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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

 
แนวทางการศึกษาเพื่อเสนอ 
กลไกเยียวยาสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ* 

บทนํา 

การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยบางประเภท เชน กระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม การทําเหมืองแร การจัดเก็บวัตถุอันตรายหลังการใช สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน เชน กอใหเกิดการปนเปอนของสารพิษหรือ 
โลหะหนักในสิ่งแวดลอม เกิดมลพิษทางอากาศ ผูไดรับผลกระทบบางรายตองเขารับ
การรักษาตัวในสถานพยาบาลทําใหมีคาใชจายและตองสูญเสียรายไดจากการไมได
ทํางาน บางรายอาจพิการหรือเสียชีวิตทําใหเกิดปญหาตอครอบครัวในระยะยาว แม
ภาครัฐไดดําเนินการทั้งการปองกัน เฝาระวัง และแกไขปญหาส่ิงแวดลอม ตลอดจน
ศึกษาวิจัย เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลที่เกี่ยวของตอสาธารณะ แตที่ผานมาก็ยัง
เกิดปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนจากกรณีตางๆ เชน กรณี
ไฟไหมคลังสินคาที่เก็บสารอันตรายบริเวณทาเรือกรุงเทพ (คลองเตย) หรือกรณีมลพิษ
ทางอากาศที่เกิดจากโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟา  

การศึกษานี้ไดพิจารณากรณีตัวอยางสามกรณี ไดแก การแพรกระจายของ 
โคบอลท-60 กิจการแรตะกั่วที่ทําใหมีการปนเปอนของสารตะกั่วในลําหวยคลิต้ี จังหวัด
กาญจนบุรี และการดําเนินงานของโรงงานกําจัดของเสียที่จังหวัดสระแกว โดยศึกษา
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ข้ันตอนและอุปสรรคในการดําเนินคดีเพ่ือฟองรอง
เรียกคาชดเชย ตลอดจนทบทวนรูปแบบของกองทุนเพ่ือจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และไทย เพ่ือเปนขอเสนอแนะดานกลไก
เยียวยาสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ 

 

                                                        
*  สรุปจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเร่ือง “โครงการแนวทางการศึกษาเพื่อเสนอกลไกเยียวยา

ส่ิงแวดลอมกับสุขภาพ” ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยซึ่งดําเนินการแลวเสร็จ
เม่ือเดือนธันวาคม 2549 สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) 
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บทความนี้จะสรปุสาระสําคัญของการศึกษาในสี่หัวขอดังตอไปนี ้
1.  สังเขปเหตุการณกรณีตัวอยางสามกรณ ี
2.  เปรียบเทียบรูปแบบของกองทุนเพ่ือจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และไทย 
3.  ขอเสนอแนะกลไกเยยีวยาสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ 
4.  บทสรุป 

สังเขปเหตุการณกรณีตวัอยางสามกรณี 

การแพรกระจายของโคบอลท-60 

ในป 2538 บริษัท กมลสุโกศล อิเล็กทริค จํากัด ไดรับซื้อเครื่องฉายรังสีโคบอลท-60 
ประมาณสามถึงสี่เครื่อง และนําไปเก็บไวที่ลานจอดรถของบริษัทที่เปนโรงเก็บรถเกาโดย
ไมมีผนังปดมิดชิด อีกทั้งไมไดแสดงการเตือนภัยอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี ตอมา
วันที่ 24 มกราคม 2543 มีบุคคลผูไมทราบถึงอันตรายของวัตถุดังกลาวนําชิ้นสวนเครื่อง
ฉายรังสีโคบอลท-60 ขายใหแกรานรับซื้อของเกาในซอยวัดมหาวงศ อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ เจาของและลูกจางไดสัมผัสสารกัมมันตภาพรังสีเนื่องจากพยายามแยก
ช้ินสวนโลหะที่หอหุมสารกัมมันตภาพรังสีโดยไมทราบถึงอันตราย ทําใหกัมมันตภาพรังสี
แพรออกมาสงผลกระทบตอสุขภาพของผูทํางานและผูพักอาศัยในรานรับซื้อของเกา
ตลอดจนผูพักอาศัยในบริเวณใกลเคียง มีผูปวยและตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล
สมุทรปราการ การตรวจสอบโดยแพทยที่โรงพยาบาลนี้พบวาผูปวยมีอาการบวมที่นิ้วมือ 
อาเจียน ผมรวงและมีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ํามาก ซึ่งสรุปไดวาเปนผลจากการสัมผัส
สารกัมมันตภาพรังสี  และในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2543 สํานักงานพลังงานปรมาณู
เพ่ือสันติไดเก็บกูและขนยายวัตถุกัมมันตภาพรังสีไปจัดเก็บไวในสถานที่ที่เหมาะสม 

