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บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงปัญหามลพิษตกค้างของกากของเสียอุตสาหกรรมที่
บาบัดแล้วรวมถึงซากของเสี ย อุตสาหกรรมที่ไม่ผ่านกระบวนการบาบัด จนเกิดเป็นปัญหาในการ
ลักลอบฝังกลบหรือทิ้งสารที่เป็นพิษลงในดิน ซึง่ ก่อให้เกิดการสะสมของปริมาณกากและซากของเสียที่
มากเกิน ไปจนเกิด การปนเปื้ อนของสารพิ ษ ที่เ ป็น อัน ตรายหลายชนิ ดลงในดิน จนเป็นปัญ หาต่ อ
สิ่งแวดล้อมและเป็นผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ในบริเวณใกล้เคียง
ภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยกาลังประสบกับปัญหาเรื่องการ
ปนเปื้อนสารมลพิษในดินเป็นจานวนมาก ซึ่งปัญหานี้จะก่อให้เกิดเป็นผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้ง
ในระบบนิเวศ รวมทั้งอันตรายต่อสุขอนามัยและการใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งคนและสัตว์
แต่เมื่อพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมดินปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสั ตว์จาก
อุตสาหกรรมโรงงานของประเทศไทยนั้น ยังพบว่ามีข้อจากัดหลายประการที่ทาให้การควบคุมและ
แก้ไขปัญหานั้นไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
จากการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ พบว่า
1. ประเด็นเรื่องมาตรการป้องกันที่เกี่ยวกับการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษ
ปรากฏว่ า ประเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ฎหมายการรายงานการปล่ อ ยและการเคลื่ อ นย้ า ยสารมลพิ ษ สู่
สิ่งแวดล้อม จะมีก็เพียงแต่การทดลองใช้กฎหมายดังกล่าวในช่วงปี 2554-2559 โดยเป็นความร่วมมือ
ของการนิ ค มอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) กรมควบคุมมลพิ ษ (คพ.) และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) โดยได้มีการใช้
โครงการนาร่องระบบ PRTR ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ
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2. ประเด็นเรื่องมาตรการควบคุมที่เกี่ยวกับ มาตรฐานน้าใต้ดิน จากการศึกษาจึงพบว่า
ค่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีค่ามาตรฐานที่ต่ากว่าค่ามาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งกาเนิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ทุกค่าพารามิเตอร์ของสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ อันอาจก่อให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้
กฎหมายได้
3. ประเด็นเรื่องมาตรการฟื้นฟูเกี่ยวกับ หลักประกันเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ปรากฏว่ามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานในประเทศไทยนั้น ยังขาดมาตรการเยียวยาผู้
ที่ได้รั บ ผลกระทบอัน เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมไปถึงการฟื้นฟูสิ่ งแวดล้ อมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบกิจการดังกล่าว ทาให้ภาครัฐไม่อาจบรรลุผลในการเยียวยาผลกระทบอัน
เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มที่
ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องมีกฎหมายที่ใช้กากับให้มีการส่งรายงานมลพิษ ที่ถูกปล่ อยสู่
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลมลพิษและสารเคมี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาครัฐในการใช้
ติดตามตรวจสอบ แก้ไข และวางแผนป้องกันปัญหาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และควร
ปรั บ ปรุ ง หรื อ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายล าดั บ รองภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 โดย
กาหนดให้ค่ามาตรฐานมีเกณฑ์การปนเปื้อนดินแต่ละชนิดของสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ ให้มี
ความเข้มงวดเช่นเดียวกับมาตรฐานของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 และควรกาหนดให้ โ รงงานตามพระราชบัญ ญัติโ รงงาน พ.ศ. 2535 ทุกประเภทต้ อ ง
รับผิดชอบหากเกิดกรณีการลั กลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมหรือการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนสารเคมี
รั่วไหลนั้นแล้วก็ต้องรับผิดในการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยไม่ให้เกิดความล่าช้า
รวมถึงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุนั้น ๆ ด้วย
คาสาคัญ: กากอุตสาหกรรม, ปนเปื้อนสารมลพิษ, ในดิน
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ABSTRACT
This independent study intended to study the problem of residual pollution
of treated and untreated industrial waste which led to the smuggling or dumping toxic
substances into the soil and causing the accumulation of excessive amounts of sludge
and waste to be contaminated of many harmful toxins affecting the health of living
things, whether humans or animals in the vicinity of such industrial sectors.
Currently, Thailand is facing a lot of contamination problems in the soil
but when consider the enforcement of laws to control the contamination with
pesticides from factory industry it is found that there were a number of limitations as
follows:
1. In case of preventive measures related to emissions and transport of
toxic substances, It appears that Thailand does not have a law to report emissions and
the movement of toxic substances into the environment but only the trial of the said
law during the years 2011-2016 with the cooperation of the Industrial Estate Authority
of Thailand (IEAT), the Pollution Control Department (OCD) and the Department of
Industrial Works (Corporation) together with The Japan International Cooperation
Agency (JICA) to implemented a PRTR pilot project in Rayong, Chonburi and Samut
Prakan provinces.

Ref. code: 25646201034607KCF

(4)
2. In case of control measures related to groundwater standards, it was
found that the standard values according to the Factory Act B.E. 2535 were lower than
the standard values for the pollution control from the source according to the
Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. in every
parameter which may create gaps in law enforcement.
3. In case of rehabilitation measures related to guarantees for compensate
those affected and for the restoration of the environment, it appears that the legal
measures relating to the remedies for those affected and environmental remediation
arising from the factory operation in Thailand are still a lack of remedial measures
including the rehabilitation of the environment that has been affected by the
aforementioned business operations.
As a result, it is deemed appropriate to issue the regulations govern the
submission of pollution reports that are released to the environment to create a
database of pollution and chemicals which will be of great benefit to the government
in implementing systematic and effective monitoring, remediation, and prevention
plans. The secondary law under Factory Act B.E. 2535 also should be amended by
specifying that the standard values have criteria for each type of soil contamination of
pesticides to be as stringent as the standards of the National Environmental Quality
Enhancement and Conservation Act B.E. 2535. Furthermore, All types of factories under
the Factory Act B.E. 2535 should be liable in the event of illegal dumping of industrial
waste or serious accidents leading to chemical spills, and then they must be liable to
remedy the damage to the affected people. impact without delay, including
rehabilitation of the environment affected by the incident.
Keywords: Industrial waste, Pollutant contamination, Soil
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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณา และการ
ชี้แนะที่เป็ น ประโยชน์จ ากกรรมาธิการการค้นคว้าอิส ระจากศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุ นทร
กรรมการและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระนี้ที่คอยให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะที่ ดีในการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นดาเนินการจนเสร็จ
ครบถ้ว นสมบู ร ณ์ จึ งใคร่ ขอกราบขอบพระคุณเป็น อย่างสู ง ไว้ ณ โอกาสนี้ และทั้งนี้ผู้ วิจัยจึง ใคร่
ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ขอขอบพระคุณ อาจารย์นพพร โพธิรังสิยากร ที่ให้ความกรุณา
สละเวลามาเป็นกรรมการสอบ ทั้งให้คาแนะนาต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยพิจารณาผลการสอบการค้ นคว้า
อิสระครั้งนี้ให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ในภาควิชาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ทุ ก ท่ า น ที่ ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทวิ ช าความรู้ แ ละเพิ่ ม
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้วิจัย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาในภาควิชาภาควิชาสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลือและติดต่อประสานงานต่าง ๆ
ขอขอบคุณ นายเศรษฐา ขันดี หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ และนายปลายวิน ทับถม ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากั บและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวั ดสมุทรปราการ เป็นอย่างสูงที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูล
การลั กลอบทิ้ งสารเคมีแ ละกากอุตสาหกรรมอั นตรายเกิด การปนเปื้ อนต่ อสิ่ ง แวดล้ อมและกรณี
เหตุการณ์ระเบิดของถังบรรจุเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม จนเกิดเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครั้ง
ใหญ่ ที่ อ าเภอบางพลี จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ และข้ า ราชการและพนั ก งานราชการ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรุ งเทพมหานคร ที่ให้ การเอื้อเฟื้อข้อมูล ด้านการจัดการขยะของเสี ยอันตรายเพื่อ
สนับสนุนข้อมูลการทางานวิจัยครั้งนี้
ขอบคุณเพื่อน ๆ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกท่านที่คอยเป็นกาลังใจ
คอยให้ ค าแนะน าและให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ทุ ก ด้ า น จนการค้ น คว้ า อิ ส ระเล่ ม นี้ ส าเร็ จ ท้ า ยที่ สุ ด
ขอขอบพระคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนและเป็นกาลังใจ
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หากผลการศึกษานี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุง แก้ไขใน
การศึกษาครั้งต่อไป

ต่อศักดิ์ สังข์พยุง
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาคอุตสาหกรรมมีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
แต่การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต ภาคอุตสาหกรรม กลับนาไปสู่ปัญหา
มลพิษตกค้างของกากของเสีย อุตสาหกรรมที่บาบัดแล้ว รวมถึงซากของเสีย อุตสาหกรรมที่ไ ม่ผ่ าน
กระบวนการบาบัดยิ่งเพิ่มปริมาณสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี จนเกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งทางน้า อากาศ
และดินตามมา อาจกล่าวได้ว่าทรัพยากรดินนั้นถือว่าเป็นแหล่งรองรับของเสียมากที่สุดทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งเมื่อระบบการจัดการเศษซากของเสียและที่เป็นอันตรายที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมไม่
ถูกต้อง จึงเกิดเป็นปัญหาในการลักลอบฝังกลบหรือทิ้งสารที่เป็นพิษลงในดิน จึงก่อให้เกิดการสะสม
ของปริมาณกากและซากของเสียที่มากเกินไปจนเกิดการปนเปื้อนของสารพิษที่เป็นอันตรายหลาย
ชนิดลงในดิน จนเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็น
มนุษย์หรือสัตว์ในบริเวณใกล้เคียงภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว สาหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศ
เกษตรกรรม ในอดีตใช้ระบบการเกษตรแบบดั้งเดิมคือ การทาเกษตรแบบครัวเรือนซึ่งเป็นการทาเพื่อ
ใช้บริโภคกันเองในครัวเรือน ชุมชน หมู่บ้าน ต่อมาประเทศไทยได้รับอิทธิพลแบบชาติตะวันตก โดย
การพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตร ทาให้กระบวนการผลิตด้านเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย จากการผลิตแบบธรรมชาติมาเป็นการผลิตการเกษตรที่ต้องใช้สารเคมีและเครื่องจักร ช่วยในการ
ท าเกษตรกรรม 1 จากระบบสมดุ ล ทางธรรมชาติ แ ละสภาพแวดล้ อ มไปสู่ ก ารผลิ ต พื ช ชนิ ด เดี ย ว
(Monoculture) และใช้ พื้ น ที่ ก ารผลิ ต เกษตรกรรมที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ ความสมดุ ล ทางธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลงไปก็ทาให้เกิดศัตรูพืชและสัตว์มากขึ้นเช่นกัน จึงต้อ งมีการใช้สารเคมีเพื่อกาจัดศัตรูพืช
และสัตว์เพื่อเป็นการลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร เมื่อมีการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
และสัตว์เป็นจานวนที่มากอย่างนี้แล้วจึงก่อให้เกิดพิษภัยต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม 2 ทั้งนี้
1

กมล สุกิน, ‘หยุด! สารเคมีเกษตรเพื่อสุขภาพคนไทย’ (เอกสารประกอบการปฏิรูประบบ
สุขภาพสาหรับการประชุมเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546) 5.
2 ชนวน รัตนวราหะ, ‘การวิจัยทางเกษตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : มิติใหม่ของการต่ อสู้ กับ
ศัตรูพืช’ (การประชุมสัมมนาแนวทางการสร้างมิ ติในการปฏิรูปนโยบายสารกาจัดศัตรูพืชเพื่อการ
ดาเนินการในอนาคต, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กรุงเทพมหานคร, 2542) 117.
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2
จากรายงานการสารวจของกรมวิชาการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ตรวจสอบพบว่า
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2551-2561 ประเทศไทยเราได้นาเข้าเอาวัตถุอันตรายที่ใช้สาหรับ ทางการเกษตร เช่น
สารกาจัดวัชพืช , สารกาจัดแมลง, สารป้องกันศัตรูพืช และสารกาจัดโรคพืช อาทิ ในปีพ.ศ.2551 มี
การนาเข้าสารเคมีทางการเกษตรถึงจานวน 109,908 ตัน มูลค่า 19,182 ล้านบาท และในปีพ.ศ.
2561 ได้นาเข้าจานวน 170,932 ตัน คิดเป็นมูลค่า 36,298 ล้านบาท ซึ่งเมื่อ รวมปริมาณการนาเข้า
สารเคมีทางการเกษตรตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 จนถึงปีพ.ศ.2561 รวมเป็นเวลาถึง 11 ปี จะมีการนาเข้าถึง
จานวน 1,663,780 ตัน โดยคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นจานวน 246,715 ล้านบาท ซึ่งการนาเข้าสารเคมี
ที่เป็นอันตรายนี้ในประเทศไทยจะมี แนวโน้มเพิ่มปริมาณการนาเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรและมี
มูลค่าสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเมื่อได้พิจารณาจากสัดส่วนการนาเข้าในปีพ.ศ. 2561 จะพบว่า สารเคมี
เพื่อใช้สาหรับการกาจัดวัชพืชนั้นจะมีสัดส่วนทีส่ ูงถึงประมาณ 3 ใน 4 หรือคิดเป็นปริมาณสูงถึงร้อยละ
73 โดยสารเคมีที่ใช้สาหรับภาคการเกษตรในอันดับที่รองลงมาคือ สารป้องกันโรคที่เกิดกับพืช คิดเป็น
ปริมาณในอัตราร้อยละ 12 และตามมาด้วย สารกาจัดแมลง คิดเป็นปริมาณในอัตราร้อยละ 11 ซึ่ง
สารชนิดอื่น ๆ อีกโดยมีปริมาณในอัตราร้อยละ 4 เป็นต้น3
ปัญหาจากการโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิต
และลักลอบนามาทิ้งอย่างผิดกฎหมายจนก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายพื้นที่ อาทิเช่น การลักลอบ
ทิ้งสารเคมีและกากอุ ตสาหกรรมอันตรายทาให้ เกิ ด การปนเปื้ อนต่ อสิ่ ง แวดล้ อ มใกล้ พื้ นที่ล าราง
สาธารณะและห้วยปู ในพื้นที่อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง4 หรือจากเหตุการณ์ที่เกิดการประทุของประกายไฟจนเกิดการระเบิดของถังบรรจุสารเคมี
ประเภทสไตรี น โมโนเมอร์ (CO) ที่ บ ริ ษั ท หมิ ง ตี้ เ คมี ค อล ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่ อ าเภอบางพลี จั ง หวั ด
สมุทรปราการ จนเกิดเป็นความเสียหายและเกิดเป็น ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเกิดเป็น
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่5
3

‘11 ปีไทยนาเข้าสารเคมีเกษตร 1.66 ล้านตัน 2.46 แสนล้านบาท เจ็บป่วยเฉลี่ยปีละ 4 พัน
ราย’ (ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ), 5 ตุลาคม 2562) <https://www.tcijthai.
com/news/2019/05/scoop/9456> สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564.
4 ‘แกะรอยเอกชนลอบทิ้งถังสารเคมีอันตราย 300 ถัง’ (สานักข่าวไทยพีบีเอส, 16 กันยายน
2565 <https://news.thaipbs.or.th/content/307959> สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2564.
5 ‘โศกนาฏกรรม ‘หมิงตี้’ โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ในวงล้อมชุมชน’ (หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจออนไลน์, 7 กรกฎาคม 2564) <https://www.prachachat.net/economy/news-707547>
สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2564.
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3
ดังนั้น จะพบว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยกาลั งประสบกับปัญหาเรื่องการปนเปื้อนสาร
มลพิษในดินเป็นจานวนมาก ซึ่งนับเป็นประเด็นปัญหามลพิษสาคัญที่หลายฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนได้ ให้ความสนใจในปัญหาที่เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีลงในดินนี้ เพราะปัญหานี้จะ
ก่อให้เกิดเป็นผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งในระบบนิเวศ รวมทั้งอันตรายต่อสุขอนามัยและการใช้
ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งคนและสัตว์ แต่เมื่อพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมดิน
ปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์จากอุตสาหกรรมโรงงานของประเทศไทยนั้น ยังพบว่ามี
ข้อจากัดหลายประการที่ทาให้การควบคุมและแก้ไขปัญหานั้นไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร ซึ่งใน
ปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการปนเปื้อนดินจากสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์จาก
อุตสาหกรรมโรงงานได้กระจัดกระจายไม่เป็นระบบ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหลายฉบับนั้นยังได้อยู่
ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่ งชาติ พุ ทธศักราช 2535 พระราชบัญญัติน้าบาดาล พุ ทธศักราช 2520 พระราชบัญญัติวัตถุ
อั น ตราย พุ ท ธศั ก ราช 2535 พระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พุ ท ธศั ก ราช 2560 พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน
พุทธศักราช 2535 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พุทธศักราช 2551 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พุทธศักราช 2535 และยังได้บัญญัติไว้ในหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงทาให้เกิดเป็นปัญหาและ
เป็นอุปสรรคสาคัญในการป้องกันควบคุมการปนเปื้อนสารเคมีลงในดินอันเกิดจากสารป้องกันกาจัด
ศัตรูพืชและสัตว์จากอุตสาหกรรมโรงงาน
ดังนั้น จึงต้องทาการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ทั้งหมด เพื่อประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการควบคุมดินปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์จาก
อุ ต สาหกรรมโรงงาน ให้ เ ป็ น ระบบและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ทั้ ง นี้ ส ามารถสรุ ปประเด็ น ปั ญ หาได้
ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาในเรื่องการขาดมาตรการป้องกันเกี่ยวกับมลพิษจากอุตสาหกรรมที่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและกระทบต่อชุมชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากชาว
ชุมชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ จะไม่ได้รับข้อมูลหรือ ถูกปกปิดข้อมูลจนไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลของสารมลพิษต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตได้ และจานวน
ปริ มาณมลพิษที่ถูกปลดปล่ อยออกมาในแต่ล ะวัน ทาให้ ไม่ส ามารถล่ ว งรู้ได้ว่ามลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้นมีอะไรบ้าง และจะส่งผลอย่างไรต่อดิน น้า อากาศ แหล่งอาหาร ทาให้ไม่สามารถ
ปกป้ องตนเองจากมลพิษที่คุกคามสุ ขภาพและทรั พยากรในชุมชนได้ จึงควรจะต้องมีการพัฒ นา
กฎหมายเกี่ยวกับการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (Pollutant Release
and Transfer Register : PRTR) เพื่อให้ เกิดมาตรการทางกฎหมายที่จะทาให้ ภาครัฐ และชุมชนมี
ฐานข้อมูลสารมลพิษและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
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2. ปัญหาในเรื่องการขาดมาตรการควบคุม ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปื้อนดินจากสาร
ป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์จากอุตสาหกรรมโรงงานที่เป็นเอกภาพ จะเห็นได้ว่ากฎหมายในการ
จัดการมลพิษดินในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายฉบับ และมาตรการด้านมาตรฐานคุณภาพดินยังมีความ
ขัดกัน ซึ่งการค้นคว้าอิสระเล่ มนี้จึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์ก ารปนเปื้อนดินจากสารป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์จากอุตสาหกรรมโรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งจะมุ่งศึกษาเฉพาะสารป้องกันกาจัด
ศัตรูพืชและสัตว์โดยไม่กล่าวถึงสารอินทรีย์ระเหยง่าย สารโลหะหนักรวมถึงสารพิษอื่น ๆ โดยใน
ปั จ จุ บั น มาตรฐานคุ ณ ภาพดิ น ยั ง มี ค วามขั ด กั น ของกฎหมายสองฉบั บ โดยค่ า มาตรฐานตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีค่ามาตรฐานต่ากว่าค่ามาตรฐานในการควบคุมมลพิษจากแหล่ง
ที่ก่อให้เกิดมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดย
ทุกค่าพารามิเตอร์ของสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดเป็นช่องโหว่ในการบังคับใช้
กฎหมายได้
3. ปัญหาเรื่องการขาดมาตรการฟื้นฟูที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ยัง
ขาดมาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับหลักประกันเยียวยาผู้ได้รั บผลกระทบและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ได้รับความเสียหายจากการประกอบกิจการโรงงาน ประกอบกับวัตถุประสงค์กองทุนสิ่งแวดล้อมตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็มิได้ครอบคลุมไปถึงการเยียวยาผู้
ได้รั บ ผลกระทบและการฟื้น ฟูสิ่ งแวดล้ อมซึ่งได้รับความเสียหายจากการประกอบกิจการโรงงาน
โดยตรง จึงควรกาหนดให้มี หลักประกันเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะพบว่าสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ ที่เกิดจากการใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมโรงงานนั้น ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ล งสู่ ใต้
พื้ น ดิ น จนเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มตามมาอี ก มากมาย ซึ่ ง การค้ น คว้ า อิ ส ระเล่ ม นี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์หลักในการศึกษาแนวความคิดในควบคุมดินปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์
จากอุตสาหกรรมโรงงาน โดยศึกษาถึงกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ต่อการใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดินปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์จาก
อุตสาหกรรมโรงงาน และได้น าเสนอมาตรการทางกฎหมายของต่ า งประเทศในการควบคุ ม ดิ น
ปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์มาเป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อทาให้มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการควบคุมดินปนเปื้อนจากสารป้องกันกาจัด
ศัตรูพืชและสัตว์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่ อ ให้ ม าตรการทางกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายต่ า งประเทศที่
เกี่ยวกับการควบคุมดินปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์จากอุตสาหกรรมโรงงาน
1.2.2 เพื่อศึกษาความสาคัญของทรัพยากรดินและแนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมดิน
ปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์จากอุตสาหกรรมโรงงาน
1.2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคตามมาตรการทางกฎหมายรวมถึงหน่วยงานที่มี
อานาจและเกี่ยวข้องกับการควบคุมดินปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์จากอุตสาหกรรม
โรงงาน
1.2.4 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนากฎหมาย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศไทยในการควบคุมดินปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์จากอุตสาหกรรมโรงงาน
เพื่อให้มาตรฐานในการดูแลการประกอบกิจการโรงงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 สมมติฐานของการศึกษา
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ตั้งสมมติฐานว่า การตรากฎหมายและการบังคับใช้มาตรการทาง
กฎหมายต่าง ๆ เป็นจานวนมากเพื่อเป็นการควบคุมดินปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์จาก
อุตสาหกรรมโรงงาน ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 แต่การดาเนินการตามนโยบายของรัฐตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายเหล่านั้นยัง
ไม่ส ามารถตอบสนองวัตถุป ระสงค์ในการควบคุมดินปนเปื้อนได้เท่าที่ควร เนื่องจากการกาหนด
มาตรฐานควบคุมดินปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์จากอุตสาหกรรมโรงงานมีความขัดกัน
ไม่มีมาตรการหลักประกันสิ่งแวดล้อมโรงงานในการเยียวยาความเสียหายอย่างรวดเร็ว และชุมชนที่
อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงงาน ไม่ทราบถึงการมีอยู่ การเก็บหรือใช้สารเคมีภายในบริเวณโรงงาน
อันส่งผลทาให้การบังคับใช้กฎหมายไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรต้องมีการแก้ไขปรับปรุง
มาตรฐานการควบคุมดินปนเปื้อนจากสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ จากอุตสาหกรรมโรงงานและ
บทบัญญัติตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้มาตรการทางกฎหมายที่
ออกมาเกิดความสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตในการศึกษาของการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาถึงวัตถุประสงค์หลักใน
ประเด็นการควบคุมดินปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์จากอุตสาหกรรมโรงงาน โดยเฉพาะ
ศึกษาเกี่ยวกับ เกณฑ์การปนเปื้ อนดิน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อ ม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 โดยมุ่งศึกษาเฉพาะสารป้องกัน ก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ที่มาจากอุตสาหกรรมโรงงานโดยไม่กล่าวถึงสารอินทรีย์ระเหยง่าย สารโลหะหนัก
รวมถึงสารพิษอื่น ๆ โดยได้ทาการศึกษาจากมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานควบคุมดินปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์
1.5 วิธีดาเนินการวิจัย
การค้นคว้าอิสระนี้มุ่งศึกษาในด้านการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research)
เป็นหลัก โดยเน้นการค้นคว้าศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร
ประกอบการประชุม ตลอดทั้งบทความและการสัมมนาทางวิชาการ เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บทความทางอินเตอร์เน็ต วิทยานิพนธ์ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่าง ๆ เพื่อ
น ามาวิ เ คราะห์ ห ามาตรการเพื่ อ ควบคุ ม ดิ น ปนเปื้ อ นสารป้ อ งกั น ก าจั ด ศั ต รู พื ช และสั ต ว์ จ าก
อุตสาหกรรมโรงงาน
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอันเกี่ยวกับการจัดการดินปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
และสัตว์จากอุตสาหกรรมโรงงานของประเทศไทยในปัจจุบัน
1.6.2 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เป็นผลกระทบและเป็นอันตรายอันเกิดจากดินปนเปื้อน
สารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์จากอุตสาหกรรมโรงงาน
1.6.3 เพื่อให้ทราบแนวคิดและหลักการในการจัดการควบคุมดินปนเปื้อนสารป้อ งกัน
กาจัดศัตรูพืชและสัตว์จากอุตสาหกรรมโรงงานของต่างประเทศ เพื่อใช้แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
กฎหมายภายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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บทที่ 2
ลักษณะและปัญหาดินปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์
จากอุตสาหกรรมโรงงาน
2.1 ดิน
ดิน (Soil) คือ วัตถุชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันโดยทางกายภาพที่เกิดการ
สลายตัวและเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของหินและแร่ รวมทั้งเกิดจากการสลายตัวของสารอินทรีย์ที่ในซาก
พืชและซากสัตว์จนเกิดเป็นผิวดินชั้นบนที่ทาการห่อหุ้มโลกไว้ โดยที่ดินจะมีลักษณะและมีคุณสมบัติ
แตกต่างกันไปแต่ละที่ต่าง ๆ ตามสภาพของภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัตถุอันเป็นต้นกาเนิด สิ่งมีชีวิต
ต่าง ๆ และระยะเวลาในการสร้างตัวของดิน1
2.1.1 ความหมายของดินปนเปื้อน
ดินปนเปื้อนถือว่าเป็นมลพิษทางดินอันเกิดจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ในภาคอุตสาหกรรมโรงงาน
ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ได้ให้ความหมายว่า ดินปนเปื้อน หมายถึง สภาวการณ์
ที่ดินนั้นเป็นพิษหรือดินเสียอันมีลักษณะว่าดินนั้นได้ถูกปนเปื้อนด้วยสารมลพิษและสะสมไว้ที่เนื้อดิน
นั้นจนมากเกินขีดจากัดแห่งความสามารถของดินที่จะสามารถรองรับไว้ได้จนเกิดเป็นอันตรายต่ อ
มนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดทั้งสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ2
เกษม จันทร์แก้ว ให้ความหมายว่า เป็นสภาวะที่ดินเสื่อมคุณค่าและประโยชน์
ไปจากเดิม โดยมีสารพิษเกินขีดจากัดจนเกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต3

1

‘ดิ น ’ (กรมทรั พ ยากรธรณี กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม) <http://
www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_web/n_more_news.php?filename=soil> สืบค้นเมื่อ
1 กันยายน 2564.
2 ศุ ภ มาศ พนิ ช ศั ก ดิ์ พั ฒ นา, ภาวะมลพิ ษ ของดิ น จากการใช้ ส ารเคมี (พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 5,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2540) 5.
3 เกษม จันทร์แก้ว, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (อักษรสยามการพิมพ์ 2530) 162.
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ปิยะดา วชิระวงศกร ให้ความหมายว่า เป็นสภาวะดินปนเปื้อนด้วยสารมลพิษ
มากเกินขีดจากัด จนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งนี้เพราะว่า ตามปกติแล้ว ดินตามธรรมชาติจะยอม
ให้มีสารพิษอยู่ได้ในระดับหนึ่งโดยไม่ทาให้โครงสร้างทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยาของดินเปลี่ยนไป แต่
เมื่อปริมาณสารพิษมีมากขึ้นจนทาให้โครงสร้างทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยาของดินเปลี่ยนไป ผลที่
ตามมาก็คือการมีสารพิษจะตกค้างในดิน4
ดังที่ได้กล่าวมาโดยสรุปแล้วได้ความว่า การปนเปื้อนสารพิษในดินนั้น หมายถึง
สภาวะที่ดินมีสารพิษตกค้างในดินเพราะว่าดินนั้นไม่สามารถย่อยสลายสารพิษนั้นได้ ทาให้สารพิษนั้น
กลายเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืช และสัตว์ ทั้งนี้การปนเปื้อนของดินถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ปัญหาทางการเกษตรซึ่งมีอยู่ 14 ชนิด อันได้แก่ ดินมลพิษ ดินเค็ม ดินโซดิก ดินกรดจัด ดินทรายจัด
ดินดาน ดินที่มีการขยายตัวหรือหดตัวมากเกินไป ดินที่มีหิ นและกรวดปะปนในดินจานวนมาก ดินที่
เหลือค้างจากการทาเหมืองแร่ ดินแห้งแล้ง ดินที่อยู่บนพื้นที่ลาดชันมาก ๆ ดินตื้น ดินที่มีการระบาย
น้าได้เร็ว ดินพรุ และดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า ซึ่งผลกระทบจากชนิดของดินที่กล่าวมาทั้งหมดนี้
เป็นปัญหาที่เกษตรกรไม่สามารถใช้ดินนั้ นมาทาการเพาะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่ดีในปริมาณมาก ๆ
เท่าที่ควรจะเป็น
ทั้งนี้ หากกล่าวโดยเฉพาะแต่กรณี ดินปนเปื้อนมลพิษ ก็จะพบว่าลักษณะเฉพาะ
ของดินปนเปื้อนมลพิษได้ว่า กรณีเกิดการสะสมของวัตถุที่เป็นสารพิษ รวมทั้งสารเคมีที่มีพิษหรือธาตุ
โลหะหนักประเภท ปรอท ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียม สารหนู สังกะสี นิเกิล เซเลเนียม แวเนเดียม
เป็นต้น ซึ่งผลกระทบจากภาวะดินเป็นมลพิษก็คือ วัตถุที่เป็นพิษและจุลินทรีย์ในดินไม่สามารถมีชีวิต
อยู่ได้ จึงส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ปลูกพืชใด ๆ ก็ไม่ได้ผลผลิตที่งดงามตามที่มุ่งหวังไว้ ซ้ายัง
เป็นผลร้ายยิ่งเมื่อได้พิจารณาในเรื่องห่วงโซ่อาหารซึ่งเป็นเรื่องของการถ่ายทอดสารพิษ หรือวัตถุที่เป็น
พิษหรือสารเคมีที่เป็นพิษหรือธาตุโลหะหนักต่าง ๆ จากพืชสู่สัตว์และคนได้ กล่าวได้ว่า พืชจะดูดซับ
วัตถุที่เป็นพิษหรือสารเคมีที่เป็นพิษ หรือธาตุโลหะหนักต่าง ๆ ไว้ในลาต้น ใบ และรากได้แต่ไม่แสดง
อาการผิดปกติใด ๆ ต่อมาเมื่อสัตว์หรือมนุษย์ได้นาเอาพืชที่ดูดซับวัตถุที่เป็นพิษนั้น ๆ หรือสารเคมีที่
เป็นพิษหรือธาตุโลหะหนักต่าง ๆ นั้นไปบริโภคจึงส่งผลให้วัตถุที่เป็นพิษหรือสารเคมีที่เป็นพิษหรือธาตุ
โลหะหนักต่าง ๆ นั้นเข้าสู่ร่างกายมนุ ษย์และสัตว์ได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิต

4

ปิยะดา วชิระวงศกรง, ‘ปัญหาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม’ (เอกสารการ
สอนวิชาสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544)
11.
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คน และสัตว์ที่บริโภครับเอาสารพิษนั้นเข้าสู่ร่ายกายเป็นอย่างยิ่ง 5 นอกจากนี้ ปิยะดา วชิระวงศกร 6
ได้เคยให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ดินเป็นพิษนั้นเป็นสภาวะที่ดินไม่สามารถทาหน้าที่รองรับของเสีย
และสารพิษต่าง ๆ ได้ ดังนั้น สารพิษต่าง ๆ ที่อยู่ในดินที่ไม่สามารถย่อยสลายไปได้ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า
“สภาวะสารพิษตกค้าง” ซึ่งเมื่อมนุษย์ได้ทาการเพาะปลูกพืชลงบนดินที่มีสารพิษตกค้างปะปนอยู่ใน
ดินนั้น ผลก็จะปรากฏตามมาว่าพืชจะดูดสารพิษเหล่านั้นไปไว้ตามลาต้นและดอก ใบ โดยเมื่อสัตว์หรือ
คนได้นาพืชเหล่านั้นไปบริโภค ผลที่ตามมาก็คือมนุษย์หรือสัตว์นั้น ๆ จะเป็นผู้ได้รับสารพิษตกค้างนั้น
ต่อไป ซึ่งถือได้ว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างยิ่ง7
2.1.2 สาเหตุของดินปนเปื้อน
สาเหตุของการปนเปื้อนในดินนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
2.1.2.1 สภาพแห่ ง เนื้ อ ดิ น นั้ น เองที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลาและ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น เถ้าถ่านจากภูเขาไฟที่เกิดการระเบิดออกมาและปกคลุมหน้าดิน หรือแร่
ธาตุต่าง ๆ ที่ทับถมหน้าดินไว้เป็นเวลานาน เช่น บริเวณริมทะเลที่น้าทะเลท่วมถึงก็จะก่อให้เ กิดสภาพ
ดินเค็ม นอกนี้แบคทีเรียไวรัส พยาธิ ซึ่งอาศัยอยู่ในดินก็เป็นส่วนสาคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาดินปนเปื้อน
ได้เช่นกัน8
2.1.2.2 การกระทาของมนุษย์ อันเกิดจากมนุษย์ใช้สารเคมีฆ่าแมลงที่เป็นศัตรูพืช
และได้ใช้ปุ๋ยเคมีนั้นใส่ลงไปในดิน รวมไปถึงการทิ้งสารเคมีอื่น ๆ ลงในดิน โดยดินนั้นมีปริมาณของ
สารเคมีที่มากเกินไปกว่าความสามารถของดินที่จะรองรับไว้ได้ กล่าวคือ ดินนั้นไม่สามารถกรองหรือ
ยึดเหนี่ยวสารเคมีนั้นไว้ได้จนส่งผลให้สารเคมีนั้นตกลงไปสู่น้าในดินและน้าใต้ดิน

