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๑. ปญหาดินและนํ้าปนเปอนสารพิษอุตสาหกรรม
 สิทธิดานสิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่งของความหมายของสิทธิมนุษยชน สิทธิดานสิ่งแวดลอมคือ
สิทธิของมนุษยที่จะอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดีมีคุณภาพ เหมาะสมแกการดํารงชีวิตอยูไดโดยมีสุขภาพดี
และปลอดภัย รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ไดบญัญตันิโยบายพ้ืนฐานใหเปน
หนาท่ีของรัฐที่จะตองคุมครองรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและควบคุมมลพิษ เพ่ืออํานวยใหประชาชน
ไดใชสทิธิของตนดานสิง่แวดลอม โดยหากกฎหมายทีม่อียูไมเพยีงพอแกการแกไขปญหาได รฐัธรรมนญู
ก็ใหรัฐสามารถออกเปนกฎหมายเพ่ือใหสามารถดําเนินการใหเปนไปตามภาระหนาที่ของรัฐ
ในการอํานวยใหมีสิ่งแวดลอมที่ดีได
 ปญหาของมลภาวะสิ่งแวดลอมปจจุบันนี้เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากการกระทําของมนุษยเอง 
รวมท้ังปญหาในการลักลอบนํากากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมไปท้ิงและฝงกลบในพ้ืนที่ตาง ๆ 
เมือ่ฝนตกลงมานํา้ฝนก็จะทาํการชะลางแทรกซมึลงสูใตดนิและพืน้ท่ีทีท่าํการฝงกลบกากของเสยีเหลานัน้
ทําใหพิษของกากของเสียกระจายวงกวางออกไป ไหลลงสูแมนํ้า ลําธาร นํ้าใตดินบอตื้น นํ้าชั้นบาดาล 
ตลอดจนชายฝงและทองทะเล เกิดผลกระทบที่ตามมาไมรูจบ และสะสมเปนอันตรายตอวงจรอาหาร
ในธรรมชาติของมนุษย ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยชาติไมโดยทางตรงก็ทางออม
 ประเทศไทยใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แตปญหามลภาวะทางสิ่งแวดลอมของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาของการลักลอบทิ้งกลบ
กากของเสียอยางผิดกฎหมายรวมท้ังกากอุตสาหกรรมก็ยังมิไดรับการดูแลใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด

 ๑สมาน ตั้งทองทวี อดีตรองผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ; นักศึกษาปริญญาเอกนิติศาสตร คณะนิติศาสตร
ปรดีพีนมยงค มหาวทิยาลัยธรุกิจบณัฑติย.

¹ÒÂÊÁÒ¹ μÑé§·Í§·ÇÕ
๑

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การคุมครองสิทธิทางสิ่งแวดลอม การคุมครองสิทธิทางสิ่งแวดลอม 
: ศึกษากรณีการตรากฎหมาย: ศึกษากรณีการตรากฎหมาย

กองทุนชะลางดินและนํ้ากองทุนชะลางดินและนํ้า
ปนเปอนกากอุตสาหกรรมปนเปอนกากอุตสาหกรรม
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิทางสิ่งแวดลอม : ศึกษากรณีการตรากฎหมาย
กองทุนชะลางดินและนํ้าปนเปอนกากอุตสาหกรรม

