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7.3 ข้้อเสนอเชิิงนโยบายและมาตรการในการจััดการอากาศสะอาดภาคอุุตสาหกรรม
	ที่่�เหมาะสมกัับบริบทข
ิ องประเทศไทย
		 7.3.1 ทิิศทางการพััฒนาประเทศและการดำำ�เนิินนโยบายด้้านอุุตสาหกรรม
		7.3.2 การควบคุุมอุตุ สาหกรรมก่่อมลพิิษอย่่างเข้้มงวดจริิงจััง
		7.3.3 ข้้อเสนอที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและรัักษา
		คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2535
		7.3.4 ข้้อเสนอเฉพาะต่่อหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		7.3.5 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม	
		7.3.6 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม	
		7.3.7 ข้้อเสนออื่่�นๆ
		7.3.8 ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีกฎหมายอากาศสะอาด

8 8.1ข้้อนโยบายและมาตรการในการจัั
เสนอในการจััดการอากาศสะอาดภาคพลัังงาน
ดการอากาศสะอาดภาคพลัังงาน

	ที่่�มีีการดำำ�เนิินการในประเทศไทย
		8.1.1 นโยบายและแผนพลัังงาน
		8.1.2 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		 8.1.3 หน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
8.2 นโยบายและมาตรการในการจััดการอากาศสะอาดภาคพลัังงาน
	ที่่�เป็็นตััวอย่่างจากต่่างประเทศ
		8.2.1 การดำำ�เนิินนโยบายและมาตรการผสมผสาน
		8.2.2 การนำำ�นโยบายพลัังงานหมุุนเวีียนมาใช้้
		8.2.3 การจััดการคุุณภาพอากาศที่่�ครอบคลุุมตลอดสายและครบวงจร
8.3 ข้้อเสนอเชิิงนโยบายและมาตรการในการจััดการอากาศสะอาดภาคพลัังงาน
	ที่่�เหมาะสมกัับบริบทข
ิ องประเทศไทย
		8.3.1 ข้้อเสนอด้้านกระบวนทััศน์์และนโยบาย
		8.3.2 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย
		8.3.3 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม	
		8.3.4 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม	
		8.3.5 ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีกฎหมายอากาศสะอาด
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9 9.1ข้้อนโยบายและมาตรการในการจัั
เสนอในการจััดการอากาศสะอาดในพื้้�นที่่�รับสั
ั มั ปทานเหมืืองแร่่
ดการอากาศสะอาดภาคเหมืืองแร่่

	ที่่�มีีการดำำ�เนิินการในประเทศไทย
		9.1.1 นโยบายและการกำำ�กัับดูแู ลของรััฐ
		9.1.2 มาตรการทางกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม	
		9.1.3 มาตรการทางกฎหมายด้้านสุุขภาพ	
9.2 นโยบายและมาตรการในการจััดการอากาศสะอาดภาคเหมืืองแร่่
	ที่่�เป็็นตััวอย่่างจากต่่างประเทศ: สหรััฐอเมริิกา
		9.2.1 มีีมาตรฐานคุุณภาพอากาศเป็็นเป้้าหมาย
		9.2.2 มาตรการควบคุุมมลพิิษทางอากาศจากแหล่่งกำำ�เนิิด
		9.2.3 มาตรการที่่�การประกอบกิิจการเหมืืองแร่่ต้้องปฏิิบััติิ
9.3 ข้้อเสนอเชิิงนโยบายและมาตรการในการจััดการอากาศสะอาดภาคเหมืืองแร่่
	ที่่�เหมาะสมกัับบริบทข
ิ องประเทศไทย
		9.3.1 ข้้อเสนอทั่่�วไป
		9.3.2 ข้้อเสนอด้้านนโยบายและกฎหมาย
		9.3.3 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม	
		9.3.4 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม61
		9.3.5 ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีกฎหมายอากาศสะอาด

1010.1.ข้้นโยบายและมาตรการในการจัั
อเสนอในการจััดการอากาศสะอาดจากการจััดการขยะของเสีีย
ดการอากาศสะอาด

	จากการจััดการขยะของเสีียที่่�มีีการดำำ�เนิินการในประเทศไทย
		10.1.1 นโยบายเกี่่�ยวกัับการจััดการขยะของเสีียของภาครััฐ
		10.1.2 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและควบคุุมมลพิิษ
		จากขยะของเสีีย
10.2 นโยบายและมาตรการในการจััดการอากาศสะอาด
	จากการจััดการขยะของเสีียที่่�เป็็นตััวอย่่างจากต่่างประเทศ
		 10.2.1 เยอรมััน: ตััวอย่่างของความสำำ�เร็็จในการจััดการขยะของเสีีย
		 10.2.2 ญี่่�ปุ่่�น: ประสบการณ์์ยาวนานเรื่่�องเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
		 10.2.3 สหรััฐอเมริิกา: ประสบการณ์์เรื่่�องเชื่่�อมโยงขยะของเสีีย
		เข้้ากัับอากาศสะอาด
10.3 ข้้อเสนอเชิิงนโยบายและมาตรการในการจััดการอากาศสะอาด
	จากการจััดการขยะของเสีียที่่�เหมาะสมกัับบริบทข
ิ องประเทศไทย
		 10.3.1 ข้้อเสนอในการกำำ�หนดนโยบาย “เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน” ระดัับชาติิ
		10.3.2 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย
		10.3.3 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม	
		10.3.4 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม	
		10.3.5 ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีกฎหมายอากาศสะอาด

1111.1บทบาทของภาคประชาชนในการจัั
ดการอากาศสะอาด
การขัับเคลื่่�อนของภาคประชาชนเพื่่�ออากาศสะอาดที่่�สำ�คั
ำ ัญในประเทศไทย

		 11.1.1 กรณีีการควบคุุมควัันบุุหรี่่จ� ากการสููบบุุหรี่่� กัับ
		บทบาทของมููลนิิธิิหมอชาวบ้้านและองค์์กรพััฒนาเอกชน
		ด้้วยการขัับเคลื่่�อนแบบ “สามเหลี่่�ยมเขยื้้� อนภููเขา”
		11.1.2 กรณีีมลพิิษทางอากาศจากเหมืืองถ่่านหิินและโรงไฟฟ้้าพลัังงานถ่่านหิิน
		อำำ�เภอแม่่เมาะ จัังหวััดลำำ�ปาง กัับ บทบาทของชาวบ้้านแม่่เมาะ
		 11.1.3 กรณีีมลพิิษทางอากาศและกลิ่่�นเหม็็นในพื้้�นที่่�มาบตาพุุด กัับ บทบาท
		ของเครืือข่่ายประชาชนภาคตะวัันออก และผู้้�เดืือดร้้อนจากมลพิิษทางอากาศ
		 11.1.4 กรณีีฝุ่่�นควัันภาคเหนืือ กัับ บทบาทของสภาลมหายใจเชีียงใหม่่
		มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เครืือข่่ายภาคประชาชน และเครืือข่่ายนัักวิิชาการ
		 11.1.5 กรณีีปััญหาฝุ่่�น PM2.5 และมลพิิษทางอากาศ กัับ บทบาทของ
		 เครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย และภาคีีเครืือข่่าย
11.2 การขัับเคลื่่�อนของภาคประชาชนเพื่่�ออากาศสะอาดที่่�เป็็นตััวอย่่าง
	จากต่่างประเทศ
		11.2.1 สหรััฐอเมริิกา
		11.2.2 จีีน

9-374
9-383
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9-391
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9-424
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10-449
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10-473
10-480
10-481
10-482
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11.3 ข้้อเสนอเชิิงนโยบายและมาตรการเกี่่�ยวกัับบทบาทของภาคประชาชน
ในการจััดการอากาศสะอาดที่่�เหมาะสมกัับบริบทข
ิ องประเทศไทย
		11.3.1 ข้้อเสนอด้้านแนวคิิด
		11.3.2 ข้้อเสนอด้้านนโยบาย กฎหมาย และการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
		11.3.3 ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีกฎหมายอากาศสะอาด

11-531
11-532
11-535
11-545

1212.1บทบาทของภาคเอกชน
ภาคการเงิิน และการธนาคารในการจััดการอากาศสะอาด 12-552
นโยบายและมาตรการในการจััดการอากาศสะอาดภาคเอกชน

ภาคการเงิิน และการธนาคารที่่�มีีการดำำ�เนิินการในประเทศไทย
		12.1.1 นโยบาย
		 12.1.2 มาตรการทางกฎหมาย: พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และ
		 ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
12.2 นโยบายและมาตรการในการจััดการอากาศสะอาดภาคเอกชน
ภาคการเงิิน และการธนาคารที่่�เป็็นตััวอย่่างจากต่่างประเทศ
		12.2.1 แนวคิิดและนโยบายระดัับสากล	
		12.2.2 มาตรการระดัับสากล	
		 12.2.3 กรณีีศึึกษา: การรัับมืือกัับฝุ่่�นพิิษข้้ามพรมแดนของประเทศสิิงคโปร์์
12.3 ข้้อเสนอเชิิงนโยบายและมาตรการในการจััดการอากาศสะอาดภาคเอกชน
ภาคการเงิิน และการธนาคารที่่�เหมาะสมกัับบริบทข
ิ องประเทศไทย
		12.3.1 ข้้อเสนอด้้านนโยบาย
		12.3.2 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย
		12.3.3 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม	
		12.3.4 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม	
		 12.3.5 ข้้อเสนออื่่�นๆ: สนัับสนุุนการทำำ�วิิจััยอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อประเมิิน
		แหล่่งกำำ�เนิิดหลัักของมลพิิษทางอากาศและผลกระทบ	
		12.3.6 ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีกฎหมายอากาศสะอาด

1313.1บทบาทของภาครัั
ฐในการจััดการอากาศสะอาด
บทบาทในการสถาปนา “สิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด”

อย่่างเป็็นรููปธรรมในระบบกฎหมาย
		 13.1.1 การสร้้างกระบวนทััศน์์เชื่่�อมโยงระหว่่าง “สิิทธิิมนุุษยชน”
		 (Human Rights) กัับ “อากาศสะอาด” (Clean Air)
		 13.1.2 การบััญญััติิรับั รอง “สิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด”
		 ในฐานะที่่�เป็็น “สิิทธิิมนุุษยชน” ซึ่่�งมีีลัักษณะเป็็น “สิิทธิิเชิิงเนื้้�อหา”
		 13.1.3 การบััญญััติิรับั รอง “สิิทธิิเชิิงกระบวนการ” เพื่่�อเป็็น “พาหนะ”
		ในการเข้้าถึึงและคุ้้�มครอง “สิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด”
13.2 หน้้าที่่�ของรััฐในการเคารพ ปกป้้องคุ้้�มครอง และทำำ�ให้้สิทธิ
ิ ิที่่�จะ
หายใจอากาศสะอาดของประชาชนเกิิดขึ้้�นและบรรลุุผลจริงิ
		13.2.1 หน้้าที่่�ของรััฐในฐานะสมาชิิกขององค์์การสหประชาชาติิ
		สู่่�พัันธกรณีีที่่�ผููกพัันและต้้องปฏิิบััติิเพื่่�อเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
		 13.2.2 รััฐมีีหน้้าที่่�สำ�คั
ำ ัญที่่�ต้้อง “ปฏิิรููปโครงสร้้างและระบบรััฐราชการ”
		 ให้้เอื้้�อต่่อการทำำ�งาน เพื่่�อให้้เกิิด “สิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศ”
		 13.2.3 รััฐต้้อง “ยกระดัับ” ให้้การได้้มาซึ่่�งอากาศสะอาดเป็็นสิิทธิิมนุุษยชน
		ขั้้�นพื้้�นฐาน
		 13.2.4 รััฐต้้อง “สร้้างการรัับรู้้�ในข้้อมููล” ที่่�เกี่่�ยวกัับคุณ
ุ ภาพของอากาศ
		และผลกระทบของคุุณภาพอากาศที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพ
		 13.2.5 รััฐต้้องกำำ�หนดแนวทาง “ให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมกัับรัฐั ”
		 ในการกำำ�หนดนโยบาย จััดทำำ�กฎหมาย และกำำ�กัับดูแู ลการจััดการ
		อากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ	
		 13.2.6 รััฐต้้องทำำ�ให้้ประชาชน “เข้้าถึึงและได้้รับั ความยุุติิธรรม
		ทางสิ่่�งแวดล้้อม”
13.3 บทบาทและความรัับผิิดชอบของภาครััฐที่่�จะต้้องดำำ�เนิินมาตรการ
เพื่่�อเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของธุุรกิิจและผู้้�ประกอบการให้้เคารพและไม่่ละเมิิดสิิทธิิ
	ที่่�จะหายใจอากาศสะอาดของประชาชน
		13.3.1 การเพิ่่�มสัดั ส่่วนในการนำำ�เครื่่�องมืือทางเศรษฐศาสตร์์มาใช้้
		ควบคู่่�กัับมาตรการสั่่�งการและควบคุุมที่่�มีีอยู่่�เดิิม ให้้มากขึ้้�นและเป็็นระบบขึ้้�น
		13.3.2 การกำำ�หนดความรัับผิิดทางอาญาและทางแพ่่งสำำ�หรัับเจ้้าของ

12-555
12-555

12-563
12-564
12-564
12-575
12-581
12-583
12-583
12-586
12-589
12-591
12-592
12-593
13-598
13-600
13-600
13-604
13-611
13-615
13-616
13-618
13-620
13-626
13-628
13-630
13-631
13-631

		หรืือผู้้�ครอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษข้้ามแดน
		13.3.3 เครื่่�องมืือและมาตรการด้้านเศรษฐศาสตร์์สำ�คั
ำ ัญที่่�ควรมีีการนำำ�มาใช้้
		13.3.4 ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีกฎหมายอากาศสะอาด

13-632
13-638
13-644

1414.1บทวิิบทวิิเคราะห์์
ร่ว่ ม
14-648
เคราะห์์ร่่วมในภาคเกษตร ภาคป่่าไม้้ และมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดน 14-650

		14.1.1 กระบวนทััศน์์ของภาคเกษตร
14-650
		14.1.2 กระบวนทััศน์์ของภาคป่่าไม้้
14-651
		14.1.3 กระบวนทััศน์์ของอากาศสะอาดข้้ามพรมแดน
14-653
		 14.1.4 กระบวนทััศน์์ร่่วมในภาคเกษตร ภาคป่่าไม้้ และอากาศสะอาด
		ข้้ามพรมแดน
14-654
		 14.1.5 ข้้อเสนอแนะในระดัับปฏิิบััติิการสำำ�หรัับภาคเกษตร ป่่าไม้้
		และอากาศสะอาดข้้ามพรมแดน
14-655
14.2 บทวิิเคราะห์์ร่่วมในประเด็็นมลพิิษทางอากาศในภาคเมืือง
และภาคยานยนต์์และขนส่่ง
14-662
		14.2.1 กระบวนทััศน์์ของมลพิิษทางอากาศในภาคเมืือง
14-663
		14.2.2 กระบวนทััศน์์ของภาคยานยนต์์และขนส่่ง
14-664
		14.2.3 กระบวนทััศน์์ร่่วมในประเด็็นมลพิิษทางอากาศในภาคเมืือง
		และภาคยานยนต์์และขนส่่ง
14-665
		14.2.4 ข้้อเสนอแนะในระดัับปฏิิบััติิการในภาคเมืืองและภาคยานยนต์์และขนส่่ง 14-666
14.3 บทวิิเคราะห์์ร่่วมในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน
	พื้้� นที่่�สัมั ปทานเหมืืองแร่่ และการจััดการขยะของเสีีย
14-667
		14.3.1 กระบวนทััศน์์ของภาคอุุตสาหกรรม	
14-668
		14.3.2 กระบวนทััศน์์ของภาคพลัังงาน
14-669
		14.3.3 กระบวนทััศน์์ของพื้้�นที่่�รับสั
ั มั ปทานเหมืืองแร่่	
14-670
		14.3.4 กระบวนทััศน์์ของการจััดการขยะของเสีีย
14-671
		 14.3.5 กระบวนทััศน์์ร่่วมในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน
		ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของเสีีย
14-672
		14.3.6 ข้้อเสนอแนะในระดัับปฏิิบััติิการสำำ�หรัับภาคอุุตสาหกรรม
		 ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของเสีีย
14-673
14.4 บทวิิเคราะห์์ร่่วมสำำ�หรัับบทบาทภาคประชาชน ภาคเอกชน
ภาคการเงิิน และการธนาคาร และภาครััฐ
14-677
		14.4.1 กระบวนทััศน์์สำ�ำ หรัับบทบาทของภาคประชาชน
14-678
		14.4.2 กระบวนทััศน์์สำ�ำ หรัับบทบาทของภาคเอกชน
		ภาคการเงิิน และการธนาคาร
14-679
		14.4.3 กระบวนทััศน์์สำ�ำ หรัับบทบาทของภาครััฐ
14-680
		14.4.4 ข้้อเสนอแนะในระดัับปฏิิบััติิการสำำ�หรัับการจััดการปััญหามลพิิษ
		ทางอากาศด้้วยบทบาทของภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคการเงิิน
		และการธนาคาร และภาครััฐ
14-681

1515.1บทสรุุ
ป
ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาดภาคเกษตรกรรม	

		15.1.1 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย
		15.1.2 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม	
		15.1.3 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม	
15.2 ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาดภาคป่่าไม้้
		15.2.1 ข้้อเสนอด้้านกระบวนทััศน์์และนิิติินโยบาย
		15.2.2 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย
		15.2.3 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม	
		15.2.4 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม	
15.3 ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาดข้้ามพรมแดน
		15.3.1 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย
		15.3.2 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม	
		15.3.3 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม	
		15.3.4 ข้้อเสนออื่่�นๆ
15.4 ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาดภาคเมืือง
		15.4.1 ข้้อเสนอด้้านกระบวนทััศน์์

15-688
15-689
15-689
15-689
15-691
15-692
15-692
15-693
15-694
15-695
15-697
15-697
15-697
15-698
15-699
15-700
15-700

		15.4.2 ข้้อเสนอด้้านนโยบาย
		15.4.3 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย
		15.4.4 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม	
		15.4.5 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม	
		15.4.6 ข้้อเสนออื่่�นๆ
15.5 ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาดภาคยานยนต์์และขนส่่ง
		 15.5.1 ข้้อเสนอทั่่�วไป – มาตรการส่่งเสริิมการใช้้ยานยนต์์พลัังงานสะอาด
		 15.5.2 ข้้อเสนอทั่่�วไป – มาตรการส่่งเสริิมการลดการเดิินทาง
		ด้้วยยานยนต์์ส่่วนบุุคคล	
		 15.5.3 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย
		15.5.4 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม	
		15.5.5 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม	
15.6 ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาดภาคอุุตสาหกรรม	
		15.6.1 ข้้อเสนอด้้านนโยบายและกฎหมาย
		15.6.2 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม	
		15.6.3 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม	
		15.6.4 ข้้อเสนออื่่�นๆ
15.7 ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาดภาคพลัังงาน
		15.7.1 ข้้อเสนอด้้านกระบวนทััศน์์และนโยบาย
		15.7.2 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย
		15.7.3 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม	
		15.7.4 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม	
15.8 ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาดในพื้้�นที่่�รับสั
ั มั ปทานเหมืืองแร่่	
		15.8.1 ข้้อเสนอทั่่�วไป
		15.8.2 ข้้อเสนอด้้านนโยบายและกฎหมาย
		15.8.3 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม	
		15.8.4 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม	
15.9 ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาดจากการจััดการขยะของเสีีย
		 15.9.1 ข้้อเสนอในการกำำ�หนดนโยบาย “เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน” ระดัับชาติิ
		15.9.2 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย
		15.9.3 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม	
		15.9.4 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม	
15.10 บทบาทของภาคประชาชนในการจััดการอากาศสะอาด
		15.10.1 ข้้อเสนอด้้านแนวคิิด
		 15.10.2 ข้้อเสนอด้้านนโยบาย กฎหมาย และการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
15.11 บทบาทของภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร
ในการจััดการอากาศสะอาด
		15.11.1 ข้้อเสนอด้้านนโยบาย
		15.11.2 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย
		15.11.3 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม	
		15.11.4 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม	
		15.11.5 ข้้อเสนออื่่�นๆ
15.12 บทบาทของภาครััฐในการจััดการอากาศสะอาด
		15.12.1 หน้้าที่่�ของรััฐในการสถาปนาสิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด
		 อย่่างเป็็นรููปธรรมในระบบกฎหมาย
		 15.12.2 หน้้าที่่�ของรััฐในการเคารพ ปกป้้องคุ้้�มครอง และทำำ�ให้้สิทธิ
ิ ิ
		ที่่�จะหายใจอากาศสะอาดของประชาชนเกิิดขึ้้�นและบรรลุุผลจริงิ
		15.12.3 หน้้าที่่�ของรััฐในการดำำ�เนิินมาตรการเพื่่�อเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของธุุรกิิจ
		และผู้้�ประกอบการให้้เคารพและไม่่ละเมิิดสิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด
		ของประชาชน
15.13 ข้้อเสนอเพื่่�อการจััดการอากาศจาก (ร่่าง) พรบ. อากาศสะอาดฯ
		15.13.1 ข้้อพิิจารณาในการจััดการเชิิงระบบของกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมไทย:
		จากประเด็็นมลพิิษทางอากาศไปสู่่�ประเด็็นอากาศสะอาด
		15.13.2 สรุุปสาระสำำ�คััญในเนื้้�อหาของร่่างพระราชบััญญััติิกำ�กั
ำ ับดูแู ล
		 การจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ พ.ศ. ....

15-700
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“อากาศสะอาด เป็็นความต้้ องการพื้้ � นฐานของสุุ ขภาพและ
ความอยู่่� ดีีมีีสุุ ขของมนุุ ษย์์
แต่่ มลพิิษทางอากาศ ยัั งคงเป็็นภัั ยสำำ�คััญที่่�คุุกคามสุุ ขภาพ
ของผู้้� คนทั้้� งโลกต่่ อไป”

องค์์การอนามััยโลก (WHO 2006)
“Clean air is a basic requirement of human health and well-being.
Air pollution, however, continues to pose a significant threat
to health worldwide.”
World Health Organization (2006) 1

ประชากรส่่วนใหญ่่ของโลกเผชิิญกัับระดัับมลพิิษทางอากาศที่่�สููงกว่่าค่่า
แนะนำำ�คุุณภาพอากาศขององค์์การอนามััยโลก (WHO) อย่่างมาก2 องค์์การ
อนามััยโลกได้้ประเมิินว่่ามีีการเสีียชีีวิิตจากโรคที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมลพิิษทางอากาศ
กว่่า 7 ล้้านคน/ปีี3 นอกจากนั้้�น งานวิิจััยหลายชิ้้�นก็็พบว่่ามลพิิษทางอากาศทำำ�ให้้
เกิิดการเสีียชีีวิิตระหว่่าง 4-9 ล้้านคนทั่่�วโลก และกว่่าหลายร้้อยล้้านของจำำ�นวน
ปีีที่่�สููญเสีียไปจากการมีีสุุขภาพที่่� ไม่่ดีี ด้้วยอัันตรายของมลพิิษทางอากาศต่่อ
สุุขภาพที่่�มากขึ้้�นจากงานวิิจััยที่่�ค้้นพบ ทางองค์์การอนามััยโลกได้้ยกระดัับค่่า
แนะนำำ�คุุณภาพอากาศให้้เข้้มข้้นมากขึ้้�นกว่่าเดิิมเมื่่�อวัันที่่� 22 กัันยายน 2564
ที่่�ผ่่านมา อาทิิ มีีการปรัับค่่าแนะนำำ�เฉลี่่�ยรายปีีของฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 2.5
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สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

ไมครอน หรืือ “พีีเอ็็ม 2.5” (Particulate Matter 2.5: PM2.5) จาก 10 ไมโครกรััม/
ลููกบาศก์์เมตร/ปีี เป็็น 5 ไมโครกรััม/ลููกบาศก์์เมตร/ปีี เอเชีียตะวัันออกเฉีียง
ใต้้นัับเป็็นหนึ่่� งในภููมิิภาคที่่�เผชิิญกัับมลพิิษทางอากาศสููงที่่�สุุดในโลก โดยในปีี
พ.ศ. 2559 ภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิตก่่อนวััยอัันควรประมาณ
2.4 ล้้านคน4 ประเทศไทยก็็เป็็นประเทศในภููมิิภาคนี้้�ที่่�เผชิิญปััญหามลพิิษทาง
อากาศมาอย่่างต่่อเนื่่�อง5
ปััญหา PM2.5 ได้้กลายเป็็นประเด็็นที่่�สังั คมไทยกำำ�ลังั ให้้ความสนใจมาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ต้้นปีี พ.ศ. 2562 ที่่�เกิิดวิิกฤตคุุณภาพอากาศในกรุุงเทพมหานคร
หลายจัังหวััดในภาคเหนืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคตะวัันตก ภาคตะวัันออก
และภาคใต้้ จากข้้อมููลดััชนีีชีวิี ิตต่่อคุุณภาพอากาศ (AQLI) พบว่่า ประเทศไทยมีี
มลพิิษทางอากาศสููงที่่�สุดุ เป็็นอัันดัับสี่่�ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.
2543 ถึึง พ.ศ. 2563 ค่่า PM2.5 โดยรวมของประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�น 22.7% พื้้�นที่่�
ภาคเหนืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคกลางและภาคใต้้ มีีค่่า PM2.5 เพิ่่�มขึ้้�น
เฉลี่่�ย 30% 28.9% 18.2% และ 6.7% ตามลำำ�ดัับ และทุุกจัังหวััดของประเทศไทย
มีีค่่า PM2.5 เฉลี่่�ยรายปีีเกิินระดัับที่่�องค์์การอนามััยโลกแนะนำำ�ไว้้ตลอดหลายปีี
ที่่�ผ่่าน6 กรุุงเทพมหานคร นครราชสีีมา และเชีียงใหม่่ เป็็น 3 จัังหวััดที่่�มีีภาระ
ด้้านสุุขภาพจาก PM2.5 สููงที่่�สุดุ มีีประชาชนสููญเสีียชีีวิิตรวม 4.1 ถึึง 13.9 ล้้าน
ปีี และมีีอายุุขััยเฉลี่่�ยโดยรวมลดลง 1.8 ปีี นัับว่่าเป็็นภััยคุุกคามต่่อสุุขภาพของ
มนุุษย์์มากที่่� สุุดในประเทศไทย เปรีียบเทีียบกัับการสููบบุุหรี่่� ความเสี่่�ยงด้้าน
อาหาร การดื่่�มแอลกอฮอล์์ และการบาดเจ็็บทางถนน7 เพื่่�อแก้้ไขปััญหามลพิิษ
ทางอากาศ รััฐบาลได้้ประกาศให้้ปััญหาฝุ่่�นพิิษ PM2.5 เป็็นวาระแห่่งชาติิ ในวััน
ที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562
ก่่อนหน้้านี้้� ทางเครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ได้้จััดทำำ� “สมุุดปก
ขาวอากาศสะอาด” (Clean Air White Paper) ขึ้้�น8 เพื่่�อเป็็นจุุ ดเริ่่�มต้้นในการ
ทำำ�ความเข้้าใจปััญหา PM2.5 โดยได้้นำำ�เสนอ “9 ประเด็็นพื้้�นฐานเพื่่�อเข้้าใจและ
แก้้ไขปััญหาฝุ่่�นพิิษพีีเอ็็ม 2.5 ใน ประเทศไทย” หลัังจากนั้้�น ได้้จััดทำำ� “สมุุดปก
ฟ้้าอากาศสะอาด” (Clean Air Blue Paper) เพื่่�อต่่อยอดความเข้้าใจในเชิิงลึึก
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ของผลกระทบจากมลพิิษทางอากาศต่่อสัังคมไทยในทุุกมิิติิ9
“สมุุดปกเขีียวอากาศสะอาด” (Clean Air Green Paper) ฉบัับนี้้�เป็็นงาน
ต่่อยอดเพื่่�อขยายผลและสร้้างความเข้้าใจ โดยเชื่่�อมโยงปััญหามลพิิษทางอากาศ
ไปสู่่�แนวทางการแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศในทุุกมิิติิซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การจััดการ
อากาศสะอาดอย่่างบููรณาการและยั่่�งยืืนในบริิบทของประเทศไทย และสนัับสนุุน
(ร่่าง) พระราชบััญญััติิกำ�กั
ำ ับดููแลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบ
บููรณาการ พ.ศ. …. ซึ่่�งเป็็นร่่างกฎหมายฉบัับประชาชนเข้้าชื่่�อ งานศึึกษาใน
ครั้้�งนี้้�ได้้ทำ�ำ การทบทวนงานวิิจััย นโยบาย และมาตรการ จากอดีีตถึึงปััจจุุบััน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการมลพิิษทางอากาศทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ
เพื่่�อหาช่่องว่่างในการพััฒนาที่่�เหมาะสมกัับบริบทข
ิ องประเทศไทย การจััดทำำ�
สมุุดปกเขีียวอากาศสะอาดฉบัับนี้้�ได้้ เน้้นการทำำ�งานร่่วมกัั นแบบบููรณาการ
ข้้ามศาสตร์์ของผู้้�เชี่่�ยวชาญในหลายสาขาวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการมลพิิษ
ทางอากาศ และเน้้นวิิเคราะห์์การแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศในระดัับกระบวน
ทัั ศน์์และแนวทางในการพััฒนาในระดัั บมาตรการ เครืือข่่ายอากาศสะอาด
ประเทศไทย หวัังว่่าข้้อเสนอในสมุุดปกเขีียวอากาศสะอาดจะเป็็นประโยชน์์ต่่อ
แนวทางในการจััดการมลพิิษทางอากาศเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การจััดการอากาศสะอาด
อย่่างยั่่�งยืืนของประเทศไทย
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ก

ารเพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ผลักดันให้ความ
่
่ ้นทัวโลก
ต้องการอาหารเพิมขึ
สง่ ผลตอ่ เน่ องให้
ื
การผลิตในภาคเกษตรต้อง
ปรับตัวเพิ่มปริมาณและความเข้มข้นขึ้นด้วย เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรก็
พลอยมากขึ้นตามมา อย่างไรก็ตาม การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ยังทำ�ได้ไม่เหมาะสมในหลายประเทศ เน่ องจากมี
ื
การใช้วธิ กี ารเผาในการจัดการ
แปลง รวมถึงการเผาเพื่อเก็บเกี่ยว อันก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึง่

มีการประมาณว่ามากถึง 10% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
เกษตร1
เฉพาะประเทศในทวีีปเอเชีียรวมทั้้�งประเทศไทย สััดส่่วนการเผามีีถึึงเกืือบ
50% ของปริิมาณการเผาเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรทั้้�งหมด โดยข้้าว อ้้อย
และข้้าวโพด จััดเป็็นพืืชหลัักที่่�มีกี ารเผาเพื่่�อเก็็บเกี่่�ยวและจััดการแปลงมากที่่�สุดุ 2
และการเผาเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรนี่่� เองที่่� ส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพ
อากาศ เนื่่�องจากมีีการปล่่อยสารมลพิิษต่่างๆ เช่่น PM10, PM2.5, NOx และ SO23
สำำ�หรัับประเทศไทย การเผาเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรนัับว่่าเป็็น
อีีกหนึ่่�งแหล่่งกำำ�เนิิดสำำ�คััญของมลพิิษทางอากาศ4 เนื่่�องจากพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่ของ
ประเทศ ประมาณ 149 ล้้านไร่่จาก 321 ล้้านไร่่ ถููกใช้้ในการทำำ�เกษตร โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งพื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวครอบคลุุมประมาณ 68 ล้้านไร่่ พื้้�นที่่�เพาะปลููกอ้้อย
ประมาณ 10 ล้้านไร่่ และพื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวโพดประมาณ 7 ล้้านไร่่5 การผลิิต
ข้้าวและพืืชไร่่ต่่างๆ ได้้ก่่อให้้เกิิดเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรจำำ�นวนมาก ซึ่่�ง
เกษตรกรนิิยมกำำ�จััดโดยการเผาในแปลง เนื่่�องจากเห็็นว่่าเป็็นวิิธีีที่่�สะดวกและ
มีีต้้นทุุนต่ำำ�ที่่� สุุด แต่่การกระทำำ�ดัังกล่่าวก็็ทำ�ำ ให้้เกิิดปััญหามลพิิษทางอากาศ

2-18

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

ซึ่่�งสอดคล้้องกัับจุุดความร้้อนที่่� เกิิดขึ้้�นจากการเผาในที่่� โล่่งแจ้้งระหว่่างวัันที่่�
1 พฤศจิิกายน 2563 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่่�รายงานโดยสำำ�นัักงาน
พััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและภููมิิสารสนเทศ (องค์์การมหาชน) (GISTDA)6 และ
หากนำำ�มาเปรีียบเทีียบกัับพื้้�นที่่�ที่่�ทำ�กิ
ำ ิจกรรมการผลิิตในภาคเกษตรจากข้้อมููล
ทะเบีียนเกษตรกร7 จะพบว่่า ข้้าว อ้้อย และข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์คืือพืืชหลััก 3 ชนิิด
ที่่�มีีปััญหาการเผาเกิิดขึ้้�น
จำำ�นวนและสััดส่่วนของจุุ ดความร้้อนที่่�เกิิดจากการเผามัักมีีการผัันแปรไป
ตามช่่วงเวลา ตััวอย่่างเช่่นในภาพที่่� 2.1 ที่่�บ่่งชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่า ในเดืือนมกราคม พ.ศ.
2564 จุุ ดความร้้อนจากการเผาในนาข้้าวมีีสััดส่่วนประมาณ 27% รองลงมา
ได้้แก่่อ้้อยและข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ คิิดเป็็น 7% ของจำำ�นวนจุุ ดความร้้อนทั้้�งหมด
โดยจำำ�นวนจุุ ดความร้้อนมาจากภาคเกษตรในภาพรวมคิิดเป็็น 54% และจำำ�นวน
จุุ ดความร้้อนมาจากภาคป่่าไม้้ 37% ขณะที่่�ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 จุุ ด
ความร้้อนจากการเผาในนาข้้าวมีีสัดั ส่่วนลดลงเหลืือ 15% รองลงมาได้้แก่่อ้้อย
และข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์คิิดเป็็น 4% ส่่วนจำำ�นวนจุุ ดความร้้อนจากภาคเกษตรโดย
รวมลดลงเหลืือ 32% ขณะที่่�ภาคป่่าไม้้เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 63%10
ภาพที่่� 2.1 สัั ดส่่ วนจุุ ดความร้้ อนจากการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้ ระหว่่ างเดืือน
มกราคม - กุุ มภาพัั นธ์์ พ.ศ. 256411

อื่นๆ 5%

อื่นๆ 9%

นาขาว 15%

นาขาว 27%
พื้นที่ปา 37%

ขาวโพด
และไรหมุนเวียน
7%
เกษตร
อื่นๆ 13%

1-31 มกราคม 2564

พื้นที่ปา 63%

ออย 7%

1-28 กุ มภาพั นธ์ 2564

ขาวโพดและ
ไรหมุนเวียน
4%
ออย 4%
เกษตร
อื่นๆ 9%
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เนื่่�องด้้วยการเผาเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรมีีผลต่่อคุุณภาพทาง
อากาศและทำำ�อัันตรายต่่อสุุขภาพประชาชน ประเทศต่่างๆ รวมทั้้�งประเทศไทย
จึึงต่่างดำำ�เนิินนโยบาย/มาตรการเพื่่�อแก้้ปัญ
ั หามลพิิษทางอากาศจากภาคเกษตร
ในส่่วนถัั ดไปจะนำำ�เสนอนโยบายและมาตรการเกี่่� ยวกัั บการแก้้ ปััญหา
มลพิิษทางอากาศจากภาคการเกษตรที่่�มีกี ารดำำ�เนิินการในประเทศไทย ตามด้้วย
นโยบายและมาตรการเพื่่�ออากาศสะอาดที่่�เป็็นประสบการณ์์จากต่่างประเทศ
และปิิดท้้ายด้้วยข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายและมาตรการต่่างๆ สำำ�หรัับประเทศไทย

2.1 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
สะอาดภาคเกษตรกรรมที่่� มีี การดำำ �เนิิ นการใน
ประเทศไทย
ประเทศไทยเป็็นหนึ่่�งในประเทศกำำ�ลัังพััฒนาที่่�เผชิิญกัับปัญ
ั หามลพิิษทาง
อากาศมาอย่่างยาวนาน และได้้เริ่่�มมีีการกำำ�หนดค่่ามาตรฐานคุุณภาพอากาศ
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2538 ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2553 จึึงได้้มีีการกำำ�หนดค่่ามาตรฐานของ
PM2.5 ซึ่่�งยัังไม่่ได้้มีีการปรัับปรุุงจนกระทั่่�งปััจจุุบััน12
สำำ� หรัับ ในภาคเกษตร นโยบายและมาตรการเพื่่� อ อากาศสะอาดของ
ประเทศไทยก็็เริ่่�มต้้นมาไม่่นานนัักเช่่นเดีียวกััน โดยเกิิดจากการที่่�ภาคประชาชน
ตระหนัักรู้้�ถึึงภััยจากมััจจุุราชมืืดที่่� เร่่งตััวขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560
เป็็ น ต้้ น มา การรัับรู้้�ข องภาคประชาชนเป็็ น ผลมาจากความก้้ า วหน้้ า ทาง
วิิทยาศาสตร์์บรรยากาศและเทคโนโลยีีอวกาศผ่่านภาพถ่่ายดาวเทีียม ร่่วม
กัั บ ความก้้า วหน้้ า ของดิิ จิิ ทัั ล เทคโนโลยีี อัั น ทำำ� ให้้ ป ระชาชนสามารถเข้้ า ถึึ ง
แอปพลิิเคชัันที่่�สามารถตรวจสอบจุุ ดความร้้อนจากการเผาในที่่�โล่่งแจ้้งและดััชนีี
คุุณภาพอากาศในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ของประเทศผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือและอิินเตอร์์เน็็ต
ทั้้�งยัังสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลงานวิิจััยและข้้อมููลจากสื่่�อสัังคมออนไลน์์ที่่�บ่่งชี้้ถึ� ึง
อัันตรายของมลพิิษทางอากาศต่่อสุุขภาพ
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กระแสความตื่่�นตััวของสัังคมไทยทำำ�ให้้หน่่วยงานภาครััฐเริ่่�มดำ�ำ เนิินการ
จััดเก็็บและเผยแพร่่ข้้อมููล PM2.5 เมื่่�อปลายปีี พ.ศ. 2561 (8 ปีีหลัังการกำำ�หนด
ค่่ามาตรฐานของ PM2.5) หลัังจากนั้้�นไม่่นาน (12 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562) คณะ
รััฐมนตรีีมีีมติิให้้การแก้้ไขปััญหามลภาวะด้้านฝุ่่�นละอองเป็็นวาระแห่่งชาติิ โดย
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมได้้ร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
จััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิ “การแก้้ไขปััญหามลพิิษด้า้ นฝุ่่�น
ละออง” พ.ศ. 2562 - 2567 ซึ่่ง� คณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิในการประชุุม
ครั้้�งที่่� 5/2562 เมื่่�อวัันที่่� 15 สิิงหาคม พ.ศ. 2562 มีีมติิเห็็นชอบแผนดัังกล่่าว
เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาฝุ่่�นละอองในภาพรวม
ของประเทศและในพื้้�นที่่�วิิกฤต ทั้้�งระยะเร่่งด่่วน ระยะสั้้�น และระยะยาว ภายใต้้
การบููรณาการการดำำ�เนิินงานร่่วมกัันในทุุกภาคส่่วน แผนนี้้�นัับว่่าเป็็นจุุ ดเริ่่�ม
ต้้นของนโยบายและมาตรการในการจััดการอากาศสะอาดของประเทศไทยใน
ภาคเกษตร13
ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2563 กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิฯ มีีการถอดบทเรีียน
และทบทวนแผนปฏิิบััติิการนี้้� ที่่�ได้้ดำ�ำ เนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2562 และได้้ปรัับ
ปรุุงแผนฯ พร้้อมจััดทำำ�แผนเฉพาะกิิจเพื่่�อการแก้้ไขปััญหามลพิิษด้า้ นฝุ่่�นละออง
12 ข้้อ ซึ่่�งผ่่านการเห็็นชอบของที่่�ประชุุมคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� 23 พฤศจิิกายน
พ.ศ. 256314
นอกจากแผนปฏิิบััติิการฯ แล้้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ในฐานะผู้้�รัับ
ผิิดชอบหลัักด้้านการเกษตร และกระทรวงอุุตสาหกรรมซึ่่�งเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
หลัักในการผลิิตอ้้อยและอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�อง ก็็มีกี ารดำำ�เนิินนโยบายเพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาการเผาในภาคเกษตรด้้วยเช่่นเดีียวกััน
2.1.1 แผนปฏิิบัั ติิการขัั บเคลื่่�อนวาระแห่่ งชาติิเพื่่�อการแก้้
ปััญหามลพิิษด้้ านฝุ่� ่ นละออง
ในแผนปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิฯ มีีการนำำ� 3 มาตรการหลัักมา
ใช้้ในการแก้้ไขปััญหา ได้้แก่่ 1) การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการเชิิง

ข้อเสนอในการจัดการ อากาศสะอาดภาคเกษตรกรรม
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พื้้�นที่่� 2) การป้้องกัันและลดการเกิิดมลพิิษจากแหล่่งกำำ�เนิิด และ 3) การเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการมลพิิษ15 นอกจากนั้้�น แผนปฏิิบััติิการฯ ยััง
ได้้ระบุุสาเหตุุของการเกิิดมลพิิษทางอากาศในภููมิิภาคต่่างๆ ของประเทศไทย
ตามแผนปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิ “การแก้้ไขปััญหามลพิิษด้้านฝุ่่�น
ละออง” มีีการระบุุสาเหตุุของการเกิิดมลพิิษทางอากาศในภููมิิภาคต่่างๆ ของ
ประเทศไทย ว่่า ในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ 9 จัังหวััด เกิิดจากการเผาเศษวััสดุุเหลืือใช้้
ทางการเกษตรของเกษตรกร เพื่่�อเตรีียมพื้้� นที่่�เพาะปลููกในสภาวะอากาศที่่�แห้้ง
และนิ่่�ง รวมถึึงภููมิิประเทศบางแห่่งเป็็นแอ่่งกระทะ ทำำ�ให้้ฝุ่่�นละอองไม่่สามารถ
กระจาย จึึงเกิิดการแขวนลอยอยู่่�ในบรรยากาศได้้นาน และใน 9 จัังหวััดนี้้� เมื่่�อปีี
พ.ศ. 2556 พบว่่ามีีพื้้�นที่่�ปลููกข้้าวและข้้าวโพดคิิดเป็็น 34% และ 26% ของพื้้�นที่่�
การเกษตรในภาคเหนืือ ตามลำำ�ดัับ ขณะที่่�ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ และปริิมณฑล ภาค
ใต้้ และจัังหวััดสระบุุรี ี ไม่่ได้้มีีการระบุุถึึงการเผาเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร
ส่่วนพื้้�นที่่�จัังหวััดอื่่�นๆ ที่่�เหลืือ โดยเฉพาะภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ มีีการระบุุว่่า
ปััญหาฝุ่่�นละอองส่่วนหนึ่่�งเกิิดจากการเผาในพื้้�นที่่�เกษตรในช่่วงเดืือนมกราคม
ถึึงมีีนาคม โดยพบจุุ ดความร้้อนในพื้้�นที่่�เกษตรสููงถึึง 50% ของจำำ�นวนจุุ ดความ
ร้้อนในพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด
มาตรการแรก

เน้้ น การให้้อำ�ำ นาจการบริิห ารจัั ด การเชิิง พื้้� น ที่่� แบบ
เบ็็ดเสร็็จ โดยพิิจารณาจากข้้อมููลสถานการณ์์เฉพาะหน้้าในการแก้้ปััญหาแบบ
เร่่งด่่วน พื้้�นที่่�การจััดการที่่�ถููกเน้้นในภาคเกษตรประกอบด้้วยพื้้�นที่่� 17 จัังหวััด
ในภาคเหนืือ พื้้�นที่่�ภาคใต้้ และพื้้�นที่่�จัังหวััดอื่่�นๆ โดยเน้้นการเร่่งสร้้างการรัับรู้้�
และสร้้างจิิตสำำ�นึึกเพื่่�อลดและงดการเผาป่่าและเศษวััสดุุการเกษตร โดยเฉพาะ
ในโรงเรีียน ชุุมชน และหมู่่�บ้้าน เน้้นส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมจากทุุกภาคส่่วน ไม่่ว่่า
จะเป็็นการจััดเวทีี/สร้้างกลไกเพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ทุกุ ภาคส่่วนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมใน
การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาระดัับพื้้�นที่่� ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการวางแผนไปจนถึึงการ
ปฏิิบััติิ ให้้พิิจารณาจััดตั้้�งศููนย์์บููรณาการข้้อมููลวิิชาการเพื่่�อพััฒนาและรวบรวม
องค์์ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาไฟป่่าและการเผาในที่่�โล่่ง
แจ้้งอย่่างยั่่�งยืืน รวมถึึงส่่งเสริิมการประยุุกต์์ใช้้ข้้อมููลทางวิิชาการในการกำำ�หนด
มาตรการแก้้ไขปััญหา ให้้จัดั ตั้้�งหน่่วยปฏิิบัติั กิ ารฝนหลวงและปฏิิบัติั กิ ารทำำ�หน้้าที่่�
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ฝนหลวงภายใต้้เงื่่�อนไขภาวะอากาศที่่�เอื้้�ออำำ�นวย และให้้จััดทำำ�และดำำ�เนิินการ
ตามแผนบริิหารจััดการเชื้้�อเพลิิงทั้้�งในพื้้�นที่่�ป่่าและพื้้�นที่่�เกษตรให้้แล้้วเสร็็จก่่อน
15 กุุมภาพัันธ์์หรืือวัันที่่�จังั หวััดกำำ�หนดให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ในพื้้�นที่่� โดยใช้้
ข้้อมููลจากภาพถ่่ายดาวเทีียมและการพยากรณ์์สถานการณ์์ฝุ่น่� ละอองมาประกอบ
การบริิหารจััดการเชื้้�อเพลิิง
นอกจากนั้้�น แผนฯ ยัังส่่งเสริิมทางเลืือกอาชีีพและการจััดการเศษวััสดุุ
การเกษตร โดยให้้เ ป็็ น แนวทางที่่� เ หมาะสมกัั บพื้้� น ที่่� แ ละความต้้ อ งการของ
ประชาชน ปรัับเปลี่่�ยนการเกษตรไปสู่่�เกษตรปลอดการเผา เกษตรอิินทรีีย์์ และ
เกษตรที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม ควบคู่่�ไปกัับการส่่งเสริิมตลาดผลผลิิตทางการ
เกษตรปลอดการเผา บัังคัั บใช้้กฎหมายอย่่างเคร่่งครััดต่่อผู้้�มีีเจตนาฝ่่าฝืืน
กฎหมายจนเกิิดปััญหาไฟป่่าและฝุ่่�นละออง และใช้้มาตรการกดดัันทางสัังคม
กัับผู้้�เผา ในระดัับระหว่่างประเทศให้้แจ้้งเตืือนประเทศที่่�เป็็นต้้นเหตุุหมอกควััน
และสำำ�นัักเลขาธิิการอาเซีียนเพื่่�อให้้ควบคุุมสถานการณ์์และดำำ�เนิินการตามข้้อ
ตกลงในข้้อตกลงอาเซีียนเรื่่�องมลพิิษจากหมอกควัันข้้ามแดน หารืือกัับประเทศ
อาเซีียนให้้เกิิดแนวทางปฏิิบััติิที่่�ชัดั เจนและมีีผลที่่�เป็็นผู้้�กระทำำ�ตามกลไกข้้อตก
ลงฯ สร้้างความร่่วมมืือกัับประเทศเพื่่�อนบ้้านในระดัับพื้้�นที่่�อย่่างจริิงจัังและต่่อ
เนื่่�อง พร้้อมทั้้�งพััฒนาศัักยภาพในด้้านการติิดตาม เฝ้้าระวััง และลดการเผาและ
มลพิิษฝุ่่�นละอองให้้กัับประเทศเพื่่�อนบ้้าน โดยให้้ผู้้�ว่่าราชการเป็็นผู้้�บััญชาการ
หลััก และอาศััยอำำ�นาจตามกฎหมายที่่�มีอี ยู่่� อาทิิ พระราชบััญญััติกิ ารสาธารณสุุข
พ.ศ. 2535 พระราชบััญญััติิป้อ้ งกัันและบรรเทาสาธารณภััยแห่่งชาติิ พ.ศ. 2550
เป็็นต้้น
มาตรการที่่� สอง

เน้้นไปที่่� การป้้องกัันและลดมลพิิษที่่�ต้้นทาง มีีการ
กำำ� หนดมาตรการลดการเผาในไร่่อ้้ อ ยอย่่างเป็็ น รูู ป ธรรม โดยมาตรการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับอ้้อยประกอบด้้วย การกำำ�หนดมาตรการทางกฎหมายโดยการออก
ระเบีียบกำำ�หนดให้้โรงงานน้ำำ�ตาลรัับซื้้�ออ้้อยไฟไหม้้เข้้าหีีบได้้ไม่่เกิิน 20% ต่่อวััน
ภายในปีี พ.ศ. 2564กำำ�หนดมาตรการจากภาครััฐในการสนัับสนุุนเครื่่�องจัักรกล
การเกษตรเพื่่�อแก้้ปัญ
ั หาอ้้อยไฟไหม้้ กำำ�หนดพื้้�นที่่�เพื่่�อเป็็นจัังหวััดต้้นแบบปลอด
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การเผาอ้้อย โดยตััดอ้้อยสด 100% จำำ�นวน 5 จัังหวััดภายในปีี พ.ศ. 2563ส่่ง
เสริิมสินิ เชื่่�อเพื่่�อการเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการผลิิตอ้้อยอย่่างครบวงจร และภายในปีี
พ.ศ. 2565 กำำ�หนดให้้โรงงานน้ำำ�ตาลรัับซื้้�ออ้้อยไฟไหม้้เข้้าหีีบได้้ไม่่เกิิน 0 - 5%
ต่่อวััน เพื่่�อให้้อ้้อยไฟไหม้้หมดไปภายในปีี พ.ศ. 2565 โดยมีีผู้้�รัับผิดิ ชอบหลัักคืือ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการอ้้อยและน้ำำ�ตาลทราย ซึ่่�งสัังกััดกระทรวงอุุตสาหกรรม
สำำ�หรัับพืืชอื่� ่น เช่่น ข้้าวและข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ ไม่่ได้้กำ�ำ หนดเป้้าหมายใดๆ
และไม่่มีีมาตรการแบบเฉพาะเจาะจงเหมืือนอ้้อย มีีเพีียงการกำำ�หนดมาตรการ
กว้้างๆ เอาไว้้ โดยในส่่วนมาตรการเฉพาะกิิจและระยะสั้้�น (พ.ศ. 2563 - 2564)
เน้้นส่่งเสริิมให้้มีีการจััดการเศษวััสดุุทางการเกษตร โดยการนำำ�มาใช้้ประโยชน์์
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อลดการเผาในที่่� โล่่ง เช่่น การทำำ�ปุ๋๋�ยหมััก การใช้้เป็็น
เชื้้�อเพลิิงผลิิตพลัังงาน เป็็นต้้น การขยายเครืือข่่ายเกษตรปลอดการเผา การ
ส่่งเสริิมวนศาสตร์์เกษตรในเขตปฏิิรููปที่่� ดิินเพื่่�อลดการปลููกพืืชเชิิงเดี่่� ยว การ
ประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายชุุมชนในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการเผา
มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567)

เน้้นให้้มีีการกำำ�หนด
ระเบีียบหรืือแนวปฏิิบััติิในการจััดการเศษวััสดุุจากการทำำ�เกษตรประเภทต่่างๆ
โดยให้้มีีการนำำ�มาใช้้ประโยชน์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อไม่่ให้้มีีการเผาในที่่�
โล่่งโดยเด็็ดขาด ให้้มีีการพิิจารณาการพััฒนาระบบหรืือยกระดัับกระบวนการ
กำำ�หนดมาตรฐานสิินค้้าเกษตรโดยผนวกมิิติิด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อมเข้้าไปด้้วย ส่่งเสริิม
การใช้้มาตรการด้้านเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อส่่งเสริิมการป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการเผาในที่่�
โล่่งและป่่าไม้้ และผลัักดัันให้้เกิิดแนวทางรัับซื้้�อสิินค้้าจากเกษตรกรที่่�ผ่่านการ
รัับรองมาตรฐานทางการเกษตร ขยายเครืือข่่ายเกษตรปลอดการเผา รวมถึึงการ
ส่่งเสริิมวนเกษตรในเขตปฏิิรููปที่่�ดิินเพื่่�อลดการปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยว ประชาสััมพัันธ์์
เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายชุุมชนในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการเผา สำำ�หรัับมาตรการสุุดท้้ายที่่�เน้้นเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการมลพิิษ ได้้กำ�ำ หนดให้้มีีการทบทวน/ปรัับปรุุง
กฎหมาย/มาตรฐาน/แนวทางปฏิิบััติิให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ในการจััด
ระบบการจััดการเชื้้�อเพลิิงในภาคการเกษตร และได้้มีีการขยายผลไปถึึงการแก้้
ปััญหามลพิิษข้้ามแดนด้้วย
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จากมาตรการทั้้�ง 3 ประการข้้างต้้น มาตรการแรกและมาตรการสุุดท้้าย
เป็็นการมอบอำำ�นาจการจััดการเชิิงพื้้�นที่่�และการสนัับสนุุนการออกกฎหมายเพื่่�อ
สนัับสนุุนส่่งเสริิมการลดมลพิิษฝุ่่�นละอองโดยรวม
งานศึึกษาหนึ่่�งจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา16 ซึ่่�งทำำ�การเปรีียบ
เทีียบการจััดการมลพิิษทางอากาศในด้้านฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กของประเทศไทย
เมื่่�อเทีียบกัับต่่างประเทศ อาทิิ ฝรั่่�งเศส อเมริิกา และญี่่�ปุ่่�น ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่า กลไก
ของกฎหมายประกอบด้้วย 3 ส่่วนหลััก คืือ การกำำ�หนดมาตรฐานมลพิิษ การให้้
อำำ�นาจควบคุุมหรืือระงัับแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษโดยเร่่งด่่วน และการจััดทำำ�แผนการ
จััดการและควบคุุมมลพิิษ ทั้้�งนี้้�ประเทศไทยอาศััยกฎหมายว่่าด้้วยการส่่งเสริิม
และรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิเป็็นกฎหมายหลัักในการจััดการ ซึ่่ง� มีีองค์์
ประกอบต่่างๆ ทั้้�ง 3 ส่่วน อย่่างไรก็็ตาม การกำำ�หนดมาตรฐานของไทยยัังขาดการ
คำำ�นึึงถึึงและการเชื่่�อมโยงไปยัังผลกระทบจากความหนาแน่่นของมลพิิษต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อมและสุุขภาพ การให้้อำ�ำ นาจผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดในการจััดการและควบคุุม
ยัังขาดการกำำ�หนดอำำ�นาจผููกพัันให้้ต้อ้ งปฏิิบัติั เิ มื่่�อเกิิดมลพิิษในสภาวะวิิกฤต และ
แผนการจััดการมลพิิษในระดัับจัังหวััดไม่่สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
เนื่่�องจากไม่่สามารถกำำ�หนดมาตรการบัังคัับอย่่างมีีประสิิทธิิภาพได้้ ยิ่่�งกว่่านั้้�น
ยัังขาดแผนการเตืือนภััยหรืือแจ้้งกลัับข้้อมููลสู่่ภ� าคประชาชนอย่่างกว้้างขวาง
2.1.2 นโยบายและมาตรการของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์์
นอกเหนืือจากแผนปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิเพื่่�อการแก้้ปััญหา
มลพิิษด้า้ นฝุ่่�นละอองแล้้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ได้้มีีการออกมาตรการ
เพื่่�อแก้้ปััญหาการเผาในภาคเกษตร ซึ่่�งมัักจะมีีการกำำ�หนดมาตรการในลัักษณะ
ปีีต่่อปีีตามงบประมาณที่่�ได้้รับั จััดสรร อาทิิ ในปีี พ.ศ. 2564 ที่่�ผ่่านมาได้้มีกี ารนำำ�
แผนป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการเผาในพื้้�นที่่� เกษตรกรรมปีี พ.ศ. 2563/64
มาใช้้17 โดยแบ่่งการดำำ�เนิินนโยบายออกเป็็น 2 ระดัับ
ในระดัับนโยบาย คืือ ให้้มีีการจััดตั้้�งคณะทำำ�งานป้้องกัันและเฝ้้าระวัังการ
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เผาเศษซากพืืชหรืือวััชพืืชและเศษวััสดุุทางการเกษตรในพื้้�นที่่�การเกษตร โดย
มีีปลััดกระทรวงเกษตรฯ เป็็นประธาน ส่่วนในระดัับพื้้�นที่่�นั้้�น ให้้ผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรฯ กำำ�กัับดูแู ลและติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
ในปีี พ.ศ. 2563 - 2564 (ตั้้�งแต่่ตุุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564) ที่่�ผ่่าน
มา มีีพื้้�นที่่�เป้้าหมายนำำ�ร่่องในภาคเหนืือ 9 จัังหวััด โดยได้้ดำ�ำ เนิิน 3 มาตรการ
หลััก ดัังนี้้�
มาตรการที่่� 1

เน้้นการป้้องกัันโดยสร้้างการรัับรู้้�แก่่เกษตรกรผ่่านการ
จััดทำำ�สื่� อ่ ประชาสััมพัันธ์์ เช่่น แผ่่นพัับ สื่่�อวิิดีีทััศน์์ สื่่�อวิิทยุุ รถกระจายเสีียง จััด
กิิจกรรมรณรงค์์การหยุุดเผาในพื้้�นที่่�เกษตรกรรม และรณรงค์์ส่่งเสริิมการใช้้เศษ
วััสดุุเพื่่�อทดแทนการเผา จััดหน่่วยปฏิิบัติั กิ ารระดัับพื้้�นที่่�เพื่่�อเยี่่�ยมเยีียนเกษตรกร
และแนะนำำ� ประชาสััมพัันธ์์ให้้ความรู้้�ด้้านการเกษตรปลอดการเผา และรณรงค์์
งดเผาในช่่วงเวลาการดำำ�เนิินมาตรการ นอกจากนั้้�น ได้้มีส่่ี งเสริิมการจััดการเศษ
วััสดุุเพื่่�อทดแทนการเผาแก่่เกษตรกรผ่่านหลายโครงการ
ตััวอย่่างโครงการส่่งเสริิมการจััดการเศษวััสดุุเพื่่�อทดแทนการเผา
(1) โครงการส่่งเสริิมการหยุุดเผาในพื้้�นที่่�เกษตรซึ่่�งดำำ�เนิินการโดยกรม
ส่่งเสริิมการเกษตร มีีเป้้าหมายคืือเกษตรกร 16,800 ราย ครอบคลุุมพื้้�นที่่� 60
จัังหวััด (พื้้�นที่่�ภาคเหนืือ 10 จัังหวััด และพื้้�นที่่� 44 จัังหวััดนอกเหนืือจาก 10 จัังหวััด
เดิิม ที่่�มีีพื้้�นที่่�การเผาสููง และพื้้�นที่่�ในเขตกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล)
2) โครงการส่่งเสริิมการไถกลบและผลิิตปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์เพื่่�อลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก ซึ่่�งดำำ�เนิินการโดยกรมพััฒนาที่่�ดิินในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ 9 จัังหวััด
ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่� เพาะปลููกข้้าวโพด ข้้าว และอ้้อย ไถกลบตอซััง โดยมีีเป้้าหมาย
60,000 ไร่่ และรัับสมััครเกษตรกรเข้้าร่่วมโครงการผลิิตปุ๋๋�ยหมัักสููตรพระราชทาน
จากเศษวััสดุุการเกษตรในชุุมชน โดยมีีเป้้าหมาย 3,500 ตััน
3) โครงการส่่งเสริิมระบบวนเกษตรในเขตปฏิิรููปที่่�ดินิ ซึ่่ง� ดำำ�เนิินการโดย
สำำ�นัักงานการปฏิิรููปที่่�ดิินเพื่่�อเกษตรกรรมในพื้้�นที่่� 72 จัังหวััด ครอบคลุุมพื้้�นที่่�
45,000 ไร่่ และเกษตรกร 4,560 ราย
4) โครงการพััฒนาเทคโนโลยีีนวััตกรรมเครื่่�องจัักรกลและอุุปกรณ์์
ด้้านปศุุสัตั ว์์ ซึ่่�งดำำ�เนิินการโดยกรมปศุุสัตั ว์์ผ่่านศููนย์์วิิจััยและพััฒนาอาหารสััตว์์
จำำ�นวน 7 แห่่ง/จัังหวััด (ลำำ�ปาง แพร่่ เพชรบููรณ์์ ร้้อยเอ็็ด บุุรีรัี มย์
ั ์ สุุพรรณบุุรี ี
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สระแก้้ว) ครอบคลุุมพื้้�นที่่� 21,000 ไร่่ และมีีเป้้าหมายคืือเกษตรกรรัับบริกิ าร
4,200 ราย
5) โครงการระบบส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่ข้้าว ซึ่่ง� ดำำ�เนิินการโดย
กรมการข้้าวในพื้้�นที่่� 6 จัังหวััด โดยถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการ
ผลิิตข้้าวอย่่างยั่่�งยืืนแก่่เกษตรกร 2,160 ราย ผ่่านการจััดทำำ�แปลงสาธิิตการทำำ�
นาแบบรัักษ์์โลกจำำ�นวน 6 แปลง (จัังหวััดละ 1 แปลง แปลงละ 5 ไร่่) จััดทำำ�แปลง
ส่่งเสริิมการใช้้เทคโนโลยีีการทำำ�นาแบบรัักษ์์โลก พื้้�นที่่� 6 จัังหวััด จัังหวััดละ 100
ไร่่ (เกษตรกรจำำ�นวน 120 ราย รายละ 5 ไร่่)
6) โครงการยกระดัับคุณ
ุ ภาพมาตรฐานสิินค้้าเกษตรสู่่�มาตรฐาน GAP
ในสิินค้้าข้้าว ซึ่่�งดำำ�เนิินการโดยกรมการข้้าวในแปลงปลููกข้้าว 65,000 แปลง
ครอบคลุุมเกษตรกร 10,000 ราย

แผนป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการเผาในพื้้�นที่่�เกษตรกรรมยัังสนัับสนุุนการ
รวมกลุ่่�มเกษตรกรเป็็นสหกรณ์์หรืือวิิสาหกิิจชุมช
ุ น เพื่่�อให้้เกิิดการระดมทุุนและ
ร่่วมกัันใช้้เครื่่�องจัักรแทนการเผาไร่่ และผลัักดัันมาตรฐานสิินค้้าเกษตรปลอด
การเผา พร้้อมทั้้�งระบบตรวจสอบย้้อนกลัับ นอกจากนั้้�น มีีการเตรีียมการและ
การจััดทำำ�พื้้�นที่่�เสี่่�ยง ผ่่านการจััดทำำ�ข้้อมููลพื้้�นที่่�เปราะบางเพื่่�อระบุุพิิกััดการเฝ้้า
ระวััง เตรีียมความพร้้อมเครื่่�องมืือ เพื่่�อแก้้ไขปััญหาการเผาในพื้้�นที่่�เกษตรกรรม
รวมถึึงการป้้องกัันการลัักลอบเผาในพื้้�นที่่�เกษตรกรรม
มาตรการที่่� 2 เน้้นไปที่่�การยัับยั้้ง� /เผชิิญเหตุุ ซึ่่ง� มีี 6 แผนงานหลััก ได้้แก่่

(1) ติิดตามและเฝ้้าระวัังจุุ ดความร้้อน (hotspot) และพื้้�นที่่�เสี่่�ยงต่่อการเกิิด
การเผาในพื้้�นที่่�เกษตรกรรม และแจ้้งเตืือนสถานการณ์์หมอกควััน
(2) สนัับสนุุนและประสานการปฏิิบัติั ิงานร่่วมกัับศูนู ย์์อำ�ำ นวยการฯ จัังหวััด
รวมทั้้�งประสานการบัังคัับใช้้กฎหมายอย่่างเข้้มข้น้ ในช่่วงเวลาห้้ามเผา โดยจัังหวััด
ออกมาตรการ/ประกาศจัังหวััด และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) ออกข้้อ
บััญญััติิควบคุุมการเผาทุุกพื้้�นที่่� สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ชุมช
ุ นและพื้้�นที่่�เกษตร
(3) ให้้อาสาสมััครเกษตรประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อกม.) และเครืือข่่ายอาสาสมััคร
เกษตร แจ้้งเหตุุให้้ศูนู ย์์รับั แจ้้งเหตุุในพื้้�นที่่� อปท. หรืือกำำ�นััน/ผู้้�ใหญ่่บ้้านในพื้้�นที่่�
ทราบทัันทีี เมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์เผาในพื้้�นที่่�เกษตรกรรม
(4) ปฏิิบััติิการฝนหลวงเพื่่�อแก้้ไขปััญหาหมอกควัันและไฟป่่าช่่วงเดืือน
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กุุมภาพัันธ์์ – กัันยายน พ.ศ. 2564 และจััดตั้้�งหน่่วยเคลื่่�อนที่่�เร็็ว หน่่วยปฏิิบััติิ
การภาคเหนืือ และหน่่วยปฏิิบััติิการภาคใต้้ ตามแต่่ละช่่วงเวลา
(5) สนัั บ สนุุ น รถบรรทุุ ก น้ำำ� ในกรณีี เ กิิ ด ไฟไหม้้ ใ นพื้้� นที่่� ป่่ าและพื้้� นที่่�
เกษตรกรรม และ
(6) ฉีีดละอองน้ำำ�เพื่่�อลดการฟุ้้�งกระจายของฝุ่น่� ละอองในบริิเวณพื้้�นที่่�ชุมช
ุ น
ใกล้้เคีียง โดยกรมชลประทาน
มาตรการที่่� 3

เน้้นไปที่่�การแก้้ไข/ฟื้้�นฟูู โดยให้้ส่่วนราชการในสัังกััด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ร่่วมถอดบทเรีียนเหตุุการณ์์ไฟป่่าหมอกควััน การ
ประชาสััมพัันธ์์สร้้างการรัับรู้้� การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม การบริิหารจััดการ
ในพื้้�นที่่� และการยัับยั้้�ง/เผชิิญเหตุุ เพื่่�อประเมิินผลการปฏิิบััติิงานและทบทวน
กำำ�หนดแผนปฏิิบััติิการในปีีถััดไป
2.1.3 นโยบายและมาตรการของกระทรวงอุุ ตสาหกรรม
ในฐานะผู้้�รัับผิดิ ชอบการผลิิตอ้้อยและอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�อง สำำ�นักั งานคณะ
กรรมการอ้้อยฯ กระทรวงอุุตสาหกรรม ได้้ดำ�ำ เนิินหลายมาตรการเพื่่�อลดการ
เผาจากการเก็็บเกี่่�ยวและจััดการแปลงในไร่่อ้้อย อาทิิ ในมาตรการ/แนวทางลด
ปริิมาณอ้้อยไฟไหม้้ฤดููกาลผลิิต พ.ศ. 2563/64 สำำ�นัักงานคณะกรรมการอ้้อย
และน้ำำ�ตาลทรายได้้จััดหาเครื่่�องสางใบอ้้อยให้้เกษตรกรยืืมใช้้เก็็บเกี่่�ยวผลผลิิต
เพื่่�อทดแทนการเก็็บเกี่่�ยวด้้วยแรงงานและการเผาไม่่น้้อยกว่่า 80 เครื่่�อง มีีการ
ดำำ�เนิินมาตรการหัักเงิินจากอ้้อยไฟไหม้้ 30 บาทต่่อตัันอ้้อยต่่อเนื่่�องกัันในหลาย
ฤดููกาลผลิิต แล้้วนำำ�มาจ่่ายให้้กัับอ้้อยส่่วนที่่�ไม่่มีีการเผา (อ้้อยสด) และดำำ�เนิิน
มาตรการกำำ�หนดโควตารัับซื้้�ออ้้อยไฟไหม้้ของโรงงานไม่่เกิิน 20% ของปริิมาณ
รัับซื้้�ออ้้อยทั้้�งฤดููกาลของโรงงานนั้้�นๆ นอกจากนั้้�น ยัังได้้สนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายให้้
แก่่เกษตรกรชาวไร่่อ้้อยที่่�ตััดอ้้อยสด โดยสนัับสนุุนค่่าแรงและค่่าใช้้จ่่ายในการ
จััดการวััสดุุ 120 บาทต่่อตัันอ้้อย ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากฤดููกาลผลิิต พ.ศ. 2562/63 ที่่�
ช่่วยเหลืือในอััตราตัันละ 92 บาท18
นอกจากนั้้�น ทางสำำ�นักั งานคณะกรรมการอ้้อยและน้ำำ�ตาลทรายได้้ร่่วมลง
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นาม (MOU) กัับธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ
โรงงานน้ำำ�ตาล 57 แห่่ง เพื่่�อดำำ�เนิินโครงการส่่งเสริิมสินิ เชื่่�อเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพ
การผลิิตอ้้อยอย่่างครบวงจรปีี พ.ศ. 2562 - 2564 ตามมติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่�อ
วัันที่่� 11 มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2562 โดยมีีวงเงิินกู้้�ปีีละ 2,000 ล้้านบาท รวมวงเงิิน
6,000 ล้้านบาท ให้้แก่่เกษตรกร กลุ่่�มเกษตรกร สถาบัันชาวไร่่อ้้อย ฯลฯ เพื่่�อซื้้�อ
เครื่่�องจัักรกลการเกษตรขนาดเล็็กและใหญ่่ เช่่น รถตััดอ้้อย รถคีีบอ้้อย รถตััด
อ้้อยแรปเตอร์์ เครื่่�องสางใบอ้้อย ฯลฯ ปรัับพื้้�นที่่�ปลููกอ้้อยและพััฒนาแหล่่งน้ำำ�
โดยมีีอััตราดอกเบี้้�ย 2% ต่่อปีี มีีโรงงานน้ำำ�ตาลเป็็นผู้้�ค้ำ�ำ ประกััน และรััฐบาลรัับ
ภาระชดเชยดอกเบี้้�ยส่่วนเกิินให้้กัับ ธ.ก.ส. 3% ต่่อปีี19

2.2 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
สะอาดภาคเกษตรกรรมที่่�เป็็นตัั วอย่่ างจากต่่ าง
ประเทศ
ในต่่างประเทศ นโยบายและมาตรการเพื่่�ออากาศสะอาดในภาคเกษตรได้้
เริ่่�มต้้นมานาน โดยเฉพาะในประเทศที่่�พัฒ
ั นาแล้้ว ตามด้้วยประเทศกำำ�ลัังพััฒนา
ที่่�เผชิิญกัับวิิกฤติิมลพิิษทางอากาศจากการพััฒนาเศรษฐกิิจ ด้้วยผลกระทบเชิิง
ลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ และสัังคมในวงกว้้าง การเผาเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการ
เกษตรจึึงได้้รับั ความสนใจเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งในระดัับโลก ระดัับประเทศ
และระดัับท้้องถิ่่�น การจััดการเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรที่่�ยั่่�งยืืนจึึงได้้รับั
การส่่งเสริิมมากขึ้้�น
ในส่่วนนี้้�จะขอยกตััวอย่่างนโยบายและมาตรการเพื่่�ออากาศสะอาดในภาค
เกษตรของประเทศที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ ได้้แก่่ บราซิิล สหรััฐอเมริิกา และสหภาพ
ยุุโรป รวมทั้้�งประเทศที่่�กำ�ลั
ำ ังเผชิิญกัับปััญหามลพิิษทางอากาศจากการเผาใน
ภาคเกษตรอย่่างหนัักหน่่วงอย่่างประเทศอิินเดีีย
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2.2.1 บราซิิล
ประเทศบราซิิลนับ
ั เป็็นหนึ่่�งในประเทศผู้้�ผลิิตสิินค้้าเกษตรหลัักของโลกที่่�ได้้
ดำำ�เนิินนโยบายและมาตรการเพื่่�อพยายามควบคุุมและลดการเผาเศษวััสดุุเหลืือ
ใช้้ทางการเกษตรอย่่างจริิงจััง
ความสำำ�เร็็จของประเทศบราซิิลเกิิดจากการแทรกแซงของภาครััฐผ่่าน
โครงการที่่�เรีียกว่่า The Brazilian Alcohol Program (PROALCOOL) ซึ่่�งเริ่่�ม
ต้้นขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2518 เพื่่�อที่่�จะลดการพึ่่�งพาการนำำ�เข้้าน้ำำ�มััน บราซิิลจึึงต้้องมีี
การวางแผนการผลิิตตั้้�งแต่่ระดัับฟาร์์มจนถึึงการผลิิตพลัังงาน
นอกจากประเทศบราซิิลจะมีีฤดููกาลเพาะปลููกที่่�ยาวนานและที่่�ดิินมีีความ
อุุดมสมบููรณ์์ ซึ่่ง� เป็็นปััจจััยที่่�กำ�ำ หนดความสำำ�เร็็จแล้้ว ยัังมีีปัจั จััยอื่่�นๆ อีีกมากมาย
ที่่�สนัับสนุุนความสำำ�เร็็จเรื่่�องนี้้� อาทิิ การให้้สินิ เชื่่�อดอกเบี้้�ยต่ำำ�เพื่่�อที่่�จะขยายโรงสีี
และโรงกลั่่�น มีีการประกัันราคาให้้เกษตรกรและภาคเอกชน นอกจากนั้้�นยัังมีีการ
ลงทุุนในการวิิจััย เทคโนโลยีี รวมถึึงนวััตกรรม ด้้วยความร่่วมมืือระหว่่างภาค
รััฐและภาคเอกชน และรััฐบาลบราซิิลยัังจูู งใจให้้ประชาชนซื้้�อรถยนต์์ที่่�ใช้้เอทา
นอลเป็็นเชื้้�อเพลิิง (Flex Fuel Vehicles: FFVs) มีีการลดภาษีีการซื้้�อและลดค่่า
ธรรมเนีียมใบอนุุญาตรายปีีเพื่่�อเพิ่่�มยอดขาย การส่่งเสริิมข้้างต้้นก่่อให้้เกิิดการ
ประหยััดต่่อขนาดในการผลิิต และทำำ�ให้้ต้น้ ทุุนในการผลิิตเอทานอลจากอ้้อยของ
บราซิิลลดลงถึึง 70% ระหว่่างปีี พ.ศ. 2518 - 255320
2.2.2 สหรัั ฐอเมริิกา
ในประเทศสหรััฐอเมริิกา กฎหมายอากาศสะอาดได้้บัังคัับให้้เกษตรกรจะ
ต้้องอธิิบายถึึงเหตุุผลความจำำ�เป็็นในการเผาเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร
โดยที่่�ความรัับผิดิ ชอบและภาระการตรวจสอบเป็็นหน้้าที่่�ของเกษตรกร และการ
เผาจะต้้องผ่่านการพิิจารณาจากหน่่วยงานภาครััฐที่่�รับผิ
ั ิดชอบ
ทั้้�งนี้้� การอนุุญาตการเผาในภาคเกษตรจะเป็็นแบบชั่่�วคราว เพื่่�อเปลี่่�ยน
ผ่่านไปสู่่�การจััดการที่่�ไม่่มีีการเผาเกิิดขึ้้�น ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ไม่่เกิิน 3 ปีีในบางมลรััฐ
ส่่วนการเผาเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรเพื่่�อใช้้ในงานวิิจัยั ยัังอนุุญาตให้้ทำ�ำ ได้้

2-30

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

แต่่จะต้้องขออนุุญาตจากหน่่วยงานของรััฐผู้้�รัับผิิดชอบเช่่นเดีียวกััน21
มลรััฐส่่วนใหญ่่ของประเทศสหรััฐอเมริิกามีีการใช้้ระบบอนุุญาตการเผา
เพื่่�อจำำ�กััดการเผาไม่่ให้้เกิินขีีดความสามารถในการดููดซัับของธรรมชาติิ โดย
คำำ�นึึงถึึงวััน เวลา และสภาพทางอุุตุนิุ ิยมวิิทยา ในการนี้้� เกษตรกรผู้้�ที่่�ต้้องการ
เผาจะต้้องลงทะเบีียนล่่วงหน้้า โดยต้้องให้้ข้้อมููลพื้้�นที่่�แปลง ชื่่�อ ที่่�อยู่่� รวมถึึง
ระบุุบุุคคลที่่�จะทำำ�การเผา ทั้้�งนี้้� ในแผนที่่�แปลงจะต้้องแสดงให้้เห็็นว่่า พื้้�นที่่�เผา
นั้้�นใกล้้เคีียงกัับที่่�อยู่่�อาศััย หรืือสถานที่่�สาธารณะ หรืือถนนสาธารณะมากน้้อย
เพีียงใด ประเภทของเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรคืืออะไร ขนาดพื้้�นที่่�เท่่าไร
และใช้้เชื้้�อเพลิิงอะไรในการเผา มาตรการป้้องกัันไฟที่่�ลุกุ ไหม้้ พร้้อมระบุุวัันที่่�ที่่�
ต้้องการจะเผาในแปลง นอกจากนั้้�นยัังต้้องได้้รับั ใบอนุุญาตความปลอดภััยจาก
การเผาโดยหน่่วยงานในท้้องถิ่่�นหรืือมลรััฐ โดยสามารถขอใบอนุุญาตผ่่านระบบ
ออนไลน์์ของหน่่วยงานได้้ ทางด้้านเกษตรกรผู้้�ที่่�จะทำำ�การเผาจำำ�เป็็นจะต้้องผ่่าน
การอบรมหลัักสููตรก่่อน และจำำ�เป็็นจะต้้องมีีการฝึึกอบรมทบทวนทุุกๆ 5 ปีี ภาย
หลัังการเผาเสร็็จเรีียบร้้อยแล้้วก็็จะต้้องรายงานให้้หน่่วยงานที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบทราบ
ภายใน 24 ชั่่�วโมง นอกจากนั้้�น บางมลรััฐมีีการกำำ�หนดค่่าธรรมเนีียมการเผาเศษ
วััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรด้้วย เช่่น มลรััฐไอดาโฮมีีการเก็็บค่่าธรรมเนีียมการ
เผา 2 เหรีียญดอลลาร์์สหรััฐต่่อพื้้�นที่่� 1 เอเคอร์์
สำำ�หรัับการอนุุญาตการเผาจะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อผ่่านกฎเกณฑ์์ที่่�วางไว้้ ได้้แก่่ ค่่า
ดััชนีคุี ณ
ุ ภาพอากาศจะต้้องไม่่เกิิน 90% ของมาตรฐานคุุณภาพอากาศของโอโซน
ภาคพื้้�นดิิน และไม่่เกิิน 75% ของค่่าดััชนีีคุณ
ุ ภาพอากาศทั่่�วไปในปััจจุุบัันและ 24
ชั่่�วโมงข้้างหน้้า และจะต้้องไม่่เกิิน 80% ของค่่ามาตรฐาน 1 ชั่่�วโมงสำำ�หรัับ PM2.5
ซึ่่�งกำำ�หนดไว้้ที่่� 64 มคก./ลบ.ม. รวมทั้้�งจะไม่่อนุุญาตให้้มีีการเผาในวัันหยุุดสุุด
สััปดาห์์ วัันหยุุดเทศกาล ช่่วงเวลาก่่อนรุ่่�งสางและช่่วงค่ำำ� หรืือช่่วงเวลาที่่�อากาศ
นิ่่�งและคุุณภาพอากาศไม่่ดีี ไม่่อนุุญาตให้้มีีการเผาเศษวััสดุุเหลืือใช้้การเกษตร
ในรััศมีี 3 ไมล์์จากสถานที่่�ที่่�มีีประชากรผู้้�ซึ่่�งอ่่อนไหวต่่อมลพิิษทางอากาศ และ
จะเผาได้้เมื่่�อความเร็็วลมเกิิน 12 ไมล์์ต่่อชั่่�วโมง22
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2.2.3 สหภาพยุุ โรป
ในสหภาพยุุโรป ส่่วนใหญ่่การเผาฟางและตอซัังเป็็นสิ่่�งผิิดกฎหมายภาย
ใต้้ระเบีียบของสหภาพยุุโรปหมายเลข 1306/2013 ว่่าด้้วยการจััดหาเงิินทุุน
การจััดการ และติิดตามนโยบายเกษตรร่่วม โดยเฉพาะภาคผนวกที่่� 2 ส่่วนการ
เผาในที่่�โล่่งแจ้้งในภาคเกษตรเป็็นเรื่่�องต้้องห้้าม ในทางตรงกัันข้้าม กลัับมีีการ
กำำ�หนดว่่าต้้องการให้้มีีการบำำ�รุุงรัักษาระดัับอิินทรีีย์์วััตถุุในดิินโดยวิิธีีปฏิิบััติิที่่�
เหมาะสม รวมถึึงการห้้ามเผาตอซััง แต่่การห้้ามเผาอาจได้้รับั การยกเว้้นด้้วย
เหตุุผลด้า้ นสุุขภาพของพืืช
การห้้ า มเผาจัั ด ว่่าเป็็ น ผลลัั พธ์์ ห ลัั ก ของการดำำ� เนิิ น การตามนโยบาย
พลัังงานหมุุนเวีียนของสหภาพยุุโรป ภายใต้้ระเบีียบพลัังงานหมุุนเวีียนหมายเลข
2009/EC/28 ควบคู่่�ไปกัับนโยบายการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศต่่างๆ ที่่�
มุ่่�งลดคาร์์บอนและการปล่่อยมลพิิษในประเทศสมาชิิกสหภาพยุุโรป ซึ่่�งมุ่่�งเป้้า
ไปที่่�การเพิ่่�มการใช้้เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมาย 20% ของการผลิิต
พลัังงานทั้้�งหมดจากแหล่่งเชื้้�อเพลิิงที่่�ไม่่ใช่่ฟอสซิิลภายในปีี พ.ศ. 2563 และจาก
ปีีดัังกล่่าวจนถึึงภายในปีี พ.ศ. 2573 สหภาพยุุโรปมีีเป้้าหมายที่่�จะลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกลง 40% เมื่่�อเทีียบกัับระดัับที่่�ปล่่อยในปีี พ.ศ. 2533 ตลอดจน
ตั้้�งเป้้าให้้มีีการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนอย่่างน้้อย 27% และประหยััดพลัังงานเพิ่่�ม
27% เมื่่�อเทีียบกัับปีี พ.ศ. 255023
2.2.4 อิินเดีี ย
ในประเทศอิิ น เดีี ย หน่่วยงานหลัั ก ที่่� รั ับผิิ ด ชอบเรื่่�อ งการปล่่อยมลพิิ ษ
และการพัั ฒ นาคุุณ ภาพอากาศได้้ แ ก่่กระทรวงสิ่่�ง แวดล้้ อ ม ป่่าไม้้ และการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ คณะกรรมการควบคุุมมลพิิษส่่วนกลางและส่่วน
ภููมิิภาคในรััฐต่่างๆ
อิินเดีียมีีกฎหมายคุุณภาพอากาศที่่� สำ�คั
ำ ัญ คืือ พระราชบััญญััติิอากาศ
(การป้้องกัันและควบคุุมมลพิิษ) ที่่�บััญญััติิขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2525 โดยมีีการร่่าง
แนวทางสำำ�หรัับการควบคุุมคุณ
ุ ภาพอากาศอย่่างชััดเจน พระราชบััญญััติิฉบัับ
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นี้้�มีีการใช้้ร่่วมกัับพระราชบััญญััติิสิ่่�งแวดล้้อม (คุ้้�มครองและป้้องกััน) ที่่�ออกมา
ในปีี พ.ศ. 2529 โดยใช้้เป็็นพื้้�นฐานสำำ�หรัับการติิดตามตรวจสอบคุุณภาพอากาศ
ทั่่�วประเทศ24
แม้้ว่่าอิินเดีียจะมีีกฎหมายและระเบีียบในการจััดการกัับมลพิษท
ิ างอากาศ
มาอย่่างยาวนาน แต่่ปััญหามลพิิษทางอากาศในอิินเดีียก็็ยัังอยู่่�ในขั้้�นวิิกฤติิ โดย
เฉพาะช่่วงเวลาที่่�มีีการเผาเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรเนื่่�องจากเกษตรกรมีี
เวลาเพีียง 7 - 10 วัันในการเก็็บเกี่่�ยวข้้าว Basmati และการหว่่านข้้าวสาลีี และ
มีีเวลาเพีียง 15 - 20 วััน ระหว่่างการเก็็บเกี่่�ยวข้้าวเมล็็ดหยาบและการหว่่านข้้าว
สาลีีต่่อในช่่วงฤดููฝน
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ชาวนาอิินเดีียยัังมีีความเชื่่�อว่่า การเผาในนาข้้าวสามารถ
กำำ�จััดวััชพืืช โรค และแมลงศััตรููพืืช ตลอดจนเชื่่�อว่่าขี้้�เถ้้ามีีโพแทสเซีียมที่่�ทำ�ำ ให้้
เกิิดประโยชน์์กัับพืืช นอกจากนั้้�น การเผายัังเกิิดขึ้้�นด้้วยเหตุุที่่�การใช้้เครื่่�องเก็็บ
เกี่่�ยวมีีราคาแพง ทำำ�ให้้เกษตรกรรายย่่อยไม่่สามารถเข้้าถึึงได้้
จากปััจจััยทั้้�งหมดข้้างต้้นทำำ�ให้้มีีการเผาไหม้้ตอซัังข้้าวในอิินเดีียถึึง 23
ล้้านตััน25
การดำำ�เนิินมาตรการเพื่่�อลดการเผาในภาคเกษตรของอิินเดีียเริ่่�มต้้นอย่่าง
เป็็นรููปธรรมในปีี พ.ศ. 2557 โดยรััฐบาลมีีการนำำ�กฎระเบีียบเพื่่�อห้้ามการเผามา
ใช้้26 และเมื่่�อวัันที่่� 8 ตุุลาคม พ.ศ. 2559 ศาลสููงของกรุุงเดลีีได้้บัังคัับให้้รัฐั อุุตตร
ประเทศ เดลีี ปััญจาบ หรยาณา และราชสถาน ดำำ�เนิินมาตรการอย่่างเข้้มงวดเพื่่�อ
ควบคุุมปััญหาการเผาตอซัังกลางแจ้้งในพื้้�นที่่�ของตน ตามคำำ�สั่่ง� นี้้� รััฐข้้างต้้นได้้
ประกาศใช้้นโยบายที่่�เข้้มงวดในทัันทีี ซึ่่�งรวมถึึงการกำำ�หนดค่่าปรัับสำ�ำ หรัับการ
เผาตอข้้าวในรััฐ ตััวอย่่างเช่่น ในรััฐหรยาณา เมื่่�อวัันที่่� 26 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2559
มีีเกษตรกร 1,406 คนถููกปรัับรวม 1.375 ล้้านรููปีี หลัังจากถููกจัับได้้ว่่าละเมิิด
คำำ�สั่่ง� ส่่วนรััฐปััญจาบได้้แจกจ่่ายเครื่่�องหว่่านเมล็็ดให้้แก่่เกษตรกรโดยตรงเป็็น
จำำ�นวนมากในปีี พ.ศ. 2560 เพื่่�อช่่วยให้้ฟางข้้าวถููกฝัังกลบลงในดิินได้้ง่่ายขึ้้�น27
เมื่่�อไม่่นานมานี้้� รััฐบาลของอิินเดีียยัังได้้ดำ�ำ เนิินนโยบายจััดการเศษวััสดุุ
เหลืือใช้้ทางการเกษตร (National Policy for Management of Crop Residues:
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NPMCR) ซึ่่�งเน้้นการส่่งเสริิมเทคโนโลยีีเกี่่� ยวข้้องกัับการใช้้เศษวััสดุุทางการ
เกษตรในระดัับอุตุ สาหกรรม มีีการปรัับปรุุงและพััฒนาเครื่่�องมืือเครื่่�องจัักรกล
การเกษตรที่่� ใช้้งานคู่่�กัับเครื่่�องจัักรที่่� เกษตรกรมีีอยู่่� ด้้วยวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลด
ต้้นทุุนและก่่อให้้เกิิดความสะดวกในการใช้้งาน มีีการพััฒนาระบบฐานข้้อมููล
และการติิดตามข้้อมููลโดยใช้้นวััตกรรมและข้้อมููลดาวเทีียมในการบริิหารจััดการ
บัังคัับใช้้กฎหมายการควบคุุมมลพิษ
ิ รวมถึึงให้้การสนัับสนุุนทางการเงิินผ่่านการ
วิิจัยั ในแขนงองค์์ความรู้้�ที่่�หลากหลายสำำ�หรัับนวััตกรรมใหม่่ๆ เพื่่�อตอบสนองการ
บริิหารจััดการข้้างต้้น28
โดยรวมมีีการจััดสรรงบประมาณราว 164 ล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐ เพื่่�อ
เป็็นแรงจูู งใจให้้กัับเกษตรกรในรััฐทางตอนเหนืือของประเทศ โดยงบประมาณ
ถููกใช้้ไปเพื่่�อการอุุดหนุุน 80% ของการซื้้�อเครื่่�องจัักรผ่่านสถาบัันเกษตรกร และ
อุุดหนุุน 50% สำำ�หรัับเกษตรกรรายย่่อยทั่่�วไป มาตรการนี้้�ทำ�ำ ให้้เกษตรกรราย
ใหญ่่ได้้รับผล
ั ประโยชน์์อย่่างมาก ส่่วนเกษตรกรรายย่่อยยัังได้้รับั ประโยชน์์น้อ้ ย
เนื่่�องจากเครื่่�องจัักรมีีราคาแพง และมีีพื้้�นที่่� ทำ�กิ
ำ ินไม่่มากพอที่่� จะคุ้้�มค่่าในการ
ลงทุุนซื้้�อเครื่่�องจัักร
นอกจากนั้้�น รััฐบาลของประเทศอิินเดีียได้้มีีการส่่งเสริิมโรงไฟฟ้้าที่่�ใช้้เชื้้�อ
เพลิิงจากฟางข้้าวในรััฐปััญจาบแต่่จำำ�นวนของโรงไฟฟ้้ายัังไม่่เพีียงพอกัับปริิมาณ
ฟางข้้าวจำำ�นวนมากที่่�ถูกู ผลิิตขึ้้�นในรััฐ รวมทั้้�งยัังมีีมาตรการเพิ่่�มองค์์ความรู้้�และ
ความมั่่�นใจให้้เกษตรกรผ่่านศููนย์์ส่่งเสริิมที่่�มีกี ารสาธิิตและฝึึกอบรมการใช้้เครื่่�อง
หว่่านเมล็็ดแบบ Happy Seeder29

2.3 ข้้ อเสนอเชิิ งนโยบายและมาตรการในการ
จัั ดการอากาศสะอาดภาคเกษตรกรรมที่่�เหมาะสม
กัั บบริิบทของประเทศไทย
เมื่่�อเปรีียบเทีียบนโยบายและมาตรการเพื่่�ออากาศสะอาดในภาคเกษตร
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ของประเทศไทยกัับประเทศอื่่�นๆ แล้้ว จะเห็็นได้้ว่่า นโยบายและมาตรการเพื่่�อ
อากาศสะอาดของประเทศไทยยัังคงมีีช่่องว่่างที่่� ควรต้้องดำำ�เนิินการอีีกหลาย
ประการ ดัังนั้้�น ในส่่วนนี้้�จะเป็็นการนำำ�เสนอข้้อเสนอเชิิงนโยบายเพื่่�ออากาศ
สะอาดในภาคเกษตรของประเทศไทย เพิ่่�มเติิมจากนโยบายและมาตรการที่่�มีี
อยู่่�แล้้ว ซึ่่�งเป็็นข้้อเสนอที่่�คำ�นึ
ำ ึงถึึงความเหมาะสมกัับบริบท
ิ ประเทศไทย ตลอด
จนความเป็็นไปได้้จริงิ ด้้วย
2.3.1 ข้้ อเสนอด้้ านกฎหมายและนโยบาย
2.3.1.1 มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบและควบคุุ ม
(1) การกำำ �หนดค่่ ามาตรฐานคุุ ณภาพอากาศให้้ ครบถ้้ วน

มาตรา 32 ของพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่ง
ชาติิ พ.ศ. 2535 บััญญััติิให้้อำ�ำ นาจแก่่คณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิเป็็นผู้้�
กำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะมาตรฐานคุุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่่�วไป ซึ่่�งเป็็นมาตรฐานคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรง
กัับการควบคุุมมลพิษท
ิ างอากาศอัันเกิิดจากการเผาในที่่�โล่่งในภาคเกษตรกรรม
ที่่�ผ่่านมาคณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิได้้ออกประกาศกำำ�หนดและ
ปรัับปรุุงแก้้ไขมาตรฐานคุุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่่�วไปหลายฉบัับด้้วยกััน
โดยแยกตามสารมลพิิษชนิิดต่่างๆ แต่่ยัังขาดสารมลพิิษจำ�ำ นวน 2 ชนิิด ได้้แก่่
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์และสารโพลีีไซคลิิกอะโรเมติิกส์์ไฮโดรคาร์์บอน ที่่�มััก
เกิิดจากการเผาในที่่�โล่่งในภาคเกษตรกรรม ทำำ�ให้้ยังั ขาดมาตรฐานที่่�ครอบคลุุม
และเหมาะสมเพีียงพอ
(2) การระงัั บเหตุุ เดืือดร้้ อนรำำ �คาญตามกฎหมาย

พระราชบััญญััติิการสาธารณสุุข พ.ศ. 2535 ได้้มีีข้้อกำำ�หนดเรื่่�องการ
ควบคุุมเหตุุเดืือดร้้อนรำำ�คาญ ให้้เจ้้าหน้้าที่่�สามารถควบคุุมการกระทำำ�อัันอาจ
ก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่อสุุขภาพ หรืือการทำำ�ให้้เกิิดสภาวะที่่�บุคุ คลเกิิดความรำำ�คาญ
ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อสุุขภาพทางจิิตใจ เพื่่�อคุ้้�มครองประชาชนจากเหตุุที่่�ก่่อให้้
เกิิดความเดืือดร้้อนรำำ�คาญแก่่ประชาชน แม้้กฎหมายนี้้�ไม่่ใช่่กฎหมายที่่�ควบคุุม

ข้อเสนอในการจัดการ อากาศสะอาดภาคเกษตรกรรม
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มลพิิษทางอากาศจากการเผาในที่่�โล่่งในภาคเกษตรกรรมได้้โดยตรง แต่่หาก
พิิจารณาว่่าการเผาในที่่�โล่่งในภาคเกษตรกรรมเป็็นเหตุุรำ�ำ คาญ เจ้้าพนัักงานท้้อง
ถิ่่�นก็็สามารถออกคำำ�สั่่ง� เป็็นหนัังสืือเพื่่�อระงัับ กำำ�จััด และควบคุุมเหตุุรำ�ำ คาญนั้้�นได้้
มีีผู้้�ศึึกษาถึึงข้้อจำำ�กััดของพระราชบััญญััติิการสาธารณสุุข พ.ศ. 2535 ในกรณีีนำำ�
มาใช้้จััดการเรื่่�องการเผาในที่่�โล่่ง โดยสรุุปแล้้วพบว่่ามีีปััญหาอยู่่�หลายประการ
ด้้วยกััน ตั้้�งแต่่ปััญหาที่่�ว่่า 1) เจ้้าพนัักงานท้้องถิ่่�นอาจไม่่ได้้รับรู้้�ข้
ั อ้ เท็็จจริงิ อัันอาจ
เป็็นเหตุุรำ�ำ คาญ เช่่น หากการเผาในที่่�โล่่งเกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�เกษตรกรรมที่่�อยู่่�ห่่าง
ไกลออกไปจากแหล่่งชุุมชน 2) ปััญหาในการวิินิิจฉััยข้้อเท็็จจริงิ ว่่ามีีลัักษณะเป็็น
เหตุุรำ�ำ คาญหรืือไม่่ โดยหากใช้้วิธีิ กี ารทางกายภาพในการวิินิจฉั
ิ ัย ก็็อาจก่่อให้้เกิิด
ความไม่่แน่่นอน แต่่หากใช้้วิิธีกี ารตรวจสอบด้้วยเครื่่�องมืือทางวิิทยาศาสตร์์และ
เปรีียบเทีียบกัับมาตรฐานคุุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่่�วไป ก็็อาจใช้้ระยะ
เวลาในการตรวจสอบนานจนการเผานั้้�นเสร็็จสิ้้น� ไปแล้้ว ทำำ�ให้้ไม่่มีีข้อ้ เท็็จจริงิ อััน
เป็็นเหตุุรำ�ำ คาญให้้ต้้องระงัับอีีกต่่อไป และไม่่ก่่อให้้เกิิดความรัับผิิดใดๆ แก่่ผู้้�เผา
ในที่่�โล่่ง 3) ในกรณีีที่่�เจ้้าพนัักงานท้้องถิ่่�นวิินิิจฉััยว่่า เหตุุการเผาในที่่�โล่่งในภาค
เกษตรกรรมนั้้�นไม่่เป็็นเหตุุรำ�ำ คาญ เจ้้าพนัักงานท้้องถิ่่�นก็็ไม่่มีีหน้้าที่่�ต้้องดำำ�เนิิน
การควบคุุมการเผาดัังกล่่าวแต่่อย่่างใด
(3) การใช้้ กฎหมายของราชการส่่วนท้้ องถิ่่�น

ราชการส่่วนท้้องถิ่่�นสามารถใช้้กฎหมายเพื่่�อควบคุุมมลพิิษทางอากาศ
จากการเผาในภาคเกษตรกรรมได้้โดยตรง โดยที่่�ผ่่านมามีีราชการส่่วนท้้องถิ่่�น
บางพื้้�นที่่� ได้้อาศััยอำำ�นาจตามกฎหมายก่่อตั้้�งของตน ออกกฎหมายลำำ�ดัับรอง
บัังคัับใช้้ภายในเขตของตน เพื่่�อจััดการปััญหาเรื่่�องเหตุุรำ�ำ คาญเป็็นการเฉพาะ
ซึ่่�งรวมถึึงเหตุุรำ�ำ คาญอัันเกิิดจากการเผาในที่่�โล่่งด้้วย ซึ่่�งมีีลัักษณะเป็็นการห้้าม
เผาในที่่�โล่่งอย่่างเด็็ดขาด หากบุุคคลใดทำำ�การเผาก็็จะมีีความผิิดและมีีโทษตาม
กฎหมายของราชการส่่วนท้้องถิ่่�นนั้้�นๆ ทัันทีี เช่่น 1) ข้้อบััญญััติิองค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บลออนกลาง (จัังหวััดเชีียงใหม่่) เรื่่�องการควบคุุมควัันไฟและฝุ่่�นละออง
จากการเผา พ.ศ. 2556 ซึ่่ง� ออกโดยอาศััยอำำ�นาจตามพระราชบััญญััติิสภาตำำ�บล
และองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล พ.ศ. 2537 2) เทศบััญญััติิเทศบาลตำำ�บลขัวั มุุง
(จัังหวััดเชีียงใหม่่) เรื่่�องการควบคุุมควัันไฟและฝุ่น่� ละอองจากการเผา พ.ศ. 2554
ออกโดยอาศััยอำำ�นาจตามพระราชบััญญััติเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบััญญััติิ
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กำำ�หนดแผนและขั้้�นตอนการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
พ.ศ. 2542 และพระราชบััญญััติิการสาธารณสุุข พ.ศ. 2535 เป็็นต้้น
อย่่างไรก็็ตาม ในปััจจุุบัันการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวยัังคงมีีเพีียงบางท้้องที่่�
ของประเทศเท่่านั้้�น ทำำ�ให้้เกิิดความเหลื่่�อมล้ำำ�ไม่่เท่่าเทีียมกัันของกฎหมายใน
แต่่ละพื้้�นที่่� ทั้้�ง ๆ ที่่�หมอกควัันที่่�เกิิดขึ้้�นจากการเผาสามารถก่่อให้้เกิิดมลพิิษทาง
อากาศได้้ในทุุกพื้้�นที่่� อีีกทั้้�งหมอกควัันพิิษสามารถลอยอยู่่�ในอากาศข้้ามพื้้� นที่่�
เขตการปกครองของราชการส่่วนท้้องถิ่่�นนั้้�นๆ ได้้ ปััญหาอีีกประการหนึ่่� ง คืือ
มาตรการที่่�ออกมายัังไม่่ได้้รับั การตอบสนองเท่่าที่่�ควร เนื่่�องจากมีีผู้้�เห็็นว่่าการ
ห้้ามเผาอย่่างเด็็ดขาดก่่อให้้เกิิดความไม่่เป็็นธรรม และเห็็นว่่า การเผาในพื้้�นที่่�
เพื่่�อการประกอบอาชีีพทางเกษตรกรรมนั้้�นเป็็นวััฒนธรรมที่่�มีีการปฏิิบััติิกัันมา
นาน หากมีีการห้้ามจะเป็็นการละเมิิดต่่อวิิถีีเกษตรกรรมดั้้�งเดิิม อีีกทั้้�งยัังกระทบ
ต่่อฐานเสีียงทางการเมืืองด้้วย
นอกจากนั้้�น ยัังมีีบางกรณีีที่่�มีีปััจจััยอื่่�นในการทำำ�ให้้การบัังคัับใช้้กฎหมาย
ดัังกล่่าวอาจไม่่มีีผลในทางปฏิิบััติิ ตััวอย่่างเช่่น การเผาอ้้อยในบางพื้้�นที่่�ที่่�พบว่่า
มีีความเชื่่�อมโยงกัับภาคธุุรกิิจหรืือกลุ่่�มทุุนขนาดใหญ่่ ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐใน
พื้้�นที่่�ไม่่กล้้าที่่�จะบัังคัับใช้้กฎหมายในการห้้ามเผาหรืือมาตรการในการลงโทษผู้้�
ที่่�ก่่อเหตุุดัังกล่่าว เป็็นต้้น
(4) การใช้้ อำำ�นาจตามกฎหมายป้้องกัั นและบรรเทาสาธารณภัั ย

พระราชบััญญััติิป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย พ.ศ. 2550 ให้้อำ�ำ นาจ
หน้้าที่่�แก่่เจ้้าพนัักงานของรััฐในระดัับต่่างๆ ตั้้�งแต่่ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด นายอำำ�เภอ
และผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นในการป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย เมื่่�อเกิิดหรืือคาดว่่า
จะเกิิดสาธารณภััยขึ้้�นในเขตพื้้�นที่่�ความรัับผิิดชอบของตน รวมทั้้�งกำำ�หนดโทษ
สำำ�หรัับผู้้�ไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งหรืือขััดขวางการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของเจ้้าพนัักงานได้้
อีีกด้้วย
ที่่� ผ่่านมามีีการใช้้อำ�ำ นาจตามพระราชบััญญััติินี้้�เพื่่�อจััดการปััญหาหมอก
ควัันพิิษใน 9 จัังหวััดภาคเหนืือที่่�มีีปััญหาเรื่่�องหมอกควัันพิิษมาก มาแล้้ว โดย
ใช้้ในลัักษณะการห้้ามมิิให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�ดำ�ำ เนิินการเผาวััสดุุใดๆ เป็็นการห้้าม
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เผาตามนโยบายปลอดการเผาในช่่วงระยะเวลา 80 วัันที่่�มีปั
ี ญ
ั หาเรื่่�องหมอกควััน
พิิษ เช่่น ประกาศจัังหวััดแพร่่ เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาไฟ
ป่่าและหมอกควััน ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2559 โดยผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดแพร่่ ในฐานะผู้้�
อำำ�นวยการจัังหวััดตามพระราชบััญญััติิป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย พ.ศ.
2550 อาศััยอำำ�นาจตามมาตรา 15 แห่่งพระราชบััญญััติิดัังกล่่าว กำำ�หนดให้้วัันที่่�
1 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2559 ถึึงวัันที่่� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็็นช่่วงวิิกฤตหมอก
ควััน และกำำ�หนดให้้พื้้�นที่่�ทุกุ หมู่่�บ้า้ นในท้้องที่่�จังั หวััดแพร่่ เป็็น “เขตควบคุุมไฟป่่า”
ห้้ามเผาพื้้�นที่่�ป่่า ขยะมููลฝอย เศษกิ่่�งไม้้ใบหญ้้า ในทุุกพื้้�นที่่� ตลอดจนห้้ามจุุ ดไฟ
เผาบริิเวณสองข้้างทางและพื้้�นที่่�ทางการเกษตร ในช่่วงวิิกฤตหมอกควััน เป็็นต้้น
อย่่างไรก็็ตาม มาตรการในการควบคุุมการเผาในที่่�โล่่งในพื้้�นที่่�เกษตรกรรม
ตามกฎหมายป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยนี้้� เป็็นมาตรการที่่�ใช้้บังั คัับเพีียงเท่่า
ที่่�จะบรรเทาเหตุุสาธารณภััยให้้สิ้้น� ไปเท่่านั้้�น จึึงมัักกำำ�หนดระยะเวลาในการบัังคัับ
ใช้้มาตรการเอาไว้้ในลัักษณะชั่่�วคราว ทว่่าการเผาในที่่�โล่่งในพื้้�นที่่�เกษตรกรรมไม่่
จำำ�เป็็นต้้องเผาในช่่วงระยะเวลาวิิกฤติิหมอกควัันเท่่านั้้�น แต่่กิิจกรรมนี้้�อาจเกิิด
ขึ้้�นได้้ในทุุกเวลาซึ่่�งเกษตรกรต้้องการเก็็บเกี่่�ยว กำำ�จััดเศษซาก หรืือเตรีียมพื้้� นที่่�
สำำ�หรัับการเพาะปลููกพืืชของตน
2.3.1.2 มาตรการทางกฎหมายในเชิิ งการป้้องกัั นมลพิิ ษ หรืือการ
สนัั บสนุุ นส่่งเสริิ มให้้ เกิิ ด “อากาศสะอาด”
(1) มาตรการส่่งเสริิ มการทำำ �เกษตรยั่่� งยืืน

ระบบเกษตรกรรมยั่่�งยืืนเป็็นระบบการผลิิตทางการเกษตรที่่�คำ�นึ
ำ ึงถึึงและ
รัักษาไว้้ซึ่่�งระบบนิิเวศ สภาพแวดล้้อม และความหลากหลายทางชีีวภาพ โดย
คำำ�นึึงถึึงการสร้้างความสมดุุลและเป็็นธรรมทางเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม
และระบบนิิเวศด้้วย ดัังนั้้�น จึึงมีีความเกี่่�ยวข้้องไม่่เฉพาะทางด้้านการผลิิต แต่่
ยัังครอบคลุุมถึึงการพััฒนาคุุณภาพสิินค้้า และการตลาด ระบบเกษตรกรรม
ยั่่�งยืืนจึึงเป็็นคุุณต่่อสภาพแวดล้้อมโดยภาพรวม ซึ่่�งรวมถึึงด้้านอากาศด้้วย ฝ่่าย
นิิติิบััญญััติิและรััฐบาลจึึงควรเร่่งผ่่านร่่างพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและพััฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่่�งยืืน ที่่�มีีการเสนอมายาวนานเกืือบ 20 ปีีแล้้ว ให้้ออกมามีี
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ผลบัังคัับใช้้โดยไม่่ชัักช้้า
(2) การกำำ �หนดมาตรฐานการผลิิ ตอาหาร

“คณะกรรมการอาหารแห่่งชาติิ” ภายใต้้พระราชบััญญััติิคณะกรรมการ
อาหารแห่่งชาติิ พ.ศ. 2551 ได้้จััดทำำ� “กรอบยุุทธศาสตร์์การจััดการด้้านอาหาร
ของประเทศไทย” (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยในยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 ด้้านคุุณภาพและ
ความปลอดภััยด้้านอาหาร กลยุุทธ์์ที่่� 3 เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งภาคการผลิิต
ในระดัับชุมช
ุ น (Community based) โดยได้้กำ�ำ หนดแนวทางดำำ�เนิินงานหลาย
ประการ ประการสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อหาในบทนี้้�ได้้แก่่ การส่่งเสริิมการนำำ�
ของเหลืือใช้้จากการเกษตรไปใช้้ประโยชน์์และรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมในท้้อง
ถิ่่�น เช่่น การทำำ�ปุ๋๋�ยและพลัังงานชีีวภาพ เป็็นต้้น
กรณีีข้า้ งต้้นเป็็นตััวอย่่างของการใช้้อำ�ำ นาจหน้้าที่่�ที่่�มีตี ามกฎหมายในการส่่ง
เสริิมสนัับสนุุนให้้เกิิด “อากาศสะอาด” ถึึงแม้้ว่่าโดยเจตนารมณ์์และสาระบััญญััติิ
ของกฎหมายมิิได้้เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องของการจััดการมลพิิษทางอากาศแต่่อย่่างใด
ซึ่่�งในกรณีีของพระราชบััญญััติิมาตรฐานสิินค้้าเกษตร พ.ศ. 2551 และพระราช
บััญญััติิส่่งเสริิมและพััฒนาระบบเกษตรพัันธสััญญา พ.ศ. 2560 ก็็ถืือเป็็นช่่อง
ทางที่่�สามารถดำำ�เนิินมาตรการในลัักษณะเดีียวกััน ผ่่านการกำำ�หนดมาตรฐาน
ของสิินค้้าทางการเกษตรต่่างๆ มาตรฐานความปลอดภััยและความมั่่�นคงของ
อาหาร รวมถึึงมาตรฐานด้้านการรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมการเกษตร ซึ่่�งย่่อม
รวมถึึงปััญหามลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากภาคเกษตรกรรมด้้วย
นอกจากนั้้�น ยัังมีีกฎหมายอีีกบางฉบัับที่่�มีีช่่องทางที่่�เอื้้�อให้้มีีการกำำ�หนด
มาตรการบางอย่่างเพื่่�อสนัับสนุุนการแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศจากการเผา
ในภาคการเกษตรเช่่นเดีียวกััน ดัังเช่่น พระราชบััญญััติิมาตรฐานสิินค้้าเกษตร
พ.ศ. 2551 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ซึ่่ง� มีีช่่องทางในส่่วนของประกาศมาตรฐานสิินค้้า
เกษตรเชื่่�อมโยงถึึงกระบวนการผลิิตที่่�คำ�นึ
ำ งึ ถึึงสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงสุุขภาพ ความ
ปลอดภััย และสวััสดิิภาพ เช่่นเดีียวกัับพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและพััฒนาระบบ
เกษตรพัันธสััญญา พ.ศ. 2560 ก็็เปิิดช่่องให้้คณะกรรมการภายใต้้กฎหมายมีี
อำำ�นาจกำำ�หนดแบบของสััญญา ให้้คู่่�สััญญามีีสิิทธิิหน้้าที่่� และความรัับผิิดเพื่่�อ
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ป้้องกัันและเยีียวยาผลกระทบอัันอาจเกิิดขึ้้�นต่่อระบบเศรษฐกิิจ สัังคม หรืือสิ่่�ง
แวดล้้อม ได้้
ส่่วนบรรดากฎหมายลัักษณะมุ่่�งช่่วยเหลืือเกษตรกรและส่่งเสริิมการรวม
กลุ่่�ม ไม่่ว่่าจะเป็็นพระราชบััญญััติิกองทุุนฟื้้�นฟููและพััฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542
พระราชบััญญััติิสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ พ.ศ. 2553 พระราชบััญญััติิกองทุุน
สงเคราะห์์เกษตรกร พ.ศ. 2554 เหล่่านี้้�ย่่อมสามารถเอื้้�ออำำ�นวยทั้้�งในด้้านของ
ทุุนและเครื่่�องมืือช่่วยสนัับสนุุนมาตรการต่่างๆ ที่่�จะทำำ�ให้้ภาคเกษตรลดหรืือเลิิก
ก่่อปััญหามลพิิษอากาศได้้เช่่นกััน ดัังนั้้�น จึึงควรบัังคัับใช้้กฎหมายเหล่่านี้้�ให้้จริงิ จััง
(3)มาตรการสนัั บสนุุ นท้้ องถิ่่�น

รััฐควรกำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการและหน่่วยงานที่่�มีีบทบาทหน้้าที่่�กำ�กั
ำ ับ
และติิดตามการบููรณาการการทำำ�งานของส่่วนราชการระดัับภููมิิภาคและระดัับ
ท้้องถิ่่�น เพื่่�อแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากการเผาในภาคเกษตรร่่วม
กััน โดยต้้องคำำ�นึงึ ว่่าปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่ได้้มีสี าเหตุุหรืือผลกระทบจำำ�กัดั เพีียงพื้้�นที่่�
การปกครองแห่่งใดแห่่งหนึ่่�ง นอกเหนืือจากนั้้�น ยัังควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนงบ
ประมาณ ทรััพยากร และบุุคลากรที่่�มีคี วามรู้้�ความสามารถในการบริิหารจััดการ
ปััญหาให้้กัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เนื่่�องจากเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รับผล
ั กระทบใกล้้
ชิิดและมีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�โดยตรง
(4) มาตรการอื่่ � นๆ

มาตรการอื่่�นๆ ที่่�รัฐั ควรดำำ�เนิินการยัังมีีอีีกหลายมิิติิดัังนี้้� 1) การปรัับปรุุง
แก้้ไขบรรดากฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเผาในที่่�โล่่งภาคเกษตรให้้สอดคล้้องกัับ
กระบวนทััศน์์การพััฒนาการเกษตรที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและยั่่�งยืืน 2) ควร
ต้้องเพิ่่�มบทบาทส่่วนราชการต่่างๆ ให้้มีีหน้้าที่่�ในการใช้้มาตรการส่่งเสริิม จูู งใจ
และสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจให้้กับ
ั ภาคธุุรกิิจและเกษตรกรรายย่่อยให้้เกิิดการปรัับ
เปลี่่�ยนพฤติิกรรม ควบคู่่�ไปกัับการใช้้มาตรการลงโทษตามความเหมาะสม
2.3.2 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
นโยบายและมาตรการเพื่่� ออากาศสะอาดในภาคการเกษตรของ

2-40

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

ประเทศไทยส่่วนใหญ่่เน้้นไปที่่�การใช้้กฎระเบีียบบัังคัับ เช่่น การห้้ามเผาในช่่วง
เวลาที่่�กำ�ำ หนด หากฝ่่าฝืืนจะถููกลงโทษ ซึ่่�งงานศึึกษาเกี่่�ยวกัับการแก้้ไขปััญหา
การเผาในภาคเกษตรของภููมิิภาคเอเชีียใต้้และเอเชีียตะวัันออกที่่�ผ่่านมา พบว่่า
การใช้้กฎระเบีียบบัังคัับมัักเกิิดประสิิทธิิผลน้้อย เมื่่�อเทีียบกัับการใช้้แรงจูู งใจ
ผ่่านกลไกตลาด
ในที่่�นี้้�จึึงขอเสนอกรอบแนวคิิดในการออกแบบนโยบายและมาตรการเชิิง
เศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม ตามงานศึึกษาของ Pannell30 ดัังแสดงในภาพที่่� 2.2
ซึ่่ง� ได้้นำำ�เสนอแนวคิิดที่่�สำ�คั
ำ ัญไว้้ว่่า ให้้ออกแบบนโยบายและมาตรการโดยคำำ�นึงึ
ถึึงระดัับผลประโยชน์์สุทธิ
ุ ขิ องเอกชนและของสัังคมจากการดำำ�เนิินนโยบายและ
มาตรการนั้้�นๆ กล่่าวคืือ ผู้้�กำำ�หนดนโยบายควรใช้้เพีียงการอบรมให้้ความรู้้�และไม่่
จำำ�เป็็นต้้องใช้้งบประมาณเพื่่�อสร้้างแรงจูู งใจให้้เกิิดการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมให้้
สิ้้�นเปลืืองงบประมาณ หากกิิจกรรมหรืือทางเลืือกนั้้�นก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์สุทธิ
ุ ิ
เชิิงบวกกัับเอกชน (เกษตรกรหรืือผู้ป
้� ระกอบการในห่่วงโซ่่อุุปทาน) และของสัังคม
พร้้อมกััน ส่่วนในกรณีีที่่�กิิจกรรมหรืือทางเลืือกนั้้�นก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์สุุทธิิ
เชิิงบวกกัับสาธารณะมากกว่่าผลประโยชน์์สุทธิ
ุ ิเชิิงลบที่่�เอกชนได้้รับั ผู้้�กำำ�หนด
นโยบายควรใช้้มาตรการจูู งใจเชิิงบวกในการแก้้ไขปััญหา ในทางตรงกัันข้้าม
หากกิิจกรรมหรืือทางเลืือกนั้้�นก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์สุุทธิิเชิิงลบกัับสาธารณะ
มากกว่่าผลประโยชน์์ สุุทธิิ เ ชิิง บวกที่่� เ อกชนได้้ รั ับ ผู้้�กำำ� หนดนโยบายควรใช้้
มาตรการจูู งใจเชิิงลบในการแก้้ไขปััญหา และผู้้�กำำ�หนดนโยบายควรใช้้การพััฒนา
เทคโนโลยีี ในกรณีีที่่�กิจิ กรรมหรืือทางเลืือกนั้้�นก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์สุทธิ
ุ เิ ชิิงลบ
กัับเอกชนมากกว่่าผลประโยชน์์สุทธิ
ุ ิเชิิงบวกที่่�สาธารณะได้้รับั
ในกรณีีของมาตรการแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศจากการเผาในภาค
เกษตร ทางเลืือกส่่วนใหญ่่ในการลดการเผา เช่่น การใช้้เครื่่�องจัักรเก็็บเกี่่�ยวและ
จััดการแปลง การไถกลบเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร การนำำ�เศษวััสดุุเหลืือ
ใช้้ทางการเกษตรมาทำำ�เป็็นปุ๋๋�ยหมััก หรืือนำำ�มาเป็็นเชื้้�อเพลิิงในการผลิิตไฟฟ้้า
มัักจะทำำ�ให้้เกษตรกรได้้รับผล
ั ประโยชน์์สุุทธิิที่่�น้้อยกว่่าการเผาเพื่่�อเก็็บเกี่่� ยว
และจััดการแปลง ขณะที่่�สาธารณะจะได้้รับั ประโยชน์์อย่่างมากจากต้้นทุุนทาง
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สัังคมที่่�จะลดลง31 ดัังนั้้�น ผู้้�กำำ�หนดนโยบายอาจพิิจารณาใช้้แรงจูู งใจเชิิงบวกกัับ
เกษตรกร เช่่น การให้้เงิินช่่วยเหลืือแบบมีีเงื่่�อนไขให้้ปรัับปรุุงวิิธีกี ารเก็็บเกี่่�ยวและ
จััดการแปลง การให้้เงิินช่่วยเหลืือเพื่่�อเตรีียมแปลงให้้เหมาะสมและพร้้อมสำำ�หรัับ
เครื่่�องจัักรกล เป็็นต้้น
นอกจากนั้้�น ในการดำำ�เนิินนโยบายและมาตรการเพื่่�อลดการเผา ผู้้�กำำ�หนด
นโยบายจะต้้ อ งคำำ�นึึ ง ถึึ ง ต้้ น ทุุ น ในการปรัับตัั ว และต้้ น ทุุ น ในการเรีีย นรู้้�ของ
เกษตรกรในการออกแบบแรงจูู งใจด้้วย กล่่าวคืือ หากต้้นทุุนเหล่่านี้้�สูงู มาก ผล
ประโยชน์์สุทธิ
ุ ิที่่�เกษตรกรได้้รับั (รวมเงิินช่่วยเหลืือเพื่่�อเพิ่่�มแรงจูู งใจ) อาจน้้อย
กว่่าผลประโยชน์์สุุทธิิจากการเผา ทำำ�ให้้เกษตรกรยัังคงเลืือกที่่�จะเผาเพื่่�อเก็็บ
เกี่่�ยวและจััดการแปลงต่่อไป อีีกประการหนึ่่�ง การให้้เงิินช่่วยเหลืือเพื่่�อเพิ่่�มแรง
จูู งใจให้้เกิิดการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมจะต้้องทำำ�ในลัักษณะชั่่�วคราวและค่่อยๆ
ลดความช่่วยเหลืือไปเรื่่�อยๆ เพื่่�อเป็็นการส่่งสััญญาณให้้เกษตรกรเกิิดการปรัับ
ตััวไปสู่่�แนวทางที่่�ผู้้�กำำ�หนดนโยบายต้้องการ
ภาพที่่� 2.2 ประเภทของนโยบายและมาตรการที่่�ควรนำำ �มาใช้้ จำำ�แนกตามระดัั บผล
ประโยชน์์ ของเอกชนและสาธารณะ32

แรงจู งใจเชิงบวก

ผลประโยชนสุทธิของสาธารณะ

+

-

(Positive Incentives)
การอบรมให้ ความรู้
(Extension)
การพั ฒนาเทคโนโลยี
หรือ ไม่ ต้ องดํ าเนินการใดๆ

ไม่ ต้ องดํ าเนินการใดๆ
หรือ การอบรมให้ ความรู้
หรือ แรงจู งใจเชิงลบ
(Negative Incentives)

-

ไม่ ต้ องดํ าเนินการใดๆ
หรือ แรงจู งใจเชิงลบ
(Negative
Incentives)
แรงจู งใจเชิงลบ
(Negative
Incentives)

ผลประโยชนสุทธิของเอกชน

+
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2.3.2.1 นโยบายและมาตรการในระยะสั้้� น

ในส่่วนนี้้� เป็็นการนำำ�เสนอนโยบายและมาตรการในระยะสั้้�นที่่� สามารถ
ดำำ�เนิินการได้้ทัันทีี ดัังนี้้�
(1) การส่่งเสริิ มการจัั ดระเบีียบการเผาและเพิ่่�มบทลงโทษสำำ�หรัั บผู้้�
ละเมิิ ด

ในระยะสั้้�น การเข้้าถึึงเครื่่�องจัักรกลหรืือการปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการเก็็บเกี่่�ยว
และจััดการแปลงสำำ�หรัับเกษตรกรส่่วนใหญ่่อาจเป็็นเรื่่�องยาก และเกษตรกร
ในบางพื้้�นที่่� อาจมีีความจำำ�เป็็นที่่� ต้้องเผา เนื่่�องจากแรงงานหรืือเครื่่�องจัักรไม่่
สามารถเข้้าไปเก็็บเกี่่�ยวได้้ เช่่น กรณีีเมื่่�อมีีอ้้อยล้้มในแปลง การบัังคัับห้า้ มเผา
ทั้้�งหมดจึึงอาจทำำ�ให้้เกษตรกรได้้รับผล
ั กระทบเชิิงลบ ดัังนั้้�น อาจพิิจารณาให้้มีี
การจััดระเบีียบการเผากรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็น โดยคำำ�นึึงถึึงขนาดของพื้้�นที่่�ที่่�จะ
ทำำ�การเผาและสภาพทางอุุตุนิุ ยิ มวิิทยา เพื่่�อควบคุุมให้้สารมลพิิษจากการเผาไม่่
เกิินขีีดความสามารถในการดููดซัับของธรรมชาติิ ในลัักษณะเดีียวกัับมาตรการ
ของประเทศสหรััฐอเมริิกา
(2) การกำำ �หนดเป้้าหมายลดการเผาในข้้ าวและข้้ าวโพดเลี้้ � ยงสััตว์์
เพิ่่�มเติิ มจากอ้้ อย

ปััจจุุบััน แผนปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิเพื่่�อการแก้้ปััญหามลพิิษ
ด้้านฝุ่่�นละอองกำำ�หนดเป้้าหมายลดการเผาและมีีมาตรการที่่� เฉพาะเจาะจงใน
การแก้้ไขปััญหาการเผาอ้้อยเท่่านั้้�น ทั้้�งๆ ที่่�ข้า้ วมีีพื้้�นที่่�การเผามากกว่่าอ้้อยหลาย
เท่่าตััว และข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์มีีพื้้�นที่่�การเผาใกล้้เคีียงกัับอ้้อย แต่่กลัับมีีรููปธรรม
ในการแก้้ไขปััญหาน้้อยกว่่าการผลิิตอ้้อยอย่่างมาก เนื่่�องจากขาดความร่่วมมืือ
ระหว่่างภาคเอกชนและรััฐบาลในการส่่งเสริิมอย่่างชััดเจน ดัังนั้้�นจึึงควรมีีการ
กำำ�หนดเป้้าหมายลดการเผาในข้้าวและข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์เพิ่่�มเติิมจากอ้้อยตาม
กรอบเวลาที่่�เหมาะสม พร้้อมมาตรการที่่�เฉพาะเจาะจงในการแก้้ไขปััญหาการ
เผาพืืชทั้้�งสองชนิิดนี้้�
(3) การปรัั บเปลี่่ � ยนการช่่ วยเหลืือที่่ � ให้้ แก่่ เกษตรกร

ภาครััฐควรปรัับเปลี่่�ยนการช่่วยเหลืือแบบเยีียวยาให้้เปล่่าเป็็นการให้้เงิิน
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ช่่วยเหลืือแบบมีีเงื่่�อนไข (conditional assistances) ให้้มากขึ้้�น เพื่่�อจูู งใจให้้
เกษตรกรปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการผลิิตเพื่่�อลดการเผา รวมถึึงการปลููกพืืชอื่่�น
ทดแทนข้้าว ข้้าวโพด หรืืออ้้อย โดยพิิจารณาถึึงความเหมาะสมของพื้้�นที่่�และ
ความต้้องการของตลาด เช่่น การช่่วยเหลืือเพื่่�อเตรีียมแปลงให้้เครื่่�องจัักรกล
สามารถเข้้ามาเก็็บเกี่่�ยวและจััดการในแปลงได้้ การให้้เงิินช่่วยเหลืือเพื่่�อเป็็นหลััก
ประกัันให้้กัับเกษตรกรในกรณีีที่่�การปรัับเปลี่่�ยนทำำ�ให้้เกษตรกรได้้ผลประโยชน์์
ที่่� ลดลงในระยะแรก การให้้เงิินช่่วยเหลืือเพื่่�อให้้เกษตรกรนำำ�เศษวััสดุุเหลืือใช้้
ทางการเกษตรมาทำำ�ปุ๋๋�ยหมััก เป็็นต้้น
ภาพที่่� 2.3 ผลตอบแทนรวมถึึงความเสี่่�ยงจากการทำำ �กิิจกรรมการผลิิตในรูู ปแบบต่่ างๆ
และรูู ปแบบการได้้ รัั บเงิินช่่ วยเหลืือจากภาครัั ฐของเกษตรกรผู้้�ปลูู กข้้ าว33

(ก) ผลตอบแทนและความ
เสี่่�ยงจากการทำำ�กิิจกรรมการ
ผลิิตในรููปแบบต่่างๆ

(ข) รููปแบบการได้้รัับเงิิน
ช่่วยเหลืือจากภาครััฐ
ของเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว
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งานวิิจัยั ในอดีีตดัังแสดงในภาพที่่� 2.3 (ข)34 บ่่งบอกว่่า ภาครััฐนิิยมใช้้มาตรการให้้
เงิินช่่วยเหลืือแบบเยีียวยาให้้เปล่่าโดยไม่่มีีเงื่่�อนไข เช่่น ค่่าชดเชยเก็็บเกี่่�ยวข้้าว
ประกัันภััยนาข้้าว เยีียวยาภััยพิิบัติั ิ พัักชำำ�ระหนี้้� เป็็นต้้น โดยมีีเกษตรกรในสััดส่่วน
น้้อยมากที่่�ได้้รับั เงิินช่่วยเหลืือผ่่านโครงการที่่�นำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อยกระดัับ
ประสิิทธิิภาพการผลิิต เช่่น ข้้าวโพดและพืืชหลัังนา เกษตรอิินทรีีย์์ เป็็นต้้น ส่่วน
ภาพที่่� 2.3 (ก) แสดงให้้เห็็นว่่า การทำำ�เกษตรแบบหลากหลายจะให้้ผลตอบแทน
ต่่อความเสี่่�ยงสููงกว่่าการปลููกข้้าวอย่่างเดีียว ดัังนั้้�น การช่่วยเหลืือแบบเยีียวยา
ให้้เปล่่าซึ่่�งได้้รับั ความนิิยมในเชิิงการเมืืองจึึงเป็็นการฉุุดรั้้�งไม่่ให้้เกษตรกรหลุุด
พ้้นจากวงจรความยากจน ทั้้�งยัังเป็็นภาระงบประมาณแผ่่นดิิน ทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
ใช้้งบประมาณในลัักษณะที่่�ช่่วยยกระดัับประสิิทธิิภาพการผลิิตหรืือการผลิิตที่่�
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมได้้ และยัังเพิ่่�มความเสี่่�ยงในการผลิิตอีีกด้้วย ในขณะที่่�
การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการให้้เงิินช่่วยเหลืือจะทำำ�ให้้มีีงบประมาณมาขยายผล
โครงการต่่างๆ ให้้ครอบคลุุมจำ�ำ นวนพื้้�นที่่�และเกษตรกรที่่�มีปั
ี ญ
ั หาการเผามากขึ้้�น
(4) การส่่งเสริิ มและสนัั บสนุุ นการให้้ ความรู้�้ และแนวปฏิิบััติิกัั บ
เกษตรกรเกี่่ � ยวกัั บทางเลืือกต่่ างๆ

หน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องควรร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษา ภาคเอกชน
และ NGO ในพื้้�นที่่� เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการให้้ความรู้้�และแนวปฏิิบััติิกัับ
เกษตรกรอย่่างทั่่�วถึึงทุุกพื้้�นที่่� ในประเด็็นเกี่่�ยวกัับทางเลืือกที่่�สามารถทดแทนการ
เผาเพื่่�อเก็็บเกี่่�ยวและจััดการแปลง เพื่่�อให้้เกษตรกรได้้ทราบถึึงผลประโยชน์์สุทธิ
ุ ิ
ที่่�ตนจะได้้รับั รวมถึึงผลประโยชน์์สุทธิ
ุ ที่่ิ �สังั คมและสิ่่�งแวดล้้อมจะได้้รับั ตลอดจน
เพื่่�อให้้เกษตรกรเข้้าใจว่่า ภาครััฐกำำ�ลังั ช่่วยให้้มีกี ารเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�การทำำ�เกษตร
สีีเขีียว พลัังงานสะอาด และการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพ35
ทั้้�งนี้้� การใช้้ความรู้้�ที่่� ถููกต้้องจากผู้้�เชี่่ย� วชาญที่่� เกษตรกรยอมรัับจะช่่วย
ขจััดความเชื่่�อในอดีีตที่่� ไม่่ถููกต้้อง รวมถึึงลดความกัังวลจากการใช้้เครื่่�องจัักร
กลการเกษตรได้้
งานศึึกษาในอดีีตพบว่่า การนำำ�เศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรทิ้้�งไว้้ในดิินช่่วย
รัักษาความชุ่่�มชื้้�นในดิิ นและทำำ�ให้้เกิิ ดความสมดุุลของการไหลเวีียนของสาร
อาหารในดิิน รวมทั้้�งช่่วยเพิ่่�มอิินทรีีย์วั์ ตั ถุุรวมถึึงไนโตรเจน อย่่างไรก็็ตาม จำำ�เป็็น
จะต้้องทิ้้�งตอซัังไว้้อย่่างน้้อย 3 สััปดาห์์ก่่อนจะมีีการหว่่านเมล็็ด หากทิ้้�งตอซัังที่่�
ไถกลบในระยะเวลาที่่�สั้้น� เกิินไปจะทำำ�ให้้ดิินขาดไนโตรเจน
ในทางตรงกัันข้้าม การลดการเผาจะช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
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ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุหลัักของปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ36 หรืือกรณีีการ
อััดก้้อนฟางข้้าวเพื่่�อขาย งานศึึกษาพบว่่า 82.3% ของเกษตรกรในภาพรวม แสดง
ความเต็็มใจที่่�จะอััดก้้อนฟางข้้าวเพื่่�อขาย อย่่างไรก็็ตามพบว่่า เกษตรกรในภาค
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือและภาคใต้้มีคี วามเต็็มใจที่่�จะอััดก้้อนฟางขายเพีียง 60.2%
และ 60% ตามลำำ�ดับ
ั เนื่่�องจากเกษตรกรบางส่่วนยัังมีีความกัังวลว่่าการเก็็บเกี่่�ยว
และอััดก้้อนฟางโดยใช้้เครื่่�องจัักรกลการเกษตรอาจจะสร้้างความเสีียหายในนา
ข้้าวและทำำ�ให้้ดิินแน่่นยากต่่อการไถพรวน37
(5) การเพิ่่�มส่่วนต่่ างราคารัั บซื้้�ออ้้ อยไฟไหม้้ และอ้้ อยสดให้้ มากกว่่ า
30 บาท/ตัั น

มาตรการนี้้�ทำ�ำ ได้้ไม่่ยากและมีีประสิิทธิผลที่่
ิ �จะจููงใจให้้เกษตรกรหัันมาสนใจ
ตััดอ้้อยสดมากขึ้้�น ทั้้�งยัังเป็็นการขยายขอบเขตความรัับผิิดชอบในการจ่่ายส่่วน
ต่่างไปสู่่�ผู้้�รัับซื้้�อสิินค้้าเกษตรผ่่านหลัักการ Extended Producer Responsibbility แทนการใช้้หลัักการ Polluter Pays Principle เพีียงอย่่างเดีียว เนื่่�องจาก
ผู้้�รัับซื้้�อก็็ ได้้ รับ
ั ประโยชน์์ผ่่านมููลค่่าเพิ่่�มที่่� ได้้ จากการขายผลิิ ตภัั ณฑ์์ ทางการ
เกษตรและผลพลอยได้้
ตามระเบีียบคณะกรรมการอ้้อยและน้ำำ�ตาลทรายว่่าด้้วยการตััดและส่่งอ้้อยให้้แก่่
โรงงาน การตรวจสอบคุุณภาพอ้้อยและการรัับอ้้อยจากชาวไร่่อ้้อยหรืือหััวหน้้า
กลุ่่�มชาวไร่่อ้้อย พ.ศ. 2553 ซึ่่�งออกโดยอาศััยอำำ�นาจตามพระราชบััญญััติิอ้้อย
และน้ำำ�ตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 17 ได้้กำ�ำ หนดให้้โรงงานผลิิตน้ำำ�ตาลที่่�จะ
ทำำ�การรัับซื้้�ออ้้อยต้้องตรวจสอบคุุณภาพอ้้อย หากเป็็นอ้้อยไฟไหม้้ ซึ่่�งหมายถึึง
อ้้อยที่่�เกษตรกรใช้้ไฟเผาใบอ้้อยเพื่่�อความสะดวกก่่อนการเก็็บเกี่่�ยว ให้้หัักเงิิน
จากค่่าอ้้อยขั้้�นต้้นไว้้ โดยเงิินที่่�หักั ไว้้ดัังกล่่าวจะนำำ�ไปจ่่ายคืืนให้้แก่่เกษตรกรที่่�ส่่ง
อ้้อยสดคุุณภาพดีีตัันละไม่่เกิิน 70 บาท เป็็นต้้น ซึ่่�งปััจจุุบััน มีีการปรัับเงิินอ้้อยที่่�
ถููกไฟไหม้้ในอััตราตัันละ 30 บาท แล้้วนำำ�มาจ่่ายให้้กัับอ้้อยส่่วนที่่�ไม่่ถููกเผา (อ้้อย
สด) แต่่มาตรการนี้้�ไม่่สามารถดึึงดููดให้้เกษตรกรปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมได้้ ดััง
จะเห็็นได้้จากกรณีีที่่�สัดั ส่่วนของอ้้อยไฟไหม้้โดยรวมในช่่วง 10 ปีีที่่�ผ่่านมายัังคง
มากกว่่า 60% ของอ้้อยทั้้�งหมด ยกเว้้นในช่่วงสองปีีสุดุ ท้้ายที่่�การผลิิตอ้้อยเผชิิญ
กัับปัญ
ั หาภััยแล้้งอย่่างหนัักหน่่วง จนทำำ�ให้้ผลผลิติ ลดลงกว่่าครึ่่ง� หนึ่่�งของผลผลิิต
ทั้้�งหมดที่่�เคยผลิิตได้้38
	ส่่วนมาตรการที่่�ภาครััฐให้้เงิินช่่วยเหลืือค่่าตััดอ้้อยสดแก่่เกษตรกร 120
บาทต่่อตัันอ้้อย แม้้จะจูู งใจให้้เกษตรกรลดการเผาอ้้อยได้้ แต่่อาจไม่่ยั่่�งยืืนและ
เป็็นภาระงบประมาณกัับภาครััฐในอนาคต โดยเฉพาะเมื่่�อผลผลิิตอ้้อยกลัับมา
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เพิ่่�มขึ้้�นเท่่าระดัับเดิิมก่่อนเกิิดมหาภััยแล้้ง รััฐบาลก็็จะต้้องจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือ
เกษตรกรค่่าตััดอ้้อยสดเพิ่่�มขึ้้�น และเมื่่�อใดที่่�หยุุดจ่่าย เกษตรกรก็็อาจกลัับมาเผา
อ้้อยเพื่่�อเก็็บเกี่่�ยวและจััดการแปลงอีีกครั้้�ง เนื่่�องจากหากไม่่ได้้รับั การช่่วยเหลืือ
ด้้านการเงิินจากภาครััฐ การเผาก็็เป็็นทางเลืือกที่่�ดีีที่่�สุดุ

อีี กส่่วนหนึ่่� งที่่� ควรมีีการปรัับเปลี่่� ยนในเชิิงนโยบายภาพใหญ่่ คืือ การ
ปรัับปรุุงพระราชบััญญััติิอ้้อยและน้ำำ�ตาลทราย พ.ศ. 2527 ในประเด็็นเรื่่�องการ
แบ่่งปัันผลประโยชน์์ ให้้ครอบคลุุมถึึงรายได้้ที่่�เกิิดจากผลพลอยได้้อื่� ่นๆ จาก
อ้้อยด้้วย เช่่น โมลาสหรืือกากน้ำำ�ตาล น้ำำ�อ้้อย กากอ้้อย/กากตะกอนกรอง เอทา
นอล และเศษซากอ้้อย เพื่่�อทำำ�ให้้ระบบแบ่่งปัันผลประโยชน์์ระหว่่างเกษตรกร
และโรงงานน้ำำ�ตาลสะท้้อนต้้นทุุนและผลประโยชน์์ทั้้�งหมดที่่� เกิิดขึ้้�นในห่่วงโซ่่
อุุปทานการผลิิตอ้้อย ซึ่่�งจะสามารถส่่งผลต่่อเนื่่�องเป็็นการเสริิมประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผลของแผนพััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก พ.ศ.
2558 – 2579 อีีกทางหนึ่่�ง39
ทั้้�งนี้้� ในปััจจุุบัันมีีการยกร่่างร่่างพระราชบััญญััติิแก้้ไขเพิ่่�มเติิมพระราช
บััญญััติิอ้้อยและน้ำำ�ตาลทราย พ.ศ. 2527 อยู่่�หลายฉบัับ ทั้้�งของคณะรััฐมนตรีี
สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎร และประชาชน ทว่่าเนื้้�อหาสาระที่่�มีีการแก้้ไขมุ่่�งเน้้นไป
ที่่�การแก้้ไขราคาอ้้อยตกต่ำำ�เป็็นสำำ�คััญ
(6) การส่่งเสริิ มและให้้ ความรู้�กั
้ ั บเกษตรกรเพื่่ � อจัั ดการแปลงสำำ�หรัั บ
ใช้้ เครื่่ � องจัั กรเก็็ บเกี่่ � ยว

มีีงานวิิจััยที่่�ชี้้ใ� ห้้เห็็นชััดเจนว่่า การเผาอ้้อยก่่อนเก็็บเกี่่�ยวจะทำำ�ให้้แรงงาน
ทำำ�งานได้้ง่่ายและเร็็ว และสุุดท้้ายได้้รับค่่
ั าจ้้างโดยรวมสููงกว่่าการเก็็บเกี่่�ยวอ้้อย
สด ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์เกษตรกร ปีี พ.ศ. 2563 พบว่่า การใช้้แรงงานตััด
อ้้อยสด 1 คนจะเก็็บเกี่่�ยวได้้ประมาณ 3 ตัันต่่อวััน โดยมีีอัตั ราค่่าจ้้าง 150 บาทต่่อ
ตััน (450 บาท/วััน) แต่่ถ้้าเผาเพื่่�อเก็็บเกี่่�ยว แรงงาน 1 คนจะสามารถเก็็บเกี่่�ยว
ได้้ประมาณ 6 ตัันต่่อวััน โดยมีีอััตราค่่าจ้้างเท่่ากัับ 100 บาทต่่อตััน (600 บาท/
วััน)40 สอดคล้้องกัับการศึึกษาในจัังหวััดสุุพรรณบุุรี41ี ซึ่่�งพบว่่า ค่่าจ้้างที่่�แรงงาน
ได้้รับจ
ั ากการตััดอ้้อยไฟไหม้้สูงู กว่่าอ้้อยสดประมาณ 150-300 บาทต่่อวััน
ผลการศึึ ก ษายัั ง ชี้้�ใ ห้้เ ห็็น ว่่า ค่่าปรัับจากอ้้ อ ยไฟไหม้้ แ ละเงิิ น ที่่� รั ัฐ เพิ่่� ม
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ให้้กัับอ้้อยสดไม่่มีีผลต่่อการสร้้างแรงจูู งใจให้้เกษตรกร การใช้้เครื่่�องจัักรกล
การเกษตรเพื่่�อตััดอ้้อยจึึงเป็็นอีีกทางเลืือกที่่�สำ�คั
ำ ัญ โดยต้้นทุุนการเก็็บเกี่่�ยวจาก
การใช้้แรงงานและรถตััดอ้้อยแทบจะไม่่แตกต่่างกัันมาก แต่่ในการใช้้เครื่่�องจัักร
เกษตรกรจำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยนพื้้�นที่่� เพาะปลููกเพื่่�อให้้เหมาะสม ดัังนั้้�น
จึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องพิิจารณาวิิเคราะห์์การวางแผนการปรัับหรืือรวมแปลงเพื่่�อให้้
เหมาะสมต่่อการใช้้เครื่่�องตััดอ้้อยด้้วย42
เนื่่�องจากการนำำ�เครื่่�องจัักรกลการเกษตรเข้้าแปลงจำำ�เป็็นจะต้้องเตรีียม
แปลง ระยะห่่างของการปลููกพืืช และพื้้�นที่่�กลัับตัวั ของเครื่่�องจัักร ให้้เหมาะสมกัับ
ขนาดและการทำำ�งานของเครื่่�องจัักร แต่่ด้้วยเหตุุที่่�พื้้�นที่่�ทำ�กิ
ำ ินของเกษตรกรส่่วน
ใหญ่่มีีขนาดเล็็ก การออกแบบรููปแปลงให้้เหมาะสมจึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างมาก
(7) การส่่งเสริิ มให้้ มีีการรวมแปลงเพาะปลูู ก และสร้้ างความร่่ วมมืือ
ระหว่่ างเกษตรกรรายย่่ อยและผู้้�รัับซื้้�อผลผลิิ ตทางการเกษตร

การรวมแปลงจะทำำ�ให้้เครื่่�องจัักรสามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และได้้รับั ประโยชน์์จากการประหยััดต่่อขนาด ส่่วนการสร้้างความร่่วมมืือควร
ทำำ�ตั้้�งแต่่การผลิิตจนถึึงการเก็็บเกี่่� ยวและจััดการแปลงสำำ�หรัับเครื่่�องจัักร ซึ่่�ง
แนวทางนี้้�จะช่่วยให้้ทั้้�งผู้้�ให้้บริกิ ารเครื่่�องจัักรกล เกษตรกร และผู้้�รัับซื้้�อผลผลิิต
มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น ต้้นทุุนการผลิิตลดลง และทุุกฝ่่ายก็็จะมีีผลประโยชน์์สุุทธิิเพิ่่�ม
ขึ้้�น รวมถึึงสัังคมส่่วนรวมด้้วย
2.3.2.2 นโยบายและมาตรการในระยะกลาง
(1) การส่่งเสริิ มการใช้้ เครื่่ � องจัั กรในแนวทางเศรษฐกิิ จแบ่่ งปััน

ในการส่่งเสริิมให้้เกษตรกรใช้้เครื่่�องจัักรกลการเกษตรเพื่่�อเก็็บเกี่่�ยวและ
จััดการแปลงอย่่างทั่่�วถึึง อาจทำำ�ในแนวทางของเศรษฐกิิจแบ่่งปััน (Sharing
Economy) ด้้วยการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาตลาดเช่่าบริิการเครื่่�องจัักร
กลการเกษตรให้้เกิิดการแข่่งขัันอย่่างเสรีีในทุุกพื้้�นที่่� ซึ่่�งสามารถสร้้างแรงจูู งใจ
ให้้เกิิดขึ้้�นจริิงโดยการลดภาษีีนำำ�เข้้าเครื่่�องจัักรใหม่่ การสนัับสนุุนเงิินกู้้�ดอกเบี้้�ย
ต่ำำ� และการยกเว้้นภาษีีกำ�ำ ไรให้้กัับผู้้�ประกอบการเอกชนที่่�สนใจลงทุุน เนื่่�องจาก
ในกรณีีของเกษตรกรรายย่่อย การซื้้�อรถตััดอ้้อยย่่อมไม่่คุ้้�มค่่า
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ในอดีี ตที่่� ผ่่านมา สถิิ ติิจากสำำ�มะโนเกษตรบ่่งชี้้�ว่่า เกษตรกรหัันมาเช่่า
เครื่่�องจัักรแทนการซื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก แสดงให้้เห็็นถึึงศัักยภาพของตลาดเช่่า
บริิการเครื่่�องจัักรกลการเกษตร นอกจากนั้้�น ในบางพื้้�นที่่� หากสถาบัันเกษตรกร
และผู้้�นำำ�เกษตรกรมีีความเข้้มแข็็งและสามารถรวมเกษตรกรได้้จำ�ำ นวนมาก ภาค
รััฐอาจส่่งเสริิมให้้สถาบัันเกษตรกรและผู้้�นำำ�เกษตรกรลงทุุนซื้้�อเครื่่�องจัักรกล
การเกษตรด้้วยการสนัับสนุุนเงิินกู้้�ดอกเบี้้�ยต่ำำ� และควรมีีมาตรการเสริิมอื่� ่นๆ
เช่่น ควรมีีการจััดคิิวลงอ้้อยสดในช่่องทางพิิเศษและการอำำ�นวยความสะดวกใน
การบริิหารจััดการคิิวของรถตััดอ้้อย เพื่่�อก่่อให้้เกิิดการใช้้งานเต็็มศัักยภาพ และ
เพื่่�อรัับประกัันช่่วงเวลาในการเก็็บเกี่่�ยวได้้แน่่นอนขึ้้�น
ข้้อดีีของแนวทางนี้้� นอกจากจะช่่วยให้้ใช้้กำ�ลั
ำ ังการผลิิตของเครื่่�องจัักรได้้
อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งจะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์จากการประหยััดต่่อขนาด อีีก
ด้้านหนึ่่�งยัังสามารถช่่วยลดภาระงบประมาณในการช่่วยเหลืือเกษตรกรของภาค
รััฐ ทำำ�ให้้รัฐั ไม่่ต้้องแทรกแซงกลไกตลาด แต่่ทำำ�หน้้าที่่�แค่่เพีียงส่่งเสริิมให้้กลไก
ตลาดทำำ�งานอย่่างเสรีีและมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งยัังสามารถช่่วยลดปััญหาการ
ขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรได้้อีีกด้้วย นอกจากนั้้�น เมื่่�อพิิจารณาถึึงข้้อเท็็จ
จริิงที่่�ว่่า ลัักษณะการผลิิตทางการเกษตรของประเทศไทยมีีการกระจุุ กตััวเชิิง
พื้้�นที่่� ปััจจััยนี้้�ก็็จะช่่วยให้้การลงทุุนซื้้�อเครื่่�องจัักรยิ่่�งมีีความคุ้้�มทุุนเร็็ว และค่่าเช่่า
บริิการเครื่่�องจัักรจะถููกลงอย่่างมาก
(2) การพัั ฒนาระบบโลจิิ สติิ กส์์เพื่่ � อส่่งเสริิ มการใช้้ เศษวัั สดุุ เหลืือใช้้
ทางการเกษตร

แม้้ว่่าภาครััฐจะมีีนโยบายในการส่่งเสริิมพลังั งานหมุุนเวีียนผ่่านแผนพััฒนา
พลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก พ.ศ. 2558 – 2579 โดยกำำ�หนดส่่วนเพิ่่�ม
ราคารัับซื้้�อไฟฟ้้า (Adder) หรืือกำำ�หนดอััตรารัับซื้้�อไฟฟ้้าพิิเศษ (FiT Premium)
ซึ่่ง� ช่่วยส่่งเสริิมให้้มีกี ารนำำ�เศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรมาเป็็นเชื้้�อเพลิิงในการ
ผลิิตไฟฟ้้า ในขณะเดีียวกััน ประเทศไทยก็็มีีวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรจำำ�นวน
มาก อาทิิ มีีการประมาณว่่าปริิมาณฟางข้้าวที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นพลัังงานเชื้้�อ
เพลิิงได้้นั้้น� มีีกว่่า 31 ล้้านตััน43 แต่่แนวคิิดดัังกล่่าวยัังขาดการบริิหารจััดการด้้าน

ข้อเสนอในการจัดการ อากาศสะอาดภาคเกษตรกรรม
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การขนส่่งอย่่างเป็็นรููปธรรม มีีเพีียงโครงการนำำ�ร่่องโดยเอกชนอยู่่�บ้้าง เช่่น การ
เปิิดจุุ ดรัับซื้้�อฟางข้้าวเพื่่�อนำำ�ไปเป็็นเชื้้�อเพลิิงชีีวมวล โดยบริิษัทั เอสซีีจีี จำำ�กัดั ร่่วม
กัับบริษัิ ท
ั สยามคููโบต้้า จำำ�กััด เป็็นต้้น
ต้้นทุุนของระบบโลจิิสติิกส์์ที่่�สูงู ทำำ�ให้้มีีการใช้้แกลบ ฟางข้้าว และชานอ้้อย
ในการผลิิตไฟฟ้้าไม่่มาก รวมทั้้�งยัังเป็็นอุุปสรรคที่่�สำ�คั
ำ ัญสำำ�หรัับมิิติิด้า้ นอาหาร
สััตว์์ด้้วยเช่่นกััน
การศึึกษาในอดีีตแสดงให้้เห็็นว่่า การรวบรวมเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการ
เกษตรเพื่่�อการใช้้ประโยชน์์จะให้้ผลตอบแทนต่ำำ�เมื่่�อระยะทางในการขนส่่งเพิ่่�ม
ขึ้้�น ในกรณีีประเทศไทยพบว่่า ถ้้าฟางข้้าวมีีราคาตลาดที่่� 25 ดอลลาร์์สหรััฐต่่อ
ตัันและปราศจากการช่่วยเหลืือจากภาครััฐ จะทำำ�ให้้การใช้้ประโยชน์์จากฟางข้้าว
ไม่่มีีความคุ้้�มค่่าในการลงทุุนเมื่่�อการขนส่่งมีีระยะทางมากกว่่า 90 กิิโลเมตร และ
ถ้้าราคาของฟางข้้าวลดลงต่ำำ�กว่่า 24 ดอลลาร์์สหรััฐต่่อตััน การใช้้ประโยชน์์จาก
ฟางข้้าวจะไม่่มีีความคุ้้�มค่่าในการลงทุุนเลยในทุุกระยะทาง
การกระจายจุุ ดรัับซื้้�ออย่่างทั่่�วถึึงที่่�เอื้้�อให้้เกษตรกรสามารถขนส่่งเศษวััสดุุ
เหลืือใช้้ทางการเกษตรได้้อย่่างสะดวกด้้วยต้้นทุุนที่่�ไม่่สููง จึึงนัับว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�ควร
เร่่งดำำ�เนิินการ ซึ่่ง� ควรพิิจารณาควบคู่่�กับ
ั การออกแบบเส้้นทางการขนส่่งที่่�เหมาะ
สม รวมถึึงขนาดบรรทุุกและจำำ�นวนของรถบรรทุุกที่่�ใช้้ขนส่่งในพื้้�นที่่�44
(3) การส่่งเสริิ มการทำำ �วนเกษตรแทนการทำำ �เกษตรเชิิ งเดี่่ � ยวในพื้้ � นที่่ �
ลาดชัั น

เนื่่�องจากเครื่่�องจัักรกลไม่่สามารถเข้้าไปเก็็บเกี่่�ยวและจััดการแปลงในพื้้�นที่่�
ลาดชัันได้้ ทำำ�ให้้ต้้องใช้้แรงงานในการเก็็บเกี่่�ยวและจััดการแปลง และด้้วยข้้อ
จำำ�กััดด้้านการขาดแคลนแรงงาน เกษตรกรจึึงจำำ�เป็็นต้้องเผา ดัังนั้้�นจึึงควรเน้้น
ไปที่่�การส่่งเสริิมการทำำ�วนเกษตรแทนการทำำ�เกษตรเชิิงเดี่่�ยวในพื้้�นที่่�ลัักษณะนี้้�
เพื่่�อช่่วยลดการเผาอย่่างยั่่�งยืืน
2.3.2.3 นโยบายและมาตรการในระยะยาว
(1) การส่่งเสริิ มให้้ มีีตลาดสำำ�หรัั บเศษวัั สดุุ เหลืือใช้้ ทางการเกษตร
และส่่งเสริิ มการใช้้ ในแปลง
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หากเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรเช่่นข้้าว อ้้อย และข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ มีี
ราคาและสร้้างรายได้้ให้้กับ
ั เกษตรกรได้้ เช่่น นำำ�ไปใช้้ผลิติ ไฟฟ้้า ผลิิตก๊๊าซชีีวภาพ
ถ่่านไบโอชาร์์ และไบโอเอทานอล ตลอดจนการนำำ�ไปเป็็นอาหารสััตว์์ เป็็นต้้น45
รวมทั้้�งหากเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรกลายเป็็นสิ่่�งที่่�จำ�ำ เป็็นต้้องเก็็บไว้้ใน
แปลงเพื่่�อคลุุมดินิ หรืือปรัับปรุุงคุุณภาพของดิิน เกษตรกรก็็ไม่่มีีความจำำ�เป็็นและ
ไม่่ต้้องรีีบกำ�ำ จััดเศษวััสดุุทางการเกษตรด้้วยการเผาดัังที่่�เป็็นอยู่่�
ทั้้�งนี้้� จากงานศึึกษาพบว่่า เกษตรกรไม่่สนใจนำำ�เศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการ
เกษตรกลัับมาใช้้ใหม่่ ไม่่ว่่าจะเป็็นการคลุุมดิิน การทำำ�ปุ๋๋�ยหมััก ฯลฯ เนื่่�องจากใช้้
เวลานาน ในขณะที่่�เกษตรกรต้้องการเร่่งเก็็บเกี่่�ยวและจััดการแปลงให้้เร็็วที่่�สุดุ
เพื่่�อการเพาะปลููกในฤดููกาลถััดไป ดัังนั้้�น แนวทางที่่�เหมาะสมอาจต้้องเน้้นไปที่่�
การจััดการเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรที่่�คุ้้�มค่่าและรวดเร็็ว
การส่่งเสริิมให้้เกิิดการใช้้เศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรมาผลิิตพลัังงาน
ชีีวภาพ เพื่่�อใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงในการผลิิตไฟฟ้้า และใช้้ประโยชน์์ในอุุตสาหกรรม จึึง
เป็็นทางเลืือกที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของเกษตรกรมากกว่่า อย่่างไรก็็ตาม
ควรส่่งเสริิมให้้มีีการเก็็บเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรไว้้ในแปลงเกษตรบาง
ส่่วนควบคู่่�กัันไปด้้วย อย่่างน้้อยในระดัับที่่�เหมาะสมเพื่่�อช่่วยปรัับปรุุงคุุณภาพ
ของดิิน ซึ่่�งเรื่่�องนี้้�จำ�ำ เป็็นต้้องมีีการศึึกษาและดำำ�เนิินมาตรการส่่งเสริิมต่่อไป
ปััจจุุบััน มีีโรงงานน้ำำ�ตาลหลายแห่่งเริ่่�มสนัับสนุุนการรัับซื้้�อใบอ้้อยจาก
เกษตรกรเพื่่�อนำำ�ไปผลิิตไฟฟ้้า ซึ่่�งควรขยายผลให้้ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่� ทั้้�งนี้้� มีี
งานวิิจััยในต่่างประเทศพบว่่า การผลิิตไฟฟ้้าในลัักษณะนี้้�จะก่่อให้้เกิิดความคุ้้�ม
ค่่าในเชิิงเศรษฐศาสตร์์ และสามารถทำำ�ได้้จริงิ เช่่น ถ้้าสร้้างโรงไฟฟ้้าด้้วยกำำ�ลััง
การผลิิต 8 และ 10 เมกกะวััตต์์ ในช่่วงเวลา 20 ปีี โครงการจะสร้้างมููลค่่าปััจจุุบันั
สุุทธิิ (NPV) ประมาณ 30 และ 90 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ46 ส่่วนการนำำ�ฟางข้้าวมา
เป็็นอาหารสััตว์์อาจมีีข้อ้ ควรระวััง เนื่่�องจากฟางข้้าวมีีซิลิิ กิ าและ lignocellulosic
สููง ทำำ�ให้้ย่่อยยาก
(2) การพัั ฒนาการใช้้ ประโยชน์์ จากเศษวัั สดุุ เหลืือใช้้ ทางการเกษตร
ในอุุ ตสาหกรรมขั้้� นสูู ง
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ปัั จจุุ บัั น การใช้้ป ระโยชน์์ จากเศษวัั ส ดุุเ หลืือใช้้ทางการเกษตรยัั ง เป็็ น
ลัักษณะขั้้�นปฐมภููมิิ หากมีีการให้้เงิินช่่วยเหลืือเพื่่�อต่่อยอดงานวิิจััยและพััฒนา
เพื่่�อยกระดัับไปสู่่�การใช้้ประโยชน์์ในอุุตสาหกรรมขั้้�นสููง ก็็จะทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์จาก
เศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรมีีมููลค่่าเพิ่่�มสููงขึ้้�นได้้ พร้้อมกัันนั้้�นควรพััฒนา
โครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�หรัับการกัักเก็็บเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรควบคู่่�กััน
ไปด้้วย โดยภาครััฐควรให้้การสนัับสนุุนการก่่อสร้้างสถานีีกัักเก็็บเศษวััสดุุเหลืือ
ใช้้ทางการเกษตรทั้้�งขนาดกลางและขนาดใหญ่่ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยให้้เพีียง
พอและทั่่�วถึึงทุุกพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้อุป
ุ ทานของเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรมีีอย่่าง
ต่่อเนื่่�องสำำ�หรัับใช้้เป็็นวััตถุุดิบ
ิ ให้้กับ
ั โรงงานในคุุณภาพที่่�เหมาะสม และเกษตรกร
สามารถขนส่่งมากัักเก็็บได้้ด้้วยราคาที่่�ไม่่สููงมากนััก ท้้ายสุุด ควรมีีการออกแบบ
ระบบควบคุุมคุุณภาพและราคาของเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรด้้วย เช่่น
ราคาของเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรอาจจะขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับความชื้้�น
ตััวอย่่างการนำำ�เศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรมาเป็็นวััตถุุดิิบในอุุตสาหกรรม
ขั้้�นสููง ได้้แก่่ 1) การนำำ�มาอััดเม็็ดสำำ�หรัับใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิง ซึ่่�งสามารถจััดเก็็บได้้
ง่่ายและมีีประสิิทธิิภาพที่่�สูงู กว่่าการใช้้ตอซัังโดยตรง อย่่างไรก็็ตาม ในปััจจุุบััน
ยัังขาดแคลนสถานที่่�ที่่�ใช้้ในการอััดเม็็ดตอซัังและแกลบ 2) การเตรีียมฮาร์์ดบอร์์ด
สำำ�หรัับอุตุ สาหกรรมเฟอร์์นิเิ จอร์์ อย่่างไรก็็ตาม ความแข็็งแกร่่งและอายุุของฮาร์์ด
บอร์์ดจากฟางข้้าวจะน้้อยกว่่าฮาร์์ดบอร์์ดที่่�ทำ�จ
ำ ากไม้้ 3) การนำำ�ฟางข้้าวมาทำำ�
กระดาษ อย่่างไรก็็ตาม กระดาษที่่�ผลิิตได้้อาจจะมีีคุณ
ุ ภาพต่ำำ� นอกจากนั้้�น ยััง
ขาดแคลนทรััพยากรที่่�ใช้้ในการสกััดเซลลููโลสจากตอซัังข้้าวเพื่่�อใช้้ทำ�ำ กระดาษ 4)
การนำำ�ฟางข้้าวมาผสมกัับพลาสติิก ซึ่่ง� ทางเลืือกนี้้�เหมาะสำำ�หรัับงานอุุตสาหกรรม
ในอุุตสาหกรรมพลาสติิกและเซรามิิกส์์ แต่่ปััจจุุบัันยัังอยู่่�ในขั้้�นของการทดลอง
(3) การส่่งเสริิ มการซื้้�อขายคาร์์ บอนภาคสมัั ครใจ

จากงานศึึกษาพบว่่า47 การไม่่เผาเพื่่�อเก็็บเกี่่�ยวและจััดการแปลงในภาค
เกษตรสามารถช่่วยลดก๊๊าซเรืือนกระจกได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การพััฒนา
อุุปกรณ์์หรืือเครื่่�องมืือเพื่่�อควบคุุมมลพิิษทางอากาศจากการเผา เช่่น การใช้้
เตาเผาชีีวมวล ก็็เป็็นหนึ่่� งในแนวทางที่่� ช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกใน
ชนบทได้้ ดัังนั้้�น จึึงควรมีีการส่่งเสริิมการซื้้�อขายคาร์์บอนภาคสมััครใจ เพื่่�อเพิ่่�ม
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ผลประโยชน์์ให้้กัับการจััดการเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร ยกตััวอย่่างเช่่น
คาร์์บอนเครดิิตที่่� ขายได้้จะช่่วยสร้้างแรงจูู งใจให้้กัับผู้้�ผลิิตและผู้้�ใช้้เตาเผาชีีว
มวล48 เป็็นต้้น
(4) การส่่งเสริิ มการเกษตรยั่่� งยืืนและมาตรฐานการผลิิ ตทางการเกษตร

การเชื่่�อมโยงผลประโยชน์์จากการผลิิตที่่� เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมไปยััง
มููลค่่าทางการตลาดเป็็นอีีกเครื่่�องมืือหนึ่่�งที่่�ควรมีีการส่่งเสริิม
ทั้้�งนี้้� นโยบายการส่่งเสริิมเกษตรอิินทรีีย์ที่่์ �สำ�คั
ำ ญ
ั ในปััจจุุบันั 49 อาทิิ การผลิิต
ข้้าวโดยแนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Rice Platform: SRP) หรืือ
GAP++ ของกรมการข้้าว ซึ่่ง� มีีแนวคิิดในการห้้ามจััดการเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการ
เกษตรโดยการเผา ประกอบกัั บแนวทางการควบคุุมการใช้้สารเคมีีในภาค
เกษตรกรรม50 การส่่งเสริิมเกษตรอิินทรีีย์ล้์ า้ นไร่่ การสนัับสนุุนเงิินกู้้�ดอกเบี้้�ยต่ำำ�
โครงการสิินเชื่่�อสีีเขีียว (green credit) สำำ�หรัับผู้้�ผลิิตเกษตรอิินทรีีย์์ โดย ธ.ก.ส.51
อย่่างไรก็็ตาม เกษตรอิินทรีีย์แ์ ละการทำำ�การเกษตรแบบยั่่�งยืืนมีีความยาก
ลำำ�บากในส่่วนวิิธีีการปรัับเปลี่่�ยนการผลิิต ในช่่วงการปรัับเปลี่่�ยนมีีภาระที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�นและผลผลิิตที่่�ลดลง ทั้้�งยัังคงมีีข้้อจำำ�กััดในเงื่่�อนไขของเวลาในการจััดการเศษ
วััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร มาตรการส่่งเสริิมเกษตรอิินทรีีย์แ์ ละเกษตรยั่่�งยืืนจึึง
ควรทำำ�ควบคู่่�กับ
ั การรณรงค์์สร้้างความตระหนัักรู้้�เรื่่�องของความปลอดภััยในการ
ผลิิตและบริิโภคอาหาร เพื่่�อยกระดัับราคาสิินค้้าที่่�ได้้มาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์ใ์ ห้้
สููงกว่่าสิินค้้าที่่�ไม่่ได้้มาตรฐาน
การศึึกษาจากคณะกรรมาธิิการสภาผู้้�แทนแทนราษฎรได้้ชี้้ใ� ห้้เห็็นถึึงแนวทาง
การพััฒนาภาคการเกษตรอย่่างยั่่�งยืืน โดยส่่วนหนึ่่�งมีีเป้้าหมายมุ่่�งเน้้นไปที่่�การ
ผลิิตเกษตรอิินทรีีย์์กว่่า 10 และ 40 ล้้านไร่่ และเกษตรแบบยั่่�งยืืนกว่่า 50 และ
100 ล้้านไร่่ ในอีีก 5 ปีี และ 10 ปีีหน้้า ตามลำำ�ดัับ พื้้�นที่่�การเกษตรแบบอิินทรีีย์์
ดัังกล่่าวส่่วนใหญ่่เป็็นการผลิิตข้้าว โดยเฉพาะในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ (38
ล้้านไร่่) ซึ่่�งส่่วนใหญ่่อาศััยน้ำำ�ฝนเป็็นหลััก จึึงสามารถควบคุุมและจััดการการปน
เปื้้�อนสารเคมีีจากน้ำำ�ในการเกษตรได้้ง่่ายกว่่าพื้้�นที่่�ภาคกลาง
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ภาพที่่� 2.4 เป้้าหมายการผลิิตสิินค้้ าเกษตรแบบเกษตรอิินทรีีย์์ และเกษตรยั่่� งยืืนสำำ �หรัั บ
ประเทศไทย52

อย่่างไรก็็ตาม ในปััจจุุบัันพบว่่ามีีพื้้�นที่่�เกษตรอิินทรีีย์์เพีียง 0.8 ล้้านไร่่ เนื่่�องจาก
เกษตรกรต้้องเผชิิญกัับวิธีิ กี ารผลิิตที่่�ยุ่่ง� ยากมากขึ้้�น แต่่มีีผลผลิติ ข้้าวลดลงในช่่วง
การปรัับเปลี่่�ยน ดัังนั้้�นหากขาดการส่่งเสริิมอย่่างเข้้มข้้น ตรงตามความต้้องการ
และต่่อเนื่่�อง ก็็เป็็นการยากที่่�จะเข้้าถึึงพื้้�นที่่�เป้้าหมายเกษตรอิินทรีีย์์และเกษตร
ยั่่�งยืืนตามแผนการข้้างต้้น53
(5) การสนัั บสนุุ นและส่่งเสริิ มให้้ มีีการติิ ดตั้้� งระบบตรวจสอบย้้ อนกลัั บ
เพื่่ � อให้้ ทราบแหล่่ งผลิิ ตสิิ นค้้ าเกษตรตั้้� งแต่่ ต้้ นทางจนถึึงผู้้�บริิ โภค

ระบบตรวจสอบย้้อนกลัับ (traceability system) จะช่่วยให้้สามารถระบุุ
ได้้ว่่า สิินค้้าเกษตรและอาหารที่่�ผลิิตขึ้้�นมาผ่่านกระบวนการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อมหรืือไม่่ และทำำ�ให้้ทราบว่่าผู้้�ประกอบการใดในห่่วงโซ่่
อุุปทานสิินค้้าเกษตรและอาหารมีีส่่วนร่่วมในการก่่อมลพิิษทางอากาศบ้้าง ข้้อมููล
จากระบบตรวจสอบย้้อนกลัับจะเป็็นประโยชน์์ในการออกแบบมาตรการเพื่่�อปรัับ
เปลี่่�ยนพฤติิกรรมของผู้้�ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการก่่อมลพิิษทางอากาศนั้้�น ปััจจุุบััน
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลทางการเกษตรและเทคโนโลยีีอวกาศก้้าวหน้้าอย่่างมาก หาก
นำำ�มาใช้้ควบคู่่�กัับการสุ่่�มสำ�ำ รวจข้้อมููลภาคสนามก็็จะช่่วยทำำ�ให้้ระบบตรวจสอบ
ย้้อนกลัับทำ�ำ งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2.3.3 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
2.3.3.1 ปััญหาของเกษตรกรเป็็นประเด็็ นของทุุ กคน

เกษตรกรคืือผู้้�ที่่�สามารถมีีส่่วนร่่วมในการลดมลพิิษทางอากาศจากภาค
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การเกษตรได้้โดยตรงและมากที่่�สุดุ แต่่ก็็มีีอุป
ุ สรรคขััดขวางหลายประการ เช่่น
ความเชื่่�อและความเข้้าใจในการจััดการดิินและการเผาหลัังการทำำ�การเกษตร
ความต้้องการลดภาระเรื่่�องเวลาและแรงงาน รวมทั้้� งค่่าใช้้จ่่ายที่่� ต้้องใช้้หาก
ไถกลบหรืือไม่่ใช้้การเผา เพื่่�อเอาชนะอุุปสรรคเหล่่านี้้� จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการสร้้าง
แรงจูู งใจทางการตลาดให้้เกษตรกรลดการเผา และให้้นำำ�ผลผลิิตหลัังการเก็็บ
เกี่่�ยวมาสู่่�การแปรรููปแทน
นอกจากนั้้�น ความสมดุุลในการบริิหารจัั ดการเพื่่�ออากาศสะอาดเพื่่�อ
สุุขภาพในภาคเกษตร ไม่่อาจปฏิิเสธความสััมพันั ธ์์ระหว่่างเกษตรกรรายย่่อย ซึ่่ง�
เป็็นประชาชนจำำ�นวนไม่่น้้อยและเป็็นประชาชนกลุ่่�มเปราะบางที่่�ด้อ้ ยอำำ�นาจที่่�สุดุ
ในประเทศ กัับการเกษตรแบบพัันธะสััญญา ซึ่่�งทำำ�ให้้นัักลงทุุนจากธุุรกิิจเอกชน
เป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�มีอิี ิทธิพล
ิ ในวงจรการเกษตร ดัังนั้้�น สิ่่�งที่่�ควรดำำ�เนิินการ
มีีดัังนี้้� (1) การขยายประเด็็นลดการเผาภาคการเกษตรสู่่�เครืือข่่ายแนวร่่วมสิ่่�ง
แวดล้้อม เพื่่�อยกระดัับให้้เป็็นประเด็็นทางสัังคมในวงกว้้าง โดยเชื่่�อมโยงให้้เห็็น
ความสััมพัันธ์์กัับเกษตรแปลงใหญ่่และเกษตรพัันธะสััญญา เพิ่่�มอำ�ำ นาจในการ
ต่่อรองและเรีียกร้้องต่่อการลดการเผา โดยประชาชนทั่่�วไปต้้องส่่งเสริิมสนัับสนุุน
การใช้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากวััสดุุเหลืือใช้้จากการเกษตร ส่่วนนัักวิิชาการและนััก
ธุุรกิิจสามารถร่่วมมืือด้้วยการพััฒนาสิินค้้าเชิิงนวััตกรรม เพื่่�อเพิ่่�มตลาดและสร้้าง
แรงจูู งใจให้้เกษตรกรในด้้านรายได้้ (2) กรณีีเกษตรแปลงใหญ่่ที่่�การจััดการหลััง
การเก็็บเกี่่�ยวโดยไม่่เผาจะมีีต้้นทุุนสููง ภาคประชาสัังคมควรหาแนวทางร่่วมกััน
ในการช่่วยเหลืือสนัับสนุุนลดต้้นทุุน เพื่่�อไม่่ให้้หันั กลัับไปใช้้การเผาอีีก เช่่น การ
ใช้้เครื่่�องมืือหรืือเทคโนโลยีีที่่�พััฒนาขึ้้�น และการใช้้แรงงานแบบรวมหมู่่� หรืือขอ
สนัับสนุุนทรััพยากรจากพัันธมิิตรภาคประชาสัังคม หรืือเรีียกร้้องต่่อรองกัับรัฐั
หรืือหน่่วยงานส่่งเสริิมการเกษตร
2.3.3.2 ใช้้ ความรู้�้ สร้้ างทัั ศนคติิที่่ � ถูู กต้้ อง

เพื่่�อที่่�จะลดการเผาในภาคการเกษตร จำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับทััศนคติิความ
เชื่่�อของชุุมชนในประเด็็นต่่างๆ ที่่�สนัับสนุุนการเผาด้้วย เช่่น ความเชื่่�อที่่�ว่่าการเผา
จะช่่วยเพิ่่�มผลผลิิตทางการเกษตร ช่่วยควบคุุมศััตรููพืืช ทำำ�ให้้ไถพรวนดิินง่่ายขึ้้�น

ข้อเสนอในการจัดการ อากาศสะอาดภาคเกษตรกรรม

2-55

เป็็นต้้น รวมทั้้�งทััศนะการเป็็นปฏิิปักั ษ์์หรืือการปฏิิเสธเครื่่�องจัักร54 ตลอดจนการ
มีีความรู้้�ที่่�คลาดเคลื่่�อนหรืือไม่่รอบด้้าน เช่่น การชิิงเผาป่่าก่่อนเพื่่�อไม่่ให้้ไฟป่่า
ไหม้้หนััก แต่่การชิิงเผาก็็ทำ�ำ อย่่างไม่่มีีความรู้้�หรืือไม่่มีีการควบคุุม นอกจากนั้้�น
ต้้องปรัับทััศนะให้้คำ�นึ
ำ ึงถึึงประโยชน์์สาธารณะและประโยชน์์ระยะยาวมากกว่่า
ประโยชน์์เฉพาะตนและประโยชน์์เฉพาะหน้้าหรืือระยะสั้้�นด้้วย เช่่น การเผาป่่า
เพื่่�อให้้เกิิดเห็็ด หรืือให้้ผักั หวานแตกยอด การเลืือกใช้้วิธีิ เี ผาเศษวััชพืืชเพราะไม่่มีี
ค่่าใช้้จ่่ายและเพื่่�อความรวดเร็็ว55
ที่่�สำ�คั
ำ ัญคืือ ต้้องขยายให้้เกษตรกรทั่่�วไปตระหนัักถึึงประโยชน์์จากการไม่่
เผา เช่่นเดีียวกัับรับท
ั ราบถึึงผลกระทบและความเสีียหายที่่�สามารถเกิิดขึ้้�นจาก
มลพิิษทางอากาศ
2.3.3.3 ใช้้ มาตรการลงโทษและร่่ วมรัั บผิิ ดชอบทางสัังคม

ในฐานะที่่� เป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ภาคประชาสัังคมและภาคการเกษตร
ต้้องร่่วมกัันรัับผิิดชอบในเรื่่�องการขยายความรู้้� ปรัับทััศนคติิ และร่่วมรณรงค์์
สนัับสนุุนการจััดการอากาศสะอาดโดยลดการเผา และหาทางออกร่่วมกัันต่่อ
ประเด็็นเกษตรแปลงใหญ่่ ตลอดจนสร้้างแรงเคลื่่�อนไหวทางสัังคมในลัักษณะ
มาตรการลงโทษทางสัังคมต่่อผลผลิิตที่่� ได้้จากการเผาพื้้�นที่่� เกษตร โดยการ
รณรงค์์ไม่่อุุดหนุุนสิินค้้า หรืือไม่่สนัับสนุุนธุุรกิิจที่่�ไม่่ใส่่ใจช่่วยลดการเผาของ
เกษตรกร ขณะเดีียวกััน ก็็ให้้การช่่วยเหลืือเกษตรกรที่่�เป็็นทั้้�งกลุ่่�มเปราะบางทาง
อำำ�นาจและทางสถานะเศรษฐกิิจสังั คม
2.3.3.4 ส่่งเสริิ มการพึ่่ � งพาตนเองของเกษตรกร

เพื่่�อให้้เกษตรกรสามารถช่่วยเหลืือตนเองได้้ การพััฒนาผู้้�นำำ�และกลุ่่�ม รวม
ถึึงการส่่งเสริิมการทำำ�งานร่่วมกัับกลุ่่�มหรืือภาคส่่วนต่่างๆ เป็็นสิ่่�งที่่�จำ�ำ เป็็น ดััง
ตััวอย่่าง การรณรงค์์หยุุดเผาในพื้้�นที่่�การเกษตรในจัังหวััดนครปฐม และขยาย
ผล 42 จัังหวััด รวมทั้้�งเป็็นการเสริิมสร้้างองค์์ความรู้้�และจิิตสำำ�นึึกของเกษตรกร
ให้้ตระหนัักถึึงปััญหาดัังกล่่าวโดยภาครััฐ เพื่่�อดำำ�เนิินการแก้้ปััญหาหมอกควััน
จากการเผาใน จ.นครปฐม ตลอดจนนำำ�เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมจััดการวััสดุุเหลืือ
ใช้้ทางการเกษตร เผยแพร่่ความรู้้�สู่่�ชุมช
ุ น หรืือการรณรงค์์ในเรื่่�องดัังกล่่าว
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2.3.4 ความจำำ �เป็็นที่่�จะต้้ องมีี กฎหมายอากาศสะอาด
นอกจากมาตรการตามที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมดข้้างต้้น การมีีกฎหมายเฉพาะเพื่่�อ
ส่่งเสริิมอากาศสะอาดยัังเป็็นสิ่่�งที่่�จำ�ำ เป็็นอย่่างยิ่่�ง โดยเฉพาะในมิิติขิ องการมีีกลไก
และเครื่่�องมืือเชิิงภาพรวมเพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนการป้้องกััน แก้้ไข หรืือเยีียวยาปััญหา
มลพิิษทางอากาศจากการเผาในภาคเกษตรกรรม ดัังนั้้�น รััฐจึึงควรสนัับสนุุน
ร่่างพระราชบััญญััติิกำ�กั
ำ ับดููแลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณ
าการ พ.ศ. ... ที่่�ทางเครืือข่่ายอากาศสะอาดประเทศไทยร่่วมกัับประชาชนกว่่า
20,000 รายชื่่�อ นำำ�เสนอต่่อรััฐสภาไว้้แล้้วตั้้�งแต่่เมื่่�อวัันที่่� 21 มกราคม พ.ศ.
2565 ให้้มีีการประกาศใช้้ ซึ่่�งในร่่างกฎหมายดัังกล่่าวมีีเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญที่่�จะ
ทำำ�หน้้าที่่�ดัังกล่่าวได้้ ดัังนี้้�
2.3.4.1 แผนแม่่ บทอากาศสะอาดและกลไกดำำ �เนิิ นงาน

การกำำ�หนดให้้มีีแผนแม่่บทนโยบายการกำำ�กัับดููแลการจัั ดการอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ เพื่่�อช่่วยลดปััญหาการเผาจากการเก็็บเกี่่�ยว
และจััดการแปลงในภาคเกษตร เช่่น การส่่งเสริิมการจััดระเบีียบการเผาและเพิ่่�ม
บทลงโทษสำำ�หรัับผู้้�ละเมิิด การกำำ�หนดเป้้าหมายในการลดการเผาในข้้าวและ
ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์เพิ่่�มเติิมจากอ้้อยตามกรอบเวลาที่่�เหมาะสม พร้้อมมาตรการ
ที่่�เฉพาะเจาะจงในการแก้้ไขปััญหาการเผา การร่่วมมืือกัันระหว่่างหน่่วยงานภาค
รััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสถาบัันการศึึกษา ภาคเอกชน และ NGO ในพื้้�นที่่�เพื่่�อส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนการให้้ความรู้้�และแนวปฏิิบััติิกัับเกษตรกรถึึงทางเลืือกที่่�สามารถ
ทดแทนการเผาเพื่่�อเก็็บเกี่่�ยวและจััดการแปลงอย่่างทั่่�วถึึงทุุกพื้้�นที่่� การเร่่งพััฒนา
ระบบโลจิิสติิกส์์จากแปลงเกษตรกรถึึงผู้้�รัับซื้้�อเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร
การส่่งเสริิมการทำำ�วนเกษตรแทนการทำำ�เกษตรเชิิงเดี่่� ยวในพื้้�นที่่� ลาดชััน การ
ส่่งเสริิมให้้มีีการรวมแปลงเพาะปลููกของเกษตรกรรายย่่อย พร้้อมสร้้างความ
ร่่วมมืือระหว่่างเกษตรกรรายย่่อยและผู้้�รัับซื้้�อผลผลิิตทางการเกษตรตั้้�งแต่่การ
ผลิิตจนถึึงการเก็็บเกี่่�ยวและจััดการแปลงสำำ�หรัับเครื่่�องจัักร (หมวด 3 ส่่วนที่่� 1)
อีีกส่่วนหนึ่่�งคืือการกำำ�หนดให้้มีกี ลไกการดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหา นั่่�นคืือการ
กำำ�หนดให้้มีคี ณะกรรมการร่่วมด้้านอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพในระดัับต่่างๆ เพื่่�อ
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ให้้มีีการวางนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้สอดคล้้องกัับแผนแม่่บทฯ แบบบููรณาการ
(หมวด 3 ส่่วนที่่� 2) รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลการจััดการ
อากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่� ในการกำำ�กัับดููแลการจััดการอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุุขภาพให้้เป็็นไปตามแผนแม่่บทและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย (หมวด
4 ส่่วนที่่� 1)
2.3.4.2 กองทุุ นอากาศสะอาดเพื่่ � อสุุ ขภาพ

การกำำ�หนดให้้มีีกองทุุนอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพที่่� จะช่่วยส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนเครื่่�องมืือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์์ต่่าง ๆ เช่่น การช่่วยเหลืือ
ทางการเงิินสำำ�หรัับการพััฒนาการใช้้ประโยชน์์จากเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการ
เกษตรในอุุตสาหกรรมขั้้�นสููง โดยการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�หรัับการกััก
เก็็บเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรควบคู่่�กัันไปด้้วย (หมวด 6 ส่่วนที่่� 1) และอีีก
กลไกสนัับสนุุนที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ก็็คืือ การกำำ�หนดให้้มีคี ณะกรรมการบริิหารเครื่่�องมืือและ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์์เพื่่�ออากาศสะอาด ทำำ�หน้้าที่่�ในการศึึกษา วิิเคราะห์์
วิิจััยความเหมาะสมของมาตรการทางเศรษฐศาสตร์์แต่่ละมาตรการที่่�จะนำำ�มาใช้้
ในแต่่ละสถานการณ์์ เช่่น การหาวิิธีกี ารปรัับเปลี่่�ยนการช่่วยเหลืือแบบเยีียวยาให้้
เปล่่าเป็็นแบบการให้้เงิินช่่วยเหลืือแบบมีีเงื่่�อนไข (conditional assistances)
กัับเกษตรกร การส่่งเสริิมให้้เกษตรกรใช้้เครื่่�องจัักรกลการเกษตรเพื่่�อเก็็บเกี่่�ยว
และจััดการแปลงอย่่างทั่่�วถึึงในราคาที่่�ไม่่สููงมากผ่่านเศรษฐกิิจแบ่่งปััน (sharing
economy) เป็็นต้้น (หมวด 6 ส่่วนที่่� 2)
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ข้ ้อเสนอในการจัดการ
ั
อากาศสะอาดภาคป่่าไม้ ้

ป่่ า

ไม้้เป็็นทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อสิ่่�งมีีชีวิี ิต ไม่่ว่่า
จะเป็็นมนุุษย์์หรืือสััตว์์อื่� ่นๆ โดยป่่าไม้้มีีประโยชน์์ทั้้�งการเป็็นแหล่่ง
วััตถุุดิิบของปััจจััยสี่่� คืือ อาหาร เครื่่�องนุ่่�งห่่ม ที่่�อยู่่�อาศััย และยารัักษาโรค และยััง
มีีประโยชน์์ในการรัักษาสมดุุลของสิ่่�งแวดล้้อม1
ที่่�ผ่่านมา ประเทศไทยมีีการใช้้ประโยชน์์จากป่่าไม้้มากเกิินระดัับที่่�เหมาะ
สม ส่่งผลให้้พื้้�นที่่�ป่่าไม้้เสื่่�อมโทรมและลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องจากอดีีตถึึงปััจจุุบััน
นอกจากนั้้�น การใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่่� ป่่าก็็ได้้ก่่อให้้เกิิดการเผา ส่่งผลให้้เกิิด
ปััญหามลพิิษทางอากาศเป็็นวงกว้้างทั้้�งในประเทศไทยและข้้ามพรมแดน ทั้้�งนี้้�
ข้้อมููลจากงานวิิจััยในอดีีตพบว่่า สาเหตุุของปััญหามลพิิษทางอากาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับป่่าไม้้ลำ�ดั
ำ บต้
ั น้ ๆ เป็็นการเผาป่่าเพื่่�อหาของป่่าเป็็นรายได้้ให้้ครอบครััว รวมทั้้�ง
การเผาในพื้้�นที่่�บุุกรุุกป่่าเพื่่�อกำำ�จััดวััชพืืชและเตรีียมแปลงเพาะปลููก โดยเฉพาะ
แปลงข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ในภาคเหนืือ ตลอดจนเพื่่�อการตั้้�งถิ่่�นฐานใหม่่2
นอกจากนั้้�น อีีกหนึ่่� งสาเหตุุที่่�สำ�คั
ำ ัญของการเผาป่่ามาจากความขััดแย้้ง
ระหว่่างรััฐกัับชุมช
ุ นท้้องถิ่่�น โดยเป็็นปััญหาที่่�สะสมมาตั้้�งแต่่อดีีต ในยุุคที่่�กิจิ กรรม
การใช้้ประโยชน์์จากป่่าไม้้ของประเทศไทยมุ่่�งเน้้นไปที่่�ธุรุ กิิจการทำำ�ไม้้สักั ของชาว
ยุุโรป ซึ่่ง� สร้้างปััญหาที่่�สืืบทอดมายาวนานเกี่่�ยวกัับสิทธิ
ิ ใิ นที่่�ดิินของชุุมชนในท้้อง
ถิ่่�น ทั้้�งระหว่่างปีี พ.ศ. 2432 และ พ.ศ. 2439 บริิษัทอั
ั ังกฤษได้้ควบคุุมพื้้�นที่่�ตััด
ไม้้ 80% ของประเทศ และยัังมีีบทบาทในการจััดตั้้�งกรมป่่าไม้้ขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2439
โดยมีีคนอัังกฤษเป็็นอธิิบดีีกรมป่่าไม้้ตลอดช่่วง 28 ปีีแรก ตามกฎหมายถืือว่่า
ที่่� ดิินที่่� ไม่่มีีโฉนดล้้วนอยู่่�ในความควบคุุมของกรมป่่าไม้้ กรมป่่าไม้้จึึงมีีอำ�ำ นาจ
รวบรวมที่่�ดินิ หลายๆ แปลงเป็็นผืืนใหญ่่เพื่่�อนำำ�ไปให้้สัมั ปทานแก่่เอกชนในการทำำ�
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ธุุรกิิจตััดไม้้ ทั้้�งๆ ที่่�ที่่�ดิินดัังกล่่าวมีีชาวบ้้านอาศััยอยู่่�มาก่่อนโดยไม่่มีีเอกสารสิิทธิิ
และชาวบ้้านต้้องพึ่่�งพาป่่าไม้้บนที่่�ดิินนั้้�นเพื่่�อยัังชีีพ ที่่�ดิินและป่่าไม้้ที่่�มีีลัักษณะ
ดัังกล่่าวจึึงเป็็นจุุ ดเริ่่�มต้้นของความขััดแย้้งระหว่่างรััฐกัับชุมช
ุ นท้้องถิ่่�นมาอย่่าง
3
ยาวนานจนถึึงปััจจุุบััน
จากการติิดตามสถานการณ์์ไฟป่่าและหมอกควัันของประเทศไทย โดยใช้้
ข้้อมููลจากดาวเทีียม Suomi NPP ระบบ VIIRS รายวััน ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม ถึึง
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พบจุุ ดความร้้อนสะสมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 101,869 จุุ ด โดย
ส่่วนใหญ่่มาจากพื้้�นที่่�ป่่า ซึ่่ง� ประกอบด้้วย 33,115 จุุดในพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรักั ษ์์ รองลงมา
เป็็นพื้้�นที่่�ป่่าสงวนแห่่งชาติิ 28,773 จุุ ด พื้้�นที่่�เกษตร 20,549 จุุ ด พื้้�นที่่�เขต สปก.
10,429 จุุ ด พื้้�นที่่�ชุมช
ุ นและอื่่�น ๆ 8,111 จุุ ด และพื้้�นที่่�ริมท
ิ างหลวง 50 เมตร 892
จุุ ด สำำ�หรัับจัังหวััดที่่�มีจำี �ำ นวนจุุ ดความร้้อนสะสมสููงสุุด ได้้แก่่ แม่่ฮ่่องสอน (11,945
จุุ ด) เชีียงใหม่่ (8,066 จุุ ด) ลำำ�ปาง (5,822 จุุ ด) ตามลำำ�ดัับ และจากการวิิเคราะห์์
พื้้�นที่่�เผาไหม้้สะสมจากข้้อมููลดาวเทีียม Landsat-8 ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม ถึึง
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พบว่่า ในพื้้�นที่่� 17 จัังหวััด มีีพื้้�นที่่�เผาไหม้้สะสมรวม
ทั้้�งสิ้้�น 9,742,343 ไร่่ โดยพบมากสุุดที่่� จ. ลำำ�ปาง แม่่ฮ่่องสอน เพชรบููรณ์์ ตาก
นครสวรรค์์ เชีียงใหม่่ ลำำ�พููน น่่าน อุุตรดิิตถ์์ แพร่่ พะเยา กำำ�แพงเพชร พิิษณุุโลก
พิิจิิตร สุุโขทััย เชีียงราย และอุุทััยธานีี ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� หากวิิเคราะห์์แยกตาม
พื้้�นที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบ พบว่่า พื้้�นที่่�เผาไหม้้ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรักั ษ์์ (3,681,058
ไร่่) พื้้�นที่่�ป่่าสงวนแห่่งชาติิ (3,363,832 ไร่่) พื้้�นที่่�เกษตร (1,552,278 ) พื้้�นที่่�เขต
สปก. (822,356 ไร่่) พื้้�นที่่�ชุมช
ุ นและอื่่�นๆ (296,187 ไร่่) และพื้้�นที่่�ริมท
ิ างหลวง
50 เมตร (26,633 ไร่่) ตามลำำ�ดัับ4
จากประวััติิศาสตร์์การจััดการป่่าไม้้ของประเทศไทยนั้้�น พบว่่า รััฐได้้นำำ�
กระบวนทััศน์์คนกัับป่่าอยู่่�ด้้วยกัันไม่่ได้้มาใช้้เป็็นหลััก ดัังจะเห็็นได้้จากการที่่�รัฐั
ประกาศพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรักั ษ์์ พื้้�นที่่�อุทุ ยานแห่่งชาติิ และพื้้�นที่่�เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่า
ให้้รัฐั มีีบทบาทหลัักในการจััดการผืืนป่่า หรืือในบางกรณีี รััฐอาจให้้สัมั ปทานแก่่
เอกชนในการใช้้ประโยชน์์ในไม้้หวงห้้าม หรืือทำำ�สวนป่่า เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตาม
กลัับพบว่่า พื้้�นที่่�ป่่าอนุุรักั ษ์์บางพื้้�นที่่�ทัับซ้อ้ นกัับพื้้�นที่่�ของชุุมชนที่่�ตั้้�งรกรากมา
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อยู่่�ก่่อน และรััฐเห็็นว่่า จารีีตและวิิถีีวััฒนธรรมของชุุมชนในการเผาป่่าเพื่่�อการ
ดำำ�รงชีีพ เช่่น การหาของป่่า การเก็็บเห็็ด การทำำ�ไร่่หมุุนเวีียน เป็็นสาเหตุุหนึ่่�ง
ของการทำำ�ให้้เกิิดไฟป่่า นำำ�ไปสู่่�การที่่�รัฐั ผลัักดัันชุุมชนออกจากพื้้�นที่่�เดิิมและออก
มาตรการห้้ามเข้้าไปใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรักั ษ์์โดยเด็็ดขาด5 ซึ่่�งท้้ายที่่�สุุด
ปรากฏหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ว่่า การจััดการไฟป่่าโดยรััฐแต่่เพีียงฝ่่ายเดีียวไม่่มีี
ประสิิทธิิภาพมากพอ เพราะปััญหาไฟป่่าก็็ยัังคงเกิิดขึ้้�นอยู่่�ทุกุ ปีี

3.1 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
สะอาดภาคป่่าไม้้ ที่่�มีี การดำำ �เนิินการในประเทศไทย
ในส่่วนนี้้� เ ป็็ น การนำำ� เสนอนโยบาย/มาตรการเพื่่� ออากาศสะอาดใน
ประเทศไทย รวมถึึงกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้ในมิิติิที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาไฟป่่า และโครงสร้้างของหน่่วยงานที่่�กำ�กั
ำ ับดููแลไฟป่่า ทั้้�ง
ส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค ตลอดจนการนำำ�วิิธีีการตรวจสอบหมอกควัันขั้้�นสููงที่่�
มีีการใช้้ในประเทศไทย
3.1.1 แผนปฏิิบัั ติิการขัั บเคลื่่�อนวาระแห่่ งชาติิ “การแก้้ ไข
ปััญหามลพิิษด้้ านฝุ่� ่ นละออง” (พ.ศ. 2562) และ (ร่่ าง) แผน
ปฏิิ บัั ติิ การขัั บเคลื่่� อนวาระแห่่ งชาติิ “การแก้้ ไขปัั ญหา
มลพิิษด้้ านฝุ่� ่ นละออง” (พ.ศ. 2563)
สาระในแผนและ (ร่่าง) แผนปฏิิบััติิการฯ ทั้้�งสองฉบัับนี้้�6 ได้้กำ�ำ หนด 3
มาตรการที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับภาคป่่าไม้้ และมีีการแบ่่งเวลาดำำ�เนิินการออกเป็็น 3
ระยะ ได้้แก่่ ระยะเร่่งด่่วน/วิิกฤติิ/เฉพาะกิิจ ระยะสั้้�น (พ.ศ. 2563-64) และระยะ
ยาว (พ.ศ. 2565-67)
3.1.1.1 มาตรการที่่ � 1 การเพิ่่�มประสิิ ทธิิ ภาพในการบริิ หารจัั ดการ
เชิิ งพื้้ � นที่่ �
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มาตรการที่่� 1 มีีผลผลิิตที่่�ตั้้�งเป้้าหมายไว้้ คืือ จำำ�นวนวัันที่่�ฝุ่่�นละอองอยู่่�ใน
เกณฑ์์มาตรฐานในช่่วงวิิกฤตเพิ่่�มขึ้้�น 5% ต่่อปีี สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ดำ�ำ เนิินการมีี 2 พื้้�นที่่�
ได้้แก่่ พื้้�นที่่� จัังหวััดภาคเหนืือและพื้้�นที่่� ประสบปััญหาหมอกควัันภาคใต้้ โดย
สามารถอธิิบายมาตรการย่่อยที่่�ใช้้ใน 2 พื้้�นที่่� ดัังนี้้�
(1) พื้้ � นที่่ � 17 จัั งหวัั ดภาคเหนืือ

มีีการกำำ�หนดมาตรการย่่อยแบ่่งตามช่่วงระยะเวลา โดยในช่่วงเดืือน พ.ย.พ.ค. มีีมาตรการระยะเร่่งด่่วน/วิิกฤติิ/เฉพาะกิิจ ดัังนี้้�
• ทบทวน วิิเคราะห์์ข้้อมููล และประเมิินผล สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นและการ
ดำำ� เนิิ น การที่่� ผ่่ านมาเพื่่� อ ถอดบทเรีีย นการแก้้ ปัั ญ หาฝุ่่� น ละออง โดยมีี
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
(ทส.) และจัังหวััดเป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก และมีีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์ (กษ.) กระทรวงสาธารณสุุข (สธ.) และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ร่่วมสนัับสนุุน
• สื่่�อสารและสร้้างการรัับรู้้�ให้้ประชาชนอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยให้้มีีการลงพื้้�นที่่�
พบปะชาวบ้้านของเจ้้าหน้้าที่่�และอาสาสมััครเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจ รัับฟัังข้้อ
เสนอแนะ และสร้้างความร่่วมมืือกัับชาวบ้้าน โดยมีี มท. กระทรวงกลาโหม
(กห.) ทส. กษ. และ สธ. เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก และมีีจัังหวััดร่่วม
สนัับสนุุน
• ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมจากทุุกภาคส่่วน โดยจััดเวทีี/สร้้างกลไกเพื่่�อเปิิด
โอกาสให้้ทุุกภาคส่่วนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาใน
ระดัับพื้้�นที่่� ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการวางแผนไปจนถึึงการปฏิิบััติิ โดยมีีจัังหวััด
เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมสนัับสนุุน
• ติิ ดตามตรวจสอบและเฝ้้าระวัั งสถานการณ์์ไฟป่่าและฝุ่่�นละออง และ
รายงานผลให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องและสาธารณชนได้้ทราบเป็็นประจำำ�ทุุก
วัันอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีี ทส. กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และ
นวััตกรรม (อว.) กระทรวงดิิจิทั
ิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม (ดศ.) และจัังหวััด
เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก และมีีหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมสนัับสนุุน
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• ในส่่วนของการบััญชาการและบููรณาการทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้เกิิด
ประสิิทธิภิ าพสููงสุุดในการรัับมืือสถานการณ์์นั้้น� มีีมาตรการด้้านบััญชาการ
เหตุุการณ์์ในรููปแบบ single command ตามกลไกของพระราชบััญญััติิ
(พ.ร.บ.) ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย พ.ศ. 2550 ทั้้�งระดัับชาติิ จัังหวััด
และท้้องถิ่่�น โดยมีี มท. จัังหวััดและท้้องถิ่่�นเป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก
และมีี ทส. และ กห. ร่่วมสนัับสนุุน
• ขัับเคลื่่�อนแนวทางปฏิิบััติิในการป้้องกัันและแก้้ปััญหาไฟป่่าและการเผา
ในที่่�โล่่งตามมาตรการ 4พื้้� นที่่� 5 มาตรการบริิหารจััดการของ มท. โดยมีี
มท. จัังหวััด และท้้องถิ่่�น เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก และมีี ทส. กษ.
และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมสนัับสนุุน
• บููรณาการ/หมุุนเวีียนกำำ�ลัังพลและทรััพยากรจากทั้้� งในและนอกพื้้�นที่่�
มาสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานภายใต้้การบััญชาการของผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด
(ผวจ.) โดยมีี ทส. มท. และ กห. เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลััก
• สำำ�หรัับมาตรการป้้องกัันเฝ้้าระวัังและดัับไฟ ให้้มีีการชี้้แ� จงทำำ�ความเข้้าใจ
และสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�มีีพฤติิกรรมการเผาป่่าและบุุกรุุก
ทำำ�ลายป่่า โดยมีี ทส. และจัังหวััดเป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก และมีี
กห. เป็็นหน่่วยงานสนัับสนุุน
• ลาดตระเวน ป้้องปราม เฝ้้าระวััง และดัับไฟอย่่างเข้้มข้น้ โดยมีี ทส. มท. และ
กห. เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลััก และมีีสำ�นั
ำ ักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ (ตร.) จัังหวััด
และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมสนัับสนุุน
• บัังคัับใช้้กฎหมายอย่่างเคร่่งครััดต่่อผู้้�มีีเจตนาฝ่่าฝืืนกฎหมายจนเกิิดปััญหา
ไฟป่่าและฝุ่่�นละอองและใช้้มาตรการกดดัันทางสัังคมกัับผู้้�เผา โดยมีี มท.
ทส. ตร. และจัังหวััด เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก
สำำ�หรัับในช่่วงปีี พ.ศ. 2563-2564 มีีมาตรการทั้้�งสำำ�หรัับระยะเร่่งด่่วน/
วิิกฤติิ/เฉพาะกิิจ และระยะสั้้�น ดัังนี้้�
• พิิจารณาจััดตั้้�งศููนย์์บููรณาการข้้อมููลวิิชาการเพื่่�อพััฒนาและรวบรวมองค์์
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ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันและแก้้ปััญหาไฟป่่าและการเผาในที่่�โล่่ง
อย่่างยั่่�งยืืน รวมถึึงส่่งเสริิมการประยุุกต์์ใช้้ข้อ้ มููลทางวิิชาการในการกำำ�หนด
มาตรการแก้้ปัญ
ั หา โดยมีี อว. และ ทส. เป็็นหน่่วยงานรัับผิดิ ชอบหลััก และ
มีีจัังหวััด สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ (สสส.) ตลอด
จนหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมสนัับสนุุน
ส่่งเสริิมทางเลืือกอาชีีพและการจััดการเศษวััสดุุการเกษตรโดยให้้เป็็น
แนวทางที่่�เหมาะสมกัับพื้้�นที่่�และความต้้องการของประชาชน โดยมีี กษ.
และจัังหวััด เป็็นหน่่วยงานรัับผิดิ ชอบหลััก และมีี กระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (พม.) เป็็นหน่่วยงานร่่วมสนัับสนุุน
จััดทำำ�ข้้อเสนอเชิิงนโยบาย/แผนงาน/แผนปฏิิบััติิการหรืือแผนเผชิิญเหตุุ
รายปีีระดัับประเทศ/ระดัับจัังหวััดเพื่่�อการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาฝุ่่�น
ละอองจากไฟป่่าและการเผาในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ โดยมีี มท. ทส. และจัังหวััด
เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก และมีี กษ. สธ. และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ร่่วมสนัับสนุุน
สื่่� อสารและสร้้ า งการรัั บรู้้� ให้้ ป ระชาชนอย่่างต่่อเนื่่� อง โดยทำำ� การ
ประชาสััมพัั น ธ์์ เ ชิิง รุุ ก ให้้เ ข้้ า ถึึ ง ระดัั บ หมู่่� บ้้ า นและประชาสััมพัั น ธ์์ อ ย่่าง
ตลอดต่่อเนื่่�องทั้้�งปีี ในช่่องทางการสื่่�อสารที่่�เหมาะสมกัับสถานการณ์์ โดย
มีีจัังหวััดเป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก และ มท. กห. ทส. กษ. สธ. และ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมสนัับสนุุน
จััดทำำ�สื่� อ่ ประชาสััมพัันธ์์หลายภาษาในรููปแบบที่่�เข้้าใจง่่าย โดยให้้จัังหวััด
และ นร. เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก และหน่่วยงานที่่� เกี่่� ยวข้้องร่่วม
สนัับสนุุน
ส่่งเสริิมบทบาทภาคเอกชนและภาคีีเครืือข่่าย อาทิิ จััดทำำ�โครงการ CSR
การตั้้�งกองทุุนแก้้ปัญ
ั หาไฟป่่าและฝุ่น่� ละอองระดัับจัังหวััดและกองทุุนระดัับ
ชุุมชนหมู่่�บ้า้ น โดยมีีจัังหวััดเป็็นหน่่วยงานรัับผิดิ ชอบหลััก และมีีหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมสนัับสนุุน
จััดการฝึึกอบรมให้้ความรู้้�ในการปฏิิบััติิงานและดููแลตััวเอง เพื่่�อความ
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ปลอดภัั ย ในการปฏิิ บัั ติิ ง านให้้ แ ก่่ชุุ ด ปฏิิ บัั ติิ การ เจ้้า หน้้ า ที่่� เครืือข่่าย
อาสาสมััคร และจิิตอาสาและฝึึกซ้้อมการปฏิิบััติิอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพ สมรรถนะ และความปลอดภััย โดยมีี ทส. มท. และ กห. เป็็น
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก และมีีจัังหวััดตลอดจนหน่่วยงานที่่� เกี่่� ยวข้้อง
ร่่วมสนัับสนุุน
• จััดหาและสนัับสนุุนด้้านอััตรากำำ�ลัังงบประมาณอากาศยาน ยานพาหนะ
อุุปกรณ์์ที่่�จำ�ำ เป็็นและอุุปกรณ์์ทัันสมััย เพื่่�อการลำำ�เลีียงการเฝ้้าระวัังและ
การดัับไฟ โดยเฉพาะการเข้้าปฏิิบัติั กิ ารในพื้้�นที่่�ห่่างไกลและเขตป่่าลึึก โดย
มีี ทส. มท. และ กห. เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก และมีีจัังหวััด ตลอดจน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมสนัับสนุุน
• จััดเก็็บและเผยแพร่่ข้้อมููลผลกระทบต่่อสุุขภาพจากปััญหาฝุ่่�นละอองจาก
ไฟป่่าและการเผาในที่่�โล่่ง โดยมีี สธ. เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก และมีี
จัังหวััดเป็็นหน่่วยงานร่่วมสนัับสนุุน
ส่่วนมาตรการสำำ�หรัับระยะสั้้�น พ.ศ. 2563-2564 และระยะยาว พ.ศ.
2565-2567 มีีดัังนี้้�
• เร่่งสร้้างการรัับรู้้� สร้้างจิิตสำำ�นึึกในการรัักและดููแลป่่าไม้้ ลดและงดการ
เผาป่่าและเศษวััสดุุการเกษตร โดยเฉพาะในโรงเรีียน ชุุมชน และหมู่่�บ้้าน
โดยมีี มท. กห. ทส.และ กษ. เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก และมีี สสส.
สำำ�นักั นายกรััฐมนตรีี (นร.) และกระทรวงศึึกษาธิิการ (ศธ.) ร่่วมสนัับสนุุน
• ปรัับเปลี่่� ยนพฤติิกรรมและทำำ�ความเข้้าใจกัับประชาชนเพื่่�อลดการเผา
อนุุรักั ษ์์ป่่า และปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีชีวิี ิตไปสู่่�การเป็็นชุุมชนปลอดการเผา โดย
มีี พม. และจัังหวััดเป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ส่่วน มท. กห. ทส. กษ.
สสส. และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมสนัับสนุุน
• ส่่งเสริิมและขยายผลชุุมชนต้้นแบบปลอดการเผาหรืือชุุมชนแบบอนุุรักั ษ์์ป่่า
ไม้้ โดยมีีจัังหวััดเป็็นหน่่วยงานรัับผิดิ ชอบหลััก และมีีหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ร่่วมสนัับสนุุน
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• ดำำ�เนิินมาตรการเพิ่่�มความชุ่่�มชื้้�นให้้พื้้�นที่่�ป่่า โดยทำำ�ฝาย พััฒนาแหล่่งน้ำำ�
และอื่่�นๆ ซึ่่�งมีี ทส. มท. กห. และจัังหวััด เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลััก และมีีจิิต
อาสา เครืือข่่ายอาสาสมััคร ตลอดจนประชาชน ร่่วมสนัับสนุุน
• จััดตั้้�งหน่่วยปฏิิบััติิการฝนหลวงและปฏิิบััติิการทำำ�ฝนหลวงภายใต้้เงื่่�อนไข
ภาวะอากาศที่่�เอื้้�ออำำ�นวย โดยมีีหน่่วยงานรัับผิดิ ชอบหลััก คืือ กรมฝนหลวง
และการบิินเกษตร (ฝล.)
• จััดทำำ�และดำำ�เนิินการตามแผนการบริิหารจััดการเชื้้�อเพลิิง ทั้้�งในพื้้�นที่่�ป่่า
ไม้้และพื้้�นที่่�เกษตรให้้แล้้วเสร็็จก่่อน 15 ก.พ. หรืือวัันที่่�จัังหวััดกำำ�หนดให้้
เหมาะสมกัับสถานการณ์์ในพื้้�นที่่� โดยใช้้ข้้อมููลจากภาพถ่่ายดาวเทีียมและ
การพยากรณ์์สถานการณ์์ฝุ่่�นละอองมาประกอบการบริิหารจััดการเชื้้�อ
เพลิิง โดยมีี ทส. มท. กษ. และจัังหวััดเป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก และ
มีีจิิตอาสา เครืือข่่ายอาสาสมััคร ตลอดจนประชาชนร่่วมสนัับสนุุน
• ฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�ป่่าที่่�ได้้รับั ความเสีียหายจากป่่าไม้้ โดยมีี ทส. เป็็นหน่่วยงานรัับ
ผิิดชอบหลััก และมีีจัังหวััด ตลอดจนหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมสนัับสนุุน
ส่่วนมาตรการสำำ�หรัับระยะเร่่งด่่วน/วิิกฤติิ/เฉพาะกิิจ ระยะสั้้�น พ.ศ. 25632564 และระยะยาว พ.ศ. 2565–2567 ได้้แก่่
• ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมจากทุุกภาคส่่วน โดยส่่งเสริิมให้้ภาคประชาชน จิิต
อาสา และเครืือข่่าย เข้้ามาร่่วมเป็็นชุุดปฏิิบััติิการระดัับหมู่่�บ้้าน ทั้้�งการ
ลาดตระเวน เฝ้้าระวััง และดัับไฟ โดยให้้มีีการสนัับสนุุนด้้านงบประมาณ
อุุปกรณ์์เครื่่�องมืือ และองค์์ความรู้้�ที่่�จำ�ำ เป็็นในการปฏิิบัติั งิ าน โดยมีี มท. กห.
ทส. และจัังหวััดเป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ร่่วมสนัับสนุุน
• ให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการดููแลรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิและป่่าไม้้และ
ลดการเผาและการจััดการที่่�ดิินทำำ�กิินตาม 1) โครงการจััดที่่�ดิินทำำ�กิินให้้
ชุุมชนตามนโยบายรััฐบาล (คทช.) 2) พ.ร.บ. อุุทยานแห่่งชาติิ พ.ศ. 2562
3) พ.ร.บ. สงวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่า พ.ศ. 2562 และ 4) พ.ร.บ. ป่่าชุุมชน
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พ.ศ. 2562 โดยมีี ทส. เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก และจัังหวััด ตลอด
จนหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมสนัับสนุุน
• จััดทำำ�ฐานข้้อมููลสนัับสนุุนการป้้องกัันและแก้้ปััญหา พััฒนาระบบคาด
การณ์์ ระบบเตืือนภััย และระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจ รวมถึึงการพััฒนา
และใช้้งานแอปพลิิเคชัันและเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย เพื่่�อสนัับสนุุนการปฏิิบัติั ิ
งาน โดยมีี อว. และ ทส. เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลัักและมีี มท. จัังหวััด
สสส. ตลอดจนหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมสนัับสนุุน
(2) พื้้ � นที่่ � ประสบปััญหาหมอกควัั นภาคใต้้

มีีการกำำ�หนดมาตรการย่่อยแบ่่งตามช่่วงระยะเวลาเช่่นเดีียวกัับพื้้�นที่่�ภาค
เหนืือ แต่่กำำ�หนดไว้้เฉพาะในช่่วงเดืือน พ.ย.-พ.ค. ทั้้�งส่่วนของมาตรการระยะเร่่ง
ด่่วน/วิิกฤติิ/เฉพาะกิิจ ดัังนี้้�
• มาตรการควบคุุมไฟป่่าในพื้้�นที่่�ป่่าพรุุ ได้้แก่่ การป้้องกัันไฟป่่า การรัักษา
ระดัับน้ำำ�ในพื้้�นที่่�พรุุ การจััดการเชื้้�อเพลิิง การมีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไขปััญหา
ไฟป่่าและการดัับไฟป่่า โดยมีี ทส. กษ. และ มท. เป็็นผู้้�รัับผิดิ ชอบหลััก และ
มีีจัังหวััดและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องช่่วยสนัับสนุุน
• โครงการปฏิิบััติิการทำำ�ฝนหลวงโดยจััดตั้้�งหน่่วยปฏิิบััติิการฝนหลวง และ
มีี ฝล. เป็็นหน่่วยงานหลัักที่่�รับผิ
ั ิดชอบ
3.1.1.2 มาตรการที่่ � 2 เน้้ นการป้้องกัั นและลดการเกิิ ดมลพิิ ษที่่ �
ต้้ นทาง (แหล่่ งกำำ �เนิิ ด)

มาตรการที่่� 2 มีีการวััดผลผลิิตที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั คืือ จำำ�นวนจุุ ดความร้้อนในพื้้�นที่่�ป่่า
ลดลง และจำำ�นวนวัันที่่�ฝุ่่�นละอองอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐานในช่่วงวิิกฤตเพิ่่�มขึ้้�น 5%
ต่่อปีี โดยมีีมาตรการควบคุุมและลดมลพิิษจากการเผาในที่่�โล่่ง/ภาคการเกษตร
แบ่่งเป็็นระยะต่่างๆ ดัังนี้้�
(1) ระยะเร่่ งด่่ วน/วิิ กฤติิ /เฉพาะกิิ จ

• แต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาไฟป่่าหมอกควัันและ
ฝุ่่�นละอองภายใต้้คณะกรรมการป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยแห่่งชาติิ
เพื่่�อเป็็นกลไกหลัักในการจััดทำำ�แผนและกำำ�กัับดููแลการป้้องกัันและแก้้ไข
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ไฟป่่าหมอกควัันและฝุ่่�นละออง โดยมีี ทส. และ มท. เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลััก
• เร่่งรััดการเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการถ่่ายโอนภารกิิจควบคุุมไฟป่่าให้้แก่่องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) โดยมีี ทส. และ มท. เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลััก
และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมสนัับสนุุน
• บัังคัับใช้้กฎหมายและการใช้้มาตรการทางสัังคมกัับผู้้�ลัักลอบเผาป่่า โดย
มีี ทส. และ มท. เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลััก และมีี กห. และ ตร. ร่่วมสนัับสนุุน
(2) ระยะเร่่ งด่่ วน/วิิ กฤติิ /เฉพาะกิิ จ และระยะสั้้� น พ.ศ. 2563-2564

• ส่่งเสริิมให้้มีีการจััดการเศษวััสดุุทางการเกษตร โดยนำำ�มาใช้้ประโยชน์์
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อลดการเผาในที่่�โล่่ง เช่่น การทำำ�ปุ๋๋�ยหมััก การใช้้
เป็็นเชื้้�อเพลิิงผลิิตพลัังงาน ฯลฯ ขยายเครืือข่่ายเกษตรปลอดการเผาให้้
แก่่เกษตรกร การส่่งเสริิมวนเกษตรในเขตปฏิิรููปที่่�ดิิน เพื่่�อลดการปลููกพืืช
เชิิงเดี่่�ยว ยกระดัับการป้้องกัันไฟป่่าและจััดการไฟป่่าอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
การใช้้มาตรการทางสัังคมเพื่่�อลดการลัักลอบเผา
(3) ระยะสั้้� น พ.ศ. 2563-2564 และระยะยาว พ.ศ. 2565-2567

• ยกระดัับการป้้องกัันไฟป่่าและการจััดการไฟป่่าอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• สื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายชุุมชนในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการเผา เพื่่�อไม่่
ให้้มีีการเผา โดยมีี นร. มท. และ ทส. เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลััก และมีี ทส. และ
กระทรวงคมนาคม (คค.) ร่่วมสนัับสนุุน
• ส่่งเสริิมการใช้้มาตรการด้้านเศรษฐศาสตร์์ เพื่่�อส่่งเสริิมการป้้องกัันไม่่ให้้
เกิิดการเผาในที่่�โล่่งและไฟป่่า อาทิิ มาตรการสร้้างแรงจูู งใจ มาตรการภาษีี
โดยมีีกระทรวงการคลััง (กค.) และ มท. เป็็นหน่่วยงานรัับผิดิ ชอบหลััก และ
มีี ทส. และจัังหวััดร่่วมสนัับสนุุน
(4) ระยะเร่่ งด่่ วน/วิิ กฤติิ /เฉพาะกิิ จ ระยะสั้้� น พ.ศ. 2563-2564 และ
ระยะยาว พ.ศ. 2565-2567

• ขัับเคลื่่�อนโครงการปลููกป่่าและป้้องกัันไฟป่่า โดยมีี ทส. มท. และจัังหวััด
เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลััก และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมสนัับสนุุน
(5) มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567)

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดภาคป่าไม้
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• ให้้มีีการพิิจารณาการพััฒนาระบบหรืือยกระดัับ โดยผนวกมิิติิด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมเข้้าไปในกระบวนการกำำ�หนดมาตรฐาน สิินค้้าเกษตร: การปฏิิบัติั ิ
ทางการเกษตรที่่�ดีหี รืือมาตรฐานสิินค้้าเกษตรและอาหาร สำำ�หรัับพืืชเกษตร
ที่่�มักั มีีการเผาวััสดุุการเกษตรก่่อนหรืือหลัังการเก็็บเกี่่�ยวให้้มีคี วามเข้้มงวด
ขึ้้�น ใช้้มาตรการหรืือกลไกทางเศรษฐศาสตร์์หรืือมาตรการทางสัังคมผลััก
ดัันให้้เกิิดแนวทางรัับซื้้�อสิินค้้าจากเกษตรกรที่่�ผ่่านการรัับรองมาตรฐาน
ทางการเกษตรที่่�ดีี โดยมีี กษ. เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก
3.1.1.3 มาตรการที่่ � 3 เน้้ นการเพิ่่�มประสิิ ทธิิ ภาพการบริิ หารจัั ดการ
มลพิิ ษ

• พััฒนาระบบเตืือนภััยและระบบการตััดสิินใจ โดยจััดทำำ�ฐานข้้อมููลสนัับสนุุน
การป้้องกัันและแก้้ปััญหาฝุ่่�นละอองจากไฟป่่าและการเผาในที่่�โล่่ง โดยมีี
ทส. มท. และ อว. เป็็นหน่่วยงานรัับผิดิ ชอบหลััก และมีี สสส. ร่่วมสนัับสนุุน
3.1.1.4 กลไกในการขัั บเคลื่่ � อนและการติิ ดตามประเมิิ นผล

สำำ� หรัับ กลไกในการขัั บ เคลื่่� อ นมาตรการที่่� 1 เน้้ น การดำำ� เนิิ น การตาม
มาตรการ/แผนการแก้้ไขปััญหาในช่่วงวิิกฤต โดยใช้้กลไกของระบบบริิหาร
จััดการแบบเบ็็ดเสร็็จ (single command) ภายใต้้ พ.ร.บ. ป้้องกัันและบรรเทา
สาธารณภััย พ.ศ. 2550 โดยมีีผู้้�ว่่าราชการกรุุงเทพมหานครและ ผวจ. เป็็นผู้้�
บััญชาการเหตุุการณ์์ ในการเข้้าควบคุุมสถานการณ์์ อำำ�นวยการสั่่�งการประสาน
การปฏิิบััติิระหว่่างหน่่วยงาน ส่่วนราชการต่่างๆ เพื่่�อให้้สถานการณ์์กลัับเข้้าสู่่�
ภาวะปกติิโดยเร็็ว
ส่่วนกลไกในการขัับเคลื่่�อนมาตรการที่่� 2 เน้้นการให้้หน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�
ตามกฎหมายออกกฎระเบีียบ/แนวทาง/ข้้อบัังคัับในการแก้้ไขปััญหาฝุ่่�นละออง
กลไกในการขัับเคลื่่�อนมาตรการที่่� 3 เน้้นการใช้้กลไกคณะกรรมการสิ่่�ง
แวดล้้อมแห่่งชาติิ (กก.วล.) เป็็นกลไกหลัักร่่วมกัับ ทส. และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อให้้การแก้้ไขปััญหาเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และเกิิดประสิิทธิิผล
สำำ�หรัับการติิดตามประเมิินผล ให้้ กก.วล. เป็็นกลไกหลัักร่่วมกัับ ทส. และ
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หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิดังั กล่่าวให้้เกิิดผลเป็็นรููป
ธรรมโดยเร็็ว ดัังนั้้�น กระบวนการขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิฯ ติิดตามและประเมิิน
ผล จึึงมีีดัังนี้้� 1) ใช้้กลไก กก.วล. ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินงาน
ตามแผนปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิฯ การติิดตาม และประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบััติิการฯ 2) หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องดำำ�เนิินการตามแผน
ปฏิิบัติั ิการขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิฯ และ 3) ทส. รวบรวมผลการดำำ�เนิินงานตาม
แผนปฏิิบัติั กิ ารฯ จากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องปีีละ 2 ครั้้�ง และรายงานผลการดำำ�เนิิน
งานต่่อ กก. วล. และคณะรััฐมนตรีีเพื่่�อทราบต่่อไป
3.1.2 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัั บการจัั ดการทรัั พยากรป่่าไม้้
ในมิิติิที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัั บปััญหาไฟป่่า
กฎหมายเกี่่�ยวกัับการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้ของไทยมีีอยู่่�หลายฉบัับ ส่่วน
ใหญ่่มีีเนื้้�อหามุ่่�งเน้้นการจััดการแบบรวมศููนย์์อำ�ำ นาจอยู่่�ที่่�รัฐั ในส่่วนกลาง ตาม
กระบวนทััศน์์ว่่าด้้วยระบบการจััดการทรััพย์์สิินโดยรััฐ และกระบวนทััศน์์ที่่�เชื่่�อ
ว่่าคนกัับป่่าอยู่่�ด้ว้ ยกัันไม่่ได้้ อย่่างไรก็็ตาม ในระยะหลััง เริ่่�มมีกี ารตรากฎหมายที่่�
สะท้้อนถึึงความพยายามในการนำำ�กระบวนทััศน์์ที่่�เป็็นระบบการจััดการทรััพย์สิ์ นิ
ร่่วมระหว่่างรััฐกัับชุมช
ุ น และกระบวนทััศน์์ที่่�เชื่่�อว่่าคนกัับป่่าอยู่่�ด้ว้ ยกัันได้้มาใช้้ ซึ่่ง�
นัับว่่าเป็็นทิิศทางที่่�ก้า้ วหน้้าอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ในเชิิงการจััดการป่่าไม้้ภาพรวม อััน
น่่าจะส่่งผลต่่อการจััดการไฟป่่าด้้วย อย่่างไรก็็ตาม ความพยายามดัังกล่่าวยัังมีี
ข้้อจำำ�กัดั อยู่่�มาก เนื่่�องจากกฎหมายหลายฉบัับที่่�เกี่่�ยวข้้องยัังคงมีีเนื้้�อหาส่่วนใหญ่่
สะท้้อนถึึงการใช้้ระบบการจััดการป่่าไม้้โดยรััฐเป็็นหลััก
กระบวนทััศน์์เกี่่�ยวกัับระบบการจััดการทรััพย์์สิินที่่�เป็็นทรััพยากรธรรมชาติิ
มีีการแบ่่งออกเป็็น 4 ประเภท ได้้แก่่ 1) ระบบการจััดการทรััพย์สิ์ นิ โดยรััฐ (State
Property Regime) ซึ่่�งเป็็นระบบที่่�ให้้รัฐั เป็็นเจ้้าของและควบคุุมการใช้้ทรัพั ยากร
ส่่วนรวมโดยตรง 2) ระบบการจััดการทรััพย์์สินิ โดยเอกชน (Private Property
Regime) ซึ่่ง� เป็็นระบบที่่�ให้้บุคุ คลธรรมดาหรืือนิิติิบุคุ คลเป็็นเจ้้าของหรืือเป็็นผู้้�มีี
สิิทธิิในการจััดการทรััพยากรส่่วนรวม เช่่น การรัับสัมั ปทาน 3) ระบบการจััดการ
ทรััพย์์สินิ ร่่วมกัันโดยชุุมชน (Common Property Regime) ซึ่่�งเป็็นระบบที่่�ให้้
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ชุุมชนหรืือกลุ่่�มคนมีีสิทธิ
ิ ใิ นการจััดสรรและดููแลทรััพยากรร่่วมกััน โดยมีีกฎเกณฑ์์
ร่่วมที่่�ชัดั เจนในการจััดการ ซึ่่ง� อาจเป็็นกฎเกณฑ์์ทางการที่่�มีกี ฎหมายรองรัับ หรืือ
ไม่่เป็็นทางการอย่่างจารีีตประเพณีี เช่่น ป่่าชุุมชน เหมืืองฝาย หนองบึึง และทุ่่�ง
หญ้้าเลี้้�ยงสััตว์์ของหมู่่�บ้้านที่่�ชุมช
ุ นเป็็นเจ้้าของร่่วมกััน ฯลฯ และ 4) ระบบที่่�ไม่่มีี
ระบบหรืือสภาวะปลอดการจััดการในทรััพย์์สินิ (Open Access Property) ซึ่่�ง
ใช้้กัับทรัพ
ั ยากรที่่�ไม่่มีีใครบริิหารจััดการหรืือควบคุุมดูแู ล ใครๆ ก็็เข้้ามาตัักตวง
ใช้้ประโยชน์์ในทรััพยากรนั้้�นได้้อย่่างเสรีี มัักมีีลัักษณะสำำ�คััญ คืือ ไม่่สามารถ
แบ่่งแยกการใช้้ไ ด้้ อ ย่่างชััด เจน และยากต่่อการกีี ด กัั น ไม่่ให้้ค นอื่่� น เข้้ า มาใช้้
ประโยชน์์ เช่่น อากาศ น้ำำ�ในแม่่น้ำำ�ลำ�ำ คลอง ปลาในมหาสมุุทร ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพในป่่า7
	ทั้้�งนี้้� นัักวิิชาการทางเศรษฐศาสตร์์รางวััลโนเบลอย่่าง Elinor Ostrom
ได้้ศึึกษาและเสนอให้้นำำ�ระบบการจััดการทรััพย์์สิินร่่วมกัันโดยชุุมชนมาใช้้ใน
บางสถานการณ์์ โดยให้้เหตุุผลว่่า ผู้้�ใช้้ทรัพ
ั ยากรในชุุมชนที่่�อยู่่�ใกล้้กัับทรัพ
ั ยากร
มานาน ย่่อมมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับสภาพพื้้� นที่่�และผู้้�คนที่่�เกี่่�ยวข้้องมากพอ และมีีแนว
โน้้มที่่� จะสามารถจััดการทรััพยากรส่่วนรวมดัังกล่่าวได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
มากกว่่าการจััดการโดยรััฐและเอกชน รวมถึึงโครงสร้้างการจััดการทรััพยากรร่่วม
ที่่�ออกแบบโดยชุุมชน ซึ่่�งเป็็นผู้้�ใช้้ทรัพ
ั ยากรเอง ก็็มีีแนวโน้้มที่่�จะมีีประสิิทธิิภาพ
มากกว่่าเช่่นกััน8
อย่่างไรก็็ตาม การใช้้รููปแบบการจััดการระบบใดระบบหนึ่่�งเพีียงลำำ�พััง
อาจมีีความเสี่่�ยง เนื่่�องจากแต่่ละระบบก็็มีีจุุดแข็็งและจุุ ดอ่่อน ดัังนั้้�น จึึงเกิิด
แนวคิิดในการนำำ�ระบบจััดการทรััพย์์สินิ สองระบบมาผสมผสาน คืือ ระบบการ
จััดการทรััพย์์สินิ โดยรััฐกัับระบบการจััดการทรััพย์์สินิ ร่่วมกัันโดยชุุมชน เรีียกว่่า
“การจััดการร่่วมในทรััพยากรธรรมชาติิ (Co-management of Natural
Resources)” เพื่่�อประสานจุุ ดแข็็งและลดจุุ ดอ่่อนของรััฐและของชุุมชนท้้องถิ่่�น
โดยธนาคารโลก (The World Bank) ได้้ให้้นิยิ ามไว้้ว่่า หมายถึึง การแบ่่งปัันความ
รัับผิดิ ชอบ สิิทธิแิ ละหน้้าที่่�ระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียหลััก (primary stakeholders)
ซึ่่�งกล่่าวโดยเฉพาะเจาะจงก็็คืือชุุมชนท้้องถิ่่�น (local community) และรััฐชาติิ
(Nation State) โดยเป็็นวิิธีกี ระจายอำำ�นาจในการตััดสิินใจที่่�นำำ�ผู้้�ใช้้ทรัพ
ั ยากรใน
ชุุมชนท้้องถิ่่�นเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในกระบวนการตััดสิินใจที่่�เท่่าเทีียมกัันกัับรัฐั ชาติิ9
การจัั ดการร่่วมมีีความคล้้ายคลึึ งกัั บแนวคิิ ดเรื่่�อง การจััดการแบบ
บููรณาการ (integrated management) ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดที่่� เกิิดและพััฒนา
ขึ้้� น พร้้อ มกัั บ ความพยายามที่่� จ ะหาคำำ� ตอบแบบการหยั่่� ง รู้้� เนื่่� อ งจากความ
เชื่่�อหลายทศวรรษที่่� ผ่่านมาในหลัั กการที่่� เป็็นวิิ ทยาศาสตร์์พบว่่ามีี ข้้อ จำำ�กััด
ทำำ� ให้้เ กิิ ด แนวคิิ ด ของระบบการเรีีย นรู้้�ที่่� ป รัับ เปลี่่� ย นเป็็ น แบบสหวิิ ท ยาการ
(multidisciplinary) ซึ่่ง� มองเหตุุและปััจจััยแบบองค์์รวมและคิิดในเชิิงระบบมาก
ขึ้้�น แต่่ “การจััดการแบบบููรณาการ” ต้้องอาศััย “วิิธีีการคิิดเชิิงบููรณาการ” ด้้วย
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ซึ่่�งมีีผู้้�ให้้ความหมายไว้้ว่่า หมายถึึงความสามารถในการเชื่่�อมโยงความคิิดหรืือ
องค์์ประกอบต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าหาแกนหลัักได้้อย่่างเหมาะสม เพื่่�ออธิิบายหรืือ
ให้้เหตุุผลสนัับสนุุนเรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�งอย่่างเป็็นระบบ10
การจัั ด การร่่วมในทรััพ ยากรธรรมชาติิ มีี ห ลายรูู ป แบบ รูู ป แบบ
หนึ่่� ง คืือ “การจััดการร่่วมที่่� มีีชุุมชนเป็็นฐาน (Community-based CoManagement)” ซึ่่ง� เป็็นรููปแบบที่่�ยกให้้การจััดการโดยชุุมชนเป็็นองค์์ประกอบ
เด่่นของการจััดการร่่วม โดยมุ่่�งเน้้นประชาชนเป็็นศููนย์์กลาง (People-centered)
ชุุมชนเป็็นแกนหลััก (Community-oriented) ทรััพยากรเป็็นฐาน (Resourcebased) และความเป็็นหุ้้�นส่่วนเป็็นฐาน (Partnership-based) แต่่ยัังคงไว้้ซึ่่�ง
ความเชื่่�อมโยงและปฏิิสัมพั
ั ันธ์์กัับหน่่วยอื่่�นๆ ในแนวระนาบ เช่่น ระหว่่างชุุมชน
อื่่�น และในแนวตั้้�ง อาทิิ องค์์กรหรืือสถาบัันนอกชุุมชน อปท. หน่่วยงานอื่่�น
ของรััฐ ส่่วนใหญ่่มัักพบการจััดการร่่วมที่่�มีีชุุมชนเป็็นฐานในกลุ่่�มประเทศกำำ�ลััง
พััฒนา เนื่่�องจากความต้้องการการพััฒนาในทางเศรษฐกิิจและชุุมชนในภาพ
รวม และการเสริิมพลัังให้้ภาคสัังคมในการมีีส่่วนร่่วมกัั บรัฐั เพื่่�อการจัั ดการ
ทรััพยากรธรรมชาติิด้้วย11
3.1.2.1 พระราชบัั ญญัั ติิป่่าไม้้ พุุ ทธศัักราช 2484 และที่่ � แก้้ ไข
เพิ่่�มเติิ ม12

กฎหมายนี้้�เป็็นกฎหมายดั้้�งเดิิมเกี่่�ยวกัับการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้ โดย
นิิยามคำำ�ว่่า “ป่่า” ว่่า หมายถึึง ที่่�ดิินใดที่่�เอกชนไม่่ได้้มีีกรรมสิิทธิ์์�หรืือสิิทธิิครอบ
ครองตามกฎหมายที่่�ดิิน ต้้องถืือว่่าที่่�ดิินเหล่่านั้้�นยัังคงเป็็นป่่าอยู่่� ซึ่่�งหมายความ
ว่่าที่่�ดิินนั้้�นจึึงยัังคงเป็็นของรััฐอยู่่� ดัังนั้้�น การที่่� ผู้้�ใดจะเข้้าไปทำำ�ไม้้หวงห้้ามใน
ป่่า เก็็บหาของป่่า หรืือแผ้้วถางป่่า จะต้้องขออนุุญาตจากพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�
เสีียก่่อน มิิฉะนั้้�น จะมีีความผิิดตาม พ.ร.บ. นี้้� ส่่วนกรณีีที่่�ดิินซึ่่�งบุุคคลได้้มาตาม
กฎหมายที่่�ดิินแล้้ว ที่่�ดิินนั้้�นย่่อมไม่่เป็็นป่่า เจ้้าของที่่�ดิินจึึงไม่่ต้้องขออนุุญาตใน
การทำำ�ไม้้ แม้้ว่่าไม้้ที่่�ทำ�นั้้
ำ �นจะเป็็นไม้้ประเภทหรืือชนิิดเดีียวกัันกัับไม้้หวงห้้ามซึ่่�ง
ขึ้้�นอยู่่�ในป่่าก็็ตาม
พ.ร.บ. นี้้� ยัังกำำ� หนดห้้ามมิิ ให้้ผู้้�ใดก่่อสร้้าง แผ้้ วถาง หรืือเผาป่่า หรืือ
กระทำำ�ด้้วยประการใดๆ อัันเป็็นการทำำ�ลายป่่า หรืือเข้้ายึึดถืือหรืือครอบครอง
ป่่าเพื่่�อตนเองหรืือผู้้�อื่� ่น เว้้นแต่่จะกระทำำ�ภายในเขตที่่�ได้้จำ�ำ แนกไว้้เป็็นประเภท
เกษตรกรรม และรััฐมนตรีีประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา หรืือได้้รับั ใบอนุุญาต
จากพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�
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3.1.2.2 พระราชบัั ญญัั ติิป่่าสงวนแห่่ งชาติิ พ.ศ. 2507 และที่่ � แก้้ ไข
เพิ่่�มเติิ ม13

กฎหมายนี้้�มีเี จตนารมณ์์เพื่่�อกำำ�หนดมาตรการในการคุ้้�มครอง ป้้องกััน และ
บำำ�รุุงรัักษาไว้้ซึ่่ง� ทรััพยากรธรรมชาติิในเขตป่่าสงวน และกำำ�หนดให้้มีกี ารบริิหาร
จััดการทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างเป็็นระบบและเกิิดประโยชน์์ต่่อส่่วนรวม โดย
กำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการควบคุุมและรัักษาป่่าสงวนแห่่งชาติิประจำำ�จัังหวััด
เพื่่�อกำำ�หนดมาตรการที่่�จำ�ำ เป็็นในการควบคุุมดูแู ล การส่่งเสริิมการปลููกป่่า และ
การฟื้้�นฟููสภาพป่่าสงวนแห่่งชาติิ และกำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการพิิจารณาการ
ใช้้ประโยชน์์ เพื่่�อเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการใช้้ประโยชน์์ในเขตป่่า
สงวนแห่่งชาติิ ทั้้�งนี้้� พ.ร..บ. นี้้�ได้้กำ�ำ หนดห้้ามมิิให้้บุุคคลใดยึึดถืือครอบครองทำำ�
ประโยชน์์ หรืืออยู่่�อาศััยในที่่�ดิิน ก่่อสร้้าง แผ้้วถาง เผาป่่า ทำำ�ไม้้ เก็็บหาของป่่า
หรืือกระทำำ�ด้้วยประการใดๆ อัันเป็็นการเสื่่�อมเสีียแก่่สภาพป่่าสงวนแห่่งชาติิ เว้้น
แต่่จะเป็็นการทำำ�ไม้้หรืือเก็็บหาของป่่า การเข้้าทำำ�ประโยชน์์หรืืออยู่่�อาศััย การ
ศึึกษาหรืือวิิจััยทางวิิชาการ การบำำ�รุุงป่่าหรืือปลููกสร้้างสวนป่่าหรืือไม้้ยืืนต้้นใน
เขตป่่าเสื่่�อมโทรม หรืือการใช้้ประโยชน์์อย่่างอื่่�น ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�ต้้องอยู่่�ภายใต้้กฎ
ระเบีียบและหลัักเกณฑ์์การขออนุุญาตจากทางราชการอย่่างเคร่่งครััด
3.1.2.3 พระราชบัั ญญัั ติิอุุ ทยานแห่่ งชาติิ พ.ศ. 256214

กฎหมายฉบัับนี้้�ตราขึ้้�นมาใหม่่ทั้้�งฉบัับแทนกฎหมายอุุทยานฯ เดิิม โดยมีี
เจตนารมณ์์ในการสงวน อนุุรักั ษ์์ คุ้้�มครอง และบำำ�รุุงรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิ
เช่่น พัันธุ์์�ไม้้ สััตว์์ป่่า ตลอดจนทิิวทััศน์์ ป่่า และภููเขา ให้้คงอยู่่�ในสภาพธรรมชาติิ
เดิิมมิิให้้ถููกทำำ�ลาย เพื่่�อประโยชน์์ของประเทศในการเป็็นแหล่่งศึึกษาเรีียนรู้้�
ทางธรรมชาติิหรืือนัันทนาการของประชาชน และเพื่่�อให้้การใช้้ประโยชน์์จาก
ทรััพยากรธรรมชาติิและความหลากหลายทางชีีวภาพในอุุทยานแห่่งชาติิเป็็นไป
อย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน และสอดคล้้องกัับข้อ้ ตกลงระหว่่างประเทศตามพัันธกรณีี
ที่่�ประเทศไทยเป็็นภาคีีสมาชิิก
ข้้อสัังเกต คืือ พ.ร.บ. อุุทยานแห่่งชาติิฉบัับใหม่่นี้้�ได้้กำ�ำ หนดบทเฉพาะกาล
ซึ่่�งสะท้้อนการนำำ�ระบบการจััดการร่่วมโดยชุุมชนเข้้ามาผสมผสานกัับระบบการ

3-78

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

จััดการโดยรััฐ ดัังนั้้�น จึึงอาจส่่งผลดีีต่่อการวางแผนร่่วมกัันกัับชุมช
ุ นในการแก้้ไข
ปััญหาไฟป่่า ดัังจะเห็็นได้้จากบทบััญญััติิในมาตรา 64 และมาตรา 65
(1) บทบัั ญญัั ติิ มาตรา 64

เป็็นการกำำ�หนดให้้กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช (อส.) ทำำ�การ
สำำ�รวจการถืือครองที่่�ดิินของประชาชนที่่�อยู่่�อาศััยหรืือทำำ�กิินในอุุทยานแห่่งชาติิ
(อช.) แต่่ละแห่่งให้้แล้้วเสร็็จภายใน 240 วััน นัับแต่่วัันที่่� พ.ร.บ. นี้้�ใช้้บัังคัับ เพื่่�อ
นำำ�ไปสู่่�การจััดทำำ�แผนงานหรืือนโยบายในการช่่วยเหลืือประชาชนที่่� ไม่่มีีที่่�ดิิน
ทำำ�กิินและได้้อยู่่�อาศััยหรืือทำำ�กิินใน อช. ที่่� มีีการประกาศกำำ�หนดมาก่่อนวัันที่่�
พ.ร.บ. นี้้�ใช้้บัังคัับ และจััดทำำ�เป็็นโครงการเกี่่�ยวกัับการอนุุรักั ษ์์และดููแลรัักษา
ทรััพยากรธรรมชาติิภายใน อช. โดยมิิได้้สิทธิ
ิ ิในที่่�ดิินนั้้�นตามกฎหมาย
วััตถุุประสงค์์สำ�คั
ำ ัญในมาตรานี้้� คืือ เพื่่�อช่่วยเหลืือบุุคคลที่่�ไม่่มีีที่่�ดิินทำำ�กิิน
และได้้อยู่่�อาศััยหรืือทำำ�กิินใน อช. และต้้องจััดให้้มีีแผนที่่�แสดงแนวเขตโครงการ
โดยมีีระยะเวลาการบัังคัับใช้้คราวละไม่่เกิิน 20 ปีี และอย่่างน้้อยต้้องมีีสาระ
สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาและคุุณสมบััติิของบุุคคลที่่�อยู่่�อาศััยหรืือ
ทำำ�กิินในชุุมชนภายใต้้โครงการที่่�จะดำำ�เนิินการ หน้้าที่่�ของบุุคคลที่่�อยู่่�อาศััยหรืือ
ทำำ�กิินในชุุมชนในการอนุุรักั ษ์์ ฟื้้�นฟูู ดููแลรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิ ระบบนิิเวศ
และความหลากหลายทางชีีวภาพภายในเขตพื้้�นที่่�ดำ�ำ เนิินโครงการ
กรณีีที่่�บุุคคลที่่�อยู่่�อาศััยหรืือทำำ�กิินได้้ครอบครองที่่�ดิิน ก่่อสร้้าง แผ้้วถาง
หรืือกระทำำ�ด้้วยประการใดๆ ให้้เสื่่�อมสภาพหรืือเปลี่่�ยนแปลงสภาพพื้้� นที่่� ไป
จากเดิิม เก็็บหา นำำ�ออกไป กระทำำ�ด้้วยประการใดๆ ให้้เป็็นอัันตราย หรืือทำำ�ให้้
เสื่่�อมสภาพ ซึ่่�งไม้้ ดิิน หิิน กรวด ทราย แร่่ ปิิโตรเลีียม หรืือทรััพยากรธรรมชาติิ
อื่่�น หรืือกระทำำ�การอื่่�นใดอัันส่่งผลกระทบต่่อระบบนิิเวศ ความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ หรืือทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม หรืือนำำ�หรืือปล่่อยสััตว์์ในเขต
พื้้�นที่่�โครงการ หากการกระทำำ�ดัังกล่่าวเป็็นไปเพื่่�อการดำำ�รงชีีพอย่่างเป็็นปกติิ
ธุุระ และได้้ปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามระเบีียบกฎหมายกำำ�หนด ผู้้�นั้้�นไม่่ต้้องรัับโทษ
(2) บทบัั ญญัั ติิ มาตรา 65

เป็็นการกำำ�หนดให้้ อส. สำำ�รวจข้้อมููลพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับประเภทและชนิิดของ
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ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�สามารถเกิิดใหม่่ทดแทนได้้ใน อช. ที่่�ได้้ประกาศกำำ�หนดโดย
พระราชกฤษฎีีกาก่่อนวัันที่่� พ.ร.บ. นี้้�ใช้้บัังคัับ ให้้แล้้วเสร็็จภายใน 240 วััน นัับ
แต่่วัันที่่� พ.ร.บ. นี้้�ใช้้บัังคัับ เพื่่�อประโยชน์์ในการอนุุรักั ษ์์ ฟื้้�นฟูู บำำ�รุุงรัักษา และ
ควบคุุมการใช้้ประโยชน์์ซึ่่ง� ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมใน อช. ทั้้�งนี้้� หาก
เห็็นว่่าพื้้�นที่่�ใน อช. แห่่งใดมีีทรัพั ยากรธรรมชาติิที่่�สามารถเกิิดใหม่่ทดแทนได้้ตาม
ฤดููกาลที่่�มีศัี กั ยภาพเหมาะสมและเพีียงพอในการเก็็บหาหรืือการใช้้ประโยชน์์จาก
ทรััพยากรธรรมชาติินั้้�น โดยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสภาพธรรมชาติิ สััตว์์ป่่า ความ
หลากหลายทางชีีวภาพ และระบบนิิเวศ และเป็็นกรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นเพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาการดำำ�รงชีีพตามวิิถีีชุมช
ุ นหรืือวิิถีีชีวิี ิตดั้้�งเดิิมที่่�อยู่่�โดยรอบบริิเวณ อช. ดััง
กล่่าว ให้้มีกี ารจััดทำำ�โครงการอนุุรักั ษ์์และการใช้้ทรัพ
ั ยากรธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืน
ใน อช. และให้้มีีแผนที่่� แสดงแนวเขตโครงการที่่� จะดำำ�เนิินการตามที่่� กฎหมาย
กำำ�หนด โดยโครงการดัังกล่่าวให้้มีีระยะเวลาไม่่เกิิน 20 ปีี และจะต้้องสอดคล้้อง
กัับนโยบายการจััดการ อช. และแผนการบริิหารจััดการพื้้�นที่่� อช. แห่่งนั้้�น และ
อย่่างน้้อยต้้องมีีสาระสำำ�คััญในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
1) หลัักเกณฑ์์การพิิจารณาและคุุณสมบััติิของบุุคคลที่่� จะได้้รับั อนุุญาต
ภายใต้้โครงการ
2) หน้้ า ที่่� ข องบุุ ค คลที่่� ไ ด้้ รั ับ อนุุ ญ าตในการอนุุ รั ัก ษ์์ ฟื้้� นฟูู ดููแ ลรััก ษา
ทรััพยากรธรรมชาติิ ระบบนิิเวศ และความหลากหลายทางชีีวภาพภายในเขต
พื้้�นที่่�ดำ�ำ เนิินโครงการ
3) ประเภท ชนิิด จำำ�นวน หรืือปริิมาณของทรััพยากรธรรมชาติิที่่�สามารถ
เกิิดใหม่่ทดแทนได้้ตามฤดููกาลที่่�อนุุญาตให้้เก็็บ หา หรืือใช้้ประโยชน์์ช่่วงระยะ
เวลาดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสม
4) มาตรการตรวจสอบและควบคุุมผลกระทบ และการฟื้้�นฟููสภาพพื้้� นที่่�
หรืือทรััพยากรธรรมชาติิ
5) หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขการอนุุญาตการเก็็บ หา หรืือการใช้้
ประโยชน์์จากทรััพยากรธรรมชาติิ และการสิ้้�นสุุดการอนุุญาต
6) มาตรการในการกำำ�กัับดููแล การตรวจสอบ การติิดตาม การควบคุุม
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ผลกระทบและการฟื้้�นฟููสภาพพื้้� นที่่�หรืือทรััพยากรธรรมชาติิ
7) การประเมิินผลการดำำ�เนิินโครงการ และแนวทางในการลดการพึ่่�งพิิง
การใช้้ทรัพ
ั ยากรธรรมชาติิดัังกล่่าวในเขตพื้้�นที่่�ดำ�ำ เนิินโครงการ
ทั้้�งนี้้� การเก็็บหาหรืือการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรธรรมชาติิที่่�สามารถ
เกิิดใหม่่ทดแทนได้้ตามฤดููกาลของบุุคคลที่่�ได้้รับั อนุุญาตในเขตพื้้�นที่่�โครงการ
นี้้� หากเป็็นการเก็็บหาหรืือการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรธรรมชาติิตามประเภท
ชนิิด และจำำ�นวนตามที่่�ได้้รับั อนุุญาต และเป็็นไปเพื่่�อการดำำ�รงชีีพอย่่างเป็็นปกติิ
ธุุระ และได้้ปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามระเบีียบกฎหมายกำำ�หนด ผู้้�นั้้�นไม่่ต้้องรัับโทษ
จากสาระสำำ�คััญของบทเฉพาะกาลตามสองมาตราข้้างต้้น จะเห็็นได้้ว่่า
กฎหมายนี้้�มีเี จตนารมณ์์เริ่่�มต้้นที่่�ดีีในการแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดจากการที่่�ประชาชน
เข้้าไปใช้้ประโยชน์์จากที่่�ดิินหรืือทรััพยากรธรรมชาติิในพื้้�นที่่�เขต อช.
จากการสำำ�รวจเบื้้�องต้้นตามกรอบระยะเวลากฎหมายกำำ�หนดพบว่่า ใน
พื้้�นที่่� 227 ป่่าอนุุรักั ษ์์ (อุุทยานแห่่งชาติิ เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่า และเขตห้้ามล่่า
สััตว์์ป่่า) ไม่่มีีชุมช
ุ นอยู่่�ในพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรักั ษ์์เพีียง 1 แห่่ง ส่่วนอีีก 226 แห่่งมีีจำ�ำ นวน
หมู่่�บ้้านทั้้�งหมด 4,192 หมู่่�บ้้าน เนื้้�อที่่�ประมาณ 4,295,501.24 ไร่่15
นอกจากนั้้�น กฎหมายนี้้�ยัังกำำ�หนดให้้มีีการจััดทำำ�การรัับฟัังความคิิดเห็็น
จากประชาชนเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดพื้้�นที่่� ขยายเพิ่่�มเติิม หรืือเพิิกถอน อช. โดยจะ
ต้้องมีีการรัับฟัังความคิิดเห็็นจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเพื่่�อประกอบการพิิจารณา
(มาตรา 8) และในกระบวนการจััดทำำ�แผนการจััดทำำ�บริหิ ารจััดการพื้้�นที่่� อช. จะ
ต้้องมีีการรัับฟัังความคิิดเห็็นและการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วน
เสีียและชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย (มาตรา 18) ซึ่่�งการจััดทำำ�แผนการจััดทำำ�บริหิ าร
จััดการพื้้�นที่่� อช. ก็็อาจเป็็นประโยชน์์ต่่อการให้้ประชาชนได้้เข้้ามามีีส่่วนในการ
บริิหารจััดการพื้้�นที่่� อช. หลายแห่่งที่่�มัักเกิิดเหตุุไฟป่่าบ่่อยครั้้�ง อัันส่่งผลให้้เกิิด
ปััญหาหมอกควัันพิิษ
ปััจจุุบััน อส. กำำ�ลัังเร่่งออกกฎหมายลำำ�ดัับรอง โดยอยู่่�ระหว่่างการรัับฟััง
ความคิิดเห็็นเพื่่�อปรัับแก้้เนื้้�อหาให้้เหมาะสมกัับบริบทข
ิ องแต่่ละพื้้�นที่่� ให้้มาก
ที่่�สุดุ สาระในกฎหมายลำำ�ดัับรองจะระบุุหลัักเกณฑ์์ในการพิิจารณาอย่่างละเอีียด
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รวมถึึงระเบีียบกติิกาการอยู่่�อาศััยและทำำ�ประโยชน์์ในพื้้�นที่่� เขตบริิหารจััดการ
เพื่่�อการอนุุรักั ษ์์ให้้สอดคล้้องกัับวิถีิ ีของชุุมชน โดยชุุมชนออกแบบร่่วมกัับหัวั หน้้า
พื้้�นที่่�อนุุรักั ษ์์ และเสนอเป็็นโครงการว่่าชุุมชนจะอยู่่�ในพื้้�นที่่�อย่่างยั่่�งยืืนได้้อย่่างไร
และบุุคคลที่่�ผ่่านหลัักเกณฑ์์มีีหน้้าที่่�ต้้องดููแลรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิ ระบบ
นิิเวศ และความหลากหลายทางชีีวภาพอย่่างไรบ้้าง เพื่่�อให้้คนอยู่่�ได้้ ป่่าอยู่่�ได้้
และสััตว์์ป่่าอยู่่�ได้้16
อย่่างไรก็็ตาม ยัังคงมีีประเด็็นที่่� น่่าพิิจารณา คืือ แนวทางในการจััดทำำ�
โครงการเกี่่� ยวกัับการอนุุรักั ษ์์และดููแลรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิภายใน อช.
และโครงการอนุุรักั ษ์์และการใช้้ทรัพ
ั ยากรธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืนใน อช. ก็็ยััง
คงมีีลัักษณะที่่� มาจากฐานของการให้้ส่่วนราชการเป็็นผู้้�กำำ�หนดการบัังคัับใช้้
กฎหมาย นโยบาย หรืือมาตรการต่่างๆ กัับประชาชน ประกอบกัับกระบวนการ
รัับฟัังความคิิดเห็็นต่่างๆ จากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในแบบฉบัับประเทศไทยก็็ยัังคงมีี
ปััญหาหลายประการ ทั้้�งในเชิิงกระบวนการและผลลััพธ์์ โดยเฉพาะการที่่�ความ
คิิดเห็็นของประชาชนมัักจะไม่่ได้้ถููกใช้้ประกอบการตััดสิินใจ หรืือไม่่ได้้ถููกนำำ�
ไปกำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินงานของรััฐ ทำำ�ให้้ไม่่อาจแก้้ปััญหาความขััดแย้้ง
ระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐกัับชุมช
ุ น และส่่งผลให้้การบริิหารจััดการพื้้�นที่่�อย่่างมีี
ส่่วนร่่วมยัังไม่่ประสบผลสำำ�เร็็จตามเจตนารมณ์์ที่่�กฎหมายได้้กำ�ำ หนดไว้้ จึึงต้้อง
เฝ้้าติิดตามอย่่างใกล้้ชิดิ ต่่อไป
3.1.2.4 พระราชบัั ญญัั ติิ สงวนและคุ้้� มครองสััตว์์ ป่่า พ.ศ. 256217

กฎหมายนี้้� ตราขึ้้�นมาใหม่่ทั้้�งฉบัับแทนกฎหมายสงวนและคุ้้�มครองสััตว์์
ป่่าเดิิม โดยมีีเจตนารมณ์์เพื่่�อสงวน อนุุรักั ษ์์ คุ้้�มครอง ดููแลรัักษา ฟื้้�นฟููสััตว์์
ป่่าและแหล่่งที่่� อยู่่�อาศััยของสััตว์์ป่่า รวมทั้้�งทรััพยากรธรรมชาติิอื่� ่นได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ รวมถึึงเพื่่�อจััดให้้มีีมาตรการในการควบคุุมการครอบครอง การ
ค้้า การนำำ�เข้้า ส่่งออก หรืือนำำ�ผ่่านซึ่่ง� สััตว์์ป่่า ซากสััตว์์ป่่า และผลิิตภััณฑ์์จากซาก
สััตว์์ป่่า ตลอดจนการเข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์จากความหลากหลายทางชีีวภาพ
พ.ร.บ. นี้้� ได้้กำ�ำ หนดบทเฉพาะกาล ซึ่่�งสะท้้อนการนำำ�แนวคิิดระบบการ
จััดการร่่วมโดยชุุมชนเข้้ามาผสมผสานกัับระบบการจััดการโดยรััฐทำำ�นองเดีียว
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กัับที่่�กำ�ำ หนดใน พ.ร.บ. อุุทยานแห่่งชาติิ พ.ศ. 2562 ที่่�อาจมีีข้้อดีีในการวางแผน
ร่่วมกัับชุมช
ุ นเพื่่�อการแก้้ไขปััญหาไฟป่่าในมาตรา 121 กล่่าวคืือ กำำ�หนดให้้ อส.
สำำ�รวจการถืือครองที่่�ดิินของประชาชนที่่�อยู่่�อาศััยหรืือทำำ�กิินในเขตรัักษาพัันธุ์์�ฯ
หรืือเขตห้้ามล่่าฯ แต่่ละแห่่งให้้แล้้วเสร็็จภายใน 240 นัับแต่่วัันที่่� พ.ร.บ. นี้้�ใช้้บังั คัับ
โดยเมื่่�อพ้้นระยะเวลาดัังกล่่าวแล้้ว และรััฐบาลมีีแผนงานหรืือนโยบายในการช่่วย
เหลืือประชาชนที่่� ไม่่มีีที่่�ดิินทำำ�กิินและได้้อยู่่�อาศััยหรืือทำำ�กิินในเขตรัักษาพัันธุ์์�ฯ
หรืือเขตห้้ามล่่าฯ ที่่�มีีการประกาศกำำ�หนดมาก่่อนวัันที่่� พ.ร.บ. นี้้�ใช้้บัังคัับ ให้้ อส.
โดยความเห็็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่าจััดทำำ�โครงการ
เกี่่�ยวกัับการอนุุรักั ษ์์และดููแลรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิภายในเขตรัักษาพัันธุ์์�ฯ
หรืือเขตห้้ามล่่าฯ โดยมิิได้้สิทธิ
ิ ิในที่่�ดิินนั้้�น เสนอคณะรััฐมนตรีีเพื่่�อให้้ความเห็็น
ชอบ โดยตราเป็็นพระราชกฤษฎีีกา
พระราชกฤษฎีีกาดัังกล่่าวต้้องมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อช่่วยเหลืือบุุคคลที่่� ไม่่มีี
ที่่�ดิินทำำ�กิินและได้้อยู่่�อาศััยหรืือทำำ�กิินในเขตรัักษาพัันธุ์์�ฯ หรืือเขตห้้ามล่่าฯ ภาย
ใต้้กรอบเวลาตามมติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน พ.ศ. 2541 เรื่่�อง
การแก้้ไขปััญหาที่่� ดิินในพื้้�นที่่� ป่่าไม้้ หรืือตามคำำ�สั่่�งคณะรัักษาความสงบแห่่ง
ชาติิ ที่่� 66/2557 เรื่่�อง เพิ่่�มเติิมหน่่วยงานสำำ�หรัับการปราบปราม หยุุดยั้้�งการ
บุุกรุุกทำำ�ลายทรััพยากรป่่าไม้้และนโยบายการปฏิิบััติิงานเป็็นการชั่่�วคราวใน
สภาวการณ์์ปััจจุุบััน โดยต้้องจััดให้้มีีแผนที่่�แสดงแนวเขตโครงการที่่�จะดำำ�เนิิน
การแนบท้้ายพระราชกฤษฎีีกา และมีีระยะเวลาการบัังคัับใช้้คราวละไม่่เกิิน 20 ปีี
และอย่่างน้้อยต้้องมีีสาระสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาและคุุณสมบััติิ
ของบุุคคลที่่�อยู่่�อาศััยหรืือทำำ�กิินในชุุมชนภายใต้้โครงการที่่�จะดำำ�เนิินการ หน้้าที่่�
ของบุุคคลที่่� อยู่่�อาศััยหรืือทำำ�กิินในชุุมชนในการอนุุรักั ษ์์ ฟื้้�นฟูู ดููแลรัักษาสััตว์์
ป่่า ทรััพยากรธรรมชาติิ ระบบนิิเวศ และความหลากหลายทางชีีวภาพภายใน
เขตพื้้�นที่่�ดำ�ำ เนิินโครงการ หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขการอยู่่�อาศััยหรืือทำำ�
กิิน และการสิ้้�นสุุดการอยู่่�อาศััยหรืือทำำ�กิิน และมาตรการในการกำำ�กัับดูแู ล การ
ติิดตาม และการประเมิินผล
อนึ่่� ง ในกรณีีบุุคคลที่่� อยู่่�อาศััยหรืือทำำ�กิินได้้ครอบครองที่่� ดิิน ก่่อสร้้าง
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แผ้้วถาง หรืือกระทำำ�ด้้วยประการใดๆ ให้้เสื่่�อมสภาพหรืือเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
พื้้�นที่่� ไปจากเดิิม เก็็บหา นำำ�ออกไป กระทำำ�ด้้วยประการใดๆ ให้้เป็็นอัันตราย
หรืือทำำ� ให้้เ สื่่�อ มสภาพซึ่่� ง สััต ว์์ ป่่ า ไม้้ ดิิ น หิิน กรวด ทราย แร่่ ปิิ โ ตรเลีี ย ม
หรืือทรััพ ยากรธรรมชาติิ อื่� ่ น หรืือกระทำำ� การอื่่� นใดอัั น ส่่งผลกระทบต่่อ
ทรััพยากรธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม ระบบนิิเวศ หรืือความหลากหลายทางชีีวภาพ
หรืือนำำ�หรืือปล่่อยสััตว์์ ในเขตพื้้�นที่่�โครงการตามพระราชกฤษฎีีกาที่่�ตราขึ้้�นตาม
มาตรานี้้� หากการกระทำำ�ดัังกล่่าวเป็็นไปเพื่่�อการดำำ�รงชีีพอย่่างเป็็นปกติิธุุระ
และได้้ปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามระเบีียบที่่�อธิิบดีีกำ�ำ หนดโดยความเห็็นชอบของคณะ
กรรมการแล้้ว ผู้้�นั้้�นไม่่ต้้องรัับโทษ
จะเห็็นได้้ว่่า พ.ร.บ. สงวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่าฉบัับใหม่่นี้้� มีีเจตนารมณ์์และ
หลัักการที่่�ดีี ซึ่่ง� สามารถสร้้างหรืือเปิิดโอกาสให้้ประชาชนหรืือชุุมชนในพื้้�นที่่�เข้้ามา
มีีส่่วนในการจััดการร่่วมในเขตรัักษาพัันธุ์์�ฯ หรืือเขตห้้ามล่่าฯ ได้้มากขึ้้�น ซึ่่ง� รวมถึึง
การจััดการปััญหาไฟป่่าด้้วย แต่่ปััญหาที่่�พึึงพิิจารณาก็็เช่่นเดีียวกัันกัับปััญหาที่่�
ได้้อธิิบายไปแล้้วในส่่วนของ พ.ร.บ. อุุทยานแห่่งชาติิ พ.ศ. 2562 กล่่าวคืือ การ
ตราพระราชกฤษฎีีกาเพื่่�อกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขของการจััดทำำ�โครงการ
เกี่่�ยวกัับการอนุุรักั ษ์์และดููแลรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิภายในเขตรัักษาพัันธุ์์�ฯ
หรืือเขตห้้ามล่่าฯ นั้้�น จะเปิิดช่่องทางให้้ชุมช
ุ นมีีส่่วนร่่วมกัับรัฐั ในการกำำ�หนดหลััก
เกณฑ์์และเงื่่�อนไข ตลอดจนรัับฟัังความคิิดเห็็นของพวกเขามากน้้อยเพีียงใด
รวมถึึงเนื้้�อหาของหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขในท้้ายที่่�สุดุ จะสะท้้อนหลัักการจััดการ
ร่่วมโดยใช้้ชุมช
ุ นเป็็นฐานหรืือไม่่ จึึงยัังจำำ�เป็็นต้้องเฝ้้าติิดตามอย่่างใกล้้ชิดิ ต่่อไป
3.1.2.5 พระราชบัั ญญัั ติิป่่าชุุ มชน พ.ศ. 256218

กฎหมายนี้้�ตราขึ้้�นเป็็นครั้้�งแรก โดยมีีเจตนารมณ์์เพื่่�อให้้บุคุ คลและชุุมชนได้้
ประโยชน์์จากป่่าชุุมชน เกิิดเจตคติิในการดููแลรัักษาและจััดการป่่าชุุมชนร่่วมกัับ
รััฐ เพื่่�อป้้องกัันการตััดไม้้โดยผิิดกฎหมายและการบุุกรุุกทำำ�ลายพื้้�นที่่�ป่่า ซึ่่ง� รวมถึึง
กรณีีของการเกิิดไฟป่่า เพื่่�อรัักษาและฟื้้�นฟููทรัพั ยากรธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม และ
ความหลากหลายทางชีีวภาพในป่่าให้้อยู่่�ในสภาพที่่�สมบููรณ์์ และคงอยู่่�เป็็นมรดก
ทางธรรมชาติิของประเทศและของมนุุษยชาติิสืืบไป และมุ่่�งหมายเพื่่�อกำำ�หนด
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สาระแห่่งสิิทธิขิ องบุุคคลและชุุมชนในการอนุุรักั ษ์์ ฟื้้�นฟูู จััดการ บำำ�รุงุ รัักษา ตลอด
จนใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม และความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ อย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืนตามที่่�รัฐั ธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทยบััญญััติิ
รัับรองในมาตรา 43 (2) อัันสะท้้อนถึึงการรัับรองสิิทธิิของบุุคคลและชุุมชนใน
การจััดทรััพยากรป่่าไม้้ร่่วมกัับรัฐั ตามแนวคิิดการจััดการป่่าไม้้และไฟป่่าโดยใช้้
ชุุมชนเป็็นฐาน ซึ่่ง� ภาพรวมถืือว่่าหลัักการของ พ.ร.บ. ฉบัับนี้้ส� ามารถใช้้แนวทางใน
การให้้ชุมช
ุ นร่่วมจััดการการบริิหารไฟป่่าและหมอกควัันกัับรัฐั ได้้ในระดัับหนึ่่�ง19
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อพิิจารณาบทบััญญััติิต่่าง ๆ ในกฎหมายฉบัับนี้้� จะพบ
ปัั ญ หาและอุุป สรรคบางประการที่่� อาจทำำ� ให้้การจัั ด การร่่วมโดยชุุมช นตาม
กฎหมายไม่่สอดคล้้องกัับหลัักการจััดการร่่วมโดยมีีชุุมชนเป็็นฐาน ซึ่่�งอาจต้้อง
เสนอแนะให้้มีีการปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายนี้้�ต่่อไป ดัังนี้้�
ประการแรก พ.ร.บ. ฉบัั บนี้้� บัั ญ ญัั ติิ ใ ห้้ “ป่่าชุุมช น” หมายความว่่า
ป่่านอกเขตป่่าอนุุรักั ษ์์หรืือพื้้�นที่่�อื่� ่นของรััฐนอกเขตป่่าอนุุรักั ษ์์ ที่่�ได้้รับั อนุุมััติิให้้
จััดตั้้�งเป็็นป่่าชุุมชน ในขณะที่่� “เขตป่่าอนุุรักั ษ์์” หมายความว่่า เขตอุุทยานแห่่งชาติิ
ตามกฎหมายว่่าด้้วยอุุทยานแห่่งชาติิ เขตรัักษาพัันธุ์์�ฯ และเขตห้้ามล่่าฯ ตาม
กฎหมายว่่าด้้วยการสงวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่า หรืือเขตพื้้�นที่่� อื่� ่นใดที่่� มีีคุุณค่่า
ทางธรรมชาติิ หรืือคุุณ ค่่าอื่่� น อัั น ควรแก่่การอนุุ รั ัก ษ์์ ห รืือรััก ษาคุุณ ภาพสิ่่� ง
แวดล้้อมตามที่่�กำ�ำ หนดในกฎกระทรวง ตามนิิยามทั้้�งหลายนี้้�จึึงทำำ�ให้้การจััดตั้้�ง
ป่่าชุุมชนกระทำำ�ได้้เพีียงนอกเขตป่่าอนุุรักั ษ์์เท่่านั้้�น ในขณะที่่�มีีชุมช
ุ นจำำ�นวนมาก
(ประมาณ 4,000 ชุุมชน) ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในบริิเวณของเขตป่่าอนุุรักั ษ์์ อัันอยู่่�ภายใต้้เขต
อำำ�นาจของ อช. กลัับไม่่สามารถขออนุุมััติิจััดตั้้�งป่่าชุุมชนได้้ และถึึงแม้้ว่่า พ.ร.บ.
อุุทยานแห่่งชาติิ พ.ศ. 2562 ที่่�ตราขึ้้�นมาใหม่่จะมีีการเพิ่่�มเติิมบทบััญญััติิเกี่่�ยว
กัับการให้้ประชาชนและชุุมชนสามารถ “ใช้้ประโยชน์์” ในเขตพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรักั ษ์์ได้้
แต่่ก็็ยังั ไม่่แน่่ชััดว่่าชุุมชนในเขตป่่าอนุุรักั ษ์์จะสามารถ “จััดตั้้�งป่่าชุุมชน” ในนิิยาม
เดีียวกัับ พ.ร.บ. ฉบัับนี้้�หรืือไม่่ นอกจากนั้้�น การที่่�เขตป่่าอนุุรักั ษ์์ยัังหมายความ
ถึึงเขตพื้้�นที่่�อื่� ่นใดที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าทางธรรมชาติิ หรืือคุุณค่่าอื่่�นอัันควรแก่่การอนุุรักั ษ์์
หรืือรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมตามที่่�กำ�ำ หนดในกฎกระทรวงด้้วยนั้้�น ยิ่่�งทำำ�ให้้เขต
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ป่่าอนุุรักั ษ์์สามารถขยายขอบเขตออกไปอีีกเรื่่�อยๆ โดยขึ้้�นอยู่่�กัับดุลพิ
ุ ินิิจของรััฐ
ด้้วยเหตุุนี้้� ในทางปฏิิบััติิ การจััดตั้้�งป่่าชุุมชนตาม พ.ร.บ. นี้้�จึึงจััดตั้้�งได้้ใน
พื้้�นที่่�ป่่าที่่�จำ�กั
ำ ัดอย่่างยิ่่�ง ซึ่่�งทำำ�ให้้วััตถุุประสงค์์ของกฎหมายที่่�ต้้องการให้้ชุุมชน
มีีส่่วนร่่วมกัับรัฐั ในการจััดการและป้้องกัันดููแลป่่าไม้้ โดยรวมถึึงกรณีีของไฟ
ป่่า ไม่่กว้้างขวางมากพออย่่างที่่�ควรจะเป็็น และยิ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นว่่าการจััดการ
ทรััพยากรป่่าไม้้เป็็นเรื่่�องของรััฐมากกว่่าของชุุมชน
ประการที่่�สอง

พ.ร.บ. ฉบัับนี้้� กำำ�หนดโครงสร้้างการบริิหารจััดการป่่า
ชุุมชนโดยให้้มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการขึ้้�นหลายชุุด ได้้แก่่ 1) คณะกรรมการ
นโยบายป่่าชุุมชน (ระดัับชาติิ) 2) คณะกรรมการป่่าชุุมชนประจำำ�จัังหวััด (ระดัับ
จัังหวััด) และ 3) คณะกรรมการจััดการป่่าชุุมชน (ระดัับพื้้�นที่่�) ซึ่่�งองค์์ประกอบ
ของคณะกรรมการตาม 1) และ 2) ประกอบด้้วยตััวแทนภาครััฐจากกระทรวง
ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นหลััก ซึ่่�งจะเข้้ามากำำ�กัับดูแู ลตั้้�งแต่่การ “อนุุมััติิ” จนกระทั่่�ง
การ “เพิิกถอน” ป่่าชุุมชน ในขณะที่่�องค์์ประกอบของคณะกรรมการมีีตััวแทน
จากภาคประชาสัังคมหรืือภาคประชาชนเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในสััดส่่วนที่่�น้้อยมาก
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ดัังนั้้�น จึึงคาดหมายได้้ว่่าองค์์ประกอบดัังกล่่าวจะส่่งผลให้้การจััดการป่่า
ชุุมชนขาดความสมดุุลตั้้�งแต่่ระดัับการกำำ�หนดนโยบายและการบริิหารจััดการทั้้�ง
ระบบ ชุุมชนอาจต้้องจััดการป่่าชุุมชนภายใต้้กฎระเบีียบของราชการอย่่างเข้้มงวด
ว่่าอะไรทำำ�ได้้และทำำ�ไม่่ได้้ จึึงทำำ�ให้้ขาดความเป็็นอิิสระและความหลากหลายของ
ชุุมชนในการบริิหารจััดการ ซึ่่ง� ไม่่สะท้้อนหลัักการมีีส่่วนร่่วมโดยใช้้ชุมช
ุ นเป็็นฐาน
โดยเฉพาะในกรณีีของการจััดการไฟป่่าและหมอกควัันในบริิเวณป่่าชุุมชน ซึ่่ง� รััฐ
อาจกำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�ขาดการมีีส่่วนร่่วมของภาคชุุมชน เพิิกเฉย
หรืือไม่่ให้้ความสำำ�คััญกัับแนวทางในการจััดการไฟป่่าของชุุมชน จนอาจนำำ�ไปสู่่�
ความขััดแย้้งบานปลายยิ่่�งขึ้้�นได้้
3.1.2.6 พระราชบัั ญญัั ติิกำำ�หนดแผนและขั้้� นตอนการกระจายอำำ �นาจ
ให้้ แก่่ องค์์ กรปกครองส่่วนท้้ องถิ่่�น พ.ศ. 2542 และที่่ � แก้้ ไขเพิ่่�มเติิ ม20

กฎหมายนี้้� มีีเจตนารมณ์์เพื่่�อกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่� ในการจัั ดระบบการ
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บริิการสาธารณะ และการจััดสรรสััดส่่วนภาษีีและอากรขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) และให้้มีีคณะกรรมการซึ่่�งประกอบด้้วยผู้้�แทนของหน่่วย
ราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�แทนของ อปท. และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีจำ�ำ นวนฝ่่ายละเท่่ากััน
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� พ.ร.บ. ฉบัับนี้้�ได้้กำ�ำ หนดให้้ อปท. มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�
ในการคุ้้�มครอง ดููแล จััดการ บำำ�รุุงรัักษา และการใช้้ประโยชน์์จากป่่าไม้้ ที่่�ดิิน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ระบบการบริิการสาธารณะเพื่่�อประโยชน์์
ของประชาชนในท้้องถิ่่�น ซึ่่�งเป็็นการกระจายอำำ�นาจให้้ อปท. ที่่�เป็็นองค์์กรรััฐที่่�
ใกล้้ชิดิ กัับประชาชนหรืือชุุมชนมากที่่�สุดุ มีีบทบาทหลัักในการจััดการป่่าไม้้ รวม
ถึึงปััญหาไฟป่่าร่่วมกัับชุมช
ุ น ซึ่่ง� จะมีีประสิิทธิภิ าพกว่่าหน่่วยงานในราชการส่่วน
กลางหรืือส่่วนภููมิิภาคที่่�อยู่่�ห่่างไกลจากพื้้�นที่่�ที่่�เกิิดปััญหาไฟป่่า
3.1.2.7 พระราชบัั ญญัั ติิ ป้้องกัั นและบรรเทาสาธารณภัั ย พ.ศ.
255021

กฎหมายนี้้�เป็็นกฎหมายหลัักด้้านการจััดการสาธารณภััยของประเทศไทย
ซึ่่�งได้้ กำ�ำ หนดขอบเขตการปฏิิ บััติิงานช่่วยเหลืือด้้านมนุุษยธรรม รวมถึึ งการ
ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยโดยครอบคลุุมภััยทุุกประเภท ทั้้�งภััยที่่�เกิิดจาก
การกระทำำ�ของมนุุษย์แ์ ละภััยธรรมชาติิ ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิตและทรััพย์สิ์ นิ ของ
ประชาชนในวงกว้้าง รวมถึึงภััยทางอากาศและการก่่อวิินาศกรรม โดยมุ่่�งเน้้น
การบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัันจากทุุกภาคส่่วน ส่่งผลให้้หน่่วยงานทุุกระดัับ
ทั้้�งส่่วนกลาง ส่่วนภููมิภิ าค และ อปท. สามารถเข้้ามามีีบทบาทในงานป้้องกัันและ
บรรเทาสาธารณภััยในพื้้�นที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� ที่่�ผ่่านมากระทรวงมหาดไทยเคยมีีคำ�สั่่
ำ ง� ด่่วนว่่า สถานการณ์์อััคคีีภััย
และไฟป่่าในหลายพื้้�นที่่�ของประเทศ ส่่งผลกระทบต่่อพืืช สััตว์์ และสิ่่�งมีีชีวิี ติ ต่่าง ๆ
รวมทั้้�งทรััพย์สิ์ นิ ของประชาชนและของรััฐ และก่่อให้้เกิิดวิิกฤตมลพิิษหมอกควััน
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพอนามััยและการดำำ�รงชีีวิิตของประชาชนเป็็นวงกว้้าง
จึึงให้้ ผวจ. ถืือปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตาม พ.ร.บ. ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
พ.ศ. 2550 และแผนป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยแห่่งชาติิ พ.ศ. 2558 อย่่าง
เคร่่งครััด มาตรการการให้้ความช่่วยเหลืือ ให้้จัังหวััดพิิจารณาเขตพื้้�นที่่�ประสบ
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สาธารณภััยกรณีีอััคคีีภััยหรืือไฟป่่า ตามแผนการป้้องกัันและบรรเทาสาธารณ
ภััยฯ พ.ศ. 2558 และประกาศเขตให้้ความช่่วยเหลืือผู้ป
้� ระสบภััยพิิบัติั กิ รณีีฉุกุ เฉิิน
กรณีีอัคั คีีภัยั หรืือไฟป่่า ตามระเบีียบกระทรวงการคลัังว่่าด้้วยเงิินทดรองราชการ
เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยพิิบััติิกรณีีฉุุกเฉิิน พ.ศ. 2562
3.1.3 โครงสร้้ างของหน่่ วยงานที่่�กำำ �กัั บดูู แลไฟป่่าทั้้� งส่่วน
กลางและส่่วนภูู มิิภาค
จากกระบวนทััศน์์ของการจััดการป่่าไม้้ที่่�แตกต่่างกััน ได้้ส่่งผลต่่อการแบ่่ง
แยกอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการจััดการป่่าไม้้และการจััดการไฟป่่าในประเทศไทยออก
จากกัันตามประเภทของป่่าไม้้ กล่่าวคืือ กระบวนทััศน์์แรกจะสอดคล้้องกัับการ
กำำ�หนดให้้ อส. มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�เฉพาะในเขตป่่าอนุุรักั ษ์์ตาม พ.ร.บ. อุุทยานแห่่ง
ชาติิ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่า พ.ศ. 2562 ในขณะที่่�
พื้้�นที่่�นอกเขตป่่าอนุุรักั ษ์์ เช่่น เขตป่่าสงวน หรืือเขตป่่าชุุมชน จะเป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�
ของกรมป่่าไม้้ตามกระบวนทััศน์์ที่่�สอง โดยเปิิดโอกาสให้้ อปท. หรืือชุุมชนเข้้ามา
มีีส่่วนร่่วมในการจััดการป่่าไม้้และการจััดการไฟป่่าได้้ด้้วย ดัังนั้้�น หากพิิจารณา
ในรายละเอีียดของอำำ�นาจหน้้าที่่�ขององค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการป่่าไม้้และ
การจััดการไฟป่่าในปััจจุุบััน พบว่่ามีี 3 องค์์กรหลััก ได้้แก่่
3.1.3.1 กรมป่่าไม้้

มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�สำ�คั
ำ ัญในการควบคุุม กำำ�กัับ ดููแล ป้้องกัันการบุุกรุุก การ
ทำำ�ลายป่่า และการกระทำำ�ผิิดในพื้้�นที่่�รับผิ
ั ิดชอบตามกฎหมายว่่าด้้วยป่่าไม้้ ป่่า
สงวนแห่่งชาติิ สวนป่่า ป่่าชุุมชน กฎหมายว่่าด้้วยเลื่่�อยโซ่่ยนต์์ และกฎหมายอื่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงส่่งเสริิมการปลููกป่่า การจััดการป่่าชุุมชน และการปลููกสร้้าง
สวนป่่าเชิิงเศรษฐกิิจ ตลอดจนการอนุุรักั ษ์์ คุ้้�มครอง ดููแลรัักษา และจััดการให้้
มีีการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินป่่าไม้้และการอนุุญาตที่่�เกี่่�ยวกัับการใช้้ประโยชน์์จากไม้้
อุุตสาหกรรมไม้้ ที่่�ดิินป่่าไม้้ และผลิิตผลป่่าไม้้
3.1.3.2 กรมอุุ ทยานแห่่ งชาติิ สััตว์์ ป่่าและพัั นธุ์์�พืืช

มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�สำ�คั
ำ ัญในการควบคุุม กำำ�กัับดููแล ป้้องกัันการบุุกรุุก การ
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ทำำ�ลายป่่า และการกระทำำ�ผิิดตามกฎหมายว่่าด้้ วยป่่าไม้้ ป่่าสงวนแห่่งชาติิ
อุุทยานแห่่งชาติิ กฎหมายว่่าด้้วยการสงวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่า และกฎหมาย
อื่่�นที่่� เกี่่�ยวข้้อง การอนุุรักั ษ์์ คุ้้�มครอง ดููแล รัักษาทรััพยากรป่่าไม้้และสััตว์์ป่่า
ให้้มีีสมดุุลตามธรรมชาติิ และให้้มีีการใช้้ทรัพ
ั ยากรธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืนที่่�เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุดทางด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม การฟื้้�นฟููแก้้ไขความเสื่่�อมโทรม
ของทรััพยากรธรรมชาติิและระบบนิิเวศในพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ การกำำ�หนดมาตรการและ
มาตรฐานเกี่่�ยวกัับการอนุุรักั ษ์์ บริิหารจััดการ และการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากร
ป่่าไม้้และสััตว์์ป่่า
3.1.3.3 องค์์ กรปกครองส่่วนท้้ องถิ่่�น

มีี อำ�ำ นาจหน้้ า ที่่� ใ นการคุ้้�มครอง ดููแ ล จัั ด การ บำำ�รุุ ง รััก ษา และการใช้้
ประโยชน์์จากป่่าไม้้ ที่่�ดิิน ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ระบบการบริิการ
สาธารณะ เพื่่�อประโยชน์์ของประชาชนในท้้องถิ่่�นของตนเอง ตาม พ.ร.บ. กำำ�หนด
แผนและขั้้�นตอนการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่ อปท. พ.ศ. 2542 อปท. ยัังได้้รับั การ
ถ่่ายโอนภารกิิจให้้ดูแู ลรัับผิิดชอบเขตพื้้�นที่่�ป่่าสงวนแห่่งชาติิ ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ป่่าติิด
เขตชุุมชนหรืือเป็็นพื้้�นที่่�ป่่าที่่�ชุมช
ุ นให้้การดููแลรัักษา รวมทั้้�งเขตป่่าชุุมชน เพื่่�อการ
ดููแล ป้้องกััน และควบคุุมไฟป่่าโดยสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับชุมช
ุ นในการวางแผน
ดููแลป่่าไม้้ และให้้การสนัับสนุุนงบประมาณการดำำ�เนิินงานแก่่ชุุมชน นอกจากนี้้�
กรมป่่าไม้้ยัังมอบอำำ�นาจการดำำ�เนิินงานพััฒนาป่่าชุุมชนและการควบคุุมไฟป่่า
ให้้กัับ อปท. ตามกฎหมายบััญญััติิด้้วย22
3.1.4 วิิ ธีี การตรวจสอบหมอกควัั นขั้้� นสูู งที่่� มีี การใช้้ ใน
ประเทศไทย
วิิธีกี ารตรวจสอบหมอกควัันขั้้�นสููงในประเทศไทยได้้มีกี ารใช้้เครื่่�องมืือตรวจ
สอบและพยากรณ์์หมอกควััน คืือ การใช้้ดาวเทีียมซึ่่�งได้้แก่่ Terra Aqua และ
Suomi National Polar-Orbiting Partnership (Suomi-NPP) โดยดาวเทีียม
Terra และ Aqua มีีเครื่่�องวััดความละเอีียดภาพในระดัับปานกลาง (Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer: MODIS) เครื่่�องมืือนี้้�เก็็บข้้อมููล
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ในแถบสเปกตรััม 36 ช่่วง ซึ่่�งมีีความยาวคลื่่�นตั้้�งแต่่ 0.4 µm ถึึง 14.4 µm และมีี
ความละเอีียดเชิิงพื้้�นที่่�ที่่�แตกต่่างกััน
เครื่่�องมืือเหล่่านี้้�ถูกู ออกแบบมาเพื่่�อวััดพลวััตรระดัับโลกขนาดใหญ่่ รวมถึึง
การเปลี่่�ยนแปลงของเมฆที่่�ปกคลุุมโลกและปริิมาณการแผ่่รัังสีี สามารถใช้้เพื่่�อ
สัังเกตกระบวนการที่่�เกิิดขึ้้�นในมหาสมุุทร บนบก และในชั้้�นบรรยากาศด้้านล่่าง มีี
ความละเอีียดเชิิงพื้้�นที่่�ต่ำ�ำ แต่่มีีความละเอีียดเชิิงเวลาสููง ดัังนั้้�น ข้้อมููล MODIS จึึง
มีีประโยชน์์ในการติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงในแนวนอนตลอดช่่วงเวลา ดาวเทีียม
Terra และ Aqua สามารถเห็็นพื้้�นผิิวโลกทั้้�งหมดทุุกๆ 1 ถึึง 2 วััน เป็็นเซนเซอร์์
ดาวเทีียมที่่�ใช้้ในการตรวจจัับไฟป่่าในสหรััฐอเมริิกา ดาวเทีียมช่่วยการตรวจวััด
ได้้แม้้ในพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่มีีจอภาพ ในพื้้�นที่่�ห่่างไกล และในมหาสมุุทร ซึ่่ง� เมื่่�อนำำ�มาตรวจ
ทวนสอบและใช้้ร่่วมกัับข้้อมููลภาคพื้้�นดิินที่่�ถููกต้้องแล้้ว จะสามารถแสดงให้้เห็็น
ถึึงสถานะของมลพิิษทางอากาศที่่�สมบููรณ์์และสม่ำำ�เสมอมากขึ้้�นในระดัับที่่�ใหญ่่
ขึ้้�น ในกรณีีภาคเหนืือของประเทศไทยพบว่่า ข้้อมููลดาวเทีียมมีีความสััมพัันธ์์กัับ
ข้้อมููลมลพิษท
ิ างอากาศที่่�วัดั จากสถานีีตรวจสอบคุุณภาพอากาศอััตโนมััติิ 9 แห่่ง
ในพื้้�นที่่� ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์-เมษายน พ.ศ. 2551-2553
ผลการวิิจััยชี้้ว่่� า ข้้อมููลดาวเทีียมมีีศัักยภาพในการใช้้งานที่่�ดีีในการตรวจ
สอบก๊๊าซคาร์์บอนมอนนอกไซด์์ (CO) และฝุ่น่� ละอองขนาดเล็็ก (PM) โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง ในกรณีีที่่�เครืือข่่ายระบบตรวจสอบภาคพื้้�นดิินมีีน้อ้ ย อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีี
ข้้อจำำ�กััดสำำ�หรัับ MODIS ได้้แก่่ 1) ประเมิินระดัับมลพิิษทางอากาศต่ำำ�เกิินไป; 2)
การตรวจจัับไม่่บ่่อยนััก เพราะ MODIS สามารถตรวจจัับได้้เพีียงสองครั้้�งต่่อวััน
ดัังนั้้�น จึึงไม่่สามารถตรวจจัับการเผาไหม้้ที่่�สั้้น� กว่่านั้้�น 3) ความละเอีียดเชิิงพื้้�นที่่�
ที่่�ค่่อนข้้างต่ำำ� หมายความว่่า MODIS ไม่่สามารถจัับภาพการไหม้้ในพืืชขนาดเล็็ก
4) บางครั้้�ง MODIS สามารถแสดงสััญญาณการเผาไหม้้ที่่�ผิดิ พลาดได้้ ชึ่่ง� มาจาก
การแปลงความลึึกเชิิงแสงของละอองลอย (Aerosol Optical Depth: AOD) จาก
ดาวเทีียม กลายเป็็นความเข้้มข้้นของมวล PM2.5 ระดัับพื้้�นดิิน (ground-level
PM2.5) ในทุุกแห่่งทั่่�วโลก23
นอกเหนืือจากดาวเทีียม Terra และ Aqua แล้้ว ปััจจุุบััน ประเทศไทยยััง
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มีีการใช้้ดาวเทีียม Suomi-NPP ของสหรััฐอเมริิกา โดยความร่่วมมืือระหว่่าง
NOAA และ NASA ดาวเทีียมดวงนี้้�ถูกู ส่่งขึ้้�นสู่่�วงโคจรเมื่่�อปีี ค.ศ. 2011 เพื่่�อการ
สำำ�รวจเมฆ ละอองลอยในชั้้�นบรรยากาศ สีีของมหาสมุุทร อุุณหภููมิพื้้
ิ � นผิิวแผ่่นดิิน
และทะเล การเคลื่่�อนที่่�ของธารน้ำำ�แข็็ง ไฟป่่า และอััลบีีโด ในดาวเทีียม SuomiNPP มีีอุป
ุ กรณ์์เครื่่�องวััด 5 ระบบ โดยหนึ่่�งในนั้้�น คืือ ระบบ Visible Infrared
Imaging Radiometer Suite (VIIRS)
เหตุุผลที่่� ป ระเทศไทยโดยสำำ�นัั ก งานพัั ฒ นาเทคโนโลยีี อ วกาศและภูู มิิ
สารสนเทศ (องค์์การมหาชน) หรืือ GISTDA นำำ�ดาวเทีียมระบบนี้้�มาใช้้ในภารกิิจ
ติิดตามไฟป่่า เนื่่�องจากเป็็นเซนเซอร์์ที่่�ทัันสมััยที่่� ถููกนำำ�มาใช้้สำ�ำ รวจโลก และ
ทำำ�หน้้าที่่�ต่่อจากดาวเทีียมระบบ MODIS ของ NASA โดยเซนเซอร์์ VIIRS ใน
ดาวเทีียม Suomi-NPP มีี 22 แบนด์์ ความยาวคลื่่�นที่่�สำ�ำ รวจอยู่่�ระหว่่าง 0.4112.5 ไมครอน มีีความละเอีียดเชิิงพื้้�นที่่� 375 เมตร (บริิเวณ nadir) โคจรผ่่าน
บริิเวณศููนย์์สููตร 14 รอบต่่อวััน ความกว้้างแนวบัันทึึกข้้อมููลบนโลกประมาณ
3,060 กิิโลเมตร สามารถบัันทึึกภาพทั้้�งโลกได้้สองครั้้�งต่่อวััน ออกแบบให้้มีีอายุุ
ใช้้งาน 5 ปีี จััดเป็็นดาวเทีียมที่่�เป็็นตััวเชื่่�อมต่่อเทคโนโลยีีสองยุุค คืือ ระหว่่างกลุ่่�ม
ดาวเทีียม NOAA รุ่่�นแรก กัับ กลุ่่�มดาวเทีียมรุ่่�นใหม่่ที่่�กำ�ำ หนดใช้้ชื่�อ่ ว่่า JPSS ที่่�ส่่ง
ดวงแรกไปในปีี ค.ศ. 2017 ใช้้ชื่�อ่ JPSS-1 เพื่่�อปฏิิบัติั ภิ ารกิิจต่่อจาก Suomi-NPP
โดยใช้้ชุดุ เซนเซอร์์ที่่�เป็็นเทคโนโลยีีเดีียวกััน24

3.2 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
สะอาดภาคป่่าไม้้ ที่่�เป็็นตัั วอย่่ างจากต่่ างประเทศ
ทุุกวัันนี้้�มีีไฟป่่าเพิ่่�มขึ้้�นทั่่�วโลก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา
ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่เกิิดจากกิิจกรรมของมนุุษย์์ โดยหนึ่่�งในสาเหตุุหลัักของการเกิิดไฟป่่า
คืือ ปััญหาการใช้้ประโยชน์์ในที่่�ดิิน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งประเทศในแอฟริิกาและ
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ มีีการเผาเพื่่�อเตรีียมหน้้าดิินในแปลงเกษตรกรรมจน
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ลุุกลามกลายเป็็นไฟป่่าโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจจะเผาป่่าโดยตรง แนวทางการจััดการไฟ
ป่่าจึึงเน้้นไปที่่�การปราบปรามมากเกิินไป ซึ่่ง� มัักมีีค่่าใช้้จ่่ายสููง ตั้้�งแต่่การมีีระบบ
ตรวจสอบติิดตามด้้วยเทคโนโลยีีสูงู การทำำ�ฝนเทีียม (cloud seeding) อุุปกรณ์์
ควบคุุมไฟทางอากาศ ไปจนถึึงเครื่่�องมืือประเมิินผลกระทบจากไฟป่่า
การลงทุุนเพื่่�อสร้้างระบบเหล่่านี้้�สร้้างภาระกัับงบประมาณของประเทศ
ทำำ�ให้้เหลืืองบประมาณเพีียงเล็็กน้้อยในการลงทุุนกัับทางเลืือกการจััดการเชิิง
ป้้องกัันอื่่�นๆ ซึ่่ง� สามารถก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ต่่อคนในท้้องถิ่่�น และประโยชน์์ทาง
สัังคมในรููปแบบอื่่�น ถึึงแม้้ว่่ากลยุุทธ์แ์ ละมาตรการในการปราบปรามจะมีีส่่วนใน
ความสำำ�เร็็จ แต่่การนำำ�มาตรการอื่่�นมาผสมผสานกัับการยอมรัับและการมีีส่่วน
ร่่วมของคนในท้้องถิ่่�น จะทำำ�ให้้การจััดการมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
3.2.1 แนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีีด้้ านการจัั ดการไฟป่่ าและการใช้้
มาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์ ในต่่ างประเทศ
3.2.1.1 แนวปฏิิบััติิที่่ � ดีีด้้ านการจัั ดการไฟป่่า

เพื่่�อเป็็นการจััดการปััญหาไฟป่่าอย่่างบููรณาการ ได้้มีกี ารจััดทำำ�แนวปฏิิบัติั ิ
ที่่�ดีีด้า้ นการจััดการไฟป่่า อาทิิ การจััดทำำ�คู่่�มืือการจััดการป่่าขององค์์การไม้้เขต
ร้้อนระหว่่างประเทศ (International Tropical Timber Organization: ITTO)
เพื่่�อแก้้ปััญหาการเผาป่่า ซึ่่�งครอบคลุุมมิิติิของกฎระเบีียบและนโยบาย อาทิิ
การระบุุกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย การกำำ�หนดให้้การจััดการไฟป่่าเป็็นนโยบาย
ระดัับประเทศด้้านการใช้้ประโยชน์์ในที่่� ดิินที่่� มีีส่่วนร่่วมจากทุุกภาคส่่วน การ
จััดหาบุุคลากรและงบประมาณสำำ�หรัับหน่่วยงานระดัับชาติิที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบด้้านการ
จััดการไฟป่่า และการบัังคัับใช้้และ/หรืือแก้้ไขกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับของ
ประเทศ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายด้้านการจััดการไฟป่่าของประเทศ พร้้อม
สร้้างระบบแรงจูู งใจและการลงโทษ
สำำ�หรัับในส่่วนของกลยุุทธ์มี์ ี 4 ด้้าน ได้้แก่่ 1) การวางแผนการจััดการไฟ ซึ่่ง�
ต้้องเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผนการจััดการการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินโดยรวม (เช่่น ป่่าไม้้)
โดยการวางแผนควรร่่วมมืือกัันทั้้�งในระดัับชาติิ ระดัับภููมิิภาค ระดัับจัังหวััด
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และระดัับท้้องถิ่่�น 2) การกำำ�หนดทางเลืือกในการจััดการไฟป่่า ซึ่่�งควรคำำ�นึึงถึึง
ปััจจััยต่่างๆ ได้้แก่่ ประเภทป่่าไม้้และกิิจกรรมการจััดการ ความเสี่่�ยงและแหล่่ง
ที่่�มาของไฟ การเข้้าถึึงและภููมิิประเทศ ความสามารถในการจััดการไฟ สภาพ
ภููมิิอากาศ การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินที่่�อยู่่�ติิดกััน และปััจจััยทางสัังคมและเศรษฐกิิจ
3) การดัับไฟ ซึ่่�งควรมีีการฝึึกอบรมบุุคลากรภาคพื้้�นดิินสำำ�หรัับดัับไฟพร้้อม
อุุปกรณ์์ที่่�ครบครััน และ 4) บทบาทของชุุมชนในการป้้องกัันไฟป่่า โดยกลยุุทธ์์
การป้้องกัันไฟที่่�มีป
ี ระสิิทธิภิ าพต้้องอาศััยความเข้้าใจภููมิหิ ลัังทางวััฒนธรรมและ
เศรษฐกิิจและสัังคมของแต่่ละพื้้�นที่่� รวมถึึงการสานความสััมพันั ธ์์ระหว่่างชุุมชนใน
พื้้�นที่่�กัับบุุคลากรภาครััฐที่่�รับผิ
ั ิดชอบด้้านการจััดการไฟป่่า25
นอกจากแนวปฏิิบัติั ที่่ิ �ดีด้ี า้ นการจััดการไฟป่่าข้้างต้้นแล้้ว งานวิิจัยั ในอดีีตได้้
บ่่งชี้้ว่่� า การนำำ�มาตรการจูู งใจ (Incentive-based Measures) เชิิงเศรษฐศาสตร์์
มาใช้้ สามารถช่่วยจััดการปััญหาการเผาในพื้้�นที่่�ป่่าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผลมากขึ้้�น โดยหนึ่่�งในเครื่่�องมืือที่่�นิิยมใช้้ ได้้แก่่ การจ่่ายค่่าตอบแทน
บริิการระบบนิิเวศ (Payment for Ecosystem Service: PES)
3.2.1.2 การจ่่ ายค่่ าตอบแทนบริิ การระบบนิิ เวศ

มาตรการจ่่ายค่่าตอบแทนบริิการระบบนิิเวศ หรืือ PES ทำำ�งานโดยการ
จััดสรรเงิินค่่าตอบแทนจากบุุคคลหรืือกลุ่่�มคนที่่�ได้้รับั ประโยชน์์จากระบบนิิเวศ
ให้้แก่่ชุุมชนหรืือผู้้�ที่่�ดููแลรัักษาป่่าไม้้ เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันความยั่่�งยืืนของฐาน
ทรััพยากรและประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์จะได้้จากบริิการระบบนิิเวศ ดัังนั้้�น นอกจากจะ
ช่่วยลดการเผาอัันทำำ�ให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศแล้้ว PES ยัังส่่งเสริิมให้้ชุมช
ุ นใน
พื้้�นที่่�มีีส่่วนร่่วมปกป้้อง อนุุรักั ษ์์ และฟื้้�นฟููป่่าไม้้ด้้วย
ในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่่านมา มีีโครงการริิเริ่่�มของ PES ใหม่่ๆ เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลก
เช่่น คอสตาริิกา เม็็กซิิโก และจีีน ทุุกโครงการได้้ริเิ ริ่่�มด้้วยการจ่่ายเงิินโดยตรง
(direct payment) ให้้กัับเจ้้าของที่่� ดิิน สำำ�หรัับการดำำ�เนิินการเกี่่� ยวกัับแนว
ปฏิิบััติิการใช้้ที่่�ดิินที่่� สามารถช่่วยเพิ่่�มการบริิการระบบนิิเวศ ซึ่่�งรวมถึึงการลด
การเผาในพื้้�นที่่�ป่่า26
งานวิิจัยั ในอดีีตได้้สังั เคราะห์์และถอดบทเรีียนหลายๆ โครงการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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กัับการจ่่ายค่่าตอบแทนบริิการระบบนิิเวศในประเทศต่่างๆ เพื่่�อให้้ทราบว่่า มีี
ปััจจััยใดบ้้างที่่�กำ�ำ หนดความสำำ�เร็็จของมาตรการ PES และมีีข้้อควรระวัังอะไร
บ้้างในการนำำ�มาตรการนี้้�มาประยุุกต์์ใช้้27 ซึ่่�งสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
(1) บริิ บทเชิิ งสิ่่�งแวดล้้ อม (Environmental Context)

มีีบทเรีียน 2 ข้้อ ได้้แก่่ 1) เมื่่�อผลประโยชน์์ส่่วนเพิ่่�มจากการให้้บริกิ าร
(marginal benefits from service provision) ไม่่คงที่่� จำำ�เป็็นต้้องมีีมาตรการ
จูู งใจอื่่�นที่่�ซับซ้
ั อ้ นมากขึ้้�นกว่่าการใช้้เพีียงมาตรการ PES อาทิิ 1.1) ใบอนุุญาต
สภาพแวดล้้อม (Ambient Permit System) ซึ่่ง� เป็็นทางเลืือกที่่�ดีที่่ี �สุดุ สำำ�หรัับการ
ควบคุุมมลพิิษที่่�กระจายตามพื้้� นที่่� ช่่วยให้้มั่่�นใจได้้ว่่าคุุณภาพอากาศที่่�แวดล้้อม
จะเป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ด้้วยต้้นทุุนที่่�ต่ำ�ที่่
ำ �สุดุ โดยใช้้ข้อ้ มููลเกี่่�ยวกัับแหล่่ง
กำำ�เนิิด สถานที่่� และรููปแบบการกระจายของมลพิิษ 1.2) การเก็็บภาษีีในอััตราที่่�
แตกต่่างกััน เพื่่�อแยกความแตกต่่างระหว่่างผู้้�ก่่อมลพิิษ โดยพิิจารณาจากสถานที่่�
หรืือลัักษณะต่่างๆ อย่่างชััดเจน เป็็นต้้น 2) มาตรการ PES จำำ�เป็็นจะต้้องพััฒนา
ตััวชี้้วั� ัดผลประโยชน์์ด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สามารถวััดได้้ง่่าย และเกี่่�ยวข้้องกัับระดัับ
ของผลประโยชน์์ด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ได้้รับจ
ั ากบริิการระบบนิิเวศ
(2) บริิ บทเชิิ งเศรษฐกิิ จและสัังคม (Socioeconomic Context)

ในบริิบทนี้้�คำ�นึ
ำ งึ ถึึงการกระจายทรััพยากร ราคาของสิินค้้าและบริิการ และ
ลัักษณะอื่่�นๆ ของเศรษฐกิิจและระบบสัังคม ซึ่่ง� สามารถถอดบทเรีียนได้้ 3 ข้้อ ดัังนี้้�
1) ยิ่่�งต้้นทุุนต่่างกัันมากเท่่าไร มาตรการการจ่่ายค่่าตอบแทนบริิการระบบนิิเวศ
ก็็จะยิ่่�งมีีประสิิทธิิผลมากขึ้้�นเท่่านั้้�น เมื่่�อเทีียบกัับวิิธีีการควบคุุมตามกฎหมาย
และกฎระเบีียบ 2) เมื่่�อผู้้�ให้้บริกิ ารที่่�ยากจนที่่�สุุดเป็็นผู้้�ที่่�มีีต้้นทุุนเสีียโอกาสต่ำำ�
ที่่�สุดุ แต่่มีีศัักยภาพในการจััดหาบริิการสููงสุุด นโยบาย PES จะช่่วยบรรเทาความ
ยากจนได้้ด้้วย 3) เมื่่�อเจ้้าของทรััพยากรคืือประชาชนจำำ�นวนมาก ต้้นทุุนในการ
ทำำ�ธุุรกรรมอาจสููงขึ้้�น ดัังนั้้�น ต้้องมีีการชั่่�งน้ำำ�หนัักถ่่วงดุุลระหว่่างต้้นทุุนที่่�ใช้้ใน
การดำำ�เนิินมาตรการและการบรรเทาปััญหาความยากจน
(3) บริิ บทเชิิ งการเมืือง (Political Context)

สามารถถอดบทเรีียนได้้ 4 ข้้อ ดัังนี้้� 1) การจััดหาเงิินทุุนสำำ�หรัับ “ซื้้�อ”
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บริิการไม่่ได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับความต้้องการแฝงสำำ�หรัับบริกิ ารระบบนิิเวศ (latent demmand for ecosystem services) เท่่านั้้�น แต่่ยัังขึ้้�นกัับโครงสร้้างของกลไกการ
ระดมทุุน (funding mechanism) ด้้วย กล่่าวคืือ เมื่่�อบริิการของระบบนิิเวศไม่่
ได้้ซื้้�อขายผ่่านตลาด เช่่น การรัักษาเสถีียรภาพของสภาพอากาศหรืือความหลาก
หลายทางชีีวภาพ ผู้้�ได้้รับั ประโยชน์์จากบริิการระบบนิิเวศจะมีีแรงจูู งใจที่่�จะไม่่
จ่่ายเงิินเพื่่�อให้้ได้้บริกิ ารจากระบบนิิเวศ และหวัังว่่าจะได้้รับบริ
ั กิ ารฟรีีโดยไม่่มีี
ค่่าใช้้จ่่าย นำำ�มาซึ่่ง� ปััญหา free rider ในเชิิงเศรษฐศาสตร์์ เนื่่�องจากบริิการระบบ
นิิเวศจััดเป็็นสิินค้้าสาธารณะ (public good) ดัังนั้้�น มาตรการสมััครใจ เช่่น การ
บริิจาคเงิินผ่่านองค์์กรที่่�ไม่่ใช่่องค์์กรของรััฐ (NGOs) หรืือการซื้้�อคาร์์บอนเครดิิต
ในตลาดชิิคาโก ประเทศสหรััฐอเมริิกา ไม่่น่่าจะสามารถระดมเงิินทุุนได้้ใกล้้เคีียง
กัับระดัับที่่�บริกิ ารระบบนิิเวศสร้้างผลประโยชน์์ให้้กัับมนุุษย์์ ดัังนั้้�น จำำ�เป็็นจะ
ต้้องพััฒนากลไกภาคบัังคัับสำ�ำ หรัับการจััดหาเงิินทุุน 2) แม้้ว่่ามาตรการ PES
จะมีีประสิิทธิิภาพด้้านต้้นทุุนโดยรวมมากกว่่ามาตรการอื่่�นๆ แต่่ความเป็็นไปได้้
ทางการเมืืองนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับอำ�ำ นาจทางการเมืืองของผู้้�ที่่�ต้้องแบกรัับต้้นทุุนและผล
ประโยชน์์ โดยที่่�ความอยู่่�รอดโดยรวมของมาตรการนี้้�จะถููกกำำ�หนดโดยความชอบ
และอำำ�นาจของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด รวมถึึงผู้้�รัับผลประโยชน์์
จากบริิการระบบนิิเวศ ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย นัักการเงิิน สมาชิิกชุุมชน และผู้้�ดููแล
โครงการ 3) มาตรการ PES จะไม่่สามารถบรรลุุเป้้าหมายได้้ เมื่่�อมีีมาตรการอุุด
หนุุนอื่่�นๆ ที่่�สนัับสนุุนการใช้้ทรัพ
ั ยากรที่่�ขััดต่่อเป้้าหมายการบริิการระบบนิิเวศ
4) ผู้้�ปฏิิบััติิงานนอกเหนืือจากภาครััฐจะทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
หากได้้รับั การส่่งเสริิมที่่�เหมาะสม
(4) พลวัั ตรเชิิ งบริิ บท (Context Dynamics)