5

สมเจตน์ จันทรวัฒน์, ‘ดินและน้าที่มีปัญหาทางการเกษตร’ (เอกสารการสอนชุดวิชาดิน
น้า และปุ๋ย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555) 68.
6 ปิยะดา วชิระวงศกร (เชิงอรรถ 4) 11.
7 เอกรินทร์ บุญศรี, ‘มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางดินอันเกิดจากการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีในภาคเกษตรกรรม’ (การค้นคว้าอิสระนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช 2556) 11-13.
8 จตุ ร งค์ เหลาแหลม, ‘มลพิ ษ และวิ ก ฤตการณ์ ดิ น ’ (รายงานผลการวิ จั ย ศู น ย์ วิ จั ย และ
ฝึกอบรมด้านสภาพแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ม.ป.ป.).
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2.2 สารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์
2.2.1 ความหมายของสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์
คณะกรรมาธิ ก ารมาตรฐานอาหารระหว่า งประเทศ (Codex Alimemtarius
Commission : CODEX)9 ได้ให้ความหมายของสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ ไว้ว่า เป็นสารเคมี
หรือสารที่มีส่วนผสมของเคมีที่ใช้สาหรับการป้องกัน การทาลาย การควบคุม ซึ่งศัตรูพืชและสั ตว์และ
ให้หมายรวมถึงสิ่งมีชีวิตที่เป็นพาหะนาโรคในมนุษย์หรือสัตว์นั้นด้วย
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ10 ได้ให้ความหมายของสารป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชและสัตว์ไว้ว่าเป็นสารเคมีที่ใช้เพื่อการควบคุมแมลง หรือศัตรูพืชที่อยู่ในร่างกายสัตว์ยัง
ได้ให้ความหมายรวมไปถึงสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และสารที่มีผลทาให้ใบ
ร่วง สารดูดซึมความชื้นหรือสารที่ใช้เพื่อป้องกันการร่วงก่อนกาหนดในผลไม้ชนิดต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึง
สารประเภทปุ๋ ย หรื อ สารเคมี ป ระเภทแอนตี้ ไ บโอติ ก หรื อ สารเคมี ช นิ ด อื่ น ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการเร่ ง การ
เจริญเติบโตหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเจริญพันธุ์
สหภาพยุโรป11 ให้ความหมายว่า เป็นสารกาจัดแมลง สารกาจัดไรศัตรูพืช สาร
กาจั ดวัช พืช สารกาจั ดเชื้อรา สารกาจัดหนู ซึ่งล้ ว นแต่มีสารประกอบทางเคมีที่ใช้ส าหรับ ไล่ ฆ่า
ควบคุมศัตรูพืชที่ได้เพาะปลูกอยู่
พระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย พ.ศ.2535 12 ได้ ใ ห้ ค วามหมายค าว่ า “วั ต ถุ
อันตราย” หมายถึง ซึ่งเป็นวัตถุทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นประเภทสารเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ๆ ที่อาจทาให้
เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช สิ่งของ ตลอดถึงสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
9

Codex เป็นชื่อใช้เรียกคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex
Alimemtarius Commission - CAC) มี ห น้ า ที่ ก าหนดมาตรฐานอาหารให้ เ ป็ น มาตรฐานสากล
นอกจากนี้คาว่า “Codex” เป็นคาเรียก “Codex Alimemtarius” ซึ่งมาจากภาษาละติน หมายถึง
“Food Code” ด้วย
10 องค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ หรื อ FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations) เป็นองค์การชานาญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2488 (1945) สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี.
11 ‘Plants’ (European Commission) <https://ec.europa.eu/food/plant_protection
_product/index_en.htm> สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2564.
12 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พุทธศักราช 2535.
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า วั ต ถุ อั น ตรายทาง
การเกษตร หมายถึง สารที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการป้องกัน ทาลาย ขับไล่ ดึงดูดหรือเพื่อการ
ควบคุมพืชและสัตว์ไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในระหว่างการเพาะปลูก หรือในระหว่างการเก็บ
รักษา การขนส่ง การจาหน่าย หรือในระหว่างการผลิตสินค้าทางการเกษตรและอาหาร หรือเป็นสารที่
ใช้กับสัตว์เพื่อควบคุมปรสิตจากภายนอก และยัง หมายรวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
รวมทั้งสารประเภททาให้ใบร่วง หรือสารที่ทาให้ผลร่วงหล่น และสารที่มีผลเป็นการยับยั้งการแตกใบ
อ่อน รวมตลอดทั้งสารที่ใช้กับพืชผลก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ออกผลเป็นการป้องกันความ
เสียหายกับพืชผลในระหว่างการเก็บรักษาตลอดถึงเวลาขนส่ง แต่คาว่า “วัตถุอันตราย” นี้ไม่รวมถึง
ปุ๋ยซึ่งเป็นสารอาหารของพืชและสัตว์ หรือวัตถุอื่นใดที่เจือปนในอาหารและยาสาหรับสัตว์นั้นด้วย
สรุปได้ว่า สารเคมีกาจัดศัตรูพืช หมายถึงต้องเป็นสิ่งที่เป็นสารเคมีอันใช้สาหรับ
การป้องกันศัตรูพืชและกาจัดศัตรูพืชแต่ต้องไม่ใช่เคมีวัตถุเจือปนอาหารหรือยารักษาโรคของสัตว์
ทั้ ง นี้ ศั ต รู พื ช ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ แมลง วั ช พื ช โรคพื ช และไส้ เ ดื อ นฝอย ดั ง นั้ น เกษตรกรจะต้ อ งคอย
ระมัดระวังกาจัดแมลง วัชพืช โรคพืช และไส้เดือนฝอยอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลผลิ ต
ทางการเกษตรของตนนั้ น จะได้ รั บ ผลตามปริ ม าณในจ านวนที่ ม ากในแต่ ล ะฤดู ก าลเพาะปลู ก
โดยสิ่งที่ใช้สาหรับกาจัดศัตรูพืชที่สาคัญของพืชนั้นแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ
1) สารเคมีตามธรรมชาติ เป็นสารเคมีที่สกัดได้จากพืชที่มีฤทธิ์เพื่อกาจัดแมลง
วัชพืช และไส้เดือนฝอย แต่ไม่มีฤทธิ์เพื่อฆ่าทาลายแมลงหรือสัตว์ประเภทไส้เดือนดิน ซึ่งมีประโยชน์
ต่อดิน ได้แก่ สารที่สกัดตามวิธีธรรมชาติของผงยาฉุน รากโล่ติ้น ดอกเบญจมาศ และหางไหล
2) สารเคมีสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรม ได้แก่ สารฆ่าแมลงและฆ่าเชื้อราและสาร
ฆ่าวัชพืช สามารถแบ่งชนิดของสารเคมีฆ่าศัตรูพืชเป็น 4 ชนิดคือ สารฆ่าแมลง (Insecticide) สารฆ่า
เชื้อรา (Fungicide) สารฆ่าวัชพืช (Herbicide) สารฆ่าสัตว์ฟันแทะและไส้เดือนฝอย (Rodenticide
and Nematocide) ซึ่งแต่ละชนิดมีสาระสาคัญที่น่าสนใจ ดังนี้14
(1) สารฆ่าแมลง (Insecticide) มีสามกลุ่ม คือ กลุ่มคลอรีนอินทรีย์ กลุ่ม
ฟอสเฟตอินทรีย์ และ กลุ่มคาร์บาเมต
กลุ่มคลอรีนอินทรีย์ มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความคงทนในดินและสภาพแวดล้อม
ได้ยาวนาน ละลายน้าได้ยากแต่ละลายได้ดีในน้ามัน อีกทั้งยังสามารถฆ่าแมลงได้หลากหลายสายพันธุ์
13

‘ข้อกาหนดด้านความปลอดภัยสิ นค้าเกษตรและอาหาร’ ใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศทั่วไป เล่ม 123 ตอนพิเศษ 7ง (วันที่ 19 มกราคม 2549).
14 ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา (เชิงอรรถ 2) 5.
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ในวงกว้าง เพราะสารฆ่าแมลงคลอรีนอินทรีย์สามารถดูดซึมเข้าผิวหนังมนุษย์และสัตว์อย่างแมลงได้
อย่างรวดเร็วและจะไปสะสมอยู่ในไขมันและเนื้อเยื้อที่มีไขมัน แต่อย่างไรก็ตามสารพิษกลุ่มคลอรีน
อินทรีย์ก็สร้างปัญหาในเรื่ องของสารพิษที่อันตรายต่อแมลงนอกกลุ่ มเป้าหมายได้เช่นกัน ซึ่งมีชื่อ
สามัญเช่น ดีดีที, เบนซินเฮกซาคลอไรด์, ไซโคลดีนคอมพาวด์ ส่วนผลกระทบจากการใช้สารเคมี
ประเภทนี้คือ หากได้รับสารพิษจะเกิดอาการแพ้พิษเฉียบพลันได้และอาจเกิดโรคโลหิตจางและอาจ
เป็นสารก่อมะเร็งได้ด้วยเช่นกัน
กลุ่ ม ฟอสเฟตอิ น ทรี ย์ มี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษคื อ มี ค วามคงทนในดิ น และ
สภาพแวดล้อมได้ต่าและสลายไปได้อย่างรวดเร็ว และละลายในน้าได้ดี ดังนั้นจึงสามารถแยกสลายได้
ด้วยน้าอย่างรวดเร็ว แต่สารพิษกลุ่มฟอสเฟตอินทรีย์นี้เป็นสารกลุ่มอันตรายมาก เพราะเป็นสารพิษที่
รุ่นแรงมากและส่งผลร้ายแรงต่อแมลง สัตว์ต่าง ๆ รวมถึงมนุษย์ที่ได้รับสารพิษอย่างรวดเร็ว และ
เฉียบพลันมาก ซึ่งผลกระทบจากการใช้สารเคมีชนิดนี้คือ จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน เวียนหัว น้าตา
ไหล ท้องเดิน ม่านตาหด เหงื่อออกมากจนเกิดอาการร้ายแรงร่างกายเกร็งที่หลอดลม มีเสมหะมาก
กล้ามเนื้อกระตุกอย่างรุนแรง
กลุ่มคาร์บาเมต สารกลุ่มนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีคุณสมบัติที่มีผลเป็นพิษต่อ
สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมในปริมาณที่ต่า และมีผลตกค้างลงสู่ดินที่มีปริมาณต่าด้วยเช่นกัน แต่มีฤทธิ์
สามารถฆ่าแมลง ปลวก มด ไส้เดือนฝอยได้ในวงกว้าง ดังนั้น จึงเป็นที่นิยมใช้เพื่อฆ่าแมลงที่อาศัยอยู่
ในดิน ส่วนมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีชนิดนี้จะมีอาการคลื่นไส้อย่างรุนแรง น้าตาไหล
พราก ท้องเดิน ม่านตาหด เหงื่อออกเยอะจนเกิดอาการเกร็งที่ห ลอดลมและทาให้ มีเสมหะมาก
กล้ามเนื้อกระตุกด้วยเช่นกัน
(2) สารฆ่ารา (fungicide) นี้มีวัตถุประสงค์ของการใช้สาหรับเพื่อควบคุม
เชื้อราของพืช ที่ขาดภูมิต้านทานเชื้อรา ซึ่งสามารถใช้ได้โ ดยวิธีการฉีดและการใส่ ลงไปในดินเพื่อ
ควบคุมไม่ให้รากเน่า ทั้งนี้สารฆ่ารามักประกอบด้วยสารประกอบอนินทรีย์ของทองแดง สังกะสี นิเกิล
ปรอทโครเมียม ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นคือมีผลกระทบก่อให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งที่เป็นพิษต่อตับและ
ส่งผลต่อภาวะข้อกระดูกอักเสบ
(3) สารฆ่าวัชพืช (herbicide) เป็นสารกาจัดศัตรูพืชที่มีผลเป็นการทาลาย
พืชที่ไม่ต้องการ ซึ่งนิยมใช้ในการจัดการกับพื้นที่รกร้างเพื่อควบคุมและกาจัดวัชพืชในการเกษตร
โดยสารฆ่าวัชพืชนี้จะมีการใช้อันอย่างกว้างขวางทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วย ซึ่ง สารฆ่าวัชพืชนี้
จะมีทั้งประเภทชนิดที่มีผลเพื่อเลื อกทาลายและประเภทที่ไม่เลื อกทาลาย โดยสารชนิดเพื่อเลื อก
ทาลายจะมีฤทธิ์ในการฆ่าพืชเฉพาะชนิด เช่น 2,4-D โดยออกฤทธิ์เพื่อฆ่าทาลายเฉพาะพืชประเภทที่มี
ใบกว้าง ซึ่งจะอาศัยส่วนประกอบทางเคมีที่เป็นฮอร์โมนประเภทพืชสังเคราะห์ และเมื่อถูกดูดซึมเข้า

Ref. code: 25646201034607KCF

13
ไปก็จะรบกวนเฉพาะกระบวนการเติบโตของพืชชนิดใบกว้าง แต่สารชนิดที่ไม่เลือกทาลายนั้นจะออก
ฤทธิ์ฆ่าและทาลายพืชได้ทุกชนิด เช่นสารประเภท ไกลโฟเซต และ พาราควอต
( 4 ) ส า ร ฆ่ า สั ต ว์ ฟั น แ ท ะ แ ล ะ ไ ส้ เ ดื อ น ฝ อ ย ( Rodenticide and
Nematocide) สารประเภทนี้เป็นสารที่มีฤทธิ์เป็นการกาจัดหนูและสัตว์ประเภทมีฟันแทะซึ่งส่วนใหญ่
มักนาไปใช้กันอย่างแพร่หลาย และยังเป็นสารเคมีที่จัดอยู่ในกลุ่มสารประเภทต้านการแข็งตัวของ
เลือด เช่น วอร์ฟารีน ซึ่งใช้สาหรับการหยุดยั้งการสร้างวิตามินเค ซึ่งเป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์มีผลทาให้
เลือดออกตามร่ายกาย และตามผิวหนัง และมีผลทาให้เม็ดเลือดขาวต่า เป็นลมพิษ และผมหลุดร่วง
2.2.2 ชนิดสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์
สารเคมีกาจั ดศัตรูพืช ในภาคทางการเกษตรที่ มีการจัดจ าหน่ายทางการค้า มี
จานวนมากถึง 1,000 กว่าชนิด โดยได้แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ออกไปตามแต่ละชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ใช้
สาหรับการควบคุมและกาจัดศัตรูพืชซึ่งได้แก่ สารเคมีกาจัดแมลง สารเคมีชนิดเพื่อป้องกันกาจัดวัชพืช
สารชนิดป้องกันหรือกาจัดเชื้อรา สารเคมีชนิดมีฤทธิ์ในการกาจัดหนูและสัตว์แทะ สารเคมีชนิดเพื่อ
กาจัดหอยและปู เป็นต้น
2.2.2.1 สารเคมีชนิดกาจัดแมลง
ซึ่งสารเคมีชนิดนี้เป็นสารเคมีที่ใช้ในภาคการเกษตรที่มีการจัดจาหน่าย
มากที่สุด โดยสารเคมีชนิดมีผลเป็นการจากัดแมลงนี้สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ตามชนิดของ
สารเคมีได้เป็น 4 ประเภท คือ
1) กลุ่มสารเคมีประเภทออร์กาโนคลอไรน์ ซึ่งเป็นสารเคมีกลุ่มที่มีส าร
ชนิดคลอรีนเป็นองค์ประกอบสาคัญ โดยสารเคมีจากัดแมลงที่นิยมใช้กันมากในกลุ่มนี้ก็คือ สารเคมี
ประเภท ดีดีที (DDT), ดีลดริน (Dieldrin), ออลดริน (Aldrin), ทอกซาฟีน (Toxaphene) , คลอเดน
(Chlordane), ลิ น เดน (Lindane), เอนดริ น (Endrin), เฮปตาครอ (Heptachlor) เป็ น ต้ น ซึ่ ง
สารเคมีกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์เป็นพิษโดยไม่เลือกชนิดของแมลง คือ มีพิษต่อแมลงทุก
ประเภท และออกฤทธิ์นานสลายตัวได้ช้า ทาให้สารเคมีตกค้างอยู่ในห่วงโซ่ของพืชผลผลิตภัณฑ์และ
ค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นเวลานาน ซึ่งสารเคมีบางชนิดอาจตกค้างอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ นาน
หลายสิบปี โดยที่ปัจจุบันนี้ในหลายประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกไม่สนับสนุนให้ใช้สารเคมีประเภทนี้ โดย
ไม่อนุญาตให้ใช้สารเคมีในกลุ่มนี้ หรือหากจะอนุญาตก็จะมีมาตรการในการควบคุมที่เคร่งครัดต่อการ
นาสารเคมีชนิดนี้นาออกไปใช้ในการเกษตรกรรม ซึ่งจะไม่อนุญาตให้นาออกไปใช้ได้ อย่างเสรีเพราะ
อาจเกิดเป็นผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก
2) กลุ่ มสารเคมีประเภทออร์กาโนฟอสเฟต ซึ่งกลุ่ มนี้เป็นสารเคมีที่ มี
ฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ โดยสารเคมีในกลุ่มนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายคือ สารมาลาไธออน
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(Malaathion), สารไดอาซินอน (Diazinon), สารเฟนนิโตรไธออน (Fenitrothion), สารพิริมิฟอส
เมธิล (Pirimiphos Methyl) และสารไดคลอวอส (Dichlorvos หรือ DDVP) เป็นต้น ซึ่งสารเคมีใน
กลุ่มนี้จะมีพิษที่รุนแรงมากกว่าสารเคมีในกลุ่มอื่น ๆ โดยมีผลเป็นพิษต่อแมลงและสัตว์ชนิดอื่น ๆ แต่
สารเคมีในกลุ่มประเภทออร์กาโนฟอสเฟตนี้จะสลายตัวได้เร็วกว่าสารเคมีในกลุ่มออร์กาโนคลอไรน์
3) กลุ่มสารเคมีประเภทคาร์บาเมต ซึ่งสารเคมีประเภทนี้จะมีสารคาร์
บาริลเป็นองค์ประกอบสาคัญ โดยสารเคมีนี้มีผลเป็นการกาจัดแมลงและเป็นที่รู้จักและใช้กันอย่าง
แพร่หลายคือ สารคาร์บาริว (Carbary ที่มีชื่อทางการค้าว่า Savin), สารคาร์โบฟุแรน (Carbofuran),
สารโพร์พอกเซอร์ (Propoxur), สารเบนไดโอคาร์บ (Bendiocarb) ซึ่งสารเคมีในกลุ่มคาร์บาเมตนี้จะ
ออกฤทธิ์เป็นพิษต่อสัตว์ประเภทที่เลี้ยงลูกด้วยนม โดยมีพิษน้อยกว่าสารเคมีในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
4) กลุ่มสารเคมีประเภทสารสังเคราะห์ไพรีทอย เป็นสารเคมี)ประเภทที่
สังเคราะห์ขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์ตามโครงสร้างของไพรีทริน โดยจัดเป็นสารเคมีประเภทสารธรรมชาติ
ซึ่งสกัดได้จากพืชประเภทไพรีนทรัม แต่สารเคมีในกลุ่มประเภทนี้จะออกฤทธิ์เป็นพิษที่มีพิษต่อแมลง
สู ง แต่จ ะออกฤทธิ์ที่ มี พิษต่ อสั ตว์ประเภทสั ตว์เลื อดอุ่นที่ ต่า ซึ่งสารเคมีในกลุ่ มประเภทนี้ มี ร าคา
ค่อนข้างแพงมาก ซึ่งไม่เป็นที่นิยมของกลุ่มเกษตรกรในการนาสารเคมีประเภทนี้มาใช้ในการเกษตร
ของตน โดยสารเคมี ใ นกลุ่ ม นี้ ไ ด้ แ ก่ สารเดลตาเมธริ น ( Deltamethrin), สารเพอร์ เ มธริ น
(Permethrin), สารเรสเมธริน (Resmethrin) และสารไบโอเรสเมธริน (Bioresmethrin) เป็นต้น
2.2.2.2 สารเคมีชนิดเพื่อป้องกันกาจัดวัชพืช
สารเคมีในกลุ่ มนี้ เ ป็นสารก าจั ด ศัต รู พืช ที่ ใช้ กาจั ดและท าลายพื ช ที่ ไ ม่
ต้องการและมักใช้ในการกาจัดพืชในบริเวณพื้นที่รกร้างหรือใช้เพื่อกาจัดวัชพืชในการเกษตร สารฆ่า
วัชพืชนี้มีการใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วย ซึ่งสารเคมีประเภทกาจัดวัชพืชนี้
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มประเภทที่มีพิษโดยมีฤทธิ์ทาลายประเภทไม่เลือกชนิด
กับประเภทพวกที่มีพิษเป็นการทาลายเฉพาะกลุ่มพืชประเภทวัชพืช คือมีฤทธิ์เป็นการกาจัดเฉพาะ
วัชพืชที่มีใบกว้างและประเภทวัชพืชใบแคบ ซึ่งสารเคมีกาจัดวัชพืชที่มีพิษทาลายไม่เลือกชนิดนี้ได้แก่
สารพาราควอท (Paraquat) ส่วนสารเคมีกลุ่มประเภทที่มีพิษเป็นการทาลายเฉพาะกลุ่มวัชพืชคือพวก
สารแอทราซิน (Atrazine), สาร 2,4-D, สาร 2,4,5-T เป็นต้น โดยชนิดเลือกทาลายนี้จะออกฤทธิ์ฆ่า
พืชบางชนิด เช่น สาร 2,4-D ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าทาลายเฉพาะพืชประเภทที่ใบกว้างโดยจะอาศัยส่วนประกอบ
ทางเคมีที่มีฮอร์ โ มนประเภทพืช สั งเคราะห์ ซึ่งเมื่อพืช ได้ดูดซึมสารเคมีนี้ไปก็จะไปรบกวนเฉพาะ
กระบวนการเจริญเติบโตของพืชใบกว้าง แต่สารเคมีชนิดที่ไม่เลือกจะมี ฤทธิ์ทาลายฆ่าพืชได้ทุกชนิด
เช่น สารไกลโฟเซต และ สารพาราควอต
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2.2.2.3 สารเคมีชนิดเพื่อจากัดเชื้อรา
มีวัตถุประสงค์ ข องการใช้ส าหรั บ เพื่ อ ควบคุ มเชื้ อราของพื ช ที่ ข าดภู มิ
ต้านทานเชื้อรา ซึ่งสามารถใช้ได้โดยวิธีการฉีดและการใส่ลงไปในดินเพื่อควบคุมไม่ให้รากเน่า ทั้งนี้สาร
ฆ่ารามักประกอบด้ว ยสารประกอบอนิน ทรี ย์ ข องทองแดง สั งกะสี นิเกิล โครเมียม ปรอท ส่ ว น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้คือ เป็นสารเคมีที่ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งที่มีพิษต่อตับและอาจส่งผลต่อภาวะ
ข้อกระดูกอักเสบ
สารเคมีประเภทชนิดที่มีฤทธิ์ในการจากัดเชื้อรา มีอยู่ด้วยกันหลายชนิ ด
และได้แบ่งออกกันเป็นหลายกลุ่มมาก โดยสารเคมีบางชนิดจะมีพิษน้อยแต่บางชนิดก็มีพิษมาก ซึ่ง
สารเคมีกลุ่มที่มีความสาคัญในสารจากัดเชื้อราในภาคการเกษตรที่นิยมใช้กันอย่างมาก ได้แก่
สารกลุ่ ม Dimethey dithiocarbamates (Ziram, Ferbam, Thiram)
ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเอมไซม์ โดยที่ Acetaldehyde dehydrogenase แต่จะมีผลเกิด
เป็น Antabuse effect ในคนที่ดื่มสุราร่วมด้วย
ส า ร ก ลุ่ ม Ethylenebisdithiocarbamates (Maneb, Mancozeb,
Zineb) ซึ่งสารกลุ่มนี้จะถูก metabolize เป็น Ethylene thiourea โดยมีผลเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์
สารกลุ่ม Methyl mercury จะดูดซึมได้ดีทางผิวหนังและออกฤทธิ์ที่เป็น
พิษต่อระบบประสาท
สารกลุ่ม Hexachlorobenzene นี้มีผลยับยั้งเอมไซม์ Roporphyrinogen
Decarboxylase ที่มีผลออกฤทธิ์เป็นพิษต่อระบบตับ ผิวหนัง ข้อกระดูกอักเสบ
สารกลุ่ม Pentachlorophenol หากมีการได้สัมผัสกับสารกลุ่มนี้มาก ๆ
อาจเกิดอาการไข้ขึ้นสูง เหงื่อออกมากกว่าปกติ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ซึ่งมีผลเป็นอันตรายต่อระบบ
การเต้นของหัวใจ
2.2.2.4 สารเคมีชนิดเพื่อจากัดหนูและสัตว์ฟันแทะ (Rodenticides)
ซึ่งสารเคมีประเภทนี้เป็นสารกาจัดหนูและสั ตว์ฟันแทะ ซึ่งเป็นที่ นิยม
นามาใช้กาจัดหนูและสัตว์ฟันแทะกันอย่างแพร่หลาย สารนี้เป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์อยู่ในกลุ่มสาร
ประเภทต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น สารวอร์ฟารีน ซึ่งนามาใช้เพื่อหยุดยั้งการสร้างวิตามินเคมีผล
ทาให้เลือดออกตามรายผิวหนังและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และมีฤทธิ์ทาให้เม็ด เลือดขาวต่า เกิด
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ลมพิษ และผมหลุดร่วง โดยสารเคมีที่ส่วนใหญ่นิยมนามาใช้กันส่วนมากจะเป็นสารเคมีในกลุ่มที่มีฤทธิ์
ต่อต้านการแข็งตัวของเลือด15
2.3 ผลกระทบจากสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์
2.3.1 ผลกระทบต่อมนุษย์ (ด้านสาธารณสุข)16
มนุษย์สามารถรับสารพิษที่ใช้การกาจั ดศัตรูพืชได้ 2 ประการคือ ประการแรก
การได้รับสารพิษโดยทางตรงอันเกิดจากการใช้สารพิษโดยตรงและประการที่สองคือการได้รับสารพิษ
โดยทางอ้อมอันเกิดจากการรับประทานอาหารและน้าดื่มที่ปนเปื้อนสารพิษที่ใช้ฆ่าศัตรูพืชในภาคการ
ผลิต เช่น การบริโภค ข้าว ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไข่ ซึ่งอาหารเหล่านี้มีสารเคมีตกค้างในปริมาณน้อยแต่จะ
สะสมอยู่ในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ เช่น ไขมัน ตับ ไต สมอง ทั้งนี้ สารเคมีที่มีพิษต่อมนุษย์
อย่างมากที่สุดและเป็นสาเหตุอาการเจ็บป่วยได้แก่สารเคมีในกลุ่มของสารออร์กาโนฟอสเฟสและกลุ่ม
สารคาร์ บ าเมท แต่อย่ างไรก็ ตาม องค์การอนามัยโลกได้วางมาตรการกาหนดไว้โ ดยอนุญาตให้มี
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อเกิดให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ได้ คือ
สารเคมีกลุ่ม ฟีน๊อกซี่อะซีติค แอซิค มีผลกระทบต่อมนุษย์ คือ เมื่อเข้าตาก็จะทา
ให้ระคายเคือง เมื่อมีการสัมผัสในบริเวณผิ วหนังก็จะทาให้เป็นผื่นคัน เมื่อได้มีการสูดดมเข้าไปก็จะทา
ให้เกิดอาคารระคายคอระคายจมูกและหลอดลม อาจทาให้เลือดกาเดาไหล มีอาการเจ็บปวดภายใน
ปาก เสียงแหบแห้ง และไออย่างรุนแรง หากได้รับสารเคมีในจานวนปริมาณที่มากก็อาจจะมีผลเสียต่อ
ร่างกายทาให้ร่างกายมีอาการอ่อนเพลี ย เบื่ออาหาร กล้ามเนื้อกระตุก ตับไตได้รับอันตราย ซึ่งหาก
ร่างกายได้รับสารเคมีนี้ในจานวนที่มีปริมาณไม่มากก็ตาม แต่ได้รับสารเคมีนี้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องทุก
วันอย่างยาวนานก็จะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งได้สูงมากและระบบประสาทอาจทางานผิดปกติ และหาก
ผู้ได้รับสารเคมีนี้เป็ นสตรีมีครรภ์ก็จะมีเกิดเป็นผลกระทบต่อทารกในครรภ์ผู้ที่ได้รับสารเคมีนี้ได้ ซึ่ง
อาจร้ายแรงถึงขนาดคลอดออกมาทาให้ลักษณะของร่างกายที่ผิดปกติไปได้
สารเคมีกลุ่ม เอ็นเม็ททิลคาร์บาเมท ซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษย์ได้ดังนี้คือ เมื่อได้สูด
ดม กลืนกินสารพิษหรือการสัมผัสผ่านผิว หนังหรือเข้าตาก็จะทาให้เกิดอาการปวดศีรษะ วิงเวียน
15

วิทยา ทินวรรณ, ‘การป้องกันตนเองจากพิษของสารเคมีทางการเกษตร’ (วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2557) 7.
16 สมชัย ภัทรธนานันท์, 12 สารเคมี : อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งที่ 2,
พิมพ์ดี 2539).
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ตื่นเต้น ตาพร่ามัว อ่อนเพลีย จุกแน่นหน้าอก ม่านตาหรี่ น้าลายไหล น้าตาไหล อาเจียน อ่อนแรง
กล้ามเนื้อกระตุก หมดสติ และที่สาคัญสารพิษชนิดนี้มีความสามารถทาลายภูมิคุ้มกันของร่างกาย
มนุษย์ได้ด้วย
สารเคมีกลุ่ม ออร์กาโนคลอรีน จะส่งเป็นผลกระทบต่อมนุษย์คือ เมื่อได้สูดดม
หรือได้กลืนกินสารพิษเข้าไปก็จะทาให้ระบบประสาทส่วนกลางทางานผิดปกติ เกิดอาการน้าลายฟูม
ปาก กล้ามเนื้อสั่น ชักกระตุก คลื่นไส้อาเจียน และหมดสติ ซึ่งหากผู้ได้รับเป็นสตรีมีครรภ์ก็อาจได้รับ
ผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้ ดังนั้น โอกาสแท้งบุตรจึงเป็นไปได้ง่ายมาก หรือหากไม่แท้งบุตร ทารก
ที่คลอดออกมาจะมีลักษณะร่างกายที่ผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจส่งผลต่ออวัยวะสาคัญเช่น ตับ
ไต และสมองได้ และสิ่งสาคัญทารกที่กินนมแม่นั้นมีโอกาสได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยเพราะ
สารพิษนี้สามารถสะสมไว้ในไขมันได้ ส่วนผู้ที่ได้รับสารพิษวันละนิดวันละน้อย แต่หากได้รับทุกวัน
ต่อเนื่องกันไปเป็นเวลานานก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้เช่นกัน
สารเคมีกลุ่ม ออร์กาโนฟอสเฟส จะส่งเป็นผลกระทบต่อมนุษย์คือ เมื่อมนุษย์ได้
สูดดมสารพิษหรือได้กลืนกิน สัมผัสซึมซับ เข้าผิวหนังทาให้เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรง อาเจียน
เป็นตะคริว อ่อนแอ สายตาพล่ามัว แน่นหน้าอก น้าตาไหล หายใจอึดอัด วิตกกังวล กล้ามเนื้อกระตุก
มีไข้สูง ส่วนกรณีผู้ที่ได้รับสารพิษเพียงวันละเล็กน้อยแต่ได้รับต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานก็จะเกิด
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบความจาได้
สารเคมีกลุ่ม ฟอร์มามีดีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ได้เมื่อได้มีการสูดดม
กลืนกิน ซึมซับเข้าสู่ผิวหนังนั้นแล้วก็จะทาให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
ความโลหิตสูง หนาว เป็นไข้ วิตกกังวล นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ปัสสาวะเป็น เลือด เจ็บปวดเมื่อ
ปัสสาวะ หรืออาจถึงขึ้นสลบหมดสติและอาจตายได้ในที่สุด หากได้รับสารพิษเป็นจานวนมากและหาก
ได้รับสารพิษเป็นเวลานาน จานวนเล็กน้อยในแต่ละวัน มีโอกาสเป็นมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะได้
เช่นกัน
สารเคมีกลุ่ม ฮาโลคาร์บอน หากได้สูดดมหรือกลืนกินสารพิษนี้เข้าไป หรือหาก
ได้สัมผัสซึมผ่านผิวหนังก็จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ร่างกายอ่อนเพลีย การผลิตน้าเชื้อ
เพื่อสืบพันธุ์มีปริมาณลดลงอย่างผิดปกติ ตับไต ปอด ได้รับอันตราย ประสาทส่วนกลางทางานผิดปกติ
ส่วนผู้ได้รับสารพิษเพียงเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมีโอกาสเป็นมะเร็งเม็ดเลือด มะเร็ง
กระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดลมได้
สารเคมีกลุ่ม สารประกอบไบไพริดิล หากได้สูดดม กลืนกินสารพิษนี้เข้าไป หรือ
หากได้สัมผัสซึมผ่านผิวหนังก็จะเกิดอาการอ่อนเพลีย ท้องร่วงอย่างรุนแรง เลือดกาเดาไหล หายใจ
ติดขัด เบื่ออาหาร หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ผิวหนังคล้า เล็บหลุด ระบบหายใจล้มเหลว เซลล์ตับและไต
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ถูกทาลายและหากได้รับสารพิษทุกวันแม้วันละนิดต่อเนื่องกันก็จะมีโอกาสแก้วตาอักเสบและตาบอด
กระเพาะและไตอักเสบได้เช่นกัน
นอกจากนี้ สารเคมีที่เป็นพิษชนิดที่ใช้เพื่อการฆ่าแมลงและศัตรูพืชนั้นก็อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยให้เกิดอันตรายได้ โดยจะมีผล ดังนี้17
กรณีเป็นสารพิษกลุ่ม แอลดรินและดีลดรีน เป็นสารก่อมะเร็งในร่างกายมนุษย์
บริเวณตับ เกิดอาการเป็นพิษต่อไต เกิดอาการร่างกายชักกระตุก เสียความสามารถในการมองเห็นไม่
สามารถโฟกัสสายตาได้ ความจาสั้น กล้ามเนื้ออ่อนแรง สเปิร์ มสืบพันธุ์เสื่อม ส่วนผลกระทบที่เกิดกับ
สัตว์คือ มักเกิดภาวะเนื้องอกในสัตว์ และมีอาการเสื่อมความสามารถในการเจริญพันธุ์
กรณีเป็นสารพิษประเภท DDT หากมนุษย์ได้สูดดมหรือกลืนกินสารพิษนี้เข้าไป
ในร่างกายก็จะมีโอกาสเป็นเกิดมะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือมีอาการชักกระตุกและ
ประสาทส่วนกลางเสื่อม สมรรถนะในการใช้แขนและขาเพื่อเคลื่อนไหวเสื่อมถอยลงโดยอวัยวะไม่
ประสานสัมพันธ์กัน เสียการทรงตัว เบื่ออาหาร อาเจียน คลื่นไส้ และทาให้น้าหนักลด เกิดอาการ
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตามร่างกาย ส่วนผลกระทบต่อสัตว์นั้นจะทาให้เปลือ กไข่บางผิดปกติ เกิดภาวะ
เนื้องอกในสัตว์ และสัตว์ที่ได้รับสารพิษนี้จะเสียความสามารถในการเจริญพันธุ์และการวางไข่ อย่าง
กระดูกสันหลังของปลาจะเปราะแตกหักได้ง่าย
กรณีเป็นสารพิษในกลุ่ม พาราไทออน หากได้รับสารพิษนี้เข้าสู่ร่างกายทาให้เกิด
ภาวะความเจ็บป่วยจากการได้รับพิษแบบรุนแรงและเฉียบพลัน และสัตว์ที่ได้รับสารพิษนี้จะตายทันที
กรณีเป็นสารพิษในกลุ่ม ท็อกซาฟิน หากได้รับสารพิษนี้เข้าสู่ร่างกาย มีโอกาส
เป็นมะเร็งได้ และยังมีผลทาให้โครโมโซมผิดรูป ส่วนผลกระทบที่เกิดกับสัตว์คือสัตว์จะไม่สามารถพัก
พิงอยู่อาศัยในบริเวณที่มีสารพิษชนิดนี้ตกค้างได้
กรณีเป็นสารพิษในกลุ่ม พีซีบี (Polychloinated biphenyls) หากได้รับสารพิษ
นี้ เข้าสู่ ร่ างกายก็จ ะทาให้ เกิดอาการตาบวม ผิ ว หนังและเล็ บคล้ า ผิ ว หนังหยาบกร้าน ปวดศีรษะ
คลื่นไส้ อาเจียนและมีอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง ส่วนผลกระทบที่เกิดกับสัตว์คือ เปลื อกไข่บาง ขน
ร่วง เสียความสามารถในการขยายพันธุ์เป็นพิษต่อตับและทางเดินอาหาร
กรณีเป็ น สารพิษในกลุ่ ม พาราควอต ผลกระทบที่จะเกิดกับมนุษย์ห ากได้รับ
สารพิษนี้เข้าสู่ร่างกายจะทาให้นิ้วมือและเท้าไหม้ เล็บถูกทาลาย นัยน์ตาอักเสบ ส่วนผลกระทบที่เกิด
กับสัตว์คือ วัชพืชที่ตายจนเกิดการหมักหมมเน่าเสียและหากพืชที่อยู่ในน้าตาย น้าจะขาดออกซิเจน
ส่งผลให้สัตว์น้าในบริเวณนั้นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้
17 ศุภมาศ