จุลนิติ

 จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ (๒๕๔๕) พบวาในป พ.ศ. ๒๕๓๓ ปริมาณของเสียอันตราย
จากอตุสาหกรรมมปีระมาณ ๐.๗ ลานตนั เพิม่ขึน้เปน ๑.๒ ลานตนัในป พ.ศ. ๒๕๓๙ และเปน ๑.๓ ลานตนั
ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ แตความสามารถในการกําจัดกากของเสียอนัตรายนับวายงัต่ํามาก ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประเทศไทยมีโรงงานกําจดัของเสียอนัตรายท่ีมศีกัยภาพในการรองรับของเสียอนัตรายจากอุตสาหกรรม
ไดเพียงประมาณ ๐.๑๘ ลานตัน หรือรอยละ ๑๑ จากจํานวนของเสียอันตรายที่เกิดจากการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมทั้งหมด ทําใหมีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมในพื้นที่ตาง ๆ การทิ้ง
รวมไปกับขยะชุมชน และการนําไปกําจัดอยางไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
 ตัวอยางสภาพปญหาในอดีต เชน เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดมีการลักลอบฝงกลบ
กากของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่บริเวณซึ่งตั้งอยูติดกับโรงงานของบริษัท อโศก
เคมีคอล จํากัด หมูที่ ๑ ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการกองเก็บของเสยี
ทีเ่ปนอนัตรายแลวใชรถแบ็คโฮส (Backhoes) บดอัดถังโลหะขนาด ๒๐๐ ลติร ซึง่ภายในบรรจุกากสารเคมี 
รวมทั้งไดเทกากสารเคมีที่บรรจุอยูในถังซึ่งสวนใหญเปนของเหลวลงในบอดินที่ขุดขึ้นในพื้นที่ดังกลาว 
โดยไมมีการปองกันการปนเปอนลงดินแตอยางใด กากที่เปนอันตรายที่พบ ไดแก นํ้ามันเครื่องใชแลว 
กากสี สารตัวทําละลายอินทรียที่ใชแลว กากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสีย และเศษวัสดุที่ปนเปอน
สารเคมี เปนตน ซึง่ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมทําการรวบรวมกากของเสีย
ทั้งหมดไปกําจัดทําลาย และรวมกับทางจังหวัดนครราชสีมาทําการสืบสวนสอบสวนหาตัวผูกระทําผิด
มาลงโทษตอไป ตอมากรมสงเสรมิคณุภาพสิง่แวดลอม และกรมควบคมุมลพษิไดตรวจสอบพบวามกีาร
ปนเปอนของสารอินทรียระเหยในพืน้ท่ีดงักลาวในความลึก ๑ เมตรจากผวิดินลงไป และครอบคลุมพ้ืนท่ี
ถงึ ๒๐,๔๐๐ ตารางเมตร แตยงัไมพบการปนเปอนในบอบาดาลทีอ่ยูในบรเิวณรอบ ๆ  และพบการปนเปอน
ของสารเคมี ๓ ชนิด คือ ไตรคลอโรเอธิลีน เบนซีน และไตรคลอโรอีเธนท่ีเกินคามาตรฐาน
ในบอสังเกตการณที่ขุดไวรอบ ๆ ติดกับบริเวณพื้นที่ปนเปอน
 เมือ่ปลายป พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมกีารตรวจพบโดยทางราชการวามทีีด่นิซึง่มสีภาพเปนไรมนัสาํปะหลงั
บริเวณตําบลหวยขา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีหลุมฝงกลบโดยไมไดรับอนุญาตและโดยไมใช
หลักวิชาการใด ๆ มีการนํากากสารพิษอุตสาหกรรมจากจังหวัดระยองและจังหวัดขางเคียงมาทิ้งกอง
และฝงกลบไวปรมิาณมาก ทางราชการไดฟองเจาของทีด่นิทีใ่หเชาดําเนินการโดยลงโทษปรับ ความปนเปอน
ของพื้นที่ซึ่งจะถูกนํ้าฝนชะลงนํ้าใตดินระดับตื้นและแพรกระจายไปท่ัวพื้นที่ที่ชาวบานยังใชนํ้าบอตื้น
อุปโภคบริโภคซึ่งไมสามารถหาผูรับผิดทางแพงตอคาใชจายที่รัฐจะตองนํามาชะลางทําความสะอาด 
พื้นที่ปนเปอนลักษณะดังกลาวซึ่งยังมีมากมายหลายแหงทั่วประเทศที่ยังตรวจไมพบเพราะไดมีแอบฝง
แลวกลบปดไปหมดหรือทิ้งในหุบเหวลึกในซอกเขาที่ตรวจพบไดยาก
 จากสภาพของปญหาที่กลาวถึงขางตนในประเทศไทย ปญหาที่สําคัญสําหรับการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมประเภทดังกลาว นอกจากการตองพยายามใชกฎหมายที่ควบคุมการกําจัดมลพิษประเภท
กากอตุสาหกรรมอยางเขมงวดกวดขนัแลว การฟนฟหูรอืชะลางดนิและนํา้ทีป่นเปอนกากอตุสาหกรรม 
ก็เปนปญหาเรงดวนที่รอการแกไข ซึ่งประเด็นปญหาใหญอยูที่การจัดหางบประมาณเพื่อใชสําหรับ
การแกไขโดยการฟนฟหูรอืชะลางดินและน้ําทีไ่ดรบัอันตรายจากการปนเปอนกากอุตสาหกรรมท่ีมสีารพิษ

25-34-MAC6.indd   2625-34-MAC6.indd   26 1/8/57   09:301/8/57   09:30



ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๒๗

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ปญหาและอุปสรรคในการจัดหาเงินทนุหรอืงบประมาณเพ่ือใชสาํหรับการบริหารจัดการชะลางดิน
และนํ้าที่ไดรับการปนเปอนกากอุตสาหกรรมมีดังนี้
  ๑)  ปญหาการไมมกีฎหมายใหอาํนาจในการจัดตัง้กองทุนเพ่ือชะลางดินและน้ําจากการปนเปอน
กากอุตสาหกรรมและการไมมีกฎหมายเพื่อการจัดหาแหลงที่มาของเงินกองทุนเพื่อชะลางดินและนํ้า
ปนเปอนกากอตุสาหกรรม 
  ๒)  ปญหาการไมมกีฎหมายใหอาํนาจแกเจาหนาทีข่องรฐัในการชาํระลางกากสารพษิอตุสาหกรรม
ในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
 ซึ่งจะไดกลาวถึงปญหาและแนวทางแกไขปญหาในแตละประเด็น ดังตอไปนี้

