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กฎหมายกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ 
 

ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ* 

บทคัดยอ 

ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรักษาสภาพแวดลอมอยูหลายฉบับ สําหรับ พ.ร.บ.

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเปนกฎหมายกลางในการรักษาสภาพแวดลอม  

ปญหาของกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิเชน 1. กฎหมายยังขาด

มาตรการจูงใจ ในการควบคุมกระบวนการผลิต 2. การลงโทษใหประจักษชัดตามความรุนแรงของการ

กระทํา 3. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึง 4. ปรากฏการณธรรมชาติ อาทิ เชน 

ปรากฏการณเรือนกระจกที่เกิดขึ้นเพราะโลกจะไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยที่สองผานบรรยากาศลงมา

อยูอยางสม่ําเสมอ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเกษตรกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม มีผลทําให

โลกรอนขึ้นดวยสาเหตุที่ทําใหปริมาณกาซชนิดตางๆ ที่กลาวมาแลวเพิ่มขึ้น สวนปญหาการควบคุม

มลภาวะทางอากาศระหวางประเทศ สําหรับกรณีมลพิษหมอกควันขามแดนจะตองประสานเพ่ือ

ดําเนินการแกไขปญหาท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคีตามขอกําหนดในขอตกลงอาเซียน เรื่องมลพิษ

จากหมอกควันขามแดนในพื้นท่ีอนุภูมิภาคแมน้ําโขง อยางไรก็ตาม ประเทศไทยตองดําเนินการอนุวัติ

การกฎหมายใหเปนไปตามอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ ใน 3 มาตรการ คือ มาตรการทางกฎหมายในการ

ปองกัน ในการควบคุมและจัดการแกปญหา และ ในการฟนฟูแกไขปญหา โดยมาตรการทางกฎหมายใน

การปองกันถือเปนพันธกรณีท่ีสําคัญ ไดแก การเพ่ิมบทบาทการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน ทองถิ่น 

การใหสิทธิหนาที่แกประชาชนในการจัดการทรัพยากรฯ และการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันหมอกควัน

ไฟปา  
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Laws on air pollution control 
 

Chardsumon Prutipinyo * 

Abstract 

Thailand has many laws relating to the environmental protection.  The 

Environmental Quality Act BE 2535, is considered a main law in the environmental 

protection.  The problem of air pollution control law is due to many causes, such as: 1. 

The law still lacks incentives in industrial production operations;  2. Punishment is 

manifested by the severity of the action;  3. Monitoring of the environmental impact; 

and 4. Natural phenomena, such as the greenhouse effect caused by the energy from 

the sun through the atmosphere regularly, changing patterns of agriculture and 

industrial development. These are causes for global warming, which causes the 

increase in various amount of gaseous.  The problem of air pollution control, in the 

case of cross-border haze pollution, coordination would be needed to address both 

multilateral and bilateral issues in accordance with the ASEAN Framework Agreement 

on Climate Change. However, Thailand has to comply with the Convention on Laws 

and the Protocol in three measures, namely, legal measures to protect the 

environment, to control, finding solutions, and rehabilitate environmental conditions. 

Legal measures for protection are important obligations, such as increasing the role of 

local people, the local community, the rights of people in the management of 

resources, and the campaign to prevent forest fires. 
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บทนํา 

ผลกระทบในทางดานมลภาวะตอมนุษยมีอยูในหลายรูปแบบ และในแตละรูปแบบมี

มาตรการในทางกฎหมายคุมครองที่แตกตางกัน มลพิษทางอากาศเปนสภาวะอากาศที่มีสารเจือ

ปนอยูในปริมาณที่สูงกวาระดับปกติเปนเวลานานพอที่จะทําใหเกิดอันตรายแกมนุษย สัตว พืช 

หรือทรัพยสินตาง ๆ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ฝุนละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด 

แผนดินไหว ไฟไหมปา กาซธรรมชาติ อากาศเสียที่เกิดขึ้น โดยธรรมชาติเปนอันตรายตอมนุษย

นอยมาก เพราะแหลงกําเนิดอยูไกลและปริมาณที่เขาสูสภาพแวดลอมของมนุษยและสัตวมีนอย 

กรณีที่เกิดจากการกระทําของมนุษย ไดแก มลพิษจากทอไอเสีย ของรถยนต จากโรงงาน

อุตสาหกรรม จากขบวนการผลิต จากกิจกรรมดานการเกษตรจากการระเหย ของกาซบางชนิด 

ซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย เปนตน สภาพของมลภาวะมีการจําแนกเพื่อความสะดวกใน

การใชมาตรการในทางกฎหมาย คือมลภาวะในรูปของกาซและอนุภาคขนาดเล็กที่มาจาก

แหลงกําเนิดมลพิษตางๆ ซึ่งประกอบดวย กาซคารบอนมอนนอคไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด 

กาซไนโตรเจนออกไซด เปนตน  มลภาวะในรูปของหมอกควัน ทําใหเกิดทัศนวิสัยในการมองที่ไม

ชัดเจน และมลภาวะทางอากาศในรูปของกลิ่น  

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชวงเกือบ 20 ปที่ผานมา พบวา คุณภาพทาง

อากาศในประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึน โดยพิจารณาไดจากคาสูงสดุของความเขมขนของสารมลพิษ

สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน ยกเวนฝุนขนาดเล็ก และกาซโอโซน ทั้งนี้การที่คุณภาพอากาศ

ของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้น อีกสวนหนึ่งมาจากมาตรการของรัฐที่มีสวนทําใหมลพิษทาง

อากาศลดลง (ธนาคารโลก 2002) ฝุนละอองขนาดเล็ก และกาซโอโซน ยังเปนสารมลพิษที่เปน

ปญหา ซึ่งถึงแมจะมีแนวโนมลดลงเชนกันแตมลพิษทั้ง 2 ตัวก็ยังสูงเกินมาตรฐาน ทั้งนี้อาจเปน

เพราะฝุนละอองมีแหลงกําเนิดหลากหลาย ทําใหการออกมาตรการเพื่อลดฝุนละอองทําไดยาก 

โดยแหลงกําเนิดฝุนละอองที่สําคัญ ไดแก ยานพาหนะ ฝุนละอองแขวนลอยคงคางในถนน ฝุน

จากการกอสราง และอุตสาหกรรม สําหรับในพ้ืนที่ชนบท แหลงกําเนิดฝุนละอองที่สําคัญ คือ 

การเผาไหมในภาคเกษตร ขณะที่กาซโอโซน เปนสารมลพิษทุติยภูมิที่เกิดจากปฏิกิริยาระหวาง

สารประกอบอินทรียระเหยงาย (Volatile organic compound: VOC) และออกไซดของ

ไนโตรเจน โดยมีความรอนและแสงอาทิตยเปนตัวเรงปฏิกิริยา ทําใหกาซโอโซนมีปริมาณสูงสุด

ในชวงเที่ยงและบาย และถูกกระแสลมพัดพาไปสะสมในบริเวณตางๆ ซึ่งจะเห็นไดวา มีปจจัย
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หลายปจจัยที่ยากตอการควบคุมการเกิดของกาซโอโซน ทําใหมาตรการตางๆ ยังไมสามารถลด

ปริมาณกาซโอโซนลงใหอยูในเกณฑมาตรฐานได  

มาตรการทางกฎหมายที่นํามาใชในการปองกันและแกไข ไดแก  การควบคุม

แหลงกําเนิดมลภาวะทางอากาศ โดยวิธีการกําหนดเขต กําหนดใหตองขออนุญาต กําหนดใหตอง

มีเครื่องมือในการกําจัดมลภาวะทางอากาศ กําหนดรูปแบบวิธีการผลิต กําหนดประเภทหรือชนิด

ของสารที่จะนํามาใชในการผลิต กําหนดใหตองแจงรายงานผลการดําเนินการในการควบคุม

มลภาวะทางอากาศ การสั่งหามดําเนินการ การสั่งใหปรับปรุงรูปแบบวิธีการผลิต การสั่งหาม