พนิชศักดิ์พัฒนา (เชิงอรรถ 2) 12.
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ซึ่งผลกระทบต่อมนุษย์นี้มักเป็นกลุ่มพวกเกษตรกรที่มีความเสี่ยงที่สุดที่อาจได้รับ
อัน ตรายเพราะการได้ ใช้ส ารเคมี ในกิจ กรรมทางการเกษตร และเกษตรกรกลุ่ มที่ ไ ด้รับ อั น ตราย
รองลงมาก็คือ เกษตรกรกลุ่มผู้ทางานในไร่ และอาจรวมไปถึงคนในครอบครัวของเกษตรกรผู้นั้น อีก
ทั้งผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงบริเวณที่มีการใช้สารเคมีนั้น โดยการได้รับสารเคมีที่เป็นพิษเข้าสู่ร่างกายของ
ของเกษตรกรอาจเกิดขึ้นได้ด้วย 3 ทางคือ โดยทางหายใจ โดยทางผิดหนัง และทางปาก ซึ่งส่วนใหญ่
มักจะได้รับพิษทางผิวหนังมากถึงร้อยละ 90 โดยมีอาการหลังจากได้รับพิษของสารเคมีทางการเกษตร
จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ อาการที่เกิดขึ้นทันที กับอาการสะสมที่เกิดในระยะยาว ซึ่งอาการฉับพลัน
นี้จะมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง โดยมีอาการมึนงง รู้สึกคลื่นไส้อยากอาเจียนและจะมีอาการเจ็บ
หน้าอก ผิวหนังตามร่างกายจะเป็นผื่น ปวดกล้ามเนื้อ เหงื่อออกผิดปกติ จนเกิดเป็นตะคริว บางราย
จะมีอาการท้องร่วง หรือมีอาการรุ่นแรงตาพร่ามัว หายใจติดขัด จนร้ายแรงถึงกับเสียชีวิตได้ ส่วน
อาการการได้รับสารพิษสะสมนั้นจะเกิดเป็นอาการผิดปกติต่อระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ ระบบ
ภูมิคุ้มกันโรค ระบบทางเดินอาหาร และความผิดปกติต่อระบบฮอร์โมน นอกจากนี้แล้วยังหมาย
รวมถึงการเป็นมะเร็ง เกิดการแท้งลูกและทารกเสียชีวิตในครรภ์มารดา ซึ่งปัจจุบันการเก็บข้อมูลและ
การศึกษาด้านความเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมียังมีน้อยและกระจัดกระจายทาให้ทราบสถานการณ์
จริงได้ยาก โดยพบว่าแต่ละปีนั้นจะมีผู้ป่วยที่ได้รับสารเคมีที่เป็นพิษจากการทาการเกษตรนี้โ ดยมี
จานวนมากกว่า 3,000 ถึง 5,000 คนโดยเฉลี่ยต่อปี ทั้งนี้เป็นสถิติเฉพาะที่ผู้ซึ่งมาขอรับบริการทาง
การแพทย์ที่สถานบริการสาธารณสุขเท่านั้น ซึ่งหลายครั้งแพทย์ไม่ค่อยวินิจฉัยว่าเป็นการป่วยจากการ
ได้รับสารเคมีทางการเกษตรนี้ แต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอาการของโรคเหล่านี้คล้ายกับอาการของโรคอื่น
ซึ่งเป็นข้อจากัดทางการแพทย์ระดับหนึ่งประกอบกับปริมาณผู้ป่วยที่มีจานวนมาก จึงทาให้แพทย์ ไม่มี
เวลามากพอที่จะสอบถามข้อมูลหรือทาการซักประวัติของคนไข้อันเกี่ยวกับข้อมูลการทางานและ
ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งเป็นสาระสาคัญที่จาเป็นของการวินิจฉัยโรค ดังนั้น จึงคาดได้ว่าในความเป็นจริง
จานวนผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษจากสารเคมีที่มีจากการเกษตรมีมากกว่าจานวนนี้อีกมาก แต่อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ก็ได้ระบุชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วว่าความผิดปกติในร่างกายของเกษตรกร
จากการได้รับสารเคมีทางการเกษตรจากการเจาะเลือดตรวจร่างกายของบุคคลกลุ่มผู้เป็นเกษตรกร
โดยกรมอนามัยระหว่างปี พ.ศ. 2525 – 2541 พบว่าในกลุ่มเกษตรกรจานวน 100 คน มี 16 – 26
คนทีมีพิษของสารเคมีสะสมอยู่ในร่างกายถึงขั้นมีระดับเอ็นไซม์คลอรีนเอสเตอเรสผิดปกติ ซึ่งเอนไซม์
นี้มีสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรจะทาให้เอ็นไซม์ทางานได้ลดลงจากปกติและจะส่งผลทาให้เกิดอาการ
ต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย นอกจากนี้แล้วจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขได้ศึกษาพบว่า สถิติการ
เจ็บป่วยที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีจากัดศัตรูพืชนั้นเพิ่มสูงมากขึ้น โดยจานวนผู้ป่วยที่เป็น
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โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคเลือดและระบบภูมิคุ้มกันพิการแต่กาเนิดรวมทั้งสิ้น 8 โรคนั้นมี
แนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน18
ด้านผลกระทบของผู้บริโภคนั้นโดยทุกวันนี้มีผู้คนเป็นจานวนมากที่ไม่ตระหนักถึง
การดารงชีวิตในปัจจุบัน นี้ที่ได้ถูกคุกคามจากการใช้ส ารเคมีพืชผลทางเกษตรกรรมเพื่อการกาจัด
ศั ต รู พื ช หรื อ วั ช พื้ น ที่ ม ากั ด กิ น ท าลายพื ช ผลทางเกษตรกรรม ตลอดทั้ ง การใช้ ส ารเคมี อื่ น ๆ ใน
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต การปรุงแต่งอาหารตลอดทั้งการถนอมอาหาร เนื่องจากเมื่อร่างกาย
ได้รับสารเคมีชนิดต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะเกิดมีอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาเพราะการได้รับสารพิษ
เหล่านั้น ซึ่งจะก่อเกิดเป็นปัญหาด้านสุขภาพเช่น มีอาการเป็นผด ผื่น ที่ผิวหนัง มีอาการวิงเวียน มึนงง
และปวดศีร ษะ เป็ น ต้น และอีกประการหนึ่งคือ อาการเหล่ านั้นอาจไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นใน
ทันทีทันใดที่ได้รับสารพิษ เช่น การทางานผิดปกติของระบบประสาท หรือมะเร็ง คนส่วนใหญ่จึงไม่ได้
เกิดความตระหนักถึงการเจ็บป่วยว่ามีสาเหตุมาจากพิษจากสารเคมีกาจัดศัต รูพืช และในส่วนสารปรุง
แต่งและถนอมอาหารต่าง ๆ นั้นทางการแพทย์เป็นจานวนมากที่ไม่ได้ถูกฝึกให้วินิจฉัยโรคที่เกิดอัน
เนื่องมาจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ดังนั้น อาจเป็นไปได้ว่าแพทย์ส่วนใหญ่จะมองข้ามการวินิจฉัยโรคที่
เกิดจากการทางานด้านเกษตรกรรม หรือโรคอันเกิดจากการใช้ สารเคมีทางภาคการเกษตรหรือจาก
ภาคโรงงานอุตสาหกรรม สรุปแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงในลาดับแรกคือการเกิดพิษภัยจากสารเคมีที่ใช้ใน
การเกษตรกรรมคือ สุ ขภาพของเกษตรกรและผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ที่มีการใช้
สารเคมีเพื่อการกาจัดศัตรูพืช เช่น หญิงตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์ สัตว์เลี้ยง หรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ใน
เขตชุมชม เช่น สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ แหล่งน้าและอาหาร ซึ่งแน่นอนที่สุดคือผู้บริโภคผลผลิตทาง
การเกษตรที่มีสารเคมีตกค้างหรือปนเปื้อน บริษัทผู้ผลิตสารเคมีกาจัดศัตรูพืชมักกล่าวโฆษณาชวนเชื่อ
ว่า “การใช้สารเคมีอย่างถูก ต้องจะปลอดภัยหรือโฆษณาสารเคมีกาจัดศัตรูพืชว่าไม่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม” คากล่าวอ้างในโฆษณาของบริษัทผู้ผลิตนี้เป็นสิ่งที่ผิดทั้งสิ้น เพราะแท้จริงแล้วสารเคมี
เป็นพิษและเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ที่จะปลอดภัยจากการใช้สารเคมีเพื่อการกาจัดศัตรูพืช19
กรณีสารเคมีตกค้ างในผลผลิต ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าสารเคมีที่ใช้เพื่อการกาจัด
ศัตรูพืชส่วนหนึ่งอาจเกิดการที่สารเคมีที่ไม่ถูกดูดซึมและตกค้างอยู่ในพืชผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
18

ปัตพงษ์ เกษตรสมบูรณ์, ‘ความเจ็บป่วยของคนไทยจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ’ (รายงาน
การศึกษาเพื่อกาหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการทางานการเกษตรแบบมี
สัญญาผูกพัน, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546) 22.
19 สาวิตรี วงษ์เมตตา, ‘กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้สารเคมี : ศึกษาเฉพาะกรณี ใช้
ในการเกษตรกรรม’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2552) 18 - 19.
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และไม่ส ามารถล้ างออกได้ด้วยน้ าเปล่าหรือไม่ส ามารถชาระล้ างด้วยวิธีธรรมดาได้ หรือแม้แต่ไม่
สามารถทาลายสารเคมีที่ตกค้างนั้นด้วยความร้อนในการนาไปใช้ประกอบอาหารด้วยการ หุง ต้ม หรือ
ผัด ดังนั้น อาหารที่เป็นประเภทพืชผลทางการเกษตรที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้ จึงอาจมีสารเคมีที่มี
พิ ษ เพื่ อ การก าจั ด ศั ต รู พื ช ปนเปื้ อ นหลงเหลื อ อยู่ ค่ อ นข้ า งมาก โดยเฉพาะพื ช ผลผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
การเกษตรของประเทศที่กาลังพัฒนานั้น เกษตรกรมักจะไม่มีความรู้อันเกี่ยวกับการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรอย่างถูกต้อง ตลอดทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถดาเนินการควบคุมการใช้
หรือกากับดูแลการใช้สารเคมีของเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง จึงเกิดเป็นปัญหาทาให้มีการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชอย่างแพร่หลายและใช้กันอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งก่อให้เกิดเป็นผลกระทบร้ายแรงต่อตัวเกษตรกร
ผู้ใช้สารเคมีนั่นเอง ตลอดจนเป็นผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและต่อผู้บริโภคโดยตรงที่ได้รับผลจาก
การบริโภคอาหารที่ทาจาพืชผลทางการเกษตรที่มีสารเคมีตกค้าง ซึ่งปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผล
ทางการเกษตรนี้ในหมู่ผู้ที่ทางานด้านสาธารณสุขได้รู้กันโดยตลอดว่า สารเคมีที่เป็นพิษเพื่อใช้ในการ
กาจัดศัตรูพืชจะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการทาอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตโดยตรง ซึ่งก่อให้เกิด
เป็นผลกระทบและเป็นอันตรายต่อมวลมนุษย์ด้วยได้เช่นกัน โดยเป็ นผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยที่
เกิดจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในอาหารนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะด้วยกันคือ
เกิดอาการเป็นพิษโดยเฉียบพลัน และอาการเป็นพิษสะสม
อาการเป็นพิษโดยเฉียบพลันนี้ โดยมากเกิดขึ้นกับผู้ที่ทางานหรืออยู่ใกล้ชิดกับ
การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกษตรกร หรือคนงานในร้านขายสารเคมี
ทางการเกษตร ซึ่งบุคคลจาพวกนี้จะมีโอกาสได้รับสารพิษด้วยการสูดดมหรือการสัมผัสโดยตรง และ
อาการทางสุขภาพแบบที่เฉียบพลันนี้จะมีได้ด้วยกันในหลายลักษณะ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมี
นั้นว่าจะมีพิษต่อระบบประสาทและต่อระบบกล้ามเนื้อ หรือต่อระบบการทางานอื่น ๆ ของร่างกาย
มนุษย์ ซึ่งอาการเป็นพิษโดยเฉียบพลันนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อได้รับสารพิษอย่างอ่อนๆ จนถึงได้รับพิษใน
ปริมาณที่ปานกลาง หรือเข้มข้น ซึ่งอาจเกิดอาการที่แตกต่างกันได้ เช่น กรณีหากได้รับสารพิษใน
ปริมาณน้อย ๆ หรืออย่างอ่อนก็อาจจะทาให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ตาพร่ามัว คลื่นไส้ ปวดศีรษะ
หมดเรี่ยวหมดแรง กระสับกระส่าย เหงื่อออกมาก ท้องเดิน เบื่ออาหาร น้าหนักลด หรืออาจมีอาการ
กระหายน้า ระคายคอ ระคายจมูก ปวดตามข้อ มีผื่นคันขึ้นตามตัว เคืองตา แสบตา ส่วนในขั้ นได้รับ
สารพิษในปริมาณปานกลางก็อาจเกิดอาการคลื่นไส้ ตาพร่ามัว น้าลายฟูมปาก กระเพาะอาหารบีบตัว
เกร็งรัด ท้องเดิน มือเท้าสั่น เหงื่อออกมาก กล้ามเนื้อบีบเกร็ง กล้ามเนื้อทางานไม่สัมพันธ์กัน หายใจ
ลาบาก ชีพจรเต้นเร็ว ผิวหนังร้อนแดง และถ้าได้รับสารพิษปริมาณมากจนถึ งขั้นรุนแรงก็อาจเกิด
อาการที่ร้ายแรงถึงกับหมดสติ ม่านตาหรี่ ชัก หายใจไม่ออก หายใจถี่เร็ว อาเจียน กล้ามเนื้อบีบเกร็ง
บังคับตัวไม่ได้ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ได้รับสารเคมีที่เป็นพิษนี้ ส่วนมากมักเป็นการได้รับสารพิษอย่างอ่อนไม่มี
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อาการร้ายแรงอย่างไรมาก เพียงแต่มีอาการทางสุขภาพที่ปรากฏผลกระทบได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึง
อาจไม่ได้ใส่ใจว่าอาการที่เกิดนั้นเป็นเพราะผลที่เกิดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร จึงทาให้ไม่ได้ให้
ความมัดระวังในการใช้ส ารเคมีนั้นแต่อย่างใด ซึ่งหากได้ใช้ส ารเคมีต่อเนื่องไปก็อาจเกิดมีอาการ
เจ็บป่วยเพราะการได้รับสารพิษนี้ต่อไปอีก ซึ่งอาการพิษสะสมนี้อาจเกิดขึ้นเพราะการได้รับสารเคมี
ทางการเกษตรติดต่อกันมาในระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งอาจเป็นเวลากว่าเดือนหรือเป็นปีมาแล้วก็ได้ หรืออาจ
ได้รับสารเคมีทางการเกษตรแต่เพียงในปริมาณที่น้อยแต่ได้รับต่อเนื่องกันจนทาให้เกิดการสะสมของ
สารเคมีในร่างกายจนถึงจุด ๆ หนึ่งที่ร่างกายอาจแสดงอาการออกมาให้เห็นจากภายนอกได้ ซึ่งสารพิษ
เหล่านั้นอาจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ได้ แต่ที่เป็นปัญหาด้าน
สุขภาพจะแสดงผลได้หลายลักษณะ เช่น
(1) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเซลล์ (mutagen) ซึ่งสารเคมีที่มีพิษ
เพื่อการกาจัดศัตรูพืชและวัชพืชหลายชนิดมักถูกออกแบบเพื่อให้มีผลเป็นการรบกวนและเกิดเป็น
ผลกระทบต่อพันธุกรรมของเซลล์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดเป็นเนื้องอกหรือเกิดเป็น เซลล์มะเร็งได้ หรืออาจมี
ผลกระทบต่อทารกในครรภ์มารดาจนเกิดเป็นความผิดปกติไป และอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อเซลล์
ภาวะสืบพันธุ์ได้
(2) เกิ ด เป็ น เนื้ อ งอกซึ่ ง เป็ น เนื้ อ ร้ า ยจนเกิ ด เป็ น มะเร็ ง (Carcinogen) โดย
กระบวนการใช้สารเคมีทางการเกษตรนี้อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายจนเกิดเป็นเนื้องอก
และเป็นมะเร็งนั้นได้ และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบ่ งชี้ได้อย่างชัดเจน แต่ก็สามารถยืนยันผลได้อย่าง
ชัดเจนในสัตว์ทดลอง ซึ่งได้ทาการศึกษาวิจัยแล้วพบว่า เมื่อสัตว์ทดลองได้รับสารเคมีเหล่านี้แล้วก็จะ
เกิดเป็นเนื้องอกและติดเชื้อเป็นมะเร็ง
(3) เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของเซลล์ ตั ว อ่ อ นที่ เ ป็ น ทารกในครรภ์ ม ารดา
(Teratogenic) ซึ่งทาให้เด็กที่คลอดออกมามีร่างกายไม่สมบูรณ์หรือผิดปกติไม่สมประกอบ และอาจ
ร้ายแรงจนถึงการแท้งลูกหรือทารกตายในครรภ์มารดา
(4) สารพิษตกค้างในปริมาณที่ปลอดภัย ซึ่งแม้ว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะ
ได้กาหนดค่ามาตรฐานด้วยความปลอดภัยในการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร แต่ก็ยังมีข้อโต้แย้งอยู่ว่า
ค่ามาตรฐานตามที่กล่าวนั้นปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้จริงหรือ เพราะค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยนี้
ได้กาหนดค่าสารเคมีไว้สูงสุดของสารเคมีแต่ละชนิดที่ยินยอมให้มีการตกค้างของสารเคมีในอาหาร
โดยเชื่อว่ามนุษย์สามารถบริโภคสารตกค้างนี้ได้โดยไม่มี อันตราย แต่ข้อวิจารณ์ที่สาคัญคือ มาตรฐาน
ความปลอดภัยนี้พิจารณาถึงผลกระทบกรณีเฉพาะได้รับพิษเฉียบพลันของสารเคมีเท่านั้น แต่ไม่ได้
พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันยาวนานเนื่องจากการสะสมของสารเคมีในร่างกาย
ซึ่งสารเคมีในปริมาณที่มีจ านวนมากมีผลต่อสุขภาพได้ทั้งสิ้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อระบบ
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กล้ามเนื้อ ระบบการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเซลล์ หรือการเกิดเป็นมะเร็ง หรือระบบประสาท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริโภคได้รับสารเคมีหลายชนิดร่วมกันในคราวเดียวกันหรือในช่วงระยะเวลา
เดียวกันนั้น ซึ่งจะเป็นไปได้ว่าสารเคมีเหล่านี้อาจมีผลเป็นการเสริมฤทธิ์ให้แก่กันได้ เช่น เคยมีการ
ทดสอบถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด จากสารป้ อ งกั น ก าจั ด เชื้ อ รา Perchloraz ร่ ว มกั บ สารก าจั ด แมลง
Malathion แล้วปรากฏว่าสัตว์ที่นามาทดลองซึ่งได้รับสารทั้งสองชนิดนี้ร่วมกันได้มีอัตราการเสียชีวิต
สูงกว่าเมื่อได้รับสารเพียงชนิดเดียวกันในปริมาณที่เท่ากัน20
2.3.2 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ (ด้านสิ่งแวดล้อม)
เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิประเทศตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สู ตร
ดังนั้น สภาพอากาศโดยทั่วไปจึงเอื้ออานวยต่อการเจริญเติบโตและง่ายต่อการแพร่ระบาดหนักของ
ศัตรูพืช จึงทาให้เกิดปัญหาด้านศัตรูพืชรุนแรง เกษตรกรจึงจาเป็นต้องนาเอาสารเคมีมาใช้เพื่อการ
กาจัดศัตรูพืชเพราะเป็นวิธีที่สะดวกและง่ายกว่าการใช้เทคโนโลยีที่มีความสลับซับซ้อน และสารเคมี
ยังหาซื้อได้ง่าย21 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อสารเคมีกาจัดศัตรูพืชได้ตกลงสู่พื้นดินจนกระทั่งได้กระจายลงไป
ในดินและซึมซับลงสู่น้าใต้ดินแล้ว สารเคมีชนิดนี้ก็ไม่สลายสูญสิ้นไปแต่จะเกิดการตกค้างและปนเปื้อน
อยู่ในดินซึ่งจะส่งเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่อไปดังนี้
1) ระบบกาจัดแมลงด้วยแมลงตามธรรมชาติที่เรียกว่า ห้าและเบียน ได้เสียความ
สมดุลไป กล่าวคือ เมื่อมีการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าศัตรูพืชโดยถือว่าเป็นการทาลายล้างเผ่าพันธุ์ชนิดหนึ่ง
ให้สูญสิ้นไปก็เท่ากับเป็นการลดการแก่งแย่งกับเผ่าพันธุ์สิ่งอื่นในระบบนิเวศน์นั้น ดังนั้นเมื่อแมลงหรือ
พืชที่ไม่ได้รับอันตรายจากสารเคมีชนิดดังกล่าวก็จะเติบโตเร็วขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอาจก่อให้เกิดศัตรูพืชชนิด
ใหม่ที่ผิ ดไปจากชนิ ด เดิ ม และสร้ า งความรุน แรงต่ อ พืช มากขึ้น กว่า เดิ มโดยเผ่ า พันธุ์ ที่ยัง มีชี วิ ต อยู่
ตัวอย่างเช่น ห้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทาหน้าที่ในการกาจัดโดยการฆ่าไส้เดือนฝอยนั้น หากห้าตายมากกว่า
จานวนไส้เดือนฝอยเสียแล้วก็จะส่งผลให้ไส้เดือนฝอยที่ไม่ตายสามารถทาอันตรายต่อพืชที่เพาะปลูกได้
ต่อไป
2) เกิดความต้านทานย่าฆ่าศัตรูพืชในแมลง เพราะแมลงมีความสามารถในการ
ปรับตัวซึ่งจะมีความสามารถในการต้านทานสารพิษได้มากขึ้นถ้าหากได้มีการใช้สารพิษชนิดนั้นอยู่เป็น
ประจาและต่อเนื่องกันซ้า ๆ กันไปก็จะเกิดเป็นสภาวะการดื้อยา
20

วิทยา ทินวรรณ (เชิงอรรถ 15) 9-10.
21 ‘ภูมิปัญญาชาวบ้านในการลดการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช ’ (pdf, สานักการจัดการ
คุณภาพน้า, กรมควบคุมมลพิษ 2556) 1.

Ref. code: 25646201034607KCF

24
3) เพิ่มปริมาณแมลงมากขึ้นหากมุ่งกาจัดแต่เพียงวัชพืชคลุมดินเพราะวัชพืช
คลุมดินที่ตายลงก็จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยและการวางไข่ของแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่รอดได้เป็นอย่างดี
4) ไม่มีการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนเพราะการกาจัดวัชพืชด้วยสารเคมีเป็นวิธีการ
ที่ทาได้ง่ายกว่าการกาจัดวัช พืช ด้วยการปลู กพืชหมุนเวียน ดังนั้นจึงไม่มีการปลู กพืช เพื่อบารุง ดิน
นั้นเอง
5) พื ช ที่ เ พาะปลู ก นั้ น ได้ รั บ อั น ตรายจากโรคพื ช เพิ่ ม มากขึ้ น หรื อ พื ช มี
ความสามารถในการทดทานต่อโรคได้ลดน้อยลง
6) เกิดภาวะเสริมฤทธิ์ เพราะสารกาจัดวัชพืชบางชนิด เสริมฤทธิ์สารฆ่าแมลงให้
มีพิษมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงการเสริมฤทธิ์สารฆ่าวัชพืชให้มีฤทธิ์มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน
7) ผลกระทบต่อกลุ่มนอกเป้าหมาย เพราะมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน
เป้าหมายในการฆ่าย่อมได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการสะสมสารพิษในไขมัน
นอกจากนี้แล้วจะเกิดเป็นภาวะการแพร่กระจายของสารฆ่าศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมและได้เกิดการสะสม
สารเคมีไว้ในห่วงโซ่อาหาร โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องกับแหล่งดิน แหล่งน้าที่สารพิษได้ถูก
เจือปนลงไปในจนเกิดการปนเปื้อนของสารเคมี ซึ่งเมื่อสารพิษได้แพร่ลงสู่แม่น้าแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือ
แพลงตอนเริ่มสะสมสารพิษและหลังจากนั้นปลาและกุ้งก็ไปกินแพลงตอนจึงเป็นการกินเอาสารเคมี
เข้าไปด้วย และเมื่อมนุษย์หรือสัตว์ได้กินปลาและกุ้งนั้นก็เท่ากับว่าสารพิษนั้นได้แพร่กระจายไปสู่
มนุษย์และสัตว์นั้นด้วยแล้ว
8) จุลินทรีย์ในดินลดน้อยลงอันส่งผลให้ความสามารถในการย่อยสลายซากพืช
ซากสัตว์ที่อยู่ในดินลดลงไปด้วย ซึ่งถือเป็นสาเหตุหลักที่ให้ดินสิ้นสภาพและขาดความอุดมสมบูรณ์
9) ส่งผลทาให้ค่าของดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกเปลี่ ยนแปลงไป เพราะ
สารพิษเหล่านี้ไปทาให้ค่าความเป็นกรดหรือความเป็ นด่างของดินหรือที่เรียกว่าค่า ph ลดลงหรือ
เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งผลกระทบต่อสิ่ ง แวดล้ อ มจากการใช้ส ารเคมีใ นภาคการเกษตรกรรมหรื อ
อุตสาหกรรมก็ตามก็นับเป็นผลกระทบที่รุนแรงมากแต่เห็นได้ไม่ชัดเจนอย่างฉับพลัน โดยนับวันการ
ตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในสิ่งแวดล้อ มจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจาก
การใช้สารเคมีที่มากเกินความจาเป็นและการใช้อย่างไม่ถูกวิธีขาดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการใช้
สารเคมีจานวนมากที่ยังไม่ทราบผลกระทบที่ชัดเจนอีกด้วย ซึ่งสารเคมีกาจัดศัตรูพืชราว 1,600 กว่า
ชนิดโดยมีน้าหนักกว่า 3 ล้านตันที่มีการใช้ ในปัจจุบันไม่ถึงร้อยละ 10 ที่ได้ทราบเห็นผลกระทบอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการตกค้างสะสมในสิ่งแวดล้อมในสารเคมีกาจัดแมลง 100
กิโลกรัม เท่านั้นที่ถูกตัวและสามารถออกฤทธิ์ทาลายแมลงศัตรูพืชที่เหลือตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้ อม
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ทั้งหมดได้ โดยปลิ ว ร่ องลอยไปในอากาศมากถึ ง 30 กิโ ลกรัม ระเหยไป 10 กิโ ลกรัม พลาดพื ช
เป้าหมายไปอีก 15 กิโลกรัม ไม่โดนแมลงและตกค้างอยู่บนพืชอีก 41 กิโลกรัมนอกนั้นโดนแมลงบ้าง
บางส่วนแต่ไม่ใช่จุดเป้าหมายสาคัญอีก 3 กิโลกรัม ซึ่งสารเคมีจานวนมากนี้ที่ได้ตกค้างในสิ่งแวดล้อม
รวมถึงดิน น้ า พืช และสั ตว์ ส่ ว นใหญ่จะสามารถคงทนอยู่ ในระบบนิเวศน์เ ป็น เวลานานหลายปี
เนื่องจากคุณสมบัติของสารเหล่านั้น เช่น สารเฮปตาคลอร์ ต้องใช้เวลานานถึง 15 ปี กว่าจะสลายตัว
ออกไปครึ่งหนึ่งของปริมาณที่สะสมและใช้เวลานานถึง 12 ปี กว่าจะสลายไป 9 ใน 10 ส่วนที่มีอยู่
ปัญหาสาคัญคือระหว่างที่ ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมสารเคมีเหล่านี้จะส่งผลกระทบหลากหลายอย่ าง
คาดไม่ถึง ยิ่งปริมาณสารตกค้างมากผลกระทบก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย การศึกษาผลกระทบเหล่านี้
จึงยังไม่ค่อยมีการศึกษาผลกระทบอย่างชัดเจนและเป็นระบบ โดยเฉพาะในประเทศไทยนี้ยังไม่มี
การศึกษาผลกระทบจากสารเคมีที่ตกค้างดังกล่าวนี้เลย ซึ่งผลกระทบหลักๆ ของการตกค้างและการ
ปนเปื้อนของสารเคมีเพื่อการเกษตรหรือภาคภาคการผลิตที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่รับทราบ
โดยทั่วกันก็คือ สารเคมีเหล่านี้จะเข้าไปทาลายแมลงที่มีประโยชน์ในธรรมชาติ เช่น ผึ้งที่ช่วยผสมเกสร
พืช และนอกจากนี้แล้วสารเคมียังไปทาลายสิ่งมีชีวิตในดินอย่างไส้เดือนและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นั้น
ด้วย การทาลายวัชพืชของสารเคมีเหล่านี้ยังทาให้พืชคลุมดินหายไปส่งผลให้เกิดหน้าดินพังทลาย ครั้ง
ฝนตกยิ่งทาให้สารเคมีที่ตกค้างในดินถูกชะล้างปนเปื้อน ก่อนมลพิษในแหล่งน้าตามมาและส่งผลต่อ
คุณภาพของแหล่งน้าที่ใช้อุปโภคบริโภคด้วย ซึ่งนอกจากนี้แล้วสารเคมีที่ปลิวร่องรอยไปปนเปื้อนใน
อากาศนั้นยังทาให้น้าฝนที่ตกลงมาเป็นพิษอีกด้วย ซึ่งมีการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษด้วยแล้ว
จึงพบว่าการตกค้างของสารเคมีเกษตรในดินและน้าในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งการตกค้างของ
สาร DDT ในดินที่บริเวณเขตเมืองเชียงใหม่และจังหวัดตาก การตกค้างของสารไดโคโฟล และ DDT
ในน้าใต้ดินใน 7 จังหวัดภาคกลาง รวมถึงจังหวัด ลพบุรี สระบุรี อุทัยธานี เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
และกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังได้ตรวจพบการตกค้างของสารเคมีออร์ กาโนฟอสเฟส คาร์บาเมต และ
ออร์กาโนฟอสเฟส ในดินและในน้าผิวดินและน้าใต้ดินในเขต 8 จังหวัดทางภาคเหนือคือ เชียงใหม่
เชียงราย ลาปาง พิษณุโลก พิจิตร กาแพงเพชร นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ด้วย รวมทั้งการตกค้าง
ของสารเอ็นโดซัลแฟนในดินและน้าในพื้นที่เกษตรที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วย ซึ่งสารเคมีที่
ตกค้างในสิ่งแวดล้อมนี้ในปริมาณที่น้อยยังคงสามารถถูกส่งผ่านไปสะสมในสิ่งมีชีวิตได้ในปริมาณสูงอีก
ด้วย ซึ่งจากการศึกษาในอเมริกาสารเคมีปนเปื้อนในน้าแค่ 1 ส่วนสามารถสะสมเป็น 265 ส่วนใน
แพลงตอนพืชและสัตว์เพิ่มเป็น 500 ส่วน ในปลาเล็ก 75,000 ส่วน ในปลากินเนื้อ และในส่วนนกที่
กินปลานั้นจะเพิ่มมากถึง 80,000 ส่วนด้วยเช่นกัน
ถึงแม้ว่าผลกระทบและความเสียหายจากสารเคมีที่ใช้อยู่ในภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ตกค้างและปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นจะยังไม่ชัดเจน แต่ก็มีการประมาณการว่า
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การใช้สารเคมีกาจัด ศัตรูพืชมากจนเกินความจาเป็นไปก็จะเป็นการสร้างความเสียหายต่อสังคมที่
คานวณเป็นตัวเลขมากถึง 5,491 ล้านบาทเลยทีเดียว22
2.3.3 ผลกระทบต่อการเกษตร
คนส่วนมากมักเชื่อกันว่า การใช้สารเคมีในการเกษตรกรรมจะช่วยเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรให้แก่ผู้เพาะปลูกได้ดียิ่งขึ้น แต่แท้ ที่จริงแล้วกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น ซึ่งผลที่เกิดจากการ
ใช้สารเคมีช่วยเพิ่มผลผลิตดังกล่าวจริง แต่เมื่อมีการใช้สารเคมีที่มีปริมาณมากก็จะเกิดการสะสม
สารเคมีที่ตกค้างอยู่ในดินเป็นจานวนมากอันส่งเป็นผลเสียหายต่อระบบนิเวศทางการเกษตรและเป็น
โทษแก่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยผลที่เกิดจากการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรมีดังต่อไปนี้
2.2.3.1 แมลงพัฒนาภูมิต้านทานเคมี
เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อแมลงศัตรูพืช ซึ่งเมื่อมีการใช้สารเคมีเพื่อกาจัด
แมลงอย่างต่อเนื่อง แมลงจะมีการพัฒนาภูมิต้านทานด้านเคมีซึ่งเป็นคุณสมบัติทางวิวัฒนาการของ
แมลงในการมีชีวิตดารงรักษาเผ่าพันธุ์ของตนเองให้อยู่รอดจากสารเคมีนั้น เพราะการพัฒนาด้าน
ความสามารถในการทนทานต่อสารเคมีที่มีพิษได้และยังมีการถ่ายทอดภูมิต้านทานนี้ไปสู่รุ่นลู กรุ่น
หลานได้อีกต่อไปด้ว ย จึ งทาให้ เผ่ าพันธุ์ของแมลงสามารถอยู่ร อดปลอดภัยจากสารเคมี ที่ ม นุ ษ ย์
นามาใช้กาจัดแมลงได้ ซึ่งนักวิจัยได้ทาการศึกษาและค้นพบว่าในระยะเวลาเพียง 50 ปีตั้งแต่เริ่มมีการ
ใช้สารเคมีในการทาการเกษตรกรรมนี้มีแมลงมากกว่า 400 สายพันธุ์ที่ได้พัฒนาภูมิต้านทานมีกาลังใน
การรับเอาสารพิษหรือยาฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ ได้ จึงทาให้ต้องมีการใช้ยาฆ่าแมลงที่มีส ารเคมีเข้มข้น
มากยิ่ งขึ้น หรื อมีการเปลี่ ย นไปใช้ส ารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นยาฆ่าแมลงชนิดใหม่ที่แรงหรือเข้มข้นมาก
กว่าเดิมเรื่อยไป เช่น กรณีปัญหาของหนอนเจาะสมอฝ้ายแล้วได้ใช้สารดีดีทีในการพ่นพืชพันธุ์เพื่อฆ่า
หนอนเจาะสมอฝ้าย ซึ่งในสมัยก่อนเดิมทีจะใช้สารดีดีทีเพียงแค่จานวน 0.03 มิลลิกรัมต่อน้าหนักของ
หนอนหนึ่งกรัมเท่านั้น แต่ภายหลังนั้นต้องมีการใช้สารดีดีทีที่เพิ่มปริมาณการใช้เป็นจานวน 1,000
มิลลิกรัม จึงจะทาให้มีฤทธิ์ทาลายให้หนอนตายได้ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเกษตรกรต้องใช้
สารเคมีกาจัดแมลงในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากยิ่ งขึ้นไป หรือไม่ก็เปลี่ยนไปใช้สารเคมีชนิดใหม่ๆ ที่มีฤทธิ์
รุนแรงยิ่งกว่าเดิม เพื่อการควบคุม กาจัดแมลง ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ แมลงศัตรูพืชก็จะเร่งพัฒนาตนเอง
หรือมีวิวัฒนาการในการสร้างความสามารถที่จะต้านทานสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรนั้นได้เร็วขึ้นด้วย23