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่สัมผัสสารกัมมันตภาพรังสีโคบอลท-60 
และประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกลเคียงมีทั้งเสียชีวิต เจ็บปวยไมรุนแรง และมีความ
ผิดปกติของโครโมโซมซึ่งอาจเกิดผลกระทบตออวัยวะสําคัญและมีโอกาสถายทอดไปสู
ลูกหลานได กระทรวงสาธารณสุขไดดูแลรักษาและติดตามเฝาระวังอาการเปนระยะ และ
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2543 ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับอันตราย
จากกัมมันตภาพรังสีและวัตถุอันตรายที่ใชในทางการแพทยและสาธารณสุขเพ่ือดูแล
ความปลอดภัยจากการใชกัมมันตภาพรังสีและวัตถุอันตรายและติดตามเฝาระวังสุขภาพ
ของประชาชนที่ไดรับผลกระทบดังกลาว  ตอมาในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2544 ไดมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการชุดใหมเปนคณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวยคณะอนกุรรมการ
เฝาระวังอันตราย การรักษาพยาบาลผูปวย และการศึกษาวิจัยผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสี
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และวัตถุอันตราย และคณะอนุกรรมการดานการดูแลความปลอดภยัจากการใชกมัมนัตภาพรงัสี
และวัตถุอันตรายเพื่อเฝาระวังและรักษาผูปวยและผูสัมผัสกัมมันตภาพรังสี โดย
โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลสมุทรปราการใหการดูแลและรักษาผูไดรับผลกระทบ 

กิจการแรตะกั่วทีท่ําใหมีการปนเปอนของสารตะกั่วในลําหวยคลิต้ี จงัหวัดกาญจนบุร ี 

ในป 2541 การพังทลายของบอกักเก็บกากตะกอนตะกั่วของโรงแตงแรของบริษัท
ตะกั่วคอนเซนเตรทส (ประเทศไทย) จํากัด หรือโรงแตงแรคลิตี้ในอําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ทําใหเกิดกากตะกอนตะกั่วสะสมในลําหวยคลิต้ีเปนระยะทาง 19 กิโลเมตร 
ชาวบานในพ้ืนที่ไมสามารถใชน้ําในลําหวยได การตรวจวัดพบวามีระดับตะก่ัวปนเปอน
ในสิ่งแวดลอมและในเลือดของเด็กและผูใหญที่อยูในพ้ืนที่เกินคามาตรฐานที่กําหนดไว 
ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน ทําใหมีผูตองเขารับการรักษา
เพื่อลดระดับตะกั่วในเลือด เปนโรคพิษตะกั่วเรื้อรัง และมีภาวะเสี่ยงตอการเปนโรค 
พิษตะก่ัวและมีพัฒนาการชาในเด็ก  