ในเชิิงพลวััตร การเปลี่่�ยนแปลงบริิบทด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม สัังคมเศรษฐกิิจ และ
การเมืือง สามารถส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จของมาตรการ PES โดยสามารถถอด
บทเรีียนได้้ 4 ข้้อ ดัังนี้้� 1) ด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงของราคา มาตรการแรงจูู งใจ
ต่่างๆ อาจเพิ่่�มความสามารถในการทำำ�กำ�ำ ไรของกิิจกรรมที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อมโดยไม่่ตั้้�งใจ ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบต่่อเป้้าหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม 2) มาตรการ
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จูู งใจที่่�ส่่งเสริิมนวััตกรรมจะมีีประสิิทธิภิ าพด้้านต้้นทุุนมากขึ้้�นเมื่่�อเวลาผ่่านไป 3)
การยอมให้้ปฏิิบััติิตามมาตรการจูู งใจที่่�หลากหลาย จะเพิ่่�มความยืืดหยุ่่�นต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงราคาที่่�จะส่่งผลต่่อการผลิิตสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีคุุณภาพ และ 4) การ
เปลี่่�ยนแปลงราคาที่่�เพิ่่�มต้้นทุุนโดยรวมของมาตรการจะส่่งผลต่่อการกระจาย
และอาจกระทบต่่อประสิิทธิิผลด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อมของโครงการ
3.2.1.3 มาตรการพัั นธบัั ตรประกัั นความเสีียหายต่่ อสิ่่�งแวดล้้ อม

นอกจากมาตรการ PES ซึ่่ง� นิิยมใช้้กับชุ
ั มช
ุ นในพื้้�นที่่�ป่่า งานวิิจัยั ในอดีีตยัังชี้้�
ให้้เห็็นว่่า ยัังมีีมาตรการจููงใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์อื่� น่ ๆ ที่่�สามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ใน
การจััดการปััญหาไฟป่่าได้้ อาทิิ มาตรการพัันธบััตรประกัันความเสีียหายต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อม (Environmental Performance Bonds) ซึ่่ง� นิิยมใช้้สำ�ำ หรัับผู้ป
้� ระกอบ
การในภาคเอกชนที่่�หาผลประโยชน์์จากป่่า โดยมาตรการนี้้�นัับว่่ามีีศัักยภาพใน
การแก้้ปัญ
ั หา กล่่าวคืือ พัันธบััตรประกัันความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจะถ่่ายโอน
ภาระการพิิสูจน์
ู ์จากชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่าไปให้้กัับผู้้�ประกอบการในภาคเอกชนที่่�เข้้า
มาหาผลประโยชน์์จากป่่า และยัังคงรัักษาเงิินทุุนที่่�จำ�ำ เป็็นไว้้เพื่่�อใช้้ทำ�กิ
ำ ิจกรรม
ฟื้้�นฟููและควบคุุมความเสีียหายที่่� อาจเกิิดขึ้้�นจากการไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
ทางกฎหมายด้้วย
มาตรการนี้้�ยังั ช่่วยลดภาระของรััฐในการบัังคัับใช้้กฎหมาย โดยใช้้ประโยชน์์
จากประสิิทธิิผลของการตรวจสอบขั้้�นสุุดท้้าย นอกจากนั้้�น พัันธบััตรประกััน
ความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อมยัังมีีประโยชน์์ในสถานการณ์์ที่่�มีีความไม่่แน่่นอน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับผลการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดกฎหมาย หรืือในกรณีีมีี
ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับลัักษณะการประกอบการ ซึ่่�งผู้้�ถืือพัันธบััตรต้้องการให้้มีีการ
ประกัันความเสี่่�ยงบางส่่วนโดยไม่่ต้้องเข้้าสู่่�กระบวนการดำำ�เนิินคดีี ที่่�ต้้องใช้้เวลา
ในการจ่่ายค่่าชดเชยหรืือต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายสููงมาก
ในการนำำ�ระบบพัันธบััตรฯ มาใช้้กัับนโยบายป้้องกัันไฟป่่านั้้�น จะต้้องมีี
การดำำ�เนิินการอย่่างน้้อย 2 ขั้้�นตอน ได้้แก่่ 1) ต้้องมีีการวางพัันธบััตรก่่อนเริ่่�ม
การเผาตามกำำ�หนด (Prescribed Burnings) หรืือกลยุุทธ์์อื่� ่นที่่�ช่่วยลดการใช้้
เชื้้�อเพลิิงที่่� สามารถวััดผลได้้และสัังเกตได้้ เช่่น การตััดสางขยายระยะของป่่า
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(Thinning of a Forest) สิ่่�งนี้้�จะสร้้างแรงจูู งใจให้้ผู้้�จััดการและเจ้้าของที่่� ดิิน
ดำำ�เนิินมาตรการป้้องกัันไว้้ก่่อน (Precautionary Measures) ที่่�เหมาะสม เพื่่�อ
ป้้องกัันการลุุกลามของไฟไปยัังพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง และ 2) การออกแบบระบบฝากไว้้
ได้้คืืน (Deposit-Refund Scheme) สำำ�หรัับลงโทษเจ้้าของที่่�ดิินหรืือผู้้�ประกอบ
การที่่�สะสมเชื้้�อเพลิิงจนก่่อให้้เกิิดอัันตราย และให้้รางวััลแก่่เจ้้าของที่่�ดิินหรืือผู้้�
ประกอบการที่่�คอยหมั่่�นกำำ�จััดเชื้้�อเพลิิง การวางพัันธบััตรฯ สามารถช่่วยแยกแยะ
ความแตกต่่างเชิิงพื้้�นที่่� เพื่่�อเห็็นความผัันแปรและความรุุนแรงของความเสี่่�ยงใน
พื้้�นที่่� หากเจ้้าของที่่�ดินิ หรืือผู้ป
้� ระกอบการดำำ�เนิินการต่่างๆ เพื่่�อลดเชื้้�อเพลิิงให้้อยู่่�
ในระดัับที่่�ถืือว่่าปลอดภััยแล้้ว รััฐก็็จะคืืนพัันธบััตรฯ ให้้28
3.2.1.4 มาตรการจูู งใจเชิิ งเศรษฐศาสตร์์ อื่่ � นๆ

นอกจากนั้้�นยัังมีีการนำำ�มาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์อื่� ่นๆ มาประยุุกต์์
ใช้้ ซึ่่�งนอกจากจะช่่วยลดปััญหาการเผาในภาคป่่าไม้้แล้้ว ยัังช่่วยลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกอัันเป็็นสาเหตุุสำ�คั
ำ ัญที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
29
ภููมิิอากาศ อาทิิ
(1) การลดการปล่่ อยก๊๊ าซเรืือนกระจกจากการตัั ดไม้้ ทำำ �ลายป่่าและ
ความเสื่่ �อมโทรมของป่่า (Reducing Emissions from Deforestation
and Forest Degradation: REDD)

REDD เป็็นมาตรการที่่� ได้้ริเิ ริ่่�มในการประชุุมภาคีีการประชุุมสมััยที่่� 11
(COP 11) ถึึงกรอบอนุุสัญ
ั ญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิ
อากาศ (UNFCC) และได้้ขยายเป็็น REDD+ ซึ่่�งเป็็นกรอบงานวอร์์ซอที่่�นำำ�มา
ใช้้ที่่� COP 19 ในกรุุงวอร์์ซอ ปีี พ.ศ. 2556 และให้้แนวทางด้้านระเบีียบวิิธีีและ
การจััดหาเงิินทุุนที่่� สมบููรณ์์สำ�ำ หรัับการดำำ�เนิินกิิจกรรม REDD+ นอกจากนั้้�น
REDD+ ยัังได้้รับั การยอมรัับในมาตรา 5 ของข้้อตกลงปารีีส REDD+ โดยมีีจุุด
มุ่่�งหมายในการดำำ�เนิินกิิจกรรมโดยรััฐบาลแห่่งชาติิ เพื่่�อลดแรงกดดัันของมนุุษย์์
ต่่อป่่าไม้้ที่่�ส่่งผลให้้เกิิดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในระดัับชาติิ แต่่เนื่่�องจากเป็็น
มาตรการชั่่�วคราวที่่�ยอมรัับการดำำ�เนิินการในระดัับภูมิู ิภาค การดำำ�เนิินกิิจกรรม
REDD+ จึึงเป็็นไปโดยสมััครใจและขึ้้�นอยู่่�กัับสถานการณ์์และความสามารถของ
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แต่่ละประเทศและระดัับการสนัับสนุุนที่่�ได้้รับั 30
ใน REDD+ ประเทศที่่�พัฒ
ั นาแล้้วจะให้้เงิินเพื่่�อสร้้างแรงจูู งใจให้้กับ
ั ประเทศ
กํําลัังพััฒนาที่่�สามารถลดการทํําลายป่่าและลดการทํําให้้ป่่าเสื่่�อมโทรม ซึ่่ง� ต่่อมา
ได้้มีกี ารขยายกิิจกรรมโดยรวมถึึงการดํําเนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการอนุุรักั ษ์์การ
จััดการป่่าไม้้อย่่างยั่่�งยืืน รวมทั้้�งการเพิ่่�มพูนู คาร์์บอนสต็็อกในพื้้�นที่่�ป่่า ประเทศที่่�
พััฒนาแล้้วมีีโอกาสที่่�จะใช้้คาร์์บอนเครดิิตจากกลไก REDD+ เพื่่�อช่่วยให้้บรรลุุ
เป้้าหมายพัันธกรณีีการลดก๊๊าซ เนื่่�องจากการลดก๊๊าซเรืือนกระจกในภาคป่่าไม้้
มีีต้้นทุุนต่ำำ�กว่่าการลดก๊๊าซเรืือนกระจกในภาคอุุตสาหกรรม ในขณะเดีียวกััน
ประเทศกำำ�ลังั พััฒนาขนาดใหญ่่ที่่�มีกี ารเติิบโตทางเศรษฐกิิจและมีีการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกในปริิมาณสููง ซึ่่�งถููกกดดัันให้้มีีความรัับผิิดชอบในการลดก๊๊าซเรืือน
กระจกมากขึ้้�น ยัังมีีโอกาสใช้้กลไก REDD+ เป็็นกิิจกรรมสำำ�คััญเพื่่�อการลดก๊๊าซ
เรืือนกระจก และยัังมีีโอกาสได้้รับั การสนัับสนุุนด้้านงบประมาณจากประเทศที่่�
พััฒนาแล้้วมากขึ้้�นด้้วย31
(2) มาตรการชดเชยคาร์์ บอนหรืือคาร์์ บอนออฟเซ็็ ต (Carbon
Offset)

มาตรการนี้้�เป็็นการสร้้างพื้้�นที่่�ให้้แต่่ละประเทศซื้้�อขาย “สิิทธิิในการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก” อัันจะช่่วยบรรเทาปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
เนื่่�องจากเป็็นการสร้้างแรงจูู งใจทางการเงิินให้้ทั้้�งภาครััฐและภาคธุุรกิิจลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ตััวอย่่างเช่่น ประเทศ A สามารถจ่่ายเงิินให้้กัับประเทศ
B เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกหรืือดููดซัับก๊๊าซเรืือนกระจกออกจากชั้้�น
บรรยากาศผ่่านการดำำ�เนิินโครงการต่่างๆ เช่่น การปลููกป่่าและลดการเผา โดยที่่�
ประเทศ A สามารถนำำ�สิทธิ
ิ ิในการลดคาร์์บอนหรืือคาร์์บอนเครดิิตมาหัักลบกัับ
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกภายในประเทศ เพื่่�อใช้้ในการคำำ�นวณว่่าประเทศบรรลุุ
เป้้าหมายด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศตามที่่�ประกาศไว้้แล้้วหรืือยััง32
เพื่่� อให้้ ม าตรการ Carbon Offset สามารถดำำ� เนิิ น การได้้ อ ย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ผู้้�ปฏิิบััติิควรคำำ�นึึงถึึงมาตรฐานในการคำำ�นวณ
คาร์์บอนเครดิิต การคิิดแบบส่่วนเพิ่่�ม (additionality) และไม่่นัับซ้ำ�ำ ความคงทน
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ถาวร (permanence) ความโปร่่งใสและเสีียงของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และการ
จำำ�กััดปริิมาณที่่�สามารถใช้้คาร์์บอนเครดิิตชดเชยได้้
3.2.2 การจัั ดการไฟป่่าโดยชุุมชนในเอเชีี ยตะวัั นออกเฉีียงใต้้
3.2.2.1 ระดัั บภููมิิ ภาคเอเชีียตะวัั นออกเฉีียงใต้้

จากอดีีตจนถึึงปััจจุุบััน ได้้มีีความพยายามในการจััดการไฟป่่าโดยชุุมชน
ในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ อาทิิ โครงการ Project Firefight South
East Asia (PFFSEA) ซึ่่�งเกิิดจากการผลัักดัันของ The World Wide Fund for
Nature หรืือ WWF และ The World Conservation Union หรืือ IUCN เพื่่�อ
ปฏิิรููปนโยบายและกลยุุทธ์์ โดยการวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์ข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�เพื่่�อหา
ผลลััพธ์์ใหม่่ โดยองค์์กรทั้้�งสองเห็็นว่่า มีีความจำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการเชิิงกลยุุทธ์์
ระหว่่างประเทศ เพื่่�อกระตุ้้�นการรัับมืือกัับไฟป่่ามากกว่่าการแก้้ปัญ
ั หาแบบตาม
มีีตามเกิิด เพราะเรื่่�องนี้้�เป็็นเรื่่�องที่่�มีคี วามซัับซ้อ้ นและเกี่่�ยวข้้องกัับความแตกต่่าง
ในหลายมิิติิ ได้้แก่่ ผลประโยชน์์ ภาคส่่วน ชุุมชน ประเทศ และภููมิิภาค โดยที่่�การ
ดำำ�เนิินการส่่วนใหญ่่ที่่�ผ่่านมามัักจะให้้ความสำำ�คััญเมื่่�อเกิิดไฟป่่าขึ้้�นแล้้วเท่่านั้้�น
แต่่มีีน้้อยมากที่่�จะให้้ความสำำ�คััญกัับความพยายามในการแก้้ไขสาเหตุุรากเหง้้า
ของปััญหาไฟป่่า
โครงการนี้้�มีวัี ัตถุุประสงค์์เพื่่�อเพิ่่�มพูนู ความรู้้�และทัักษะของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วน
เสีียที่่� สำ�คั
ำ ัญในการป้้องกัันและจััดการไฟป่่า และการสนัับสนุุนทางเลืือกใหม่่
และ/หรืือวิิธีีการเดิิมที่่�มีีการปรัับปรุุงใหม่่ โดยเป็็นโครงการที่่�ทำ�ำ งานทั้้�งในระดัับ
ชาติิและระดัับภูมิู ภิ าคทั่่�วเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการ
สร้้างฐานด้้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์์ในการบรรเทาไฟป่่าที่่� เป็็นอัันตราย
จากมนุุษย์์ นอกจากนี้้� ปััญหาไฟป่่ายัังเป็็นปััญหาที่่�องค์์กรระหว่่างประเทศไม่่
สามารถจััดการได้้โดยองค์์กรใดองค์์กรหนึ่่� งเพีียงลำำ�พััง โครงการนี้้�จึึงทำำ�งาน
ร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลายฝ่่าย โดยการรวบรวมเครืือข่่ายองค์์กรระดัับ
ชาติิที่่�กว้้างขวางของ WWF เข้้าด้้วยกััน ทั้้�งในระดัับชาติิ ระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
และระดัับระหว่่างประเทศ33
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ขอบเขตเนื้้�อหาของโครงการ PFFSEA คืือ การจััดการไฟ ซึ่่�งประกอบ
ด้้วย 3 ด้้าน ได้้แก่่ 1) การจััดการไฟโดยชุุมชน (Community-based Fire
Management) 2) กฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับในการจััดการไฟป่่า และ 3)
เศรษฐศาสตร์์การใช้้ไฟในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ผลลััพธ์์ที่่�คาดหวัังของการ
ศึึกษา คืือ การบ่่งชี้้�ภาคส่่วนทางการเมืือง เอกชน และประชาสัังคม ซึ่่ง� เป็็นผู้้�มีีส่่วน
ได้้ส่่วนเสีีย รวมทั้้�งกลไกทางกฎหมาย การเงิิน และสถาบััน ที่่�สอดคล้้องเหมาะสม
กัับภูมิู ภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้และสามารถมีีอิิทธิพลท
ิ างบวกต่่อพฤติิกรรม
ของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับไฟป่่า นอกจากนี้้� ยัังมีีการระบุุนโยบายระดัับชาติิและระดัับ
นานาชาติิที่่�ส่่งเสริิมหรืือไม่่สนัับสนุุนไฟป่่า
ผลการศึึกษาพบว่่า ชุุมชนมีีประสบการณ์์ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จเกี่่�ยวกัับไฟ
ป่่า ซึ่่ง� เมื่่�อวิิเคราะห์์องค์์ประกอบทางการเมืือง สถาบััน วััฒนธรรม และเศรษฐกิิจ
ที่่�ช่่วยให้้ชุมช
ุ นท้้องถิ่่�นมีีส่่วนร่่วมอย่่างแข็็งขัันในการป้้องกัันการเผาที่่�ไม่่สามารถ
ควบคุุมได้้ (uncontrolled burning) กรณีีศึึกษาจากโครงการก็็ได้้แสดงให้้เห็็น
ว่่า การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการจััดการไฟป่่าขึ้้�นอยู่่�กัับ
หลายปััจจััย ได้้แก่่ 1) ความผููกพัันหรืือความเป็็นเจ้้าของ และการพึ่่�งพาทรััพยากร
ป่่าไม้้ของชุุมชน 2) ความรู้้�ดั้้�งเดิิมหรืือภููมิปั
ิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่�นเกี่่�ยวกัับสภาพแวดล้้อม
ทางชีีวฟิิสิกิ ส์์ในท้้องถิ่่�นและการใช้้ไฟ และ 3) การไม่่มีีข้้อขััดแย้้งเรื่่�องสิิทธิิการใช้้
หรืือถืือครองที่่�ดิิน
ผลการศึึ ก ษาได้้ ร ะบุุ ตัั ว เลืือกต่่างๆ เพื่่� อ ส่่งเสริิม การจัั ด การไฟป่่าโดย
ชุุมชนในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ รวมถึึงการวิิเคราะห์์และรวบรวมกรณีี
ศึึ กษาที่่� มีีอยู่่� การเพิ่่�มองค์์ ประกอบการจัั ดการไฟเข้้าไปในโครงการจัั ดการ
ทรััพยากรธรรมชาติิ โดยชุุมชนที่่� มีีอยู่่� การเสริิมความเข้้มแข็็งโครงการด้้ วย
องค์์ประกอบเรื่่�องการจััดการไฟป่่าโดยชุุมชน รวมทั้้�งการออกแบบและดำำ�เนิิน
โครงการจััดการไฟป่่าโดยชุุมชน34
3.2.2.2 ลาว

ในสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว รััฐบาลพยายามแก้้ปััญหาดััง
กล่่าวโดยการออกคำำ�สั่่�งของรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตรและป่่าไม้้ ฉบัับที่่�
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0073/MAF ลงวัันที่่� 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เพื่่�อป้้องกัันและควบคุุมไฟป่่า คำำ�
สั่่�งนี้้�กำ�ำ หนดให้้หน่่วยงานท้้องถิ่่�นต้้องติิดตามสถานการณ์์และนำำ�คำ�สั่่
ำ ง� ไปปฏิิบััติิ
อย่่างเข้้มงวด เนื่่�องจากที่่�ผ่่านมา ไฟป่่าไม่่เพีียงแต่่สร้้างความสููญเสีียต่่อความ
หลากหลายทางชีีวภาพ แต่่ยัังก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศภายในประเทศและ
มลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดนด้้วย ยกตััวอย่่าง เมื่่�อวัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ. 2564
หลวงพระบางมีีระดัับ PM2.5 และดััชนีคุี ณ
ุ ภาพอากาศ (AQI) อัันเป็็นผลมาจากไฟ
ป่่าที่่� 212 มคก.ต่่อ ลบ.ม. และ 263 ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ โดย
พื้้�นที่่�ป่่าในเขตป่่าสงวนแห่่งชาติิในตอนเหนืือของประเทศจำำ�นวนกว่่า 20,000
เฮกตาร์์มีีการเผาเกิิดขึ้้�น สาเหตุุเกิิดจากการตััดไม้้ในรููปแบบต่่างๆ ทั้้�งแบบถููก
กฎหมายและแบบผิิดกฎหมาย ทำำ�ให้้ไม่่สามารถบรรลุุเป้้าหมายของประเทศที่่�
จะรัักษาพื้้�นที่่�ป่่าไว้้ให้้ได้้ 70% ของพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด
(1) เขตรัั กษาพัั นธุ์์�กวางแห่่ งชาติิ

ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2563 รััฐบาลลาวได้้มีีการจััดทำำ�โครงการจััดตั้้�งเขตรัักษา
พัันธุ์์�สััตว์์ป่่าแห่่งชาติิขึ้้�น เรีียกว่่า “เขตรัักษาพัันธุ์์�กวางแห่่งชาติิ (National Eld’s
Deer Sanctuary)” พื้้�นที่่�นี้้�เป็็นพื้้�นที่่�คุ้้�มครองประเภท 4 ซึ่่�งไม่่เพีียงแต่่อนุุรักั ษ์์
กวางเอลด์์ที่่�ใกล้้สูญ
ู พัันธุ์์�เท่่านั้้�น แต่่ยัังปกป้้องพื้้�นที่่� 130,745 เฮกตาร์์ของระบบ
นิิเวศป่่าดิิบแล้้งที่่�มีีความสำำ�คััญระดัับโลก พื้้�นที่่�นี้้�อุดุ มไปด้้วยความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ โดยมีีนก 278 สายพัันธุ์์� สััตว์์เลื้้�อยคลาน 47 สายพัันธุ์์� สััตว์์ครึ่่ง� บกครึ่่ง�
น้ำำ� 38 สายพัันธุ์์� ต้้นไม้้และพืืช 126 ชนิิด โดยในจำำ�นวนนี้้�มีี 4 สายพัันธุ์์�ที่่�มีีสถานะ
ใกล้้สูญ
ู พัันธุ์์� และ 1 สายพัันธุ์์�ที่่�มีีความเสี่่�ยงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ นอกจากประโยชน์์
เชิิงนิิเวศแล้้ว ป่่าไม้้แห่่งนี้้�ยังั เป็็นแหล่่งพึ่่�งพาทรััพยากรที่่�จำ�ำ เป็็นให้้กัับชุมช
ุ น โดย
การเก็็บเกี่่�ยวผลิิตภััณฑ์์จากป่่าที่่�ไม่่ใช่่ต้้นไม้้ (Non-Timber Forest Products:
NTFPs) ด้้วย ดัังนั้้�น จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องพยายามลดและควบคุุมไฟในป่่า
นี้้�ให้้มากขึ้้�น เพราะป่่าใช้้เวลาหลายปีีกว่่าจะโตเต็็มที่่� แต่่สามารถถููกไฟป่่าทำำ�ลาย
ลงได้้ภายในเวลาเพีียงไม่่กี่่�ชั่่ว� โมง
สำำ�หรัับสาเหตุุของไฟป่่าที่่�พบบ่่อยที่่�สุุด คืือ การที่่�ชาวบ้้านจุุ ดไฟเผาเพื่่�อ
กำำ�จััดหญ้้าเก่่าเพื่่�อให้้หญ้้าใหม่่เกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับใช้้เลี้้�ยงวััวควาย ซึ่่�งเป็็นวิิธีีปฏิิบััติิ
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ทั่่�วไปในชุุมชนชนบท ทั้้�งใน สปป. ลาวและประเทศอื่่�นๆ นอกจากนี้้� ไฟป่่าอาจเกิิด
จากการที่่�นัักท่่องเที่่�ยวเข้้าไปในป่่าและก่่อไฟเพื่่�อกิิจกรรมสัันทนาการ หรืือเกิิด
จากกิิจกรรมการเผาเศษซากผลผลิิตทางการเกษตรเพื่่�อเตรีียมหน้้าดิินสำำ�หรัับ
รอบการเพาะปลููกถััดไป หรืือแม้้แต่่ปััญหาข้้อพิิพาทในเรื่่�องเขตแดนระหว่่าง
หมู่่�บ้้านก็็มีีส่่วนทำำ�ให้้เกิิดการเผาป่่าได้้ด้้วยเช่่นกััน
ข้้อสัังเกต คืือ ไฟป่่ามีีประโยชน์์ตามธรรมชาติิบางอย่่างต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�ง
สามารถนัับเป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบนิิเวศทางธรรมชาติิของป่่าไม้้หลายประเภท
เช่่น ช่่วยกำำ�จััดวััชพืืชที่่�สูงู เกิินไป หรืือสร้้างพื้้�นที่่�ใหม่่ที่่�เอื้้�อต่่อการเจริิญเติิบโตตาม
ธรรมชาติิของพืืชชนิิดใหม่่ ซึ่่�งจะเป็็นที่่�อยู่่�อาศััยของสััตว์์ป่่าต่่อไป อย่่างไรก็็ตาม
ไฟป่่าที่่�เกิิดจากชุุมชนเผาเพื่่�อการทำำ�เกษตรกรรม ซึ่่ง� เป็็นกิิจกรรมประจำำ�ปีี มัักจะ
ลามไปสู่่�ไฟป่่าที่่�ทำ�ล
ำ ายป่่าไม้้และที่่�อยู่่�อาศััยของสััตว์์ป่่า เนื่่�องจากเป็็นการเกิิดไฟ
ที่่�มากเกิินกว่่าความสมดุุลของธรรมชาติิ
ในโครงการเขตรัักษาพัันธุ์์�กวางเอลด์์ เมื่่�อได้้ปรึึกษาหารืือกัับชุุมชนใน
พื้้�นที่่� ป่่าและชุุมชนรอบพื้้� นที่่� ป่่าแล้้ ว พบว่่าต้้ องทำำ�ให้้ชาวบ้้านรู้้�และเข้้าใจถึึ ง
ผลกระทบของไฟป่่า ว่่าเหตุุใดไฟป่่าจึึงส่่งผลเสีียต่่อสภาพแวดล้้อมทางธรรมชาติิ
และสุุขภาพ โดยทำำ�ควบคู่่�ไปกัับการนำำ�กฎระเบีียบไปบัังคัับใช้้อย่่างเข้้มงวด
ดัังนั้้�น จึึงมีีการจััดทำำ�ป้้ายเตืือนเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันไฟป่่า การแนะนำำ�วิิธีีเลี้้�ยง
ปศุุสัตั ว์์แบบทางเลืือกและยั่่�งยืืน โดยการปลููกหญ้้าเพื่่�อเป็็นอาหารสััตว์์ เป็็นต้้น
เนื่่�องจากชาวบ้้านต้้องพึ่่�งพาทรััพยากรป่่า ความเข้้าใจและกิิจกรรมของพวกเขา
จึึงมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการปกป้้องป่่าไม้้ ดัังนั้้�น การสนัับสนุุนให้้ชุมช
ุ นมีีวิิถีี
ชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืนและเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�นจะส่่งผลให้้มีีการอนุุรักั ษ์์ความ
หลากหลายทางชีีวภาพดีีขึ้้�น35
(2) การระดมความร่่ วมมืือจากทุุ กภาคส่่วน

ไฟป่่าเกิิดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ใน สปป. ลาว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วงหน้้าแล้้ง
ของปีี เมื่่�อไม้้ซุุงแห้้งและเกษตรกรจำำ�นวนมากหัันไปตััดไม้้และเผาเพื่่�อเตรีียม
การเพาะปลููกพืืชในฤดููฝน ไฟป่่าส่่วนใหญ่่เกิิดในพื้้�นที่่�คุ้้�มครองแห่่งชาติิและพื้้�นที่่�
คุ้้�มครองของจัังหวััด ซึ่่�งพื้้�นที่่�คุ้้�มครองแห่่งชาติิ 20 แห่่งใน สปป. ลาวครอบคลุุม
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14% ของพื้้�นที่่�ของประเทศ พื้้�นที่่�คุ้้�มครองแห่่งชาติิเหล่่านี้้�ประกอบด้้วยพืืชและ
สััตว์์ที่่�มีีเอกลัักษณ์์และหลากหลายที่่�สุุดในประเทศ หลายแห่่งมีีสภาพแวดล้้อม
ที่่�ดีีที่่�สุดุ สำำ�หรัับกิิจกรรมเดิินป่่า เช่่น การล่่องแพและตั้้�งแคมป์์36
ในแต่่ละปีี พื้้�นที่่�ป่่าทางตอนเหนืือของ สปป. ลาว ในจัังหวััดอุุดมไซ หลวง
น้ำำ�ทา หลวงพระบาง และพงษ์์สาลีี ได้้ถูกู ไฟป่่าทำำ�ลายเป็็นวงกว้้าง โดยไฟป่่าใน
จัังหวััดอุุดมไซได้้ทำ�ล
ำ ายป่่าไม้้ในพื้้�นที่่�ป่่าคุ้้�มครองกว่่า 18,000 เฮกตาร์์ตั้้�งแต่่
กลางเดืือนมีีนาคม ทหาร เจ้้าหน้้าที่่�ตำ�ำ รวจ และประชาชนในพื้้�นที่่�ประมาณ 5,895
คนในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวและจัังหวััดใกล้้เคีียงจึึงร่่วมมืือกัันดัับไฟป่่า แต่่ก็็ไม่่สามารถ
ควบคุุมได้้ เนื่่�องจากพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่แห้้งแล้้งมาก และประสบปััญหาในการเข้้า
ถึึงพื้้�นที่่� บางส่่วนบนภููเขา สาเหตุุน่่าจะมาจากการจุุ ดไฟโดยเจตนาของคนใน
ท้้องถิ่่�น หรืือผู้้�ไม่่ประสงค์์ดีีที่่�เข้้าไปในพื้้�นที่่�คุ้้�มครองเพื่่�อล่่าสััตว์์ ไฟป่่าที่่�อุดุ มไซ
ได้้ลามไปถึึงหลวงน้ำำ�ทา รััฐบาลจึึงต้้องระดมอาสาสมััครและจััดหาอุุปกรณ์์เพิ่่�ม
เติิมเพื่่�อควบคุุมไฟป่่า กระทรวงเกษตรและป่่าไม้้ ของ สปป. ลาวซึ่่ง� รัับผิดิ ชอบใน
การจััดการไฟป่่าได้้กล่่าวว่่า ทุุกคนควรดำำ�เนิินการป้้องกัันไฟ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ในฤดููแล้้ง โดยกระทรวงฯ ได้้สั่่ง� การให้้เจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนจัังหวััดส่่งเสริิมยุุทธศาสตร์์
การป้้องกัันไฟในชุุมชนท้้องถิ่่�น โดยเฉพาะผู้้�ที่่�อาศััยอยู่่�ใกล้้ป่่า และรััฐบาลได้้แจ้้ง
เตืือนให้้ระวัังไฟป่่าในช่่วงเวลาที่่�อุณ
ุ หภููมิสูิ งู ขึ้้�นและป่่าไม้้ของประเทศแห้้งแล้้งขึ้้�น
นอกจากความพยายามในการแก้้ไขปััญหาไฟป่่าในประเทศแล้้ว สสป. ลาว
ยัังได้้ร่่วมมืือกัับประเทศไทยในการรณรงค์์ประจำำ�ปีเี พื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
ไฟป่่าระหว่่างทั้้�งสองประเทศ เนื่่�องจากในช่่วงฤดููแล้้ง ตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคมถึึง
พฤษภาคมของทุุกปีี จัังหวััดเชีียงรายและพื้้�นที่่�ชายแดนไทยและลาวมัักประสบ
ปััญหาไฟป่่าซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศและส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพของ
ประชาชนทั้้�งสองประเทศ ทั้้�ง 2 ประเทศจึึงได้้ร่่วมกัันจััดกิิจกรรม โดย ผวจ.
เชีียงรายได้้ต้้อนรัับคณะผู้้�แทนจากลาว 30 คน ที่่�วนอุุทยานภููชี้้ฟ้
� ้า จ. เชีียงราย
เมื่่�อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562 โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมงานเป็็นจำำ�นวนมาก โดยงาน
นี้้�ต้อ้ งการบููรณาการความร่่วมมืือระหว่่างสองประเทศ ซึ่่ง� จะกระชัับความสััมพันั ธ์์
แบบทวิิภาคีีในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาไฟป่่าร่่วมกััน37

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดภาคป่าไม้
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3.2.2.3 เวีียดนาม

ระบบการจัั ด การไฟป่่าของเวีี ย ดนามมุ่่� ง เน้้ น ไปที่่� การปฏิิ รูู ป กฎหมาย
ที่่�ดิินและป่่าไม้้ โดยมีีแนวปฏิิบััติิในลัักษณะพื้้�นที่่�ป่่าของรััฐที่่�ควบคุุมโดยชุุมชน
(Community-controlled State Forest: CCSFs) ซึ่่�งชุุมชนมีีหน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบในการจััดการป่่าไม้้ของรััฐที่่�อยู่่�ติิดกัับชุมช
ุ นของตน
ในแนวทางนี้้� นอกจากประชาชนจะได้้รับั การสนัับสนุุนจากรััฐบาลและมีี
ความรัับผิิดชอบในการจััดการป่่าไม้้แล้้ว ยัังช่่วยพััฒนาความรู้้�สึึกเป็็นเจ้้าของ
ของประชาชนที่่�มีีต่่อการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้ด้้วย แนวปฏิิบััติินี้้�ตอกย้ำำ�ว่่า ข้้อ
เท็็จจริงิ ของแนวทาง “ชุุมชนเป็็นฐาน” นั้้�นไม่่ได้้จำ�กั
ำ ดั แต่่เพีียงระบบในการดำำ�เนิิน
การโดยอาศััยคนในชุุมชนท้้องถิ่่�นแต่่เพีียงลำำ�พังั เท่่านั้้�น แต่่เป็็นระบบที่่�ต้้องมีีการ
บููรณาการโดยให้้ชุมช
ุ นมีีบทบาทตามสมควร โดยได้้รับั การสนัับสนุุนอย่่างเข้้มข้น้
จากรััฐบาลและหน่่วยงานภายนอกอื่่�นๆ ด้้วย
3.2.2.4 อิิ นโดนีีเซีีย

ในกรณีีของประเทศอิินโดนีีเซีีย สถานการณ์์ไฟป่่าแสดงให้้เห็็นถึึงประเด็็น
ต่่างๆ ได้้แก่่ นโยบายที่่�ไม่่ชััดเจนและบัังคัับใช้้ไม่่ได้้ ปััจจััยทางเศรษฐกิิจที่่�ทำ�ำ ให้้
ธุุรกิิจใช้้การเผาเพื่่�อปรัับหน้้าดิิน การขาดทางเลืือกทางเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม
และการขาดการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนที่่�ยากจน
เนื่่�องจากข้้อขััดแย้้งเกี่่� ยวกัับสิิทธิิในที่่� ดิินและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิ
อากาศที่่�รุุนแรงขึ้้�น ทำำ�นองเดีียวกัับประเทศไทย รััฐบาลอิินโดนีีเซีียตั้้�งเป้้าหมาย
ที่่�จะเป็็นผู้้�ผลิิตน้ำำ�มัันปาล์์มรายใหญ่่ที่่�สุดุ ของโลกโดยไม่่ประเมิินขีีดจำำ�กััดความ
สามารถในการรองรัับผลกระทบที่่�จะตามมา ผลที่่�ตามมา คืือ รััฐบาลอิินโดนีีเซีีย
จำำ�เป็็นต้้องแปลงพื้้�นที่่�ป่่าจำำ�นวนมากมาเป็็นพื้้�นที่่�ทำ�ำ เกษตรกรรมเชิิงอุุตสาหกรรม
และเลืือกการเผาเป็็นวิิธีหี นึ่่�งในกระบวนการผลิิต แม้้ว่่าจะมีีกฎหมายหลายฉบัับ
ที่่�ห้้ามการใช้้ไฟในการปรัับหน้้าดิิน แต่่การที่่�ไม่่มีีมาตรการเสริิมเชิิงจูู งใจให้้กัับ
นัักธุุรกิิจผู้้�ประกอบการ ทำำ�ให้้การบัังคัับใช้้กฎหมายในเรื่่�องนี้้�ไม่่มีีประสิิทธิิภาพ
เพราะไม่่มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย นอกจากนี้้� ในประเทศอิินโดนีีเซีียยัังมีีความ
ขััดแย้้งระหว่่างกลุ่่�มต่่างๆ นำำ�ไปสู่่�การที่่�ชุมช
ุ นไม่่ให้้ความสนใจต่่อคุุณค่่าของป่่าไม้้
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เพราะไม่่มีีความรู้้�สึึกว่่าตััวเองมีีส่่วนเป็็นเจ้้าของทรััพยากรป่่าไม้้ ผลระยะยาวที่่�
ตามมา คืือ ชุุมชนท้้องถิ่่�นมัักจะไม่่รู้้�สึึกเดืือดร้้อนเมื่่�อเกิิดไฟป่่า หรืือที่่�แย่่กว่่านั้้�น
คืือมีีการฉวยโอกาสไปเผาป่่าของคนอื่่�นด้้วย38
3.2.3 การจัั ดการไฟป่่าโดยชุุ มชนนอกภูู มิิภาคเอเชีี ยตะวัั น
ออกเฉีียงใต้้
ประเทศอื่่�นๆ นอกภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ก็็เผชิิญกัับปัญ
ั หาไฟป่่า
และมีีความพยายามในการจััดการปััญหาเช่่นกััน ในที่่�นี้้�จะยกตััวอย่่าง 2 ประเทศ
ที่่�เป็็นต้้นแบบที่่�ดีีในการจััดการปััญหาไฟป่่า ได้้แก่่ ประเทศสหรััฐอเมริิกาและ
ประเทศออสเตรเลีีย ซึ่่�งสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
3.2.3.1 สหรัั ฐอเมริิ กา

ประเทศสหรััฐอเมริิกานัับว่่าเป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่�มีีแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีในการ
จััดการไฟป่่า อาทิิ ในกรณีีของมลรััฐแคลิิฟอร์์เนีีย รััฐบาลมุ่่�งมั่่�นและมีีความพร้้อม
ในการสนัับสนุุนและให้้สิทธิ
ิ แิ ก่่ประชาชนในการแสดงออก สนัับสนุุนทางการเงิิน
และมอบหมายภารกิิจและการดำำ�เนิินงานโดยคนในชุุมชน รััฐบาลและภาคเอกชน
ได้้ร่่วมมืือกัันในการแก้้ไขปััญหา โดยประชาชนจะได้้รับั การพััฒนาศัักยภาพใน
การจััดการกัับไฟป่่าด้้วยตนเอง ยกเว้้นกรณีีที่่�มีีความรุุนแรงมาก อย่่างไรก็็ตาม
กรณีีนี้้�อาจไม่่สามารถนำำ�ไปใช้้กัับประเทศกำำ�ลัังพััฒนาส่่วนใหญ่่ได้้ เนื่่�องจาก
เงื่่�อนไขด้้านความรู้้�และปััจจััยต่่างๆ ทางวััฒนธรรม เศรษฐกิิจ และสัังคม ทั้้�งนี้้�
องค์์ประกอบร่่วมกัันอย่่างหนึ่่�งในชุุมชนต่่างๆ คืือ การจััดการไฟป่่าโดยชุุมชนเป็็น
ฐาน (Community-based Fire Management: CBFiM) ตััวอย่่างเช่่น การได้้รับั
การสนัับสนุุนจากรััฐบาลกลางสำำ�หรัับกิิจกรรมของชุุมชน และการวางโครงสร้้าง
เพื่่�อให้้ชุมช
ุ นได้้รับั การถ่่ายโอนทรััพยากรและความช่่วยเหลืือจากภายนอกในรููป
แบบต่่างๆ39
นอกจากการจััดการไฟป่่าโดยเน้้นการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนแล้้ว ประเทศ
สหรััฐอเมริิกายัังมีีการจััดการด้้วยการเผาตามกำำ�หนด (Prescribed Burning)
ซึ่่�งเป็็นรููปแบบที่่�ประเทศกำำ�ลัังพััฒนาน่่าจะสามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ได้้ เพื่่�อลด
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ปััญหาไฟป่่าและมลพิิษทางอากาศ โดยที่่�มีีงานศึึกษาในอดีีตพบว่่า การเผาที่่�
ถููกที่่� ถููกเวลา และถููกวิิธีี ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์หลายประการ ได้้แก่่ 1) ลดเชื้้�อเพลิิง
อัันตรายและปกป้้องชุุมชนจากไฟที่่�รุุนแรง 2) ลดการแพร่่กระจายของแมลงศััตรูู
พืืชและโรค 3) กำำ�จััดชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ไม่่ต้้องการซึ่่�งคุุกคามชนิิดพัันธุ์์�ที่่�มีีถิ่่�นกำำ�เนิิดใน
ระบบนิิเวศ 4) เป็็นแหล่่งอาหารสััตว์์ 5) ปรัับปรุุงที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับสัตั ว์์ที่่�ใกล้้
สููญพัันธุ์์� 6) รีีไซเคิิลสารอาหารกลัับคืืนสู่่�ดิิน และ 7) ส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโต
ของต้้นไม้้ ดอกไม้้ป่่า และพืืชอื่่�นๆ
ในการเผาตามกำำ� หนด หน่่วยงานจะเตรีีย มเครื่่�อ งมืือและเครื่่�อ งจัั ก ร
ในการจัั ดการพื้้�นที่่� ป่่า ผู้้�เชี่่�ยวชาญจะเขีียนแผนการเผาซึ่่�งจะมีีการระบุุหรืือ
กำำ�หนดเงื่่�อนไขที่่� ดีีที่่�สุุดภายใต้้การเผา ว่่าต้้นไม้้และพืืชชนิิดใดบ้้างจะถููกเผา
เพื่่�อให้้ได้้ ผลลััพธ์์ที่่� ดีีที่่� สุุดอย่่างปลอดภัั ย แผนการเผาจะพิิจารณาอุุณหภููมิิ
ความชื้้�นสััมพััทธ์์ ลม ความชื้้�นของพืืชพรรณ และสภาวะการกระจายของควััน
ไฟ ผู้้�เชี่่ย� วชาญจะเปรีียบเทีียบสภาพบนพื้้�นกัับที่่�ร่่างไว้้ในแผนการเผาก่่อนที่่�จะ
ตััดสิินใจว่่าจะเผาในวัันที่่�กำ�ำ หนดหรืือไม่่40
ปฏิิบััติิการของการเผาตามกำำ�หนดจะมีีทีีมงาน 4 ทีีมร่่วมกัันทำำ�งานอย่่าง
เป็็นระบบ ได้้แก่่ ทีีม Burn Boss ทีีม Firing Boss ทีีม Holding Boss และทีีม Fire
Effects Monitor โดยทีีม Burn Boss ดููแลทุุกด้้านของการเผาตามกำำ�หนด ตั้้�งแต่่
การเขีียนแผนการเผาไหม้้ที่่�กำ�ำ หนด ซึ่่�งอธิิบายทุุกรายละเอีียดว่่าเมื่่�อใด ที่่�ไหน
ทำำ�ไม และภายใต้้เงื่่�อนไขใดที่่�การเผาไหม้้กำ�ำ หนดไว้้ ไปจนถึึงการจััดระเบีียบและ
นำำ�บุคุ ลากรและอุุปกรณ์์ทั้้�งหมดมาก่่อน ในระหว่่าง และหลัังการเผาตามกำำ�หนด
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่างานจะดำำ�เนิินการด้้วยความปลอดภััยและบรรลุุผลตามที่่�ต้้องการ
ทีีม Burn Boss ยัังรัับผิิดชอบในการประสานงานกัับผู้้�พยากรณ์์อากาศในท้้อง
ถิ่่�น รััฐ และภููมิิภาค ผู้้�ควบคุุมคุณ
ุ ภาพอากาศ และผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านควััน ก่่อนและ
ระหว่่างการเผาตามกำำ�หนด เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่างานจะดำำ�เนิินการภายใต้้อุณ
ุ หภููมิิ ลม
และความชื้้�นที่่�เฉพาะเจาะจง เพื่่�อให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ระบุุไว้้ในแผนการ
เผาไหม้้ที่่�กำ�ำ หนด และลดผลกระทบของควัันต่่อชุุมชนใกล้้เคีียง งานที่่�สำ�คั
ำ ัญอีีก
ประการหนึ่่�งของทีีม Burn Boss คืือ การช่่วยสื่่�อสารกัับสาธารณชนในช่่วงวััน
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และสััปดาห์์ที่่�นำำ�ไปสู่่�การเกิิดเพลิิงไหม้้ตามที่่�กำ�ำ หนด ซึ่่ง� รวมถึึงโทรศััพท์์และการ
ประชุุมกัับเจ้้าของที่่�ดิินที่่�อยู่่�ติิดกััน โรงเรีียน กลุ่่�มชุมช
ุ นท้้องถิ่่�น ผู้จั้� ัดงาน สมาคม
เจ้้าของบ้้านในบริิเวณใกล้้เคีียง เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขในท้้องถิ่่�น และสมาชิิกคน
อื่่�นๆ ของชุุมชน เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าชุุมชนท้้องถิ่่�นได้้รับั แจ้้งเกี่่�ยวกัับการเผาที่่�กำ�ำ หนด
ไว้้ตามแผน และสามารถทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อลดผลกระทบต่่อชุุมชน
ทีีม Burn Boss ยัังทำำ�งานร่่วมกัับอีีก 2 ทีีม ได้้แก่่ ทีีม Firing Boss และ ทีีม
Holding Boss โดยแต่่ละทีีมจะมีีภารกิิจที่่�แตกต่่างกััน ทีีม Firing Boss จะจััดการ
ในส่่วนการจุุดเผา ซึ่่ง� จะมีีทีมี ผู้เ้� ชี่่�ยวชาญด้้านอััคคีีภัยั กลุ่่�มเล็็กๆ ที่่�ใช้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
นิิเวศวิิทยาของอััคคีีภััยและพฤติิกรรมของอััคคีีภััย เพื่่�อนำำ�ไฟไปเผาในพื้้�นที่่�เพื่่�อ
ให้้ได้้ระดัับความเข้้มข้น้ และผลกระทบที่่�ต้อ้ งการตามที่่�ระบุุไว้้ในแผนการเผาตาม
กำำ�หนด และทีีม Holding Boss จะเตรีียมทีีมผู้เ้� ชี่่ย� วชาญด้้านดัับเพลิิงขนาดใหญ่่
ที่่�ทำ�ำ งานโดยเดิินเท้้าและบนรถดัับเพลิิง ซึ่่ง� มีีหน้้าที่่�ควบคุุมให้้การลุุกไหม้้ของไฟ
อยู่่�ในเส้้นทางและขอบเขตที่่�กำ�ำ หนด
นอกจากนี้้� ทั้้�งทีีม Burn Boss ทีีม Firing Boss ทีีม Holding Boss จะ
ทำำ�งานร่่วมกัับทีีม Fire Effects Monitor ซึ่่�งเป็็นมืืออาชีีพที่่�สำ�คั
ำ ัญอีีกราย
หนึ่่�ง โดยทีีมนี้้�จะทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ก่่อนเริ่่�มการจุุ ดไฟเผาตามกำำ�หนด
รวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสภาพอากาศแบบเรีียลไทม์์ พฤติิกรรมการเกิิดเพลิิงไหม้้
และผลกระทบของการเผา ทีีม Fire Effects Monitor จะสื่่�อสารข้้อมููลนี้้�กัับทีีม
Burn Boss ทีีม Firing Boss และทีีม Holding Boss และให้้คำ�ำ แนะนำำ�ในการ
ปรัับการเผา เมื่่�อสถานการณ์์มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิม41
อย่่างไรก็็ตามประเทศสหรััฐอเมริิกายัังต้้องมีีมาตรการสนัับสนุุนเจ้้าหน้้าที่่�
ดัับเพลิิงในพื้้�นที่่� ป่่า เนื่่�องจากเจ้้าหน้้าที่่� ดัับเพลิิงในพื้้�นที่่� ป่่าของรััฐบาลกลาง
ต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายมากมาย โดยเฉพาะการเกิิดไฟไหม้้ป่่าที่่�รุุนแรงและ
ยาวนานมากขึ้้�น แต่่ค่่าจ้้างของเจ้้าหน้้าที่่�ดัับเพลิิงเหล่่านี้้�ยัังอยู่่�ในระดัับที่่�ต่ำ�ำ กว่่า
ภาคเอกชน ภาครััฐ และรััฐบาลท้้องถิ่่�น เจ้้าหน้้าที่่�ดับ
ั เพลิิงในพื้้�นที่่�ป่่ายัังไม่่มีีความ
ก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ ซึ่่ง� ไม่่สอดคล้้องกัับงานที่่�ต้้องใช้้ทัักษะขั้้�นสููงและต้้องเผชิิญ
อัันตราย ปััญหาการขาดแคลนเจ้้าหน้้าที่่�ดัับเพลิิงจำำ�นวนมากจึึงเกิิดขึ้้�น
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กระทรวงเกษตรของสหรััฐอเมริิกาได้้ดำ�ำ เนิินการแก้้ไขปััญหาข้้างต้้น โดย
ในเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2564 ที่่�ผ่่านมา ได้้เพิ่่�มค่่าแรงขั้้�นต่ำำ�สำ�ำ หรัับเจ้้าหน้้าที่่�ดัับ
เพลิิงในพื้้�นที่่�ป่่าเป็็น 15 เหรีียญต่่อชั่่�วโมง ครอบคลุุมเจ้้าหน้้าที่่�ดัับเพลิิง 11,300
คน และยัังมีีสิ่่ง� จูู งใจ รางวััล และโบนััส เป็็นค่่าตอบแทน โดยรวมเจ้้าหน้้าที่่�ดัับ
เพลิิงในพื้้�นที่่�ป่่าจะได้้รับค่่
ั าจ้้างเพิ่่�มขึ้้�นเท่่ากัับ 20,000 ดอลลาร์์ หรืือ 50% ของ
เงิินเดืือนพื้้�นฐานประจำำ�ปีี (รวมถึึงค่่าจ้้างในท้้องถิ่่�นและอััตราพิิเศษเพิ่่�มเติิม)
และได้้แก้้ไขปััญหาความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพและสวััสดิิการของเจ้้าหน้้าที่่�ดัับ
เพลิิงในพื้้�นที่่�ป่่าด้้วย42
3.2.3.2 ออสเตรเลีีย

ทุ่่�งหญ้้าสะวัันนาเขตร้้อนทางตอนเหนืือของออสเตรเลีียเป็็นภููมิิภาคที่่�เกิิด
ไฟไหม้้ได้้ง่่ายที่่�สุดุ ในโลก โดยเฉลี่่�ยแล้้ว ทุ่่�งหญ้้าดัังกล่่าวคิิดเป็็น 70% ของพื้้�นที่่�
ที่่�ได้้รับผล
ั กระทบจากไฟไหม้้ในแต่่ละปีีของประเทศออสเตรเลีีย อย่่างไรก็็ตาม
การจััดการไฟป่่าที่่�มีีประสิิทธิิภาพในช่่วง 20 ปีีที่่�ผ่่านมาทำำ�ให้้สามารถลดพื้้�นที่่�ที่่�
ถููกเผาประจำำ�ปีี ซึ่่ง� เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ใหญ่่กว่่าแทสเมเนีีย ทั้้�งนี้้� เป็็นผลมาจากการจััดการ
ไฟป่่าโดยกลุ่่�มผู้้�พิิทักั ษ์์ป่่าชนพื้้�นเมืืองภายใต้้ระบบจััดการไฟป่่าที่่�มีชุี มช
ุ นเป็็นฐาน
หลัักการกว้้างๆ ของการจััดการไฟป่่าทางตอนเหนืือของออสเตรเลีีย คืือ
การเผาในช่่วงต้้นฤดููแล้้ง ซึ่่ง� สามารถบริิหารจััดการไฟได้้ง่่าย และสามารถปราบ
ปรามการจุุ ดไฟที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้ซึ่่�งไม่่ได้้เกิิดจากมนุุษย์์ เช่่น ฟ้้าผ่่าในช่่วง
ปลายฤดููแล้้ง ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับประเพณีีการจััดการไฟของชนพื้้�นเมืืองแบบดั้้�งเดิิม
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้ “ความเย็็น” (ที่่�มีคี วามเข้้มต่ำ�ำ ) และการเผาไหม้้เป็็นหย่่อมๆ
ในต้้นฤดููแล้้ง เพื่่�อลดปริิมาณเชื้้�อเพลิิงจากหญ้้า ซึ่่ง� จะช่่วยหยุุดไฟขนาดใหญ่่และ
รุุนแรงในช่่วงปลายฤดููแล้้ง การจััดการแบบนี้้�เรีียกว่่า “การจััดการไฟสะวัันนา
(Savanna Fire Management)” โดยจะทำำ�การเผาไหม้้ในช่่วงต้้นฤดููแล้้ง ในขณะ
เดีียวกััน ก็็ระงัับการจุุ ดไฟในช่่วงปลายฤดููแล้้ง ซึ่่�งจะช่่วยลดความรุุนแรงของไฟ
ได้้ เพื่่�อให้้ได้้ประโยชน์์จากการเผาไหม้้ในช่่วงต้้นฤดููกาล
รััฐบาลออสเตรเลีียได้้พััฒนาและเห็็นชอบวิิธีีจััดการไฟสะวัันนาดัังกล่่าว
เพราะสอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของพิิธีีสารเกีียวโต ภายใต้้กองทุุนลดการปล่่อย
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มลพิิษ (Emissions Reduction Funds: ERFs) เพื่่�อให้้เกษตรกรและผู้้�จััดการ
ที่่�ดิินได้้รับั คาร์์บอนเครดิิตโดยลดการปล่่อยก๊๊าซมีีเทนและไนตรััสออกไซด์์จาก
ที่่�ดิิน เครดิิตเหล่่านี้้�สามารถนำำ�มาขายให้้รัฐั บาลออสเตรเลีียหรืือประชาชนและ
ธุุรกิิจที่่�ต้้องการนำำ�มาชดเชยการปล่่อยมลพิิษ
ในปีี พ.ศ. 2564 โครงการดัับเพลิิงสะวัันนาซึ่่�งชนพื้้�นเมืืองเป็็นเจ้้าของและ
ดำำ�เนิินการอยู่่�จำ�ำ นวน 32 โครงการ ได้้มีกี ารดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่� 17.9 ล้้านเฮกตาร์์
ทางตอนเหนืือของออสเตรเลีีย โดยสามารถลดการปล่่อยมลพิิษได้้ประมาณ 1
ล้้านตัันต่่อปีี และสร้้างรายได้้ประมาณ 95 ล้้านดอลลาร์์ในหน่่วยเครดิิตคาร์์บอน
ของออสเตรเลีียตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2555 แม้้ว่่าแนวทางปฏิิบััติิในการจััดการไฟใน
ทุ่่�งหญ้้าสะวัันนาไม่่สามารถถ่่ายโอนไปใช้้ทางตอนใต้้ของออสเตรเลีียได้้โดย
ง่่าย เนื่่�องจากสภาพอากาศอบอุ่่�นกว่่ามาก พืืชพัันธุ์์�ต่่างๆ มีีความแตกต่่าง และ
มีีประชากรหนาแน่่นกว่่ามาก แต่่สาระสำำ�คััญในประเด็็นนี้้� คืือ ความร่่วมมืือ
ระหว่่างนัักวิิทยาศาสตร์์และผู้จั้� ดั การที่่�ดินิ ของชนพื้้�นเมืือง ซึ่่ง� ตั้้�งอยู่่�บนการเคารพ
ในความซัับซ้อ้ นของภููมิิปััญญาดั้้�งเดิิม นำำ�ไปสู่่�การขยายเครืือข่่ายผู้้�จััดการด้้าน
ไฟป่่าในวงกว้้างขึ้้�น และสามารถพาดผ่่านวััฒนธรรมที่่�ซับซ้
ั อ้ นของออสเตรเลีีย
43
ตอนเหนืือได้้
3.2.4 เทคโนโลยีีสำำ�หรัับการจัั ดการไฟป่่าสมัั ยใหม่่
ในต่่างประเทศได้้มีีความพยายามในการพััฒนาเทคโนโลยีีสำ�ำ หรัับจััดการ
ไฟป่่าที่่�ทัันสมััยมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อเพิ่่�มความแม่่นยำำ�และความรวดเร็็วใน
การส่่งสััญญาณเตืือนภััย ยกตััวอย่่างเช่่น
1) เทคโนโลยีีแรก เป็็นการใช้้ Internet of Thing (IoT) และการประมวลผล
ข้้อมููลที่่�แสดงผลเร็็วใกล้้เคีียงกัับความเร็็วของเครืือข่่าย (edge computing) และ
การประมวลผลแบบ Edge/Fog ซึ่่ง� จะช่่วยตรวจสอบสถานการณ์์สิ่่ง� แวดล้้อมป่่า
ไม้้ที่่�แตกต่่างกััน และทำำ�ให้้สามารถควบคุุมไฟป่่าได้้อย่่างแม่่นยำำ�และทัันท่่วงทีี44
2) เทคโนโลยีีที่่� 2 เป็็นการติิดตั้้�งระบบตรวจจัับไฟป่่าอิิเล็็กทรอนิิกส์์ อาทิิ
ระบบเหยี่่�ยวไฟ (firehawk) ซึ่่�งเป็็นระบบจััดการความเสี่่�ยงด้้านป่่าไม้้โดยใช้้
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คอมพิิวเตอร์์ช่่วยและมีีมนุุษย์์เป็็นผู้้�ควบคุุมระบบ ระบบนี้้�ได้้รับั การออกแบบให้้
ติิดตั้้�งในพื้้�นที่่�ห่่างไกล ซึ่่ง� กล้้องสามารถครอบคลุุมรัศั มีี 6-8 กิิโลเมตรจากจุุ ดติิด
ตั้้�ง ระบบนี้้�จะมีีภาพวิิดีีโอแบบเรีียลไทม์์สามารถส่่งได้้ไกลถึึง 30 กิิโลเมตร ภาพ
วิิดีโี อเหล่่านี้้�จะถููกส่่งไปยัังระบบประมวลผลกลาง เพื่่�อคััดกรองเฉพาะกรณีีที่่�เกิิด
เหตุุการณ์์ไฟป่่าเท่่านั้้�น ระบบนี้้�มีีการนำำ�มาใช้้อย่่างน้้อย 9 ปีี โดยได้้มีีการติิด
ตั้้�งและทดสอบในพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ต่่างๆ ทั่่�วแอฟริิกาใต้้และมีีการขยายอย่่างต่่อเนื่่�อง
3) เทคโนโลยีีที่่� 3 เป็็นระบบเซ็็นเซอร์์ออปติิคััล ซึ่่�งเป็็นเซ็็นเซอร์์ที่่�มีีความ
ละเอีียดสููง 1,360 × 1,024 พิิกเซล สามารถทำำ�งานในที่่�มืืดในโหมดกลางคืืนพร้้อม
ความไวที่่�เพิ่่�มขึ้้�นใกล้้อิินฟราเรด มีีความคมชััดเพิ่่�มขึ้้�นสำำ�หรัับการตรวจจัับควััน
และตอบสนองได้้รวดเร็็วแม้้ในตอนกลางคืืน
4) เทคโนโลยีีที่่� 4 เป็็นระบบเตืือนภััยล่่วงหน้้าอััตโนมััติิสำ�ำ หรัับไฟป่่า อาทิิ
Fire Watch ที่่�เป็็นระบบเฝ้้าระวัังระยะไกลบนบกแบบดิิจิิตอล ซึ่่ง� สามารถสัังเกต
พื้้�นที่่�ป่่าขนาดใหญ่่ และสามารถวิิเคราะห์์ ประเมิิน เชื่่�อมโยง และเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลทั้้ง� หมดไว้้ได้้ เนื่่�องจากความไว ความแม่่นยำำ� และความน่่าเชื่่�อถืือของระบบ
ทำำ�ให้้สามารถรัับรู้้�ไฟป่่าได้้ตั้้ง� แต่่เนิ่่�นๆ ระบบสามารถประเมิินและจำำ�แนกข้้อมููลที่่�
เข้้ามาได้้หลายวิิธีีและเชื่่�อมต่่อกัับสถานีีกลาง ในกรณีีที่่�เกิิดไฟไหม้้ ระบบจะส่่ง
สััญญาณเตืือนโดยอััตโนมััติิ ทำำ�ให้้ลดความสููญเสีียของสิ่่�งแวดล้้อมได้้ ระบบนี้้�
ได้้รับั การทดสอบและปััจจุุบัันมีีการติิดตั้้�งในประเทศเยอรมนีี
5) เทคโนโลยีีที่่� 5 เป็็นระบบตรวจจัับอััคคีีภััยโดยใช้้ระบบเสีียงวิิทยุุ-อะคูู
45
สติิก
6) เทคโนโลยีีที่่� 6 ได้้แก่่ การใช้้ดาวเทีียม ซึ่่�งในต่่างประเทศสามารถใช้้
ดาวเทีียมตรวจจัับไฟป่่าได้้ภายในห้้านาทีีหลัังจากเกิิดเหตุุไฟไหม้้ ตััวอย่่างเช่่น
บริิษัทั Fireball International ในประเทศออสเตรเลีีย ตรวจพบไฟไหม้้ในตำำ�บล
หนึ่่�งในมลรััฐแคลิิฟอร์์เนีียภายใน 66 วิินาทีีหลัังจากเกิิดเหตุุไฟไหม้้ในปีี พ.ศ.
2562 และเหตุุการณ์์ไฟไหม้้ได้้รับั การยืืนยัันภายในสามนาทีีโดยระบบเตืือนภััย
ไฟป่่าที่่�มีีเครืือข่่ายกล้้องและเซ็็นเซอร์์จำ�ำ นวนมาก
7) เทคโนโลยีีที่่� 7 ได้้แก่่ การใช้้อากาศยาน เช่่น เครื่่�องบิินที่่�ทำ�ำ การบิินใน
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ระดัับสูงู ซึ่่ง� สามารถตรวจสอบความร้้อนของไฟและวััดปริิมาณเชื้้�อเพลิิงที่่�มีอี ยู่่�ได้้
และยัังมีีการใช้้โดรนที่่�รวบรวมข้้อมููลอิินฟราเรดจากไฟและบัันทึึกภาพที่่�ใกล้้กัับ
พื้้�นดิิน และสร้้างแบบจำำ�ลองสำำ�หรัับการตััดสิินใจแบบเรีียลไทม์์46

3.3 ข้้ อเสนอเชิิ งนโยบายและมาตรการในการ
จัั ดการอากาศสะอาดภาคป่่ าไม้้ ที่่� เหมาะสมกัั บ
บริิบทของประเทศไทย
3.3.1 ข้้ อเสนอด้้ านกระบวนทัั ศน์์ และนิิติินโยบาย
3.3.1.1 กระบวนทัั ศน์์ เรื่่ � องคนอยู่่�กัับป่่าได้้

ในการแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศจากการเผาในพื้้�นที่่� ป่่า ผู้้�กำำ�หนด
นโยบายจำำ�เป็็นต้้องเข้้าใจกระบวนทััศน์์ที่่�ใช้้ในการจััดการปััญหาที่่�ถูกู ต้้อง ซึ่่�งใน
เรื่่�องไฟป่่านี้้�ก็็เป็็นเรื่่�องเดีียวกัับกระบวนทััศน์์เรื่่�องความสััมพัันธ์์ระหว่่างคนกัับ
ป่่า ซึ่่�งควรต้้องนำำ�แนวคิิดการจััดการร่่วมภายใต้้กระบวนทััศน์์ที่่�สอง (คนกัับป่่า
อยู่่�ด้้วยกัันได้้) มาปรัับใช้้ เรีียกว่่า “การจััดการไฟป่่าโดยชุุมชนเป็็นฐาน (Commmunity-based Fire Management)”47 โดยให้้ภาครััฐ ชุุมชนท้้องถิ่่�น องค์์กร
พััฒนาเอกชน และภาคประชาสัังคมอื่่�น ๆ เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการปกป้้อง ดููแล
รัักษา และใช้้ทรัพ
ั ยากรธรรมชาติิในป่่าไม้้ได้้อย่่างเสมอภาคและเท่่าเทีียมกััน48
กระบวนทััศน์์เรื่่�องความสััมพัันธ์์ระหว่่างคนกัับป่่าแยกออกเป็็น 2 กระบวนทััศน์์
ได้้แก่่
1) กระบวนทัั ศน์์ ที่่ � เห็็ นว่่ าคนกัั บป่่าอยู่่�ด้้วยกัั นไม่่ ได้้

โดยเชื่่�อว่่าประชาชนหรืือชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่าไม่่สามารถดููแลรัักษาป่่าและเป็็นสาเหตุุ
ที่่�ทำ�ำ ให้้ป่่าเสื่่�อมโทรม ดัังนั้้�น ภาครััฐจึึงต้้องมีีบทบาทหลัักในการจััดการดููแลรัักษา
ป่่าไม้้ โดยใช้้กฎหมายเป็็นเครื่่�องมืือ เช่่น การประกาศพื้้�นที่่�ป่่าให้้เป็็นพื้้�นที่่�ป่่า
อนุุรักั ษ์์49 ซึ่่�งเรีียกว่่า “ระบบจััดการป่่าไม้้โดยรััฐ (State Property Regime)”
โดยรััฐอาจจะอนุุญาตให้้เอกชนสามารถเข้้ามาใช้้ประโยชน์์จากป่่าไม้้บางประเภท
ในลัักษณะการให้้สัมั ปทาน เช่่น เขตป่่าเศรษฐกิิจ ซึ่่ง� เรีียกว่่า “ระบบจััดการป่่าไม้้
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โดยเอกชน (Private Property Regime)”

2) กระบวนทัั ศน์์ ที่่ � เห็็ นว่่ าคนกัั บป่่าอยู่่�ด้้วยกัั นได้้

โดยเชื่่�อว่่าประชาชนหรืือชุุมชนสามารถอยู่่�ร่่วมกัับป่่า เนื่่�องจากประชาชนที่่�อยู่่�
ร่่วมกัับป่่าต้้องพึ่่� งพาป่่าเพื่่�อเป็็นแหล่่งดำำ�รงชีีพของตน ดัังนั้้�น การดููแลรัักษา
พื้้�นที่่� ป่่าโดยใช้้กฎระเบีียบทางสัังคมในชุุมชน เพื่่�อรัักษาระบบนิิเวศของป่่าให้้
สมดุุลยั่่�งยืืนจึึงเป็็นเงื่่�อนไขความอยู่่�รอดของพวกเขาด้้วย50 การจััดการแบบนี้้�
เรีียกว่่า “ระบบจััดการป่่าไม้้โดยชุุมชน” หรืือในทางวิิชาการอาจเรีียกให้้เฉพาะ
เจาะจงว่่า “การจััดการป่่าไม้้โดยใช้้ชุมช
ุ นเป็็นฐาน (Community-based Forest
Management)” ซึ่่ง� เป็็นระบบการจััดการที่่�ผสมผสานระหว่่างการจััดการโดยรััฐ
กัับการจััดการโดยชุุมชน และอยู่่�ภายใต้้แนวคิิดใหญ่่ที่่�เรีียกว่่า “การจััดการป่่าไม้้
แบบบููรณาการ (Integrated Forest Management)”
3.3.1.2 นำำ �การจัั ดการไฟป่่าโดยชุุ มชนเป็็นฐาน (Communitybased Forest Fire Management) มาใช้้

ภายใต้้กระบวนทััศน์์คนอยู่่�กัับป่่าและการจััดการไฟป่่าโดยชุุมชนเป็็นฐาน
มีีความจำำ�เป็็นต้้องปรัับเปลี่่�ยนทิิศทาง บทบาท หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องในการจััดการไฟป่่า ในประเด็็นต่่อไปนี้้�
1) จากการมุ่่�งเน้้นแต่่ “การดัับไฟ (fire suppression)” เพีียงอย่่างเดีียว
ไปสู่่�การผสมผสานกัับ “การใช้้ไฟแบบควบคุุม (controlled fire use)” ซึ่่�ง
เป็็นวิิถีีชุุมชนด้้วย เพื่่�อทำำ�ให้้ได้้รับั การสนัับสนุุนทั้้�งจากคนในชุุมชนและคนจาก
ภายนอก โดยสามารถหลีีกเลี่่�ยงความเสีียหายต่่อพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง และปกป้้องป่่า
ไม้้ไม่่ให้้ถูกู ทำำ�ลาย
2) จากการ “พึ่่� งพาหน่่วยงานของรััฐ” แต่่เพีียงอย่่างเดีียว ไปสู่่� “การมีี
ชุุมชนท้้องถิ่่�นเป็็นหุ้้�นส่่วน” ภายใต้้หลัักการจััดการร่่วม เช่่น ควรส่่งเสริิมให้้ภาค
ประชาชนช่่วยสอดส่่องดููแลพื้้� นที่่�ป่่า เพราะแม้้รัฐั จะมีีอำ�ำ นาจในการจััดการ แต่่
ไม่่มีีศัักยภาพในการดููแลในพื้้�นที่่�ได้้อย่่างทั่่�วถึึงทุุกพื้้�นที่่�
3) จากการมุ่่�งเน้้น “การจััดการจากบนลงล่่าง (top down)” อย่่างเดีียว
ไปสู่่�การเพิ่่�ม “การจััดการจากล่่างขึ้้�นบน (bottom up)” ด้้วย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มีีการ
จััดการร่่วมกัับรัฐั โดยคนในท้้องถิ่่�นที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
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3.3.2 ข้้ อเสนอด้้ านกฎหมาย
1) ควรมีีการกำำ�หนดนิิติินโยบาย (legal policy) ให้้ชัดั เจนและเป็็นรููปธรรม
ว่่าควรนำำ�กระบวนทััศน์์ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการป่่าไม้้ซึ่่�งย่่อมรวมถึึงการ
จััดการไฟป่่าด้้วย ในลัักษณะของการจััดการป่่าไม้้แบบบููรณาการ (Integrated
Forest Management) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง นำำ�การจััดการไฟป่่าโดยชุุมชนเป็็น
ฐานมาใช้้เป็็นแนวทางในการบััญญััติหิ รืือแก้้ไขปรัับปรุุงเนื้้�อหาสาระของกฎหมาย
ทั้้�งหลายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการป่่าไม้้และไฟป่่า ยกตััวอย่่างเช่่น พ.ร.บ. ป่่า
ชุุมชน พ.ศ. 2562 ซึ่่ง� ยัังคงมีีบทบัญ
ั ญััติบ
ิ างประการที่่�ยังั ไม่่สอดคล้้องกัับแนวคิิด
การจััดการไฟป่่าโดยใช้้ชุมช
ุ นเป็็นฐาน
2) ควรจััดทำำ�ระเบีียบ กฎเกณฑ์์ และกฎหมายที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับสิิทธิิทาง
กฎหมายให้้ชัดั เจน เพื่่�อให้้ชุมช
ุ นท้้องถิ่่�นได้้รับสิ
ั ทธิ
ิ ใิ นการเข้้าถึึงทรััพยากรและการ
ครอบครองเพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในที่่�ดิินและการจััดการทรััพยากรร่่วมกััน เพราะเป็็น
สาเหตุุรากฐานที่่�สำ�คั
ำ ัญของความขััดแย้้ง ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�ความล้้มเหลวในการจััดการ
ไฟป่่าอย่่างเป็็นระบบในภาพรวม
3) ควรใช้้มาตรการทางกฎหมายที่่� ออกโดยรััฐในการจััดการไฟป่่า เพื่่�อ
ลงโทษการจััดการไฟป่่าที่่�ไม่่ปลอดภััย และการป้้องกัันการเผาป่่าที่่�ไม่่สามารถ
ควบคุุมได้้ (Uncontrolled Burning) โดยควรใช้้ควบคู่่�ไปกัับมาตรการต่่างๆ เช่่น
• ค่่าปรัับที่่�บังั คัับใช้้โดยชุุมชนและบทลงโทษอื่่�นๆ ของชุุมชน ซึ่่ง� มัักจะได้้ผลดีี
กว่่ากฎหมายของรััฐในการทำำ�ให้้สมาชิิกในชุุมชนไม่่ละเมิิดกฎของชุุมชนเอง
• มาตรการจูู งใจในการจััดการไฟป่่า ซึ่่ง� จะต้้องเชื่่�อมโยงกัับความจำำ�เป็็นของ
ชุุมชน เพื่่�อให้้ระบบการจััดการไฟป่่ามีีความยั่่�งยืืน เช่่น สนัับสนุุนทางเลืือก
อื่่�นในการทำำ�มาหากิิน
4) ควรบูู ร ณาการการทำำ� งานด้้า นการจัั ด การป่่าไม้้ แ ละไฟป่่าร่่วมกัั น
ระหว่่างหน่่วยงานที่่� อยู่่�ภายใต้้กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
คืือ กรมป่่าไม้้ และกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช โดยอาจพิิจารณา
ทบทวนบทบาทอำำ�นาจหน้้าที่่� หรืือพิิจารณาปรัับปรุุ งโครงสร้้างของทั้้� งสอง
องค์์กรมิิให้้ซ้ำ�ซ้
ำ อ้ นกััน

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดภาคป่าไม้
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5) ควรสนัับสนุุนงบประมาณ ทรััพยากร และบุุคลากรให้้แก่่องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีอำี �ำ นาจหน้้าที่่�ในการจััดการป่่าไม้้และการจััดการไฟป่่า ให้้สามารถ
ดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ เพื่่�อสอดคล้้องกัับแนวคิิดตาม พ.ร.บ. กำำ�หนด
แผนและขั้้�นตอนการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่ อปท. พ.ศ. 2542 โดยต้้องบููรณาการ
การทำำ�งานระหว่่าง ทส. กัับกระทรวงมหาดไทยในการจััดการป่่าไม้้และปััญหาไฟ
ป่่าด้้วย โดยคำำ�นึงึ ถึึงหลัักการที่่�ต้อ้ งให้้ชุมช
ุ นมีีส่่วนร่่วมตามแนวคิิดการจััดการไฟ
ป่่าโดยชุุมชนเป็็นฐาน
3.3.3 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
1) ควรส่่งเสริิมสิิทธิิในพื้้�นที่่�ป่่าให้้กัับชุุมชนในทุุกพื้้�นที่่� (ทั้้�งสิิทธิิในการใช้้
สิิทธิิในการจััดการ และสิิทธิิในการกีีดกััน) พร้้อมมาตรการแรงจูู งใจที่่�เหมาะสม
เพื่่�อให้้ชุมช
ุ นช่่วยกัันปกป้้องพื้้�นที่่�ป่่าและลดปััญหาการเผาในพื้้�นที่่�ป่่า โดยรููปแบบ
ของสิิทธิิในการใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�ป่่าของแต่่ละชุุมชนอาจกำำ�หนดให้้แตกต่่างกััน
ตามบริิบทของพื้้�นที่่�
2) ควรส่่งเสริิมให้้ชุมช
ุ นในพื้้�นที่่�มีส่่ี วนร่่วมในการอนุุรักั ษ์์ ฟื้้�นฟูู และลดการ
เผาป่่าไม้้ โดยใช้้เครื่่�องมืือทางเศรษฐศาสตร์์ที่่�หลากหลายตามบริิบทของพื้้�นที่่�
เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย อาทิิ การนำำ�เครื่่�องมืือที่่�เรีียก
ว่่า การจ่่ายค่่าตอบแทนบริิการระบบนิิเวศ หรืือ PES มาประยุุกต์์ใช้้ เพื่่�อจััดสรร
เงิินค่่าตอบแทนจากบุุคคลหรืือกลุ่่�มคนที่่�ได้้รับั ประโยชน์์จากระบบนิิเวศให้้กัับ
ชุุมชนหรืือผู้้�ที่่�ดููแลรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิ เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันความยั่่�งยืืน
ของฐานทรััพยากรและประโยชน์์หรืือบริิการที่่�มนุุษย์์จะได้้จากระบบนิิเวศ หรืือ
ใช้้มาตรการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการตััดไม้้ทำ�ล
ำ ายป่่าและความ
เสื่่�อมโทรมของป่่า หรืือ REDD ตลอดจนมาตรการชดเชยคาร์์บอน หรืือ Carbon
Offset ซึ่่�งนอกจากจะช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกแล้้ว ยัังช่่วยลดปััญหา
การเผาในพื้้�นที่่�ป่่า และสร้้างแรงจูู งในการอนุุรักั ษ์์และฟื้้�นฟููทรัพ
ั ยากรธรรมชาติิ
รวมถึึงป่่าไม้้ ได้้อีีกด้้วย
3) ควรส่่งเสริิมการใช้้เครื่่�องมืือทางเศรษฐศาสตร์์ที่่�เหมาะสม โดยใช้้หลััก
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การผู้้�ก่่อมลพิิษเป็็นผู้้�จ่่าย (Polluters Pay Principle: PPP) อาทิิ นำำ�พัันธบััตร
ประกัันความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Performance Bonds)
มาใช้้สำ�ำ หรัับผู้้�ประกอบการในภาคเอกชนที่่�หาผลประโยชน์์จากป่่า
4) ควรส่่งเสริิม ให้้ มีี ก ารประเมิิ น มูู ลค่่ าบริิก ารระบบนิิ เ วศของป่่าไม้้
เนื่่�องจากมููลค่่าบริิการระบบนิิเวศส่่วนใหญ่่จากทรััพยากรธรรมชาติิมักั เป็็นมููลค่่า
ที่่� ไม่่ผ่่านตลาด ทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้ทรัพ
ั ยากรไม่่เห็็นความสำำ�คััญของการใช้้ทรัพ
ั ยากร
อย่่างคุ้้�มค่่าและมีีประสิิทธิิภาพ มููลค่่าบริิการระบบนิิเวศของป่่าไม้้จะเป็็นข้้อมููล
ชิ้้�นสำำ�คััญในการสร้้างความตระหนัักรู้้�ถึึงการใช้้ทรัพ
ั ยากรอย่่างคุ้้�มค่่า และสร้้าง
ความยุุติิธรรมให้้กัับคนรุ่่�นอนาคต
5) ควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้มีีการพััฒนาระบบติิดตามและประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานพร้้อมตััวชี้้วั� ัดความสำำ�เร็็จในการลดการเผาในพื้้�นที่่�ป่่าในระดัับ
ชุุมชน โดยพิิจารณารางวััลทั้้ง� ในรููปตััวเงิินและไม่่ใช่่ตััวเงิินสำำ�หรัับชุมช
ุ นและหน่่วย
งานที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการลดการเผาในพื้้�นที่่�ป่่า
6) ควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการสร้้างทางเลืือกให้้ชุมช
ุ น โดยส่่งเสริิมการ
ปลููกพืืชยืืนต้้นในพื้้�นที่่�สูงู แทนการปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยวอย่่างข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ เพื่่�อลด
การเผา พร้้อมให้้องค์์ความรู้้�ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการปลููกพืืชในพื้้�นที่่�สูงู และหาตลาด
รองรัับให้้กัับชุมช
ุ นในพื้้�นที่่� อย่่างไรก็็ตาม ในพื้้�นที่่�สูงู ของภาคเหนืือส่่วนหนึ่่�งเป็็น
พื้้�นที่่�ป่่าที่่�มีข้ี อ้ กฎหมายบางอย่่างที่่�ไม่่เอื้้�อต่่อการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดินิ รััฐบาลจึึงควร
ปรัับปรุุงกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้เอื้้�อกัับทางเลืือกของชุุมชนในการปลููกพืืชยืืนต้้น
พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมงานวิิจััยที่่�ศึึกษาทางเลืือกสำำ�หรัับการปลููกพืืชชนิิดอื่่�นทดแทน
การปลููกข้้าวโพดในพื้้�นที่่�สูงู หรืือพื้้�นที่่�ของรััฐ
7) ควรเน้้นมาตรการป้้องกัันให้้มากกว่่ามาตรการแก้้ไขเมื่่�อเกิิดปััญหาแล้้ว
พร้้อ มทั้้� ง สนัั บ สนุุ น งบประมาณที่่� เ พีี ย งพอ เช่่น การทำำ� แนวกัั น ไฟล่่วงหน้้ า
การเตรีียมระบบน้ำำ�เพื่่�อใช้้ในการดัับไฟ
8) ควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้มีีการบริิหารจััดการการเผาตามกำำ�หนด
(Prescribed Burnings) เพื่่�อบริิหารจััดการเชื้้�อเพลิิงในป่่าอย่่างสม่ำำ�เสมอ
พร้้อมกัับการจััดระเบีียบการเผาที่่�ยืืดหยุ่่�น โดยคำำ�นึึงถึึงพื้้�นที่่�เผาทั้้�งหมด สภาพ
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แวดล้้อม ภููมิป
ิ ระเทศ ความกดอากาศ การเคลื่่�อนตััวของอากาศในช่่วงเวลานั้้�นๆ
เพื่่�อประกอบการอนุุญาตให้้เผาได้้ ซึ่่�งป่่าในภาคเหนืือของไทยเป็็นป่่าผลััดใบ
คล้้ายกัับป่่าในมลรััฐแคลิิฟอร์์เนีีย ประเทศสหรััฐอเมริิกา
9) ควรสนัับสนุุนการติิ ดตั้้� งระบบตรวจสอบย้้อนกลัั บ (Traceability
System) เพื่่�อให้้ทราบแหล่่งผลิิตสิินค้้าเกษตรตั้้�งแต่่ต้้นทางจนถึึงผู้้�บริิโภค โดย
สามารถระบุุได้้ว่่าใครที่่�มีีส่่วนร่่วมในการก่่อมลพิิษทางอากาศบ้้าง
10) ควรจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิ “การแก้้ไขปััญหา
มลพิิษด้า้ นฝุ่่�นละออง” ที่่�มีีกรอบระยะเวลายาวกว่่าปััจจุุบัันที่่�สิ้้น� สุุดเพีียงปีี พ.ศ.
2567 เนื่่�องจากการแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศในภาคป่่าไม้้จำ�ำ เป็็นต้้องใช้้
เวลา การจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการฯ ที่่�มีีกรอบระยะเวลายาวขึ้้�นจะช่่วยส่่งสััญญาณ
ที่่�ชัดั เจนให้้ทุกุ ภาคส่่วนได้้ปรัับตััวตามได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงาน
ไม่่หยุุดชะงััก
3.3.4 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
1) ควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนที่่�อยู่่�ใกล้้ชิดิ ป่่าในการ
ดููแลรัักษาป่่าไม้้ พร้้อมพิิจารณางบประมาณสนัับสนุุนชุุมชนอย่่างเพีียงพอ และ
เน้้น “ปลููกคน” ก่่อน “ปลููกป่่า” ตามพระราชดำำ�รัสั ของในหลวงรััชกาลที่่� 9 และ
ขยายผลแนวคิิดป่่า 3 อย่่าง (ไม้้ใช้้สอย ไม้้กิิน ไม้้เศรษฐกิิจ) ประโยชน์์ 4 อย่่าง
(ปลููกรองรัับการชลประทาน ปลููกรัับซับน้ำ
ั ำ� และปลููกอุุดช่่วงไหล่่ตามร่่องห้้วยโดย
รัับน้ำำ�ฝนอย่่างเดีียว และได้้ระบบอนุุรักั ษ์์ดิินและน้ำำ�) ซึ่่ง� เป็็นการเน้้นความยั่่�งยืืน
มากกว่่าการหวัังผลระยะสั้้�น
2) ควรสนัับสนุุนการสร้้างเวทีีแบ่่งปัันความรู้้� (Knowledge-sharing
Platform) เพื่่�อนำำ�ชุมช
ุ นในพื้้�นที่่�ป่่าในแต่่ละจัังหวััดมารวมกััน เพื่่�อให้้คนในแต่่ละ
ชุุมชนสามารถเข้้าใจการพััฒนาชนบทและรากเหง้้าของปััญหามลพิิษทางอากาศ
ในพื้้�นที่่� ต่่างๆ รวมทั้้�งควรสนัับสนุุนการรวมตััวกัันของภาคประชาสัังคมทั่่�วทั้้�ง
ภููมิิภาค เพื่่�อทำำ�งานร่่วมกัันและแบ่่งปัันแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุดุ ตลอดจนพััฒนา
มุุมมองที่่�เกี่่�ยวกัับมลพิิษทางอากาศ พร้้อมช่่วยกัันสัังเคราะห์์ข้้อมููลปััญหาและ
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ผลกระทบเชิิงลบของมลพิิษทางอากาศจากการเผาป่่าให้้เป็็นเรื่่�องง่่ายสำำ�หรัับ
คนในแต่่ละท้้องถิ่่�น
3) ควรจััดให้้มีีการสนทนา การฝึึกอบรม เทคโนโลยีี และทรััพยากร แก่่
อปท. และชุุมชน เพื่่�อเพิ่่�มระดัับการมีีส่่วนร่่วมและความสามารถในด้้านการ
ติิดตาม การเฝ้้าระวััง และการจััดการ นอกจากนั้้�น ชุุมชนท้้องถิ่่�นควรได้้รับั การ
สนัับสนุุนให้้ริเิ ริ่่�มกฎและกลไกของตนเอง เพื่่�อป้้องกัันและจััดการกัับไฟป่่าใน
พื้้�นที่่�ของชุุมชน
4) ควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนกิิจกรรมและการเผยแพร่่ข้้อมููล เพื่่�อการสร้้าง
ความตระหนัักรู้้�ถึึงอัันตรายของมลพิิษทางอากาศและผลกระทบเชิิงลบในระยะ
สั้้�นและระยะยาวจากการเผาป่่าอย่่างต่่อเนื่่�อง
5) ควรให้้ชาวเขาที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ป่่าก่่อนประกาศพื้้�นที่่�อนุุรักั ษ์์ได้้อาศััยอยู่่�ใน
พื้้�นที่่�เดิิม โดยกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ร่่วมกัันระหว่่างภาครััฐและชุุมชน ในประเด็็นการ
มีีพื้้�นที่่�ทำ�กิ
ำ ินอย่่างเหมาะสม และห้้ามบุุกรุุกพื้้�นที่่�ป่่าส่่วนอื่่�นเพิ่่�ม
6) ควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาฐานข้้อมููลการเผาในที่่�โล่่งแจ้้งทั้้�ง
ภาคเกษตรและป่่าไม้้ร่่วมกััน เพื่่�อให้้สามารถแยกแยะแหล่่งกำำ�เนิิดของไฟที่่�ไหม้้
ในพื้้�นที่่� สามารถตรวจจัับไฟป่่าได้้อย่่างรวดเร็็ว และช่่วยส่่งเสริิมกระบวนการมีี
ส่่วนร่่วมของภาคประชาชนในพื้้�นที่่�อย่่างมีีนัยั สำำ�คััญ ฐานข้้อมููลยังั สามารถนำำ�มา
ใช้้ในการสร้้างความตระหนัักให้้กัับชุมช
ุ นในพื้้�นที่่� ผ่่านการศึึกษาวิิจััยที่่�เชื่่�อมโยง
การเผาในที่่�โล่่งแจ้้งกัับสุขุ ภาพของประชาชนในชุุมชน นอกจากนั้้�น ฐานข้้อมููลยังั
สามารถนำำ�มาใช้้เป็็นหลัักฐานในกระบวนการยุุติิธรรมอีีกด้้วย
7) ควรส่่งเสริิมให้้ภาคเอกชนและองค์์กรระหว่่างประเทศร่่วมสนัับสนุุนงบ
ประมาณและทรััพยากรอื่่�นๆ ที่่�จำ�ำ เป็็นกัับชุมช
ุ นในพื้้�นที่่� เพื่่�อเสริิมข้้อจำำ�กััดด้้าน
ทรััพยากรของภาครััฐ เช่่น บุุคลากรที่่�เชี่่ย� วชาญด้้านการแก้้ปััญหามลพิิษทาง
อากาศจากการเผาในพื้้�นที่่�ป่่า เครื่่�องตรวจวััดคุุณภาพอากาศ อุุปกรณ์์ดัับไฟ
และตรวจจัับไฟป่่า ฯลฯ
8) ควรพิิจารณาเพิ่่�มการจััดสรรงบประมาณด้้านการจััดการไฟป่่าให้้เพีียง
พอในระดัับพื้้�นที่่� พร้้อมปรัับปรุุงกฎระเบีียบด้้านการงบประมาณให้้เอื้้�อต่่อการ
จััดการไฟป่่าในพื้้�นที่่�
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9) ควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการขยายการฝึึกอบรมอาสาสมััครดัับไฟป่่า
ให้้เพีียงพอในทุุกพื้้�นที่่� และจััดทำำ�ฐานข้้อมููลผู้้�ผ่่านการฝึึกอบรมเพื่่�อการประสาน
งานในการดัับไฟป่่าในพื้้�นที่่� พร้้อมทั้้�งมีีระบบการดููแลคุุณภาพชีีวิติ ตลอดจนการ
รัับผิิดชอบให้้ความช่่วยเหลืือกัับอาสาสมััครผู้้�ผ่่านการฝึึกอบรมกรณีีที่่�เกิิดบาด
เจ็็บหรืือเสีียชีีวิิต
3.3.5 ข้้ อเสนออื่่�นๆ
ควรส่่งเสริิมการแก้้ปัญ
ั หาการเผาป่่าด้้วยการนำำ�แนวปฏิิบัติั ที่่ิ �ดีใี นคู่่�มืือการ
จััดการป่่าจากองค์์การไม้้เขตร้้อนระหว่่างประเทศ หรืือ ITTO มาปรัับใช้้กัับการ
จััดการไฟป่่าในประเทศไทย
3.3.6 ความจำำ �เป็็นที่่�จะต้้ องมีี กฎหมายอากาศสะอาด
การสนัั บ สนุุ น ให้้ ร่่างพระราชบัั ญ ญัั ติิ กำ�กั
ำ ั บดูู แ ลการจัั ด การอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ พ.ศ. ... ที่่�เสนอโดยเครืือข่่ายอากาศสะอาด
ประเทศไทย ร่่วมกัับประชาชนกว่่า 20,000 รายชื่่�อ ผ่่านการรัับรองและมีีผล
บัังคัับใช้้ในอนาคต จะมีีส่่วนสนัับสนุุนการแก้้ไข ป้้องกััน และเยีียวยาปััญหามลพิิษ
ทางอากาศจากการเผาป่่าและนำำ�ไปสู่่�การจััดการอากาศสะอาดได้้ เนื่่�องจากร่่าง
กฎหมายมีีการกำำ�หนดเนื้้�อหาในเรื่่�องต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตััวอย่่างเช่่น ผลัักดัันและ
ส่่งเสริิมให้้ทุุกภาคส่่วนมีีส่่วนร่่วมในการแก้้ปััญหาไฟป่่า โดยกำำ�หนดให้้องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพที่่� เกิิดขึ้้�นในท้้องถิ่่�นของ
ตน ซึ่่ง� รวมถึึงการจััดการปััญหาไฟป่่าด้้วย (มาตรา 60) หรืือสนัับสนุุนองค์์ความ
รู้้�เกี่่�ยวกัับการจััดการไฟป่่า เช่่น พฤติิกรรมของไฟป่่า พฤติิกรรมของมนุุษย์์ การ
ควบคุุมไฟและหมอกควััน สนัับสนุุนการศึึกษาหรืืองานวิิจัยั ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดย
กำำ�หนดให้้รัฐั สนัับสนุุนภาคเอกชนหรืือประชาชนในการจััดทำำ�ระบบและเผยแพร่่
ข้้อมููลข่่าวสารที่่�เกี่่�ยวกัับอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ ซึ่่�งรวมถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการ
จััดการไฟป่่าด้้วย (มาตรา 11) เป็็นต้้น
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ญหามลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดนหรืือหมอกควัันข้้ามพรมแดนเป็็น
วิิกฤติิทางสิ่่�งแวดล้้อมอัันดัับต้้นๆ ในระดัับภููมิิภาคที่่�สาธารณชนให้้ความ
สนใจมากที่่�สุดุ อีีกทั้้�งยัังเป็็นปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อเนื่่�องเป็็นเวลากว่่า 40 ปีี
หมอกควัันในที่่� นี้้�หมายถึึงฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กที่่� มีีความเข้้มข้้นสููงในชั้้�น
บรรยากาศ แต่่ไม่่สามารถสัังเกตเห็็นได้้ด้้วยตาเปล่่า ลัักษณะของหมอกควัันจะ
ถููกระบุุในระดัับไมโครเมตร โดยอยู่่�ระหว่่าง 0.1 – 1.0 ไมโครเมตร (μm) และ
มีีศัักยภาพที่่�จะล่่องลอยไปในระยะไกล ทั้้�งนี้้� มลภาวะหมอกควัันจะเป็็นปััญหา
ข้้ามพรมแดนก็็ต่่อเมื่่�อ “ความเข้้มข้้นและปริิมาณหมอกควัันนั้้�นหนาแน่่นมากที่่�แหล่่ง
กำำ�เนิิด และยัังมีีปริิมาณที่่�สามารถตรวจวััดได้้แม้้ว่า่ จะเดิินทางเข้้าสู่่พ� รมแดนของประเทศ
อื่่�น”1 การศึึกษาซึ่่�งเผยแพร่่ก่่อนหน้้านี้้�ระบุุว่่า หมอกควัันสามารถเคลื่่�อนที่่�โดย
กระบวนการเดิินทางข้้ามพรมแดนพิิสััยไกล ผ่่านมหาสมุุทร แผ่่นทวีีป และ
ประเทศ ขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะของสภาพอากาศในช่่วงเวลานั้้�น2
ปััญหาหมอกควัันข้้ามพรมแดนเป็็นประเด็็นที่่�กลุ่่�มประเทศทั่่�วโลกต่่างต้้อง
เผชิิญ โดยมีีสาเหตุุจากทั้้�งภาคเกษตรกรรมและอุุตสาหกรรม รััฐบาลในแต่่ละ
ภููมิิภาคจึึงออกแบบกลไกระหว่่างประเทศเพื่่�อจััดการกัับปััญหาดัังกล่่าว ไม่่ว่่า
จะเป็็นสหภาพยุุโรป กลุ่่�มประเทศเอเชีียตะวัันออกเฉีียงเหนืือ อเมริิกาใต้้ รวม
ถึึงกลุ่่�มประเทศเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้หรืืออาเซีียนเองก็็มีีข้้อตกลงเพื่่�อจััดการ
ปััญหามลภาวะทางอากาศข้้ามพรมแดนมายาวนานกว่่าสองทศวรรษแล้้ว
มลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดนนัับเป็็นตััวอย่่างหนึ่่�งของปััญหาเชิิงนโยบาย
ที่่�ขอบเขตของประเทศไม่่อาจเป็็นตััวขวางกั้้�น การจััดการปััญหาโดยใช้้ความร่่วมมืือ
ด้้านกฎข้้อบัังคัับระหว่่างประเทศ (International Regulatory Co-operation)
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ทั้้�งในรููปแบบทางการและไม่่ทางการ จึึงนัับเป็็นทางเลืือกยอดนิิยมของหลาย
กลุ่่�มประเทศ
ความร่่วมมืือที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการจััดการปััญหา คืือ อนุุสัญ
ั ญาว่่า
ด้้วยมลภาวะทางอากาศข้้ามแดนที่่�มีลัี กั ษณะแพร่่กระจายอย่่างกว้้างขวาง (Convvention on Long-range Transboundary Air Pollution: CLRTAP) ซึ่่�งริิเริ่่�ม
โดยกลุ่่�มประเทศสหภาพยุุโรปเมื่่�อ ค.ศ. 1979 ก่่อนที่่�อีีกหลายประเทศจะตััดสิิน
ใจร่่วมลงนาม3 หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ คืือ หลัังจากการเกิิดขึ้้�นของอนุุสััญญาฯ
ประมาณ 30 ปีีต่่อมา ระดัับการปล่่อยฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กและก๊๊าซซััลเฟอร์์
ไดออกไซด์์ในสหภาพยุุโรปได้้ลดลงราว 30-80% หากเทีียบกัับเมื่่�อปีี พ.ศ. 2533
ส่่วนปริิมาณไนโตรเจนออกไซด์์และมลภาวะจากสารปรอทก็็ลดลงกว่่าครึ่่ง� หนึ่่�ง
ซึ่่�งช่่วยยืืดอายุุค่่าเฉลี่่�ยของชาวยุุโรปได้้เพิ่่�มอีีกหนึ่่�งปีี4
อีีกความร่่วมมืือหนึ่่�งที่่�น่่าสนใจคืือความร่่วมมืือของสามประเทศในเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ประกอบด้้วยจีีน ญี่่�ปุ่่�น และเกาหลีีใต้้ ที่่�รัฐั มนตรีีด้า้ นสิ่่�ง
แวดล้้อมของทั้้�งสามประเทศจััดการประชุุมร่่วมกัันทุุกปีี แต่่กรณีีนี้้�ยัังไม่่ประสบ
ความสำำ�เร็็จมากนััก เนื่่�องจากพบว่่าความร่่วมมืือมีีแกนกลาง คืือ การประชุุม
ร่่วมกัันของผู้้�บริิหารระดัับสููงในแต่่ละปีี ซึ่่�งระดัับความร่่วมมืือจะมากหรืือน้้อย
นั้้�นก็็ขึ้้�นอยู่่�กัับบริบทท
ิ
างภููมิิรัฐั ศาสตร์์ อีีกทั้้�งหลายโครงการยัังมีีความซ้ำำ�ซ้อ้ น
ประกอบด้้วยข้้อตกลงระดัับทวิิภาคีีและพหุุภาคีีจำ�ำ นวนมากที่่�ดำ�ำ เนิินการกระจััด
กระจาย รวมถึึงยัังไม่่มีีองค์์กรกลางที่่�จะคอยบริิหารจััดการ และที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือ ไม่่มีี
5
ข้้อผููกพัันทางกฎหมายอีีกด้้วย
เนื่่�องจากมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดนหรืือหมอกควัันพิิษข้า้ มพรมแดน
เป็็นปััญหาในลัักษณะเฉพาะ ก่่อนที่่�จะไปถึึงการทบทวนนโยบายและมาตรการ
ระหว่่างประเทศที่่� อาจเป็็นแบบอย่่างที่่� ดีีให้้ดำ�ำ เนิินการตาม จำำ�เป็็นที่่� จะต้้ อง
เข้้าใจลัักษณะจำำ�เพาะของนโยบายและมาตรการสำำ�หรัับมลพิิษทางอากาศข้้าม
พรมแดน ซึ่่�งจะทำำ�ให้้การจััดการปััญหาต้้องออกแบบนโยบายและมาตรการ
ที่่�มีีลัักษณะจำำ�เพาะเจาะจงไปด้้วย โดย Stang (2016) เสนอว่่า นโยบายและ
มาตรการสำำ�หรัับจััดการมลภาวะทางอากาศข้้ามพรมแดนมีีลัักษณะเฉพาะ ดััง
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ต่่อไปนี้้�6
ประการแรก นโยบายจััดการมลภาวะทางอากาศที่่�ประสบความสำำ�เร็็จจะ
ต้้องมีีรากฐานมุุมมองทางวิิทยาศาสตร์์เดีียวกััน ตั้้�งแต่่การใช้้แบบจำำ�ลองไปจนถึึง
การติิดตามและประเมิินผลที่่�ประเทศในภููมิภิ าคยอมรัับ ในขณะที่่�การจััดเก็็บและ
แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลเพื่่�อทำำ�การวิิจััยและสร้้างความรู้้�ร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับแหล่่งที่่�มาและ
ปริิมาณของการปลดปล่่อยมลภาวะก็็มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง
ประการที่่�สอง การที่่�มลภาวะทางอากาศสามารถเดิินทางข้้ามพรมแดน
ได้้ ทำำ�ให้้การรัับมืือปััญหาดัังกล่่าวเป็็นความท้้าทายในหลายระดัับ เพราะแต่่ละ
ประเทศจะต้้องออกแบบวิิธีีจััดการปััญหาในระดัับท้้องถิ่่�น ขณะเดีียวกััน ความ
ร่่วมมืือด้้านกฎข้้อบัังคัับระหว่่างประเทศก็็ต้้องสอดคล้้องและช่่วยหนุุนเสริิมการ
แก้้ไขปััญหาของแต่่ละพื้้�นที่่�ด้้วย
ประการสุุดท้้าย ความท้้าทายในการจััดการปััญหามลภาวะทางอากาศ
ซึ่่�งคล้้ายคลึึงกัันในทุุกประเทศจะเป็็นแรงจูู งใจให้้แต่่ละประเทศร่่วมมืือกัันเสริิม
สร้้างศัักยภาพ แบ่่งปัันวิิธีป
ี ฏิิบัติั ิที่่�เป็็นเลิิศ รวมถึึงเทคโนโลยีีการจััดการคุุณภาพ
อากาศ เพื่่�อให้้แต่่ละประเทศนำำ�ไปปรัับใช้้ การยกระดัับเพื่่�อแก้้ปัญ
ั หาของประเทศ
สมาชิิกโดยไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลัังจึึงมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง โดยเฉพาะสำำ�หรัับ
ภููมิภิ าคที่่�แต่่ละประเทศสมาชิิกมีีฐานะทางเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�แตกต่่างกัันมาก
อย่่างไรก็็ดีี ความร่่วมมืือด้้านกฎข้้อบัังคัับระหว่่างประเทศเพื่่�อจััดการ
ปััญหามลภาวะทางอากาศข้้ามพรมแดนในแต่่ละภููมิภิ าคย่่อมมีีรายละเอีียดที่่�แตก
ต่่างกัันไป ขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะทางภููมิิรัฐั ศาสตร์์ ความสััมพัันธ์์ทางเศรษฐกิิจ และ
ความอ่่อนไหวทางการเมืือง โดยเฉพาะเมื่่�อเทีียบเคีียงระหว่่างข้้อตกลงอาเซีียน
เรื่่�องมลพิิษจากหมอกควัันข้้ามแดนกัับอนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยมลภาวะทางอากาศข้้าม
แดนที่่�มีีลัักษณะแพร่่กระจายอย่่างกว้้างขวางของสหภาพยุุโรป จะพบว่่ามีีความ
แตกต่่างกัันอย่่างชััดเจน
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4.1 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
สะอาดข้้ ามพรมแดนที่่� เป็็ นตัั วอย่่ างจากต่่ าง
ประเทศ
4.1.1 ระดัั บระหว่่ างประเทศและระดัั บภูู มิิภาค: อนุุสััญญา
ว่่ าด้้ วยมลภาวะทางอากาศข้้ ามแดนที่่� มีีลัั กษณะแพร่่
กระจายอย่่ างกว้้ างขวาง (Convention on Long-range
Transboundary Air Pollution: CLRTAP) ของสหภาพ
ยุุ โรป
ปััญหามลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดนของกลุ่่�มประเทศสหภาพยุุโรปถููก
ระบุุถึงึ อย่่างเป็็นทางการในรายงานขององค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือและการพััฒนา
ทางเศรษฐกิิจ หรืือโออีีซีดีี ี (Organization for Economic Co-operation and
Development: OECD) ซึ่่ง� เผยแพร่่ครั้้�งแรกเมื่่�อ พ.ศ. 2510 เกี่่�ยวกัับมลพิษจ
ิ าก
ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ที่่�แพร่่กระจายทั่่�วภููมิิภาคยุุโรปและสร้้างผลกระทบต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อมเป็็นวงกว้้าง7 รายงานยัังระบุุอีีกว่่า มาตรการเพื่่�อจััดการปััญหามลพิิษ
ทางอากาศของแต่่ละประเทศนั้้�นมีีข้้อจำำ�กััดหลายประการ เนื่่�องจากต้้องเผชิิญ
กัับความท้้าทายเรื่่�องแหล่่งที่่� มาที่่� หลากหลายและการแพร่่กระจายของมลพิิษ
ในลัักษณะข้้ามพรมแดน8
จากความกัังวลเรื่่�องผลกระทบจากฝนกรดต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพ
มนุุษย์ดั์ ังกล่่าว ประเทศนอร์์เวย์์และสวีีเดนจึึงผลัักดัันข้้อตกลงเพื่่�อจััดการมลพิิษ
ข้้ามพรมแดนขึ้้�นมา โดยในระยะต้้นถููกต่่อต้้านอย่่างยิ่่�งจากประเทศที่่� มีีแหล่่ง
อุุตสาหกรรมหนัักซึ่่�งปล่่อยมลพิิษเข้้มข้้น เช่่น สหราชอาณาจัักร และเยอรมััน
ตะวัันตก แต่่ในท้้ายที่่�สุุด อนุุสััญญาว่่าด้้วยมลภาวะทางอากาศข้้ามแดนที่่�มีี
ลัักษณะแพร่่กระจายอย่่างกว้้างขวาง (Convention on Long-range Transbboundary Air Pollution: CLRTAP) ก็็เกิิดขึ้้�นได้้ในปีี พ.ศ. 2522 ในระดัับกรอบ
คิิดเชิิงนโยบาย ก่่อนจะเพิ่่�มเติิมเป็็นข้้อตกลงผููกมััดในภายหลัังผ่่านพิิธีีสารต่่างๆ
อีีกหลายฉบัับ
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แม้้ว่่าอนุุสััญญาฉบัับนี้้�ไม่่ได้้เป็็นที่่� รู้้�จัักแพร่่หลายนััก แต่่ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่า
CLRTAP คืือ ข้้อตกลงที่่�ประสบความสำำ�เร็็จที่่�สุดุ ในการจััดการมลพิิษทางอากาศ
ระหว่่างประเทศ อีีกทั้้�งยัังเดิินหน้้าทำำ�งานต่่อเนื่่�องจวบจนปััจจุุบััน
ในส่่วนนี้้� จะเป็็นการถอดบทเรีียนความสำำ�เร็็จของอนุุสััญญาฉบัับนี้้� โดย
เริ่่�มจากหลัักคิิดและสาระสำำ�คััญ โครงสร้้างการบริิหาร รููปแบบของการทำำ�งาน
และผลลััพธ์์จากการดำำ�เนิินงาน
4.1.1.1 หลัั กคิิ ดและสาระสำำ�คััญของ CLRTAP

อนุุสัญ
ั ญานี้้�มีีหลัักการพื้้�นฐาน คืือ การสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
แบ่่งปัันข้้อมููล การศึึกษาวิิจััยทางวิิทยาศาสตร์์ และการกำำ�กัับดููแลให้้ประเทศ
สมาชิิกสามารถดำำ�เนิินการตามที่่�ตกลงไว้้9
หััวใจสำำ�คััญของ CLRTAP คืือ การจััดการปััญหามลภาวะทางอากาศข้้าม
พรมแดนโดยประเทศที่่�ร่่วมลงนามต้้อง “มุ่่ง� มั่่�นที่่�จะปกป้้องประชาชนและสิ่่�งแวดล้้อม
จากมลภาวะทางอากาศ รวมถึึงต้้องพยายามจำำ�กััด/ลดปริิมาณ และป้้องปรามการ
ปล่่อยมลพิิษทางอากาศ โดยเฉพาะมลพิิษทางอากาศข้้ามแดนที่่�มีีลัักษณะแพร่่กระจาย
อย่่างกว้้างขวาง”
ในระยะตั้้�งต้้น CLRTAP มีีลัักษณะเป็็นเพีียงกรอบแนวทางในการทำำ�งาน
ร่่วมกัันของประเทศสมาชิิก รวมถึึงข้้อตกลงทั่่�วๆ ไปสำำ�หรัับการกำำ�กัับดูแู ล แลก
เปลี่่�ยนข้้อมููลสารสนเทศ ไปจนถึึงกลไกการแจ้้งเตืือน และกระบวนการขอคำำ�
ปรึึกษา หลัังจากผ่่านไปห้้าปีี พิิธีีสารแรกที่่�เกิิดขึ้้�น คืือ การสร้้างกลไกจััดหาเงิิน
เพื่่�อดำำ�เนิินโครงการร่่วมในการตรวจสอบและประเมิินมลพิิษทางอากาศข้้าม
พรมแดนในสหภาพยุุโรป ซึ่่ง� เป็็นโครงการทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่�วิจัิ ยั พััฒนา
จััดหารวบรวมข้้อมููล และให้้คำ�ำ ปรึึกษาเชิิงเทคนิิคแก่่ประเทศสมาชิิก
ส่่วนพิิธีีสารอีีก 7 ฉบัับที่่�เกี่่�ยวกัับการจััดการมลภาวะทางอากาศโดยตรง
เกิิดขึ้้�นในภายหลััง ซึ่่�งใช้้เวลารวมทั้้�งสิ้้�น 15 ปีี จะมีีการกำำ�หนดข้้อผููกพัันทาง
กฎหมายเกี่่� ยวกัับเป้้าหมายเพื่่�อลดการปลดปล่่อยมลพิิษทางอากาศที่่� สำ�คั
ำ ัญ
อาทิิ ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ ไนโตรเจนออกไซด์์ สารอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย มลพิิษที่่�
ตกค้้างยาวนาน และโลหะหนััก รวมถึึงการกำำ�หนดให้้ใช้้เทคโนโลยีีที่่�ล้ำ�ำ สมััยที่่�สุดุ
ณ ห้้วงเวลานั้้�น
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4.1.1.2 โครงสร้้ างการบริิ หารของ CLRTAP

ปััจจุุบันั CLRTAP มีีสมาชิิกทั้้�งหมด 51 ประเทศ ประกอบด้้วยกลุ่่�มประเทศ
ในสหภาพยุุโรป รััสเซีีย กลุ่่�มประเทศสมาชิิกอดีีตสหภาพโซเวีียต แคนาดา และ
สหรััฐอเมริิกา โดยองค์์กรตาม CLRTAP จะดำำ�เนิินงานครอบคลุุมทั้้ง� การวิิจัยั ทาง
วิิทยาศาสตร์์ การเฝ้้าระวัังมลพิิษทางอากาศ การออกแบบนโยบาย ไปจนถึึงการ
กำำ�กับดู
ั แู ลการดำำ�เนิินการ ความโดดเด่่นของโครงสร้้าง CLRTAP คืือ การแบ่่งแยก
อย่่างสิ้้�นเชิิงระหว่่างกิิจกรรมเชิิงเทคนิิคและวิิทยาศาสตร์์ กัับ กระบวนการเจรจา
ทางการเมืือง10 ซึ่่�งโครงสร้้างของ CLRTAP ประกอบด้้วย 5 หน่่วยงานหลััก ดัังนี้้�
1. กรรมการบริิหาร (Executive Body) คืือ หน่่วยงานกำำ�กับดู
ั แู ลและมีีอำ�ำ นาจ
ตััดสิินใจสููงสุุดขององค์์กรตามอนุุสััญญา โดยคััดเลืือกจากตััวแทนของ
ประเทศสมาชิิก กรรมการบริิหารจะประชุุมทุุกปีีเพื่่�อให้้คำ�ำ แนะนำำ� รวมถึึง
การตััดสิินใจในเชิิงกลยุุทธ์์ระยะยาวของอนุุสัญ
ั ญาฯ
2. ฝ่่ายกลยุุทธ์โ์ ครงการเฝ้้าระวัังและประเมิินผลมลภาวะทางอากาศ (EMEP
Steering Body) คืือ หน่่วยงานด้้านวิิทยาศาสตร์์ที่่�รับผิ
ั ิดชอบในการเฝ้้า
ระวัังและจััดเก็็บข้้อมููลชั้้น� บรรยากาศ สร้้างแบบจำำ�ลองระดัับการปลด
ปล่่อยมลพิิษสะสมของแต่่ละประเทศ รวมถึึงการประเมิินแบบบููรณาการ
เพื่่�อรัับมืือปััญหามลพิิษข้้ามพรมแดน
3. คณะทำำ�งานด้้านผลกระทบ (Working Group on Effects) คืือ หน่่วยงาน
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ที่่�รับผิ
ั ิดชอบด้้านการศึึกษาผลกระทบจากมลพิิษหลาก
หลายประเภทต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพของมนุุษย์์ โดยเฉพาะไนโตรเจน
และฝุ่่�นละออง รวมทั้้�งผงเขม่่า โอโซน ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ และโลหะหนััก
หน่่วยงานนี้้� ยัังมีีหน้้าที่่� แจ้้ งเตืือนภัั ยคุุกคามจากมลพิิษที่่� อาจเกิิ ดขึ้้�นใน
อนาคตต่่อกรรมการบริิหาร เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การออกแบบนโยบาย
4. คณะทำำ�งานด้้านการวิิเคราะห์์และกลยุุทธ์์ (Working Group on Strateggies and Review) คืือ คณะทำำ�งานหลัักที่่�รวบรวมเอาผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกฝ่่ายเพื่่�อมาเจรจาหาแนวทางการดำำ�เนิินนโยบายที่่�เหมาะสมร่่วมกััน โดย
จะเป็็นผู้้�อภิิปรายพิิธีีสารฉบัับใหม่่หรืือการแก้้ไขรายละเอีียดของพิิธีีสาร
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ฉบัับเดิิม รวมถึึงการเสนอกลยุุทธ์์ใหม่่ๆ ที่่�เกิิดจากการสัังเคราะห์์นโยบาย
และมาตรการจััดการปััญหาฝุ่่�นควัันของแต่่ละประเทศ คณะทำำ�งานนี้้�จึึง
เปรีียบเสมืือนสะพานที่่�เชื่่�อมต่่อระหว่่างฝั่่�งวิิทยาศาสตร์์กัับฟากนโยบาย
5. คณะกรรมการด้้านการดำำ�เนิินนโยบาย (Implementation Committee)
ทำำ�หน้้าที่่�หลัักในการกำำ�กัับดูแู ลการดำำ�เนิินการตามนโยบายและข้้อผููกมััด
ตามที่่�ตกลงกัันไว้้ในอนุุสัญ
ั ญาและพิิธีีสารต่่างๆ
4.1.1.3 ระบบการทำำ �งานของ CLRTAP

CLRTAP เป็็นอนุุสัญ
ั ญาระหว่่างประเทศแบบเป็็นทางการและมีีข้อ้ ผููกพััน
ทางกฎหมาย ครอบคลุุมตั้้�งแต่่การวิิจััยเพื่่�อสร้้างฐานความรู้้�และการออกแบบ
นโยบายด้้ า นมลพิิ ษข้้ า มพรมแดนให้้ เ ป็็ น ที่่� ย อมรัับ ในกลุ่่� ม ประเทศสมาชิิก
อนุุสัญ
ั ญาฉบัับนี้้�มีกี ารกำำ�หนดเพดานการปล่่อยมลพิิษของแต่่ละประเทศ รวมถึึง
การระบุุรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีที่่�สมาชิิกควรนำำ�มาใช้้ อีีกทั้้�งยัังสนัับสนุุน
ให้้มีีการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลและระบุุช่่วงเวลาที่่�ประเทศสมาชิิกต้้องรายงานความ
ก้้าวหน้้า
กลไกการทำำ�งานของ CLRTAP อาจแบ่่งเป็็นกลุ่่�มได้้ดัังนี้้�
(1) การทำำ �งานด้้ านวิิ ทยาศาสตร์์ และการวิิจัั ย

งานกลุ่่�มนี้้�อาจถืือได้้ว่่าเป็็นหััวใจของ CLRTAP อีีกทั้้�งยัังเป็็นหนึ่่�งในกลไก
สำำ�คััญที่่�ทำ�ำ ให้้อนุุสัญ
ั ญาฯ ฉบัับนี้้�ประสบความสำำ�เร็็จ โดยมีีเครื่่�องมืือชิ้้�นสำำ�คััญ
ที่่�จะช่่วยให้้สามารถนำำ�ข้้อมููลทางวิิทยาศาสตร์์ไปออกแบบนโยบายแก้้ไขปััญหา
มลภาวะข้้ามพรมแดนได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ นั่่�นคืือ แนวคิิดระดัับการปลดปล่่อย
มลพิิษวิิกฤติิ (critical loads concept)
แนวคิิดระดัับการปลดปล่่อยมลพิิษวิิกฤติิ หมายถึึง การตั้้�งเกณฑ์์จุุดวิิกฤติิ
ของระดัับมลภาวะที่่�จะสร้้างผลกระทบอย่่างรุุนแรงต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยใช้้แบบ
จำำ�ลอง เช่่น แบบจำำ�ลองปฏิิกิริิ ยิ าและความสััมพันั ธ์์ของก๊๊าซเรืือนกระจกกัับมลพิษ
ิ
ทางอากาศ (Greenhouse gas–air Pollution Interactions and Synergies)
เพื่่�อประมาณการเพดานในเชิิงปริิมาณของการปลดปล่่อยมลพิิษที่่� จะไม่่ส่่ง
ผลกระทบต่่อมนุุษย์์และระบบนิิเวศ11
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แนวคิิดนี้้�นัับเป็็นเครื่่�องมืือทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�เปลี่่�ยนวิิธีีคิิดของผู้้�มีีอำ�ำ นาจ
ตััดสิินใจเชิิงนโยบาย จากเดิิมที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับระดัับการปลดปล่่อยมลพิิษ
ทางอากาศ มาสู่่�การเน้้นพิิจารณาผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
(2) การตั้้� งเป้้าหมายลดการปล่่ อยมลพิิ ษ

ในระยะแรก เป้้าหมายการลดการปล่่อยมลพิิษของ CLRTAP ไม่่ได้้มีคี วาม
สลัับซับซ้
ั อ้ น โดยจะระบุุให้้ทุกุ ประเทศลดการปล่่อยมลพิิษในอััตราคงที่่� จนกระทั่่�ง
ความก้้าวหน้้าทางวิิทยาศาสตร์์ทำ�ำ ให้้สามารถตั้้�งเป้้าหมายรายประเทศ โดยให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับความเปราะบางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมซึ่่�งเป็็นลัักษณะจำำ�เพาะของแต่่ละ
ประเทศ อีีกทั้้�งยัังเป็็นการสร้้างสมดุุลระหว่่างสิ่่�งแวดล้้อมและการเมืือง ซึ่่�งแต่่ละ
ประเทศมีีความอ่่อนไหวไม่่เท่่ากััน
นอกจากนี้้� เป้้าหมายการกำำ�หนดเพดานการปลดปล่่อยมลพิิษของ CLRTAP
ก็็ทวีคี วามซัับซ้อ้ นยิ่่�งขึ้้�น โดยเปลี่่�ยนจากการกำำ�หนดเป้้าหมายมลพิิษรายตััว มาสู่่�
วิิธีี “มลพิิษหลายชนิิด ผลกระทบหลายรููปแบบ (multi-pollutant multi-effect)”
ในปััจจุุบััน โดยมีีการวิิเคราะห์์ในลัักษณะที่่�พิิจารณาผลกระทบของมลพิิษทาง
อากาศทั้้�งต่่อสุุขภาพมนุุษย์์ สิ่่�งแวดล้้อม เกษตรกรรม ความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ ระบบนิิเวศ ไปจนถึึงมรดกทางวััฒนธรรม ดัังเช่่น พิิธีีสารกอเทนเบิิร์ก์
ที่่� ตั้้� งเป้้าบรรเทาปััญหาการแปลงสภาพเป็็นกรด มลพิิษจากธาตุุอาหารพืืช
(eutrophication) และโอโซนระดัับพื้้�นราบ (ground-level ozone) พร้้อมกัับ
การกำำ�หนดเพดานการปล่่อยซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ ไนโตรเจนออกไซด์์ แอมโมเนีีย
และสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย12
(3) การกำำ �หนดมาตรฐานด้้ านเทคโนโลยีี

CLRTAP มีีการกำำ�หนดให้้ประเทศสมาชิิกดำำ�เนิินมาตรการแก้้ไขปััญหา
มลพิิษทางอากาศโดยใช้้เทคโนโลยีีที่่�ดีีที่่�สุดุ ซึ่่�งคุ้้�มค่่าทางเศรษฐกิิจ (best availaable technology economically feasible) พิิธีีสารของอนุุสัญ
ั ญานี้้�จึึงมีีการ
ระบุุตััวอย่่างเทคโนโลยีีที่่�ดีีที่่�สุดุ ไว้้ในภาคผนวก13 ครอบคลุุมทั้้�งภาคการเกษตร
คมนาคม และพลัังงาน โดยเสนอนวััตกรรมหรืือวิิธีีปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศที่่� ปล่่อย
มลภาวะน้้อยที่่�สุดุ ซึ่่�งสามารถนำำ�มาใช้้ได้้ในเชิิงพาณิิชย์์
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(4) การแลกเปลี่่ � ยนข้้ อมูู ลและการรายงาน

ประเทศสมาชิิก CLRTAP จะต้้องแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลเกี่่�ยวกัับมลภาวะทาง
อากาศ การดำำ�เนิินนโยบายเพื่่�อแก้้ไขปััญหา และการใช้้เทคโนโลยีีที่่�ดีี โดยแต่่ละ
ประเทศจะต้้องรัับผิดิ ชอบในการรายงานข้้อมููลของตนเองด้้วยวิิธีที่่ี �เป็็นมาตรฐาน
เดีียวกััน โดยหน่่วยงานเชิิงเทคนิิคและวิิทยาศาสตร์์จะเป็็นผู้้�รวบรวมข้้อมููลและ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อส่่งไปยัังกรรมการบริิหารของ CLRTAP
ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลทั้้�งหมดที่่�แต่่ละประเทศรายงานจะถููกเปิิดเผยต่่อสาธารณะบน
เว็็บไซต์์ศูนู ย์์การคาดการณ์์และปริิมาณมลพิิษทางอากาศ โครงการเฝ้้าระวัังและ
ประเมิินผลมลภาวะทางอากาศ (EMEP Centre on Emission Inventories
and Projections)14
(5) กลไกการติิ ดตามการดำำ �เนิิ นงานเพื่่ � อให้้ มั่่� นใจว่่ า CLRTAP สร้้ าง
ผลลัั พธ์์ อย่่ างเป็็นรููปธรรม

หน้้าที่่�หลัักในการติิดตามการดำำ�เนิินงานจะเป็็นความรัับผิิดชอบของคณะ
กรรมการด้้านการดำำ�เนิินนโยบาย ซึ่่�งจะทำำ�หน้้าที่่� สอบทานรายงานที่่� แต่่ละ
ประเทศส่่งเข้้ามา เพื่่�อประเมิินว่่าเป็็นไปตามข้้อตกลงหรืือไม่่ โดยจะทำำ�หน้้าที่่�
รายงานตรงแก่่กรรมการบริิหาร อย่่างไรก็็ดีี คณะกรรมการด้้านการดำำ�เนิิน
นโยบายจะไม่่มีีอำ�ำ นาจโดยตรงในการบัังคัับประเทศสมาชิิกที่่�ไม่่สามารถดำำ�เนิิน
การตามเป้้ า หมายได้้ แต่่จะสนัั บ สนุุ น ให้้ป ระเทศดัั ง กล่่าวส่่งรายงานความ
ก้้าวหน้้าด้้านมลพิิษหรืือชี้้แ� จงอุุปสรรคในการดำำ�เนิินงาน
ส่่วนในมิิติิด้า้ นกฎหมาย การขัับเคลื่่�อนเป้้าหมายของ CLRTAP สู่่�การเป็็น
กฎหมายในแต่่ละประเทศนั้้�น แทบทั้้�งหมดจะถููกผลัักดัันผ่่านการตรากฎหมาย
สหภาพยุุโรป (EU Directives) ซึ่่ง� มีีผลบังั คัับกับ
ั ประเทศสมาชิิก ในขระที่่�แคนาดา
และสหรััฐอเมริิกาก็็นัับว่่าเป็็นประเทศที่่� มีีกฎหมายควบคุุมมลพิิษที่่� ก้้าวหน้้า
ดัังนั้้�น ความท้้าทายหลัักของ CLRTAP ในประเด็็นกฎหมายจึึงอยู่่�ที่่�ประเทศ
สมาชิิกในภููมิิภาคยุุโรปตะวัันออกและเอเชีียกลาง จะพััฒนาด้้านกฎหมายให้้
เท่่ากัับกลุ่่�มประเทศอื่่�นได้้หรืือไม่่15
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4.1.1.4 ผลลัั พธ์์ ของ CLRTAP

นัับตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2533 ภููมิภิ าคยุุโรป สหรััฐอเมริิกา และแคนาดา ต่่างประสบ
ความสำำ�เร็็จในการจััดการมลพิิษทางอากาศ โดยพบว่่าปริิมาณก๊๊าซซััลเฟอร์์
ไดออกไซด์์ การกลายสภาพเป็็นกรดของดิินและแหล่่งน้ำำ� รวมถึึงมลพิิษอื่� ่นๆ มีี
แนวโน้้มลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง คิิดเป็็นสััดส่่วน 30-80% ซึ่่�งทลายมายาคติิที่่�ว่่า
“การเติิบโตทางเศรษฐกิิจต้้องมาพร้้อมกัับมลพิิษทางอากาศที่่�เลวร้้าย” ลงได้้
อย่่างงดงาม16
ภาพที่่� 4.1 กราฟแสดงระดัั บการปล่่ อยก๊๊ าซซัั ลเฟอร์์ ไดออกไซด์์ (SO2) ไนโตรเจนออกไซด์์
(NOX) สารประกอบอิินทรีีย์์ ระเหยง่่ ายที่่�ไม่่ มีีส่่ วนประกอบของมีี เทน (non-methane
VOCs) และ PM2.5 ในกลุ่่� มประเทศ OECD-ยุุ โรป ระหว่่ างปีี ค.ศ. 1990 – 2016
(หน่่ วยพัั นตัั น)17

CLRTAP ยัังเป็็นแบบอย่่างของวิิธีีปฏิิบััติิที่่� เป็็นเลิิศในการทำำ�งานร่่วม
กัันระหว่่างฝ่่ายนัักวิิทยาศาสตร์์และผู้้�ตััดสิินใจเชิิงนโยบาย อีีกทั้้�งยัังมีีผลผลิิต
เป็็นเครื่่�องมืือทางวิิทยาศาสตร์์ใหม่่ๆ อาทิิ การจััดการมลพิิษทางอากาศที่่�เน้้น
ผลกระทบ อีีกทั้้�งยัังเป็็นผู้้�นำำ�ซึ่่�งวางแนวทางจััดการกัับมลพิิษทางอากาศชนิิด
ใหม่่ๆ ที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพของมนุุษย์์ เช่่น โลหะหนััก ผง
ถ่่าน และฝุ่่�นละอองขนาดจิ๋๋�ว
ปััจจุุบััน CLRTAP ขยายขอบเขตการทำำ�งานนอกเหนืือจากระดัับภูมิู ิภาค
สู่่�การผลัักดัันการทำำ�งานร่่วมกัันของประเทศต่่างๆ ในซีีกโลกเหนืือ จนนัับเป็็น
อนุุสััญญาที่่� มีีประเทศสมาชิิกเข้้าร่่วมเป็็นจำำ�นวนมาก โดยครอบคลุุมแทบทุุก
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ประเทศทางซีีกโลกเหนืือ ทั้้�งในสหภาพยุุโรป คอเคซััส ยุุโรปตะวัันออก เอเชีีย
กลาง และอเมริิกาเหนืือ โดยมีีคณะทำำ�งานเฉพาะเพื่่�อวางแผนการจััดการมลพิิษ
ในระดัับซีกี โลกด้้วย
อนุุสััญญาว่่าด้้วยมลภาวะทางอากาศข้้ามแดนที่่� มีีลัักษณะแพร่่กระจาย
อย่่างกว้้างขวาง ได้้แสดงถึึงความเป็็นไปได้้ที่่�วิิทยาศาสตร์์จะมาบรรจบกัับการ
ทำำ�งานเชิิงนโยบาย เพื่่�อรัับมืือปััญหามลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดน สร้้างความ
ร่่วมมืือที่่�ยกระดัับมาตรฐานในการจััดการด้้านมลพิิษของทุุกประเทศสมาชิิกให้้
ก้้าวเดิินไปพร้้อมกััน หลีีกเลี่่�ยงการแข่่งขัันทางธุุรกิิจที่่�อาจมีีผลลััพธ์์ คืือ การ
ทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อมและก่่อภััยคุุกคามต่่อสุุขภาพของประชาชน อีีกทั้้�งยัังเป็็นหนึ่่�ง
ในปััจจััยที่่�เร่่งให้้เกิิดการขยายตลาดของเทคโนโลยีีสะอาดในภููมิิภาคอีีกด้้วย18
4.1.2 ระดัั บอนุุภูู มิิภาคอาเซีี ยน: ข้้ อตกลงอาเซีี ยนเรื่่�อง
มลพิิษจากหมอกควัั นข้้ ามแดน (ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution: AATHP)
ข้้อตกลงที่่�ผูกู พัันกัับประเทศไทยคืือข�อตกลงอาเซีียนเรื่่�องมลพิิษจากหมอก
ควัันข้้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution:
AATHP) ที่่�ริเิ ริ่่�มเมื่่�อ พ.ศ. 2545 โดยมีีประเทศสมาชิิกทยอยลงสััตยาบััน จน
กระทั่่�งในปีี พ.ศ. 2557 หรืือราว 12 ปีีหลัังจากที่่�ริเิ ริ่่�มข้้อตกลงดัังกล่่าว ประเทศ
อิินโดนีีเซีียก็็ลงสััตยาบัันเข้้าร่่วมเป็็นประเทศสุุดท้้าย
แม้้ว่่าข้้อตกลงดัังกล่่าวจะเกิิดขึ้้�นมายาวนานกว่่า 20 ปีี แต่่ประเทศแถบ
อาเซีียนยัังคงต้้องเผชิิญปััญหาหมอกควัันข้้ามพรมแดนในลัักษณะที่่� ซ้ำ�ำ ซาก
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความไร้้ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลตาม ‘วิิถีีอาเซีียน’ ของ
เหล่่าประเทศสมาชิิก นั่่�นคืือ วิิถีีที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการตััดสิินใจแบบฉัันทา
มติิและการไม่่ข้้องเกี่่�ยวกัับเรื่่�องภายในประเทศของประเทศสมาชิิก19 ข้้อตกลง
ดัังกล่่าวจึึงแทบไม่่มีีประสิิทธิิผลและไม่่มีีการบัังคัับใช้้อย่่างจริิงจััง อย่่างไรก็็ดีี
องค์์กรความร่่วมมืือระหว่่างประเทศอย่่างอาเซีียนและข้้อตกลงดัังกล่่าวอาจนัับ
เป็็นฐานรากที่่�แข็็งแรง หากในอนาคต ประเทศสมาชิิกพร้้อมจะเดิินหน้้าจััดการ
ปััญหาอย่่างจริิงจััง20
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ปััญหาหมอกควัันข้้ามพรมแดนในภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้มีสี าเหตุุ
หลัักมาจากการเผาอิินทรีียวััตถุุ โดยเฉพาะในพื้้�นที่่� เกาะสุุมาตรา กาลิิมัันตััน
บอร์์เนีียว ปััญหานี้้�เกิิดขึ้้�นต่่อเนื่่�องเป็็นระยะเวลามากกว่่าสี่่�ทศวรรษแล้้ว และมีี
แนวโน้้มเกิิดบ่่อยครั้้�งขึ้้�น รุุนแรงขึ้้�น ทั้้�งนี้้� หายนะหมอกควัันที่่�รุุนแรงที่่�สุดุ นั้้�นเกิิด
ขึ้้�นเมื่่�อปีี พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2541, พ.ศ. 2553, พ.ศ. 2556, พ.ศ. 2558, พ.ศ.
2559 และ พ.ศ. 256221
ปัั ญ หาหมอกควัั น ข้้ า มพรมแดนในภูู มิิ ภาคเอเชีีย ตะวัั น ออกเฉีี ย งใต้้ เ กิิ ด ขึ้้� น
เนื่่�องจากการใช้้ไฟเผาเพื่่�อทำำ�ลายซากพืืชในแปลงเกษตรขนาดใหญ่่โดยไร้้การ
ควบคุุม รวมถึึงการเผาในพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รับสั
ั มั ปทานป่่าไม้้ในอิินโดนีีเซีีย งานวิิจััยพบ
ว่่าไฟที่่�ลุุกไหม้้นั้้�นส่่วนใหญ่่มีีสาเหตุุจากกิิจกรรมของมนุุษย์์ และสามารถสอบ
ทานกลัับไปถึึงการเผาแบบผิิดกฎหมายโดยนายทุุนทั้้�งจากในท้้องถิ่่�นและต่่าง
ชาติิผู้้�เป็็นเจ้้าของสวนปาล์์มน้ำำ�มัันในอิินโดนีีเซีีย (ส่่วนใหญ่่คืือชาวมาเลเซีียและ
สิิงคโปร์์) ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น โครงการจััดหาที่่�ดิินให้้กัับประชาชนไร้้พื้้�นที่่�ทำ�กิ
ำ ินซึ่่�งรััฐ
เป็็นผู้้�สนัับสนุุนก็็มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการเผาพื้้�นที่่�ป่่าอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
	วิิธีีปฏิิบััติิในการเผาหลัังเก็็บเกี่่�ยวของเกษตรกรรายย่่อยก็็ถืือเป็็นส่่วน
หนึ่่� งของแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศด้้วยเช่่นกััน แต่่ยัังเป็็นปััจจััยส่่วนน้้อย
ทั้้� งนี้้� ทั้้� งนั้้�นปััญหาดัั งกล่่าวทวีีความรุุ นแรงขึ้้�นเนื่่�องจากภัั ยแล้้ งรุุ นแรงเพราะ
ปรากฏการณ์์เอลนีีโญ รวมถึึงการที่่�มีีพีีต (peat) หรืือแหล่่งสะสมของซากพืืชซึ่่�ง
ติิดไฟได้้ง่่าย อยู่่�ทั่่�วไปในหมู่่�เกาะต่่างๆ ของอิินโดนีีเซีีย22
ระหว่่างช่่วงปลายปีี พ.ศ. 2540 และต้้นปีี พ.ศ. 2541 มีีการเกิิดไฟป่่า
และการเผาพื้้�นที่่�แปลงเกษตรรวมกว่่า 73.12 ล้้านไร่่ในประเทศอิินโดนีีเซีีย ฝุ่่�น
ควัันจากเพลิิงไหม้้ครั้้�งใหญ่่นี้้�กิินพื้้�นที่่�ถึึงสามล้้านตารางกิิโลเมตร กระทบชีีวิิต
ของประชาชนกว่่า 70 ล้้านคนในประเทศบรููไน มาเลเซีีย สิิงคโปร์์ ภาคใต้้ของ
ไทย พื้้�นที่่�บางส่่วนของฟิิลิิปปิินส์์ ตลอดจนพื้้�นที่่�ทางตอนเหนืือของออสเตรเลีีย23
ทั้้�งยัังทำำ�ลายความหลากหลายทางชีีวภาพและถิ่่�นอาศััยของสััตว์์ป่่า รวมทั้้�งคร่่า
ชีีวิิตชนิิดพืืชและสััตว์์ที่่�ใกล้้สูญ
ู พัันธุ์์�จำำ�นวนมาก ส่่วนประชาชนก็็ต้้องเผชิิญความ
สููญเสีียทางเศรษฐกิิจ มีีทั้้�งพืืชผลและไม้้ท่่อนที่่�เสีียหาย ผลิิตผลทางการเกษตรที่่�
หดหาย เนื่่�องจากมลพิิษทางอากาศทำำ�ให้้พืืชไม่่สามารถสัังเคราะห์์แสงได้้ อีีกทั้้�ง
การลงทุุนจากต่่างชาติิก็็ลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ24 ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ในช่่วงเวลาดััง
กล่่าว ประชาชนทั้้�งในประเทศอิินโดนีีเซีียและประเทศเพื่่�อนบ้้านต่่างต้้องเผชิิญ
กัับผลกระทบทางสุุขภาพจากการสููดดมฝุ่่�นควัันโดยไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยง ส่่งผลให้้
เกิิดความกัังวลอย่่างยิ่่�งต่่อผลเสีียหายทางสุุขภาพในระยะยาว
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	มีีการประมาณการว่่า ความสููญเสีียทั้้�งหมดจากวิิกฤติิฝุ่่�นควััน พ.ศ.
2540-2541 มีีมููลค่่าสููงถึึง 9,000 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐสำำ�หรัับอิินโดนีีเซีีย และ
200 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐสำำ�หรัับสิงิ คโปร์์25
	ส่่วนวิิกฤติิฝุ่่�นควัันครั้้�งใหญ่่ที่่�เกิิดขึ้้�นอีีกเมื่่�อ พ.ศ. 2558 ได้้ทำ�ำ ให้้ต้้นทุุน
ทางเศรษฐกิิจที่่�เสีียหายของอิินโดนีีเซีียเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างก้้าวกระโดด เป็็นประมาณ
33,500 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ26

ในส่่วนของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้้�นที่่� ภาคใต้้ นอกจากจะต้้องเผชิิญ
ปััญหาจากประเทศอิินโดนีีเซีียแล้้ว ยัังมีีปััญหาหมอกควัันข้้ามพรมแดนที่่�เกิิด
จากการเผาพื้้�นที่่�ปลููกข้้าวโพดในรััฐฉาน ประเทศพม่่า เป็็นอีีกส่่วนที่่�สำ�คั
ำ ัญ โดย
สาเหตุุสำ�คั
ำ ัญของปััญหาดัังกล่่าวก็็คล้้ายกัับที่่�เกิิดในประเทศอิินโดนีีเซีีย
ในระดัับมหภาคอาจกล่่าวได้้ว่่า ต้้นเหตุุนั้้�นเกิิดจากโลกาภิิวััตน์์ในระดัับ
ภููมิภิ าคที่่�เข้้ามาเปลี่่�ยนระบบการผลิิตอาหารสู่่�การเป็็นบรรษััทในรููปแบบเกษตร
พัันธะสััญญา ทั้้�งการเกษตรอาหารมนุุษย์แ์ ละการปลููกพืืชอาหารสััตว์์ แปลงปลููก
ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ในพม่่าจำำ�นวนมากเชื่่�อมโยงกลัับมาที่่�เครืือธุุรกิิจอาหารและ
การเกษตรยัักษ์์ใหญ่่ของไทยที่่�มีีบริษัิ ัทลููกในพม่่า ผู้้�ซึ่่�งถืือครองส่่วนแบ่่งตลาด
เมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าวโพดในสััดส่่วนสููงถึึง 60-70%27
นอกจากข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์แล้้ว แหล่่งกำำ�เนิิดของมลพิิษทางอากาศข้้าม
พรมแดนยัังมาจากการเผาเตรีียมไร่่เพื่่�อปลููกอ้้อยและข้้าว
4.1.2.1 ความสำำ�เร็็ จคืือการมีีมาตรการแก้้ ไขปััญหา

จากการที่่�สาธารณชนเริ่่�มตระหนัักรู้้�ถึึงแหล่่งที่่�มาและอัันตรายของหมอก
ควัันข้้ามพรมแดน รััฐบาลในภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ต่่างเผชิิญแรงกดดััน
อย่่างหนัักจากประชาชนและองค์์กรภาคเอกชน ทั้้�งระดัับชาติิ ระดัับภูมิู ิภาค และ
ระดัับนานาชาติิ ให้้ดำ�ำ เนิินการแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว อัันนำำ�มาสู่่�การจััดทำำ�แผน
ปฏิิบััติิการรัับมืือหมอกควัันข้้ามพรมแดนโดยไม่่มีีภาระผููกพัันเมื่่�อปีี พ.ศ. 2540
ตามมาด้้วยการเกิิดขึ้้�นของความตกลงอาเซีียนว่่าด้้วยมลพิิษจากหมอกควััน
ข้้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: AATHP)
ที่่�มีกี ารลงนามเมื่่�อปีี พ.ศ. 2545 และมีีผลบังั คัับใช้้เมื่่�อปลายปีี พ.ศ. 254628 ซึ่่ง� ถืือ
เป็็นความตกลงแรกด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในระดัับภูมิู ภิ าคที่่�มีข้ี อ้ ผููกพัันทางกฎหมาย29
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หััวใจสำำ�คััญของความตกลงอาเซีียนฯ อยู่่�ตรงประโยคที่่� ว่่า ทุุกประเทศ
“จะต้้องร่่วมมืือกัันพััฒนาและดำำ�เนิินการมาตรการป้้องกัันและเฝ้้าระวัังปััญหาหมอก
ควัันข้้ามพรมแดน” โดยที่่�ความตกลงดัังกล่่าวได้้ระบุุให้้ประเทศสมาชิิกร่่างและ
บัังคัั บใช้้กฎหมายหรืือมาตรการอื่่� นๆ ในการจัั ดการกัั บการเผาในที่่� โล่่งแจ้้ ง
เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายดัังกล่่าว ความตกลงอาเซีียนฯ ยัังนำำ�มาซึ่่�งการก่่อตั้้�งศููนย์์
ความร่่วมมืืออาเซีียนเพื่่�อการควบคุุมมลภาวะหมอกควัันข้้ามพรมแดน (ASEAAN Co-ordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control)
มีีหน้้าที่่�ประสานงานความร่่วมมืือระหว่่างประเทศสมาชิิก เป็็นจุุ ดศููนย์์รวมข้้อมููล
ข่่าวสารจากประเทศต่่างๆ และส่่งเสริิมการสร้้างความร่่วมมืือภายใต้้ความตกลง
อาเซีียนฯ โดยใช้้งบประมาณจากกองทุุนเพื่่�อการควบคุุมมลภาวะหมอกควัันข้้าม
พรมแดน (ASEAN Transboundary Haze Pollution Control Fund) และ
กลไกขอรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิินอื่่�นๆ ซึ่่�งนัับเป็็นหนึ่่�งในความสำำ�เร็็จภาย
ใต้้ความตกลงนี้้�30
4.1.2.2 ความล้้ มเหลวคืือการบัั งคัั บใช้้ และการไม่่ เกิิ ดผลทางปฏิิบััติิ

ถึึงแม้้ความตกลงอาเซีียนฯ จะมีีสถานะผููกพัันตามกฎหมาย แต่่กลัับไม่่
สามารถใช้้ในการคลี่่� คลายสถานการณ์์หมอกควัันข้้ามพรมแดนในภููมิิภาคได้้
สาเหตุุหลัักดููเหมืือนจะมาจากวิิธีีการทำำ�งานร่่วมกัันของประเทศในภููมิิภาคเอง
ที่่�มีีแนวทางเฉพาะ ซึ่่�งเรีียกกัันว่่า “ASEAN Way” หรืือ “วิิถีีอาเซีียน” วิิถีีนี้้�เป็็น
เสมืือนหลัักการพื้้�นฐานที่่�ทุุกประเทศเห็็นพ้้องร่่วมกััน31 ที่่�จะพึ่่�งพาแนวทางการ
ป้้องปรามและการร่่วมมืือระหว่่างประเทศโดยไม่่หวัังใช้้การฟ้้องร้้องเรีียกค่่าเสีีย
หายหรืือการบัังคัับใช้้เครื่่�องมืือทางกฎหมายในการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม32 จึึงนำำ�
ไปสู่่�แนวทางการแก้้ไขปััญหาที่่�เสมืือนหนึ่่�งปล่่อยปละละเลยให้้สมาชิิกที่่�ร่่วมลง
นามจััดการตนเอง และมีีอิิสระอย่่างมากในการตััดสิินใจว่่าจะนำำ�แนวนโยบาย
ระดัับภูมิู ิภาคมาบัังคัับใช้้ในประเทศอย่่างไร33
แม้้ความตกลงอาเซีียนฯ หรืือ AATHP เป็็นผลลััพธ์์รููปธรรมที่่�ชัดั เจนของการมีี
เจตนารมณ์์ร่่วมกัันที่่�จะแก้้ไขปััญหามลพิิษหมอกควัันข้้ามพรมแดนในภููมิิภาค
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ แต่่ระบบความคิิดหรืือกรอบคิิดที่่� จะนำำ�ไปสู่่�ข้้อตกลง

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดข้ามพรมแดน
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ความร่่วมมืือหรืือการดำำ�เนิินโครงการต่่างๆ เพื่่�อจััดการปััญหาดัังกล่่าว ดููจะเป็็น
ปััจจััยชี้้วั� ัดความสำำ�เร็็จที่่�สำ�คั
ำ ัญที่่�ไม่่อาจมองข้้ามได้้
	บรรทัั ด ฐานและวิิ ธีี ป ฏิิ บัั ติิ ท างการทูู ต ในแบบ “วิิ ถีี อ าเซีี ย น”
ประกอบด้้วยหลัักการไม่่แทรกแซง (non-interference) กระบวนการให้้คำ�ำ
ปรึึกษา (consultation) ฉัันทามติิ (consensus) การทููตแบบเงีียบ (quiet
diplomacy) การแสดงออกโดยนััย (symbolism) และลัักษณะองค์์กรที่่�เรีียบ
ง่่าย (organizational minimalism)34 สำำ�หรัับความร่่วมมืือในระดัับภูมิู ิภาค วิิถีี
อาเซีียนจะประกอบด้้วยพื้้�นฐานสำำ�คััญสามประการ คืือ 1) ไม่่แทรกแซงนโยบาย
ของประเทศอื่่�นๆ 2) ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการทำำ�ฉันั ทามติิหรืือโครงการความร่่วมมืือ
มากกว่่าความตกลงที่่�มีีการผููกพัันทางกฎหมาย และ 3) การดำำ�เนิินโครงการจะ
กระทำำ�ในระดัับประเทศโดยไม่่สร้้างหน่่วยงานกลางในระดัับภูมิู ิภาคขึ้้�นมาใหม่่35
กรอบคิิดแบบวิิถีอี าเซีียนซึ่่ง� เป็็นหลัักการพื้้�นฐานของการทููตของภููมิภิ าค
จึึงกลายเป็็นอุุปสรรคที่่� ทำ�ำ ให้้ไม่่สามารถรัับมืือปััญหาทางสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่าง
ประเทศดัังเช่่นมลพิิษหมอกควัันข้้ามพรมแดน ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ36

ผลจากการยอมรัับวิิถีีอาเซีียนทำำ�ให้้สมาชิิกแต่่ละประเทศเลืือกที่่� จะเน้้น
การธำำ�รงไว้้ซึ่่ง� อธิิปไตยของชาติิ และต่่างให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับผลประโยชน์์ของชาติิ
มากกว่่าผลประโยชน์์ส่่วนรวมในระดัับภูมิู ิภาค รวมทั้้�งไม่่ก้้าวก่่ายในกิิจการของ
กัันและกััน ส่่งผลให้้ความตกลงอาเซีียนฯ ในบริิบทดัังกล่่าวกลายเป็็นความตกลง
ที่่�แทบจะไม่่มีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีประเด็็นความล้้มเหลวสำำ�คััญดัังนี้้�37
(1) ขาดการบัั งคัั บใช้้ และการไกล่่ เกลี่่ � ยข้้ อพิิ พาท

ความตกลงอาเซีียนฯ ไม่่มีีกฎหมายที่่� เขีียนไว้้อย่่างเด็็ดขาด รวมถึึงไม่่มีี
เครื่่�องมืืออย่่างเช่่นกระบวนการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทและกลไกบัังคัับใช้้กฎหมาย
ที่่� เข้้มแข็็ง โดยเรื่่�องสำำ�คััญอย่่างการพััฒนามาตรการป้้องกัันฝุ่่�นควัันทั้้�งในแง่่
กฎหมายและเชิิงปฏิิบััติิการ รวมถึึงมาตรการรัับมืือในกรณีีฉุุกเฉิิน ถููกปล่่อยให้้
เป็็นหน้้าที่่�ของประเทศสมาชิิกในการตีีความโดยการปฏิิบัติั ติ ามของแต่่ละรััฐ และ
เป็็นไปตามความสมััครใจเท่่านั้้�น38
(2) ข้้ อมูู ลไม่่ เพีียงพอ

การขาดกลไกเฝ้้าระวัังและตรวจตราทำำ�ให้้อาเซีียนขาดความสามารถ
ในการรวบรวมข้้อมููลที่่�สำ�คั
ำ ัญและจำำ�เป็็นต่่อการจััดการมลพิิษหมอกควัันข้้าม
พรมแดนอย่่างแม่่นยำำ� โดยเฉพาะความเข้้าใจที่่� จำ�กั
ำ ัดเกี่่� ยวกัับความเชื่่�อมโยง
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ระหว่่างการปล่่อยมลพิิษ แหล่่งที่่�มา และผลกระทบในพื้้�นที่่�ปลายทาง หรืือที่่�เรีียก
ว่่าความสััมพัันธ์์ระหว่่างแหล่่งที่่�มาและผลกระทบ
ในภููมิิภาคที่่� มีีพลวััตสููงและมีีพื้้�นที่่� ทางภููมิิศาสตร์์ขนาดใหญ่่อย่่างเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ ปััญหาดัังกล่่าวถืือเป็็นอุุปสรรคสำำ�คััญประการหนึ่่� งที่่�ทำ�ำ ให้้
ยากต่่อการแก้้ไขปััญหาเกี่่�ยวกัับมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดน39
(3) กฎการตัั ดสิิ นใจร่่ วมกัั นที่่ � ไร้้ ประสิิ ทธิิ ภาพ

อาเซีียนให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งกัับการตััดสิินใจแบบฉัันทามติิ อย่่างไร
ก็็ดีี หากพิิจารณาในแง่่การแก้้ไขปััญหาฝุ่่�นควััน กระบวนการตััดสิินใจดัังกล่่าว
อาจเป็็นจุุ ดอ่่อน กล่่าวคืือ แม้้จะมีีการพููดคุุยในระดัับภูมิู ิภาคครั้้�งแล้้วครั้้�งเล่่าก็็
ยัังไม่่สามารถนำำ�ไปสู่่�การแก้้ไขปััญหาได้้จริงิ ในทางกลัับกััน ปััญหาหมอกควััน
ครั้้�งใหญ่่กลัับเกิิดขึ้้�นหลัังจากที่่�อาเซีียนบรรลุุความตกลงเพื่่�อแก้้ไขปััญหาหมอก
ควัันได้้เพีียง 3 ปีีเท่่านั้้�น40
(4) หลัั กปฏิิบััติิห้้ ามแทรกแซง

ด้้านหนึ่่�งหลัักการนี้้�เป็็นการให้้ความเคารพต่่ออธิิปไตยของแต่่ละประเทศ
และปกป้้องไม่่ให้้ประเทศอื่่�นเข้้ามายุ่่�งเกี่่�ยวกัับกิิจการภายในของแต่่ละประเทศ
สมาชิิก แต่่อีีกด้้านหนึ่่�ง หลัักการนี้้�ก็็ปกป้้องรััฐบาลของแต่่ละประเทศสมาชิิกให้้
สามารถหลีีกเลี่่�ยงการหยิิบยกประเด็็นที่่�มีีความอ่่อนไหวทางการเมืืองมาพููดคุุย
ในระดัับภูมิู ิภาค นอกจากนี้้� หลัักห้้ามแทรกแซงยัังปิิดกั้้�นการให้้ความช่่วยเหลืือ
แก่่กััน โดยความช่่วยเหลืือจากประเทศสมาชิิกอื่่�นๆ จะเกิิดขึ้้�นได้้ก็็ต่่อเมื่่�อประเทศ
ผู้้�รัับความช่่วยเหลืือแสดงความยิินยอมอย่่างชััดแจ้้ง41 แม้้กระทั่่�งการขอแบ่่งปััน
ข้้อมููลที่่�ดูไู ม่่มีีอัันตรายอะไรอย่่างแผนที่่�พร้อ้ มกัับพิิกััดทางภููมิิศาสตร์์ของแปลง
สััมปทานปาล์์มน้ำำ�มัันและต้้นไม้้สำ�ำ หรัับผลิิตกระดาษในประเทศอิินโดนีีเซีีย ก็็
เคยต้้องเผชิิญกัับการต่่อต้้านอย่่างรุุนแรงมาแล้้ว ด้้วยการให้้เหตุุผลเรื่่�องความ
เป็็นส่่วนตััว42
(5) ขาดเงิิ นทุุ นและการสนัั บสนุุ นภายในองค์์ กร

เนื่่�องจากประเทศสมาชิิกสามารถสมทบเงิินทุุนให้้กองทุุนเพื่่�อการควบคุุม
มลภาวะหมอกควัันข้้ามพรมแดนโดยสมััครใจ องค์์กรดัังกล่่าวจึึงมีีเงิินไม่่เพีียง
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พอต่่อการทำำ�งาน ยิ่่�งกว่่านั้้�น ความตกลงอาเซีียนฯ ยัังไม่่มีีกฎเกณฑ์์ว่่าด้้วยการ
จััดสรรปัันส่่วนทรััพยากร ทำำ�ให้้การบริิหารเงิินเป็็นไปตามวิิจารณญาณของ
เลขาธิิการอาเซีียนในฐานะผู้จั้� ัดการกองทุุนภายใต้้แนวทางที่่�กำ�ำ หนดโดยสมาชิิก
อาเซีียน43 ซึ่่ง� ถืือว่่ากลไกด้้านธรรมาภิิบาลที่่�มียัี งั ไม่่เพีียงพอ ดัังนั้้�น แม้้ในปััจจุุบันั
จะเป็็นเวลาครบ 7 ปีีแล้้วที่่�ทั้้�ง 10 ประเทศในอาเซีียนลงนามในความตกลงดััง
กล่่าว แต่่ศููนย์์ความร่่วมมืืออาเซีียนเพื่่�อการควบคุุมมลภาวะหมอกควัันข้้าม
พรมแดนก็็ยัังไม่่สามารถก่่อตั้้�งได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม
4.1.2.3 ปััจจัั ยสำำ�คััญคืือแรงกดดัั นจากสาธารณะ

ประเด็็นหนึ่่�งที่่�น่่าสนใจ คืือ การที่่�อินิ โดนีีเซีียเป็็นประเทศสุุดท้้ายในอาเซีียน
ที่่�ร่่วมลงนามในความตกลงอาเซีียนฯ ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นเมื่่�อเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2557
หรืือ 11 ปีี หลัังจากที่่�ความตกลงอาเซีียนฯ มีีผลบัังคัับใช้้ ซึ่่�งนัักวิิเคราะห์์มองว่่า
ท่่ามกลางการเจรจาตามความตกลงอาเซีียนฯ ที่่�มีีลัักษณะ ‘ละมุุนละม่่อม’ ซึ่่�ง
ถืือว่่าก่่อให้้เกิิดต้้นทุุนที่่�ค่่อนข้้างต่ำำ�สำ�ำ หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายในประเทศผู้้�
ก่่อมลพิิษ แต่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียสำำ�คััญของแต่่ละประเทศก็็ยังั ไม่่มีีความต้้องการ
ที่่�จะให้้สัตั ยาบััน อย่่างน้้อยก็็เป็็นเช่่นนั้้�นในช่่วงปลายทศวรรษ 2540 จนถึึงปลาย
ทศวรรษ 2550
อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่่านมา ภายใต้้บริบทที่่
ิ �สาธารณชนเริ่่�มแสดง
ความกัังวลเพิ่่�มมากขึ้้�นและเรีียกร้้องหนัักหน่่วงขึ้้�นให้้รัฐั บาลของตนแก้้ปััญหา
ทางด้้านอุุตสาหกรรมปาล์์มน้ำำ�มัันซึ่่�งเป็็นต้้นเหตุุสำ�คั
ำ ัญของปััญหาหมอกควััน
ข้้ามพรมแดนในอาเซีียนก็็ต้้องเผชิิญกัับแรงกดดัันจากนานาชาติิและมาตรการ
ใหม่่ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นเช่่นเดีียวกััน โดยเฉพาะในกรณีีของประเทศสิิงคโปร์์ ประเด็็นเหล่่านี้้�
คืือ แรงจูู งใจให้้รัฐั บาลอิินโดนีีเซีียยอมที่่�จะลงนามในความตกลงดัังกล่่าว ซึ่่�งแม้้
ถููกมองว่่าเป็็นเพีียงความร่่วมมืือเชิิงสััญลัักษณ์์44 แต่่อย่่างน้้อยผู้้�ก่่อมลพิิษก็็ต้้อง
เข้้ามาอยู่่�ในกระดานที่่�เป็็นการแก้้ไขปััญหา
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4.1.3 ระดัั บประเทศ: กฎหมายมลพิิษจากหมอกควัั นข้้ าม
พรมแดน (The Singapore Transboundary Haze Polllution Act: THPA) ของสิิงคโปร์์
ตััวอย่่างที่่�น่่าสนใจในระดัับประเทศ คืือ กฎหมายมลพิิษจากหมอกควััน
ข้้ามพรมแดน พ.ศ. 2557 ของประเทศสิิงคโปร์์ เนื่่�องจากในประเทศสิิงคโปร์์
สาธารณชนเกิิดความคัับข้้องใจอย่่างมากต่่อปััญหาหมอกควัันข้้ามพรมแดนที่่�
เกิิดขึ้้�นซ้ำำ�แล้้วซ้ำำ�เล่่า โดยเฉพาะเหตุุรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อ พ.ศ. 2556 เสีียงเรีียก
ร้้องและแรงกดดัันของประชาชนทำำ�ให้้รัฐั บาลต้้องตััดสิินใจผ่่านกฎหมายมลพิิษ
จากหมอกควัันข้้ามพรมแดน (The Singapore Transboundary Haze Pollution
Act: THPA) ออกมา โดยมีีเป้้าหมายมุ่่�งจััดการบริิษััทซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการเผา
พื้้�นที่่�การเกษตรในประเทศอิินโดนีีเซีีย
THPA เริ่่�มต้้นบัังคัับใช้้เมื่่�อ พ.ศ. 2557 โดยกำำ�หนดให้้หน่่วยงานซึ่่�งก่่อให้้
เกิิดหมอกควัันในต่่างประเทศต้้องมีีความรัับผิดิ ในสิิงคโปร์์ ไม่่ว่่าบริิษัท
ั เหล่่านั้้�น
จะเกี่่�ยวข้้องกัับบริษัิ ทสิ
ั งิ คโปร์์หรืือไม่่ก็็ตาม
สาระสำำ�คััญของกฎหมายฉบัับดัังกล่่าวอยู่่�ที่่�การใช้้การสัันนิิษฐานหลาย
ระดัับ ตััวอย่่างเช่่น หากมีีแผนที่่� จากแหล่่งใดที่่� ระบุุว่่าแปลงที่่� ดิินแปลงหนึ่่�ง
ถืือครองโดยบริิษััท หรืือบริิษััทเป็็นผู้้�ใช้้พื้้�นที่่� กฎหมายฉบัับนี้้�จะสัันนิิษฐานว่่า
บริิษััทที่่�ถืือครองหรืือเข้้าใช้้ประโยชน์์ในที่่� ดิินดัังกล่่าวจะต้้องรัับผิิดชอบ กรณีี
หากเกิิดปััญหามลพิิษหมอกควัันขั้้�นรุุนแรงในประเทศสิิงคโปร์์ แล้้วมีีหลัักฐาน
จากดาวเทีียมหรืือทางอุุตุนิุ ยิ มวิิทยาใดๆ แสดงให้้เห็็นว่่าในช่่วงเวลาดัังกล่่าวเกิิด
เพลิิงไหม้้ในที่่�ดิินใดๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นไฟป่่าหรืือการเผาพื้้�นที่่�การเกษตรซึ่่�งส่่งผลให้้
เกิิดฝุ่่�นควัันพััดพามาถึึงประเทศสิิงคโปร์์ กฎหมายฉบัับนี้้�จะสัันนิิษฐานว่่าหมอก
ควัันที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นมีีสาเหตุุมาจากเพลิิงไหม้้ที่่�เกิิดขึ้้�นโดยผู้้�ถืือครองหรืือใช้้ประโยชน์์
ที่่�ดิินนั้้�น แน่่นอนว่่าบริิษัทั สามารถโต้้แย้้งข้้อสัันนิิษฐานดัังกล่่าวได้้ แต่่บริิษัทก็
ั ็จะ
มีีภาระในการหาหลัักฐานมหาศาลเพื่่�อนำำ�มาโต้้แย้้งกัับหลัักฐานของภาครััฐ และ
เพื่่�อยืืนยัันว่่าตนเองบริิสุทุ ธิ์์�
เป็็ น ที่่� ชั ัด เจนว่่า ทางออกที่่� ดีี ที่่� สุุ ด ในการแก้้ ไ ขปัั ญ หาหมอกควัั น ข้้ า ม
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พรมแดนที่่�มาจากประเทศอิินโดนีีเซีียย่่อมอยู่่�ที่่�การบัังคัับใช้้กฎหมายโดยรััฐบาล
อิินโดนีีเซีียเอง ดัังนั้้�นจึึงมีีผู้เ้� ชี่่ย� วชาญทางกฎหมายแสดงความเห็็นว่่า คุุณค่่าที่่�แท้้
จริิงของกฎหมายมลพิิษจากหมอกควัันข้้ามพรมแดน พ.ศ. 2557 ของสิิงคโปร์์
นั้้�นก็็คืือการสร้้างแรงกดดัันต่่อรััฐบาลอิินโดนีีเซีียให้้จริงิ จัังกัับการแก้้ไขปััญหา
ดัังกล่่าวมากยิ่่�งขึ้้�น45

4.2 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
ส ะ อ า ด ข้้ า ม พ ร ม แ ด น ที่่� มีี ก า ร ดำำ � เ นิิ น ก า ร ใ น
ประเทศไทย
ในปััจจุุบััน เป็็นที่่�ประจัักษ์์แล้้วว่่า ความตกลงอาเซีียนว่่าด้้วยหมอกควััน
พิิษข้า้ มพรมแดนขาดประสิิทธิภิ าพในการบัังคัับใช้้อย่่างสิ้้�นเชิิง จนเรีียกได้้ว่่าเป็็น
ความ “ล้้มเหลว” ไม่่สามารถแก้้ปััญหาหมอกควัันพิิษข้้ามพรมแดนในภููมิิภาค
อาเซีียนได้้ เนื่่�องจากขาดความร่่วมมืืออย่่างจริิงจัังระหว่่างรััฐสมาชิิกอาเซีียน
และด้้วยเนื้้�อหาของความตกลงฯ เองก็็ค่่อนข้้างหละหลวม ไม่่มีีบทบัังคัับให้้รัฐั ที่่�
ปล่่อยหมอกควัันพิิษข้า้ มพรมแดนต้้องรัับผิดิ ชอบต่่อรััฐอื่่�นๆ ตลอดจนขาดกลไกที่่�
มีีประสิิทธิภิ าพในการนำำ�ไปสู่่�เป้้าหมายลดการก่่อให้้เกิิดหมอกควัันพิิษภายในรััฐ
รวมถึึงการป้้องกัันปััญหาหมอกควัันพิิษข้้ามแดนไปยัังรััฐอื่่�นๆ
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับความตกลงระหว่่างประเทศในภููมิิภาคยุุโรปว่่าด้้วย
หมอกควัันพิิษข้้ามพรมแดน (ซึ่่�งถืือเป็็นต้้นแบบความตกลงระหว่่างประเทศใน
การจััดการปััญหาหมอกควัันพิิษข้้ามแดนได้้อย่่างยั่่�งยืืน) แล้้วเห็็นได้้ว่่า ความ
ตกลงอาเซีียนฯ เป็็นเพีียงแค่่ระยะเริ่่�มต้้นและยัังคง “ห่่างไกล” จากความตกลง
ระหว่่างประเทศในภููมิิภาคยุุโรปเป็็นอย่่างมาก จึึงต้้องอาศััยระยะเวลาในการ
พััฒนาต่่อไป โดยยัังไม่่อาจคาดถึึงผลลััพธ์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคตได้้
ดัังนั้้�น ในระหว่่างรอพััฒนาการของความตกลงอาเซีียนดัังกล่่าว วิิธีีการ
ที่่�ดีีที่่�สุุดวิิธีีการหนึ่่�งเพื่่�อการคุ้้�มครองประชาชนในราชอาณาจัักรไทยมิิให้้ได้้รับั
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ผลกระทบจากหมอกควัันพิิษข้้ามแดนได้้ในปััจจุุบัันก็็คืือ “การป้้องกัันตนเอง”
ด้้วยการสร้้างกลไกภายในขึ้้�นมาให้้มีีผลใช้้ไปได้้ถึึงภายนอกประเทศด้้วย
อย่่างไรก็็ตาม ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีหน่่วยงานในการจััดการปััญหาหมอกควััน
พิิษข้้ามแดนเป็็นการเฉพาะ มีีแต่่เพีียงหน่่วยงานที่่�จััดการปััญหาหมอกควัันพิิษ
ภายในประเทศ และมีีหน่่วยงานที่่�คอยทำำ�หน้้าที่่�ประสานงานเมื่่�อเกิิดหมอกควััน
พิิษข้า้ มแดน คืือ กระทรวงการต่่างประเทศ ร่่วมกัับกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม โดยใช้้เพีียงวิิธีีเจรจาทางการทููตกัับหน่่วยงานของรััฐบาลต่่าง
ประเทศ เพื่่�อขอความร่่วมมืือเฝ้้าระวัังหมอกควัันพิิษข้้ามแดน แต่่ก็็ไม่่ประสบ
ความสำำ�เร็็จเท่่าที่่�ควร เนื่่�องจากการเจรจาดัังกล่่าวไม่่มีีสภาพบัังคัับทางกฎหมาย
ระหว่่างประเทศ
นอกจากนี้้� ปััจจุุบันั ยัังไม่่มีีกฎหมายเฉพาะที่่�จะสามารถลงโทษเจ้้าของหรืือ
ผู้ค้� รอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษในต่่างประเทศ หรืือผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องซึ่่ง�
ปล่่อยปละละเลยให้้หมอกควัันพิิษภายใต้้ความควบคุุมของตนข้้ามแดนเข้้ามาก่่อ
ให้้เกิิดความเสีียหายต่่อประชาชนและประเทศไทยได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดย
บทบััญญััติกิ ฎหมายเท่่าที่่�มีอี ยู่่�เป็็นเพีียงกฎหมายทั่่�วไปที่่�ใช้้สำ�ำ หรัับการกระทำำ�ผิดิ
ในราชอาณาจัักรและผู้้�กระทำำ�อยู่่�ในราชอาณาจัักรเป็็นส่่วนใหญ่่ แม้้ว่่าจะมีีบาง
บทมาตราที่่�อาจนำำ�มาปรัับใช้้ลงโทษผู้้�กระทำำ�ผิิดในต่่างประเทศ แต่่ก็็ขาดกลไก
ทางกฎหมายที่่�มีปี ระสิิทธิภิ าพในการพิิสูจน์
ู ค์ วามผิิดของผู้ก้� ระทำำ�ผิดิ รวมถึึงการมีี
ข้้อจำำ�กััดเกี่่�ยวกัับอำ�ำ นาจการสืืบสวนสอบสวนผู้ก้� ระทำำ�ผิดิ ในต่่างประเทศ เป็็นต้้น

4.3 ข้้ อเสนอเชิิ งนโยบายและมาตรการในการ
จัั ดการอากาศสะอาดข้้ ามพรมแดนที่่�เหมาะสมกัั บ
บริิบทของประเทศไทย
4.3.1 ข้้ อเสนอด้้ านกฎหมาย
4.3.1.1 การจัั ดให้้ มีีองค์์ กร/หน่่ วยงานเป็็นกลไกทำำ �งานเรื่่ � องมลพิิ ษ
ข้้ ามพรมแดน

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดข้ามพรมแดน

4-143

รััฐ ควรดำำ� เนิิ น การในมิิ ติิ ข องการมีี กลไกการทำำ� งานเรื่่�อ งมลพิิ ษข้้ า ม
พรมแดน ดัังนี้้�
(1) กำำ �หนดหน่่ วยงานหลัั กมีีหน้้ าที่่ � เกี่่ � ยวกัั บหมอกควัั นพิิ ษข้้ ามแดน

รััฐควรกำำ�หนดให้้มีีหน่่วยงานที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่�เฉพาะในการตรวจสอบ เฝ้้าระวััง
หมอกควัันพิิษข้้ามแดน ด้้วยการลงทุุนจััดหาเครื่่�องมืือทางวิิทยาศาสตร์์ที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพทัันสมััย แม่่นยำำ� เชื่่�อถืือได้้มาใช้้ในการลด และ/หรืือป้้องกัันปััญหา
ดัังกล่่าว และให้้ทำ�ำ หน้้าที่่�เป็็นศููนย์์ประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อลด หรืือป้้องกัันมิิให้้หมอกควัันพิิษจากแหล่่งกำำ�เนิิด
ต่่างแดนข้้ามมาส่่งผลกระทบในประเทศไทย
(2) กำำ �หนดหน่่ วยงานรองเพื่่ � อทำำ �หน้้ าที่่ � สนัั บสนุุ น

รััฐควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้หน่่วยงานราชการและเอกชน เช่่น ทหาร
ตำำ�รวจตระเวนชายแดน กลุ่่�มประชาชนชายแดน หน่่วยงานภาครััฐที่่� มีีหน้้าที่่�
เกี่่�ยวกัับหมอกควัันพิิษ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ภาคประชาสัังคมหรืือผู้้�มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้อง ได้้ทำ�ำ หน้้าที่่�ร่่วมกัันในการตรวจสอบเฝ้้าระวัังหมอกควัันพิิษข้้าม
แดน โดยมีีการประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานหลัักตามข้้อ (1) เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพและความรอบด้้านในการจััดการหมอกควัันพิิษข้้ามแดน
(3) กำำ �หนดหน่่ วยงานสืืบสวนสอบสวนหมอกควัั นพิิ ษข้้ ามแดน

รััฐควรกำำ�หนดให้้มีีหน่่วยงานที่่� ทำ�ำ หน้้าที่่� ในการสืืบสวน สอบสวน การ
กระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับหมอกควัันพิิษข้า้ มแดนได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ โดยอาจ
เป็็นการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานหลัักตามข้้อ (1) กัับพนัักงานสอบสวน
พนัักงานสอบสวนคดีีพิิเศษ อััยการ และเจ้้าหน้้าที่่�กระทรวงการต่่างประเทศที่่�
เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้สามารถหาตััวผู้้�กระทำำ�ผิดิ มาลงโทษ และเป็็นการสนัับสนุุนการ
ทำำ�งานของทั้้�งหน่่วยงานหลัักและหน่่วยงานรอง
4.3.1.2 การออกกฎหมายภายในเฉพาะเพื่่ � อจัั ดการมลพิิ ษข้้ าม
พรมแดน

รััฐควรกำำ�หนดบทบััญญััติิกฎหมายที่่� สามารถเอาผิิดกัั บเจ้้าของหรืือผู้้�
ครอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษนอกราชอาณาจัักร รวมถึึงผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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ซึ่่�งกระทำำ� หรืืองดเว้้น หรืือปล่่อยปะละเลยให้้หมอกควัันพิิษข้้ามแดนเข้้ามายััง
ประเทศไทย จนก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อสุุขภาพ ชีีวิติ ร่่างกาย ทรััพย์สิ์ นิ สัังคม
เศรษฐกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อมของประชาชนของประเทศไทย เพื่่�อลดผลกระทบที่่�
ประเทศไทยจะต้้องได้้รับจ
ั ากหมอกควัันพิิษข้้ามแดน
ทั้้�งนี้้� กฎหมายลัักษณะดัังกล่่าวมีีการดำำ�เนิินการแล้้วในประเทศสิิงคโปร์์
ซึ่่�งได้้บััญญััติิกฎหมาย Transboundary Haze Pollution Act 201446 ออกใช้้
บัังคัับตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 2014 หรืือ พ.ศ. 2557 และประเทศมาเลเซีียก็็อยู่่�ระหว่่าง
พิิจารณาร่่างกฎหมายในลัักษณะเดีียวกััน ในแง่่นี้้� การบััญญััติิกฎหมายภายใน
ของแต่่ละประเทศก็็อาจมีีส่่วนช่่วยในการพััฒนากฎหมายระหว่่างประเทศเกี่่�ยว
กัับหมอกควัันพิิษข้้ามแดนให้้มีีประสิิทธิิภาพได้้ โดยอาจพััฒนาเป็็น “กฎหมาย
จารีีตประเพณีีระหว่่างประเทศ” หรืือ “หลัักกฎหมายทั่่�วไปในกฎหมายระหว่่าง
ประเทศ” อัันเป็็นที่่�มาของกฎหมายระหว่่างประเทศตามมาตรา 38 แห่่งธรรมนููญ
ศาลยุุติิธรรมระหว่่างประเทศได้้เช่่นกััน
สำำ�หรัับเนื้้�อหาสาระที่่�สำ�คั
ำ ัญที่่�กฎหมายดัังกล่่าวจำำ�เป็็นต้้องมีี มีีดัังนี้้�
1) การกำำ�หนดให้้เจ้้าของหรืือผู้้�ครอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษใน
ต่่างประเทศ ไม่่ว่่าจะได้้กระทำำ�หรืืองดเว้้นการกระทำำ� จงใจหรืือประมาทเลิินเล่่อ
ก็็ตาม จนหมอกควัันพิิษดัังกล่่าวแพร่่กระจายข้้ามแดนเข้้ามาในประเทศไทย
จนก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อสุุขภาพ ชีีวิิต ร่่างกาย ทรััพย์์สินิ สัังคม เศรษฐกิิจ
และสิ่่�งแวดล้้อมของประชาชนและรััฐบาลในราชอาณาจัักร ถืือเป็็นการกระทำำ�
ความผิิดในราชอาณาจัักรไทย ต้้องรัับโทษทั้้�งทางแพ่่งและอาญาในประเทศไทย
2) กำำ�หนดให้้นำำ�บทสัันนิิษฐานความผิิดมาใช้้เนื่่�องจากข้้อจำำ�กััดด้้านการ
สืืบสวนสอบสวนพยานหลัักฐานในต่่างประเทศ เช่่น
• บทสัันนิิษฐานเกี่่�ยวกัับแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษ โดยให้้ถืือว่่าข้้อมููลตามที่่�
ปรากฏในเครื่่�องมืือทางวิิทยาศาสตร์์เป็็นเครื่่�องมืือที่่�เพีียงพอในการพิิสูจน์
ู ์
แหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษในต่่างประเทศโดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องลงพื้้�นที่่�จริงิ
เช่่น ข้้อมููลจุุดความร้้อน (hot spot) ผ่่านดาวเทีียม ทิิศทางลม และการ
คำำ�นวณต่่างๆ ที่่�เชื่่�อถืือได้้
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• บทสัันนิิษฐานเกี่่�ยวกัับความเสีียหายต่่อสุุขภาพ ชีีวิิต ร่่างกาย ทรััพย์์สินิ สัังคม
เศรษฐกิิจ และสิ่่ง� แวดล้้อมของประชาชนและรััฐบาล โดยให้้ถืือว่่าเสีียหายเมื่่�อค่่า
ดััชนีคุี ณ
ุ ภาพอากาศหรืือค่่าดััชนีคุี ณ
ุ ภาพอากาศสุุขภาพเพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิม เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับข้อ้ มููลเกี่่�ยวกัับหมอกควัันพิิษที่่�ข้า้ มแดนเข้้ามา ณ ขณะนั้้�น
• บทสัันนิิษฐานผู้้�กระทำำ�ผิิด โดยให้้ถืื อว่่าผู้้�กระทำำ�ผิิดคืือบุุคคลที่่� มีีชื่� อ่ ตาม
เอกสารทางราชการว่่าเป็็นเจ้้าของหรืือผู้ค้� รอบครองอสัังหาริิมทรัพย์
ั ห์ รืือ
สัังหาริิมทรัพย์
ั ์แหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษข้้ามแดนนั้้�นๆ โดยไม่่จำำ�ต้้อง
พิิสูจน์
ู ์ว่่าผู้้�นั้้�นเป็็นผู้้�กระทำำ�ตามความเป็็นจริิง
		ทั้้�งนี้้� หากโจทก์์พิสูิ จน์
ู ค์ วามผิิดของจำำ�เลยได้้ตามบทสัันนิิษฐานข้้างต้้น
แล้้ว ถืือว่่าจำำ�เลยคืือผู้้�กระทำำ�ผิิดที่่�ต้้องได้้รับั โทษตามกฎหมายนี้้� เว้้นแต่่จะ
พิิสููจน์์ได้้ว่่า หมอกควัันพิิษดัังกล่่าวเกิิดจากปรากฏการณ์์ธรรมชาติิหรืือ
การกระทำำ�สงครามที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้หรืือต้้านทานไม่่ได้้ โดยจำำ�เลยได้้ใช้้
มาตรการป้้องกัันตามที่่�เหมาะสมและสมควรแล้้ว
• กำำ�หนดโทษทางอาญาเฉพาะโทษปรัับในอััตราที่่�สููง กล่่าวคืือ ขั้้�นต่ำำ� 2 ล้้านบาท
และปรัับเป็็นรายวััน วัันละ 1 ล้้านบาท สููงสุุดไม่่เกิิน 50 ล้้านบาท ส่่วนโทษ
ทางแพ่่งเป็็นไปตามการพิิสูจน์
ู ์มููลค่่าความเสีียหายของโจทก์์
• กำำ�หนดให้้หน่่วยงานหลัักที่่� มีีหน้้าที่่� เกี่่�ยวกัับหมอกควัันพิิษข้้ามแดนหรืือ
อััยการเป็็นผู้้�ฟ้้องคดีีแทนผู้้�เสีียหายได้้
• กำำ�หนดให้้นายจ้้าง ลููกจ้้าง ผู้้�ว่่าจ้้าง ตััวแทน หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�
กระทำำ�ผิิดต้้องร่่วมรัับผิิดในการกระทำำ�นั้้�นด้้วย
• กำำ�หนดมาตรการป้้องกัันความเสีียหาย โดยกำำ�หนดให้้หน่่วยงานหลัักที่่�
มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับหมอกควัันพิิษข้้ามแดนเป็็นผู้้�ประสานงาน แจ้้งเตืือน และ
ให้้ความช่่วยเหลืือ กัับหน่่วยงานทั้้�งในและต่่างประเทศ เมื่่�อพบว่่าแหล่่ง
กำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษในต่่างประเทศอาจข้้ามแดนเข้้ามายัังประเทศไทยได้้
4.3.1.3 มาตรการสนัั บสนุุ นการบัั งคัั บใช้้ กฎหมาย

เพื่่�อให้้การบัังคัับใช้้กฎหมายเกี่่�ยวกัับหมอกควัันพิิษข้้ามแดนเป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ รััฐควรดำำ�เนิินมาตรการสนัับสนุุนอื่่�นๆ ดัังนี้้�
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1. การจััดหาเครื่่�องมืือทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�มีป
ี ระสิิทธิภิ าพดีี เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการ
ตรวจตรา เฝ้้าระวััง ป้้องกััน หรืือลดผลกระทบจากหมอกควัันพิิษข้า้ มแดน
รวมถึึงการสืืบสวนสอบสวนหาตััวผู้้�กระทำำ�ผิิดมาลงโทษ
2. จััดบุุคลากร และ/หรืือราษฎรอาสา ตามแนวชายแดนที่่�มีีจำ�ำ นวนมากพอที่่�
จะสามารถเฝ้้าระวัังการเกิิดสถานการณ์์ที่่�สุ่่�มเสี่่�ยงต่่อการเกิิดหมอกควััน
พิิษข้้ามแดน
3. จััดให้้มีีระบบการรายงานสถานการณ์์การเกิิดหมอกควัันพิิษที่่�รวดเร็็วทััน
การณ์์ รวมถึึงระบบการประเมิินสถานการณ์์หมอกควัันพิิษด้้วย
4.3.2 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
เนื่่�องจากไม่่มีีประเทศใดครอบครองกรรมสิิทธิ์ใ�์ นอากาศสะอาด ดัังนั้้�น ทุุก
ประเทศจึึงใช้้อากาศสะอาดแบบไม่่มีีต้้นทุุน ทำำ�ให้้มีีการปล่่อยมลพิิษทางอากาศ
ออกมาเกิินกว่่าระดัับที่่�สังั คมต้้องการ ดัังนั้้�น ในมุุมมองเชิิงเศรษฐศาสตร์์ควรมีี
การแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศดัังนี้้�
1) ประเทศสมาชิิก อาเซีีย นควรยกระดัั บ ความเข้้ มข้้ น ในความร่่วมมืือ
ระหว่่างประเทศโดยเร่่งจััดตั้้�งหน่่วยงาน The ASEAN Coordinating Centre
for Transboundary Haze Pollution Control (ACC) เพื่่�อลดต้้นทุุนในการทำำ�
ธุุรกรรม (transaction costs) ของแต่่ละประเทศอัันนำำ�ไปสู่่�การแก้้ไขปััญหาผลก
ระทบภายนอกระหว่่างประเทศ (international externality)
• ปััญหามลพิิษทางอากาศจากหมอกควัันข้้ามแดนจััดเป็็นปััญหาผลกระทบ
ภายนอกระหว่่างประเทศ (international externality) การแก้้ไขปััญหา
นัับว่่าต่่างกัับปัญ
ั หาผลกระทบภายนอกภายในประเทศ (domestic externnality) อย่่างมาก กล่่าวคืือ รััฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่่�งไม่่สามารถ
บัังคัับใช้้กฎหมายกัับประเทศอื่่�นได้้ และไม่่มีีตำ�ำ รวจสากลที่่�จะคอยดำำ�เนิิน
คดีีกัับประเทศที่่� ละเมิิดข้้อตกลงได้้ ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ในทางเศรษฐศาสตร์์
เนื่่�องจากอากาศสะอาดเป็็นสิินค้้าสาธารณะที่่� ไม่่สามารถกีีดกัันการใช้้
ประโยชน์์ได้้ (non-exclusive) และเป็็นสิินค้้าที่่�ไม่่แบ่่งปัันในการบริิโภค
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(non-rival) ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดปััญหา free rider และไปสู่่� “ความล้้มเหลวของ
ตลาด” (market failure) กล่่าวคืือ ผลประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการแก้้ปัญ
ั หา
มลพิิษทางอากาศไม่่จำำ�กััดเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่่�ง แต่่ประเทศอื่่�นๆ
ที่่�ไม่่ได้้ดำ�ำ เนิินการใดๆ เลยก็็สามารถได้้รับั ประโยชน์์จากคุุณภาพอากาศ
ที่่�ดีีขึ้้�น ประเด็็นนี้้�จึึงส่่งผลทำำ�ให้้บางประเทศเลืือกที่่�จะไม่่ลงทุุนเพื่่�อแก้้ไข
ปััญหามลพิิษทางอากาศและเลืือกที่่�จะได้้รับั ประโยชน์์โดยที่่�ไม่่ลงทุุนหรืือ
ลงแรงใดๆ เลย
• สำำ�หรัับแนวทางการแก้้ปัญ
ั หาหมอกควัันข้้ามแดนอาเซีียนได้้ร่่วมมืือกัันจััด
ทำำ�แผนที่่�นำำ�ทางเพื่่�อควบคุุมมลพิิษทางอากาศจากฝุ่่�นควัันข้้ามพรมแดน
(Roadmap on ASEAN Cooperation Towards Transboundary Haze
Pollution Control with Means of Implementation) ในช่่วงปีี ค.ศ. 2016 2020 แผนที่่�นำำ�ทางฯ ฉบัับนี้้ไ� ด้้วางแนวทางปฏิิบัติั ไิ ว้้หลายแนวทาง โดยหนึ่่�ง
ในแนวทางที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือ การจััดตั้้�งหน่่วยงาน The ASEAN Coordinating
Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC) ซึ่่�งจะเป็็น
หน่่วยงานกลางที่่�จะช่่วยประสานความร่่วมมืือและไกล่่เกลี่่�ยการแก้้ปัญ
ั หา
มลพิิษทางอากาศระหว่่างประเทศอัันจะช่่วยลดต้้นทุุนในการทำำ�ธุุรกรรม
(transaction costs) ของแต่่ละประเทศ ซึ่่�งจะช่่วยสร้้างแรงจูู งใจในการ
แก้้ปััญหาได้้ อย่่างไรก็็ตาม ตลอดช่่วงปีี ค.ศ. 2016 – 2020 ตามแผนที่่�
นำำ�ทางฯ ยัังไม่่มีีการจััดตั้้�งหน่่วยงานนี้้�อย่่างเป็็นทางการเลย
• หน่่วยงาน The ASEAN Coordinating Centre for Transboundary
Haze Pollution Control (ACC) นัับว่่ามีีความจำำ�เป็็นอย่่างมากเนื่่�องจาก
การแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศในระดัับภูมิู ิภาค จำำ�เป็็นต้้องหาแนวทางที่่�
เป็็นมาตรฐานเดีียวกัันในภููมิภิ าค เช่่น มาตรฐานคุุณภาพอากาศ การบรรจุุ
PM2.5 ในการคำำ�นวณค่่าคุุณภาพอากาศ การประเมิินผลกระทบเชิิงลบของ
มลพิิษทางอากาศต่่อสุุขภาพ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม การติิดตั้้�งระบบตรวจ
สอบย้้อนกลัับระหว่่างประเทศ เป็็นต้้น รวมถึึงการส่่งเสริิมงานวิิจััยและ
พััฒนาเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การสร้้างความตระหนัักรู้้�จากปััญหามลพิิษทางอากาศ
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2) ควรส่่งเสริิมการแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศในลัักษณะที่่�เป็็นแบบ
sub-region เพื่่�อให้้การแก้้ปััญหาทำำ�ได้้ง่่ายขึ้้�นและลดต้้นทุุนในการทำำ�ธุุรกรรม
จากการเจรจาเพื่่�อแก้้ไขปััญหาเนื่่�องจากลัักษณะของแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทาง
อากาศของแต่่ละประเทศในอาเซีียนยัังมีีลัักษณะที่่� แตกต่่างกัันระหว่่างกลุ่่� ม
ประเทศอาเซีียนตอนล่่างและอาเซีียนตอนบน
3) ประเทศสมาชิิกอาเซีียนที่่�มีรี ะดัับการพััฒนาเศรษฐกิิจที่่�สูงู กว่่าประเทศ
สมาชิิกอื่่�นๆ ที่่�ได้้ประโยชน์์ควรมีีการสนัับสนุุนเงิินทุุนและองค์์ความรู้้�เพื่่�อช่่วย
เหลืือประเทศที่่�มีรี ะดัับการพััฒนาเศรษฐกิิจที่่�ด้้อยกว่่า กล่่าวคืือ หนึ่่�งในอุุปสรรค
ในการแก้้ ไ ขปัั ญ หามลพิิ ษทางอากาศที่่� สำ�คั
ำ ั ญ คืือ การที่่� ร ะดัั บ การพัั ฒ นา
เศรษฐกิิจของแต่่ละประเทศในอาเซีียนมีีความแตกต่่างกััน อย่่างไรก็็ตาม แผนที่่�
นำำ�ทางของอาเซีียนยัังไม่่ได้้มีกี ารกล่่าวถึึงกลไกในการให้้ความช่่วยเหลืือทางการ
เงิินหรืือบุุคลากรกัับประเทศสมาชิิกที่่�มีรี ะดัับการพััฒนาเศรษฐกิิจที่่�ด้อ้ ยกว่่าจาก
ประเทศสมาชิิกอาเซีียนที่่�มีรี ะดัับการพััฒนาเศรษฐกิิจที่่�สูงู กว่่าโดยเปรีียบเทีียบ
4) ควรมีีการกำำ�หนดมาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์ทั้้�งเชิิงบวกและเชิิง
ลบเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การลดมลพิิษทางอากาศ เนื่่�องจากในแผนที่่�นำำ�ทางของอาเซีียน
ฉบัับล่่าสุุด ไม่่ได้้มีีการระบุุมาตรการจูู งใจใดๆ ทั้้�งเชิิงบวกและเชิิงลบเพื่่�อนำำ�ไป
สู่่�การลดมลพิิษทางอากาศเลย ทำำ�ให้้แต่่ละประเทศไม่่มีีข้้อผููกมััดในการปฏิิบััติิ
ตามแผนที่่�นำำ�ทางที่่�พััฒนาขึ้้�น
5) ควรมีีการส่่งเสริิมการสร้้างตลาดสำำ�หรัับเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร
และเศษใบไม้้ในป่่า เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กับ
ั เศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรและ
เศษใบไม้้ในป่่า ซึ่่�งจะสร้้างแรงจูู งใจไม่่ให้้เกิิดการเผาในที่่�โล่่งแจ้้งต่่อไป
4.3.3 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
ปััญหามลพิิษทางอากาศจากหมอกควัั นข้้ามพรมแดนเป็็นประเด็็ นทั้้� ง
สิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพประชาชน ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ และเป็็นประเด็็น
ของการจััดการของท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่�หมอกควัันข้้ามพรมแดน ขณะที่่�ภาคประชา
สัังคมเพีียงส่่วนน้้อยที่่�รับรู้้�
ั ประเด็็นหมอกควัันข้้ามพรมแดนดัังกล่่าว นอกจากนี้้�
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ความอ่่อนแอของ ASEAN ต่่อประเด็็นดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ประเทศแถบอาเซีียนยััง
ไม่่มีีแนวทางการแก้้ไขปััญหาที่่�มีีประสิิทธิิภาพร่่วมกััน ดัังนั้้�น การทำำ�งานของ
ภาคประชาสัังคมเพื่่�อขัับเคลื่่�อนประเด็็นอากาศสะอาดซึ่่ง� เกิิดขึ้้�นในระดัับประเทศ
จำำ�เป็็นต้้องมีีการขยายผลให้้มากขึ้้�น ดัังนี้้�
1) จากข้้อมููลบทความเมื่่�อเปรีียบเทีี ยบความร่่วมมืือเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้ อม
ระหว่่างสหภาพยุุโรปและอาเซีียน ทำำ�ให้้เห็็นว่่า โครงสร้้างด้้านธรรมาภิิบาลสิ่่�ง
แวดล้้อมและการดำำ�เนิินนโยบายสิ่่�งแวดล้้อมในสหภาพยุุโรป กลไกทางกฎหมาย
และเศรษฐกิิจจะต้้องถููกสร้้างขึ้้�นและปลููกฝัังในระดัับระหว่่างรััฐบาลและระดัับ
เหนืือชาติิ กลไกเหล่่านี้้�สมาชิิกสหภาพยุุโรปสละอำำ�นาจอธิิปไตยบางส่่วนโดย
สมััครใจ แตกต่่างจากกลุ่่�มประเทศอาเซีียนที่่� มีีความเคร่่งครััดระหว่่างรััฐใน
อธิิปไตยของแต่่ละประเทศ ทำำ�ให้้อาเซีียนไม่่สามารถร่่วมมืือกัันจััดการปััญหา
สิ่่�งแวดล้้อมข้้ามเขตแดนได้้47
ดัังนั้้�น มาตรการการแก้้ไขป้้องกัันจึึงต้้องเริ่่�มจากการดำำ�เนิินการในแต่่ละ
ประเทศ ดัังเช่่นกรณีีของประเทศไทยที่่�ต้้องอาศััยการเคลื่่�อนไหวของภาคประชา
สัังคมเป็็นแรงหนุุนในการเสนอกฎหมายกัับรัฐั เช่่นที่่�เครืือข่่ายสภาลมหายใจภาค
เหนืือและเครืือข่่ายอากาศสะอาดประเทศไทยดำำ�เนิินการในช่่วงที่่�ผ่่านมา
2) เมื่่�อการแก้้ไขปััญหายัังไม่่สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ระหว่่างประเทศ ชุุมชน
และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจึึงต้้องมีีศัักยภาพในการจััดการปััญหาร่่วมกััน
ซึ่่�งต้้องมีีการให้้ความรู้้� สร้้างความเข้้าใจแก่่ผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น และให้้แนวทางในการ
จััดการเพื่่�อแก้้ไขหรืือลดปััญหาดัังกล่่าวร่่วมไปกัับการเรีียกร้้องสิิทธิิพื้้�นฐานใน
ฐานะชุุมชนที่่�ต้้องได้้รับั อากาศสะอาด
อย่่างไรก็็ตาม ท้้องถิ่่�นและภาคประชาสัังคมที่่�ได้้รับผล
ั กระทบต้้องตระหนััก
ว่่ามลพิิษจากหมอกควัันข้้ามพรมแดนเป็็นปััญหาที่่�ต้้องได้้รับั การแก้้ไข และต้้อง
ส่่งเสีียงเพื่่�อเรีียกร้้องให้้เกิิดการแก้้ไขจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ด้้วยข้้อมููลและ
ข้้อเท็็จจริงิ ที่่�เป็็นรููปธรรมตามที่่�ระดัับพื้้�นที่่�สามารถทำำ�ได้้จริงิ
ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องและเป็็นรููปธรรมนั้้�นจะเป็็นพลัังในการเคลื่่�อนไหว
ให้้แก่่ท้้องถิ่่�นและภาคประชาสัังคมได้้ โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รับผล
ั กระทบ จะ
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สามารถสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงประเด็็นระหว่่างประเทศได้้ ในการสนัับสนุุนให้้
เกิิดการแก้้ไขจากผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรง และยัังเป็็นรููปธรรมที่่� เรีียกร้้องให้้เกิิด
การสนัับสนุุนด้้านเทคโนโลยีีต่่าง ๆ ที่่�ท้้องถิ่่�นและภาคประชาสัังคมไม่่สามารถ
เข้้าถึึงได้้อีีกด้้วย
3) ต้้ นทางของหมอกควัั นข้้ามพรมแดนที่่� ไม่่ได้้ เกิิ ดขึ้้�นในพื้้�นที่่� และไม่่
สามารถควบคุุมได้้ ในบางครั้้�ง ไม่่เป็็นเหตุุผลที่่� ประชาชนจะไม่่ให้้ความร่่วม
มืือ กล่่าวคืือ ประชาชนในพื้้�นที่่�หรืือในท้้องถิ่่�นต้้องให้้ความร่่วมมืือปฏิิบััติิตาม
กฎหมาย มาตรการ และนโยบายระดัับชาติิ ระดัับท้้องถิ่่�น เพื่่�อลดปััญหาให้้ได้้
มากที่่�สุดุ
นอกจากนี้้� ความตระหนัักในสิิทธิิและการเรีียกร้้องสิิทธิิผ่่านกระบวนการ
ที่่� มีีอยู่่�และนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิ คืือ สิ่่�งที่่� เป็็นพื้้�นฐานของการมีีส่่วนร่่วม ดัังนั้้�น
ประชาชนในพื้้� น ที่่� / ท้้ อ งถิ่่� น ต้้ อ งร่่วมกัั บ องค์์ ก รปกครองส่่วนท้้ อ งถิ่่� น ในการ
เคลื่่�อนไหว และเสนอให้้ออกมาตรการ เสนอนโยบาย หรืือกำำ�หนดข้้อตกลง
ร่่วมกัันในชุุมชนเพื่่�อลดปััญหาหมอกควัันทั้้�งภายในประเทศและหมอกควัันข้้าม
พรมแดน
ทั้้�งนี้้� ท้้องถิ่่�นและภาคประชาสัังคมในพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รับผล
ั กระทบในฐานะผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียจากหมอกควัันข้้ามพรมแดน ต้้องสามารถเป็็นแกนนำำ�ในการ
เคลื่่�อนไหวเรีียกร้้อง ทำำ�การเก็็บรวบรวมข้้อมููลผลกระทบสุุขภาพและข้้อมููล
ความรุุนแรงของมลพิิษ และควรที่่�จะสามารถใช้้แอปพลิิเคชัันหรืือเทคโนโลยีีใน
ระบบการแก้้ไขปััญหาและการเก็็บข้้อมููล
4) ภาคประชาสัังคมควรร่่วมเรีียกร้้องให้้ชุุมชนและท้้องถิ่่�นได้้รับั การส่่ง
เสริิมความรู้้� ความเข้้าใจในการจััดการแก้้ไขปััญหา ร่่วมรณรงค์์และประสานงาน
กัับทุุกภาคส่่วน ส่่งเสริิมให้้บุุคลากรในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีศัักยภาพ
ในการจััดการปััญหาหมอกควัันในพื้้�นที่่� และส่่งเสริิมการใช้้เทคโนโลยีีในการ
จััดการปััญหาดัังกล่่าวให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น รวมถึึงพััฒนาความรู้้�
ความสามารถให้้บุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ให้้มีีศัักยภาพและ
สร้้างระบบประสานความร่่วมมืือที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยเฉพาะในขอบเขตของสิ่่�ง
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แวดล้้อมข้้ามพรมแดน
5) ควรมีีความร่่วมมืืออย่่างต่่อเนื่่�องระหว่่างประชาชน ท้้องถิ่่�น และระหว่่าง
ประเทศ โดยมุ่่�งเน้้นควบคุุมแหล่่งกำำ�เนิิดฝุ่่�นควััน พััฒนาระบบติิดตามการตรวจ
สอบ และการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ร่่วมกัันเพื่่�อการตััดสิินใจ ซึ่่�งเป็็น
กระบวนการที่่�ต้้องใช้้เวลา การบริิหารจััดการ ปรึึกษาหารืือ ไม่่ก่่อความเสีียหาย
ระหว่่างรััฐ ความร่่วมมืือที่่�มุ่่�งการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน และยึึดการมีีส่่วนร่่วมของ
ทุุกภาคส่่วน ในการวางแผนและปฏิิบััติิ ทั้้�งชุุมชนท้้องถิ่่�น องค์์กรพััฒนาเอกชน
ภาคเอกชน ทั้้�งนี้้� ให้้ความสำำ�คััญกัับการบููรณาการการทำำ�งานระหว่่างองค์์กรที่่�
มีีประสิิทธิิภาพและมีีประสิิทธิิผล ในการป้้องกัันแก้้ไข และบริิหารจััดการปััญหา
สิ่่�งแวดล้้อมข้้ามพรมแดนที่่�มีีความซัับซ้อ้ นเช่่นนี้้�
4.3.4 ข้้ อเสนออื่่�นๆ
1) ประเทศสมาชิิกอาเซีียนควรจะต้้องมีีการขัับเคลื่่�อนการแก้้ปัญ
ั หามลพิิษ
ทางอากาศร่่วมกัับปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศควบคู่่�กััน อย่่างไร
ก็็ตาม ในระดัับอาเซีียน กลไกในการแก้้ไขปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิ
อากาศและปััญหามลพิิษทางอากาศยัังแยกกััน โดยในคณะทำำ�งาน ASEAN
Working Group on Climate Change (AWGCC) ยัังไม่่ได้้มีีการบรรจุุ แผน
ปฏิิ บััติิการที่่� เกี่่� ยวข้้องกัั บปััญหามลพิิษทางอากาศ นอกจากนั้้�น หน่่วยงาน
ประสานงานกลาง (focal point) ในแต่่ละประเทศที่่�แก้้ไขปััญหาการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศและปััญหามลพิิษทางอากาศก็็ยัังแยกกัันทำำ�ในแต่่ละหน่่วยงาน
อาทิิ ในประเทศไทย การแก้้ไขปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศจะอยู่่�ภาย
ใต้้การกำำ�กับข
ั องสำำ�นักั งานนโยบายแผนและทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ขณะที่่�ปััญหามลพิิษทางอากาศจะอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับของกรมควบคุุมมลพิิษ
2) ควรพิิจารณาสร้้างแพลตฟอร์์มกลางระหว่่างประเทศ เพื่่�อให้้เกิิดการ
แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์และแนวปฏิิบัติั ที่่ิ �ดีใี นการแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ
และส่่งเสริิมให้้ทุกุ ภาคส่่วนเข้้ามาร่่วมมืือกััน
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4.3.5 ความจำำ �เป็็นที่่�จะต้้ องมีี กฎหมายอากาศสะอาด
การสนัั บ สนุุ น ให้้ ร่่า งพระราชบัั ญ ญัั ติิ กำ�กั
ำ ั บดููแ ลการจััด การอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุขุ ภาพแบบบููรณาการ พ.ศ. ... ที่่�เสนอโดยเครืือข่่ายอากาศสะอาด
ประเทศไทย ร่่วมกัับประชาชนกว่่า 20,000 รายชื่่�อ ผ่่านการรัับรองและมีีผล
บัังคัับใช้้ในอนาคต จะมีีส่่วนสนัับสนุุนการแก้้ไข ป้้องกััน และเยีียวยาปััญหามลพิิษ
ทางอากาศข้้ามพรมแดน และนำำ�ไปสู่่�การจััดการอากาศสะอาดข้้ามพรมแดนได้้
เนื่่�องจากร่่างกฎหมายมีีการกำำ�หนดเนื้้�อหาเรื่่�องนี้้�ไว้้ใน หมวด 7 หมอกควัันพิิษ
ข้้ามแดน ตั้้�งแต่่มาตรา 108 ถึึงมาตรา 118 ซึ่่ง� กำำ�หนดให้้เป็็นความผิิดของเจ้้าของ
หรืือผู้้�ครอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษที่่�อยู่่�นอกราชอาณาจัักรไทย แต่่
ปล่่อยให้้หมอกควัันพิิษข้า้ มแดนเข้้ามาในราชอาณาจัักรไทย และก่่อให้้เกิิดความ
เสีียหายต่่อประเทศไทย (มาตรา 108) หรืือกรณีีเจ้้าของหรืือผู้ค้� รอบครองแหล่่ง
กำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษซึ่่�งอยู่่�นอกราชอาณาจัักรไทย ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดหรืือเป็็นแหล่่ง
กำำ�เนิิดการรั่่�วไหลหรืือแพร่่กระจายหมอกควัันพิิษเข้้ามาภายในราชอาณาจัักร
ไทย จนก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อมหรืือสุุขภาพอนามััยของประชาชน
ในราชอาณาจัักรไทย มีีหน้้าที่่�ต้้องรัับผิิดชอบชดใช้้ค่่าสิินไหมทดแทน หรืือค่่า
เสีียหายเพื่่�อการนั้้�น ไม่่ว่่าการรั่่�วไหลหรืือแพร่่กระจายของมลพิิษนั้้�นจะเกิิดจาก
การกระทำำ�โดยจงใจ หรืือประมาทเลิินเล่่อของเจ้้าของหรืือผู้้�ครอบครองแหล่่ง
กำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษหรืือไม่่ก็็ตาม เว้้นแต่่ในกรณีีที่่�พิิสููจน์์ได้้ว่่าหมอกควัันพิิษ
เช่่นว่่านั้้�นเกิิดจากปรากฏการณ์์ธรรมชาติิหรืือการกระทำำ�สงครามที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่
ได้้ หรืือไม่่อาจต้้านทานได้้ และไม่่สามารถป้้องกัันได้้โดยการกระทำำ�ของมนุุษย์์
(มาตรา 109) เป็็นต้้น
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มืองเป็ นที่อยู่อาศัยของประชากรโลกส่วนใหญ่ ตามรายงานขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nations - UN) เรื่อง World Urbanization Prospects ในปี พ.ศ. 2554 ได้ระบุวา่ 1 ประมาณ 54% ของประชากรโลกมีการอาศัย
อยู่ในเขตเมือง และคาดว่าภายในปี ค.ศ. 2593 หรืออีกราว 28 ปี ข้างหน้า มีแนว
โน้มท่ีสัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็ น 66% การคาดการณ์ได้แสดงให้เห็นด้วยว่า การก
ลายเป็ นเมือง หรือ Urbanization จากการเพิ่มขึ้นของจำ�นวนประชากรโลกนั้น
้ นที่เมืองได้ถึง 2,500 ล้านคน และเกอื บ 90% ของการ
่
สามารถเพิมประชากรในพื
เพิ่มขึ้นจะมีการกระจุ กตัวอยู่ในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา
กระบวนการกลายเป็็นเมืืองในภููมิภิ าคต่่างๆ มาพร้้อมกัับการเพิ่่�มจำ�ำ นวนขึ้้�น
ของประชากรเมืืองและสิ่่�งปลููกสร้้าง ซึ่่�งส่่งผลทั้้�งทำำ�ให้้ทรัพ
ั ยากรธรรมชาติิร่่อย
หรอและสภาพแวดล้้อมเสื่่�อมโทรมลงอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งคุุณภาพ
อากาศที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปเพราะความแออััดของที่่�อยู่่�อาศััย การมีีปริิมาณของเสีีย
ก่่อมลพิิษเพิ่่�มขึ้้�นทวีีคูณ
ู การก่่อสร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐาน เส้้นทางคมนาคม และ
อาคารบ้้านเรืือน การจราจรขนส่่งที่่�คัับคั่่�งตามจำำ�นวนยานยนต์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึง
การขยายตััวของอุุตสาหกรรมอย่่างรวดเร็็ว2 สิ่่�งต่่างๆ เหล่่านี้้�ก่่อมลพิิษทางอากาศ
โดยเฉพาะฝุ่่�นละอองที่่�มีีขนาดเล็็กมองด้้วยตาเปล่่าไม่่เห็็นและมีีความเร็็วในการ
ตกตััวต่ำำ� ในขณะที่่�พื้้�นที่่�สีเี ขีียวซึ่่ง� พอจะเป็็นตััวกรองบรรเทาปััญหาก็็ถูกู เบีียดบััง
ให้้ลดน้้อยลงตามความจำำ�เป็็นของการใช้้พื้้�นที่่�
นอกจากนี้้� จำำ�นวนประชากรที่่� ย้้ายถิ่่�นมายัังเมืืองใหญ่่เพื่่�อโอกาสในทาง
เศรษฐกิิจนั้้�น ยัังทำำ�ให้้เกิิดความจำำ�เป็็นในการสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยเพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งอาคาร
สููงสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีฐี านะทางเศรษฐกิิจ และชุุมชนแออััดของผู้้�ที่่�มีปั
ี ญ
ั หาทางเศรษฐกิิจ
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ซึ่่�งในที่่�สุดุ แล้้ว กลุ่่�มหลัังนี้้�ก็็จะกลายเป็็นกลุ่่�มประชาชนที่่�เปราะบางในด้้านต่่างๆ
ต่่อไป ไม่่เว้้นแม้้แต่่ด้้านมลพิิษทางอากาศ เนื่่�องจากพื้้�นที่่�ชุมช
ุ นแออััดมัักตั้้�งอยู่่�ใน
ระดัับต่ำ�ำ กว่่าพื้้�นที่่�เมืือง จึึงกลายเป็็นพื้้�นที่่�รองรัับฝุ่่�นขนาดเล็็ก โดยที่่�พวกเขาไม่่
สามารถมีีที่่�กำ�บั
ำ ังหรืืออุุปกรณ์์ป้้องกัันตนเองได้้มากนััก
งานศึึกษาการพััฒนาเมืืองเจ้้อเจีียง (Zhejiang) สาธารณรััฐประชาชนจีีน
ระหว่่าง ค.ศ. 1970–20103 พบว่่า ความเป็็นเมืืองทำำ�ให้้อุณ
ุ หภููมิใิ นเขตเมืืองสููงขึ้้�น
เกิิดมลพิิษทางอากาศเพิ่่�มขึ้้�น มีีการกัักเก็็บคาร์์บอนไดออกไซด์์ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ผลผลิิต
ของพืืชผัักตามธรรมชาติิลดลง เกิิดทััศนวิิสัยั ที่่�ไม่่ดีี เกิิดหมอกควััน และส่่งผลต่่อ
สุุขภาพอย่่างสำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� ปััญหาที่่�เกิิดจากการพััฒนากลายเป็็นเมืืองดัังกล่่าวจะ
ยิ่่�งทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�นเมื่่�อมีีปััจจััยภายนอกอื่่�นๆ มาสมทบ ไม่่ว่่าจะเป็็นการ
ไหลเวีียนของอากาศและกระแสลมที่่�ติิดขััดจากการก่่อสร้้างที่่�ไม่่คำำ�นึึงถึึงระยะ
ห่่างของอาคารหรืือสิ่่�งปลููกสร้้าง การไม่่มีีพื้้�นที่่�โล่่งเพื่่�อการไหลเวีียนอากาศหรืือ
พื้้�นที่่�ดูดู ซัับมลพิษ
ิ รวมทั้้�งความไม่่มีีประสิิทธิภิ าพของการบริิหารจััดการและการ
บัังคัับใช้้กฎหมายหรืือมาตรการที่่�มีีอยู่่� ฯลฯ
องค์์การอนามััยโลก (World Health Organization: WHO) ได้้ระบุุว่่า
ในปััจจุุบััน สภาพแวดล้้อมของพื้้�นที่่�เมืือง โดยเฉพาะคุุณภาพอากาศนั้้�น มีีความ
เปราะบางขึ้้�นกว่่าเดิิม อัันเนื่่�องมาจากการพััฒนาเมืืองและรููปแบบการก่่อสร้้างที่่�
ไม่่ยั่่�งยืืน และมลพิิษทางอากาศในเมืืองกลายเป็็นภััยคุุกคามหลัักต่่อสุุขภาพของ
มนุุษย์4์ ปรากฏการณ์์นี้้�เกิิดขึ้้�นแล้้วตามเมืืองส่่วนใหญ่่ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในเมืือง
ของประเทศกำำ�ลัังพััฒนาที่่�รููปแบบเมืืองมีีความหนาแน่่นสููงและมีีกระบวนการ
กลายเป็็นเมืืองเกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว เช่่น ปัักกิ่่�ง จาการ์์ตา เซี่่�ยงไฮ้้ เม็็กซิิโกซิิตี้้�
และกรุุงเทพฯ เป็็นต้้น
กรุุ งเทพฯ เมืืองที่่ � ผจญมลพิิ ษทางอากาศหนัั กหน่่ วง

รายงานของ WHO ได้้ระบุุสถานการณ์์ของกรุุงเทพมหานครว่่า เป็็นเมืืองหลวง
ที่่�มีีการเติิบโตของเมืืองอย่่างรวดเร็็ว การใช้้รถมอเตอร์์ไซด์์จำ�ำ นวนมากได้้สร้้าง
ปััญหามลพิิษทางเสีียงและอากาศ รวมถึึงการมีีโรงงานขนาดเล็็กจำำ�นวนมาก
ตั้้�งอยู่่�ในเขตพื้้�นที่่�เมืือง และอุุตสาหกรรมใหม่่ที่่�กำ�ลั
ำ ังย้้ายที่่�ตั้้�งไปในเขตชานเมืือง
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ด้้วย ในรายงานยัังระบุุถึึงความจำำ�เป็็นที่่�กรุุงเทพฯ ต้้องมีีมาตรการควบคุุมยาน
ยนต์์อย่่างเข้้มงวด ไม่่เช่่นนั้้�นคุุณภาพอากาศจะมีีแนวโน้้มแย่่ลง และยัังได้้ระบุุ
อีีกว่่า หากไม่่มีีแนวทางการแก้้ไขปััญหาที่่�มีีประสิิทธิิภาพ มลพิิษทางอากาศใน
เขตเมืืองของกรุุงเทพฯ อาจกลายเป็็นปััญหาด้้านสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม
ในอนาคตอัันใกล้้5
	ปััจจุุบัันสมมติิฐานนี้้�ได้้รับั การพิิสูจน์
ู ์แล้้วว่่าถููกต้้อง เนื่่�องจากกรุุงเทพฯ
กำำ�ลัังประสบปััญหาจากมลพิิษทางอากาศที่่�รุุนแรง และความเสี่่�ยงภััยต่่อสุุขภาพ
ของคนที่่� อาศััยอยู่่�ในเขตเมืือง6 โดยมลพิิษที่่�สำ�คั
ำ ัญได้้แก่่ ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก
(Particulate Matter: PM) ก๊๊าซโอโซน (Ozone: O3) ก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์์
(Nitrogen Dioxide: NO2) ก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ (Sulfur Dioxide: SO2)
ก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์ (Carbon Monoxide: CO) โพลีีไซคลิิกอะโรมาติิก
ไฮโดรคาร์์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: PAHs) เป็็นต้้น
รายงานการศึึกษาก็็บ่่งชี้้ไ� ปในทิิศทางเดีียวกััน เช่่น ในปีี พ.ศ. 2550 ผลการวิิจััย
ประเมิินความเสี่่�ยงมะเร็็งที่่� อาจเกิิดขึ้้�นในเด็็กที่่� สััมผััสมลพิิษทางอากาศในเขต
เมืือง พบว่่า หนึ่่�งในปััจจััยหลััก คืือ ปััญหาการจราจร โดยมลพิิษทางอากาศส่่วน
ใหญ่่มาจากการเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลที่่�ไม่่สมบููรณ์์ มีีการพบสารก่่อมะเร็็งใน
คนบางชนิิด ได้้แก่่ PAHs และเบนซีีน (Benzene) ที่่�ถูกู ปล่่อยจากเครื่่�องยนต์์ อยู่่�
ในมลพิิษทางอากาศของเมืือง
	จากการเปรีียบเทีียบผลกระทบต่่อสุุขภาพของเด็็กนัักเรีียนในโรงเรีียน
พื้้�นที่่�กรุุงเทพชั้้�นในกัับเด็็กนัักเรีียนในโรงเรีียนพื้้�นที่่�ชนบท พบว่่า เด็็กนัักเรีียนใน
กรุุงเทพฯ ได้้รับั PAHs ในระดัับที่่�สูงู กว่่าเด็็กในชนบทถึึง 3.5 เท่่า และเบนซิินสููง
กว่่าประมาณ 2 เท่่า7 นั่่�นหมายความว่่า เด็็กกรุุงเทพฯ มีีความเสี่่�ยงมะเร็็งมากกว่่า
เด็็กในชนบทมากกว่่าเท่่าตััว

5.1 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
สะอาดภาคเมืื องที่่�มีี การดำำ �เนิินการในประเทศไทย
5.1.1 นโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัั บการจัั ดการและพัั ฒนาเมืื อง
นโยบายที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับการจััดการและพััฒนาเมืืองที่่� สำ�คั
ำ ัญของไทยใน
ปััจจุุบััน ประกอบด้้วย
5.1.1.1 แผนพัั ฒนาเศรษฐกิิ จและสัังคมแห่่ งชาติิ ฉบัั บที่่ � 12

ในแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 ส่่วนที่่� 4 ยุุทธศาสตร์์
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การพััฒนาประเทศ มีียุุทธศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องของเมืือง ดัังนี้้�
(1)ยุุ ทธศาสตร์์ ที่่ � 4 การเติิ บโตที่่ � เป็็นมิิ ตรกัั บสิ่่�งแวดล้้ อมเพื่่ � อการ
พัั ฒนาอย่่ างยั่่� งยืืน

ยุุทธศาสตร์์นี้้�ได้้กำ�ำ หนดให้้มีีการปรัับปรุุงกฎหมายและพััฒนาโครงสร้้าง
พื้้�นฐานเมืืองเพื่่�อรองรัับการเติิบโตที่่� เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม จััดทำำ�ผัังเมืืองที่่�
คำำ�นึึงถึึงการเติิบโตของเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน
ปรัับปรุุงเทศบััญญััติิท้้องถิ่่�น รวมทั้้�งปรัับปรุุงกฎหมายควบคุุมอาคาร เพื่่�อให้้
มีีการใช้้ทรัพ
ั ยากรให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดตามมาตรฐานการใช้้พลัังงานใน
อาคาร และมีีการใช้้วััสดุุทดแทนที่่� เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งสนัับสนุุน
การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานขนาดใหญ่่ที่่� เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมและมีีความ
ต้้านทานภััยพิิบััติิ ตลอดจนขยายผลการพััฒนาเมืืองสีีเขีียวในมิิติิต่่างๆ ที่่�ดำ�ำ เนิิน
การอยู่่�แล้้วในลัักษณะนำำ�ร่่อง อาทิิ เมืืองน่่าอยู่่� เมืืองคาร์์บอนต่ำำ� เมืืองอััจฉริิยะ
เมืืองอุุตสาหกรรมนิิเวศ เมืืองเกษตรสีีเขีียว หรืือเมืืองท่่องเที่่�ยวอย่่างยั่่�งยืืน
(2) ยุุ ทธศาสตร์์ ที่่ � 9 การพัั ฒนาภาค เมืือง และพื้้ � นที่่ � เศรษฐกิิ จ

ในด้้านการพััฒนาเมืืองมีีการกำำ�หนดแนวทางการพััฒนาหลัักที่่�น่่าสนใจ คืือ
1) ส่่งเสริิมการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมเมืืองอย่่างมีีบูรู ณาการภายใต้้การมีีส่่วน
ร่่วมของส่่วนกลาง ส่่วนท้้องถิ่่�น ภาคประชาสัังคม และภาคเอกชน ใช้้แนวทางการ
จััดการขยะมููลฝอยอย่่างครบวงจร ตลอดจนรณรงค์์การใช้้น้ำำ�อย่่างประหยััดเพื่่�อ
ช่่วยลดมลพิิษทางน้ำำ� และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานในเขตเมืือง
2) เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการบริิหารจััดการเมืือง โดยรวมองค์์กรปกครองส่่วน
ท้้องถิ่่�น (อปท.) ในเขตเมืืองให้้มีีขนาดที่่�เหมาะสม เสริิมสร้้างขีีดความสามารถ
ของ อปท. และความร่่วมมืือระหว่่างกััน เพื่่�อให้้บริหิ ารจััดการเมืืองได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิภิ าพ รวมทั้้�งให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�มีส่่ี วนร่่วม อีีกทั้้�งเพิ่่�มบทบาทของหน่่วย
งานส่่วนกลาง ในการสนัับสนุุนการพััฒนาเมืืองทั้้�งด้้านเทคนิิคและการจััดสรรงบ
ประมาณ รวมถึึงเปิิดโอกาสให้้ภาคเอกชนเข้้ามีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาในรููปแบบ
การร่่วมลงทุุนระหว่่างรััฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) และ
นำำ�ข้้อมููลสารสนเทศมาใช้้ในการวางแผนพััฒนาเมืือง

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดภาคเมือง
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5.1.1.2 ยุุ ทธศาสตร์์ ชาติิ 20 ปีี

มีีการระบุุประเด็็นพื้้�นที่่�และเมืืองน่่าอยู่่�อัจั ฉริิยะ โดยมุ่่�งเป้้าการพััฒนาเมืือง
น่่าอยู่่�ในทุุกภาคของประเทศ และเป็็นเมืืองที่่�มีีความยืืดหยุ่่�น ซึ่่�งสามารถปรัับตััว
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และเทคโนโลยีี โดยใช้้
ศัักยภาพและโอกาสของแต่่ละเมืือง และมีีการวางแผนพััฒนาอย่่างเป็็นระบบ รวม
ทั้้�งให้้ความสำำ�คััญกัับผลกระทบต่่อทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม และการ
มีีส่่วนร่่วมของภาคีีการพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้อง และการผลัักดัันการพััฒนาให้้เป็็นเมืือง
อััจฉริิยะในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความพร้้อมในการพััฒนา โดยการนำำ�เทคโนโลยีีสมััยใหม่่มา
ประยุุกต์์ใช้้ ประกอบด้้วย 2 แผนย่่อย ดัังนี้้�
1) การพััฒนาเมืืองน่่าอยู่่�อััจฉริิยะ โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาเมืือง
ตามแผนผัังภููมิินิิเวศให้้เป็็นเมืืองที่่� มีีความน่่าอยู่่� สามารถรองรัับกิิจกรรมทาง
เศรษฐกิิจ เป็็นที่่� อยู่่�อาศััย ลดความเหลื่่�อมล้ำำ� และยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของ
ประชาชนในพื้้�นที่่�ทุกุ กลุ่่�ม พร้้อมทั้้�งเน้้นกรอบการเป็็นเมืืองน่่าอยู่่�สำ�ำ หรัับคนทุุก
กลุ่่�มที่่�มีีการใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาเมืือง โดยยััง
คงรัักษาอััตลัักษณ์์ของพื้้�นที่่� ตลอดจนนำำ�แนวคิิดการพััฒนาเมืืองสมััยใหม่่มาใช้้
2) การพััฒนาเมืือง ชนบท เกษตรกรรม และอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ ที่่�มีี
การบริิหารจััดการตามแผนผัังภููมิินิิเวศอย่่างยั่่�งยืืน จััดทำำ�และพััฒนาระบบการ
เชื่่�อมโยง จััดการ และวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่ เพื่่�อการจััดทำำ�แผนผัังภููมิินิิเวศ
ระดัับประเทศ รวมถึึงสนัับสนุุนการบริิหารจััดการตามศัักยภาพของภููมิินิิเวศ
ตามเกณฑ์์มาตรฐานและองค์์ประกอบของผัังเมืืองรวมด้้านการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดินิ
คมนาคมขนส่่ง สาธารณููปโภค สาธารณููปการ
5.1.1.3 แผนการปฏิิรููประเทศ

ในแผนการปฏิิรููปประเทศด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ได้้
กำำ�หนดให้้มีีการพััฒนาพื้้�นที่่�สีเี ขีียวในเขตเมืืองและชุุมชนให้้มีีจำ�ำ นวนเพิ่่�มขึ้้�น
โดยสรุุป นโยบายระดัับชาติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการและพััฒนาเมืืองอย่่าง
ยั่่�งยืืนที่่�สำ�คั
ำ ัญของประเทศไทยนั้้�นยัังไม่่ได้้มีีการระบุุถึึงเป้้าหมายของการสร้้าง
และพััฒนาเมืืองให้้มีี “อากาศสะอาด (clean air)” อย่่างยั่่�งยืืนไว้้โดยตรง แม้้
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ปััญหามลพิิษทางอากาศในประเทศไทยในปััจจุุบัันจะเป็็นปััญหาที่่�ทวีีความร้้าย
แรงมากยิ่่�งขึ้้�นทุุกทีีก็็ตาม โดยจะมีีลัักษณะของการระบุุเป้้าหมายไว้้กว้้างๆ เช่่น
การสร้้างเมืืองที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม การสร้้างเมืืองสีีเขีียว การสร้้างเมืืองน่่า
อยู่่� และเมืืองอััจฉริิยะ เป็็นต้้น
5.1.2 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัั บการพัั ฒนาเมืื อง
5.1.2.1 พระราชบัั ญญัั ติิ การผัั งเมืือง พ.ศ. 2562

กฎหมายที่่� เป็็นหลัักสำำ�คััญและเกี่่� ยวข้้องกัับการพััฒนาเมืืองอย่่างมาก
ในปััจจุุบัันคืือพระราชบััญญััติิการผัังเมืือง พ.ศ. 2562 ซึ่่�งแก้้ไขปรัับปรุุงจาก
กฎหมายแม่่บทเดิิม คืือ พระราชบััญญััติิการผัังเมืือง พ.ศ. 2518 โดยเป็็น
กฎหมายหลัักที่่�กำ�ำ หนดทิิศทางของการจััดการผัังเมืืองและการพััฒนาเมืืองใน
ประเทศไทย รวมทั้้�งการดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามผัังเมืือง เพื่่�อประโยชน์์ในการ
สร้้างหรืือพััฒนาเมืืองหรืือส่่วนของเมืืองขึ้้�นใหม่่หรืือแทนเมืืองหรืือส่่วนของเมืือง
ที่่�ได้้รับั ความเสีียหาย8
อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากกฎหมายยัังอยู่่�ในช่่วงเปลี่่�ยนผ่่าน กฎหมายลำำ�ดัับ
รองต่่างๆ จึึงยัังคงต้้องอาศััยส่่วนที่่�ออกตามพระราชบััญญััติิการผัังเมืือง พ.ศ.
2518 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิมไปก่่อน จนกว่่าจะได้้มีีการออกพระราชกฤษฎีีกา กฎ
กระทรวง ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ ประกาศ หรืือคำำ�สั่่�งใหม่่ โดยกฎหมายลำำ�ดัับรอง
เหล่่านั้้�นยัังคงใช้้บังั คัับต่่อไปได้้อยู่่�ตราบเท่่าที่่�ไม่่ขััดหรืือแย้้งกัับพระราชบััญญััติิ
การผัังเมืือง พ.ศ. 2562
หากพิิจารณาพระราชบััญญััติกิ ารผัังเมืือง พ.ศ. 2562 พบว่่า มีีการกำำ�หนด
ให้้รัฐั ต้้องจััดทำำ�ผัังเมืืองสองประเภท ได้้แก่่9
• ประเภทที่่� 1 ผัังนโยบายการใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่� คืือ การกำำ�หนดกรอบ
นโยบายและยุุทธศาสตร์์ของการพััฒนาประเทศในด้้านการใช้้พื้้�นที่่� เพื่่�อ
ให้้หน่่วยงานของรััฐดำำ�เนิินการ แบ่่งเป็็นสามประเภท ได้้แก่่ ผัังนโยบาย
ระดัับประเทศ ผัังนโยบายระดัับภาค และผัังนโยบายระดัับจัังหวััด โดยผััง
นโยบายการใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�นี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�กฎหมายผัังเมืืองฉบัับใหม่่กำำ�หนด
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เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งในปััจจุุบัันยัังไม่่มีีการประกาศใช้้แต่่อย่่างใด
• ประเภทที่่� 2 ผัังกำำ�หนดการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน คืือ การกำำ�หนดกรอบ
แนวทางและแผนงานการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินในพื้้�นที่่�หนึ่่� งพื้้�นที่่�ใด เพื่่�อการ
พััฒนาเมืืองและการดำำ�รงรัักษาเมืือง บริิเวณที่่�เกี่่�ยวข้้อง และชนบท แบ่่ง
เป็็นสองประเภท กล่่าวคืือ ผัังเมืืองรวมและผัังเมืืองเฉพาะ โดย “ผัังเมืือง
รวม” หมายถึึง แผนผััง นโยบาย และโครงการ รวมทั้้�งมาตรการควบคุุม
โดยทั่่�วไปในพื้้�นที่่�หนึ่่�งพื้้�นที่่�ใด เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการพััฒนาเมืืองและ
การดำำ�รงรัักษาเมืืองบริิเวณที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือชนบท ส่่วน “ผัังเมืืองเฉพาะ”
หมายถึึ ง แผนผัั ง และโครงการดำำ� เนิิ น การเพื่่� อ พัั ฒ นาหรืือดำำ� รงรััก ษา
บริิเวณเฉพาะแห่่งหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องในเมืือง บริิเวณที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือ
ชนบท เพื่่�อประโยชน์์ในการสร้้างเมืืองใหม่่ การพััฒนาเมืือง การอนุุรักั ษ์์
เมืือง หรืือการฟื้้�นฟููเมืือง
ทั้้�งนี้้� หากพิิจารณาถึึงการจััดทำำ�ผังั เมืืองตามกฎหมายว่่าด้้วยการผัังเมืืองใน
อดีีตแล้้ว พบปััญหาสำำ�คััญ คืือ ที่่�ผ่่านมาไม่่สามารถจััดทำำ�ผัังเมืืองเฉพาะได้้ จึึงมีี
แต่่การประกาศใช้้ผังั เมืืองรวมในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ซึ่่ง� เป็็นประเด็็นที่่�ต้อ้ งพิิจารณาต่่อไป
ว่่า แม้้จะมีีการตรากฎหมายว่่าด้้วยการผัังเมืืองฉบัับใหม่่ออกมาแล้้ว จะมีีพื้้�นที่่�ใด
ที่่�สามารถจััดทำำ�ผัังเมืืองเฉพาะได้้บ้้าง โดยเฉพาะในประเด็็นที่่�กฎหมายผัังเมืือง
ฉบัับใหม่่ได้้กำ�ำ หนดให้้การจััดทำำ�ผัังเมืืองเฉพาะต้้องมีีสาระสำำ�คััญประกอบไป
ด้้วยแผนผัังแสดงพื้้�นที่่� สีีเขีียวและพื้้�นที่่� อนุุรักั ษ์์ ซึ่่�งถืือเป็็นประเด็็นสำำ�คััญที่่� นััก
วิิชาการจำำ�นวนไม่่น้้อยเสนอว่่า การกำำ�หนดให้้มีีพื้้�นที่่�สีีเขีียวเพิ่่�มขึ้้�นในเมืืองนั้้�น
จะมีีส่่วนช่่วยลดมลพิิษทางอากาศ อย่่างไรก็็ตาม แม้้พบว่่าการจััดทำำ�ผัังเมืือง
รวมในหลายๆ พื้้�นที่่� อย่่างเช่่นกรุุงเทพมหานครเองก็็มีีการกล่่าวถึึงพื้้�นที่่�สีเี ขีียว
ในเขตผัังเมืืองรวม ซึ่่�งหมายถึึง พื้้�นที่่�ชนบทและเกษตรกรรม แต่่ก็็ยัังไม่่ได้้มีีนััย
ใดที่่� สะท้้ อนถึึ งการให้้ความสำำ�คััญกัั บการจัั ดทำำ�ผัังเมืืองที่่� เชื่่�อมโยงกัั บมิิติิสิ่่�ง
แวดล้้อมอย่่างชััดเจน
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อััตราส่่วนพื้้�นที่่� สีีเขีียวต่่อประชากรของกรุุงเทพมหานคร ซึ่่�งเป็็นเมืืองที่่� ใหญ่่
ที่่�สุดุ ในประเทศไทย อยู่่�ที่่� 3.54 ตารางเมตร/คนเท่่านั้้�น ซึ่่�งถืือว่่าต่ำำ�กว่่าเกณฑ์์
มาตรฐานของ WHO ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ว่่า เมืืองใหญ่่ๆ ควรมีีพื้้�นที่่�สีเี ขีียวมากกว่่า 9
ตารางเมตร/คน กรุุงเทพฯ จึึงเป็็นเมืืองที่่�มีพื้้
ี � นที่่�สีเี ขีียวน้้อยที่่�สุดุ เมื่่�อเปรีียบเทีียบ
กัับเมืืองใหญ่่ๆ ของโลก อาทิิ ฮ่่องกง โซล นิิวยอร์์ก ปารีีส โตเกีียว และกวางโจว10
5.1.2.2 กฎหมายที่่ � เกี่่ � ยวข้้ องอื่่ � นๆ

นอกจากกฎหมายว่่าด้้วยการวางผัังเมืืองข้้างต้้น ยัังมีีกฎหมายเกี่่�ยวกัับการ
จััดการผัังเมืืองและการพััฒนาเมืืองที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั อีีกหลายฉบัับ ซึ่่ง� มีีกลไกที่่�เกื้้�อกููลและ
ส่่งเสริิมกััน และเกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาเมืืองในแต่่ละด้้าน ดัังนี้้�11
(1) พระราชบัั ญญัั ติิ ควบคุุ มอาคาร พ.ศ. 2522

เป็็นกฎหมายที่่�ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการก่่อสร้้างอาคารต่่างๆ เพื่่�อให้้
อาคารมีีความมั่่�นคงแข็็งแรง ปลอดภััย ป้้องกัันอััคคีีภััย มีีระบบการสาธารณสุุข
และการจราจรที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับผังั เมืือง เช่่น มาตรฐานทางวิิศวกรรม
หรืือสถาปััตยกรรม ความสููงของอาคาร ระยะถอยร่่นของอาคาร อััตราส่่วนพื้้�นที่่�
เปิิดโล่่ง อััตราส่่วนพื้้�นที่่�อาคารรวมต่่อพื้้�นที่่�ดิิน
(2) พระราชบัั ญญัั ติิว่่ าด้้ วยการเวนคืืนอสัังหาริิ มทรัั พย์์ พ.ศ. 2530

เป็็นกฎหมายที่่� ให้้อำ�ำ นาจแก่่รััฐที่่� จะดำำ�เนิินการเวนคืืนอสัังหาริิมทรัพย์
ั ์
เพื่่�อทำำ�กิิจการใดๆ อัันจำำ�เป็็นเกี่่�ยวกัับการสาธารณููปโภค การป้้องกัันประเทศ
การได้้มาซึ่่�งทรััพยากรธรรมชาติิ การผัังเมืือง การพััฒนา การเกษตร หรืือการ
อุุตสาหกรรม การปฏิิรููปที่่�ดิิน หรืือเพื่่�อประโยชน์์สาธารณะอย่่างอื่่�น
(3) พระราชบัั ญญัั ติิ การขุุ ดดิิ นและถมดิิ น พ.ศ. 2543

เนื่่�องจากในการพััฒนาเมืืองนั้้�นอาจต้้องมีีการปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ให้้เหมาะ
สม และอาจต้้องมีีการขุุดหรืือถมดิินเพื่่�อประโยชน์์ในการดัังกล่่าว ซึ่่�งกฎหมายมีี
การกำำ�หนดมาตรการให้้ต้้องขออนุุญาต รวมถึึงข้้อห้้ามและมาตรการที่่�ควรทำำ�
ในการขุุดและถมดิิน
(4) พระราชบัั ญญัั ติิ การจัั ดสรรที่่ � ดิิ น พ.ศ. 2543

เป็็นกฎหมายเกี่่�ยวข้้องกัับการจััดสรรที่่�ดิินซึ่่�งเป็็นการพััฒนาเมืืองภายใต้้
กรอบผัังเมืืองที่่�ดำ�ำ เนิินการโดยภาคเอกชนหรืือผู้้�พััฒนาอสัังหาริิมทรัพย์
ั ์ภายใต้้
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การควบคุุมดููแลของรััฐ โดยได้้กำ�ำ หนดมาตรการเกี่่�ยวกัับการอนุุญาตและการ
กำำ�กับ
ั ควบคุุม ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การอยู่่�อาศััยของประชาชนในหมู่่�บ้า้ นหรืือชุุมชนที่่�สร้้าง
ขึ้้�นใหม่่นั้้�นมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิิตและสภาพแวดล้้อมที่่�ดีีและได้้มาตรฐาน
อาจกล่่าวได้้ว่่าการพััฒนาเมืืองตามพระราชบััญญััติินี้้�ถืือเป็็นการพััฒนา
เมืืองรููปแบบหนึ่่�งโดยภาคเอกชน โดยที่่�ไม่่ต้้องพึ่่�งพางบประมาณจากภาครััฐแต่่
อย่่างใด และเป็็นการพััฒนาเมืืองที่่�รัฐั มีีบทบาทเป็็นเพีียงผู้ค้� วบคุุมดูแู ล คอยสร้้าง
หลัักเกณฑ์์ที่่�เอื้้�อให้้เกิิดการพััฒนาเมืืองไปตามแนวทางที่่�รัฐั ได้้วางไว้้
(5) พระราชบัั ญญัั ติิจัั ดรููปที่่ � ดิิ นเพื่่ � อพัั ฒนาพื้้ � นที่่ � พ.ศ. 2547

เป็็นกฎหมายว่่าด้้วยการจััดรููปแปลงที่่�ดิินหลายๆ แปลงให้้มีีความเหมาะ
สมตามข้้อกำำ�หนดของผัังเมืือง และภายใต้้ความยิินยอมของเจ้้าของที่่� ดิินส่่วน
ใหญ่่ โดยการทำำ�ให้้ที่่�ดิินที่่� จััดใหม่่แต่่ละแปลงสามารถใช้้ประโยชน์์จากระบบ
สาธารณููปโภคพื้้�นฐานได้้เท่่าเทีียมกััน อัันเป็็นการเพิ่่�มมููลค่่าของที่่�ดิินทุุกแปลง
โดยเจ้้าของที่่�ดิินแต่่ละแปลงต้้องยิินยอมสละที่่�ดิินบางส่่วนเพื่่�อใช้้ในการก่่อสร้้าง
โครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�จำ�ำ เป็็นด้้วย สำำ�หรัับผู้้�ริิเริ่่�มโครงการจะเป็็นหน่่วยงานของรััฐ
หรืือเอกชนก็็ได้้
(6) กฎหมายสิ่่�งแวดล้้ อมที่่ � เกี่่ � ยวข้้ อง

โดยทั่่�วไป บรรดากฎหมายเกี่่�ยวกัับการจััดการและพััฒนาเมืืองยัังเกี่่�ยวข้้อง
อย่่างใกล้้ชิดิ กัับกลุ่่�มกฎหมายเกี่่�ยวกัับการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย เนื่่�องจากต้้อง
มีีการปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขตามกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมเหล่่านี้้�
อย่่างเคร่่งครััด โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งคืือ พระราชบััญญััติส่่ิ งเสริิมและรัักษาคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. 2535 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
5.1.3 องค์์ กรพัั ฒนาเมืื องในประเทศไทย
หลัังการเปลี่่�ยนแปลงการปกครองในปีี พ.ศ. 2475 เป็็นต้้นมา การวางแผน
ภาคและเมืืองในประเทศไทยก็็ เ ริ่่�มต้้ น เข้้ า สู่่�ทิิ ศ ทางการวางแผนเพื่่� อ พัั ฒ นา
สาธารณะ โดยมีีการออกกฎหมายและระเบีียบที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับการพััฒนาเชิิง
พื้้�นที่่�มาอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการวางแผนจากบนลงล่่างมา
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สู่่�ล่่างขึ้้�นบนมากขึ้้�น และได้้มีีการจััดตั้้�งและปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบขององค์์กรที่่�ทำ�ำ
หน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับการวางแผนภาคและเมืือง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการแห่่ง
ยุุคสมััยและบริิบทการพััฒนาที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป จนกระทั่่�งในปััจจุุบััน
5.1.3.1 หน่่ วยงานรัั ฐที่่ � เกี่่ � ยวข้้ องกัั บการพัั ฒนาเมืือง

หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาเมืืองของภาครััฐสามารถจััดแบ่่งเป็็น
3 ส่่วน12 ดัังนี้้�
• หน่่วยงานส่่วนการเมืือง ได้้แก่่ คณะกรรมการการที่่�ดินิ ทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่ง� เป็็นคณะกรรมาธิิการสามััญประจำำ�สภาผู้แ้� ทนราษฎร มีี
อำำ�นาจหน้้าที่่�กระทำำ�กิิจการ พิิจารณาสอบสวน หรืือศึึกษาเรื่่�องใดๆ ที่่�เกี่่�ยว
กัับการใช้้ที่่�ดิิน การบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ ตลอดจนการส่่ง
เสริิมบำำ�รุุงรัักษาและคุ้้�มครองคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
• หน่่วยงานส่่วนกลาง ได้้แก่่ กรมโยธาธิิการและผัังเมืือง ทำำ�หน้้าที่่�ในการ
วางแผนพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่� ภายใต้้กระทรวงมหาดไทย โดยถ่่ายทอดแผน
พััฒนาประเทศจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและ
สัังคมแห่่งชาติิ (สศช.) มาสู่่�แผนพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่�ในทุุกระดัับ ตั้้�งแต่่ประเทศ
ภาค เมืือง และ ชุุ มช น โดยมีี ค ณะกรรมการผัั ง เมืืองทำำ� หน้้ า ที่่� เ ป็็ น ผู้้�
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบและตััดสิินชี้้ข� าดเกี่่�ยวกัับประเด็็นการวางผัังเมืือง
• หน่่วยงานส่่วนท้้องถิ่่�น ได้้แก่่ อปท. ต่่างๆ เช่่น กรุุงเทพมหานคร เมืือง
พััทยา เทศบาลระดัับต่่างๆ ที่่� ได้้รับั การถ่่ายโอนอำำ�นาจจากกรมโยธาธิิ
การและผัังเมืือง ให้้สามารถวางผัังพััฒนาในระดัับท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่�ปกครอง
ของตนเองได้้
อย่่างไรก็็ตาม องค์์กรทั้้�งสามส่่วนที่่�มีอี ยู่่�ในปััจจุุบันั ได้้รับั การวิิพากษ์์วิจิ ารณ์์
ว่่าไม่่สามารถทำำ�ให้้การวางแผนพััฒนาเมืืองในประเทศไทยพััฒนาไปได้้อย่่างที่่�
ควรจะเป็็น โดยมีีข้้อจำำ�กััดในการบริิหารจััดการ ขาดการประสานงาน และขาด
การบููรณาการกัันอย่่างเหมาะสม อีีกทั้้�งยัังขาดบุุคคลากรที่่�มีีความรู้้�ความเข้้าใจ
ในการวางแผนพััฒนาเมืือง ส่่งผลให้้การวางแผนพัั ฒนาเมืืองไม่่ได้้ รับ
ั การ
พิิจารณาว่่าเป็็นแนวทางการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่� ที่่�จะสร้้างประโยชน์์แก่่ส่่วนรวม
ตามหลัักการ
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เมื่่�อวิิเคราะห์์พัันธกิิจ ภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ และความเชื่่�อมโยง
กัับองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่างๆ ในหลายมิิติิ สามารถสรุุปได้้ว่่า หน่่วยงานต่่างๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาเมืืองที่่� มีีอยู่่�ในปััจจุุบัันไม่่ได้้อยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่� เหมาะสม
ทางโครงสร้้างการบริิหารจััดการหน่่วยงานภาครััฐ เป็็นผลให้้องค์์กรที่่� มีีอยู่่�มีี
บทบาท อำำ�นาจ และหน้้าที่่�ที่่�ไม่่สามารถผลัักดัันให้้เกิิดการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่�อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ13
5.1.3.2 แนวคิิ ดที่่ � แตกต่่ างในการจัั ดตั้้� งองค์์ กรพัั ฒนาเมืือง

ในประเทศไทยมีีแนวคิิดเกี่่�ยวกัับองค์์กรพััฒนาเมืืองแบ่่งได้้เป็็น 2 แนวทาง
ได้้แก่่ 1) แนวคิิดการจััดตั้้�งองค์์กรขึ้้�นใหม่่หรืือการยกระดัับองค์์กรที่่�มีอี ยู่่�แล้้วของ
ภาครััฐ และ 2) แนวคิิดบริิษัทพั
ั ัฒนาเมืืองของภาคเอกชน
แนวคิิดทั้้�งสองมีีข้้อดีีและข้้อจำำ�กััดที่่�แตกต่่างกััน โดยแนวคิิดแรกเป็็นการ
เสนอให้้มีีองค์์กรที่่�มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาเมืืองโดยเฉพาะ มีี
สถานะที่่� ได้้รับั การรัับรองด้้วยกฎหมาย และมีีการให้้อำ�ำ นาจรััฐแก่่องค์์กรเพื่่�อ
ประโยชน์์ในการขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างเป็็นรููปธรรม แต่่ก็็มีีข้้อจำำ�กััด
ที่่�ต้้องใช้้เวลาและทรััพยากรอื่่�นๆ จำำ�นวนมากในการจััดตั้้�ง ซึ่่�งจนถึึงปััจจุุบัันยััง
ไม่่มีีองค์์กรพััฒนาเมืืองในรููปแบบดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นในประเทศไทยในเชิิงภาพรวม
ส่่วนแนวคิิดหลัังนั้้�น แม้้ว่่าในปััจจุุบันั จะมีีการจดทะเบีียนเพื่่�อจััดตั้้�งบริิษัทพั
ั ฒ
ั นา
เมืืองเป็็นจำำ�นวนมาก แต่่ก็็มีีข้้อจำำ�กััด เนื่่�องจากมีีสถานะเป็็นนิิติิบุุคคลเอกชน จึึง
สามารถดำำ�เนิินงานได้้เฉพาะในส่่วนที่่�เป็็นธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาเมืือง
ตามที่่�ได้้รับั การอนุุญาต หรืืออยู่่�ในขอบเขตพื้้�นที่่�ที่่�เอกชนมีีอำ�ำ นาจดำำ�เนิินงาน
ได้้เท่่านั้้�น14
แนวคิิ ดเกี่่ � ยวกัั บการจัั ดตั้้� งองค์์ กรพัั ฒนาเมืือง 2 แนวทาง

(1) แนวทางการจััดตั้้�งองค์์กรใหม่่หรืือยกระดัับองค์์กรที่่�มีีอยู่่�แล้้วของภาครััฐ
ประสบการณ์์ของประเทศไทยในเรื่่�องการตั้้�งองค์์กรพััฒนาเมืืองอยู่่�บน
เงื่่�อนไขความจำำ�เป็็นเชิิงพื้้�นที่่�และเพื่่�อกระทำำ�ภารกิิจเฉพาะเป็็นสำำ�คััญ โดยเมื่่�อ
พิิจารณาจากรููปธรรมที่่�เกิิดขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นกรณีีการพััฒนาพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเล
ตะวัันออก (Eastern Seaboard Development Program: ESB) กรณีีการ
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พััฒนาเมืืองศููนย์์กลางการบิินนานาชาติิ สุุวรรณภููมิิ รวมถึึงโครงการระเบีียง
เศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ทั้้�งหมด
ถืือได้้ว่่าเป็็นกรณีีของ “การสร้้างเมืือง” ขนาดใหญ่่ของประเทศไทย แต่่กลไก
ที่่� รัฐั บาล (ต่่างสมััย) เลืือกใช้้ในการพััฒนาและบริิหารจััดการเมืืองเหล่่านี้้�มา
โดยตลอดก็็คืือ การใช้้กลไกพิิเศษลัักษณะเฉพาะกิิจ เนื่่�องจากเห็็นว่่าน่่าจะมีี
ประสิิทธิิภาพมากกว่่ากลไกของ อปท. ทั่่�วไป โดยเฉพาะทั้้�งสามกรณีีที่่�พื้้�นที่่�
พััฒนาเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีขนาดใหญ่่และคาบเกี่่�ยวหลาย อปท. ทำำ�ให้้คาดได้้ว่่าการ
ประสานงานจะเกิิดขึ้้�นได้้ยาก
กลไกการพััฒนาเมืืองในลัักษณะนี้้�เป็็นเครื่่�องมืือใหม่่ที่่�รัฐั บาลนำำ�มาใช้้
เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาตามแผนได้้อย่่างรวดเร็็วและเป็็นระบบ เป็็นการพยายาม
หาเครื่่�องมืือทางองค์์กรขึ้้�นมาดำำ�เนิินการพััฒนาและบริิหารจััดการพื้้�นที่่�พััฒนา
พิิเศษ โดยกำำ�หนดให้้องค์์กรพััฒนาเมืืองที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นเฉพาะนั้้�นมีีอำ�ำ นาจต่่างๆ เช่่น
ออกแบบวางผัังเมืือง บัังคัับใช้้ผัังและดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามผััง การพััฒนา
สาธารณููปโภคและสาธารณููปการ ตลอดจนมีีอำ�ำ นาจในการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�
และการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง ซึ่่ง� ถืือเป็็นการรวมอำำ�นาจการพััฒนาเมืือง
เอาไว้้ในองค์์กรเดีียว เพื่่�อให้้เกิิดการดำำ�เนิินงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพกว่่ากลไกปกติิ
นอกจากนั้้�น ในแนวคิิดการพััฒนาเมืืองศููนย์์กลางการบิินนานาชาติิสุวุ รรณภููมิิ
ยัังมีีการเพิ่่�มกลไกกองทุุนเข้้าไปในร่่างกฎหมาย เพื่่�อให้้เป็็นเครื่่�องมืือทางการ
เงิินสำำ�หรัับการนำำ�ไปสู่่�การดำำ�เนิินการอีีกด้้วย15
	ส่่วนในมิิติขิ องการสร้้างองค์์กรเฉพาะทางเพื่่�อดำำ�เนิินการพััฒนาเมืืองใน
ลัักษณะที่่�มุ่่�งเน้้นให้้เป็็นกลไกที่่�มีีความเชี่่ย� วชาญและดำำ�เนิินงานในระยะยาวนั้้�น
อาจกล่่าวได้้ว่่ารััฐไทยก็็มีีความต้้องการเช่่นกััน สัังเกตได้้จากกรณีีการปรัับปรุุง
กฎหมายผัังเมืืองและการแบ่่งและยกระดัับภารกิิจของการเคหะแห่่งชาติิ ซึ่่�ง
แนวคิิดองค์์กรพััฒนาเมืืองน่่าจะถููกพััฒนามาจากข้้อจำำ�กัดั ของหน่่วยงานที่่�มีหี น้้า
ที่่�ในการดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามผััง หรืือมีีภารกิิจในการฟื้้�นฟููแหล่่งเสื่่�อมโทรม
แต่่ไม่่มีีเครื่่�องมืือทางกฎหมายที่่�ระบุุวิิธีีและขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานอย่่างซััดเจน
ทำำ�ให้้จำ�ำ เป็็นต้้องเพิ่่�มเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการให้้เกิิดการพััฒนาเมืืองอย่่าง
เป็็นรููปธรรมเข้้าไปในกฎหมาย และจััดให้้มีีองค์์กรรููปแบบพิิเศษที่่�มีีอิิสระในการ
ดำำ�เนิินงานมากกว่่าหน่่วยงานราชการทั่่�วไป อัันเป็็นการสร้้างกลไกใหม่่เพื่่�อหวััง
ผลในการดำำ�เนิินการพััฒนาเมืืองให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น โดยการวางผัังและ
การบัังคัับใช้้ผัังยัังเป็็นการต่่อยอดจากอำำ�นาจหน้้าที่่� ของหน่่วยงานที่่� มีีอำ�ำ นาจ
นั้้�นโดยตรง ได้้แก่่ อปท. อย่่างไรก็็ตาม ในการดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามผัังยััง
มีีความไม่่ซััดเจนอยู่่�มาก ยกเว้้นกรณีีของร่่างพระราชบััญญััติิการพััฒนาเมืือง
พ.ศ ... ที่่�จััดตั้้�งสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายการพััฒนาเมืืองที่่�สามารถเป็็น
องค์์กรที่่� ดำ�ำ เนิินการให้้เป็็นไปตามผััง โดยเข้้ามาดำำ�เนิินกิิจการต่่างๆ เกี่่�ยวกัับ
อสัังหาริิมทรัพย์
ั ์และสาธารณููปโภคได้้ และยัังมีีกลไกกองทุุนช่่วยสนัับสนุุนการ
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ดำำ�เนิินการเช่่นกััน
(2) การจััดตั้้�งบริิษัทพั
ั ัฒนาเมืืองของภาคเอกชน
ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมาได้้มีีกระแสการจััดตั้้�ง “บริิษัทพั
ั ัฒนาเมืือง” ขึ้้�นใน
หลายจัังหวััดของประเทศไทย โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการรวมตััวของนัักธุุรกิิจท้้องถิ่่�น
ในการจััดตั้้�งบริิษัทั เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการพััฒนาพื้้�นที่่� กระแสดัังกล่่าวเป็็นผลจากการ
ที่่�คนส่่วนหนึ่่�งเห็็นว่่า การรอคอยให้้ส่่วนกลางจััดงบประมาณมาพััฒนาจัังหวััดนั้้�น
ใช้้เวลามากและไม่่ทัันกัับความต้้องการของประชาชนในพื้้�นที่่�ที่่�คาดหวัังให้้ท้อ้ งถิ่่�น
ของตนได้้รับั การพััฒนา จึึงมีีความพยายามที่่�จะขัับเคลื่่�อนการพััฒนาพื้้�นที่่�ด้้วย
ตนเอง ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่เป็็นการรวมตััวของภาคเอกชน โดยในหลายพื้้�นที่่�ได้้รับั ความ
ร่่วมมืือจากองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นและภาคการศึึกษาด้้วย
	บริิษััทพััฒนาเมืืองแห่่งแรกได้้แก่่บริิษััท ขอนแก่่นพััฒนา เมืือง (เคเค
ทีีทีี) จำำ�กััด ซึ่่�งจััดตั้้�งขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2558 จากนั้้�นได้้มีีการจััดตั้้�งบริิษัทพั
ั ัฒนาเมืือง
ลัักษณะเดีียวกัันขึ้้�นในอีีกหลายจัังหวััด เช่่น ภููเก็็ต เชีียงใหม่่ พิิษณุุโลก ระยอง
สมุุทรสาคร สระบุุรี ี ฯลฯ โดยแต่่ละจัังหวััดมีีวััตถุุประสงค์์ในการพััฒนาพื้้�นที่่�ที่่�
แตกต่่างกััน เช่่น บริิษัท
ั ภููเก็็ตพััฒนาเมืือง จำำ�กััด ได้้พยายามขัับเคลื่่�อนภููเก็็ตให้้
เป็็นเมืืองอััจฉริิยะ (Smart City) โดยขัับเคลื่่�อนในหลายมิิติิ เช่่น การพััฒนาระบบ
ขนส่่งมวลชน การจััดทำำ�ฐานข้้อมููลเมืืองในระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร์์16
หลายบริิษัทั เหล่่านี้้�ได้้นำำ�แนวคิิดของธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมมาประยุุกต์์ใช้้ มีีการ
เปิิดกว้้างเพื่่�อให้้ประชาชนทั่่�วไปมีีส่่วนร่่วมลงทุุนในมิิติิต่่างๆ เพื่่�อการพััฒนาเมืือง
บริิษััทพััฒนาเมืืองจึึงเป็็นแนวคิิดในการจััดตั้้�งองค์์กรพััฒนาเมืืองที่่�พััฒนาโดย
ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่่�อเสาะแสวงหาแนวทางในการดำำ�เนิินการในด้้าน
ต่่างๆ อาทิิ การสนัับสนุุนการลงทุุนระบบขนส่่งมวลชน การพััฒนาศููนย์์เศรษฐกิิจ
รอบสถานีีขนส่่งมวลชน และการปรัับปรุุงฟื้้�นฟููเมืืองที่่�เป็็นพื้้�นที่่�เศรษฐกิิจดั้้�งเดิิม
และพื้้�นที่่� เศรษฐกิิจใหม่่ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและยกระดัับการ
พััฒนาเศรษฐกิิจของพื้้�นที่่�17 อย่่างไรก็็ตาม แนวทางในการพััฒนาในปััจจุุบันั อาจ
จำำ�เป็็นต้้องอาศััยแนวคิิดทั้้�งสองอย่่างประกอบกััน
นอกจากนั้้�น บริิษััทพััฒนาเมืืองหลายแห่่งได้้มีีการรวมตััวกัันเป็็นเครืือ
ข่่ายบริิษัทพั
ั ัฒนาเมืือง (City Development Network: CDN) และสร้้างความ
ร่่วมมืือกัับองค์์กรต่่างๆ ในหลายระดัับ เช่่น สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิม
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวััตกรรม (สกสว.) สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล:
DEPA) และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ซึ่่�งแม้้จุุดเริ่่�มต้้นจะเป็็น
เพีียงการรวมตััวกัันของภาคเอกชนเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการแก้้ไขปััญหาของเมืือง แต่่ก็็
สามารถสร้้างความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภาครััฐและภาคการศึึกษาที่่�หลากหลาย
ซึ่่�งน่่าจะสามารถคาดหวัังการเปลี่่�ยนแปลงในทิิศทางใหม่่ๆ ได้้ในอนาคต

5-172

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

5.2 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
สะอาดภาคเมืื องที่่�เป็็นตัั วอย่่ างจากต่่ างประเทศ
องค์์ความรู้้�จากประสบการณ์์ของหลายประเทศบ่่งชี้้�ว่่า การแก้้ไขหรืือ
ป้้องกัันปััญหามลพิิษทางอากาศในส่่วนของเมืือง ต้้องการหลัักคิิดเชิิงบููรณา
การและการปรัับแก้้อย่่างเป็็นระบบ มองปััญหาแบบองค์์รวม เพราะในความ
เป็็นเมืืองนั้้�น ทุุกสิ่่�งทุุกส่่วนมีีความสััมพัันธ์์กัันทั้้�งสิ้้�น ยกตััวอย่่างเช่่น หลัักคิิดที่่�
ว่่าการอาศััยอยู่่�รวมกัันจนกลายเป็็นเมืืองจะทำำ�ให้้ผู้ค้� นหัันมาใช้้บริกิ ารขนส่่งและ
เดิินทางสาธารณะมากขึ้้�นนั้้�น จะเกิิดขึ้้�นได้้จริงิ หรืือไม่่ก็็ย่่อมจะสััมพัันธ์์กัับระบบ
จราจรและการบริิการขนส่่งสาธารณะที่่� มีีอยู่่�ว่่าเป็็นอย่่างไร ดัังนั้้�น จึึงจำำ�เป็็น
ต้้องมีีผัังเมืืองที่่� เอื้้�อต่่อการเข้้าถึึงบริิการขนส่่งสาธารณะได้้อย่่างทั่่�วถึึง โดย
ระบบขนส่่งสาธารณะก็็ต้้องมีีมาตรฐานคุุณภาพบริิการที่่�สะดวกต่่อกลุ่่�มเปราะ
บาง เช่่น ผู้้�สููงวััย เด็็ก และผู้้�ที่่�ต้้องการการดููแลพิิเศษ ในขณะที่่�ระบบเศรษฐกิิจ
และระดัับความเป็็นอยู่่�ของเมืืองก็็ต้้องเอื้้�อให้้ผู้้�คนที่่�อาศััยอยู่่�ในเมืืองมีีฐานะทาง
เศรษฐกิิจที่่�สามารถเข้้าใช้้บริกิ ารได้้ถ้้วนหน้้าด้้วย ในทำำ�นองเดีียวกััน การเพิ่่�ม
พื้้�นที่่�สีีเขีียวก็็ย่่อมสััมพัันธ์์กัับการจััดการผัังเมืืองและความต้้องการใช้้พื้้�นที่่�เพื่่�อ
ประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ เป็็นต้้น
5.2.1 กระบวนทัั ศน์์ และแนวคิิด
5 . 2 . 1 . 1 กระบวนทัั ศน์์ ความเป็็ นเ มืื องที่่ � ยั่่� งยืื น: องค์์ การ
สหประชาชาติิ

องค์์การสหประชาชาติิมีีหลัักการภาพใหญ่่ในการพััฒนาเมืือง คืือ “การ
สร้้างความเป็็นเมืืองที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Urbanization)” ซึ่่�งแนวคิิดนี้้�เป็็น
หนึ่่�งในวิิธีีการแก้้ไขปััญหาที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพสำำ�หรัับสถานการณ์์ที่่�
มีีจำ�ำ นวนประชากรสููงขึ้้�นและความเป็็นเมืืองที่่�ขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากเป็็นการ
แก้้ไขปััญหาที่่�อยู่่�บนพื้้�นฐานของการมองภาพแบบองค์์รวม ภายใต้้โจทย์์ท้า้ ทาย
อย่่างเช่่น จะออกแบบความเป็็นเมืืองอย่่างไรที่่�จะสามารถสร้้างการจ้้างงาน แต่่
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ขณะเดีียวกัันก็็ยังั สามารถลดการสร้้างผลกระทบต่่อระบบนิิเวศและสิ่่�งแวดล้้อม
ตลอดจนสร้้างเสริิมคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ของประชากรในเมืืองไปได้้พร้อ้ มกััน18 ซึ่่ง� รวมถึึง
การแก้้ปัญ
ั หามลพิิษทางอากาศในเมืืองด้้วย นอกจากนี้้� กระบวนทััศน์์ความเป็็น
เมืืองที่่�ยั่่�งยืืนยัังเกี่่�ยวข้้องและสััมพัันธ์์กัับแนวคิิดอื่่�นๆ ในการพััฒนาเมืือง หรืือ
แนวคิิดที่่� ใกล้้เคีียงกััน ซึ่่�งในบางกรณีีอาจใช้้แทนกัันได้้ หรืืออาจใช้้สนัับสนุุน
ส่่งเสริิมซึ่่�งกัันและกัันได้้ ได้้แก่่ แนวคิิดเมืืองน่่าอยู่่� (Livable City) แนวคิิดเมืือง
อััจฉริิยะ (Smart City) แนวคิิดเมืืองพลวััต หรืือเมืืองยืืดหยุ่่�นและพร้้อมรัับมืือ
(Resilient City)19 เป็็นต้้น
กระบวนทัั ศน์์ความเป็็นเมืืองที่่� ยั่่�งยืืนหรืือการพััฒนาเมืืองอย่่างยั่่�งยืืนนั้้�น มีี
พััฒนาการมายาวนาน ผ่่านแนวทางที่่�หลากหลาย จากจุุ ดเริ่่�มต้้นตั้้�งแต่่รายงาน
Our Common Future หรืือที่่�เรีียกว่่า Brundtland Report ซึ่่�งเป็็นรายงาน
ฉบัับที่่�เข้้าสู่่�การประชุุมระดัับโลกจนเกิิดแผนปฏิิบััติิการ 21 เพื่่�อการพััฒนาแบบ
ยั่่�งยืืน (Local Agenda 21) ต่่อมาจนถึึงการลงนามใน Rio+20 (Earth Summit
2012) และยัังมีีแนวทางอื่่�นๆ คืือ 2030 SDG, Goal 11, Habitat III New Urban
Agenda และ European Efforts
แผนปฏิิบััติิการ 21 นัับเป็็นแผนแม่่บทของโลกว่่าด้้ วยการพััฒนาที่่�
สมดุุลและยั่่�งยืืน ซึ่่�งแต่่ละเมืืองควรปฏิิบััติิตามแนวทางต่่างๆ เพื่่�อไปสู่่�การเป็็น
เมืืองยั่่�งยืืน โดยเน้้นการพััฒนาพลัังงานที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ ผลัักดัันให้้
เกิิด Carbon-Neutral Cities ซึ่่ง� ก็็คืือการที่่�เมืืองมีีการหัักลบกัันระหว่่างปริิมาณ
คาร์์บอนที่่� ปล่่อยออกมากัับปริิมาณที่่� ถููกชดเชยจากกิิจกรรมภายในเมืืองนั้้�นๆ
หรืือได้้มาผ่่านการซื้้�อขายคาร์์บอนเครดิิตให้้เท่่ากัับศูนู ย์์ เน้้นพััฒนาการกระจาย
พลัังงานและระบบน้ำำ�ภายในเมืือง สนัับสนุุนให้้มีีการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สังั เคราะห์์แสง ซึ่่�ง
ถืือเป็็นหนึ่่�งในโครงสร้้างพื้้�นฐานสีีเขีียว (Green Infrastructure) ส่่งเสริิมให้้มีกี าร
ปรัับปรุุงด้้านต่่างๆ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดเศรษฐกิิจของเมืืองที่่�มีป
ี ระสิิทธิภิ าพ สร้้าง
สััมผััสแห่่งความเป็็นพื้้�นที่่� ปรัับปรุุงระบบขนส่่งให้้เกิิดความยั่่�งยืืนในการใช้้งาน
และการให้้บริกิ าร รวมถึึงดำำ�เนิินการพััฒนาเมืืองไร้้สลััม เพื่่�อยกระดัับคุณ
ุ ภาพ
ชีีวิิตของผู้้�มีีรายได้้น้้อยภายในเมืือง
นอกจากนั้้� น แนวทางอื่่� น ๆ ของการผลัั ก ดัั น ให้้เ กิิ ด ความยั่่� ง ยืืนของ
เมืืองที่่�น่่าสนใจประกอบด้้วย เป้้าหมายเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน หรืือ SDG ที่่�จะ
มุ่่�งให้้บรรลุุภายในปีี ค.ศ. 2030 และมีีการเน้้นในประเด็็น 5P(s) คืือ People
(ประชาชน) Planet (โลก) Prosperity (ความมั่่�งคั่่�ง) Peace (ความสงบสุุข) และ
Partnership (การเป็็นหุ้้�นส่่วน) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในเป้้าหมายที่่� 11 ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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กัับเมืืองโดยตรง คืือ เป้้าหมายเพื่่�อให้้เมืืองเป็็นเมืืองของทุุกคน ส่่งเสริิมแนวคิิด
พลวััตและยั่่�งยืืน
ในส่่วนของ Habitat III New Urban Agenda (Urbanization &
Sustainable Development) ได้้เน้้นเรื่่�องที่่�อยู่่�อาศััยและการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน โดย
เฉพาะด้้านกระบวนการการเป็็นเมืืองและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ใจความสำำ�คััญ
ของแนวทางนี้้�จะมีีการพิิจารณาถึึงผู้้�มีีบทบาทหลััก 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มผู้้�ที่่�เอื้้�อให้้
เกิิดการพััฒนา (Development Enablers) ว่่าควรคำำ�นึงึ ถึึงกรอบการทำำ�งานของ
กระบวนการการเป็็นเมืืองในการผลัักดัันให้้เกิิดความยั่่�งยืืน เช่่น นโยบายด้้าน
เมืืองในระดัับชาติิ ข้้อกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง หน่่วยงาน และระบบการปกครอง รวม
ถึึงเศรษฐกิิจในภาพรวม และกลุ่่�มที่่� 2 คืือผู้้�ที่่�เอื้้�อให้้เกิิดการปฏิิบัติั ิ (Operational
Enablers) โดยกลุ่่�มนี้้�ควรเน้้นการพิิจารณาในเป้้าหมาย 3 ด้้านที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การ
จััดการระบบการเงิินท้้องถิ่่�นได้้ ซึ่่�งประกอบด้้วยผัังเมืือง บริิการขั้้�นพื้้�นฐาน และ
โครงสร้้างพื้้�นฐานภายในเมืือง อัันจะทำำ�ให้้เกิิดผลลััพธ์์ในด้้านการใช้้ประโยชน์์
ที่่�ดิินและการจััดการทรััพยากรภายในเมืือง20
5.2.1.2 แนวคิิ ดองค์์ กรพัั ฒนาเมืือง: สิิ งคโปร์์ และญี่่ � ปุ่่� น

จากการศึึกษากลไกการพััฒนาเมืืองของสิิงคโปร์์และญี่่�ปุ่่�น พบว่่า ทั้้�งสอง
ประเทศต่่างมีีการจััดตั้้�งกลไกการพััฒนาเมืืองและการพััฒนาพื้้�นที่่�เป็็นการเฉพาะ
อย่่างเป็็นรููปธรรม นั่่�นคืือ Urban Redevelopment Authority (URA) ของ
ประเทศสิิงคโปร์์ และ Urban Renaissance Agency (UR) ของประเทศญี่่�ปุ่่�น
โดยมีีหน้้าที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบตั้้�งแต่่การวางผัังและออกแบบเมืือง การดำำ�เนิินการให้้เป็็น
ไปตามผัังที่่�ได้้มีีการจััดทำำ�เอาไว้้ รวมไปถึึงการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�เมืืองที่่�ได้้รับั
การพััฒนา โดยมีีการดำำ�เนิินการพััฒนาเมืืองในเชิิงรุุก
ทั้้�งสองหน่่วยงานนี้้�เป็็นหน่่วยงานรููปแบบพิิเศษของรััฐซึ่่ง� มีีกฎหมายเฉพาะ
รองรัับ ทำำ�ให้้มีีความคล่่องตััวในการบริิหารจััดการมากกว่่าหน่่วยงานราชการ
ปกติิ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อตอบโจทย์์การพััฒนาเมืือง ซึ่่�งเป็็นกระบวนการที่่�มีีความซัับซ้อ้ น
ต้้องอาศััยความคล่่องตััวในการดำำ�เนิินกิิจการหลายๆ ด้้าน เช่่น การได้้มาซึ่่ง� ที่่�ดิิน
การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานต่่างๆ เช่่น สาธารณููปโภค สาธารณููปการ การออก
กฎระเบีียบต่่างๆ เพื่่�อควบคุุมการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน และการดำำ�เนิินการให้้เป็็นไป
ตามการออกแบบชุุมชน ตลอดจนการบริิหารจััดการพื้้�นที่่� ซึ่่�งการเป็็นหน่่วยงาน
รููปแบบพิิเศษของรััฐมีีข้อ้ ดีี คืือ สามารถเป็็นตััวแทนการใช้้อำ�ำ นาจรััฐได้้ แต่่ก็็ยังั มีี
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ความคล่่องตััวแบบเอกชนที่่�สามารถทำำ�ธุรุ กรรมต่่างๆ ได้้อย่่างรวดเร็็ว เพราะต้้อง
ดำำ�เนิินกิิจการอยู่่�ในตลาด นอกจากนั้้�น หน่่วยงานยัังมีีความสามารถและความ
เชี่่ย� วชาญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรัพย์
ั ์ มีีทุนุ ทรััพย์์ในการดำำ�เนิิน
การ และในบางกรณีียัังให้้อำ�ำ นาจในการเวนคืืนอสัังหาริิมทรัพย์
ั ์เพื่่�อนำำ�มาใช้้ใน
กิิจการและการดำำ�เนิินงานขององค์์กรได้้อีีกด้้วย
เนื่่�องจากเป็็นองค์์กรที่่�อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดูแู ลของภาครััฐ องค์์กรพััฒนา
เมืืองของทั้้�งสองประเทศนี้้�จึึงสามารถรัับประกัันประโยชน์์ต่่อสาธารณะได้้ ขณะ
เดีียวกััน ก็็สามารถหารายได้้จากการทำำ�ธุุรกิิจพััฒนาที่่�ดิิน สามารถขายหรืือให้้
เช่่าที่่�ดิินเพื่่�อหารายได้้เข้้าสู่่�องค์์กร ซึ่่�งถืือเป็็นจุุ ดเด่่นอีีกประการหนึ่่�งขององค์์กร
พััฒนาเมืือง เพราะการดำำ�เนิินการต้้องตั้้�งอยู่่�บนฐานแนวคิิดของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โดยแนวคิิดดัังกล่่าวมีีลัักษณะทำำ�นองเดีียวกัับการจััดตั้้�งการเคหะแห่่งชาติิและ
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ซึ่่�งเป็็นรััฐวิิสาหกิิจของประเทศไทย ที่่�
มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการพััฒนาเมืืองแบบเฉพาะทาง
ในกรณีีของประเทศสิิงคโปร์์ URA ยัังทำำ�หน้้าที่่�เป็็นหน่่วยงานวางผัังเมืือง
เพื่่�อกำำ�หนดทิิศทางในการพััฒนาเมืืองด้้วย ซึ่่�งประเด็็นนี้้�แตกต่่างจาก UR ของ
ญี่่� ปุ่่�นที่่� ไม่่ได้้ มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่� ในการวางผัังเมืืองรวม แต่่เป็็นเพีียงหน่่วยงาน
ที่่� มีีหน้้าที่่� วางผัังออกแบบในระดัั บพื้้�นที่่� โครงการ และมีีหน้้าที่่� ในการดำำ�เนิิน
โครงการเท่่านั้้�น
5.2.2 ความสััมพัั นธ์์ ระหว่่ างความเร็็ วลมกัั บมลพิิษทาง
อากาศในพื้้ � นที่่�เมืื อง: ออสเตรเลีี ยและสหรัั ฐอเมริิกา
เนื่่�องจาก อุุณหภููมิิ ความเร็็วลม และความชื้้�นในฤดููหนาวมีีความสััมพัันธ์์
กัับระดัับคุณ
ุ ภาพอากาศ โดยลมเป็็นปััจจััยสำำ�คััญหนึ่่�งที่่�สามารถทำำ�ให้้สภาพภููมิิ
อากาศที่่�ปนเปื้้�อนสารพิิษบางเบาลงหรืือเข้้มข้้นขึ้้�นด้้วยการพััดพาสารปนเปื้้�อน
ในอากาศออกไปจากแหล่่งกำำ�เนิิดและทำำ�ให้้เกิิดการกระจายตััว 21 โดยทั่่�วไป
ความเร็็วลมที่่�สูงู ขึ้้�นจะทำำ�ให้้สารปนเปื้้�อนกระจายตััวมากขึ้้�นและลดความเข้้มข้น้
ลง แต่่ในขณะเดีียวกััน ความเร็็วลมสููงก็็สามารถก่่อให้้เกิิดการฟุ้้�งกระจายของฝุ่น่�
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ได้้เช่่นกััน22 ดัังนั้้�น เมื่่�อมลพิิษทางอากาศได้้รับอิ
ั ิทธิิพลจากสภาพแวดล้้อมด้้าน
กระแสลม จึึงมีีช่่วงเกณฑ์์การกระจายมลพิิษทางอากาศอย่่างไม่่มีีประสิิทธิิภาพ
เป็็นสองระดัับ ได้้แก่่
1) ความเร็็วลมที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่ถึึงขีีดจำำ�กััดล่่างของช่่วงที่่�มีป
ี ระสิิทธิภิ าพที่่�จะส่่ง
ผลต่่อระดัับความเข�มข้้นของมลพิิษทางอากาศ ในกรณีีเช่่นนี้้� มลพิิษก็็จะเกิิดการ
สะสมในพื้้�นที่่�เมืืองได้้ง่่าย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในพื้้�นที่่�ที่่�มีอี าคารสููงหนาแน่่น โดย
มลพิิษทางอากาศก็็จะถููกกัักไว้้เป็็นเวลานานอีีกด้้วย
2) ความเร็็วลมเกิินขีีดจำำ�กััดสููงสุุดของช่่วงที่่�มีป
ี ระสิิทธิภิ าพ ความเร็็วลมสููง
ที่่�ก่่อตััวขึ้้�นก็็จะสร้้างมลพิิษด้้วยเช่่นกััน
ดัังนั้้�น การกำำ�หนดช่่วงความเร็็วลมที่่�มีีประสิิทธิิภาพต่่อการลดการสะสม
มลพิิษทางอากาศจึึงเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น ตััวอย่่างเช่่น การที่่�มาตราโบฟอร์์ด (Beaufort
Scale) ที่่�เป็็นระบบจำำ�แนกลมโดยองค์์การอุุตุนิุ ยิ มวิิทยาโลก (World Meteorollogical Organization: WMO)23 ถููกดััดแปลงนำำ�มาใช้้เป็็นเกณฑ์์วััดผลกระทบ
ของความเร็็วลมที่่�ระดัับคนเดิินเท้้าในบรรยากาศชั้้�นเรืือนยอด (Atmospheric
Canopy Layer) กล่่าวคืือ หากพื้้�นที่่�ใดมีีความเร็็วลมต่ำำ�กว่่าช่่วงลมเบาที่่�ความเร็็ว
0.0–1.0 เมตร/วิินาทีี ก็็ถืือว่่าเป็็นความเร็็วลมที่่�อ่่อนเกิินกว่่าที่่�จะส่่งเสริิมให้้เกิิด
การกระจายตััวของสารมลพิิษทางอากาศ แต่่ถ้้าหากสููงกว่่าช่่วงความเร็็วลมปาน
กลางที่่� 5.0 เมตร/วิินาทีี ก็็จัดั เป็็นความเร็็วลมสููงเกิินไป และจะทำำ�ให้้ผงฝุ่น่� บริิเวณ
พื้้�นดิินฟุ้้�งกระจายก่่อตััวเป็็นฝุ่่�นละอองในชั้้�นบรรยากาศ ดัังนั้้�น ความเร็็วลมที่่�
ต้้องการในการกระจายมลพิิษควรอยู่่�ในช่่วงความเร็็วที่่�สูงู กว่่า 1.0 เมตร/วิินาทีี
แต่่ไม่่เกิิน 5.0 เมตร/วิินาทีี เป็็นต้้น
เมื่่�อกระแสลมประจำำ�ถิ่่�นเป็็นประโยชน์์ทั้้�งในการช่่วยระบายอากาศ ลดการ
สะสมมลพิิษทางอากาศ รวมถึึงการนำำ�อากาศที่่�บริสุิ ทุ ธิ์เ�์ ข้้ามาในพื้้�นที่่�เมืือง ดัังนั้้�น
จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องมีีมาตรการเชิิงปฏิิบัติั ท
ิ างผัังเมืืองและการออกแบบเมืืองใน
แนวทาง Climate-sensitive Planning and Design เพื่่�อควบคุุมและออกแบบ
รููปแบบเชิิงพื้้�นที่่�เมืืองที่่�คำ�นึ
ำ ึงถึึงสภาพภููมิิอากาศและสภาพแวดล้้อมด้้านกระแส
ลมประจำำ�ถิ่่�น และเพื่่�อบรรเทาผลกระทบทั้้�งจากความร้้อนและมลพิิษทางอากาศ
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โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อผลกระทบจากการกลายเป็็นเมืืองส่่งผลให้้รููปแบบเมืืองมีี
ความหนาแน่่นขึ้้�นในหลายๆ ประเทศ
นอกจากนี้้� การไหลเวีียนของมลพิิษทางอากาศยัังได้้รับผล
ั กระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลงของสภาพแวดล้้อมด้้านกระแสลม ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความหนาแน่่นสููงซึ่่�ง
ประกอบด้้วยขนาดอาคารที่่�ใหญ่่และความสููงใกล้้เคีียงกััน การไหลของกระแส
ลมจะถููกกีีดขวางอย่่างมาก และเป็็นสาเหตุุการเกิิดพื้้�นที่่�ลมสถิิตที่่�นำำ�ไปสู่่�การก่่อ
ตััวและการสะสมของมลพิิษทางอากาศในพื้้�นที่่�เมืือง เนื่่�องจากอาคารสููงมัักก่่อ
ตััวเป็็นเขตลมแรงบริิเวณมุุมของอาคาร ซึ่่�งความเร็็วลมจะเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว
และทำำ�ให้้เกิิดลมแรงที่่�พัดั ฝุ่น่� จากพื้้�นดิินฟุ้้�งขึ้้�นมาจนก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางฝุ่น่� เช่่น
เดีียวกัันกัับพื้้�นที่่�ในระดัับย่่าน การถููกปิิดล้้อมไปด้้วยกลุ่่�มอาคารสููงก็็จะส่่งผลลด
ประสิิทธิภิ าพการไหลเวีียนกระแสลมในย่่านนั้้�น และอาจทำำ�ให้้มลพิษท
ิ างอากาศ
รุุนแรงขึ้้�น ส่่วนในบางย่่านของพื้้�นที่่�เมืืองที่่�มีีลัักษณะเฉพาะทางสััณฐานวิิทยา
ความเร็็วลมและทิิศทางลมก็็อาจจะเปลี่่�ยนไปอย่่างมาก จนทำำ�ให้้การไหลเวีียน
ของมลพิิษทางอากาศไม่่สามารถควบคุุมได้้
เพื่่�อให้้กระแสลมธรรมชาติิสามารถพััดผ่่านพื้้�นที่่� เมืืองได้้มากขึ้้�น มีีการ
ระบายความร้้อนเพื่่�อให้้เกิิดสภาพแวดล้้อมเมืืองที่่�น่่าอยู่่� และบรรเทาผลกระทบ
จากปรากฏการณ์์เกาะความร้้อนเมืือง (Urban Heat Island) ซึ่่�งเป็็นการช่่วย
ให้้ผู้้�คนลดความเครีียดจากความร้้อนในการอาศััยอยู่่�บริเิ วณพื้้�นที่่� สาธารณะ
ภายนอกอาคาร จำำ�เป็็นต้้องนำำ�แนวคิิดเรื่่�องเมืืองระบายอากาศตามธรรมชาติิ
เพื่่�อการหายใจ หรืือ “Natural Ventilation for Breathing City” มาปรัับใช้้กัับ
กระบวนการวางผัังและออกแบบเมืืองให้้เหมาะสม
ตัั วอย่่างเช่่น เมืืองซิิดนีีย์์ ประเทศออสเตรเลีี ย ได้้ มีีข้้อกำำ�หนดด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อม Environmental Action 2016–2021 Strategy and Action Plan ให้้
อาคารที่่�จะสร้้างต้้องคำำ�นึงึ ถึึงระดัับความเร็็วลมและการสะสมของมลพิิษที่่�มีคี วาม
ปลอดภััย และมีีสภาวะน่่าสบายของพื้้�นที่่�ในบริิเวณทางเท้้าที่่�อยู่่�โดยรอบ ตามข้้อ
กำำ�หนดดัังกล่่าว ความเร็็วลมในทุุกพื้้�นที่่�เมืืองต้้องมีีค่่าไม่่เกิิน 16 เมตรต่่อวิินาทีี
และต้้องไม่่เกิิน 13 เมตรต่่อวิินาทีีในพื้้�นที่่�สาธารณะ ส่่วนในบริิเวณถนนขนาดเล็็ก
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ต้้องไม่่เกิิน 10 เมตรต่่อวิินาทีี นอกจากนี้้� เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าพื้้�นที่่�ในเมืืองมีีกระแสลม
ที่่�เพีียงพอที่่�จะระบายมลพิิษที่่�สะสมในพื้้�นที่่�ออกสู่่�ภายนอกได้้24 ข้้อกำำ�หนดก็็ได้้
วางเกณฑ์์ว่่า การก่่อสร้้างอาคารสููงควรเว้้นระยะห่่างระหว่่างอาคารที่่�เพีียงพอที่่�
จะไม่่ทำำ�ให้้เกิิดการบัังลม และไม่่เกิิดกระแสลมหมุุนวนในพื้้�นที่่�
ส่่วนที่่�สหรััฐอเมริิกา หน่่วยงาน U.S. Department of Housing and
Urban Development ได้้กำ�ำ หนดให้้อาคารสร้้างใหม่่ต้้องไม่่ส่่งผลต่่อสภาพ
แวดล้้อมด้้านกระแสลมในพื้้�นที่่� เมืือง โดยระบุุว่่า ความเร็็วลมสููงสุุดที่่� เกิิดขึ้้�น
จากอาคารสร้้างใหม่่ต้้องมีีค่่าไม่่เกิิน 13.35 เมตรต่่อวิินาทีี และคิิดเป็็นจำำ�นวน
วัันต้้องไม่่เกิิน 1% ของทั้้�งปีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าระดัับความเร็็วลมมีีความสมเหตุุสม
ผลต่่อการอยู่่�อาศััยของผู้ค้� น และสามารถส่่งเสริิมการกระจายมลพิิษทางอากาศ
ภายในเมืืองได้้25
ทั้้�งนี้้� นอกเหนืือจากการวางผัังเมืืองในระดัับภาพใหญ่่หรืือมหภาคแล้้ว การ
วางผัังเมืืองในระดัับย่่านและอาคารก็็ควรมีีการคำำ�นวณและวิิเคราะห์์ผลกระทบ
ของความเร็็วลมที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในช่่องลมด้้วย เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าระดัับความเร็็วลมไม่่
ส่่งผลกระทบต่่อการใช้้ชีวิี ิตและทรััพย์์สิินของผู้้�อยู่่�อาศััยและพื้้�นที่่�โดยรอบ และ
ด้้วยรููปแบบการกระจายและการไหลของมลพิิษทางอากาศที่่�แตกต่่างกััน ดัังนั้้�น
มาตรการตรวจสอบผลกระทบเช่่น Air Ventilation Assessment (AVA) จึึงเป็็น
สิ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับอาคารและสิ่่�งก่่อสร้้างใหม่่ โดยต้้องกำำ�หนดการตรวจสอบที่่�ไม่่
ลดประสิิทธิภิ าพทั้้�งความเร็็วและทิิศทางของทางระบายอากาศหลัักในพื้้�นที่่�เมืือง
ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�มีีความสััมพัันธ์์อย่่างใกล้้ชิดิ กัับรููปแบบเชิิงพื้้�นที่่�ของเมืือง
ภาพที่่� 5.1 การกำำ �หนดขอบเขตการประเมิินผลกระทบตามแนวทางปฏิิบัั ติิ AVA
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ขอบเขตการประเมิินผลกระทบตามแนวทางปฏิิบััติิในคู่่�มืือ AVA จะกำำ�หนดจาก
อาคารที่่�สููงที่่�สุุดในพื้้�นที่่�โครงการคืือ Tallest Building on Site (H) (ในบาง
กรณีีสามารถกำำ�หนด H เป็็นความสููงเฉลี่่�ยจากความสููงของกลุ่่�มอาคารในพื้้�นที่่�
ทดสอบได้้) และต้้องมีีการสร้้างแบบจำำ�ลองเพื่่�อแสดงถึึง “Surrounding Area”
ที่่�รัศั มีีของแบบจำำ�ลองนี้้�อยู่่�ที่่�ประมาณ 2H จากฐานของอาคารที่่�สููงที่่�สุุด หรืือ
จากขอบเขตพื้้�นที่่�ทดสอบในกรณีีที่่�มีีอาคารสููงจำำ�นวนมากในพื้้�นที่่�โครงการ ใน
ขณะที่่� “Assessment Area” จะอยู่่�ในรััศมีี H โดยปกติิแล้้วอาคารที่่� ได้้รับั
การออกแบบจะส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อสภาพแวดล้้อมด้้านกระแสลม
ภายในบริิเวณนี้้�
เครื่่�องมืือที่่�แนะนำำ�ในการประเมิิน AVA ได้้แก่่ การทดสอบผ่่านอุุโมงค์์
ลม และโปรแกรมทางด้้านพลศาสตร์์ของการไหลเชิิงคำำ�นวณ (Computational
Fluid Dynamics: CFD) เพื่่�อคำำ�นวณอััตราส่่วนความเร็็วลมเฉลี่่�ยเชิิงพื้้�นที่่� (SVR)
จากการกระจายจุุ ดทดสอบแบบจำำ�ลองในพื้้�นที่่�ประเมิิน โดยจุุ ดทดสอบดัังกล่่าว
ถููกนำำ�มาคำำ�นวณหาผลกระทบของโครงการออกแบบพััฒนาที่่� ส่่งผลต่่อสภาพ
แวดล้้อมทางลมในบริิเวณใกล้้เคีียงที่่�ระดัับคนเดิินเท้้า และตรวจสอบมาตรการ
บรรเทาผลกระทบในสภาวะลมเสถีียรในชั้้�นบรรยากาศ

นอกจากมาตรการเชิิงปฏิิบัติั ทิ างผัังเมืืองและการออกแบบเมืืองในแนวทาง
Climate-sensitive Planning and Design แล้้ว การออกแบบผัังเมืืองที่่�ตอบ
สนองต่่อความต้้องการด้้านสุุขภาพก็็เป็็นมิิติิที่่�ต้้องดำำ�เนิินการควบคู่่�กัันด้้วย เพื่่�อ
ให้้เกิิดความเป็็นเมืืองที่่� สามารถลดการก่่อมลพิิษทางอากาศที่่� นำำ�มาสู่่�ปััญหา
สุุขภาพ โดยแนวทางการออกแบบผัังเมืืองที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการด้้าน
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สุุขภาพได้้แก่่ผัังเมืืองที่่�คำ�นึ
ำ ึงถึึงพื้้�นที่่�สีีเขีียวเพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�สำ�ำ หรัับอากาศสะอาด
ผัังเมืืองที่่�ส่่งเสริิมให้้เกิิดการใช้้บริกิ ารขนส่่งสาธารณะมากกว่่าการใช้้ยานยนต์์
ส่่วนบุุคคล รวมทั้้�งการวางผัังสำำ�หรัับระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน น้ำำ� ไฟ และการ
จััดการของเสีีย
อีี ก มิิ ติิ เ กี่่� ย วเนื่่� อ งที่่� สำ�คั
ำ ั ญ คืือ จำำ� เป็็ น ต้้ อ งมีี ก ารลดการละเมิิ ด และมีี
การบัังคัับใช้้มาตรการ ข้้อบัังคัับ ตลอดจนกฎหมายเกี่่�ยวกัับผัังเมืืองอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพด้้วย
อนึ่่� ง จากการศึึกษาพบว่่า ในบางประเทศได้้มีีการเชื่่�อมโยงกฎหมายว่่า
ด้้วยการผัังเมืืองกัับกฎหมายว่่าด้้วยการควบคุุมอาคารเข้้าเป็็นกฎหมายฉบัับ
เดีียวกััน โดยคำำ�นึึงถึึงประเด็็นพื้้�นที่่�สีีเขีียวและปััญหาที่่�ส่่งผลต่่อการเกิิดมลพิิษ
ทางอากาศ เช่่น กรณีีของประเทศฟิินแลนด์์และสวีีเดน เป็็นต้้น26 ยิ่่�งกว่่านั้้�น ใน
ประเทศเนเธอร์์แลนด์์ได้้เชื่่�อมโยงกฎหมายว่่าด้้วยการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมเข้้า
กัับกฎหมายว่่าด้้วยการผัังเมืือง รวมถึึงกฎหมายว่่าด้้วยการควบคุุมอาคาร และ
กฎหมายก่่อสร้้าง โดยมีีการจััดทำำ�เป็็นกฎหมายรวมที่่�เรีียกว่่า “The Environmment and Planning Act”27
5.2.3 ความสััมพัั นธ์์ ระหว่่ างรูู ปแบบหรืื อสััณฐานเมืื องกัั บ
การจัั ดการคุุณภาพอากาศในพื้้ � นที่่�เมืื อง
ด้้วยความรุุนแรงของสถานการณ์์ปััญหามลพิิษทางอากาศ ทำำ�ให้้แต่่ละ
ประเทศได้้มีีความพยายามศึึกษาหาแนวทางที่่�มีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสมใน
การบรรเทาผลกระทบของมลพิิษทางอากาศที่่�มีีต่่อสุุขภาพของผู้้�คนในเขตเมืือง
การวางแผนการจััดการคุุณภาพอากาศเมืืองจึึงกลายเป็็นหััวข้้อสำำ�คััญระดัับโลก
ในช่่วงไม่่กี่่�ปีที่่ี �ผ่่านมา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งได้้มีกี ารเสนอกลยุุทธ์ใ์ นการกระจายมล
พิิษทางอากาศในเขตเมืืองที่่�มีีความหนาแน่่นสููงด้้วยมาตรการการปรัับรููปแบบ
เมืืองให้้เหมาะสม เพื่่�อบรรเทาปััญหา
มีีผลการศึึกษาในหลายเมืืองที่่� สะท้้อนถึึงความสััมพัันธ์์และปฏิิสััมพัันธ์์
ระหว่่างรููปแบบเมืือง (Urban Form) หรืือสััณฐานเมืือง (Urban Morphology)
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กัับมลพิษท
ิ างอากาศในพื้้�นที่่�เมืือง (Urban Air Pollutions) (ภาพที่่� 5.2) แนวคิิดนี้้�
ได้้ถูกู วิิพากษ์์วิจิ ารณ์์โดยนัักวิิจัยั บางส่่วนที่่�ยังั คงเชื่่�อว่่ามลพิิษทางอากาศในเมืือง
เป็็นปััญหาระดัับชั้้น� บรรยากาศ ซึ่่ง� รููปแบบและโครงสร้้างของเมืืองไม่่สามารถส่่ง
ผลกระทบโดยตรงต่่อชั้้�นบรรยากาศได้้28 อย่่างไรก็็ตาม แนวคิิดส่่วนใหญ่่เห็็นว่่า
การปรัับรููปแบบเมืืองให้้เหมาะสมจะสามารถช่่วยกระจายมลพิิษทางอากาศใน
เมืืองได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ29
ภาพที่่� 5.2 แนวคิิดความสัั มพัั นธ์์ ระหว่่ างรูู ปแบบเมืื อง สภาพแวดล้้ อมด้้ านกระแสลม
และมลพิิษทางอากาศ30

จากแนวคิิดดัังกล่่าวจึึงนำำ�มาสู่่�โจทย์์ที่่�ว่่า จะทำำ�อย่่างไรให้้มลพิษท
ิ างอากาศ
กระจายผ่่านเมืืองได้้อย่่างเหมาะสม และรููปแบบเมืืองแบบใดที่่�เอื้้�อต่่อการพััฒนา
สภาพแวดล้้อมทางกายภาพของเมืืองที่่�น่่าอยู่่�ที่่�สุดุ
เป็็นที่่�ชัดั เจนว่่า มลพิิษทางอากาศในเมืืองเป็็นปััญหาหลัักของเมืืองในเขต
พื้้�นที่่�หนาแน่่นสููง ซึ่่ง� อาจพบได้้ทั้้�งเขตที่่�มีลม
ี สงบหรืือเขตกระแสลมวน ยิ่่�งไปกว่่า
นั้้�น ภายในเมืืองเดีียวกัันก็็อาจมีีความแตกต่่างทั้้�งลัักษณะการกระจายและระยะ
เวลานานของการกัักมลพิิษทางอากาศ เนื่่�องจากรููปแบบเชิิงพื้้�นที่่�ที่่�แตกต่่างกััน
โดยปกติิในพื้้�นที่่�ที่่�การระบายอากาศในเมืืองดีี มลพิิษทางอากาศจะไม่่รุุนแรง
และระยะเวลาที่่�สารมลพิิษกัักตััวอยู่่�จะสั้้�นลง ในขณะที่่�บริเิ วณที่่�มีคี วามหนาแน่่น
อาคารสููงและมีีการระบายอากาศไม่่ดีี มลพิิษทางอากาศจะรุุนแรง และระยะเวลา
การกัักมลพิิษจะนานขึ้้�น31
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จากการค้้นพบนี้้�บ่่งชี้้ไ� ด้้เบื้้�องต้้นว่่า สภาพแวดล้้อมด้้านกระแสลมได้้รับั
อิิทธิิพลจากรููปแบบของเมืือง โดยรููปแบบของเมืืองที่่� แตกต่่างกัันจะส่่งผลต่่อ
ลัักษณะความเร็็วลมและความปั่่�นป่่วนของอากาศที่่�แตกต่่างกััน และปััจจััยดััง
กล่่าวอาจนำำ�ไปสู่่�การกำำ�จััดมลพิิษทางอากาศได้้32
จากการที่่�มลพิิษทางอากาศที่่�เข้้มข้้นสามารถส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และสุุขภาพของมนุุษย์์ ทฤษฎีีและงานวิิจััยเชิิงประจัักษ์์ต่่างๆ ได้้กล่่าวถึึงกลยุุทธ์์
การวางแผนเชิิงพื้้�นที่่�เมืืองต่่อสภาพแวดล้้อมด้้านกระแสลมใน 3 ระดัับ ได้้แก่่
ระดัับเมืือง ระดัับบล็็อกหรืือระดัับย่่าน และระดัับอาคารหรืือกลุ่่�มอาคาร ซึ่่�งมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมการกระจายของสารมลพิิษทางอากาศอย่่างรวดเร็็ว
โดยการควบคุุมสภาพแวดล้้อมด้้านกระแสลมผ่่านการปรัับรูป
ู แบบเมืืองให้้เหมาะ
สม (ตารางที่่� 5.1)
ตารางที่่� 5.1 กลยุุ ทธ์์ การวางแผนเชิิงพื้้ � นที่่�เมืื องต่่ อสภาพแวดล้้ อมด้้ านกระแสลมใน
แต่่ ละระดัั บ33
ระดั ับผลกระทบ

ระดัับเมืือง

ระดัับบล็็อก
หรืือระดัับย่่าน

ระดัับอาคาร
หรืือกลุ่่�มอาคาร

ปัั จจั ัยรููปแบบ/สั ัณฐานเมืือ ง

• ความหนาแน่่นอาคารและปริิมาตร
อาคาร เช่่น อััตราส่่วนพื้้�นที่่�อาคาร
รวมต่่อพื้้�นที่่�ดิิน
• อาคารและพื้้�นที่่�คลุุมดิิน
• พื้้�นที่่�สีเี ขีียวและที่่�โล่่ง
• ความใกล้้ไกลพื้้� นที่่�ริมน้ำ
ิ ำ�
• การจััดวางอาคาร
• ขนาดถนนและการวางแนว
• ความหนาแน่่นอาคาร
• ความสููงอาคารเฉลี่่�ย
• การหมุุนทิิศอาคาร/ผัังอาคาร
• การออกแบบรููปทรงเรขาคณิิต
อาคาร

กลยุุ ทธ์ ์การออกแบบ
ควบคุุ มสภาพแวดล้ ้อมด้ ้าน
กระแสลม

• ระบบพื้้� นที่่�สีเี ขีียวในเมืืองที่่�
เชื่่�อมต่่อกััน
• ทางระบายอากาศในเมืือง
ขนาดใหญ่่
• การควบคุุมทิิศทางถนน
• การควบคุุมความหนาแน่่นของ
อาคาร
• การวางผัังของพื้้�นที่่�เปิิดโล่่ง
สาธารณะให้้เหมาะสม
• การออกแบบการวางทิิศอาคาร

5.2.3.1 การวางแผนที่่ � ภููมิิ อากาศในระดัั บเมืือง: ยุุ โรป เอเชีีย และ
อเมริิ กาใต้้

ในระดัับเมืืองนั้้�น การกำำ�หนดพื้้�นที่่� เพื่่�อจััดการคุุณภาพอากาศเป็็นการ
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วางแผนเชิิงพื้้�นที่่� ที่่�หลายเมืืองพยายามนำำ�มาใช้้ เพื่่�อกำำ�หนดพื้้�นที่่� และบทบาท
การส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมด้้านกระแสลม
การวางผัั ง ทางระบายอากาศในพื้้� น ที่่� เ มืืองถูู ก พัั ฒ นาขึ้้� น โดย Kress
(1979)34 เพื่่�อปรัับปรุุงสภาพการแลกเปลี่่�ยนอากาศและการระบายอากาศของ
พื้้�นที่่�ใจกลางเมืือง โดยต้้องคำำ�นึงึ ถึึงองค์์ประกอบที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั สองประการ ได้้แก่่ พื้้�นที่่�
เพื่่�อการใช้้งานและพื้้�นที่่�เพื่่�อการชดเชย จากนั้้�นจึึงจะกำำ�หนดทางระบายอากาศใน
เมืืองเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เชื่่�อมพื้้� นที่่�ทั้้�งสองนี้้�เข้้าด้้วยกััน เพื่่�อให้้อากาศที่่�สะอาดเคลื่่�อน
ตััวได้้ง่่ายขึ้้�นในใจกลางเมืือง
ต่่อมา Mayer et al. (1994)35 ได้้พััฒนาระบบจำำ�แนกทางระบายอากาศ
ในพื้้�นที่่�เมืืองออกเป็็น 4 ประเภท ตามภาวะของคุุณภาพอากาศและแหล่่งที่่�มา
ของอากาศที่่�แตกต่่างกััน ได้้แก่่ ภาวะปกติิ ภาวะอากาศเสีีย ภาวะอากาศเย็็นที่่�
บริิสุทุ ธิ์�์ และภาวะที่่�ส่่งผลทางชีีวอุุตุนิุ ยิ มวิิทยา เช่่น สภาวะน่่าสบายเชิิงความร้้อน
ในพื้้�นที่่�สำ�ำ หรัับพื้้�นที่่�ภายนอกอาคาร โดยเยอรมนีีถืือเป็็นประเทศแรกที่่�ได้้มีีการ
จััดทำำ�แผนผัังแสดงทางระบายอากาศ ทั้้�งในระดัับพื้้�นที่่�เมืืองและระดัับภููมิิภาค
ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผนที่่�ภูมิู ิอากาศ36 ออกมาเป็็นแนวทางปฏิิบััติิของประเทศ
จากนั้้�นนัับตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1980 เป็็นต้้นมา การศึึกษาเพื่่�อจััดทำำ�แผนที่่�ภูมิู ิ
อากาศเมืืองได้้ถููกนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้และดำำ�เนิินการในหลายเมืืองของทวีีปยุุโรป
เอเชีีย และอเมริิกาใต้้37 ทั้้�งนี้้� หากจะนำำ�แนวทางนี้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ จำำ�เป็็นต้้อง
ปรัับวิิธีีการให้้เหมาะกัับระบบการวางแผนระดัับประเทศและท้้องถิ่่�นของประ
เทศนั้้�นๆ ต่่อไป38
(1) กรณีีการบุุ กเบิิ กโดยประเทศเยอรมนีี

ในฐานะประเทศแรกที่่� ได้้มีีการจััดทำำ�แผนผัังแสดงทางระบายอากาศไว้้
ในแผนที่่�ภููมิิอากาศของเมืือง กรณีีของเยอรมนีีจึึงเป็็นที่่�มาของการนิิยามและ
ให้้ความหมายในรายละเอีียดของคำำ�ว่่า “Ventilation Lane” หรืือเส้้นทางการ
ระบายอากาศ นั่่�นคืือ ช่่องทางการขนส่่งมวลอากาศใกล้้ พื้้�นดิิ นที่่� ต้้องมีีการ
กำำ�หนดทิิศทาง ลัักษณะของพื้้�นผิิว และความกว้้าง เพื่่�อเป็็นช่่องเติิมอากาศที่่�ส่่ง
เสริิมกระบวนการแลกเปลี่่�ยนอากาศในแนวราบ โดยต้้องมีีค่่าเฉลี่่�ยของความ
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ขรุุขระหรืือความหยาบของพื้้�นผิิวที่่�ไม่่มาก เช่่น ไม่่มีีอาคารสููงและมีีเพีียงต้้นไม้้
การวางแนวช่่องระบายอากาศที่่�เป็็นเส้้นตรงเท่่าที่่�เป็็นไปได้้หรืือโค้้งได้้เพีียงเล็็ก
น้้อย และความกว้้างที่่�ค่่อนข้้างใหญ่่มากที่่�สุดุ เท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ โดยจะต้้องกว้้าง
มากกว่่า 50 เมตร39
ภาพที่่� 5.3 ตัั วอย่่ างแผนที่่�การวิิเคราะห์์ สภาพภูู มิิอากาศและแผนที่่�แนะนำำ �แนวทางการ
วางแผนภูู มิิอากาศเมืืองของ Stuttgart Region ประเทศเยอรมนีี 40

(ก) ตััวอย่่างแผนที่่�การวิิเคราะห์์
สภาพภููมิิอากาศ

(ข) แผนที่่�แนะนำำ�แนวทางการวาง
แผนภููมิิอากาศเมืือง

นอกเหนืือไปจาก “แผนที่่�ภูมิู อิ ากาศเมืือง” ที่่�ช่่วยให้้เกิิดความเข้้าใจผลของ
การประเมิินสภาพภููมิิอากาศเพื่่�อจััดการเรื่่�องการระบายอากาศ ในการจััดทำำ�
แผนที่่�ยัังมีีการแนะนำำ�แนวไว้้ 3 ประเด็็นหลััก จากแนวคิิด Climate-sensitive
Urban Planning and Design ได้้แก่่ 1) ด้้านลม เพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ
การแลกเปลี่่� ยนอากาศสะอาดในพื้้�นที่่� โล่่งและกลุ่่�มอาคาร รวมถึึงบทบััญญััติิ
หรืือข้้อกำำ�หนดส่่งเสริิมการระบายอากาศผ่่านระบบลมประจำำ�ถิ่่�น 2) ด้้านความ
ร้้อน โดยการควบคุุมความหนาแน่่น พื้้�นที่่�โล่่งว่่าง พื้้�นที่่�สีเี ขีียว การปรัับปรุุงสิ่่�ง
แวดล้้อมเพื่่�อการอยู่่�อาศััย ให้้เกิิดสภาวะน่่าสบายและลดปริิมาณความร้้อน 3)
ด้้านมลพิิษทางอากาศ โดยลดการปลดปล่่อยและลดความเข้้มข้น้ ของมลพิิษทาง
อากาศและก๊๊าซเรืือนกระจก
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(2) กรณีีการปรัั บใช้้ ของเขตบริิ หารพิิ เศษฮ่่องกงฯ

เขตบริิหารพิิเศษฮ่่องกงแห่่งสาธารณรััฐประชาชนจีีนได้้จัดั ทำำ�รายงานเพื่่�อ
เสนอกรอบการวางแผนภููมิิอากาศเมืืองของฮ่่องกง และจััดทำำ�แผนที่่�ภูมิู ิอากาศ
เมืืองที่่�สำ�คั
ำ ัญจำำ�นวน 2 แผนที่่� เพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมููลฐานในการวางผัังระดัับย่่านและ
ระดัับพื้้�นที่่�โครงการพััฒนา ประกอบด้้วย
1) แผนที่่�การวิิเคราะห์์ภูมิู ิอากาศเมืือง (UC-AnMap) และคำำ�แนะนำำ�ด้า้ น
การวางผัังภููมิอิ ากาศเมืืองแก่่นัักผัังเมืือง โดยการประเมิินผ่่านมาตรวััดที่่�ง่่ายต่่อ
การนำำ�ไปใช้้กำ�ำ หนดมาตรฐานการวางแผน รวมถึึงเป็็นแนวทางดำำ�เนิินการของ
โครงการพััฒนาทั้้�งภาครััฐและเอกชน เช่่น ความหนาแน่่นของอาคาร ปริิมาตร
อาคาร อััตราส่่วนพื้้�นที่่�อาคารรวมต่่อพื้้�นที่่�ดิิน อาคารและบริิเวณคลุุมดิิน พื้้�นที่่�สีี
เขีียว พื้้�นที่่�โล่่ง เส้้นทางของอากาศและช่่องลม และความใกล้้ไกลจากพื้้�นที่่�ริมน้ำ
ิ ำ�
2) แผนที่่�ข้้อแนะนำำ�สำ�ำ หรัับการวางแผนภููมิิอากาศเมืือง (UC-ReMap) ที่่�
เสนอแนะกลยุุทธ์์ที่่�มุ่่�งเน้้นไปที่่� การปรัับปรุุงหรืือการรัักษาพื้้�นที่่� สีีเขีียวที่่� มีีอยู่่�
การสร้้างและป้้องกัันทางระบายอากาศ และการลดปริิมาณความร้้อนสะสมใน
พื้้�นที่่� สิ่่�งปลููกสร้้าง ผ่่านมาตรการควบคุุมพารามิิเตอร์์ที่่�เกี่่� ยวข้้องกัับสััณฐาน
วิิทยาของเมืือง
นอกจากนั้้�น Planning Department of Hong Kong Government ยััง
ได้้แนะนำำ�กรอบการดำำ�เนิินการและระเบีียบวิิธีใี นการประเมิินการระบายอากาศ
ซึ่่�งจะช่่วยทำำ�ให้้เปรีียบเทีียบผลกระทบของทางเลืือกในการออกแบบและระบุุ
ประเด็็นปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�น เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปรัับการออกแบบให้้เหมาะสมโดย
อยู่่�ภายใต้้การปรึึกษาของนัักภููมิิอากาศวิิทยาเมืือง41
ในทางปฏิิบััติิ นัักวางแผนสามารถควบคุุมพารามิิเตอร์์พื้้�นฐานด้้านการ
ออกแบบได้้หลายตััวแปร ผ่่านข้้อกำำ�หนดการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินและข้้อบัังคัับใน
การควบคุุมอาคาร เช่่น ขนาดอาคารและความสููง พื้้�นที่่�อาคารคลุุมดิิน การวาง
แนวอาคาร และทิิศอาคาร เป็็นต้้น ทั้้�งหมดเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า การออกแบบอาคาร
และการวางผัังบริิเวณโครงการพััฒนาดัังกล่่าวจะไม่่ไปปิิดกั้้�นลัักษณะพื้้�นฐาน
ของลมประจำำ�ถิ่่�น
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5.2.3.2 การออกแบบพื้้ � นที่่ � และสิ่่�งปลูู กสร้้ างในระดัั บบล็็ อก: ฮ่่องกง
และจีีน