22

สาวิตรี วงษ์เมตตา (เชิงอรรถ 19) 20-21.
23 วิทยา ทินวรรณ (เชิงอรรถ 15) 8.
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2.2.3.2 การทาลายความสมดุลของระบบนิเวศ
เมื่อมีการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรกรรม สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศทางด้านการเกษตร ซึ่งไม่ได้มีผลแค่แมลงที่ทาลายพืชผลทางการเกษตรเท่านั้น แต่ยังเป็นผลร้าย
ต่อแมลงที่มีหน้าที่ในการควบคุมศัตรูพืชและเป็นประโยชน์ต่อการเกษตร หรือเป็นผลกระทบต่อแมลง
ชนิดที่ต้องผสมเกสรก็จะได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรนั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งจากการ
ศึกษาวิจัยแล้วพบว่า ศัตรูของธรรมชาติที่ชอบกินแมลงศัตรูพืชเป็นอาหาร เช่น เต่าทอง ด้วงดิน ด้วง
เพชฌฆาต และแมลงมุม ได้มีจานวนการขยายประชากรที่ลดลงเป็นอย่างมาก หลั งจากที่ได้มีการใช้
สารเคมีมากาจัดแมลงศัตรูพืชด้วยการฉีดพ่น เนื่องจากศัตรูธรรมชาติเหล่านี้ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากสารเคมีที่ใช้ในภาคการเกษตรนั้น จึงทาให้ความสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศเสื่อมเสียไป
จนเกิดการระบาดหนักของแมลงศัตรูพืชที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ความเสียหายต่อระบบนิเวศดังกล่าวจึง
เป็นผลของการใช้สารเคมีในการกาจัดศัตรูพืช ซึ่งการใช้สารเคมีจึงไม่ได้ช่วยป้องกันการระบาดของ
แมลงศัตรูพืชได้จริงตามที่เข้าใจ
2.2.3.3 เกิดการสะสมของสารเคมีในห่วงโซ่อาหาร
ซึ่งสารเคมีกาจัดศัตรูพืชใช่ว่าจะคงอยู่แต่เฉพาะในบริเวณพื้น ที่ทาโรงงาน
อุตสาหกรรมเท่านั้น แต่มักจะแพร่กระจายออกไปนอกบริเวณสิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่ทาการโรงงาน
อุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน อย่างเช่นน้าที่ไหลผ่านโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการฉีดพ่นสารเคมีหรือมีการ
ชะล้างของสารเคมีลงสู่น้าในดินก็จะมีการไหลลงสู่แหล่งน้าตามธรรมชาติได้ จึงเกิดเป็นการปนเปื้อน
ของสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบนิเวศได้อย่างเป็นวงกว้าง ซึ่งสัตว์และสิ่งมีชีวิตใน
แหล่งน้าธรรมชาติก็อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอันก่อให้เกิดเป็นผลร้ายต่อระบบภูมิต้านทานของปลา ซึ่งทาให้ปลาเกิดเป็นโรคต่าง ๆ ได้ง่าย
นอกจากนี้สารเคมีในกลุ่มออร์กาโนคลอไรด์ที่มีฤทธิ์ต่อการย่อยสลายได้ช้าอาจส่งผลทาให้เกิดการ
สะสมอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และกระจายไปสู่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านบนของห่วงโซ่อาหารจนทา
ให้เกิดการสะสมของสารเคมีที่เป็นพิษในปริมาณที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น (biological magnification) ดัง
การวิจัยปัญหาของ DDT ที่สะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารที่มีการปนเปื้อนของ DDT ในน้าเพียงอัตรา
0.000003 ส่วนในล้านส่วน แต่สัตว์ประเภทที่มีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ในน้า เช่น พวกไรแดง หนอนแดง
นั้นจะพบว่ามีการสะสมของสาร DDT เพิ่มขึ้นเป็น 0.04 ส่วนในล้านส่วนในสัตว์เหล่านั้นและเมื่อ
ปรากฏว่ามีนกที่กินปลาเป็นอาหารก็จะเกิดการสะสมของสาร DDT ในตัวปลามากถึง 2 ส่วนในล้าน
ส่วน ส่วนกรณีปลาที่กินพวกไรแดง หนอนแดง หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเป็นอาหารนั้นก็จะมีการสะสม
ของสาร DDT ในตัวปลาที่มากถึง 25 ส่วนในล้านส่วนทีเดียว ซึ่งถึงแม้ว่านกจะมีการสะสมของสาร
DDT เป็นจานวนมากก็ตาม แต่การสะสมนี้อาจไม่ได้ทาให้นกตายลงในทันทีที่ได้รับสาร DDT แต่เกิด
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เป็นผลกระทบในด้านอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน เช่นสาร DDT ที่สะสมอยู่ในตัวนกจะทาให้เปลือกไข่ของนก
บางลง ซึ่งทาให้ไข่แตกในขณะกาลังฝักตัวอ่อนอยู่ โดยจะเกิดเป็นผลกระทบทาให้ประชากรการเกิด
ของนกลดน้อยถอยลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เฉพาะแต่เหตุที่เกิดขึ้นกับนกที่กินปลาในแหล่ง
น้าที่ถูกการปนเปื้ อนจากสารเคมีเท่านั้น แต่ยังหมายถึงนกประเภทที่กินแมลงเป็นอาหารและนก
ประเภททีก่ ินผลไม้พืชผลทางการเกษตรด้วยเช่นกัน24
2.2.3.4 ผลกระทบของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชต่อดิน
โดยดินนั้นจัดว่าเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งต่อการทาเกษตร ซึ่งถือเป็นปัจจัย
หลักต่อในทาการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพาะปลูก ในอดีตที่การเพาะปลูกพืชเป็นการปฏิบัติ
ตามธรรมชาติ มิได้มีการดูแลเป็นพิเศษแต่อย่างใด ตั้งแต่เริ่มมีการปฏิวัติเขียว25 จึงส่งผลให้การทาการ
เพาะปลูกมีการปฏิบัติดูแลอย่างเข้มข้น โดยมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชที่เพาะปลูก มีการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นสารเคมีจากัดวัชพืช สารเคมีจากัดแมลงและสัตว์ศัตรูพื ช สารเคมี
กาจัดโรคพืช ซึ่งจะเห็นได้ว่าสารเคมีเหล่านี้เมื่อใช้กับพืชที่ทาการเพาะปลูก สารเคมีบางส่วนหรือ
ทั้งหมดมีโอกาสที่จะปนเปื้อนในดิน การใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานและใช้ไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกต้องตาม
คาแนะนา ส่งผลทาให้สารพิษที่ใช้เจือปนและสะสมลงในดินจนเกิดเป็นอัน ตรายต่อสิ่งมีชีวิตซึ่งหมาย
รวมถึงมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งมีการคาดคะเนว่าสารกาจัดแมลงศัตรูพืชก็มีโอกาสปนเปื้อนลงสู่
ดินได้ไม่ยากประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณสารที่พ่นไปยังต้นพืชที่ต้องการป้องกันและกาจัดแมลงศัตรู
จะตกลงสู่ดินทันที ส่วนสารที่ติดอยู่กับพืชนั้นก็อาจตกลงสู่ดินในภายหลังโดยน้าฝนหรือการลดน้า
ต้นไม้ และยังคาดคะเนได้อีกว่าอาจมีถึงร้อยละ 80 ของสารนั้นทั้งหมดที่พ่นลงสู่ดิน ส่วนสารกาจัดเชื้อ
ราก็น่าจะปนเปื้อนลงไปในดินทานองเดียวกันกับสารเคมีกาจัดแมลงศัตรูพืช แต่อย่างไรก็ดีการฉีดพ่น
สารป้องกันกาจัดศัตรูพืชกับต้นพื ชนั้นมีโอกาสที่ตกอยู่บนต้นพืชนั้นได้เพียงร้อยละ 50 เท่านั้น ส่วนที่
เหลือส่วนใหญ่จะอยู่ในดินโดยเกิดการชะล้างจากต้นพืช และบางส่วนที่จะระเหยออกมาหรือล่องลอย
24

วิทยา ทินวรรณ (เชิงอรรถ 15) 7-9.
25 การปฏิวัติเขียว คือ การปฏิวัติเกษตรกรรมครั้งที่สาม เป็นการริเริ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1950 ถึงปลายคริสต์ทศวรรษ 1960 ส่งผลให้หลายพื้นที่ในโลกมีผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ปรากฏชั ด ช่ ว งปลายคริ ส ต์ ท ศวรรษ 1960 การปฏิ วั ติ เ ขี ย วน าไปสู่ ก ารใช้
เทคโนโลยีใหม่ เช่น ธัญพืช พันธุ์ให้ผลผลิตสูง (high-yielding varieties, HYVs) โดยเฉพาะข้าวสาลี
พันธุ์แคระและข้าว ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีทางการเกษตรและการใช้น้าอย่างควบคุม และวิธี
เพาะปลูกแบบใหม่ที่ใช้เครื่องจักร การใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ของการเพาะปลูก การใช้เมล็ด
พันธุ์ให้ผลผลิตสูง การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเหมาะสม และการจัดรูปที่ดิน
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ไปในอากาศก็จะถูกชะล้างด้วยน้าฝนลงสู่พื้นดินในที่สุด เมื่อสารเคมีตกลงสู่พื้นดินชั้นบนแล้วก็จะ
สามารถซึมซับผ่านชั้นดินลงไปสู่ใต้ดิน นอกจากนี้พืชและสัตว์ที่ตายก็จะทับถมบนพื้นดินแล้ว ทาให้
สารเคมีตกค้างในพืชและสัตว์ที่ตายแล้วกลับสู่ดินได้อีก
ผลกระทบของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่มีต่อดินหรือสมบัติของดินโดยตรง
นั้น ยังไม่มีการศึกษากันอย่างจริงจังมากนัก แต่มีความเข้าใจกันอย่างทั่วไปว่า สารเคมีประเภทที่มีพิษ
กาจัดศัตรูพืชและวัชพืชและสารเคมีกาจัดเชื้อรา รวมถึงสารเคมีกาจัดแมลงนั้น สารเคมีเหล่านี้จะ
ปนเปื้อนลงสู่ในดินมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับชนิดสารเคมีที่ใช้ วิธีใช้และโอกาสที่จะถูกใช้ สารเคมี
กาจัดวัชพืชมีโอกาสที่จะลงไปปนเปื้ อนดินได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารกาจัดวัชพืชก่อนงอกซึ่งใช้
หลังจากเตรียมดิน นอกจากนี้การฉีดพ่นสารเคมีกาจัดวัชพืชไปยังต้นวัชพืชก็สามารถปนเปื้อนลงดินได้
เพราะสารที่ติดอยู่กับต้นพืชก็จะถูกไถกลบและ/หรือผุพังเน่าเปื่อยลงไปในดิน ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่
ผลกระทบของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชก็อาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของดิน โดยคุณภาพของ
ดินในที่นี้จะหมายถึงการลดความสามารถของดินที่จะเป็นตัวกรอง ตัวกลาง ตัวลด ตัวยึดและตัว
ทาลายพิษจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยอ้อมต่อพืชที่จะปลูกและสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
อยู่ในดิน
เมื่อปลูกพืชบนดินพืชก็จะสามารถดูดซับสารเคมีที่ตกค้างจากดินสู่ต้นพืช
ได้ ซึ่งสิ่งมีชีวิตในดินก็จะได้รับสารเคมีจากดินโดยผ่านห่วงโซ่อาหารและสะสมไว้ในร่างกาย สารเคมี
เมื่อตกค้างในดินแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายและมีการเปลี่ยนแปลง โดยสารเคมีจะดูดซับไว้โดยเม็ดดิน
และบางส่ ว นจะถูกน้ าชะล้ างลงสู่ น้าใต้ดินโดยไหลไปตามชั้นของดิน การเคลื่ อนย้ายนอกจากจะ
สามารถเคลื่อนย้ายในแนวดิ่งตามชั้นของดินที่กล่าวมาแล้วก็ยังสามารถเคลื่อนย้ายได้ในแนวนอนซึ่ง
มักจะมีการชะล้างผิวหน้าดินที่เกิดจากน้าฝน น้าท่วม ทาให้เม็ดดินที่ดูดซับสารเคมีเหล่านี้ถู กพัดพาไป
ตามความลาดเอียงของพื้นที่ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีเมื่ออยู่ในระบบนิเวศแล้วดินจะ
เกิดกระบวนการต่าง ๆ ที่ไม่ใช่จากสิ่งมีชีวิตแต่จะเกิดจากคุณสมบัติโดยเฉพาะของสารเคมีเอง และยัง
เกิดกระบวนการของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผลจากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใ ต้ดินเช่นจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่
สามารถย่อยสลายสารเคมีที่ป่นเปื้อนในดินได้อีกด้วย ซึ่งผลกระทบของสารเคมีเหล่านี้จะก่อให้เกิด
มลภาวะในดินได้มากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับพิษของสารเคมีนั้นๆ โดยที่ความคงทนของสารเคมีที่
ตกค้างอยู่ที่พืชและเมื่อตกลงสู่ดินปริมาณของสารเคมีเหล่านี้ลงไปปนเปื้อนในแหล่งน้าหรือในน้าใต้ดิน
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ก็เป็นไปได้ว่าสารเคมีกาจัดแมลงศัตรูพืชน่าจะมีพิษภัยต่อสภาพแวดล้อมจนเกิดการปนเปื้อนเข้าสู่ห่วง
โซ่อาหารของมนุษย์ในที่สุด26
2.2.3.5 ผลกระทบของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชต่อสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้
1) ผลกระทบต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ ซึ่งสารเคมีกาจัดศัตรูพืชมักจะพบว่า
มีศักยภาพที่จะทาลายแมลงศัตรูธรรมชาติและแมลงที่ทาหน้าที่ผสมเกสร ซึ่งมิใช่แมลงศัตรูพืชใน
กลุ่มเป้าหมาย ส่วนสารเคมีกาจัดวัชพืชจะพบน้อยมากที่จะทาลายแมลงที่เป็นศัตรูธรรมชาติ แต่
อย่ า งไรก็ ดี จ ากการศึ ก ษาในต่ า งประเทศพบว่ า การใช้ Roundup (Glyhosate) จะท าลายศั ต รู
ธรรมชาติได้ 3 ชนิดซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 อันได้แก่ ตัวต่อหรือหมาร่า ตัวด้วงเต่า และมากกว่าร้อยละ
80 ของด้วงตัวห้าจะถูกทาลายลงไป แม้เพียงอัตราปานกลางที่ใช้กับ 2,4D ก็สามารถทาความเสียหาย
อย่างรุนแรงต่อการผลิตของผึ้งน้าหวาน สารเคมีกาจัดวัชพืช (Oxadiazon) ก็เป็นพิษต่อผึ้งที่ช่วยผสม
เกสรได้
ส่วนสารเคมีประเภทกาจัดวัชพืชอาจจะทาอันตรายต่อแมลงและแมงมุม
ทางอ้อมได้ด้วยเช่นกัน นั้นก็คือ การที่สารเคมีกาจัดวัชพืชทาลายใบที่ใช้เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิง
เช่น ประชากรด้วงที่เป็นศัตรูธรรมชาติและแมงมุมจะลดลงเมื่อใช้สารเคมีประเภท 2,4D เนื่องจาก
ทาลายถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
2) ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในดินที่มีการศึกษาผลกระทบของวัตถุมีพิษต่อ
ไส้เดือนในส่วนทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้พบปริมาณไส้เดือนในแปลงของเกษตรกรทั่วไปมีแนวโน้ม
สู ง กว่ า แปลง IPM (Integrated Pest Managemant) แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี วั ต ถุ มี พิ ษ ที่ ใ ช้ ทั้ ง 2 แปลงมี
ผลกระทบต่อไส้เดือนดินน้อยมาก ผลกระทบของวัตถุมีพิษต่อปริมาณจุลินทรีย์ดินใต้ทรงพุ่มทุเรียนยัง
พบว่าในแปลง IPM จะมีปริมาณจุลินทรีย์ดินมากกว่าแปลงของเกษตรกรที่มีการใช้สารพิษปกติ27
ซึ่งจากการศึกษาของต่างประเทศยังพบว่า Cyanobacteria เป็นแบคทีเรีย
ชนิดหนึ่งที่อยู่ทั้งในดินและในน้าได้ด้วย และเป็นแบคทีเรียตัวสาคัญที่ทาหน้าที่ตรึงไนโตรเจนจาก
อากาศให้ เ ข้ า มาอยู่ ใ นรู ป ที่ พื ช สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ โดยจะได้ รั บ ผลกระทบจากการใช้
Trifluralim ในทุกขนาดที่ใช้โดยจะยับยั้งการเจริญเติบโตของ Cyanobacteria

26

ธีรพัฒน์ สุทธิประภา, ‘กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีและการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ส ารเคมี ’ (วิทยานิพนธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2550) 22-23.
27 เพิ่งอ้าง 24.

Ref. code: 25646201034607KCF

31
2.4 แนวคิดในการควบคุมสารเคมีชนิดเพื่อป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์
สารเคมีที่ใช้เพื่อป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์นี้ถือเป็นวัตถุอันตราย เพราะเป็นสิ่งที่
ทาให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสภาพแวดล้อมในระบบนิเวศได้ ซึ่งในปัจจุบัน
ได้มีการนาเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่เป็นสารเคมีเพื่อการฆ่าแมลงกาจัดศัตรูพืชนี้มาจากต่างประเทศเพื่อ
นามาใช้ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในประเทศอยู่เป็นจานวนมากและวัตถุอันตรายที่เป็น
สารเคมีประเภทฆ่าแมลงกาจัดศัตรูพืชและสัตว์นี้ถือเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และ สัตว์ อีกทั้งยัง
เกิดเป็นอันตายต่อทรัพย์สิน พืชและสิ่งแวดล้อมได้ แนวความคิดว่าด้วยการควบคุมการใช้สารเคมีฆ่า
แมลงกาจัดศัตรูพืชสอดคล้องกับแนวความคิดในเรื่องหลักป้องกันล่วงหน้า 28 อันมีสาระสาคัญว่าใน
กรณีที่ยังไม่แน่นอนและมีหลักฐานที่ชัดเจนอันเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่าได้เกิดมี
ภัยอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมจากสารเคมีที่ใช้ในการประกอบการผลิต
จริงหรือไม่ แต่หากยินยอมให้ใช้สารเคมีนั้นในการผลิตแล้วอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยอันตรายและ
ความสู ญ เสี ย จะต้ อ งมี ก ารวางมาตรการเพื่ อ ป้ อ งกั น เท่ า ที่ จ าเป็ น เพื่ อ มิ ใ ห้ ภั ย นั้ น เกิ ด ขึ้ น โดยไม่
จาเป็นต้องรอผลของการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เสียก่อน29
2.4.1 มาตรการป้องกัน
หลั ก การป้ อ งกั น ไว้ ก่ อ น (Precautionary Principle) นี้ เ ป็ น ผลสื บ เนื่ อ งจาก
สถานการณ์โลกที่ประสบกับปัญหาทางด้านความปลอดภัยของอาหารที่เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี
จนเกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
จนก่อให้เกิดเป็นโรคระบาดรุนแรงไปยังทุกประเทศทั่วโลก อย่างเช่นปัญหาโรควัวบ้า โรคอหิวาต์
สุกรอัฟริกัน โรคไข้หวัดนก โรคปากเท้าเปื่อย ซึ่งจากปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ นอกจากทา
ให้เกิดความเสียหายต่อมนุษย์และสัตว์เป็นจานวนมากแล้ว ปัญหานี้ก็ยังส่งผลเสียหายต่อสภาวะทาง
เศรษฐกิจอันเป็นปัญหาใหญ่ลุกลามไปทั่วโลก ดังเช่นกรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยอันก่อให้เกิดเป็นผลกระทบจนเป็นความเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่ง
เป็นเหตุให้ประชาชนในประเทศเกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่เกิดจากการไปสัมผัสกับสัตว์ที่ติดโรค
และการสูญเสียไก่และสัตว์ปีกอื่น ๆ ที่เจ็บป่วยและได้ตายไปเป็น จานวนที่มาก ซึ่งจากปัญหาโรค
ระบาดดังที่ได้กล่าวมานี้รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงจาเป็นต้องกาหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรการที่
28

พนัส ทัศนียานนท์, ‘แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายสิ่งแวดล้อม’ (เอกสารการสอนชุด
วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 1-40.
29 เอกรินทร์ บุญศรี (เชิงอรรถ 7) 38-40.
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เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพอนามั ย และสุ ข อนามั ย ของพื ช (Sanitary and Phytosanitary : SPS) อั น เป็ น
มาตรการในการกาหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 30 เพื่อตอบสนองกับ ปัญหาความเสี่ยง
ด้านสุขภาพอนามัยของชีวิตคนและสัตว์ในประเด็นต่าง ๆ นั้นอย่างรวดเร็วขึ้น ประเทศไทยเองก็ได้นา
หลักการป้องกันไว้ก่อนนี้มาบัญญัติไว้ในกฎหมายในลักษณะที่เป็นการให้อานาจแก่เจ้าพนักงานในการ
มีอานาจเข้าไปตรวจสอบกิจกการของผู้ประกอบการว่า ผู้ประกอบกิจการได้กระทาการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบั ติตามกฎหมายหรื อไม่ และยั งได้ให้ อานาจแก่เจ้าพนักงานในอันที่จะกาหนดเงื่อนไขให้ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องปฏิบัติ หรือให้อานาจเจ้าพนักงานในอันที่จะสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบการให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้หรือไม่ด้วย
ซึ่งการนาหลั กการป้ องกัน ไว้ก่อนนี้ในทางปฏิบัติจะไม่มีหลั กการที่แน่นอนตายตัวแต่จ ะมี
องค์ประกอบสาคัญดังต่อไปนี้
1) ปัญหาใดที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีความชัดเจนในทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสาเหตุ
และลักษณะของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่หากจะใช้มาตรการนี้ต้องตั้งจาเป็นต้องตั้ง อยู่บน
หลักการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้
2) ปัญหาใดที่เกิดเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นและมีความร้ายแรงเกินกว่าที่จะ
ยอมรับได้ โดยให้คานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าต่อคนรุ่นอนาคตหรือประชาชนที่
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นด้วย
3) เป็นการดาเนินการก่อนที่จะเกิดความเสียหายหรือก่อนที่จะแน่นอนได้ ว่า
ความเสียหายต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
4) มาตรการที่ใช้ควรมีความเหมาะสมและสมกับสั ดส่ ว นกับระดับของความ
คุ้มครองและปริมาณของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
5) เกิดเป็นผลเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาระการพิสูจ น์จากผู้ที่อ้างว่าความเสียหาย
อาจเกิดขึ้นได้ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นต้นเหตุในการก่อให้เกิดความเสียหาย
6) มี ก ารศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ ค้ น หารวมรวมข้ อ มู ล ตลอดทั้ ง การหา
พยานหลั กฐานเพิ่ มเติ มเพื่ อสร้ างความเข้า ใจอัน เกี่ ยวกั บเรื่ อ งดัง กล่ าวและเพื่ อ ใช้ใ นการก าหนด
มาตรการสาหรับจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

30

Joanne Scott, The WTO agreement on sanitary and phytosanitary measures:
a commentary (pdf, OUP Catalogue 2009) 1-3.
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7) การกาหนดมาตรการป้องกันตามหลั กการป้องกันไว้ก่อนนี้จะต้องมีความ
โปร่งใสและชัดเจนโดยต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง31
ดังนั้น หลักการป้องกันไว้ก่อนนี้จึงเป็นการกาหนดหรือวางมาตรการเพื่อป้องกัน
มิให้เกิดเป็นผลกระทบหรือเกิดเป็นความเสียหายที่สามารถคาดคะเนไว้ล่วงหน้าได้ หรือเพื่อป้องกันให้
เกิดผลกระทบหรือเกิดเป็นความเสียหายที่น้อยที่สุดต่อสภาพแวดล้อมโดยการนาเทคโนโลยีที่จาเป็น
มาใช้อย่างได้เหมาะสม ซึ่งก่อนที่รัฐจะออกมาตรการใดๆ เพื่อบั งคับใช้เป็นการทั่วไปก็มักจะต้องมี
เหตุผลอันสมควรและต้องมีความจาเป็นในการบังคับใช้ด้วย32
2.4.2 มาตรการเพื่อควบคุม
หลั ก ผู้ ก่ อ มลพิ ษ เป็ น ผู้ จ่ า ย (Polluter Pays Principle: PPP) ที่ อ งค์ ก ารความ
ร่ ว ม มื อ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ( Organization for Economic Co-operation and
Development : OECD) ได้ เ สนอในทศวรรษที่ 1970 ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ หลั ก การนี้ เ รื่ อ ยมาจนถึ ง
ปั จ จุ บั น หลั กการที่ส าคัญของหลั กผู้ ก่อมลพิษเป็นผู้ จ่ายนี้คือ การนาต้นทุนจากการก่อมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม (environmental costs) หรือผลกระทบภายนอก (externality) เอาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยทาให้ต้นทุนและราคาสินค้า
และบริการดังกล่าวสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลทาให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องมีการปรับปรุงแก้ไขถึงพฤติกรรมของ
ตนอันจะเป็นผลดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายนี้ เป็นหลักการสาคัญในการช่วยแก้ปัญหาความ
ล้มเหลวของตลาด (market failure) ที่เกิดจากการไม่ได้คิดคานวณเป็นต้นทุนของสิ่งแวดล้อม จึงทา
ให้ต้นทุนสินค้าและบริการไม่สะท้อนต่อต้นทุนทางสังคมอย่างแท้จริงที่ควรจะเป็น ซึ่งทาให้มีการผลิต
สินค้า การบริโภคสินค้าและการให้บริก ารเป็นต้นเหตุในการทาลายสิ่งแวดล้อมมากเกินกว่ากรณีที่
สมควร ทั้งนี้ โ ดยหลั กการดัง กล่ าวแล้ ว ยัง จะสามารถน าไปประยุ กต์ ใช้ใ นการจั ดการหรื อบริ ห าร
ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วย โดยการกาหนดให้ผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นผู้ต้องรับผิดชอบต่อ
31

‘ปัญหาการดาเนินคดีสิ่งแวดล้อมทางแพ่ง: กรณีศึกษาเฉพาะการดาเนินกระบวนพิจารณา
ในศาลชั้นต้น’ (เอกสารอบรมโครงการพัฒนาระบบกฎหมายของการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนา
นิติกรระดับกลาง" รุ่น 4 วันที่ 6 ม.ค. ถึง 18 ก.พ. 2557 ณ ห้องประชุม 2 สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม) 17.
32 วรวรรณ เชยชิด, ‘เงื่อนไขของการใช้หลัก Precautionary Principle ภายใต้ความตกลง
ว่าด้ว ยการบั งคับ ใช้ มาตรการสุ ข อนามัย และสุ ข อนามั ย พืช ’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562) 69-73.
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ความเสื่อมโทรมจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้น หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นหลักการให้ผู้ใช้เป็นผู้จ่าย
(User Pays Principle: UPP)33
2.4.2.1 การกาหนดมาตรฐานคุณภาพดิน
การที่ดินมีส ารพิ ษตกค้ า งก็เ ป็น เพราะว่า ดิน นั้น ไม่ส ามารถย่ อ ยสลาย
สารพิษนั้นได้จนสารพิษนั้นกลายเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อ มนุษย์ พืชและสั ตว์ ในการดารงชีวิตอยู่บน
พื้นดินที่มีสารพิษตกค้างนั้ น ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ ที่อยู่ในฐานะผู้จัดการบริการสาธารณะตาม
กฎหมายซึ่ ง ในประเทศไทย โดยหมายถึ ง คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ จึ ง ต้ อ งมี ก ารวาง
หลั กเกณฑ์ในการกาหนดมาตรฐานคุณภาพของดินขึ้นเป็นแนวในทางปฏิบัติบังคั บใช้ โดยมีการ
กาหนดค่ามาตรฐานในการปนเปื้อนของสารอันตรายที่สามารถให้มีการปนเปื้อนได้ในดิน แต่ต้องไม่
ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ต้องรับสัมผัสกับพิษตกค้างทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม34 ทั้งนี้สาหรับการตรวจสอบคุณภาพของดินนั้น รัฐได้กาหนดให้ หน่วยงานของ
รัฐซึ่งก็คือกรมควบคุมมลพิษให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ โดยให้เป็นผู้กาหนดวิธีใน
การตรวจสอบและวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างของดินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 25 (พ.ศ. 2547) 35 ซึ่ ง การเก็ บ ตั ว อย่ า งของดิ น นั้ น
จาเป็นต้องมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามการตรวจสอบคุณภาพของดินโดยเบื้องต้นและให้ถือเป็น
เรื่องจาเป็นที่ต้องมีการพิสูจน์สภาพของดิน ปนเปื้อนสารเคมีในเนื้อดิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟู
สภาพของเนื้อดินต่อไป ซึ่งหมายความรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการประเมินความเสี่ยงที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสัตว์ตลอดทั้งคุณภาพของสิ่งแวดล้อมด้วย
2.4.3 มาตรการฟื้นฟู
แนวความคิดว่าด้วยการประกันความรับผิด กล่าวคือ ผู้ประกอบการไม่
ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขาย ผู้ให้บริการจะต้องมีส่วนร่วมในการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายในการจัดการทาความสะอาดมลพิษที่สร้างความ
เสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สภาพแวดล้อมกลับมาคืนดีได้ดั่งเดิมได้ ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการสร้าง
33

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และกอบกุล รายะนาคร, เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ล๊อคอินดีไซน์เวิร์ค 2552) 9.
34 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547) ‘เรื่องกาหนดคุณภาพ
ดิน’ ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 119ง (20 ตุลาคม 2547).
35 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547) ‘เรื่องกาหนดคุณภาพ
ดิน’ ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 119ง (20 ตุลาคม 2547) 170.
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แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการต้องพยายามหาวิธีหรือใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่เพื่อเป็นการลดการก่อมลพิษ
และป้องกันปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของตนไม่ให้แพร่กระจายไปสู่สภาพแวดล้อม
หรือในกรณีที่เกิดความเสียหาย ผู้ประกอบการนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อทาความสะอาดหรือแก้ไข
ปัญหามลพิษนั้น โดยผู้ประกอบกิจการจะต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษที่จะ
เกิดขึ้นนั้นไว้กับรัฐ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการจ่ายเงินจานวนดังกล่าวในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ผู้ประกอบการยังพยายามพัฒนากระบวนการผลิตของตนอยู่เสมอ โดยอาจมีการนาเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เป็นการแก้ไขหรือลดปัญหาการก่อให้ เกิดมลพิษในกระบวนการผลิตสินค้าของตน เพื่อ
ป้องกันการจ่ายเงินค่าเสียหายต่อมลพิษที่แพร่กระจายในสภาพแวดล้อมดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม
แนวความคิดว่าด้วยการประกันความรับผิดนี้ ทางผู้ผลิตอาจใช้ระบบการประกันวินาศภัยมาปรับใช้
ด้ว ยก็ได้ แต่จ ะต้องมีการทาประกันภัยความรับ ผิ ดจากกระบวนการผลิ ตสิ นค้ าที่ส ร้า งมลพิ ษ กั บ
สิ่งแวดล้อมโดยให้บริษัทประกันวินาศภัยเป็นผู้เข้ามารับผิดชอบต่อความเสี่ยงภัยในความเสียหายที่
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะทาการเรียกเก็บเงินเป็นเบี้ยประกันภัยจากผู้ผลิต
ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยจากกรณีที่ได้มีการผลิตสินค้าที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
อัตราเบี้ยประกันภัยนั้นก็จะเป็นบทสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงภัยหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า ซึ่งถ้าความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดเป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมมีมาก อัตราเบี้ยประกันภัยก็จะมีจานวนค่าเบี้ยที่สูงหรือแพงมาก แต่ถ้ากระบวนการผลิต
ของผู้ผลิตนั้นไม่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายในสิ่งแวดล้อมเลยหรือเป็นกรณีไม่ก่อให้เกิดให้เกิดมลพิษ
อัตราค่าเบี้ยประกันก็จะมีราคาที่ถูกหรือต่าลงไปด้วย36