จากเหตุการณนี้ทําใหภาครัฐสั่งใหโรงแตงแรหยุดดําเนินการและปรับเปนเงิน 
2,000 บาท (เปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 มาตรา 151) รวมทั้งได
จัดต้ังคณะทํางานแกไขปญหามลพิษจากตะกั่วในบริเวณลําหวยคลิต้ีเพ่ือนํากากตะกอน
แรตะกั่วที่ตกคางไปฝงกลบ และใหมีการกอสรางเข่ือนดักตะกอนกึ่งถาวร (rock check 
dam) ในลําหวยคลิต้ีเพ่ือดักตะกอนปนเปอนที่ตกคาง ตลอดจนใหฟนฟูพ้ืนที่ทําเหมืองแร
และโรงแตงแรและปรับทัศนียภาพในพื้นที่ เฝาระวังการปนเปอนในสิ่งแวดลอม 
ตรวจวัดระดับตะก่ัวในเลือดของชาวบานในพ้ืนที่และใหการรักษาอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
ผูประกอบการโรงแตงแรคลต้ีิไดมอบเงินจํานวนหนึ่งลานบาทเปนกองทุนชวยเหลือดาน
สุขภาพแกชาวบานในหมูบานคลิต้ีลาง  นอกจากนี้ มีการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินความ
คุมคาทางเศรษฐศาสตรในการทําเหมืองแรตะกั่วโดยพิจารณาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพในการประเมินดวย  

ในสวนของผูไดรับผลกระทบนั้น ไดมีการเคลื่อนไหวใหมีการแกปญหาอยาง
ตอเนื่อง   นอกจากนี้ ไดเกิดปญหาความขัดแยงในการจัดการกากตะกอนแรตะกั่วใน 
ลําหวยคลิต้ีกวา 15,000 ตัน วาจะใหนํากากตะกอนขึ้นมาฝงกลบอยางเหมาะสม หรือจะ
ใหอยูในลําหวยตอไปเนื่องจากการขุดลอกอาจทําใหเกิดการฟุงกระจายของกากตะกอน
และสงผลกระทบตอลําหวยคลิต้ี ซึ่งจนถึงเดือนธันวาคม 2549 ยังไมมีการดําเนินการที่
ชัดเจน 

การดําเนินงานของโรงงานกําจัดของเสียที่จังหวัดสระแกว 

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) ไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการปรับคุณภาพของเสียรวมและคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ 
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ไมใชแลวจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มดําเนินกิจการโรงงานตั้งแตวันที่ 3 มิถุนายน 2545 
มีพ้ืนที่ดําเนินการรวม 601 ไร ต้ังอยูในพ้ืนที่หมูที่ 4 ตําบลโนนหมากเค็ง อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว มีความสามารถในการคัดแยกฝงกลบของเสียอันตรายได 500 ตันตอวัน 
คัดแยกฝงกลบของเสียไมอันตรายได 1,600 ตันตอวัน  บําบัดน้ําเสียที่มีสารเคมีได 250 ตัน 
ตอวัน และบําบัดน้ําเสียชีวภาพได 250 ตันตอวัน อยางไรก็ตาม โรงงานไมสามารถบําบัด
ของเสียไดตามที่กําหนดไวและไมปฏิบัติตามแผนงานที่ระบุในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ทําใหมีของเสียอุตสาหกรรมตกคางและสงผลใหเกิดปญหามลพิษ
ดานกลิ่นและการฟุงกระจายของไอสารเคมี  

ผูไดรับความเดือดรอนในอําเภอเมืองและอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกวได
รองเรียนปญหา (โดยเฉพาะเรื่องกลิ่น) ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ต้ังแตป 2548 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดใหโรงงานปรับปรุงแกไขเรื่องบอบําบัดน้ําเสีย แตไมสามารถทําใหกลิ่นเหม็น
หมดไปได  ในวันที่ 11 มกราคม 2549 กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคาํสั่งใหโรงงานหยุด
ดําเนินกิจการบางสวนและแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549  แต
ประชาชนก็ยังไดรับผลกระทบจากกลิ่นรบกวนอยู ในชวงปลายเดือนเมษายนถึง
กลางเดือนพฤษภาคม 2549 ผูไดรับความเดือดรอนจํานวนหลายพันคนไดชุมนุมประทวง
และปดทางเขาออกโรงงานไมใหมีการนําน้ําเสียและของเสียมาบําบัดหรือกําจัด ตอมา
ไดมีการแกไขปญหาโดยทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน 