ประกอบการหรือสั่งปดกิจการ ฯลฯ ซึ่งมาตรการตางๆ ดังกลาวเหลานี้ ข้ึนอยูกับกลไกและ

ประสิทธิภาพของระบบราชการที่จะดําเนินการใหทันเหตุการณ  ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกระทบตอ

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั้งสิ้น ดังนั้น การที่จะดําเนินการดังกลาวจึงจําเปนที่จะตองอาศัยการ

ใชอํานาจของรัฐในฐานะที่เปนองคกรที่ไดรับการยอมรับ มีความชอบธรรมโดยฐานในทาง

กฎหมายและมีเปาหมายของการใชอํานาจวาจะตองเพื่อประโยชนสาธารณะ ซึ่งในที่นี้ก็เพื่อ

สภาพแวดลอมและความเปนอยูในสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพที่ดีนั่นเอง บทความนี้ผู เขียนมี

จุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหถึงมาตรการควบคุมมลภาวะทางอากาศ และเพ่ือศึกษาปญหาของ

กฎหมายควบคุมมลภาวะทางอากาศโดยทบทวนกฎหมายตางๆ กับการควบคุมมลภาวะทาง

อากาศ 

 

มาตรการควบคุมมลภาวะทางอากาศ 

1. มาตรการควบคุมมลภาวะทางอากาศภายในประเทศ 

การคุมครองสภาพแวดลอมและปองกันมิใหเกิดปญหามลภาวะทางอากาศ มีกฎหมาย

ที่เก่ียวของไดกระจายอยูในกฎหมายแมบทหลายๆ ฉบับ โดยมีพระราชบัญญัติสงเสริมและรกัษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในบทความนี้ผูเขียนไดจําแนกการนําเสนอกฎหมายที่วา

ดวยแหลงมลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรม เกิดจากยานพาหนะ และเกิดจากแหลงมลพิษอ่ืน 

ดังตอไปนี ้

1.1 กฎหมายที่วาดวยแหลงมลพิษที่เกิดจากอตุสาหกรรม 

1) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

กฎหมายนี้เปนกฎหมายพื้นฐานที่มีขอบขายครอบคลุมการปองกันและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม และการควบคุมภาวะมลพิษทุกๆ ดาน รวมถึงการปองกันและรักษาคุณภาพอากาศ
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และการควบคุมมลพิษทางอากาศดวย ตามกฎหมายนี้ บุคคลมีสิทธิและหนาที่รักษาสิ่งแวดลอม

และมีสวนรวมในการคุมครองสิ่งแวดลอมดานอากาศ สวนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตองอาศัยหลักวิชาการ กฎเกณฑ และหลักฐานทางวิทยาศาสตรเปน

พื้นฐาน และจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เก่ียวของดวย 

โดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม ในที่นี้

คุณภาพอากาศ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจัดทําแผนปฏิบัติการเรียกวา “แผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอม” โครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มี

ผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

การควบคุมมลพิษในดานมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด รัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 

การปลอยทิ้งอากาศเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหลงกําเนิดออกสูสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม การปลอยทิ้งอากาศเสีย หรือมลพิษอื่นใดจาก

แหลงกําเนิดออกสูสิ่งแวดลอมโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่น และมาตรฐานนี้จะตองไมต่ํากวา

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และผูวาราชการจังหวัดมี

อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดสูงกวา

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนด สําหรับในเขตควบคมุมลพิษ 

สําหรับมาตรการควบคุม เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ซึ่งมีระบบ

บําบัดอากาศเสีย อุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย ฯลฯ มีหนาที่

ตองเก็บสถิติและขอมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณ และเครื่องมือดังกลาวในแต

ละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียดเปนหลักฐานไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษนั้น และ

จะตองจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบ หรืออุปกรณและเครื่องมือดังกลาวเสนอตอเจา

พนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และใหเจา

พนักงานทองถ่ินรวบรวมรายงานที่ไดรับสงไปใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอํานาจหนาที่ใน

เขตทองถ่ินนั้นเปนประจําอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งและจะทําความเห็นเพื่อประกอบการ

พิจารณาของเจาพนักงานควบคมุมลพิษเสนอไปพรอมกับรายงานที่รวบรวมสงไปนั้นดวยก็ได 

เจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจตามมาตรา 82  เจาของหรือผูครอบครอง

แหลงกําเนิดมลพิษนั้น มีหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรอืคาเสียหายเพื่อการนั้น ไม
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วาการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรอืประมาทเลินเลอ

ของเจาของหรอืผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือไมก็ตาม เวนแตในกรณีที่พิสูจนไดวามลพิษ

เชนวานั้นเกิดจาก 

(1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 

(2) การกระทําตามคําสั่งของรัฐบาลหรือเจาพนักงานของรัฐ 

(3) การกระทําหรือละเวนการกระทําของผูที่ไดรับอันตรายหรอืความเสียหายเองหรือ

ของบุคคลอื่น ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออม ในการรั่วไหลหรือการแพรกระจายของ

มลพิษนั้น 

คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมี

หนาที่ตองรับผิด รวมถึงคาใชจายทั้งหมดที่ทางราชการตองรับภาระจายจริงในการขจัดมลพิษที่

เกิดขึ้นนั้นดวย 

อนึ่ง มีกฎหมายลําดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เชน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เชน 

เรื่องกําหนดมาตรฐานคากาซตางๆ ในบรรยากาศโดยทั่วไป เรื่องกําหนดมาตรฐานฝุนละออง

ขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

เก่ียวกับแบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสง และแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง

ของเขมาควันจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอย รวมทั้งลักษณะ และหนวยวัดคา

ความทึบแสงของแผนภูมิเขมาควันของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา สถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอ

น้ํา การตรวจวัดและจุดตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว จากทาเรือ การตรวจวัดคา

ความเขมกลิ่นโดยการวิเคราะหกลิ่นดวยการดม (sensory test) และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู

ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน  

นอกจากนี้ยังมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ที่กําหนด

มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟา มาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละออง

จากโรงโม บด หรือยอยหิน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจาก

โรงไฟฟาเกา กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาแมเมาะ กําหนด

มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้ งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก กําหนดใหโรงงานเหล็กเปน

แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ  กําหนด

มาตรฐานการปลอยทิ้งไอน้ํามันเบนซินจากคลังน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน 
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2) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

กฎหมายฉบับนี้นําไปสูการจัดตั้งการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ทําหนาที่

จัดหาพื้นที่เพื่อตั้งเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อสงเสรมิการลงทุนโดยการนิคมอุตสาหกรรม

จะนําพื้นที่ในเขตนิคมที่กอตั้งข้ึนมาใหผูลงทุนเชา เชาซื้อ หรือขาย และใหบริการในดานตางๆ แก

ผูประกอบอุตสาหกรม การนิคมอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่ทั้งในดานการสํารวจ การวางแผน 

การบํารุงดูแลรักษา การตรวจสอบผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่จะตองดําเนินการ

ตางๆ ใหเปนไปตามที่กฎหมายตางๆ กําหนด ซึ่งรวมไปถึงกฎหมายที่เก่ียวกับการสาธารณสุขและ

การรักษาสภาพแวดลอมดวย กฎหมายออกตามความในพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 เชน เรื่อง การกําหนดอัตราการปลอยมลสารทางอากาศจากปลอง

ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  

เนื่องจากนโยบายของภาครฐัไดเอ้ือประโยชนตออุตสาหกรรมมาก แนวทางที่จะแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้นควรมีการพิจารณาปรบัโครงสรางองคกรในพื้นที่ใหประชาชนมีสวนรวม