36

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และกอบกุล รายะนาคร (เชิงอรรถ 33) 9.
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมดินปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
และสัตว์จากอุตสาหกรรมโรงงานของประเทศญี่ปุ่น
3.1 มาตรการป้องกันการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษ
การปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษ ในประเทศญี่ปุ่น จะมีการจัดทาข้อมู ล หรื อ
รายงานชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ทาเนียบการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารพิษ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน
การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานได้ปรับปรุงการจัดการสารเคมีโดยความสมัคร
ใจ และเพื่อป้องกันสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการ
รับรองคุณภาพและปริมาณของสารเคมีที่มีการปล่ อยออกสู่สิ่งแวดล้อมตามรายการสารเคมีซึ่ง ได้
กาหนดไว้และการจั ดทา Safety Data Sheets (SDS) ซึ่งครอบคลุ มข้อมูล เกี่ยวกับคุณสมบัติของ
สารเคมีและการจัดการสารเคมี 1 วัตถุประสงค์หลักของประเทศญี่ ปุ่นในการนาเอาระบบทาเนียบการ
ปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษเข้ามาใช้ก็เพื่อการกระตุ้นและส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ได้ดาเนินการลดปริมาณการปล่อยมลพิษด้วยความสมัครใจนั้นเอง2
3.1.1 หลักเกณฑ์การจัดทารายงานข้อมูลการปลดปล่อยสารพิษ
กฎหมายว่ าด้วยเรื่องการจัดทารายงานแสดงข้อมูลการปลดปล่อยสารพิษของ
ประเทศญี่ปุ่นคือ การจัดทาข้อมูลเป็นทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารพิษที่มีอยู่ด้วยกัน
หลายฉบับ แต่กฎหมายที่เป็นแม่บทในระดับพระราชบัญญัติ ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการรับรอง
ปริมาณการปลดปล่อยของสารเคมีที่กาหนดไว้สู่สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการปรับปรุงการจัดการ
สารเคมี (Act on Confirmation, etc. of Release Amounts of Specific Chemical Substances
in the Environment and Promotion of Improvements to the Management Thereof) ซึ่ ง
1

‘Outline PRTR Law’ (Ministry of Economy and Industry) <http://www.meti.go.
jp/policy/chemical_management/english/prtr.html.> สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2564.
2 เดชา พิมพิสุทธิ์, ‘กฎหมายมลพิษอากาศและการประเมินการปลดปล่อยและเคลื่อนย้าย
มลพิษ’ (เอกสารอบรมโครงการพัฒนาระบบการจัดทาทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ ,
จัดโดยสานักเทคโนโลยีน้าและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค เมื่อ 18 ตุลาคม 2555) 6.
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บทบัญญัติมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้กาหนดให้ธุรกิจ (Business Establishment) ที่เข้าข่าย
ต้ อ งรายงานข้ อ มู ล มี ห น้ า ที่ ต้ อ งรายงานข้ อ มู ล การปลดปล่ อ ยและเคลื่ อ นย้ ายมลพิ ษ แก่ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทธุรกิจที่ต้องรายงานข้อมูล
ตามมาตรา 2 ได้ บัญญัติให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายต้องรายงานข้อมูล ได้แ ก่
ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ ใ ช้ ส ารเคมี ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น “Class 1 Designated Chemical Substances” หรื อ
ผลิ ตภัณฑ์ซึ่งมีส่ ว นประกอบของสารดังกล่ าว และมีลั กษณะครบตามหลั กเกณฑ์ทั้งสามประการ
ดังต่อไปนี้
1. กิจการ 24 ประเภทที่ระบุไว้ในข้อ 3 แห่งคาสั่งคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการบังคับ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับรองปริมาณการปลดปล่อยของสารเคมีที่กาหนดไว้สู่สิ่งแวดล้อมและ
การส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง การจั ด การสารเคมี อั น ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ การผลิ ต การส่ ง และการจ่ า ย
กระแสไฟฟ้า ธุรกิจการผลิตและการแจกจ่ายก๊าซ ธุรกิจการป้อนความร้อน ธุรกิจระบบน้าเสีย ธุรกิจ
การขนส่งทางรถไฟ ธุรกิจคลังสินค้า (เฉพาะคลัง ที่เก็บสินค้าการเกษตรหรือแท็งก์ฟาร์มเก็บก๊าซหรือ
ของเหลว) ธุรกิจการค้าส่งปิโตรเลียม ธุรกิจการค้าส่งเศษเหล็ก (เฉพาะที่มีการรวบรวมสารเคมีที่อยู่ใน
ระบบทาความเย็นของรถยนต์หรือถอดระบบทาความเย็นที่มีสารเคมีออกจากรถยนต์) ธุรกิจการค้าส่ง
เครื่องยนต์ที่ใช้สาหรับยานพาหนะ (เฉพาะที่มีการรวบรวมสารเคมีที่อยู่ในระบบความเย็น) ธุรกิจ
สถานที่ขายเชื้อเพลิง ธุรกิจร้านซักผ้า ธุรกิจถ่ายภาพ ธุรกิจบริการซ่อมบารุงรถยนต์ ธุรกิจการซ่อม
เครื่องจักร ธุรกิจบริการตรวจสอบสินค้า ธุรกิจเกี่ยวกับการรับรองเครื่องวัด (ไม่รวมถึงการรับรองการ
วัดทั่ว ไป) ธุร กิจ กาจั ดของเสี ย ของชุมชน (เฉพาะกาจัดของเสี ย) ธุรกิจกาจัดของเสี ยจากโรงงาน
อุตสาหกรรม (รวมถึงธุรกิจกาจัดของเสียจากอุตสาหกรรมควบคุมพิเศษ) ธุรกิจเกี่ยวกับยาและสุขภาพ
และสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
2. กิจการที่มีคนงานหรือลูกจ้างตั้งแต่จานวน 21 คนขึ้นไปในการดาเนินธุรกิจ
ตามปกติ ทั้งนี้ตามมาตรา 4 แห่งคาสั่งคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการบังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
รับรองปริมาณการปลดปล่อยของสารเคมีที่กาหนดไว้สู่สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการปรับปรุงการ
จัดการสารเคมี
3. กิจการที่มีการดาเนินการเกี่ยวกับสารเคมีชนิดใดตามที่ระบุไว้ใน Class 1
Designated Chemical Substances ในปริมาณเท่ากับหรือ ที่มีปริมาณมากกว่า 1 ตันต่อปี หรือ
สารเคมีที่ได้ระบุไว้เป็นพิเศษ (Specific Class 1 Designated Chemical Substances) ในปริมาณ
เท่ากับหรือมากกว่า 0.5 ตันต่อปี ทั้งนี้ตามมาตรา 4 แห่งคาสั่งคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการบังคับตาม
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการรับรองปริมาณการปลดปล่อยของสารเคมีที่กาหนดไว้สู่สิ่งแวดล้อมและการ
ส่งเสริมการปรับปรุงการจัดการสารเคมี
(2) รายการสารเคมี
รายการสารเคมี ที่ได้ กาหนดไว้นั้นได้แก่ สารเคมี ช นิด ที่ก่อให้ เกิด อันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์และเกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศและมีการแพร่กระจายในวงกว้างออกสู่
สิ่งแวดล้อมและอาจปรากฏขึ้นในรายการของสารเคมีดังกล่าวที่มีการระบุไว้ใน Class 1 Designated
Chemical Substances ตามภาคผนวกของคาสั่งคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการบังคับตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการรับรองปริมาณการปลดปล่อยของสารเคมีที่กาหนดไว้สู่สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการ
ปรับปรุงการจัดการสารเคมี ซึ่งได้ประกอบไปด้วยสารเคมีทั้งหมด 462 ชนิด โดยมีสารเคมี 15 ชนิด
จากจานวน 462 ชนิดที่มีการระบุไว้ใน Class 1 Designated Chemical Substances ในปริมาณ
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 1 ของปริมาณทั้งหมด หรือมีส่วนประกอบของสารเคมี 15 ชนิดที่มีการ
ระบุไว้เป็นพิเศษในปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 0.1 ของปริมาณทั้งหมด3
(3) ข้อมูลที่ต้องรายงาน
ทาเนียบระบบการปลดปล่อยและเคลื่อ นย้ายสารพิษของประเทศญี่ปุ่นนั้น ได้
กาหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องรายงานข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย4
1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบการธุรกิจ และชื่อของตัวแทนในกรณีที่โรงงานมี
สภาพเป็นนิติบุคคล
2. ชื่อและที่อยู่ของสถานประกอบกิจการ
3. จานวนลูกจ้างที่ทางานเต็มเวลา
4. ประเภทของธุรกิจ
5. ชื่ อ ของสารเคมี ต าม Class 1 Designated Chemical Substances และ
ปริ ม าณการปลดปล่ อ ยและเคลื่ อ นย้ า ยสารดั ง กล่ า ว กล่ า วคื อ ปริ ม าณการปลดปล่ อ ยมลพิ ษ สู่
สิ่งแวดล้อม อันได้แก่ การปลดปล่อยสู่อากาศ การปลดปล่อยสู่แหล่งน้าสาธารณะ การปลดปล่อยสู่
พื้นดินในสถานประกอบการ และการปลดปล่อยสู่สถานที่กาจัดขยะในบริเวณสถานประกอบกิจการ

3

สุ ป ราณี ขวั ญ จั น ทึ ก , ‘มาตรการทางกฎหมายว่ า ด้ ว ยท าเนี ย บการปลดปล่ อ ยและ
เคลื่ อ นย้ า ยมลพิ ษ จากโรงงาน ’ (วิ ท ยานิ พ นธ์ นิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559) 52.
4 Ordinance for Enforcement, Article 6.
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รวมทั้งปริมาณการเคลื่ อนย้ ายมลพิษ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายมลพิษสู่ ระบบบาบัดน้าเสี ย และการ
เคลื่อนย้ายมลพิษออกนอกสถานที่5
(4) ประเภทตัวกลางสิ่งแวดล้อมที่รองรับมลพิษที่ต้องรายงาน
รายงานนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลการปลดปล่อยสารพิษที่ปล่อยออกมาสู่อากาศ
แหล่งน้าสาธารณะ และลงสู่พื้นดินบริเวณทั้งภายในและภายนอกโรงงานด้วย6
(5) กาหนดเวลาการรายงาน
สถานประกอบการได้ริเริ่มรายงานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารเคมี
ชุดแรกต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น ในช่ว งเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ.2002 โดยข้อมูล ที่
รายงานต้องเป็ น ข้ อ มูล การปล่ อ ยสารพิ ษในช่ว งปี งบประมาณ ค.ศ.2002 หลั งจากนั้นกระทรวง
สิ่งแวดล้อมและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมได้รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ผลในเดือน
มีนาคม ค.ศ.2003 และในปีต่อ ๆ มา ข้อมูลของปีงบประมาณก็คือระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือน
มีนาคมในปีถัดไปจะเผยแพร่ต่อสาธารณะภายใน 3 เดือน อันได้แก่ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือน
มิถุนายนของปีงบประมาณถัดไป7
(6) การควบคุมคุณภาพของข้อมูล
เพื่อควบคุมคุณภาพของข้อมูลที่ผู้ประกอบการธุรกิจจัดทาขึ้น รัฐบาลได้จัดทา
คู่ มื อ อั น ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารค านวณปริ ม าณสารเคมี ที่ มี ก ารปลดปล่ อ ยและเคลื่ อ นย้ าย (Manuals for
Estimating Quantities of Released and Transferred Chemical Substances) นอกจากนี้แล้ว
ยั ง มี ส ถาบั น เทคโนโลยี แ ละประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ (The National Institute of Technology and
Evaluation : NITE) ทาหน้าที่เป็นผู้บังคับใช้ระบบการจัดทาทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่ อนย้าย
สารเคมีของประเทศญี่ปุ่นด้วย โดยทาการพัฒนาระบบการรวบรวมและประมวลผลของข้อมูลจาก
รายงานของภาคอุตสาหกรรม 8 อนึ่ง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์
สนั บ สนุ น การจั ด ท ารายงานท าเนี ย บการปลดปล่ อ ยและเคลื่ อ นย้ า ยสารพิ ษ (PRTRs Support
Center) ขึ้น ในหน่ ว ยงานแห่ ง นี้ ด้ว ย โดยทาหน้าที่ให้ ข้ อ มูล เกี่ ยวกับ ท าเนี ยบการปลดปล่ อ ยและ

5

Ordinance for Enforcement, Article 4 (ii).
6 เพิ่งอ้าง.
7 ‘Information on PRTR in Japan’ (Watch Network, Japan, 20 August 2016
<http://toxwach.net/en/prtr-in-japan/> สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2564.
8 สุปราณี ขวัญจันทึก (เชิงอรรถ 3) 53.
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เคลื่ อ นย้ า ยสารพิ ษ รวมทั้ ง ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นเทคนิ ค และด้ า นการปฏิ บั ติ โ ดยผู้ เ ชี่ ย วชาญคอยให้
คาแนะนา9
(7) การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ
ระบบการจัดทาทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารพิษของประเทศญี่ปุ่น
นี้ได้กาหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ต้องส่งรายงานเกี่ยวกับสารเคมี ที่อาจก่อให้เกิด เป็นอันตรายต่อ
สุ ขภาพอนามัย ของมนุ ษย์ และต่อระบบนิเวศที่ต้องมอบให้ กับเจ้าพนักงานของรัฐ ในท้องถิ่น หรื อ
ภูมิภ าคที่โ รงงานนั้ น ตั้ง อยู่ โดยรายงานดัง กล่ าวต้ อ งแสดงถึ ง วั ตถุ ประสงค์ใ นการยกระดับ ความ
ตระหนักของภาคธุรกิจเกี่ยวกับการปลดปล่อยสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ ทางน้า
และดิน ด้วยวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณของการปลดปล่อยดังกล่าว จากนั้น เจ้าพนักงาน
ของรัฐในท้องถิ่น หรือภูมิภาคที่โรงงานนั้นตั้งอยู่นั้น ก็จะต้องจัดทารายงานดังกล่าวนี้เสนอต่อให้แก่
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็จะทาการเปรียบเทียบและคานวณ
ปริมาณรวมของการปลดปล่อยสารเคมีที่มีการจัดทารายงานเสนอยื่นเข้ามานั้น รวมทั้งการคาดการณ์
ถึงปริ มาณการปลดปล่ อยสารเคมีที่มิได้มีการจัดทารายงานและการเปิดเผยข้อมูล ดังกล่ าวให้แก่
สาธารณะรับรู้เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ข้อมูลที่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้จัดทารายงานส่งมานั้นก็จะต้อง
สามารถเข้าถึงโดยผ่านช่องทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ด้วย10
ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าดูตรวจสอบข้อมูลได้โดยสามารถเข้าทางเว็บไซต์ ซึ่ง
จั ด ทาขึ้น โดยกระทรวงสิ่ งแวดล้ อมได้จัดทาให้ ไว้ส าหรับการตรวจดูข้อมูล ได้ และยังสามารถเข้ า
ตรวจสอบได้อีกเว็บไซต์ที่กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ซึ่งได้แสดงถึงข้อมูลที่สามารถ
ค้น ดูได้ด้ว ยภาษาญี่ปุ่ นและภาษาอังกฤษ ข้อมูล ที่เปิดเผยได้ทางระบบอินเตอร์เน็ตนี้เป็นข้อ มูลที่
หน่วยงานกลางรวบรวมขึ้นโดยการจาแนกข้อมูลตามประเภทสารเคมี ประเภทอุตสาหกรรมและพื้นที่
โดยแสดงเป็ นตารางข้อมูลจ าแนกตามปี รวมทั้งข้อมูล จากการประมาณการส าหรับแหล่ งกาเนิด
เคลื่อนที่ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตนี้ให้ประชาชนทั่วไปได้ตรวจสอบข้อ มูลได้
นั้นจะไม่ปรากฏข้อมูลการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารเคมีที่เป็นพิษของสถานประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมและโรงงาน แต่ก็ไม่ห้ามที่ประชาชนผู้ประสงค์จะทราบข้อมูลการปลดปล่อยและการ

9

‘PRTRs System and SDS System’ (National Institute of Technology and
Evaluation, 20 August 2016) <http://www.nite.go.jp/en/chem/prtr_index.html> สื บ ค้ น
เมื่อ 22 กันยายน 2564.
10 สุปราณี ขวัญจันทึก (เชิงอรรถ 3) 54.
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เคลื่อนย้ายสารเคมีที่เป็นพิษของสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมและโรงงานได้ด้วยการขอแจ้ง
ลงทะเบียนขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยระเบียบ
(8) การบั ง คั บ ใช้ ร ะบบการรายงานแสดงข้ อ มู ล การปลดปล่ อ ยสารพิ ษ ตาม
กฎหมายซึ่งกลไกของการบังคับใช้ระบบการรายงานข้อมูลการปลดปล่อยสารพิษตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่นนั้น คือ การใช้มาตรการปรับทางแพ่ง โดยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้ว ยการ
รับรองปริมาณการปลดปล่อยของสารเคมีที่มีกาหนดไว้สู่สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการปรับปรุงการ
จัดการสารเคมีกาหนดไว้ว่า “หากผู้ประกอบการใดซึ่งเข้าข่ายต้องรายงานข้อมูลสารเคมีไม่จัดทา
รายงานข้อมูลหรือส่งข้อมูลซึ่งเป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินจานวน 200,000
เยน”11
3.1.2 ผลที่ได้รับจากการจัดทารายงานแสดงข้อมูลการปลดปล่อยสารพิษ
จากสถิติพบว่าข้อมูล ในปี ค.ศ. 2001 มีปริมาณสารเคมีที่มีการปลดปล่ อ ยสู่
สภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งสิ้นมีจานวนมากถึง 897,800 ต่อปี โดยแยกเป็นปริมาณสารเคมีที่มีการ
ปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมที่มีการจัดทารายงานแสดงข้อมูลโดยผู้ประกอบธุรกิจจานวน 313,265 ตันต่อ
ปี และปริมาณสารเคมีที่มีการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมที่มิได้มีการจัดทารายงานแสดงข้อมูลอีกจานวน
584,535 ตันต่อปี รวมทั้งมีปริมาณที่มีการเคลื่อนย้ายสารเคมีมีทั้งสิ้นจานวน 216,599 ตันต่อปี12
แต่อย่างไรก็ตามได้พบว่าในปี ค.ศ.2014 มีปริมาณสารเคมีที่มีการถูกปลดปล่อย
สู่สภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกมีจานวนทั้งสิ้น 398,703 ตันต่อปี โดยการแยกเป็นปริมาณสารเคมีที่มี
การปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมที่มีการจัดทารายงานโดยผู้ประกอบการธุรกิจจานวน 159,012 ตันต่อปี
และปริมาณของสารเคมีที่ถูกเคลื่อนย้ายทั้งสิ้นจานวน 244,069 ตันต่อปี13

11

Act on Confirmation, etc’ of Release Amounts of Specific Chemical
Substances in the Environment and Promotion of Improvements to the Management
Thereof, 24.
12 ‘The Releases and Transfers i’PjThe Releases and Transfers by Chemical
Substances 2001,’ (Ministry of the Environment, Government of Japan, 20 August 2016)
<http://www2.env.go.jp/chemi/prtrinfo/contents/showGraph.do> สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน
2564.; ‘Outline PRTR Law’ (เชิงอรรถ 1)
13 เพิ่งอ้าง.
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ซึ่งเมื่อได้ทาการเปรียบเทียบสถิติการปลดปล่อยสารเคมี ของปี ค.ศ.2001 และ
ของปี ค.ศ.2014 ก็จะพบว่ามีปริมาณการปลดปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมมีจานวนลดลงถึง 499,097
ตันต่อปี โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 55.59 ของปริมาณการปลดปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม จึงเห็นได้ว่า
การจัดทารายงานเป็นทาเนียบการปลดปล่อยสารพิษและการเคลื่อนย้ายสารพิษนี้มีความจาเป็นและมี
ความสาคัญมากประการหนึ่งที่ทาให้การปรับปรุงการจัดการทาทาเนียบจัดการสารเคมีโดยภาคธุรกิจ
นี้ด้วยความสมัครใจ อันถือได้ว่าเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของการนาระบบการจัดทารายงาน
แสดงข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารเคมีที่เป็นพิษมาใช้ในประเทศญี่ปุ่น
3.2 มาตรการในการควบคุมและการกาหนดมาตรฐานคุณภาพดิน
การเพาะปลูกทางการเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมโรงงานในประเทศญี่ปุ่นยังเป็น
กิจกรรมที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภาคอุตสาหกรรมโรงงานมีการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีเป็นปริมาณมาก จนในที่สุดพื้นดินจานวนมากในประเทศญี่ปุ่นนั้นเริ่มมีปริมาณ
สารเคมีสะสมมากยิ่งขึ้น และในที่สุดสภาวะดินปนเปื้อนจากสารเคมีได้กลายเป็นปัญหาสาคัญทาง
สังคมนับแต่ปี ค.ศ.1970 เป็นต้นมา การแสดงผลของปัญหาให้เห็นอย่างชัดเจน คือ ปัญหาโรคอิไต
เพราะโรคอิไตนั้นเป็นผลมาจากข้าวที่ประชาชนใช้บริโภคนั้นได้ปนเปื้อนสารเคมีแคดเมี่ยม ดังนั้น เพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลพิษในดินที่ปนเปื้อนสารเคมี รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ออกกฎหมายเพื่อ แก้ไข
ปัญหาดังกล่าวที่ชื่อ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันดินในภาคเกษตรกรรมปนเปื้อนมลพิษ (Aricultural
Land Soil Pollution Prevention Act) ซึ่งภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ส่งผลให้รั ฐบาลแห่งชาติต้องให้
ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันดิน
ในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมโรงงานที่ปนเปื้อนจากสารเคมีที่เป็นพิษ นอกจากนี้กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมมลพิษขั้นพื้นฐานได้กาหนดเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของดินขึ้น จึงมีการกาหนด
นโยบายของรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของมนุษย์ โดยได้ให้ความสนใจในเรื่อง การปกป้อง
สุขภาพอนามัยของมนุษย์ไม่ให้เสี่ยงภัยจากผืนดินที่ทาการเกษตรกรรมและจากโรงงานอุตสาหกรรม
ตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา ปัญหามลพิษดินปนเปื้อนสารไดอ๊อกซินได้กลายมาเป็นปัญหาทางสังคมเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้ น รั ฐ บาลจึ งได้ออกกฎหมายขึ้นมาแก้ไขปัญหาดังกล่ าวเรียกว่า “กฎหมายเกี่ยวกับ
มาตรการพิเศษ” เพื่อแก้ไขปัญหาสารไดอ๊อกซินปนเปื้อนในดิน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้กฎหมายดังกล่าว
เป็ น กฎหมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายว่ า ด้ว ยการป้ อ งกั น ดิ น ในภาคการเกษตรและจากโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตทีป่ นเปื้อนสารพิษ และจากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันดินในภาค
การเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมปนเปื้อนสารพิษที่ ได้บังคับให้ต้องมีการรายงานสภาพปัญหา
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ของดินปนเปื้อนสารพิษต่อภาครัฐ ซึ่งผลปรากฏว่าปัญหาดินปนเปื้อนสารพิษได้ขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงส่งผลให้ภาครัฐต้องออกกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขปัญหาดินปนเปื้อน (Soil Contamination
Countermeasures Act of Japan) เพิ่มมาขึ้นอีกฉบับหนึ่ง มาบังคับใช้ในปี ค.ศ.200214
จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องมลพิษในดิ น อันเกิดจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและ
ปุ๋ยเคมีทั้งในภาคการเกษตรกรรมและจากอุตสาหกรรมโรงงานของประเทศญี่ปุ่นนั้นจึงมีกฎหมายที่ถูก
ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อยู่ 2 ฉบับ คือ กฎหมายอันว่าด้วยการป้องกันดินในภาค
เกษตรกรรมปนเปื้อนสารพิษ (Aricultural Land Soil Pollution Prevention Act) และกฎหมาย
อั น ว่ า ด้ ว ยการแก้ ไ ขปั ญ หาดิ น ปนเปื้ อ นจากสารเคมี ใ นประเทศญี่ ปุ่ น (Soil Contamination
Countermeasures Act of Japan) โดยกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่ าวนี้มีเนื้อหาโดยในการแก้ ไ ข
ปัญญาดินปนเปื้อนสารเคมีในประเทศญี่ปุ่นโดยสรุปดังนี้
3.2.1 กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขปัญหาดินปนเปื้อนในประเทศญี่ปุ่น
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการแก้ ไ ขปั ญ หาดิ น ปนเปื้ อ นในประเทศญี่ ปุ่ น ( Soil
Contamination Countermeasures Act of Japan)15 ซึ่งกฎหมายนี้ได้ประกาศขึ้น ใช้ในปี ค.ศ.
2002 โดยเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับปัญหาดินปนเปื้อนจาก
สารเคมีที่เป็นพิษ โดยได้ทาการขึ้นทะเบียนเขตที่ดินที่มีพบมีปัญหาดินปนเปื้อนสารเป็นพิษชนิดต่าง ๆ
ในเขตอานาจการจัดการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้น ๆ ไม่ว่าเขตพื้นที่ที่มีดินปนเปื้อน
สารพิษนั้นจะเกิดให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์หรือ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ หรือ ไม่ก็ตาม ซึ่ง
นับตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวนี้ พบว่า ประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินต่างก็จะทาการหลบ
ซ่อนกับปัญหาที่ดินของตนที่เกิดการปนเปื้อนจากสารเคมี และมักทาการเคลื่อนย้ายเนื้อที่ดินบริเวณที่
เกิดการปนเปื้ อนสารเคมีเพื่อให้ พ้นออกไปจากเขตเนื้อที่ดินของตน เพื่อไม่ให้ ที่ดินของตนถูกขึ้น
ทะเบียนเป็นเขตที่ดินปนเปื้อนสารพิษ ดังนั้น กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขปัญหาดินปนเปื้อนในประเทศ
ญี่ปุ่นนี้ จึงถูกแก้ไขในปี ค.ศ. 2009 อีกครั้ง โดยมีบัญชีทะเบียนรายชื่อที่ดินที่มีการปนเปื้อนสาร เคมี
นั้ น ซึ่งจะถูกแบ่ งเป็ น สองกลุ่ ม (สองบัญชี) คือ บัญชีแรก กลุ่ มที่ดินปนเปื้อนสารเคมีที่ มี พิ ษ เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และ บัญชีที่สอง คือ กลุ่มที่ดินปนเปื้อนสารเคมีที่มีพิษไม่ถึงกับ
14

เอกรินทร์ บุญศรี (เชิงอรรถ 7) 76-77.
15 สานักงานการจัด การสิ่ง แวดล้ อมดิน กระทรวงสิ่งแวดล้ อมประเทศญี่ ปุ่น, ‘กฎหมายว่ า
ด้วยการแก้ไขปัญหาดินปนเปื้อนในประเทศญี่ปุ่น (Soil Contamination Countermeasures Act
of Japan) ’ (เอกสารสรุป).
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เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ภายหลังจึงได้ออกกฎเกณฑ์ในการนาเนื้อที่ดินออกจากเนื้อ
ที่ในทีด่ ินทั้งสองบัญชีนั้น รวมถึงการออกมาตรการขนส่งดินดังกล่าวไปเททิ้ง ทั้งนี้กฎหมายว่าด้วยการ
แก้ไขปัญหาดินปนเปื้อนในประเทศญี่ปุ่นนี้ จึงมีกลไกทางกฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาดินปนเปื้อน
สารพิษนั้นโดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ซึ่งมีเนื้อหาพอสรุปได้ดังนี้16
ขั้น ตอนที่ 1 ส ารวจตรวจสอบพื้นที่ดินและขึ้นทะเบียนที่ดินปนเปื้อนสารพิษ
(Investigation) คือต้องทาการสารวจที่ดินที่ถูกใช้สาหรับการเพาะปลูกหรือถูกใช้ทางานใด ๆ ก็ตาม
โดยที่ดินนั้นได้มีการเททิ้งสารพิษที่เป็นอันตรายเพื่อใช้สาหรับงานนั้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลใดก็ตามที่
เป็ น เจ้ า ของหรื อ เป็ น ผู้ ค รอบครองหรื อ เป็ น ผู้ จั ด การงานใด ๆ ที่ ท าบนที่ ดิ น นั้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น การ
เพาะปลูกพืชผลหรือการงานด้านอื่น ๆ ซึ่งต่างก็ได้ใช้สารเคมีที่มีพิษเพื่อการนั้นโดยเฉพาะและสารเคมี
ต่าง ๆ เหล่านั้นได้ถูกเททิ้งลงบนดินบริเวณพื้นที่นั้น โดยผู้ทาการตรวจสอบก็ จะต้องจัดทารายงาน
แสดงผลการสารวจตรวจสอบพื้นที่นั้นไปยังผู้ว่าการรัฐหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งนอกจากที่กล่าวมานี้
แล้ว ผู้ที่ทาหน้าที่ในการสารวจตรวจสอบนี้ยังหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ถูกแต่งตั้งจากผู้ว่าการรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ที่ถูกแต่งตั้งโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม เพื่อทาการตรวจสอบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับที่ดิน
ปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นสารเคมีชนิดและปริมาณที่มีอันตรายโดยต้องรายงานผลการสารวจไปยังผู้ว่า
การนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ว่าการรัฐนั้นได้รับการแจ้งผลของการสารวจนั้นก็ทาให้ทราบถึงการเททิ้งสารเคมี
ที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสิ่งบนพื้นดินนั้น ๆ หรือบุคคลใดก็ตามที่ได้พบเห็นถึงการทิ้งเทสารเคมี
นั้นลงบนที่ดินก็ต้องแจ้งให้เจ้าของที่ดินนั้นได้ทราบและให้หมายรวมถึง ผู้ครอบครองหรือผู้จัดการงาน
ใด ๆ ที่ทาบนที่ดินนั้นได้ทราบด้วย ซึ่งนอกจากนี้แล้วผู้ว่าการรัฐก็สามารถสั่งให้บุคคลใด ๆ ก็ตามที่ทา
รายงานผิดพลาดหรือทารายงานอันเป็นเท็จ ให้แก้ไขรายงานนั้น ๆ ให้ถูกต้องได้17
สาหรับการตรวจสอบเนื้อสภาพของดินที่สงสั ยว่า อาจเกิดเป็นภัย อันตรายต่ อ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปนเปื้อนสารพิษในดินนั้น มีวิธีดาเนินการดังนี้
เมื่อผู้ว่าการรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบภายในพื้นที่บริเวณที่ดินผืนนั้น ได้พบว่าที่ดินแปลงที่ตนรับผิดชอบ มี
สารพิษตกค้างปนเปื้อนอยู่ในดินที่มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กาหนดไว้โดยคณะรัฐมนตรีอันเป็นกรณี
ที่เกี่ย วกับ เรื่ องที่จ ะเป็ น อัน ตรายคุ กคามต่ อสุ ขภาพอนามัย ของชีวิตมนุษย์ อัน มีส าเหตุ มาจากดิ น
ปนเปื้อนสารพิษ ดังนั้น ผู้ว่าการรัฐนั้นสามารถออกคาสั่งบังคับให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินผืนนั้นหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินผืนนั้น ซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรั ฐอื่น ๆ ที่ถูกแต่งตั้งโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม
เข้าทาการสารวจตรวจสอบที่ดินผืนนั้นอีกครั้งด้วยว่าได้มีสารพิษชนิดใดตกค้างและมี สารพิษที่เป็น
16