ในระดัับที่่�ย่่อยลงมาจากการวางผัังทางระบายอากาศในพื้้�นที่่� เมืืองก็็คืือ
การให้้ความสำำ�คััญกัับการออกแบบพื้้� นที่่�และสิ่่�งปลููกสร้้างในระดัับบล็็อกหรืือ
ย่่าน เช่่น การพิิจารณาความหนาแน่่นของกลุ่่�มอาคาร การวางตััวของอาคาร
และลัักษณะของสิ่่�งปลููกสร้้างที่่� มีีความสััมพัันธ์์สอดคล้้องกัับความสามารถใน
การเคลื่่�อนที่่�ของลม ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อเนื่่�องกัับปััญหาสภาพอากาศได้้ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งด้้านความร้้อนเมืืองและการกระจายตััวของมลพิิษทางอากาศในระดัับ
ทางเดิินเท้้า ทั้้�งนี้้� ในเมืืองใหญ่่ที่่�เป็็นศููนย์์กลางทางด้้านธุุรกิิจซึ่่�งความสููงของ
อาคารมีีหลากหลายระดัับและมีีการวางตััวของอาคารที่่�ไม่่เป็็นระเบีียบ มัักพบ
ปััญหาคุุณภาพอากาศ
ในช่่วง 2 - 3 ปีีที่่�ผ่่านมา มีีการศึึกษาอย่่างแพร่่หลายในเรื่่�องแนวคิิดการ
ออกแบบการวางตััวของกลุ่่�มอาคาร ความหนาแน่่นอาคาร และทิิศทางการวางตััว
อาคารที่่�ส่่งเสริิมการระบายอากาศภายในเมืือง โดยเฉพาะพื้้�นที่่�ในเขตบริิหาร
พิิเศษฮ่่องกงฯ และสาธารณรััฐประชาชนจีีน ซึ่่ง� ได้้รับผล
ั กระทบจากความต้้องการ
ใช้้ที่่�ดิินในเมืืองและมีีการก่่อสร้้างอาคารสููงเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว
มีีงานวิิจััยหลายชิ้้�นให้้ความสนใจศึึกษาปััจจััยเสี่่�ยงด้้านการวางผัังเมืือง
และการออกแบบอาคารที่่�ส่่งผลต่่อการระบายอากาศและสภาพอากาศในระดัับ
ย่่านหรืือบล็็อกอาคาร โดย Buccolieri et al. (2010)42 ได้้วิิเคราะห์์ลัักษณะของ
เมืืองที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการสะสมมลพิิษของอากาศไว้้ 2 ลัักษณะ ได้้แก่่ 1) เมืืองที่่�
มีีถนนค่่อนข้้างแคบ เรีียงรายไปด้้วยอาคารสููง และมีีช่่องว่่างระหว่่างอาคารน้้อย
และ 2) เมืืองที่่�มีรูี ูปแบบถนนผิิดปกติิ ทำำ�ให้้เกิิดการวางแนวอาคารขวางและต้้าน
ทิิศทางการเคลื่่�อนที่่�ของกระแสลม เช่่นเดีียวกัับการศึึกษาของ Edussuriya et
al. (2014)43 ที่่�ได้้นำำ�เสนอ 4 ลัักษณะสััณฐานวิิทยาของเมืืองที่่�มีอิี ิทธิพลต่่
ิ อสภาพ
แวดล้้อมของกระแสลมและมลพิิษทางอากาศ ได้้แก่่ 1) ความหนาแน่่นของการใช้้
พื้้�นที่่� 2) ความหลากหลายของความสููงอาคาร 3) การวางผัังเมืืองที่่�ไม่่เป็็นระบบ
ระเบีียบ 4) ปริิมาตรของสิ่่�งปลููกสร้้างหรืือความหนาแน่่นของกลุ่่�มอาคาร โดยที่่�
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จากตััวแปรด้้านการออกแบบข้้างต้้นสามารถอธิิบายผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ ดัังนี้้�
(1) ความหนาแน่่ นของการใช้้ พื้้ � นที่่ �

ความหนาแน่่นของการใช้้ที่่�ดิินมีีความสอดคล้้องกัับความสููงของอาคาร
และปริิมาตรของสิ่่�งปลููกสร้้างต่่อพื้้�นที่่�โล่่งของเมืืองในย่่านธุุรกิิจ (ยกตััวอย่่าง
เช่่นในกรณีีของย่่านสาธร สีีลม สุุขุุมวิิท ที่่�มีีราคาที่่�ดิินค่่อนข้้างสููง ดัังนั้้�นการใช้้
พื้้�นที่่�ต้้องก่่อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด ลัักษณะอาคารในพื้้�นที่่�นี้้�จึึงเป็็นอาคาร
สููงและมีีความหนาแน่่นของสิ่่�งปลููกสร้้างมากกว่่าพื้้�นที่่� โล่่งว่่างอย่่างหลีีกเลี่่�ยง
ไม่่ได้้) พื้้�นที่่�ที่่�มีีความหนาแน่่นของสิ่่�งปลููกสร้้างสููง (พื้้�นที่่�เปิิดโล่่งน้้อย) เช่่นนี้้�จะ
มีีค่่าเฉลี่่�ยของความขรุุขระหรืือความหยาบของพื้้�นผิิวมาก ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ความเร็็วของ
กระแสลมที่่�เคลื่่�อนที่่�ผ่่านเมืืองมีีค่่าลดลง แสดงดัังภาพที่่� 5.4
ภาพที่่� 5.4 ระดัั บความเร็็ วลมที่่�ความสูู งต่่ างๆ ในพื้้ � นที่่�ที่่�มีีค่่ าความขรุุ ขระหรืือความ
หยาบของพื้้ � นผิิว (surface roughness) แตกต่่ างกัั น44

(2) ความสูู งของอาคาร

หากอาคารภายในเมืืองมีีค่่าเฉลี่่�ยความสููงมาก พื้้�นที่่�ผนัังอาคารจะทำำ�ตััว
คล้้ายกำำ�แพงที่่�ปิิดล้้อมไม่่ให้้กระแสลมภายนอกเคลื่่�อนที่่�เข้้ามาในพื้้�นที่่�ได้้ ทำำ�ให้้
พื้้�นที่่�หลายจุุ ดที่่�อยู่่�บริเิ วณด้้านใต้้ลมมีีกระแสลมนิ่่�งหรืือมีีความเร็็วลมต่ำำ�จนไม่่
สามารถพััดพาการสะสมของมลพิิษ ฝุ่่�นละออง หรืืออนุุภาคขนาดเล็็กในพื้้�นที่่�
นั้้�นออกไปได้้ และช่่องว่่างระหว่่างอาคารจะเปิิดรัับกระแสลมให้้เข้้ามาในพื้้�นที่่�
ได้้น้้อย ดัังนั้้�น การเพิ่่�มพื้้�นที่่�ว่่างหรืือพื้้�นที่่�เปิิดโล่่งระหว่่างอาคารจะสามารถช่่วย
เพิ่่�มกระแสลมในพื้้�นที่่�เมืืองได้้
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การออกแบบเมืืองควรคำำ�นึงึ ถึึงการสร้้างความสมดุุลระหว่่างความหนาแน่่นของ
การใช้้พื้้�นที่่�ของสิ่่�งปลููกสร้้างและพื้้�นที่่�โล่่ง ในหลายประเทศได้้กำ�ำ หนดให้้สัดั ส่่วน
พื้้�นที่่�เปิิดโล่่งและถนนของเมืืองไม่่ต่ำำ�กว่่า 20-40% และพื้้�นที่่�ปลููกสร้้างอาคารได้้
60-80%45 โดยลัักษณะพื้้�นที่่�เปิิดโล่่งที่่�สามารถดึึงกระแสลมที่่�อยู่่�บนยอดอาคาร
มายัังบริิเวณทางเดิินเท้้าได้้ควรมีีขนาดใหญ่่และมีีระยะความกว้้างไม่่ต่ำำ�กว่่า 400
เมตร46 และพื้้�นที่่�โล่่งควรมีีความต่่อเนื่่�องกัันเพื่่�อนำำ�กระแสลมให้้เคลื่่�อนที่่�ผ่่านตาม
ช่่องลม (ภาพที่่� 5.5 และภาพที่่� 5.6 (ล่่าง))
	สำำ�หรัับเมืืองที่่�มีข้ี อ้ จำำ�กัดั ในการเพิ่่�มขนาดพื้้�นที่่�ว่่างหรืือพื้้�นที่่�เปิิดโล่่งของ
เมืือง การกำำ�หนดอาคารให้้มีคี วามสููงที่่�หลากหลาย จะสามารถทำำ�ให้้กระแสลมที่่�
อยู่่�บนหลัังคาอาคารเคลื่่�อนที่่�ลงมาในพื้้�นที่่�บริเิ วณด้้านล่่างได้้มากขึ้้�นเช่่นกััน (ภาพ
ที่่� 5.6 (กลาง)
ภาพที่่� 5.5 แนวทางการออกแบบพื้้ � นที่่�โล่่ งของบล็็ อกอาคารหรืือย่่ านที่่�ช่่ วยส่่ งเสริิมการ
ระบายอากาศภายในเมืือง47

ภาพที่่� 5.6 (บน) รูู ปแบบการเคลื่่ � อนที่่�ของกระแสลมในพื้้ � นที่่�เมืืองที่่�มีี ความหนาแน่่ นของ
อาคารสูู งมาก (กลาง) พื้้ � นที่่�เมืืองที่่�มีี อาคารที่่�มีี ความสูู งหลากหลาย และ (ล่่ าง) พื้้ � นที่่�เมืือง
ที่่�มีีทั้้� งอาคารที่่�มีี ความสูู งหลากหลายและพื้้ � นที่่�เปิิดโล่่ ง48
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(3) ความเป็็นระเบีียบของผัั งเมืือง

รูู ป แบบเมืืองที่่� มีี ผัั ง โครงสร้้า งถนนแบบตารางหมากรุุ ก (Gridiron)
สามารถส่่งเสริิมการเคลื่่�อนของกระแสลมภายในเมืืองได้้ดีกี ว่่าเมืืองที่่�มีโี ครงสร้้าง
ถนนที่่�ไม่่เป็็นระบบระเบีียบ เนื่่�องจากการวางผัังแบบตารางหมากรุุกจะมีีจุุดตััด
ของถนนที่่�มีีตำ�ำ แหน่่งตรงกััน ทำำ�ให้้กระแสลมสามารถเคลื่่�อนที่่�ผ่่านช่่องเปิิดดััง
กล่่าวเข้้ามาตามแนวถนนได้้ ในขณะที่่�เมืืองที่่�มีกี ารวางผัังที่่�ไม่่เป็็นระบบระเบีียบมีี
จำำ�นวนจุุ ดตััดของถนนที่่�น้อ้ ยกว่่า อีีกทั้้�งการวางแนวอาคารยัังอาจเป็็นสิ่่�งกีีดขวาง
ทิิศทางการเคลื่่�อนที่่�ของกระแสลม (มีีแรงต้้านเพิ่่�มขึ้้�น) ส่่งผลทำำ�ให้้ความเร็็วลมใน
เมืืองมีีค่่าลดลง โดยเมืืองที่่�มีีโครงสร้้างของถนนแบบไร้้ทิิศทางและมีีถนนตัันจะ
มีีความเร็็วของกระแสลมในพื้้�นที่่�ต่ำ�ที่่
ำ �สุดุ 49
การออกแบบโครงสร้้างถนนที่่�ส่่งเสริิมการระบายอากาศควรหัันแนวแกน
ของถนนเพื่่�อเปิิดรัับกระแสลมจากทิิศทางลมประจำำ� จากการศึึกษาสััดส่่วนความ
กว้้างของถนนและแนวอาคารลัักษณะต่่างๆ ที่่�ส่่งเสริิมการไหลเวีียนของกระแส
ลมในเมืืองได้้แนะนำำ�ขนาดความกว้้างของถนนที่่�จะช่่วยให้้กระแสลมที่่�เคลื่่�อนที่่�
ในถนนหลัักสามารถหัักเลี้้�ยวเข้้าไปยัังถนนที่่�ตััดกัันทั้้�ง 2 ฝั่่�งได้้ ว่่า ขนาดของ
ถนนที่่�ตััดกัับถนนหลัักควรมีีความกว้้าง (i) มากกว่่า 5% ของระยะความยาวของ
แนวอาคารริิมถนนหลััก (L)50 แสดงดัังภาพที่่� 5.7
ภาพที่่� 5.7 การเพิ่่ � มขนาดความกว้้ างของถนนช่่ วยให้้ กระแสลมที่่�เคลื่่ � อนที่่�ในถนนหลัั กหัั ก
เลี้้ � ยวเข้้ าถนนที่่�ตัั ดทั้้� งสองฝั่่�ง51
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5.2.3.3 การออกแบบพื้้ � นที่่ � และสิ่่� งปลูู กสร้้ างในระดัั บอาคาร:
ฮ่่องกง

ในการศึึกษาสภาพแวดล้้อมของกระแสลมได้้มีีการกล่่าวถึึงการออกแบบ
ในระดัับถนน เนื่่�องจากพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวเป็็นพื้้�นที่่�ของการอยู่่�อาศััยและเป็็นพื้้�นที่่�มีี
ความเสี่่�ยงสููงสุุดที่่�ผู้ค้� นมีีโอกาสจะสััมผัสั มลพิิษในสภาพแวดล้้อมที่่�มีแี หล่่งกำำ�เนิิด
มลพิิษ ปััจจุุบันั มีีการศึึกษาเกี่่�ยวกัับสภาพแวดล้้อมของกระแสลมและมลพิิษทาง
อากาศในพื้้�นที่่�ถนนที่่�อยู่่�ระหว่่างอาคารทั้้�งสองฝั่่�ง หรืือที่่�เรีียกว่่า หุุบเขาอาคาร
(Street Canyon) และรููปทรงอาคารอย่่างแพร่่หลาย ซึ่่�งนำำ�มาสู่่�แนวทางการ
ออกแบบหุุบเขาอาคารที่่�ส่่งเสริิมการระบายอากาศและการกระจายตััวของมลพิิษ
ทางอากาศ ว่่าควรต้้องพิิจารณาถึึงปััจจััยดัังต่่อไปนี้้�
(1) สััดส่่วนความสูู งอาคารต่่ อความกว้้ างถนน (H/W ratio)

สััดส่่วนนี้้�ควรมีีค่่าต่ำำ� กล่่าวอีีกนััยหนึ่่�ง คืือ ความสููงของอาคารควรมีีค่่าน้้อย
กว่่าความกว้้างของถนน เพื่่�อที่่�จะทำำ�ให้้กระแสลมที่่�อยู่่�ด้า้ นบนสามารถเคลื่่�อนลง
มายัังพื้้�นที่่�ทางเดิินเท้้าที่่�อยู่่�ด้า้ นล่่างได้้ และจะสามารถเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการไหล
เวีียนของกระแสลมภายในเมืืองได้้ 15-20%52 ในขณะเดีียวกััน ลัักษณะหุุบเขา
อาคารที่่� มีีสััดส่่วนความสููงอาคารต่่อความกว้้างของถนนมากกว่่า 0.6 จะพบ
ปััญหากระแสลมวนในหุุบเขา ซึ่่ง� ทำำ�ให้้มลพิษท
ิ างอากาศที่่�สะสมอยู่่�ในพื้้�นที่่�หุบุ เขา
ไม่่สามารถระบายออกสู่่�พื้้�นที่่�ภายนอกได้้
อย่่างไรก็็ตาม ในอีีกมุุมหนึ่่�ง การออกแบบสััดส่่วนความสููงอาคารต่่อความ
กว้้างของถนนที่่� มีีค่่าต่ำำ�มากก็็จะส่่งผลทำำ�ให้้อาคารที่่� อยู่่�ทั้้�งสองฝั่่�งของถนนไม่่
สามารถให้้ร่่มเงาแก่่การใช้้งานบริิเวณทางเดิินเท้้าได้้ ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อ
สภาวะน่่าสบายเชิิงความร้้อนในพื้้�นที่่�
สััดส่่วนความสููงอาคารต่่อความกว้้างของถนน (H/W) ที่่�แนะนำำ�สำ�ำ หรัับการ
ออกแบบควรมีีค่่าอยู่่�ระหว่่าง 0.4 ถึึง 0.6 ซึ่่ง� ตััวอาคารที่่�อยู่่�ทั้้�งสองฝั่่�งของถนนจะ
สามารถช่่วยบัังแดดเพื่่�อสร้้างสภาวะน่่าสบายในการอยู่่�อาศััยบริิเวณทางเดิินเท้้า
ขณะเดีียวกัันก็็ยังั ช่่วยให้้การเคลื่่�อนที่่�ของกระแสลมสามารถนำำ�มลพิษท
ิ างอากาศ
ที่่�สะสมอยู่่�ภายในหุุบเขาอาคารระบายออกสู่่�ภายนอกได้้
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สำำ�หรัับพื้้�นที่่�เมืืองที่่�มีีข้้อจำำ�กััดในการขยายขนาดของถนนและการควบคุุม
ความสููงของอาคาร การออกแบบพื้้� นที่่�พลาซ่่าด้้านหน้้าอาคารเพื่่�อใช้้เป็็นพื้้�นที่่�
สาธารณะหรืือรองรัับคนในเมืือง รวมถึึ งเป็็นการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของ
กฎหมายเรื่่�องระยะถอยร่่นของอาคาร จะสามารถช่่วยให้้กระแสลมที่่�อยู่่�ด้า้ นบน
หลัังคาอาคารเคลื่่�อนที่่�ลงมายัังพื้้�นที่่�ใช้้งานด้้านล่่างได้้เช่่นกััน
เช่่นเดีี ยวกัั บการออกแบบในระดัั บย่่าน นั่่�นคืือ สำำ�หรัับพื้้�นที่่� เมืืองที่่� ไม่่
สามารถออกแบบแนวแกนถนนเพื่่�อเปิิดรัับทิิศทางของกระแสลมประจำำ�ถิ่่�น จะ
ทำำ�ให้้การวางตััวของอาคารด้้านหน้้าที่่�มีคี วามสููงเท่่ากัับหรืือสููงกว่่าอาคารที่่�อยู่่�ใต้้
ลมกลายเป็็นตััวขวางกระแสลม ทำำ�ให้้กระแสลมยกตััวสููงขึ้้�นและเคลื่่�อนที่่�ผ่่านด้้าน
บนหลัังคาอาคาร พื้้�นที่่�ในบริิเวณหุุบเขาอาคารก็็จะกลายเป็็นจุุ ดอัับลมและมีีการ
สะสมของมลพิิษทางอากาศได้้ ทั้้�งนี้้� ข้้อจำำ�กััดดัังกล่่าวสามารถแก้้ไขได้้ด้้วยการ
ออกแบบอาคารที่่�อยู่่�ด้า้ นหน้้าลม (ด้้านที่่�ปะทะลม) ให้้มีีความสููงต่ำำ�กว่่าอาคาร
ที่่�อยู่่�ด้้านใต้้ลม ซึ่่�งจะทำำ�ให้้กระแสลมที่่�ปะทะอาคารที่่�อยู่่�ใต้้ลมเคลื่่�อนที่่�ม้้วนลง
ไปยัังพื้้�นที่่�ด้า้ นล่่างบริิเวณทางเดิินเท้้าได้้ (ดัังภาพที่่� 5.8)
การเพิ่่�มระยะถอยร่่นอาคารหรืือเพิ่่�มพื้้�นที่่�พลาซ่่าด้้านหน้้าอาคาร รวมถึึง
ลัักษณะรููปทรงหลัังคาของอาคาร เป็็นปััจจััยที่่�สามารถจะช่่วยดึึงกระแสลมด้้าน
บนหลัังคาให้้เคลื่่�อนที่่�ลงมาในพื้้�นที่่�บริเิ วณหุุบเขาอาคารได้้เช่่นกััน โดยเฉพาะ
อาคารหลัังคาทรงจั่่�วที่่�มีีความชัันขององศาหลัังคามาก จะช่่วยเพิ่่�มการระบาย
มลพิิษทางอากาศในพื้้�นที่่�ได้้ดีีกว่่าอาคารที่่�มีีหลัังคาลัักษณะแบนราบ (ดัังแสดง
ในภาพที่่� 5.9)
ภาพที่่� 5.8 การเคลื่่ � อนที่่�ของกระแสลมในหุุ บเขาอาคารที่่�อาคารทั้้� งสองฝั่่�งของถนนมีี
ความสูู งแตกต่่ างกัั น53
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ภาพที่่� 5.9 การออกแบบพื้้ � นที่่�พลาซ่่ าด้้ านหน้้ าอาคารและระยะถอยร่่ นของอาคาร
สามารถช่่ วยให้้ เพิ่่ � มการระบายอากาศในพื้้ � นที่่�บริิเวณทางเท้้ า54

(2) การเจาะช่่ องอาคาร

การเจาะช่่องอาคาร (ภาพที่่� 5.10) เป็็นอีีกเทคนิิคหนึ่่�งที่่�ช่่วยลดขนาดพื้้�นที่่�
ผิิวปะทะหรืือพื้้�นที่่�ปิดิ ล้้อมของเมืืองลง ทำำ�ให้้กระแสลมสามารถเคลื่่�อนที่่�ผ่่านพื้้�นที่่�
ด้้านในเมืืองมากขึ้้�น
การเจาะช่่องของอาคารที่่�พบในปััจจุุบัันทำำ�ได้้หลายรููปแบบ เช่่น การเจาะ
ช่่องที่่�บริเิ วณชั้้�นล่่าง หรืือเรีียกว่่าการทำำ�ใต้้ถุุนอาคารให้้กระแสลมในระดัับทาง
เดิินเท้้าสามารถเคลื่่�อนที่่� ไปยัังพื้้�นที่่� ที่่�อยู่่�ใต้้ลมได้้ นอกจากนี้้�รููปแบบการเจาะ
ช่่องอาคารอาจอยู่่�ที่่�ระดัับชั้้น� ฐานอาคาร (podium) หรืืออยู่่�ในส่่วนของทาวเวอร์์
อาคาร โดยพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวอาจมีีการผสมผสานการใช้้งานในลัักษณะของพื้้�นที่่�สีี
เขีียว เช่่น สวนลอยฟ้้า หรืือระเบีียงลอยฟ้้า หรืือพื้้�นที่่�อเนกประสงค์์ เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้
อาคารสามารถใช้้งานและพัักผ่่อนได้้ อย่่างไรก็็ตาม การเพิ่่�มความเร็็วลมภายใน
เมืืองเพื่่�อลดการสะสมของมลพิิษทางอากาศอาจส่่งผลกระทบเชิิงลบ หากว่่าค่่า
ความเร็็วลมในระดัับทางเดิินเท้้ามีีค่่าสููงเกิินไปจนทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหาย
ในเขตบริิหารพิิเศษฮ่่องกงฯ ได้้กำ�ำ หนดเงื่่�อนไขขั้้�นต่ำำ�ในการออกแบบช่่องอาคาร
เพื่่�อใช้้เป็็นทางผ่่านของกระแสลม ยกตััวอย่่างเช่่น การกำำ�หนดให้้จำ�ำ นวนสููงสุุด
ของพื้้�นที่่�สวนลอยฟ้้าในอาคารชุุดพัักอาศััยหรืืออาคารที่่�มีกี ารใช้้งานประเภทอื่่�น
มีีค่่าเท่่ากัับหรืือไม่่น้้อยกว่่าจำำ�นวนชั้้�นของอาคารหารด้้วย 15 และช่่องอาคาร
ต้้องมีีช่่องเปิิดอย่่างน้้อยสองด้้านที่่�อยู่่�ตรงข้้ามกััน เพื่่�อให้้เกิิดการเคลื่่�อนที่่�ของ
กระแสลมแบบข้้ามฟาก
กรณีีที่่�อาคารมีีสวนลอยฟ้้ามากกว่่า 1 ตำำ�แหน่่ง และไม่่มีีการทำำ�สวน
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ลอยฟ้้าที่่�บริเิ วณ podium ของอาคาร ตำำ�แหน่่งของสวนลอยฟ้้าจุุ ดแรกควรมีี
ตำำ�แหน่่งที่่�ความสููงไม่่เกิินชั้้�นที่่� 10 ของอาคาร เพื่่�อช่่วยให้้กระแสลมที่่�ผ่่านช่่อง
เปิิดนั้้�น สามารถช่่วยส่่งเสริิมการระบายอากาศในระดัับทางเดิินเท้้าที่่�อยู่่�บริเิ วณ
ด้้านล่่างได้้
นอกจากนี้้� สวนลอยฟ้้าควรมีีพื้้�นที่่�ที่่�คนสามารถเข้้าไปใช้้งานได้้ไม่่ต่ำำ�
กว่่า 50% ของพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด และมีีความสููงของชั้้�นไม่่ต่ำำ�กว่่า 4.5 เมตร
ภาพที่่� 5.10 (บน) การเจาะช่่ องอาคารเพื่่ � อช่่ วยให้้ กระแสลมเคลื่่ � อนที่่�ผ่่ านไปยัั งพื้้ � นที่่�ด้้ าน
หลัั งอาคาร55

ภาพที่่� 5.10 (ล่่ าง) แนวทางการเจาะช่่ องอาคารของกลุ่่� มอาคารเพื่่ � อช่่ วยส่่ งเสริิมการ
ระบายอากาศภายในเมืือง56

5.2.4 การเฝ้้าติิดตามเมืื องและอำำ �นวยความสะดวกด้้ วย
เทคโนโลยีี
5.2.4.1 โครงการติิ ดตามประเมิิ นเมืืองอัั จฉริิ ยะ: สหรัั ฐอเมริิ กา

ในประเทศสหรััฐอเมริิกามีีการทำำ�โครงการติิดตามประเมิินเมืืองอััจฉริิยะ
หรืือ Array of Things (AoT) โครงการนี้้�ก่่อเกิิดขึ้้�นเพื่่�อที่่�จะเปลี่่�ยนความคิิดและ
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สร้้างความเข้้าใจของพลเมืืองต่่อเมืืองและชีีวิติ ในเมืือง โดยมีีการนำำ�เอาเทคโนโลยีี
คอมพิิวเตอร์์ ซอฟต์์แวร์์ และแพลตฟอร์์มอััจฉริิยะ เข้้ามาใช้้ประโยชน์์ในการ
บริิหารจััดการปััญหาเมืืองอย่่างบููรณาการ โครงการดัังกล่่าวเป็็นความร่่วมมืือ
ระหว่่างนัักวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย รััฐบาลกลาง และรััฐบาลท้้องถิ่่�น ตลอด
จนพัันธมิิตรในอุุตสาหกรรมและชุุมชนต่่าง ๆ เพื่่�อรวบรวมข้้อมููลแบบเรีียลไทม์์
เกี่่�ยวกัับสภาพแวดล้้อมในเมืือง โครงสร้้างพื้้�นฐาน และข้้อมููลสำ�ำ หรัับการวิิจััย
โดยได้้รับั ทุุนสนัับสนุุนหลัักจากมููลนิิธิิวิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิสหรััฐ
โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านฮาร์์ดแวร์์และซอฟต์์แวร์์ที่่�พััฒนาขึ้้�นสำำ�หรัับ AoT
เรีียกว่่า SAGE (A Software-defined Sensor Network) หรืือเครืือข่่าย
เซนเซอร์์ที่่�กำ�ำ หนดโดยซอฟต์์แวร์์ ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่� พััฒนาขึ้้�นมาจากความร่่วมมืือ
ของเครืือข่่ายความรู้้�ด้้านต่่างๆ แบบบููรณาการ ทั้้�งวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ การ
จััดการข้้อมููล การวิิจััยทางสัังคมศาสตร์์ ความรู้้�ภาคเมืืองและผัังเมืือง และอื่่�น ๆ
นำำ�โดยมหาวิิทยาลััยนอร์์ธเวสเทิิร์น์ ร่่วมมืือกัับมหาวิิทยาลััยอื่่�นๆ อีีก 7 แห่่ง และ
หน่่วยงานทางวิิชาการอื่่�น รวมทั้้�งสวนสััตว์์ 1 แห่่งด้้วย หน่่วยงานเหล่่านี้้�ได้้ร่่วม
กัันพััฒนาแพลตฟอร์์มการตรวจจัับอััจฉริิยะแบบเปิิดและ Edge Computing ที่่�
พััฒนาขึ้้�นที่่� Argonne National Laboratory
AoT จึึงเป็็นระบบการวััดผลในเมืือง ประกอบด้้วย “โหนด” แบบแยกส่่วน
ที่่�ตั้้�งโปรแกรมได้้ และมีีเซนเซอร์์พร้อ้ มความสามารถในการคำำ�นวณให้้สามารถ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลภายในได้้ เช่่น เซนเซอร์์ตรวจสอบคุุณภาพอากาศ เสีียง และ
การสั่่�นสะเทืือน เพื่่�อตรวจจัับการจราจร นัับจำ�ำ นวนยานพาหนะ ณ ทางแยก
หนึ่่�ง แล้้วคำำ�นวณข้้อมููลความหนาแน่่นการจราจร ณ ทางแยกได้้ โดยไม่่ต้้องส่่ง
ไปที่่� ศููนย์์ข้้อมููล เพื่่�อรวบรวมข้้อมููลแบบเรีียลไทม์์เกี่่�ยวกัับสภาพแวดล้้อมของ
เมืือง โครงสร้้างพื้้�นฐาน นอกจากนี้้� ยัังใช้้ตรวจจัับน้ำำ�ท่่วมในเมืืองแบบเรีียลไทม์์
ทำำ�ให้้สามารถปรัับปรุุงบริิการและโครงสร้้างพื้้�นฐานของเมืืองเพื่่�อป้้องกัันความ
เสีียหายต่่อทรััพย์์สินิ และความเจ็็บป่่วยได้้ทัันท่่วงทีี หรืือแม้้แต่่การวััดสภาพภููมิิ
อากาศในพื้้�นที่่�ขนาดเล็็กต่่างๆ ของเมืือง เพื่่�อให้้ผู้้�อยู่่�อาศััยสามารถรัับรู้้�ข้้อมููล
สภาพอากาศล่่าสุุด “ทีีละพื้้�นที่่�ย่่อยหรืือบล็็อก” ที่่�มีีความละเอีียดสููง หรืืออาจนำำ�
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มาใช้้เพื่่�อให้้สังั เกตว่่า บริิเวณใดในเมืืองที่่�มีคี นเดิินเท้้าหนาแน่่นในช่่วงเวลาต่่างๆ
ของวััน เพื่่�อแนะนำำ�เส้้นทางที่่�ปลอดภััยและมีีประสิิทธิภิ าพสำำ�หรัับการเดิินในตอน
กลางคืืน ตลอดจนแนะนำำ�เวลาเดิินและเส้้นทางที่่�ดีีต่่อสุุขภาพและไม่่ดีีต่่อสุุขภาพ
ได้้ทั่่ว� เมืือง หรืือเพื่่�อกำำ�หนดเวลาของสััญญาณไฟจราจรในช่่วงเวลาที่่�มีกี ารจราจร
หนาแน่่น เพื่่�อปรัับปรุุงความปลอดภััยคนเดิินเท้้าและลดมลพิิษที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ความแออััด หรืือสามารถนำำ�ข้อ้ มููลมาใช้้เพื่่�อศึึกษาความสััมพันั ธ์์ระหว่่างโรคต่่างๆ
กัับสภาพแวดล้้อมในเมืือง หรืือเพื่่�อใช้้ทำ�กิ
ำ ิจกรรมสำำ�หรัับการวิิจััยอื่่�นๆ
แนวคิิดของ AoT คล้้ายคลึึงกัับ “เครื่่�องติิดตามการออกกำำ�ลัังกาย” ของ
แต่่ละบุุคคล โดยอาจกล่่าวได้้ว่่า AoT เป็็นเครื่่�องติิดตามการเคลื่่�อนไหวหรืือความ
เป็็นไปสำำ�หรัับเมืือง โดยผลที่่�ได้้จะนำำ�ไปใช้้เพื่่�อพััฒนาเมืือง แก้้ไขปััญหามลพิิษ
ในเมืือง สร้้างความน่่าอยู่่�ทางสภาพแวดล้้อมของเมืือง เช่่น สภาพภููมิิอากาศ
คุุณภาพอากาศ และเสีียง เป็็นต้้น
ปััจจุุบันั โครงการ AoT ได้้รับั การติิดตั้้�งในชิิคาโกและเมืืองพัันธมิิตรจำำ�นวน
มากขึ้้�นเรื่่�อยๆ57
5.2.4.2 ความร่่ วมมืือเพื่่ � อพัั ฒนาเมืืองรููปแบบอื่่ � นๆ: สหรัั ฐอเมริิ กา
สิิ งคโปร์์ และอัั งกฤษ

ในประเทศสหรััฐอเมริิกายัังมีีโครงการความร่่วมมืือเพื่่�อพััฒนาเมืือง โดย
เป็็นโครงการแก้้ไขปััญหาเมืืองที่่�เกิิดขึ้้�นจากความร่่วมมืือและการสนัับสนุุนของ
สถาบัันการศึึกษาอีีกหลายแห่่ง ดัังเช่่น มหาวิิทยาลััยในมลรััฐฟลอริิดาได้้ก่่อตั้้�ง
ศููนย์์แก้้ไขปััญหาเมืืองและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อช่่วยเหลืือชุุมชนและผู้้�มีีอำ�ำ นาจตััดสิิน
ใจวางแผนประเด็็นที่่�เกี่่�ยวกัับเมืืองและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต โดยทำำ�งาน
ผ่่านหุ้้�นส่่วนหรืือผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เพื่่�อร่่วมมืือแก้้ไขปััญหาในรููปแบบต่่าง ๆ
และมีีนัักวิิชาการเพื่่�อการศึึกษาและการวิิจััยให้้การสนัับสนุุนด้้วย58
ขณะที่่�ประเทศสิิงคโปร์์ก็็เป็็นอีีกตััวอย่่างที่่�น่่าสนใจอย่่างยิ่่�ง เพราะมีีการ
พััฒนาเมืืองเพื่่�อความยั่่�งยืืนที่่�ได้้รับั การส่่งเสริิมภายใต้้นโยบาย Smart Sustainaable City ของรััฐ และนำำ�มาซึ่่�งความร่่วมมืือของภาคส่่วนต่่างๆ โดยเฉพาะภาค
ประชาสัังคม ธุุรกิิจเอกชน และรััฐเอง59
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ส่่วนที่่� ประเทศอัั งกฤษ นัักวิิ ทยาศาสตร์์ที่่� มหาวิิ ทยาลัั ยเลสเตอร์์กำ�ลั
ำ ัง
ติิดตามการทำำ�งานของเครื่่�องตรวจวััดคุุณภาพอากาศแบบพกพา ที่่� สามารถ
เก็็บข้้อมููลที่่�แม่่นยำำ�ถึึงระดัับตััวบุุคคล ดัังเช่่นกรณ๊๊ที่่�เด็็กชายโลแกน เอ็็ดดี้้� อาสา
สมััครวััย 14 ปีี นำำ�อุป
ุ กรณ์์ดัังกล่่าวใส่่ไว้้ในเป้้สะพายหลััง และนำำ�ไปบัันทึึกราย
ละเอีียดจากอากาศในบริิเวณที่่�เขาเดิินผ่่าน โดยเครื่่�องตรวจวััดจะแสดงตำำ�แหน่่ง
ที่่�เขาเดิินไปออกมาเป็็นเส้้นบนแผนที่่�อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งสีีของเส้้นจะเป็็นเครื่่�อง
บ่่งชี้้คุ� ณ
ุ ภาพอากาศ
ภาพที่่� 5.11 เด็็ กชายโลแกน เอ็็ ดดี้้ � เดิินทางไปยัั งสถานที่่�ต่่ างๆ ของเมืืองตามวิิถีีปกติิ
ของเขา พร้้ อมด้้ วยเครื่่ � องตรวจวัั ดอากาศแบบพกพา60

ข้้อมููลที่่�ได้้บ่่งชี้้ว่่� า บริิเวณสี่่�แยกที่่� โลแกนยืืนรอข้้ามถนนซึ่่�งมีีการจราจร
หนาแน่่น มีีคุณ
ุ ภาพอากาศต่ำำ�กว่่ามาตรฐานขององค์์การอนามััยโลกมาก ส่่วน
บริิเวณทางเท้้าอีีกแห่่งกลัับสะอาดกว่่าอย่่างชััดเจน แต่่แล้้วก็็กลัับมามีีค่่ามลพิิษ
แทบทะลุุมาตรวััดบริิเวณใต้้หลัังคาใกล้้กัับร้า้ นค้้า ซึ่่�งเป็็นจุุ ดที่่�มีีรถยนต์์จอดติิด
เครื่่�องทิ้้�งไว้้นั่่�นเอง
การได้้เห็็นภาพกราฟิิกที่่�แสดงให้้เห็็นว่่า ค่่ามลพิิษสามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้
มากขนาดนี้้� ทำำ�ให้้โลแกนมีีมุมม
ุ องเกี่่�ยวกัับอากาศที่่�แตกต่่างออกไป และเพื่่�อน ๆ
ของเขาก็็พากัันปรัับพฤติิกรรมทัันทีี “คนที่่�รู้้�ต่่างก็็เลิิกไปยืืนรอเพื่่�อนใกล้้ๆ รถบััส
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ในช่่วงหลัังเลิิกเรีียน โดยจะยืืนไกลออกไปจากรถบััส ซึ่่ง� เห็็นได้้ว่่ามัันมีีผลกระทบ
ที่่�ชัดั เจน”62

5.3 ข้้ อเสนอเชิิ งนโยบายและมาตรการ ในการ
จัั ดการอากาศสะอาดภาคเมืื องที่่� เหมาะสมกัั บ
บริิบทของประเทศไทย
5.3.1 ข้้ อเสนอด้้ านกระบวนทัั ศน์์
ควรนำำ�กระบวนทัั ศน์์ความเป็็นเมืืองที่่� ยั่่�งยืืนมาเป็็นฐานในการกำำ�หนด
นโยบายและกฎหมายเกี่่�ยวกัับการออกแบบผัังเมืืองและการจััดการเมืือง โดยให้้
ความสำำ�คััญกัับมิติิ ิสิ่่ง� แวดล้้อมและระบบนิิเวศมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อให้้เกิิดความสมดุุล
กัับมิติิ เิ ศรษฐกิิจและสัังคม ในรููปของการทำำ�ให้้เป็็นเมืืองอากาศสะอาด (Clean Air
City) ในมิิติิต่่างๆ เพื่่�อให้้เกิิดการจััดการคุุณภาพอากาศของเมืืองที่่�เป็็นระบบ มีี
ประสิิทธิิภาพ และยั่่�งยืืน ตััวอย่่างเช่่น การออกแบบและจััดการคุุณภาพอากาศ
ของเมืือง (Urban Air Quality Planning and Management) การวางผัังทาง
ระบายอากาศในพื้้�นที่่�เมืือง (Urban Ventilation Corridor Plan) การจััดทำำ�
แผนที่่�ภูมิู ิอากาศเมืือง (Urban Climatic Map) เป็็นต้้น
5.3.2 ข้้ อเสนอด้้ านนโยบาย
1) ควรกำำ�หนดนิิติินโยบาย (Legal Policy) ในภาพรวมเกี่่�ยวกัับการจััดการ
เมืือง ภายใต้้กระบวนทััศน์์การพััฒนาความเป็็นเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน ให้้เชื่่�อมโยงมิิติิ
การจััดการอากาศสะอาด (Clean Air) อย่่างเป็็นรููปธรรมและครอบคลุุมทุุกด้้าน
เนื่่�องจากนโยบายเดิิมระบุุเป้้าหมายกว้้าง ๆ เท่่านั้้�น เช่่น การสร้้างเมืืองที่่�เป็็น
มิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม การสร้้างเมืืองสีีเขีียว การสร้้างเมืืองน่่าอยู่่�และเมืืองอััจฉริิยะ
เป็็นต้้น แต่่ยัังไม่่ได้้ระบุุถึึงเป้้าหมายของการสร้้างและพััฒนาเมืืองให้้มีีอากาศ
สะอาดอย่่างยั่่�งยืืนไว้้โดยตรง

5-198

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

2) ควรปรัับ เปลี่่� ย นโครงสร้้า งหน่่วยงานภาครััฐ ส่่วนกลางโดยบูู ร ณา
การการทำำ�งานด้้านการพััฒนาเมืืองในส่่วนกลางให้้มีีความชััดเจนมากขึ้้�น โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�ง ระหว่่างหน่่วยงานที่่�มีหี น้้าที่่�วางแผนการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่�ในระดัับ
นโยบาย กัับ หน่่วยงานที่่�จัดั ทำำ�ผังั เมืืองในระดัับปฏิิบัติั กิ าร โดยไม่่มุ่่�งเน้้นแต่่เพีียง
การพััฒนาในมิิติเิ ศรษฐกิิจหรืือสัังคมเท่่านั้้�น แต่่ต้้องพิิจารณามิิติสิ่่ิ ง� แวดล้้อม และ
มิิติิอื่� ่นๆ ที่่�มีีความสััมพัันธ์์สอดคล้้องกัับวิิถีีของผู้้�คนในเมืืองด้้วย
3) ควรพิิจารณาเรื่่�องการจััดตั้้�งองค์์กรพััฒนาเมืืองและรููปแบบองค์์กร
พััฒนาเมืืองอย่่างรอบคอบ โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยต่่างๆ เช่่น เงื่่�อนไข ข้้อจำำ�กััด และ
ความเหมาะสมกัับบริบทข
ิ องไทย
• กรณีีจััดตั้้�งองค์์กรพััฒนาเมืืองขึ้้�นมาใหม่่เป็็นหน่่วยงานรััฐส่่วนกลาง - มีี
ความเป็็นไปได้้ยากในระยะเวลาอัันสั้้�น เนื่่�องจากรััฐบาลไม่่มีีนโยบายในการจััดตั้้�ง
หน่่วยงานขึ้้�นใหม่่ แต่่หากจะเลืือกกรณีีนี้้� ควรเป็็นหน่่วยงานรััฐที่่�มีคี วามคล่่องตััว
กว่่าส่่วนราชการ เนื่่�องจากการพััฒนาเมืืองมีีมิติิ ที่่ิ �ซับซ้
ั อ้ น จำำ�เป็็นต้้องอาศััยความ
คล่่องตััวในการดำำ�เนิินกิิจการ และยัังต้้องอาศััยอำำ�นาจของรััฐตามกฎหมายในการ
ดำำ�เนิินการด้้วย โดยจััดให้้มีหี น่่วยงานที่่�สามารถดำำ�เนิินการด้้านการพััฒนาเมืือง
ตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ�ถึงึ ปลายน้ำำ�ของกระบวนการพััฒนา ซึ่่ง� เป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั และจำำ�เป็็นอย่่าง
ยิ่่�ง
• กรณีีจััดตั้้�งองค์์กรพััฒนาเมืืองโดยขยายขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของรััฐวิิสาหกิิจ
เดิิม เช่่น การเคหะแห่่งชาติิ - มีีความเป็็นไปได้้ยากในระยะเวลาอัันสั้้�น และอาจ
มีีข้้อจำำ�กััดด้้านศัักยภาพขององค์์กรที่่�ต้้องดำำ�เนิินงานอย่่างบููรณาการและเป็็น
องค์์รวม ซึ่่ง� หากจะเลืือกกรณีีนี้้� ต้้องมีีการเตรีียมการในระยะยาว เพื่่�อให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการทำำ�งานเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการพััฒนาเมืืองทั้้�งระบบอย่่างแท้้จริงิ
• กรณีีจััดตั้้�งองค์์กรพััฒนาเมืืองโดยการสนัับสนุุนให้้ อปท. ที่่�มีีความพร้้อมจััด
ตั้้�งหน่่วยงานหรืือบริิษััทขึ้้�นมาเพื่่�อดำำ�เนิินการพััฒนาเมืือง เช่่น บริิษััทพััฒนาเมืืองต่่างๆ
หรืือจััดตั้้�งองค์์กรพััฒนาเมืืองเป็็นวิิสาหกิิจของ อปท. เอง – แม้้ว่่าจะมีีความเป็็นไป
ได้้ในทางเศรษฐกิิจสำ�ำ หรัับ อปท. ขนาดใหญ่่ที่่�มีีศัักยภาพด้้านงบประมาณและ
บุุคลากร แต่่ควรต้้องอาศััยหน่่วยงานระดัับชาติิเพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนการดำำ�เนิิน
โครงการพััฒนาเมืืองที่่�เป็็นโครงการขนาดใหญ่่ หรืือโครงการที่่�ต้้องมีีการแปร
สภาพที่่�ดิินของรััฐมาใช้้ทำ�ำ ประโยชน์์ในเชิิงพาณิิชย์์ด้้วย
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• กรณีีจััดตั้้�งในรููปแบบบริิษัทพั
ั ฒ
ั นาเมืืองของภาคเอกชน - มีีความเป็็นไปได้้
ในทางเศรษฐกิิจสำ�ำ หรัับเอกชนซึ่่ง� อาจมาจากการรวมตััวของนัักธุุรกิิจในท้้องถิ่่�น
เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการพััฒนาพื้้�นที่่�บนพื้้�นฐานของการแสวงหากำำ�ไร ในกรณีีนี้้� รััฐควร
นำำ�แนวคิิดการจััดการร่่วม (Co-management) มาเป็็นหลัักการพื้้�นฐานสำำ�คััญ
ในการมีีส่่วนร่่วมของบริิษััทพััฒนาเมืืองเหล่่านี้้� เพื่่�อมิิให้้ทิิศทางของการพััฒนา
เมืืองนั้้�นมุ่่�งไปสู่่�การแสวงหาประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจแต่่เพีียงอย่่างเดีียว แต่่ให้้เป็็น
เรื่่�องของการพััฒนาเมืืองที่่�ทุกุ ภาคส่่วน ทั้้�งรััฐส่่วนกลาง อปท. ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ร่่วมกัันดำำ�เนิินการตามแนวคิิดจากล่่างขึ้้�นบน เพื่่�อเสริิมสร้้างความ
เข้้มแข็็งของเมืืองที่่�มาจากศัักยภาพของชุุมชน โดยให้้ชุมช
ุ นเป็็นผู้้�กำำ�หนดทิิศทาง
การพััฒนาเมืืองและร่่วมดำำ�เนิินการกัับภาคเอกชน ส่่วนรััฐมีีหน้้าที่่�สนัับสนุุนตาม
ที่่�ชุมช
ุ นต้้องการ

5.3.3 ข้้ อเสนอด้้ านกฎหมาย
1) ในการพััฒนาเมืืองอย่่างเป็็นรููปธรรมล้้วนต้้องอาศััยอำำ�นาจรััฐในการ
ดำำ�เนิินการ เช่่น การใช้้อำ�ำ นาจเวนคืืนเพื่่�อการได้้มาซึ่่�งที่่�ดิิน การตรากฎระเบีียบ
ต่่างๆ เพื่่�อประโยชน์์ในการบริิหารจััดการพื้้�นที่่� หรืือการบัังคัับใช้้กฎหมาย ดัังนั้้�น
องค์์กรที่่�จะสามารถดำำ�เนิินการพััฒนาเมืืองได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพต้้องกำำ�หนด
ทิิศทางการพััฒนาเมืืองที่่�เป็็นธรรมกัับทุุกฝ่่าย ต้้องมีีความเป็็นกลาง และต้้องมีี
กลไกเชิิงกฎหมายมารองรัับ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ข้้อพิิจารณาในการจััดตั้้�งองค์์กร
พััฒนาเมืืองไม่่ว่่าจะเลืือกแนวทางการปรัับโครงสร้้างองค์์กรของภาครััฐที่่�มีีอยู่่�
เดิิม หรืือแนวทางการจััดตั้้�งองค์์กรใหม่่ ล้้วนไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงการต้้องแก้้ไข
กฎหมายเดิิมหรืือต้้องออกกฎหมายใหม่่ ซึ่่�งการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวต้้องอาศััย
การเตรีียมการระยะยาว
2) ควรบัังคัับใช้้กฎหมายเกี่่� ยวกัับการจััดการและพััฒนาเมืืองที่่� มีีอยู่่�ให้้
ตอบสนองต่่อการพััฒนาคุุณภาพอากาศสะอาดในเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน เท่่าที่่�เนื้้�อหา
สาระของกฎหมายฉบัับนั้้น� ๆ จะเปิิดช่่องให้้ทำ�ำ ได้้ โดยมีีการบัังคัับใช้้อย่่างเข้้มข้น้
และจริิงจััง
3) ควรปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายเดิิมที่่�มีอี ยู่่�บางเรื่่�องเพื่่�อสนัับสนุุนให้้เกิิดการ
จััดการอากาศสะอาดในภาคเมืืองอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ เช่่น พระราชบััญญััติิการ
ผัังเมืือง พ.ศ. 2562 และพระราชบััญญััติิควบคุุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรืือออก
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กฎหมายลำำ�ดัับรอง โดยเพิ่่�มและให้้ความสำำ�คััญมิิติิสิ่่ง� แวดล้้อม หรืือนำำ�แนวคิิดที่่�
เป็็นตััวอย่่างจากต่่างประเทศที่่�เหมาะสมมาปรัับใช้้เพิ่่�มเติิมในกฎหมาย เช่่น การ
กำำ�หนดแผนพื้้�นที่่�อากาศ การกำำ�หนดแบบการก่่อสร้้างอาคาร การออกแบบทาง
ระบายลม การให้้มีพื้้
ี � นที่่�สีเี ขีียวในผัังเมืืองทุุกประเภท เป็็นต้้น รวมทั้้�ง การจััดโซน
นิ่่�งที่่�ไม่่อนุุญาตให้้สร้้างอาคารเพิ่่�มเติิมในจุุ ดที่่�มีอี าคารหนาแน่่น หรืือจุุ ดที่่�พบว่่า
มีีฝุ่น่� PM 2.5 หนาแน่่น รวมไปถึึงการกำำ�หนดให้้การจััดทำำ�รายงานผลกระทบด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม (EIA) หรืือรายงานผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพ (EHIA)
ต้้องคำำ�นึึงถึึงเรื่่�องลมและคุุณภาพอากาศด้้วย
4) ควรเชื่่�อมโยงและบููรณาการกฎหมายว่่าด้้วยการผัังเมืืองกัับกฎหมายว่่า
ด้้วยการควบคุุมอาคารเข้้าเป็็นกฎหมายฉบัับเดีียวกััน หรืือมีีการรวมกฎหมาย
อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย
5) ควรจััดทำำ�กฎหมายเฉพาะว่่าด้้วยการจััดการและพััฒนาความเป็็นเมืือง
อย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งให้้ความสำำ�คััญกัั บมิิติิการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและการจััดการ
อากาศสะอาดในเมืือง โดยนำำ�ร่่างกฎหมายฉบัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนา
เมืืองมาพิิจารณาด้้วย เช่่น ร่่างพระราชบััญญััติบ
ิ รรษััทพัฒ
ั นาประเทศไทย พ.ศ. ...
ร่่างพระราชบััญญััติิพััฒนาพื้้�นที่่� เฉพาะ พ.ศ. ... ร่่างพระราชบััญญััติิเพื่่�อการ
พััฒนาพื้้�นที่่� เมืืองศููนย์์กลางการบิินสุุวรรณภููมิิ พ.ศ. ... ร่่างพระราชบััญญััติิ
พััฒนาเมืืองและพื้้�นที่่�เฉพาะ พ.ศ. ... และร่่างพระราชบััญญััติพั
ิ ฒ
ั นาเมืือง พ.ศ. ...
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การฟื้้�นฟููสภาพเมืืองที่่�ไม่่ได้้เน้้นมิิติิสังั คม เศรษฐกิิจ ความเหลื่่�อมล้ำำ�
หรืือการใช้้ประโยชน์์ในที่่�ดิินที่่�ไม่่เหมาะสมเท่่านั้้�น แต่่เน้้นประเด็็นต่่างๆ ในมิิติิ
สิ่่�งแวดล้้อมด้้วย
5.3.4 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
นโยบายและมาตรการจััดการอากาศสะอาดภาคเมืืองของประเทศไทยก็็
เป็็นเช่่นเดีียวกัับภาคอื่่�นๆ นั่่�นคืือ ยัังมีีการใช้้มาตรการด้้านเศรษฐศาสตร์์น้้อย
มาก ส่่วนใหญ่่เน้้นไปที่่�มาตรการทางกฎหมายและกฎระเบีียบ ต่่างๆ แต่่มาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์์มีคี วามยืืดหยุ่่�นมากกว่่า เนื่่�องจากผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถนำำ�ทาง
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เลืือกที่่�เหมาะสมกัับตนเองมากที่่�สุุดมาใช้้ ทำำ�ให้้สามารถปฏิิบััติิตามและบรรลุุ
เป้้าหมายได้้ด้้วยต้้นทุุนที่่�ต่ำ�ำ กว่่ามาตรการทางกฎหมายและกฎระเบีียบ อย่่างไร
ก็็ตาม มาตรการทางเศรษฐศาสตร์์มัักจะมีีการบริิหารจััดการที่่�ซับซ้
ั อ้ นมากกว่่า
และสัังคมน่่าจะคุ้้�นเคยน้้อยกว่่ามาตรการทางกฎหมายและกฎระเบีียบ
ข้้อเสนอแนะในการใช้้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อจััดการอากาศสะอาด
ภาคเมืืองมีี 2 เรื่่�อง ได้้แก่่ การเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีเี ขีียว และการใช้้ประโยชน์์ในที่่�ดิิน ซึ่่�ง
ที่่�ผ่่านมา นอกจากมาตรการทางกฎหมายและกฎระเบีียบ แล้้ว ทั้้�งสองเรื่่�องยััง
เกี่่�ยวข้้องกัับการขอความร่่วมมืือจากภาคเอกชนด้้วย ไม่่ว่่าจะเป็็นการใช้้พื้้�นที่่�
ที่่�ได้้จากการบริิจาคของประชาชน การรณรงค์์ขอความร่่วมมืือจากภาคเอกชน
ในการพััฒนาพื้้�นที่่�สีเี ขีียว และการสนัับสนุุนให้้เอกชนจััดพื้้�นที่่�สีเี ขีียวในบริิเวณ
อาคารและห้้างร้้าน เป็็นต้้น
5.3.4.1 การเพิ่่�มพื้้ � นที่่ � สีีเขีียว

แม้้ว่่ามาตรการทางกฎหมายและการขอความร่่วมมืือจากภาคเอกชนจะ
ช่่วยขยายและรัักษาพื้้�นที่่�สีีเขีียวไว้้ได้้บ้้าง แต่่ก็็มีีข้้อจำำ�กััดเช่่นกััน เช่่น การขาด
ความยืืดหยุ่่�นตามสถานการณ์์ที่่�แตกต่่างกัันในพื้้�นที่่�ชุุมชนเมืืองแต่่ละแห่่ง โดย
เฉพาะกลไกที่่�อาศััยความร่่วมมืือจากภาคเอกชนจะยิ่่�งมีีข้้อจำำ�กััดหากพื้้�นที่่� นั้้�น
เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพสููงในการพััฒนาที่่�ดิินเพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ดัั ง นั้้� น ผู้้�กำำ� หนดนโยบายสามารถผสมผสานมาตรการที่่� ใ ช้้อ ยู่่� เ ดิิ มกัั บ
มาตรการด้้านเศรษฐศาสตร์์ โดยมีีพื้้�นที่่� เป้้าหมายและการดำำ�เนิินงานที่่� ไม่่ขััด
แย้้งกััน อาทิิ อาจพิิจารณาใช้้มาตรการด้้านกฎหมายและกฎระเบีียบเพื่่�อให้้ได้้
มาซึ่่�งพื้้�นที่่�สีีเขีียวในระดัับขั้้�นต่ำำ�ที่่�ควรจะมีีภายใต้้ความจำำ�เป็็นของพื้้�นที่่� และนำำ�
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์์มาเสริิมเพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวให้้ได้้ตามเป้้าหมายที่่�
ตั้้�งไว้้ซึ่่�งสููงกว่่าระดัับขั้้�นต่ำำ�ที่่�จำ�ำ เป็็นสำำ�หรัับพื้้�นที่่�เมืือง
มาตรการเชิิงเศรษฐศาสตร์์โดยทั่่�วไปจะเน้้นมาตรการแรงจูู งใจผ่่านการ
ปรัับเปลี่่�ยนค่่าธรรมเนีียม เพื่่�อจูู งใจให้้เจ้้าของที่่� ดิินปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมให้้
สอดคล้้องกัับเป้้าหมายของสัังคม สำำ�หรัับในกรณีีนี้้�มีีหลายแนวทางที่่�เป็็นไปได้้
เช่่น อาจมีีการลดหย่่อนอััตราการจััดเก็็บภาษีีโรงเรืือนและที่่�ดินิ รวมถึึงภาษีีบำำ�รุุง
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ท้้องที่่� สำ�ำ หรัับพื้้�นที่่� สีีเขีียวจากอััตราพื้้�นฐานเดิิมที่่�มีีการจััดเก็็บภาษีี และมีีการ
พิิจารณานำำ�มาตรการอื่่�นๆ มาเสริิม เช่่น ภาษีีที่่�ดิินที่่�รกร้้างว่่างเปล่่าหรืือไม่่ได้้
ใช้้ประโยชน์์ ซึ่่�งตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2563 เป็็นต้้นมา ภาครััฐได้้ดำ�ำ เนิินการจััดเก็็บภาษีี
ลัักษณะนี้้�มากขึ้้�น ตามลัักษณะการใช้้ประโยชน์์ ได้้แก่่ 1) เกษตรกรรม 2) ที่่�อยู่่�
อาศััย 3) พาณิิชยกรรม 4) ที่่�ดินิ รกร้้างว่่างเปล่่า โดยคิิดอััตราภาษีีเป็็นรููปแบบขั้้�น
บัันไดเพิ่่�มขึ้้�นตามมููลค่่า อาทิิ ที่่�ดิินรกร้้างว่่างเปล่่าที่่�ไม่่ได้้ทำ�ำ ประโยชน์์ มีีเพดาน
ภาษีีสูงู สุุด 1.2% แต่่จะเพิ่่�มเป็็น 3% เมื่่�อปล่่อยให้้รกร้้างว่่างเปล่่าติิดต่่อกััน 3 ปีี
ผู้้�กำำ�หนดนโยบายควรพิิจารณาจััดเก็็บภาษีีหรืือค่่าธรรมเนีียมสิ่่�งแวดล้้อม
ในเขตเทศบาลตามระดัับความรุุ นแรงของปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงมลพิิษ
ทางอากาศ ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีพื้้�นที่่�สีเี ขีียวด้้วย มาตรการนี้้�
นอกจากจะช่่วยลดปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมรวมถึึงมลพิิษทางอากาศได้้โดยตรงแล้้ว
ยัังทำำ�ให้้มีีรายได้้เพิ่่�มจากภาษีีและค่่าธรรมเนีียม ซึ่่�งสามารถนำำ�ไปใช้้ชดเชยการ
อุุดหนุุนพื้้�นที่่�สีเี ขีียวได้้อีีกด้้วย
ประเด็็นสำำ�คััญที่่�ควรพิิจารณา คืือ เนื่่�องจากประเทศไทยยัังมีีการใช้้ภาษีี
และค่่าธรรมเนีียมการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมค่่อนข้้างน้้อย โดยเฉพาะในระดัับท้้อง
ถิ่่�น ดัังนั้้�น การยอมรัับของชุุมชนในการใช้้ระบบภาษีีนี้้�จะเป็็นขั้้�นตอนสำำ�คััญของ
ความเป็็นไปได้้ในการสร้้างกองทุุนจากค่่าธรรมเนีียมสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่ง� สามารถนำำ�
ผลประโยชน์์ที่่�ได้้กลัับคืืนสู่่�ชุมช
ุ น หรืืออาจมีีการจััดตั้้�งกองทุุนเพื่่�อพััฒนาสีีเขีียว
ในภาคเมืือง โดยประชาชนผู้้�สนใจสามารถนำำ�เงิินมาฝากไว้้ที่่�กองทุุนนี้้�ได้้ ซึ่่�งจะ
ได้้รับผล
ั ประโยชน์์ในรููปของเงิินปัันผลและการไม่่ต้้องเสีียภาษีี จากนั้้�นกองทุุน
นี้้�จะปล่่อยกู้้�ให้้กัับผู้้�สนใจลงทุุนเพื่่�อการพััฒนาทางการเกษตรที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�ง
แวดล้้อม รวมถึึงพื้้�นที่่�สีเี ขีียวในเขตเมืือง ซึ่่ง� จะคิิดอััตราดอกเบี้้�ยต่ำำ�กว่่าท้้องตลาด
สำำ�หรัับกรณีีการเลืือกใช้้เครื่่�องมืือทางเศรษฐศาสตร์์ในการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีเี ขีียว
ในเขตเมืืองตามความจำำ�เป็็น อาจจำำ�เป็็นจะต้้องมีีการพิิจารณาเรื่่�องอื่่�นๆ ด้้วย
ได้้แก่่ ความสอดคล้้องของมาตรการที่่�เลืือกกัับระบบที่่�ดำ�ำ เนิินการอยู่่� ผลกระทบ
ต่่อระบบการเงิินการคลััง โดยเฉพาะที่่�มีีผลได้้ผลเสีียต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว ผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับการพััฒนาพื้้�นที่่�สีี
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เขีียว และค่่าเสีียโอกาสในการใช้้พื้้�นที่่�สีีเขีียว ข้้อมููลเหล่่านี้้�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อ
การพััฒนามาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์ในการเพิ่่�มพื้้�นที่่� สีีเขีียว ซึ่่�งในเชิิง
ทฤษฎีีจะอยู่่�ภายใต้้หลัักการ “ผู้้�ก่่อมลพิิษเป็็นผู้้�จ่่าย” และ “ผู้้�ได้้รับผล
ั ประโยชน์์
เป็็นผู้้�รัับภาระ”
5.3.4.2 การจัั ดการและใช้้ ประโยชน์์ ในที่่ � ดิิ น

ควรมีีการนำำ�มาตรการทางเศรษฐศาสตร์์ในการจััดการที่่� ดิินซึ่่�งมีีการใช้้
อย่่างมากในประเทศพััฒนาแล้้ว อาทิิ Conservation Easement, Purchased
Development Right (PDR) และ Transferred Development Right (TDR)
มาประยุุกต์์ใช้้ให้้เหมาะสมกัับบริบทข
ิ องประเทศไทย ทั้้�งนี้้� จำำ�เป็็นจะต้้องมีีการ
ติิดตามประเมิินผลภายหลัังการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อนำำ�แผนมาปรัับปรุุงในระยะต่่อ
ไป โดยเฉพาะด้้านอััตราแรงจูู งใจที่่�เหมาะสม และต้้องมีีการกำำ�หนดหน่่วยงานรัับ
ผิิดชอบด้้วย ซึ่่ง� ควรประกอบด้้วยหน่่วยงานรัับผิดิ ชอบการบริิหารจััดการ รวมถึึง
การดููแลรัักษาพื้้�นที่่� และหน่่วยงานรัับผิดิ ชอบการติิดตามตรวจสอบความถููกต้้อง
เพื่่�อรัับรองการยกเว้้นและจััดเก็็บภาษีี
•Conservation Easement เป็็นมาตรการที่่�ให้้เจ้้าของที่่�ดินิ ทำำ�ข้อ้ ตกลง
จำำ�กััดการพััฒนาที่่�ดิินของตนเองกัับองค์์กรที่่�รับม
ั อบอำำ�นาจ เพื่่�อให้้องค์์กรนั้้�น
สามารถอนุุรักั ษ์์ที่่�ดิินผืืนนั้้�นได้้ตามเป้้าหมาย โดยเจ้้าของที่่�ดิินผู้้�ที่่�ถูกู จำำ�กััดสิิทธิิ
ในการพััฒนาที่่�ดิินจะได้้รับั ประโยชน์์ด้า้ นภาษีีเงิินได้้ที่่�คำ�ำ นวณจากส่่วนต่่างของ
รายได้้จากที่่�ดิินที่่�เกิิดขึ้้�นหากไม่่มีีการอนุุรักั ษ์์และเมื่่�อมีีการอนุุรักั ษ์์
•Purchased Development Right (PDR) เป็็นมาตรการที่่�เจ้้าของที่่�ดินิ
ขายสิิทธิใิ นการพััฒนาที่่�ดินิ ให้้กัับหน่่วยงานของรััฐหรืือองค์์กรอนุุรักั ษ์์ โดยยัังคง
สิิทธิิการเป็็นเจ้้าของไว้้ ในการนี้้�เจ้้าของที่่�ดิินจะได้้รับค่่
ั าตอบแทนเท่่ากัับมููลค่่า
ที่่�ดิินในส่่วนของการพััฒนาที่่�ไม่่ใช่่เพื่่�อการเกษตรและการอนุุรักั ษ์์ มาตรการนี้้�
นอกจากจะช่่วยอนุุรักั ษ์์พื้้�นที่่�สีเี ขีียวและพื้้�นที่่�เกษตรกรรมในภาคเมืือง ยัังพบว่่า
มีีประโยชน์์ในการช่่วยยกระดัับประสิิทธิิภาพการผลิิตในภาคเกษตรเขตเมืือง
เนื่่�องจากเจ้้าของที่่� ดิินสามารถนำำ�เงิินที่่� ได้้รับจ
ั ากการขายสิิทธิิในการพััฒนาที่่�
ไม่่ใช่่เกษตร มาลงทุุนเพื่่�อยกระดัับประสิิทธิิภาพในการทำำ�เกษตร ช่่วยบรรเทา
การใช้้ที่่�ดินิ เพื่่�อการเกษตรที่่�ขาดประสิิทธิภิ าพ เนื่่�องจากเจ้้าของที่่�ดินิ รอขายที่่�ดินิ
เมื่่�อราคาสููงขึ้้�นหรืือที่่�เรีียกว่่า impermanence syndrome และยัังเพิ่่�มโอกาสให้้
ผู้้�ที่่�ต้้องการทำำ�เกษตรสามารถซื้้�อที่่�ดิินเพื่่�อการเกษตรในราคาที่่�ไม่่สููงมากนััก61
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• Transferred Development Right (TDR) เป็็นมาตรการเช่่นเดีียว
กัับการซื้้�อขายใบอนุุญาตการปล่่อยมลพิิษ เช่่น หากในพื้้�นที่่�นั้้�นชุุมชนตััดสิินใจ
ในการกำำ�หนดเขตพื้้�นที่่�อนุุรักั ษ์์กัับเขตที่่�พััฒนาชุุมชน และกำำ�หนดเงื่่�อนไขว่่า ผู้้�
ต้้องการพััฒนาที่่�ดินิ ต้้องมีีหนัังสืือแสดงสิิทธิใิ นการพััฒนา ดัังนั้้�น เจ้้าของพื้้�นที่่�ใน
เขตอนุุรักั ษ์์สามารถขายสิิทธิกิ ารพััฒนาในพื้้�นที่่�อนุุรักั ษ์์ให้้กัับผู้้�ที่่�ต้อ้ งการพััฒนา
ในพื้้�นที่่�พััฒนาได้้

5.3.5 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
การพััฒนาเมืืองค่่อนข้้างจะเป็็นเรื่่�องเชิิงโครงสร้้าง แต่่สมาชิิกในเมืือง คืือ
คนสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการจััดการปััญหาและส่่งเสริิมให้้เกิิดการบริิหาร
จััดการเชิิงโครงสร้้างให้้มีีประสิิทธิิภาพได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ดัังนั้้�น บทบาทภาค
ประชาชนและภาคประชาสัังคมจึึงสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับภาคเมืือง ดัังนี้้�
1) สนัับสนุุน ร่่วมมืือ และเข้้าร่่วม เพื่่�อผลัักดัันให้้มีกี ารรวมตััวเป็็นกลุ่่�มก้้อน
เกิิดพลัังเคลื่่�อนไหว ตรวจสอบ และรณรงค์์ ในรููปแบบองค์์กรภาคประชาสัังคม
หรืือธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม ขึ้้�นกัับความเหมาะสมตามความเห็็นของสมาชิิกเมืือง ทั้้�งนี้้�
อาจริิเริ่่�มด้้วยตนเองหรืือเชื่่�อมกัับเครืือข่่ายพััฒนาเมืืองที่่�มีีอยู่่� และยึึดหลัักการ
ดำำ�เนิินการด้้วยความร่่วมมืือระหว่่าง อปท. ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใน
การร่่วมกัันพััฒนาเมืืองตามแนวคิิดจากล่่างขึ้้�นบน ในรููปแบบการจััดการร่่วม
(Co-management)
2) ในการจัั ด การร่่วมนั้้� น ภาคประชาสััง คมต้้ อ งชี้้�นำำ�รั ัฐ ให้้นำำ� เอาเรื่่�อ ง
กระบวนทััศน์์ต่่อเมืืองและพััฒนาเมืืองอย่่างยั่่�งยืืนมาเป็็นฐานในการกำำ�หนด
นโยบายและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการเมืือง โดยให้้ความสำำ�คััญกัับมิิติิ
สิ่่�งแวดล้้อมและระบบนิิเวศ เพื่่�อให้้เกิิดความสมดุุลกับมิ
ั ติิ เิ ศรษฐกิิจและสัังคม โดย
เฉพาะกลุ่่�มเปราะบางที่่�ไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงจากการสััมผัสั กัับมลพิษท
ิ างอากาศ
ไม่่มีีความสามารถในการป้้องกัันตนเอง ไม่่สามารถเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้้องกัันได้้
เช่่น ผู้้�สููงวััย เด็็ก ผู้้�มีีโรคประจำำ�ตััว ผู้้�ที่่�ใช้้ชีวิี ิตกลางแจ้้ง รวมทั้้�งต้้องคำำ�นึึงถึึงมิิติิ
ของการจััดการคุุณภาพอากาศอย่่างเป็็นระบบและมีีประสิิทธิภิ าพ ที่่�เชื่่�อมโยงกัับ
ระบบระบายน้ำำ� ระบบกำำ�จััดขยะ การวางผัังทางระบายอากาศ การจััดทำำ�แผนที่่�
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ภููมิิอากาศเมืือง และระบบอื่่�นๆ อีีกด้้วย
3) ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการสร้้างพลัังในการกำำ�กับ
ั ติิดตาม จากกลุ่่�มประชาชน
ทั่่�วไป เพื่่�อให้้การแก้้ไขปััญหาเป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน โดยส่่งเสริิมให้้รู้้� เข้้าใจ และ
ตระหนัักเกี่่�ยวกัับมลพิิษทางอากาศในเมืืองที่่�อาศััย ตลอดจนผลกระทบที่่�จะเกิิด
ขึ้้�นจากปััญหามลพิิษนั้้�น ทั้้�งนี้้� ต้้องมีีวิิธีีที่่�เหมาะสมกัับกลุ่่�มทั้้�งลัักษณะของกลุ่่�ม
วััย วััฒนธรรม ความสนใจ และคำำ�นึึงถึึงความสััมพัันธ์์ของสมาชิิกในสัังคม ซึ่่�งมีี
ระยะห่่างหรืือมีีความเป็็นปััจเจกบุุคคลสููง จึึงต้้องพิิจารณาการใช้้แพลตฟอร์์มที่่�
เหมาะสมด้้วย
4) ภาคประชาสัังคมต้้องมีีความตระหนัักและลงมืือปฏิิบััติิ ทั้้�งโดยตนเอง
ในการช่่วยลดภาวะมลพิิษทางอากาศ เช่่น งดการเผา การดููแลรถยนต์์ให้้อยู่่�ใน
สภาพไม่่ปล่่อยควัันพิิษ การใช้้รถสาธารณะแทนรถยนต์์ส่่วนตััว ฯลฯ และช่่วย
สร้้างความตระหนัักให้้เกิิดขึ้้�นในผู้้�อื่� ่น รวมถึึงการสร้้างกลุ่่�มและเครืือข่่ายในการ
เคลื่่�อนไหวในรููปแบบและแพลตฟอร์์มต่่างๆ เช่่น ร่่วมลงชื่่�อสนัับสนุุนกฎหมาย
อากาศสะอาด หรืือกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ
5) ในการเป็็นสมาชิิกเมืือง ย่่อมมีีโอกาสเผชิิญกัับโครงการขนาดใหญ่่ที่่�
สร้้างมลพิิษทางอากาศ ภาคประชาสัังคมควรหาความรู้้�ในโครงการที่่�เกิิดขึ้้�นรอบ
ตััว ควรเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อตรวจสอบ ร้้องเรีียน ซึ่่ง� เป็็นสิิทธิแิ ละหน้้าที่่�ที่่�สามารถ
ทำำ�ได้้ตามกฎหมาย ควรเข้้าร่่วมในการทำำ�ประชาพิิจารณ์์ การลงประชามติิ การ
กำำ�กัับติิดตาม และการร้้องเรีียนผ่่านช่่องทางต่่างๆ ตามรััฐธรรมนููญ ซึ่่�งเป็็น
สิิทธิิที่่�ภาคประชาสัังคมสามารถทำำ�ได้้ทั้้�งในฐานะปััจเจกบุุคคลและในฐานะกลุ่่�ม
บุุคคล และควรเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมผ่่านช่่องทางต่่างๆ เพื่่�ออากาศสะอาดในรููปแบบ
อื่่�นๆ ด้้วย เช่่น การริิเริ่่�มเสนอกฎหมายหรืือข้้อบััญญััติิท้้องถิ่่�น การเข้้าร่่วมเป็็น
คณะกรรมการฯ หรืือเป็็นกรรมาธิิการ หรืือคณะทำำ�งานในระดัับท้้องถิ่่�น หรืือ
ทุุกๆ ระดัับ เพื่่�อกำำ�กัับติิดตามรััฐในการทำำ�หน้้าที่่�ปกป้้องประชาชนจากมลพิิษ
ทางอากาศ หรืือการมีีส่่วนร่่วมรณรงค์์ต่่างๆ รวมทั้้�งการกำำ�กับติ
ั ดิ ตามบทบาทรััฐ
ในการปกป้้องบุุคคลกลุ่่�มเปราะบางในสัังคมที่่�ได้้รับผล
ั กระทบโดยตรงจากมลพิิษ
ทางอากาศด้้วย
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5.3.6 ข้้ อเสนออื่่�นๆ
หากรััฐมีีเจตนาที่่� จะนำำ�กระบวนทััศน์์ความเป็็นเมืืองที่่� ยั่่�งยืืนเข้้ามาอยู่่�ใน
การพิิจารณาเพื่่�อออกแบบและจััดการเมืืองอย่่างเป็็นระบบและเป็็นรููปธรรม
จำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นระบบตั้้�งแต่่ต้้นทาง เช่่น การสร้้างองค์์ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับกระแสลมประจำำ�ถิ่่�น เพื่่�อนำำ�มาใช้้ร่่วมกัับองค์์ความรู้้�ด้้านการออกแบบ
อย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้กระแสลมธรรมชาติิสามารถพััดผ่่านพื้้�นที่่�เมืืองได้้มากขึ้้�น
รวมถึึงการระบายความร้้อนให้้สภาพแวดล้้อมเมืืองน่่าอยู่่� การบรรเทาผลกระทบ
จากปรากฏการณ์์เกาะความร้้อนเมืือง และการลดความเครีียดจากความร้้อนใน
การอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�สาธารณะภายนอกอาคาร โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมืืองในเขตภููมิิ
อากาศแบบร้้อนชื้้�นอย่่างประเทศไทย การจััดการเหล่่านี้้�จะต้้องปรัับประยุุกต์์องค์์
ความรู้้�ต่่างๆ มาใช้้ให้้เหมาะสมกัับบริบท
ิ เมืืองของตนเองต่่อไป
นอกจากมาตรการเชิิงปฏิิบัติั ทิ างผัังเมืืองและการออกแบบเมืืองในแนวทาง
ต่่างๆ แล้้ว ควรพิิจารณาปััจจััยแวดล้้อมอื่่�นๆ ประกอบด้้วย เช่่น การส่่งเสริิมให้้ใช้้
บริิการขนส่่งสาธารณะมากกว่่าใช้้ยานยนต์์ส่่วนบุุคคล การวางผัังสำำ�หรัับระบบ
โครงสร้้างพื้้�นฐาน น้ำำ� ไฟ การจััดการของเสีีย และการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการ
บริิหารจััดการ รวมทั้้�งการบัังคัับใช้้กฎหมายหรืือมาตรการที่่�มีีอยู่่� เพื่่�อให้้ปััญหา
มลพิิษทางอากาศที่่�นำำ�มาสู่่�ปััญหาสุุขภาพลดน้้อยลง
5.3.7 ความจำำ �เป็็นที่่�จะต้้ องมีี กฎหมายอากาศสะอาด
การสนัับสนุุนให้้ ร่่างพระราชบััญญััติิกำ�กั
ำ ับดููแลการจััดการอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุขุ ภาพแบบบููรณาการ พ.ศ. ... ที่่�เสนอโดยเครืือข่่ายอากาศสะอาด
ประเทศไทย ร่่วมกัับประชาชนกว่่า 20,000 รายชื่่�อ ผ่่านการรัับรองและมีีผล
บัังคัับใช้้ในอนาคต จะมีีส่่วนสนัับสนุุนการแก้้ไข ป้้องกััน เยีียวยาปััญหามลพิิษ
ทางอากาศในภาคเมืือง และมีีส่่วนทำำ�ให้้บรรลุุความเป็็นเมืืองที่่�ยั่่�งยืืน ตั้้�งแต่่การ
ปรัับเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์ นโยบายของรััฐและกฎหมาย การดำำ�เนิินงานของ
หน่่วยงานที่่� เกี่่�ยวข้้อง เนื่่�องจากสาระตามร่่างกฎหมายดัังกล่่าว มีีบทบััญญััติิ
สำำ�คัญ
ั ๆ หลายประการที่่�จะทำำ�ให้้การจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศเป็็นไปอย่่าง
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มีีประสิิทธิภิ าพ และต่่อยอดไปสู่่�การจััดการอากาศสะอาดในภาคเมืืองได้้ บนพื้้�น
ฐานโครงสร้้างทางกฎหมาย ได้้แก่่
(1) การบููรณาการนโยบายอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ (หมวด 3) ที่่�กำ�ำ หนด
ให้้มีคี ณะกรรมการร่่วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพที่่�มาทั้้�งจากภาคประชา
สัังคมและภาครััฐ ซึ่่�งคณะกรรมการร่่วมฯ จะเป็็นผู้้�กำำ�หนดนโยบายในภาพรวม
เกี่่�ยวกัับการจััดการและพััฒนาความเป็็นเมืืองอัันอยู่่�บนกระบวนทััศน์์การพััฒนา
ความเป็็นเมืืองอย่่างยั่่�งยืืนและเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งรวมถึึงการจััดการ
และพััฒนาคุุณภาพอากาศสะอาดในเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน ยกตััวอย่่างเช่่น การวาง
ผัังทางระบายอากาศในพื้้�นที่่�เมืือง (Urban Ventilation Corridor Plan) การ
จััดทำำ�แผนที่่�ภูมิู ิอากาศเมืือง (Urban Climatic Map) เป็็นต้้น
(2) การกำำ�กัับดูแู ลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ (หมวด 4) ที่่�
กำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพทำำ�
หน้้าที่่�ในการควบคุุม ติิดตาม ดููแล ตรวจสอบ และเร่่งรััดการดำำ�เนิินการของหน่่วย
งานของรััฐที่่�มีอำี �ำ นาจหน้้าที่่�ตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับการจััดการและพััฒนาเมืืองที่่�มีี
อยู่่�ให้้ตอบสนองต่่อการพััฒนาคุุณภาพอากาศสะอาดในเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่ง� รวม
ถึึงการจััดการและพััฒนาคุุณภาพอากาศสะอาดในเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน
(3) การจััดการร่่วมอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ (หมวด 5) ที่่�เชื่่�อมโยง
แนวคิิดการบููรณาการนโยบายอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพมาสู่่�ระดัับจัังหวััด (ส่่วน
ภููมิิภาค) ระดัับท้้องถิ่่�น และเขตพื้้�นที่่�เฉพาะ อัันเป็็นการผลัักดัันที่่�ให้้กลยุุทธ์์การ
วางแผนคุุณภาพอากาศเมืืองเกิิดผลเป็็นรููปธรรมมากขึ้้�น
(4) เครื่่�องมืือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์์เ พื่่�อ อากาศสะอาด
(หมวด 5) ที่่�จะสร้้าง และเพิ่่�มหรืือลดแรงจูู งใจ หรืือเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของ
บุุคคลหรืือกลุ่่�มบุุคคลในทางเศรษฐศาสตร์์ ให้้เกิิดการพััฒนาความเป็็นเมืืองที่่�
เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งรวมถึึงการจััดการและพััฒนาคุุณภาพ
อากาศสะอาดในเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน
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ก

ารเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจและการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนประชากรที่่�อาศััย
ในเมืืองใหญ่่อย่่างไม่่หยุุดยั้้�ง ส่่งผลให้้ปริิมาณการใช้้รถยนต์์เพื่่�อการเดิิน
ทางและการขนส่่งเพิ่่�มขึ้้�น และส่่งผลต่่อเนื่่�องให้้เกิิดปััญหาการจราจรติิดขััดและ
ปััญหามลพิิษทางอากาศ โดยสารมลพิิษที่่�มีีแหล่่งกำำ�เนิิดจากรถยนต์์ที่่�สำ�คั
ำ ัญ
ได้้แก่่ ออกไซด์์ของไนโตรเจน (NOx) ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กกว่่า 2.5 ไมครอน
(PM2.5) เป็็นต้้น
การศึึกษาในบทนี้้� ประกอบด้้วย การสรุุ ปมาตรการที่่� ใช้้ในการควบคุุม
ปััญหามลพิิษทางอากาศจากภาคยานยนต์์และขนส่่งที่่� มีีการดำำ�เนิินการอยู่่�ใน
ประเทศไทย การทบทวนแนวทางการแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศจากภาคยาน
ยนต์์และขนส่่งของต่่างประเทศ ท้้ายสุุด คืือ การให้้ข้้อเสนอแนะแนวทางในการ
ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศจากภาคยานยนต์์และขนส่่งที่่�เหมาะ
สมกัับบริบทข
ิ องประเทศไทยในมิิติิต่่างๆ

6.1 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
สะอาดภาคยานยนต์์ และขนส่่งที่่�มีี การดำำ �เนิินการ
ในประเทศไทย
ในปััจจุุบันั ประเทศไทยมีีการใช้้มาตรการในการจััดการและป้้องกัันปััญหา
มลพิิษทางอากาศจากภาคยานยนต์์และขนส่่งทำำ�นองเดีียวกัับต่่างประเทศบาง
ส่่วน แต่่รายละเอีียดและความเข้้มข้้นของมาตรการอาจแตกต่่างออกไป โดย
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มาตรการที่่�มีีการบัังคัับใช้้ในประเทศไทยในปััจจุุบัันมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
6.1.1 มาตรการส่่งเสริิมรถยนต์์ และน้ำ�ำ �มัั นเชื้้ � อเพลิิงที่่�เป็็น
มิิตรกัั บสิ่่ �งแวดล้้ อม
6.1.1.1 มาตรฐานการระบายไอเสีียของรถยนต์์

ประเทศไทยมีีการบัังคัับใช้้มาตรฐานการระบายไอเสีียของรถยนต์์ของ
สหภาพยุุโรป ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2542 โดยเริ่่�มจากมาตรฐาน Euro 1 และได้้ปรัับเพิ่่�ม
ความเข้้มข้้นของมาตรฐานเรื่่�อยมา จนถึึงมาตรฐาน Euro 4 ในปััจจุุบััน สำำ�หรัับ
รถยนต์์นั่่�งส่่วนบุุคคลและรถกระบะ แต่่สำำ�หรัับรถบรรทุุกขนาดใหญ่่ยัังคงเป็็น
มาตรฐาน Euro 3
อย่่างไรก็็ตาม ประเทศไทยมีีแผนที่่�จะยกระดัับมาตรฐานการระบายไอเสีีย
ของรถยนต์์เป็็น Euro 5 ในอนาคตอัันใกล้้นี้้� ซึ่่ง� จะยกระดัับไปสู่่�การจำำ�กัดั ปริิมาณ
การระบายสารมลพิิษอีีก 3 ชนิิด ได้้แก่่ HC+NOx NOx และ PM โดยจะส่่งผลให้้
ผู้้�ผลิิตรถยนต์์ต้้องใช้้เทคโนโลยีีในการลดและควบคุุมสารมลพิิษด้้วยการติิดตั้้�ง
อุุปกรณ์์เพิ่่�มเติิมในรถยนต์์1
6.1.1.2 มาตรฐานคุุ ณภาพน้ำำ��มัั นเชื้้ � อเพลิิ ง

ประเทศไทยได้้มีีการกำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงควบคู่่�กัับ
มาตรฐานการระบายไอเสีียของรถยนต์์ โดยมาตรฐานที่่�บัังคัับใช้้อยู่่�ในปััจจุุบััน
คืือ Euro 4 สำำ�หรัับทั้้�งน้ำำ�มัันเบนซิินและน้ำำ�มัันดีีเซล โดยมีีการบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่ปีี
พ.ศ. 2555 อย่่างไรก็็ตาม ภาครััฐมีีแผนที่่�จะยกระดัับไปสู่่�มาตรฐาน Euro 5 ใน
อนาคต เช่่นเดีียวกััน2
6.1.1.3 มาตรการภาษีีรถยนต์์

ในส่่วนของภาษีีรถยนต์์ ประจำำ�ปีีของไทย อัั ตราภาษีีขึ้้�นอยู่่�กัับประเภท
รถยนต์์ จำำ�นวนที่่�นั่่ง� ประเภทของเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้ ขนาดเครื่่�องยนต์์ และน้ำำ�หนัักของ
รถ สำำ�หรัับรถยนต์์นั่่�งส่่วนบุุคคลและรถกระบะไม่่เกิิน 7 ที่่�นั่่�งที่่�ใช้้น้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิง
อััตราภาษีีจะแปรผัันตามขนาดเครื่่�องยนต์์ โดยมีีอััตราคงที่่�ระหว่่างปีีที่่� 1-5 ของ
การต่่อทะเบีียน และจะค่่อยๆ ลดลงในอััตรา 10% ต่่อปีี ระหว่่างปีีที่่� 6-10 และจะ
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ลดลงสููงสุุดที่่� 50% ในปีีที่่� 10 ซึ่่�งเป็็นอััตราเดีียวและคงที่่�ตลอดการต่่อทะเบีียน3
สำำ�หรัับรถบรรทุุกขนาดใหญ่่หรืือรถยนต์์ประเภทเกิิน 7 ที่่� นั่่�งที่่� ใช้้น้ำำ�มััน
เชื้้�อเพลิิง อััตราภาษีีจะแปรผัันตามน้ำำ�หนัักของรถ โดยภาษีีมีอัี ัตราเดีียวและคงที่่�
ตลอดการต่่อทะเบีียน ในส่่วนของรถยนต์์ที่่�ใช้้พลัังงานไฟฟ้้า หากเป็็นรถยนต์์ที่่�
มีีจำ�ำ นวนที่่�นั่่�งไม่่เกิิน 7 ที่่�นั่่�ง อััตราภาษีีจะแปรผัันตามน้ำำ�หนัักของรถยนต์์ โดย
อััตราภาษีีจะคงที่่�ตลอดการต่่อทะเบีียน
ส่่วนรถยนต์์อื่� ่นๆ ที่่�ใช้้พลัังงานไฟฟ้้า ภาครััฐใช้้โครงสร้้างภาษีีเดีียวกัับรถ
บรรทุุกขนาดใหญ่่และรถยนต์์ประเภทเกิิน 7 ที่่�นั่่�งที่่�ใช้้น้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิง แต่่เก็็บ
ภาษีีเพีียงครึ่่ง� หนึ่่�ง
6.1.1.4 มาตรการภาษีีรถยนต์์ ใหม่่ และข้้ อมูู ลรถยนต์์

ในส่่วนของภาษีีสรรพสามิิตรถยนต์์ใหม่่ อััตราภาษีีจะแปรผัันตามขนาด
ของกระบอกสููบและปริิมาณ CO2 ที่่�รถยนต์์ปล่่อยออกมา โดยรถยนต์์ที่่�มีีขนาด
กระบอกสููบที่่�ใหญ่่และมีีปริิมาณการปล่่อย CO2 สููง อััตราภาษีีสรรพสามิิตจะอยู่่�
ในระดัับที่่�สูงู โดยเกณฑ์์นี้้�จะใช้้กัับรถยนต์์ที่่�ใช้้น้ำำ�มันั เชื้้�อเพลิิง ทั้้�งประเภทรถยนต์์
นั่่�งส่่วนบุุคคลและรถยนต์์ประเภทอีีโคคาร์์ รวมถึึงรถยนต์์ที่่�ใช้้พลัังงานไฟฟ้้าและ
รถยนต์์ประเภทไฮบริิดด้้วย4 แต่่สำำ�หรัับรถกระบะที่่�ใช้้น้ำำ�มันั เชื้้�อเพลิิงจะพิิจารณา
อีีก 2 เกณฑ์์ประกอบด้้วย ได้้แก่่ ปริิมาณการปล่่อย PM และความสามารถของ
เครื่่�องยนต์์ในการรองรัับน้ำำ�มัันดีีเซลที่่� มีีสััดส่่วนไบโอดีีเซล 20% (B20) หาก
ปริิมาณ PM ไม่่เกิิน 0.005 µg/m3 หรืือเครื่่�องยนต์์สามารถใช้้งานกัับน้ำำ�มััน
B20 ได้้ จะเสีียภาษีีสรรพสามิิตในอััตราที่่�ต่ำ�ำ กว่่า ขณะที่่�ในส่่วนของรถบััสและ
รถบรรทุุกนั้้�น ภาครััฐไม่่มีีนโยบายเก็็บภาษีีสรรพสามิิต5
ส่่วนมาตรการด้้านข้้อมููลข่่าวสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรถยนต์์ ในประเทศไทยมีี
การใช้้อีีโคสติิกเกอร์์ (ECO-sticker) ซึ่่ง� เป็็นแผ่่นป้้ายที่่�รับั รองข้้อมููลของรถยนต์์
ในมิิติิต่่างๆ ได้้แก่่ ข้้อมููลพื้้�นฐานของรถยนต์์ รายชื่่�อของอุุปกรณ์์ที่่�มีีการติิดตั้้�ง
จากโรงงาน ราคาขายปลีีกแนะนำำ� อััตราภาษีีสรรพสามิิต อััตราการสิ้้�นเปลืือง
พลัังงาน อััตราการปล่่อย CO2 รวมถึึงมาตรฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและมาตรฐาน
ด้้านความปลอดภััย ข้้อมููลที่่�แสดงอยู่่�บนอีีโคสติิกเกอร์์ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อผู้้�

6-216

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

บริิโภคโดยตรง โดยช่่วยในการควบคุุมการโฆษณาเกิินจริิง และผู้้�บริิโภคสามารถ
เปรีียบเทีียบคุุณสมบััติที่่ิ �แท้้จริงิ ของรถยนต์์ภายใต้้ข้อ้ มููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือ เนื่่�องจากได้้
รัับการรัับรองจากหน่่วยงานภาครััฐ6
6.1.1.5 มาตรการส่่งเสริิ มการใช้้ งานรถยนต์์ พลัั งงานไฟฟ้้า

ที่่�ผ่่านมา สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (Board of Investmment : BOI) มีีการกระตุ้้�นให้้เกิิดการผลิิตรถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้าในประเทศไทย
โดยผู้้�ผลิิตรถยนต์์พลังั งานไฟฟ้้าสามารถขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนได้้ ประเภท
รถยนต์์ที่่�ครอบคลุุมประกอบด้้วย รถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้า 100% (Electric Vehhicle: EV) รถยนต์์ปลั๊๊�กอิินไฮบริิด (Plug-in Hybrid Vehicle: PHEV) และรถ
ยนต์์ไฮบริิด (Hybrid Vehicle: HEV)
ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รับั การส่่งเสริิมจาก BOI จะได้้รับสิ
ั ิทธิิพิิเศษทางภาษีี
สรรพสามิิต โดยอััตราภาษีีจะอยู่่�ที่่� 0% ในช่่วงปีี พ.ศ. 2563 - 2565 และจะเพิ่่�ม
ขึ้้�นเป็็น 2% ในช่่วงปีี พ.ศ. 2566 - 2568 แต่่หากไม่่ได้้รับั การส่่งเสริิมการลงทุุน
จาก BOI ผู้้�ประกอบการจะเสีียภาษีีสรรพสามิิตในอััตราคงที่่�ที่่� 8% ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.
2563 จนถึึงสิ้้�นปีี พ.ศ. 25687
นอกจากนี้้� ภาครััฐยัังมีีการเตรีียมมาตรการอื่่�นๆ ที่่� จะสนัับสนุุนการใช้้
รถยนต์์ที่่�ใช้้พลัังงานไฟฟ้้า ได้้แก่่ การเตรีียมความพร้้อมของโครงสร้้างพื้้�นฐาน
เพื่่�อศึึกษาถึึงแผนการติิดตั้้�งสถานีีอััดประจุุ ไฟฟ้้าในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย การจััดทำำ�
มาตรฐานสำำ�หรัับรถยนต์์ พลัังงานไฟฟ้้าทุุกประเภท และการบริิหารจััดการ
แบตเตอรี่่ร� ถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้าที่่�หมดสภาพแล้้ว รวมทั้้�งผู้้�บริิโภคที่่�ใช้้รถยนต์์
พลัังงานไฟฟ้้าควรจะได้้รับสิ
ั ิทธิิทางภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีีและภาษีีสรรพสามิิต
โดยชำำ�ระในอััตราที่่�ต่ำ�ำ กว่่าผู้้�ใช้้รถยนต์์ประเภทเครื่่�องยนต์์สันั ดาปภายใน8 9 10
6.1.2 มาตรการลดการใช้้ รถยนต์์ ส่่วนบุุ คคลและส่่งเสริิม
การเดิินทางด้้ วยขนส่่งสาธารณะ
6.1.2.1 มาตรการลดการใช้้ รถยนต์์ ส่่วนบุุ คคลและอื่่ � นๆ

ประเทศไทยยัั ง ไม่่มีี น โยบายหรืือมาตรการด้้า นการลดการใช้้ร ถยนต์์
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ส่่วนบุุคคล ทั้้�งในส่่วนที่่�เป็็นมาตรการโดยตรงและมาตรการเสริิม ไม่่ว่่าจะเป็็น
มาตรการการกำำ�หนดอายุุการใช้้งานสููงสุุดของรถยนต์์ การชะลอการเพิ่่�มจำ�ำ นวน
ของรถยนต์์ใหม่่ หรืือการบริิหารที่่�จอดรถ ทั้้�งหมดยัังไม่่ปรากฏว่่ามีีการบัังคัับใช้้
ในประเทศไทย
6.1.2.2 มาตรการด้้ านระบบขนส่่งสาธารณะ

ในปััจจุุบััน ระบบขนส่่งสาธารณะในประเทศไทยยัังไม่่ครอบคลุุมและไม่่
เพีียงพอต่่อความต้้องการของประชาชน โดยระบบขนส่่งมวลชนเร็็ว (Rapid
Transit) ซึ่่�งได้้แก่่ รถไฟฟ้้าลอยฟ้้า รถไฟฟ้้าใต้้ดิิน และรถไฟในเมืือง ยัังมีีให้้
บริิการเฉพาะในเขตกรุุงเทพฯ และปริิมณฑลเท่่านั้้�น ประชาชนที่่�อาศััยในส่่วน
ภููมิิภาคจึึงต้้องใช้้ยานพาหนะส่่วนบุุคคลเป็็นหลััก ส่่วนกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล
เองก็็มีีความเป็็นเมืืองขนาดใหญ่่ที่่�เจริิญเติิบโตแบบไร้้ทิิศทาง มีีระบบโครงข่่าย
ถนนที่่� ไม่่สมบููรณ์์ รวมถึึงระบบขนส่่งสาธารณะที่่� เชื่่�อมต่่อระหว่่างในเมืืองกัับ
ชานเมืืองก็็ยังั มีีอยู่่�จำ�กั
ำ ัด จึึงส่่งผลให้้คนในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑลมัักจะเดิินทาง
ด้้วยยานพาหนะส่่วนบุุคคลเช่่นเดีียวกััน
สััดส่่วนการใช้้บริกิ ารระบบขนส่่งสาธารณะในเมืืองเมื่่�อเทีียบกัับการใช้้
รถยนต์์ส่่วนบุุคคลยัังค่่อนข้้างต่ำำ� โดยในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล
สััดส่่วนการใช้้บริกิ ารระบบขนส่่งสาธารณะในปีี พ.ศ. 2561 อยู่่�ที่่� 17.90% ซึ่่�งลด
ลงจากปีี พ.ศ. 2560 ประมาณ 2.65%11
ทั้้� ง นี้้� การเพิ่่� มอัั ต ราการใช้้ บริ ิ ก ารระบบขนส่่งสาธารณะในพื้้� นที่่�
กรุุงเทพมหานครและเมืืองหลัักในภููมิิภาคเป็็นหนึ่่�งในเป้้าหมายและตััวชี้้วั� ัดของ
แผนแม่่บทย่่อยด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานคมนาคมและระบบลอจิิสติิกส์์ ซึ่่�งอยู่่�ใน
แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ โดยแบ่่งเป้้าหมายออกเป็็น 4 ระยะ และ
ดำำ�เนิินการผ่่านโครงการซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์ 3 ประการ ได้้แก่่ การพััฒนาระบบ
ขนส่่งสาธารณะที่่�เหมาะสมกัับความต้้องการเดิินทาง การเชื่่�อมต่่อการเดิินทาง
ด้้วยระบบสนัับสนุุนที่่�ทำ�ำ ให้้ผู้ใ้� ช้้บริกิ ารเดิินทางถึึงจุุ ดหมายได้้อย่่างเหมาะสม และ
การบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ12
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ตารางที่่� 6.1 เป้้าหมายด้้ านสัั ดส่่ วนการเดิินทางด้้ วยระบบขนส่่ งสาธารณะในเขตเมืืองต่่ อ
สัั ดส่่ วนการเดิินทางทั้้� งหมด13

พื้้�นที่่�

สััดส่่วนการเดิินทางด้้วยระบบขนส่่งสาธารณะที่่�คาดหวััง
2561-2565

2566-2570

2571-2575

2576-2580

กทม. และปริิมณฑล

ไม่่น้้อยกว่่า 30% ไม่่น้้อยกว่่า 40% ไม่่น้้อยกว่่า 50% ไม่่น้้อยกว่่า 60%

เมืืองหลัักในภููมิิภาค

ไม่่น้้อยกว่่า 5%

ไม่่น้้อยกว่่า 10% ไม่่น้้อยกว่่า 20% ไม่่น้้อยกว่่า 20%

ทางด้้านบริิการรถโดยสารประจำำ�ทางในประเทศไทย ปััจจุุบัันพบว่่ายััง
มีีปััญหาทั้้�งด้้านคุุณภาพการให้้บริกิ ารและความครอบคลุุมของการให้้บริกิ าร
แม้้แต่่ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ และปริิมณฑลก็็ตาม ที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือ การใช้้บริกิ ารกำำ�ลัังมีี
ทิิศทางลดน้้อยลง ซึ่่�งสวนทางกัับแนวทางที่่�เป็็นการส่่งเสริิมการลดมลพิิษทาง
อากาศจากภาคยานยนต์์และขนส่่ง
ทั้้�งนี้้� จากสถิิติขิ องสำำ�นักั งานจราจรและขนส่่ง กรุุงเทพฯ ในปีี พ.ศ. 2560 พบ
ว่่า จำำ�นวนผู้้�ใช้้บริกิ ารรถโดยสารประจำำ�ทางลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉลี่่�ย 4.4%
ต่่อปีี ในขณะที่่�จำ�ำ นวนรถยนต์์ส่่วนบุุคคลเพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ย 6.2% ต่่อปีี
ระบบขนส่่งมวลชนด้้วยรถโดยสารประจำำ�ทางของไทยปััจจุุบันั นัับว่่ามีีการจััดการ
ที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิภาพและคุุณภาพการให้้บริกิ ารยัังไม่่ดีี ซึ่่�งมีีต้้นเหตุุสำ�คั
ำ ัญมาจาก
การขาดการแข่่งขัันในการให้้บริกิ าร ในเมืืองใหญ่่เช่่นกรุุงเทพฯ มีีผู้้�ให้้บริกิ าร
หลัักคืือองค์์การขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ (ขสมก.) และมีีรถร่่วมบริิการซึ่่�งอยู่่�ภาย
ใต้้การกำำ�กัับดูแู ลของ ขสมก. เช่่นกััน จึึงทำำ�ให้้ไม่่เกิิดการแข่่งขัันในการให้้บริกิ าร
เนื่่�องจากบทบาทของ ขสมก. มีีความทัับซ้อ้ น ทั้้�งในแง่่ของการกำำ�หนดนโยบาย
การกำำ�กัับดููแลรถร่่วมบริิการ และเป็็นผู้้�ให้้บริกิ ารเองด้้วย โดยสััญญาเดิินรถ
ร่่วมบริิการมีีการออกให้้หรืือต่่ออายุุโดยไม่่ต้้องผ่่านกระบวนการคััดเลืือกแบบ
แข่่งขััน อีีกทั้้�งการกำำ�กัับดูแู ลไม่่สร้้างแรงจูู งใจให้้ผู้้�ประกอบการเอกชนปรัับปรุุง
การให้้บริกิ าร นอกจากนี้้� ยัังมีีปััญหาเส้้นทางการเดิินรถที่่�ทัับซ้อ้ นจำำ�นวนมาก
กัับเส้้นทางรถไฟฟ้้า

กรมการขนส่่งทางบกจึึงจััดทำำ�แผนแม่่บทพััฒนาระบบรถโดยสารประจำำ�
ทางในพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ และปริิมณฑล พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อ
ปฏิิรููปการกำำ�กัับดูแู ลและปฏิิรููปเส้้นทางการเดิินรถ พร้้อมทั้้�งปรัับปรุุงสภาพรถ
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และเพิ่่�มกลไกสนัับสนุุนผู้้�ให้้บริกิ าร14 ในด้้านการกำำ�กัับดูแู ลมีีแนวทางที่่�จะปรัับ
เปลี่่�ยนให้้กรมการขนส่่งทางบกเป็็นผู้้�กำำ�กัับดูแู ลผู้้�ประกอบการ โดยมีีการมอบ
ใบอนุุญาตผ่่านการคััดเลืือกที่่�ส่่งเสริิมการพััฒนาคุุณภาพการให้้บริกิ าร พร้้อม
ทั้้�งสร้้างระบบการประเมิินผล การตัักเตืือน และการเพิิกถอนใบอนุุญาต ส่่วน
ในแง่่ของการปฏิิรููปโครงข่่ายเส้้นทาง โครงข่่ายเส้้นทางใหม่่จะครอบคลุุมพื้้�นที่่�
มากขึ้้�น ลดการทัั บซ้้อนในการให้้บริกิ าร และลดความยาวของเส้้นทางที่่� ไม่่
จำำ�เป็็น นอกจากนี้้� ยัังมีีแผนที่่�จะเปลี่่�ยนรถโดยสารใหม่่ให้้เป็็นรถที่่�ใช้้พลัังงาน
สะอาด อย่่างไรก็็ตาม ปััจจุุบััน แผนแม่่บทฯ ดัังกล่่าวยัังไม่่มีีความคืืบหน้้าในทาง
ปฏิิบััติิมากนััก
6.1.3 การบริิหารจัั ดการพื้้ � นที่่�
สำำ�หรัับมาตรการด้้านนี้้� ยัังคงไม่่มีีการนำำ�มาใช้้ในประเทศไทย ไม่่ว่่าจะ
เป็็นการเก็็บค่่าธรรมเนีียมการจราจรคัับคั่่�ง การกำำ�หนดเขตมลภาวะต่ำำ� และการ
พััฒนาพื้้�นที่่�รอบสถานีีขนส่่งมวลชน ฯลฯ

6.2 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
สะอาดภาคยานยนต์์ และขนส่่งที่่�เป็็นตัั วอย่่ างจาก
ต่่ างประเทศ
จากการทบทวนแนวทางและมาตรการที่่� ใช้้ใ นการจัั ด การและป้้ อ งกัั น
ปััญหามลพิิษทางอากาศจากภาคยานยนต์์ และขนส่่งในต่่างประเทศ พบว่่า
มาตรการเท่่าที่่�มีีอยู่่�สามารถจำำ�แนกออกเป็็น 3 กลุ่่�มหลััก ได้้แก่่ 1) มาตรการส่่ง
เสริิมรถยนต์์และน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม 2) มาตรการควบคุุม
และลดปริิมาณการใช้้รถยนต์์ ส่่วนบุุคคลและการสนัับสนุุนการเดิินทางด้้วย
ระบบขนส่่งสาธารณะ และ 3) มาตรการบริิหารจััดการเชิิงพื้้�นที่่� โดยแต่่ละกลุ่่�ม
มาตรการมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

6-220

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

6.2.1 มาตรการส่่งเสริิมรถยนต์์ และน้ำ�ำ �มัั นเชื้้ � อเพลิิงที่่�เป็็น
มิิตรกัั บสิ่่ �งแวดล้้ อม
6.2.1.1 มาตรฐานการระบายไอเสีียของรถยนต์์ : สหภาพยุุ โรป

สหภาพยุุโรปเริ่่�มประกาศใช้้มาตรฐานการระบายไอเสีียของรถยนต์์ (Euro
Standard) ในปีี ค.ศ. 1992 โดยเริ่่�มจากมาตรฐาน Euro 1 ซึ่่�งมีีการควบคุุมสาร
มลพิิษเพีียง 2 ชนิิด คืือ คาร์์บอนมอนออกไซด์์ (CO) และไฮโดรคาร์์บอนรวม
กัับไนโตรเจนออกไซด์์ (HC+NOx) จากนั้้�น ก็็มีีการยกระดัับมาตรฐาน Euro มา
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีทั้้�งการเพิ่่�มความเข้้มงวดในการกำำ�หนดปริิมาณสารมลพิิษ
ที่่�ยอมรัับได้้และการเพิ่่�มชนิดิ ของสารมลพิิษ ปััจจุุบันั มาตรฐานการระบายไอเสีีย
ของรถยนต์์ที่่�มีรี ะดัับความเข้้มงวดสููงสุุด คืือ มาตรฐาน Euro 6 ซึ่่ง� ครอบคลุุมสาร
มลพิิษ 6 ชนิิด ชนิิดที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจาก Euro 1 ได้้แก่่ ไฮโดรคาร์์บอน (HC) ไนโตรเจน
ออกไซด์์ (NOx) ฝุ่่�นละออง (Particulate Matter: PM) และจำำ�นวนอนุุภาคของ
ฝุ่่น� ละออง (Particulate Number: PN) โดยสหภาพยุุโรปได้้ประกาศใช้้มาตรฐาน
Euro 6 ในปีี ค.ศ. 201415 หรืือตั้้�งแต่่เมื่่�อปีี พ.ศ. 2557
นอกจากสหภาพยุุโรปแล้้ว มาตรฐาน Euro ได้้มีีการนำำ�ไปใช้้ในประเท
ศอื่่�นๆ อย่่างแพร่่หลาย เช่่น ประเทศสิิงคโปร์์ ออสเตรเลีีย รััสเซีีย ไทย เป็็นต้้น16
6.2.1.2 มาตรฐานคุุ ณภาพน้ำ�ำ �มัั นเชื้้ � อเพลิิ ง: สหภาพยุุ โรป

นอกจากการควบคุุมมาตรฐานการระบายไอเสีียของรถยนต์์แล้้ว ยัังมีี
การใช้้มาตรฐาน Euro เพื่่�อควบคุุมคุณ
ุ ภาพน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงอีีกด้้วย โดยเป็็นการ
ควบคุุมสารองค์์ประกอบหลัักของน้ำำ�มััน ได้้แก่่ กำำ�มะถััน (Sulfur) อะโรมาติิก
(Aromatic) โอเลฟิิน (Olefin) เบนซีีน (Benzene) (สำำ�หรัับน้ำำ�มันั เบนซิิน) โพลีีไซ
คลิิกอะโรมาติิกไฮโดรคาร์์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: PAHs)
และกำำ�มะถััน (สารองค์์ประกอบของน้ำำ�มัันดีีเซล) ซึ่่�งสารองค์์ประกอบเหล่่านี้้�ก่่อ
ให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศหลัังจากที่่�มีกี ารสัันดาปกัับเครื่่�องยนต์์ เช่่น กำำ�มะถัันก่่อ
ให้้เกิิด PM และ NOx อะโรมาติิกก่่อให้้เกิิด HC NOx คาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2)
และสารก่่อมะเร็็ง เป็็นต้้น17
สหภาพยุุโรปได้้ปรัับเพิ่่�มความเข้้มงวดของมาตรฐาน Euro สำำ�หรัับน้ำำ�มััน
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เชื้้�อเพลิิงระหว่่างปีี ค.ศ. 1993 - 2009 ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลาไล่่เลี่่�ยกัับการยกระดัับ
มาตรฐานการระบายไอเสีียของรถยนต์์18 ปััจจุุบััน มาตรฐานน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�มีี
ความเข้้มงวดสููงสุุด คืือ มาตรฐาน Euro 5
มีีการศึึกษาที่่�ชี้้ชั� ดั ว่่า มาตรฐาน Euro ของน้ำำ�มันั เชื้้�อเพลิิงที่่�มีคี วามเข้้มงวด
มากขึ้้�นมีีส่่วนช่่วยลดมลพิิษทางอากาศได้้มากขึ้้�น โดยจากการศึึกษาของ AECC
(2020) พบว่่า มาตรฐาน Euro ที่่�สูงู ขึ้้�นทำำ�ให้้ปริิมาณ CO ที่่�เกิิดจากการสัันดาป
ของรถบรรทุุกขนาดเล็็ก (Light Duty Vehicle: LDV) ลดลง ส่่วนการศึึกษา
ของ OICA (2007) พบว่่า ประสิิทธิิภาพของมาตรฐาน Euro จะสููงสุุดเมื่่�อใช้้ทั้้�ง
มาตรฐานการระบายไอเสีียของรถยนต์์และมาตรฐานน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงในระดัับ
เดีียวกััน โดยต้้องเป็็นมาตรฐาน Euro ระดัับสููง และการศึึกษาของ Kodjak
(2015) พบว่่า เมื่่�อทั้้�งมาตรฐานการระบายไอเสีียของรถยนต์์และมาตรฐานของ
น้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้เป็็น Euro 5 จะส่่งผลให้้ปริิมาณ PM2.5 ลดลงถึึง 95% เมื่่�อ
เทีียบกัับปริิมาณ PM2.5 ที่่�เกิิดขึ้้�นจากระดัับมาตรฐาน Euro 4
6.2.1.3 มาตรการส่่ ง เสริิ มการใช้้ งานรถยนต์์ พลัั งงานไฟฟ้้ า:
แคนาดา เยอรมนีี และฝรั่่� งเศส

ปััจจุุบััน หลายประเทศมีีการส่่งเสริิมให้้ประชาชนใช้้รถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้า
(Electric Vehicle: EV) แทนรถยนต์์เครื่่�องยนต์์สัันดาปภายใน (Internal
Combustion Engine: ICE) เนื่่�องจากรถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้าปล่่อยมลพิิษที่่�
ปลายปล่่องในระดัับที่่�ต่ำ�ำ หรืือไม่่ปล่่อยเลย ซึ่่ง� ส่่งผลดีีโดยตรงต่่อคุุณภาพอากาศ
จากรายงานของ IEA (2019) พบว่่า ในปีี พ.ศ. 2561 มีีจำ�ำ นวนรถยนต์์
พลัังงานไฟฟ้้าจดทะเบีียนเพิ่่�มขึ้้�นกว่่า 5.1 ล้้านคัันทั่่�วโลก คิิดเป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นถึึง
64% เมื่่�อเทีียบกัับปีี พ.ศ. 2560 และในระยะยาว ประเทศต่่างๆ ได้้กำ�ำ หนดแผน
ส่่งเสริิมการใช้้รถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้า เช่่น ประเทศแคนาดากำำ�หนดเป้้าหมายให้้
30% ของรถยนต์์ที่่�จำ�ำ หน่่ายในประเทศเป็็นรถยนต์์ประเภทปลอดมลพิิษ (Zero
Emission Vehicle: ZEV) ในปีี ค.ศ. 2025 และยกระดัับให้้รถยนต์์ทั้้�งหมดที่่�
จำำ�หน่่ายในประเทศต้้องเป็็นรถยนต์์ประเภทปลอดมลพิิษภายในปีี ค.ศ. 2040
ส่่วนประเทศเยอรมนีีและประเทศฝรั่่�งเศสวางแผนสั่่�งห้้ามการใช้้รถยนต์์ ICE ใน
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ประเทศภายในปีี ค.ศ. 2030 และปีี ค.ศ. 2040 ตามลำำ�ดัับ เป็็นต้้น
สำำ�หรัับประเทศไทย ได้้มีีการกำำ�หนดเป้้าหมายให้้ยานยนต์์ที่่�จดทะเบีียน
ใหม่่ภายในประเทศเป็็นยานยนต์์ไร้้มลพิิษหรืือ ZEV ในสััดส่่วน 100% ภายในปีี
ค.ศ. 2035 หรืือ พ.ศ. 2578
6.2.1.4 มาตรการภาษีีรถยนต์์ ประจำำ �ปีี: ประเทศในสหภาพยุุ โรป

การเก็็บภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีเี ป็็นมาตรการที่่�สร้้างต้้นทุุนให้้กับ
ั เจ้้าของรถที่่�
ต้้องการใช้้งานรถยนต์์ในระยะยาว และเป็็นมาตรการหนึ่่�งที่่�มีส่่ี วนช่่วยลดมลพิิษ
จากรถยนต์์ได้้ จากข้้อเท็็จจริงิ ที่่�ว่่า อายุุการใช้้งานของรถยนต์์ที่่�มากขึ้้�นส่่งผลให้้
ปริิมาณสารพิิษจากท่่อไอเสีียเพิ่่�มขึ้้�น
ในต่่างประเทศ ปััจจััยที่่�ใช้้ในการกำำ�หนดอััตราภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีมีี คี วาม
แตกต่่างกััน เช่่น ประเภทของเชื้้�อเพลิิง (fuel type) ปริิมาณ CO2 ที่่�ปล่่อยออก
มา (CO2 emissions) ระดัับมาตรฐาน Euro (emission class) อายุุการใช้้
งานของรถยนต์์ (vehicle age) ขนาดของเครื่่�องยนต์์ (engine size) น้ำำ�หนััก
รถยนต์์ (vehicle weight) จำำ�นวนเพลาขัับเคลื่่�อน (number of axles) และกำำ�ลััง
เครื่่�องยนต์์ (engine power: KW) โดยในบางกรณีีอาจมีีการพิิจารณามากกว่่า
1 ปััจจััยร่่วมกััน ในการกำำ�หนดอััตราภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีี19
จากการสำำ�รวจของ European Union (2019) พบว่่า ในปีี ค.ศ. 2016
หลายประเทศในสหภาพยุุโรปใช้้ปััจจััยด้้านขนาดของเครื่่�องยนต์์ในการกำำ�หนด
อััตราภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีสำี �ำ หรัับรถยนต์์นั่่ง� ส่่วนบุุคคล (passenger cars) รอง
ลงมา คืือ ปริิมาณ CO2 ที่่�ปล่่อยออกมาและประเภทของเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้ สำำ�หรัับกลุ่่�ม
รถบรรทุุกและรถบััส น้ำำ�หนัักของรถยนต์์เป็็นปััจจััยที่่�ได้้รับั ความนิิยมสููงที่่�สุดุ ใน
การใช้้กำ�ำ หนดอััตราภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีี รองลงมา คืือ จำำ�นวนเพลาขัับเคลื่่�อน
6.2.1.5 มาตรการภาษีี สิ่่�งแวดล้้ อม: แอฟริิ กาใต้้

ในกรณีีของประเทศแอฟริิกาใต้้ มีีการเก็็บภาษีีสิ่่ง� แวดล้้อม (Environmenttal Levy) หากรถยนต์์ปล่่อย CO2 ตั้้�งแต่่ 120 g/km ขึ้้�นไป โดยสำำ�หรัับรถยนต์์
นั่่�งส่่วนบุุคคล (passenger car) อััตราของภาษีีสิ่่ง� แวดล้้อมจะขึ้้�นอยู่่�กัับ 2 ปััจจััย
คืือ จำำ�นวนผู้้�โดยสารที่่�รถยนต์์สามารถรองรัับได้้ (passenger units) และส่่วน
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ต่่างของปริิมาณ CO2 ที่่�รถยนต์์ปล่่อยเมื่่�อเทีียบกัับเกณฑ์์ที่่�กำ�ำ หนด (120 g/km)
ยกตััวอย่่างเช่่น รถยนต์์ที่่�ปล่่อย CO2 ในปริิมาณ 150 g/km จะต้้องเสีียภาษีีสิ่่ง�
แวดล้้อมเป็็นจำำ�นวนเงิิน R33,00020 หรืือประมาณ 1,394 ยููโร (อััตราแลกเปลี่่�ยน
19.48 แรนด์์แอฟริิกาใต้้ = 1 ยููโร)
6.2.1.6 มาตรการการติิ ดสติิ กเกอร์์ การระบายสารมลพิิ ษ (Emisssion Sticker): ฝรั่่� งเศส

สำำ�หรัับกรุุ งปารีีส ประเทศฝรั่่�งเศส มีีการดำำ�เนิินมาตรการกำำ�หนดเขต
ควบคุุมการปล่่อยมลพิิษในตััวเมืืองหรืือเขตมลภาวะต่ำำ� (Low Emission Zone:
LEZ) ควบคู่่�กัันกัับการใช้้มาตรการการติิด “สติิกเกอร์์การระบายสารมลพิิษ
(Emission Sticker)” เพื่่�อแสดงมาตรฐานการระบายไอเสีียของรถยนต์์ สติิก
เกอร์์นี้้�เปรีียบเสมืือนเป็็นใบรัับรองด้้านคุุณภาพอากาศ (Air Quality Certiiccate: Crit’Air) ของรถยนต์์ ซึ่่�งเป็็นตััวกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับสิิทธิิในการใช้้บริกิ ารที่่�
จอดรถ รวมถึึงสิิทธิิการเข้้าถึึงเขตควบคุุมการปล่่อยมลพิิษในเมืืองชั้้�นใน21 โดย
Crit’Air แบ่่งออกเป็็น 6 สีี สำำ�หรัับตัวั เลข 1 ถึึง 5 มีีสีที่่ี �แตกต่่างกััน โดยตััวเลขน้้อย
แสดงว่่ามาตรฐานยููโรสููง และสำำ�หรัับกรณีีที่่�ไม่่มีีตััวเลข (สีีเขีียว) หมายถึึง ยาน
ยนต์์พลังั งานสะอาด เช่่น รถยนต์์พลังั งานไฟฟ้้าหรืือใช้้ไฮโดรเจน ฯลฯ (ภาพที่่� 6.1)
ภาพที่่� 6.1 Crit’Air ชนิิดต่่ าง ๆ22

6.2.2 มาตรการลดการใช้้ รถยนต์์ ส่่วนบุุ คคลและส่่งเสริิม
การเดิินทางด้้ วยขนส่่งสาธารณะ
6.2.2.1 มาตรการเพื่่ � อชะลอการเพิ่่�มของรถยนต์์ ใหม่่ : สิิ งคโปร์์

บางประเทศมีีการออกมาตรการเพื่่�อควบคุุมหรืือชะลอการเพิ่่�มขึ้้�นของ
รถยนต์์ใหม่่ ดัังเช่่นประเทศสิิงคโปร์์ที่่� มีีการกำำ�หนดโควตาเพื่่�อจำำ�กััดจำำ�นวน
รถยนต์์จดทะเบีียนใหม่่ด้้วยระบบ Vehicle Quota System (VQS) ภายใต้้ระบบ
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ดัังกล่่าว ผู้้�ที่่�ประสงค์์จะซื้้�อรถยนต์์ใหม่่ต้้องได้้รับั เอกสารสิิทธิใิ นการครอบครอง
(Certificate of Entitlement: COE) และต้้องผ่่านขั้้�นตอนการประมููลภายใต้้
การกำำ�กัับของรััฐบาล23
การใช้้มาตรการชะลอการเพิ่่�มจำ�ำ นวนของรถยนต์์ใหม่่ผ่่านระบบ VQS สร้้าง
ภาระค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิมให้้กัับผู้้�ที่่�ต้้องการครอบครองรถยนต์์ใหม่่ เช่่น ค่่าใช้้จ่่าย
ในการประมููล COE ของรถยนต์์ที่่�มีีขนาดเครื่่�องยนต์์ไม่่เกิิน 1,600 ซีีซีี จะอยู่่�
ที่่� 32,899 ดอลลาร์์สิงิ คโปร์์ เป็็นต้้น ดัังนั้้�นระบบ VQS ส่่งผลให้้ประชาชนมีีแรง
จูู งใจลดลงในการซื้้�อรถยนต์์ใหม่่สำำ�หรัับใช้้งานส่่วนบุุคคล เนื่่�องจากต้้นทุุนรวมใน
การครอบครองรถยนต์์สูงู ขึ้้�น24 นอกจากนี้้� COE กำำ�หนดอายุุการใช้้งานรถยนต์์
ไว้้เพีียง 10 ปีี โดยหลัังจากนั้้�นรถยนต์์จะถููกยกเลิิกทะเบีียนและไม่่สามารถใช้้
งานได้้อย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย25 ส่่วนในกรณีีที่่�เจ้้าของต้้องการใช้้งานรถยนต์์
ต่่อก็็จะต้้องชำำ�ระภาษีีเพิ่่�มเติิม ซึ่่�งเป็็นภาษีีสำ�ำ หรัับการใช้้งานรถยนต์์ที่่�มีีอายุุการ
ใช้้งานสููง โดยอััตราภาษีีที่่�ต้้องชำำ�ระจะอ้้างอิิงกัับอััตราฐานของภาษีีการใช้้ถนน
(road tax) (ตารางที่่� 6.2)
ตารางที่่� 6.2 อัั ตราภาษีีที่่�ต้้องชำำ �ระหากต้้ องการใช้้ งานรถยนต์์ ที่่�มีี อายุุ การใช้้ งานเกิิน 10 ปีี26

อายุุการใช้้งานของรถยนต์์ (ปีี)
อััตราภาษีีที่่�เรีียกเก็็บเพิ่่�ม
(% ของภาษีีการใช้้ถนน)

10-11

11-12

12-13

13-14

14+

10

20

30

40

50

6.2.2.2 มาตรการอำำ �นวยความสะดวกด้้ านที่่ � จอดรถในเขต
ชานเมืือง (Park and Ride): เบลเยีียม และสิิ งคโปร์์

มาตรการอำำ�นวยความสะดวกด้้านที่่�จอดรถในเขตชานเมืืองเป็็นมาตรการ
หนึ่่�งที่่�สนัับสนุุนการเดิินทางด้้วยระบบขนส่่งสาธารณะ โดยเป็็นการอำำ�นวยความ
สะดวกด้้านที่่�จอดรถให้้กับ
ั ผู้้�ที่่�ต้อ้ งการเดิินทางเข้้าสู่่�เขตเมืืองชั้้�นในซึ่่ง� มีีสภาพการ
จราจรแออััด
ในกรณีีของเมืืองบรััสเซลส์์ ประเทศเบลเยีียม ภาครััฐได้้จััดเตรีียมพื้้� นที่่�
สำำ�หรัับจอดรถยนต์์ให้้กระจายตามจุุ ดต่่างๆ ทั่่�วเขตชานเมืือง โดยเรีียกพื้้�นที่่�ดััง
กล่่าวว่่า Transit Car Parks (‘Park and Ride’: P+R) พื้้�นที่่� P+R จะอยู่่�ไม่่ไกล
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จากระบบขนส่่งสาธารณะต่่างๆ ได้้แก่่ สถานีีรถไฟฟ้้าใต้้ดิิน สถานีีรถราง และ
ป้้ายรถโดยสารประจำำ�ทาง
นอกจากพื้้�นที่่� P+R จะช่่วยอำำ�นวยความสะดวกในการเดิินทางเข้้าสู่่�เขต
เมืืองชั้้�นในแล้้ว ยัังเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งสำำ�หรัับผู้ใ้� ช้้รถยนต์์ที่่�ปล่่อยมลพิิษสูงู กว่่า
ค่่ามาตรฐานการระบายไอเสีียของรถยนต์์ ให้้สามารถเดิินทางเข้้าสู่่�เขตเมืืองชั้้�น
ในโดยไม่่ต้้องเสีียค่่าปรัับ27
ในกรณีีของประเทศสิิงคโปร์์ก็ไ็ ด้้มีกี ารจััดพื้้�นที่่�จอดรถไว้้ในบริิเวณที่่�ใกล้้กับ
ั
สถานีีรถไฟฟ้้าเช่่นกััน เพื่่�อสร้้างความสะดวกในการเดิินทางต่่อด้้วยระบบขนส่่ง
สาธารณะ รวมทั้้�งยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการเชื่่�อมต่่อการเดิินทางที่่�หลากหลาย
รููปแบบเข้้าด้้วยกััน เพื่่�อเพิ่่�มอััตราการใช้้งานระบบขนส่่งสาธารณะ28
6.2.2.3 มาตรการบริิ หารพื้้ � นที่่ � จอดรถ (Parking Management):
สหรัั ฐอเมริิ กา

มาตรการบริิหารพื้้�นที่่�จอดรถเป็็นนโยบายที่่�ส่่งเสริิมการใช้้ที่่�จอดรถยนต์์
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดควบคู่่�กัับการสนัับสนุุนให้้ประชาชนใช้้ระบบขนส่่ง
สาธารณะเพิ่่�มขึ้้�น
ประเทศสหรััฐอเมริิกาเป็็นตััวอย่่างของประเทศที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการ
ใช้้มาตรการดัังกล่่าว โดยมีีจุุดเริ่่�มต้้นมาจากปััญหาการใช้้รถยนต์์ส่่วนบุุคคลใน
ปริิมาณมากและไม่่มีีการเรีียกเก็็บค่่าจอดรถจากผู้้�ที่่�จอดรถยนต์์บริเิ วณริิมถนน
ส่่งผลให้้มีีการจอดรถทิ้้�งไว้้นานเกิินกว่่าความจำำ�เป็็น
กลยุุทธ์์ในการจััดการพื้้�นที่่�จอดรถมีีดัังนี้้�
• การเก็็บค่่าจอดรถตามการใช้้งานจริิง (Variable Market Rate On-street
Pricing) เป็็นการเก็็บค่่าจอดรถตามระยะเวลาการจอด ในกรณีีของเมืือง
ซีีแอตเทิิล ประเทศสหรััฐอเมริิกา ได้้มีีการเก็็บค่่าจอดรถบริิเวณริิมถนน
ตั้้�งแต่่วัันจัันทร์์ถึึงวัันเสาร์์ โดยมีีอััตราค่่าจอดรถที่่� $0.50/ชั่่�วโมง ทั้้�งนี้้�
ในแต่่ละพื้้�นที่่�จะมีีการกำำ�หนดระยะเวลาที่่�สามารถจอดรถได้้นานสููงสุุดใน
การจอดแต่่ละครั้้�งแตกต่่างกัันออกไป เช่่น 2 ชั่่�วโมง/ครั้้�ง 8 ชั่่�วโมง/ครั้้�ง
10 ชั่่�วโมง/ครั้้�ง เป็็นต้้น29
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• การเพิ่่�มภาระด้้านค่่าที่่�จอดรถ (Unbundling Cost) โดยกำำ�หนดให้้พื้้�นที่่�
จอดรถเป็็นส่่วนที่่�ต้้องมีีการเช่่าหรืือขายแยกต่่างหากจากการเช่่าหรืือขาย
อสัังหาริิมทรัพย์
ั ์ ทั้้�งนี้้� ค่่าเช่่าที่่�จอดรถอาจมีีมููลค่่าสููงถึึง 25% ของค่่าเช่่า
อสัังหาริิมทรัพย์
ั ์ทีีเดีียว มาตรการนี้้�เป็็นมาตรการที่่�ช่่วยกระตุ้้�นให้้บริษัิ ัท
หรืือองค์์กรมีีหรืือจััดทำำ�มาตรการส่่งเสริิมให้้พนัักงานเดิินทางด้้วยระบบ
ขนส่่งสาธารณะ เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงภาระจากการเช่่าที่่�จอดรถดัังกล่่าว30
6.2.2.4 มาตรการปฏิิรููประบบขนส่่งสาธารณะ (Public Transport
Reform): เกาหลีีใต้้

ระบบขนส่่งสาธารณะที่่�ดีมีี ส่่ี วนสนัับสนุุนการลดมลพิิษทางอากาศจากภาค
ยานยนต์์ กล่่าวคืือ ส่่งผลให้้ความต้้องการเดิินทางด้้วยรถยนต์์ส่่วนบุุคคลลดลง
สภาพการจราจรมีีความคล่่องตััวมากขึ้้�น และมลพิิษทางอากาศลดลง การปฏิิรููป
ระบบขนส่่งสาธารณะให้้มีป
ี ระสิิทธิภิ าพและมีีคุณ
ุ ภาพมากขึ้้�นเพื่่�อจูู งใจให้้ใช้้งาน
จึึงมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง
เพื่่�อให้้อััตราการใช้้บริกิ ารระบบขนส่่งสาธารณะสููงขึ้้�น สำำ�หรัับประเทศ
เกาหลีีใต้้31 รััฐบาลกรุุงโซลได้้ศึกึ ษาถึึงต้้นตอของปััญหาที่่�ทำ�ำ ให้้อัตั ราการใช้้ระบบ
ขนส่่งสาธารณะอยู่่�ในระดัับต่ำ�ำ โดยพบว่่ามีี 2 สาเหตุุหลััก ได้้แก่่
• การกระจายตัั ว ที่่� ไ ม่่เหมาะสมของเส้้ น ทางการให้้ บริ ิการระบบขนส่่ง
สาธารณะ โดยบางพื้้�นที่่�มีปั
ี ญ
ั หาความซ้้อนทัับของเส้้นทางเดิินรถโดยสาร
สาธารณะ (overlapping of bus routes) ซึ่่�งเป็็นการให้้บริกิ ารที่่�ไม่่มีี
ประสิิทธิิภาพและมีีจำ�ำ นวนมากเกิินความจำำ�เป็็น ส่่งผลให้้เกิิดสภาพการ
จราจรที่่� แออััด และรถโดยสารสาธารณะไม่่สามารถทำำ�ความเร็็วตามที่่�
ต้้องการได้้ สร้้างความกัังวลต่่อผู้โ้� ดยสารในการวางแผนและควบคุุมระยะ
เวลาการเดิินทาง ในขณะเดีียวกััน หลายพื้้�นที่่�ในกรุุงโซลก็็ยังั ไม่่มีีรถโดยสาร
สาธารณะให้้บริกิ าร
• การขาดความเชื่่�อมโยงระหว่่างระบบขนส่่งสาธารณะแต่่ละประเภท ส่่งผล
ให้้ผู้้�โดยสารไม่่ได้้รับั ความสะดวกสบายในการเดิินทาง โดยผู้้�โดยสารที่่�
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ต้้องการเปลี่่�ยนรููปแบบการเดิินทางด้้วยระบบขนส่่งสาธารณะจากประเภท
หนึ่่�งไปอีีกประเภทหนึ่่�ง ต้้องใช้้เวลานานในการเดิินทาง เนื่่�องจากระยะทาง
ระหว่่างสถานีีไกลเกิินไป
จากปััญหาดัังกล่่าว รััฐบาลกรุุงโซลได้้ดำ�ำ เนิินการปฏิิรููประบบรถโดยสาร
สาธารณะดัังนี้้�32
• การเปลี่่�ยนช่่องทางจราจรสำำ�หรัับรถยนต์์ให้้เป็็นช่่องทางสำำ�หรัับรถโดยสาร
ด่่วนพิิเศษ (Bus Rapid Transit: BRT) โดยช่่องทางสำำ�หรัับ BRT จะอยู่่�
บริิเวณเกาะกลางถนน ครอบคลุุมระยะทางกว่่า 107 กิิโลเมตร
• การกำำ�หนดขอบเขตการให้้บริกิ ารของรถโดยสารโดยจำำ�แนกตามสีี ซึ่่�ง
ขึ้้�นกัับวััตถุุประสงค์์ในการเดิินทางของผู้้�โดยสาร เช่่น รถโดยสารสีีน้ำำ�เงิิน
(Trunk Line Bus) จะมีีเส้้นทางการให้้บริกิ ารระหว่่างเขตชานเมืืองและ
ใจกลางเมืือง มีีระยะทางการวิ่่�งต่่อรอบและทำำ�ความเร็็วสููงสุุดเมื่่�อเทีียบ
กัับรถโดยสารประเภทอื่่�นๆ รถโดยสารสีีเหลืือง (Circular Bus) จะให้้
บริิการเฉพาะในเขตใจกลางเมืือง โดยจะวิ่่�งวนเป็็นวงกลมและจอดตาม
ป้้ายซึ่่�งเป็็นจุุ ดสำำ�คััญต่่างๆ เช่่น สถานที่่�ท่่องเที่่�ยว สถานีีรถไฟ ย่่านการค้้า
และย่่านธุุรกิิจ เป็็นต้้น รถโดยสารสีีเขีียว (Feeder Line Bus) ทำำ�หน้้าที่่�
เชื่่�อมต่่อระหว่่างระบบขนส่่งแต่่ละประเภท โดยมีีเส้้นทางการวิ่่�งทั้้�งในเขต
ใจกลางเมืืองและเขตนอกเมืือง แต่่จะจอดตามจุุ ดต่่างๆ ที่่�เป็็นจุุ ดเชื่่�อมต่่อ
กัับรถโดยสารสีีอื่� ่น หรืือระบบขนส่่งสาธารณะประเภทอื่่�น เช่่น รถไฟฟ้้า
ใต้้ดิิน เป็็นต้้น
• การปรัับเส้้นทางการให้้บริกิ ารของรถโดยสารสาธารณะจำำ�นวน 400 เส้้น
ทาง ให้้ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�ในกรุุงโซลและเชื่่�อมต่่อกัับสถานีีรถไฟฟ้้าใต้้ดิิน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการปรัับตารางเวลาการให้้บริกิ าร และการ
ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบตั๋๋�วเดิินทางจากเดิิมซึ่่�งเป็็นอิิสระต่่อกัันให้้เป็็นระบบ
ตั๋๋�วร่่วม โดยสามารถทำำ�ธุุรกรรมผ่่านบััตรใบเดีียวที่่�เรีียกว่่า “T-Money”
ซึ่่�งสามารถใช้้ชำ�ำ ระค่่าโดยสารได้้ทั้้�งสำำ�หรัับรถโดยสารสาธารณะ รถไฟฟ้้า
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ใต้้ดิิน และรถแท็็กซี่่� นอกจากนี้้� ยัังสามารถใช้้กัับธุุรกรรมอื่่�นๆ ได้้อีีกด้้วย
เช่่น ธนาคาร การรัักษาพยาบาล การซื้้�อของที่่�ห้า้ งสรรพสิินค้้า เป็็นต้้น33
• การสร้้างศููนย์์กลางโครงข่่ายของรถโดยสารสาธารณะ (Bus Transfer
Centre) ซึ่่�งช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับผู้้�โดยสารในการสัับเปลี่่�ยนไป
ใช้้รถโดยสารประเภทอื่่�น รวมถึึงสามารถเปลี่่�ยนรููปแบบการเดิินทางจาก
รถโดยสารสาธารณะเป็็นรถไฟฟ้้าใต้้ดิิน รถแท็็กซี่่� หรืือรถยนต์์ส่่วนบุุคคล
(ซึ่่ง� จอดอยู่่�ในพื้้�นที่่�จอดรถในละแวกเดีียวกัันกัับ transit car park) ได้้ด้้วย
ทั้้�งนี้้� ศููนย์์กลางโครงข่่ายรถโดยสารประจำำ�ทางดัังกล่่าวสามารถช่่วยร่่น
ระยะเวลาเฉลี่่�ยในการถ่่ายโอนผู้้�โดยสาร (transfer time) จาก 12 นาทีี
เหลืือเพีียง 3 นาทีี
6.2.2.5 มาตรการกำำ �หนดช่่ องทางเดิิ นรถมวลชน (High Occuppancy Vehicle Lane: HOV Lane): สหรัั ฐอเมริิ กา และเกาหลีีใต้้

การกำำ�หนดช่่องทางเดิินรถพิิเศษสำำ�หรัับรถยนต์์บางประเภทเป็็นมาตรการ
ที่่�สามารถช่่วยลดปััญหาการจราจรติิดขััด ซึ่่�งเท่่ากัับช่่วยบรรเทาปััญหามลพิิษ
ทางอากาศได้้
ในรััฐวอชิิงตััน ประเทศสหรััฐอเมริิกา กำำ�หนดว่่า รถยนต์์ที่่�สามารถใช้้ HOV
Lane ได้้ อาทิิ รถยนต์์ที่่�มีีการเดิินทางร่่วมกััน (carpooling) หรืือรถโดยสาร
สาธารณะ ซึ่่ง� ช่่วยให้้รถยนต์์สามารถทำำ�ความเร็็วได้้ตามกำำ�หนด แม้้ในช่่วงชั่่�วโมง
เร่่งด่่วน34
จากการใช้้มาตรการ HOV ในเมืืองซีีแอตเทิิล ประเทศสหรััฐอเมริิกา พบ
ว่่า ยานพาหนะที่่�สัญ
ั จรใน HOV Lane สามารถลำำ�เลีียงผู้้�โดยสารในระหว่่างช่่วง
ชั่่�วโมงเร่่งด่่วนได้้ถึึง 1 ส่่วนใน 3 ส่่วน โดยยานพาหนะที่่�อยู่่�ใน HOV Lane คิิด
เป็็น 18% ของจำำ�นวนยานพาหนะที่่�สััญจรทั้้�งหมดในช่่วงเวลานั้้�นๆ ทั้้�งนี้้� HOV
Lane มีีส่่วนช่่วยในการบรรเทาปััญหาสภาพการจราจรแออััดในถนนบางสาย
ได้้ประมาณ 4-30%35
ในกรณีีของกรุุงโซล ประเทศเกาหลีีใต้้ พบว่่า รถโดยสารสาธารณะที่่�สัญ
ั จร
36
ในช่่อง HOV Lane ทำำ�ความเร็็วเฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�นได้้ถึึง 30% (ภาพที่่� 6.2)
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ภาพที่่� 6.2 ลัั กษณะของ HOV lane ในกรุุ งโซล ประเทศเกาหลีี ใต้้ 37

6.2.3 การบริิหารจัั ดการพื้้ � นที่่�
6.2.3.1 มาตรการเก็็ บค่่ าธรรมเนีียมการจราจรคัั บคั่่� ง: สิิ งคโปร์์

การเก็็บค่่าธรรมเนีียมการจราจรคัับคั่่�ง (Congestion Charge: CC)
เป็็นการเก็็บค่่าธรรมเนีียมการใช้้ถนนด้้วยระบบอััตโนมััติิ โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์หลััก
เพื่่�อควบคุุมและรัักษาสภาพคล่่องของการจราจร รููปแบบที่่�มีีการดำำ�เนิินการใน
หลายประเทศ คืือ การมีีด่่านเก็็บค่่าธรรมเนีียมการจราจรคัับคั่่�งกระจายตััวอยู่่�
รอบเมืืองตามเส้้นทางสำำ�คััญต่่างๆ ซึ่่�งผู้้�ใช้้รถจะต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมหากนำำ�
รถยนต์์ผ่่านเข้้ามาในช่่วงเวลาที่่�สภาพการจราจรมีีความคัับคั่่�ง หรืือในชั่่�วโมงเร่่ง
ด่่วน หรืือในช่่วงวัันทำำ�งาน (จัันทร์์-ศุุกร์์) สำำ�หรัับวัันเสาร์์ วัันอาทิิตย์์ และวัันหยุุด
นัักขััตฤกษ์์ ระบบจะไม่่มีีการเก็็บค่่าธรรมเนีียมดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� แต่่ละประเทศมีีการ
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กำำ�หนดเงื่่�อนไขในการเก็็บค่่าธรรมเนีียมที่่�แตกต่่างกััน
ประเทศสิิงคโปร์์ประกาศใช้้มาตรการ CC ในปีี ค.ศ. 1975 และได้้มีีการ
พััฒนาและปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบของมาตรการดัังกล่่าวมาอย่่างต่่อเนื่่�อง จนกระทั่่�ง
ในปีี ค.ศ. 1998 เมื่่�ออััตราการใช้้รถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ส่่วนบุุคคลเพิ่่�มสูงู
ขึ้้�น จนนำำ�ไปสู่่�ปััญหาการจราจรติิดขััด โดยเฉพาะบริิเวณใจกลางเมืือง รััฐบาล
สิิงคโปร์์จึึงเลืือกที่่�จะควบคุุมปริิมาณการใช้้รถยนต์์ส่่วนบุุคคลโดยเรีียกเก็็บค่่า
ธรรมเนีียมฯ จากผู้้�ใช้้รถยนต์์แทน38 การเก็็บค่่าธรรมเนีียมฯ ในประเทศสิิงคโปร์์
ได้้ดำ�ำ เนิินการภายใต้้ระบบ Electronic Road Pricing (ERP) ซึ่่�งมีีลัักษณะเป็็น
ซุ้้�ม (Gantry System) กระจายอยู่่�ตามถนนรอบเมืือง เมื่่�อผู้ใ้� ช้้รถขัับรถยนต์์ผ่่าน
ซุ้้�ม ระบบ ERP จะเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมฯ โดยอััตโนมััติิ ด้้วยการรัับส่่งข้้อมููล
ผ่่านเซนเซอร์์ตััวรัับสััญญาณที่่�รัฐั บาลบัังคัับให้้ผู้้�ใช้้รถติิดตั้้�งที่่�รถยนต์์ ซึ่่�งเรีียก
ว่่า In-vehicle Unit (IU) ดัังแสดงในภาพที่่� 6.3
ภาพที่่� 6.3 ERP gantry (ซ้้ าย) และ In-vehicle Unit (IU) (ขวา)39

6.2.3.2 มาตรการกำำ �หนดเขตควบคุุ มการปล่่ อยมลพิิ ษในตัั วเมืือง
หรืือเขตมลภาวะต่ำำ� �: อัั งกฤษ และเมืืองต่่ างๆ ในยุุ โรปตะวัั นตก

เขตควบคุุมการปล่่อยมลพิิษในตััวเมืืองหรืือเขตมลภาวะต่ำำ� (Low Emisssion Zone: LEZ) หมายถึึง เขตพื้้�นที่่�ในเมืืองที่่�จำ�กั
ำ ัดการเข้้ามาของยานพาหนะ
ที่่�ปล่่อยมลพิิษสูงู โดยหากผู้้�ใช้้รถต้้องการที่่�จะนำำ�รถผ่่านเข้้าไปในเขต LEZ จะ
ต้้องเสีียค่่าธรรมเนีียม ซึ่่�งอััตราค่่าธรรมเนีียมนี้้�จะแปรผัันตามปริิมาณมลพิิษที่่�
รถยนต์์ปล่่อยออกมา40
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วััตถุุประสงค์์หลัักของมาตรการ LEZ คืือ การควบคุุมคุณ
ุ ภาพอากาศในชั้้�น
บรรยากาศ (Ambient Air Quality) ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมต่่อสุุขอนามััยของ
ส่่วนรวมและสิ่่�งแวดล้้อม มาตรการดัังกล่่าวกระตุ้้�นให้้ผู้้�ใช้้รถยนต์์มีีแรงจูู งใจใน
การปรัับเปลี่่�ยนวิิธีกี ารเดิินทางไปสู่่�รููปแบบอื่่�นที่่�ปล่่อยมลพิิษน้อ้ ยกว่่า ซึ่่ง� จะช่่วย
ลดปริิมาณรถยนต์์ส่่วนบุุคคลที่่�สัญ
ั จรบนท้้องถนน41 ปััจจุุบััน มีีการใช้้มาตรการ
LEZ ในกว่่า 200 เมืืองทั่่�วทวีีปยุุโรปฝั่่�งตะวัันตก
มาตรการ LEZ มีีความแตกต่่างกัันในแต่่ละประเทศ ขึ้้�นอยู่่�กัับหลายปััจจััย
เช่่น ขอบเขตของพื้้�นที่่�ที่่�กำ�ำ หนดให้้เป็็น LEZ ประเภทของยานพาหนะที่่�อนุุญาต/
ไม่่อนุุญาตให้้ผ่่านเข้้าเขต LEZ เกณฑ์์มาตรฐานการระบายไอเสีียหรืือมาตรฐาน
ยููโร และอััตราค่่าปรัับ เป็็นต้้น42
ในปีี ค.ศ. 2008 ประเทศอัังกฤษได้้ประกาศใช้้มาตรการ LEZ ในกรุุง
ลอนดอน หลัังจากที่่�มีีการใช้้มาตรการเก็็บค่่าธรรมเนีียมการจราจรคัับคั่่�งมาระ
ยะหนึ่่�งแล้้ว โดยมาตรการ LEZ ของกรุุงลอนดอนพิิจารณาจากมาตรฐานการ
ระบายไอเสีียของรถยนต์์ (มาตรฐาน Euro) เป็็นสำำ�คััญ ซึ่่�งรถยนต์์ที่่�มีีขนาด
เครื่่�องยนต์์ใหญ่่จะถููกกำำ�หนดเงื่่�อนไขที่่�เข้้มงวดกว่่า และต้้องเสีียค่่าปรัับในอััตรา
ที่่�สูงู กว่่ารถยนต์์ที่่�มีเี ครื่่�องยนต์์ขนาดเล็็ก ต่่อมาในปีี ค.ศ. 2019 ได้้มีกี ารยกระดัับ
ความเข้้มข้น้ ของมาตรการ LEZ มาใช้้มาตรการใหม่่ซึ่่�งเรีียกว่่าเขตปล่่อยมลภาวะ
ต่ำำ�สุดุ (Ultra Low Emission Zone: ULEZ) ซึ่่�งครอบคลุุมพื้้�นที่่�บริเิ วณใจกลาง
กรุุงลอนดอนทั้้�งหมด43
ภาพที่่� 6.4 แสดงการแบ่่ งขอบเขตพื้้ � นที่่�ตามมาตรการ LEZ (นอกพื้้ � นที่่�สีี แดง) และ ULEZ
(พื้้ � นที่่�สีี แดง) ในกรุุ งลอนดอน44

6-232

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

การนำำ�รถยนต์์ผ่่านเข้้าเขต ULEZ จะมีีเงื่่�อนไขที่่�เข้้มงวดกว่่าการนำำ�รถยนต์์
ผ่่านเข้้าเขต LEZ และในปีี ค.ศ. 2021 มาตรการ LEZ ได้้รับ
ั การยกระดัับ
มาตรฐานขั้้�นต่ำำ�ให้้มีีความเข้้มงวดมากขึ้้�นอีีก และมีีอััตราค่่าปรัับที่่�สูงู ขึ้้�นสำำ�หรัับ
รถยนต์์ที่่�มีีเครื่่�องยนต์์ขนาดใหญ่่ นอกจากนี้้� รััฐบาลอัังกฤษยัังมีีแผนที่่�จะขยาย
ขอบเขตพื้้�นที่่�ของ ULEZ ให้้กว้้างขึ้้�น อีีกทั้้�งไม่่อนุุญาตให้้รถยนต์์ขนาดใหญ่่ โดย
เฉพาะรถบััส รถบรรทุุกสิินค้้า และรถบรรทุุกขนาดใหญ่่ เข้้ามาในเขต ULEZ
6 . 2 . 3 . 3 มาตรการพัั ฒนาพื้้ � นที่่ � รอบสถานีี ขนส่่ งมวลชน:
สหรัั ฐอเมริิ กา

การพััฒนาพื้้�นที่่�รอบสถานีีขนส่่งมวลชน (Transit-Oriented Developmment: TOD) เป็็นเรื่่�องของการใช้้ที่่�ดิินเพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด ด้้วยการผสม
ผสานรููปแบบการใช้้ที่่�ดิินเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย ธุุรกิิจ และการพัักผ่่อน ภายในระยะที่่�
เดิินถึึงจากระบบขนส่่งสาธารณะ การพััฒนาพื้้�นที่่�แบบ TOD มีีจุุดประสงค์์เพื่่�อ
เพิ่่�มจำ�ำ นวนผู้้�ใช้้บริกิ ารระบบขนส่่งสาธารณะ ซึ่่�งจะช่่วยลดการใช้้รถยนต์์ส่่วน
บุุคคลควบคู่่�ไปกัับการส่่งเสริิมการเติิบโตของเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน โดยหลัักการแล้้ว
พื้้�นที่่� TOD ต้้องมีีระยะห่่างจากสถานีีขนส่่ง 600-800 เมตร หรืือใช้้เวลาเดิินถึึง
ได้้ไม่่เกิิน 10 นาทีี45
ลัักษณะสำำ�คััญของ TOD46 ได้้แก่่ 1) ความหนาแน่่น (density) โดยพื้้�นที่่�
นั้้�นๆ จะต้้องมีีความหนาแน่่นสููง 2) ความหลากหลาย (diversity) โดยพื้้�นที่่�นั้้�นๆ
จะต้้องมีีการใช้้พื้้�นที่่�แบบผสมผสาน 3) การออกแบบ (design) โดยพื้้�นที่่�นั้้น� ๆ จะ
ต้้องถููกออกแบบให้้เป็็นมิิตรกัับคนเดิินเท้้า และมีีรูป
ู แบบโครงข่่ายสี่่�เหลี่่�ยม (grid)
4) ระยะห่่างจากสถานีีขนส่่ง (distance to transit stations) ของพื้้�นที่่�นั้้�นๆ
จะต้้องเข้้าถึึงระบบขนส่่งสาธารณะได้้โดยง่่าย 5) การเข้้าถึึงสถานที่่�ปลายทาง
(destination accessibility) 6) การจััดการอุุปสงค์์การเดิินทาง (demand
management) สำำ�หรัับการจราจรโดยรถยนต์์ และ 7) ความถี่่�ของบริิการขนส่่ง
สาธารณะ (high frequency transit services)
การศึึกษาในเมืืองพอร์์ตแลนด์์ ประเทศสหรััฐอเมริิกา พบว่่า ผู้้�คนที่่�อาศััย
อยู่่�ในพื้้�นที่่� ที่่� มีีการพััฒนาแบบ TOD ใช้้รถยนต์์ น้้อยกว่่าผู้้�ที่่� อาศัั ยอยู่่�ในเขต
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ชานเมืืองโดยทั่่�วไป โดยมีีปริิมาณการใช้้รถยนต์์เพีียง 58% ของจำำ�นวนเที่่�ยว
การเดิินทาง เทีียบกัับ 87% ในเขตชานเมืือง นอกจากนี้้� พื้้�นที่่�แบบ TOD ยัังมีี
ความยั่่�งยืืนมากกว่่า เนื่่�องจากมีีการใช้้พื้้�นที่่� พลัังงาน และทรััพยากรอื่่�นๆ อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ ช่่วยเพิ่่�มพื้้�นที่่�สาธารณะ ส่่งเสริิมการเดิินทางด้้วยการเดิิน ลด
ปริิมาณการจราจร เพิ่่�มจำ�ำ นวนผู้้�ใช้้ระบบขนส่่งสาธารณะด้้วยต้้นทุุนที่่�ต่ำ�ำ กว่่า
ช่่วยดึึงดููดลููกค้้าให้้แก่่ธุุรกิิจท้้องถิ่่�น ส่่งเสริิมวิิถีีชีวิี ิตที่่�ช่่วยให้้ผู้ค้� นมีีสุขุ ภาพดีี และ
เพิ่่�มความปลอดภััยให้้แก่่ชุุมชน47
อย่่างไรก็็ตาม การศึึกษาโดย Langlois,. et al. (2015) พบว่่า ผู้้�ที่่�ย้้ายไป
อาศััยในพื้้�นที่่� แบบ TOD มีีแนวโน้้มที่่�จะเลืือกใช้้รููปแบบการเดิินทางที่่� มีีความ
ยั่่�งยืืนสำำ�หรัับการเดิินทางเพื่่�อการพัักผ่่อนมากกว่่าการไปทำำ�งานหรืือจัับจ่่าย
ใช้้สอย ดัังนั้้�น ภาครััฐจำำ�เป็็นต้้องมีีมาตรการอื่่�นๆ ที่่�สามารถลดการใช้้รถยนต์์
ควบคู่่�กัับมาตรการพััฒนาพื้้�นที่่�แบบ TOD ด้้วย เช่่น มาตรการจูู งใจการใช้้ขนส่่ง
มวลชน และการคิิดค่่าธรรมเนีียมที่่�จอดรถในที่่�ทำ�ำ งาน เป็็นต้้น
6.2.3.4 มาตรการการประเมิิ นผลกระทบของอสัังหาริิ มทรัั พย์์
ที่่ � พัั ฒนาขึ้้ � นต่่ อสภาพการจราจร: สหราชอาณาจัั กร ไอร์์ แลนด์์
นิิ วซีีแลนด์์ และทวีีปอเมริิ กาเหนืือ

รูู ปแบบการใช้้ที่่�ดิินส่่งผลต่่อปริิมาณการจราจร โดยปััจจััยการใช้้ที่่�ดิิน
ที่่� มีีผลต่่อพฤติิกรรมการเดิินทางสามารถแบ่่งออกเป็็น 5 กลุ่่�ม ในลัักษณะซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับลัักษณะสำำ�คััญของ TOD ได้้แก่่ (1) ความหนาแน่่นของพื้้�นที่่� (2)
ความหลากหลายของการใช้้ที่่�ดินิ (3) การออกแบบโครงข่่ายถนนรวมถึึงลัักษณะ
อื่่�นๆ ของถนน เช่่น ความครอบคลุุมของทางเท้้า ความกว้้างของถนน จำำ�นวน
ทางม้้าลาย เป็็นต้้น (4) การเข้้าถึึงจุุ ดหมายปลายทาง และ (5) ระยะห่่างจาก
บริิการขนส่่งสาธารณะ ในลัักษณะที่่�วััดได้้จากเส้้นทางที่่�สั้้น� ที่่�สุดุ จากที่่�อยู่่�อาศััย
หรืือสถานที่่�ทำ�ำ งานสู่่�สถานีีขนส่่งหรืือป้้ายรถประจำำ�ทาง48
สำำ�หรัับการประเมิินปริิมาณการเกิิดการเดิินทาง (trip generation) ใน
แต่่ละประเทศมีีวิิธีกี ารที่่�แตกต่่างกััน กรณีีของทวีีปอเมริิกาเหนืือ สถาบัันวิิศวกร
ขนส่่ง (Institute of Transportation Engineers: ITE) ได้้กำ�ำ หนดคู่่�มืือการ
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ประเมิินการเกิิดการเดิินทาง (Trip Generation Manual) โดยใช้้อััตราการเกิิด
การเดิินทาง (Trip Generation Rates) ของการใช้้พื้้�นที่่�ประเภทต่่างๆ ที่่�คู่่�มืือ
ได้้ประเมิินไว้้49 สำำ�หรัับประเทศที่่�พััฒนาแล้้วอื่่�นๆ มีีวิิธีีการประเมิินที่่�ใกล้้เคีียง
กัับแนวทางของ ITE โดยประเทศสหราชอาณาจัักร ไอร์์แลนด์์ และนิิวซีีแลนด์์
ได้้พััฒนาวิิธีีการประเมิินการเกิิดการเดิินทางด้้วยการขนส่่งต่่อเนื่่�องหลายรููป
แบบ (Multimodal Trip Generation Methods)50 สำำ�หรัับประเทศไทย ยัังไม่่
พบการศึึกษาว่่าด้้วยการประเมิินอััตราการเดิินทางที่่�สามารถประยุุกต์์ใช้้ได้้กัับ
ทั้้�งประเทศ

6.3 ข้้ อเสนอเชิิ งนโยบายและมาตรการในการ
จัั ดการอากาศสะอาดภาคยานยนต์์ และขนส่่ง ที่่�
เหมาะสมกัั บบริิบทของประเทศไทย
ยานยนต์์จััดเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษที่่� เคลื่่�อนที่่� ได้้ ซึ่่�งนัับว่่ายากในการ
ควบคุุมดูแู ลเมื่่�อเทีียบกัับแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษที่่�อยู่่�กับที่่
ั �อย่่างโรงงานอุุตสาหกรรม
เนื่่�องจากเมื่่�อแหล่่งกำำ�เนิิดมีีการเคลื่่�อนที่่�ไป การปล่่อยมลพิิษก็จ็ ะเคลื่่�อนย้้ายตาม
ไปด้้วย ซึ่่�งไม่่จำำ�กััดสถานที่่� นอกจากนั้้�น แหล่่งกำำ�เนิิดที่่�เคลื่่�อนที่่�ได้้มัักมีีอายุุการ
ใช้้งานยืืนยาว เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีีต้้องใช้้เวลา และช่่วงเวลา
ในการปล่่อยมลพิิษมีีความสำำ�คััญมาก ดัังนั้้�น ผู้้�ออกแบบนโยบายจึึงจำำ�เป็็นต้้อง
ทำำ�ความเข้้าใจกัับลัักษณะพิิเศษของมลพิิษที่่�เคลื่่�อนที่่�ได้้นี้้�
ทางเลืือกของการบรรเทามลพิิษทางอากาศในภาคยานยนต์์และขนส่่งมีี
ด้้วยกัันหลายทาง ได้้แก่่ การปรัับปรุุงมาตรฐานและเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวกัับการ
ปล่่อยมลพิิษ การเลืือกใช้้เชื้้�อเพลิิงที่่�สะอาดขึ้้�น การปรัับปรุุงแผนและการจััดการ
ด้้านการขนส่่งและจราจร รวมถึึงการปรัับปรุุงและการตรวจสอบด้้านต่่างๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งสามารถใช้้มาตรการบัังคัับตามกฎระเบีียบและมาตรการจูู งใจเชิิง
เศรษฐศาสตร์์ควบคู่่�กััน
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ข้้อเสนอสำำ�หรัับมาตรการที่่� เหมาะสมที่่� จะใช้้ในการแก้้ปััญหามลพิิษทาง
อากาศจากภาคยานยนต์์และขนส่่งในส่่วนแรกจะเสนอในเชิิงมาตรการที่่�เป็็นรููป
ธรรมภายใต้้ 2 วััตถุุประสงค์์หลััก ได้้แก่่ 1) มาตรการเพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้ยานยนต์์
พลัังงานสะอาด และ 2) มาตรการส่่งเสริิมการลดการเดิินทางด้้วยยานยนต์์ โดย
สามารถจำำ�แนกตามลำำ�ดัับแผนดำำ�เนิินการได้้ 3 ระยะ ประกอบด้้วย มาตรการ
ระยะสั้้�น ซึ่่�งสามารถดำำ�เนิินการได้้ทัันทีีและเห็็นผลสััมฤทธิ์์�ได้้ภายในเวลา 1-2 ปีี
มาตรการระยะกลาง ซึ่่ง� สามารถดำำ�เนิินการได้้ทัันทีีและเห็็นผลสััมฤทธิ์ไ�์ ด้้ภายใน
เวลา 3-5 ปีี และมาตรการระยะยาว ซึ่่�งสามารถดำำ�เนิินการได้้ทัันทีีและเห็็นผล
สััมฤทธิ์์�ได้้ภายในเวลา 6-10 ปีี และส่่วนสุุดท้้ายจะเป็็นข้้อเสนอเพิ่่�มเติิมเชิิงภาพ
รวม ในมิิติขิ องกฎหมาย เศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม และบทบาทภาคประชาสัังคม
6.3.1 ข้้ อเสนอทั่่� วไป
6.3.1.1 มาตรการเพื่่ � อส่่งเสริิ มการใช้้ ยานยนต์์ พลัั งงานสะอาด

มาตรการระยะสั้้น�
มาตรการสำำ�คััญที่่�ทำ�ำ ได้้ ได้้แก่่ มาตรการด้้านการตรวจสภาพรถยนต์์ ทั้้�งนี้้�
พระราชบััญญััติิการขนส่่งทางบก พ.ศ. 2522 กำำ�หนดให้้รถที่่�จะนำำ�มาใช้้ในการ
ขนส่่งจะต้้องมีีสภาพที่่�มั่่�นคง แข็็งแรง รวมถึึงต้้องมีีลัักษณะ ขนาด และเครื่่�อง
อุุปกรณ์์ส่่วนควบคุุมรถถููกต้้องตามที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในกฎกระทรวง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อความ
ปลอดภััยของผู้้�ขัับขี่่� ผู้้�โดยสาร ผู้้�ขัับขี่่�รถคัันอื่่�น ๆ คนเดิินถนน รวมถึึงสภาพ
แวดล้้อม
ข้้อกำำ�หนดด้้านการตรวจสภาพรถยนต์์ของประเทศไทยในปััจจุุบัันมีีดัังนี้้�
• รถโดยสารประเภทส่่วนบุุคคล กำำ�หนดให้้ต้้องเข้้ารัับการตรวจสภาพปีีละ
1 ครั้้�ง
• รถโดยสารสาธารณะ ได้้แก่่ รถโดยสารประจำำ�ทาง รถโดยสารไม่่ประจำำ�ทาง
และรถโดยสารขนาดเล็็ก กำำ�หนดให้้ต้อ้ งเข้้ารัับการตรวจสภาพปีีละ 2 ครั้้�ง ใน
กรณีีรถตู้้�โดยสารประจำำ�ทาง ต้้องเข้้ารัับการตรวจสภาพปีีละ 2 ครั้้�ง และ
ต้้องมีีอายุุการใช้้งานไม่่เกิิน 10 ปีี
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• รถแท็็กซี่่� กรณีีที่่�มีอี ายุุการใช้้งานไม่่เกิิน 7 ปีี ต้้องเข้้ารัับการตรวจสภาพปีีละ
2 ครั้้�ง เมื่่�อมีีอายุุการใช้้งานตั้้�งแต่่ 7 ปีีขึ้้�นไป ต้้องเข้้ารัับการตรวจสภาพปีีละ
3 ครั้้�ง และเมื่่�อมีีอายุุการใช้้งาน 9 ปีีขึ้้�นไป ต้้องเข้้ารัับการตรวจสภาพปีีละ 4
ครั้้�ง ทั้้�งนี้้� อนุุญาตให้้อายุุการใช้้งานสููงสุุดไม่่เกิิน 12 ปีี51
• รถยนต์์สี่่�ล้้อเล็็กรัับจ้า้ ง รถยนต์์สามล้้อรัับจ้า้ ง รถยนต์์นั่่ง� ที่่�มีจำี �ำ นวนที่่�นั่่ง� เกิิน
10 ที่่�นั่่�ง และรถยนต์์บรรทุุกที่่�มีีน้ำำ�หนัักเกิิน 2,200 กิิโลกรััม ที่่�ได้้รับั ความ
เห็็นชอบให้้จดทะเบีียนเป็็นรถยนต์์ส่่วนบุุคคล ต้้องเข้้ารัับการตรวจสภาพ
ปีีละ 1 ครั้้�ง หากไม่่ผ่่านการตรวจสภาพก็็จะไม่่สามารถชำำ�ระภาษีีประจำำ�ปีไี ด้้
• รถยนต์์ที่่�เข้้าข่่ายต้้องเข้้ารัับการตรวจสภาพกัับสถานตรวจสภาพรถเอกชน
(ตรอ.) ได้้แก่่ รถยนต์์ส่่วนบุุคคล รถกระบะ และรถตู้้�ที่่�มีีอายุุการใช้้งานเกิิน
7 ปีี และรถจัักรยานยนต์์ที่่�มีีอายุุการใช้้งานเกิิน 5 ปีี

ถึึงแม้้ว่่าปััจจุุบันั ประเทศไทยจะมีีการกำำ�หนดให้้รถยนต์์ต้้องผ่่านการตรวจ
สภาพอยู่่�แล้้ว แต่่ภาครััฐควรเพิ่่�มความเข้้มงวดในการตรวจสภาพรถยนต์์และการ
ตรวจจัับไอเสีียตามมาตรฐานที่่�กำ�ำ หนดไว้้ โดยเฉพาะรถยนต์์เก่่าที่่�ใช้้เครื่่�องยนต์์
ดีีเซล เนื่่�องจากเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศที่่�สำ�คั
ำ ัญ
นอกจากนี้้� ควรมีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องการตรวจจัับควัันดำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยตรวจจัับทั้้�งช่่วงเวลากลางวัันและกลางคืืน เนื่่�องจากรถบรรทุุกซึ่่�งปล่่อย
มลพิิษสูงู มากมัักวิ่่�งในเวลากลางคืืน มาตรการตรวจจัับควัันเฉพาะเวลากลางวััน
ที่่�ทำ�ำ อยู่่�ในปััจจุุบัันจึึงขาดประสิิทธิิผล ไม่่สามารถจััดการกัับรถบรรทุุกได้้
มาตรการระยะกลาง
(1) มาตรการด้้ านการระบายไอเสีียของรถยนต์์

ถึึงแม้้ว่่าคณะรััฐมนตรีีจะมีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม พ.ศ. 2562 เห็็นชอบที่่�จะ
ยกระดัับมาตรฐานการระบายไอเสีียของรถยนต์์จาก Euro 4 เป็็น Euro 5 ภายใน
ปีี พ.ศ. 2564 และเป็็นมาตรฐาน Euro 6 ภายในปีี พ.ศ. 2565 เพื่่�อลดการปล่่อย
ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กกว่่า 2.5 ไมครอน (PM2.5)52 แต่่ต่่อมาได้้มีีการประกาศเลื่่�อน
กำำ�หนดการบัังคัับใช้้มาตรฐาน Euro 5 และ Euro 6 ออกไปเป็็นปีี พ.ศ. 2567
และ 2568 ตามลำำ�ดัับ ด้้วยข้้ออ้้างเรื่่�องสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด
19 และความไม่่พร้้อมของผู้้�ผลิิตยานยนต์์53
ดัังนั้้�น สิ่่�งที่่�ภาครััฐควรต้้องดำำ�เนิินการในส่่วนของมาตรการนี้้� อย่่างน้้อย
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ที่่�สุุดก็็คืือการปฏิิบััติิให้้ได้้ตามเป้้าหมายใหม่่ที่่�เลื่่�อนระยะเวลาออกมานั้้�น เพื่่�อ
ให้้การแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมไม่่ล่่าช้้าออกไปมากกว่่านี้้� และควรกำำ�หนดบท
ลงโทษที่่�ชัดั เจนควบคู่่�ไปกัับการสร้้างแรงจูู งใจให้้ภาคเอกชนปฏิิบััติิตาม พร้้อม
กัันนั้้�น ภาครััฐควรเตรีียมการศึึกษาถึึงความเป็็นไปได้้ในการปรัับเกณฑ์์ค่่าสาร
มลพิิษต่่างๆ ที่่�ยอมรัับได้้ของมาตรฐาน Euro 5 และ Euro 6 ให้้เหมาะสมกัับ
บริิบทของประเทศไทยด้้วย
(2) มาตรการด้้ านคุุ ณภาพน้ำ�ำ �มัั นเชื้้ � อเพลิิ ง

เนื่่�องจากมีีผลการศึึกษาในต่่างประเทศพบว่่า หากมีีการยกระดัับมาตรฐาน
คุุณภาพน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงเป็็น Euro 5 จะส่่งผลให้้ปริิมาณ PM2.5 ลดลงถึึง 95%
เมื่่�อเทีียบกัับปริิมาณ PM2.5 ที่่� เกิิดขึ้้�นจากการใช้้รถยนต์์และน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�
มาตรฐาน Euro 4 ดัังนั้้�น การยกระดัับมาตรฐานน้ำำ�มันั เชื้้�อเพลิิงให้้มีคี วามเข้้มงวด
มากขึ้้�นเป็็น Euro 5 หรืือ Euro 6 จึึงเป็็นหนึ่่�งในมาตรการที่่�สำ�คั
ำ ัญสำำ�หรัับภาค
ยานยนต์์และขนส่่งในบริิบทของประเทศไทยที่่�ควรต้้องเร่่งดำำ�เนิินการ นอกจากนี้้�
จากการที่่�คณะรััฐมนตรีีเคยมีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม พ.ศ. 2562 ว่่าจะบัังคัับใช้้
มาตรฐานน้ำำ�มันั เชื้้�อเพลิิงให้้มีกำี �ม
ำ ะถัันไม่่เกิิน 10 ppm หรืือตามมาตรฐาน Euro 5
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็็นต้้นไป ซึ่่ง� ถึึงแม้้ว่่าอาจไม่่สามารถตอบสนอง
ได้้ทัันต่่อปััญหา แต่่อย่่างน้้อย หากในทางปฏิิบััติิจริงิ เป็็นไปได้้เช่่นนั้้�นก็็ยัังถืือว่่า
มีีอนาคตที่่�ดีีรออยู่่�
6.3.1.2 มาตรการเพื่่ � อส่่งเสริิ มการลดการเดิิ นทางด้้ วยยานยนต์์

มาตรการระยะสั้้น�
(1) มาตรการการสนัั บสนุุ นการเดิิ นทางโดยไม่่ ใช้้ เครื่่ � องยนต์์
(Non-Motorized Transportation)

ตััวอย่่างของการเดิินทางโดยไม่่ใช้้เครื่่�องยนต์์ ได้้แก่่ การเดิิน การขี่่�จักั รยาน
และการพายเรืือสััญจรทางน้ำำ� ข้้อดีีของการเดิินทางโดยไม่่ใช้้เครื่่�องยนต์์คืือช่่วย
ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากการเดิินทาง และยัังช่่วยให้้ผู้้�คนมีีสุุขภาพที่่� ดีี
จากการได้้ออกกำำ�ลัังกาย ลดโอกาสการเกิิดอุุบััติิเหตุุที่่�รุุนแรง รวมถึึงเป็็นการ
สนัับสนุุนการขยายตััวของเศรษฐกิิจชุมช
ุ น ดัังนั้้�น ประเทศไทยจำำ�เป็็นต้้องให้้ความ
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สำำ�คััญกัับนโยบายนี้้� โดยต้้องพััฒนาทางเท้้าและเลนจัักรยานให้้ครอบคลุุมและ
มีีคุณ
ุ ภาพ ทั้้�งสภาพโครงสร้้างและผิิวการจราจร เพื่่�อความปลอดภััยในชีีวิิตและ
ทรััพย์สิ์ นิ ของประชาชนผู้ใ้� ช้้การเดิินทางในรููปแบบเหล่่านี้้� ตลอดจนวางแผนการ
จราจรรููปแบบดัังกล่่าวร่่วมกัับรููปแบบการเดิินทางอื่่�นๆ ด้้วย
(2) มาตรการส่่งเสริิ มการทำำ �งานจากบ้้ าน (Work from Home)

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ส่่งผลให้้การทำำ�งานจาก
บ้้านได้้รับั ความนิิยมมากขึ้้�นและอััตราการเดิินทางไปทำำ�งานลดลง ซึ่่�งส่่งผลต่่อ
เนื่่�องให้้สภาพการจราจรมีีความคล่่องตััวขึ้้�น และมลพิิษจากยานยนต์์ลดลง ดััง
นั้้�น ในอนาคตข้้างหน้้า หลัังการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 สิ้้�นสุุดลง หน่่วย
งานรััฐ องค์์กร และบริิษััทต่่างๆ ก็็ยัังควรที่่�จะพิิจารณาส่่งเสริิมการทำำ�งานจาก
บ้้านต่่อไปในรููปแบบต่่างๆ เช่่น การกำำ�หนดวัันที่่�เข้้าสำำ�นัักงานและวัันที่่�ทำ�ำ งาน
จากบ้้านในแต่่ละสััปดาห์์ เป็็นต้้น
มาตรการระยะกลาง
(1) มาตรการลดพื้้ � นที่่ � จอดรถในเขตเมืือง หรืือการกำำ �หนดพื้้ � นที่่ � จอด
รถสูู งสุุ ดที่่ � ยอมรัั บได้้ เพื่่ � อช่่ วยลดแรงจูู งใจในการใช้้ รถยนต์์ ส่่วน
บุุ คคล

มาตรการระยะยาว
(1) มาตรการควบคุุ มจำำ �นวนรถยนต์์

เพื่่�อชะลอการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนรถยนต์์ ภาครััฐสามารถดำำ�เนิินการผ่่าน
การจำำ�กััดจำำ�นวนรถยนต์์ที่่�จดทะเบีียนใหม่่ และเพิ่่�มค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับการจด
ทะเบีียนรถยนต์์ โดยอาจใช้้ระบบใบอนุุญาตเป็็นเจ้้าของรถรููปแบบเดีียวกัับที่่�
ใช้้ในประเทศสิิงคโปร์์ ซึ่่�งใช้้ระบบการประมููลใบอนุุญาตและกำำ�หนดระยะเวลาที่่�
อนุุญาตให้้ใช้้รถยนต์์ กล่่าวคืือ เมื่่�อรถยนต์์ครบกำำ�หนดอายุุใช้้งานก็็จะถููกยกเลิิก
ทะเบีียน หรืือในกรณีีที่่�มีีผู้้�ต้้องการใช้้รถเกิินกว่่าระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนด ก็็จะต้้อง
จ่่ายภาษีีเพิ่่�มเติิม อย่่างไรก็็ตาม ภาครััฐจะต้้องมีีการพััฒนาระบบขนส่่งมวลชน
ให้้ครอบคลุุมและมีีคุณ
ุ ภาพไปพร้้อมๆ กัับการควบคุุมจำ�ำ นวนรถยนต์์ด้้วย เพื่่�อ
ให้้ประชาชนมีีทางเลืือกในการเดิินทาง
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(2) มาตรการการปรัั บปรุุ งระบบขนส่่งสาธารณะ

มีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ประเทศไทยจะต้้องลงทุุนในระบบขนส่่งสาธารณะ
เพื่่�อลดการใช้้ยานพาหนะส่่วนบุุคคล และลดมลพิิษที่่�มาจากการจราจร เนื่่�องจาก
ขนส่่งสาธารณะเป็็นทางเลืือกการเดิินทางที่่�ยั่่ง� ยืืน และสามารถบรรทุุกผู้โ้� ดยสาร
ได้้จำ�ำ นวนมาก
มาตรการการปรัับปรุุงระบบขนส่่งสาธารณะที่่�สำ�คั
ำ ัญ ได้้แก่่ การพััฒนา
คุุณภาพการให้้บริกิ ารขนส่่งสาธารณะ การเพิ่่�มความสะดวกสบายในการใช้้งาน
การปรัับปรุุงโครงข่่ายบริิการขนส่่งสาธารณะให้้มีีความครอบคลุุมและเชื่่�อม
ต่่อได้้สะดวก การพััฒนาการเข้้าถึึงบริิการขนส่่งสาธารณะ การลดเวลาในการ
เดิินทางด้้วยระบบขนส่่งสาธารณะ การเพิ่่�มความถี่่�ของเที่่� ยวรถโดยสาร รวม
ถึึงการพััฒนาพื้้�นที่่� รอบสถานีีขนส่่งสาธารณะ ซึ่่�งในแต่่ละเรื่่�องมีีรายละเอีียด
และต้้องการการศึึกษาเพื่่�อที่่� จะกำำ�หนดมาตรการย่่อยได้้อย่่างเหมาะสม ยก
ตััวอย่่างเช่่น ควรจะต้้องมีีการศึึกษาศัักยภาพการรองรัับผู้้�โดยสารของระบบ
ขนส่่งสาธารณะในแต่่ละช่่วงเวลา การศึึกษาอััตราค่่าโดยสารของระบบขนส่่ง
สาธารณะที่่�สามารถจูู งใจให้้ทุกุ คนใช้้งานได้้ เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� ภาครััฐยัังควรต้้องมีีมาตรการสนัับสนุุนต่่างๆ เช่่น ควรจััดตั้้�ง
กองทุุนพััฒนาระบบขนส่่งสาธารณะ โดยมีีแหล่่งที่่�มาของเงิินในกองทุุน ได้้แก่่
การเก็็บภาษีีสรรพสามิิตรถยนต์์ใหม่่ การเก็็บค่่าธรรมเนีียมจราจรคัับคั่่�ง ฯลฯ
แล้้วนำำ�เงิินจากกองทุุนฯ มาพััฒนาระบบขนส่่งสาธารณะให้้มีีประสิิทธิิภาพมาก
ขึ้้�น ตลอดจนอุุดหนุุนค่่าโดยสารในกรณีีที่่�จำ�ำ เป็็น รวมถึึงมาตรการอำำ�นวยความ
สะดวกด้้านที่่�จอดรถในเขตชานเมืือง เพื่่�อสนัับสนุุนการเดิินทางด้้วยระบบขนส่่ง
สาธารณะให้้กัับผู้้�ที่่�ต้้องการเดิินทางเข้้าสู่่�เขตเมืืองชั้้�นในซึ่่�งมีีสภาพการจราจร
ที่่�แออััด
เฉพาะในส่่วนของรถโดยสารประจำำ�ทาง ภาครััฐควรยกระดัับการให้้บริกิ าร
ให้้ดีีขึ้้�นกว่่าปััจจุุบััน ด้้วยราคาที่่� สมเหตุุสมผล เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกสบายให้้
ประชาชนผู้้�ใช้้บริกิ าร โดยปรัับรููปแบบกิิจการให้้มีีการแข่่งขััน ซึ่่�งอาจทำำ�ได้้ด้้วย
การส่่งเสริิมให้้มีีจำ�ำ นวนผู้้�ประกอบการรถโดยสารประจำำ�ทางมากขึ้้�น ดัังในกรณีี
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สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

ของประเทศสิิงคโปร์์ที่่�ภาครััฐจะอนุุญาตให้้มีีผู้้�ประกอบการ 3-4 ราย เพื่่�อให้้
เกิิดการแข่่งขััน โดยหากรายใดให้้บริกิ ารไม่่ดีีก็็จะถููกปลดออก และภาครััฐจะ
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ประกอบการรายใหม่่เข้้าร่่วมแข่่งขััน มาตรการดัังกล่่าวทำำ�ให้้ผู้้�
ประกอบการเกิิดความตื่่�นตััวในการให้้บริกิ าร และคอยปรัับปรุุงคุุณภาพในการ
ให้้บริกิ ารตลอดเวลา
6.3.2 ข้้ อเสนอด้้ านกฎหมาย
6.3.2.1 มาตรการด้้ านภาษีี สรรพสามิิ ต

แม้้ว่่าตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2559 เป็็นต้้นมา กรมสรรพสามิิตมีีการปรัับเปลี่่�ยน
การเก็็บภาษีีสรรพสามิิตรถยนต์์ จากการเก็็บภาษีีตามความจุุ กระบอกสููบมา
เป็็นการเก็็บตามการปล่่อย CO2 ซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวส่่งผลดีีต่่อปััญหา
มลพิิษทางอากาศ แต่่กรมสรรพสามิิตยัังควรที่่�จะพิิจารณาปรัับปรุุงโครงสร้้าง
ภาษีีสรรพสามิิตรถยนต์์เพิ่่�มเติิม อาทิิ
• พิิจารณาปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�ส่่งผลต่่อการปล่่อยมลพิิษของรถยนต์์ในการกำำ�หนด
อััตราภาษีีสรรพสามิิตร่่วมด้้วย เช่่น ประเภทของเชื้้�อเพลิิงที่่�รถยนต์์ใช้้ อายุุ
ของรถยนต์์ ขนาดหรืือน้ำำ�หนัักรถยนต์์ ขนาดหรืือกำำ�ลัังของเครื่่�องยนต์์
เป็็นต้้น
• ปรัับอัตั ราภาษีีสรรพสามิิต โดยเพิ่่�มอัตั ราภาษีีของรถยนต์์ที่่�ปล่่อย CO2 และ
ปรัับลดอััตราภาษีีของรถยนต์์ที่่�ปล่่อย CO2 ต่ำำ� เช่่น รถยนต์์อีีโค รถยนต์์
ไฟฟ้้า รถยนต์์ไฮบริิด เป็็นต้้น รวมถึึงการพิิจารณาสารมลพิิษอื่� ่นๆ ที่่�ปล่่อย
ออกมาร่่วมด้้วย
• พิิจารณานำำ�การเรีียกเก็็บเงิินเพิ่่�ม (Surcharge) มาใช้้สำ�ำ หรัับรถยนต์์ที่่�
ปล่่อย CO2 สููงเกิินกว่่าค่่าที่่�เหมาะสม โดยคิิดภาษีีต่่อกรััม/กิิโลเมตร ของ
CO2 ที่่�เกิินจากค่่าที่่�กำ�ำ หนด
6.3.2.2 มาตรการเพิ่่�มภาษีีเชื้้ � อเพลิิ งหรืือยกเลิิ กการอุุ ดหนุุ น

หลัังจากที่่�มีีการประกาศใช้้พระราชบััญญััติิกองทุุนน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิง พ.ศ.
2562 กระทรวงพลัังงานได้้ประกาศยกเลิิกการอุุดหนุุนราคาเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ ซึ่่ง�
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ประกอบด้้วยแก๊๊สโซฮอล์์ E20 E85 ไบโอดีีเซล B10 และ B20 ภายใน 3 ปีี อย่่างไร
ก็็ตาม นอกจากการยกเลิิกการอุุดหนุุนราคาน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงแล้้ว ภาครััฐควร
พิิจารณาปรัับเพิ่่�มภาษีีเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลที่่�ใช้้สำ�ำ หรัับยานยนต์์ด้้วย เช่่น การเก็็บ
ภาษีีคาร์์บอน เป็็นต้้น แต่่เนื่่�องจากมาตรการนี้้�อาจสร้้างผลกระทบต่่อผู้ใ้� ช้้รถยนต์์
บางกลุ่่�ม โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อย ภาครััฐจึึงควรพิิจารณาถึึงแนวทางการ
เยีียวยาหรืือการนำำ�มาตรการสนัับสนุุนอื่่�นๆ เข้้ามารองรัับด้้วย
6.3.2.3 การเก็็ บภาษีีรถยนต์์ ประจำำ �ปีี

ภาครััฐควรพิิจารณาปรัับโครงสร้้างอััตราภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีใี ห้้เหมาะสม
สำำ�หรัับแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ อย่่างไรก็็ตาม ในเรื่่�องนี้้�อาจต้้องพิิจารณา
ก่่อนว่่า แนวคิิดในการจััดเก็็บภาษีีตามกฎหมายที่่�ให้้อำ�ำ นาจนั้้�นเกี่่�ยวข้้องกัับมลพิษิ
หรืือไม่่ ทั้้�งนี้้� หากไม่่เกี่่�ยวก็็เสนอให้้จััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมการบำำ�บััดและจััดการ
มลพิิษแยกต่่างหากจากภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีี โดยภาษีีส่่วนหลัังนี้้�จััดเก็็บตาม
อััตราการปล่่อยมลพิิษประจำำ�ปีีของรถยนต์์นั้้�นๆ อย่่างแท้้จริงิ (รถยนต์์เก่่าอาจ
จะต้้องเสีียค่่าธรรมเนีียมมากกว่่ารถยนต์์ใหม่่เนื่่�องจากปล่่อยมลพิิษมากกว่่า
และรถยนต์์ที่่�ไม่่มีีมลพิิษก็็ไม่่ควรถููกจััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมนี้้�) ในทำำ�นองเดีียวกััน
กัับการจััดเก็็บค่่าใช้้น้ำำ�บาดาลตามพระราชบััญญััติิน้ำำ�บาดาล พ.ศ. 2520 ที่่�มีี
การแยกระหว่่างค่่าธรรมเนีียมการใช้้และค่่าอนุุรักั ษ์์น้ำำ�บาดาล (ค่่าบำำ�บััดหรืือ
จััดการน้ำำ�บาดาล) ดัังนั้้�น ในกรณีีของรถยนต์์ก็็อาจใช้้มาตรการค่่าธรรมเนีียม
บำำ�บััดและจััดการควัันพิิษ โดยจััดเก็็บไปพร้้อมกัับการเสีียภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีี
ในอััตราที่่�เป็็นไปตามอััตราการปล่่อยควัันพิิษของรถยนต์์แต่่ละคััน
ในปััจจุุบััน ประเทศไทยได้้ใช้้ระบบภาษีีสำ�ำ หรัับการจััดการมลพิิษจากรถยนต์์ 3
ระบบ ได้้แก่่ ภาษีีซื้้�อ (Purchase Tax) ภาษีีการถืือครอง (Ownership Tax) และ
ภาษีีการใช้้งาน (Usage Tax) โดยภาษีีซื้้�อ จััดเก็็บในรููปของภาษีีสรรพสามิิตและ
ใช้้ฐานภาษีีจากขนาดเครื่่�องยนต์์และอััตราการปล่่อย CO2 ส่่วนภาษีีการถืือครอง
คืือ ภาษีีประจำำ�ปีีของรถยนต์์ ซึ่่�งคำำ�นวณฐานภาษีีตามขนาดเครื่่�องยนต์์และอายุุ
ของรถ หากเป็็นรถเก่่าที่่�ใช้้มานานเกิิน 5 ปีีจะได้้รับั การลดหย่่อนมากขึ้้�น ในขณะ
ที่่� ภาษีีการใช้้งาน คืือ ภาษีีที่่�จััดเก็็บให้้สอดคล้้องกัับปริิมาณการใช้้งานรถยนต์์
เช่่น ภาษีีเชื้้�อเพลิิง เป็็นต้้น
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หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ที่่�สามารถสัังเกตเห็็นได้้ชัดั เจนว่่า โครงสร้้างและ
อััตราภาษีีในปััจจุุบันั ไม่่เหมาะสมต่่อการแก้้ปัญ
ั หามลพิิษทางอากาศในภาคยาน
ยนต์์ คืือ การที่่�กรุุงเทพฯ มีีปริิมาณรถจดทะเบีียนใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผล
ให้้ปริิมาณการจราจรในกรุุงเทพมหานครเพิ่่�มขึ้้�น และยัังมีีจำ�ำ นวนรถสะสมที่่�อายุุ
มากกว่่า 10 ปีีอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมากและเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
หากระบบภาษีีในปััจจุุบัันมีีประสิิทธิิภาพในการแก้้ไขปััญหามลพิิษทาง
อากาศต้้องสามารถจูู งใจให้้ผู้ใ้� ช้้รถยนต์์ปรัับพฤติิกรรมได้้ อัันจะทำำ�ให้้การเพิ่่�มขึ้้�น
ของจำำ�นวนรถยนต์์ลดน้้อยหรืือชะลอลง การใช้้งานรถยนต์์ส่่วนบุุคคลลดน้้อยลง
สััดส่่วนรถที่่�มีีอายุุมากลดน้้อยลง และมีีการเลืือกใช้้เครื่่�องยนต์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อมเพิ่่�มมากขึ้้�น

อย่่างไรก็็ตาม เรื่่�องนี้้�จำ�ำ เป็็นจะต้้องมีีการศึึกษาอย่่างละเอีียดและลึึกซึ้้�ง
ต่่อไป เนื่่�องจากภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีียัังไม่่สามารถอธิิบายได้้ตรงตามหลัักการ
และทฤษฎีีทางภาษีีว่่าเป็็นภาษีีที่่�ใช้้ฐานใดในการจััดเก็็บ เพราะหากเป็็นภาษีีฐาน
ทรััพย์์สินิ ก็็ควรจะจััดเก็็บตามมููลค่่าของรถยนต์์ และหากเป็็นภาษีีฐานทรััพย์์สินิ
จริิงก็็ไม่่ใช่่การเก็็บค่่าธรรมเนีียมในการบำำ�บััดอากาศ ดัังนั้้�น ในอนาคตจำำ�เป็็น
ต้้องมีีการศึึกษาต่่อยอดในเรื่่�องการใช้้มาตรภาษีีรถยนต์์เพื่่�อส่่งเสริิม “อากาศ
สะอาด” ให้้ชัดั เจนยิ่่�งขึ้้�น
6.3.2.4 มาตรการทางภาษีีอื่่ � นๆ

นอกเหนืือจากภาษีีสรรพสามิิตรถยนต์์ที่่�จัดั เก็็บตามอััตราควัันพิิษ โดยหาก
รถยนต์์ใดไม่่ปล่่อยควัันพิิษก็็ได้้รับั การยกเว้้น ภาครััฐยัังอาจพิิจารณากำำ�หนดให้้
ยกเว้้น หรืือหัักรายจ่่ายเพิ่่�ม หรืือลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลและภาษีีเงิินได้้
บุุคคลธรรมดา สำำ�หรัับการไม่่ใช้้รถยนต์์ส่่วนบุุคคล หรืือการใช้้รถยนต์์ที่่�ไม่่ได้้
ปล่่อยควัันพิิษได้้ด้้วย
นอกจากนั้้�น ควรมีีกฎหมายกำำ�หนดให้้จััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมการจราจร
คัับคั่่�ง โดยจััดเก็็บจากการใช้้ถนนในพื้้�นที่่� ที่่�มีีสภาพการจราจรหนาแน่่น และ
ในช่่วงชั่่�ว โมงเร่่งด่่วน จากนั้้� น นำำ� เงิิ น ภาษีี ที่่� จัั ด เก็็ บ ได้้ ใ นส่่วนนี้้� ตั้้� ง เป็็ น กอง
ทุุนหมุุนเวีียนเพื่่�อนำำ�เงิินทั้้�งหมดไปใช้้ในการส่่งเสริิมการขนส่่งสาธารณะที่่� ใช้้
พลัังงานสะอาด (รถแท็็กซี่่�ไฟฟ้้า รถโดยสารไฟฟ้้า เรืือไฟฟ้้า) เช่่น ใช้้ในการลดค่่า
โดยสารสาธารณะ การเพิ่่�มสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกให้้กับ
ั ผู้โ้� ดยสารกลุ่่�มเปราะบาง
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เป็็นต้้น ซึ่่�งจะส่่งผลทำำ�ให้้การใช้้รถยนต์์ส่่วนบุุคคลลดลง การใช้้ขนส่่งสาธารณะ
เพิ่่�มขึ้้�น และทำำ�ให้้ปััญหาควัันพิิษจากยานยนต์์ลดลงในที่่�สุดุ
6.3.3 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
เครื่่�องมืือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์์ที่่�สามารถนำำ�มาใช้้กัับการลด
มลพิิษรถยนต์์ได้้มีีอีีกหลากหลายเครื่่�องมืือ ดัังนี้้�
มาตรการระยะกลาง
6.3.3.1 มาตรการระบบฝากไว้้ ได้้ คืืน (Deposit-Refund System)

เพื่่�อกำำ�จััดอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรถยนต์์เก่่าอย่่างถููกวิิธีีและเป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม เช่่น การจััดเก็็บเงิินเพิ่่�มสำ�ำ หรัับยางรถยนต์์หรืือแบตเตอรี่่ใ� หม่่ และ
จะคืืนเงิินเมื่่�อนำำ�ยางรถยนต์์หรืือแบตเตอรี่่เ� ก่่ามาแลก
6.3.3.2 มาตรการสร้้ างแรงจูู งใจควบคู่่�กัับการบัั งคัั บ

เนื่่�องจากมาตรการลัักษณะบัังคัับให้้ปฏิิบััติิตาม ไม่่ว่่าจะเป็็นการยกระดัับ
มาตรฐานระบายไอเสีียของรถยนต์์และมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ�มันั เชื้้�อเพลิิง ทำำ�ให้้
ภาคเอกชนมีีต้้นทุุนในการปฏิิบััติิตาม ดัังนั้้�น ควรมีีการพิิจารณาแนวทางช่่วย
เหลืือภาคเอกชนเพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิตามกรอบของระยะเวลาที่่� กำ�ำ หนดไว้้
โดยพิิจารณาโอนย้้ายผลประโยชน์์ที่่�ประชาชนได้้รับั อย่่างเหมาะสมจากมลพิิษ
ทางอากาศที่่�ลดลงไปสู่่�ภาคเอกชน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อสวััสดิิการโดยรวมของสัังคมที่่�ดีีขึ้้�น
6.3.3.3 มาตรการกำำ �หนดอัั ตราค่่ าจอดรถและการจัั ดการพื้้ � นที่่ �
จอดรถ

เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจให้้มีกี ารใช้้รถยนต์์นั่่ง� ส่่วนบุุคคลน้้อยลง ประเทศไทยควร
มีีมาตรการเพิ่่�มต้้นทุุนในการจอดรถ โดยเฉพาะในเขตเมืืองที่่�มีสี ภาพการจราจร
หนาแน่่น มาตรการที่่�ทำ�ำ ได้้ เช่่น เก็็บค่่าจอดรถในอััตราสููงสำำ�หรัับในเขตเมืืองชั้้�น
ในหรืือบริิเวณที่่�สภาพจราจรมัักจะแออััด และเก็็บค่่าจอดรถในอััตราต่ำำ�สำ�ำ หรัับ
พื้้�นที่่�จอดรถที่่�ตั้้�งอยู่่�บริเิ วณใกล้้ระบบขนส่่งสาธารณะ เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� ภาครััฐสามารถนำำ�รายได้้จากค่่าจอดรถที่่�เก็็บได้้ไปอุุดหนุุนการพััฒนา
ระบบขนส่่งสาธารณะให้้มีีคุณ
ุ ภาพดีีขึ้้�น หรืือนำำ�ไปใช้้สนัับสนุุนการแก้้ไขปััญหา
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มลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากภาคยานยนต์์และขนส่่ง
6.3.3.4 มาตรการเก็็ บค่่ าธรรมเนีียมถนน (Road Pricing)

มาตรการเก็็บค่่าธรรมเนีียมถนนเป็็นอีีกวิิธีีการหนึ่่� งที่่� จะช่่วยจััดการลด
ปริิมาณการเดิินทางโดยใช้้รถยนต์์ส่่วนตััวในพื้้�นที่่�ที่่�มีสี ภาพการจราจรหนาแน่่น
โดยภาครััฐสามารถปรัับเพิ่่�มอััตราค่่าธรรมเนีียมในวัันธรรมดาและในชั่่�วโมงเร่่ง
ด่่วน และเก็็บค่่าธรรมเนีียมที่่�แตกต่่างกัันตามประเภทและขนาดของรถยนต์์ ใน
การใช้้มาตรการนี้้�ควรมีีการนำำ�ร่่องก่่อนในพื้้�นที่่�ที่่�มักั จะมีีสภาพจราจรแออััด เช่่น
เมืืองใหญ่่ เขตเศรษฐกิิจ ฯลฯ โดยภาครััฐสามารถนำำ�เงิินที่่�เก็็บได้้ไปอุุดหนุุนการ
พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านการคมนาคมขนส่่งเช่่นเดีียวกััน
มาตรการระยะยาว
6.3.3.5 มาตรการส่่งเสริิ มและสนัั บสนุุ นการใช้้ รถยนต์์ ที่่ � ใช้้ พลัั งงาน
สะอาด

เช่่น การสนัับสนุุนทางการเงิินสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนรถยนต์์เก่่าที่่�มีปั
ี ญ
ั หาทาง
มลพิิษมาใช้้รถยนต์์ที่่�ใช้้พลังั งานสะอาด การสนัับสนุุนยานยนต์์ที่่�ใช้้พลังั งานไฟฟ้้า
ปััจจุุบััน การสนัับสนุุนรถยนต์์ไฟฟ้้าในประเทศไทยยัังอยู่่�ในระยะเริ่่�มต้้น โดยมีี
มาตรการส่่งเสริิมผู้้�ผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้าด้้วยการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลและ
การยกเว้้นอากรการนำำ�เข้้าชิ้้�นส่่วนและอุุปกรณ์์รถยนต์์ไฟฟ้้า ทั้้�งนี้้� ผู้้�ผลิิตรถยนต์์
ไฟฟ้้าต้้องยื่่�นรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนกัับ BOI
อย่่างไรก็็ดีี ในปััจจุุบัันยัังมีีการจััดเก็็บภาษีีรถยนต์์ไฟฟ้้าที่่�ไม่่ได้้รับั การส่่ง
เสริิมการลงทุุนจาก BOI ที่่�อััตรา 8% ดัังนั้้�น สิ่่�งที่่�ภาครััฐควรเร่่งดำำ�เนิินการ คืือ
ผลัักดัันให้้มีีการลดภาษีีรถยนต์์ไฟฟ้้าในฝั่่�งผู้้�บริิโภค โดยกำำ�หนดประเภทของ
รถยนต์์ที่่�ได้้รับสิ
ั ทธิ
ิ ป
ิ ระโยชน์์ เช่่น ภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีี ภาษีีสรรพสามิิต ค่่าจอด
รถ ฯลฯ ให้้ผัันแปรตามเวลา เช่่น ในช่่วงแรกควรให้้สิทธิ
ิ ิประโยชน์์สำ�ำ หรัับรถยนต์์
พลัังงานไฟฟ้้า รถยนต์์ปลั๊๊�กอิินไฮบริิด และรถยนต์์ไฮบริิด แต่่หลัังจากนั้้�นอาจให้้
สิิทธิิประโยชน์์เฉพาะรถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้าและรถยนต์์ปลั๊๊�กอิินไฮบริิด เท่่านั้้�น
นอกจากนี้้� ภาครััฐจะต้้องลงทุุนในโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�อสนัับสนุุนการใช้้
รถยนต์์ไฟฟ้้า เช่่น ระบบโครงข่่ายไฟฟ้้า (Power Grid) และสถานีีชาร์์จสำ�ำ หรัับ
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รถยนต์์ไฟฟ้้า มีีการจััดทำำ�มาตรฐานสำำ�หรัับรถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้าทุุกประเภท
และการบริิหารจััดการแบตเตอรี่่ร� ถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้าที่่�หมดสภาพแล้้ว รวมถึึง
มีีนโยบายสนัับสนุุนการใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้า เช่่น การให้้สิทธิ
ิ ิพิิเศษทางภาษีีรถยนต์์
ประจำำ�ปีีและภาษีีสรรพสามิิตแก่่ผู้้�บริิโภคที่่�ใช้้รถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้า การลดค่่า
จอดรถหรืือมีีที่่�จอดรถพิิเศษเฉพาะสำำ�หรัับรถยนต์์ไฟฟ้้า และสิิทธิกิ ารใช้้เส้้นทาง
เดิินรถพิิเศษ เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� ภาครััฐควรนำำ�ร่่องในการเปลี่่�ยนรถยนต์์ที่่�ใช้้ในหน่่วยงานราชการให้้
เป็็นรถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้าด้้วย เพื่่�อเป็็นแบบอย่่างและสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับ
ประชาชน
6.3.4 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
อากาศพิิษจากยานยนต์์เป็็นอากาศพิิษที่่�ประชาชนสามารถรัับรู้้�ได้้ผ่่าน
ผััสสะ เช่่น กลิ่่�น ควััน หรืืออาการระคายเคืืองที่่�เกิิดต่่อร่่างกาย นอกจากนี้้� ปััญหา
จากยานยนต์์ยังั สััมพันั ธ์์กัับความเป็็นเมืือง การวางผัังเมืือง การจััดบริิการขนส่่ง
สาธารณะของรััฐ และการส่่งเสริิมการใช้้พลังั งานเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งหมดนี้้�ทำ�ำ ให้้
การแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากยานยนต์์มีข้ี อ้ ท้้าทายหลายประการ
ในส่่วนของภาคประชาสัังคมสามารถส่่งเสริิมให้้เกิิดนโยบาย/มาตรการเพื่่�อ
อากาศสะอาดในภาคยานยนต์์และขนส่่งได้้ ดัังนี้้�
การเคลื่่�อนไหวเรีียกร้้องให้้ข้้อเสนอต่่อรััฐเรื่่�องการพััฒนาบริิการขนส่่ง
สาธารณะที่่�มีีคุุณภาพ และการเข้้าถึึงได้้อย่่างเท่่าเทีียม ทั้้�งในเชิิงพื้้�นที่่�ที่่�ต้้องมีี
การกระจายการบริิการอย่่างทั่่�วถึึง และในเชิิงกายภาพหรืือความสามารถของ
กลุ่่�มเปราะบางในการเข้้าถึึงบริิการ เช่่น ผู้้�สููงวััย เด็็ก ผู้้�พิิการ เป็็นต้้น โดยการ
พััฒนาดัังกล่่าวต้้องบููรณาการกัับระบบเชิิงโครงสร้้างการจััดการขนส่่งของเมืือง
และการขนส่่งสาธารณะทั้้�งระบบ
การเรีียกร้้องในลัักษณะการเคลื่่�อนไหวทางสัังคมของภาคประชาชนดััง
กล่่าว ต้้องยกระดัับไปสู่่�การมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อพััฒนาประเทศและการจััดบริิการ
สาธารณะทั้้� งในระดัั บช าติิ แ ละระดัั บท้้องถิ่่� น ในฐานะพลเมืืองที่่� ใ ช้้สิิทธิิตาม
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รััฐธรรมนููญ มาตรา 78 หมวด 6 แนวนโยบายแห่่งรััฐ ทั้้�งนี้้� ภาคประชาสัังคม
ควรรวมตััวเป็็นกลุ่่�มหรืือองค์์กร เพื่่�อเพิ่่�มพลัังในการเคลื่่�อนไหวให้้สามารถรัักษา
ประโยชน์์ในฐานะเจ้้าของเงิินงบประมาณ และความต้้องการอากาศสะอาด รวม
ทั้้�งทำำ�ให้้สิทธิ
ิ ิด้า้ นสุุขภาพของประชาชนเป็็นจริิง
ภายใต้้ข้้อเสนอนี้้� ภาคประชาสัังคมสามารถเริ่่มต้
� ้นได้้ตั้้�งแต่่ระดัับท้้องถิ่่�น
เพื่่�อออกเป็็นนโยบาย หรืือเทศบััญญััติิ หรืือข้้อบััญญััติิท้้องถิ่่�น ซึ่่�งมีีความเป็็น
ไปได้้ของการกำำ�หนดเป็็นนโยบายโดยผู้้�บริิหารองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และ
สามารถนำำ�ไปสู่่�การสร้้างประโยชน์์ให้้กับท้
ั อ้ งถิ่่�นได้้ เช่่น การผนวกเข้้ากัับนโยบาย
สิ่่�งแวดล้้อมของท้้องถิ่่�น เป็็นต้้น
3) ในทางปฏิิบัติั ิ ภาคประชาสัังคมควรขัับเคลื่่�อนการลงมืือปฏิิบัติั ิ (Action)
ของภาคประชาชนเอง เช่่น การใช้้ยานพาหนะอย่่างรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม ด้้วยการ
ตรวจสอบสภาพรถ การขัับในความเร็็วที่่�เหมาะสม และปฏิิบัติั ิตามกฎหมาย หรืือ
การรวมกลุ่่�มทำ�กิ
ำ ิจกรรมลดมลพิิษทางอากาศ เช่่น การลดการใช้้ยานยนต์์ในบาง
วััน การใช้้ระบบ Carsharing หรืือ Carpooling เพื่่�อลดการใช้้รถยนต์์ นอกจาก
นี้้� ยัังสามารถมีีบทบาทร่่วมกัับภาครััฐในการตรวจสอบติิดตามและส่่งเสริิม
มาตรการและนโยบายลดมลพิิษจากยานยนต์์ได้้ เช่่น การรายงานสภาพรถไม่่
ได้้รับั การตรวจสภาพ หรืือรถที่่�มีีการติิดเครื่่�องยนต์์ทิ้้�งไว้้
6.3.5 ความจำำ �เป็็นที่่�จะต้้ องมีี กฎหมายอากาศสะอาด
นอกเหนืือจากมาตรการที่่�เป็็นเรื่่�องเฉพาะของด้้านยานยนต์์และขนส่่งตาม
ที่่� เสนอข้้างต้้นซึ่่�งมาตรการบางส่่วนอาจสามารถทำำ�ในลัักษณะเฉพาะด้้านได้้
แล้้ว แต่่เพื่่�อให้้มาตรการภาพรวมตามที่่�เสนอสามารถตอบโจทย์์ในเรื่่�องอากาศ
สะอาดได้้โดยตรง รััฐจึึงควรสนัับสนุุน ร่่างพระราชบััญญััติิกำ�กั
ำ ับดูแู ลการจััดการ
อากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ พ.ศ. ... ซึ่่�งเป็็นร่่างกฎหมายที่่�ทาง
เครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ร่่วมกัับประชาชนกว่่า 20,000 รายชื่่�อ นำำ�
เสนอต่่อรััฐสภาไว้้แล้้วตั้้�งแต่่เมื่่�อวัันที่่� 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เพื่่�อให้้มีีกลไก
และมาตรการอย่่างเพีียงพอที่่�จะส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้กิิจกรรมจากภาคยาน
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ยนต์์และขนส่่งดำำ�เนิินไปได้้โดยไม่่ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศที่่�เป็็นอัันตรายต่่อ
สุุขภาพ และสามารถพััฒนาสู่่�อากาศสะอาดได้้อย่่างแท้้จริงิ ตััวอย่่างเช่่น เครื่่�อง
มืือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์์เพื่่�ออากาศสะอาด ในหมวด 6 ซึ่่�งหมายถึึง
เครื่่�องมืือหรืือมาตรการในทางเศรษฐศาสตร์์ ในการสร้้างและเพิ่่�มหรืือลดแรง
จูู งใจ หรืือเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของบุุคคลหรืือกลุ่่�มบุุคคล เพื่่�อวััตถุุประสงค์์
ในการป้้องกััน บำำ�บััด ขจััด หรืือลดมลพิิษทางอากาศ หรืือส่่งเสริิมให้้มีีอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุุขภาพ โดยรวมถึึงเครื่่�องมืือหรืือมาตรการต่่าง เช่่น ภาษีีอากรสำำ�หรัับ
อากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ ค่่าธรรมเนีียมการจััดการมลพิิษทางอากาศ ระบบฝาก
ไว้้ได้้คืืน ระบบโอนสิิทธิิในการปล่่อยมลพิิษทางอากาศ การประกัันความเสี่่�ยง
ในความเสีียหายต่่อระบบนิิเวศที่่� ทำ�ำ ให้้คุุณภาพอากาศด้้อยลง และมาตรการ
อุุดหนุุน สนัับสนุุน หรืือส่่งเสริิมบุุคคลหรืือกิิจกรรมสำำ�หรัับอากาศสะอาดเพื่่�อ
สุุขภาพ เป็็นต้้น (มาตรา 86)
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ลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากโรงงานอุุตสาหกรรม โรงไฟฟ้้า การทำำ�เหมืือง
แร่่ และการกำำ�จััดขยะหรืือของเสีียส่่วนใหญ่่เป็็นสารมลพิิษแบบเดีียวกััน
มีีแหล่่งกำำ�เนิิดหลัักเช่่นเดีียวกััน คืือ เกิิดจากการใช้้เชื้้�อเพลิิงในกระบวนการที่่�
เกี่่�ยวข้้อง การใช้้สารอัันตรายในกระบวนการผลิิต และการกำำ�จััดสารอัันตราย ดััง
นั้้�น โดยทั่่�วไปแล้้วจึึงมีีสภาพปััญหาและมีีวิิธีีการจััดการคล้้ายคลึึงกััน
พััฒนาการของภาคอุุตสาหกรรมไทยเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดดเมื่่�อรััฐบาล
ไทยเริ่่�มดำ�ำ เนิินนโยบายส่่งเสริิมการกระจายตััวอุุตสาหกรรมสู่่�ระดัับภูมิู ิภาค นัับ
ตั้้�งแต่่แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิฉบัับที่่� 5 (พ.ศ. 2525-2529) ก่่อ
ให้้เกิิดการปรัับโครงสร้้างอุุตสาหกรรมครั้้�งใหญ่่เพื่่�อลดการพึ่่�งพาการนำำ�เข้้าและ
ส่่งเสริิมการส่่งออก รวมถึึงการกระจายอุุตสาหกรรมออกไปสู่่�ส่่วนภููมิภิ าคด้้วย ใน
ช่่วงนั้้�นมีีการเร่่งจััดทำำ�แผนแม่่บทการจััดตั้้�งนิิคมอุุตสาหกรรมในเมืืองหลััก อาทิิ
สงขลา-หาดใหญ่่ เชีียงใหม่่–ลำำ�พููน ตลอดจนการจััดทำำ�แผนแม่่บทการพััฒนา
พื้้�นที่่� ชายฝั่่�งทะเลภาคตะวัันออก เพื่่�อจััดตั้้�งเขตนิิคมอุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่
บริิเวณแหลมฉบััง จ. ชลบุุรี ี และที่่� ต. หนองแฟบ-มาบตาพุุด จ. ระยอง1
ในช่่วง 10 ปีีแรกของนโยบายดัังกล่่าว นั่่�นคืือระหว่่างปีี พ.ศ. 2525 – 2535
ได้้ทำ�ำ ให้้เกิิดโรงงานอุุตสาหกรรมเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวนมาก ส่่วนใหญ่่กระจุุ กตััวอยู่่�ใน
พื้้�นที่่�ภาคกลางของประเทศ ได้้แก่่ จ. สมุุทรปราการ นนทบุุรีี สระบุุรี ี ปทุุมธานีี
อยุุ ธ ยา สมุุ ท รสาคร และนครปฐม ทั้้� ง ยัั ง มีี การก่่อสร้้า งนิิ ค มอุุต สาหกรรม
ขนาดใหญ่่ตามเมืืองหลัักของประเทศด้้วย เช่่น นิิคมอุุตสาหกรรมภาคเหนืือ จ.
ลำำ�พููน นิิคมอุุตสาหกรรมภาคใต้้ จ. สงขลา รวมทั้้�งมีีความพยายามจะตั้้�งนิิคม
อุุตสาหกรรมภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือที่่�โคกหิินขาว จ. ขอนแก่่น ด้้วย แต่่ถููก

7-254

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

ต่่อต้้านคััดค้้านอย่่างหนัักจนโครงการล้้มพัับไป ในเวลาต่่อมา จำำ�นวนโรงงาน
อุุตสาหกรรมก็็ได้้กระจายออกไปทั่่�วประเทศ โดยในปีี พ.ศ. 2560 มีีโรงงานทั้้�ง
ที่่�ตั้้�งอยู่่�ภายในและภายนอกนิิคมอุุตสาหกรรมเป็็นจำำ�นวนถึึง 125,363 แห่่ง แบ่่ง
กระจายตััวอยู่่�ในภาคกลาง 51,080 แห่่ง ภาคตะวัันออก 11,090 แห่่ง ภาคตะวััน
ตก 5,194 แห่่ง ภาคใต้้ 10,433 แห่่ง ภาคเหนืือ 10,259 แห่่ง และภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ 37,307 แห่่ง ทั้้�งนี้้� สถิิติิดัังกล่่าวสัังเคราะห์์มาจากฐานข้้อมููลของกรม
โรงงานอุุตสาหกรรม (กรอ.) จากการเข้้าถึึงเมื่่�อวัันที่่� 5 ตุุลาคม พ.ศ. 25602 ซึ่่�ง
เป็็นช่่วงก่่อนการบัังคัับใช้้พระราชบััญญััติิ (พ.ร.บ.) โรงงาน (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2562
ที่่�มีีการปรัับเปลี่่�ยนนิิยามให้้โรงงานที่่�มีีเครื่่�องจัักรไม่่ถึึง 50 แรงม้้า หรืือคนงาน
น้้อยกว่่า 50 คน ไม่่จััดเป็็นโรงงาน ทำำ�ให้้จำ�ำ นวนโรงงานอุุตสาหกรรมตามความ
หมายของกฎหมายฉบัับใหม่่มีีน้้อยลง
ภาพที่่� 7.1 แผนที่่�แสดงจำำ �นวนโรงงานทั่่� วประเทศ (ข้้ อมูู ล ณ ปีี พ.ศ. 2560)3

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดภาคอุตสาหกรรม

7-255

ในจำำ�นวนดัังกล่่าวนี้้� เมื่่�อพิิจารณาตาม “ประกาศกระทรวงทรััพยากร
ธรรมชาติิ และสิ่่�ง แวดล้้ อม เรื่่�อง กำำ� หนดให้้โรงงานอุุต สาหกรรมเป็็ น แหล่่ง
กำำ�เนิิดมลพิิษที่่�จะต้้องถููกควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียออกสู่่�บรรยากาศ”
ซึ่่�งประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาเมื่่�อวัันที่่� 18 พฤษภาคม พ.ศ. 25494 พบว่่า มีี
โรงงานอุุตสาหกรรมที่่�เข้้าข่่ายเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษที่่�จะต้้องถููกควบคุุมการ
ปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียออกสู่่�บรรยากาศจำำ�นวนรวม 63,350 แห่่ง โดยกระจาย
อยู่่�ในภาคกลางจำำ�นวน 18,148 แห่่ง ภาคตะวัันออก 3,348 แห่่ง ภาคตะวัันตก
1,716 แห่่ง ภาคใต้้ 4,971 แห่่ง ภาคเหนืือ 4,971 แห่่ง และภาคตะวัันออกเฉีียง
เหนืือ 28,670 แห่่ง
ภาพที่่� 7.2 โรงงานอุุ ตสาหกรรมที่่�เป็็นแหล่่ งกำำ �เนิิดมลพิิษที่่�ต้้ องควบคุุ มการปล่่ อยทิ้้ � ง
อากาศเสีี ยตามประกาศกระทรวงทรัั พยากรธรรมชาติิและสิ่่ � งแวดล้้ อม ฉบัั บประกาศเมื่่ � อ
วัั นที่่� 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 (ข้้ อมูู ล ณ ปีี พ.ศ. 25605)

จากการรวบรวมสถิิติิการร้้องเรีียนปััญหามลพิิษในแต่่ละปีีจากทุุกหน่่วย
งานของกรมควบคุุมมลพิิษ พบว่่า ปััญหามลพิิษทางอากาศเป็็นปััญหาที่่�มีีการ
ร้้องเรีียนสููงที่่�สุดุ ตััวอย่่างสถิิติิการร้้องเรีียนในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่่า

7-256

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

มีีการร้้องเรีียนปััญหากลิ่่�นเหม็็นสููงเป็็นอัันดัับหนึ่่� ง (43%) และการร้้องเรีียน
ปััญหาฝุ่่�นละออง/เขม่่าควััน สููงเป็็นลำำ�ดัับสอง (30%) โดยแหล่่งที่่�ถูกู ร้้องเรีียน
มากที่่�สุดุ ก็็คืือโรงงานอุุตสาหกรรม (59%)6
กล่่าวโดยสรุุ ป มลพิิษทางอากาศจากภาคอุุตสาหกรรมมีีแหล่่งกำำ�เนิิด
หลััก 2 ประเภท คืือ การเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิงเพื่่�อผลิิตพลัังงานภายในโรงงาน
อุุตสาหกรรม และการใช้้สารเคมีีในกระบวนการผลิิตทางอุุตสาหกรรม เช่่น การ
ใช้้สารอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย (Volatile Organic Compounds: VOCs) และกลุ่่�ม
โลหะหนััก ได้้แก่่ ทองแดง เงิิน ทองคำำ� ทองคำำ�ขาว สัังกะสีี ตะกั่่�ว ดีีบุุก โครเมีียม
ทัังสเตน พลวง แคดเมีียม ปรอท บััสมััส ไททาเนีียม แทนทาลััม โคบอลต์์ ยููเรเนีียม
นิิเกิิล แมงกานีีส โมลิิเดีียม และเบอร์์มัสั เนีียม7 ตามปกติิของการเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิง
เกืือบทุุกชนิิดมัักเป็็นการเผาไหม้้ที่่� ไม่่สมบููรณ์์และเป็็นสาเหตุุทำ�ำ ให้้เกิิ ดสาร
มลพิิษทางอากาศหลายชนิิด และเนื่่�องจากการผลิิตพลัังงานความร้้อนในโรงงาน
อุุตสาหกรรมจำำ�เป็็นต้้องใช้้เชื้้�อเพลิิงจำำ�นวนมาก สารมลพิิษที่่�เกิิดขึ้้�นจึึงมีีปริิมาณ
มากและหากในกระบวนการผลิิตมีีการใช้้สารเคมีีมาก ก็็ยิ่่�งก่่อให้้เกิิดสารมลพิิษ
หลากหลายชนิิด พื้้�นที่่�ที่่�มีโี รงงานอุุตสาหกรรมหรืือโรงไฟฟ้้าตั้้�งอยู่่�จำ�ำ นวนมากจึึง
มัักมีีสารมลพิิษทางอากาศเข้้มข้้น และส่่งผลกระทบที่่�รุุนแรงต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและ
สุุขภาพของประชาชน นอกจากนั้้�น ในส่่วนของของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการ
ผลิิตก็็ยัังเป็็นอีีกแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษด้้วย
อย่่างไรก็็ตาม ปััญหาที่่�สำ�คั
ำ ัญก็็คืือ ในประเทศไทยยัังไม่่เคยมีีการศึึกษา
ถึึงปััญหามลพิิษทางอากาศจากภาคอุุตสาหกรรมอย่่างจริิงจััง ว่่าสถานการณ์์
ปััญหาเป็็นอย่่างไร พื้้�นที่่�ใดมีีระดัับความรุุนแรงแค่่ไหนอย่่างไร อุุตสาหกรรม
ใดคืือแหล่่งก่่อมลพิิษที่่�สำ�คั
ำ ัญ ฯลฯ แต่่ก็็มีกี รณีีปัญ
ั หามลพิิษทางอากาศจากภาค
อุุตสาหกรรมที่่�เด่่นชััดและส่่งผลกระทบรุุนแรงหลายกรณีี เช่่น กรณีีมลพิิษทาง
อากาศจากกิิจการเหมืืองแร่่ลิิกไนต์์และโรงไฟฟ้้าแม่่เมาะ อ. แม่่เมาะ จ. ลำำ�ปาง
กรณีีมาบตาพุุด จ. ระยอง กรณีีฝุ่่�น PM2.5 จ. สมุุทรสาคร
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• กรณีีมลพิิษทางอากาศจากกิิจการเหมืืองแร่่ลิกิ ไนต์์และโรงไฟฟ้้าแม่่เมาะ
จััดได้้ว่่าเป็็นกรณีีปัญ
ั หารุุนแรงกรณีีแรกของประเทศไทย โดยสภาพปััญหา
หลัักๆ คืือ การเกิิดฝุ่่�นควัันซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์และการเกิิดน้ำำ�ฝนเป็็นกรด8
รวมถึึงฝุ่่�นขี้้�เถ้้าหลัังการเผาไหม้้ปริิมาณมาก ปััญหาจากกรณีีนี้้�นัับว่่ามีีทั้้�ง
ความรุุนแรงและเรื้้�อรััง จนประชาชนต้้องมีีการเคลื่่�อนไหวในหลากหลายรููป
แบบ ซึ่่�งรวมถึึงการฟ้้องคดีีด้้วย9
• กรณีีมลพิิษทางอากาศในพื้้�นที่่�มาบตาพุุด เป็็นกรณีีที่่�ปัญ
ั หามีีความรุุนแรง
ที่่�สุุดและมีีความซัับซ้อ้ นของสารมลพิิษในอากาศมากที่่�สุุด เนื่่�องจากพื้้�นที่่�
มาบตาพุุดและตำำ�บลใกล้้เคีียงเป็็นเขตที่่�ตั้้�งของโรงงานอุุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่่เกืือบ 200 แห่่ง โดยเฉพาะกลุ่่�มอุุตสาหกรรมปิิโตรเลีียม ปิิโตรเคมีี
และอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�องอื่่�นๆ ได้้แก่่ โรงไฟฟ้้าถ่่านหิิน โรงกลั่่�นน้ำำ�มัันและ
คลัังน้ำำ�มััน โรงแยกก๊๊าซธรรมชาติิ อุุตสาหกรรมเคมีี เคมีีภััณฑ์์ พลาสติิก
อุุตสาหกรรมแทนทาลััม นอกจากนี้้� ในเขต อ. เมืืองระยองโดยรวมยัังเป็็น
ที่่� ตั้้�งของโรงงานอุุตสาหกรรมที่่� เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศหลาก
หลายชนิิด รวมแล้้วมีีโรงงานเป็็นจำำ�นวนถึึง 1,366 แห่่ง10 สารมลพิิษทาง
อากาศที่่�มีอัี ันตรายต่่อสุุขภาพของประชาชนในพื้้�นที่่�มีหี ลายชนิิด โดยเฉพาะ
กลุ่่�มสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ซึ่่�ง
มีีหลายชนิิดที่่�เป็็นสารก่่อมะเร็็งในมนุุษย์์ เช่่น เบนซีีน 1,3-บิิวทาไดอีีน ฯลฯ
ก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ ออกไซด์์ของไนโตรเจน สารที่่� เป็็นองค์์ประกอบ
ของกำำ�มะถััน และอื่่�น ๆ
ภาพที่่� 7.3 มลพิิษทางอากาศจากแหล่่ งกำำ �เนิิดภาคอุุ ตสาหกรรมในจัั งหวัั ดระยองและ
พื้้ � นที่่�ใกล้้ เคีี ยง11
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การเคลื่่�อนไหวของประชาชนในพื้้�นที่่� นี้้�ก็็เข้้มข้้นด้้วยเช่่นกััน โดยการร้้องเรีียน
ปััญหากลิ่่�นเหม็็นเกิิดขึ้้�นเรื่่�อยมานัับตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2540 จนมีีการยกระดัับเป็็นการ
ชุุมนุุมประท้้วง รวมถึึงการฟ้้องคดีี12
• กรณีีมลพิิษทางอากาศในพื้้�นที่่� อ. เมืือง จ. สมุุทรสาคร แม้้ในภาพใหญ่่
หน่่วยงานของรััฐจะมุ่่�งไปที่่�สาเหตุุจากภาคการจราจรและขนส่่ง แต่่เมื่่�อมีี
การศึึกษาเจาะจงถึึงแหล่่งกำำ�เนิิดก็็พบว่่า ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กในพื้้�นที่่�นั้้�นมีี
ต้้นกำำ�เนิิดจากโรงงานอุุตสาหกรรมหลากหลายประเภทและขนาดที่่�กระจุุ ก
ตััวหนาแน่่นในเขต อ. เมืือง เนื่่�องจากเป็็นแหล่่งรองรัับการขยายตััวของ
โรงงานอุุตสาหกรรมจากกรุุงเทพฯ ในยุุคแรกๆ ซึ่่�งยัังขาดการวางผัังการ
ใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินและไม่่มีีระบบใดๆ ในการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและควบคุุม
มลพิิษ ทั้้�งมลพิิษทางน้ำำ� ดิิน และอากาศ แม้้ว่่าคณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่ง
ชาติิได้้ออกประกาศในปีีพ.ศ. 2538 ให้้ จ. สมุุทรสาครเป็็นเขตควบคุุมมลพิษ
ิ
13
พร้้อมกัับ จ. นนทบุุรี ี ปทุุมธานีี และนครปฐม ในฐานะเป็็นกลุ่่�มจัังหวััดซึ่่�ง
รองรัับการขยายตััวของอุุตสาหกรรมจากกรุุงเทพฯ เช่่นเดีียวกัันก็็ตาม แต่่
พื้้�นที่่�นี้้�ก็็ไม่่มีีการแก้้ปััญหาตามแผนลดและขจััดมลพิิษทางน้ำำ� อากาศ และ
เสีียง แต่่อย่่างใด ปััญหามลพิิษทั้้ง� หลายยัังคงหนัักหน่่วงและเรื้้�อรัังอยู่่�ในพื้้�นที่่�
มาจนถึึงปััจจุุบััน (พ.ศ. 2565) จากการสำำ�รวจของกรีีนพีีซ เอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ ในปีี พ.ศ. 2562 พบว่่า เขต อ. เมืืองสมุุทรสาครจััดเป็็นเมืืองอัันดัับ
หนึ่่�งของประเทศที่่�เผชิิญปััญหาฝุ่่�น PM2.5 รุุนแรงที่่�สุดุ 14 โดยที่่�แหล่่งกำำ�เนิิด
ใหญ่่ที่่�สุุดของฝุ่่�น PM2.5 และ PM10 ของจัังหวััดก็็คืือโรงงานอุุตสาหกรรม
ซึ่่�งมีีการปล่่อยฝุ่่�น PM2.5 ปริิมาณ 44,476.46 ตัันต่่อปีี และ PM10 ปริิมาณ
70,987.91 ตัันต่่อปีี ขณะที่่�ภาคขนส่่งมีีการปล่่อยฝุ่่�น PM2.5 และ PM10 ใน
ปริิมาณ 197.67 ตัันต่่อปีี และ 203.08 ตัันต่่อปีี ตามลำำ�ดัับ15
ภาพที่่� 7.4 ปัั ญหาการจัั ดการฝุ่่� นและควัั นภายในโรงงานอุุ ตสาหกรรมที่่� จ. สมุุ ทรสาคร16

ฝุ่่�นและควัันที่่�ไม่่ถููกดัักจัับ
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นอกจากนี้้� ยัังมีีอีีกมากมายหลายพื้้�นที่่�ที่่�ประสบปััญหามลพิิษทางอากาศ
จากภาคอุุตสาหกรรมอย่่างเด่่นชััด เช่่น กรณีีมลพิิษทางอากาศจากโรงงานผลิิต
น้ำำ�ตาลใน จ. สิิงห์์บุุรี ี กาญจนบุุรี ี ราชบุุรี ี สุุพรรณบุุรี ี อุุดรธานีี มหาสารคาม
หนองบััวลำำ�ภูู กาฬสิินธุ์์� ขอนแก่่น และอื่่�นๆ รวมทั้้�งมลพิิษฝุ่น่� จากเหมืืองปููนและโรง
ผลิิตปููนซีีเมนต์์ใน จ. สระบุุรี ี นครสวรรค์์ เพชรบุุรี ี ลำำ�ปาง ฯลฯ ในระยะหลัังนี้้� ยัังพบ
ว่่ามีีกรณีีปัญ
ั หามลพิิษเกิิดขึ้้�นมากจากโรงงานรีีไซเคิิลของเสีียอุุตสาหกรรม ไม่่ว่่า
จะเป็็นใน จ. ชลบุุรี ี ฉะเชิิงเทรา ปราจีีนบุุรี ี นครราชสีีมา สระบุุรี ี และอื่่�นๆ เป็็นต้้น

7.1 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
สะอาดภาคอุุ ตสาหกรรมที่่� มีี การดำำ �เนิิ นการใน
ประเทศไทย
การจััดการมลพิิษทางอากาศของประเทศไทยตามกฎหมายที่่� ใช้้กัันมา
หลายสิิบปีีคืือ “วิิธีีการจััดการที่่�ปลายท่่อ” (End-of-pipe Approaches) 17 อััน
เป็็นแนวทางการควบคุุมการไหลของอากาศเสีียก่่อนปล่่อยทิ้้�งสู่่�สิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่่�ง
จะต้้องควบคุุมความเข้้มข้้นของสารมลพิิษให้้เป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กฎหมาย
กำำ�หนดก่่อนที่่�จะปล่่อยทิ้้�งออกสู่่�อากาศทั่่�วไป วิิธีกี ารอัันเก่่าแก่่นี้้�ทั้้�งมีีค่่าใช้้จ่่ายที่่�
แพงและประสิิทธิภิ าพที่่�น้อ้ ย และในความเป็็นจริิงแล้้วมีีผลเท่่ากัับเป็็นการถ่่ายเท
สารมลพิิษจากตััวกลางหนึ่่�งไปสู่่�อีีกตััวกลางหนึ่่�งเท่่านั้้�น
ในปัั จจุุ บัั น ประเทศพัั ฒ นาแล้้ ว เช่่น หลายประเทศในสหภาพยุุ โ รป
สหรััฐอเมริิกา และญี่่�ปุ่่�น จึึงได้้เปลี่่�ยนไปใช้้วิิธีีการจััดการปััญหาที่่�ต้้นทาง หรืือ
การจััดการที่่� “ต้้นน้ำำ�” (upstream) เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดมลพิิษตั้้�งแต่่แรก18 นั่่�น
คืือ การมุ่่�งปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตให้้สะอาดด้้วยวิิธีกี ารจััดการมลพิิษอย่่างต่่อ
เนื่่�อง การเปลี่่�ยนมาใช้้เทคโนโลยีีควบคุุมมลพิิษที่่�ดีีที่่�สุดุ (Best Available Conttrol Technology) เช่่น การกำำ�หนดให้้ผู้้�ผลิิตดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนที่่�เป็็นการ
ป้้องกัันการปล่่อยมลพิิษ โดยคำำ�นึึงถึึงการใช้้พลัังงาน ชนิิดเชื้้�อเพลิิง ผลกระทบ
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ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ต้้นทุุนทางเศรษฐกิิจ และการกำำ�หนดให้้มีีการจััดทำำ�บััญชีีรายชื่่�อ
สารมลพิิษ (Emissions Inventories) ที่่�มีีการปล่่อยสู่่�ดิิน น้ำำ� และอากาศ เพื่่�อให้้
เกิิดศููนย์์ข้อ้ มููลกลางของประเทศสำำ�หรัับใช้้วางแผนป้้องกัันมลพิิษและใช้้ประกอบ
การติิดตามตรวจสอบภายในแหล่่งกำำ�เนิิดเพื่่�อลดต้้นทุุนการผลิิต
7.1.1 มาตรการตามกฎหมายที่่�บัั งคัั บใช้้ อยู่่� ในปััจจุุบัั น
กฎหมายหลัั ก ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การกำำ�กัั บดูู แ ลมลพิิ ษท างอากาศจาก
อุุตสาหกรรมคืือ พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ พ.ศ.
2535 พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และฉบัับที่่� 2 พ.ศ. 2562 และพ.ร.บ. การนิิคม
อุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซึ่่�งกฎหมายฉบัับหลัังบัังคัับใช้้เฉพาะ
กัับโรงงานภายในนิิคมอุุตสาหกรรม ในขณะที่่�กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ประกาศภายใต้้กฎหมายสองฉบัับแรก
โดยส่่วนใหญ่่จะมีีผลใช้้บังั คัับกับ
ั โรงงานทั้้�งภายนอกและภายในนิิคมอุุตสาหกรรม
อย่่างไรก็็ตาม กฎหมายโรงงานและกฎหมายการนิิคมฯ นั้้�น มีีหน้้าที่่�ในด้้านการ
ส่่งเสริิมอุตุ สาหกรรมเป็็นหลัักสำำ�คััญ โดยมีีหน้้าที่่�ด้า้ นการกำำ�กัับดูแู ลที่่�เพีียงแต่่
พ่่วงมาด้้วยเท่่านั้้�น
7.1.1.1 พระราชบัั ญญัั ติิส่่งเสริิ มและรัั กษาคุุ ณภาพสิ่่�งแวดล้้ อม
แห่่ งชาติิ พ.ศ. 2535

หน่่วยงานหลัักที่่�มีบทบ
ี าทหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการมลพิิษทาง
อากาศ ได้้แก่่ 1) คณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ (กก.วล.) เป็็นผู้้�มีีอำ�ำ นาจใน
การออกประกาศคณะกรรมการ 2) กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
(ทส.) มีีอำ�ำ นาจในการออกประกาศกระทรวง และ 3) กรมควบคุุมมลพิิษ (คพ.)
มีีอำ�ำ นาจออกประกาศกรม เพื่่�อการควบคุุม ป้้องกััน ลด และแก้้ไขปััญหามลพิิษ
ที่่� จะส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศ สำำ�หรัับมาตรการและข้้อบัังคัับ
ที่่�มีีการประกาศตามกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมและเกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการจััดการ
มลพิิษทางอากาศจากภาคอุุตสาหกรรม มีีอยู่่� 3 ส่่วน คืือ 1) มาตรฐานมลพิิษทาง
อากาศจากแหล่่งกำำ�เนิิดอยู่่�กัับที่่�หรืือค่่ามาตรฐานการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียจาก
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แหล่่งกำำ�เนิิด 2) มาตรฐานมลพิิษทางอากาศในบรรยากาศทั่่�วไป 3) มาตรการลด
ผลกระทบตามรายงานประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
(1) มาตรฐานมลพิิ ษทางอากาศจากแหล่่ งกำำ �เนิิ ดอยู่่�กัับที่่ � หรืือค่่ า
มาตรฐานการปล่่ อยทิ้้ � งอากาศเสีียจากแหล่่ งกำำ �เนิิ ด

การประกาศค่่ามาตรฐานควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียจากแหล่่งกำำ�เนิิด
มีีประกาศกระทรวง ทส. ที่่�เกี่่�ยวข้้องประมาณ 18 ฉบัับ เป็็นประกาศเรื่่�องการ
กำำ�หนดให้้ประเภทกิิจการที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษที่่�จะต้้องควบคุุมการปล่่อย
ทิ้้�งอากาศเสีียและฝุ่่�นละอองออกสู่่�บรรยากาศ ซึ่่�งได้้มีีการประกาศในราชกิิจจา
นุุเบกษาในปีีต่่างๆ กิิจการที่่�ถูกู ควบคุุม ได้้แก่่ โรงไฟฟ้้า (พ.ศ. 2539), โรงไฟฟ้้า
เก่่า (พ.ศ. 2542), โรงไฟฟ้้าแม่่เมาะ (พ.ศ. 2544), โรงงานเหล็็ก (พ.ศ. 2544),
เตาเผามููลฝอยติิดเชื้้�อ (พ.ศ. 2546), โรงงานปููนซีีเมนต์์ (พ.ศ. 2547), สถาน
ประกอบกิิจการหลอมและต้้มทองคำำ� (พ.ศ. 2547), โรงไฟฟ้้าใหม่่ (พ.ศ. 2552),
โรงแยกก๊๊าซธรรมชาติิ (พ.ศ. 2553), โรงงานอุุตสาหกรรมเคมีี (พ.ศ. 2553),
โรงงานกลั่่�นน้ำำ�มัันปิิโตรเลีียม (พ.ศ. 2554) และคลัังน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิง (ฉบัับที่่� 1
พ.ศ. 2553, ฉบัับที่่� 2 พ.ศ. 2554)
นอกเหนืือจากการควบคุุมเป็็นรายกิิจการดัังกล่่าวแล้้ว ยัังมีีการควบคุุม
การปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียจากโรงงานอุุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549) ซึ่่ง� ควบคุุมโรงงาน
อุุตสาหกรรมตามกฎหมายว่่าด้้วยโรงงานในภาพรวม19 เนื้้�อหาตามประกาศ
กระทรวง ทส. เหล่่านี้้� โดยหลัักก็็คืือเป็็นการกำำ�หนดค่่าหรืือเกณฑ์์มาตรฐานของ
สารมลพิิษต่่างๆ ที่่�เป็็นที่่�ทราบหรืือคาดได้้ว่่าจะเกิิดการปล่่อยออกมาจากการ
ประกอบกิิจการประเภทนั้้�นๆ
ยกตััวอย่่างเช่่น ประกาศ ทส. เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรฐานควบคุุมการปล่่อยทิ้้�ง
อากาศเสีียจากโรงงานปููนซีีเมนต์์ที่่�ใช้้ของเสีียเป็็นเชื้้�อเพลิิงหรืือวััตถุุดิิบในการ
ผลิิต ซึ่่�งประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาเมื่่�อวัันที่่� 15 ธัันวาคม พ.ศ. 2549 มีีการ
กำำ�หนดว่่า อากาศเสีียที่่�ปล่่อยทิ้้�งจากหม้้อเผาปููนจะต้้องมีีค่่าของมลสารต่่างๆ
เช่่น ฝุ่น่� ละออง (Total Suspended Particulate: TSP) ก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์
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(SO2) ก๊๊าซออกไซด์์ของไนโตรเจนในรููปก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์์ (NOx as NO2)
ก๊๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์์ สารประกอบไดออกซิิน ปรอท แคดเมีียม ฯลฯ ตามค่่าที่่�
กำำ�หนด ซึ่่ง� มีีการแยกเกณฑ์์แตกต่่างกัันระหว่่างโรงงานปููนซีีเมนต์์เก่่าและโรงงาน
ปููนซีีเมนต์์ใหม่่ รวมทั้้�งมีีการกำำ�หนดวิิธีีการและวิิธีีคำ�ำ นวณผลในการตรวจวััด20
ส่่วนประกาศ ทส. เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรฐานควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีีย
จากโรงงานอุุตสาหกรรม ซึ่่ง� ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาเมื่่�อวัันที่่� 18 พฤษภาคม
พ.ศ. 2549 ถืือเป็็นกฎหมายที่่�ควบคุุมอุตุ สาหกรรมทั่่�วไป เนื่่�องจากเป็็นประกาศ
ที่่�บัังคัับใช้้ครอบคลุุมโรงงานอุุตสาหกรรมทั้้�งจำำ�พวกที่่� 2 และจำำ�พวกที่่� 3 ซึ่่�งหาก
ถืือตามเจตนารมณ์์การออกประกาศ การจััดจำำ�พวกโรงงานก็็ย่่อมจะต้้องเป็็น
ไปตามเกณฑ์์ของ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ที่่�มีีผลใช้้บัังคัับอยู่่�ในขณะที่่�ออก
ประกาศนี้้� ดัังนั้้�น โรงงานจำำ�พวกที่่� 2 จะหมายถึึงโรงงานที่่�มีีแรงม้้ารวมของยาน
พาหนะหรืือเครื่่�องจัักรมากกว่่า 20 แต่่ไม่่เกิิน 50 แรงม้้า และ/หรืือมีีจำ�ำ นวน
คนงาน 21-50 คน ส่่วนโรงงานจำำ�พวกที่่� 3 คืือ โรงงานที่่�มีีแรงม้้ารวมของยาน
พาหนะหรืือเครื่่�องจัักรมากกว่่า 50 แรงม้้าขึ้้�นไป และ/หรืือมีีจำ�ำ นวนคนงาน 50
คน หรืือเป็็นโรงงานที่่�มีีมลภาวะ อย่่างไรก็็ตาม ตามกฎหมายปััจจุุบััน (พ.ร.บ.
โรงงาน (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2562) ได้้เปลี่่�ยนนิิยามของโรงงานในภาพใหญ่่ จาก
เดิิมที่่�มีียานพาหนะหรืือเครื่่�องจัักรรวมตั้้�งแต่่ 5 แรงม้้าขึ้้�น หรืือใช้้แรงงานตั้้�งแต่่
7 คนขึ้้�นไป ก็็ถืือว่่าเป็็น “โรงงานอุุตสาหกรรม (จำำ�พวกที่่� 1)” แล้้ว กลายเป็็นว่่า
จะต้้องมีียานพาหนะที่่�ใช้้เครื่่�องจัักรซึ่่�งมีีกำ�ลั
ำ ังรวมตั้้�งแต่่ 50 แรงม้้าขึ้้�นไป หรืือ
ใช้้คนงานตั้้�งแต่่ 50 คนขึ้้�นไป จึึงจะถืือว่่าเป็็น “โรงงานอุุตสาหกรรม” ตามความ
หมายของกฎหมายใหม่่
ประกาศ ทส. เรื่่ � อง กำำ �หนดมาตรฐานควบคุุ มการปล่่ อยทิ้้ � งอากาศเสีีย
จากโรงงานอุุ ตสาหกรรม เมื่่ � อวัั นที่่ � 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 นี้้� มีีการ

กำำ�หนดเกณฑ์์มาตรฐานควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียสำำ�หรัับสารมลพิิษรวม
15 ชนิิด ได้้แก่่ 1) TSP โดยค่่ามาตรฐานของฝุ่่�นต่่างกัันไปตามชนิิดแหล่่งกำำ�เนิิด
และชนิิดเชื้้�อเพลิิง ซึ่่�งแบ่่งเป็็น 1.1) หม้้อไอน้ำำ�หรืือแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิงดัังนี้้�
น้ำำ�มัันเตา ถ่่านหิิน ชีีวมวล เชื้้�อเพลิิงอื่่�นๆ 1.2) การถลุุง หล่่อหลอม รีีดดึึง และ/
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หรืือผลิิตเหล็็กกล้้าอลููมิิเนีียม 1.3) การผลิิตทั่่�วไป, 2) SO2 มาตรฐานความเข้้ม
ข้้นแตกต่่างกัันตาม 2.1) หม้้อไอน้ำำ�หรืือแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิงดัังนี้้� น้ำำ�มันั เตา
ถ่่านหิิน ชีีวมวล เชื้้�อเพลิิงอื่่�นๆ 2.2) การผลิิตทั่่�วไป, 3) NOx as NO2 มาตรฐาน
ความเข้้มข้น้ แตกต่่างกัันตามหม้้อไอน้ำำ�หรืือแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิงดัังนี้้� น้ำำ�มันั
เตา ถ่่านหิิน ชีีวมวล เชื้้�อเพลิิงอื่่�นๆ, 4) ก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์ (CO), 5) ก๊๊าซ
ไฮโดรเจนซััลไฟด์์ (H2S), 6) ไฮโดรเจนคลอไรด์์ (HCl), 7) กรดกำำ�มะถััน (Sulfuric
Acid), 8) ไซลีีน (Xylene), 9) ครีีซอล (Cresol), 10) พลวง, 11) สารหนูู (As),
12) ทองแดง (Cu), 13) ตะกั่่�ว (Pb), 14) คลอรีีน (Cl), 15) ปรอท (Hg)21

ส่่วนประกาศ ทส. เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรฐานควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีีย
จากโรงงานอุุตสาหกรรมเคมีี พ.ศ. 2553 เป็็นข้้อกำำ�หนดที่่�เริ่่�มต้้นด้้วยการนิิยาม
ว่่าโรงงานอุุตสาหกรรมเคมีีหมายถึึงโรงงานลำำ�ดับที่่
ั � 42 หรืือ 44 ตามกฎหมายว่่า
ด้้วยโรงงาน ซึ่่�งมีีการผลิิต ใช้้ หรืือเก็็บรักั ษาสาร 1,2-ไดคลอโรอีีเทน หรืือสารไว
นิิลคลอไรด์์ ในการจะทำำ�ความเข้้าใจว่่าโรงงานทั้้�งสองลำำ�ดัับดัังกล่่าวคืืออะไร จึึง
ต้้องกลัับไปดูู พ.ร.บ. โรงงาน ซึ่่ง� ความหมายของโรงงานลำำ�ดัับที่่� 42 ก็็คืือโรงงาน
ประกอบกิิจการเกี่่�ยวกัับเคมีีภััณฑ์์ สารเคมีี หรืือวััสดุุเคมีีฯ และโรงงานลำำ�ดัับ
ที่่� 44 ก็็คืือโรงงานประกอบกิิจการเกี่่�ยวกัับการผลิิตเรซิินสัังเคราะห์์ ยางอีีลาส
โตเมอร์์ พลาสติิก หรืือเส้้นใยสัังเคราะห์์ ซึ่่�งมิิใช่่ใยแก้้ว สำำ�หรัับเกณฑ์์มาตรฐาน
ควบคุุมความเข้้มข้้นของการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียตามประกาศฉบัับนี้้�กำ�ำ หนดใน
ระยะเวลา 1 ปีี และกำำ�หนดจำำ�แนกตามกระบวนการผลิิต ได้้แก่่ 1) กระบวนการ
ผลิิตสารไวนิิลคลอไรด์์ รวมถึึงการเก็็บรักั ษาสาร 1,2-ไดคลอโรอีีเทน และสารไว
นิิลคลอไรด์์ใน, 2) กระบวนการผลิิต เอส-พีีวีีซีี (S-PVC) หรืือการผลิิตพีีวีีซีโี ดย
กระบวนการ Suspension, และ 3) กระบวนการผลิิตเพสท์์-พีีวีีซีี (paste PVC)
หรืือการผลิิตพีีวีซีี โี ดยกระบวนการ Emulsion นอกจากนั้้�น โรงงานอุุตสาหกรรม
เคมีียัังต้้องควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียให้้เป็็นไปตามประกาศ ทส. (พ.ศ.
2549) ที่่�ควบคุุมโรงงานอุุตสาหกรรมโดยรวม22
สำำ�หรัับการประกาศค่่ามาตรฐานควบคุุมที่่�เกี่่�ยวกัับฝุ่่�นละอองโดยเฉพาะ
เพีียงอย่่างเดีียวมีี 4 ฉบัับ ได้้แก่่ มาตรฐานการปล่่อยฝุ่่�นจากโรงโม่่ บด หรืือย่่อย
หิิน (พ.ศ. 2540) มาตรฐานค่่าความทึึบแสงจากปล่่องปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียของ
โรงสีีข้้าวที่่�ใช้้หม้้อไอน้ำำ� (พ.ศ. 2547) มาตรฐานค่่าความทึึบแสงของฝุ่่�นละออง
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ฟุ้้�งกระจายจากท่่าเรืือ (พ.ศ. 2550) และมาตรฐานฝุ่น่� ละอองฟุ้้�งกระจายจากโรง
สีีข้า้ ว (PM10) (พ.ศ. 2550) และเกณฑ์์มาตรฐานควบคุุมการปล่่อยฝุ่น่� ละอองจาก
โรงโม่่ บด หรืือย่่อยหิิน (พ.ศ. 2540) ซึ่่�งได้้แบ่่งค่่ามาตรฐานควบคุุมออกเป็็น 2
ประเภท คืือ แหล่่งกำำ�เนิิดที่่�ไม่่มีีระบบดููดฝุ่่�นระบายออกทางปล่่อง และแหล่่ง
กำำ�เนิิดที่่�มีีระบบดููดฝุ่่�นระบายออกทางปล่่อง โดยมีีการควบคุุมเพีียง 2 ลัักษณะ
คืือ มาตรฐานฝุ่น่� ละอองรวม (TSP) จากแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�มีรี ะบบดููดฝุ่น่� ระบายออก
ทางปล่่อง และเกณฑ์์มาตรฐานความทึึบแสง (Opacity) ที่่�ใช้้ควบคุุมทั้้�งแหล่่ง
กำำ�เนิิดที่่�มีีและไม่่มีีระบบดููดฝุ่่�น23
(2) มาตรฐานมลพิิ ษทางอากาศในบรรยากาศทั่่� วไป

การกำำ�หนดมาตรฐานมลพิิษทางอากาศในบรรยากาศทั่่�วไปเป็็นมาตรการ
เพื่่�อติิดตามคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมทั่่�วไปในบริิเวณที่่�มีีโรงงานอุุตสาหกรรมและมีี
การปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียเป็็นประจำำ� จนอาจทำำ�ให้้คุุณภาพอากาศในบริิเวณนั้้�น
มีีมลพิิษเข้้มข้้นในบรรยากาศ จึึงต้้องกำำ�หนดมาตรฐานสำำ�หรัับสารมลพิิษบาง
ชนิิดในบรรยากาศ เพื่่�อเป็็นมาตรการหนึ่่�งในการป้้องกัันผลกระทบต่่อประชาชน
ในปีี พ.ศ. 2538 กก.วล. ได้้ออกประกาศ กก.วล. ฉบัับที่่� 10 (พ.ศ. 2538)
เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่่�วไป โดยได้้กำ�ำ หนดค่่า
เฉลี่่�ยของสารมลพิิษในอากาศ 6 ชนิิด ได้้แก่่ 1) ก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์ 2) ก๊๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์์ ซึ่่�งกำำ�หนดค่่าเฉลี่่�ยในบรรยากาศทั้้�งในช่่วงเวลา 1 ชั่่�วโมง
และ 8 ชั่่�วโมง 3) ก๊๊าซโอโซน ซึ่่�งกำำ�หนดค่่าเฉลี่่�ยในเวลา 1 ชั่่�วโมง 4) ก๊๊าซซััลเฟอร์์
ไดออกไซด์์ ซึ่่�งกำำ�หนดค่่าเฉลี่่�ยในช่่วงเวลา 24 ชั่่�วโมง และในเวลา 1 ปีี 5) สาร
ตะกั่่�ว ซึ่่�งกำำ�หนดค่่าเฉลี่่�ยในช่่วงเวลา 1 เดืือน และ 6) ฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 10
ไมครอน และขนาดไม่่เกิิน 100 ไมครอน ซึ่่�งกำำ�หนดค่่าเฉลี่่�ยในช่่วงเวลา 24 ชม.
และเวลา 1 ปีี24 ต่่อมา ในปีีพ.ศ. 2550 ได้้มีีประกาศแก้้ไขเกณฑ์์ค่่าเฉลี่่�ยของก๊๊าซ
โอโซน25 เหตุุผลในการกำำ�หนดค่่ามาตรฐานลัักษณะต่่างๆ เหล่่านี้้� คืือ มาตรฐาน
ค่่าเฉลี่่�ยระยะสั้้�น (1 ชั่่�วโมง, 8 ชั่่�วโมง และ 24 ชั่่�วโมง) เป็็นมาตรการเพื่่�อป้้องกััน
ผลกระทบต่่อสุุขภาพอนามััยอย่่างเฉีียบพลััน (acute effect) และมาตรฐานค่่า
เฉลี่่�ยระยะยาว (1 เดืือน และ 1 ปีี) เป็็นมาตรการเพื่่�อป้้องกัันผลกระทบระยะยาว
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หรืือผลเรื้้�อรัังที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อสุุขภาพอนามััย (chronic effect)26
ในประเด็็นเกี่่�ยวกัับการควบคุุมสาร VOCs กก.วล. ก็็ได้้ออกประกาศฉบัับที่่�
30 (พ.ศ. 2550) เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรฐานค่่าสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่ายในบรรยากาศ
โดยทั่่�วไปในเวลา 1 ปีี เพื่่�อควบคุุมความเข้้มข้น้ ของ VOCs ในบรรยากาศจำำ�นวน
9 ชนิิด ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มสารพิิษที่่�มีีผลกระทบร้้ายแรงต่่อสุุขภาพ ได้้แก่่ 1) เบนซีีน
(Benzene), 2) ไวนิิลคลอไรด์์ (Vinyl Chloride), 3) 1,2-ไดคลอโรอีีเทน (1,2 Dichloroethane), 4) ไตรคลอโรเอทธิิลีีน (Trichloroethylene), 5) ไดคลอโร
มีีเทน (Dichloromethane), 6) 1,2-ไดคลอโรโพรเพน (1,2 - Dichloropropane),
7) เตตระคลอโรเอทธิิลีีน (Tetrachloroethylene), 8) คลอโรฟอร์์ม (Chlorofform), 9) 1,3 - บิิวทาไดอีีน (1,3 - Butadiene) พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดวิิธีีการเก็็บ
ตััวอย่่าง การตรวจวััด และเครื่่�องมืือตรวจวิิเคราะห์์ไว้้ด้ว้ ย27 ต่่อมาในปีีพ.ศ. 2551
คพ. ได้้ออกประกาศอีีก 1 ฉบัับ เรื่่�อง ค่่าเฝ้้าระวัังสำำ�หรัับสารอิินทรีีย์ร์ ะเหยง่่ายใน
บรรยากาศโดยทั่่�วไปในเวลา 24 ชั่่�วโมง เพื่่�อติิดตามเฝ้้าระวัังความเข้้มข้น้ ของสาร
อิินทรีีย์์ระเหยง่่ายรวม 19 สาร ซึ่่�งครอบคลุุมทั้้�งสาร VOCs ที่่�เป็็นสารก่่อมะเร็็ง
(carcinogen) และที่่�ไม่่เป็็นสารก่่อมะเร็็ง (Non-carcinogen) โดยเพิ่่�มจำ�ำ นวน
สาร VOCs มากกว่่าประกาศ กก.วล. พ.ศ. 2550 ที่่�กำ�ำ หนดไว้้อีีก 10 ชนิิด เป็็น
ลำำ�ดัับที่่� 10) อะซิิทััลดีีไฮด์์ (Acetaldehyde), 11) อะครอลีีน (Acrolein), 12) อะค
ริิโลไนไตร (Acrylonitrile), 13) เบนซิิลคลอไรด์์ (Benzyl Chloride), 14) โบรโมมีี
เธน (Bromomethane), 15) คาร์์บอนเตตระคลอไรด์์ (Carbon Tetrachloride),
16) 1, 2-ไดโบรโมอีีเธน (1, 2-Dibromoethane), 17) 1, 4-ไดคลอโรเบนซีีน (1,
4-Dichlorobenzene), 18) 1, 4-ไดออกเซน (1, 4-Dioxane), 19) 1, 1, 2, 2-เต
ตระคลอโรอีีเธน (1, 1, 2, 2-Tetrachloroethane)28
(3) มาตรการลดผลกระทบตามรายงานประเมิิ นผลกระทบสิ่่�ง
แวดล้้ อม (Environmental Impact Assessment: EIA)

พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม มีีบทบััญญััติิเกี่่�ยวกัับการ
ทำำ�รายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมอยู่่�ในส่่วนที่่� 4 มาตรา 46 ถึึง
51 สาระสำำ�คััญคืือการกำำ�หนดว่่า เจ้้าของกิิจการหรืือโครงการตามที่่�มีีประกาศ
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กำำ�หนด ต้้องทำำ�รายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมส่่งให้้คณะผู้้�ชำำ�นาญ
การภายใต้้สำ�นั
ำ ักงานนโยบายทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม (สผ.) ตรวจ
และรัับรองก่่อน จึึงจะขออนุุญาตก่่อสร้้างโครงการได้้
การประเมิิ น ผลกระทบตามกฎหมายแบ่่งเป็็ น 2 ประเภท คืือ การ
วิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) และการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อชุุมชนอย่่างรุุนแรง ทั้้�งทางด้้านคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
ทรััพยากรธรรมชาติิ และสุุขภาพ (EHIA) โดยประเภทกิิจการและขนาดของ
โครงการที่่�จะต้้องจััดทำำ�รายงาน EIA มีีทั้้�งหมด 35 ประเภท ในจำำ�นวนนี้้�เป็็น
โครงการด้้านพลัั งงานและการใช้้เชื้้�อเพลิิ ง เหมืืองแร่่ และอุุตสาหกรรม 18
ประเภท และมีี 1 ประเภทเป็็นโครงการหรืือกิิจการทุุกประเภทที่่� อยู่่�ในพื้้�นที่่�
คุุณภาพลุ่่�มน้ำำ�ชั้้น� 1 (ประกาศตามมติิ ครม.)29 สำำ�หรัับประเภทกิิจการและขนาด
ของโครงการที่่�จะต้้องจััดทำำ� EHIA มีี 12 ประเภท ในจำำ�นวนนี้้�เป็็นกิิจการหรืือ
โครงการพลัังงานและการใช้้เชื้้�อเพลิิง เหมืืองแร่่ และอุุตสาหกรรม 8 ประเภท30
โดยสรุุป กฎหมายได้้กำ�ำ หนดมาตรการต่่างๆ ที่่�เจ้้าของกิิจการหรืือโครงการ
ต้้องดำำ�เนิินการ โดยแบ่่งออกเป็็น 2 ช่่วง คืือ ช่่วงก่่อนดำำ�เนิินโครงการ และช่่วง
ระหว่่างประกอบกิิจการ
มาตรการต่่างๆ ที่่�เจ้้าของกิิจการหรืือโครงการต้้องดำำ�เนิินการตามที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด:
1) ก่่อนดำำ�เนิินโครงการ ต้้องมีีการทำำ�รายงาน EIA โดยกำำ�หนดให้้ปฏิิบัติั ิ
ตามเอกสาร “แนวทางการจััดทำำ�รายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
โครงการหรืือกิิจการด้้านอุุตสาหกรรมและระบบสาธารณููปโภคที่่�สนัับสนุุน”31
ข้้อปฏิิบัติั ิหลัักๆ คืือ จะต้้องมีีการสรุุปแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษ ประเภทของสารมลพิิษ
ทางอากาศ (TSP, PM10, SO2 และ NO2 เป็็นต้้น) จากกระบวนการผลิิตและกิิจ
กรรมอื่่�นๆ ของโครงการ การระบุุเทคโนโลยีีการควบคุุมมลพิิษ ค่่าความเข้้มข้้น
และอััตราการระบายมลพิิษ การประเมิินผลกระทบจากการแพร่่กระจายของ
มลพิิษทางอากาศด้้วยแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ โดยระบุุค่่าความเข้้มข้น้ พื้้�นฐาน
ของมลพิิษในบรรยากาศก่่อนมีีโครงการ (background concentration) และ
ค่่าความเข้้มข้น้ เชิิงสะสมของมลพิิษทางอากาศ เพื่่�อบอกถึึงผลกระทบรวม (total
impact) ที่่�จะใช้้เปรีียบเทีียบกัับค่่ามาตรฐานคุุณภาพอากาศในบรรยากาศ
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นอกจากนี้้� ยัังกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผลกระทบจากโครงการใหม่่
และการเปลี่่� ยนแปลงของการระบายมลพิิษที่่� จะเพิ่่�มสููงขึ้้�นจากโครงการเดิิ ม
ด้้วย และการประเมิินผลกระทบรวม (total impact) จากโครงการใหม่่และ
โครงการอื่่�นๆ ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ภายในพื้้�นที่่�เดีียวกัันหรืือพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง โดยมีีข้้อยกเว้้น
สำำ�หรัับแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�เข้้าสู่่�โครงการแลกเปลี่่�ยนเพื่่�อปรัับลดมลพิิษ (emissions
trading) และให้้นำำ�ผลการประเมิินมารวมกัับค่่าความเข้้มข้น้ พื้้�นฐานของมลพิิษใน
บรรยากาศก่่อนมีีโครงการ หากผลกระทบรวมเกิินค่่ามาตรฐานคุุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ โครงการนั้้�นจะต้้องทำำ�แผนการปรัับลดอััตราการระบายมลพิิษลง
จนกว่่าผลการประเมิินจะอยู่่�ภายในมาตรฐาน
	สำำ�หรัับกรณีีที่่�สาร VOCs มีีผลการตรวจวััดในพื้้�นที่่� ศึึกษาสููงกว่่าค่่า
มาตรฐานคุุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในการประเมิินผลกระทบรวมจะต้้อง
พิิสูจน์
ู ใ์ ห้้เห็็นว่่า การดำำ�เนิินการโครงการจะไม่่ส่่งผลให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ
และสำำ�หรัับมลพิิษทางอากาศตััวใดที่่�ประเทศไทยยัังไม่่มีีค่่ามาตรฐาน ให้้เปรีียบ
เทีี ยบกัับมาตรฐานคุุณภาพอากาศในบรรยากาศที่่� มีีอยู่่�ในต่่างประเทศ เช่่น
มาตรฐานที่่�กำ�ำ หนดโดย WHO และให้้นำำ�ส่่งข้้อมููลนำำ�เข้้า (Input) แบบจำำ�ลองที่่�
ใช้้ทั้้�งหมด และข้้อมููลผลการประเมิิน (output) ในรููปแบบข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ไฟล์์ด้้วย
นอกจากนี้้� ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กฎหมายกำำ�หนด การประเมิินผลกระทบ
จากโครงการจะต้้องครอบคลุุมสภาพการผลิิต ทั้้�งในกรณีีการดำำ�เนิินการปกติิ
และการดำำ�เนิินการที่่�ไม่่ปกติิ อาทิิ ช่่วงการเริ่่�มเดิินระบบ (start up) ช่่วงการ
หยุุดเดิินระบบ (Shut Down) รวมถึึงช่่วงที่่�เกิิดกรณีีระบบควบคุุมมลพิิษขััดข้้อง
ไม่่สามารถทำำ�งานได้้ ตลอดจนให้้มีกี ารประเมิินผลกระทบที่่�จะเกิิดจากการขนส่่ง
การลำำ�เลีียง การจััดเก็็บเชื้้�อเพลิิง และปริิมาณขี้้�เถ้้าภายในพื้้�นที่่�โครงการ ให้้ระบุุ
พิิกััดของจุุ ดที่่�เกิิดค่่าความเข้้มข้้นสููงสุุดจากการประเมิิน การติิดตั้้�งจุุ ดตรวจวััด
คุุณภาพอากาศในตำำ�แหน่่งที่่�ได้้รับมลพิ
ั
ิษเข้้มข้้น ให้้เสนอมาตรการป้้องกัันและ
แก้้ไขผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม มาตรการติิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
ในรายงาน EIA และ EHIA
2) มาตรการระหว่่างประกอบกิิจการ หน่่วยงานที่่�กำ�กั
ำ ับดูแู ลให้้มีีการ
ปฏิิบัติั ติ ามมาตรการตามกฎหมาย จะมีีการแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�ระหว่่าง กรอ. และ
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.) โดย กรอ. กำำ�กัับโรงงานที่่�ตั้้�งอยู่่�
นอกเขตนิิคมอุุตสาหกรรม และ กนอ. กำำ�กัับโรงงานอุุตสาหกรรมที่่�ตั้้�งอยู่่�ในนิิคม
อุุตสาหกรรม
	สิ่่�งที่่� แหล่่งกำำ�เนิิดต้้องปฏิิบััติิตามเป็็นข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายว่่าด้้วย
การห้้ามระบายสารมลพิิษใดบ้้างออกจากแหล่่งกำำ�เนิิดเกิินเกณฑ์์มาตรฐานของ
ประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรมภายใต้้ พ.ร.บ. โรงงาน ซึ่่�งค่่ามาตรฐานต่่างๆ
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จะต้้องประกาศให้้สอดคล้้องกัับประกาศของ ทส. ในส่่วนของการติิดตามผล
การระบายอากาศเสีียของโรงงานอุุตสาหกรรม ว่่าเป็็นไปตามค่่ามาตรฐาน
หรืือไม่่ โดยให้้ปฏิิบััติิตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรมที่่� กำ�ำ หนดให้้โรงงาน
อุุตสาหกรรมต้้องตรวจวััดและรายงานผลตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย ซึ่่�งจะ
มีีทั้้�งระบบการรายงานผลตรวจวััดและรายงานค่่าแบบอััตโนมััติิ หรืือ CEMs
(Continuous Emissions Monitoring System) ซึ่่ง� กำำ�หนดตรวจวััดสารมลพิิษ
หลัักเพีียง 3 ชนิิด คืือ ฝุ่น่� ละออง ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ และออกไซด์์ของไนโตรเจน
และระบบการรายงานการระบายสารมลพิิษจากแหล่่งกำำ�เนิิดปีีละ 2 รอบ คืือ 6
เดืือนแรก และ 6 เดืือนหลัังของปีี
7.1.1.2 พระราชบัั ญญัั ติิ โรงงาน พ.ศ. 2535

พ.ร.บ. โรงงานให้้อำ�ำ นาจรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงอุุตสาหกรรมเป็็นผู้อ้� อก
กฎกระทรวงและประกาศของรััฐมนตรีีตามมาตรา 6 เพื่่�อกำำ�หนดมาตรฐานและ
วิิธีกี ารควบคุุมการปล่่อยของเสีีย มลพิิษ หรืือสิ่่�งใดๆ ที่่�มีผล
ี กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ซึ่่ง� เกิิดขึ้้�นจากการประกอบกิิจการโรงงาน ซึ่่ง� ต่่อมามีีการออกกฎกระทรวง ฉบัับ
ที่่� 2 (พ.ศ. 2535) เพื่่�อกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับที่่�ตั้้�งโรงงาน สภาพแวดล้้อม
ลัักษณะอาคารหรืือลัักษณะภายในของโรงงาน และลัักษณะ ประเภท หรืือชนิิด
ของเครื่่�องจัักร เครื่่�องอุุปกรณ์์ หรืือสิ่่�งที่่�นำำ�มาใช้้ในโรงงาน คนงานประจำำ� การ
กำำ�หนดวิิธีีการควบคุุมการปล่่อยของเสีีย มลพิิษ หรืือสิ่่�งใดๆ ที่่�มีีผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม และความปลอดภััยในการประกอบกิิจการโรงงาน และข้้อ 16 ของ
กฎกระทรวงฉบัับนี้้�ได้้กำ�ำ หนดให้้ “ห้้ามระบายอากาศเสีียออกจากโรงงาน เว้้นแต่่ได้้
ทำำ�การอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งหรืือหลายอย่่างจนอากาศที่่�ระบายออกนั้้�นมีีปริิมาณของสาร
เจืือปนไม่่เกิินกว่่าค่่าที่่�รัฐั มนตรีีกำำ�หนดโดยประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา แต่่ทั้้�งนี้้�ต้้อง
ไม่่ใช้้วิิธีีทำำ�ให้้เจืือจาง (dilution)”32
ส่่วนการออกประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรมที่่� กรอ. เป็็นหน่่วยงานรัับ
ผิิดชอบ มีีหลายฉบัับที่่�ว่่าด้้วยการควบคุุมการระบายอากาศเสีีย ซึ่่�งเป็็นการ
ออกให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานการควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียจากโรงงาน
อุุตสาหกรรมตามประกาศ ทส. แต่่ประกาศของกระทรวงอุุตสาหกรรมมีีการใช้้
ชื่่�อแตกต่่างกัันไปบ้้าง
กล่่าวโดยสรุุป มาตรการทางกฎหมายที่่�ออกประกาศตาม พ.ร.บ. โรงงาน
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พ.ศ. 2535 เพื่่�อกำำ�กัับดูแู ลโรงงาน สามารถแยกประเภทได้้ดัังนี้้�33
(1) กฎหมายควบคุุ มการระบายอากาศเสีียจากโรงงาน

กรอ. ได้้กำ�ำ หนดค่่ามาตรฐานเกี่่�ยวกัับการระบายอากาศเสีียจากโรงงาน
โดยแยกย่่อยเป็็น 1) มาตรฐานการระบายอากาศเสีียจากปล่่องโรงงานทั่่�วไปใน
รููปฝุ่น่� รวมตามชนิิดเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้ ได้้แก่่ น้ำำ�มันั น้ำำ�มันั เตา ถ่่านหิิน เชื้้�อเพลิิงชีีวมวล
และเชื้้�อเพลิิงอื่่�นๆ 2) มาตรฐานการระบายอากาศเสีียจากกลุ่่�มโรงงานบาง
ประเภท ได้้แก่่ โรงงานปููนซีีเมนต์์ โรงกลั่่�นน้ำำ�มันั ปิิโตรเลีียม โรงงานผลิิตแก้้วและ
กระจก โรงแยกก๊๊าซธรรมชาติิ โรงงานที่่�มีกี ารใช้้น้ำำ�มันั ใช้้แล้้วที่่�ผ่่านกระบวนการ
ปรัับคุณ
ุ ภาพและเชื้้�อเพลิิงสัังเคราะห์์เป็็นเชื้้�อเพลิิงในเตาอุุตสาหกรรม โรงงาน
ที่่�มีีปล่่องเตาเผาสิ่่�งปฏิิกูลู หรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว และโรงไฟฟ้้า และ 3) มาตรฐาน
รายโรงงานที่่�จะต้้องปฏิิบัติั เิ ป็็นพิิเศษตามเงื่่�อนไขการอนุุญาตให้้ประกอบกิิจการ
ซึ่่�งเป็็นเอกสารแนบท้้ายใบอนุุญาตประกอบกิิจการโรงงาน/ใบอนุุญาตขยาย
โรงงาน/การเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไข (ร.ง.4) ในประเภทหลัังนี้้�เป็็นข้้อกำำ�หนดสำำ�หรัับ
โรงงานที่่�ไม่่ต้้องจััดทำำ� EIA
(2) กฎหมายเกี่่ � ยวกัั บการรายงานข้้ อมูู ลสิ่่�งแวดล้้ อมโรงงาน

ในส่่วนนี้้� มีี การกำำ� หนดให้้ โ รงงานบางประเภทมีี การรายงานข้้ อ มูู ลสิ่่� ง
แวดล้้อม ซึ่่�งแบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�ม
(1) โรงงานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (18 กลุ่่�มกิิจการ) เช่่น โรงกลั่่�น
น้ำำ�มันั โรงปููนซีีเมนต์์ โรงถลุุงหรืือหลอมโลหะ โรงงานผลิิตเคมีีภัณ
ั ฑ์์ สารเคมีี หรืือ
วััสดุุเคมีี โรงงานผลิิตยางเรซิินสัังเคราะห์์ เส้้นใยสัังเคราะห์์ และพลาสติิก โรงงาน
ที่่�มีหี รืือใช้้ VOCs ในกระบวนการผลิิต จะต้้องรายงานชนิิดและปริิมาณสารมลพิิษ
ที่่�ระบายออก โดยมีีสารมลพิิษที่่�กำ�ำ หนดให้้รายงาน เช่่น SO2, NOx, TVOCs)
และ TSP และสำำ�หรัับโรงงานที่่�มีีการทำำ� EIA จะต้้องรายงานชนิิดและปริิมาณ
สารมลพิิษทางอากาศตามพารามิิเตอร์์ที่่�กำ�ำ หนดใน EIA ด้้วย ในการรายงานนั้้�น
โรงงานจะต้้องจััดส่่งรายงานผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของ กรอ. ปีีละ 2 ครั้้�ง34
(2) โรงงาน 10 ประเภท ได้้แก่่ โรงงานผลิิตไฟฟ้้าที่่�มีกำี �ลั
ำ งั การผลิิตต่่อหน่่วย
ตั้้�งแต่่ 29 เมกกะวััตต์์ขึ้้�นไป หรืือโรงงานที่่� มีีแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษแบบเดีียวกััน
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โรงงานทุุกประเภทที่่� มีีหม้้อไอน้ำำ�ขนาด 30 ตัันไอน้ำำ�ต่่อชั่่�วโมงขึ้้�นไป โรงงาน
ผลิิตซีีเมนต์์ ปููนขาวหรืือปููนปลาสเตอร์์ทุกุ ขนาด โรงงานผลิิตเยื่่�อหรืือกระดาษ
ทุุกขนาด โรงกลั่่�นน้ำำ�มัันปิิโตรเลีียมทุุกขนาด โรงถลุุง หลอม หล่่อ รีีด ดึึง หรืือ
ผลิิตเหล็็กหรืือเหล็็กกล้้าขั้้�นต้้นขนาด 100 ตัันต่่อวัันขึ้้�นไป โรงถลุุง ผสม ทำำ�ให้้
บริิสุทุ ธิ์์� หลอม หล่่อ รีีด ดึึง หรืือผลิิตโลหะขั้้�นต้้นที่่�ไม่่ใช่่เหล็็กหรืือเหล็็กกล้้า โรง
หลอมตะกั่่�วทุุกขนาด เตาเผาเพื่่�อปรัับคุุณภาพของเสีียรวมทุุกขนาด และโรง
ผลิิตกรดกำำ�มะถัันทุุกขนาด หรืือโรงงานอื่่�นที่่�มีีแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษแบบเดีียวกััน
ให้้ส่่งข้้อมููลเข้้าสู่่�ระบบการรายงานความเข้้มข้้นของคุุณภาพอากาศจากปล่่อง
แบบอััตโนมััติิอย่่างต่่อเนื่่�อง หรืือ CEMs สำำ�หรัับอากาศเสีียที่่�ต้้องส่่งการตรวจ
วััดความเข้้มข้้นเข้้าสู่่�ระบบ ได้้แก่่ ความทึึบแสงหรืือฝุ่่�นละอองรวม, SO2, NOx,
CO, Total Reduced Sulfur (TRS) รวมถึึงออกซิิเจน (O2)35
(3) กฎหมายที่่ � กำำ �หนดให้้ โรงงานจะต้้ องมีีบุุ คลากรทางด้้ านสิ่่�ง
แวดล้้ อมประจำำ �โรงงานเพื่่ � อดูู แลระบบป้้องกัั นสิ่่�งแวดล้้ อมเป็็นพิิ ษ
ของโรงงาน

เช่่น โรงงานผลิิตยางสัังเคราะห์์ โรงงานปิิโตรเคมีี โรงไฟฟ้้า ฯลฯ
7.1.2 มาตรการจัั ดการในพื้้ � นที่่�วิิกฤต
ในพื้้�นที่่�ที่่�มีโี รงงานอุุตสาหกรรมจำำ�นวนมากและมีีปัญ
ั หามลพิิษทางอากาศ
รุุนแรง ตััวอย่่างเช่่นพื้้�นที่่� อ. เมืือง จ. ระยอง ซึ่่�งมีีเขตพััฒนาอุุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่่ 2 เขต คืือ เขตนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุดในเทศบาลเมืืองมาบตาพุุด กัับ
เขตประกอบการอุุตสาหกรรมไออาร์์พีีซีี ที่่�ตั้้�งอยู่่�ใน ต. บ้้านแลง-เชิิงเนิิน ทั้้�งสอง
พื้้�นที่่�นี้้�เป็็นเขตอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีีและอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�องขนาดใหญ่่ที่่�มีี
ปััญหาการปนเปื้้�อนของ VOCs ในอากาศเข้้มข้้นสููง โดยเฉพาะสารเบนซีีน สาร
1,3-บิิวทาไดอีีน และสาร 1,2-ไดคลอโรอีีเธน รวมถึึงก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์
ก๊๊าซออกไซต์์ของไนโตรเจน และสารมลพิิษทางอากาศชนิิดอื่่�นๆ ซึ่่ง� เป็็นที่่�มาของ
ปััญหากลิ่่�นเหม็็นรุุนแรงและผลกระทบต่่อสุุขภาพของประชาชนในพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้มีี
การร้้องเรีียนและประท้้วงจากประชาชนในพื้้�นที่่�บ่่อยครั้้�ง โดยภาครััฐได้้นำำ�กลไก
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ต่่างๆ มาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว เช่่น การตั้้�งคณะกรรมการไตรภาคีีหรืือ
คณะกรรมการพหุุภาคีี หรืือการตั้้�งคณะกรรมการ คณะอนุุกรรมการ และ/หรืือ
คณะทำำ�งานเฉพาะกิิจ
กลไกเฉพาะหน้้าในการแก้้ไขปััญหาวิิกฤติิ:
1) วิิธีีแก้้ปัญ
ั หาด้้วยการตั้้�งคณะกรรมการไตรภาคีีหรืือคณะกรรมการพหุุภาคีี
ในกรณีีมลพิิษทางอากาศที่่� จ. ระยอง คณะกรรมการพััฒนาพื้้�นที่่�บริเิ วณชายฝั่่�ง
ทะเลตะวัันออก ซึ่่�งมีีนายกรััฐมนตรีีเป็็นประธานโดยตำำ�แหน่่ง ได้้มอบหมายให้้
จัังหวััดระยองแต่่งตั้้�งคณะกรรมการติิดตามตรวจสอบและแก้้ไขปััญหา VOCs ใน
พื้้�นที่่�มาบตาพุุด เขตประกอบการอุุตสาหกรรมไออาร์์พีซีี ี และบริิเวณใกล้้เคีียง ซึ่่ง�
คณะกรรมการฯ ชุุดนี้้�ก็็ได้้แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานขึ้้�นมาอย่่างน้้อย 2 ชุุด ให้้มีีบทบาท
หน้้าที่่�ในการตรวจสอบแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษในโรงงานต่่างๆ36
2) วิิธีีแก้้ปััญหาด้้วยการตั้้�งคณะกรรมการเฉพาะกิิจ คณะอนุุกรรมการ และ/
หรืือคณะทำำ�งาน เป็็นแนวทางที่่� นิิยมใช้้แก้้ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมในประเทศไทย
ในทุุกพื้้�นที่่�หรืือทุุกประเด็็นที่่�ปััญหานั้้�นๆ ได้้เคลื่่�อนเข้้าสู่่�ระดัับวิิกฤตหรืือใกล้้จะ
วิิกฤต ซึ่่�งรวมถึึงกรณีีมลพิิษทางอากาศที่่� อ. แม่่เมาะ จ. ลำำ�ปาง กรณีีมลพิิษทาง
อากาศและปััญหาสารปรอทที่่� ต. ท่่าตููม อ. ศรีีมหาโพธิิ จ. ปราจีีนบุุรี ี รวมถึึง
กรณีีวิิกฤตการณ์์ฝุ่่�น PM2.5 ด้้วย

กลไกเฉพาะหน้้าในการแก้้ปััญหาวิิกฤติิดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความ
ล้้มเหลวของการบัังคัับใช้้กฎหมายในการกำำ�กับ
ั ควบคุุมดูแู ลให้้แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษ
ต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมาย และรัับผิิดชอบต่่อความเสีียหายที่่�เกิิดกัับสิ่่�งแวดล้้อม
และสุุขภาพของประชาชน ขณะเดีียวกััน ก็็สะท้้อนให้้เห็็นว่่า หน่่วยงานที่่�กำ�กั
ำ ับ
ดููแลแหล่่งกำำ�เนิิดในภาคอุุตสาหกรรมและหน่่วยงานสิ่่�งแวดล้้อม ไม่่สามารถหรืือ
ไร้้ความสามารถที่่�จะดำำ�เนิินการภายใต้้อำ�ำ นาจหน้้าที่่�ปกติิที่่�แต่่ละหน่่วยงานมีีอยู่่�
ในมืือ นอกจากนี้้� กลไกดัังกล่่าวยัังเอื้้�อให้้กลไกปกติิไม่่ทำำ�งาน ไม่่ว่่าจะด้้วยเหตุุ
ละเลย หลีีกเลี่่�ยง หรืือเผชิิญอุุปสรรคติิดขััดจริิงๆ โดยไม่่ถููกตรวจสอบเพื่่�อทราบ
สาเหตุุและนำำ�ไปสู่่�การแก้้ไข ดัังนั้้�น แม้้แต่่ในกรณีีที่่�การแก้้ปััญหาด้้วยกลไกนี้้�
สามารถทำำ�ให้้ปััญหาหรืือสถานการณ์์วิิกฤตบรรเทาลงบ้้าง แต่่ปััญหาพื้้�นฐาน
และปััญหาเชิิงโครงสร้้างที่่�ก่่อให้้เกิิดปััญหาดัังกล่่าวก็็ยัังคงดำำ�รงอยู่่�ต่่อไป
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7.1.3 นโยบายส่่งเสริิมการพัั ฒนาอุุ ตสาหกรรมที่่�เป็็นมิิตร
ต่่ อสิ่่ �งแวดล้้ อม
บทเรีียนจากการฟ้้องคดีีมลพิิษอุุตสาหกรรมที่่�มาบตาพุุด จ.ระยอง ในปีี
พ.ศ. 2552 ทำำ�ให้้ภาคอุุตสาหกรรมรายใหญ่่ๆ บางกลุ่่�มเริ่่�มตระหนัักถึึงความ
สำำ�คััญของการประกอบกิิจการที่่� ไม่่ก่่อให้้เกิิดปััญหาต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
หรืือส่่งผลกระทบให้้น้้อยที่่� สุุด37 ประกอบกัับการที่่� ประเทศไทยจะต้้องดำำ�เนิิน
นโยบายการพััฒนาประเทศไปข้้างหน้้าให้้สอดคล้้องกัับแนวทางการพััฒนาที่่�
ยั่่�งยืืน (Sustainable Development) ตามที่่� ได้้ให้้สััตยาบัันรัับรองปฏิิญญา
โจฮัันเนสเบิิร์ก์ ว่่าด้้วยการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Johannesburg Declaration on
Sustainable Development: JDSD) ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2545 ปฏิิญญามะนิิลาว่่า
ด้้วยอุุตสาหกรรมสีีเขีียว (Manila Declaration 2009) เมื่่�อปีี พ.ศ. 2552 และ
การรัับรองความตกลงปารีีส (Paris Agreement) ในการประชุุม COP 21 ณ
กรุุงปารีีส สาธารณรััฐฝรั่่�งเศส เมื่่�อปีี พ.ศ. 2558 (ซึ่่�งเป็็นตราสารกฎหมายที่่�
รัับรองภายใต้้กรอบอนุุสััญญา UNFCCC ฉบัับล่่าสุุด ซึ่่�งจะต้้องร่่วมกัันรัักษา
การเพิ่่�มขึ้้�นของอุุณหภููมิเิ ฉลี่่�ยโลกให้้ต่ำ�ำ กว่่า 2 องศาเซลเซีียส เมื่่�อเทีียบกัับระดัับ
ของอุุณหภููมิเิ ฉลี่่�ยก่่อนยุุคอุุตสาหกรรม) รััฐบาลไทยโดยกระทรวงอุุตสาหกรรม
จึึงได้้กำ�ำ หนดยุุทธศาสตร์์การพััฒนาอุุตสาหกรรมเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม โดย
นำำ�เอาแนวทาง “อุุตสาหกรรมสีีเขีียว” (Green Industry) ที่่� UNIDO ได้้จััดทำำ�ขึ้้�น
ในปีี พ.ศ. 2552 มาปรัับปรุุงให้้เป็็นรููปธรรมมากขึ้้�น และต่่อมาได้้เรีียกในอีีกชื่่�อ
หนึ่่�งว่่า “อุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ”
กรอ. ให้้คำ�นิ
ำ ิยาม “อุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ” ว่่า คืือ การพััฒนาเศรษฐกิิจ
อุุตสาหกรรมของพื้้�นที่่� ให้้เจริิญเติิบโตไปพร้้อมกัับความเจริิญของชุุมชนและ
การรัักษาสภาพแวดล้้อมที่่�ดีีอย่่างสมดุุล เป็็นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยความ
ร่่วมมืือของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ทั้้�งภาครััฐ ผู้้�ประกอบการ องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น ภาคประชาชนในพื้้�นที่่� และนัักวิิชาการ38 ขณะที่่� UNIDO ให้้ความ
หมายคำำ�ว่่า “อุุตสาหกรรมสีีเขีียว” คืือ การผลิิตและการพััฒนาอุุตสาหกรรมที่่�
ไม่่ทำำ�ลายระบบธรรมชาติิ หรืือไม่่ก่่อให้้เกิิดผลเสีียต่่อสุุขภาพอนามััยของมนุุษย์์
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มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อให้้วิิสาหกิิจดำ�ำ เนิินกิิจการโดยคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม ภููมิิอากาศ
และสัังคม39 ส่่วนการดำำ�เนิินการอุุตสาหกรรมสีีเขีียวตามแบบไทย กระทรวง
อุุตสาหกรรมได้้กำ�ำ หนดแนวทางไว้้ 2 ประเด็็น40 คืือ
1. กำำ�หนดแนวทางและจัั ด ทำำ�อุุตสาหกรรมสีีเขีีย วให้้เป็็ น รูู ป ธรรมและ
สามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่างเป็็นขั้้�นตอนในแบบฉบัับไทยๆ ภายใต้้ 2 แนวคิิดหลััก
คืือ การปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�อง (Continuous Improvement) และการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Development)
2. บููรณาการโครงการที่่� เกี่่� ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมของทุุกหน่่วยงานภายใน
กระทรวงอุุตสาหกรรมมารวมอยู่่�ภายใต้้ร่่มเงาใหญ่่ของโครงการอุุตสาหกรรม
สีีเขีียว
คณะรััฐมนตรีีได้้มีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 25 สิิงหาคม พ.ศ. 2552 เห็็นชอบกัับมติิ
คณะกรรมการร่่วมภาครััฐและเอกชนเพื่่�อแก้้ไขปััญหาทางเศรษฐกิิจ ในหลัักการ
ข้้อเสนอของการพััฒนาเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ และมอบหมายให้้หน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องไปดำำ�เนิินการตามบทบาทหน้้าที่่�ของแต่่ละหน่่วยงาน
ในส่่วนของ กรอ. ได้้ดำ�ำ เนิินการให้้เขตประกอบการอุุตสาหกรรม 9 แห่่ง
ใน 6 จัังหวััด เข้้าร่่วมกัับการพััฒนาอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศระหว่่างปีี พ.ศ. 25532557 และในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้้ขยายไปสู่่�พื้้�นที่่� อุุตสาหกรรมหนา
แน่่นตามมติิคณะรััฐมนตรีี วัันที่่� 31 มีีนาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้้วย จ. ระยอง
สมุุทรปราการ สมุุทรสาคร ปราจีีนบุุรี ี และฉะเชิิงเทรา และจะขยายต่่อไปให้้
ครอบคลุุม 15 จัังหวััด พื้้�นที่่�ที่่�เข้้าร่่วมนี้้�จะต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับการปรัับปรุุง
การใช้้ทรัพ
ั ยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การจััดการของเสีีย การลดและกำำ�จััด
วััตถุุเป็็นพิิษ (toxic materials) การใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และการใช้้
พลัังงานทดแทน เป็็นต้้น41 ทั้้�งนี้้� กระทรวงอุุตสาหกรรมได้้กำ�ำ หนดแนวทางการ
พััฒนาอุุตสาหกรรมสีีเขีียวสำำ�หรัับภาคเอกชน โดยแบ่่งเป็็น 5 ระดัับ จากระดัับ
ที่่�ง่่ายไปสู่่�ระดัับที่่�ยาก
การแบ่่งระดัับของอุุตสาหกรรมสีีเขีียวโดยกระทรวงอุุตสาหกรรม: แนวทาง
การพััฒนาอุุตสาหกรรมสีีเขีียวสำำ�หรัับภาคเอกชน แบ่่งออกเป็็น 5 ระดัับ จาก
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ระดัับที่่�ง่่ายไปสู่่�ระดัับที่่�ยาก42 ดัังนี้้�
ระดัับที่่� 1 ความมุ่่�งมั่่�นสีีเขีียว (Green Commitment) คืือ การแสดง
ความมุ่่�งมั่่�นในรููปแบบของนโยบาย เป้้าหมาย และแผนงานที่่�จะลดผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม และมีีการสื่่�อสารภายในองค์์กรให้้ทราบโดยทั่่�วกััน
ระดัับที่่� 2 ปฏิิบัติั กิ ารสีีเขีียว (Green Activity) คืือ การดำำ�เนิินกิิจกรรม
ตามนโยบาย เป้้าหมาย และแผนงานที่่�กำ�ำ หนด เพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างเป็็นรููปธรรม และสำำ�เร็็จตามความมุ่่�งมั่่�นที่่�ตั้้�งไว้้
ระดัับที่่� 3 ระบบสีีเขีียว (Green System) คืือ การบริิหารจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ มีีการติิดตามประเมิินผลและทบทวน เพื่่�อการพััฒนา
อย่่างต่่อเนื่่�อง หรืือการได้้รับั รางวััลด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อมอัันเป็็นที่่�ยอมรัับ หรืือได้้รับั
การรัับรองมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการอนุุรักั ษ์์ทรัพ
ั ยากรและสิ่่�งแวดล้้อมต่่างๆ
ระดัับที่่� 4 วััฒนธรรมสีีเขีียว (Green Culture) คืือ การที่่�ทุกุ คนใน
องค์์กรมีีจิติ สำำ�นึกึ ร่่วมกัันในการสงวนและรัักษาไว้้ซึ่่ง� สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี และให้้ความ
ร่่วมมืือร่่วมใจในทุุกด้้านของการประกอบกิิจการให้้เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อมและ
ดำำ�เนิินการต่่างๆ จนกลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมองค์์กร
ระดัับที่่� 5 เครืือข่่ายสีีเขีียว (Green Network) คืือ การขยายขอบเขต
ของการเป็็นอุุตสาหกรรมสีีเขีียวจากภายในองค์์กรออกสู่่�ภายนอก ตลอดห่่วงโซ่่
อุุปทาน (supply chain) โดยสนัับสนุุนให้้คู่่�ค้า้ และพัันธมิิตรเป็็นอุุตสาหกรรมสีี
เขีียวด้้วย

ในส่่วนของการควบคุุมมลพิษท
ิ างอากาศในพื้้�นที่่�อุตุ สาหกรรมเชิิงนิิเวศหรืือ
อุุตสาหกรรมสีีเขีียว จะปฏิิบััติิตาม ประกาศ ทส. เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรฐานควบคุุม
การปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียจากโรงงานอุุตสาหกรรม ฉบัับลงวัันที่่� 18 พฤศจิิกายน
พ.ศ. 2549 และ 10 สิิงหาคม พ.ศ. 2553 ซึ่่�งเป็็นการควบคุุมคุณ
ุ ภาพอากาศที่่�
ระบายออกจากปล่่องของโรงงานอุุตสาหกรรมและวิิธีีการตรวจวััดค่่าคุุณภาพ
อากาศต่่างๆ ตามที่่�กำ�ำ หนดไว้้ และประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่�อง กำำ�หนด
ค่่าปริิมาณสารเจืือปนในอากาศที่่�ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวัันที่่�
31 ตุุลาคม พ.ศ. 2549 ซึ่่�งเป็็นการควบคุุมปริิมาณสารเจืือปนในอากาศ วิิธีีการ
ตรวจวััดค่่า และการรายงานผลการตรวจวััดค่่าปริิมาณสารเจืือปนในอากาศ43
อย่่างไรก็็ดีี สำำ�หรัับประเทศไทยยัังไม่่มีีการประเมิินที่่�แสดงให้้เห็็นชััดเจนว่่า
แนวทางนี้้�มีผล
ี อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ในการลดการปล่่อยมลพิิษทางอากาศจากแหล่่ง
กำำ�เนิิดในภาคอุุตสาหกรรม หรืือไม่่ เพีียงใด และอย่่างไร
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7.1.4 มาตรการตามแผนปฏิิบัั ติิการขัั บเคลื่่�อนวาระแห่่ ง
ชาติิ
แผนปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิได้้กำ�ำ หนดมาตรการเพื่่�อการแก้้ไข
ปััญหามลพิิษด้้านฝุ่่�นละอองของภาคอุุตสาหกรรม ทั้้�งมาตรการระยะสั้้�น และ
มาตรการระยะยาว ไว้้ดัังนี้้�44
1. มาตรการระยะสั้้�น (พ.ศ. 2562-2564) ประกอบด้้วย การกำำ�หนด
มาตรฐานการระบายมลพิิษทางอากาศในรููป loading ในพื้้�นที่่� ที่่�มีีปััญหาฝุ่่�น
ละออง โดยคำำ�นึงึ ถึึงความสามารถหรืือศัักยภาพในการรองรัับมลพิษท
ิ างอากาศ
ของพื้้�นที่่� การติิดตั้้�งระบบตรวจสอบการระบายมลพิิษทางอากาศแบบอััตโนมััติิ
ต่่อเนื่่�องที่่�ปล่่องของโรงงานอุุตสาหกรรมจำำ�พวก 3 รวมถึึงที่่�เตาเผาเชื้้�อเพลิิงและ
หม้้อไอน้ำำ� หรืือแหล่่งกำำ�เนิิดความร้้อนที่่� มีีขนาดตามที่่� กระทรวงอุุตสาหกรรม
กำำ�หนด การรายงานผลผ่่านระบบ on-line ตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม
และการจััดทำำ�ทำ�ำ เนีียบการปลดปล่่อยและเคลื่่�อนย้้ายมลพิิษ (Pollutant Release
and Transfer Register: PRTR)
2. มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565-2567) ประกอบด้้วย การทบทวน
และปรัับปรุุงมาตรฐานการระบายมลพิิษทางอากาศจากโรงงานอุุตสาหกรรม
ให้้เทีียบเท่่ามาตรฐานสากล การปรัับปรุุงการใช้้พลัังงานในภาคอุุตสาหกรรม
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และการเพิ่่�มการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนและพลัังงานทาง
เลืือกในการผลิิตไฟฟ้้า
ในช่่วงปีี พ.ศ. 2564 กรอ. ได้้เริ่่�มดำ�ำ เนิินการมาตรการบางอย่่างตามแผน
ปฏิิบััติิการฯ เช่่น 1) การพััฒนากฎหมายเพื่่�อกำำ�กัับดููแลการระบายมลพิิษทาง
อากาศจากโรงงาน ได้้แก่่ การจััดทำำ� (ร่่าง) กฎหมายสารอิินทรีีย์์ระเหยจาก
กิิจกรรมหรืืออุุปกรณ์์ต่่างๆ ของโรงงานในกลุ่่�มที่่�มีีการใช้้สารอิินทรีีย์์ระเหยใน
ปริิมาณมาก เพื่่�อกำำ�หนดให้้มีกี ารควบคุุมการระบายสารอิินทรีีย์ร์ ะเหย 2) การจััด
ทำำ�ทำ�ำ เนีียบการปลดปล่่อยและเคลื่่�อนย้้ายมลพิิษ (PRTR) ในระดัับร่่างประกาศ
กระทรวงอุุตสาหกรรม ซึ่่ง� กำำ�หนดให้้กลุ่่�มอุตุ สาหกรรม 19 กลุ่่�ม จะต้้องส่่งรายงาน
เกี่่�ยวกัับสารเคมีี/สารมลพิิษตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดจำำ�นวน 108 ชนิิด ที่่�มีีการ
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ครอบครองในโรงงาน มีีการปล่่อยสู่่�อากาศ น้ำำ� ดิิน และน้ำำ�ใต้้ดิิน และที่่�ปนเปื้้�อน
ในของเสีียอุุตสาหกรรมที่่�จะส่่งไปบำำ�บัดั หรืือกำำ�จััดทิ้้�ง 3) การออกระเบีียบกำำ�หนด
มาตรการต่่างๆ เพื่่�อให้้อ้้อยไฟไหม้้หมดไปภายในปีี พ.ศ. 256545
นอกจากนั้้�น ยัังมีีมาตรการควบคุุมการปล่่อยมลพิิษทางอากาศจากแหล่่ง
กำำ�เนิิดที่่�อยู่่�ในระหว่่างดำำ�เนิินการ ได้้แก่่ 1) การขอความร่่วมมืือโรงงานต่่างๆ ให้้
หยุุดหรืือลดกำำ�ลัังการผลิิตในช่่วงเกิิดวิิกฤตการณ์์ฝุ่่�น 2) การดำำ�เนิินมาตรการ
เพื่่�อลดฝุ่่�นละออง PM2.5, SO2, NOx, VOCs และแอมโมเนีีย (NH3) ที่่�ทำ�ำ ปฏิิกิิริยิ า
กัับสารอื่่�นในบรรยากาศ และทำำ�ให้้เกิิดเป็็นฝุ่่�นละเอีียดแบบทุุติิยภููมิิจากแหล่่ง
กำำ�เนิิดอุุตสาหกรรมที่่�มีีการเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล หรืือเชื้้�อเพลิิงที่่�มีีซัลั เฟอร์์
สููง 3) การเปลี่่�ยนเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้ในการเผาไหม้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงสะอาดกว่่า เช่่น ก๊๊าซ
ธรรมชาติิ หรืือการใช้้พลัังงานทดแทน เช่่น พลัังงานลม พลัังงานน้ำำ� 4) การให้้
ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์จัับฝุ่่�นในระบบไอเสีีย โดยเฉพาะโรงงานที่่�มีีการเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิง
เพื่่�อใช้้บำำ�บััดมลพิิษทางอากาศ และ 5) การกำำ�หนดให้้โรงงานต้้องบำำ�รุุงรัักษา
ระบบบำำ�บััดมลพิิษทางอากาศของโรงงานให้้มีีประสิิทธิิภาพดีีอยู่่�ตลอดการใช้้
งาน เพื่่�อป้้องกัันการปลดปล่่อยสารมลพิิษสู่่สิ่่� ง� แวดล้้อมและชุุมชนภายนอก โดย
ให้้มีีการประเมิินประสิิทธิิภาพอยู่่�เสมอ เช่่น มีีการตรวจสภาพระบบการบำำ�บััด
แบบถุุงกรอง การบัันทึึกฝุ่่�นฟุ้้�งกระจายที่่�ปล่่อยออกจากกระบวนการผลิิตต่่างๆ
อย่่างละเอีียด ฯลฯ46

7.2 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
สะอาดภาคอุุ ตสาหกรรมที่่�เป็็นตัั วอย่่ างจากต่่ าง
ประเทศ
มลพิิษทางอากาศจากภาคอุุตสาหกรรมเป็็นปััญหาที่่�แก้้ไขได้้ และมีีประเทศ
อุุตสาหกรรมหลายประเทศที่่�สามารถลดการปล่่อยมลพิิษทางอากาศจากภาค
อุุตสาหกรรมได้้ จนทำำ�ให้้ได้้คุุณภาพอากาศที่่�สะอาดและปลอดภััยกลัับคืืนมา
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สำำ�หรัับทุุกๆ คนจะสามารถหายใจได้้เต็็มที่่� ถึึงแม้้ว่่าพื้้�นที่่� นั้้�นๆ จะเต็็มไปด้้วย
โรงงานอุุตสาหกรรมก็็ตาม
โดยภาพรวม ในการแก้้ปััญหาของแต่่ละประเทศหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ที่่�ต้้องเริ่่�ม
ต้้นจากการที่่�รัฐั บาลมองเห็็นและเกิิดความตระหนัักถึึงความรุุนแรงของปััญหา
โดยเฉพาะความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพของประชาชน จนทำำ�ให้้เกิิด
นโยบายที่่� มีีทิิศทางชััดเจน มีีการเร่่งปรัับปรุุงกฎหมายหรืือออกกฎหมายใหม่่
เพื่่�อแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศเป็็นการเฉพาะ การบัังคัับใช้้กฎหมายอย่่าง
จริิงจัั ง การปรัับปรุุ งกฎหมายให้้ทัันสมััยอยู่่�เสมอ และการเปิิดกว้้างให้้ภาค
ประชาชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการแก้้ปััญหาในขั้้�นตอนต่่างๆ ในที่่� นี้้�ขอกล่่าวถึึง
ตััวอย่่างจากประสบการณ์์ในการแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศภาคอุุตสาหกรรม
ของสหรััฐอเมริิกา ญี่่�ปุ่่�น และจีีน
7.2.1 สหรัั ฐอเมริิกา
ประเทศสหรััฐอเมริิกาเริ่่�มมีกี ฎหมายระดัับประเทศฉบัับแรกที่่�ใช้้กำ�กั
ำ บดู
ั แู ล
มลพิิษทางอากาศ เรีียกว่่า กฎหมายควบคุุมมลพิิษทางอากาศ พ.ศ. 2498 (Air
Pollution Control Act of 1955) จากนั้้�น ได้้มีกี ารแก้้ไขปรัับปรุุงและเพิ่่�มเติิมข้อ้
บััญญััติิในกฎหมายฉบัับนี้้�อีีกหลายครั้้�ง ได้้แก่่ ในปีี พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2510 พ.ศ.
2513 รวมถึึงมีีการปรัับปรุุงครั้้�งใหญ่่อีีก 2 ครั้้�ง คืือ พ.ศ. 2520 และ พ.ศ. 2533
การแก้้ ไ ขกฎหมายในปีี พ.ศ. 2533 เป็็ น การแก้้ ไ ขครั้้� ง สำำ�คัั ญ ใน
ประวััติิศาสตร์์การออกกฎหมายระดัับประเทศของสหรััฐอเมริิกา เนื่่�องจากได้้
รัับการสนัับสนุุนอย่่างท่่วมท้้นจากสภาคองเกรสและผู้้�นำำ�พรรคการเมืืองทั้้�งหมด
โดยต่่างร่่วมกัันผลัักดัันให้้เกิิดการแก้้กฎหมายครั้้�งนี้้� ซึ่่ง� ส่่งผลให้้เกิิดการคุ้้�มครอง
สุุขภาพของประชาชนและสิ่่�งแวดล้้อมจากมลพิิษทางอากาศไปทั่่�วประเทศ และต่่อ
มามีีผลทำ�ำ ให้้คุณ
ุ ภาพอากาศทั่่�วประเทศสหรััฐอเมริิกาดีีขึ้้�นอย่่างมาก
สาระสำำ�คััญของการแก้้ไขกฎหมายนี้้� คืือ การจััดการกัับภััยคุุกคามจาก
มลพิิษทางอากาศ 4 ด้้าน ได้้แก่่ 1) ฝนกรด 2) มลพิิษทางอากาศในเมืือง 3) การ
ปล่่อยมลพิิษทางอากาศสู่่�สิ่่ง� แวดล้้อม และ 4) การทำำ�ลายชั้้�นโอโซนของโลก รวม
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ทั้้�งมีีการกำำ�หนดรายละเอีียดในการบริิหารจััดการแหล่่งกำำ�เนิิดแต่่ละประเภท
และสารมลพิิษทางอากาศอย่่างละเอีียด เพื่่�อทำำ�ให้้การบัังคัับใช้้กฎหมายมีีความ
สอดคล้้องกัับสภาพความเป็็นจริิงของปััญหาและสามารถแก้้ปััญหาแต่่ละด้้าน
ได้้ครอบคลุุมขึ้้�น รวมทั้้�งทำำ�ให้้การบัังคัับใช้้กฎหมายมีีความเข้้มแข็็งยิ่่�งขึ้้�นด้้วย47
นอกจากนี้้� สหรััฐอเมริิกายัังมีีกฎหมายอากาศสะอาด (ฉบัับปรัับปรุุง) พ.ศ. 2533
(Clean Air Act of 1990) ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้มาจนถึึงปััจจุุบัันด้้วย48
ในส่่วนนี้้� จะสรุุ ปสาระสำำ�คััญของบทบััญญััติิที่่�เกี่่� ยวข้้องโดยตรงกัับการ
กำำ�กัับและควบคุุมมลพิิษทางอากาศภาคอุุตสาหกรรม ดัังนี้้�49
7.2.1.1 มาตรฐานคุุ ณภาพอากาศและการดำำ �เนิิ นการ – ภาพรวม
(Air Quality Standards and their Implementation – Overview)

สำำ�นัักงานคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งสหรััฐอเมริิกา (U.S. Environmental
Protection Agency: U.S. EPA) ได้้กำ�ำ หนดค่่ามาตรฐานคุุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศทั่่�วไปของประเทศ (National Ambient Air Quality Standdards: NAAQS) สำำ�หรัับสารมลพิิษ 6 ชนิิด คืือ ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ (SO2)
คาร์์บอนมอนอกไซด์์ (CO) ฝุ่่�นละออง (PM2.5 และ PM10) ไนโตรเจนไดออกไซด์์
(NO2) โอโซน และตะกั่่�ว โดยแบ่่งเป็็น 1) มาตรฐานขั้้�นต้้น ซึ่่�งกำำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อ
ปกป้้องสุุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�มีีความเปราะบางทางสุุขภาพ
2) มาตรฐานขั้้�นทุุติิยภููมิิ ซึ่่�งกำำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อปกป้้องประชาชนที่่� อาจจะได้้ รับ
ั
ผลกระทบที่่�เกิิดจากความเสีียหายของดิิน น้ำำ� พืืชผล อาคาร และความเสีียหา
ยอื่่�นๆ ที่่�ไม่่ใช่่ด้้านสาธารณสุุข นอกจากนี้้� U.S. EPA ยัังกำำ�หนดให้้มีีการทบทวน
ข้้อมููลทางวิิทยาศาสตร์์ทุกุ 5 ปีี เพื่่�อพิิจารณาว่่าจะต้้องปรัับแก้้ค่่ามาตรฐานของ
สารทั้้�ง 6 ชนิิดนี้้�หรืือไม่่ โดยการทบทวนข้้อมููลดัังกล่่าว จะต้้องมีีคณะกรรมการ
ที่่� ปรึึกษาทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�เป็็นอิิสระให้้คำ�ำ แนะนำำ�และข้้อเสนอแนะต่่อ U.S.
EPA ในการนี้้� มีีการระบุุว่่า การกำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพอากาศตามหลััก
วิิทยาศาสตร์์ไม่่ต้้องคำำ�นึึงถึึงต้้นทุุนของการดำำ�เนิินการควบคุุมมลพิิษของแหล่่ง
กำำ�เนิิด การคิิ ดค่่าใช้้จ่่ายให้้อยู่่�ในส่่วนของการดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
มาตรฐาน ส่่วนการติิดตามคุุณภาพอากาศให้้เป็็นความรัับผิิดชอบร่่วมกัันของ
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U.S. EPA และรััฐบาลระดัับมลรัฐั หากมลรััฐใดไม่่สามารถปฏิิบััติิตามมาตรการ
และแผนการควบคุุมคุณ
ุ ภาพอากาศ U.S. EPA จะเข้้ามากำำ�กัับควบคุุมแทน
นอกจากนี้้� U.S. EPA ยัังมีีหน้้าที่่�ในการกำำ�หนดว่่าพื้้�นที่่�ใดของประเทศมีี
คุุณภาพอากาศเป็็นไปตามเกณฑ์์มาตรฐานของสารมลพิิษทางอากาศทั้้�ง 6 ชนิิด
โดยพื้้�นที่่�ใดที่่�มีีคุณ
ุ ภาพอากาศอยู่่�ในเกณฑ์์ฯ ของสารกลุ่่�มนี้้� จะเรีียกพื้้�นที่่�นั้้�นว่่า
attainment areas ส่่วนพื้้�นที่่�ใดที่่�มีีคุณ
ุ ภาพอากาศไม่่เป็็นไปตามเกณฑ์์ฯ ของ
สารกลุ่่�มนี้้� จะเรีียกพื้้�นที่่�นั้้�นว่่า non-attainment area ทั้้�งนี้้� แม้้ว่่าพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว
จะมีีมลพิษ
ิ เพีียงชนิิดเดีียวที่่�มีค่่ี าสููงเกิินเกณฑ์์ฯ ก็็จะถููกจััดเป็็น non-attainment
area นอกจากนี้้� ยัังมีีการจััดระดัับความรุุนแรงในพื้้�นที่่�ที่่�มีปั
ี ญ
ั หาอีีกชั้้�นหนึ่่�ง อาทิิ
รุุนแรงระดัับเล็็กน้้อย ปานกลาง ร้้ายแรง ร้้ายแรงมาก ไปจนถึึงร้้ายแรงที่่�สุุด
โดยพื้้�นที่่�ที่่�มีีปััญหาจะต้้องจััดทำำ�แผนการควบคุุมเพื่่�อลดการปล่่อยมลพิิษให้้ได้้
ตามกรอบเวลาที่่� U.S. EPA กำำ�หนด
สำำ�หรัับโรงงานอุุตสาหกรรมหรืือสิ่่�งปลููกสร้้างใดที่่� จะสร้้างขึ้้�นในพื้้�นที่่� ที่่�
มีีปััญหาคุุณภาพอากาศจะต้้ องเสนอแผนการจัั ดการและควบคุุมการปล่่อย
มลพิิษทางอากาศให้้อยู่่�ในระดัับที่่�กำ�ำ หนดเท่่านั้้�น รวมถึึงต้้องจััดทำำ�แผนการติิด
ตั้้�งเทคโนโลยีีที่่�ดีีที่่�สุุด พร้้อมทั้้�งแผนการปล่่อยมลพิิษว่่าจะควบคุุมไม่่ให้้มีีการ
ปล่่อยเกิินปริิมาณที่่�ได้้รับั อนุุญาตได้้อย่่างไร โดยจะต้้องแสดงข้้อมููลเหล่่านี้้�ตั้้ง� แต่่
ขั้้�นตอนการขอใบอนุุญาตก่่อสร้้างโครงการ
7.2.1.2 มาตรฐานระดัั บประเทศสำำ�หรัั บแหล่่ งกำำ �เนิิ ดใหม่่ ประเภทอยู่่�
กัั บที่่ � (เช่่ น โรงไฟฟ้้าและโรงงาน) (National Standards for New
Stationary Sources)