บูรณาการอํานาจหนาที่องคกรแกปญหาสิ่งแวดลอมใหทํางานไดเบ็ดเสร็จ สงเสริมประชาชนให

เขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ (โดยเฉพาะเขตนิคมอุตสาหกรรม) ปรบัระบบการฟองรองคดีใน

ชั้นศาลเพื่อการพิสูจนความผิดและความเสียหาย   นําระบบฟองคดีแบบกลุมมาใช (Class 

Action) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรจัดการปญหาสิ่งแวดลอม การปรับระบบประเมินผล

กระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ การจัดระบบการระงับขอพิพาทในพื้นที่พิเศษ (นิคม

อุตสาหกรรม) สรางเครือขายเฝาระวังปญหาแบบมีสวนรวมจากทุกฝาย  สงเสริมความเขมแข็ง

ของภาคประชาชน 

3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณที่จะควบคุมตรวจสอบกระบวนการในการกอสราง การ

ควบคุมการใช การรื้อถอนอาคารตางๆ การตอเติมเปลี่ยนแปลง หรือทุบทําลาย และการคํานึงถึง

สภาพแวดลอมดวย การนําเอากลไกตามพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร ซึ่งใหอํานาจแกเจาหนาที่

ของรัฐทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน มาใชรวมกับพระราชบัญญัติอ่ืนๆ อยางเปน

ระบบประสานและสอดคลองตองกัน ก็สามารถที่จะชวยในการดําเนินการใหการแกไขมลพิษทาง

อากาศอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กฎหมายฉบับนี้ กลาวโดยภาพรวม หากจากการพิจารณาเฉพาะปญหามลพิษทาง

อากาศก็ตองพิจารณาจากการควบคุมเหตุรําคาญ และการควบคุมกิจการที่เปนอันตราย 

กฎหมายนี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัดและควบคุมเหตุ

รําคาญตางๆ ไดหรือเจาพนักงานทองถิ่นระงับเหตุรําคาญนั้นอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อ

ปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีกโดย บุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจ

กอใหเกิดเหตุรําคาญ ตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการนั้น เชนเดียวกับการควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จะมีขอพิจารณาใน

ประเด็นสําคัญ คือ สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล  การอาชีวอนามัย และความ

ปลอดภัย และการควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการ  

5) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

เจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้มีเพื่อควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานให

เหมาะสม โดยแบงโรงงานออกเปน 3 ประเภท และกําหนดใหโรงงานตองปฏิบัติตามในเรื่องที่ตั้ง 

สภาพแวดลอม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน ลักษณะและชนิดของเครื่องจักร 

เครื่องอุปกรณ คนงานตองมีความรูตามประเภทชนิดหรือขนาดของโรงงาน หลักเกณฑที่ตอง

ปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิต เครื่องมืออุปกรณเพื่อปองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความ

เสียหาย ความเดือดรอนที่อาจเกิดแกบุคคลหรือทรพัยสินในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียง มาตรฐาน

และวิธีควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดลอม การจัดใหมีเอกสารเพ่ือการ

ควบคุมหรือตรวจสอบ ขอมูลที่จําเปนที่ผูประกอบกิจการจะตองแจงตามระยะเวลาที่กําหนด 

และการอ่ืนใดที่คุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหนวยงานอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 

2535 สําหรับโรงงานที่ตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน

อยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ในมาตรา 8 (4) 

รัฐมนตรมีีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดให

มีอุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใด เพื่อปองกันหรอืระงับหรือบรรเทาอันตรายความเสียหายหรือความ

เดือดรอนที่อาจเกิดแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน และใน
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มาตรา 8 (5) ก็ใหอํานาจในการกําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสียและมลพิษ

ตางๆ นอกจากนั้นมาตรการในเชิงลงโทษตามที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ กําหนดไวก็มีหลาย

มาตรการ เชน การกําหนดใหตองแกไข การสั่งใหหยุดการเดินเครื่องจักร การสั่งปดโรงงาน

ทั้งหมดหรือแตบางสวน การเพิกถอนใบอนุญาต การปรับ การใชมาตรการลงโทษในทางอาญา 

ฯลฯ เปนตน 

ตาราง คามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กําหนด 

สารเจือปน คามาตรฐาน สารเจือปน คามาตรฐาน 

ฝุนละออง 240 mg / m3  Dioxine / Furans 0.5 mg / m3 

HCl + HF  85 ppm. ปรอท 0.15 mg / m3 

CO 110 ppm. พลวง+สารหนู+แคดเมี่ยม+ซี

ลีเนี่ยม+เทลลูเรยีม 

0.65 mg / m3 

 SO2 800 ppm. 

NOx 200 ppm. วาเนเดียม+โครเมี่ยม+

โคบอลต+นิเกิล+ทองแดง+

ตะกั่ว+แมงกานีส+ดีบุก 

13 mg / m3 

 

ที่มา ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

อยางไรก็ตาม สภาพของการบังคับใชกฎหมายโรงงานยังขาดความจริงจังในเชิงปฏิบัต ิ

และยังมีโรงงานกระจัดกระจายโดยทั่วไป ประกอบกับการที่กฎหมายผังเมืองไมมีประสิทธิภาพใน

การบังคับใชก็ย่ิงทําใหสภาพมลพิษย่ิงเพ่ิมข้ึนและฟุงกระจาย บทวิเคราะหในการควบคุมโรงงาน

อุตสาหกรรม มาตรการควบคุมออกกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนที่อาจไดรับ

ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง การวางนโยบายสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งไดรับผลกระทบ การบังคับใชกฎหมาย

และมาตรการที่เก่ียวของบนหลักการธรรมาภิบาล  

1.2 กฎหมายวาดวยมลพิษทางอากาศที่เกิดจากแหลงมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะ  

มีกฎหมายกลางที่ควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมที่ออกตามพระราชบัญญัติสงเสริมฯ คือประกาศ

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนดมาตรฐานคากาซไฮโดรคารบอนจากทอ

ไอเสียของรถจักรยานยนต การกําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซด และกาซไฮโดรคารบอน

จากทอไอเสียรถยนตที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน  
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นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ตามกฎหมายนี้ไดควบคุมมลภาวะ

และใหควบคุมทางทะเบียนในมาตรา 15 และใหรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวง 

ในกรณีการควบคุมมลภาวะทางอากาศ ไดแก ลักษณะ ขนาด หรือกําลังของเครื่องยนตและของ

รถที่จะรับจดทะเบียนเปนรถประเภทตาง ๆ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง ลักษณะ ขนาด หรือกําลัง

ของเครื่องยนต และของรถสําหรับรถประเภทดังกลาว และการแกไขเพิ่มเติมทะเบียนรถและใบ

คูมือจดทะเบียนรถที่ไดเปลี่ยนแปลงแลว และ เครื่องอุปกรณสําหรับรถและการใชเครื่องอุปกรณ

และมาตรา 7 รถที่จะขอจดทะเบียนไดตองเปนรถที่มีสวนควบและมีเครื่องอุปกรณสําหรับรถ

ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และ(2) ผานการตรวจสภาพรถจากนายทะเบียน 

หรือจากสถานตรวจสภาพที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ในเวลาที่ขอจด

ทะเบียนแลว ในกรณีที่ขอจดทะเบียนเปนรถยนตสาธารณะ รถยนตบริการธุรกิจ หรือรถยนต

บริการทัศนาจร รถนั้นตองมีลักษณะ ขนาด หรือกําลังของเครื่องยนตและของรถตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง และผูขอจดทะเบียนตองแจงสถานที่เก็บรถยนตสาธารณะ หรือรถยนตบริการซึ่งมี

ลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดวย 

1) พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 

หลักการของการจัดการตามพระราชบัญญัตินี้มีลักษณะเชนเดียวกับหลักการของ

พระราชบัญญัติรถยนตคือใชระบบการควบคุมทางทะเบียน การจัดการระบบการจราจรทางบก

ใหเกิดความปลอดภัยแกผูที่ใชยานพาหนะ ผูที่สัญจรไปมาโดยกําหนดไวในมาตรา 71 รถที่ใชใน

การขนสงตองมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเครื่องอุปกรณและสวนควบถูกตองตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวงกับไดจดทะเบียนตามมาตรา 73 และเสียภาษีตามมาตรา 85 แลว และมาตรา 72 