๒. ปญหาและแนวทางแกไขปญหา การไมมีกฎหมายใหอํานาจในการจัดตั้งกองทุนเพื่อชะลางดิน
และนํ้าที่ปนเปอนกากอุตสาหกรรม และแหลงที่มาของกองทุน 
  ๒.๑ ปญหาการไมมีกฎหมายใหอํานาจในการจัดตั้งกองทุนเพื่อชะลางดินและนํ้าที่ปนเปอน
กากอุตสาหกรรม และแหลงที่มาของกองทุน
     การพฒันาอตุสาหกรรมกอใหเกดิกากอตุสาหกรรมท่ีเปนสารพษิตามมาดวยมากมาย หากมไิด
กําจัดกากสารพิษเหลานี้ใหเปนไปตามกฎหมายอยางเขมงวดกวดขันกากอุตสาหกรรมก็อาจปนเปอน
ในสิ่งแวดลอมทําใหเกิดพิษภัยตอประชาชนท่ีอยูอาศัยโดยท่ัวไปได ในทางปฏิบัติไดมีการตรวจพบ
ความปนเปอนและมลพิษจากการลักลอบกําจดักากอยางไมถกูตองและมีการลักลอบฝงกลบกากอุตสาหกรรม
อยางผิดกฎหมายยังเกิดขึน้มาก เพราะรัฐยงัไมสามารถควบคุมใหอตุสาหกรรมทุกรายกําจดักากสารพิษ
ของตนเองไดอยางมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ ซึง่เม่ือตรวจพบแลวสวนใหญจะไมทราบตวัผูกระทาํความผดิ
ลักลอบนํากากอุตสาหกรรมมาทิ้งแลวฝงกลบ และไดกลายเปนภาระที่ภาครัฐที่เกี่ยวของคือกระทรวง
อุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตองดิ้นรนหาวิธีการตาง ๆ ที่จะทําให
ปญหาหมดไปโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องกลิ่นสารเคมีและปญหาการปนเปอนสารพิษในนํ้าบอตื้นทําให
บรโิภคนํา้ไมได การกาํจดัใหหมดความเปนพษิอยางถกูตองนัน้อาจตองทาํการขนดนิไปกาํจัดนอกพืน้ที่
หรือทําการชะลางดินและน้ําท่ีปนเปอนในพ้ืนที่ใหสะอาดตามเดิม ดวยวิธีการท่ีถูกตองท่ีตองใช
เทคโนโลยีสูงและมีคาใชจายสูงมาก เปนงานที่ลําบากสําหรับหนวยงานรัฐที่ไมไดตั้งงบประมาณไว
ดาํเนนิการ หากวาทางราชการมีกองทนุเพือ่ชะลางดนิและน้ําทีป่นเปอนกากอุตสาหกรรมอยู กจ็ะสามารถ
นําเงินกองทุนมาดําเนินการไดทันทีโดยไมตองเปนปญหายุงยากดังเชนหลาย ๆ กรณีในปจจุบัน
     กรณีตวัอยางท่ีเกิดจากการท่ีรฐัไมมกีองทุนเพ่ือชะลางดินและน้ําทีป่นเปอนกากอุตสาหกรรม
เพื่อดําเนินการแกไขปญหาการปนเปอนกากอุตสาหกรรม นํามาซึ่งการดําเนินการแกไขที่ลาชาและรัฐ
โดยกรมควบคมุมลพษิถกูฟองจากราษฎร ใหตองชดใชคาเสยีหายเพราะการละเมดิจากเหตทุีด่าํเนินการ
ไดลาชาดังตอไปนี้
     กรณศีกึษาทีส่นบัสนนุการมกีองทนุเพือ่ชะลางดนิและนํา้จากการปนเปอนกากอตุสาหกรรม
กรณีหนึ่ง คือคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ อ. ๕๙๗/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงท่ี 
อ. ๗๔๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ระหวางนายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ 
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จุลนิติ

ที่ ๑ กับพวก รวม ๒๒ คน ผูฟองคดี และกรมควบคุมมลพิษ ผูถูกฟองคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
ทีห่นวยงานทางปกครองละเลยตอหนาทีต่ามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบตัหิรอืปฏิบตัหินาทีด่งักลาว
ลาชาเกนิสมควร และการกระทาํละเมิดของหนวยงานทางปกครองอนัเกดิจากการละเลยตอหนาทีต่ามท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร คดีนี้ศาลปกครองสูงสุด 
ไดวนิจิฉยัและพิพากษาใหผูถกูฟองคดีกาํหนดแผนงาน วธิกีาร และดําเนินการฟนฟตูรวจและวิเคราะห
ตวัอยางน้ํา ดนิ พืชผกั และสัตวนํา้ในลําหวยคลิตี ้จนกวาจะพบวาคาสารตะก่ัวในน้ํา ดนิ พชืผกั และสัตวนํา้
ในลําหวยคลิตี้ไมเกินเกณฑมาตรฐาน และใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคน 
เปนเงินรายละ ๑๗๗,๑๙๙.๕๕ บาท
     กรณดีงักลาวขางตนเปนตวัอยางหนึง่ทีแ่สดงใหเหน็วา การปนเปอนในธรรมชาตใินดนิและนํา้
จากกากอุตสาหกรรมซ่ึงรวมถึงกากแรจากการทําเหมืองแร การรอนแร การลางแร ไดมีกากสารพิษ
ปนเปอนดนิและนํา้ไดมาก และมผีลกระทบอยางรนุแรงตอการดาํรงชวีติอยางมคีณุภาพของมนษุยชาติ 
ปญหาดังกลาวจําเปนตองไดรับการดูแลจากภาครัฐเปนกรณีฉุกเฉิน โดยหากมีกองทุนเพ่ือฟนฟู
หรอืชะลางดินและน้ําทีป่นเปอนกากอุตสาหกรรมอยู รฐัก็สามารถดําเนินการไดอยางเรงดวนและแกไขปญหา
การปนเปอนใหหมดไปไดกอนแลวจงึฟองรองเอาจากผูทีต่องรบัผดิตอไป การดาํเนินการฟนฟโูดยไมมเีงนิ
ดําเนินการกอนนั้น รัฐตองไดรับความรวมมือจากเอกชนผูรับผิดอยางมาก เปนสาเหตุสําคัญอันหนึ่ง
ที่ขบวนการฟนฟูสิ่งแวดลอมทําไดลาชาและรัฐตองรับผิดในความลาชาดังกลาวดังคําพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวมาแลวขางตน
     ประเทศไทยไดนําสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิดานสิ่งแวดลอมมากําหนดขยายความไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๖ กลาวคือ “บุคคลซึ่งรวมกัน
เปนชุมชนยอมมีสิทธิที่จะมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน” และตามมาตรา ๖๗ 
“สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษาและการไดประโยชนจาก
ทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม 
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพจะกระทํามิได เวนแตจะไดรักษาและประเมินผลกระทบ
ตอคณุภาพสิง่แวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจดัใหมกีระบวนการรับฟงความคดิเหน็
ของประชาชนและผูมสีวนไดเสยีกอน ฯลฯ” ทัง้นี ้รฐัธรรมนูญไดกาํหนดหนาทีข่องรัฐในเร่ืองการคุมครอง
สิ่งแวดลอมไวดวยตามมาตรา ๘๕ (๕) วา “กําหนดใหรัฐมหีนาที่ สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครอง
คณุภาพส่ิงแวดลอมตามหลักการพฒันาทีย่ัง่ยนื ตลอดจนควบคมุและกําจดัภาวะมลพษิทีม่ผีลตอสขุภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ฯลฯ”
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

     จากบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ทีก่ลาวถงึขางตน 
รัฐจึงมีภารกิจตองใหมีกฎหมายคุมครองสิ่งแวดลอมมิใหเสื่อมคุณภาพ ควบคุมใหมีการกําจัดมลพิษ 
มกีารกําจดักากสารพิษ กรณีมคีวามปนเปอนสารพิษในส่ิงแวดลอมท่ีไมสามารถหาผูรบัผดิชอบมาฟนฟู
แกไขก็จาํเปนทีร่ฐัจะตองเขาไปดูแลจัดการชะลางดินและน้ําปนเปอนสารพิษเหลาน้ันใหหมดความปนเปอน 
เพื่อรักษาไวซึ่งสิทธิของประชาชนที่จะดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีเหมาะสมแกการมีสุขภาพที่ดี
     การเยียวยาเร่ืองดังกลาวตองใชคาใชจายท่ีสูงและการตามหาตัวผูรับผิดชอบเพื่อใหจาย
คาฟนฟนูีก้ท็าํไดยาก รฐัจงึควรมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการแกไขเยียวยาปญหาส่ิงแวดลอมในสวนน้ี 
โดยจดัใหมกีองทนุเยยีวยาดานสิง่แวดลอมทีจ่ะสามารถนาํเงนิกองทนุมาแกไขปญหาโดยทาํการชะลาง
ดินและนํ้าปนเปอนกากอุตสาหกรรมที่เปนสารพษิไดอยางทันการ
     จากขอมลูและเหตผุลทีนํ่าเสนอทัง้หมดขางตน เปนทีแ่นชดัวาการมกีองทนุฟนฟสูิง่แวดลอม 
ในลกัษณะกองทุนทีก่าํหนดวัตถปุระสงคเพือ่นําเงนิกองทนุมาใชเพือ่การสาํรวจตรวจสอบความปนเปอน
สารพิษของพ้ืนที่ตาง ๆ และเพ่ือชะลางดินและน้ําที่ปนเปอนกากอุตสาหกรรมท่ีเปนสารพิษยอมเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการบริหารจัดการการปนเปอนของดินและนํ้าที่ปนเปอนกากอุตสาหกรรม
     อีกประเด็นหนึ่งคือ ปญหาการไมมีกฎหมายใหอํานาจกําหนดแหลงที่มาของเงินกองทุน
ซึ่งเปนเร่ืองสําคัญมาก เพราะเงินกองทุนซึ่งอาจไดเงินประเดิมจากรัฐบาลในเบ้ืองตนนั้น เมื่อใชแลว
ก็หมดไปได เพราะการใชเงินกองทุนตามวัตถุประสงคเพื่อชะลางดินและนํ้าที่ปนเปอนกากสารพิษ
อตุสาหกรรมในแตละพืน้ทีต่องใชเทคโนโลยรีะดบัสงูและมคีาใชจายมาก การทีก่องทนุชะลางดนิและนํา้
ปนเปอนกากอุตสาหกรรมจะสามารถมีเงินเพ่ือใชจายตามวัตถุประสงคเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ไดตลอดไป จําเปนตองมีแหลงที่มาของเงินกองทุนอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจกําหนดแหลงที่มาของเงิน
กองทนุ เชนจากเงนิงบประมาณ หากวาเปนการเกบ็เงนิคาธรรมเนยีมจากกจิการของเอกชนบางประเภท
ตามหลกัผูกอมลพษิเปนผูจาย กรณนีีจ้ะเปนการกระทบสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนกลุมทีเ่กีย่วของ
ดงักลาว ซึง่รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ ไดกาํหนดไววา “การจาํกดั
สทิธแิละเสรภีาพของบคุคลทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไว จะกระทาํมไิด เวนแตโดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัิ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือน
สาระสําคญัแหงสทิธแิละเสรีภาพน้ันมไิด” ดงันัน้ หากกําหนดแหลงทีม่าของเงินกองทุนโดยการเก็บเงนิ
คาธรรมเนยีมจากเอกชนทีป่ระกอบการบางประเภทกต็องทาํเปนกฎหมาย และตองเปนไปตามเงือ่นไข
ที่กําหนดในรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙ นี้

 ๒.๒ แนวทางแกไขปญหาการไมมีกฎหมายใหอํานาจในการจัดตั้งกองทุนชะลางดินและน้ํา
ปนเปอนกากอุตสาหกรรมและแหลงที่มาของเงินกองทุน
     ๑) แนวทางแกไขปญหาการไมมีกฎหมายใหอํานาจในการจัดตั้งกองทุนชะลางดินและนํ้า
ปนเปอนกากอุตสาหกรรม
       ประเทศไทยไดมีกฎหมายที่กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนทางดานสิ่งแวดลอมแลว 
คือ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบัญญัติใหมีการ
จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอม ปรากฏตามมาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๓๑ โดยทางปฏิบัติเงินที่นํามาเขากองทุน
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จุลนิติ