เอกรินทร์ บุญศรี, (เชิงอรรถ 7) 83-88.
17 Soil Contamination Countermeasures Act มาตรา 3.
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อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของสิ่งมีชีวิตหรือไม่อย่างไร แล้วให้ทารายงานเกี่ยวกับผลกระทบของ
สารเคมีชนิดนั้น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ บริเวณผืนดินแห่งนั้นและมีผลกระทบต่ อ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์อย่างไรภายในกาหนดเวลาที่ผู้ ว่าการแห่งรัฐนั้น ได้กาหนดค่ามาตรฐานไว้
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพราะการดาเนินการสารวจตรวจสอบนั้นให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองผืนที่
แปลงที่ถูกตรวจสอบนั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ และหากรายงานผลนั้นไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนดก็ให้ผู้ว่าการของรัฐนั้น ๆ มีอานาจที่จะทาการสารวจตรวจสอบได้เอง18 ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการบังคับใช้กฎหมายให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการตามที่กาหนดเกี่ยวกับการสารวจตรวจสอบที่ดิน
จึงควรที่จะต้องดาเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้
1) ทาการกาหนดเขตพื้นที่อันเป็นเป้าหมายที่จะทาการสารวจตรวจสอบสารพิษ
ที่อยู่ในเนื้อดินพื้นที่บริเวณนั้น
2) ทาการจัดหมวดหมู่ของที่ดินปนเปื้อน โดยการแบ่งเป็นสองหมวดคือ พื้นทีด่ ิน
ที่มีความสามารถกาจัดสารพิษที่อาจปนเปื้อนกับที่ดินที่มีความสามารถน้อยในการกาจัดสารพิษที่
ปนเปื้อนในดินนั้น โดยที่ดินมีความสามารถน้อยในการกาจัดสารพิษที่ปนเปื้อนในเนื้อดินนั้น ในหนึ่ง
ตัวอย่างนั้นที่ต้องเก็บดินมาทาการสุ่มตรวจตัวอย่างอย่างน้อยในระยะห่าง 900 ตารางเมตร ส่วนที่ดิน
ที่มีความสามารถกาจัดสารพิษที่อาจปนเปื้อนในดินนั้น ในอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทาการเก็บตัวอย่างของดิน
มาสุ่มตรวจในระยะ 100 ตารางเมตร
3) ทาการสุ่มตัวอย่างและวัดค่าที่ดินที่ได้สุ่มมานั้น
4) ทาการประเมินค่าและทารายงานสถานะของที่ดินปนเปื้อนสารที่เป็นพิษนั้น
ต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจและหน้าที่ในการทาการประเมินค่านั้นตามที่กฎหมายได้ให้อานาจไว้
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดเขตพื้นที่และออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาสาหรับการเขต
พื้นที่นั้นตามที่ได้ถูกขึ้นทะเบียนไว้ (Designated Areas) คือ เมื่อผู้ว่าการแห่งรัฐนั้น ๆ ได้ดาเนินการ
ส ารวจตรวจสอบดิน แล้ ว ได้ พบว่าดินที่ทาการตรวจสอบนั้นปนเปื้อนไปด้ว ยสารพิษและมี ค่า เกิ น
มาตรฐานที่ถูกกาหนดโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประกาศว่าที่ดินนั้นเป็นที่ดินปนเปื้อนสารที่เป็นพิษ
และเป็นอันตรายและทาการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วไปและให้ประกาศว่าได้กาหนดให้พื้นที่นี้
อยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขปัญหาดินปนเปื้อน และเมื่อสารที่เป็นพิษนั้นได้ถูก
นาออกไปจากพื้นดินนั้นแล้ว ผู้ว่าการแห่งรัฐนั้นจึงมีอานาจที่จะออกคาสั่งให้ยกเลิกประกาศนั้นได้ 19
ส าหรั บ การด าเนิ น การที่ ท าไปแล้ ว ก็ ใ ห้ ผู้ ว่ า การรั ฐ สร้ า งระบบการขึ้ น ทะเบี ย นบริ เ วณที่ ดิ น ที่ ถู ก
18
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กาหนดให้ เป็ น ที่ดิน ที่ถูกกาหนดให้ เป็นที่ดินปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นพิษภายใต้ความเห็ นชอบของ
กระทรวงสิ่งแวดล้อม เพื่อกาหนดเนื้อหาที่จาเป็น ต่อข้อกาหนดต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องมีระบุไว้ในการขึ้น
ทะเบียนนั้นด้วย20
ขั้นตอนที่ 3 การเข้าทาการควบคุมและจัดการกับพื้นที่ที่ต้องถูกกาหนดขึ้นให้
เป็ น ไปตามวิ ธี ก ารที่ ถู ก ออกแบบเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาส าหรั บ พื้ น ที่ นั้ น ๆ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
(Managenment of Designated Areas) เป็ น ขั้ น ตอนของการจั ดการเรื่ อ งความเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพ
อนามัยหรือเป็นเรื่องที่เกี่ ยวข้องกับวิธีการป้องกันสุขภาพถูกทาลายจากดินที่ปนเปื้อนสารเคมีที่เป็น
พิษนั้น ดังนั้น เมื่อผู้ว่าการรัฐได้ทาการตรวจสอบแล้วพบว่าที่ดินนั้นมีการปนเปื้อนของสารเคมีที่เป็น
พิษโดยคานวณค่าได้ผลเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ได้กาหนดไว้นั้นและเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุ ขภาพ
อนามัยของมนุษย์ ให้ผู้ว่าการรัฐนั้นมีคาสั่งบังคับให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน
หรื อบุ คคลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ ที่ดิน ผืนนั้นดาเนินการเอาสารพิษนั้นออกไปจากที่ดินบริเวณที่มีการ
ปนเปื้อนโดยให้คานึงถึงข้อมูลหลักการทางวิชาการว่าด้วยการนาสารพิษนั้นออกไปจากที่ดินที่มีการ
ปนเปื้อนสารพิษที่ได้ประกาศใช้โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมและให้การป้องกันการระเหยหรือระเหิดสาร
ที่เป็นพิษนั้นสู่อากาศและรวมไปถึงการกระทาใด ๆ ที่เห็นว่าสมควรและจาเป็นกระทาการเพื่อการ
จัดการกับสารพิษนั้นให้หมดสิ้นไปภายในระยะเวลาที่ ได้กาหนดลงไว้ แต่ในการนี้ผู้ ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือผู้ที่ได้ครอบครองที่ดินนั้นไม่จาเป็นต้องทาการเอาสารพิษออกไปจากพื้นที่ดิน
หากทราบว่าผู้ใดเป็นผู้กระทาให้สารพิษนั้นตกค้างในที่ดินนั้นอย่างชัดแจ้ง เช่น ผู้ที่จะได้รับมรดกใน
ที่ดินนั้น หรือผู้ที่เข้าครอบครองที่ดินของผู้อื่นที่มุ่งหวังที่จะรวบที่ดินนั้นเป็นของตน เป็นต้น
นอกจากนี้ให้ผู้ว่าการรัฐมีอานาจในการออกคาสั่งให้บุคคลใด ๆ ที่เป็นต้นเหตุใน
การทาให้ที่ดินมีการปนเปื้อนจากสารพิษนั้นทาการเอาสารที่เป็นพิษนั้นออกไปจากที่ดินแปลงนั้นได้
ภายในระยะเวลาที่ได้กาหนดลงไว้โดยคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าการยังคงมีอานาจให้ผู้ทาให้ดินปนเปื้อน
สารเคมีที่เป็นพิษนั้นทาการสารวจตรวจสอบที่ดินที่ปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นพิษได้อยู่ตลอดเวลาที่ยังมี
การปนเปื้อนจากสารเคมีอยู่ถ้าหากยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงเป็นที่สรุปได้ดังนี้ว่าผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
คาสั่งของผู้ว่าการในการแก้ไขปัญหาดินปนเปื้อนสารพิษคือ ผู้ที่ทาให้ที่ดินเกิดการปนเปื้อนสารพิษ แต่
หากไม่ทราบว่าผู้ ใดเป็ น ผู้ กระทาให้ เกิดมลพิษในดินนั้นก็ให้ เจ้าของที่ดินที่มีการปนเปื้อนนั้นเป็น
ผู้กระทาการตามคาสั่ง21 ทั้งนี้สาหรับกิจกรรมการกาจัดสารพิษที่ปนเปื้อนในดินนั้น อาจมีหลายวิธีการ
ในการแก้ไขเยียวยา เช่น การทาพื้นหรือการกั้นพื้นที่ทากาแพงขวางกั้นสารพิษนั้นเพื่อไม่ให้ไหลลงสู่
20
21
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ดินหรือมีการซึมซับลงดินและไหลลงสู่น้าใต้ดินได้ต่อไป หรือ การขุดเอาดินที่เกิดการปนเปื้อนนั้นออก
จากที่ดินแปลงที่มีการปนเปื้อนนั้นแล้วนาเอาดินจากที่แห่งอื่นมาถมใส่ทดแทนกับที่ขุดตักออกไป หรือ
การใส่สารที่เป็นของเหลวหรือของแข็งลงในดินเพื่อขจัดสารที่เป็นพิษนั้น เป็นต้น สาหรับการเรียกร้อง
ค่าเสียหายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเอาสารที่เป็นพิษออกจากพื้นที่นั้น ให้เจ้าของที่ดินหรือ
บุคคลใดก็ตามที่ได้รับคาสั่งจากผู้ว่าการแห่งรัฐนั้นสั่งให้ดาเนินการนาเอาสารพิษนั้นออกไปจากผืน
ที่ดินแปลงที่มีการปนเปื้อนนั้นก็สามารถเรียกร้องเอากับผู้อื่นที่ทาให้ที่ดินนั้นเกิดการปนเปื้อนสารพิษ
ได้ แต่สิทธิเรียกร้องนี้จะสูญสิ้นไปก็ต่อเมื่อหากผู้มีอานาจได้เรียกร้องการไล่เบี้ยนั้ นไม่ดาเนินการใช้
สิทธิเรียกร้องไปไล่เบี้ยผู้ต้องรับผิดชอบภายในกาหนด 3 ปี นับแต่วันที่เกิดเหตุคือวันที่มีการนาเอา
เอกสารที่เป็นพิษนั้นออกจากผืนดินแปลงนั้นหรือภายในระยะเวลา 20 ปีนับแต่วันที่รู้ตัวผู้ต้องทาให้
ที่ดินนั้นปนเปื้อนสารที่เป็นพิษ22 นอกจากนี้หากมีบุคคลใดก็ตามที่ได้กระทาการใดเพื่อเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของดินนั้น การรวมไปถึงต้องแจ้งให้ทราบไปถึงวิธีการในการเปลี่ยนแปลงที่ดินนั้น และ
กาหนดเวลาที่กระทาการเปลี่ยนแปลงที่ดินแปลงนั้น และได้กระทาการตามวิธีการต่าง ๆ ที่กาหนดลง
ไว้โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม แต่หากกระทาการดั งกล่าวต่อไปนี้ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ว่าการรัฐได้ทราบ คือ
การนาเอาสารพิษนั้น ๆ ออกไปจากพื้นที่ที่ดินแปลงนั้น หรือเป็นการกระทาการตามที่กระทรวง
สิ่งแวดล้อมได้ประกาศไว้ หรือเป็นการกระทาการตามวิธีการที่ถูกกาหนดไว้เมื่อที่ดินแปลงนั้นถูกตีตรา
ให้เป็นพื้นที่ดินที่ปนเปื้อนสารเคมีอันเป็นพิษ หรือจาเป็นต้องกระทาการอย่างฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติธรรมชาติและบุคคลใดก็ตามที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กาหนด อันว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของที่ดินที่ได้ถูกกาหนดและประกาศไว้ ซึ่งผู้กระทาการนั้นจะต้องแจ้งให้
ผู้ว่าการรัฐได้ทราบการกระทาเช่นนั้น ภายในเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ได้เริ่มกระทาการตามวิธีการที่
กระทรวงสิ่งแวดล้อมได้ประกาศไว้ ซึ่งในกรณีวิธีการที่นามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ สามารถ
บรรลุ ผ ลได้ นั้ น กฎหมายก็ ยั ง ได้ ใ ห้ อ านาจผู้ ว่า การรัฐ เป็ นผู้ ด าเนิน การแก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงวิ ธีการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหานั้นได้ โดยกฎหมายได้กาหนดวิธีการดาเนินการไว้ว่า เมื่อผู้ว่าการัฐที่มีอานาจ
เหนือที่ดินแปลงที่ถูกกาหนดและถูกประกาศว่าเป็นพื้นดินที่ปนเปื้อนสารเคมีนั้นพบว่าวิธีการที่ใช้ใน
การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ลั ก ษณะของที่ ดิ น นั้ น หากคุ ณ ภาพของดิ น ไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ก ระทรวง
สิ่งแวดล้อมได้กาหนดวางมาตรฐานของดินไว้ กฎหมายก็ให้อานาจผู้ว่าการนั้นสามารถสั่งให้ผู้กระทา
การนั้นทบทวนการกระทาและทบทวนแผนในการดาเนินการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของดิน นั้นได้
ภายในกาหนดเวลา 14 วัน นับ จากวันที่ได้รับแจ้ง ให้มีการทบทวนวิธีดาเนินการนั้น ใหม่23 จึงให้
22
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กระทรวงสิ่ งแวดล้ อมและผู้ว่าการรัฐมีอานาจเหนือพื้นดินที่มีการปนเปื้อนสารพิษมีอานาจขยาย
ระยะเวลาดาเนินการตามกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินปนเปื้อนมลพิษนั้นได้ต่อไปอีก โดยมีอานาจใน
การออกคาสั่งให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ ที่ครอบครองที่ดินนั้น กระทั่งมีอานาจถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่
ผู้ว่าการได้เคยมอบหมายไว้นั้นให้สามารถกระทาการนาสารเคมีที่เป็นพิษนั้นออกจากพื้นที่ดินที่เกิด
การปนเปื้อนนั้น หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของที่ดิน หรือกระทาการอย่างอื่นตามที่เห็น
จาเป็นและสมควรที่จะต้องกระทา พร้อมทั้งจัดทารายงานสถานการณ์ในการดาเนินการตามที่กล่าวมา
ไปยังผู้ว่าการรัฐนั้น และผู้ว่าการรัฐนั้นสามารถส่งเจ้าหน้าที่ของตนลงพื้นที่ที่ได้กระทาการแก้ไขปัญหา
ดินปนเปื้อนสารที่เป็นพิษนั้น และได้ทาการสารวจตรวจสอบสถานการณ์ดินปนเปื้อนมลพิษนั้นได้อีก
พร้อมทั้งให้จัดทารายงานแจ้งผู้การรัฐนั้นได้ทราบต่อไป24
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลความสาเร็จในการควบคุมและจัดการพื้นที่ให้เป็นไป
ตามระเบียบวิธีการที่ถูกออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับพื้นที่นั้น ๆ และการนาพื้นที่ที่ถูกกาหนดไว้
ออกจากบั ญ ชี ท ะเบี ย นที่ ดิ น ที่ถู ก ขึ้ น ทะเบี ยนไว้ก่ อ นหน้า นี้ (Designated Areas are de-register
when remediation completed) ซึ่งขั้นตอนนี้เมื่อได้มีการดาเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินปนเปื้อนไป
แล้วนั้นต้องมีการประเมินผลต่อไปว่าที่ดินแปลงนั้นได้ปราศจากสารพิษหรือได้รับการแก้ไขจริงแล้ว
หรือไม่และถ้าหากที่ดินแปรงนั้นได้ปราศจากสารที่เป็นพิษแล้วก็จะมีคาสั่งเพิกถอนทางทะเบียนที่ได้
เคยขึ้นทะเบี ยนไว้ก่อนหน้ านี้ ให้ ต่อไป ทั้งนี้สาหรับสถาบันหรือหน่ว ยงานที่ มีอานาจหน้าที่ในการ
สารวจและตรวจสอบที่ดินแปลงที่ได้รับการแก้ไขแล้วนี้ จะต้องเป็นสถาบั นที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
กระทรวงสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงสิ่งแวดล้ อมจะเป็นผู้ทาการคัดเลือกผู้ที่มีหน้าที่ในการดาเนินการ
สารวจตอบสอบที่ดินนั้นเอง25
3.2.2 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมสารเคมีเพื่อป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ 26 เป็น
กฎหมายบั ง คั บ ใช้ เ พื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลการใช้ ส ารเคมี ทั้ ง ทางภาคการเกษตรและภาคอุ ต สาหกรรม
การเกษตรในประเทศญี่ปุ่น คือ กฎหมายว่าด้วยสารเคมีทางการเกษตร ฉบับ ที่ 82 (Agricultural
Chemical Regulation Law) ค.ศ.1948 (แก้ไขล่าสุดในปี ค.ศ.2007) ซึ่ง บทบัญญัติ ของกฎหมาย
ดังกล่าวจะมีหลักสาคัญเพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรออกผลได้อย่างความสม่าเสมอโดยกระบวนการ
24

Soil Contamination Countermeasures Act มาตรา 29
25 Soil Contamination Countermeasures Act มาตรา 11
26 Agricultural chemical regulation law of 1948 (last amended on 30 March
2007), article 1.
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ผลิตที่มีเสถียรภาพ ซึ่งจะมีระบบการป้องกันทางด้านสุขภาพ อนามัย กระทั่งกระบวนการรักษาไว้ซึ่ง
สภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีของประเทศ โดยสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรรวมถึงอุตสาหกรรมทางการเกษตรนี้
จะต้องได้รับการควบคุม ซึ่งปัจจุบันมีสารเคมีที่ต้องได้รับการควบคุมนี้แบ่งออกเป็นหลายประเภท อัน
ได้แก่ ประเภทชนิดที่เป็นสารเคมีฆ่าเชื้อรา สารเคมีประเภทเพื่อป้องกันกาจัดศัตรูพืช และสารเคมี
ชนิดอื่นๆ ที่ใช้ในการควบคุมเชื้อรา กาจัดพยาธิตัวกลม หนู ไร และ แมลง รวมทั้งเชื่อไวรัสชนิดอื่นๆ
ที่อาจสร้างเป็นความเสียหายให้แก่พืช และผลรวมถึงต้นไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สารเคมี
ประเภทเร่งการเจริญเติบโต ซึ่งอาจนาไปใช้ในการเพิ่มหรือไปควบคุม การทางานทางสรีระของพืช
หรือผลผลิตทางการเกษตร และสารเคมีประเภทที่ควบคุมการงอกและสารเคมีที่ควบคุมศัตรูพืชตาม
ธรรมชาติด้วย
กฎหมายอันว่าด้วยสารพิษทางการเกษตรฯ ฉบับที่ 82 นี้ได้กาหนดให้มีการขึ้น
ทะเบียนสารเคมีทางการเกษตร เพื่อจะได้วางข้อกาหนดและระเบียบมาตรฐานทางการค้าและเพื่อ
การน าหลั กเกณฑ์ที่กาหนดนั้ น ไปใช้เป็น การประกัน เพื่ อให้ เ กิดความแน่ ใจในการใช้ส ารเคมี ท าง
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรนั้นได้มีการนาไปใช้อย่างเหมาะสม และถูกต้องปลอดภัย โดยผู้
ที่ประสงค์จะผลิตสินค้าทางการเกษตรหรือต้องการแปรรูป ซึ่งจาเป็นต้องการนาเข้าสารเคมีท าง
การเกษตรนี้เข้ามาใช้จึงจาเป็นต้องขึ้นทะเบียนสารเคมีดังกล่าวนั้นกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และ
ประมง เสียก่อน27
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสารเคมีทางการเกษตรมีดังนี้
(1) ชื่อและที่อยู่ (กรณีเป็นนิติบุคคลก็ให้ส่งชื่อกรรมการผู้มีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคลนั้นด้วย)
(2) ประเภท ชื่อ คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของสารเคมีทางการเกษตรนี้
พร้อมกับประเภทของส่วนประกอบสาคัญในสารเคมีแต่ละชนิด
(3) ประเภทของเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช (ในกรณีที่ตัวแทนสารเคมีใช้ในการ
ส่งเสริมหรือหน้าที่ในการต่อต้านทางกายภาพของพืชและผลชนิดต่าง ๆ นั้น) และวัตถุประสงค์หลักใน
การยื่นคาขอใช้สารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งการรายงานถึงวิธีการใช้สารเคมีนี้ด้วย
(4) ผลกระทบและวิธีการแก้พิษ หากสารเคมีนี้มีพิษต่อมนุษย์หรือปศุสัตว์และ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
27

ณัฐพร เสียงสัมพันธ์, ‘ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตราย: ศึกษา
เฉพาะกรณีสารป้องกันกาจัดศัตรูพืช’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2553) 87-88.
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(5) ผลกระทบหากสารเคมีทางการเกษตรนั้นมีค่าเป็นพิษต่อพืชและสัตว์ทุกชนิด
(6) ผลกระทบที่สารเคมีทางการเกษตรประเภทนั้นสามารถเป็นเชื้อเพลิงที่อาจ
ติดไฟได้ หรืออาจเกิดการระเบิดหรือเป็นอันตรายได้
(7) คาเตือนการใช้สารเคมีและการเก็บสารเคมีทางการเกษตรนั้น
(8) ชื่อโรงงานและที่ตั้งของโรงงานผลิต
(9) กรณีที่การผลิตสารเคมีทางการเกษตรนี้ก็ต้องระบุถึงขั้นตอนและวิธีการผลิต
และต้องระบุชื่อของบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบในการผลิตด้วย
(10) กรณีของการจาหน่ายสารเคมีทางการเกษตร ต้องระบุประเภทและชนิด
ของวัตถุบรรจุภัณฑ์หีบห่อและจานวนปริมาณของสารเคมีชนิดนั้นด้วย
การสมั ค รเพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นสารเคมี ที่ ใ ช้ ท างการเกษตรและอุ ต สาหกรรม
การเกษตรนั้นเป็นกระบวนการที่ทาโดยสถาบัน ที่ให้บริการในการดาเนินการจดทะเบียนที่เป็นอิสระ
(Independent Administration Institution) ในการขอขึ้ น ทะเบี ย นถ้ า มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงก็จะออกใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนสารเคมีทางการเกษตรให้โดย
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง โดยใบอนุญาตจะมีกาหนดอายุ 3 ปี ซึ่งใบอนุญาตจะ
กาหนดรายละเอียดดังนี้
(1) หมายเลขทะเบียนและวันที่
(2) ระยะเวลาการจดทะเบียน
(3) รายละเอียดที่จดแจ้งไว้ในข้อ 2 และข้อ 3 ซึ่งได้ระบุไว้ในคาขอ
(4) กรณีของสารเคมีทางการเกษตรประเภทที่เป็นมลพิษทางน้าจะต้อง
อธิบายชี้แจงรายละเอียดของสารเคมีทางการเกษตรที่มีผลทาให้เกิดเป็นมลพิษทางน้านี้ไว้ด้วย
(5) ชื่อ ทีอ่ ยู่ของผู้ผลิตและของผู้นาเข้าสารเคมี
(6) ชื่อ ที่อยู่ของโรงงานทีผ่ ลิตสารเคมี
ซึ่ ง หากตรวจพบแล้ ว ปรากฏว่ า สารเคมี ที่ ใ ช้ ท างการเกษตรและ
อุตสาหกรรมทางการเกษตรนี้ ยังขาดข้อมูลสาคัญบางอย่างไป ซึ่งไม่สัมพันธ์กับข้อกาหนดที่ขอขึ้น
ทะเบียนไว้ เช่น ดินที่ส่งตรวจมีผลการตรวจสอบไม่ตรงตามที่แจ้งในคาขอขึ้นทะเบียน หรือสารเคมี
ทางการเกษตรนั้ น มีโอกาสทาให้เกิด เป็น อันตรายซึ่งมีผ ลกระทบต่อ มนุษย์ สั ตว์ และสิ่ งแวดล้อม
โดยทั่วไปได้ ในกรณีเช่นนี้กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงจะต้องออกคาสั่งห้ามหรือระงับการจด
ทะเบี ย นนั้ น ไว้ ก่ อ น โดยจะมี ค าสั่ ง ให้ ผู้ ที่ ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นได้ ท าการแก้ ไ ขข้ อ บกพร้ อ งของ
รายละเอียดในคาขอจดทะเบียนนั้นให้ถูกต้องเสียก่อนภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันได้รับคาสั่ง
ซึ่งในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอได้ขึ้นทะเบียนไม่เห็นด้วยกับคาสั่งข้างต้นนั้นก็มีอานาจคัดค้านคาสั่งนั้นได้ โดย
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ทาคาคัดค้านเป็นหนังสือยื่นไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงได้ภายในกาหนด
ระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่งนั้น28
เมื่อสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรนั้นได้รับการ
ขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้ว ผู้ผลิตและผู้ที่นาเข้าสารเคมีจะต้องแสดงรายละเอียดของสารเคมีดังกล่าวนั้น
ให้ชัดเจนและถูกต้อง โดยแสดงรายละเอียดไว้ที่บรรจุภัณฑ์ที่หีบห่อ โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) หมายเลขทะเบียน
(2) ต้องมีคาว่า “มาตรฐานทางการ”สาหรับสารเคมีทางการเกษตรที่ได้
มาตรฐาน
(3) ประเภท ชื่อและคุณสมบัติทางกายภาพและประเภทหรือชนิดของ
สารเคมีทางการเกษตร พร้อมด้วยประเภทของสารอันเป็นองค์ประกอบสาคัญและสารประกอบอื่น ๆ
ของเคมีที่เป็นส่วนประกอบของสารเคมีนี้ด้วย
(4) ปริมาณสุทธิ
(5) ขอบเขตของเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชและวิธีการใช้
(6) ถ้าเป็นสารเคมีประเภทที่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางน้าด้วยนั้ นก็
ต้องแสดงถ้อยคาด้วยว่า “สารเคมีสาหรับทางการเกษตรที่ก่อมลพิษทางน้า”
(7) หากสารเคมีทางการเกษตรนี้มี พิษหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ หรือ
ต่อสัตว์ ก็ต้องบรรยายถึงผลกระทบและวิธีแก้พิษนั้นด้วย
(8) หากสารเคมีทางการเกษตรนี้ มีผลเป็นพิษต่อพืชและสัตว์น้าก็ต้อง
บรรยายรายละเอียดถึงผลกระทบด้วยเช่นกัน
(9) หากสารเคมีทางการเกษตรนี้สามารถติดไฟหรือเกิดการระเบิดซึ่ง
อาจเป็นอันตรายต่อผิวหนังของร่างกายมนุษย์ด้วย ก็ต้องบรรยายถึงผลกระทบและวิธีแก้พิษนั้นด้วย29
(10) คาเตือนในการใช้และวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้อง
(11) ชื่อ ที่อยู่ของโรงงานผลิต
(12) วัน เดือน ปีของการจากัดการรับประกันคุณภาพของสินค้า

28

ณัฐพร เสียงสัมพันธ์ (เชิงอรรถ 27) 90.
29 Agricultural chemical regulation law of 1948 (last amended on 30 March
2007) 3-4.
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3.2.3 กระบวนการควบคุมสารเคมีเกษตรของประเทศญี่ปุ่น
ในการควบคุมตรวจสอบการเคมีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ
ประเทศญี่ปุ่ น กฎหมายที่ว่าด้ว ยสารเคมี ทางเกษตร ค.ศ.1948 ได้ให้ อานาจแก่รัฐ มนตรีว่ า ก าร
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงสามารถที่จะออกคาสั่งให้ผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือผู้จัดจาหน่าย และ
ผู้ใช้สารเคมีทางเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรนั้น โดยจะสั่งให้ผู้ที่จัดจาหน่ายต้องยื่นแบบแสดง
รายการเกี่ยวกับการผลิต การนาเข้า การขาย และการใช้สารเคมีนั้นด้วย โดยให้เจ้าหน้าที่ทาการสุ่ม
เก็บสารเคมีทางการเกษตรนี้เพื่อการทดสอบคุณภาพของสารเคมี โดยต้องจ่ายค่าสารเคมีนั้นในราคาที่
ซื้อขายกันตามท้องตลาดด้วย และให้มีอานาจเข้าไปในสถานประกอบการเพื่อการตรวจสอบเกี่ยวกับ
การผลิต การนาเข้า หรือการจัดจาหน่าย หรือใช้สารเคมีทางเกษตรนี้ ซึ่ง เมื่อได้ดาเนินการไปดังกล่าว
แล้ ว นายกเทศมนตรี ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี ว่ า การฯ ต้ อ งจั ด ท ารายงานแสดงข้ อ มู ล
รายละเอียดและผลของการตรวจสอบนั้นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงด้วย
ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ผลิต หรือผู้นาเข้า หรือผู้จัดจาหน่ายได้กระทาการฝ่า ฝืน
บทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งเมื่อได้ทาการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าสารเคมีทางการเกษตรนี้ได้เสื่ อม
คุณภาพลงไป หรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม พืชผลการผลิตเกษตรกรรม พืช ปศุสัตว์ สัตว์
น้า หรือต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้
และประมงได้ออกคาสั่งให้ยกเลิกการขึ้นทะเบียน หรือจากัดการจาหน่ายสารเคมีทางการเกษตรของ
ผู้ผลิต ผู้นาเข้า และผู้จาหน่ายสารเคมี ดังกล่าวที่กระทาการฝ่าฝืนนี้ทันที นอกจากนี้นายกเทศมนตรีก็
ยังสามารถห้าม หรือจากัดการขายสารเคมีทางการเกษตรนี้ หากพบว่าผู้จาหน่ายได้จงใจฝ่าฝื นต่อ
กฎหมาย30 ซึ่งการตรวจสอบและยกเลิกการขึ้นทะเบียนนั้นต้องกระทาโดยเปิดเผยและบุคคลใด ๆ ที่
ได้ถูกคาสั่งให้ยกเลิกทะเบียนนั้นก็จะถูกจากัดการจดทะเบียนเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตรต่อไป
เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับคาสั่งยกเลิก31
สรุป กฎหมายว่าด้วยสารเคมีทางการเกษตร ค.ศ.1948 ของประเทศญี่ปุ่นนี้ยังมี
บทบั ญญัติและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและการตรวจสอบในส่ ว นท้องถิ่นด้ว ย โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงมีอานาจในการสั่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายงานผล
การดาเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรนั้น หรืออาจมีคาสั่งให้เจ้าหน้าของตนไปยัง
30

Agricultural chemical regulation law of 1948 (last amended on 30 March
2007), 13-14.
31 Agricultural chemical regulation law of 1948 (last amended on 30 March
2007), 15.
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สถานที่ที่กาหนดให้ เป็นสถานที่ทาการตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยให้มี
อานาจหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบเช่นเดียวกับนายกเทศมนตรีด้วย
นอกจากนี้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตร ป่ า ไม้ และประมง พร้ อ มกั บ
นายกเทศมนตรี ยังคงต้องมีภาระหน้าที่ในการให้คาแนะนาช่วยเหลือในการที่จาเป็น รวมถึงหน้าที่ใน
การเผยแพร่ให้คาแนะนาและให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดเป็นผลกระทบต่อ
มนุษย์หรือปศุสัตว์ พืชผล รวมถึงสัตว์น้า หรือผลกระทบที่เกิดการปนเปื้อนในดินซึ่งเป็นผลกระทบที่
เกิดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรนี้ โดยตรง ซึ่งเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้เกี่ยวกับการผลิต
การใช้ ให้เป็นการใช้สารเคมีทางการเกษตรนั้นอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสม โดยตระหนักถึง
ความมีคุณภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานด้วย 32 และนอกจากการควบคุมสารเคมีที่ใช้ในกิจกรรมภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตรนี้โดยภาครัฐแล้ว เกษตรกรเองก็ยังคงต้องมีหน้าที่สาคัญ
เพื่อการควบคุมกระบวนการขั้นตอนการผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อให้ เป็นที่ไว้วางใจจากผู้บริโภค
ได้อีกด้วย ทั้งนี้เกษตรกรในประเทศญี่ปุ่นนี้ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในข้อมูลข่าวสาร โดยมักจะมีการ
แข่งขัน การพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ได้อย่างสม่าเสมอ หรืออีกประเด็นหนึ่งสภาภาคการ
เกษตรกรของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีความแข็งแกร่งก็ จ ะมีบทบาทส าคัญในการผลั กดันให้รัฐบาลหรื อ
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงต้องทาการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ไปตามสภาวะแวดล้อมที่มีการ
เคลื่อนไหวจากองค์กรอื่น ๆ ด้วย เช่น สมาคมสารเคมีทางการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น สหกรณ์
เกษตร (ซึ่งองค์กรนี้มักมีสมาชิกที่เป็นเกษตรกรและมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อผู้บริโภค) และสมาคม
คุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น33
3.2.4 การปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษ
ในประเทศญี่ปุ่ นในการปลดปล่ อยและการเคลื่ อนย้ายมลพิษนี้จะมีการจัดทา
ข้อมูลหรือรายงานชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ทาเนียบการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารพิษ ” ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ปรับปรุงการจัดการสารเคมีโดยความสมั คร
ใจ และเพื่อป้องกันสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดย
เป็นการรับรองคุณภาพและปริมาณของสารเคมีที่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมตามรายการสารเคมีซึ่ง
ได้กาหนดไว้และการจัดทา Safety Data Sheets (SDS) ซึ่งครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกั บคุณสมบัติของ

32

Agricultural chemical regulation law of 1948 (last amended on 30 March

2007), 12.
33

ณัฐพร เสียงสัมพันธ์ (เชิงอรรถ 27) 92.
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สารเคมีและการจัดการสารเคมี 34 ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า วัตถุประสงค์หลักของประเทศญี่ ปุ่นในการ
นาเอาระบบทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษเข้ามาใช้ก็เพื่อการกระตุ้นและส่งเสริมให้
ภาคอุตสาหกรรมทางการผลิตได้ดาเนินการลดปริมาณการปล่อยมลพิษด้วยความสมัครใจนั้นเอง35
3.2.4.1 หลักเกณฑ์การจัดทารายงานข้อมูลการปลดปล่อยสารพิษ
กฎหมายอันว่าด้วยการจัดทารายงานที่เรียกว่า “ทาเนียบการปลดปล่อย
และเคลื่อนย้ายมลพิษ ” ของประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายฉบับ แต่กฎหมายที่เป็น
แม่บทในระดับพระราชบัญญัติ ได้แก่ พระราชบั ญญัติว่าด้วยการรับรองปริมาณการปลดปล่อยของ
สารเคมี ที่ ก าหนดไว้ สู่ สิ่ ง แวดล้ อ มและการส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง การจั ด การสารเคมี (Act on
Confirmation, etc. of Release Amounts of Specfic Chemical Substances in the
Environment and Promotion of Improvements to the Management Thereof) โ ด ย
บทบัญญัตมิ าตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัตบิ ังคับให้ธุรกิจ (Business Establishment
) ที่เข้าข่ายต้องรายงานข้อมูล มีห น้าที่ต้องรายงานข้อมูลการปลดปล่ อยและเคลื่ อนย้ายมลพิ ษแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทธุรกิจที่ต้องรายงานข้อมูล
ตามมาตรา 2 ได้ บัญญัติให้ผู้ ประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายต้องรายงานข้ อ มูล
ได้แก่ ผู้ผลิต หรือผู้ใช้สารเคมีตามที่ระบุไว้ใน “Class 1 Designated Chemical Substances” หรือ
ผลิ ตภัณฑ์ซึ่งมีส่ ว นประกอบของสารดังกล่ าว และมีลั กษณะครบตามหลั กเกณฑ์ทั้งสามประการ
ดังต่อไปนี้
1. กิจการ 24 ประเภทที่ระบุไว้ในข้อ 3 แห่งคาสั่งคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บั ง คั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการรั บ รองปริ ม าณการปลดปล่ อ ยของสารเคมี ที่ ก าหนดไว้ สู่
สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการปรับปรุงการจัดการสารเคมี อันได้แก่ ธุรกิจการผลิต การส่ง และการ
จ่าย กระแสไฟฟ้า ธุรกิจการผลิตและการแจกจ่ายก๊าซ ธุรกิจการป้อนความร้อน ธุรกิจระบบน้าเสีย
ธุรกิจการขนส่งทางรถไฟ ธุรกิจคลังสินค้า (เฉพาะคลังที่เก็บสินค้าการเกษตรหรือแท็งก์ฟาร์มเก็บก๊าซ
หรือของเหลว) ธุรกิจการค้าส่งปิโตรเลียม ธุรกิจการค้าส่งเศษเหล็ก (เฉพาะที่มีการรวบรวมสารเคมีที่
อยู่ในระบบทาความเย็นของรถยนต์หรือถอดระบบทาความเย็นที่มีสารเคมีออกจากรถยนต์) ธุรกิจ
การค้าส่งเครื่องยนต์ที่ใช้สาหรับยานพาหนะ (เฉพาะที่มีการรวบรวมสารเคมีที่อยู่ในระบบความเย็น)
ธุรกิจสถานที่ขายเชื้อเพลิง ธุรกิจร้านซักผ้า ธุรกิจถ่ายภาพ ธุรกิจบริก ารซ่อมบารุงรถยนต์ ธุรกิจการ
34
35

‘Outline PRTR Law’ (เชิงอรรถ 1).
เดชา พิมพิสุทธิ์ (เชิงอรรถ 2) 6.
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ซ่อมเครื่องจักร ธุรกิจบริการตรวจสอบสินค้า ธุรกิจเกี่ยวกับการรับรองเครื่องวัด (ไม่รวมถึงการรับรอง
การวัดทั่วไป) ธุรกิจกาจัดของเสียของชุมชน (เฉพาะกาจัดของเสีย) ธุรกิจกาจัดของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม (รวมถึงธุรกิจกาจัดของเสียจากอุตสาหกรรมควบคุมพิเศษ) ธุรกิจเกี่ยวกับยาและสุขภาพ
และสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
2. กิจการที่มีคนงานหรือลูกจ้างตั้งแต่จานวน 21 คนขึ้นไปในการดาเนิน
ธุรกิจตามปกติ ทั้งนี้ตามมาตรา 4 แห่งคาสั่งคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการบังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การรับรองปริมาณการปลดปล่อยของสารเคมีที่กาหนดไว้สู่สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการปรับปรุง
การจัดการสารเคมี
3. กิจการที่มีการดาเนินการเกี่ยวกับสารเคมีชนิดใดตามที่ระบุไว้ใน Class
1 Designated Chemical Substances ในปริมาณเท่ากับหรือมีจานวนที่มากกว่า 1 ตันต่อปี หรือที่
เกี่ยวกับสารเคมีประเภทที่มีการระบุจดแจ้งไว้เป็นพิเศษ (Specific Class 1 Designated Chemical
Substances) ในปริมาณเท่ากับหรือมากกว่า 0.5 ตันต่อปี ทั้งนี้ตามมาตรา 4 แห่งคาสั่งคณะรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับรองปริมาณการปลดปล่อยของสารเคมีที่กาหนดไว้
สู่สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการปรับปรุงการจัดการสารเคมี
(2) รายการสารเคมี
รายการสารเคมีที่ มีการขึ้นบัญชีระบุ ไว้นั้นได้แก่ สารเคมี ที่ออกฤทธิ์ เ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ ตลอดถึงเป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และมีการ
แพร่กระจายในวงกว้างสู่สิ่งแวดล้อมและอาจปรากฏขึ้นในรายการของสารเคมีดังกล่าวที่มีการระบุไว้
ใน Class 1 Designated Chemical Substances ตามภาคผนวกของคาสั่งคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บั ง คั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการรั บ รองปริ ม าณการปลดปล่ อ ยของสารเคมี ที่ ก าหนดไว้ สู่
สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริ มการปรับปรุงการจัดการสารเคมี ซึ่งได้ประกอบไปด้วยสารเคมีทั้งหมด
462 ชนิ ด โดยมี ส ารเคมี 15 ชนิ ด จากจ านวน 462 ชนิ ด ที่ มี ก ารระบุ ไ ว้ใ น Class 1 Designated
Chemical Substances ในปริ ม าณเท่ า กั บ หรื อ มากกว่ า ร้ อ ยละ 1 ของปริ ม าณทั้ ง หมด หรื อ มี
ส่วนประกอบของสารเคมี 15 ชนิดที่ มีการระบุไว้เป็นพิเศษในปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 0.1
ของปริมาณทั้งหมด36
(3) ข้อมูลที่ต้องรายงาน