รถที่จะนํามาจดทะเบียนและเสียภาษีตองผานการตรวจสภาพรถจากพนักงานตรวจสภาพ หรือ

จากสถานตรวจสภาพรถที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา 74 เวนแตรถประเภท หรือชนิดใดที่สมควร

ไดรับการยกเวนการตรวจสภาพเปนครั้งคราวใหกําหนดในกฎกระทรวง  

2) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 

แมพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมิไดเก่ียวของกับแหลงกําเนิดมลพิษเชนเดียวกับกฎหมาย

ฉบับอ่ืนๆ ดังที่กลาวมาขางตนโดยตรงก็ตาม แตเนื่องจากเปนบทบัญญัติที่เก่ียวของกับการใชทาง

หลวงซึ่งรวมถึงผูที่ขับขี่ยวดยานพาหนะและบุคคลใดๆ ที่ใชทางมีหนาที่ที่จะตองไมทําใหเขตทาง

หลวงสกปรก อันเปนที่มาของฝุนละออง สิ่งสกปรกทั้งหลายที่จะปลิวปนเปอนในอากาศ 
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3) พระราชบัญญัติเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 

ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ตองการที่จะควบคุมกิจการทั้งหลายที่เกี่ยวกับน้ํามัน

เชื้อเพลิงและมิติหนึ่งที่พระราชบัญญัตินี้กลาวถึงคือ คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งเทาที่ได

ดําเนินการมาในอดีตและสงผลใหผูผลิตน้ํามันใหกับสถานบริการน้ํามันตางๆ ตองมีการปรับตัว

โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสารที่ผสมในน้ํามัน เพื่อปองกันมิใหเครื่องยนตสะดุดจากสารตะก่ัวที่

เปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมไปเปนสารชนิดอื่น ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงเอื้อตอการ

ผลักดันใหเกิดน้ํามันเชื้อเพลิงที่สะอาดมากขึ้นได 

1.3 กฎหมายวาดวยมลพิษทางอากาศที่เกิดจากแหลงมลพิษอื่น 

1) พระราชบัญญัติปาสงวน พ.ศ. 2507 

พระราชบัญญัติปาสงวน พ.ศ. 2507 มีเจตนารมณที่ตองการจะรักษาพื้นที่ปา โดย

กฎหมายมีวิธีการดําเนินการโดยการประกาศใหพื้นที่ปาแหงใดแหงหนึ่งเปนเขตปาสงวน และใน

เขตพ้ืนที่ปาที่มีการประกาศใหเปนเขตปาสงวนนัน้ หามบุคคลใดเขาไปทําประโยชนอยูอาศัย หรือ

กระทําการใดๆ ที่เปนการทําลายพื้นที่ปา ซึ่งรวมถึงการเผาปาดวย 

2) พระราชบัญญัติอุทยาน พ.ศ. 2504  

หลักการของพระราชบัญ ญั ติ ฉบับนี้  เป น เชน เดียว กัน ในแงของวิธี การกับ

พระราชบัญญัติปาสงวน ดังที่กลาวมาขางตน แตกลไกในการบังคับใชและมาตรการตางๆ มี

ลักษณะที่เขมงวดมากกวา และมีมาตรการลงโทษที่รุนแรงกวา เนื่องปญหามลพิษหมอกควันและ

ไฟปา  

3) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 

หลักการและเจตนารมณของพระราชบัญญัติผังเมืองคือตองการวางแผนและ

กําหนดการใชพื้นที่ตางๆ ในเขตเมืองใหเปนไปอยางเหมาะสม ดวยเหตุนี้ การวางผังเมืองจึงเปน

มาตรการที่สําคัญในการวางแผนการใชพื้นที่ ซึ่งถือเปนมาตรการที่เปนหลักการที่สําคัญประการ

หนึ่งของหลักการจัดการสิ่งแวดลอมที่จะตองมีการวางแผนเพ่ือเปนการปองกันผลกระทบและ

ความเสียหายทางสิ่งแวดลอมกอนที่จะเกิดขึ้น (precautionary) และวิธีการที่กฎหมายผังเมืองใช

ในการวางผังคือ การกําหนดเขตพื้นที่ตางๆ ตามความเหมาะสมของกิจกรรม โดยจะใชควบคูกับ

กฎหมายในการควบคุมอาคาร กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการอนุญาตในการประกอบกิจการ 

นอกจากนั้น ในกรณีตางประเทศที่กฎหมายผังเมืองมีการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ยังจําเปน

ที่จะตองมีกฎหมายอื่น เชน กฎหมายที่เก่ียวกับการสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน กฎหมายกําหนด



Public Health & Health Laws Journal  Vol. 3  No. 3 September  - December  2017 

 

 

 412  

 

มาตรการการเงินการคลัง และภาษีอากร เพื่อสนับสนุนใหเปนไปตามกฎหมายผังเมืองทั้งทางตรง

และทางออม 

4) ประมวลกฎหมายอาญาวาดวยความผิดเกี่ยวกับการวางเพลิงเผาทรัพย 

ประมวลกฎหมายอาญาเปนกฎหมายพ้ืนฐานที่สุดของประเทศไทย ในประมวล

กฎหมายอาญามีหลายๆ มาตราที่สามารถนําไปปรับใชเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมได และใน

บทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะเรื่องสวนใหญ ก็จะมีมาตรการที่เปนโทษในทางอาญาบัญญัติให

เปนกลไกของกฎหมายแทบจะทุกฉบับของกฎหมายไทย ในสวนที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศมี

บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ที่บัญญัติใหการเผาวัตถุใดๆ จนนาจะเปน

อันตรายแกบุคคลอ่ืนก็ถือวาเปนความผิดในทางอาญาได สวนคําวา "นาจะเปนอันตราย" ตอผูอ่ืน

มีความหมายครอบคลุมเพียงใด ตัวอยางของคําวา "นาจะเปนอันตราย" อาทิ เชน คําพิพากษา

ฎีกาที่ 1285/2529 การที่จําเลยจุดไฟเผาฟางขาวในนาของตนมีลักษณะที่นาจะเปนอันตรายตอ

ทรัพยสินของบุคคลอื่น เชน กําลังมีลมพัดแรง ซึ่งเปนที่คาดเห็นไดวาเพลิงจะลามไปไหมนา 

ตลอดจนโรงเรือนซึ่งอยูใกลชิดกับบรเิวณที่จุดไฟ แตจําเลยยังขืนจุดไฟจนลุกลามไปไหมทรัพยสิน

ของผูเสียหาย ดังนี้จําเลยจึงจะมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 220 หรือตัวอยางที่นาจะใชไดสําหรับ

กรณีมลพิษทางอากาศ ไดแก กรณีการกอใหเกิดหมอกควัน หรือกลุมกาซที่มีความเขมขนจนทํา

ใหเกิดการเจ็บปวยอยางฉับพลัน หรือการทําใหทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ํา และนําไปสูการเกิด

อุบัติเหตุตางๆ เปนตน  

5) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด 

กฎหมายวาดวยเรื่องละเมิด มีลักษณะที่เปนเชนเดียวกับกฎหมายอาญา กฎหมายทั้ง

สองตางเปนกฎหมายที่เปนรากฐานที่สําคัญของระบบกฎหมายของประเทศ ในกรณีหมอกควันที่

เกิดจากแหลงมลพิษตางๆ และสงผลเสียหายในดานตางๆ หรือกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลใดแลว ผูกระทําใหเกิดความเสียหายดังกลาวในทางกฎหมายถือวาเปนผูทําละเมิด 

