financial support & 

compensation 

การพจิารณาจากมติขิองการเงนิ การวางเงนิค่าประกันความเสยีหายล่วงหนา้ การเก็บภาษีมลพษิ การใช ้

กองทุนแบบยั่งยืน ดังตัวอย่างจากกองทุนสิง่แวดลอ้ม Superfund ของ สหรัฐอเมรกิา และ ERCA ของญีปุ่่ น การ

ก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพือ่เรยีกเก็บภาษี จ าเป็นตอ้งผ่านกฎหมายระดับพระราชบัญญัต ิในทางควบคู่กันไป

คอืระเบยีบในการเบกิจ่ายทีค่วรจะตอ้งอยู่ในองคก์รทีม่หีนา้ทีฟ้ื่นฟูและเยียวยา นอกจากนี้ กระบวนการส าหรับการ

เบกิจ่ายในปัจจุบันของประเทศไทย ทีอ่ยู่ภายใตร้ะเบยีบราชการทีเ่ขม้งวดมากยิง่ขึน้ และยังเพิง่ประกาศใช ้ซึง่อยู่

ในระหว่างการปรับตัวของหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จงึยังคงอยู่ในภาวะที่ไม่ชัดเจน ควรมีการจัดระเบยีบการเงนิให ้

คลอ่งตัวมากกวา่นี้ 

9.5. ระบบการเฝ้าระวงั Monitoring System 

การสรา้งกลไกเพือ่ป้องกันกอ่น เชน่การก าหนดใหม้กีารท ารายงานผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม ยังคงมคีวาม

จ าเป็น และนอกจากนี้ ยังอาจก าหนดใหม้รีะบบตรวจสอบทัง้ระยะสัน้ ระยะยาว โดยองคก์รทีเ่ป็นกลางและโปร่งใส 

จากแนวคดิทีก่ าหนดใหม้รีะบบการตรวจสอบทีเ่ป็นกลาง เป็นการด าเนนิการภายใตห้ลักผูไ้ม่มสีว่นไดเ้สยี โดยเป็น

การด าเนินการจากผูค้นภายนอก (third party) ที่ไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งกับการด าเนินการ และตอ้งเป็นองคก์รอสิระ 

และท ารายงานเสนอรัฐบาล หรือผูม้ีอ านาจในการอนุมัตอินุญาตใหก้จิการดังกล่าวนั้นด าเนินการ เพื่อใหก้าร

ตรวจสอบนี้เป็นกลาง โปร่งใส รับผดิชอบ (transperentcy & accountability) 

จากการพจิารณาทัง้ 5 ดา้นของกลไกในการจัดการฟ้ืนฟูและเยียวยาความเสยีหายจากการปนเป้ือนของ

มลพษิเหล่านี้ อาจจะตอ้งมีการปรับโครงสรา้งทางกฎหมายที่เกีย่วขอ้งอยู่บา้ง รวมถงึการน าเอาบทบัญญัติของ

กฎหมายทีม่อียู่แลว้ มาใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุดว้ยจงึจะสามารถด าเนนิการเพือ่แกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ใหบ้รรเทา

เบาบางลง 
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ค าแนะน าของประธานศาลฎกีาเกีย่วกับการด าเนนิคดสีิง่แวดลอ้ม. วันที ่9 มนีาคม 2554 ผา่นความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรม วันที ่11 มนีาคม 2554. 
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Clean Air Act of 1963. 77 Stat.392. 

Clean Water Act of 1972. 86 Stat.816. 

Comprehensive Environmental Response Compensation, and Liabilibity Act of 1980. 94 Stat.2767. 
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National Environmental Policy Act of 1970. 83 State.852.  

 

ค าพพิากษาของศาล 

ค าพพิากษาศาลจังหวัดเชยีงใหม.่ คดหีมายเลขแดงที ่771/2549. 

ค าพพิากษาศาลจังหวัดหลม่สัก. คดหีมายเลขแดงที ่789/2552. 

ค าพพิากษาศาลจังหวัดอดุรธานี. คดหีมายเลขแดงที ่2227/2550. 

ค าพพิากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต.้ คดหีมายเลขแดงที ่8914/2544 

ค าพพิากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต.้ คดหีมายแลขแดงที ่9/2544 

ค าพพิากษาศาลอทุธรณ์ที ่2147/2547 

ค าพพิากษาศาลอทุธรณ์ภาค 1. คดหีมายเลขแดงที ่2861/2556 

ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่495/2519. 

ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่5400/2537. 

ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่173/2541. 

ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่5818/2549. 

ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่1719/2554. 

ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่15219/2558. 

ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่10797/2559. 

ค าพพิากษาศาลปกครอง. คดหีมายเลขแดงที ่163/2555.  

ค าพพิากษาศาลปกครองกลาง. คดหีมายเลขแดงที ่1820/2545 

ค าพพิากษาศาลปกครองกลาง. คดหีมายเลขด าที ่908/2552.  

ค าพพิากษาศาลปกครองเชยีงใหม.่ คดหีมายแลขแดงที ่44/2552 

ค าพพิากษาศาลปกครองเชยีงใหม.่ คดหีมายเลขแดงที ่60-77/2552. 

ค าพพิากษาศาลปกครองเชยีงใหม.่ คดหีมายเลขแดงที ่64/2558. 

ค าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ คดหีมายเลขแดงที ่อ.749/2557. 
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ค าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ. คดหีมายเลขแดงที ่อ. 86/2552.  

ค าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ. ค ารอ้งที ่353/2551 ค าสัง่ที ่630/2551.. 

ค าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ. ค ารอ้งที ่556/2545 ค าสัง่ที ่651/2545. 
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ค าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุที ่อ. 106/2552. 

ค าวนิจิฉัยศาลรัฐธรรมนูญ. ที ่3/2552. 

ค าวนิจิฉัยศาลรัฐธรรมนูญ. ที ่59/2545  

ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่257/2552 

ค าพพิากษาของสหรฐัอเมรกิา 

United States v. Hooker Chemicals & Plastic Corp., 850 F.Supp.993 (W.D.N.Y.1994), 17 March 1994. 

เอกสารล าดบัรอง 
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