เปรียบเทียบรูปแบบของกองทุนเพื่อจดัการผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และไทย 

การศึกษานี้ไดทบทวนรูปแบบของกองทุนเพ่ือจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพที่สําคัญในสามประเทศ ไดแก กองทุนตามโครงการ Superfund ของรัฐบาล
กลางแหงสหรัฐอเมริกา กองทุนภายใตการดําเนินงานของ Environmental Restoration 
and Conservation Agency (ERCA) ของญี่ปุน และกองทุนสิ่งแวดลอมของไทย 

กองทุนตามโครงการ Superfund ของรัฐบาลกลางแหงสหรัฐอเมริกาเนนหลักการ
ผูกอมลพิษเปนผูจาย (polluter-pays principle) โดยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจะใหผูไดรับ
ผลกระทบฟองรองเรียกคาเสียหายจากผูปลอยมลพิษเอง แมกระทั่งการปลอยมลพิษสู
ธรรมชาติก็ใหเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐในการฟองรอง ดังนั้นโดยทั่วไปกองทุน
ตามโครงการ Superfund จะไมจายเงินชดเชยใหบุคคลหรือองคกรใดตราบที่สามารถหา
ผูกระทําความผิดได อาจกลาวไดวาหากความเสียหายที่เกิดข้ึนมีผูรับผิดชอบ กองทุน
ตามโครงการ Superfund จะยังไมเขาไปมีสวนเกี่ยวของ แตเมื่อความเสียหายเปนเรื่อง
สาธารณะ ไมสามารถหาผูกระทําผิดได กองทุนตามโครงการ Superfund จึงจะเขาไปให
การชวยเหลือและเยียวยา  
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กองทุนภายใตการดําเนินงานของ ERCA ของญี่ปุนดําเนินการในลักษณะคลาย
หลักการที่ใหสวนรวมเปนผูจาย (public-pays principle) กลาวคือ มีการเรียกเก็บเงินจาก
ผูประกอบการเพื่อเปนรายรับเขากองทุน เมื่อเกิดความเสียหายข้ึนภาครัฐก็จะนําเงิน
จากกองทุนภายใตการดําเนินงานของ ERCA นี้มาใชเยียวยาปญหาสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
แนวทางนี้อาจทําใหผูปลอยมลพิษทําการปลอยมลพิษมากขึ้น อยางไรก็ตาม เรื่องนี้อาจ
ไมเปนปญหาสําหรับญี่ปุนเพราะญี่ปุนมีมาตรการเสริมอื่นมารองรับดวย 

เมื่อเปรียบเทียบระหวางกองทุนตามโครงการ Superfund ของสหรัฐอเมริกากับ
กองทุนภายใตการดําเนินงานของ ERCA ของญี่ปุน  จะเห็นไดวา กองทุนทั้งสองมี
วัตถุประสงคในการจัดต้ังกองทุนที่แตกตางกัน กลาวคือ กองทุนตามโครงการ Superfund 
มุงเนนการฟนฟูพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากการปนเปอนของเสียอันตราย ในขณะที่
กองทุนภายใตการดําเนินงานของ ERCA มุงเนนการเยียวยาผูปวยที่ไดรับการยืนยันวา
เจ็บปวยจากมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ําในพ้ืนที่ที่กําหนด เนื่องจากประชาชน
ในสหรัฐอเมริกานิยมใชสิทธิในการฟองรองเรียกคาทดแทนเมื่อไดรับความเสียหาย 
ดังนั้นกองทุนตามโครงการ Superfund จึงใหความสําคัญกับการจัดการของเสียอันตราย
ที่มีอยูในสิ่งแวดลอม ในขณะที่ประชาชนในญี่ปุนไมนิยมการฟองรองเมื่อไดรับความ
เสียหาย แตจะเรียกรองใหรัฐบาลเปนผูดําเนินการแกไขปญหา จึงทําใหกองทุนภายใต
การดําเนินงานของ ERCA มุงใหการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากมลพิษ (อุไรวรรณ 2541) 