กฎหมายจึงบังคับใหผูทําละเมิดดังกลาวจะตองใชคาสินไหมทดแทนแกผูที่ไดรับความเสียหาย 

แตประเด็นที่จะเปนปญหาในการใชกลไกในทางกฎหมายละเมิดก็คือ ภาระในการ

พิสูจนในความเชื่อมโยงระหวางการกระทําและผลความเสียหาย กับการพิสูจนถึงคาความ

เสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งในกรณีมลพิษทางอากาศ หากไมมีความเขมขนในปรมิาณที่มากเพียงพอ ผล

ความเสียหายก็จะไมเกิดข้ึนในทันที และแมจะเกิดขึ้น แตหากมีผูที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ

หลายคน จะพิสูจนและแยกแยะสัดสวนของการกระทําและผลกันอยางไร  
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2. การควบคุมมลภาวะทางอากาศตางประเทศ 

 ในที่นี้ ผูเขียนขอนําเสนอเพียงสองประเทศ ไดแก ประเทศสหราชอาณาจักร และ

นิวซีแลนด 

ประเทศสหราชอาณาจักร ไดมีการออกกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับการกําหนด

มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและแกไขปญหาวิกฤตการณการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโดยใชชื่อวา The Climate Change Act 2008 ประเทศสหราชอาณาจักรถือเปน

ประเทศแรกในโลกที่ออกกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมและลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 

(greenhouse gas) เปาหมายการลดปริมาณกาซคารบอนของประเทศสหราชอาณาจักรนั้น ให

รวมถึงการปลอยกาซคารบอนจากธุรกิจการบินและการขนสงสินคาทางเรือภายในประเทศดวย 

แตไมรวมถึงการปลอยกาซคารบอนจากธุรกิจการบินและการขนสงสินคาทางเรือระหวางประเทศ 

ในกฎหมายไดกําหนดบทบัญญัติที่เก่ียวของกับการกําหนดมาตรการในการลดปริมาณการปลอย

กาซคารบอนหรือที่เรียกวา “Trading Schemes” ซึ่งหมายถึง มาตรการในการลดปริมาณการ

ปลอยกาซคารบอนที่ดําเนินการโดยจํากัดกิจกรรมตางๆ ที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกหรือเปน

สาเหตุหรือตัวแพรกระจายการปลอยกาซดังกลาวไมวาทางตรงหรือทางออม และสงเสริม

กิจกรรมตางๆ ที่ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากบรรยากาศโลก 

เนื่องจาก The Climate Change Act 2008 ถือเปนกฎหมายภายในฉบับแรกที่

กําหนดมาตรการตางๆ เกี่ยวกับการแกไขปญหาวิกฤตการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ดังนั้น ปญหาหรือจุดออนในการบังคับใชกฎหมายมดีังนี้ 

1. ปญหาการขาดบทลงโทษหรือสภาพบังคับตอองคกรที่ เก่ียวของในสวนนี้ 

นักวิชาการตางประเทศบางทานใหความเห็นวา เนื่องจาก The Climate Change Act 2008 ไม

มีบทบัญญัติใดที่กําหนดโทษหรือบทลงโทษ องคกรผูซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการตางๆ 

ใหเปาหมายการลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนบรรลุเปาหมาย แตใน The Climate Change 

Act 2008 ไมมีบทบัญญัติลงโทษจริงจัง 

2. ปญหาของการกําหนดเปาหมายซึ่งไมสามารถบรรลุผลสําเร็จได เพราะเปาหมาย

การควบคุมปริมาณการปลอยกาซนั้นไมไดรวมไปถึงการปลอยกาซในธุรกิจการบินและการขนสง

สินคาทางทะเลระหวางประเทศดวย 

ประเทศนิวซีแลนด เปนประเทศแรกๆ ที่มีกฎหมายโลกรอนขึ้นมาใชบังคับ คือ 

“พระราชบัญญัติการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ. 2002 (Climate Change 
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Response Act 2002)” โดยบทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ มีเพื่ออนุวัติการตามพันธกรณีระหวาง

ประเทศที่นิวซีแลนดมีตามพันธกรณีระหวางประเทศ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดสรางกลไก

หลายอยางข้ึนมาเพื่อใหนิวซีแลนดสามารถลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกใหไดตาม

เปาหมายที่วางไว ไมวาจะเปนการสรางระบบการซื้อขายใบอนุญาตการปลอยกาซเรือนกระจก 

(Emission Trading Scheme หรือ ETS) หรอืการจัดตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงาน

รัฐที่มีหนาที่จัดเก็บขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก ที่เรียกวา “National Inventory Agency” 

ซึ่งถือเปนหนวยงานที่มีความสําคัญเพราะระบบ ETS จะไมเกิดผลสําเร็จหากขาดระบบขอมูลที่

ครบถวนและถูกตอง อีกเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญ คือ “ภาษีที่เรียกเก็บจากการใชสารที่กอใหเกิด

กาซเรือนกระจก (Synthetic Greenhouse Gas Levy)” ซึ่งเรียกเก็บจากสินคาหรือรถยนตที่ใช

สารดังกลาว เปนแนวคิดในการเก็บภาษีจากสารตั้งตนของกาซเรอืนกระจก สามารถแกไขปญหา

โลกรอนมากกวาการเก็บภาษีคารบอน เพราะเปนการปองกันไมใหเกิดกาซเรือนกระจกขึ้นเลย ซึ่ง

แตกตางจากการเก็บภาษีคารบอนที่จะเรียกเก็บจากปริมาณคารบอนที่ปลอยออกมาแลว ไมวา

เสียภาษีคารบอนมากหรือนอย ก็ไมไดทําใหคารบอนลดลงนอยไปกวาเดิม ดังนั้นการเก็บภาษีจาก

สารตั้งตนกาซเรือนกระจกสะทอนใหเห็นถึงวิธีการแกไขปญหาโลกรอนของนิวซีแลนดอีกอยาง

หนึ่งที่แกไขปญหาที่ตนเหตุ ไมใชปลายเหต ุ

นิวซีแลนดยังไดมีการแกไขกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง คือ “พระราชบัญญัติการจัดการ

ทรัพยากร ค.ศ. 1991 (Resource Management Act 1991)” ในป ค.ศ. 2004 ใหมีเนื้อหา

ครอบคลุมการแกไขปญหาโลกรอนดวย พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงคควบคุมการใช

ทรัพยากรธรรมชาติทุกอยางของนิวซีแลนดใหเปนไปอยางยั่งยืนและเพียงพอตอความตองการ

ของคนรุนหลัง พรอมทั้ งฟนฟูและหลีกเลี่ยงผลกระทบของการใชทรัพยากรที่ เปนภัยตอ

สิ่งแวดลอม จํากัดสิทธิของบุคคลในการใชทรัพยากรธรรมชาติ เชน แมวาจะเปนเจาของที่ดินก็ไม

อาจใชที่ดินไดตามอําเภอใจ อีกทั้งกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งอาจเรียกวาเปน “กฎหมายวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองดานสิ่งแวดลอม” ก็วาได ยังกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองนําเอาประเด็น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปเปนเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตใหใชทรัพยากรธรรมชาติ

ตางๆ ดวย เชน หากจะใหอนุญาตโครงการกอสราง ตองพิจารณาดวยวาโครงการดังกลาวได

เตรียมรับมือกับปญหาโลกรอนแลวหรือไม ปญหาโลกรอนจึงเขาไปเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

อนุญาตใชทรัพยากรในประเทศนิวซีแลนดแลว นอกจากนี้การแกไขปญหาโลกรอนในนิวซีแลนด

ยังใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ซึ่งเปนหนวยงานรัฐที่มีความใกลชิดกับพื้นที่มากที่สุด มี
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บทบาทในการแกไขปญหาโลกรอนดวย โดยกฎหมายกําหนดใหตองจัดทําแผนการรับมือกับโลก

รอนข้ึนใช ซึ่งกระทรวงสิ่งแวดลอมจะเปนผูใหการสนับสนุนขอมูลเชิงลึกในการดําเนินการ  

 