สวนใหญคอืเงนิกองทนุนํา้มนัเชือ้เพลงิ และไดนาํเงนิสวนใหญของกองทนุไปใหหนวยราชการหรอืองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใชสรางระบบบําบัดน้ําทิ้งและการกําจัดขยะมูลฝอย ไมมีบทบัญญัติในกฎหมาย
ดงักลาวใหนาํเงนิกองทุนไปใชเพือ่การเยียวยาปญหาผลกระทบจากมลพิษดานตาง ๆ  ทัง้เพ่ือการเยียวยา
ดานสุขภาพของประชาชนหรือการฟนฟูชะลางพื้นที่ที่ปนเปอนสารพิษ
        ประเทศไทยควรนาํเอาแนวคดิทีเ่ก่ียวกบัการจดัตัง้กฎหมายกองทุนเพ่ือฟนฟหูรอืชะลาง
ดนิและนํา้ทีป่นเปอนกากอตุสาหกรรม ทีเ่รยีกวา “The Comprehensive Environmental Response 
Compensation and Liability Act : CERCLA” หรือที่นิยมเรียกช่ือสั้น ๆ วา “Super Fund” 
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่มเีจตนารมณวตัถปุระสงคใกลเคยีงกบักฎหมายจดัตัง้กองทนุทีก่ลาวถงึนี้
มาประกอบเปนแนวทางจัดทํากฎหมายกองทุนชะลางดินและนํ้าปนเปอนฯ นี้ของไทย
       ผูเขียนเห็นวาประเทศไทยควรมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนชะลางดินและนํ้าปนเปอน
กากอุตสาหกรรมซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อการสํารวจตรวจสอบความปนเปอนสารพิษในส่ิงแวดลอม
และทําการชะลางดินและนํ้าปนเปอนกากอุตสาหกรรมที่เปนสารพิษ และใหนําเงินกองทุนไปใช
เพื่อวัตถุประสงคดังกลาว
     ๒) แนวทางแกไขปญหาการไมมีกฎหมายใหอํานาจในการจัดหาแหลงเงินมาเขากองทุน
ชะลางดินและนํ้าปนเปอนกากอุตสาหกรรม
       การจัดตั้งและใชงบประมาณแผนดินเพ่ือดําเนินการชะลางดินและน้ําปนเปอนสารพิษ
เปนวิธีการที่ทําไดงาย แตงบประมาณแผนดินเปนเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศ จึงเปนการ
ไมเหมาะสมทีจ่ะนําเงนิสวนนีท้ีไ่ดมาจากคนทัง้ประเทศมาเยยีวยาหรอืทาํการชะลางดนิและนํา้ปนเปอน
ซึ่งตนเหตุแหงปญหามาจากกลุมผูประกอบการที่อาจมีสวนเกี่ยวของเพียงไมกี่ราย
       การจัดต้ังกองทุนเพ่ือเยียวยาเพ่ือฟนฟูสิ่งแวดลอมใหสะอาดดังเดิมเปนคําตอบสําหรับ
ปญหาการขาดงบประมาณได โดยควรนาํหลกัผูกอมลพษิเปนผูจายมาพจิารณาประกอบการดาํเนนิการ
       ปญหาการขาดงบประมาณในการเยียวยาฟ นฟูพื้นที่ปนเป อนกากอุตสาหกรรม 
โดยหลักการท่ัวไปมีหลักการดานสิ่งแวดลอมเรื่องผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle) 
ควรตองบังคับใหผูประกอบกิจการที่เปนผูกอมลพิษดังกลาวแลวนํามาท้ิงอยางผิดกฎหมายหรือผูรับ
บริการกําจัดกากอุตสาหกรรมหรือรับขนสงกากอุตสาหกรรมที่ลักลอบนํากากอุตสาหกรรมดังกลาว
มาทิง้หรอืฝงกลบ ใหเปนผูรบัผดิชอบทาํการฟนฟชูะลางความปนเปอนหรอืชดใชคาใชจายในการฟนฟู
หรือชะลางความปนเป อนดังกลาว แตในทางปฏิบัติรัฐมักไมสามารถตรวจสอบทราบไดวาผู ใด
เปนผูกระทําความผิดที่ตองรับผิด หากพบตัว ผูรับผิดเองก็อาจไมสามารถชดใชคาเสียหายในการฟนฟู
พืน้ทีป่นเปอนใหหมดไปไดเพราะคาใชจายในการทําการฟนฟมูกัจะสงูมาก การนาํเงนิงบประมาณแผนดนิ
มาใชเพื่อการนี้อาจไมเหมาะสมดวยไมสอดคลองตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย จึงควรมีกองทุน
ทีม่วีตัถปุระสงคเพือ่การฟนฟูชะลางพืน้ท่ีปนเปอนดงักลาวกอน แลวจงึตามหาผูกระทาํความผดิมารบัผิด
ชดใชคาเสียหายท้ังหมด โดยระดมทุนจากแหลงเงินที่เหมาะสมตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย
มากที่สุด ซึ่งหากหาผูรับผิดไมไดกองทุนก็รับผิดชอบคาใชจายดังกลาวนั้นเอง อันเปนการกระจาย
ความเสี่ยงไปยังผูเกี่ยวของที่ใกลชิดมากที่สุด
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       พระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกาํหนดให
มีกองทุนสิ่งแวดลอม โดยเงินที่นําเขากองทุนมาจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งเก็บเงินเขากองทุน
จากผูใชนํา้มนัเชือ้เพลงิทกุคน และเงนิงบประมาณแผนดนิทีม่าจากภาษขีองประชาชนทกุคน และยงัไมมี
บทบัญญัติใหนําเงินกองทุนไปใชเพื่อการเยียวยาฟนฟูหรือชะลางพื้นที่ที่ปนเปอนสารพิษ การแกไข
กฎหมายนี้เพื่อนําเงินไปชะลางดินและนํ้าปนเปอนกากอุตสาหกรรมที่เปนสารพิษสามารถกระทําได 
แตหากพจิารณาตามหลักผูกอมลพษิเปนผูจาย (Polluter Pays Principle) ดจูะยงัไมเหมาะสม ควรทีจ่ะ
มีกองทุนแยกตางหากที่เก็บเงินเขากองทุนจากผูเกี่ยวของใกลชิดจริง ๆ 
       ประเด็นการจัดตัง้กองทุนชะลางดินและน้ําปนเปอนกากอุตสาหกรรมน้ัน ผูเขยีนไดศกึษา
แนวทางการจดัหาแหลงทีม่าของเงนิกองทนุโดยทาํการศกึษากฎหมายทีม่กีารจัดตัง้กองทนุในเรือ่งตาง ๆ  
ทัง้ของประเทศไทยและของตางประเทศ คอื แนวทางของกองทนุสขุภาพญีปุ่น และแนวทางของกองทนุ 
CERCLA