36

สุปราณี ขวัญจันทึก (เชิงอรรถ 3) 52.
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การจัดทารายงานเป็นทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อ นย้ายมลพิษของ
ประเทศญี่ปุ่นนั้นได้กาหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องรายงานข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย37
1. ชื่อและที่ อยู่ของผู้ ประกอบการธุรกิจ และชื่อของตัว แทนใน
กรณีที่โรงงานมีสภาพเป็นนิติบุคคล
2. ชื่อและที่อยู่ของสถานประกอบกิจการ
3. จานวนลูกจ้างที่ทางานเต็มเวลา
4. ประเภทของธุรกิจ
5 . ชื่ อ ข อ ง ส า ร เ ค มี ต า ม Class 1 Designated Chemical
Substances และปริ ม าณการปลดปล่ อ ยและเคลื่ อ นย้ า ยสารดั ง กล่ า ว กล่ า วคื อ ปริ ม าณการ
ปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม อันได้แก่ การปลดปล่อยสู่อากาศ การปลดปล่อยสู่แหล่งน้าสาธารณะ
การปลดปล่อยสู่พื้นดินในสถานประกอบการ และการปลดปล่อยสู่สถานที่กาจัดขยะในบริเวณสถาน
ประกอบกิจการ รวมทั้งปริมาณการเคลื่อนย้ายมลพิษ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายมลพิษสู่ระบบบาบัดน้า
เสีย และการเคลื่อนย้ายมลพิษออกนอกสถานที่38
(4) ประเภทตัวกลางสิ่งแวดล้อมที่รองรับมลพิษที่ต้องรายงาน
รายงานนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลการปลดปล่อยสารพิษที่ปล่อยออกมาสู่
อากาศ แหล่งน้าสาธารณะ และลงสู่พื้นดินบริเวณทั้งภายในและภายนอกโรงงานด้วย39
(5) กาหนดเวลาการรายงาน
สถานประกอบการได้ริเริ่มรายงานข้อมูลการปลดปล่ อยและเคลื่อนย้าย
สารเคมีชุดแรกต่อองค์กรปกครองท้องถิ่นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ.2002 โดยข้อมูล
ที่รายงานต้องเป็น ข้อมูล การปล่ อยสารพิษในช่วงปีงบประมาณ ค.ศ.2002 หลังจากนั้นกระทรวง
สิ่งแวดล้อมและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมได้รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ผลในเดือน
มีนาคม ค.ศ.2003 และในปีต่อๆ มา ข้อมูลของปีงบประมาณก็คือระหว่างเดือนเมษายนถึงเดื อน
มีนาคมในปีถัดไปจะเผยแพร่ต่อสาธารณะภายใน 3 เดือน อันได้แก่ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือน
มิถุนายนของปีงบประมาณถัดไป40
(6) การควบคุมคุณภาพของข้อมูล
37

Ordinance for Enforcement, Article 6.
38 Ordinance for Enforcement, Article 4 (ii).
39 เพิ่งอ้าง.
40 ‘Information on PRTR in Japan’ (เชิงอรรถ 7).
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เพื่อควบคุมคุณภาพของข้อมูลที่ผู้ประกอบการธุรกิจจัดทาขึ้น รัฐบาลได้
จัดทาคู่มืออันว่าด้วยวิธีการคานวณปริมาณสารเคมีที่มีการปลดปล่อยและเคลื่อนย้าย (Manuals for
Estimating Quantities of Released and Transferred Chemical Substances) นอกจากนี้แล้ว
ยั ง มี ส ถาบั น เทคโนโลยี แ ละประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ (The National Institute of Technology and
Evaluation : NITE) ทาหน้าที่เป็นผู้บังคับใช้ระบบการจัดทาทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้าย
สารเคมีของประเทศญี่ปุ่นด้วย โดยทาการพัฒนาระบบการรวบรวมและประมวลผลของข้อมูลจาก
รายงานของภาคอุตสาหกรรม 41 อนึ่ง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์
สนับสนุนการจัดทารายงานเป็น ทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารพิษ (PRTRs Support
Center) ขึ้น ในหน่ ว ยงานแห่ ง นี้ ด้ว ย โดยทาหน้าที่ให้ ข้ อ มูล เกี่ ยวกับ ท าเนี ยบการปลดปล่ อ ยและ
เคลื่ อ นย้ า ยสารพิ ษ รวมทั้ ง ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นเทคนิ ค และด้ า นการปฏิ บั ติ โ ดยผู้ เ ชี่ ย วชาญคอยให้
คาแนะนา42
(7) การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ
ระบบทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารพิษของประเทศญี่ปุ่นนี้ได้
กาหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจส่งรายงานเกี่ยวกับสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นอันตรายต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิต
ทั้งมนุ ษย์ และสั ตว์ ตลอดจนระบบนิเวศน์ นั้ นให้ ทาการส่ ง มอบรายงานหรื อ ทาเนียบให้ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาครายงานดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับ
ความตระหนั กของภาคธุรกิจเกี่ยวกับการปลดปล่อยสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ
ทางน้ าและดิน ด้ว ยวิธีการแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณของการปลดปล่ อยดังกล่ าว จากนั้น
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาคนั้นก็จะต้องจัดทารายงานดังกล่าวนี้เสนอ
ต่อให้แก่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็จะทาการเปรียบเทียบและ
คานวณปริมาณรวมของการปลดปล่อยสารเคมีที่มีการจัดทารายงานเสนอยื่นเข้ามานั้น รวมทั้งการ
คาดการณ์ถึงปริมาณการปลดปล่อยสารเคมีที่มิได้มีการจัดทารายงานและการเปิดเผยข้อมูลดั งกล่าว
ให้แก่สาธารณะรั บรู้ เป็ นการทั่ว ไป ทั้งนี้ข้อมูลที่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้จัดทารายงานส่งมานั้น ก็
จะต้องสามารถเข้าถึงโดยผ่านช่องทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ด้วย43
ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าดูตรวจสอบข้อมูลได้โดยสามารถเข้าทางเว็บไซต์
ซึ่งจัดทาขึ้นโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมได้จัดทาให้ไว้สาหรับการตรวจดูข้อมูลได้ และยังสามารถเข้า
41

สุปราณี ขวัญจันทึก (เชิงอรรถ 3) 53.
42 ‘PRTRs System and SDS System’ (เชิงอรรถ 9).
43 สุปราณี ขวัญจันทึก (เชิงอรรถ 3) 54.
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ตรวจสอบได้อีกเว็บไซต์ที่กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ซึ่งได้แสดงถึงข้อมูลที่สามารถ
ค้น ดูได้ด้ว ยภาษาญี่ปุ่ นและภาษาอังกฤษ ข้อมูล ที่เปิดเผยได้ทางระบบอินเตอร์เน็ตนี้เป็นข้อมูลที่
หน่วยงานกลางรวบรวมขึ้นโดยการจาแนกข้อมูลตามประเภทสารเคมี ประเภทอุตสาหกรรมและพื้นที่
โดยแสดงเป็ นตารางข้อมูลจ าแนกตามปี รวมทั้งข้อมูล จากการประมาณการส าหรับแหล่ งกาเนิด
เคลื่อนที่ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตนี้ให้ประชาชนทั่วไปได้ตรวจสอบข้อมูลได้
นั้นจะไม่ปรากฏข้อมูลการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารเคมีที่เป็นพิษของสถานประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมและโรงงาน แต่ก็ไม่ห้ามที่ประชาชนผู้ประสงค์จะทราบข้อมูลการปลดปล่อยและการ
เคลื่อนย้ายสารเคมีที่เป็นพิษของสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมและโรงงานได้ด้วยการขอแจ้ง
ลงทะเบียนขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยระเบียบ
(8) การบั ง คั บ ใช้ ร ะบบการรายงานแสดงข้ อ มู ล การปลดปล่ อ ยสารพิ ษ ตาม
กฎหมายซึ่งกลไกของการบังคับใช้ระบบการรายงานข้อมูลการปลดปล่อยสารพิษตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่นนั้น คือ การใช้มาตรการปรับทางแพ่ง โดยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
รับรองปริมาณการปลดปล่อยของสารเคมีที่มีกาหนดไว้สู่สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการปรับปรุงการ
จัดการสารเคมีกาหนดไว้ว่า “หากผู้ประกอบการใดซึ่งเข้าข่ายต้องรายงานข้อมูลสารเคมีไม่จัดทา
รายงานข้อมูลหรือส่งข้อมูลซึ่งเป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินจานวน 200,000
เยน”44
3.2.4.2 ผลที่ได้รับจากการจัดทารายงานแสดงข้อมูลการปลดปล่อยสารพิษ
จากการเก็บข้อมูลเป็นสถิติได้พบว่าในปี ค.ศ. 2001 มีปริมาณสารเคมีที่มี
การปลดปล่ อยสู่ส ภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งสิ้นมีจานวนมากถึง 897,800 ต่อปี โดยแยกเป็น
ปริมาณสารเคมีที่มีการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมที่มีการจัดทารายงานแสดงข้อมูลโดยผู้ประกอบธุรกิจ
จานวน 313,265 ตันต่อปี และปริมาณสารเคมีที่มีการปลดปล่ อยสู่สิ่ งแวดล้ อมที่มิได้มีการจัด ทา
รายงานแสดงข้อมูลอีกจานวน 584,535 ตันต่อปี รวมทั้งมีปริมาณที่มีการเคลื่อนย้ายสารเคมีมีทั้งสิ้น
จานวน 216,599 ตันต่อปี45

44

Act on Confirmation, etc’ of Release Amounts of Specific Chemical
Substances in the Environment and Promotion of Improvements to the Management
Thereof, 24.
45 ‘The Releases and Transfers i’PjThe Releases and Transfers by Chemical
Substances 2001,’ (Ministry of the Environment, Government of Japan, 20 August 2016)

Ref. code: 25646201034607KCF

59
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามได้ พ บว่ า ในปี ค.ศ.2014 มี ป ริ ม าณสารเคมี ที่ มี ก ารถู ก
ปลดปล่อยสู่สภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกมีจานวนทั้งสิ้น 398,703 ตันต่อปี โดยการแยกเป็นปริมาณ
สารเคมีที่มีการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมที่มีการจัดทารายงานโดยผู้ประกอบการธุรกิจจานวน 159,012
ตันต่อปี และปริมาณของสารเคมีที่ถูกเคลื่อนย้ายทั้งสิ้นจานวน 244,069 ตันต่อปี46
ซึ่งเมื่อได้ทาการเปรียบเทียบสถิติการปลดปล่อยสารเคมีในช่วงปี ค.ศ.2001
และปี ค.ศ.2014 ก็จะพบว่ามีปริมาณการปลดปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมมีจานวนลดลงถึง 499,097
ตันต่อปี ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 55.59 ของปริมาณการปลดปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม จึงเห็นได้ว่า
การจัดทารายงานเป็นทาเนียบการปลดปล่อยสารพิษและการเคลื่อนย้ายสารพิษนี้เป็นกลไกสาคัญ
ประการหนึ่งที่ทาให้การปรับปรุงการจัดการทาทาเนียบจัดการสารเคมีโดยภาคธุรกิจนี้ด้วยความสมัคร
ใจ อันถือได้ว่าเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ หลักของการนาระบบการจัดทารายงานแสดงข้อมูลการ
ปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารเคมีที่เป็นพิษมาใช้ในประเทศญี่ปุ่น
3.3 มาตรการฟื้นฟู หลักประกันเยียวยาความเสียหาย
ภายหลังจากอุบัติเหตุภัยพิบัติที่ฟูกูซิมะเมื่อปี พ.ศ. 2554 ได้มี การสารวจบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุจึงได้ตรวจพบสารกัมมันตรังสีบางชนิดที่เดินทางไปไกลกว่า 100 กิโลเมตรจาก
โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งเกิดเป็นผลกระทบของน้าที่ปนเปื้อนรังสีอย่างเข้มข้นที่ถูกปลดปล่อยทิ้งลงสู่
ทะเล ภายหลังเกิดอุบัติเหตุการปนเปื้อนยังได้ถูกตรวจพบไปถึงชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา อุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะไม่เพียงแค่สูญเสียระบบน้าหล่อเย็นเนื่องจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทาให้ต้องสูญเสียกระแสไฟฟ้าจากสายส่งภายนอกเท่านั้น แต่ การถูกโจมตีด้วย
แรงของคลื่นยักษ์สึนามิและมีความสูงมากถึง 15 เมตร จึงทาให้ไฟฟ้าสารองฉุกเฉินใช้การไม่ได้ไปมีผล
ทาให้ระบบหล่อเย็นในโรงงานไม่ทางานจนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป จึงเป็นสาเหตุการนาไปสู่การ
หลอมละลายของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นตามมา เนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดขึ้น

<http://www2.env.go.jp/chemi/prtrinfo/contents/showGraph.do> สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน
2564.
46 เพิ่งอ้าง.
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ภายในเตาปฏิกรณ์ได้เกิดระเบิดขึ้น และสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่ออาคารและเครื่ อง
ปฏิกรณ์ จนเกิดการรั่วซึมของสารกัมมันตรังสีอย่างมหาศาลออกมา47
กรณีรั่วซึมของสารกัมมันตรังสีจนเกิดการแพร่กระจายที่เกิดจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์นี้ทา
ให้การเกษตรในจังหวัดฟูกูชิมะได้รับผลกระทบอย่างหนัก พืช ผลและผักผลไม้ที่ได้ทาการเพาะปลูก
ในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุ นั้น เมื่อได้นามาตรวจสอบจึงพบการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในปริมาณสูง
และถูกระงับ ไม่ให้ ส่งขายผลผลิ ตนั้ นได้ ระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพื้นฐานเกิดผลกระทบอย่ าง
รุนแรงพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกกาหนดให้เป็นเขตบังคับให้อพยพ จากปัญหาของการปนเปื้อนรั งสีในที่ดิน
และผลผลิต ดังนั้น มาตรการรองรับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากหายนะภัยนิวเคลียร์ จึงไม่ได้จากัดอยู่
แค่การกระจายค่าชดเชยและการตรวจสุ ขภาพเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งตามพระราชบัญญั ติก าร
ชดเชยความเสี ย หายจากนิ ว เคลี ย ร์ ได้ ก าหนดเงื่ อนไขไว้ว่า “ผู้ ประกอบกิ จ การนิ ว เคลี ยร์จ ะต้ อ ง
รับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยเป็นหลัก หากมีส่วนที่ขาดเหลือก็ให้รัฐพิจารณาสมทบงบประมาณให้
เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดได้ ” ผู้เสียหายจากภัยพิบัติอุบัติเหตุนิวเคลียร์นี้สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้
ทั้งหมด 3 วิธีดังนี้
1) วิธีเรียกร้องเอาค่าชดเชยจากบริษัทเท็ปโกโดยตรง ซึ่งผู้ประสบภัยต้องยื่นคาร้องตาม
ระเบียบและเงื่อนไขที่บริษัทเท็ปโกได้กาหนดไว้ โดยต้องทาตามขั้นตอนตามกระบวนการที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนซึง่ บีบบังคับให้ผู้เสียหายยอมรับมาตรฐานที่บริษัทเท็ปโกเป็นผู้กาหนด
2) วิธียื่นคาร้องต่อศาล ซึ่งวิธีนี้ผู้เสียหายต้องยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลและต้องไปดาเนินคดี
ต่อศาล ซึ่งหมายถึงต้องมีภาระค่าใช้จ่ายและเป็นการเสียเวลาเป็นอย่างมาก
3) วิธีเรียกร้องผ่านกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก
แต่ข้อจากัดตามวิธีที่ 1 และ 2 นั้นจึงทาให้เกิด “คณะกรรมการไกล่เกลี่ยความเสียหาย
จากนิ ว เคลี ย ร์ ” เพื่ อ มาท าหน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว กลางระหว่า งบริษั ท เท็ ปโกและผู้ เสี ยหาย 48 ซึ่ ง เพื่ อ เป็ น
หลั ก ประกั น ทางสั ง คมที่ ท าให้ ป ระชาชนเกิ ด ความมั่ น ใจได้ ว่ า หากอนาคตได้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ
อุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์ขึ้นแล้ว รัฐจะต้องมีมาตรการเพื่อการเยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนผู้
ได้รั บ ความเดือดร้ อนและเสี ย หายจากเหตุการณ์ดังกล่ าวนี้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนนั้นๆ เนื่องจากหลักกฎหมายละเมิดโดยทั่วไปเป็นกฎหมายที่มุ่ง เยียวยา

47

‘10 บทเรียนจากฟูกูชิมะ การลดความเสี่ยงและปกป้องชุมชนจากหายนะภัยนิวเคลียร์ ’
(pdf, คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือฟูกูซิมะ) 22-23.
48 เพิ่งอ้าง 58.
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ผู้เสียหายให้อยู่ในฐานะเหมือนดั่งไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเลย49 และบุคคลที่ทาละเมิดย่อมเป็นบุคคล
ที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทดแทนเพื่อการนั้นให้แก่ผู้เสียหายตามความเสียหายที่ตนได้รับ อีก
ทั้งอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องที่กาหนดระยะเวลาตามกฎหมายในการฟ้องคดีต่อศาลในมูลละเมิดก็
ได้กาหนดอายุความไว้ในระยะอันสั้น เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ของประเทศไทยที่
ได้กาหนดให้สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในวันที่เกิดจากเหตุละเมิดและ/หรือในวันที่ถือว่ารู้ตัวผู้พึง
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่ทาละเมิด50 ด้วยเหตุนี้หลักกฎหมายละเมิด
โดยทั่วไปจึงไม่อาจนามาเป็นหลักในการเยียวยาผู้เสียหายได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมได้51
กฎหมายเกี่ยวกับการชดเชยจากความเสียหายทางนิวเคลียร์นี้ เป็นกฎหมายหลักของ
ประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์คือ The Atomic Energy Basic law โดยกฎหมายฉบับนี้
เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อสงวนรักษาแหล่ งพลังงานในอนาคต ซึ่งทาให้สามารถบรรลุ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยสนับสนุนการวิจัย
การพัฒนาและการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณู นอกจากนี้ยังสนับสนุนความปลอดภัยของประชาชน
และยกมาตรฐานการดาเนินชีวิตของประชาชน โดยการวิจัย การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ พลังงาน
ปรมาณูต้องเป็นไปในทางสงบและสันติ เป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นการดาเนินการ
อย่างอิสระภายใต้การจัดการประชาธิปไตย52
กฎหมายฉบับนี้ยังได้วางหลักกฎหมายทั่วไปอันเกี่ยวกับการชดเชยความเสี ยหายทาง
นิวเคลียร์ไว้ด้วย โดยมีสภาพบังคับให้ผู้ที่ต้องรับผิดและต้องชดใช้ค่าเสียหายทางนิวเคลียร์ คือ รัฐบาล
หรือบุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอานาจตามที่กาหนดไว้โดยหลัก กฎหมายแล้วได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิทาเหมืองแร่ สิทธิการเช่า หรือสิทธิอื่นๆ และแก่บุคคลอื่น ๆ
ที่ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ รั ฐ บาลหรื อ บุ ค คลผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายต้ อ งชดใช้ค่ า เสี ยหายตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายด้วย53
49

ศนันท์กรณ์ (จาปี) โสตถิพันธุ์, คาอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภ
มิควรได้ (วิญญูชน 2553) 23-24.
50 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448.
51 พีรวุฒิ บุญสุวรรณ และอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว , ‘หกทศวรรษของอุบัติ เหตุ ทางนิวเคลี ย ร์
การเยี ย วยาความเสี ย หายและปั ญหาการจัด การกากกั มมัน ตรังสี ’ (รายงานผลการวิจัยเสนอต่ อ
สานักงานกากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2554).
52 เพิ่งอ้าง 53.
53 เพิ่งอ้าง 53.
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สาหรับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนิวเคลียร์ของประเทศญี่ปุ่นนี้ จะเป็นไป
ตามหลัก The Law on Compensation for Nuclear Damage ในการเยียวยาความเสียหายจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้มีประกาศใช้ให้มีผลบังคับได้เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
1961 กฎหมายดังกล่ าวมีวัตถุป ระสงค์เพื่อสงวนรักษาไว้ซึ่งแหล่ งพลังงานในอนาคต ทาให้บรรลุ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยสนับสนุนการวิจัย
การพัฒ นาและการใช้ป ระโยชน์ จากพลั งงานปรมาณู นอกจากนี้ยังสนับสนุนความปลอดภัยของ
ประชาชนและยกมาตรฐานการด าเนิ น ชี วิ ต ของประชาชน โดยการวิ จั ย การพั ฒ นาและการใช้
ประโยชน์พลังงานปรมาณูต้องเป็นไปในทางสันติ มุ่งหมายเพื่อทาให้เกิดความปลอดภัยและดาเนินการ
อย่ างอิส ระภายใต้การจั ดการแบบประชาธิปไตย และกฎหมายดังกล่ าวได้สร้างหลั กพื้นฐานที่ให้
ผู้รับผิดชอบในความเสียหายจากนิวเคลียร์ต้องรับผิดชดเชยค่าเสียหายไว้ในกรณีที่ความเสียหายทาง
นิวเคลียร์ได้เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติการของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดยลักษณะของความ
เสียหายเป็นการเกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อนิวเคลียร์ การแพร่กระจายของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
และมีสารพิษที่มาจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ รวมทั้งผู้ที่ต้องรับผิดชอบในระหว่างการขนส่งเชื้อเพลิ ง
นิวเคลียร์ด้วย แต่อย่างไรก็ตามหากความเสียหายได้เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทาโดยเจตนาของ
บุคคลที่ 3 ผู้ที่ได้รับภาระในความเสียหายมีสิทธิไล่เบี้ยความเสียหายดังกล่าวกับบุคคลที่สามได้ด้วย
ตามบทบัญญัติมาตรา 3 และ มาตรา 5 ของกฎหมาย The Law on Compensation for Nuclear
Damage นี้
กฎหมาย The Law on Compensation for Nuclear Damage นี้จะประกอบไปด้วย
บทบั ญ ญั ติ ทั่ ว ไป โดยที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติเ กี่ ยวกั บความรับ ผิ ด ในความเสี ย หายที่ เ กิ ดจากนิ ว เคลี ยร์ และ
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับหลักประกันทางการเงิน รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยเพื่อความรับ
ผิดทางนิวเคลียร์ บทบัญญัติเกี่ยวกับการข้อตกลงในการชดใช้ค่าเสียหายจากความเสียหายที่ เกิดจาก
นิวเคลียร์ บทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาหลักประกันทางการเงิน มาตรการของรัฐ บทบัญญัติ
เกี่ยวกับคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการชดใช้ค่าเสียหายทางนิวเคลียร์ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
และบทกาหนดโทษทางอาญา
วิธีการเยียวยาความเสียหายของประเทศญี่ปุ่นนั้น ได้ใช้หลั กการประกันภัยและการวาง
หลักประกันโดยจะกาหนดตามขนาดของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ดังนี้
1) สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีกาลังเกิน 1,000
กิโลวัตต์ และมีกระบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว (spent fuel reprocessing) ต้องทา
ประกันภัยไว้เป็นเงินจานวน 60 พันล้านเยน
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2) สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งมีกาลังไม่เกิน 1,000
กิโลวัตต์ และเกี่ยวข้องกับการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และมีการใช้วัสดุนิวเคลียร์ที่มีความเสี่ยงสูงต้องทา
ประกันภัยไว้เป็นเงินจานวน 12 ล้านเยน
3) สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีกาลังไม่เกิน 1,000
กิโลวัตต์ และเกี่ยวข้องกับการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และมีการใช้วัสดุนิวเคลียร์ที่มีความเสี่ยงต่าต้องทา
ประกันภัยไว้เป็นเงินจานวน 2 ล้านเยน
นอกจากการท าประกั น ภั ย ดั ง กล่ า วแล้ ว กฎหมายของประเทศญี่ ปุ่ น ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้
ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์จาเป็นต้องทาหลักประกันในรูปแบบของการทาสัญญาหรือข้อตกลงชดใช้
ค่าเสียหายทางนิวเคลียร์ (indemnification contract) กับรัฐบาลอีกด้วย โดยสัญญาหรือข้อตกลง
ดังกล่าวเป็นการตกลงเพื่อให้ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์ต้อ งชดใช้ค่าเสียหายทางนิวเคลียร์อื่นๆ ที่
สัญญาประกันภัยไม่สอดคล้อง ครอบคลุมถึง เช่น การเกิดเหตุจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยรัฐจะทา
สัญญาหรือข้อตกลงกับผู้รับผิดชอบทางนิวเคลียร์ ซึ่งส่วนใหญ่คือผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยได้
ให้ผู้รับผิดชอบทางนิวเคลียร์ต้องชดใช้ค่ าเสียหายส่วนอื่นที่เพิ่มเติมขึ้นจากสัญญาประกันภัยที่ผู้ต้อง
รับผิดชอบทางนิวเคลียร์ได้ทาไว้นั้นไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายทางนิวเคลียร์ ที่เกิดจากแผ่นดินไหว
และความเสียหายที่เกิดจากการดาเนินการตามปกติอันเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และความ
เสียหายทางนิวเคลี ยร์ที่สามารถเรียกร้องได้ตามสัญญาประกันภัยแต่ผู้ซึ่งต้องได้รับความเสียหายไม่
สามารถเรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวภายใน 10 ปี นับแต่วันเกิดเหตุ และความเสียหาย
ทางนิวเคลียร์ที่เกิดจากเรือบรรทุกนิวเคลียร์ที่ได้แล่นผ่านไปในน่านน้าของประเทศอื่นและไม่สามารถ
ชดใช้ได้โดยหลักประกันทางการเงิน โดยความเสียหายเช่นว่านี้รัฐจะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซึ่ง
ต้องได้รับความเสียหายนิวเคลียร์ แต่ทั้งนี้รัฐก็สามารถที่จะมาไล่เบี้ยโดยการเรียกคืนเงินที่ได้ชดใช้จาก
ผู้รับผิดชอบทางนิวเคลียร์ไปก็ได้54

54

เพิ่งอ้าง 56.
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บทที่ 4
ปัญหามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษดินปนเปื้อนสารป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชและสัตว์จากอุตสาหกรรมโรงงานของประเทศไทย
4.1 มาตรการป้องกัน การปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษ
กฎหมายและกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่ผ่านมายังคงมุ่งเน้นการใช้
มาตรการกากับและควบคุมที่ปลายทางเป็นหลัก จึงมีการลักลอบนากากอุตสาหกรรมไปทิ้งนอกพื้นที่
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตอยู่ เ สมอๆ ปั จ จุ บั น ประเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ฎหมายการรายงานการปล่ อ ยและการ
เคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (Pollutant Release and Transfer Registers : PRTR) โดยมี
การเสนอเป็นร่างกฎหมายเข้าสภาผู้แทนราษฎรและภายหลังได้มีมติไม่รับร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 แต่ได้มีการทดลองใช้กฎหมายดังกล่าวในช่วงปี 2554 - 2559 โดยเป็นความ
ร่วมมือของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)1 โดยวัตถุประสงค์
หลั กเพื่อ เป็ น การพัฒ นาระบบการจัดทาทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารที่เป็น มลพิษ
(Pollutant Release and Transfer Register หรือที่เรียกโดยย่อว่า ระบบ PRTR) คือ ระบบการ
รวบรวมฐานข้อมูลที่แสดงถึงประเภท ชนิดและปริมาณของสารเคมีที่เป็นมลพิษและการปลดปล่อย
จากแหล่งกาเนิด สู่สิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านอากาศ น้าและดิน โดยการประยุกต์ใช้ เพื่อการบริห าร
จั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง มี ก ารพั ฒ นาต้ น แบบที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ ประเทศไทย โดยการ
ออกแบบสร้างเป็นระบบฐานข้อมูลที่แสดงถึงประเภท ชนิดและปริมาณของมลพิษที่มีการปลดปล่อย
จากแหล่งกาเนิดสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการเดินอากาศ น้า ดิน รวมถึงข้อมูลปริมาณการเคลื่อนย้ายของ
เสีย หรือน้าเสียออกนอกสถานประกอบการเพื่อบาบัดหรือกาจัดอย่างถูกต้อง
แต่อย่ างไรก็ตาม กนอ. ได้มีการใช้โ ครงการนาร่ องระบบ PRTR ในเขตพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ ชลบุรีและระยอง โดยชุมชนจะรับทราบข้อมูล ได้โดยทางระบบ PRTR และการจัดการ
ด้านสารเคมี ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวจะส่งเป็นผลสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพจาก
1

‘ส่ ง เสริ ม การจั ด ท าท าเนี ย บการปลดปล่ อ ยและเคลื่ อ นย้ า ยมลพิ ษ ’ (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, โครงการพื้นที่ระยอง สมุทรปราการ) <http://www.tei.or.th/trainingprtr/about.
html> สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2564.
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในของ“การเปิดเผยข้อมูล - การมีส่วนร่วมของประชาชน - การ
ส่งเสริมการจัดการโดยสมัครใจ” ที่จะนามาใช้ในการจัดการบริหารด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม
อันเป็นผลเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในและการปรับปรุงเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและ
คนในชุ ม ชน และในที่ นี้ โ ครงการ PRTR สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ร่ ว มกั บ หลั ก การและแนวคิ ด
เรื่อง “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยสามารถเชื่อมโยงไปสู่ ข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์ ในการเป็น
เครื่องมือสาหรับสื่อสารให้ชุมชนได้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการจัดการกับสารเคมีในพื้นที่ได้ใน
ที่สุ ด ปั จ จุ บั น พื้น ที่ บ ริ เวณรอบบริ เวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีการจัดทารายงานและมีการ
เปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะชน เช่น
การตรวจสอบสารเคมีประเภทอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เป็นประจาทุกเดือนตามสถานที่ต่าง ๆ
โดยรอบ อย่างไรก็ตามชุมชนส่วนใหญ่ จะไม่ทราบถึงข้อมูลของสารเคมีว่ามีชนิดใดบ้างที่ก่อให้เกิดเป็น
ปัญหาในเรื่องกลิ่น โดยที่ปัญหาเรื่องกลิ่นนี้เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงสั้นๆ และเป็น
เหตุการณ์ที่คาดไม่ได้ว่าจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นเมื่อใด ดังนั้น คนในชุมชนที่ ได้สูดดมกลิ่นของสารเคมี
ประเภทนี้จึงเป็นผู้ให้ข้อมูลถึงปัญหาได้ดีที่สุด ในการนี้ กนอ. และไจก้า (JICA) ได้ร่วมมือกันในการ
พัฒนาและดาเนินโครงการ “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบกลิ่น ” โดยมุ่งประสงค์
ให้ ค นในชุ ม ชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบกลิ่ น ของสารเคมี โดยก าหนดให้ ผู้ แ ทนของชุ ม ชน
ดาเนินการเก็บตัวอย่ างกลิ่นด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างกลิ่น (Mini-Canister) และนาไปวิเคราะห์ผลใน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และมี ก ารแจ้ ง ไปยั ง เครือ ข่ า ยเพื่ อ เฝ้ า ระวัง และมี ก ารจัด ส่ งเจ้ า พนั ก งานลงพื้นที่
ตรวจสอบทาการหาสาเหตุของปัญหาและเข้าดาเนินการแก้ปัญหาร่ว มกัน ซึ่งผลที่ได้รับ จากการ
ดาเนินโครงการดังกล่าวทาให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกระทาเพื่อเฝ้าระวัง และทาให้มี
ความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องกลิ่น และยังได้มีการวางแนวทางการจัดการปัญหากลิ่น
ได้ดียิ่งขึ้น”
ดังนั้น จึงเห็นควรว่าประเทศไทยจาเป็นที่ต้องมีกฎหมายออกมาบังคับใช้เพื่อการกากับ
ควบคุมให้มีการส่งรายงานมลพิษที่ถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลมลพิษและสารเคมี ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาครัฐในการใช้ติดตามตรวจสอบ แก้ไข และวางแผนป้องกันปัญหา
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็จะทาให้ลดการปล่อยมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม
และป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นกฎหมายนี้ยังจะช่วยส่งเสริมสิทธิการเข้าถึง
ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาและปกป้องตนเองจากภัยคุกคามของมลพิษได้
โดยตรง รวมถึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการช่วยคลี่คลายคดีสิ่งแวดล้อมได้รวดเร็วขึ้น เช่น กรณีชุมชน
ต าบลน้ าพุ จั ง หวั ด ราชบุ รี ที่ ต้ อ งร้ อ งเรี ย นถึ ง ปั ญ หาและผลกระทบของมลพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ประกอบกิจการของบริษัทแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จากัด นานเกือบ 20 ปี ซึ่งหากประเทศ
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ไทยมีกฎหมายการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ปัญหาเช่นนี้ก็จะถูก
ตรวจสอบได้โดยง่าย และลดน้อยลงไป
4.2 มาตรการควบคุม การกาหนดมาตรฐานคุณภาพดิน
การกาหนดค่ามาตรฐานของสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกาเนิดมลพิษ (effluent standard)
มีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมการปล่อยมลพิษของแหล่งกาเนิดมลพิษ โดยวัดค่ามาตรฐานคุณภาพ ณ
จุดที่ปล่อยมลพิษจากแหล่งกาเนิดออกสู่ สิ่งแวดล้อมภายนอกจากแหล่งมลพิษนั้นๆ การกาหนดค่า
มาตรฐานของสิ่งแวดล้อมอันเป็นแหล่งที่กาเนิดเป็นมลพิษ หรือการกาหนดมาตรฐานเพื่อการควบคุม
จากแหล่งกาเนิดมลพิษ เป็นมาตรการอย่างหนึ่งเพื่อการลดปริมาณและความเข้มข้นของมลพิษที่จะ
ระบายออกสู่สภาพแวดล้ อมและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการกาหนดค่า มาตรฐานคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม2
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็น
กฎหมายที่เป็นแม่บทในการคุ้มครองต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ มีบทบัญญัติที่ ควบคุมและบังคับ การ
จัดการและบารุงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นระบบครอบคลุมไปถึงการจัดการกับปัญหา
ด้านมลพิษทุกรูปแบบและยังสอดคล้องประสานกัน
อย่ า งเป็ น ระบบ รวมถึ ง หลั ก การที่ ส าคั ญ อี ก หลายประการ 3 ในหมวดที่ 3 ของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นหมวดที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้บัญ ญัติถึงเรื่องมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสาคัญ คือ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอานาจออกประกาศกาหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็คือ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.
2547) ได้ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช
2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพดิน โดยได้กาหนดค่ามาตรฐานคุณภาพดิน โดยคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะต้องพิจารณาโดยอาศัยหลักวิชาการ หลักทางวิทยาศาสตร์ และหลักกฎหมาย
เป็นพื้นฐานในการออกมาตรฐานดังกล่าว โดยมาตรฐานคุณภาพดินซึ่งได้ประกาศไปแล้วสามารถ