3. การควบคุมมลภาวะทางอากาศระหวางประเทศ 

ทั่วโลกใหความสําคัญและเห็นความจําเปนที่จะตองมีการเตรยีมความพรอมในการรับมือ

กับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะการเพ่ิมขึ้นของปริมาณกาซ

เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศอยางตอเนื่องนั้น ดวยเหตุนี้ ในป พ.ศ. 2531 (ค.ศ.1988) โครงการ

สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) รวมกับ

องคการอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการ

ระหวางรัฐบาลดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate 

Change: IPCC) เพื่อเปนหนวยงานกลางในการศึกษาใหขอมูลทางวิทยาศาสตร ทั้งในดานเทคนิค 

เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสรางความรูความเขาใจดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  จาก

จุดเริ่มตนดังกลาว อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 

Nations Framework Convention on Climate Change) หรือ อนุสัญญา UNFCCC จึงไดรับ

การรับรองเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2535 (ค.ศ. 1992) และเปดใหรัฐภาคีลงนามในอีกหนึ่งเดือนตอมา

ระห ว า งก า รป ระ ชุ ม  United Nations Conference on Environment and Development 

(UNCED) หรือที่รูจักกันในนามของ Earth Summit ณ นครริโอเดอจาเนโร สหพันธสาธารณรัฐ

บราซิล โดยอนุสัญญา UNFCCC มีผลบังคับใชตั้งแต 21 มีนาคม 2537 (ค.ศ. 1994) ปจจุบันมี

ประเทศเขารวมรวมทั้งสิ้นจํานวน 196 ประเทศ (ขอมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558) ซึ่งประเทศ

ไทยไดใหสัตยาบันเขารวมเปนรัฐภาคีอนุสัญญาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 และสงผูแทน

ประเทศเขารวมการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาฯ (Conference of the Parties) หรือ COP 

ตลอดมา กรอบอนุสัญญา UNFCCC ในมาตรา 2 ได กําหนดเปาหมายสูงสุด (Ultimate 

Objective) ของอนุสัญญาฯ ที่วา “เพ่ือรักษาความเขมขนของกาซเรอืนกระจกในชั้นบรรยากาศ

ใหมีคาคงที่และอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดการรบกวนโดยมนุษยที่จะกอใหเกิดอันตรายตอระบบ

ภูมิอากาศโลก” (องคการบริหารจัดการกาชเรือนกระจก 2558) 

เนื่องจากกระบวนการภายในและภายนอกหรือการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ หรือ

พื้นดิน ที่มาจากกิจกรรมตอเนื่องของมนุษย ทําใหเปนสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกรอน (global 

warming) กลาวคือ การที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงข้ึน จนเกิดภาวะโลกรอน แตมลภาวะทาง
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อากาศสามารถเคลื่อนไหวโยกยายระหวางประเทศ ปญหาอากาศที่เกิดขึ้น อาจเปนไฟปาและ

หมอกควัน ซึ่งกฎหมายภายในประเทศยังไมสามารถควบคุมได  

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ณ กรุงริ

โอฯ เมื่อ 12 มิถุนายน 1992/2535 และไดใหสัตยาบันเมื่อ 28 ธันวาคม 1994/2537 มีผลใช

บังคับ 28 มีนาคม 1994/2537 การเกิดปญหา “ภาวะโลกรอน” หรือ“ภาวะภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลง” (Climate Change)  นี้สงผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากอุณหภูมิ

โดยรวมสูงขึ้น ทําใหฤดูกาลตางๆ เปลี่ยนแปลงไป สําหรับผลกระทบตอมนุษยนั้น อุณหภูมิที่เพิ่ม

สูงข้ึนอาจทําใหบางพื้นที่กลายเปนทะเลทราย ประชาชนขาดแคลนอาหารและน้ําดื่ม บางพื้นที่

ประสบปญหาน้ําทวมหนักเนื่องจากฝนตกรุนแรงข้ึน น้ําแข็งขั้วโลกและบนยอดเขาสูงละลาย ทํา

ใหปริมาณน้ําทะเลเพิ่มสูงข้ึน พื้นที่ชายฝงทะเลไดรับผลกระทบโดยตรง ทําใหบางพื้นที่จมหายไป

อยางถาวร  

สําหรับพิธีสารเกียวโต ลงนามเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 1999/2542 และไดใหสัตยาบัน

เมื่อ 28 สิงหาคม 2002/2545 มีผลใชบังคับ 16 กุมภาพันธ 2005/2548 และสิ้นสุดการบังคบัใช

ในป 2014/2557 และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ ประเทศภาคีสมาชิกตองปฏิบัติ 

บนหลักการพื้นฐาน ดังนี้ 

1. ประเทศภาคีควรจะปกปองระบบภูมิอากาศเพื่อประโยชนของมนุษยชาติทั้งใน

ปจจุบันและอนาคตบนหลักการของความเทาเทียม (Equity) การรับผิดชอบรวมกันในระดับที่

แตกตางกัน (Common but differentiated responsibilities) และความสามารถของแตละ

ประเทศ (Capabilities) นอกจากนี้ประเทศอุตสาหกรรมตองเปนผูนําในการตอสูกับปญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. ความตองการของประเทศกําลังพัฒนาที่มีสภาวะเปราะบางตอผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรจะไดรับการพิจารณาอยางเต็มที่ 

3. ประเทศภาคีควรมีมาตรการปองกันไวกอน (Precautionary) เพื่อคาดการณ 

ปกปอง หรือลดสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดย

นโยบายและมาตรการตางๆ ในการรับมือกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรจะมี

ความคุมคาในการลงทนุ (Cost-effective) เพื่อใหเกิดประโยชนตอโลกโดยมีคาใชจายต่ําสุด 
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4. ประเทศภาคีควรจะใหการสงเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยนโยบายและมาตรการ

ตางๆ ที่จะปกปองการเปลี่ยนแปลงระบบภูมิอากาศจากการกระทําของมนุษยนั้น ควรจะเปน

มาตรการที่เหมาะสมตอสภาวการณของแตละประเทศ 

5. ประเทศภาคีควรจะมีความรวมมือในการสงเสริมการสนับสนุนทางการเงินและการ

เปดกวางของระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศซึ่งจะนําไปสูการเจริญเติบโตและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา 

สืบเนื่องจากป 2549 ประเทศสมาชิกอาเซียนเขตเสนศนูยสูตรไดรับผลกระทบรุนแรง

จากมลพิษหมอกควันอันเปนผลมาจากไฟในเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย ประเทศที่เก่ียวของ

ประกอบดวย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร และไทย จึงไดจัดการประชุมวาระเรงดวนและ

มีมติ ให จัดตั้ งคณะทํ างาน (Technical Working Group on Trans-boundary Haze Pollution: 

TWG) ขึ้น โดยมีผูแทนระดับเจาหนาที่อาวุโสจากประเทศสมาชิกเขารวม และมีคณะกรรมการ

ระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดลอม 5 ประเทศ (Sub-regional Ministerial Steering Committee on 

Trans-boundary Haze Pollution: MSC) เปนผูกํากับดูแลการดําเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค

หลักเพื่อเปนเวทีใหประเทศตางๆ ไดรับทราบขอมูล และหารือประเด็นแนวทางการแกไขปญหา

รวมกัน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2554)  

อยางไรก็ดี การอนุวัติผลบังคับทางกฎหมายระหวางประเทศสําหรับภูมิภาคอาเซียน

แลว แมไดลงนามและใหสัตยาบันไปแลว แตยังมิไดมีการอนุวัติการใหเปนไปตามพันธกรณีแหง

อนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ คงมีแตเพียงการจัดตั้งผูประสานงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Climate Change Office: CCO) เมื่อวันอังคารที่  8 กันยายน 2552 เนื่องจาก