กองทุนสิ่งแวดลอมของไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มีความแตกตางจากกองทุนตามโครงการ 
Superfund และกองทุนภายใตการดําเนินงานของ ERCA ในแงที่วากองทุนสิ่งแวดลอม
ของไทยมิไดมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเยียวยาปญหาสิ่งแวดลอมและสุขภาพ แตเปน
กองทุนเพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เนนการใชมาตรการทางการเงิน
สนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบกําจัดมลพิษตางๆ (โดยระบบที่
กองทุนใหความสําคัญประกอบดวยระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบบําบัดอากาศ หรือระบบ
กําจัดของเสียอื่นๆ) และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ประชาชนและชุมชนมีสวนรวม การทํางานของกองทุนอยูในรูปของการให
เงินอุดหนุนและการใหเงินกูที่สงเสริมการดําเนินการเพ่ือใหมีเงินมาใชคืนกองทุนและ 
ทําใหกองทุนมีความมั่นคงในระยะยาว 

 
ขอเสนอแนะกลไกเยียวยาสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ 
ระบบการปองกนัและเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

โดยทั่วไปการจัดทํากลไกเยียวยาสิ่งแวดลอมกับสุขภาพโดยการจัดต้ังกองทุน
ชดเชยเพียงอยางเดียวอาจทําใหผูประกอบการตองเสียคาใชจายจํานวนมากเพื่อเปน
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รายไดเขากองทุนใหเพียงพอกับปญหาที่เกิดข้ึนในแตละป ซึ่งอาจทําใหเกิดการตอตาน
ไมเขารวมในระบบกองทุนชดเชยดังกลาว หรืออาจทําใหระบบนี้ไมไดรับการสนับสนุน
ทางการเมืองและปฏิบัติจริงไมได 

อยางไรก็ตาม หากมีการจัดทําระบบการปองกันและเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอม
และสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหกลไกเยียวยาสิ่งแวดลอมกับสุขภาพดําเนินไป
อยางราบรื่นข้ึน เชน การจัดทําการแบงเขต (zoning) ควบคูกับการจัดต้ังกองทุนชดเชย
จะทําใหสถานประกอบการและเขตที่อยูอาศัยของประชาชนไมต้ังอยูในบริเวณใกลเคียง
กันซึ่งชวยลดปญหาผลกระทบตอสุขภาพได เงินที่เรียกเก็บจากผูประกอบการเขา
กองทุนชดเชยก็จะไมมากเทากับกรณีที่ไมมีระบบการแบงเขต  

การจัดทําระบบการปองกันและเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมและสุขภาพควร
ประกอบดวยกลไกตางๆ ดังนี้ 

1. การแบงเขต  
2. การเก็บภาษีมลพิษในกระบวนการผลิต  
3. การใหความรูดานเทคโนโลยีที่ปลอดภัยแกผูประกอบการและการใหความรู

ดานการปองกันปญหาสุขภาพแกประชาชน  
4. การจัดต้ังกองทุนเงินชดเชยปญหาสิ่งแวดลอมและสขุภาพเบ้ืองตน  
5. การกําหนดหลักปฏิบัติที่ถูกตองใหกับผูประกอบการ  
6. การกําหนดใหผูประกอบการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตและวินาศภัยจาก

บริษัทประกันภัยเอกชน  
7. การเฝาระวังปญหาโดยใหประชาชนมีสวนรวม  
8. การใหขาวสารขอมูลเกีย่วกับอันตรายจากสารพิษตางๆ แกประชาชน 

9. การสนับสนุนการวิจัยอิสระเพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา  
ทั้งนี้กลไกดังกลาวจะทําหนาที่เสริมกันและกันและทําใหแตละกลไกมีประสิทธิผล