       ผูเขยีนเหน็วาควรนาํแนวทางของกองทนุ CERCLA มาใชสาํหรบัเปนแนวทางของกองทนุนี้ 
โดยเหตุที่จะใกลชิดกับผูมีสวนไดเสียและเปนเหตุใหเกิดมลพิษประเภทกากอุตสาหกรรมท่ีเปนสารพิษ
ไดมากกวาและเห็นควรกาํหนดที่มาของเงินกองทุนหลัก ๆ ดังนี้ 
        (๑)  เงินประเดิมจากงบประมาณแผนดิน 
        (๒) เงินคาธรรมเนียมที่เก็บจากผูประกอบการตาง ๆ กลาวคือ โรงงานอุตสาหกรรม
ที่กอใหเกิดกากอุตสาหกรรมประเภทสารพิษ ผูผลิตและผูนําเขาวัตถุอันตรายจากตางประเทศ
มาจําหนายในประเทศรวมทั้งผูประกอบการเหมืองแร
       (๓)  เงนิทีไ่ดจากการดําเนนิคดผีูกระทาํความผดิกฎหมายกอใหเกดิการปนเปอนสารพษิ
ในสิ่งแวดลอม
       สวนของเงินประเดิมจากงบประมาณนั้นก็เพื่อใหหนวยงานผู รับผิดชอบสามารถ
ดําเนินการไดในเบื้องตนขณะที่กองทุนยังไมมีเงินในการบริหารจัดการใหเปนไปตามกฎหมาย
        สาํหรบัเงนิสวนทีไ่ดจากการดาํเนนิคดผีูกระทาํความผดิกฎหมายกอใหเกดิการปนเปอน
สารพษิในสิง่แวดลอมนัน้ กเ็ปนความเหมาะสมทีผู่กระทาํความผดิทีเ่ปนตนเหตทุาํใหเกดิความปนเปอน
ควรตองเปนผูรับผิดชอบจายคาใชจายในการชะลางความปนเปอนท่ีรัฐไดจายไปกอนจากเงินกองทุน 
อันเปนไปตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle) นั่นเอง
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จุลนิติ