หน้้าที่่� อีีกประการหนึ่่� งของ U.S. EPA คืือ การกำำ�หนดมาตรฐานระดัับ
ประเทศที่่� เรีียกว่่า “มาตรฐานการปล่่อยมลพิิษจากแหล่่งกำำ�เนิิดใหม่่” (New
Source Performance Standards: NSPS) สำำ�หรัับควบคุุมการปล่่อยมลพิิษ
จากแหล่่งกำำ�เนิิดใหม่่และแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�มีีการปรัับปรุุงดััดแปลงในกิิจการที่่�จะ
ก่่อให้้เกิิดอัันตรายอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญต่่อสุุขภาพและสวััสดิิภาพของประชาชน โดย
มาตรฐานนี้้�ใช้้กัับแหล่่งกำำ�เนิิดในภาคอุุตสาหกรรมเท่่านั้้�น เช่่น โรงไฟฟ้้าและ
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โรงงานอุุตสาหกรรมที่่�จะมีีการสร้้างใหม่่หรืือขยายเพิ่่�มเติิม รวมถึึงเครื่่�องจัักร
ขนาดเล็็กที่่� มีีการใช้้เชื้้�อเพลิิงที่่� จะปล่่อยมลพิิษต่่างๆ และก๊๊าซเรืือนกระจกเพิ่่�ม
บทบััญญััติส่่ิ วนนี้้�กำ�ำ หนดให้้โรงงานอุุตสาหกรรมต้้องติิดตั้้�งระบบที่่�ดีที่่ี �สุดุ เพื่่�อลด
การปล่่อยมลพิิษทางอากาศสู่่�สิ่่ง� แวดล้้อม และกำำ�หนดให้้ U.S. EPA ต้้องทบทวน
ค่่ามาตรฐานนี้้�อย่่างน้้อยทุุก 8 ปีี
7.2.1.3 การปรัั บปรุุ งและจัั ดทำำ �บัั ญชีีรายชื่่ � อสารมลพิิ ษทางอากาศ
(Hazardous Air Pollutants) ที่่ � จะต้้ องควบคุุ มเข้้ มงวด

สารมลพิิษทางอากาศนี้้�บางครั้้�งเรีียกว่่า ‘toxic’ air pollutants หรืือ ‘air
toxics’ ในการปรัับปรุุงกฎหมายอากาศสะอาดเมื่่�อปีี พ.ศ. 2533 สภาคองเกรสได้้
กำำ�หนดสารมลพิิษทางอากาศที่่�ต้้องควบคุุมเข้้มงวดเกืือบ 190 ชนิิด เพื่่�อเป็็นการ
ปกป้้องสุุขภาพของประชาชนและสิ่่�งแวดล้้อม และต่่อมา U.S. EPA ได้้จััดทำำ�เป็็น
รายชื่่�อสารมลพิิษโดยพิิจารณาจากเกณฑ์์ความเป็็นพิิษและความเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ
ของประชาชน ซึ่่�งมีีทั้้�งหมด 187 ชนิิด50 และกำำ�หนดประเภทของแหล่่งกำำ�เนิิด
มลพิิษที่่�ต้้องมีีการควบคุุมการปล่่อยสารกลุ่่�มนี้้� โดยครอบคลุุมทั้้�งแหล่่งกำำ�เนิิด
แบบอยู่่�กัับที่่� (stationary sources) เช่่น โรงงานอุุตสาหกรรม โรงไฟฟ้้า โรงแต่่ง
แร่่ ฯลฯ และแหล่่งกำำ�เนิิดแบบเคลื่่�อนที่่�ได้้ (mobile sources) รวมถึึงการรั่่�วไหล
หรืือฟุ้้�งกระจาย (Fugitive Sources) เช่่น การขนส่่งสารเคมีี การทำำ�เหมืืองแร่่
แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษตามที่่� กฎหมายกำำ�หนดเหล่่านี้้� จะต้้องปฏิิบััติิตามข้้อ
กำำ�หนดว่่าด้้วย “เทคโนโลยีีการควบคุุมการปล่่อยมลพิิษที่่�ทำ�ำ ได้้สูงู สุุด” (Maximmum Achievable Control Technology: MACT) โดยเฉพาะแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�
ปล่่อยมลพิิษสููงกว่่าจะต้้องลดการปล่่อยลงให้้อยู่่�ในระดัับเดีียวกัับแหล่่งกำำ�เนิิด
อื่่�นที่่�อยู่่�ในประเภทเดีียวกััน และในกรณีีพื้้�นที่่�ที่่�มีีแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษหลากหลาย
หรืืออยู่่�ร่่วมกัันจำำ�นวนมาก จะมีีการจััดทำำ�แผนการควบคุุมการปล่่อยสารมลพิิษ
เพื่่�อรัักษาคุุณภาพอากาศให้้อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน ทั้้�งนี้้� ในการการออกแบบ
มาตรฐานและข้้อกำำ�หนดด้้านเทคโนโลยีีจะพิิจารณาจากเกณฑ์์ความปลอดภััย
ต่่อสุุขภาพของประชาชนเป็็นพื้้�นฐาน51
U.S. EPA ได้้สรุุปรายงานในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 255852 ว่่า ผลของการ
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บัังคัับใช้้กฎหมายอากาศสะอาด ฉบัับแก้้ไข ปีี พ.ศ. 2533 ทำำ�ให้้การปล่่อยสาร
มลพิิษทางอากาศจากภาคอุุตสาหกรรมและแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษแบบอยู่่�กับที่่
ั �อื่� น่ ๆ
มีีประมาณ 1.5 ล้้านตััน/ปีี ซึ่่�งต่ำำ�กว่่าการปล่่อยในปีี พ.ศ. 2533 แต่่ยัังคงกำำ�หนด
ให้้แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษในภาคอุุตสาหกรรมที่่� มีีการปล่่อยสููงต้้องลดการปล่่อย
จนกว่่าจะอยู่่�ในระดัับที่่�สะอาดขึ้้�นตามเกณฑ์์มาตรฐานที่่�จะลดการปล่่อยได้้สูงู สุุด
ทั้้�งนี้้� ในด้้านคุุณภาพอากาศทั่่�วไปพบว่่า 1) คุุณภาพอากาศดีีขึ้้�นอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
ในเมืืองใหญ่่และเมืืองตามชนบทของประเทศ อาการเจ็็บป่่วยด้้วยโรคบางชนิิด
มีีสถิิติิลดลง เช่่น ปอดถููกทำำ�ลาย หอบหืืด หััวใจวาย และการเสีียชีีวิิตก่่อนวััยอััน
ควร ในขณะที่่� พื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 41 แห่่งซึ่่ง� เคยมีีระดัับก๊า๊ ซคาร์์บอนมอนอกไซด์์ที่่�เป็็น
อัันตรายต่่อสุุขภาพในช่่วงปีี พ.ศ. 2534 ก็็มีีคุณ
ุ ภาพอากาศดีีขึ้้�นตามมาตรฐาน
คุุณภาพอากาศแห่่งชาติิที่่�ปลอดภััยต่่อสุุขภาพ
7.2.1.4 การปรัั บระบบการอนุุ ญาตการประกอบกิิ จการ

ในการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมกฎหมายเมื่่�อปีี พ.ศ. 2533 ยัังมีีการเพิ่่�มเติิมบทบัญ
ั ญััติิ
ให้้แต่่ละมลรััฐต้้องนำำ�ระบบการขออนุุญาตแบบครอบคลุุม (Comprehensive
Permit Program) มาบัังคัับใช้้ด้้วย โดยมีีการเพิ่่�มเติิมประเภทและขนาดของ
แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษหลัักและแหล่่งกำำ�เนิิดอื่่�นๆ ที่่�จะต้้องขออนุุญาตโดยตรงจาก
รััฐบาลกลางก่่อนเริ่่�มดำ�ำ เนิินโครงการ ซึ่่ง� บทบััญญััติิที่่�มีกี ารเพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ แหล่่ง
กำำ�เนิิดมลพิิษที่่�มีีหรืืออาจจะมีีการปล่่อยสารมลพิิษอัันตรายทางอากาศปริิมาณ
หนึ่่� งร้้อยตัันต่่อปีีสำ�ำ หรัับแหล่่งกำำ�เนิิดแบบอยู่่�กัับที่่� และแหล่่งกำำ�เนิิดเชิิงพื้้�นที่่�
(Areas Sources) ที่่�จะมีีการปล่่อยในปริิมาณตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้ รวมถึึง
กรณีีพื้้�นที่่�ที่่� U.S. EPA จััดเป็็น non-attainment areas แม้้ว่่ามีีแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�
ปล่่อยมลพิิษน้้อยกว่่าระดัับนี้้� ก็็จะต้้องขออนุุญาตจากรััฐบาลกลาง ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นกัับ
ระดัับความรุุนแรงของสารมลพิิษว่่าสููงเกิินค่่ามาตรฐานในพื้้�นที่่�นั้้�นๆ หรืือไม่่53
7.2.1.5 การบัั งคัั บใช้้ กฎหมาย54

กฎหมายอากาศสะอาดฉบัับแก้้ไข ปีี พ.ศ. 2533 มีีการกำำ�หนดมาตรการ
บัังคัับไว้้หลายประการ โดยให้้อำ�ำ นาจแก่่รััฐบาลกลางในการดำำ�เนิินการต่่างๆ
ได้้แก่่ 1) การออกคำำ�สั่่�งเพื่่�อให้้ปฏิิบััติิให้้ถููกต้้อง 2) การออกคำำ�สั่่�งเพื่่�อกำำ�หนด
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โทษทางปกครอง 3) การดำำ�เนิินคดีีแพ่่ง สำำ�หรัับโทษทางปกครองนั้้�น ผู้้�อำำ�นวย
การของ U.S. EPA จะเป็็นผู้้�มีีอำ�ำ นาจสั่่�งปรัับเป็็นจำำ�นวนสููงถึึง 25,000 เหรีียญ
สหรััฐต่่อการฝ่่าฝืืนกฎหมาย 1 วััน แต่่รวมแล้้วจะต้้องไม่่เกิิน 200,000 เหรีียญ
สหรััฐ เว้้นแต่่ผู้้�อำำ�นวยการฯ และอััยการสููงสุุดจะมีีความเห็็นร่่วมกัันว่่า ควรปรัับ
ในจำำ�นวนที่่�มากกว่่านั้้�น นอกจากนี้้� ยัังมีีการกำำ�หนดโทษทางอาญาไว้้ด้้วย ใน
การตรวจสอบการปฏิิบััติิตามกฎหมายนั้้�น U.S. EPA เป็็นหน่่วยงานที่่�มีีอำ�ำ นาจ
กำำ�หนดให้้แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษส่่งรายงานการปล่่อยมลพิิษ การเฝ้้าติิดตามการ
ปล่่อยมลพิิษ และให้้อำ�ำ นาจแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ของ U.S. EPA เข้้าไปตรวจสอบ อย่่างไร
ก็็ดีี กฎหมายฉบัับนี้้�กำ�ำ หนดให้้รัฐั บาลมลรััฐและรััฐบาลท้้องถิ่่�นเป็็นหน่่วยงาน
หลัักในการบัังคัับใช้้กฎหมาย เนื่่�องจากเป็็นผู้้�ออกใบอนุุญาตส่่วนใหญ่่ และเป็็น
ผู้้�ติิดตามให้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายด้้วย ส่่วนรััฐบาลกลางจะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นด่่าน
สุุดท้้ายในการตรวจสอบการดำำ�เนิินการของมลรััฐ กฎหมายนี้้�ยัังให้้ประชาชนมีี
สิิทธิใิ นการฟ้้องคดีีแบบกลุ่่�ม (Citizen Suits) ดยสามารถฟ้้องเอกชน หน่่วยงาน
รััฐ และ U.S. EPA ได้้ ตััวอย่่างเช่่น กรณีีประชาชนอาศััยบทบััญญััติินี้้�ไปฟ้้องคดีี
ให้้ U.S. EPA ออกข้้อบัังคัับใหม่่ๆ
โดยสรุุป ผลการดำำ�เนิินงานของ US. EPA ที่่�มุ่่ง� แก้้ปัญ
ั หามลพิิษทางอากาศ
ตั้้�งแต่่ช่่วงปีี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) จนถึึงปััจจุุบันั ประสบความสำำ�เร็็จในการลด
การปล่่อยมลพิิษทางอากาศจากแหล่่งกำำ�เนิิดต่่างๆ สู่่�สิ่่ง� แวดล้้อม ดัังข้้อมููลจาก
ภาพที่่� 5 ซึ่่�งเป็็นการเปรีียบเทีียบปริิมาณการปล่่อยสารมลพิิษพื้้�นฐาน 6 ชนิิด
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2513 (ช่่วงเริ่่�มก่่อตั้้�ง U.S. EPA) จนถึึงปีี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)55
โดยพบว่่าสามารถควบคุุมและลดการปล่่อยสารมลพิิษพื้้�นฐานทั้้�ง 6 ชนิิดลงมา
ได้้มากถึึง 78% โดยเฉพาะความสำำ�เร็็จอย่่างมากในการลดการปล่่อยมลพิิษทาง
อากาศในภาคอุุตสาหกรรมและภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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ภาพที่่� 7.5 กราฟเปรีี ยบเทีี ยบการปล่่ อยมลพิิษกัั บการเติิบโตของพื้้ � นที่่� ประเทศ
สหรัั ฐอเมริิกา ระหว่่ างปีี ค.ศ. 1970 – 202056

Gross Domestic Product

Vehicles Miles Traveled

Population
Energy Consumption
CO2 Emissions
Aggregate Emissions (Six
Commom Pollutants)

7.2.2 ญี่่�ปุ่� ่ น
7.2.2.1 ภาพรวมสถานการณ์์ ปััญหาและกฎหมายที่่ � เกี่่ � ยวข้้ อง

ปััญหามลพิิษทางอากาศในประเทศญี่่�ปุ่่�นปรากฏชััดเจนมากขึ้้�นหลัังจาก
สงครามโลกครั้้�งที่่� 2 (ค.ศ. 1950-1960) เนื่่�องจากเป็็นช่่วงที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่น� เร่่งรััด
การพััฒนาเศรษฐกิิจให้้เติิบโตแบบก้้าวกระโดด ด้้วยการพาตััวเองเข้้าสู่่�ยุุคแห่่ง
การพััฒนาอุุตสาหกรรมหนัักอย่่างเข้้มข้น้ รััฐบาลจึึงทุ่่�มเทส่่งเสริิมให้้มีกี ารขยาย
โรงงานอุุตสาหกรรมหนัักและกิิจการเหมืืองแร่่ออกไปทั่่�วประเทศอย่่างเต็็มที่่� จน
ทำำ�ให้้เกิิดปััญหามลพิิษทางอากาศและปััญหาน้ำำ�เสีียอย่่างรุุนแรง ซึ่่�งสร้้างความ
เดืือดร้้อนแก่่ประชาชนอย่่างกว้้างขวาง ทำำ�ให้้มีป
ี ระชาชนจำำ�นวนมากเจ็็บป่่วยและ
ล้้มตายจากมลพิิษอุตุ สาหกรรม เช่่น การเกิิดโรคหอบหืืดยกกะอิิจิิ (Yokkaichi
Asthma) ที่่�เมืืองยกกะอิิจิิ จ. มิิเอะ ซึ่่�งเป็็นเขตอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีีขนาดใหญ่่
และอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�องอื่่�นๆ และการเกิิดโรคมิินามาตะ ที่่� เมืืองมิินามาตะ
จ. คุุมาโมโต และเมืืองคาโงะชิิมะ จ. คาโงะชิิมะ ซึ่่�งเกิิดจากพิิษของสารปรอทใน
น้ำำ�เสีียที่่�ปล่่อยจากโรงงานผลิิตปุ๋๋�ยและสารเคมีี ซึ่่�งผู้้�ป่่วยและประชาชนได้้ชุมนุ
ุ ุม
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ประท้้วงต่่อต้้านโรงงานและเรีียกร้้องให้้รัฐั บาลในหลายจัังหวััดแก้้ปัญ
ั หา รััฐบาล
ญี่่�ปุ่่น� จึึงต้้องหาทางลดภาวะวิิกฤตด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการต่่อต้้านของประชาชน
ไปพร้้อมกััน
ภาพที่่� 7.6 มลพิิษทางอากาศจากอุุ ตสาหกรรมในเมืืองยกกะอิิจิิ และผู้้� ป่่วยโรคหอบหืืด
(พ.ศ. 2504–2531)57

ในช่่วงทศวรรษ 1960-1970 (พ.ศ. 2503-2513) รััฐบาลญี่่�ปุ่่�นได้้ประกาศ
มาตรการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมหลายอย่่างเพื่่�อแก้้ปัญ
ั หามลพิิษที่่�เกิิดขึ้้�นในหลายพื้้�นที่่�
ของประเทศ และมีีการออกกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องหลายเรื่่�อง ได้้แก่่ 1) กฎหมาย
ควบคุุมเขม่่าและหมอกควััน พ.ศ. 2505 (Smoke and Soot Law, 1962) เพื่่�อ
ควบคุุมฝุ่่�นและควัันจากโรงงานอุุตสาหกรรมในบางพื้้�นที่่� 2) กฎหมายควบคุุม
มลพิิษขั้้�นพื้้�นฐาน พ.ศ. 2510 (Basic Environmental Pollution Control Law,
1967) เพื่่�อกำำ�หนดความรัับผิิดชอบในการปล่่อยมลพิิษและกำำ�หนดมาตรฐาน
คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม และใช้้เป็็นเป้้าหมายในการดููแลคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมของ
ประเทศ 3) กฎหมายควบคุุมมลพิิษทางอากาศ พ.ศ. 2511 (Air Pollution Conttrol Act, 1968) ซึ่่ง� เป็็นการนำำ�กฎหมายควบคุุมเขม่่าและหมอกควััน พ.ศ. 2505
มาปรัับปรุุงใหม่่ทั้้�งฉบัับ และ 4) กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมขั้้�นพื้้�นฐาน พ.ศ. 2536
(Basic Environmental Act, 1993)
ต่่อมา ได้้มีีการปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายควบคุุมมลพิิษทางอากาศหลาย
ครั้้�ง โดยเฉพาะในเรื่่�องการควบคุุมการปล่่อยมลพิิษจากภาคอุุตสาหกรรมใน
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เรื่่�องต่่างๆ ได้้แก่่ 1) การควบคุุมการปล่่อยมลพิิษทางอากาศให้้เป็็นมาตรฐาน
เดีียวกัันทั่่�วประเทศ (พ.ศ. 2513) 2) การเพิ่่�มการควบคุุมไอเสีียจากรถยนต์์ (พ.ศ.
2521) 3) การยกระดัับหน่่วยงานสิ่่�งแวดล้้อมและตั้้�งเป็็นกระทรวงสิ่่�งแวดล้้อม
(พ.ศ. 2544) 4) การควบคุุมการปล่่อย NOx จากรถยนต์์ (พ.ศ. 2549) 5) การ
ควบคุุมการปล่่อย VOCs สู่่�อากาศ ซึ่่�งเป็็นสารพิิษในอากาศและมีีอัันตรายสููง
ต่่อสุุขภาพประชาชน (พ.ศ. 2552) 6) การประกาศค่่ามาตรฐานฝุ่่�น PM2.5 ใน
บรรยากาศ และ 7) การออกข้้อกำำ�หนดให้้โรงงานอุุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้้าต้้อง
ใช้้เทคโนโลยีีที่่�ดีีที่่�สุดุ (BAT) (พ.ศ. 2561) เพื่่�อลดการปล่่อยสารปรอทสู่่�อากาศ
ตามอนุุสัญ
ั ญามิินามาตะว่่าด้้วยปรอท58
7.2.2.2 การควบคุุ มตามกฎหมายควบคุุ มมลพิิ ษขั้้� นพื้้ � นฐานและ
กฎหมายควบคุุ มมลพิิ ษทางอากาศ

การแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศในหลายพื้้�นที่่� ซึ่่�งมีีสาเหตุุมาจากการ
ปล่่อยเขม่่าและฝุ่่�นควัันจากภาคอุุตสาหกรรมที่่� ใช้้ถ่่านหิินเป็็นเชื้้�อเพลิิง โดย
ใช้้กฎหมายควบคุุมมลพิิษขั้้�นพื้้�นฐาน พ.ศ. 2510 และกฎหมายควบคุุมมลพิิษ
ทางอากาศ พ.ศ. 2511 เป็็นกฎหมายหลััก ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การออกมาตรการต่่างๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ 1) การกำำ�หนดมาตรฐานควบคุุมสารมลพิิษที่่�ปลายปล่่องของ
โรงงานอุุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้้า ประเภทเขม่่าดำำ� (soot) ควัันหรืือหมอก
ควััน (smoke) ในบรรยากาศ (พ.ศ. 2511) เพื่่�อควบคุุมการปล่่อยสารประกอบ
ไนโตรเจนออกไซด์์ (NOx) และสารประกอบซััลเฟอร์์ออกไซด์์ (SOx) ฝุ่่�น (dust)
และมลพิิษอื่� ่นอีีกบางชนิิด 2) การกำำ�หนดมาตรการควบคุุมการปล่่อยมลพิิษทาง
อากาศในพื้้�นที่่�อุตุ สาหกรรมขนาดใหญ่่ โดยควบคุุมปริิมาณรวมของสารมลพิิษ
บางตััว โดยเฉพาะ NOx และ SOx ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการวางระบบการป้้องกััน
ผลกระทบจากมลพิิษทางอากาศต่่อประชาชนและสิ่่�งแวดล้้อม (พ.ศ. 2517) 3)
การกำำ�หนดให้้โรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนที่่�ใช้้น้ำำ�มัันหรืือถ่่านหิินทุุกแห่่งต้้องติิดตั้้�ง
อุุปกรณ์์กำ�ำ จััดก๊๊าซ SO2 และ NOx (พ.ศ. 2517) 4) การวางระบบเครืือข่่ายติิดตาม
มลพิิษทางอากาศอย่่างครอบคลุุม โดยมีีการเชื่่�อมต่่อระบบการเฝ้้าระวัังกัับสถานีี
ตรวจวััดมลพิิษทางอากาศ (พ.ศ. 2517)59 และ 5) การเพิ่่�มความเข้้มงวดในการ
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กำำ�กัับดูแู ลแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศจากภาคอุุตสาหกรรม โดยเฉพาะการ
ควบคุุมการปล่่อย SOx, NOx และฝุ่่�นละออง (มีีนาคม พ.ศ. 2541) จนสามารถ
ควบคุุมโรงงานที่่�มีอี ยู่่�ทั่่�วประเทศทั้้�งหมด 206,400 แห่่ง นอกจากนี้้� ยัังมีีโรงงาน
อีีกจำำ�นวน 59,500 และ 2,100 แห่่ง ที่่�สร้้างขึ้้�นภายใต้้มาตรการควบคุุมอนุุภาค
ขนาดใหญ่่ทั่่�วไปและแร่่ใยหิิน (Asbestos) ตามลำำ�ดัับ60
สำำ�หรัับมาตรฐานที่่�ใช้้กำ�กั
ำ ับดููแล ติิดตาม และตรวจสอบคุุณภาพอากาศ
แบ่่งออกเป็็น 4 กลุ่่�ม ได้้แก่่ 1) มาตรฐานสำำ�หรัับสาร 5 ชนิิด ได้้แก่่ ซััลเฟอร์์ได
ออกไซด์์ (1973) คาร์์บอนมอนอกไซด์์ (1973) ฝุ่่�นรวม (1973) ไนโตรเจนได
ออกไซด์์ (1978) และโฟโตเคมีีคอลออกซิิแดนท์์ (1973) 2) มาตรฐานสำำ�หรัับ
สารอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย 4 ชนิิด (1997) ได้้แก่่ เบนซีีน, ไตรคลอโรเอทธิิลีีน, เต
ตระคลอโรเอทธิิลีีน, และไดคลอโรมีีเทน 3) มาตรฐานสำำ�หรัับกลุ่่�มไดออกซิิน
(PCDDs, PCDFs และ Coplanar PCBs) (1999) และ 4) มาตรฐานสำำ�หรัับฝุ่่�น
PM2.5 (2009)61 ทั้้�งนี้้� การกำำ�หนดมาตรฐานดัังกล่่าวไม่่ได้้มีผลบั
ี งั คัับทางกฎหมาย
แต่่เป็็นเพีียงการตั้้�งเป้้าหมายเพื่่�อการติิดตามตรวจสอบคุุณภาพอากาศในแต่่ละ
พื้้�นที่่�ของภาครััฐ ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของมาตรการคุ้้�มครองสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม
ของประชาชนจากมลพิิษทางอากาศ62
อย่่างไรก็็ตาม หากเป็็นกรณีีมาตรฐานตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด รััฐบาลญี่่�ปุ่่น�
ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายว่่าด้้วยการปล่่อย
สารมลพิิษสู่่สิ่่� ง� แวดล้้อมที่่�สูงู เกิินเกณฑ์์มาตรฐาน โดยกฎหมายกำำ�หนดว่่าโรงงาน
อุุตสาหกรรมที่่�มีกี ารปล่่อยสารมลพิิษจะต้้องมีีระบบติิดตามและระบบแจ้้งเตืือน
สารมลพิิษทางอากาศที่่�มีีการระบายทิ้้�งจากปล่่องของแหล่่งกำำ�เนิิด โดยเฉพาะ
การแจ้้งเตืือนปริิมาณเขม่่าและควัันที่่�ถููกปล่่อยออกจากโรงงานอุุตสาหกรรม63
ดัังตััวอย่่างในตาราง
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ตารางที่่� 7.1 ชนิิดสารมลพิิษและมาตรการควบคุุ มตามกฎหมายควบคุุ มมลพิิษทาง
อากาศของประเทศญี่่�ปุ่่� น64

ชนิิดสารมลพิิ ษ

มาตรการที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง

1. กลุ่่�มเขม่่าและควััน
ปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับและมาตรฐานการปล่่อยจาก
1.1 ซััลเฟอร์์ออกไซด์์ (Sulfur Oxides: SOx)
แหล่่งกำำ�เนิิด
1.2 ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก (PMรวม)
1.3 กลุ่่�มสารอัันตราย (เช่่น ไนโตรเจนออกไซด์์
เป็็นต้้น)
2. สารอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย

ปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับและมาตรฐานการปล่่อยจาก
แหล่่งกำำ�เนิิด

3. ฝุ่่�นละออง
3.1 ฝุ่่�นละอองทั่่�วไป
3.2 ฝุ่่�นละอองกลุ่่�มแร่่ใยหิิน

ปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับ

4. ปรอทและสารประกอบปรอท

ปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับและมาตรฐานการปล่่อยจาก
แหล่่งกำำ�เนิิด

5. กลุ่่� ม สารมลพิิ ษทางอากาศที่่� มีี ค วามเป็็ น พิิ ษ ปฏิิบััติิตามข้้อแนะนำำ�
สููง (21 ชนิิ ด ประกอบด้้ ว ยกลุ่่� ม โลหะหนัั ก และ
สารประกอบอิินทรีีย์์ เช่่น เบนซีีน)
6. สารมลพิิษจำ�ำ เพาะ (ควบคุุมจำ�ำ นวน 28 ชนิิด ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่ง� ในกรณีีที่่�เกิิดอุุบััติิภััย
เช่่น แอมโมเนีียไฮโดรเจนฟลููออไรด์์, ไฮโดรเจน
ไซยาไนด์์ เป็็นต้้น)
ตารางที่่� 7.2 ตัั วอย่่ างความเข้้ มข้้ นของซัั ลเฟอร์์ ออกไซด์์ (SOx) ที่่�ต้้ องมีี การแจ้้ งเตืือน
ประเทศญี่่�ปุ่่� น65

ระดัับของการแจ้้งเตืือน

สููงกว่่า 0.20 ppm, มากกว่่า 3 ชั่่�วโมง
สููงกว่่า 0.30 ppm, มากกว่่า 2 ชั่่�วโมง
เป็็นต้้น

ระดัับของการแจ้้งความอัันตราย

สููงกว่่า 0.50 ppm, มากกว่่า 3 ชั่่�วโมง
สููงกว่่า 0.70 ppm, มากกว่่า 2 ชั่่�วโมง

นอกจากมาตรการกำำ�กัั บดูู แ ลและติิ ด ตามตรวจสอบที่่� เ ข้้ ม งวดแล้้ ว
มาตรการภาคบัังคัับตามกฎหมายก็็มีีความเข้้มงวดด้้วยเช่่นกััน กล่่าวคืือ หากมีี
ผู้้�ฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบัติั ิตามข้้อบัังคัับของกฎหมายแล้้ว จะต้้องได้้รับั โทษหนัักเพื่่�อ
ทำำ�ให้้เข็็ดหลาบ เนื่่�องจากญี่่�ปุ่่�นได้้ชื่�อ่ ว่่าเป็็นประเทศที่่�มีีบทลงโทษของกฎหมาย
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�รุุนแรง กรณีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมลพิษท
ิ างอากาศจากภาคอุุตสาหกรรม
กฎหมายได้้กำ�ำ หนดโทษปรัับสำ�ำ หรัับผู้้�ฝ่่าฝืืนไว้้สูงู มาก โดยโรงงานที่่�ปล่่อย SOx
สููงเกิินค่่ามาตรฐานที่่�กฎหมายกำำ�หนด ต้้องจ่่ายค่่าปรัับในจำำ�นวนที่่�สูงู ซึ่่�งขึ้้�นกัับ
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ปริิมาณที่่� มีีการปล่่อยออกมา และค่่าปรัับต่่อหน่่วยของ SOx จะแตกต่่างกััน
ไปตามภููมิิภาค เช่่น เมืืองขนาดใหญ่่อย่่างโอซากาและโตเกีียวมีีค่่าปรัับที่่�แพง
กว่่าเมืืองอื่่�น และผู้้�ก่่อมลพิิษที่่�ปล่่อยมลพิิษสู่่สิ่่� ง� แวดล้้อม หากไม่่ปฏิิบััติิตามค่่า
มาตรฐานการปล่่อยมลพิิษทางอากาศ เช่่น SOx, NOx และไดออกซิิน จะได้้รับั โทษ
ปรัับเป็็นมููลค่่าสููงสุุด 1 ล้้านเยน หรืือจำำ�คุกุ ไม่่เกิิน 1 ปีี แต่่สำำ�หรัับการปล่่อยมลพิิษ
กลุ่่�ม VOCs ที่่�สูงู เกิินระดัับที่่�กฎหมายกำำ�หนด ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีมาตรการลงโทษ66
กฎหมายและการกำำ�หนดมาตรการต่่างๆ เพื่่�อควบคุุมการปล่่อยมลพิิษ
ทางอากาศของประเทศญี่่�ปุ่่�น ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2513 เป็็นต้้นมา ส่่งผลให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างชััดเจน โดยปริิมาณมลพิิษทางอากาศลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง
ดัังภาพที่่� 6.7 ที่่�แสดงให้้เห็็นปริิมาณก๊๊าซ SO2 ลดลงหลัังจากเริ่่�มมีีการกำำ�หนด
นโยบาย กฎหมาย และมาตรการเพื่่�อควบคุุมการปล่่อยมลพิิษทางอากาศของ
โรงงานอุุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยเฉพาะการควบคุุมการปล่่อยมลพิิษ
ทางอากาศของโรงไฟฟ้้าในประเทศญี่่�ปุ่่�น ซึ่่�งในอดีีตจััดเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษ
ทางอากาศกลุ่่�มก๊า๊ ซ NOx และ SOx สููง เนื่่�องจากการผลิิตไฟฟ้้าในประเทศมีีการ
ใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล เช่่น น้ำำ�มัันและถ่่านหิิน67 เป็็นหลััก
ภาพที่่� 7.7 แนวโน้้ มค่่ าเฉลี่่�ยปริิมาณ SO2 ในประเทศญี่่�ปุ่่� น ตั้้� งแต่่ ปีี ค.ศ. 1970-201668

7.2.2.3 มาตรการแก้้ ปััญหาวิิ กฤตการณ์์ ฝุ่่� น PM2.5

ในเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2556 รััฐบาลญี่่�ปุ่่�นได้้ประกาศชุุดนโยบายเพื่่�อแก้้
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ปััญหา PM2.5 และมาตรการลดการปล่่อย PM2.5 ของประเทศอย่่างจริิงจััง และ
ได้้ประกาศเพิ่่�มเติิมนโยบายการลดการปล่่อยอนุุภาคขนาดเล็็กในประเทศ หลััง
จากที่่� ประสบปััญหามลพิิษทางอากาศอย่่างรุุนแรงจากฝุ่่�นละออง PM2.5 ต่่อ
เนื่่�องเป็็นปีี ส่่วนหนึ่่�งของนโยบายดัังกล่่าว คืือ การวางยุุทธศาสตร์์ระดัับชาติิ ซึ่่�ง
ประกอบด้้วย 1) การส่่งเสริิมการปฏิิบััติิตามมาตรการต่่างๆ ที่่�ครอบคลุุมการลด
การปล่่อย PM2.5 รวมถึึงการเสริิมสร้้างองค์์ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์เกี่่�ยวกัับสาร
มลพิิษทางอากาศเหล่่านี้้�ให้้เข้้มแข็็งและแม่่นยำำ�มากขึ้้�น เช่่น ระบบการติิดตามและ
เฝ้้าระวััง ปรัับปรุุงโมเดลพยากรณ์์อากาศ ปรัับปรุุงฐานข้้อมููลและรายชื่่�อแหล่่ง
กำำ�เนิิดมลพิิษ 2) การส่่งเสริิมความร่่วมมืือทั้้�งระดัับทวิิภาคีีและพหุุภาคีี เพื่่�อให้้
บรรลุุการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมทางอากาศในระดัับภูมิู ิภาคเอเชีีย โดยมีีมาตรการ
ระดัับพื้้�นที่่�ในการเพิ่่�มการติิดตาม กำำ�กัับ และควบคุุมการปล่่อยมลพิิษจากแหล่่ง
กำำ�เนิิดในภาคอุุตสาหกรรม โดยเฉพาะการปล่่อยเขม่่า NOx VOCs และการ
ส่่งเสริิมให้้มีีระบบการรัับรองมาตรฐานสถานีีเติิมเชื้้�อเพลิิงที่่�เป็็นมิิตรต่่ออากาศ
สะอาด เป็็นต้้น69 ผลจากการดำำ�เนิินมาตรการอย่่างจริิงจััง ทำำ�ให้้สถานการณ์์
ปััญหา PM2.5 ของสถานีีตรวจวััดมลพิิษทางอากาศตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2556-2560 มีี
ค่่าเฉลี่่�ยของ PM2.5 ลดลง70
ในภาพรวมของประเทศ การดำำ�เนิินนโยบายแก้้ปััญหา PM2.5 ของรััฐบาล
ญี่่�ปุ่่�นประสบความสำำ�เร็็จสููงเกืือบ 90% กล่่าวคืือ ในปีี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ.
2560 พื้้�นที่่�ทั่่�วไปมีีมลพิิษทางอากาศลดลง 88.7% และ 89.9% และสถานีีตรวจ
วััดอากาศริิมถนนมีีค่่าลดลง 88.3% และ 86.2% ตามลำำ�ดัับ71
7.2.2.4 นโยบายและกฎหมายอื่่ � นที่่ � ส่่งผลให้้ เกิิ ดความสำำ�เร็็ จในการ
แก้้ ปััญหามลพิิ ษทางอากาศจากภาคอุุ ตสาหกรรม

นอกจากการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงอย่่างเข้้มงวดแล้้ว ยัังมีี
กฎหมายอื่่�นที่่�มีผล
ี โดยตรงและโดยอ้้อมต่่อการจััดการคุุณภาพอากาศในประเทศ
ญี่่�ปุ่่น� ด้้วย จากการศึึกษาเพื่่�อถอดบทเรีียนมาตรการรัับมืือกัับปัญ
ั หามลพิิษทาง
อากาศในญี่่�ปุ่่�น พบว่่า ปััจจััยที่่� ทำ�ำ ให้้การแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศในญี่่�ปุ่่�น
ประสบความสำำ�เร็็จไม่่ได้้มาจากการบัังคัับใช้้กฎหมายว่่าด้้วยการควบคุุมมลพิษ
ิ

7-290

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

ทางอากาศเพีียงอย่่างเดีียว แต่่ยัังมาจากกฎหมายสำำ�คััญอีีก 2 ฉบัับ ได้้แก่่ 1)
กฎหมายว่่าด้้วยการชดเชยความเสีียหายทางสุุขภาพจากมลพิิษ 2) กฎหมายว่่า
ด้้วยระบบการรายงานการปล่่อยและการเคลื่่�อนย้้ายสารมลพิิษและการส่่งเสริิม
การจััดการสารเคมีี ซึ่่�งนอกจากจะมีีผลต่่อการแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศ ยัังมีี
ผลต่่อการปกป้้องสุุขภาพของประชาชนและสิ่่�งแวดล้้อมจากมลพิิษทางอากาศ
ด้้วย72
(1) กฎหมายว่่ าด้้ วยการชดเชยความเสีียหายทางสุุ ขภาพจากมลพิิ ษ
(Law Concerning Pollution-related Health Damage Comppensation)

กฎหมายฉบัับนี้้�มีีผลบัังคัับใช้้ในปีี พ.ศ. 2517 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้มีีการ
ชดเชยความเสีียหายทางสุุขภาพที่่�เกิิดจากมลพิิษ เช่่น การประกัันสุุขภาพ และ
เงิินช่่วยเหลืือผู้ทุ้� พพล
ุ
ภาพหรืือสููญเสีียสมรรถภาพของร่่างกาย ให้้แก่่ผู้้�ป่่วยด้้วย
โรคที่่�ได้้รับั การรัับรองทางการแพทย์์ว่่ามีีสาเหตุุจากมลพิิษทางอากาศ (เช่่น โรค
หลอดลมอัักเสบเรื้้�อรััง โรคหอบหืืด และโรคถุุงลมโป่่งพองในปอด) โรคมิินามาตะ
รวมถึึงโรคอิิไต-อิิไต โดยกฎหมายกำำ�หนดให้้มีีการจััดตั้้�งระบบการชดเชยความ
เสีียหายด้้านสุุขภาพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมลพิษ
ิ (Pollution-related Health Damage
Compensation System: PHDCS)
ในปีี พ.ศ. 2527 มีีประชาชนประมาณ 100,000 คน ที่่�ได้้รับั การรัับรอง
ทางการแพทย์์ว่่าเจ็็บป่่วยจากมลพิิษทางอากาศ และในปีี พ.ศ. 2530 ไม่่มีีผู้้�
ป่่วยจากมลพิิษทางอากาศที่่� ได้้รับั การรัับรองอีีก แต่่การจ่่ายเงิินชดเชยความ
เสีียหายแก่่ผู้้�ป่่วยจากมลพิิษทางอากาศยัังคงมีีอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยรััฐบาลได้้ก่่อ
ตั้้�ง “สมาคมส่่งเสริิมและชดเชยความเสีียหายด้้านสุุขภาพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมลพิิษ”
(Pollution-related Health Damage Compensation and Promotion Asssociation: PHDCPA) ซึ่่�งต่่อมาในปีี พ.ศ. 2547 ได้้เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น “สำำ�นัักงาน
ฟื้้�นฟููและอนุุรักั ษ์์สิ่่�งแวดล้้อมของญี่่�ปุ่่�น” (Environmental Restoration and
Conservation Agency: ERCA) ภายใต้้กระทรวงสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีบทบาท
หน้้าที่่�หลััก 2 เรื่่�อง คืือ 1) การจััดตั้้�งระบบการเยีียวยาและชดเชยความเสีียหาย
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ทางสุุขภาพของประชาชนจากมลพิิษ 2) การจััดทำำ�โครงการป้้องกัันความเสีียหาย
ทางสุุขภาพที่่�เกี่่�ยวกัับมลพิษ
ิ (Pollution-related Health Damage Prevention
Programme: PHDPP) หรืือเรีียกสั้้�นๆ ว่่า “โครงการป้้องกััน” เพื่่�อเน้้นการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมคุ้้�มครองสุุขภาพของประชาชนในพื้้�นที่่�ที่่�มีีปััญหามลพิิษรุุนแรง 47 แห่่ง
ทั่่�วประเทศ73
แต่่ละโครงการภายใต้้การดำำ�เนิินงานของ ERCA มีีที่่�มาของรายได้้เฉพาะ
เพื่่�อให้้ครอบคลุุมค่่าใช้้จ่่ายในโครงการ โดยระบบ PHDCS มีีรายได้้จากการ
จััดเก็็บภาษีีตามปริิมาณการปล่่อยมลพิิษ การจััดเก็็บภาษีีบางส่่วนจากน้ำำ�หนััก
รถยนต์์ และการจััดเก็็บภาษีีพิิเศษจากโรงงานผู้้�ก่่อมลพิิษเฉพาะในบางพื้้�นที่่�
สำำ�หรัับโครงการ PHDPP มีีรายได้้จากการลงทุุนในกองทุุนป้้องกัันความเสีียหาย
ต่่อสุุขภาพอนามััย กองทุุนสะสมเริ่่�มต้้นมููลค่่า 50 พัันล้้านเยน (ประมาณ 500
ล้้านเหรีียญสหรััฐ) ซึ่่ง� จััดตั้้�งขึ้้�นโดยผู้ป
้� ระกอบการที่่�ก่่อมลพิิษร่่วมกัับรัฐั บาลแห่่ง
ชาติิ และการเรีียกเก็็บภาษีีจากผู้้�ประกอบการแร่่ใยหิินที่่�เข้้าเกณฑ์์ต้้องจ่่ายตาม
ปริิมาณของแร่่ใยหิิน ทั้้�งนี้้� เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่า ญี่่�ปุ่่น� มีีอัตั ราภาษีีสูงู มากอย่่างโดด
เด่่น แม้้เมื่่�อเทีียบกัับระดัับประเทศพััฒนาแล้้วก็็ตาม74
(2) กฎหมายว่่ าด้้ วยระบบการรายงานการปล่่ อยและการเคลื่่ � อนย้้ าย
สารมลพิิ ษและการส่่งเสริิ มการจัั ดการสารเคมีี (Law for PRTR and
Promotion of Chemical Management)

กฎหมาย PRTR และระบบเอกสารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความปลอดภััย (Safety
Data Sheets (SDS) system) อยู่่�ภายใต้้กฎหมายว่่าด้้วยการรายงานการปล่่อย
สู่่�สิ่่ง� แวดล้้อมซึ่่�งสารเคมีีบางชนิิดและการส่่งเสริิมการปรัับปรุุงการจััดการให้้ดีขึ้้ี �น
พ.ศ. 2542 (Law Concerning Reporting of Releases to the Environment
of Specific Chemical Substances and Promoting Improvements in their
Management, 1999)75 และอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดูแู ลของกระทรวงเศรษฐกิิจ
การค้้า และอุุตสาหกรรม (METI)
กฎหมายชุุดนี้้�มุ่่�งส่่งเสริิมการปรัับปรุุงระบบการจััดการสารเคมีีของภาค
อุุตสาหกรรมและการป้้องกัันมลพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เมื่่�อภาคเอกชนปลดปล่่อย
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หรืือมีีการเคลื่่�อนย้้ายสารอัันตรายที่่�อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อที่่�กฎหมายควบคุุม จะต้้อง
รายงานปริิมาณและชื่่�อสารเคมีีนั้้�นๆ ให้้หน่่วยงานของกระทรวงเศรษฐกิิจฯ ร่่วม
กัับกระทรวงสิ่่�งแวดล้้อม รัับทราบและรวบรวมเป็็นฐานข้้อมููลของประเทศ ข้้อมููล
จากรายงานเหล่่านี้้�ต้้องเผยแพร่่สู่่�สาธารณะบนเว็็บไซต์์ของทั้้�งสองกระทรวง
และประชาชนสามารถขอให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจเปิิดเผยข้้อมููลตามที่่� ต้้องการได้้
กฎหมายนี้้�ไม่่ได้้มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อการกำำ�กัับและควบคุุมการปลดปล่่อยสาร
มลพิิษสู่่�สิ่่�งแวดล้้อมหรืือกำำ�หนดให้้แหล่่งกำำ�เนิิดต้้องลดการปล่่อยมลพิิษ แต่่มีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อช่่วยภาคธุุรกิิจให้้สามารถตรวจสอบการรั่่�วไหลของสารเคมีีตาม
ที่่�กฎหมายควบคุุม รวมทั้้�งสามารถจััดการสารเคมีีภายในสถานประกอบการให้้มีี
ประสิิทธิิภาพและปลอดภััย76
ญี่่�ปุ่่�นเริ่่�มประกาศใช้้กฎหมายตามระบบ PRTR ในปีี พ.ศ. 2542 (ค.ศ.
1999) และเริ่่�มใช้้กฎหมาย PRTR และ SDS ในปีี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
กฎหมายนี้้�กำ�ำ หนดประเภทกิิจการ/อุุตสาหกรรมที่่�จะต้้องส่่งรายงาน 24 กลุ่่�ม
และมีีสารเคมีีในบััญชีีรายชื่่�อควบคุุมที่่�ต้อ้ งส่่งรายงาน 462 ชนิิด ที่่�ปล่่อยสู่่�อากาศ
น้ำำ� และดิิน รายละเอีียดการรายงานครอบคลุุมประเภทและขนาดธุุรกิิจ ปริิมาณ
สารเคมีีในแต่่ละปีี และรายละเอีียดอื่่�นของสถานประกอบการตามเงื่่�อนไข77 ผล
ของการใช้้กฎหมาย PRTR ทำำ�ให้้แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษที่่�อยู่่�ภายใต้้การบัังคัับของ
กฎหมายให้้ต้้องส่่งรายงานต่่อทั้้�งสองกระทรวง สามารถลดการปล่่อยมลพิิษสู่่�
ดิิน น้ำำ� และอากาศได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพในแต่่ละปีี โดยเฉพาะมลพิิษทางอากาศ
เกิิดความเปลี่่�ยนแปลงในทางที่่�ดีขึ้้ี �นอย่่างเห็็นได้้ชัดั ในรอบ 10 ปีี จากที่่�มีกี ารปลด
ปล่่อยมลพิิษทางอากาศจากภาคอุุตสาหกรรมอยู่่�ที่่� 219,000 ตัันในปีี พ.ศ. 2544
ลดลงเหลืือ 196,000 ตััน ในปีี พ.ศ. 255378
7.2.2.5 ปััจจัั ยสนัั บสนุุ นจากทั้้� งภายในและภายนอกประเทศ

ปััจจััยที่่�ทำ�ำ ให้้การพััฒนากฎหมาย PRTR ของญี่่�ปุ่่น� ประสบความสำำ�เร็็จและ
มีีผลคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพของประชาชนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ คืือ ความ
สอดคล้้องของนโยบายรััฐบาลและสถานการณ์์ภายในและภายนอกประเทศหลาย
ประการ ที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือ การตััดสิินใจเข้้าเป็็นสมาชิิกขององค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือ
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ทางเศรษฐกิิจและการพััฒนา (OECD) ซึ่่�งมีีเงื่่�อนไขว่่าประเทศสมาชิิกจะต้้องนำำ�
กฎหมาย PRTR มาใช้้เพื่่�อลดการปล่่อยมลพิิษจากแหล่่งกำำ�เนิิด ขณะเดีียวกััน
กระทรวงสิ่่�งแวดล้้อมของญี่่�ปุ่่�นเองก็็เล็็งเห็็นความจำำ�เป็็นที่่� จะต้้องหาแนวทาง
ใหม่่ๆ มาใช้้กำ�กั
ำ ับดูแู ลการจััดการสารเคมีีให้้ปลอดภััยมากยิ่่�งขึ้้�น และกระทรวง
เศรษฐกิิจฯ ของญี่่�ปุ่่น� ก็็ร่่วมสนัับสนุุนกฎหมายนี้้� เพราะต้้องการควบคุุมการปล่่อย
มลพิิษของภาคอุุตสาหกรรมให้้ได้้ เพื่่�อลดกระแสความกดดัันจากปััญหามลพิิษ
ที่่� มีีอยู่่�ทั่่�วประเทศ ตลอดจนเห็็นว่่ากฎระเบีียบที่่� มีีอยู่่�ไม่่เพีียงพอที่่� จะป้้องกััน
เหตุุการณ์์รุุนแรงจากสารเคมีีภายในประเทศได้้ นอกจากนี้้� รััฐบาลส่่วนท้้องถิ่่�น
ของญี่่�ปุ่่�นทั้้�งระดัับจัังหวััดและเทศบาลต่่างมีีความเข้้มแข็็งในการบริิหารจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อม กฎหมาย PRTR จึึงสามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นเครื่่�องมืือทางกฎหมายที่่�
ดีีสำ�ำ หรัับราชการส่่วนท้้องถิ่่�นในการติิดตามและวางแผนป้้องกัันผลกระทบจาก
มลพิิษอุตุ สาหกรรม ขณะที่่�ภาคอุุตสาหกรรมเองก็็เห็็นสอดคล้้องว่่า ระบบ PRTR
ได้้ช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิตและลดความสิ้้�นเปลืืองในการใช้้สารเคมีีที่่�มีีราคาแพง
ไปได้้สูงู มาก ด้้วยความร่่วมมืือที่่�ดีีจากทุุกฝ่่ายดัังกล่่าว จึึงทำำ�ให้้การพััฒนาและ
การบัังคัับใช้้กฎหมายนี้้�ในญี่่�ปุ่่�นประสบความสำำ�เร็็จ79
7.2.3 จีี น
7.2.3.1 ภาพรวมนโยบายการจัั ดการปััญหามลพิิ ษทางอากาศ
ของจีีน

ประเทศจีีนเป็็นตััวอย่่างที่่�โดดเด่่นในการแก้้ปัญ
ั หาสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยนโยบาย
ที่่�ก้า้ วหน้้าและมีีมาตรการชััดเจน โดยเฉพาะการแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศที่่�
รุุนแรงมากในช่่วงปีี พ.ศ. 2556 ในช่่วงนั้้�น ค่่าเฉลี่่�ยรายปีีของ PM2.5 ในบางพื้้�นที่่�
ของประเทศจีีนสููงถึึง 150 mg/m3 ทำำ�ให้้ประชาชนในประเทศเจ็็บป่่วยเป็็นจำำ�นวน
มาก และประเทศเสีียหายทางภาพลัักษณ์์อย่่างหนัักในสายตาของนานาชาติิ
เมื่่�อเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2556 สถาบัันวิิทยาศาสตร์์จีีน (Chinese Academmy of Sciences: CAS) ได้้เปิิดเผยงานศึึกษาถึึงแหล่่งกำำ�เนิิดสำำ�คััญของปััญหา
PM2.5 ว่่า มีีสาเหตุุหลัักมาจากการทำำ�ปฏิิกิิริยิ าของละอองสารอนิินทรีีย์ใ์ นอากาศ
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(26%) รองลงมา คืือ การปล่่อยมลพิิษทางอากาศจากภาคอุุตสาหกรรม (25%)
การเผาไหม้้ถ่่านหิิน (18%) ฝุ่่�นจากพื้้�นดิิน (15%) การใช้้เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ (12%)
ควัันเสีียจากรถยนต์์ และการเผากำำ�จััดขยะ (4%) และได้้เสนอว่่า รััฐบาลจีีนควร
เร่่งปรัับปรุุงโครงสร้้างพลัังงาน สร้้างความร่่วมมืือระดัับภููมิิภาคเพื่่�อต่่อสู้้�กัับ
มลพิิษทางอากาศ และต้้องปรัับปรุุงกฎหมายให้้เหมาะสมด้้วย80
วิิกฤตการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นดัังกล่่าว ทำำ�ให้้สภาแห่่งสาธารณรััฐประชาชนจีีนได้้
ดำำ�เนิินการเพื่่�อแก้้ไขปััญหาอย่่างเร่่งด่่วน ด้้วยการประกาศนโยบายแก้้ปััญหา
PM2.5 ซึ่่�งประกอบด้้วย การเร่่งปรัับปรุุงกฎหมายและประกาศข้้อบัังคัับใหม่่
จำำ�นวนมาก รวมทั้้�งการจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการ 5 ปีี (พ.ศ. 2556-2560) โดยแผน
ดัังกล่่าวได้้แบ่่งการปฏิิบััติิการอย่่างเข้้มข้้นเป็็น 3 ระยะ ได้้แก่่ 1) ปฏิิบััติิการรั้้�วสีี
เขีียว (Operation Green Fence) 2) ปฏิิบััติิการลงดาบแห่่งชาติิ (Operation
National Sword) และ 3) สงครามเพื่่�อปกป้้องท้้องฟ้้าสีีคราม (Blue Sky Deffense Battle)
ภาพที่่� 7.8 มลพิิษอุุ ตสาหกรรมเป็็นแหล่่ งกำำ �เนิิดที่่�ใหญ่่ สุุ ดของปัั ญหาฝุ่่� น PM2.5 ของ
ประเทศจีี น81

นอกจากนี้้� รัฐั บาลจีีนยัังได้้ประกาศนโยบายสนัับสนุุนการแก้้ปััญหาดััง
กล่่าวอีีกหลายด้้าน82 ได้้แก่่
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1) การสนัับสนุุนงานวิิจััยทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ซึ่่ง� ประกอบด้้วย
การทบทวนมาตรฐานคุุณภาพอากาศในบรรยากาศ การปรัับปรุุงเครืือข่่ายการ
ติิดตามคุุณภาพอากาศ รวมทั้้�งการศึึกษาหาสาเหตุุและแนวทางแก้้ปััญหาให้้
เหมาะสม
2) การตั้้�งเป้้าหมายเพื่่�อลดการปล่่อยมลพิิษให้้ครอบคลุุม ซึ่่�งประกอบ
ด้้วยการส่่งเสริิมภาคเอกชนให้้ยกระดัับการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม การปรัับปรุุง
โครงสร้้างอุุตสาหกรรมให้้เหมาะสม โดยควบคุุมกำ�ลั
ำ งั การผลิิตที่่�ต้อ้ งใช้้ทรัพั ยากร
มากและสร้้างมลพิิษสููง การปรัับปรุุงการใช้้เชื้้�อเพลิิง โดยควบคุุมปริิมาณการ
ใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล เช่่น ถ่่านหิิน การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานให้้มีี
ประสิิทธิภิ าพสููงสุุด การเร่่งการพััฒนาพลัังงานสะอาดและพลัังงานทางเลืือกใหม่่
และการควบคุุมการปล่่อยมลพิิษจากยานพาหนะและท้้องถนน
3) การจััดการแหล่่งกำำ�เนิิดแบบแพร่่กระจาย เช่่น การรัักษาป่่า การจััดการ
พายุุทราย และอื่่�นๆ
4) การสนัับสนุุนให้้มีีการปรัับปรุุงนวััตกรรมต่่างๆ เช่่น ปฏิิรููประบบการ
บริิหารจััดการเกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม วิิธีกี ารในการบัังคัับใช้้กฎหมาย
ในรููปแบบใหม่่ การตอบโต้้ภาวะมลพิิษรุุนแรงในบางฤดููกาล และการส่่งเสริิมการ
พััฒนาเศรษฐกิิจเกี่่�ยวกัับสิ่่ง� แวดล้้อม
5) การส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน ซึ่่ง� ประกอบด้้วยมาตรการต่่างๆ
เช่่น การปรัับปรุุงกฎหมายคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมฉบัับใหม่่ให้้ช่่วยเสริิมสร้้างความ
เข้้มแข็็งขององค์์กรพััฒนาเอกชน การส่่งเสริิมให้้องค์์กรพััฒนาเอกชนฟ้้องคดีี
เพื่่�อคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม การกระตุ้้�นให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมเชิิงรุุกผ่่านระบบการ
ติิดตามและเฝ้้าระวัังสิ่่�งแวดล้้อม และการส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการ
ตััดสิินใจแก้้ปััญหาผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น ตั้้�งศููนย์์ฮอตไลน์์ 12,369 email และ
แอปพลิิเคชัันการสื่่�อสารอื่่�นๆ เช่่น WeChat Weibo ซึ่่ง� การส่่งเสริิมภาคประชาชน
นี้้�ทำ�ำ ให้้ในปีี พ.ศ. 2561 มีีการแจ้้งจากประชาชนเกี่่�ยวกัับการฝ่่าฝืืนกฎหมายสิ่่�ง
แวดล้้อมทั่่�วประเทศจำำ�นวน 710,000 กรณีี โดย 51.6% เป็็นเรื่่�องมลพิิษทาง
อากาศ นอกจากนี้้� ระบบติิดตามและเฝ้้าระวัังสิ่่�งแวดล้้อมนี้้� ยัังช่่วยกระตุ้้�นรััฐบาล
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แต่่ละท้้องถิ่่�นและภาคเอกชนให้้ทำ�ำ หน้้าที่่�คุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างแข็็งขัันด้้วย
7.2.3.2 การปรัั บปรุุ งกฎหมายและการบัั งคัั บใช้้ 83
(1) การปรัั บปรุุ งกฎหมาย

ในปีี พ.ศ. 2556 จีีนได้้ปรัับปรุุงกฎหมายเก่่าและออกกฏระเบีียบข้้อบัังคัับ
ใหม่่จำำ�นวนมากเพื่่�อควบคุุมมลพิิษทางอากาศ ได้้แก่่ 1) กฎหมายคุ้้�มครองสิ่่�ง
แวดล้้อม 2) กฎหมายป้้องกัันและควบคุุมมลพิิษทางอากาศ 3) กฎหมายว่่า
ด้้วยการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม 4) กฎหมายภาษีีเพื่่�อการคุ้้�มครองสิ่่�ง
แวดล้้อม 5)กฎหมายว่่าด้้วยการป้้องกัันและควบคุุมภาวการณ์์เกิิดทะเลทราย
และการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน
(2) การผนึึกกำำ �ลัั งหน่่ วยงานภาครัั ฐในการใช้้ กฎหมาย

รััฐบาลจีีนมอบนโยบายผนึึกกำำ�ลังั การทำำ�งานระดัับประเทศของฝ่่ายบริิหาร
และฝ่่ายตุุลาการ เพื่่�ออุุดช่่องโหว่่ในการบัังคัับใช้้กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมและการ
ปราบปรามอาชญากรรมทางสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิ กระทรวงคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม (ซึ่่ง�
เปลี่่�ยนเป็็นกระทรวงนิิเวศวิิทยาและสิ่่�งแวดล้้อมในเวลาต่่อมา) ซึ่่ง� ทำำ�งานร่่วมกัับ
ศาลประชาชนสููงสุุด (Supreme People’s Court) และอััยการประชาชนสููงสุุด
(Supreme People’s Procuratorate) ภายใต้้กระทรวงความมั่่�นคงสาธารณะ
และกระทรวงยุุติิธรรม หน่่วยงานเหล่่านี้้�ได้้ร่่วมกัันออกกฎหมายใหม่่เรีียกว่่า
“ระเบีียบว่่าด้้วยการตีีความข้้อบััญญััติิทางกฎหมายที่่�ใช้้จััดการคดีีอาญาเกี่่�ยว
กัับมลภาวะทางสิ่่�งแวดล้้อม”
การผนึึกกำำ�ลัังของหน่่วยงานเหล่่านี้้� เป็็นก้้าวสำำ�คััญในการปราบปราม
อาชญากรรมทางสิ่่�งแวดล้้อม โดยเริ่่�มจาก “การปฏิิบัติั กิ ารระดัับแรก หรืือ ปฏิิบัติั ิ
การรั้้�วสีีเขีียว” และเนื่่�องจากภาคอุุตสาหกรรมเป็็นตััวการที่่�ปล่่อย PM2.5 สููงถึึง
40-50%84 รััฐบาลจีีนจึึงพุ่่�งเป้้าอัันดัับแรกไปที่่� 1) การจััดการกัับแหล่่งกำำ�เนิิด
มลพิิษทางอากาศของโรงงานที่่�กระจายอยู่่�ทั่่ว� ประเทศ และ 2) การควบคุุมการนำำ�
เข้้าขยะจากต่่างประเทศมาคััดแยก กำำ�จััด เผาทำำ�ลาย และรีีไซเคิิล ซึ่่�งที่่�ผ่่านมา
ประเทศจีีนนัับเป็็นแหล่่งรองรัับขยะส่่งออกที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดของโลก แต่่ในเวลาต่่อ
มา จีีนก็็หลุุดพ้้นจากสถานะดัังกล่่าว โดยการดำำ�เนิินการในระยะแรก เริ่่�มจาก

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดภาคอุตสาหกรรม

7-297

การควบคุุมและการตรวจสอบการนำำ�เข้้าขยะอย่่างเข้้มงวด พร้้อมกัับวางระบบ
การจััดการขยะภายในประเทศให้้มีีประสิิทธิิภาพ ต่่อมา จึึงใช้้ “การปฏิิบััติิการ
ระดัับสอง หรืือ ปฏิิบััติิการลงดาบแห่่งชาติิ” โดยการประกาศนโยบายห้้ามนำำ�
เข้้าขยะหลายประเภท การตรวจสอบตู้้�สิินค้้านำำ�เข้้าทั้้�งหมดอย่่างเข้้มข้้นของทุุก
ท่่าเรืือโดยหน่่วยงานรััฐที่่�มีีหน้้าที่่� การสั่่�งปิิดท่่าเรืือที่่�ไม่่สามารถควบคุุมการนำำ�
เข้้าขยะ การตรวจสอบอย่่างเข้้มข้น้ ในกิิจการเกี่่�ยวกัับการคััดแยกขยะ การรีีไซเคิิล
และการกำำ�จััดขยะ ที่่�เป็็นสาเหตุุของปััญหาฝุ่่�นและมลพิิษ85
เมื่่�อสิ้้�นสุุดปฏิิบััติิการทั้้�งสองส่่วนข้้างต้้น ในปีี พ.ศ. 2561 เจ้้าหน้้าที่่�ส่่วน
กลางได้้ช่่วยรััฐบาลท้้องถิ่่�นตรวจสอบแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษรวม 666,000 แห่่ง
พบว่่ามีีแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษที่่� สร้้างผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้ อมและระบบนิิเวศ
52,000 แห่่ง และมีีการสั่่�งทบทวนความคืืบหน้้าในการแก้้ไขอีีก 38,900 แห่่ง
มีีการดำำ�เนิินคดีีปกครองเพื่่�อลงโทษผู้้�กระทำำ�ผิิดกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมจำำ�นวน
186,000 คดีี ซึ่่�งสููงกว่่าปีี พ.ศ. 2558 ถึึง 1.9 เท่่า รวมค่่าปรัับที่่�รัฐั ได้้รับั เป็็น
เงิินถึึง 15,280 ล้้านหยวน หรืือประมาณเกืือบ 70,000 ล้้านบาท ทั้้�งยัังได้้สั่่ง�
ปิิดโรงงานคััดแยกและรีีไซเคิิลขยะไป 751 แห่่ง จากทั้้�งหมด 1,162 แห่่ง86 โดยที่่�
ก่่อนหน้้านี้้� ในปีี พ.ศ. 2560 รััฐบาลได้้สั่่ง� ปิิดกิิจการโรงงานอุุตสาหกรรมและโรง
ไฟฟ้้าถ่่านหิินไปแล้้วหลายแห่่ง เช่่น การสั่่�งปิิดโรงงานเหล็็กในมณฑลเหอเป่่ย ซึ่่ง�
เป็็นโรงงานอุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่ของประเทศ ดำำ�เนิินกิิจการมานาน และเป็็น
ผู้้�ผลิิตเหล็็กรายใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลก เพื่่�อให้้ปรัับปรุุงการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมให้้ดีีขึ้้�น
การสั่่�งลดกำำ�ลัังการผลิิตลง 50% ของโรงงานผลิิตเหล็็กในเมืืองถัังซาน มณฑล
เหยเป่่ย และโรงงานเหล็็กที่่�เมืืองหานดาน ซึ่่�งมีีกำ�ลั
ำ ังผลิิต 100 ล้้านตัันต่่อปีี การ
สั่่�งให้้หยุุดกิิจการของโรงงานหััวเหนิิง ซึ่่ง� เป็็นโรงไฟฟ้้าถ่่านหิินที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในกรุุง
ปัักกิ่่�ง ส่่งผลให้้ปักั กิ่่�งกลายเป็็นเมืืองที่่�มีโี รงไฟฟ้้าจากพลัังสะอาดทั้้�งหมดเป็็นแห่่ง
แรกของประเทศ87 ฯลฯ
(3) การปรัั บมาตรฐานและตั้้� งเป้้าลดการปล่่ อยมลพิิ ษทางอากาศใน
ภาคอุุ ตสาหกรรม

กระทรวงนิิ เ วศวิิ ท ยาและสิ่่� ง แวดล้้ อ มของจีี น ได้้ ป ระกาศใช้้ม าตรฐาน
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คุุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่่�วไป (Ambient Air Quality Standard: AAQS)
ฉบัับใหม่่ พ.ศ. 255688 และตั้้�งเป้้าหมายลดการปล่่อยมลพิิษหลััก 6 ชนิิด คืือ
PM2.5, PM10, O3, SO2, NO2 และ CO ให้้ได้้ภายในปีี พ.ศ. 2563 ว่่า ค่่าเฉลี่่�ยราย
ปีีของ SO2 และ NO2 จะลดลง 15% ปริิมาณฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กจะลดลง 18%
กลุ่่�มสารมลพิิษทางอากาศที่่�มีีอัันตรายสููงจะลดลง 25% และอากาศจะสะอาด
ขึ้้�น 80% เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี พ.ศ. 255889 โดยเริ่่�มนำำ�มาตรฐานใหม่่นี้้�มาใช้้
กัับโรงงานอุุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้้าถ่่านหิินใน 74 เมืืองแรกของประเทศ เช่่น
ปัักกิ่่�ง เทีียนจิิน เหอเป่่ย เซีียงไฮ้้ ฉงชิ่่�ง เป็็นต้้น
ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2557 รััฐบาลจีีนได้้ออกกฎหมายคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม
ฉบัับใหม่่ (The PRC’s New Environmental Protection Law) และประกาศ
มาตรฐานฉบัับใหม่่เพื่่�อควบคุุมการปล่่อยสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่ายจากโรงงาน
อุุตสาหกรรม 15 ชนิิด รวมทั้้�งเพิ่่�มการตั้้�งเครืือข่่ายสถานีีตรวจวััดคุุณภาพอากาศ
เป็็น 1,436 สถานีีทั่่�วประเทศ และสถานีีระดัับจัังหวััดอีีก 338 สถานีี สถานีีเหล่่านี้้�
จะตรวจวััดและแสดงผลของคุุณภาพอากาศอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดเวลาสำำ�หรัับสาร
มลพิิษหลััก 6 ชนิิด และมีีการแสดงผล AQI สู่่�สาธารณชนด้้วย
ในปีี พ.ศ. 2559 รััฐบาลได้้ขยายการบัังคัับใช้้ AAQS ไปทั่่�วทั้้�งประเทศ และ
ทำำ�ให้้เป็็นมาตรฐานสากล โดยแบ่่งการบัังคัับใช้้มาตรฐานออกเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ 1)
มาตรฐานคุุณภาพอากาศทั่่�วไปในพื้้�นที่่�สาธารณะ และ 2) มาตรฐานคุุณภาพ
อากาศในพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รับผล
ั กระทบจากโรงงานอุุตสาหกรรม
มาตรการเหล่่านี้้�ทำ�ำ ให้้ประเทศจีีนสามารถลดค่่าฝุ่น่� ละออง PM2.5, SO2 และ
NOx ลงจากปีี พ.ศ. 2556 ซึ่่�งเป็็นปีีที่่�เกิิดวิิกฤตการณ์์ได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ การ
ลดลงของ PM2.5 ยัังมีีผลทำ�ำ ให้้ปริิมาณ O3 และ NO2 ในอากาศดีีขึ้้�นด้้วย90 โดย
ในช่่วงระหว่่างปีี พ.ศ. 2556-2561 สถานการณ์์มลพิิษทางอากาศในประเทศ
จีีนดีีขึ้้�นอย่่างชััดเจน เช่่น ค่่าเฉลี่่�ยฝุ่่�น PM2.5 และ SO2 ใน 74 เมืืองแรกที่่�เป็็น
โครงการนำำ�ร่่อง อย่่างเช่่นเมืืองปัักกิ่่�งและเซี่่�ยงไฮ้้ มีีค่่าลดลงถึึง 42% และ 68%
ตามลำำ�ดัับ91 นอกจากนี้้� ยัังพบว่่าสารไดออกซิินในอากาศมีีค่่าเฉลี่่�ยรายปีีลดลง
ในระยะ 3 ปีี จาก 0.080 pg-WHO2005-TEQ/m3 ในปีี พ.ศ. 2557 เหลืือ 0.074
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pg-WHO2005-TEQ/m3 ในปีี พ.ศ. 255992

7.3 ข้้ อเสนอเชิิ งนโยบายและมาตรการในการ
จัั ดการอากาศสะอาดภาคอุุ ตสาหกรรมที่่�เหมาะสม
กัั บบริิบทของประเทศไทย
การที่่�ปัญ
ั หามลพิิษทางอากาศจากภาคอุุตสาหกรรมในประเทศไทยมีีความ
รุุนแรงมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ เกิิดจากสาเหตุุหลายประการ โดยหนึ่่�งในสาเหตุุที่่�สำ�คั
ำ ัญ
มีีความสััมพัันธ์์กัับบริบทต่่
ิ
างๆ ที่่� เป็็นปััญหาโดยทั่่�วไปของภาคอุุตสาหกรรม
ไทยนั่่�นเอง นัับตั้้�งแต่่ระดัับทิิศทางการพััฒนา นโยบาย กฎหมาย จนถึึงระดัับ
มาตรการและวิิถีีทางในการปฏิิบัติั ิที่่�เป็็นอยู่่�ในปััจจุุบันั ซึ่่ง� มีีจุุดอ่่อน ข้้อจำำ�กััด และ
อุุปสรรคมากมายหลายประการ
7.3.1 ทิิศทางการพัั ฒนาประเทศและการดำำ �เนิินนโยบาย
ด้้ านอุุ ตสาหกรรม
นโยบายการพััฒนาประเทศที่่�ขาดความสมดุุลอย่่างรุุนแรงของไทยถืือว่่า
เป็็นต้้นตอที่่�สำ�คั
ำ ัญของปััญหาในเชิิงภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะด้้านปััญหา
สิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งรวมถึึงมลพิิษทางอากาศด้้วย การที่่�รัฐั บาลตั้้�งแต่่ยุุคสมััยอดีีต
จนถึึงปััจจุุบัันต่่างให้้น้ำำ�หนัักกัับการเติิบโตทางเศรษฐกิิจบนฐานของการลงทุุน
และการพััฒนาด้้านอุุตสาหกรรม โดยไม่่ให้้ความใส่่ใจที่่� จะจำำ�แนกแยกแยะว่่า
อุุตสาหกรรมประเภทไหนเหมาะสมกัับศัักยภาพของประเทศ และมีีความเหมาะ
สมกัับพื้้�นที่่� ทรััพยากรธรรมชาติิ รวมถึึงความสามารถทางสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
ที่่�จะรองรัับการพััฒนาดัังกล่่าว ผลจากการละเลยในทางนโยบายเช่่นนี้้�จึึงทำำ�ให้้
หลายพื้้�นที่่� ต้้องประสบปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างรุุนแรง โดยเฉพาะมลพิิษทาง
อากาศ ซึ่่�งส่่งผลต่่อเนื่่�องถึึงปััญหาสัังคม เศรษฐกิิจ และอื่่�นๆ อีีกมากมาย
การจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศจากภาคอุุตสาหกรรมที่่�ดีที่่ี �สุดุ และที่่�จะ

7-300

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

สร้้างความปลอดภััยต่่อสุุขภาพของประชาชนได้้แท้้จริงิ จะต้้องตั้้�งต้้นจากการลด
การให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาอุุตสาหกรรมเหนืือการพััฒนาด้้านอื่่�นๆ โดยสิ่่�ง
แรกที่่�ควรต้้องทำำ�ก็คืื็ อ การยกเลิิกการให้้อภิิสิทิ ธิ์ต่่�์ างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นสิิทธิป
ิ ระโยชน์์
พิิเศษหรืือข้้อยกเว้้นมาตรการที่่�ต้้องปฏิิบัติั ิ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง มาตรการที่่�มีกี าร
กำำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อการปกป้้องคุ้้�มครองทรััพยากรธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพของ
ชุุมชนและสัังคม ซึ่่�งเป็็นประโยชน์์สาธารณะ อย่่างไรก็็ตาม การลดความสำำ�คััญ
ของการพััฒนาอุุตสาหกรรม มิิได้้หมายถึึงการที่่�จะต้้องเลิิกนโยบายส่่งเสริิมการ
พััฒนาอุุตสาหกรรม ทั้้�งนี้้� การส่่งเสริิมอุตุ สาหกรรมยัังคงดำำ�เนิินต่่อไปได้้ เพีียง
แต่่จะต้้องเลืือกประเภทของอุุตสาหกรรม มีีการกำำ�หนดพื้้�นที่่�อย่่างเหมาะสม และ
ถ้้าไม่่ใช่่อุุตสาหกรรมที่่�ใช้้เทคโนโลยีีสะอาด ก็็จำ�ำ เป็็นต้้องมีีการควบคุุมการปลด
ปล่่อยมลพิิษให้้น้้อยที่่�สุดุ
นอกจากนั้้�น ควรยกระดัับนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ให้้เป็็นหนึ่่�งในนโยบาย
สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ ของประเทศ โดยเฉพาะภารกิิจด้า้ นการคุ้้�มครองและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
ระบบนิิเวศ และทรััพยากรธรรมชาติิ จะต้้องได้้รับั การสนัับสนุุนงบประมาณสููง
เนื่่�องจากคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สะอาดปลอดภััยและความหลากหลายสมบููรณ์์
ของทรััพยากรธรรมชาติิเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญของการสร้้างประชากรของประเทศ
ให้้มีีสุขุ ภาพดีีและมีีคุณ
ุ ภาพสููง ทั้้�งในมิิติิสุขุ ภาพกาย จิิตใจ และสติิปััญญา ซึ่่�งสิ่่�ง
นี้้�มีผลสำ
ี �คั
ำ ัญต่่อการสร้้างเสถีียรภาพที่่�มั่่น� คงในการพััฒนาเศรษฐกิิจ การแข่่งขััน
ทางการค้้า ความปลอดภััยและแข็็งแกร่่งของสัังคม ตลอดจนช่่วยลดการเผชิิญ
หน้้าหรืือความขััดแย้้งรุุนแรงที่่�เกิิดจากปััญหามลพิิษ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดความสงบ
สุุขทั้้�งในระดัับพื้้�นที่่�และประเทศตามมาได้้อย่่างแท้้จริงิ
การแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศจะกระทำำ�ได้้สำ�ำ เร็็จต่่อเมื่่�อรััฐบาลมีีวิิสััย
ทััศน์์ใหม่่ด้้านทิิศทางการพััฒนาประเทศ และต้้องเปลี่่�ยนแนวความคิิดในการ
กำำ�หนดนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมใหม่่ ดัังนั้้�น การปรัับปรุุ งแผนแม่่บทในการ
พััฒนาอุุตสาหกรรมโดยพิิจารณาประเภทอุุตสาหกรรมที่่�มีีมลพิิษต่ำ�สำ
ำ �ำ หรัับส่่ง
เสริิมการลงทุุนในอนาคตให้้มากขึ้้�นจึึงเป็็นทางเลืือกหนึ่่� งที่่�สำ�คั
ำ ัญ ซึ่่�งควรทำำ�คู่่�
ขนานกัับการควบคุุมการขยายตััวของอุุตสาหกรรมที่่�ก่่อมลพิิษสููง โดยเฉพาะ
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มลพิิษทางอากาศ ทั้้�งในเชิิงปริิมาณและเชิิงพื้้�นที่่�
7.3.2 การควบคุุ มอุุ ตสาหกรรมก่่ อมลพิิษอย่่ างเข้้ มงวด
จริิงจัั ง
ที่่�ผ่่านมา นโยบายการแก้้ปัญ
ั หามลพิิษทางอากาศของรััฐบาลยัังขาดความ
ชััดเจน ขาดความจริิงจััง และขาดความเด็็ดขาด ซึ่่�งยิ่่�งทำำ�ให้้ปััญหาแพร่่ขยาย
อย่่างไร้้ขอบเขตและมีีความเรื้้�อรััง โดยเฉพาะเมื่่�อพิิจารณาจากแผนปฏิิบััติิการ
ขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิ ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว จะเห็็นได้้ว่่า มาตรการต่่างๆ
ในแผนฯ ยัังคงวนเวีียนอยู่่�กัับมาตรการเดิิมๆ เช่่น การกำำ�กัับให้้การปล่่อยอากาศ
เสีียจากโรงงานอุุตสาหกรรมเป็็นไปตามค่่ามาตรฐานคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมจาก
แหล่่งกำำ�เนิิด (Affluent Standards) และมาตรฐานคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมภายนอก
โรงงาน (Ambient Standards) ซึ่่ง� มาตรการเหล่่านี้้�ล้ว้ นผ่่านการพิิสูจน์
ู ม์ าตลอด
ทุุกยุุคสมััยในอดีีตแล้้วว่่าไม่่มีีผลลััพธ์ใ์ นทางปฏิิบัติั ิใดๆ และไม่่สามารถก่่อให้้เกิิด
ประสิิทธิิผลด้า้ นการคุ้้�มครองสุุขภาพของประชาชนแต่่อย่่างใด ไม่่ว่่าจะเป็็นการ
ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการเจ็็บป่่วยแบบฉัับพลัันหรืือการเจ็็บป่่วยเรื้้�อรััง รวมถึึงต้้อง
ยกเลิิกมาตรการการขอความร่่วมมืือจากโรงงานอุุตสาหกรรมแทนการบัังคัับ
ใช้้กฎหมายอย่่างเข้้มแข็็ง โดยต้้องมีีการตรวจสอบให้้ครอบคลุุมว่่าทุุกโรงงานได้้
ปฏิิบัติั ิตามมาตรการและข้้อบัังคัับของกฎหมายว่่าด้้วยการลดผลกระทบทางสิ่่�ง
แวดล้้อมหรืือไม่่ เป็็นต้้น เนื่่�องจากมาตรการเดิิมๆ เหล่่านี้้�พิิสูจน์
ู ์ตััวเองมาชััดเจน
แล้้วว่่า ส่่งผลทำำ�ให้้คุณ
ุ ภาพสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งดิิน น้ำำ� และอากาศในภาพรวมของ
ประเทศเสื่่�อมโทรมลงไปเรื่่�อยๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้การพััฒนาเศรษฐกิิจดำ�ำ เนิินไปได้้ โดยไม่่จำำ�เป็็นที่่� สภาพ
แวดล้้อมและสัังคมต้้อง “เสีียสละ” หรืือต้้อง “สููญเสีีย” เป็็นการแลกเปลี่่�ยน รััฐ
จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องดำำ�เนิินมาตรการในทุุกวิิถีที างที่่�จะควบคุุมให้้แหล่่งกำำ�เนิิด
มลพิิษจากภาคอุุตสาหกรรมที่่�มีีอยู่่�เดิิมทุุกประเภทต้้องลดการปล่่อยมลพิิษลง
ให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ของมาตรฐานคุุณภาพอากาศในบรรยากาศได้้อย่่างคงที่่� รวมถึึง
ควบคุุมให้้แหล่่งกำำ�เนิิดใหม่่ไม่่ปล่่อยมลพิิษแต่่ละชนิิดสููงเกิินเกณฑ์์ของมาตรฐาน
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คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมของพื้้�นที่่�นั้้น� ๆ โดยภาครััฐจะต้้องกำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อมของพื้้�นที่่�ขึ้้�นมาให้้ชัดั เจน ขณะเดีียวกัันก็็ต้้องกำำ�หนดบทลงโทษที่่�เข้้ม
งวดสำำ�หรัับผู้้�ฝ่่าฝืืน ตลอดจนมีีมาตรการบัังคัับใช้้และการเอาผิิดที่่�จริงิ จััง ทั้้�งเพื่่�อ
เป็็นการป้้องปรามและทำำ�ให้้เกิิดความเข็็ดขยาด พร้้อมกัันนั้้�นต้้องเพิ่่�มศัักยภาพ
ด้้วยการจััดสรรงบประมาณและทรััพยากรบุุคคลที่่� จำ�ำ เป็็นให้้แก่่หน่่วยงานสิ่่�ง
แวดล้้อมเพื่่�อพััฒนางานติิดตาม เฝ้้าระวััง และป้้องปรามการกระทำำ�ผิิดทางสิ่่�ง
แวดล้้อม โดยเปิิดให้้ภาคประชาชนและประชาสัังคมมีีส่่วนร่่วมด้้วย
อย่่างไรก็็ตาม ในความเป็็นจริิงที่่�ผ่่านมา ผู้้�กระทำำ�ผิิดในกรณีีสิ่่ง� แวดล้้อม
จำำ�นวนมากมัักผ่่านการชำำ�ระล้้างความผิิดและลดทอนความรัับผิดิ ชอบให้้เบาบาง
ลงด้้วยกลไกของการตั้้�งคณะกรรมการสี่่�ฝ่่ายบ้้าง คณะกรรมการไตรภาคีีบ้้าง
หรืือคณะกรรมการและคณะทำำ�งานเพื่่�อแก้้ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมในระดัับจัังหวััด
ชุุดต่่างๆ หรืือแม้้แต่่คณะกรรมการเป็็นรายกรณีีปััญหา ซึ่่�งด้้านหนึ่่�งอาจส่่งผล
ในเชิิงของการสลายความไม่่พอใจของประชาชนผู้้�ได้้รับผล
ั กระทบให้้คลี่่�คลาย
ลงเป็็นครั้้�งคราว แต่่ผลข้้างเคีียงอีีกด้้านหนึ่่�งก็็เสมืือนเป็็นการให้้โอกาสแก่่ผู้้�ก่่อ
มลพิิษได้้ทำ�ำ ความผิิดซ้ำำ�ๆ ด้้วยความรัับผิิดชอบเพีียงเล็็กน้้อยต่่อความเสีียหาย
ที่่�เกิิดขึ้้�นมากมาย การแก้้ไขปััญหาด้้วยมาตรการหรืือกลไกลัักษณะดัังกล่่าวจึึง
ควรต้้องเลิิกดำำ�เนิินการเสีียทีี
นอกจากนั้้�น รััฐบาลควรคำำ�นึึงถึึ งความเป็็นธรรมทางสิ่่�งแวดล้้ อมและ
อำำ�นวยการให้้กระบวนการยุุติิธรรมทางสิ่่�งแวดล้้อมเกิิดขึ้้�นได้้จริงิ และเป็็นที่่�พึ่่�ง
ของสัังคมได้้ หน่่วยงานรััฐในทุุกระดัับ ทั้้�งฝ่่ายบริิหารและฝ่่ายตุุลาการต้้องให้้
ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินคดีีต่่อแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษที่่�สร้้างความเสีียหายอย่่าง
รุุนแรงต่่อสาธารณสมบััติิ สิ่่�งแวดล้้อม และสุุขภาพของประชาชน ให้้ถึึงที่่�สุดุ
7.3.3 ข้้ อเสนอที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัั บพระราชบัั ญญัั ติิส่่งเสริิมและ
รัั กษาคุุณภาพสิ่่ �งแวดล้้ อมแห่่ งชาติิ พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมฯ พ.ศ. 2535 เป็็นกฎหมาย
กลางในการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศ ถึึงแม้้ว่่ากฎหมายฉบัับนี้้�มีีการนำำ�
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หลัักการพื้้�นฐานสำำ�คััญๆ มาบรรจุุ ไว้้ เช่่น หลัักเรื่่�องสิิทธิใิ นการรัับรู้้�ข้อ้ มููลข่่าวสาร
เกี่่�ยวกัับสิ่่ง� แวดล้้อม (Public Right to Know) สิิทธิกิ ารมีีส่่วนร่่วมของประชาชน
(public participation) หลัักการผู้้�ก่่อมลพิิษเป็็นผู้้�จ่่าย (Polluter Pays Principple: PPP) มาตรฐานการปล่่อยมลพิิษจากแหล่่งกำำ�เนิิด ฯลฯ รวมทั้้�งมีีข้้อบััญญััติิ
ที่่�ครอบคลุุมการปกป้้องทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมไว้้พอสมควร แต่่ใน
การบัังคัับใช้้กฎหมายกลัับพบว่่า กฎหมายฉบัับนี้้�มีช่่ี องโหว่่และข้้อจำำ�กัดั มากมาย
เนื่่�องจากมีีหลายมาตราที่่� ไม่่สามารถนำำ�มาใช้้ได้้ทัันทีีและไม่่สามารถนำำ�มาใช้้
กำำ�กับดู
ั แู ลได้้จริงิ เพราะยัังไม่่มีีการออกกฎหมายลำำ�ดับ
ั รองหรืือกฎหมายลููกออก
มารองรัับ นอกจากนั้้�น ยัังมีีจุุดบกพร่่องอื่่�นๆ ที่่�ทำ�ำ ให้้หลัักการที่่�ดีีไม่่อาจก่่อเกิิด
ผลจริิงในทางปฏิิบััติิ ดัังนั้้�น จึึงควรต้้องมีีการปรัับปรุุงในบางเรื่่�องซึ่่�งเกี่่�ยวข้้อง
กัับกฎหมายฉบัับนี้้�
ปััญหาของบางมาตราใน พ.ร.บ. ส่่งเสริิ มและรัั กษาคุุ ณภาพสิ่่�งแวด
ล้้ อมฯ พ.ศ. 2535

• ปััญหาช่่องโหว่่ของมาตรา 6 (1) ซึ่่ง� เป็็นมาตราที่่�วางหลัักเกณฑ์์ให้้ประชาชน
อาจมีีสิทธิ
ิ เิ ข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารจากทางราชการในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิม
และรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม มาตรานี้้�มีี 2 ประเด็็นที่่� เป็็นช่่องโหว่่ใหญ่่
ประการแรก คืือ การใช้้คำ�ว่่
ำ า “อาจมีีสิิทธิิ” ซึ่่�งเป็็นคำำ�ที่่�มีีผลเปิิดช่่องให้้เกิิด
การตีีความทัันทีีว่่า การจะให้้หรืือไม่่ให้้ข้อ้ มููลแก่่ประชาชนอยู่่�ที่่�ดุลุ ยพิินิจข
ิ อง
ราชการ ว่่าจะอนุุญาตหรืือไม่่ และให้้เพีียงใด ประชาชนจึึงต้้องอาศััยมาตรา
9 และ 11 ของ พ.ร.บ. ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่่�อขอข้้อมููลสิ่่ง�
แวดล้้อมจากราชการ ซึ่่�งก็็มีีปััญหาเรื่่�องความล่่าช้้า ความไม่่สะดวก และข้้อ
สำำ�คััญที่่�เป็็นปััญหาพื้้�นฐานก็็คืือ ราชการไม่่มีีข้้อมููลตามที่่�มีีผู้้�ขอ โดยเฉพาะ
ข้้อมููลด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อมและมลพิิษ ประการที่่�สอง นัับตั้้�งแต่่ที่่�กฎหมายฉบัับนี้้�
มีีผลบัังคัับใช้้ ยัังไม่่มีีกฎหมายลำำ�ดัับรองที่่�กำ�ำ หนดออกมาว่่า ข้้อมููลที่่� “เป็็น
ประโยชน์์ต่่อการส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศ” หมาย
ถึึงอะไรบ้้าง และจะต้้องทำำ�อย่่างไรจึึงจะมีีข้้อมููลเหล่่านั้้�น เพื่่�อประชาชนและ
ภาครััฐเองจะได้้เข้้าถึึงและนำำ�มาใช้้ประโยชน์์
• ปััญหาการขาดการบัังคัับใช้้ของมาตรา 6 (2) ซึ่่ง� บััญญััติว่่ิ า “การได้้รับั ชดใช้้
ค่่าเสีียหาย หรืือค่่าทดแทนจากรััฐ ในกรณีีที่่�ได้้รับั ความเสีียหายจากภยัันตรายที่่�
เกิิดจากการแพร่่กระจายของมลพิิษหรืือภาวะมลพิิษ อัันมีีสาเหตุุมาจากกิิจการ
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หรืือโครงการใดที่่�ริเิ ริ่่ม� สนัับสนุุน หรืือดำำ�เนิินการโดยส่่วนราชการหรืือรััฐวิิสาหกิิจ”
มาตรานี้้�ยัังไม่่มีีการนำำ�มาบัังคัับใช้้อย่่างเป็็นรููปธรรม เนี่่�องจากยัังไม่่เคยมีี
ข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับความเสีียหายและการ
ชดเชย ไม่่มีีเกณฑ์์การประเมิินและการพิิสููจน์์ความเสีียหาย ไม่่มีีการจััด
ตั้้�งกลไกเฉพาะขึ้้�นมาเพื่่�อดููแลงานส่่วนนี้้� รวมถึึงไม่่มีีงบประมาณ ในทาง
ปฏิิบััติิ จึึงยัังไม่่เคยมีีการนำำ�มาตรานี้้�มาใช้้ ทั้้�งที่่�มีีกรณีีที่่�เกิิดความเสีียหาย
ทางมลพิิษอยู่่�มากมาย
• ปััญหาช่่องโหว่่ของมาตรา 68 วรรคแรก ซึ่่�งบััญญััติิว่่า “กำำ�หนดประเภทของ
แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษที่่�จะต้้องถููกควบคุุม การปล่่อยอากาศเสีีย รัังสีี หรืือมลพิิษอื่่�นใดที่่�
อยู่่ใ� นสภาพเป็็นควััน ไอ ก๊๊าซ เขม่่า ฝุ่่น� ละออง เถ้้าถ่่าน หรืือมลพิิษทางอากาศ ในรููป
แบบใดออกสู่่บ� รรยากาศไม่่เกิินมาตรฐานควบคุุมมลพิิษจากแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�กำำ�หนด”
โดยบทบััญญััตินี้้ิ �มีช่่ี องโหว่่ใหญ่่ เนื่่�องจากที่่�ผ่่านมาประกาศ ทส. เรื่่�องกำำ�หนด
ประเภทของแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษที่่�จะต้้องควบคุุมยัังไม่่ครอบคลุุมถึึงแหล่่ง
กำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศทุุกประเภท ทำำ�ให้้มีแี หล่่งกำำ�เนิิดจำำ�นวนมากไม่่ต้้อง
ปฏิิบััติิตามมาตรฐาน และไม่่ต้้องติิดตั้้�งอุุปกรณ์์เพื่่�อบำำ�บััดอากาศเสีียและ
อุุปกรณ์์กำ�ำ จััดฝุ่่�น ตััวอย่่างเช่่น โรงงานผลิิตยาง พลาสติิก เส้้นใยสัังเคราะห์์
(โรงงานลำำ�ดัับที่่� 53 (5)), โรงงานคััดแยกขยะ/วััสดุุใช้้แล้้ว (ลำำ�ดัับที่่� 105)
โรงงานที่่�นำำ�ผลิิตภััณฑ์์อุตุ สาหกรรมใช้้แล้้วหรืือของเสีียจากโรงงานมาผลิิต
ใหม่่ (การรีีไซเคิิลของเสีีย) (ลำำ�ดัับที่่� 106) ฯลฯ
	ทั้้�งนี้้� การวางหลัักเกณฑ์์และกำำ�หนดแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศ “ราย
ประเภท” นัับเป็็นอุุปสรรคอย่่างมากต่่อภาครััฐในการติิดตามและกำำ�กัับดูแู ล ดััง
จะเห็็นได้้ว่่า ในกรณีีของประเทศญี่่�ปุ่่น� ในช่่วงที่่�เกิิดวิิกฤตการณ์์ฝุ่น่� PM2.5 รััฐบาล
ญี่่�ปุ่่น� ได้้ปรัับปรุุงการกำำ�กัับดูแู ลแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศโดยให้้ครอบคลุุม
โรงงานทั้้�งหมด “ทุุกประเภท” ทั่่�วประเทศ เช่่นเดีียวกัับกรณีีของสหรััฐอเมริิกา
และจีี น ที่่� ใ ช้้ม าตรการควบคุุ ม แหล่่งกำำ� เนิิ ด มลพิิ ษทางอากาศที่่� เ ป็็ น โรงงาน
อุุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้้าให้้ครอบคลุุม “ทุุกประเภท” เช่่นกััน อุุปสรรคดัังกล่่าว
แบ่่งออกเป็็น อุุปสรรคในบทบััญญััติิเรื่่�องบทลงโทษ เนื่่�องจากกฎหมายนี้้�ไม่่ได้้
ระบุุโทษสำำ�หรัับแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศที่่�ฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบัติั ิตามมาตรา
68 วรรคสอง คงมีีแต่่การระบุุโทษสำำ�หรัับแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางน้ำำ�กรณีีที่่�ไม่่
ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด ช่่องโหว่่นี้้�ทำ�ำ ให้้ทั้้�งหน่่วยงานรััฐและประชาชนไม่่สามารถ
ดำำ�เนิินการทางกฎหมายกัับแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศ
	อุุปสรรคต่่อมา คืือ อุุปสรรคเรื่่�องภาระการพิิสูจน์
ู ์ เนื่่�องจากกฎหมาย
กำำ�หนดให้้เฉพาะผู้้�ที่่�ได้้รับอั
ั ันตรายแก่่ชีีวิิต ร่่างกาย หรืือสุุขภาพอนามััย หรืือมีี
ทรััพย์์สินิ เสีียหาย จึึงจะสามารถฟ้้องตามมาตรา 96 เพื่่�อให้้เกิิดความรัับผิิดชอบ
ทางแพ่่ง ซึ่่�งเป็็นการจำำ�กััดขอบเขตการใช้้สิิทธิิของประชาชนในการเรีียกร้้องไว้้
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เฉพาะกรณีีได้้รับอั
ั นั ตรายหรืือเจ็็บป่่วยแล้้วเท่่านั้้�น โดยมีีภาระการพิิสูจน์
ู ว่่์ าแหล่่ง
กำำ�เนิิดมลพิิษนั้้น� เป็็นสาเหตุุของอัันตรายและความเสีียหาย แต่่ในทางปฏิิบัติั ิ กว่่า
ผลกระทบหรืืออัันตรายจากมลพิิษจะปรากฏออกมาต้้องใช้้เวลานานและภาระ
การพิิสูจน์
ู ใ์ นความเชื่่�อมโยงระหว่่างแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษกัับความเสีียหายต่่อชีีวิิต
ร่่างกาย หรืือทรััพย์สิ์ นิ เป็็นสิ่่�งที่่�ทำ�ำ ได้้ยากและมีีค่่าใช้้จ่่ายสููง ประชาชนผู้เ้� สีียหาย
ทั่่�วไปจึึงไม่่อาจทำำ�ด้้วยตนเองตามลำำ�พัังได้้ หรืือแม้้แต่่จะรวมกลุ่่�มและรวมพลััง
กัันก็็ยัังไม่่ง่่าย ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ประชาชนยัังถููกจำำ�กััดสิิทธิิในการฟ้้องคดีีในกรณีีที่่�
ความเสีียหายนั้้�นเกิิดขึ้้�นกัับพื้้�นที่่�สาธารณะและทรััพยากรธรรมชาติิ เช่่น แม่่น้ำำ�
ลำำ�คลอง แหล่่งน้ำำ�ใต้้ดิิน และอื่่�นๆ
	อีีกประเด็็นหนึ่่�ง คืือ อุุปสรรคเรื่่�องอายุุความคดีีสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่ง� ค่่อนข้้าง
สั้้�น เช่่น การกระทำำ�ผิดิ ที่่�ต้้องระวางโทษจำำ�คุกุ หนึ่่�งเดืือนลงมา มีีอายุุความเพีียง 1
ปีี หรืืออายุุความ 5 ปีีสำ�ำ หรัับความผิิดต้้องระวางโทษจำำ�คุกุ กว่่าหนึ่่�งเดืือนถึึงหนึ่่�ง
ปีี ในกรณีีที่่�มีีการฟ้้องคดีีแล้้วและได้้ตััวผู้้�กระทำำ�ผิิดมายัังศาลแล้้ว หากผู้้�กระทำำ�
ผิิดหลบหนีีหรืืออ้้างเหตุุวิิกลจริิตแล้้วศาลสั่่�งงดการพิิจารณาไว้้จนเกิินกำำ�หนด
ระยะเวลาดัังกล่่าว นัับแต่่วัันที่่�หลบหนีีหรืือวัันที่่�ศาลสั่่�งงด ก็็ถืือว่่าเป็็นอัันขาด
อายุุความด้้วยเช่่นเดีียวกััน93
ประเด็็นสุุดท้้าย คืือ อุุปสรรคเรื่่�องกลไกการเปรีียบเทีียบปรัับ ซึ่่ง� กลาย
เป็็นกลไกที่่�ช่่วยเหลืือผู้้�ก่่อมลพิิษให้้รับั โทษเบามาก จนกฎหมายและบทลงโทษใน
แต่่ละครั้้�งแทบไม่่มีีความหมาย และแทบไม่่ได้้ทำ�ำ ให้้เกิิดการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม
ของประเทศแต่่อย่่างใด
7.3.3.1 การทำำ �ความชัั ดเจนในเรื่่ � องสิิ ทธิิ การเข้้ าถึึงข้้ อมูู ลข่่ าวสาร
เกี่่ � ยวกัั บการส่่งเสริิ มและรัั กษาคุุ ณภาพสิ่่�งแวดล้้ อม

กรณีีที่่�มาตรา 6 (1) ของ พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมฯ
พ.ศ. 2535 ซึ่่�งได้้บััญญััติิให้้ประชาชนอาจมีีสิิทธิิเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารจากทาง
ราชการในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม แต่่ยัังมีีปัญ
ั หา
ทางปฏิิบััติิ ในเรื่่�องนี้้� ประเทศไทยสามารถศึึกษาตััวอย่่างเรื่่�องการส่่งเสริิมสิทธิ
ิ ิ
การเข้้าถึึงข้้อมููลของประชาชนจากกฎหมาย Emergency Planning and Commmunity Right-to-Know Act (EPCRA) และ Toxics Release Inventory (TRI)
ของสหรััฐอเมริิกา ที่่�ถืือเป็็นต้้นแบบด้้านการส่่งเสริิมสิทธิ
ิ ขิ องประชาชนในการเข้้า
ถึึงข้้อมููลและมีีส่่วนร่่วมในการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพ รวมทั้้�งเป็็นต้้น
แบบกฎหมาย PRTR ของหลายประเทศด้้วย
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7.3.3.2 มาตรการชดใช้้ ค่่ าเสีียหายจากมลพิิ ษ

มาตรา 6 (2) ของ พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมฯ พ.ศ.
2535 ซึ่่ง� ได้้บัญ
ั ญััติิรับั รองหลัักการที่่�ผู้ไ้� ด้้รับั ความเสีียหายจากภััยมลพิิษจะต้้อง
ได้้รับั การชดเชยเยีียวยา แต่่เนื่่�องจากไม่่มีีการกำำ�หนดมาตรการหรืือจััดตั้้�งกลไก
ดำำ�เนิินการในเรื่่�องนี้้� บทบััญญััติิของกฎหมายข้้อนี้้�จึึงยัังไม่่ได้้ให้้ความคุ้้�มครอง
ใดๆ กัับผู้้�ได้้รับั ความเสีียหายจากภััยมลพิิษ ดัังนั้้�น จึึงต้้องทำำ�ให้้หลัักการข้้อนี้้�มีี
ผลจริิงในทางปฏิิบััติิ ดัังจะเห็็นได้้จากตััวอย่่างของหลายประเทศที่่� การแสดง
ความรัับผิิดชอบต่่อความเสีียหายทางสุุขภาพของประชาชนจากมลพิิษเป็็นแรง
ผลัักดัันสำำ�คััญให้้รัฐั บาล โดยเฉพาะกรณีีของประเทศญี่่�ปุ่่�น สามารถแก้้ปััญหา
มลพิิษทางอากาศได้้สำ�ำ เร็็จ อีีกทั้้�งเป็็นการแก้้ปััญหาที่่�ยั่่�งยืืนด้้วย
7.3.3.3 เพิ่่�มขอบเขตการฟ้้องและเปลี่่ � ยนให้้ ภาระการพิิสูู จน์์ เป็็น
ของผู้้�ก่่อมลพิิ ษ

ควรขยายขอบเขตการมีีสิิทธิิของประชาชนในการเรีียกร้้องและการฟ้้อง
คดีีเพื่่�อให้้เกิิดความรัับผิิดชอบทางแพ่่ง ตามมาตรา 96 จากที่่�จำ�กั
ำ ัดอยู่่�เฉพาะ
เมื่่�อได้้รับอั
ั ันตรายหรืือเจ็็บป่่วยแล้้วเท่่านั้้�น เป็็นให้้มีีสิิทธิิตั้้�งแต่่เมื่่�อแรกได้้รับั
ผลกระทบ โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องรอจนกระทั่่�งผลกระทบปรากฏออกมาในรููปของ
ความเจ็็บป่่วยหรืือเสีียหาย ซึ่่�งเป็็นการป้้องกัันไว้้ก่่อนและเป็็นการเตืือนภััยล่่วง
หน้้า ซึ่่�งจะช่่วยให้้เกิิดการคุ้้�มครองสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อมในเชิิงป้้องกัันไม่่ให้้
เกิิดความเสีียหาย หรืือยัับยั้้�งไม่่ให้้ความเสีียหายลุุกลามออกไปจนยากหรืือเกิิน
กว่่าที่่�จะเยีียวยา/ฟื้้�นฟูู บทบััญญััติิเรื่่�องนี้้�ถืือว่่าเป็็นอุุปสรรคใหญ่่ที่่� ต้้องมีีการ
แก้้ไขโดยเร็็ว นอกจากนี้้� ควรเปิิดให้้องค์์กรภาคประชาชนหรืือภาคประชาสัังคม
สามารถเรีียกร้้องความเสีียหายในเชิิงประโยชน์์สาธารณะ รวมทั้้�งการปรัับภาระ
การพิิสูจน์
ู ์ให้้เป็็นของฝ่่ายผู้้�ก่่อมลพิิษด้้วย
7.3.3.4 การเพิ่่�มหน้้ าที่่ � และอำำ �นาจให้้ แก่่ กรมควบคุุ มมลพิิ ษ

ควรแก้้ไข พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ พ.ศ.
2535 เพื่่� อ ให้้ คพ. มีี อำ�ำ นาจในการกำำ�กัั บดูู แ ลแหล่่งกำำ� เนิิ ด มลพิิ ษ ในภาค
อุุตสาหกรรมด้้วย เพื่่�อให้้สมกัับความคาดหวัังของประชาชนในการต้้องมีีหน่่วย
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งานกลางที่่�สามารถจััดการปััญหามลพิิษและคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมได้้จริงิ ทั้้�งนี้้�
คพ. เป็็นหน่่วยงานที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ โดยมีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�จำ�กั
ำ ัดในเชิิงวิิชาการ ได้้แก่่
1) เสนอความเห็็นเพื่่�อจััดทำำ�นโยบายและแผนการส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิและการจััดการมลพิิษ 2) เสนอแนะการกำำ�หนดมาตรฐาน
คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมและมาตรฐานควบคุุมมลพิิษจากแหล่่งกำำ�เนิิด 3) จััดทำำ�
แผนจััดการคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมด้้านการจััดการมลพิิษ 4) ติิดตาม ตรวจสอบ
ประเมิินผลคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม 4) จััดทำำ�รายงานสถานการณ์์มลพิิษ 5) พััฒนา
ความรู้้� และประสานงาน เพื่่�อให้้มีีการดำำ�เนิินการฟื้้�นฟููและระงัับเหตุุที่่�อาจเป็็น
อัันตรายจากมลพิิษ ฯลฯ
ในทางปฏิิบััติิ คพ. มีีบทบาทค่่อนข้้างจำำ�กััดในการจััดการแก้้ไขปััญหา
มลพิิษโดยตรง ไม่่ว่่าจะเป็็นการระงัับยับยั้้
ั ง� การปล่่อยมลพิิษ หรืือการฟื้้�นฟููสภาพ
แวดล้้อมที่่�ปนเปื้้�อนให้้คืืนสู่่�สภาพเดิิม ยกตััวอย่่างเช่่น ในกรณีีที่่� คพ. ตรวจพบ
ว่่า โรงงานอุุตสาหกรรมแห่่งหนึ่่� งกระทำำ�การละเมิิดหรืือฝ่่าฝืืนมาตราใดก็็ตาม
ใน พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมฯ คพ. ไม่่มีีอำ�ำ นาจโดยตรงใน
การสั่่�งให้้โรงงานอุุตสาหกรรมนั้้�นแก้้ไข ปรัับปรุุง หรืือรัับผิิดชอบใดๆ ต่่อปััญหา
ที่่�เกิิดขึ้้�น บทบาทที่่� คพ. จะทำำ�ได้้ คืือ การเข้้าไปตรวจสอบพื้้� นที่่� การประเมิิน
สภาพการปนเปื้้�อนและความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม หรืือผลกระทบที่่�อาจเกิิด
ขึ้้�นกัับประชาชน และจััดทำำ�รายงานพร้้อมข้้อเสนอแนะต่่อหน่่วยงานที่่�มีีอำ�ำ นาจ
กำำ�กับดู
ั แู ลโดยตรง นั่่�นก็็คืือ กรอ. ในกรณีีที่่�โรงงานอุุตสาหกรรมนั้้�นตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�
ทั่่�วไป และ กนอ. ในกรณีีที่่�โรงงานนั้้�นตั้้�งอยู่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรม ส่่วนหน่่วยงาน
ทั้้�งสองแห่่งจะดำำ�เนิินการตามข้้อเสนอแนะของ คพ. หรืือไม่่นั้้�น เป็็นดุุลยพิินิจข
ิ อง
ทั้้�งสองหน่่วยงาน ต่่อเมื่่�อหน่่วยงานดัังกล่่าวไม่่ดำำ�เนิินการกัับผู้ก้� ระทำำ�ผิดิ ภายใน
เวลาอัันสมควร คพ. จึึงจะมีีอำ�ำ นาจดำำ�เนิินการตามกฎหมาย94
นอกจากประเด็็นที่่� คพ. มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�จำ�กั
ำ ัดแล้้ว ยัังมีีประเด็็นบทบาท
และอำำ�นาจหน้้าที่่�ของ กรอ. และ กนอ. ซึ่่�งเป็็นที่่�วิิพากษ์์วิิจารณ์์ และเป็็นอุุปสรรค
ใหญ่่ประการหนึ่่� งของการบัังคัับใช้้กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมและการคุ้้�มครองสิ่่�ง
แวดล้้อมในภาพรวมของประเทศไทย เนื่่�องจาก กรอ. และ กนอ. ต่่างมีีบทบาท
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และอำำ�นาจทัับซ้อ้ น ระหว่่างด้้านแรก คืือ การส่่งเสริิมการลงทุุนและอนุุญาตให้้
ประกอบกิิจการ กัับ ด้้านที่่�สอง คืือ การกำำ�กัับดูแู ลเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งที่่�ผ่่าน
มา ทั้้�งสองหน่่วยงานมีีบทบาทเน้้นหนัักไปทางด้้านแรกอย่่างชััดเจน โดยแทบ
จะไม่่มีีการลงโทษหรืือดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�ก่่อมลพิิษเลย แม้้แต่่ในกรณีีที่่�พบการกระ
ทำำ�ผิิดกฎหมายที่่�ชัดั เจนก็็ตาม ประเด็็นการปรัับเพิ่่�มอำ�ำ นาจให้้แก่่ คพ. จึึงมีีนััย
สำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง
7.3.4 ข้้ อเสนอเฉพาะต่่ อหน่่ วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
7.3.4.1 ข้้ อเสนอต่่ อกระทรวงทรัั พยากรธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้ อม

1) ควรเร่่งปรัับปรุุงครั้้�งใหญ่่ในโครงสร้้างหมวดหมู่่�ของ พ.ร.บ. ส่่งเสริิม
และรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมฯ ที่่�เป็็นกฎหมายหลััก ให้้มีีก้า้ วหน้้าทั้้�งในมิิติิของ
การแก้้ไขและการป้้องกัันปััญหาผลกระทบจากมลพิิษอุตุ สาหกรรม โดยเฉพาะ
ในประเด็็นตามที่่�เสนอให้้หัวั ข้้อ 7.3.3 ข้้างต้้นเป็็นอย่่างน้้อย
2) ควรปรัับปรุุงและเพิ่่�มเติิมกฎหมายลำำ�ดัับรอง เช่่น การปรัับปรุุงและเพิ่่�ม
เติิมมาตรฐานสารมลพิิษทางอากาศให้้ครอบคลุุมชนิิด/ประเภทของสารมลพิิษ
ทางอากาศให้้มากขึ้้�น การจััดทำำ�บััญชีีรายชื่่�อสารมลพิิษทางอากาศที่่� เป็็นสาร
อัันตรายของประเทศ การจััดทำำ�ข้้อบัังคัับและบทลงโทษที่่�ชัดั เจนและก้้าวหน้้า
สำำ�หรัับการชดเชย เยีียวยา และรัับผิิดชอบของแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษในกรณีีที่่�
กระทำำ�ผิิดและสร้้างความเสีียหาย ฯลฯ
3) ควรปรัับปรุุงอำำ�นาจหน้้าที่่�ของเจ้้าพนัักงานให้้สามารถดำำ�เนิินการกัับ
แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษที่่�ฝ่่าฝืืนกฎหมาย เพื่่�อให้้เกิิดการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมและ
ประชาชนอย่่างทัันการณ์์
4) ควรพััฒนากฎหมายใหม่่ที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพ
ให้้ก้า้ วหน้้าขึ้้�น ได้้แก่่ กฎหมายว่่าด้้วยอากาศสะอาด กฎหมาย PRTR กฎหมาย
ว่่าด้้วยภาษีีสิ่่ง� แวดล้้อม เป็็นต้้น
5) ควรติิดตั้้�งสถานีีตรวจวััดคุุณภาพอากาศให้้มากเพีียงพอ โดยเฉพาะใน
เขตพััฒนาอุุตสาหกรรมขนาดต่่างๆ เพื่่�อติิดตามเฝ้้าระวัังสารมลพิิษทางอากาศ
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ตามบััญชีีรายชื่่�อสารมลพิิษทางอากาศที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพของประชาชน
เพื่่�อให้้เกิิดการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
7.3.4.2 ข้้ อเสนอต่่ อกระทรวงอุุ ตสาหกรรม

1) ควรมีีการสำำ�รวจและประเมิินศัั กยภาพของแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทาง
อากาศในภาคอุุตสาหกรรมทั่่�วประเทศ เพื่่�อกำำ�หนดนโยบายที่่�จะสนัับสนุุนช่่วย
เหลืือทั้้�งการเงิินและเทคโนโลยีี เพื่่�อให้้แหล่่งกำำ�เนิิดทุุกขนาด โดยเฉพาะกิิจการ
ขนาดกลางและขนาดเล็็ก มีีความสามารถปรัับปรุุงการบริิหารจััดการภายใน
สถานประกอบการและลดการปล่่อยมลพิิษทางอากาศได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2) ควรพััฒนาความรู้้�ความสามารถและความโปร่่งใสของเจ้้าหน้้าที่่�ในการ
บริิหารจััดการ ติิดตาม ตรวจสอบ และให้้คำ�ำ แนะนำำ�ในการแก้้ปััญหามลพิิษทาง
อากาศ
3) ควรพััฒนาฐานข้้อมููลเกี่่� ยวกัับโรงงานที่่� เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทาง
อากาศทุุกประเภทและทุุกขนาด และเผยแพร่่สู่่�สาธารณะ ได้้แก่่ ฐานข้้อมููลและ
แผนที่่�อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�แสดงชื่่�อ สถานที่่�ตั้้�ง ประเภทกิิจการ ชนิิด และปริิมาณ
ของสารมลพิิษที่่�ปล่่อยสู่่�สิ่่�งแวดล้้อมของโรงงานประเภทที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง ตาม
ที่่� กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้้องรายงานสารมลพิิษที่่�ปล่่อยสู่่�สิ่่�งแวดล้้อมทางระบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ปีีละ 2 ครั้้�ง โดยมีีการเผยแพร่่สู่่�สาธารณะทางอิินเตอร์์เน็็ต เพื่่�อ
ให้้ประชาชนใช้้ประโยชน์์ได้้ง่่าย
7.3.4.3 ข้้ อเสนอต่่ อกระทรวงสาธารณสุุ ข

1) ควรศึึกษาและติิดตามผลกระทบทางสุุขภาพจากมลพิิษทางอากาศเป็็น
ระยะเวลาต่่อเนื่่�อง เช่่น 5 ปีี หรืือ 10 ปีี เพื่่�อหาสาเหตุุของโรคและประเมิินผลกระ
ทบต่่อสุุขภาพที่่�เกิิดกัับประชาชนทุุกเพศ วััย และกลุ่่�มอาชีีพ และประเมิินความสููญ
เสีียในเชิิงงบประมาณของภาครััฐและปััจเจกบุุคคล ในการเยีียวยารัักษาโรคและ
ความเจ็็บป่่วย โดยการรวบรวมสถิิติิจากโรงพยาบาลทั้้�งหมดในสัังกััดกระทรวง
สาธารณสุุข กรุุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้้�งควรมีีการจััดทำำ�
ฐานข้้อมููลด้า้ นสุุขภาพจากมลพิิษทางอากาศ
2) ควรกำำ�หนดพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััยจากมลพิิษทางอากาศ และจััดทำำ�โครงการเฝ้้า
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ระวัังสุุขภาพประชาชนอย่่างต่่อเนื่่�อง ร่่วมกัับหน่่วยงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
3) ควรจััดโครงการอบรมให้้ความรู้้�แก่่ประชาชนในการป้้องกัันตนเอง การ
เปิิดโอกาสให้้ประชาชนในแต่่ละพื้้�นที่่� โดยเฉพาะพื้้�นที่่�เสี่่�ยง ได้้ร่่วมกิิจกรรมเฝ้้า
ระวัังคุุณภาพอากาศและสุุขภาพกัับหน่่วยงานด้้านสาธารณสุุข
7.3.4.4 ข้้ อเสนอต่่ อกระทรวงมหาดไทย

1) ควรกระจายอำำ�นาจให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในแต่่ละพื้้�นที่่� ได้้มีี
บทบาทมากขึ้้�นในการร่่วมหาสาเหตุุ การวิิเคราะห์์ปััญหา และการร่่วมกัันหา
ทางออก พร้้อมๆ ไปกัับการพััฒนาศัักยภาพของจัังหวััดและองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นให้้มีีความรู้้�ด้้านกฎหมาย ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ด้้านสุุขภาพ การตรวจ
สอบโรงงานอุุตสาหกรรม การประเมิินความเสี่่�ยงและการจััดการความเสี่่�ยง
การจััดพื้้�นที่่� รองรัับสถานการณ์์ฉุุกเฉิิ นหรืือภััยพิิบััติิทางสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึง
ความรู้้�อื่่�นๆ เพื่่�อให้้บุุคลากรมีีความพร้้อมและเข้้มแข็็งที่่�จะบริิหารจััดการให้้เกิิด
“อากาศสะอาด”
2) ควรพััฒนาเครืือข่่ายการเฝ้้าระวัังด้้านสิ่่�งแวดล้้อมระดัับท้้องถิ่่� นทั่่� ว
ประเทศ โดยความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายใต้้กระทรวงอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3) ควรส่่งเสริิมบทบาทภาคประชาชนในแต่่ละท้้องถิ่่�นในการสนัับสนุุนเจ้้า
หน้้าที่่�ส่่วนท้้องถิ่่�นในการติิดตาม เฝ้้าระวััง และร่่วมแก้้ปัญ
ั หา โดยเฉพาะในกรณีี
ที่่�เกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน
7.3.5 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
1) ภาครััฐควรเร่่งสร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้ผู้้�บริิหารและบุุคลากรของหน่่วย
งานที่่�มีีส่่วนรัับผิิดชอบในการจััดการมลพิิษทางอากาศ ให้้ทราบถึึงความสำำ�คััญ
ศัักยภาพ รวมถึึงข้้อดีีและข้้อเสีียของมาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์ เมื่่�อเทีียบ
กัับการมาตรการบัังคัับ และข้้อดีีของการประเมิินมููลค่่าผลกระทบเชิิงลบต่่อ
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมของมลพิิษทางอากาศจากแหล่่งกำำ�เนิิดในภาค
อุุตสาหกรรม ตลอดจนการประเมิินผลประโยชน์์สุทธิ
ุ ขิ องมาตรการต่่างๆ ที่่�ใช้้ใน
การจััดการเพื่่�อให้้อากาศสะอาด
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2) ภาครััฐควรนำำ�มาตรการจูู งใจทางเศรษฐศาสตร์์ อาทิิเช่่น การซื้้�อขายใบ
อนุุญาตการปล่่อยมลพิิษ (Emissions Trading) ธนาคารใบอนุุญาตการปล่่อย
มลพิิษ (Emissions Permit Banking) การเก็็บค่่าธรรมเนีียมการปล่่อยมลพิิษ
การเก็็บภาษีีการปล่่อยมลพิิษ และการเก็็บภาษีีสินิ ค้้าที่่�ปล่่อยมลพิิษสูงู มาใช้้ใน
การจััดการมลพิิษทางอากาศให้้มากขึ้้�นกว่่าปััจจุุบันั เนื่่�องจากข้้อดีีของมาตรการ
จูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์ คืือ ผู้้�ปล่่อยมลพิิษสามารถมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ ซึ่่�ง
จะช่่วยทำำ�ให้้ต้น้ ทุุนเพื่่�อลดปััญหามลพิิษทางอากาศต่ำำ�ที่่�สุดุ เมื่่�อเทีียบกัับมาตรการ
บัังคัับให้้ปฏิิบัติั ติ าม และยัังมีีความยืืดหยุ่่�นในการบัังคัับใช้้กับ
ั ผู้้�ที่่�มีส่่ี วนในการก่่อ
มลพิิษทางอากาศ ทั้้�งผู้้�ประกอบการโรงงานอุุตสาหกรรมขนาดเล็็ก กลาง และ
ใหญ่่ หรืือผู้้�ประกอบการโรงงานอุุตสาหกรรมรายเดิิมและรายใหม่่ ในทางตรง
กัันข้้าม ข้้อเสีียของมาตรการบัังคัับ คืือ ผู้้�ประกอบการในภาคอุุตสาหกรรมมััก
ปรัับปรุุงการผลิิตเพื่่�อลดการปล่่อยมลพิิษทางอากาศเพีียงขั้้�นต่ำำ�ตามที่่�มาตรการ
กำำ�หนด และไม่่มีีแรงจูู งใจในการลดการปล่่อยมลพิิษทางอากาศให้้มากกว่่าที่่�
มาตรการบัังคัับกำ�ำ หนดไว้้ ดัังนั้้�น หากผู้้�กำำ�หนดนโยบายไม่่มีีทิิศทางที่่� ชัดั เจน
ในการปรัับปรุุงมาตรการบัังคัับให้้เข้้มข้้นขึ้้�นเรื่่�อยๆ ปััญหามลพิิษทางอากาศก็็
จะยัังคงอยู่่�ต่่อไป
3) ภาครััฐควรใช้้มาตรการเพื่่�อส่่งเสริิมให้้โรงงานอุุตสาหกรรมเปิิดเผย
ข้้อมููลสินิ ค้้าและกระบวนการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมสู่่�ผู้้�บริิโภค เช่่น ฉลาก
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม การจััดประเภทของโรงงานอุุตสาหกรรมตาม
ดััชนีีประสิิทธิิภาพด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Performance) การเปิิด
เผยข้้อมููลมลพิิษที่่�เกิิดจากการผลิิต เป็็นต้้น
4) ภาครััฐควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิง
นิิเวศในทุุกพื้้�นที่่�ที่่�มีีโรงงานอุุตสาหกรรม เพื่่�อให้้ชุมช
ุ นและโรงงานอุุตสาหกรรม
สามารถอยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างยั่่�งยืืน
7.3.6 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
1) ควรขยายการสนัับสนุุนบทบาทภาคประชาชนทั่่�วประเทศให้้เป็็นแนวร่่วม
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ในการรัักษา ติิดตาม เฝ้้าระวััง และคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรธรรมชาติิ
ตั้้�งแต่่การจััดโครงการอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับวิิธีกี าร แนวทาง และความสำำ�คััญ
ในการคุ้้�มครองและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมในด้้านต่่างๆ เช่่น การติิดตามคุุณภาพ
อากาศ การจััดการขยะ การรัักษาแหล่่งน้ำำ� แหล่่งดิิน ระบบนิิเวศ และอื่่�นๆ รวม
ทั้้�งสนัับสนุุนบทบาทของอาสาสมััครในการเฝ้้าระวัังปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม และการ
พััฒนาระบบการแจ้้งข่่าว
2) ควรปรัับปรุุงกฎหมายเพื่่�อส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมและการเข้้าถึึงข้้อมููล
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสารมลพิิษของภาคประชาชน เพราะการมีีส่่วนร่่วมอย่่าง
เข้้มแข็็งของประชาชนจะส่่งผลให้้ภาครััฐมีีกำ�ลั
ำ ังเสริิมที่่�ดีีในการบริิหารจััดการ
ปััญหามลพิิษในระดัับพื้้�นที่่� ซึ่่�งกำำ�ลัังบุุคลากรของภาครััฐมีีไม่่เพีียงพอ รวมทั้้�งจะ
เป็็นกำำ�ลัังใจและกระตุ้้�นการทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่�ไปพร้้อมกััน อีีกทั้้�งช่่วยลดการ
ละเมิิดกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และสร้้างให้้เกิิดธรรมาภิิบาลที่่�ดีีขึ้้�นในแต่่ละระดัับ
รวมถึึงทำำ�ให้้เกิิดศรััทธาในการปกครองของรััฐบาล
7.3.7 ข้้ อเสนออื่่�นๆ
1) ภาครััฐควรให้้ความสำำ�คััญกัับนโยบายส่่งเสริิมการศึึกษาวิิจััย ตลอด
จนการพััฒนางานวิิทยาศาสตร์์และนวััตกรรม เช่่น การวิิจััยเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีี
ในการควบคุุมและลดมลพิิษที่่�เหมาะสมกัับแหล่่งกำำ�เนิิดแต่่ละประเภท การวิิจััย
ถึึงแหล่่งกำำ�เนิิดของมลพิิษทางอากาศ เช่่น ฝุ่่�น PM2.5 ว่่าแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�แท้้จริงิ
ของแต่่ละท้้องถิ่่�นคืืออะไร และมาตรการที่่�เหมาะสมควรเป็็นอย่่างไร การศึึกษา
เพื่่�อประเมิินผลกระทบและความเสีียหายที่่�เกิิดจากมลพิิษทางอากาศจากแหล่่ง
กำำ�เนิิดในภาคอุุตสาหกรรมในมิิติเิ ศรษฐศาสตร์์ สุุขภาพและทางการแพทย์์ สัังคม
และวััฒนธรรม สิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง งานวิิจััยเชิิงนวััตกรรม
ของการแก้้ปัญ
ั หามลพิิษทางอากาศจากแหล่่งกำำ�เนิิดจากภาคอุุตสาหกรรม การ
ศึึกษาวิิเคราะห์์ให้้เห็็นความเชื่่�อมโยงของมลพิิษทางอากาศจากภาคอุุตสาหกรรม
ตั้้�งแต่่จุุ ดปล่่อย การแพร่่กระจาย ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพ ต้้นทุุนที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นของเอกชนที่่�ขาดการบริิหารจััดการที่่�ดีี
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งานศึึกษาวิิจััยอีีกลัักษณะที่่�สำ�คั
ำ ัญและควรส่่งเสริิม คืือ การประเมิินมููลค่่า
ผลกระทบเชิิงลบต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมของมลพิิษทางอากาศจาก
แหล่่งกำำ�เนิิดในภาคอุุตสาหกรรม และการประเมิินผลประโยชน์์สุทธิ
ุ ขิ องมาตรการ
ต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการจััดการอากาศสะอาดในภาคอุุตสาหกรรม ข้้อมููลข้า้ งต้้นสามารถ
นำำ�มาใช้้ในการประเมิินความคุ้้�มค่่าของงบประมาณที่่� ใช้้ในการจััดการอากาศ
สะอาด และจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของมาตรการต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการจััดการอากาศ
สะอาดภายใต้้งบประมาณที่่�มีอี ยู่่�อย่่างจำำ�กัดั ทั้้�งนี้้� รััฐบาลควรส่่งเสริิมการนำำ�งาน
วิิจััยมาใช้้ประโยชน์์ในการแก้้ปััญหาด้้านต่่างๆ อย่่างจริิงจัังด้้วย
2) ภาครััฐควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อใช้้ใน
การตรวจวััดและติิดตามการปล่่อยมลพิิษทางอากาศของโรงงานอุุตสาหกรรม
ตลอด 24 ชั่่�วโมงในทุุกโรงงานอุุตสาหกรรม และมีีช่่องทางที่่�หลากหลายเพื่่�อ
อำำ�นวยความสะดวกให้้ชุมช
ุ นในพื้้�นที่่�สามารถส่่งข้้อร้้องเรีียน เบาะแส และหลััก
ฐานการปล่่อยมลพิิษของโรงงานอุุตสาหกรรม ได้้ง่่ายและรวดเร็็ว
7.3.8 ความจำำ �เป็็นที่่�จะต้้ องมีี กฎหมายอากาศสะอาด
ควรสนัั บ สนุุ น ให้้ ร่่า งพระราชบัั ญ ญัั ติิ กำ�กั
ำ ั บดููแ ลการจััด การอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุขุ ภาพแบบบููรณาการ พ.ศ. ... ที่่�เสนอโดยเครืือข่่ายอากาศสะอาด
ประเทศไทย ร่่วมกัับประชาชนกว่่า 20,000 รายชื่่�อ ผ่่านการรัับรองและมีีผล
บัังคัับใช้้ในอนาคต เพราะจะมีีส่่วนสนัับสนุุนการแก้้ไข ป้้องกััน และเยีียวยาปััญหา
มลพิิษทางอากาศในภาคอุุตสาหกรรม และนำำ�ไปสู่่�การจััดการอากาศสะอาด
ได้้ เนื่่�องจากร่่างกฎหมายนี้้�กำ�ำ หนดให้้มีีแผนแม่่บทนโยบายการกำำ�กัับดูแู ลการ
จััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ เพื่่�อจััดให้้มีีการปรัับปรุุงแก้้ไข
และพััฒนามาตรฐานคุุณภาพอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ (มาตรา 22) ตลอดจน
มีีกลไกรัับผิิดชอบการดำำ�เนิินการต่่างๆ เช่่น คณะกรรมการร่่วมนโยบายอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุุขภาพ (มาตรา 33) องค์์การอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ (อ.อ.ส.ส.)
(มาตรา 40 ถึึงมาตรา 53) กองทุุนอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ (มาตรา 70 ถึึง
มาตรา 85) คณะกรรมการบริิหารเครื่่�องมืือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์์
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เพื่่�ออากาศสะอาด (มาตรา 86 ถึึงมาตรา 107) รวมถึึงมีีการกำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหาร
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีหน้้าที่่�แจ้้งเตืือนประชาชน หากปรากฏผลในระบบ
ติิดตามข้้อมููลคุณ
ุ ภาพอากาศในพื้้�นที่่�ที่่�ตนรัับผิดิ ชอบว่่ามีีคุณ
ุ ภาพอากาศต่ำำ�กว่่า
ดััชนีีคุณ
ุ ภาพอากาศ หรืือดััชนีีคุณ
ุ ภาพอากาศเพื่่�อสุุขภาพ (มาตรา 62) เป็็นต้้น
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177), โดย สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ สำำ�นัักนายก
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6 คพ. เสริิมศัักยภาพหน่่วยพิิทัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม (EPU) จััดการเรื่่�องร้้องเรีียนด้้านมลพิิษ, โดย
กรมควบคุุมมลพิิษ., 2563., สืืบค้้นจาก http://www2.pcd.go.th/public/News/GetNNewsThai.cfm?task=lt2020&id=19698
7 The Agency for Toxic Substances and Disease Registry ATSDR (2016), U.S.
Department of Health and Human Services Agency for Toxic Substances and
Disease Registry Division of Toxicology and Human Health Services Environmental Medicine Branch. อ้างถึงใน “โลหะหนักปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อม และผลกระทบ
ต่อสุขภาพ,” โดย ธีรนาถ สุวรรณเรือง, (2563), วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ,
13(1), น.77.
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8 สถานการณ์์สิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. 2540-2541, โดย สุุกรานต์์ โรจนไพรวงศ์์ (บรรณาธิิการ),
2543, กรุุงเทพมหานคร: มููลนิิธิิโลกสีีเขีียว.
9 สถานการณ์์สิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. 2540-2541, โดย สุุกรานต์์ โรจนไพรวงศ์์ (บรรณาธิิการ),
2543.;
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แม่่เมาะ จ. ลำำ�ปาง, โดย โครงการนิิติิธรรมสิ่่�งแวดล้้อม, 2555, เอกสารประกอบการ
สััมมนา “20 ปีีมลพิิษอุตุ สาหกรรมไทย: ปััญหาและการจััดการ” จััดเมื่่�อ 28 มิิถุนุ ายน
2555 จััดโดยมููลนิิธิิบููรณะนิิเวศ โครงการนิิติิธรรมสิ่่�งแวดล้้อม และเครืือข่่ายวางแผนและ
ผัังเมืืองเพื่่�อสัังคม.
10 ข้้อมููลการปลดปล่่อยและเคลื่่�อนย้้ายมลพิิษจากโรงงานอุุตสาหกรรม, 2560. น. 2
11 มููลนิิธิิบููรณะนิิเวศ
12 ศาลสั่่�งจำำ�หน่่ายคดีีชาวมาบตาพุุดฟ้้อง ‘กก.วล.’ เหตุุประกาศเขตควบคุุมมลพิิษแล้้ว
ตั้้�งแต่่ปีี 52, โดย กองบรรณาธิิการสำำ�นัักข่่าวสิ่่�งแวดล้้อม, 2550., สืืบค้้นจาก https://
greennews.agency/?p=15561; สำำ�เนา, ศาลปกครองสููงสุุด คำำ�ร้อ้ งที่่� 586/2552 คำำ�สั่่ง�
ที่่� 592/2552 ลงวัันที่่� 2 เดืือนธัันวาคม พุุทธศัักราช 2552.; ศาลปกครอง สั่่�งเพิิกถอน 2
ใน 76 โครงการมาบตาพุุด เข้้าข่่ายโครงการกระทบชุุมชนรุุนแรง, โดย ประชาไท, 2553.,
สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2010/09/30948
13 ประกาศคณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิออกฉบัับที่่� 11 (พ.ศ. 2538) เรื่่�อง กำำ�หนด
ให้้ท้้องที่่�เขตจัังหวััดปทุุมธานีี จัังหวััดนนทบุุรี ี จัังหวััดสมุุทรสาคร และจัังหวััดนครปฐม
เป็็นเขตควบคุุมมลพิิษ ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เล่่ม 112 ตอนพิิเศษ 16 ง วัันที่่� 23
พฤษภาคม 2538.
14 ‘มหาชััย’ ติิดอัันดัับ 1 เมืืองมลพิิษฝุ่่�น กรีีนพีีซจี้้�กรมควบคุุมมลพิิษปรัับเกณฑ์์มาตรฐาน
ใหม่่, โดย Workpoint today, 2562., สืืบค้้นจาก https://workpointtoday.com//เมืือง
มลพิิษฝุ่่�น-กรีีนพีีซ/
15 บทสรุุปผู้้�บริิหาร, รายงานการวิิเคราะห์์และจััดทำำ�แผนที่่�วิิกฤตฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก
(PM2.5 & PM10) ในพื้้�นที่่�จัังหวััดสมุุทรสาคร, โครงการฟื้้�นฟููสิ่่ง� แวดล้้อมพื้้� นที่่�จัังหวััด
สมุุทรสาครเพื่่�อสุุขภาวะองค์์รวม (โครงการสมุุทรสาครสีีเขีียว), โดย อััจฉริิยา สุุริยิ ะวงค์์
และคณะ มููลนิิธิิบููรณะนิิเวศ , 2564, กรุุงเทพมหานคร: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการ
สร้้างเสริิมสุขุ ภาพ.
16 มููลนิิธิิบููรณะนิิเวศ
17 END OF PIPE CONTROL, by NESTEC, 2021, Retrieved from https://www.
nestecinc.com/news/end-of-pipe-control/#:~:text=The%20term%20
%E2%80%9Cend%2Dof%2D,was%20initiated%20in%20the%201960s
18 Pollution Prevention Policy Statement, by Carol M. Browner, United States
Environmental Protection Agency, 2021, Retrieved from https://www.epa.gov/
p2/pollution-prevention-policy-statement
19 ประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�อง กำำ�หนดให้้โรงงาน
อุุตสาหกรรมเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษที่่�จะต้้องถููกควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียออกสู่่�
บรรยากาศ.
20 ประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรฐานควบคุุมการ
ปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียจากโรงงานปููนซีีเมนต์์ที่่�ใช้้ของเสีียเป็็นเชื้้�องเพลิิงหรืือเป็็นวััตถุุดิิบใน
การผลิิต, โดย กรมควบคุุมมลพิิษ, 2549, สืืบค้้นจาก https://www.pcd.go.th/laws/%
E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A
7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A
2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-32/
21 คู่่�มืือเรื่่�องมาตรฐานอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม (ด้้านอากาศ น้ำำ� ดิิน เสีียง ความสั่่�นสะเทืือน ความ
ร้้อน และความเข้้มแสงสว่่าง) (น.33-37), โดย สำำ�นัักอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม กรมอนามััย
กระทรวงสาธารณสุุข, 2552, กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานกิิจการโรงพิิมพ์์องค์์การสงเคราะห์์
ทหารผ่่านศึึก
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22 ประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรฐานควบคุุมการ
ปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียจากโรงงานอุุตสาหกรรมเคมีี ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เล่่ม 127
ตอนพิิเศษ 96 ง ลงวัันที่่� 10 สิิงหาคม 2553.
23 คู่่�มืือเรื่่�องมาตรฐานอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม (ด้้านอากาศ น้ำำ� ดิิน เสีียง ความสั่่�นสะเทืือน ความ
ร้้อน และความเข้้มแสงสว่่าง) (น.33-37), โดย สำำ�นัักอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม กรมอนามััย
กระทรวงสาธารณสุุข, 2552, น. 26-29.
24 ประกาศคณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 10 (พ.ศ. 2538)
25 ประกาศคณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 28 (พ.ศ. 2550)
26 คู่่�มืือเรื่่�องมาตรฐานอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม (ด้้านอากาศ น้ำำ� ดิิน เสีียง ความสั่่�นสะเทืือน ความ
ร้้อน และความเข้้มแสงสว่่าง) (น.33-37), โดย สำำ�นัักอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม กรมอนามััย
กระทรวงสาธารณสุุข, 2552, น. 22.
27 ประกาศคณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 30 (พ.ศ. 2550) เรื่่�อง กำำ�หนด
มาตรฐานค่่าสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่ายในบรรยากาศโดยทั่่�วไปในเวลา 1 ปีี ประกาศในราชกิิจ
จานุุเบกษา เล่่ม 124 ตอนพิิเศษ 143 ง ลงวัันที่่� 28 กัันยายน 2550
28 ประกาศกรมควบคุุมมลพิิษ เรื่่�อง กำำ�หนดค่่าเฝ้้าระวัังสำำ�หรัับสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่ายใน
บรรยากาศโดยทั่่�วไปในเวลา 24 ชั่่�วโมง ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เล่่ม 126 ตอนพิิเศษ
13 ง ลงวัันที่่� 27 มกราคม 2552
29 ประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมเรื่่�อง กำำ�หนดโครงการ กิิจการ หรืือ
การดำำ�เนิินการ ซึ่่�งต้้องจััดทำำ�รายงานการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมและหลัักเกณฑ์์ วิิธีี
การ และเงื่่�อนไขในการจััดทำำ�รายงานการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม ประกาศในราชกิิจ
จานุุเบกษา เล่่ม 136 ตอนพิิเศษ 3 ง ลงวัันที่่� 4 มกราคม 2562
30 ประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�อง กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ
ระเบีียบปฏิิบััติิและแนวทางในการจััดทำำ�รายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
สำำ�หรัับโครงการหรืือกิิจการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อชุุมชนอย่่างรุุนแรงทั้้�งทางด้้าน
คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม ทรััพยากรธรรมชาติิและสุุขภาพ (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใน
ราชกิิจจานุุเบกษา เล่่ม 134 ตอนพิิเศษ 228 ง ลงวัันที่่� 18 กัันยายน 2560; สรุุปประเภท
และขนาดของโครงการหรืือกิิจการที่่�ต้้องจััดทำำ�รายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�ง
แวดล้้อม ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อชุุมชนอย่่างรุุนแรง ทั้้�งทางด้้านคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
ทรััพยากรธรรมชาติิ และสุุขภาพ (EHIA) (ข้้อมููล ณ ธัันวาคม 2559), โดย กองพััฒนา
ระบบการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม, สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม, (มปป.).
31 แนวทางการจััดทำำ�รายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมโครงการหรืือกิิจการด้้าน
อุุตสาหกรรมและระบบสาธารณููปโภคที่่�สนัับสนุุน (ปรัับปรุุงครั้้�งที่่� 1), โดย สำำ�นัักนโยบาย
และแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, 2558, สืืบค้้นจาก http://onep.go.th/
eiathailand/เอกสารเผยแพร่่/แนวทางการจััดทำำ�รายงาน-eia/
32 กฎกระทรวง ฉบัับที่่� 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบััญญััติิโรงงาน พ.ศ. 2535
มาตรา 6 และมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (8) แห่่งพระราชบััญญััติิโรงงาน พ.ศ.
2535 ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เล่่ม 109 ตอนที่่� 108 ลงวัันที่่� 16 ตุุลาคม 2535
33 PM2.5 กัับอุตุ สาหกรรม, โดย พรวิิธูู ฤทธิินนท์์ กลุ่่�มมลพิิษทางอากาศ กองส่่งเสริิม
เทคโนโลยีีสิ่่ง� แวดล้้อมโรงงาน กรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม, ม.ป.ป.,
สืืบค้้นจาก https://andatech.co.th/wp-content/uploads/2019/05/%E0%B8%9A
%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-PM2.5.pdf
34 อ้้างแล้้ว.
35 อ้้างแล้้ว.
36 สถานการณ์์และการจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศและเสีียงของประเทศไทย ปีี 2559,
โดย กรมควบคุุมมลพิิษ, ม.ป.ป., กรุุงเทพฯ: บริิษัท
ั ฮีีซ์์ จำำ�กััด.
37 คู่่�มืือความรู้้�เกี่่�ยวกัับอุตุ สาหกรรมเชิิงนิิเวศ (โครงการเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรองรัับ
แผนแม่่บทเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ ปีี 2558) (น.3), โดย กรมโรงงานอุุตสาหกรรม
กระทรวงอุุตสาหกรรม, 2558.
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38 อ้้างแล้้ว, น.2
39 บัันทึึกข้้อความ ส่่วนราชการ สทอ.อต. ที่่� อก 0210 (อต)/134, 8 พฤษภาคม 2555 เรื่่�อง
รายงานการเข้้าร่่วมประชุุม Green Industry Platform Interim Advisory Board ของ
ยููนิิโด, โดย สุุภา ตั้้�งกิิตติิคุณ
ุ สำำ�นัักงานที่่�ปรึึกษาด้้านอุุตสาหกรรมในต่่างประเทศ ณ กรุุง
เวีียนนา, 2555, สืืบค้้นจาก https://greenindustry.diw.go.th/webgi/wp-content/
uploads/2022/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%
B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0
%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E
0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1-Green-Industry-Platfrom-Interim-Advisorry-Board.pdf
40 ความเป็็นมาโครงการอุุตสาหกรรมสีีเขีียว, โดย กรมโรงงานอุุตสาหกรรม, 2565, สืืบค้้น
จาก https://greenindustry.diw.go.th/webgi/about-1/
41 คู่่�มืือความรู้้�เกี่่�ยวกัับอุตุ สาหกรรมเชิิงนิิเวศ (โครงการเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรองรัับแผน
แม่่บทเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ ปีี 2558) (น.15-16).
42 ความเป็็นมาโครงการอุุตสาหกรรมสีีเขีียว, โดย กรมโรงงานอุุตสาหกรรม, 2565.
43 คู่่�มืือความรู้้�เกี่่�ยวกัับอุตุ สาหกรรมเชิิงนิิเวศ (โครงการเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรองรัับแผน
แม่่บทเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ ปีี 2558) (น.27).
44 แผนปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิ “การแก้้ไขปััญหามลพิิษด้า้ นฝุ่่�นละออง” (น.2829), โดย กรมควบคุุมมลพิิษ, 2562, กรุุงเทพฯ: กรมควบคุุมมลพิิษ.
45 อ้้างแล้้ว, น. 28-29.
46 PM2.5 กัับอุตุ สาหกรรม, โดย พรวิิธูู ฤทธิินนท์์ กลุ่่�มมลพิิษทางอากาศ กองส่่งเสริิม
เทคโนโลยีีสิ่่ง� แวดล้้อมโรงงาน กรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม, ม.ป.ป.,
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พลังงาน” ในความหมายอย่างกว้างหมายถึง ศักยภาพในการทำ�ำงาน หรือ
ทำ�ำให้เกิดงาน (Ability to Work) โดยทั่วไปแล้วพลังงานจึงสามารถทำ�ำให้วตั ถุ
หรอื สิง่ ใดๆ สามารถเคลื่อนที่ได้ ความร้อนซึง่ ถูกผลิตขึ้นจากการเผาไหม้ของเชื้อ
เพลิง (Fuel) จึงจัดเป็นพลังงานประเภทหนึ่ง โดยเชื้อเพลิงก็คือวัสดุใดๆ ก็ตาม
ที่นำ�ำไปเผาไหม้หรือแปรเปลี่ยนแล้วก่อให้เกิดพลังงาน เช่น น้ำ�ำมันชนิดต่างๆ1
ดังนั้น พลังงานนับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำ�ำคัญที่ตอบสนองความต้องการขั้นพื้น
ฐานของมนุษย์ รวมทั้งเป็นปัจจยั หลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้ง
ในภาคการเกษตร ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน และภาคบริการ
ของประเทศ
ในปีี พ.ศ. 2564 การใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้ายของประเทศไทยมีีมููลค่่าสููงถึึง
1.97 ล้้านล้้านบาท คิิดเป็็น 12.2% ของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศเบื้้�อง
ต้้น (GDP) และภาคพลัังงานยัังสร้้างรายได้้ให้้รัฐั บาลจากการจััดเก็็บภาษีีสรรพ
สามิิต ค่่าภาคหลวง และภาษีีเทศบาล รวมกัันถึึง 2.57 แสนล้้านบาท ในปีีเดีียวกััน2
พลัังงานสามารถแบ่่งได้้หลายประเภทในหลายมิิติิ เช่่น ในมิิติิความยั่่�งยืืน
พลัังงานแบ่่งได้้เป็็น 1) พลัังงานสิ้้�นเปลืือง (Non-renewable Energy) หรืือเชื้้�อ
เพลิิงฟอสซิิล คืือ แหล่่งพลัังงานจากใต้้พื้้�นดิินที่่�เมื่่�อใช้้หมดแล้้วไม่่สามารถสร้้าง
ขึ้้�นมาใหม่่ได้้ทัันความต้้องการในเวลาอัันรวดเร็็ว เช่่น น้ำำ�มัันดิิบ ถ่่านหิิน ก๊๊าซ
ธรรมชาติิ 2) พลัังงานหมุุนเวีียน (Renewable Energy) คืือ แหล่่งพลัังงาน
ที่่�ได้้จากธรรมชาติิรอบตััว หามาใช้้ได้้ไม่่มีีวัันหมด ซึ่่�งสามารถทดแทนได้้ในช่่วง
เวลาสั้้�นๆ เช่่น พลัังงานลม น้ำำ� แสงอาทิิตย์์ คลื่่�นในทะเล ความร้้อนใต้้พิภิ พ เป็็นต้้น
พลัังงานหมุุนเวีียนถืือว่่าเป็็นพลัังงานที่่�สะอาด ไม่่มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และ
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เป็็นแหล่่งพลัังงานที่่�มีีอยู่่�ในท้้องถิ่่�น
ในอีีกมิิติิหนึ่่�ง พลัังงานยัังแบ่่งเป็็น 1) พลัังงานขั้้�นต้้น (Primary Energy)
คืือ พลัังงานที่่� ถููกนำำ�ขึ้้�นมาจากแหล่่งทรััพยากรโดยยัังไม่่ผ่่านการแปรรููปใดๆ
เช่่น น้ำำ�มัันดิิบ ก๊๊าซธรรมชาติิ แสงอาทิิตย์์ และ 2) พลัังงานแปรรููป (Secondary
Energy) คืือ พลัังงานที่่� เกิิดจากกระบวนการแปรรููปของพลัังงานขั้้�นต้้น เช่่น
น้ำำ�มัันสำำ�เร็็จรููป ไฟฟ้้า
นอกจากนั้้�น ในมิิ ติิ เ ศรษฐศาสตร์์ พลัั ง งานยัั ง สามารถแบ่่งได้้ เ ป็็ น 1)
พลัังงานเชิิงพาณิิชย์์ (Commercial Energy) นั่่�นคืือ พลัังงานที่่�มีีการซื้้�อขาย
กัันผ่่านระบบตลาด ทำำ�ให้้เกิิดราคาตลาดขึ้้�น เช่่น ไฟฟ้้า และ 2) พลัังงานที่่�ไม่่ใช่่
เชิิงพาณิิชย์์ (Non-commercial Energy) คืือ พลัังงานที่่�ไม่่มีีการซื้้�อขายกัันผ่่าน
ระบบตลาด ดัังนั้้�น พลัังงานประเภทนี้้�จะไม่่มีีราคาตลาดเป็็นตััวกำำ�หนด3
ในประเทศไทย การใช้้พลังั งานเชิิงพาณิิชย์ขั้้์ น� ต้้นส่่วนใหญ่่มาจากเชื้้�อเพลิิง
ฟอสซิิล โดย 43% มาจากก๊๊าซธรรมชาติิ รองลงมาได้้แก่่ น้ำำ�มััน ถ่่านหิินนำำ�เข้้า
ลิิกไนต์์ภายในประเทศ และพลัังน้ำำ�/ไฟฟ้้านำำ�เข้้า คิิดเป็็น 35% 15% 4% และ
3% ของพลัังงานเชิิงพาณิิชย์์ขั้้�นต้้นทั้้�งหมด ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับการใช้้พลัังงาน
เชิิงพาณิิชย์ขั้้์ น� สุุดท้้ายส่่วนใหญ่่ก็็มาจากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล โดย 50% ของพลัังงาน
เชิิงพาณิิชย์์ขั้้�นสุุดท้้ายทั้้�งหมดคืือน้ำำ�มััน รองลงมาได้้แก่่ ไฟฟ้้า ถ่่านหิินนำำ�เข้้า
ก๊๊าซธรรมชาติิ และลิิกไนต์์ภายในประเทศ คิิดเป็็น 23% 15% 11% และ 0.17%
ตามลำำ�ดัับ4
ผู้้�ประกอบการในภาคพลัั งงาน

ในเชิิงธุุรกิิจ มีีผู้้�ประกอบการสำำ�คััญในภาคพลัังงาน อาทิิ บริิษััท ปตท. จำำ�กััด
(มหาชน) (บมจ. ปตท.) ซึ่่�งมีีบริษัิ ท
ั ในเครืือในหลายธุุรกิิจที่่�สำ�คั
ำ ัญ ได้้แก่่ บมจ.
ปตท. สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม บมจ. ปตท. น้ำำ�มัันและการค้้าปลีีก บมจ. ไทย
ออยล์์ บมจ. ไออาร์์พีซีี ี สำำ�หรัับผู้ป
้� ระกอบการอื่่�นที่่�สำ�คั
ำ ัญ อาทิิ บมจ. บ้้านปูู บมจ.
บ้้านปูู เพาเวอร์์ บมจ. ทีีพีีไอ โพลีีน เพาเวอร์์ บมจ. กััลฟ์์ เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเม
นท์์ บมจ. พลัังงานบริิสุทุ ธิ์์� บมจ. โกลบอล เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่่� บมจ. บีี.กริิม เพา
เวอร์์ บมจ. ผลิิตไฟฟ้้า บมจ. ราช กรุ๊๊�ป บมจ. กัันกุุลเอ็็นจิิเนีียริ่่�ง5
ในธุุรกิิจพลังั งานที่่�หลากหลายยัังมีีบริษัิ ทอี
ั กี หลายแห่่ง แบ่่งตามประเภท
ธุุรกิิจหรืือการประกอบกิิจการ ยกตััวอย่่างเช่่น ในธุุรกิิจโรงกลั่่�นน้ำำ�มันั มีีผู้ป้� ระกอบ
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การโรงกลั่่�นน้ำำ�มันั ภายในประเทศทั้้�งหมด 7 ราย ได้้แก่่ โรงกลั่่�นน้ำำ�มันั ฝาง โรงกลั่่�น
นํ้้ามัันบางจาก โรงกลั่่�นน้ำำ�มันั เอสโซ่่ โรงกลั่่�นน้ำำ�มันั สตาร์์ปิโิ ตรเลีียมรีีไฟน์์นิ่่ง� โรง
กลั่่�นน้ำำ�มัันไทยออยล์์ โรงกลั่่�นน้ำำ�มัันไออาร์์พีีซีี และโรงกลั่่�นน้ำำ�มัันพีีทีีทีี โกลบอล
เคมิิคอล โดย 3 โรงกลั่่�นหลัังสุุดมีี บมจ. ปตท. เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ และสำำ�หรัับผู้้�
ประกอบการในธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้าสามารถแบ่่งออกเป็็น 4 ประเภท ได้้แก่่ การ
ไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายใหญ่่ (Independence
Power Producer: IPP) ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก (Small Power Producer: SPP)
และผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) โดยผู้้�
ผลิิตไฟฟ้้ารายใหญ่่มีีทั้้�งหมด 12 ราย อาทิิ บมจ. ผลิิตไฟฟ้้าราชบุุรี ี โฮลดิ้้�ง บจ.
โกลบอล เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่่� บจ. บีีแอลซีีพีี เพาเวอร์์ บจ. เก็็คโค่่-วััน สำำ�หรัับผู้้�ผลิิต
ไฟฟ้้ารายเล็็กมีีหลายราย อาทิิ กลุ่่�มผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็กประเภทสััญญา Firm (มีี
การทำำ�สัญ
ั ญาซื้้�อขายไฟฟ้้าตั้้�งแต่่ 5 ปีีขึ้้�นไป และมีีการจ่่ายค่่าพลัังงานไฟฟ้้า) มีี
จำำ�นวน 94 ราย แบ่่งเป็็นผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าระบบพลัังงานร่่วม (Cogeneration) 76
ราย และผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียน 18 ราย และยัังมีีกลุ่่�มผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าราย
เล็็กประเภทสััญญา Non-Firm (มีีการทำำ�สัญ
ั ญาซื้้�อขายไฟฟ้้าไม่่เกิิน 5 ปีี และจะ
ได้้รับั เฉพาะค่่าพลัังงานไฟฟ้้า) อีีก 63 ราย แบ่่งเป็็นผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าระบบพลัังงาน
ร่่วม (Cogeneration) 6 ราย และผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียน 57 ราย6

แม้้ว่่าภาคพลัังงานซึ่่�งครอบคลุุมตั้้�งแต่่การผลิิต การแปรรููปพลัังงาน และ
การใช้้ขั้้น� สุุดท้้าย จะมีีประโยชน์์อย่่างมากกัับกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ แต่่การผลิิต
และใช้้พลัังงานก็็มีีส่่วนสำำ�คััญที่่�ก่่อให้้เกิิดปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อ
สุุขภาพของมนุุษย์์และสร้้างความเสีียหายให้้กัับสัังคมเป็็นวงกว้้าง เช่่น การใช้้
ถ่่านหิิน น้ำำ�มััน และก๊๊าซธรรมชาติิ ล้้วนก่่อให้้เกิิดฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก ขนาดไม่่
เกิิน 2.5 และ 10 ไมครอน (PM2.5 และ PM10) ก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ (SO2)
ก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์์ (NOx) เป็็นต้้น ส่่งผลให้้เกิิดปััญหามลพิิษทางอากาศ
หากมีีการปล่่อยก๊๊าซเหล่่านี้้�เป็็นจำำ�นวนที่่�มากกว่่าขีีดความสามารถในการดููดซัับ
ของธรรมชาติิ นอกจากนั้้�น ภาคพลัังงานยัังมีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจำำ�นวน
มาก คิิดเป็็น 73.2% ของปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทั้้�งหมดของโลก7
ส่่งผลให้้เกิิดปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและภาวะโลกร้้อนอีีกด้้วย
จากอดีีตจนถึึงปััจจุุบันั ประเทศไทยและนานาประเทศได้้มีกี ารนำำ�นโยบาย
และมาตรการต่่างๆ มาใช้้เพื่่�อจััดการกัับปัญ
ั หามลพิิษทางอากาศในภาคพลัังงาน
ซึ่่�งจะได้้สรุุปไว้้ในส่่วนต่่อไป ตามลำำ�ดัับ

8-324

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

8.1 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
ส ะ อ า ด ภ า ค พลัั ง ง า น ที่่� มีี ก า ร ดำำ � เ นิิ น ก า ร ใ น
ประเทศไทย
8.1.1 นโยบายและแผนพลัั งงาน
ประเทศไทยได้้ นำำ� นโยบายและแผนพลัั ง งานที่่� สำ�คั
ำ ั ญ มาส่่งเสริิม และ
สนัับสนุุนภาคพลัังงานเพื่่�อมุ่่�งยกระดัับประสิิทธิภิ าพการผลิิตและการใช้้พลังั งาน
ความมั่่�นคงทางด้้านพลัังงาน การส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน ความเพีียง
พอสำำ�หรัับรองรัับความเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจ และการลดมลพิิษที่่�เกิิดจาก
กิิจกรรมการผลิิต แปรรููป และการบริิโภคพลัังงาน ซึ่่�งสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
8.1.1.1 แผนการปฏิิรููปประเทศด้้ านพลัั งงาน (ฉบัั บปรัั บปรุุ ง)8

การปฏิิรููปประเทศด้้านพลัังงานมีีการระบุุว่่า จะดำำ�เนิินการภายใต้้พื้้�น
ฐานแนวคิิ ด และหลัั ก การที่่� สำ�คั
ำ ั ญ ตามรััฐ ธรรมนูู ญ แห่่งราชอาณาจัั ก รไทย
พุุทธศักั ราช 2560 ได้้แก่่ หลัักธรรมาภิิบาล หลัักความสุุจริติ และหลัักสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ย
ชน พร้้อมทั้้�งน้้อมนำำ�ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงมาประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดผลในทาง
ปฏิิบััติิ ด้้วยการใช้้ “ความรู้้�” และ “คุุณธรรม” เป็็นเครื่่�องมืือนำำ�ทางในการตััดสิิน
ใจและดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อให้้เกิิดผลลััพธ์ข์ องการปฏิิรููปด้้านพลัังงาน ส่่งผล
ให้้การพััฒนาด้้านพลัังงานของประเทศสามารถดำำ�เนิินต่่อไปได้้อย่่างมีีบูรู ณาการ
และมีีการตรวจสอบถ่่วงดุุลซึ่่�งกัันและกััน อย่่างไรก็็ตาม แผนปฏิิรููปประเทศของ
ไทยนั้้�นเป็็นที่่�วิิพากษ์์วิิจารณ์์ในภาพรวมในหลายๆ ประเด็็น และมีีลัักษณะของ
นโยบายจากบนลงล่่างซึ่่�งไม่่อาจหวัังผลในทางปฏิิบััติิอย่่างชััดเจน
ในแผนการปฏิิรููปประเทศด้้านพลัังงาน (ฉบัับปรัับปรุุง) นี้้�มีส่่ี วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศอยู่่�ในกิิจกรรมย่่อยที่่� 2 และ 3 โดยกิิจกรรม
ย่่อยที่่� 2 เน้้นส่่งเสริิมกิิจการไฟฟ้้าเพื่่�อเพิ่่�มการแข่่งขัันและปฏิิรููปโครงสร้้างการ
บริิหารกิิจการไฟฟ้้า ซึ่่�งในขั้้�นตอนที่่� 5 คืือ การประกาศใช้้ระเบีียบการส่่งเสริิม
กิิจการไฟฟ้้าเพื่่�อเพิ่่�มการแข่่งขัันที่่�ใช้้พลัังงานทดแทน โดยเพิ่่�มการแข่่งขัันของ
พลัังงานทดแทนในระดัับชุมช
ุ น และสนัับสนุุนการเพิ่่�มสัดั ส่่วนการผลิิตไฟฟ้้าจาก

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดภาคพลังงาน
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พลัังงานหมุุนเวีียนให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย อยู่่�ในช่่วง 20% ภายในปีี พ.ศ. 2580
สำำ�หรัับกิิจกรรมย่่อยที่่� 3 เน้้นพััฒนาอุุตสาหกรรมก๊๊าซธรรมชาติิที่่�มีีผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยกว่่าเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลชนิิดอื่่�น โดยกำำ�หนดให้้ก๊๊าซธรรมชาติิ
เป็็นหนึ่่�งในเชื้้�อเพลิิงหลัักในการผลิิตไฟฟ้้า รวมทั้้�งส่่งเสริิมการใช้้ก๊า๊ ซธรรมชาติิ
เป็็นเชื้้�อเพลิิงทดแทนน้ำำ�มัันเตา/LPG/ถ่่านหิินในโรงงานอุุตสาหกรรม พร้้อมทั้้�ง
กำำ�หนดมาตรการส่่งเสริิมในรููปแบบต่่าง ๆ เช่่น มาตรการส่่งเสริิมทางด้้านภาษีี
เพื่่�อจูู งใจผู้้�ประกอบการให้้ตระหนัักถึึงการใช้้พลัังงานที่่�สะอาด ซึ่่�งจะช่่วยส่่งผล
ให้้ภาครััฐได้้ประหยััดต้้นทุุนในการดููแลสุุขภาพของประชาชน รวมถึึงลดต้้นทุุน
ในการบริิหารจััดการผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อม และส่่งเสริิมการใช้้ก๊า๊ ซธรรมชาติิ
ทดแทนน้ำำ�มันั เตาในเรืือขนส่่ง รวมถึึงการขนส่่ง LNG ทางรถบรรทุุกไปสู่่�บริเิ วณ
นอกแนวท่่อส่่งก๊๊าซธรรมชาติิ ซึ่่ง� จะช่่วยให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงก๊๊าซธรรมชาติิ
ได้้อย่่างทั่่�วถึึง อย่่างไรก็็ตาม ประเด็็นการจััดให้้ก๊า๊ ซธรรมชาติิเป็็นเชื้้�อเพลิิงสะอาด
ที่่�มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยยัังเป็็นที่่�วิิจารณ์์อย่่างหนัักในหมู่่�ผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ด้้านพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งภาควิิชาการและประชาสัังคม
8.1.1.2 แผนพลัั งงานชาติิ 9

สืืบเนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิด-19 ประกอบกัับความตกลงปารีีส (Paris
Agreement) ว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ รวมถึึงความก้้าวหน้้า
ทางเทคโนโลยีีอย่่างรวดเร็็ว กระทรวงพลัังงานได้้นำำ�กรอบแผนพลัังงานชาติิที่่�
คณะกรรมการบริิหารนโยบายพลัังงาน (กบง.) มีีมติเิ ห็็นชอบเมื่่�อวัันที่่� 26 มีีนาคม
พ.ศ. 2564 เป็็นแนวทางจััดทำำ�รายละเอีียดและนโยบายภาคพลัังงาน โดยในการ
จััดทำำ�แผนพลัังงานชาติิครั้้�งใหม่่เป็็นการนำำ�แผนที่่�มีีอยู่่�ทั้้�ง 5 แผน ซึ่่�งประกอบ
ด้้วย แผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศ แผนพััฒนาพลัังงานทดแทนและ
พลัังงานทางเลืือก แผนอนุุรักั ษ์์พลัังงาน แผนบริิหารจััดการก๊๊าซธรรมชาติิ และ
แผนบริิหารจััดการน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิง มาบููรณาการและรวมกัันไว้้ภายใต้้แผนเดีียว
ซึ่่�งมีีแนวทางการมุ่่�งสู่่�เป้้าหมาย “ลดการปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
สุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Carbon Neutrality) ภายในปีี ค.ศ. 2065–2070” และมีีส่่วนที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นอากาศสะอาด ดัังนี้้�
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1) ด้้านไฟฟ้้า เน้้นการเพิ่่�มสััดส่่วนพลัังงานทดแทนและพลัังงานสะอาด
จากโรงไฟฟ้้าใหม่่ โดยมีีสััดส่่วนพลัังงานหมุุนเวีียนไม่่น้้อยกว่่า 50% ส่่งเสริิม
การใช้้ยานยนต์์ไฟฟ้้า พััฒนาและยกระดัับเทคโนโลยีีระบบไฟฟ้้าเพื่่�อรองรัับ
การผลิิตไฟฟ้้าแบบกระจายศููนย์์ระบบไมโครกริิด ตลอดจนการผลิิตเอง ใช้้เอง
ที่่�มากขึ้้�น รวมถึึงมุ่่�งปลดล็็อกกฎระเบีียบการซื้้�อขายไฟฟ้้าเพื่่�อรองรัับการผลิิต
เองใช้้เองดัังกล่่าว
2) ด้้านก๊๊าซธรรมชาติิซึ่่�งเป็็นเชื้้�อเพลิิงที่่� เป็็นพลัังงานสำำ�คััญในการผลิิต
ไฟฟ้้า โดยสร้้างสมดุุลระหว่่างการจััดหาในประเทศ และการนำำ�เข้้า LNG มุ่่�งสู่่�
การเป็็นศููนย์์กลางการซื้้�อขาย หรืือ LNG Hub
3) ด้้านน้ำำ�มััน ปรัับแผนพลัังงานภาคขนส่่ง และพิิจารณาการบริิหารการ
เปลี่่�ยนผ่่าน สร้้างความสมดุุลระหว่่างผู้้�ใช้้เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ (Bio Fuel) และ EV
4) ด้้านพลัังงานทดแทนและอนุุรักั ษ์์พลัังงานส่่งเสริิมการผลิิตและการใช้้
พลัังงานทดแทนในทุุกภาคส่่วนให้้มากขึ้้�น ตลอดจนการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการ
ใช้้พลัังงานจากทุุกภาคส่่วนให้้เข้้มข้้นมากขึ้้�น
8.1.1.3 คำำ �แถลงนโยบายด้้ านพลัั งงานของรัั ฐบาล10

ในคำำ�แถลงนโยบายของรััฐบาลที่่�พลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายก
รััฐมนตรีี ได้้แถลงต่่อสภานิิติิบััญญััติิแห่่งชาติิเมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� 12 กัันยายน พ.ศ.
2557 นโยบายพลัังงาน (ข้้อ 6.9 หน้้า 10) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอากาศสะอาด คืือ
การส่่งเสริิมโครงการลงทุุนขนาดใหญ่่ของประเทศ เช่่น ด้้านพลัังงานสะอาด
ระบบราง ยานยนต์์ไฟฟ้้า รวมทั้้�งเร่่งรััดการควบคุุมมลพิิษทางอากาศ ขยะ
และน้ำำ�เสีีย ที่่�เกิิดจากการผลิิตและบริิโภค เพื่่�อสร้้างคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี
ให้้แก่่ประชาชน โดยตั้้�งเป้้าหมายให้้สามารถทดแทนเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลได้้อย่่าง
น้้อย 25% ภายใน 10 ปีี
ทั้้�งนี้้� ยัังให้้มีีการพััฒนาอุุตสาหกรรมอย่่างครบวงจร ส่่งเสริิมและผลัักดััน
การอนุุรักั ษ์์พลัังงานอย่่างเต็็มรููปแบบ โดยลดระดัับการใช้้พลัังงานต่่อผลผลิิต
ลง 25% ภายใน 20 ปีี และมีีการพััฒนาอย่่างครบวงจร ส่่งเสริิมการใช้้อุป
ุ กรณ์์
และอาคารสถานที่่�ที่่�มีป
ี ระสิิทธิภิ าพสููง ส่่งเสริิมกลไกการพััฒนาพลัังงานที่่�สะอาด
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เพื่่�อลดก๊๊าซเรืือนกระจกและแก้้ปัญ
ั หาภาวะโลกร้้อน สร้้างจิิตสำำ�นึกึ ของผู้้�บริิโภค
ในการใช้้พลัังงานอย่่างประหยััดและมีีประสิิทธิิภาพให้้เป็็นระบบจริิงจัังและต่่อ
เนื่่�อง ทั้้�งภาคการผลิิต ภาคการขนส่่ง และภาคครััวเรืือน
8.1.1.4 แผนพัั ฒนากำำ �ลัั งผลิิ ตไฟฟ้้าของประเทศไทย พ.ศ. 25612580 (PDP2018) (ปรัั บปรุุ งครั้้� งที่่ � 1)

แผนพััฒนากำำ�ลังั ผลิิตไฟฟ้้าของประเทศเป็็นแผนหลัักในการจััดหาพลัังงาน
ไฟฟ้้าของประเทศให้้เพีียงพอกัับความต้้องการใช้้ เพื่่�อรองรัับการเติิบโตทาง
เศรษฐกิิจของประเทศ รวมถึึงจำำ�นวนประชากรที่่�เพิ่่�มขึ้้�นสำำ�หรัับแผนพััฒนากำำ�ลังั
ผลิิตไฟฟ้้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบัับปรัับปรุุงครั้้�งที่่� 1 ได้้พิจิ ารณา
นโยบายด้้านพลัังงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอากาศสะอาดใน 6 ประเด็็น11 ดัังนี้้�
1) ปรัับลดการรัับซื้้�อไฟฟ้้าจากโครงการโซล่่าร์์ประชาชน เนื่่�องจากในปีี
พ.ศ. 2562 มีีผู้้�เข้้าร่่วมโครงการไม่่เป็็นไปตามแผน
2) สนัับสนุุนนโยบาย Energy for All ในการพิิจารณารัับซื้้�อไฟฟ้้าจากโรง
ไฟฟ้้าชุุมชนในช่่วงปีี พ.ศ. 2563-2567
3) ปรัับเลื่่�อนวัันกำำ�หนดเริ่่�มต้้นซื้้�อขายไฟฟ้้าโครงการโรงไฟฟ้้าชีีวมวล
ประชารััฐ 3 จัังหวััดชายแดนภาคใต้้จากปีี พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2565 ปริิมาณ
ปีีละ 60 เมกะวััตต์์ เป็็นปีี พ.ศ. 2565 และปีี พ.ศ. 2566 ปริิมาณปีีละ 60 เมกะ
วััตต์์ พร้้อมทั้้�งปรัับเปลี่่�ยนประเภทผู้้�ผลิิต จากผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก (SPP) เป็็นผู้้�
ผลิิตไฟฟ้้าขนาดเล็็กมาก (VSPP)
4) ปรัับเพิ่่�มเป้้าหมายการผลิิตไฟฟ้้าจากก๊๊าซชีีวภาพ จากแผนเดิิมที่่�มีี
กำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าตามสััญญารวม 546 เมกะวััตต์์ เป็็น 1,183 เมกะวััตต์์ ณ
สิ้้�นปีี พ.ศ. 2580 พร้้อมทั้้�งแยกประเภทเชื้้�อเพลิิงให้้ชัดั เจน ระหว่่างน้ำำ�เสีีย/ของ
เสีียกัับพืืชพลัังงาน
5) ยืืดอายุุโรงไฟฟ้้าแม่่เมาะเครื่่�องที่่� 9 กำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าตามสััญญา
270 เมกะวััตต์์ ออกไปอีีก 3 ปีี จากกำำ�หนดเดิิมปลดปีี พ.ศ. 2565 เลื่่�อนกำำ�หนด
ปลดเป็็นปีี พ.ศ. 2568
6) ยืืดอายุุโรงไฟฟ้้าที่่�มีีต้้นทุุนต่ำำ� ได้้แก่่ โรงไฟฟ้้าแม่่เมาะเครื่่�องที่่� 12 และ
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13 ออกไปอีีก 1 ปีี ซึ่่�งเดิิมมีีกำ�ำ หนดปลดในปีี พ.ศ. 2558 เลื่่�อนเป็็นปีี พ.ศ. 2569
ในตารางที่่� 8.1 เป็็นการแสดงปริิมาณไฟฟ้้าตามประเภทโรงไฟฟ้้าใน
แผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561–2580 จากฉบัับเดิิม
มาสู่่�ฉบัับปรัับปรุุ งครั้้�งที่่� 1 ซึ่่�งได้้ ลดการผลิิ ตของโรงไฟฟ้้าถ่่านหิิน/ลิิ กไนต์์
และโรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียน แต่่ปรัับเพิ่่�มการผลิิตจากโรงไฟฟ้้าพลัังความ
ร้้อนร่่วมและโรงไฟฟ้้าชุุมชน โดยโรงไฟฟ้้าตามนโยบายส่่งเสริิมการผลิิตไฟฟ้้า
จากพลัังงานหมุุนเวีียนประกอบด้้วยชีีวมวล ก๊๊าซชีีวภาพ พลัังงานแสงอาทิิตย์์
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุ่่�นลอยน้ำำ�ร่่วมกัับพลัังน้ำำ� พลัังน้ำำ�ขนาดเล็็กของ กฟผ. และ
พลัังงานหมุุนเวีียนอื่่�นๆ
ตารางที่่� 8.1 กำำ �ลัังผลิิตไฟฟ้้า (เมกะวัั ตต์์ ) เปรีี ยบเทีี ยบระหว่่ างแผนพัั ฒนากำำ �ลััง
ผลิิตไฟฟ้้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561–2580 และแผนพัั ฒนากำำ �ลัังผลิิตไฟฟ้้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2561–2580 ฉบัั บปรัั บปรุุ งครั้้� งที่่� 112
ประเภทโรงไฟฟ้้ า

PDP (2018)

� �1
PDP (2018) ปรับปรุุ
ั
งครั้้งที่่

โรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียน

20,766

18,833

โรงไฟฟ้้าชุุมชน

1,933

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�แบบสููบกลัับ

500

500

โรงไฟฟ้้าโคเจนเนอเรชั่่�น

2,112

2,112

โรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วม

13,156

15,096

โรงไฟฟ้้าถ่่านหิิน/ลิิกไนต์์

1,740

1,200

ซื้้�อไฟฟ้้าต่่างประเทศ

5,857

5,857

โรงไฟฟ้้าใหม่่/ทดแทน

8,300

6,900

มาตรการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน

4,000

4,000

รวม

56,431

56,431

สำำ�หรัับโรงไฟฟ้้าชุุมชนเน้้นส่่งเสริิมการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียน
ตามศัักยภาพเชื้้�อเพลิิงและสอดคล้้องกัับความต้้องการใช้้ไฟฟ้้าในพื้้�นที่่� ส่่งเสริิม
ให้้ชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในการผลิิต ใช้้ จำำ�หน่่ายไฟฟ้้าอย่่างยั่่�งยืืน และมีีส่่วนร่่วม
เป็็นเจ้้าของโรงไฟฟ้้าชุุมชน โดยรัับซื้้�อไฟฟ้้าจากโรงไฟฟ้้าชุุมชนตามเป้้าหมาย
พลัังงานหมุุนเวีียนภายใต้้แผนพััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก
(AEDP) สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่มีีศัักยภาพจากพืืชพลัังงาน จะส่่งเสริิมให้้มีีการผลิิต
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ไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ต้้องมีีการกำำ�หนดผลประโยชน์์กลัับคืืนสู่่�ชุุมชน
ในพื้้�นที่่�อย่่างเป็็นรููปธรรม เช่่น ส่่วนลดค่่าไฟฟ้้าคืืนสู่่�ชุุมชน ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจาก
การดำำ�เนิินงานตามสััดส่่วนที่่�ชุมช
ุ นได้้มีีการร่่วมทุุนในโรงไฟฟ้้า รายได้้จากการ
ขายเชื้้�อเพลิิงจากวััสดุุทางการเกษตร โครงการโรงไฟฟ้้าชุุมชนกำำ�หนดให้้รับซื้้
ั �อ
ไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียนในรููปแบบ FiT (ดููรายละเอีียดในหััวข้้อ 8.1.1.8)
สำำ�หรัับ VSPP โดยรัับซื้้�อไฟฟ้้าจากเชื้้�อเพลิิงประเภทต่่างๆ แยกกััน และให้้มีี
การติิดตั้้�งมิิเตอร์์วััดพลัังงานไฟฟ้้าแยกแต่่ละประเภทเชื้้�อเพลิิงและแยกราคารัับ
ซื้้�อไฟฟ้้า โดยเชื้้�อเพลิิงประกอบด้้วยชีีวมวล ก๊๊าซชีีวภาพ (น้ำำ�เสีีย-ของเสีีย) ก๊๊าซ
ชีีวภาพ (พืืชพลัังงาน) เชื้้�อเพลิิงแบบผสมผสาน (hybrid) ระหว่่างชีีวมวล และ/
หรืือก๊๊าซชีีวภาพ (น้ำำ�เสีีย-ของเสีีย) และ/หรืือก๊๊าซชีีวภาพ (พืืชพลัังงาน) และร่่วม
กัับพลัังงานแสงอาทิิตย์์ โดยอนุุโลมให้้สามารถใช้้ระบบกัักเก็็บพลัังงาน (ESS)
ร่่วมได้้ แต่่ห้้ามใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลช่่วยในการผลิิตไฟฟ้้า ยกเว้้นช่่วงการเริ่่�มต้้น
เดิินเครื่่�องโรงไฟฟ้้าเท่่านั้้�น
8.1.1.5 แผนอนุุ รัั กษ์์ พลัั งงาน (EEP) พ.ศ. 2558–257913

ในแผนฯ นี้้� ได้้กำ�ำ หนดเป้้าหมายในการลดความเข้้มข้้นในการใช้้พลัังงาน
(Energy Intensity: EI) และการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในภาคขนส่่งและภาค
พลัังงาน โดยตั้้�งเป้้าหมายลดความเข้้มข้้นในการใช้้พลัังงานลง 30% ในปีี พ.ศ.
2579 (ค.ศ. 2036) เมื่่�อเทีียบกัับปีี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) และลด EI ลง 45%
ในปีี พ.ศ. 2578 เมื่่�อเทีียบกัับปีี พ.ศ. 2548 และจะลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ในภาคขนส่่งและภาคพลัังงานให้้ได้้ 7-20% จากปริิมาณที่่�ปล่่อยในปีี พ.ศ. 2548
ในภาวะปกติิ (สำำ�หรัับกรณีีที่่�ไม่่ได้้รับั ความช่่วยเหลืือจากชาติิอื่� ่น)
ในแผนฯ ได้้ระบุุมาตรการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานทั้้�งหมด 34
มาตรการ ซึ่่�งนอกจากนโยบายหลัั กของรััฐบาลในการยกเลิิ ก/ทบทวนการ
อุุดหนุุนราคาพลัังงาน เพื่่�อส่่งสััญญาณให้้ผู้้�บริิโภคตระหนัักเรื่่�องราคาเป็็นไป
ตามกลไกตลาดแล้้ว กระทรวงพลัังงานได้้ดำ�ำ เนิินการใน 4 กลุ่่�มเศรษฐกิิจ คืือ 1)
ภาคอุุตสาหกรรม 2) ภาคอาคารธุุรกิิจ และอาคารของรััฐ 3) ภาคบ้้านอยู่่�อาศััย
และ 4) ภาคขนส่่ง โดยปรัับทิิศทางด้้วยการพิิจารณามาตรการที่่�สามารถเห็็น
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ผลได้้เชิิงประจัักษ์์ใน 3 กลยุุทธ์์ 10 มาตรการ ในการขัับเคลื่่�อนแผนสู่่�การปฏิิบััติิ
กลยุุทธ์์แรก คืือ กลยุุทธ์์ภาคบัังคัับ (Compulsory Program) ประกอบ
ด้้วย 4 มาตรการ ได้้แก่่ 1) มาตรการบัังคัับใช้้ พ.ร.บ. การส่่งเสริิมการอนุุรักั ษ์์
พลัังงาน พ.ศ. 2550 2) มาตรการกำำ�หนดมาตรฐานการใช้้พลัังงานในอาคาร
ใหม่่ 3) มาตรการกำำ�หนดติิดฉลากแสดงประสิิทธิภิ าพการใช้้พลังั งานกัับอุป
ุ กรณ์์
ไฟฟ้้า 22 อุุปกรณ์์ และอุุปกรณ์์ความร้้อน 8 อุุปกรณ์์ และ 4) มาตรการกำำ�หนด
ให้้ผู้้�ผลิิ ตหรืือผู้้�ให้้บริกิ ารด้้านไฟฟ้้าจะต้้ องช่่วยให้้ผู้้�ใช้้บริกิ ารหรืือผู้้�ใช้้ไฟฟ้้า
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้ไฟฟ้้า กลยุุทธ์์ที่่�สอง คืือ กลยุุทธ์์ภาคความร่่วมมืือ
(Voluntary Program) ประกอบด้้วย 3 มาตรการ ได้้แก่่ 1) มาตรการช่่วยเหลืือ
อุุดหนุุนด้้านการเงิิน เพื่่�อเร่่งให้้มีีการตััดสิินใจลงทุุนเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์และเกิิดการ
บริิหารจััดการพลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ 2) มาตรการส่่งเสริิมการใช้้แสงสว่่าง
เพื่่�ออนุุรักั ษ์์พลัังงาน และ 3) มาตรการอนุุรักั ษ์์พลัังงานภาคขนส่่ง สุุดท้้าย คืือ
กลยุุทธ์์สนัับสนุุน (Complementary Program) ประกอบด้้วย 2 มาตรการ คืือ
1) มาตรการสนัับสนุุนการพััฒนาบุุคลากรและสร้้างกำำ�ลัังคนด้้านพลัังงาน และ
2) มาตรการสนัับสนุุนการรณรงค์์สร้้างจิิตสำำ�นึึกใช้้พลัังงานอย่่างรู้้�คุุณค่่าและ
เปลี่่�ยนพฤติิกรรมการใช้้พลัังงาน
8.1.1.6 แผนพัั ฒนาพลัั งงานทดแทนและพลัั งงานทางเลืือก พ.ศ.
2561-2580 (AEDP 2018)14

แผนฉบัับนี้้�มีเี ป้้าหมายที่่�จะเพิ่่�มสัดั ส่่วนการใช้้พลังั งานทดแทนและพลัังงาน
ทางเลืือกต่่อการใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้ายที่่� 30% ในปีี พ.ศ. 2580 โดยพลัังงาน
ทดแทนและพลัังงานทางเลืือกส่่วนที่่�ได้้จากธรรมชาติิ ได้้แก่่ พลัังงานลม พลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ และพลัังน้ำำ� ส่่วนที่่�ได้้จากวััตถุุดิิบทดแทนคงเหลืือ ได้้แก่่ ชีีวมวล ขยะ
ก๊๊าซชีีวภาพ ไบโอดีีเซล และไบโอเอทานอล และส่่วนที่่�ได้้จากวััตถุุดิิบทดแทน
เพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ ไม้้โตเร็็วต่่างๆ แนวทางการพััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงาน
ทางเลืือก คืือ การผลิิตไฟฟ้้า การผลิิตความร้้อน และการผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ
ในแผนฉบัับนี้้�ได้้ระบุุประเด็็นที่่�ต้้องเร่่งขัับเคลื่่�อน 3 ประเด็็น ได้้แก่่
(1) ด้้ านนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบีียบ
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• ในการผลิิตไฟฟ้้าเข้้าสู่่�ระบบสายส่่ง ระยะสั้้�น (1-2 ปีี) ควรกำำ�หนดนโยบาย
รัับซื้้�อไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือกที่่�เหมาะสมในราคา
ที่่�เป็็นธรรมแก่่ทุุกภาคส่่วน (ผู้้�ผลิิต ผู้้�รัับซื้้�อ และผู้้�บริิโภค) และพััฒนาศููนย์์
บริิการจุุดเดีียวเบ็็ดเสร็็จในการยื่่�นขออนุุญาตผลิิตไฟฟ้้า สำำ�หรัับระยะกลาง
(3-10 ปีี) และควรปรัับปรุุงกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อสามารถบริิหาร
จััดการโรงไฟฟ้้าพลัังงานทดแทนกัับโรงไฟฟ้้าประเภทอื่่�นๆ ผลิิตไฟฟ้้าได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ พิิจารณาใช้้ประโยชน์์ในเขตปฏิิรููปที่่�ดิินสำำ�หรัับการ
ผลิิตพลัังงานทดแทน บููรณาการร่่วมกัับกระทรวงมหาดไทย สนัับสนุุนการ
จััดการขยะมููลฝอยของ อปท. ทั่่�วประเทศ และบููรณาการร่่วมกัับหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการจััดการอุุปกรณ์์ผลิิตพลัังงานที่่�หมดอายุุลงอย่่างถููกต้้อง
เพื่่�อไม่่ให้้ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
• ในการส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานทดแทนเพื่่�อผลิิตไฟฟ้้าและความร้้อน ระยะ
สั้้�น (1-2 ปีี) ควรกำำ�หนดมาตรฐาน ราคากลาง เชื้้�อเพลิิงพลัังงานทดแทน
และพััฒนาศููนย์์บริกิ ารจุุ ดเดีียวเบ็็ดเสร็็จในการยื่่�นขออนุุญาตผลิิตไฟฟ้้า
ใช้้เอง เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ประกอบการและประชาชน สำำ�หรัับ
ระยะกลาง (3-10 ปีี) และควรส่่งเสริิมการใช้้ก๊า๊ ซชีีวภาพในรููปแบบต่่างๆ
แทนการเผาทิ้้�ง รวมทั้้�งปรัับปรุุงกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้เหมาะสม
• ในการส่่งเสริิมการใช้้เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพในภาคขนส่่ง ระยะสั้้�น (1-2 ปีี) ควรให้้
สิิทธิป
ิ ระโยชน์์ทางภาษีีสำ�ำ หรัับยานยนต์์และเชื้้�อเพลิิงที่่�ผสมไบโอดีีเซลและ
เอทานอลในสััดส่่วนที่่�สูงู ขึ้้�น สำำ�หรัับระยะกลาง (3-10 ปีี) และควรศึึกษา
โครงสร้้างราคาน้ำำ�มันั เชื้้�อเพลิิงให้้มีคี วามเหมาะสม และบริิหารเงิินกองทุุน
น้ำำ�มัันฯ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
(2) ด้้ านการพัั ฒนาเทคโนโลยีีและองค์์ ความรู้�้

• ในการผลิิตไฟฟ้้าเข้้าสู่่�ระบบสายส่่ง ระยะสั้้�นและกลาง (1-10 ปีี) ควร
พััฒนาความพร้้อมทางเทคนิิค เพื่่�อให้้สามารถบริิหารจััดการให้้โรงไฟฟ้้า
พลัังงานทดแทนกัับโรงไฟฟ้้าประเภทอื่่�นๆ เกิิดการผลิิตไฟฟ้้าได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ เช่่น เทคโนโลยีี Smart Grid เป็็นต้้น
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• ในการส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานทดแทนเพื่่�อผลิิตไฟฟ้้าและความร้้อน ควร
พััฒนาประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศในการติิดตามประเมิินผลการ
ผลิิตและใช้้วััตถุุดิิบพลัังงานทดแทน เช่่น การประเมิินศัักยภาพชีีวมวล
การติิดตามผลการใช้้ชีวี มวลในโรงไฟฟ้้าหรืือโรงงานอุุตสาหกรรม เพื่่�อ
เป็็นข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�นโยบายที่่�เหมาะสมต่่อไป การวิิจััยพััฒนา
ปรัับปรุุงคุุณภาพเชื้้�อเพลิิงขยะ (RDF) ส่่วนการส่่งเสริิมการใช้้เชื้้�อเพลิิง
ชีีวภาพในภาคขนส่่ง และควรเพิ่่�มผลผลิิตต่่อไร่่ของผลิิตผลทางการเกษตร
ที่่�นำำ�มาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ เพื่่�อให้้มีีต้้นทุุนที่่�แข่่งขัันได้้กัับ
เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล โดยบููรณาการร่่วมกัับหน่่วยงานที่่� เกี่่�ยวข้้องในการทำำ�
zoning พื้้�นที่่�ปลููก การวิิจััยพััฒนาสายพัันธุ์์�ดีี การถ่่ายทอดเทคโนโลยีีที่่�
เหมาะสม เป็็นต้้น มีีการวิิจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและลดต้้นทุุน ส่่งเสริิมการนำำ�ผลพลอยได้้ ส่่วนเหลืือ รวมถึึง
ของเสีียจากกระบวนการผลิิตมาใช้้ประโยชน์์ และการศึึกษาผลกระทบจาก
การใช้้เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพสำำ�หรัับมาตรฐานมลพิิษ EURO 5/6
(3) ด้้ านการสร้้ างความเข้้ าใจและการตระหนัั กรู้�้ เกี่่ � ยวกัั บพลัั งงาน
ทดแทน

• ในด้้านการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรด้้านการผลิิตพลัังงานทดแทน ระยะสั้้�น
(1-2 ปีี) ควรพััฒนาบุุคลากรให้้มีคี วามรู้้�และเชี่่ย� วชาญด้้านพลัังงานทดแทน
ในทุุกเทคโนโลยีี โดยเฉพาะพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ตั้้�งแต่่การออกแบบ การ
ติิดตั้้�ง และการเดิินระบบ เพื่่�อให้้เพีียงพอกัับความต้้องการที่่� จะเพิ่่�มขึ้้�น
ในระยะกลาง (3-10 ปีี) และควรพััฒนาบุุคลากรให้้เชี่่ย� วชาญในสาขา
วิิศวกรรมและช่่างเทคนิิคที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพลัังงานทดแทนในทุุกเทคโนโลยีี
• ในด้้านการสร้้างความเข้้าใจและความร่่วมมืือในระดัับชุมช
ุ น ระยะสั้้�น (1-2
ปีี) ควรศึึกษาพััฒนากลไกการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนต่่อโรงไฟฟ้้าหรืือ
โรงงานอุุตสาหกรรม ในการพััฒนาพลัังงานทดแทน รวมถึึงส่่งเสริิมการ
คััดแยกขยะ การรณรงค์์ให้้ความรู้้� การปลููกจิิตสำำ�นึึก ให้้มีีการคััดแยกขยะ
ตั้้�งแต่่ต้้นทาง หรืือนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำ�ำ สำำ�หรัับระยะกลาง (3-10 ปีี) และควร
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รณรงค์์ให้้ความรู้้�เรื่่�องการจััดการขยะและการผลิิตพลัังงานจากขยะให้้
ประชาชนในพื้้�นที่่�ดำ�ำ เนิินโครงการและประชาชนทั่่�วไป เพื่่�อสร้้างการยอมรัับ
และสามารถจััดการขยะได้้อย่่างถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ
สำำ�หรัับแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการขาดแคลนวััตถุุดิิบ
สำำ�หรัับนำำ�มาผลิิตเป็็นพลัังงาน ได้้แก่่ เชื้้�อเพลิิงชีีวมวล และก๊๊าซชีีวภาพ เป็็นต้้น
ควรส่่งเสริิมการจััดตั้้�งวิิสาหกิิจชุมช
ุ นผลิิตเชื้้�อเพลิิง ดำำ�เนิินการร่่วมกัับภาคส่่วน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการส่่งเสริิมพืืชพลัังงานสำำ�หรัับใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงผลิิตพลัังงานอย่่าง
เหมาะสม และเพื่่�อป้้องกัันนโยบายแทรกแซง/ประกัันราคาผลผลิิตทางการ
เกษตรที่่�อาจส่่งผลกระทบให้้ต้้นทุุนวััตถุุดิิบสำ�ำ หรัับผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพสููงขึ้้�น
ควรพััฒนาแนวทางการลดต้้นทุุนการผลิิตด้้านวััตถุุดิิบ โดยการเพิ่่�มผลผลิิตต่่อ
ไร่่และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของเทคโนโลยีีการผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ
สำำ�หรัับการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการผลิิตพลัังงานทดแทน ควรพััฒนา
แนวทางสนัับสนุุนการผลิิตการใช้้พลัังงานทดแทนที่่�คำ�นึ
ำ ึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วม
(Co-benefit) อย่่างเหมาะสม เช่่น การพััฒนาแนวทางการรัับซื้้�อไฟฟ้้าจาก
พลัังงานทดแทนที่่�เน้้นประสิิทธิิภาพในการผลิิตพลัังงาน และเพื่่�อบริิหารความ
เสี่่� ยงกรณีีพื้้�นที่่� ที่่� มีีศัักยภาพในการผลิิ ตพลัั งงานอาจมีีความอ่่อนไหว ทำำ�ให้้
กระบวนการในการขออนุุญาตใช้้พื้้�นที่่� แต่่ละโครงการใช้้เวลานานกว่่าที่่� คาด
การณ์์ไว้้ ควรบููรณาการร่่วมกัับหน่่วยงานเจ้้าของพื้้�นที่่� เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความ
เข้้าใจในรููปของคณะทำำ�งานบริิหารจััดการและประสานส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องในการใช้้
พื้้�นที่่�เพื่่�อผลิิตพลัังงาน และในการบริิหารความเสี่่�ยงกรณีีมีกี ารต่่อต้้านโรงไฟฟ้้า
พลัังงานทดแทนบางประเภท และควรจััดกิิจกรรมรณรงค์์ให้้ความรู้้�ความเข้้าใจ
ที่่�ถูกู ต้้องเกี่่�ยวกัับการผลิิตพลัังงานจากพลัังงานทดแทนให้้กัับประชาชนในพื้้�นที่่�
ตั้้�งโครงการและประชาชนทั่่�วไป
สำำ�หรัับการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการใช้้พลัังงานทดแทนอย่่างยั่่�งยืืน
เนื่่�องจากเทคโนโลยีีการผลิิตส่่วนใหญ่่จะเป็็นของต่่างประเทศ ควรสร้้างองค์์
ความรู้้�และบุุคลากรด้้านเทคโนโลยีีภายในประเทศ และส่่งเสริิมการพััฒนา
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เทคโนโลยีีการผลิิตและเทคโนโลยีีอื่� น่ ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องภายในประเทศ และเพื่่�อบริิหาร
ความเสี่่�ยงกรณีีมีีการนำำ�เข้้าวััตถุุดิิบพลัังงานทดแทนจากต่่างประเทศ ควรมีี
มาตรการควบคุุมการนำำ�เข้้าวััตถุุดิิบพลัังงานทดแทน โดยส่่งเสริิมให้้มีีการผลิิต
การใช้้วััตถุุดิิบภายในประเทศก่่อน และในการจััดการซากอุุปกรณ์์ผลิิตพลัังงาน
ที่่�หมดอายุุปริิมาณมาก เช่่น แผงโซลาร์์เซลล์์ แบตเตอรี่่� ฯลฯ และควรบููรณาการ
ร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องพิิจารณาแนวทางจััดการซากอุุปกรณ์์ผลิติ พลัังงาน
อย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อป้้องกัันผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในระยะยาว
สำำ�หรัับนโยบายและแผนงานที่่�มีีผลกระทบต่่อการจััดหาพลัังงานทดแทน
และพลัังงานทางเลืือก ได้้แก่่ 1) ยุุทธศาสตร์์มัันสำำ�ปะหลััง พ.ศ. 2558–2569
2) ยุุทธศาสตร์์อ้้อยโรงงานและน้ำำ�ตาลทราย พ.ศ. 2558–2569 3) ยุุทธศาสตร์์
การปฏิิรููปปาล์์มน้ำำ�มัันและน้ำำ�มัันปาล์์มทั้้�งระบบ พ.ศ. 2560–2579 4) ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่่�อง การจััดการขยะมููลฝอยของประเทศไทย พ.ศ. 2560 5)
กฎกระทรวงกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไข ในการขอและการพิิจารณา
ให้้ความยิินยอมหรืืออนุุญาตให้้ใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินในเขตปฏิิรููปที่่�ดิิน พ.ศ. 2560
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ สำำ�หรัับนโยบายและแผนงานที่่�มีผล
ี กระทบต่่อการ
ส่่งเสริิมการผลิิตการใช้้พลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก ได้้แก่่ 1) นโยบาย
รัับซื้้�อไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก 2) แผนแม่่บทการพััฒนา
ระบบโครงข่่ายสมาร์์ทกริิดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 3) พ.ร.บ. กองทุุน
น้ำำ�มันั เชื้้�อเพลิิง พ.ศ. 2562 4) ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาระบบคมนาคมขนส่่งระยะ
20 ปีี (พ.ศ. 2561–2580) และ 5) นโยบายส่่งเสริิมรถยนต์์ไฟฟ้้า
8.1.1.7 แผนจัั ดหาก๊๊ าซธรรมชาติิ พ.ศ. 2561-2580 (Gas Plan
2018) 15

ในแผนฉบัับนี้้�มีหี นึ่่�งในสี่่�เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือ การส่่งเสริิม
การใช้้ก๊า๊ ซธรรมชาติิทดแทนถ่่านหิิน น้ำำ�มัันเตา และ LPG ในภาคอุุตสาหกรรม
เพื่่�อลดปััญหามลพิิษทางอากาศ โดยมีีเป้้าหมายการใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิในภาค
อุุตสาหกรรมเพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ย 5% ต่่อปีี ในปีี พ.ศ. 2580 (เทีียบกัับปีี 2561)
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8.1.1.8 มาตรการรัั บซื้้�อไฟฟ้้าจากพลัั งงานหมุุ นเวีียนในรููปแบบ
Feed-in Tariff 16

ประเทศไทยเริ่่�มมีกี ารนำำ�มาตรการ Feed-in Tariffs (FiT) มาใช้้ในปีี 2560
เพื่่�อส่่งเสริิมการผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียน ทั้้�งจากกลุ่่�มพลังั งานธรรมชาติิ (น้ำำ�
ลม และแสงอาทิิตย์์) และกลุ่่�มพลัังงานชีีวภาพ (ขยะ ชีีวมวล และชีีวภาพ) โดย
สููตรโครงสร้้างของอััตรา FiT จะประกอบไปด้้วย 3 ส่่วน ได้้แก่่ 1) อััตรารัับซื้้�อ
ไฟฟ้้าส่่วนคงที่่� (FiTF) ซึ่่�งจะคงที่่�ตลอดอายุุโครงการ 2) อััตรารัับซื้้�อไฟฟ้้าส่่วน
แปรผััน (FiTv) จะปรัับเพิ่่�มขึ้้�นตามค่่าอััตราเงิินเฟ้้อขั้้�นพื้้�นฐาน (Core Inflation)
เฉลี่่�ยของปีีก่่อนหน้้าตามประกาศกระทรวงพาณิิชย์์ 3) อััตรารัับซื้้�อไฟฟ้้าพิิเศษ
(FiT Premium) ตามนโยบายของภาครััฐที่่�ต้้องการสร้้างแรงจูู งใจการลงทุุน
บางประเภทเชื้้�อเพลิิง โดยกรณีีของการผลิิตไฟฟ้้าจากกลุ่่�มพลัังงานจะไม่่มีีส่่วน
ที่่� 2 และส่่วนที่่� 3 จะมีีเพิ่่�มเฉพาะพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้เท่่านั้้�น ตััวอย่่าง
เช่่น อััตรา FiT ในปีี พ.ศ. 2564 ของพลัังงานชีีวมวล กำำ�ลัังผลิิตติิดตั้้�ง < 1 MW
<1-3 MW และ> 3 MW เท่่ากัับ 2.2563 บาท/หน่่วย 2.2563 บาท/หน่่วย และ
1.8888 บาท/หน่่วย ตามลำำ�ดัับ และใช้้ดััชนีีราคาผู้้�บริิโภคพื้้�นฐานที่่�กำ�ำ หนดโดย
กระทรวงพาณิิชย์์เป็็นค่่า Core Inflation17 ซึ่่�งจะสัังเกตได้้ว่่าอััตรารัับซื้้�อจะคงที่่�
สำำ�หรัับกลุ่่�มพลัังงานธรรมชาติิ และใช้้อััตราคงที่่� แบบปรัับเพิ่่�มขึ้้�นตามอััตรา
เงิินเฟ้้อสำำ�หรัับกลุ่่�มพลัังงานชีีวภาพ ซึ่่�งแตกต่่างจากการกำำ�หนดอััตราการรัับ
ซื้้�อในต่่างประเทศที่่�ส่่วนใหญ่่นิิยมใช้้การกำำ�หนดอััตราคงที่่�ในการรัับซื้้�อช่่วงต้้น
ของโครงการและค่่อยๆ ปรัับอััตรารัับซื้้�อลดลง เพื่่�อกดดัันให้้ผู้้�ผลิิตต้้องหัันมายก
ระดัับประสิิทธิภิ าพการผลิิตด้้วย เพื่่�อให้้สามารถแข่่งขัันได้้ในระยะยาว หากไม่่ได้้
รัับการอุุดหนุุนจากภาครััฐหลัังหมดสััญญาโครงการ18
8.1.1.9 แผนปฏิิบััติิ การขัั บเคลื่่ � อนวาระแห่่ งชาติิ “การแก้้ ไขปััญหา
มลพิิ ษด้้ านฝุ่่� นละออง” 19

เมื่่�อวัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562 คณะรััฐมนตรีีประชุุมแล้้วพิิจารณาว่่า
ปััญหาฝุ่่�นละอองมีีค่่าสููงเกิินค่่ามาตรฐานที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นประจำำ� และเป็็นปััญหา
ในหลายจัังหวััดของพื้้�นที่่� ภาคเหนืือ ภาคกลาง และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
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รวมทั้้�งพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ และปริิมณฑล ซึ่่�งส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
เศรษฐกิิจ และสุุขภาพของประชาชน และมีีแนวโน้้มที่่�จะขยายตััวเป็็นปััญหา
สำำ�คััญไปยัังจัังหวััดข้้างเคีียงในภููมิิภาคอีีกด้้วย โดยที่่�ภาคพลัังงานนัับเป็็นภาค
เศรษฐกิิจหนึ่่�งที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดฝุ่่�นที่่�สำ�คั
ำ ัญ ในแผนปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนวาระ
แห่่งชาติิ “การแก้้ไขปััญหามลพิิษด้า้ นฝุ่่�นละออง” จึึงได้้มีีมาตรการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับภาคพลัังงาน ดัังนี้้�
ในมาตรการที่่� 1ซึ่่�งเน้้นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการเชิิงพื้้�นที่่�
(พื้้�นที่่�ที่่�มีีปััญหา/พื้้�นที่่�เสี่่�ยงต่่อปััญหาฝุ่่�นละอองในช่่วงวิิกฤต) ในกรุุงเทพฯ และ
ปริิมณฑลให้้ ขสมก. ปรัับเปลี่่�ยนรถโดยสารประจำำ�ทางปรัับอากาศเก่่าเป็็นรถ
โดยสารปรัับอากาศ NGV ให้้ครบ 489 คัันภายในมีีนาคมพ.ศ. 2562 และใน
ระยะสั้้�นปีี พ.ศ. 2562-2564 ให้้จััดทำำ�ระเบีียบและระบบเพื่่�อรัับรองการทำำ�งาน
จากระยะไกลสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ แล้้วขยายผลในวงกว้้างต่่อไป รวมถึึงใน
ระยะเร่่งด่่วน/ช่่วงวิิกฤต ให้้หน่่วยงานภาครััฐพิิจารณาให้้เจ้้าหน้้าที่่�ทำ�ำ งานจาก
ระยะไกลโดยไม่่ต้้องเดิินทางเข้้าสำำ�นัักงานในกรุุงเทพฯ และขอความร่่วมมืือจาก
บริิษััทเอกชนให้้พนัักงานทำำ�งานจากระยะไกลให้้นำำ�น้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�มีีปริิมาณ
กำำ�มะถัันไม่่เกิิน 10 ppm มาจำำ�หน่่ายในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑลให้้ได้้มากที่่�สุดุ ให้้
ตรวจสอบและบัังคัับใช้้กฎหมายกัับโรงงานอุุตสาหกรรมและหม้้อไอน้ำำ�หรืือแหล่่ง
กำำ�เนิิดความร้้อนในเขตกรุุงเทพฯ และจัังหวััดปริิมณฑลอย่่างเข้้มงวด รวมถึึงขอ
ความร่่วมมืือโรงงานอุุตสาหกรรมหยุุดหรืือลดกำำ�ลัังการผลิิต
สำำ�หรัับมาตรการที่่� 2 เน้้นการป้้องกัั นและลดการเกิิ ดมลพิิษที่่� ต้้นทาง
(แหล่่งกำำ�เนิิด) กำำ�หนดให้้มีีการนำำ�น้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงมีีกำ�ม
ำ ะถัันไม่่เกิิน 10 ppm มา
ใช้้ในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑลก่่อนกฎหมายบัังคัับใช้้ และกำำ�หนดใช้้ทั่่�วประเทศ
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยผู้้�รัับผิิดชอบหลััก คืือ กระทรวงพลัังงาน
สำำ�หรัับการควบคุุมและลดมลพิิษจากภาคอุุตสาหกรรมซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับภาค
พลัังงาน มีีมาตรการระยะสั้้�น (พ.ศ. 2562-2564) ประกอบด้้วย การกำำ�หนด
มาตรฐานการระบายมลพิิษทางอากาศในรููป loading ในพื้้�นที่่� ที่่�มีีปััญหาฝุ่่�น
ละออง โดยคำำ�นึงึ ถึึงความสามารถหรืือศัักยภาพในการรองรัับมลพิษท
ิ างอากาศ
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ของพื้้�นที่่�ติิดตั้้�งระบบตรวจสอบการระบายมลพิิษทางอากาศอััตโนมััติิต่่อเนื่่�อง
ที่่� ปล่่องของโรงงานอุุต สาหกรรมจำำ�พ วก 3 เตาเผาเชื้้�อ เพลิิ ง และหม้้ อ ไอน้ำำ�
หรืือแหล่่งกำำ�เนิิดความร้้อนที่่�มีีขนาดตามที่่�กระทรวงอุุตสาหกรรมกำำ�หนด และ
รายงานผลผ่่านระบบออนไลน์์ตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม รวมถึึงการ
จััดทำำ�ทำ�ำ เนีียบการปลดปล่่อยและเคลื่่�อนย้้ายมลพิิษ และสำำ�หรัับมาตรการระยะ
ยาว (พ.ศ. 2565-2567) ประกอบด้้วย การทบทวนและปรัับปรุุงมาตรฐานการ
ระบายมลพิิษทางอากาศจากโรงงานอุุตสาหกรรมให้้เทีียบเท่่ามาตรฐานสากล
การปรัับปรุุงการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพในภาคอุุตสาหกรรม และการ
เพิ่่�มการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนและพลัังงานทางเลืือกในการผลิิตไฟฟ้้า
สำำ�หรัับการควบคุุมและลดมลพิิษจากภาคครััวเรืือน มีีมาตรการระยะสั้้�น
(พ.ศ. 2562-2564) ประกอบด้้วย การสนัับสนุุนการใช้้พลัังงานสะอาดในครััว
เรืือน การพััฒนาและส่่งเสริิมการใช้้เตาหุุงต้้มและเตาปิ้้�งย่่างปลอดมลพิิษ และ
การพััฒนาและส่่งเสริิมการใช้้เตาเผาอิิฐและถ่่านปลอดมลพิิษ
8.1.2 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
กฎหมายที่่� เกี่่�ยวข้้องกัับภาคพลัังงานในมิิติิที่่�สััมพัันธ์์กัับสิ่่�งแวดล้้อม อััน
รวมถึึงการควบคุุมมลพิิษทางอากาศมีีอยู่่�หลายฉบัับในประเทศไทย โดยหลัักมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาและส่่งเสริิมพลัังงานหมุุนเวีียน อนุุรักั ษ์์พลัังงาน กำำ�กัับ
ดููแล ประสานงาน และประเมิินผลการปฏิิบััติิงานด้้านพลัังงานของหน่่วยงาน
ต่่างๆ และกำำ�หนดมาตรฐาน หลัักเกณฑ์์ ตลอดจนวิิธีีการจััดการพลัังงานใน
โรงงานควบคุุมและอาคารควบคุุม
8.1.2.1 กฎหมายเกี่่ � ยวกัั บการพัั ฒนาและกำำ �กัั บกิิ จการพลัั งงาน

กฎหมายเหล่่านี้้�มีีบทบาทหลัักด้้านการพััฒนากิิจการพลัังงงาน แต่่อาจมีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการมลพิิษทางอากาศในภาคพลัังงานอยู่่�บ้า้ ง ซึ่่ง� สามารถ
สรุุปได้้ดัังนี้้�
(1) พระราชบัั ญญัั ติิ การพัั ฒนาและส่่งเสริิ มพลัั งงาน พ.ศ. 2535 20

กำำ� หนดให้้ ก รมพัั ฒ นาพลัั ง งานทดแทนและอนุุ รั ัก ษ์์ พลัั ง งานมีี ห น้้ า ที่่�
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ออกแบบ สร้้าง และบำำ�รุุงรัักษาแหล่่งผลิิต แหล่่งแปรรููป ระบบส่่ง และระบบใช้้
พลัังงาน เช่่น การผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียน การผลิิตเชื้้�อเพลิิงจากชีีว
มวล กำำ�หนดระเบีียบและมาตรฐานเกี่่�ยวกัับการผลิิต การแปรรููป การส่่ง การใช้้
และการอนุุรักั ษ์์แหล่่งพลัังงาน
(2) พระราชบัั ญญัั ติิ การส่่งเสริิ มการอนุุ รัั กษ์์ พลัั งงาน พ.ศ. 2535
และ (ฉบัั บที่่ � 2) พ.ศ. 2550 21

กำำ�หนดการอนุุรักั ษ์์พลังั งานในโรงงาน ในอาคาร ในเครื่่�องจัักรหรืืออุุปกรณ์์
และส่่งเสริิมการใช้้วััสดุุหรืืออุุปกรณ์์เพื่่�อการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน และกองทุุนเพื่่�อส่่ง
เสริิมการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน
(3) พระราชบัั ญญัั ติิ คณะกรรมการนโยบายพลัั งงานแห่่ งชาติิ พ.ศ.
2535 และที่่ � แก้้ ไขเพิ่่�มเติิ ม 22

กำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการนโยบายพลัังงานแห่่งชาติิ (กพช.) ทำำ�หน้้าที่่�
พิิจารณาเสนอนโยบายและแผนการบริิหารและพััฒนาพลัังงาน รวมทั้้�งกำำ�กัับ
ดููแล ประสานงาน และประเมิินผลการปฏิิบััติิงานด้้านพลัังงานของหน่่วยงาน
ต่่างๆ เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานและการบริิหารพลัังงานของประเทศมีีเอกภาพและ
ประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�น
(4) พระราชบัั ญญัั ติิ การประกอบกิิ จการพลัั งงาน พ.ศ. 2550 23

มีีวัตั ถุุประสงค์์ส่่งเสริิมการใช้้พลังั งานและการใช้้ทรัพั ยากรในการประกอบ
กิิจการพลัังงานอย่่างประหยััดและมีีประสิิทธิิภาพ โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อมและความสมดุุลของทรััพยากรธรรมชาติิ และส่่งเสริิมการใช้้พลัังงาน
หมุุนเวีียนในกิิจการไฟฟ้้า รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้รัฐั พึึงมีีแนวนโยบายพื้้�นฐานว่่าด้้วย
กิิจการพลัังงาน เช่่น
1) จััดหาพลัังงานให้้เพีียงพอกัับความต้้องการ มีีคุุณภาพ มีีความมั่่�นคง
และมีีระดัับราคาที่่�เหมาะสมและเป็็นธรรม โดยเน้้นการใช้้ประโยชน์์และพััฒนา
แหล่่งพลัังงานหมุุนเวีียนและพลัังงานที่่�มีอี ยู่่�ภายในประเทศ รวมทั้้�งลดการพึ่่�งพา
พลัังงานนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ
2) ส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานอย่่างประหยััด มีีประสิิทธิิภาพ และคุ้้�มค่่า รวม

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดภาคพลังงาน
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ถึึงส่่งเสริิมการใช้้เทคโนโลยีีที่่�มีป
ี ระสิิทธิภิ าพ และระบบกระจายศููนย์์ในการผลิิต
ไฟฟ้้า เพื่่�อลดต้้นทุุนทางด้้านเชื้้�อเพลิิงในกิิจกรรมการผลิิตและลดผลกระทบด้้าน
สุุขภาพและผลกระทบข้้างเคีียงอื่่�นๆ จากการผลิิตและใช้้พลัังงาน รวมทั้้�งเพิ่่�มขีีด
ความสามารถในการแข่่งขัันทางเศรษฐกิิจของประเทศ
3) กำำ�หนดให้้การประกอบกิิจการพลัังงานต้้องได้้รับั ใบอนุุญาตจากคณะ
กรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน (กกพ.) และมีีกองทุุนพััฒนาไฟฟ้้าเพื่่�อส่่งเสริิม
การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนและเทคโนโลยีีที่่�ใช้้ในการประกอบกิิจการไฟฟ้้าที่่� มีี
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อย
(5) กฎกระทรวงกำำ �หนดมาตรฐาน หลัั กเกณฑ์์ และวิิธีีการจัั ดการ
พลัั งงานในโรงงานควบคุุ มและอาคารควบคุุ ม พ.ศ. 2552 24

กำำ�หนดมาตรฐาน หลัักเกณฑ์์ และวิิธีกี ารจััดการพลัังงานในโรงงานควบคุุม
และอาคารควบคุุม เพื่่�อให้้มีีแนวปฏิิบััติิที่่�ชัดั เจนในการจััดการพลัังงาน และเป็็น
ฐานข้้อมููลของรััฐในการประเมิินประสิิทธิิภาพการจััดการพลัังงานในโรงงาน
ควบคุุมและอาคารควบคุุม เป็็นประโยชน์์ด้า้ นการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน
8.1.2.2 กฎหมายเกี่่ � ยวกัั บการควบคุุ มและจัั ดการมลพิิ ษในภาค
พลัั งงาน
(1) ประกาศกระทรวงทรัั พยากรธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้ อมว่่ าด้้ วย
ค่่ ามาตรฐานการปล่่ อยทิ้้ � งอากาศเสีียจากแหล่่ งกำำ �เนิิ ด

กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม (ทส.) มีีประกาศเกี่่�ยวกัับ
การกำำ�หนดให้้ประเภทกิิจการที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษจะต้้องควบคุุมการปล่่อย
ทิ้้�งอากาศเสีียและฝุ่่�นละอองออกสู่่�บรรยากาศ ซึ่่�งได้้มีีการประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาในปีีต่่างๆ โดยในส่่วนการควบคุุมแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�เป็็นภาคพลัังงาน มีีประ
กาศทส. ที่่�ควบคุุมโรงไฟฟ้้า (พ.ศ. 2539) โรงไฟฟ้้าเก่่า (พ.ศ. 2542) โรงไฟฟ้้า
แม่่เมาะ (พ.ศ. 2544) โรงไฟฟ้้าใหม่่ (พ.ศ. 2552) โรงแยกก๊๊าซธรรมชาติิ (พ.ศ.
2553) โรงกลั่่�นน้ำำ�มัันปิิโตรเลีียม (พ.ศ. 2554) และคลัังน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิง (ฉบัับที่่�
1 ปีี พ.ศ. 2553 ฉบัับที่่� 2 ปีี พ.ศ. 2554)
ทั้้�งนี้้� การควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียจากโรงไฟฟ้้าใหม่่ตามประกาศ
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ทส. (พ.ศ. 2539) ได้้กำ�ำ หนดค่่ามาตรฐานการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียโดยควบคุุม
ความเข้้มข้้นของสารมลพิิษ 3 ชนิิด คืือ ก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ (SO2) ก๊๊าซ
ออกไซด์์ของไนโตรเจนในรููปก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์์ (NOx as NO2) และฝุ่่�น
ละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP) โดยแยกค่่ามาตรฐานตาม
ประเภทเชื้้�อเพลิิง ได้้แก่่ ถ่่านหิิน น้ำำ�มััน และก๊๊าซธรรมชาติิ เฉพาะ SO2 นอกจาก
มีีการแยกย่่อยค่่ามาตรฐานการปล่่อยทิ้้�งตามชนิิดเชื้้�อเพลิิงทั้้�ง 3 แล้้ว ยัังแบ่่ง
ตามขนาดกำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าของโรงไฟฟ้้าเป็็น 3 ขนาด คืือ 300, 300-500
และ 500 เมกกะวััตต์์25
ประกาศ ทส. เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรฐานควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีีย
จากโรงงานกลั่่�นน้ำำ�มัันปิิโตรเลีียม ซึ่่�งประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาเมื่่�อวัันที่่� 12
ตุุลาคม พ.ศ. 255426 มีีเกณฑ์์มาตรฐานควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียแยก
ตามโรงกลั่่�นน้ำำ�มัันปิิโตรเลีียม 2 ประเภทเป็็นเบื้้�องต้้น นั่่�นคืือ 1) โรงกลั่่�นน้ำำ�มััน
ปิิโตรเลีียมเก่่า อัันหมายถึึงโรงกลั่่�นฯ ที่่�ได้้รับั ใบอนุุญาตประกอบกิิจการหรืือได้้
รัับใบอนุุญาตขยายโรงงานก่่อนวัันที่่�ประกาศกระทรวงฯ มีีผลบัังคัับใช้้ หรืือได้้
ยื่่�นขอรัับใบอนุุญาตประกอบกิิจการ หรืือได้้รับั ใบอนุุญาตหลัังจากวัันที่่�ประกาศ
กระทรวงฯ มีีผลบังั คัับใช้้ และ 2) โรงกลั่่�นน้ำำ�มันั ปิิโตรเลีียมใหม่่ หมายถึึง โรงงาน
กลั่่�นน้ำำ�มัันฯ ที่่�ยื่� ่นคำำ�ขอรัับใบอนุุญาตประกอบกิิจการและได้้รับั ใบอนุุญาตนัับ
แต่่วัันที่่� ประกาศกระทรวงฯ มีีผลใช้้บัังคัับ จากนั้้�นจึึงกำำ�หนดเกณฑ์์ตามแหล่่ง
ที่่�มาหรืือแหล่่งกำำ�เนิิดอากาศเสีียจุุ ดต่่างๆ ได้้แก่่ กัังหัันก๊๊าซ (Gas Turbine) เตา
(Furnace) และ/หรืือหม้้อไอน้ำำ� (Boiler) หน่่วยแตกโมเลกุุล (Cracking Unit) ซึ่่ง�
แยกเป็็นแบบไม่่มีีการคืืนสภาพตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าฯ กัับแบบที่่�มีกี ารเผาไหม้้ของโค้้ก
(Coke) และหน่่วยกำำ�จััดกำำ�มะถััน (Sulfur Recovery Unit) สำำ�หรัับสารมลพิิษ
ที่่�มีีการควบคุุมค่่ามาตรฐานมีี 7 ชนิิด ได้้แก่่ ฝุ่่�นละออง ก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์
ก๊๊าซออกไซด์์ของไนโตรเจนซึ่่�งคำำ�นวณผลในรููปก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์์ ก๊๊าซ
คาร์์บอนมอนอกไซด์์ ก๊๊าซไฮโดรเจนซััลไฟด์์ สารปรอท และสารตะกั่่�ว
ส่่วนการควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียจากโรงแยกก๊๊าซธรรมชาติิ (พ.ศ.
2553) มีีเกณฑ์์มาตรฐานควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียแยกตามโรงแยกก๊๊าซ

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดภาคพลังงาน

8-341

ธรรมชาติิ 2 ประเภท คืือ โรงแยกก๊๊าซฯ ที่่�ได้้รับั ใบอนุุญาตประกอบกิิจการหรืือได้้
ยื่่�นขอขยายกิิจการก่่อนวัันที่่�ประกาศกระทรวงฯ ได้้ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา
และได้้รับั ใบอนุุญาตภายในสองปีีจากวัันที่่�มีป
ี ระกาศกระทรวงฯ ส่่วนประเภทที่่� 2
คืือ โรงแยกก๊๊าซฯ ที่่�ได้้รับั ใบอนุุญาตหรืือได้้ยื่� ่นขออนุุญาตขยายโรงงานนัับแต่่
วัันที่่�ประกาศกระทรวงฯ ได้้ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา และโรงแยกก๊๊าซฯ ที่่�
ได้้รับั ใบอนุุญาตขยายโรงงานเมื่่�อพ้้นกำำ�หนดสองปีีจากวัันที่่�ประกาศกระทรวงฯ
ได้้ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา ส่่วนสารมลพิิษที่่�มีีการกำำ�หนดค่่ามาตรฐานใน
การปล่่อยทิ้้�งจากปล่่องมีี 6 ชนิิด คืือ TSP SO2 ก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์ (CO)
ก๊๊าซไฮโดรเจนซััลไฟด์์ (H2S) ปรอท (Hg) และ NOx as NO227
สำำ� หรัับ การควบคุุ ม การปล่่อยทิ้้� ง อากาศเสีี ย จากคลัั ง น้ำำ�มัั น เชื้้�อ เพลิิ ง
เป็็นการควบคุุมความเข้้มข้้นของการปล่่อยทิ้้� งและวิิ ธีีการตรวจวัั ดไอน้ำำ�มััน
เบนซิินจากคลัังน้ำำ�มันั เชื้้�อเพลิิงที่่�ระเหยจากน้ำำ�มันั เบนซิินในช่่วงเวลาใดเวลาหนึ่่�ง
อัันเนื่่�องมาจากอุุณหภููมิิ หรืือแรงดัันของบรรยากาศ หรืือทั้้�งอุุณหภููมิแิ ละแรงดััน
ของบรรยากาศ ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในเวลา 1 ชั่่�วโมง28
(2) ระเบีียบคณะกรรมการกํํ ากัั บกิิ จการพลัั งงานว่่ าด้้ วยการ
กํํ าหนดมาตรฐานความปลอดภัั ย สิ่่�งแวดล้้ อม และการจัั ดการ
สิ่่�งปฏิิกูู ลของโรงไฟฟ้้า พ.ศ. 2564 29

ระเบีียบนี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่�อกำำ�หนดมาตรฐานความปลอดภััยของโรงไฟฟ้้า
ซึ่่�งรวมถึึงชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ผู้้�รัับใบอนุุญาตของโรง
ไฟฟ้้าที่่�มีีการติิดตั้้�งหม้้อน้ำำ�ต้้องจััดให้้มีีการตรวจสอบหม้้อน้ำำ�และรัับรองความ
ปลอดภััยในการใช้้งานหม้้อน้ำำ�โดยวิิศวกรตรวจทดสอบหม้้อน้ำำ�ภายหลัังการติิด
ตั้้�ง และจััดให้้มีกี ารตรวจทดสอบหม้้อน้ำำ�และรัับรองความปลอดภััยในการใช้้งาน
เป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�งตามกฎหมายว่่าด้้วยโรงงานและกฎหมายอื่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้้อง โดยโรงไฟฟ้้าต้้องดำำ�เนิินการตามมาตรฐานความปลอดภััยเกี่่�ยวกัับ
การป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััย ต้้องจััดทำำ�รายงานแผนป้้องกัันอุุบััติิภััยและแผน
ฉุุกเฉิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับโรงไฟฟ้้าด้้วย
สำำ�หรัับมาตรฐานสิ่่�งแวดล้้อมของโรงไฟฟ้้าด้้านการปล่่อยอากาศเสีียและ
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การปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียจากเตาเผามููลฝอย ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานความ
ร้้อนสามารถปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียจากโรงไฟฟ้้าออกสู่่�สิ่่�งแวดล้้อมได้้ก็็ต่่อเมื่่�อ
ดำำ�เนิินการบำำ�บััดอากาศเสีียให้้มีีค่่าปริิมาณของสารเจืือปนแต่่ละชนิิดไม่่เกิิน
ค่่ามาตรฐานควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งและระบายอากาศเสีียจากโรงไฟฟ้้าตามที่่�
กฎหมายว่่าด้้วยส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิกำ�ำ หนด และต้้อง
จััดทำำ�รายงานผลการตรวจวััดค่่าปริิมาณของสารเจืือปนในอากาศที่่�ระบายออก
จากปล่่องปล่่อยทิ้้�งและระบายอากาศเสีียด้้วย นอกจากนี้้� ระเบีียบยัังกำำ�หนดให้้
โรงไฟฟ้้าต้้องติิดตั้้�งเครื่่�องมืือหรืืออุุปกรณ์์พิิเศษ เพื่่�อตรวจสอบคุุณภาพอากาศ
จากปล่่องแบบอััตโนมััติิด้้วย
8.1.2.3 ร่่ างแผนและร่่ างกฎหมายที่่ � น่่ าสนใจ
(1) (ร่่ าง) แผนบริิ หารจัั ดการน้ำ�ำ �มัั นเชื้้ � อเพลิิ ง พ.ศ. 2561-2580 (Oil
Plan 2018) 30

(ร่่าง) แผนบริิหารจััดการน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงฉบัับนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อ
จััดหาน้ำำ�มันั เชื้้�อเพลิิงให้้เพีียงพอสำำ�หรัับรองรัับความเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
โดยคำำ�นึงึ ถึึงความสมดุุลของการใช้้พลังั งานจากฟอสซิิลและเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ รวม
ถึึงการยกระดัับมาตรฐานน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ในด้้านการบริิหารจััดการน้ำำ�มัันกลุ่่�มเบนซิิน-แก๊๊สโซฮอล์์ กำำ�หนดจะมีีการ
กำำ�กัับดููแลเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพให้้มีีเพีียงพอการใช้้ในภาคขนส่่ง ส่่วนการบริิหาร
จััดการด้้านคุุณภาพน้ำำ�มันั เชื้้�อเพลิิงจะเชื่่�อมโยงกัับการแก้้ไขปััญหามลภาวะด้้าน
ฝุ่่�นละอองเป็็นวาระแห่่งชาติิ ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ภายในปีี พ.ศ. 2565 สามารถผลิิต
น้ำำ�มันั ดีีเซลยููโร 5 ปริิมาณ 1,000 ล้้านลิิตร/เดืือน คิิดเป็็น 56% ของความต้้องการ
ใช้้ในประเทศ และตั้้�งแต่่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 สามารถผลิิตน้ำำ�มัันดีีเซลยููโร 5
ปริิมาณ 1,800 ล้้านลิิตร/เดืือน คิิดเป็็น 100% ของความต้้องการใช้้ของประเทศ
(2) (ร่่ าง) พระราชบัั ญญัั ติิส่่งเสริิ มพลัั งงานทดแทน

ในปีี พ.ศ. 2559 คณะกรรมาธิิการขัับเคลื่่� อนการปฏิิรููปประเทศด้้าน
พลัังงาน สภาขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศ (สปท.)31 ได้้เสนอร่่าง “พ.ร.บ. ส่่ง
เสริิมพลัังงานทดแทน พ.ศ. ...” ภายหลัังจากที่่�ได้้ทำ�ำ การศึึกษาวิิเคราะห์์และพบ
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ว่่า แม้้ประเทศไทยจะมีีสถิิติิความก้้าวหน้้าในการผลิิตและใช้้พลัังงานทดแทนที่่�ดีี
ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องมาเป็็นลำำ�ดัับ แต่่ก็็ยัังมีีปััญหาและอุุปสรรคในด้้านการส่่งเสริิม
พลัังงานทดแทนอยู่่� ได้้แก่่ มาตรการส่่งเสริิมที่่�ไม่่เป็็นปััจจุุบันั ตามเทคโนโลยีี หรืือ
มีีความลัักลั่่�นระหว่่างประเภทเชื้้�อเพลิิงต่่างๆ การขออนุุญาตจากหลายหน่่วย
งานที่่�เป็็นภาระต่่อภาคเอกชน ความไม่่ชััดเจนในการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของ
พลัังงานทดแทนชนิิดต่่างๆ และการเชื่่�อมโยงกัับโครงข่่ายระบบไฟฟ้้า เป็็นต้้น
สปท. จึึงเสนอร่่างกฎหมายนี้้�เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือและกลไกสำำ�คััญในการ
กำำ�หนดภารกิิจให้้ทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนร่่วมกัันพััฒนาและส่่งเสริิมพลัังงาน
ทดแทน โดยได้้กำ�ำ หนดให้้มีีคณะกรรมการส่่งเสริิมพลัังงานทดแทน มีีอำ�ำ นาจ
หน้้าที่่�ในการเสนอแนะ กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และมาตรการส่่งเสริิม รวบรวมผลการ
ดำำ�เนิินงาน และแก้้ปััญหาอุุปสรรคต่่าง ๆ อย่่างโปร่่งใสและรวดเร็็ว ส่่งเสริิมการ
มีีส่่วนร่่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการพััฒนาพลัังงานทดแทนผ่่านผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิิ จััดลำำ�ดับ
ั ความสำำ�คัญ
ั ของการส่่งเสริิมพลังั งานทดแทนประเภทต่่างๆ วาง
หลัักเกณฑ์์ในการให้้เชื่่�อมต่่อโครงข่่ายระบบไฟฟ้้า รวมถึึงกำำ�หนดมาตรการจูู งใจ
ในการพััฒนาพลัังงานทดแทนเพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก อย่่างไรก็็ตาม
จนถึึงปีี พ.ศ. 2565 ก็็ยัังไม่่ได้้มีีการออกกฎหมายดัังกล่่าว
(3) ร่่ างพระราชบัั ญญัั ติิ การเปลี่่ � ยนแปลงสภาพภููมิิ อากาศ

ปััจจุุบันั รััฐบาลกำำ�ลังั ยกร่่าง พ.ร.บ. การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ พ.ศ.
... ซึ่่ง� จะเกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบกิิจการภาคพลัังงานโดยตรง ในฐานะที่่�เป็็นผู้้�ก่่อ
ให้้เกิิดสภาพภููมิอิ ากาศเปลี่่�ยนแปลงสููงสุุด ด้้วยเหตุุนี้้�หน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
จึึงต้้องเตรีียมพร้้อมเพื่่�อปฏิิบัติั ิตามเกณฑ์์และมาตรฐานในร่่างกฎหมายดัังกล่่าว
แต่่ก็็ยังั มีีประเด็็นว่่า การแก้้ปัญ
ั หาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศจะเกิิดขึ้้�นได้้
จริิงหรืือไม่่ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งจะปฏิิรููปความสััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจและโครงสร้้าง
ของหน่่วยงานรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเป็็นระบบและบููรณาการได้้หรืือไม่่ อย่่างไร
8.1.3 หน่่ วยงานของรัั ฐที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
8.1.3.1 หน่่ วยงานของรัั ฐที่่ � เกี่่ � ยวข้้ องกัั บกิิ จการพลัั งงานไฟฟ้้า
โดยตรง
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(1) ผู้้�ออกนโยบาย (Policy Maker)

คณะกรรมการนโยบายพลัังงานแห่่งชาติิ (กพช.) จััดตั้้�งตาม พ.ร.บ. คณะ
กรรมการนโยบายพลัังงานแห่่งชาติิ พ.ศ. 253532 ซึ่่�งประกอบด้้วยข้้าราชการ
การเมืือง (นายกรััฐมนตรีีและรััฐมนตรีี) และข้้าราชการประจำำ� รวมทั้้�งหมด 19
คน โดยไม่่มีีสััดส่่วนของคณะกรรมการจากภาควิิชาการและภาคประชาชนเลย
และมีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�หลััก ดัังนี้้�
1) เสนอนโยบายและแผนการบริิหารและพััฒนาพลัังงานของประเทศต่่อ
คณะรััฐมนตรีี
2) ติิดตาม ดููแล ประสาน สนัับสนุุน และเร่่งรััดการดำำ�เนิินการของคณะ
กรรมการและหน่่วยทั้้� งหลายที่่� มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับพลัังงาน ทั้้� งส่่วน
ราชการ รััฐวิิสาหกิิจ และภาคเอกชน เพื่่�อให้้มีีการดำำ�เนิินการให้้สอดคล้้องกัับ
นโยบายและแผนการบริิหารและพััฒนาพลัังงานของประเทศ
3) ประเมิินผลการปฏิิบััติิตามนโยบายและแผนการบริิหารและพััฒนา
พลัังงานของประเทศ
(2) ผู้้�กำำ�กัั บดูู แล (Regulator)

• คณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน (กกพ.) แต่่เดิิมในการบริิหาร
จััดการกิิจการพลัังงานอยู่่�ภายใต้้ พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลัังงานแห่่ง
ชาติิ พ.ศ. 253533 โดยกำำ�หนดให้้ กพช. เป็็นผู้้�กำำ�หนดนโยบายและกำำ�กัับดูแู ล
กิิจการพลัังงานด้้วย ซึ่่�งทำำ�ให้้การตรวจสอบการทำำ�งานรวมทั้้�งการคุ้้�มครองผู้้�
บริิโภคและผู้ไ้� ด้้รับผล
ั กระทบจากการประกอบกิิจการพลัังงานไม่่มีีประสิิทธิภิ าพ
เท่่าที่่�ควร จึึงได้้มีีการตรา พ.ร.บ. การประกอบกิิจการพลัังงาน พ.ศ. 255034
เพื่่�อปรัับโครงสร้้างการบริิหารกิิจการพลัังงาน โดยแยกงานนโยบาย งานกำำ�กัับ
ดููแล และการประกอบกิิจการพลัังงาน ออกจากกัันอย่่างชััดเจน เปิิดโอกาสให้้
ภาคเอกชน ชุุมชน และประชาชนมีีส่่วนร่่วมและมีีบทบาทมากขึ้้�น ด้้วยเป้้าหมาย
ที่่�หวัังให้้การประกอบกิิจการพลัังงานเป็็นไปอย่่างประสิิทธิิภาพ มีีความมั่่�นคง
มีีปริิมาณเพีียงพอและทั่่�วถึึงในราคาที่่� เป็็นธรรม และมีีคุุณกาพได้้มาตรฐาน
ตอบสนองต่่อความต้้องการและการพััฒนาประเทศอย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งในด้้านสัังคม
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เศรษฐกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อม
กกพ. ประกอบด้้วยประธานกรรมการคนหนึ่่�งและกรรมการอื่่�นอีีกหกคน
ซึ่่�งพระมหากษััตริิย์์ทรงแต่่งตั้้�ง เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่� กำ�กั
ำ ับดููแลการประกอบกิิจการ
พลัังงาน อัันหมายถึึงกิิจการไฟฟ้้า กิิจการก๊๊าซธรรมชาติิ และกิิจการระบบโครง
ข่่ายพลัังงาน ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของ พ.ร.บ. ภายใต้้กรอบนโยบาย
ของรััฐ โดยมีีสำ�นั
ำ ักงาน กกพ. ซึ่่�งมีีสถานะเป็็นหน่่วยงานของรััฐ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
สำำ�นัักงานเลขานุุการ
ในขณะที่่� กพช. ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�กำำ�หนดนโยบายในการบริิหารจััดการกิิจการ
พลัังงาน กกพ. ก็็ทำ�ำ หน้้าที่่�กำ�กั
ำ ับกิิจการพลัังงานให้้เป็็นไปตามแนวนโยบายที่่�
กำำ�หนด โดยมีีอำ�ำ นาจออกระเบีียบ ข้้อบัังคัับ ประกาศ หรืือหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ
และเงื่่�อนไข เช่่น การอนุุญาตการประกอบกิิจการพลัังงาน การกำำ�กัับดูแู ลอััตรา
ค่่าบริิการ การกำำ�หนดมาตรฐานการให้้บริกิ ารพลัังงานและมาตรฐานความ
ปลอดภััยในการประกอบกิิจการพลัังงาน การคุ้้�มครองสิิทธิิประโยชน์์ของผู้้�ใช้้
พลัังงาน รวมทั้้�งการให้้ความคุ้้�มครองแก่่ผู้ป
้� ระกอบการให้้มีกี ารแข่่งขัันอย่่างเป็็น
ธรรม และการพิิจารณาข้้อพิิพาทอัันเนื่่�องมาจากการประกอบกิิจการพลัังงาน
นอกจากนี้้� กกพ. ยัังมีีภารกิิจในการส่่งเสริิมพลัังงานหมุุนเวีียนและการใช้้
พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ ตลอดจนการสนัับสนุุนและดำำ�เนิินงานตามภารกิิจ
เร่่งด่่วนตามกรอบนโยบายของรััฐเพื่่�อเสริิมสร้้างความมั่่�นคงด้้านพลัังงานของ
ประเทศ
อนึ่่� ง นโยบายด้้านการปฏิิรููปพลัังงานของรััฐบาลในปััจจุุบัันมุ่่�งเน้้นการ
จััดการพลัังงานอย่่างครบวงจร โดยเฉพาะการผ่่องถ่่ายอำำ�นาจการกำำ�กัับดููแล
ผ่่านการออกใบอนุุญาตการประกอบกิิจการพลัังงานทุุกประเภท ซึ่่�งรวมถึึง
กิิจการไฟฟ้้า มาอยู่่�ภายใต้้อำ�ำ นาจของ กกพ. แต่่เพีียงองค์์กรเดีียว (One stop
service) ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้อำ�ำ นาจดั้้�งเดิิมที่่�เป็็นของหน่่วยงานรััฐอื่่�นๆ จะต้้องถููกลด
ทอนลงอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญ ยกตััวอย่่างเช่่น การกำำ�กัับดูแู ลโรงไฟฟ้้าซึ่่ง� เป็็นโรงงาน
อุุตสาหกรรมที่่�เคยอยู่่�ในการกำำ�กับดู
ั แู ลของ กรอ. ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
• กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรักั ษ์์พลัังงาน เป็็นส่่วนราชการใน
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กระทรวงพลัังงานที่่�มีหี น้้าที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบการส่่งเสริิมประสิิทธิภิ าพการใช้้พลัังงาน
กำำ�กัับการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน จััดหาแหล่่งพลัังงาน พััฒนาทางเลืือกการใช้้พลัังงาน
แบบผสมผสานและเผยแพร่่เทคโนโลยีีด้้านพลัังงานอย่่างเป็็นระบบต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อสนองความต้้องการของทุุกภาคส่่วนอย่่างเพีียงพอ ด้้วยต้้นทุุนที่่�เอื้้�อต่่อการ
พััฒนาประเทศและการมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของประชาชน บทบาทของกรมจึึงมีี
ส่่วนสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลทุุกภาคส่่วนของการใช้้พลัังงานทดแทน/พลัังงาน
หมุุนเวีียน
(3) ผู้้�ปฏิิบััติิ การ (Operator)

ผู้้�ปฏิิบััติิการสำำ�คััญที่่� เป็็นผู้้�ผลิิ ตและจำำ�หน่่ายพลัั งงานไฟฟ้้าไปสู่่�การใช้้
ประโยชน์์ด้า้ นต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศประกอบด้้วย การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิต (กฟผ.) การ
ไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าค (กฟภ.) การไฟฟ้้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้้าสััตหีีบ เป็็นต้้น
8.1.3.2 คณะกรรมการกองทุุ นเพื่่ � อส่่งเสริิ มการอนุุ รัั กษ์์ พลัั งงาน

เป็็นคณะกรรมการที่่�จัดั ตั้้�งขึ้้�นตาม พ.ร.บ. การส่่งเสริิมการอนุุรักั ษ์์พลังั งาน
พ.ศ. 253535 โดยมีีหน้้าที่่�สำ�คั
ำ ัญในการพิิจารณาจััดสรรเงิินกองทุุนเพื่่�อส่่งเสริิม
การอนุุรักั ษ์์พลังั งาน เพื่่�อใช้้ตามวััตถุุประสงค์์ของกองทุุนในการเป็็นเงิินหมุุนเวีียน
เงิินช่่วยเหลืือ หรืือเงิินอุุดหนุุนสำำ�หรัับการลงทุุนและดำำ�เนิินงานในการอนุุรักั ษ์์
พลัั งงานหรืือการแก้้ ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้ อมจากการอนุุรักั ษ์์พลัังงานของส่่วน
ราชการหรืือรััฐวิิสาหกิิจ รวมถึึงเป็็นเงิินหมุุนเวีียน เงิินช่่วยเหลืือ หรืือเงิินอุุดหนุุน
แก่่เอกชนสำำ�หรัับการลงทุุนและดำำ�เนิินงานในการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน หรืือเพื่่�อการ
แก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมจากการอนุุรักั ษ์์พลังั งาน ตลอดจนเป็็นเงิินช่่วยเหลืือหรืือ
เงิินอุุดหนุุนให้้แก่่ส่่วนราชการ รััฐวิิสาหกิิจ สถาบัันการศึึกษา หรืือองค์์กรเอกชน
ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการส่่งเสริิมการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน
คณะกรรมการกองทุุนนี้้�จึงึ มีีส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการมุ่่�งให้้เกิิดการส่่งเสริิมให้้ภาค
ส่่วนต่่าง ๆ ใช้้พลัังงานและอนุุรักั ษ์์พลัังงานที่่�เป็็นมิิตรและไม่่สร้้างปััญหาต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อม ซึ่่ง� รวมถึึงพลัังงานไฟฟ้้า อย่่างไรก็็ตาม ในปััจจุุบันั กองทุุนฯ กลัับเผชิิญ
สภาพปััญหาความไม่่โปร่่งใสจนถููกตรวจสอบจากสำำ�นักั งานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
(สตง.) และปััญหาการว่่างเว้้นผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้จั้� ดั การสำำ�นักั งานบริิหารกองทุุนฯ
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ก็็ทำ�ำ ให้้การบริิหารงานกองทุุนฯ หยุุดชะงััก36 ตลอดจนด้้วยสถานการณ์์โควิิด-19
จึึงทำำ�ให้้ที่่�ประชุุม กพช. มีีมติิปรัับลดอััตราการส่่งเงิินเข้้ากองทุุนฯ เพื่่�อลดภาระ
ค่่าใช้้จ่่ายของประชาชน37 ซึ่่�งย่่อมส่่งผลต่่อสถานะของกองทุุนฯ และเป้้าหมาย
ที่่�ต้้องการส่่งเสริิมการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน นอกจากนั้้�น ยัังมีีข้้อสัังเกตด้้วยว่่า องค์์
ประกอบของคณะกรรมการกองทุุนฯ ยัังขาดการมีีส่่วนร่่วมและตรวจสอบของ
ภาคประชาชน จึึงอาจนำำ�ไปสู่่�ปัญ
ั หาความไม่่โปร่่งใสของการบริิหารกองทุุนฯ ได้้

8.2 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
สะอาดภาคพลัั งงานที่่� เป็็ นตัั วอย่่ างจากต่่ าง
ประเทศ
เพื่่�อที่่�จะหาทางลดผลกระทบของภาคพลัังงานต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ใน
ระดัับนานาชาติิได้้มีกี ารพััฒนาแนวคิิดทฤษฎีีในการส่่งเสริิมการพััฒนาพลัังงาน
ที่่�สะอาดและพลัังงานหมุุนเวีียนที่่�สำ�คั
ำ ัญ ได้้แก่่
(1) การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development) ซึ่่�งหมายถึึงการ
พััฒนาที่่� สนองความต้้ องการของปััจจุุบัันโดยไม่่ทำำ�ให้้ประชาชนรุ่่�นต่่อไปใน
อนาคตต้้องประนีีประนอมยอมลดความสามารถของเขาในการที่่�จะสนองความ
ต้้องการของเขาเอง องค์์การสหประชาชาติิได้้กำ�ำ หนดเป้้าหมายการพััฒนาที่่�
ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals : SDG) ข้้อที่่� 7 ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับ
พลัังงานและอากาศสะอาด โดยเป้้าหมายข้้อที่่� 7.2 ต้้องการเพิ่่�มส่่วนแบ่่งของ
พลัังงานหมุุนเวีียนในส่่วนผสมพลัังงานทั่่�วโลกให้้มากที่่�สุดุ ภายในปีี พ.ศ. 2573
และเป้้าหมายข้้อ 7.a ต้้องการส่่งเสริิมความร่่วมมืือระหว่่างประเทศเพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวกในการเข้้าถึึงการวิิจััยและเทคโนโลยีีพลัังงานสะอาด ซึ่่�งรวมถึึง
พลัังงานหมุุนเวีียน ประสิิทธิภิ าพการใช้้พลัังงาน และเทคโนโลยีีเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล
ขั้้�นสููงและสะอาดกว่่า และส่่งเสริิมการลงทุุนในโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านพลัังงาน
และเทคโนโลยีีพลัังงานสะอาดภายในปีี พ.ศ. 2573
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(2) สัังคมเศรษฐกิิจคาร์์บอนต่ำำ� หมายถึึง การพััฒนาที่่�สามารถสร้้างสมดุุล
ระหว่่างการพััฒนาสัังคม เศรษฐกิิจ และการรัักษาไว้้ซึ่่�งความสมดุุลของระบบ
นิิเวศ ทั้้�งในระดัับชุมช
ุ น ประเทศ ภููมิิภาค และของโลก โดยสัังคมคาร์์บอนต่ำำ�มีี
ความเชื่่�อมโยงโดยตรงกัับการลดผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
นอกจากนั้้�น ในต่่างประเทศได้้มีีการศึึกษาวิิจััยเพื่่�อพยายามหาแนวทาง
เพื่่�อจััดการอากาศสะอาดในภาคพลัังงานและตััวอย่่างการดำำ�เนิินการ ซึ่่ง� สะท้้อน
แนวทางที่่�สำ�คั
ำ ัญๆ ดัังน
8.2.1 การดำำ �เนิินนโยบายและมาตรการผสมผสาน
งานศึึกษาเรื่่�อง Reducing Global Air Pollution: the Scope for Furtther Policy38 พบว่่า การบัังคัับใช้้กฎระเบีียบเพื่่�อควบคุุมมลพิิษของประเทศที่่�
มีีประสิิทธิิผลจะทำำ�ให้้เศรษฐกิิจเติิบโตได้้โดยไม่่ทำำ�ให้้คุุณภาพอากาศแวดล้้อม
เสื่่�อมโทรมลง แต่่การใช้้กฎระเบีียบเพื่่�อควบคุุมมลพิิษเพีียงอย่่างเดีียวไม่่เพีียง
พอที่่�จะลดมลพิิษในหลายภููมิิภาคของโลก การผสมผสานนโยบายที่่�มุ่่�งเน้้นไปที่่�
การควบคุุมมลพิษ
ิ พลัังงาน และสภาพอากาศ ระบบการผลิิตทางการเกษตร และ
การจััดการกัับพฤติิกรรมการบริิโภคของมนุุษย์์ จึึงจะสามารถปรัับปรุุงคุุณภาพ
อากาศทั่่�วโลกได้้อย่่างมาก และหากการผสมผสานนโยบายข้้างต้้นประสบความ
สำำ�เร็็จ ภายในปีี ค.ศ. 2040 (พ.ศ. 2583) ค่่าเฉลี่่�ยการได้้รับั PM2.5 ของประชากร
จากแหล่่งมานุุษยวิิทยาจะลดลงประมาณ 75% เมื่่�อเทีียบกัับปีี ค.ศ. 2015 และ
ต่ำำ�กว่่าแนวปฏิิบััติิขององค์์การอนามััยโลก (WHO) ในพื้้�นที่่�ขนาดใหญ่่ของโลก
และจะสามารถหลีีกเลี่่�ยงการเสีียชีีวิิตก่่อนวััยอัันควรได้้จำ�ำ นวน 3-9 ล้้านรายต่่อ
ปีี ในเวลาเดีียวกััน มาตรการอากาศสะอาดจะช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ได้้อย่่างมาก และช่่วยสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ
หลายเป้้าหมาย
งานศึึกษาของ Rafaj, P. (2020) เรื่่�อง Air Pollution Implications of
Re-shaping Future Energy Pathways39 มีีข้้อค้้นพบที่่�สอดคล้้องกััน นั่่�นคืือ
การพััฒนานโยบายคุุณภาพอากาศในปััจจุุบัันเพีียงอย่่างเดีียวไม่่ได้้รับั ประกััน
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ว่่าการปล่่อยมลพิิษและการเสีียชีีวิิตก่่อนวััยอัันควรจะลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
หากต้้องการอากาศสะอาดในแง่่การลดความเข้้มข้้นของสารมลพิิษและบรรลุุ
ถึึงมาตรฐาน WHO หรืือมาตรฐานคุุณภาพอากาศแห่่งชาติิ ก็็จำ�ำ เป็็นต้้องรวม
นโยบายคุุณภาพอากาศเข้้ากัับนโยบายสภาพภููมิิอากาศ และนโยบายเข้้าถึึง
พลัังงานสะอาดด้้วย
ในทางปฏิิ บัั ติิ หน่่วยงานที่่� กำ�กั
ำ ั บดูู แ ลคุุ ณ ภาพอากาศของยุุ โ รปและ
สหรััฐอเมริิกา ต่่างพบเช่่นเดีียวกัันว่่า มีีความคุ้้�มค่่าเชิิงเศรษฐศาสตร์์เมื่่�อเปรีียบ
เทีี ย บต้้ น ทุุ น และรวมผลประโยชน์์ ด้้า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มจากการผลิิ ต และการใช้้
พลัังงานในแผนการปรัับปรุุงคุุณภาพอากาศและลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
จากมาตรการบัังคัับ ส่่งเสริิม และสนัับสนุุนให้้ธุุรกิิจดำ�ำ เนิินการตามนโยบาย
มาตรฐาน และแนวปฏิิบััติิที่่�เชื่่�อมโยงเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมและระบบพลัังงานเข้้า
ด้้วยกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนั้้�น การกำำ�กัับควบคุุมภาคพลัังงานยัังไม่่อาจ
แยกขาดจากการกำำ�กัับควบคุุมภาคอุุตสาหกรรม และเมื่่�อไม่่นานมานี้้� สหภาพ
ยุุโรปได้้กำ�ำ หนดข้้อบัังคัับด้า้ นการปล่่อยมลพิิษทางอุุตสาหกรรม โดยให้้โรงงาน
อุุตสาหกรรมนำำ�ระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและพลัังงานมาใช้้ด้้วยกััน ซึ่่�งต้้อง
คำำ�นึึงถึึงประสิิทธิิภาพด้้านสิ่่�งแวดล้้อมโดยรวม (อากาศ น้ำำ� ของเสีีย) ตลอดจน
ประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานและวััตถุุดิิบ40 อาทิิ มาตรฐาน ISO 50001 และ
ISO 50003 ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับระบบจััดการพลัังงาน41 ทางด้้านบริิษัทข
ั นาดใหญ่่
ต่่างๆ ก็็ได้้พยายามตอบสนองต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและแรงกดดัันของสาธารณชนในการ
จััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมจากการดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจ และแข่่งกัันเป็็นผู้้�นำำ�ใน
การลดการใช้้พลัังงาน42
8.2.1.1 สหรัั ฐอเมริิ กา43

มลรััฐแคลิิฟอร์์เนีีย ประเทศสหรััฐอเมริิกา ได้้ออกกฎระเบีียบเพื่่�อลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในทุุกภาคเศรษฐกิิจ โดยกฎระเบีียบเหล่่านั้้�นเน้้นย้ำำ�ถึึง
ผลประโยชน์์ร่่วมในการลดการปล่่อยมลพิิษ และกำำ�หนดให้้แหล่่งอุุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่่และโรงไฟฟ้้าต้้องระบุุเทคนิิคในการลดการใช้้พลัังงาน อาทิิ โรงงาน
ปููนซีีเมนต์์ของแคลิิฟอร์์เนีียได้้ดำ�ำ เนิินโครงการประหยััดพลัังงาน 15 โครงการ เพื่่�อ
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ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของกฎระเบีียบ โดยโรงงาน 8 แห่่งระบุุที่่�จะลดการปล่่อย
CO2 ลง 15% และลดการปล่่อย NOX เกืือบ 20% และยัังช่่วยลดมลพิิษทางอากาศ
ที่่�เป็็นอัันตราย เช่่น คาร์์บอนมอนอกไซด์์ และ SO2 ได้้อีีกด้้วย ส่่วนโรงไฟฟ้้าของ
แคลิิฟอร์์เนีียได้้ระบุุโครงการประหยััดพลัังงาน 129 โครงการ โดยโรงงานระบุุว่่า
จะลดการปล่่อย CO2 ลง 16% และการปล่่อย NOX ลง 25% และยัังช่่วยลดมลพิิษ
ทางอากาศที่่�เป็็นอัันตราย เช่่น SO2 PM2.5 และคาร์์บอนมอนอกไซด์์ได้้อีีกด้้วย
เมืืองซานฟรานซิิสโก ประเทศสหรััฐอเมริิกา มีีการจััดการคุุณภาพอากาศ
บริิเวณอ่่าว (BAAQMD) ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2560 อยู่่�ในเขตปริิมณฑลของเมืือง
ซานฟรานซิิสโก ซึ่่�งพััฒนามาจากแผนอากาศสะอาดประจำำ�ปีี พ.ศ. 2553 ซึ่่�ง
ใช้้ 55 มาตรการที่่�ครอบคลุุมทุุกภาคเศรษฐกิิจ เพื่่�อการส่่งเสริิมการใช้้พลัังงาน
หมุุนเวีียนและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพพลัังงานเพื่่�อลดมลพิิษ โดยแผนมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อ 1) ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการเผาไหม้้ในแหล่่งอุุตสาหกรรม 2) เพิ่่�มการใช้้
ยานพาหนะไฟฟ้้า 3) ออกแบบนโยบายในการเปลี่่�ยนอาคารให้้เป็็นคาร์์บอน
ต่ำำ�ถึึงศููนย์์ โดยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพพลัังงานและใช้้เทคโนโลยีีพลัังงานหมุุนเวีียน
4) เปลี่่�ยนก๊๊าซธรรมชาติิเป็็นไฟฟ้้าเพื่่�อให้้ความร้้อนจากน้ำำ�และพื้้�นที่่�ในอาคาร
เมืืองนิิวยอร์์ก ประเทศสหรััฐอเมริิกา มีีแผนคุุณภาพอากาศและพลัังงาน
ของเมืืองนิิวยอร์์ก ประเทศสหรััฐอเมริิกา ซึ่่�งสำำ�นัักงานคุุณภาพอากาศและ
พลัังงานแห่่งมลรััฐนิิวยอร์์กได้้ทำ�ำ งานร่่วมกัับมลรัฐั ทางตะวัันออกเฉีียงเหนืือใน
การจััดการการใช้้อากาศร่่วมกััน (NESCAUM) เพื่่�อพััฒนากรอบการวิิเคราะห์์
สารก่่อมลพิิษหลายตััวที่่�ใช้้กัับแผนการปรัับปรุุงคุุณภาพอากาศ ลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก และเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพพลัังงานและทรััพยากรพลัังงานหมุุนเวีียน
กรอบการทำำ�งานนี้้�ได้้ใช้้แบบจำำ�ลองที่่� เชื่่�อมโยงคุุณภาพอากาศ พลัังงาน และ
สาธารณสุุข ในการประเมิินว่่ามาตรการต่่างๆ มีีผลกระทบต่่อการปล่่อยมลพิิษ
การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน การลงทุุนเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพพลัังงาน และต้้นทุุน
จากการดำำ�เนิินมาตรการต่่างๆ
8.2.1.2 เกาหลีีใต้้

เกาหลีีใต้้เป็็นประเทศหนึ่่�งที่่�ประสบปััญหามลพิิษทางอากาศและฝุ่น่� PM2.5
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โดยเฉพาะในช่่วงฤดููหนาว ซึ่่�งมีีแหล่่งกำำ�เนิิดต่่างๆ ภายในประเทศ และยัังมีีฝุ่่�น
ข้้ามพรมแดนจากประเทศใกล้้เคีียง จนส่่งผลให้้ความกัังวลเรื่่�องวิิกฤตฝุ่่�นพิิษ
กลายเป็็นความกัังวลในชีีวิิตอัันดัับหนึ่่� งของประชาชนในเกาหลีีใต้้ และปััญหา
ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กกลายเป็็นปััญหาทางสุุขภาพที่่�รุุนแรงที่่�สุดุ 44 รััฐบาลจึึงต้้อง
ดำำ�เนิินมาตรการในหลายด้้าน โดยมาตรการที่่�สำ�คั
ำ ัญในภาคพลัังงานไฟฟ้้า คืือ
การปิิดโรงไฟฟ้้าถ่่านหิินชั่่�วคราว การลดชั่่�วโมงการเดิินเครื่่�องของโรงไฟฟ้้า และ
มาตรการจำำ�กััดการผลิิตไฟฟ้้าไม่่เกิิน 80% ในช่่วงที่่�ปััญหามลพิิษรุุนแรง
ในด้้านการติิดตามตรวจสอบมลพิิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้้าและโรงงาน
ต่่างๆ ได้้เพิ่่�มการควบคุุมมลพิิษจากไอเสีียของกระบวนการเผาไหม้้ต่่างๆ ทั้้�ง
ในโรงไฟฟ้้าและโรงงานอุุตสาหกรรม รวมทั้้�งการใช้้โดรนติิดกล้้องวิิดีีโอและ
เซ็็นเซอร์์ที่่�พััฒนาโดยสถาบัันวิิจััยสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ ซึ่่�งสามารถตรวจจัับและ
วััดปริิมาณฝุ่่�นและก๊๊าซจากโรงไฟฟ้้าและโรงงานที่่�ปล่่อยเกิินมาตรฐาน เป็็นการ
สอดแนมหาผู้้�ก่่อมลพิิษในย่่านชานกรุุงโซลเพื่่�อลงโทษ
ที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือ ทางรััฐสภาเกาหลีีใต้้ยังั ได้้ผ่่านร่่างกฎหมายการจััดการมลพิิษ
ทางอากาศ เพื่่�อแก้้ไขและป้้องกัันปััญหา รวมทั้้�งการออกกฎหมายและระเบีียบข้้อ
บัังคัับอื่� ่นๆ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2548 โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�กรุุงโซลและปริิมณฑล ส่่วนใน
ด้้านงบประมาณ รััฐบาลเกาหลีีใต้้จััดสรรงบประมาณเพื่่�อแก้้ปััญหามลพิิษทาง
อากาศจากฝุ่น่� ขนาดเล็็กถึึง 800 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ หรืือประมาณ 26,400 ล้้าน
บาทในปีี พ.ศ. 2559 และเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 27,000 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ หรืือประมาณ
891,000 ล้้านบาท ในปีี พ.ศ. 2562
8.2.2 การนำำ �นโยบายพลัั งงานหมุุ นเวีี ยนมาใช้้
งานของ Gallagher, C. L. และ Holloway, T. (2020)45 เรื่่�อง Integrating
Air Quality and Public Health Benefits in US Decarbonization Strategies
ซึ่่ง� ได้้ทบทวนและสัังเคราะห์์งานวิิจััยในอดีีต พบข้้อสรุุปน่่าสนใจหลายประการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการอากาศสะอาดในภาคพลัังงาน ได้้แก่่ 1) นโยบายการใช้้
พลัังงานหมุุนเวีียนและนโยบายที่่�แก้้ไขปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
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ให้้ประโยชน์์ด้า้ นสุุขภาพและเศรษฐกิิจสูงู สุุดในภููมิิภาคที่่�พึ่่�งพาการผลิิตถ่่านหิิน
2) ผลประโยชน์์ร่่วมด้้านสุุขภาพจากคุุณภาพอากาศที่่� ดีีขึ้้�นสููงกว่่าต้้นทุุนของ
การดำำ�เนิินนโยบายจััดการอากาศสะอาด 3) มููลค่่าผลประโยชน์์ร่่วมต่่างๆ ในรููป
ตััวเงิินที่่�เกิิดขึ้้�นของนโยบายการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนและนโยบายแก้้ไขปััญหา
การเปลี่่� ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศสููงกว่่าต้้นทุุนการผลิิตไฟฟ้้าด้้วยพลัังงาน
หมุุนเวีียน และ 4) โดยทั่่�วไปแล้้ว แม้้การนำำ�รถยนต์์ไฟฟ้้า (EV) มาใช้้จะช่่วย
ปรัับปรุุงคุุณภาพอากาศในวัันที่่�มีีมลพิิษสูงู สุุดได้้ แต่่อาจส่่งผลให้้เกิิดความเสีีย
หายต่่อโอโซน ณ ใจกลางเมืือง อัันเนื่่�องมาจากการปฏิิกิิริยิ าเคมีีของโอโซนกัับ
ไนโตรเจนออกไซด์์
งานวิิ จััย ของ Baiardi, D. (2020) ในประเทศอิิ ตาลีี 46 ก็็ ใ ห้้ข้้ อ สรุุ ป ที่่�
สอดคล้้องกััน นั่่�นคืือพบว่่า นโยบายส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานเพีียง
อย่่างเดีียวไม่่สามารถช่่วยลดมลพิิษทางอากาศได้้ แต่่จะเกิิดประสิิทธิิผลหากใช้้
นโยบายส่่งเสริิมประสิิทธิภิ าพการใช้้พลัังงานควบคู่่�กัับนโยบายส่่งเสริิมพลัังงาน
หมุุนเวีียน นอกจากนั้้�นยัังพบด้้วยว่่า การมีีส่่วนร่่วมของท้้องถิ่่�นจะสามารถช่่วย
ทำำ�ให้้นโยบายส่่งเสริิมพลังั งานหมุุนเวีียนที่่�ใช้้มีป
ี ระสิิทธิภิ าพมากขึ้้�น โดยนโยบาย
ส่่งเสริิมหมุุนเวีียนจะมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดในแง่่ของเป้้าหมายด�านการลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและการลดผลกระทบจากมลพิิษทางอากาศ ที่่� สำ�คั
ำ ัญ
ผลกระทบจากมลพิิษทางอากาศจะลดลงได้้มาก หากมีีการบัังคัับใช้้นโยบายใน
ระดัับท้้องถิิ�น
8.2.2.1 จีีน47

จีีนเป็็นอีีกประเทศหนึ่่�งที่่�ประสบปััญหามลพิิษทางอากาศและฝุ่น่� ขนาดเล็็ก
อย่่างรุุนแรง โดยเฉพาะในช่่วงฤดููหนาว จึึงมีีการดำำ�เนิินมาตรการหลายด้้านใน
การแก้้ไขและป้้องกัันปััญหา ตััวอย่่างเช่่น ได้้มีีการวิิเคราะห์์โครงการประหยััด
พลัังงาน 84 โครงการในภาคอุุตสาหกรรม 8 แห่่งทั่่�วประเทศจีีน ซึ่่�งนอกจากจะ
พบว่่าช่่วยประหยััดพลัังงานแล้้ว ยัังประหยััดการใช้้ถ่่านหิิน และหลีีกเลี่่�ยงการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและมลพิิษทางอากาศอื่่�นๆ โดยการประหยััดสููงสุุดเกิิด
ขึ้้�นที่่�เขตหนึ่่�ง ได้้แก่่ โครงการหม้้อไอน้ำำ�ร้อ้ นซึ่่�งสามารถหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ถ่่านหิิน
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กว่่า 177,000 ตัันต่่อปีี ขณะที่่�โครงการ 21 โครงการช่่วยประหยััดถ่่านหิินได้้กว่่า
50,000 ตัันต่่อปีีในแต่่ละองค์์กร โดยที่่�หลายโครงการสามารถประหยััดถ่่านหิิน
ได้้มากกว่่า 10,000 ตััน
ในภาคการผลิิตไฟฟ้้า มีีการปิิดโรงไฟฟ้้าถ่่านหิินชั่่�วคราว ตััวอย่่างเช่่น โรง
ไฟฟ้้าถ่่านหิินในพื้้�นที่่�โดยรอบกรุุงปัักกิ่่�ง และการปิิดเหมืืองถ่่านหิินอย่่างถาวร
โดยเฉพาะเหมืืองขนาดเล็็กและเหมืืองที่่�เปิิดมานานแล้้ว รวมทั้้�งการยุุบโรงงาน
ขนาดเล็็กและโรงงานที่่�ปล่่อยมลพิิษสูงู
การควบคุุมการปล่่อยมลพิิษจากโรงไฟฟ้้าและโรงงานอุุตสาหกรรมของจีีน
มีีความเข้้มงวดอย่่างยิ่่�ง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้้าถ่่านหิิน โรงงานเหล็็กกล้้า โรงงาน
ผลิิตกระจก และโรงงานผลิิตซีีเมนต์์ โดยมีีการพััฒนาแอปพลิิเคชัันเฉพาะเพื่่�อ
ตรวจสภาพอากาศและควบคุุมโรงไฟฟ้้าและโรงงานอุุตสาหกรรมต่่างๆ หาก
แอปพลิิเคชัันนี้้� ตรวจพบมลพิิษเกิินปริิมาณที่่� กำ�ำ หนด ก็็ต้้องมีีบทลงโทษทาง
กฎหมาย แต่่ก็็ยังั มีีปัญ
ั หาเรื่่�องโรงงานบางแห่่งติิดสิินบนเจ้้าหน้้าที่่�เพื่่�อไม่่ให้้ตรวจ
พบการกระทำำ�ผิดิ นอกจากนี้้� ที่่�เมืืองตงกวนในมณฑลกวางตุ้้�นยัังมีีการทดลองใช้้
โดรนเพื่่�อตรวจจัับการปล่่อยมลพิิษฝุ่่�นขนาดเล็็ก
ในอีีกด้้านหนึ่่�ง จีีนก็็มีีการพััฒนาและใช้้ไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียนเป็็น
จำำ�นวนมากด้้วย โดยเฉพาะพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ซึ่่�งมีีปริิมาณการผลิิตและใช้้
เป็็นอัันดัับหนึ่่�งของโลกมาหลายปีีแล้้ว รวมทั้้�งพลัังงานลมก็็มีีการพััฒนาอย่่าง
มากเช่่นเดีียวกััน พลัังงานหมุุนเวีียนเหล่่านี้้�มีีการปล่่อยมลพิิษน้้อยมาก จึึงช่่วย
แก้้ปััญหาฝุ่่�นขนาดเล็็กและปััญหามลพิิษอื่� ่นๆ ได้้อย่่างมาก
8.2.2.2 อัั งกฤษ

อัังกฤษเป็็นอีีกประเทศหนึ่่�งที่่�มีีมาตรการแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศและ
ฝุ่่�นขนาดเล็็กที่่�น่่าสนใจ โดยให้้อำ�ำ นาจท้้องถิ่่�นในการจััดการปััญหามลพิิษทาง
อากาศ เพื่่�อจััดการกัับแหล่่งปล่่อยมลพิิษ และให้้เจ้้าหน้้าที่่�ท้อ้ งถิ่่�นสามารถทำำ�งาน
ร่่วมกัับครััวเรืือนและภาคส่่วนต่่างๆ เพื่่�อลดมลพิิษที่่�เป็็นอัันตรายจากการเผา
ไหม้้ และการเปลี่่�ยนมาใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนที่่�สะอาดกว่่าและปล่่อยมลพิิษน้้อย
กว่่าพลัังงานฟอสซิิล
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กรณีีที่่�หลายฝ่่ายมีีความกัังวลว่่า หลัังออกจากการเป็็นสมาชิิกสหภาพยุุโรป
แล้้ว ปััญหามลพิิษในอัังกฤษจะรุุนแรงขึ้้�น เพราะจะไม่่ต้้องปฏิิบััติิตามมาตรฐาน
ที่่�เข้้มงวดของสหภาพยุุโรปอีีกต่่อไป แต่่ในเดืือนมกราคม พ.ศ. 2563 ก่่อนการ
ถอนตััวจากสหภาพยุุโรปอย่่างเป็็นทางการ รััฐสภาสหราชอาณาจัักรก็็ได้้ผลััก
ดัันกฎหมายฉบัับใหม่่ คืือ กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม (Environment Bill) ที่่�น่่าจะมีี
ความเข้้มงวดมากขึ้้�นในการควบคุุมปััญหามลพ�ษ
8.2.3 การจัั ดการคุุณภาพอากาศที่่�ครอบคลุุ มตลอดสาย
และครบวงจร
แนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีี 2 ประเภทในการจััดการคุุณภาพอากาศ ได้้แก่่ 1)
แนวทางการจััดการคุุณภาพอากาศโดยรวม และ 2) แนวทางการจััดการคุุณภาพ
อากาศเฉพาะเจาะจงที่่�แหล่่งกำำ�เนิิด ซึ่่ง� ทั้้�งสองแนวทางเป็็นแบบอย่่างที่่�เป็็นระบบ
ครอบคลุุมสารก่่อมลพิิษหลายตััว และคำำ�นึงึ ถึึงผลประโยชน์์ด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อมของ
นโยบายการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและพลัังงานสะอาด
งานศึึกษาวิิจััยของ James, C. (2019) 48 เรื่่�อง Best Practices for
Achieving Cleaner Air and Lower Carbon ได้้สรุุปปััจจััย 4 ประการที่่�กำ�ำ หนด
ความสำำ�เร็็จในการควบคุุมมลพิิษทางอากาศ ได้้แก่่
1) กระบวนการและการปลดปล่่อยมลพิิษได้้รับั การปฏิิบัติั ิอย่่างเป็็นระบบ
(หรืือ “การควบคุุมร่่วมกััน”) กล่่าวคืือ ในการจััดการสารมลพิิษควรมีีกระบวนการ
วางแผนอย่่างเป็็นระบบในการปรัับลดมลพิิษทั้้ง� หมดให้้เหมาะสม การดำำ�เนิินการ
ไม่่ควรพิิจารณาเพีียงการควบคุุมการปล่่อยมลพิิษชนิิดใดชนิิดหนึ่่�งเท่่านั้้�น แต่่
ควรพิิจารณาควบคุุมการปล่่อยมลพิิษชนิิดอื่่�นๆ ไปพร้้อมๆ กััน เช่่น ติิดตั้้�งการ
ควบคุุม NOX ควบคู่่�ไปกัับ SO2, PM และ Mercury และคำำ�นึึงถึึงการพิิจารณา
กระบวนการการออกแบบการผลิิตและมาตรการที่่�ส่่งผลต่่อการผลิิตและใช้้งาน
ผลิิตภััณฑ์์ควบคู่่�กัันไปด้้วย
2) มีีการดำำ�เนิินมาตรการลดมลพิิษควบคู่่�กัันทั้้�งต้้นน้ำำ�และปลายน้ำำ� กล่่าว
คืือ มาตรการต้้นน้ำำ�รวมถึึงการออกแบบกระบวนการ เค้้าโครงของท่่อและท่่อ
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ในโรงงาน การเลืือกสารเคมีี และการปรัับปรุุงระบบอย่่างต่่อเนื่่�อง (การวััด
ประสิิทธิภิ าพพลัังงาน) บริิษัทต้
ั อ้ งทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�รัับเหมา เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าห่่วงโซ่่
อุุปทานทั้้�งหมดมีีส่่วนร่่วมในการลดก๊๊าซเรืือนกระจกและมลพิิษทางอากาศ ส่่วน
มาตรการปลายน้ำำ� รวมถึึง แนวทางดั้้�งเดิิม เช่่น อุุปกรณ์์ควบคุุมการปล่่อยมลพิิษ
และนโยบายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น การเปลี่่�ยนจากถ่่านหิินเป็็นก๊๊าซธรรมชาติิ
สำำ�หรัับโรงไฟฟ้้า หรืือเปลี่่�ยนจากน้ำำ�มันั เบนซิินและดีีเซลเป็็นไฟฟ้้าสำำ�หรัับรถยนต์์
3) มีีการลดมลพิิษทางอากาศที่่�แหล่่งกำำ�เนิิด แม้้ว่่าวิิธีกี ารดั้้�งเดิิมในการติิด
ตั้้�งอุุปกรณ์์ควบคุุมมลพิษนั้้
ิ น� จะสามารถดัักจัับการปล่่อยมลพิิษ แต่่ก็็ไม่่สามารถ
ปรัับปรุุงคุุณภาพอากาศอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ดัังนั้้�น ควรทำำ�การประเมิินต้้นเหตุุ
ของมลพิิษและบทบาทที่่�สััมพัันธ์์กัันกัับการใช้้พลัังงานและการผลิิต การแก้้ไข
ปััญหาที่่� สาเหตุุ (หรืือด้้านอุุปสงค์์) นั้้�นพบว่่าคุ้้�มค่่ามาก และสามารถลดการ
ปล่่อยมลพิิษได้้
4) มีีระบบการจััดการพลัังงานที่่�ช่่วยลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม มาตรฐาน
ISO 50001 และ ISO 50003 ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับระบบจััดการพลัังงาน รวมถึึง ISO
14001 (ระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม) ไม่่ได้้กำ�ำ หนดเป้้าหมายการลดการใช้้
พลัังงานและมลพิิษแบบเฉพาะเจาะจง แต่่เปิิดโอกาสให้้สถานประกอบการแต่่ละ
แห่่งพััฒนาเป้้าหมายของตนเองและมีีแผนที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายนั้้�น

8.3 ข้้ อเสนอเชิิ งนโยบายและมาตร การในการ
จัั ดการอากาศสะอาดภาคพลัั งงานที่่�เหมาะสมกัั บ
บริิบทของประเทศไทย
8.3.1 ข้้ อเสนอด้้ านกระบวนทัั ศน์์ และนโยบาย
8.3.1.1 ปรัั บเปลี่่ � ยนกระบวนทัั ศน์์

กระบวนทััศน์์การจััดการพลัังงานทั้้�งระบบควรต้้องตั้้�งอยู่่�บนฐานคิิดของ
การจััดการพลัังงานอย่่างยั่่�งยืืนและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่ง� ในทางรููปธรรมก็็
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คืือควรที่่�จะมุ่่�งเน้้นส่่งเสริิมการใช้้พลังั งานสะอาดและพลัังงานหมุุนเวีียนอย่่างเป็็น
รููปธรรมและมีีประสิิทธิภิ าพ พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดมาตรการต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
พััฒนาและการใช้้พลังั งานสะอาดอย่่างบููรณาการ ทั้้�งในรููปแบบของมาตรการเชิิง
บัังคัับลงโทษและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์์ โดยมาตรการทางเศรษฐศาสตร์์
ควรมีีการกำำ�หนดอย่่างหลากหลายประเภทมากกว่่ามาตรการด้้านกองทุุนเพื่่�อ
ส่่งเสริิมการอนุุรักั ษ์์พลัังงานเพีียงอย่่างเดีียว
8.3.1.2 ส่่ ง เสริิ มและสนัั บสนุุ นการใช้้ พลัั งงานหมุุ นเวีี ยนแทน
พลัั งงานฟอสซิิ ล

ควรเร่่งส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนทดแทนพลัังงาน
จากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลซึ่่�งเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศและปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกให้้มากขึ้้�นในทุุกรูู ปแบบ จากปััจจุุบัันที่่� การเติิบโตของการใช้้พลัังงาน
หมุุนเวีียนหยุุดชะงัักลงเนื่่�องจากนโยบายที่่�ไม่่ต่่อเนื่่�อง
ภาพที่่� 8.1 สัั ดส่่ วนการใช้้ พลัังงานทดแทนในพลัั งงานแต่่ ละประเภท

ที่่�มา: สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน. (2565). ข้้อมููลพลัังงาน. กระทรวงพลัังงาน. จากเว็็บไซต์์ http://
www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information

ภาพที่่� 8.1 สะท้้อนให้้เห็็นว่่า การเติิบโตของสััดส่่วนการใช้้พลัังงานความ
ร้้อนจากพลัังงานทดแทนในอุุตสาหกรรมการผลิิตหยุุดชะงัักตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2562
เป็็นต้้นมา เช่่นเดีียวกัับสัดั ส่่วนการใช้้ไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทน สััดส่่วนการใช้้
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พลัังงานทดแทนต่่อพลัังงานทั้้�งหมด รวมถึึงสััดส่่วนกำำ�ลัังผลิิตติิดตั้้�งไฟฟ้้าจาก
พลัังงานทดแทน
ประโยชน์์ของการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการใช้้พลังั งานหมุุนเวีียน นอกจาก
จะสามารถช่่วยยกระดัับความมั่่�นคงด้้านอุุปทานพลัังงานของประเทศ ยัังจะเพิ่่�ม
เสถีียรภาพให้้กัับเศรษฐกิิจมหภาคของประเทศ เนื่่�องจากสามารถลดการพึ่่�งพิิง
การนำำ�เข้้าเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล ซึ่่�งมัักจะมีีราคาผัันผวนสููงในตลาดโลก ทั้้�งยัังเพิ่่�ม
การจ้้างงานในท้้องถิ่่�น
อย่่างไรก็็ ตาม ยัั ง มีี อุุป สรรคสำำ�คัั ญ หลายประการต่่อการเพิ่่� มสััด ส่่วน
การผลิิตและใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนต่่อพลัังงานทั้้�งหมด อาทิิ อุุปสรรคทางด้้าน
เทคโนโลยีีอัันเนื่่�องมาจากพลัังงานหมุุนเวีียนมัักไม่่สามารถถููกผลิิตได้้ตลอด
เวลา ความล้้มเหลวในการกำำ�หนดราคาพลัังงานเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลที่่�ไม่่ได้้คำ�นึ
ำ งึ ถึึง
ผลกระทบเชิิงลบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมภายนอก พลัังงานหมุุนเวีียนมัักมีีการ
จััดการที่่�ยุ่่�งยากและซัับซ้อ้ น และต้้นทุุนการผลิิตสููงกว่่าการใช้้พลัังงานเชื้้�อเพลิิง
ฟอสซิิล แต่่ดัังที่่�ปรากฏในผลการศึึกษาวิิจััยระดัับระหว่่างประเทศมากมายดัังที่่�
กล่่าวไปแล้้วในหััวข้้อ 8.2.2 ว่่า หากคิิดคำำ�นวณรวมทั้้�งผลกระทบและผลประโยชน์์
อย่่างรอบด้้าน พลัังงานหมุุนเวีียนก็็ให้้ความคุ้้�มค่่าทางเศรษฐกิิจมากกว่่า และ
หากต้้องการอากาศสะอาด พลัังงานหมุุนเวีียนก็็เป็็นคำำ�ตอบที่่�ไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยง
ทั้้�งนี้้� การเร่่งส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนยัังมีีความ
จำำ�เป็็น เนื่่�องจากสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิไม่่เกิิน 1.5
องศาเซลเซีียส ในรายงาน AR6 Working Group II ของคณะกรรมการระหว่่าง
รััฐบาลว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ (IPCC)49 และรายงาน Net Zero
ขององค์์กรพลัังงานระหว่่างประเทศ (IEA)50 ด้้วย
8.3.1.3 ปรัั บเปลี่่ � ยนการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จโรงไฟฟ้้า
(1) ปรัั บลดการผลิิ ตไฟฟ้้าโดยใช้้ เชื้้ � อเพลิิ งถ่่ านหิิ น

เนื่่�องจากการใช้้ถ่่านหิินเป็็นเชื้้�อเพลิิงก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศที่่�สูงู มาก
และยัังปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในปริิมาณที่่�สูงู มากเช่่นกััน ในการผลิิตไฟฟ้้าจึึงควร
ปรัับลดการใช้้เชื้้�อเพลิิงถ่่านหิินลง พร้้อมๆ กัับสนัับสนุุนการใช้้พลังั งานหมุุนเวีียน
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ให้้มากขึ้้�น ซึ่่ง� ต้้นทุุนในการผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียนประเภทต่่างๆ ในปััจจุุบันั
อาทิิ พลัังงานลม พลัังงานแสงอาทิิตย์์ กำำ�ลังั ลดลงอย่่างรวดเร็็วจากความก้้าวหน้้า
ของเทคโนโลยีี อย่่างไรก็็ตาม อุุปสรรคสำำ�คััญในการลดการใช้้เชื้้�อเพลิิงถ่่านหิิน
ในการผลิิตไฟฟ้้าของประเทศไทยก็็คืือสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้ากัับโรงไฟฟ้้าถ่่านหิิน
ต่่างๆ ที่่�มีรี ะยะเวลาค่่อนข้้างนานและมีีหลายโครงการ ดัังนั้้�น รััฐจึึงควรพิิจารณา
เจรจายกเลิิกสััญญาเหล่่านั้้�นและจ่่ายค่่าชดเชย ตลอดจนไม่่ส่่งเสริิมให้้มีกี ารสร้้าง
โรงไฟฟ้้าถ่่านหิินใหม่่อีีกแล้้ว จนกว่่าจะมีีเทคโนโลยีีที่่�สามารถลดมลพิิษและปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกสู่่�ชั้้น� บรรยากาศจากการผลิิตได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
(2) ลดการเดิิ นเครื่่ � องโรงไฟฟ้้าที่่ � ก่่ อให้้ เกิิ ด PM2.5 สูู ง

จากกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าสำำ�รองที่่� มีีอยู่่�สููงมากในระบบไฟฟ้้าของประเทศใน
ปััจจุุบันั ภาครััฐจึึงควรพิิจารณาสั่่�งลดการผลิิตของโรงไฟฟ้้าที่่�มีกี ารปล่่อย PM2.5
สููง โดยอย่่างน้้อยควรเริ่่�มต้้นในพื้้�นที่่�ประสบปััญหามลพิิษอากาศ ขณะเดีียวกััน
ก็็ควรเพิ่่�มการผลิิตไฟฟ้้าจากโรงไฟฟ้้าที่่�มีกี ารปล่่อยมลพิิษน้อ้ ยกว่่าหรืือไม่่มีีการ
ปล่่อยเลย โดยเฉพาะในช่่วงที่่�มีีปััญหาความเข้้มข้้น PM2.5 สููง ดัังเช่่นในช่่วงเดืือน
พฤศจิิกายนถึึงกุุมภาพัันธ์์ในแต่่ละปีี ภาครััฐโดยกระทรวงพลัังงานควรร่่วมกัับ
หน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินการที่่�ชัดั เจนของแต่่ละโรงไฟฟ้้า
ที่่�ปล่่อย PM2.5 สููง โดยกำำ�หนดระดัับความรุุนแรงของสภาพปััญหา PM2.5 ที่่�โรง
ไฟฟ้้าต้้องเริ่่�มลดกำำ�ลัังการผลิิตลง และหากปััญหายัังคงรุุนแรงเพิ่่�มขึ้้�น ทางโรง
ไฟฟ้้าจะลดการผลิิตลงไปที่่�ระดัับใด นอกจากนี้้�หากปััญหา PM2.5 มีีความต่่อเนื่่�อง
ยาวนาน ทางโรงไฟฟ้้าจะลดกำำ�ลัังการผลิิตนานกี่่�วัันหรืือกี่่�สัป
ั ดาห์์ รวมทั้้�งต้้อง
วิิเคราะห์์และกำำ�หนดให้้โรงไฟฟ้้าต่่างๆ ที่่�มีีการปล่่อย PM2.5 น้้อยหรืือไม่่ปล่่อย
เลย เข้้ามาผลิิตไฟฟ้้าทดแทนหรืือเพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งหมดนี้้�ควรที่่�จะมีีการเตรีียมการล่่วง
หน้้า โดยกำำ�หนดแนวทางและขั้้�นตอนการสื่่�อสารระหว่่างโรงไฟฟ้้าต่่างๆ ที่่�ชัดั เจน
ส่่วนในเรื่่�องการส่่งไฟฟ้้านั้้�นสามารถทำำ�ผ่่านระบบสายส่่งไฟฟ้้าที่่�มีคี รอบคลุุมทั่่�ว
ทุุกจัังหวััดและทุุกภููมิิภาคของประเทศอยู่่�แล้้ว
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ตารางที่่� 8.2 ลำำ �ดัับของกลุ่่� มโรงไฟฟ้้าในระบบไฟฟ้้าที่่�ปล่่ อย PM2.5 สูู ง
ลำำ �ดั ับ

กลุ่่� มโรงไฟฟ้้ า

ลำำ�ดัับแรก

โรงไฟฟ้้าและเหมืืองลิิกไนต์์แม่่เมาะ จ. ลำำ�ปาง

ลำำ�ดัับที่่�สอง

โรงไฟฟ้้าถ่่านหิินบีีแอลซีีพีี และเก็็คโค่่วััน ที่่�มาบตาพุุด จ. ระยอง

ลำำ�ดัับที่่�สาม

โรงไฟฟ้้าชีีวมวลกลุ่่�มที่่�ใช้้เทคโนโลยีีเผาตรง ซึ่่ง� กระจายอยู่่�ในหลายจัังหวััด

สำำ�หรัับประเด็็นต้้นทุุนค่่าไฟฟ้้าที่่�อาจจะเพิ่่�มขึ้้�น มีีข้้อพิิจารณา 2 ประการ
ได้้แก่่ 1) ช่่วงที่่�มีีปััญหา PM2.5 รุุนแรงมัักจะเป็็นช่่วงฤดููหนาว ซึ่่�งโดยปกติิแล้้ว
เป็็นช่่วงที่่�มีีการใช้้ไฟฟ้้าน้้อยที่่�สุุดในรอบปีี ดัังนั้้�นหน่่วยไฟฟ้้าที่่�ต้้องเดิินเครื่่�อง
การผลิิตไฟฟ้้าจึึงมีีจำ�ำ นวนไม่่มากนััก และ 2) หากการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวมีีผลให้้
ต้้นทุุนการผลิิตไฟฟ้้าเพิ่่�มขึ้้�นในช่่วง 2,000–4,000 ล้้านบาทต่่อปีี ผลต่่อเนื่่�องต่่อ
ค่่าไฟฟ้้าที่่�จะเพิ่่�มขึ้้�นก็็คืือ 1–2 สตางค์์ต่่อหน่่วย หรืือเพิ่่�มขึ้้�นเพีียง 0.25-0.5% ดััง
นั้้�น ในกรณีีที่่�มีกี ารลดการผลิิตไฟฟ้้าจากโรงไฟฟ้้าที่่�ปล่่อย PM2.5 สููง อาจส่่งผลก
ระทบให้้ครััวเรืือนต้้องจ่่ายค่่าไฟเพิ่่�มในแต่่ละเดืือนต่่ออััตราการจ่่ายเดิิม 1,000
บาท เพีียงประมาณ 2.5–5 บาท เท่่านั้้�น
ตารางที่่� 8.3 กลุ่่� มโรงไฟฟ้้าในระบบไฟฟ้้าที่่�ปล่่ อย PM2.5 น้้ อยมากหรืือไม่่ ปล่่ อยเลย
ประเภท

กลุ่่� มโรงไฟฟ้้ า

กลุ่่�มโรงไฟฟ้้าที่่�ไม่่มีีการปล่่อย PM2.5 เลย

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�ขนาดใหญ่่และขนาดเล็็ก
โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
โรงไฟฟ้้าพลัังงานลม

กลุ่่�มโรงไฟฟ้้าที่่�มีีการปล่่อย PM2.5 น้้อยมาก

โรงไฟฟ้้าก๊๊าซชีีวภาพ
โรงไฟฟ้้าก๊๊าซชีีวมวล

8.3.1.4 ปรัั บเปลี่่ � ยนการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จน้ำำ��มัั น

ควรปรัับเพิ่่�มอัตั ราการจััดเก็็บภาษีีน้ำำ�มันั เพื่่�อให้้สะท้้อนผลกระทบภายนอก
เชิิงลบ (negative externality) ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เชื่่�อมโยงกัับสุขุ ภาพคนไทย โดย
เฉพาะปััญหามลพิิษทางอากาศ
ในปััจจุุบััน ประเทศไทยมีีการจัั ดเก็็บภาษีีน้ำำ�มัันประเภทต่่างๆ รวมถึึ ง
การนำำ�เงิินเข้้าสมทบกองทุุนน้ำำ�มัันและการอนุุรักั ษ์์พลัังงานประมาณ 29.40%
ของราคาขายปลีีกน้ำำ�มัันแก๊๊สโซฮอล์์ 91 และ 22.73% ของราคาขายปลีีกน้ำำ�มััน
ดีีเซล (H-Diesel) เป็็นต้้น (คำำ�นวณจากโครงสร้้างราคาขายปลีีกน้ำำ�มััน ณ 30
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ธัันวาคม 2564 ซึ่่�งรายงานโดยสำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน กระทรวง
พลัังงาน (พ.ศ. 2564) หากเปรีียบเทีียบกัับประเทศอื่่�นๆ แล้้วพบว่่าประเทศไทย
ยัังคงมีีราคาน้ำำ�มันั ที่่�ถูกู เป็็นอัันดัับที่่� 22 จาก 60 ประเทศทั่่�วโลกที่่�มีกี ารจััดอัันดัับ
ดัังแสดงในภาพที่่� 8.251 สะท้้อนให้้เห็็นว่่ายัังมีีช่่องว่่างในการปรัับเพิ่่�มภาษีีน้ำำ�มััน
อีีกมาก
การปรัับ เพิ่่� มอัั ต ราภาษีี น้ำำ�มัั น นอกจากจะช่่วยลดปัั ญ หามลพิิ ษท าง
อากาศแล้้ว ยัังช่่วยทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ�มัันเพิ่่�มขึ้้�น ลดการสููญเสีียราย
ได้้จากการนำำ�เข้้าน้ำำ�มัันดิิบจากต่่างประเทศ และยัังช่่วยทำำ�ให้้ภาครััฐมีีรายได้้
มากขึ้้�น เนื่่�องจากน้ำำ�มัันเป็็นสิินค้้าที่่� มีีความยืืดหยุ่่�นของอุุปสงค์์ต่่อราคาต่ำำ�ใน
เชิิงเศรษฐศาสตร์์ อย่่างไรก็็ตาม การปรัับเพิ่่�มภาษีีน้ำำ�มัันมัักไม่่ได้้รับั ความนิิยม
ในเชิิงการเมืือง เนื่่�องจากจะกระทบกัับฐานคะแนนเสีียงของพรรคการเมืือง แต่่
แท้้ที่่�จริงิ ผู้้�กำำ�หนดนโยบายสามารถนำำ�เงิินภาษีีที่่�จััดเก็็บได้้บางส่่วนมาช่่วยเหลืือ
ผู้้�มีีรายได้้น้้อยในรููปแบบคููปองส่่วนลด ซึ่่�งน่่าจะช่่วยบรรเทาผลกระทบในเชิิง
การเมืืองได้้ในระดัับหนึ่่�ง นอกจากนั้้�น ยัังสามารถนำำ�เงิินภาษีีที่่�จััดเก็็บได้้ไปช่่วย
สนัับสนุุนมาตรการต่่างๆ เพื่่�อลดปััญหามลพิิษทางอากาศ รวมถึึงช่่วยเหลืือภาค
ธุุรกิิจและประชาชนในการปรัับตัวั ให้้พร้อ้ มรัับมาตรการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�จะเข้้ม
งวดมากขึ้้�นในอนาคต
ภาพที่่� 8.2 การเปรีี ยบเทีี ยบราคาน้ำำ��มัั นของ 60 ประเทศทั่่� วโลก52
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8.3.1.5 ส่่งเสริิ มโรงไฟฟ้้าชุุ มชน

ควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพิิจารณารัับซื้้�อไฟฟ้้าจากโรงไฟฟ้้าชุุมชน
ตามแผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง และให้้กระจายไป
ยัังท้้องถิ่่�นอย่่างทั่่�วถึึง โดยเชื่่�อมประสานกัับการรัับซื้้�อเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการ
เกษตร เช่่น ข้้าว อ้้อย และข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ ซึ่่�งมัักจะมีีการเผาเพื่่�อเก็็บเกี่่�ยวและ
จััดการแปลง อัันเป็็นตััวการก่่อให้้เกิิดปััญหามลพิิษทางอากาศ พร้้อมสนัับสนุุน
การลงทุุนในโครงสร้้างด้้านพื้้�นที่่�สำ�ำ หรัับกัักเก็็บเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร
ที่่�ได้้มาตรฐาน เพื่่�อให้้สามารถมีีการรวบรวมวััตถุุดิิบสำ�ำ หรัับผลิิตไฟฟ้้าได้้ตลอด
ทั้้�งปีี ตลอดจนสนัับสนุุนระบบโลจิิสติิกส์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อจูู งใจให้้เกษตรกร
นำำ�เศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรมาขายให้้กัับโรงไฟฟ้้าได้้ด้้วยต้้นทุุนค่่าขนส่่ง
ที่่�ไม่่สููงมากนััก
8.3.1.6 ส่่งเสริิ มพลัั งงานหมุุ นเวีียน

ควรปรัับรููปแบบของอััตรารัับซื้้�อไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียนในรููปแบบ
FiT ที่่�ใช้้ในปััจจุุบันั จากอััตราคงที่่�ตลอดโครงการสำำ�หรัับพลัังงานธรรมชาติิและ
อััตราเพิ่่�มขึ้้�นที่่�ปรัับเงิินเฟ้้อสำำ�หรัับพลัังงานชีีวภาพ ให้้อยู่่�ในรููปแบบของอััตรา
ถดถอย (Degressive Rate) แทน ซึ่่�งเป็็นรููปแบบที่่�นิิยมใช้้มากในต่่างประเทศ
และสอดคล้้องกัับหลัักเศรษฐศาสตร์์ที่่�จะจููงใจให้้ผู้ป้� ระกอบการพยายามปรัับปรุุง
ประสิิทธิภิ าพการผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียนตลอดเวลา และสามารถแข่่งขัันได้้แม้้ใน
ภายหลัังจากหมดอายุุสัญ
ั ญาการอุุดหนุุนจากภาครััฐแล้้ว53
8 .3.1.7 ผสมผสานนโยบายประสิิ ทธิิ ภาพพลัั งงานกัั บนโยบาย
พลัั งงานหมุุ นเวีียนและนโยบายสภาพภููมิิ อากาศ

ควรเร่่งผลัักดัันนโยบายส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานควบคู่่�กัับ
นโยบายส่่งเสริิมพลัังงานหมุุนเวีียนและนโยบายสภาพภููมิิอากาศ โดยอาศััย
องค์์ความรู้้�และประสบการณ์์จากงานศึึกษาและตััวอย่่างการดำำ�เนิินการในต่่าง
ประเทศ ที่่� แสดงให้้เห็็นว่่าการผสมผสานนโยบายที่่� มุ่่�งเน้้นการควบคุุมมลพิิษ
พลัังงาน สภาพอากาศ ระบบการผลิิตทางการเกษตร และการจััดการพฤติิกรรม
การบริิโภคของมนุุษย์์ สามารถปรัับปรุุงคุุณภาพอากาศทั่่�วโลกได้้อย่่างมาก
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เพราะการใช้้กฎระเบีียบเพื่่�อควบคุุมมลพิิษทางอากาศเพีียงอย่่างเดีียวไม่่เพีียง
พอที่่� จะช่่วยลดมลพิิษทางอากาศได้้ นอกจากนั้้�น การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการ
ใช้้พลัังงานที่่� จะทำำ�ให้้มีีต้้นทุุนต่ำำ�กว่่าการผลิิตไฟฟ้้าส่่วนใหญ่่และมีีผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้ อมน้้อยควรดำำ�เนิินการควบคู่่� กัับการส่่งเสริิมการใช้้อุุปกรณ์์ที่่� มีี
ประสิิทธิภิ าพสููง ทั้้�งภาคครััวเรืือน พาณิิชยกรรม อุุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
รวมทั้้�งการสนัับสนุุนให้้ปรัับปรุุงโครงสร้้างบ้้าน อาคาร โรงงานต่่างๆ ให้้ประหยััด
พลัังงานด้้วย
8.3.2 ข้้ อเสนอด้้ านกฎหมาย
8.3.2.1 ทบทวนภาพรวมของกฎหมายเพื่่ � อสร้้ างสมดุุ ลระหว่่ าง
เศรษฐกิิ จกัั บสิ่่�งแวดล้้ อมและสุุ ขภาพ

ในภาพใหญ่่ของระบบกฎหมาย ควรทบทวนความเหมาะสมของกลุ่่� ม
กฎหมายที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาด้้านเศรษฐกิิจหรืืออุุตสาหกรรมของประเทศ ให้้มีี
ความสมดุุลกับด้
ั า้ นสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพมากยิ่่�งขึ้้�น โดยนโยบายและมาตรการ
ต้้องมีีการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงปฏิิรููป ซึ่่�งต้้องมีีเจตจำำ�นงทางการเมืืองที่่�เข้้มแข็็งและ
การตั้้�งเป้้าหมายที่่�ชัดั เจน ซึ่่�งหากไม่่เกิิดขึ้้�นเองในภาคการเมืือง ภาคประชาชน
ก็็ต้้องผลัักดัันให้้เกิิดขึ้้�น
8.3.2.2 บูู รณาการนโยบายและกฎหมายด้้ านพลัั งงานเข้้ าด้้ วยกัั น

ควรสนัับสนุุนความต่่อเนื่่�องของนโยบายและกฎหมายด้้านพลัั งงานที่่�
สอดคล้้องกััน เพื่่�อให้้เกิิดความต่่อเนื่่�อง โดยมีีกฎหมายที่่�เป็็น Policy Law เพื่่�อ
บููรณาการนโยบายและกฎหมายด้้านพลัังงานเข้้าด้้วยกัันซึ่่ง� อาจทำำ�ได้้ 2 รููปแบบ
รููปแบบแรก คืือ ปรัับปรุุงแก้้ไข พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลัังงานแห่่ง
ชาติิ พ.ศ. 2535 ให้้ทัันสมััยขึ้้�น เช่่น การเพิ่่�มสัดั ส่่วนคณะกรรมการฯ ให้้มีีที่่�มา
จากภาคประชาชน รููปแบบที่่�สอง คืือ บููรณาการ พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบาย
พลัังงานแห่่งชาติิฯ และ พ.ร.บ. การประกอบกิิจการพลัังงาน พ.ศ. 2550 เข้้าด้้วย
กัันเป็็นฉบัับเดีียว และแบ่่งหมวดของกฎหมายให้้ชัดั เจนระหว่่างหน่่วยงานที่่�เป็็น
ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย (Policy Maker) กัับหน่่วยงานที่่�เป็็นผู้้�กำำ�กับดู
ั แู ล (Regulator)
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8.3.2.3 สร้้ างองค์์ กรกำำ �กัั บดูู แลแบบ One Stop Service

ควรกำำ�หนดให้้การขออนุุญาตประกอบกิิจการโรงงานไฟฟ้้าอยู่่�ที่่� กกพ.
แต่่เพีียงองค์์กรเดีียว (One Stop Service) โดยปััจจุุบัันเป็็นอำำ�นาจของ กรอ.
ส่่งผลให้้อำ�ำ นาจในการอนุุญาตกัับอำ�ำ นาจในการกำำ�กัับดูแู ลเป็็นคนละหน่่วยงาน
กััน อย่่างไรก็็ตาม มีีประเด็็นพึึงสัังเกตว่่า กกพ. ต้้องปรัับทิิศทางการกำำ�กัับดูแู ล
ให้้คำ�นึ
ำ ึงถึึงการสร้้างดุุลยภาพระหว่่างการส่่งเสริิมภาคธุุรกิิจกัับการคุ้้�มครอง
รัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและผลประโยชน์์สาธารณะด้้วย และควรเพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมของ
ประชาชนในการกำำ�กัับดูแู ลตรวจสอบการทำำ�งานของคณะกรรมการข้้างต้้นด้้วย
เพื่่�อให้้มีีความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้
8.3.2.4 ยกระดัั บค่่ ามาตรฐานปลายปล่่ องให้้ ครอบคลุุ มและเข้้ ม
งวดขึ้้ � น

ควรกำำ�หนดค่่ามาตรฐานการปล่่อยฝุ่่�นที่่� ปลายปล่่องให้้ครอบคลุุมและ
เข้้มงวดมากขึ้้�น รวมทั้้�งแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�สำ�คั
ำ ัญอื่่�นๆ ให้้มีีการควบคุุมและติิดตาม
ตรวจสอบ ตลอดจนการลงโทษที่่�เหมาะสม หากการปล่่อยเกิินค่่ามาตรฐานการ
กำำ�หนดค่่ามาตรฐานฝุ่น่� PM2.5 ทั้้�งนี้้� การกำำ�หนดค่่ามาตรฐานการปล่่อยฝุ่น่� PM2.5
ของการผลิิตในภาคพลัังงานจำำ�เป็็นต้้องกำำ�หนดให้้ได้้มาตรฐานระดัับนานาชาติิ
เพื่่�อแก้้ปััญหาได้้จริงิ โดยไม่่กำำ�หนดค่่าการปล่่อยสููงเกิินไป จนไม่่ส่่งผลต่่อการ
แก้้ปััญหา ที่่�สำ�คั
ำ ัญ ต้้องมีีการควบคุุมและติิดตามตรวจสอบอย่่างแท้้จริงิ โดย
แนวทางสำำ�คััญที่่� มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการติิดตามตรวจสอบและ
นำำ�ไปสู่่�การแก้้ปััญหาได้้จริงิ ก็็คืือ การผ่่านร่่าง พ.ร.บ. การรายงานการปล่่อย
และการเคลื่่�อนย้้ายสารพิิษสู่่สิ่่� ง� แวดล้้อม หรืือกฎหมาย PRTR ออกมาบัังคัับใช้้
8.3.3 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
8.3.3.1 เพิ่่�มสััดส่่วนในการนำำ �มาตรการทางเศรษฐศาสตร์์ มาใช้้

ควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการใช้้มาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อ
จััดการมลพิิษทางอากาศในภาคพลัังงานให้้มากขึ้้�นกว่่าปััจจุุบััน ที่่� เน้้นการใช้้
มาตรการบัังคัับตามกฎหมายและกฎระเบีียบ ซึ่่�งแม้้ว่่าจะมีีข้้อดีี คืือ หากมีีการ
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บัังคัับใช้้ได้้จริงิ ก็็จะทำำ�ให้้เป้้าหมายการลดมลพิิษทางอากาศที่่� วางไว้้เป็็นไป
ตามแผน และมัักจะได้้รับั การสนัับสนุุนทางการเมืืองเพราะไม่่มีีเรื่่�องรายได้้เข้้า
มาเกี่่�ยวข้้อง แต่่มาตรการบัังคัับตามกฎหมายและกฎระเบีียบก็็มีีข้้อเสีียหลาย
ประการ ได้้แก่่ ขาดประสิิทธิิภาพในการใช้้ทรัพ
ั ยากร เนื่่�องจากไม่่ได้้พิิจารณา
อยู่่�บนพื้้�นฐานของต้้นทุุนหน่่วยสุุดท้้ายของแต่่ละหน่่วยธุุรกิิจ จึึงเป็็นทางเลืือกที่่�
มีีต้้นทุุนแพงและยากในการดููแล และเอกชนจะไม่่มีีแรงจูู งใจในการปฏิิบััติิตาม
หากภาครััฐไม่่เพิ่่�มความเข้้มงวด อีีกทั้้�งเอกชนมัักมีีแรงจูู งใจที่่�จะปฏิิบัติั ิตามเพีียง
ขั้้�นต่ำำ�ที่่�กฎหมายบัังคัับไว้้เท่่านั้้�น ข้้อดีีของมาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์ เช่่น
ภาษีีและชาร์์จ คืือ ผู้ป
้� ล่่อยมลพิิษจะมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ และมีีความยืืดหยุ่่�น
ในการปฏิิบััติิ ขึ้้�นอยู่่�กัับความสามารถของผู้้�ประกอบการและขนาดของกิิจการ
เป็็นทางเลืือกที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และเกิิดต้้นทุุนในการปฏิิบััติิตามที่่�ต่ำ�ที่่
ำ �สุุดเมื่่�อ
เทีียบกัับมาตรการบัังคัับตามกฎหมายและกฎระเบีียบ และรััฐบาลยัังมีีรายรัับ
จากการเก็็บภาษีี ซึ่่ง� สามารถนำำ�ไปใช้้ในการจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศ และ
แบ่่งเบาภาระภาษีีจากแหล่่งอื่่�น เช่่น ภาษีีเงิินได้้ ซึ่่�งสามารถช่่วยลดการบิิดเบืือน
กลไกตลาดจากการเก็็บภาษีี อัันจะก่่อให้้เกิิดสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า การได้้เงิินปัันผลสอง
เด้้ง (Double Dividend)54
ในการออกแบบมาตรการทางเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อจััดการมลพิิษทางอากาศ
ในภาคพลัังงาน โดยทั่่�วไปจะต้้องคำำ�นึงึ ถึึง 3 องค์์ประกอบ ได้้แก่่1) กลไกในการ
ควบคุุมพฤติิกรรม (บัังคัับหรืือสร้้างแรงจูู งใจ) 2) ระดัับของการควบคุุมมลพิิษ
เป็็นแบบทางตรงหรืือทางอ้้อม และ 3)ตััวแปรที่่�ใช้้ในการควบคุุม ได้้แก่่ ราคา
ปริิมาณ และเทคโนโลยีี โดยต้้องคำำ�นึึงด้้วยว่่า แหล่่งที่่�ก่่อให้้เกิิดมลพิิษนั้้�นเป็็น
แหล่่งกำำ�เนิิดที่่�เคลื่่�อนที่่�ได้้ เช่่น รถยนต์์ หรืือเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดชนิิดอยู่่�กัับที่่� เช่่น
โรงไฟฟ้้า โรงกลั่่�นน้ำำ�มััน ฯลฯ55 จากหลัักการดัังกล่่าว เราสามารถนำำ�มาตรการ
มาใช้้ได้้หลากหลาย โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้มาตรการบัังคัับเสมอไป อาทิิ การเก็็บ
ภาษีีการปล่่อยมลพิิษ การจััดตั้้�งตลาดซื้้�อขายใบอนุุญาตการปล่่อยมลพิิษ การ
เก็็บภาษีีเทคโนโลยีีตามการปล่่อยมลพิิษ

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดภาคพลังงาน
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8.3.3.2 นำำ �มาตรการจููงใจเชิิ งเศรษฐศาสตร์์ มาใช้้ ส่่งเสริิ มพลัั งงาน
หมุุ นเวีียน