มากขึ้น 

การจัดต้ังกองทุนชดเชยผลกระทบสิ่งแวดลอมและสขุภาพ 

การจัดทํากลไกเยียวยาส่ิงแวดลอมกับสุขภาพอาจดําเนินการในรูปการจัดต้ัง
กองทุนชดเชยในกรณีที่การดําเนินกิจการสงผลทางลบตอสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพของ
ประชาชน เชน กองทุนตามโครงการ Superfund ของสหรัฐอเมริกา หรือกองทุนภายใต
การดําเนินงานของ ERCA ของญี่ปุน  สองกองทุนนี้มีแนวทางการดําเนินงานตางกัน
เนื่องจากสองประเทศนี้มีวัฒนธรรมตางกัน ดังนั้นการออกแบบกองทุนชดเชยสําหรับ
ประเทศไทยจึงอาจตองใหสอดรับกับโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยดวย 
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  วัตถุประสงคของกองทุน 
กองทุนชดเชยผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพควรกําหนดวัตถุประสงคให

ชัดเจน โดยควรครอบคลุมสามประการดังตอไปนี้ 1) กองทุนตองเปนกลไกหนึ่งที่ทําให
ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมและปญหาสุขภาพที่เกิดจากการดําเนินงานของผูประกอบการ
ลดลง 2) หากเกิดสถานการณดานลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ กองทุนสามารถจัดสรร
ทรัพยากรมาใชเยียวยาปญหาไดในเบ้ืองตนในระดับที่เหมาะสม โดยใหมีกระบวนการ
สืบหาผูรับผิดชอบและเรียกรองคาเสียหายตอไป  และ 3) หากเกิดสถานการณดานลบ
ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ไมสามารถสืบหาผูรับผิดชอบได ใหกองทุนสามารถจัดสรร
ทรัพยากรมาใชเยียวยาปญหาในระดับที่เหมาะสม 

ประเดน็ที่ตองคํานึงถงึเพ่ือทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด คือ การสรางสิ่งจงูใจ
ในการลดมลพิษ และผลกระทบที่เปนปญหาสาธารณะ ดังรายละเอยีดตอไปนี ้

•  การสรางสิ่งจูงใจในการลดมลพิษ  
การบริหารจัดการกองทุนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคประการที่หนึ่งมีเรื่องสําคัญ

ที่ตองพิจารณาคือ แมการออกแบบกองทุนชดเชยผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ที่ขาดความระมัดระวังจะทําใหประชาชนไดรับเงินชดเชยผลกระทบที่เกิดข้ึน แตก็อาจ
ทําใหผูประกอบการเอาใจใสในการดําเนินกิจการนอยลงและปลอยมลพิษสูธรรมชาติ
มากข้ึนเพราะถือวาไดจายเงินเขากองทุนแลว พฤติกรรมเชนนี้จะทําใหผูประกอบการ
แตละรายเอาเปรียบกันดวยการปลอยมลพิษมากขึ้น ซึ่งนับวาผิดวัตถุประสงคหลักของ
กองทุนแมวาจะสามารถดูแลผูไดรับผลกระทบไดก็ตาม ดังนั้นกองทุนจะตองสงสัญญาณ
ที่ถูกตองแกผูประกอบการใหลดการปลอยมลพิษสูธรรมชาติในระยะยาว 

มาตรการที่ทําใหผูประกอบการลดการปลอยมลพิษสูธรรมชาติมีหลายประการ 
เชน การฟองรองผูกระทําผิดใหรับผิดชอบคาเสียหาย การเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนตาม
ผลการดําเนินงานของผูประกอบการแตละรายในกรณีที่สามารถระบุแหลงกําเนิดมลพิษได
ชัดเจน และการชวยเหลือผูประกอบการในดานการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีที่สะอาด  

นอกจากนี้กองทุนควรมีกลไกในการสรางแรงจูงใจใหประชาชนดําเนินชีวิต
อยางระมัดระวังมากขึ้นดวย เพราะหากประชาชนทราบวาเมื่อเกิดผลกระทบขึ้นจะ
สามารถเรียกรองคาเสียหายจากกองทุนไดตลอดเวลานั้น ก็อาจทําใหประชาชนละเลย
การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมและทําใหสิ้นเปลืองเกินความจําเปน  

• ผลกระทบที่เปนปญหาสาธารณะ 
กองทุนชดเชยผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพจําเปนตองกําหนดขอบเขต

การดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกองทุน โดยปกติสังคมมีกลไกดําเนินการกับ
ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยูแลว เชน หากผูประกอบการปลอยมลพิษสู
ธรรมชาติและทําใหเกิดปญหาสุขภาพ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบก็สามารถฟองรอง
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ผูประกอบการใหรับผิดชอบคาเสียหายดวยกลไกทางศาล ซึ่งในสถานการณเชนนี้เรียก
ไดวาเปนปญหาสวนบุคคลที่สามารถทําการพิสูจนความผิดและความถูกตองไดตาม
กระบวนการทั่วไป อยางไรก็ตาม มีบางกรณีที่กลไกการฟองรองตามปกติไมสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรเปนหนาที่ของกองทุนชดเชยผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพที่จะเขาไปเปนผูดําเนินการรวมได สถานการณนี้อาจเรียกไดวา
เปนกรณีผลกระทบที่มีลักษณะเปนปญหาสาธารณะ 

การเยียวยาปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่มีลักษณะเปนปญหา
สาธารณะแบงเปนสองลักษณะ ไดแก 1) การเยียวยาปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพเบื้องตนแกประชาชนที่มีรายไดนอยในขณะที่ยังไมสามารถสืบหาผูรับผิดชอบ
ได หรือยังอยูในกระบวนการสืบหาผูรับผิดชอบ โดยภาครัฐ และ/หรือประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบตองทําการฟองรองเรียกคาเสียหายจากผูกระทําผิด หลังจากกระบวนการ
ฟองรองสิ้นสุดแลว จะตองนําเงินคาชดเชยสวนหนึ่งที่ศาลบังคับใหผูกระทําผิดจายให
ผูเสียหายมาชําระคืนใหกองทุนเพ่ือชดเชยคาเยียวยาเบื้องตนที่กองทุนจายไปกอนหนานี้
แลว   และ 2) การเยียวยาปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ไมสามารถหา
ผูรับผิดชอบไดซึ่งอาจมีหลายสาเหตุ เชน เปนปญหามลพิษที่ไมสามารถระบุแหลงกําเนิด
มลพิษ หรือเกิดปญหาในการพิสูจนแหลงกําเนิดมลพิษหรือผูกระทําผิด กองทุนชดเชย
ก็จะเขามามีบทบาทในการเยียวยาปญหา  

 รูปแบบของกองทุน 
กองทุนชดเชยผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของไทยควรจัดต้ังข้ึนเปนสวนหนึ่ง

ของกองทุนสิ่งแวดลอมเพ่ือใหสามารถถายโอนทรัพยากรจากภารกิจดานหนึ่งมาใช
สนับสนุนภารกิจดานอื่นได ทั้งยังสามารถเปนกลไกที่นําไปสูการเอื้อเฟอเผื่อแผระหวาง
กิจกรรมตางๆ ในสังคม  นอกจากการจัดต้ังกองทุนชดเชยผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพขึ้นเปนสวนหนึ่งของกองทุนสิ่งแวดลอมจะทําใหเกิดการใชทรัพยากรเพื่อกิจกรรม
ที่มีวัตถุประสงคแตกตางกันไดแลว ยังชวยลดตนทุนการบริหารจัดการ และมีระบบที่
งายตอการควบคุมมากกวาในกรณีที่มีกองทุนขนาดเล็กจํานวนมากอีกดวย 

 แหลงที่มาของเงนิกองทุน 
แหลงที่มาของเงินกองทุนสิ่งแวดลอมควรปรับปรุงใหครอบคลุมแหลงที่มา

ดังตอไปนี ้
1. ภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากน้ํามัน เพราะการใชน้ํามันนําไปสูปญหามลพิษทาง