๓. ปญหาและแนวทางแกไขปญหา กรณเีจาหนาท่ีของรัฐไมมอีาํนาจเขาไปในท่ีดนิเอกชนเพ่ือชะลาง
ดินและนํ้าปนเปอนกากอุตสาหกรรม
 ๑)  ปญหาเจาหนาท่ีของรัฐไมมีอํานาจเขาไปในท่ีดินเอกชนเพื่อชะลางดินและน้ําปนเปอน
กากอุตสาหกรรม
    กรณทีีด่นิและนํา้ปนเปอนสารพษิอยูในทีดิ่นสาธารณะหรอืทีท่ีร่ฐัถอืสทิธอิยู กไ็มมปีญหาใด ๆ  
ทีร่ฐัหรอืเจาหนาทีข่องรฐัจะนาํเงนิกองทนุไปชะลางสารพษิทีป่นเปอนใหหมดไป แตหากเปนกรณทีีพ่ืน้ที่
ปนเปอนนัน้อยูในทีด่นิทีเ่อกชนมกีรรมสทิธิห์รอืมสีทิธคิรอบครอง อาจมปีญหาในการทีภ่าครัฐจะเขาไป
ในท่ีดินของเอกชนน้ัน ๆ เพื่อชะลางดินหรือน้ําปนเปอนท่ีเอกชนไมยินยอม แมเปนการดําเนินการ
เพื่อสวนรวมก็ตาม
    ตวัอยางกรณศีกึษาเรือ่งสารเคมเีอเยนต ออเรนจ (Agent Orange) ทีส่นามบนิบอฝาย กลาวคือ 
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ในระหวางการปรับพื้นที่เพื่อขยายทางรันเวยของสนามบินบอฝาย 
อาํเภอหวัหิน จงัหวัดประจวบครีขีนัธ รถแบ็กโฮสขดุกระทบถงับรรจสุารเคมทีีฝ่งอยูใตดนิลกึ ๑.๕ เมตร 
จนเกิดการรั่วไหล สงกล่ินฉุนคลุงกระจาย ในที่สุดโฆษกสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย
ไดออกมายอมรับกบัสาํนกัขาวเอพีวา กองทัพสหรัฐอเมริกาเคยเขามาปฏิบตักิารทดลองในประเทศไทย
ที่บริเวณคายทหารธนรัชต อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 
ภายใตชื่อโครงการปฏิบัติการทดลองใบไมรวงในประเทศไทย (Thailand Defoliation Program)
    กรมควบคุมมลพิษไดลงพ้ืนทีเ่ก็บตัวอยางดินมาตรวจสอบปรากฏชัดเจนวา พบสารไดออกซิน
ในตัวอยางทั้งหมด
    กรมควบคุมมลพิษออกแบบหลุมฝงกลบเสร็จเรียบรอยและกําหนดใหทําการฝงกลบในพื้นที่
ของสนามบิน หากทวากรมควบคุมมลพิษกไ็มสามารถดําเนนิการได เน่ืองจากในระหวางนัน้กรมการบนิ
พาณชิยไดลกัลอบนาํดนิปนเปอนไปทิง้ในทีด่นิเอกชนโดยไมไดบอกกลาวใครเสยีกอนแลว ตอเมือ่เจาของ
ที่ดินทราบเร่ืองจึงไมยอมใหมีการขนดินกลับออกไป จนกวาจะชดใชคาเสียหาย ๘ ลานบาท สุดทาย
หนวยงานรัฐตองแจงความดําเนินคดีกับเจาของที่ดินในขอหาครอบครองวัตถุอันตราย และใชอํานาจ
ตามพระราชบญัญตัวิตัถอัุนตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สัง่การใหเจาของทีด่นิยนิยอมนาํดนิปนเปอนออกมากาํจดั
    จากกรณตีวัอยางนี ้เหน็ไดวาเจาของกรรมสทิธิท์ีด่นิมกัใชสทิธขิองตนโดยมไิดเหน็แกสวนรวม
ที่ทางราชการตองการเขาไปในพื้นที่เพื่อขนสารพิษไปกําจัดใหถูกตองไมเปนภัยตอสาธารณะ หากเปน
กรณทีัว่ไปทีท่างราชการจะเขาไปสาํรวจความปนเปอนของพืน้ท่ีหรอืตองการเขาไปในพืน้ท่ีของเอกชน
เพือ่ชะลางความปนเปอนสารพษิในดนิและนํา้ คงเปนเรือ่งทีท่าํไดยาก เพราะกอนเขาไปสาํรวจตรวจสอบ
โดยแนชัดคงยังไมสามารถใชกฎหมายบังคับเอาไดดังเชนกรณีนี้ได จะเปนอุปสรรคอยางยิ่งในการที่รัฐ
จะนําเงินกองทุนฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นไปใชฟนฟูชะลางทําความสะอาดพื้นที่ที่ปนเปอนกากอุตสาหกรรมได
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 ๒)  แนวทางแกไขปญหาเจาหนาท่ีไมมีอํานาจเขาไปในท่ีดินเอกชนเพ่ือชะลางดินและน้ํา
ปนเปอนกากอุตสาหกรรม
    กรณทีีพ่ืน้ทีป่นเปอนนัน้อยูในทีด่นิทีเ่อกชนมกีรรมสทิธิห์รอืมสีทิธคิรอบครอง มปีญหาในการ
ทีภ่าครฐัจะเขาไปในทีด่นิของเอกชนนัน้ ๆ  เพือ่ชะลางดนิหรอืน้ําปนเปอนหากเอกชนไมยนิยอม จงึจาํเปน
ตองมีกฎหมายรองรับใหอํานาจเจาหนาที่รัฐในการทําหนาที่ดังกลาว เพราะสิทธิของบุคคลน้ัน
รัฐธรรมนูญไดใหการคุมครองไว ปรากฏดังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๙ วา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิไดเวนแต
โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัแิหงกฎหมาย เฉพาะเพือ่การทีร่ฐัธรรมนญูน้ีกาํหนดไวและเทาทีจ่าํเปน 
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได” นอกจากนี้ในกรณีสิทธิของบุคคล
ในทรัพยสิน รัฐธรรมนูญก็ไดมีขอบัญญัติใหความคุมครองไวเปนการเฉพาะดวย ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ วา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับ
ความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”
    การท่ีรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะเขาไปในท่ีดินของเอกชนท่ีเอกชนมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองหากไมไดรับความยินยอมจากผูมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง อาจเปนการละเมิดสิทธิ
ของผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองทั้งทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง
    ฉะนัน้ การท่ีเจาหนาทีข่องรัฐเขาไปในท่ีดนิของเอกชนเพ่ือเจตนาจะทําการสํารวจการปนเปอน
สารพิษและเพื่อทําการชะลางสารพิษใหหมดไป หากไดกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ทั้งหนวยงาน
ของรัฐและเจาหนาที่เองอาจถูกฟองรองดําเนินคดีทางแพงเรียกใหชดใชคาเสียหายดังกลาว และหาก
ยังมิไดรับความยินยอมจากผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใหเขาไปในพื้นท่ีเพื่อดําเนินการ ก็จะมี
ความเสี่ยงตอการถูกแจงความรองทุกขและฟองรองดําเนินคดีในความผิดทางดานอาญาฐานบุกรุก
และทําใหเสยีทรัพยได เวนแตจะไดมกีฎหมายใหกระทําได จงึจาํเปนตองมีกฎหมายใหอาํนาจเจาหนาที่
ของรัฐเขาไปในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อชะลางดินและนํ้าปนเป อน
กากอุตสาหกรรมดังกลาวเพื่อใหรัฐสามารถนําเงินกองทุนฯ มาทําการชะลางดินและนํ้าปนเปอน
กากอุตสาหกรรม