ประเทศไทยในฐานะประเทศที่กําลังพัฒนาจัดอยูในกลุมประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 ภายใต

อนุสัญญาฯ แมวาจะไมมีพันธกรณีในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก เพราะสัดสวนของ

การปลดกาซยังต่ํากวากลุมประเทศที่พัฒนาแลว ที่มีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณ

มาก แตที่ผานมาประเทศไทยไดมีการเตรียมรับมือกับปญหาสภาวะโลกรอนมาอยางตอเนื่อง โดย

มีคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ จัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 25501 ทําหนาที่

                                           
1 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 เพื่อใหสอดคลองกับ
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กําหนดยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามยุทธศาสตร

แหงชาติวาดวยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปจจุบันมีแผนแมบทรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 ที่มีวัตถุประสงคเปนกรอบแนวทางระยะยาว

ของประเทศที่ครอบคลุม ในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุม

ประเด็นสําคัญทั้งดานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

สงเสริมรูปแบบการเติบโตที่ปลอยคารบอนต่ําตามแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน และเปนกรอบใน

เชิงนโยบาย (policy framework) ที่จะนําไปสูการสรางกลไกและเครื่องมือ ทั้งในภาพรวมและ

ในภาคสวนตางๆ สําหรับผลักดันการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหเกิดผล

สัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2558) 

ในความรวมมือระหวางอาเซียน มีศูนยเชี่ยวชาญดานอุตุนิยมวิทยาอาเซียน (ASEAN 

Specialised Meteorological Centre: ASMC) รายงานตอที่ประชุมวาหนาแลงของภูมิภาคจะ

ยาวนานจนถึงตนเดือนตุลาคมของทุกป ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการเพ่ิมสูงข้ึนของจํานวนจุดความ

รอน (hotspot) และมลพิษหมอกควันขามแดนได ที่ประชุมจึงเห็นชอบใหประเทศสมาชิกดําเนิน

มาตรการในการเฝาระวังการเกิดไฟ และเตรยีมพรอมรับมือกับสถานการณวิกฤติหมอกควันที่อาจ

เกิดขึ้น การจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายใตระเบียบกระทรวง

สิ่งแวดลอม การทําฝนเทียม และการรณรงคงดการเผา และสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติตาม

กฎหมายเก่ียวกับการเกษตร สิ่งแวดลอม และปาไม ใหกับผูเก่ียวของ เพื่อบรรลุขอตกลงอาเซียน

เรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดนได และผูแทนประเทศไทยไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึง

ความกาวหนาของผลการดําเนินงานในการแกไขปญหามลพิษจากหมอกควันขามแดนในอนุ

ภูมิภาคแมน้ําโขง โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานใหมีการ

ลดจํานวนจํานวนจุดความรอนที่สะสม ของพื้นที่อนุภูมิภาคแมน้ําโขง ซึ่งตองมีความรวมมือ

ระหวางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และประเทศไทย ในการพัฒนา

ศักยภาพในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยประเทศไทยจะติดตั้งสถานีตรวจวัด

                                                                                                            
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 

Convention on Climate Change: UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต รวมทั้งกรอบความรวมมือระหวางประเทศ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท้ังทวิภาคีและพหุภาคี 
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คุณภาพอากาศ จํานวน 1 สถานี ใหกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจัดสงหนวย

ตรวจวัดคุณภาพอากาศไปยังเมียนมาในชวงหนาแลง หากมีการรองขอ  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบปญหามลพิษหมอกควันขามแดน ที่

ประชุมไดขอใหสํานักงานเลขาธิการอาเซียนเพิ่มบทบาทในการประสานงานประเทศสมาชิกใน

การแกไขปญหามลพิษหมอกควันขามแดน การประเมินสถานการณ การเผยแพรขอมูล และการ

ตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินรวมกัน และที่ประชุมยังไดเห็นชอบใหมีการพัฒนาศักยภาพการ

จัดการปญหาหมอกควัน ทั้งดานการติดตามตรวจสอบและเตือนภัย และการปองกันและดับไฟ 

ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการคาดการณระดับความรุนแรงของการเกิดไฟ (Fire 

Danger Rating System: FDRS) การดําเนินโครงการความรวมมือระดับทวิภาคี การจัดตั้ง

เครือขายการฝกอบรมดานหมอกควันระดับภูมิภาค (Regional Haze Training Network: 

RHTN) (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 2558)   

 ปญหามลภาวะทางอากาศ หมอกควัน ภาวะโลกรอนระหวางประเทศ 

นักวิทยาศาสตรไทยไดระบุวา สภาพภูมิอากาศของไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

เรื่อย ๆ ในชวง 20 – 30 ป ขางหนาและจะคอย ๆ รุนแรงข้ึน ประเทศไทยตองเผชิญกับวันที่

อากาศรอนเกิน 33 องศาเซลเซียสเพิ่มขึ้น 3 เทาตอป จากเดิม 20 วันตอป เปน 30 - 60 วัน 

ระดับน้ําทะเลโดยเฉพาะบริเวณอันดามันจะสูงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต บริเวณชายฝงทะเลจะเกิดฝนตกถี่ขึ้น ภาวะโลกรอน (global warming) จะ

สงผลกระทบตอแมน้ําเจาพระยา ทําใหฤดูน้ําหลากเปลี่ยนไป โดยในเดือนพฤศจิกายน – 

ธันวาคม จะมีปริมาณน้ํามากกวาที่ผานมาถึงรอยละ 40 เนื่องจากทั้งปรมิาณน้ําฝน น้ําเหนือและ

น้ําทะเลหนุน ซึ่งระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้นกวาที่ผานมา ทําใหกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกิดน้ําทวม

งายและถี่ขึ้น การเกิดโรคระบาดและพาหะของโรคจะเพิ่มมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้น  

 

ปญหาของกฎหมายกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ 

ประเทศไทยมีกฎหมายที่เก่ียวของกับการรักษาสภาพแวดลอมอยูหลายฉบับ กฎหมาย

ระดับพระราชบัญญัติที่เก่ียวกับมลพิษ เชน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 

2535 และ พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเปนกฎหมายกลางใน

การรักษาสภาพแวดลอม  อยางไรก็ตาม ปญหาของกฎหมายควบคมุมลพิษทางอากาศเกิดจาก 
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1. กฎหมายยังขาดมาตรการจูงใจ ในการควบคุมกระบวนการผลิต การใชเทคโนโลยี

การใชและการแปรรูปใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใหเกิดของเสียและมลสารนอยที่สุด ใหอยูต่ํา

กวาเกณฑมาตรฐานควบคุม รวมถึงการควบคุม กรณีที่หลีกเลี่ยงไมไดและมีการปนเปอนของ

สารพิษตองมีการวางแผนการใชที่ดินอยางเขมงวด เชน เฟองหรือชุมชนจะชวยลดปริมาณมลสาร

เหลานั้นมิใหเกิดพิษภัยตอผูอาศัยได 

2. การลงโทษใหประจักษชัดตามความรุนแรงของการกระทํา การแกไขปญหามลพิษ

สิ่งแวดลอม การกําจัดของเสียที่เปนฝุนละออง หรอืกาซพิษ มีเครื่องกรอง ผสมสารเคมี หรือเปน

รูปแบบผสมผสานกับ สารละลาย เปนตน 

3. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ข้ันสุดทายของการวิเคราะหปญหา

สิ่งแวดลอม ตองมีการติดตามตรวจสอบเปนระยะไปเพ่ือเปนการปองกันผลเสียที่อาจจะเกิดข้ึนทั้ง

ระยะสั้น และ ระยะยาว ปกติจะเปนการตรวจวัดตามสถานีตาง ๆ โดยรอบพื้นที่ศึกษา ในระยะที่