ควรนำำ�มาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์ที่่�หลากหลายมาปรัับใช้้ในการส่่ง
เสริิมการผลิิตและใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนให้้มากกว่่าปััจจุุบัันที่่�เน้้นเพีียงนโยบาย
การรัับซื้้�อพลัังงานหมุุนเวีียนแบบ FiT ซึ่่ง� เป็็นมาตรการที่่�เน้้นแทรกแซงทางด้้าน
ราคาเป็็นส่่วนใหญ่่ ภายใต้้มาตรการแบบ FiT ผู้้�จำ�ำ หน่่ายพลัังงานหมุุนเวีียนจะถููก
บัังคัับโดยกฎหมายให้้รับซื้้
ั � อพลัังงานหมุุนเวีียนจากผู้้�ผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียนใน
ราคาคงที่่�ระดัับหนึ่่�งในช่่วงระยะเวลาหนึ่่�งซึ่่�งสููงกว่่าราคาตลาด เมื่่�อเวลาผ่่านไป
ราคารัับซื้้�อจะค่่อยๆ ถููกปรัับลดลง เพื่่�อกดดัันให้้ผู้้�ผลิิตปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพการ
ผลิิตและสามารถแข่่งขัันได้้เมื่่�อไม่่ได้้รับั การช่่วยเหลืือจากภาครััฐในอนาคต แม้้
มาตรการแบบ FiT จะมีีข้อ้ ดีีหลายประการ อาทิิ ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ผลิิตมีีการปรัับปรุุง
ต้้นทุุนการผลิิต ลดความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน สามารถกู้้�เงิินเพื่่�อลงทุุนได้้ง่่ายขึ้้�น แต่่
การใช้้มาตรการนี้้�อาจทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคเสีียประโยชน์์ เนื่่�องจากต้้องจ่่ายเงิินเพื่่�อ
ซื้้�อพลัังงานหมุุนเวีียนสููงกว่่าราคาตลาด และที่่�สำ�คั
ำ ัญพลัังงานหมุุนเวีียนอาจไม่่
สามารถถููกผลิิตขึ้้�นมาในปริิมาณที่่�กำ�ำ หนดตามเป้้าหมาย ซึ่่ง� นัับเป็็นจุุ ดอ่่อนหลััก
ของมาตรการแทรกแซงทางด้้านราคาเช่่นนี้้�56
รััฐจึึงควรพิิจารณาใช้้มาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์ในรููปแบบอื่่�นด้้วย
เพื่่�อส่่งเสริิมการผลิิตและใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน อาทิิ นโยบายการรัับซื้้�อพลัังงาน
หมุุนเวีียนแบบ “Competitive Bidding Processes” และ “Renewable Obliggations” ที่่�ให้้มีกี ารซื้้�อขายใบอนุุญาตระหว่่างผู้้�ผลิิตพลัังงานด้้วยกััน มาตรการ
ทั้้�งสองจััดเป็็นมาตรการที่่�เน้้นแทรกแซงทางด้้านปริิมาณ ซึ่่ง� มีีข้อ้ ดีีคืือจะทำำ�ให้้เป้้า
หมายร้้อยละการผลิิตและใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนต่่อพลัังงานทั้้�งหมดที่่�วางแผนไว้้
มีีโอกาสสััมฤทธิิผลสูงู มากกว่่ามาตรการที่่�เน้้นแทรกแซงทางด้้านราคา นอกจาก
นั้้�น ควรพิิจารณาใช้้มาตรการแรงจูู งใจทางด้้านการเงิินอื่่�นๆ เพิ่่�มเติิมด้้วย อาทิิ
การลดภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล เครดิิตภาษีีจากการลงทุุน การลดภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
การหัักค่่าเสื่่�อมราคาของเครื่่�องจัักรในอััตราเร่่ง ให้้กู้้�ดอกเบี้้�ยต่ำำ� เป็็นต้้น
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• มาตรการแบบ Competitive Bidding Processes ภายใต้้มาตรการ
นี้้� ผู้้�มีีอำ�ำ นาจในการควบคุุมดููแลจะกำำ�หนดเป้้าหมายปริิมาณรัับพลัังงาน
หมุุนเวีียนจำำ�นวนหนึ่่�งขึ้้�น จากนั้้�นผู้้�ผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียนต่่างๆ ที่่�สนใจจะ
ทำำ�การยื่่�นข้้อเสนอด้้านราคาขายและปริิมาณที่่�ตนต้้องการผลิิต ขั้้�นตอนถััด
ไป ผู้้�มีีอำ�ำ นาจในการควบคุุมดูแู ลจะจััดเรีียงลำำ�ดัับผู้้�เสนอตามราคาจากน้้อย
ไปมาก จนกระทั่่�งเท่่ากัับเป้้าหมายปริิมาณรัับซื้้�อไฟฟ้้าที่่�ถูกู กำำ�หนดขึ้้�น ทำำ�ให้้
ราคารัับซื้้�อพลัังงานหมุุนเวีียนจะไม่่เท่่ากัันในผู้้�ผลิิตแต่่ละราย มาตรการนี้้�จะ
กระทบต่่อผู้้�บริิโภคน้้อยกว่่ามาตรการ FiT
• มาตรการแบบ Renewable Obligations เป็็นมาตรการที่่�ให้้มีกี ารซื้้�อขาย
ใบอนุุญาตระหว่่างผู้้�ผลิิตพลัังงานด้้วยกััน ผู้้�มีีอำ�ำ นาจในการควบคุุมดูแู ลจะ
กำำ�หนดเป้้าหมายร้้อยละของการผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียนที่่�มาจากพลัังงาน
หมุุนเวีียนต่่อพลัังงานรวม เป้้าหมายร้้อยละนี้้�จะค่่อยๆ ถููกปรัับเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ
ตััวอย่่างประเทศเวลส์์ กำำ�หนดอััตรา 3% ในปีี ค.ศ. 2003 และจะปรัับเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็น 15.4% ในปีี 2037 ภายใต้้มาตรการนี้้� ผู้้�ผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียนจะได้้
Renewable Obligation Certificate (ROC) โดย certificate นี้้�สามารถ
ซื้้�อขายกัันได้้ระหว่่างผู้้�ผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียนด้้วยกััน มาตรการนี้้�จะช่่วย
ทำำ�ให้้ผู้้�ผลิิตสามารถบรรลุุเป้้าหมายที่่�วางไว้้โดยใช้้ต้น้ ทุุนต่ำำ�ที่่�สุดุ และยัังช่่วย
ลดภาระเงิินอุุดหนุุนจากภาครััฐอีีกด้้วย

8.3.4 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
8.3.4.1 เพิ่่�มสััดส่่วนของประชาชนในคณะกรรมการ

การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนเข้้าไปในระบบ
การจััดการพลัังงาน ควรครอบคลุุมตั้้�งแต่่ระดัับการกำำ�หนดนโยบาย การกำำ�กัับ
ดููแล และการปฏิิบัติั ิการ โดยเฉพาะมิิติิด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่ง� รููปธรรมเบื้้�องต้้น โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�ง การเพิ่่�มองค์์ประกอบจากภาควิิชาการและประชาชนใน กพช. และ
ในคณะกรรมการกองทุุนเพื่่�อส่่งเสริิมการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน
8.3.4.2 รัั บฟัังและแลกเปลี่่ � ยนเรีียนรู้�ร่
้ ่ วมกัั บรัั ฐเพื่่ � อยุุ ติิ ความขัั ด
แย้้ งและบรรลุุ จุุ ดสมดุุ ลที่่ � ยั่่� งยืืน

ภาคประชาสัังคมควรร่่วมเรีียกร้้องการรัักษาสิิทธิิของตนเอง แต่่ขณะ
เดีียวกััน ก็็เปิิดใจรัับฟังั ข้้อมููลจากภาครััฐและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น กรณีีโครงการ
โรงไฟฟ้้าถ่่านหิินกระบี่่�และโรงไฟฟ้้าถ่่านหิินเทพา เป็็นตััวอย่่างที่่�สะท้้อนให้้เห็็น
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บทบาทของภาครััฐและภาคประชาสัังคมในการนำำ�ข้อ้ เท็็จจริงิ และข้้อกัังวลทั้้�งใน
ประเด็็นที่่�เห็็นด้้วยและไม่่เห็็นด้้วยของแต่่ละฝ่่ายมารัับฟังั แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วม
กััน เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การยุุติิความขััดแย้้ง และบรรลุุข้้อสรุุปซึ่่�งเป็็นทางออกร่่วมกััน ใน
จุุ ดที่่�สมดุุลและทิิศทางที่่�ยั่่�งยืืน โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ทั้้�งมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมควบคู่่�กััน
โครงการโรงงานไฟฟ้้าถ่่านหิินกระบี่่� เป็็นโครงการขยายกำำ�ลัังการผลิิ ตโดย
ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นที่่�โรงไฟฟ้้ากระบี่่�เดิิม ใน อ. เหนืือคลอง จ. กระบี่่� ส่่วนโรงไฟฟ้้า
ถ่่านหิินเทพาเป็็นโครงการที่่�ประกอบด้้วยท่่าเรืือเพื่่�อขนส่่งเชื้้�อเพลิิงนำำ�เข้้าจาก
ต่่างประเทศ ตั้้�งอยู่่�ที่่� อ. เทพา จ. สงขลา ทั้้�งสองโครงการเป็็นโครงการตามแผน
พััฒนากำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าของประเทศ (PDP 2015) ซึ่่�งรัับผิิดชอบโดย กฟผ.
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางพลัังงานและตอบสนองความต้้องการการใช้้ไฟฟ้้าใน
ภาคอุุตสาหกรรมและครััวเรืือน เนื่่�องจากภาคใต้้ไม่่มีีแหล่่งผลิิตไฟฟ้้าหลััก ต้้อง
อาศััยไฟฟ้้าจากภาคกลางและการนำำ�เข้้าจากประเทศมาเลเซีีย ในช่่วงแรกของ
โครงการ ประชาชนผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในพื้้�นที่่�ได้้ต่่อต้้านคััดค้้านโครงการโรงไฟฟ้้า
ถ่่านหิินกระบี่่�-เทพา เช่่น การประท้้วงของเครืือข่่ายคนสงขลา-ปััตตานีีไม่่เอาโรง
ไฟฟ้้าถ่่านหิิน การเดิิน “เทใจให้้เทพา” การนั่่�งอดอาหารของเครืือข่่ายปกป้้อง
2 ฝั่่�งทะเลกระบี่่�-เทพา และการยื่่�นหนัังสืือต่่อนายกรััฐมนตรีีให้้ยุุติิโครงการโรง
ไฟฟ้้าถ่่ายหิินกระบี่่�-เทพาเมื่่�อวัันที่่� 13 กุุมภาพัันธ์์ 2561
	ต่่อมา ได้้มีีการหารืือร่่วมกัันระหว่่างกลุ่่�มแกนนำำ� ตััวแทนจาก กฟผ.
และกระทรวงพลัังงาน เมื่่�อวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ 2561 จนนำำ�ไปสู่่�การลงนามใน
บัันทึึกข้้อตกลง (MOU) ระหว่่างรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพลัังงานและเครืือ
ข่่ายฯ ภายใต้้ข้้อยุุติิในประเด็็นต่่อไปนี้้� 1) กฟผ. ถอนรายงานการวิิเคราะห์์ผลก
ระทบสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพ หรืือ EHIA ของโรงไฟฟ้้าทั้้�งสองโครงการออก
จากการพิิจารณาของ สผ. ภายในสามวััน โดย กฟผ. จะส่่งหนัังสืือแจ้้งรัับทราบ
การขอถอนรายงานไปยัังเครืือข่่ายฯ 2) กระทรวงพลัังงานแต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
จััดทำำ�รายงานการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมระดัับยุุทธศาสตร์์ (Strategic
Environmental Assessment: SEA) เพื่่�อศึึกษาบริิเวณพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวถึึงความ
เหมาะสมต่่อโครงการให้้เสร็็จสิ้้น� ภายใน 9 เดืือน หากพบว่่ามีีความไม่่เหมาะสม
ต้้องยุุติิโครงการทั้้�งสองพื้้�นที่่� หากมีีความเหมาะสม ต้้องทำำ�ขั้้�นตอนต่่อไป คืือ
การทำำ� EHIA โดยคนกลางที่่�สองฝ่่ายยอมรัับร่่วมกััน 3) ให้้คดีีระหว่่างเครืือข่่าย
ผู้้�ชุุมนุุมกัับ กฟผ. เลิิกต่่อกััน57
การที่่�รัฐั ยอมชะลอโครงการเพื่่�อไปศึึกษา ปรัับปรุุง ทบทวน และพััฒนา
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และการที่่� ภาคประชาสััง คมได้้ ส ะท้้ อ นปัั ญ หาในพื้้� น ที่่� นำำ� ไปสู่่�การจัั ด ทำำ�ร่่าง
รายงานฉบัับสมบููรณ์์เสนอต่่อกระทรวงพลัังงาน โดยมีียุุทธศาสตร์์ทางเลืือก
แต่่ละทางเลืือกซึ่่�งประกอบไปด้้วยข้้อดีี ข้้อเสีีย และข้้อเสนอแนะเพื่่�อปรัับปรุุง
แก้้ไข ซึ่่�งจะนำำ�เสนอรายงานดัังกล่่าวต่่อรััฐบาลต่่อไป
8.3.4.3 ส่่งเสริิ มให้้ แรงงานปรัั บตัั วสู่่�พลัั งงานสะอาด

ภาคประชาสัังคมควรส่่งเสริิมให้้แรงงานมีีการปรัับตััวเพื่่�อเรีียนรู้้�และเพิ่่�ม
ทัักษะแรงงานให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางการพััฒนาพลัังงานสะอาดและการผลิิตที่่�
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และในขณะเดีียวกััน รััฐควรช่่วยเสริิมให้้การปรัับตััวของ
แรงงานในภาคประชาสัังคมมีีความเป็็นไปด้้วยความราบรื่่�นและมีีประสิิทธิิภาพ
ปััจจุุบัันขบวนการแรงงานสากลให้้ความสำำ�คััญมากกัับทิิศทางพลัังงาน
สะอาด ความเข้้มแข็็งของสหภาพแรงงานหากปรัับตััวให้้สอดรัับกัับนวััตกรรม
พลัังงานสะอาด โดยการสนัับสนุุนจากมหาวิิทยาลััยและโรงเรีียนอาชีีวะที่่�ปรัับ
หลัักสููตรแล้้ว จะช่่วยเพิ่่�มศัักยภาพของแรงงานไทยให้้มีีบทบาทเป็็น Change
Agent ให้้กัับภาคประชาสัังคมในการทำำ�งานเชิิงรุุกด้้านพลัังงานสะอาดมาก
ขึ้้�น โดยไม่่เพีียงแต่่เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็นมิิตรกัับการจ้้าง
งานและสร้้างความมั่่�นคงในอาชีีพด้้วย ตััวอย่่างเช่่น ในช่่วงการเปลี่่�ยนผ่่านของ
อุุตสาหกรรมยานยนต์์ไทยจะมีีทั้้�งการสร้้างงานใหม่่แทนที่่�งานเก่่าบางประเภท
หรืือนวััตกรรมใหม่่มีีผลทางบวกต่่อการจ้้างงานในการผลิิตชิ้้�นส่่วนบางประเภท
เช่่น แบตเตอรี่่� ชิ้้�นส่่วนไฟฟ้้า เป็็นต้้น หรืือนวััตกรรมใหม่่ในอุุตสาหกรรมที่่�อาศััย
การป้้อนวััตถุุดิิบให้้โรงงานขยะต่่างๆ เป็็นพลัังงานชีีวมวล ก็็ยัังต้้องใช้้แรงงาน
คน หรืือแม้้แต่่พลัังงานแสงอาทิิตย์์ก็็ยัังคงต้้องอาศััยแรงงานคนในการติิดตั้้�ง
และซ่่อมบำำ�รุุง เป็็นต้้น58
8.3.4.4 ร่่ วมผลิิ ตและใช้้ พลัั งงานหมุุ นเวีียน

ภาคประชาสัังคมควรร่่วมกัันปรัับเปลี่่�ยนการใช้้พลัังงานเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล
ไปสู่่�การผลิิตและใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนด้้วยตนเอง ขณะเดีียวกัันภาครััฐควรวาง
ระบบให้้เอื้้�อต่่อการปรัับเปลี่่�ยนของภาคประชาสัังคม การเปลี่่�ยนผ่่านพลัังงาน
ภายใต้้แนวคิิด “Prosumer” (มาจากคำำ�ว่่า Professional ซึ่่�งแปลว่่ามืืออาชีีพ
รวมกัับ คำำ�ว่่า Consumer ซึ่่�งแปลว่่าผู้้�บริิโภค) จากเดิิมที่่�ภาคประชาสัังคมเป็็นผู้้�
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ที่่�ซื้้�อไฟฟ้้า ใช้้ไฟฟ้้า และจ่่ายค่่าไฟฟ้้า มาเป็็นผู้้�ที่่�ผลิิตไฟฟ้้าใช้้ได้้เอง เพื่่�อลดค่่าใช้้
จ่่าย ทั้้�งในครััวเรืือน ธุุรกิิจ โรงเรีียน หรืือโรงพยาบาล โดยการติิดตั้้�งแผงโซลาร์์
บนหลัังคา (Solar Rooftop)
ด้้วยแนวทางเช่่นนี้้�จะทำำ�ให้้เส้้นแบ่่งระหว่่างผู้้�บริิโภคกัับผู้้�ผลิิตในตลาดพลััง
งานค่่อยๆ ลดลง ภาคประชาสัังคมที่่�เป็็นผู้้�บริิโภคแบบใหม่่นี้้� นอกจากจะกลายเป็็น
ผู้้�ปฏิิวััติิตนเองแล้้ว ยัังเป็็นผู้้�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงนโยบายพลัังงานด้้วย59
8.3.5 ความจำำ �เป็็นที่่�จะต้้ องมีี กฎหมายอากาศสะอาด
ร่่างพระราชบััญญััติิกำ�กั
ำ ับดููแลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ
แบบบููรณาการ พ.ศ. ... ที่่�เสนอโดยเครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ร่่วม
กัับประชาชนกว่่า 20,000 รายชื่่�อ มีีสาระที่่�สำ�คั
ำ ัญประการหนึ่่�งก็็คืือการจััดตั้้�ง
กองทุุนอากาศสะอาดเพื่่�อจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศ อัันจะนำำ�ไปสู่่�การ
จััดการอากาศสะอาดอย่่างยั่่�งยืืน (หมวด 6 ส่่วนที่่� 1) โดยการมีีกองทุุนอากาศ
สะอาดจะทำำ�ให้้สามารถมีีงบประมาณในการจััดการปััญหามลพิิษอากาศอย่่างต่่อ
เนื่่�อง ไม่่ต้้องพึ่่�งพางบประมาณแผ่่นดิินซึ่่�งมีีความไม่่แน่่นอนในแต่่ละปีี นอกจาก
นั้้�น งบประมาณปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศไทยในแต่่ละปีีก็็มีีน้้อยมากเมื่่�อ
เทีียบกัับประเทศที่่�มีีระดัับการพััฒนาเศรษฐกิิจที่่�ใกล้้เคีียงกััน โดยงบประมาณ
ที่่� น้้อยนิิดต้้องถููกนำำ�ไปใช้้ในการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมที่่� หลากหลาย อาทิิ
การจััดการน้ำำ�เสีีย ขยะ อนุุรักั ษ์์และฟื้้�นฟููป่่าไม้้และระบบนิิเวศ เป็็นต้้น ทำำ�ให้้
งบประมาณที่่�จะถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อการจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศมีีไม่่เพีียง
พอ ส่่งผลทำำ�ให้้การจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศขาดความต่่อเนื่่�อง
ที่่� สำ�คั
ำ ั ญ เงิิ น ภาษีี ห รืือค่่าธรรมเนีี ย มที่่� จัั ด เก็็ บ ได้้ จ ะถูู ก นำำ�ม าใช้้เ พื่่� อ
วััตถุุประสงค์์ที่่�เฉพาะเจาะจงในการจััดการปััญหามลพิิษอากาศเท่่านั้้�น รวมถึึง
การจััดการอากาศสะอาดอย่่างยั่่�งยืืนในภาคพลัังงาน อาทิิ การใช้้เพื่่�อช่่วยเหลืือ
ให้้ภาคส่่วนต่่างๆ ที่่�ผลิิต แปรรููป และใช้้พลัังงานได้้มีีการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ
การผลิิตและปรัับเปลี่่�ยนจากการผลิิตจากการใช้้พลัังงานฟอสซิิลไปสู่่�พลัังงาน
หมุุนเวีียน ซึ่่�งอาจจะอยู่่�ในรููปแบบของสิินเชื่่�อดอกเบี้้�ยต่ำำ� ให้้เงิินช่่วยเหลืือแบบมีี
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เงื่่�อนไขในการปรัับตััว นอกจากนั้้�น ยัังสามารถนำำ�มาช่่วยเหลืือผู้ไ้� ด้้รับผล
ั กระทบ
ในการเรีียกร้้องสิิทธิแิ ละเยีียวยาความเสีียหายได้้ด้้วย ร่่างกฎหมายนี้้�ยังั กำำ�หนด
ให้้มีแี ผนแม่่บทนโยบายการกำำ�กับดู
ั แู ลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบ
บููรณาการ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการสนัับสนุุนให้้ใช้้พลัังงานทดแทน (มาตรา 22)
ดัังนั้้�น การสนัับสนุุนให้้ร่่างกฎหมายนี้้�ผ่่านออกมามีีผลบัังคัับใช้้จึึงเป็็นเรื่่�องหนึ่่�ง
ที่่�มีีความสำำ�คััญ
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จการเหมืืองแร่่ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและมลพิิษทางอากาศ
ในหลายขั้้�นตอน เช่่น ขั้้�นตอนการระเบิิดหน้้าดิิน การขุุดเพื่่�อเปิิดหน้้าดิิน
การขุุดเจาะลงไปใต้้ดิินเพื่่�อนำำ�สิินแร่่ขึ้้�นมา ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดฝุ่่�นฟุ้้�งกระจาย ส่่วนขั้้�น
ตอนการแยกแร่่หรืือการแต่่งแร่่จะต้้องใช้้สารเคมีีเพื่่�อทำำ�ให้้แร่่มีีความบริิสุทุ ธิ์ขึ้้�์ �น
ประกอบด้้วยการย่่อย บดละเอีียด คััดขนาด และแยกเอาสิ่่�งเจืือปนออกไปให้้มาก
ที่่�สุดุ จนเป็็นหััวแร่่ (Concentrate) ที่่�สามารถนำำ�เข้้าสู่่�การสกััดให้้ได้้โลหะบริิสุทุ ธิ์์�
(การถลุุงหรืือทำำ�แร่่เป็็นโลหะ) ทำำ�ให้้สารเคมีีระเหยสู่่�บรรยากาศที่่�สามารถส่่งผล
กระทบต่่อพนัักงานและประชาชนใกล้้เคีียงได้้ แต่่ลัักษณะของมลพิิษทางอากาศ
ที่่�เกิิดจากเหมืืองโดยทั่่�วไปจะขึ้้�นอยู่่�กับ
ั ประเภทของการทำำ�เหมืืองและสารเคมีีที่่�ใช้้
ในกระบวนการแต่่งแร่่ โดยในส่่วนของฝุ่น่� สามารถเกิิดขึ้้�นได้้จากหลายขั้้�นตอนใน
กระบวนการทำำ�เหมืืองหิินเพื่่�ออุุตสาหกรรมหรืือเหมืืองปููน1
ขั้้�นตอนการทำำ�เหมืืองที่่� ทำ�ำ ให้้เกิิดฝุ่่�น2 เริ่่�มตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการระเบิิดเปิิด
หน้้าเหมืือง การขุุดตััก ลำำ�เลีียงแร่่ การบด ลดและแยกขนาดแร่่และหิิน และขั้้�น
ตอนการกองเก็็บแร่่ขนาดต่่างๆ พร้้อมด้้วยการกองเศษดิินทิ้้�ง หิินทิ้้�ง รวมทั้้�งขั้้�น
ตอนการผลิิตในส่่วนของโรงประกอบโลหกรรม ไปจนถึึงบ่่อกัักเก็็บกากแร่่ที่่�เป็็น
ส่่วนรองรัับของเสีียจากกระบวนการแต่่งแร่่ ตลอดกระบวนการเหล่่านี้้�ล้้วนแล้้ว
แต่่เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดของมลพิิษต่่างๆ รวมทั้้�งมลพิิษทางอากาศ และทำำ�ให้้เกิิด
อนุุภาคฝุ่่�นขนาดเล็็กได้้ ดัังภาพที่่� 9.1 ที่่�แสดงขั้้�นตอนต่่างๆ ของการทำำ�เหมืือง
หิินอุุตสาหกรรม ซึ่่�งเป็็นตััวอย่่างของกิิจกรรมเหมืืองแร่่และมลพิิษที่่�เกิิดจาก
กระบวนการต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� หากไม่่มีีการดำำ�เนิินการตามมาตรการจััดการ
ฝุ่่�นที่่�มีีประสิิทธิิภาพ จะทำำ�ให้้มีีการแพร่่กระจายออกไปเป็็นวงกว้้าง

9-376

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

ภาพที่่� 9.1 กระบวนการทำำ �เหมืืองหิินอุุ ตสาหกรรมและขั้้� นตอนที่่�ทำำ �ให้้ เกิิดปัั ญหาฝุ่่� น3

ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก เช่่น PM2.5, PM10, และฝุ่่�นรวม (TSP) ที่่�เกิิดขึ้้�นจาก
กิิจกรรมเหมืืองแร่่ อาจมีีความแตกต่่างจากฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กจากดิินทั่่�วไป
เนื่่�องจากเศษดิินและเศษหิินบริิเวณเหมืืองแร่่อาจจะมีีโลหะและกึ่่�งโลหะที่่�มีีพิิษ
ปนเปื้้�อนอยู่่�ในปริิมาณสููง ทำำ�ให้้ฝุ่่�นจากกิิจกรรมเหมืืองแร่่อาจจะมีีอัันตรายต่่อ
สุุขภาพมากกว่่าฝุ่่�นเศษดิินและหิินนอกบริิเวณพื้้�นที่่�ศัักยภาพแร่่ จากงานศึึกษา
ของ Moreno และคณะ4 พบว่่า ในเหมืืองถ่่านหิินที่่�มีีปริิมาณโลหะและกึ่่�งโลหะ
ในแหล่่งแร่่สููง ในฝุ่่�น PM2.5 จากเหมืืองดัังกล่่าวก็็พบโลหะและกึ่่�งโลหะพิิษหลาย
ชนิิดสููงด้้วย เช่่น ทองแดง (Cu) พลวง (Sb) ดีีบุุก (Sn) ตะกั่่�ว (Pb) สัังกะสีี (Zn)
สารหนูู (As) นิิกเกิิล (Ni) ทำำ�ให้้ฝุ่่�น PM2.5 ดัังกล่่าวอัันตรายต่่อสุุขภาพมากกว่่า
ฝุ่่�นทั่่�วไปในพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่ได้้ปนเปื้้�อนโลหะหนััก
การศึึกษานี้้�สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ Zota และคณะ5 ซึ่่�งทำำ�การศึึกษา
โลหะหนัักใน PM2.5 และ PM10 ในชุุมชนใกล้้เหมืืองในระยะ 20 กิิโลเมตร ซึ่่ง� พบว่่า
พื้้�นที่่�ที่่�ยิ่่ง� ห่่างออกไปจากเหมืือง ค่่าโลหะหนัักในฝุ่น่� ก็็ยิ่่ง� ลดต่ำำ�ลง แสดงว่่าเหมืือง
เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดสำำ�คัญ
ั ของโลหะหนัักในฝุ่น่� ละอองขนาดเล็็ก โดยพบว่่า ฝุ่น่� PM2.5
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นั้้�นมาจากกองหิินทิ้้�งของเหมืืองหรืือกิิจกรรมเหมืืองแร่่ประมาณ 1 ถึึง 6% แต่่
กลัับเป็็นแหล่่งที่่�มาของตะกั่่�วประมาณ 40% และสัังกะสีีประมาณ 63% ที่่�วััดได้้
ในฝุ่่�น PM2.5 ทั้้�งหมด แต่่สำำ�หรัับอนุุภาคขนาด PM10 ถึึง PM2.5 พบว่่า 4-39% มา
จากกองหิินทิ้้�งของเหมืืองหรืือกิิจกรรมเหมืืองแร่่ โดยทำำ�ให้้เกิิดตะกั่่�ว 88% และ
สัังกะสีี 97% ในฝุ่่�นขนาดดัังกล่่าวทั้้�งหมด
ด้้วยเหตุุนี้้� แม้้อาจจะไม่่มีีการใช้้โลหะหรืือกึ่่�งโลหะพิิษใดๆ ในการทำำ�เหมืือง
แร่่ แต่่พื้้�นที่่�ทำ�ำ เหมืืองแร่่สามารถปลดปล่่อยมลพิิษอากาศที่่�ปนเปื้้�อนโลหะหนััก
และกึ่่�งโลหะที่่�มีพิ
ี ษ
ิ ในระดัับที่่�มีผล
ี กระทบต่่อสุุขภาพมนุุษย์ไ์ ด้้6 ทั้้�งนี้้�ลัักษณะการ
แพร่่กระจายของฝุ่่�นจากเหมืืองแร่่มีีความต่่างกััน กล่่าวคืือ กรณีีที่่�เป็็นเหมืือง
หิิน มีีโรงโม่่หิินเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดฝุ่่�นและจััดเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศ
ประเภทอยู่่�กัับที่่� (Stationary Source) คืือมีีการปลดปล่่อยมลพิิษผ่่านปลาย
ปล่่อง (Stack or Point Source) แต่่กระบวนการระเบิิดเปิิดหน้้าเหมืือง การขุุด
ตััก ลำำ�เลีียงแร่่ คััดขนาดแร่่ และขนส่่งไปจััดจำำ�หน่่าย จััดเป็็นการปลดปล่่อยฝุ่่�น
แบบฟุ้้�งกระจาย (Fugitive Emission) ที่่�ไม่่ได้้มีีจุุดปลดปล่่อยคงที่่�หรืือแน่่นอน
ตลอดเวลา การฟุ้้�งกระจายของฝุ่่�นจากกิิจกรรมเหมืืองดัังที่่�แสดงในภาพ 9.27
ภาพที่่� 9.2 ตัั วอย่่ างการเกิิดฝุ่่� นจากขั้้� นตอนการทำำ �เหมืืองแร่่ เช่่ น การระเบิิดเพื่่ � อเปิิดหน้้ า
เหมืือง การขนส่่ งแร่่ ด้้ วยรถบรรทุุ ก และการคัั ดแยกขนาดแร่่ 8
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การปลดปล่่อยฝุ่่�น PM2.5 และ PM10 แบบฟุ้้�งกระจายและขอบเขตของ
ผลกระทบที่่� เกิิ ดต่่อสิ่่�งแวดล้้ อมและประชาชนที่่� อาศัั ยอยู่่�ในบริิเวณใกล้้ เคีี ยง
สามารถประเมิินได้้ด้้วยวิิธีีการคำำ�นวณและการใช้้แบบจำำ�ลองการแพร่่กระจาย
สำำ�นัักงานคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม สหรััฐอเมริิกา (U.S. EPA) ได้้จััดทำำ�คู่่�มืือคำำ�นวณ
อััตราการปล่่อย PM2.5 PM10 และการคำำ�นวณฝุ่่�นรวม จากกิิจกรรมต่่างๆ ใน
กระบวนการทำำ�เหมืืองทั้้�งหมด เช่่น ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการระเบิิดเปิิดหน้้าเหมืือง การ
ขุุดตััก การลำำ�เลีียงแร่่ การบด การลดขนาด และการแยกขนาดแร่่และหิิน รวมถึึง
การกองเก็็บแร่่ขนาดต่่างๆ กองเศษดิินทิ้้�งหิินทิ้้�ง ไปจนถึึงการขนแร่่ไปจำำ�หน่่าย
เมื่่�อได้้อััตราการปลดปล่่อยมลพิิษจากทุุกกิิจกรรมแล้้ว ก็็จะพอเห็็นขอบเขตรวม
ของปััญหามลพิิษทางอากาศจากเหมืืองแต่่ละแห่่งได้้9 ดัังตััวอย่่างภาพที่่� 9.3 ที่่�
แสดงให้้เห็็นถึึงการปลดปล่่อยฝุ่น่� ละอองขนาดเล็็ก PM2.5 (kg/day) จากกิิจกรรม
เหมืืองทองคำำ� จ. พิิจิิตร โดยแยกแสดงปริิมาณการปล่่อยเป็็นรายกิิจกรรม เช่่น
ถนนในเหมืือง (Mine Roads) ถนนในบ่่อเหมืือง (Mine Roads In-pit), กิิจกรรม
ที่่�กองหิินทิ้้�ง (Waste Rock Pile Activities) กิิจกรรมที่่�บ่่อกัักเก็็บกากแร่่ (TSF
activities) กระบวนการกองเก็็บแร่่ (ROM Pad and Processes) และการจราจร
ภายนอกเหมืือง (Highway Traffic)10
กระบวนการในการทำำ�เหมืืองแร่่มีีหลายประเภทและหลายขั้้�นตอน ซึ่่�งเป็็น
ปััจจััยก่่อมลพิิษทางอากาศในลัักษณะและรููปแบบต่่างๆ กััน ตััวอย่่างเช่่น
�
�
เศษแร่่เหลืื อ ทิ้้ งและดิิ
นทิ้้ งจากเหมืื
อ งแร่่ถ่่ า นหิิ น 12 มีี มลพิิ ษ
หลายประเภทที่่�เกิิดการเผาไหม้้ขึ้้�นเอง (Spontaneous Combustion) ตั้้�งแต่่
กระบวนการทำำ�เหมืืองและกระบวนการจััดการเศษแร่่ถ่่านหิินเหลืือทิ้้�งหรืือดิินทิ้้�ง
สาเหตุุมาจากปฏิิกิริิ ยิ าการสะสมและคลายความร้้อน เมื่่�อเศษแร่่เหลืือทิ้้�งและดิิน
ทิ้้�งทำำ�ปฏิิกิิริยิ ากัับออกซิิเจนในอากาศ โดยในขั้้�นต้้นจะเกิิดเป็็น low-temperatture oxidation คืือ ถ่่านหิินจะร้้อนขึ้้�นและเริ่่�มมีีการปลดปล่่อยมลพิิษออกมา
และไม่่เกิิดการเผา แต่่เมื่่�อเกิิดความร้้อนสะสมจนมีีอุณ
ุ หภููมิิประมาณ 50 ถึึง 70
องศาเซลเซีียส ซึ่่�งเรีียกว่่าอุุณหภููมิิ zero activation energy จึึงจะเป็็นจุุ ดเริ่่�ม
ของการเผาไหม้้ที่่�เกิิดขึ้้�นเองของเศษแร่่เหลืือทิ้้�งและดิินทิ้้�ง ในขั้้�นนี้้�จะเกิิดได้้ทั้้�ง
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การเผาไหม้้ที่่�ไม่่เห็็นเพลิิงแต่่มีีควัันลอยออกมา (Smoldering) และการเผาไหม้้
แบบเห็็นเพลิิง การเผาไหม้้ด้้วยตััวเองทั้้�งสองรููปแบบนี้้�สามารถลุุกลามได้้ เพราะ
เศษแร่่เหลืือทิ้้�งและดิินทิ้้�งมีีคุณ
ุ สมบััติเิ ป็็นเชื้้�อเพลิิงชั้้�นดีี หากไม่่มีีการปกคลุุมกอง
เศษแร่่เหลืือทิ้้�งและดิินทิ้้�งอย่่างเหมาะสม จะส่่งผลให้้มีโี อกาสสััมผัสั กัับออกซิิเจน
สููง และทำำ�ให้้เกิิดการเผาไหม้้ด้้วยตนเองได้้มาก13
การใช้ ้สารอันตรายในกระบวนการทำำ
ั
�เหมืือง ได้้แก่่ กระบวนการ

สกัั ดทองคำำ�ออกจากสิินแร่่ ในขั้้�นตอนนี้้� จะมีีการใช้้สารเคมีีอัันตรายจำำ�นวน
มาก โดยเฉพาะสารละลายไซยาไนด์์ ซึ่่�งเป็็นเทคนิิคที่่�ใช้้กัันแพร่่หลาย เพราะมีี
ประสิิทธิิภาพสููงและมีีต้้นทุุนต่ำำ� แต่่ไซยาไนด์์ก็็เป็็นสารเคมีีที่่�มีีความเป็็นพิิษสููง
และระเหยฟุ้้�งกระจายสู่่�บรรยากาศได้้ โดยที่่�แม้้แต่่การได้้รับท
ั างการหายใจใน
ระดัับต่ำ�ำ (ค่่าเฉลี่่�ยรายปีีเกิิน 9 ไมโครกรััมต่่อ ลบ.ม.) ก็็อาจทำำ�ให้้เกิิดพิิษต่่อระบบ
ประสาท ระบบต่่อมไร้้ท่่อ (Endocrine System) และระบบหััวใจและหลอดเลืือด
(Cardiovascular System) ได้้ในระยะยาว แต่่หากได้้รับสั
ั มผั
ั ัสในระดัับสูงู (ค่่า
เฉลี่่�ยรายชั่่�วโมงเกิิน 340 ไมโครกรััมต่่อ ลบ.ม.) จะทำำ�ให้้เกิิดพิิษเฉีียบพลััน เช่่น
พิิษต่่อระบบประสาท อ่่อนแรง วิิงเวีียน อาเจีียน14
�
การบำำ �บั ัดน้ำำ �เสีียและกากแร่่จากโรงแต่่งแร่่
ซึ่่�งมีีสารไซยาไนด์์
เจืือปนอยู่่�ประมาณ 150 mg/L โดยน้ำำ�เสีียและกากแร่่จะถููกนำำ�ไปบำำ�บััดด้้วย
กระบวนการกำำ�จััดสารไซยาไนด์์ก่่อนที่่�จะส่่งทางท่่อไปกัักเก็็บไว้้ในบ่่อกัักเก็็บกาก
แร่่ โดยกระบวนการที่่�นิิยมใช้้ในประเทศไทยคืือวิิธีี INCO SO2/Air ซึ่่�งเป็็นการ
ออกซิิไดซ์์ไซยาไนด์์ด้ว้ ยตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ า คืือทองแดงซััลเฟต (Copper Sulphate)
และสารที่่�ทำ�ำ ปฏิิกิิริยิ าคืือซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ (จากการเติิมสารโซเดีียมเมตาไป
ซััลไฟต์์ (Sodium Metabisulphite)) และก๊๊าซออกซิิเจน เพื่่�อเปลี่่�ยนไซยาไนด์์
ให้้เป็็นไซยาเนตที่่�มีีพิิษต่ำ�ำ กว่่าและไม่่ระเหย (CNO-)15
จากข้้อมููลของกรมอุุตสาหกรรมพื้้� นฐานและการเหมืืองแร่่ (กพร.) กระทรวง
อุุตสาหกรรม ระบุุว่่า จำำ�นวนประทานบััตรเหมืืองแร่่ที่่�ดำ�ำ เนิินการทั่่�วประเทศไทย
ในปััจจุุบััน (ปีี พ.ศ. 2565) มีีทั้้�งสิ้้�น 1,312 เหมืือง โดยมีีทั้้�งที่่�ยัังเปิิดดำำ�เนิินการ
อยู่่�และที่่�ปิิดดำำ�เนิินการแล้้ว
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เหมืืองที่่�เปิิดดำำ�เนิินการ 1,127 เหมืือง และเหมืืองที่่�ปิิดดำำ�เนิินการ 185
เหมืือง ประกอบด้้วย
• ภาคกลางมีีประทานบััตรรวม 462 เหมืือง: เปิิด 410 เหมืือง ปิิด 52 เหมืือง
• ภาคเหนืือมีีประทานบััตรรวม 369 เหมืือง: เปิิด 302 เหมืือง ปิิด 67 เหมืือง
• ภาคใต้้มีีประทานบััตรรวม 207 เหมืือง: เปิิด 190 เหมืือง ปิิด 17 เหมืือง
• ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือมีีประทานบััตรรวม 187 เหมืือง: เปิิด 147 เหมืือง
ปิิด 40 เหมืือง
• ภาคตะวัันออกมีีประทานบััตรรวม 87 เหมืือง: เปิิด 78 เหมืือง ปิิด 9 เหมืือง16
ภาพที่่� 9.3 แสดงจำำ �นวนประทานบัั ตรดำำ �เนิินการเหมืืองแร่่ ทั่่� วประเทศ17

ภาคเหนือ 28.1%

ภาคกลาง 35.2%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14.3%
ภาคตะวันออก 35.2%
ภาคใต 15.8%
จํ านวนประทานบั ตรดํ าเนินการ
ทั� วประเทศ 1,312 แปลง

ประเทศไทยสามารถผลิิตแร่่ได้้ประมาณ 47 ชนิิด โดยในช่่วงปีี พ.ศ. 25532562 ปริิมาณการผลิิตแร่่รวมทุุกชนิิดเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องจาก 195.7 ล้้านตััน
ในปีี พ.ศ. 2553 เป็็น 259.9 ล้้านตัันในปีี พ.ศ. 2562 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ยร้้อยละ
2.9 ต่่อปีี สอดคล้้องกัับความต้้องการใช้้แร่่สำำ�หรัับอุตุ สาหกรรมต่่อเนื่่�องภายใน
ประเทศที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเช่่นเดีียวกััน ซึ่่�งปริิมาณการผลิิต
แร่่สำำ�หรัับใช้้ในประเทศของไทยส่่วนใหญ่่จะเป็็นแร่่จำำ�พวกหิินอุุตสาหกรรม เช่่น
หิินปููน หิินแกรนิิต หิินบะซอลต์์ และแร่่เชื้้�อเพลิิง คืือ ลิิกไนต์์ ส่่วนแร่่ที่่�ผลิิตเพื่่�อ
การส่่งออก เช่่น ยิิปซััม มีีแนวโน้้มลดลงอย่่างชััดเจนตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 และคาด
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ว่่าอุุตสาหกรรมเหมืืองแร่่ของไทยเริ่่�มปรัับทิิศทางไปสู่่�การผลิิตแร่่เพื่่�อใช้้สำ�ำ หรัับ
อุุตสาหกรรมภายในประเทศเพิ่่�มมากขึ้้�น18
เมื่่�อแยกตามกลุ่่�มแร่่ จากข้้อมููลในปีี พ.ศ. 2562 พบว่่า แร่่เชื้้�อเพลิิงผลิิต
ได้้เพีียงชนิิดเดีียว คืือ ลิิกไนต์์ 14.1 ล้้านตััน แร่่อโลหะที่่�มีีการผลิิตสููงที่่�สุดุ ได้้แก่่
หิินปููน 180 ล้้านตััน หิินบะซอลต์์ 13.9 ล้้านตััน และหิินแกรนิิต 13.5 ล้้านตััน ส่่วน
แร่่โลหะมีีการผลิิตน้้อยมาก โดยแร่่ที่่�ผลิิตมากที่่�สุดุ คืือ แร่่เหล็็ก มีีการผลิิตอยู่่�ที่่�
17,660 ตััน19 ในปีี พ.ศ. 2563 จากข้้อมููลเบื้้�องต้้นที่่�ยัังไม่่สมบููรณ์์ (เนื่่�องจากยััง
อยู่่�ในระหว่่างการรวบรวม) พบว่่า มีีการผลิิตแร่่ไปแล้้ว 169.1 ล้้านตััน โดยแร่่ที่่�
ปริิมาณการผลิิตมากที่่�สุดุ 5 อัันดัับแรก คืือ หิินปููน หิินแกรนิิต หิินลิิกไนต์์ หิิน
บะซอลต์์ และดิินซีีเมนต์์ ตามลำำ�ดัับ20
ตััวอย่่างกรณีีปัญ
ั หาผลกระทบของฝุ่น่� จากการทำำ�เหมืืองในประเทศไทยที่่�
เด่่นชััดที่่�สุดุ คืือ กรณีีการทำำ�เหมืืองในพื้้�นที่่� ต. หน้้าพระลาน อ. เฉลิิมพระเกีียรติิ
จ. สระบุุรี ี อีีกกรณีีที่่�คล้้ายคลึึงกััน คืือ การทำำ�เหมืืองหิินปููนที่่� อ. แก่่งคอย-อ.
มวกเหล็็ก จ. สระบุุรี ี นอกจากนั้้�น ยัังมีีกรณีีการทำำ�โรงโม่่หิินที่่� ต. แม่่ลาน้้อย อ.
แม่่ลาน้้อย จ. แม่่ฮ่่องสอน และการทำำ�เหมืืองหิินและโรงโม่่หิินในพื้้�นที่่�เขาคัันหอก
ต. บางพรุุ อ. ท่่าม่่วง จ. กาญจนบุุรี ี
• กรณีีการทำำ� เหมืื อ งของพื้้� นที่่� ใ นเขต ต. หน้้ า พระลาน อ.
เฉลิิมพระเกีียรติิ จ. สระบุุรีี เป็็นการทำำ�เหมืืองแร่่ประเภทหิินเพื่่�ออุุตสาหกรรม
ปููนซีีเมนต์์และหิินเพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง และมีีกิิจกรรมบดย่่อยหิินมานาน
ไม่่ต่ำำ�กว่่า 50 ปีีแล้้ว ปััญหาหลััก คืือ การฟุ้้�งกระจายของฝุ่่�นละอองจนบดบััง
ทััศนวิิสััยในการสััญจร มีีการเรีียกพื้้�นที่่�แห่่งนี้้�ว่่า “หน้้าพระลานเมืืองในหมอก”
นอกจากฝุ่่�นแล้้ว ยัังมีีปััญหากลิ่่�นเหม็็น เขม่่าควััน เสีียงดััง แรงสั่่�นสะเทืือนจาก
การประกอบกิิจการ การปล่่อยน้ำำ�ทิ้้�งในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง รวมถึึงการบุุกรุุกพื้้�นที่่�
นอกเขตประทานบััตร จนกระทั่่�งใน พ.ศ. 2547 คณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่ง
ชาติิ (กก.วล.) ได้้ประกาศให้้พื้้�นที่่� ต. หน้้าพระลาน อ. เฉลิิมพระเกีียรติิ เป็็นเขต
ควบคุุมมลพิษจ
ิ ากปััญหาฝุ่่น� ละอองเกิินค่่ามาตรฐาน และมีีการตั้้�งคณะกรรมการ
ขึ้้�นมาแก้้ไขปััญหา ซึ่่ง� ทำำ�ให้้มีกี ารติิดตั้้�งเครื่่�องตรวจวััดคุุณภาพอากาศ เช่่น ตรวจ
PM2.5 PM10 เพื่่�อติิดตาม ประเมิินผล และแจ้้งเตืือนคุุณภาพอากาศแก่่ประชาชนที่่�
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อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่� ตลอดจนมีีการเข้้าติิดตามตรวจสอบการระบายฝุ่่�นละอองของ
โรงโม่่ บด และย่่อยหิินอย่่างสม่ำำ�เสมอ รวมถึึงการเฝ้้าระวัังสุุขภาพของประชาชน
ด้้วย
• กรณีีการทำำ� เหมืื อ งหิิ น ปูู น ในพื้้� น ที่่� อ. แก่่ ง คอย-อ. มวกเหล็็ ก
จ. สระบุุรีี เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการผลิิตปููนซีีเมนต์์ของบริิษััททีีพีีไอ โพลีีน จำำ�กััด
(มหาชน)21 ซึ่่�งทำำ�มานาน 30 ปีี โดยยัังเหลืืออายุุประทานบััตรอีีก 25 ปีี การทำำ�
เหมืืองปููนและโรงไฟฟ้้าถ่่านหิินในพื้้�นที่่�นี้้�ก่่อให้้เกิิดมลพิิษฝุ่่�นละอองและสารพิิษ
ตกค้้างทั่่�วบริิเวณ ตลอดจนเสีียงดัังและแรงสั่่�นสะเทืือน ที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดปััญหาสุุขภาพ
ต่่อประชาชนที่่�อาศััยในพื้้�นที่่� ซึ่่�งมีีผู้้�ป่่วยด้้วยโรคระบบทางเดิินหายใจ โรคปอด
และโรคมะเร็็ง รวมถึึงผลกระทบต่่ออาชีีพเลี้้�ยงโคนมและอาชีีพทางการเกษตร
อื่่�นๆ เช่่น การปลููกผัักปลอดสารพิิษ รวมทั้้�งผลกระทบต่่อการท่่องเที่่�ยว22
• กรณีีการทำำ�โรงโม่่หินิ ที่่� ต. แม่่ลาน้้อย อ. แม่่ลาน้้อย จ. แม่่ฮ่อ่ งสอน
ของบริิษัท
ั พีี.วีี. ศิิลาทิิพย์์ จำำ�กััด โดยมีีการระเบิิดและย่่อยหิิน ก่่อให้้เกิิดแรงสั่่�น
สะเทืือนที่่�รุุนแรง มีีฝุ่่�นละอองกระทบต่่อระบบทางเดิินหายใจ สถิิติิผู้้�ป่่วยสููงขึ้้�น
ฝุ่่�นยัังส่่งผลต่่อแหล่่งน้ำำ�ประปา ทำำ�ให้้ชาวบ้้านไม่่มีีน้ำำ�ใช้้ และคาดว่่าการระเบิิด
หิินทำำ�ให้้ทิิศทางการไหลของน้ำำ�ใต้้ดิินเปลี่่�ยนแปลงด้้วย ถนนของหมู่่�บ้้านได้้รับั
ความเสีียหายจากการขนส่่งหิิน และมีีปััญหาเกี่่�ยวกัับแรงงานต่่างด้้าวที่่�เข้้ามา
เป็็นแรงงานและอาศััยในพื้้�นที่่�
• กรณีีการทำำ�เหมืืองหิินและโรงโม่่หินิ ในพื้้�นที่่�เขาคัันหอก ต. บางพรุุ
อ. ท่่าม่่วง จ. กาญจนบุุรีี ของศิิลาสมบููรณ์์ทรัพย์
ั ์ ซึ่่�งส่่งผลกระทบและทำำ�ให้้ชาว
บ้้านป่่วยด้้วยโรคผิิวหนััง โรคทางเดิินหายใจ เช่่น หืืด หอบ และการแพ้้ฝุ่น่� ละออง
รวมทั้้�งมีีเสีียงดัังจากการระเบิิดหิิน แรงสั่่�นสะเทืือนจากการระเบิิดหิิน ทำำ�ให้้บ้า้ น
เรืือนและสิ่่�งก่่อสร้้างของราษฎรได้้รับั ความเสีียหาย นอกจากนี้้� โรงโม่่หิินยััง
ทำำ�ลายถ้ำำ�ต่่างๆ ทำำ�ให้้ลิิงที่่�เคยอาศััยในถ้ำำ�ลงมาหากิินในชุุมชนและทำำ�ลายไร่่นา
และพืืชผลของชาวบ้้าน23
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9.1 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
ส ะ อา ด ภาค เ หมืื อ ง แ ร่่ ที่่� มีี กา ร ดำำ � เ นิิ น กา ร ใ น
ประเทศไทย
ประเทศไทยมีีนโยบายและแผนเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการเหมืืองแร่่ที่่�จััด
ทำำ�ตามพระราชบััญญััติิ (พ.ร.บ.) แร่่ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษา
คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2535 รวมถึึงแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ ซึ่่�งเป็็นต้้นทางของนโยบาย มาตรการ ตลอดจนกลไกการกำ��กัับดูแู ล
ต่่างๆ ดัังนี้้�
9.1.1 นโยบายและการกำำ �กัั บดูู แลของรัั ฐ
9.1.1.1 หน่่ วยงานและกลไกการกำำ �กัั บดูู แล24

ตาม พ.ร.บ. แร่่ ได้้กำ�ำ หนดให้้มีีคณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการแร่่
แห่่งชาติิ (คนร.) คณะกรรมการแร่่ คณะกรรมการแร่่จัังหวััด กรมอุุตสาหกรรม
พื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่ (กพร.) เป็็นกลไกและหน่่วยงานที่่� มีีบทบาทหน้้าที่่�
เกี่่�ยวกัับการออกนโยบาย การส่่งเสริิม และการกำำ�กัับดูแู ลการประกอบกิิจการ
เหมืืองแร่่ นอกจากนั้้�น ตามบทบััญญััติิ พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�ง
แวดล้้อมฯ ยัังมีีหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในสัังกััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม (ทส.) อีีก 2 หน่่วยคืือ กรมทรััพยากรธรณีี และสำำ�นัักงานนโยบาย
และแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม (สผ.) และยัังมีีหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�
กฎหมายทั้้�งสองฉบัับดัังกล่่าวกำำ�หนดให้้มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ด้้วย
(1) คณะกรรมการนโยบายบริิ หารจัั ดการแร่่ แห่่ งชาติิ

คนร. ซึ่่�งมีีนายกรััฐมนตรีีหรืือรองนายกรััฐมนตรีีที่่�นายกรััฐมนตรีีมอบ
หมายเป็็นประธานกรรมการ มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่� ที่่�สำ�คั
ำ ัญ อาทิิ เสนอยุุทธศาสตร์์
นโยบาย และแผนแม่่บทการบริิหารจััดการแร่่ต่่อคณะรััฐมนตรีี เพื่่�อให้้การ
บริิหารจััดการแร่่เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดภายใต้้ดุลุ ยภาพด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม มีีการจััดสรรผลประโยชน์์ระหว่่างรััฐ ผู้้�ประกอบการ และชุุมชนท้้อง
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ถิ่่�นอย่่างเป็็นธรรม ทั้้�งชุุมชนในพื้้�นที่่�ซึ่่ง� เป็็นที่่�ตั้้ง� ของโครงการทำำ�เหมืืองและชุุมชน
ในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงที่่�ได้้รับผล
ั กระทบ นอกจากนั้้�นยัังมีีบทบาทหน้้าที่่�กำ�กั
ำ ับดููแล
ตรวจสอบการดำำ�เนิินการของหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการแร่่
เสริิมสร้้างความร่่วมมืือและประสานงานระหว่่างหน่่วยงานของรััฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการแร่่ของประเทศ ส่่งเสริิม
การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน และกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในการ
บริิหารจััดการแร่่ ติิดตามและประเมิินผลการดํําเนิินงาน รวมถึึงเสนอแนะแนว
ทางการแก้้ไขปััญหา เป็็นต้้น กฎหมายยัังกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�เป็็นกรณีีพิิเศษ
ให้้ คนร. มีีอำ�ำ นาจประกาศกํําหนดให้้การอนุุญาตและการกำำ�หนดเงื่่�อนไขใดๆ
ในการออกประทานบััตรให้้ทำ�ำ เหมืืองในพื้้�นที่่�และชนิิดแร่่ใดต้้องได้้รับั ความเห็็น
ชอบจาก คนร. ก่่อนการอนุุญาต นอกจากนั้้�นแล้้วในการอนุุญาตทำำ�เหมืืองนั้้�น
จะพิิจารณาอนุุญาตได้้เฉพาะในพื้้�นที่่�ตามแผนแม่่บทการบริิหารจััดการแร่่ ซึ่่�ง
คนร. ประกาศกำำ�หนดให้้เป็็นเขตแหล่่งแร่่เพื่่�อการทำำ�เหมืือง
(2) คณะกรรมการแร่่ และคณะกรรมการแร่่ จัั งหวัั ด

คณะกรรมการแร่่ซึ่่�งมีีปลััดกระทรวงอุุตสาหกรรมเป็็นประธานกรรมการ
มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ที่่�สำ�คั
ำ ัญ อาทิิ ให้้ความเห็็นชอบในการอนุุญาตหรืือไม่่อนุุญาต
การเพิิกถอน และการกำำ�หนดเงื่่�อนไขใดๆ เกี่่�ยวกัับอาชญาบััตรพิิเศษ พิิจารณา
ข้้อร้้องเรีียนหรืือผลกระทบจากการทำำ�เหมืืองประเภทที่่� 2 และประเภทที่่� 3 ให้้
ความเห็็นชอบในการอนุุญาตหรืือไม่่อนุุญาต การเพิิกถอน และการกำำ�หนดเงื่่�อน
ไขใดๆ เกี่่�ยวกัับอาชญาบััตรพิิเศษ พิิจารณาข้้อร้้องเรีียนหรืือผลกระทบจากการ
ทำำ�เหมืืองประเภทที่่� 2 และประเภทที่่� 3 เสนอความเห็็นเกี่่�ยวกัับการแก้้ไขเพิ่่�ม
เติิมหรืือปรัับปรุุงกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมและ
สุุขภาพของประชาชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�เหมืือง เป็็นต้้น
ส่่วนคณะกรรมการแร่่จัั ง หวัั ด ซึ่่�ง มีี ผู้้�ว่่าราชการจัั ง หวัั ด เป็็ น ประธาน
กรรมการ มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ที่่�สำ�คั
ำ ัญ อาทิิ ให้้ความเห็็นชอบเกี่่�ยวกัับการอนุุญาต
หรืือไม่่อนุุญาต การต่่ออายุุ การโอน การเพิิกถอน หรืือการกำำ�หนดเงื่่�อนไขใดๆ
เกี่่�ยวกัับประทานบััตรสำำ�หรัับการทำำ�เหมืืองประเภทที่่� 1 พิิจารณาข้้อร้้องเรีียนหรืือ
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ผลกระทบจากการทำำ�เหมืืองประเภทที่่� 1 ให้้คำ�ำ ปรึึกษา คำำ�แนะนํํา และความเห็็น
แก่่ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดในการบริิหารจััดการแร่่ในจัังหวััดนั้้�น เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� มาตรา 53 แห่่ง พ.ร.บ. แร่่ พ.ศ. 2560 กำำ�หนดให้้รัฐั มนตรีีมีีอำ�ำ นาจ
ออกประกาศเพื่่�อแบ่่งการทำำ�เหมืืองออกเป็็น 3 ประเภท คืือ 1) การทำำ�เหมืืองใน
เนื้้�อที่่�ไม่่เกิินหนึ่่�งร้้อยไร่่ ให้้เจ้้าพนัักงานอุุตสาหกรรมแร่่ประจำำ�ท้้องที่่�โดยความ
เห็็นชอบของคณะกรรมการแร่่จัังหวััดที่่�มีีการทำำ�เหมืืองเป็็นผู้้�ออกประทานบััตร
2) การทำำ�เหมืืองในเนื้้�อที่่�ไม่่เกิินหกร้้อยยี่่�สิิบห้้าไร่่ ให้้อธิิบดีีโดยความเห็็นชอบ
ของคณะกรรมการแร่่เป็็นผู้้�ออกประทานบััตร และ 3) การทำำ�เหมืืองที่่�ไม่่ใช่่การ
ทำำ�เหมืืองประเภทที่่� 1 หรืือการทำำ�เหมืืองประเภทที่่� 2 การทำำ�เหมืืองในทะเล และ
การทำำ�เหมืืองใต้้ดิิน ให้้อธิิบดีีโดยความเห็็นชอบของคณะกรรมการแร่่เป็็นผู้อ้� อก
ประทานบััตร
(3) กรมอุุ ตสาหกรรมพื้้ � นฐานและการเหมืืองแร่่

กพร. เป็็นหน่่วยงานภายใต้้กระทรวงอุุตสาหกรรม มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ส่่งเสริิม
สนัับสนุุน การพััฒนาอุุตสาหกรรมเหมืืองแร่่ โลหกรรม อุุตสาหกรรมพื้้� นฐาน
และอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเชิิงเศรษฐกิิจ ให้้มีีการใช้้ประโยชน์์แร่่
และโลหะอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และรองรัับความต้้องการของภาคอุุตสาหกรรม
รัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััยอย่่างยั่่�งยืืน จึึงเป็็นหน่่วยงานหลััก
ที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับการอนุุญาตและพิิจารณาสิิทธิต่่ิ างๆ ตามกฎหมาย ตลอดจน
การกำำ�กัับดูแู ลการดำำ�เนิินการ ทั้้�งนี้้�รวมถึึงกรณีีหากปรากฏว่่าผู้้�ประกอบการไม่่
ดำำ�เนิินการฟื้้�นฟููสภาพพื้้� นที่่� การทำำ�เหมืืองตามแผนฟื้้�นฟููในระหว่่างที่่� มีีการทำำ�
เหมืืองและหลัังจากการปิิดเหมืืองแล้้ว กพร. ก็็มีีหน้้าที่่� นำำ�เงิินหลัักประกัันมา
เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการแทน และหากหลัักประกัันดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอผู้้�
ประกอบการต้้องเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบชดใช้้ค่่าใช้้จ่่ายส่่วนที่่�ขาดไป แต่่หากภายหลััง
จากการดำำ�เนิินการฟื้้�นฟููสภาพพื้้� นที่่�ที่่�ผ่่านการทำำ�เหมืืองแร่่ตามแผนฟื้้�นฟููครบ
ถ้้วนแล้้วยัังคงเหลืือเงิินหลัักประกััน ก็็ให้้จััดการคืืนหลัักประกัันส่่วนที่่�เหลืือนั้้�น
แก่่ผู้้�ประกอบการที่่�เป็็นผู้้�ถืือประทานบััตรตามกฎหมายต่่อไป
( 4 ) ก ร มทรัั พ ย า ก ร ธ ร ณีี แ ล ะ สำำ�นัั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
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ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
กรมทรััพยากรธรณีีเป็็นหน่่วยงานที่่�มีหี น้้าที่่�เกี่่�ยวกัับการอนุุรักั ษ์์ทรัพั ยากร
แร่่ โดยมีีภารกิิจทั้้�งในมิิติิทางด้้านวิิชาการอย่่างการสํํารวจ การตรวจสอบ การ
ศึึกษา และการวิิจััย การประเมิินศัักยภาพแหล่่งทรััพยากรธรณีี รวมทั้้�งการ
กำำ�หนดและการกำำ�กัับดูแู ลเขตพื้้�นที่่�สงวน พื้้�นที่่�อนุุรักั ษ์์ทรัพ
ั ยากรธรณีี และพื้้�นที่่�
เสี่่�ยงต่่อธรณีีพิิบััติิภััย เพื่่�อการพััฒนาทรััพยากรธรณีี คุุณภาพชีีวิิต เศรษฐกิิจ
สัังคม อย่่างยั่่�งยืืนและเกิิดประโยชน์์
ส่่วน สผ. เป็็นหน่่วยงานหลัักที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบกำำ�กัับดูแู ลและพิิจารณาให้้ความ
เห็็นชอบรายงานการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) และรายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบต่่อสุุขภาพและสิ่่�ง
แวดล้้อม (Environmental and Health Impact Assessment: EHIA) โดย
การทำำ�เหมืืองแร่่โลหะทุุกชนิิดและทุุกขนาดเป็็นหนึ่่�งในโครงการที่่�ต้้องมีีการจััด
ทำำ� EIA เพื่่�อเสนอขอความเห็็นชอบในขั้้�นตอนการขออนุุญาตประทานบััตร ซึ่่�งผู้้�
ขออนุุญาตต้้องเสนอรายงานต่่อทั้้�ง กพร. และ สผ.
ทั้้�งนี้้� กรณีีมีีการหลีีกเลี่่�ยงไม่่ปฏิิบััติิตามมาตรการที่่�กำ�ำ หนดไว้้ใน EIA สผ.
มีีอำ�ำ นาจเสนอแนะต่่อ กพร. เพื่่�อดำำ�เนิินการบัังคัับผู้้�ประกอบการเหมืืองแร่่ให้้
ปฏิิบััติิตาม โดยต้้องแจ้้งผลการดำำ�เนิินการตามกฎหมายไปยััง สผ. ทราบด้้วย
(5) หน่่ วยงานอื่่ � นๆ

ยัังมีีองค์์กรและหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่� มีีอำ�ำ นาจหรืือหน้้าที่่� จะต้้องปฏิิบััติิตาม
พ.ร.บ. แร่่ และ พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมฯ ตััวอย่่างเช่่น
• องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหรืือสำำ�นัักงานเทศบาล มีีอำ�ำ นาจพิิจารณาให้้
ความเห็็นชอบในขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการเพื่่�อขอความเห็็นในการขออนุุญาต
ประทานบััตรตามที่่�กระทรวงอุุตสาหกรรมกำำ�หนดไว้้ตาม พ.ร.บ. แร่่
• เจ้้าพนัักงานอุุตสาหกรรมแร่่ประจำำ�ท้้องที่่� มีีอำ�ำ นาจในการเข้้าไปติิดตาม
ตรวจสอบการปฏิิบััติิการให้้เป็็นไปตาม พ.ร.บ. แร่่ โดยหากพบว่่าฝ่่าฝืืน
หรืือไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งตามที่่� กฎหมายบััญญััติิไว้้ ให้้รายงานต่่ออธิิบดีี
หรืือผู้อ้� อกใบอนุุญาต เพื่่�อพิิจารณาสั่่�งพัักใช้้หรืือเพิิกถอนใบอนุุญาต ตลอด
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จนระงัับการประกอบกิิจการได้้ด้้วย นอกจากนั้้�นแล้้วผู้้�ถืือประทานบััตร
ต้้องรายงานการทำำ�เหมืืองแร่่ประจำำ�เดืือนต่่อเจ้้าพนัักงานอุุตสาหกรรม
แร่่ประจำำ�ท้้องที่่�ด้้วย
• เจ้้าพนัักงานควบคุุมมลพิิษ จะต้้องติิดตามตรวจสอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุม
มลพิิษตาม พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมฯ เพื่่�อแจ้้งให้้
เจ้้าพนัักงานตามกฎหมายว่่าด้้วยโรงงานดำำ�เนิินการตามอำำ�นาจหน้้าที่่�
ของตนต่่อไป
9.1.1.2 นโยบายและแผนการส่่ ง เสริิ มและรัั กษาคุุ ณภาพสิ่่� ง
แวดล้้ อมแห่่ งชาติิ

กก.วล. ได้้มีีการจััดทำำ�นโยบายและแผนการส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�ง
แวดล้้อมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 2 (พ.ศ. 2560–2579) เสนอต่่อคณะรััฐมนตรีีเพื่่�อขอ
ความเห็็นชอบ เพื่่�อเป็็นกรอบนโยบายในการบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อมในภาพรวมของประเทศ ซึ่่ง� ได้้มีกี ารกำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับการ
จััดการทรััพยากรแร่่ไว้้ 3 ประเด็็น ได้้แก่่ 1) การอนุุรักั ษ์์ทรัพั ยากรแร่่ ซึ่่ง� ต้้องคำำ�นึงึ
ถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม 2) การจััดทำำ�ฐานข้้อมููลพื้้�นที่่�เขตศัักยภาพแร่่อย่่าง
เป็็นระบบ และ 3) การควบคุุมและกำำ�กัับดูแู ลการบริิหารจััดการเหมืืองแร่่ให้้เป็็น
มิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อมและสุุขภาพ
ส่่วนแผนจััดการคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. 2560–2564 เป็็นแผนปฏิิบััติิ
การระยะกลาง 5 ปีี ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรา 35 แห่่ง พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษา
คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมฯ ซึ่่ง� เป็็นการถ่่ายทอดจากนโยบายและแผนการส่่งเสริิมและ
รัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 2 โดยนโยบายเกี่่�ยวกัับการบริิหาร
จััดการแร่่ถููกกำำ�หนดไว้้ในยุุทธศาสตร์์ของการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิอย่่าง
สมดุุลและเป็็นธรรมของแผนดัังกล่่าว เพื่่�อการอนุุรักั ษ์์ ฟื้้�นฟูู และใช้้ประโยชน์์
อย่่างยั่่�งยืืน โดยการจััดทำำ�เขตศัักยภาพแร่่และเขตเศรษฐกิิจแร่่เพื่่�อพััฒนาฐาน
ข้้อมููลทรัพั ยากรแร่่ให้้เชื่่�อมโยงกัับข้อ้ มููลด้า้ นสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งเสริิมการ
วิิจััยและพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อการอนุุรักั ษ์์ และการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรแร่่
โดยคำำ�นึงึ ถึึงการใช้้ประโยชน์์ในระยะยาว อีีกทั้้�งพััฒนาหลัักเกณฑ์์การใช้้ประโยชน์์
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ในที่่�ดิินที่่�เหมาะสมในเขตเศรษฐกิิจแร่่ สร้้างกลไกการติิดตามตรวจสอบและดููแล
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมให้้แก่่ชุุมชน ตลอดจนพััฒนาเครื่่�องมืือเศรษฐศาสตร์์และ
มาตรการจููงใจเพื่่�อการจััดการเหมืืองแร่่ อัันเป็็นการกำำ�หนดแนวทางในการปฏิิบัติั ิ
ของหน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�รับผิ
ั ิดชอบ
9.1.1.3 แผนพัั ฒนาเศรษฐกิิ จและสัังคมแห่่ งชาติิ

แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิฉบัับที่่� 12 (พ.ศ. 2560–2564)
มีีการนำำ�ประเด็็ นยุุทธศาสตร์์การบริิหารจัั ดการทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่�ง
แวดล้้อมตามแผนจััดการคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. 2560–2564 มาบรรจุุ ไว้้
เพื่่�อให้้แผนระดัับชาติิทั้้�งสองฉบัับมีีความสอดคล้้องกััน โดยการวางแผนบริิหาร
จััดการทรััพยากรแร่่ตามแผนดัังกล่่าวนี้้�กำ�ำ หนดให้้มีีการจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์ระยะ
ยาว เพื่่�อบริิหารจััดการแร่่ที่่�มีมูี ลค่่
ู าสููง และกำำ�หนดปริิมาณที่่�เหมาะสมในการนำำ�
แร่่มาใช้้ประโยชน์์ เพื่่�อควบคุุมผลกระทบจากการทำำ�เหมืืองแร่่ที่่�อาจก่่อให้้เกิิด
มลพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนประเมิินผลตอบแทนทางเศรษฐกิิจเปรีียบเทีียบ
กัับค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งมีีการรัับฟัังความคิิดเห็็นจาก
ประชาชนที่่�เกี่่�ยวข้้องในทุุกภาคส่่วนอย่่างโปร่่งใส และชดเชยเยีียวยาให้้แก่่ผู้้�ได้้
รัับผลกระทบอย่่างเหมาะสม โดยผู้้�ประกอบการเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
9.1.1.4 ยุุ ทธศาสตร์์ การบริิ หารจัั ดการแร่่ 20 ปีี (พ.ศ. 2561-2580)

ยุุทธศาสตร์์การบริิหารจััดการแร่่ 20 ปีี (พ.ศ. 2561–2580) ได้้ดำ�ำ เนิินการ
ปรัับปรุุงจาก ยุุทธศาสตร์์การบริิหารจััดการแร่่ 20 ปีี (พ.ศ. 2560–2579) เพื่่�อ
ให้้สอดคล้้องตามความเห็็นของคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ รวมทั้้�งความเห็็นและข้้อสัังเกตของส่่วนราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยกำำ�หนด
เป้้าหมายในการพััฒนาไว้้ ว่่า “การบริิหารจััดการทรััพยากรแร่่แบบองค์์รวมเพื่่�อ
สนัับสนุุนวััตถุุดิิบให้้เป็็นฐานการผลิิต เพื่่�อการพััฒนาประเทศ ยกระดัับคุณ
ุ ภาพ
ชีีวิิต เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และสุุขภาพประชาชน”
9.1.1.5 แผนแม่่ บทการบริิ หารจัั ดการแร่่

ใน พ.ร.บ. แร่่ พ.ศ. 2560 ได้้มีีบทบััญญััติิเกี่่�ยวกัับนโยบายการบริิหาร
จััดการแร่่เป็็นครั้้�งแรก โดยกำำ�หนดให้้เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�ของ คนร. มีีหน้้าที่่�ในการ
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ใช้้ดุุลพิินิิจกำ�ำ หนดนโยบายดัังกล่่าว เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ประเทศชาติิ
และประชาชนอย่่างยั่่�งยืืน โดยนโยบายดัังกล่่าวจะนำำ�มาจััดทำำ�เป็็นแผนแม่่บทการ
บริิหารจััดการแร่่ทุุก 5 ปีี ซึ่่�งต้้องมีีการเปิิดโอกาสให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วม ตลอด
จนเปิิดเผยข้้อมููลให้้แก่่สาธารณชนทราบด้้วย โดยในปััจจุุบัันได้้มีีการออกแผน
แม่่บทการบริิหารจััดการแร่่ พ.ศ. 2560-2564 มาใช้้บัังคัับแล้้ว
9.1.1.6 นโยบายและแผนยุุ ทธศาสตร์์ ในการบริิ หารจัั ดการ
ทรัั พยากรแร่่ ทองคำำ �

ในปีี พ.ศ. 2559 หััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิออกคำำ�สั่่�งโดย
อาศััยอำำ�นาจตามมาตรา 44 ของรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย (ฉบัับ
ชั่่�วคราว) พ.ศ. 2557 กำำ�หนดให้้กระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวง ทส. กระทรวง
สาธารณสุุข และกระทรวงวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี เสนอกรอบนโยบายและ
แผนยุุทธศาสตร์์ในการบริิหารจััดการทรััพยากรแร่่ทองคำำ�ให้้ คนร. พิิจารณาให้้
ความเห็็นชอบ เพื่่�อเป็็นแนวทางในการบริิหารจััดการการประกอบกิิจการเหมืือง
แร่่ทองคำำ�ในอนาคต ซึ่่�งต่่อมากระทรวงอุุตสาหกรรมจึึงได้้ออกประกาศกำำ�หนด
กรอบนโยบายและแผนยุุทธศาสตร์์เพื่่�อเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั ิงานของ กพร.
ในฐานะหน่่วยงานที่่�รับผิ
ั ิดชอบไว้้ โดยเฉพาะในด้้านความปลอดภััย ที่่�กำ�ำ หนด
ให้้การป้้องกัันรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมและการฟื้้�นฟููพื้้�นที่่� นอกจากจะกำำ�หนด
ให้้มีีการจััดทำำ�แนวพื้้�นที่่�กัันชนการทำำ�เหมืืองและข้้อมููลพื้้�นฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และสุุขภาพของประชาชนแล้้ว ยัังต้้องจััดตั้้�งกองทุุนและวางหลัักประกััน รวมทั้้�ง
ทำำ�ประกัันภััยเพื่่�อป้้องกัันผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพ ตลอดจนฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�
การทำำ�เหมืืองให้้มีีความชััดเจนและเป็็นรููปธรรม
9.1.1.7 นโยบายส่่งเสริิ ม “เหมืืองแร่่ สีีเขีียว”25

กพร. เริ่่�มดำ�ำ เนิินนโยบาย “เหมืืองแร่่สีีเขีียว” หรืือ Green Mining ตั้้�งแต่่ปีี
พ.ศ. 2552 และตั้้�งเป้้าหมายการยกระดัับมาตรฐานการทำำ�เหมืืองแร่่ทั่่�วประเทศ
ตามแนวทางการทำำ�เหมืืองแร่่สีีเขีียว เพื่่�อลดผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อ
เนื่่�อง และให้้การประกอบกิิจการเหมืืองแร่่มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมมากขึ้้�น
นโยบายเหมืืองแร่่สีี เ ขีี ย วครอบคลุุ ม การประกอบกิิ จ การเหมืืองแร่่ 5
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ประเภท ได้้แก่่ 1) สถานประกอบการเหมืืองแร่่ 2) โรงแต่่งแร่่ 3) การประ
กอบการโลหกรรม 4) โรงงานโม่่ บด หรืือย่่อยหิิน และ 5)โรงงานผลิิตเกลืือ
สิินเธาว์์ โดยมีีการรัับรอง “มาตรฐานเหมืืองแร่่สีีเขีียว” แก่่ผู้้�ประกอบการที่่�มีี
องค์์ประกอบการทำำ�เหมืืองครบ 5 ด้้าน คืือ 1) มีีความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และสัังคมด้้วยการแก้้ไขปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมให้้อยู่่�ในสภาพดีีโดยเร็็ว เมื่่�อการ
ทำำ�เหมืืองก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชนในระดัับที่่�รุุนแรงและ
เกิิดการร้้องเรีียน, 2) มีีการป้้องกัันและแก้้ไขผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม มีีระบบการ
จััดการที่่�ได้้มาตรฐาน และมีีระบบตรวจสอบและเฝ้้าระวัังคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมที่่�
มีีประสิิทธิภิ าพ, 3) มีีการดููแลความปลอดภััยและสุุขภาพอนามััยของคนงานและ
ชุุมชนผู้อ้� ยู่่�อาศััยใกล้้เคีียง มีีระบบรัักษาความปลอดภััยและสุุขภาพที่่�ได้้มาตรฐาน
ตามหลัักวิิชาการที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่อพนัักงานเหมืืองและประชาชนทั่่�วไป
และมีีระบบตรวจสอบและควบคุุมมลพิษ
ิ ไม่่ให้้แพร่่กระจายออกสู่่�ภายนอกเหมืือง
แร่่, 4) มีีพื้้�นที่่�สีเี ขีียวและทััศนีียภาพเรีียบร้้อยสะอาดตา ปลููกต้้นไม้้และปรัับปรุุง
ทััศนีียภาพให้้สวยงาม และบริิเวณที่่�ผ่่านการทำำ�เหมืืองแร่่แล้้วต้้องทำำ�การฟื้้�นฟูู
ควบคู่่�ไปกัับการทำำ�เหมืือง เพื่่�อสร้้างพื้้�นที่่�สีเี ขีียวและสร้้างสมดุุลของระบบนิิเวศ,
5) การดำำ�เนิินงานโปร่่งใสตรวจสอบได้้ และเผยแพร่่ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�
เหมืืองให้้สาธารณชนรัับทราบ พร้้อมรัับการตรวจสอบจากบุุคคลภายนอก เช่่น
การติิดป้้ายแสดงขอบเขตเหมืือง และการประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม
และ 6) มีีการใช้้ทรัพั ยากรแร่่อย่่างคุ้้�มค่่า และนำำ�ทรัพั ยากรแร่่มาใช้้ประโยชน์์อย่่าง
คุ้้�มค่่า ตลอดจนมีีวิิธีีนำำ�ของเสีียจากขบวนการผลิิตมาใช้้ประโยชน์์เช่่นเดีียวกััน
โดยส่่งเสริิมให้้มีีการจััดทำำ� 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) เพื่่�อสร้้างความ
ตระหนัักในการใช้้ทรัพ
ั ยากรให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด
ในปีี พ.ศ. 2559 มีีสถานประกอบการที่่�ได้้รับั รองมาตรฐานเหมืืองแร่่สีีเขีียว
จาก กพร. จำำ�นวน 138 ราย จากจำำ�นวนเหมืืองแรทั่่� �วประเทศ 585 เหมืือง และมีี
การตรวจประเมิินสถานประกอบการเพิ่่�มอีีก 34 ราย

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดในพื้นที่รบั สัมปทานเหมืองแร่
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9.1.2 มาตรการทางกฎหมายด้้ านสิ่่ �งแวดล้้ อม
9.1.2.1 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุุ มมลพิิ ษก่่ อนการ
อนุุ ญาตทำำ �เหมืืองแร่่ 26
(1) การกลั่่� นกรองเขตพื้้ � นที่่ � ทำำ �เหมืืองแร่่

พ.ร.บ. แร่่ พ.ศ. 2560 มาตรา 19 บััญญััติิว่่า การอนุุญาตทำำ�เหมืืองจะ
พิิจารณาอนุุญาตได้้เฉพาะในพื้้�นที่่�ตามแผนแม่่บทการบริิหารจััดการแร่่ ที่่� คนร.
ประกาศกำำ�หนดให้้เป็็นเขตแหล่่งแร่่เพื่่�อการทำำ�เหมืือง นั่่�นคืือเป็็นแหล่่งแร่่อุุดม
สมบููรณ์์และมีีมูลค่่
ู าทางเศรษฐกิิจสูงู เพีียงพอ และต้้องไม่่ใช่่พื้้�นที่่�ห้า้ มทำำ�เหมืืองแร่่
เช่่น พื้้�นที่่�ในเขตอุุทยานแห่่งชาติิตามกฎหมายว่่าด้้วยอุุทยานแห่่งชาติิ เขตรัักษา
พัันธุ์์�สััตว์์ป่่าตามกฎหมายว่่าด้้วยการสงวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่า (มาตรา 17) ใน
กรณีีการทำำ�เหมืืองแร่่ ซึ่่ง� เป็็นโครงการที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
และสุุขภาพของประชาชน ต้้องมีีการกำำ�หนดเขตพื้้�นที่่�การทำำ�เหมืืองแร่่เพื่่�อป้้องกััน
ผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นต่่อพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง โดยให้้เป็็นอำำ�นาจของรััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงอุุตสาหกรรม โดยความเห็็นชอบของ คนร. ในการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์
เกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�แนวกัันชนพื้้�นที่่�การทำำ�เหมืืองแร่่ด้้วย (มาตรา 32)
ปััจจุุบััน ได้้มีีการออกประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่�อง กำำ�หนดหลััก
เกณฑ์์ในการจััดทำำ�แนวพื้้�นที่่� กัันชนการทำำ�เหมืือง พ.ศ. 2562 โดยกำำ�หนดให้้
“พื้้�นที่่�กัันชนการทำำ�เหมืือง” หมายความว่่า พื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�ระหว่่างกิิจกรรมการทำำ�
เหมืืองกัับชุมช
ุ น เพื่่�อช่่วยลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดจากกิิจกรรมต่่างๆ ของการทำำ�
เหมืืองกัับชุมช
ุ น โดยการวััดระยะห่่างจากระยะที่่�ใกล้้ที่่�สุดุ ของขอบเขตของแต่่ละ
กิิจกรรมของเหมืือง ตามที่่�ระบุุในแผนผัังโครงการทำำ�เหมืือง ไปจนถึึงตำำ�แหน่่ง
ของบ้้านเรืือนหรืือสิ่่�งปลููกสร้้างที่่� มีีผู้้�อยู่่�อาศััยประจำำ� ซึ่่�งอาจได้้รับผล
ั กระทบ
และได้้กำ�ำ หนดประเภทการทำำ�เหมืืองที่่�ต้้องจััดทำำ�แนวพื้้�นที่่�กัันชนการทำำ�เหมืือง
ไว้้ ได้้แก่่ 1) การทำำ�เหมืืองประเภทที่่� 3 ตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรมว่่า
ด้้วยการแบ่่งประเภทการทำำ�เหมืือง กรณีีการทำำ�เหมืืองแร่่ที่่�มีีกิิจกรรมโดยตรง
หรืือมีีกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับโครงการ หรืือกิิจการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบ
ต่่อชุุมชนอย่่างรุุนแรง ทั้้�งทางด้้านคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม ทรััพยากรธรรมชาติิ
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และสุุขภาพ ตามประกาศ ทส. ออกตามความในกฎหมายว่่าด้้วยการส่่งเสริิม
และรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมฯ และ 2) การทำำ�เหมืืองประเภทที่่� 3 ตามประกาศ
กระทรวงอุุตสาหกรรมว่่าด้้วยการแบ่่งประเภทการทำำ�เหมืืองกรณีีการทำำ�เหมืือง
แร่่กััมมัันตรัังสีี
อย่่างไรก็็ตาม คณะกรรมาธิิการวิิสามััญพิิจารณาศึึกษาแก้้ไขปััญหาการ
ออกประทานบััตรเหมืืองแร่่และผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากการทำำ�เหมืืองแร่่
สภาผู้้�แทนราษฎร ได้้ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า ปััจจุุบััน ไม่่มีีการกำำ�หนดแนวพื้้�นที่่�กัันชน
สำำ�หรัับเหมืืองประเภทอื่่�นๆ ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อชุุมชนหรืือสิ่่�งแวดล้้อม หน่่วย
งานที่่� เกี่่� ยวข้้องจึึงควรออกประกาศเพื่่�อกำำ�หนดแนวพื้้�นที่่� กัันชนของเหมืืองแร่่
ประเภทที่่� 1 และประเภทที่่� 2 เพิ่่�มเติิมด้้วย27
(2) การจัั ดทำำ �แผนผัั งโครงการทำำ �เหมืือง

มาตรา 68 (1) (2) ของ พ.ร.บ. แร่่ พ.ศ. 2560 กำำ�หนดหน้้าที่่�ให้้ผู้้�ถืือ
ประทานบััตรต้้องปฏิิบััติิตามวิิธีีการทำำ�เหมืือง แผนผัังโครงการ และเงื่่�อนไขที่่�
กำำ�หนดไว้้ในการออกประทานบััตร ซึ่่�งหากมีีการเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการทำำ�เหมืือง
แผนผัังโครงการ และเงื่่�อนไขสำำ�หรัับการทำำ�เหมืือง จะต้้องได้้รับั อนุุญาตเป็็น
หนัังสืือจากผู้้�มีีอำ�ำ นาจในการออกประทานบััตรก่่อน ดัังนั้้�น ในการควบคุุมการ
ทำำ�เหมืืองที่่�ได้้รับั อนุุญาตประทานบััตร กพร. จึึงได้้กำ�ำ หนดให้้ผู้้�ขอออกประทาน
บััตรมีีหน้้าที่่�จััดทำำ�รายงานลัักษณะธรณีีวิิทยาแหล่่งแร่่และแผนผัังโครงการทำำ�
เหมืืองตามระเบีียบว่่าด้้วยการจััดทำำ�รายงานลัักษณะธรณีีแหล่่งแร่่และแผนผััง
โครงการทำำ�เหมืือง
(3) การจัั ดทำำ �รายงานประเมิิ นผลกระทบสิ่่�งแวดล้้ อม

EIA เป็็นมาตรการหนึ่่� งในการวางแผนจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในระดัับ
โครงการเพื่่�อคุ้้�มครองและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมในทุุกด้้าน ตาม พ.ร.บ. ส่่ง
เสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมฯ การขอประทานบััตรประกอบกิิจการเหมืือง
แร่่เป็็นกิิจการที่่�ต้้องได้้รับั อนุุญาตจากทางราชการ กฎหมายจึึงกำำ�หนดให้้บุคุ คล
ผู้้�ขออนุุญาตต้้องเสนอ EIA ต่่อ สผ. และต่่อ กพร. ดัังนั้้�น เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�มีีอำ�ำ นาจ
ออกประทานบััตรจึึงต้้องรอการสั่่�งอนุุญาตเอาไว้้ก่่อน จนกว่่าจะทราบผลการ
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พิิจารณารายงาน EIA ซึ่่ง� รายงานจะต้้องมีีรายละเอีียดและสาระสำำ�คััญตามหลััก
เกณฑ์์ วิิธีกี าร และเงื่่�อนไขตามที่่�รัฐั มนตรีีว่่าการกระทรวง ทส. โดยความเห็็นชอบ
ของ กก.วล. ประกาศกำำ�หนดไว้้ด้้วย
อย่่างไรก็็ดีี EIA และ EHIA ที่่�บัังคัับใช้้กัับเหมืืองแร่่และการประกอบโล
หกรรม หรืือโรงงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรมเหมืืองแร่่ต่่างๆ ในประเทศไทยยัังมีี
จุุ ดอ่่อนและปััญหาหลายประการที่่�ทำ�ำ ให้้การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมยัังคงขาด
ประสิิทธิิภาพและประสบอุุปสรรคจนไม่่เกิิดประสิิทธิิผล
จากตััวอย่่างการทำำ�เหมืืองทองคำำ�ในประเทศไทย พบว่่า เกณฑ์์การประเมิิน
EHIA ยอมให้้มีีสารไซยาไนด์์ตกค้้างในกากแร่่ได้้ 20 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร แต่่ไม่่ได้้
กำำ�หนดการควบคุุมค่่า pH ของน้ำำ�ในบ่่อกัักเก็็บกากแร่่ ซึ่่ง� ในทางเคมีีกายภาพและ
ชีีวเคมีีแล้้ว หากค่่าของ pH ต่ำำ�กว่่า 11 สารไซยาไนด์์จะอยู่่�ในรููปแบบที่่�ระเหยง่่าย
ทำำ�ให้้ไซยาไนด์์แพร่่กระจายไปในบรรยากาศได้้ง่่าย กลายเป็็นมลพิิษทางอากาศ
ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อสุุขภาพของประชาชนใกล้้เคีียงได้้
แม้้กระบวนการทางเคมีีกายภาพและชีีวเคมีีของไซยาไนด์์ในบ่่อกัักเก็็บ
กากแร่่จะซัับซ้อ้ น แต่่ก็็มีีงานวิิจััยบางชิ้้�นที่่�ชี้้ว่่� า สารไซยาไนด์์ในบ่่อกัักเก็็บกาก
แร่่มากถึึง 90% จะระเหยสู่่�บรรยากาศ และสามารถฟุ้้�งกระจายในบรรยากาศ
ได้้นาน 1.3 ถึึง 5 ปีี (เฉลี่่�ยที่่� 2.5 ปีี)28 และยัังมีีงานวิิจััยอื่่�นๆ ที่่�ยืืนยัันถึึงการแพร่่
กระจายของไซยาไนด์์ในบรรยากาศจากกิิจกรรมเหมืืองแร่่ ยกตััวอย่่างเช่่น ในปีี
ค.ศ. 2006 มีีการศึึกษาพบไซยาไนด์์ในบรรยากาศความเข้้มข้้น 0.26 ถึึง 1.86
ส่่วนในพัันล้้านส่่วน (ppb) ที่่�ระยะประมาณ 457.2 เมตร จากกองสิินแร่่ที่่�มีีการ
ชะละลายทองคำำ�ออกมา29 นอกจากนั้้�น ยัังมีีงานศึึกษาที่่�พบว่่ามีีไซยาไนด์์ที่่�มีี
ความเข้้มข้้นถึึง 10 ส่่วนในล้้านส่่วน (ppm) ในอากาศบริิเวณรอบเหมืืองทอง
Yanacocha ในประเทศเปรูู30
ปััญหาและจุุ ดอ่่ อนของระบบ EIA และ EHIA ของไทย กัั บ กรณีีเหมืือง
แร่่

1. EIA และ EHIA ไม่่ได้้พิจิ ารณามลพิิษและผลกระทบสะสมในพื้้�นที่่� แต่่ประเมิิน อนุุมัติั ิ และอนุุญาตโครงการโดยพิิจารณาเฉพาะมลพิิษและผลกระทบ
ที่่�เกิิดจากโครงการที่่�กำ�ลั
ำ ังประเมิินอยู่่�เท่่านั้้�น และไม่่ได้้พิจิ ารณาบริิบทของพื้้�นที่่�
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สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

เช่่น โรงงานอื่่�นๆ ในพื้้�นที่่� หรืือแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษต่่างๆ ที่่�มีอี ยู่่�ก่่อนและกำำ�ลัังปลด
ปล่่อยมลพิิษสู่่บ
� รรยากาศ ทำำ�ให้้ไม่่ได้้พิิจารณามลพิิษและผลกระทบสะสม ด้้วย
เหตุุนี้้� แม้้ผลการพิิจารณาการปลดปล่่อยมลพิิษของเหมืืองแร่่หรืือโรงประกอบโล
หกรรมดัังกล่่าว จะผ่่านค่่ามาตรฐานการปล่่อยอากาศเสีียสู่่�บรรยากาศ แต่่เมื่่�อ
ทำำ�การก่่อสร้้างและดำำ�เนิินการจริิง มลพิิษสะสมจากทุุกแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�มีีอยู่่�ก่่อน
ไม่่ว่่าจะจากโรงงานอุุตสาหกรรมอื่่�น การเผาพื้้�นที่่�เกษตรกรรม และการจราจร ก็็
จะทำำ�ให้้เกิิดมลพิิษสะสมเพิ่่�มเติิม ทำำ�ให้้ชุมช
ุ นรอบๆ ไม่่ปลอดภััยและมีีผลกระทบ
ต่่อคุุณภาพชีีวิิต
2. EIA และ EHIA ไม่่ได้้พิจิ ารณาศัักยภาพการรองรัับมลพิิษของพื้้�นที่่�
- ว่่าในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวก่่อนมีีเหมืืองแร่่หรืือก่่อนการขยายเหมืืองแร่่นั้้�น คุุณภาพ
อากาศผ่่านค่่ามาตรฐานบรรยากาศหรืือไม่่ กล่่าวคืือ ไม่่มีีการประเมิินว่่าเป็็นพื้้�นที่่�
แบบ Attainment Areas หรืือ Non-Attainment Areas อย่่างที่่�กฎหมายอากาศ
ของสหรััฐฯ กำำ�หนดให้้มีีการประเมิินก่่อนการอนุุมััติิโครงการใหม่่ๆ ทำำ�ให้้ไม่่มีี
การประเมิินการเพิ่่�มขึ้้�นของมลพิิษอากาศจากการเพิ่่�มแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษแห่่ง
ใหม่่ ที่่�จะมีีการปล่่อยมลพิิษเพิ่่�มขึ้้�นจนเกิินค่่าที่่�ยอมรัับได้้หรืือไม่่ และที่่�สำ�คั
ำ ัญคืือ
ประเทศไทยยัังไม่่มีีระบบการชดเชยการปลดปล่่อยมลพิิษ (Emission Offsets)
ไม่่มีีการซื้้�อ-ขายปริิมาณการปลดปล่่อยมลพิิษสู่่�ชั้้น� บรรยากาศระหว่่างแหล่่ง
กำำ�เนิิดในพื้้�นที่่�เดีียวกััน ทำำ�ให้้การปลดปล่่อยมลพิิษมีีแต่่จะเพิ่่�มขึ้้�นตามจำำ�นวน
แหล่่งกำำ�เนิิดใหม่่ที่่�ได้้รับั อนุุมัติั ิ สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ที่่�มีปั
ี ญ
ั หามลพิิษอากาศอยู่่�แล้้ว การ
อนุุมััติิโครงการใหม่่ในลัักษณะนี้้�จึึงเป็็นการซ้ำำ�เติิมปััญหาของพื้้�นที่่�นั้้�นๆ
3. EIA และ EHIA ไม่่ได้้พิจิ ารณาค่่าการปลดปล่่อยมลพิิษจากปลาย
ปล่่องที่่�ถูกู ต้้อง - แต่่อิิงค่่าการปลดปล่่อยมลพิิษอากาศจากปลายปล่่องที่่�ยอมรัับ
ได้้ตามที่่�กำ�ำ หนดในกฎหมายไทย ซึ่่ง� มีีการกำำ�หนดสำำ�หรัับกิจิ กรรมเหมืืองแร่่อย่่าง
เฉพาะเจาะจง เช่่น โรงโม่่หิิน กิิจการหลอมทองคำำ� โรงงานเหล็็ก และโรงงานผลิิต
ปููนซีีเมนต์์ หรืืออย่่างไม่่เฉพาะเจาะจง เช่่น มาตรฐานอากาศเสีียที่่�ระบายออก
จากโรงงานอุุตสาหกรรม แต่่ค่่าการปลดปล่่อยมลพิิษจากปลายปล่่องที่่�ยอมรัับ
ได้้ของประเทศไทยดัังกล่่าวก็็ไม่่ใช่่ค่่าที่่�กำ�ำ หนดโดยอ้้างอิิงการติิดตั้้�งเทคโนโลยีี
ควบคุุมการปลดปล่่อยมลพิิษที่่�ดีีที่่�สุุดในปััจจุุบััน (Best Available Control
Technology: BACT) ดัังจะเห็็นได้้ว่่า ค่่าการปลดปล่่อยมลพิิษจากปลายปล่่อง
ที่่�ยอมรัับได้้ของประเทศไทยนั้้�นสููงกว่่าค่่าการปลดปล่่อยตาม BACT หลายเท่่า
ตััว สำำ�หรัับมลพิิษหลายประเภท ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น กฎหมายไทยยัังไม่่มีีการประเมิิน
ค่่าการปลดปล่่อยมลพิิษต่ำ�ที่่
ำ �สุดุ ที่่�เป็็นไปได้้ (Lowest Achievable Emission
Rate: LAER) สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ที่่�มลพิิษอากาศไม่่ผ่่านค่่ามาตรฐานบรรยากาศอยู่่�
แล้้ว (ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ควรจะต้้องมีีความเข้้มงวดในการบัังคัับให้้ติิดตั้้�งเทคโนโลยีี
ควบคุุมการปลดปล่่อยมลพิิษที่่�ดีีที่่�สุดุ ) ทำำ�ให้้ประเด็็นเหล่่านี้้�ไม่่เคยถููกพิิจารณา
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ใน EIA/EHIA ของไทย
4. EIA และ EHIA ไม่่ได้้พิจิ ารณามวลรวมของมลพิิษที่่�ปลดปล่่อย การอนุุมัติั ิอนุุญาตให้้ปลดปล่่อยมลพิิษจากเหมืืองแร่่และโรงประกอบโลหกรรม
ตาม EIA/EHIA ของไทยอิิงเพีียงความเข้้มข้น้ ของมลพิิษในอากาศที่่�ถูกู ปลดปล่่อย
ออกไป (หน่่วย mg/m3) แต่่ไม่่ได้้คำ�นึ
ำ ึงถึึงมวลรวม (Loading) ของมลพิิษที่่�ถูกู
ปลดปล่่อยออก ต่่างจากกฎหมายอากาศสะอาดของประเทศสหรััฐฯ ซึ่่�งคำำ�นึึงถึึง
มวลรวมของมลพิิษอากาศที่่�ถูกู ปลดปล่่อยออกตามบริิบทของพื้้�นที่่�ด้้วย
5. EIA และ EHIA มีีการใช้้ดุุล ยพิิ นิิ จพิิ จารณาที่่� ไ ม่่ ส ม่ำำ� เสมอ ตััวอย่่างเช่่น บางครั้้�งมีีการพิิจารณาการปลดปล่่อยแบบแพร่่กระจาย (Fugitive
Emission)31 บางครั้้�งก็็ไม่่พิิจารณา32 ขึ้้�นกัับดุลพิ
ุ ินิิจบริษัิ ทที่่
ั �ปรึึกษาที่่�ทำ�ำ EIA/
EHIA และคณะกรรมการผู้้�ชำำ�นาญการ ทำำ�ให้้ไม่่มีีมาตรฐานในการกำำ�กัับและ
ตรวจสอบรายงาน จึึงไม่่มีีความน่่าเชื่่�อถืือ
6. EIA/EHIA บางกรณีีมีีความผิิดพลาดทางวิิชาการ - กรณีีของเหมืือง
แร่่และโรงประกอบโลหกรรมของไทย แม้้จะมีีการพิิจารณาถึึงมลพิิษอากาศ
ประเภทสารอัันตราย แต่่หลายครั้้�งเกิิดความผิิดพลาดทางวิิชาการ และไม่่มีี
มาตรฐานที่่�ชัดั เจน ยกตััวอย่่างเช่่น บางครั้้�งเหมืืองถ่่านหิินกลัับไม่่ประเมิินการ
ปลดปล่่อยมลพิิษแบบแพร่่กระจายจากการเกิิดการเผาไหม้้ตััวเองของถ่่านหิิน33
ทั้้�งๆ ที่่�เป็็นปรากฏการณ์์การปลดปล่่อยมลพิิษที่่�เกิิดขึ้้�นแน่่นอนในเหมืืองถ่่านหิิน
หรืือกรณีีของเหมืืองทองที่่�เกิิดความผิิดพลาดในการทำำ� EIA/EHIA โดยประเมิิน
ว่่าไซยาไนด์์ที่่�ระเหยไปในอากาศจะกลายเป็็นก๊๊าซไนโตรเจน ทั้้�งๆ ที่่�ความเป็็นจริิง
แล้้วไซยาไนด์์ที่่�ระเหยจากบ่่อกัักเก็็บกากแร่่สู่่�บรรยากาศสามารถฟุ้้�งกระจายได้้
หลายปีี และก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสุุขภาพ34 ความผิิดพลาดดัังกล่่าวทำำ�ให้้เกิิด
ความไม่่น่่าเชื่่�อถืือ ก่่อผลกระทบต่่อสุุขภาพและคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน
(4) การให้้ ความเห็็ นชอบจากหน่่ วยงานท้้ องถิ่่�นและการรัั บฟัังความ
คิิ ดเห็็ นของผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีีย

การจัั ด ให้้ มีี การรัับฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น ของประชาชนทั้้� ง ในกระบวนการ
พิิจารณารายงาน EIA ตามกฎหมายยัังขาดการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน แม้้ว่่า
ประกาศ ทส. เรื่่�อง กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ ระเบีียบปฏิิบััติิและแนวทางใน
การจััดทำำ�รายงานประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมสำำ�หรัับโครงการหรืือกิิจการที่่�
อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อชุุมชนอย่่างรุุนแรงทั้้�งทางด้้านคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
ทรััพยากรธรรมชาติิและสุุขภาพ (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2560 จะมีีการปรัับปรุุงขั้้�น
ตอนการจััดรัับฟัังความคิิดเห็็นของประชาชน ตั้้�งแต่่ก่่อนเริ่่�มดำ�ำ เนิินโครงการ
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ทั้้�งในการกำำ�หนดขอบเขตของรายงาน การประเมิินและจััดทำำ�รายงาน และการ
ทบทวนร่่างรายงาน ตลอดจนภายหลัังจากคณะกรรมการผู้้�ชำำ�นาญการเห็็น
ชอบในรายงานแล้้ว แต่่ในการจััดให้้มีีการรัับฟัังความคิิดเห็็นของประชาชนไม่่
ได้้มีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ของประชาชนและผู้้�มีีส่่วนร่่วมรัับฟัังความคิิดเห็็นว่่า
เป็็นกลุ่่�มใด เพีียงแต่่วางหลัักเกณฑ์์ให้้มีีการจััดระบบลงทะเบีียนของผู้้�เข้้าร่่วม
ในการจััดเวทีีรับฟั
ั ังความคิิดเห็็นเท่่านั้้�น ทำำ�ให้้ประชาชนที่่�อาจได้้รับผล
ั กระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างแท้้จริงิ อาจไม่่ได้้รับรู้้�ข่่
ั าวสารและไม่่ได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมใน
การจััดทำำ�รายงานดัังกล่่าว
นอกจากนี้้� แม้้ว่่าจะมีีการจััดให้้มีกี ารรัับฟังั ความคิิดเห็็นของประชาชนภาย
หลัังจากที่่�คณะกรรมการผู้้�ชำำ�นาญการให้้ความเห็็นชอบแล้้วก็็ตาม แต่่ประกาศ
ดัังกล่่าวกำำ�หนดให้้นำำ�หลัักเกณฑ์์ตามระเบีียบสำำ�นักั นายกรััฐมนตรีีว่่าด้้วยการรัับ
ฟัังความคิิดเห็็นของประชาชน พ.ศ. 2548 มาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลม ซึ่่�งระเบีียบดััง
กล่่าวเป็็นการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ทั่่�วไปสำำ�หรัับการรัับฟังั ความเห็็นของประชาชน
โดยไม่่มีีหลัักเกณฑ์์เฉพาะเจาะจง ทำำ�ให้้ไม่่สอดคล้้องกัับปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
แม้้ว่่า พ.ร.บ. แร่่ พ.ศ. 2560 จะมีีการเพิ่่�มบทบาทการมีีส่่วนร่่วมของ
ประชาชนในชุุมชน โดยจััดให้้มีีการรัับฟัังความคิิดเห็็นของประชาชนในชุุมชน
ท้้องถิ่่�น โดยในปััจจุุบันั มีีการจััดทำำ�ร่่างประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่�อง การ
กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารในการรัับฟังั ความคิิดเห็็นของชุุมชนเพื่่�อพิิจารณา
อนุุญาตประทานบััตรให้้ทำ�ำ เหมืืองแร่่ พ.ศ. ... ไว้้แล้้ว แต่่จนปััจจุุบัันก็็ยัังไม่่ได้้
ประกาศใช้้แต่่อย่่างใด นอกจากนั้้�น มีีผู้้�วิิจารณ์์ด้้วยว่่า ร่่างประกาศดัังกล่่าวยััง
ไม่่เอื้้�อให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนเท่่าที่่�ควร35
(5) การวางเงิิ นค้ำำ��ประกัั นการทำำ �เหมืืองแร่่

ในขั้้�นตอนการได้้มาซึ่่�งสิิทธิิในการทำำ�เหมืืองแร่่โดยการอนุุญาตประทาน
บััตรนั้้�น กพร. ได้้มีีการนำำ�ระบบเงิินมััดจำำ�ในรููปแบบของการวางเงิินค้ำำ�ประกััน
การทำำ�เหมืืองมาใช้้แก่่การบริิหารจััดการผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม อัันเนื่่�องมา
จากการดำำ�เนิินโครงการเหมืืองแร่่ในประเทศไทย ตามระเบีียบ กพร. ว่่าด้้วย
การดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับคำ�ข
ำ อประทานบััตร การออกประทานบััตร การต่่ออายุุ

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดในพื้นที่รบั สัมปทานเหมืองแร่
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ประทานบััตร และการโอนประทานบััตร พ.ศ. 2558 นอกจากนั้้�น พ.ร.บ. แร่่ พ.ศ.
2560 ได้้กำ�ำ หนดหน้้าที่่�แก่่ผู้้�ถืือประทานบััตรให้้ดำ�ำ เนิินการวางหลัักประกัันการ
ฟื้้�นฟููสภาพพื้้� นที่่�การทำำ�เหมืืองและเยีียวยาผู้้�ได้้รับผล
ั กระทบจากการทำำ�เหมืือง
ตามที่่�คณะกรรมการแร่่กำำ�หนด รวมทั้้�งต้้องจััดให้้มีกี ารประกัันภััยความรัับผิดิ ต่่อ
ชีีวิติ ร่่างกาย ทรััพย์สิ์ นิ ของบุุคคลภายนอก ตามวงเงิินที่่�คณะกรรมการแร่่กำำ�หนด
สำำ�หรัับการทำำ�เหมืืองแร่่ประเภท 2 และประเภทที่่� 3 อีีกด้้วย
อย่่างไรก็็ตาม มีีผู้้�แสดงความคิิดเห็็นว่่า การกำำ�หนดวงเงิินค้ำำ�ประกัันการ
ทำำ�เหมืืองแร่่ยัังไม่่ครอบคลุุมการกลบฝัังและปลููกพืืชคลุุมดินิ แก่่ขุุมเหมืืองในพื้้�นที่่�
คำำ�ขอประทานบััตร นอกจากนี้้� การทำำ�เหมืืองแร่่บางประเภท เช่่น การทำำ�เหมืือง
แร่่ทองคำำ�ยัังก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในพื้้�นที่่� ใกล้้เคีียงเป็็นวงกว้้าง
ฉะนั้้�น ในการกำำ�หนดวงเงิินค้ำำ�ประกัันตามประเภทและวิิธีีการทำำ�เหมืืองแร่่ อาจ
มีีวงเงิินไม่่เพีียงพอต่่อการนำำ�มาใช้้ฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�ที่่�ผ่่านการทำำ�เหมืืองแร่่และที่่�ได้้รับั
ผลกระทบ36 ในประเด็็นดัังกล่่าว คณะกรรมาธิิการวิิสามััญพิิจารณาศึึกษาแก้้ไข
ปััญหาการออกประทานบััตรเหมืืองแร่่และผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากการทำำ�
เหมืืองแร่่ สภาผู้้�แทนราษฎร ได้้ตั้้�งข้้อสัังเกตไว้้อย่่างชััดเจนว่่า การฟื้้�นฟููสภาพ
การทำำ�เหมืืองและการวางหลัักประกัันตามกฎหมายแร่่ พ.ศ. 2560 นั้้�น จำำ�กััด
เพีียงพื้้�นที่่�ซึ่่ง� ได้้รับั อนุุญาตประทานบััตรเท่่านั้้�น แต่่ข้้อเท็็จจริงิ ปรากฏว่่า ในบาง
กรณีีมีกี ารปนเปื้้�อนอัันเนื่่�องมาจากการทำำ�เหมืืองและส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
หรืือชุุมชนภายนอกเขตประทานบััตรด้้วย จึึงเห็็นควรมีีการปรัับปรุุงกฎหมายหรืือ
ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้มีกี ารวางหลัักประกัันการฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รับผล
ั กระทบ
นอกเขตประทานบััตรด้้วย37
(6) การจัั ดทำำ �ข้้ อมูู ลพื้้ � นฐานด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อมและสุุ ขภาพของ
ประชาชน

พ.ร.บ. แร่่ พ.ศ. 2560 มาตรา 32 กำำ�หนดให้้รัฐั มนตรีีว่่าการกระทรวง
อุุตสาหกรรมมีีอำ�ำ นาจในการประกาศกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการจััดทำำ� “ข้้อมููลพื้้�น
ฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพของประชาชน” เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อการตรวจ
สอบและการวิิเคราะห์์ว่่า ประชาชนในพื้้�นที่่�ได้้รับผล
ั กระทบจากการทำำ�เหมืือง
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หรืือไม่่ โดยให้้ผู้้�ประกอบการจััดทำำ�เป็็นรายงานยื่่�นเสนอต่่อ กพร. ในขั้้�นตอน
ของการพิิจารณาอนุุญาตสำำ�หรัับการทำำ�เหมืือง การแต่่งแร่่ และการประกอบ
โลหกรรม แล้้วแต่่กรณีี38
ตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่�อง กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการจััดทำำ�
ข้้อมููลพื้้�นฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพของประชาชนสำำ�หรัับการทำำ�เหมืือง
พ.ศ. 2562 ข้้อ 9 การจััดทำำ�ข้้อมููลพื้้�นฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเรื่่�องคุุณภาพอากาศ
มีีรายละเอีียดประกอบด้้วย 1) การจััดทำำ�ข้้อมููลพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิิอากาศ
และปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อคุุณภาพอากาศ เช่่น อุุณหภููมิิ ความชื้้�น ทิิศทางและ
ความเร็็วของกระแสลม ครอบคลุุมทุุกฤดููกาล และ 2) การกำำ�หนดจุุ ดวััดคุุณภาพ
อากาศอย่่างน้้อย 3 จุุ ด ในเขตประทานบััตร 1 จุุ ด และบริิเวณชุุมชนที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียง
เขตประทานบััตรในรััศมีี 1 กิิโลเมตรอีีกไม่่น้้อยกว่่า 2 จุุ ด พร้้อมทั้้�งการตรวจวััด
อุุณหภููมิิ ความชื้้� น ทิิศทาง และความเร็็วของกระแสลมในช่่วงเวลาที่่�ตรวจวััด
และจััดทำำ�ข้้อมููล แสดงผลการตรวจวิิเคราะห์์ดัังนี้้� ฝุ่่�นละอองรวมในบรรยากาศ,
PM10, PM 2.5 รวมทั้้�งการวิิเคราะห์์ขนาด รููปร่่าง และองค์์ประกอบทางเคมีีของ
ฝุ่่�นละออง (Particulate Matter)
9.1.2.2 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุุ มมลพิิ ษทางอากาศ
ระหว่่ างดำำ �เนิิ นการทำำ �เหมืืองแร่่

การควบคุุมมลพิิษทางอากาศระหว่่างการดำำ�เนิินการทำำ�เหมืืองแร่่ตาม
กฎหมายว่่าด้้วยแร่่ในปััจจุุบัันนั้้�น มุ่่�งเน้้นที่่�จะควบคุุมโดยการกำำ�หนดหน้้าที่่�ของ
ผู้้�ถืือประทานบััตรให้้ต้้องปฏิิบััติิ เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดผลกระทบต่่อประชาชนและสิ่่�ง
แวดล้้อมที่่�อยู่่�ในบริิเวณใกล้้เคีียงกัับพื้้�นที่่�ทำ�ำ เหมืือง ซึ่่�งหากมีีการฝ่่าฝืืนหรืือไม่่
ปฏิิบััติิตามข้้อบััญญััติิของกฎหมายแร่่ กฎหมายก็็ได้้ให้้อำ�ำ นาจกัับพนัักงานเจ้้า
หน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการสั่่�งระงัับการกระทำำ� สั่่�งให้้หยุุดประกอบกิิจการ หรืือสั่่�ง
เพิิกถอนการได้้รับั อนุุญาตประกอบกิิจการเหมืืองแร่่ได้้ ตามลำำ�ดัับ นอกจากนั้้�น
แล้้ว ผู้้�ถืือประทานบััตรยัังต้้องคำำ�นึงึ ถึึงการดำำ�เนิินกิิจการให้้อยู่่�ภายใต้้มาตรฐาน
คุุณภาพอากาศตามที่่� พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมฯ กำำ�หนดไว้้
อีีกด้้วย โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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1) มาตรา 68 ของ พ.ร.บ. แร่่ ได้้กำ�ำ หนดหน้้าที่่�ให้้ผู้้�ถืือประทานบััตรต้้อง
ปฏิิบััติิในระหว่่างการทำำ�เหมืืองแร่่ เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันผลกระทบที่่�อาจจะเกิิด
ขึ้้�นจากการทำำ�เหมืืองแร่่ อาทิิ
• มาตรา 68 (1) และ (2) กำำ�หนดว่่าต้้องทำำ�เหมืืองตามวิิธีีการ แผนผััง
โครงการ และเงื่่�อนไขที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในประทานบััตร ซึ่่ง� หากต้้องการเพิ่่�มเติิม
ชนิิดแร่่ที่่�จะทำำ�เหมืือง หรืือเปลี่่�ยนแปลงวิิธีกี ารทำำ�เหมืือง แผนผััง โครงการ
และเงื่่�อนไข ต้้องได้้รับั อนุุญาตจากเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�มีีอำ�ำ นาจ
• มาตรา 68 (3) (4) และ (5) กำำ�หนดข้้อห้้ามทำำ�เหมืืองใกล้้ทางหลวงหรืือ
ทางน้ำำ�สาธารณะตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด รวมถึึงห้้ามปิิดกั้้�น ทำำ�ลาย หรืือ
ทำำ�ด้้วยประการใดให้้เ ป็็น การเสื่่�อมประโยชน์์แก่่ทางหลวงหรืือทางน้ำำ�
สาธารณะ และห้้ามทดน้ำำ�หรืือชัักน้ำำ�จากทางน้ำำ�สาธารณะ เว้้นแต่่ได้้รับั
อนุุญาตตามกฎหมาย
• มาตรา 68 (7) กำำ�หนดห้้ามกระทำำ�หรืือละเว้้นกระทำำ�การใดอัันน่่าจะเป็็น
เหตุุให้้แร่่ที่่�มีีพิิษหรืือสิ่่�งอื่่�นใดที่่�มีีพิิษก่่อให้้เกิิดอัันตรายแก่่บุุคคล สััตว์์ พืืช
ทรััพย์์สินิ หรืือสิ่่�งแวดล้้อม
• มาตรา 68 (8) กำำ�หนดให้้มีกี ารฟื้้�นฟููสภาพพื้้� นที่่�การทำำ�เหมืืองตามแผนการ
ฟื้้�นฟูู การพััฒนา การใช้้ประโยชน์์ และการเฝ้้าระวัังผลกระทบต่่อคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพของประชาชนในระหว่่างที่่�มีกี ารทำำ�เหมืืองและหลััง
จากปิิดเหมืืองที่่�ได้้รับั ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการแร่่
• มาตรา 68 (9) กำำ�หนดให้้มีีการวางหลัักประกัันการฟื้้�นฟููสภาพพื้้� นที่่�การ
ทำำ�เหมืืองและเยีียวยาผู้้�ได้้รับผล
ั กระทบจากการทำำ�เหมืือง
• มาตรา 68 (12) กำำ�หนดว่่าต้้องรายงานการทำำ�เหมืืองให้้ถูกู ต้้องตามความ
เป็็นจริิง
2) มาตรา 68 วรรคสอง กำำ�หนดว่่า กรณีีการทำำ�เหมืืองใดต้้องจััดทำำ�รายงาน
EIA ตามกฎหมายส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมฯ และการดำำ�เนิินการ
บางประการตามมาตรา 68 (2) (3) (4) หรืือ (5) มีีผลกระทบต่่อสาระสำำ�คััญ
ในรายงาน EIA ที่่�ได้้รับั ความเห็็นชอบไว้้แล้้ว ก่่อนการอนุุญาตต้้องได้้รับั ความ
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เห็็นชอบจากคณะกรรมการผู้้�ชำำ�นาญการด้้วย โดยในกรณีีที่่�สภาพสิ่่�งแวดล้้อม
เปลี่่�ยนแปลงไป ผู้้�ออกประทานบััตรมีีอำ�ำ นาจกำำ�หนดให้้มีีการปรัับปรุุงแผนการ
ฟื้้�นฟูู การพััฒนา การใช้้ประโยชน์์ และการเฝ้้าระวัังผลกระทบต่่อคุุณภาพสิ่่�ง
แวดล้้อมและสุุขภาพของประชาชน และปรัับปรุุงการวางหลัักประกัันให้้สอดคล้้อง
กัับแผนที่่�มีีการปรัับปรุุงใหม่่ได้้
3) ในกรณีีที่่�ผู้้�ประกอบการเหมืืองแร่่ซึ่่�งได้้รับั อนุุญาตประทานบััตรมีีการ
ฝ่่าฝืืน หรืือไม่่ปฏิิบััติิตามบทบััญญััติิใน พ.ร.บ. แร่่ พ.ศ. 2560 และอนุุบััญญััติิ
ต่่างๆ รวมทั้้�งเงื่่�อนไขที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในใบอนุุญาต หรืือดำำ�เนิินการใดที่่�อาจก่่อให้้เกิิด
เหตุุเดืือดร้้อนรำำ�คาญ ความเสีียหาย หรืืออัันตรายที่่�มีีผลกระทบต่่อบุุคคล สััตว์์
พืืช ทรััพย์์สินิ หรืือสิ่่�งแวดล้้อม โดยมาตรา 129 และมาตรา 130 ได้้ให้้อำ�ำ นาจ
พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�สามารถสั่่�งให้้ผู้้�นั้้�นระงัับการกระทำำ�ที่่�เป็็นการฝ่่าฝืืน หรืือสั่่�ง
ให้้แก้้ไข หรืือปรัับปรุุง หรืือปฏิิบัติั ิให้้ถูกู ต้้องเหมาะสมภายในระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนด
หรืืออาจสั่่�งให้้ผู้้�นั้้�นหยุุดประกอบกิิจการทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนเป็็นการชั่่�วคราว
และให้้ปรัับปรุุงแก้้ไขหรืือปฏิิบััติิให้้ถููกต้้องเหมาะสมภายในระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนด
หากพบว่่าเป็็นกรณีีที่่�จงใจไม่่ปฏิิบััติิ ทั้้�งนี้้� หากผู้้�ประกอบกิิจการ ยัังไม่่ปรัับปรุุง
แก้้ไขหรืือไม่่ปฏิิบัติั ใิ ห้้ถูกู ต้้องภายในระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนด หรืือการประกอบกิิจการ
นั้้�นอาจจะทำำ�ให้้สิ่่ง� แวดล้้อมเป็็นพิิษอย่่างรุุนแรง อัันเป็็นเหตุุให้้เป็็นอัันตรายแก่่
ชีีวิิต สุุขภาพ ทรััพย์์สินิ หรืือสิ่่�งแวดล้้อมโดยไม่่อาจแก้้ไขได้้ อาจนำำ�ไปสู่่�การสั่่�ง
เพิิกถอนการได้้รับั อนุุญาตประกอบกิิจการเหมืืองแร่่ได้้
ในส่่วนของการควบคุุมมลพิิษ รวมถึึงมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากการทำำ�
เหมืืองนั้้�น พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมฯ ได้้กำ�ำ หนดให้้ กก. วล.
มีีอำ�ำ นาจประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาเพื่่�อกำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่่�วไป และกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในเรื่่�องมาตรฐานควบคุุมมลพิษจ
ิ าก
แหล่่งกำำ�เนิิดไว้้เพื่่�อลดปริิมาณความเข้้มข้น้ ของมลพิิษที่่�ระบายออกสู่่�สิ่่ง� แวดล้้อม
9.1.2.3 มาตรการควบคุุ มภาวะมลพิิ ษทางอากาศภายหลัั งจาก
การทำำ �เหมืืองแร่่

มาตรการควบคุุมภาวะมลพิิษทางอากาศภายหลัังจากการทำำ�เหมืืองแร่่ที่่�
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สำำ�คััญ ได้้แก่่ การฟื้้�นฟููสิ่่ง� แวดล้้อมและการเยีียวยา ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
(1) การฟื้้�นฟูู สภาพพื้้ � นที่่ � ในการทำำ �เหมืือง

ตาม พ.ร.บ. แร่่ พ.ศ. 2560 สามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 ช่่วง ได้้แก่่
ช่่วงที่่� หนึ่่�ง การฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�ที่่�ผ่่านการทำำ�เหมืืองแร่่ก่่อนมีีการประกาศใช้้
พ.ร.บ. แร่่ พ.ศ. 2560 ซึ่่�งต้้องปฏิิบััติิตามเป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในการ
ออกประทานบััตร ประกอบระเบีียบ กพร. ว่่าด้้วยการจััดทำำ�รายงานลัักษณะ
ธรณีีวิิทยาแหล่่งแร่่ และแผนผัังโครงการทำำ�เหมืือง พ.ศ. 2555
ช่่วงที่่� สอง การฟื้้�นฟููพื้้�นที่่� ที่่�ผ่่านการทำำ�เหมืืองแร่่หลัังมีีการประกาศใช้้
พ.ร.บ. แร่่ พ.ศ. 2560 ซึ่่ง� ผู้้�ถืือประทานบััตรมีีหน้้าที่่�ปฏิิบัติั ิตามกฎหมายดัังกล่่าว
และกฎกระทรวงที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่
• นำำ�เสนอแผนการฟื้้�นฟูู การพััฒนา การใช้้ประโยชน์์ และการเฝ้้าระวััง
ผลกระทบต่่อคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพของประชาชนในระหว่่างที่่�มีี
การทำำ�เหมืืองและหลัังจากปิิดเหมืือง ก่่อนการยื่่�นขอประทานบััตร (มาตรา
54 (2) ประกอบ ข้้อ 10 (5) กฎกระทรวง การขอ และการออกอาชญาบััตร
และประทานบััตร พ.ศ. 2564)
• ฟื้้� นฟูู ส ภาพพื้้� น ที่่� การทำำ� เหมืืองตามแผนการฟื้้� นฟูู การพัั ฒ นา กา รใช้้
ประโยชน์์ และการเฝ้้าระวัังผลกระทบต่่อคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพ
ของประชาชนในระหว่่างที่่�มีีการทำำ�เหมืืองและหลัังจากปิิดเหมืืองที่่�ได้้รับั
ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการแร่่ (มาตรา 68 (8))
ทั้้�งนี้้� หากผู้้�ถืือประทานบััตรไม่่ดำำ�เนิินการฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อมตามที่่�กำ�ำ หนด
ในมาตรา 68 (8) แห่่ง พ.ร.บ. แร่่ พ.ศ. 2560 กพร. มีีหน้้าที่่�นำำ�เงิินจากหลััก
ประกัันมาเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการ และหากหลัักประกัันดัังกล่่าวไม่่เพีียง
พอ ผู้ป
้� ระกอบการต้้องเป็็นผู้้�รัับผิดิ ชอบชดใช้้ค่่าใช้้จ่่ายส่่วนที่่�ขาดไป (มาตรา 70)
(2) การเยีียวยาความเสีียหายแก่่ สิ่่�งแวดล้้ อม

ความรับผิิ
ั ดทางแพ่่ งตาม พ.ร.บ. แร่่ พ.ศ. 2560 อาทิิ

• มาตรา 139 สำำ�หรัับกรณีีที่่�มีีความเสีียหายหรืือความเดืือดร้้อนรำำ�คาญ
อัันเกิิดขึ้้�นแก่่บุุคคล สััตว์์ พืืช ทรััพย์์สินิ หรืือสิ่่�งแวดล้้อมจากการประกอบ
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กิิจการเกี่่�ยวกัับแร่่ ซึ่่�งวรรคสองของมาตรานี้้�กำ�ำ หนดบทสัันนิิษฐานไว้้ว่่า
กรณีีที่่�ความเสีียหายเกิิดขึ้้�นในเขตที่่�ได้้รับั อนุุญาต ให้้สัันนิิษฐานไว้้ก่่อน
ว่่าความเสีียหายดัังกล่่าวเกิิดจากการกระทำำ�ของผู้้�ได้้รับั อนุุญาตรายนั้้�น
• มาตรา 140 สำำ�หรัับความรัับผิิดกรณีีทำ�ำ เหมืืองโดยไม่่ได้้รับั อนุุญาตหรืือ
ทำำ�เหมืืองนอกเขตประทานบััตร ซึ่่�งในกรณีีนี้้�จะมีีทั้้�งความรัับผิิดทางแพ่่ง
และทางอาญา
� �เกี่่�ยวข้ ้อง อาทิิ
ความรับผิิ
ั ดทางแพ่่ งตามกฎหมายอื่่นที่่

• ความรัับผิดิ ทางละเมิิดทั่่�วไปตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ มาตรา
420 มาตรา 437 และมาตรา 1337
• กรณีีความเสีียหายเกิิดจากมลพิิษอาจนำำ� พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อมฯ มาตรา 96 และมาตรา 97 มาบัังคัับใช้้ได้้
• กรณีีผู้้�ประกอบกิิ จการเกี่่� ยวกัั บแร่่ได้้ ใช้้วััตถุุอัันตรายในการทำำ�เหมืือง
อาจสามารถนำำ�มาตรา 69 แห่่ง พ.ร.บ. วััตถุุอัันตราย พ.ศ. 2535 มาบัังคัับ
ใช้้ได้้เช่่นกััน
• นอกจากนี้้� ผู้้�ประกอบการอาจต้้องรัับผิิดตามพระราชกำำ�หนดการประมง
พ.ศ. 2558 มาตรา 59 พ.ร.บ. ป่่าสงวนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2507 ซึ่่ง� แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
โดย พ.ร.บ. ป่่าสงวนแห่่งชาติิ (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2559 มาตรา 26/4 ได้้เช่่นกััน
อย่่างไรก็็ตาม การทำำ�เหมืืองแร่่มีีการใช้้ไซยาไนด์์ซึ่่�งเป็็นสารอัันตรายที่่�ใช้้
ในการสกััดแร่่ ตาม พ.ร.บ. วััตถุุอัันตราย พ.ศ. 2535 แต่่ในปััจจุุบัันประเทศไทย
ยัังไม่่มีีกฎหมายเฉพาะ หรืือมาตรการทางกฎหมายที่่�ชัดั เจนออกมาเกี่่�ยวกัับการ
จััดการของเสีียอัันตรายแต่่อย่่างใด ดัังนั้้�น หากจะดำำ�เนิินการจััดการก็็ต้้องอาศััย
กฎหมายฉบัับอื่� ่นๆ ได้้แก่่ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. การสาธารณสุุข
พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2535
เข้้ามาควบคุุม
กรณีีการสั่่� งระงัั บการประกอบกิิ จการเหมืืองแร่่ ทองคำำ �

	จากการที่่� หััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ (คสช.) ออกคำำ�สั่่�ง
ที่่� 72/2559 เรื่่�อง การแก้้ไขปััญหาผลกระทบจากการประกอบกิิจการเหมืือง
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แร่่ทองคำำ� ซึ่่�งออกโดยอาศััยอำำ�นาจตามมาตรา 44 ของรััฐธรรมนููญแห่่งราช
อาณาจัักรไทย (ฉบัับชั่่ว� คราว) พ.ศ. 2557 ระงัับการประกอบกิิจการเหมืืองแร่่
ทองคำำ�ของบริิษัท
ั อััครา รีีซอร์์สเซส จำำ�กััด (มหาชน) ไว้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม
2560 เป็็นต้้นมา จนกว่่า คนร. จะมีีคำ�สั่่
ำ ง� เปลี่่�ยนแปลงเป็็นอย่่างอื่่�น ผู้้�ประกอบ
การอย่่าง บมจ. อััครา รีีซอร์์สเซส ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทลู
ั กู ของบริิษัทคิ
ั งิ ส์์เกต คอนโซลิิเด
เต็็ด ลิิมิเิ ต็็ด ประเทศออสเตรเลีีย จึึงได้้รับผล
ั กระทบจากคำำ�สั่่ง� ดัังกล่่าว เนื่่�องจาก
ต้้องหยุุดประกอบกิิจการ ซึ่่�งเป็็นกรณีีที่่�นำำ�ไปสู่่�การฟ้้องคดีีเรีียกค่่าเสีียหายจาก
รััฐบาลไทย39
แม้้ว่่าคำำ�สั่่ง� ของ คสช. มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อลดปััญหาความขััดแย้้งระหว่่าง
ผู้้�ประกอบกิิจการกัับประชาชนในพื้้�นที่่� แต่่ก็็ไม่่ได้้นำำ�หลัักเกณฑ์์ตาม พ.ร.บ. แร่่
พ.ศ. 2510 ซึ่่�งเป็็นกฎหมายที่่� ใช้้บัังคัับอยู่่�ในวัันที่่� ออกคำำ�สั่่�ง มาใช้้เป็็นฐานใน
การออกคำำ�สั่่�งแต่่อย่่างใด ทำำ�ให้้การออกคำำ�สั่่�งดัังกล่่าวส่่งผลกระทบต่่อสิิทธิิใน
การประกอบกิิจการตามใบอนุุญาตที่่�ได้้รับั โดยไม่่อาจทราบล่่วงหน้้าได้้ และยััง
เป็็นการละเมิิดข้้อตกลงการค้้าเสรีีไทย-ออสเตรเลีีย (Thailand-Australia Free
Trade Agreement: TAFTA)
ศาลปกครองสููงสุุดได้้มีคำี �วิ
ำ นิิ จฉั
ิ ัยเกี่่�ยวกัับประเด็็นของคำำ�สั่่ง� ของหััวหน้้า
คสช. ที่่�อาศััยอำำ�นาจตามมาตรา 44 ของรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย
(ฉบัับชั่่ว� คราว) พ.ศ. 2557 ว่่า คำำ�สั่่�งของหััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่ง
ชาติิดัังกล่่าวไม่่อยู่่�ในอำำ�นาจพิิจารณาพิิพากษาของศาลปกครองสููงสุุดที่่�จะรัับ
ไว้้พิิจารณาเพื่่�อตรวจสอบความชอบด้้วยกฎหมาย อีีกทั้้�งตามมาตรา 45 ของ
รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย (ฉบัับชั่่ว� คราว) พ.ศ. 2557 ยัังกำำ�หนดให้้
ศาลรััฐธรรมนููญมีีอำ�ำ นาจพิิจารณาวิินิิจฉััยปััญหาว่่า กฎหมายใดขััดหรืือแย้้งต่่อ
รััฐธรรมนููญฉบัับดัังกล่่าวหรืือไม่่ โดยบทบััญญััติิตามมาตรา 45 นี้้�อยู่่�ภายใต้้
บัังคัับของมาตรา 44 ด้้วย ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการเหมืืองแร่่ทองคำำ�ที่่�ได้้รับั ความ
กระทบกระเทืือนสิิทธิิจากคำำ�สั่่ง� ของ คสช. นี้้� ไม่่อาจโต้้แย้้งคััดค้้านคำำ�สั่่ง� ต่่อศาล
ปกครองหรืือศาลรััฐธรรมนููญได้้ แม้้ว่่าคำำ�สั่่ง� นั้้�นจะเป็็นการกระทบกระเทืือนต่่อ
สิิทธิขิ องผู้ป
้� ระกอบการในอัันที่่�จะระงัับซึ่่ง� สิิทธิใิ นการได้้รับั อนุุญาตประทานบััตร
ก็็ตาม ซึ่่�งแตกต่่างจากผลของการออกคำำ�สั่่ง� ทางปกครองตาม พ.ร.บ. แร่่ พ.ศ.
2510 ที่่�มีีผลใช้้บัังคัับอยู่่�ในวัันออกคำำ�สั่่ง� ดัังนั้้�น สิิทธิิในการดำำ�เนิินกิิจการเหมืือง
แร่่ทองคำำ�ของผู้ป
้� ระกอบการที่่�ได้้รับั อนุุญาตประทานบััตรภายใต้้ผลการใช้้บังั คัับ
ตามมาตรา 44 จึึงไม่่ได้้รับั ความคุ้้�มครองอย่่างไม่่เป็็นธรรม

9.1.3 มาตรการทางกฎหมายด้้ านสุุขภาพ
9.1.3.1 มาตรการป้้องกัั นและลดผลกระทบตามพระราชบัั ญญัั ติิ
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สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

การสาธารณสุุ ข พ.ศ. 2535

มาตรา 31 แห่่ง พ.ร.บ. การสาธารณสุุข พ.ศ. 2535 ได้้บััญญััติิให้้รัฐั มนตรีี
โดยคำำ�แนะนำำ�ของคณะกรรมการสาธารณสุุข มีีอำ�ำ นาจประกาศในราชกิิจจานุุ
เบกษากำำ�หนดประเภทกิิจการที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ ทั้้�งนี้้� “การทํําเหมืืองแร่่
สะสม แยก คััดเลืือก หรืือล้้างแร่่” จััดเป็็นประเภทหนึ่่�งในกิิจการที่่�เป็็นอัันตราย
ต่่อสุุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุุข เรื่่�อง กิิจการที่่�เป็็นอัันตรายต่่อ
สุุขภาพ พ.ศ. 255840 เนื่่�องจากเป็็นกิิจการที่่�มีีกระบวนการผลิิตหรืือกิิจกรรม
ต่่างๆ ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบอย่่างรุุนแรงหรืืออาจเกิิดผลกระทบในวงกว้้าง
ได้้ ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงหรืือผลกระทบที่่� อาจเกิิดกัับผู้้�ปฏิิบััติิงาน ชุุมชน และ
สิ่่�งแวดล้้อม ไม่่ว่่าจะเป็็นอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน การระเบิิดหน้้าดิิน เสีียงดััง
และแรงสั่่�นสะเทืือน ความร้้อน มลพิิษทางอากาศ ฝุ่่�นละออง สารเคมีีระเหยสู่่�
บรรยากาศ มลพิิษทางน้ำำ�จากกระบวนการสกััดแร่่ หรืือมลพิิษทางดิินจากการ
ปนเปื้้�อนโลหะหนัักตกค้้างในดิิน41
อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจาก พ.ร.บ. การสาธารณสุุข พ.ศ. 2535 และฉบัับที่่�
แก้้ไขเพิ่่�มเติิม มีีลัักษณะกระจายอำำ�นาจการควบคุุมกิิจการที่่�เป็็นอัันตรายให้้แก่่
ราชการส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อกำำ�กัับดููแลการประกอบกิิจการให้้ถููกสุุขลัักษณะ การ
ป้้องกัันอัันตราย และความปลอดภััย ราชการส่่วนท้้องถิ่่�นจึึงมีีอำ�ำ นาจในการ 1)
อนุุญาตให้้ดำ�ำ เนิินกิิจการ (มาตรา 33 วรรคแรก) 2) อำำ�นาจในการกำำ�หนดหลััก
เกณฑ์์และเงื่่�อนไขทั่่�วไปให้้ผู้ป
้� ระกอบกิิจการที่่�ได้้รับั อนุุญาตแล้้วต้้องปฏิิบัติั ิตาม
โดยราชการส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องกำำ�กัับดููแลด้้วย เพื่่�อมิิให้้ผู้้�ประกอบกิิจการดำำ�เนิิน
กิิจการโดยไม่่ถููกต้้องด้้วยสุุขลักั ษณะ อัันอาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดเหตุุเดืือดร้้อนรำำ�คาญ
แก่่ชุุมชนข้้างเคีียง (มาตรา 32 (2)) และ 3) อำำ�นาจกำำ�หนดเงื่่�อนไขการปฏิิบัติั ิของ
ผู้ป
้� ระกอบกิิจการเพิ่่�มเติิมจากที่่�ได้้กำ�ำ หนดในหลัักเกณฑ์์ทั่่�วไปในข้้อบััญญััติิท้้อง
ถิ่่�นได้้ (มาตรา 33 วรรคสอง)
ดัังนั้้�น ประกาศกระทรวงฉบัับนี้้�จะมีีผลบัังคัับใช้้ก็็ต่่อเมื่่�อราชการส่่วนท้้อง
ถิ่่�นออกข้้อบััญญััติิท้้องถิ่่�นกำำ�หนดประเภทกิิจการที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ โดย
จะกำำ�หนดประเภทของกิิจการตามมาตรา 31 บางกิิจการเท่่านั้้�น หรืือครอบคลุุม
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ทุุกกิิจการตามประกาศกระทรวงก็็ได้้ ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่ากิิจการนั้้�นเป็็นปััญหาใน
เขตท้้องถิ่่�นนั้้�นหรืือไม่่42
ส่่วนกรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข ได้้จัดั ทำำ�แนวทางการควบคุุมกิจิ การ
ที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุุข พ.ศ. 2535 และที่่�แก้้ไข
เพิ่่�มเติิม (ฉบัับปรัับปรุุง) เพื่่�อกำำ�หนดหลัักการป้้องกัันและควบคุุมปัญ
ั หาผลกระทบ
จากการทำำ�เหมืืองแร่่และกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องไว้้ 4 ด้้าน ได้้แก่่ 1) ด้้านสุุขลัักษณะ
สถานประกอบกิิจการ 2) ด้้านสุุขอนามััยและการคุ้้�มครองความปลอดภััยของ
ผู้ป
้� ฏิิบัติั ิงาน 3) ด้้านการสุุขาภิิบาลและอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม และ 4) ด้้านการฟื้้�นฟูู
พื้้�นที่่�เมื่่�อปิิดกิิจการเหมืือง
ในกรณีีที่่�โครงการทำำ�เหมืืองแร่่ต้้องทำำ�รายงาน EIA รายงานจะต้้องกำำ�หนด
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับมาตรการป้้องกัันและลดผลกระทบ และมาตรการติิดตาม
ตรวจสอบผลกระทบอย่่างเคร่่งครััด ให้้ครบทั้้�ง 4 ด้้าน ตััวอย่่างเช่่น ด้้านการ
สุุขาภิิบาลและอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม จะต้้องกำำ�หนดมาตรการควบคุุมมลพิิษและ
จััดการของเสีียตามที่่� กฎหมายกำำ�หนด การไม่่ทิ้้�งน้ำำ�ปนเปื้้�อนสารเคมีีสู่่�พื้้�นดิิน
หรืือแหล่่งน้ำำ�สาธารณะ ภาชนะบรรจุุ สารเคมีีต้้องรวบรวมเพื่่�อส่่งกำำ�จััดอย่่างถููก
วิิธีี ด้้านการฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�เมื่่�อปิิดกิิจการเหมืือง จะต้้องมีีการฟื้้�นฟููสภาพที่่�ดิินและ
ทรััพยากรธรรมชาติิของพื้้�นที่่�ทำ�ำ เหมืืองให้้กลัับมาใช้้ประโยชน์์และมีีคุณ
ุ ค่่า เช่่น
การถมดิิน ปรัับภูมิู ิประเทศ/ทััศนีียภาพ ปลููกต้้นไม้้คลุุมดิิน ปลููกป่่าทดแทนภาย
หลัังการทำำ�เหมืือง ฯลฯ43
9.1.3.2 มาตรการป้้องกัั นและกำำ �กัั บดูู แลตามพระราชบัั ญญัั ติิ
ความปลอดภัั ย อาชีีวอนามัั ย และสภาพแวดล้้ อมในการทำำ �งาน
พ.ศ. 2554

กฎหมายฉบัับนี้้�มีีเจตนารมณ์์ที่่� ต้้องการให้้มีีการวางมาตรการควบคุุม
กำำ�กัับ ดููแล และบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพ
แวดล้้อมในการทำำ�งานให้้แก่่ลููกจ้้าง ให้้มีคุี ณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ดีี มีีความปลอดภััยในการ
ทำำ�งานที่่�มีีการใช้้เทคโนโลยีี เครื่่�องมืือ เครื่่�องจัักร อุุปกรณ์์ สารเคมีีและสารเคมีี
อัันตรายที่่�ส่่งผลกระทบและก่่อให้้เกิิดอัันตรายจากการทำำ�งานของผู้้�ใช้้แรงงาน
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จนถึึงแก่่บาดเจ็็บ ทุุพพลภาพ พิิการ เสีียชีีวิติ หรืือเกิิดโรคอัันเนื่่�องจากการทำำ�งาน
โดยที่่�บทบัญ
ั ญััติติ ามกฎหมายนี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์ใช้้บังั คัับกับ
ั ผู้ป
้� ระกอบกิิจการ และ
นายจ้้าง ทั้้�งภาคเอกชนและรััฐวิิสาหกิิจ ตลอดจนผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องต้้องดำำ�เนิินการ
บริิหารและจััดการด้้านความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งานเพื่่�อประโยชน์์แก่่ลููกจ้้าง44
ในฐานะที่่� เ หมืืองแร่่เป็็ น กิิ จ การหนี่่� ง ที่่� มีี ก ารใช้้เ ทคโนโลยีี เ ครื่่�อ งมืือ
เครื่่�องจัักร อุุปกรณ์์ สารเคมีีและสารเคมีีอัันตรายที่่�อาจจะก่่อให้้เกิิดอัันตราย
ในการทำำ�งาน ดัังนั้้�น กฎหมายฉบัับนี้้�และกฎหมายระดัับรองจึึงมีีผลต่่อการ
คุ้้�มครองป้้องกัันสุุขภาพของพนัักงานภายในสถานประกอบการ รวมถึึงการ
ป้้องกัันการฟุ้้�งกระจายของสารเคมีีสู่่บ
� รรยากาศภายนอกด้้วย เช่่น กฎกระทรวง
กำำ�หนดมาตรฐานในการบริิหาร จััดการ และดำำ�เนิินการด้้านความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับสารเคมีีอัันตราย พ.ศ.
2556 และกฎกระทรวง กำำ�หนดมาตรฐานในการบริิหารจััดการและดำำ�เนิินการ
ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับที่่�
อัับอากาศ พ.ศ. 2562
9.1.3.3 พระราชบัั ญญัั ติิ ควบคุุ มโรคจากการประกอบอาชีีพและ
โรคจากสิ่่�งแวดล้้ อม พ.ศ. 2562

กฎหมายฉบัับนี้้�มุ่่�งกำำ�หนดกลไกในการเฝ้้าระวััง การป้้องกััน และการ
ควบคุุมโรคโรคที่่�เกิิดจากการประกอบอาชีีพและโรคที่่�เกิิดจากสิ่่�งแวดล้้อมอย่่าง
เป็็นระบบ โดยกำำ�หนดให้้มีีแนวทางในการควบคุุมโรคอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ผ่่าน
กลไกของการจััดตั้้�ง “คณะกรรมการควบคุุมโรคจากการประกอบอาชีีพและ
โรคจากสิ่่�งแวดล้้อม” ซึ่่�งมีีอำ�ำ นาจแนะนำำ�รัฐั มนตรีีกระทรวงสาธารณสุุขในการ
ประกาศกำำ�หนดชื่่�อหรืืออาการสำำ�คัญ
ั ของโรคจากการประกอบอาชีีพหรืือโรคจาก
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�จะต้้องมีีการเฝ้้าระวััง การป้้องกััน หรืือการควบคุุมโรค นอกจากนั้้�น
กฎหมายนี้้�ยัังกำำ�หนดหน้้าที่่�และสิิทธิิของนายจ้้าง ลููกจ้้าง และบุุคคลทั่่�วไปบาง
ประการเกี่่�ยวกัับการเฝ้้าระวัังโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้้อม
ตลอดจนกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�ของรััฐในการป้้องกัันและการควบคุุมโรคจากการ
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ประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้้อม
ทั้้�งนี้้� การประกอบกิิจการเหมืืองแร่่อาจเข้้าข่่ายเป็็นการประกอบกิิจการที่่�
ก่่อให้้เกิิด “โรคจากสิ่่�งแวดล้้อม” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุุข เรื่่�อง ชื่่�อ
หรืืออาการสำำ�คััญของโรคจากสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. 2563 ได้้ หากเป็็นการประกอบ
กิิจการที่่�ก่่อให้้เกิิดโรคจากตะกั่่�วหรืือสารประกอบของตะกั่่�ว หรืือโรคหรืืออาการที่่�
เกิิดจากการสััมผัสั ฝุ่น่� ละอองขนาดไม่่เกิิน 2.5 ไมครอน45 นอกจากนี้้� การประกอบ
กิิจการเหมืืองแร่่อาจเข้้าข่่ายเป็็นการประกอบกิิจการที่่�ก่่อให้้เกิิด “โรคจากการ
ประกอบอาชีีพ” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุุข เรื่่�อง ชื่่�อหรืืออาการสำำ�คััญ
ของโรคจากการประกอบอาชีีพ พ.ศ. 256346 ได้้ หากพบว่่าลููกจ้้างในสถาน
ประกอบกิิจการมีีอาการของโรคจากตะกั่่�วหรืือสารประกอบของตะกั่่�ว โรคจาก
ฝุ่่�นซิิลิิกา โรคจากภาวะอัับอากาศ หรืือโรคจากแอสเบสตอส (ใยหิิน) หรืือโรค
มะเร็็งที่่�เกิิดจากแอสเบสตอส (ใยหิิน)

9.2 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
สะอาดภาคเหมืื องแร่่ ที่่� เป็็ นตัั วอย่่ างจากต่่ าง
ประเทศ: สหรัั ฐอเมริิกา
ตััวอย่่างการจััดการมลพิิษทางอากาศเพื่่�อลดผลกระทบจากการทำำ�เหมืือง
แร่่ที่่�เด่่นชััด คืือ การบัังคัับใช้้กฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act: CAA)
ในประเทศสหรััฐอเมริิกา ซึ่่�งการปล่่อยมลพิิษทางอากาศจากกิิ จการเหมืือง
แร่่และโรงประกอบโลหกรรม รวมถึึงอุุตสาหกรรมประเภทต่่างๆ ในประเทศ
สหรััฐอเมริิกา อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับควบคุุมของกฎหมายดัังกล่่าว
9.2.1 มีี มาตรฐานคุุณภาพอากาศเป็็นเป้้าหมาย
กฎหมายอากาศสะอาดได้้ให้้อำ�ำ นาจแก่่ U.S. EPA ในการกำำ�หนดมาตรฐาน
คุุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศ (ตาม 40 CFR 50) หรืือที่่�เรีียกว่่า
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National Ambient Air Quality Standard (NAAQS) โดยในปััจจุุบััน U.S.
EPA ได้้แบ่่งมาตรฐานคุุณภาพอากาศออกเป็็น 2 ประเภท ได้้แก่่ คุุณภาพอากาศ
แบบปฐมภููมิิ (Primary Standard) สำำ�หรัับดูแู ลสุุขภาพอนามััยของประชาชน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มที่่�ไวต่่อมลพิิษ เช่่น ผู้้�เป็็นโรคหอบหืืด เด็็ก และคนชรา
และคุุณภาพอากาศแบบทุุติิยภููมิิ (Secondary Standard) เพื่่�อปกป้้องความ
เป็็นอยู่่�โดยรวมของสัังคม เช่่น สภาพการมองเห็็นในบรรยากาศ ผลกระทบต่่อ
สััตว์์ การเกษตร และอาคารบ้้านเรืือน ฯลฯ ทั้้�งนี้้� NAAQS เป็็นมาตรฐานคุุณภาพ
อากาศที่่�กำ�ำ หนดให้้หน่่วยงานของรััฐต้้องควบคุุมคุณ
ุ ภาพให้้ได้้ตามมาตรฐาน จึึง
ส่่งผลต่่อการกำำ�กัับดููแลอุุตสาหกรรมและกิิจการทำำ�เหมืืองในแต่่ละพื้้�นที่่� อย่่าง
แข็็งขััน เนื่่�องจากเมื่่�อแบ่่งพื้้�นที่่�ตามมาตรฐานคุุณภาพอากาศในบรรยากาศของ
ประเทศ NAAQS มีีการแบ่่งลัักษณะพื้้�นที่่�ตามกฎหมายนี้้�ออกเป็็น 2 ประเภท
ได้้แก่่ พื้้�นที่่�ที่่�คุุณภาพอากาศเป็็นไปตามมาตรฐาน (Attainment Area) และ
พื้้�นที่่�ที่่�คุณ
ุ ภาพอากาศไม่่ได้้เป็็นไปตามมาตรฐาน (Non-attainment Area)47
กฎหมายนี้้� กำ�ำ หนดให้้แ ต่่ละมลรััฐ ที่่� มีี พื้้� น ที่่� ที่่� คุุณ ภาพอากาศไม่่ได้้ ตาม
มาตรฐาน ต้้องจััดทำำ�แผนงานการปรัับปรุุงคุุณภาพอากาศให้้ได้้ตามมาตรฐาน
และป้้องกัันไม่่ให้้คุณ
ุ ภาพอากาศแย่่ลง โดยจะต้้องจััดทำำ�แผนงานดัังกล่่าวให้้เสร็็จ
ภายในระยะเวลา 3 ปีี และแผนต้้องผ่่านการอนุุมััติิจาก U.S. EPA ด้้วย ทั้้�งนี้้� มีี
การกำำ�หนดเวลาในการแก้้ไขให้้คุุณภาพอากาศกลัับมาอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน
ว่่า จะต้้องทำำ�ให้้สำ�ำ เร็็จภายในระยะเวลา 5 ปีี หรืืออาจจะมากกว่่านี้้� แต่่จะต้้อง
ไม่่เกิิน 10 ปีี
ในกระบวนการจััดทำำ�แผนด้้านคุุณภาพอากาศของแต่่ละมลรััฐ48 จะต้้อง
อ้้างอิิงฐานข้้อมููลการปล่่อยมลพิิษทางอากาศ (National Emission Inventorry) รวมถึึงนำำ�มาใช้้ประเมิินคุุณภาพอากาศในอนาคตผ่่านการคำำ�นวณและการ
วางแผนด้้วยโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ ในระหว่่างการดำำ�เนิินการควบคุุมคุณ
ุ ภาพ
อากาศตามแผนงานของแต่่ละมลรััฐ จะต้้ องกำำ�หนดมาตรการการตรวจวัั ด
และควบคุุมที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษหรืือผู้้�ปล่่อยมลพิิษที่่�มีีอยู่่�ใน
ปััจจุุบััน และกำำ�หนดเป้้าหมายรายปีีของการลดการปล่่อยมลพิิษให้้ชัดั เจน แผน
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งานดัังกล่่าวยัังต้้องกำำ�หนดมาตรการสำำ�หรัับการออกใบอนุุญาตประกอบกิิจการ
ให้้ผู้ป
้� ระกอบกิิจการรายใหม่่ ซึ่่ง� ผู้ป
้� ระกอบการหรืือผู้้�ก่่อมลพิิษรายใหม่่จะดำำ�เนิิน
กิิจกรรมไม่่ได้้ หากไม่่ได้้จััดทำำ�แผนการลดปริิมาณการปล่่อยมลพิิษทางอากาศ
จากสััดส่่วนที่่�มีีการปล่่อยจากผู้้�ก่่อมลพิิษรายเดิิมในพื้้�นที่่�นั้้�น49
9.2.2 มาตรการควบคุุ มมลพิิษทางอากาศจากแหล่่ งกำำ �เนิิด
สำำ�หรัับมาตรการที่่�ควบคุุมการปล่่อยมลพิิษทางอากาศจากแหล่่งกำำ�เนิิด
อุุตสาหกรรมและเหมืืองแร่่ได้้แยกกำำ�หนดไว้้ใน 2 หััวข้้อ คืือ 1) Clean Air Act
Title I - Air Pollution Prevention and Control และ 2) Clean Air Act Title
V - Air Permitting
มาตรการตาม Clean Air Act Title I ประกอบด้้วยข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการ
ขออนุุญาตก่่อนการก่่อสร้้างแหล่่งกำำ�เนิิดใหม่่ เพื่่�อออกแบบกระบวนการผลิิต
ไม่่ให้้มีีการปลดปล่่อยมลพิิษสูงู เกิินค่่าที่่�ยอมรัับได้้ตามลัักษณะของพื้้�นที่่� (New
Source Review: NSR) โดยแบ่่งพื้้�นที่่�ออกเป็็น 2 ประเภท คืือ Prevention
of Significant Deterioration (PSD) Program ซึ่่�งอยู่่�ใน Part C ของ Title I
เป็็นมาตรการที่่�ใช้้กำ�กั
ำ ับพื้้�นที่่�ที่่�คุุณภาพอากาศอยู่่�ในมาตรฐานคุุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศปััจจุุบััน หรืือ Attainment Areas และ Non-attainment New
Source Review (NSR) Program ใน Part D ของ Title I ใช้้กำ�กั
ำ บพื้้
ั � นที่่�ที่่�คุณ
ุ ภาพ
อากาศไม่่ผ่่านมาตรฐานคุุณภาพอากาศในบรรยากาศปััจจุุบันั หรืือ Non-attainmment Areas ทั้้�งนี้้�การปฏิิบััติิตาม PSD Program และ Nonattainment NSR
program จะประกอบด้้วยการใช้้เทคโนโลยีีควบคุุมมลพิิษดีีที่่�สุุดที่่�มีีอยู่่� (Best
Available Control Technology: BACT) สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพอากาศได้้
มาตรฐาน (PSD) และการปฏิิบััติิให้้ได้้ตามอััตราการระบายมลพิิษต่ำ�สุ
ำ ุดที่่�จะ
ทำำ�ได้้ (Lowest Achievable Emission Rate: LAER) และการชดเชยการปลด
ปล่่อยมลพิิษ (Emission Offsets) สำำ�หรัับ Non-attainment NSR program50
อย่่างไรก็็ ตาม ด้้ วยเหมืืองแร่่เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษประเภทอยู่่�กัับที่่�
(stationary source) ที่่�นอกจากจะมีีการปลดปล่่อยมลพิิษเป็็นจุุ ดๆ จากปลาย
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ปล่่อง (Point or Stack Emission) เช่่นเดีียวกัับกรณีีโรงงานอุุตสาหกรรมทั่่�วไป
และโรงไฟฟ้้าทั่่�วไปแล้้ว ยัังมีีการปลดปล่่อยมลพิิษแบบฟุ้้�งกระจาย (Fugitive
Emission) อย่่างมีีนัยั สำำ�คััญจากกิิจกรรมต่่างๆ ในกระบวนการทำำ�เหมืืองแร่่ด้้วย
ดัังนั้้�น กฎหมายอากาศสะอาดของประเทศสหรััฐอเมริิกาจึึงมีีกรอบแนวคิิดในการ
ควบคุุมการการปลดปล่่อยมลพิิษทางอากาศแบบฟุ้้�งกระจายจากกิิจกรรมเหมืือง
แร่่และโรงประกอบโลหกรรมต่่างๆ สำำ�หรัับแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�ปลดปล่่อยมลพิิษหลััก
(Major Emitting Facility) ตามข้้อบััญญััติิใน section 169 และ section 302
(j) ของกฎหมายอากาศสะอาด โดยจะรวมปริิมาณการปลดปล่่อยจากปลายปล่่อง
(Stack Emission) ร่่วมกัับจากแหล่่งกำำ�เนิิดแบบฟุ้้�งกระจาย51
ตามข้้อกำำ�หนดของ NSR ของกฎหมายอากาศสะอาดจะให้้ทำ�ำ การประเมิิน
การปลดปล่่อยมลพิิษประเภทที่่�ถููกกำำ�หนดใน NSR ร่่วมกัันทั้้�งแบบผ่่านปลาย
ปล่่องและการปลดปล่่อยแบบฟุ้้�งกระจายที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง หรืือที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
(เรีียกว่่า ‘‘Potential To Emit’’ หรืือ PTE) โดยหากประเมิินพบว่่า PTE ของ
มลพิิษอย่่างน้้อย 1 ประเภทจะมีีการปลดปล่่อยมากกว่่า 100 ตัันต่่อปีี โปรแกรม
PDS จะจััดให้้แหล่่งกำำ�เนิิดดัังกล่่าวเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษหลัักที่่�อยู่่�กับที่่
ั � (Major
Stationary Source) ที่่�ต้้องดำำ�เนิินการตามมาตรการใน PDS สำำ�หรัับบริเิ วณที่่�
เป็็น Attainment Areas
ในทำำ�นองเดีียวกััน สำำ�หรัับบริเิ วณ Non-attainment Areas โปรแกรม
Non-attainment NSR จะพิิจารณาการปลดปล่่อยแบบฟุ้้�งกระจายร่่วมกัับการ
ปลดปล่่อยจากปลายปล่่องสำำ�หรัับแหล่่งกำำ�เนิิดตาม Section 169 และ Section
302 (j) (ดููตารางที่่� 9.1) เท่่านั้้�น และจะจััดให้้แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษหนึ่่�งๆ เป็็นแหล่่ง
กำำ�เนิิดมลพิิษหลัักที่่�อยู่่�กัับที่่� (Major Stationary Source) หากมีีการปลดปล่่อย
มลพิิษแต่่ละชนิิดเกิินค่่าในตารางที่่� 9.252 ซึ่่�งมากน้้อยแปรผัันตามความรุุนแรง
ของมลพิิษอากาศใน Non-attainment Area ดัังกล่่าว
9.2.3 มาตรการที่่�การประกอบกิิจการเหมืื องแร่่ ต้้องปฏิิบัั ติิ
นอกจากแหล่่งกำำ�เนิิดตาม Section 169 และ Section 302 (j) และ

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดในพื้นที่รบั สัมปทานเหมืองแร่
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มลพิิษตามข้้อกำำ�หนดของ NSR แล้้ว มลพิิษและแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�ถูกู ควบคุุมภายใต้้
Section 112 ของกฎหมายอากาศสะอาด ซึ่่ง� คืือแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�ปลดปล่่อยมลพิิษ
อากาศที่่�อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อประเภทสารอัันตราย (Hazardous Air Pollution:
HAPs) ก็็ต้้องเข้้าสู่่�การประเมิินตาม NSR ด้้วย โดยจะทำำ�การประเมิินทั้้�งการ
ปลดปล่่อยจากปลายปล่่องและการปลดปล่่อยแบบแพร่่กระจาย โดยจะถููกจััดให้้
เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดหลัักที่่�ต้้องดำำ�เนิินการตาม PDS และ NSR Non-attainment
program หากแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษดังั กล่่าวปลดปล่่อย PTE มลพิิษอากาศประเภท
สารอัันตรายประเภทใดประเภทหนึ่่� งเกิิน 10 ตัันต่่อปีี หรืือปลดปล่่อยมลพิิษ
อากาศประเภทสารอัันตรายรวมกัันเกิิน 25 ตัันต่่อปีี ทั้้�งนี้้�มีีสาร HAPsทั้้�งสิ้้�น
187 ชนิิด รวมถึึงปรอทและสารประกอบไซยาไนด์์จากเหมืืองถ่่านหิินและเหมืือง
ทองคำำ�ด้้วย53
ในทำำ�นองเดีียวกััน แหล่่งกำำ�เนิิดที่่�ถูกู กำำ�หนดใน section 111 New Source
Performance Standard ก็็จะต้้องถููกประเมิินว่่าเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดหลัักที่่�จะต้้อง
ดำำ�เนิินการตาม NSR หรืือไม่่ด้้วย โดยตารางที่่� 9.1 สรุุปประเภทของกิิจการ
เหมืืองแร่่และโรงประกอบโลหกรรมที่่�ต้อ้ งดำำ�เนิินการเข้้าสู่่� NSR ทั้้�ง Attainment
Program และ Non-attainment Program อัันเนื่่�องมาจากทั้้�ง 2 กฎหมายนี้้�
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ตารางที่่� 9.1 สรุุ ปกฎหมายป้้องกัั นและควบคุุ มการปลดปล่่ อยมลพิิษที่่�เหมืืองแร่่ และ
กระบวนการผลิิตที่่�เกี่่�ยวกัั บเหมืืองแร่่ ต้้ องปฏิิบัั ติิตามในกฎหมายอากาศสะอาดประเทศ
สหรัั ฐอเมริิกา54

มาตราของกฎหมายอากาศสะอาด
ประเภทของเหมืือง
แร่่และกระบวนการ
ผลิิตที่่�เกี่่�ยวกับ
ั
เหมืืองแร่่

Title V
Section 112
NESHAP

Code of Federal
Regulations สำำ�หรัับ
Section 112

การผลิิตแร่่ใยหิิน (Asbbestos)
การผลิิตยางมะตอย

✓

40 CFR 61 Subpart M

✓

การผลิิตอิิฐก่่อสร้้าง

✓

การผลิิตเซรามิิกจากดิิน
เหนีียว
กระบวนการ Calciners
และ Dryers ในกิิจกรรม
เหมืืองแร่่
การผลิิต Black Carbon

✓

40 CFR 63 Subpart
LLLLL
40 CFR 63 Subpart
JJJJJ
40 CFR 63 Subpart
KKKKK

Section 111
NSPS

✓
✓

การผลิิตปููนซีีเมนต์์
โรงงานเตรีียมและ
ประกอบกิิจการถ่่านหิิน
การผลิิตแก้้ว

✓

✓

การผลิิตหิินปููน

✓

โรงงานผลิิตแร่่โลหะ
(รวมถึึงเหมืืองทองคำำ�
ด้้วย)
การผลิิตฉนวนใยหิิน

✓

การผลิิตฉนวนใยแก้้ว

✓

โรงงานผลิิตแร่่อโลหะ
การผลิิตปุ๋๋�ยฟอสเฟตและ
กรดฟอสฟอริิก
การผลิิตหิินฟอสเฟต

✓

การผลิิตแร่่ทาโคไนต์์

✓

40 CFR 63 Subpart
LL
40 CFR 63 Subpart
QQQ
40 CFR 63 Subpart
TTT
40 CFR 63 Subpart
GGGGGG (6G)
40 CFR 63 Subpart
DDD
40 CFR 63 Subpart
NN

✓
✓

40 CFR 63 Subpart
MMMMMM (6M)

40 CFR 63 Subpart
SSSSSS (6S)
40 CFR 63 Subpart
AAAAA
40 CFR 63 Subpart
EEEEEEE (7E)

✓
✓

✓
✓

Part C of title I of the Act
PDS หมายเหตุุ

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

ต้้องดำำ�เนิินการ
หากปลดปล่่อย
มลพิิษอย่่างน้้อย
1 ชนิิด
>100 ตััน/ปีี

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดในพื้นที่รบั สัมปทานเหมืองแร่

Title I
Part D of title I of the Act
Non-attainment Area
หมายเหตุุ
✓
✓

Section 169 และ Section 302 (j)
ต้้องนัับรวมการปลดปล่่อยแบบแพร่่
กระจาย (Fugitive Emission) ด้้วย

ต้้องดำำ�เนิินการหาก
ปลดปล่่อยมลพิิษอย่่าง
น้้อย 1 ชนิิดมากกว่่าค่่า
ในตารางที่่� 6

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓
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ตารางที่่� 9.2 ค่่ าสูู งสุุ ดที่่�ยอมให้้ ปลดปล่่ อยมลพิิษได้้ ของแหล่่ งกำำ �เนิิดมลพิิษอากาศใน
Non-attainment Area ก่่ อนถูู กจำำ �แนกเป็็น Major Stationary Source
ระดั ับความรุุนแรงของมลพิิ ษอากาศ
มลพิิ ษ

โอโซน
(คุุมการปล่่อย
VOCs)
คาร์์บอน
มอนออกไซด์์
PM10

เล็็กน้้อย
(Marginal)

100

ปานกลาง
(Moderate)

รุุนแรง
(Serious)

หนัักหน่่วง
(Severe)

สาหััส
(Extreme)

ค่่าสููงสุุดที่่�ยอมให้้ปลดปล่่อยมลพิิษได้้ก่่อนถููกจำำ�แนกเป็็น
Major Stationary Source (ตััน ต่่อ ปีี)
100
50
25
10

100

100

50

50

50

100

100

70

70

70

นอกจาก NSR แล้้ว สืืบเนื่่�องจาก section 111 และ 112 เหมืืองแร่่และการ
ประกอบโลหกรรมหลายประเภท55 (ดัังแสดงในตารางที่่� 9.1) จึึงต้้องรายงานการ
ปลดปล่่อยมลพิิษปลายปล่่องและการปลดปล่่อยแบบพื้้� นที่่� (Area Source ซึ่่�ง
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการปลดปล่่อยแบบแพร่่กระจาย) ไม่่ให้้มีีค่่าสููงเกิินมาตรฐาน
ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ ยกตััวอย่่างเช่่น section 11256 มีี National Emission Standards
for Hazardous Air Pollutants (NESHAP)57 กำำ�หนดค่่าการปลดปล่่อยมลพิิษ
อากาศประเภทสารอัันตรายสำำ�หรัับแต่่ละประเภทกิิจการเหมืืองแร่่ ซึ่่ง� จะกำำ�หนด
มลพิิษอากาศประเภทสารอัันตรายเฉพาะที่่�สำ�คั
ำ ัญกัับกิิจการประเภทกิิจการเห
มืืองนั้้�นๆ (จาก 187 ชนิิด) โดยสามารถเข้้าถึึงเอกสารแสดงการปลดปล่่อยที่่�ยอม
ให้้ได้้ของแต่่ละประเภทกิิจการเหมืืองแร่่และโรงประกอบโลหกรรมได้้จากหััวข้้อ
Code of Federal Regulations สำำ�หรัับ section 112 ในตารางที่่� 9.1
ในทำำ�นองเดีียวกััน สำำ�หรัับ section 111 ซึ่่ง� ทำำ�การกำำ�หนดค่่าการปลดปล่่อย
มลพิิษต่่างๆ ให้้เท่่ากัันทั่่�วประเทศ เหมืืองแร่่และการประกอบโลหกรรมหลาย
ประเภท (ดัังแสดงในตารางที่่� 9.1) ต้้องรายงานการปลดปล่่อยมลพิิษปลายปล่่อง
ให้้ไม่่เกิินค่่าที่่�กำ�ำ หนดให้้ตามกฎหมายดัังกล่่าวเช่่นเดีียวกััน
อนึ่่�ง จากข้้อมููลในตารางที่่� 9.1 แสดงว่่า เหมืืองแร่่หลายประเภทต้้องปฏิิบัติั ิ
ตามกฎหมายควบคุุมการปลดปล่่อยมลพิิษอากาศมากกว่่า 1 มาตรา ทำำ�ให้้อาจ
มีีค่่าการปลดปล่่อยมลพิิษที่่�ยอมรัับได้้มากกว่่า 1 ค่่าสำำ�หรัับมลพิิษบางประเภท
ที่่�ถููกกำำ�หนดในหลายๆ มาตรา ยกตััวอย่่างเช่่น PM2.5 ที่่�ถููกกำำ�หนดทั้้�งใน NSR
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NSPS และ NESHAP ด้้วยเหตุุนี้้� Clean Air Act Title V-Air Permitting จึึง
กำำ�หนดให้้รวมรายงานการปฏิิบััติิตามกฎหมายในทุุกๆ มาตราย่่อยเข้้าด้้วยกััน
โดยหากมลพิิษตััวใดตััวหนึ่่�งถููกกำำ�หนดในกฎหมายมากกว่่า 1 มาตรา ผู้้�ก่่อให้้
เกิิดมลพิิษต้้องทำำ�การลดการปลดปล่่อยมลพิิษนั้้�นๆ ให้้ไม่่เกิินค่่าที่่�ต่ำ�ที่่
ำ �สุดุ ที่่�ถููก
กำำ�หนดจากทุุกมาตรา58

9.3 ข้้ อเสนอเชิิ งนโยบายแ ละมาตรการในการ
จัั ดการอากาศสะอาดภาคเหมืื องแร่่ ที่่�เหมาะสมกัั บ
บริิบทของประเทศไทย
9.3.1 ข้้ อเสนอทั่่� วไป
ควรมีีการจัั ดการปััญหามลพิิษทางอากาศจากเหมืืองแร่่ตามหลัั กการ
สากลเพื่่� อ อากาศสะอาด โดยนำำ�บ างมาตรการของกฎหมายอากาศสะอาด
สหรััฐอเมริิกา มาประยุุกต์์ใช้้ในมิิติิต่่างๆ ดัังนี้้�
9.3.1.1 มาตรการควบคุุ มมลพิิ ษจากแหล่่ งกำำ �เนิิ ดใหม�และส่่วน
ขยาย

กฎหมายอากาศสะอาดของสหรััฐอเมริิกามีีกลไกของการประเมิินการ
ปลดปล่่อยมลพิิษจากโครงการใหม่่หรืือส่่วนขยายเพิ่่�มเติิมของแหล่่งกำำ�เนิิดเดิิม
ที่่� จะเกิิดเพิ่่�มขึ้้�นในพื้้�นที่่� เดิิมก่่อนการอนุุมััติิรายงาน EIA และก่่อนการออกใบ
อนุุญาต ที่่�เรีียกว่่า New Source Review (NSR) ซึ่่�งมาตรการนี้้�จะมีีข้้อกำำ�หนด
ให้้การทำำ�เหมืืองแร่่ โรงประกอบโลหกรรม หรืือโรงงานอุุตสาหกรรมที่่�จะสร้้าง
ใหม่่หรืือจะมีีการขยายโรงงานที่่�มีีการปล่่อยมลพิิษเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ จะ
ต้้องติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ควบคุุมมลพิิษที่่�ทัันสมััย โดยมีีวััตถุุประสงค์์สำ�คั
ำ ัญ คืือ การ
ปกป้้องสุุขภาพของประชาชนและสิ่่�งแวดล้้ อมจากการปล่่อยมลพิิษของภาค
อุุตสาหกรรมและการทำำ�เหมืืองแร่่
นอกจากนั้้�น ยัังมีีกลไกย่่อยที่่�เรีียกว่่า Prevention of Significant Det-
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terioration (PSD) Program สำำ�หรัับกำ�กั
ำ ับให้้พื้้�นที่่�ที่่�มีีปััญหาคุุณภาพอากาศ
ปััจจุุบัันไม่่อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐานของคุุณภาพอากาศ หรืือ Non-attainment
NSR program ต้้องจััดทำำ�แผนปรัับลดการปล่่อยมลพิิษให้้ได้้ภายใน 5 ปีีก่่อน
จึึงจะได้้รับั การพิิจารณาอนุุมััติิหรืือไม่่อนุุมััติิโครงการใหม่่
9.3.1.2 ความรัั บผิิ ดชอบร่่ วมกัั นต่่ อมาตรฐานคุุ ณภาพอากาศใน
บรรยากาศ

กฎหมายอากาศสะอาดของสหรััฐอเมริิกาที่่�มีกี ารกำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพ
บรรยากาศในลัักษณะที่่�เป็็นเป้้าหมายสำำ�คััญของแต่่ละพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้การควบคุุม
การปลดปล่่อยมลพิิษ ไม่่ว่่าจะเป็็นจากแหล่่งใดๆ เป็็นหน้้าที่่�ร่่วมกัันของทุุกแหล่่ง
กำำ�เนิิดและทุุกฝ่่ายในพื้้�นที่่�นั้้น� ๆ ดัังนั้้�น จึึงมีีการจััดทำำ�แผนเพื่่�อลดการปล่่อยมลพิิษ
จากแหล่่งกำำ�เนิิดต่่างๆ จนกว่่ามลพิิษอากาศจะลดลงและอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน
คุุณภาพอากาศ ซึ่่ง� เป็็นเกณฑ์์มาตรฐานเดีียวสำำ�หรัับภาพรวมทั้้�งหมด ทุุกกิิจกรรม
จากทุุกแหล่่งกำำ�เนิิดจึึงต้้องร่่วมกัันดำำ�เนิินการที่่�จะรัักษาคุุณภาพอากาศในพื้้�นที่่�
ของตนเอง มิิใช่่เพีียงแต่่ดููแลการปลดปล่่อยมลพิิษทางอากาศจากแหล่่งของตน
ให้้อยู่่�ในค่่ามาตรฐาน ดัังกรณีีของประเทศไทย
การจััดการหรืือควบคุุมมลพิิษทางอากาศของประเทศไทยจึึงควรจะหััน
มาใช้้หลัักการเช่่นนี้้�บ้้าง รวมทั้้�งการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้มีีการนำำ�เครื่่�องมืือ
หรืือกลไกอื่่�นๆ มาใช้้ควบคุุมการปล่่อยมลพิิษอากาศ เช่่น การชดเชยการปลด
ปล่่อยมลพิิษ (emission offset) มาประกอบการพิิจารณาอนุุมััติิการทำำ�เหมืือง
แร่่และโรงประกอบโลหกรรมในแต่่ละพื้้�นที่่� โดยที่่�การปลดปล่่อยมลพิิษในพื้้�น
ที่่�นั้้�นๆ จำำ�เป็็นต้้องตั้้�งเป้้าที่่�จะรัักษาระดัับการปล่่อยให้้เท่่าเดิิมหรืือต้้องลดการ
ปล่่อยมลพิิษให้้น้้อยลงไปเรื่่�อยๆ
9.3.1.3 การควบคุุ มการปลดปล่่ อยมลพิิ ษอากาศที่่ � อยู่่� ในกลุ่่� มสาร
อัั นตรายทางอากาศอย่่ างเจาะจงและเข้้ มงวด

มาตรการที่่�สำ�คั
ำ ัญอีีกส่่วนของสหรััฐอเมริิกา คืือ การมีีกฎหมายว่่าด้้วยการ
ควบคุุมการปลดปล่่อยมลพิิษอากาศที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มสารอัันตรายทางอากาศถึึง 187
ชนิิด และกำำ�หนดประเภทของแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�จะต้้องควบคุุมการปล่่อยสารกลุ่่�ม

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดในพื้นที่รบั สัมปทานเหมืองแร่
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นี้้� โดยครอบคลุุมทั้้�งแหล่่งกำำ�เนิิดประเภทอยู่่�กัับที่่� (Stationary Sources) และ
แหล่่งกำำ�เนิิดแบบฟุ้้�งกระจาย (Fugitive Sources) โดยสำำ�หรัับการทำำ�เหมืือง
แร่่และโรงประกอบโลหกรรมแต่่ละประเภท มีีการควบคุุมในทั้้�งสองลัักษณะ ซึ่่�ง
กฎหมายนี้้�ทำ�ำ ให้้ภาครััฐสามารถควบคุุมให้้แหล่่งกำำ�เนิิดลดการปลดปล่่อยมลพิิษ
อากาศที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มสารอัันตรายได้้ถูกู ต้้อง แม่่นยำำ� และมีีมาตรฐานทางวิิชาการ
9.3.2 ข้้ อเสนอด้้ านนโยบายและกฎหมาย
9.3.2.1 การบัั งคัั บใช้้ และการปรัั บปรุุ งนโยบายและกฎหมาย

รััฐควรควบคุุม กำำ�กัับ ติิดตาม และตรวจสอบให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบาย
แผน และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงบููรณาการการทำำ�งานของหน่่วยงานหรืือ
องค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการปััญหาด้้านมลพิิษที่่�เกิิดขึ้้�นอัันเนื่่�องมาจากการ
ดำำ�เนิินกิิจการเหมืืองแร่่ ตั้้�งแต่่ก่่อนการอนุุญาตให้้ทำ�ำ เหมืืองแร่่ ระหว่่างการทำำ�
เหมืืองแร่่ และหลัังการทำำ�เหมืืองแร่่ อย่่างเข้้มงวด ผ่่านกลไกของรััฐที่่�มีีอยู่่� และ
การมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชน ตลอดจนควรมีีการนำำ�กลุ่่�มกฎหมายด้้านสุุขภาพ
มาบัังคัับใช้้ควบคู่่�กัับกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างบููรณาการ
ในอีีกทางหนึ่่�ง ควรปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�เหมืืองแร่่
โดยเฉพาะ พ.ร.บ. แร่่ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในประเด็็นเกี่่�ยวกัับ
การจััดการมลพิิษทางอากาศจากการทำำ�เหมืืองแร่่ ยกตััวอย่่างเช่่น การปรัับปรุุง
มาตรฐานการจััดทำำ� EIA/EHIA ให้้เทีียบเท่่าหรืือใกล้้เคีียงระดัับสากล มีีการ
แก้้ไขหลัักเกณฑ์์การวางหลัักประกัันการฟื้้�นฟูู รวมถึึงการกำำ�หนดให้้แนวพื้้�นที่่�
กัันชนครอบคลุุมถึึงเหมืืองแร่่ประเภทที่่� 1 และประเภทที่่� 2 ที่่�อาจส่่งผลกระทบ
ต่่อชุุมชนหรืือสิ่่�งแวดล้้อม
9.3.2.2 มาตรการส่่งเสริิ มและกำำ �กัั บการทำำ �เหมืืองสีีเขีียว

กระทรวงอุุตสาหกรรม โดย กพร. ได้้ส่่งเสริิมนโยบายการทำำ�เหมืืองสีีเขีียว
(Green Mining) มาตั้้�งแต่่ปีี 2552 และในปีี 2562 มีีผู้้�ประกอบกิิจการเหมืืองใน
ประเทศไทยที่่�ได้้รับั การรัับรองมาตรฐานเหมืืองแร่่สีีเขีียวแล้้วจำำ�นวน 258 ราย
และผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมแร่่จำำ�นวน 109 ราย ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานความ
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รัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม (CSR-DPIM)59 อย่่างไรก็็ตาม ในเกณฑ์์มาตรฐานเหมืืองแร่่
สีีเขีียวของประเทศไทย60 ไม่่ได้้ครอบคลุุมการลดผลกระทบของการทำำ�เหมืือง
ในทุุกขั้้�นตอน ตั้้�งแต่่การสำำ�รวจแหล่่งแร่่และพื้้�นที่่� เหมืืองจนถึึงการปิิดกิิจการ
เหมืืองที่่�จะต้้องทำำ�การฟื้้�นฟููสภาพแวดล้้อมที่่�ปนเปื้้�อนมลพิิษให้้คืืนสู่่�สภาพความ
ปลอดภััย และการเปิิดโอกาสให้้ประชาชนได้้มีีส่่วนร่่วมในทุุกขั้้�นตอนของการ
ทำำ�เหมืืองและได้้รับั ประโยชน์์จากกิิจการเหมืือง ส่่วนในด้้านการควบคุุมมลพิิษ
มาตรฐานเหมืืองสีีเขีียวของ กพร. ไม่่ได้้ควบคุุมถึึงการลดการปลดปล่่อยมลพิิษ
อากาศ ไม่่ว่่าจะเป็็นแบบการปลดปล่่อยแบบฟุ้้�งกระจาย หรืือการปลดปล่่อย
มลพิิษจากปลายปล่่อง
นอกจากนั้้�น ยัังขาดการจััดทำำ�บัญ
ั ชีีรายชื่่�อสารอัันตรายทางอากาศจากการ
ทำำ�เหมืือง การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก รอยเท้้านิิเวศจากการทำำ�เหมืือง และ
การกำำ�หนดให้้การทำำ�เหมืืองและโรงประกอบโลหกรรมจะต้้องติิดตั้้�งเทคโนโลยีีใน
การควบคุุมการปล่่อยมลพิิษดีีที่่�สุดุ ที่่�มีีอยู่่� เป็็นต้้น
ดัังนั้้�น จึึงควรมีีการพััฒนามาตรการส่่งเสริิมและกำำ�กัับการทำำ�เหมืืองสีี
เขีียวให้้ได้้ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนนำำ�กระบวนทััศน์์เศรษฐกิิจสีีเขีียวและ
อุุตสาหกรรมสีีเขีียว มาเป็็นฐานและกรอบคิิดในการกำำ�หนดมาตรการในการ
จััดการปััญหามลพิิษทางอากาศจากการทำำ�เหมืืองแร่่ โดยเฉพาะการกำำ�หนด
มาตรการทางกฎหมาย
9.3.3 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
9.3.3.1 นำำ �มาตรการเชิิ งเศรษฐศาสตร์์ มาใช้้ เพื่่ � อสนัั บสนุุ นการ
จัั ดการ

รััฐควรนำำ�มาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์มาปรัับใช้้ในการลดมลพิิษทาง
อากาศจากการประกอบกิิจการเหมืืองแร่่ ให้้มากกว่่าการใช้้เพีียงมาตรการ
บัังคัั บด้้วยกฎหมายและกฎระเบีียบ อาทิิ การนำำ�มาตรการการจ่่ายค่่าปรัับ
(Ambient Charges) หากมลพิิษทางอากาศมีีค่่าความเข้้มข้้นในชั้้�นบรรยากาศ
เกิินค่่ามาตรฐานที่่� กำ�ำ หนด ซึ่่�งควรใช้้ค่่ามาตรฐานมลพิิษทางอากาศในระดัับ

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดในพื้นที่รบั สัมปทานเหมืองแร่
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สากลเป็็นเกณฑ์์ หรืือนำำ�มาตรการพัันธบััตรประกัันความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
(Environmental Performance Bonds) มาใช้้สำ�ำ หรัับผู้้�ประกอบการเหมืืองแร่่
เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันกรณีีเกิิดความเสีียหาย และเพื่่�อให้้ครอบคลุุมต้้นทุุนในการ
ฟื้้�นฟููเหมืือง นอกจากนั้้�น ยัังช่่วยผลัักภาระการพิิสูจน์
ู ์ไปสู่่�ผู้้�ประกอบการเหมืือง
แร่่ กล่่าวคืือ แทนที่่�จะนำำ�ผู้ป
้� ระกอบการเหมืืองแร่่ขึ้้�นศาลเพื่่�อพิิสูจน์
ู ว่่์ าผู้ป
้� ระกอบ
การเหมืืองแร่่ต้้องรัับผิิดในความเสีียหาย ผู้้�ประกอบการเหมืืองแร่่ต้้องเป็็นฝ่่าย
พิิสููจน์์ว่่าไม่่มีีผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเกิิดขึ้้�นเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการริิบพัันธบััตร
หรืือพิิจารณาใช้้มาตรการภาษีีกัับเครื่่�องจัักร
รััฐควรตรวจสอบให้้แน่่ใจด้้วยว่่า ผู้ป
้� ระกอบการเหมืืองแร่่จะนำำ�เครื่่�องจัักร/
อุุปกรณ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมาใช้้ โดยต้้องออกแบบ
มาตรการแรงจูู งใจเพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการเหมืืองแร่่เข้้าถึึงและใช้้เทคโนโลยีีสมััย
ใหม่่ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และขจััดอุุปสรรคในการนำำ�เข้้าเครื่่�องจัักร/อุุปกรณ์์
โดยพิิจารณาโครงสร้้างภาษีีที่่�จููงใจให้้ผู้ป
้� ระกอบการซื้้�อเครื่่�องจัักร/อุุปกรณ์์ใหม่่
หรืือยกเว้้นอากรขาเข้้าสำำ�หรัับอุป
ุ กรณ์์ใหม่่ที่่�ตรงตามเกณฑ์์ด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม
9.3.3.2 สนัั บสนุุ นด้้ านความรู้�้ และการศึึกษาวิิจัั ย

รััฐควรสนัับสนุุนให้้มีกี ารพััฒนาฐานข้้อมููลอากาศและมลพิิษทางอากาศใน
พื้้�นที่่�ชุมช
ุ นที่่�มีีโอกาสได้้รับผล
ั กระทบจากมลพิิษทางอากาศซึ่่�งเกิิดจากกิิจกรรม
การทำำ�เหมืืองแร่่ และควรสนัับสนุุนการทำำ�วิิจััยเพื่่�อประเมิินผลกระทบของการ
ทำำ�เหมืืองแร่่ต่่อสุุขภาพของประชาชนและสิ่่�งแวดล้้อมในพื้้�นที่่� พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุน
นวััตกรรมและการยกระดัับคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมรวมถึึงอากาศสะอาดในภาค
เหมืืองแร่่ผ่่านการระดมทุุนในภาคเหมืืองแร่่และงานวิิจััยเชิิงประยุุกต์์ สำำ�หรัับ
ภููมิิภาคที่่� มีีการทำำ�เหมืืองแร่่จำำ�นวนมาก รััฐบาลควรพััฒนาแผนนวััตกรรมที่่�
กำำ�หนดเป้้าหมายเฉพาะที่่�ภาคส่่วนเหมืืองแร่่ ที่่�เป็็นอิิสระหรืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
นโยบายนวััตกรรมแห่่งชาติิ มาตรการนี้้�จะช่่วยอำำ�นวยความสะดวกในการทำำ�งาน
ร่่วมกัันระหว่่างนัักวิิจััยของรััฐบาล มหาวิิทยาลััย สถาบััน และภาคเอกชน รััฐบาล
ยัังสามารถช่่วยเหลืือด้้านการเงิินเพื่่�อสนัับสนุุนนวััตกรรมเชิิงพาณิิชย์์ด้้วย
นอกจากนั้้�น รััฐควรส่่งเสริิมการสร้้างความสามารถของบุุคลากรในภาค
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เหมืืองแร่่ในการยกระดัับคุณ
ุ ภาพสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการศึึกษา การฝึึกอบรม และ
การเพิ่่�มประสบการณ์์การทำำ�งาน นอกจากนั้้�น การแก้้ปัญ
ั หาสิ่่�งแวดล้้อมและการ
ใช้้เทคโนโลยีีสมััยใหม่่สำำ�หรัับการจััดการเหมืืองแร่่ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมควร
ถููกนำำ�มาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของหลัักสููตรการอบรมด้้วย
9.3.3.3 สนัั บสนุุ นด้้ านเทคโนโลยีี

รััฐควรสนัับสนุุนให้้มีีเครื่่�องตรวจวััดคุุณภาพอากาศโดยรอบพื้้� นที่่�เหมืือง
แร่่และบริิเวณชุุมชนที่่�มีโี อกาสได้้รับผล
ั กระทบจากมลพิิษทางอากาศซึ่่ง� เกิิดจาก
กิิจกรรมการทำำ�เหมืืองแร่่ เพื่่�อให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ง่่ายและช่่วย
ตรวจสอบระดัับของมลพิิษทางอากาศเพื่่�อลดปััญหาความไม่่สมมาตรของข้้อมููล
(Asymmetric Information) ระหว่่างผู้้�ประกอบการเหมืืองแร่่และประชาชนใน
พื้้�นที่่� และเพิ่่�มความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินกิิจกรรมในเหมืืองแร่่
นอกจากนี้้� รััฐควรกำำ�หนดให้้มีีการติิดตั้้�งเซนเซอร์์วััดมลพิิษสำ�คั
ำ ัญและ
มลพิิษประเภทสารอัันตรายที่่� ตำ�ำ แหน่่งสำำ�คััญต่่างๆ ของชุุมชน และต้้องแสดง
ข้้อมููลให้้ประชาชนรอบพื้้� นที่่�ตรวจสอบได้้ตลอด (เช่่น การแสดงข้้อมููลการปล่่อย
มลพิิษทางออนไลน์์) เพื่่�อยืืนยัันว่่าการประกอบกิิจการเหมืืองแร่่ไม่่ก่่อให้้เกิิด
ผลกระทบต่่อสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม
9.3.3.4 ส่่งเสริิ มผู้้�ประกอบการให้้ ดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จที่่ � เป็็นมิิ ตรกัั บสิ่่�ง
แวดล้้ อมและสามารถแข่่ งขัั นได้้

รััฐควรสร้้างความตระหนัักเกี่่�ยวกัับความต้้องการของอุุตสาหกรรมเหมืือง
แร่่ในการคำำ�นึงึ ถึึงความปลอดภััยและความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นอัันดัับแรก
โดยพิิจารณากำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบการเหมืืองปรัับปรุุ งและเผยแพร่่แผนการ
จััดการภััยพิิบััติิอย่่างสม่ำำ�เสมอ กำำ�หนดให้้บุุคคลที่่� สามตรวจสอบสถานที่่� ของ
เหมืืองและของเสีียจากเหมืือง กำำ�หนดให้้มีีหลัักทรััพย์์ค้ำ�ำ ประกัันทางการเงิิน
ตลอดอายุุของเหมืือง และกำำ�หนดให้้มีกี ารแบ่่งปัันข้้อมููลอย่่างโปร่่งใสกัับผู้้�มีีส่่วน
ได้้ส่่วนเสีียที่่�อาจได้้รับผล
ั กระทบจากการประกอบกิิจการเหมืืองแร่่
ในอีีกด้้านหนึ่่� ง รััฐควรสนัับสนุุนการพััฒนาตลาดสำำ�หรัับผู้้�ให้้บริกิ ารที่่�
เป็็นบุุคคลที่่�สามที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงกระบวนการรัับรองคุุณภาพ

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดในพื้นที่รบั สัมปทานเหมืองแร่
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รััฐบาลควรสนัับสนุุนการเข้้าถึึงโครงการสร้้างขีีดความสามารถสำำ�หรัับที่่�ปรึึกษา
อิิสระและการสนัับสนุุนสำำ�หรัับการฝึึกอบรมสายอาชีีพ และมีีนโยบายที่่� รวม
ถึึงการรัับรองบริิการให้้คำ�ำ ปรึึกษาที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ
ทั้้�งนี้้� การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของภาคเหมืืองแร่่จะเป็็น
ตัั วเร่่งในการนำำ�ผู้้�ให้้บริกิ ารที่่� เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้ อมเข้้ามาประกอบกิิ จการ
เหมืืองแร่่ในประเทศในอนาคต
9.3.4 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม61
การทำำ�งานของภาคประชาสัังคมต่่อประเด็็นมลพิิษจากการทำำ�เหมืืองแร่่
ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย เนื่่�องจากต้้นตอของปััญหาตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ภูมิู ิประเทศห่่างไกลจาก
ชุุมชน ในขณะที่่�กระบวนการประกอบกิิจการมีีความซัับซ้อ้ น รวมถึึงผลพวงด้้าน
มลพิิษที่่�เกิิดขึ้้�นก็็มีีความซัับซ้อ้ นและมัักกระจายตััวกว้้างไกล ส่่งผลกระทบทั้้�งใน
ขณะปััจจุุบัันและในอนาคตหลัังปิิดโครงการด้้วย
ในอดีีตการทำำ�เหมืืองแร่่ในประเทศไทยเป็็นการจััดสรรประทานบััตรให้้สิทธิ
ิ ิ
รายเล็็ก การได้้รับั ประโยชน์์จากการจ้้างงาน การเข้้าถึึงการขนส่่งที่่�สะดวกขึ้้�นใน
พื้้�นที่่� หรืือผลประโยชน์์อื่� น่ ทางเศรษฐกิิจ ส่่งผลให้้ประชาชนซึ่่ง� ไม่่เข้้าใจถึึงผลกระทบ
ของการพัังทลายของดิิน การใช้้น้ำำ�ในพื้้�นที่่� การมีีสารพิิษตกค้้างในพื้้�นที่่� มลพิิษ
จากการขนส่่ง หรืือสภาพสัังคมที่่�มีีความปลอดภััยลดลงจากการอพยพย้้ายถิ่่�น
ของแรงงานที่่�ไม่่ได้้รับั การควบคุุม รวมทั้้�งปััญหาสุุขภาพที่่�นำำ�เข้้ามาในพื้้�นที่่� จึึงไม่่
ตระหนัักในพิิษภััยของกิิจการเหมืืองแร่่ แต่่อาจรัับทราบถึึงผลด้้านบวกมากกว่่า
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อปััจจุุบัันการทำำ�เหมืืองแร่่มีีขนาดใหญ่่ขึ้้�น ส่่งผลกระทบ
ด้้านต่่างๆ ชััดเจนขึ้้�น ประชาชนเข้้าใจถึึงประโยชน์์และต้้นทุุนที่่�ต้้องเสีียไปมาก
ขึ้้�น ความตระหนัักในผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อมเหล่่านั้้�นย่่อมมีีมากขึ้้�น ในปััจจุุบันั
ภาคประชาสัังคมจึึงมีีความพร้้อมที่่�จะมีีบทบาทเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�มากขึ้้�น
9.3.4.1 เพิ่่�มการมีีส่่วนร่่ วมของประชาชนอย่่ างมีีนัั ยสำำ�คััญ

ควรมีี บทบัั ญ ญัั ติิ ท างกฎหมายและมาตรการเพิ่่� ม การมีี ส่่ วนร่่วมของ
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ประชาชนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยเฉพาะสิิทธิิการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในพื้้�นที่่�
ที่่� ได้้รับผล
ั กระทบจากเหมืืองแร่่และโรงประกอบโลหกรรมในการตรวจสอบ
กระบวนการพิิจารณาและการอนุุมััติิโครงการ ว่่าได้้ปฏิิบััติิตามกรอบกฎหมาย
หรืือไม่่ เช่่นเดีียวกัับมาตรการ NSR Program ของกฎหมายอากาศสะอาด
สหรััฐอเมริิกา ที่่�เปิิดให้้ประชาชนต้้องมีีสิทธิ
ิ ิร่่วมรัับรู้้�และตััดสิินใจการพิิจารณา
โครงการที่่� เสนอขออนุุมััติิ ว่่ามีีแผนการควบคุุมมลพิิษทางอากาศอย่่างไร จะ
สามารถรัักษาระดัับการปลดปล่่อยมลพิิษทางอากาศปลายปล่่องให้้อยู่่�ในค่่าที่่�
ยอมรัับได้้ตามมาตรฐานคุุณภาพของเทคโนโลยีีควบคุุมมลพิิษที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับ
พื้้�นที่่�ที่่�จััดว่่าคุุณภาพอากาศปััจจุุบันั อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน (Attainment Area)
หรืือไม่่ หรืือจะสามารถลดระดัับการปล่่อยมลพิิษลงให้้อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน
ที่่� ยอมรัับได้้สำ�ำ หรัับพื้้�นที่่� ที่่�มีีการจััดว่่าคุุณภาพอากาศปััจจุุบัันไม่่อยู่่�ในเกณฑ์์
มาตรฐาน (Non-attainment Area) หรืือไม่่
อีีกแง่่มุุมที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือ ควรมีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์เฉพาะเกี่่�ยวกัับการรัับ
ฟัังความคิิดเห็็นของประชาชนต่่อการประเมิินต่่อผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและ
สุุขภาพจากการประกอบกิิจการเหมืืองแร่่ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการมีีส่่วนร่่วม
ของประชาชน ในการจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศจากเหมืืองแร่่ร่่วมกัับรัฐั
9.3.4.2 ยกระดัั บความเข้้ มข้้ นของการมีีส่่วนร่่ วมในระดัั บร่่ วม
ตัั ดสิิ นใจ

ก่่อนอนุุมัติั สัิ มั ปทานและอนุุญาตการทำำ�เหมืืองแร่่ ควรต้้องมีีภาคประชาชน
เข้้าเป็็นกรรมการพิิจารณาด้้วย โดยต้้องเป็็นภาคประชาชนที่่� มีีความรู้้� ดัังนั้้�น
จึึงควรมีีทั้้�งนัักวิิชาการที่่� มีีความรู้้�ความเข้้าใจในผลกระทบของเหมืืองแร่่ และ
มีีภาคประชาชนที่่�รู้้�และเข้้าใจในเรื่่�องต่่างๆ ของพื้้�นที่่� รวมถึึงเรื่่�องการเรีียกร้้อง
ปกป้้องสิิทธิชุิ มช
ุ นและสิิทธิใิ นการหายใจอากาศสะอาด สิิทธิใิ นการดำำ�รงอยู่่�ของ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�เหมาะสม และสิิทธิิที่่�จะได้้รับั การปกป้้องจากรััฐ ทั้้�งสองกลุ่่�มต้้อง
เป็็นองค์์ประกอบหลัักในการกระบวนการการให้้สัมั ปทานโครงการเหมืืองแร่่ที่่�มีี
ผลกระทบต่่อประชาชนทั้้�งประเทศ
อนึ่่�ง ประเด็็นสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ส่่งผลกระทบต่่อประชาชนมีีหลากหลายประเด็็น

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดในพื้นที่รบั สัมปทานเหมืองแร่

9-423

และหลากหลายต้้นเหตุุ ดัังนั้้�น ในภาพรวมควรมีี “คณะกรรมการกลางของภาค
ประชาชน” ที่่� จะทำำ�หน้้าที่่� ในการคััดเลืือกสรรรหาและแต่่งตั้้�งบุุคคลและคณะ
ทำำ�งานที่่� มีีความรู้้�ความเข้้าใจตรงกัับประเด็็นนั้้�น เพื่่�อเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการ
พิิจารณาโครงการต่่าง ๆ
9.3.4.3 ขยายขอบเขตการเรีียกร้้ องเพื่่ � อสุุ ขภาพ ความปลอดภัั ย
ของชุุ มชน และการฟื้้�นฟูู ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้ อมระยะยาว

ในประเด็็นคุุณภาพอากาศที่่� เกิิดจากเหมืืองแร่่ การเคลื่่�อนไหวของภาค
ประชาสัังคมต้้องเข้้าใจถึึง การจััดการคุุณภาพอากาศของเหมืืองตั้้�งแต่่ระหว่่าง
การสำำ�รวจ พััฒนาและก่่อสร้้าง และปฏิิบััติิการ ที่่�จะเกิิดกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�นำำ�มา
ซึ่่ง� ฝุ่น่� ละอองและปััญหาคุุณภาพอากาศ เช่่น ฝุ่น่� ละอองจากการจััดการกัับผิวิ ดิิน
หรืือจากการระเบิิดพื้้�นผิิว การขนส่่งในพื้้�นที่่�และระหว่่างพื้้�นที่่� มลพิิษทางเสีียงและ
การสั่่�นสะเทืือน การจััดการขยะ การเผาไหม้้จากเชื้้�อเพลิิง ที่่�ล้ว้ นส่่งผลกระทบต่่อ
คุุณภาพอากาศ ประชาชนต้้องและชุุมชนต้้องรู้้�และเข้้าใจ ไม่่เพีียงรอให้้ผลกระทบ
เกิิดปััญหาชััดเจนต่่อสุุขภาพเท่่านั้้�น การขัับเคลื่่�อนในประเด็็นที่่�ครอบคลุุมควร
เป็็นเรื่่�อง สุุขภาพและความปลอดภััยของชุุมชน ที่่�ต้้องเกี่่�ยวข้้องทั้้�งทางสุุขภาพที่่�
รวมโรคระบบทางเดิินหายใจ โรคติิดต่่อต่่าง ๆ ที่่�ถูกู นำำ�เข้้ามาใช้้ชุมช
ุ นโดยแรงงาน
และการข้้ามถิ่่�น สุุขภาวะในการดำำ�รงชีีพที่่�อาจเกิิดความเดืือดร้้อนรำำ�คาญ ความ
สงบของชุุมชนด้้านสัังคม ความปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สินิ และ อื่่�น ๆ
นอกจากนี้้� ประชาชน ชุุมชน และ ภาคประชาสัังคม ต้้องตระหนัักถึึงการ
ปกป้้องผลกระทบระยะยาวหลัังการทำำ�เหมืือง พื้้�นที่่�การทำำ�เหมืืองจะได้้รับผล
ั ก
ระทบในระยะยาว ทั้้�งการพัังทลายและการเสื่่�อมโทรมของพื้้�นดิิน หน้้าดิินที่่�ไม่่
สามารถทำำ�ประโยชน์์ ทััศนีียภาพที่่�เสีียไป สิ่่�งนี้้�ต้้องรวมอยู่่�ในการความตระหนััก
ของภาคประชาชน องค์์กรภาคประชาชน และภาคประชาสัังคมที่่�เคลื่่�อนไหว และ
เข้้าไปมีีส่่วนร่่วม ทั้้�งนี้้� อาจเสนอให้้มีีข้้อกำำ�หนดให้้ผู้้�ดำำ�เนิินการเหมืืองแร่่รัับผิิด
ชอบโดยมีีแผนความรัับผิดิ ชอบ หรืือ แผนเยีียวยาฟื้้�นฟููต่่อความเสีียหายที่่�อาจเกิิด
ขึ้้�นแม้้มีีการป้้องกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพตามมาตรฐาน ทั้้�งนี้้� ต้้องเป็็นแผนฟื้้�นฟูู
พื้้�นที่่� ชุุมชนที่่�ได้้รับผล
ั กระทบในระยะยาวเป็็นระยะเวลาครอบคลุุมผลกระทบ
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สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

นั้้�น และเช่่นเดีียวกััน แผนความรัับผิดิ ชอบต่่อพื้้�นที่่�และชุุมชนที่่�จะเกิิดจากผู้้�ดำำ�เนิิน
การเหมืืองต้้องกำำ�หนดโดยใช้้กระบวนการของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วน
ด้้วยจนกว่่าจะได้้รับฉั
ั ันทามติิ
ทั้้�งนี้้� การเคลื่่�อนไหวของภาคประชาสัังคมสามารถทำำ�ได้้ทั้้�งการเรีียกร้้อง
การรณรงค์์ให้้มีีเครืือข่่ายร่่วมขัับเคลื่่�อน และการเคลื่่�อนไหวโดยใช้้ช่่องทาง
กฎหมายที่่�มีีอยู่่� และสำำ�หรัับการดำำ�เนิินการกำำ�กัับดูแู ลการทำำ�เหมืืองแร่่ในพื้้�นที่่�
หรืือโครงการขนาดใหญ่่ ควรทำำ�งานร่่วมกัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�ได้้รับั
การกระจายอำำ�นาจอย่่างเต็็มที่่�แล้้ว เพื่่�อเป็็นพลัังหนุุนให้้กับชุ
ั มช
ุ นและภาคประชา
สัังคมเข้้ามีีส่่วนร่่วมด้้วยความเข้้มแข็็ง
9.3.4.4 บทบาทเชิิ งรุุ กของสื่่ � อมวลชน

ในฐานะที่่�สื่� อ่ มวลชนเป็็นภาคประชาสัังคมที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อสัังคม ดัังนั้้�น จึึง
ควรมีีบทบาทสำำ�คััญในการให้้ความรู้้�และสร้้างความเข้้าใจอย่่างแพร่่หลายให้้กัับ
ประชาชน รวมถึึงการสะท้้อนความจำำ�เป็็นของการมีีส่่วนร่่วมในทุุกระดัับที่่�จะนำำ�
มาซึ่่�งผลประโยชน์์ของประชาชนเองและประโยชน์์สาธารณะ สื่่�อยัังต้้องทำำ�งาน
ร่่วมกัับการรณรงค์์ทางสัังคมด้้วยวิิธีีการต่่าง ๆ รวมไปถึึงการเสนอข้้อเสนอเชิิง
นโยบายให้้กัับรัฐั และพรรคการเมืือง และการกำำ�กัับติิดตามนโยบายหรืือการ
บัังคัับใช้้กฎหมายที่่�มีอี ยู่่�ด้ว้ ย เพื่่�อให้้เห็็นว่่าบทบาทของภาคประชาสัังคมสามารถ
ทำำ�ให้้เกิิดความเปลี่่�ยนแปลงได้้
9.3.5 ความจำำ �เป็็นที่่�จะต้้ องมีี กฎหมายอากาศสะอาด
การสนัั บ สนุุ น ให้้ ร่่างพระราชบัั ญ ญัั ติิ กำ�กั
ำ ั บดูู แ ลการจัั ด การอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ พ.ศ. ... ที่่�เสนอโดยเครืือข่่ายอากาศสะอาด
ประเทศไทย ร่่วมกัับประชาชนกว่่า 20,000 รายชื่่�อ หากได้้ผ่่านการรัับรองและ
มีีผลบัังคัับใช้้ในอนาคต จะมีีส่่วนสนัับสนุุนการแก้้ไข ป้้องกััน เยีียวยาปััญหา
มลพิิษที่่�เกิิดจากเหมืืองแร่่ ตั้้�งแต่่การปรัับเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์ นโยบายของรััฐ
และกฎหมาย การดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เนื่่�องจากสาระตามร่่าง
กฎหมายดัังกล่่าว มีีบทบััญญััติิสำ�คั
ำ ัญๆ หลายประการที่่� จะทำำ�ให้้การจััดการ
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ปััญหามลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากการทำำ�เหมืืองแร่่เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และต่่อยอดไปสู่่�การจััดการอากาศสะอาดได้้ บนพื้้�นฐานโครงสร้้างทางกฎหมาย
ได้้แก่่
1) การกำำ�หนดให้้มีีแผนแม่่บทนโยบายการกำำ�กัับดููแลการจััดการอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ เพื่่�อจััดให้้มีีการปรัับปรุุงแก้้ไขและพััฒนา
มาตรฐานคุุณภาพอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ ซึ่่�งรวมถึึงดััชนีีคุุณภาพอากาศ
ดััชนีีคุุณภาพอากาศเพื่่�อสุุขภาพ และระบบติิดตามข้้อมููลคุุณภาพอากาศภาค
ประชาชน ให้้มีีความทัันสมััยต่่อความเปลี่่�ยนแปลง ทััดเทีียมกัับสากล และเป็็น
ที่่�ยอมรัับ (มาตรา 22)
2) การกำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการร่่วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ
ทำำ�หน้้าที่่� ออกมาตรการในการส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้ภาคประชาชนติิดตั้้�งระบบ
ติิดตามข้้อมููลคุณ
ุ ภาพอากาศเพื่่�อสุุขภาพ (มาตรา 33)
3) การกำำ� หนดให้้ผู้้�ว่่าราชการจัั ง หวัั ด ผู้้�บริิห ารองค์์ ก รปกครองส่่วน
ถิ่่�น คณะกรรมการร่่วมด้้านอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพระดัับจัังหวััด และคณะ
กรรมการกำำ�กัับดููแลการจัั ดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพดำำ�เนิินการจัั ดทำำ�
เป็็นระบบฐานข้้อมููลสารสนเทศของข้้อมููลคุุณภาพอากาศเพื่่�อสุุขภาพในระดัับ
ประเทศ (มาตรา 34)
4) การกำำ�หนดให้้จััดตั้้�งองค์์การอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ (อ.อ.ส.ส.) โดย
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อกำำ�กัับดูแู ล ติิดตาม และดำำ�เนิินการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อ
สุุขภาพแบบบููรณาการที่่� เชื่่�อมโยงมิิติิสุุขภาพกัับสิ่่�งแวดล้้อม (มาตรา 40 ถึึง
มาตรา 53)
5) การกำำ�หนดให้้คณะกรรมการร่่วมด้้านอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพระดัับ
จัังหวััด คณะกรรมการร่่วมด้้านอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพในเขตพื้้�นที่่�เฉพาะ รวม
ทั้้�งองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเพื่่�อดำำ�เนิินการป้้องกััน แก้้ไข และรัักษาเยีียวยา
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52.21; 40 CFR 52.24; and part 51, appendix S)
51 U.S. EPA. (2007). 40 CFR Parts 51 and 52: Prevention of Significant Deterioration (PSD) and Nonattainment New Source Review (NSR): Reconsideration
of Inclusion of Fugitive Emissions, [EPA–HQ–OAR–2004–0014, FRL–8494–4]
RIN 2060–AM91. U.S. EPA, Washington DC, pp. 63850-63866
52 Clean Air Act: A Summary of the Act and Its Major Requirements, by Shouse
KC, Lattanzio RK, 2020
53 National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants (NESHAP) Compliance Monitoring, by U.S. EPA, 2020, Retrieved from https://www.energy.
gov/ehss/articles/national-emission-standards-hazardous-air-pollutants-neshap-compliance-monitoring; Reclassification of Major Sources as Area
Sources Under Section 112 of the Clean Air Act, by U.S. EPA, 2020, Retrieved
from https://www.federalregister.gov/documents/2020/11/19/2020-22044/
reclassification-of-major-sources-as-area-sources-under-section-112-of-theclean-air-act
54 U.S. EPA. (2007). 40 CFR Parts 51 and 52: Prevention of Significant Deterioration (PSD) and Nonattainment New Source Review (NSR): Reconsideration
of Inclusion of Fugitive Emissions, [EPA–HQ–OAR–2004–0014, FRL–8494–4]
RIN 2060–AM91. U.S. EPA, Washington DC, pp. 63850-63866
55 Clean Air Act Standards and Guidelines for Mineral Processing, by U.S. EPA,
2020, Retrieved from https://www.epa.gov/stationary-sources-air-pollution/
clean-air-act-standards-and-guidelines-mineral-processing
56 Reclassification of Major Sources as Area Sources Under Section 112 of the
Clean Air Act, by U.S. EPA, 2020.
57 National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants (NESHAP) Compliance Monitoring, by U.S. EPA, 2020.
58 Operating Permits Issued under Title V of the Clean Air Act, by U.S. EPA, 2021,
Retrieved from https://www.epa.gov/title-v-operating-permits
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59 10 ปีี พิิธีีมอบรางวััลประจำำ�ปีี 2562 กรมอุุตสาหกรรมพื้้� นฐานและการเหมืืองแร่่ ยกระดัับ
มาตรฐานสถานประกอบการมีีความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม เเละสิ่่�งเเวดล้้อม, โดย กรม
อุุตสาหกรรมพื้้� นฐานและการเหมืืองแร่่, 2562, สืืบค้้นจาก http://www.dpim.go.th/
service/download?articleid=11231&F=25783
60 ประวััติิความเป็็นมาเหมืืองแร่่สีีเขีียว (Green Mining), โดย กรมอุุตสาหกรรมพื้้� นฐานและ
การเหมืืองแร่่ กระทรวงอุุตสาหกรรม, 2565.
61 Environmental, Health and Safety Guidelines for Mining, by International
Finance Corporation, 2007, Retrieved from https://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/595149ed-8bef-4241-8d7c-50e91d8e459d/Final%2B-%2BMining.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPthex1&id=1323153264157
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ขยะของเสีียเป็็นสิ่่�งที่่�ก่่อให้้เกิิดปััญหาในตััวเอง แต่่การจััดการปััญหา
ขยะของเสีียอย่่างไม่่ถููกต้้องจะยิ่่�งก่่อให้้เกิิดผลกระทบได้้กว้้างขวาง
และรุุนแรง การจััดการปััญหาขยะของเสีียในประเทศไทยที่่�ไม่่เป็็นระบบดำำ�เนิิน
มายาวนาน จนเป็็นต้้นเหตุุให้้เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ และสัังคม
อย่่างซัับซ้อ้ นและเรื้้�อรััง
มลพิิษทางอากาศจากการจััดการขยะของเสีียกรณีีที่่ชั� ดั เจนและส่่งผลกระทบ
รุุนแรงที่่�สุดุ ที่่�เคยเกิิดขึ้้�นในประเทศไทย คืือ เหตุุการณ์์ไฟไหม้้ครั้้�งใหญ่่ที่่�บ่่อทิ้้�ง
ขยะที่่�ดำ�ำ เนิินการโดยบริิษััทเอกชนรายหนึ่่� งใน ต. แพรกษา จ. สมุุทรปราการ
เมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2557 เพลิิงได้้ลุกุ ไหม้้และลุุกลามนานกว่่าสััปดาห์์ จนผู้้�
ว่่าราชการจัังหวััดสมุุทรปราการต้้องประกาศให้้พื้้�นที่่�ทั้้�งจัังหวััดเป็็นเขตภััยพิิบัติั ิ
ฉุุกเฉิิน และต้้องสั่่�งอพยพคนจำำ�นวนหมื่่�นโดยด่่วน เนื่่�องจากกลุ่่�มควัันพิิษและฝุ่น่�
หนาแน่่นได้้บดบัังการมองเห็็นแม้้ในระยะเพีียงหนึ่่�งเมตร มีีประชาชนจำำ�นวนมาก
ป่่วยเพราะควัันพิิษที่่�เจืือปนสารก่่อมะเร็็งและสารที่่�เป็็นอัันตรายต่่อระบบทางเดิิน
หายใจ ฝุ่่�นควัันลอยคละคลุ้้�งอยู่่�ในอากาศยาวต่่อเนื่่�องหลายวััน และยัังทำำ�ให้้
บรรยากาศเหนืือท้้องที่่�หลายอำำ�เภอของกรุุงเทพฯ พลอยได้้รับผล
ั กระทบจาก
เขม่่าดำำ�เป็็นเวลาหลายวััน
เหตุุการณ์์ดัังกล่่าวได้้กระตุ้้�นให้้รัฐั บาลตื่่�นตััวและเกิิดความตระหนัักว่่า
ปััญหาการจััดการขยะเป็็นปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมสำำ�คััญที่่� สร้้างความเสีียหายต่่อ
เศรษฐกิิจ สัังคม และสุุขภาพที่่�รุุนแรงอย่่างคาดไม่่ถึึงมาก่่อน และเป็็นเหตุุผลที่่�
ทำำ�ให้้รัฐั บาลภายใต้้การบริิหารประเทศของคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ (คสช.)
ได้้ประกาศให้้ “การแก้้ไขปััญหาขยะเป็็นวาระแห่่งชาติิ” และสั่่�งการให้้กระทรวง
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ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม (ทส.) โดยกรมควบคุุมมลพิษ
ิ (คพ.) ประสาน
งานกัับทุุกหน่่วยงานในการจััดทำำ�แผนที่่�นำำ�ทาง (Roadmap) การจััดการขยะ
มููลฝอยและของเสีียอัันตราย ซึ่่�งรััฐบาล คสช. ได้้ผ่่านความเห็็นชอบ Roadmap
ดัังกล่่าวเมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม พ.ศ. 25571
นอกจากมลพิิษทางอากาศจากไฟไหม้้ตามบ่่อเทกองและบ่่อฝัังกลบขยะที่่�
เกิิดขึ้้�นบ่่อยครั้้�งในแต่่ละปีีแล้้ว ทุุกขั้้�นตอนของการจััดการขยะมููลฝอยชุุมชน ขยะ
อัันตราย และมููลฝอยติิดเชื้้�อจากชุุมชน รวมทั้้�งขยะอุุตสาหกรรมต่่างๆ ล้้วนส่่ง
ผลกระทบต่่อคุุณภาพอากาศในแต่่ละพื้้�นที่่� ไม่่ว่่าจะเป็็นการกำำ�จััดทิ้้�งด้้วยวิิธีี
เทกองตามสถานฝัังกลบของราชการหรืือเอกชน การเผากลางแจ้้งซึ่่�งเป็็นการ
กำำ�จััดที่่� ไม่่ถููกต้้อง การเผาในระบบเตาเผาขยะที่่� มีีเทคโนโลยีีที่่�ถููกต้้อง การใช้้
ขยะเป็็นเชื้้�อเพลิิงในโรงไฟฟ้้าพลัังงานจากขยะ การหมัักขยะเพื่่�อได้้ผลผลิิตเป็็น
ก๊๊าซชีีวภาพเพื่่�อใช้้เป็็นพลัังงาน หรืือแม้้แต่่การหมัักขยะเพื่่�อทำำ�ปุ๋๋�ย ทั้้�งขยะและ
การจััดการขยะด้้วยวิิธีกี ารต่่างๆ เหล่่านี้้�ล้ว้ นมีีความเกี่่�ยวข้้องโดยตรงต่่อคุุณภาพ
อากาศ รวมถึึงคุุณภาพของสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�น ทั้้�งดิิน แหล่่งน้ำำ�ผิิวดิิน และแหล่่งน้ำำ�
ใต้้ดิินด้้วย
ปริิมาณขยะในประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�นตามการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ ทั้้�งจาก
ชุุมชนและจากภาคอุุตสาหกรรม ในปีี พ.ศ. 2563 คนไทยก่่อให้้เกิิดขยะมููลฝอย
ชุุมชนเฉลี่่�ย 1.13 กิิโลกรััมต่่อคนต่่อวััน หรืือ 27.35 ล้้านตัันต่่อปีี ซึ่่�งมีีปริิมาณลด
ลงเล็็กน้้อยเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี พ.ศ. 2562 (ลดลงราว 4%)2 อย่่างไรก็็ดีี ใน
ภาพรวม 10 ปีีที่่�ผ่่านมา ปริิมาณขยะมููลฝอยชุุมชนของประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�นค่่อน
ข้้างต่่อเนื่่�อง (ภาพที่่� 10.1) และปริิมาณขยะที่่�ก่่อเกิิดในแต่่ละจัังหวััดของประเทศ
มีีความแตกต่่างกััน (ภาพที่่� 10.2)
การที่่� ขยะมููลฝอยเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องและไม่่ได้้รับั การจััดการอย่่างถููก
ต้้องเป็็นส่่วนหนึ่่� งที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดไฟไหม้้หรืือการเผาทำำ�ลายตามบ่่อขยะในสถานที่่�
ต่่างๆ ทำำ�ให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศจากสารไดออกซิิน สารโพลีีไซคลิิกอะโรมาติิก
ไฮโดรคาร์์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: PAHs) และ Black
Carbon ซึ่่ง� มีีอัันตรายมากต่่อสุุขภาพของประชาชน การสะสมของขยะในบ่่อขยะ
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ภาพที่่� 10.1 สถิิติิแนวโน้้ มการเกิิดขยะในประเทศไทย 10 ปีีย้้ อนหลัั ง3

ภาพที่่� 10.2 การกระจายตัั วของขยะ
ที่่�เกิิดขึ้้ � นในแต่่ ละจัั งหวัั ด ในปีี พ.ศ. 25604

ต่่างๆ ยัังทำำ�ให้้เกิิ ดก๊๊าซมีีเทนที่่� เป็็น
ก๊๊าซเรืือนกระจกด้้วย
ในปีี พ.ศ. 2563 มีีปริิมาณขยะ
มููลฝอยชุุมชนที่่� กำ�ำ จััดไม่่ถููกต้้องและ
สะสมตกค้้างอยู่่�ประมาณ 7.88 ล้้าน
ตัั น ขณะที่่� สถานกำำ�จัั ดขยะมููลฝอย
ชุุมชนทั่่� วประเทศของภาครััฐที่่� เปิิด
ดำำ�เนิินการ ซึ่่�งมีีจำ�ำ นวน 2,246 แห่่ง
มีี ส ถานกำำ� จัั ด ขยะที่่� ดำ�ำ เนิิ น การถูู ก
ต้้ อ งเพีี ย ง 355 แห่่ง ส่่วนที่่� เ หลืือ
คืือ 1,891 แห่่งเป็็นสถานที่่� กำ�ำ จััดที่่�
ดำำ�เนิินการไม่่ถููกต้้อง การดำำ�เนิินการ
ที่่�ถูกู ต้้อง หมายถึึง การฝัังกลบตาม
หลัักวิิชาการ การฝัังกลบแบบกึ่่� งใช้้
อากาศ เตาเผาผลิิตพลัังงาน เตาเผาที่่�มีีระบบบำำ�บััดมลพิิษอากาศ การหมัักทำำ�
ปุ๋๋�ย และการผลิิตเชื้้�อเพลิิงจากขยะมููลฝอย (RDF) ส่่วนการจััดการหรืือดำำ�เนิิน
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การที่่�ไม่่ถูกู ต้้องหมายถึึง การเทกอง การเผากลางแจ้้ง และเตาเผาที่่�ไม่่มีีระบบ
บำำ�บััดมลพิิษอากาศ5
แต่่ละจัังหวััดมีีปริิมาณขยะตกค้้างแตกต่่างกัันดัังรายละเอีียดในรููปที่�่ 10.3
เป็็นตััวอย่่าง6
ภาพที่่� 10.3 การกระจายตัั วของขยะ
ตกค้้ างรายจัั งหวัั ดในประเทศไทยปีี
25617

นอกจากขยะมููลฝอยชุุมชนแล้้ว
ประเทศไทยยัังมีีปััญหาการจััดการ
ขยะประเภทอื่่� น ด้้ ว ยเช่่น กัั น ได้้ แ ก่่
ขยะมููลฝอยติิดเชื้้�อ ขยะอัันตรายจาก
ชุุ ม ชน และขยะอุุต สาหกรรม ในปีี
พ.ศ. 2563 ปริิมาณขยะมููลฝอยติิด
เชื้้�อของประเทศมีีประมาณ 47,962
ตัั น หรืือโดยเฉลี่่�ยมีีมููลฝอยติิ ดเชื้้�อ
เกิิดขึ้้�นประมาณ 135 ตัันต่่อวััน โดย
ทั้้�งหมดมีีการกำำ�จััดอย่่างถููกต้้องเพีียง 47,440 ตััน8 ส่่วนขยะอัันตรายจากชุุมชน
ทั่่�วประเทศมีีประมาณ 658,651 ตััน ซึ่ง�่ ส่่วนใหญ่่คืือ ซากผลิิตภัณ
ั ฑ์์เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
และอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (65%) และขยะของเสีียอัันตรายอื่่�นๆ เช่่น แบตเตอรี่่� บรรจุุ
ภััณฑ์์สารเคมีี หลอดไฟฟ้้า (35%) ทั้้�งหมดมีีการกำำ�จััดอย่่างถููกต้้องประมาณ
121,695.39 ตััน (18.48%) ซึ่่�งยัังต่ำำ�กว่่าเป้้าหมายที่่�รัฐั บาลกำำ�หนดไว้้มาก9
สำำ�หรัับขยะอุุตสาหกรรม ในปีี พ.ศ. 2563 ปริิมาณที่่�มีีการแจ้้งการขนส่่ง
ในระบบและนำำ�เข้้าสู่่�ระบบการจััดการกากของเสีียอุุตสาหกรรมของกรมโรงงาน
อุุตสาหกรรม (กรอ.) มีีทั้้�งหมด 18.05 ล้้านตััน (ทั้้�งกากที่่�เป็็นอัันตรายและที่่�ไม่่
เป็็นอัันตราย) ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี พ.ศ. 2562 ราว 7% โดยปีี พ.ศ. 2562 มีีปริิมาณ
กากของเสีียอุุตสาหกรรมที่่�มีีการแจ้้งการขนส่่งในระบบและนำำ�เข้้าสู่่�ระบบการ
จััดการกากของเสีียอุุตสาหกรรมของ กรอ. อยู่่�ที่�่ 16.80 ล้้านตััน เป็็นกากของ
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เสีียอุุตสาหกรรมที่่�ไม่่เป็็นอัันตราย 16.77 ล้้านตััน และกากของเสีียอุุตสาหกรรม
อัันตราย 1.28 ล้้านตััน ทั้้�งนี้้� กรอ. ระบุุว่่า ปริิมาณกากของเสีียอุุตสาหกรรม
อัันตรายมีีแนวโน้้มลดลง อัันเนื่่�องมาจากการผลิิตสิินค้้าอุุตสาหกรรมลดลงตาม
การผลิิตสิินค้้าเพื่่�อการส่่งออก การบริิโภค และการชะลอตััวของอุุปสงค์์ภายใน
ประเทศที่่�ลดลง10 หรืืออาจมีีการลัักลอบนำำ�กากอุุตสาหกรรมอัันตรายไปทิ้้�งหรืือ
ฝัังกลบในพื้้�นที่่�โรงงาน11

10.1. นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
สะอาดจากการจัั ดการขยะของเสีี ยที่่�มีี การดำำ �เนิิน
การในประเทศไทย
เนื่่�องจากประเภทของขยะแบ่่งออกเป็็น 4 กลุ่่�มใหญ่่ ได้้แก่่ 1) ขยะมููลฝอย
ชุุมชน ซึ่่�งรวมถึึงขยะพลาสติิกที่่�กำ�ลั
ำ ังเป็็นปััญหาทั้้�งระดัับประเทศและระดัับโลก
2) ขยะมููลฝอยติิดเชื้้�อจากสถานพยาบาล 3) ขยะอัันตรายจากชุุมชน และ 4) ขยะ
อุุตสาหกรรม ซึ่่�งแบ่่งเป็็นขยะอุุตสาหกรรมทั่่�วไปและขยะอุุตสาหกรรมอัันตราย
ทำำ�ให้้การกำำ�กัับดููแลและควบคุุมการจััดการขยะเกี่่�ยวข้้องกัับหน่่วยงานจำำ�นวน
มาก และมีีกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องมากมายหลายฉบัับ
10.1.1 นโยบายเกี่่�ยวกัั บการจัั ดการขยะของเสีี ยของภาครัั ฐ
นโยบายและแผนเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการขยะของประเทศไทยมีีจำ�ำ นวน
มาก ที่่�สำ�คั
ำ ัญสรุุปได้้ดัังนี้้�
10.1.1.1 แผนยุุ ทธศาสตร์์ ชาติิ 20 ปีี พ.ศ. 2561-2580

ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี เป็็นยุุทธศาสตร์์ชาติิฉบัับแรกของประเทศไทยตาม
รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย โดยมาตรา 65 แห่่งรััฐธรรมนููญแห่่งราช
อาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 ได้้กำ�ำ หนดให้้รัฐั พึึงจััดให้้มีียุุทธศาสตร์์ชาติิ
เป็็นเป้้าหมายการพััฒนาประเทศอย่่างยั่่�งยืืนตามหลัักธรรมาภิิบาล เพื่่�อใช้้เป็็น
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กรอบในการจััดทำำ�แผนต่่าง ๆ ให้้สอดคล้้องและบููรณาการกััน เพื่่�อให้้เกิิดเป็็นพลััง
ผลัักดัันร่่วมกัันไปสู่่�เป้้าหมายดัังกล่่าว
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีีได้้กำ�ำ หนดการจััดการขยะเป็็นยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 ด้้าน
การสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยหััวข้้อ 4.4.3
ว่่าด้้วย “จััดการมลพิิษที่่�มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และสารเคมีีในภาคเกษตร
ทั้้�งระบบ ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากลและค่่ามาตรฐานสากล” ได้้กำ�ำ หนดเป้้า
หมายในการจััดการขยะตั้้�งแต่่ต้้นทางถึึงปลายทาง โดยนำำ�หลััก 3Rs (Reduce,
Reuse, Recycle) มาปรัับใช้้ และให้้มีกี ลไกกำำ�กัับดูแู ลการจััดการขยะและมลพิิษ
อย่่างเป็็นระบบทั้้�งประเทศ นอกจากนี้้�ยังั มีีการกล่่าวถึึงเรื่่�องขยะในหััวข้้ออื่่�นๆ ของ
ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้วย เช่่น ข้้อ 4.1.3 ว่่าด้้วย “อนุุรักั ษ์์และฟื้้�นฟููแม่่น้ำำ�ลำ�ำ คลองและ
แหล่่งน้ำำ�ธรรมชาติิทั่่�วประเทศ” กล่่าวถึึงระบบเก็็บขนและกำำ�จััดขยะมููลฝอยและ
สิ่่�งปฏิิกูลข
ู องชุุมชนให้้ถูกู ต้้องตามหลัักสุุขาภิิบาล และหััวข้้อ 4.1.5 ว่่าด้้วย “ส่่ง
เสริิมการบริิโภคและการผลิิตที่่�ยั่่�งยืืน” ที่่�ตั้้�งเป้้าหมายในการส่่งเสริิมการบริิโภค
และการผลิิตสีีเขีียวอย่่างยั่่�งยืืน ได้้กำ�ำ หนดให้้มีีการส่่งเสริิมให้้มีีการลดขยะเป็็น
ศููนย์์ และจััดการขยะแบบเบ็็ดเสร็็จยั่่�งยืืน
10.1.1.2 แผนแม่่ บทภายใต้้ ยุุ ทธศาสตร์์ ชาติิ

แผนแม่่บทที่่� กำ�ำ หนดขึ้้� น เพื่่� อให้้ บ รรลุุ เ ป้้ า หมายตามที่่� กำ�ำ หนดไว้้ ใ น
ยุุทธศาสตร์์ชาติิมีีทั้้�งสิ้้�น 23 แผนแม่่บท ซึ่่�งจะมีีผลผููกพัันต่่อหน่่วยงานของรััฐที่่�
เกี่่�ยวข้้องที่่�จะต้้องนำำ�ไปปฏิิบััติิ รวมทั้้�งการจััดทำำ�งบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี
ของหน่่วยงาน เพื่่�อให้้ประเทศไทยบรรลุุวิิสัยั ทััศน์์ของรััฐบาล
สำำ�หรัับการจััดการขยะอยู่่�ภายใต้้แผนแม่่บทยุุทธศาสตร์์ชาติิที่่� 18 ประเด็็น
การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน (พ.ศ. 2561–2580) ซึ่่ง� ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการเติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืนบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยส่่งเสริิมไม่่ให้้สร้้างมลภาวะ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจนเกิินความสามารถการรองรัับและเยีียวยาของระบบนิิเวศ การ
ผลิิตและการบริิโภคที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และให้้ความสำำ�คััญกัับการมีีส่่วน
ร่่วมของประชาชนและทุุกภาคส่่วนในสัังคม12
ส่่วนประเด็็นการจััดการขยะได้้กำ�ำ หนดไว้้ในแผนย่่อยที่่� 4 การจััดการมลพิิษ
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ที่่�มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และสารเคมีีในภาคเกษตรทั้้�งระบบให้้เป็็นไปตาม
มาตรฐานสากล และกำำ�หนดแนวทางการพััฒนาที่่� 3 เป็็นเรื่่�อง การจััดการขยะ
มููลฝอย มููลฝอยติิดเชื้้�อ ของเสีียอัันตราย และกากอุุตสาหกรรมให้้เป็็นไปตาม
มาตรฐานสากล ซึ่่�งเน้้นมาตรการเชิิงป้้องกัันและลดมลพิิษจากขยะและของเสีีย
อัันตรายจากแหล่่งกำำ�เนิิด ครอบคลุุมทั้้ง� ขยะชุุมชน ของเสีียอัันตรายชุุมชน มููลฝอย
ติิดเชื้้�อ และกากของเสีียอุุตสาหกรรม การบริิหารจััดการควบคุุมมลพิิษจากการ
บำำ�บััด กำำ�จััดขยะ และของเสีียอัันตราย โดยปรัับปรุุงฟื้้�นฟููสถานที่่�กำ�ำ จััดขยะให้้
ดำำ�เนิินการถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ สนัับสนุุนการรวมกลุ่่�มพื้้�นที่่�เพื่่�อจััดการขยะ
มููลฝอยขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) ออกประกาศสถานที่่�กำ�ำ จััดขยะ
เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษ กำำ�หนดให้้มีีระบบการอนุุญาตการระบายมลพิิษ และ
กำำ�หนดมาตรฐานการควบคุุมการระบายมลพิิษจากสถานที่่� กำ�ำ จััดขยะมููลฝอย
ส่่งเสริิมภาคเอกชนร่่วมลงทุุนด้้านการจััดการขยะและของเสีียอัันตราย รวมทั้้�งมีี
มาตรการในการจััดการซากผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
มาบัังคัับใช้้ ส่่งเสริิม อปท. ที่่�มีีศัักยภาพดำำ�เนิินการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อแบบ
ศููนย์์รวม วางระบบการจััดการของเสีียที่่�อาจจะเกิิดจากการพััฒนาเทคโนโลยีี
หรืือผลิิตภััณฑ์์ใหม่่บางประเภทที่่�อาจจะเป็็นปััญหาในอนาคต จััดการขยะจาก
การก่่อสร้้างและการรื้้�อถอนสิ่่�งก่่อสร้้าง สร้้างกระบวนการรัับรู้้�ให้้กัับประชาชน
เกี่่�ยวกัับปััญหามลพิิษจากการจััดการขยะและของเสีียอัันตรายที่่�ไม่่ถููกต้้อง รวม
ทั้้�งทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริิหารจััดการขยะของประเทศทั้้�งระบบ13
10.1.1.3 แผนพัั ฒนาเศรษฐกิิ จและสัังคมแห่่ งชาติิ ฉบัั บที่่ � 13 (พ.ศ.
2566 – 2570)

แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 13 (พ.ศ. 2566-2570)
เป็็นแผนพััฒนาฯ ฉบัับแรกที่่�เริ่่�มต้้นกระบวนการยกร่่างขึ้้�นภายใต้้ยุุทธศาสตร์์
ชาติิ ซึ่่�งจะมีีผลกำ�ำ หนดแผนแม่่บทและแผนปฏิิบััติิการในช่่วง 5 ปีีที่่�สองของแผน
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี โดยแผนนี้้�ผ่่านความเห็็นชอบจากคณะรััฐมนตรีีเมื่่�อ 3
พฤษภาคม พ.ศ. 2565
(1) หมุุ ดหมายที่่ � 10 คืือ เป้้าหมายอัั นท้้ าทาย
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ในแผนนี้้�มีีการระบุุเกี่่�ยวกัับการลดผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อมจากปััญหา
ขยะไว้้ในวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายการพััฒนาข้้อ 3.2.4 “การเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�
ความยั่่�งยืืนโดยปรัับปรุุงการใช้้ทรัพ
ั ยากรธรรมชาติิในการผลิิตและบริิโภคให้้มีี
ประสิิทธิิภาพและสอดคล้้องกัับขีีดความสามารถในการรองรัับของระบบนิิเวศ
แก้้ไขปััญหามลพิิษสำ�คั
ำ ัญด้้วยวิิธีีการที่่�ยั่่�งยืืน โดยเฉพาะมลพิิษทางอากาศ ขยะ
และน้ำำ� และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เพื่่�อมุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน
(Carbon Neutrality) ภายในครึ่่ง� แรกของศตวรรษนี้้�” และกำำ�หนดกรอบการ
พััฒนาไว้้ใน “หมุุดหมายที่่� 10 ไทยมีีเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนและสัังคมคาร์์บอนต่ำำ�” ซึ่่ง�
ความท้้าทายในการขัับเคลื่่�อนเพื่่�อให้้บรรลุุหมุุดหมายที่่� 10 นี้้�ก็คืื็ อความเป็็นจริิงใน
สถานการณ์์ปััจจุุบััน ความอุุดมสมบููรณ์์ของทรััพยากรธรรมชาติิที่่�ลดลง ปััญหา
สิ่่�งแวดล้้อมและมลพิิษมีีความรุุนแรงมากขึ้้�น และการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เหล่่านี้้�เป็็นปััญหาท้้าทายสำำ�คััญต่่อการบรรลุุ
เป้้าหมายการพััฒนาที่่� ยั่่�งยืืนที่่� สัังคมไทยและประชาคมโลกตระหนัักและให้้
ความสำำ�คััญมากขึ้้�น ดัังนั้้�น ภายใต้้แผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 13 นี้้� จึึงต้้องการเน้้นการ
ขัับเคลื่่�อนโมเดลเศรษฐกิิจ BCG เพื่่�อเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน การขัับเคลื่่�อน
การแก้้ไขปััญหามลพิิษด้้านฝุ่่�นละออง การขัับเคลื่่�อนแผนที่่�นำำ�ทางการจััดการ
ขยะพลาสติิ ก (พ.ศ. 2561-2573) และแผนปฏิิ บััติิการด้้านการจัั ดการขยะ
พลาสติิก ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2561-2565) รวมทั้้�งการระบุุเป้้าหมายลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกเพื่่�อมีีส่่วนร่่วมกัับระดัับที่่�รัฐั บาลกำำ�หนดตามความตกลงปารีีส
คืือ ขั้้�นต่ำำ�ที่่� 20-25% จากกรณีีปกติิในปีี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)
นอกจากนี้้� ประเทศไทยกำำ�ลังั จััดทำำ�ยุทธ
ุ ศาสตร์์ระยะยาวในการพััฒนาแบบ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกต่ำำ� เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิเิ ป็็นศููนย์์ โดย
คาดการณ์์ว่่าประเทศไทยจะปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสููงสุุดในช่่วงปีี พ.ศ. 25732583 (ค.ศ. 2030-2040) ทั้้�งหมดนี้้� ประเทศไทยต้้องการแนวทางและการขัับ
เคลื่่�อนอย่่างเป็็นรููปธรรมและมีีความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาในด้้าน
อื่่�นๆ จึึงเป็็นเรื่่�องที่่�ต้้องติิดตามกัันต่่อไปว่่า รััฐบาลจะสามารถนำำ�พาประเทศให้้
บรรลุุหมุุดหมายนี้้�ได้้อย่่างไร
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ตััวอย่่างตััวชี้้วั� ัดสำำ�คััญภายใต้้หมุุดหมายที่่� 10 ของแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่�
13 เช่่น
• ตัั ว ชี้้�วัั ด ที่่� 1.1 คืือ มูู ลค่่าผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ม วลรวมในประเทศด้้ ว ยเศรษฐกิิ จ
หมุุนเวีียนเพิ่่�มขึ้้�น สามารถสนัับสนุุนการขยายตััวทางเศรษฐกิิจได้้ไม่่น้้อย
กว่่า 1% ในปีี พ.ศ. 2570
• ตััวชี้้วั� ัดที่่� 1.2 คืือ การบริิโภควััสดุุในประเทศมีีปริิมาณลดลงไม่่น้้อยกว่่า
25% ในปีี พ.ศ. 2570
• ตััวชี้้�วััดที่่� 1.3 คืือ ดััชนีีการหมุุนเวีียนวััสดุุสำ�ำ หรัับผลิิตภัั ณฑ์์ เป้้าหมาย
(พลาสติิก วััสดุุก่่อสร้้าง เกษตร-อาหาร) เพิ่่�มขึ้้�นไม่่น้้อยกว่่า 10% ในปีี
พ.ศ. 2570
• ตััวชี้้วั� ัดที่่� 3.2 คืือ การนำำ�ขยะกลัับมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น โดยมีีอััตรา
การนำำ�ขยะกลัับมาใช้้ใหม่่ของประเทศไม่่ต่ำำ�กว่่า 40% ของปริิมาณขยะที่่�
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ ภายในปีี พ.ศ. 2570 ตััวชี้้วั� ัดที่่� 3.3 คืือ ปริิมาณขยะ
ต่่อหััวในปีี พ.ศ. 2570 ลดลงจากปีี พ.ศ. 2560 10% เป็็นต้้น
(2) กลยุุ ทธ์์ การแก้้ ปััญหาขยะของแผนฯ

ภายใต้้แผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 13 ยัังได้้กำ�ำ หนดกลยุุทธ์์การพััฒนาเพื่่�อแก้้
ปััญหาขยะของประเทศหลายกลยุุทธ์์ด้้วยกััน ตััวอย่่างเช่่น
• การเพิ่่�มรายได้้ชุุมชนจากแนวทางขยะสุุทธิิเป็็นศููนย์์ ทั้้�งจากขยะและวััสดุุ
ทางการเกษตร การส่่งเสริิมให้้ชุมช
ุ นนำำ�ขยะและวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร
ในชุุมชนมาพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ชนิิดใหม่่ๆ ที่่�มีีมููลค่่า การเพิ่่�มรายได้้และ
ลดรายจ่่ายให้้กัับชุุมชน และการสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างชุุมชนกัับผู้้�
ประกอบการในพื้้�นที่่�ในการนำำ�ของเหลืือในกระบวนการผลิิตมาพััฒนาใช้้
ประโยชน์์ในชุุมชน
• การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบบริิหารจััดการขยะอย่่างเป็็นระบบในระดัับ
ชุุมชน การสนัับสนุุนการลดและคััดแยกขยะอย่่างเป็็นระบบในชุุมชน การ
ส่่งเสริิมให้้เกิิดกลไกการคััดแยกขยะก่่อนทิ้้�งเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ การ
ส่่งเสริิมการแปรรููปขยะมููลฝอยและวััตถุุดิิบที่่�เหลืือจากกระบวนการผลิิต
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เป็็นพลัังงาน และการสร้้างชุุมชนต้้นแบบที่่�มีีความสามารถในการคััดแยก
ขยะและนำำ�ไปแปรรูู ปเป็็นผลิิตภััณฑ์์สร้้างรายได้้ โดยใช้้นวััตกรรมและ
เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมกัับพื้้�นที่่�
• การส่่งเสริิมให้้เกิิดชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�ตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และ
การสนัับสนุุนการสร้้างชุุมชนต้้นแบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนที่่�ตอบรัับกัับวิิถีี
ชีีวิิตและภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�
ไปสู่่�ชุมช
ุ นต่่างๆ ให้้ถอดบทเรีียนจากชุุมชนต้้นแบบ รวมทั้้�งยัังเป็็นการยก
ระดัับคุณ
ุ ภาพชีีวิติ และสร้้างเครืือข่่ายชุุมชนเพื่่�อขยายผลต่่อไปอย่่างยั่่�งยืืน
• การใช้้ทรัพ
ั ยากรธรรมชาติิจากส่่วนเหลืือให้้เกิิดประโยชน์์ที่่�หลากหลาย
ปราศจากเศษเหลืือและของเสีียจากอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม และขยะ
อาหาร การดำำ�เนิินการศึึกษาวิิเคราะห์์การไหลของวััสดุุ เพื่่�อบริิหารจััดการ
ของเหลืือจากการผลิิตและการบริิโภคอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ และการพััฒนา
ระบบกลไกหมุุนเวีียน ใช้้ประโยชน์์เศษเหลืือในภาคอุุตสาหกรรม เศษ
วััสดุุการเกษตร ลดการสููญเสีียที่่� เกิิดขึ้้�นในขั้้�นตอนก่่อนถึึงผู้้�บริิโภคและ
ขยะอาหาร รวมถึึงการพััฒนาแพลตฟอร์์มเพื่่�อเชื่่�อมโยงผู้้�ประกอบการ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนให้้สามารถเข้้าถึึงองค์์ความรู้้�และนวััตกรรม ตลอดจน
ปรัับปรุุงกฎระเบีียบให้้สนัับสนุุนการนำำ�ของเสีียจากอุุตสาหกรรมที่่� ยัังมีี
ประโยชน์์ให้้สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ได้้ เป็็นต้้น14
10.1.1.4 แผนแม่่ บทการบริิ หารจัั ดการขยะมูู ลฝอยของประเทศ
(พ.ศ. 2559–2564)

ภายหลัังจากที่่�รัฐั บาลได้้ประกาศให้้การแก้้ปััญหาขยะเป็็นวาระแห่่งชาติิ
และกระทรวง ทส. ได้้จัดั ทำำ�แผนแม่่บทการบริิหารจััดการขยะมููลฝอยของประเทศ
(พ.ศ. 2559–2564) ขึ้้�น เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบแนวทางการจััดการขยะมููลฝอยสำำ�หรัับ
อปท. ทั่่�วประเทศ และเพื่่�อใช้้ประกอบการจััดทำำ�แผนการจััดการขยะมููลฝอยและ
ของเสีียอัันตรายของแต่่ละจัังหวััดในภาพรวม รวมถึึงการทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วย
งานที่่� เกี่่� ยวข้้อง เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินการจััดการขยะมููลฝอยและของเสีีย
อัันตรายให้้บรรลุุผลสำ�ำ เร็็จตามเป้้าหมายอย่่างเป็็นรููปธรรมและมีีประสิิทธิิภาพ
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เพื่่�อคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการดำำ�รงชีีวิิตและการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน15
(1) กรอบแนวคิิ ดและเป้้าหมายของแผน

แผนแม่่บทการบริิหารจััดการขยะมููลฝอยฯ มีีกรอบแนวคิิดคืือ 1) ใช้้หลััก
การ 3Rs เพื่่�อให้้เกิิดการใช้้น้้อย ใช้้ซ้ำ�ำ และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ 2) การกำำ�จััด
ขยะมููลฝอยและของเสีียอัันตรายแบบศููนย์์รวม และการแปรรููปผลิิตพลัังงาน และ
3) ความรัับผิดิ ชอบและการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วนในการจััดการขยะมููลฝอย
และของเสีียอัันตราย โดยมีีเป้้าหมาย คืือ 3.1) ขยะมููลฝอยชุุมชนได้้รับั การจััดการ
อย่่างถููกต้้องตามหลัักวิิชาการไม่่น้้อยกว่่า 75% ของปริิมาณขยะมููลฝอยที่่�เกิิดขึ้้�น
ภายในปีี พ.ศ. 2564; 3.2) ขยะมููลฝอยตกค้้างได้้รับั การจััดการอย่่างถููกต้้องตาม
หลัักวิิชาการ 100% ของปริิมาณขยะมููลฝอยตกค้้างของปีี พ.ศ. 2558 ภายในปีี
พ.ศ. 2562; 3.3) ของเสีียอัันตรายชุุมชนได้้รับั การรวบรวมและส่่งไปกำำ�จััดถููก
ต้้องตามหลัักวิิชาการไม่่น้้อยกว่่า 30% ของปริิมาณของเสีียอัันตรายชุุมชนที่่�เกิิด
ขึ้้�น ภายในปีี พ.ศ. 2564; 3.4) มููลฝอยติิดเชื้้�อได้้รับั การจััดการอย่่างถููกต้้องตาม
หลัักวิิชาการ 100% ของปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้�อที่่�เกิิดขึ้้�น ภายในปีี พ.ศ. 2563;
3.5) กากอุุตสาหกรรมที่่� เป็็นอัันตรายเข้้าสู่่�ระบบการจััดการที่่� ถููกต้้อง 100%
ของปริิมาณกากอุุตสาหกรรมอัันตรายที่่�เกิิดขึ้้�น ภายในปีี พ.ศ. 2563; และ 3.6)
อปท. มีีการคััดแยกขยะมููลฝอยและของเสีียอัันตรายชุุมชนที่่�ต้้นทางไม่่น้้อยกว่่า
50% ของจำำ�นวน อปท. ทั่่�วประเทศ ภายในปีี พ.ศ. 256416
(2) รููปแบบการจัั ดการขยะมูู ลฝอยที่่ � กำำ �หนดในแผน

แผนแม่่บทฯ ยัังเน้้นการเพิ่่�มศักั ยภาพการกำำ�จััดและใช้้ประโยชน์์ขยะมููลฝอย
และของเสีียอัันตราย ทั้้�งการกำำ�จััดขยะมููลฝอยตกค้้าง (ขยะมููลฝอยเก่่า) และการ
สร้้างรููปแบบการจััดการขยะมููลฝอยแบบต่่างๆ อาทิิ17
1. การจััดให้้มีีศููนย์์กำ�ำ จััดขยะมููลฝอยรวม (Cluster) ซึ่่�งแบ่่งกลุ่่�มพื้้�นที่่�
ออกเป็็น 3 ขนาด ได้้แก่่ 1.1) กลุ่่�มพื้้�นที่่�ขนาดใหญ่่ (Model L) - สำำ�หรัับพื้้�นที่่�
ชุุมชนขนาดใหญ่่ มีีเทศบาลนคร เทศบาลเมืือง หรืือองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด
(อบจ.) เป็็นหน่่วยงานหลัักขัับเคลื่่�อน รองรัับขยะประมาณ 300 ตัันต่่อวัันต่่อพื้้�นที่่�
มีีรัศั มีีการเก็็บรวบรวมไม่่เกิิน 50 กิิโลเมตร จะมีีรููปแบบการกำำ�จััดแบบผสมผสาน
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แยกขยะไปใช้้ประโยชน์์ มีีการสร้้างโรงไฟฟ้้าโดยใช้้ขยะเป็็นเชื้้�อเพลิิง ส่่วนที่่�เหลืือ
กำำ�จััดด้้วยการฝัังกลบให้้ถูกู ต้้อง 1.2) กลุ่่�มพื้้�นที่่�ขนาดกลาง (Model M) - เป็็น
พื้้�นที่่�ชุมช
ุ นขนาดใหญ่่ ชุุมชนขนาดกลาง มีีเทศบาลเมืืองเป็็นหน่่วยงานหลัักขัับ
เคลื่่�อน รองรัับปริิมาณขยะมููลฝอยประมาณ 50 – 300 ตัันต่่อวัันต่่อกลุ่่�มพื้้�นที่่�
มีีรัศั มีีการเก็็บรวบรวมขยะไม่่เกิิน 50 กิิโลเมตร จะมีีรููปแบบการกำำ�จััดแบบผสม
ผสาน เช่่น ทำำ�ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ หรืือแปรรููปเป็็นก๊๊าซชีีวภาพ การผลิิตเชื้้�อเพลิิง (RDF)
และขยะมููลฝอยที่่�เหลืือส่่วนน้้อยกำำ�จััดด้้วยการฝัังกลบให้้ถูกู ต้้อง 1.3) กลุ่่�มพื้้�นที่่�
ขนาดเล็็ก (Model S) - เป็็นพื้้�นที่่�ชุมช
ุ นขนาดเล็็ก ส่่วนใหญ่่มีีเทศบาลตำำ�บลหรืือ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล (อบต.) เป็็นหน่่วยงานหลัักขัับเคลื่่�อน รองรัับปริิมาณ
ขยะมููลฝอยรวมกัันน้้อยกว่่า 50 ตัันต่่อวัันต่่อกลุ่่�มพื้้�นที่่� รััศมีีการเก็็บรวบรวมขยะ
ไม่่เกิิน 30 กิิโลเมตร จะมีีรููปแบบการกำำ�จััดด้้วยการคััดแยกขยะมููลฝอยที่่�ต้้นทาง
ทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักจากขยะอิินทรีีย์์ในระดัับครััวเรืือน/ชุุมชน/เทศบาล หรืือระบบแยก
ขยะมููลฝอยเพื่่�อผลิิตเชื้้�อเพลิิง ส่่วนขยะรีีไซเคิิลให้้ประชาชนเป็็นผู้้�เก็็บรวบรวม
และขายให้้กัับศูนู ย์์วััสดุุรีไี ซเคิิลในชุุมชน ส่่วนขยะมููลฝอยที่่�เหลืือให้้ อปท. เก็็บ
รวบรวมและนำำ�ไปกำำ�จััดที่่�บ่่อฝัังกลบขนาดเล็็กของแต่่ละท้้องถิ่่�น
2. การจััดการขยะมููลฝอยแปรรููปผลิิตเป็็นพลัังงาน เน้้นพื้้�นที่่�ที่่�มีศัี กั ยภาพ
ในการเป็็นศููนย์์กำ�ำ จััดขยะมููลฝอยเพื่่�อแปรรููปเป็็นพลัังงาน เช่่น พื้้�นที่่�มีคี วามพร้้อม
ก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้าจากการแปรรูู ปขยะมููลฝอย ไม่่ใช่่พื้้�นที่่� ที่่�ห้้ามก่่อสร้้างตาม
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น กฎหมายผัังเมืือง พื้้�นที่่�อนุุรักั ษ์์ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
พื้้�นที่่�ลุ่่มน้ำ
� ำ�ชั้้น� ที่่� 1 หรืือ 2 เป็็นกลุ่่�มพื้้�นที่่�ที่่�มีปี ริิมาณขยะมููลฝอยเข้้าสู่่�ระบบเพีียงพอ
นั่่�นคืือไม่่ควรน้้อยกว่่า 300 ตัันต่่อวััน มีีสายส่่งไฟฟ้้ารองรัับ และมีีการยอมรัับจาก
ประชาชนในพื้้�นที่่� โดยประชาชนต้้องมีีส่่วนร่่วมตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นโครงการ ให้้ข้อ้ มููลที่่�
เป็็นข้้อเท็็จจริงิ กัับประชาชน รัับฟังั ความคิิดเห็็นของประชาชนตามระเบีียบสำำ�นักั
นายกรััฐมนตรีีว่่าด้้วยการรัับฟัังความคิิดเห็็นของประชาชน พ.ศ. 2548 หรืือ
ระเบีียบ หรืือกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง (ถ้้ามีี) เพื่่�อลดความขััดแย้้งจากประชาชน
ในพื้้�นที่่� รวมถึึงพิิจารณารููปแบบการตอบแทนและ/หรืือชดเชยให้้กัับ อปท. ที่่�
เป็็นที่่�ตั้้�งศููนย์์กำ�ำ จััดขยะมููลฝอยรวม และประชาชนในพื้้�นที่่�
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3. การจััดการขยะมููลฝอยโดยการคััดแยกเพื่่�อผลิิตเชื้้�อเพลิิง (RDF) ซึ่่�ง
เป็็นทางเลืือกหนึ่่�งที่่�จะมีีการนำำ�มาใช้้เพื่่�อกำำ�จััดขยะตกค้้างในหลายจัังหวััด และ
ลดพื้้�นที่่�การฝัังกลบด้้วยการรื้้�อร่่อนขยะมููลฝอยที่่�สามารถเผาเป็็นเชื้้�อเพลิิงและ
แปรรููปเป็็นขยะเชื้้�อเพลิิงส่่งไปเป็็นเชื้้�อเพลิิงในโรงไฟฟ้้า อย่่างไรก็็ดีี การผลิิต
ขยะเชื้้�อเพลิิงเพื่่�อใช้้ในโรงไฟฟ้้ามีีข้้อควรระวัังในเรื่่�องการควบคุุมคุุณภาพใน
กระบวนการผลิิต โดยต้้องมีีการคััดแยกที่่�ถูกู ต้้องและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้ได้้
ขยะเชื้้�อเพลิิงที่่�มีีค่่าความร้้อนสููง มีีสารพิิษปนเปื้้�อนต่ำำ�หรืือไม่่มีีเลย โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งโลหะหนัักและวััสดุุที่่�มีีส่่วนผสมของคลอรีีน เนื่่�องจากสารเหล่่านี้้�จะก่่อ
ให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศรุุนแรงจากกระบวนการเผาไหม้้ที่่�ไม่่สมบููรณ์์และระบบ
ควบคุุมการปล่่อยอากาศเสีียที่่�ไม่่ดีีเพีียงพอ
4. การสนัับสนุุนการจััดการขยะมููลฝอยสำำ�หรัับพื้้�นที่่�เฉพาะ เช่่น พื้้�นที่่�ท่่อง
เที่่�ยว จะเน้้นส่่งเสริิมการคััดแยกขยะเพื่่�อการรีีไซเคิิล เช่่น แก้้ว กระดาษ พลาสติิก
เป็็นต้้น หรืือการส่่งเสริิมการลงทุุนของเอกชนในการจััดการขยะมููลฝอยสำำ�หรัับ
พื้้�นที่่�พััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษ เป็็นต้้น
5. การจััดการของเสีียอัันตรายชุุมชน โดยให้้แต่่ละจัังหวััดจััดหาพื้้�นที่่�
เหมาะสมเป็็นสถานที่่�รวบรวมของเสีียอัันตรายชุุมชน ให้้ อบจ. หรืือเทศบาลเป็็น
หน่่วยงานหลัักในการรวบรวมและส่่งไปกำำ�จััด
6. การจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อ ด้้วยการจััดหาพื้้�นที่่�เหมาะสมเป็็นศููนย์์กำ�ำ จััด
มููลฝอยติิดเชื้้�อ และส่่งเสริิมการคััดแยกมููลฝอยติิดเชื้้�อจากโรงพยาบาล สถาน
บริิการสาธารณสุุข ห้้องปฏิิบััติิการติิดเชื้้�อ เก็็บรวบรวมในภาชนะรองรัับของ
อปท. และส่่งไปกำำ�จััดอย่่างถููกต้้อง และส่่งเสริิมให้้คััดเลืือกพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเหมาะ
สม เพื่่�อจััดตั้้�งศููนย์์รวมในการบริิหารจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อของแต่่ละกลุ่่�มพื้้�นที่่�
7. การจััดการกากอุุตสาหกรรม ตามแผนแม่่บทฯ ได้้ตั้้�งเป้้าหมายให้้มีี
การนำำ�กากอุุตสาหกรรมอัันตรายเข้้าสู่่�ระบบการจััดการที่่�ถูกู ต้้องได้้ 100% ของ
ปริิมาณกากอุุตสาหกรรมอัันตรายที่่�เกิิดขึ้้�นภายในปีี พ.ศ. 2563 และการจััด
ตั้้�งสถานที่่�กำ�ำ จััดกากอุุตสาหกรรมให้้ครอบคลุุมทุุกภููมิิภาค18 โดยให้้กระทรวง
อุุตสาหกรรมจััดทำำ�แผนการจััดการกากอุุตสาหกรรม เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบนโยบาย
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การบริิหารจััดการกากอุุตสาหกรรมในระยะ 5 ปีี และให้้มีีผลต่่อเนื่่�องถึึงการ
พััฒนาภาคอุุตสาหกรรมของประเทศต่่อไปในอนาคต
10.1.1.5 แผนปฏิิบััติิ การจัั ดการขยะมูู ลฝอยชุุ มชน “จัั งหวัั ดสะอาด”

กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น กระทรวงมหาดไทย มีีการจััดทำำ�แผน
ปฏิิบััติิการนี้้�เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อเป็็นกรอบในการดำำ�เนิินงานภายใต้้ตามแผน
แม่่บทการบริิหารจััดการขยะมููลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 การกำำ�หนด
กรอบแนวคิิดและเป้้าหมายแผนปฏิิบััติิการฯ “จัังหวััดสะอาด” จะยึึดตามเป้้า
หมายในแผนแม่่บทการจััดการขยะมููลฝอยของประเทศ ในแผนปฏิิบััติิการฯ ได้้
แบ่่งการดำำ�เนิินงานเป็็น 3 ระยะ ได้้แก่่ 1) ต้้นทาง คืือ การลดปริิมาณขยะและ
ส่่งเสริิมการคััดแยกที่่�ต้้นทาง 2) กลางทาง คืือ การจััดทำำ�ระบบเก็็บขนอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ และ 3) ปลายทาง คืือ ขยะมููลฝอยที่่�ได้้รับั การกำำ�จััดอย่่างถููกต้้อง
ตามหลัักวิิชาการ โดยนำำ�หลััก 3Rs มาใช้้ เพื่่�อเป็็นการติิดตามและประเมิินผล
การปฏิิบัติั งิ านตามแผนปฏิิบัติั กิ าร และรายงานผลการดำำ�เนิินงานไปยัังจัังหวััด19
10.1.1.6 ยุุ ทธศาสตร์์ การจัั ดการมลพิิ ษ 20 ปีี และแผนจัั ดการ
มลพิิ ษ พ.ศ. 2560-2564

ยุุทธศาสตร์์การจััดการมลพิิษ 20 ปีีจััดทำำ�โดย คพ. เพื่่�อเป็็นกรอบและ
ทิิศทางในการจััดการมลพิิษของประเทศระยะยาว โดยจััดทำำ�ให้้สอดคล้้องกัับ
เป้้าหมายและแนวทางพััฒนาประเทศที่่�บรรจุุ อยู่่�ในยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี วาระ
การปฏิิรููปที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการมลพิิษ และแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิฯ โดย คพ. ได้้จััดทำำ�แผนจััดการมลพิิษ พ.ศ. 2560-2564 ผ่่านความเห็็น
ชอบจากคณะกรรมการควบคุุมมลพิิษ คณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ และ
คณะรััฐมนตรีี เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบการทำำ�งานแก่่หน่่วยงานและภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่างๆ
10.1.1.7 นโยบายผลิิ ตพลัั งงานไฟฟ้้าจากเชื้้ � อเพลิิ งขยะ

ก่่อนเข้้าสู่่�ทศวรรษ 2560 รััฐบาลภายใต้้คณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ
(คสช.) เลืือกนโยบายส่่งเสริิมการผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าจากเชื้้�อเพลิิงขยะ เพื่่�อเร่่ง
กำำ�จััดปริิมาณขยะตกค้้างหลายล้้านตััน และเพื่่�อกำำ�จััดขยะเกิิดใหม่่ในแต่่ละปีี
โรงไฟฟ้้าจากเชื้้�อเพลิิงขยะหรืือโรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะชุุมชนจึึงได้้กลายเป็็นทาง
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เลืือกสำำ�คัญ
ั ของรััฐบาลในการแก้้ปัญ
ั หาการขยะในหลายจัังหวััดของประเทศ โดย
กระทรวงพลัังงานก็็ได้้จััดทำำ�แผนพััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก
พ.ศ. 2558-257920 ส่่งเสริิมการผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากขยะให้้เป็็นพลัังงานทาง
เลืือก ซึ่่�งตั้้�งแต่่สิ้้�นปีี พ.ศ. 2560 มีีโรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะชุุมชนดำำ�เนิินการแล้้ว
500 เมกะวััตต์์ และต่่อมายัังได้้มีีการปรัับปรุุงแผนฯ ครั้้�งที่่� 1 เป็็นแผนพััฒนา
พลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก พ.ศ. 2561-258021 กำำ�หนดการรัับซื้้�อ
ไฟฟ้้าจากโรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะชุุมชนเพิ่่�มขึ้้�นอีีก 400 เมกะวััตต์์ รวมมีีเป้้าหมาย
ณ สิ้้�นปีี 2580 อยู่่�ที่่� 900 เมกะวััตต์์22
การส่่งเสริิมของรััฐบาล คสช. ในเรื่่�องนี้้�ไม่่ได้้จำ�กั
ำ ัดเฉพาะการมีีนโยบาย
และแผน แต่่รััฐบาลยัังได้้ยกเลิิกข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�รายงาน EIA และ
การบัังคัั บว่่าด้้ วยผัังเมืืองสำำ�หรัับโรงไฟฟ้้าจากพลัั งงานขยะ กล่่าวคืือ โรง
ไฟฟ้้าพลัังงานความร้้อนที่่�ใช้้ขยะมููลฝอยเป็็นเชื้้�อเพลิิงที่่�มีีกำ�ลั
ำ ังการผลิิตกระแส
ไฟฟ้้าตั้้�งแต่่ 10 เมกะวััตต์์ขึ้้�นไป และตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่มีีปััญหาคุุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ ได้้รับั การยกเว้้นการจััดทำำ�รายงาน EIA และให้้ดำ�ำ เนิินการตาม
ประมวลหลัักการปฏิิบััติิ (Code of Practice : CoP) แทน23 และการจััดตั้้�งโรง
ไฟฟ้้าจากเชื้้�อเพลิิงขยะก็็ไม่่จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องอยู่่�เฉพาะในพื้้�นที่่�สีม่่ี วงตามหลัักการ
ผัังเมืืองทั่่�วไปอีีกต่่อไป24
ในการยกเลิิกข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�รายงาน EIA มีีการให้้เหตุุผลที่่�ไว้้ว่่า
“ขั้้�นตอนการจััดทำำ�รายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมจะต้้องใช้้เวลา
ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคุุณภาพอากาศ คุุณภาพน้ำำ�ผิิวดิิน น้ำำ�ใต้้ดิิน
คุุณภาพดิิน ทรััพยากรธรรมชาติิและสภาพแวดล้้อมทั่่�วไปของที่่�ตั้้�งโครงการและ
พื้้�นที่่�ศึึกษา การรัับฟัังความเห็็นของประชาชน และนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มาประเมิินและ
วิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมในแต่่ละด้้านก่่อนจะนำำ�ไปกำำ�หนดเป็็นมาตรการ
ป้้ อ งกัั น และแก้้ ไ ขผลกระทบสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และมาตรการติิ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม ตามลำำ�ดับ
ั จึึงเป็็นอุุปสรรคต่่อการดำำ�เนิินการตามนโยบาย
และระยะเวลาที่่� กำ�ำ หนดไว้้ใน Roadmap การจััดการขยะมููลฝอยและของเสีีย
อัันตรายที่่�คณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ (คสช.) ในฐานะรััฐถาธิิปััตย์์ผู้้�มีีอำ�ำ นาจ
สููงสุุดในการบริิหารประเทศ มีีมติิให้้ความเห็็นชอบเมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม พ.ศ.
2557”25
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การดำำ�เนิินนโยบายดัังกล่่าวทำำ�ให้้โรงไฟฟ้้าที่่�มีีการใช้้ขยะมููลฝอยเป็็นเชื้้�อ
เพลิิงเพิ่่�มจำ�ำ นวนอย่่างรวดเร็็ว โดยในปีี พ.ศ. 2564 มีีโรงไฟฟ้้าจากขยะที่่�จ่่าย
ไฟเข้้าระบบแล้้วจำำ�นวน 44 โรง กระจายอยู่่�ใน 23 จัังหวััด26 รวมถึึงมีีโรงงาน
คััดแยกและฝัังกลบและโรงงานรีีไซเคิิลเพิ่่�มจำ�ำ นวนขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วเช่่นเดีียวกััน
ขณะที่่�ในอีีกทางหนึ่่�งก็็มีีประชาชนที่่�คััดค้้านโครงการโรงไฟฟ้้าจากพลัังงานขยะ
ในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ถึึง 30 พื้้�นที่่� เนื่่�องจากความกลััวผลกระทบจากมลพิิษทางอากาศ27
แม้้ว่่าตามแนวนโยบายและแผนของไทยจะเห็็นว่่า การสร้้างโรงไฟฟ้้าพลัังงาน
จากขยะชุุมชนเป็็นแหล่่งพลัังงานทางเลืือกและวิิธีกี ารกำำ�จััดขยะที่่�มีป
ี ระสิิทธิภิ าพ
แต่่ตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน หรืือ Circular Economy ที่่�สากลยึึดถืือปฏิิบััติิ
กัันนั้้�น โรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะนัับเป็็นทางเลืือกที่่�ควรเลี่่�ยง
ภาพที่่� 10.4 ลำำ �ดัับชั้้� นการผลิิต การใช้้ และการจัั ดการขยะ ตามหลัั กเศรษฐกิิจ
หมุุ นเวีี ยน (Mouyal, 2020)28

ตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (ภาพที่่� 10.4) จะเห็็นว่่า การสร้้างโรงไฟฟ้้าพลัังงาน
จากขยะจััดอยู่่�ในแถบของ “แปลง/กู้้�คืืนสภาพ เช่่น ผลิิตพลัังงาน” ซึ่่ง� เป็็นทางเลืือก
ของการจััดการขยะลำำ�ดัับท้า้ ยๆ ที่่�ควรจะเลืือกทำำ� และการเลืือกวิิธีนี้้ี �จะทำำ�ต่่อเมื่่�อ
วิิธีกี ารกำำ�จััดอย่่างอื่่�นไม่่สามารถทำำ�ได้้แล้้ว หรืือไม่่เหมาะที่่�จะทำำ�จริงิ ๆ การจััดการ
ขยะที่่�ควรเลืือกใช้้เป็็นลำำ�ดัับแรกๆ และแนวทางที่่�มีคี วามปลอดภััยกว่่า คืือ การใช้้
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ทรััพยากรธรรมชาติิให้้น้้อยลง เพื่่�อจะเกิิดขยะน้้อยลง การออกแบบผลิิตภััณฑ์์
ให้้ใช้้งานได้้ยาวนานขึ้้�น ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดขยะน้้อยลงเช่่นเดีียวกััน การนำำ�กลัับ
มาใช้้ใหม่่ การซ่่อมแซม หรืือการออกแบบให้้สามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของใช้้
(Upgrade) เพื่่�อจะได้้ใช้้ยาวนานขึ้้�น การนำำ�ชิ้้น� ส่่วนประกอบเพื่่�อใช้้ใหม่่ และการ
รีีไซเคิิลตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�ล้้วนแล้้วแต่่เป็็นทางเลืือกที่่�ดีีกว่่าการเผาในโรง
ไฟฟ้้าพลัังงานขยะทั้้�งสิ้้�น29 ทั้้�งนี้้� ด้้วยเหตุุว่่า การเผานอกจากจะทำำ�ลายวััตถุุดิิบ
ที่่�ควรจะอยู่่�ในวงจรของเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนแล้้ว ยัังทำำ�ให้้เกิิดการปล่่อยมลพิิษ
ทางอากาศที่่�อัันตรายหลายชนิิด ได้้แก่่ ฝุ่น่� PM2.5, PM10, กลุ่่�มสารโลหะหนััก เช่่น
ปรอท แคดเมีียม ตะกั่่�ว สารหนูู เบริิลเลีียม กลุ่่�มก๊า๊ ซที่่�เป็็นกรด เช่่น ไฮโดรเจน
คลอไรด์์ (HCL), ไฮโดรเจนฟลููออไรด์์ (HF), ซััลเฟอร์์ออกไซด์์ (SOx), ไนโตรเจน
ออกไซด์์ (NOx) และกลุ่่�มสารอิินทรีีย์์ เช่่น ไดออกซิิน/ฟิิวแรน, Polychlorinated
Biphenyls (PCBs), Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) ในจำำ�นวน
นี้้�มีีสารก่่อมะเร็็งในมนุุษย์์หลายอย่่างด้้วยกััน เช่่น สารหนูู เบริิลเลีียม แคดเมีียม
ไดออกซิิน/ฟิิวแรน พีีเอเอช เป็็นต้้น

10.1.2 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัั บการจัั ดการสิ่่ �งแวดล้้ อมและ
ควบคุุ มมลพิิษจากขยะของเสีี ย
10.1.2.1 กฎหมายจัั ดตั้้� งองค์์ กรปกครองส่่ วนท้้ องถิ่่� นและ
กฎหมายอื่่ � นที่่ � เกี่่ � ยวข้้ อง30

กฎหมายจััดตั้้�ง อปท. กำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�ของ อปท. ในเรื่่�องการบริิหาร
จััดการขยะมููลฝอยไว้้ ยกตััวอย่่างเช่่น 1) พระราชบััญญััติิ (พ.ร.บ.) เทศบาล
พ.ศ. 2496 กำำ�หนดให้้เทศบาลไม่่ว่่าจะเป็็นเทศบาลตำำ�บล เทศบาลเมืือง หรืือ
เทศบาลนคร มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ในการรัักษาความสะอาดของถนน หรืือทางเดิิน หรืือ
ที่่�สาธารณะ รวมทั้้�งการกำำ�จััดมููลฝอยและสิ่่�งปฏิิกูลู 2) พ.ร.บ. ระเบีียบบริิหาร
ราชการกรุุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำำ�หนดให้้กรุุงเทพมหานครมีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�
ในการรัักษาความสะอาดและความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยของบ้้านเมืือง 3) พ.ร.บ.
สภาตำำ�บลและองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล พ.ศ. 2537 กำำ�หนดให้้สภาตำำ�บลและ
อบต. มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ในการรัักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำำ� ทางเดิิน และที่่�
สาธารณะ รวมถึึงกำำ�จััดมููลฝอยและสิ่่�งปฏิิกูลด้
ู ้วย เป็็นต้้น
ส่่วน พ.ร.บ. กำำ�หนดแผนและขั้้�นตอนการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่องค์์กร
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ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น พ.ศ. 2542 กำำ�หนดให้้เทศบาล เมืืองพััทยา และ อบต. มีี
อำำ�นาจหน้้าที่่�ในการจััดระบบการบริิการสาธารณะเพื่่�อประโยชน์์ของประชาชนใน
ท้้องถิ่่�นของตนเอง ในเรื่่�องการกำำ�จััดมููลฝอย สิ่่�งปฏิิกูลู และน้ำำ�เสีีย สำำ�หรัับ อบจ.
มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ในการจััดระบบการบริิการสาธารณะเพื่่�อประโยชน์์ของประชาชน
ในท้้องถิ่่�นของตนเอง ในเรื่่�องกำำ�จััดมููลฝอยและสิ่่�งปฏิิกูลู รวม และการจััดการสิ่่�ง
แวดล้้อมและมลพิิษต่่างๆ และกำำ�หนดให้้กรุุงเทพมหานครมีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ในการ
จััดระบบการบริิการสาธารณะเพื่่�อประโยชน์์ของประชาชนในท้้องถิ่่�นของตน
10.1.2.2 พระราชบัั ญญัั ติิรัั กษาความสะอาดและความเป็็นระเบีียบ
เรีียบร้้ อยของบ้้ านเมืือง พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำำ �ดัั บรอง31

กฎหมายนี้้�กำ�ำ หนดเรื่่�องการรัักษาความสะอาดทั่่�วไปในพื้้�นที่่�สาธารณะของ
ประเทศ โดยมีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมเป็็นฉบัับที่่� 2 พ.ศ. 2560 เพิ่่�มเติิมหมวด 3/1 การ
จััดการสิ่่�งปฏิิกูลู และมููลฝอย เพื่่�อกำำ�หนดให้้ อปท. มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ในการจััดการ
มููลฝอยชุุมชน และให้้กระทรวงมหาดไทยมีีบทบาทในการจััดการมููลฝอยชุุมชน
โดยตรง ซึ่่�งกระทรวงมหาดไทยก็็ได้้ออกกฎหมายลำำ�ดัับรองหรืือข้้อบัังคัับและ
หลัักเกณฑ์์อื่� น่ ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง สำำ�หรัับ อปท. นำำ�ไปใช้้ในแต่่ละท้้องที่่�ของตน ตััวอย่่าง
กฎหมายลำำ�ดัับรองที่่�สำ�คั
ำ ัญ เช่่น
1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่่�อง การจััดการมููลฝอย พ.ศ. 2560 มีี
สาระสำำ�คััญ 5 ข้้อ คืือ 5.1) กำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�ให้้แก่่ อปท. ในการจััดการขยะ
มููลฝอย เช่่น จััดระบบจััดการและกำำ�จััดที่่�มีป
ี ระสิิทธิภิ าพ เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
สามารถนำำ�ไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ด้้านอื่่�นๆ การรณรงค์์สร้้างความรัับรู้้� ความ
เข้้าใจ และจิิตสำำ�นึึกให้้ประชาชนในท้้องถิ่่�น 5.2) กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการเก็็บ
ขน และกำำ�จััดมููลฝอย 5.3) กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การมอบหมายให้้หน่่วยงานของ
รััฐอื่่�นหรืือราชการส่่วนท้้องถิ่่�นอื่่�นเก็็บ ขน หรืือกำำ�จััดมููลฝอยแทน 5.4) กำำ�หนด
หน้้าที่่� แก่่คณะกรรมการกลางหรืือคณะกรรมการจัังหวััด โดยทำำ�หน้้าที่่� ให้้คำ�ำ
แนะนำำ�แก่่ อปท. 5.5) กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และกระบวนการมอบหมายให้้เอกชน
ดำำ�เนิินการหรืือร่่วมดำำ�เนิินการในเรื่่�องการเก็็บ ขนหรืือกำำ�จััดมููลฝอยของท้้องถิ่่�น
2) หนัังสืือกระทรวงมหาดไทย ที่่� มท 0810.5/ว 0263 เรื่่�อง แนวทางการ
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รวมกลุ่่�มพื้้�นที่่�ในการจััดการมููลฝอยของ อปท. ถึึงผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดทุุกจัังหวััด
ลงวัันที่่� 16 มกราคม พ.ศ. 2561
3) หลัักเกณฑ์์อื่� น่ อาทิิ ข้้อบััญญััติท้
ิ ้องถิ่่�นแนบท้้ายหนัังสืือกรมส่่งเสริิมการ
ปกครองท้้องถิ่่�น ที่่� มท 0804.3/ว 3461 ลงวัันที่่� 26 ตุุลาคม พ.ศ. 2561 ถึึงผู้้�ว่่าฯ
ทุุกจัังหวััด เรื่่�อง การคััดแยกมููลฝอยจากแหล่่งกำำ�เนิิด
10.1.2.3 พระราชบัั ญญัั ติิ การสาธารณสุุ ข พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายลำำ �ดัั บรอง32

พ.ร.บ. การสาธารณสุุขเป็็นกฎหมายที่่�ให้้อำ�ำ นาจแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับ
ดููแลและป้้องกัันเกี่่�ยวกัับการอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น การเก็็บ ขน หรืือกำำ�จััดขยะ
มููลฝอยและสิ่่�งปฏิิกูลู สุุขลัักษณะของอาคาร การจััดการเหตุุรำ�ำ คาญ การควบคุุม
กิิจการที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ สารอัันตราย ความสั่่�นสะเทืือน ฝุ่่�น ขี้้�เถ้้าพิิษ ที่่�
มีีผลกระทบต่่อมนุุษย์แ์ ละสิ่่�งแวดล้้อม การควบคุุมตลาด รวมถึึงสถานที่่�จำ�ำ หน่่าย
อาหารและสถานที่่�สะสมอาหาร
สาระสำำ�คัญ
ั ที่่�เกี่่�ยวกัับจััดการขยะมููลฝอย คืือ การกำำ�หนดให้้ อปท. มีีอำ�ำ นาจ
หน้้าที่่�ต้้องดำำ�เนิินการทั้้�งเก็็บ ขน หรืือกำำ�จััดสิ่่�งปฏิิกูลู และมููลฝอยในเขตพื้้�นที่่�ของ
ตน มีีอำ�ำ นาจในการออกข้้อบััญญััติท้ิ อ้ งถิ่่�นเพื่่�อประโยชน์์ในการรัักษาความสะอาด
และการจััดระเบีียบในการเก็็บ ขน และกำำ�จััดสิ่่�งปฏิิกูลู หรืือมููลฝอย ตลอดจนการ
กำำ�หนดอััตราค่่าธรรมเนีียมในการเก็็บ ขน หรืือกำำ�จััดสิ่่�งปฏิิกูลู หรืือมููลฝอย ไม่่
เกิินอััตราที่่�กำ�ำ หนดในกฎกระทรวง เป็็นต้้น
ส่่วนกฎหมายลำำ�ดัั บ รองที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การจัั ด การขยะชุุมช น เช่่น กฎ
กระทรวงสุุขลัักษณะการจััดการมููลฝอยทั่่�วไป พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการ
จััดการมููลฝอยที่่�เป็็นพิิษหรืืออัันตรายจากชุุมชน พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุุข เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรการควบคุุมกำ�กั
ำ ับการขนมููลฝอยทั่่� วไปเพื่่�อ
ป้้องกัันการลัักลอบทิ้้�ง พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงสาธารณสุุข เรื่่�อง หลััก
เกณฑ์์การคััดเลืือกสถานที่่�ตั้้�งสำำ�หรัับการฝัังกลบมููลฝอยอย่่างถููกหลัักสุุขาภิิบาล
พ.ศ. 2560 เป็็นต้้น
10.1.2.4 พระราชบัั ญญัั ติิส่่งเสริิ มและรัั กษาคุุ ณภาพสิ่่�งแวดล้้ อม
แห่่ งชาติิ พ.ศ. 2535 และกฎหมายลำำ �ดัั บรอง33
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พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมฯ เป็็นกฎหมายหลัักที่่�กำ�ำ หนด
หน้้าที่่�ของส่่วนราชการและรััฐวิิสาหกิิจในการส่่งเสริิมรักั ษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
รวมไปถึึงกำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิเอาไว้้สำ�ำ หรัับกรณีีที่่�พบว่่ายัังไม่่มีีหน่่วยงานใด
รัับผิดิ ชอบโดยตรง กฎหมายฉบัับนี้้�ไม่่มีีข้อ้ บััญญััติิว่่าด้้วยการกำำ�จััดขยะมููลฝอย
และสิ่่�งปฏิิกูลู โดยตรง มีีเฉพาะบทบััญญััติิที่่�กล่่าวถึึงขยะมููลฝอยและสิ่่�งปฏิิกูลู ใน
ฐานะที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษอย่่างหนึ่่�ง ตามมาตรา 88 ที่่�กำ�ำ หนดให้้เขตควบคุุม
มลพิิษ หรืือเขตท้้องที่่�ใดซึ่่ง� ได้้จััดให้้มีกี ารก่่อสร้้างและดำำ�เนิินการระบบบำำ�บัดั น้ำำ�
เสีียรวม หรืือระบบกำำ�จััดของเสีียรวมของทางราชการโดยเงิินงบประมาณแผ่่น
ดิินหรืือเงิินรายได้้ของราชการส่่วนท้้องถิ่่�นและเงิินกองทุุนซึ่่ง� จััดสรรตาม พ.ร.บ.
นี้้�แล้้ว ให้้คณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิโดยคำำ�แนะนำำ�ของคณะกรรมการ
ควบคุุมมลพิิษพิิจารณากำำ�หนดอัั ตราค่่าบริิการที่่� จะประกาศใช้้ในแต่่ละเขต
ควบคุุมมลพิิษ หรืือเขตท้้องที่่�ที่่�เป็็นที่่�ตั้้�งของระบบบำำ�บััดน้ำำ�เสีียรวมหรืือระบบ
กำำ�จััดของเสีียรวมดัังกล่่าว การกำำ�หนดอััตราค่่าบริิการตามวรรคหนึ่่�งให้้ประกาศ
ในราชกิิจจานุุเบกษา
ทั้้�งนี้้� มีีหลายพื้้�นที่่�ได้้มีีการประกาศอััตราค่่าบริิการกำำ�จััดขยะมููลฝอยตาม
กฎหมายฉบัับนี้้� ซึ่่�งนัับเป็็นประเด็็นที่่� มีีความทัับซ้อ้ นกัับ พ.ร.บ. รัักษาความ
สะอาดและความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยของบ้้านเมืือง พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.
การสาธารณสุุข พ.ศ. 2535
อาศััยอำำ�นาจตาม พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมฯ รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวง ทส. มีีการตรากฎหมายลำำ�ดัับรองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการขยะ
มููลฝอยชุุมชนหลายฉบัับ ได้้แก่่
1) ประกาศ ทส. เรื่่�อง กำำ�หนดให้้โรงงานอุุตสาหกรรมเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิด
มลพิิษที่่�จะต้้องถููกควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียออกสู่่�บรรยากาศ (พ.ศ. 2549)
ที่่�ควบคุุมการปล่่อยอากาศเสีียทิ้้�งจากแหล่่งกำำ�เนิิดภาคอุุตสาหกรรมต่่างๆ รวม
ถึึงโรงงานปรัับคุณ
ุ ภาพของเสีียรวม
2) ประกาศ ทส. เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรฐานควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีีย
จากโรงงานอุุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549) ที่่�ควบคุุมการปล่่อยอากาศเสีียทิ้้�งจาก
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แหล่่งกำำ�เนิิด ที่่�รวมถึึงโรงไฟฟ้้าที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิงชีีวมวล และเตาเผาขยะ34
4) ประกาศ ทส. เรื่่�อง กำำ�หนดให้้เตาเผามููลฝอยเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษ
ที่่�จะต้้องถููกควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียออกสู่่�บรรยากาศ (พ.ศ. 2553) ซึ่่�ง
กำำ�หนดให้้เตาเผามููลฝอยเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษที่่�จะต้้องถููกควบคุุมการปล่่อย
ทิ้้�งอากาศเสีียสู่่�บรรยากาศ โดยเจ้้าของหรืือผู้ค้� รอบครองเตาเผามููลฝอยนี้้�จะต้้อง
ไม่่ปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียออกสู่่�บรรยากาศ เว้้นแต่่อากาศเสีียนั้้�นมีีลัักษณะเป็็นไป
ตามมาตรฐานที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในประกาศฉบัับนี้้�
5) ประกาศ ทส. เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรฐานควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีีย
จากเตาเผามููลฝอย (พ.ศ. 2553) ซึ่่ง� กำำ�หนดมาตรฐานควบคุุม เช่่น เตาเผามููลฝอย
ที่่�มีีกำ�ลั
ำ ังการเผาไหม้้ในการกำำ�จััดมููลฝอยตั้้�งแต่่ 1 ตัันแต่่ไม่่เกิิน 50 ตัันต่่อวััน จะ
ต้้องมีีปริิมาณฝุ่่�นละอองไม่่เกิิน 500 มิิลลิิกรััมต่่อลููกบากศ์์เมตร ก๊๊าซซััลเฟอร์์ได
ออกไซด์์ไม่่เกิิน 30 ส่่วนในล้้านส่่วน ฯลฯ นอกจากนี้้�ยังั กำำ�หนดวิิธีกี ารคำำ�นวณและ
วิิธีีการตรวจวััดค่่าอากาศเสีียด้้วย
6) ประกาศ ทส. เรื่่�อง กำำ�หนดโครงการ กิิจการ หรืือการดำำ�เนิินการที่่�อาจมีี
ผลกระทบต่่อทรััพยากรธรรมชาติิคุณ
ุ ภาพสิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ อนามััย คุุณภาพ
ชีีวิิ ต ของประชาชนในชุุมชนอย่่างรุุ น แรง ซึ่่�ง ต้้ องจัั ด ทำำ� รายงานการประเมิิ น
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม หรืือ EIA รวมทั้้�งกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไข
ในการจััดทำำ� EIA โดยที่่�โรงงานปรัับคุณ
ุ ภาพของเสีียรวมหรืือโรงงานประกอบ
กิิจการเกี่่�ยวกัับการฝัังกลบสิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วตามกฎหมายว่่าด้้วย
โรงงานที่่�มีกี ารเผา หรืือฝัังกลบของเสีียอัันตราย ยกเว้้นการเผาในหม้้อเผาซีีเมนต์์
ที่่�ใช้้ของเสีียอัันตรายเป็็นวััตถุุดิิบทดแทน หรืือใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงเสริิมทุุกขนาด และ
โรงไฟฟ้้าที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิงชีีวมวลที่่�มีกำี �ลั
ำ งั ผลิิตกระแสไฟฟ้้ารวมตั้้�งแต่่ 150 เมกะวััตต์์
ขึ้้�นไป ล้้วนอยู่่�ในข่่ายที่่�จะต้้องจััดทำำ�รายงานการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
และสุุขภาพ หรืือ EHIA ด้้วย35
นอกจากนี้้� มีีประกาศของ คพ. ที่่� มีีเนื้้�อหาเกี่่� ยวข้้องกัับการจััดการขยะ
มููลฝอย ซึ่่�งมีีสถานะเป็็นคำำ�แนะนำำ�แนวทางการปฏิิบััติิงานต่่างๆ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่
เป็็นเรื่่�องทางเทคนิิคที่่�ไม่่มีีสภาพบัังคัับทางกฎหมายและไม่่มีีกำ�ำ หนดบทลงโทษ

10-454

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

หากไม่่มีีการปฏิิบััติิตาม ยกตััวอย่่างเช่่น 1) ประกาศ คพ. เรื่่�อง แนวทางการ
พิิจารณาคััดเลืือกรููปแบบเทคโนโลยีีการจััดการขยะมููลฝอยที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น 2) ประกาศ คพ. เรื่่�อง แนวทางในการจััดการขยะ
มููลฝอยด้้วยเตาเผาอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 3) ประกาศ คพ. เรื่่�อง คุุณลัักษณะที่่�
เหมาะสมเบื้้�องต้้นสำำ�หรัับเชี้้อ� เพลิิงขยะจากมููลฝอยชุุมชน พ.ศ. 2561 4) ประกาศ
คพ. เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การออกแบบและก่่อสร้้างสถานที่่�คัดั แยกและแปรสภาพขยะ
มููลฝอยชุุมชนเพื่่�อผลิิตเป็็นเชื้้�อเพลิิงขยะเบื้้�องต้้น พ.ศ. 2561 และ 5) ประกาศ คพ.
เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การคััดเลืือกพื้้�นที่่�ตั้้�งสถานที่่�ฝัังกลบกากของเสีีย พ.ศ. 255236
10.1.2.5 พระราชบัั ญญัั ติิ โรงงาน พ.ศ. 2535 และกฎหมาย
ลำำ �ดัั บรอง37

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 เป็็นกฎหมายที่่�ใช้้บังั คัับอยู่่�ในปััจจุุบันั และมีีการ
แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพ.ร.บ. โรงงาน (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2562 ซึ่่�งการแก้้ไขกฎหมายมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อผ่่อนคลายการควบคุุมการประกอบกิิจการโรงงาน เพื่่�อให้้การ
ประกอบกิิจการโรงงานใหม่่สามารถทำำ�ได้้สะดวกมากขึ้้�น สาระสำำ�คััญที่่�ถูกู แก้้ไข
คืือ การเปลี่่�ยนแปลงนิิยามของโรงงาน จากเดิิมที่่�กำ�ำ หนดไว้้เพีียงว่่า หากเป็็น
กิิจการที่่�มีกี ารใช้้เครื่่�องจัักรมีีกำ�ลั
ำ งั รวมตั้้�งแต่่ห้้าแรงม้้า หรืือกำำ�ลังั เทีียบเท่่าตั้้�งแต่่
ห้้าแรงม้้าขึ้้�นไป หรืือใช้้คนงานตั้้�งแต่่เจ็็ดคนขึ้้�นไป ไม่่ว่่าจะใช้้เครื่่�องจัักรหรืือไม่่
ก็็ถืือว่่าเป็็นโรงงานที่่�จะต้้องอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของกฎหมายโรงงาน เป็็นว่่า
“โรงงาน” จะต้้องใช้้เครื่่�องจัักรมีีกำ�ลั
ำ งั รวมตั้้�งแต่่ห้้าสิิบแรงม้้าหรืือกำำ�ลังั เทีียบเท่่า
ตั้้�งแต่่ห้้าสิิบแรงม้้าขึ้้�นไป หรืือใช้้คนงานตั้้�งแต่่ห้้าสิิบคนขึ้้�น ทำำ�ให้้โรงงานขนาด
เล็็กจำำ�นวนมากหลุุดพ้้นจากการเป็็นโรงงานตามกฎหมายและไม่่ถููกควบคุุมโดย
กฎหมายอีีกต่่อไป
สำำ�หรัับกิิจการรีีไซเคิิลนั้้�น หากกิิจการใดมีีการใช้้เครื่่�องจัักรมีีกำ�ลั
ำ ังรวม
ตั้้�งแต่่ห้้าสิิบแรงม้้าหรืือกำำ�ลัังเทีียบเท่่าตั้้�งแต่่ห้้าสิิบแรงม้้าขึ้้�นไป หรืือใช้้คนงาน
ตั้้�งแต่่ห้้าสิิบคนขึ้้�นไปโดยใช้้เครื่่�องจัักรหรืือไม่่ก็็ตาม ก็็ถืือว่่าเป็็นโรงงานตาม
มาตรา 5 แห่่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และ ฉบัับที่่� 2 พ.ศ. 2562 โดยจััดเป็็น
โรงงานประเภท 105 หรืือประเภท 106 ตามกฎกระทรวงกำำ�หนดประเภท ชนิิด
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และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563 โดยเรีียกว่่าเป็็น “โรงงานรีีไซเคิิล” ซึ่่�งอยู่่�ภาย
ใต้้บัังคัับของ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และกฎหมายลำำ�ดัับรอง ดัังต่่อไปนี้้�
1) กฎกระทรวงกำำ�หนดประเภท ชนิิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563
กำำ�หนดให้้โรงงานที่่�ดำ�ำ เนิินการเกี่่�ยวกัับวััสดุุรีไี ซเคิิลมีี 2 ประเภท ได้้แก่่ โรงงาน
ลำำ�ดัับที่่� 105 โรงงานประกอบกิิจการเกี่่�ยวกัับการคััดแยกหรืือฝัังกลบสิ่่�งปฏิิกูลู
หรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วที่่�มีีลัักษณะและคุุณสมบััติิตามที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในกฎกระทรวง
ฉบัับที่่� 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และลำำ�ดัับ
ที่่� 106 โรงงานประกอบกิิจการเกี่่�ยวกัับการนำำ�ผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมที่่�ไม่่ใช้้
แล้้วหรืือของเสีียจากโรงงานมาผลิิตเป็็นวััตถุุดิิบหรืือผลิิตภััณฑ์์ใหม่่โดยผ่่าน
กรรมวิิธีีการผลิิตทางอุุตสาหกรรม โดยโรงงานเหล่่านี้้�ทุกุ ขนาดจะถููกกำำ�หนดให้้
เป็็นโรงงานจำำ�พวกที่่� 3 ซึ่่�งหมายถึึงโรงงานที่่�จะต้้องการตั้้�งโรงงานจะต้้องได้้รับั
ใบอนุุญาตก่่อนจึึงจะดำำ�เนิินการได้้
2) ประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การพิิจารณาอนุุญาต
ประเภทหรืือชนิิดของโรงงานลำำ�ดัับที่่� 105 และลำำ�ดัับที่่� 106 เป็็นประกาศที่่�วาง
แนวปฏิิบััติิภายในกระทรวงอุุตสาหกรรมในการพิิจารณาอนุุญาตประเภทหรืือ
ชนิิดของโรงงานลำำ�ดัับที่่� 105 และลำำ�ดัับที่่� 106 โดยมีีหลัักเกณฑ์์เพิ่่�มเติิมตาม
ประเภทของกิิจการที่่� โรงงานดำำ�เนิินการ เช่่น การขออนุุญาตจััดตั้้�งโรงงานที่่�
ประกอบกิิจการคััดแยกวััสดุุไม่่ใช้้แล้้วบางประเภทจะต้้องมีีรายงานเกี่่�ยวกัับการ
ศึึกษาและมาตรการป้้องกัันและแก้้ไขผลกระทบต่่อคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งเกิิด
ขึ้้�นจากการประกอบกิิจการโรงงาน หรืือโรงงานคััดแยกวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วจะต้้องมีี
ระบบบำำ�บัดั ด้้วยวิิธีกี ารใดวิิธีกี ารหนึ่่�งที่่�กำ�ำ หนด และจะต้้องมีีรายงาน EIA เป็็นต้้น
3) ระเบีียบ กรอ. ว่่าด้้วยเรื่่�องรายละเอีียดหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาอนุุญาต
ประเภทหรืือชนิิดของโรงงานลำำ�ดัับที่่� 105 และลำำ�ดัับที่่� 106 ซึ่่�งออกโดยอธิิบดีี
เพื่่�ออนุุวััตรตามข้้อ 4 และข้้อ 5 แห่่งประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่�อง หลััก
เกณฑ์์การพิิจารณาอนุุญาตประเภทหรืือชนิิดของโรงงานลำำ�ดัับที่่� 105 และ
ลำำ�ดัับที่่� 106 พ.ศ. 2545 โดยระเบีียบฉบัับนี้้�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับโรงงานคััด
แยกวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว คืือ ในการขออนุุญาตประกอบกิิจการโรงงานที่่� จะต้้องมีี
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รายงานเกี่่�ยวกัับการศึึกษาและมาตรการป้้องกัันและแก้้ไขผลกระทบต่่อคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจากการประกอบกิิจการโรงงาน ในรายงานนั้้�นจะต้้องมีี
รายละเอีียดที่่�สำ�คั
ำ ัญครบถ้้วน เช่่น รายละเอีียดโครงการและการเลืือกสถานที่่�
ตั้้�ง รายละเอีียดการออกแบบและก่่อสร้้างหลุุมฝัังกลบวััสดุุที่่�ไม่่ใช่่แล้้ว สภาพ
แวดล้้อมในปััจจุุบันั การวิิเคราะห์์ผลกระทบ มาตรการควบคุุม ป้้องกัันและแก้้ไข
เพื่่�อลดผลกระทบ การหมุุนเวีียนใช้้ประโยชน์์จากของเสีีย การติิดตามตรวจสอบ
คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม ฯลฯ
4) ประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่�อง กำำ�หนดปริิมาณสารเจืือปน
ในอากาศที่่� ระบายออกจากปล่่องเตาเผาสิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วที่่� เป็็น
อัันตรายจากอุุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 ประกาศฉบัับนี้้�กำ�ำ หนดให้้สารมลพิิษทาง
อากาศที่่�มีีการควบคุุมมาตรฐานก่่อนการปล่่อยทิ้้�งสู่่�บรรยากาศมีี 9 สาร ได้้แก่่
ฝุ่่�นละอองรวม ไฮโดรเจนคลอไรด์์ คาร์์บอนมอนอกไซด์์ ออกไซด์์ของไนโตรเจน
ในรููปของไนโตรเจนไดออกไซด์์ ไดออกซิินและฟิิวแรน ปรอท กลุ่่�มสาร Semi
Volatile Metals (แคดเมีียมและตะกั่่�ว) และกลุ่่�มสาร Low Volatile Metals
(สารหนูู เบริิลเลีียม โครเมีียม)38
5) ประกาศกระทรวงอุุ ต สาหกรรม เรื่่�อ ง กำำ� หนดค่่าปริิม าณของ
สารเจืือปนในอากาศที่่� ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2548 โดยกำำ�หนดให้้
โรงงานอุุตสาหกรรมที่่� อยู่่�ภายในประกาศฉบัับนี้้� ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงเตาเผากาก
อุุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้้าเชื้้�อเพลิิงชีีวมวล จะต้้องตรวจวััดค่่าปริิมาณของสาร
เจืือปนในอากาศที่่�ระบายออกจากปล่่องโรงงานแต่่ละชนิิด กำำ�หนดวิิธีีการตรวจ
วััดตามที่่� กรอ. เห็็นชอบ กำำ�หนดการรายงานผลการตรวจวััดค่่าปริิมาณสาร
เจืือปนในอากาศสำำ�หรัับโรงงานที่่�ไม่่มีีและที่่�มีกี ารเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิง โดยสารมลพิิษ
อากาศต้้องตรวจวััดและรายงานมีี 15 สาร ได้้แก่่ ฝุ่่�นละอองรวม พลวง สารหนูู
ทองแดง ตะกั่่�ว ปรอท คลอรีีน ไฮโดรเจนคลอไรด์์ กรดกำำ�มะถััน ไฮโดรเจนซััลไฟด์์
คาร์์บอนมอนอกไซด์์ ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ ออกไซด์์ของไนโตรเจน ไซลีีน และค
รีีซอล39
6) ประกาศ กรอ. เรื่่�อง กำำ�หนดประเภทหรืือชนิิดของโรงงานที่่�ต้้องจััดทำำ�
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รายงานชนิิดและปริิมาณสารมลพิิษที่่�ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2553 ตาม
ประกาศฉบัับนี้้�ครอบคลุุมถึึงโรงงานลำำ�ดัับที่่� 88 คืือ โรงงานผลิิตพลัังงานไฟฟ้้า
ที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิงจากขยะ โรงงานลำำ�ดัับที่่� 89 โรงงานผลิิตก๊๊าซซึ่่ง� ไม่่ใช่่ก๊๊าซธรรมชาติิ
โรงงานลำำ�ดับที่่
ั � 101 คืือ โรงงานปรัับคุณ
ุ ภาพของเสีียรวมเฉพาะ ซึ่่ง� รวมโรงบำำ�บัดั
น้ำำ�เสีีย เตาเผาขยะมููลฝอยชุุมชน และการบำำ�บัดั ด้้วยวิิธีเี คมีีฟิสิิ กิ ส์์ โรงงานลำำ�ดับที่่
ั �
105 โรงงานประกอบกิิจการเกี่่�ยวกัับการคััดแยกหรืือฝัังกลบสิ่่�งปฏิิกูลู หรืือวััสดุุที่่�
ไม่่ใช้้แล้้วที่่�มีลัี กั ษณะและคุุณสมบััติติ ามที่่�กำ�ำ หนดในกฎหมายโรงงาน และโรงงาน
ลำำ�ดับที่่
ั � 106 โรงงานประกอบกิิจการเกี่่�ยวกัับการนำำ�ผลิติ ภััณฑ์์อุตุ สาหกรรมที่่�ไม่่
ใช้้แล้้วหรืือของเสีียจากโรงงานมาผลิิตเป็็นวััตถุุดิิบหรืือผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ สำำ�หรัับ
มลพิิษที่่�จะต้้องมีีการรายงานได้้แก่่ สารอิินทรีีย์ร์ ะเหย (Volatile Organic Comppounds: VOCs) บีีโอดีี โลหะหนััก ออกไซด์์ของไนโตรเจน ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์
ฝุ่่�นละอองรวม (TSP)40
7) ประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่�อง การจััดทำำ�รายงานชนิิดและปริิมาณ
สารมลพิิษที่่�ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 ประกาศฉบัับนี้้�กำ�ำ หนดราย
ละเอีียดเกี่่�ยวกัับวิิธีีการได้้มาของข้้อมููลการจััดทำำ�รายงาน ทั้้�งชนิิดและปริิมาณ
สารมลพิิ ษที่่� ร ายงานตามแบบรายงาน การส่่งรายงาน และการเก็็ บรั ัก ษา
รายงาน41
10.1.2.6 กฎหมายอื่่ � นๆ42

นอกจากกฎหมายหลัักที่่� เกี่่� ยวกัับการบริิหารจััดการขยะและการกำำ�กัับ
ควบคุุมเกี่่�ยวกัับการปล่่อยมลพิิษทางอากาศสู่่�สิ่่ง� แวดล้้อมแล้้ว ยัังมีีกฎหมายอื่่�นๆ
อีีกหลายฉบัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบกิิจการขยะ ดัังนี้้�
(1) พระราชบัั ญญัั ติิผัั งเมืือง พ.ศ. 2562

เป็็นกฎหมายสำำ�คััญที่่� กำ�ำ หนดวัั ตถุุประสงค์์ การใช้้ที่่� ดิินและการพััฒนา
พื้้�นที่่�ให้้เหมาะสม ในผัังเมืืองรวมตามกฎหมายได้้แบ่่งพื้้�นที่่�ตามประเภทการใช้้
ประโยชน์์ออกเป็็น 24 ประเภท โดยใช้้รหััสสีีที่่�แตกต่่างกััน ยกตััวอย่่างความ
เกี่่�ยวข้้องของกฎหมายผัังเมืืองกัับการบริิหารจััดการขยะเช่่น กิิจการร้้านค้้าของ
เก่่าและโรงงานรีีไซเคิิลวััสดุุ โดยทั่่�วไปเป็็นกิิจการที่่�จะต้้องตั้้�งอยู่่�ในที่่�ดิินประเภท
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อุุตสาหกรรม (สีีม่่วง) แต่่อาจจะมีีข้อ้ ยกเว้้นที่่�แตกต่่างตามพื้้� นที่่� เช่่น กรณีีร้า้ นรัับ
ซื้้�อของเก่่า/เศษวััสดุุ(รีีไซเคิิล) ในผัังเมืืองรวมกรุุงเทพมหานครจะให้้ตั้้�งได้้ในทุุก
พื้้�นที่่�แต่่เฉพาะกิิจการซื้้�อขายเศษวััสดุุที่่�มีีพื้้�นที่่�ประกอบการไม่่เกิิน 100 ตาราง
เมตร หรืือโรงงานประกอบกิิจการเกี่่�ยวกัับการรีีไซเคิิล โรงไฟฟ้้าที่่�ใช้้ขยะเป็็น
เชื้้�อเพลิิงจะต้้องตั้้�งอยู่่�ในเขตที่่�ดิินประเภทอุุตสาหกรรมเท่่านั้้�น
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อปีี พ.ศ. 2559 รััฐบาลภายใต้้ คสช. ได้้ออกคำำ�สั่่ง� หััวหน้้า
คสช. ที่่� 4/2559 เรื่่�อง การยกเว้้นการใช้้บัังคัับกฎกระทรวงให้้ใช้้บัังคัับผัังเมืือง
รวมสำำ�หรัับการประกอบกิิจการบางประเภท ผลคืือให้้มีีการยกเลิิกการบัังคัับใช้้
กฎหมายผัังเมืืองสำำ�หรัับการตั้้�งโรงงานคััดแยกและฝัังกลบขยะ โรงงานรีีไซเคิิล
และโรงไฟฟ้้าจากเชื้้�อเพลิิงขยะ และกิิจการเกี่่�ยวกัับพลัังงานที่่� จะต้้องอยู่่�พื้้�นที่่�
สีีม่่วงเท่่านั้้�น43 กลายเป็็นว่่า กิิจการเหล่่านี้้�สามารถเกิิดขึ้้�นนอกพื้้�นที่่�ที่่�ผัังเมืือง
กำำ�หนดก็็ได้้
คำำ�สั่่�งหััวหน้้า คสช. ที่่� 4/2559 เรื่่�อง การยกเว้้นการใช้้บัังคัับกฎกระทรวงให้้
ใช้้บัังคัับผัังเมืืองรวมสำำ�หรัับการประกอบกิิจการบางประเภท44 มีีเหตุุผลดัังนี้้�
“ปััจจุุบัันประเทศไทยได้้ประสบปััญหาความมั่่�นคงในการจััดหาพลัังงานและ
ปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องได้้รับั การแก้้ไขอย่่างเร่่งด่่วน ไม่่ว่่าจะเป็็น
ความต้้องการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าอย่่างต่่อเนื่่�องและมีีแนวโน้้มเพิ่่�มสูงู ขึ้้�นในอนาคต
เนื่่�องจากเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนและดำำ�เนิินกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
หรืือปััญหาขยะล้้นเมืือง การบริิหารจััดการขยะที่่�ไม่่ถููกสุุขลักั ษณะ จนนำำ�ไปสู่่�การ
กำำ�หนดให้้การแก้้ไขปััญหาขยะมููลฝอยเป็็นวาระแห่่งชาติิที่่�ต้้องเร่่งดำำ�เนิินการทั้้�ง
ในระยะเร่่งด่่วนและระยะยาว” จึึงได้้มีคำี �สั่่
ำ ง� “ให้้ยกเว้้นการใช้้บังั คัับกฎกระทรวง
ให้้ใช้้บังั คัับผังั เมืืองรวมตามกฎหมายว่่าด้้วยการผัังเมืืองที่่�มีผล
ี ใช้้บังั คัับอยู่่�ในวััน
ที่่�มีีคำ�สั่่
ำ ง� นี้้� หรืือที่่�จะมีีผลใช้้บัังคัับภายในหนึ่่�งปีีนัับแต่่วัันที่่�มีีคำ�สั่่
ำ ง� นี้้�” สำำ�หรัับการ
ประกอบกิิจการโรงงานลำำ�ดัับที่่� 88 (โรงผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าอย่่างหนึ่่�งอย่่างใด)
โรงงานลำำ�ดัับที่่� 89 (โรงงานผลิิตก๊๊าซซึ่่�งมิิใช่่ก๊๊าซธรรมชาติิ และโรงงานส่่งหรืือ
จำำ�หน่่ายก๊๊าซ แต่่ไม่่รวมถึึงโรงงานส่่งหรืือจำำ�หน่่ายก๊๊าซที่่�เป็็นน้ำำ�มันั เชื้้�อเพลิิงตาม
กฎหมายว่่าด้้วยการควบคุุมน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิง) โรงงานลำำ�ดัับที่่� 101 (โรงงานปรัับ
คุุณภาพของเสีียรวม) โรงงานลำำ�ดัับที่่� 105 (โรงงานประกอบกิิจการเกี่่�ยวกัับการ
คััดแยกหรืือฝัังกลบสิ่่�งปฏิิกูลู ฯ) และโรงงานลำำ�ดับที่่
ั � 106 (โรงงานรีีไซเคิิลของเสีีย
หรืือการประกอบกิิจการเกี่่�ยวกัับการนำำ�ผลิิตภััณฑ์์อุตุ สาหกรรมที่่�ไม่่ใช้้แล้้วหรืือ
ของเสีียมาผลิิตเป็็นวััตถุุดิิบหรืือโดยผ่่านกรรมวิิธีีการผลิิตทางอุุตสาหกรรม)

ข้อเสนอในการจัดการอากาศสะอาดจากการจัดการขยะของเสีย
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ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
และกิิจการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบกิิจการกำำ�จััดมููลฝอย
(2) พระราชบัั ญญัั ติิ ควบคุุ มการขายทอดตลาดและการค้้ าของเก่่ า
พ.ศ. 2474

เป็็นกฎหมายที่่�มีีผลต่่อการประกอบกิิจการรัับซื้้�อ-ขายของเก่่าที่่�รวบรวม
มาจากการคััดแยกวััสดุุใช้้แล้้วหรืือขยะประเภทต่่างๆ ที่่� สามารถนำำ�กลัับไปใช้้
ประโยชน์์ด้้วยการแปรรููปหรืือการรีีไซเคิิล ซึ่่�งมาตรา 3 ได้้ให้้นิิยามคำำ�ว่่า “ของ
เก่่า” ว่่าหมายถึึง ทรััพย์์ที่่�เสนอขาย แลกเปลี่่�ยน หรืือจำำ�หน่่ายโดยประการอื่่�น
อย่่างทรััพย์์ที่่�ใช้้แล้้ว ทั้้�งนี้้�รวมถึึงของโบราณด้้วย ดัังนั้้�น ร้้านรัับซื้้�อของเก่่าหรืือ
ร้้านรัับซื้้�อของรีีไซเคิิลซึ่่�งประกอบกิิจการโดยการรัับซื้้�อทรััพย์์สินิ ที่่�ใช้้แล้้วมาคััด
แยกและขายต่่อ จึึงตกอยู่่�ใต้้นิิยามการค้้าของเก่่าตามกฎหมายนี้้�ด้้วย และเมื่่�อ
สาระสำำ�คัญ
ั ของกฎหมายว่่าด้้วยการขออนุุญาตประกอบกิิจการ ดัังนั้้�นผู้ป
้� ระกอบ
อาชีีพค้า้ ของเก่่าจะต้้องขออนุุญาตจากพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� โดยใบอนุุญาตจะโอน
ให้้บุุคคลอื่่�นไม่่ได้้ และใช้้ได้้ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคมของปีีที่่�ออกเท่่านั้้�น
(3) พระราชบัั ญญัั ติิ การประกอบกิิ จการพลัั งงาน พ.ศ. 2550

กฎหมายนี้้�กำ�ำ หนดสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าจาก
ขยะมููลฝอย ได้้แก่่ การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ข้้อ (8) เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้พลัังงาน
หมุุนเวีียนในการประกอบกิิจการไฟฟ้้าที่่�มีผล
ี กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อย กำำ�หนด
องค์์กรต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการกำำ�กับดู
ั แู ลการประกอบกิิจการพลัังงานในหมวด 2 การ
กำำ�กัับดูแู ลการประกอบกิิจการพลัังงาน ในหมวด 3 และการจััดตั้้�งกองทุุนพััฒนา
ไฟฟ้้า แหล่่งที่่�มาของเงิินทุุน การเบิิกจ่่าย และกิิจการที่่�สามารถใช้้จ่่ายเงิินกองทุุน
ตามมาตรา 93-97