อากาศ 
2. ภาษีรถยนตและรถจักรยานยนต โดยแยกอัตราเก็บตามประเภทของเครื่องยนต 

(เบนซินและดีเซล) และเก็บตามอัตราการปลอยมลพิษและตามสภาพเครื่องยนตของรถ
แตละคันจากการตรวจสภาพประจําปสําหรับรถที่มีอายุการใชงานตามที่กฎหมายระบุไว  
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3. การเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมจากผูประกอบการที่มีประวัติการปลอยมลพิษและ
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน และควรเรียกเก็บจากผูประกอบการ
รายตางๆ ในอัตราที่แตกตางกันข้ึนอยูกับประเภทของกิจการและโอกาสเสี่ยงในการสราง
ปญหาตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยตองทําการศึกษาเพื่อกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บ และควรเรียกเก็บในอัตราที่ลดลงหากผูประกอบการมีประวัติการดําเนินงานทีดี่ 

4. เงินคาชดเชยความเสียหายที่ศาลสั่งใหผูกระทําผิดจายใหแกผูเสียหายใน
สวนของคารักษาพยาบาล คาชดเชยตางๆ คาใชจายในการฟองรองที่กองทุนออกใหไป
กอน และคาฟนฟูสิ่งแวดลอม  

5. เงินสมทบจากรัฐบาลหรือผูบริจาค 
 รายจายของกองทุน 

กองทุนควรมีรายจายดังตอไปนี ้
1. เงินชดเชยเบื้องตนใหผูไดรับผลกระทบเมื่ออยูระหวางกระบวนการฟองรอง

ในชั้นศาล ประกอบดวยคารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน การรักษาพยาบาล เงินชดเชย
การสูญเสียรายไดสืบเนื่องจากผลกระทบตอสุขภาพจนทําใหทํางานไมได เงินชดเชย
กรณีทุพพลภาพ เงินชดเชยในรูปเบ้ียเล้ียงในกรณีที่ผูเสียหายเปนเด็ก รวมทั้งเงินชดเชย
ใหญาติกรณีเสียชีวิตและคาประกอบพิธีทางศาสนา  

2. คาฟนฟูสิ่งแวดลอมกรณีไดรับผลกระทบจากผูประกอบการเมื่อเรื่องอยู
ระหวางกระบวนการฟองรองในชั้นศาล 

3. คาใชจายในการฟองรองระหวางผูไดรับผลกระทบและผูกอมลพิษ หรือระหวาง
ผูไดรับผลกระทบและหนวยงานของรัฐ 

4. ทุนสนับสนุนการวิจัยถึงสาเหตุหรือปจจัยของปญหาสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ที่ดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานอิสระ โดยผลการวิจัยนี้สามารถนําไปใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาคดีในชั้นศาลได 

5. คาดําเนินการบริหารกองทุน  

บทสรุป 

แมวาประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่อง แตการพัฒนาได
กอใหเกิดปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะปญหาสุขภาพของประชาชน เชน 
กรณีการแพรกระจายของโคบอลท-60 ที่มีผูไดรับผลกระทบถึงข้ันเสียชีวิต การปนเปอน
ของสารตะกั่วในลําหวยคลิต้ี จังหวัดกาญจนบุรี และการดําเนินงานของโรงงานกําจัด
ของเสียที่จังหวัดสระแกวที่กอใหเกิดปญหากลิ่นเหม็นกระทบประชาชนในบริเวณ
ใกลเคียง ปญหาดังกลาวนําไปสูความจําเปนในการจัดทํากลไกเพื่อเฝาระวังและเยียวยา
ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
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การศึกษานี้เสนอใหมีการจัดต้ังกองทุนชดเชยผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
โดยใหกองทุนนี้เปนสวนหนึ่งของกองทุนสิ่งแวดลอม ในการดําเนินงานควรมีการปรับปรุง
ที่มาของแหลงเงินกองทุนใหครอบคลุมคาใชจายในการเยียวยาปญหาสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพอยางเหมาะสม ตลอดจนปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของกองทุนสิ่งแวดลอม
ใหครอบคลุมวัตถุประสงคของกองทุนชดเชยที่กําหนดขึ้นดวย 
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โทรศัพท 02 718 5460   โทรสาร 02 718 5461-62 
Website: http://www.info.tdri.or.th 
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