2

บุ ญธิดา เปล่ งแสง, ‘มาตรการทางกฎหมายในการควบคุ ม มลพิ ษ ทางน้ าจากโรงงาน
อุตสาหกรรม’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551)
28.
3 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งที่ 5, วิญญูชน 2561) 56.
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ยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในภายหน้าได้4
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ได้
วางข้อกาหนดมาตรการสาคัญเพื่อการคุ้มครองบุคคลผู้ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยบัญญัติให้เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ที่ครอบครองพื้นที่หรือวัตถุอันเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษจะต้องมี
ความรับผิดในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นๆ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของ
มลพิษจากกิจกรรมของตนจนเกิดเป็นความเสียหายต่อผู้ได้รับ ความเสียหายนั้น และยังได้กาหนด
บทความรับผิดสาหรับผู้ที่ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติ นั้นถูกทาลาย สูญหาย เสียหาย หรือทาให้เสื่อม
คุณค่าลงให้ มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่รัฐด้วยเช่นกัน ตามมาตรา 96 และมาตรา 975
พระราชบั ญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะของการประกอบการด้าน
อุตสาหกรรม กล่าวคือ เป็นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้มีประสิทธิภาพด้วยการ
ให้มีการออกกฎ ระเบียบหรือประกาศ เพื่อเป็นแนวทางในวางข้อกาหนดให้มีขอบเขตในการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมโรงงาน และยังได้กาหนดขั้นตอนการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการออก
คาสั่งอันมีผลเป็นการบังคับให้โรงงานต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ส่ ว นประเด็ น ปั ญ หาของดิ น ได้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกาหนดเกณฑ์การปนเปื้อนน้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้าใต้ดินฯ
พ.ศ. 25356 อาศัยตามอานาจในกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดินภายในบริเวณ
โรงงาน พ.ศ. 25597 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้กาหนดเกณฑ์การ
ปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทา
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ใต้
า ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการ
ลดการปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดิน เช่น สารเคมีที่ใช้หรือเก็บรักษาภายในบริเวณโรงงาน แผนผังแสดง
จุดเก็บตัวอย่ างและบ่ อสังเกตการณ์และข้อมูล อื่นๆที่จาเป็น การจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดินและ
4

เพิ่งอ้าง 59.
5 เพิ่งอ้าง 485.
6 ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง ก าหนดเกณฑ์ ก ารปนเปื้ อ นในดิ น และน้ าใต้ ดิ น ฯ
ภาคผนวกที่ 1 ตารางเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน.
7 กฎกระทรวงควบคุ ม การปนเปื้ อนในดิ น และน้ าใต้ ดิ น ภายในบริ เ วณโรงงาน พ.ศ. 2559
ข้อ 3, ข้อ 4.
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มาตรการลดการปนเปื้ อนในดิน และน้าใต้ดิน โดยมีบทกาหนดโทษตามกฎกระทรวงควบคุมการ
ปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559
มาตรฐานคุณภาพดินที่เกี่ยวกับโรงงาน มีกฎหมายที่สาคัญอยู่ด้วยกันสองฉบับ กล่าวคือ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ซึ่งได้กาหนด
มาตรฐานคุณภาพดิน คือระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารอันตรายที่ยอมให้มีได้ในดิน โดยไม่ก่อให้เกิด
อันตรายและผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชน เมื่อนาดินมาใช้ ศึกษาในกรณีเฉพาะของ
คุณภาพดินสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ 9 ชนิด พบว่ามาตรฐาน อะทราซีน (atrazine) ต้องไม่
เกิน 22 มิลลิกรัมต่อลิตร คลอเดน (chlordane) ต้องไม่เกิน 16 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 2,4-ดี (2,4-D)
ต้ อ งไม่ เ กิ น 690 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม ดี ดี ที (ddt) ต้ อ งไม่ เ กิ น 17 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม ดิ ล ดริน
(dieldrin) ต้องไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เฮปตาคลอร์ (heptachlor) ต้องไม่เกิน 1.1 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม เฮปตาคลอร์ อีพ็อกไซด์ (heptachlor exoxide) ต้องไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ลิน
เดน (lindane) ต้องไม่เกิน 4.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพนตะคลอโรฟีนอล (pentachlorophenol)
ต้องไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม8
ส่ ว นกฎหมายอีกฉบั บ คือ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดเกณฑ์การ
ปนเปื้ อ นน้ าใต้ ดิ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพดิ น และน้ าใต้ ดิ น ฯ พ.ศ. 25359 อาศั ย ตามอ านาจใน
กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 10 ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งได้กาหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในน้าใต้ดิน หมายความ
ว่า ระดับ ความเข้มข้น อ้างอิงของสารปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงานที่ไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ศึกษาในกรณีเฉพาะของค่ามาตรฐานคุณภาพดิน
สารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ 9 ชนิด พบว่ามาตรฐาน อะทราซีน (atrazine) ต้องไม่เกิน 110
มิลลิกรัมต่อลิตร คลอเดน (chlordane) ต้องไม่เกิน 110 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 2,4-ดี (2,4-D) ต้องไม่
เกิ น 12,000 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม ดี ดี ที (ddt) ต้ อ งไม่ เ กิ น 120 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม ดิ ล ดริ น
(dieldrin) ต้องไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เฮปตาคลอร์ (heptachlor) ต้องไม่เกิน 5.5 มิลลิกรัม
8

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 ข้อ 3.3 (1) - (9).
9 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดินฯ.
10 กฎกระทรวงควบคุ ม การปนเปื้อนในดิ น และน้ าใต้ ดิ นภายในบริเ วณโรงงาน พ.ศ. 2559
ข้อ 3, ข้อ 4.
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ต่อกิโลกรัม เฮปตาคลอร์ อีพ็อกไซด์ (heptachlor exoxide) ต้องไม่เกิน 2.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ลิน
เดน (lindane) ต้องไม่เกิน 29 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพนตะคลอโรฟีนอล (pentachlorophenol)
ต้องไม่เกิน 110 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม11
หากนาค่ามาตรฐานข้างต้นมาเปรียบเทียบกันแล้วจะพบว่าค่ามาตรฐานของกฎหมายทั้ง
สองฉบั บ ที่ ค วรจะมี ก ารบั ญ ญั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งเป็ น ไปแนวทางเดี ย วกั น แต่ ใ นข้ อ เท็ จ จริ ง กลั บ มี ค่ า
มาตรฐานที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยค่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มี
ค่ามาตรฐานที่ต่ากว่าค่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทุกค่าพารามิเตอร์ของคุณภาพดิน สารป้องกันกาจัด
ศัตรูพืชและสัตว์
ฉะนั้ น หากปรากฎว่ า ดิ น ในบริ เ วณใดมี คุ ณ ภาพต่ ากว่ ามาตรฐานที่ ก าหนดไว้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ หรือการปนเปื้ อนจากสาเหตุอื่น ก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเสื่ อมโทรมของคุณภาพดิน และ
สภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นด้วย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชุมชนที่นาดินมาใช้
อย่ างไรก็ตาม แม้ ว่ามาตรฐานดิน บริเวณใดมีคุณภาพต่ากว่ามาตรฐานที่ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 ได้กาหนดไว้ แต่ก็ไม่ได้มีบทลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ก่อให้เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงการกาหนดเป้าหมายและเป็น
เครื่องชี้ว่า ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งนั้นมีคุณภาพต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ หากต่ากว่ามาตรฐานผู้ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันหาทางแก้ไขต่อไป เพื่อทาให้
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานตามที่กาหนดไว้12
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากสภาพปัญหาในปัจจุบั น คือ มาตรฐานดินจากแหล่งกาเนิด
ของหน่ ว ยงานเฉพาะคื อ พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ.2535 มี ค่ า มาตรฐานที่ แ ตกต่ า งกั บ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรั กษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติแนวทางการแก้ไขไว้ คือ ในกรณี
ที่มีความแตกต่างระหว่างมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่ งกาเนิดที่กาหนดโดยรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดที่กาหนดขึ้น
ตามกฎหมายโดยหน่วยงานอื่นว่าจะใช้มาตรฐานใดเป็นหลักในมาตรา 56 บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการ
11

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้าใต้ ดิ น
ภาคผนวกที่ 1 ตารางเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน.
12 อานาจ วงศ์บัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งที่ 4, วิญญูชน 2562) 208.

Ref. code: 25646201034607KCF

70
กาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษ
อื่นใดจากแหล่งกาเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยอานาจตามกฏหมายอื่น และมาตรฐานดังกล่าวไม่
ต่ ากว่ า มาตรฐานควบคุ ม มลพิ ษ จากแหล่ ง ก าเนิ ด ที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนดตามมาตรา 55 ให้
มาตรฐานดังกล่าว มีผลบังคับใช้ต่อไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายนั้น แต่ถ้ามาตรฐานดังกล่าวต่ากว่า
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 55 ให้ส่วนราชการที่มีอานาจ
ตามกฏหมายนั้นแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด ในกรณีที่มีอุ ปสรรคไม่
อาจดาเนินการเช่นว่านั้นได้ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้ชี้ขาด เมื่อมีคาชี้ขาดเป็น
ประการใดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามคาชี้ขาดนั้น”13
เห็นว่า แม้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 จะเป็นกฎหมายเฉพาะของการประกอบ
กิ จ การโรงงานแต่ ค วรมี ก ารก าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพดิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า มาตรฐานของ
พระราชบั ญญั ติส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 ด้ว ย ดังนั้น จึงควร
ปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลาดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 คือ ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดเกณฑ์การปนเปื้อนน้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้าใต้
ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้าใต้ดิน และรายงาน
เสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดิน พ.ศ. 2535 อาศัยตามอานาจ
ในกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยกาหนดให้ค่ามาตรฐานมีเกณฑ์การปนเปื้อนในดินแต่
ละชนิ ด ของสารป้ อ งกั น ก าจั ด ศั ต รู พื ช และสั ต ว์ ให้ มี ค วามเข้ ม งวดเช่ น เดี ย วกั บ มาตรฐานของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
4.3 มาตรการฟื้นฟู หลักประกันเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มุ่งเน้นเฉพาะด้านกากับดูแลสถานประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก มิได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหรือ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานเท่าที่ควรเมื่อเกิดการปนเปื้อน จึงส่งผลให้ไม่
อาจแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานได้อย่างยั่งยืนและทันท่วงที เนื่องจากยังขาด

13

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 55,

มาตรา 56.
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มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดการเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือความเดือดร้อนที่เกิด
จากโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้
4.3.1 ขาดมาตรการชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
จากการประกอบกิจการโรงงานที่เหมาะสม
ตามที่ได้ศึกษาพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พบว่า มีการกาหนดมาตรการ
ทางกฎหมายในการชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการประกอบ
กิจการโรงงานไว้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) มาตรา 42 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามมาตรา 37 ถ้ า มี เ หตุ ท างราชการสมควรเข้ า ไปด าเนิ น การแทน ให้
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายมี อานาจสั่งการให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือมอบหมายให้บุคคลใด ๆ เข้าจัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งนั้นได้ ในกรณีเช่นนี้ผู้
ประกอบกิจการโรงงานต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดการนั้นตามจานวนที่จ่ายจริงรวมกับเบี้ย
ปรับในอัตราร้อยละสามสิบต่อปีของเงินจานวนดังกล่าว
(2) มาตรา 42 วรรคสอง กาหนดให้กรณีที่ทางราชการได้เข้าไปจัดการแก้ไ ข
ปั ญหามลพิษหรื อผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมที่เกิดจากโรงงาน ให้ ขอรับเงินช่ว ยเหลื อจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและเมื่อได้รับเงินตาม
วรรคหนึ่งจากผู้ประกอบกิจการโรงงานแล้วให้ชดใช้เงินช่วยเหลือที่ได้รับมาคืนแก่กองทุนสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าวต่อไป
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในข้างต้น แล้วพบว่า แม้มาตรการทางกฎหมายในการ
จัดการเพื่อแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความ
เดือดร้อนแก่บุคคลแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานจะกาหนดความ
รับผิดชอบให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจาการประกอบกิจการ
ตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย แต่ตามสภาพการณ์ในปัจจุบันมักมีการผลักภาระให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ต้องฟ้องร้องดาเนินคดีต่อศาลเพื่อดาเนินการขอค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายด้วยตนเอง ดังเช่น
ชาวบ้านกะเหรี่ยงฟ้องร้องดาเนินคดีกับบริษัทผู้ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสารตะกั่วจากโรงแต่งแร่ลงสู่
ลาห้วยคลิตี้ เป็นต้น เนื่องจากภาครัฐไม่อาจเข้ามาแก้ไขเพื่อจัดให้มีการจ่ายค่าชดเชยและเยียวยา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เพราะโดยทั่วไปแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้มีการจัดสรรเงิน
งบประมาณไว้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามมาตราดังกล่าว
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4.3.2 ขาดเงิ น ทุ น ในการชดเชยและเยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบและการฟื้ น ฟู
สิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการโรงงาน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไม่ได้มีบทบัญญัติในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการจัดการมลพิษเกิดการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
เป็นการเฉพาะ ทั้งมิได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณไว้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ทาให้ขาดแหล่ งเงินทุนในการเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบและการฟื้นฟูสิ่ งแวดล้ อ ม
จากการประกอบกิจการโรงงานหากเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคล ทรัพย์สิน หรื อสิ่งแวดล้อม
อันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน เช่น การเกิดอัคคีภัย การระเบิดของหม้อน้า การปล่อยอากาศเสีย
น้าเสีย หรือของเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น ทั้งที่ความเสียหายนั้นถือเป็นความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และแม้มาตรา 42 แห่ง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จะกาหนดให้
เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย
หรือความเดือดร้ อนแก่บุคคลแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน
ตามมาตรา 37 สามารถเรียกให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานเป็นผู้เสี ยค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดการนั้นได้
ตามจานวนที่จ่ายจริงรวมเบี้ย ปรั บในอัตราร้อยละสามสิ บต่อปีของเงินจานวนดังกล่ าว หรือกรณี
ที่ทางราชการได้เข้าไปจั ดการแก้ไขปัญหามลพิษหรือผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงาน
ให้ขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ไ ด้ และเมื่ อ ได้ รั บ เงิ น จากผู้ ป ระกอบกิ จ การโรงงานก็ ใ ห้ ช ดใช้ เงิ น ช่ว ยเหลื อ
ที่ ไ ด้ รั บ มาคื น แก่ ก องทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มดั ง กล่ า วก็ ต าม แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ กระทรวงอุ ต สาหกรรม
ซึ่งเป็นผู้บังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จะต้องดาเนินการฟ้องร้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้
ผู้ประกอบกิจการโรงงานชดใช้เงินที่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ใช้ไปในการดาเนินการตามมาตรา 42
ส่งผลให้กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไม่อาจเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้อย่ าง
ทัน ท่ว งที หรื อแม้ผู้ ที่ได้รั บ ความเสี ยหายจากการประกอบกิจการโรงงานจะใช้สิ ทธิทางศาลฟ้ อ ง
เรียกร้องค่าเสียหายตามที่กฎหมายต่าง ๆ กาหนดไว้ก็ตาม ก็อาจไม่ได้รับการเยียวยาหรือต้อ งใช้
ระยะเวลา เพราะการฟ้องร้องดาเนินคดีมีความยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลานาน ทาให้ผู้เสียหายไม่
ประสงค์จะฟ้องร้องเป็นคดี เนื่องจากต้องเสี ยทั้งค่าใช้จ่ายและเสียเวลา ตลอดจนความไม่แน่นอน
ในการต่อสู้คดี
จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเทียบเคียงกับแนวคิดในการชดเชยเยียวยาความ
เสี ย หายพบว่ า ประเทศญี่ ปุ่ น มี ก ารจั ด ตั้ ง กฎหมาย The Law on Compensation for Nuclear
Damage ประกอบไปด้วยบทบัญญัติทั่วไป โดยที่ได้บั ญญัติเกี่ยวกับความรับผิดในความเสียหายที่เกิด
จากนิวเคลียร์ และบทบัญญัติที่เกี่ยวกับหลักประกันทางการเงิน รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญญา
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ประกันภัยเพื่อความรับผิดทางนิวเคลียร์ บทบัญญัติเกี่ยวกับการข้อตกลงในการชดใช้ค่าเสียหายจาก
ความเสียหายที่เกิดจากนิวเคลียร์ บทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาหลักประกันทางการเงิน มาตรการ
ของรัฐ บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการชดใช้ค่าเสียหายทางนิวเคลียร์ บท
เบ็ดเสร็จทั่วไป และบทกาหนดโทษทางอาญา
วิธีการเยียวยาความเสียหายของประเทศญี่ปุ่นนั้น ได้ใช้หลักการประกันภัยและ
การวางหลักประกันโดยจะกาหนดตามขนาดของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ดังนี้
1) สถานประกอบการทางนิวคเคลียร์ที่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีกาลังเกิน
1,000 กิโลวัตต์ และมีกระบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว (spent fuel reprocessing)
ต้องทาประกันภัยไว้เป็นเงินจานวน 60 พันล้านเยน
2) สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีกาลังไม่เกิน
1,000 กิโลวัตต์ และเกี่ยวข้องกับการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และมีการใช้วัสดุนิวเคลียร์ที่มีความเสี่ยงสูง
ต้องทาประกันภัยไว้เป็นเงินจานวน 12 ล้านเยน
3) สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีกาลังไม่เกิน
1,000 กิโลวัตต์ และเกี่ยวข้องกับการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และมีการใช้วัสดุนิวเคลียร์ที่มีความเสี่ยงต่า
ต้องทาประกันภัยไว้เป็นเงินจานวน 2 ล้านเยน
นอกจากการทาประกันภัยดังกล่าวแล้วกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นได้ กาหนดให้
ผู้ ป ระกอบการทางนิ ว เคลี ย ร์ ต้องทาหลั กประกันในรูปแบบของการท าสั ญญาหรือข้ อตกลงชดใช้
ค่าเสียหายทางนิวเคลียร์ กับรัฐบาลอีกด้วย โดยสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวเป็นการตกลงเพื่อให้
ผู้ ป ระกอบการทางนิ ว เคลี ย ร์ ต้องชดใช้ค่าเสี ยหายทางนิว เคลี ยร์อื่นๆ ที่สั ญญาประกันภัยไม่ ส อด
ครอบคลุ ม ถึ ง เช่ น การเกิ ด เหตุ จ ากภั ย ธรรมชาติ เป็ น ต้ น โดยรั ฐ จะท าสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงกั บ
ผู้รับผิดชอบทางนิวเคลียร์ ซึ่งส่วนใหญ่คือผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยได้ให้ผู้รับผิดชอบทาง
นิ ว เคลี ย ร์ ต้องชดใช้ค่าเสี ย หายส่ ว นอื่นที่เพิ่มเติมขึ้นจากสั ญญาประกันภัยที่ผู้ ต้องรั บผิ ดชอบทาง
นิวเคลียร์ได้ทาไว้นั้นไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายทางนิวเคลียร์ที่เกิดจากแผ่นดินไหว และความ
เสียหายที่เกิดจากการดาเนินการตามปกติอันเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และความเสียหายทาง
นิ ว เคลี ย ร์ ที่ส ามารถเรี ย กร้ องได้ตามสั ญญาประกันภัยแต่ผู้ ซึ่งต้องได้รับ ความเสี ยหายไม่ส ามารถ
เรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวภายใน 10 ปี นับแต่วันเกิดเหตุ และความเสียหายทาง
นิวเคลียร์ที่เกิดจากเรือบรรทุกนิวเคลียร์ที่ได้แล่นผ่านไปในน่านน้าของประเทศอื่นและไม่สามารถชด
ใช้ได้โดยหลักประกันทางการเงิน โดยความเสียหายเช่นว่านี้รัฐจะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซึ่งต้อง
ได้รับความเสียหายนิวเคลียร์ แต่ทั้งนี้รัฐก็สามารถที่จะมาไล่เบี้ยโดยการเรียกคืนเงินที่ได้ชดใช้จาก
ผู้รับผิดชอบทางนิวเคลียร์ไปก็ได้
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เมื่ อ น ากฎหมาย The Law on Compensation for Nuclear Damage มา
เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย จึงเห็นควรให้มีการแก้ไข พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยการ
ก าหนดให้ โ รงงานจ าพวกที่ 3 ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ มากที่ สุ ด ต้ อ งมี ก ารประกั น ความ
รับผิดชอบ” กล่าวคือ ผู้ประกอบการต่างๆ จะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมโดยจะต้องมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายในการจัดการทาความสะอาดมลพิษที่สร้างความเสียหาย
ให้กับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สภาพแวดล้อมกลับมาคืนดีได้ดั่งเดิมได้โดยผู้ประกอบกิจการจะต้องวางเงิน
ประกันค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นนั้นไว้กับรัฐ ซึ่งก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมี
หน้าที่ในการควบคุมและกากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม โดยการกาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไข
การมายื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เมื่อเกิดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมหรือ
อุบัติเหตุร้ายแรงจนทาให้เกิดการปนเปื้อน จะสามารถเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบไม่ให้เกิดความ
ล่าช้า รวมถึงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ อัตราเบี้ ย ประกันภัยนั้นก็จะเป็นบทสะท้อนให้ เห็ นถึงความเสี่ ยงภัยหรื อ
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตสินค้าของผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้เอา
ประกั น ภั ย ซึ่ ง ถ้ า ความเสี่ ย งหรื อ โอกาสที่ จ ะเกิ ด เป็ น มลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มมี ม ากนั้ น อั ต ราเบี้ ย
ประกันภัยก็จะมีจานวนค่าเบี้ยที่สูงหรือแพงมาก แต่ถ้ากิจกรรมการผลิตของผู้ผลิตนั้นไม่มีความเสี่ยง
ต่อการเสียหายในสภาพแวดล้อมเลยหรือไม่ก็มีโ อกาสที่จะเกิดความเสียหายด้วยมลพิษนั้นมีน้ อย
อัตราค่าเบี้ยประกันก็จะมีราคาที่ถูกหรือต่าลง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการจะ
นาเอาเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์มากขึ้น
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
เมื่อพิจารณาในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมในการควบคุมดินปนเปื้อนสาร
ป้องกันกาจัดศัตรู พืชและสัตว์จากอุตสาหกรรมโรงงานของประเทศไทยนั้นพบว่ามีข้อจากัดหลาย
ประการที่ทาให้การควบคุมและแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร สามารถสรุป
ประเด็นปัญหาได้ ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาการขาดมาตรการป้องกันที่เกี่ยวกับการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษ
พบว่ า ปั จ จุ บั น ประเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ฎหมายการรายงานการปล่ อ ยและการ
เคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (Pollutant Release and Transfer Registers : PRTR) แต่ได้มี
การทดลองใช้กฎหมายดังกล่าวในช่วงปี 2554 - 2559 โดยเป็นความร่วมมือของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับ
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) โดยได้มีการใช้โครงการนาร่องระบบ PRTR ใน
พื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ
2. ปัญหาการขาดมาตรการควบคุมที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพดิน
พบว่า ค่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีค่ามาตรฐานที่ต่ากว่าค่า
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทุกค่าพารามิเตอร์ของสารป้องกันกาจัดศัตรูพืช และสัตว์ อันอาจก่อ ให้ เ กิด
ช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายได้
3. ปัญหาการขาดมาตรการฟื้นฟูเกี่ยวกับหลักประกันเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
พบว่า มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบและการฟื้น ฟู
สิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานในประเทศไทยนั้น ยังขาดมาตรการเยียวยาผู้ที่
ได้ รั บ ผลกระทบอั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การโรงงาน รวมไปถึ ง การฟื้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการประกอบกิจการดังกล่าว ทาให้ภาครัฐไม่อาจบรรลุผลในการเยียวยาผลกระทบอัน
เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มที่

Ref. code: 25646201034607KCF

76
5.2 ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหามาตรการป้องกันที่เกี่ยวกับการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษ
ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมีกฎหมายที่ใช้กากับให้มีการส่งรายงานมลพิษที่ถูกปล่อยสู่
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลมลพิษและสารเคมี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาครัฐในการใช้
ติดตามตรวจสอบ แก้ไข และวางแผนป้องกันปัญหาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. ปัญหามาตรการควบคุมที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพดิน
ควรปรั บ ปรุ ง หรื อ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายล าดั บ รองภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน
พ.ศ. 2535 คือ ประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม เรื่อง กาหนดเกณฑ์ การปนเปื้ อนน้าใต้ ดิน การ
ตรวจสอบคุณภาพดินและน้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
ดินและน้าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดิน
พ.ศ. 2535 อาศัยตามอานาจในกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดินภายในบริเวณ
โรงงาน พ.ศ. 2559 ซึ่ ง ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 โดยก าหนดให้ ค่ า
มาตรฐานมีเกณฑ์การปนเปื้อนดินแต่ละชนิดของสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ ให้มีความเข้มงวด
เช่นเดียวกับมาตรฐานของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
3. ปัญหามาตรการฟื้นฟูเกี่ยวกับหลักประกันเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ควรให้มีการแก้ไขตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับ ควรให้มี
การแก้ไข พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยการกาหนดให้โรงงานจาพวกที่ 3 ซึ่งเป็นแหล่งที่
ก่อให้เกิดมลพิษมากที่สุดต้องมีการประกันความรับผิดชอบ กล่าวคือ การกาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ
เงื่ อ นไขการมายื่ น ขอใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงาน (ร.ง.4) เมื่ อ เกิ ด การลั ก ลอบทิ้ ง กาก
อุตสาหกรรมหรืออุบัติเหตุร้ายแรง จะสามารถเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบไม่ให้เกิดความล่ าช้า
รวมถึงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
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มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และกอบกุล รายะนาคร, เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
(ล๊อคอินดีไซน์เวิร์ค 2552).
ศุ ภ มาศ พนิ ช ศั ก ดิ์ พั ฒ นา, ภาวะมลพิ ษ ของดิ น จากการใช้ ส ารเคมี (พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 5, มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ 2540).
ศนันท์กรณ์ (จาปี) โสตถิพันธุ์, คาอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
(วิญญูชน 2553).
สมชัย ภัทรธนานันท์, 12 สารเคมี : อันตรายต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้ อม (พิมพ์ครั้งที่ 2, พิมพ์ ดี
2539).
อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งที่ 5, วิญญูชน 2561).
อานาจ วงศ์บัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งที่ 4, วิญญูชน 2562).
ภาษาต่างประเทศ
Joanne Scott, The WTO agreement on sanitary and phytosanitary measures: a
commentary (pdf, OUP Catalogue 2009).
วิทยานิพนธ์
ภาษาไทย
ณัฐพร เสียงสัมพันธ์, ‘ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตราย: ศึกษาเฉพาะกรณี
สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช ’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2553.
ธี ร พั ฒ น์ สุ ท ธิ ป ระภา, ‘กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มในการลดผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเคมี ’ (วิทยานิพนธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2550).
บุญธิดา เปล่งแสง, ‘มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางน้าจากโรงงานอุตสาหกรรม’
(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551).
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วรวรรณ เชยชิด, ‘เงื่อนไขของการใช้หลัก Precautionary Principle ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการ
บั ง คั บ ใช้ ม าตรการสุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช ’ (วิ ท ยานิ พ นธ์ นิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562).
วิทยา ทินวรรณ, ‘การป้องกันตนเองจากพิษของสารเคมีทางการเกษตร’ (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2557).
สาวิตรี วงษ์เมตตา, ‘กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้สารเคมี : ศึกษาเฉพาะกรณีใช้ในการเกษตร
กรรม’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2552).
สุปราณี ขวัญจันทึก, ‘มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษจาก
โรงงาน’ (วิทยานิ พนธ์นิ ติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์
2559).
เอกรินทร์ บุญศรี, ‘มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางดินอันเกิดจากการใช้สารเคมีก าจัด
ศั ต รู พื ช และปุ๋ ย เคมี ใ นภาคเกษตรกรรม’ (การค้ น คว้ า อิ ส ระนิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 2556).
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ภาษาไทย
-- ‘11 ปีไทยนาเข้าสารเคมีเกษตร 1.66 ล้านตัน 2.46 แสนล้านบาท เจ็บป่วยเฉลี่ยปีละ 4 พันราย’
( ศู น ย์ ข้ อ มู ล แ ล ะ ข่ า ว สื บ ส ว น เ พื่ อ สิ ท ธิ พ ล เ มื อ ง ( TCIJ), 5 ตุ ล า ค ม 2 5 6 2 )
<https://www.tcijthai. com/news/2019/05/scoop/9456> สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน
2564.
-- ‘แกะรอยเอกชนลอบทิ้งถั งสารเคมี อันตราย 300 ถัง’ (สานักข่าวไทยพีบีเอส, 16 กันยายน 2565
<https://news.thaipbs.or.th/content/307959> สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2564.
-- ‘ดิ น ’ (กรมทรั พ ยากรธรณี กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ) <http://
www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_web/n_more_news.php?filename=soil>
สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2564.
-- ‘โศกนาฏกรรม ‘หมิงตี้’ โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ในวงล้อมชุมชน’ (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
อ อ น ไ ล น์ , 7 ก ร ก ฎ า ค ม 2564) <https://www.prachachat.net/economy/news707547> สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2564.
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-- ‘ส่ งเสริ มการจั ดทาทาเนี ย บการปลดปล่ อยและเคลื่ อนย้ายมลพิษ ’ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
โครงการพื้นที่ระยอง สมุทรปราการ) <http://www.tei.or.th/trainingprtr/about. html>
สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2564.
ภาษาต่างประเทศ
-- ‘Information on PRTR in Japan’ (Watch Network, Japan, 20 August 2016 <http://
toxwach.net/en/prtr-in-japan/> สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2564.
-- ‘Outline PRTR Law’ (Ministry of Economy and Industry) <http://www.meti.go.jp/
policy/chemical_management/english/prtr.html.> สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2564.
Plants’ (European Commission) <https://ec.europa.eu/food/plant_protectio_product/
index_en.htm> สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2564.
-- ‘PRTRs System and SDS System’ (National Institute of Technology and Evaluation,
20 August 2016) <http://www.nite.go.jp/en/chem/prtr_index.html> สืบค้นเมื่อ 22
กันยายน 2564.
-- ‘The Releases and Transfers i’PjThe Releases and Transfers by Chemical Substances
2001,’ (Ministry of the Environment, Government of Japan, 20 August 2016)
<http://www2.env.go.jp/chemi/prtrinfo/contents/showGraph.do> สื บ ค้ น เมื่ อ 22
กันยายน 2564.
รายงานผลการวิจัย
ภาษาไทย
จตุรงค์ เหลาแหลม, ‘มลพิษและวิกฤตการณ์ดิน ’ (รายงานผลการวิจัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้าน
สภาพแวดล้ อ ม กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ม.ป.ป.).
พีรวุฒิ บุญสุวรรณ และอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว , ‘หกทศวรรษของอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์การเยียวยา
ความเสียหายและปัญหาการจัดการกากกัมมันตรังสี ’ (รายงานผลการวิจัยเสนอต่อสานักงาน
กากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2554).
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เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา
ภาษาไทย
กมล สุกิน, ‘หยุด! สารเคมีเกษตรเพื่อสุ ขภาพคนไทย’ (เอกสารประกอบการปฏิรูประบบสุ ขภาพ
สาหรับการประชุมเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546).
ชนวน รัตนวราหะ, ‘การวิจัยทางเกษตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : มิติใหม่ของการต่อสู้กับศั ตรูพืช’
(การประชุมสัมมนาแนวทางการสร้างมิ ติในการปฏิรูปนโยบายสารกาจัดศัตรูพืชเพื่ อ การ
ดาเนินการในอนาคต, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กรุงเทพมหานคร, 2542).
เดชา พิมพิสุทธิ์, ‘กฎหมายมลพิษอากาศและการประเมินการปลดปล่ อยและเคลื่ อนย้ายมลพิ ษ ’
(เอกสารอบรมโครงการพัฒนาระบบการจัดทาทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ ,
จัดโดยสานักเทคโนโลยีน้าและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค เมื่อ 18 ตุลาคม 2555).
เอกสารอื่น ๆ
ภาษาไทย
-- ‘10 บทเรียนจากฟูกูชิมะ การลดความเสี่ยงและปกป้องชุมชนจากหายนะภัยนิว เคลียร์ ’ (pdf,
คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือฟูกูซิมะ).
-- ‘ปัญหาการดาเนินคดีสิ่งแวดล้อมทางแพ่ง : กรณีศึกษาเฉพาะการดาเนินกระบวนพิจารณาในศาล
ชั้นต้น’ (เอกสารอบรมโครงการพัฒนาระบบกฎหมายของการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนา
นิติกรระดับกลาง" รุ่น 4 วันที่ 6 ม.ค. ถึง 18 ก.พ. 2557 ณ ห้องประชุม 2 สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม).
ปัตพงษ์ เกษตรสมบูรณ์, ‘ความเจ็บป่วยของคนไทยจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช’ (รายงานการศึกษาเพื่อ
กาหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการทางานการเกษตรแบบมีสั ญญา
ผูกพัน, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546).
ปิยะดา วชิระวงศกรง, ‘ปัญหาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม’ (เอกสารการสอนวิชา
สิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544).
พนัส ทัศนียานนท์, ‘แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายสิ่งแวดล้อม’ (เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมาย
สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช).
-- ‘ภูมิปัญญาชาวบ้านในการลดการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช ’ (pdf, สานักการจัดการคุณภาพ
น้า, กรมควบคุมมลพิษ 2556).
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สมเจตน์ จันทรวัฒน์, ‘ดินและน้าที่มีปัญหาทางการเกษตร’ (เอกสารการสอนชุดวิชาดิน น้า และปุ๋ย,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555).
สานักงานการจัดการสิ่งแวดล้อมดิน กระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น, ‘กฎหมายว่าด้วยการแก้ไข
ปั ญ หาดิ น ปนเปื้ อ นในประเทศญี่ ปุ่ น (Soil Contamination Countermeasures Act of
Japan)’ (เอกสารสรุป).
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ
วุฒิการศึกษา

ต่อศักดิ์ สังข์พยุง
ปีการศึกษา 2548: นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลงานทางวิชาการ
ต่อศักดิ์ สังข์พยุง, ‘มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดินปนเปื้อนสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและ
สั ตว์จ ากอุตสาหกรรมโรงงาน’ (การค้นคว้า อิส ระนิติ ศาสตรมหาบั ณ ฑิต (กฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2565).
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