10.2 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
สะอาดจากการจัั ดการขยะของเสีี ยที่่�เป็็นตัั วอย่่ าง
จากต่่ างประเทศ

10-460

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

ปััจจุุบัันมนุุษยชาติิผลิิตขยะ 2,000 ล้้านตัันต่่อปีี จากจำำ�นวนประชากร
7,600 ล้้านคน การเพิ่่�มขึ้้�นของประชากรอาจเป็็นส่่วนหนึ่่�งของปััญหาซึ่่ง� เกี่่�ยวพััน
กัับการบริิโภคภายในประเทศ ซึ่่ง� สหรััฐอเมริิกายัังเป็็นผู้้�ผลิิตขยะต่่อหััวมากที่่�สุดุ
ในโลก โดยอเมริิกัันชนแต่่ละคนผลิิตขยะโดยเฉลี่่�ย 808 กิิโลกรััมต่่อปีี (เกืือบหนึ่่�ง
ตััน) และมากกว่่าสองเท่่าของคนญี่่�ปุ่่น� อย่่างไรก็็ตาม ธนาคารโลกได้้คาดการณ์์
ว่่า ภายในปีี ค.ศ. 2050 ขยะทั่่�วโลกจะเพิ่่�มขึ้้�นถึึง 70% เป็็น 3,400 ล้้านเมตริิกตััน45
เนื่่�องจากหลายปััจจััย เช่่น การเติิบโตของประชากร การขยายตััวของเมืือง และ
การเติิบโตทางเศรษฐกิิจ ตลอดจนพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค เว้้นแต่่เราจะดำำ�เนิิน
การบางประการอย่่างเร่่งด่่วน
การจััดการขยะของเสีียที่่�ไม่่ถููกต้้องนำำ�ไปสู่่�ความหายนะด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
เมื่่�อพิิจารณาจากดััชนีขี ยะทั่่�วโลกแสดงให้้เห็็นว่่า ไม่่ใช่่แค่่การเพิ่่�มขึ้้�นของขยะที่่�จะ
คุุกคามโลกของเราในอีีกไม่่กี่่�สิบปี
ิ ีข้้างหน้้า แต่่วิิธีีการจััดการกัับขยะด้้วยการฝััง
กลบและการเผานั้้�น ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นอย่่างมาก
การจััดการขยะของเสีียเป็็นปััญหาของทุุกประเทศ โดยเฉพาะกลุ่่�มประเทศ
อุุตสาหกรรม เช่่น สหรััฐอเมริิกา สหภาพยุุโรป ญี่่�ปุ่่�น และอีีกหลายประเทศ ต่่าง
เผชิิญกัับปัญ
ั หาและมีีประสบการณ์์ความสำำ�เร็็จในการจััดการปััญหาขยะมาก่่อน
โดยเฉพาะการลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการป้้องกัันสุุขภาพจากขยะและ
การจััดการขยะของเสีีย
10.2.1 เยอรมัั น: ตัั วอย่่ างของความสำำ�เร็็ จในการจัั ดการ
ขยะของเสีี ย
สหพัันธ์์สาธารณรััฐเยอรมนีีเป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่�เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีในการ
แก้้ปััญหาขยะมููลฝอยของประเทศ จนขึ้้�นชื่่�อว่่าเป็็นประเทศที่่� รีไี ซเคิิลเก่่งที่่� สุุด
ในโลก46 และเป็็นประเทศที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินการเพื่่�อมุ่่�งสู่่�ระบบ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนอัันดัับ 1 ในยุุโรป47 รััฐบาลเยอรมัันเริ่่�มปรัับปรุุงนโยบาย
การจััดการขยะมููลฝอยครั้้�งใหญ่่ของประเทศในช่่วงทศวรรษ 1990 โดยเริ่่�มจาก
รััฐสภามีีมติิให้้จััดทำำ� “หลัักการคุ้้�มครองมนุุษย์แ์ ละสิ่่�งแวดล้้อม” (Protection of
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Man and the Environment) เมื่่�อปีี ค.ศ. 1994 เนื่่�องจากรััฐบาลให้้ความสำำ�คััญ
กัับเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพของประชาชนมาก48 และต่่อมาได้้ใช้้กฎหมาย
การจััดการขยะและวงจรปิิดของวััสดุุ “Closed Substance Cycle and Waste
Management Act” ฉบัับปรัับปรุุงในปีี ค.ศ. 1996 ซึ่่�งเป็็นจุุ ดเริ่่�มต้้นของการ
พััฒนาไปสู่่�ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนของประเทศ โดยมีีสาระสำำ�คััญ คืือ การลด
ปริิมาณขยะด้้วยการคััดแยกขยะและรีีไซเคิิลวัสั ดุุทุกุ อย่่างที่่�จะทำำ�ได้้ และกำำ�หนด
ให้้ประชาชนทุุกคนผลิิตขยะให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ 49 ผลจากการใช้้กฎหมายนี้้�ทำ�ำ ให้้เยอรมนีี
เริ่่�มประสบความสำำ�เร็็จในการลดปริิมาณขยะอย่่างเห็็นได้้ชัดั เจน ที่่�สำ�คั
ำ ัญได้้แก่่
1) ปริิมาณขยะมููลฝอยจากครััวเรืือนเริ่่�มอยู่่�ในระดัับคงที่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง ขณะ
ที่่�เศรษฐกิิจยังั คงเติิบโตมากกว่่า 15% ส่่วนอััตราการนำำ�วัสั ดุุกลัับมาใช้้ใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น
จาก 12% ในปีี ค.ศ. 1990 เป็็น 46% ในปีี ค.ศ. 2001
2) ผลจากการลดปริิมาณขยะมููลฝอยลงได้้ในช่่วงระหว่่างปีี ค.ศ. 19902005 ทำำ�ให้้เยอรมนีีสามารถลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ถึึง 30 ล้้านตััน CO2e
เทีียบเท่่า
3) ผลของการลดปริิมาณขยะมููลฝอยช่่วยลดการใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล เมื่่�อ
คิิดเป็็นพลัังงานได้้ 28 ล้้านเมกะวััตต์์-ชั่่�วโมงต่่อปีี เป็็นพลัังงานที่่�สามารถนำำ�ไป
ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้ถึึง 700,000 ครอบครััว ช่่วยประหยััดการผลิิตแร่่เหล็็ก 1
ล้้านตัันต่่อปีี เป็็นต้้น
4) สามารถลดผลกระทบจากมลพิิษทางอากาศที่่� เกิิดจากการเผาขยะ
มููลฝอยได้้สูงู โดยเฉพาะสามารถลดการปล่่อยสารไดออกซิินและฟููแรน (Dioxin/
Furans) ที่่�เกิิดจากเตาเผาขยะ50
ปััจจุุบััน เยอรมนีีประกาศใช้้ข้้อกำำ�หนดการห้้ามใช้้พลาสติิกที่่�ใช้้ครั้้�งเดีียว
ค.ศ. 2020 มีีผลใช้้บัังคัับเมื่่�อวัันที่่� 29 ตุุลาคม ค.ศ. 2020 โดยห้้ามวางตลาด
สำำ�หรัับพลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียว รวมถึึงการห้้ามใช้้ถุุงพลาสติิกแบบบางด้้วย
ทั้้�งนี้้� เยอรมนีียังั เป็็นประเทศต้้นแบบในโครงการเกี่่�ยวกัับความรัับผิดิ ชอบที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�นของผู้้�ผลิิตด้้วย51
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10.2.2 ญี่่� ปุ่� ่ น: ประสบการณ์์ ยาวนานเรื่่� องเศรษฐกิิ จ
หมุุ นเวีี ยน
สำำ�หรัับภูมิู ภิ าคเอเชีีย ญี่่�ปุ่่น� เป็็นประเทศที่่�ได้้รับั การยกย่่องว่่ามีีการจััดการ
ขยะภายในประเทศได้้ดีี และเป็็นผู้้�นำำ�ในการพััฒนาระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
ระดัับโลก ญี่่�ปุ่่�นมีีนโยบายในการแก้้ปััญหาขยะมููลฝอยของประเทศที่่� พััฒนา
อย่่างต่่อเนื่่�องมาเรื่่�อยๆ ดัังสรุุปได้้ดัังนี้้�52 รััฐบาลญี่่�ปุ่่�นเริ่่�มมีีนโยบายการจััดการ
ขยะมููลฝอยมาตั้้�งแต่่ช่่วงศตวรรษ 1900 เนื่่�องจากเกิิดโรคระบาด เพราะขาดการ
จััดการสุุขอนามััยที่่�ดีี ทั้้�งในเรื่่�องการจััดการขยะมููลฝอยชุุมชนและน้ำำ�เสีีย ต่่อมา
ในช่่วงสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 ญี่่�ปุ่่�นขาดแคลนทรััพยากรอย่่างหนััก จึึงมีีการส่่ง
เสริิมการใช้้สิ่่ง� ของซ้ำำ� และการแปรรููปเพื่่�อนำำ�วััสดุุมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่ จนกระทั่่�ง
หลัังสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 ซากหัักพัังและขยะมููลฝอยกลายเป็็นปััญหาใหญ่่ต่่อ
สุุขอนามััยภายในประเทศ รััฐบาลจึึงพััฒนาและออกกฎหมายรัักษาความสะอาด
สาธารณะเป็็นครั้้�งแรกในปีี ค.ศ. 1954
หลัังจากนั้้�นอีีกสองทศวรรษต่่อมา ก็็เกิิดปััญหาในอีีกลัักษณะหนึ่่�งขึ้้�น นั่่�น
คืือ เกิิดการคุ้้�ยหาขยะมููลฝอยจากถัังขยะ และการขโมยทรััพย์์สินิ ที่่�เกิิดขึ้้�นหลาย
กรณีี ทำำ�ให้้หลายท้้องถิ่่�นต้้องจััดระเบีียบสัังคมใหม่่ด้้วยการขึ้้�นทะเบีียนบุุคคลที่่�
มีีอาชีีพเก็็บขยะมููลฝอยและขายของเก่่า แต่่เมื่่�ออาชีีพนี้้�เกิิดขึ้้�นแพร่่หลายก็็ได้้ก่่อ
ให้้เกิิดปััญหามลพิิษตามมา สถานที่่�คััดแยกขยะกลายเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษที่่�
กระจััดกระจายไป รััฐบาลจึึงปรัับปรุุงกิิจการเหล่่านี้้�ให้้เข้้าสู่่�ระบบอุุตสาหกรรม
รีีไซเคิิ ลที่่� ต้้ อ งมีีการติิ ด ตั้้� ง ระบบบำำ�บัั ด มลพิิ ษ เช่่น ระบบบำำ�บััด น้ำำ� เสีีย การ
จััดการกากของเสีีย การป้้องกัันฝุ่่�น กิิจการที่่�ไม่่สามารถจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและ
บำำ�บัดั มลพิิษได้้ต้้องหยุุดดำำ�เนิินกิิจการไป ขณะเดีียวกัันรััฐบาลก็็ใช้้นโยบายช่่วย
เหลืือและส่่งเสริิมการลงทุุนของภาคเอกชนในการพััฒนาอุุตสาหกรรมแปรรููป
วััสดุุต่่างๆ เช่่น การจััดหาเงิินกู้้�ดอกเบี้้�ยต่ำำ� การให้้คำ�ำ แนะนำำ�ด้้านวิิชาการและ
เทคโนโลยีี
ในช่่วงทศวรรษ 1970 รััฐบาลญี่่�ปุ่่�นได้้ประกาศ “สงครามขยะมููลฝอยแห่่ง
โตเกีียว” และกระตุ้้�นให้้ประชาชนทุุกคนตระหนัักถึึงความขััดแย้้งในสัังคมที่่�เกิิด
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จากปััญหาขยะ ทั้้�งนี้้�เพราะเกิิดกระแสคััดค้้านการก่่อสร้้างเตาเผาขยะมููลฝอย
ในกรุุ งโตเกีียว เนื่่�องจากการจััดการบริิเวณสถานเทกองขยะไม่่ดีี ก่่อให้้เกิิด
ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมในบริิเวณโดยรอบ ประชาชนจึึงพากัันออกมาประท้้วงครั้้�ง
ใหญ่่และปิิดถนนไม่่ให้้รถขนขยะเข้้าไปยัังสถานฝัังกลบ ต่่อมาในช่่วงปีี ค.ศ.
1973 ที่่�เกิิดวิิกฤตการณ์์น้ำำ�มัันไปทั่่�วโลก ประเทศญี่่�ปุ่่�นซึ่่�งไม่่มีีทรัพ
ั ยากรน้ำำ�มััน
เป็็นของตนเอง ต้้องหัันมาเร่่งพััฒนาระบบการรีีไซเคิิลภายในประเทศเพื่่�อแก้้
ปััญหาทางเศรษฐกิิจ ทำำ�ให้้กระทรวงการค้้าต่่างประเทศและอุุตสาหกรรมกัับ
ภาคอุุตสาหกรรมร่่วมกัันกำำ�หนดนโยบายและแนวทางการพััฒนาอุุตสาหกรรม
รีีไซเคิิล
นโยบายส่่งเสริิมอุตุ สาหกรรมรีีไซเคิิลจึงึ เกิิดขึ้้�นครั้้�งแรกในปีี ค.ศ. 1977 และ
รััฐบาลได้้จัดั ทำำ�กฎหมายกฎหมายการจััดการของเสีียและรัักษาความสะอาดในที่่�
สาธารณะ (Waste Management and Public Cleansing Law) เพื่่�อจััดการ
ขยะในครััวเรืือนและขยะอุุตสาหกรรม โดยมุ่่�งหวัังให้้เกิิดการหมุุนเวีียนการใช้้
วััตถุุดิิบเพื่่�อการผลิิตที่่�ก่่อให้้เกิิดขยะน้้อยที่่�สุดุ ซึ่่�งเป็็นจุุ ดเริ่่�มต้้นของแนวคิิดการ
ใช้้ทรัพ
ั ยากรอย่่างคุ้้�มค่่า กฎหมายนี้้�นำำ�ไปสู่่�การจััดทำำ�กฎหมายส่่งเสริิมการใช้้
ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Act on the Promotion of Effective Utilizzation of Resources)53 ทำำ�ให้้ประเทศญี่่�ปุ่่น� มีีการพััฒนาในเรื่่�องการหมุุนเวีียน
วััสดุุมาใช้้ประโยชน์์อย่่างต่่อเนื่่�อง จนมีีกฎหมายเพื่่�อสร้้างสัังคมส่่งเสริิมการใช้้
ทรััพยากรหมุุนเวีียน (Fundamental Law for Establishing a Sound Materrial-Cycle Society) และกฎหมายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการจััดการวััสดุุใช้้แล้้วและการ
แปรรููปซากผลิิตภััณฑ์์อื่� ่นๆ อีีกหลายฉบัับในเวลาต่่อมา
การที่่�รัฐั บาลญี่่�ปุ่่น� ส่่งเสริิมและพััฒนาการใช้้ทรัพ
ั ยากรหมุุนเวีียนอย่่างต่่อ
เนื่่�องมาจนถึึงปััจจุุบันั นอกจากเพื่่�อแก้้ปัญ
ั หาการขาดแคลนทรััพยากรธรรมชาติิ
ในประเทศและการขาดแคลนที่่�ดิินสำำ�หรัับการสร้้างสถานฝัังกลบขยะแล้้ว แรง
ผลัักสำำ�คััญยัังมาจากการที่่� ต้้องเผชิิญกัับกระแสการคััดค้้านเตาเผาขยะที่่� นัับ
วัันจะขยายไปทั่่�วประเทศ ทั้้�งนี้้� ญี่่�ปุ่่�นได้้ชื่�อ่ ว่่าเป็็นประเทศที่่�มีีเตาเผาขยะมาก
ที่่�สุุดในโลก โดยจำำ�นวนเตาเผาขยะมีีสููงกว่่าสหรััฐอเมริิกานัับสิิบเท่่า ดัังเช่่นใน
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ปีีงบประมาณ ค.ศ. 2014 ญี่่�ปุ่่น� มีีเตาเผาขยะมููลฝอยถึึง 1,200 แห่่ง จำำ�นวนนี้้�เป็็น
โรงไฟฟ้้าขยะ 358 แห่่ง ซึ่่ง� ผลิิตกระแสไฟฟ้้าได้้ 7958 GWh54 ปััญหาที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของ
เตาเผาขยะก็็คืือการเป็็นแหล่่งปล่่อยสารไดออกซิินซึ่่ง� เป็็นสารก่่อมะเร็็ง โดยที่่�เตา
เผาและโรงไฟฟ้้าขยะเป็็นที่่�มาของไดออกซิินสููงถึึง 90% ของปริิมาณการปล่่อย
ไดออกซิินทั้้�งหมดของประเทศ เนื่่�องจากวััสดุุหรืือขยะที่่�ถูกู เผาหลายอย่่างมัักมีี
คลอรีีนเป็็นองค์์ประกอบหลััก เมื่่�อกระบวนการเผาไหม้้ไม่่สมบููรณ์์จึึงทำำ�ให้้เกิิด
การปลดปล่่อยสารกลุ่่�มนี้้�สู่่อ� ากาศสููงมาก55
จากปััญหาหลายอย่่างที่่� เ กิิ ด ขึ้้�น ทำำ� ให้้รัฐั บาลต้้ อ งเปลี่่� ย นยุุ ทธศาสตร์์
การจััดการปััญหาขยะมููลฝอยของประเทศ จากการส่่งเสริิมเตาเผาขยะมาเป็็น
ยุุทธศาสตร์์ 3Rs ที่่�เน้้นการคััดแยกขยะ การนำำ�กลัับไปใช้้ซ้ำ�ำ และการแปรรููป
หรืือรีีไซเคิิลวััสดุุต่่างๆ ดัังที่่�กล่่าวมา ขณะเดีียวกััน รััฐบาลก็็ได้้ปรัับปรุุงกฎหมาย
ควบคุุมมลพิิษทางอากาศที่่�ใช้้มาตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1968 อีีกหลายครั้้�ง โดยมีีการ
กำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมสำำ�หรัับกลุ่่�มสารไดออกซิินในปีี ค.ศ. 1999
เพื่่�อลดผลกระทบของมลพิิษอากาศจากเตาเผาขยะและโรงงานอุุตสาหกรรม56
10.2.3 สหรัั ฐอเมริิกา: ประสบการณ์์ เรื่่�องเชื่่�อมโยงขยะของ
เสีี ยเข้้ ากัั บอากาศสะอาด
ประเทศสหรััฐ อเมริิกาเป็็ น ประเทศที่่� ผลิิ ต ขยะมูู ลฝ อยชุุ มช นและกาก
อุุตสาหกรรมรายใหญ่่ที่่�สุดุ แห่่งหนึ่่�งของโลก และยัังเป็็นประเทศที่่�มีอุี ตุ สาหกรรม
จััดการขยะเป็็นอุุตสาหกรรมหลัักอย่่างหนึ่่�งของประเทศด้้วย57
รััฐบาลกลางของสหรััฐอเมริิกาได้้ปรัับปรุุงกฎหมายหลัักในการจััดการขยะ
มููลฝอยและของเสีียอัันตรายของประเทศในปีี ค.ศ. 1976 เรีียกว่่า Resource
Conservation and Recovery Act (RCRA) ซึ่่�งเริ่่�มใช้้มาตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1965
และในเวลาต่่อมาได้้ออกกฎหมายย่่อยภายใต้้กฎหมาย RCRA ฉบัับต่่างๆ เพื่่�อ
ให้้เหมาะสมกัับการบริิหารจััดการขยะแต่่ละประเภท
10.2.3.1 ประสบการณ์์ การส่่งเสริิ มการสร้้ างเตาเผาขยะ

ภายหลัังจากที่่�ปริิมาณขยะเพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�อง ในปีี ค.ศ. 1990 รััฐบาลกลาง
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ของสหรััฐฯ จึึงเริ่่�มเปลี่่�ยนวิิธีีกำ�ำ จััดขยะมููลฝอยให้้รวดเร็็วขึ้้�นด้้วยการส่่งเสริิม
การสร้้างเตาเผา และในปีี ค.ศ. 2004 รััฐบาลกลางของสหรััฐอเมริิกาได้้เพิ่่�ม
นโยบายการจััดการขยะมููลฝอยของประเทศด้้วยการสนัับสนุุนการสร้้างเตาเผา
ขยะที่่�สามารถผลิิตพลัังงานได้้ด้้วย พร้้อมกัับเพิ่่�มมาตรการจูู งใจและมาตรการ
สนัับสนุุนต่่างๆ ในเรื่่�องนี้้� เช่่น การกำำ�หนดเงิินอุุดหนุุนในรููปแบบเครดิิตภาษีี
จากการผลิิตพลัังงานทดแทน (Renewable energy production tax crediit) นโยบายนี้้�ทำ�ำ ให้้ราชการส่่วนท้้องถิ่่�นให้้ความสนใจพััฒนาระบบกำำ�จััดขยะ
มููลฝอยแบบเตาเผามากขึ้้�น แต่่ต่่อมาพบว่่า แนวทางจััดการขยะด้้วยเตาเผามีี
อุุปสรรคและก่่อปััญหาหลายอย่่างตามมา เช่่น ระบบเตาเผามีีค่่าใช้้จ่่ายสููงใน
เชิิงเศรษฐกิิจ ก่่อให้้เกิิดปััญหามลพิิษทางอากาศสููง มีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
จากเตาเผา และปััญหาการจััดการเถ้้าจำำ�นวนมากที่่�เกิิดจากการเผาขยะ ด้้วย
เหตุุนี้้� สหรััฐอเมริิกาจึึงได้้ปรัับเปลี่่�ยนนโยบายใหม่่ในการจััดการขยะมููลฝอยจาก
ชุุมชน และสั่่�งปิิดเตาเผาขยะชุุมชนที่่�มีอี ยู่่� 186 แห่่งทั่่�วประเทศ ในปีี ค.ศ. 1990 ไป
หลายแห่่ง จนกระทั่่�งในปีี ค.ศ. 2008 คงเหลืือเพีียง 89 แห่่งที่่�ยัังเดิินระบบอยู่่�58
ปััจจุุบััน สหรััฐอเมริิกาได้้ควบคุุมจำ�ำ นวนเตาเผาของประเทศ พร้้อมๆ กัับ
การควบคุุมมลพิิษทางอากาศหลายชนิิดที่่� เกิิดจากการเตาเผาและโรงไฟฟ้้า
พลัังงานจากขยะชุุมชนด้้วย โดยเฉพาะการควบคุุมการปล่่อยมลพิิษทางอากาศ
จากอุุตสาหกรรมกำำ�จััดขยะอย่่างเข้้มงวดด้้วยกฎหมายอากาศสะอาด
10.2.3.2 การใช้้ กฎหมายอากาศสะอาดของสหรัั ฐฯ เพื่่ � อแก้้ ปััญหา
มลพิิ ษทางอากาศจากโรงไฟฟ้้าพลัั งงานจากขยะชุุ มชน

กฎหมายอากาศสะอาดของสหรััฐอเมริิกา59 ได้้วางมาตรการดำำ�เนิินการโรง
ไฟฟ้้าพลัังงานขยะชุุมชนไว้้อย่่างรอบคอบรััดกุุม เพื่่�อลดผลกระทบต่่อคุุณภาพ
อากาศและคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน
โรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะมููลฝอยชุุมชน (Incinerator) ถืือเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิด
มลพิิษแบบอยู่่�กับที่่
ั � (stationary sources) ที่่�อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กับข
ั องกฎหมายดััง
กล่่าว โดยมีีเครื่่�องมืือสำำ�คััญทางกฎหมายเพื่่�อป้้องกัันปััญหามลพิิษอากาศตั้้�งแต่่
ขั้้�นการขออนุุญาตตั้้�งโรงงานหรืือโรงไฟฟ้้า ที่่�เรีียกว่่า New Source Review
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(NSR) Permitting Program60 โดย NSR คืือ ใบอนุุญาตปลดปล่่อยมลพิิษทาง
อากาศที่่�ต้้องได้้รับก่่
ั อนการก่่อสร้้างโครงการอุุตสาหกรรมใดๆ ก็็ตาม ไม่่ว่่าจะ
เป็็นการขยายโรงงานเดิิม หรืือการสร้้างใหม่่61
NSR มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อปกป้้องสุุขภาพประชาชนและสิ่่�งแวดล้้อมจาก
การปล่่อยมลพิิษทางอากาศของแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�เป็็นโครงการอุุตสาหกรรมและ
การก่่อสร้้างโครงการใหม่่ๆ ที่่�เห็็นว่่าจำำ�เป็็นต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจ การออกใบ
อนุุญาตภายใต้้ระบบ NRS เป็็นการแสดงว่่า โครงการอุุตสาหกรรมหรืือโครงการ
พลัังงานนั้้�นๆ จะสามารถก่่อสร้้างได้้หรืือไม่่ หรืือจะสามารถก่่อสร้้างอะไรได้้บ้า้ ง
และค่่าการปลดปล่่อยมลพิิษทางอากาศจากแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�ยอมให้้ปล่่อยได้้นั้้น� มีี
จำำ�นวนเท่่าใด รวมถึึงเป็็นการแสดงว่่าแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษดัังกล่่าวควรมีีการเดิิน
ระบบบำำ�บััดมลพิิษอย่่างไร โดยจะมีีการติิดตามเฝ้้าระวัังการปลดปล่่อยมลพิิษ
การเก็็บบัันทึึกผล และการรายงานให้้หน่่วยงานราชการและประชาชนทราบ62
ระบบ NRS แบ่่งออกเป็็น 2 โปรแกรมย่่อย คืือ 1) Prevention of Signiiccant Deterioration (PSD) program สำำ�หรัับการควบคุุมพื้้�นที่่�ที่่�คุณ
ุ ภาพอากาศ
ในปััจจุุบัันผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานคุุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Attainment
Areas) และ 2) Non-attainment NSR program สำำ�หรัับการควบคุุมพื้้�นที่่�ที่่�
คุุณภาพอากาศในปััจจุุบันั ไม่่ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานคุุณภาพอากาศในบรรยากาศ
(Non-attainment Areas)
(1) โปรแกรม PSD ในพื้้ � นที่่ � Attainment Areas

โปรแกรมย่่อยที่่� 1 ของระบบ NRS คืือ PSD program เป็็นกระบวนการใน
การดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าการตััดสิินใจอนุุมัติั ใิ ห้้ภาคเอกชนปลดปล่่อยมลพิิษ
ทางอากาศจากแหล่่งกำำ�เนิิดอุุตสาหกรรมในปริิมาณที่่� เพิ่่�มขึ้้�นจะมีีการดำำ�เนิิน
การอย่่างรอบคอบถี่่� ถ้้วน และจะมีีการประเมิินผลกระทบที่่� จะเกิิดขึ้้�นจากการ
อนุุญาตนั้้�นอย่่างรอบด้้าน กระบวนการประเมิินนี้้�จะเปิิดโอกาสให้้สาธารณชน
ได้้ร่่วมให้้ข้้อมููล ตั้้�งคำำ�ถาม แสดงความคิิดเห็็น และโต้้แย้้งได้้ ข้้อมููลเหล่่านี้้�จะถููก
ใช้้ประกอบการตััดสิินใจในการออกใบอนุุญาต มลพิิษหลัักที่่�ต้้องทำำ�การประเมิิน
ประกอบด้้วย 6 ชนิิด คืือ อนุุภาคแขวนลอย (ฝุ่่�นรวม (TSP), PM2.5 และ PM10),
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โอโซน, คาร์์บอนมอนออกไซด์์, ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์, ไนโตรเจนไดออกไซด์์, และ
ตะกั่่�ว โดยค่่ามาตรฐานคุุณภาพอากาศในบรรยากาศดัังแสดงในตารางที่่� 10.1
ตารางที่่� 10.1 ค่่ ามาตรฐานคุุ ณภาพอากาศในชั้้� นบรรยากาศของประเทศสหรัั ฐอเมริิกา
(National Ambient Air Quality Standards (NAAQS))63
มลพิิ ษ/เวลาเฉลี่่� ย
ค่่ามลพิิ ษ
(Averaging Time)

มาตรฐานปฐมภูู มิิ

มาตรฐานทุุติิยภูู มิิ

ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก
ฝุ่่� น รวม (TSP), รายปีี (pre
75 µg/m3
1987)

เหมืือนมาตรฐานปฐมภููมิิ

TSP, 24-ชม (pre 1987)

260 µg/m3

เหมืือนมาตรฐานปฐมภููมิิ

PM10, รายปีี (post 1987)

50 µg/m

เหมืือนมาตรฐานปฐมภููมิิ

PM10, 24-ชม (post 1987)

150 µg/m

3

เหมืือนมาตรฐานปฐมภููมิิ

3

PM2.5, รายปีี (post 2006)

3

15 µg/m

เหมืือนมาตรฐานปฐมภููมิิ

PM2.5, 24-ชม (post 2006)

35 µg/m

เหมืือนมาตรฐานปฐมภููมิิ

3

ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ (SO2)
SO2, รายปีี

0.03 ppm (80 µg/m3)

เหมืือนมาตรฐานปฐมภููมิิ

SO2, 24-ชม

0.14 ppm (365 µg/m )

เหมืือนมาตรฐานปฐมภููมิิ

3

0.5 ppm (1,300 µg/m3)

SO2, 3-ชม
SO2, 1-ชม (post 2010)

75 ppb

ไม่่ได้้กำ�ำ หนด

NO2, รายปีี

0.053 ppm (100 µg/m3)

เหมืือนมาตรฐานปฐมภููมิิ

NO2, 1-ชม (post 2010)

100 ppb

ไม่่ได้้กำ�ำ หนด
เหมืือนมาตรฐานปฐมภููมิิ

ไนโตรเจนไดออกไซด์์ (NO2)

โอโซน (O3)
O3, 8-ชม (post 2008)

0.075 ppm

O3, 8-ชม (post 1997)

0.08 ppm

O3, 1-ชม

0.12 ppm (235 µg/m )

เหมืือนมาตรฐานปฐมภููมิิ

CO, 8-ชม

9 ppm (10 mg/m3)

ไม่่ได้้กำ�ำ หนด

CO, 1-ชม

35 ppm (40 mg/m )

เหมืือนมาตรฐานปฐมภููมิิ
3

คาร์์บอนมอนออกไซด์์ (CO)
3

ไม่่ได้้กำ�ำ หนด

ตะกั่่�ว (Pb)
Pb, ค่่าเฉลี่่� ย เคลื่่� อนที่่� ร าย 3
0.15 µg/m3
เดืือน (post 2008)

เหมืือนมาตรฐานปฐมภููมิิ

Pb, รายไตรมาส

เหมืือนมาตรฐานปฐมภููมิิ

1.5 µg/m3
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โปรแกรม PSD มีีหลัักปฏิิบััติิ 4 ข้้อ64 คืือ
1) การติิดตั้้�งเทคโนโลยีีควบคุุมการปลดปล่่อยมลพิิษที่่�ดีีที่่�สุุดในปััจจุุบััน
(the Best Available Control Technology: BACT) ซึ่่�งจะกำำ�หนดค่่าการ
ปลดปล่่อยมลพิิษทางอากาศจากแหล่่งกำำ�เนิิด (Emission Limitation) โดย
อ้้างอิิงประสิิทธิภิ าพการบำำ�บัดั สููงสุุดของเทคนิิคการบำำ�บัดั ที่่�มีอี ยู่่�ในปััจจุุบันั (ซึ่่ง�
พิิจารณาทั้้�งพลัังงานที่่�ใช้้ ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจและสิ่่�งแวดล้้อมจากการเลืือก
ใช้้เทคโนโลยีีดัังกล่่าว) โดยตารางที่่� 10.2 แสดงค่่าการปลดปล่่อยมลพิิษทาง
อากาศจากแหล่่งกำำ�เนิิดของประเทศสหรััฐอเมริิกาเปรีียบเทีียบกัับประเทศอื่่�นๆ
ตารางที่่� 10.2 การเปรีี ยบเทีี ยบค่่ าการปลดปล่่ อยปลายปล่่ องเตาเผาขยะชุุ มชนที่่�ยอมรัั บ
ได้้ ในประเทศต่่ างๆ65

SO2

HCl

NOx

Cd +
Tl

Hg

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

ประเทศ

Pb + Sb
+ As +
Cr + Co
+ Cu +
Mn + Ni
+V

PCDD/
Fs ng
I-TEQ/
Nm3

mg/Nm3

ฝุ่่�น
CO
ขนาด
เล็็ก

ประเทศจีีน (ปััจจุุบััน) (China MEP. 2014)
เฉลี่่�ยรายวััน

20

80

80

50

250

–

–

–

–

เฉลี่่�ยราย
ชั่่�วโมง

30

100

100

60

300

–

–

–

–

เฉลี่่�ย (ตามการ
ตรวจวััด)

–

–

–

–

–

0.1

0.05

1.0

0.1

ประเทศจีีน (ค่่ามาตรฐานเก่่าเลิิกใช้้แล้้ว) China MEP. (2014) from 2016
เฉลี่่�ยราย
ชั่่�วโมง

–

150

260

75

400

–

–

–

–

เฉลี่่�ย (ตามการ
ตรวจวััด)

80

–

–

–

–

0.1

0.2

1.6

1.0

ยุุโรป (European Union. 2010)
เฉลี่่�ยรายวััน

10

50

50

10

200
400a

–

–

–

–

เฉลี่่�ยครึ่่ง�
ชั่่�วโมง

30

100

200

60

400

–

–

–

–
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เฉลี่่�ย (ตามการ
ตรวจวััด)

–

–

–

–

–

0.05

0.05

0.5

0.1
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U.S.a (U.S. EPA. 1995, 2006)
เตาเผาเดิิม &
ขนาดใหญ่่

19.1

89

60

32.5

270

0.027

0.038

0.305

≈0.5(FF)
≈0.6(ESP)

เตาเผาเดิิม &
ขนาดเล็็ก

53.5

89

162.6

280

No
limit

0.076

0.061

1.223

≈2.0

เตาเผาใหม่่ &
ขนาดใหญ่่

15.3

89

61

28

219

0.008 0.038

0.107

≈0.2

เตาเผาใหม่่ &
ขนาดเล็็ก

18.3

89

89

89

No
limit

0.015

0.061

0.153

≈0.2

38.2

มีี
หลาย
ค่่า

777.7

522.6

–

–

–

–

57.3

78.5

29.9

131.7

–

–

–

0.1

ญี่่�ปุ่่�น (Japan MOE, 2006)
ขนาดใหญ่่b
44.4

เกาหลีีใต้้ (Seo. 2013)
20

2) การประเมิินผลกระทบต่่อคุุณภาพอากาศในบรรยากาศด้้วยแบบจำำ�ลอง
ซึ่่ง� ต้้องทำำ�แบบจำำ�ลองประเมิินผลกระทบจากแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�มีอี ยู่่�และแหล่่งกำำ�เนิิด
ที่่�อนุุมัติั ิเพิ่่�ม เพื่่�อประเมิินให้้แน่่ใจว่่าการอนุุญาตให้้ปลดปล่่อยมลพิิษเพิ่่�มขึ้้�นตาม
BACT นั้้�นจะไม่่ทำำ�ให้้คุณ
ุ ภาพอากาศในบรรยากาศไม่่ผ่่านมาตรฐาน ซึ่่ง� หากการ
อนุุญาตจะทำำ�ให้้คุุณภาพอากาศในบรรยากาศไม่่ผ่่านมาตรฐาน แหล่่งกำำ�เนิิด
ใหม่่จะต้้องซื้้�อเครดิิตการปลดปล่่อยมลพิิษจากแหล่่งกำำ�เนิิดอื่่�นมาแทน เพื่่�อให้้
ภาพรวมอากาศในบรรยากาศยัังคงผ่่านมาตรฐาน (ดููมาตรการของ Non-atttainment NSR program) นอกจากนี้้� ยัังต้้องประเมิินการเพิ่่�มขึ้้�นของมลพิิษ
ทางอากาศ (PSD Increment) ด้้วยว่่าเกิินค่่าที่่�ยอมรัับได้้หรืือไม่่ (รายละเอีียด
ตามตารางที่่� 10.3)66
3) ประเมิินผลกระทบอื่่�นๆ ต่่อตััวกลางสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ เช่่น ดิิน น้ำำ� พืืชผััก
ป่่าไม้้ และทััศนวิิสัยั อัันเนื่่�องมาจากการเพิ่่�มขึ้้�นของมลพิิษที่่�อนุุญาตให้้ปลดปล่่อย
เพิ่่�ม ว่่าจะมีีผลกระทบอะไรหรืือไม่่
4) ต้้องเปิิดโอกาสให้้สาธารณชนได้้ร่่วมให้้ข้อ้ มููล ตั้้�งคำำ�ถาม แสดงความคิิด
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เห็็น และโต้้แย้้ง โดยข้้อมููลเหล่่านี้้�จะถููกใช้้ประกอบการตััดสิินใจของหน่่วยงาน
อนุุมััติิอนุุญาตด้้วย ซึ่่�งคืือ U.S. EPA
ตารางที่่� 10.3 การเพิ่่ � มขึ้้ � นของมลพิิษในบรรยากาศที่่�ยัั งป้้องกัั นความเสีี ยหายที่่�มีีนัั ย
สำำ �คััญ (PSD Increment)67

พื้้�นที่่�ประเภท 1 ที่่�ต้้องปกป้้อง
คุุณภาพอากาศเข้้มข้้น
(Class I Area)

พื้้�นที่่�ประเภท 2 ที่่�ต้้องปกป้้อง
คุุณภาพอากาศเข้้มข้้น
(Class II Area)

TSP, รายปีี (pre 1993)

5 µg/m3

19 µg/m3

TSP, 24-ชม (pre 1993)

10 µg/m3

37 µg/m3

PM10, รายปีี (post 1993)

4 µg/m3

17 µg/m3

PM10, 24-ชม (post 1993)

8 µg/m

30 µg/m3

PM2.5, รายปีี (post 2011)

1 µg/m3

4 µg/m3

PM2.5, 24-ชม(post 2011)

2 µg/m3

9 µg/m3

SO2, รายปีี

2 µg/m3

20 µg/m3

SO2, 24-ชม

5 µg/m

91 µg/m3

SO2, 3-ชม

25 µg/m3

512 µg/m3

2.5 µg/m3

25 µg/m3

มลพิิษ/เวลาเฉลี่่�ยค่่ามลพิิษ
(Averaging Time)

ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก

3

ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ (SO2)
3

ไนโตรเจนไดออกไซด์์ (NO2)
NO2, 3-ชม

(2) โปรแกรมย่่ อย NSR ในพื้้ � นที่่ � Non-Attainment Areas

โปรแกรมย่่อยที่่� 2 ของระบบ NSR คืือ Non-attainment NSR proggram เป็็นกระบวนการที่่�ใช้้กัับพื้้�นที่่�ที่่�คุณ
ุ ภาพอากาศในบรรยากาศปััจจุุบัันไม่่
ผ่่านค่่ามาตรฐาน ทั้้�งนี้้�การใช้้งาน NSR ในกฎหมายอากาศสะอาดของประเทศ
สหรััฐอเมริิกาเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ทำ�ำ ให้้ลดจำำ�นวนวัันที่่�มีีความเข้้มข้้นของโอโซนและ
PM2.5 ในบรรยากาศทำำ�ให้้ลดความเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพของประชากรที่่�เป็็นกลุ่่�มเปราะ
บางใน 35 เมืืองใหญ่่ของประเทศสหรััฐอเมริิกา นัับตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 2000-2018
ได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ68
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โปรแกรม Non-attainment NSR มีีหลัักปฏิิบััติิ 3 ข้้อ69 คืือ
1) แหล่่งกำำ�เนิิดใหม่่ เช่่น โรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะแห่่งใหม่่ที่่�จะขอก่่อสร้้าง
และเดิินระบบเพิ่่�มในพื้้�นที่่� เดิิม จะต้้องควบคุุมการปล่่อยมลพิิษทางอากาศไม่่
ให้้เกิินค่่าที่่�ต่ำ�ที่่
ำ �สุดุ ที่่�เป็็นไปได้้ (Lowest Achievable Emission Rate: LAER)
ซึ่่�งได้้มาจากค่่าการปลดปล่่อยที่่� ต่ำ�ที่่
ำ � สุุดที่่� สามารถทำำ�ได้้จริงิ แล้้วสำำ�หรัับแหล่่ง
กำำ�เนิิดประเภทเดีียวกัันในรััฐใดก็็ตามในสหรััฐอเมริิกา โดยการลดการปลดปล่่อย
มลพิิษให้้บรรลุุเป้้าหมายของ LEAR ซึ่่ง� อาจทำำ�ได้้โดยการเปลี่่�ยนชนิิดของวััตถุุดิบ
ิ
ปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต และหรืือติิดตั้้�งระบบบำำ�บััดมลพิิษ เพื่่�อทำำ�ให้้สามารถ
ลดการปลดปล่่อยมลพิิษให้้น้้อยลงได้้
2) การชดเชยการปลดปล่่อยมลพิิษ (Emission Offsets) แม้้ว่่าแหล่่ง
กำำ�เนิิดมลพิิษใหม่่จะใช้้เทคโนโลยีีที่่�ลดการปลดปล่่อยให้้บรรลุุตามเกณฑ์์ LAER
แล้้วก็็ตาม แต่่การจะปลดปล่่อยมลพิิษเพิ่่�มเติิมใน Non-attainment NSR proggram จะทำำ�ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อได้้เครดิิตการปลดปล่่อยมลพิิษดัังกล่่าวจากแหล่่งกำำ�เนิิด
ที่่�มีีอยู่่�แล้้วในพื้้�นที่่�ที่่�จะทำำ�การก่่อสร้้างและเดิินเครื่่�องแหล่่งกำำ�เนิิดใหม่่ วิิธีีการ
นี้้�จะทำำ�ให้้เกิิดการซื้้�อ-ขายปริิมาณการปลดปล่่อยมลพิิษสู่่�ชั้้น� บรรยากาศ ซึ่่�งจะ
ทำำ�ให้้การมีีแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษเกิิดเพิ่่�มในพื้้�นที่่�นั้้�นๆ แต่่เมื่่�อรวมทุุกแหล่่งกำำ�เนิิด
แล้้ว การปลดปล่่อยมลพิิษจะต้้องลดลง หรืือเท่่าเดิิม
3) ต้้องเปิิดโอกาสให้้สาธารณชนได้้ร่่วมให้้ข้้อมููล ตั้้�งคำำ�ถาม แสดงความ
คิิดเห็็น และเสนอแย้้ง ข้้อมููลเหล่่านี้้�จะถููกใช้้ประกอบการตััดสิินใจของหน่่วยงาน
อนุุมััติิอนุุญาต ซึ่่�งก็็คืือ U.S. EPA

10.3 ข้้ อเสนอเชิิงนโยบายและมาตรการในการ
จัั ดการอากาศสะอาดจากการจัั ดการขยะของเสีี ย
ที่่�เหมาะสมกัั บบริิบทของประเทศไทย
เนื่่� อ งจากการจัั ด การขยะของเสีี ย เป็็ น ปัั ญ หาระดัั บ ประเทศที่่� มีี ค วาม
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เกี่่�ยวข้้องกัับหน่่วยงานจำำ�นวนมากของหลายกระทรวง การแก้้ปััญหาจะกระทำำ�
ได้้จึึงมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับวิิสััยทััศน์์และอำำ�นาจหน้้าที่่�ของรััฐบาลโดยตรง ขณะ
เดีียวกััน ในประเทศไทยมีีการศึึกษาวิิจััยจำำ�นวนมากเกี่่�ยวกัับการแก้้ปััญหาขยะ
ของเสีีย ซึ่่�งครอบคลุุมทั้้�งขยะมููลฝอยจากชุุมชน ขยะติิดเชื้้�อ ขยะอัันตราย และ
ขยะอุุตสาหกรรม ตั้้�งแต่่ข้้อเสนอระดัับนโยบายของรััฐบาล การปรัับปรุุงกฎหมาย
การพััฒนากลไกในการบริิหารจััดการ การลงทุุนของภาคเอกชน การพััฒนา
ความรู้้� และการสร้้างความตระหนัักแก่่ประชาชนและทุุกภาคส่่วนที่่� เกี่่� ยวข้้อง
โดยงานศึึกษาวิิจััยจำำ�นวนมากได้้จััดทำำ�ข้้อเสนอออกมาคล้้ายคลึึงกัันว่่าจะต้้อง
มีีการปฏิิรููปการจััดการขยะของเสีียของประเทศ เพื่่�อให้้เกิิดการจััดการขยะของ
เสีียอย่่างเป็็นระบบ มีีประสิิทธิิภาพ และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อเศรษฐกิิจระดัับ
ต่่างๆ ตลอดจนเป็็นการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพของประชาชนในภาพรวม
ข้้อเสนอหลัักๆ ที่่�สนัับสนุุนและสอดคล้้องกัับหลัักการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน ทั้้�งใน
มิิติิของสิ่่�งแวดล้้อมและการลดผลกระทบจากมลพิิษ การสร้้างความเข้้มแข็็งทาง
สัังคม การเติิบโตอย่่างมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจ และการใช้้ทรัพ
ั ยากรอย่่างคุ้้�มค่่าและ
ยั่่�งยืืน อาจสรุุปได้้ดัังนี้้�
10.3.1 ข้้ อเสนอในการกำำ �หนดนโยบาย “เศรษฐกิิ จ
หมุุ นเวีี ยน” ระดัั บชาติิ70
ควรกำำ�หนดให้้ “เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน” เป็็นวาระแห่่งชาติิ เพื่่�อแก้้ปััญหา
ปริิมาณขยะของเสีียที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในแต่่ปีี เพื่่�อให้้สามารถลดปริิมาณขยะของเสีียตั้้�งแต่่
ระดัับครััวเรืือน ด้้วยการส่่งเสริิมการคััดแยกขยะอย่่างจริิงจััง การส่่งเสริิมแนวทาง
3Rs และการลดขยะเหลืือศููนย์์ เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดการจััดการขยะของเสีียแบบบููรณ
าการ อัันจะส่่งผลต่่อการลดผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อม และเป็็นการส่่งเสริิมการใช้้
ทรััพยากรจากวััสดุุใช้้แล้้วให้้คุ้้�มค่่า เพื่่�อลดการลงทุุนและนำำ�ทรัพ
ั ยากรธรรมชาติิ
ที่่�มีจำี �กั
ำ ดั มาใช้้อย่่างฟุ่่�มเฟืือย อีีกทั้้�งยัังเป็็นการสร้้างโอกาสทางเศรษฐกิิจใหม่่ๆ ให้้
แก่่ภาคเอกชนในระดัับต่่างๆ รวมทั้้�งพััฒนาและรัับรองอาชีีพการรัับซื้้�อของเก่่าให้้
แก่่ประชาชนระดัับล่่างและระดัับกลางให้้มีีความมั่่�นคงในอาชีีพ
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การมีีนโยบายดัังกล่่าวที่่�ชัดั เจนและเร่่งด่่วนจะเป็็นการเตรีียมความพร้้อม
แก่่ประชาชนในประเทศ โดยเฉพาะผู้้�ประกอบการค้้าระหว่่างประเทศ ไม่่ให้้ได้้
รัับผลกระทบจากมาตรการทางการค้้าในการส่่งออกสิินค้้าไปยัังสหภาพยุุโรป
และเพิ่่�มโอกาสในการแข่่งขัันทางการค้้าระดัับโลกด้้วย
นอกจากนี้้� นโยบายเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนจะช่่วยลดจำำ�นวนการสร้้างโรง
ไฟฟ้้าจากเชื้้�อเพลิิงขยะที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศที่่�รุุนแรง ลดจำำ�นวน
สถานที่่�ฝัังกลบที่่�ไม่่ได้้มาตรฐาน หรืือมีีการสร้้างและดำำ�เนิินการอย่่างไม่่ถููกต้้อง
ตามหลัักวิิชาการ ทั้้�งยัังสอดคล้้องกัับการบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน เช่่น
การแก้้ปััญหาความยากจน การมีีสุขุ ภาพดีีและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี การมีีแหล่่งน้ำำ�
สะอาดและถููกสุุขอนามััย การพััฒนาเมืืองที่่�ยั่่�งยืืน การลดสภาวะโลกร้้อน และ
การนำำ�ไปสู่่�การมีีอากาศสะอาดเพื่่�อไม่่ให้้ประชาชนต้้องตายก่่อนวััยอัันควร
10.3.2 ข้้ อเสนอด้้ านกฎหมาย71
ควรจััดวางระบบโครงสร้้างกฎหมายเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการขยะของ
เสีียของประเทศใหม่่ เพื่่�อการจััดการขยะของเสีียอย่่างครอบคลุุม เป็็นระบบ บููรณ
าการ และมีีประสิิทธิิภาพ โดยประกอบด้้วยกฎหมายกลางในการบริิหารจััดการ
ขยะของเสีีย กฎหมายเฉพาะเพื่่�อการบริิหารจััดการซากผลิิตภััณฑ์์ และกฎหมาย
สนัับสนุุนการบริิหารจััดการขยะของเสีีย
10.3.2.1 การยกร่่ างกฎหมายเกี่่ � ยวกัั บการบริิ หารจัั ดการขยะของ
เสีียฉบัั บใหม่่

1) ควรยกร่่างกฎหมายกลางในการบริิหารจััดการขยะของเสีีย โดยบููรณา
การกฎหมายหลัักที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�มีผลบั
ี งั คัับใช้้อยู่่�ในปััจจุุบันั ได้้แก่่ พ.ร.บ. ส่่งเสริิม
และรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. การสาธารณสุุข พ.ศ.
2535 และ พ.ร.บ. รัักษาความสะอาดและความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยของบ้้าน
เมืือง พ.ศ. 2535
2) ควรยกร่่างกฎหมายเฉพาะในการจััดการซากผลิิตภััณฑ์์ อาทิิ บรรจุุ ภัณ
ั ฑ์์
แบตเตอรี่่� เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า และอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ เป็็นต้้น รวมถึึงกฎหมาย
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สนัับสนุุนการบริิหารจััดการขยะของเสีีย ตามความจำำ�เป็็นและเหมาะสมต่่อไป
10.3.2.2 หลัั กการ กลไก และมาตรการของกฎหมายการบริิ หาร
จัั ดการขยะของเสีีย

ควรมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อแก้้ปััญหาและอุุปสรรคของการจััดการขยะของ
เสีียในปััจจุุบััน ภายใต้้แนวคิิดการจััดการขยะอย่่างยั่่�งยืืนที่่� มุ่่�งลดปริิมาณการ
เกิิดขยะ โดยมีีกลไกและมาตรการการจััดการขยะตั้้�งแต่่ต้้นทางถึึงปลายทาง
ควบคุุมปริิมาณขยะตั้้�งแต่่แหล่่งกำำ�เนิิด และมีีการนำำ�ขยะมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่
ก่่อนการกำำ�จััดขั้้�นสุุดท้้าย โดยมีีการประยุุกต์์ใช้้หลัักการ กลไก และมาตรการ
ทางกฎหมาย ดัังนี้้�
1) หลัักการพื้้�นฐานของกฎหมายควรอยู่่�ภายใต้้แนวคิิดการจััดการขยะของ
เสีียอย่่างยั่่�งยืืนและเป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม มีีหลัักการสำำ�คััญที่่�ประกอบไปด้้วย
หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) หลัักลำำ�ดัับขั้้น� ในการจััดการขยะ
(Waste Hierarchy) หลัักผู้้�ก่่อมลพิิษเป็็นผู้้�จ่่าย (Polluter Pays Principle) หลััก
การขยายความรัับผิิดชอบของผู้้�ผลิิต (Extended Producer Responsibility)
และหลัักการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน (Public Participation)
2) ขอบเขตของกฎหมายควรครอบคลุุมขยะชุุมชน 4 ประเภท ได้้ แก่่
ขยะอิินทรีีย์์ ขยะทั่่�วไป ขยะรีีไซเคิิล และขยะอัันตราย โดยมีีคำ�นิ
ำ ิยามของขยะ
ที่่� ค รอบคลุุม ยืืดหยุ่่� น และเหมาะสม เพื่่� อ การจัั ด การขยะอย่่างยั่่� ง ยืืนและมีี
ประสิิทธิิภาพ
3) ควรกำำ�หนดให้้มีีองค์์กรเฉพาะในการบริิหารจััดการขยะของเสีีย ซึ่่�งมีี
อำำ�นาจหน้้าที่่�ดัังนี้้� 3.1) กำำ�หนดนโยบายและแผนการบริิหารจััดการขยะของเสีีย
ของชาติิ 3.2) กำำ�หนดแผนงานและเป้้าหมายการจััดการขยะของเสีียและการ
ประเมิินผล 3.3) กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์วิิธีีการการบริิหารจััดการขยะของเสีีย 3.4)
ประสานงานและกำำ�กัับดูแู ลการบริิหารจััดการขยะของเสีียของ อปท. หน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และโครงการร่่วมกัับภาคเอกชน
4) ควรกำำ�หนดบทบาทของภาคส่่วนต่่างๆ ให้้มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ที่่�ชัดั เจนใน
การจััดการขยะของเสีียร่่วมกััน โดยบููรณาการบทบาทหน้้าที่่�ของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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ทั้้�งภาครััฐ (ส่่วนกลางและส่่วนท้้องถิ่่�น) ภาคเอกชน (ผู้้�ผลิิตและผู้้�จำำ�หน่่าย) และ
ภาคประชาชน (ผู้้�บริิโภค) พร้้อมทั้้�งกระจายความรัับผิดิ ชอบให้้กับ
ั ภาคเอกชนเข้้า
มาร่่วมจััดการขยะของเสีียอย่่างบููรณาการให้้มากขึ้้�น ซึ่่ง� ถืือเป็็นภาคส่่วนสำำ�คัญ
ั ที่่�
มีีบทบาทและศัักยภาพสููง
5) ควรกำำ�หนดหน้้าที่่�ความรัับผิดิ ชอบของผู้ป
้� ระกอบการ ให้้มีหี น้้าที่่�รับผิ
ั ดิ
ชอบในสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ของตน ในการจััดการซากผลิิตภััณฑ์์ตลอดวััฏจัักร
ชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์ อาทิิ การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม การ
รีีไซเคิิลผลิิตภััณฑ์์ตามชนิิดและประเภทที่่� กำ�ำ หนด รวมทั้้�งความรัับผิิดชอบค่่า
ธรรมเนีียมการจััดการซากผลิิตภััณฑ์์และการรีีไซเคิิล
6) ควรกำำ�หนดเป้้าหมายการจััดการขยะของเสีีย อาทิิ เป้้าหมายการลด
ปริิมาณขยะและการนำำ�ขยะมาใช้้ประโยชน์์ เป้้าหมายการเก็็บรวบรวมและรีีไซเคิิล
ขยะ และเป้้าหมายสััดส่่วนการใช้้วััสดุุรีไี ซเคิิลในผลิิตภััณฑ์์
7) ควรกำำ�หนดโครงสร้้างพื้้�นฐานระบบการรีีไซเคิิลขยะ พััฒนากลไกและ
มาตรการในการรีีไซเคิิลขยะ รวมทั้้�งหน้้าที่่�ของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการรีีไซเคิิลขยะ
8) ควรติิดตั้้�งสถานีีตรวจวััดคุุณภาพอากาศให้้มากเพีียงพอและครอบคลุุม
พื้้�นที่่�กำ�ำ จััดของเสีียขนาดต่่างๆ เช่่น หลุุมฝังั กลบ โรงงานกำำ�จััดขยะ โรงงานรีีไซเคิิล
ขยะ เป็็นต้้น รวมถึึงพื้้�นที่่�ชุมช
ุ นที่่�มีีโอกาสได้้รับผล
ั กระทบจากมลพิิษทางอากาศ
ที่่�เกิิดจากการจััดการขยะ ตลอดจนส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลเพื่่�อติิดตามเฝ้้าระวัังสารมลพิิษทางอากาศที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพของ
ประชาชน
9) ควรกำำ�หนดให้้ อปท. มีีอำ�ำ นาจออกข้้อบััญญััติท้ิ อ้ งถิ่่�น กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์
และวิิธีกี ารบริิหารจััดการขยะในท้้องถิ่่�น เช่่น หลัักเกณฑ์์การบริิหารจััดการขยะใน
เขตพื้้�นที่่� หรืือร่่วมกัับ อปท. อื่่�น หรืือมอบให้้ อปท. อื่่�นหรืือภาคเอกชนเข้้ามาบ
ริิหารจััดการขยะ การวางหลัักเกณฑ์์มาตรฐานด้้านการจััดการขยะ การคััดแยก
ขยะที่่�ต้้นทาง การเก็็บขน และการกำำ�จััดขยะอย่่างเหมาะสม
10) ควรกำำ�หนดมาตรการจััดการขยะของเสีียครอบคลุุมวงจรการเกิิด
ขยะตลอดวััฏจัักรชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์ ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการผลิิตและจััดจำำ�หน่่าย ขั้้�น
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ตอนการบริิโภค และขั้้�นตอนการบำำ�บััดและการกำำ�จััด ที่่�สอดคล้้องกัับแนวคิิด
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน กล่่าวคืือ 10.1) ในขั้้�นตอนการผลิิตและจััดจำำ�หน่่าย เช่่น
การนำำ�มาตรการ 3Rs มาใช้้ การนำำ�มาตรการด้้านผลิิตภััณฑ์์มาใช้้ โดยส่่งเสริิม
การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้ซ้ำ�ำ ได้้ มีีความคงทน สามารถกำำ�จััดหรืือนำำ�กลัับมาใช้้
ใหม่่ได้้โดยไม่่เป็็นอัันตรายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และการนำำ�มาตรการฉลากผลิิตภััณฑ์์
ที่่�ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์นั้้�นมาใช้้ เป็็นต้้น 10.2) ในขั้้�นตอนการบริิโภค เช่่น
การนำำ�มาตรการส่่งเสริิมให้้ภาครััฐและภาคเอกชนมีีการจััดซื้้�อจััดจ้้างสิินค้้าและ
บริิการที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม เป็็นต้้น 10.3) ในขั้้�นตอนการบำำ�บััดและกำำ�จััด
เช่่น การกำำ�หนดหน้้าที่่�ของภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องในการบำำ�บััดและกำำ�จััดขยะ ซึ่่�ง
ประกอบไปด้้วยเทศบาล ผู้้�ประกอบการ ครััวเรืือน และประชาชน การกำำ�หนด
มาตรการควบคุุมการคััดแยกขยะที่่�ต้้นทาง เป็็นต้้น
11) ควรกำำ�หนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อควบคุุมหรืือจูู งใจให้้เกิิด
การจััดการขยะของเสีียตามความเหมาะสม อาทิิ การจััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมจััดการ
ขยะ การจ่่ายค่่าขยะตามปริิมาณที่่�ทิ้้�ง การใช้้ระบบฝากไว้้ได้้คืืน เป็็นต้้น
12) ควรกำำ�หนดมาตรการทางการเงิิน มาตรการทางภาษีี และมาตรการ
ทางสัังคม เพื่่�อสนัับสนุุนการจััดการขยะ อาทิิ การยกเว้้นหรืือลดหย่่อนภาษีี
สำำ�หรัับกิิจการที่่� ใช้้ทรัพ
ั ยากรแบบหมุุนเวีียน การให้้เครดิิ ตหรืือเงิิ นอุุดหนุุน
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิ จที่่� เป็็นมิิตรกัั บสิ่่�งแวดล้้ อม การประกอบกิิ จการที่่� ใช้้
พลัังงานและวััตถุุดิบ
ิ การผลิิตอย่่างประหยััดและเป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม และการ
ให้้รางวััลหรืือการยกย่่องทางสัังคมสำำ�หรัับผู้้�ประกอบกิิจการที่่�ประสบผลสำำ�เร็็จ
ในการนำำ�แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนมาประยุุกต์์ใช้้
10.3.2.3 การปรัั บปรุุ งมาตรการเพื่่ � อคุ้้� มครองสิ่่�งแวดล้้ อมระดัั บ
พื้้ � นที่่ � ในกฎหมาย EIA/EHIA และการควบคุุ มการปล่่ อยมลพิิ ษจาก
โรงไฟฟ้้าจากเชื้้ � อเพลิิ งขยะ

การปรัับปรุุงมาตรการดัังกล่่าวควรเพิ่่�มการประเมิินการปล่่อยมลพิิษใน
แต่่ละพื้้�นที่่� ในกรณีีที่่�จะมีีการขออนุุมัติั ิสร้้างโครงการใหม่่ หรืือขออนุุมัติั ิให้้ขยาย
โรงงาน หรืือเพิ่่�มกำ�ลั
ำ ังการผลิิตบนพื้้�นที่่� เดิิม ซึ่่�งมีีแหล่่งกำำ�เนิิดอื่่�นๆ ประกอบ
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กิิจการอยู่่�ก่่อนแล้้ว เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้พื้้�นที่่�นั้้�นต้้องรองรัับการปล่่อยมลพิิษทาง
อากาศมากจนเกิินเกณฑ์์มาตรฐานคุุณภาพอากาศในบรรยากาศ และเป็็นเหตุุ
ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและความเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพของประชาชน
ทั้้�งนี้้� การคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมในระดัับพื้้�นที่่�และการลดผลกระทบจากการ
ปลดปล่่อยมลพิิษของแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษแบบอยู่่�กัับที่่� เช่่น โรงงานอุุตสาหกรรม
และโรงไฟฟ้้า ของประเทศไทยมีีจุุดอ่่อนมาก เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับมาตรการภาย
ใต้้กฎหมายอากาศสะอาดของสหรััฐอเมริิกา มาตรการสำำ�คััญที่่�ประเทศไทยมีีอยู่่�
คืือ เครื่่�องมืือทางกฎหมายที่่�กำ�ำ หนดให้้มีีการจััดทำำ� EIA และ EHIA สำำ�หรัับโรง
ไฟฟ้้าพลัังงานขยะและเตาเผาขยะที่่�ก่่อสร้้างหลัังปีี พ.ศ. 2524 ซึ่่�งในความจริิง
มาตรการภายใต้้ระบบดัังกล่่าวเกืือบจะไม่่มีีผลบัังคัับจริงิ ที่่� จะช่่วยคุ้้�มครองสิ่่�ง
แวดล้้อม เนื่่�องจากไม่่มีีบทลงโทษ และเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับกลไกภายใต้้กฎหมาย
อากาศสะอาดของสหรััฐอเมริิกา ก็็พบว่่ามีีจุุดอ่่อนที่่� สำ�คั
ำ ัญหลายประการ ซึ่่�ง
สามารถนำำ�ประเด็็นเหล่่านี้้�มาศึึกษาเพื่่�อปรัับปรุุงแก้้ไขต่่อไป
จุุ ดอ่่ อนของระบบ EIA และ EHIA ของประเทศไทยที่่ � ควรนำำ �ไปปรัั บปรุุ ง
แก้้ ไข: กรณีีโรงไฟฟ้้าจากเชื้้ � อเพลิิ งขยะ

1) ระบบ EIA และ EHIA ที่่�ใช้้งานในประเทศไทยไม่่เคยมีีกลไกแบบเดีียว
กัับโปรแกรมการอนุุญาตแบบ NSR และไม่่มีีเครื่่�องมืืออย่่างโปรแกรม PSD รวม
ทั้้�งโปรแกรม Non-attainment NSR ที่่�จะใช้้ในการประเมิินการปลดปล่่อยมลพิิษ
จากโครงการที่่�จะสร้้างเพิ่่�มใหม่่หรืือจะมีีการปรัับปรุุงขยายกิิจการในพื้้�นที่่�นั้้�นๆ
ตััวอย่่างเช่่น แม้้กฎหมายไทยมีีมาตรการควบคุุมค่่าการระบายสารมลพิิษทาง
อากาศที่่�ปล่่อยออกจากปล่่องของโรงไฟฟ้้าประเภทต่่างๆ ซึ่่ง� รวมถึึงโรงไฟฟ้้าขยะ
ด้้วยก็็จริงิ แต่่ในกรณีีที่่�แหล่่งกำำ�เนิิดมีีการปลดปล่่อยมลพิิษทางอากาศจากปลาย
ปล่่องสููงเกิินค่่าที่่�ยอมรัับได้้ (ตามค่่าดัังแสดงในตารางที่่� 10.4) ค่่าที่่�กำ�ำ หนดนั้้�น
ก็็ไม่่ได้้มีีการผููกโยงหรืืออ้้างอิิงกัับการติิดตั้้�งเทคโนโลยีีควบคุุมการปลดปล่่อย
มลพิิษที่่�ดีที่่ี �สุดุ ในปััจจุุบันั (BACT) ยัังไม่่นัับว่่า ค่่าการปลดปล่่อยมลพิิษจากปลาย
ปล่่องที่่�ยอมรัับได้้ของประเทศไทยนั้้�นสููงกว่่าค่่าการปลดปล่่อยตาม BACT หลาย
เท่่าตััวสำำ�หรัับมลพิิษหลายๆประเภท นอกจากนี้้� ในกรณีีที่่�มีีการปล่่อยมลพิิษสู่่�
บรรยากาศโดยรวมสููง ก็็จะไม่่มีีผลทำ�ำ ให้้แหล่่งกำำ�เนิิดแต่่ละแห่่งจะต้้องลดการ
ปล่่อยมลพิิษของตนลง ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากกฎหมายไทยยัังไม่่มีีการประเมิินค่่าการ
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สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

ปลดปล่่อยมลพิิษต่ำ�ที่่
ำ �สุดุ ที่่�เป็็นไปได้้ (Lowest Achievable Emission Rate:
LAER)
2) แม้้ว่่าโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะจะผ่่าน EIA/EHIA แต่่ในการ
อนุุมััติิ/อนุุญาตก็็ไม่่มีีการพิิจารณาในเรื่่�องของสภาพบรรยากาศโดยรวมของ
พื้้�นที่่� เนื่่�องจากไม่่มีีเกณฑ์์การพิิจารณาแบ่่งพื้้�นที่่�ตามคุุณภาพบรรยากาศ ว่่า
เกิินกว่่าค่่ามาตรฐานหรืือไม่่ แตกต่่างจากกรณีีของประเทศสหรััฐอเมริิกาที่่�การ
ควบคุุมการปลดปล่่อยมลพิิษจากปลายปล่่องในพื้้�นที่่�ที่่�เดิิมมีีคุณ
ุ ภาพอากาศไม่่
ผ่่านค่่ามาตรฐานบรรยากาศอยู่่�แล้้ว ค่่าการปลดปล่่อยก็็จะต้้องเข้้มงวดมากกว่่า
BACT นอกจากนั้้�นยัังไม่่มีีการประเมิินการเพิ่่�มขึ้้�นของมลพิิษทางอากาศ (PSD
Increment) ด้้วย ว่่าการเพิ่่�มขึ้้�นของมลพิิษอากาศที่่�เกิิดจากการเพิ่่�มแหล่่งกำำ�เนิิด
มลพิิษอากาศนั้้�นเกิินค่่าที่่�ยอมรัับได้้หรืือไม่่ และที่่�สำ�คั
ำ ัญไม่่มีีการชดเชยการปลด
ปล่่อยมลพิิษ (Emission Offsets) ซึ่่�งสำำ�คััญมากๆ สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ที่่�มลพิิษทาง
อากาศไม่่ผ่่านค่่ามาตรฐานบรรยากาศอยู่่�แล้้ว
	ผลที่่�ตามมา คืือ แม้้ว่่าแหล่่งกำำ�เนิิดจะตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�มลพิษ
ิ ในบรรยากาศ
เกิินค่่ามาตรฐานสุุขภาพอยู่่�แล้้วก็็ยัังสามารถปลดปล่่อยมลพิิษเพิ่่�มเติิมได้้ หาก
ยัังปลดปล่่อยในระดัับที่่�ต่ำ�ำ กว่่าค่่ามาตรฐานการปลดปล่่อยมลพิิษปลายปล่่อง
โดยไม่่มีีการซื้้�อ-ขายปริิมาณการปลดปล่่อยมลพิิษสู่่ชั้้� น� บรรยากาศระหว่่างแหล่่ง
กำำ�เนิิดในพื้้�นที่่�เดีียวกััน ทำำ�ให้้การปลดปล่่อยมลพิิษมีีแต่่จะเพิ่่�มขึ้้�นตามจำำ�นวน
แหล่่งกำำ�เนิิดที่่�ได้้รับั อนุุมัติั -ิ อนุุญาต ซึ่่ง� ไม่่ได้้มีกี ารพิิจารณาประเด็็นการเป็็นพื้้�นที่่�
ที่่�มีีคุุณภาพอากาศไม่่ผ่่านค่่ามาตรฐานบรรยากาศอยู่่�แล้้วหรืือไม่่ ดัังได้้กล่่าว
แล้้ว รวมทั้้�งไม่่มีีการพิิจารณาประเด็็นศัักยภาพของพื้้�นที่่�ในการรองรัับมลพิิษ
(carrying capacity) แต่่อย่่างใด
3) กฎหมายไทยยัังมีีปัญ
ั หาในประเด็็นการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชน
ในกระบวนการทำำ� EIA/EHIA ด้้วยมีีข้้อโต้้แย้้งทางวิิชาการว่่า หลายกรณีีการมีี
ส่่วนร่่วมของประชาชนใน EIA/EHIA เป็็นเพีียงพิิธีีกรรม72
ตารางที่่� 10.4 การควบคุุ มค่่ าการระบายสารมลพิิษทางอากาศที่่�ปล่่ อยออกจากปล่่ อง
ของโรงไฟฟ้้าประเภทต่่ างๆ
�
ชนิิดของเชื้้อเพลิิ
ง

ฝุ่่�นละออง
(มิิลลิิกรััม
ต่่อลููกบาศก์์
เมตร)

ก๊๊าซซััลเฟอร์์ได
ออกไซด์์
(ส่่วนในล้้าน
ส่่วน)

ก๊๊าซออกไซด์์ของไนโตรเจน
ซึ่่�งคำำ�นวณผลในรููปก๊๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์์
(ส่่วนในล้้านส่่วน)

ไม่่เกิิน 80

ไม่่เกิิน 360
(943.22 mg/m3)

ไม่่เกิิน 200
(410 mg/m3)

1. โรงไฟฟ้้าที่่�ใช้้ถ่่านหิินเป็็นเชื้้�อเพลิิง
(1) ที่่�มีีกำ�ลั
ำ ังการผลิิตไฟฟ้้าไม่่
เกิิน 50 เมกะวััตต์์
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(2) ที่่�มีีกำ�ลั
ำ ังการผลิิตไฟฟ้้าเกิิน
50 เมกะวััตต์์

ไม่่เกิิน 80

ไม่่เกิิน 180
(471.61 mg/m3)

ไม่่เกิิน 200
(410 mg/m3)

ไม่่เกิิน 120

ไม่่เกิิน 260
(681.21 mg/m3)

ไม่่เกิิน 180
(369 mg/m3)

3. โรงไฟฟ้้าที่่�ใช้้ก๊า๊ ซธรรมชาติิเป็็น
เชื้้�อเพลิิง

ไม่่เกิิน 60

ไม่่เกิิน 20
(52.40 mg/m3)

ไม่่เกิิน 120
(246 mg/m3)

4. โรงไฟฟ้้าที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิงชีีวมวล
เป็็นเชื้้�อเพลิิง (หมายเหตุุ: รวมโรง
ไฟฟ้้าพลัังงานขยะ)

ไม่่เกิิน 120

ไม่่เกิิน 60
(157.20 mg/m3)

ไม่่เกิิน 200
410 mg/Nm3)

2. โรงไฟฟ้้าที่่�ใช้้น้ำำ�มัันเป็็นเชื้้�อเพลิิง
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ที่่�มา: ราชกิิจจานุุเบกษา 2553

ดัังนั้้�น หากจำำ�เป็็นต้้องจััดการขยะของเสีียด้้วยการทำำ�โรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะ
ชุุมชนจริิงๆ ก็็ควรนำำ�เอาโปรแกรม NSR ของประเทศสหรััฐอเมริิกามาประยุุกต์์ใช้้
อย่่างครบถ้้วน นั่่�นคืือ มีีทั้้�งโปรแกรม PSD สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ซึ่่�งคุุณภาพอากาศผ่่าน
มาตรฐานคุุณภาพอากาศในบรรยากาศในปััจจุุบััน และโปรแกรม Non-attainmment NSR สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ซึ่่�งคุุณภาพอากาศไม่่ผ่่านมาตรฐานคุุณภาพอากาศใน
บรรยากาศในปััจจุุบันั โดยจะใช้้เป็็นกฎหมาย EIA หรืือ CoP ก็็ได้้ และควรให้้ภาค
ประชาชนในพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รับผล
ั กระทบจากโรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะมีีส่่วนร่่วมในการ
ตรวจสอบการพิิจารณา EIA หรืือ CoP ของเจ้้าหน้้ารััฐ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่ามีีการ
อนุุมััติิ/อนุุญาตที่่�ปฏิิบััติิตามกรอบของโปรแกรม NSR อย่่างแท้้จริงิ
นอกจากนั้้�น ควรมีีการลดระดัับการปลดปล่่อยมลพิิษทางอากาศปลาย
ปล่่องที่่�ยอมรัับได้้ให้้เท่่ากัับ BACT สำำ�หรัับกรณีี Attainment Area และให้้เทีียบ
เท่่า LAER สำำ�หรัับกรณีี Non-attainment Area โดยต้้องมีีการนำำ�เครื่่�องมืือ
การชดเชยการปลดปล่่อยมลพิิษ (Emission Offset) มาใช้้ แม้้จะมีีการอนุุมััติิ/
อนุุญาตโรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะในพื้้�นที่่�หนึ่่�งๆ แล้้ว แต่่การปลดปล่่อยมลพิิษในพื้้�น
ที่่�นั้้�นๆ ก็็จำ�ำ เป็็นต้้องเท่่าเดิิมหรืือลดน้้อยลงเรื่่�อยๆ ข้้อสำำ�คััญ คืือ ต้้องมีีการติิดตั้้�ง
ระบบการตรวจวััดมลพิิษทางอากาศจากปลายปล่่องโรงงานอุุตสาหกรรมแบบ
ต่่อเนื่่�องให้้ครบทุุกโรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะชุุมชน และต้้องแสดงข้้อมููลให้้ประชาชน
รอบพื้้� นที่่�สามารถตรวจสอบได้้ตลอดเวลา (เช่่น ทางออนไลน์์) เพื่่�อยืืนยัันว่่าโรง
ไฟฟ้้าพลัังงานขยะปลดปล่่อยมลพิิษไม่่เกิินที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้จริงิ ๆ
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10.3.3 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
สำำ�หรัับจากการจััดการขยะของเสีียเพื่่�อลดมลพิิษทางอากาศในมุุมมองเชิิง
เศรษฐศาสตร์์ รััฐควรใช้้มาตรการจูู งใจเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของผู้้�ผลิิตและ
ผู้้�บริิโภคเพิ่่�มเติิมจากมาตรการบัังคัับด้้วยกฎหมายและกฎระเบีียบ ดัังนี้้�
1) รััฐควรนำำ�ระบบฝากไว้้ได้้คืืน (Deposit-refund System) มาใช้้สำ�ำ หรัับ
ขยะของเสีียที่่�อาจก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศหากจััดการไม่่ถููกวิิธีี เช่่น แบตเตอรี่่�
ยางรถยนต์์ ภาชนะบรรจุุยาฆ่่าแมลง ฯลฯ ทั้้�งนี้้� หลายประเทศได้้นำำ�ระบบฝากไว้้ได้้
คืืนมาประยุุกต์์ใช้้ ยกตััวอย่่างเช่่น รััฐนิิวแฮมป์์เชีียร์์และเมน ประเทศสหรััฐอเมริิกา
มีีการคิิดค่่าธรรมเนีียมสำำ�หรัับแบตเตอรี่่ร� ถยนต์์ใหม่่ โดยผู้้�บริิโภคในรััฐเหล่่านี้้�จะ
ได้้รับั เงิินคืืน หากพวกเขาแลกเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่ที่่� �ใช้้แล้้วกัับแบตเตอรี่่ใ� หม่่ หรืือ
กรณีีมลรัฐั โอคลาโฮมา ประเทศสหรััฐอเมริิกา มีีการเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียม
1 ดอลลาร์์สำ�ำ หรัับยางใหม่่แต่่ละเส้้นที่่�ขาย จากนั้้�นก็็คืืน 0.50 ดอลลาร์์ต่่อเส้้น
ของยางที่่�ใช้้แล้้วให้้กัับโรงงานกำำ�จััดยางรถยนต์์ที่่�ได้้มาตรฐาน นอกจากนี้้� บาง
มลรััฐของสหรััฐอเมริิกาและประเทศกำำ�ลัังพััฒนาบางประเทศก็็ใช้้ระบบการคืืน
เงิินมััดจำำ�กัับภาชนะบรรจุุ ยาฆ่่าแมลง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า ภาชนะบรรจุุ ยาฆ่่าแมลง
จะถููกส่่งกลัับหลัังการใช้้งาน เนื่่�องจากภาชนะเหล่่านี้้�มัักจะมีีสารพิิษตกค้้าง ซึ่่�ง
สามารถปนเปื้้�อนในอากาศได้้หากมีีการเผาทำำ�ลายไม่่ถููกวิิธีี และยัังสามารถปน
เปื้้�อนในน้ำำ�และดิินได้้ด้้วย
2) รััฐควรกำำ�หนดค่่าธรรมเนีียมการกำำ�จััดหรืือการรีีไซเคิิลสิินค้้าใหม่่ ซึ่่�ง
จะถููกจััดเก็็บทัันทีีเมื่่�อมีีการซื้้�อสิินค้้าของผู้้�บริิโภค การจััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมใน
ลัักษณะนี้้�ถููกออกแบบมาเพื่่�อให้้มีีเงิินทุุนเพีียงพอสำำ�หรัับค่่าใช้้จ่่ายในการกำำ�จััด
หรืือรีีไซเคิิลเมื่่�อสิินค้้าหมดอายุุการใช้้งาน โดยสิินค้้าที่่�ยากต่่อการรีีไซเคิิลจะมีี
การจััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมในอััตราที่่�สูงู ขึ้้�น
โดยปกติิการจััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมการกำำ�จััดหรืือการรีีไซเคิิลบนสิินค้้าใหม่่
จะถููกใช้้ควบคู่่�ไปกัับข้อ้ บัังคัับให้้ผู้้�ขายสิินค้้านำำ�รายได้้จากค่่าธรรมเนีียมที่่�จัดั เก็็บ
ได้้มาลงทุุนติิดตั้้�งระบบรีีไซเคิิล ถ้้าค่่าธรรมเนีียมเหล่่านี้้�ถูกู กำำ�หนดอย่่างเหมาะ
สมตามต้้นทุุนการรีีไซเคิิล ผู้้�บริิโภคจะปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมและหัันมาบริิโภค
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สิินค้้าที่่�ง่่ายต่่อการรีีไซเคิิลซึ่่�งมีีราคาที่่�ต่ำ�ำ กว่่าสิินค้้าที่่�ยากต่่อการรีีไซเคิิล (เมื่่�อ
รวมค่่าธรรมเนีียม)
3) รััฐควรใช้้มาตรการภาษีีเพื่่�ออุุดหนุุนการได้้มาซึ่่ง� อุุปกรณ์์หรืือเครื่่�องมืือ
สำำ�หรัับการรีีไซเคิิล ทั้้�งในภาครััฐและภาคเอกชน ซึ่่ง� โดยทั่่�วไปจะอยู่่�ในรููปของการ
ยกเว้้นภาษีีการขายหรืือการเครดิิตภาษีีแก่่การลงทุุนสำำ�หรัับอุตุ สาหกรรมหรืือสิิน
เชื่่�อภาคเอกชนหรืือมอบให้้แก่่ชุุมชนท้้องถิ่่�น มาตรการภาษีีนี้้�ได้้รับั การออกแบบ
มาเพื่่�อสนัับสนุุนให้้เกิิดการลงทุุนในอุุตสาหกรรมการรีีไซเคิิล
4) รััฐควรให้้ความสำำ�คััญกัับการแก้้ไขปััญหาการจััดการของเสีียในระยะ
ยาว ด้้วยการนำำ�หลัักการขยายความรัับผิดิ ชอบของผู้้�ผลิิต (Extended Producer
Responsibility) ไปยัังช่่วงต่่าง ๆ ของวงจรชีีวิิตของบรรจุุ ภััณฑ์์ มาประยุุกต์์ใช้้
กล่่าวคืือ มาตรการจูู งใจที่่�นำำ�มาใช้้ต้้องไม่่เพีียงแต่่ส่่งผลกระทบต่่อผู้้�บริิโภคใน
การตััดสิินใจเลืือกซื้้�อสิินค้้า บรรจุุ ภััณฑ์์ และการกำำ�จััด เท่่านั้้�น แต่่จะต้้องส่่ง
ผลกระทบต่่อการตััดสิินใจของผู้้�ผลิิตในการออกแบบสิินค้้า บรรจุุ ภััณฑ์์ และ
การนำำ�มาใช้้ซ้ำ�ำ ในกระบวนการผลิิตเพื่่�อเพิ่่�มอััตราการรีีไซเคิิลด้้วย
ทั้้� ง นี้้� หลัั ก การดัั ง กล่่าวกำำ� หนดให้้ผู้้�ผลิิ ต ต้้ อ งนำำ�บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ห รืือแม้้ แต่่
ผลิิ ตภัั ณฑ์์ ของตนที่่� หมดอายุุการใช้้งานกลัั บมาบำำ�บััดหรืือกำำ�จัั ดอย่่างถููกวิิ ธีี
ซึ่่�งเรีียกว่่า “หลัักการเรีียกคืืน” (Take-back Principle) หลัักการนี้้�ได้้รับั การ
ออกแบบมาเพื่่�อสนัับสนุุนการกำำ�จััดบรรจุุ ภััณฑ์์ที่่�ไม่่จำำ�เป็็น กระตุ้้�นการค้้นหา
ผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุ ภััณฑ์์ที่่�ง่่ายต่่อการรีีไซเคิิล และสนัับสนุุนการทดแทนปััจจััย
การผลิิตที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่เพื่่�อเป็็นปััจจััยการผลิิตบริิสุทุ ธิ์์� (Virgin Inputs) ใน
กระบวนการผลิิต ทำำ�ให้้สามารถลดปริิมาณบรรจุุ ภััณฑ์์ที่่�จะถููกนำำ�ไปเผาในเตา
เผาหรืือฝัังกลบเพื่่�อการกำำ�จััดได้้
10.3.4 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
1) ในระดัับครััวเรืือน ภาคประชาสัังคมควรร่่วมกัันลดการเกิิดขยะมููลฝอย
ชุุมชน คััดแยกขยะตามประเภทตั้้�งแต่่ในระดัับครััวเรืือน นำำ�ขยะไปทิ้้�งในสถานที่่�ที่่�
ได้้มีกี ารจััดเตรีียมไว้้ และส่่งไปกำำ�จััดอย่่างถููกวิิธีี รวมถึึงหาทางนำำ�ขยะมููลฝอยไป
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ใช้้ประโยชน์์ และหลีีกเลี่่�ยงหรืือลดการเผาขยะในพื้้�นที่่�ชุมช
ุ น
2) ในระดัับที่่�ใหญ่่กว่่าครััวเรืือน เช่่น ขยะอุุตสาหกรรม ภาคประชาสัังคม
ควรร่่วมกัันให้้ข้้อมููล ตั้้�งคำำ�ถาม และแสดงความคิิดเห็็น เพื่่�อเป็็นข้้อมููลประกอบ
การตััดสิินใจให้้กัับภาครััฐในการออกใบอนุุญาตประเภทต่่างๆ อาทิิ การออกใบ
อนุุญาต EIA/EHIA การออกใบอนุุญาตประกอบกิิจการ เป็็นต้้น และควรช่่วย
กัันติิดตามและตรวจสอบการดำำ�เนิินงานในการจััดการขยะของเสีียทั้้�งหลาย เพื่่�อ
ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศจากการจััดการขยะของเสีีย
10.3.5 ความจำำ �เป็็นที่่�จะต้้ องมีี กฎหมายอากาศสะอาด
การสนัั บ สนุุ น ให้้ ร่่า งพระราชบัั ญ ญัั ติิ กำ�กั
ำ ั บดููแ ลการจััด การอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุขุ ภาพแบบบููรณาการ พ.ศ. ... ที่่�เสนอโดยเครืือข่่ายอากาศสะอาด
ประเทศไทย ร่่วมกัับประชาชนกว่่า 20,000 รายชื่่�อ ผ่่านการรัับรองและมีีผล
บัังคัับใช้้ในอนาคต จะมีีส่่วนสนัับสนุุนการแก้้ไข ป้้องกััน และเยีียวยาปััญหามลพิิษ
ทางอากาศจากการจััดการขยะของเสีีย และนำำ�ไปสู่่�การจััดการอากาศสะอาดได้้
เนื่่�องจากร่่างกฎหมายมีีการกำำ�หนดเนื้้�อหาเรื่่�องการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน ดัังนี้้�
1) การกำำ�หนดให้้มีีแผนแม่่บทนโยบายการกำำ�กัับดููแลการจััดการอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ เพื่่�อช่่วยลดปััญหามลพิิษทางอากาศจากการ
จััดการขยะของเสีีย เช่่น การสนัับสนุุนการบริิหารจััดการขยะและการบริิหาร
จััดการซากผลิิตภััณฑ์์ โดยเชื่่�อมโยงกัับกฎหมายอื่่�นที่่� มีีอยู่่� โดยเฉพาะการลด
ปริิมาณขยะ การรีีไซเคิิลขยะ หรืือการส่่งเสริิมการจััดการขยะตามหลัักการ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน การควบคุุมและลดการปล่่อยมลพิิษจากโรงไฟฟ้้าจากเชื้้�อ
เพลิิงขยะ การส่่งเสริิมให้้ภาคประชาชนในพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รับผล
ั กระทบจากโรงไฟฟ้้า
พลัังงานขยะมีีส่่วนร่่วมในการตรวจสอบการขออนุุมััติิ หรืือการดำำ�เนิินงานของ
โรงไฟฟ้้าพลัังงานขยะในชุุมชน เป็็นต้้น (หมวด 3 ส่่วนที่่� 1)
2) การกำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการร่่วมด้้านอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพใน
ระดัับต่่าง ๆ เพื่่�อการวางนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้สอดคล้้องกัับแผนแม่่บทนโยบาย
การกำำ�กัับดููแลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ (หมวด
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3 ส่่วนที่่� 2) ในระดัับจัังหวััด ระดัับท้้องถิ่่�น และระดัับเขตพื้้�นที่่� ที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึง
การจััดการร่่วมระหว่่างผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
โดยเฉพาะการกระจายความรัับผิิดชอบให้้กัับภาคเอกชนเข้้ามาร่่วมจััดการขยะ
ของเสีียอย่่างบููรณาการให้้มากขึ้้�น นอกจากนั้้�น ยัังกำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการ
กำำ�กัับดูแู ลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดูแู ล
การจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพให้้เป็็นไปตามแผนแม่่บทและกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้อง (หมวด 4 ส่่วนที่่� 1)
3) มีีการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนงบประมาณ ทรััพยากร เครื่่�องมืือ และองค์์
ความรู้้�ให้้ อปท. สามารถจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพร่่วมกัับภาคประชา
สัังคม ภาคเอกชน สถาบัันการศึึกษา และชุุมชน (มาตรา 60) โดยเฉพาะการ
จััดการขยะของเสีียที่่�เป็็นปััญหาในระดัับท้อ้ งถิ่่�น ไม่่ให้้ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศ
โดยพิิจารณาถึึงการวางหลัักเกณฑ์์มาตรฐานด้้านการจััดการขยะ การคััดแยก
ขยะที่่�ต้้นทาง การเก็็บขนและการกำำ�จััดขยะอย่่างเหมาะสม
4) การกำำ�หนดให้้มีีกองทุุนอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพที่่� จะช่่วยส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนเครื่่�องมืือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์์อื่� ่น ๆ เช่่น การช่่วย
เหลืือทางการเงิินสำำ�หรัับการใช้้ประโยชน์์จากขยะของเสีียที่่�สามารถรีีไซเคิิลได้้
เป็็นต้้น รวมทั้้�งกำำ�หนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อควบคุุมหรืือจูู งใจในการ
จััดการขยะไม่่ให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศ เช่่น การจััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมจััดการขยะ
และซากผลิิตภััณฑ์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศ การยกเว้้นหรืือลดหย่่อนภาษีี
สำำ�หรัับกิิจการที่่�ใช้้ทรัพ
ั ยากรแบบหมุุนเวีียน ให้้เครดิิตหรืือเงิินอุุดหนุุนสำำ�หรัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อมหรืือการประกอบกิิจการที่่�ใช้้พลัังงาน
และวััตถุุดิิบการผลิิตอย่่างประหยััดและเป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม เป็็นต้้น (หมวด
6 ส่่วนที่่� 1 และส่่วนที่่� 2)
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รายการอ้ ้างอิิง

1 Roadmap การจััดการขยะมููลฝอยและของเสีียอัันตราย ฉบัับผ่่านความเห็็นชอบจากคณะ
รัักษาความสงบแห่่งชาติิ เมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม 2557, โดย กรมควบคุุมมลพิิษ กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, 2563, สืืบค้้นจาก https://www.pcd.go.th/garba
ge/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8
%B1%E0%B8%9A-roadmap-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%
88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%
82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9
2 สถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศไทย ปีี 2563, โดย กรมควบคุุมมลพิิษ
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, 2564, สืืบค้้นจาก https://www.pcd.
go.th/pcd_news/11873/
3	อ้้างแล้้ว.
4 รายงานสถานการณ์์สถานการณ์์สถานที่่�กำ�ำ จััดขยะมููลฝอยชุุมชนของประเทศไทย ปีี พ.ศ.
2560, โดย กรมควบคุุมมลพิิษ กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, 2561,
สืืบค้้นจาก https://www.pcd.go.th/publication/3815
5	อ้้างแล้้ว, น. 102-103.
6 เช็็ก! จัังหวััดไหนมีีขยะมููลฝอยตกค้้างมากที่่�สุดุ , โดย Thai PBS News, 2562, สืืบค้้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/infographic/254
7	อ้้างแล้้ว.
8 สถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศไทย ปีี 2563, โดย กรมควบคุุมมลพิิษ
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, 2564, น. 108-110.
9	อ้้างแล้้ว, น. 107.
10	อ้้างแล้้ว, น. 107-108.
11	อ้้างแล้้ว, น. 82, 137.
12 แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ (18) ประเด็็น การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน (พ.ศ. 25612580), โดย สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ, ม.ป.ป., สืืบค้้นจาก
http://nscr.nesdc.go.th/masterplans-18/, น. 1.
13	อ้้างแล้้ว, น. 15-16
14 (ร่่าง) แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 13, โดย สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการ
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ, 2564., สืืบค้้นจาก https://www.nesdc.go.th/downlload/document/Yearend/2021/plan13.pdf, น. 108-112.
15 แผนแม่่บทการบริิหารจััดการขยะมููลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559–2564), โดย สำำ�นััก
จััดการกากของเสีียและสารอัันตราย กรมควบคุุมมลพิิษ, 2559., สืืบค้้นจาก https://
www.pcd.go.th/publication/5061
16	อ้้างแล้้ว, น. 23
17	อ้้างแล้้ว, น. 30-36
18	อ้้างแล้้ว, น. 22
19 หนัังสืือที่่� มท 0820.2/ว1780 เรื่่�อง แผนปฏิิบััติิการจััดการขยะมููลงอยชุุมชน “จัังหวััด
สะอาด” ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563
20 แผนพััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก พ.ศ. 2558 – 2579, โดย กระทรวง
พลัังงาน, 2558., สืืบค้้นจาก http://www.eppo.go.th/images/POLICY/PDF/
AEDP2015.pdf
21 แผนพััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก พ.ศ. 2561 – 2580, โดย กระทรวง
พลัังงาน, 2561., สืืบค้้นจาก https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/
files/Alternative%20Energy%20Development%20Plan%202018-2037%20
%28AEDP%202018%29%28TH%29.pdf
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22	พลัังงานยุุค”สนธิิรัตั น์์” จััดเต็็มซื้้�อไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียนกว่่า 3,000 เมกะวััตต์์ใน 5
ปีี, โดย Energy News Center, 2563., สืืบค้้นจาก https://www.energynewscenter.
com/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B
8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%
B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0
%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1/
23	คำำ�ให้้การ, คำำ�สั่่ง� เรีียกให้้ทำ�คั
ำ ัดค้้านคำำ�ให้้การ, ศาลปกครองกลาง, คดีีหมายเลข
ดำำ�ที่่� ส.47/2558, ลงวัันที่่� 10 พฤษภาคม 2559, โดย สำำ�นัักงานนโยบายและแผน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, 2559,
น. 5.
24	คำำ�สั่่ง� หััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิที่่� 4/2559 เรื่่�อง การยกเว้้นการใช้้บัังคัับกฎ
กระทรวงให้้ใช้้บัังคัับผัังเมืืองรวมสำำ�หรัับการประกอบกิิจการบางประเภท
25	คำำ�ให้้การ, คำำ�สั่่ง� เรีียกให้้ทำ�คั
ำ ัดค้้านคำำ�ให้้การ, ศาลปกครองกลาง, คดีีหมายเลข
ดำำ�ที่่� ส.47/2558, ลงวัันที่่� 10 พฤษภาคม 2559, โดย สำำ�นัักงานนโยบายและแผน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, น. 5.
26 กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรักั ษ์์พลัังงาน คณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน
กฟผ. กฟน. และ กฟภ. (จััดทำำ�ข้้อมููลโดย กลุ่่�มพลัังงานขยะ สำำ�นัักวิิจััย ค้้นคว้้าพลัังงาน),
มิิถุนุ ายน 2564
27	มููลนิิธิิบููรณะนิิเวศ. 30 กรณีีประชาชนคััดค้้านโรงไฟฟ้้าขยะ รวบรวมจากข่่าวปีี 25552559
28 The International Electrotechnical Commission (IEC), 2020. ดััดแปลงและแปล
ไทยโดยอััครพล ตีีบไธสง
29 Applying standards to the circular economy: Material efficiency during the
product use and waste phases, by Mouyal N., 2020, Retrieved from https://
etech.iec.ch/issue/2020-02/applying-standards-to-the-circular-economy
30 รายงานการศึึกษาฉบัับสมบููรณ์์, โครงการศึึกษาเพื่่�อจััดทำำ�นโยบายสาธารณะปฏิิรููประบบ
การจััดการขยะและส่่งเสริิมเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน, โดย สุุจิิตรา วาสนาดำำ�รงดีี และคณะ,
2564, กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักสนัับสนุุนการควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพ สำำ�นัักงานกองทุุน
สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ (สสส.), น. 2-25.
31	อ้้างแล้้ว, น. 2-26 - 2-34.
32	อ้้างแล้้ว, น. 2-35 - 2-36.
33	อ้้างแล้้ว, น. 2-44 - 2-45.
34 ประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�อง กำำ�หนดให้้โรงงาน
อุุตสาหกรรมเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษที่่�จะต้้องถููกควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียออกสู่่�
บรรยากาศ ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เล่่ม 123 ตอนที่่� 50 ง ลงวัันที่่� 18 พฤษภาคม
2549
35 ประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�อง กำำ�หนดโครงการกิิจการหรืือ
การดำำ�เนิินการที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อทรััพยากรธรรมชาติิคุณ
ุ ภาพสิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ
อนามััย คุุณภาพชีีวิิตของประชาชนในชุุมชนอย่่างรุุนแรง ซึ่่�งต้้องจััดทำำ�รายงานการประเมิิน
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมและหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขในการจััดทำำ�รายงานการประเมิิน
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม ประกาศเมื่่�อ ประกาศเมื่่�อ 19 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศใน
ราชกิิจจานุุเบกษา เล่่ม 136 ตอนพิิเศษ 3 ง ลงวัันที่่� 4 มกราคม 2562
36 รายงานการศึึกษาฉบัับสมบููรณ์์, โครงการศึึกษาเพื่่�อจััดทำำ�นโยบายสาธารณะปฏิิรููประบบ
การจััดการขยะและส่่งเสริิมเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน, โดย สุุจิิตรา วาสนาดำำ�รงดีี และคณะ,
2564, น. 2-46.
37	อ้้างแล้้ว, น. 2-55.
38 ประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่�อง กำำ�หนดปริิมาณสารเจืือปนในอากาศที่่�ระบายออก
จากปล่่องเตาเผาสิ่่�งปฏิิกูลู หรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วที่่�เป็็นอัันตรายจากอุุตสาหกรรม พ.ศ. 2545
ประกาศเมื่่�อ 2 ตุุลาคม 2545 ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา ฉบัับประกาศทั่่�วไป เล่่มที่่� 106
ง ลงวัันที่่� 30 ตุุลาคม 2545
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39 ประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่�อง กำำ�หนดค่่าปริิมาณของสารเจืือปนในอากาศที่่�ระบาย
ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2548 ประกาศเมื่่�อ 4 กุุมภาพัันธ์์ 2548 ประกาศในราชกิิจจานุุ
เบกษา เล่่ม 122 ตอนพิิเศษ 37 ง ลงวัันที่่� 9 พฤษภาคม 2548
40 ประกาศกรมโรงงานอุุตสาหกรรม เรื่่�อง กำำ�หนดประเภทหรืือชนิิดของโรงงานที่่�ต้้องจััด
ทำำ�รายงานชนิิดและปริิมาณสารมลพิิษที่่�ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2553 ประกาศเมื่่�อ
16 กรกฎาคม 2553 ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เล่่ม 127 ตอนพิิเศษ 96 ง ลงวัันที่่� 10
สิิงหาคม 2553
41 ประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่�อง การจััดทำำ�รายงานชนิิดและปริิมาณสารมลพิิษที่่�
ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 ประกาศเมื่่�อ 6 สิิงหาคม 2558 ประกาศในราชกิิจจานุุ
เบกษา เล่่ม 132 ตอนพิิเศษ 193 ง 21 สิิงหาคม 2558
42 รายงานการศึึกษาฉบัับสมบููรณ์์, โครงการศึึกษาเพื่่�อจััดทำำ�นโยบายสาธารณะปฏิิรููประบบ
การจััดการขยะและส่่งเสริิมเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน, โดย สุุจิิตรา วาสนาดำำ�รงดีี และคณะ,
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ระชาชนเป็็นผู้้�มีี “สิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด” และสิิทธิิที่่�จะได้้รับั การ
ปกป้้องจากผลกระทบด้้านสุุขภาพที่่� เกิิดจากมลพิิษทางอากาศ ดัังนั้้�น
ประชาชนทุุกคน โดยเฉพาะผู้้�ได้้รับผล
ั กระทบจากอากาศที่่� ไม่่สะอาด ย่่อมมีี
สิิทธิิอัันชอบธรรมที่่�จะมีีส่่วนร่่วมในการเรีียกร้้องและดำำ�เนิินการใดๆ เพื่่�อให้้เกิิด
“อากาศสะอาด”
ภาคประชาชนสามารถแสดงบทบาทและใช้้แนวทางการเคลื่่�อนไหวได้้
หลากหลายรููปแบบ อาทิิ การร้้องเรีียนผ่่านกลไกของรััฐ การเข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของกลไกแก้้ปัญ
ั หา การใช้้สิทธิ
ิ ติ ามกฎหมาย รวมถึึงการชุุมนุมุ เพื่่�อเรีียกร้้องต่่อ
รองให้้รัฐั แก้้ไขปััญหา หรืือการสื่่�อสารกัับสาธารณะ หรืือการรณรงค์์เพื่่�อให้้เกิิด
การรัับรู้้�และการมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อการเคลื่่�อนไหวทางสัังคม
บทเรีียนจากอดีีตได้้แสดงให้้เห็็นว่่า การเคลื่่�อนไหวดัังกล่่าวมีีปัจั จััยสำำ�คััญ
คืือ การที่่�ประชาชนสามารถเป็็น “พลเมืืองตื่่�นตััว” (active citizen) ที่่�ตระหนััก
ในสิิทธิิและอำำ�นาจของตนในฐานะพลเมืืองและสมาชิิกของชุุมชน
อย่่างไรก็็ตาม การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมเป็็น
กระบวนการที่่� มีีความท้้าทาย ทั้้� งด้้วยความซัับซ้้อนของปััญหา กลไกรััฐที่่� มีี
ข้้อจำำ�กััด ไม่่เพีียงพอและขาดประสิิทธิิภาพ การขาดความเข้้าใจและขาดความ
ตระหนัักรู้้�ของสาธารณชน รวมถึึงการขาดการเชื่่�อมประสานกัันอย่่างแท้้จริงิ
ของภาคส่่วนต่่างๆ เพื่่�อเสริิมพลัังในการร่่วมกัันจััดการปััญหาที่่�ยากและซัับซ้อ้ น
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อทุุกคน
ในบทนี้้�จะนำำ�เสนอบทเรีียนและข้้อเสนอแนะว่่าด้้วยบทบาทภาคประชาชน
ต่่อนโยบายและมาตรการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ เริ่่�มด้้วยการทบทวนกรณีี
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สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

ศึึกษาการเคลื่่�อนไหวของภาคประชาชน/ประชาสัังคมเพื่่�อการแก้้ปััญหามลพิิษ
ทางอากาศ โดยเน้้นพััฒนาการของการเคลื่่� อนไหวและบทเรีียนที่่� สำ�คั
ำ ั ญใน
แต่่ละกรณีี ทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อสัังเคราะห์์เป็็นหลัักคิิดและ
ข้้อเสนอในเรื่่�องบทบาทของภาคประชาชน/ประชาสัังคมในการขัับเคลื่่�อนสัังคม
เพื่่�ออากาศสะอาด

11.1 การขัั บเคลื่่�อนของภาคประชาชนเพื่่�ออากาศ
สะอาดที่่�สำำ�คััญในประเทศไทย
ภาคประชาชนและประชาสัังคมไทยมีีการเคลื่่�อนไหวเพื่่�อเรีียกร้้อง “อากาศ
สะอาด” หรืือสิิทธิที่่ิ �จะหายใจอากาศบริิสุทุ ธิ์ม�์ านานแล้้ว ถึึงแม้้ว่่าในอดีีตก่่อนเข้้า
สู่่�ทศวรรษที่่� 2550 ไม่่ได้้มีกี รณีีใดตั้้�งเป้้าวััตถุุประสงค์์เรื่่�องดัังกล่่าวออกมาตรงๆ
เนื่่�องจากมัักเน้้น “ชููธง” ในลัักษณะที่่�มุ่่�งให้้มีีการระงัับการก่่อมลพิิษทางอากาศ
จากแหล่่งกำำ�เนิิดเฉพาะต่่างๆ แต่่ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่า ในอีีกด้้านของเหรีียญนั้้�นก็็คืือ
ความต้้องการได้้ “อากาศสะอาด” คืืนมาสำำ�หรัับการหายใจที่่�ไม่่ติิดขััด และการ
ไม่่ต้้องมีีปััญหาสุุขภาพตามมานั่่�นเอง
กรณีีที่่�ชัดั เจนว่่าเป็็นการเคลื่่�อนไหวของภาคประชาสัังคมเพื่่�อการหายใจ
“อากาศสะอาด” ซึ่่�งประสบความสำำ�เร็็จอย่่างยิ่่�งก็็คืือกรณีีของการรณรงค์์เพื่่�อ
การไม่่สููบบุุหรี่่� ซึ่่�งเริ่่�มต้้นขึ้้�นจากกลุ่่�มคนเล็็กๆ ที่่�ตระหนัักในพิิษภััยของควัันบุุหรี่่�
แล้้วดำำ�เนิินการรณรงค์์แสวงหาเสีียงสนัับสนุุนจากทั่่�วประเทศ เพื่่�อผลัักดัันระดัับ
นโยบายในระดัับประเทศ กระทั่่�งในที่่�สุดุ จึึงส่่งผลให้้เกิิดการควบคุุมการสููบบุุหรี่่�
และการบรรเทาการก่่อเกิิดขึ้้�นของควัันบุุหรี่่ใ� ห้้ลดลงไปได้้ทั่่�วทั้้�งประเทศ
นอกจากนั้้�น ยัังมีีกรณีีการเคลื่่�อนไหวของภาคประชาชนในบางพื้้�นที่่� ซึ่่�ง
ต้้องเผชิิญกัับการประกอบกิิจการโรงไฟฟ้้าและอุุตสาหกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดมลพิิษ
ด้้านต่่างๆ อย่่างเข้้มข้้น จนไม่่อาจดำำ�เนิินชีีวิิตปกติิสุขุ ซึ่่�งเฉพาะในมิิติิของมลพิิษ
ทางอากาศ กรณีีผลกระทบของโรงไฟฟ้้าแม่่เมาะ จัังหวััดลำำ�ปาง และกรณีี
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ผลกระทบจากอุุตสาหกรรมที่่�มาบตาพุุด จัังหวััดระยอง ถืือได้้ว่่าเป็็นตััวแทนที่่�
เด่่นชััดในแง่่มุุมที่่�ว่่า ท่่ามกลางการเคลื่่�อนไหวต่่อสู้้�ของประชาชนในพื้้�นที่่� ด้้วย
ประเด็็นใหญ่่ในเชิิงภาพรวมเรื่่�องขอให้้มีีการกำำ�กัับดูแู ลการประกอบกิิจการและ
ดููแลเยีียวยาความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นกัับพวกเขานั้้�น ประเด็็นมลพิิษทางอากาศนัับ
เป็็นปััญหาที่่�โดดเด่่น และการเรีียกร้้อง “อากาศสะอาด” คืือ ประเด็็นที่่�สามารถ
เห็็นได้้ชัดั เจนขึ้้�นจากทั้้�งสองกรณีี
จนกระทั่่�งมาถึึง 2 ทศวรรษหลัังนี้้� กระแสความเคลื่่�อนไหวเพื่่�อ “อากาศ
สะอาด” ในภาพรวมก็็เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งโดยทั่่�วไปต้้องถืือว่่าเป็็นปฏิิกิิริยิ าที่่�สอดคล้้อง
ไปตามสภาพปััญหามลพิิษทางอากาศที่่� มิิได้้จำ�กั
ำ ัดตามหย่่อมพื้้� นที่่� หรืือแหล่่ง
กำำ�เนิิดเดี่่�ยวๆ อีีกต่่อไป หากแต่่กลายเป็็นประเด็็นร่่วมของคนทั้้�งประเทศ โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งของคนในศููนย์์กลางของประเทศอย่่างกรุุงเทพมหานคร รวมทั้้�ง
เมืืองใหญ่่ที่่�มีีชนชั้้�นนำำ�และคนรุ่่�นใหม่่เคลื่่�อนย้้ายเข้้าไปอยู่่�อาศััยเป็็นจำำ�นวนมาก
อย่่างเชีียงใหม่่ ความเคลื่่�อนไหวในระลอกนี้้�จึึงเป็็นไปเพื่่�อเป้้าประสงค์์การมีีสิทธิ
ิ ิ
หายใจ “อากาศสะอาด” อย่่างชััดเจน
11.1.1 กรณีี การควบคุุ มควัั นบุุหรี่่� จากการสูู บบุุหรี่่� กัั บ
บทบาทของมูู ลนิิธิิหมอชาวบ้้ านและองค์์ กรพัั ฒนาเอกชน
ด้้ วยการขัั บเคลื่่�อนแบบ “สามเหลี่่�ยมเขยื้้ � อนภูู เขา”1
การเคลื่่�อนไหวทางสัังคมเพื่่�อปกป้้องประชาชนจากพิิษภััยของควัันบุุหรี่่�
อาจกล่่าวได้้ว่่าเริ่่�มต้้นเป็็นประเด็็นสาธารณะเมื่่�อปีี พ.ศ. 2530 จากการที่่�มีีผู้้�
ป่่วยถุุงลมโป่่งพองคนหนึ่่�งยิินยอมที่่�จะบอกเล่่าประสบการณ์์ความเจ็็บป่่วยของ
ตนเองผ่่านทางโทรทััศน์์ เหตุุการณ์์ดัังกล่่าวนัับเป็็นครั้้�งแรกที่่�ผู้้�ป่่วยออกมาเปิิด
เผยเรื่่�องราวความทุุกข์์ของผลกระทบสุุขภาพจากการสููบบุุหรี่่ต่่� อสาธารณชน
ทำำ�ให้้สัังคมไทยเริ่่�มสนใจถึึงพิิษภััยของบุุหรี่่กั� ันอย่่างกว้้างขวาง แต่่ความจริิง
แล้้ว ก่่อนหน้้านั้้�นมีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนี้้�โดยบุุคลากรทางการแพทย์์มานาน
มากกว่่าสิิบปีีแล้้ว
การเคลื่่�อนไหวที่่�ชัดั เจนเริ่่�มต้้นมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2517 โดยแพทยสมาคมทำำ�
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หนัังสืือเรีียกร้้องให้้โรงงานยาสููบงดการโฆษณาบุุหรี่่แ� ละพิิมพ์คำ์ �ำ เตืือนที่่�ข้า้ งซอง
บุุหรี่่ว่่� า “การสููบบุุหรี่่เ� ป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ” การเคลื่่�อนไหวในครั้้�งนั้้�นมีีความ
สำำ�เร็็จเพีียงกรณีีการพิิมพ์คำ์ �ำ เตืือน แต่่กระนั้้�นก็็ยังั ได้้ข้อ้ ความมาในแบบคลุุมเครืือ
เพีียงว่่า “การสููบบุุหรี่่อ� าจเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ” เนื่่�องจากทางโรงงานยาสููบ
ต่่อรองขอเปลี่่�ยนข้้อความจากเดิิมโดยเติิมคำ�ว่่
ำ า “อาจ” ลงไป
ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2519 กรุุงเทพมหานครได้้ออกข้้อบััญญััติกิ รุุงเทพมหานคร
ห้้ามสููบบุหุ รี่่ใ� นโรงภาพยนตร์์และรถโดยสารประจำำ�ทาง แม้้กฎหมายฉบัับนี้้�จะไม่่
สามารถบัังคัับใช้้ให้้เป็็นผลจริิงได้้ แต่่ก็็ถืือว่่าเป็็นหมุุดหมายสำำ�คััญในแง่่ของการ
เป็็นกฎหมายควบคุุมการสููบบุุหรี่่ฉ� บัับแรกของประเทศไทย
การเคลื่่�อนไหวเรื่่�องนี้้�มาได้้รับั การตอบสนองจริิงจัังจากหน่่วยงานภาครััฐ
ก็็เมื่่�อเกิิดแรงผลัักดัันจากนอกประเทศ จากการที่่�องค์์การอนามััยโลกได้้กำ�ำ หนด
ให้้ปีี พ.ศ. 2523 เป็็นปีีแห่่งการรณรงค์์ไม่่สููบบุหุ รี่่ทั่่� �วโลก สมาคมวิิชาชีีพแพทย์์ 5
สมาคมจึึงได้้ทำ�บั
ำ ันทึึกเสนอต่่อนายกรััฐมนตรีีให้้มีีการควบคุุมบุุหรี่่อ� ย่่างจริิงจััง
การเคลื่่�อนไหวในครั้้�งนั้้�นมีีผลให้้โรงงานยาสููบยอมเปลี่่�ยนคำำ�เตืือนบนซองบุุหรี่่�
โดยตััดคำำ�ว่่า “อาจ” ออกไป เป็็นข้้อความที่่�ยืืนยัันว่่า “การสููบบุหุ รี่่เ� ป็็นอัันตรายต่่อ
สุุขภาพ” และต่่อมาในปีี พ.ศ. 2525 กระทรวงสาธารณสุุขได้้แต่่งตั้้�งผู้้�เชี่่ย� วชาญ
เรื่่�องการสููบบุุหรี่่แ� ละสุุขภาพ ต่่อด้้วยการจััดสััมมนาระดัับชาติิเรื่่�องนี้้�ในปีีต่่อมา
ซึ่่�งได้้ทำ�ำ ให้้เกิิดข้้อเสนอ “มาตรการควบคุุมการสููบบุุหรี่่”� แต่่ก็็ยัังไม่่ได้้ก่่อให้้เกิิด
ผลลััพธ์ใ์ ดตามมา เนื่่�องจากไม่่มีีหน่่วยงานรัับผิดิ ชอบ การดำำ�เนิินการในช่่วงแรก
จึึงเป็็นความสนใจเฉพาะตััวของบุุคลากรทางการแพทย์์ ไม่่มีีองค์์กรประสานงาน
เฉพาะประเด็็นที่่�ชัดั เจน และยัังขาดทั้้�งการเชื่่�อมโยงในภาคประชาสัังคม รวมถึึง
การสนัับสนุุนจากสัังคม
การเคลื่่�อนไหวทางสัังคมเริ่่�มก่่อตััวขึ้้�นอย่่างเป็็นรููปธรรมภายหลัังจากที่่�มีี
การจััดตั้้�ง “โครงการรณรงค์์เพื่่�อการไม่่สูบบุ
ู ุหรี่่�” ขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2529 มีีฐานะ
เป็็นองค์์กรพััฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์์ภายใต้้มููลนิิธิิหมอชาวบ้้าน นัับแต่่
นั้้�นมา โครงการฯ ก็็ได้้ทำ�ำ หน้้าที่่�เป็็น “องค์์กรหลัักซึ่่�งวางแผนการรณรงค์์อย่่าง
มีีทิิศทางและอย่่างต่่อเนื่่�อง เป็็นองค์์กรทำำ�งานประสานงานกัับองค์์กรอื่่�นๆ ที่่�
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ส่่งผลอย่่างสำำ�คััญต่่อการขยายการรัับรู้้�ข้้อมููลข่่าวสาร และกระบวนการเรีียนรู้้�
ของคนไทย โดยเฉพาะการเปลี่่�ยนแปลงค่่านิิยมการสููบบุุหรี่่ใ� นสัังคม”2 ทั้้�งนี้้� ใน
การเปิิดตััวโครงการเมื่่�อปีี พ.ศ. 2530 ได้้มีีการเชิิญสื่่�อมวลชนให้้ไปสััมภาษณ์์ผู้้�
ป่่วยถุุงลมโป่่งพองที่่�ต้้องเจาะคอช่่วยหายใจ จึึงเป็็นครั้้�งแรกที่่�การพููดถึึงพิิษภััย
ของควัันบุุหรี่่ไ� ม่่ได้้เป็็นการพููดโดยบุุคลากรทางการแพทย์์ แต่่ถููกถ่่ายทอดผ่่าน
ประสบการณ์์ตรงและจริิงของผู้้�ป่่วย สื่่�อสารด้้วยภาษาง่่ายๆ แบบที่่� คนทั่่�วไป
เข้้าใจได้้ จึึงทำำ�ให้้เข้้าถึึงความรู้้�สึึกของประชาชน นำำ�มาซึ่่�งการมีีส่่วนร่่วมอย่่าง
กว้้างขวางในเวลาต่่อมา
ผลต่่อเนื่่�องที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือ ทำำ�ให้้เกิิดการเชื่่�อมโยงระหว่่างมููลนิธิิ หิ มอชาวบ้้าน
กัับองค์์กรอื่่�นๆ ในการจััดวิ่่�งรณรงค์์เพื่่�อการไม่่สููบบุหุ รี่่ทั่่� ว� ประเทศในเดืือนตุุลาคม
พ.ศ. 2530 โดยมีีชมรมแพทย์์ชนบทเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการหลััก กิิจกรรมดัังกล่่าว
ประกอบด้้วยการวิ่่ง� จากภาคต่่างๆ เป็็น 4 สาย ใช้้ระยะเวลาวิ่่ง� 7 วัันเพื่่�อมารวมกััน
ที่่�กรุุงเทพมหานคร รวมทั้้�งมีีการล่่ารายชื่่�อประชาชนเพื่่�อสนัับสนุุนการเรีียกร้้อง
ให้้มีกี ารคุ้้�มครอง “สิิทธิขิ องผู้ไ้� ม่่สููบบุหุ รี่่”� ซึ่่ง� สามารถรวบรวมรายชื่่�อประชาชนได้้
ถึึง 6 ล้้านชื่่�อ นัับได้้ว่่าเป็็นการแสดงพลัังครั้้�งใหญ่่ที่่�สุดุ ครั้้�งหนึ่่�งของประเทศไทย
รายชื่่�อเหล่่านี้้�กลายเป็็นหลัักฐานสนัับสนุุนการผลัักดัันนโยบาย เช่่น การที่่�
คณะรััฐมนตรีีมีีมติิห้า้ มโรงงานยาสููบโฆษณาบุุหรี่่ใ� นปีี พ.ศ. 2531 เป็็นต้้น และ
ขยายการรัับรู้้�และการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนอย่่างกว้้างขวาง จนสามารถต่่อ
ต้้านแรงกดดัันจากภายนอก เช่่น กรณีีที่่�ผู้้�ส่่งออกบุุหรี่่ข� องสหรััฐอเมริิกาพยายาม
ผลัักดัันให้้มีีการใช้้การตอบโต้้ทางการค้้าและกฎหมายการค้้าระหว่่างประเทศ
กดดัันให้้ประเทศไทยเปิิดตลาดบุุหรี่่เ� สรีี ปรัับลดอััตราภาษีีบุุหรี่่ต่่� างประเทศ
และอนุุญาตการโฆษณาบุุหรี่่� ในช่่วงปีี พ.ศ. 2532 - 2533 แต่่ด้้วยการทำำ�งาน
อย่่างต่่อเนื่่�องของบุุคคลและองค์์กรในเครืือข่่ายการทำำ�งานเพื่่�อต่่อต้้านบุุหรี่่� โดย
การสนัับสนุุนของสัังคม จึึงทำำ�ให้้สามารถต้้านทานแรงกดดัันนี้้�ได้้สำ�ำ เร็็จ
การเคลื่่� อนไหวในช่่วงถัั ด มาได้้ เ คลื่่� อนมาสู่่� เ รื่่�อ งการควบคุุ ม การค้้ า
ผลิิ ต ภัั ณฑ์์ ยาสููบ และการควบคุุม การสููบบุุ ห รี่่� มีี การผลัั ก ดัั น ให้้เ กิิ ด นโยบาย
และกลไกใหม่่ๆ เช่่น พระราชบััญญััติิควบคุุมผลิิตภััณฑ์์ยาสููบ พ.ศ. 2535 และ
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พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองสุุขภาพผู้้�ไม่่สููบบุุหรี่่� พ.ศ. 2535 ที่่�มีีการใช้้มาตรการ
ทางภาษีี ซึ่่�งส่่งผลเป็็นการควบคุุมการสููบบุุหรี่่แ� ละลดปััญหามลพิิษทางอากาศ
จากควัันบุุหรี่่ที่่� �ได้้ผลในภาพรวมระดัับประเทศ ส่่วนทางโครงการฯ ก็็ได้้มีกี ารยก
ระดัับเป็็นมููลนิิธิิเพื่่�อการไม่่สููบบุุหรี่่เ� มื่่�อต้้นปีี พ.ศ. 2540
การเคลื่่�อนไหวเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�นและประสบความสำำ�เร็็จอัันเนื่่�องมาจากการ
เชื่่�อมประสานระหว่่างองค์์ประกอบ 3 ประการ ตาม “ทฤษฎีีสามเหลี่่�ยมเขยื้้� อน
ภููเขา” ของนายแพทย์์ประเวศ วะสีี คืือ 1) องค์์ความรู้้�ด้้านวิิชาการ 2) กระแส
สนัับสนุุนภาคประชาสัังคมและเครืือข่่าย และ 3) ฝ่่ายการเมืืองผู้้�กำำ�หนดนโยบาย
ดัังที่่� ศ.นพ.ประกิิต วาทีีสาธกกิิจ เลขาธิิการมููลนิิธิิเพื่่�อการไม่่สููบบุุหรี่่ไ� ด้้กล่่าวไว้้
ว่่า “หากมีีองค์์ความรู้้�ที่่�เพีียงพอชััดเจน ภาคประชาชนเข้้าใจและสนัับสนุุนเรื่่�องนี้้�
นัักวิิชาการ/ผู้้�ผลัักดัันสามารถเข้้าถึึงฝ่่ายการเมืืองผู้้�กำำ�หนดนโยบายและโน้้มน้า้ ว
ให้้เขาสนัับสนุุนได้้ ปััญหายากๆ นั้้�นจะแก้้ไขได้้”3
พััฒนาการของการเคลื่่�อนไหวเรื่่�อง “การควบคุุมควัันบุุหรี่่”� ในประเทศไทย
ในระยะต่่อมาได้้ขยับม
ั าสู่่�การดำำ�เนิินการพััฒนาองค์์ความรู้้�และการผลัักดัันให้้มีี
การจััดตั้้�งกลไกเพื่่�อให้้มีีกิิจกรรมในการสนัับสนุุนให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง “ค่่า
นิิยมการสููบบุุหรี่่”� ในสัังคมไทย ตลอดจนมีีการติิดตามและผลัักดัันให้้เกิิดการ
พััฒนานโยบายและมาตรการที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง นั่่�นก็็คืือ การถืือกำำ�เนิิด
ขึ้้�นของสำำ�นักั งานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ (สสส.) ที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นในปีี
พ.ศ. 2544 โดยใช้้เงิินรายได้้จากภาษีีบุุหรี่่แ� ละสุุราในการดำำ�เนิินการ
ภาพที่่� 11.1 การรณรงค์์ ของเครืือข่่ ายมูู ลนิิธิิรณรงค์์ เพื่่ � อการไม่่ สูู บบุุ หรี่่� จ. ชัั ยนาท
เมื่่ � อวัั นที่่� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 25644
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กรณีีการรณรงค์์เพื่่�อการไม่่สููบบุหุ รี่่ถืื� อได้้ว่่าเป็็นต้้นแบบการขัับเคลื่่�อนเพื่่�อ
แก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศเพื่่�อสุุขภาพ ซึ่่ง� จำำ�เป็็นต้้องอาศััยการมีีส่่วนร่่วมของ
ภาคประชาชน เนื่่�องจากเป็็นการเคลื่่�อนไหวทางสัังคมเพื่่�อให้้เกิิดการแก้้ไขปััญหา
ภััยสุุขภาพที่่�มีีความซัับซ้อ้ น และเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลายฝ่่ายที่่�มีี
ความขััดแย้้งทั้้�งเชิิงผลประโยชน์์และบทบาทหน้้าที่่�การทำำ�งาน รวมถึึงเป็็นการ
ขัับเคลื่่�อนประเด็็นที่่�เป็็นปััญหาร่่วมของทั้้�งสัังคมที่่�ต้้องการการเปลี่่�ยนแปลงใน
ทุุกระดัับ ดัังนั้้�น จึึงเป็็นกรณีีความเคลื่่�อนไหวในอดีีตของประเทศไทยที่่�น่่าเรีียน
รู้้� โดยเฉพาะบทเรีียนในด้้านการจััดการกัับปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ต้้องอาศััยกลไกทั้้�งเชิิง
นโยบาย โครงสร้้างการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ การเปลี่่�ยนแปลงค่่านิิยมทางสัังคม
จนถึึงการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมระดัับบุุคคล
สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ชัดั เจน คืือ ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีกลไกการจััดการที่่�เข้้าใจประเด็็น
ปััญหาที่่�ต้้องการแก้้ไขนั้้�น เพื่่�อสามารถขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการแก้้ไขปััญหาอย่่าง
มีีทิิศทาง เจาะได้้ถึึงจุุ ดพลิิกเปลี่่�ยนที่่�สำ�คั
ำ ัญ ส่่วนการดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง
จะเป็็นไปได้้ ต้้องอาศัั ยความร่่วมมืือจากหลายฝ่่าย และต้้ อ งมีี ก ระบวนการ
เคลื่่�อนไหวในการแก้้ปััญหาที่่� มีีพลัังและต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งในกรณีีการรณรงค์์ที่่�มุ่่�ง
เป้้าเพื่่�อให้้เกิิดอากาศสะอาดปลอดจากควัันบุุหรี่่นี้้� � มีีกลไกที่่� ทำ�ำ หน้้าที่่� ในการ
สร้้างการเชื่่�อมประสานอย่่างสานพลัังกัันระหว่่างองค์์ประกอบทั้้�งสามด้้านตาม
ทฤษฎีี “สามเหลี่่�ยมเขยื้้� อนภููเขา” นั่่�นเอง ซึ่่�งรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรณีีนี้้�สามารถ
ติิดตามได้้จากงานของยุุทธนา วรุุณปิิติิกุลุ (2545) และงานของ ศ.นพ.ประกิิต
วาทีีสาธกกิิจ (2552)
11.1.2 กรณีี มลพิิษทางอากาศจากเหมืื องถ่่ านหิินและโรง
ไฟฟ้้าพลัั งงานถ่่ านหิิน อำำ �เภอแม่่ เมาะ จัั งหวัั ดลำำ �ปาง ก�บ
บทบาทของชาวบ้้ านแม่่ เมาะ
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย (กฟผ.) เริ่่�มต้้นทำำ�กิิจการเหมืือง
ถ่่านหิิน (ลิิกไนต์์) ในบริิเวณ “แอ่่งแม่่เมาะ” จ. ลำำ�ปาง ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2497 ส่่วน
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โรงไฟฟ้้าที่่�ใช้้ลิิกไนต์์จากเหมืืองเป็็นเชื้้�อเพลิิงนั้้�น ทยอยเปิิดเดิินเครื่่�องในพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียงกัันเมื่่�อปีี พ.ศ. 2515 และเปิิดจนครบ 13 หน่่วยเมื่่�อปีี พ.ศ. 25385
การดำำ�เนิินงานของเหมืืองและโรงไฟฟ้้าแม่่เมาะก่่อผลกระทบในรููปแบบ
ต่่างๆ มาตลอดระยะเวลาหลายสิิบปีี ซึ่่�งชุุมชนที่่�ได้้รับผล
ั กระทบมีีถึึง 23 หมู่่�บ้้าน
ใน 5 ตำำ�บล6 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในด้้านของมลพิิษทางอากาศที่่�มีีการสะสมของ
สารพิิษโดยไม่่เคลื่่�อนตััวไปไหน ด้้วยเหตุุที่่�สภาพภููมิป
ิ ระเทศบริิเวณที่่�ตั้้ง� โรงไฟฟ้้า
และเหมืืองนั้้�นเป็็นพื้้�นที่่�ราบมีีภูเู ขาโอบล้้อมเกืือบรอบด้้าน และสภาพอากาศที่่�มีี
ความกดอากาศค่่อนข้้างสููง อุุณหภููมิิผกผััน อากาศเคลื่่�อนตััวช้้า หรืือเคลื่่�อนตััว
จากบนลงสู่่�เบื้้�องล่่าง รวมทั้้�งเหมืืองและโรงไฟฟ้้ายัังก่่อให้้เกิิดการแพร่่กระจาย
ของฝุ่่�นละอองด้้วย7
มลพิิษทางอากาศกรณีีแม่่เมาะปะทุุขึ้้�นชััดเจนในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2535
เมื่่�อ ปรากฏการณ์์ “ฝนกรด” ได้้ เ กิิ ด ขึ้้� น เป็็ น บริิเ วณกว้้า งครอบคลุุมรัศั มีี 7
กิิโลเมตรในเขต อ. แม่่เมาะ ซึ่่�งฝนกรดเป็็นปรากฏการณ์์ที่่�มัักเกิิดจากการปล่่อย
ก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ (Sulfur Dioxide: SO2) ปริิมาณมากเข้้าสู่่�ชั้้น� บรรยากาศ
โลก ทำำ�ให้้ฝนที่่�ตกลงมาในช่่วงเวลานั้้�นมีีฤทธิ์์�เป็็นกรดมากกว่่าน้ำำ�ฝนปกติิ ฝน
ดัังกล่่าวจึึงทำำ�ลายต้้นไม้้และพืืชผััก รวมถึึงต้้นข้้าว ที่่�ต่่างกลายเป็็นสีีเหลืืองและ
เหี่่�ยวเฉาสััตว์์เลี้้�ยงเป็็นแผลเน่่าเปื่่�อยและล้้มตาย ส่่วนชาวบ้้านมีีอาการแสบคััน
ตามร่่างกาย หายใจไม่่สะดวก และเจ็็บป่่วยด้้วยอาการต่่างๆ นัับพัันคน8 โดย
เฉพาะกลุ่่�มเด็็ก ผู้้�สููงอายุุ และผู้้�ป่่วยจะมีีอาการชััดเจนและเฉีียบพลััน สำำ�นัักงาน
สาธารณสุุขจัังหวััดลำำ�ปางรายงานจำำ�นวนผู้้�ป่่วยจากมลพิิษเฉีียบพลัันในครั้้�งนั้้�น
ว่่า มีีผู้้�ป่่วยนอก 1,222 ราย ผู้้�ต้้องนอนพัักรัักษาตััวในโรงพยาบาล 35 ราย และ
มีีผู้้�ที่่�มารัับการรัักษากัับหน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�อีีก 1,120 ราย9
มีีรายงานข่่าวว่่า ทางผู้้�บริิหาร กฟผ. ได้้ออกมายอมรัับว่่าโรงไฟฟ้้าเป็็นต้้น
เหตุุ โดยมีีข้้อแก้้ต่่างว่่า เนื่่�องจากโรงไฟฟ้้าไม่่มีีเครื่่�องตรวจจัับและกำำ�จััดก๊๊าซ
ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ หรืือเครื่่�อง FGD (Flue Gas Desulfurization)10 ทั้้�งนี้้� มีี
ข้้อมููลว่่า ปริิมาณสารซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ที่่�หลุุดออกมาจากโรงไฟฟ้้าฯ ในครั้้�ง
นั้้�นสููงถึึง 3,418 มค.ก./ลบ.ม./ชั่่�วโมง ซึ่่ง� ชััดเจนว่่าสููงกว่่าเกณฑ์์หรืือค่่ามาตรฐาน
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เป็็นอย่่างมาก11 ทั้้�งๆ ที่่�ได้้มีีการกำำ�หนดค่่าเฉลี่่�ยความเข้้มข้้นของก๊๊าซซััลเฟอร์์ได
ออกไซด์์ในบรรยากาศโดยทั่่�วไปในเวลา 1 ชั่่�วโมงของพื้้�นที่่�บริเิ วณแม่่เมาะไว้้สูงู
กว่่าค่่ามาตรฐานของพื้้�นที่่�ทั่่�วไปอื่่�นๆ อยู่่�แล้้ว นั่่�นคืือ ของพื้้�นที่่�ทั่่�วไปกำำ�หนดไว้้
ที่่� 780 มค.ก/ลบ.ม./ชั่่�วโมง ขณะที่่�ของ 5 ตำำ�บลในอำำ�เภอแม่่เมาะกำำ�หนดไว้้ที่่�
1,300 มค.ก./ลบ.ม./ชั่่�วโมง12
ภาพที่่� 11.2 โรงไฟฟ้้าแม่่ เมาะ13

หลัังเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว ชาวบ้้านผู้้�
ได้้รับผล
ั กระทบจำำ�นวน 16 หมู่่�บ้้าน เริ่่�ม
รวมตััวกัันเรีียกร้้องต่่อทั้้�ง กฟผ. และภาค
รััฐให้้เข้้ามาดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาและ
รัับผิิดชอบเยีียวยาความเสีียหายที่่� เกิิด
ขึ้้�น14 รวมถึึงการกำำ�หนดทางเลืือกสุุดท้้าย
ไว้้ด้้วยว่่า หากไม่่สามารถแก้้ปัญ
ั หาได้้ ก็็
ให้้รับผิ
ั ดิ ชอบในการอพยพชาวบ้้านออก
ไปจากพื้้�นที่่� เพื่่�อที่่� จะได้้พ้้นจากสภาพ
การเป็็นผู้้�ต้้องได้้รับผล
ั กระทบ
ต่่อมา ปรากฏว่่า กฟผ. ได้้ดำ�ำ เนิินการอพยพชาวบ้้านระลอกใหญ่่จำำ�นวนถึึง
10 หมู่่�บ้้านจริิง แต่่ก็็มีีการให้้เหตุุผลว่่าเนื่่�องจากชาวบ้้านเหล่่านั้้�นอาศััยอยู่่�ในที่่�
ราชพััสดุุอัันสงวนไว้้สำ�ำ หรัับการทำำ�เหมืืองแร่่ กฟผ. จึึงมีีการจััดหาที่่�อยู่่�และที่่�ทำ�ำ
กิินใหม่่ พร้้อมทั้้�งเงิินชดเชย ให้้กัับผู้้�ยิินยอมอพยพ ส่่วนคนที่่�ไม่่ยอมก็็ถูกู จัับกุมุ
ดำำ�เนิินคดีีข้้อหาบุุกรุุกที่่�ดิิน กฟผ.15
ทางด้้านรััฐบาลได้้อนุุมััติิงบประมาณจััดซื้้�อเครื่่�อง FGD ด้้วยงบประมาณ
กว่่า 7,000ล้้านบาทเพื่่�อให้้ติิดตั้้�งไว้้ภายในโรงไฟฟ้้าจำำ�นวน 10 หน่่วย (ไม่่ได้้ติิด
ตั้้�งหน่่วยที่่� 1-3) 16 โดยถืือว่่าเป็็นมาตรการสำำ�คััญในการลดผลกระทบเรื่่�องการ
มีีซัลั เฟอร์์ไดออกไซด์์ออกมาปนเปื้้�อนในอากาศ แต่่ไม่่มีีมาตรการให้้ความช่่วย
เหลืือชาวบ้้านโดยตรงใดๆ
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อย่่างไรก็็ตาม ถึึงแม้้จะมีีการติิดตั้้�งเครื่่�อง FGD แล้้วเสร็็จ (เดิินเครื่่�องเครื่่�อง
แรกกลางปีี พ.ศ. 2538 เครื่่�องสุุดท้้ายต้้นปีี พ.ศ. 2543) แต่่เพีียงไม่่นาน เครื่่�อง
ก็็ชำ�รุ
ำ ุดเสีียหาย17 ที่่�สำ�คั
ำ ัญคืือ ไม่่ว่่าจะเป็็นช่่วงที่่�มีีหรืือไม่่มีีเครื่่�อง FGD ปััญหา
มลพิิษทางอากาศก็็ยัังคงเกิิดขึ้้�นซ้ำำ�ซากในพื้้�นที่่� ซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดความเจ็็บป่่วย
ของชาวชุุมชนอย่่างกว้้างขวาง ด้้วยอาการหายใจไม่่สะดวกหรืือมีีความระคาย
เคืือง บางรายอาการหนัักจนต้้องมีีการใช้้ออกซิิเจนมืือถืือซึ่่ง� มีีราคาแพง ในขณะ
ที่่�ชาวบ้้านที่่�ไม่่สามารถซื้้�อใช้้ส่่วนตััว ต้้องใช้้วิธีิ ตั้้ี ง� กองผ้้าป่่าเพื่่�อระดมเงิินมาหาซื้้�อ
ถัังออกซิิเจนไว้้เป็็นของส่่วนกลาง เพื่่�อให้้คนที่่�มีีอาการหนัักเอาไปใช้้ จนกระทั่่�ง
เสีียชีีวิิตไปก็็เปลี่่�ยนให้้คนอื่่�นใช้้ต่่อ18 นอกจากนั้้�น ยัังลามไปสู่่�ปััญหาอื่่�นๆ ได้้แก่่
เรื่่�องการอพยพย้้ายถิ่่�นฐานของประชาชนในพื้้�นที่่� ความขััดแย้้งระหว่่างผู้้�มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนคดีีความ
ทั้้�งนี้้� จากคำำ�พิิพากษาของศาลปกครองชั้้�นต้้นเชีียงใหม่่ ได้้ระบุุถึึงรายงาน
การตรวจวััดคุุณภาพอากาศของกรมควบคุุมมลพิิษ ระหว่่างเดืือนพฤศจิิกายน
พ.ศ. 2535 ถึึงเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2541 พบว่่า จากระยะเวลาที่่�ตรวจวััดนาน
70 เดืือน ค่่าก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ต่่อชั่่�วโมงในพื้้�นที่่�แม่่เมาะเกิินกว่่า 1,300
มค.ก./ลบ.ม. เป็็นเวลา 50 เดืือน ส่่วนที่่�เหลืืออีีก 20 เดืือน พบว่่ามีีค่่าเกิินกว่่า
780 มค.ก./ลบ.ม./ชั่่�วโมง เป็็นเวลา 17 เดืือน19
ช่่วงปีี พ.ศ. 2543 - 2544 ปััญหามลพิิษยัังคงปะทุุหนััก ชาวบ้้านบอกเล่่า
ผ่่านสื่่�อมวลชนว่่า กลิ่่�นซััลเฟอร์์ฯ ลอยเข้้าชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง และชาวบ้้านก็็เจ็็บ
ป่่วยเพิ่่�มมากขึ้้�น สภาพการณ์์ดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับผลการสำำ�รวจศึึกษาของกรีี
นพีีซในปีี พ.ศ. 2545 ที่่�พบว่่า ในเถ้้าลอยที่่�ออกจากโรงไฟฟ้้าแม่่เมาะมีีทั้้�งฟอส
เฟส แมงกานีีส สารหนูู ตะกั่่�ว โครเมีียม ทองแดง ปรอท ฯลฯ ซึ่่�งเถ้้าลอยสามารถ
ปนเปื้้�อนในอากาศ และเมื่่�อตกลงสู่่�พื้้�นดิินก็็ยัังถููกชะล้้างปนไปกัับน้ำำ�ได้้ด้้วย20
“เฉพาะแค่่ปีี พ.ศ. 2544-2548 มีีคนตายด้้วยโรคทางเดิินหายใจ โรคมะเร็็งปอด
และโรคหอบหืืดกว่่า 300 ราย และมีีคนป่่วยอีีกกว่่า 2,800 ราย หลายคนนอนรอ
ความตาย” คืือ คำำ�บอกเล่่าของมะลิิวััลย์์ นาควิิโรจน์์ แกนนำำ�ในสภาเครืือข่่ายสิิทธิิ
ผู้้�ป่่วยแม่่เมาะ21
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แม้้ตลอดระยะเวลาเหล่่านี้้� ชาวบ้้านจะมีีการเคลื่่�อนไหวในรููปแบบพื้้� นฐาน
ต่่างๆ ตั้้�งแต่่ระดัับการส่่งเสีียงผ่่านสื่่�อ การร้้องเรีียนต่่อหน่่วยงานที่่� เกี่่� ยวข้้อง
จนถึึงการรวมตััวชุุมนุมุ เรีียกร้้อง/กดกััน แต่่ปััญหาไม่่ได้้รับั การแก้้ไขอย่่างจริิงจััง
ในปีี พ.ศ. 2546 กลุ่่�มของมะลิิวััลย์์จึึงยื่่�นฟ้้องคดีีต่่อศาลปกครอง 2 คดีี นั่่�น
คืือ คดีีเรีียกค่่าเสีียหายและคดีีเรีียกร้้องให้้อพยพชาวบ้้านที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียงออกไป22
ผลแห่่งคดีีเรีียกค่่าเสีียหาย คืือ ศาลปกครองจัังหวััดเชีียงใหม่่ได้้พิิพากษาในปีี
พ.ศ. 2552 ให้้ กฟผ. จ่่ายค่่าชดเชยแก่่ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รับผล
ั กระทบรวมประมาณ 120
ล้้านบาท พร้้อมทั้้�งให้้อพยพชาวบ้้านในพื้้�นที่่�ออกนอกรััศมีีผลกระทบของเหมืือง
ถ่่านหิินและโรงไฟฟ้้าถ่่านหิินแม่่เมาะ 5 กิิโลเมตร23 แต่่ทางฝ่่าย กฟผ.ยื่่�นอุุทธรณ์์
ทำำ�ให้้กว่่าคดีีจะถึึงที่่�สุดุ ก็็ล่่วงเลยมาอีีกหลายปีี โดยศาลปกครองสููงสุุดเชีียงใหม่่ได้้
มีีคำ�พิ
ำ พ
ิ ากษาเมื่่�อวัันที่่� 25กุุมภาพัันธ์์พ.ศ. 2558 พิิจารณาให้้ กฟผ. ต้้องจ่่ายค่่า
ทดแทนเฉพาะในส่่วนของการเสื่่�อมสภาพ สุุขภาพและอนามััย และความสููญเสีีย
ทางด้้านจิิตใจ จากเหตุุที่่�ก๊า๊ ซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์เกิินกว่่าระดัับมาตรฐาน โดย
ให้้จ่่ายตามอััตราความรุุนแรงของการรัับมลพิิษ ส่่วนกรณีีการร้้องขอค่่าใช้้จ่่าย
ในการรัักษาพยาบาล และกรณีีค่่าขาดประโยชน์์จากการประกอบอาชีีพ และค่่า
ทดแทนการสููญเสีียโอกาสที่่�จะดำำ�รงชีีวิติ อย่่างคนปกติิสุขุ ศาลพิิจารณาว่่า กฟผ.
ไม่่ต้้องจ่่าย ด้้วยเหตุุผลหลัักเนื่่�องจากผู้้�ฟ้้องไม่่อาจแสดงหรืือเสนอหลัักฐานได้้24
มีีการคำำ�นวณว่่า ค่่าทดแทนตามอััตราที่่�ศาลกำำ�หนดนั้้�นทำำ�ให้้คนที่่�อยู่่�ใน
พื้้�นที่่� แม่่เมาะโดยตลอดจะได้้รับั เงิินค่่าเสีียหายสููงสุุด 246,900 บาท พร้้อม
ดอกเบี้้�ย 7.5% ต่่อปีี ขณะที่่� ผู้้�ป่่วยบางรายจะได้้รับค่่
ั าเสีียหายต่ำำ�สุดุ คืือ 10,000
บาท ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับค่่าเสีียหายท้้ายฟ้้องด้้วย เพราะการฟ้้องร้้องเรีียกค่่าเสีียหาย
นั้้�นจะต้้องจ่่ายค่่าธรรมเนีียมศาล แม้้ผู้้�ฟ้้องจะขอยกเว้้นไว้้ แต่่บางรายไม่่ได้้รับั
การยกเว้้นหรืือได้้ยกเว้้นบางส่่วน ตามจำำ�นวนเงิินดัังกล่่าว เมื่่�อคิิดเทีียบจากระยะ
เวลา 23 ปีี เท่่ากัับผู้้�ได้้รับั การเยีียวยาสููงสุุดจะได้้ในอััตราเฉลี่่�ยประมาณวัันละ
60.61 บาท ส่่วนคนได้้น้้อยที่่�สุดุ คืือ วัันละ 2.24 บาท25
สิ่่�งที่่�น่่าสะท้้อนใจอย่่างยิ่่�งก็็คืือ ในช่่วงแห่่งการรอคอยนานนัับสิบปี
ิ ีนั้้�น มีีผู้้�
ฟ้้องคดีีที่่�ป่่วยอยู่่�ได้้เสีียชีีวิติ ไปแล้้ว 20 คน ในจำำ�นวนนี้้�มีผู้ี เ้� สีียชีีวิติ ที่่�ถอนฟ้้องไป 6
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ราย ขณะที่่�อีีก 346 รายที่่�ยื่� น่ ฟ้้องแต่่ไม่่ได้้เข้้ารัับการตรวจร่่างกายและไม่่มีีใบรัับ
รองแพทย์์ จึึงทำำ�ให้้ศาลไม่่รัับฟ้อ้ ง ส่่งผลให้้เหลืือผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสิ้้�นเพีียง 131 ราย26
จนถึึงช่่วงปีี พ.ศ. 2558 ชาวบ้้านในพื้้�นที่่�เชื่่�อว่่ายัังมีีการปล่่อยมลพิิษใน
อากาศและฝุ่่�นละเอีียด รวมทั้้�งยัังมีีการสะสมในดิิน น้ำำ� และอากาศ โดยชาวบ้้าน
ยัังมีีอาการผื่่�นคัันตามร่่างกาย และหายใจลำำ�บาก โดยเฉพาะในช่่วงหน้้าหนาวที่่�
มีีความกดอากาศต่ำำ�27
วิิ เคราะห์์ บทบาทของภาคประชาชน

จากปััญหามลพิิษทางอากาศที่่�ส่่งผลให้้เกิิดความเจ็็บป่่วยของชาวชุุมชนที่่�
อยู่่�ใกล้้เคีียงกัับเหมืืองถ่่านหิินและโรงไฟฟ้้าพลัังงานถ่่านหิินแม่่เมาะ รวมถึึงการ
ต้้องเผชิิญกัับผลกระทบที่่�ก่่อความเสีียหายด้้านอื่่�นๆ ไม่่ว่่าจะต่่อพืืชผลทางการ
เกษตร สััตว์์เลี้้�ยง สภาพแวดล้้อมที่่�เสื่่�อมโทรมลง ฯลฯ ประชาชนระดัับชาวบ้้าน
ธรรมดาในหลายตำำ�บลของอำำ�เภอแม่่เมาะจึึงเสมืือนตกอยู่่�ในสภาพบัังคัับให้้ต้้อง
กลายเป็็นพลเมืืองที่่�ออกมาเคลื่่�อนไหวเรีียกร้้องต่่อรััฐและหน่่วยงาน ตลอดจน
ต่่อสัังคมสาธารณะ เพื่่�อขอให้้มีกี ารแก้้ไขปััญหาและเยีียวยาความทุุกข์์ยากให้้แก่่
พวกเขา ซึ่่�งข้้อเรีียกร้้องในประเด็็นการอพยพออกจากพื้้�นที่่�นัับว่่าน่่าสนใจเป็็น
อย่่างยิ่่�ง เนื่่�องจากโดยปกติิน่่าจะเป็็นเรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�นเองตามธรรมชาติิ กล่่าวคืือ ผู้้�
ที่่�ทนรัับปััญหาไม่่ได้้ก็็ต้้องอพยพออกไปเอง แต่่เมื่่�อประเด็็นนี้้�กลายเป็็นข้้อเรีียก
ร้้องสำำ�คััญข้้อหนึ่่�งของประชาชนผู้้�ได้้รับผล
ั กระทบในพื้้�นที่่� ก็็ย่่อมสะท้้อนชััดเจน
ถึึงความสิ้้�นหวัังว่่าปััญหาจะไม่่บรรเทาหรืือไม่่ได้้รับั การแก้้ไข
ดัังนั้้�น ในที่่�สุดุ ชาวบ้้านซึ่่�งเป็็นผู้้�รัับผลกระทบจากมลพิิษจนกลายเป็็นกลุ่่�ม
เปราะบางจึึงต้้องอาศััยช่่องทางทางกฎหมายเรีียกร้้องความเป็็นธรรม ซึ่่�งความ
เคลื่่�อนไหวในแนวทางนี้้�ใช้้ระยะเวลายาวนานอย่่างยิ่่�ง แต่่สำำ�หรัับบทสรุุปของ
ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�น กลัับยัังไม่่ชััดเจนนัักว่่า ได้้ก่่อให้้เกิิดการเยีียวยาขึ้้�นหรืือไม่่
และชาวบ้้านได้้รับั ความยุุติิธรรมเพีียงใด
กล่่าวได้้ว่่ากรณีีแม่่เมาะเป็็นกรณีีการเกิิดปััญหามลพิิษทางอากาศเข้้มข้้น
กรณีี แ รกของประเทศไทย พลเมืืองผู้้� เ ป็็ น เหยื่่� อ กัั บพล เมืืองผู้้�ตื่� ่ น รู้้� คืือ คน
คนเดีี ยวกัั น และสถานการณ์์ที่่� พวกเขาต้้ องเผชิิญดููเหมืือนจะมีีความเฉพาะ
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เจาะจง ขาดความเชื่่�อมโยงกัับสังั คมและสาธารณชนทั่่�วไป ทั้้�งๆ ที่่�หากพิิจารณา
ให้้ถ่่องแท้้แล้้ว กรณีีดัังกล่่าวสะท้้อนสภาพความเป็็นจริิงทั่่�วไปของสัังคมไทยใน
หลายด้้านและหลายมิิติิ ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องความไร้้ประสิิทธิภิ าพของนโยบายและ
มาตรการในการจััดการปััญหามลพิิษ ความหย่่อนสมรรถภาพของกลไกรััฐต่่างๆ
สภาพบัังคัับใช้้ที่่�อ่่อนด้้อยของกฎหมาย กระบวนการยุุติิธรรมที่่�ดำ�ำ เนิินการล่่าช้้า
และอาจไม่่สามารถอำำ�นวยความยุุติธิ รรมให้้เกิิดขึ้้�นจริิงได้้ ตลอดจนสภาพที่่�สังั คม
ส่่วนใหญ่่ยัังเพิิกเฉยละเลยในเรื่่�องดัังกล่่าว
11.1.3 กรณีี มลพิิ ษทางอากาศและกลิ่่ � นเหม็็ นในพื้้ � นที่่�
มาบตาพุุ ด กัั บ บทบาทของเครืื อข่่ ายประชาชนภาคตะวัั น
ออก และผู้้� เดืื อดร้้ อนจากมลพิิษทางอากาศ
เนื้้�อหาในส่่วนนี้้�เรีียบเรีียงจากการศึึกษางานของเพ็็ญโฉม แซ่่ตั้้�ง และวลััย
พร มุุขสุวุ รรณ (สิิงหาคม 2546) รายงานของคณะอนุุกรรมการด้้านพลัังงานและ
อุุตสาหกรรม คณะกรรมการสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนแห่่งชาติิ (2550) และรายงานของกอง
โรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้้อม กรมควบคุุมโรค (2563) เป็็นสำำ�คััญ
ซึ่่ง� เนื่่�องจากเป็็นรายงานที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นคนละช่่วงเวลา จึึงช่่วยให้้มีข้ี อ้ มููลที่่�ครอบคลุุม
เรื่่�องราวกรณีีนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นมายาวนานหลายทศวรรษได้้เป็็นอย่่างดีี
กรณีีมลพิิษทางอากาศในพื้้�นที่่� ต. มาบตาพุุด อ. เมืือง จ. ระยอง เป็็น
กรณีีปััญหาที่่� มีีความรุุนแรงที่่� สุุดและมีีความซัับซ้อ้ นของสารมลพิิษในอากาศ
มากที่่� สุุด เนื่่�องจากภายใต้้โครงการพััฒนาพื้้�นที่่� ชายฝั่่�งทะเลตะวัันออก หรืือ
อีีสเทิิร์น์ ซีีบอร์์ด (Eastern Seaboard Development Program) ซึ่่�งดำำ�เนิิน
การมาตั้้�งแต่่แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 5 (พ.ศ. 2525 –
2529) พื้้�นที่่�มาบตาพุุดได้้กลายเป็็นพื้้�นที่่�หลัักที่่�รองรัับการพััฒนาอุุตสาหกรรม
หนัักของโครงการ โดยมีีโรงงานอุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่เกืือบ 200 แห่่งใน
พื้้�นที่่� ส่่วนใหญ่่เป็็นกลุ่่�มอุุตสาหกรรมปิิโตรเลีียม ปิิโตรเคมีี และอุุตสาหกรรม
ต่่อเนื่่�องอื่่�นๆ ได้้แก่่ โรงไฟฟ้้าถ่่านหิิน โรงกลั่่�นน้ำำ�มัันและคลัังน้ำำ�มััน โรงแยกก๊๊าซ
ธรรมชาติิ อุุตสาหกรรมเคมีี พลาสติิก แทนทาลััม นอกจากนี้้� อ. เมืืองระยองยััง
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เป็็นที่่�ตั้้�งของโรงงานอุุตสาหกรรมอีีกจำำ�นวนมาก รวมแล้้วมีีโรงงานขนาดใหญ่่
ที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศหลากหลายชนิิดถึึง 1,366 แห่่งที่่�ตั้้�งอยู่่�ใน
อ. เมืืองระยอง28 โดยมีีทั้้�งที่่�ตั้้�งอยู่่�ภายในนิิคมอุุตสาหกรรมและที่่�อยู่่�ภายนอก ซึ่่�ง
นิิคมอุุตสาหกรรมในพื้้�นที่่�มาบตพุุดก็็มีีจำ�ำ นวนหลายแห่่ง ทั้้�งของรััฐและเอกชน
ตารางที่่� 11.1 กลุ่่� มอุุ ตสาหกรรมหลัั กที่่�มาบตาพุุ ด (เฉพาะในนิิคมอุุ ตสาหกรรม
มาบตาพุุ ด)

ลำำ�ดัับ

ประเภทอุุตสาหกรรม

1

โรงกลั่่�นน้ำำ�มััน

2

อุุตสาหกรรมการปิิโตรเคมีี

จำำ�นวน (โรง)
2

2.1 ปิิโตรเคมีีขั้้�นต้้น

4

2.2 ปิิโครเคมีีกลางน้ำำ�และปลายน้ำำ�

41

อุุตสาหกรรมเคมีี

16

4

อุุตสาหกรรมปุ๋๋�ยเคมีี

22

5

อุุตสาหกรรมผ้้ายางรถยนต์์

1

6

อุุตสาหกรรมผลิิตก๊๊าซ (ไม่่รวมก๊๊าซธรรมชาติิ)

8

7

อุุตสาหกรรมโลหะ เหล็็ก และเหล็็กกล้้า

11

8

โรงบำำ�บััดและหลุุมฝัังกลบของเสีียอัันตราย

3

8.1 โรงบำำ�บััด

1

8.2 หลุุมฝัังกลบ

2

9

โรงไฟฟ้้า

8

10

อุุตสาหกรรมฉนวนใยหิิน

1
รวม

117

ที่่�มา: กลุ่่�มศึึกษาและรณรงค์์มลภาวะอุุตสาหกรรม, 2549

เดิิมประชาชนส่่วนใหญ่่ในพื้้�นที่่�มาบตาพุุดประกอบอาชีีพประมงชายฝั่่�งและ
เกษตรกรรม โดยทำำ�สวนผลไม้้และสวนยางพาราเป็็นหลััก แต่่เมื่่�อเริ่่�มมีกี ารก่่อตั้้�ง
นิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด (ของรััฐ) เมื่่�อปีี พ.ศ. 2533 จนพื้้�นที่่�นี้้�กลายมาเป็็น
เขตอุุตสาหกรรมหนัักและหลัักสำำ�คััญของประเทศ ประชาชนต่่างถิ่่�นก็็ย้้ายเข้้า
มาอยู่่�อาศััยและประกอบอาชีีพทางด้้านพาณิิชยกรรม อุุตสาหกรรม และรัับจ้า้ ง
ทั่่�วไปเป็็นจำำ�นวนมาก ส่่วนในเชิิงภาพใหญ่่ กล่่าวได้้ว่่า อุุตสาหกรรมที่่�มาบตาพุุด
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ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานของอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�องอื่่�นๆ ส่่งผลเพิ่่�มรายได้้ทั้้�งของประเทศ
และจัังหวััด โดยมีีข้้อมููลว่่า ในปีี พ.ศ. 2548 ผลิิตภััณฑ์์มวลรวม หรืือ GDP ของ
จัังหวััดระยองเท่่ากัับ 613,674 ล้้านบาท29 ปีี 2560 เท่่ากัับ 984,980 ล้้านบาท30
ขณะที่่�ในปีี พ.ศ. 2563 ระยองเป็็นจัังหวััดที่่�มีีรายได้้ประชากรต่่อหััว (GPP per
Capita) สููงที่่�สุดุ ในประเทศ โดยเป็็นรายได้้นอกภาคเกษตรกรรม 97% ซึ่่�งราย
ได้้เฉลี่่�ยต่่อหััวของคนระยองมากกว่่าจัังหวััดอัันดัับที่่� 2 อย่่างกรุุงเทพฯ ถึึงเกืือบ
2 เท่่า เลยทีีเดีียว อย่่างไรก็็ตาม ในระดัับของภาพเล็็กแห่่งความเป็็นจริิง รายได้้
เหล่่านั้้�นมีีเพีียงน้้อยนิิดที่่�อยู่่�ในมืือคนระยองจริิงๆ และยัังมีีคนระยองจำำ�นวนไม่่
น้้อยที่่�มีีรายได้้ในระดัับที่่�ต่ำ�ำ กว่่าเส้้นความยากจน31
ขณะที่่�ในอีีกด้้านหนึ่่�ง ปััญหาด้้านมลพิิษในพื้้�นที่่�มาบตาพุุดก็็สะสมมาเรื่่�อยๆ
ซึ่่�งปััญหาหลัักก็็คืือมลพิิษทางอากาศที่่� มีีกลิ่่�นจากสารอิินทรีีย์์ระเหย ปััญหา
มลพิิษทางน้ำำ� ทั้้�งน้ำำ�ผิิวดิิน น้ำำ�ใต้้ดิิน น้ำำ�ทะเล และน้ำำ�ฝน นอกจากนั้้�นยัังมีีปััญหา
น้ำำ�ทิ้้�งอุุตสาหกรรม ปััญหาขยะอุุตสาหกรรม ตลอดจนมลพิิษที่่�ถููกปลดปล่่อย
ออกมาในยามเกิิดอุุบััติิภััยต่่างๆ อีีกทั้้�งยัังมีีปััญหาการกััดเซาะชายฝั่่�ง โดยชาว
บ้้านมาบตาพุุดเริ่่�มร้อ้ งเรีียนเรื่่�องปััญหามลพิิษทางอากาศอย่่างจริิงจัังมาตั้้�งแต่่
ปีี พ.ศ. 2540 ที่่�ริเิ ริ่่�มจากเหตุุล้้มป่่วยของนัักเรีียนจากโรงเรีียนมาบตาพุุดพััน
พิิทยาคาร เพราะกลิ่่�นสารเคมีีจากโรงงานปิิโตรเคมีี32
ลัักษณะปััญหามลพิิษทางอากาศที่่�ชาวชุุมชนมาบตาพุุดประสบ คืือ การ
ได้้กลิ่่�นเหม็็นรุุ นแรงที่่� มีีหลากหลายกลิ่่�น ซึ่่�งชาวบ้้านมีีการจำำ�แนกและนิิยาม
หรืือให้้ชื่�อ่ เรีียก เช่่น กลิ่่�นแอมโมเนีีย กลิ่่�นแก๊๊ส กลิ่่�นซััลเฟอร์์ฯ นอกจากนั้้�นยััง
มีีการตั้้�งชื่่�อจำำ�แนกแบบรู้้�กัันเองภายในกลุ่่�มผู้้�รัับผลกระทบ เช่่น กลิ่่�นหอมเอีียน
กลิ่่�นฝรั่่�งสุุก กลิ่่�นหััวไม้้ขีีด กลิ่่�นน้ำำ�ส้ม้ เน่่า และกลิ่่�นละมุุด เป็็นต้้น โดยในจำำ�นวน
25 ชุุมชนของเขตเทศบาลมาบตาพุุด มีีถึึง 20 ชุุมชนที่่�ประสบปััญหามลพิิษทาง
อากาศในระดัับรุุนแรง
ความรุุนแรงของมลพิิษทางอากาศหรืือกลิ่่�นเหม็็นจากโรงงานที่่�ส่่งผลต่่อ
ชุุมชนส่่วนมากขึ้้�นกัับระยะห่่างระหว่่างโรงงานกัับชุมช
ุ น โดยมีีปัจั จััยเรื่่�องทิิศทาง
ลมตามฤดููกาลเป็็นตััวกำำ�หนดสำำ�คััญ
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รายงานของหน่่วยงานราชการระบุุว่่า มลพิิษทางอากาศบริิเวณมาบตาพุุด
ในบางช่่วงเกิินค่่ามาตรฐานไปมาก เช่่นกลางปีี พ.ศ. 2540 เป็็นช่่วงที่่�สภาพมลพิิษ
ทางอากาศเลวร้้ายที่่�สุุด เนื่่�องจากความกดอากาศต่ำำ� ดัังนั้้�น จึึงทำำ�ให้้มีีคนเจ็็บ
ป่่วยจำำ�นวนมาก โดยเฉพาะครููและนัักเรีียนโรงเรีียนมาบตาพุุดพัันพิิทยาคารเจ็็บ
ป่่วยกะทัันหัันกัันหลายร้้อยคนจนต้้องนำำ�ส่่งโรงพยาบาล และทำำ�ให้้เรื่่�องนี้้�กลาย
เป็็นข่่าวใหญ่่ในสื่่�อสารมวลชนต่่างๆ รััฐบาลจึึงไม่่อาจนิ่่�งเฉย ได้้ตั้้�งคณะทำำ�งาน
ร่่วม 4 หน่่วยงานขึ้้�นแก้้ไขปััญหา ทางการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
(กนอ.) ได้้สั่่�งให้้โรงงานหยุุดการผลิิตชั่่�วคราวและปรัับปรุุงเครื่่�องกรองมลพิิษ
ติิดตั้้�งเครื่่�องปรัับอากาศให้้ทุกุ ห้้องเรีียนของโรงเรีียน รวมทั้้�งมีีการย้้ายนัักเรีียน
ออกไปฝากเรีียนที่่�อื่� ่น แต่่สถานการณ์์ก็็ไม่่ดีีขึ้้�น โดยในช่่วงกลางปีี พ.ศ. 2541
ปััญหาก็็ปะทุุหนัักอีีก33 และเกิิดเรื้้�อรัังอีีกหลายปีี จนต้้องย้้ายที่่�ตั้้�งของโรงเรีียน
ในที่่�สุดุ แต่่ในส่่วนของชุุมชนทั้้�ง 25 แห่่งนั้้�น ไม่่มีีการโยกย้้ายไปไหน และยัังคง
ต้้องเผชิิญปััญหาต่่อไปจนกระทั่่�งถึึงปััจจุุบััน
งานวิิจััยของเพ็็ญโฉมและวลััยพรเมื่่�อปีี พ.ศ. 2546 ระบุุว่่า ตััวแทนชุุมชน
ในเทศบาลมาบตาพุุดส่่วนใหญ่่ให้้ข้อ้ มููลตรงกัันว่่า กลิ่่�นเหม็็นในบรรยากาศทำำ�ให้้
เกิิดอาการผิิดปกติิต่่างๆ ซึ่่ง� ลัักษณะร่่วมของคนส่่วนใหญ่่ ได้้แก่่ อึึดอััด แสบจมููก
คััน ขึ้้�นผื่่�น หายใจไม่่ออก คลื่่�นเหีียน อาเจีียน วิิงเวีียนศีีรษะ ปวดศีีรษะ นอกจาก
นี้้� บางคนก็็มีีอาการซึึม เพลีีย ง่่วงนอน หอบหืืด รวมถึึงอาการภููมิิแพ้้กำ�ำ เริิบ ที่่�
สำำ�คััญ แม้้ในยามไม่่ได้้กลิ่่�น แต่่ก็็สามารถสััมผััสได้้ว่่า “อากาศมีีปััญหา” รวมทั้้�ง
มีีอาการบางอย่่างเกิิดขึ้้�นด้้วย เช่่น แน่่นหน้้าอกฉัับพลััน อาการภููมิิแพ้้กำ�ำ เริิบ คััน
ตาบวม ฯลฯ ส่่วนความเครีียด ความอึึดอััดคัับข้้องใจ และโกรธ ก็็เป็็นผลพวงที่่�
เกิิดขึ้้�นควบคู่่�กัันไปด้้วย34
แม้้ว่่าผลการพิิสููจน์์ตรวจหาแหล่่งที่่�มาของกลิ่่�นโดยตััวแทนชุุมชนร่่วมกัับ
หน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องในช่่วงเวลานั้้�นจะนำำ�มาสู่่�ผลสรุุปว่่า แหล่่งกำำ�เนิิด
กลิ่่�นส่่วนใหญ่่มาจากโรงงานปิิโตรเคมีี โรงงานเคมีี และโรงกลั่่�นน้ำำ�มััน แต่่ก็็
กล่่าวได้้ว่่า ตลอดช่่วงระยะเวลาต้้นทศวรรษ 2540 นั้้�น ยัังคงไม่่มีีความชััดเจนว่่า
อากาศที่่�มาบตาพุุดปนเปื้้�อนด้้วยสิ่่�งใด จนกระทั่่�งในปีี พ.ศ. 2546 องค์์กรพััฒนา
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เอกชนไทยอย่่างกลุ่่�มศึึกษาและรณรงค์์มลภาวะอุุตสาหกรรม (กศอ.) ร่่วมกัับกรีี
นพีีซประเทศไทย และชาวชุุมชนมาบพุุด ก็็ได้้จััดตั้้�ง “หน่่วยกระป๋๋องตรวจมลพิิษ
ทางอากาศ” (Thailand Bucket Brigade) ขึ้้�น ดำำ�เนิินการเก็็บตััวอย่่างอากาศ
บริิเวณมาบตาพุุดแล้้วส่่งไปตรวจวิิเคราะห์์ที่่�ประเทศสหรััฐอเมริิกา โดยได้้รับั
การสนัับสนุุนจากองค์์กร Global Community Monitor หรืือ GCM พบว่่า มีี
สารอิินทรีีย์์ระเหย หรืือ VOCs (Volatile Organic Compounds) เช่่น เบนซีีน
โทลููอีีน สไตรีีน รวมทั้้�งสารประกอบของซััลไฟด์์ ปะปนอยู่่�ในอากาศที่่�เก็็บจาก
มาบตาพุุด เป็็นจำำ�นวนมากมายถึึง 21 ชนิิด โดยมีีหลายชนิิดที่่�มีีค่่าสููงเกิินกว่่า
มาตรฐานความปลอดภััยที่่�กำ�ำ หนดในต่่างประเทศ35
เมื่่�อ กศอ. และกรีีนพีีซจััดแถลงข่่าวเรื่่�องนี้้� ต่่อเนื่่�องด้้วยการพิิมพ์์เอกสาร
ชื่่�อ “อะไรอยู่่�ในอากาศ ความลัับที่่�คนมาบตาพุุดและคนไทยยัังไม่่รู้้�” ออกมา ซึ่่�ง
นัับเป็็นครั้้�งแรกที่่�เกิิดหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ขึ้้�นว่่า ชาวมาบตาพุุดต้้องหายใจเอา
สารอัันตรายก่่อมะเร็็ง (Carcinogen) อย่่าง
ภาพที่่� 11.3 รายงานผลการตรวจ
VOCs เข้้าปอดกัันเป็็นเรื่่�องปกติิ เหตุุการณ์์ อากาศที่่� มาบตาพุุ ดของ “หน่่ วย
กระป๋๋องตรวจมลพิิษทางอากาศ36”
นี้้�ก็็ได้้ก่่อให้้เกิิดความตื่่�นตััวของหน่่วยงาน ซึ่่ � งบ่่ งบอกให้้ รู้้�มีีสารปนเปื้้�อนอะไรบ้้ าง
อยู่่� ในอากาศของมาบตาพุุ ด
รััฐที่่� เกี่่� ยวข้้องอย่่างขนานใหญ่่ มีีการเข้้า
ตรวจวััดอากาศที่่� มาบตาพุุดเพื่่�อตรวจหา
สาร VOCs กัันอย่่างเป็็นกิิจจะลัักษณะ ซึ่่�ง
ผล คืือ พบสารเหล่่านั้้�นมากกว่่าที่่� “หน่่วย
กระป๋๋องฯ” ตรวจพบเสีียอีีก37 ต่่อมาในปีี
พ.ศ. 2550 คณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่ง
ชาติิ (กก.วล.) จึึงได้้ออกประกาศกำำ�หนด
มาตรฐานค่่าสารอิิ น ทรีีย์์ ร ะเหยง่่ายใน
บรรยากาศโดยทั่่�วไปในเวลา 1 ปีี (ควบคุุ
มสารฯ 9 ชนิิด) และปีีต่่อมากรมควบคุุม
มลพิิษ (คพ.) ได้้ออกประกาศ เรื่่�อง กำำ�หนด
ที่่�มา: มููลนิิธิิบููรณะนิิเวศ
ค่่าเฝ้้าระวัังสำำ�หรัับสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย
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ในบรรยากาศโดยทั่่�วไปในเวลา 24 ชั่่�วโมง (ควบคุุมสารฯ 19 ชนิิด) ซึ่่�งส่่งผลต่่อ
เนื่่�องให้้สำ�นั
ำ กั งานนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุดมีีการติิดตามตรวจวััดและควบคุุม
การปล่่อยสารพิิษกลุ่่�มนี้้�มากขึ้้�น และ คพ. เองได้้ติิดตั้้�งสถานีีตรวจวััดสารอิินทรีีย์์
ระเหยง่่ายในเขต อ. เมืือง จ. ระยอง เพื่่�อตรวจวััดอย่่างสม่ำำ�เสมอ38 ทั้้�งยัังมีีแผน
ปฏิิบััติิการลดและขจััดมลพิิษในพื้้�นที่่�จัังหวััดระยอง พ.ศ. 2550 – 2554 วงเงิิน
สููงกว่่า 22,700 ล้้านบาท
ขณะที่่�ในอีีกด้้านหนึ่่�ง การพััฒนาอุุตสาหกรรมในพื้้�นที่่�และย่่านใกล้้เคีียง
ยัังคงขยายตััวและรุุกคืืบอย่่างไม่่หยุุดยั้้�ง ทั้้�งการเกิิดนิิคมอุุตสาหกรรมใหม่่ๆ การ
ขยายโรงงานเพิ่่�มภายในพื้้�นที่่�นิคิ มอุุตสาหกรรมที่่�มีอี ยู่่�แล้้ว หรืือแม้้แต่่การขยาย
กำำ�ลังั การผลิิตภายในโรงงานเดิิม ซึ่่ง� ชัักนำำ�ให้้มีกี ารพััฒนาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
และกิิจการโครงสร้้างพื้้�นฐานทั้้�งหลายเพิ่่�มเติิมขึ้้�นด้้วย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งโรง
ไฟฟ้้าพลัังเชื้้�อเพลิิงชนิิดต่่างๆ
ในช่่วงเวลาเดีียวกัันนั้้�นเอง กระแสการเรีียกร้้องให้้อุตุ สาหกรรมหยุุดการ
ขยายตััว ซึ่่�งเกิิดควบคู่่�มาโดยตลอดกัับการเรีียกร้้องให้้แก้้ปััญหามลพิิษ แต่่
เป็็นการดำำ�เนิินการโดยกลุ่่�มคนเล็็กๆ จำำ�นวนมากมายหลายกลุ่่�ม ก็็มีกี ารก่่อตััวขึ้้�น
อย่่างจริิงจัังจนก่่อรููปเป็็น “เครืือข่่ายประชาชนภาคตะวัันออก” การเคลื่่�อนไหว
ของภาคประชาชนในพื้้�นที่่�นี้้�จึึงยกระดัับจากการสะท้้อนปััญหาและเรีียกร้้องการ
แก้้ไขมาสู่่�การต่่อสู้้�คััดค้้านและต่่อต้้านการพััฒนาอุุตสาหกรรมอย่่างเต็็มตััว ทั้้�ง
ในเชิิงภาพรวมและรายโครงการ
เครืือข่่ายฯ ยัังได้้ร่่วมกัับองค์์กรพััฒนาเอกชนรณรงค์์ให้้รัฐั บาลพิิจารณา
ประกาศพื้้�นที่่�เป็็นเขตควบคุุมมลพิษ
ิ เพื่่�อให้้เกิิดการแก้้ปัญ
ั หามลพิิษในภาพรวม
ซึ่่ง� เรื่่�องนี้้�ก็เ็ ป็็นอีีกเรื่่�องหนึ่่�งที่่�มีกี ารต่่อสู้้�กัันอย่่างหนััก จนถึึงกัับต้อ้ งมีีการยื่่�นฟ้้อง
คณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ (กก.วล.) เมื่่�อเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2550 ฐาน
ละเลยหน้้าที่่�ในการประกาศพื้้�นที่่�มาบตาพุุดเป็็นเขตควบคุุมมลพิิษ39 และแม้้ว่่า
ในปีี พ.ศ. 2552 จะมีีการประกาศให้้พื้้�นที่่�มาบตาพุุดและบริิเวณใกล้้เคีียงเป็็น
เขตควบคุุมมลพิิษตามคำำ�สั่่�งศาลปกครอง40 แต่่ก็็มีีการคััดค้้าน จนกระทั่่�งศาล
ปกครองสููงสุุดได้้มีีคำ�พิ
ำ ิพากษาออกมาเป็็นที่่�สุดุ เมื่่�อปีี พ.ศ. 2560 โดยเห็็นพ้้อง
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กัับศาลชั้้�นต้้นว่่าพื้้�นที่่�มาบตาพุุดมีีมลพิษร้
ิ า้ ยแรงจริิง จึึงถืือว่่า กก.วล. ละเลยต่่อ
หน้้าที่่� และต้้องประกาศพื้้�นที่่�มาบตาพุุดเป็็นเขตควบคุุมมลพิิษ อย่่างไรก็็ตาม
ประเด็็นนี้้�ก็็ยัังคงมีีการต่่อสู้้�มาจนถึึงทศวรรษนี้้� เนื่่�องจากมีีความพยายามที่่�จะ
ให้้มีกี ารเพิิกถอนเรื่่�องดัังกล่่าว ในขณะที่่�ภาคประชาชนและองค์์กรพััฒนาเอกชน
ยัังคงยืืนยัันว่่ามาบตาพุุดควรต้้องเป็็นเขตควบคุุมมลพิิษ ถึึงแม้้ว่่าที่่�ผ่่านมา การ
เป็็นเขตควบคุุมมลพิิษอาจไม่่ได้้ช่่วยให้้เกิิดการแก้้ปััญหาในลัักษณะระงัับยัับยั้้�ง
หรืือบรรเทามลพิิษได้้จริงิ มากนััก แต่่ก็็ยัังดีีกว่่าที่่�จะไม่่มีีเครื่่�องมืือทางกฎหมาย
ใดๆ คุ้้�มครองพื้้�นที่่�นี้้�ไปเสีียเลย
อีีกคดีีหนึ่่� งเป็็นการฟ้้องจากตััวแทนประชาชน 43 คนที่่� เดืือดร้้อนจาก
มลพิิษทางอากาศเมื่่�อวัันที่่� 8 ธัันวาคม พ.ศ. 2552 โดยยื่่�นฟ้้อง กก.วล. สำำ�นักั งาน
นโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงที่่�เกี่่�ยวข้้องรวม
5 กระทรวง การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.) และบริิษััทเอกชน
ในฐานะผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียจำำ�นวน 36 บริิษััท เพื่่�อขอให้้ศาลปกครองมีีคำ�สั่่
ำ �งระงัับ
โครงการหรืือกิิจกรรมที่่� อาจจะก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อชุุมชนในพื้้�นที่่� จัังหวััด
ระยองจำำ�นวนกว่่า 76 โครงการ และขอให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีมีีการพิิจารณาโครงการ
ทั้้�งหมดให้้ครบถ้้วนตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา
6741 ผลคืือ ศาลปกครองสููงสุุดมีีคำ�สั่่
ำ ง� เมื่่�อวัันที่่� 2 กัันยายน พ.ศ. 2553 ให้้เพิิก
ถอนใบอนุุญาต 2 โครงการ และได้้ยกคำำ�ร้อ้ งที่่�เหลืืออีีก 74 โครงการ ให้้สามารถ
เดิินหน้้าต่่อได้้ตามปกติิ รวมถึึงโครงการโรงแยกก๊๊าซแห่่งที่่� 6 ของ บริิษัท
ั ปตท.
จำำ�กััด (มหาชน) (PTT) ด้้วย โดยมีีการให้้เหตุุผลว่่า โครงการเหล่่านี้้�เริ่่�มดำ�ำ เนิิน
การตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องก่่อนประกาศใช้้มาตรา 67 วรรค 2 ตามรััฐธรรม
นููญฯ พ.ศ. 2550 จึึงถืือว่่าภาครััฐดำำ�เนิินการตามระเบีียบและขั้้�นตอน โดยไม่่
ละเลยการปฏิิบััติิหน้้าที่่�แก้้ไขปััญหามลพิิษแต่่อย่่างใด42
นอกจากนั้้�นในปีี พ.ศ. 2553 เครืือข่่ายฯ ได้้เคลื่่�อนไหวและยื่่�นข้้อเสนอต่่อ
กระทรวงสาธารณสุุขให้้ดำ�ำ เนิินการตรวจคััดกรองประชาชนในพื้้�นที่่�เขตควบคุุม
มลพิิษที่่�เจ็็บป่่วยและผู้้�ที่่�มีีภาวะเสี่่�ยงต่่อการเจ็็บป่่วย ดัังนั้้�น ตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 เป็็นต้้นมา สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดระยองก็็ได้้ออกหน่่วยตรวจ
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สุุขภาพแก่่ประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�ในเขตควบคุุมมลพิษม
ิ าบตาพุุด โดยมีีทั้้ง� การตรวจ
สุุขภาพทั่่�วไป ตรวจอนุุพัันธ์์ของเบนซีีนในปััสสาวะ ตรวจการทำำ�งานของตัับ ไต
และตรวจหาภาวะโลหิิตจาง ผลการดำำ�เนิินงานจนถึึงปีี พ.ศ. 2559 (มีีเว้้นการ
ตรวจในปีี พ.ศ. 2556) ปรากฏว่่ามีีผู้้�เข้้ารัับการตรวจเกืือบ 50,000 ราย แต่่
เป็็นผู้้�เข้้ารัับการตรวจต่่อเนื่่�องติิดต่่อกัันมากกว่่า 5 ปีีเพีียงไม่่ถึึง 1,200 ราย43
เท่่ากัับว่่ามีีการเฝ้้าระวัังปััญหาในระดัับหนึ่่� ง แต่่ยัังค่่อนข้้างห่่างไกลจากเรื่่�อง
ของการพิิสููจน์์ทราบความจริิงเพื่่�อแก้้ไขปััญหา และแทบไม่่ต้้องพููดถึึงมิิติิของ
การป้้องกัันปััญหาแต่่อย่่างใด
ในพื้้�นที่่�มาบตาพุุดและระยองโดยรวมมีีโศกนาฏกรรมความเจ็็บป่่วยซ่่อนแฝงอยู่่�
มากมาย ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องของมะเร็็ง ที่่�ผลการศึึกษาอุุบัติั กิ ารณ์์ของโรคในปีี พ.ศ.
2544 – 2546 พบว่่า สััดส่่วนการเกิิดโรคมะเร็็งในจัังหวััดระยองมีีแนวโน้้มเพิ่่�ม
ขึ้้�นจากผลการศึึกษาในช่่วงปีี พ.ศ. 2540 – 2543 ประมาณ 1 - 2 เท่่า เฉพาะใน
เขตอำำ�เภอเมืือง มะเร็็งที่่� พบมากที่่� สุุดก็็คืือมะเร็็งปอด รองลงมาเป็็นมะเร็็งตัับ
มะเร็็งหลอดอาหาร มะเร็็งกระเพาะปััสสาวะ และมะเร็็งเม็็ดเลืือดขาว อััตราผู้้�
ป่่วยโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ก็็สูงู กว่่าค่่าเฉลี่่�ยทั้้�งประเทศหลายเท่่า เช่่นเดีียว
กัับโรคภาวะความแปรปรวนทางจิิต โดยที่่�อััตราการฆ่่าตััวตายในจัังหวััดระยอง
สููงกว่่าอััตราเฉลี่่�ยของทั้้�งประเทศถึึง 11 เท่่า ส่่วนอััตราการมีีรููปร่่างผิิดปกติิหรืือ
พิิการแต่่กำำ�เนิิดและโครโมโซมผิิดปกติิก็็เพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่า 3 เท่่า ในช่่วงปีี พ.ศ.
2540 – 254844
	ทางด้้ า นของสถานการณ์์ ก ารเกิิ ด โรคมะเร็็ง ข้้ อ มูู ลจ ากทะเบีี ย น
มะเร็็งประชากรของสถาบัันมะเร็็งแห่่งชาติิ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2541 – 2555 บ่่งชี้้�
ว่่า สถานการณ์์โรคมะเร็็ง 4 ชนิิด ได้้แก่่ มะเร็็งต่่อมน้ำำ�เหลืือง มะเร็็งเม็็ดเลืือด
ขาว มะเร็็งกระเพาะปััสสาวะ และมะเร็็งหลอดอาหาร ค่่าเฉลี่่�ยอุุบััติิการณ์์ต่่อ
แสนประชากรของจัังหวััดระยองมีีแนวโน้้มสููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยอุุบััติิการณ์์ต่่อแสน
ประชากรของประเทศ และเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับจัังหวััดซึ่่�งมีีลัักษณะร่่วม คืือ เป็็น
พื้้�นที่่�ติิดชายฝั่่�งทะเลหรืือมีีโรงงานอุุตสาหกรรมกลุ่่�มปิิโตรเคมีีในประเทศไทย 4
จัังหวััด ได้้แก่่ จัังหวััดชลบุุรี ี สุุราษฎร์์ธานีี ประจวบคีีรีขัี ันธ์์ และสงขลา ก็็สูงู กว่่า
ทุุกๆ จัังหวััดเหล่่านี้้�ด้ว้ ย ในขณะที่่�การเจ็็บป่่วยโรคมะเร็็ง (รายใหม่่) จากฐานข้้อมููล
ของสถาบัันมะเร็็งแห่่งชาติิ ก็็พบว่่า ระหว่่างปีี พ.ศ. 2559 – 2562 ในจัังหวััด
ระยองมีีจำ�ำ นวนผู้้�ป่่วยมะเร็็งรายใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี
	ส่่วนข้้อมููลการเจ็็บป่่วยใน 21 กลุ่่�มโรคของจัังหวััดระยอง จำำ�แนกตาม
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หน่่วยบริิการรายอำำ�เภอ เมื่่�อปีี พ.ศ. 2561 พบว่่า โรคเนื้้�องอกและมะเร็็งพบอััตรา
การป่่วยต่่อแสนประชากรสููงสุุดในเขตอำำ�เภอเมืือง เช่่นเดีียวกัับการป่่วยรููปร่่าง
ผิิดปกติิแต่่กำำ�เนิิด การพิิการจนผิิดรููปแต่่กำำ�เนิิด และโครโมโซมผิิดปกติิ
	ทั้้�งนี้้� แม้้มีีข้้อสัันนิิษฐานว่่า ความเจ็็บป่่วยเหล่่านี้้� โดยเฉพะอย่่างยิ่่�ง โรค
มะเร็็งเม็็ดเลืือดขาว อาจมีีสาเหตุุมาจาก VOCs ในพื้้�นที่่�ซึ่่�งตรวจพบว่่ามีีปริิมาณ
สููงเกิินกว่่าค่่ามาตรฐานคุุณภาพอากาศมาโดยตลอด แต่่หน่่วยงานต่่างๆ รวมทั้้�ง
ทางกองโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้้อม กรมควบคุุมโรค ก็็ยัังมีีข้้อ
จำำ�กัดั ทางด้้านข้้อมููลที่่�จะยืืนยัันความเชื่่�อมโยงดัังกล่่าว จึึงมีีบทสรุุปได้้เพีียงว่่า ยััง
คงจำำ�เป็็นต้้องมีีการศึึกษาทางระบาดวิิทยาถึึงความสััมพัันธ์์ของโรคกัับมลพิิษ45

อย่่างไรก็็ตาม ช่่วงต้้นทศวรรษ 2560 นี้้� รััฐบาลไทยภายใต้้พลเอกประยุุทธ์์
จัันทร์์โอชา ยัังคงต่่อยอดการพััฒนาอุุตสาหกรรมในพื้้�นที่่�อีีสต์์เทิิร์น์ ซีีบอร์์ด 3
จัังหวััด คืือ ฉะเชิิงเทรา ชลบุุรี ี และระยอง ระลอกใหม่่และใหญ่่มากอีีกครั้้�ง ในนาม
โครงการระเบีียงเศรษฐกิิจพิเิ ศษภาคตะวัันออก หรืือ EEC (Eastern Economic
Corridor) ซึ่่�งเป็็นยุุทธศาสตร์์ภายใต้้ไทยแลนด์์ 4.0 ของรััฐบาล โครงการนี้้�ได้้มีี
การยกเว้้นการใช้้กฎหมายต่่างๆ จำำ�นวนมาก โดยเฉพาะกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ทั้้�งนี้้�เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ภาคธุุรกิิจและการลงทุุน46 ขณะที่่�ภาคประชาชน
และภาคประชาสัังคมพยายามส่่งเสีียงคััดค้้านและมีีข้อ้ ท้้วงติิง ตลอดจนข้้อเสนอ
แนะต่่างๆ แต่่ก็็ไม่่ได้้รับั การเหลีียวแล
วิิ เคราะห์์ บทบาทของภาคประชาชน

กรณีีมลพิิษทางอากาศที่่� มาบตาพุุดนัับเป็็นกรณีีแรกของประเทศไทย
ที่่� ภาคประชาชน/ประชาสัังคมสามารถพิิสููจน์์ได้้ ว่่าอากาศบริิเวณรอบพื้้� นที่่�
อุุตสาหกรรมที่่� ประชาชนหายใจเข้้าไปในแต่่ละวัันเจืือปนด้้ วยสารมลพิิษที่่� มีี
อัันตรายหลายชนิิด โดยเฉพาะสารอิินทรีีย์ร์ ะเหยง่่ายที่่�เป็็นสารก่่อมะเร็็ง ซึ่่ง� ก่่อน
หน้้านั้้�นประเทศไทยยัังไม่่มีีค่่ามาตรฐานสารกลุ่่�มนี้้�ในบรรยากาศทั่่�วไป รวมถึึง
พิิสูจน์
ู เ์ ชื่่�อมโยงได้้ด้ว้ ยว่่ามลพิิษทางอากาศดัังกล่่าวเกิิดจากโรงงานอุุตสาหกรรม
ข้้อพิิสูจน์
ู เ์ หล่่านี้้�ส่่งผลและก่่อให้้เกิิดคุุณูป
ู การตามมาหลายด้้าน ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั คืือการก
ระตุ้้�นให้้หน่่วยงานรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องเกิิดความตระหนัักและตื่่�นตััวต่่อปััญหา มีีการ
ทำำ�หน้้าที่่�ตามบทบาทและอำำ�นาจที่่�มีตี ามกฎหมาย นำำ�มาสู่่�การกำำ�หนดมาตรการ
และนโยบายเพื่่�อควบคุุมมลพิษท
ิ างอากาศ ตลอดจนก่่อให้้เกิิดระบบการติิดตาม
เฝ้้าระวัังสถานการณ์์มลพิิษ รวมถึึงผลกระทบทางสุุขภาพต่่อประชาชนต่่อมา
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ส่่วนการรวมตััวกัันของประชาชนเป็็นเครืือข่่ายประชาชนภาคตะวัันออกส่่ง
ผลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในแง่่ของการเพิ่่�มอำ�ำ นาจต่่อรองกัับรัฐั ทำำ�ให้้เกิิดการระดม
ความสามารถในการจััดการกัับปััญหา เกิิดการเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายเพื่่�อเสริิม
พลัังความสามารถและทรััพยากร และสร้้างอิิทธิิพลต่่อสถาบัันทางสัังคม โดยที่่�
ความรู้้�และข้้อมููลทางวิิทยาศาสตร์์ถืือเป็็นปััจจััยที่่�ช่่วยส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้การ
เคลื่่�อนไหวของประชาชนเป็็นไปด้้วยความเชื่่�อมั่่�นและมีีน้ำำ�หนัักน่่าเชื่่�อถืือ
การเคลื่่�อนไหวกรณีีสิ่่ง� แวดล้้อมทำำ�ให้้ประชาชนรู้้�ถึึงอำำ�นาจของตนเองตาม
เจตนารมณ์์ ทำำ�ให้้เกิิดพลเมืืองที่่�ตี่่�นรู้้�และกระตืือรืือร้้นลงมืือทำำ� และเรีียนรู้้�ว่่า
ตนมีีศัักยภาพในการเปลี่่�ยนแปลง การหนุุนเสริิมจากรััฐและองค์์กรเอกชน รวม
ทั้้�งเครืือข่่ายต่่างประเทศ จึึงเป็็นกลไกสำำ�คััญในการสร้้างความเป็็นพลเมืืองใน
ระบอบประชาธิิปไตยให้้เข้้มแข็็ง
บทเรีียนจากกรณีีมาบตาพุุดยัังทำำ�ให้้เกิิดผลต่่อเนื่่�องทางนโยบายอีีก 2
เรื่่�อง เรื่่�องแรก คืือ คณะรััฐมนตรีีได้้มีีมติิเมื่่�อ 31 มีีนาคม พ.ศ. 2556 มอบหมาย
ให้้กระทรวงอุุตสาหกรรมร่่วมกัับมหาดไทย และกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้ อม (ทส.) จัั ดตั้้�งคณะทำำ�งานเพื่่�อศึึ กษารูู ปแบบการจัั ดทำำ�เมืือง
อุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศในพื้้�นที่่�อุตุ สาหกรรมเดิิม (จ. สมุุทรปราการ สมุุทรสาคร และ
ระยอง) และให้้เข้้มงวดในการอนุุญาตตั้้�งโรงงานในพื้้�นที่่�ให้้สอดคล้้องกัับผังั เมืือง
สำำ�หรัับพื้้�นที่่�อุตุ สาหกรรมใหม่่ (จ. ฉะเชิิงเทราและปราจีีนบุุรี)ี และให้้พิจิ ารณาจััด
ทำำ�แผนการยกระดัับนิคิ ม/เขตประกอบการอุุตสาหกรรมเข้้าสู่่�เมืืองอุุตสาหกรรม
เชิิง นิิ เ วศเสนอคณะรััฐ มนตรีีต่่ อไป 47 อีี ก เรื่่�อ งหนึ่่� ง คืือ ทำำ� ให้้ เ กิิ ด โครงการ
พััฒนาระบบทำำ�เนีียบการปลดปล่่อยและเคลื่่� อนย้้ายมลพิิษ (JICA-PRTR)
จัังหวััดระยอง พ.ศ. 2554 เพื่่�อแก้้ปััญหามลพิิษอุตุ สาหกรรมใน จ. ระยอง และ
เป็็นกรอบนำำ�ไปสู่่�การพััฒนา “กฎหมายว่่าด้้วยการรายงานและการเปิิดเผย
ข้้อมููลที่่�แสดงถึึงชนิิดและปริิมาณของมลพิิษ ที่่�มีกี ารปลดปล่่อยจากแหล่่งกำำ�เนิิด
สู่่�ตััวกลางสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งด้้านอากาศ ดิิน น้ำำ� และข้้อมููลปริิมาณการเคลื่่�อนย้้าย
น้ำำ�เสีียและของเสีียอุุตสาหกรรมออกนอกสถานประกอบการเพื่่�อบำำ�บััดหรืือ
กำำ�จััด” ของประเทศ หรืือกฎหมาย PRTR48 ทั้้�งนี้้�การจััดทำำ�กฎหมาย PRTR
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ได้้รับั การบรรจุุ อยู่่�ในแผนปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิเพื่่�อแก้้ปััญหาฝุ่่�น
ละอองขนาดเล็็ก
ทุุกวัันนี้้� แม้้ว่่าปััญหามลพิิษทางอากาศและกลิ่่�นเหม็็นที่่�มาบตาพุุดไม่่ได้้
มีีการปะทุุขึ้้�นจนผู้้�คนจำำ�นวนมากต้้องเจ็็บป่่วยกะทัันหัันอีีก ยกเว้้นในยามเกิิด
อุุบััติิภััยของโรงงานบางแห่่งเป็็นครั้้�งคราว แต่่แท้้ที่่�จริงิ กลิ่่�นเหม็็นหรืือมลพิิษใน
อากาศที่่�มาบตาพุุดยัังคงดำำ�รงอยู่่�เสมืือนเป็็นสถานการณ์์ปกติิที่่�สร้้างความเดืือด
ร้้อนรำำ�คาญแก่่ชาวชุุมชนต่่อเนื่่�อง สอดคล้้องกัับที่่� คพ. ยัังคงตรวจพบสารเบน
ซีีนและ 1,3-บิิวทาไดอีีน มีีค่่าสููงเกิินมาตรฐานในบางจุุ ดตรวจวััดในแต่่ละปีี49 ที่่�
สำำ�คััญ คืือ ปััญหานี้้�น่่าจะเป็็นตััวการก่่อให้้เกิิดความผิิดปกติิทางสุุขภาพด้้วย แต่่
นั่่�นก็็เป็็นเรื่่�องที่่�คงต้้องการทั้้�งเวลาและทรััพยากรอีีกมากมาย ประกอบกัับการ
อุุทิศิ ตััวทำำ�งานหนัักของหลายฝ่่าย เพื่่�อที่่�จะพิิสูจน์
ู ท์ ราบถึึงความเชื่่�อมโยงดัังกล่่าว
11.1.4 กรณีี ฝุ่� ่ นควัั นภาคเหนืื อ กัั บ บทบาทของสภาลม
หายใจเชีี ยงใหม่่ มหาวิิ ทยาลัั ยเชีี ยงใหม่่ เครืื อข่่ ายภาค
ประชาชน และเครืื อข่่ ายนัั กวิิชาการ
ปััญหา “ฝุ่่�นควััน” ในภาคเหนืือมีีหลากหลายสาเหตุุ แต่่ที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือ ฝุ่่�น
ควัันจากพื้้�นที่่�เกษตรกรรมจากการเผาไหม้้เศษซากพืืชไร่่และไฟป่่าที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี โดยเฉพาะในช่่วงเข้้าสู่่�ฤดููแล้้งตั้้�งแต่่ปลายเดืือนธัันวาคมจนถึึงเดืือน
พฤษภาคมรวมทั้้�งการได้้รับั ฝุ่น่� ควัันจากประเทศเพื่่�อนบ้้าน ระดัับปัญ
ั หาดัังกล่่าว
ยิ่่�งหนัักหนารุุนแรงขึ้้�นอีีกเนื่่�องจากลัักษณะภููมิิประเทศของภาคเหนืือในหลาย
พื้้�นที่่� เช่่น จัังหวััดเชีียงใหม่่ มีีพื้้�นที่่�คล้้ายกัับเป็็นแอ่่งกระทะ มีีภูเู ขาล้้อมรอบอยู่่�
ทำำ�ให้้อากาศระบายได้้ไม่่ดีี โดยเฉพาะในช่่วงสภาพความกดอากาศสููงของปลาย
ฤดููหนาวก่่อนเข้้าสู่่�ฤดููแล้้งในแต่่ละปีี
ปััญหาจากสาเหตุุหลากหลายเหล่่านี้้� กลายเป็็นวงจรการก่่อมลพิิษทาง
อากาศที่่�ไม่่รู้้�จบ ส่่งผลกระทบด้้านสุุขภาพ คุุณภาพชีีวิิตของประชาชน ด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมรวมถึึงด้้านสัังคมและเศรษฐกิิจ โดยเฉพาะผลกระทบที่่�ทำ�ำ ให้้รายได้้ภาค
ธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวลดลง งบประมาณที่่�สมควรนำำ�มาจััดสรรเพื่่�อการพััฒนาจัังหวััดใน
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ด้้านอื่่�นๆ ต้้องถููกปรัับมาใช้้เพื่่�อการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาอัันเนื่่�องมาจากมลพิิษ
ทางอากาศ รวมถึึงทำำ�ให้้ภาพลัักษณ์์ของภาคเหนืือในฐานะจุุ ดหมายของการเดิิน
ทางเพื่่�อสััมผัสั ธรรมชาติิและอากาศอัันบริิสุทุ ธิ์สู�์ ญ
ู สิ้้�นไป หรืือเกิิดความด่่างพร้้อย
ย้้อนกลัับไปเมื่่�อปีี พ.ศ. 2550 ซึ่่�งเป็็นปีีที่่�พื้้�นที่่�ภาคเหนืือมีีวิิกฤตฝุ่่�นควััน
รุุนแรงมากที่่�สุดุ ปีีหนึ่่�ง จนกระทั่่�งปััญหา “หมอกควัันในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ” กลาย
เป็็น “วาระสำำ�คััญของรััฐบาล” สมััยนั้้�น โดยที่่�คณะรััฐมนตรีีของพลเอก สุุรยุุทธ์์
จุุ ลานนท์์ ได้้มีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 13 มีีนาคม พ.ศ. 2550 เห็็นชอบการดำำ�เนิินมาตรการ
แก้้ไขปััญหาฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก (PM10)50 อย่่างไรก็็ตาม แม้้ผ่่านมากว่่าสิิบปีี
แล้้ว ก็็ยัังไม่่สามารถแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวได้้51 จนกระทั่่�งในปีี พ.ศ. 2562 ที่่�เกิิด
วิิกฤตมลพิิษรุุนแรงในพื้้�นที่่� กรุุงเทพมหานคร และสัังคมวงกว้้างเกิิดความตื่่�น
ตััวต่่ออัันตรายของฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) รััฐบาลพลเอก
ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา จึึงได้้ประกาศให้้ “การแก้้ไขปััญหามลพิิษด้า้ นฝุ่่�นละออง”
เป็็นวาระแห่่งชาติิ52
สำำ�หรัับประชาชนในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ แม้้จะผ่่านไปแล้้วกว่่าสิิบปีี ก็็ยัังต้้อง
เผชิิญกัับปััญหาสุุขภาพนี้้�มาอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ ในต้้นปีี พ.ศ. 2564 ในจัังหวััด
เชีียงใหม่่มีีผู้้�ป่่วยที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับมลพิิษทางอากาศต้้องเข้้ารัับการรัักษาในโรง
พยาบาลรััฐจำำ�นวนมากถึึง 30,000 คน53
ในช่่วงแรก ภาครััฐมีีความพยายามแก้้ไขปััญหาหมอกควัันภาคเหนืือ มีี
การระดมทรััพยากรมาลงที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่มากที่่�สุุด มีีการติิดตั้้�งสถานีีตรวจ
วััดคุุณภาพอากาศหลัักในจัังหวััดเชีียงใหม่่โดยกรมควบคุุมมลพิิษถึึง 2 แห่่ง คืือ
สถานีีตรวจวััดที่่� โรงเรีียนยุุพราชวิิทยาลััย และที่่� ศููนย์์ราชการจัังหวััดที่่� อำ�ำ เภอ
แม่่ริิม รวมทั้้�งมีีการติิดตั้้�งเครื่่�องวััดปริิมาณฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กที่่�พระตำำ�หนััก
ภููพิิงคราชนิิเวศน์์บนดอยสุุเทพอีีก 1 ชุุด54
ทางด้้านจัังหวััดเชีียงใหม่่ได้้กำ�ำ หนดให้้การจััดการปััญหาหมอกควัันเป็็น
ยุุทธศาสตร์์หลัักของจัังหวััด หน่่วยงานต่่างๆ ได้้ดำ�ำ เนิินการหลายวิิธีีในทุุกพื้้�นที่่�
เช่่น การรณรงค์์และประชาสััมพัันธ์์ให้้ตระหนัักถึึงปััญหาที่่�เกิิดจากการเผาในที่่�
โล่่ง องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นหลายแห่่งได้้ออกข้้อบััญญััติิท้้องถิ่่�น เพื่่�อห้้าม
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และควบคุุมการเผาในที่่�โล่่ง
อย่่างไรก็็ตาม ตลอดระยะยาวนานกว่่า 15 ปีีของการแก้้ไขปััญหาแบบบน
สู่่�ล่่าง ที่่�มีหี น่่วยงานรััฐเป็็นหลัักในการกำำ�หนดกติิกาการแก้้ปัญ
ั หา โดยการมีีส่่วน
ร่่วมของประชาชนเป็็นไปตามโอกาสที่่�ภาครััฐเปิิดให้้นั้้น� ทำำ�ให้้การแก้้ปัญ
ั หาไม่่ต่่อ
เนื่่�อง เพราะรััฐมองปััญหาฝุ่น่� ควัันเป็็นภััยพิิบัติั ิที่่�เกิิดขึ้้�นครั้้�งคราว เหมืือนน้ำำ�ท่่วม
ฝนแล้้ง การแก้้ปััญหาจึึงไม่่มีีความต่่อเนื่่�อง ปััญหาทวีีความรุุนแรงขึ้้�นเรื่่�อยๆ จน
ในปััจจุุบันั สถานการณ์์คุณ
ุ ภาพอากาศในบางวัันเลวร้้ายติิดอัันดัับความอัันตราย
55
เป็็นอัันดัับหนึ่่�งของโลก
จากปัั ญ หาที่่� แ ก้้ ไ ขไม่่ได้้ ลุุ ล่่ วงและทวีี ค วามรุุ น แรงขึ้้� น ดัั ง กล่่าว ภาค
ประชาชนในจัังหวััดเชีียงใหม่่จึึงได้้รวมตััวกัันเพื่่�อให้้ปััญหาได้้รับั การแก้้ไขอย่่าง
ต่่อเนื่่�องด้้วยการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน โดยมีีการนำำ�ข้้อมููลและองค์์ความรู้้�
ทางการแพทย์์และทางวิิชาการที่่�พัฒ
ั นาโดยสถาบัันการศึึกษาในพื้้�นที่่�มาใช้้ และ
พื้้�นฐานที่่� สำ�คั
ำ ัญ คืือ มีีการจััดทำำ�ช่่องทางการเข้้าถึึงข้้อมููลสถานการณ์์ปััญหา
ที่่�เป็็นปััจจุุบััน ทำำ�ให้้ภาคประชาชนมีีความตื่่�นตััวและสามารถมีีส่่วนร่่วมในการ
ปกป้้องสุุขภาพและการจััดการปััญหาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
การจััดทำำ�ช่่องทางการเข้้าถึึงข้้อมููลสถานการณ์์ปััญหาเริ่่�มต้้นจากกลุ่่�ม
แพทย์์และนัักวิิชาการที่่�ใส่่ใจต่่อคุุณภาพอากาศที่่�ส่่งผลต่่อสุุขภาพของประชาชน
โดยเริ่่�มผลัักดัันให้้มีีการปรัับการรายงานคุุณภาพอากาศ ทั้้�งค่่าที่่�ใช้้แบ่่งระดัับ
ดััชนีี ความถี่่�ของการรายงาน วิิธีีการคิิดค่่าเฉลี่่�ย และการให้้คำ�ำ แนะนำำ�สุุขภาพ
โดยใช้้มาตรฐานค่่าดััชนีีคุุณภาพอากาศของประเทศสหรััฐอเมริิกา และจััดทำำ�
เว็็บไซต์์ www.cmaqhi.org ขึ้้�น เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลจากจุุ ดตรวจวััดแบบ real-time
ที่่� ติิดตั้้�งขึ้้�นหลายจุุ ดในจัังหวััดมาแสดงผล และรัับข้้อมููลคุุณภาพอากาศจาก
ศููนย์์ข้้อมููลการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate Change Data Center:
CCDC) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (www.cmuccdc.org) เพื่่�อให้้สามารถแสดง
ข้้อมููลคุณ
ุ ภาพอากาศได้้ครอบคลุุมทุุกอำำ�เภอในจัังหวััดเชีียงใหม่่อย่่างทั่่�วถึึง การ
ดำำ�เนิินการยัังรวมถึึงการทำำ�งานเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจให้้กัับภาครััฐด้้วย
จากการสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจและความตระหนัักเกี่่�ยวกัับค่่า PM2.5 นี้้�
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ทำำ�ให้้จัังหวััดเชีียงใหม่่และตััวแทนของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ประสานงานจนได้้
ข้้อสรุุปร่่วมกัันว่่า ให้้ประกาศใช้้ดัชนี
ั คุี ณ
ุ ภาพอากาศเพื่่�อสุุขภาพของชาวเชีียงใหม่่
หรืือ CMAQHI (Chiang Mai Air Quality Health Index) ขึ้้�นเป็็นการเฉพาะ ใน
วัันที่่� 12 เมษายน พ.ศ. 256156
ในปีีต่่อมา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้สนัับสนุุนงบประมาณติิดตั้้�งเครื่่�อง
ตรวจวััดคุุณภาพอากาศที่่�ใช้้เซนเซอร์์ขนาดเล็็ก (ได้้รับั การตรวจสอบแล้้วว่่าได้้ผล
การวััดเปรีียบเทีียบใกล้้เคีียงกัับเครื่่�องวััดมาตรฐานที่่�ได้้รับั การรัับรองคุุณภาพ
จาก US EPA) โดยติิดตั้้�งได้้ครบ 205 ตำำ�บลทั่่�วจัังหวััดเชีียงใหม่่ เพื่่�อสร้้างเครืือ
ข่่ายระบบเฝ้้าระวัังและแจ้้งเตืือนประชาชนจากผลกระทบของปััญหาหมอกควััน
ต่่อสุุขภาพอย่่างทั่่�วถึึง ทั้้�งในเขตเมืืองและชนบท เป็็นจัังหวััดแรกในประเทศไทย 57
เครืือข่่ายนัักวิิชาการและภาคประชาสัังคมยัังได้้ร่่วมมืือกัันเคลื่่�อนไหวผลััก
ดัันต่่อยอดจากมาตรฐาน CMAQHI เป็็น NTAQHI (Northern Thailand Air
Quality Health Index) หรืือดััชนีีคุุณภาพอากาศเพื่่�อสุุขภาพชาวเหนืือ เพื่่�อ
ขยายเครืือข่่ายระบบเฝ้้าระวัังและแจ้้งเตืือนประชาชนจากผลกระทบของปััญหา
หมอกควัันต่่อสุุขภาพไปยัังจัังหวััดอื่่�นในภาคเหนืือ โดยเริ่่�มต้้นจากการติิดตั้้�ง
เครื่่�องวััดใน 40 พื้้�นที่่�ของจัังหวััดลำำ�พููน เชีียงราย และแม่่ฮ่่องสอน เพิ่่�มเติิมจาก
จัังหวััดเชีียงใหม่่ซึ่่�งเป็็นจัังหวััดนำำ�ร่่อง ทั้้�งนี้้� ในอนาคตจะได้้ขยายพื้้�นที่่�ออกไป
ให้้ครอบคลุุมทุุกจัังหวััดภาคเหนืือต่่อไป 58
ภาพที่่� 11.4 เว็็ บไซต์์ www.ntaqhi.info ที่่�ได้้ ต่่ อยอดจาก www.cmaqhi.info โดยความ
ร่่ วมมืือของมหาวิิทยาลัั ยเชีี ยงใหม่่ มหาวิิทยาลัั ยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้ านนา ดอยสะเก็็ ด
และจัั งหวัั ดเชีี ยงใหม่่ เพื่่ � อให้้ ชาวเหนืือได้้ รัั บรู้้�คุุณภาพอากาศในพื้้ � นที่่� ทั้้� งแบบเวลาจริิงทุุ ก
ชั่่� วโมงและแบบค่่ าเฉลี่่�ยใน 24 ชั่่� วโมงที่่�ผ่่ านมา พร้้ อมคำำ �อธิิบายระดัั บดัั ชนีีคุุ ณภาพอากาศ
และคำำ �เตืือนเพื่่ � อลดความเสี่่�ยงจากผลกระทบของมลพิิษทางอากาศต่่ อสุุ ขภาพ
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นอกเหนืือจากการเพิ่่�มเติิมการเข้้าถึึงข้้อมููลและการมีีส่่วนร่่วมในการแก้้
ปััญหาผ่่านโครงการและกิิจกรรมต่่างๆ ที่่� เข้้ามาขัับเคลื่่�อนให้้คนในสัังคมได้้
ตระหนัักรู้้�ถึึงปััญหาและสามารถลงมืือแก้้ไขจากตััวเองอย่่างจริิงจััง เพื่่�อเป้้า
หมายการมีีอากาศสะอาดทุุกฤดููกาลภาคประชาชนยัังได้้ขับ
ั เคลื่่�อนกิิจกรรมและ
โครงการเพื่่�อความต่่อเนื่่�องและการแก้้ปััญหาระยะยาว โดยผสานความร่่วมมืือ
หลายภาคส่่วนและทำำ�งานในหลายระดัับ เช่่น ทำำ�งานร่่วมกัับองค์์กรปกครองส่่วน
ท้้องถิ่่�น การเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีเี ขีียวในชุุมชนเมืือง การทำำ�ความเข้้าใจวิิถีีไร่่หมุุนเวีียนของ
ชาวบ้้านเพื่่�อหาทางแก้้ไขปััญหาและส่่งเสริิมด้า้ นเศรษฐกิิจ จนกระทั่่�งสามารถจััด
ตั้้�งเป็็น “สภาลมหายใจเชีียงใหม่่” ขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 9 กัันยายน พ.ศ. 2562 เพื่่�อรวม
พลัังภาคประชาชนให้้เป็็นเอกภาพในการร่่วมมืือกัันแก้้ปััญหา ภายใต้้หลัักการ
พื้้�นฐานที่่�เชื่่�อว่่า “ปััญหามลพิิษฝุ่่�นควัันสามารถแก้้ไขได้้ โดยต้้องมองปััญหาใน
ระยะยาว และมุ่่�งการแก้้ไขอย่่างยั่่�งยืืน”59
สภาลมหายใจเชีียงใหม่่ได้้มีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ โดยยึึดหลัักการ
ทำำ�งานแบบ“ล่่างขึ้้�นบน” โดย “ใช้้ชุมช
ุ นเป็็นตััวตั้้�ง ใช้้ท้้องถิ่่�น (องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น) เป็็นกลไกสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนงาน”60 ใช้้ข้อ้ มููลข้อ้ เท็็จจริงิ ความ
รู้้�ด้้านวิิชาการ และเทคโนโลยีีมาสนัับสนุุนผลัักดัันให้้ อปท. ทุุกแห่่งจััดทำำ�แผน
งานด้้านฝุ่น่� ควัันและงบประมาณติิดตามเรื่่�องงบประมาณเพื่่�อนำำ�มาสนัับสนุุนท้้
องถิ่่�น ฯลฯ บููรณาการการทำำ�งานของหน่่วยงานต่่างๆ และมีีการสื่่�อสารระหว่่าง
กำำ�นันั ผู้ใ้� หญ่่บ้้านกัับ อปท. บููรณาการทำำ�งานของสำำ�นักั งานทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อมจัังหวััด (ทสจ.) กัับสำ�นั
ำ ักงานทรััพยากรธรรมชาติิสิ่่�งแวดล้้อม
ภาค ให้้เป็็นไปในแนวทางเดีียวกัันและมีีความชััดเจนสำำ�หรัับอาสาสมััครพิิทัักษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมหมู่่�บ้้าน (ทสม.) ซึ่่�งปฏิิบััติิงานในระดัับ
พื้้�นที่่� ส่่งเสริิมให้้มีกี ารจััดทำำ�โครงการเพื่่�อลดการเผาในระดัับหมู่่�บ้า้ น เพื่่�อดำำ�เนิิน
การของบประมาณผ่่านคณะกรรมการหมู่่�บ้้านให้้ อปท. จำำ�กััดและเข้้มงวดกัับ
การออกใบอนุุญาตการดำำ�เนิินกิิจการที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ รวมทั้้�งติิดตาม
ตรวจสอบการปล่่อยมลพิิษทางอากาศจากกิิจการที่่� ได้้รับ
ั อนุุญาตแล้้วอย่่าง
เข้้มงวด แก้้ไขกฎหมายป่่าไม้้และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ชุมช
ุ น
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มีีส่่วนร่่วมในการจััดการพื้้�นที่่�ป่่าโดยการร่่วมอนุุรักั ษ์์และใช้้ประโยชน์์จากพื้้�นที่่�
ป่่า ส่่วนบรรษััทเอกชนที่่�ส่่งเสริิมให้้เกษตรกรปลููกพืืชไร่่ในลัักษณะการทำำ�เกษตร
แบบพัันธะสััญญา (contractfarming) ก็็ควรเข้้ามามีีบทบาทในการจััดการกัับ
ปััญหาร่่วมด้้วย61
การเคลื่่�อนไหวหนึ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของเครืือข่่ายภาคประชาชนในจัังหวััดเชีียงใหม่่
คืือ การเสนอ “(ร่่าง) พระราชบััญญััติกิ ารบริิหารจััดการเพื่่�ออากาศสะอาด พ.ศ...”
ต่่อประธานรััฐสภา เมื่่�อวัันที่่� 13 กรกฎาคม พ.ศ. 256362 แต่่เมื่่�อวัันที่่� 3 เมษายน
พ.ศ. 2564 ร่่างพระราชบััญญััติฉิ บัับดังั กล่่าวก็็ถูกู นายกรััฐมนตรีีปัดั ตก ไม่่รัับรอง
ให้้นำำ�เข้้าพิิจารณาในที่่�ประชุุมสภาผู้้�แทนราษฎร63
วิิ เคราะห์์ บทบาทของภาคประชาชน

บทเรีียนจากกรณีี “ฝุ่น่� ควััน” ภาคเหนืือชี้้ว่่� า การแก้้ปัญ
ั หาโดยภาครััฐเพีียง
อย่่างเดีียวมีีข้้อจำำ�กััด เพราะปััญหามลพิิษทางอากาศมีีความซัับซ้อ้ น ต้้องการ
การมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน ทำำ�งานอย่่างบููรณาการ และมีีความต่่อเนื่่�อง การ
มีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนจึึงเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น
อย่่างไรก็็ตาม การต่่อสู้้�อัันยาวนานของเครืือข่่ายภาคประชาชนในจัังหวััด
เชีียงใหม่่ ทำำ�ให้้เห็็นว่่า การมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนที่่�มีีประสิิทธิิภาพจะต้้อง
ทำำ�ให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลสถานการณ์์มลพิิษทางอากาศในพื้้�นที่่�ของ
ตััวเอง โดยเป็็นข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบันั มีีการตรวจวััดด้้วยเครื่่�องมืือที่่�เชื่่�อถืือได้้ และ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลสถานการณ์์ด้้วยวิิธีีการที่่�เป็็นมาตรฐานสากล เพื่่�อให้้เกิิดความ
เข้้าใจปััญหาและตื่่�นตััวที่่�จะร่่วมแก้้ไข
ทั้้�งนี้้� การแก้้ปััญหาที่่� มีีประสิิทธิิผลจะต้้องมีีพื้้�นฐานจากการใช้้ความรู้้�ที่่�
ชััดเจน ทั้้�งความรู้้�จากผู้เ้� ชี่่ย� วชาญในสหสาขาวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�มีคี วามเข้้าใจใน
บริิบทเฉพาะของพื้้�นที่่� และความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�หลากหลายของคนในท้้อง
ถิ่่�นเอง ทั้้�งนี้้�เพราะ “ไม่่มีีใครรู้้�ปััญหาท้้องถิ่่�นดีีกว่่าคนท้้องถิ่่�น และไม่่มีีใครรู้้�ปััญหาใน
พื้้�นที่่�ดีีกว่่าคนในพื้้�นที่่�”64
อีีกบทเรีียนหนึ่่� งที่่� สำ�คั
ำ ัญ คืือ กรณีีการจััดตั้้�งองค์์กรเฉพาะสำำ�หรัับการ
จััดการปััญหาคุุณภาพอากาศในระดัับพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้เกิิดการแก้้ปััญหาอย่่างต่่อ
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เนื่่�อง โดยมีีวััตถุุประสงค์์ให้้เป็็น “พื้้�นที่่�” แห่่งการเชื่่�อมประสานกัันของทุุกภาค
ส่่วนได้้อย่่างกว้้างขวาง ดัังที่่�ในการสรุุปบทเรีียนการทำำ�งาน 1 ปีีของสภาลมหายใจ
เชีียงใหม่่ ได้้มีีการสรุุปไว้้ว่่า “สภาลมหายใจฯ มีีส่่วนช่่วยในการประสานงานกัับภาค
ประชาชน ภาคเอกชน มููลนิิธิิต่่างๆ รวมถึึงเป็็นตััวแทนของจัังหวััดในการรัับบริิจาคและ
ประชาสััมพัันธ์์กัับประชาชน ทำำ�ให้้เกิิดการลดปััญหาฝุ่่�นควัันและการป้้องกัันไฟได้้”65
11.1.5 กรณีีปััญหาฝุ่� ่ น PM2.5 และมลพิิษทางอากาศ กัั บ
บทบาทของเครืื อข่่ ายอากาศสะอาด ประเทศไทย และภาคีี
เครืื อข่่ าย
เมื่่�อต้้นปีี พ.ศ. 2562 เกิิดวิิกฤตคุุณภาพอากาศในกรุุงเทพมหานคร สภาพ
อากาศขมุุกขมััวอย่่างหนัักจนส่่งผลกระทบต่่อการใช้้ชีวิี ิตของประชาชน ขณะที่่�
อนุุภาคฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก PM2.5 พุ่่�งขึ้้�นระดัับสูงู ส่่งผลร้้ายแรงต่่อสุุขภาพ เกิิด
ความวิิตกกัังวลในสัังคมเป็็นวงกว้้าง กิิจกรรมกลางแจ้้งหยุุดชะงััก ประชาชน
ต่่างแสวงหาอุุปกรณ์์ป้้องกัันเท่่าที่่� สถานะทางเศรษฐกิิจเอื้้�ออำำ�นวย ในขณะที่่�
ประชาชนกลุ่่�มเปราะบางอย่่างเด็็ก ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ป่่วยเรื้้�อรััง ผู้้�ที่่�ต้้องทำำ�งานกลาง
แจ้้ง ผู้้�ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�แออััด ไม่่มีีศัักยภาพในการป้้องกัันตนเอง ต่่างต้้องเผชิิญกัับ
มลภาวะวิิกฤตคุุณภาพอากาศภายใต้้ภาวะจำำ�ยอม
เหตุุดังั กล่่าวส่่งผลให้้หน่่วยงานภาครััฐและภาคส่่วนต่่างๆ ตื่่�นตััวประกาศให้้
ปััญหาฝุ่่�น PM2.5 เป็็นวาระแห่่งชาติิในวัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562 และมีีการ
เคลื่่�อนไหวของกลุ่่�มนักั วิิชาการ บุุคลากรวิิชาชีีพ เพื่่�อร่่วมคิิดหาทางแก้้ไขปััญหา
ก่่อให้้เกิิดเวทีีที่่�มีีความต่่อเนื่่�องและเน้้นการมีีส่่วนร่่วมที่่� หลากหลาย เรีียกว่่า
“ไทยพร้้อมล้้อมวง” ซึ่่ง� เป็็นที่่�มาของการรวมตััวกัันเป็็น “เครืือข่่ายอากาศสะอาด
ประเทศไทย (Thailand Clean Air Network: THAI CAN)” ในเวลาต่่อมา
เครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทยเป็็นเครืือข่่ายที่่� ตั้้�งเป้้าจะขยายตััว
เชื่่�อมประสานทุุกภาคส่่วน โดยมีีความเห็็นว่่าวิิกฤตการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่ได้้เป็็น
เพีียงปััญหาของกรุุงเทพมหานคร แต่่เป็็นปััญหาร่่วมกัันของทุุกคนที่่�อาศััยอยู่่�
ในประเทศไทย66 อีีกทั้้�งยัังตระหนัักต่่อปััญหามลพิิษทางอากาศที่่� เกิิดจากฝุ่่�น
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PM2.5 ว่่ามีีความซัับซ้อ้ น ตั้้�งแต่่การทำำ�ความเข้้าใจต่่อปััญหา สาเหตุุ ผลกระทบ
จนถึึงแนวทางการแก้้ไข จึึงต้้องการการมีีส่่วนร่่วมจากทุุกภาคส่่วน และต้้องการ
องค์์ความรู้้�ที่่�หลากหลายสาขา ตลอดจนประสบการณ์์ การเรีียนรู้้� และความคิิด
เห็็นจากภาคประชาชน เพื่่�อสามารถแสวงหาแนวทางไปสู่่�การแก้้ไขปััญหา PM2.5
ซึ่่�งเป็็นปััญหาที่่�นอกจากจะรัับรู้้�หรืือสััมผััสได้้โดยตรงแล้้ว ยัังมีีความรุุนแรงเชิิง
โครงสร้้างและความรุุนแรงเชิิงวััฒนธรรมเป็็นฐานรากของปััญหาที่่� รับรู้้�
ั หรืือ
สััมผััสได้้ยากดุุจส่่วนที่่�อยู่่�ใต้้น้ำำ�ของภููเขาน้ำำ�แข็็ง
เส้้นทางสู่่�การแก้้ ไขปััญหาดัั งกล่่าวจึึ งเริ่่�มต้้นด้้ วยการทำำ�ความเข้้าใจที่่�
ถ่่องแท้้ต่่อประเด็็นพื้้�นฐาน โดยเครืือข่่ายฯ ได้้ผลิิตเอกสารสร้้างความเข้้าใจร่่วม
กัันของสัังคมต่่อปััญหาฝุ่่�นพิิษ PM2.5 เพิ่่�มเติิมด้้วยข้้อมููลองค์์ความรู้้�ทั้้�งในเชิิง
วิิชาการและการปฏิิบััติิ รวมทั้้�งแนวทางแก้้ไขที่่�สามารถนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิ และ
มุ่่�งเป้้าหมายในระยะยาว โดยจััดทำำ�เป็็นเอกสาร “สมุุดปกขาวอากาศสะอาด”
(Clean Air White Paper) ขึ้้�นในเดืือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 “สมุุดปกฟ้้า
อากาศสะอาด” (Clean Air Blue Paper) ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 และจะ
ติิดตามมาด้้วย “สมุุดปกเขีียวอากาศสะอาด” (Clean Air Green Paper) เล่่มนี้้�
เอกสารเหล่่านี้้�นำำ�เสนอข้้อมููลเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจแบบองค์์รวมต่่อประเด็็น
ปััญหา ด้้วยการศึึกษาภาคสนามที่่�บููรณาการศาสตร์์ต่่างๆ การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�
ที่่�มีส่่ี วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งหมด และความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานและสถาบัันต่่างๆ เพื่่�อ
ขยายขอบเขตความเข้้าใจปััญหา PM2.5 ให้้เพิ่่�มขึ้้�นและลึึกซึ้้�งกว่่าความเข้้าใจและ
ความเชื่่�อที่่� มีีอยู่่�เดิิม เพื่่�อสามารถบรรลุุถึึงแนวทางแก้้ไขปััญหาที่่� ซับซ้
ั อ้ นของ
มลพิิษ67 และเพื่่�อสนัับสนุุนกระบวนการหาข้้อเสนอเพื่่�อแก้้ไขปััญหาและพััฒนา
เป็็นนโยบายสาธารณะและกฎหมาย
เครืือข่่ายอากาศสะอาดฯ ยัังใช้้กิิจกรรมสื่่�อสารกัับสัังคม เพื่่�อสร้้างความ
ตระหนัักและจุุ ดประกายความสนใจ ตลอดจนขยายเครืือข่่ายความร่่วมมืือ
และการสนัับสนุุนจากกลุ่่�มต่่างๆ ในสัังคม ทั้้�งกิิจกรรมทางวิิชาการ เช่่น การ
จััดสััมมนาแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และแนวปฏิิบััติิกัับนัักวิิชาการต่่างประเทศ และ
เผยแพร่่ออนไลน์์ เวทีีสาธารณะ การเชื่่�อมโยงกัับองค์์กรระหว่่างประเทศ เช่่น
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UNDP ESCAP WRI SEI เป็็นต้้น และร่่วมจััดเวทีีแลกเปลี่่�ยนประเด็็นอากาศ
สะอาดกัับกลุ่่�มจิิตอาสา Circular Design Lab ซึ่่�งได้้ทำ�ำ เป็็นรููปแบบของ digital
roadshow โดยจััดงานเสวนาดัังกล่่าวเดืือนละ 1-2 ครั้้�ง เป็็นเวลายาวติิดต่่อกััน
ถึึง 7 เดืือน นอกจากนั้้�น ยัังร่่วมมืือกัับคณะนิิติิศาสตร์์ จุุ ฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
จััดโครงการห้้องเรีียนกฎหมายเชิิงปฏิิบััติิการ (Law Lab) เกี่่�ยวกัับกฎหมาย
อากาศสะอาดเรีียกว่่า โครงการ Law Lab for Clean Air รวมทั้้�งจััดกิิจกรรม
เคลื่่�อนไหวในพื้้�นที่่�สาธารณะ เช่่น กิิจกรรมรณรงค์์พลัังจากพลเมืืองรุ่่�นใหม่่ใส่่ใจ
อากาศสะอาด หรืือการจััดกิิจกรรมนิิทรรศการ รวมทั้้�งกิิจกรรมรณรงค์์เชิิญชวน
ให้้คนมาร่่วมสนัับสนุุนสิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาดบนแพลตฟอร์์มออนไลน์์
ผ่่านทาง change.org
ในปีี พ.ศ. 2563 เครืือข่่ายอากาศสะอาดฯ ได้้ยกร่่างกฎหมายอากาศสะอาด
หรืือ ร่่าง พ.ร.บ. กำำ�กัับดูแู ลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ
พ.ศ. … ซึ่่�งเป็็นกฎหมายเชิิงปฏิิรููป มีีนวััตกรรมทางกฎหมายเกี่่�ยวกัับเรื่่�องสิิทธิิ
ที่่�จะหายใจอากาศสะอาด และเน้้นเรื่่�องการปรัับโครงสร้้างการจััดการเชิิงบููรณ
าการ ต่่อมา เครืือข่่ายอากาศสะอาดฯ ได้้นำำ�ร่่างกฎหมายดัังกล่่าวไปยื่่�นต่่อรััฐสภา
เพื่่�อขอใช้้สิทธิ
ิ ิในการเสนอร่่างกฎหมายโดยประชาชนตามรััฐธรรมนููญ
เนื้้�อหาของร่่างกฎหมายนี้้�อยู่่�บนแนวคิิดพื้้�นฐาน “อากาศสะอาดเป็็นสิิทธิิ
ของประชาชน” ซึ่่�งรััฐมีีหน้้าที่่�ต้้องเคารพ ปกป้้อง และทำำ�ให้้เกิิดสิิทธิิขึ้้�นจริิง และ
กำำ�หนดให้้มีีกลไกสำำ�คััญ คืือ “คณะกรรมการอากาศสะอาด” ที่่� ประกอบด้้วย
ภาคส่่วนต่่างๆ โดยกำำ�หนดให้้มีีภาคประชาชนไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
หน่่วยจััดการกัับการกำำ�กัับติิดตามการทำำ�งานของรััฐที่่� มีีหน้้าที่่� ในการปกป้้อง
สิิทธิิพลเมืืองเรื่่�องอากาศสะอาดโดยตรง และมีีข้้อกำำ�หนดที่่� ใช้้หลัั กการทาง
เศรษฐศาสตร์์เพื่่�อเกิิดกลไกทางการเงิินและการเยีียวยาทางด้้านสุุขภาพ รวม
ทั้้�งมีีบทบััญญััติิเกี่่�ยวกัับเรื่่�องหมอกควัันข้้ามแดนด้้วย
เครืือข่่ายอากาศสะอาดฯ ได้้นำำ�ร่่างพรบ. นี้้�ไปเผยแพร่่และทำำ�การรณรงค์์
เพื่่�อเชิิญชวนประชาชนให้้มาร่่วมลงชื่่�อ ในระหว่่างปีี พ.ศ. 2563 - 2565 จนกระทั่่�ง
ได้้รายชื่่�อทั้้�งในระบบเอกสารและระบบออนไลน์์รวมเป็็นจำำ�นวน 22,251 รายชื่่�อ
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ครบตามที่่�กฎหมายว่่าด้้วยกระบวนการเข้้าชื่่�อกำำ�หนด และได้้นำำ�รายชื่่�อดัังกล่่าว
ไปเสนอต่่อรััฐสภาเมื่่�อวัันที่่� 21 มกราคม พ.ศ. 2565
วิิ เคราะห์์ บทบาทของภาคประชาชน

เครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทยเป็็นเครืือข่่ายภาคประชาสัังคมที่่�ใช้้
สิิทธิิพลเมืืองในการมีีส่่วนร่่วมแก้้ไขปััญหา PM2.5 อย่่างเป็็นระบบ โดยคว้้าน
ลึึกถึึงโครงสร้้างของระบบเดิิม เป็็นกลุ่่�ม think tank ที่่�ประกอบด้้วยนัักวิิชาการ
หลายสาขา เช่่น ด้้านสุุขภาพ ด้้านวิิทยาศาสตร์์ ด้้านกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม และ
ด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม และนัักขัับเคลื่่�อนทางสัังคม ศึึกษาปััญหามลพิิษ
ทางอากาศอย่่างเป็็นองค์์รวมด้้วยการข้้ามศาสตร์์ เพื่่�อนำำ�เสนอกระบวนทััศน์์
นโยบาย กฎหมาย และมาตรการต่่างๆ อย่่างเป็็นรููปธรรมจากมลพิิษทางอากาศ
ไปสู่่�อากาศสะอาด จากกระบวนทััศน์์เดิิมไปสู่่�กระบวนทััศน์์ใหม่่ โดยใช้้แนวคิิด
เรื่่�องการใช้้องค์์ความรู้้�เป็็นเครื่่�องมืือในการขัับเคลื่่�อนสัังคม ในรููปของข้้อเสนอ
เชิิงนโยบายและข้้อเสนอกฎหมาย
เครืือข่่ายอากาศสะอาดฯ เป็็นตััวอย่่างของการเคลื่่�อนไหวทางสัังคมใน
ประเด็็นสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีความซัับซ้อ้ น เข้้าใจและสััมผััสได้้ยาก เช่่น อากาศพิิษ
ที่่� มองไม่่เห็็น สััมผััสโดยตรงไม่่ได้้ ในขณะที่่� ผลกระทบอาจใช้้เวลาสะสมนาน
กว่่าจะแสดงอาการ หรืือผลกระทบต่่อทารกในครรภ์์ที่่�ตรวจสอบได้้ยาก หรืือ
ผลกระทบต่่อภาวะภููมิิแพ้้ที่่�ไม่่อาจระบุุสาเหตุุหรืือพิิสููจน์์ได้้ชัดั เจนว่่าเกิิดจาก
อากาศพิิษรอบตััวเป็็นปััจจััยกระตุ้้�น
การเสนอร่่า งกฎหมายอากาศสะอาดฉบัั บ ประชาชนเข้้ า ชื่่�อ โดยเครืือข่่ า ย
อากาศสะอาดฯ เป็็นการนำำ�เอากระบวนการเข้้าชื่่�อเสนอร่่างกฎหมายโดยประชาชนมา
ใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในกระบวนการขัับเคลื่่�อนภาคประชาชนในเรื่่�องอากาศสะอาด โดยการ
เคลื่่�อนไหวของเครืือข่่ายอากาศสะอาดฯ จะเป็็นไปอย่่างมีีขั้้น� ตอน ตั้้�งแต่่การสร้้าง
องค์์ความรู้้� การให้้ความรู้้� การสร้้างความเข้้าใจ การสร้้างความตระหนััก ทั้้�งหมด
นี้้�ดำ�ำ เนิินการผ่่านกระบวนการร่่วมลงชื่่�อและสนัับสนุุนร่่างกฎหมายดัังกล่่าว ซึ่่�ง
กระบวนการนี้้�จะช่่วยให้้ประชาชนมีีโอกาสได้้เรีียนรู้้�และมองเห็็นปััญหาได้้อย่่าง
ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น สามารถนำำ�มาสู่่�การรัับรู้้�ถึึงสิิทธิิของตนเอง ทั้้�งสิิทธิิที่่�จะปลอดจาก
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อัันตรายจากมลพิิษทางอากาศและสิิทธิิที่่�จะได้้อากาศสะอาด การรัับรู้้�ถึึงสิิทธิิ
ในการมีีส่่วนร่่วมกัับรัฐั ในการจััดการกัับปััญหามลพิิษทางอากาศ รวมทั้้�งการ
รัับรู้้�ถึึงการเรีียกร้้องสิิทธิิดัังกล่่าว ซึ่่�งกระบวนการเหล่่านี้้�หากทำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง
จะสร้้างและขยายวงของแนวร่่วมที่่� กว้้างขวาง และเกิิดเป็็นพลัังพลเมืืองตื่่�นรู้้�
ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อการมีีนโยบายและกฎหมายที่่� ออกมาปกป้้องทุุกคนที่่� ต้้องการมีี
ลมหายใจที่่�สะอาดต่่อไป

11.2 การขัั บเคลื่่�อนของภาคประชาชนเพื่่�ออากาศ
สะอาดที่่�เป็็นตัั วอย่่ างจากต่่ างประเทศ
หนึ่่�งในแรงผลัักดัันที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดขบวนการเคลื่่�อนไหวสิ่่�งแวดล้้อม (green
movement) ขึ้้�นในสัังคมโลกตั้้�งแต่่อดีีตก็็คืือ ความกัังวลจากปััญหาด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพของประชาชน เช่่น ปััญหาหมอกควัันพิิษใน
ลอสแอนเจลิิส (Los Angeles) ช่่วง ค.ศ. 1943 (พ.ศ. 2486) ปััญหาหมอกควััน
พิิษจากภาคอุุตสาหกรรมที่่�เมืืองลอนดอนในช่่วง ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) ซึ่่ง� เป็็น
เหตุุให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิตกว่่า 4,000 คน หรืือปััญหามลพิิษทางอากาศในประเทศจีีน
เหตุุการณ์์เหล่่านี้้�ได้้ผลักั ดัันให้้ภาคประชาสัังคมมีีการเคลื่่�อนไหวเพื่่�อเรีียกร้้องให้้
ภาครััฐดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหา เช่่น การก่่อตั้้�งกลุ่่�มหรืือองค์์กรต่่าง ๆ เพื่่�อปกป้้อง
และพิิทัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม เช่่น the Sierra Club, Greenpeace, Client Earth,
Nature Friends National รวมทั้้�งการจััดตั้้�งพรรคการเมืืองสีีเขีียว (Green
Party) ในประเทศเยอรมนีีและประเทศฝรั่่�งเศส
ในระดัับระหว่่างประเทศ เมื่่�อปีี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) องค์์กรการกุุศล
ด้้านกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ชื่�อ่ ว่่า Client Earth ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์ต่่อต้้านการ
ทำำ�ลายธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ได้้ฟ้้องร้้องต่่อศาลยุุติิธรรมของสหภาพยุุโรป
(Court of Justice of the European Union: CJEU) ถึึงการกำำ�กัับมลพิิษที่่�
ไม่่เข้้มงวดของรััฐบาลอัังกฤษ จนศาลตััดสิินให้้รัฐั บาลอัังกฤษปรัับปรุุงคุุณภาพ
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อากาศตามกฎหมายสหภาพยุุ โ รป ซึ่่�ง นำำ� ไปสู่่� น โยบายจัั ด เก็็ บ ภาษีี ทีี - ชาร์์จ
(Toxicity-Charge) กัับรถเครื่่�องยนต์์ดีีเซลและรถที่่� ใช้้น้ำำ�มัันทุุกชนิิดซึ่่�งไม่่ได้้
มาตรฐาน Euro 4 ซึ่่�งเป็็นมาตรฐานสููงสุุดในขณะนั้้�นในกรุุงลอนดอน ตลอดจน
เกิิดมาตรการอื่่�น ๆ ตามมา รวมทั้้�งการเรีียกร้้องในประเทศเยอรมนีี ฝรั่่�งเศส
อิิตาลีี เช็็ก เป็็นต้้น68 ต่่อมา ในช่่วง ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) Client Earth ได้้
ยื่่�นฟ้้องรััฐบาลอัังกฤษเกี่่�ยวกัับความล้้มเหลวในการแก้้ไขปััญหาคุุณภาพอากาศ
ซึ่่�งศาล High Court ของอัังกฤษเองก็็เห็็นด้้วยกัับ Client Earth โดยตััดสิินให้้
รััฐบาลอัังกฤษดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแผนการแก้้ไขคุุณภาพอากาศให้้มีรี ายละเอีียด
ตามคำำ�สั่่ง� ของสหภาพยุุโรปว่่าด้้วยคุุณภาพอากาศ (Directive 2008/50/EC)
เพื่่�อให้้หน่่วยงานท้้องถิ่่�นสามารถปฏิิบััติิตาม69
11.2.1 สหรัั ฐอเมริิกา
11.2.1.1 การก่่ อตัั วของพลัั งพลเมืืองเพื่่ � อพิิทัั กษ์์ สิ่่�งแวดล้้ อม

การเคลื่่�อนไหวด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของพลเมืืองอเมริิกัันมีีจุุดเริ่่�มต้้นหนึ่่� งที่่�
สำำ�คััญ คืือ แรงบัันดาลใจที่่�เกิิดจากหนัังสืือ “Silent Spring” ของราเชล คาร์์สันั
(Rachel Carson) ที่่�ตีีพิิมพ์์ในปีี ค.ศ. 1962 หนัังสืือเล่่มนี้้�นำำ�เสนอข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ผลกระทบอัันกว้้างขวางที่่�เกิิดจากการใช้้สารกำำ�จััดศััตรููพืืชที่่�ชื่�อ่ ว่่า DDT (Dichlorrodiphenyltrichloroethane) โดยขาดความตระหนัักถึึงอัันตรายที่่�มองไม่่เห็็น
เนื้้�อหาในหนัังสืือรวบรวมผลการศึึกษาและงานวิิจัยั หลายชิ้้�นที่่�อธิิบายถึึงอัันตราย
จากผลกระทบของ DDT ต่่อมนุุษย์แ์ ละต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�ทำ�ำ ให้้เสีียงร้้องของนกใน
ฤดููใบไม้้ผลิิหายไป เนื่่�องจากประชากรของนกลดลง จนกลายเป็็น “ฤดููใบไม้้ผลิิ
ที่่�เงีียบงััน” (silent spring) พร้้อมกัันนั้้�นก็็ได้้ตั้้�งคำำ�ถามถึึงความรัับผิิดชอบทาง
จริิยธรรมของรััฐบาลในการอนุุญาตให้้ใช้้สารเคมีีที่่�เป็็นพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยไม่่
คำำ�นึึงถึึงผลกระทบในระยะยาว ทั้้�งที่่�รัฐั บาลมีีหน้้าที่่�ปกป้้องความปลอดภััยของ
สาธารณชน แต่่ก็็มีีผลประโยชน์์ทัับซ้อ้ น หนัังสืือเล่่มนี้้�จึึงกลายเป็็นหนัังสืือด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั และได้้ชื่�อ่ ว่่าเป็็นจุุ ดเริ่่�มต้น้ ของขบวนการสิ่่�งแวดล้้อมยุุคใหม่่
ต่่อมาในปีี ค.ศ. 1969 มีี เ หตุุการณ์์ สำ�คั
ำ ั ญ ที่่� ทำ�ำ ให้้ปัั ญ หาสิ่่�ง แวดล้้ อ ม
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ชััดเจนและทำำ�ให้้ประชาชนเกิิดความตระหนัักและเคลื่่�อนไหวเพื่่�อเรีียกร้้องให้้มีี
การพิิทัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม คืือ เหตุุการณ์์น้ำำ�มัันรั่่�วที่่�ทะเลซานตาบาร์์บารา (Santa
Barbara) ในมลรััฐแคลิิฟอร์์เนีีย น้ำำ�มันั ได้้เกิิดการรั่่�วขึ้้�นที่่�แท่่นขุุดเจาะน้ำำ�มันั นอก
ชายฝั่่�งอัันเนื่่�องมาจากการขุุดเจาะที่่�ไม่่ได้้มาตรฐานและทำำ�ให้้เกิิดการระเบิิด จน
ก๊๊าซธรรมชาติิผุดุ พลุ่่�งออกมาจากหลุุมขุดุ เจาะ และด้้วยการแก้้ไขที่่�ผิดิ พลาดโดย
การอุุดรอยรั่่�วก็็ได้้สร้้างแรงดัันมหาศาลจนทำำ�ให้้เกิิดรอยแตกบนพื้้�นมหาสมุุทร
เพิ่่�ม น้ำำ�มัันดิิบจึึงรั่่�วจากรอยแตกเหล่่านั้้�น เกิิดเป็็นคราบน้ำำ�มัันกว้้างถึึง 200
ตารางกิิโลเมตร
ต่่อมา พายุุได้้ดันั คราบน้ำำ�มันั เหล่่านั้้�นเข้้าไปสู่่�ชายฝั่่�ง ท่่าเรืือของซานตาบาร์์
บาราเต็็มไปด้้วยคราบน้ำำ�มัันหนาถึึง 8 นิ้้�ว สััตว์์ทะเลมากมายตายและอพยพไป
ทั้้�งโลมา แมวน้ำำ� วาฬสีีเทา นกทะเล รวมทั้้�งนกที่่�อาศััยตามชายฝั่่�ง เหตุุการณ์์นี้้�
ได้้ทำ�ำ ให้้เกิิดการรวมตััวของผู้้�คนเป็็นขบวนการที่่�ชื่�อ่ ว่่า “Get Oil Out” (GOO)
เพื่่�อสู้้�กัับบริษัิ ัทน้ำำ�มัันยัักษ์์ใหญ่่ ด้้วยการรณรงค์์ให้้ลดการใช้้รถยนต์์ เผาบััตร
เครดิิตของบริิษััทนํ้้ามััน และควํ่่าบาตรปั๊๊�มนํ้้ามัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแท่่นขุุดเจาะนํ้้า
มัันดัังกล่่าว การเคลื่่�อนไหวในครั้้�งนี้้�มีป
ี ระชาชนมากกว่่า 100,000 คน ร่่วมลงชื่่�อ
เรีียกร้้องให้้มีกี ารสั่่�งห้้ามการขุุดเจาะนํ้้ามัันนอกชายฝั่่�ง เป็็นผลให้้การขุุดเจาะต้้อง
หยุุดลงชั่่�วคราว และมีีการออกกฎหมายควบคุุมการขุุดเจาะที่่�เข้้มงวดมากขึ้้�น
โธมัั ส เอ็็ ม .สตอร์์ค (Thomas M. Storke) บรรณาธิิ ก ารข่่าวของ
หนัังสืือพิิมพ์์ท้้องถิ่่�น Santa Barbara News Press กล่่าวว่่า “ในชีีวิิตของผม ผม
ไม่่เคยได้้เห็็นถึึงผู้้�คนที่่�ตื่� น่ ตััวกัันถึึงระดัับรากหญ้้ามาก่่อนเลย มลพิิษน้ำำ�มัันครั้้�งนี้้�ได้้สร้้าง
บางสิ่่ง� ที่่�ผมไม่่เคยเห็็นมาก่่อนในซานตาบาร์์บารา ที่่�รวมพลเมืืองผู้้�มีีแนวคิิดทางการเมืือง
แตกต่่างกัันให้้เป็็นหนึ่่�ง หัันมาหาอุุดมการณ์์ร่ว่ มเดีียวกัันเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม”70
อีีกกรณีีหนึ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นในปีี ค.ศ. 1969 เช่่นกััน คืือ เหตุุการณ์์เพลิิงไหม้้ใน
แม่่น้ำำ�คูยู าโฮกา (Cuyahoga) ในเมืืองคลีีฟแลนด์์ (Cleveland) มลรััฐโอไฮโอ
ซึ่่�งเป็็นหนึ่่� งในแม่่น้ำำ�ที่่�มีีมลพิิษปนเปื้้�อนรุุนแรงที่่� สุุดแห่่งหนึ่่� งในสหรััฐอเมริิกา
มานัับแต่่กลางศตวรรษที่่� 20 เนื่่�องจากมีีต้้นน้ำำ�เป็็นแหล่่งอุุตสาหกรรมและเป็็น
ศููนย์์กลางการขนส่่งเชิิงพาณิิชย์์ สารเคมีีที่่�ปนเปื้้�อนในแม่่น้ำำ�รวมถึึงโลหะหนัักและ

11-524

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

PCBs (Polychlorinated biphenyls) ซึ่่�งเป็็นสารที่่�นิิยมใช้้ในอุุตสาหกรรมการ
ผลิิตหม้้อแปลงไฟฟ้้า เพราะมีีคุณ
ุ สมบััติิทนความร้้อนสููงและเป็็นฉนวนไฟฟ้้าที่่�
ดีี แต่่ PCBs เมื่่�อปล่่อยออกสู่่�สิ่่�งแวดล้้อมจะไปสะสมเป็็นตะกอนตามแหล่่งน้ำำ�
ต่่าง ๆ ส่่วนการสะสมของ PCBs ในร่่างกายเป็็นเวลานานและมีีจำ�ำ นวนมากพอ
จะทำำ�ให้้เกิิดอาการเรื้้�อรััง ได้้แก่่ เหนื่่�อยล้้า เบื่่�ออาหาร คลื่่�นไส้้ อาเจีียน และแขน
ขาเกิิดอาการบวม เกิิดฝีีและตุ่่�มเล็็กๆ ที่่�ผิิวหนััง ผิิวหนัังบริิเวณหน้้า คอ และช่่วง
บนของลำำ�ตััวจะหยาบและหนา เปลืือกตาบวม นอกจากนี้้� ยัังอาจทำำ�ลายระบบ
ประสาท ทำำ�ให้้เกิิดความผิิดปกติิของระบบสืืบพัันธุ์์�และระบบภููมิคุ้้�มกั
ิ ัน และอาจ
ทำำ�ให้้เกิิดเป็็นมะเร็็ง71
การปนเปื้้�อนของแม่่น้ำำ�เกิิดจากการปล่่อยน้ำำ�เสีียที่่� มีีน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงจาก
โรงงานอุุตสาหกรรมที่่� อยู่่�บริเิ วณต้้นน้ำำ�ทำ�ำ ให้้บนผิิวน้ำำ�มีีคราบน้ำำ�มัันลอยอยู่่�
เหตุุการณ์์สำ�คั
ำ ัญซึ่่�งเกิิดขึ้้�นในวัันที่่� 22 มิิถุนุ ายน ค.ศ. 1969 ก็็คืือ รถรางที่่�วิ่่�งอยู่่�
บนสะพานข้้ามแม่่น้ำำ�ได้้ทำ�ำ ให้้เกิิดประกายไฟตกลงไปสััมผััสกัับผิิวน้ำำ�ที่่�มีีคราบ
น้ำำ�มััน จึึงเกิิดเหตุุไฟลุุกไหม้้สะพานรถไฟจนเสีียหาย72
หลายคนมองว่่าปฏิิกิริิ ยิ าของประชาชนต่่อเหตุุการณ์์เหล่่านี้้�เป็็นเหมืือนการ
“จุุ ดประกาย” ขบวนการสิ่่�งแวดล้้อมในอเมริิกา ที่่�ต่่อมามีีการขยายตััวออกไป
อย่่างกว้้างขวางจนก่่อให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมในการจััดกิิจกรรมเนื่่�องในวัันคุ้้�มครอง
โลก (Earth Day) เป็็นครั้้�งแรกในวัันที่่� 22 เมษายน ค.ศ. 1970 คนอเมริิกันั จำำ�นวน
มากร่่วมขบวนการเคลื่่�อนไหวนี้้�ด้ว้ ยความตระหนัักรู้้�ว่่า ทรััพยากรของโลกมีีจำ�กั
ำ ดั
73
และความยั่่�งยืืนของสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องร่่วมกัันพิิทัักษ์์
11.2.1.2 การกำำ �เนิิ ดของกลไกรัั ฐที่่ � ทำำ �หน้้ าที่่ � พิิทัั กษ์์ สิ่่�งแวดล้้ อม74

การเคลื่่�อนไหวเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมดัังกล่่าวถููกยกระดัับเป็็นประเด็็นทางการ
เมืืองที่่� มีีการเรีียกร้้องให้้รัฐั ปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม โดยกระแสเหล่่านี้้� ถููกนัักการ
เมืืองใช้้ประโยชน์์ กล่่าวคืือ ในการเลืือกตั้้�งปีี ค.ศ. 1968 ริิชาร์์ด นิิกสััน (Richard
Nixon) ได้้ชูปู ระเด็็นสิ่่�งแวดล้้อมในการหาเสีียง เมื่่�อได้้รับั เลืือกเป็็นประธานาธิิบดีี
(ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระหว่่างปีี ค.ศ. 1969 – 1974) เขาได้้นำำ�เสนอเรื่่�องเกี่่�ยวกัับสิ่่ง�
แวดล้้อม 37 ประเด็็นต่่อรััฐสภา อาทิิ การควบคุุมการขนส่่งน้ำำ�มัันทางทะเล แผน
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ฉุุกเฉิินแห่่งชาติิเพื่่�อบำำ�บัดั การรั่่�วไหลของปิิโตรเลีียม กฎหมายเพื่่�อยุุติกิ ารทิ้้�งขยะ
ลงในทะเลสาบ Great Lakes การเพิ่่�มงบประมาณปรัับปรุุงระบบบำำ�บัดั น้ำำ� เสนอ
ภาษีีสารตะกั่่�วในน้ำำ�มัันเบนซิิน แนวทางที่่�เข้้มงวดเพื่่�อลดการปล่่อยมลพิิษจาก
ยานยนต์์ การให้้ทุุนสนัับสนุุนการวิิจััยโดยรััฐบาลกลางเพื่่�อลดมลพิิษจากยาน
ยนต์์ การฟื้้�นฟููสถานประกอบการของรััฐบาลกลางที่่� มีีการปนเปื้้�อนในน้ำำ�และ
อากาศ และการกำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพอากาศแห่่งชาติิ
ปีี ค.ศ. 1970 เป็็นปีีที่่�แรงผลัักดัันของภาคประชาชนผนวกกัับเจตจำำ�นง
ทางการเมืืองทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่� ยนแปลงที่่� สำ�คั
ำ ัญ ที่่� ทำ�ำ ให้้รัฐั ปรัับบทบาทและ
กลไกจากเดิิมที่่�เป็็นเพีียงผู้อ้� นุุรักั ษ์์ธรรมชาติิมาเป็็นผู้้�พิิทัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม เริ่่�มจาก
ในวัันที่่� 1 มกราคม ค.ศ. 1970 มีีการออกกฎหมาย National Environmental
Policy Act (NEPA) ที่่�กำ�ำ หนดให้้มีีการตั้้�ง “สภาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม” (Council
on Environmental Quality) เป็็นที่่�ปรึึกษาให้้กัับประธานาธิิบดีีและหน่่วยงาน
ของรััฐ และกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมของโครงการต่่างๆ
ในขณะเดีียวกััน การเคลื่่�อนไหวของภาคประชาชนก็็ดำ�ำ เนิินต่่อไปจนกระทั่่�ง
เกิิดการรวมตััวครั้้�งใหญ่่ของนัักเคลื่่�อนไหวระดัับรากหญ้้าในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�
มีีพลเมืืองอเมริิกัันกว่่า 20 ล้้านคนมาร่่วมกิิจกรรมวัันสิ่่�งแวดล้้อมโลกครั้้�งแรกใน
วัันที่่� 22 เมษายน ค.ศ. 1970
ต่่อมา ในเดืือนกรกฎาคม ค.ศ. 1970 ประธานาธิิบดีีนิิกสัันได้้ประกาศใช้้
“แผนปฏิิรููปองค์์กรฉบัับที่่� 3” (Reorganization Plan No. 3) ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การจััด
ตั้้�ง “องค์์การพิิทัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม” (Environmental Protection Agency หรืือ
EPA) ของรััฐบาลกลางขึ้้�นในวัันที่่� 2 ธัันวาคม ค.ศ. 1970
การจััดตั้้�ง US EPA ขึ้้�นนี้้�เป็็นการรวมความรัับผิิดชอบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ของรััฐบาลกลางไว้้ภายใต้้หน่่วยงานเดีียว อาทิิ ภารกิิจด้า้ นการจััดการคุุณภาพ
น้ำำ�ของรััฐจากกระทรวงมหาดไทย (Department of the Interior) ภารกิิจที่่�
เกี่่�ยวกัับสารเคมีีกำ�ำ จััดศััตรููพืืชจากกระทรวงเกษตร (Department of Agricultture) ภารกิิจที่่�เกี่่�ยวกัับการควบคุุมคุุณภาพอากาศ การควบคุุมระดัับการปน
เปื้้�อนของสารเคมีีกำ�ำ จััดศััตรููพืืชในอาหาร ยาและเครื่่�องสำำ�อาง การจััดการขยะ

11-526

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

ที่่�เป็็นของแข็็ง ความปลอดภััยของน้ำำ� และบางส่่วนของงานด้้านสุุขภาพที่่�เกี่่�ยว
กัับสารกััมมัันตภาพรัังสีี จากกระทรวงสาธารณสุุข การศึึกษา และสวััสดิิการ
สัังคม (Department of Health, Education and Welfare) ภารกิิจที่่�เกี่่�ยวกัับ
การกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และมาตรฐานของกััมมัันตภาพรัังสีีจากคณะกรรมการ
พลัังงานนิิวเคลีียร์์ (Atomic Energy Commission: AEC) และคณะกรรมการ
กััมมัันตภาพรัังสีี (Federal Radiation Council: FRC) รวมถึึงภารกิิจการวิิจััย
ด้้านนิิเวศวิิทยาสิ่่�งแวดล้้อมจากสภาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม75
สุุดท้้าย ในวัันที่่� 31 ธัันวาคม ค.ศ. 1970 รััฐสภาก็็ได้้ผ่่าน “กฎหมาย
อากาศสะอาด” (Clean Air Act, 1970) ซึ่่�งได้้ให้้อำ�ำ นาจ EPA ในการกำำ�หนด
มาตรฐานคุุณภาพอากาศ มาตรฐานการปลดปล่่อยสารมลพิิษ และมาตรฐาน
การต่่อต้้านมลภาวะ รวมถึึงให้้อำ�ำ นาจในการกำำ�หนดให้้มลรัฐั ต่่างๆ ต้้องมีีแผนการ
จััดการปััญหามลพิิษทางอากาศให้้สำ�ำ เร็็จในระยะเวลาที่่�ชัดั เจน ทั้้�งนี้้� ในส่่วนของ
มาตรฐานคุุณภาพอากาศ กฎหมายอากาศสะอาดได้้กำ�ำ หนดให้้ EPA ทำำ�การ
ทบทวนมาตรฐานอย่่างสม่ำำ�เสมอ76
11.2.1.3 บทบาทภาคประชาชนในการกำำ �กัั บติิ ดตามการทำำ �งาน
ของรัั ฐ

แม้้จะมีีหน่่วยงานกลางของรััฐที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่�ในการพิิทัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม แต่่ภาค
ประชาชนก็็ยัังต้้องทำำ�หน้้าที่่� ในการติิดตามและผลัักดัันให้้กลไกของรััฐทำำ�งาน
ตามบทบาทหน้้าที่่�ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดอยู่่�เสมอ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายในการ
พิิทัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมและปกป้้องชีีวิิตและสุุขภาพของประชาชน กรณีีหนึ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ัญ
คืือ การผลัักดัันให้้ EPA กำำ�หนดค่่ามาตรฐานของฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 2.5
ไมครอน (PM2.5) ไว้้ในมาตรฐานคุุณภาพอากาศของประเทศ (National Ambient
Air Quality Standard: NAAQS) การเคลื่่�อนไหวของภาคประชาชนในกรณีีนี้้�มีี
ที่่�มาจากการที่่�สมาคมแพทย์์โรคปอด (American Lung Association) ยื่่�นฟ้้อง
EPA ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1993 จากเหตุุที่่� EPA ไม่่มีีการปรัับปรุุงมาตรฐานคุุณภาพ
อากาศตามที่่� กฎหมายกำำ�หนด โดยที่่� ศาลได้้สั่่�งให้้ EPA ดำำ�เนิินการทบทวน
มาตรฐานที่่�เกี่่�ยวกัับฝุ่่�นละอองให้้เสร็็จสิ้้�นภายในปีี ค.ศ. 1997 ต่่อมา EPA ให้้
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ทุุนมหาวิิทยาลััยฮาร์์วาร์์ดทำำ�การติิดตามสุุขภาพของประชาชนใน 6 เมืืองเป็็น
ระยะเวลาต่่อเนื่่�องเกืือบ 20 ปีี ซึ่่�งผลการศึึกษาพบว่่า อััตราการเสีียชีีวิิตของ
ประชาชนในเมืืองที่่�ศึึกษามีีความสััมพัันธ์์โดยตรงกัับการเพิ่่�มขึ้้�นของฝุ่่�นละออง
ที่่�มีีขนาดเล็็ก หรืือ PM2.5
การศึึกษาที่่�ชื่�อ่ ว่่า Harvard Six Cities Study นี้้�มีีการเผยแพร่่ในปีี ค.ศ.
1995 ซึ่่�งเป็็นปีีเดีียวกัันกัับที่่�มีีการตีีพิิมพ์์ผลการศึึกษาของสมาคมโรคมะเร็็ง
อเมริิกััน (American Cancer Society) ที่่�ศึึกษาความสััมพัันธ์์ของ PM2.5 กัับ
สุุขภาพของประชาชน 1.2 ล้้านคน โดยที่่� ผลการศึึกษาทั้้� งสองส่่วนนี้้� มีีความ
สอดคล้้องกััน ดัังนั้้�น จึึงทำำ�ให้้เกิิดความตื่่�นตััวต่่ออัันตรายของ PM2.5 ซึ่่�งไม่่เคย
ได้้รับั ความสนใจมาก่่อน เนื่่�องจากในขณะนั้้�นมาตรฐานคุุณภาพอากาศกำำ�หนด
ไว้้เพีียงมาตรฐานของ PM10 เท่่านั้้�น ดัังนั้้�นในปีี ค.ศ. 1997 US EPA จึึงจำำ�เป็็น
ต้้องกำำ�หนดค่่ามาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศเป็็นประเทศแรกของโลก77
วิิ เคราะห์์ บทบาทของภาคประชาชน

การเคลื่่�อนไหวด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เริ่่�มต้้นจากกรณีีเฉพาะต่่างๆ และขยาย
ไปสู่่�ความตื่่�นตััวของพลเมืืองอเมริิกััน ได้้กลายเป็็นพลัังสำำ�คััญในการสร้้างความ
เปลี่่�ยนแปลง โดยการผลัักดัันให้้รัฐั บาลออกกฎหมายใหม่่ที่่� มีีผลให้้เกิิดการ
แก้้ปััญหาเฉพาะเกี่่� ยวกัับมลพิิษทางอากาศ และเกิิดกลไกใหม่่ที่่� เป็็นองค์์กรที่่�
บููรณาการอำำ�นาจและบทบาทหน้้าที่่�ในการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นการเฉพาะ
อย่่างไรก็็ตาม การที่่� จะบรรลุุเป้้าหมายของการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมและ
สุุขภาพของประชาชนจากผลกระทบของมลพิิษ ภาคประชาชนก็็ยัังจำำ�เป็็นต้้อง
มีีส่่วนร่่วมในการติิดตามให้้ภาครััฐและกลไกของรััฐปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างที่่�ควรทำำ�
11.2.2 จีี น
40 ปีีที่่�ผ่่านมา สาธารณรััฐประชาชนจีีนเติิบโตทางเศรษฐกิิจอย่่างรวดเร็็ว
และได้้กลายเป็็นประเทศที่่�มีมลพิ
ี ษม
ิ ากที่่�สุดุ ในโลก หลาย ๆ เมืืองของจีีนได้้กลาย
เป็็นแหล่่งปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลก เช่่น ภููมิภิ าคปัักกิ่่�ง-เทีียนจิินเหอเป่่ย เป็็นพื้้�นที่่�แหล่่งปััญหาระดัับประเทศ ในปีี ค.ศ. 2014 ความเข้้มข้น้ ของฝุ่น่�
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ละอองขนาดเล็็กเฉลี่่�ยต่่อปีี (PM2.5) อยู่่�ที่่� 93 มค.ก./ลบ.ม. ซึ่่�งเกิินกว่่ามาตรฐาน
แห่่งชาติิที่่� 35 มค.ก./ลบ.ม. และมาตรฐานขององค์์การอนามััยโลก (WHO) ที่่� 10
มค.ก./ลบ.ม. โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วงฤดููหนาว ภููมิิภาคนี้้�มัักเต็็มไปด้้วยหมอก
ควัันหนาทึึบเป็็นเวลาหลายวััน และเป็็นภััยคุุกคามต่่อสุุขภาพอย่่างร้้ายแรง มีีการ
ประมาณการว่่าได้้คร่่าชีีวิิตผู้้�คนไปประมาณ 1.1 ล้้านคนต่่อปีี
11.2.2.1 เรื่่ � องราวเริ่่�มต้้ นจากหญิิ งสาวคนหนึ่่ � ง

เสี่่�ยวเซี่่�ย หลิิว (Xiaoxia Liu) เป็็นสตรีีวััย 27 ปีีซึ่่�งตั้้�งครรภ์์ 8 เดืือน หลััง
จบการศึึกษาจากประเทศอัังกฤษ เธอได้้งานทำำ�และจำำ�เป็็นต้้องอาศััยอยู่่�ในกรุุง
ปัักกิ่่�ง ในช่่วงปีี ค.ศ. 2013 ขณะที่่�ภาวะมลพิิษทางอากาศของปัักกิ่่�งสููงติิดอัันดัับ
โลก รััฐบาลยัังไม่่มีีการแก้้ปัญ
ั หาและไม่่มีีแม้้แต่่นโยบายใดที่่�ทำ�ำ ให้้เสี่่�ยวเซี่่�ยมั่่�นใจ
ได้้ว่่า ลููกของเธอจะไม่่ต้้องเกิิดมาในท่่ามกลางอากาศที่่�ทำ�ล
ำ ายล้้างชีีวิติ เธอกล่่าว
ว่่า ในช่่วงเวลาก่่อนหน้้านี้้� เมื่่�ออากาศมีีมลพิิษและ AQI สููง เธอต้้องใช้้หน้้ากาก
ป้้องกัันฝุ่น่� ควัันสำำ�หรัับตััวเองเมื่่�อออกจากบ้้านหรืือที่่�ทำ�ำ งาน หรืือในการเดิินทาง
รวมทั้้�งการติิดเครื่่�องฟอกอากาศในที่่�พักั ทั้้�งหมดเพื่่�อช่่วยระบบหายใจของตนเอง
แม้้ว่่าจะเกีียจคร้้านกัับสิ่่ง� เหล่่านี้้�มาก แต่่ด้้วยความจำำ�เป็็นและงานก็็ทำ�ำ ให้้เธอต้้อง
อาศััยอยู่่�ในเมืืองนี้้� เธอจึึงได้้แต่่อดทนและไม่่สามารถหาทางออกที่่�ดีีกว่่านี้้�ได้้
แต่่เมื่่�อเธอตั้้�งครรภ์์ ความกัังวลต่่อผลกระทบจากมลพิิษและความรู้้�สึึกที่่�
เธอกล่่าวว่่า “ฉัันต้้องรัับผิิดชอบต่่อลููก” ประกอบกัับอัันตรายของอากาศปัักกิ่่�ง
ที่่�สูงู อย่่างไม่่เคยเป็็นมาก่่อนในเดืือนมกราคม ค.ศ. 2013 ตามที่่�มีีการรายงาน
ไว้้ทั้้�งในและต่่างประเทศนั้้�น ทำำ�ให้้เธอตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงต่่อมลพิิษระดัับสูงู
ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อสตรีีมีคี รรภ์์อย่่างมีีนัยั สำำ�คััญ เธอจึึงใช้้เวลาในการค้้นคว้้า
ศึึกษาผลกระทบดัังกล่่าว แล้้วก็็ได้้พบว่่าผลการศึึกษาระดัับนานาชาติิจำ�ำ นวนหนึ่่�ง
ชี้้ใ� ห้้เห็็นถึึงความเสี่่�ยงต่่อเด็็กที่่�มารดาได้้รับั สารมลพิิษในระดัับสูงู ขณะตั้้�งครรภ์์
ตั้้�งแต่่ทารกมีีน้ำำ�หนัักแรกเกิิดต่ำำ� ไปจนถึึงผลกระทบระยะยาวต่่อระดัับสติิปัญ
ั ญา
ตั้้�งแต่่นั้้�นมา เธอได้้ทุ่่�มเทเวลาให้้กัับการเผยแพร่่ข้้อมููลผลกระทบด้้าน
สุุขภาพจากภาวะมลพิิ ษ ไปสู่่�สาธารณะและแพร่่กระจายอย่่างกว้้า งขวางใน
ประเทศจีีนผ่่านสื่่�อและผ่่านหมู่่�เพื่่�อนฝููงบนโซเชีียลเน็็ตเวิิร์ก์ “ฉัันกำำ�ลัังพยายาม
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อย่่างเต็็มที่่�เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าจะได้้สููดอากาศบริิสุุทธิ์์� ถ้้าคุุณต้้องการอยู่่�ในเมืืองนี้้�
คุุณต้้องอดทน ไม่่มีีทางออกอื่่�น”78
11.2.2.2 เสีียงประชาชนนำำ �ไปสู่่�การขานรัั บทางนโยบาย

เสีียงของสาธารณชนเกี่่� ยวกัับมลพิิษและคุุณภาพอากาศ ทำำ�ให้้ในการ
ประชุุมประจำำ�ปีีของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ นายกรััฐมนตรีีหลี่่� เค่่อเฉีียง ประกาศ
“สงครามกัับมลพิิษทางอากาศ” ขึ้้�น เขาปฏิิญาณว่่า “จะทำำ�ให้้ท้้องฟ้้าของเรา
เป็็นสีีฟ้า้ อีีกครั้้�ง”79 โดยออกแผนปฏิิบัติั กิ ารป้้องกัันและควบคุุมมลพิษท
ิ างอากาศ
ด้้วยการลดการผลิิตเหล็็กและไฟฟ้้าจากถ่่านหิินที่่�เป็็นแหล่่งสร้้างมลพิิษหลััก และ
ทดแทนถ่่านหิินด้้วยการลงทุุนพลัังงานทางเลืือก
จะเห็็นได้้ว่่า เสีียงของประชาชนได้้ทำ�ำ ให้้ผู้้�นำำ�มีีความชอบธรรมอย่่างมาก
ในการผลัักดัันการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ยากลำำ�บากอย่่างการจััดการอุุตสาหกรรมหนััก
ที่่�เป็็นภาคส่่วนสร้้างงานและมีีอิิทธิิพลครอบงำ��สููงรััฐบาลแห่่งชาติิสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีนมีีการประกาศยกเลิิกโรงไฟฟ้้าถ่่านหิินถึึง 103 แห่่ง ลดกำำ�ลัังการ
ผลิิตเหล็็กอีีก 50 ล้้านตััน
การแก้้ ไ ขปัั ญ หาด้้ ว ยวิิ ธีี ดัั ง กล่่าวส่่งกระทบต่่ออุุ ต สาหกรรมถ่่านหิิ น
และแรงงานในอุุตสาหกรรมดัังกล่่าว โดยเฉพาะอุุตสาหกรรมในเมืืองถัังซาน
(Tangshan) ในมณฑลเหอเป่่ย ที่่�ห่่างจากกรุุงปัักกิ่่�งไปทางตะวัันออกราว 100
ไมล์์ เมืืองนี้้�เป็็นศููนย์์กลางของอุุตสาหกรรมหนัักและการเผาถ่่านหิิน เป็็นเมืือง
ที่่� ผลิิตปููนซีีเมนต์์ เคมีีภััณฑ์์ และเหล็็กกล้้ามากกว่่า 5% ของโลก การพััฒนา
อุุตสาหกรรมในถัังซานที่่�ผ่่านมาทำำ�ให้้เกิิดการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ ผู้้�คนจำำ�นวน
มากหลุุดพ้้นจากความยากจน หลัังหายนะแผ่่นดิินไหวครั้้�งรุุนแรงเมื่่�อปีี ค.ศ.
1976 อุุตสาหกรรมคืือสิ่่�งที่่�ทำ�ำ ให้้เมืืองกลัับมาเจริิญเติิบโตได้้ แต่่ประชาชนก็็ต้้อง
แลกสิ่่�งเหล่่านี้้�มาด้้วยน้ำำ�และอาหารที่่�ไม่่สะอาด รวมถึึงอากาศที่่�เป็็นพิิษ ถัังซาน
กลายเป็็นเมืืองที่่�มีมลพิ
ี ษม
ิ ากเป็็นอัันดัับที่่� 6 ของจีีน ปล่่องโรงงานที่่�สูงู ตระหง่่าน
พ่่นหมอกควัันสีีเทาหนาทึึบปกคลุุมไปทั่่�วเมืือง และควัันถ่่านหิินจากโรงงาน
และโรงไฟฟ้้ายัังเคลื่่�อนตััวไปยัังกรุุงปัักกิ่่�ง ส่่งผลให้้เกิิด “Airpocalypse” หรืือ
ปรากฏการณ์์หมอกควัันพิิษอัันโด่่งดััง
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นโยบายลดมลภาวะของรััฐบาลส่่งผลกระทบกัับผู้้�คนที่่�ต้้องอยู่่�รอดในทาง
เศรษฐกิิจจากอุุตสาหกรรมที่่�สร้้างมลพิิษ เช่่น หวางจิิงโป ซึ่่�งทำำ�งานในโรงงาน
หลอมเหล็็กที่่�ได้้ค่่าตอบแทนดีีและได้้โบนััสอย่่างสม่ำำ�เสมอ ในขณะที่่�เขาเฝ้้ามอง
เพื่่�อนร่่วมงานถููกเลิิกจ้้าง เนื่่�องจากโรงงานถููกปิิด ถููกบัังคัับให้้ติิดตั้้�งเครื่่�องฟอก
อากาศที่่�มีีราคาแพง หรืือมีีคำ�สั่่
ำ �งให้้ลดขนาดการผลิิต แต่่เขายัังหวัังว่่าโรงงาน
ของเขาจะรอดพ้้นจากการลดการผลิิตเหล็็กและเขาจะยัังคงได้้ทำ�ำ งานในสภาพ
แวดล้้อมแบบเดิิมต่่อไป โดยไม่่ได้้ตระหนัักถึึงภััยต่่อสุุขภาพที่่�เขาและครอบครััว
ต้้องเผชิิญ ในขณะที่่�ภรรยาของเขามีีความฝัันถึึงชีีวิิตที่่�แตกต่่างสำำ�หรัับลููกชาย
ของเธอ คืือ การได้้อาศััยอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่�ดีีกว่่าในเมืืองอื่่�น ซึ่่�งมีี “ต้้นไม้้
ดอกไม้้ เนิินเขา และแม่่น้ำำ�”80
11.2.2.3 การเกิิ ดขึ้้ � นของ “พลเมืืองสุุ นัั ขเฝ้้าบ้้ าน”

ในการจััดการกัับปััญหามลพิิษทางอากาศให้้ได้้ผล รััฐบาลได้้รับฟั
ั ังคำำ�
แนะนำำ�ของ Clean Air Alliance of China ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มนัักคิิดและผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ของมหาวิิทยาลััยที่่� ให้้คำ�ำ แนะนำำ�แก่่รััฐบาลเกี่่� ยวกัับการจััดการมลพิิษและการ
ปรัับปรุุงคุุณภาพอากาศ โดยมาตรการหนึ่่�ง คืือ การสร้้างเครืือข่่ายการติิดตาม
ระดัับ PM2.5 ทั่่�วประเทศ เพื่่�อติิดตามและเปิิดเผยข้้อมููลสู่่�สาธารณะ และให้้มีี
การติิดตามวััดระดัับมลพิิษของโรงงานหลายพัันแห่่ง โดยประชาชนผู้้�มีีสมาร์์ท
โฟนทุุกคนในประเทศจีีนสามารถตรวจสอบคุุณภาพอากาศในท้้องถิ่่�นแบบเป็็น
ปััจจุุบััน (real time) ได้้ และสามารถดููได้้ว่่าโรงงานแห่่งใดละเมิิดขีีดจำำ�กััดการ
ปล่่อยมลพิิษหรืือไม่่ และประชาชนสามารถทำำ�หน้้าที่่�เป็็น “พลเมืืองสุุนัขั เฝ้้าบ้้าน”
(citizen watchdogs) โดยการรายงานผู้้�ฝ่่าฝืืนต่่อหน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมาย
ในท้้องถิ่่�นผ่่านโซเชีียลมีีเดีีย
การดำำ� เนิิ น การของรััฐ บาลจีี น ดัั ง กล่่าวนัั บ เป็็ น การเปลี่่� ย นแปลงความ
สััมพัั น ธ์์ ร ะหว่่างประชาชนกัั บรั ัฐ บาล และเป็็ น วิิ ธีี การกำำ�กัั บดููแ ลที่่� ต่่างออก
ไป โดยเปิิดให้้ประชาชนเข้้ามามีีบทบาทโดยตรงได้้มากขึ้้�นอย่่างที่่�ไม่่เคยมีีมา
ก่่อน แต่่เป็็นสิ่่�งที่่� เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างน่่าประหลาดใจ ทั้้�งนี้้� อาจกล่่าวได้้ว่่าเป็็นผล
จากเจตจำำ�นงทางการเมืืองที่่�ชัดั เจนของรััฐบาลในการจััดการปััญหามลพิิษทาง
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อากาศ ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นได้้อย่่างชััดเจนจากความตั้้�งใจที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�นำำ�ในทุุกระดัับ
ให้้ความสำำ�คััญกัับปััญหานี้้� โดยการปรัับเกณฑ์์การประเมิินประสิิทธิิภาพของ
ผู้้�นำำ�ในระดัับมณฑลของรััฐบาล นี่่�จึึงเป็็นการเริ่่�มต้้นในการเปลี่่�ยนแปลงทััศนคติิ
ของระบบการประเมิิน จากเดิิมที่่�เน้้นผลการทำำ�งานในด้้านเศรษฐกิิจเพีียงอย่่าง
เดีียว เป็็นการเพิ่่�มความใส่่ใจต่่อการทำำ�งานในด้้านสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย โดยเฉพาะ
เรื่่�องของคุุณภาพอากาศ81
วิิ เคราะห์์ บทบาทของภาคประชาชน

การมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนในจีีนแม้้เริ่่�มต้้นโดยคนเพีียงคนเดีียว แต่่
สามารถเหนี่่�ยวนำำ�ทำ�ำ ให้้เกิิดเป็็นกลุ่่�ม โดยการใช้้ความรู้้�ที่่�ชัดั เจนและการสื่่�อสาร
ที่่�ทรงพลััง ทั้้�งนี้้� กรณีีนี้้�เป็็นตััวอย่่างที่่�แสดงให้้เห็็นว่่า การส่่งเสริิมให้้ประชาชน
เป็็นพลเมืืองตื่่�นรู้้� (active citizen) จะต้้องมีีการสนัับสนุุนให้้ประชาชนสามารถ
เข้้าถึึงข้้อมููลและองค์์ความรู้้�ในทางวิิชาการที่่�สามารถเข้้าใจได้้ โดยเฉพาะกลุ่่�ม
เปราะบางที่่�เป็็นผู้้�ได้้รับผล
ั กระทบโดยตรง หากสามารถช่่วยให้้พวกเขามีีความ
เข้้าใจถึึงอัันตรายของมลพิิษและตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการสร้้างความ
เปลี่่�ยนแปลงเพื่่�ออากาศสะอาด เมื่่�อเขาเหล่่านั้้�นกลายมาเป็็นผู้้�สื่� ่อสารเพื่่�อการ
เคลื่่�อนไหวทางสัังคมด้้วยตััวเอง จะสามารถสร้้างแรงบัันดาลใจและเสริิมพลัังให้้
ผู้้�อื่� ่นเข้้ามามีีส่่วนร่่วม และทำำ�ให้้เกิิดเสีียงเรีียกร้้องของสาธารณชน ซึ่่�งเมื่่�อได้้รับั
การรัับรู้้�อย่่างกว้้างขวางและได้้รับั การรัับฟัังจากผู้้�กำำ�หนดนโยบาย จะสามารถ
นำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม โดยเฉพาะเมื่่�อสามารถทำำ�ให้้เกิิด
เจตจำำ�นงทางการเมืือง (political will) ของรััฐบาลได้้

11.3 ข้้ อเสนอเชิิงนโยบายและมาตรการเกี่่�ยวกัั บ
บทบาทของภาคประชาชนในการจัั ดการอากาศ
สะอาดที่่�เหมาะสมกัั บบริิบทของประเทศไทย
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11.3.1 ข้้ อเสนอด้้ านแนวคิิด
11.3.1.1 การมีีส่่วนร่่ วมของพลเมืือง

ประชาธิิปไตยแบบมีีส่่วนร่่วม (participatory democracy) หมายถึึง
ประชาธิิปไตยที่่�ผสมผสานระหว่่างประชาธิิปไตยทางตรง (direct democracy)
กัับประชาธิิปไตยแบบตััวแทน (representative democracy) โดยเป็็นการนำำ�
เอาข้้อเด่่นของอีีกระบบมาแก้้ข้้อด้้อยของอีีกระบบ
ประชาธิิ ป ไตยแบบนี้้� จ ะเปิิ ด พื้้� น ที่่� ใ ห้้ ป ระชาชนซึ่่�ง เป็็ น เจ้้ า ของอำำ� นาจ
อธิิปไตยมีีส่่วนใช้้อำ�ำ นาจดัังกล่่าวร่่วมกัับรัฐั โดยมีีเงื่่�อนไขว่่าประชาชนจะต้้องมีี
ความเป็็นพลเมืืองตื่่�นรู้้� มีีความเป็็นเจ้้าของร่่วมในทรััพยากรที่่�เป็็นของส่่วนรวม
มีีการรวมกลุ่่�มกัันเพื่่�อปกป้้องสิิทธิิของตนเองในการมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิิตที่่�ดีีในสภาพ
แวดล้้อมที่่�ปลอดภััย มีีการแสดงออกทางการเมืือง หรืือที่่�เรีียกว่่า “การเมืืองภาค
พลเมืือง” ในการขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะ และตรวจสอบการใช้้อำ�ำ นาจของ
ภาคนัักการเมืือง รวมถึึงภาครััฐ
แนวคิิดประชาธิิปไตยแบบมีีส่่วนร่่วมจึึงมีีส่่วนช่่วยสนัับสนุุนให้้เกิิดการขัับ
เคลื่่�อนทางสัังคม (social movement) และในทางกลัับกััน การขัับเคลื่่�อนทาง
สัังคมที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพก็็ช่่วยสร้้างเสริิมให้้เกิิดระบบการเมืืองและสัังคมประชาธิิปไตย
แบบมีีส่่วนร่่วมอย่่างแท้้จริงิ โดยที่่�เงื่่�อนไขสำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ ในการจะก่่อเกิิดทั้้�งสองเรื่่�อง
ขึ้้�นได้้ก็็คืือ การมีีพลเมืืองตื่่�นรู้้�ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ
ในประเด็็นนี้้� รััฐจึึงควรนำำ�กระบวนทััศน์์ว่่าด้้วยประชาธิิปไตยแบบมีีส่่วน
ร่่วมมาปรัับใช้้ในการกำำ�หนดนโยบายและกฎหมาย เพื่่�อสร้้างพลเมืืองที่่� ตื่� ่นรู้้�
และมีีคุณ
ุ ภาพ อัันจะนำำ�ไปสู่่�การผลัักดัันให้้เกิิดขบวนการเคลื่่�อนไหวสิ่่�งแวดล้้อม
(green movement) โดยศึึกษาจากตััวอย่่างเหตุุการณ์์ในประเทศต่่าง ๆ ประกอบ
ในขณะที่่� ภาคประชาชนก็็ควรที่่� จะต้้องผลัักดัันและพััฒนาตนเองสู่่�ความเป็็น
พลเมืืองตื่่�นรู้้�ที่่�เข้้มแข็็งด้้วย
11.3.1.2 การมีีส่่วนร่่ วมของประชาชนต้้ องมีีคุุ ณภาพ

การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนจะมีีคุณ
ุ ภาพได้้ จำำ�เป็็นต้้องมีีส่่วนร่่วมได้้อย่่าง
ครบถ้้วนในทุุกระดัับ ทั้้�งนี้้� การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนอาจแบ่่งระดัับความเข้้ม
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ข้้นได้้ทั้้�งหมด 6 ระดัับ ได้้แก่่ 1) ระดัับได้้รับข้
ั ้อมููล 2) ระดัับร่่วมแสดงความคิิด
เห็็น 3) ระดัับร่่วมให้้คำ�ำ ปรึึกษา 4) ระดัับร่่วมบริิหารจััดการ 5) ระดัับร่่วมออกกฎ
และ 6) ระดัับร่่วมควบคุุมตรวจสอบรััฐ
ในปััจจุุบััน นัับได้้ว่่ากฎหมายในประเทศไทยมีีการบััญญััติิถึึงระดัับการมีี
ส่่วนร่่วมที่่�มีคี วามหลากหลายแตกต่่างกัันไปตามเจตนารมณ์์ของกฎหมายแต่่ละ
ฉบัับและตามแต่่ละยุุคสมััย
ดัังนั้้�น รััฐจึึงควรทบทวนกฎหมายที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน ว่่าได้้เปิิดโอกาสและ
ส่่งเสริิมให้้ประชาชนได้้มีีส่่วนร่่วมกัับนโยบายสาธารณะของรััฐในแต่่ละขั้้�นตอน
ต่่าง ๆ มากน้้อยเพีียงใด โดยไม่่ควรเปิิดให้้มีีส่่วนร่่วมเพีียงในระดัับได้้รับข้
ั ้อมููล
หรืือร่่วมแสดงความคิิดเห็็น ซึ่่�งเป็็นระดัับขั้้�นพื้้�นฐานเท่่านั้้�น
นอกจากนี้้� รััฐควรผลัักดัันให้้เกิิดร่่างพระราชบััญญััติิที่่�เป็็นกฎหมายกลาง
ในการส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน และบัังคัับใช้้กฎหมายดัังกล่่าวให้้เกิิด
ผลเป็็นรููปธรรมอย่่างแท้้จริงิ ด้้วย
ในช่่วงสองทศวรรษที่่�ผ่่านมา มีีความพยายามในการนำำ�เสนอร่่างพระราชบััญญััติิ
การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ... โดยมีี
ทั้้�งฉบัับที่่�เสนอโดยการเข้้าชื่่�อของประชาชน และฉบัับที่่�เสนอโดยสำำ�นัักงานปลััด
สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
สาระสำำ�คัั ญ ของร่่างฉบัั บนี้้� คืื อการเป็็ น กฎหมายกลางว่่าด้้ ว ยการมีี
ส่่วนร่่วมของประชาชน มีีเจตนารมณ์์มุ่่�งเน้้นการคุ้้�มครองและรัับรองวิิธีีการที่่�
ประชาชนจะมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุุกขั้้�นตอน
อย่่างไรก็็ตาม ร่่างกฎหมายที่่� เป็็นฉบัับเข้้าชื่่�อเสนอโดยประชาชนนั้้�น
กลัับถูกู นายกรััฐมนตรีีไม่่ให้้คำ�รั
ำ บั รองไปแล้้ว กระนั้้�นก็็ดีี ในปััจจุุบััน นายวรภพ
วิิริยิ ะโรจน์์ สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎร และคณะ ได้้จััดทำำ�ร่่างพระราชบััญญััติิข้้าง
ต้้นขึ้้�นอีีกครั้้�ง โดยใช้้ร่่างของภาคประชาชนเป็็นฐาน
11.3.1.3 การเป็็นสัังคมแห่่ งความรู้�้ และมีีความโปร่่ งใส

Abraham Lincoln อดีีตประธานาธิิบดีีสหรััฐอเมริิกาได้้เคยกล่่าวไว้้ว่่า
“Let people know the truth, and the country is safe.” ความหมายก็็คืือ
หากเปิิดให้้ประชาชนรู้้�ความจริิง ประเทศชาติิก็็จะปลอดภััย
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ภายใต้้แนวคิิดนี้้� มีีเรื่่�องพื้้�นฐานสำำ�คััญอย่่างน้้อย 2 เรื่่�องที่่�ไม่่อาจมองข้้าม
ได้้ นั่่�นคืือ 1) การมีีข้้อมููลความจริิงพร้้อมทั้้�งความรู้้�ที่่�จะเข้้าถึึงความจริิง และ 2)
ความพร้้อมและความมีีประสิิทธิิภาพที่่�จะเปิิดเผยความจริิงให้้ได้้อย่่างทั่่�วถึึงไป
ยัังประชาชนวงกว้้าง
ทั้้�งนี้้� ในกรณีีของเรื่่�องมลพิิษทางอากาศ นัับว่่าเข้้าข่่ายเป็็นเรื่่�องของการ
สื่่�อสารความเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ (health risk communication) ซึ่่�งในปััจจุุบันั ภาค
รััฐยัังมีีข้้อจำำ�กััดในการให้้ข้้อมููลและความรู้้� ไม่่ว่่าจะเป็็นการเลืือกใช้้มาตรฐาน
คุุณภาพอากาศของประเทศไทยซึ่่�งแย่่กว่่ามาตรฐานสากลถึึง 2 เท่่า การไม่่ให้้
ความสำำ�คััญที่่�จะศึึกษาอย่่างจริิงจัังถึึงแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศที่่�แท้้จริงิ
และอย่่างรอบด้้าน การไม่่ส่่งต่่อข้้อมููลและความรู้้�เกี่่�ยวกัับอัันตรายของมลพิิษ
ทางอากาศต่่อสุุขภาพอย่่างเป็็นกิิจจะลัักษณะและต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งการไม่่ให้้ข้อ้ มููล
และความรู้้�เพื่่�อการปกป้้องหรืือดููแลตนเองของประชาชน
ดัังนั้้�น จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับแนวความคิิดในเรื่่�องนี้้�อย่่างกลัับหลัังหััน
โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับผลกระทบต่่อสุุขภาพของ
มลพิิษทางอากาศที่่�สามารถทำำ�ให้้ประชาชนเห็็นผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นในระดัับท้้อง
ถิ่่�นของตน และให้้ความสำำ�คััญกัับการเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ดัังกล่่าวให้้ประชาชน
สามารถเข้้าใจได้้ เพื่่�อให้้เกิิดความตระหนัักและจูู งใจให้้ประชาชนเข้้ามามีีบทบาท
ในการเคลื่่�อนไหวในเรื่่�องผลประโยชน์์สาธารณะต่่างๆ
11.3.1.4 การลดต้้ นทุุ นให้้ แก่่ ประชาชน

ปััจจุุบันั การรวมตััวกัันของภาคประชาชนเพื่่�อแสดงสิิทธิเิ รีียกร้้องต่่อปััญหา
ต่่างๆ รวมทั้้�งมลพิิษทางอากาศ ทำำ�ได้้ลำ�บ
ำ ากและยุ่่�งยาก ต้้องดำำ�เนิินการหลาย
ขั้้�นตอน ทำำ�ให้้มีต้ี ้นทุุนในการรวมตััวกัันเพื่่�อเรีียกร้้องสิิทธิขั้้ิ น� พื้้�นฐานที่่�ควรได้้รับั
และยัังมีีต้้นทุุนในการเรีียกร้้องค่่าเสีียหายที่่�สููงมากและไม่่สะดวกสบาย ดัังนั้้�น
จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการขจััดอุุปสรรคในเรื่่�องนี้้� ซึ่่�งในทางเศรษฐศาสตร์์เรีียกว่่า ลด
ต้้นทุุนในการทำำ�ธุุรกรรม (transaction cost)
มีีนัักเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อมคนหนึ่่�ง ชื่่�อศาสตราจารย์์ Ronald Coase
ได้้เสนอทฤษฎีีของ Coase (Coase Theorem) เพื่่�อใช้้ในการแก้้ไขปััญหาสิ่่�ง
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แวดล้้อม ซึ่่�งทฤษฎีีนี้้�ได้้ทำ�ำ ให้้ศาสตราจารย์์ Ronald Coase ได้้รับั รางวััลโนเบล
สาขาเศรษฐศาสตร์์ในเวลาต่่อมา82
ทฤษฎีีของ Coase ได้้อธิิบายถึึงประสิิทธิภิ าพทางเศรษฐกิิจของการจััดสรร
ทางเศรษฐกิิจหรืือผลลััพธ์เ์ มื่่�อเกิิดผลกระทบภายนอก (externalities) โดยทฤษฎีี
นี้้�ระบุุว่่า หากการค้้าขายกัับภายนอกเป็็นไปได้้และมีีค่่าใช้้จ่่ายในการทำำ�ธุรุ กรรม
ต่ำำ�เพีียงพอ การเจรจาต่่อรองจะนำำ�ไปสู่่�ผลลัพธ์
ั ที่่์ �มีป
ี ระสิิทธิภิ าพของ Pareto หรืือ
Pareto Efficiency โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงการจััดสรรทรััพย์์สินิ ในขั้้�นต้้น ในทางปฏิิบััติิ
อุุปสรรคในการเจรจาต่่อรองหรืือสิิทธิิในทรััพย์์สินิ ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ไม่่สมบููรณ์์จะขััด
ขวางไม่่ให้้การเจรจาต่่อรองเกิิดขึ้้�นได้้83
ดัังนั้้�น ในกรณีีของเรื่่�องมลพิิษทางอากาศจำำ�เป็็นต้้องมีีการออกแบบระบบ
ในเชิิงกฎหมายและระเบีียบเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้ประชาชนสามารถรวมตััว
กัันเพื่่�อแสดงสิิทธิิเรีียกร้้องได้้สะดวก และมีีต้้นทุุนในการเรีียกร้้องสิิทธิิและให้้
ข้้อมููลที่่�ไม่่สููงจนเกิินไป นอกจากนั้้�น ควรมีีการผลัักภาระการพิิสูจน์
ู ค์ วามเสีียหาย
และเรีียกร้้องค่่าเสีียหายจากภาคประชาชนไปสู่่�ผู้้�ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศด้้วย
11.3.2 ข้้ อเสนอด้้ านนโยบาย กฎหมาย และการนำำ �ไปปฏิิบัั ติิ
11.3.2.1 ประกัั นสิิ ทธิิ ของประชาชนในการได้้ รัั บข้้ อมูู ลข่่ าวสาร

การได้้รับข้
ั ้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ เป็็นขั้้�นพื้้�นฐานที่่�สุดุ ของการมีีส่่วนร่่วม และ
เป็็นส่่วนที่่� สำ�คั
ำ ัญที่่� สุุดที่่� ต้้องดำำ�เนิินการเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วม
ของประชาชน เนื่่�องจากหากประชาชนไม่่สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารได้้ตั้้�งแต่่
ต้้น ประชาชนก็็จะไม่่ทราบถึึงสิิทธิิหน้้าที่่�ที่่�ตนพึึงมีีตามกฎหมาย และไม่่ทราบ
ว่่ามีีโจทย์์ปััญหาอะไรที่่�จำ�ำ เป็็นต้้องเข้้าร่่วมในการจััดการหรืือแก้้ไข รวมถึึงการ
ไม่่ทราบถึึงวิิธีีการดำำ�เนิินการด้้วย
แม้้ปัจจุ
ั ุ บันั จะมีีกฎหมายจำำ�นวนมากที่่�บัญ
ั ญััติิให้้ประชาชนมีีสิทธิ
ิ ใิ นการได้้
รัับข้้อมููลจากหน่่วยงานภาครััฐก็็ตาม แต่่ก็็ยัังพบปััญหาการได้้รับข้
ั ้อมููลข่่าวสาร
ดัังกล่่าวอยู่่�ไม่่น้้อย เช่่น ความไม่่ทัันสมััยของข้้อมููลข่่าวสาร การไม่่เปิิดเผยข้้อมููล
ข่่าวสาร โดยอ้้างเหตุุว่่าเป็็นข้้อมููลข่่าวสารที่่�เป็็นความลัับ ไม่่สามารถเปิิดเผย
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ได้้ การจััดเก็็บข้้อมููลข่่าวสารที่่�ไม่่เป็็นระบบ เข้้าถึึงยาก และจััดเก็็บเป็็นกระดาษ
โดยไม่่นำำ�เข้้าสู่่�ระบบดิิจิิทััล การขาดการบููรณาการข้้อมููลกัันระหว่่างหน่่วยงาน
เป็็นต้้น84
ตามมาตรา 9 (8) แห่่งพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกอบกัับประกาศคณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการ เรื่่�อง การกำำ�หนด
ให้้ข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพเป็็นข้้อมููลข่่าวสารที่่�ต้้องจััดไว้้
ให้้ประชาชนเข้้าตรวจดููได้้ กำำ�หนดให้้รัฐั ต้้องเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับสิ่่�ง
แวดล้้อมและสุุขภาพ 16 รายการ เช่่น รายงานและข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับการ
วิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ และสัังคม ในแต่่ละขั้้�นตอนการดำำ�เนิิน
การ รวมทั้้�งรายงานการรัับฟังั ความคิิดเห็็นของประชาชนในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องและ
ข้้อมููลข่่าวสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นต้้น
นอกจากนั้้�น ยัังมีีกฎหมายระดัับพระราชบััญญััติิอื่� ่นๆ ที่่� บััญญััติิหลััก
การที่่�ส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมผ่่านการได้้รับข้
ั ้อมููลข่่าวสาร ยกตััวอย่่าง
เช่่น พระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2535
(มาตรา 6) พระราชบััญญััติิสุขุ ภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2550 (มาตรา 8, 10 และ 11
วรรคสอง) พระราชบััญญััติิการผัังเมืือง พ.ศ. 2518 (มาตรา 23) พระราชบััญญััติิ
ควบคุุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบััญญััติิการสาธารณสุุข พ.ศ. 2535 พระราช
บััญญััติคิ วามปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน พ.ศ. 2554
พระราชบััญญััติคิ วบคุุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ.
2562 เป็็นต้้น

ดัังนั้้�น นอกเหนืือจากการทบทวนปรัับปรุุงกฎหมายที่่�บััญญััติิให้้สิทธิ
ิ ิด้า้ น
การรัับรู้้�ข้้อมููลข่่าวสารให้้ทั้้�งหมดอยู่่�บนหลัักการ “เปิิดเผยเป็็นหลััก” แล้้ว ยััง
จำำ�เป็็นต้้องพััฒนาปรัับปรุุงมาตรการในทางปฏิิบัติั ใิ ห้้เอื้้�ออำำ�นวยให้้สิทธิ
ิ ดัิ งั กล่่าว
เกิิดขึ้้�นได้้จริงิ ด้้วย
สำำ�หรัับในเรื่่�องมลพิิษทางอากาศ อย่่างน้้อยควรมีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�อง
ดัังต่่อไปนี้้�
(1) การสร้้างช่่องทางให้้ภาคประชาชนสามารถเข้้าถึึงความรู้้�ที่่�ทัันสมััย เข้้า
ถึึงข้้อมููลสถานการณ์์และแหล่่งก่่อมลพิิษที่่�เป็็นปััจจุุบัันได้้ด้้วยตนเอง เพื่่�อให้้
สามารถมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�กัับติิดตามและร่่วมสร้้างอากาศสะอาดได้้อย่่างมีี
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ประสิิทธิิผล ตลอดจนการเข้้าถึึงข้้อมููลและความรู้้�เกี่่�ยวกัับผลกระทบต่่อสุุขภาพ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ และที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในพื้้�นที่่� รวมถึึงความรู้้�ในการจััดการมลพิิษและ
จััดการปััญหาทางสุุขภาพได้้ด้้วยตนเอง
ทั้้�งนี้้� ควรเร่่งการสร้้างความตระหนัักรู้้�ถึึงผลประโยชน์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�นจาก
การแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศให้้ประชาชนและทุุกภาคส่่วน รวมทั้้�งผู้้�กำำ�หนด
นโยบาย ได้้รับท
ั ราบด้้วย ซึ่่ง� มาตรการนี้้�ใช้้เงิินลงทุุนไม่่มาก แต่่สร้้างผลตอบแทน
ที่่�สูงู มากในเชิิงเศรษฐศาสตร์์
(2) การมีีองค์์กรที่่� ทำ�ำ หน้้าที่่� ครอบคลุุมทั้้�งด้้านการพััฒนาและเผยแพร่่
ความรู้้� รวมทั้้�งการรณรงค์์อย่่างมีีทิิศทางและต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งองค์์กรนี้้�อาจทำำ�หน้้าที่่�
ครอบคลุุมไปถึึงการเป็็นกลไกที่่�เชื่่�อมโยงและสนัับสนุุนให้้มีกี ารบัังคัับใช้้กฎหมาย
อย่่างมีีประสิิทธิิผลโดยการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน
(3) การส่่งเสริิมให้้ประชาชนทำำ�หน้้าที่่� “ยามเฝ้้าระวััง” (citizen watchdog)
ทั้้�งด้้านสถานการณ์์ปััญหา การบัังคัับใช้้กฎหมาย ตลอดจนการดำำ�เนิินนโยบาย
และมาตรการต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
11.3.2.2 เปิิดให้้ ประชาชนร่่ วมแสดงความคิิ ดเห็็ น

การเปิิดให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการแสดงความคิิ ดเห็็นเป็็นการเปิิด
โอกาสให้้ประชาชนที่่� ได้้ รับท
ั ราบข้้อมููลแล้้ วสามารถที่่� จะออกสิิทธิิออกเสีียง
วิิพากษ์์วิจิ ารณ์์ หรืือแสดงความคิิดเห็็นในประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�ตนเกี่่�ยวข้้องหรืือมีีส่่วน
ได้้ส่่วนเสีีย โดยเฉพาะในประเด็็นด้้านคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพ
ในระดัับนโยบาย ถืือได้้ว่่ามีีการรัับรองและให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องนี้้�แล้้ว
โดยปรากฏการรัับรองสิิทธิิของประชาชนในการแสดงความคิิดเห็็นไว้้อย่่าง
ชััดเจนในรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 มาตรา 58
วรรคหนึ่่�ง พระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ พ.ศ.
2535 มาตรา 48 และพระราชบััญญััติิสุขุ ภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2550 มาตรา 11
นอกจากนั้้�น ยัังมีีกฎหมายลำำ�ดับ
ั รองที่่�กำ�ำ หนดแนวทางให้้หน่่วยงานของรััฐมีีหน้้า
ที่่�รับฟั
ั ังความคิิดเห็็นของประชาชน คืือ ระเบีียบสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีว่่าด้้วยการ
รัับฟัังความคิิดเห็็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ที่่�กำ�ำ หนดหลัักการสำำ�คััญว่่า ก่่อน
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เริ่่�มดำ�ำ เนิินการโครงการที่่� มีีผลกระทบอย่่างรุุนแรงต่่อประชาชนเป็็นส่่วนรวม
หน่่วยงานของรััฐที่่�เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบโครงการ ต้้องจััดให้้มีีการเผยแพร่่ข้้อมููลให้้
ประชาชนทราบ และจััดรัับฟัังความคิิดเห็็นของประชาชนโดยวิิธีีใดวิิธีีหนึ่่�งหรืือ
หลายวิิธีี
ความก้้าวหน้้าล่่าสุุดในการเปิิดโอกาสให้้ประชาชนได้้ ร่่วมแสดงความ
คิิดเห็็นก็็คืือ การตรามาตรา 77 วรรคสอง ในรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักร
ไทย พุุทธศัักราช 2560 ประกอบกัับพระราชบััญญััติิหลัักเกณฑ์์การจััดทำำ�ร่่าง
กฎหมายและการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ที่่�กำ�ำ หนดให้้ ก่่อน
การตรากฎหมายทุุกฉบัับ รััฐพึึงจััดให้้มีีการรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
รวมทั้้�งวิิเคราะห์์ผลกระทบที่่� อาจเกิิดขึ้้�นจากกฎหมายอย่่างรอบด้้านและเป็็น
ระบบ
อย่่างไรก็็ตาม ในระดัับมาตรการและความเป็็นจริิงทางปฏิิบััติิ การรัับฟััง
ความเห็็นของประชาชนมีีพัฒ
ั นาการในเชิิงรููปแบบมากกว่่าเชิิงเนื้้�อหา ทำำ�ให้้เกิิด
การวิิพากษ์์วิิจารณ์์มาโดยตลอดว่่ามีีลัักษณะเป็็นพิิธีกี รรมมากกว่่าที่่�จะให้้ความ
สำำ�คััญกัับตััวความคิิดเห็็นอย่่างแท้้จริงิ ซึ่่�งควรต้้องปรัับปรุุงแก้้ไขตั้้�งแต่่ระดัับ
หลัักการแนวคิิดมาก่่อน จากนั้้�นมาตรการต่่างๆ จึึงจะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ตาม
วััตถุุประสงค์์ของหลัักการดัังกล่่าวอย่่างแท้้จริงิ
11.3.2.3 เปิิดให้้ ประชาชนร่่ วมให้้ คำำ �ปรึึกษา

การให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในระดัับร่่วมให้้คำ�ำ ปรึึกษาในประเทศไทยนั้้�น
มีีปรากฏอยู่่�ในกฎหมายไทยในลัักษณะของการกำำ�หนดให้้มีีผู้้�แทนเพื่่�อร่่วมเป็็น
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิใิ นคณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ซึ่่ง� หาก
พิิจารณากฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ หรืือการส่่งเสริิมการ
รวมกลุ่่�มของภาคประชาชนแล้้ว สามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 ประเภท ได้้แก่่ (1) การ
กำำ�หนดให้้มีีกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�เป็็นผู้้�เชี่่ย� วชาญหรืือนัักวิิชาการด้้านต่่าง ๆ
ผู้้�แทนภาคเอกชน ผู้้�แทนองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น หรืือผู้้�แทนองค์์กรวิิชาชีีพ
ในคณะกรรมการแต่่ละชุุด (2) การกำำ�หนดให้้มีีกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มาจาก
ผู้้�แทนภาคประชาสัังคม ผู้้�แทนจากองค์์กรภาคเอกชนหรืือองค์์กรพััฒนาเอกชน
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ที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไร องค์์การสาธารณประโยชน์์ ผู้้�แทนชุุมชน หรืือผู้้�แทนวิิสาหกิิจ
ชุุมชน ซึ่่�งส่่วนใหญ่่กำำ�หนดในลัักษณะแรก และมีีกฎหมายบางฉบัับที่่�กำ�ำ หนดใน
ลัักษณะที่่�สอง แต่่ยัังไม่่มีีลัักษณะที่่�เปิิดให้้ประชาชนทั่่�วไปร่่วมให้้คำ�ำ ปรึึกษาได้้
โดยตรง จึึงควรยกระดัับความเข้้มข้้นในมิิติินี้้�ให้้มากขึ้้�น
11.3.2.4 เปิิดให้้ ประชาชนร่่ วมบริิ หารจัั ดการ

โดยภาพรวม พบว่่ามีีกฎหมายที่่�อาจกล่่าวได้้ว่่าเปิิดช่่องให้้ประชาชนเข้้า
บริิหารจััดการร่่วมกัับรัฐั ตามแนวคิิดการจััดการร่่วม (co-management) ใน
ระดัับหนึ่่�ง ได้้แก่่ 1) พระราชบััญญััติกิ องทุุนหมู่่�บ้า้ นและชุุมชนเมืืองแห่่งชาติิ พ.ศ.
2547 2) พระราชบััญญััติิสภาองค์์กรชุุมชน พ.ศ. 2551 3) พระราชบััญญััติิส่่ง
เสริิมการบริิหารจััดการทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง พ.ศ. 2558 4) พระราช
บััญญััติิทรัพ
ั ยากรน้ำำ� พ.ศ. 2561 5) พระราชบััญญััติิป่่าชุุมชน พ.ศ. 2562 แต่่
ก็็พบว่่าการจััดการของประชาชนยัังถููกกำำ�กัับโดยกฎเกณฑ์์ของภาครััฐอย่่างเข้้ม
งวดอยู่่� ความเป็็นอิิสระในการบริิหารจััดการจึึงไม่่ค่่อยมีีเท่่าที่่�ควร โดยเฉพาะ
บรรดาคณะกรรมการที่่�ถููกจััดตั้้�งขึ้้�นในกฎหมายบางเรื่่�อง ทั้้�งในระดัับนโยบาย
และในระดัับจัังหวััด องค์์ประกอบของกรรมการจากภาครััฐยัังคงมีีสััดส่่วนที่่�
มากกว่่ากรรมการจากภาคนัักวิิชาการหรืือภาคประชาสัังคมอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั จึึง
ควรยกระดัับความเข้้มข้้นในมิิติินี้้�ให้้มากขึ้้�น
11.3.2.5 เปิิดให้้ ประชาชนร่่ วมออกกฎ