มลพิษระดับ ตางกันจะไปถึงได เชน กาซที่ปลอยออกมาจากปลอยโรงงานที่ใชเชื้อเพลิง เชน 

กํามะถัน คารบอน และไนโตรเจน มีปริมาณมากนอยเพียงใดหลังจากเกิดปฏิกิริยาทางเคมีใน

บรรยากาศ แลวอาจจะเปนกรด (ฝนกรด) ตกใกลพ้ืนที่ศึกษาหรือไกลออกไป 

4. ปรากฏการณธรรมชาติ อาทิ เชน ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse 

Effect) ที่เกิดขึ้นเพราะโลกจะไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยที่สองผานบรรยากาศลงมาอยูอยาง

สม่ําเสมอ เมื่อรังสีแสงอาทิตยสองมายังผิวโลก รังสีบางสวนจะสะทอนกลับ จึงเปนผลใหอุณหภูมิ

ของอากาศที่ผิวโลกมีความรอนเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเกษตรกรรมและการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเมื่อรอยกวาปที่แลว ไดทําใหปริมาณคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ

เพิ่มขึ้นราวรอยละ 25 สวนกาซอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นพรอมกับการเพ่ิมจํานวนประชากรและการเพิ่ม

ปริมาณการใชพลังงานและอาหาร มีผลทําใหโลกรอนข้ึนดวย สาเหตุที่ทําใหปริมาณกาซชนิด

ตางๆ ที่กลาวมาแลวเพิ่มขึ้น ในการควบคุมมลภาวะทางอากาศระหวางประเทศ สําหรับกรณี

มลพิษหมอกควันขามแดนจะตองประสานเพื่อดําเนินการแกไขปญหาทั้งในระดับพหุภาคีและทวิ

ภาคีตามขอกําหนดในขอตกลงอาเซียน  

อนึ่ง ประเทศไทยตองดําเนินการอนุวัติการกฎหมายใหเปนไปตามอนุสัญญาฯ และพิธี

สารฯ ใน 3 มาตรการ คือ มาตรการทางกฎหมายในการปองกัน ในการควบคุมและจัดการ

แกปญหา และ ในการฟนฟูแกไขปญหา โดยมาตรการทางกฎหมายในการปองกันถือเปน
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พันธกรณีที่สําคัญ ไดแก การเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของประชาชน ใหสิทธิหนาที่แกประชาชน

ในการจัดการทรัพยากรฯ การจัดกิจกรรมรณรงคปองกันหมอกควันไฟปา (ภาคเหนือตอนบน) 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและจัดการแกปญหา ตามหลักอํานาจอธิปไตย

ของรฐั (Sovereignty) ทําใหรัฐอ่ืนไมมีสิทธิมาจัดการกิจการภายในของรัฐอ่ืนได  ประเทศไทยจึง

ควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางระมัดระวัง โดยอาศัย พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 แตกฎหมายปจจุบันยังอยูในกรอบที่กวาง ไมชัดเจน สวนมาตรการทาง

กฎหมายในการฟนฟูแกไขปญหา เปนหนาที่ในการแกไขเยียวยา เพ่ือใหเกิดความเสียหายนอย

ที่สุด และตองมีมาตรการจายคาสินไหมทดแทนในการกอให เกิดความเสียหายจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมิอาจหลีกเลี่ยงปฏิเสธความรบัผิดตอรัฐคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได 

สาเหตุหนึ่งที่ทําใหธรรมชาติเกิดสภาพแปรปรวนก็คือ ความเสื่อมโทรมลงของ

สภาพแวดลอม เชน การเพ่ิมขึ้นของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ จึงเปนสาเหตุ

สําคัญของภาวะโลกรอน การลดลงอยางตอเนื่องและรวดเร็วของพื้นที่ปาไม ตลอดจนการรั่วไหล

และการแพรกระจายของสารพิษและมลพิษ  หลายฝายตางตระหนักตอสภาพปญหาที่เกิดขึ้น มี

การกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อแกปญหา ไมวาจะเปนมาตรการทางการเงินหรือภาษี เพ่ือสราง

แรงจูงใจใหผูประกอบการมีสวนลดภาวะโลกรอน มาตรการทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือใหชุมชน

ที่อยูใกลกับปาไมไดมีสวนรวมปองกันและรักษาพ้ืนที่ปา ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายเพื่อเปน

เครื่องมือทั้งของภาครัฐและประชาชน ในการชวยปองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดลอม 

 

ขอเสนอแนะ 

ประเทศไทยนาจะไดมีการตื่นตัวถึงวิกฤตการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้

เชนกัน จากการเรยีบเรียงทบทวนงานวิชาการแลว ผูเขียนเห็นวามีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การนํากลไกและมาตรการทางปกครองมาทดลองเพ่ือแกปญหามลภาวะทางอากาศ

ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

- ใชมาตรการทางการปกครองเพื่อเปนการแกไขปญหาจากขอมูลของเครื่อง

ตรวจวัดมลภาวะทางอากาศบริเวณที่มีการตรวจวัด เกิดขึ้นเปนชวงเวลาและเปนไปอยางตอเนื่อง 

ดังนั้น หากสามารถที่จะอานและแปลคาขอมูลเก่ียวกับสภาพการเกิดมลภาวะอากาศในแตละ

พื้นที่ได  
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- ใชวิธีการตางๆ ที่จะเขาไปควบคุมแหลงมลพิษใหกาซตางๆ เจือจางลง เชน 

การใชอํานาจของเจาพนักงานในการออกคําสั่งหามมิใหรถยนตชนิดตางๆ ซึ่งเปนแหลงมลพิษเขา

ไปในเขตพื้นที่ ซึ่งมีปริมาณกาซเกินเกณฑที่ไมปลอดภัยตอสุขภาพ หรือการใชละอองน้ําพนเพ่ือ

ควบคุม โดยละอองน้ําไปจับตัวกับกาซและอนุภาคขนาดเล็กที่อยูในอากาศในบริเวณดังกลาว  

- ใชมาตรการในทางกฎหมายสิ่งแวดลอม ซึ่งตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ไดสรางกลไกเพื่อใหอํานาจแกหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ที่

เก่ียวของสามารถที่จะใชอํานาจตามกฎหมายในการเขาไปจัดการปญหามลภาวะที่เกิดข้ึนไดอยาง

เปนระบบ เปนรูปธรรม และมีผูที่รับผิดชอบอยางชัดเจน ดังปรากฏในมาตรา 59 และมาตรา 60 

ที่ใหอํานาจแกคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติที่จะประกาศ "เขตควบคุมมลพิษ"  

- ดําเนินการสํารวจแหลงมลพิษ จัดทําบัญชีศึกษาวิเคราะหประเมินขอบเขต

ความรุนแรง เสนอมาตรการและจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ  

โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับผิดชอบในการกํากับใหหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

มีบทบัญญัติกฎหมายกรณีที่ เกิดภัยพิบัติมีผู เสียชี วิตเปนจํานวนมากจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงมีกฎหมายลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด อยางเปน

รูปธรรม มีการใชพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ มีกฎหมายจัดทําแผนการผลิตภาคเกษตร

ใหมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. สรางกลไกความรวมมือภายใตขอตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดน 

รวมถึงชวยกระตุนจิตสํานึกและสรางความรวมมือในระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาคในการ

แกไขปญหามลพิษจากหมอกควันขามแดน ซึ่งจะชวยลดความรุนแรงของปญหาที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคตได 

3. เนื่องจากวิกฤตการณนี้มีผลกระทบกับทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศไทยซึ่งเปนประเทศที่พึ่งพาเกษตรกรรมเปนหลัก และ

วิกฤตการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยอมสงผลกระทบโดยตรงตอผลผลิตดานการเกษตร 

ดังนั้น การรวมกันของทุกประเทศทั่วโลกโดยการออกกฎหมายภายในของตนเองเพื่อปองกันและ

แกไขวิกฤตการณนี้ยอมเปนเรื่องที่สมควรกระทําเพื่อการรวมกันแกไขปญหาทีย่ั่งยืน 
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