๔. สรุปและขอเสนอแนะ
 ผูเขียนเห็นวาหากมีบทบัญญัติกฎหมายตามหลักการที่ผูเขียนเสนอขางตน กลาวคือ 
 ๑)  ใหมกีองทุนชะลางดินและน้ําปนเปอนกากอุตสาหกรรมท่ีกาํหนดวัตถปุระสงคใหนาํเงินกองทุน
ไปใชเพือ่การสาํรวจตรวจสอบความปนเปอนสารพษิในสิง่แวดลอมและทาํการชะลางดนิและนํา้ปนเปอน
กากอุตสาหกรรมที่เปนสารพิษ
 ๒) ใหกองทุนชะลางดินและนํ้าปนเปอนกากอุตสาหกรรม ไดกําหนดแหลงที่มาของเงินกองทุน
ดังหลักการขางตน กลาวคือ

25-34-MAC6.indd   3325-34-MAC6.indd   33 1/8/57   09:301/8/57   09:30

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๗๓๔

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิทางสิ่งแวดลอม : ศึกษากรณีการตรากฎหมาย
กองทุนชะลางดินและนํ้าปนเปอนกากอุตสาหกรรม

จุลนิติ

    ๒.๑) เงินประเดิมจากงบประมาณแผนดิน 
     ๒.๒) เงนิคาธรรมเนยีมทีเ่กบ็จากผูประกอบการตาง ๆ  กลาวคอืโรงงานอตุสาหกรรมทีก่อใหเกดิ
กากอตุสาหกรรมประเภทสารพษิ ผูผลิตและผูนาํเขาวตัถอุนัตรายจากตางประเทศมาจาํหนายในประเทศ 
รวมทั้งผูประกอบการเหมืองแร
    ๒.๓) เงินท่ีไดจากการดําเนินคดีผูกระทําความผิดกฎหมายกอใหเกิดการปนเปอนสารพิษ
ในสิ่งแวดลอม
 ๓)  หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือมีหนาที่ฟนฟูสภาพแวดลอม ซึ่งเปนภารกิจ
ของรฐั จะสามารถเขาไปในท่ีดนิทีเ่อกชนมกีรรมสทิธิห์รอืมสีทิธคิรอบครองเพ่ือทาํการชะลางดนิและนํา้
ปนเปอนกากอุตสาหกรรมที่มีสารพิษ
    หากทําไดเชนนี้ ก็จะชวยใหดินและนํ้าในสิ่งแวดลอมสะอาดปลอดภัยดังเดิม เปนการคืน
สิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชนไดตามสิทธิดานสิ่งแวดลอมที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว
     ผูเขียนไดนําแนวทางหลักการของรางกฎหมายตามประเด็นตาง ๆ ขางตน หารือประชาชน
ที่มีสวนเกี่ยวของ เชน ผูพิพากษา เจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ เจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เจาหนาทีอ่งคการบรหิารสวนทองถิน่ในพืน้ทีท่ีม่กีารลกัลอบทิง้กากอตุสาหกรรม รวมทัง้ประชาชนผูไดรบั
ความเดือดรอนจากปญหาน้ํากินนํ้าใชปนเปอนสารพิษและปญหากล่ินสารเคมีกระทบตอสุขภาพ 
ในรปูแบบสอบถาม รวมแบบสอบถามทัง้สิน้ ๖๑ ชดุ ผลการสาํรวจปรากฏวากวารอยละ ๘๓ ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมดเห็นดวยกับหลักการของรางกฎหมายท่ีเสนอขางตน จึงกลาวไดวาขอเสนอ
ในหลกัการใหมกีฎหมายบญัญตัเิรือ่งการจดัตัง้กองทนุ การกาํหนดแหลงทีม่าของกองทนุและการเรยีก
หรือฟองรองเรียกเงินจากผูกระทําความผิดเพื่อนําเงินมาใชคืนใหกับกองทุน รวมทั้งการมีกฎหมาย
ใหอาํนาจเจาหนาทีข่องรฐัเขาไปในทีด่นิทีเ่อกชนมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองเพือ่ชะลางดนิและน้ํา
ปนเปอนนี้ ไดรับการยอมรับจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
    ผูเขียนเช่ือวาหากประเทศไทยมีกฎหมายตามหลักการที่นําเสนอขางตนแลว สภาพแวดลอม
ของไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นปญหาเรื่องดินและนํ้าปนเปอนสารพิษ จะไดรับการเยียวยาที่ดีขึ้น 
ชวยใหรัฐสามารถคุมครองรักษาส่ิงแวดลอมไว เพื่อใหประชาชนไดใชสิทธิดานสิ่งแวดลอม กลาวคือ 
สิทธิในการไดอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมในการดํารงชีวิตอยูโดยมีสุขภาพดีและปลอดภัย
ไดดียิ่งขึ้น ตามภารกิจของรัฐและตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐
    ผูเขียนจึงใครเสนอใหหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของไดนําหลักการกฎหมายตามที่เสนอไวขางตน
ไปประกอบการพิจารณาเพื่อจัดทําเปนรางกฎหมายที่สมบูรณ และดําเนินการเพื่อใหเปนกฎหมาย
ใชบังคับตอไป 
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