ประชาชนไทยสามารถมีี ส่่ วนร่่วมในการออกกฎผ่่านการเข้้ า ชื่่�อ เสนอ
กฎหมาย โดยมีีการแบ่่งระดัับตามชั้้�นของกฎหมายที่่� เสนอ ประกอบด้้วย 1)
การเข้้าชื่่�อเสนอร่่างรััฐธรรมนููญ อย่่างน้้อย 50,000 รายชื่่�อ และ 2) การเข้้าชื่่�อ
เสนอร่่างพระราชบััญญััติิ อย่่างน้้อย 10,000 รายชื่่�อ ซึ่่�งเป็็นสิิทธิิที่่�ถููกรัับรอง
ทั้้�งในระดัับรัฐั ธรรมนููญและระดัับพระราชบััญญััติิ ได้้แก่่ พระราชบััญญััติิการ
เข้้าชื่่�อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 ซึ่่�งปรัับปรุุงแก้้ไขจากกฎหมายเดิิม โดยได้้
แก้้ไขให้้การเข้้าชื่่�อเสนอกฎหมายของประชาชนมีีความสะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น โดย
เฉพาะการยกเลิิกการแนบสำำ�เนาบััตรประชาชน และเปิิดช่่องให้้มีีการเสนอชื่่�อ
ทางออนไลน์์ได้้ รวมถึึงการมีีบทบััญญััติิให้้สามารถขอให้้มีีการพิิจารณาร่่าง
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กฎหมายของประชาชนในรััฐสภาต่่อไปใหม่่ได้้ แม้้ว่่าร่่างกฎหมายนั้้�นจะตก
ไปเพราะเหตุุอายุุของสภาผู้้�แทนราษฎรสิ้้�นสุุดลงหรืือมีีการยุุบสภาแล้้วก็็ตาม
อย่่างไรก็็ตาม ในทางปฏิิบััติิยัังพบว่่า แม้้กฎหมายเปิิดช่่องให้้มีีการเสนอชื่่�อทาง
ออนไลน์์ได้้ แต่่ในการยื่่�นเสนอกฎหมายจริิงๆ ก็็ยังั คงต้้องนำำ�ส่่งรายชื่่�อทั้้�งหมดใน
รููปของเอกสารอยู่่�ดีี โดยรััฐก็็ยังั ไม่่มีีกลไกช่่วยเหลืือหรืือสนัับสนุุนในเรื่่�องภาระค่่า
ใช้้จ่่ายต่่างๆ ในกระบวนการรวบรวมรายชื่่�อแต่่อย่่างใด จึึงควรปรัับปรุุงแก้้ไขให้้
มีีการอำำ�นวยความสะดวกแก่่ประชาชนให้้มากขึ้้�นเพื่่�อไม่่เป็็นการสร้้างภาระเกิิน
จำำ�เป็็นต่่อประชาชน
นอกจากนี้้� ปััญหาการเข้้าชื่่�อเสนอกฎหมายของประชาชนก็็ยัังคงมีีอยู่่�
ในเชิิงหลัักการ เนื่่�องจากบทบััญญััติิของรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย
พุุทธศักั ราช 2560 กำำ�หนดให้้ร่่างพระราชบััญญััติเิ กี่่�ยวด้้วยการเงิิน ต้้องให้้นายก
รััฐมนตรีีพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบเสีียก่่อน จึึงจะบรรจุุ ร่่างพระราชบััญญััติินั้้น�
เข้้าสู่่�ระเบีียบวาระการพิิจารณาของรััฐสภาได้้ อีีกทั้้�งยัังให้้นิิยามร่่างกฎหมาย
เกี่่�ยวด้้วยการเงิินในลัักษณะครอบจัักรวาล ซึ่่ง� นัับว่่าเป็็นอุุปสรรคอย่่างยิ่่�งที่่�ทำ�ำ ให้้
ร่่างกฎหมายของประชาชนหลายฉบัับที่่�ผ่่านมาในอดีีตได้้ถูกู นายกรััฐมนตรีีไม่่ให้้
ความเห็็นชอบและต้้องสิ้้�นผลไป โดยไม่่ได้้มีกี ารระบุุเหตุุผลที่่�ไม่่ให้้ความเห็็นชอบ
อย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรแต่่อย่่างใด จนอาจกล่่าวได้้ว่่าเป็็นการลิิดรอนสิิทธิิ
ของประชาชน ดัังนั้้�น หากมีีการแก้้ไขรััฐธรรมนููญในอนาคต ควรนำำ�ประเด็็นนี้้�
มาพิิจารณาปรัับแก้้เพื่่�อคุ้้�มครองสิิทธิขิ องประชาชนในการเข้้าชื่่�อเสนอกฎหมาย
และเพื่่�อรัักษาหลัักการดุุลยภาพระหว่่างอำำ�นาจนิิติบั
ิ ญ
ั ญััติกัิ บอำ
ั �ำ นาจบริิหารด้้วย
11.3.2.6 เปิิดให้้ ประชาชนร่่ วมควบคุุ มและตรวจสอบ

โดยภาพรวมพบว่่า การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนและภาคประชาสัังคมใน
การควบคุุมและตรวจสอบนโยบายหรืือการดำำ�เนิินการกิิจการสาธารณะต่่างๆ
ของสัังคมไทยมีีความคึึกคัักขึ้้�นอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ภายหลัังจากที่่�มีกี ารรัับรองสิิทธิิ
ดัังกล่่าวไว้้อย่่างชััดเจนในรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศักั ราช 2540
เป็็นต้้นมา อย่่างไรก็็ตาม พลัังขัับเคลื่่�อนที่่�เกิิดขึ้้�นส่่วนใหญ่่เป็็นการรุุกจากฟากฝั่่�ง
ของประชาชนและประชาสัังคม โดยมิิได้้มีมี าตรการหรืือกลไกที่่�จููงใจหรืือส่่งเสริิม
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สนัับสนุุนมากนััก รููปแบบหลัักจึึงออกมาในลัักษณะของการร้้องเรีียน การเรีียก
ร้้อง และการดำำ�เนิินการหรืือการเคลื่่�อนไหวกดดัันต่่อผู้้�ก่่อมลพิิษหรืือต่่อหน่่วย
งานรััฐที่่�มีหี น้้าที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบในการแก้้ไขปััญหา จนกระทั่่�งเมื่่�อปััญหาสุุกงอมหรืือ
ยืืดเยื้้�อเรื้้�อรััง การฟ้้องคดีีทั้้�งทางปกครองและทางละเมิิดก็็กลายเป็็นแนวทางที่่�
ถููกใช้้ ซึ่่�งในระยะหลัังพบว่่ามีีบ่่อยขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชัดั
อย่่างไรก็็ ตาม มีีข้้อสัังเกตว่่า วิิ ธีีการดำำ�เนิินคดีี สิ่่�งแวดล้้ อมต่่อศาลใน
ประเทศไทยยัังไม่่สามารถนำำ�ความยุุติิธรรมทางสิ่่�งแวดล้้อมมาให้้กัับประชาชน
ได้้อย่่างแท้้จริงิ เนื่่�องจากมีีข้้อจำำ�กััดและอุุปสรรคหลายประการ เช่่น ขั้้�นตอนใน
การดำำ�เนิินกระบวนวิิธีพิ
ี จิ ารณาคดีีสิ่่ง� แวดล้้อมมีีความซัับซ้อ้ น ทำำ�ให้้มีคี ดีีคงค้้าง
เป็็นจำำ�นวนมาก ประชาชนยัังต้้องรัับภาระอย่่างมากในการพิิสูจน์
ู ์ความเสีียหาย
ทั้้�งต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและต่่อสุุขภาพ85 อีีกทั้้�งกระบวนการยุุติิธรรมทางสิ่่�งแวดล้้อม
ของประเทศไทยยัังไม่่เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องได้้มีีส่่วนในการแสดงความคิิด
เห็็นอย่่างเต็็มที่่� ผู้้�พิิพากษาบางคนก็็ยัังขาดความรู้้�ความเข้้าใจในหลัักกฎหมาย
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างแท้้จริงิ 86
ในประเด็็นนี้้�จึงึ ยัังต้้องการการพััฒนานโยบายและมาตรการที่่�ชัดั เจนอย่่าง
จริิงจัังอีีกมาก ยกตััวอย่่างเช่่น
(1) การมีีกระบวนการสร้้างจิิตสำำ�นึึกพลเมืืองในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม หรืือ
ที่่� เรีียกว่่า “สิ่่�งแวดล้้อมศึึกษา” ข้้อนี้้�อาจเป็็นเรื่่�องของมาตรการระยะยาว แต่่
ต้้องนัับว่่าเป็็นปััจจััยและต้้นทุุนรากฐานสำำ�คััญของการก่่อเกิิดการมีีส่่วนร่่วมได้้
อย่่างแท้้จริงิ และยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้� การจััดการศึึกษาเรื่่�องนี้้�ควรทำำ�กัับคนทุุกวััย โดย
เริ่่�มตั้้�งแต่่เด็็ก ด้้วยการให้้ความรู้้�แบบบููรณาการ มีีกระบวนการเรีียนการสอน
ที่่�เข้้าใจได้้ง่่าย บููรณาการศาสตร์์ต่่าง ๆ ที่่�สามารถสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจใน
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์กัับสิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับผู้้�เรีียนได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม
และทำำ�ให้้ตระหนัักได้้ว่่า การดำำ�เนิินชีีวิิตและกิิจกรรมของมนุุษย์์ในทุุกวัันล้้วน
ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงมนุุษย์์ควรดำำ�เนิินชีีวิิตโดยรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างไร
(2) การเปิิดช่่องทางเพื่่�อเปิิดรัับและตอบสนองต่่อการมีีส่่วนร่่วมของ
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ประชาชนในการกำำ�กัับติิดตาม ตรวจสอบ และควบคุุมการดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับประโยชน์์สาธารณะ
(3) การให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการสร้้างแรงจูู งใจเพื่่�อให้้เกิิดการเคลื่่�อนไหวของ
ประชาชนอย่่างมีีพลัังที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างความเปลี่่�ยนแปลง โดยส่่งเสริิมการ
ประสานความร่่วมมืือและการเชื่่�อมโยงระหว่่างการเคลื่่�อนไหวทางสัังคมกัับการ
ขัับเคลื่่�อนทางนโยบายและทางการเมืือง เพื่่�อให้้เกิิดเจตจำำ�นงทางการเมืืองในการ
ผลัักดัันให้้เกิิดการแก้้ปััญหาที่่�เป็็นรููปธรรม
(4) การพััฒนาระบบสนัับสนุุนภาคประชาสัังคมให้้มีีความสามารถในการ
เคลื่่�อนไหวเพื่่�อการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เช่่น การวิิจััยและ
สร้้างความรู้้�โดยประชาชน (citizen science) การจััดตั้้�งพรรคการเมืืองเพื่่�อสิ่่�ง
แวดล้้อม ฯลฯ
11.3.2.7 ประเด็็ นสำำ�คััญอื่่ � นๆ
(1) การดูู แลกลุ่่� มเปราะบาง

ควรต้้องมีีการสร้้างความเข้้าใจของสัังคมถึึงผลกระทบทางสุุขภาพของ
มลพิิษทางอากาศที่่� มีีต่่อกลุ่่�มเปราะบาง และส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือของ
ภาคประชาชนที่่�จะปกป้้องกลุ่่�มเปราะบางเหล่่านั้้�น โดยคำำ�นึงึ ถึึงบริิบทและความ
ต้้องการที่่�แตกต่่าง และใช้้มาตรการที่่�มีีความเหมาะสมกัับแต่่ละกลุ่่�มและแต่่ละ
พื้้�นที่่�
นอกจากนั้้�น เนื่่�องจากการแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศอาจเกิิดผลกระทบ
เชิิงลบกัับประชาชนบางกลุ่่�ม เช่่น เกษตรกรและชาวเขาผู้้�มีีฐานะยากจนและเปราะ
บาง ทำำ�ให้้การแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศเกิิดอุุปสรรคจากความหวั่่�นเกรงใน
เรื่่�องผลกระทบต่่อกลุ่่�มเปราะบาง ภาครััฐจึึงควรนำำ�มาตรการเชิิงเศรษฐศาสตร์์
อย่่างการให้้เงิินช่่วยเหลืือแบบมีีเงื่่�อนไข (conditional-cash transfer) มาใช้้ ดััง
ที่่�นิยิ มใช้้กัันแพร่่หลายในต่่างประเทศ เพื่่�อให้้ผู้ไ้� ด้้รับผล
ั กระทบได้้มีเี งิินช่่วยเหลืือ
เพื่่�อการปรัับตััวในการลดผลกระทบในช่่วงต้้น พร้้อมทั้้�งมีีพี่่�เลี้้�ยงคอยให้้ความรู้้�
ในการปรัับเปลี่่�ยนการผลิิตหรืืออาชีีพ จนมั่่�นใจว่่าประชาชนผู้้�มีีฐานะยากจนและ
เปราะบางสามารถปรัับตััวได้้ จึึงค่่อยๆ ลดความช่่วยเหลืือลง และหากผู้้�มีีฐานะ
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ยากจนและเปราะบางก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศอีีกครั้้�ง ก็็อาจจะต้้องมีีการปรัับ
และดำำ�เนิินการตามกฎหมาย
(2) การมีีกฎหมายที่่ � ส่่งเสริิ มบทบาทของประชาสัังคมและการขัั บ
เคลื่่ � อนทางสัังคม

ที่่�ผ่่านมา ปรากฏความพยายามของทั้้�งภาครััฐและภาคประชาสัังคมที่่�มุ่่ง� ส่่ง
เสริิมให้้เกิิดกลุ่่�มกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดตั้้�งและดำำ�เนิินกิิจการขององค์์กร
ภาคประชาสัังคมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ดัังนี้้�
1) ร่่างพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและพััฒนาองค์์กรภาคประชาสัังคม พ.ศ. ...
ซึ่่�งมีีทั้้�งหมด 2 ฉบัับด้้วยกััน ได้้แก่่ ฉบัับภาคประชาชน และฉบัับของกรมพััฒนา
สัังคมและสวััสดิิการ กระทรวงพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ โดยทั้้�ง 2
ฉบัับมีหี ลัักการและเหตุุผลในทิิศทางเดีียวกััน คืือ การสนัับสนุุน ส่่งเสริิม และสร้้าง
ความเข้้มแข็็งให้้กับ
ั องค์์กรภาคประชาสัังคมอย่่างเป็็นรููปธรรม อย่่างไรก็็ตาม จุุ ด
แตกต่่าง คืือ ร่่างพระราชบััญญััติิฯ ของภาคประชาชนกำำ�หนดให้้มีี “กองทุุนส่่ง
เสริิมและพััฒนาองค์์กรภาคประชาสัังคม” ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็นทุุนใช้้จ่่าย
ในการส่่งเสริิมและพััฒนาองค์์กรภาคประชาสัังคมด้้วย
2) พระราชบััญญััติกิ ารดำำ�เนิินกิิจกรรมขององค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร พ.ศ. …
ซึ่่�งเดิิมชื่�อ่ ว่่า ร่่างพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการดำำ�เนิินงานขององค์์กรที่่�ไม่่แสวงหา
รายได้้หรืือกำำ�ไรมาแบ่่งปัันกััน พ.ศ. ... ตราขึ้้�นโดยมุ่่�งหมายให้้เป็็นกฎหมายกลาง
เพื่่�อกำำ�กับ
ั การดำำ�เนิินงานขององค์์กรที่่�ไม่่แสวงหารายได้้ในราชอาณาจัักรให้้เป็็น
ไปอย่่างถููกต้้องทำำ�นองคลองธรรม คุ้้�มครองประโยชน์์สาธารณะ ตลอดจนการ
รัักษาความสงบเรีียบร้้อยหรืือศีีลธรรมอัันดีีของประชาชน ซึ่่�งร่่างกฎหมายฉบัับ
นี้้�สุ่่�มเสี่่�ยงอย่่างยิ่่�งที่่� จะละเมิิดหลัักการและมาตรฐานตามกฎหมายสิิทธิิมนุุษย
ชนระหว่่างประเทศหลายมิิติิ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง คืือ สิิทธิิในความเป็็นส่่วนตััว
(Right to Privacy) เสรีีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) และ
เสรีีภาพในการรวมกลุ่่�ม (Freedom of Association) ตาม ICCPR ข้้อ 17 ข้้อ
19 และข้้อ 22 ตามลำำ�ดัับ
องค์์กรด้้านสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศหลายองค์์กรจึึงมีีข้้อวิิพากษ์์
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วิิจารณ์์และข้้อเสนอแนะต่่อร่่างกฎหมายตามข้้อ 2) กัันอย่่างชััดเจนและกว้้างขวาง
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ข้้อเสนอแนะของสถาบัันระหว่่างประเทศว่่าด้้วยกฎหมายเพื่่�อ
กิิจการไม่่แสวงหากำำ�ไร หรืือ ICNL (International Center for Not-for Profiit-Law) รวมถึึงข้้อวิิพากษ์์วิิจารณ์์ขององค์์กรภาคประชาสัังคมในประเทศไทย
ที่่�มองว่่าร่่างพระราชบััญญััติินี้้� ลิิดรอนเสรีีภาพในการรวมกลุ่่�มของภาคประชา
สัังคมอย่่างร้้ายแรงมากที่่�สุดุ ในประวััติิศาสตร์์
อนึ่่� ง ยัังมีีช่่องทางอื่่�นที่่�ภาคประชาสัังคมสามารถใช้้เป็็นทางเลืือกในการ
จััดตั้้�งองค์์กรเพื่่�อสร้้างคุุณประโยชน์์ให้้กัับภาคประชาสัังคมได้้เช่่นกััน เช่่น รููป
แบบของวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม (social enterprise) ภายใต้้พระราชบััญญััติิส่่ง
เสริิมวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม พ.ศ. 2562 ซึ่่�งมีีแนวคิิดสำำ�คััญ คืือ นำำ�กลไกการบริิหาร
จััดการที่่�ดีีของภาคธุุรกิิจมาผนวกกัับความรู้้�และนวััตกรรมสัังคม และมีีความ
ยั่่�งยืืนทางการเงิินจากการหารายได้้หลัักที่่�มาจากสิินค้้าหรืือบริิการด้้วยตััวเอง
โดยไม่่ต้้องพึ่่�งพาเงิินจากการบริิจาคซึ่่�งมีีความไม่่แน่่นอน และเป็็นการทำำ�ธุุรกิิจ
โดยคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมเป็็นตััวตั้้�ง
ในการนี้้� รััฐจึึงควรดำำ�เนิินการ อย่่างน้้อยดัังนี้้�
1) ตรากฎหมายที่่� มุ่่�งส่่งเสริิมการดำำ�เนิินกิิจการขององค์์กรภาคประชา
สัังคมเป็็นหลััก เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการคุ้้�มครองเสรีีภาพในการรวมกลุ่่�มของ
ประชาชน ทั้้�งนี้้� หากจะต้้องมีีการจำำ�กััดเสรีีภาพในการดำำ�เนิินกิิจการขององค์์กร
ภาคประชาสัังคม ไม่่ว่่าด้้วยกรณีีใด ต้้องเป็็นข้้อยกเว้้นอย่่างยิ่่�ง และโดยพอ
สมควรแก่่เหตุุเท่่านั้้�น
2) ส่่งเสริิม และสนัั บ สนุุ น ให้้ อ งค์์ ก รภาคประชาสัั ง คมที่่� มีี ค วามพร้้อ ม
สามารถยกระดัับองค์์กรให้้กลายเป็็น “วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม” ที่่�พึ่่�งพาตนเองได้้
อย่่างยั่่�งยืืน โดยการเผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการจััดตั้้�งและการดำำ�เนิินกิิจการ
ของวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม ภายใต้้พระราชบััญญััติิส่่งเสริิมวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม พ.ศ.
2562 รวมถึึงการเป็็นพี่่�เลี้้�ยงคอยสนัับสนุุนและฝึึกอบรมให้้องค์์กรภาคประชา
สัังคมที่่�มุ่่ง� หมายจะเป็็นวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม สามารถจััดตั้้�งเป็็นวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม
ได้้อย่่างราบรื่่�นและประสบความสำำ�เร็็จ
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11.3.3 ความจำำ �เป็็นที่่�จะต้้ องมีี กฎหมายอากาศสะอาด
เพื่่�อที่่� จะส่่งเสริิมบทบาทของประชาชนและภาคประชาสัังคมในเรื่่�องของ
การจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศ หรืือเพื่่�อให้้เกิิด “อากาศสะอาด” การมีี
กฎหมายเฉพาะที่่�มีเี นื้้�อหาครอบคลุุมทั้้�งแนวคิิดและมาตรการต่่างๆ ดัังที่่�ได้้กล่่าว
มาข้้างต้้น ทั้้�งในหััวข้้อที่่� 11.3.1 และ 11.3.2 จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�จำ�ำ เป็็นอย่่างยิ่่�ง ซึ่่ง� ร่่างพระ
ราชบััญญััติิกำ�กั
ำ ับดููแลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ
พ.ศ. ... ที่่�เสนอโดยเครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ร่่วมกัับประชาชนกว่่า
20,000 รายชื่่�อ มีีสาระที่่�สนัับสนุุนให้้ประชาชนมีีสิทธิ
ิ ิในการมีีส่่วนร่่วม (Right
to Participation) กัับรัฐั ในการกำำ�หนดนโยบาย การจััดทำำ�กฎหมาย และการ
กำำ�กัับดูแู ลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ (มาตรา 13) นอกจากนั้้�น ยัังมีี
มาตราอื่่�นๆ ที่่�ส่่งเสริิมภาคประชาชนเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้ประสบความสำำ�เร็็จครบถ้้วนทั้้�ง 6 ระดัับ เช่่น สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของ
ประชาชนเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ระดัับได้้รับข้
ั ้อมููล (มาตรา 14) สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วม
ของประชาชนเพื่่�อนำำ�ไประดัับร่่วมแสดงความคิิดเห็็น (มาตรา 21) สนัับสนุุน
การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ระดัับร่่วมให้้คำ�ำ ปรึึกษา (มาตรา 36 และ
มาตรา 54) สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ระดัับร่่วมควบคุุม
และตรวจสอบ (มาตรา 15, มาตรา 16, มาตรา 71 (6) และมาตรา 144) ตััวอย่่าง
เช่่น กำำ�หนดผู้้�มีีสิทธิ
ิ ิฟ้้องร้้องดำำ�เนิินคดีีกรณีีความเสีียหายที่่�เกิิดจากหมอกควััน
พิิษข้้ามแดน เป็็นต้้น
ดัังนั้้�น รััฐจึึงควรสนัับสนุุนการออกพระราชบััญญััติกำิ �กั
ำ บดู
ั แู ลการจััดการ
อากาศสะอาดเพื่่�อสุขุ ภาพแบบบููรณาการ เพื่่�อให้้มีีผลบัังคัับใช้้ หรืืออย่า่ งน้้อย
ที่่�สุุดก็็นำำ�หลัักการที่่�อยู่่�ในร่่าง พ.ร.บ. ฉบัับนี้้�มาปรัับใช้้ในการแก้้ไขปััญหา
มลพิิษทางอากาศ
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10 เส้้นทางการต่่อสู้้�อัันเจ็็บปวดและยาวนาน ตอนที่่� 1, โดย องอาจ เดชา, 2548.
11	มหากาพย์์ “แม่่เมาะ” ยัังไม่่จบ 131 ชีีวิิตลุ้้�นอีีกรอบ 25 กุุมภาฯ, โดย MGR online, 2558,
สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/daily/detail/9580000018156
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ธุุระอย่่างเดีียวของภาคธุุรกิิจ คืือ ดำำ�เนิินธุุรกิิจ” วาทะอัันโด่่งดัังนี้้�กล่่าวโดย
มิิลตััน ฟรีีดแมน (Milton Friedman) นัักเศรษฐศาสตร์์ผู้้�ทรงอิิทธิิพล ซึ่่�งเผย
แพร่่ในบทความของเขาเมื่่�อปีี ค.ศ. 1970 วาทะดัังกล่่าวปฏิิเสธความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมอย่่างเด็็ดขาด โดยมองว่่าภาคเอกชนซึ่่�งเป็็นนิิติิบุุคคลนั้้�น เป็็นเพีียง
บุุคคลสมมติิเท่่านั้้�น แต่่ผู้้�ที่่�มีีภาระต้้องรัับผิิดชอบต่่อสัังคม คืือ ปััจเจกชน ซึ่่�งก็็
คืือผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษัทต่่
ั างหาก การที่่�ผู้้�บริิหารตััดสิินใจแสดงความ
รัับผิดิ ชอบต่่อสัังคมโดยกระทำำ�การใดๆ ที่่�มากกว่่ากฎเกณฑ์์ที่่�ข้อ้ กฎหมายกำำ�หนด
เช่่น ภาครััฐกำำ�หนดให้้มาตรฐาน PM2.5 เฉลี่่�ย 24 ชั่่�วโมงไม่่เกิิน 50 ไมโครกรััมต่่อ
ลููกบาศก์์เมตร (มคก./ลบ.ม.) แต่่ผู้้�บริิหารตััดสิินใจยกระดัับมาตรฐานภายใน
องค์์กรให้้ทุุกโรงงานต้้องปล่่อยฝุ่่�นละอองไม่่เกิิน 35 มคก./ลบ.ม. ซึ่่�งเป็็นการ
เพิ่่�มต้้นทุุนของบริิษััท หากยึึดตามวิิธีีคิิดของฟรีีดแมน การตััดสิินใจดัังกล่่าวไม่่
ต่่างจากการถููกบัังคัับเก็็บภาษีีเพื่่�อมาใช้้แก้้ไขปััญหาสัังคม ในทำำ�นองเดีียวกััน
ผู้้�บริิหารที่่�ตััดสิินใจเช่่นนั้้�นก็็คงไม่่ต่่างจากเจ้้าหน้้าที่่�รัฐั ดัังนั้้�น การแก้้ไขปััญหา
สาธารณะจึึงไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�ภาคเอกชนจะต้้องเข้้าไปยุ่่�งเกี่่�ยว เพราะหน้้าที่่�ของเอกชน
คืือ การทำำ�ธุรุ กิิจภายใต้้กรอบกฎหมายที่่�กำ�ำ หนดไว้้ แล้้วจ่่ายภาษีีเพื่่�อให้้ภาครััฐนำำ�
ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ของส่่วนรวม แต่่หากผู้้�บริิหารคนใดจะควัักกระเป๋๋าไปบริิจาค
เพื่่�อแก้้ปัญ
ั หาสาธารณะก็็เป็็นสิิทธิแิ ละเสรีีภาพของคนนั้้�น แต่่เงิินในกระเป๋๋าของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นควรถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อทำำ�ธุุรกิิจเท่่านั้้�น
หากยึึดวิิธีีคิิดแบบฟรีีดแมน ปััญหามลภาวะทางอากาศอย่่างฝุ่่�น PM2.5
ก็็ไม่่ใช่่ปััญหาของภาคธุุรกิิจ แต่่เป็็นความรัับผิิดชอบที่่�ภาครััฐต้้องหาทางแก้้ไข
โดยลำำ�พััง
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แม้้เราจะมองว่่าฝุ่่�นพิิษเป็็นปััญหาสาธารณะที่่�กระทบต่่อประชาชนซึ่่�งอยู่่�
นอกเหนืือความรัับผิิดชอบของภาคเอกชน แต่่มลภาวะทางอากาศก็็สร้้างต้้นทุุน
มููลค่่ามหาศาลที่่�บริษัิ ทต้
ั ้องจ่่ายออกไปโดยไม่่รู้้�ตััว ต้้นทุุนประการแรก คืือ ผลิิต
ภาพของพนัักงาน หลายคนอาจมองว่่ามลภาวะทางอากาศจะกระทบต่่อผลิิตภาพ
ของเหล่่าแรงงานที่่�ทำ�ำ งานกลางแจ้้งเท่่านั้้�น เช่่น ภาคเกษตร หรืือภาคก่่อสร้้าง แต่่
การศึึกษาที่่�เผยแพร่่เมื่่�อไม่่นานมานี้้�ต่่างชี้้ต� รงกัันว่่าสภาพอากาศที่่�ย่ำำ�แย่่นั้้�นส่่งผล
ต่่อแรงงานคอปกขาวที่่�ทำ�ำ งานในสำำ�นักั งานด้้วยเช่่นกััน เช่่น การศึึกษาในประเทศ
จีีนพบว่่า บริิษัทั คอลล์์เซ็็นเตอร์์ได้้รับผล
ั กระทบจากผลิิตภาพของพนัักงาน ซึ่่ง� วััด
ได้้จากจำำ�นวนสายโทรศััพท์์ที่่�พนักั งานสามารถจััดการได้้ในแต่่ละวัันลดลงในวััน
ที่่�มลพิิษทางอากาศสููง ส่่วนในวัันที่่�อากาศดีีนั้้�น พนัักงานจะสามารถทำำ�งานได้้
เพิ่่�มขึ้้�นราว 5 - 6% (Chang, Zivin, Gross, & Neidell, 2016)1 นอกจากนี้้� ยััง
มีีการศึึกษาอีีกชิ้้�นหนึ่่�งพบว่่า มลภาวะทางอากาศนั้้�นยัังส่่งผลต่่อการลางานของ
พนัักงานอีีกด้้วย โดยระดัับมลภาวะ PM10 และ PM2.5 มีีความสััมพัันธ์์กัับการ
ตััดสิินใจลางานของพนัักงานต่่อเนื่่�องยาวนานถึึง 20 ปีี2
ต้้ น ทุุน ประการที่่� ส อง คืือ การตัั ด สิิน ใจใช้้จ่่ายของผู้้�บริิโ ภค ซึ่่�ง ทีี มนัั ก
วิิทยาศาสตร์์วิิเคราะห์์ข้้อมููลระบบสารสนเทศทางภููมิิศาสตร์์จาก 12 จัังหวััดใน
ประเทศสเปน พบว่่า ผู้้�บริิโภคชาวสเปนจะใช้้จ่่ายน้้อยลง 23 ถึึง 35 ล้้านดอลลาร์์
สหรััฐในวัันที่่� ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กมีีค่่าเลวร้้ายกว่่าปกติิ 10%3 ดัังนั้้�น การลด
มลภาวะฝุ่น่� ละอองนั้้�น นอกจากจะช่่วยในแง่่สุุขภาพของประชาชนแล้้ว ยัังเป็็นการ
กระตุ้้�นเศรษฐกิิจทางอ้้อมอีีกด้้วย
ในส่่วนแรกของบทนี้้� เป็็นการนำำ�เสนอนโยบายและมาตรการเพื่่�ออากาศ
สะอาดในประเทศไทย ซึ่่�ง ได้้ มีี การกล่่าวถึึ ง พระราชบัั ญ ญัั ติิ ห ลัั ก ทรััพย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 แผนปฏิิบััติิการระดัับชาติิว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิ
มนุุษยชน ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายและระดัับการจััดการความเสี่่�ยง
ESG ของธนาคารไทย ในส่่วนที่่�สองจะนำำ�เสนอนโยบาย/มาตรการเพื่่�ออากาศ
สะอาดในต่่างประเทศ โดยเริ่่�มจากการนำำ�เสนอแนวความคิิดต่่างๆ ภาคสมััคร
ใจ รวมถึึงมาตรการทางภาษีีเพื่่�อสนัับสนุุนการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�เศรษฐกิิจที่่�เป็็นมิิตร
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กัับสิ่่�งแวดล้้อม และกรณีีศึึกษาการรัับมืือกัับฝุ่่�นพิิษข้้ามพรมแดนของประเทศ
สิิงคโปร์์ และส่่วนสุุดท้้ายของบทนี้้�จะนำำ�เสนอข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายเพื่่�ออากาศ
สะอาดในบริิบทของประเทศไทยจากการสัังเคราะห์์ข้้อมููลในสองส่่วนแรก

12.1 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
สะอาดภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร
ที่่�มีี การดำำ �เนิินการในประเทศไทย
12.1.1 นโยบาย
12.1.1.1 แผนปฏิิบัั ติิการระดัั บชาติิว่่ าด้้ วยธุุรกิิจกัั บสิิทธิิมนุุ ษยชน
ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2562-2565)

รััฐบาลไทยได้้ ประกาศแผนปฏิิ บััติิการระดัั บชาติิ ว่่าด้้ วยธุุรกิิ จกัับสิิทธิิ
มนุุษยชน ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2562-2565) ในปีี พ.ศ. 2562 ซึ่่ง� มีีกิจิ กรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ภาคเอกชน รวมถึึงภาคการเงิินและการธนาคารหลายกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิ
• นำำ�หลัักการชี้้แ� นะด้้านสิิทธิิมนุุษยชนกัับธุุรกิิจ (United Nations Framewwork and Guiding Principles on Business and Human Rights /
UNGP) มาเผยแพร่่แก่่ภาคธุุรกิิจหรืือผู้้�ประกอบการ โดยจััดทำำ�ช่่องทาง
สื่่�อสารกัับคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (คณะ
กรรมการกำำ�กับ
ั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการส่่งเสริิม การลงทุุ น คณะ
กรรมการร่่วมภาคเอกชน 3 สถาบััน (กกร.) กระทรวงยุุติิธรรม และ
กระทรวงพาณิิชย์์ เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก)
• ส่่งเสริิมให้้ธนาคารพาณิิชย์์ให้้ความสำำ�คััญกัั บการประกอบธุุรกิิ จที่่� ส่่ง
ผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยผลัักดัันให้้มีีแนวปฏิิบััติิร่่วมกััน
สำำ�หรัับการธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน (Sustainable Banking Guidelines)
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ซึ่่ง� กำำ�หนดแนวทางในการประกอบธุุรกิิจของธนาคารพาณิิชย์ที่่์ �สอดคล้้อง
กัับหลัักการ Environment, Social and Governance (ESG criteria)
หรืือแนวปฏิิ บัั ติิ อื่� ่ นๆ ซึ่่�ง เป็็ น ที่่� ย อมรัับ ในระดัั บ สากล (ธนาคารแห่่ง
ประเทศไทยเป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบ)
• พิิจารณามาตรการส่่งเสริิมให้้องค์์ กรธุุรกิิจที่่� ตั้้�งอยู่่�ในดิิ นแดนหรืือเขต
อำำ�นาจอธิิปไตยของไทยปฏิิบัติั ิตามหลัักการ UNGPs โดยในการริิเริ่่�มหรืือ
พััฒนาโครงการต้้องคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สาธารณะ สิิทธิิการมีีส่่วนร่่วมของ
ประชาชน และผลกระทบต่่อประชาชนในพื้้�นที่่�ในโครงการก่่อนตััดสิินใจ
ดำำ�เนิินโครงการ
• ส่่งเสริิมให้้ภาคธุุรกิิจให้้ความสำำ�คััญกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างบริิษัทข
ั นาด
ใหญ่่และห่่วงโซ่่อุุปทานของบริิษััท รวมถึึ งการจััดจ้้างบริิการภายนอก
และการรัับเหมาช่่วงที่่�อาจก่่อผลกระทบที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ต่่อสิิทธิิมนุุษยชน
(ก.ล.ต. เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก)
• พิิจารณาความเป็็นไปได้้ ในการจัั ดทำำ�แนวทางหรืือความตกลงในการ
วิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมข้้ามพรมแดน (transboundary EIA) และมีี
การเฝ้้าระวัังต่่อผลกระทบข้้ามพรมแดนทางด้้านสุุขภาพ การเกษตร สัังคม
ที่่�ดิิน ทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้อม (กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก)
12.1.1.2 นโยบายและระดัั บการจัั ดการความเสี่่�ยง ESG ของ
ธนาคารไทย

แนวร่่วมการเงิินที่่�เป็็นธรรมประเทศไทย หรืือ Fair Finance Thailand
(แนวร่่วมการเงิินที่่�เป็็นธรรมประเทศไทย: www.fairfinancethailand.org) ซึ่่�ง
ก่่อตั้้�งในปีี พ.ศ. 2561 มีีสมาชิิกประกอบด้้วยบริิษัทวิ
ั ิจััย 1 บริิษัทั และองค์์กรภาค
ประชาสัังคม 4 องค์์กร มีีความสนใจร่่วมกัันในการติิดตามผลกระทบและความ
ท้้าทายของธุุรกิิจธนาคาร และประสงค์์จะร่่วมกัันผลัักดัันภาคธนาคารไทยให้้ก้า้ ว
สู่่�แนวคิิดและวิิถีป
ี ฏิิบัติั ขิ อง “การธนาคารที่่�ยั่่ง� ยืืน” (Sustainable Banking) อย่่าง
แท้้จริงิ ผ่่านการนำำ�มาตรฐาน Fair Finance Guide International (แนวปฏิิบััติิ
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ของแนวร่่วมการเงิินที่่�เป็็นธรรมนานาชาติิ เว็็บไซต์์ www.fairfinanceguide.
org) มาใช้้ในการประเมิินนโยบายความยั่่�งยืืนในด้้านต่่างๆ ของธนาคารพาณิิชย์์
ไทย และเปิิดเผยผลการประเมิินสู่่�สาธารณะ เริ่่�มจากปีี พ.ศ. 2561 เป็็นปีีแรก
ผลการประเมิินนโยบายธนาคารพาณิิชย์์ 8 แห่่ง และสถาบัันการเงิินเฉพาะ
กิิจ (ธนาคารของรััฐ) 4 แห่่ง ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 ตามเกณฑ์์ Fair Finance
Guide International พบว่่า ปััจจุุบันั ธนาคารไทยเริ่่�มบููรณาการความเสี่่�ยง ESG
เข้้าไปในกระบวนการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง และกระบวนการปล่่อยสิินเชื่่�อของ
ธนาคาร หากแต่่กระบวนการดัังกล่่าวของธนาคารส่่วนใหญ่่ยัังไม่่ใช่่กระบวนการ
ประเมิินความเสี่่�ยง ESG เชิิงระบบ และธนาคารส่่วนใหญ่่ยัังไม่่มีีการระบุุนโยบาย
สิินเชื่่�อ (credit policy) รายอุุตสาหกรรมที่่�ชัดั เจน เกณฑ์์การประเมิินธนาคาร
ของ Fair Finance Thailand ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 ใช้้ Fair Finance Guide
Methodology 20204 ซึ่่�งได้้รับั การปรัับปรุุงจากฉบัับปีี ค.ศ. 2018 เกณฑ์์ฉบัับ
นี้้�มีีสองหมวดที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับความเสี่่�ยงด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมจากฝุ่่�นพิิษ
PM2.5 ได้้แก่่ หมวด “สุุขภาพ” และหมวด “สิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชน” โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1) ผลการประเมิิ นนโยบายธนาคารในหมวด “สุุ ขภาพ”

เกณฑ์์การประเมิินในหมวด “สุุขภาพ” มุ่่�งเน้้นนโยบายที่่�เกี่่�ยวกัับสุุขภาพ
ของบริิษัทที่่
ั �สถาบัันการเงิินลงทุุนหรืือให้้การสนัับสนุุนทางการเงิิน (หมายความ
ว่่าธนาคารที่่�ได้้คะแนน คืือ ธนาคารที่่�ประกาศชััดเจนว่่าลููกค้้าต้้องมีีนโยบายเหล่่า
นี้้� ก่่อนที่่�ธนาคารจะลงทุุนหรืือให้้การสนัับสนุุนทางการเงิิน) อาทิิ
• บริิษัทป้
ั อ้ งกัันไม่่ให้้สุขุ ภาพของลููกจ้้าง ลููกค้้า และชุุมชนใกล้้เคีียงถููกลิิดรอน
โดยผลิิตภััณฑ์์หรืือกระบวนการผลิิตของบริิษัทั (ตามหลัักระมััดระวัังไว้้ก่่อน
- Precautionary Principle)
• บริิษัทั เคารพในข้้อตกลงระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการผลิิตและใช้้สารพิิษและ
สารอัันตรายตามที่่�ระบุุใน Stockholm Convention (ว่่าด้้วย Persistent
Organic Pollutants - POPs)
• บริิษัทั เคารพในข้้อตกลงระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการค้้าสารเคมีีและของเสีีย
เคมีี ตามข้้อตกลง Basel Convention
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• บริิษัทล
ั ดการปล่่อยสารอัันตรายออกสู่่�ผิิวดิิน น้ำำ� และอากาศ ด้้วยการใช้้
เทคโนโลยีีที่่�ดีีที่่�สุดุ ที่่�มีี (Best Available Technologies - BAT)
• บริิษััทจำ�กั
ำ ัดการใช้้สารเคมีีที่่� มีีข้้อสงสััยในงานวิิจััยวิิทยาศาสตร์์ว่่าอาจ
เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ และถ้้าใช้้ก็็ใช้้อย่่างระมััดระวัังที่่� สุุด (ตามหลััก
ระมััดระวัังไว้้ก่่อน)
เกณฑ์์หมวดนี้้�คาดหวัังให้้ธนาคารกำำ�หนดนโยบายเพื่่�อพิิทัักษ์์สุขุ ภาพของ
ชุุมชน ลููกจ้้าง และลููกค้้าของบริิษัทลู
ั กู ค้้าที่่�ธนาคารให้้การสนัับสนุุนทางการเงิิน
ผลการประเมิินปรากฏว่่า ธนาคารทหารไทยเป็็นธนาคารเดีียวที่่�ได้้คะแนนใน
หมวดนี้้� โดยได้้ 0.63 จาก 10 คะแนน โดยได้้คะแนนจากการระบุุว่่าบริิษัทลู
ั กู ค้้า
ต้้องรัับผิิดชอบในการหลีีกเลี่่�ยงหรืือลดความเสี่่�ยงและผลกระทบที่่�อาจเกิิดจาก
การปฏิิบััติิงานหรืือผลิิตภััณฑ์์ สอดคล้้องตามหลัักระมััดระวัังไว้้ก่่อน (Precauttionary Principle) โดยควรคำำ�นึึงถึึงปััจจััยต่่างๆ เช่่น การปรึึกษาหารืือและช่่อง
ทางการร้้องเรีียน โครงสร้้างและอุุปกรณ์์รักั ษาความปลอดภััย ความปลอดภััย
ในการใช้้วััสดุุอัันตราย การระบาดของโรคในชุุมชนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ การจราจรที่่� เพิ่่�มขึ้้�น การเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับเหตุุฉุุกเฉิิน การใช้้
พนัักงานรัักษาความปลอดภััย รวมถึึงการป้้องกัันสุุขภาพและความปลอดภััยของ
พนัักงาน ลููกค้้า และชุุมชน ในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน
2) ผลการประเมิิ นนโยบายธนาคารในหมวด “สิิ ทธิิ มนุุ ษยชน”

เกณฑ์์การประเมิินในหมวดนี้้�คาดหวัังให้้ธนาคารมีีนโยบายด้้านสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชน
ตามหลัักการชี้้แ� นะว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชนขององค์์การสหประชาชาติิ
(UNGP) และมีีกลไกติิดตามตรวจสอบให้้ลููกหนี้้�ธุุรกิิจของธนาคารปฏิิบััติิตาม
หลัักการชี้้แ� นะดัังกล่่าวด้้วย
ผลการประเมิินปีี พ.ศ. 2563 ในหมวดนี้้�พบว่่า มีีธนาคาร 5 แห่่งที่่� ได้้
คะแนน ได้้แก่่ ธนาคารกรุุงเทพ ธนาคารกรุุงไทย ธนาคารไทยพาณิิชย์์ ธนาคาร
ทหารไทย และธนาคารกสิิกรไทย โดยธนาคารทุุกแห่่งได้้คะแนนจากการประกาศ
ว่่าธนาคารเคารพในสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนตามหลัักการชี้้แ� นะว่่าด้้วยธุุรกิิจกับสิ
ั ทธิ
ิ มนุ
ิ ษ
ุ ย
ชนขององค์์การสหประชาชาติิ (ภาพที่่� 12.1)
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ภาพที่่� 12.1 ผลการประเมิินนโยบายธนาคารหมวด “สิิทธิิมนุุ ษยชน” ประจำำ �ปีี พ.ศ. 2561,
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563

ส่่วนธนาคารกรุุ งเทพได้้คะแนนเพิ่่�มเติิมจากการประกาศว่่า สนัับสนุุน
ให้้บริษัิ ัทลูกู ค้้า คู่่�ค้า้ และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจของธนาคารนำำ�นโยบายด้้านสิิทธิิ
มนุุษยชนของธนาคารไปปฏิิบัติั ิอย่่างจริิงจััง ขณะที่่�ธนาคารทหารไทยได้้คะแนน
มากกว่่าธนาคารอื่่�นๆ จากการประกาศว่่า บริิษัทลู
ั กู ค้้าต้้องสำำ�รวจเพื่่�อระบุุบุคุ คล
ที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องย้้ายถิ่่�นฐาน และทำำ�ความเข้้าใจถึึงผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
กำำ�หนดกรอบการให้้ค่่าตอบแทน ให้้ได้้รับั ความยิินยอมโดยสมััครใจโดยได้้ข้อ้ มููล
ล่่วงหน้้า (Free, Prior, and Informed Consent : FPIC) จากผู้้�ที่่�ต้อ้ งย้้ายถิ่่�นฐาน
โดยใช้้แนวปฏิิบััติิดัังนี้้�
• การเคลื่่�อนย้้ายทางเศรษฐกิิจ (Economic Displacement): หากการ
ซื้้�อที่่�ดิินของลููกค้้าเพื่่�อการดำำ�เนิินธุุรกิิจก่่อให้้เกิิดการสููญเสีียรายได้้หรืือ
คุุณภาพชีีวิิต ลููกค้้าต้้องมอบค่่าตอบแทนให้้กัับผู้้�ที่่�ได้้รับผล
ั กระทบ
• ชนพื้้�นเมืือง: ลููกค้้าควรดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า การดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
ลููกค้้าจะต้้องเคารพในการใช้้ชีวิี ิตของชนพื้้�นเมืืองที่่� อาจได้้รับผล
ั กระทบ
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของลููกค้้า ทั้้�งด้้านเอกลัักษณ์์ของชนพื้้�นเมืือง (Indigeenous Identity) ขนบธรรมเนีียมประเพณีี และการใช้้ชีวิี ิตบนพื้้�นฐานจาก
ทรััพยากรธรรมชาติิ (Natural Resource-based Livelihood) โดยควร
คำำ�นึึงถึึงปััจจััยต่่างๆ เช่่น การหลีีกเลี่่�ยงหรืือลดการเกิิดผลกระทบเชิิงลบ
การปรึึกษาหารืือที่่�แจ้้งล่่วงหน้้า (FPIC) การแจ้้งถึึงผลประโยชน์์ของการ
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พััฒนาธุุรกิิจ เคารพในพื้้�นที่่�จารีีต (Traditional Land) และสิิทธิิที่่�ดิินตาม
จารีีต (Customary Land) ของชนพื้้�นเมืือง และลดผลกระทบให้้น้้อยที่่�สุดุ
รวมถึึงการย้้ายถิ่่�นฐานของชนพื้้�นเมืืองต้้องสอดคล้้องกัับมาตรฐานที่่�เป็็น
เลิิศในระดัับสากล หากการย้้ายถิ่่�นฐานไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงได้้
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมของธนาคารสองแห่่งที่่�มีแี นวทางการบริิหารความเสี่่�ยง ESG
ที่่�น่่าสนใจ ได้้แก่่ ธนาคารทหารไทย และธนาคารกสิิกรไทย ดัังรายละเอีียดดัังนี้้�
โดยตััวหนาที่่�แสดงเนื้้�อหาในนโยบายธนาคารที่่�น่่าจะนำำ�มาปรัับใช้้กับ
ั ความเสี่่�ยง
จากฝุ่่�นพิิษ PM2.5 ได้้
(1) ธนาคารทหารไทย5

ธนาคารตรวจประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมโดยกำำ�หนด
ประเภทของธุุรกิิจที่่� มีีความเสี่่� ยงสููงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมอยู่่�ในรายการ
สิิ น เชื่่�อ ต้้ อ งห้้า ม ซึ่่�ง เป็็ น ขั้้� น ตอนแรกที่่� คัั ด กรองธุุ ร กิิ จ ประเภทดัั ง กล่่าวออก
กระบวนการบริิห ารจัั ด การความรัับผิิ ด ชอบต่่อสิ่่� ง แวดล้้ อ มและสัั ง คมของ
ธนาคารทหารไทยดัังแสดงในภาพที่่� 12.2 โดยธนาคารใช้้แบบสอบถามทั่่�วไป
เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงทั่่�วไปด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม และลููกค้้าทุุกรายต้้อง
ผ่่านการประเมิินแบบสอบถามทั่่�วไปนี้้� นอกจากนี้้� ธนาคารยัังใช้้แบบสอบถาม
เฉพาะอุุตสาหกรรมซึ่่�งใช้้ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมที่่�เฉพาะ
เจาะจงกัับอุตุ สาหกรรมนั้้�นๆ ได้้แก่่
ความเสี่่�ยงทั่่�วไปด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
• ใบอนุุญาตประกอบการและประเด็็นทางกฎหมายที่่� เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิิน
งานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
• การร้้องเรีียนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากชุุมชนในพื้้�นที่่�
สื่่�อ หรืือองค์์กรนอกภาครััฐ (NGO)
• ผลกระทบของที่่� ตั้้�งหรืือเส้้นทางการเดิินทางต่่อความอ่่อนไหวทางนิิเวศ
(เช่่น อุุทยานแห่่งชาติิ เขตรัักษาพัันธ์์สััตว์์ป่่า แหล่่งน้ำำ� พื้้�นที่่� ชุ่่มน้ำ
� ำ� ป่่า
โกงกาง พื้้�นที่่�น้ำำ�กร่่อย ชายฝั่่�งทะเล เป็็นต้้น) จากพื้้�นที่่�ปฏิิบัติั กิ ารของลููกค้้า/
พื้้�นที่่�ภายในรััศมีี 5 กิิโลเมตรของโครงการ
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• ระบบบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมที่่�เหมาะสม
ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• มลพิิษทางอากาศ เสีียง น้ำำ� ดิิน ในที่่�ปฏิิบััติิการของลููกค้้า
• กระบวนการจััดการของเสีียอัันตรายและของเสีียทั่่�วไป เช่่น การหกรั่่�ว
ไหล การกัักเก็็บ การกำำ�จััดขยะปนเปื้้�อนสารพิิษ ในที่่�ปฏิิบััติิการของลููกค้้า
• ความเสี่่�ยง (น้ำำ�ท่่วม ภััยแล้้ง เป็็นต้้น) และโอกาสทางการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอิ ากาศ และการติิดตาม/รายงานข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
• มาตรการป้้องกัั นแก้้ ไขและระบบติิ ดตามสำำ�หรัับจััดการความเสี่่�ยง
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (เสีียง อากาศ น้ำำ� ของเสีีย การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิ
อากาศ เป็็นต้้น)
• ลููกค้้าต้้องดำำ�เนิินธุุรกิิจตามกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องในระดัับ
ประเทศในพื้้�นที่่�ที่่�ปฏิิบััติิงานเป็็นขั้้�นต่ำำ� ทั้้�งนี้้� ธนาคารจะไม่่สนัับสนุุนเงิิน
ทุุน/บริิการ ให้้กับบริ
ั ษัิ ทที่่
ั �ไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายท้้องถิ่่�น นอกจากบริิษัทจ
ั ะ
แสดงหลัักฐานที่่�แสดงถึึงแผนการปรัับปรุุงและพััฒนากระบวนการดำำ�เนิิน
งานให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐาน/กฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• Credit Approval Authority ต้้องพิิจารณาเป็็นรายกรณีี หากธุุรกิิจ
ของลููกค้้าอาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม และอาจพิิจารณาให้้
มีีการตรวจสอบความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมโดยหน่่วยงานที่่�เป็็นอิิสระ
โดยธนาคารจะให้้การสนัับสนุุนทางการเงิิน หากผลการตรวจสอบความ
เสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมสอดคล้้องกัับกฎระเบีียบระดัับท้้องถิ่่�น และ/หรืือ
ระดัับสากลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• การใช้้ประเด็็ นด้้านความรัับผิิดชอบทางสิ่่�งแวดล้้ อมเป็็นเกณฑ์์ ในการ
พิิจารณาจะช่่วยส่่งเสริิมให้้ธุุรกิิจคำ�นึ
ำ ึงถึึงผลประโยชน์์ระยะยาวและความ
ยั่่�งยืืนของธุุรกิิจ มากกว่่าผลกำำ�ไรระยะสั้้�น
• ป้้องกัั นและแก้้ ไขการคุุกคามของพัันธุ์์�ต่่างถิ่่� นตามที่่� กำ�ำ หนดใน IUCN
Invasive Species ซึ่่�งอาจเป็็นความเสี่่�ยงต่่อการคงอยู่่�ของพัันธุ์์�พื้้�นเมืือง
และความสมบููรณ์์ของระบบนิิเวศ
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นอกจากนี้้� ธนาคารทหารไทยยัังได้้ประกาศ “รายการสิินเชื่่�อต้้องห้้าม”
ครอบคลุุม 27 ธุุรกิิจที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
ในจำำ�นวนนี้้� “กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเหมืืองถ่่านหิิน” (เฉพาะสิินเชื่่�อโครงการ)
“โรงไฟฟ้้าถ่่านหิิน” (เฉพาะสิินเชื่่�อโครงการ) และ “การตััดไม้้ทำ�ล
ำ ายป่่าและการ
เผาป่่าดิิบชื้้�น” มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับแหล่่งกำำ�เนิิดปฐมภููมิิและทุุติิยภููมิิหลัักของฝุ่่�น
พิิษ PM2.5 ในประเทศไทย
ภาพที่่� 12.2 กระบวนการบริิหารจัั ดการความรัั บผิิดชอบต่่ อสิ่่ � งแวดล้้ อมและสัั งคมของ
ธนาคารทหารไทย6

(2) ธนาคารกสิิ กรไทย

ธนาคารกสิิกรไทยมีีความชััดเจนรองจากธนาคารทหารไทย ในแง่่การ
บููรณาการความเสี่่�ยง ESG ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร โดยเปิิดเผยตั้้�งแต่่
รายงานการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2559 ว่่า
“ธนาคารได้้บููรณาการจััดการความเสี่่�ยงทั้้�งโครงสร้้างและนโยบาย การบริิหาร
ความเสี่่�ยง ตลอดจนกระบวนการจััดการความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ อาทิิ ความเสี่่�ยงด้้าน
เครดิิต ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์
และความเสี่่�ยงด้้านอื่่�นๆ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าธนาคารสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
และยั่่�งยืืน โดยมีีการกำำ�หนดนโยบายและกระบวนการประเมิินความเสี่่�ยงด้้ านสิ่่�ง
แวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาลในการพิิจารณาเครดิิตและการลงทุุน โดยแบ่่ง
กระบวนการออกเป็็นระดัับบริิหารและระดัับธุุรกรรม โดยมีีฝ่่ายนโยบายและบริิหาร
ความเสี่่�ยงเครดิิต สายงานบริิหารความเสี่่�ยงองค์์การ เป็็นหน่่วยงานติิดตาม ควบคุุม
และรัับผิิดชอบ ในการรายงานโครงการที่่�ได้้มีีการนำำ�เสนอเพื่่�อพิิจารณาเครดิิตที่่�อาจ
ก่่อให้้เกิิดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล ต่่อคณะกรรมการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการทุุก 2 เดืือน เพื่่�อรัับข้้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการก่่อน
ที่่�ธนาคารจะดำำ�เนิินการต่่อ”7
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ภาพที่่� 12.3 ขั้้� นตอนการพิิจารณาเครดิิตตามประเด็็ น ESG ของธนาคารกสิิกรไทย8

จัดประเภทโครงการ Project Finance
และประเมินดานสิ�งแวดลอมและสังคมเบื้องตน 1
โดยมีแบบฟอรมการประเมินความเสี่ยง
ดานสิ�งแวดลอมและสังคมของโครงการขั้นตน
เพื่อใหพนักงานประเมินระบบการบริหารจัดการ
โครงการในดานตางๆ ดังนี้
• ดานผลกระทบตอสิ�งแวดลอมและสังคม
ในประเด็นตางๆ ที่มีนัยสําคัญ เชน
ทําเลสถานที่ตั้งโครงการ มลภาวะตางๆ
จากโครงการและผลกระทบตอชุมชน
• ดานนโยบาย กลไก ทรัพยากร
(บุคลากรและงบประมาณ) ในการบริหาร
จัดการดานสิ�งแวดลอมและสังคม
เพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
• ดานแผนการดูแลความปลอดภัย
และแผนการรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
• ดานกลไกการควบคุมและติดตามมาตรฐาน
กระบวนการทํางานโดยผูเชี่ยวชาญอิสระ
ในดานสิ�งแวดลอมที่เกี่ยวของ
• ดานกลไกการรับขอรองเรียน การจัดการ
และติดตามผลการบริหารจัดการ
ประเด็นเกี่ยวกับสิ�งแวดลอมและสังคม
กับกลุมคนที่เกี่ยวของ

ขอความเห็นชอบจากผูบริหารของสายงานธุรกิจ
และสายงานบริหารความเสี่ยงองคการ เพื่อศึกษา
รายละเอียดโครงการ (หากไมเห็นชอบ จบขั้นตอน)
2

รายงานตอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
เพื่อรับขอเสนอแนะ
3

ศึกษารายละเอียดและดําเนินการเจรจา ความเ�นไป
ไดของโครงการในเชิงเครดิต รวมถึงการจัดการ
ผลกระทบดานสิ�งแวดลอมและสังคม
4

5 พิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธตามระดับ

อํานาจอนุมัติ พรอมกําหนดเงื่อนไข
ดานสิ�งแวดลอมและสังคม

นอกจากนั้้�น ธนาคารกสิิกรไทยยัังระบุุอย่่างชััดเจนใน “แนวปฏิิบััติิการ
พิิจารณาสิินเชื่่�อสำำ�หรัับอุตุ สาหกรรมเฉพาะ” (Sector-specific Guidelines)
สำำ�หรัับธุุรกิิจการเกษตรว่่า
“ธนาคารไม่่สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการที่่�มีีการบุุกรุุ กทำำ�ลายพื้้�นที่่�ป่่า หรืือ
มีีการเผาพื้้�นที่่�หลัังการเก็็บเกี่่�ยว โดยต้้องมีีการตรวจสอบเอกสารสิิทธิ์์�ที่่�ดิิน
ประกอบการพิิจารณาเครดิิต”9
แนวปฏิิบััติิข้้อนี้้�แปลว่่า ธนาคารกสิิกรไทยจะไม่่ปล่่อยสิินเชื่่�อแก่่บริิษััทที่่�
มีีการเผาพื้้�นที่่�หลัังการเก็็บเกี่่�ยวซึ่่�งเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดสำำ�คััญของฝุ่่�นพิิษ PM2.5 ใน
ประเทศไทย
12.1.2 มาตรการทางกฎหมาย: พระราชบัั ญญัั ติิ หลัั ก
ทรัั พย์์และตลาดหลัั กทรัั พย์์ พ.ศ. 2535
มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย คืือ พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 ซึ่่�งมีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างความเป็็นธรรมและ
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คุ้้�มครองผลประโยชน์์ของนัักลงทุุน โดยกฎหมายฉบัับดัังกล่่าวมองว่่า “ความ
เสี่่�ยงทางสิ่่�งแวดล้้อม” คืือ หนึ่่� งในความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจ กฎหมายจึึงบัังคัับให้้
บริิษััทในตลาดหลัักทรััพย์์จััดทำำ�รายงานการเปิิดเผยข้้อมููลประจำำ�ปีีตามแบบ
56-1 เพื่่�อยื่่�นให้้แก่่คณะกรรมการหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ การเปิิดเผย
ข้้อมููลด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อมจะแบ่่งออกเป็็น 2 หััวข้้อ ประกอบด้้วย 1) นโยบายและแนว
ปฏิิบััติิด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงเป้้าหมายการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม 2) ผลการ
ดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงกรณีีบริษัิ ัทและบริิษััทย่่อยมีีประเด็็นละเมิิด
กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั อย่่างไรก็็ดีี รายละเอีียด
ตามกฎหมายและประกาศของ กลต. ไม่่พบข้้อความเกี่่�ยวกัับการรายงานข้้อมููล
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม คงปรากฎเพีียงหััวข้้อในแบบ 56-1 แนบท้้ายประกาศ ส่่งผลให้้
เกิิดปััญหาเกี่่�ยวกัับความชอบด้้วยกฎหมายอัันเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�งเปิิดโอกาสให้้
บริิษัท
ั หลีีกเลี่่�ยงที่่�จะเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวได้้

12.2 นโยบายและมาตรการในการจัั ดการอากาศ
สะอาดภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร
ที่่�เป็็นตัั วอย่่ างจากต่่ างประเทศ
12.2.1 แนวคิิดและนโยบายระดัั บสากล
12.2.1.1 แนวคิิดการเป็็นพลเมืื องของธุุรกิิจ

ท่่ามกลางปััญหาสาธารณะทั้้�งในมิิติิทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีแี นวโน้้ม
รุุนแรงขึ้้�น กฎหมายในหลายประเทศอาจไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้ทััน ภาค
ธุุรกิิจในฐานะหน่่วยหนึ่่�งทางสัังคมที่่�มีอำี �ำ นาจและมีีประสิิทธิภิ าพจึึงถููกเรีียกร้้อง
ให้้รับผิ
ั ิดชอบต่่อสาธารณะในฐานะหนึ่่�งในสมาชิิกของสัังคม ตลอดจนกระแส
“ความยั่่�งยืืน” ที่่�มองว่่า ภาคเอกชนจะอยู่่�ได้้ก็็ต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมด้้วย
ปััจจุุบััน การมอง “ธุุรกิิจ” อย่่างโดดเดี่่�ยวโดยไม่่เชื่่�อมโยงกัับสังั คมและสิ่่�ง
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แวดล้้อมจึึงกลายเป็็นเรื่่�องล้้าสมััย บริิษััทหลายแห่่งต่่างยอมที่่� จะตััดกำำ�ไรเป็็น
มููลค่่าหลายล้้านบาทในแต่่ละปีีเพื่่�อนำำ�มาใช้้จ่่ายในโครงการเกี่่�ยวกัับสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม นี่่�คืือผลลััพธ์์ของแนวคิิดการเป็็นพลเมืืองของธุุรกิิจ (Corporate
Citizenship) ที่่�มองบริิษััทไม่่ต่่างจากสมาชิิกคนหนึ่่�งในสัังคมที่่�ต้้องมีีความรัับ
ผิิดชอบต่่อปััญหาสาธารณะเช่่นกััน รวมถึึงการเปลี่่�ยนเป้้าหมายของบริิษัทจ
ั าก
การแสวงหากำำ�ไรสููงสุุดสู่่�การสร้้างคุุณค่่าแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียมากที่่�สุดุ
แนวคิิดการเป็็นพลเมืืองของธุุรกิิจ ซึ่่�งมีีความหมายคล้้ายคลึึงกัับคำ�ศั
ำ ัพท์์
ที่่�เราคุ้้�นหููกัันว่่า “ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของธุุรกิิจ” หรืือ CSR (Corporate
Social Responsibility) เป็็นแนวคิิดที่่�เริ่่�มเป็็นที่่�แพร่่หลายเมื่่�อราวคริิสต์์ศตวรรษ
ที่่� 1990s ซึ่่�ง Archie B. Carroll (ค.ศ. 1998) สรุุปแนวคิิดการเป็็นพลเมืืองของ
ธุุรกิิจเป็็น 4 ด้้าน โดยสามารถเปรีียบเทีียบกัับปิริ ามิิด 4 ขั้้�นของความรัับผิดิ ชอบ
ต่่อสัังคมของธุุรกิิจ โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�10
• ขั้้�นที่่� 1 ความรัับผิดิ ชอบทางเศรษฐกิิจ - สะท้้อนว่่า การแสวงหากำำ�ไรของ
ภาคธุุรกิิจถืือเป็็นความรัับผิิดชอบเชิิงเศรษฐกิิจที่่�พื้้�นฐานที่่�สุดุ ไม่่ต่่างจาก
การที่่�ปัจั เจกชนจะทำำ�งานหารายได้้จนเพีียงพอต่่อการเลี้้�ยงชีีพ การที่่�ธุรุ กิิจ
มีีกำ�ำ ไร นอกจากจะเป็็นการคืืนผลตอบแทนให้้กัับนัักลงทุุนแล้้ว ยัังสร้้าง
ความมั่่�นคงแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�นๆ ทั้้�งความต่่อเนื่่�องในการผลิิตสิินค้้า
และบริิการ รวมถึึงการจ้้างงานอีีกด้้วย
• ขั้้�นที่่� 2 ความรัับผิดิ ชอบทางกฎหมาย - สะท้้อนว่่า ธุุรกิิจก็็เช่่นเดีียวกัับ
ปััจเจกชนที่่�ต้้องเคารพกฎหมาย เราอาจมองกฎหมายว่่าเป็็นจริิยธรรมที่่�
นำำ�มาเรีียบเรีียงเป็็นตััวบทโดยผู้้�ตรากฎหมาย โดยภาคธุุรกิิจต้้องให้้ความ
สำำ�คััญกัับกฎหมายที่่�กำ�กั
ำ ับดูแู ลความสััมพัันธ์์ระหว่่างบริิษัทกั
ั ับผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียสำำ�คััญ เช่่น ผู้้�บริิโภค พนัักงาน ชุุมชน รวมถึึงสิ่่�งแวดล้้อม
• ขั้้�นที่่� 3 ความรัับผิดิ ชอบทางจริิยธรรม - กล่่าวคืือ กฎหมายเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น
แต่่ก็็ยัังไม่่เพีียงพอที่่�จะกำำ�กัับดูแู ลภาคเอกชน เพราะโลกเผชิิญกัับปััญหา
ใหม่่ๆ อยู่่�ตลอดเวลา และสิ่่�งที่่� นำำ�หน้้าการเปลี่่� ยนแปลงทางกฎหมายก็็
คืือจริิยธรรม การกระทำำ�ตามข้้อกำำ�หนดจากกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ
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จึึงเป็็นเพีียง “ขั้้�นต่ำำ�” ของความรัับผิิดชอบของภาคธุุรกิิจ สัังคมคาดหวััง
ว่่า บริิษัทจ
ั ะดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจริยิ ธรรม นั่่�นคืือ การรัับเอาบรรทััดฐาน
มาตรฐาน และวิิธีีปฏิิบััติิที่่�สอดคล้้องกัับความคาดหวัังของสัังคมมาปรัับ
ใช้้ แม้้ว่่าข้้อกำำ�หนดเหล่่านั้้�นจะไม่่อยู่่�ในกฎหมายก็็ตาม ความรัับผิิดชอบ
ของภาคธุุรกิิจจึึงต้้องเปลี่่�ยนแปลงอย่่างสม่ำำ�เสมอตามมโนทััศน์์ของผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�บริิโภค พนัักงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น และชุุมชน โดยการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจจะต้้องไม่่ขััดต่่อหลัักสิิทธิทิ างศีีลธรรมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
เหล่่านี้้� อีีกทั้้�งยัังต้้องไม่่ยอมผ่่อนปรนเงื่่�อนไขทางศีีลธรรมเพื่่�อบรรลุุเป้้า
หมายทางธุุรกิิจอีีกด้้วย
• ขั้้�นที่่� 4 ความรัับผิดิ ชอบด้้านการกุุศล – คืือ การที่่�บริษัิ ท
ั เป็็น “ผู้้�ให้้” ใน
ทุุกรููปแบบ ไม่่ว่่าจะเป็็นการให้้สินิ ค้้าหรืือบริิการ ให้้คำ�ำ แนะนำำ� สนัับสนุุน
อาสาสมััคร หรืือการให้้เงิินทุุน การกุุศลอาจไม่่ใช่่ความรัับผิดิ ชอบโดยตรง
ของบริิษัท
ั แต่่นี่่�คืือสิ่่�งที่่�สังั คมคาดหวัังจากภาคธุุรกิิจในปััจจุุบััน ซึ่่�งบริิษัท
ั
หลายแห่่งดำำ�เนิินการโดยสมััครใจ ไม่่ต่่างจากความคาดหวัังของสัังคม
ต่่อปััจเจกชน ในฐานะสมาชิิกที่่� ต้้องตอบแทนสัังคมซึ่่�งมีีส่่วนช่่วยอุ้้�มชููให้้
ประสบความสำำ�เร็็จ
หากพิิจารณาความรัับผิิดชอบทั้้�ง 4 ขั้้�นข้้างต้้นจะพบว่่า ความรัับผิิดชอบ
และความคาดหวัังจากสัังคมต่่อบริิษัทนั้้
ั น� แทบไม่่แตกต่่างจากความคาดหวัังต่่อ
ปััจเจกชนที่่�ต้้องร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการแก้้ไขปััญหาสาธารณะ ไม่่ว่่าตนเองจะมีี
ส่่วนเป็็นผู้้�ก่่อให้้เกิิดปััญหาหรืือไม่่ก็็ตาม โดยในการแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมรวม
ถึึงปััญหามลพิิษทางอากาศ ความโปร่่งใสนัับว่่าเป็็นจุุ ดเริ่่�มต้้นที่่�สำ�คั
ำ ัญ
ในระดัับนานาชาติิการเปิิดเผยข้้อมููลด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อมนัับเป็็นความรัับผิิด
ชอบของบริิษััท ซึ่่�งตลาดหลัักทรััพย์์ทั่่�วโลกต่่างเห็็นพ้้องต้้องกัันว่่า ความเสี่่�ยง
ดัังกล่่าวเป็็นความเสี่่�ยงที่่�บริษัิ ทม
ั หาชนต้้องใส่่ใจและเปิิดเผยอย่่างโปร่่งใส เพราะ
ประสิิทธิิภาพในการดููแลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของบริิษัท
ั สะท้้อนออกมาในราคา เช่่น
ผลการศึึกษาในตลาดหลัักทรััพย์ข์ องประเทศสมาชิิกสหภาพยุุโรป11 แสดงให้้เห็็น
ว่่าการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมนั้้�น นอกจากจะเกิิดประโยชน์์กับ
ั สาธารณะแล้้ว ยัังเป็็นการ

บทบาทของภาคเอกชน ภาคการเงิน และการธนาคารในการจัดการอากาศสะอาด
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ตอบโจทย์์แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วย
12.2.1.2 เป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่� งยืื น (SDGs)

นอกจากเรื่่�องความโปร่่งใสแล้้ว “ความยั่่�งยืืน” นัับเป็็นอีีกหนึ่่�งแนวคิิดที่่�ถูกู
กล่่าวถึึงอย่่างมากในปััจจุุบันั โดยนิิยามของคำำ�ว่่าความยั่่�งยืืนที่่�ได้้รับั การยอมรัับ
มากที่่�สุดุ มาจากรายงานที่่�ชื่�อ่ ว่่า “อนาคตของพวกเรา (Our Common Future)”
ซึ่่ง� มีีใจความสำำ�คััญ คืือ “การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน คืือ การพััฒนาที่่�สามารถตอบสนองความ
ต้้องการของคนในยุุคปััจจุุบััน ในขณะที่่�ไม่่ทำำ�ให้้ความสามารถในการตอบสนองความ
ต้้องการของอนุุชนคนรุ่่น� หลัังลดน้้อยลง” แนวคิิดข้้างต้้นได้้รับั การต่่อยอดขึ้้�นเป็็น
เครื่่�องมืือ เป้้าหมาย และพัันธกิิจมากมายทั้้�งในระดัับบริษัิ ัทไปจนถึึงระดัับโลก
เช่่น เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน หรืือ SDGs (Sustainable Development
Goals)12 ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2558 โดยมีีทั้้�งหมด 17 เป้้าหมาย 230 ตััวชี้้วั� ัด ครอบคลุุม
ประเด็็นอาทิิ ความยากจน ความหิิวโหย การศึึกษา การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิ
อากาศ สุุขภาวะ น้ำำ�และสุุขอนามััย พลัังงาน เมืือง และสภาพแวดล้้อม
มลพิิษทางอากาศสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนหลายประการ
อาทิิ เป้้าหมายข้้อ 3.9.1 ว่่าด้้วยจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตก่่อนวััยอัันควรเนื่่�องจากความ
เจ็็บป่่วยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมลพิษท
ิ างอากาศ ไม่่ว่่าจะเป็็นการติิดเชื้้�อในปอดหรืือโรค
หััวใจ และเป้้าหมายข้้อ 11.6.2 ว่่าด้้วยการลดผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อมในเขต
เมืืองโดยการเพิ่่�มคุณ
ุ ภาพอากาศ
เป้้าหมายเหล่่านี้้�ยากจะบรรลุุได้้ หากไม่่มีีผู้เ้� ล่่นหลัักซึ่่ง� ถืือครองทรััพยากร
มหาศาล มีีความเชี่่ย� วชาญ และสามารถบริิหารงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพหาก
เทีียบกัับภาครััฐ นั่่�นก็็คืือภาคเอกชน หนึ่่� งในกลุ่่�มที่่�ร่่วมขัับเคลื่่�อนสู่่�เป้้าหมาย
ดัังกล่่าว คืือ เครืือข่่ายภาคเอกชนกว่่าหนึ่่�งหมื่่�นองค์์กรใน 159 ประเทศทั่่�วโลกที่่�
ชื่่�อว่่ายููเอ็็นโกลบอลคอมแพ็็ก (UN Global Compact) ซึ่่�งมีีจุุดมุ่่�งหมายในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับหลัักการสากลสิิบประการ ทั้้�งในด้้านสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชน
แรงงาน สิ่่�งแวดล้้อม และการต่่อต้้านคอร์์รัปั ชััน รวมทั้้�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งเพื่่�อช่่วยผลััก
ดัันให้้บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
อีีกหนึ่่�งเครื่่�องมืือที่่�โด่่งดัังอย่่างยิ่่�งในภาคธุุรกิิจ คืือ การขัับเคลื่่�อนด้้านความ
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ยั่่�งยืืนของเหล่่าตลาดหลัักทรััพย์ใ์ นนานาประเทศ โดยมีีผู้้�นำำ� คืือ ตลาดหลัักทรััพย์์
ดาวน์์โจนส์์ (Dow Jones) ผู้้�จััดทำำ�ดััชนีี DJSI หรืือ Dow Jones Sustainability
Indices ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2542 จวบจนปััจจุุบััน ดััชนีีดัังกล่่าวฉายให้้เห็็นภาพความ
ก้้าวหน้้าด้้านความยั่่�งยืืนของบริิษััททั่่�วโลก รวมถึึงแบ่่งปัันวิิธีีปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศ
ระหว่่างบริิษััทในแต่่ละอุุตสาหกรรม ซึ่่�งมีีบริษัิ ัทไทยจำำ�นวนไม่่น้้อยที่่�ได้้รับั การ
ยกย่่องว่่าเป็็นผู้้�นำำ�ในอุุตสาหกรรมในแง่่ของการเปิิดเผยข้้อมููล บริิษัทข
ั นาดกลาง
และขนาดใหญ่่ทั้้�งในไทยและต่่างประเทศต่่างก็็นิยิ มเผยแพร่่รายงานความยั่่�งยืืน
(Sustainability Report) ซึ่่ง� เป็็นการเปิิดเผยผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และบรรษััทภิบ
ิ าลของบริิษัทั เพื่่�อเป็็นข้้อมููลเสริิมจากรายงานทางการเงิินที่่�
นำำ�เสนออยู่่�เป็็นปกติิ โดยมีีมาตรฐานที่่�กำ�ำ หนดโดยโครงการริิเริ่่�มเพื่่�อการรายงาน
สากลเป็็นดั่่�งมาตรฐานทองคำำ�
ในกระบวนการทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนนั้้�น จะเป็็นการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่่วน
ได้้ส่่วนเสีียร่่วมกัับบริษัิ ทั สามารถ “ส่่งเสีียง” ถึึงผู้้�บริิหารได้้ ไม่่ว่่าจะเป็็นชุุมชนใน
พื้้�นที่่�ที่่�บริษัิ ทดำ
ั �ำ เนิินการ ไปจนถึึงพนัักงานในบริิษัท
ั เสีียงสะท้้อนเหล่่านี้้�มีีความ
สำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง เพราะการดำำ�เนิินธุุรกิิจปััจจุุบัันมีีความสลัับซัับซ้้อนและอาจ
สร้้างผลกระทบที่่�ไม่่ได้้ตั้้�งใจ การได้้เสีียงสะท้้อนจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจะทำำ�ให้้
สามารถระบุุและจััดการความเสี่่ย� งได้้ดีขึ้้ี �น ไม่่ว่่าจะเป็็นความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบัติั ิ
งาน ความเสี่่�ยงทางกฎหมาย หรืือความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง
บางแนวคิิดต้้องการแปลงความยั่่�งยืืนให้้เป็็นภาษาธุุรกิิจยิ่่�งขึ้้�น ผ่่านการ
แปลงทุุกอย่่างให้้อยู่่�ในรููปตััวเลข เพื่่�อนำำ�เสนอในรููปแบบงบกำำ�ไรขาดทุุนแบบ
ครบถ้้วนยิ่่�งขึ้้�น
แนวคิิดแรกของการแปลงสิินทรััพย์์และความรัับผิิดชอบทางสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้เป็็นเรื่่�องจัับต้้องได้้ คืือ การบััญชีีสีีเขีียว (Green Accounting) หรืือการ
บััญชีีเชิิงนิิเวศ (Eco-accounting) หรืือที่่�บางแห่่งเรีียกว่่าการบััญชีีสิ่่ง� แวดล้้อม
(Environmental Accounting) การพััฒนาแนวคิิดดัังกล่่าวต้้องคำำ�นึงึ ถึึง 5 องค์์
ประกอบหลัักทางบััญชีี คืือ 1) การวััดมููลค่่าและการแสดงรายการที่่�เกี่่�ยวกัับสิ่่ง�
แวดล้้อมในงบการเงิิน 2) การรัับรู้้�ต้้นทุุนสิ่่�งแวดล้้อม 3) การรัับรู้้�หนี้้�สินิ ด้้านสิ่่�ง
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แวดล้้อม 4) การรัับรู้้�ค่่าชดเชยจากบุุคคลที่่�สามเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม 5) การเปิิดเผย
ข้้อมููลและการรายงานต่่อบุุคคลภายนอกเกี่่�ยวกัับเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม13 เมื่่�อต้้นทุุน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ไม่่เคยถููกรวมอยู่่�ในงบการเงิินสามารถคำำ�นวณกลัับมากระทบ
ต่่อผลประกอบการของบริิษัท
ั ได้้ ภาคเอกชนย่่อมไม่่มีีทางเลืือกในการหลีีกเลี่่�ยง
ป้้องกััน หรืือบรรเทาความเสีียหายที่่�จะเกิิดขึ้้�นต่่อสิ่่�งแวดล้้อม แวดวงนัักวิิชาการ
หลายประเทศจึึงทำำ�การทบทวนศึึกษาและพยายามผลัักดัันแนวคิิดดัังกล่่าวให้้
กลายเป็็นความจริิง เช่่น อิินเดีีย14 เวีียดนาม15 และอิินโดนีีเซีีย16
แนวคิิดสุุดท้้าย คืือ การรวมเอาต้้นทุุนทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเข้้าไปในงบ
การเงิินเพื่่�อคำำ�นวณกำำ�ไรสุุทธิิ แนวคิิดนี้้�เรีียกว่่าไตรกำำ�ไรสุุทธิิ (Triple Bottom
Line) ซึ่่ง� ริิเริ่่�มโดยจอห์์น เอลกิิงตััน (John Elkington) ผู้ใ้� ห้้กรอบนิิยามกว้้างๆ ว่่า
ธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืนจะต้้องคำำ�นึึงถึึงสามด้้านไปพร้้อมๆ กััน ได้้แก่่ เศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม แนวคิิดนี้้�จะใช้้การประมาณการผลกระทบทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
แล้้วถอดค่่ากลัับมาเป็็นตััวเงิิน เช่่น บริิษัทล
ั าฟาร์์จ โฮลซิิม (Lafarge-Holcim)
บริิษััทปููนซีีเมนต์์ที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลกที่่�เผยแพร่่รายงานแจกแจงทั้้�งกำำ�ไรที่่�เป็็นตััว
เงิิน ประกอบกัับผลตอบแทนต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในแง่่สัังคมและเศรษฐกิิจ รวม
ถึึงผลกระทบด้้านลบทางสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ รวม
ถึึงมลพิิษทางอากาศต่่างๆ อาทิิ ฝุ่่�นควัันจากโรงงาน เป็็นต้้น17
อย่่างไรก็็ ดีี วิิ ธีี ก ารไตรกำำ� ไรสุุ ทธิิ ยัั ง ไม่่มีี ม าตรฐานกลางเหมืือนกัั บ
มาตรฐานทางบััญชีี ปััจจุุบััน หลายบริิษัทจึ
ั ึงเลืือกที่่�จะนำำ�หลัักปรััชญาไตรกำำ�ไร
สุุทธิิมาใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยมีีการแบ่่งตััวชี้้วั� ัดเชิิงปริิมาณทั้้�งในด้้านสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริษัิ ทั พร้้อมทั้้�งตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะบรรลุุได้้ในแต่่ละปีี
แต่่ไม่่มีีการนำำ�ตััวชี้้วั� ดั ดัังกล่่าวมาแปลงเป็็นมููลค่่าทางการเงิิน จุุ ดอ่่อนสำำ�คััญของ
แนวทางการเปิิดเผยและรายงานข้้อมููลเหล่่านี้้� คืือ แทบทั้้�งหมดเป็็นการกระทำำ�
ตามความสมััครใจ หลายบริิษััทจึึงไม่่ต้้องการรัับแนวคิิดนี้้�ไปปฏิิบััติิ เนื่่�องจาก
เกรงว่่าจะเสีียเปรีียบต่่อคู่่� แข่่งรายอื่่� นๆ ที่่� ยัังไม่่ใส่่ใจประเด็็ นด้้านสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม
การบรรลุุ “ความยั่่�งยืืน” ของภาคธุุรกิิจนั้้น� ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย เนื่่�องจากพื้้�นฐาน
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ของการทำำ�ธุรุ กิิจ คืือ การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มจากทรััพยากรที่่�มีอี ยู่่�แล้้วนำำ�มาจำำ�หน่่าย
เพื่่�อตอบสนองกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค เราต่่างคาดหวัังว่่าธุุรกิิจจะเติิบโต
ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี ซึ่่�งสวนทางกัับข้้อเท็็จจริงิ ที่่�ว่่า โลกใบนี้้�มีีทรัพ
ั ยากรจำำ�กััด
และกำำ�ลัังเข้้าใกล้้การพัังทลายที่่�ไม่่อาจฟื้้�นฟููให้้มีีสภาพอุุดมสมบููรณ์์เช่่นเดิิม แม้้
ภาคธุุรกิิจจะเป็็นส่่วนหนึ่่� งของการก่่อปััญหาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม แต่่ในขณะ
เดีียวกััน ธุุรกิิจก็็สามารถเป็็นทางออกของปััญหาได้้เช่่นกััน โดยเริ่่�มจากการให้้
ความสำำ�คััญกัับ “เสีียง” ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ตั้้�งแต่่การผลิิตวััตถุุดิิบไปจนถึึง
การกำำ�จััดผลิิตภััณฑ์์
12.2.1.3 ทุุ นนิิยมผู้้�มีีส่่วนได้้ ส่่วนเสีี ย (Stakeholder Capitalism)

แนวคิิด “ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย” ในภาคธุุรกิิจสามารถสืืบย้้อนกลัับไปได้้
ราวห้้าทศวรรษ ผู้้�บริิหารบริิษัทที่่
ั �ยึึดถืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเป็็นสำำ�คััญจะไม่่มอง
เพีียงผลกำำ�ไรของบริิษััทเท่่านั้้�น แต่่พิิจารณาปััจจััยต่่างๆ ครอบคลุุมตั้้�งแต่่คู่่�ค้า้
พนัักงาน ไปจนถึึงผู้้�บริิโภค เนื่่�องจากธุุรกิิจไม่่สามารถเติิบโตและร่ำำ�รวยได้้เพีียง
ลำำ�พััง แต่่ต้้องอาศััยแรงสนัับสนุุนจากสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม อย่่างไรก็็ดีี แนวคิิด
ดัังกล่่าวไม่่ได้้รับั ความนิิยมเท่่ากัับข้อ้ เสนอของฟรีีดแมนที่่�มองว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องมา
ก่่อน นำำ�ไปสู่่�เป้้าหมายของธุุรกิิจเพื่่�อ “สร้้างความความมั่่�งคั่่�งสููงสุุดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น” ซึ่่ง�
มาพร้้อมกัับโลกาภิิวัตั น์์และการถืือกำำ�เนิิดของบริิษัทข้
ั า้ มชาติิที่่�นำำ�พาวััฒนธรรม
การแสวงหากำำ�ไรระยะสั้้�นให้้แพร่่หลายไปทั่่�วโลก ผลลััพธ์ข์ องการให้้ความสำำ�คัญ
ั
ผู้้�ถืือหุ้้�นเพีียงลำำ�พังั นำำ�มาซึ่่ง� ปััญหามากมาย ไม่่ว่่าจะเป็็นอำำ�นาจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ที่่�ลดน้้อยถอยลงทุุกวััน สมาพัันธ์์แรงงานที่่�ไม่่มีีปากมีีเสีียง ภาครััฐและผู้้�กำำ�กัับ
ดููแลที่่�โอนอ่่อนผ่่อนตามความต้้องการของภาคธุุรกิิจ การใช้้ทรัพั ยากรโดยไม่่มอง
ถึึงผลลััพธ์ใ์ นระยะยาว โดยรวมแล้้ว แรงกดดัันจากการทำำ�กำ�ำ ไรนำำ�ไปสู่่�วิกิ ฤติิครั้้�ง
แล้้วครั้้�งเล่่า ทั้้�งในระดัับบริษัิ ท
ั ระดัับประเทศ กระทั่่�งระดัับโลก
อย่่างไรก็็ตาม ปลายปีี พ.ศ. 2563 ก็็มีีสััญญาณการเปลี่่�ยนแปลงครั้้�ง
ใหญ่่ว่่าด้้วยเป้้าหมายหลัักของการทำำ�ธุุรกิิจ โดยในการประชุุมประจำำ�ปีีของสภา
เศรษฐกิิจโลก (World Economic Forum) มีีการประกาศ “เจตนารมณ์์ดาวอส
2020: เป้้าหมายสากลของบริิษัทั ในยุุคปฏิิวัติั ิอุตุ สาหกรรมครั้้�งที่่�สี่่�”18 ซึ่่ง� เป็็นการ

บทบาทของภาคเอกชน ภาคการเงิน และการธนาคารในการจัดการอากาศสะอาด

12-571

ปรัับเปลี่่�ยนครั้้�งแรกตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2516 โดยมีีการระบุุชัดั เจนว่่า ภาคธุุรกิิจจะ
ต้้องดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ธำำ�รงไว้้ซึ่่ง� สิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานทั่่�วโลก
และสร้้างผลตอบแทนแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างยั่่�งยืืนโดยไม่่ทำำ�ลายอนาคตเพื่่�อผลกำำ�ไร
ในปััจจุุบััน ในเดืือนสิิงหาคมปีีเดีียวกััน ผู้้�บริิหารบริิษัทข้
ั ้ามชาติิ 181 แห่่งซึ่่�งเป็็น
สมาชิิก Business Roundtable ซึ่่�งเป็็นองค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไรก็็ได้้มีีการออก
แถลงการณ์์ร่่วมกัันว่่าด้้วยเป้้าหมายของภาคธุุรกิิจที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงการเปลี่่�ยน
ผ่่านอย่่างชััดเจน จากการให้้ความสำำ�คััญผู้้�ถืือหุ้้�นเพีียงลำำ�พัังสู่่�ความ “ความรัับ
ผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย”
ทั้้�งสองเหตุุการณ์์ คืือ สััญญาณสำำ�คััญว่่า ธุุรกิิจยัักษ์์ใหญ่่เริ่่�มเคลื่่�อนเข้้าสู่่�
ทุุนนิิยมรููปแบบใหม่่ คืือ “ทุุนนิิยมผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย (Stakeholder Capitalism)”
ที่่� ธุุรกิิจจะไม่่สนใจหรืือมุ่่�งเพีียงแต่่การทำำ�กำ�ำ ไรระยะสั้้�นเพื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น แต่่มองที่่�
การสร้้างคุุณค่่าในระยะยาว โดยคำำ�นึึงถึึงความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
และสัังคมโดยรวม
ความแตกต่่างระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในปััจจุุบันั และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ในอดีีตเป็็นผลมาจากความเชื่่�อมโยงใกล้้ชิดิ กัันมากขึ้้�นทั่่�วโลก ทั้้�งในแง่่เศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ตััวอย่่างเช่่น วิิกฤติิซับั ไพรม์์ในสหรััฐอเมริิกาที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิด
ภาวะเศรษฐกิิจถดถอยทั่่�วโลก การระบาดของโควิิด-19 ที่่�มีจุี ุ ดเริ่่�มต้้นในประเทศ
จีีน แต่่แพร่่ไปทั่่�วทุุกมุุมโลก และวิิกฤติิการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศเนื่่�องจาก
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก หรืือปััญหาหมอกควัันข้้ามพรมแดนที่่�ทุกุ คนต่่างก็็เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของปััญหาและเป็็นผู้้�ได้้รับผล
ั กระทบไปพร้้อมกััน
หััวใจสำำ�คััญของทุุนนิิยมผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย คืือ การที่่�บริษัิ ัทต้้องให้้ความ
สนใจผลกระทบภายนอก (externality) ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมจากการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจที่่�แต่่เดิิมมักั จะผลัักภาระทั้้�งหมดให้้รัฐั บาลดููแล โดยถืือว่่าได้้ทำ�ำ ตามขั้้�นต่ำำ�ที่่�
กฎหมายกำำ�หนดไว้้แล้้ว
Schwab และ Vanham (2021)19 เสนอว่่ามีีผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียสำำ�คััญ 4
ส่่วนภายใต้้ระบอบทุุนนิิยม ได้้แก่่ 1) ภาครััฐ ไม่่ว่่าจะเป็็นรััฐบาลในระดัับประเทศ
หรืือระดัับท้้องถิ่่�น 2) ภาคประชาสัังคม ตั้้�งแต่่สหภาพแรงงานไปจนถึึงองค์์กร
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ไม่่แสวงหากำำ�ไร 3) บริิษัท
ั คืือ ภาคเอกชนที่่�รวมถึึงบริิษัท
ั และผู้้�ประกอบการทุุก
ระดัับ และ 4) องค์์กรระหว่่างประเทศ เช่่น สหประชาชาติิ รวมถึึงองค์์กรในระดัับ
ภููมิิภาคอย่่างสหภาพยุุโรปและอาเซีียน ทั้้�งนี้้� แต่่ละภาคส่่วนมีีบทบาทต่่างกััน
กล่่าวคืือ ภาครััฐต้้องเน้้นการกระจายความมั่่�งคั่่�งให้้ประชาชนจำำ�นวนมากที่่�สุดุ มีี
คุุณภาพชีีวิติ ที่่�ดีีขึ้้�น ภาคประชาสัังคมต้้องผลัักดัันเป้้าหมายซึ่่ง� เกี่่�ยวโยงกัับความ
สนใจของสมาชิิก บริิษัททำ
ั �ำ หน้้าที่่�แสวงหากำำ�ไรในระยะสั้้�นและต้้องสร้้างคุุณค่่าใน
ระยะยาว ส่่วนองค์์กรระหว่่างประเทศทำำ�หน้้าที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือ การรัักษาความสงบ
เรีียบร้้อยและยุุติข้ิ อ้ พิิพาทระหว่่างประเทศไม่่ให้้ลุกุ ลามเป็็นสงคราม โดยทั้้�งหมด
นี้้�มีีแกนกลาง คืือ การอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของประชาชน
การปฏิิ เ สธว่่าบริิษัั ท ไม่่ได้้ เ ป็็ น สมาชิิก ของสััง คมก็็ ดีี หรืือการแสวงหา
กำำ�ไรระยะสั้้�นเพื่่�อสร้้างความมั่่�งคั่่�งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นก็็ดีี ได้้กลายเป็็นแนวคิิดที่่�ล้า้ สมััย
ปััจจุุบััน บริิษััทจำ�ำ นวนมากเริ่่�มเดิินบนถนนสู่่�ความยั่่�งยืืน ทำำ�ธุุรกิิจโดยใส่่ใจทั้้�ง
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เพราะผู้้�บริิหารทุุกคนต่่างรู้้�ดีีว่่าไม่่มีีทางที่่�ธุุรกิิจจะเติิบโต
งอกงามได้้ในสภาพสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�พัังทลาย
อย่่างไรก็็ตาม การขัับเคลื่่�อนองค์์กรภาคธุุรกิิจโดยนำำ�ความคิิด “ทุุนนิิยมผู้้�
มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย” มาใช้้ในทางปฏิิบัติั ิก็็ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย ต้้องอาศััยการส่่งเสริิมจาก
โครงการทางสัังคมและการเมืือง ประกอบกัับมาตรการสร้้างแรงจูู งใจที่่�ควบคู่่�กับ
ั
การบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ภายใต้้บริบทสั
ิ งั คมที่่�ประชาชนใส่่ใจการปฏิิบัติั ิ
งานของภาคธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�งการให้้รางวััลแก่่องค์์กรตััวอย่่างที่่�โดดเด่่นในด้้านการ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
แนวทางเบื้้�องต้้นในการนี้้�อาจพอสรุุปโดยแบ่่งกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียออก
เป็็น 4 กลุ่่�มดัังนี้้�
• กลุ่่�มที่่�หนึ่่�ง ภาคประชาชน - ต้้องมีีความรู้้�ความเข้้าใจถึึงความรัับผิิดชอบ
ของบริิษััทในฐานะส่่วนหนึ่่� งของสัังคม เพื่่�อให้้สามารถติิดตามและกำำ�กัับ
ดููแลได้้อย่่างเต็็มที่่� พร้้อมกัับแสดงจุุ ดยืืนทั้้�งในด้้านการสนัับสนุุนองค์์กรที่่�
ใส่่ใจสัังคมหรืือการต่่อต้้านบริิษัทที่่
ั �ละเลยหน้้าที่่�ดังั กล่่าว มลพิิษทางอากาศ
นัับว่่าเป็็นประเด็็นสำำ�คััญประเด็็นหนึ่่� งที่่�ประชาชนต้้องติิดตามตรวจสอบ
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พร้้อมทั้้�งเรีียกร้้องความรัับผิิดชอบต่่อภาคเอกชนที่่� ก่่อมลพิิษ เพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาในระยะยาว
• กลุ่่�มที่่� สอง ภาคการเมืือง - ต้้ องขัับเคลื่่� อนโดยเน้้นคุุณภาพชีีวิิตของ
ประชาชนเป็็นหลััก เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การลงทุุนด้้านนโยบายสาธารณะที่่� ต่่อ
เนื่่�องและยั่่�งยืืน ผ่่านกระบวนการออกกฎหมายที่่� สอดคล้้องกัับแนวคิิด
การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ พร้้อมทั้้�งบัังคัับใช้้ตามหลััก
การผู้้�ก่่อมลพิิษต้้องเป็็นผู้้�จ่่าย หรืือ PPP (Polluter Pays Principle) เพื่่�อ
ปรัับกลไกตลาดให้้กลัับมาทำำ�งานได้้เต็็มที่่� และยุุติิการผลัักต้้นทุุนทางสิ่่�ง
แวดล้้อมไปยัังประชาชน
• กลุ่่�มที่่�สาม ภาคประชาสัังคม - ต้้องทำำ�งานโดยพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนกัันมาก
ขึ้้�น มองประเด็็นสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างบููรณาการ เปิิดกว้้างให้้ภาคส่่วนต่่างๆ ไม่่
ว่่าจะเป็็นภาครััฐ ภาคเอกชน รวมถึึงประชาชนทั่่�วไปเข้้ามามีีส่่วนขัับเคลื่่�อน
เพื่่�อแก้้ไขปััญหา เพราะวิิกฤติิสิ่่ง� แวดล้้อม เช่่น มลพิิษทางอากาศนั้้�นซัับซ้อ้ น
และยุ่่�งยากเกิินกว่่าจะเดิินหน้้าแก้้ไขเพีียงลำำ�พััง เมื่่�อสามารถหาแนวร่่วม
จากทุุกภาคส่่วนก็็จะกลายเป็็นกลุ่่�มพลัังทางสัังคมเพื่่�อช่่วยส่่งเสริิม ตรวจ
สอบ และสร้้างแรงกดดัันเพื่่�อสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงได้้จริงิ
• กลุ่่�มที่่�สี่่� องค์์กรระหว่่างประเทศ - ปััญหามลพิิษทางอากาศไม่่ใช่่เรื่่�องใหม่่
และไม่่ใช่่มีีเพีียงประเทศไทยเท่่านั้้�นที่่�ต้อ้ งเผชิิญ ในกลุ่่�มอาเซีียนเองก็็เผชิิญ
ปััญหาหมอกควัันข้้ามพรมแดนมาอย่่างยาวนานจนกระทั่่� งเกิิดเป็็นข้้อ
ตกลงอาเซีียนเรื่่�องมลพิิษจากหมอกควัันข้้ามแดน (ASEAN Agreement
on Transboundary Haze Pollution) ที่่�ริเิ ริ่่�มเมื่่�อ พ.ศ. 2545 แต่่ก็็ยังั แก้้ไข
ปััญหาไม่่ได้้ ก้้าวต่่อไป คืือ การศึึกษาวิิธีีปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศจากตััวอย่่างที่่�
ประสบความสำำ�เร็็จ เช่่น อนุุสััญญาว่่าด้้วยมลพิิษทางอากาศข้้ามแดนที่่�
มีีลัักษณะแพร่่กระจายอย่่างกว้้างขวาง (Convention on Long-range
Transboundary Air Pollution) ของสหภาพยุุโรป หรืือความพยายาม
ของภาคีีปาล์์มน้ำำ�มัันยั่่�งยืืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil:
RSPO) ที่่�ใช้้กลไกทางสัังคมสร้้างแรงกดดัันให้้บริษัิ ทข้
ั า้ มชาติิยักั ษ์์ใหญ่่ซื้้�อ
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ปาล์์มน้ำำ�มันั จากแปลงเกษตรที่่�ไม่่รุุกผืืนป่่าและไม่่มีีการเผา สร้้างแรงจูู งใจ
ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างช้้าๆ แต่่เป็็นรููปธรรม
12.2.1.4 หลัั กการชี้้ � แนะว่่ าด้้ วยธุุ รกิิ จและสิิ ทธิิ มนุุ ษยชนแห่่ ง
สหประชาชาติิ (UNGP)20

หนึ่่�งในมาตรฐานสากลที่่�ภาคเอกชน รวมถึึงภาคการเงิินและการธนาคาร
ทั่่�วโลกนิิยมใช้้ในการวางกรอบการประเมิินและบริิหารความเสี่่�ยง ESG ที่่�อาจ
มอบแนวทางในการรัับมืือกัับฝุ่่�นพิิษ PM2.5 ที่่�เกิิดในกระบวนการประกอบธุุรกิิจ
คืือ หลัักการชี้้แ� นะว่่าด้้วยธุุรกิิจและสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ (United
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) ซึ่่�ง
จััดทำำ�และรณรงค์์เผยแพร่่ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 2011 เป็็นต้้นมา21 เนื่่�องจากผลกระทบ
จากฝุ่่�นพิิษ PM2.5 ลิิดรอน “สิิทธิิในการมีีชีวิี ิต” (Right to Life) และ “สิิทธิิใน
สุุขภาพ” (Right to Health) ซึ่่�งสิิทธิิในการมีีชีวิี ิตได้้รับั การรัับรองในปฏิิญญา
สากลว่่าด้้วยสิิทธิมนุ
ิ ษช
ุ น ส่่วนสิิทธิใิ นสุุขภาพได้้รับั การรัับรองในปฏิิญญาฯ และ
แจกแจงในกติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิทิ างเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICEESCR) โดยที่่� UNGP นั้้�นครอบคลุุมภาคการเงิินและการธนาคารด้้วย กล่่าวอีีก
นััยหนึ่่�ง คืือ ธนาคารต่่างๆ ก็็มีีความรัับผิดิ ชอบต่่อกรณีีการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ขององค์์กรธุุรกิิจที่่�เป็็นลููกค้้าธนาคาร22
หลัักการชี้้�แนะ UNGP เปรีียบเสมืือน “พิิมพ์เ์ ขีียว” สำำ�หรัับบริษัิ ทต่่
ั างๆ เพื่่�อ
เป็็นมาตรฐานสากลในการคุ้้�มครองสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชน และเป็็นการนำำ�เสนอแนวทาง
ในการจััดการความเสี่่�ยงในการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ โดยคาด
หวัังว่่า ทุุกกิิจการจะต้้องพยายามทำำ�ความเข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้ว่่า การประกอบ
ธุุรกิิจตลอดจนกิิจกรรมต่่างๆ ในห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�กิิจการมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องนั้้�น ส่่ง
ผลกระทบหรืือมีีความเสี่่�ยงที่่�จะก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่างๆ
อย่่างไรบ้้าง โดยเฉพาะชุุมชนท้้องถิ่่�นและกลุ่่�มเปราะบาง อาทิิ สตรีี ชนพื้้�นเมืือง
และแรงงานข้้ามชาติิ และหลัังจากที่่�เห็็นภาพผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นหรืือสุ่่�มเสี่่�ยงที่่�จะ
เกิิดขึ้้�นอย่่างชััดเจนแล้้ว กิิจการนั้้�นๆ ก็็จะต้้องลงมืือขจััดหรืือบรรเทาผลกระทบ
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และความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดย UNGP วางอยู่่�บนหลััก 3 ประการ คืือ
1) การคุ้้�มครองสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชน (Protect) คืือ รััฐมีีหน้้าที่่�ในการคุ้้�มครองไม่่
ให้้มีีการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนจากองค์์กรของรััฐหรืือบุุคคลที่่�สาม ซึ่่�งหมายรวม
ถึึงองค์์กรภาคธุุรกิิจต่่างๆ ด้้วย หน้้าที่่�ในการคุ้้�มครองของรััฐมีี 4 ประการ ได้้แก่่
• การบัังคัับใช้้กฎหมาย
• การประกัันว่่ากฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุรุ กิิจจะต้้องไม่่เป็็นอุุปสรรคและต้้อง
ส่่งเสริิมการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
• การจััดให้้มีีแนวปฏิิบััติิที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
• การสนัับสนุุนให้้องค์์กรธุุรกิิจกำ�ำ หนดวิิธีีการรัับมืือกัับผลกระทบด้้านสิิทธิิ
มนุุษยชน
2) การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน (Respect) คืือ องค์์กรและบุุคคล โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งองค์์กรภาคธุุรกิิจ มีีหน้้าที่่�ในการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน โดยหลีีกเลี่่�ยงที่่�
จะละเมิิดและดููแลผลกระทบกรณีีละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนที่่�องค์์กรเข้้าไปเกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งนี้้� จะต้้องมีีการผููกพัันตั้้�งแต่่ระดัับนโยบายขององค์์กร และการตรวจสอบสิิทธิิ
มนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน ตลอดจนมีีการประเมิินผลกระทบด้้านสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนใน
ทุุกขั้้�นตอนของการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงมีีการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชน
มีีการจััดทำำ�ตััวชี้้วั� ัดและการประเมิินผลสััมฤทธิ์์� การจััดทำำ�รายงาน การเปิิดเผย
ข้้อมููล ความโปร่่งใส และการสื่่�อสารต่่อสาธารณะ
3) การเยีียวยา (Remedy) คืือ เมื่่�อมีีการละเมิิดสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนเกิิดขึ้้�น รััฐจะ
ต้้องจััดให้้มีีการเยีียวยาที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งยัังเรีียกร้้องให้้องค์์กรภาคธุุรกิิจควร
จััดให้้มีีช่่องทางในการร้้องเรีียน และเยีียวยาเมื่่�อมีีการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนเกิิด
ขึ้้�นด้้วย ไม่่ว่่าโดยกิิจการนั้้�นเอง หรืือการรวมกลุ่่�มองค์์กรภาคธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ซึ่่�งได้้รวมกัันเป็็นสมาคมธุุรกิิจ
12.2.2 มาตรการระดัั บสากล
12.2.2.1 กลไกเพื่่� อวัั ดการก้้ าวไปสู่่�การพัั ฒนาที่่�ยั่่� งยืื น: GRI/
Green Accounting/ DJSI
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ในเวทีีโลก มีีความพยายามอย่่างมากในการผลัักดัันแนวทางการเปิิดเผย
ข้้อมููลให้้เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน เพราะความโปร่่งใสคืือจุุ ดเริ่่�มต้้นในการสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้ ส่่วนเสีียและสร้้างความรัับผิิดชอบแก่่บริิษััท
โดยหนึ่่�งในมาตรฐานซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับอย่่างกว้้างขวางในแวดวงความยั่่�งยืืน คืือ
โครงการริิเริ่่�มเพื่่�อการรายงานสากลที่่� พััฒนาโดยองค์์การแห่่งความริิเริ่่�มว่่า
ด้้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ซึ่่�งเป็็นองค์์กรไม่่
แสวงหากำำ�ไรที่่�พยายามส่่งเสริิมให้้บริษัิ ททั่่
ั �วโลกรายงานผลกระทบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมจากการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั องค์์กรดัังกล่่าวทำำ�หน้้าที่่�เป็็นศููนย์์กลาง
ในการออกมาตรฐานและระบุุแนวทางการทำำ�รายงานความยั่่�งยืืน ซึ่่�งมิิติิหนึ่่�งที่่�
สำำ�คััญ คืือ การเปิิดเผยข้้อมููลด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีความครอบคลุุมตั้้�งแต่่การ
ใช้้วััตถุุดิิบ การใช้้พลัังงาน น้ำำ� ผลกระทบด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพ การ
ปล่่อยมลพิิษทางอากาศและก๊๊าซเรืือนกระจก ขยะและของเสีีย การทำำ�ตามกฎ
เกณฑ์์ด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม และการประเมิินด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในห่่วงโซ่่อุุปทาน
เป็็นที่่�ชัดั เจนว่่า GRI ให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งกัับมลพิิษทางอากาศ โดยมีี
การระบุุอย่่างชััดเจนว่่าต้้องเปิิดเผยปริิมาณของมลพิิษทางอากาศที่่�บริษัิ ัทปลด
ปล่่อยในปริิมาณที่่�มีนัี ยั สำำ�คัญ
ั ประกอบด้้วย ไนโตรเจนออกไซด์์ ซััลเฟอร์์ออกไซด์์
สารมลพิิษที่่�ตกค้้างยาวนาน หรืือ POP (Persistent Organic Pollutants)
สารประกอบอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย หรืือ VOC (Volatile Organic Compounds)
มลพิิษทางอากาศที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ และฝุ่่�นละออง หรืือ PM (Particuulate Matter) ที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือ การเปิิดเผยดัังกล่่าวต้้องครอบคลุุมคู่่�ค้า้ ในห่่วงโซ่่
อุุปทานอีีกด้้วย แม้้ว่่ามาตรฐานดัังกล่่าวจะเป็็นมาตรฐานโดยสมััครใจ แต่่ก็็มีี
บริิษัท
ั ไทยกว่่า 100 บริิษัทที่่
ั �รับม
ั าตรฐานดัังกล่่าวมาใช้้เพื่่�อจััดทำำ�รายงานความ
ยั่่�งยืืนในแต่่ละปีี
12.2.2.2 การจัั ดการความเสี่่�ยงด้้ านสัังคม สิ่่ � งแวดล้้ อม และ
ธรรมาภิิบาล ในภาคการเงิินและการธนาคาร (ESG risk)

นอกจากภาคเอกชนโดยทั่่� ว ไปแล้้ ว ภาคการเงิิ น และการธนาคารก็็ มีี
พััฒนาการที่่� เกี่่� ยวข้้องกัั บการแก้้ ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้ อม เริ่่�มตั้้� งแต่่ราวปลาย

บทบาทของภาคเอกชน ภาคการเงิน และการธนาคารในการจัดการอากาศสะอาด
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ทศวรรษ 1980 โดยธนาคารพาณิิชย์์ในทวีีปยุุโรปและอเมริิกาเหนืือได้้เผชิิญกัับ
ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในสาระสำำ�คััญเป็็นครั้้�งแรก
มีีการประเมิินว่่า ในปีี ค.ศ. 1990 ในสหรััฐอเมริิกาประเทศเดีียวมีีที่่�ดิินที่่�
ปนเปื้้�อนสารพิิษกว่่า 1 ล้้านแห่่ง ภายใต้้หลัักการ “ผู้้�ก่่อมลพิิษต้้องจ่่าย” หรืือ
PPP ในกฎหมายการตอบสนอง การชดเชย และการรัับผิิดด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างครอบคลุุมของอเมริิกา (Comprehensive Environmental Response,
Compensation and Liability Act: CERCLA) เจ้้าของที่่�ดินิ ซึ่่ง� มีีการปนเปื้้�อนจะ
ต้้องรัับผิดิ ชอบในการขจััดการปนเปื้้�อนและฟื้้�นฟููที่่�ดินิ ผืืนนั้้�นหากเจ้้าของที่่�ดินิ เป็็น
สาเหตุุของการปนเปื้้�อน นอกจากนี้้� ถึึงแม้้ว่่าภาระรัับผิดิ ของธนาคารจะไม่่ชััดเจน
ภายใต้้ CERCLA ในบางกรณีี ธนาคารก็็เข้้าข่่ายมีีความผิิดด้้วยหากพบว่่ามีีส่่วน
ในการบริิหารจััดการของธุุรกิิจที่่�ก่่อภาวะปนเปื้้�อนและอยู่่�ในฐานะที่่�สามารถมีี
อิิทธิิพลที่่�ทำ�ำ ให้้ลูกู หนี้้�ทำ�ำ ตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมได้้ ในกรณีีอื่� ่น
เมื่่�อเจ้้าของที่่�ดิินหรืือผู้้�ก่่อให้้เกิิดการปนเปื้้�อนล้้มละลาย ผู้้�กำำ�กัับดูแู ลก็็จะใช้้หลััก
การ “ใครกระเป๋๋าหนัักคนนั้้�นจ่่าย” (Deepest-pocket Principle) และกำำ�หนด
ให้้เจ้้าหนี้้�มีีส่่วนในการแบกรัับต้้นทุุนในการฟื้้�นฟููด้้วย23
ในช่่วงเวลาเดีียวกััน กฎหมายและกฎเกณฑ์์ใหม่่ๆ ว่่าด้้วยมลพิิษทางน้ำำ�
ดิิน และอากาศที่่�คล้้ายคลึึงกััน ก็็ถููกประกาศใช้้ในยุุโรปเป็็นครั้้�งแรก กฎเกณฑ์์
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเหล่่านี้้�มีีนััยสำำ�คััญอย่่างมากต่่อ ผลประกอบการทางการเงิินของ
ธนาคาร ยกตััวอย่่างเช่่น ถ้้าหากเจ้้าหนี้้�นำำ�ที่่�ดิินมาจำำ�นองเป็็นหลัักประกััน และถ้้า
หากที่่�ดิินผืืนนั้้�นปนเปื้้�อน มููลค่่าของหลัักประกัันนั้้�นๆ จะตกลง ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ใน
บางกรณีี ธนาคารอาจต้้องรัับภาระการออกเงิินค่่าฟื้้�นฟููบริเิ วณที่่�ปนเปื้้�อนด้้วย24
ในสหรััฐอเมริิกา ธนาคารขนาดเล็็กบางแห่่งถึึงขั้้�นล้้มละลายจากการบัังคัับ
ใช้้กฎเกณฑ์์ดัังกล่่าว25 เพื่่�อที่่�จะสามารถรัับมืือกัับความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมดััง
ตััวอย่่างข้้างต้้นได้้อย่่างดีียิ่่ง� ขึ้้�น อัันเป็็นผลมาจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของลููกหนี้้� ใน
ทศวรรษ 1990 ธนาคารบางแห่่งจึึงเริ่่�มบููรณาการประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเข้้าไป
ในกระบวนการจััดการความเสี่่�ยงด้้านสิินเชื่่�อ มองในแง่่นี้้�จึึงชััดเจนว่่า แรงจูู งใจ
เบื้้�องแรกในการจััดการความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในภาคการเงิินที่่�จริงิ จัังก็็คืือ
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ความพยายามที่่�จะพััฒนาและปรัับปรุุง “การจััดการความเสี่่�ยงทางการเงิิน”26 ซึ่่�ง
มิิใช่่กระแสการทำำ�กิจิ กรรมที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบต่่อสัังคม (CSR) หรืือการแสดงความเป็็น
พลเมืืองดีีของธุุรกิิจ (Good Corporate Citizenship) แต่่อย่่างใด27
อย่่างไรก็็ตาม ภายหลัังการเกิิดวิิกฤติิการเงิินโลกในปีี ค.ศ. 2008-2009
และการลงนามในพิิธีีสารเกีียวโตเพื่่�อรัับมืือกัับสภาวะโลกร้้อน ส่่งผลให้้ภาค
เอกชนรวมถึึงภาคการเงิินและการธนาคารหลายแห่่งเริ่่�มมองเห็็นความจำำ�เป็็น
ที่่�จะบููรณาการประเด็็นความยั่่�งยืืนและการจััดการกัับความเสี่่�ยงด้้านสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ไม่่เว้้นแม้้แต่่ในประเทศที่่�กฎหมายยัังไม่่ระบุุ
ความรัับผิิดของภาคเอกชนต่่อผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมของลููกค้้า
มีีการบููรณาการสิ่่�งที่่�เป็็นความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงทางสิ่่�งแวดล้้อม
(Environmental risks) ความเสี่่�ยงทางสัังคม (Social risks) และความเสี่่�ยงต่่อ
ธรรมาภิิบาล (Governance risks) รวมกัันเรีียกว่่า ESG risks ภาคเอกชนรวม
ถึึงภาคการเงิินและการธนาคารจำำ�นวนมากขึ้้�นเริ่่�มประเมิินความเสี่่�ยงทางสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมจากความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับลูกู ค้้า
ปััจจุุบันั บริิษัทั เอกชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน มาตรฐาน
การเปิิดเผยข้้อมููลความยั่่�งยืืน และธรรมเนีียมปฏิิบััติิอัันเป็็นเลิิศ ทวีีจำ�ำ นวน
มากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง28 นอกจากนั้้�น สำำ�หรัับธนาคารระดัับโลกส่่วนใหญ่่ยัังได้้
บููรณาการประเด็็น ESG เข้้าไปในกระบวนการจััดการความเสี่่�ยงด้้านความ
สามารถในการชำำ�ระหนี้้�แล้้ว29 โดยใช้้เทคนิิคและระเบีียบวิิธีที่่ี �แตกต่่างกัันในการบูู
รณาการประเด็็น ESG เข้้าไปในกระบวนการประเมิินความเสี่่�ยงและกระบวนการ
ให้้บริกิ ารทางการเงิิน แต่่มีีหลัักใหญ่่ใจความที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือ
• ต้้องมีีการระบุุการประเมิินและการจััดการความเสี่่�ยง ESG ในกระบวนการ
• ต้้องมีีนโยบายสิินเชื่่�อที่่�คำ�นึ
ำ ึงถึึงความเสี่่�ยง ESG
• ต้้องประกาศรายการ “สิินเชื่่�อต้้องห้้าม” (Exclusion List) สำำ�หรัับธุุรกิิจ
ที่่�ก่่อผลกระทบ ESG สููง
ถึึงแม้้ว่่าธนาคารส่่วนใหญ่่จะมีีรายละเอีียดปลีีกย่่อยที่่�แตกต่่างกัันในขั้้�น
ตอนการกลั่่�นกรอง อนุุมััติิ และติิดตามความเสี่่�ยงด้้าน ESG แต่่โดยรวมแล้้ว
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กระบวนการเหล่่านี้้�ค่่อนข้้างคล้้ายคลึึงกััน ยกตััวอย่่างเช่่น กระบวนการประเมิิน
ความเสี่่�ยง ESG ของลููกค้้ากลุ่่�มธนาคารซููมิิโตโม มิิตซุุย (SMBC) ซึ่่�งสามารถ
สรุุปได้้ดัังภาพที่่� 12.4
ภาพที่่� 12.4 กระบวนการประเมิินความเสี่่�ยง ESG ของลูู กค้้ าของกลุ่่� มธนาคาร
ซูู มิิโตโม มิิตซุุ ย30

ขอมูลโครงการ

ลู กค้ า

การทําตามเงื่อนไข
ในสัญญา,
การติดตาม
ดานสิ�งแวดลอม

กระบวนการกลั่นกรอง
สาขา
ธนาคาร

ทบทวนดานสิ�งแวดลอม

ฝ่ายวิเคราะห์
ด้ านสิ�ง
แวดล้ อม

ติดตามดานสิ�งแวดลอม

ประเมินความเสี่ยงดานสังคม
และสิ�งแวดลอม
ฝ่ายวิเคราะห์ สินเชื�อ

ในเวลาเดีียวกััน ก็็มีีงานวิิจััยมากขึ้้�นที่่�ศึึกษาแรงจูู งใจและผลกระทบของ
การบููรณาการความเสี่่�ยง ESG ในการกลั่่�นกรองสิินเชื่่�อ งานบางเรื่่�องพบว่่า
การบููรณาการความเสี่่�ยง ESG ส่่งผลบวกต่่อความเป็็นไปได้้ของการผิิดนััด
ชำำ�ระหนี้้�31 งานบางเรื่่�องพบว่่าการบููรณาการประเด็็นสิ่่�งแวดล้้อมเข้้าไปในกรอบ
การจััดการความเสี่่�ยงด้้านความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� ส่่งผลให้้สถาบัันการเงิิน
สามารถคาดการณ์์ความเสี่่�ยงของการชำำ�ระหนี้้�ได้้ดีีขึ้้�น ป้้องกัันกรณีีผิิดนััด และ
สร้้างประโยชน์์ทางการเงิินให้้กัับเจ้้าหนี้้�32 ด้้านสถาบัันการเงิินเองก็็รายงานว่่า
มองเห็็นประโยชน์์จากกลไกจััดการความเสี่่�ยง ESG ในกระบวนการปล่่อยสิินเชื่่�อ
มากขึ้้�น ยกตััวอย่่างเช่่น ผลการสำำ�รวจของ International Finance Corporation
(IFC) ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 2002 พบว่่า สถาบัันการเงิินที่่�ตอบแบบสอบถาม 86% พบ
“การเปลี่่�ยนแปลงเชิิงบวก” จากการบููรณาการระบบจััดการความเสี่่�ยง ESG
ภายในธนาคาร ในจำำ�นวนนี้้�มีี 19% ที่่�ตอบว่่า “มีีการเปลี่่�ยนแปลงในสาระสำำ�คััญ”
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และไม่่มีีสถาบัันการเงิินรายใดเลยที่่�ตอบว่่า พบการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงลบจากกา
รบููรณาการระบบจััดการความเสี่่�ยง ESG33
12.2.2.3 มาตรการทางภาษีี เพื่่� อสนัั บสนุุ นการเปลี่่� ยนผ่่ านสู่่�
เศรษฐกิิจที่่�เป็็นมิิตรกัั บสิ่่ �งแวดล้้ อม

นอกจากแนวคิิด หลัักการ และมาตรการข้้างต้้นที่่�เน้้นเรื่่�องความโปร่่งใสใน
การรายงาน การเปิิดเผยข้้อมููล รวมถึึงการละเมิิดสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนที่่�เชื่่�อมโยงกัับสิ่่ง�
แวดล้้อม ยัังมีีนโยบายและมาตรการสำำ�คััญในต่่างประเทศ อาทิิ การศึึกษาโดย
สหภาพยุุโรปที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้มาตรการทางภาษีีเพื่่�อสนัับสนุุนการเปลี่่�ยน
ผ่่านสู่่�เศรษฐกิิจที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม34 ซึ่่�งสามารถสรุุปรููปแบบภาษีีที่่�พึึง
ประสงค์์ไว้้ดัังนี้้�
ประการแรก งานวิิจััยพบว่่าการใช้้มาตรการจััดเก็็บภาษีีนั้้�นมีีประสิิทธิิผล
ในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกมากกว่่ามาตรการจูู งใจทางภาษีี เนื่่�องจาก
การจััดเก็็บภาษีีนั้้�นครอบคลุุมกลุ่่�มเป้้าหมายที่่� กว้้างกว่่าและมีีเป้้าประสงค์์ที่่�
ชััดเจนมากกว่่า ส่่วนมาตรการจูู งใจทางภาษีีนั้้�นอาจเป็็นเรื่่�องเฉพาะกลุ่่�มธุุรกิิจ
ทำำ�ให้้การออกแบบแรงจูู งใจให้้ตรงจุุ ดเป็็นเรื่่�องยาก หากเทีียบกัับการวางกรอบ
นโยบายการจััดเก็็บภาษีี อย่่างไรก็็ดีี อาจต้้องมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมถึึงผลกระ
ทบจากมาตรการภาษีีต่่อการแข่่งขัันและนวััตกรรม ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อเศรษฐกิิจ
ในระยะยาว
ประการที่่�สอง การออกแบบมาตรการจััดเก็็บภาษีีและการจูู งใจทางภาษีี
คืือ หััวใจที่่�จะกระทบต่่อประสิิทธิิผลที่่�คาดหวััง โดยปััจจััยสำำ�คััญ คืือ ฐานภาษีี
ซึ่่�งควรจะเจาะจงไปที่่�มลภาวะหรืือพฤติิกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดมลภาวะโดยตรง รวม
ถึึงการตั้้�งอััตราภาษีีที่่�เหมาะสม เช่่น การจััดเก็็บภาษีีคาร์์บอนต้้องมีีอัตั ราสููงพอที่่�
จะส่่งผลให้้บริษัิ ท
ั ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม ไม่่ใช่่เพีียงแค่่ยอมจ่่ายหรืือซื้้�อคาร์์บอน
เครดิิตมาหัักกลบ ในขณะเดีียวกััน อััตราการจััดเก็็บภาษีีก็็จะต้้องไม่่สููงเกิินไปจน
กลายเป็็นภาระทางเศรษฐกิิจที่่�ไม่่จำำ�เป็็น
ประการสุุดท้้าย มาตรการทางภาษีีเป็็นเครื่่�องมืือที่่� สำ�คั
ำ ัญอย่่างยิ่่�ง แต่่
ไม่่เพีียงพอที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายด้้านภููมิิอากาศ หากขาดการหนุุนเสริิมในด้้าน
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อื่่�นไปพร้้อมกััน ไม่่ว่่าจะเป็็นการกำำ�หนดมาตรฐานสิ่่�งแวดล้้อมโดยหน่่วยงานที่่�
กำำ�กัับดูแู ล การสนัับสนุุนด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน การสื่่�อสาร และการสร้้างความ
ตระหนัักแก่่สาธารณะ ซึ่่�งการศึึกษาพบว่่า การร่่วมออกแบบมาตรการแบบ
บูู ร ณาการโดยการรวมเอานโยบายด้้า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มต่่างๆ เข้้ า ด้้ ว ยกัั น จะมีี
ประสิิทธิิผลมากกว่่านโยบายที่่�บัังคัับใช้้แบบแยกส่่วน
12.2.3 กรณีีศึึกษา: การรัั บมืื อกัั บฝุ่� ่ นพิิษข้้ ามพรมแดนของ
ประเทศสิิงคโปร์์
เนื่่�องจากแหล่่งกำำ�เนิิดฝุ่น่� พิิษ PM2.5 มีีความซัับซ้อ้ นดัังที่่�ได้้กล่่าวไปข้้างต้้น
รวมถึึงแหล่่งกำำ�เนิิดที่่� ไม่่ได้้อยู๋๋�ในประเทศ แต่่มาจากประเทศเพื่่�อนบ้้าน อาทิิ
เมีียนมา กััมพููชา ลาว มาเลเซีีย และอิินโดนีีเซีีย ประเทศสิิงคโปร์์ก็็พบปััญหา
ทำำ�นองเดีียวกัันจากประเทศเพื่่�อนบ้้าน โดยประเทศสิิงคโปร์์เผชิิญกัับปัญ
ั หาฝุ่น่�
พิิษข้้ามพรมแดนมาช้้านาน โดยเฉพาะจากการเผาพื้้�นที่่�แปลงเกษตรและไฟป่่า
หลายล้้านไร่่ในประเทศอิินโดนีีเซีีย ก่่อให้้เกิิดผลกระทบทางสุุขภาพและเศรษฐกิิจ
มหาศาล และพยายามหามาตรการแก้้ไขทั้้�งมาตรการทางกฎหมายและมาตรกา
รอื่่�นๆ ในปีี พ.ศ. 2557 รััฐสภาสิิงคโปร์์ได้้ออกกฎหมาย “มลพิิษหมอกควัันข้้าม
พรมแดน” (Transboundary Haze Pollution Act) ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์ในการแก้้
ปััญหาดัังกล่่าว โดยกฎหมายฉบัับนี้้�กำ�ำ หนดโทษทางแพ่่งและอาญาสำำ�หรัับบริษัิ ทั
ที่่�ก่่อมลพิิษหมอกควััน หรืือมีีส่่วนก่่อมลพิิษหมอกควัันในสิิงคโปร์์ ทั้้�งนี้้� รวมถึึง
บริิษัทที่่
ั �จดทะเบีียนนอกสิิงคโปร์์ด้้วย อย่่างไรก็็ตาม ถึึงแม้้ว่่ารััฐบาลสิิงคโปร์์จะ
ออกมาขู่่�หลายครั้้�งว่่าจะใช้้กฎหมายนี้้�ต่่อบริิษัทที่่
ั �ก่่อมลพิิษหมอกควัันในสิิงคโปร์์
จนถึึงปััจจุุบัันรััฐบาลยัังไม่่เคยฟ้้องร้้องบริิษัท
ั ใด ทั้้�งทางแพ่่งและอาญา35
สาระสำำ�คััญของกฎหมายมลพิิษหมอกควัันข้้ามพรมแดน คืือ ให้้อำ�ำ นาจ
สำำ�นัักงานปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมสิิงคโปร์์ในการกำำ�หนด “มาตรการป้้องกัันมลพิิษ
ข้้ามพรมแดน” สำำ�หรัับบริษัิ ัทที่่�ก่่อมลพิิษหรืือมีีส่่วนก่่อมลพิิษด้้วย ในปีี พ.ศ.
2558 สำำ�นัักงานปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมสิิงคโปร์์ได้้ประกาศมาตรการต่่อบริิษััท 6
แห่่ง รวมถึึง PT Bumi Mekar Hijau จากอิินโดนีีเซีีย โดยกำำ�หนดให้้บริษัิ ท
ั เหล่่า
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นั้้�นต้้องดำำ�เนิินการต่่างๆ คืือ 1) จััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�ผจญเพลิิงเพื่่�อดัับไฟในพื้้�นที่่�ที่่�
อยู่่�ในการควบคุุมของบริิษัท
ั 2) ยกเลิิกหรืือไม่่ริิเริ่่�มกิิจกรรมการเผาทั้้�งหมดบน
พื้้�นที่่�ที่่�บริษัิ ัทควบคุุม และ 3) ส่่งแผนปฏิิบััติิการดัับเพลิิงหรืือแผนการป้้องกััน
การเกิิ ด เพลิิ ง ไหม้้ ใ ห้้ กัั บสำ�นั
ำ ั ก งานปกป้้ อ งสิ่่� ง แวดล้้ อ มสิิ ง คโปร์์ นอกจากนี้้�
สำำ�นักั งานปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมสิิงคโปร์์ยังั ได้้ใช้้อำ�ำ นาจตามอีีกมาตราของกฎหมาย
ฉบัับเดีียวกััน สั่่�งให้้บริษัิ ท
ั APP ในสิิงคโปร์์ส่่งข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบริษัิ ทลู
ั กู บริิษัทที่่
ั �
เกี่่�ยวข้้อง และบริิษััทคู่่�ค้า้ ของบริิษััทในประเทศสิิงคโปร์์และอิินโดนีีเซีีย รวมถึึง
สั่่�งให้้ส่่งข้้อมููลเกี่่� ยวกัับมาตรการที่่� คู่่�ค้้าของตนในประเทศอิินโดนีีเซีียได้้ลงมืือ
เพื่่�อดัั บไฟในพื้้�นที่่� สััมปทาน และมาตรการบรรเทาปััญหามลพิิษหมอกควััน
หลัังจากที่่�บริษัิ ท
ั เหล่่านี้้�ส่่วนใหญ่่ปฏิิเสธที่่�จะทำำ�ตามคำำ�สั่่ง� สำำ�นัักงานปกป้้องสิ่่�ง
แวดล้้อมสิิงคโปร์์ก็็สั่่ง� ให้้กรรมการบริิษัทม
ั าให้้การ เมื่่�อกรรมการบริิษัท
ั ไม่่มา ก็็
36
มีีการออกหมายจัับ
สำำ�หรัับมาตรการโดยสมััครใจของสถาบัันการเงิิน ในปีี พ.ศ. 2560 สมาคม
ธนาคารสิิงคโปร์์ (Association of Banks in Singapore: ABS) ระบุุให้้ธนาคาร
สมาชิิกทุุกแห่่งมีีมาตรการรัับมืือกัับความเสี่่�ยงด้้านหมอกควัันและไฟป่่า ด้้วย
การใช้้เครื่่�องมืือชื่่�อ “Haze Diagnostic Toolkit” ซึ่่�งเปิิดเผยตััวชี้้วั� ัดต่่างๆ ของ
ธรรมเนีียมปฏิิบัติั ที่่ิ �ดีี อย่่างไรก็็ตาม ภาคประชาสัังคมและภาควิิชาการตั้้�งคำำ�ถาม
ตลอดมาว่่า เครื่่�องมืือชุุดนี้้�สามารถป้้องกัันการให้้บริกิ ารทางการเงิินแก่่บริิษััท
ผู้้�ก่่อมลพิิษข้้ามพรมแดนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผลจริงิ หรืือไม่่ เนื่่�องจากธนาคาร
สิิงคโปร์์หลายแห่่งยัังคงปล่่อยสิินเชื่่�อแก่่บริิษััทที่่�มีีส่่วนก่่อมลพิิษอย่่างต่่อเนื่่�อง
ยกตััวอย่่างเช่่น ธนาคาร OCBC ให้้การสนัับสนุุนทางการเงิินกว่่า 960 ล้้าน
เหรีียญสหรััฐแก่่บริิษััท 17 กลุ่่�มบริษัิ ัทที่่�เชื่่�อมโยงกัับไฟป่่าขนาดใหญ่่ซึ่่�งก่่อให้้
เกิิดหมอกควัันข้้ามพรมแดนมาถึึงสิิงคโปร์์ในปีี พ.ศ. 2562 บริิษัท
ั เหล่่านั้้�นเกืือบ
ทั้้�งหมดดำำ�เนิินธุุรกิิจปาล์์มน้ำำ�มัันในอิินโดนีีเซีีย นอกจากนี้้� DBS ธนาคารใหญ่่
ของสิิงคโปร์์ซึ่่�งมีีรัฐั เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ ยัังคงปล่่อยสิินเชื่่�อหลายร้้อยล้้านเหรีียญ
สหรััฐแก่่กลุ่่�มบริษัิ ท
ั Harita Group, LG International และ Rajawali Group
ซึ่่ง� พบว่่ามีีส่่วนก่่อให้้เกิิดมลพิิษข้า้ มพรมแดน เนื่่�องจากไฟป่่าเกิิดในพื้้�นที่่�สัมั ปทาน
ของบริิษัท
ั เหล่่านี้้�37
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12.3 ข้้ อเสนอเชิิงนโยบายและมาตรการในการ
จัั ดการอากาศสะอาดภาคเอกชน ภาคการเงิิน และ
การธนาคารที่่�เหมาะสมกัั บบริิบทของประเทศไทย
ฝุ่่�นพิิษ PM2.5 เป็็นปััญหาที่่�ซับซ้
ั อ้ นและมีีหลากหลายมิิติิ แหล่่งกำำ�เนิิดหลััก
มีีทั้้�งภายในประเทศและนอกประเทศ การคาดหวัังให้้ภาคเอกชนรวมถึึงภาคการ
เงิินและการธนาคารมีีบทบาทมากขึ้้�นในการป้้องกัันและบรรเทาปััญหาดัังกล่่าว
ควรมีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่างๆ ดัังจะได้้เสนอต่่อไป ถึึงแม้้ว่่าทั้้�งหมดไม่่ใช่่เรื่่�อง
ง่่ายที่่�จะเกิิดขึ้้�นได้้แบบข้้ามวััน แต่่ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่า ภาคเอกชนรวมถึึงภาคการเงิิน
และการธนาคารเป็็นองค์์กรที่่�มีทั้้ี ง� ทรััพยากรและความสามารถในการดำำ�เนิินการ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงที่่�สุดุ ในการแก้้ไขปััญหาฝุ่่�นพิิษ PM2.5 จึึงจะขาดบทบาท
ของภาคส่่วนนี้้�ไปไม่่ได้้
12.3.1 ข้้ อเสนอด้้ านนโยบาย
12.3.1.1 ให้้ สถาบัั นการเงิินทุุ กแห่่ งลงนามรัั บหลัั กการ UNGP

ปััจจุุบััน มีีธนาคารไทย 5 แห่่งที่่�ประกาศรัับหลัักการชี้้แ� นะเรื่่�องธุุรกิิจกัับ
สิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนขององค์์การสหประชาชาติิ หรืือ UNGP38 ซึ่่ง� สาระสำำ�คััญของหลััก
การชี้้�แนะดัังกล่่าวอยู่่�ที่่ก� ารวางมาตรการที่่�จะแสดงให้้เห็็นว่่าเคารพในสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชน
ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน รวมถึึ งการมีีกลไกรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและกลไกเยีียวยา
ที่่�เหมาะสม ในเมื่่�อการปล่่อยฝุ่่�นพิิษ PM2.5 ในระดัับอัันตรายร้้ายแรงเป็็นการ
ลิิดรอน “สิิทธิใิ นการมีีชีวิี ิต” และ “สิิทธิใิ นสุุขภาพ” ซึ่่ง� เป็็นสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนที่่�สำ�คั
ำ ัญ
ซึ่่ง� หมายความว่่า ประชาชนที่่�ได้้รับผล
ั กระทบจากฝุ่น่� พิิษ PM2.5 ควรร้้องเรีียนต่่อ
ธนาคารที่่�รับั หลัักการชี้้แ� นะ UNGP ให้้สืืบสวนพฤติิกรรมของลููกค้้าธนาคารใน
พื้้�นที่่�แหล่่งกำำ�เนิิดว่่า มีีส่่วนก่่อให้้เกิิดฝุ่่�นพิิษ PM2.5 หรืือไม่่ เพีียงใด และหากผล
การสืืบสวนพบว่่าพฤติิกรรมของลููกค้้ามีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง ธนาคารก็็ต้้องมีีบทบาท
ในการเร่่งรััดให้้ลููกค้้ารายนั้้�นดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาและเยีียวยาตามหลัักการ
ชี้้แ� นะ UNGP
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อย่่างไรก็็ตาม การรัับหลัักการ UNGP ของธนาคารไทย 5 แห่่งข้้างต้้นเป็็น
เพีียงภาคสมััครใจ จึึงควรมีีมาตรการเพิ่่�มเติิมที่่�ทำ�ำ ให้้ธนาคารทุุกแห่่งต้้องรัับหลััก
การ UNGP เพื่่�อเปิิดกลไกรัับเรื่่�องร้้องเรีียนจากประชาชนที่่�ได้้รับผล
ั กระทบจาก
ฝุ่่�นพิิษ PM2.5 ในฐานะผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของธนาคาร และกำำ�หนดกระบวนการให้้
ลููกค้้าธนาคารในฐานะที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดฝุ่น่� พิิษ PM2.5 ต้้องดำำ�เนิินการแก้้ไขและ
เยีียวยาประชาชนผู้้�ได้้รับผล
ั กระทบต่่อไป
12.3.1.2 ผลัั กดัั นนโยบายสิินเชื่่�อสีี เขีี ยว

ผู้้�กำำ�หนดนโยบายควรเร่่งผลัักดััน “นโยบายสิินเชื่่�อสีีเขีียว” ที่่�กำ�ำ หนดให้้ภาค
การเงิินและการธนาคารต้้องย้้ายการให้้สินิ เชื่่�อออกจากอุุตสาหกรรมที่่�มีีมลพิิษ
สููง ปล่่อยมลพิิษสูงู และไม่่ประหยััดพลัังงาน ไปสู่่�การให้้สินิ เชื่่�อแก่่อุุตสาหกรรมที่่�
มีีการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม การลดการปล่่อยมลพิิษ และการประหยััดพลัังงาน โดย
นโยบายสิินเชื่่�อสีีเขีียวสามารถแบ่่งออกเป็็น 3 ด้้าน ได้้แก่่ 1) ธนาคารและสถาบััน
การเงิินต้้องคำำ�นึงึ ถึึงประสิิทธิภิ าพด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของผู้้�กู้้�ก่่อนขยายสิินเชื่่�อหรืือ
ให้้สิินเชื่่�อใหม่่ และควรจำำ�กััดหรืือขอเงิินกู้้�คืืนจากบริิษััทผู้้�กู้้�ที่่�ละเมิิดกฎหมาย
สิ่่�งแวดล้้อม 2) นโยบายสิินเชื่่�อสีีเขีียวต้้องพยายามสร้้างแพลตฟอร์์มการแบ่่ง
ปัันข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่างธนาคาร/สถาบัันการเงิินและหน่่วยงานด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�ละเมิิดสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อให้้ทั้้�งสองฝ่่าย
สามารถตรวจสอบประสิิทธิิภาพด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของผู้้�กู้้�หรืือผู้้�ก่่อมลพิิษได้้ดีียิ่่�ง
ขึ้้�น และ 3) ธนาคารและสถาบัันการเงิินมีีหน้้าที่่�ต้้องรัับผิิดชอบต่่อการละเมิิดสิ่่�ง
แวดล้้อมและจะถููกลงโทษ หากให้้เงิินกู้้�ยืืมแก่่ผู้้�ก่่อมลพิิษหรืือผู้้�ละเมิิดสิ่่�งแวดล้้อม
โดยรวมแล้้ ว เป้้ า หมายของนโยบายนี้้� คืือ การนำำ� เงิิ น กู้้�ออกจาก
“อุุตสาหกรรมที่่�ก่่อมลพิิษ” ไปสู่่� “อุุตสาหกรรมที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม”
12.3.1.3 กำำ �หนดแนวปฏิิบัั ติิ ESG ให้้ ปััญหาฝุ่� ่ นพิิษ PM2.5 เป็็น
“ความเสี่่�ยงที่่�มีี สาระสำำ�คััญ”

ในปัั จจุุ บัั น ธนาคารพาณิิ ชย์์ ทุุ ก แห่่งในประเทศล้้ ว นร่่วมลงนามใน
“แนวทางการดำำ�เนิินกิิจการธนาคารอย่่างยั่่�งยืืนในด้้านการให้้สิินเชื่่�ออย่่างรัับ
ผิิดชอบ” (Sustainable Banking Guidelines: Responsible Lending) เมื่่�อ
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เดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 256339 ซึ่่�งเอกสารดัังกล่่าวระบุุว่่า ธนาคารที่่�ร่่วมลงนาม
จะ “กำำ�หนดนโยบายและกระบวนการต่่างๆ เพื่่�อรัับมืือกัับความเสี่่�ยง ESG ที่่�มีี
สาระสำำ�คััญ ในกระบวนการปล่่อยสิินเชื่่�อของธนาคาร” รวมถึึงจะ “หารืือกัับผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียนอกจากหน่่วยงานกำำ�กัับดูแู ล ผู้้�ถืือหุ้้�น และลููกค้้า เพื่่�อประเมิินความ
เสี่่�ยงด้้านสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และธรรมาภิิบาล และประเมิินแนวโน้้มผลกระทบที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรมการปล่่อยสิินเชื่่�อของธนาคาร” และจะ “หารืือกัับลูกู ค้้าใน
เชิิงรุุก เพื่่�อสนัับสนุุนการลดผลกระทบเชิิงลบและปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินงานด้้าน
ความยั่่�งยืืนของลููกค้้า” อย่่างไรก็็ดีี เอกสารดัังกล่่าวระบุุเพีียงแนวทางกว้้างๆ โดย
ให้้สถาบัันการเงิินไปประเมิินกัันเองว่่า ความเสี่่�ยง ESG ประเด็็นใดที่่�เป็็น “ความ
เสี่่�ยง ESG ที่่�มีีสาระสำำ�คััญ”
ในเมื่่�อฝุ่่�นพิิษ PM2.5 เป็็นปััญหาใหญ่่ที่่� สร้้างผลกระทบมหาศาลทั้้�งด้้าน
สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และเศรษฐกิิจ ธนาคารแห่่งประเทศไทยในฐานะหน่่วยงาน
หลัักที่่�กำ�กั
ำ ับดูแู ลสถาบัันการเงิิน จึึงควรประกาศแนวปฏิิบััติิที่่�ชัดั เจน ให้้สถาบััน
การเงิินกลั่่�นกรองธุุรกิิจที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดฝุ่่�นพิิษ PM2.5 อย่่างรััดกุุมมากขึ้้�น ใน
ฐานะที่่�ฝุ่่�นพิิษ PM2.5 เป็็น “ความเสี่่�ยง ESG ที่่�มีีสาระสำำ�คััญ” (Material ESG
Issue) ตาม “แนวทางการดำำ�เนิินกิิจการธนาคารอย่่างยั่่�งยืืนในด้้านการให้้
สิินเชื่่�ออย่่างรัับผิิดชอบ” ซึ่่�งแปลว่่า ธนาคารแต่่ละแห่่งจะต้้องไปดำำ�เนิินการ
กำำ�หนดนโยบายและกระบวนการต่่างๆ เพื่่�อรัับมืือกัับฝุ่่�นพิิษ PM2.5 อย่่างเป็็น
กิิจจะลัักษณะ
12.3.1.4 กำำ �หนดเงื่่�อนไขการป้้องกัั นไม่่ ให้้ เกิิดฝุ่� ่ นพิิษ PM2.5 ใน
ระดัั บอัั นตรายไว้้ อย่่ างชัั ดเจนในนโยบายและสััญญาสิินเชื่่�อของ
ธนาคาร

ในยุุคปััจจุุบััน ชาวบ้้านและบุุคคลอื่่�นๆ ที่่�ประสบความเดืือดร้้อนอย่่างต่่อ
เนื่่�องจากธุุรกิิจที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดฝุ่น่� พิิษ PM2.5 ย่่อมไม่่นิ่่�งเฉย แต่่จะอาศััยช่่องทาง
ทุุกช่่องทางที่่�ตนมีีในการเรีียกร้้องการชดเชยและความเป็็นธรรม รวมถึึงการฟ้้อง
ร้้องต่่อศาลปกครองและการร้้องเรีียนต่่อคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
อีีกทั้้�งองค์์กรในภาคประชาสัังคมหลายแห่่งก็็หันั มาจัับตาสถาบัันการเงิินมากขึ้้�น
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เรื่่�อยๆ ว่่ามีีส่่วนสร้้างปััญหาร่่วมกัับลูกู หนี้้�หรืือไม่่ อย่่างไร ดัังนั้้�น การไม่่กำำ�หนด
เงื่่�อนไขด้้านการจััดการความเสี่่�ยง ESG ไว้้อย่่างชััดเจนเพีียงพอในสััญญาสิิน
เชื่่�อ ก็็อาจนัับได้้ว่่าเป็็นการแสดง “ความไม่่รัับผิดิ ชอบ” ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
สถาบัันการเงิินทุุกแห่่งจึึงควรกำำ�หนดเงื่่�อนไขการป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดฝุ่น่� พิิษ PM2.5
ในระดัับอัันตรายไว้้อย่่างชััดเจนในสััญญาสิินเชื่่�อ และการให้้บริกิ ารทางการ
เงิินอื่่�นๆ แก่่ธุุรกิิจที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดหลััก โดยระบุุเป็็นส่่วนหนึ่่�งในนโยบายสิิน
เชื่่�อของธนาคาร และอาจกำำ�หนดพฤติิกรรมของธุุรกิิจบางประเภทที่่�เป็็นแหล่่ง
กำำ�เนิิดอัันตราย เช่่น การเผาวััสดุุทางการเกษตร เป็็นรายการ “สิินเชื่่�อต้้องห้้าม”
ของธนาคาร ดัังเช่่นนโยบายสิินเชื่่�อของธนาคารกสิิกรไทยที่่�ระบุุว่่า “ธนาคารไม่่
สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการที่่�มีีการบุุกรุุกทำำ�ลายพื้้�นที่่�ป่่า หรืือมีีการเผาพื้้�นที่่�หลัังการเก็็บ
เกี่่�ยว โดยต้้องมีีการตรวจสอบเอกสารสิิทธิิที่�่ดิินประกอบการพิิจารณาเครดิิต”
12.3.2 ข้้ อเสนอด้้ านกฎหมาย
12.3.2.1 การนำำ �เอาแนวคิิด ESG มาปรัั บ ใช้้ในกฎหมาย

ในต่่างประเทศมีีการนำำ�แนวคิิดการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งประกอบ
ด้้วยสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล หรืือ ESG มาบััญญััติิเป็็นกฎหมาย
เช่่น สหรััฐอเมริิกาบััญญััติิกฎหมาย ESG Disclosure Simplification Act ใน
ค.ศ. 2021 กำำ�หนดให้้บริษัิ ทม
ั หาชนจะต้้องเปิิดเผยข้้อมููลต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่ง�
แวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล เช่่น ความเห็็นของบริิษัทั ผู้อ้� อกหลัักทรััพย์เ์ กี่่�ยว
กัับความเชื่่�อมโยงและผลกระทบต่่างๆ ของ ESG กัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจระยะยาว
รวมถึึงการเปิิดเผยตััวชี้้วั� ดั ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาลในงบการเงิิน
ของบริิษััทด้้วย นอกจากนี้้� ยัังกำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
อย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Finance Advisory Committee) เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการ
เสนอรายงานเกี่่�ยวกัับโอกาสและความท้้าทายของนัักลงทุุนในการลงทุุนทางการ
เงิินอย่่างยั่่�งยืืน และเสนอแนะนโยบายต่่างๆ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การลงทุุนที่่�ยั่่�งยืืน โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�ง การลงทุุนที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน เป็็นต้้น นอกจาก
ประเทศสหรััฐอเมริิกาแล้้ว ประเทศในสหภาพยุุโรปยัังได้้ร่่วมกัันออกหลัักเกณฑ์์
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เกี่่�ยวกัับ ESG กล่่าวคืือ EU Directive on Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR) ซึ่่�งมีีผลใช้้บัังคัับเมื่่�อวัันที่่� 10 มีีนาคม ค.ศ. 2021 ซึ่่�งขณะนี้้�
ประเทศที่่�เป็็นสมาชิิกสหภาพยุุโรปกำำ�ลังั นำำ�ไปปรัับใช้้เป็็นกฎหมายภายในของตน
เหตุุผลของการนำำ�แนวคิิดการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน (ESG) มาปรัับใช้้
ในกฎหมาย โดยไม่่ปล่่อยให้้เป็็นเพีียงนโยบายแต่่อย่่างเดีียว ก็็เพื่่�อทำำ�ให้้มีีผล
เป็็นแนวปฏิิบัติั ใิ นทางเดีียวกััน และก่่อให้้เกิิดการแข่่งขัันระหว่่างธนาคารพาณิิชย์์
อย่่างเป็็นธรรม โดยการนำำ�เอาแนวคิิด ESG มาปรัับใช้้ในกฎหมายไทยนั้้�น อาจ
พิิจารณาได้้ดัังนี้้�
ระยะสั้้น�
การนำำ�เอาแนวคิิด ESG มาปรัับใช้้ในกฎหมาย สามารถนำำ�มาใช้้ในเรื่่�องการ
กำำ�หนด “หลัักเกณฑ์์การประเมิินความเสี่่�ยงทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม” ของผู้้�ขอกู้้�ยืืม
เงิินจากธนาคารพาณิิชย์์ ภายใต้้พระราชบััญญััติธุิ รุ กิิจสถาบัันการเงิิน พ.ศ. 2551
แม้้ว่่าพระราชบััญญััติินี้้�ไม่่มีีบทบััญญััติิที่่�ให้้อำ�ำ นาจแก่่คณะกรรมการกำำ�กัับดูแู ล
ธนาคารพาณิิชย์์/ธนาคารแห่่งประเทศไทยในการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าว
โดยตรง แต่่คณะกรรมการฯ อาจมีีอำ�ำ นาจโดยอ้้อม ด้้วยการนำำ�มาตรา 30 มาตรา
41 มาตรา 71 และมาตรา 120/1 มาใช้้บังั คัับโดยอนุุโลม ทั้้�งนี้้� สามารถเทีียบเคีียง
กัับกรณีีที่่�คณะกรรมการฯ ได้้ใช้้อำ�ำ นาจกำำ�กัับดูแู ลธนาคารพาณิิชย์ก์ รณีีปล่่อยกู้้�
สำำ�หรัับอสัังหาริิมทรัพย์
ั ์ ด้้วยเกณฑ์์ LTV (Loan to Value) ซึ่่�งจะจำำ�กััดวงเงิินใน
การให้้กู้้�แก่่ผู้้�กู้้�ยืืมที่่�มีีความเสี่่�ยง
สาระสำำ�คััญของหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวสามารถแยกออกเป็็น 2 มิิติิ ดัังนี้้�
1) กำำ�หนดให้้นำำ�มาตรฐานการบัั ญชีีด้้านสิ่่�ง แวดล้้ อ มและรายงานการ
ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมโดยผู้้�ประเมิินอิิสระที่่�น่่าเชื่่�อถืือ มาใช้้ในการ
ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในการให้้กู้้�ยืืม
2) กำำ�หนดให้้ธนาคารพาณิิชย์์ส่่งเสริิมสนัับสนุุนวงเงิินในการทำำ�รายงาน
การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและมาตรฐานการบััญชีีเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้แก่่ผู้้�กู้้�ก่่อนกู้้�เงิินหลัักด้้วย
ระยะยาว
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การนำำ�เอาแนวคิิด ESG มาปรัับใช้้ในกฎหมาย สามารถนำำ�มาใช้้โดยเพิ่่�ม
เติิมมาตรา 30/1 ของพระราชบััญญััติิธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน พ.ศ. 2551 หมวด 3
การกำำ�กัับดูแู ลสถาบัันการเงิิน โดยกำำ�หนดให้้ธนาคารแห่่งประเทศไทยมีีอำ�ำ นาจ
ในการออกกฎหมายลำำ�ดัับรอง เพื่่�อนำำ�แนวคิิดการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน หรืือ
ESG มาบััญญััติิไว้้ในพระราชบััญญััติินี้้� ทั้้�งนี้้� ให้้นำำ�แนวคิิดดัังกล่่าวมาใช้้เป็็น
ปััจจััยในการกำำ�หนดความเสี่่�ยงในการให้้กู้้�โดยธนาคารพาณิิชย์์ และกำำ�หนดให้้
ธนาคารพาณิิชย์ใ์ ห้้การสนัับสนุุนวงเงิินกู้้�ยืืมในการทำำ�รายงานประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและมาตรฐานการบััญชีีเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย
12.3.2.2 การปรัั บแก้้ ไขพระราชบัั ญญัั ติิ หลัั กทรัั พย์์ แ ละ
ตลาดหลัั กทรัั พย์์ พ.ศ. 2535

จากปััญหาที่่� บริษัิ ัทมัักหลีีกเลี่่�ยงที่่� จะเปิิดเผยข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมตาม
พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 รััฐจึึงควรแก้้ไขกฎหมาย
ฉบัั บนี้้� ใ ห้้มีี ค วามครบถ้้ ว น โดยกำำ� หนดรายละเอีี ย ดหลัั ก เกณฑ์์ การเปิิ ด เผย
ข้้อมููลของบริิษััทไว้้ในกฎหมายฉบัับหลััก โดยเฉพาะการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อม นอกจากนี้้� ในตลาดหลัักทรััพย์์มีีบริษัิ ทจำ
ั �ำ นวนมากที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมสููง ซึ่่�งเมื่่�อเกิิดเหตุุไม่่คาดฝัันอาจส่่งผลกระทบต่่อผลประกอบการ
ของบริิษัทั อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั หน่่วยงานกำำ�กับดู
ั แู ลจึึงควรต้้องกำำ�หนดรายละเอีียด
ของเนื้้�อหารายงานให้้มีคี วามชััดเจนและบัังคัับใช้้ได้้ พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดให้้มีผู้ี ต้� รวจ
สอบและประเมิินความเสี่่�ยงอิิสระ เพื่่�อให้้นัักลงทุุนได้้ใช้้ข้้อมููลเหล่่านี้้�ประกอบ
การตััดสิินใจลงทุุน
ความโปร่่งใสนัับเป็็นก้้าวแรกในการประสานความเชื่่�อใจระหว่่างประชาชน
กัับบริษัิ ทั โดยเฉพาะในประเด็็นสาธารณะอย่่างเช่่นสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบ
ต่่อสุุขภาพของสาธารณชน กฎหมายภาคบัังคัับและแนวทางภาคสมััครใจในการ
รายงานข้้อมููลความเสี่่�ยงจึึงมีีบทบาทอย่่างยิ่่�ง เพื่่�อให้้บริษัิ ทั ตระหนัักถึึงปััญหาที่่�
เกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และหาทางแก้้ไขหรืือป้้องกัันต่่อไปในอนาคต
12.3.2.3 การออกกฎที่่�เชื่่�อมโยงภาระความรัั บผิิดของสถาบัั น
การเงิินต่่ อความเสีี ยหายด้้ านสิ่่ �งแวดล้้ อม
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จากการตรวจเอกสารการจััดการความเสี่่�ยงในต่่างประเทศ เราจะพบว่่า
จุุ ดเริ่่�มต้้นของการจััดการความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของภาคการเงิินและการ
ธนาคารในสหรััฐอเมริิกาและยุุโรป เกิิดจากการออกกฎหมายและกฎระเบีียบ
ต่่างๆ ที่่�ทำ�ำ ให้้ ความเสี่่�ยงด้้านกฎเกณฑ์์ (regulatory risk) สามารถกลายเป็็น ความ
เสี่่�ยงด้้านการเงิิน (financial risk) ได้้อย่่างชััดเจน เช่่น ธนาคารอาจต้้องรัับภาระ
จ่่ายค่่าฟื้้�นฟูู หากปล่่อยสิินเชื่่�อแก่่บริิษััทที่่�ทำ�ล
ำ ายสิ่่�งแวดล้้อม กรณีีนี้้�แตกต่่าง
จากประเทศไทย ซึ่่�งยัังไม่่มีีกฎหมายหรืือกฎระเบีียบใดๆ ที่่�ระบุุภาระความรัับ
ผิิดของสถาบัันการเงิินต่่อความเสีียหายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนั้้�น ธนาคารแห่่ง
ประเทศไทยจึึงควรออกกฎหมายและกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่�เชื่่�อมโยงภาระความรัับ
ผิิดของสถาบัันการเงิินต่่อความเสีียหายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย
12.3.2.4 การกำำ �หนดกฎเกณฑ์์ ภาคบัั งคัั บเพื่่�อให้้ ทุุ กธุุ รกิิจต้้ อง
คำำ �นึึงถึึงสัังคมและสิ่่ �งแวดล้้ อม

จุุ ดอ่่อนสำำ�คัญ
ั ของแนวทางการเปิิดเผยและรายงานข้้อมููล คืือ แทบทั้้�งหมด
เป็็นการกระทำำ�ตามความสมััครใจ หลายบริิษัทจึ
ั งึ ไม่่ต้้องการรัับแนวคิิดไปปฏิิบัติั ิ
เนื่่�องจากเกรงว่่าจะเสีียเปรีียบต่่อคู่่�แข่่งรายอื่่�นๆ ที่่�ยัังไม่่ใส่่ใจประเด็็นด้้านสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนั้้�น ทางหนึ่่�งที่่�เป็็นไปได้้เพื่่�อยกระดัับการแข่่งขัันทั้้�งกระดาน
ก็็คืือ ผู้้�กำำ�หนดนโยบายควรมีีการกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ภาคบัังคัับ อาทิิ การเปิิดเผย
และรายงานข้้อมููล รวมถึึงมาตรฐานการบััญชีีสีเี ขีียว หรืือไตรกำำ�ไรสุุทธิิ เพื่่�อให้้
เป้้าหมายของธุุรกิิจไม่่ได้้หวัังเพีียงกำำ�ไรสููงสุุดเท่่านั้้�น แต่่ยัังต้้องคำำ�นึึงถึึงต้้นทุุน
ทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย
12.3.3 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
12.3.3.1 การส่่งเสริิมให้้ มีี การประเมิินมูู ลค่่ าผลกระทบด้้ านสิ่่ � ง
แวดล้้ อมในรูู ปตัั วเงิิน

ผู้้�กำำ�หนดนโยบายควรส่่งเสริิมให้้มีีการประเมิินมููลค่่าผลกระทบด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมในรููปตััวเงิินที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิินงานของภาคเอกชนรวมถึึงภาคการเงิิน
และการธนาคาร ซึ่่�งน่่าจะช่่วยทำำ�ให้้ทุกุ ฝ่่ายเข้้าใจผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมใน
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การดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ง่่ายขึ้้�น เนื่่�องจากในปััจจุุบันั แม้้ว่่าจะมีีการจััดทำำ�รายงานด้้าน
ความยั่่�งยืืนของธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมในรููปแบบต่่างๆ
แต่่ตััวชี้้วั� ัดด้้านสิ่่�งแวดล้้อมมัักมีีการรายงานข้้อมููลในเชิิงกายภาพ เช่่น ในด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมมัักรายงานข้้อมููลปริิมาณน้ำำ�เสีีย ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก ปริิมาณ
สารมลพิิษชนิดิ ต่่างๆ เท่่านั้้�น ซึ่่ง� นัับว่่าเป็็นข้้อมููลในเชิิงเทคนิิคที่่�เข้้าใจยากสำำ�หรัับ
ผู้้�บริิหาร นัักลงทุุน ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย รวมถึึงคนทั่่�วไป ทำำ�ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกฝ่่ายไม่่สามารถเข้้าใจถึึงขนาดของผลกระทบที่่�แท้้จริงิ ทั้้�งเชิิงบวกหรืือเชิิงลบ
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากกิิจกรรมการผลิิตของธุุรกิิจ หรืือความพยายามของธุุรกิิจในการ
ปรัับปรุุงการผลิิตเพื่่�อลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ดัังนั้้�น ผู้้�กำำ�หนดนโยบายควรส่่งเสริิมให้้มีีการประเมิินมููลค่่าผลกระทบ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในรููปตััวเงิิน ซึ่่�งน่่าจะช่่วยทำำ�ให้้ทุุกฝ่่ายเข้้าใจผลกระทบด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ง่่ายขึ้้�น และช่่วยให้้สื่� ่อสารความเสี่่�ยงด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมมีีประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนั้้�น ภาคธุุรกิิจยัังสามารถนำำ�มููลค่่า
ผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ประเมิินได้้ไปร่่วมคำำ�นวณรวมกัับกำ�ำ ไรของบริิษััท
เพื่่�อให้้ธุรุ กิิจ นัักลงทุุน และสัังคมได้้ทราบถึึงผลประกอบการที่่�แท้้จริงิ ของบริิษัทั
ที่่�คำ�นึ
ำ ึงถึึงผลประโยชน์์สุทธิ
ุ ิทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรอีีกด้้วย
ปััจจุุบััน ได้้มีีหลายบริิษัท
ั ในต่่างประเทศทำำ�การประเมิินผลกระทบด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมและสัังคมในรููปตััวเงิินแล้้ว แต่่วิิธีีการนี้้�ยัังไม่่เป็็นที่่� รับรู้้�
ั แพร่่หลายใน
ประเทศไทย อาทิิ บริิษััท PUMA และบริิษััท Philips ได้้มีีการประเมิินผลกระ
ทบทางสิ่่�งแวดล้้อมตั้้�งแต่่กระบวนการผลิิตวััตถุุดิิบ กระบวนการผลิิตและการ
ประกอบ รวมถึึงคลัังสิินค้้าและสำำ�นักั งานของบริิษัทั โดยคำำ�นึงึ ถึึงผลกระทบทาง
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�ง 6 ด้้าน ได้้แก่่ การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก การใช้้น้ำำ� มลพิิษ
ทางน้ำำ� การใช้้ที่่�ดิิน มลพิิษทางอากาศ และของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�น40
12.3.3.2 การปรัั บมาตรการทางภาษีี

ควรพิิจารณาเรื่่�องการออกแบบมาตรการจััดเก็็บภาษีีและการจูู งใจทาง
ภาษีีเพิ่่�มเติิมจากเดิิม รวมถึึงการพิิจารณาปรัับอััตราภาษีีใหม่่จากเดิิมที่่�ต่ำ�ำ ให้้สูงู
พอที่่�จะปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของบริิษัทั เพื่่�อแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศด้้วย
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ทั้้�งนี้้� มีีหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์หลายประการที่่�สะท้้อนว่่า อััตราภาษีีในปััจจุุบัันไม่่
เหมาะสมและต่ำำ�เกิินไป เช่่น ปริิมาณรถยนต์์และรถบรรทุุกที่่�เพิ่่�มขึ้้�น มีีสัดั ส่่วน
รถยนต์์บรรทุุกส่่วนบุุคคล (รย.3) อายุุเกิิน 10 ปีีมากกว่่า 50% ของปริิมาณ
รถยนต์์ รย.3 ทั้้�งหมด สััดส่่วนปริิมาณการใช้้น้ำำ�มัันดีีเซลต่่อปริิมาณผลิิตภััณฑ์์
ปิิโตรเลีียมเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เป็็นต้้น
12.3.4 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
แม้้หลัักธรรมาภิิบาลจะถููกนำำ�มาใช้้ในการบริิหารจััดการและการดำำ�เนิิน
งานขององค์์กรภาคธุุรกิิจเอกชนเพื่่�อให้้องค์์กรเหล่่านั้้�นดำำ�เนิินงานโดยปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายที่่�บัังคัับใช้้อยู่่� ดำำ�เนิินงานอย่่างโปร่่งใสตรวจสอบได้้ และอย่่างมีี
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม แต่่หากไม่่มีีส่่วนร่่วมจากผู้้�เกี่่� ยวข้้องในการติิดตาม
ตรวจสอบแล้้ว ย่่อมไม่่สามารถสร้้างธรรมาภิิบาลได้้อย่่างแท้้จริงิ ดัังนั้้�น ภาค
ประชาสัังคมต้้องมีีบทบาทและทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�กัับติิดตามอีีกแรงหนึ่่� ง โดย
สามารถดำำ�เนิินการดัังนี้้�
1) ภาคประชาสัังคมควรติิดตามและเข้้าให้้ถึึงข้้อมููลของภาคธุุรกิิจเอกชน
รวมทั้้�งภาคการเงิินการธนาคาร ที่่�เป็็นกลไกขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ เพื่่�อได้้ทราบ
ถึึงการสนัับสนุุนหรืือไม่่สนัับสนุุนการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมหรืือไม่่ของภาคส่่วน
นั้้�น ข้้อมููลดัังกล่่าวจะนำำ�ประชาชนไปสู่่�การตััดสิินใจสนัับสนุุนให้้ธุุรกิิจดำ�ำ เนิินต่่อ
หรืือไม่่ด้้วยพลัังทางสัังคม โดยภาคประชาสัังคมควรมีีกลุ่่�มขัับเคลื่่�อนเฉพาะต่่อ
กรณีีติิดตามกำำ�กัับธุุรกิิจดัังกล่่าว เพราะข้้อมููลที่่�แม้้เข้้าถึึงได้้ แต่่ต้้องการความ
เข้้าใจที่่�ต้้องอาศััยความรู้้�ความเชี่่ย� วชาญจากผู้้�เชี่่ย� วชาญในภาคประชาสัังคมที่่�
มีีความสามารถเช่่นกััน
2) ภาคประชาสัังคมผู้้�มีีความสามารถในการลงทุุนหรืือสนัับสนุุนธุุรกิิจ
และสถาบัันการเงิิน ต้้องแสดงออกอย่่างชััดเจนในจุุ ดยืืนของการสนัับสนุุนธุุรกิิจ
และการลงทุุนที่่� เป็็นมิิตรต่่ออากาศสะอาด และติิดตามและกำำ�กัับดููแลได้้เต็็ม
ประสิิทธิภิ าพ โดยไม่่สนัับสนุุนโครงการที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดของมลพิิษทางอากาศ
ที่่�เป็็นอัันตรายและทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม โดยอาจแสดงออกถึึงการต่่อต้้านธุุรกิิจ
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และการลงทุุนที่่�ละเลยประเด็็นดัังกล่่าว เพี่่�อเรีียกร้้องกดดัันและผลัักดัันให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงต่่อภาคเอกชนเพื่่�อแก้้ไขปััญหาในระยะยาวต่่อไป
3) ประชาชนควรได้้รับั ความรู้้�ทางการเงิินการลงทุุน (financial literacy)
เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจเรื่่�องการเงิินการลงทุุน และสามารถพิิจารณาผลกระทบการ
ลงทุุนได้้อย่่างเข้้าใจ เพื่่�อการตััดสิินใจที่่�มีป
ี ระสิิทธิภิ าพขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ประชาชนสามารถ
เข้้าถึึงข้้อมููลภาพรวมของธนาคารหรืือสถาบัันการเงิิน หรืือนโยบายของธนาคาร
เพื่่�อประเมิินและเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจได้้ จากแหล่่งข้้อมููล เช่่น Fair Finance
Thailand Guidelines ซึ่่�งจััดอัันดัับธนาคารตามเกณฑ์์ความยั่่�งยืืน41
4) ภาคประชาสัังคมต้้องมีีบทบาทในการติิดตามและตรวจสอบผลกระทบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจในพื้้�นที่่� หรืือมีีการให้้ฉัันทานุุมััติิ
ของสัังคมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ (social license to operate)
12.3.5 ข้้ อเสนออื่่�นๆ: สนัั บสนุุ นการทำำ �วิิจัั ยอย่่ างต่่ อเนื่่�อง
เพื่่�อประเมิินแหล่่ งกำำ �เนิิดหลัั กของมลพิิษทางอากาศและ
ผลกระทบ
เนื่่�องจากวิิธีีคิิดและแนวปฏิิบััติิของภาคเอกชนในการรัับมืือกัับผลกระทบ
ทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�งธุุรกิิจของตนเองและธุุรกิิจ
ของลููกค้้าบริิษัทั ในปััจจุุบันั มัักมองผ่่านกรอบคิิดเรื่่�องหลัักการบริิหารความเสี่่ย� ง
(risk management) เป็็นสำำ�คััญ การคาดหวัังให้้ภาคเอกชนรวมถึึงภาคการ
เงิินและการธนาคารมีีบทบาทในการรัับมืือกัับมลพิิษทางอากาศรวมถึึง PM2.5
จึึงควรเริ่่�มต้้นจากการระบุุอย่่างชััดเจนถึึง “ผลกระทบ” ด้้านต่่างๆ และ “แหล่่ง
กำำ�เนิิดหลััก” ของ PM2.5 ก่่อนที่่�จะประเมิินว่่าภาคเอกชนรวมถึึงภาคการเงิินและ
การธนาคารปััจจุุบัันมีีมาตรการที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือไม่่อย่่างไร และควรมีีมาตรการ
อะไรในอนาคต ดัังนั้้�น การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมการทำำ�วิิจััยอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อ
ประเมิิน “แหล่่งกำำ�เนิิดหลััก” ของมลพิิษทางอากาศรวมถึึง PM2.5 พร้้อมทั้้�ง
ผลกระทบด้้านต่่างๆ จึึงมีีความสำำ�คััญ
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12.3.6 ความจำำ �เป็็นที่่�จะต้้ องมีี กฎหมายอากาศสะอาด
ร่่างพระราชบััญญััติิกำ�กั
ำ ับดููแลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ
แบบบููรณาการ พ.ศ. ... ซึ่่�งเป็็นร่่างกฎหมายที่่� ทางเครืือข่่ายอากาศสะอาด
ประเทศไทย ร่่วมกัับประชาชนกว่่า 20,000 รายชื่่�อ นำำ�เสนอต่่อรััฐสภาไว้้แล้้ว
ตั้้�งแต่่เมื่่�อวัันที่่� 21 มกราคม พ.ศ. 2565 มีีสาระซึ่่�งบรรจุุ แนวคิิดสำำ�คััญๆ ที่่�จะ
ช่่วยเสริิมบทบาทของภาคเอกชนต่่อการร่่วมทำำ�ให้้เกิิด “อากาศสะอาด” ได้้ ดัังนี้้�
1) การบููรณาการนโยบายอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ (หมวด 3) ที่่�กำ�ำ หนด
ให้้มีคี ณะกรรมการร่่วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพที่่�มาทั้้�งจากภาคประชา
สัังคมและภาครััฐ ซึ่่�งคณะกรรมการร่่วมฯ จะเป็็นผู้้�กำำ�หนดนโยบายในภาพรวม
ด้้านต่่างๆ เพื่่�อมุ่่�งให้้เกิิดอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ
2) การกำำ�กับดู
ั แู ลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ (หมวด 4) ที่่�กำ�ำ หนด
ให้้มีคี ณะกรรมการร่่วมด้้านอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพในระดัับต่่าง ๆ เพื่่�อให้้การ
วางนโยบายที่่� เกี่่� ยวข้้องสอดคล้้องกัับแผนแม่่บทนโยบายการกำำ�กัับดููแลการ
จััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ (หมวด 3 ส่่วนที่่� 2) ในระดัับ
จัังหวััด ระดัับท้้องถิ่่�น และระดัับเขตพื้้�นที่่�ที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึงการจััดการร่่วมระหว่่าง
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะการกระจาย
ความรัับผิิดชอบให้้กัับภาคเอกชนให้้มากขึ้้�น เนื่่�องจากถืือเป็็นภาคส่่วนสำำ�คััญ
ที่่� มีีบทบาทและศัักยภาพสููง และคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลการจััดการอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุุขภาพยัังจะทำำ�หน้้าที่่�ในการควบคุุม ติิดตาม ดููแล ตรวจสอบ และ
เร่่งรััดการดำำ�เนิินการของหน่่วยงานของรััฐที่่�มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ตามกฎหมายเกี่่�ยว
กัับการจััดการและการพััฒนาด้้านต่่างๆ เพื่่�อตอบสนองต่่อการพััฒนาคุุณภาพ
อากาศสะอาด (หมวด 4 ส่่วนที่่� 1)
3) การมีีกองทุุนอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
ให้้เกิิดการใช้้เครื่่�องมืือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์์เพื่่�ออากาศสะอาด (หมวด
5) ที่่�จะสร้้างและเพิ่่�มหรืือลดแรงจูู งใจ หรืือเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของบุุคคล
หรืือกลุ่่�มบุคุ คลในทางเศรษฐศาสตร์์ ให้้เกิิดการพััฒนาที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม
อย่่างยั่่�งยืืนในทุุกด้้าน
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รััฐและภาคเอกชนจึึงควรสนัับสนุุนร่่าง พ.ร.บ. กำำ�กับดู
ั แู ลการจััดการอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการให้้ผ่่านการรัับรองเป็็นกฎหมายออกมาบัังคัับ
ใช้้ หรืืออย่่างน้้อยนำำ�หลัักการที่่�อยู่่�ในร่่าง พ.ร.บ. ฉบัับนี้้�มาปรัับใช้้
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ฏิิเสธไม่่ได้้ว่่า ภาครััฐนั้้�นมีีบทบาทสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งที่่� จะทำำ�ให้้เกิิดอากาศ
สะอาด ในฐานะที่่� รัฐั เป็็นผู้้�ถืืออำำ�นาจในการออกกฎหมายและบัังคัับใช้้
กฎหมาย อย่่างไรก็็ตาม ที่่�ผ่่านมา การจััดการมลพิิษทางอากาศในประเทศไทย
ยัั ง มีี ปัั ญ หาอุุป สรรคสำำ�คัั ญ อัั น เนื่่� อ งมาจากความไม่่เพีี ย งพอและความไม่่มีี
ประสิิทธิิภาพของระบบกฎหมายทางด้้านสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีอยู่่� ทำำ�ให้้
ไม่่สามารถรัับรองและคุ้้�มครองสิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาดที่่�ประชาชนทุุกคน
พึึงมีีได้้ ตลอดจนปััญหาของการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�ยัังขาดประสิิทธิิภาพและไม่่
เกิิดประสิิทธิผล
ิ เท่่าที่่�ควร อัันมีีสาเหตุุสำ�คั
ำ ัญมาจากหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการจััดการปััญหายัังมีีความซ้ำำ�ซ้อ้ นในการทำำ�งาน ไม่่ได้้บูรู ณาการการทำำ�งาน
ร่่วมกััน ทั้้�งในราชการส่่วนกลาง ส่่วนภููมิิภาค และส่่วนท้้องถิ่่�น ทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
แก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างทัันท่่วงทีี1
ดัังนั้้�น ในภาพใหญ่่ที่่�ควรจะเป็็น รััฐต้้องเป็็นฝ่่ายที่่�มีบทบ
ี
าทสำำ�คััญยิ่่�งอย่่าง
น้้อย 3 ส่่วนด้้วยกััน ในการที่่�จะทำำ�ให้้เกิิด “อากาศสะอาด” ขึ้้�นได้้จริงิ สำำ�หรัับ
ประชาชนทุุกคนและสรรพชีีวิิต นั่่�นคืือ 1) บทบาทในการสถาปนา “สิิทธิิที่่�จะ
หายใจอากาศสะอาด” (Right to Breathe Clean Air) อย่่างเป็็นรููปธรรมใน
ระบบกฎหมาย 2) บทบาทและหน้้าที่่�ในการให้้ความเคารพ (Respect) ปกป้้อง
(Protect) และทำำ�ให้้สิทธิ
ิ ที่่ิ �จะหายใจอากาศสะอาดของประชาชนเกิิดขึ้้�นและบรรลุุ
ผลจริิง (Fulfill) 3) บทบาทและความรัับผิิดชอบที่่�จะต้้องดำำ�เนิินมาตรการเพื่่�อ
เปลี่่�ยนพฤติิกรรมของธุุรกิิจและผู้้�ประกอบการให้้เคารพและไม่่ละเมิิดสิิทธิิที่่�จะ
หายใจอากาศสะอาดของประชาชน
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13.1 บทบาทในการสถาปนา “สิิ ทธิิ ที่่� จะหาย ใจ
อากาศสะอาด” อย่่ างเป็็นรูู ปธรรมในระบบกฎหมาย
13.1.1 การสร้้ างกระบวนทัั ศน์์ เชื่่�อมโยงระหว่่ าง “สิิทธิิ
มนุุ ษยชน” (Human Rights) กัั บ “อากาศสะอาด” (Clean
Air)
ในเบื้้�องต้้น ก่่อนที่่�จะมีีการสถาปนา “สิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด” ใน
ระบบกฎหมายของประเทศไทย รััฐต้้องกำำ�หนดกระบวนทััศน์์ที่่�ชัดั เจนว่่า “สิ่่�ง
แวดล้้อม” (Environment) โดยเฉพาะ “อากาศ” ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อ “สิิทธิิ
มนุุษยชน” ของประชาชนอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญ จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�รัฐั ต้้องคุ้้�มครองสิ่่�ง
แวดล้้อมให้้เกิิด “อากาศสะอาด” เพื่่�อเป็็นเงื่่�อนไขเบื้้�องต้้นในการคุ้้�มครองสิิทธิิ
มนุุษยชนของประชาชนอย่่างเป็็นระบบและมีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งนี้้� “สิิทธิิมนุุษยชน” เป็็นสิิทธิิที่่�มีีที่่�มาจากศีีลธรรม (Moral Rights) ซึ่่�งมีี
รากฐานมาจากแนวคิิดของ “สิิทธิติ ามธรรมชาติิ” (Natural Rights) อัันเป็็นสิิทธิิ
ขั้้�นพื้้�นฐานที่่�ติิดตััวมนุุษย์์แต่่ละคนมาแต่่กํําเนิิดอย่่างเสมอภาคเท่่าเทีียมกััน รััฐ
ต่่างๆ มีีหน้้าที่่�ต้้องให้้ความคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนเหล่่านี้้� และไม่่มีีกฎหมายใดๆ
ที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้�นมาที่่�จะสามารถลบล้้างสิิทธิิมนุุษยชนได้้
ในระยะหลัังนี้้� สิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชนได้้ถูกู รัับรองอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรภายใต้้
“กฎหมายสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนระหว่่างประเทศ” (International Human Rights Law)
หลายฉบัับ ทั้้�งในระดัับตราสารสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนระดัับระหว่่างประเทศและตราสาร
สิิทธิิมนุุษยชนระดัับภูมิู ิภาค โดยมีีลัักษณะสำำ�คััญ 3 ประการ ได้้แก่่
ประการแรก “มีีความเป็็นสากล” (Universal) กล่่าวคืือ บุุคคลทุุกคนได้้รับั
การคุ้้�มครองสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนภายใต้้กฎหมายอย่่างเท่่าเทีียมกััน ไม่่ว่่าบุุคคลนั้้�นจะ
เป็็นสมาชิิกของกลุ่่�มทางการเมืือง เชื้้�อชาติิ สัังคม หรืือวััฒนธรรมใด
ประการที่่�สอง “ไม่่สามารถแบ่่งแยกได้้” (Indivisible) กล่่าวคืือ สิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ย
ชนไม่่สามารถแบ่่งแยกได้้ เนื่่�องจากมีีความสำำ�คััญเท่่าเทีียมกััน การปฏิิเสธว่่า
สิิทธิิมนุุษยชนใดสำำ�คััญน้้อยกว่่าสิิทธิิมนุุษยชนใดก็็จะกระทบกัับสิิทธิิมนุุษยชน
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อื่่�นๆ ไปด้้วย
ประการที่่�สาม “สิิทธิิมนุุษยชนมีีความเชื่่�อมโยงและสััมพัันธ์์กััน” (Interddependent and Interrelated) กล่่าวคืือ ไม่่ว่่าจะเป็็นสิิทธิิมนุุษยชนประเภทใด
สิิทธิเิ หล่่านี้้�จะต้้องมีีความเชื่่�อมโยงและสััมพันั ธ์์กันั พึ่่�งพาอาศััยกััน พััฒนาและส่่ง
เสริิมกััน หากสิิทธิิใดถููกลิิดรอนก็็จะกระทบกัับสิทธิ
ิ ิอื่� ่นๆ ด้้วย2
ทั้้�งนี้้� ตามหลัักกฎหมายสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนระหว่่างประเทศ ประชาชนภายในรััฐ
แต่่ละรััฐในฐานะของ “ผู้้�ทรงสิิทธิ”ิ (Subject of Rights) ย่่อมมีีสิทธิ
ิ ที่่ิ �จะเรีียกร้้อง
ให้้รัฐั ของตนมีี “หน้้าที่่�” ที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตามมาตรฐานขั้้�นต่ำำ�ตามกฎหมายสิิทธิิ
มนุุษยชนระหว่่างประเทศ (International Minimum Standard) ดัังนี้้�
ประการแรก “เคารพ” (Respect) กล่่าวคืือ ประชาชนมีีสิิทธิิเรีียกร้้อง
ให้้รัฐั ต้้องหลีีกเลี่่�ยงที่่� จะเข้้าไปแทรกแซงหรืือลิิดรอนการใช้้สิิทธิิมนุุษยชนของ
บุุคคลแต่่ละคน
ประการที่่�สอง “ปกป้้อง” (Protect) กล่่าวคืือ ประชาชนมีีสิทธิ
ิ เิ รีียกร้้องให้้
รััฐต้้องปกป้้องปััจเจกชนหรืือกลุ่่�มต่่างๆ จากการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ประการที่่�สาม ทำำ�ให้้บรรลุุผล (Fulfill) กล่่าวคืือ ประชาชนมีีสิิทธิิเรีียก
ร้้องให้้รัฐั ต้้องกำำ�หนดมาตรการเชิิงบวก (positive measures) เพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวกให้้บุุคคลแต่่ละคนสามารถใช้้สิิทธิิมนุุษยชนได้้อย่่างเต็็มที่่�และมีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด3
รััฐแต่่ละรััฐจึึงมัักจะบััญญััติิรับั รองสิิทธิิมนุุษยชนตามกฎหมายระหว่่าง
ประเทศไว้้ในระบบกฎหมายภายในของตน (Domestic Law) ทั้้�งในระดัับของ
สิิทธิติ ามรััฐธรรมนููญ (Constitutional Rights) ซึ่่ง� มีีลักั ษณะเป็็นสิิทธิขั้้ิ น� พื้้�นฐาน
(Fundamental Rights) และในระดัับของสิิทธิติ ามกฎหมายที่่�รองลงไป เช่่น สิิทธิิ
ตามรััฐบััญญััติิหรืือพระราชบััญญััติิ (Statutory Rights) เป็็นต้้น
ในกรณีีของประเทศไทย พระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วย
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 ได้้ให้้นิิยาม “สิิทธิิมนุุษยชน”
ว่่าหมายถึึง “ศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ สิิทธิิ เสรีีภาพ และความเสมอภาคของ
บุุคคลบรรดาที่่� ได้้รับั การรัับรองหรืือคุ้้�มครองตามรััฐธรรมนููญ ตามกฎหมาย

13-602

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

หรืือตามหนัังสืือสััญญาที่่�ประเทศไทยเป็็นภาคีีและมีีพัันธกรณีีที่่�จะต้้องปฏิิบััติิ
ตาม” จึึงมีีนิิยามที่่� กว้้างกว่่าสิิทธิิมนุุษยชนในระดัับกฎหมายระหว่่างประเทศ
เพราะหมายความรวมถึึงสิิทธิิและเสรีีภาพตามรััฐธรรมนููญและตามกฎหมาย
เข้้าไว้้ด้้วยกััน
ในบริิบทสากลถืือว่่าสิิทธิิมนุุษยชนและสิ่่�งแวดล้้อมมีีความเชื่่�อมโยงและ
เกี่่�ยวข้้องสััมพัันธ์์กัันอย่่างยิ่่�ง เนื่่�องจากมนุุษย์์แต่่ละคนย่่อมไม่่สามารถมีีและใช้้
สิิทธิิมนุุษยชนต่่างๆ เช่่น สิิทธิิในชีีวิิตและร่่างกาย สิิทธิิในสุุขภาพ สิิทธิิในอาหาร
สิิทธิิในน้ำำ� สิิทธิิเด็็ก ฯลฯ ได้้อย่่างแท้้จริงิ หากปราศจากการดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ในสิ่่�ง
แวดล้้อมที่่�สมบููรณ์์ สะอาด ปลอดภััย และยั่่�งยืืน โดยเฉพาะการดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ใน
อากาศที่่�สะอาด ในทางกลัับกััน การสร้้างธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อม (Environmmental Governance) ที่่�ยั่่�งยืืนก็็ไม่่อาจบัังเกิิดขึ้้�นได้้เช่่นกััน ถ้้าปราศจากการ
รัับรองและเคารพสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างเป็็นรููปธรรม4
โดยเฉพาะในระยะหลััง การยอมรัับความเชื่่�อมโยงระหว่่างสิิทธิิมนุุษยชน
และสิ่่�งแวดล้้อมเพิ่่�มสูงู ขึ้้�นอย่่างมาก ดัังปรากฏในกฎหมายระหว่่างประเทศหลาย
ฉบัับและกฎหมายภายในของหลายประเทศ รวมถึึงคำำ�พิิพากษาของศาลต่่าง ๆ
ตลอดจนงานเขีียนทางวิิชาการจำำ�นวนหนึ่่�ง ทั้้�งนี้้� สิิทธิิมนุุษยชนกัับสิ่่ง� แวดล้้อม
มัักถููกเรีียกรวมกัันเป็็น “สิิทธิิมนุุษยชนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม” (Environmental
Human Rights)5
สิิทธิิมนุุษยชนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมแบ่่งออกเป็็นสองประเภท คืือ “สิิทธิิเชิิง
เนื้้�อหา” (Substantive Rights) และ “สิิทธิิเชิิงกระบวนการ” (Procedural
Rights) โดยสิิทธิิเชิิงเนื้้�อหา คืือ สิิทธิิที่่�มีีเนื้้�อหาเป็็นของตััวเองโดยสมบููรณ์์ และ
เป็็นสาระสำำ�คััญแห่่งความเป็็นมนุุษย์์ รวมถึึงเป็็นสิิทธิิที่่�ได้้รับผล
ั กระทบจากสิ่่�ง
แวดล้้อมโดยตรง เช่่น สิิทธิิในชีีวิิตหรืือสิิทธิิที่่�จะมีีชีวิี ิตอยู่่�ในสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี และ
สิิทธิิในสุุขภาพ ส่่วนสิิทธิิเชิิงกระบวนการ คืือ สิิทธิิที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่�เป็็นเครื่่�องมืือหรืือ
พาหนะในการขัับเคลื่่�อนไปสู่่�การเข้้าถึึงและคุ้้�มครองสิิทธิิเชิิงเนื้้�อหา เช่่น สิิทธิิ
ในการเข้้าถึึงข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Right to Access to Environmental
Information) สิิทธิิในการมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Right
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to Public Participation in Environmental Decision-making) และสิิทธิิที่่�
จะเข้้าถึึงความยุุติิธรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Right to Environmental Justice)6
อนึ่่� ง คณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิได้้จััดตั้้�งคณะทำำ�งาน
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและสิ่่�งแวดล้้อมขึ้้�นในเดืือนมีีนาคม ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)
เพื่่�อศึึกษาภาระหน้้าที่่�ด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิในการอยู่่�ในสภาพ
แวดล้้อมที่่� สะอาดปลอดภััย ทำำ�ให้้มีีสุุขภาพดีีและมีีชีวิี ิตที่่� ยั่่�งยืืน เนื่่�องจากใน
สถานการณ์์ปััจจุุบััน ประชากรโลกส่่วนใหญ่่จำำ�ต้้องรัับเอาสารพิิษและของเสีีย
โดยไม่่ได้้ยิินยอม ทำำ�ให้้เพิ่่�มความเสี่่�ยงในการพััฒนาโรคและความพิิการตลอด
ชีีวิิต รวมถึึงการตายก่่อนวััยอัันควร (Premature Death)
ความตึึงเครีียดจากสถานการณ์์ดัังกล่่าวนัับวัันจะทวีีความเข้้มข้้นมาก
ขึ้้�น จนเกิิดความพยายามในการยกระดัับเพื่่�อจััดตั้้�ง “สิิทธิิที่่�จะมีีสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�มีี
คุุณภาพดีี (Right to Good Environment)” หรืือ “สิิทธิใิ นสิ่่�งแวดล้้อม (Right to
Environment)” และได้้รับั การยอมรัับอย่่างกว้้างขวางในหลายภููมิิภาคในฐานะ
ที่่�เป็็น “สิิทธิิมนุุษยชน” ขั้้�นพื้้�นฐานของมนุุษย์์ ซึ่่�งสิิทธิิที่่�จะอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่�
ดีีต่่อสุุขภาพย่่อมรวมถึึงอากาศที่่�สะอาดด้้วย7
ในปััจจุุบััน หลายประเทศได้้บััญญััติิรับั รองสิิทธิิในสิ่่�งแวดล้้อมที่่� ดีีไว้้ใน
กฎหมายภายในของตน ทั้้�งในระดัับของสิิทธิิตามรััฐธรรมนููญ และสิิทธิิตาม
กฎหมายอื่่�น รวมถึึ งในระดัับนโยบาย การรัับรองสิิทธิิดัังกล่่าวมุ่่�งหวัังให้้สิ่่�ง
แวดล้้อมของประเทศนั้้�นจะต้้องถึึงระดัับเกณฑ์์มาตรฐานที่่� ดีีและเหมาะสมต่่อ
การดำำ�รงชีีวิิตของประชาชน อัั นหมายความรวมถึึ งการบััญญััติิรับ
ั รองสิิทธิิ
เชิิงเนื้้�อหาบางประเภท เช่่น สิิทธิิในอากาศและน้ำำ�สะอาด (Right to Clean Air
and Water) สิิทธิิที่่�จะปลอดจากของเสีียอัันตรายหรืือมลพิิษ (Right to be
free from toxic wastes or pollution) เป็็นต้้น8 อย่่างไรก็็ตาม ประเทศไทย
ยัังไม่่ได้้บััญญััติิสิิทธิิในสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างชััดเจนในระบบกฎหมาย โดยเฉพาะ
ในรััฐธรรมนููญซึ่่�งเป็็นกฎหมายสููงสุุด หากแต่่บััญญััติิในลัักษณะของสิิทธิิเชิิง
กระบวนการเป็็นหลัักเท่่านั้้�น
เมื่่�อวัันที่่� 8 ตุุลาคม พ.ศ. 2564 ที่่�ผ่่านมา คณะมนตรีีสิทธิ
ิ ิมนุุษยชนแห่่ง
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สหประชาชาติิ ได้้มีีมติิรับั รองว่่า “สิิทธิิในสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี” (Right to Healthy
Environment) เป็็น “สิิทธิิมนุุษยชน” อย่่างเป็็นทางการ โดย ผู้้�รัับรองได้้แก่่
เลขาธิิการสหประชาชาติิ (António Guterres) ข้้าหลวงใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน (Michelle Bachelet) และหน่่วยงานของสหประชาชาติิ 15
องค์์กร รวมถึึงได้้รับั การสนัับสนุุนจากนัักเคลื่่�อนไหวรุ่่�นใหม่่ กลุ่่�มธุุรกิิจ และ
องค์์กรภาคประชาสัังคมกว่่า 1,300 องค์์กรทั่่�วโลก9 อัันถืือเป็็นนิิมิิตหมายที่่�ดีีที่่�
สิิทธิใิ นสิ่่�งแวดล้้อมถููกยกระดัับความสำำ�คััญในระดัับขององค์์การด้้านสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ย
ชนระหว่่างประเทศ และอาจเป็็นแรงผลัักดัันสำำ�คััญให้้รัฐั ไทยต้้องบััญญััติิสิทธิ
ิ ใิ น
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นทางการในรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทยในอนาคต
นอกจากนี้้� ในการวางหลัั กสิิทธิิมนุุษยชนให้้เป็็นแกนกลางของการแก้้
ปัั ญ หาสิ่่�ง แวดล้้ อ ม โดยเฉพาะปัั ญ หาอากาศสะอาดนั้้� น จะต้้ อ งเป็็ น ไปเพื่่� อ
ประโยชน์์ต่่อส่่วนรวมของทุุกคน กล่่าวคืือ ทุุกคนต้้องได้้รับั ประโยชน์์จากอากาศ
สะอาด น้ำำ�สะอาด และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพ อย่่างเท่่าเทีียมกััน โดยคนรุ่่�นต่่อๆ
ไปก็็ควรได้้รับั ประโยชน์์ในลัักษณะเดีียวกััน รวมทั้้�งจะต้้องสร้้างความมั่่�นใจว่่า
คนที่่�อ่่อนแอที่่�สุุดในสัังคมและประชาคมโลกจะได้้รับั การปกป้้องคุ้้�มครอง โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�ง ผู้้�ที่่�มีีความเปราะบางที่่�ต้้องทนทุุกข์์ทรมานจากคุุณภาพอากาศ
ที่่�เลวร้้ายที่่�สุดุ ควรเป็็นผู้ไ้� ด้้รับผล
ั ประโยชน์์ในระดัับต้้นๆ บนพื้้�นฐานว่่าด้้วยสิิทธิิ
10
มนุุษยชนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
เมื่่�อ “อากาศสะอาด” มีีความเชื่่�อมโยงและสััมพันั ธ์์โดยตรงกัับการคุ้้�มครอง
“สิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชน” จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�รัฐั ต้้องสร้้างกระบวนทััศน์์ที่่�ตั้้�งอยู่่�บนฐานคิิด
นี้้�อย่่างเป็็นรููปธรรมและเป็็นระบบ ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การสถาปนา “สิิทธิิที่่�จะหายใจ
อากาศสะอาด” อย่่างชััดแจ้้งในระบบกฎหมายภายในของประเทศไทย
13.1.2 การบัั ญญัั ติิรัั บรอง “สิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด”
ในฐานะที่่�เป็็น “สิิทธิิมนุุ ษยชน” ซึ่่ � งมีีลัั กษณะเป็็น “สิิทธิิเชิิง
เนื้้ � อหา”
“อากาศสะอาด” เป็็นประเด็็นของ “สิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชน” อย่่างแน่่ชััด โดยปรากฏ
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หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์มากมายว่่า “อากาศที่่�ไม่่สะอาดหรืือสกปรก (Dirty Air) ได้้
ก่่อให้้เกิิดวิิกฤติิการณ์์ด้า้ นสุุขภาพและสาธารณสุุขทั่่�วโลก
ในภาพรวมระดัับโลกพบว่่า แต่่ละปีีมีีผู้้�เสีียชีีวิิตก่่อนวััยอัันควร ที่่�มีีสาเหตุุ
จากมลพิิษทางอากาศ กว่่า 5 ล้้านคน11 และยัังก่่อให้้เกิิดปััญหาในด้้านอื่่�นๆ ตาม
มาอีีกนัับไม่่ถ้้วน ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ และด้้านสัังคม โดยเฉพาะในกลุ่่�มประเทศกำำ�ลังั
พััฒนาและด้้อยพััฒนา ซึ่่ง� รวมถึึงประเทศไทยด้้วย เนื่่�องจากการมีีโครงสร้้างทาง
เศรษฐกิิจและสัังคมที่่�ตั้้�งอยู่่�บนรากฐานของปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ�และความไม่่
เป็็นธรรม อัันสะท้้อนถึึงปััญหาความรุุนแรงเชิิงโครงสร้้างและความรุุนแรงเชิิง
วััฒนธรรม (Structural and Cultural Violence)12
กล่่าวอย่่างถึึงที่่�สุดุ “มลพิิษทางอากาศ” เป็็น “การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน”
หลายประเภท ได้้แก่่ สิิทธิิในชีีวิิต สิิทธิิในสุุขภาพ สิิทธิิเด็็ก และสิิทธิิที่่�จะอยู่่�ใน
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ปลอดภััย สะอาด มีีคุณ
ุ ภาพ และยั่่�งยืืน13 โดยสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ได้้รับั
ผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญก็็คืือ “สิิทธิิในชีีวิิต” (Right to Life) และ “สิิทธิิใน
สุุขภาพ” (Right to Health) เนื่่�องจากการมีีสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ดีีหรืืออากาศที่่�สะอาด
ย่่อมเป็็นเงื่่�อนไขเบื้้�องต้้นของการมีีสุุขภาพที่่�ดีี และการมีีสุุขภาพที่่�ดีีก็็ย่่อมเป็็น
เงื่่�อนไขสำำ�คััญของการมีีชีวิี ิตที่่�ยืืนยาวและการไม่่ต้้องตายก่่อนวััยอัันควร14
เมื่่�อกล่่าวถึึง “สิิทธิใิ นชีีวิติ ” ถืือได้้ว่่าเป็็นสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนที่่�สำ�คั
ำ ัญมากที่่�สุดุ ซึ่่ง�
ได้้รับั การรัับรองโดยกฎหมายสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนระหว่่างประเทศ เช่่น ปฏิิญญาสากล
ว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน (UDHR) และกติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิพลเมืือง
และสิิทธิทิ างการเมืือง (ICCPR) ซึ่่ง� ประเทศไทยเป็็นภาคีี รวมถึึงได้้รับั การรัับรอง
ในกฎหมายภายในของเกืือบทุุกประเทศ อย่่างเช่่นในประเทศไทยเอง สิิทธิใิ นชีีวิติ
ก็็ได้้รับั การรัับรองไว้้ในกฎหมายภายในมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่ระดัับรัฐั ธรรมนููญ
ทุุกฉบัับและระดัับพระราชบััญญััติิ
ทั้้�งนี้้� สิิทธิิในชีีวิิต คืือ สิิทธิิของบุุคคลแต่่ละคนที่่�ย่่อมจะต้้องไม่่ถููกพราก
ชีีวิิตไปได้้อย่่างเจตนาจงใจโดยบุุคคลอื่่�นใด แม้้แต่่โดยรััฐ อย่่างไรก็็ตาม จะพบ
ว่่าปััญหามลพิิษทางอากาศได้้พรากชีีวิิตของมนุุษย์์หลายล้้านคนในแต่่ละปีี ซึ่่�ง
เป็็นสถิิติิเชิิงประจัักษ์์ว่่าสิิทธิิในชีีวิิตของผู้้�คนทั่่�วโลกกำำ�ลัังถููกละเมิิดอย่่างชััดเจน
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หรืือแม้้กระทั่่�งในประเทศไทยที่่�สิทธิ
ิ ใิ นชีีวิิตของคนไทยต่่างตกอยู่่�ในสภาวะเสี่่�ยง
จากจากสถานการณ์์ฝุ่่�นพิิษ PM2.515
ส่่วน “สิิทธิิในสุุขภาพ” หรืือ “สิิทธิิที่่� จะได้้ รับม
ั าตรฐานด้้านสุุขภาพที่่�
สามารถเข้้าถึึงได้้สูงู สุุด ทั้้�งสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิต (The Right to the Enjjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental
Health)” ถืือเป็็นรากฐานสำำ�คััญของ “สิิทธิิมนุุษยชน” เช่่นกััน เนื่่�องจากเป็็นพื้้�น
ฐานการเข้้าถึึงซึ่่�ง “สิิทธิิในชีีวิิต” อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยครอบคลุุมถึึงสิิทธิิที่่�จะได้้
รัับมาตรฐานสุุขภาพทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจ โดยสิิทธิิในสุุขภาพมีีลัักษณะเป็็น
สิิทธิิแบบรวม (Inclusive Right) กล่่าวคืือ มีีการเชื่่�อมโยงสิิทธิิในสุุขภาพเข้้ากัับ
สิิทธิใิ นการเข้้าถึึงการดููแลสุุขภาพ และสิิทธิใิ นการเข้้าถึึงการรัักษาในโรงพยาบาล
ทำำ�ให้้สิทธิ
ิ ิในสุุขภาพได้้รับั การขยายขอบเขตออกไปกว้้างขวางมากขึ้้�นด้้วย
ทั้้�งนี้้� สิิทธิิในสุุขภาพได้้รับั การรัับรองในกฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่าง
ประเทศที่่�สำ�คั
ำ ัญ ได้้แก่่ กติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม
และวััฒนธรรม (ICESCR) และได้้รับั การตีีความแบบขยายความเพิ่่�มเติิมโดย
คณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิและองค์์การอนามััยโลก (WHO)
นอกจากนั้้�น หลายประเทศทั่่�วโลกนิิยมนำำ�สิทธิ
ิ ใิ นสุุขภาพมาบััญญััติไิ ว้้ในกฎหมาย
ภายในของประเทศตน ซึ่่�งในส่่วนของประเทศไทยมีีการบััญญััติิรับั รองสิิทธิิใน
สุุขภาพไว้้ในมาตรา 5 แห่่งพระราชบััญญััติิสุขุ ภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 255016
อย่่างไรก็็ตาม ในระยะหลัังมานี้้�ได้้เกิิดแนวคิิดว่่า “อากาศสะอาด” ควรได้้
รัับการยอมรัับในฐานะ “สิิทธิิมนุุษยชน” ประเภทหนึ่่�งด้้วย โดยเรีียกว่่า “สิิทธิิที่่�
จะหายใจอากาศสะอาด” เหตุุผลที่่�ใช้้อธิิบายความชอบธรรมในการรัับรองให้้สิทธิ
ิ ิ
ที่่�จะหายใจอากาศสะอาดเป็็นสิิทธิิมนุุษยชนขั้้�นพื้้�นฐานก็็คืือ ข้้อเท็็จจริงิ ที่่�ปฏิิเสธ
ไม่่ได้้ว่่ามนุุษย์ทุ
์ กุ คนต้้องหายใจ และอากาศที่่�ควรหายใจต้้องเป็็นอากาศสะอาด
การที่่� ผู้้� ค นหลายพัั น ล้้ า นคนทั่่� ว โลกหายใจอากาศที่่� ไ ม่่สะอาดนั้้� น เป็็ น
อัันตรายต่่อสุุขภาพและชีีวิิต จึึงถืือเป็็นวิิกฤตสุุขภาพ วิิกฤตสิ่่�งแวดล้้อม และ
วิิกฤตสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนไปพร้้อมกััน ทั้้�งนี้้� ในการหารืือระหว่่างประเทศ ผู้้�บััญชาการ
ข้้าหลวงใหญ่่ด้้านสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนแห่่งสหประชาชาติิ (The United Nations High
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Commissioner for Human Rights) ได้้แจ้้งในที่่�ประชุุมองค์์การอนามััยโลกว่่า
ด้้วยมลพิิษทางอากาศและสุุขภาพ (The 2018 World Health Organization’s
First Global Conference on Air Pollution and Health) แล้้วว่่า ไม่่มีีข้อ้ สงสััย
ใดๆ ว่่ามนุุษย์์ทุกุ คนต้้องมีีสิทธิ
ิ ิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด
เพื่่� อเป็็ น การตอกย้ำำ� หลัั ก การดัั ง กล่่าวให้้ ห นัั ก แน่่นและชััด เจนยิ่่� ง ขึ้้� น
David Boyd ซึ่่�งเป็็นผู้้�รายงานพิิเศษด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและสิ่่�งแวดล้้อมแห่่ง
สหประชาชาติิ (UN Special Rapporteur on Human Rights and the Environmment) แนะนำำ�ว่่า สมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิ (The UN General Assembly)
ซึ่่ง� ได้้ออกมติิหลายฉบัับเพื่่�อรัับรอง “สิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนในน้ำำ�สะอาด (Human Right
to Clean Water)” ควรออกมติิในทำำ�นองเดีียวกัันเพื่่�อรัับรอง “สิิทธิิมนุุษยชนใน
อากาศสะอาด (Human Right to Clean Air)” ด้้วย เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือในการก
ระตุ้้�นและชี้้นำ� ำ�ให้้มีกี ารดำำ�เนิินงานจนทำำ�ให้้สิทธิ
ิ ที่่ิ �จะหายใจอากาศสะอาดสามารถ
เกิิดขึ้้�นได้้จริงิ เพราะสิิทธิิมนุุษยชนทั้้�งสองเรื่่�องนี้้�มีีความสำำ�คััญต่่อชีีวิิต สุุขภาพ
ศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี ไม่่แตกต่่างกััน17
โดยนััยตามที่่� อธิิบายมาข้้างต้้ น สิิทธิิที่่� จะหายใจอากาศสะอาดจึึ งเป็็น
เงื่่�อนไขและเชื่่�อมโยงกัับสิทธิ
ิ ิมนุุษยชนอื่่�นๆ ในกลุ่่�มเดีียวกััน ได้้แก่่ สิิทธิิในชีีวิิต
หรืือสิิทธิิที่่�จะมีีชีวิี ิตอยู่่�ในสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี และสิิทธิิในสุุขภาพ ดัังนั้้�น กล่่าวได้้ว่่า
สิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาดควรได้้รับั การยอมรัับในฐานะสิิทธิิมนุุษยชนใน
ระดัับสากลได้้แล้้ว หากพิิจารณาจากคุุณสมบััติิสำ�คั
ำ ัญสามประการของสิิทธิิ
มนุุษยชน ได้้แก่่
ประการแรก ความเป็็นสากล: สิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาดได้้รับั การ
สนัับสนุุนส่่งเสริิมจากองค์์การสหประชาชาติิและสหภาพยุุโรป ตลอดจนหลาย
ประเทศที่่� บััญญััติิรับั รองสิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาดไว้้ในกฎหมายภายใน
ของตน
ประการที่่�สอง ไม่่สามารถแบ่่งแยกได้้: สิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาดไม่่
สามารถแบ่่งแยกออกจากสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนประเภทอื่่�นๆ ได้้ ไม่่ว่่าจะเป็็นสิิทธิใิ นชีีวิติ
หรืือสิิทธิิที่่�จะมีีชีวิี ิตอยู่่�ในสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี หรืือสิิทธิิในสุุขภาพ และต่่างก็็มีีความ
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สำำ�คััญไม่่ยิ่่�งหย่่อนไปกว่่ากััน
และประการที่่�สาม มีีความเชื่่�อมโยงและสััมพันั ธ์์กันั : สิิทธิที่่ิ �จะหายใจอากาศ
สะอาดมีีความเชื่่�อมโยงกัับสิทธิ
ิ ิมนุุษยชนอื่่�นๆ ได้้แก่่ สิิทธิิในชีีวิิตหรืือสิิทธิิที่่�จะมีี
ชีีวิิตอยู่่�ในสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี และสิิทธิิในสุุขภาพ จำำ�เป็็นต้้องพึ่่�งพาอาศััยซึ่่�งกัันและ
กััน ต้้องพััฒนาและส่่งเสริิมซึ่่�งกัันและกััน เพราะถ้้าหากสิิทธิิใดถููกลิิดรอนก็็จะ
พลอยกระทบสิิทธิิอื่� ่นๆ ด้้วย เช่่น หากสิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาดของบุุคคล
ใดถููกกระทบ สิิทธิิในสุุขภาพและสิิทธิิในชีีวิิตก็็จะถููกกระทบไปด้้วย
ทั้้�งนี้้� สืืบเนื่่�องจากสิิทธิิในสิ่่�งแวดล้้อมถููกรัับรองให้้เป็็นสิิทธิิมนุุษยชนจาก
คณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ ย่่อมเป็็นประโยชน์์ต่่อการรัับรอง
สิิทธิที่่ิ �จะหายใจอากาศสะอาดด้้วยเช่่นกััน เนื่่�องจากการรัับรองสิิทธิใิ นสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�ดีย่่ี อมครอบคลุุมถึงึ การปกป้้องคุ้้�มครองการมีีอากาศที่่�สะอาดด้้วย กล่่าวอีีกนััย
หนึ่่�งสิิทธิที่่ิ �จะหายใจอากาศสะอาดเป็็นองค์์ประกอบหนึ่่�งของสิิทธิใิ นสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างแยกออกจากกัันไม่่ได้้ จนอาจกล่่าวได้้ว่่าสิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด
เป็็นสิิทธิิมนุุษชนไปด้้วยโดยปริิยาย หรืืออย่่างน้้อยที่่�สุุด การรัับรองให้้สิิทธิิใน
สิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสิิทธิิมนุุษยชนย่่อมสามารถใช้้เป็็นเหตุุผลสำ�คั
ำ ัญที่่�จะสร้้างความ
ชอบธรรมในการรัับรองให้้สิิทธิิที่่� จะหายใจอากาศสะอาดเป็็นสิิทธิิมนุุษยชน
ประเภทหนึ่่�งด้้วย
ดัังนั้้�น เพื่่�อการรัับรองและคุ้้�มครองสิิทธิิในชีีวิิตและสิิทธิิในสุุขภาพ ซึ่่�งมีี
ความสอดคล้้องสััมพันั ธ์์กันั ในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่ง� แวดล้้อม และนำำ�ไปสู่่�การ
มีีสิทธิ
ิ ิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด อัันเป็็นสิิทธิิที่่�ทำ�ำ ให้้บุุคคลทุุกคนดำำ�รงชีีวิิตด้้วย
อากาศสะอาดที่่�ไม่่ส่่งผลร้้ายต่่อสุุขภาพและไม่่ต้้องเสีียชีีวิิตก่่อนวััยอัันควร รวม
ถึึงการคุ้้�มครองกลุ่่�มเปราะบางเป็็นพิิเศษ รััฐไทยจึึงมีีพัันธกรณีีในการคุ้้�มครอง
เคารพ และทำำ�ให้้เติิมเต็็มแก่่บุุคคลทุุกคนเช่่นเดีียวกัับสิทธิ
ิ ิมนุุษยชน และจำำ�เป็็น
ต้้องมีีกฎหมายภายในของประเทศไทยที่่�บััญญััติิรับั รองสิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศ
สะอาดในฐานะของ “สิิทธิิเชิิงเนื้้�อหา” ประเภทหนึ่่�ง อย่่างเป็็นเอกเทศ ซึ่่�งต้้องได้้
รัับการเคารพ และไม่่ถููกละเมิิดจากบุุคคลและหน่่วยงานของรััฐ
อากาศสะอาดต่่างจาก “มลพิิษทางอากาศ” (Air Pollution) กล่่าวคืือ
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“อากาศสะอาด” (Clean Air) หมายถึึง อากาศที่่�ปลอดสารมลพิิษ หรืือไม่่มีีสาร
มลพิิษเจืือปนในปริิมาณที่่�สููงกว่่าปกติิเป็็นเวลานานพอที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดอัันตราย
ต่่อมนุุษย์์ สััตว์์ พืืช หรืือทรััพย์์สินิ ต่่างๆ อากาศสะอาดจึึงเป็็นเป้้าหมายซึ่่�งเป็็นที่่�
ต้้องการของการมีีสุขุ ภาพและการมีีชีวิี ิตที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ ในทางตรงข้้าม หากมนุุษย์์
ต้้องหายใจอากาศที่่�ไม่่สะอาดหรืือเต็็มไปด้้วยมลพิิษทางอากาศอย่่างต่่อเนื่่�อง จะ
เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ และจะเป็็นสาเหตุุหนึ่่�งของการเสีียชีีวิิตก่่อนวััยอัันควร
ทั้้�งนี้้� ในบรรดาประชาชนที่่�ควรมีีสิทธิ
ิ ิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด มีีคนกลุ่่�ม
หนึ่่�งที่่�ต้้องได้้รับั การดููแลเป็็นพิิเศษ เรีียกว่่า “กลุ่่�มเปราะบาง” ซึ่่�งมีีความหมาย
รวมถึึงบุุคคลที่่� มีีความอ่่อนแอทางร่่างกายและมีีภููมิิคุ้้�มกัันหรืือความทนทาน
ต่ำำ�กว่่าคนทั่่�วไป เช่่น เด็็ก หญิิงมีีครรภ์์ ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ป่่วยเรื้้�อรััง ผู้้�ป่่วยทางเดิิน
หายใจ รวมถึึงผู้้�ที่่�ต้้องเผชิิญความเสี่่�ยงกว่่าปกติิ เช่่น ผู้้�ทำำ�งานกลางแจ้้ง ส่่วนการ
ดููแลเป็็นพิิเศษอาจได้้แก่่ การได้้รับั การตรวจสุุขภาพจากโรงพยาบาลของรััฐหรืือ
สถานพยาบาลซึ่่�งรััฐจััดให้้โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย เป็็นต้้น
ประโยชน์์ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของการสถาปนาสิิทธิที่่ิ �จะหายใจอากาศสะอาดอย่่างเป็็น
รููปธรรมในระบบกฎหมาย ประกอบด้้วย
ประการแรก การขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดอากาศสะอาดโดยอาศััย “ช่่องทางของ
การใช้้สิทธิ
ิ แิ ละการรัักษาสิิทธิที่่ิ �จะหายใจอากาศสะอาด” มีีความเข้้มข้น้ กว่่าและมีี
ความเป็็นไปได้้มากกว่่า “ช่่องทางของการกำำ�หนดเป็็นนโยบายของรััฐ” กล่่าวคืือ
เมื่่�อ “สิิทธิิ” เหล่่านี้้�เป็็นสิิทธิิมนุุษยชนของประชาชน ย่่อมก่่อให้้เกิิด “หน้้าที่่�ของ
รััฐ” ที่่�ชัดั เจนและมีีผลบัังคัับตามกฎหมายว่่า รััฐมีีหน้้าที่่�จะต้้องเคารพ ปกป้้อง
และอำำ�นวยการให้้สิทธิ
ิ ิดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นได้้จริงิ ในทางปฏิิบััติิ
ประการที่่�สอง การบััญญััติิเรื่่�องสิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาดช่่วยลด
“ความเหลื่่�อมล้ำำ�” สร้้าง “ความเป็็นธรรมในสัังคม” (Social Justice) และ นำำ�ไป
สู่่� “ความยุุติธิ รรมทางสิ่่�งแวดล้้อม” (Environmental Justice) กล่่าวคืือ เป็็นการ
สร้้างระบบรองรัับทางกฎหมายให้้ผู้้�ตกเป็็นเหยื่่�อที่่�ได้้รับผล
ั กระทบจากมลพิิษ
ทางอากาศ สามารถใช้้สิิทธิิทางกฎหมายในการเรีียกร้้องให้้ผู้้�ต้้องรัับผิิดชอบ
ทุุกประเภทหยุุดการกระทำำ�อัันเป็็นการละเมิิดสิิทธิิของตนโดยกระบวนการทาง
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ศาล เนื่่�องจากในการฟ้้องคดีีเกี่่�ยวกัับสิ่่ง� แวดล้้อมนั้้�น นอกจากจะเป็็นการเรีียก
ร้้องให้้ศาลปกป้้อง “สิิทธิิเชิิงเนื้้�อหา” คืือ สิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด สิิทธิิใน
ชีีวิิตหรืือสิิทธิที่่ิ �จะมีีชีวิี ิตอยู่่�ในสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี และสิิทธิใิ นสุุขภาพแล้้ว ยัังเป็็นการ
เรีียกร้้องให้้ศาลปกป้้อง “สิิทธิเิ ชิิงกระบวนการ” คืือ สิิทธิที่่ิ �จะเข้้าถึึงความยุุติธิ รรม
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วย
ประการที่่�สาม การบััญญััติิเรื่่�องสิิทธิที่่ิ �จะหายใจอากาศสะอาดจะเป็็นการ
“คว้้านลึึก” ในการแก้้ “ปััญหาเชิิงโครงสร้้าง” ที่่�มีีลัักษณะเป็็น “ความรุุนแรงเชิิง
โครงสร้้าง”18
เป็็นที่่� น่่าสนใจว่่า มีีหลายประเทศที่่� ได้้ บััญญััติิรับ
ั รองสิิทธิิที่่� จะหายใจ
อากาศสะอาดอย่่างชััดเจนไว้้แล้้วในกฎหมายภายในของตนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
จััดการปััญหามลพิิษทางอากาศ ยกตััวอย่่างเช่่น รััฐบััญญััติิอากาศสะอาดแห่่ง
สาธารณรััฐฟิิลิิปปิินส์์ (The Philippines Clean Air Act)19 ประมวลกฎหมาย
สิ่่�งแวดล้้อมแห่่งสาธารณรััฐฝรั่่�งเศส (The Environmental Code of France)20
และกฎหมายทั่่�วไปว่่าด้้วยสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรธรรมชาติิแห่่งสาธารณรััฐ
โดมิินิิกััน (The General Law on the Environment and Natural Resources
2000 of the Dominican Republic) 21 นอกจากนี้้� สิิทธิที่่ิ �จะหายใจอากาศสะอาด
ยัังถููกบััญญััติิรับั รองในรััฐธรรมนููญระดัับมลรัฐั ของประเทศสหรััฐอเมริิกาด้้วย
เช่่น รััฐธรรมนููญแห่่งมลรััฐเพนซิิลเวเนีีย22 และมลรััฐแมสซาชููเซตส์์23 ยิ่่�งกว่่านั้้�น
ในบางประเทศ เช่่น ประเทศอิินเดีียและประเทศปากีีสถาน พบว่่า ศาลภายใน
ประเทศดัังกล่่าวได้้วิินิจฉั
ิ ัยยืืนยัันว่่า สิิทธิที่่ิ �จะหายใจอากาศสะอาดเป็็นสิิทธิที่่ิ �ได้้
รัับการคุ้้�มครองตามรััฐธรรมนููญ เนื่่�องจากเป็็นองค์์ประกอบส่่วนหนึ่่�งของสิิทธิใิ น
ชีีวิิตและสิิทธิิในสุุขภาพนั่่�นเอง24
ในขณะที่่� ป ระเทศไทยยัั ง ไม่่ได้้ บัั ญ ญัั ติิ รั ับ รองสิิ ทธิิ ที่่� จ ะหายใจอากาศ
สะอาดอย่่างเป็็นเอกเทศในระบบกฎหมายไทยเช่่นเดีียวกัับสิิทธิิในสิ่่�งแวดล้้อม
แม้้กระนั้้�นก็็ดีี มีีความพยายามที่่�จะบััญญััติิรับั รองสิิทธิิดัังกล่่าวไว้้ในระดัับพระ
ราชบััญญััติิ ได้้แก่่ ร่่างพระราชบััญญััติิอากาศสะอาดของภาคพรรคการเมืือง
และภาคประชาชน ซึ่่�งนัับว่่าเป็็นนิิมิิตหมายที่่�ดีีในระดัับหนึ่่� งที่่�ประเทศไทยเริ่่�ม
เห็็นถึึงความสำำ�คััญ
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13.1.3 การบัั ญญัั ติิรัั บรอง “สิิทธิิเชิิงกระบวนการ” เพื่่�อ
เป็็น “พาหนะ” ในการเข้้ าถึึงและคุ้้� มครอง “สิิทธิิที่่�จะหายใจ
อากาศสะอาด”
ในทางทฤษฎีี การรัับรองสิิทธิิเชิิงเนื้้�อหา และสิิทธิิเชิิงกระบวนการ จะต้้อง
กระทำำ�ควบคู่่�กััน โดยสิิทธิิเชิิงกระบวนการ คืือ สิิทธิิที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่�เสมืือนเป็็นเครื่่�อง
มืือหรืือพาหนะในการขัับเคลื่่�อนไปสู่่�การเข้้าถึึงและคุ้้�มครองสิิทธิเิ ชิิงเนื้้�อหา ซึ่่ง� มีี
องค์์ประกอบดัังนี้้� 1) สิิทธิใิ นการเข้้าถึึงข้้อมููลด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม (Right to Access
to Environmental Information) 2) สิิทธิิในการมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Right to Public Participation in Environmental Decission-making) และ 3) สิิทธิิที่่�จะเข้้าถึึงความยุุติิธรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Right
to Environmental Justice)
ทั้้�งนี้้� สิิทธิิเชิิงกระบวนการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมดัังกล่่าวได้้ถููกรัับรองอย่่าง
ชััดเจนในตราสารสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่างประเทศที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั หลายฉบัับ เช่่น หลัักการข้้อ
10 แห่่งปฏิิญญากรุุงริิโอว่่าด้้วยสิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนา (Rio Declaration on
Environment and Development 1992) และอนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยการเข้้าถึึงข้้อมููล
ข่่าวสาร การมีีส่่วนร่่วมสาธารณะในการตััดสิินใจ และการเข้้าถึึงความยุุติธิ รรมใน
คดีีสิ่่ง� แวดล้้อม ค.ศ. 1998 หรืืออนุุสัญ
ั ญาอาร์์ฮูสู (The Convention on Access
to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to
Justice in Environmental Matters 1998 - The Aarhus Convention)25
สิิทธิที่่ิ �จะหายใจอากาศสะอาดจึึงจำำ�เป็็นต้้องได้้รับั การสนัับสนุุนและรัับรอง
ในกฎหมายโดยอาศััยสิิทธิิเชิิงกระบวนการทั้้�งสามประเภทดัังกล่่าว โดยมีีราย
ละเอีียด ดัังนี้้�
13.1.3.1 สิิ ทธิิที่่ � จะรู้�้ และเข้้ าถึึงข้้ อมูู ลเกี่่ � ยวกัั บอากาศสะอาด

ในระดัั บ สากล ประชาชนทุุก คนในรััฐ ย่่อมมีี สิิทธิิ มนุุ ษ ยชนในการที่่� จ ะ
แสวงหา ได้้รับั และให้้ข้้อมููลข่่าวสารเกี่่� ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อม (Right to Seek,
Receive and Impart Environmental Information) ซึ่่�งรวมถึึงข้้อมููลข่่าวสาร
เกี่่�ยวกัับอากาศสะอาด หลัักการดัังกล่่าวปรากฏอยู่่�ในตราสารสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่าง
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ประเทศที่่�สำ�คั
ำ ัญหลายฉบัับ ยกตััวอย่่างเช่่น หลัักการข้้อ 10 และข้้อ 17 แห่่ง
ปฏิิญญากรุุงริิโอว่่าด้้วยสิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนา อนุุสัญ
ั ญาอาร์์ฮูสู เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� อนุุสัญ
ั ญาอาร์์ฮูสู ได้้กำ�ำ หนดและขยายขอบเขตแห่่งสิิทธิขิ องประชาชน
ให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของภาครััฐ (Right for
Any Person to Request Access to Environmental Information Held by
Public Authorities) ซึ่่�งอนุุสัญ
ั ญาดัังกล่่าวได้้สนัับสนุุนให้้รัฐั ที่่�เป็็นภาคีีเปิิดเผย
ข้้อมููลด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อมของรััฐ (Information on the State of the Environment)
โดยกำำ�หนดแนวทางให้้รัฐั ภาคีีเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกิจิ กรรมของภาครััฐอัันอาจ
มีีผลกระทบต่่อประชาชน เช่่น ข้้อมููลของรััฐที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อสุุขอนามััยและ
ความปลอดภััยของประชาชน (human health and safety) เป็็นต้้น26
ดัังนั้้�น กฎหมายที่่� มุ่่�งจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศจึึงควรบััญญััติิให้้
บุุคคลทุุกคนมีีสิิทธิิที่่� จะรู้้�ข้้อมููลที่่� อาจมีีผลกระทบต่่อคุุณภาพอากาศและต่่อ
สุุขภาพ รวมทั้้�งวิิธีีป้้องกัันผลกระทบต่่อสุุขภาพโดยเร็็ว และมีีสิทธิ
ิ ิร้อ้ งขอหน่่วย
งานของรััฐให้้มีีระบบการประเมิินผลกระทบด้้านสุุขภาพที่่�มีีมาตรการรองรัับทั้้�ง
ระดัับนโยบายและระดัับปฏิิบััติิการ
13.1.3.2 สิิ ทธิิ ในการมีีส่่วนร่่ วมกัั บรัั ฐในการกำำ �หนดนโยบาย จัั ด
ทำำ �กฎหมาย และกำำ �กัั บดูู แลการจัั ดการอากาศสะอาดเพื่่ � อสุุ ขภาพ

ในระดัับสากล สิิทธิขิ องทุุกคนในการมีีส่่วนร่่วมกัับรัฐั บาลของประเทศของ
ตนในการดำำ�เนิินกิิจการสาธารณะ ได้้รับั การยอมรัับในข้้อ 21 แห่่งปฏิิญญาสากล
ว่่าด้้วยสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชน27 และข้้อ 25 แห่่งกติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิพล
ิ เมืือง
และสิิทธิทิ างการเมืือง28 ส่่วนสิิทธิใิ นการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในการตััดสิินใจ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมได้้รับั การรัับรองในตราสารสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่างประเทศที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั
หลายฉบัับ ยกตััวอย่่างเช่่น หลัักการในข้้อ 10 แห่่งปฏิิญญากรุุงริิโอว่่าด้้วยสิ่่�ง
แวดล้้อมและการพััฒนา อนุุสัญ
ั ญาอาร์์ฮูสู เป็็นต้้น
ทั้้� ง นี้้� อนุุ สัั ญ ญาอาร์์ฮูู ส ได้้ กำ�ำ หนดหลัั ก การที่่� สำ�คั
ำ ั ญ ในเรื่่�อ งสิิ ทธิิ ข อง
ประชาชนและสาธารณชนในการมีีส่่วนร่่วมของสาธารณชนในการตััดสิินใจทาง
สิ่่�งแวดล้้อม (The Right to Participate in Environmental Decision-making)
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ด้้วยหลัักคิิดที่่�ว่่า การปฏิิบััติิการและการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของภาครััฐ
อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวต่่อประชาชนได้้ ดัังนั้้�น อนุุ
สััญญาอาร์์ฮููสจึึงได้้เสนอหลัักการนี้้�เพื่่�อให้้ภาคประชาชนและองค์์กรอิิสระที่่�ไม่่
หวัังผลกำำ�ไรที่่�ดำ�ำ เนิินการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (environmental non-governmental
organizations) สามารถมีีส่่วนร่่วมกัับการตััดสิินใจของภาครััฐหรืือการดำำ�เนิิน
การด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของภาครััฐด้้านต่่างๆ เช่่น การให้้สิิทธิิในการให้้ความเห็็น
หรืือวิิพากษ์์วิิจารณ์์โครงการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของภาครััฐด้้านต่่างๆ อัันอาจส่่ง
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งแผนและโครงการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่ง� แวดล้้อม29
ดัังนั้้�น กฎหมายที่่�มุ่่ง� จััดการอากาศสะอาดจึึงควรบััญญััติใิ ห้้ประชาชนมีีสิทธิ
ิ ิ
ในการมีีส่่วนร่่วมกัับรัฐั ในการกำำ�หนดนโยบาย จััดทำำ�กฎหมาย และกำำ�กัับดููแล
การจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ ในทุุกระดัับ ได้้แก่่ 1) ระดัับการให้้ข้อ้ มููล 2)
ระดัับการรัับฟัังความคิิดเห็็นจากประชาชน 3) ระดัับการปรึึกษาหารืือ 4) ระดัับ
การวางแผนร่่วมกััน 5) ระดัับการร่่วมปฏิิบัติั ิ 6) ระดัับร่่วมออกกฎ/กฎหมาย และ
7) ระดัับการควบคุุมโดยประชาชน30รวมถึึงการให้้ประชาชนมีีสิทธิ
ิ ที่่ิ �จะรู้้�ข้้อมููล คำำ�
ชี้้แ� จง และเหตุุผลจากหน่่วยงานของรััฐก่่อนการอนุุญาตหรืือการดำำ�เนิินโครงการ
หรืือกิิจกรรมใดที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อสุุขภาพของตนหรืือของชุุมชน รวมทั้้�งมีีสิทธิ
ิ ิ
ที่่�จะมีีส่่วนร่่วมในการแสดงความเห็็นในเรื่่�องดัังกล่่าว ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับมาตรา 58
แห่่งรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560
ประเด็็นสำำ�คััญ คืือ กฎหมายข้้างต้้นควรบััญญััติิเรื่่�อง “การจััดการร่่วม”
(Co-management) ด้้วย ซึ่่�งเมื่่�อนำำ�มาใช้้กัับการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ
ประเภทอากาศสะอาด หมายถึึง การจััดการอากาศสะอาดร่่วมกัันระหว่่างรััฐ
กัับภาคประชาสัังคมในมิิติิสุุขภาพควบคู่่�กัับมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีีของ
ประชาชนอย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน โดยควบคู่่�ไปกัับการสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของ
ประชาชน (public participation) และสร้้างความเข้้มแข็็งในการกระจายอำำ�นาจ
(decentralization)
13.1.3.3 สิิ ทธิิ เข้้ าถึึงและได้้ รัั บความยุุ ติิ ธรรมทางสิ่่�งแวดล้้ อมด้้ าน
อากาศสะอาด
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“ความยุุติิธรรมทางสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Justice)” หมายถึึง
หลัักการที่่�มุ่่ง� เน้้นว่่าประชาชนทุุกคนควรมีีส่่วนร่่วมอย่่างเท่่าเทีียมกัันในการได้้รับั
ประโยชน์์จากสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกทางสิ่่�งแวดล้้อมและในการต้้องรัับภาระจาก
อัันตรายทางสิ่่�งแวดล้้อม โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงความแตกต่่างทางเชื้้�อชาติิหรืือระดัับ
ทางเศรษฐกิิจและสัังคม ซึ่่ง� เป็็น “เป้้าหมาย” ที่่�รัฐั มีีหน้้าที่่�ต้้องจััดให้้ประชาชนมีี31
เพื่่�อการบรรลุุเป้้าหมายข้้างต้้น ประชาชนทุุกคนจึึงพึึงมีีสิิทธิิเข้้าถึึงและ
ได้้รับั “ความยุุติิธรรมทางสิ่่�งแวดล้้อม” รวมทั้้�ง “กระบวนการยุุติิธรรมด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อม” ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�เป้้าหมาย และเป็็นสิิทธิิที่่�ได้้รับั การรัับรองในตราสารสิ่่�ง
แวดล้้อมระหว่่างประเทศที่่�สำ�คั
ำ ัญหลายฉบัับเช่่นกััน ยกตััวอย่่างเช่่น หลัักการ
ในข้้อ 10 แห่่งปฏิิญญากรุุงริิโอว่่าด้้วยสิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนา อนุุสััญญา
อาร์์ฮูสู เป็็นต้้น
ทั้้� งนี้้� อนุุสััญญาอาร์์ฮููสได้้วางหลัักการในเรื่่�องสิิทธิิในการเข้้าถึึ งความ
ยุุติิธรรมทางสิ่่�งแวดล้้อม โดยกำำ�หนดให้้ประชาชนได้้รับั การปฏิิบััติิอย่่างเป็็น
ธรรม (fair treatment) ภายใต้้กระบวนการยุุติิธรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม กล่่าว
คืือ รััฐภาคีีภายใต้้อนุุสัญ
ั ญาดัังกล่่าวควรส่่งเสริิมให้้ประชาชนที่่�ถูกู กระทบสิิทธิิ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในกรณีีต่่างๆ เช่่น การร้้องขอข้้อมููลข่่าวสารด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�
ถููกเพิิกเฉย (request for information ignored) การถููกปฏิิเสธจากหน่่วยงาน
ของรััฐอย่่างไม่่เป็็นธรรม (wrongfully refused) และการได้้รับคำ
ั �ำ อธิิบายถึึง
เหตุุผลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างไม่่เพีียงพอ (inadequately answered)
เป็็นต้้น ต้้องได้้รับั ความเป็็นธรรมและได้้รับั การแก้้ปััญหาจากทางภาครััฐมาก
ยิ่่�งขึ้้�น รััฐภาคีีควรให้้ความคุ้้�มครองแก่่ประชาชนที่่�ได้้รับั การกระทบสิิทธิิด้า้ นสิ่่�ง
แวดล้้อม โดยจััดให้้มีีกระบวนการพิิจารณาตรวจสอบความชอบด้้วยกฎหมาย
ภายใต้้กระบวนการยุุติิธรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (review procedure) และภายใต้้
กฎหมายภายในประเทศของรััฐภาคีีนั้้�นๆ ทั้้�งนี้้� การเข้้าถึึงความยุุติิธรรมด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมย่่อมเป็็นหลัักประกัันเพื่่�อให้้ประชาชนที่่�ถูกู กระทบสิิทธิด้ิ า้ นสิ่่�งแวดล้้อม
ไม่่ถููกละเมิิดสิิทธิิและหลัักการเข้้าถึึงความยุุติิธรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม บทบััญญััติิ
ภายใต้้อนุุสััญญาดัังกล่่าวยัังสนัับสนุุนให้้มีีการระงัับข้้อพิิพาทในรููปแบบต่่างๆ
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จากการกระทำำ�หรืือการงดเว้้นการกระทำำ�โดยเอกชนและองค์์กรของรััฐซึ่่ง� ฝ่่าฝืืน
กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมภายในประเทศด้้วย32
ดัั ง นั้้� น กฎหมายที่่� มุ่่� ง จัั ด การปัั ญ หาอากาศสะอาดจึึ ง ควรบัั ญ ญัั ติิ ใ ห้้
ประชาชนมีีสิทธิ
ิ เิ ข้้าถึึงและได้้รับั ความยุุติธิ รรมทางสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งการเข้้าถึึง
การระงัับข้อ้ พิิพาทและความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นแก่่ชีีวิติ และสุุขภาพอัันเนื่่�องมาจาก
ปััญหาหมอกควัันพิิษ ได้้อย่่างเท่่าเทีียมและเสมอภาคกััน โดยได้้รับั การช่่วยเหลืือ
จากองค์์กรในกระบวนการยุุติิธรรมที่่�มีป
ี ระสิิทธิภิ าพและมีีความรู้้�ความเข้้าใจใน
ประเด็็นทางกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นอย่่างดีี

13.2 หน้้ าที่่�ของรัั ฐในการเคารพ ปกป้้องคุ้้� มครอง
แ ละทำำ �ใ ห้้ สิิ ทธิิ ที่่� จะหาย ใจอากาศสะอาดของ
ประชาชนเกิิดขึ้้ � นและบรรลุุ ผลจริิง
จากการกำำ�หนดให้้ประชาชนมีีสิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด ในฐานะที่่�
เป็็นสิิทธิิมนุุษยชน ย่่อมนำำ�ไปสู่่�การที่่�กฎหมายต้้องกำำ�หนดให้้ “รััฐมีีหน้้าที่่�” ที่่�จะ
ต้้องเคารพ ปกป้้อง และอำำ�นวยการให้้สิทธิ
ิ ิดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นได้้จริงิ ในทางปฏิิบััติิ
อย่่างชััดเจน ซึ่่�งควรมีีผลบัังคัับทางกฎหมายไม่่แตกต่่างจากหน้้าที่่�ของรััฐอื่่�นๆ
ตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทยฉบัับปััจจุุบััน ที่่�ถืือว่่ารััฐต้้องทํําเพื่่�อให้้
เกิิดประโยชน์์แก่่ประชาชนโดยตรง และย่่อมเป็็นสิิทธิิของประชาชนและชุุมชนที่่�
จะติิดตาม เร่่งรััด รวมตลอดทั้้�งการฟ้้องร้้องหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อ
บัังคัับให้้มีีการดำำ�เนิินการใดๆ เพื่่�อให้้ประชาชนหรืือชุุมชนได้้รับั ประโยชน์์ด้้วย
ที่่� ผ่่านมา การแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศของรััฐไทยยัังเป็็นการแก้้
ปััญหาเฉพาะหน้้าและระยะสั้้�นเท่่านั้้�น มาตรการทางกฎหมายและนโยบายที่่�เกิิด
ขึ้้�นจึึงถููกผลิิตตามฤดููกาล แบบชั่่�วครั้้�งชั่่�วคราว และพร้้อมจางหายไปกัับปััญหา
มลพิิษทางอากาศที่่�วิิกฤติิขึ้้�นมาในบางช่่วงเวลา การกำำ�หนดกรอบหน้้าที่่�ของรััฐ
ที่่� จะช่่วยแก้้ไขปััญหาหมอกควัันพิิษได้้อย่่างแท้้จริงิ จึึงต้้องมุ่่�งที่่� จะแก้้ไขโดยใช้้
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มาตรการระยะกลางและมาตรการระยะยาวที่่� เป็็นรููปธรรม และต้้องคว้้านลึึก
ถึึงต้้นตอที่่�เป็็นอุุปสรรคสำำ�คััญ โดยเฉพาะปััญหาเชิิงโครงสร้้างของระบบการ
จััดการอย่่างเป็็นองค์์รวม และต้้องไม่่มองปััญหานี้้�ในมิิติิสิ่่ง� แวดล้้อมเท่่านั้้�น แต่่
ต้้องทำำ�ควบคู่่�ไปกัับมิิติิสุขุ ภาพด้้วย
1 3 . 2 . 1 หน้้ าที่่� ของรัั ฐในฐานะสมาชิิ กขององค์์ การ
สหประชาชาติิ สู่่�พัั นธกรณีีที่่� ผูู กพัั นและต้้ องปฏิิ บัั ติิ เพื่่� อ
เป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่� งยืื น
กระแสความตื่่�นตััวของแนวคิิดการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนในระดัับโลกเริ่่�มต้น้ ขึ้้�นมา
นัับตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2515 เมื่่�อองค์์การสหประชาชาติิได้้จัดั ให้้มีกี ารประชุุมสุดุ ยอดว่่า
ด้้วยสิ่่�งแวดล้้อมของมนุุษย์์ (human environment) ณ กรุุงสต็็อกโฮล์์ม ประเทศ
สวีีเดน ซึ่่ง� มีีการเรีียกร้้องให้้ทั่่�วโลกคำำ�นึงึ ถึึงผลกระทบจากการใช้้ทรัพั ยากรอย่่าง
ฟุ่่�มเฟืือยจนเกิิดขีีดจำำ�กััดของทรััพยากรโลก ผลจากการประชุุมดัังกล่่าวทำำ�ให้้ทั่่�ว
โลกหัันมาให้้ความสนใจเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมกัันอย่่างกว้้างขวาง
ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2526 สหประชาชาติิได้้จัดั ตั้้�งสมััชชาโลกว่่าด้้วยสิ่่�งแวดล้้อม
และการพััฒนา (World Commission on Environment and Development)
เพื่่�อศึึกษาในเรื่่�องการสร้้างความสมดุุลระหว่่างสิ่่�งแวดล้้อมกัับการพััฒนา33 โดย
ได้้มีีการเผยแพร่่รายงานที่่�มีีชื่�อ่ ว่่า “Our Common Future” ซึ่่�งได้้เสนอแนะว่่า
การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน คืือ รููปแบบของการพััฒนาที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการของ
คนในรุ่่�นปััจจุุบััน โดยไม่่ทำำ�ให้้คนรุ่่�นต่่อไปในอนาคตต้้องประนีีประนอมยอมลด
ทอนความสามารถในการที่่�จะตอบสนองความต้้องการของตนเอง
แนวคิิดการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนได้้รับั ความสำำ�คััญมากยิ่่�งขึ้้�น เมื่่�อสหประชาชาติิ
ได้้จััดให้้มีีการประชุุมสุุดยอดระดัับโลกร่่วมกัันในหััวข้้อ “สิ่่�งแวดล้้อมและการ
พััฒนา (Environment and Development)” หรืือการประชุุม Earth Summit
ที่่�กรุุงริิโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิิล เมื่่�อปีี พ.ศ. 2535
จากผลการประชุุมนี้้� ผู้้�แทนของ 178 ประเทศ ซึ่่�งรวมทั้้�งประเทศไทย ได้้
ร่่วมลงนามรัับรองแผนปฏิิบััติิการ 21 (Agenda 21) ซึ่่�งถืือเป็็นแผนแม่่บทของ
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โลกที่่� ประเทศสมาชิิกต้้องตระหนัักถึึงปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และเห็็นความ
สำำ�คััญที่่�จะต้้องร่่วมกัันพิิทัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่�อสร้้างการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนให้้เกิิดขึ้้�น
ในโลก โดยกำำ�หนดกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาในมิิติิด้า้ นเศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมดุุล พร้้อมทั้้�งกระตุ้้�นให้้รัฐั บาลประเทศต่่างๆ สร้้าง
กลยุุทธ์ก์ ารพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนาเศรษฐกิิจที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบต่่อสัังคม
ในขณะเดีียวกััน ก็็ให้้การคุ้้�มครองฐานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อ
ผลประโยชน์์ของคนในรุ่่�นต่่อไป ทั้้�งนี้้� ภายใต้้หลัักการว่่า ควรเปิิดโอกาสให้้กลุ่่�ม
ต่่าง ๆ ในสัังคมเข้้ามามีีส่่วนร่่วมอย่่างกว้้างขวางที่่�สุดุ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนร่่วมกัันต่่อไปได้้34
ดัังนั้้�น การที่่�ประเทศไทยได้้เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมข้้างต้้น มีีผลทำ�ำ ให้้ประเทศไทย
มีีเจตจำำ�นงในการพิิทัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่�อสร้้างการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน หากพิิจารณา
บทบััญญััติิในรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พบว่่า มีีการกล่่าวถึึงเรื่่�องดััง
กล่่าวแล้้วในบางมาตรา เช่่น มาตรา 43 วรรคหนึ่่�ง มาตรา 56 วรรคหนึ่่�ง มาตรา
57 วรรคหนึ่่�ง (2) มาตรา 65 วรรคหนึ่่�ง มาตรา 72 วรรคหนึ่่�ง (1) มาตรา 250
วรรคหนึ่่�ง มาตรา 257 วรรคหนึ่่�ง (1) เป็็นต้้น35 แต่่ที่่�ผ่่านมา การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ในมิิติิสิ่่ง� แวดล้้อมของประเทศไทยนั้้�น กลัับถดถอยสวนทางกัับความต้้องการใน
การพััฒนาทางด้้านเศรษฐกิิจและอุุตสาหกรรมที่่�เติิบโตขึ้้�นเรื่่�อยๆ โดยมีีการใช้้
คำำ�ว่่าการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนแบบไม่่ครบถ้้วนจริิงจััง การให้้ความสำำ�คััญกัับการหา
รายได้้ที่่�เป็็นตััวเลขทางเศรษฐกิิจโดยให้้ความสำำ�คััญกัับปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมน้้อย
เกิินไป ดัังจะเห็็นได้้จากงบประมาณด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีน้้อยมากเมื่่�อเทีียบกัับ
งบประมาณด้้านเศรษฐกิิจ เป็็นต้้น
ดัังนั้้�น บทบาทหน้้าที่่�ที่่�สำ�คั
ำ ัญของรััฐก็็คืือ ต้้องสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนทาง
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (green movement) ของประชาชน เพื่่�อยกระดัับการมีีส่่วนร่่วม
เพิ่่�มความเข้้มข้น้ ในการกระจายอำำ�นาจ และเปิิดมิิติใิ หม่่ในการจััดการร่่วม ในขณะ
เดีียวกััน ตามพัันธกรณีีระหว่่างประเทศของ WHO ประเทศไทยก็็มีีหน้้าที่่�ต้้อง
ปฏิิบััติิตามโดยการอนุุวััติิการให้้กฎหมายภายในมีีทิิศทางของเนื้้�อหาไปทำำ�นอง
เดีียวกัับหลัักสากลในเรื่่�องสุุขภาพกัับสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าการให้้ความสำำ�คััญ
เพีียงมิิติิสิ่่ง� แวดล้้อมแต่่อย่่างเดีียว
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13.2.2 รัั ฐมีีหน้้ าที่่� สำำ�คัั ญที่่� ต้้ อง “ปฏิิ รูู ปโครงสร้้ างและ
ระบบรัั ฐราชการ” ให้้ เอื้้ � อต่่ อการทำำ �งาน เพื่่�อให้้ เกิิด “สิิทธิิ
ที่่�จะหายใจอากาศ”
ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่า ต้้นตอที่่�เป็็นอุุปสรรคสำำ�คัญ
ั ต่่อการแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม
ในประเทศไทย รวมถึึงปััญหามลพิิษทางอากาศ คืือ โครงสร้้างและระบบรััฐ
ราชการในปััจจุุบัันที่่�เราต่่างรู้้�ดีีว่่ายัังเป็็นลัักษณะ “แยกส่่วน” และ “ต่่างคนต่่าง
ทำำ�” ดัังนั้้�น ในการทำำ�ให้้เกิิดอากาศสะอาดนั้้�น รััฐจึึงต้้องมีีหน้้าที่่� “บููรณาการ”
การบริิหารการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพระหว่่างหน่่วยงานต่่างๆ ของรััฐ
เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการร่่วมวิิเคราะห์์ปัญ
ั หาและร่่วมหาทางป้้องกัันแก้้ไขปััญหา
อย่่างสอดคล้้องเป็็นระบบครบวงจรโดยไม่่แยกส่่วน รวมถึึงการเพิ่่�ม “การจััดการ
ร่่วม” ระหว่่างรััฐกัับภาคประชาสัังคม เพื่่�อสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน
และสร้้างความเข้้มแข็็งในการกระจายอำำ�นาจ เพื่่�อให้้การจััดการให้้เกิิดอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุุขภาพเป็็นไปได้้จริงิ อย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน
ในขณะเดีี ย วกัั น รััฐ ยัั ง ต้้ อ งมีี ห น้้ า ที่่� ใ นการ “กำำ�กัั บดููแ ล” หน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อควบคุุม ติิดตาม ดููแล ตรวจสอบ และเร่่งรััดการดำำ�เนิินการของ
หน่่วยงานของรััฐที่่�มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ตามกฎหมาย เพื่่�อการบููรณาการการจััดการ
อากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพที่่�มีป
ี ระสิิทธิภิ าพ ทั้้�งนี้้� การปฏิิรููปโครงสร้้างของรััฐเพื่่�อ
แก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศให้้ประสบผลสำำ�เร็็จนั้้น� จำำ�เป็็นต้้องอาศััยการบููรณา
การโครงสร้้างและการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานของรััฐทั้้�งที่่�ดำ�ำ เนิินงาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและด้้านสุุขภาพ
ตััวอย่่างที่่�น่่าสนใจ คืือ กรณีีของโครงการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งสหประชาชาติิ
(United Nations Environmental Programme : UNEP) ซึ่่ง� ได้้จัดั ตั้้�งหน่่วยงาน
ด้้านมลพิิษสุขุ ภาพและสิ่่�งแวดล้้อม (The Pollution, Health and Environment
Unit) เพื่่�อแก้้ไขปััญหาที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั และเชื่่�อมโยงระหว่่างมิิติสิ่่ิ ง� แวดล้้อมกัับมิติิ สุิ ขุ ภาพ
ระหว่่างหน่่วยต่่างๆ ภายในองค์์กร กัับองค์์กรพัันธมิิตร และระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทั้้�งนี้้� ในการจััดการกัับปัญ
ั หามลพิิษทางอากาศช่่วงหลายทศวรรษที่่�ผ่่านมา
รััฐบาลส่่วนใหญ่่จะมองว่่า “ปััญหามลพิิษทางอากาศ” เป็็น “ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม”
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โดยไม่่ได้้คำ�นึ
ำ งึ ว่่าปััญหาดัังกล่่าวมีีความสััมพันั ธ์์กับ
ั “ปััญหาสุุขภาพ” ด้้วย ดัังนั้้�น
เพื่่�อให้้การแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศสามารถดำำ�เนิินไปได้้อย่่างประสบผล
สำำ�เร็็จ และสามารถพััฒนาไปสู่่�การจััดการอากาศสะอาด จึึงต้้องปฏิิรููปโครงสร้้าง
และระบบรััฐราชการให้้หน่่วยงานต่่างๆ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุุขและ
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ทำำ�งานร่่วมกััน “แบบบููรณาการ”
ซึ่่ง� ไม่่ใช่่แค่่ “ประสานงาน” เท่่านั้้�น ทั้้�งในมิิติิสิ่่ง� แวดล้้อมและมิิติิสุขุ ภาพ ให้้เอื้้�อต่่อ
การทำำ�งานเพื่่�อให้้เกิิดสิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด เนื่่�องจากประสบการณ์์ใน
การบริิหารจััดการของภาครััฐที่่�ผ่่านมาได้้พิิสูจน์
ู ์ให้้เห็็นแล้้วว่่า การใช้้โครงสร้้าง
และระบบการบริิหารราชการแบบเดิิมนั้้น� ไม่่สามารถแก้้ไขปััญหาที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั
และเร่่งด่่วนนี้้�ได้้อย่่างยั่่�งยืืน การปฏิิรููปและเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างการทำำ�งาน
ของรััฐจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�จำ�ำ เป็็นต้้องดำำ�เนิินการโดยเร่่งด่่วนที่่�สุดุ
อีีกทั้้�งยัังมีีความจำำ�เป็็นที่่�รัฐั จะต้้องออกกฎหมายเพื่่�อรัับรองและคุ้้�มครอง
สิิทธิขิ องประชาชนที่่�ได้้รับผล
ั กระทบจากมลพิิษทางอากาศ แยกออกจากการส่่ง
เสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมโดยทั่่�วไป เนื่่�องจากการจััดการปััญหาด้้าน
คุุณภาพอากาศนั้้�น เป็็นสิ่่�งที่่�มีีความเฉพาะตััว และไม่่สามารถใช้้ระบบบริิหาร
จััดการสิ่่�งแวดล้้อมของรััฐในปััจจุุบัันมาแก้้ไขปััญหาได้้ รััฐควรหลีีกเลี่่� ยงการ
ออกกฎหมายกระจััดกระจายแยกส่่วนและขาดตอนเป็็นช่่วงๆ แต่่ควรมีีการออก
กฎหมายบููรณาการตั้้�งแต่่ต้้นทางหรืือสาเหตุุที่่�มาของการก่่อให้้เกิิดมลพิิษทาง
อากาศ จนถึึงปลายทางหรืือผลกระทบของมลพิิษทางอากาศที่่�มีีต่่อระบบนิิเวศ
และสุุขภาพของประชาชน โดยจะต้้องมีีเนื้้�อหาที่่�ครบวงจรของห่่วงโซ่่อุุปทาน36
เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�อากาศสะอาดมีี
ประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
ท้้ายที่่� สุุด แต่่เป็็นประเด็็นที่่� มีีความสำำ�คััญ นั่่�นคืือ ภาครััฐจำำ�เป็็นจะต้้อง
จััดหางบประมาณให้้เพีียงพอเพื่่�อป้้องกััน ฟื้้�นฟูู และอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม ทั้้�งนี้้� ที่่�
ผ่่านมางบประมาณปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศไทยอยู่่�ในระดัับต่ำ�ม
ำ ากเมื่่�อ
เทีียบกัับประเทศที่่�พัฒ
ั นาในระดัับใกล้้เคีียงกัันอย่่างเช่่นมาเลเซีีย นอกจากนั้้�น งบ
ประมาณปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมยัังมีีความผัันผวนสููงในแต่่ละปีี โดยในปีี พ.ศ. 2565
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งบประมาณปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมลดลงถึึง 47.1% จากปีี พ.ศ. 2564 ซึ่่�งต่ำำ�ที่่�สุดุ
ในรอบ 5 ปีี สะท้้อนให้้เห็็นว่่าภาครััฐให้้ความสำำ�คััญน้้อยในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และ
มองเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นปััญหาชั่่�วคราว ไม่่เน้้นการพััฒนาเชิิงรุุกเพื่่�อแก้้ปััญหา
มลพิิษทางอากาศ ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�ควรจะต้้องปรัับเปลี่่�ยน
13.2.3 รัั ฐต้้ อง “ยกระดัั บ” ให้้ การได้้ มาซึ่่ � งอากาศสะอาด
เป็็นสิิทธิิมนุุ ษยชนขั้้� นพื้้ � นฐาน
การมองว่่าการเข้้าถึึงอากาศสะอาดเป็็นสิิทธิิอย่่างหนึ่่�งของประชาชนและ
เป็็นสิิทธิขั้้ิ น� พื้้�นฐานของการดำำ�รงชีีวิติ ย่่อมนำำ�มาสู่่�การก่่อให้้เกิิดหน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบของรััฐที่่�จะต้้องเคารพ ปกป้้อง และอำำ�นวยการให้้สิทธิ
ิ ินั้้�นเกิิดขึ้้�นได้้
จริิง ดัังนี้้�แล้้ว กระบวนการที่่�ใช้้บริหิ ารจััดการอากาศจะแตกต่่างจากเดิิม และจะ
สามารถคว้้านลึึกไปถึึงความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องทบทวนความเหมาะสมและความไม่่
เพีียงพอในการทำำ�หน้้าที่่�ของหน่่วยงานรััฐภายใต้้ระบบเดิิมที่่�เป็็นอยู่่�
หััวใจสำำ�คัญ
ั ของเรื่่�องนี้้�ก็คืื็ อ การได้้มาซึ่่ง� อากาศสะอาดนั้้�น ต้้องไม่่เป็็นเพีียง
“วััตถุุประสงค์์ของนโยบาย (objective of policy)” ที่่�รัฐั ตั้้�งไว้้เท่่านั้้�น แต่่ต้้องยก
ระดัับให้้เป็็น “สิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนขั้้�นพื้้�นฐาน” ในฐานะที่่�เป็็นเงื่่�อนไขของการมีีชีวิี ิตที่่�มีี
สุุขอนามััย อยู่่�ในสิ่่�งแวดล้้อมและอากาศที่่�ปลอดภััยและสะอาด มีีสุขุ ภาพดีี และมีี
ชีีวิติ ที่่�ยืืนยาว ไม่่ตายก่่อนวััยอัันควรด้้วยโรคร้้ายต่่างๆ โดยแนวคิิดเรื่่�อง “สุุขภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม” และ “อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม” จะต้้องถููกนำำ�มาใช้้เป็็นฐานคิิดในการ
บริิหารจััดการแบบใหม่่ ปรัับเปลี่่�ยนให้้เกิิดการบููรณาการภารกิิจแบบประกบคู่่�
ระหว่่างมิิติิสิ่่ง� แวดล้้อมกัับมิิติิสุขุ ภาพ
ทั้้�งนี้้� จากการศึึกษาเอกสารของผู้้�รายงานพิิเศษภายใต้้คณะมนตรีีสิิทธิิ
มนุุษยชนและสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งสหประชาชาติิ ได้้ให้้แนวทางเกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�ของรััฐ
ที่่�ผูกู พัันในการดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่ง� อากาศสะอาดว่่า สามารถกำำ�หนดหน้้าที่่�
ของรััฐได้้ 7 ประการ โดยรััฐต้้องคำำ�นึงึ ถึึงกระบวนการต่่างๆ ว่่าสาธารณชนได้้รับั
ข้้อมููลอย่่างครบถ้้วน และมีีโอกาสในการมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการตััดสิินใจต่่างๆ
ของรััฐ รวมถึึงการต้้องรัับฟัังกลุ่่�มเปราะบางเป็็นพิิเศษด้้วย37 ดัังนี้้�
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13.2.3.1 การตรวจสอบคุุ ณภาพอากาศและผลกระทบต่่ อสุุ ขภาพ

ภาครััฐควรเร่่งลงทุุนซื้้�อเครื่่�องตรวจวััดคุุณภาพอากาศเพิ่่�มเติิมและติิด
ตั้้�งจุุ ดตรวจวััดให้้มากขึ้้�นในทุุกพื้้�นที่่� พร้้อมทั้้�งเชื่่�อมโยงแอปพลิิเคชัันแบบ real
time ให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลคุณ
ุ ภาพอากาศได้้อย่่างทั่่�วถึึง และควร
สร้้างฐานข้้อมููลจากเครืือข่่ายตรวจวััดคุุณภาพอากาศเพื่่�อให้้สามารถระบุุแหล่่ง
ที่่�มาสำำ�คัญ
ั ที่่�ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศโดยรอบ เนื่่�องจากการตรวจวััดคุุณภาพ
อากาศและการเก็็บข้อ้ มููลคุณ
ุ ภาพอากาศอย่่างสม่ำำ�เสมอจะเป็็นข้้อมููลชิ้้น� สำำ�คัญ
ั ใน
การออกแบบมาตรการเพื่่�อแก้้ไขปััญหาคุุณภาพอากาศได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
นอกจากนั้้�น รััฐต้้องสร้้างเครืือข่่ายและดำำ�เนิินโครงการต่่างๆ ในการตรวจ
สอบคุุณภาพอากาศและผลกระทบของมลพิิษทางอากาศที่่�มีต่่ี อสุุขภาพ ทั้้�งในเขต
เมืืองและในภููมิิภาคต่่างๆ ที่่�ได้้รับผล
ั กระทบ โดยข้้อมููลที่่�ได้้มานั้้�นอาจจะมาจาก
การตรวจสอบคุุณภาพอากาศโดยดาวเทีียมหรืือระบบคอมพิิวเตอร์์ ซึ่่ง� หน้้าที่่�ของ
รััฐด้้านนี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�รัฐั ต้้องดำำ�เนิินการเพื่่�อนำำ�มาสู่่�การให้้ข้อ้ มููลแก่่สาธารณะ และใน
การจััดทำำ�นโยบายต่่างๆ ที่่�จำ�ำ เป็็นก็็จะต้้องมีีข้้อมููลเหล่่านี้้�เป็็นฐานด้้วย
ในประเทศที่่�มีรี ายได้้สูงู พบว่่าส่่วนใหญ่่จะมีีเครืือข่่ายการติิดตามตรวจสอบ
คุุณภาพอากาศที่่�กว้้างขวาง ซึ่่ง� สามารถตรวจวััดระดัับมลพิษท
ิ างอากาศอย่่างต่่อ
เนื่่�องได้้ทุกุ ชั่่�วโมง ในทางกลัับกััน ประเทศที่่�มีีรายได้้ระดัับน้้อยหรืือรายได้้ปาน
กลาง พบว่่าคุุณภาพอากาศโดยทั่่�วไปนั้้�นอยู่่�ในสภาพย่ำำ�แย่่ อย่่างบางประเทศใน
แอฟริิกาพบว่่าไม่่มีีสถานีีตรวจวััดคุุณภาพอากาศเลยขณะที่่�หลายรััฐที่่�มีปั
ี ญ
ั หา
คุุณภาพอากาศรุุนแรง อย่่างเช่่นจีีนและอิินเดีีย พบว่่า ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมามีี
ความก้้าวหน้้าอย่่างมากในการจััดตั้้�งสถานีีตรวจวััดคุุณภาพอากาศ (อิินเดีียมีี
จำำ�นวนสถานีีตรวจวััดคุุณภาพอากาศเพิ่่�มขึ้้�นหลายร้้อยแห่่ง ขณะที่่�จีีนมีีสถานีี
ตรวจวััดคุุณภาพอากาศแห่่งใหม่่หลายพัันแห่่ง)38
ภาครััฐยัังควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนงานวิิจััยให้้มีีการนำำ�ข้้อมููลคุุณภาพ
อากาศมาใช้้ประโยชน์์ อาทิิ ใช้้แบบจำำ�ลองเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจการเคลื่่�อนย้้าย
ของมลพิิษทางอากาศ ประเมิินต้้นทุุนทางสัังคมที่่�เกิิดขึ้้�นจากมลพิิษทางอากาศ
ตลอดจนผลประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ และนำำ�

13-622

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

ผลงานวิิจััยที่่�ได้้รับม
ั าประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อสร้้างความตระหนัักให้้กัับทุุกภาคส่่วน
ได้้ทราบถึึงอัันตรายของมลพิิษทางอากาศ รวมถึึงรายงานความก้้าวหน้้าในการ
แก้้ไขปััญหาคุุณภาพอากาศด้้วย
13.2.3.2 การค้้ นหาและประเมิิ นแหล่่ งที่่ � มาของมลพิิ ษทางอากาศ

ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่า ในการที่่�จะลดจำำ�นวนผู้้�ป่่วยอัันเนื่่�องมาจากปััญหามลพิิษ
ทางอากาศ และทำำ�ให้้เกิิดสิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาดอย่่างแท้้จริงิ นั้้�น รััฐ
จำำ�เป็็นต้้องทำำ�เข้้าใจถึึงประเภทและแหล่่งที่่�มาหลัักของมลพิิษทางอากาศ เพื่่�อ
นำำ�มาสู่่�การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญและจััดทำำ�มาตรการแก้้ไขปััญหาหรืือควบคุุม
การปล่่อยมลพิิษทางอากาศให้้ได้้อย่่างคุ้้�มค่่า
มีีหลายประเทศที่่�ให้้ความสำำ�คััญและมีีการดำำ�เนิินการจริิงจัังในการค้้นหา
และประเมิินแหล่่งที่่�มาของมลพิิษทางอากาศอย่่างเบ็็ดเสร็็จสมบููรณ์์ เช่่น ในจีีน
และอิินเดีีย ถึึงแม้้ว่่าจะมีีความไม่่แน่่นอนของข้้อมููลการปล่่อยมลพิิษทางอากาศ
ที่่�อยู่่�นอกระบบอยู่่�บ้้าง แต่่การมีีข้้อมููลส่่วนใหญ่่หรืือหลัักๆ เกี่่�ยวกัับประเภทและ
แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษอากาศนัับเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญสำำ�หรัับการดำำ�เนิินการในทุุกขั้้�นตอน
ต่่อๆ มา นัับตั้้�งแต่่การให้้คำ�ำ แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับคุณ
ุ ภาพอากาศ การจััดทำำ�มาตรการ
ควบคุุมการปล่่อยมลพิิษทางอากาศ ตลอดจนการดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหา หรืือ
แม้้แต่่การดููแลเยีียวยาผู้้�รัับผลกระทบ ซึ่่ง� หากไม่่มีีข้อ้ มููลส่่วนนี้้�อย่่างเพีียงพอ ก็็ไม่่
สามารถจะกำำ�หนดนโยบาย มาตรการ หรืือการดำำ�เนิินการใดๆ เพื่่�อแก้้ไขปััญหา
ได้้อย่่างตรงจุุ ดและมีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งนี้้� ในต่่างประเทศมีีกฎหมายที่่�เรีียกว่่า Pollutant Release and Transffer Register (PRTR) ที่่�บัังคัับให้้โรงงานอุุตสาหกรรมต้้องแจ้้งข้้อมููลการปล่่อย
และการเคลื่่�อนย้้ายมลพิิษหรืือสารเคมีีแก่่ประชาชนในพื้้�นที่่� รวมถึึงกำำ�หนดให้้ภาค
รััฐต้้องจััดให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลนั้้�นด้้วย
13.2.3.3 การรายงานข้้ อมูู ลคุุ ณภาพอากาศต่่ อสาธารณชน

นอกจากการรวบรวมข้้อมููลคุณ
ุ ภาพอากาศอย่่างเป็็นระบบแล้้ว รััฐมีีหน้้า
ที่่�ต้้องให้้ข้อ้ มููลในเวลาที่่�เหมาะสม เพื่่�อทำำ�ให้้ประชาชนเข้้าถึึงข้้อมููล และให้้ความรู้้�
แก่่ประชาชนถึึงความเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากมลพิิษทางอากาศ รวมถึึง
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ต้้องมีีระบบในการแจ้้งเตืือนเมื่่�อมลพิิษก่่อให้้เกิิดภััยคุุกคามต่่อสุุขภาพเฉีียบพลััน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับประชากรที่่�เป็็นกลุ่่�มเปราะบาง ไม่่ว่่าจะเป็็นเด็็ก หญิิง
มีีครรภ์์ ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ป่่วยระบบทางเดิินหายใจ และผู้้�ทำำ�งานกลางแจ้้ง
ดัังเช่่นกรณีีของคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิเม็็กซิิโก ซึ่่�งได้้เคย
อภิิปรายไว้้ว่่า ระบบการตรวจสอบคุุณภาพอากาศที่่� ไม่่เพีียงพอถืือเป็็นการ
ละเมิิดต่่อสิิทธิิของประชาชนในข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและเป็็นการละเมิิดสิิทธิิ
ในด้้านสุุขภาพด้้วย39
13.2.3.4 การออกกฎหมายและมาตรฐานคุุ ณภาพอากาศที่่ � เข้้ ม
ข้้ นขึ้้ � น

ปลายเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2564 WHO ได้้ประกาศ “เกณฑ์์แนะนำำ�คุณ
ุ ภาพ
อากาศ” (Air Quality Guidelines: AQGs) ฉบัับใหม่่ หลัังจากว่่างเว้้นไป 16 ปีี
เนื่่�องจากมีีงานวิิจัยั เชิิงประจัักษ์์พบว่่า ฝุ่น่� พิิษ PM2.5 มีีอันั ตรายร้้ายแรงต่่อสุุขภาพ
มนุุษย์์มากกว่่าผลการศึึกษาในอดีีต40
ประเด็็นสำำ�คััญของเกณฑ์์ใหม่่อยู่่�ที่่�การปรัับค่่ามาตรฐานความปลอดภััย
ของฝุ่่�น PM2.5 ให้้สูงู ขึ้้�น โดยค่่าเฉลี่่�ยรายปีีของ PM2.5 ที่่�ปลอดภััยจะต้้องไม่่เกิิน
5 ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร (มคก./ลบ.ม.) จากเดิิมที่่�อยู่่�ระดัับ 10 มคก./
ลบ.ม. และปรัับค่่าเฉลี่่�ยราย 24 ชั่่�วโมงว่่าจะต้้องไม่่เกิิน 15 มคก./ลบ.ม. จากเดิิม
ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ 25 มคก./ลบ.ม.41
ก่่อนหน้้ า นั้้� น WHO เคยเผยแพร่่แนวทางเกี่่� ย วกัั บคุุณ ภาพอากาศใน
บรรยากาศและคุุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยเฉพาะการกำำ�หนดเกณฑ์์ของ
คุุณภาพอากาศภายในอาคารที่่�มุ่่�งเน้้นการเปลี่่�ยนไปใช้้เชื้้�อเพลิิงที่่�สะอาด พร้้อม
ทั้้�งแนะนำำ�ว่่า รััฐต่่างๆ ควรนำำ�แนวทางและเกณฑ์์ดัังกล่่าวไปจััดทำำ�เป็็นมาตรฐาน
ระดัับชาติิที่่�มีผลผู
ี กู พัันตามกฎหมาย โดยพิิจารณาถึึงบริิบทและความพร้้อมของ
แต่่ละรััฐที่่�แตกต่่างกััน โดยที่่�มาตรฐานคุุณภาพอากาศที่่�รัฐั จััดทำำ�ขึ้้�นนั้้�น อย่่าง
น้้อยควรต้้องคุ้้�มครองปกป้้องสมาชิิกที่่�เป็็นกลุ่่�มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่่�มเด็็ก
อย่่างไรก็็ตาม จากการทบทวนมาตรฐานคุุณภาพอากาศของประเทศต่่างๆ
ทั่่�วโลก ในปีี พ.ศ. 2560 พบว่่า ประเทศส่่วนใหญ่่ยัังไม่่ได้้กำ�ำ หนดมาตรฐานหรืือ
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แนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับคุณ
ุ ภาพอากาศ หรืือไม่่มีีแนวปฏิิบััติิที่่�เป็็นไปตามคำำ�แนะนำำ�
ของ WHO แต่่อย่่างใด
ในส่่วนของประเทศไทย ปััจจุุบันั ค่่ามาตรฐานความปลอดภััยของฝุ่น่� PM2.5
ในส่่วนของค่่าเฉลี่่�ยรายปีีอยู่่�ที่่� 25 มคก./ลบ.ม. และค่่าเฉลี่่�ยราย 24 ชั่่�วโมงอยู่่�ที่่�
50 มคก./ลบ.ม.42 ค่่ามาตรฐานนี้้�มีกี ารใช้้มานาน 12 ปีีแล้้ว และแม้้รัฐั บาลเคยตั้้�ง
เป้้าที่่�จะปรัับเปลี่่�ยน แต่่ในที่่�สุดุ ก็็ยัังไม่่ได้้ดำ�ำ เนิินการ
แผนปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิด้า้ นฝุ่่�นละอองของไทยที่่�มีีการจััดทำำ�ขึ้้�น
เมื่่�อปีี พ.ศ. 2562 ระบุุมาตรการระยะสั้้�นไว้้ประการหนึ่่�งว่่า ในช่่วงปีี พ.ศ. 2563 2564 จะกำำ�หนดค่่ามาตรฐานฝุ่น่� พิิษ PM2.5 ตามเป้้าหมายระยะที่่� 3 ขององค์์การ
อนามััยโลก (WHO IT-3) ซึ่่�งกำำ�หนดค่่าเฉลี่่�ย 24 ชั่่�วโมงเดิิมไว้้ที่่� 37.5 มคก./
ลบ.ม. และค่่าเฉลี่่�ยรายปีีคืือ 15 มคก./ลบ.ม. แต่่จนถึึงปััจจุุบัันปีี พ.ศ. 2565
แล้้ว ค่่ามาตรฐานของไทยก็็ยัังไม่่ได้้มีีการปรัับปรุุง43 ในขณะที่่� WHO ปรัับค่่า
มาตรฐานให้้ต่ำ�ล
ำ งอีีกแล้้วเมื่่�อปลายปีี พ.ศ. 2564
หากเปรีียบเทีียบกัับประเทศมาเลเซีียที่่� มีีระดัับการพััฒนาใกล้้เคีียง
กััน และเคยกำำ�หนดค่่ามาตรฐานเข้้มงวดน้้อยกว่่าประเทศไทย แต่่จากการที่่�ได้้
กำำ�หนดระยะเวลาการปรัับค่่ามาตรฐานมลพิิษทางอากาศที่่�ชัดั เจนตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.
2558 ปีี พ.ศ. 2561 และล่่าสุุดปรัับในปีี พ.ศ. 2563 ผลจากการดำำ�เนิินการตาม
ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ทำ�ำ ให้้ในปััจจุุบัันประเทศมาเลเซีียได้้กำ�ำ หนดค่่ามาตรฐานมลพิิษทาง
อากาศที่่�เข้้มงวดกว่่าประเทศไทยไปเรีียบร้้อยแล้้ว โดยใช้้เวลาเพีียง 5 ปีี
	ปััจจุุบัันมาเลเซีียมีีการกำำ�หนดค่่าเฉลี่่�ยฝุ่่�นพิิษ PM2.5 เฉลี่่�ย 24 ชั่่�วโมง
คืือ 35 มคก./ลบ.ม. และค่่าเฉลี่่�ยรายปีีคืือ 15 มคก./ลบ.ม. ค่่าสารมลพิิษอื่� ่นๆ ก็็
ปรัับดีีขึ้้�นกว่่าไทย อาทิิ ฝุ่่�นพิิษ PM10 หรืือ ไนโตรเจนไดออกไซด์์ (NO2) สะท้้อน
ให้้เห็็นความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน44 ในขณะที่่�รัฐั บาล
ไทยดููเหมืือนจะเห็็นประชาชนคนไทยมีีปอดที่่�ทนทานกว่่าคนมาเลเซีีย ซึ่่�งที่่�จริงิ
แล้้ว ไม่่ว่่าจะเป็็นคนไทยหรืือคนประเทศใดในโลกก็็น่่าจะมีีขีีดความสามารถใน
การรัับมืือกัับ PM2.5 ไม่่แตกต่่างกััน

การปล่่อยให้้ ตัั ว เลขค่่ามาตรฐานของประเทศอยู่่� ใ นระดัั บ เดิิ ม เช่่นนี้้�
หมายความว่่า ประเทศไทยยอมให้้ “อากาศสะอาด” แบบไทยนั้้�น มีีมลพิษ
ิ ปะปน
ในอากาศหรืือมีีความสกปรกมากกว่่าที่่� WHO กำำ�หนดถึึง 5 เท่่า และกว่่า 3 เท่่า
ตามลำำ�ดับ
ั ซึ่่ง� เท่่ากัับสร้้างปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ�ด้า้ นสุุขภาพอย่่างมาก เนื่่�องจาก
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ไม่่ได้้คำ�นึ
ำ ึงถึึงประชาชนกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�มีีความอ่่อนไหวต่่อมลพิิษทางอากาศแม้้แต่่
น้้อย เช่่น เด็็ก สตรีีมีีครรภ์์ ผู้้�สููงอายุุ และกลุ่่�มผู้้�ที่่�เป็็นโรคระบบทางเดิินหายใจ
การกำำ�หนดค่่ามาตรฐานมลพิิษทางอากาศที่่� เข้้มงวดน้้อยยัังทำำ�ให้้ต้้นทุุนทาง
สัังคมที่่�เกิิดจากมลพิิษทางอากาศถููกบิิดเบืือนไปจากความเป็็นจริิงอีีกด้้วย การ
ขยัับมาตรฐานนี้้�จึึงเป็็นเรื่่�องที่่�ควรจะต้้องเร่่งดำำ�เนิินการ
13.2.3.5 การจัั ดทำำ �แผนปฏิิบััติิ การคุุ ณภาพอากาศระดัั บชาติิ

รััฐ มีี ห น้้ า ที่่� ต้้ อ งจัั ด ทำำ� แผนปฏิิ บัั ติิ การคุุณ ภาพอากาศที่่� มีี การจัั ด ลำำ�ดัั บ
ความสำำ�คัั ญ และกำำ� หนดมาตรการที่่� มีี ป ระสิิทธิิ ภาพต่่อการนำำ� ไปปรัับ ปรุุ ง
คุุณภาพอากาศ โดยควรปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศ
เนื่่�องจากรููปแบบเดิิมได้้ก่่อให้้เกิิดความเหลื่่�อมล้ำำ�ในการเข้้าถึึงบริิการจากภาครััฐ
ตััวอย่่างเช่่น ประชาชนผู้้�มีีรายได้้น้อ้ ยซึ่่ง� ที่่�บ้า้ นไม่่มีีเครื่่�องปรัับอากาศหรืือเครื่่�อง
ฟอกอากาศ หรืือไม่่สามารถจััดหาอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันอย่่างหน้้ากากอนามััยมาใช้้ได้้
หรืือนัักเรีียนที่่�เรีียนโรงเรีียนสัังกััดรััฐก็็ได้้รับั การปกป้้องจากมลพิิษทางอากาศ
น้้อยกว่่านัักเรีียนที่่�เรีียนในโรงเรีียนสัังกััดเอกชน เป็็นต้้น
นอกจากนั้้�น รััฐยัังมีีหน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบายและมาตรการต่่างๆ ซึ่่�ง
คำำ�นึึงถึึงกลุ่่�มคนที่่�มีีรายได้้น้้อยถึึงปานกลาง โดยพิิจารณาองค์์ประกอบต่่างๆ
ทั้้�งทรััพยากรที่่� อยู่่� ความเป็็นรููปธรรม และความมีีประสิิทธิิผลของมาตรการ
เหล่่านั้้�นภายใต้้เป้้าหมายเพื่่�อป้้องกัันปััญหา การปรัับปรุุงแก้้ไขคุุณภาพอากาศ
และการทำำ�ให้้ประชาชนได้้รับสิ
ั ิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด โดยต้้องไม่่เลืือก
ปฏิิบัติั ิ ขณะเดีียวกััน ก็็จะต้้องไม่่ดำำ�เนิินนโยบายที่่�ส่่งผลต่่อการทำำ�ให้้ลดคุุณภาพ
อากาศลง
มาตรการที่่� รั ัฐ สามารถกำำ� หนดได้้ เช่่น การกำำ� หนดมาตรฐานสำำ� หรัับ
อุุตสาหกรรม โรงไฟฟ้้า และยานพาหนะ การจำำ�กััดการเผาเศษวััสดุุทางการ
เกษตร การส่่งเสริิมการปรุุงอาหารที่่�ใช้้พลัังงานสะอาด การปรัับปรุุงระบบขนส่่ง
สาธารณะ เป็็นต้้น นอกจากนั้้�นแล้้วพบว่่า การแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ
อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพในบางกรณีีนั้้น� อาจจำำ�เป็็นต้้องมีีการประสานงานกัันระหว่่าง
ประเทศ เนื่่�องจากเป็็นปััญหาในลัักษณะที่่�ข้้ามพรมแดน
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13.2.3.6 การปฏิิบัั ติิ การและการบัั งคัั บใช้้ กฎหมายเกี่่ � ยวกัั บ
คุุ ณภาพอากาศ

รััฐมีีหน้้าที่่� ในการบัังคัับใช้้มาตรฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมให้้เกิิดประสิิทธิิผล
โดยต้้องจััดสรรทรััพยากร ทั้้�งบุุคลากรและงบประมาณ ที่่�เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิิน
การให้้เป็็นไปตามแผนและกฎหมาย ตลอดจนมีีหน้้าที่่�ในการดููแลให้้ประชาชน
สามารถเข้้าถึึงการเยีียวยาผ่่านกระบวนการยุุติิธรรมทางสิ่่�งแวดล้้อม ในกรณีี
หากได้้รับผล
ั กระทบจากมลพิิษทางอากาศ ซึ่่�งเท่่ากัับเป็็นการถููกละเมิิดต่่อสิิทธิิ
ที่่�จะหายใจอากาศสะอาด ทั้้�งนี้้� รวมถึึงหน้้าที่่�ในการบัังคัับใช้้และปฏิิบััติิตามข้้อ
ผููกพัันทางกฎหมายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมลพิิษทางอากาศด้้วย
13.2.3.7 การประเมิิ นผลการดำำ �เนิิ นงานเพื่่ � อปรัั บปรุุ งมาตรฐาน
และแผนคุุ ณภาพอากาศให้้ ดีีขึ้้ � น

หน้้าที่่� ของรััฐที่่� สำ�คั
ำ ัญอีีกประการหนึ่่� ง คืือ การติิดตามประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับมลพิษท
ิ างอากาศตามแผนปฏิิบัติั กิ ารหรืือกฎหมายที่่�บังั คัับใช้้
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อจะได้้มีกี ารแก้้ไขปรัับปรุุงมาตรฐานและแผนคุุณภาพอากาศให้้
ทัันสมััยและสอดคล้้องเหมาะสมกัับสถานการณ์์ที่่�อาจเปลี่่�ยนแปลงไป โดยอาศััย
หลัักฐานทางวิิทยาศาสตร์์ และคำำ�นึึงถึึงการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน
13.2.4 รัั ฐต้้ อง “สร้้ างการรัั บรู้้� ในข้้ อมูู ล” ที่่� เกี่่� ยวกัั บ
คุุณภาพของอากาศและผลกระทบของคุุณภาพอากาศที่่�
อาจเกิิดขึ้้ � นต่่ อสิ่่ �งแวดล้้ อมและสุุขภาพ
ในส่่วนของสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนในอากาศสะอาดนั้้�น มีีประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่�เป็็นปััจจััย
หรืือเงื่่�อนไขสำำ�หรัับการทำำ�ให้้การใช้้สิิทธิินั้้�นเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างเป็็นรููปธรรมและมีี
ประสิิทธิิภาพ ตััวอย่่างเช่่น การให้้ความรู้้�และการแบ่่งปัันข้้อมููล การมีีส่่วนร่่วม
ของคนที่่�เกี่่�ยวข้้อง การให้้ข้้อมููลแก่่ผู้้�ได้้รับผล
ั กระทบมากเป็็นพิิเศษ การปกป้้อง
คุ้้�มครองคนงานหรืือพนัักงานในที่่�ทำ�ำ งานและที่่�อยู่่�อาศััยที่่�มีีสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ดีี
โดยภาพรวม ก่่อนจะได้้มาซึ่่ง� สิิทธิใิ นอากาศสะอาด ทุุกคนต้้องสามารถเข้้า
ถึึงข้้อมููลด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อมเสีียก่่อน หลัักการนี้้�ได้้รับั การยืืนยัันในแนวทางปฏิิบััติิ
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บาหลีีของโครงการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเข้้าถึึงข้้อมููล การมีี
ส่่วนร่่วมของประชาชน และการเข้้าถึึงความยุุติิธรรมในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม45 รััฐจึึง
ต้้องทำำ�ให้้ประชาชนเข้้าถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคุณ
ุ ภาพอากาศ โดยการแสดงข้้อมููลสด
real time จากสถานีีตรวจสอบคุุณภาพอากาศ และมีีการรายงานสถานการณ์์
คุุณภาพอากาศอย่่างสม่ำำ�เสมอ โดยอาศััยแหล่่งข้้อมููลทางวิิชาการที่่�มีคี วามเป็็นก
ลาง อิิสระ และเชื่่�อถืือได้้
ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้บุุคคลทุุกคนมีีสิิทธิิรับรู้้�
ั และเข้้าถึึ งข้้อมููลเกี่่� ยวกัั บอากาศ
สะอาด รััฐจึึงต้้องมีีหน้้าที่่� 4 ประการ ดัังนี้้�
1) รััฐต้้องตรวจสอบและรายงานดััชนีีคุุณภาพอากาศและดััชนีีคุุณภาพ
อากาศเพื่่�อสุุขภาพประจำำ�วััน รวมถึึ งผลกระทบที่่� อาจเกิิ ดขึ้้�นต่่อสุุขภาพของ
ประชาชนซึ่่�งแตกต่่างกัันในแต่่ละคน ในแต่่ละเขตพื้้�นที่่� อย่่างทั่่�วถึึง เป็็นระบบ
และสม่ำำ�เสมอ เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงได้้ง่่าย และสามารถเฝ้้าระวัังและ
ป้้องกัันตนเองได้้ทัันท่่วงทีี
2) รััฐต้้ องให้้ข้้อมููลเกี่่� ยวกัั บที่่� มาของปััญหาคุุณภาพของอากาศที่่� เป็็น
ปัั จจุุ บัั น รวมถึึ ง กิิ จ กรรมที่่� ก่่ อให้้ เ กิิ ด ผลกระทบต่่อคุุ ณ ภาพอากาศและต่่อ
สุุขภาพ วิิธีีดำ�ำ เนิินการของรััฐเพื่่�อจััดการให้้เกิิดอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ รวม
ทั้้�งมาตรการในการเยีียวยาผลกระทบต่่อสุุขภาพของประชาชน โดยให้้ความ
สำำ�คััญกัับกลุ่่�มเปราะบางเป็็นพิิเศษ ในการนี้้� รััฐต้้องรัับฟัังข้้อมููล ข้้อร้้องเรีียน
และข้้อคิิดเห็็นจากประชาชนในเรื่่�องที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับปััญหาและผลกระทบของ
คุุณภาพอากาศต่่อสุุขภาพ รวมทั้้�งปััญหาเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการของรััฐ และ
การเยีียวยาสุุขภาพด้้วย
3) รััฐต้้องจััดเก็็บ รวบรวม ประมวลผล วิิเคราะห์์ข้้อมููล และจััดทำำ�ระบบ
ข้้อมููลที่่�ทัันสมััยและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อแจ้้งเตืือนประชาชน ตลอดจนสนัับสนุุน
การจัั ดการให้้มีีอากาศสะอาดเพื่่�อสุุข ภาพ ในการนี้้� รััฐต้้ อ งจัั ด งบประมาณ
สนัับสนุุนภาคเอกชนหรืือประชาชนในการจััดทำำ�ระบบและเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสาร
ที่่�เกี่่�ยวกัับอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพด้้วย
4) เพื่่�อให้้ประชาชนมีีสิทธิ
ิ ที่่ิ �จะรู้้�ข้้อมููลซึ่่ง� อาจมีีผลกระทบต่่อคุุณภาพอากาศ
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และต่่อสุุขภาพควบคู่่�ไปกัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับวิิธีีป้้องกัันผลกระทบต่่อสุุขภาพโดย
เร็็ว รััฐมีีหน้้าที่่�ต้้องจััดให้้มีีระบบการประเมิินผลกระทบต่่อสุุขภาพ ระบบตรวจ
สอบการประเมิินผลกระทบต่่อสุุขภาพ รวมทั้้�งการบัังคัับใช้้ระบบการประเมิิน
ผลกระทบต่่อสุุขภาพอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเป็็นรูู ปธรรม โดยมีีมาตรการ
รองรัับทั้้�งระดัับนโยบายและระดัับปฏิิบัติั ิการ ซึ่่ง� เป็็นหลัักการสำำ�คััญอัันเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของการประเมิินผลกระทบทางด้้านสุุขภาพ (HIA) สอดคล้้องกัับมาตรา 10
และมาตรา 11 แห่่งพระราชบััญญััติิสุขุ ภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2550
หน้้าที่่�ของรััฐข้้างต้้นสอดคล้้องกัับสิทธิ
ิ ิในข้้อมููลข่่าวสาร (Right to Informmation) ที่่�ประชาชนพึึงมีีเพื่่�อการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารที่่�จำ�ำ เป็็น ครบถ้้วน และถููก
ต้้องแม่่นยำำ� เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันและจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศ โดยเฉพาะ
ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ เช่่น การเข้้าถึึงข้้อมููลการตรวจวััดคุุณภาพอากาศที่่�
ถููกต้้องและได้้มาตรฐาน การเข้้าถึึงข้้อมููลการปลดปล่่อยหรืือระบายสารพิิษจาก
โรงงานอุุตสาหกรรม เป็็นต้้น ซึ่่�งในทางระหว่่างประเทศเป็็นสิิทธิิที่่� ได้้รับั รองไว้้
ในหลัักการข้้อ 10 แห่่งปฏิิญญากรุุงริิโอว่่าด้้วยสิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนา
13.2.5 รัั ฐต้้ องกำำ �หนดแนวทาง “ให้้ ประชาชนมีีส่่วนร่่ วมกัั บ
รัั ฐ” ในการกำำ �หนดนโยบาย จัั ดทำำ �กฎหมาย และกำำ �กัั บดูู แล
การจัั ดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ
รััฐมีีหน้้าที่่�สำ�คั
ำ ัญในด้้านการควบคุุม ลด และขจััดมลพิิษทุุกประเภทในทุุก
รููปแบบ ควบคู่่�ไปกัับด้า้ นการเคารพ ปกป้้อง และดำำ�เนิินการให้้สิิทธิิมนุุษยชน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเกิิดขึ้้�นได้้ในความเป็็นจริิง โดยทั้้�งสองด้้านต้้องมีีความเกี่่�ยวข้้อง
กัันอย่่างแนบแน่่น และจะต้้องดำำ�เนิินการควบคู่่�กันั ไป46 โดยต้้องเน้้นให้้ประชาชน
เข้้ามามีีส่่วนร่่วมกัับรัฐั ในการดำำ�เนิินการ
หน้้าที่่� ประการสำำ�คััญของรััฐ คืือ ต้้องมีีกฎหมายภายในของตััวเองเพื่่�อ
รัับรองและคุ้้�มครองสิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาดของประชาชน นอกจากนั้้�น
แล้้ว การตััดสิินใจของรััฐเพื่่�อดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ หรืืออนุุญาตให้้เอกชนประกอบ
กิิจการต่่างๆ ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมหรืือสุุขภาพ รััฐสามารถ
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และมีีอำ�ำ นาจที่่�จะเลืือกทิิศทางที่่�หลีีกเลี่่�ยงจากความเสี่่�ยงดัังกล่่าวได้้ และต้้องให้้
ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจในนโยบายต่่างๆ ที่่�มีีผลต่่อคุุณภาพอากาศ
เช่่น การออกใบอนุุญาตให้้ประกอบการอุุตสาหกรรม หรืือการจััดทำำ�แผนปฏิิบัติั ิ
การเกี่่�ยวกัับคุณ
ุ ภาพอากาศ
ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้ประชาชนมีีสิทธิ
ิ ิในการมีีส่่วนร่่วม (Right to Participation)
กัับรัฐั ในการกำำ�หนดนโยบาย จััดทำำ�กฎหมาย และกำำ�กัับดูแู ลการจััดการอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุุขภาพ รััฐจึึงต้้องมีีหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
1) จััดให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดนโยบายและแผนแม่่บทนโยบาย
การกำำ�กัับดูแู ลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ
2) จััดให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินโครงการหรืือ
กิิจกรรมของรััฐ ทั้้�งในระดัับชาติิและระดัับท้้องถิ่่�น ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อคุุณภาพ
อากาศและต่่อสุุขภาพของประชาชน และมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการตััดสิินใจดำำ�
เนิินโครงการหรืือกิิจกรรมดัังกล่่าว
3) เปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ โครงการหรืือกิิ จ กรรมที่่� จัั ด ทำำ� ตาม 2) ให้้
ประชาชนในพื้้�นที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทราบ และรัับฟัังความคิิดเห็็นของประชาชนก่่อน
การจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินโครงการหรืือกิิจกรรมดัังกล่่าว
4) นำำ�ความคิิดเห็็นที่่�ได้้รับั ตาม 3) ไปใช้้ประกอบการพิิจารณาอนุุมััติิหรืือ
อนุุญาตการดำำ�เนิินโครงการหรืือกิิจกรรม โดยต้้องแจ้้งให้้ประชาชนทราบถึึงผล
ของการนำำ�ความคิิดเห็็นไปใช้้ประกอบการพิิจารณาด้้วย
5) จัั ด ให้้ ป ระชาชนมีี ส่่ วนร่่วมในการกำำ� หนดให้้ มีี ห ลัั ก เกณฑ์์ เ กี่่� ย วกัั บ
มาตรฐานคุุณภาพของอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ รวมทั้้�งหลัักเกณฑ์์ในการเฝ้้า
ระวััง ป้้องกััน ควบคุุม และจััดการอากาศให้้มีีคุณ
ุ ภาพตามมาตรฐานดัังกล่่าว
6) จััดให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดและการจััดทำำ�บััญชีีการปลด
ปล่่อยและเคลื่่�อนย้้ายมลพิิษทางอากาศ ดััชนีีคุณ
ุ ภาพอากาศ และดััชนีีคุณ
ุ ภาพ
อากาศเพื่่�อสุุขภาพในแต่่ละพื้้�นที่่�
7) จััดให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมโดยการรัับฟังั ความคิิดเห็็น การปรึึกษาหารืือ
และการร่่วมดำำ�เนิินการในการปรัับปรุุงกฎหมายที่่�เป็็นอุุปสรรค และจััดทำำ�ร่่าง
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กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ ตั้้�งแต่่การทบทวนความเหมาะ
สมของกฎหมาย การปรัับปรุุงกฎหมาย และการร่่างกฎหมาย
8) จััดให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดมาตรการในการกำำ�กัับการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อ
สุุขภาพ เพื่่�อดำำ�เนิินการให้้เกิิดผลลััพธ์์ตามที่่� นโยบายและแผนแม่่บทตาม 1)
กำำ�หนดไว้้
9) เมื่่� อ มีี ก รณีี ที่่� จ ะมีี ผล กระทบต่่อคุุณ ภาพอากาศและต่่อสุุข ภาพของ
ประชาชนเกิิดขึ้้�น รััฐมีีหน้้าที่่�ต้้องเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกรณีีดัังกล่่าว รวมทั้้�ง
แนะนำำ�วิิธีีป้้องกัันผลกระทบต่่อสุุขภาพให้้ประชาชนทราบ โดยต้้องจััดหาข้้อมููล
ให้้โดยเร็็ว
13.2.6 รัั ฐต้้ องทำำ �ให้้ ประชาชน “เข้้ าถึึงและได้้ รัั บความ
ยุุติิธรรมทางสิ่่ �งแวดล้้ อม”
ในกรณีีที่่�มีีอุุปสรรคทำำ�ให้้ไม่่สามารถเข้้าถึึงอากาศสะอาดได้้ และยัังได้้
รัับความเสีียหายจากมลพิิษทางอากาศอยู่่�อีีก หากความเสีียหายได้้เกิิดขึ้้�นแล้้ว
สิิทธิิที่่�ประชาชนมีีอยู่่�และสามารถใช้้สิิทธิิได้้ก็็คืือสิิทธิิที่่�จะได้้รับั การเยีียวยาที่่�มีี
ประสิิทธิภิ าพ (Right to Effective Remedy) (ศาลต้้องอำำ�นวยการให้้เกิิดความ
ยุุติธิ รรมทางสิ่่�งแวดล้้อม) โดยสิิทธิขิ องประชาชนมีีตั้้ง� แต่่ในขั้้�นที่่�จะนำำ�คดีีไปสู่่�ศาล
เพื่่�อฟ้้องรััฐบาลให้้บังั คัับใช้้กฎหมาย และฟ้้องบริิษัทต่่
ั างๆ ให้้ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย
โดยเฉพาะกฎหมายอากาศสะอาด ดัังนั้้�น รััฐจึึงมีีหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
1) รัับเรื่่�องร้้องเรีียนจากผู้้�อาจได้้รับผล
ั
กระทบทางสุุขภาพจากปััญหา
มลพิิษทางอากาศ และประสานงานกัับหน่่วยงานของรััฐที่่�รับผิ
ั ิดชอบ
2) ให้้คำ�ำ แนะนำำ�แก่่ผู้้�ร้้องเรีียนในการดำำ�เนิินคดีีสิ่่ง� แวดล้้อมเกี่่�ยวกัับปัญ
ั หา
มลพิิษทางอากาศ และประสานผู้เ้� ชี่่ย� วชาญด้้านการดำำ�เนิินคดีี เพื่่�อที่่�จะได้้รับั การ
พิิจารณาและได้้รับั การชดเชย เยีียวยา และฟื้้�นฟููความเสีียหาย
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13.3 บทบาทและความรัั บผิิดชอบของภาครัั ฐที่่�จะ
ต้้ องดำำ �เนิินมาตรการเพื่่�อเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของ
ธุุ รกิิ จและผู้้� ประกอบการให้้ เคารพและไม่่ ละเมิิ ด
สิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาดของประชาชน
13.3.1 การเพิ่่ � มสััดส่่วนในการนำำ �เครื่่�องมืื อทางเศรษฐศาสตร์์
มาใช้้ ควบคู่่�กัับมาตรการสั่่� งการและควบคุุ มที่่�มีี อยู่่� เดิิม ให้้
มากขึ้้ � นและเป็็นระบบขึ้้ � น
กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน เช่่น พระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและ
รัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2535 และพระราชบััญญััติิโรงงาน พ.ศ.
2535 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม พ.ศ. 2562 ใช้้มาตรการสั่่�งการและควบคุุม (commmand-and-control measures) “เป็็นหลััก” ในการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม
ในรููปแบบของการกำำ�หนดค่่ามาตรฐานมลพิิษจากแหล่่งกำำ�เนิิด และกำำ�หนดวิิธีี
การที่่�เจ้้าของหรืือผู้้�ครอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษต้้องปฏิิบััติิเพื่่�อบำำ�บััดมลพิิษ
ก่่อนปล่่อยออกสู่่�สิ่่ง� แวดล้้อมภายนอก
อย่่างไรก็็ตาม การใช้้มาตรการสั่่�งการและควบคุุมแต่่เพีียงอย่่างเดีียวมีีข้้อ
จำำ�กััด เนื่่�องจากสาเหตุุต่่างๆ เช่่น ความไม่่เข้้มงวดในการบัังคัับใช้้กฎหมาย หน่่วย
งานรััฐไม่่มีีบุคุ ลากรและงบประมาณมากพอที่่�จะติิดตามตรวจสอบแหล่่งกำำ�เนิิด
มลพิิษอย่่างทั่่�วถึึง และการมีีบทลงโทษและค่่าปรัับตามกฎหมายขั้้�นต่ำำ� ประเทศ
ต่่างๆ ทั่่�วโลกจึึงนิิยมนำำ�เครื่่�องมืือทางเศรษฐศาสตร์์ (economic instruments)
มาใช้้เสริิมมาตรการสั่่�งการและควบคุุมในการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น
ความแตกต่่างที่่�สำ�คั
ำ ัญของเครื่่�องมืือทั้้�งสองแบบนี้้� คืือ มาตรการสั่่�งการ
และควบคุุมนั้้�นใช้้เพื่่�อ “ควบคุุมพฤติิกรรม” ของผู้้�ก่่อมลพิิษโดยตรง ในขณะที่่�
เครื่่�องมืือทางเศรษฐศาสตร์์ใช้้เพื่่�อเพิ่่�มหรืือลดแรงจูู งใจของผู้้�ก่่อมลพิิษในการ
“เปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรม” ของตััวเองให้้เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม นอกจากนี้้� เครื่่�อง
มืือทางเศรษฐศาสตร์์ยังั เป็็นกลไกที่่�ช่่วยสะท้้อนต้้นทุุนทางสิ่่�งแวดล้้อมที่่�แท้้จริงิ ให้้
ปรากฏในราคาสิินค้้าและบริิการ เพื่่�อเป็็นไปตามหลัักการผู้้�ก่่อมลพิิษเป็็นผู้้�จ่่าย
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(Polluter Pays Principle: PPP) อย่่างแท้้จริงิ และหลีีกเลี่่�ยงสภาพการณ์์ “คน
ทำำ�ไม่่ต้้องรัับผิิด คนรัับผิิดไม่่ได้้เป็็นคนทำำ�”
การนำำ�เครื่่�องมืือทางเศรษฐศาสตร์์มาใช้้เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมผู้้�ก่่อ
มลพิิษ มีีทั้้ง� เครื่่�องมืือในทางลบและเครื่่�องมืือในทางบวก ซึ่่ง� สอดรัับกับ
ั การเปลี่่�ยน
จาก “พฤติิกรรมที่่�ไม่่พึึงประสงค์์” ให้้มาเป็็น “พฤติิกรรมที่่�พึงึ ประสงค์์” โดยมีีรููป
แบบที่่�แตกต่่างหลากหลายตามวััตถุุประสงค์์เฉพาะของเครื่่�องมืือแต่่ละประเภท
และจะเกิิดผลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพต่่อเมื่่�อมีีการใช้้เครื่่�องมืือหลายชนิิดประกอบ
เข้้าด้้วยกัันเพื่่�อเสริิมพลัังกัันอย่่างเป็็นระบบครบวงจร
13.3.2 การกำำ �หนดความรัั บผิิดทางอาญาและทางแพ่่ ง
สำำ�หรัับเจ้้ าของหรืื อผู้้� ครอบครองแหล่่ งกำำ �เนิิดหมอกควัั น
พิิษข้้ ามแดน
ยัังมีีความเข้้าใจที่่�คลาดเคลื่่�อนและความหวัังที่่�ยากจะเป็็นจริิงว่่า ปััญหา
มลพิิษข้า้ มแดนในอาเซีียนสามารถแก้้ไขได้้โดยอาศััยความตกลงระหว่่างประเทศ
เรื่่�องหมอกควัันพิิษข้้ามแดน ค.ศ. 2002 (ASEAN Agreement on Transbboundary Haze Pollution, 2002) ซึ่่ง� เป็็นตราสารระหว่่างประเทศระดัับภูมิู ภิ าค
อาเซีียน ที่่�มีเี นื้้�อหามุ่่�งจััดการปััญหาความขััดแย้้งเกี่่�ยวกัับหมอกควัันพิิษข้า้ มแดน
ในภููมิิภาค แต่่เมื่่�อพิิจารณาในรายละเอีียดแล้้ว ไม่่ปรากฏมาตราใดในความตก
ลงฯ ดัังกล่่าวที่่�กำ�ำ หนดสภาพบัังคัับ (บทลงโทษ) อย่่างชััดเจน ความตกลงระหว่่าง
ประเทศอาเซีียนดัังกล่่าวจึึงเป็็นสนธิิสััญญาที่่�ไม่่มีี “ค่่าบัังคัับ” หรืือขาดสภาพ
บัังคัับในทางกฎหมายระหว่่างประเทศ และมีีลัักษณะเป็็นเพีียง “ข้้อตกลงเพื่่�อ
ความร่่วมมืือระดัับภูมิู ภิ าค” เท่่านั้้�น ทั้้�งนี้้� หากภาคีีในความตกลงรััฐใดไม่่ให้้ความ
ร่่วมมืือ ก็็ไม่่มีีมาตรการลงโทษรััฐนั้้�นอย่่างแท้้จริงิ ด้้วยเหตุุนี้้� เราจึึงพบข้้อเท็็จจริงิ
ว่่า แม้้จะมีีความตกลงอาเซีียนฯ ดัังกล่่าวอยู่่�แล้้ว แต่่ปััญหามลพิิษข้้ามพรมแดน
ในภููมิิภาคอาเซีียนก็็ยัังคงมีีอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง และนัับวัันจะทวีีความรุุนแรงมาก
ขึ้้�นเรื่่�อยๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง มลพิิษข้า้ มพรมแดนที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพและ
ชีีวิิตประชาชนของประเทศที่่�ได้้รับผล
ั กระทบ
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หากพิิจารณาเรื่่�องหน้้าที่่�ของรััฐตามหลัักการข้้อ 2 ของปฏิิญญาริิโอว่่าด้้วย
สิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนา ที่่�กำ�ำ หนดว่่า “รััฐทุุกรััฐมีีสิิทธิิอธิิปไตยตามกฎบััตร
สหประชาชาติิและหลัักการของกฎหมายระหว่่างประเทศ ที่่�จะแสวงหาประโยชน์์
จากทรััพยากรธรรมชาติิตามนโยบายด้้านการพััฒนาและสิ่่�งแวดล้้อมของแต่่ละ
รััฐได้้ แต่่มีีความรัับผิิดชอบที่่�จะทำำ�ให้้แน่่ใจได้้ว่่า กิิจกรรมภายในเขตอำำ�นาจหรืือ
การควบคุุมของแต่่ละรััฐจะไม่่ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของรััฐอื่่�น
หรืือต่่อพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�นอกเขตอำำ�นาจของรััฐของตนเอง” ซึ่่�งหลัักการข้้อนี้้�เป็็นหลััก
การเกี่่� ยวกัับกฎหมายระหว่่างประเทศด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่� นานาอารยประเทศ
ต่่างให้้การยอมรัับ ว่่าเป็็นหลัักกฎหมายระหว่่างประเทศที่่�ควรนำำ�ไปบััญญััติิเป็็น
กฎหมายภายใน
ตััวอย่่างของการปรัับใช้้หลัักการดัังกล่่าวในรููปของกฎหมายภายใน ได้้แก่่
กรณีีประเทศสิิงคโปร์์ที่่�ออกกฎหมายหมอกควัันพิิษข้า้ มแดน ค.ศ. 2014 (Transbboundary Haze Pollution Act 2014) มาใช้้บัังคัับ โดยกำำ�หนดสาระสำำ�คััญ
ให้้ผู้้�ก่่อหมอกควัันพิิษนอกอาณาเขตของประเทศสิิงคโปร์์จะต้้องมีีความรัับผิิด
ทางกฎหมายทั้้�งทางแพ่่งและทางอาญา หากปรากฏว่่าหมอกควัันพิิษดัังกล่่าว
ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ ชีีวิิต ร่่างกาย หรืือทรััพย์์สินิ ของพลเมืือง
สิิงคโปร์์ การที่่�ประเทศสิิงคโปร์์ซึ่่�งเป็็นสมาชิิกอาเซีียนต้้องออกกฎหมายภายใน
ในลัักษณะดัังกล่่าว ตอกย้ำำ�ให้้เห็็นว่่าไม่่สามารถอาศััยความตกลงอาเซีียนฯ ข้้าง
ต้้น มาเป็็นกลไกในการแก้้ไขปััญหาหมอกควัันพิิษข้า้ มแดนในภููมิภิ าคอาเซีียนได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
กรณีีประเทศไทยซึ่่�งเป็็นสมาชิิกอาเซีียนด้้วยเช่่นกััน ก็็มีีกฎหมายภายใน
ของประเทศไทย คืือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 5 วรรคแรก ที่่�บััญญััติิว่่า
“ความผิิดที่่�ได้้กระทำำ�แม้้แต่่ส่่วนหนึ่่� งส่่วนใดได้้กระทำำ�ในราชอาณาจัักรก็็ดีี ผล
แห่่งการกระทำำ�เกิิดในราชอาณาจัักร โดยผู้้�กระทำำ�ประสงค์์ให้้ผลนั้้�นเกิิดในราช
อาณาจัักร หรืือโดยลัักษณะแห่่งการกระทำำ� ผลที่่�เกิิดขึ้้�นควรเกิิดในราชอาณาจัักร
หรืือย่่อมจะเล็็งเห็็นได้้ว่่า ผลนั้้�นจะเกิิดในราชอาณาจัักรก็็ดีี ให้้ถืือว่่าความผิิดนั้้�น
ได้้กระทำำ�ในราชอาณาจัักร” และในวรรคสอง บััญญััติว่่ิ า “ในกรณีีการตระเตรีียม

13-634

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

การ หรืือพยายามกระทำำ�การใด ซึ่่ง� กฎหมายบััญญััติิเป็็นความผิิด แม้้การกระทำำ�
นั้้�นจะได้้กระทำำ�นอกราชอาณาจัักร ถ้้าหากการกระทำำ�นั้้�น จะได้้กระทำำ�ตลอดไป
จนถึึงขั้้�นความผิิดสำำ�เร็็จ ผลจะเกิิดขึ้้�นในราชอาณาจัักร ให้้ถืือว่่าการตระเตรีียม
การหรืือพยายามกระทำำ�ความผิิดนั้้�น ได้้กระทำำ�ในราชอาณาจัักร” บทบััญญััติิ
ดัังกล่่าวจึึงใช้้ได้้กัับกรณีีของการกระทำำ�ความผิิดที่่� “เกิิดขึ้้�นนอกราชอาณาจัักร”
แต่่ผลของการกระทำำ�หรืือส่่วนหนึ่่�งส่่วนใดของผลแห่่งการกระทำำ�ได้้ “เกิิดขึ้้�นใน
ราชอาณาจัักร” ถืือเป็็นการกระทำำ�ความผิิดในราชอาณาจัักรด้้วย และผู้้�กระทำำ�
ผิิดต้้องได้้รับั โทษ
จะเห็็นได้้ว่่า โดยหลัักการ แม้้กฎหมายอาญาดัังกล่่าวอาจนำำ�มาปรัับใช้้เพื่่�อ
เอาผิิดกัับผู้้�ก่่อหมอกควัันพิิษข้า้ มแดนได้้ก็็ตาม แต่่กฎหมายอาญาเป็็นกฎหมาย
ทั่่�วไปซึ่่�งไม่่มีีรายละเอีียดเฉพาะเจาะจงกัับกรณีีหมอกควัันพิิษข้้ามแดน อีีกทั้้�ง
ยัังไม่่ครอบคลุุมถึึงความรัับผิิดทางแพ่่งด้้วย นอกเหนืือจากที่่�ควรจะทดลองใช้้
กฎหมายอาญาดัังกล่่าวแล้้ว ข้้อเสนอหลัักที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ก็็คืือ ควรแยกกรณีีการกำำ�หนด
ความรัับผิดิ ทางอาญาและทางแพ่่งสำำ�หรัับเจ้้าของหรืือผู้ค้� รอบครองแหล่่งกำำ�เนิิด
หมอกควัันพิิษข้้ามแดนออกมาเป็็นกฎหมายใหม่่ โดยสาระสำำ�คััญที่่� ต้้องมีีใน
กฎหมายใหม่่สำำ�หรัับกรณีีหมอกควัันพิิษข้้ามแดนเป็็นการเฉพาะ มีีดัังต่่อไปนี้้�
13.3.2.1 การสร้้ างบทบัั ญญัั ติิว่่ าด้้ วย “ความรัั บผิิ ดทางอาญา”

บทบััญญััติดัิ งั กล่่าวมีีวัตั ถุุประสงค์์มุ่่ง� เอาผิิด “ทางอาญา” กัับเจ้้าของหรืือผู้้�
ครอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษที่่�อยู่่� “นอกราชอาณาจัักรไทย” แต่่ปล่่อย
ให้้หมอกควัันพิิษข้้ามแดนเข้้ามา “ในราชอาณาจัักรไทย” และก่่อให้้เกิิดความ
เสีียหายต่่อประเทศไทย โดยกำำ�หนดให้้ต้้องรัับโทษปรัับทางอาญาในอััตราที่่�สูงู
เพื่่�อให้้ผู้้�ครอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษมีีความระมััดระวัังและต้้องหา
มาตรการป้้องกัันมิิให้้หมอกควัันพิิษข้้ามแดนเข้้ามายัังประเทศไทย
เหตุุที่่�ต้้องใช้้โทษปรัับในอััตราที่่�สูงู มีีเหตุุผลสองประการ คืือ 1) หมอกควััน
พิิษที่่�ข้้ามแดนเข้้ามายัังประเทศไทยมัักมีีจำ�ำ นวนมากจนก่่อให้้เกิิดความเสีียหาย
ต่่อสภาพอากาศในไทยและส่่งผลกระทบต่่อประชาชนในวงกว้้าง การกำำ�หนด
โทษปรัับในอััตราสููงก็็เพื่่�อให้้เกิิดความระมััดระวัังป้้องกัันมิิให้้หมอกควัันพิิษข้า้ ม
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แดนเข้้ามาในประเทศไทย และค่่าปรัับที่่�ได้้รับนั้้
ั �นจะนำำ�เข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
เงิินกองทุุนฯ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้จ่่ายในการบรรเทาความเสีียหายดัังกล่่าวด้้วย 2) ใน
กรณีีของกฎหมายหมอกควัันพิิษข้า้ มแดนของสิิงคโปร์์ มีีการกำำ�หนดโทษปรัับสูงู
ถึึงวัันละ 100,000 ดอลลาร์์สิงิ คโปร์์ (ประมาณ 2,300,000 บาท) และมีีเพดาน
โทษปรัับไม่่เกิิน 50,000,000 ล้้านบาท ดัังนั้้�น หากประเทศไทยกำำ�หนดโทษ
ปรัับต่ำ�ำ กว่่าสิิงคโปร์์มากเกิินไป จะทำำ�ให้้เจ้้าของหรืือผู้้�ครอบครองแหล่่งกำำ�เนิิด
หมอกควัันพิิษเลืือกที่่� จะระมััดระวัังมิิให้้หมอกควัันพิิษข้้ามแดนไปยัังสิิงคโปร์์
มากกว่่าประเทศไทย ดัังนั้้�น อััตราโทษปรัับจึึงไม่่ควรสููงต่ำำ�กว่่ากัันอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญภายในภููมิิภาคเดีียวกััน
13.3.2.2 การสร้้ างบทบัั ญญัั ติิว่่ าด้้ วย “ความรัั บผิิ ดทางแพ่่ ง”

นอกจากความรัับผิิดทางอาญาแล้้ว บทบััญญััติิในกฎหมายใหม่่เพื่่�อใช้้แก้้
ปััญหาหมอกควัันพิิษข้้ามแดนเป็็นการเฉพาะ ควรมีีการเอาผิิด “ทางแพ่่ง” กัับ
เจ้้าของหรืือผู้้�ครอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษที่่�อยู่่�นอกราชอาณาจัักร
ให้้ต้้องรัับผิิดทางแพ่่งในกรณีีที่่�หมอกควัันพิิษข้้ามแดนเข้้ามาในราชอาณาจัักร
ไทย และก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อมหรืือสุุขภาพอนามััยของประชาชน
ภายในราชอาณาจัักรด้้วย โดยกำำ�หนดให้้การก่่อให้้เกิิดความเสีียหายในกรณีีนี้้�
เจ้้าของหรืือผู้้�ครอบครองฯ ต้้องมีีความรัับผิิดเด็็ดขาด (strict liability) คืือ ต้้อง
รัับผิดิ เสมอ ไม่่ว่่าจะกระทำำ�ด้ว้ ยความจงใจหรืือประมาท อัันจะส่่งผลต่่อไปให้้ฝ่่าย
ที่่�ต้้องมีีภาระการพิิสูจน์
ู ์ (burden of proof) คืือ ผู้้�ก่่อความเสีียหาย ไม่่ใช่่ให้้ภาระ
การพิิสูจน์
ู ์ตกอยู่่�กัับเหยื่่�อหรืือผู้้�ได้้รับั ความเสีียหาย
ดัังนั้้�น ความรัับผิิดเด็็ดขาดจะส่่งผลให้้ผู้้�ก่่อความเสีียหายพ้้นผิิดได้้เพีียง
สองกรณีีเท่่านั้้�น คืือ 1) หมอกควัันพิิษข้้ามแดนเกิิดจากปรากฏการณ์์ธรรมชาติิ
ที่่�ไม่่สามารถป้้องกัันได้้โดยการกระทำำ�ของมนุุษย์์ 2) หมอกควัันพิิษข้า้ มแดนเกิิด
จากการกระทำำ�สงครามที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้หรืือไม่่อาจต้้านทานได้้ และไม่่สามารถ
ป้้องกัันได้้โดยการกระทำำ�ของมนุุษย์์ เพราะหากมนุุษย์์สามารถป้้องกัันมิิให้้เกิิด
ความเสีียหายจากปรากฏการณ์์ธรรมชาติิได้้ก็ดี็ ี หรืือจากการสงครามได้้ก็ดี็ ี ย่่อม
ต้้องถืือว่่าผู้้�นั้้�นมิิได้้ป้้องกัันความเสีียหายมิิให้้เกิิดขึ้้�น และยัังคงต้้องรัับผิิดอยู่่�ดีี
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สำำ�หรัับลัักษณะของการรัับผิิดก็็คืือการกำำ�หนดให้้ผู้้�กระทำำ�ผิิดต้้องจ่่ายค่่า
สิินไหมทดแทนสำำ�หรัับความเสีียหายทางแพ่่ง เพื่่�อชดเชยเยีียวยาทั้้�งต่่อบุุคคล
แต่่ละคนที่่� เสีียหาย และสำำ�หรัับความเสีียหายที่่� เกิิดจากการที่่� รัฐั ต้้องออกค่่า
ใช้้จ่่ายทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบำำ�บััด ขจััด เยีียวยา และฟื้้�นฟููสภาพอากาศ
สุุขภาพอนามััย และความสููญเสีียหรืือเสีียหายทางเศรษฐกิิจต่่อประชาชนและ
ราชอาณาจัักรไทย อัันเป็็น “ความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (environmental
damages)” ซึ่่�งเป็็นความเสีียหายสาธารณะด้้วย
13.3.2.3 การสร้้ างบทบัั ญญัั ติิว่่ าด้้ วย “ข้้ อสัั นนิิ ษฐานของ
กฎหมาย” และ “ภาระการพิิสูู จน์์ ”

กรณีีนี้้�มุ่่�งใช้้กัับทั้้�งกรณีีความรัับผิิดทางอาญาและความรัับผิิดทางแพ่่ง
โดยต้้องกำำ�หนดภาระการพิิสูจน์
ู ์ให้้แตกต่่างจากกฎหมายว่่าด้้วยพยานหลัักฐาน
ทั่่�วไป เนื่่�องจากการกระทำำ�ความผิิดมีีต้้นกำำ�เนิิดนอกราชอาณาจัักรไทย การ
ค้้นหาพยานหลัักฐานหรืือตััวผู้ก้� ระทำำ�ความผิิดจึึงมีีความยุ่่�งยาก และประเทศไทย
ไม่่สามารถบัังคัับใช้้กฎหมายนอกราชอาณาจัักรไทยได้้ เนื่่�องจากจะขััดต่่อหลััก
การไม่่แทรกแซงเขตอำำ�นาจของรััฐอื่่�นๆ ดัังนั้้�น จึึงเป็็นอุุปสรรคที่่�อาจส่่งผลให้้เกิิด
ปััญหาในการค้้นหาพยานหลัักฐานต่่อผู้้�ฟ้้องคดีี กฎหมายใหม่่จึึงต้้องกำำ�หนดข้้อ
สัันนิิษฐานความผิิดในเรื่่�องต่่างๆ ดัังนี้้�
(1) ข้้ อสัันนิิ ษฐานเกี่่ � ยวกัั บพื้้ � นที่่ � ที่่ � เป็็นแหล่่ งกำำ �เนิิ ดหมอกควัั นพิิ ษ

กฎหมายจะถืือว่่าพื้้�นที่่�ที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษ คืือ จุุ ดที่่�พบความ
หนาแน่่นของหมอกควัันพิิษในทางวิิทยาศาสตร์์ (hot spot) โดยให้้ใช้้เทคโนโลยีี
ดาวเทีียมในการพิิสูจน์
ู พื้้
์ � นที่่�ที่่�เกิิดไฟไหม้้นอกราชอาณาจัักรไทยในช่่วงเวลาที่่�ได้้
มีีความเสีียหายเกิิดขึ้้�นในราชอาณาจัักรไทย รวมถึึงข้้อมููลความเร็็วลม ข้้อมููลทาง
อุุตุนิุ ิยมวิิทยา และการคำำ�นวณในเชิิงวิิทยาศาสตร์์ ที่่�เพีียงพอจะสัันนิิษฐานได้้ว่่า
แหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษนอกราชอาณาจัักรนั้้�นๆ ได้้แพร่่กระจายหมอกควัันพิิษ
เข้้ามายัังประเทศไทย โดยไม่่ต้้องพิิสูจน์
ู ใ์ ห้้เห็็นชััดแจ้้งดัังเช่่นคดีีอาญาโดยทั่่�วไป
(2) ข้้ อสัันนิิ ษฐานเกี่่ � ยวกัั บความเสีียหายอัั นเนื่่ � องมาจากผลของการ
แพร่่ กระจายของหมอกควัั นพิิ ษเข้้ ามาในราชอาณาจัั กรไทย
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กฎหมายจะถืือเอาค่่าดััชนีคุี ณ
ุ ภาพอากาศหรืือค่่าดััชนีคุี ณ
ุ ภาพอากาศเพื่่�อ
สุุขภาพที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิมอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญ เพื่่�อเป็็นการพิิสูจน์
ู ใ์ ห้้เห็็นถึึงความเสีีย
หายที่่�เกิิดขึ้้�นในราชอาณาจัักรไทยอัันเกิิดจากหมอกควัันพิิษข้า้ มแดน โดยพิิสูจน์
ู ์
เพีียงการเพิ่่�มขึ้้�นของค่่าดััชนีีคุุณภาพอากาศหรืือค่่าดััชนีีคุุณภาพอากาศเพื่่�อ
สุุขภาพก็็เป็็นการเพีียงพอ ไม่่จำำ�เป็็นต้้องพิิสูจน์
ู ์ถึึงความเสีียหายอย่่างอื่่�นๆ เว้้น
แต่่จะพิิสููจน์์เพื่่�อคำำ�นวณเงิินค่่าเสีียหายที่่�ผู้้�กระทำำ�ผิิดสมควรต้้องชดใช้้เยีียวยา
ในทางแพ่่ง
(3) ข้้ อสัันนิิ ษฐานเกี่่ � ยวกัั บเจ้้ าของหรืือผู้้�ครอบครองแหล่่ งกำำ �เนิิ ด
หมอกควัั นพิิ ษ

กฎหมายจะถืือว่่าบุุคคลที่่�มีชื่ี �อ่ ปรากฏตามเอกสารราชการของประเทศนั้้�นๆ
เป็็นเจ้้าของหรืือผู้ค้� รอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษตามความเป็็นจริิง โดย
การใช้้บรรดาเอกสารหลัักฐานที่่�ทางราชการออกให้้มาพิิสูจน์
ู ์ตััวตนของเจ้้าของ
หรืือผู้้�ครอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษ เช่่น บุุคคลที่่�มีีชื่�อ่ เป็็นเจ้้าของหรืือ
ผู้้�ครอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษตามเอกสารราชการของประเทศนั้้�นๆ
หรืือบััตรประชาชนแสดงชื่่�อ นามสกุุล ที่่�อยู่่�ของบุุคคลนั้้�นๆ ก็็เป็็นการเพีียงพอที่่�
จะถืือได้้ว่่า บุุคคลที่่�มีชื่ี �อ่ เป็็นเจ้้าของหรืือผู้ค้� รอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษ
เป็็นผู้ก้� ระทำำ�ผิดิ โดยไม่่ต้้องพิิสูจน์
ู ถึ์ งึ ขนาดที่่�ว่่าบุุคคลนั้้�นๆ เป็็นเจ้้าของหรืือครอบ
ครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษตามความเป็็นจริิงหรืือไม่่ และเป็็นผู้้�กระทำำ�ให้้
เกิิดหมอกควัันพิิษหรืือไม่่ ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถููกกล่่าวหาอาจพิิสูจน์
ู ์เป็็นอย่่างอื่่�นได้้ หากไม่่
เป็็นไปตามข้้อสัันนิิษฐานของกฎหมาย
(4) สร้้ างบทบัั ญญัั ติิว่่ าด้้ วย “ผู้้�มีีส่่วนร่่ วมในความรัั บผิิ ด”

เป็็นการเอาผิิดกัับทุุกคนที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�กระทำำ�ผิิด ผู้้�ว่่า
จ้้าง หรืือผู้้�สนัับสนุุนให้้กระทำำ�ความผิิด ไม่่ว่่าผู้้�นั้้�นจะอยู่่�ในราชอาณาจัักรหรืือ
นอกราชอาณาจัักรก็็ต้้อง “รัับผิิดร่่วมกัันทั้้�งในทางอาญาและทางแพ่่ง” อัันเป็็น
ความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นจากหมอกควัันพิิษข้้ามแดนด้้วย โดย “ความรัับผิิดชอบ
ในทางอาญาร่่วมกััน” หมายถึึง ความรัับผิิดชอบในค่่าปรัับร่่วมกัันทั้้�งจำำ�นวน
(ไม่่แยกกัันรัับผิิดในค่่าปรัับ) ส่่วน “ความรัับผิิดชอบในทางแพ่่งร่่วมกััน” หมาย
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ถึึง ความรัับผิิดชอบในค่่าเสีียหายแบบลููกหนี้้�ร่่วม
สำำ�หรัับบุุคคลที่่� ไม่่สามารถพิิสููจน์์ให้้พ้้นผิิดจากความรัับผิิดชอบทั้้�งทาง
แพ่่งและอาญาได้้ ได้้แก่่ นายจ้้าง (หากผู้้�กระทำำ�ผิิดเป็็นลููกจ้้าง) ผู้้�ว่่าจ้้าง (หาก
ผู้้�กระทำำ�ความผิิดเป็็นผู้้�รัับจ้้าง) ตััวการ (หากผู้้�กระทำำ�ความผิิดเป็็นตััวแทน)
นิิติิบุุคคล (หากผู้้�กระทำำ�ความผิิดเป็็นผู้้�กระทำำ�การแทน) และบุุคคลที่่�จะไม่่ต้้อง
รัับผิิดทั้้�งทางแพ่่งและทางอาญา มีีภาระการพิิสูจน์
ู ์ว่่าตนได้้ดำ�ำ เนิินการใดๆ เพื่่�อ
ป้้องกััน เข้้าห้้ามปราม หรืือขััดขวางมิิให้้เกิิดการกระทำำ�ความผิิดแล้้ว แต่่ผู้ก้� ระทำำ�
ความผิิดฝ่่าฝืืนหรืือขััดขืืน
กรณีีผู้ก้� ระทำำ�ความผิิดเป็็นนิิติบุ
ิ คุ คล กฎหมายเอาผิิดกัับกรรมการ ผู้จั้� ดั การ
หรืือบุุคคลที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบในการดำำ�เนิินงานของนิิติบุ
ิ คุ คลนั้้�นๆ ด้้วย ซึ่่ง� เป็็นหลัักการ
เดีียวกัันกัับกรณีีที่่�ผู้้�กระทำำ�ความผิิดเป็็นนิิติิบุุคคลที่่� บััญญััติิโทษไว้้ในกฎหมา
ยอื่่�นๆ ตามแนวบรรทััดฐานคำำ�วิินิจฉั
ิ ัยของศาลรััฐธรรมนููญที่่� 12/2555 ประกอบ
พระราชบััญญััติิแก้้ไขเพิ่่�มเติิมบทบัญ
ั ญััติิแห่่งกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับความรัับผิดิ ใน
ทางอาญาของผู้้�แทนนิิติิบุุคคล พ.ศ. 2560
13.3.3 เครื่่�องมืื อและมาตรการด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สำำ�คััญ
ที่่�ควรมีี การนำำ �มาใช้้
ในทางเศรษฐศาสตร์์ อากาศสะอาดจััดว่่าเป็็นสิินค้้าสาธารณะ (Public
Good) เนื่่�องจากเป็็นสิินค้้าที่่� ไม่่สามารถกีีดกัันการใช้้ประโยชน์์ได้้ (Non-excclusive) และเป็็นสิินค้้าที่่�ไม่่แบ่่งปัันในการบริิโภค (Non-rival) นำำ�มาซึ่่�งปััญหา
Free Rider ในทางเศรษฐศาสตร์์ กล่่าวคืือ ผลประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการแก้้
ปััญหามลพิิษทางอากาศไม่่จำำ�กััดเฉพาะเอกชนรายใดรายหนึ่่� งหรืือบุุคคลราย
ใดรายหนึ่่�งที่่�ลงทุุนดำำ�เนิินการเพื่่�อแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ แต่่เอกชนหรืือ
บุุคคลรายอื่่�นๆ ที่่�ไม่่ได้้ดำ�ำ เนิินการใดๆ เลยก็็สามารถได้้รับั ประโยชน์์จากคุุณภาพ
อากาศที่่�ดีีขึ้้�นไปด้้วย ประเด็็นนี้้�ส่่งผลทำำ�ให้้เอกชนหรืือบุุคคลบางกลุ่่�มเลืือกที่่�จะ
ไม่่ลงทุุนเพื่่�อแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ และเลืือกที่่�จะได้้รับั ประโยชน์์โดยที่่�
ไม่่ลงทุุนหรืือลงแรงใดๆ เลย นอกจากนั้้�น ปััญหา Free Rider ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ทำ�ำ ให้้
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สิินค้้าสาธารณะที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อสัังคมถููกผลิิตน้้อยกว่่าสิ่่�งที่่�ควรจะเป็็น ซึ่่�งเป็็นการ
ลิิดรอนสิิทธิิการรัับรู้้�และเข้้าถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับอากาศสะอาด อาทิิ ปััจจุุบัันกรม
ควบคุุมมลพิิษมีีสถานีีที่่�เป็็นจุุ ดตรวจวััดคุุณภาพอากาศไม่่ครบทุุกจัังหวััด โดย
เฉพาะในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือซึ่่ง� เป็็นภููมิภิ าคที่่�มีพื้้
ี � นที่่�มากที่่�สุดุ แต่่กลัับมีจุี ุ ด
ตรวจวััดคุุณภาพอากาศน้้อยมาก
สิินค้้าสาธารณะข้้างต้้นทำำ�ให้้เกิิดสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า “ความล้้มเหลวของตลาด”
(Market Failure) ในทางเศรษฐศาสตร์์ เนื่่�องจากอากาศสะอาดเป็็นทรััพยากร
ที่่� ไม่่มีีกรรมสิิทธิ์์�ในทรััพย์์สิินที่่� สมบููรณ์์ ทำำ�ให้้กลไกตลาดไม่่สามารถสะท้้ อน
ต้้นทุุนที่่�แท้้จริงิ ของการใช้้อากาศสะอาดของเอกชน และถููกใช้้เกิินระดัับที่่�เหมาะ
สมของสัังคม
ดัั ง นั้้� น ภาครััฐ จึึ ง จำำ� เป็็ น ต้้ อ งเป็็ น ผู้้�ที่่� มีี บทบ าทสำำ�คัั ญ ในการจัั ด สิิ น ค้้ า
สาธารณะให้้ เ พีี ย งพอต่่อความต้้ อ งการของสัั ง คม ในที่่� นี้้� คืือ การที่่� ภ าค
รัั ฐ ควรเป็็ น แกนหลัั ก สำำ�คัั ญ ในการสร้้ า งความร่่วมมืือให้้ เ กิิ ด ขึ้้� น จากทุุ ก
ภาคส่่วน (collective action) เพื่่� อการแก้้ ไ ขปัั ญ หามลพิิ ษท างอากาศ
และควรใช้้เ ครื่่�อ งมืือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์์ป ระเภทต่่างๆ ซึ่่� ง
สอดคล้้ องกัั บแนวทางการกำำ�หนดเครื่่�องมืือทางเศรษฐศาสตร์์ขององค์์ การ
เพื่่�อความร่่วมมืือและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ (Organization for Economic
Co-operation and Development หรืือ OECD)47 ดัังนี้้�
13.3.3.1 กองทุุ นอากาศสะอาดเพื่่ � อสุุ ขภาพและเงิิ นบำำ �รุุ งกองทุุ น
อากาศสะอาดเพื่่ � อสุุ ขภาพ

กองทุุนอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพเป็็นเครื่่�องมืือทางเศรษฐศาสตร์์ในการ
จััดการอากาศสะอาดที่่�สำ�คั
ำ ัญและจำำ�เป็็นมากที่่�สุุด โดยเงิินกองทุุนฯ จะใช้้เป็็น
ทุุนหมุุนเวีียนสำำ�หรัับใช้้จ่่ายเพื่่�อการช่่วยเหลืือ การอุุดหนุุน การพััฒนา การส่่ง
เสริิม การสนัับสนุุน การคุ้้�มครอง การบำำ�บััด การฟื้้�นฟูู การป้้องกััน หรืือการ
จััดการปััญหาเกี่่� ยวกัับหมอกควัันพิิษและสุุขภาพในรููปแบบใดๆ อย่่างบููรณา
การ ตลอดจนการบริิหารจััดการสำำ�นัักงาน และการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การบริิหารจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ
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สมุดปกเขียวอากาศสะอาด

ที่่� มาของเงิินกองทุุนฯ มาจากเงิินอุุดหนุุนจากรััฐบาล เงิินบำำ�รุุงกองทุุน
อากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพที่่�เก็็บมาจากภาษีีสรรพสามิิต เงิินค่่าธรรมเนีียมการ
จััดการมลพิิษทางอากาศ เงิินที่่�ได้้รับม
ั าจากมาตรการเครื่่�องมืือทางเศรษฐศาสตร์์
อื่่�นๆ เงิินบริิจาค และดอกผล
การใช้้จ่่ายเงิินกองทุุนฯ ควรใช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์เฉพาะเจาะจง ซึ่่�งอาจ
แยกออกเป็็น 4 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มที่่� 1) เป็็นการใช้้จ่่ายโดยตรงเกี่่�ยวกัับการจััดการ
อากาศให้้สะอาดในสถานการณ์์ที่่�เกิิดปััญหามลพิิษทางอากาศ ทั้้�งปััญหาด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมทางอากาศและปััญหาด้้านสุุขภาพ กลุ่่�มที่่� 2) เป็็นการใช้้จ่่ายใน
การสนัับสนุุน อุุดหนุุน ส่่งเสริิม ช่่วยเหลืือภาครััฐและเอกชนให้้มีีส่่วนร่่วมใน
การจัั ดการแก้้ ไขปััญหาเกี่่� ยวกัั บมลพิิษทางอากาศ รวมถึึ งการศึึ กษาวิิ จััยที่่�
เกี่่�ยวข้้อง กลุ่่�มที่่� 3) เป็็นการใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับการปรัับใช้้เครื่่�องมืือและมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อให้้บรรลุุผล และกลุ่่�มที่่� 4) เป็็นการใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับการ
บริิหารจััดการกองทุุนฯ
13.3.3.2 ภาษีีอากรสำำ�หรัั บอากาศสะอาดเพื่่ � อสุุ ขภาพ

ตััวอย่่างของภาษีีอากรสำำ�หรัับอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ เช่่น ภาษีีสรรพ
สามิิต (ซึ่่�งจััดเก็็บในรููปของเงิินกองทุุนฯ) ภาษีีเงิินได้้ ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีีที่่�ดิิน
และสิ่่�งปลููกสร้้าง และภาษีีอื่� ่นๆ โดยมีีข้้อเสนอแนะที่่�สำ�คั
ำ ัญ ได้้แก่่
1) ให้้กรมศุุลกากรกัับกรมสรรพสามิิตลดจััดเก็็บภาษีีจากรถยนต์์ไฟฟ้้า
ขณะเดีียวกััน ต้้องจััดเก็็บภาษีีสำ�ำ หรัับรถยนต์์ที่่�ใช้้น้ำำ�มัันเป็็นเชื้้�อเพลิิงเพิ่่�มขึ้้�น
เพื่่�อลดแรงจูู งใจในการใช้้รถยนต์์ที่่�ใช้้น้ำำ�มัันเป็็นเชื้้�อเพลิิง และเพิ่่�มแรงจูู งใจใน
การใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้า
2) ให้้กรมสรรพากรออกกฎหมายหัักรายจ่่ายหรืือให้้ค่่าลดหย่่อนแก่่ผู้้�เสีีย
ภาษีีเงิินได้้ในการซื้้�อรถยนต์์ไฟฟ้้ามาใช้้แทนรถยนต์์ที่่�ใช้้น้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิง
3) ให้้กรมการขนส่่งทางบกลดภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีีสำ�ำ หรัับรถยนต์์ไฟฟ้้า
และเก็็บภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีีเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ เป็็นอััตราก้้าวหน้้าตามจำำ�นวนปีีที่่�
ใช้้งาน สำำ�หรัับรถยนต์์ที่่�ใช้้น้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิง ทั้้�งนี้้� เพื่่�อส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้รถยนต์์
ไฟฟ้้าอย่่างเป็็นระบบ
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4) ให้้คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนออกกฎหมายเพื่่�อกำำ�หนดสิิทธิิ
ประโยชน์์สำ�ำ หรัับกิิจการที่่�ผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้าหรืือชิ้้�นส่่วนรถยนต์์ไฟฟ้้า ตามพระ
ราชบััญญััติิส่่งเสริิมการลงทุุน พ.ศ. 2520
โดยข้้ อ เสนอแนะทุุ ก ข้้ อ ข้้ า งต้้ น สามารถพัั ฒ นาต่่อยอดไปสู่่� การออก
กฎหมายภาษีีสิ่่ง� แวดล้้อมเพื่่�ออากาศสะอาดในอนาคต พร้้อมไปกัับการปฏิิรูป
ู การ
จััดเก็็บภาษีีของแต่่ละหน่่วยงานให้้เป็็นระบบ มีีความเชื่่�อมโยง และมีีบููรณาการ
13.3.3.3 ค่่ าธรรมเนีียมการจัั ดการหมอกควัั นพิิ ษ

ค่่าธรรมเนีียมการจััดการหมอกควัันพิิษเป็็นการเรีียกเก็็ บเงิินจากการ
ได้้รับบริ
ั กิ ารหรืือได้้ใช้้ทรัพ
ั ยากรจากภาครััฐหรืือทรััพยากรสาธารณะในการ
บำำ�บััดอากาศเสีียแบบรวม โดยจะคิิดเป็็นอััตราตามหลัักคณิิตศาสตร์์ในทาง
เศรษฐศาสตร์์ วััตถุุประสงค์์ คืือ เพื่่�อลดแรงจูู งใจในการใช้้แหล่่งกำำ�เนิิดที่่�ก่่อให้้
เกิิดหมอกควัันพิิษ ส่่วนเงิินที่่� ได้้รับจ
ั ากค่่าธรรมเนีียมเหล่่านี้้�จะนำำ�ไปรวมเป็็น
เงิินกองทุุนฯ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้บำำ�บััด กำำ�จััด จััดการมลพิิษทางอากาศ ให้้เกิิดอากาศ
สะอาดต่่อไป
ผู้้�ที่่�มีหี น้้าที่่�ต้อ้ งจ่่ายค่่าธรรมเนีียมในกรณีีนี้้� คืือ ผู้้�ที่่�เป็็นเจ้้าของหรืือผู้ค้� รอบ
ครองแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศ จากการรัับบริกิ ารในการบำำ�บัดั หรืือจััดการ
หมอกควัันพิิษโดยภาครััฐ หรืือการได้้ใช้้หรืือได้้รับั ประโยชน์์จากบริิการสาธารณะ
เกี่่�ยวกัับการจััดการมลพิิษทางอากาศ
แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศที่่� จะต้้องมีีการเสีียค่่าธรรมเนีียม ได้้แก่่
เครื่่�องยนต์์หรืือยานพาหนะทุุกชนิิดที่่�มีีการเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิง เครื่่�องจัักรที่่�มีีการ
เผาไหม้้เชื้้�อเพลิิงในกระบวนการผลิิตภาคอุุตสาหกรรมรวมถึึงโรงไฟฟ้้า โครงการ
ก่่อสร้้างและการพััฒนาเมืือง กิิจกรรมทางการเกษตรและการเผาในที่่�โล่่งแจ้้ง
กิิจการเหมืืองแร่่ เป็็นต้้น
13.3.3.4 ระบบฝากไว้้ ได้้ คืืน (Deposit-refund)

“ระบบฝากไว้้ได้้คืืน” มัักจะใช้้กัับสิินค้้าที่่�มีีปััญหาเกี่่�ยวกัับการกำำ�จััดซาก
หรืือสิินค้้าที่่�ยิ่่�งเก่่ายิ่่�งก่่อให้้เกิิดปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น รถยนต์์ เครื่่�องจัักร ยาง
รถยนต์์ แบตเตอรี่่� เป็็นต้้น ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องนำำ�ไปกำำ�จััดอย่่างถููกต้้องและด้้วยวิิธีีที่่�
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เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม
ระบบดัังกล่่าวเป็็นระบบที่่�กฎหมายบัังคัับเรีียกเก็็บเงิินกัับผู้้�ผลิิต ผู้้�นำำ�เข้้า
หรืือผู้้�ขายสิินค้้าหรืือบริิการ (ทอดแรก) เพิ่่�มเติิมจากราคาซื้้�อขายปกติิ (เก็็บ
ต้้นทาง) ซึ่่�งเรีียกว่่า “การฝาก” (deposit) และจะคืืนให้้แก่่เจ้้าของหรืือผู้้�ครอบ
ครองทรััพย์์เมื่่�อครบกำำ�หนดการใช้้งานตามเงื่่�อนไขในกฎหมาย (คืืนปลายทาง)
เรีียกว่่า “การได้้คืืน” (refund) ทั้้�งนี้้� การได้้คืืนดัังกล่่าวจะตกติิดไปกัับตััวทรััพย์์
เสมอ (ไม่่ขึ้้�นกัับผู้้�ทำำ�การฝากครั้้�งแรก) เช่่น ผู้้�ขายยางรถยนต์์จะขายในราคาที่่�
รวม “ค่่าบริิการกำำ�จััดซาก” ที่่�กฎหมายเรีียกเก็็บเพิ่่�ม และเมื่่�อผู้้�ซื้้�อใช้้ยางรถยนต์์
จนครบอายุุการใช้้งานและนำำ�มาคืืน ณ สถานที่่�ที่่�กฎหมายกำำ�หนด ก็็จะได้้รับั เงิิน
กลัับคืืน หรืือได้้รับส่่
ั วนลดในการซื้้�อยางรถยนต์์เส้้นใหม่่
13.3.3.5 การกำำ �หนดและโอนสิิ ทธิิ ในการปล่่ อยมลพิิ ษทางอากาศ

การกำำ�หนดและโอนสิิทธิใิ นการปล่่อยมลพิิษทางอากาศคล้้ายกัับมาตรการ
เกี่่� ยวกัับสิิทธิิในการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามที่่� กำ�ำ หนดโดยองค์์การบริิหาร
จััดการก๊๊าซเรืือนกระจก แต่่มีีความแตกต่่างกัันที่่�สารพิิษที่่�ปล่่อยสู่่�อากาศในกรณีี
นี้้�ไม่่ใช่่ก๊๊าซเรืือนกระจก หากแต่่เป็็นสารพิิษที่่�ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศ ซึ่่ง� อาจ
รวมถึึงการมีีก๊า๊ ซเรืือนกระจกบางชนิิดปะปนอยู่่�ด้้วย
ระบบกำำ�หนดสิิทธิิในการปล่่อยมลพิิษทางอากาศเป็็นกลไกทางการตลาด
รููปแบบหนึ่่�ง โดยเริ่่�มจากเจ้้าของระบบ (ภาครััฐ) จะกำำ�หนดระดัับเพดานการ
ปล่่อยสารพิิษที่่�ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศเมื่่�อเทีียบกัับปีีฐาน (cap) ให้้กัับ
กิิจการที่่� มีีการปล่่อยมลพิิษทางอากาศสููง หลัังจากนั้้�น ภาครััฐจะจััดสรรสิิทธิิ
ในการปล่่อยสารพิิษที่่�ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศ (allowance allocation) ให้้
กัับกิิจการที่่�อยู่่�ในระบบ เพื่่�อเป็็นการจำำ�กััดเพดานการปล่่อยสารพิิษที่่�ก่่อให้้เกิิด
มลพิิษทางอากาศของแต่่ละกิิจการ โดยแต่่ละกิิจการจะไม่่สามารถปล่่อยสารพิิษที่่�
ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศได้้เกิินกว่่าระดัับ cap ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในแต่่ละปีี และต้้อง
รายงานผลการตรวจวััดปริิมาณการปล่่อยสารพิิษที่่�ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศ
ที่่�ผ่่านการทดสอบโดยองค์์กรที่่�ได้้รับั อนุุญาตให้้กับ
ั ภาครััฐทุุกปีี กรณีีที่่�กิจิ การใด
มีีระดัับการปล่่อยมลพิิษทางอากาศต่ำำ�กว่่าที่่�กำ�ำ หนดไว้้ ก็็สามารถนำำ�สิทธิ
ิ ใิ นการ
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ปล่่อยมลพิิษทางอากาศที่่�เหลืือไปขายให้้กัับกิจิ การอื่่�นที่่�ประสงค์์จะปล่่อยมลพิิษ
ทางอากาศเกิินกว่่าระดัับ cap ที่่�ภาครััฐอนุุญาตได้้
13.3.3.6 การประกัั นความเสี่่ � ยงในความเสีียหายต่่ อระบบนิิ เวศที่่ �
ทำำ �ให้้ คุุ ณภาพอากาศด้้ อยลง

การประกัันความเสีียหายในกรณีีนี้้�ไม่่จำำ�กััดรููปแบบและไม่่จำำ�กััดแต่่เพีียง
สััญญาประกัันภััยตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์เ์ ท่่านั้้�น โดยการประกััน
อาจเป็็นการประกัันด้้วยทรััพย์์สิิน สััญญา พัันธบััตร หรืือประกัันโดยบริิษััท
ประกััน เช่่น ประกัันภััยความรัับผิิดในความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (environmmental insurance) ประกัันภััยความรัับผิิดต่่อบุุคคลที่่�สาม ฯลฯ
สาระสำำ�คััญของการประกัันประเภทนี้้� คืือ ไม่่ว่่าจะประกัันความเสีียหาย
ด้้วยรููปแบบใดก็็จะต้้องครอบคลุุมถึึงความเสี่่�ยงที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหาย
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ อนามััย ชีีวิิต หรืือทรััพย์์สินิ ที่่�เกิิดจากกิิจกรรมใดๆ อัันมีี
ที่่�มาจากแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศ
13.3.3.7 มาตรการอุุ ดหนุุ น สนัั บสนุุ น หรืือส่่งเสริิ มบุุ คคลหรืือ
กิิ จกรรมที่่ � ดำำ �เนิิ นการด้้ านอากาศสะอาดเพื่่ � อสุุ ขภาพ

มาตรการนี้้�มุ่่�งเน้้น “การเพิ่่�มแรงจูู งใจ” ด้้วยการสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้
ทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ ที่่�ลดมลพิิษทางอากาศ และเพิ่่�มอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ ทั้้�งนี้้�
การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวจะต้้องออกแบบให้้อยู่่�ภายใต้้กรอบของการใช้้จ่่ายเงิิน
กองทุุนอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพด้้วย ได้้แก่่
1) การนำำ�เงิินกองทุุนอากาศสะอาดฯ ไปส่่งเสริิมให้้ชุมช
ุ นมีีส่่วนร่่วมในการ
แก้้ไขมลพิิษทางอากาศ
2) การนำำ�เงิินกองทุุนอากาศสะอาดฯ ไปช่่วยในการจััดให้้มีีการทำำ�ประกััน
ความเสี่่�ยงในความเสีียหายต่่อระบบนิิเวศที่่�ทำ�ำ ให้้คุณ
ุ ภาพอากาศด้้อยลง
3) การนำำ�เงิินกองทุุนอากาศสะอาดฯ ไปช่่วยอุุดหนุุนกิิจการที่่�เกี่่�ยวกัับการ
เพาะปลููกและเก็็บเกี่่�ยวเพื่่�อป้้องกัันปััญหาการเผาทางการเกษตร
4) การนำำ�เงิินกองทุุนอากาศสะอาดฯ ไปสนัับสนุุนการดัับไฟป่่า
5) การนำำ�เงิินกองทุุนอากาศสะอาดฯ ไปใช้้ในการฟ้้องร้้องบัังคัับคดีีเกี่่�ยว
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กัับหมอกควัันพิิษข้้ามแดน และคดีีอื่� ่นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมลพิิษทางอากาศ
6) การนำำ�เงิินกองทุุนอากาศสะอาดฯ ไปเป็็นเงิินดาวน์์เพื่่�อช่่วยในการซื้้�อ
รถยนต์์ใหม่่ที่่�เป็็นมิิตรแก่่สิ่่�งแวดล้้อม หรืือเพื่่�อแลกกัับรถยนต์์คัันเก่่า
7) การนำำ�เงิินกองทุุนอากาศสะอาดฯ ไปชดเชยและเยีียวยาความเสีียหาย
พิิเศษแก่่กลุ่่�มเปราะบาง
13.3.4 ความจำำ �เป็็นที่่�จะต้้ องมีี กฎหมายอากาศสะอาด
แนวความคิิดและแนวนโยบายทั้้�งหมดดัังที่่�กล่่าวมาในบทนี้้� เป็็นหลัักคิิด
เดีียวกัันที่่�ใช้้ในการตราพระราชบััญญััติิกำ�กั
ำ ับดููแลการจััดการอากาศสะอาด
เพื่่�อสุขุ ภาพแบบบููรณาการ พ.ศ. ... รวมถึึงส่่วนของมาตรการต่่างๆ ที่่�ได้้เสนอ
แนะไว้้ทั้้� งหมดก็็จะปรากฏอยู่่�ในเนื้้�อหาสาระของร่่างกฎหมายนี้้� ด้้วย ซึ่่�งเป็็น
ร่่างกฎหมายที่่�ทางเครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ร่่วมกัับประชาชนกว่่า
20,000 รายชื่่�อ นำำ�เสนอต่่อรััฐสภาไว้้แล้้วตั้้�งแต่่เมื่่�อวัันที่่� 21 มกราคม พ.ศ.
2565 ดัังนั้้�น ในเบื้้�องต้้น รััฐจึึงควรสนัับสนุุนการออกพระราชบััญญััติิกำ�กั
ำ ับ
ดููแลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุขุ ภาพแบบบููรณาการ เพื่่�อให้้มีีผลบัังคัับ
ใช้้ หรืืออย่า่ งน้้อยที่่�สุดุ ก็็นำำ�หลัักการที่่�อยู่่�ในร่่าง พ.ร.บ. ฉบัับนี้ม้� าปรัับใช้้ในการ
แก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศและนำำ�ไปสู่่�การจััดการอากาศสะอาด
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ลัังจากที่่�ได้้ทราบข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายตั้้�งแต่่บทที่่� 2 – 13 ซึ่่ง� ประกอบ
ด้้วย นโยบายและมาตรการเพื่่�ออากาศสะอาดในภาคเกษตร ภาคป่่าไม้้
อากาศสะอาดข้้ามพรมแดน ภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน พื้้�นที่่�รับสั
ั มั ปทาน
เหมืืองแร่่ การจััดการขยะของเสีีย ภาคเมืือง ภาคยานยนต์์และขนส่่ง บทบาทของ
ภาคประชาชน บทบาทของภาคเอกชน การเงิิน และการธนาคาร และบทบาท
ของภาครััฐ ในบทนี้้�จะทำำ�การวิิเคราะห์์ร่่วมทั้้�ง 12 บทข้้างต้้น ซึ่่ง� ได้้ทำ�ำ การจััดออก
เป็็น 4 กลุ่่�ม (Cluster) ที่่�มีีความเชื่่�อมโยงกัันระหว่่างบท โดย
• กลุ่่�มที่่� 1 ประกอบด้้วย นโยบายและมาตรการเพื่่�ออากาศสะอาดในภาค
เกษตร ภาคป่่าไม้้ และมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดน;
• กลุ่่�มที่่� 2 ประกอบด้้วย นโยบายและมาตรการเพื่่�ออากาศสะอาดในภาค
เมืืองและภาคยานยนต์์และขนส่่ง;
• กลุ่่�มที่่� 3 ประกอบด้้วย นโยบายและมาตรการเพื่่�ออากาศสะอาดในภาค
อุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน พื้้�นที่่�รับสั
ั ัมปทานเหมืืองแร่่ และการจััดการ
ขยะของเสีีย; และ
• กลุ่่�มที่่� 4 ประกอบด้้วย บทบาทของภาคประชาชน ภาคเอกชน การเงิิน และ
การธนาคาร และภาครััฐกัับนโยบาย/มาตรการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ
ทั้้�งนี้้�ใน 3 กลุ่่�มแรกจะเป็็นข้้อเสนอแนะเชิิงประเด็็น (Issue-based Appproach) ขณะที่่�กลุ่่�มที่่� 4 จะเป็็นข้้อเสนอแนะเชิิงตััวกระทำำ�การ (Actor-based
Approach) โดยตััวกระทำำ�การในกลุ่่�มที่่� 4 จะถููกนำำ�มาวิิเคราะห์์ร่่วมกัับข้้อเสนอ
แนะเชิิงประเด็็นในแต่่ละกลุ่่�มของ 3 กลุ่่�มแรกเสมอ นอกจากนั้้�น ในแต่่ละกลุ่่�มได้้
จััดข้้อเสนอแนะออกเป็็น 2 ระดัับ ได้้แก่่ ระดัับกระบวนทััศน์์ (Paradigm) และ
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ระดัับปฏิิบััติิการ (How to) ทั้้�งนี้้� ระดัับกระบวนทััศน์์หมายถึึงวิิธีีมองโลกหรืือ
ปััญหาแบบระบบนิิเวศเป็็นศููนย์์กลาง (Eco Center) ขณะที่่�ระดัับปฏิิบััติิการ
หมายถึึงแนวทางที่่�มุ่่�งไปสู่่�การแก้้ปััญหาภายใต้้วิิธีีมองโลกหรืือปััญหามาใช้้เป็็น
กรอบในการวิิเคราะห์์

14.1 บทวิิเคราะห์์ ร่่ วมในภาคเกษตร ภาคป่่าไม้้ และ
มลพิิษทางอากาศข้้ ามพรมแดน
สำำ�หรัับในกลุ่่�มที่่� 1 ซึ่่ง� ประกอบด้้วยภาคเกษตร ภาคป่่าไม้้ และอากาศสะอาด
ข้้ามพรมแดน มีีประเด็็นร่่วมกัันคืือเรื่่�องของการเผาในที่่�โล่่งแจ้้ง (Open Burning)
นอกจากนั้้�น พื้้�นที่่�เกษตรและพื้้�นที่่�ป่่าไม้้มักั จะอยู่่�ติดิ กััน และการทำำ�เกษตรในบาง
ครั้้�งมัักมีีการลัักลอบปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยวเชิิงพาณิิชย์์ อาทิิ ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ ในพื้้�นที่่�
ป่่า ในท้้ายสุุด ปััญหามลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดนส่่วนมากในภููมิิภาคเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้มีีแหล่่งกำำ�เนิิดหลัักมากจากการเผาทั้้�งในภาคเกษตรและภาค
ป่่าไม้้ เพื่่�อให้้การจััดการอากาศสะอาดในภาคเกษตร ภาคป่่าไม้้ และมลพิิษทาง
อากาศข้้ามพรมแดน เป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน จึึงมีีกระบวนทััศน์์และข้้อเสนอแนะดัังนี้้�
14.1.1 กระบวนทัั ศน์์ ของภาคเกษตร
ในระดัั บ กระบวนทัั ศ น์์ ขอ งภาคเกษตร ประกอบด้้ ว ย: 1) การลด
ความยากจน (Poverty) และความเหลื่่� อ มล้ำำ� (Inequality) ในการเข้้ า ถึึ ง
ทรััพยากรธรรมชาติิของเกษตรกรรายย่่อย; 2) การปรัับโครงสร้้างตลาดของ
ปััจจััยการผลิิตและตลาดของผลผลิิตทางการเกษตรที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบัันให้้มีีการ
แข่่งขัันสมบููรณ์์มากขึ้้�นและคำำ�นึงึ ถึึงสิ่่�งแวดล้้อม; 3) การปรัับชุดุ ความคิิด (Mindsset) และการสร้้างความตระหนัักรู้้�ของผู้้�กำำ�หนดนโยบาย (Policy Makers) ให้้
เห็็นถึึ งความสำำ�คััญของปััญหามลพิิษทางอากาศซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัั บสุุขภาพของ
ประชาชนที่่�เกิิดจากการเผาในภาคเกษตร; 4) การยกระดัับจากการประสานงาน
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(Coordination) ไปสู่่�การบููรณาการ (Integration) การจััดการป่่าไม้้และไฟป่่า
ร่่วมกัันในการทำำ�งานระหว่่างหน่่วยงานที่่�อยู่่�ภายใต้้กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อมรวมถึึงกระทรวงอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง; 5) การยกระดัับความสำำ�คััญของ
การจััดการอากาศสะอาดผ่่านมาตรการจูู งใจด้้วยกลไกตลาด (Carrot) ตลอด
ห่่วงโซ่่อุุปทานสิินค้้าเกษตร จากเดิิมที่่�เน้้นเพีียงการบัังคัับให้้ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย
และกฎระเบีียบ (Stick) เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�ความมั่่�นคงทางอาหาร (Food Security)
อย่่างเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม; 6) การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการการเผาใน
ภาคเกษตรด้้วยมาตรการป้้องกััน (Preventive Measures) มากกว่่ามาตรการ
แก้้ไข (Curative Measures) เมื่่�อเกิิดปััญหาแล้้วพร้้อมสนัับสนุุนงบประมาณที่่�
เพีียงพอ; 7) การยกระดัับความสำำ�คััญของการทำำ�เกษตรกรรมยั่่�งยืืน (Sustainaable Agriculture) ให้้เป็็นรููปแบบการทำำ�เกษตรกรรมที่่�แพร่่หลายมากกว่่าเดิิม
ซึ่่�งเป็็นเพีียงส่่วนเสริิม; 8) การปรัับรููปแบบการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินทางการเกษตร
ใหม่่ให้้เหมาะสมกัับบริบทข
ิ องพื้้�นที่่�; 9) การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการ
อากาศสะอาดในภาคเกษตรโดยคำำ�นึงึ ถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกัับการจััดการปััญหา
สิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความสััมพันั ธ์์ระหว่่างการจััดการอากาศสะอาด การจััดการ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการจััดการพลัังงานสะอาด; 10) การยก
ระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอากาศสะอาดในภาคเกษตรทั้้�งการ
ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา; 11) การยกระดัับความสำำ�คััญในบทบาทและการมีีส่่วน
ร่่วมของเกษตรกรและภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการผลิิตถึึงการบริิโภค
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผู้ป
้� ระกอบการที่่�มีอำี �ำ นาจเหนืือตลาดในภาคเกษตรและอาหาร
รวมถึึงภาคการเงิินและการธนาคารที่่�สนัับสนุุนกิิจกรรมดัังกล่่าว; และ 12) การ
ยกระดัับความสำำ�คััญในบทบาทของและความร่่วมมืือกัับองค์์กรระหว่่างประเทศ
ในการจััดการอากาศสะอาดในภาคเกษตรที่่�คำ�นึ
ำ ึงถึึงบทบาทของธุุรกิิจในภาค
เกษตรและอาหารกัับการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
14.1.2 กระบวนทัั ศน์์ ของภาคป่่าไม้้
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สำำ�หรัับกระบวนทััศน์์ของภาคป่่าไม้้ ประกอบด้้วย: 1) การลดความยากจน
(Poverty) และความเหลื่่�อมล้ำำ� (Inequality) ในการเข้้าถึึงทรััพยากรธรรมชาติิ
ของชาวบ้้านผู้้�อาศััยในพื้้�นที่่�ป่่า; 2) การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการการเผา
ในพื้้�นที่่�ป่่าด้้วยมาตรการป้้องกััน (Preventive Measures) มากกว่่ามาตรการ
แก้้ไข (Curative Measures) เมื่่�อเกิิดปััญหาแล้้วพร้้อมสนัับสนุุนงบประมาณ
ที่่�เพีียงพอ; 3) การปรัับชุดุ ความคิิด (Mindset) และการสร้้างความตระหนัักรู้้�
ของผู้้�กำำ�หนดนโยบาย (Policy Makers) ให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของการจััดการ
อากาศสะอาดซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับสุุขภาพของประชาชนที่่�เกิิดจากการเผาในภาคป่่า
ไม้้; 4) การยกระดัับจากการประสานงาน (Coordination) ไปสู่่�การบููรณาการ
(Integration) การจััดการป่่าไม้้และไฟป่่าร่่วมกัันในการทำำ�งานระหว่่างหน่่วย
งานที่่�อยู่่�ภายใต้้กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมรวมถึึงกระทรวง
อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง; 5) การยกระดัับความสำำ�คัญ
ั ของการจััดการอากาศสะอาดจากการ
ทำำ�เกษตรกรรมโดยปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยว (Monoculture) ในพื้้�นที่่�ป่่าผ่่านมาตรการ
จูู งใจด้้วยกลไกตลาดจากเดิิมที่่�เน้้นเพีียงการบัังคัับให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
กฎระเบีียบอย่่างเดีียว; 6) การปรัับเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์ในการจััดการไฟป่่า
โดยให้้ชุุมชนสามารถเข้้ามามีีส่่วนร่่วมเพิ่่�มมากขึ้้�นตามแนวคิิดการจััดการไฟ
ป่่าโดยใช้้ชุมช
ุ นเป็็นฐาน (Community-based Fire Management); 7) การ
ยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดในภาคป่่าไม้้โดยคำำ�นึึงถึึงผล
ประโยชน์์ร่่วมกัับการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
การจััดการอากาศสะอาด การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ และการ
จััดการพลัังงานสะอาด; 8) การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููล
เพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการ
อากาศสะอาดในภาคป่่าไม้้ทั้้�งการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา; 9) การยกระดัับ
ความสำำ�คััญในบทบาทและการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่าและภาคเอกชน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการผลิิตถึึงการบริิโภค โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ผู้้�ประกอบ
การที่่� มีีอำ�ำ นาจเหนืือตลาดในภาคเกษตรและอาหารที่่� ได้้ประโยชน์์จากการใช้้
พื้้�นที่่�ป่่า รวมถึึงภาคการเงิินและการธนาคารที่่�สนัับสนุุนกิิจกรรมดัังกล่่าว; และ
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10) การยกระดัับความสำำ�คััญในบทบาทของและความร่่วมมืือกัับองค์์กรระหว่่าง
ประเทศในการจััดการอากาศสะอาดในภาคป่่าไม้้ที่่�คำ�นึ
ำ งึ ถึึงบทบาทของธุุรกิิจใน
ภาคเกษตรและอาหารกัับการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
14.1.3 กระบวนทัั ศน์์ ของอากาศสะอาดข้้ ามพรมแดน
ส่่วนกระบวนทััศน์์ของอากาศสะอาดข้้ามพรมแดน ประกอบด้้วย: 1) การ
ยกระดัับความเข้้มข้น้ ของมาตรการลงโทษโดยกฎหมายภายในว่่าด้้วยมลพิิษทาง
อากาศข้้ามพรมแดนของแต่่ละประเทศสมาชิิกควบคู่่�กับม
ั าตรการจูู งใจด้้วยกลไก
ตลาดเพื่่�อจััดการอากาศสะอาดข้้ามพรมแดน; 2) การให้้ความสำำ�คััญกัับการหา
แหล่่งเงิินทุุน ผู้้�เชี่่ย� วชาญ องค์์ความรู้้� และทรััพยากรต่่างๆ เพื่่�อใช้้ในการจััดการ
อากาศสะอาดข้้ามพรมแดนอย่่างเพีียงพอและมีีประสิิทธิภิ าพเนื่่�องจากระดัับการ
พััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศในภููมิิภาคอาเซีียนมีีความแตกต่่างกัันมาก อาทิิ
เทคโนโลยีีดาวเทีียมในการตรวจวััดจุุ ดความร้้อน (Hotspot) และเทคโนโลยีี
ต่่างๆ ซึ่่�งสามารถเชื่่�อมโยงผลกระทบจากมลพิิษทางอากาศที่่�มีีต่่อสุุขภาพ; 3)
การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดโดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์
ร่่วมกัับการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความสััมพันั ธ์์ระหว่่างการจััดการ
อากาศสะอาด การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการจััดการ
พลัังงานสะอาด; 4) การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนความร่่วมมืืออย่่างจริิงใจและจริิงจััง
เพื่่�อจััดการอากาศสะอาดในภููมิิภาคอาเซีียน โดยอาศััยความร่่วมมืือในระดัับ
อนุุภูมิู ิภาค (Sub-regional Cooperation); 5) การนำำ�หลัักการในระดัับระหว่่าง
ประเทศมาใช้้เพื่่�อจััดการมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดนระยะไกล (Long-range
Transboundary Air Pollution); 6) การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐาน
ข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการ
จััดการมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดนทั้้�งการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา; 7) การ
ยกระดัับความสำำ�คััญในบทบาทและการมีีส่่วนร่่วมของเกษตรกรและชุุมชนใน
พื้้�นที่่�ป่่า ตลอดจนผู้้�ประกอบการในภาคเอกชนทั้้�งภายในและภายนอกประเทศ
รวมทั้้�งบรรษััทข้้ามชาติิ (Multinational Corporation) ที่่�ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทาง
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อากาศข้้ามพรมแดน รวมถึึงภาคการเงิินและการธนาคารที่่�สนัับสนุุนกิิจกรรมดััง
กล่่าว; 8) การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้ด้้วย
มาตรการป้้องกััน (Preventive Measures) มากกว่่ามาตรการแก้้ไข (Curative
Measures) เมื่่�อเกิิดปััญหาแล้้วพร้้อมสนัับสนุุนงบประมาณที่่�เพีียงพอ; และ 9)
การยกระดัับความสำำ�คััญในบทบาทของและความร่่วมมืือกัับองค์์กรระหว่่าง
ประเทศภายนอกอาเซีียนในการจััดการมลพิิษทางอากาศที่่�คำ�นึ
ำ งึ ถึึงบทบาทของ
ธุุรกิิจกัับการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
14.1.4 กระบวนทัั ศน์์ ร่่ วมในภาคเกษตร ภาคป่่าไม้้ และ
อากาศสะอาดข้้ ามพรมแดน
จากกระบวนทััศน์์ของกลุ่่�มที่่� 1 ที่่� ได้้นำำ�เสนอข้้างต้้น จะพบว่่ามีีลัักษณะ
ที่่� คล้้ายคลึึงกัันในบางประเด็็น ได้้แก่่: 1) ความยากจนและระดัับการพััฒนา
เศรษฐกิิจที่่�แตกต่่างกัันทั้้�งในมิิติิภายในประเทศและระดัับภููมิิภาค; 2) การยก
ระดัับความสำำ�คััญของการจััดการอากาศสะอาดผ่่านมาตรการจูู งใจด้้วยกลไก
ตลาดตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานจากเดิิมที่่�เน้้นเพีียงการบัังคัับให้้ปฏิิบัติั ิตามกฎหมาย
และกฎระเบีียบ; 3) การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดโดย
คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกัับการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างการจััดการอากาศสะอาด การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ และการจััดการพลัังงานสะอาด; 4) การยกระดัับความสำำ�คััญในการ
พััฒนาฐานข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และประเมิินผลการดำำ�เนิิน
งานด้้านการจััดการมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดนทั้้�งการป้้องกัันและแก้้ไข
ปััญหา; 5) การยกระดัับความสำำ�คััญในบทบาทและการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย ได้้แก่่ เกษตรกร ชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่า ภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องตั้้�งแต่่ขั้้�นตอน
การผลิิตถึึงการบริิโภค และภาคการเงิินและการธนาคารที่่�สนัับสนุุนกิิจกรรม
ดัังกล่่าว; 6) การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการการเผาในภาคเกษตรและป่่า
ไม้้ด้้วยมาตรการป้้องกััน (Preventive Measures) มากกว่่ามาตรการแก้้ไข
(Curative Measures) เมื่่�อเกิิดปััญหาแล้้วพร้้อมสนัับสนุุนงบประมาณที่่�เพีียง
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พอ; และ 7) การยกระดัับความสำำ�คััญในบทบาทของและความร่่วมมืือกัับองค์์กร
ระหว่่างประเทศในการจััดการมลพิิษทางอากาศที่่�คำ�นึ
ำ งึ ถึึงบทบาทของธุุรกิิจกัับ
การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
14.1.5 ข้้ อเสนอแนะในระดัั บปฏิิบัั ติิการสำำ�หรัับภาคเกษตร
ป่่าไม้้ และอากาศสะอาดข้้ ามพรมแดน
ในส่่วนการจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การจััดการอากาศ
สะอาดในภาคเกษตร ป่่าไม้้ และอากาศสะอาดข้้ามพรมแดน มีีข้้อเสนอแนะที่่�
เป็็นประเด็็นร่่วมกััน ได้้แก่่
1)	รััฐควรนำำ�การจััดการไฟในภาคเกษตรและป่่าไม้้โดยใช้้ชุมช
ุ นเป็็นฐาน
(Community-based Fire Management) มาใช้้เป็็นแนวทางในการบััญญััติิ
หรืือแก้้ไขปรัับปรุุงเนื้้�อหาสาระของกฎหมายทั้้�งหลายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการ
ไฟในภาคเกษตรและป่่าไม้้ทั้้�งภายในประเทศและระหว่่างประเทศ
2)	รััฐควรส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่�ใกล้้และอยู่่�ในป่่าใน
การช่่วยดููแลรัักษาป่่าไม้้ โดยสนัับสนุุนงบประมาณให้้กัับชุุมชนอย่่างเพีียงพอ
และเน้้นการปลููกป่่าในใจคนก่่อนที่่�จะให้้คนไปปลููกป่่า (“ปลููกคน” ก่่อน “ปลููก
ป่่า”) ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภูมิู ิภาค
อาเซีียน
3)	รััฐควรยึึดหลัักการบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อจััดการอากาศ
สะอาดทั้้� ง หน่่วยงานในกระทรวงเดีี ย วกัั น และข้้ า มกระทรวงกัั น โดยหน่่วย
งานที่่� ควรบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัันในกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม เช่่น กรมควบคุุมมลพิิษ กรมป่่าไม้้ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า
และพัันธุ์์�พืืช กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้ อม สำำ�นัักงานแผนและนโยบาย
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ในกรณีีข้้ามกระทรวง หน่่วยงานที่่� ควร
บููรณาการการทำำ�งานร่่วมกััน เช่่น กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ กระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุดมศึึกษา วิิจััย
และนวััตกรรม กระทรวงพาณิิชย์์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุุข
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4)	รััฐควรยึึดหลัักการบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อจััดการมลพิิษทาง
อากาศข้้ามพรมแดนในระดัับภูมิู ภิ าคอาเซีียนที่่�เกิิดจากการเผาในภาคเกษตรและ
ป่่าไม้้ ทำำ�นองเดีียวกัับการร่่วมกัันจััดตั้้�งหน่่วยงานกลาง (The ASEAN Coordinnating Centre for Transboundary Haze Pollution Control /ACC) ซึ่่�งทำำ�
หน้้าที่่�ประสานงานการจััดการอากาศสะอาดข้้ามพรมแดน
5)	รััฐควรยึึดหลัักการบููรณาการการจััดการมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจาก
การเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้ เข้้ากัับประเด็็นสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�น เพื่่�อให้้เกิิดผล
ประโยชน์์ร่่วม (Co-benefit) ผ่่านการออกแบบแผนยุุทธศาสตร์์ระดัับชาติิและ
ระดัับหน่่วยงาน เช่่น การจััดการอากาศสะอาดต้้องทำำ�ควบคู่่�กัับการจััดการการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการจััดการพลัังงานสะอาด
6)	รััฐควรปรัับรููปแบบการให้้เงิินช่่วยเหลืือแบบเยีียวยาให้้เปล่่าไปสู่่�การ
ให้้เงิินช่่วยเหลืือแบบมีีเงื่่�อนไขในการยกระดัับประสิิทธิิภาพการผลิิตและต้้อง
เป็็นการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยเงิินช่่วยเหลืือแบบมีีเงื่่�อนไขจะช่่วย
ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมให้้เกษตรกรและชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่ามีีส่่วนร่่วมในการอนุุรักั ษ์์
ฟื้้�นฟูู ปกป้้องพื้้�นที่่�ป่่าสงวน และลดการเผาในพื้้�นที่่�ป่่า
7)	รััฐควรส่่งเสริิมการนำำ�การจ่่ายค่่าตอบแทนบริิการระบบนิิเวศ (Paymment for Ecosystem Services หรืือ PES) ในพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ซึ่่�งเป็็นรููปแบบหนึ่่�ง
ของการให้้เงิินช่่วยเหลืือแบบมีีเงื่่�อนไขมาประยุุกต์์ใช้้ และสามารถนำำ�ไปขยายผล
ในการจััดการมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดนที่่�เกิิดจากการเผาในพื้้�นที่่�ป่่าด้้วย
การสร้้างความร่่วมมืือในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
8)	รััฐควรให้้เงิินช่่วยเหลืือแบบมีีเงื่่�อนไขเพื่่�อจูู งใจให้้เกษตรกรในพื้้�นที่่�ลาด
ชัันและชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่าหัันมาปลููกพืืชยืืนต้้นหรืือทำำ�วนเกษตรแทนการปลููกพืืช
เชิิงเดี่่�ยว
9)	รััฐไม่่ควรดำำ�เนิินการจััดการอากาศสะอาดโดยลำำ�พังั เนื่่�องจากข้้อจำำ�กัดั
ด้้านงบประมาณ องค์์ความรู้้� และกำำ�ลัังคน แต่่ควรร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษา
ภาคเอกชน และ NGO ในพื้้�นที่่�เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการให้้ความรู้้�และแนว
ปฏิิบััติิกัับเกษตรกรและชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่าถึึงทางเลืือกที่่�สามารถทดแทนการเผา
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เพื่่�อเก็็บเกี่่�ยวและจััดการแปลงอย่่างทั่่�วถึึงทุุกพื้้�นที่่� ทั้้�งในระดัับภายในประเทศ
และสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
10) ประชาชนควรรู้้�ถึึงอัันตรายจากมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากการเผาใน
ภาคเกษตรและป่่าไม้้ต่่อสุุขภาพและรู้้�ถึึงสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของการไม่่ตายก่่อนวััย
อัันควรจากมลพิิษทางอากาศ และควรรวมกลุ่่�มเพื่่�อศึึกษาถึึงปััญหาและเสนอ
ทางแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การมีีอากาศสะอาด
11) ประชาชนผู้้�ตื่� ่นรู้้�ในภาคประชาสัังคมควรร่่วมเรีียกร้้องให้้ชุุมชนและ
ท้้องถิ่่�นได้้รับั การส่่งเสริิมความรู้้� ความเข้้าใจในอัันตรายของมลพิิษทางอากาศ
ที่่�เกิิดจากการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้ต่่อสุุขภาพและชีีวิิตตนเอง พร้้อมร่่วม
รณรงค์์และประสานงานกัับทุุกภาคส่่วน ส่่งเสริิมให้้บุุคลากรในองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นมีีศัักยภาพในการจััดการอากาศสะอาดในพื้้�นที่่�และส่่งเสริิมการใช้้
เทคโนโลยีีในการจััดการปััญหาดัังกล่่าวให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น รวมถึึง
พััฒนาความรู้้�ความสามารถให้้บุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ให้้มีี
ศัักยภาพและสร้้างระบบประสานความร่่วมมืือที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
12)	รััฐควรพิิจารณาปรัับโครงสร้้างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการ
มลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้ โดยไม่่หยุุดอยู่่�เพีียง
แค่่การจััดการมลพิิษทางอากาศ (Air Pollution) เท่่านั้้�น แต่่ควรไปให้้ถึึงขั้้�นของ
การจััดการอากาศสะอาด (Clean Air) ด้้วย
13)	รััฐควรพิิจารณาปรัับโครงสร้้างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการ
อากาศสะอาดให้้สามารถดำำ�เนิินนโยบาย ติิดตาม และประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
ได้้ครบวงจรตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานการผลิิตสิินค้้าเกษตรและผลิิตภััณฑ์์จากป่่า
14)	รััฐควรเคารพ ปกป้้อง และส่่งเสริิมสนัับสนุุนสิิทธิิและการใช้้สิทธิ
ิ ิของ
ประชาชนในการพััฒนากลไกและมาตรการต่่างๆ เพื่่�อแก้้ปััญหาการเผาในภาค
เกษตรและป่่าไม้้ รวมทั้้�งมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดนที่่�เกิิดขึ้้�น อาทิิ การแจ้้ง
เบาะแส ร้้องเรีียน ฟ้้องร้้อง ให้้มีีความสะดวกสบายและเข้้าถึึงได้้ง่่ายในทุุกพื้้�นที่่�
15)	รััฐควรกำำ�หนดให้้มีีการจััดระเบีียบการเผา (Prescribe Burning) ใน
พื้้�นที่่�เกษตรและพื้้�นที่่�ป่่าไม้้กรณีีจำ�ำ เป็็นและไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงได้้ และเพิ่่�มบท
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ลงโทษสำำ�หรัับผู้้�ละเมิิด โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน ทั้้�งในระดัับภายใน
ประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
16)	รััฐควรกำำ�หนดให้้มีีการบริิหารจััดการเชื้้�อเพลิิงในพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ (Forest
Fuel Management) อย่่างสม่ำำ�เสมอ เช่่น นำำ�เศษใบไม้้ที่่�ทัับถมออกจากพื้้�นที่่�
ป่่าและนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ การทำำ�แนวกัันไฟ ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้าง
ความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
17)	รััฐควรปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายเดิิมหรืือออกกฎหมายใหม่่ที่่�ตอบสนอง
ต่่อปััญหาเชิิงโครงสร้้างที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้ ยกตััวอย่่าง
เช่่น พระราชบััญญััติิป่่าชุุมชน พ.ศ. 2562 กฎหมายที่่�ส่่งเสริิมการทำำ�เกษตรกรรม
ยั่่�งยืืน รวมทั้้�งนำำ�กฎหมายไปบัังคัับใช้้ (Law Enforcement) อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
และประสิิทธิิผลในการจััดการอากาศสะอาด
18)	รััฐควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้มีกี ารพััฒนาระบบติิดตามและประเมิิน
ผลการดำำ�เนิินงานพร้้อมตััวชี้้วั� ัดความสำำ�เร็็จในการลดการเผาในพื้้�นที่่� ป่่าและ
เกษตรในระดัับชุมช
ุ น
19)	รััฐควรส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีสิทธิ
ิ ใิ นการเข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่่�
ป่่า อาทิิ การเก็็บของป่่า การทำำ�เกษตรกรรมในพื้้�นที่่�ป่่าให้้กัับชุมช
ุ นในทุุกพื้้�นที่่�
พร้้อมมาตรการแรงจูู งใจที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้ชุุมชนช่่วยกัันปกป้้องพื้้�นที่่�ป่่าสงวน
และลดปััญหาการเผาในพื้้�นที่่�ป่่า
20)	รััฐไม่่ควรปิิดกั้้�นการเคลื่่�อนไหวของภาคประชาสัังคม แต่่ควรส่่งเสริิม
การเคลื่่�อนไหวของภาคประชาสัังคมเพื่่�อเป็็นแรงหนุุนในการเสนอกฎหมายกัับ
รััฐอัันเนื่่�องมาจากมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้ ทั้้�ง
ในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
21) ประชาชนในพื้้� น ที่่� ห รืือในท้้ อ งถิ่่� น ต้้ อ งให้้ ค วามร่่วมมืือปฏิิ บัั ติิ ตาม
กฎหมายเพื่่�อลดมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้ และ
เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่ง� อากาศสะอาดทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดััง
กล่่าวในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
22)	รััฐควรสนัับสนุุนการพััฒนาระบบโลจิิสติิกส์์เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้เศษวััสดุุ
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เหลืือใช้้ทางการเกษตรและป่่าไม้้ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วม
มืือดัังกล่่าวในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
23)	รััฐควรส่่งเสริิมให้้มีตี ลาดสำำ�หรัับเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรและป่่า
ไม้้ให้้ทั่่�วถึึงในทุุกพื้้�นที่่�ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าว
ในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียนเพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับเศษวััสดุุเหลืือใช้้เหล่่านี้้�
24)	รััฐ ควรสนัั บ สนุุ น การพัั ฒ นาการใช้้ป ระโยชน์์ จากเศษวัั ส ดุุเ หลืือใช้้
ทางการเกษตรและป่่าไม้้ในอุุตสาหกรรมขั้้�นสููงเพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กับ
ั เศษวััสดุุ
เหลืือใช้้เหล่่านี้้�
25)	รััฐควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการซื้้�อขายคาร์์บอนภาคสมััครใจในภาค
เกษตรและป่่าไม้้ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวใน
ระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
26)	รััฐควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการทำำ�เกษตรกรรมยั่่�งยืืนและมาตรฐาน
การผลิิตทางการเกษตรทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดััง
กล่่าวในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
27)	รััฐควรสนัับสนุุนการติิ ดตั้้� งระบบตรวจสอบย้้อนกลัั บตลอดห่่วงโซ่่
อุุปทาน (Supply Chain Traceability System) เพื่่�อให้้ทราบแหล่่งผลิิตสิินค้้า
เกษตรและผลิิตภััณฑ์์จากป่่าทั้้�งในและนอกพื้้�นที่่� ป่่าตั้้�งแต่่ต้้นทางถึึงผู้้�บริิโภค
(From Farm/Forest to Fork)
28)	รััฐควรตรากฎหมายอากาศสะอาดซึ่่�งมุ่่�งจัั ดการปััญหามลพิิษทาง
อากาศจากการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้และมุ่่�งไปสู่่�การทำำ�ให้้เกิิดอากาศ
สะอาดอย่่างเป็็นระบบและบููรณาการการทำำ�งานของทุุกภาคส่่วนทั้้�งภาครััฐด้้วย
กัันเองและการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาสัังคมโดยเฉพาะชุุมชนในระดัับที่่�เข้้มข้น้
โดยมีีมาตรการ กลไก และเครื่่�องมืือต่่างๆ ในการจััดการอากาศสะอาด เช่่น แผน
แม่่บทอากาศสะอาด กองทุุนอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ มาตรการสนัับสนุุนท้้อง
ถิ่่�น ฯลฯ
29)	รััฐควรจััดให้้มีีมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบและควบคุุม
มลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้ ได้้แก่่ การกำำ�หนด
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ค่่ามาตรฐานคุุณภาพอากาศให้้ครบถ้้วน การระงัับเหตุุเดืือดร้้อนรำำ�คาญตาม
กฎหมาย การใช้้กฎหมายของราชการส่่วนท้้องถิ่่�น และการใช้้อำ�ำ นาจตามกฎหมาย
ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
30)	รััฐ ควรจัั ด ให้้ มีี ม าตรการทางกฎหมายในการป้้ อ งกัั น มลพิิ ษ หรืือ
สนัับสนุุนส่่งเสริิมให้้เกิิดอากาศสะอาด อาทิิ มาตรการส่่งเสริิมการทำำ�เกษตร
ยั่่�งยืืน การกำำ�หนดมาตรฐานการผลิิตอาหาร มาตรการส่่งเสริิมการทำำ�วนเกษตร
ในพื้้�นที่่� ป่่าทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับ
ภููมิิภาคอาเซีียน
31) ภาคประชาสัังคมโดยเฉพาะชุุมชนควรปรัับทััศนคติิและความเชื่่�อใน
เรื่่�องสนัับสนุุนการเผา การเป็็นปฏิิปัักษ์์หรืือปฏิิเสธเครื่่�องจัักร การมีีความรู้้�ที่่�
คลาดเคลื่่�อนหรืือไม่่รอบด้้าน โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สาธารณะในระยะยาว ร่่วม
กัันรัับผิดิ ชอบในผลกระทบจากการเผา และรณรงค์์สนัับสนุุนการจััดการอากาศ
สะอาด
32) ภาคประชาสัังคมควรร่่วมมืือกัันหาแนวทางเพื่่�อลดต้้นทุุนการผลิิต
สิินค้้าในภาคเกษตรและป่่าไม้้ โดยขอรัับการสนัับสนุุนจากพัันธมิิตรในภาค
ประชาสัังคม และเรีียกร้้องต่่อรองกัับรัฐั ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้าง
ความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
33) ภาคประชาสัังคมควรนำำ�มาตรการลงโทษทางสัังคมมาใช้้ โดยการ
รณรงค์์ไม่่อุุดหนุุนสิินค้้า หรืือไม่่สนัับสนุุนธุุรกิิจที่่�ไม่่ใส่่ใจช่่วยลดการเผา และให้้
ความช่่วยเหลืือเกษตรกรและชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่าที่่�เป็็นกลุ่่�มเปราะบางทางอำำ�นาจ
เศรษฐกิิจ และสัังคม
34) ภาคประชาสัังคมโดยเฉพาะเกษตรกรและชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่าควรพััฒนา
ตนเอง ผู้้�นำำ� และกลุ่่�ม โดยการทำำ�งานร่่วมกัับภาคส่่วนต่่างๆ ทั้้�งในระดัับภายใน
ประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
35)	รััฐควรปลููกจิิตสำำ�นััก สร้้างความตระหนัักรู้้� และเสริิมสร้้างองค์์ความรู้้�
ให้้เกษตรกรและชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่า รวมทั้้�งนำำ�เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมมาจััดการวััสดุุ
เหลืือใช้้ทางการเกษตรและป่่าไม้้ ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วม
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มืือดัังกล่่าวในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
36)	รััฐควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนกิิจกรรมในการเผยแพร่่ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
อัันตรายของมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้เพื่่�อให้้
ตระหนัักรู้้�ถึึงอัันตรายและความร้้ายแรงที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพทั้้�งในระยะสั้้�น
และระยะยาวซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การตายก่่อนวััยอัันควร (Pre-Mature Death) และการ
รายงานค่่าดััชนีีคุณ
ุ ภาพอากาศ (Air Quality Index) อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งในระดัับ
ภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
37)	รััฐควรบริิหารจััดการกรณีีเฉพาะเกี่่�ยวกัับการที่่�มีีชาวเขาที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�
ป่่าก่่อนการมีีกฎหมายออกมาประกาศพื้้�นที่่�อนุุรักั ษ์์ เพื่่�อให้้ชาวเขาได้้อาศััยอยู่่�
ในพื้้�นที่่�ป่่าต่่อไป โดยกำำ�หนดเงื่่�อนไขให้้เหมาะสม เช่่น กำำ�หนดขอบเขตพื้้�นที่่�ที่่�
อนุุญาตให้้ทำ�กิ
ำ ินอย่่างเหมาะสม และกำำ�หนดข้้อห้้ามบุุกรุุกพื้้�นที่่�ป่่าส่่วนอื่่�น ทั้้�งนี้้�
ภาครััฐและชุุมชนต้้องร่่วมกัันกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�สอดคล้้องกัับบริบทข
ิ อง
พื้้�นที่่�อย่่างยั่่�งยืืน
38)	รััฐในส่่วนกลางควรสนัับสนุุนงบประมาณ ทรััพยากร และบุุคลากร
ให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ในการจััดการการเผาในภาค
เกษตรและป่่าไม้้ให้้สามารถดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ ทั้้�งในระดัับภายใน
ประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
39)	รััฐควรจััดการไฟป่่าและการเผาในพื้้�นที่่�เกษตรโดยวางมาตรการทาง
กฎหมายเพื่่�อลงโทษการจััดการการเผาที่่�ไม่่ปลอดภััยและการป้้องกัันการเผาที่่�
ไม่่สามารถควบคุุมได้้ โดยใช้้ค่่าปรัับควบคู่่�กัับมาตรการจูู งใจ
40)	รััฐควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการสร้้างทางเลืือกให้้ชุมช
ุ นปลููกพืืชยืืนต้้น
ในพื้้�นที่่�ป่่าและเกษตรในพื้้�นที่่�สูงู แทนการปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยว โดยสนัับสนุุนงานวิิจัยั
ที่่�ศึกึ ษาทางเลืือกสำำ�หรัับการปลููกพืืชชนิิดอื่่�นทดแทน พร้้อมให้้องค์์ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยว
กัับการปลููกพืืชทางเลืือก และหาตลาดรองรัับให้้กัับชุุมชน ทั้้�งในระดัับภายใน
ประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
41)	รััฐควรสนัับสนุุนการสร้้างช่่องทางแบ่่งปัันความรู้้�ระหว่่างชุุมชนใน
พื้้�นที่่�ป่่าแต่่ละพื้้�นที่่�มาแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� วิิเคราะห์์ และสัังเคราะห์์ข้อ้ มููลเกี่่�ยวกัับ
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สาเหตุุและผลกระทบซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การถอดบทเรีียน เพื่่�อให้้แต่่ละชุุมชนสามารถนำำ�
ไปประยุุกต์์ใช้้ให้้สอดคล้้องกัับบริบทข
ิ องพื้้�นที่่�ตนเอง และสามารถเข้้าใจรากเหง้้า
ของปััญหามลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากการเผาป่่าในพื้้�นที่่�ของตนเอง อัันจะนำำ�ไป
สู่่�การพััฒนาหาทางออกที่่�เหมาะสม ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความ
ร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
42)	รััฐในส่่วนกลางควรสนัับสนุุนการเพิ่่�มศัักยภาพ (Capacity Building)
ให้้กัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในการยกระดัับการมีีส่่วนร่่วมในการจััดการ
ร่่วม (Co-management) กัับชุมช
ุ น โดยจััดให้้มีีการปรึึกษาหารืือกัับชุมช
ุ น การ
ฝึึกอบรม อุุปกรณ์์และเทคโนโลยีี รวมทั้้�งสิ่่�งที่่�จำ�ำ เป็็นเพื่่�อใช้้ในการบริิหารจััดการ
การเผาในพื้้�นที่่�เกษตรและพื้้�นที่่�ป่่า ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วม
มืือดัังกล่่าวในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
43)	รััฐควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการฝึึกอบรมอาสาสมััครดัับไฟป่่าเพื่่�อ
เพิ่่�มทัักษะและความรู้้�ให้้เพีียงพอทั้้�งในเชิิงปริิมาณและคุุณภาพในทุุกพื้้�นที่่� และ
จััดทำำ�ฐานข้้อมููลผู้้�ผ่่านการฝึึกอบรมในการดัับไฟป่่าอย่่างเป็็นระบบ พร้้อมแรง
จูู งใจที่่�เหมาะสมทั้้�งในรููปตััวเงิินและไม่่ใช่่ตััวเงิิน ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและ
สร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
44)	รััฐควรนำำ�คู่่�มืือการจััดการป่่าขององค์์การไม้้เขตร้้อนระหว่่างประเทศ
(International Tropical Timber Organization: ITTO) มาใช้้เป็็นแนวทางใน
การบริิหารจััดการไฟป่่า ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดััง
กล่่าวในระดัับภูมิู ิภาคอาเซีียน

14.2 บทวิิเคราะห์์ ร่่ วมในประเด็็ นมลพิิษทางอากาศ
ในภาคเมืื องและภาคยานยนต์์ และขนส่่ง
สำำ�หรัับในกลุ่่�มที่่� 2 ซึ่่�งประกอบด้้วยประเด็็นมลพิิษทางอากาศในภาคเมืือง
และภาคยานยนต์์และขนส่่งที่่�มีีความเชื่่�อมโยงกััน โดยในระบบนิิเวศของเมืือง
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มีีหลายองค์์ประกอบ ซึ่่�งภาคยานยนต์์และขนส่่งก็็เป็็นองค์์ประกอบหนึ่่� งที่่� มีี
บทบาทสำำ�คััญในการเคลื่่�อนคนและสิ่่�งของสำำ�หรัับการอยู่่�อาศััยในเมืือง ดัังนั้้�น
การจััดการระบบขนส่่งสาธารณะที่่�ดีีจะช่่วยทำำ�ให้้คนลดการใช้้รถยนต์์ส่่วนตััวซึ่่ง�
สามารถลดปััญหาการจราจรได้้ และส่่งผลให้้มลพิษท
ิ างอากาศในภาคเมืืองลดลง
นอกจากนั้้�น การใช้้พลัังงานสะอาดสำำ�หรัับยานยนต์์ก็็จะยิ่่�งช่่วยลดปััญหามลพิิษ
ทางอากาศลง เพื่่�อให้้การจััดการอากาศสะอาดในภาคเมืืองและภาคยานยนต์์และ
ขนส่่งเป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน จึึงมีีกระบวนทััศน์์และข้้อเสนอแนะดัังนี้้�
14.2.1 กระบวนทัั ศน์์ ของมลพิิษทางอากาศในภาคเมืื อง
ในระดัับกระบวนทััศน์์ของมลพิิษทางอากาศในภาคเมืือง ประกอบด้้วย:
1) การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable City)
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การพััฒนาเมืืองอากาศสะอาด (Clean Air City); 2) การ
ยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดในภาคเมืืองโดยคำำ�นึึงถึึงผล
ประโยชน์์ร่่วมกัับการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
การจััดการเมืือง การจััดการระบบขนส่่งสาธารณะ การจััดการยานยนต์์ที่่�ใช้้
พลัังงานสะอาด การจััดการอากาศสะอาด และการจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ; 3) การปรัับชุุดความคิิด (Mindset) และการสร้้างความตระหนััก
รู้้�ของผู้้�กำำ�หนดนโยบาย (Policy Makers) ทั้้�งในระดัับรัฐั ในส่่วนกลางและส่่วน
ท้้องถิ่่�นให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของการบริิหารจััดการเมืืองเพื่่�อแก้้ปััญหามลพิิษ
ทางอากาศในภาคเมืือง; 4) การยกระดัับความสำำ�คััญของการบริิหารจััดการ
เมืือง อาทิิ การออกแบบนโยบาย ออกแบบผัังเมืือง การใช้้พื้้�นที่่�เมืือง ที่่�ไม่่เน้้น
เพีียงผลประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจอย่่างเดีียว จนละเลยผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับ
สิ่่�งแวดล้้อมโดยเฉพาะมลพิิษทางอากาศ; 5) การยกระดัับจากการประสานงาน
(Coordination) ไปสู่่�การบููรณาการ (Integration) การจััดการเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน
ในการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานที่่�อยู่่�ภายใต้้กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงกระทรวงอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง; 6) การยก
ระดัับความสำำ�คััญของการจััดการอากาศสะอาดผ่่านมาตรการจูู งใจด้้วยกลไก
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ตลาด (Carrot) ในการจััดการอากาศสะอาดในภาคเมืืองจากเดิิมที่่�เน้้นเพีียงการ
บัังคัับให้้ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและกฎระเบีียบ (Stick) เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การพััฒนาเมืือง
อย่่างยั่่�งยืืน; 7) การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการมลพิิษทางอากาศในเมืืองด้้วย
มาตรการป้้องกััน (Preventive Measures) มากกว่่ามาตรการแก้้ไข (Curative
Measures) เมื่่�อเกิิดปััญหาแล้้วพร้้อมสนัับสนุุนงบประมาณที่่�เพีียงพอ; 8) การ
ยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ
และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอากาศสะอาดในภาคเมืืองทั้้�งการ
ป้้องกัันและการแก้้ไขปััญหา โดยเพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาสัังคม; 9) การ
ยกระดัับความสำำ�คััญในบทบาทและการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในพื้้�นที่่�เมืืองทั่่�วไป
ชุุมชนแออััด ภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ผู้ป
้� ระกอบการที่่�มีอำี �ำ นาจ
เหนืือตลาดในการกำำ�หนดทิิศทางการพััฒนาเมืือง และภาคการเงิินและการ
ธนาคารที่่�สนัับสนุุนกิิจกรรมดัังกล่่าว; และ 10) การให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้าง
แรงจูู งใจและระบบสนัับสนุุนเพื่่�อให้้เกิิดการเคลื่่�อนไหวของประชาชนอย่่างมีีพลังั
14.2.2 กระบวนทัั ศน์์ ของภาคยานยนต์์ และขนส่่ง
ในระดัับกระบวนทััศน์์ของภาคยานยนต์์และขนส่่ง ประกอบด้้วย: 1) การ
ยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดในภาคยานยนต์์และระบบ
ขนส่่งโดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกัับการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการจััดการระบบขนส่่งสาธารณะ การจััดการยานยนต์์ที่่�
ใช้้พลัังงานสะอาด การจััดการเมืือง การจััดการอากาศสะอาด และการจััดการ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ; 2) การยกระดัับความสำำ�คััญของการใช้้ยาน
ยนต์์พลัังงานสะอาดให้้มากกว่่าปััจจุุบัันที่่�เน้้นการใช้้เพีียงเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล; 3)
การยกระดัับความสำำ�คััญให้้การเดิินทางสามารถมีีได้้หลากหลายรููปแบบจาก
เดิิมที่่�เน้้นการเดิินทางโดยรถยนต์์ส่่วนบุุคคล; 4) การยกระดัับจากการประสาน
งาน (Coordination) ไปสู่่�การบููรณาการของระบบเชิิงโครงสร้้างระหว่่างการ
จััดการเมืืองและการขนส่่งสาธารณะทั้้�งระบบ; 5) การยกระดัับความสำำ�คััญของ
มาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้ยานยนต์์พลัังงานสะอาดให้้
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ควบคู่่�กัับมาตรการบัังคัับด้้วยกฎหมายและกฎระเบีียบ; 6) การให้้ความสำำ�คััญ
กัับการสร้้างแรงจููงใจและระบบสนัับสนุุนเพื่่�อให้้เกิิดการเคลื่่�อนไหวของประชาชน
อย่่างมีีพลััง; และ 7) การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลเพื่่�อใช้้ใน
การติิดตาม ตรวจสอบ และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอากาศ
สะอาดในภาคยานยนต์์และขนส่่งทั้้�งการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา และเพิ่่�มการมีี
ส่่วนร่่วมของภาคประชาสัังคม
14.2.3 กระบวนทัั ศน์์ ร่่ วมในประเด็็ นมลพิิษทางอากาศใน
ภาคเมืื องและภาคยานยนต์์ และขนส่่ง
จากกระบวนทััศน์์ของกลุ่่�มที่่� 2 ที่่�ได้้นำำ�เสนอข้้างต้้น จะพบว่่ามีีลัักษณะที่่�
คล้้ายคลึึงกัันในบางประเด็็น ได้้แก่่: 1) การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการ
อากาศสะอาดในภาคเมืืองและภาคยานยนต์์และขนส่่ง โดยคำำ�นึงึ ถึึงผลประโยชน์์
ร่่วมกัับการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความสััมพันั ธ์์ระหว่่างการจััดการ
เมืือง การจััดการระบบขนส่่งสาธารณะ การจััดการยานยนต์์ที่่�ใช้้พลัังงานสะอาด
การจััดการอากาศสะอาด และการจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ; 2)
การยกระดัับจากการประสานงาน (Coordination) ไปสู่่�การบููรณาการ (Integrattion) การจััดการภาคเมืืองและภาคยานยนต์์และขนส่่งอย่่างยั่่�งยืืนในการทำำ�งาน
ร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานที่่�อยู่่�ภายใต้้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพลัังงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงกระทรวงอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง; 3) การยกระดัับความสำำ�คััญของ
การจััดการอากาศสะอาดผ่่านมาตรการจูู งใจด้้วยกลไกตลาด (Carrot) ในการ
จััดการอากาศสะอาดในภาคเมืืองและภาคยานยนต์์และขนส่่งจากเดิิมที่่�เน้้นเพีียง
การบัังคัับให้้ปฏิิบัติั ิตามกฎหมายและกฎระเบีียบ (Stick) เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การพััฒนา
ที่่�ยั่่ง� ยืืน; 4) การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการมลพิิษทางอากาศในเมืืองและภาค
ยานยนต์์และขนส่่งด้้วยมาตรการป้้องกััน (Preventive Measures) มากกว่่า
มาตรการแก้้ไข (Curative Measures) เมื่่�อเกิิดปััญหาแล้้วพร้้อมสนัับสนุุนงบ
ประมาณที่่�เพีียงพอ; 5) การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลเพื่่�อใช้้
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ในการติิดตาม ตรวจสอบ และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอากาศ
สะอาดในภาคเมืืองและภาคยานยนต์์และขนส่่งทั้้�งการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
และเพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาสัังคม; และ 6) การให้้ความสำำ�คััญกัับ
การสร้้างแรงจูู งใจและระบบสนัับสนุุนเพื่่�อให้้เกิิดการเคลื่่�อนไหวของประชาชน
อย่่างมีีพลัังในการจััดการอากาศสะอาดในภาคเมืืองและภาคยานยนต์์และขนส่่ง
14.2.4 ข้้ อเสนอแนะในระดัั บปฏิิบัั ติิการในภาคเมืื องและ
ภาคยานยนต์์ และขนส่่ง
สำำ�หรัับการจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศในภาคเมืืองและภาคยานยนต์์
และขนส่่ง มีีข้้อเสนอแนะที่่�เป็็นประเด็็นร่่วมกััน ได้้แก่่
1)	รััฐควรส่่งเสริิมการทำำ�งานจากบ้้าน (Work from Home) ในรููปแบบ
ต่่างๆ เพื่่�อลดการเดิินทางด้้วยยานยนต์์ส่่วนบุุคคล อาทิิ การกำำ�หนดวัันที่่� เข้้า
สำำ�นัักงานและวัันที่่�ทำ�ำ งานจากบ้้านในแต่่ละสััปดาห์์
2)	รััฐ ควรบริิห ารจัั ด การและปรัั บ ปรุุ ง ระบบขนส่่งสาธารณะให้้ มีี
ประสิิทธิิภาพ รวดเร็็ว และสะดวกสบายเพื่่�อจูู งใจให้้คนหัันมาใช้้ระบบขนส่่ง
สาธารณะแทนการใช้้ยานยนต์์ส่่วนบุุคคล
3)	รััฐควรสนัับสนุุนการเดิิ นทางโดยไม่่ใช้้เครื่่�องยนต์์ ด้้วยการพััฒนา
ทางเท้้าและเลนจัักรยานให้้ครอบคลุุมและมีีคุุณภาพ ทั้้�งสภาพโครงสร้้างและ
ผิิวการจราจร เพื่่�อความปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิินของประชาชนผู้้�ใช้้การ
เดิินทางในรููปแบบเหล่่านี้้� ตลอดจนวางแผนการจราจรรููปแบบดัังกล่่าวร่่วมกัับ
รููปแบบการเดิินทางอื่่�นๆ ด้้วย
4)	รััฐควรเร่่งผลัักดัันให้้มีีการใช้้ยานยนต์์พลัังงานสะอาดด้้วยการลงทุุน
ในโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�อสนัับสนุุนการใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้าในภาคเมืือง เช่่น ระบบ
โครงข่่ายไฟฟ้้า (Power Grid) และสถานีีชาร์์จสำ�ำ หรัับรถยนต์์ไฟฟ้้า
5)	รััฐควรบริิหารจััดการการใช้้พื้้�นที่่� จราจรของภาคเมืืองเพื่่�อลดความ
แออััดของการจราจรและมลพิิษทางอากาศ อาทิิ การกำำ�หนดอััตราค่่าจอดรถและ
การจััดการพื้้�นที่่�จอดรถ การจััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมถนน และการควบคุุมจำ�ำ นวน
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รถยนต์์
6) ภาคประชาสัังคมควรร่่วมกัันส่่งเสริิมให้้ประชาชนเห็็นคุุณค่่าและสร้้าง
ค่่านิิยมในการเดิินทางด้้วยจัักรยานและการเดิินทางด้้วยรููปแบบอื่่�นที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมเพิ่่�มขึ้้�นแทนการใช้้ยานยนต์์ส่่วนบุุคคล
7) ภาคประชาสัังคมควรเคลื่่�อนไหวเรีียกร้้องให้้ข้้อเสนอต่่อรััฐเรื่่�องการ
จััดการเมืืองและโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�อส่่งเสริิมการเดิินทางและการขนส่่งที่่�ไม่่
ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศอย่่างมีีคุณ
ุ ภาพ
8) ภาคประชาสัังคมควรร่่วมรณรงค์์และขัับเคลื่่�อนการลงมืือปฏิิบััติิของ
ภาคประชาชนเองเพื่่�อลดมลพิิษทางอากาศ เช่่น การใช้้ยานพาหนะอย่่างรัับผิิด
ชอบต่่อสัังคม ด้้วยการตรวจสอบสภาพรถ การขัับในความเร็็วที่่�เหมาะสม และ
ปฏิิบััติิตามกฎหมาย การใช้้ระบบ Carsharing หรืือ Carpooling เพื่่�อลดการใช้้
รถยนต์์
9) ภาคประชาสัังคมควรมีีส่่วนร่่วมกัับภาครััฐในการตรวจสอบ ติิดตาม
และส่่งเสริิมการพััฒนาเมืืองอย่่างยั่่�งยืืนควบคู่่�กัับการใช้้มาตรการและนโยบาย
เพื่่�อลดมลพิิษทางอากาศจากยานยนต์์

14.3 บทวิิเคราะห์์ ร่่ วมในภาคอุุ ตสาหกรรม ภาค
พลัั งงาน พื้้ � นที่่�สััมปทานเหมืื องแร่่ และการจัั ดการ
ขยะของเสีี ย
สำำ�หรัับในกลุ่่�มที่่� 3 ซึ่่�งประกอบด้้วยภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน พื้้�นที่่�
สััมปทานเหมืืองแร่่ และการจััดการขยะของเสีีย มีีประเด็็นร่่วมกััน คืือ เรื่่�อง
กระบวนการผลิิ ต ตั้้� ง แต่่กิิ จ กรรมต้้ น น้ำำ� กลางน้ำำ� และปลายน้ำำ� ที่่� ก่่ อให้้เ กิิ ด
มลพิิษทางอากาศ โดยพื้้�นที่่�สัมั ปทานเหมืืองแร่่จััดเป็็นกิิจกรรมต้้นน้ำำ� ส่่วนภาค
อุุตสาหกรรมจััดเป็็นกิิจกรรมกลางน้ำำ� และการจััดการขยะของเสีียจััดเป็็นกิิจกรรม
ปลายน้ำำ� ขณะที่่�ภาคพลัังงานจะเกี่่�ยวข้้องเชื่่�อมโยงตั้้�งแต่่กิิจกรรมต้้นน้ำำ� กลาง
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น้ำำ� และปลายน้ำำ� ซึ่่�งทุุกภาคเศรษฐกิิจจำ�ำ เป็็นต้้องใช้้พลัังงานในกระบวนการ
ผลิิ ต ทำำ� ให้้เ กิิ ด การเผาไหม้้ ข องเชื้้�อ เพลิิ ง ซึ่่�ง เป็็ น แหล่่งกำำ� เนิิ ด ของมลพิิ ษทาง
อากาศ นอกจากนั้้�น ในภาคพลัังงานยัังก่่อให้้เกิิดปััญหามลพิิษทางอากาศตั้้�งแต่่
กระบวนการผลิิต การแปรรููป และการใช้้ เพื่่�อให้้การจััดการอากาศสะอาดในภาค
อุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน พื้้�นที่่�สัมั ปทานเหมืืองแร่่ และการจััดการขยะของเสีีย
เป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน จึึงมีีกระบวนทััศน์์และข้้อเสนอแนะดัังนี้้�
14.3.1 กระบวนทัั ศน์์ ของภาคอุุ ตสาหกรรม
ในระดัับกระบวนทััศน์์ของภาคอุุตสาหกรรม ประกอบด้้วย: 1) การให้้
ความสำำ�คััญในการปกป้้อง อนุุรักั ษ์์ และฟื้้�นฟููสิ่่ง� แวดล้้อม ให้้มากกว่่าปััจจุุบัันที่่�
เน้้นการพััฒนาเศรษฐกิิจโดยมีีภาคอุุตสาหกรรมเป็็นตััวขัับเคลื่่�อนหลััก; 2) การ
ปรัับชุดุ ความคิิด (Mindset) และการสร้้างความตระหนัักรู้้�ของผู้้�กำำ�หนดนโยบาย
(Policy Makers) ทั้้�งในระดัับรัฐั ในส่่วนกลางและส่่วนท้้องถิ่่�นให้้เห็็นถึึงความ
สำำ�คัญ
ั ของการบริิหารจััดการอากาศสะอาดในภาคอุุตสาหกรรม; 3) การยกระดัับ
ความสำำ�คััญในการพััฒนาเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco-industrial Town);
4) การยกระดัับจากการประสานงาน (Coordination) ไปสู่่�การบููรณาการ (Integgration) การจััดการในภาคอุุตสาหกรรมร่่วมกัันในการทำำ�งานระหว่่างหน่่วยงาน
ที่่�อยู่่�ภายใต้้กระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุุข รวมถึึงกระทรวงอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง; 5) การ
ยกระดัับความสำำ�คัญ
ั ของการจััดการอากาศสะอาดผ่่านมาตรการจูู งใจด้้วยกลไก
ตลาด (Carrot) ในการจััดการอากาศสะอาดในภาคอุุตสาหกรรมจากเดิิมที่่�เน้้น
เพีียงการบัังคัับให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบ (Stick) เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน; 6) การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดในภาค
อุุตสาหกรรมโดยคำำ�นึงึ ถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกัับการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ
อาทิิ ความสััมพันั ธ์์ระหว่่างการจััดการอากาศสะอาด การจััดการการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ และการจััดการพลัังงานสะอาดในภาคอุุตสาหกรรม; 7) การ
ยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลและงานวิิจััยเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม
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ตรวจสอบ และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอากาศสะอาดในภาค
อุุตสาหกรรมทั้้�งการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา; 8) การยกระดัับความสำำ�คััญใน
การมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาสัังคมในการติิดตาม เฝ้้าระวััง และร่่วมแก้้ปััญหา
โดยเฉพาะในกรณีีที่่�เกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน; และ 9) การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการ
มลพิิษทางอากาศในภาคอุุตสาหกรรมด้้ วยมาตรการป้้องกัั น (Preventive
Measures) มากกว่่ามาตรการแก้้ไข (Curative Measures) เมื่่�อเกิิดปััญหาแล้้ว
พร้้อมสนัับสนุุนงบประมาณที่่�เพีียงพอ
14.3.2 กระบวนทัั ศน์์ ของภาคพลัั งงาน
ในระดัับกระบวนทััศน์์ของภาคพลัังงาน ประกอบด้้วย: 1) การให้้ความ
สำำ�คััญในการปกป้้อง อนุุรักั ษ์์ และฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อมให้้มากกว่่าปััจจุุบัันที่่� เน้้น
การพััฒนาเศรษฐกิิจโดยมีีภาคพลัังงานเป็็นตััวขัับเคลื่่�อนหลััก; 2) การกำำ�หนด
กระบวนทััศน์์การจััดการพลัังงานทั้้�งระบบ บนฐานคิิดของการจััดการพลัังงาน
อย่่างยั่่�งยืืนและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม กล่่าวคืือ การส่่งเสริิมการใช้้พลัังงาน
สะอาดและพลัังงานหมุุนเวีียนอย่่างเป็็นรููปธรรมและมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อก้้าวไป
สู่่�การจััดการอากาศสะอาด; 3) การให้้ความสำำ�คััญกัับการรวมต้้นทุุนจากผลก
ระทบภายนอกต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมที่่� เกิิดจากภาคพลัังงานในราคาของ
สิินค้้าพลัังงานจากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล; 4) การยกระดัับความสำำ�คัญ
ั ของการจััดการ
อากาศสะอาดผ่่านมาตรการจูู งใจด้้วยกลไกตลาด (Carrot) ในการจััดการอากาศ
สะอาดในภาคพลัังงานจากเดิิมที่่�เน้้นเพีียงการบัังคัับให้้ปฏิิบัติั ิตามกฎหมายและ
กฎระเบีียบ (Stick) เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน; 5) การยกระดัับการแข่่งขัันใน
ภาคพลัังงานให้้มากกว่่าปััจจุุบัันที่่�มีีผู้้�ประกอบการรายใหญ่่จำำ�นวนน้้อยราย; 6)
การยกระดัับความสำำ�คััญของการออกแบบนโยบายเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถใน
การแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการในภาคพลัังงานให้้มากกว่่าปััจจุุบันั ที่่�เน้้นนโยบาย
สร้้างแรงจูู งใจแบบอุุดหนุุนแต่่ไม่่ได้้ช่่วยยกระดัับขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
อย่่างยั่่�งยืืนให้้กัับผู้ป
้� ระกอบการในภาคพลัังงาน; 7) การยกระดัับความสำำ�คััญใน
การจััดการอากาศสะอาดในภาคพลัังงานโดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกัับการ
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จััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการจััดการอากาศ
สะอาด การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการจััดการพลัังงาน
สะอาด; 8) การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลและงานวิิจััยเพื่่�อ
ใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการ
อากาศสะอาดในภาคพลัังงานทั้้�งการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา; และ 9) การยก
ระดัับความสำำ�คััญในการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาสัังคม โดยเฉพาะมิิติิด้า้ นสิ่่�ง
แวดล้้อม ตั้้�งแต่่ระดัับการกำำ�หนดนโยบาย การกำำ�กัับดูแู ล และการปฏิิบััติิการ
14.3.3 กระบวนทัั ศน์์ ของพื้้ � นที่่�รัั บสััมปทานเหมืื องแร่่
ในระดัับกระบวนทััศน์์ของพื้้�นที่่�รับสั
ั มั ปทานเหมืืองแร่่ ประกอบด้้วย: 1)
การให้้ความสำำ�คััญกัับสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยการนำำ�เศรษฐกิิจสีีเขีียวมาเป็็นฐานและ
กรอบคิิดในการกำำ�หนดมาตรการในการจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศจากการ
ทำำ�เหมืืองแร่่; 2) การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศจาก
เหมืืองแร่่ตามหลัักการสากลโดยเฉพาะการทำำ�เหมืืองสีีเขีียว (Green Mining)
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�อากาศสะอาด; 3) การยกระดัับจากการประสานงาน (Coordinattion) ไปสู่่�การบููรณาการ (Integration) การจััดการในภาคอุุตสาหกรรมร่่วม
กัันในการทำำ�งานระหว่่างหน่่วยงานที่่�อยู่่�ภายใต้้กระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุุข
รวมถึึงกระทรวงอื่่�นที่่� เกี่่� ยวข้้อง; 4) การยกระดัับความสำำ�คััญของการจััดการ
อากาศสะอาดผ่่านมาตรการจูู งใจด้้วยกลไกตลาด (Carrot) ในการจััดการอากาศ
สะอาดในพื้้�นที่่� เหมืืองแร่่จากเดิิมที่่�เน้้นเพีียงการบัังคัับให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
และกฎระเบีียบ (Stick) เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน; 5) การยกระดัับความ
สำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลและงานวิิจััยเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอากาศสะอาดพื้้�นที่่�เหมืืองแร่่ทั้้�งการ
ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา; 6) การยกระดัับความสำำ�คััญในการมีีส่่วนร่่วมของภาค
ประชาสัังคมในพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รับผล
ั กระทบจากเหมืืองแร่่และโรงประกอบโลหกรรม
ในการตรวจสอบกระบวนการพิิจารณาการอนุุมััติิโครงการว่่าได้้ปฏิิบััติิตาม
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กรอบกฎหมายหรืือไม่่ รวมทั้้�งติิดตามและตรวจสอบการดำำ�เนิินงานในพื้้�นที่่� ;
และ 7) การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดในการทำำ�เหมืืองแร่่
โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกัับการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างการจััดการอากาศสะอาด การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ และการจััดการพลัังงานสะอาดในการทำำ�เหมืืองแร่่
14.3.4 กระบวนทัั ศน์์ ของการจัั ดการขยะของเสีี ย
ในระดัับกระบวนทััศน์์ของการจััดการขยะของเสีีย ประกอบด้้วย: 1) การ
ให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการขยะของเสีียโดยใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
(Circular Economy) ให้้มากกว่่าปััจจุุบันั ที่่�ใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจเส้้นตรง (Linear
Economy) หรืือแนวคิิดเศรษฐกิิจรีไี ซเคิิล (Recycling Economy); 2) การให้้
ความสำำ�คััญกัับการจััดการขยะของเสีียโดยนำำ�หลัักการว่่าด้้วยการผลิิตและการ
บริิโภคที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Consumption and Production Principle) ให้้
มากกว่่าปััจจุุบัันที่่�เน้้นเพีียงการผลิิตที่่�ยั่่�งยืืนด้้านเดีียว หรืือการบริิโภคที่่�ยั่่�งยืืน
ด้้านเดีียว หรืือเน้้นความยั่่�งยืืนเพีียงผิิวเผิิน; 3) การให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการจััดการ
ขยะของเสีียโดยนำำ�หลัักการขยายความรัับผิิดชอบของผู้้�ผลิิต (Extended Prodducer Responsibility) ไปยัังช่่วงต่่างๆ ของวงจรชีีวิิตของผลิิตภััณฑ์์ (Product
Life Cycle) ให้้มากกว่่าปััจจุุบัันที่่�เน้้นเพีียงหลัักการผู้้�ก่่อมลพิิษเป็็นผู้้�จ่่าย (Pollluter Pays Principle); 4) การยกระดัับจากการประสานงาน (Coordination)
ไปสู่่�การบููรณาการ (Integration) การจััดการขยะของเสีียร่่วมกัันในการทำำ�งาน
ระหว่่างหน่่วยงานที่่� อยู่่�ภายใต้้กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุุข กระทรวง
พลัังงาน รวมถึึงกระทรวงอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง; 5) การยกระดัับความสำำ�คััญของการ
จััดการอากาศสะอาดผ่่านมาตรการจูู งใจด้้วยกลไกตลาด (Carrot) ในการจััดการ
อากาศสะอาดสำำ�หรัับการจััดการขยะของเสีียจากเดิิมที่่�เน้้นเพีียงการบัังคัับให้้
ปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบ (Stick) เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การพััฒนาที่่� ยั่่�งยืืน;
6) การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดสำำ�หรัับการจััดการ
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ขยะของเสีียโดยคำำ�นึึงถึึ งผลประโยชน์์ร่่วมกัั บการจัั ดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้ อม
อื่่�นๆ อาทิิ ความสััมพันั ธ์์ระหว่่างการจััดการอากาศสะอาด การจััดการขยะของเสีีย
และการจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ; 7) การยกระดัับความสำำ�คัญ
ั ใน
การพััฒนาฐานข้้อมููลและงานวิิจัยั เพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอากาศสะอาดสำำ�หรัับการจััดการขยะของเสีีย
ทั้้�งการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา; และ 8) การยกระดัับความสำำ�คัญ
ั ในการมีีส่่วนร่่วม
ของภาคประชาสัังคมในการให้้ข้้อมููล ติิดตาม เฝ้้าระวััง และร่่วมแก้้ปััญหา
14.3.5 กระบวนทัั ศน์์ ร่่ วมในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัั งงาน
ภาคเหมืื องแร่่ และภาคการจัั ดการขยะของเสีี ย
จากกระบวนทััศน์์ของกลุ่่�มที่่� 3 ที่่� ได้้นำำ�เสนอข้้างต้้น จะพบว่่ามีีลัักษณะ
ที่่� คล้้ายคลึึงกัันในบางประเด็็น ได้้แก่่: 1) การให้้ความสำำ�คััญในการปกป้้อง
อนุุรักั ษ์์ และฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อม มากกว่่าปััจจุุบัันที่่� เน้้นการพััฒนาเศรษฐกิิจใน
ภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของ
เสีีย; 2) การยกระดัับความสำำ�คััญของการจััดการอากาศสะอาดผ่่านมาตรการ
จูู งใจด้้วยกลไกตลาด (Carrot) ในการจััดการอากาศสะอาดในภาคอุุตสาหกรรม
ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของเสีีย จากเดิิมที่่�เน้้น
เพีียงการบัังคัับให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบ (Stick) เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน; 3) การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาด
ในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของ
เสีีย โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกัับการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการจััดการอากาศสะอาด การจััดการการเปลี่่� ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ การจััดการพลัังงานสะอาด และการจััดการขยะของเสีีย; 4)
การยกระดัับความเข้้มข้้นของระดัับในการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาสัังคมใน
การให้้ข้้อมููล ติิดตาม เฝ้้าระวััง และร่่วมแก้้ปััญหา; 5) การยกระดัับจากการ
ประสานงาน (Coordination) ไปสู่่�การบููรณาการ (Integration) การจััดการ
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ในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของ
เสีีย ร่่วมกัันในการทำำ�งานระหว่่างหน่่วยงานที่่�อยู่่�ภายใต้้กระทรวงอุุตสาหกรรม
กระทรวงพลัังงาน กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงสาธารณสุุข รวมถึึงกระทรวงอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง; และ 6) การ
ยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลและงานวิิจััยเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม
ตรวจสอบ และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอากาศสะอาดในภาค
อุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของเสีีย ทั้้�ง
การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
14.3.6 ข้้ อเ สนอแนะในระดัั บปฏิิ บัั ติิ การสำำ�หรัั บภาค
อุุ ตสาหกรรม ภาคพลัั งงาน ภาคเหมืื องแร่่ และภาคการ
จัั ดการขยะของเสีี ย
ในส่่วนการจัั ดการปััญหามลพิิษทางอากาศในภาคอุุตสาหกรรม ภาค
พลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของเสีีย มีีข้้อเสนอแนะที่่�เป็็น
ประเด็็นร่่วมกััน ได้้แก่่
1)	รััฐควรยกระดัับนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในภาคอุุตสาหกรรม ภาค
พลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของเสีีย โดยเฉพาะภารกิิจในการ
คุ้้�มครองและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ทรััพยากรธรรมชาติิและระบบนิิเวศ ให้้เป็็นหนึ่่�ง
ในนโยบายที่่�สำ�คั
ำ ัญที่่�สุดุ ของประเทศที่่�จะต้้องได้้รับั การสนัับสนุุนงบประมาณสููง
2)	รััฐควรกำำ�หนดนโยบาย “เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน” เป็็นวาระแห่่งชาติิ เพื่่�อ
1) เตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับปััญหาความขาดแคลนทรััพยากรธรรมชาติิในอนาคต
อัันใกล้้ 2) หาทางออกในการแก้้ปััญหาทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้�นจากขยะ
ของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้ 3) ช่่วยลดก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดภาวะโลกร้้อน
4) สร้้างโอกาสสำำ�หรัับการเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจในรููปแบบใหม่่ โดยเฉพาะ
จากการพััฒนาธุุรกิิจใหม่่ การสร้้างมููลค่่าจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจรููปแบบใหม่่ การ
ปรัับธุุรกิิจเดิิมที่่�เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้ทรัพ
ั ยากรและการหมุุนเวีียนของวััสดุุ
โดยกำำ�หนดเป้้าหมายในการจััดการขยะของเสีียที่่�ชัดั เจน เช่่น เป้้าหมายการลด
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ปริิมาณขยะของเสีีย การนำำ�ขยะของเสีียมาใช้้ประโยชน์์ การรีีไซเคิิลขยะของเสีีย
และสััดส่่วนการใช้้วััสดุุรีไี ซเคิิลในผลิิตภััณฑ์์ เป็็นต้้น
3)	รััฐควรทบทวนความเหมาะสมของกลุ่่�มกฎหมายที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนา
ด้้านเศรษฐกิิจในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการ
จััดการขยะของเสีียของประเทศ เนื่่�องจากพบว่่าการออกกฎหมายหรืือการแก้้ไข
กฎหมายในปััจจุุบัันหลายฉบัับมุ่่�งเน้้นการพััฒนาด้้านเศรษฐกิิจมากกว่่าด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม
4)	รััฐควรนำำ�กลุ่่�มกฎหมายด้้านสุุขภาพมาบัังคัับใช้้ควบคู่่�กับ
ั กลุ่่�มกฎหมาย
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างบููรณาการ
5)	รััฐควรสนัับสนุุนร่่างพระราชบััญญััติิกำ�กั
ำ ับดููแลการจััดการอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ หรืือนำำ�หลัักการที่่�อยู่่�ในร่่างพรบ. ฉบัับนี้้�มา
ปรัับใช้้
6)	รััฐ ควรติิ ด ตั้้� ง สถานีี ต รวจวัั ด คุุ ณ ภาพอากาศให้้ ม ากเพีี ย งพอและ
ครอบคลุุ มพื้้� น ที่่� โ รงงานอุุ ต สาหกรรมขนาดต่่างๆ ทั้้� ง ในและนอกเขตนิิ ค ม
อุุตสาหกรรม พื้้�นที่่�สัมั ปทานเหมืืองแร่่ หลุุมฝัังกลบ โรงงานกำำ�จััดขยะ โรงงาน
รีีไซเคิิลขยะ รวมถึึงพื้้�นที่่�ชุมช
ุ นที่่�มีีโอกาสได้้รับผล
ั กระทบจากมลพิิษทางอากาศ
รวมถึึงส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อติิดตามเฝ้้าระวััง
สารมลพิิษทางอากาศที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพของประชาชน
7)	รััฐควรส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนและขยายบทบาทภาค
ประชาชนทั่่�วประเทศตั้้�งแต่่ระดัับการกำำ�หนดนโยบาย การกำำ�กัับดูแู ล การปฏิิบัติั ิ
การ และการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรธรรมชาติิ ที่่�อาจจะได้้ผลกระทบ
จากกิิจกรรมในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการ
จััดการขยะของเสีีย
8)	รััฐควรพััฒนาความรู้้�ความสามารถของเจ้้าหน้้าที่่� ที่่�รับผิ
ั ิดชอบภาค
อุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของเสีีย ใน
การบริิหารจััดการ ติิดตาม ตรวจสอบ และให้้คำ�ำ แนะนำำ�ในการแก้้ปััญหามลพิิษ
ทางอากาศ
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9)	รััฐควรเร่่งสร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้ผู้้�บริิหารและบุุคลากรของหน่่วยงาน
ที่่� มีีส่่วนรัับผิิดชอบในการจััดการมลพิิษทางอากาศทราบถึึงความสำำ�คััญและ
ศัักยภาพ รวมถึึงข้้อดีีและข้้อเสีียของมาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์เมื่่�อเทีียบ
กัับการมาตรการบัังคัับ และข้้อดีีของการประเมิินมููลค่่าผลกระทบเชิิงลบต่่อ
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมของมลพิิษทางอากาศจากแหล่่งกำำ�เนิิดในภาค
อุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของเสีีย รวม
ถึึงการประเมิินผลประโยชน์์สุุทธิิของมาตรการต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการจััดการอากาศ
สะอาด
10)	รััฐควรออกกฎหมายว่่าด้้วยการควบคุุมการปลดปล่่อยมลพิิษทาง
อากาศที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มสารอัันตรายทางอากาศ และกำำ�หนดประเภทของแหล่่งกำำ�เนิิด
มลพิิษที่่�จะต้้องควบคุุมการปล่่อยสารกลุ่่�มนี้้�โดยครอบคลุุมทั้้�งแหล่่งกำำ�เนิิดแบบ
อยู่่�กัับที่่� (Stationary Sources) และแหล่่งกำำ�เนิิดแบบฟุ้้�งกระจาย (Fugitive
Sources) ตามหลัักสากล
11)	รััฐควรพััฒนาฐานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศในภาค
อุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของเสีีย โดย
เผยแพร่่ข้้อมููลดัังกล่่าวสู่่�สาธารณะ
12)	รััฐควรสนัับสนุุนให้้มีกี ารวิิจัยั เพื่่�อศึึกษา ติิดตาม และประเมิินผลกระทบ
ของมลพิิษทางอากาศต่่อสุุขภาพ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม และประเมิิน
ผลประโยชน์์สุุทธิิของมาตรการต่่างๆ ที่่� ใช้้ในการจััดการอากาศสะอาดในภาค
อุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของเสีียอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
13)	รััฐควรจััดโครงการอบรมให้้ความรู้้�แก่่ประชาชนในการป้้องกัันตนเอง
และการเปิิดโอกาสให้้ประชาชนในแต่่ละพื้้�นที่่� โดยเฉพาะพื้้�นที่่� เสี่่� ยง ได้้ ร่่วม
กิิจกรรมเฝ้้าระวัังมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน
ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของเสีีย ร่่วมกัับหน่่วยงานด้้านสาธารณสุุข
14)	รััฐควรนำำ�มาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์ (อาทิิ เช่่น การซื้้�อขาย
ใบอนุุญาตการปล่่อยมลพิิษ ธนาคารใบอนุุญาตการปล่่อยมลพิิษ การเก็็บค่่า
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ธรรมเนีียมการปล่่อยมลพิิษ การเก็็บภาษีีการปล่่อยมลพิิษ การเก็็บภาษีีสินิ ค้้า
ที่่�ปล่่อยมลพิิษสููง พัันธบััตรประกัันความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ระบบฝากไว้้
ได้้คืืน) มาใช้้ในการจััดการมลพิิษทางอากาศในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน
ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของเสีียให้้มากขึ้้�นกว่่าปััจจุุบัันที่่�เน้้นการ
ใช้้มาตรการบัังคัับเป็็นหลััก
15)	รััฐควรกำำ�หนดมาตรการทางการเงิิน มาตรการภาษีี และมาตรการทาง
สัังคม เพื่่�อสนัับสนุุนการจััดการอากาศสะอาดในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน
ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของเสีีย
16)	รััฐควรควรส่่งเสริิมให้้มีีการจััดตั้้�งกองทุุนอากาศสะอาดเพื่่�อจััดการ
ปััญหามลพิิษทางอากาศอัันจะนำำ�ไปสู่่�การจััดการอากาศสะอาดอย่่างยั่่�งยืืน
17)	รััฐควรใช้้มาตรการส่่งเสริิมให้้ผู้ป
้� ระกอบการในภาคอุุตสาหกรรม ภาค
พลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของเสีีย เปิิดเผยข้้อมููลสิินค้้า
และกระบวนการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมสู่่�ผู้้�บริิโภค เช่่น ฉลากผลิิตภััณฑ์์
ที่่� เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม การจััดประเภทของโรงงานอุุตสาหกรรมตามดััชนีี
ประสิิทธิิภาพด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Performance)
18)	รััฐควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการใช้้พลังั งานหมุุนเวีียนทดแทนพลัังงาน
จากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลซึ่่�งเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศและแหล่่งปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน และภาคเหมืืองแร่่ ให้้มากขึ้้�น
ในทุุกรููปแบบ
19)	รััฐควรเร่่งผลัักดัันนโยบายส่่งเสริิมประสิิทธิภิ าพการใช้้พลัังงานควบคู่่�
กัับนโยบายส่่งเสริิมพลัังงานหมุุนเวีียนและนโยบายสภาพภููมิิอากาศ ในภาค
อุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของเสีีย พร้้อม
ผลัักดัันนโยบายข้้างต้้นให้้มีีการบัังคัับใช้้ในระดัับท้้องถิ่่�น
20)	รััฐควรกำำ�หนดให้้มีีการติิ ดตั้้�งอุุปกรณ์์ควบคุุมมลพิิษที่่� ทัันสมััยและ
กำำ�หนดค่่ามาตรฐานการปล่่อยฝุ่่�นที่่�ปลายปล่่องและพื้้�นที่่�ประกอบการในภาค
อุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของเสีีย ให้้
ครอบคลุุมและเข้้มงวดมากขึ้้�นตามมาตรฐานสากล
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21) ภาคประชาสัังคมควรร่่วมเรีียกร้้องรัักษาสิิทธิขิ องตนเองและเปิิดใจรัับ
ฟัังข้้อมููลการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพจากภาครััฐและผู้้�มีีส่่วน
ได้้ส่่วนเสีียอื่่�น
22) ภาคประชาสัังคมควรส่่งเสริิมความเข้้าใจในการจััดการคุุณภาพอากาศ
ในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของเสีีย
ที่่�เชื่่�อมโยงระหว่่างปััญหามลพิิษทางอากาศกัับผลกระทบต่่อสุุขภาพ
23) ภาคประชาสัังคมควรส่่งเสริิมให้้แรงงานมีีการปรัับตััวเพื่่�อเรีียนรู้้�และ
เพิ่่�มทัักษะแรงงานให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางการพััฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียว การทำำ�
เหมืืองสีีเขีียว พลัังงานสะอาด และการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ในขณะ
เดีียวกััน รััฐควรช่่วยเสริิมให้้การปรัับตััวของแรงงานในภาคประชาสัังคมมีีความ
เป็็นไปได้้อย่่างราบรื่่�นและมีีประสิิทธิิภาพ
24) ภาคประชาสัังคมควรทำำ�งานร่่วมกัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�ได้้
รัับการกระจายอำำ�นาจอย่่างเต็็มที่่�ในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมลพิษท
ิ างอากาศจาก
ภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการขยะของเสีีย

14.4 บทวิิเคราะห์์ ร่่ วมสำำ�หรัับบทบาทภาคประชาชน
ภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร และภาครัั ฐ
สำำ�หรัับในกลุ่่�มที่่� 4 ซึ่่ง� ประกอบด้้วยภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคการเงิิน
และการธนาคาร และภาครััฐ มีีประเด็็นร่่วมกััน คืือ ทั้้�ง 3 ภาคส่่วนล้้วนเป็็นทั้้�งผู้้�
กระทำำ� (Actors) และเป็็นทั้้�งเหยื่่�อ (Victims) ผู้้�ได้้รับผล
ั กระทบ จากมลพิิษทาง
อากาศ อีีกทั้้�งยัังเป็็นผู้้�ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการเปลี่่�ยนแปลง (Change Agent)
เพื่่�อทำำ�ให้้การลดปััญหามลพิิษทางอากาศและการจััดการอากาศสะอาดในภาค
ประชาชน ภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร และภาครััฐ อย่่างยั่่�งยืืน จึึง
มีีกระบวนทััศน์์และข้้อเสนอแนะดัังนี้้�
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14.4.1 กระบวนทัั ศน์์ สำำ�หรัับบทบาทของภาคประชาชน
ในการส่่งเสริิมบทบาทภาคประชาชนควรคำำ�นึงึ ถึึง “เส้้นทางการขัับเคลื่่�อน
ทางสัังคม” (Social Movement Pathway) ซึ่่ง� ประกอบด้้วย 4 ลำำ�ดับขั้้
ั น� ได้้แก่่ 1)
การรัับรู้้� (Acknowledge); 2) การเรีียนรู้้�และเข้้าใจ (Learn & Understand); 3)
ความตระหนััก (Awareness); และ 4) การใช้้สิทธิ
ิ ิ (Exercise Rights) กล่่าวคืือ
การขัับเคลื่่�อนทางสัังคมขั้้�นที่่� 1 ควรเริ่่�มจากการรัับรู้้� เช่่น รัับรู้้�ข้้อมููลที่่�ถูกู ต้้องว่่า
มีีมลพิิษทางอากาศและเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ จากนั้้�น ขั้้�นที่่� 2 ต้้องเรีียนรู้้�และ
เข้้าใจจากชีีวิิตจริิงถึึงปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงจากผลกระทบของมลพิิษทางอากาศ
เมื่่�อได้้รับรู้้�
ั เรีียนรู้้� และเข้้าใจปััญหาแล้้ว ภาคประชาชนจะเริ่่ม� ตระหนัักถึึงปััญหา
ซึ่่�งเป็็นขั้้�นที่่� 3 ของเส้้นทางการขัับเคลื่่�อนทางสัังคม จากนั้้�น ภาคประชาชนถึึงจะ
มีีความพร้้อมในการใช้้สิทธิ
ิ ทิ างกฎหมายเพื่่�อเรีียกร้้องให้้รัฐั ต้้องทำำ�หน้้าที่่�ปกป้้อง
สิิทธิิดัังกล่่าวจากการถููกบุุคคลที่่� 3 ละเมิิด รวมถึึงเรีียกร้้องให้้รัฐั ต้้องดำำ�เนิินการ
ใดๆ เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดสิิทธิินั้้�นอย่่างจริิงจััง ซึ่่�งเป็็นขั้้�นที่่� 4 ของเส้้นทางการขัับเคลื่่�อน
ทางสัังคม ทั้้�งนี้้� การใช้้สิทธิ
ิ ิในขั้้�นที่่� 4 สามารถใช้้สิทธิ
ิ ิได้้หลายรููปแบบ เช่่น การ
เสนอร่่างกฎหมายโดยประชาชนเข้้าชื่่�อ หรืือ การฟ้้องร้้องต่่อศาล หรืือ การใช้้
สิิทธิิชุมนุ
ุ ุมในที่่�สาธารณะ
ในระดัับกระบวนทััศน์์ของภาคประชาชน ประกอบด้้วย: 1) การให้้ความ
สำำ�คััญกัับการสร้้างองค์์ความรู้้�เกี่่� ยวกัับผลกระทบทางสุุขภาพจากมลพิิษทาง
อากาศ และการเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ให้้ประชาชนสามารถเข้้าใจได้้; 2) การให้้
ความสำำ�คััญกัับการสร้้างแรงจูู งใจและระบบสนัับสนุุนเพื่่�อให้้เกิิดการเคลื่่�อนไหว
ของประชาชนอย่่างมีีพลััง; 3) การให้้ความสำำ�คััญกัับการเชื่่�อมโยงภาคประชาชน
กัับภาคการเมืืองเพื่่�อให้้เกิิดเจตจำำ�นงค์์ทางการเมืือง (Political Will) ในการ
ผลัักดัันให้้เกิิดการแก้้ปััญหาที่่�เป็็นรููปธรรม; 4) การให้้ความสำำ�คััญกัับการผลััก
ภาระการพิิสููจน์์ความเสีียหายที่่�เกิิดจากมลพิิษทางอากาศจากภาคประชาชนผู้้�
ได้้รับั ความเสีียหายไปสู่่�ผู้้�ก่่อมลพิิษทางอากาศ; 5) การให้้ความสำำ�คััญกัับการ
พััฒนาศัักยภาพของประชาชนในการปรัับตััวเพื่่�อแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศ
อย่่างยั่่�งยืืน; และ 6) การนำำ�กระบวนทััศน์์ว่่าด้้วยประชาธิิปไตยแบบมีีส่่วนร่่วม
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(Participatory Democracy) มาปรัับใช้้เพื่่�อสร้้างพลเมืืองที่่�ตื่� ่นรู้้�และมีีคุณ
ุ ภาพ
14.4.2 กระบวนทัั ศน์์ สำำ�หรัั บบทบาทของภาคเอกชน
ภาคการเงิิน และการธนาคาร
ด้้วยเป้้าหมายของภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร คืือ การ
แสวงหากำำ�ไรสููงสุุด ดัังนั้้�น ในการส่่งเสริิมภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการ
ธนาคาร ให้้ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ ต้้องเข้้าใจ
ว่่าภาคเอกชนจะแสวงหาแนวทางแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศเพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การ
จััดการอากาศสะอาด ก็็ต่่อเมื่่�อไม่่ส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่อศัักยภาพในการทำำ�กำ�ำ ไร
และการอยู่่�รอดในทางธุุรกิิจ ดัังนั้้�น ไม่่ว่่ากฎหมายเดิิมที่่�มีอี ยู่่�หรืือกฎหมายใหม่่ที่่�
จะสร้้างขึ้้�น หากมีีเนื้้�อหาที่่�ปราศจากแรงจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์ที่่�เพีียงพอ ภาค
เอกชนจะให้้ความร่่วมมืือน้้อย
ในระดัับกระบวนทััศน์์ของภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร
ประกอบด้้วย: 1) ผู้้�กำำ�หนดนโยบายและผู้ป
้� ระกอบการในภาคธุุรกิิจ ภาคการเงิิน
และการธนาคาร ไม่่ควรให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมเพีียงผิิวเผิิน แต่่ควร
ให้้ความสำำ�คััญกัับสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�นกว่่าเดิิมที่่�เน้้นการให้้ความสำำ�คััญกัับผล
ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นหลััก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ควร
นำำ�เอาแนวคิิด ESG มาปรัับใช้้; 2) ควรนำำ�กฎหมายและระเบีียบกฏเกณฑ์์ต่่างๆ
มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ภาคบัังคัับ (Obligatory) เพื่่�อให้้ทุกุ
ธุุรกิิจคำ�นึ
ำ งึ ถึึงสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าปััจจุุบันั ที่่�อยู่่�บนเกณฑ์์ภาคสมััครใจ
(Voluntary) เป็็นหลััก; 3) ภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ควรให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับหลัักการชี้้แ� นะว่่าด้้วยธุุรกิิจและสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนแห่่งสหประชาชาติิในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ; 4) การให้้ความสำำ�คััญกัับความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของภาค
ธุุรกิิจ ภาคการเงิิน ภาคการธนาคาร ที่่�สามารถตรวจสอบข้้อมููลและข้้อเท็็จจริงิ
ได้้จากทุุกภาคส่่วน; 5) การให้้ความสำำ�คััญกัับมาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์
และสัังคมศาสตร์์ ที่่�สามารถปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของธุุรกิิจได้้จริงิ จากเดิิมที่่�
เน้้นเพีียงการบัังคัับตามกฎหมายและกฎระเบีียบ; 6) ผู้้�กำำ�หนดนโยบายในภาค
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เอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ควรให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างความ
ตระหนัักรู้้�ถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้กัับประชาชน และ
นัักลงทุุนได้้รับท
ั ราบอย่่างทั่่�วถึึง
14.4.3 กระบวนทัั ศน์์ สำำ�หรัับบทบาทของภาครัั ฐ
นอกเหนืือจากแผน/นโยบายรวมถึึงกฎหมายและกฎระเบีียบ (Laws and
Regulations) ที่่�ภาครััฐได้้กำ�ำ หนดขึ้้�น ควรมีีการผลัักดัันแผน/นโยบายไปสู่่�การ
ขัับเคลื่่�อนในทางปฏิิบััติิและการบัังคัับใช้้กฎหมายและกฎระเบีียบ (Law Enfforcement) อย่่างเป็็นรููปธรรม โดยมีีข้้อเสนอแนะดัังต่่อไปนี้้�
ในระดัับกระบวนทััศน์์ของภาครััฐ ประกอบด้้วย: 1) รััฐต้้องเคารพสิิทธิิ
มนุุษยชนที่่� เกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมและประเด็็นอากาศสะอาด โดยรััฐมีีหน้้าที่่� 1)
เคารพ (Respect) 2) ปกป้้อง (Protect) และ 3) ทำำ�ให้้บรรลุุซึ่่�งสิิทธิิ (Fulfill);
2) รััฐต้้องสนัับสนุุนให้้ประชาชนเข้้าถึึงและได้้รับสิ
ั ิทธิิในอากาศสะอาดทั้้�งสอง
ประเภทของสิิทธิิ คืือ 1) สิิทธิิเชิิงเนื้้�อหา (Substantive Rights) เช่่น สิิทธิิที่่�จะ
หายใจอากาศสะอาด (Rights to Breathe Clean Air) 2) สิิทธิิเชิิงกระบวนการ
(Procedural Rights) เช่่น สิิทธิิในข้้อมููล (Right to Information) สิิทธิิที่่�จะมีี
ส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจของรััฐ (Right to Participation in Decision Making)
และสิิทธิิที่่�จะเข้้าถึึงกระบวนการเพื่่�อความยุุติิธรรมทางสิ่่�งแวดล้้อม (Right to
Access to Environmental Justice); 3) รััฐต้้องเพิ่่�มระดัับความสำำ�คััญของ
การปฏิิรููปกฎหมายอากาศสะอาดและกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมให้้มีีทั้้�งมาตรการ
จูู งใจด้้วยกลไกตลาด (Carrot) และมาตรการบัังคัับด้้วยกฎระเบีียบ (Stick) และ
กำำ�หนดให้้สัดั ส่่วนของมาตรการจูู งใจด้้วยกลไกตลาดมากกว่่ากฎระเบีียบ; และ
4) รััฐต้้องให้้ความสำำ�คััญของการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนให้้มีีระดัับที่่�เข้้มข้้นขึ้้�น
ยกระดัับการกระจายอำำ�นาจ (Decentralization) และนำำ�ระบบการจััดการร่่วม
(Co-management) ระหว่่างรััฐกัับชุมช
ุ นมาใช้้
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14.4.4 ข้้ อเสนอแนะในระดัั บปฏิิบัั ติิการสำำ�หรัับการจัั ดการ
ปััญหามลพิิษทางอากาศด้้ วยบทบาทของภาคประชาชน
ภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร และภาครัั ฐ
สำำ�หรัับบทบาทของภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคการเงิิ น และการ
ธนาคาร และภาครััฐ ในการจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศ มีีข้้อเสนอแนะที่่�
เป็็นประเด็็นร่่วมกััน ได้้แก่่
1)	รััฐควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้ประชาชนและภาคเอกชน ภาคการเงิิน
และการธนาคาร เข้้าถึึงความรู้้�ที่่�ทันั สมััย เข้้าถึึงข้้อมููลสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพอากาศ
และแหล่่งก่่อมลพิิษทางอากาศที่่�เป็็นปััจจุุบััน
2)	รััฐควรพิิจารณาปรัับแก้้ไขพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ศ. 2535 โดยกำำ�หนดรายละเอีียดหลัักเกณฑ์์การเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษัทั ไว้้ใน
กฎหมายฉบัับหลัักโดยเฉพาะการเปิิดเผยข้้อมููลด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม
3)	รััฐและภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ควรสนัับสนุุนและ
ส่่งเสริิมการทำำ�วิิจััยอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อประเมิินผลกระทบด้้านต่่างๆ และ “แหล่่ง
กำำ�เนิิดหลััก” ของมลพิิษทางอากาศ รวมถึึงสนัับสนุุนให้้มีกี ารทำำ�วิิจััยในเชิิงระบบ
ที่่�ครอบคลุุมทุุกมิิติิ ทั้้�งโครงสร้้างการบริิหารจััดการเชิิงระบบร่่วมกัันในทุุกภาค
ส่่วน และครอบคลุุมมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสุุขภาพ
4)	รััฐควรส่่งเสริิมให้้มีีการประเมิินมููลค่่าผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมใน
รููปตััวเงิินที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิินงานของภาคเอกชนรวมถึึงภาคการเงิินและการ
ธนาคาร โดยมีีภาคประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการให้้ข้้อมููลผลกระทบ
5)	รััฐควรจััดช่่องทางในการเปิิดรัับและตอบสนองต่่อการมีีส่่วนร่่วมของ
ประชาชนและภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ในการกำำ�กัับติิดตาม
การแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศ
6)	รััฐควรสร้้างความเข้้าใจของสัังคมถึึงผลกระทบสุุขภาพของมลพิิษทาง
อากาศที่่�มีต่่ี อกลุ่่�มเปราะบาง และส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือของภาคประชาชน
และภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ที่่�จะปกป้้องกลุ่่�มเปราะบางเหล่่านั้้�น
7)	รััฐควรเร่่งสร้้างความตระหนัักรู้้�ถึึงอัันตรายของมลพิิษทางอากาศที่่�
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ถููกต้้อง วิิธีีการป้้องกัันตนเอง และประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการแก้้ปััญหามลพิิษ
ทางอากาศให้้ประชาชนและผู้้�ประกอบการในภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการ
ธนาคาร ได้้รับท
ั ราบ
8)	รััฐควรส่่งเสริิมให้้มีอี งค์์กรที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่�ครอบคลุุมทั้้ง� ด้้านการพััฒนาและ
เผยแพร่่ความรู้้� การรณรงค์์อย่่างมีีทิิศทางและต่่อเนื่่�อง รวมถึึงเป็็นกลไกที่่�เชื่่�อม
โยงและสนัับสนุุนให้้มีีการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับการจััดการอากาศ
สะอาดอย่่างมีีประสิิทธิิผล
9)	รััฐควรพััฒนาระบบสนัับสนุุนภาคประชาชนและภาคเอกชน ภาคการ
เงิิน และการธนาคาร ให้้มีีความสามารถในการขัับเคลื่่�อนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อ
ยกระดัับการมีีส่่วนร่่วม การกระจายอำำ�นาจ และการจััดการร่่วม
10)	รััฐควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการมีีกระบวนการสร้้างจิิตสำำ�นึึกเรื่่�องสิ่่�ง
แวดล้้อมให้้กัับบุุคลากรของภาครััฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ภาคการเงิิน
และการธนาคาร โดยจััดการศึึกษาเรื่่�องนี้้�ให้้กัับคนทุุกวััยรวมถึึงผู้้�ประกอบการ
แบบบููรณาการ
11)	รััฐควรส่่งเสริิมการจััดตั้้�งพรรคการเมืืองเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม (Green Party)
12)	รััฐควรออกแบบกฎหมายและระเบีียบเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้ภาค
ประชาชนและภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร สามารถรวมตััวกััน เพื่่�อ
ใช้้สิทธิ
ิ ิเรีียกร้้องได้้อย่่างสะดวก โดยมีีต้้นทุุนในการเรีียกร้้องสิิทธิิที่่�ไม่่สููงเกิินไป
13)	รััฐควรส่่งเสริิมให้้ภาคประชาชนเข้้าร่่วมเป็็นกรรมการ หรืือกรรมาธิิการ
หรืือคณะทำำ�งาน ในคณะกรรมการหรืือคณะทำำ�งานชุุดต่่างๆ เพื่่�อเป็็นเสีียงให้้
ประชาชน และร่่วมทำำ�งานกัับรัฐั และเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ใน
การจััดการอากาศสะอาด
14)	รััฐควรนำำ�มาตรการเชิิงเศรษฐศาสตร์์ในรููปแบบการให้้เงิินช่่วยเหลืือ
แบบมีีเงื่่�อนไขมาใช้้กับ
ั ผู้ไ้� ด้้รับผล
ั กระทบทั้้�งในภาคประชาชนและภาคเอกชน ภาค
การเงิิน และการธนาคาร โดยได้้รับั เงิินช่่วยเหลืือเพื่่�อการปรัับตััวในการลดผลก
ระทบในช่่วงต้้น และจััดพี่่�เลี้้�ยงให้้ความรู้้�ในการปรัับเปลี่่�ยนอาชีีพหรืือการผลิิต
15)	รััฐควรนำำ�มาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์มาใช้้ (อาทิิ ฉลากสีีเขีียว
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ฉลากประหยััดไฟ ฉลาก GAP การอุุดหนุุนการผลิิตสิินค้้าที่่� เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อม การเก็็บภาษีีสิินค้้าที่่�การผลิิตไม่่เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม การเก็็บค่่า
ธรรมเนีียมการจััดการหมอกควัันพิิษ ระบบฝากไว้้ได้้คืืน การกำำ�หนดและโอน
สิิทธิิในการปล่่อยหมอกควัันพิิษ การประกัันความเสี่่� ยงในความเสีียหายต่่อ
ระบบนิิเวศ) เพื่่�อจูู งใจให้้ผู้้�บริิโภคปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมในการบริิโภคจากเดิิม
ไปสู่่�พฤติิกรรมการบริิโภคที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม และจูู งใจให้้ผู้้�ประกอบการ
ในภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมในการผลิิต
จากเดิิมไปสู่่�การผลิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม
16)	รััฐ ควรพิิ จ ารณาการออกแบบมาตรการจูู ง ใจเพื่่� อปรัับ เปลี่่� ย น
พฤติิกรรมของผู้้�ประกอบการในภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร เช่่น
การจััดเก็็บภาษีีและการจูู งใจทางภาษีีเพิ่่�มเติิมจากเดิิมที่่�ต่ำ�ำ ให้้สููงขึ้้�น และปรัับ
เปลี่่�ยนพฤติิกรรมของประชาชนในฐานะผู้้�บริิโภค เช่่น การใช้้อััตราภาษีีใหม่่ที่่�สูงู
ขึ้้�นกว่่าปััจจุุบัันเพื่่�อสะท้้อนผลกระทบภายนอกเชิิงลบที่่�เกิิดขึ้้�นกัับสัังคมและสิ่่�ง
แวดล้้อม ซึ่่ง� เกิิดจากกิิจกรรมการผลิิตและการบริิโภคที่่�ไม่่เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม
17)	รััฐควรจััดตั้้�งกองทุุนอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพและจััดเก็็บเงิินบำำ�รุุง
กองทุุนอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ และบริิหารเงิินกองทุุนเพื่่�อใช้้ในการจััดการ
อากาศสะอาด ภายใต้้ร่่างพระราชบััญญััติิกำ�กั
ำ ับดูแู ลการจััดการอากาศสะอาด
เพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ
18)	รััฐควรทบทวนกฎหมายที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน เพื่่�อเปิิดโอกาสและส่่งเสริิม
ให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมกัับการออกนโยบายสาธารณะของรััฐในขั้้�นตอนต่่างๆ
19)	รััฐควรผลัักดัันให้้เกิิดกฎหมายกลางในการส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของ
ประชาชน และบัังคัับใช้้กฎหมายให้้เกิิดเป็็นผลเป็็นรููปธรรมอย่่างแท้้จริงิ
20)	รััฐควรตรากฎหมายที่่� มุ่่�งส่่งเสริิมการดำำ�เนิินกิิจการขององค์์กรภาค
ประชาชนและภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร เพื่่�อการจััดการอากาศ
สะอาด
21)	รััฐควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้องค์์กรภาคประชาชนและภาคเอกชน
ภาคการเงิิน และการธนาคาร ที่่� มีีความพร้้อม สามารถร่่วมจััดตั้้�ง “วิิสาหกิิจ
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เพื่่�อสัังคม (Social Enterprise)” ที่่�พึ่่�งพาตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน
22)	รััฐควรสนัับสนุุนร่่างพระราชบััญญััติิกำ�กั
ำ ับดููแลการจััดการอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ หรืือนำำ�หลัักการที่่�อยู่่�ในร่่าง พ.ร.บ. ฉบัับนี้้�
มาปรัับใช้้
23)	รััฐควรกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ภาคบัังคัับเพื่่�อให้้ทุกุ ธุุรกิิจต้้องคำำ�นึงึ ถึึงสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม โดยให้้ภาคประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดกฎเกณฑ์์และให้้
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
24)	รััฐควรประกาศแนวปฏิิบัติั ิที่่�ชัดั เจนให้้สถาบัันการเงิินกลั่่�นกรองธุุรกิิจ
ที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศอย่่างรััดกุุมมากขึ้้�น โดยภาคประชาชนมีีส่่วน
ร่่วมในการกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิและให้้ข้้อมููลเกี่่� ยวกัับผลกระทบของมลพิิษทาง
อากาศจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
25)	รััฐควรส่่งเสริิมการนำำ�แผนปฏิิบััติิการคุุณภาพอากาศระดัับชาติิมา
บัังคัับใช้้ในทางปฏิิบััติิ โดยกำำ�หนดให้้มีีตััวชี้้วั� ัดความสำำ�เร็็จ พร้้อมให้้รางวััลกัับ
หน่่วยงานที่่�สามารถทำำ�ได้้ตามแผนฯ และลงโทษหน่่วยงานที่่�ไม่่สามารถทำำ�ได้้
สำำ�เร็็จตามแผนฯ โดยให้้ภาคประชาสัังคมมีีส่่วนร่่วมในการประเมิินผลการดำำ�เนิิน
งาน
26)	รััฐควรออกกฎหมายและมาตรฐานคุุณภาพอากาศที่่�เข้้มข้้นขึ้้�น
27)	รััฐควรกำำ�หนดและจััดทำำ�บััญชีีการปลดปล่่อยและเคลื่่�อนย้้ายมลพิิษ
ทางอากาศ ดััชนีีคุุณภาพอากาศ และดััชนีีคุุณภาพอากาศเพื่่�อสุุขภาพให้้ทั่่�วถึึง
ทุุกพื้้�นที่่�
28) สถาบัันการเงิินทุุกแห่่งควรลงนามรัับหลัักการชี้้แ� นะว่่าด้้วยธุุรกิิจและ
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ (UNGP) โดยการสนัับสนุุนของภาครััฐ
29) สถาบัันการเงิินทุุกแห่่งควรกำำ�หนดเงื่่�อนไขการป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดมลพิิษ
ทางอากาศในระดัับอัันตรายไว้้อย่่างชััดเจนในสััญญาสิินเชื่่�อ และการให้้บริกิ าร
ทางการเงิินอื่่�นๆ แก่่ธุุรกิิจที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดหลััก โดยการสนัับสนุุนของภาครััฐ
30)	รััฐควรออกกฎหมายและกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่�เชื่่�อมโยงภาระความรัับผิดิ
ของสถาบัันการเงิินต่่อความเสีียหายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยภาคประชาชนมีีส่่วน
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ร่่วมในการกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิและให้้ข้้อมููลเกี่่� ยวกัับผลกระทบของมลพิิษทาง
อากาศจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
31)	รััฐควรปรัับปรุุงพระราชบััญญััติิธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน พ.ศ. 2551 ใน
เรื่่�องการกำำ�หนด “หลัักเกณฑ์์การประเมิินความเสี่่�ยงทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม” ของ
ผู้้�ขอกู้้�ยืืมเงิินจากธนาคารพาณิิชย์์ และเพิ่่�มเติิมมาตรา 30/1 ในหมวด 3 ว่่าด้้วย
การกำำ�กัับดูแู ลสถาบัันการเงิิน
32)	รััฐควรเร่่งผลัักดัันนโยบายสิินเชื่่�อสีีเขีียวที่่�กำ�ำ หนดให้้ภาคการเงิินและ
การธนาคารต้้องย้้ายสิินเชื่่�อออกจากอุุตสาหกรรมที่่�มีีมลพิิษสูงู ปล่่อยมลพิิษสูงู
และไม่่ประหยััดพลัังงาน ไปสู่่�การปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม การลดการปล่่อยมลพิิษ
และอุุตสาหกรรมที่่�ประหยััดพลัังงาน
33)	รััฐควรจััดเก็็บ รวบรวม ประมวลผล วิิเคราะห์์ข้้อมููล และจััดทำำ�ระบบ
ข้้อมููลที่่�ทัันสมััยและมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อแจ้้งเตืือนประชาชน พร้้อมดำำ�เนิินการ
ตรวจสอบคุุณภาพอากาศและผลกระทบต่่อสุุขภาพของประชาชน โดยมีีภาค
ประชาชน และภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ร่่วมให้้ข้้อมููล
34) ภาคประชาชนควรเข้้าถึึง ติิดตาม และตรวจสอบข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลก
ระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของภาคธุุรกิิจเอกชน ภาค
การเงิิน และการธนาคาร ด้้วยการสนัับสนุุนของภาครััฐ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจในพื้้�นที่่�ที่่�ต้้องได้้รับฉั
ั ันทานุุมััติิของสัังคม (Social License to
Operate)
35)	รััฐควรส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนในระดัั บท้้องถิ่่� นที่่�
สามารถดำำ�เนิินการได้้จริงิ
36)	รััฐควรส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนทั้้�งในระดัับชาติิและ
ระดัั บท้้องถิ่่� นด้้ วยการจัั ดทำำ�แผนการดำำ�เนิินโครงการหรืือกิิ จกรรมของรััฐที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการอากาศสะอาด
37)	รััฐควรส่่งเสริิมการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่� ยวกัับโครงการหรืือกิิจกรรมที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการอากาศสะอาดให้้กัับภาคประชาชนทั้้�งในระดัับชาติิและ
ระดัับท้้องถิ่่�น
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38)	รััฐควรนำำ�ความคิิดเห็็นที่่� ได้้รับจ
ั ากภาคประชาชนไปใช้้ประกอบการ
พิิจารณาอนุุมััติิการดำำ�เนิินโครงการ โดยต้้องแจ้้งให้้ประชาชนทราบ
39)	รััฐควรรัับฟังั ความคิิดเห็็น การปรึึกษาหารืือ และการร่่วมดำำ�เนิินการกัับ
ภาคประชาชนในการปรัับปรุุงกฎหมายที่่�เป็็นอุุปสรรค และจััดทำำ�ร่่างกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับอากาศสะอาด
40)	รััฐควรส่่งเสริิมให้้ภาคประชาชนร่่วมกำำ�หนดมาตรการในการกำำ�กับ
ั การ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการอากาศสะอาด
41) ภาครััฐและภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ควรสนัับสนุุน
ประชาชนให้้มีีความรู้้�ทางการเงิินการลงทุุน (Financial Literacy) เพื่่�อเพิ่่�ม
ศัักยภาพในการทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการเงิิน การลงทุุน และการผลกระทบ
จากการลงทุุน
42)	รััฐควรต้้องแทรกแซงระหว่่างผลประโยชน์์ของผู้้�ผลิิตกัับผลประโยชน์์
ของผู้้�บริิโภคเพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ของส่่วนรวม (Public Interest) ที่่�อยู่่�เหนืือ
กว่่าผลประโยชน์์ของฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งแต่่เพีียงอย่่างเดีียวหรืือของกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง
โดยการแทรกแซงสามารถทำำ�ได้้หลายทาง เช่่น การออกกฎหมาย การกำำ�หนด
มาตรการต่่างๆ โดยรััฐ หรืือการใช้้มาตรการทางสัังคม

บทวิเคราะห์รว่ ม
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15.1 ข้้ อเสนอในการจัั ดการอากาศสะอาดภาค
เกษตรกรรม
15.1.1 ข้้ อเสนอด้้ านกฎหมาย
• มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบและควบคุุม – 1) ควรกำำ�หนดค่่า
มาตรฐานคุุณภาพอากาศให้้ครบถ้้วน; 2) ควรระงัับเหตุุเดืือดร้้อนรำำ�คาญ
ตามกฎหมาย; 3) ควรบัังคัับใช้้กฎหมายของราชการส่่วนท้้องถิ่่�น; และ 4)
ควรใช้้อำ�ำ นาจตามกฎหมายป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
• มาตรการทางกฎหมายในเชิิงการป้้องกัันมลพิิษ หรืือการสนัับสนุุนส่่งเสริิม
ให้้เกิิดอากาศสะอาด – 1) ควรส่่งเสริิมการทำำ�เกษตรยั่่�งยืืน; 2) ควรกำำ�หนด
มาตรฐานการผลิิตอาหาร; 3) ควรกำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการและหน่่วย
งานที่่�มีบทบ
ี าทหน้้าที่่�กำ�กั
ำ บ
ั และติิดตามการบููรณาการการทำำ�งานของส่่วน
ราชการระดัับภูมิู ภิ าคและระดัับท้อ้ งถิ่่�น เพื่่�อแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ;
4) ควรปรัับปรุุงแก้้ไขบรรดากฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเผาในที่่�โล่่งภาค
เกษตร; และ 5) ควรเพิ่่�มบทบาทส่่วนราชการต่่างๆ ให้้มีีหน้้าที่่�ในการใช้้
มาตรการส่่งเสริิม จูู งใจ และสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจให้้กัับภาคธุุรกิิจและ
เกษตรกรรายย่่อยให้้เกิิดการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม ควบคู่่�ไปกัับการใช้้
มาตรการลงโทษตามความเหมาะสม
15.1.2 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
• การจััดระเบีียบการเผากรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็น โดยคำำ�นึึงถึึงขนาดของพื้้�นที่่�
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ที่่�จะทำำ�การเผาและสภาพทางอุุตุนิุ ิยมวิิทยา เพื่่�อควบคุุมให้้สารมลพิิษจาก
การเผาไม่่เกิินขีีดความสามารถในการดููดซัับของธรรมชาติิ
การกำำ�หนดเป้้าหมายลดการเผาในข้้าวและข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์เพิ่่�มเติิมจาก
อ้้อยตามกรอบเวลาที่่� เหมาะสม พร้้อมมาตรการที่่� เฉพาะเจาะจงในการ
แก้้ไขปััญหาการเผาพืืชทั้้�งสองชนิิดนี้้�
การปรัับเปลี่่�ยนการช่่วยเหลืือแบบเยีียวยาให้้เปล่่าเป็็นการให้้เงิินช่่วย
เหลืือแบบมีีเงื่่�อนไข (Conditional Assistance) ให้้มากขึ้้�น เพื่่�อจูู งใจให้้
เกษตรกรปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการผลิิตเพื่่�อลดการเผา รวมถึึงการปลููก
พืืชอื่่�นทดแทนข้้าว ข้้าวโพด หรืืออ้้อย
การร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษา ภาคเอกชน และ NGO ในพื้้�นที่่� เพื่่�อส่่ง
เสริิมและสนัับสนุุนการให้้ความรู้้�และแนวปฏิิบััติิกัับเกษตรกรอย่่างทั่่�วถึึง
ทุุกพื้้�นที่่� ในประเด็็นเกี่่�ยวกัับทางเลืือกที่่�สามารถทดแทนการเผาเพื่่�อเก็็บ
เกี่่�ยวและจััดการแปลง
การเพิ่่�มส่่วนต่่างราคารัับซื้้�ออ้้อยไฟไหม้้และอ้้อยสดให้้มากกว่่า 30 บาท/
ตััน เพื่่�อจูู งใจให้้เกษตรกรหัันมาสนใจตััดอ้้อยสดมากขึ้้�น ทั้้�งยัังเป็็นการ
ขยายขอบเขตความรัับผิดิ ชอบในการจ่่ายส่่วนต่่างไปสู่่�ผู้้�รัับซื้้�อสิินค้้าเกษตร
ผ่่านหลัักการ Extended Producer Responsibility แทนการใช้้หลัักการ
Polluter Pays Principle เพีียงอย่่างเดีียว
การส่่งเสริิม และให้้ ค วามรู้้�กัั บ เกษตรกรเพื่่� อจัั ด การแปลงสำำ� หรัับ ใช้้
เครื่่�องจัักรเก็็บเกี่่�ยว
การส่่งเสริิมให้้มีีการรวมแปลงเพาะปลููก และสร้้างความร่่วมมืือระหว่่าง
เกษตรกรรายย่่อยและผู้้�รัับซื้้�อผลผลิิตทางการเกษตร เพื่่�อช่่วยให้้เครื่่�องจัักร
สามารถทำำ� งานได้้ อ ย่่างมีี ป ระสิิ ทธิิ ภ าพและได้้ รั ับ ประโยชน์์ จ ากการ
ประหยััดต่่อขนาด
การส่่งเสริิมการใช้้เครื่่�องจัักรในแนวทางเศรษฐกิิจแบ่่งปััน ด้้วยการส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนการพััฒนาตลาดเช่่าบริิการเครื่่�องจัักรกลการเกษตรให้้เกิิด
การแข่่งขัันอย่่างเสรีีในทุุกพื้้�นที่่� ซึ่่ง� สามารถสร้้างแรงจูู งใจให้้เกิิดขึ้้�นจริิงโดย
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การลดภาษีีนำำ�เข้้าเครื่่�องจัักรใหม่่ การสนัับสนุุนเงิินกู้้�ดอกเบี้้�ยต่ำำ� และการ
ยกเว้้นภาษีีกำ�ำ ไรให้้กัับผู้้�ประกอบการเอกชนที่่�สนใจลงทุุน
การพััฒนาระบบโลจิิสติิกส์์ด้้วยการกระจายจุุ ดรัับซื้้�ออย่่างทั่่�วถึึงที่่�เอื้้�อให้้
เกษตรกรสามารถขนส่่งเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรได้้อย่่างสะดวก
ด้้วยต้้นทุุนที่่�ไม่่สููง โดยทำำ�ควบคู่่�กับ
ั การออกแบบเส้้นทางการขนส่่งที่่�เหมาะ
สม รวมถึึงขนาดบรรทุุกและจำำ�นวนของรถบรรทุุกที่่�ใช้้ขนส่่งในพื้้�นที่่�
การส่่งเสริิมการทำำ�วนเกษตรแทนการทำำ�เกษตรเชิิงเดี่่�ยวในพื้้�นที่่�ลาดชััน
เพื่่�อช่่วยลดการเผาอย่่างยั่่�งยืืน
การส่่งเสริิมให้้มีตี ลาดสำำ�หรัับเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร และส่่งเสริิม
ให้้มีีการเก็็บเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรไว้้ในแปลงเกษตรบางส่่วน
อย่่างน้้อยในระดัับที่่�เหมาะสมเพื่่�อช่่วยปรัับปรุุงคุุณภาพของดิิน
การพัั ฒ นาการใช้้ป ระโยชน์์ จ ากเศษวัั ส ดุุ เ หลืือใช้้ท างการเกษตรใน
อุุตสาหกรรมขั้้�นสููง เพื่่�อยกระดัับมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับผลิิตภััณฑ์์จากเศษวััสดุุ
เหลืือใช้้ทางการเกษตร และควรพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�หรัับการกััก
เก็็บเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรควบคู่่�กัันไปด้้วย
การส่่งเสริิมการซื้้�อขายคาร์์บอนภาคสมััครใจเพื่่�อเพิ่่�มผลประโยชน์์ให้้กัับ
การจััดการเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร
การส่่งเสริิมการเกษตรยั่่�งยืืนและมาตรฐานการผลิิตทางการเกษตรควบคู่่�
กัับการรณรงค์์สร้้างความตระหนัักรู้้�เรื่่�องของความปลอดภััยในการผลิิต
และบริิโภคอาหาร
การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้มีีการติิดตั้้�งระบบตรวจสอบย้้อนกลัับ เพื่่�อให้้
ทราบแหล่่งผลิิตสิินค้้าเกษตรตั้้�งแต่่ต้้นทางจนถึึงผู้้�บริิโภค

15.1.3 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
• การให้้ความรู้้�เพื่่�อปรัับทััศนคติิ ความเชื่่�อของชุุมชนในประเด็็ นต่่างๆ ที่่�
สนัับสนุุน การเผา รวมทั้้� ง ทัั ศ นคติิ ในการเป็็ น ปฏิิ ปัั ก ษ์์ห รืือการปฏิิ เ สธ
เครื่่�องจัักร ตลอดจนการมีีความรู้้�ที่่�คลาดเคลื่่�อนหรืือไม่่รอบด้้าน
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• การร่่วมกัันรัับผิิดชอบในเรื่่�องการขยายความรู้้� ปรัับทััศนคติิ และร่่วม
รณรงค์์สนัับสนุุนการจััดการอากาศสะอาดโดยลดการเผา ตลอดจนสร้้าง
แรงเคลื่่�อนไหวทางสัังคมในลัักษณะมาตรการลงโทษทางสัังคมต่่อผลผลิิต
ที่่�ได้้จากการเผาพื้้�นที่่�เกษตร
• การส่่งเสริิมการพึ่่�งพาตนเองของเกษตรกรด้้วยการพััฒนาผู้้�นำำ�และกลุ่่�ม
รวมถึึงการส่่งเสริิมการทำำ�งานร่่วมกัับกลุ่่�มหรืือภาคส่่วนต่่างๆ

15.2 ข้้ อเสนอในการจัั ดการอากาศสะอาดภาคป่่าไม้้
15.2.1 ข้้ อเสนอด้้ านกระบวนทัั ศน์์ และนิิติินโยบาย
• การเข้้าใจกระบวนทััศน์์ที่่�ใช้้ในการจััดการปััญหาไฟป่่าที่่�ถูกู ต้้อง โดยเฉพาะ
กระบวนทััศน์์เรื่่�องความสััมพัันธ์์ระหว่่างคนกัับป่่า ซึ่่�งควรนำำ�แนวคิิดการ
จััดการร่่วม (Co-management) มาปรัับใช้้ ภายใต้้กระบวนทััศน์์เรื่่�อง
คนกัับป่่าอยู่่�ด้้วยกัันได้้ เรีียกว่่า “การจััดการไฟป่่าโดยชุุมชนเป็็นฐาน
(Community-based Fire Management)” โดยให้้ภาครััฐ ชุุมชนท้้อง
ถิ่่�น องค์์กรพััฒนาเอกชน และภาคประชาสัังคมอื่่�นๆ เข้้ามามีีส่่วนร่่วมใน
การปกป้้อง ดููแล รัักษา และใช้้ทรัพ
ั ยากรธรรมชาติิในป่่าไม้้ได้้อย่่างเสมอ
ภาคและเท่่าเทีียมกััน
• การเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์จากการมุ่่�งเน้้นแต่่ “การดัับไฟ (Fire Suppresssion)” เพีียงอย่่างเดีียว ไปสู่่�การผสมผสานกัับ “การใช้้ไฟแบบควบคุุม
(Controlled Fire Use)” ซึ่่�งเป็็นวิิถีีชุมช
ุ นด้้วย
• การเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์จากการ “พึ่่�งพาหน่่วยงานของรััฐ” แต่่เพีียงอย่่าง
เดีียว ไปสู่่� “การมีีชุมช
ุ นท้้องถิ่่�นเป็็นหุ้้�นส่่วน” ภายใต้้หลัักการจััดการร่่วม
(Co-management)
• การเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์จากการมุ่่�งเน้้น “การจััดการจากบนลงล่่าง (Top
Down)” อย่่างเดีียว ไปสู่่�การเพิ่่�ม “การจััดการจากล่่างขึ้้�นบน (Bottom
Up)” ด้้วย
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15.2.2 ข้้ อเสนอด้้ านกฎหมาย
• การกำำ�หนดนิิติินโยบาย (Legal Policy) ให้้ชัดั เจนและเป็็นรููปธรรมว่่า
ควรนำำ�กระบวนทััศน์์ที่่�ให้้ความ สำำ�คััญกัับการจััดการป่่าไม้้ซึ่่�งรวมถึึงการ
จััดการไฟป่่าที่่�มีลัี กั ษณะเป็็นการจััดการป่่าไม้้แบบบููรณาการ (Integrated
Forest Management)
• การจััดระเบีียบ กฎเกณฑ์์ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ชัดั เจน เพื่่�อให้้ชุมช
ุ น
ท้้ อ งถิ่่� น ได้้ รั ับสิิ ทธิิ ใ นการเข้้ า ถึึ ง ทรััพ ยากรและการครอบครองเพื่่� อ ใช้้
ประโยชน์์ในที่่�ดิินและการจััดการทรััพยากรร่่วมกััน
• การใช้้มาตรการทางกฎหมายที่่�ออกโดยรััฐในการจััดการไฟป่่าเพื่่�อลงโทษ
การจััดการไฟป่่าที่่�ไม่่ปลอดภััย และการป้้องกัันการเผาป่่าที่่�ไม่่สามารถ
ควบคุุมได้้ (Uncontrolled Burning) โดยควรใช้้ควบคู่่�ไปกัับค่่าปรัับที่่�
บัังคัับใช้้โดยชุุมชนและบทลงโทษอื่่�นๆ ของชุุมชน และมาตรการจูู งใจในการ
จััดการไฟป่่าซึ่่�งจะต้้องเชื่่�อมโยงกัับความจำำ�เป็็นของชุุมชน
• การบููรณาการการทำำ�งานในการจััดการป่่าไม้้และการจััดการไฟป่่าร่่วม
กัั น ระหว่่างหน่่วยงานที่่� อ ยู่่� ภายใต้้ ก ระทรวงทรััพ ยากรธรรมชาติิ แ ละ
สิ่่�งแวดล้้อม โดยอาจพิิจารณาทบทวนบทบาทอำำ�นาจหน้้าที่่� หรืือพิิจารณา
ปรัับปรุุงโครงสร้้างขององค์์กรที่่�มีีความซ้ำำ�ซ้อ้ นกััน
• การสนัับสนุุนงบประมาณ ทรััพยากร และบุุคลากรให้้แก่่องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้ องถิ่่� นที่่� มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่� ในการจััดการป่่าไม้้และการจััดการไฟป่่า
ให้้สามารถดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สอดคล้้องกัับแนวคิิดตาม
พระราชบััญญััติิกำ�ำ หนดแผนและขั้้�นตอนการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น พ.ศ. 2542
• การปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการป่่าไม้้และไฟป่่าบาง
ฉบัับ ยกตััวอย่่างเช่่น พระราชบััญญััติิป่่าชุุมชน พ.ศ. 2562
• ควรตรากฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) ซึ่่�งมุ่่�งจััดการปััญหา
อากาศที่่�ไม่่สะอาด ซึ่่ง� รวมถึึงปััญหาหมอกควัันพิิษอัันเกิิดจากไฟป่่า อย่่าง
เป็็นระบบและเน้้นการบููรณาการทุุกภาคส่่วน รวมถึึงการสร้้างการมีีส่่วน
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ร่่วมของประชาชนและชุุมชนอย่่างเข้้มข้้น โดยเฉพาะการนำำ�แนวคิิดการ
จััดการร่่วมโดยใช้้ชุมช
ุ นเป็็นฐานมาบััญญััติิไว้้
15.2.3 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
• การส่่งเสริิมสิทธิ
ิ ใิ นการใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่่�ป่่าให้้กับชุ
ั มช
ุ นในทุุกพื้้�นที่่� (สิิทธิิ
ในการใช้้ สิิทธิิในการจััดการ และสิิทธิิในการกีีดกััน) พร้้อมมาตรการแรง
จูู งใจที่่�เหมาะสม เพื่่�อให้้ชุมช
ุ นช่่วยกัันปกป้้องพื้้�นที่่�ป่่าสงวนและลดปััญหา
การเผาในพื้้�นที่่�ป่่า
• การส่่งเสริิมให้้ชุมช
ุ นในพื้้�นที่่�มีส่่ี วนร่่วมในการอนุุรักั ษ์์ ฟื้้�นฟูู และลดการเผา
ป่่าไม้้ โดยใช้้เครื่่�องมืือทางเศรษฐศาสตร์์ที่่�หลากหลายตามบริิบทของพื้้�นที่่�
เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
• การส่่งเสริิมการใช้้เครื่่�องมืือทางเศรษฐศาสตร์์ที่่�เหมาะสมโดยใช้้หลัักการ
ผู้้�ก่่อมลพิิษเป็็นผู้้�จ่่าย (Polluter Pays Principle) มาใช้้กัับผู้้�ประกอบการ
ในภาคเอกชนที่่�หาผลประโยชน์์จากป่่า
• การส่่งเสริิมให้้มีีการประเมิินมููลค่่าบริิการระบบนิิเวศของป่่าไม้้
• การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้มีีการพััฒนาระบบติิดตามและประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานพร้้อมตััวชี้้วั� ัดความสำำ�เร็็จในการลดการเผาในพื้้�นที่่�ป่่าใน
ระดัับชุมช
ุ น
• การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการสร้้างทางเลืือกให้้ชุมช
ุ นเพื่่�อลดการเผา โดย
ส่่งเสริิมการปลููกพืืชยืืนต้้นในพื้้�นที่่�สูงู แทนการปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยว โดยเฉพาะ
ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ พร้้อมให้้องค์์ความรู้้�ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการปลููกพืืชในพื้้�นที่่�
สููง และหาตลาดรองรัับให้้กัับชุมช
ุ นในพื้้�นที่่�
• การปรัับปรุุงกฎหมายการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดินิ ให้้เอื้้�อกัับทางเลืือกของชุุมชนใน
การปลููกพืืชยืืนต้้น พร้้อมส่่งเสริิมงานวิิจัยั ที่่�ศึกึ ษาทางเลืือกสำำ�หรัับการปลููก
พืืชชนิิดอื่่�นทดแทนการปลููกข้้าวโพดในพื้้�นที่่�สูงู หรืือพื้้�นที่่�ของรััฐ
• การเน้้นมาตรการป้้องกัันให้้มากกว่่ามาตรการแก้้ไขเมื่่�อเกิิดปััญหาแล้้ว
พร้้อมสนัับสนุุนงบประมาณที่่�เพีียงพอ
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• การส่่งเสริิม และสนัั บ สนุุ น ให้้มีี การบริิห ารจัั ด การการเผาตามกำำ� หนด
(Prescribed Burning) เพื่่�อบริิหารจััดการเชื้้�อเพลิิงในป่่าอย่่างสม่ำำ�เสมอ
พร้้อมกัับการจััดระเบีียบการเผาที่่�ยืืดหยุ่่�น
• การสนัับสนุุนการติิดตั้้�งระบบตรวจสอบย้้อนกลัับ (Traceability System)
เพื่่�อให้้ทราบแหล่่งผลิิตสิินค้้าเกษตรตั้้�งแต่่ต้้นทางถึึงผู้้�บริิโภค และสามารถ
ระบุุได้้ว่่าใครมีีส่่วนร่่วมในการก่่อมลพิิษทางอากาศบ้้าง
• การจััดทำำ�แผนปฏิิบัติั กิ ารขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิ “การแก้้ไขปััญหามลพิิษ
ด้้านฝุ่่�นละออง” ที่่�มีีกรอบระยะเวลายาวกว่่าปััจจุุบัันที่่�สิ้้น� สุุดเพีียงปีี 2567
เนื่่�องจากการแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศในภาคป่่าไม้้จำ�ำ เป็็นต้้องใช้้เวลา
15.2.4 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
• การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนที่่�อยู่่�ใกล้้ชิดิ ป่่าในการ
ดููแลรัักษาป่่าไม้้ พร้้อมพิิจารณางบประมาณสนัับสนุุนชุุมชนอย่่างเพีียงพอ
และเน้้น “ปลููกคน” ก่่อน “ปลููกป่่า” จากพระราชดำำ�รัสั ของในหลวงรััชกาล
ที่่� 9 และขยายผลแนวคิิดป่่า 3 อย่่าง ประโยชน์์ 4 อย่่าง
• การสนัับสนุุนการสร้้างเวทีีแบ่่งปัันความรู้้�เพื่่�อนำำ�ชุมช
ุ นในพื้้�นที่่�ป่่าในแต่่ละ
จัังหวััดของประเทศมารวมกัันเพื่่�อให้้คนในแต่่ละชุุมชนสามารถเข้้าใจการ
พััฒนาชนบทและรากเหง้้าของปััญหามลพิิษทางอากาศในพื้้�นที่่�อื่� ่นๆ
• การสนัับสนุุนให้้มีีการรวมตััวกัันของภาคประชาสัังคมทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคเพื่่�อ
ทำำ�งานร่่วมกััน เพื่่�อแบ่่งปัันเรื่่�อง ราว แนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุดุ และพััฒนา
มุุมมองที่่�เกี่่�ยวกัับมลพิิษทางอากาศ พร้้อมช่่วยกัันสัังเคราะห์์ข้้อมููลปััญหา
และผลกระทบเชิิงลบของมลพิิษทางอากาศจากการเผาป่่าให้้เป็็นเรื่่�องง่่าย
สำำ�หรัับคนในแต่่ละท้้อง ถิ่่�น
• การจัั ดให้้มีีการสนทนา การฝึึกอบรม เทคโนโลยีี และทรััพยากร แก่่
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นและชุุมชนเพื่่�อเพิ่่�มระดัับการมีีส่่วนร่่วมและ
ความสามารถในการติิดตาม การเฝ้้าระวััง งบประมาณ ตลอดจนการจััด
ทำำ�แผนโครงการและการจััดการ นอกจากนั้้�น ชุุมชนท้้องถิ่่�นควรได้้รับั การ
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สนัับสนุุนให้้ริเิ ริ่่�มการสร้้างกฎและกลไกของตนเองเพื่่�อป้้องกัันและจััดการ
กัับไฟป่่าในพื้้�นที่่�ของชุุมชน
การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนกิิจกรรมและการเผยแพร่่ข้้อมููล เพื่่�อการสร้้าง
ความตระหนัักรู้้�ถึึงอัันตรายของมลพิิษทางอากาศและผลกระทบเชิิงลบใน
ระยะสั้้�นและระยะยาวจากการเผาป่่า ผ่่านการให้้การศึึกษา การสื่่�อสาร และ
การรณรงค์์ให้้ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�อย่่างต่่อเนื่่�องตลอดทั้้�งปีี
การให้้ชาวเขาที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ป่่าก่่อนประกาศพื้้�นที่่�อนุุรักั ษ์์ได้้อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�
ป่่าของตนต่่อ โดยกำำ�หนดพื้้�นที่่�ทำ�กิ
ำ ินอย่่างเหมาะสม และห้้ามบุุกรุุกพื้้�นที่่�
ป่่าส่่วนอื่่�นพร้้อมกัับกำ�ำ หนดกฎเกณฑ์์ร่่วมกัันระหว่่างภาครััฐและชุุมชน
การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาฐานข้้อมููลการเผาในที่่�โล่่งแจ้้งทั้้�งภาค
เกษตรและป่่าไม้้ร่่วมกัันเพื่่�อให้้สามารถแยกแยะแหล่่งกำำ�เนิิดของไฟที่่�ไหม้้
ในพื้้�นที่่� สามารถตรวจจัับไฟป่่าได้้อย่่างรวดเร็็ว และช่่วยส่่ง เสริิมการสร้้าง
กระบวนการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนในพื้้�นที่่�อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
การส่่งเสริิมให้้ภาคเอกชนและองค์์กรระหว่่างประเทศร่่วมสนัับสนุุนงบ
ประมาณและทรััพยากรอื่่�นๆ ที่่�จำ�ำ เป็็นกัับชุมช
ุ นในพื้้�นที่่�เพื่่�อเสริิมข้้อจำำ�กััด
ด้้านทรััพยากรของภาครััฐ
การพิิจารณาเพิ่่�มการจััดสรรงบประมาณด้้านการจััดการไฟป่่าให้้เพีียง
พอในระดัับพื้้�นที่่� พร้้อมปรัับปรุุงกฎระเบีียบด้้านการงบประมาณให้้เอื้้�อ
ต่่อการจััดการไฟป่่าในพื้้�นที่่�
การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการขยายการฝึึกอบรมอาสาสมััครดัับไฟป่่าให้้
เพีียงพอในทุุกพื้้�นที่่� การจััดทำำ�ฐานข้้อมููลผู้้�ผ่่านการฝึึกอบรมการดัับไฟ
ป่่า เพื่่�อการประสานงานในการดัับไฟป่่าในพื้้�นที่่� รวมทั้้�งการรัับผิดิ ชอบต่่อ
อาสาสมััครในกรณีีที่่�เกิิดบาดเจ็็บหรืือเสีียชีีวิิต โดยการให้้ความช่่วยเหลืือ
แก่่อาสาสมััครผู้้�ผ่่านการฝึึกอบรม
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15.3 ข้้ อเสนอในการจัั ดการอากาศสะอาดข้้ าม
พรมแดน
15.3.1 ข้้ อเสนอด้้ านกฎหมาย
• การจััดให้้มีีองค์์กร/หน่่วยงานที่่� เกี่่� ยวข้้อง โดยกำำ�หนดหน่่วยงานหลัักที่่�
มีีหน้้าที่่� เกี่่� ยวกัับหมอกควัันพิิษข้้ามแดน กำำ�หนดหน่่วยงานรองเพื่่�อทำำ�
หน้้าที่่� สนัับสนุุน และกำำ�หนดหน่่วยงานสืืบสวนสอบสวนหมอกควัันพิิษ
ข้้ามแดน
• การออกกฎหมายภายในเป็็นการเฉพาะเพื่่�อการจััดการหมอกควัันพิิษข้า้ ม
พรมแดน โดยกำำ�หนดบทบััญญััติิกฎหมายที่่� สามารถเอาผิิดกัับเจ้้าของ
หรืือผู้้�ครอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษนอกราชอาณาจัักร รวม
ถึึงผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งกระทำำ� หรืืองดเว้้น หรืือปล่่อยปะละเลยให้้หมอกควััน
พิิษข้้ามแดนเข้้ามายัังประเทศไทย จนก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อสุุขภาพ
ชีีวิิต ร่่างกาย ทรััพย์์สิิน สัังคม เศรษฐกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อมของประชาชน
ของประเทศไทย
• การบัั ง คัั บ ใช้้ก ฎหมายและวิิ ธีี ก ารจัั ด การ โดยจัั ด หาเครื่่�อ งมืือทาง
วิิทยาศาสตร์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ จััดบุุคลากร และ/หรืือราษฎรอาสา ตาม
แนวชายแดนที่่�มีจำี �ำ นวนมากพอที่่�จะสามารถเฝ้้าระวัังการเกิิดสถานการณ์์
ที่่� สุ่่�มเสี่่�ยงต่่อการเกิิดหมอกควัันพิิษข้้ามแดน และจััดให้้มีีระบบรายงาน
สถานการณ์์การเกิิดหมอกควัันพิิษที่่�รวดเร็็วทัันการณ์์ รวมถึึงระบบการ
ประเมิินสถานการณ์์หมอกควัันพิิษด้้วย
15.3.2 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
• การจััดตั้้�งหน่่วยงานกลางของอาเซีียน เพื่่�อลดต้้นทุุนในการทำำ�ธุุรกรรม
ของแต่่ละประเทศ อัันจะนำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มแรงจูู งใจในการแก้้ปััญหามลพิิษ
ทางอากาศและการพััฒนาอากาศสะอาดร่่วมกัันในภููมิิภาค
• การพััฒนาแนวทางที่่� เป็็นมาตรฐานเดีียวกัันในภููมิิภาค เช่่น มาตรฐาน
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คุุณภาพอากาศ การบรรจุุ PM2.5 ในการคำำ�นวณค่่าคุุณภาพอากาศ การ
ประเมิินผลกระทบเชิิงลบของมลพิิษทางอากาศต่่อสุุขภาพ สัังคม และสิ่่�ง
แวดล้้อม
การติิดตั้้�งระบบตรวจสอบย้้อนกลัับ (Traceability System) ระหว่่าง
ประเทศ
การส่่งเสริิมงานวิิจััยและพััฒนาเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การสร้้างความตระหนัักรู้้�ถึึง
ปััญหาและอัันตรายจากมลพิิษทางอากาศ และความจำำ�เป็็นในการพััฒนา
ไปสู่่�การจััดการอากาศสะอาด
การแก้้ไขปััญหาในลัักษณะที่่�เป็็นแบบอนุุภูมิู ภิ าค (Sub-region) เพื่่�อให้้การ
แก้้ปัญ
ั หาทำำ�ได้้ง่่ายขึ้้�นและลดต้้นทุุนในการทำำ�ธุรุ กรรมจากการเจรจาเพื่่�อ
แก้้ไขปััญหา
การสนัับสนุุนเงิินทุุนและองค์์ความรู้้�โดยประเทศที่่�ได้้รับั ประโยชน์์จากการ
ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศ เพื่่�อช่่วยเหลืือประเทศที่่�มีีระดัับการพััฒนาที่่�
ด้้อยกว่่าและได้้รับผล
ั กระทบจากมลพิิษทางอากาศ
การส่่งเสริิมการสร้้างตลาดสำำ�หรัับเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรและเศษ
ใบไม้้ในป่่า เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรและ
เศษใบไม้้ในป่่า ซึ่่�งจะสร้้างแรงจูู งใจไม่่ให้้เกิิดการเผาในที่่�โล่่งต่่อไป
การขัับเคลื่่�อนการแก้้ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและปััญหา
มลพิิษทางอากาศควบคู่่�กัันในระดัับอาเซีียน

15.3.3 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
• การดำำ�เนิินมาตรการแก้้ไขป้้องกัันภายในประเทศควบคู่่�ไปกัับการแก้้ไข
ปััญหาโดยอาศััยความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
• การให้้ความรู้้�และสร้้างความเข้้าใจแก่่ผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น โดยใช้้แนวทางในการ
จััดการเพื่่�อแก้้ไขหรืือลดปััญหามลพิิษทางอากาศ ร่่วมไปกัับการเรีียกร้้อง
สิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานในฐานะชุุมชนที่่�ต้้องได้้รับั อากาศสะอาด
• การออกมาตรการ การเสนอนโยบาย และการสร้้างข้้อตกลงร่่วมกัันใน
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ชุุมชน เพื่่�อลดปััญหาหมอกควัันพิิษทั้้�งภายในประเทศและหมอกควัันพิิษ
ข้้ามพรมแดน โดยอาศััยความร่่วมมืือระหว่่างประชาชนในพื้้�นที่่�/ท้้องถิ่่�น
กัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
• การเป็็นแกนนำำ�ในการเคลื่่�อนไหวเรีียกร้้อง ทำำ�การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ผลกระทบสุุขภาพและข้้อมููลความรุุนแรงของมลพิิษ และการใช้้แอปพลิิเคชััน
หรืือเทคโนโลยีีในระบบเพื่่�อการเก็็บข้้อมููลและการแก้้ไขปััญหา โดยอาศััย
ความร่่วมมืือของท้้องถิ่่�นและภาคประชาสัังคมในพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รับผล
ั กระทบใน
ฐานะผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจากปััญหาหมอกควัันพิิษข้้ามพรมแดน
• การร่่วมเรีีย กร้้อ งให้้ชุุมช นและองค์์ ก รปกครองส่่วนท้้ อ งถิ่่� น ได้้ รั ับ การ
ส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจในการจััดการแก้้ไขปััญหาในพื้้�นที่่� การสร้้าง
ศัักยภาพให้้ชุุมชนสามารถร่่วมรณรงค์์และประสานงานกัับทุุกภาคส่่วน
การส่่งเสริิมให้้บุุคลากรในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีศัักยภาพในการ
จััดการปััญหาหมอกควัันพิิษในพื้้�นที่่� การส่่งเสริิมการใช้้เทคโนโลยีีในการ
จััดการปััญหาดัังกล่่าวให้้กัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น การพััฒนาความ
รู้้�ความสามารถให้้บุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้มีีศัักยภาพ
และการสร้้างระบบประสานความร่่วมมืือที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยเฉพาะใน
ประเด็็นหมอกควัันพิิษข้้ามพรมแดน
• การสร้้า งและรััก ษาความร่่วมมืืออย่่างเข้้ ม แข็็ ง และต่่อเนื่่� อ งระหว่่าง
ประชาชน ท้้องถิ่่�น และระหว่่างประเทศ โดยมุ่่�งเน้้นการควบคุุมแหล่่งกำำ�เนิิด
หมอกควัันพิิษ การพััฒนาระบบติิดตามตรวจสอบ และการแลกเปลี่่�ยน
ข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ร่่วมกััน เพื่่�อการตััดสิินใจที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ
15.3.4 ข้้ อเสนออื่่�นๆ
• การขัั บ เคลื่่� อนการแก้้ ปัั ญ หามลพิิ ษท างอากาศร่่วมกัั บปัั ญ หาการ
เปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อากาศควบคู่่� กัั น เพื่่� อ นำำ� ไปสู่่�การพัั ฒ นาอากาศ
สะอาด
• การสร้้างแพลตฟอร์์มกลางระหว่่างประเทศ เพื่่�อให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยน
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ประสบการณ์์และสร้้างแนวปฏิิบัติั ที่่ิ �ดีใี นการแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ
โดยส่่งเสริิมให้้ทุกุ ภาคส่่วนเข้้ามาร่่วมมืือกััน

15.4 ข้้ อเสนอในการจัั ดการอากาศสะอาดภาคเมืื อง
15.4.1 ข้้ อเสนอด้้ านกระบวนทัั ศน์์
• การนำำ�กระบวนทััศน์์เมืืองยั่่�งยืืน (Sustainable Cities) มาเป็็นฐานในการ
กำำ�หนดนโยบายและกฎหมายเกี่่�ยวกัับการออกแบบผัังเมืืองและการจััดการ
เมืือง โดยให้้ความสำำ�คััญกัับมิิติิสิ่่ง� แวดล้้อมและระบบนิิเวศมากขึ้้�น เพื่่�อให้้
เกิิดความสมดุุลกัับมิิติิเศรษฐกิิจและสัังคม และพััฒนาไปสู่่�การทำำ�ให้้เป็็น
เมืืองอากาศสะอาด (Clean Air City) ในมิิติิต่่างๆ เพื่่�อให้้เกิิดการจััดการ
คุุณภาพอากาศของเมืืองที่่�เป็็นระบบ มีีประสิิทธิิภาพ และยั่่�งยืืน
15.4.2 ข้้ อเสนอด้้ านนโยบาย
• การกำำ�หนดนิิติินโยบาย (Legal Policy) ในภาพรวมเกี่่�ยวกัับการจััดการ
เมืือง ภายใต้้กระบวนทััศน์์การพััฒนาความเป็็นเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน ให้้เชื่่�อม
โยงมิิติิการจััดการอากาศสะอาด (Clean Air) อย่่างเป็็นรูู ปธรรมและ
ครอบคลุุมทุุกด้้าน
• การปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างหน่่วยงานภาครััฐในส่่วนกลางและบููรณาการ
การทำำ�งานด้้านการพััฒนาเมืืองในส่่วนกลางให้้มีคี วามชััดเจนมากขึ้้�น โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�ง ระหว่่างหน่่วยงานที่่�มีหี น้้าที่่�วางแผนการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่�ใน
ระดัับนโยบาย กัับ หน่่วยงานที่่�จััดทำำ�ผังั เมืืองในระดัับปฏิิบัติั ิการ โดยไม่่มุ่่�ง
เน้้นเพีียงแต่่การพััฒนาในมิิติิเศรษฐกิิจหรืือสัังคมเท่่านั้้�น แต่่ต้้องให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับมิติิ สิ่่ิ ง� แวดล้้อม มิิติสุิ ขุ ภาพ มิิติสัิ งั คม และมิิติอื่ิ � น่ ๆ ที่่�มีคี วามสััมพันั ธ์์
สอดคล้้องกัับวิิถีีชีวิี ิตของผู้้�คนที่่�อาศััยในเมืืองด้้วย
• การจัั ด ตั้้� ง องค์์ ก รพัั ฒ นาเมืืองและรูู ป แบบองค์์ ก รพัั ฒ นาเมืืองอย่่าง
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รอบคอบ โดยคำำ�นึงึ ถึึงปััจจััยต่่างๆ เช่่น เงื่่�อนไข ข้้อจำำ�กัดั และความเหมาะสม
กัับบริบทข
ิ องไทย
15.4.3 ข้้ อเสนอด้้ านกฎหมาย
• การกำำ�หนดทิิศทางการพััฒนาเมืืองที่่� เป็็นธรรมกัับทุุกฝ่่าย ต้้องมีีความ
เป็็นกลางและต้้องมีีกลไกเชิิงกฎหมายมารองรัับ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ข้้อ
พิิจารณาในการจััดตั้้�งองค์์กรพััฒนาเมืือง ไม่่ว่่าจะเลืือกแนวทางการปรัับ
โครงสร้้างองค์์กรของภาครััฐที่่�มีอี ยู่่�เดิิม หรืือแนวทางการจััดตั้้�งองค์์กรใหม่่
ล้้วนไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงการต้้องแก้้ไขกฎหมายเดิิมหรืือต้้องออกกฎหมาย
ใหม่่ ซึ่่�งในการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวต้้องอาศััยการเตรีียมการระยะยาว
• การบัังคัับใช้้กฎหมายเกี่่�ยวกัับการจััดการและพััฒนาเมืืองที่่�มีีอยู่่�ให้้ตอบ
สนองต่่อการพััฒนาคุุณภาพอากาศและการทำำ�ให้้เกิิดอากาศสะอาดใน
เมืืองอย่่างยั่่�งยืืน เท่่าที่่�เนื้้�อหาสาระของกฎหมายฉบัับนั้้�นๆ จะเปิิดช่่องให้้
ทำำ�ได้้ โดยมีีการบัังคัับใช้้อย่่างเข้้มข้้นและจริิงจััง
• การปรัับปรุุงกฎหมายเดิิมที่่�มีอี ยู่่�บางเรื่่�อง เพื่่�อสนัับสนุุนให้้เกิิดการจััดการ
อากาศสะอาดในภาคเมืืองอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ โดยเพิ่่�มและให้้ความสำำ�คัญ
ั
มิิติิสิ่่ง� แวดล้้อม หรืือนำำ�แนวคิิดที่่�เป็็นตััวอย่่างจากต่่างประเทศมาปรัับปรุุง
แก้้ไขกฎหมายอย่่างเหมาะสมกัับเงื่่�อนไขและบริิบทของไทย
• การเชื่่�อมโยงและบููรณาการกฎหมายว่่าด้้ วยการผัังเมืืองกัั บกฎหมาย
ว่่าด้้วยการควบคุุมอาคารเข้้าเป็็นกฎหมายฉบัับเดีียวกััน หรืือมีีการรวม
กฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• การจััดทำำ�กฎหมายเฉพาะว่่าด้้วยการจััดการและพััฒนาความเป็็นเมืือง
อย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่ง� ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับมิติิ กิ ารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและการจััดการ
อากาศสะอาดในเมืือง โดยนำำ�ร่่างกฎหมายฉบัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
พััฒนาเมืืองมาพิิจารณาด้้วย
15.4.4 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
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• การผสมผสานมาตรการที่่�ใช้้อยู่่�เดิิมกัับมาตรการด้้านเศรษฐศาสตร์์ โดยมีี
พื้้�นที่่�เป้้าหมายและการดำำ�เนิินงานที่่�ไม่่ขััดแย้้งกััน อาทิิ อาจใช้้มาตรการด้้าน
กฎหมายและกฎระเบีียบ เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งพื้้�นที่่�สีีเขีียวในระดัับขั้้�นต่ำำ�ที่่�ควร
จะมีี ภายใต้้ความจำำ�เป็็นของพื้้�นที่่� และนำำ�มาตรการทางเศรษฐศาสตร์์มา
เสริิมเพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีเี ขีียวให้้ได้้ตามเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ซึ่่�งสููงกว่่าระดัับขั้้�นต่ำำ�
ซึ่่�งมีีความจำำ�เป็็นสำำ�หรัับพื้้�นที่่�เมืือง
• การจััดเก็็บภาษีีหรืือค่่าธรรมเนีียมสิ่่�งแวดล้้อมในเขตเทศบาลตามระดัับ
ความรุุนแรงของปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงมลพิิษทางอากาศ และการเพิ่่�ม
พื้้�นที่่�สีเี ขีียวเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งอากาศสะอาด
• การจััดตั้้�งกองทุุนเพื่่�อพััฒนาพื้้�นที่่�สีเี ขีียวในภาคเมืือง โดยประชาชนผู้ส้� นใจ
สามารถนำำ�เงิินมาฝากไว้้ที่่�กองทุุนนี้้�ได้้ ซึ่่ง� ผู้้�ฝากเงิินจะได้้รับผล
ั ประโยชน์์ใน
รููปของเงิินปัันผลและข้้อยกเว้้นไม่่ต้้องเสีียภาษีี จากนั้้�นกองทุุนนี้้�จะปล่่อย
กู้้�ให้้กัับผู้้�สนใจที่่�จะลงทุุนเพื่่�อการพััฒนาทางการเกษตรที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�ง
แวดล้้อม รวมถึึงการพััฒนาพื้้�นที่่�สีเี ขีียวในเขตเมืือง โดยคิิดอััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�ต่ำ�ำ กว่่าท้้องตลาด แต่่มีีเงื่่�อนไขที่่�จะต้้องสร้้างการยอมรัับจากชุุมชนก่่อน
• การดำำ�เนิินมาตรการต่่างๆ ต้้องมีีความสอดคล้้องกัับระบบที่่�ดำ�ำ เนิินการ
อยู่่� และคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อระบบการเงิินการคลััง โดยเฉพาะกรณีีที่่�มีี
ผลได้้ผลเสีียต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีเี ขีียว ผลกระทบ
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับการพััฒนาพื้้�นที่่�สีเี ขีียว และค่่าเสีียโอกาสในการ
ได้้ใช้้พื้้�นที่่�สีเี ขีียว
• การนำำ�ม าตรการทางเศรษฐศาสตร์์ใ นการจัั ด การที่่� ดิิ น ซึ่่�ง มีี การใช้้ใ น
ประเทศพััฒนาแล้้ ว มาปรัับใช้้ให้้สอดคล้้ องกัั บเงื่่� อนไขและบริิบทของ
ประเทศไทย อาทิิ การบัังคัับขายให้้เป็็นที่่�ดิินอนุุรักั ษ์์ของรััฐ (Conservattion Easement) การรัับซื้้�อสิิทธิกิ ารพััฒนาพื้้�นที่่� (Purchased Developmment Right or PDR) และ การโอนสิิทธิิการพััฒนาพื้้�นที่่� (Transferred
Development Right or TDR) รวมทั้้�งการติิดตามประเมิินผลภายหลััง
การดำำ�เนิินงาน เพื่่�อนำำ�ไปปรัับปรุุงมาตรการในระยะต่่อไป
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15.4.5 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
• การสนัับสนุุน การให้้ความร่่วมมืือ การเข้้ามีีส่่วนร่่วม และการผลัักดัันให้้มีี
การรวมตััวเป็็นกลุ่่�มก้้อน เพื่่�อให้้เกิิดพลัังเคลื่่�อนไหวในการร่่วมตรวจสอบ
และรณรงค์์ ในรููปแบบขององค์์กรภาคประชาสัังคมหรืือธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม
ขึ้้�นอยู่่�กัับความเหมาะสมตามความเห็็นของสมาชิิกเมืือง
• การชี้้นำ� ำ�รัฐั ให้้นำำ�เอาเรื่่�องกระบวนทััศน์์เมืืองและการพััฒนาเมืืองยั่่�งยืืนมา
เป็็นฐานในการกำำ�หนดนโยบายและกฎหมายที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับการจััดการ
เมืือง โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับมิติิ สิ่่ิ ง� แวดล้้อมและระบบนิิเวศ เพื่่�อให้้เกิิดความ
สมดุุลกัับมิิติิเศรษฐกิิจและสัังคม
• การให้้ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ กลุ่่� ม เปราะบางที่่� ไ ม่่สามารถหลีี ก เลี่่� ย งจากการ
สััมผััสกัับมลพิิษทางอากาศ ไม่่มีีความสามารถในการป้้องกัันตนเอง และ
ไม่่สามารถเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันได้้ โดยต้้องคำำ�นึงึ ถึึงการจััดการคุุณภาพ
อากาศอย่่างเป็็นระบบและมีีประสิิทธิิภาพ
• การให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างพลัังในการกำำ�กัับและติิดตามตรวจสอบ
จากกลุ่่� ม ประชาชนทั่่� ว ไป เพื่่� อ ให้้การแก้้ ไ ขปัั ญ หามลพิิ ษทางอากาศมีี
ประสิิทธิิภาพและการจััดการอากาศสะอาดเป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน โดยการส่่ง
เสริิมให้้รู้้� เข้้าใจ และตระหนัักเกี่่�ยวกัับมลพิิษทางอากาศในเมืืองที่่�อาศััย
ตลอดจนผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นจากปััญหานั้้�น
• การมีีความตระหนัักและการลงมืือปฏิิบััติิทั้้�งในฐานะตนเอง เพื่่�อลดภาวะ
มลพิิษทางอากาศ เช่่น งดการเผา การดููแลรถยนต์์ การใช้้รถสาธารณะ
ฯลฯ และในฐานะผู้้�ร่่ว มสร้้า งกลุ่่� ม เครืือข่่ายเคลื่่� อ นไหวในรูู ป แบบและ
แพลตฟอร์์มต่่างๆ เช่่น ร่่วมลงชื่่�อสนัับสนุุนกฎหมายอากาศสะอาด
15.4.6 ข้้ อเสนออื่่�นๆ
• การดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นระบบตั้้�งแต่่ต้้นทางให้้เหมาะสมกัับบริบท
ิ เมืือง
ของตนเอง เช่่น การสร้้างองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกระแสลมประจำำ�ถิ่่�น เพื่่�อนำำ�
มาใช้้ร่่วมกัับองค์์ความรู้้�ด้้านการออกแบบอย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้กระแส
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ลมธรรมชาติิสามารถพััดผ่่านพื้้�นที่่�เมืืองได้้มากขึ้้�น รวมถึึงการระบายความ
ร้้อนให้้สภาพ แวดล้้อมเมืืองน่่าอยู่่� การบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์์
เกาะความร้้อนเมืือง และการลดความเครีียดจากความร้้อนในการอาศััยอยู่่�
ในพื้้�นที่่�สาธารณะภายนอกอาคาร
• การพิิจารณาปััจจััยแวดล้้อมอื่่�นๆ ประกอบ เช่่น ส่่งเสริิมให้้ใช้้บริกิ ารขนส่่ง
สาธารณะมากกว่่าใช้้ยานยนต์์ส่่วนบุุคคล วางผัังสำำ�หรัับระบบโครงสร้้าง
พื้้�นฐาน น้ำำ� ไฟ การจััดการขยะของเสีีย และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหาร
จััดการ รวมทั้้�งบัังคัับใช้้กฎหมายหรืือมาตรการที่่�มีอี ยู่่� เพื่่�อลดปััญหามลพิิษ
ทางอากาศที่่�นำำ�มาสู่่�ปััญหาสุุขภาพ

15.5 ข้้ อเสนอในการจัั ดการอากาศสะอาดภาคยาน
ยนต์์ และขนส่่ง
15.5.1 ข้้ อเสนอทั่่� วไป – มาตรการส่่งเสริิมการใช้้ ยานยนต์์
พลัั งงานสะอาด
• การเพิ่่�มความเข้้มงวดในการตรวจสภาพรถยนต์์และการตรวจจัับไอเสีีย
ตามมาตรฐานที่่� กำ�ำ หนดไว้้ โดยเฉพาะรถยนต์์เก่่าที่่� ใช้้เครื่่�องยนต์์ดีีเซล
เนื่่�องจากเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศที่่�สำ�คั
ำ ัญ
• การตรวจจัั บ ควัั น ดำำ� อย่่างต่่อเนื่่� อ งทั้้� ง ช่่วงเวลากลางวัั น และกลางคืืน
เนื่่�องจากรถบรรทุุกซึ่่�งปล่่อยมลพิิษสูงู มากมัักวิ่่�งในเวลากลางคืืน
• การปฏิิบััติิให้้ได้้ตามเป้้าหมายในการยกระดัับมาตรฐานการระบายไอ
เสีียของรถยนต์์และมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงใหม่่ จากเดิิมที่่�เคย
กำำ�หนดไว้้แต่่ต่่อมาได้้ประกาศเลื่่�อนกำำ�หนดการบัังคัับใช้้ออกไป เพื่่�อให้้การ
แก้้ไขปััญหาไม่่ล่่าช้้าออกไปมากกว่่านี้้� และกำำ�หนดบทลงโทษที่่� ชัดั เจน
ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างแรงจููงใจให้้ภาคเอกชนยิินดีีปฏิิบัติั ติ าม รวมทั้้�งทำำ�การ
ศึึกษาถึึงความเป็็นไปได้้ในการปรัับเกณฑ์์ค่่าสารมลพิิษต่่างๆ ที่่�ยอมรัับได้้
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ของมาตรฐาน Euro 5 และ Euro 6 ให้้เหมาะสมกัับบริบทข
ิ องประเทศไทย
15.5.2 ข้้ อเสนอทั่่� วไป – มาตรการส่่งเสริิมการลดการเดิิน
ทางด้้ วยยานยนต์์ ส่่วนบุุ คคล
• การให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการสนัับสนุุนการเดิินทางโดยไม่่ใช้้เครื่่�องยนต์์ ได้้แก่่
การเดิิน การขี่่�จักั รยาน และการพายเรืือสััญจรทางน้ำำ� โดยมีีเงื่่�อนไขว่่าต้้อง
พััฒนาทางเท้้า เลนจัักรยาน และการคมนาคมทางน้ำำ� ให้้ครอบคลุุม ทั่่�ว
ถึึง และมีีคุณ
ุ ภาพ ทั้้�งสภาพโครงสร้้างและเส้้นทางการจราจร เพื่่�อความ
ปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิินของประชาชนผู้้�ใช้้การเดิินทางด้้วยวิิธีีดััง
กล่่าว รวมทั้้�งวางแผนการจราจรรููปแบบดัังกล่่าวร่่วมกัับรููปแบบการเดิิน
ทางด้้วยวิิธีีอื่� ่นๆ ด้้วย
• การส่่งเสริิมการทำำ�งานจากบ้้าน (Work from Home) และการทำำ�งานแบบ
ไร้้ออฟฟิิศ (Work from Anywhere) ในรููปแบบต่่างๆ เช่่น การกำำ�หนดวััน
ที่่�เข้้าสำำ�นัักงานและวัันที่่�ทำ�ำ งานจากบ้้านในแต่่ละสััปดาห์์ เป็็นต้้น
• การลดพื้้�นที่่�จอดรถในเขตเมืือง หรืือการกำำ�หนดจำำ�นวนและขนาดของพื้้�นที่่�
จอดรถสููงสุุดที่่�ยอมรัับได้้
• การจำำ�กัดั จำำ�นวนรถยนต์์ที่่�จดทะเบีียนใหม่่ และเพิ่่�มค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับการจด
ทะเบีียนรถยนต์์ ทั้้�งนี้้� ต้้องมีีการพััฒนาระบบขนส่่งมวลชนให้้ครอบคลุุมและ
มีีคุณ
ุ ภาพไปพร้้อมๆ กัับการควบคุุมจำ�ำ นวนรถยนต์์ด้้วย เพื่่�อให้้ประชาชน
มีีทางเลืือกในการเดิินทาง
• การลงทุุนในระบบขนส่่งสาธารณะเพื่่�อลดการใช้้ยานพาหนะส่่วนบุุคคล
และลดมลพิิษที่่�มาจากการจราจรคัับคั่่�ง เนื่่�องจากขนส่่งสาธารณะเป็็นทาง
เลืือกของการเดิินทางที่่�ยั่่ง� ยืืน และสามารถบรรทุุกผู้โ้� ดยสารได้้จำ�ำ นวนมาก
• การจััดตั้้�งกองทุุนพััฒนาระบบขนส่่งสาธารณะ โดยมีีแหล่่งที่่�มาของเงิินใน
กองทุุน ได้้แก่่ การเก็็บภาษีีสรรพสามิิตรถยนต์์ใหม่่ การเก็็บค่่าธรรมเนีียม
จราจรคัับคั่่�ง ฯลฯ แล้้วนำำ�เงิินจากกองทุุนดัังกล่่าวมาพััฒนาระบบขนส่่ง
สาธารณะให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ตลอดจนอุุดหนุุนค่่าโดยสารในกรณีี
ที่่�จำ�ำ เป็็น
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• การอำำ�นวยความสะดวกที่่�จอดรถในเขตชานเมืือง เพื่่�อสนัับสนุุนการเดิิน
ทางด้้วยระบบขนส่่งสาธารณะให้้กัับผู้้�ที่่�ต้้องการเดิินทางเข้้าสู่่�เขตเมืืองชั้้�น
ในซึ่่�งมีีสภาพการจราจรที่่�แออััด
• การยกระดัับการให้้บริกิ ารรถโดยสารประจำำ�ทางให้้ดีีขึ้้�นกว่่าปััจจุุบัันด้้วย
ราคาที่่�สมเหตุุสมผล เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกสบายให้้ประชาชนผู้้�ใช้้บริกิ าร
โดยปรัับรููปแบบกิิจการให้้มีีการแข่่งขััน ซึ่่�งอาจทำำ�ได้้ด้้วยการส่่งเสริิมให้้มีี
จำำ�นวนผู้้�ประกอบการรถโดยสารประจำำ�ทางมากขึ้้�น
15.5.3 ข้้ อเสนอด้้ านกฎหมาย
• มาตรการด้้านภาษีีสรรพสามิิต – ควรพิิจารณาปััจจััยอื่่�นๆ ที่่� ส่่งผลต่่อ
การปล่่อยมลพิิษของรถยนต์์ในการกำำ�หนดอััตราภาษีีสรรพสามิิตร่่วม
ด้้วยนอกเหนืือจากการปล่่อย CO2 เช่่น ประเภทของเชื้้�อเพลิิงที่่�รถยนต์์
ใช้้ อายุุของรถยนต์์ ขนาดหรืือน้ำำ�หนัักของรถยนต์์ ขนาดหรืือกำำ�ลัังของ
เครื่่�องยนต์์ เป็็นต้้น
• มาตรการด้้านภาษีีสรรพสามิิต – ควรปรัับอััตราภาษีีสรรพสามิิต โดยเพิ่่�ม
อััตราภาษีีของรถยนต์์ที่่�ปล่่อย CO2 สููง และปรัับลดอััตราภาษีีของรถยนต์์
ที่่�ปล่่อย CO2 ต่ำำ� เช่่น รถยนต์์อีีโค รถยนต์์ไฟฟ้้า รถยนต์์ไฮบริิด เป็็นต้้น
รวมถึึงการพิิจารณาสารมลพิิษอื่� ่นๆ ที่่�ปล่่อยออกมาร่่วมด้้วย
• มาตรการด้้านภาษีีสรรพสามิิต – ควรเรีียกเก็็บเงิินเพิ่่�ม (Surcharge)
สำำ�หรัับรถยนต์์ที่่�ปล่่อย CO2 สููงเกิินกว่่าค่่าที่่� เหมาะสม โดยคิิดภาษีีต่่อ
กรััม/กิิโลเมตร ของ CO2 ที่่�เกิินจากค่่าที่่�กำ�ำ หนด
• มาตรการเพิ่่�มภาษีีเชื้้�อเพลิิงหรืือยกเลิิกการอุุดหนุุน – ควรปรัับเพิ่่�มภาษีี
เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลที่่� ใช้้สำ�ำ หรัับยานยนต์์ด้้วย เช่่น การเก็็บภาษีีคาร์์บอน
เป็็นต้้น พร้้อมพิิจารณาแนวทางการเยีียวยาหรืือนำำ�มาตรการสนัับสนุุน
อื่่�นๆ สำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อย
• การเก็็บภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีี – ควรปรัับโครงสร้้างอััตราภาษีีรถยนต์์
ประจำำ�ปีใี ห้้เหมาะสมสำำ�หรัับแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ โดยใช้้มาตรการ
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ค่่าธรรมเนีียมบำำ�บััดและจััดการควัันพิิษ และจััดเก็็บไปพร้้อมกัับการเสีีย
ภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีีในอััตราที่่� เป็็นไปตามอััตราการปล่่อยควัันพิิษของ
รถยนต์์แต่่ละคััน ทั้้�งนี้้� ควรศึึกษาต่่อยอดในเรื่่�องการใช้้มาตรการภาษีี
รถยนต์์เพื่่�อส่่งเสริิม “อากาศสะอาด” ให้้ชัดั เจนยิ่่�งขึ้้�น
• มาตรการทางภาษีีอื่� ่นๆ – ควรยกเว้้น หรืือหัักรายจ่่ายเพิ่่�ม หรืือลดหย่่อน
ภาษีีเงิินได้้นิติิ บุ
ิ คุ คลและภาษีีเงิินได้้บุคุ คลธรรมดา สำำ�หรัับการไม่่ใช้้รถยนต์์
ส่่วนบุุคคล หรืือการใช้้รถยนต์์ที่่�ไม่่ได้้ปล่่อยควัันพิิษ
15.5.4 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
• มาตรการระยะกลาง – ควรใช้้มาตรการฝากไว้้ได้้คืืน (Deposit-Refund
System) เพื่่�อกำำ�จััดซากผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นอุุปกรณ์์ของรถยนต์์เก่่าอย่่างถููก
วิิธีี ไม่่เกิิดอัันตราย และเป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม เช่่น การจััดเก็็บเงิินเพิ่่�ม
สำำ�หรัับยางรถยนต์์ใหม่่หรืือแบตเตอรี่่ใ� หม่่ และจะคืืนเงิินให้้เมื่่�อนำำ�ยาง
รถยนต์์เก่่าหรืือแบตเตอรี่่เ� ก่่ามาแลก
• มาตรการระยะกลาง – ควรใช้้มาตรการสร้้างแรงจูู งใจควบคู่่�กัับมาตรการ
บัังคัับ โดยควรพิิจารณาแนวทางช่่วยเหลืือภาคเอกชนเพื่่�อสร้้างแรงจููงใจให้้
ปฏิิบัติั ิตามได้้ตามกรอบเวลาที่่�กำ�ำ หนด เนื่่�องจากการปฏิิบัติั ิตามมาตรการ
ดัังกล่่าว ภาคเอกชนมีีต้้นทุุนที่่�ต้้องเสีียเพิ่่�มขึ้้�น แต่่ขณะเดีียวกัันหากทำำ�ได้้
ประชาชนทุุกคนก็็จะได้้รับั ประโยชน์์
• มาตรการระยะกลาง – ควรเพิ่่�มต้้นทุุนในการจอดรถ โดยเฉพาะในเขต
เมืืองที่่�มีีสภาพการจราจรหนาแน่่น เช่่น เก็็บค่่าจอดรถในอััตราสููงสำำ�หรัับ
ในเขตเมืืองชั้้�นในหรืือบริิเวณที่่�สภาพจราจรมัักจะแออััด และเก็็บค่่าจอด
รถในอััตราต่ำำ�สำ�ำ หรัับพื้้�นที่่�จอดรถที่่�ตั้้ง� อยู่่�บริเิ วณใกล้้ระบบขนส่่งสาธารณะ
เป็็นต้้น
• มาตรการระยะกลาง – ควรเพิ่่�มอััตราค่่าธรรมเนีียมถนน (Road Pricing)
ในวัันธรรมดาและในชั่่�วโมงเร่่งด่่วน และเก็็บค่่าธรรมเนีียมที่่�แตกต่่างกััน
ตามประเภทและขนาดของรถยนต์์ โดยควรนำำ�ร่่องก่่อนในพื้้�นที่่�ที่่�มัักจะมีี
สภาพจราจรแออััด
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• มาตรการระยะยาว – ควรสนัับสนุุนยานยนต์์ที่่�ใช้้พลัังงานไฟฟ้้า โดยผลััก
ดัันให้้มีีการลดภาษีีรถยนต์์ไฟฟ้้าสำำ�หรัับผู้้�บริิโภค โดยกำำ�หนดประเภท
ของรถยนต์์ที่่�ได้้รับสิ
ั ทธิ
ิ ป
ิ ระโยชน์์ให้้ผันั แปรตามเวลา และจะต้้องลงทุุนใน
โครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�อสนัับสนุุนการใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้า พร้้อมจััดทำำ�มาตรฐาน
สำำ�หรัับรถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้าทุุกประเภท และบริิหารจััดการแบตเตอรี่่�
รถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้าที่่�หมดสภาพแล้้ว
• มาตรการระยะยาว – ควรนำำ�ร่่องในการเปลี่่�ยนรถยนต์์ที่่�ใช้้ในหน่่วยงาน
ราชการให้้เป็็นรถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้า เพื่่�อเป็็นแบบอย่่างที่่� ดีี และสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับประชาชน
15.5.5 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
• การเคลื่่�อนไหวเรีียกร้้องและให้้ข้้อเสนอต่่อรััฐเรื่่�องการพััฒนาการบริิการ
ขนส่่งสาธารณะให้้มีีคุุณภาพ และการเข้้าถึึงได้้อย่่างเท่่าเทีียม ทั้้�งในเชิิง
พื้้�นที่่�ที่่�ต้้องมีีการกระจายการบริิการอย่่างทั่่�วถึึง และในเชิิงกายภาพหรืือ
ในเชิิงความสามารถในการเข้้าถึึงบริิการ เช่่น ผู้้�สููงวััย เด็็ก ผู้้�พิิการ เป็็นต้้น
โดยการพััฒนาดัังกล่่าวต้้องบููรณาการกัับระบบโครงสร้้างของการจััดการ
ขนส่่งของเมืืองและการขนส่่งสาธารณะทั้้�งระบบ
• การยกระดัับการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาสัังคมเพื่่�อพััฒนาประเทศและ
การจััดบริิการสาธารณะทั้้�งในระดัับชาติิและระดัับท้้องถิ่่�น โดยการรวม
ตััวเป็็นกลุ่่�มเพื่่�อเพิ่่�มพลัังในการเคลื่่�อนไหวและต่่อรองให้้สามารถรัักษา
ประโยชน์์ในฐานะผู้้�จ่่ายภาษีีซึ่่�งเป็็นที่่� มาของเงิินงบประมาณ และเรีียก
ร้้องให้้เกิิดอากาศสะอาด รวมทั้้�งการทำำ�ให้้สิิทธิิในสุุขภาพของประชาชน
เกิิดขึ้้�นจริิง
• การขัับเคลื่่�อนด้้วยการลงมืือปฏิิบััติิโดยภาคประชาสัังคมเอง เช่่น การใช้้
ยานพาหนะอย่่างรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ด้้วยการตรวจสอบสภาพรถยนต์์
เป็็นประจำำ� การใช้้ระบบแบ่่งปัันการใช้้รถ (Car Sharing) หรืือการใช้้รถ
ร่่วมกััน (Car Pooling) รวมทั้้�งการมีีส่่วนร่่วมกัับภาครััฐในการตรวจสอบ
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ติิดตาม และส่่งเสริิมมาตรการและนโยบายลดมลพิิษจากการใช้้ยานยนต์์

15.6 ข้้ อเสนอในการจัั ดการอากาศสะอาดภาค
อุุ ตสาหกรรม
15.6.1 ข้้ อเสนอด้้ านนโยบายและกฎหมาย
• การกำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมของพื้้�นที่่�ให้้ชัดั เจน และกำำ�หนด
บทลงโทษที่่�เข้้มงวดสำำ�หรัับผู้้�ฝ่่าฝืืน รวมทั้้�งกำำ�หนดมาตรการบัังคัับใช้้และ
การเอาผิิดที่่�จริงิ จััง
• การเพิ่่�มศักั ยภาพด้้วยการจััดสรรงบประมาณและทรััพยากรบุุคคลที่่�จำ�ำ เป็็น
ให้้แก่่หน่่วยงานสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อพััฒนางาน ติิดตาม เฝ้้าระวััง และป้้องปราม
การกระทำำ�ผิดิ ทางสิ่่�งแวดล้้อม โดยเปิิดให้้ภาคประชาชนและประชาสัังคมมีี
ส่่วนร่่วมในการติิดตามตรวจสอบ
• การให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินคดีีสิ่่�งแวดล้้อม โดยหน่่วยงานรััฐในทุุก
ระดัับทั้้�งฝ่่ายบริิหารและฝ่่ายตุุลาการ โดยฉพาะอย่่างยิ่่�งการดำำ�เนิินคดีีต่่อ
แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษที่่�สร้้างความเสีียหายอย่่างรุุนแรงต่่อสาธารณสมบััติิ สิ่่�ง
แวดล้้อม และสุุขภาพของประชาชน
• การสร้้างความชััดเจนเรื่่�องสิิทธิิในการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารของประชาชน
เกี่่� ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมภายใต้้กฎหมายเดิิม เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถเข้้า
ถึึงข้้อมููลการปลดปล่่อยสารพิิษที่่�ออกจากโรงงานได้้ ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องทำำ�นอง
เดีียวกัับเนื้้�อหาในกฎหมายทำำ�เนีียบการปลดปล่่อยและเคลื่่�อนย้้ายมลพิิษ
(Pollutant Release and Transfer Register / PRTR) ของต่่างประเทศ
ที่่�ประเทศไทยยัังไม่่มีีกฎหมายดัังกล่่าว
• การกำำ�หนดมาตรการหรืือจััดตั้้�งกลไกดำำ�เนิินการเพื่่�อชดใช้้ค่่าเสีียหายจาก
มลพิิษทางอากาศตามกฎหมายเดิิมที่่�มีีอยู่่�
• การขยายขอบเขตสิิทธิิของประชาชนในการเรีียกร้้องและการฟ้้องคดีีเพื่่�อ
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ให้้เกิิดความรัับผิิดชอบทางแพ่่ง ตามกฎหมายเดิิม จากที่่�จำ�กั
ำ ัดอยู่่�เฉพาะ
เมื่่�อได้้รับอั
ั ันตรายหรืือเจ็็บป่่วยแล้้วเท่่านั้้�น เป็็นให้้มีีสิทธิ
ิ ิตั้้�งแต่่เมื่่�อแรกได้้
รัับผลกระทบ โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องรอจนกระทั่่�งผลกระทบปรากฏผลออกมา
ในรููปของความเจ็็บป่่วยหรืือเสีียหาย โดยเฉพาะเมื่่�อพิิจารณาในเชิิงการ
ป้้องกัันไว้้ก่่อนและการเตืือนภััยล่่วงหน้้า
• การให้้องค์์กรภาคประชาชนหรืือภาคประชาสัังคมสามารถเรีียกร้้องความ
เสีียหายในเชิิงประโยชน์์สาธารณะ และการปรัับภาระการพิิสูจน์
ู จ์ ากเดิิมที่่�
เป็็นของประชาชนให้้เป็็นของผู้้�ก่่อมลพิิษ
• การเพิ่่� มหน้้าที่่� แ ละอำำ� นาจให้้กรมควบคุุมมลพิิษ โดยแก้้ ไ ขกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้อง เช่่น จััดทำำ�นโยบายและแผนการส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�ง
แวดล้้อมแห่่งชาติิและการจััดการมลพิิษ เสนอแนะการกำำ�หนดมาตรฐาน
คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมและมาตรฐานควบคุุมมลพิิษจากแหล่่งกำำ�เนิิด ฯลฯ
• การปรัับปรุุ งโครงสร้้างภายในของกระทรวงต่่างๆ ที่่� เกี่่� ยวข้้องกัั บการ
จััดการมลพิิษทางอากาศเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การบููรณาการในการจััดการอากาศ
สะอาด เช่่น กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวง
สาธารณสุุข กระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย
15.6.2 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
• การเร่่งสร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้ผู้้�บริิหารและบุุคลากรของหน่่วยงานที่่� มีี
ส่่วนรัับผิิดชอบในการจััดการมลพิิษทางอากาศ ให้้ทราบถึึงความสำำ�คััญ
ศัักยภาพ รวมถึึงข้้อดีีและข้้อเสีียของมาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์ เมื่่�อ
เทีียบกัับการมาตรการบัังคัับ และข้้อดีีของการประเมิินมููลค่่าผลกระทบเชิิง
ลบต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมของมลพิิษทางอากาศจากแหล่่ง
กำำ�เนิิดในภาคอุุตสาหกรรม ตลอดจนการประเมิินผลประโยชน์์สุุทธิิของ
มาตรการต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการจััดการเพื่่�อให้้อากาศสะอาด
• การนำำ�มาตรการจูู งใจทางเศรษฐศาสตร์์ อาทิิ การซื้้�อขายใบอนุุญาตการ
ปล่่อยมลพิิษ การเก็็บค่่าธรรมเนีียมการปล่่อยมลพิิษ การเก็็บภาษีีการ
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ปล่่อยมลพิิษ มาใช้้ในการจััดการมลพิิษทางอากาศให้้มากขึ้้�นกว่่าปััจจุุบััน
• การใช้้มาตรการเพื่่�อส่่งเสริิมให้้โรงงานอุุตสาหกรรมเปิิดเผยข้้อมููลสิินค้้า
และกระบวนการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมสู่่�ผู้้�บริิโภค
• การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศในทุุกพื้้�นที่่�
ที่่�มีโี รงงานอุุตสาหกรรม เพื่่�อให้้ชุมช
ุ นและโรงงานอุุตสาหกรรมสามารถอยู่่�
ร่่วมกัันได้้อย่่างยั่่�งยืืน
15.6.3 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
• การขยายบทบาทภาคประชาชนทั่่�วประเทศให้้เป็็นแนวร่่วมในการรัักษา
ติิดตาม เฝ้้าระวััง และคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรธรรมชาติิ ตั้้�งแต่่
การจััดโครงการอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับวิิธีกี าร แนวทาง และความสำำ�คััญ
ในการคุ้้�มครองและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมในด้้านต่่างๆ
• การปรัับปรุุงกฎหมายส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมและการเข้้าถึึงข้้อมููลด้า้ นสิ่่�ง
แวดล้้อมและสารมลพิิษของภาคประชาชน
15.6.4 ข้้ อเสนออื่่�นๆ
• การส่่งเสริิมการวิิจัยั ตลอดจนการพััฒนางานวิิทยาศาสตร์์และนวััตกรรมที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการมลพิิษทางอากาศ เช่่น การศึึกษาวิิเคราะห์์ให้้เห็็น
ความเชื่่�อมโยงของมลพิิษทางอากาศจากภาคอุุตสาหกรรมตั้้�งแต่่จุุ ดปล่่อย
การแพร่่กระจาย ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพ และต้้นทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ของเอกชนจากการไม่่มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี
• การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล เพื่่�อใช้้ในการตรวจ
วััดและติิดตามการปล่่อยมลพิิษทางอากาศของโรงงานอุุตสาหกรรมตลอด
24 ชั่่�วโมง ในทุุกโรงงานอุุตสาหกรรม และการเพิ่่�มช่่องทางที่่�หลากหลาย
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้ชุมช
ุ นในพื้้�นที่่�สามารถส่่งข้้อร้้องเรีียน เบาะแส
และหลัั กฐานการปล่่อยมลพิิษของโรงงานอุุตสาหกรรมได้้ สะดวกและ
รวดเร็็ว
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15.7 ข้้ อเสนอในการจัั ดการอากาศสะอาดภาค
พลัั งงาน
15.7.1 ข้้ อเสนอด้้ านกระบวนทัั ศน์์ และนโยบาย
• การส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานสะอาดและพลัังงานหมุุนเวีียนอย่่างเป็็นรูู ป
ธรรมและมีี ป ระสิิทธิิ ภาพ และกำำ� หนดมาตรการต่่างๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
การพัั ฒ นาและการใช้้พลัั ง งานสะอาดอย่่างบูู ร ณาการ ทั้้� ง ในรูู ป แบบ
ของมาตรการเชิิงบัังคัับลงโทษทางกฎหมายและมาตรการเชิิงจูู งใจทาง
เศรษฐศาสตร์์
• การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนทดแทนพลัังงานจาก
เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลซึ่่ง� เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศและปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกให้้มากขึ้้�นในทุุกรููปแบบ จากปััจจุุบันั ที่่�การเติิบโตของการใช้้พลังั งาน
หมุุนเวีียนหยุุดชะงัักลงเนื่่�องจากนโยบายที่่�ไม่่ต่่อเนื่่�อง
• การปรัับเปลี่่�ยนการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงไฟฟ้้า – ควรปรัับลดการผลิิตไฟฟ้้า
โดยใช้้เชื้้�อเพลิิงถ่่านหิินและสนัับสนุุนการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนให้้มากขึ้้�น
• การปรัับเปลี่่�ยนการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงไฟฟ้้า – ควรลดการเดิินเครื่่�องโรง
ไฟฟ้้าที่่�ก่่อให้้เกิิด PM2.5 สููง โดยเริ่่�มต้น้ ในพื้้�นที่่�ประสบปััญหามลพิิษอากาศ
และเพิ่่�มการผลิิตไฟฟ้้าจากโรงไฟฟ้้าที่่�มีกี ารปล่่อยมลพิิษน้อ้ ยกว่่าหรืือไม่่มีี
การปล่่อยเลย โดยเฉพาะในช่่วงที่่�มีีปััญหาความเข้้มข้้น PM2.5 สููง
• การปรัับเปลี่่�ยนการดำำ�เนิินธุุรกิิจน้ำำ�มััน – ควรปรัับเพิ่่�มอััตราการจััดเก็็บ
ภาษีีน้ำำ�มัันเพื่่�อให้้สะท้้อนผลกระทบภายนอกเชิิงลบ (Negative Externnality) ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่� เชื่่�อมโยงกัับสุุขภาพคนไทย โดยเฉพาะปััญหา
มลพิิษทางอากาศ
• การส่่งเสริิมโรงไฟฟ้้าชุุมชน – ควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพิิจารณารัับ
ซื้้�อไฟฟ้้าจากโรงไฟฟ้้าชุุมชนตามแผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศ
อย่่างต่่อเนื่่�อง และให้้กระจายไปยัังท้้องถิ่่�นอย่่างทั่่�วถึึง โดยเชื่่�อมประสาน
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กัับการรัับซื้้�อเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร ซึ่่�งมัักจะมีีการเผาเพื่่�อเก็็บ
เกี่่�ยวและจััดการแปลงเกษตรอัันเป็็นตััวการก่่อให้้เกิิดปััญหามลพิิษทาง
อากาศ พร้้อมสนัับสนุุนการลงทุุนในโครงสร้้างด้้านพื้้�นที่่� สำ�ำ หรัับกัักเก็็บ
เศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรที่่�ได้้มาตรฐาน ตลอดจนสนัับสนุุนระบบโล
จิิสติิกส์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
• การส่่งเสริิมพลัังงานหมุุนเวีียน – ควรปรัับรููปแบบของอััตรารัับซื้้�อไฟฟ้้า
จากพลัังงานหมุุนเวีียนในรููปแบบ FiT ที่่�ใช้้ในปััจจุุบันั จากอััตราคงที่่�ตลอด
โครงการสำำ�หรัับพลัังงานธรรมชาติิและอััตราเพิ่่�มขึ้้�นที่่�ปรัับเงิินเฟ้้อสำำ�หรัับ
พลัังงานชีีวภาพ ให้้อยู่่�ในรููปแบบของอััตราถดถอยแทน
• การเร่่งผลัักดัันนโยบายส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานควบคู่่�กัับ
นโยบายส่่งเสริิมพลังั งานหมุุนเวีียนและนโยบายการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิ
อากาศ โดยอาศััยองค์์ความรู้้�และประสบการณ์์จากงานศึึกษาและตััวอย่่าง
การดำำ�เนิินการในต่่างประเทศ ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าการผสมผสานนโยบายที่่�มุ่่ง�
เน้้นการควบคุุมมลพิิษ พลัังงาน สภาพภููมิิอากาศ ระบบการผลิิตทางการ
เกษตร และการจััดการพฤติิกรรมการบริิโภคของมนุุษย์์ สามารถนำำ�ไปสู่่�
การปรัับปรุุงคุุณภาพอากาศทั่่�วโลกได้้อย่่างมาก
15.7.2 ข้้ อเสนอด้้ านกฎหมาย
• การทบทวนความเหมาะสมของกลุ่่�มกฎหมายที่่� มุ่่�งเน้้นการพััฒนาด้้าน
เศรษฐกิิจหรืืออุุตสาหกรรมของประเทศ ให้้มีคี วามสมดุุลกัับกลุ่่�มกฎหมาย
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพให้้มากยิ่่�งขึ้้�น โดยการกำำ�หนดนโยบายและ
มาตรการต่่างๆ ต้้ อ งมีี การเปลี่่� ย นแปลงเชิิง ปฏิิ รูู ป ซึ่่�ง ต้้ อ งมีี เ จตจำำ� นง
ทางการเมืืองที่่�เข้้มแข็็งและการตั้้�งเป้้าหมายที่่�ชัดั เจน และหากไม่่เกิิดขึ้้�น
เองในภาคการเมืือง ก็็ควรเป็็นบทบาทของภาคประชาชนที่่� ต้้องผลัักดััน
ให้้เกิิดขึ้้�น
• การสนัับสนุุนความต่่อเนื่่�องของนโยบายและกฎหมายด้้านพลัั งงานที่่�
สอดคล้้องกัันและมีีทิิศทางเดีียวกััน ภายใต้้กระบวนทััศน์์เดีียวกััน โดยมีี
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กฎหมายที่่�กำ�ำ หนดนิิตินิ โยบาย (Legal Policy) ที่่�เป็็นระบบและชััดเจน เพื่่�อ
บููรณาการนโยบายและกฎหมายด้้านพลัังงานเข้้าด้้วยกััน
• การกำำ�หนดให้้การขออนุุญาตประกอบกิิจการโรงงานไฟฟ้้าอยู่่�ที่่� กกพ. แต่่
เพีียงองค์์กรเดีียว (One Stop Service)
• การปรัับทิิศทางการกำำ�กัับดูแู ลของ กกพ. ให้้คำ�นึ
ำ ึงถึึงการสร้้างดุุลยภาพ
ระหว่่างการส่่งเสริิมภาคธุุรกิิจกัับการคุ้้�มครองรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและผล
ประโยชน์์สาธารณะด้้วย และควรเพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในการ
กำำ�กัับดููแลตรวจสอบการทำำ�งานของคณะกรรมการข้้างต้้นด้้วย เพื่่�อให้้มีี
ความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้
15.7.3 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
• การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการใช้้มาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อ
จััดการมลพิิษทางอากาศในภาคพลัังงานให้้มากขึ้้�นกว่่าปััจจุุบััน ที่่�เน้้นการ
ใช้้มาตรการบัังคัับตามกฎหมายและกฎระเบีียบ
• การนำำ�มาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์ที่่�หลากหลายมาปรัับใช้้ในการส่่ง
เสริิมการผลิิตและการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนให้้มากกว่่าปััจจุุบันั ที่่�เน้้นเพีียง
นโยบายการรัับซื้้�อพลัังงานหมุุนเวีียนแบบ FiT ซึ่่�งเป็็นมาตรการที่่� เน้้น
แทรกแซงทางด้้านราคาเป็็นส่่วนใหญ่่
15.7.4 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
• การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนให้้บููรณาการ
เข้้าไปในระบบการจััดการพลัังงาน โดยควรครอบคลุุมตั้้�งแต่่ระดัับการ
กำำ�หนดนโยบาย การกำำ�กัับดูแู ล และการปฏิิบััติิการ โดยเฉพาะมิิติิด้า้ นสิ่่�ง
แวดล้้อมให้้มีคี วามเป็็นรููปธรรม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การเพิ่่�มองค์์ประกอบ
จากภาควิิชาการและประชาชนใน กพช. และในคณะกรรมการกองทุุนเพื่่�อ
ส่่งเสริิมการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน
• ภาคประชาสัังคมควรร่่วมเรีียกร้้อง รัักษาสิิทธิขิ องตนเอง และเปิิดใจรัับฟังั

บทสรุป

15-715

ข้้อมููลจากภาครััฐและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�นด้้วย
• ภาคประชาสัังคมควรส่่งเสริิมให้้แรงงานมีีการปรัับตััวเพื่่�อเรีียนรู้้�และเพิ่่�ม
ทัักษะแรงงานให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางการพััฒนาพลัังงานสะอาดและการ
ผลิิตที่่� เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ขณะเดีียวกััน รััฐควรช่่วยส่่งเสริิมให้้การ
ปรัับตััวของแรงงานในภาคประชาสัังคมมีีความเป็็นไปได้้อย่่างราบรื่่�นและ
มีีประสิิทธิิภาพ
• ภาคประชาสัังคมควรร่่วมกัันปรัับเปลี่่�ยนการใช้้พลัังงานเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล
ไปสู่่�การผลิิตและการใช้้พลังั งานหมุุนเวีียนด้้วยตนเอง ขณะเดีียวกััน รััฐควร
วางระบบให้้เอื้้�อต่่อการปรัับเปลี่่�ยนของภาคประชาสัังคมด้้วย

15.8 ข้้ อเสนอในการจัั ดการอากาศสะอาดในพื้้ � นที่่�
รัั บสััมปทานเหมืื องแร่่
15.8.1 ข้้ อเสนอทั่่� วไป
• การติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ควบคุุมมลพิิษที่่�ทัันสมััย เพื่่�อควบคุุมมลพิิษจากแหล่่ง
กำำ�เนิิดใหม่่และจากแหล่่งกำำ�เนิิดเดิิมที่่�มีีการเพิ่่�มส่่วนขยาย ในกิิจกรรม
ต่่างๆ เช่่น การทำำ�เหมืืองแร่่ การทำำ�โรงประกอบโลหกรรม การสร้้างโรงงาน
อุุตสาหกรรมใหม่่ และการขยายโรงงานอุุตสาหกรรมเดิิมที่่�มีีการปล่่อย
มลพิิษเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
• การสนัับสนุุนให้้มีีเครื่่�องตรวจวััดคุุณภาพอากาศโดยรอบพื้้� นที่่�เหมืืองแร่่
และบริิเวณชุุมชนที่่�มีีโอกาสได้้รับผล
ั กระทบจากมลพิิษทางอากาศซึ่่�งเกิิด
จากกิิจกรรมการทำำ�เหมืืองแร่่ โดยต้้องแสดงข้้อมููลให้้ประชาชนรอบพื้้� นที่่�
สามารถตรวจสอบได้้ตลอด
• การกำำ�กัับดููแลให้้พื้้�นที่่� ที่่�มีีปััญหาคุุณภาพอากาศปััจจุุบัันไม่่อยู่่�ในเกณฑ์์
มาตรฐานของคุุณภาพอากาศ (Non-attainment Area) ต้้ องจัั ดทำำ�
แผนปรัับลดการปล่่อยมลพิิษเพื่่�อใช้้ในการพิิจารณาอนุุมััติิหรืือไม่่อนุุมััติิ
โครงการใหม่่
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• การกำำ� หนดความรัับผิิ ด ชอบร่่วมกัั น ของผู้้�มีี ส่่ วนได้้ ส่่ วนเสีี ย สำำ� หรัับ
มาตรฐานคุุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้้�นที่่�และทุุกแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษ
ทางอากาศ
• การควบคุุมการปลดปล่่อยมลพิิษทางอากาศที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มสารอัันตรายทาง
อากาศอย่่างเจาะจงและเข้้มงวด โดยครอบคลุุมทั้้�งแหล่่งกำำ�เนิิดแบบอยู่่�กับ
ั
ที่่� และแหล่่งกำำ�เนิิดแบบฟุ้้�งกระจาย
• การสนัับสนุุนการพััฒนาฐานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับอากาศและมลพิิษทางอากาศ
ในพื้้�นที่่�ชุมช
ุ นที่่�มีโี อกาสได้้รับผล
ั กระทบจากมลพิิษทางอากาศจากกิิจกรรม
การทำำ�เหมืืองแร่่
• การสนัับสนุุนการทำำ�วิิจััยเพื่่�อประเมิินผลกระทบของการทำำ�เหมืืองแร่่ต่่อ
สุุขภาพของประชาชนและสิ่่�งแวดล้้อมในพื้้�นที่่� พร้้อมสนัับสนุุนนวััตกรรม
และการยกระดัับคุณ
ุ ภาพสิ่่�งแวดล้้อมรวมถึึงอากาศสะอาดในภาคเหมืือง
แร่่ผ่่านการระดมทุุนในภาคเหมืืองแร่่และงานวิิจััยเชิิงประยุุกต์์
• การส่่งเสริิมการสร้้างความสามารถของบุุคลากรในภาคเหมืืองแร่่ในการยก
ระดัับคุณ
ุ ภาพสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการศึึกษา การฝึึกอบรม และประสบการณ์์
การทำำ�งาน และการแก้้ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมและเทคโนโลยีีสมััยใหม่่สำำ�หรัับ
การจััดการเหมืืองแร่่ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยควรนำำ�มาเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของหลัักสููตรการอบรมด้้วย
• การสร้้างความตระหนัักเกี่่�ยวกัับความต้้องการของอุุตสาหกรรมเหมืืองแร่่
ในการคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยและความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นอัันดัับ
แรก โดยกำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบการเหมืืองปรัับปรุุงและเผยแพร่่แผนการ
จััดการภััยพิิบัติั อิ ย่่างสม่ำำ�เสมอ การกำำ�หนดให้้บุคุ คลที่่�สามตรวจสอบสถาน
ที่่�ของเหมืืองและของเสีียจากเหมืือง การกำำ�หนดให้้มีหี ลัักทรััพย์ค้ำ์ �ำ ประกััน
ทางการเงิินตลอดอายุุของเหมืือง และการกำำ�หนดให้้มีีการแบ่่งปัันข้้อมููล
อย่่างโปร่่งใสกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�อาจได้้รับผล
ั กระทบจากการประกอบ
กิิจการเหมืืองแร่่
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15.8.2 ข้้ อเสนอด้้ านนโยบายและกฎหมาย
• การควบคุุม กำำ�กับ
ั ติิดตาม และตรวจสอบให้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย แผน
และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงบููรณาการการทำำ�งานของหน่่วยงานหรืือ
องค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการปััญหาด้้านมลพิิษที่่�เกิิดขึ้้�นอัันเนื่่�องมาจาก
การดำำ�เนิินกิิจการเหมืืองแร่่อย่่างเข้้มงวด ผ่่านกลไกของรััฐที่่� มีีอยู่่� และ
การมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการนำำ�กลุ่่�มกฎหมาย
ด้้านสุุขภาพมาบัังคัับใช้้ควบคู่่�กับ
ั กฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างบููรณาการ
• การปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�เหมืืองแร่่ กฎหมายอื่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�เหมืืองแร่่ในประเด็็นการจััดการมลพิิษทางอากาศจาก
การทำำ�เหมืืองแร่่ และกฎหมายเกี่่�ยวกัับมาตรฐานการจััดทำำ� EIA/EHIA ให้้
เทีียบเท่่าหรืือใกล้้เคีียงระดัับสากล
• การพััฒนามาตรการส่่งเสริิมและกำำ�กับดู
ั แู ลการทำำ�เหมืืองแร่่สีีเขีียว (Green
Mining) ให้้ได้้ตามมาตรฐานสากล
• การกำำ�หนดบทบััญญััติิทางกฎหมายและมาตรการต่่างๆ เพื่่�อเพิ่่�มการมีี
ส่่วนร่่วมของประชาชนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยเฉพาะสิิทธิิการมีีส่่วนร่่วม
ของประชาชนในพื้้�นที่่� ที่่�ได้้รับผล
ั กระทบจากเหมืืองแร่่และโรงประกอบ
โลหกรรม ในกระบวนการตรวจสอบ กระบวนการพิิจารณา และการอนุุมัติั ิ
โครงการ
15.8.3 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
• การนำำ�มาตรการจูู งใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์มาปรัับใช้้ในการลดมลพิิษทาง
อากาศจากการประกอบกิิจการเหมืืองแร่่ให้้มากกว่่าการใช้้เพีียงมาตรการ
บัังคัับด้ว้ ยกฎหมายและกฎระเบีียบ อาทิิ การนำำ�มาตรการพัันธบััตรประกััน
ความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมาใช้้สำ�ำ หรัับผู้ป
้� ระกอบการเหมืืองแร่่ เพื่่�อเป็็น
หลัักประกัันกรณีีเกิิดความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และเพื่่�อให้้ครอบคลุุม
ต้้นทุุนในการฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�เหมืือง
• การส่่งเสริิม และสนัั บ สนุุ น ให้้ มีี การนำำ� เครื่่�อ งมืือหรืือกลไกอื่่� น ๆ มาใช้้
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ควบคุุมการปล่่อยมลพิิษทางอากาศ เช่่น การชดเชยการปลดปล่่อยมลพิิษ
(Emission Offset) มาประกอบการพิิจารณาอนุุมััติิการทำำ�เหมืืองแร่่และ
โรงประกอบโลหกรรมในแต่่ละพื้้�นที่่�
• การกำำ� หนดให้้ ผู้้� ป ระกอบการเหมืืองแร่่นำำ� เครื่่�อ งจัั ก ร/อุุ ป กรณ์์ ที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมาใช้้ พร้้อมออกแบบมาตรการ
จูู งใจเพื่่�อให้้ผู้ป
้� ระกอบการเหมืืองแร่่เข้้าถึึงและใช้้เทคโนโลยีีสมััยใหม่่ที่่�เป็็น
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และขจััดอุุปสรรคในการนำำ�เข้้าเครื่่�องจัักร/อุุปกรณ์์
ดัังกล่่าว
15.8.4 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
• การมีีภาคประชาชนเข้้าเป็็นกรรมการพิิจารณาอนุุมัติั สัิ มั ปทานและอนุุญาต
การทำำ�เหมืืองแร่่ โดยการคััดเลืือก สรรหา และแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมกลาง
ของภาคประชาชน ซึ่่�งมีีความรู้้�ความเข้้าใจในผลกระทบของเหมืืองแร่่ และ
บริิบทของพื้้�นที่่�
• การเรีียกร้้องสิิทธิิชุมช
ุ น สิิทธิิในการหายใจอากาศสะอาด และสิิทธิิในการ
ดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ในสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี รวมทั้้�งสิิทธิิที่่�จะได้้รับั การปกป้้องคุ้้�มครอง
จากรััฐ ในผลกระทบที่่�เกิิดจากการประกอบกิิจการเหมืืองแร่่
• การตระหนัั ก และเข้้ า ใจถึึ ง ปัั ญ หาที่่� เ กิิ ด ต่่อสุุข ภาพและความปลอดภัั ย
ของชุุมชนจากปััญหาคุุณภาพอากาศที่่� เกิิดจากกิิจกรรมเหมืืองแร่่ และ
ผลกระทบระยะยาวหลัังการทำำ�เหมืืองแร่่ที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อระบบนิิเวศ โดยเรีียก
ร้้องให้้ผู้้�ประกอบกิิจการเหมืืองแร่่ต้้องมีีความรัับผิิดชอบ เช่่น จััดทำำ�แผน
เยีียวยาฟื้้�นฟููความเสีียหายที่่� เกิิดขึ้้�น และมีีการป้้องกัันล่่วงหน้้าอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
• การให้้ความรู้้�และสร้้างความเข้้าใจให้้กับ
ั ประชาชน โดยสะท้้อนความจำำ�เป็็น
ของการมีีส่่วนร่่วมในทุุกระดัับที่่�จะนำำ�มาซึ่่�งประโยชน์์ของประชาชนเอง
และประโยชน์์ของสาธารณะ การเสนอข้้อเสนอเชิิงนโยบายให้้กัับรัฐั และ
พรรคการเมืือง และการกำำ�กัับติิดตามนโยบายหรืือการบัังคัับใช้้กฎหมาย
ที่่�มีีอยู่่�
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15.9 ข้้ อเสนอในการจัั ดการอากาศสะอาดจากการ
จัั ดการขยะของเสีี ย
15.9.1 ข้้ อเสนอในการกำำ �หนดนโยบาย “เศรษฐกิิ จ
หมุุ นเวีี ยน” ระดัั บชาติิ
• การกำำ�หนดให้้ “เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน” เป็็นวาระแห่่งชาติิ เพื่่�อแก้้ปััญหา
ปริิมาณขยะของเสีียที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในแต่่ปีี เพื่่�อทำำ�ให้้สามารถลดปริิมาณขยะของ
เสีียตั้้�งแต่่ระดัับครััวเรืือน ด้้วยการส่่งเสริิมการคััดแยกขยะอย่่างจริิงจััง การ
ส่่งเสริิมแนวทาง 3Rs และการลดขยะเหลืือศููนย์์ เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดการจััดการ
ขยะแบบบููรณาการและครบวงจร
15.9.2 ข้้ อเสนอด้้ านกฎหมาย
• การยกร่่างกฎหมายเกี่่� ยวกัับการบริิหารจััดการขยะฉบัับใหม่่แบบบููรณ
าการครอบคลุุมทั้้� งประเภทต่่างๆ ของขยะของเสีีย และวงจรชีีวิิตของ
ผลิิตภััณฑ์์ไปจนถึึงการกำำ�จััดซากผลิิตภััณฑ์์ ตั้้�งแต่่ต้้นทางถึึงปลายทาง
โดยควบคุุมปริิมาณขยะตั้้�งแต่่แหล่่งกำำ�เนิิด และมีีการนำำ�ขยะมาใช้้ประโยชน์์
ใหม่่ ก่่อนการกำำ�จััดขั้้�นสุุดท้้าย
• ในการยกร่่างกฎหมายเกี่่� ยวกัับการบริิหารจััดการขยะฉบัับใหม่่ควรอยู่่�
บนหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องการจััดการขยะอย่่างยั่่�งยืืนและเป็็นมิิตรกัับสิ่่�ง
แวดล้้อม หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) หลัักลำำ�ดัับขั้้น� ใน
การจััดการขยะ (Waste Hierarchy) หลัักผู้้�ก่่อมลพิิษเป็็นผู้้�จ่่าย (Polluter
Pays Principle) หลัักการขยายความรัับผิิดชอบของผู้้�ผลิิต (Extended
Producer Responsibility) และหลัักการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน (Public
Participation)
• การกำำ�หนดให้้มีอี งค์์กรเฉพาะในการบริิหารจััดการขยะของเสีีย ซึ่่ง� มีีอำ�ำ นาจ
หน้้าที่่�ในเรื่่�องต่่างๆ เช่่น การกำำ�หนดนโยบายและแผนการบริิหารจััดการ
ขยะของชาติิ การกำำ�หนดแผนงานและเป้้าหมายการจััดการขยะและการ
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ประเมิินผล การกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์วิิธีีการการบริิหารจััดการขยะ การ
ประสานงานและกำำ�กัับดูแู ลการบริิหารจััดการขยะของ อปท. หน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง และการทำำ�โครงการร่่วมกัับภาคเอกชน
การกำำ�หนดบทบาทของภาคส่่วนต่่างๆ ให้้มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ที่่�ชัดั เจนในการ
จััดการขยะร่่วมกััน โดยบููรณาการบทบาทหน้้าที่่�ของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งภาค
รััฐ (ส่่วนกลางและส่่วนท้้องถิ่่�น) ภาคเอกชน (ผู้้�ผลิิตและผู้้�จำ�ำ หน่่าย) และภาค
ประชาชน (ผู้้�บริิโภค) พร้้อมทั้้�งกระจายภารกิิจและความรัับผิิดชอบให้้กัับ
ภาคเอกชนเข้้ามาร่่วมจััดการขยะอย่่างบููรณาการให้้มากขึ้้�น
การกำำ�หนดหน้้าที่่�ความรัับผิดิ ชอบของผู้ป้� ระกอบการ ให้้มีหี น้้าที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบ
ในสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ของตน ในการจััดการซากผลิิตภััณฑ์์ตลอดวััฏจัักร
ชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์ รวมทั้้�งรัับผิิดชอบค่่าธรรมเนีียมการจััดการซากผลิิตภััณฑ์์
และการรีีไซเคิิล
การกำำ�หนดเป้้าหมายการจััดการขยะและเป้้าหมายสััดส่่วนการใช้้วััสดุุ
รีีไซเคิิลในผลิิตภััณฑ์์ โครงสร้้างพื้้�นฐานของระบบการรีีไซเคิิลขยะ การ
พัั ฒ นากลไกและมาตรการในการรีีไ ซเคิิ ลข ยะ รวมทั้้� ง หน้้ า ที่่� ข องผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องในการรีีไซเคิิลขยะ
การกำำ�หนดมาตรการต่่างๆ เพื่่�อช่่วยส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้การบัังคัับ
ใช้้กฎหมายมีีประสิิทธิิภาพ เช่่น ติิดตั้้�งสถานีีตรวจวััดคุุณภาพอากาศให้้
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�กำ�ำ จััดของเสีียและพื้้�นที่่�ชุมช
ุ นที่่�มีโี อกาสได้้รับผล
ั กระทบจาก
มลพิิษทางอากาศ ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อ
ติิดตามเฝ้้าระวัังสารมลพิิษทางอากาศ กำำ�หนดให้้ อปท. มีีอำ�ำ นาจออกข้้อ
บััญญััติิท้้องถิ่่�นและหลัักเกณฑ์์ต่่างๆ ในการจััดการขยะในท้้องถิ่่�น กำำ�หนด
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อควบคุุมหรืือจูู งใจให้้เกิิดการจััดการขยะ
ตามความเหมาะสม และส่่งเสริิมมาตรการทางสัังคมโดยให้้รางวััลหรืือการ
ยกย่่องผู้้�ประกอบกิิจการที่่�นำำ�แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนมาประยุุกต์์ใช้้
การปรัับ ปรุุ ง มาตรการต่่างๆ ในกฎหมาย EIA/EHIA เพื่่� อ คุ้้�มครอง
สิ่่�งแวดล้้อมระดัับพื้้�นที่่� และการควบคุุมการปล่่อยมลพิิษจากโรงไฟฟ้้าขยะ
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15.9.3 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
• การนำำ�ระบบฝากไว้้ได้้คืืน (Deposit-Refund System) มาใช้้ในการจััดการ
ขยะของเสีียที่่�กำ�ำ จััดได้้ยากและอาจก่่อให้้เกิิดอัันตรายโดยเฉพาะมลพิิษทาง
อากาศหากจััดการไม่่ถููกวิิธีี
• การกำำ�หนดค่่าธรรมเนีียมการกำำ�จััดหรืือการรีีไซเคิิลขยะของเสีียให้้กลาย
เป็็นสิินค้้าใหม่่ โดยจััดเก็็บทัันทีีเมื่่�อผู้้�บริิโภคซื้้�อสิินค้้านั้้�น เพื่่�อให้้มีีเงิินทุุน
เพีียงพอสำำ�หรัับเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการกำำ�จััดหรืือรีีไซเคิิลเมื่่�อสิินค้้าหมดอายุุ
การใช้้งาน โดยสิินค้้าที่่�ยากต่่อการรีีไซเคิิลจะมีีการจััดเก็็บค่่าธรรมเนีียม
ในอััตราที่่�สูงู ขึ้้�น
• การนำำ�มาตรการภาษีีมาใช้้เพื่่�ออุุดหนุุนการได้้มาซึ่่�งอุุปกรณ์์หรืือเครื่่�อง
มืือสำำ�หรัับการรีีไซเคิิล ทั้้�งในภาครััฐและภาคเอกชน ซึ่่�งโดยทั่่�วไปจะอยู่่�ใน
รููปของการยกเว้้นภาษีีการขายหรืือการเครดิิตภาษีีแก่่การลงทุุนสำำ�หรัับ
อุุตสาหกรรมหรืือสิินเชื่่�อภาคเอกชนหรืือมอบให้้แก่่ชุุมชนท้้องถิ่่�น
• การให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการแก้้ไขปััญหาการจััดการของเสีียในระยะยาว ด้้วย
การนำำ�หลัักการที่่�ขยายความรัับผิดิ ชอบของผู้้�ผลิิตไปยัังช่่วงต่่างๆ ของวงจร
ชีีวิติ ของผลิิตภััณฑ์์ (Extended Producer Responsibility) มาประยุุกต์์ใช้้
• การนำำ� “หลัักการเรีียกคืืน” (Take-Back Principle) มาใช้้เพื่่�อสนัับสนุุน
การใช้้ทรัพ
ั ยากรอย่่างคุ้้�มค่่า การนำำ�เข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิล และการ
ลดปริิมาณขยะของเสีีย
15.9.4 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
• ในระดัับครััวเรืือน – ควรรัับผิดิ ชอบและร่่วมมืือเพื่่�อลดการเกิิดขยะมููลฝอย
ชุุมชน คััดแยกขยะตามประเภท นำำ�ขยะไปทิ้้�งในสถานที่่�ที่่�ได้้มีกี ารจััดเตรีียม
ไว้้ และส่่งไปกำำ�จััดอย่่างถููกวิิธีี รวมถึึงหาทางนำำ�ขยะมููลฝอยไปใช้้ประโยชน์์
และหลีีกเลี่่�ยงหรืือลดการเผาขยะในพื้้�นที่่�ชุมช
ุ น
• ในระดัับที่่�ใหญ่่กว่่าครััวเรืือน – ควรเข้้ามีีส่่วนร่่วมในการให้้ข้อ้ มููล ตั้้�งคำำ�ถาม
และแสดงความคิิดเห็็น เพื่่�อเป็็นข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจให้้กับ
ั ภาครััฐใน
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การออกใบอนุุญาตประเภทต่่างๆ และติิดตามตรวจสอบการดำำ�เนิินงานใน
การจััดการขยะของเสีียทั้้�งหลาย

15.10 บทบาทของภาคประชาชนในการจัั ดการ
อากาศสะอาด
15.10.1 ข้้ อเสนอด้้ านแนวคิิด
• การผลัั ก ดัั น และพัั ฒ นาการมีี ส่่วนร่่วมของพลเมืืองให้้มีี คุุณ ภาพและมีี
ความเข้้มข้้นตามหลัักการประชาธิิปไตยแบบมีีส่่วนร่่วม (Participatory
Democracy) เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดขบวนการเคลื่่�อนไหวสิ่่�งแวดล้้อม (Green
Movement) อย่่างเป็็นรููปธรรม
• การทบทวนกฎหมายเดิิมเพื่่�อส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนด
นโยบายสาธารณะของรััฐ โดยยกระดัับความเข้้มข้้นของการมีีส่่วนร่่วม
ของประชาชนจากระดัับได้้รับข้
ั ้อมููลหรืือระดัับร่่วมแสดงความคิิดเห็็น ไป
สู่่�ระดัับที่่�สูงู ขึ้้�น เช่่น ระดัับร่่วมตััดสิินใจ ร่่วมจััดการ ร่่วมออกกฎ และร่่วม
ตรวจสอบ
• การผลัักดัันร่่างกฎหมายกลางในการส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน
และบัังคัับใช้้กฎหมายดัังกล่่าวให้้เกิิดผลเป็็นรููปธรรมอย่่างแท้้จริงิ
• การสร้้างองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับผลกระทบต่่อสุุขภาพจากมลพิิษทางอากาศ
ที่่� ทำ�ำ ให้้ป ระชาชนเห็็น ผลกระทบที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น การเผยแพร่่องค์์ ค วามรู้้�ให้้
ประชาชนเข้้าใจ เกิิดความตระหนััก และเห็็นความสำำ�คััญในการเข้้ามามีี
ส่่วนร่่วมในการเคลื่่�อนไหวเกี่่�ยวกัับการได้้มาซึ่่�งอากาศสะอาด
• การออกแบบระบบกฎหมายและกฎระเบีียบต่่างๆ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
ให้้ประชาชนสามารถรวมตััวกัันในการใช้้สิิทธิิเรีียกร้้องได้้สะดวก โดยมีี
ต้้นทุุนที่่�ไม่่สููงเกิินไป
• การผลัักภาระการพิิสููจน์์ความเสีียหายและเรีียกร้้องค่่าเสีียหายจากภาค
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ประชาชนไปสู่่�ผู้้�ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศ
15.10.2 ข้้ อเสนอด้้ านนโยบาย กฎหมาย และการนำำ �ไป
ปฏิิบัั ติิ
• การสร้้างช่่องทางให้้ภาคประชาชนเข้้าถึึงข้้อมููลและความรู้้�เกี่่�ยวกัับแหล่่ง
กำำ�เนิิดมลพิิษ ผลกระทบต่่อสุุขภาพ และการจััดการมลพิิษ เพื่่�อให้้สามารถ
มีีส่่วนร่่วมในการกำำ�กัับติิดตามตรวจสอบ และร่่วมสร้้างอากาศสะอาดได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
• การเร่่งสร้้างความตระหนัักให้้แก่่ประชาชนและทุุกภาคส่่วนได้้ รู้้�ถึึงผล
ประโยชน์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�นจากการแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศ และผลเสีียที่่�
ตามมาหากมาตรการต่่างๆ ไม่่ประสบผลสำำ�เร็็จ
• การมีีองค์์กรที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่�ครอบคลุุมทั้้�งด้้านการพััฒนาและเผยแพร่่ความรู้้�
รวมทั้้�งการรณรงค์์อย่่างมีีทิิศทางและต่่อเนื่่�อง
• การส่่งเสริิมให้้ประชาชนทำำ�หน้้าที่่� “ยามเฝ้้าระวััง” (Citizen Watchdog)
ทั้้�งด้้านสถานการณ์์ปััญหา การบัังคัับใช้้กฎหมาย ตลอดจนการดำำ�เนิิน
นโยบายและมาตรการต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• การมีี ส่่ วนร่่วมของประชาชนในระดัั บร่่วมแสดงความคิิ ด เห็็ น – ควร
ปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายโดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเนื้้�อหาที่่�เป็็นไปตามหลัักการ
มีีส่่วนร่่วมของประชาชนโดยการแสดงความคิิดเห็็นอย่่างแท้้จริงิ มากกว่่า
การทำำ�เพีียงรููปแบบ	
• การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในระดัับร่่วมให้้คำ�ำ ปรึึกษา – ควรปรัับปรุุง
แก้้ไขกฎหมายด้้วยการยกระดัับการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนโดยการให้้
คำำ�ปรึึกษาที่่� เข้้มข้้นกว่่าเดิิม โดยการเพิ่่�มสััดส่่วนกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ในคณะกรรมการชุุดต่่างๆ ที่่�มาจากภาคประชาชนให้้มากขึ้้�น และเปิิดให้้
ประชาชนทั่่�วไปร่่วมให้้คำ�ำ ปรึึกษาได้้โดยตรง
• การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในระดัับร่่วมบริิหารจััดการ – ควรปรัับปรุุง
แก้้ไขกฎหมายด้้วยการยกระดัับการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนโดยการที่่�
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รััฐไม่่ครอบงำ��การจััดการและเพิ่่�มสัดั ส่่วนองค์์ประกอบของกรรมการที่่�มา
จากภาคประชาชน
การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในระดัับร่่วมออกกฎ – ควรปรัับปรุุงแก้้ไข
กฎหมายด้้วยการยกระดัับการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในการร่่วมออกกฎ
ด้้วยการเพิ่่�มกลไกในการช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนกระบวนการรวบรวมราย
ชื่่�อในการเข้้าชื่่�อเสนอร่่างกฎหมายของประชาชนเพื่่�อไม่่ให้้เป็็นการสร้้าง
ภาระเกิินจำำ�เป็็นกัับประชาชน และการแก้้ไขนิิยามของร่่างกฎหมายเกี่่�ยว
ด้้วยการเงิินเพื่่�อไม่่ให้้มีีขอบเขตที่่�กว้้างเกิินไปจนเป็็นการลิิดรอนสิิทธิิของ
ประชาชนในการมีีส่่วนร่่วมระดัับร่่วมออกกฎ
การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในระดัับร่่วมควบคุุมและตรวจสอบ – 1) ควร
ปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายด้้วยการยกระดัับการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนใน
การร่่วมควบคุุมและตรวจสอบ ด้้วยการปรัับปรุุงขั้้�นตอนในการดำำ�เนิิน
กระบวนวิิธีีพิิจารณาคดีีสิ่่ง� แวดล้้อมเพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปสู่่�ความยุุติิธรรม
ทางสิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับประชาชนได้้อย่่างแท้้จริงิ ; 2) ควรจััดให้้มีีมาตรการ
และกลไกส่่งเสริิมสนัับสนุุนการร้้องเรีียน การเรีียกร้้อง และการดำำ�เนิินการ
หรืือการเคลื่่�อนไหวกดดัันต่่อผู้้�ก่่อมลพิิษหรืือต่่อหน่่วยงานรััฐที่่�มีหี น้้าที่่�รับั
ผิิดชอบ; 3) ควรสร้้างจิิตสำำ�นึึกพลเมืืองในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมในระดัับเข้้มข้้น
เพื่่�อติิดตามตรวจสอบการดำำ�เนิินการของรััฐ เพื่่�อให้้เกิิดเจตจำำ�นงทาง
การเมืืองในการแก้้ปััญหาอย่่างเป็็นรููปธรรม; และ 4) ควรสนัับสนุุนภาค
ประชาสัังคมให้้มีีความสามารถในการเคลื่่� อนไหวเพื่่�อการร่่วมจัั ดการ
สิ่่�งแวดล้้อม และติิดตามตรวจสอบการดำำ�เนิินงานของภาครััฐได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ โดยการสร้้างนัักวิิทยาศาสตร์์ภาคพลเมืือง (Citizen Scieentist) และการจััดตั้้�งพรรคการเมืืองที่่�มีีอุดุ มการณ์์ด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม หรืือ
พรรคเขีียว (Green Party)
การสร้้างความเข้้าใจของสัังคมถึึงผลกระทบทางสุุขภาพจากมลพิิษทาง
อากาศที่่�มีีต่่อกลุ่่�มเปราะบาง
การนำำ�มาตรการเชิิงเศรษฐศาสตร์์มาใช้้เพื่่�อปกป้้องกลุ่่�มเปราะบางจาก
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มลพิิษทางอากาศ โดยการปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• การออกกฎหมายเพื่่�อส่่งเสริิมบทบาทของภาคประชาสัังคม การจััดตั้้�งและ
ดำำ�เนิินกิิจการขององค์์ภาคประชาสัังคม เพื่่�อการขัับเคลื่่�อนทางสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะที่่�เกี่่�ยวกัับการมีีส่่วนร่่วมในการจััดการมลพิิษทาง
อากาศเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การจััดการอากาศสะอาดอย่่างเป็็นรููปธรรม

15.11 บทบาทของภาคเอกชน ภาคการเงิิน และ
การธนาคารในการจัั ดการอากาศสะอาด
15.11.1 ข้้ อเสนอด้้ านนโยบาย
• การให้้สถาบัันการเงิินทุุกแห่่งลงนามรัับหลัักการ UNGP เพื่่�อเปิิดกลไกรัับ
เรื่่�องร้้องเรีียนจากประชาชนที่่�ได้้รับผล
ั กระทบจากฝุ่น่� พิิษ PM2.5 ในฐานะผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียของธนาคาร และกำำ�หนดกระบวนการให้้ลูกู ค้้าธนาคารในฐานะ
ที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดฝุ่น่� พิิษ PM2.5 ต้้องดำำ�เนิินการแก้้ไขและเยีียวยาประชาชน
ผู้้�ได้้รับผล
ั กระทบต่่อไป
• การผลัักดัันนโยบายสิินเชื่่�อสีีเขีียวที่่�กำ�ำ หนดให้้ภาคการเงิินและการธนาคาร
ต้้องย้้ายสิินเชื่่�อออกจากอุุตสาหกรรมที่่�มีมลพิ
ี ษสู
ิ งู ปล่่อยมลพิิษสูงู และไม่่
ประหยััดพลัังงาน โดยเปลี่่�ยนไปสู่่�การให้้สินิ เชื่่�อแก่่กิิจการที่่�มีีการปกป้้อง
สิ่่�งแวดล้้อม การลดการปล่่อยมลพิิษ และอุุตสาหกรรมที่่�ประหยััดพลัังงาน
• การประกาศแนวปฏิิบััติิที่่�ชัดั เจนให้้สถาบัันการเงิินกลั่่�นกรองธุุรกิิจที่่�เป็็น
แหล่่งกำำ�เนิิดฝุ่่�นพิิษ PM2.5 อย่่างรััดกุุมมากขึ้้�น ในฐานะที่่� ฝุ่่�นพิิษ PM2.5
เป็็น “ความเสี่่�ยง ESG ที่่�มีีสาระสำำ�คััญ” (Material ESG Issue) ตาม
“แนวทางการดำำ�เนิินกิิจการธนาคารอย่่างยั่่�งยืืนในด้้านการให้้สินิ เชื่่�ออย่่าง
รัับผิิดชอบ”
• การกำำ�หนดเงื่่�อนไขการป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดฝุ่่�นพิิษ PM2.5 ในระดัับอัันตราย
ไว้้อย่่างชััดเจนในสััญญาสิินเชื่่�อ และการให้้บริกิ ารทางการเงิินอื่่�นๆ แก่่
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ธุุรกิิจที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดหลััก โดยระบุุเป็็นส่่วนหนึ่่�งในนโยบายสิินเชื่่�อของ
ธนาคาร และอาจกำำ�หนดพฤติิกรรมของธุุรกิิจบางประเภทที่่� เป็็นแหล่่ง
กำำ�เนิิดอัันตราย ให้้เป็็นรายการ “สิินเชื่่�อต้้องห้้าม” ของธนาคาร
15.11.2 ข้้ อเสนอด้้ านกฎหมาย
• การนำำ�เอาแนวคิิด ESG มาปรัับใช้้ในกฎหมายโดยไม่่ปล่่อยให้้เป็็นเพีียง
นโยบายแต่่อย่่างเดีียว
• ในระยะสั้้�น – ควรกำำ�หนดให้้นำำ�มาตรฐานการบััญชีีด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและ
รายงานการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมโดยผู้ป้� ระเมิินอิิสระที่่�น่่าเชื่่�อ
ถืือ มาใช้้ในการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในการให้้กู้้�ยืืม
• ในระยะสั้้�น – ควรกำำ�หนดให้้ธนาคารพาณิิชย์์ส่่งเสริิมสนัับสนุุนวงเงิินใน
การทำำ�รายงานการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและมาตรฐานการ
บััญชีีเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมให้้แก่่ผู้้�กู้้�ก่่อนกู้้�เงิินหลััก
• ในระยะยาว – ควรเพิ่่�มเติิมมาตรา 30/1 ของพระราชบััญญััติิธุรุ กิิจสถาบััน
การเงิิน พ.ศ. 2551 หมวด 3 ว่่าด้้วยการกำำ�กัับดูแู ลสถาบัันการเงิิน โดย
กำำ�หนดให้้ธนาคารแห่่งประเทศไทยมีีอำ�ำ นาจในการออกกฎหมายลำำ�ดัับ
รอง เพื่่�อนำำ�แนวคิิดการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน หรืือ ESG มาบััญญััติิไว้้
ในพระราชบััญญััติินี้้�
• การปรัับแก้้ไขพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
โดยกำำ�หนดรายละเอีี ยดหลัั กเกณฑ์์ การเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััทไว้้ ใน
กฎหมายฉบัับหลััก โดยเฉพาะการเปิิดเผยข้้อมููลด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม
• การออกกฎหมายและกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่�เชื่่�อมโยงภาระความรัับผิิดของ
สถาบัันการเงิินต่่อความเสีียหายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• การยกระดัับแนวปฏิิบัติั ิจากภาคสมััครใจไปสู่่�การกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ให้้เป็็น
ภาคบัังคัับ เพื่่�อให้้เป้้าหมายของธุุรกิิจไม่่ได้้หวัังเพีียงกำำ�ไรสููงสุุดเท่่านั้้�น แต่่
ยัังต้้องคำำ�นึึงถึึงต้้นทุุนทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย
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15.11.3 ข้้ อเสนอด้้ านเศรษฐศาสตร์์ สิ่่ �งแวดล้้ อม
• การส่่งเสริิมให้้มีกี ารประเมิินมููลค่่าผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในรููปตััวเงิินที่่�
เกิิดจากการดำำ�เนิินงานของภาคเอกชนรวมถึึงภาคการเงิินและการธนาคาร
• การออกแบบมาตรการจััดเก็็บภาษีีและการจูู งใจทางภาษีีเพิ่่�มเติิมจากเดิิม
รวมถึึงการพิิจารณาปรัับอััตราภาษีีใหม่่จากเดิิมที่่�ต่ำ�ำ ให้้สููงพอที่่� จะปรัับ
เปลี่่�ยนพฤติิกรรมของบริิษััทเพื่่�อแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศและนำำ�ไป
สู่่�การจััดการอากาศสะอาด
15.11.4 ข้้ อเสนอด้้ านประชาสัังคม
• การติิดตามและเข้้าให้้ถึึงข้้อมููลของภาคธุุรกิิจเอกชน รวมทั้้�งภาคการเงิิน
การธนาคาร ที่่�เป็็นกลไกขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ เพื่่�อได้้ทราบถึึงการสนัับสนุุน
หรืือไม่่สนัับสนุุนการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม
• การแสดงออกอย่่างชััดเจนในจุุ ดยืืนของการสนัับสนุุนธุุรกิิจและการลงทุุน
ที่่�เป็็นมิิตรต่่ออากาศสะอาด และติิดตามและกำำ�กับดู
ั แู ลได้้เต็็มประสิิทธิภิ าพ
โดยไม่่สนัับสนุุนโครงการที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดของมลพิิษทางอากาศที่่�เป็็น
อัันตรายต่่อสุุขภาพและทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม
• การให้้ความรู้้�ทางการเงิินการลงทุุน (Financial Literacy) แก่่ประชาชน
เพื่่� อให้้ เ ข้้ า ใจเรื่่�อ งการเงิิ น การลงทุุ น มากขึ้้� น และสามารถพิิ จ ารณา
ผลกระทบการลงทุุนซึ่่�งจะช่่วยทำำ�การตััดสิินใจมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
• การมีี บทบ าทในการติิ ด ตามและตรวจสอบผลกระทบต่่อสัั ง คมและ
สิ่่�งแวดล้้อมจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจในพื้้�นที่่� หรืือมีีการให้้ฉัันทานุุมัติั ขิ องสัังคม
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ (Social License to Operate)
15.11.5 ข้้ อเสนออื่่�นๆ
• การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมการทำำ�วิิจััยอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อประเมิิน “แหล่่ง
กำำ�เนิิดหลััก” ของมลพิิษทางอากาศ รวมถึึง PM2.5 พร้้อมทั้้�งผลกระทบ
ด้้านต่่างๆ
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15.12 บทบาทของภาครัั ฐในการจัั ดการอากาศ
สะอาด
15.12.1 หน้้ าที่่� ของรัั ฐในการสถาปนาสิิ ทธิิ ที่่� จะหาย ใจ
อากาศสะอาดอย่่ างเป็็นรูู ปธรรมในระบบกฎหมาย
• การสร้้างกระบวนทััศน์์เชื่่�อมโยงระหว่่างสิิทธิิมนุุษยชน (Human Rights)
กัับ อากาศสะอาด (Clean Air)
• การบััญญััติรัิ บั รองสิิทธิที่่ิ จ� ะหายใจอากาศสะอาดในฐานะที่่�เป็็นสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชน
ซึ่่�งมีีลัักษณะเป็็นสิิทธิิเชิิงเนื้้�อหา (Substantive Rights)
• การบััญญััติิรับั รองสิิทธิิเชิิงกระบวนการ (Procedural Rights) เพื่่�อเป็็น
พาหนะในการเข้้าถึึงและคุ้้�มครองสิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด
15.12.2 หน้้ าที่่�ของรัั ฐในการเคารพ ปกป้้องคุ้้� มครอง และ
ทำำ �ให้้ สิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาดของประชาชนเกิิดขึ้้ � น
และบรรลุุ ผลจริิง
• หน้้าที่่� ของรััฐในฐานะสมาชิิกขององค์์การสหประชาชาติิ สู่่�พัันธกรณีีที่่�
ผููกพัันและต้้องปฏิิบััติิเพื่่�อเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน – ควรสนัับสนุุน
การเคลื่่�อนไหวทางสิ่่�งแวดล้้อม (Green Movement) ของประชาชน เพื่่�อ
ยกระดัับการมีีส่่วนร่่วม เพิ่่�มความเข้้มข้น้ ในการกระจายอำำ�นาจ และเปิิดมิิติิ
ใหม่่ในการจััดการร่่วมเพื่่�อให้้เกิิดการจััดการอากาศสะอาด ตามพัันธกรณีี
ระหว่่างประเทศของ WHO ซึ่่ง� ประเทศไทยมีีหน้้าที่่�ต้อ้ งปฏิิบัติั ติ ามโดยการ
อนุุวััติิการให้้กฎหมายภายในมีีทิิศทางของเนื้้�อหาไปทำำ�นองเดีียวกัับหลััก
สากลในเรื่่�องสุุขภาพกัับสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าการให้้ความสำำ�คััญแต่่มิิติิสิ่่�ง
แวดล้้อมอย่่างเดีียว
• หน้้าที่่�ในการปฏิิรููปโครงสร้้างและระบบรััฐราชการให้้เอื้้�อต่่อการทำำ�งาน
เพื่่�อให้้เกิิด “สิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศ” – ควรบููรณาการการบริิหารการ
จััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพระหว่่างหน่่วยงานต่่างๆ ของรััฐ การ
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จัั ดการร่่วมระหว่่างรััฐ กัั บ ภาคประชาสััง คม การกำำ�กัั บดููแลหน่่วยงาน
ที่่� เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อควบคุุม ติิดตาม ดููแล ตรวจสอบ และเร่่งรััดการดำำ�เนิิน
การของหน่่วยงานของรััฐที่่� มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่� ตามกฎหมาย การเชื่่�อมโยง
ระหว่่างมิิติิสิ่่�งแวดล้้อมกัับมิิติิสุุขภาพระหว่่างหน่่วยต่่างๆ ภายในองค์์กร
กัับองค์์กรพัันธมิิตร และระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การรัับรองและคุ้้�มครอง
สิิทธิขิ องประชาชนที่่�ได้้รับผล
ั กระทบจากมลพิิษทางอากาศ และการจััดหา
งบประมาณให้้เพีียงพอ
• หน้้าที่่�ในการยกระดัับให้้สิทธิ
ิ ใิ นอากาศสะอาดเป็็นสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชนขั้้�นพื้้�นฐาน
ซึ่่�งนำำ�มาสู่่�การก่่อให้้เกิิดหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของรััฐที่่�จะต้้องเคารพ
ปกป้้อง และอำำ�นวยการให้้สิทธิ
ิ ินั้้�นเกิิดขึ้้�นได้้จริงิ
• หน้้าที่่�ของรััฐ 7 ประการ ตามคำำ�แนะนำำ�ขององค์์การสหประชาชาติิ – 1)
การตรวจสอบคุุณภาพอากาศและผลกระทบต่่อสุุขภาพ; 2) การค้้นหาและ
ประเมิินแหล่่งที่่�มาของมลพิิษทางอากาศ; 3) การรายงานข้้อมููลคุณ
ุ ภาพ
อากาศต่่อสาธารณชน; 4) การออกกฎหมายและมาตรฐานคุุณภาพอากาศ
ที่่�เข้้มข้้นขึ้้�น; 5) การจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการคุุณภาพอากาศระดัับชาติิ; 6)
การปฏิิบััติิการและการบัังคัับใช้้กฎหมายเกี่่�ยวกัับคุุณภาพอากาศ; และ
7) การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานเพื่่�อปรัับปรุุงมาตรฐานและแผนคุุณภาพ
อากาศให้้ดีีขึ้้�น
• หน้้าที่่�ในการสร้้างการรัับรู้้�ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับคุณ
ุ ภาพอากาศและผลกระทบ
ของคุุณภาพอากาศที่่�เกิิดขึ้้�น – 1) การตรวจสอบและรายงานดััชนีคุี ณ
ุ ภาพ
อากาศและดััชนีีคุุณภาพอากาศเพื่่�อสุุขภาพประจำำ�วััน รวมถึึงผลกระทบ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อสุุขภาพของประชาชน; 2) การให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับที่่�มาของ
ปััญหาคุุณภาพของอากาศที่่�เป็็นปััจจุุบันั และกิิจกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดผลกระทบ
ต่่อคุุณภาพอากาศและต่่อสุุขภาพ; 3) การจััดเก็็บ รวบรวม ประมวลผล
วิิเคราะห์์ข้้อมููล และจััดทำำ�ระบบข้้อมููลที่่�ทัันสมััยและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อ
แจ้้งเตืือนประชาชน; และ 4) การจััดให้้มีีระบบการประเมิินผลกระทบ
ต่่อสุุขภาพ ระบบตรวจสอบการประเมิินผลกระทบต่่อสุุขภาพ รวมทั้้�งการ
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บัังคัับใช้้ระบบการประเมิินผลกระทบต่่อสุุขภาพอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
เป็็นรููปธรรม
• หน้้าที่่� ในการกำำ�หนดแนวทางให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมกัับรัฐั เพื่่�อกำำ�หนด
นโยบาย จััดทำำ�กฎหมาย และกำำ�กัับดููแลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อ
สุุขภาพ
• หน้้าที่่�ในการทำำ�ให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงและได้้รับั ความยุุติิธรรมทาง
สิ่่�งแวดล้้อม – 1) ควรรัับเรื่่�องร้้องเรีียนจากผู้้�อาจได้้รับผล
ั กระทบทาง
สุุขภาพจากปััญหามลพิิษทางอากาศ และประสานงานกัับหน่่วยงานของ
รััฐที่่�รับผิ
ั ิดชอบ; และ 2) ควรให้้คำ�ำ แนะนำำ�แก่่ผู้้�ร้้องเรีียนในการดำำ�เนิินคดีี
สิ่่�งแวดล้้อมเกี่่� ยวกัับปััญหามลพิิษทางอากาศ และประสานผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ด้้านการดำำ�เนิินคดีี
15.12.3 หน้้ าที่่�ของรัั ฐในการดำำ �เนิินมาตรการเพื่่�อเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมของธุุ รกิิจและผู้้� ประกอบการให้้ เคารพและไม่่
ละเมิิดสิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาดของประชาชน
• การเพิ่่� มสััด ส่่วนในการนำำ� เครื่่�อ งมืือทางเศรษฐศาสตร์์ม าใช้้ค วบคู่่� กัั บ
มาตรการสั่่�งการและควบคุุมที่่�มีีอยู่่�เดิิม ให้้มากขึ้้�นและเป็็นระบบขึ้้�น เพื่่�อ
สะท้้อนต้้นทุุนทางสิ่่�งแวดล้้อมที่่�แท้้จริงิ ให้้ปรากฏในราคาสิินค้้าและบริิการ
ตามหลัักการผู้้�ก่่อมลพิิษเป็็นผู้้�จ่่าย (Polluter Pays Principle) และ
หลีีกเลี่่�ยงสภาพการณ์์ “คนทำำ�ไม่่ต้้องรัับผิิด คนรัับผิิดไม่่ได้้เป็็นคนทำำ�”
• การกำำ� หนดความรัับผิิ ด ทางอาญาและทางแพ่่งสำำ� หรัับ เจ้้ า ของหรืือ
ผู้้�ครอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษข้้ามแดน
• การนำำ�เครื่่�องมืือและมาตรการด้้านเศรษฐศาสตร์์สำ�คั
ำ ัญมาใช้้ ได้้แก่่ 1)
กองทุุนอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพและเงิินบำำ�รุุงกองทุุนอากาศสะอาดเพื่่�อ
สุุขภาพ; 2) ภาษีีอากรสำำ�หรัับอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ; 3) ค่่าธรรมเนีียม
การจััดการมลพิิษทางอากาศ; 4) ระบบฝากไว้้ได้้คืืน (Deposit-refund);
5) การกำำ�หนดและโอนสิิทธิใิ นการปล่่อยมลพิิษทางอากาศ; 6) การประกััน
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ความเสี่่�ยงในความเสีียหายต่่อระบบนิิเวศที่่�ทำ�ำ ให้้คุณ
ุ ภาพอากาศด้้อยลง;
และ 7) มาตรการอุุดหนุุน สนัับสนุุน หรืือส่่งเสริิมบุุคคลหรืือกิิจกรรมที่่�
ดำำ�เนิินการด้้านอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ

15.13 ข้้ อเสนอเพื่่�อการจัั ดการอากาศจาก (ร่่ าง)
พรบ. อากาศสะอาดฯ1
15.13.1 ข้้ อพิิจารณาในการจัั ดการเชิิงระบบของกฎหมาย
สิ่่ �งแวดล้้ อมไทย: จากประเด็็ นมลพิิษทางอากาศไปสู่่�ประเด็็ น
อากาศสะอาด
1) กฎหมายไม่่ใช่่ “ยาสารพััดโรค” หรืือ “แก้้วสารพััดนึึก” ที่่�จะแก้้ปััญหา
หรืือจััดการได้้เพีียงลำำ�พังั ในการพััฒนากฎหมายจึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องสร้้างระบบ
นิิเวศ (Ecosystem) ให้้เกิิดการพััฒนากฎหมายไปสู่่�แนวคิิดการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ได้้อย่่างแท้้จริงิ นอกจากนี้้� ลำำ�พังั กฎหมายฉบัับเดีียวไม่่สามารถแก้้ปัญ
ั หาได้้หมด
ทุุกเรื่่�องและทุุกมิิติิ ได้้อย่่างครบถ้้วน รอบด้้าน และอย่่างครอบคลุุม โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งการแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศและการทำำ�ให้้เกิิดอากาศสะอาดที่่�มอง
ไม่่เห็็นและมีีความสลัับซับซ้
ั อ้ นสููง แต่่ขณะเดีียวกัันกลัับมีีผลกระทบอย่่างร้้าย
แรงต่่อสุุขภาพของประชาชนอย่่างไม่่รู้้�ตััว ทั้้�งแบบเรื้้�อรัังและแบบเฉีียบพลััน
2) เป็็นเรื่่�องปกติิธรรมดาที่่�กฎหมายต้้องมีีพัฒ
ั นาการและมีีการปรัับปรุุง
แก้้ไขกัันอยู่่�ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมมีีลัักษณะพิิเศษ
ประการหนึ่่�ง คืือ เป็็นกฎหมายที่่�เพิ่่�งเกิิดขึ้้�นไม่่นาน แต่่กลัับมีีพััฒนาการอย่่าง
รวดเร็็ว เมื่่�อเทีียบกัับกฎหมายอื่่�น โดยมีีนวััตกรรมทางกฎหมายเป็็นการเฉพาะ
ของตััวเอง มีีหลัักการ แนวคิิด ทฤษฎีีใหม่่ๆ ตลอดเวลา ดัังนั้้�น การไม่่นำำ�หลัักการ
ทางกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ทัันสมััยมาปรัับใช้้ในการปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายเดิิม
หรืือในการออกกฎหมายใหม่่เพื่่�อต่่อยอดเติิมเต็็มกฎหมายเดิิม รััฐต้้องรัับผิดิ ชอบ
ในผลพวงที่่�ตามมา
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3)	คำำ�กล่่าวที่่� ว่่า “กฎหมายเดิิ มดีีอยู่่�แล้้ ว” หรืือ “เราไม่่ต้้ องการออก
กฎหมายใหม่่เพราะการมีีกฎหมายมากเกิินไปไม่่เป็็นผลดีีต่่อประชาชน” นั้้�นมีี
ข้้อต้้องพิิจารณาเชิิงเงื่่�อนไขและความครอบคลุุมของวลีีหรืือประโยคดัังกล่่าว
อย่่างระมััดระวััง โดยต้้องพิิจารณาด้้วยว่่ากฎหมายเดิิมหรืือระบบโครงสร้้าง
ของกฎหมายเดิิมที่่�มีีอยู่่�มีีความเป็็นปััจจุุบัันและตอบโจทย์์ปััญหาที่่�สลัับซับซ้
ั อ้ น
อย่่างครบถ้้วนรอบด้้านแล้้วหรืือไม่่ และกฎหมายใหม่่ที่่�นำำ�เสนอนั้้�นได้้พยายาม
แก้้ไขปััญหาของกฎหมายเดิิมหรืือไม่่ อย่่างไร มากกว่่าการเชื่่�อตามๆ กัันโดยไม่่
ได้้พิจิ ารณาจากข้้อเท็็จจริงิ เชิิงประจัักษ์์และการศึึกษาวิิจัยั เชิิงลึึกจากผู้เ้� ชี่่ย� วชาญ
เฉพาะสาขาซึ่่�งเป็็นผู้้�รู้้�เฉพาะทาง
4)	จากข้้อพิิจารณาในข้้อ 2) ประกอบกัับข้อ้ 3) นำำ�มาสู่่�ข้อ้ พิิจารณาว่่า การ
เสนอแก้้ไขปรัับปรุุงกฎหมายฉบัับเดีียวจึึงไม่่ใช่่ทางออก แต่่ต้้องพิิจารณาภาพ
รวมทั้้�งหมดของระบบและโครงสร้้างของกฎหมายทั้้�งหลายที่่�มีอี ยู่่�ด้ว้ ย โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งปััญหาเชิิงโครงสร้้างของระบบการออกกฎหมายที่่� ผ่่านมา ตััวอย่่าง
หนึ่่�งของปััญหาเชิิงโครงสร้้าง คืือ การขาดบููรณาการของกฎหมายหลายๆ ฉบัับ
เนื่่�องจากสภาพการณ์์ของการมีีกฎหมายและหน่่วยงานรัับผิิดชอบภารกิิจแบบ
แยกส่่วน ส่่งผลต่่อการขาดการจััดการเชิิงระบบที่่�ต้้องเชื่่�อมโยงประเด็็นที่่�มีคี วาม
ต่่อเนื่่�อง ซึ่่ง� ทำำ�ให้้การบัังคัับใช้้กฎหมายในภาพรวมไม่่สามารถแก้้ปัญ
ั หาที่่�เกิิดขึ้้�น
จริิง
5) การขาดความชััดเจนของกระบวนทััศน์์ พััฒนาการที่่� เปลี่่�ยนไปของ
กระบวนทััศน์์ และทิิศทางของกระบวนทััศน์์ซึ่่�งเป็็นบ่่อเกิิดและแหล่่งที่่�มาในการ
ออกแบบกฎหมายเดิิมแต่่ละฉบัับอย่่างต่่อเนื่่�องสม่ำำ�เสมอ อาจทำำ�ให้้เกิิดการ
พััฒนากฎหมายเรื่่�องเดีียวกัันที่่�ย้อ้ นแย้้งกััน หรืืออาจทำำ�ให้้เกิิดการออกกฎหมาย
เป็็นเพีียงแบบพิิธีี (Form) แต่่ไม่่ให้้ความสำำ�คััญกัับเนื้้�อหาสาระ (Substance)
ที่่�แท้้จริงิ ตามวััตถุุประสงค์์ของเรื่่�องนั้้�น ซึ่่�งนำำ�มาสู่่�ปััญหาความชอบธรรมของ
กฎหมายนั้้�นเอง และทำำ�ให้้การบัังคัับใช้้กฎหมายผิิดเพี้้�ยนไปจากเหตุุผลในการ
ออกกฎหมาย
6) ความไม่่สม่ำำ�เสมอในทิิศทางของกฎหมายตามข้้อ 5) นำำ�ไปสู่่�ข้้อจำำ�กััด
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ในบทบาทของกฎหมายที่่�ควรจะทำำ�หน้้าที่่�ในการลดความเหลื่่�อมล้ำำ� การสร้้าง
ความเป็็นธรรมในสัังคม และเหนืืออื่่�นใด คืือ การสร้้างให้้เกิิดความยุุติิธรรมทาง
สิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งเป็็นเป้้าหมายของการมีีกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนอย่่างแท้้จริงิ
7)	จากข้้อพิิจารณาในข้้อ 5) นำำ�ไปสู่่�ความจำำ�เป็็นในการสร้้างความเชื่่�อม
โยง และการกำำ�หนดทิิศทางร่่วมกััน ระหว่่างระดัับกระบวนทััศน์์ (Paradigm)
ระดัับนโยบาย (Policy) ระดัับกฎหมาย (Law) และระดัับการบัังคัับใช้้กฎหมาย
(Law Enforcement) ในการออกแบบกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องแต่่ละเรื่่�อง
8)	รููปแบบในการออกหรืือปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมมีีทางเลืือก
3 แบบ คืือ ทางเลืือกแรก การมีีกฎหมายฉบัับเดีียวเพื่่�อแก้้ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม
ครอบคลุุมหมดทุุกเรื่่�อง โดยมีีเงื่่�อนไขสำำ�คััญ คืือ จะต้้องปฏิิรููปการจััดการความ
สััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจในการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ให้้เป็็นไป
ตามหลัักการและความหมายของ “การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน” อย่่างแท้้จริงิ ทางเลืือก
ที่่�สอง การมีีกฎหมายบููรณาการที่่�เป็็นกฎหมายเฉพาะเพื่่�อแก้้ปัญ
ั หาสิ่่�งแวดล้้อม
เฉพาะเรื่่�อง โดยเฉพาะประเด็็นที่่�มีีความสลัับซับซ้
ั อ้ นสููง เช่่น การมีีกฎหมายน้ำำ�
ทางเลืือกที่่�สาม การปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมเดิิมที่่�ยัังกระจััดกระจาย
และไม่่บููรณาการเป็็นรายฉบัับ เช่่น การปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายแร่่ กฎหมาย
อุุทยาน กฎหมายป่่าชุุมชน กฎหมายป่่าสงวน ฯลฯ ทีีละฉบัับ
9)	จากทางเลืือกในข้้อ 8) เครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ได้้เลืือก
แนวทางที่่�สอง คืือ การออกแบบกฎหมายอากาศสะอาดเพื่่�อจััดการปััญหามลพิิษ
ทางอากาศไปสู่่�การมีีอากาศสะอาด ทำำ�นองเดีียวกัับการออกกฎหมายน้ำำ�เป็็นการ
เฉพาะ เนื่่�องจากทั้้�งน้ำำ�และอากาศต่่างเป็็นทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีคี วามสลัับซับั
ซ้้อนสููง จึึงต้้องการการจััดการที่่�มีีลัักษณะเฉพาะตััว
10) การที่่�เครืือข่่ายอากาศสะอาดฯ ยกร่่างกฎหมายอากาศสะอาด และใช้้
ช่่องทางการเสนอร่่างกฎหมายโดยประชาชนเข้้าชื่่�อ 10,000 ชื่่�อตามรััฐธรรมนููญ
นั้้�น เป็็นการแสดงออกถึึงการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนผู้้�มีีสิทธิ
ิ ิเลืือกตั้้�งในระดัับ
ร่่วมออกกฎซึ่่�งถืือว่่าเป็็นระดัับที่่�มีีความเข้้มข้้นสููง และกระบวนการเสนอร่่าง
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กฎหมายอากาศสะอาดฉบัับประชาชนนี้้�ควรพิิจารณาคุุณค่่าและประโยชน์์ทั้้�ง
ในมิิติิเนื้้�อหาสาระของร่่างกฎหมาย และในมิิติิกระบวนการเคลื่่�อนไหวทางสัังคม
(Social Movement) ไม่่ยิ่่�งหย่่อนไปกว่่ากััน จึึงควรนำำ�กระบวนการดัังกล่่าวมา
สร้้างประโยชน์์ในการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ระหว่่างกลุ่่�มต่่างๆ ในภาคประชาสัังคม
ด้้วยกััน และระหว่่างนัักกฎหมายที่่�ทำ�ำ งานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในภาคส่่วนต่่างๆ เช่่น
ภาครััฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสัังคมด้้วย
15.13.2 สรุุ ปสาระสำำ�คัั ญ ในเนื้้ � อหาของร่่ างพระราช
บัั ญญัั ติิกำำ �กัั บดูู แลการจัั ดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ
แบบบูู รณาการ พ.ศ. ....
• สถาปนา “สิิ ทธิิ ที่่� จ ะหายใจอากาศสะอาด” – เพื่่� อ คุ้้�มครองสิิ ทธิิ ข อง
ประชาชนและนำำ�ไปสู่่�การกำำ�หนดให้้รัฐั มีีหน้้าที่่� ที่่�ต้้องดำำ�เนิินการเคารพ
ปกป้้อง และทำำ�ให้้บรรลุุผลในการที่่�ประชาชนได้้มาซึ่่�งสิิทธิิดัังกล่่าว กล่่าว
คืือ บุุคคลมีีสิทธิ
ิ ที่่ิ �จะดำำ�รงชีีวิติ ด้้วยอากาศสะอาดที่่�ไม่่ส่่งผลร้้ายต่่อสุุขภาพ
และไม่่เสีียชีีวิิตก่่อนวััยอัันควร ซึ่่ง� มีีความสอดคล้้องและสััมพันั ธ์์กัับสิทธิ
ิ ใิ น
สุุขภาพและสิิทธิใิ นชีีวิติ อัันเป็็นสิิทธิขั้้ิ น� พื้้�นฐานที่่�ได้้รับั การรัับรองคุ้้�มครอง
ในฐานะสิิทธิิมนุุษยชน
• คำำ�นึึงถึึงการบููรณาการมิิติิทางด้้านสุุขภาพและมิิติิทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมไป
ควบคู่่�กัันเสมอ – เนื่่�องจากสองมิิติิไม่่สามารถแยกออกจากกัันได้้ โดยการ
มีีสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ดีีเป็็นเงื่่�อนไขของการมีีสุขุ ภาพดีี ดัังนั้้�น การจััดการปััญหา
มลพิิษทางอากาศไม่่ควรหยุุดอยู่่�เพีียงปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมเท่่านั้้�น แต่่ควร
ได้้รับั ความเอาใจใส่่ในฐานะที่่�เป็็นปััญหาสุุขภาพด้้วย โดยเฉพาะบุุคคลที่่�
อยู่่�ในข่่ายเป็็นผู้้�ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มเปราะบาง ซึ่่�งถืือเป็็นบุุคคลที่่�มีีความอ่่อนแอ
ทางร่่างกาย มีีภูมิู ิคุ้้�มกัันและความทนทานต่ำำ�กว่่าคนทั่่�วไป เช่่น เด็็ก หญิิง
มีีครรภ์์ ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ป่่วยเรื้้�อรััง ผู้้�ป่่วยทางเดิินหายใจ หรืือผู้้�ทำำ�งานกลางแจ้้ง
บุุคคลกลุ่่�มนี้้�ควรได้้รับั การดููแลจากรััฐเป็็นพิิเศษ
• กำำ�หนดกลไกการกำำ�กัับดูแู ลการจััดการอากาศสะอาด – เพื่่�อให้้การบัังคัับ
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ใช้้กฎหมายเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ โดยกำำ�หนดให้้มีคี ณะกรรมการทั้้�ง
ในระดัับนโยบาย (คณะกรรมการร่่วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ)
ระดัับกำ�กั
ำ ับดูแู ล (คณะกรรมการกำำ�กัับดูแู ลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อ
สุุขภาพ ) และระดัับปฏิิบััติิการ (องค์์การอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ) เชื่่�อม
โยงกัับทั้้�งในส่่วนกลาง จัังหวััด และเขตพื้้�นที่่�เฉพาะ
สร้้างแรงจูู งใจควบคู่่�ไปกัับบทลงโทษ – โดยกำำ�หนดหมวดกฎหมายที่่�เกี่่�ยว
กัับเครื่่�องมืือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์์ เพื่่�อสร้้าง และเพิ่่�มหรืือลดแรง
จููงใจ หรืือเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของบุุคคลหรืือกลุ่่�มบุคุ คล โดยเฉพาะการ
ช่่วยเหลืือและเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของผู้้�ประกอบการซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยน
แบบแผนการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น เช่่น ระบบฝากไว้้ได้้
คืืน การกำำ�หนดและโอนสิิทธิิในการปล่่อยมลพิิษทางอากาศ
มุ่่�งเน้้น “การจััดการร่่วม (Co-management)” ที่่�นำำ� “ระบบจััดการโดยรััฐ”
กัับ “ระบบจััดการโดยชุุมชน” มาผสมผสานกััน – โดยเป็็นการจััดการ
ร่่วมที่่�เรีียกว่่า “การจััดการร่่วมที่่�มีีชุุมชนเป็็นฐาน (Community-based
Co-management)” ซึ่่�งเป็็นการจััดการร่่วมที่่� ชุุมชนมีีบทบาทหลัักและ
รััฐมีีบทบาทรองในการสนัับสนุุนส่่งเสริิม ตั้้�งแต่่การจััดทำำ�นโยบาย การ
กำำ�กัับดูแู ล และการปฏิิบััติิการ ไม่่ว่่าจะเป็็นระดัับส่่วนกลาง ส่่วนภููมิิภาค
และส่่วนท้้องถิ่่�น
เปิิดช่่องแก้้ปัญ
ั หามลพิิษทางอากาศในพื้้�นที่่�ที่่�มีลัี ักษณะเฉพาะ – เพื่่�อหลีีก
เลี่่�ยงการแก้้ไขปััญหาที่่�มีีลัักษณะเฉพาะของแต่่ละพื้้�นที่่�ที่่�แตกต่่างกัันด้้วย
วิิธีีการเดีียวกัันแบบสููตรสำำ�เร็็จรููป (One Size Fits All) เนื่่�องจากแหล่่ง
กำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศในแต่่ละพื้้�นที่่�แตกต่่างกััน รวมทั้้�งลัักษณะทาง
กายภาพ ภููมิิประเทศ และปััจจััยแวดล้้อมอื่่�นๆ ก็็แตกต่่างกััน ส่่งผลให้้วิิธีี
การแก้้ไขปััญหาย่่อมแตกต่่างกัันไปด้้วย
มุ่่�งการบููรณาการ (Integration) ในการทำำ�งานเชิิงระบบ – เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยง
การทำำ�งานแบบต่่างคนต่่างทำำ� ไม่่ว่่าจะเป็็นระหว่่างหน่่วยงานของรััฐด้้วย
กัันเอง หรืือระหว่่างหน่่วยงานของรััฐกัับภาคประชาสัังคม โดยเฉพาะการ
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กำำ�หนดองค์์ประกอบของคณะกรรมการชุุดต่่างๆ ในกฎหมาย เนื่่�องจาก
ปััญหามลพิิษทางอากาศเป็็นปััญหาที่่�มีคี วามเชื่่�อมโยงหลายภาคส่่วน และ
สลัับซับซ้
ั อ้ นเกิินกว่่าที่่�จะขัับเคลื่่�อนด้้วยองค์์กรใดองค์์กรหนึ่่� ง หรืือใช้้วิิธีี
การใดวิิธีีการหนึ่่�ง
• กำำ� หนดหมวดหมอกควัั น พิิ ษข้้ า มแดนเป็็ น การเฉพาะ – โดยกำำ� หนด
มาตรการเพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขเยีียวยาปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น หากสาเหตุุหรืือ
ความรุุนแรงของปััญหาเข้้าข่่ายหมอกควัันพิิษข้้ามแดน และกำำ�หนดความ
รัับผิิดสำำ�หรัับเจ้้าของหรืือผู้้�ครอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษที่่�อยู่่�
นอกราชอาณาจัักรไทย แต่่ปล่่อยให้้หมอกควัันพิิษข้้ามแดนเข้้ามาในราช
อาณาจัักรไทย และก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อประเทศไทย
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%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B
8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%9A.%20%E0%B8%81
%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9
%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88
%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A
D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%
B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94.pdf

กิิตติิ กรรมประกาศ
คณะผู้้�จััดทำำ�ขอขอบพระคุุณ สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิม
สุุขภาพ (สสส.) สำำ�หรัับทุุนสนัับสนุุนการทำำ�วิิจััยและการเผยแพร่่รายงานเล่่มนี้้�
ขอขอบพระคุุณ คุุณสฤณีี อาชวะนัันทกุลุ บริิษัท
ั ป่่าสาละ จำำ�กััด ที่่�ช่ว่ ยสนัับสนุุน
ข้้อมููลด้้านการเงิินและการธนาคาร คุุณเดโช ไชยทััพ มููลนิิธิิเพื่่�อการพััฒนาที่่�
ยั่่�งยืืน ภาคเหนืือ ที่่�ช่ว่ ยสนัับสนุุนข้้อมููลด้้านป่่าไม้้ และคุุณศุุภกิิจ นัันทะวรการ
มููลนิิ ธิิ น โยบายสุุ ข ภาวะ ที่่� ช่ ่ว ยสนัั บ สนุุ นข้้ อมููลด้้านพลัั ง งาน ที่่� มีีป ระโยชน์์
อย่่างมากในการเขีียนรายงานฉบัับนี้้� นอกจากนั้้�น ขอขอบพระคุุณทีีมงาน
สนัับสนุุนของเครืือข่่ายอากาศสะอาดทุุกท่่าน ได้้แก่่ คุุณพรเพ็็ญ วงศ์์กิิจมโนชััย
คุุณวีีริินทร์วดีี
์ สุุนทรหงส์์ คุุณศรััณย์์ภรร์์ ปลื้้� มน้้อย และคุุณกััญฐณา อภิิรภากรณ์์
ที่่� ช่ว่ ยประสานงานและอำำ�นวยความสะดวกในการจััดทำำ�สมุุดปกเขีียวอากาศ
สะอาดฉบัับนี้้�จนสำำ�เร็็จลุลุ่ ่วงได้้ด้้วยดีี
คณะผู้้จั� ดั ทำำ�
สิิงหาคม 2565

รายชื่่�อคณะผู้้ �จัดทำำ
ั �
กองบรรณาธิิการ

รศ.ดร.วิิษณุุ อรรถวานิิช	

คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

รศ.ดร.คนึึงนิิจ ศรีีบััวเอี่่�ยม	

คณะนิิติิศาสตร์์ จุุ ฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ดร.ศรััณยุุ หมั้้�นทรััพย์์	สำ�นั
ำ ักส่่งเสริิมการเมืืองภาคพลเมืือง
			สถาบัันพระปกเกล้้า
ผู้้�เขีียนร่่วม

รศ.ดร.วิิษณุุ อรรถวานิิช	

คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

รศ.ดร.คนึึงนิิจ ศรีีบััวเอี่่�ยม	

คณะนิิติิศาสตร์์ จุุ ฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

คุุณเพ็็ญโฉม แซ่่ตั้้�ง 		มููลนิิธิิบููรณะนิิเวศ
คุุณวีีณาริิน ลุุลิิตานนท์์

ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งเครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย

ผศ.ดร.ธนพล เพ็็ญรััตน์์

คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร

ดร.ศรััณยุุ หมั้้�นทรััพย์์	สำ�นั
ำ ักส่่งเสริิมการเมืืองภาคพลเมืือง
			สถาบัันพระปกเกล้้า
คุุณรพีีพััฒน์์ อิิงคสิิทธิิ	นัักวิิชาการอิิสระด้้านธุุรกิิจและการเงิิน
ดร.สุุเมธ องกิิตติิกุล		
ุ

สถาบัันวิิจัยั เพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย (ทีีดีอี าร์์ไอ)

ดร.กรรณิิการ์์ ธรรมพานิิชวงศ์์

สถาบัันวิิจัยั เพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย (ทีีดีอี าร์์ไอ)

ผศ.ดร.มานััส ศรีีวณิิช	

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์และการผัังเมืือง

			มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ผศ.ดร.ดารณีี จารีีมิิตร

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์และการผัังเมืือง

			มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ดร.นพ.วิิรุุฬ ลิ้้�มสวาท 	สํํานัักวิิจััยสัังคมและสุุขภาพ กระทรวงสาธารณสุุข
ผศ.ดร.จัักรพัันธ์์ สุุขสวััสดิ์์�

คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น

ทีีมบููรณาการข้ ้ามศาสตร์ ์

ทีีมกฎหมาย
รศ.ดร.คนึึงนิิจ ศรีีบััวเอี่่�ยม	

คณะนิิติิศาสตร์์ จุุ ฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

			ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งเครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย
ดร.ธีีระวุุฒิิ เต็็มสิริิ วัิ ัฒนกุุล

ผู้้�เชี่่ย� วชาญกฎหมายภาษีีและการคลััง

			และกฎหมายระหว่่างประเทศ
			สมาชิิกเครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย
ผศ.ธนาชััย สุุนทรอนัันตชััย

คณะนิิติศิ าสตร์์ มหาวิิทยาลััยหััวเฉีียวเฉลิิมพระเกีียรติิ

			สมาชิิกเครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย
คุุณดนััยภััทร โภควณิิช

ผู้้�เชี่่ย� วชาญกฎหมายสิิทธิิเสรีีภาพของประชาชน

			ผู้้�ประสานงาน เครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย
นายธีีรัตั น์์ พรทวีีทรัพย์
ั ์ 	พนัักงานคดีีปกครองปฏิิบัติั กิ าร สำำ�นักั งานศาลปกครอง
			สมาชิิกเครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย
ทีีมเศรษฐศาสตร์์
รศ.ดร.วิิษณุุ อรรถวานิิช	

คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

			ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งเครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย
คุุณวีีณาริิน ลุุลิิตานนท์์	นัักวิิชาการอิิสระด้้านธุุรกิิจและการเงิิน
			อดีีตนัักเศรษฐศาสตร์์การเงิิน ประจำำ�ธนาคารโลก
			กรุุงวอชิิงตััน ดีีซีี ประเทศสหรััฐอเมริิกา
			ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งเครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย
ทีีมประชาสัังคม
ดร.ศรััณยุุ หมั้้�นทรััพย์์	สำ�นั
ำ ักส่่งเสริิมการเมืืองภาคพลเมืือง
			สถาบัันพระปกเกล้้า
ดร.นพ.วิิรุุฬ ลิ้้�มสวาท 	สํํานัักวิิจััยสัังคมและสุุขภาพ กระทรวงสาธารณสุุข
			ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งเครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย

รายชื่่�อพัันธมิิตรของ เครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย

World Resources Institute
Stockholm Environment Institute
Centre for Research on Energy and Clean Air
Circular Design Lab
เครืือข่่ายผู้้�เดืือดร้้อนจากฝุ่่�น
เครืือข่่ายพ่่อแม่่ตื่่�นรู้้� สู้้� ภััยฝุ่่�น
เครืือข่่ายอากาศสะอาดเพื่่�อคนขอนแก่่น
มููลนิิธิิสืืบนาคะเสถีียร (Sueb Nakhasathien Foundation)
มููลนิิธิิรักั ษ์์ไม้้ใหญ่่ (BIGTrees Foundation)
มููลนิิธิิสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย (Thai Environment Institute)
สภาองค์์กรของผู้้�บริิโภค (Thailand Consumers Council)
สมาพัันธ์์แรงงานรััฐวิิสาหกิิจสัมพั
ั ันธ์์ (สรส.)
มููลนิิธิินิิติิธรรมสิ่่�งแวดล้้อม (EnLaw Thai Foundation)
มููลนิิธิิบููรณะนิิเวศ (Ecological Alert & Recovery -Thailand or EARTH
Foundation)
มููลนิิธิิการเรีียนรู้้�และพััฒนาประชาสัังคม (Civic Net Foundation)
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ (สสส.)
บริิษัท
ั อิินฟิินิิท วิิชั่่น� จำำ�กััด (Infinite Vision Co., Ltd.)
Adapt Brand Consultants
SOS Earth Co., Ltd.
เถื่่�อน Channel
Palo IT (Thailand) Ltd.
บริิษัท
ั คอมมอน กราวด์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด (Common Ground
(Thailand) Co., Ltd.)
Global Shapers Community Bangkok
บริิษัท
ั ไทยพร้้อม จำำ�กััด
IQAir

Smart Air Thailand
หอศิิลปวััฒนธรรมแห่่งกรุุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Cultural Center)
ศิิลปิิน: ทวีีศัักดิ์์� มููลสวััสดิ์์� (Taweesak Molsawat)
ศิิลปิิน: ทรััพย์์มณีี ชััยแสนสุุข (Supmanee Chaisansuk)
ศิิลปิิน: ดนััยพััฒน์์ เลิิศพุุทธิิตระการ (มืือบอน: Mue Bon)
ศิิลปินิ : ธนวััต มณีีนาวา (ทำำ�ดะ TAM:DA)
บริิษัทั เดอะโมเดิิร์น์ เมโลดีี สตููดิโิ อ จำำ�กัดั (The Modern Melody Studio Co., Ltd.)
KX Knowledge Xchange
บริิษัท
ั รีีฟิิล สเตชั่่�น จำำ�กััด (Refill Station Co., Ltd.)
บริิษัท
ั เคลซี่่� ครูู จำำ�กััด (Clazycrew Co., Ltd.)
บริิษัท
ั อาร์์ทเบอรีี จำำ�กััด (Artberry Co., Ltd.)
บริิษัท
ั เค.ซีี. อะกริิเวนเจอร์์ จำำ�กััด (KCA AgriVenture Co., Ltd.)
บริิษัท
ั ราชเทวีี เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (Ratchathewi Engineering Co., Ltd.)
ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด สตููลรุ่่ง� เรืือง
คาเฟ่่ เวโลโดม (Café Velodome)
มิิวท์์ มิิวท์์ คาเฟ่่ (Mute Mute Café)
Thunder Bird Hostel, Chiang Mai
Puffy Cafe & Roasters, Chiang Mai
ร้้านฉัันท์์รวม, ลำำ�ปาง
Eight Café, Ratchaburi
From some of roll.lab, Chiang Mai
ใต้้ถุนุ คอฟฟี่่�บาร์์, อุุดรธานีี
ที่่�ปรึึกษา: ผศ.ดร. แดนนี่่� มาร์์คส์์, ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ด้า้ นนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม
และการเมืือง มหาวิิทยาลััยดัับลิินซิิตี้้� (Assist. Prof. Dr. Danny Marks,
Environmental Politics & Policy, School of Law & Government,
Dublin City University).
ที่่�ปรึึกษา: คุุณ ปีีเตอร์์ สมิิธ, ผู้้�เชี่่ย� วชาญอิิสระด้้านนโยบายรายภาค
(Peter Smith, Independent Sector Policy Specialist)
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