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บทคัดย่อ
เรื่องราวการปนเปื้อนสารตะกั่วในลาห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรีและการต่อสู้ของชุมชน
กะเหรี่ยงเพื่อเรียกร้องสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านกระบวนการยุติธรรมจนนาไปสู่
การเริ่มฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นที่รับรู้ของสาธารณะอย่างกว้างขวางในฐานะคดีสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้า
กรณีคลิตี้นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมผ่านคาพิพากษาและเป็นครั้งแรก
ที่สังคมไทยได้รับรู้ถึงความไม่มีประสิทธิภาพของระบบการจัดการการปนเปื้อนมลพิษของรัฐไทย
อย่างละเอียด หน่วยงานรัฐใช้เวลากว่า 23 ปีและใช้งบประมาณรัฐจ านวนมากไปในการแก้ไข
ปัญหาซึ่งจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เสร็จสิ้ น กรณีคลิตี้มีความสาคัญต่อสังคมไทยเพราะแสดงให้เห็นถึง
ภาคปฏิบัติการจริงของระบบการจัดการการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยว่าไม่มี
ความพร้อมที่จะตอบสนองต่อปัญหา บทความนี้พยายามตอบคาถามว่าอะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทา
ให้การจัดการปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในกรณีคลิตี้ไม่มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ
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การจัดการปัญหาการปนเปื้อนมลพิษจากเหมืองแร่ในรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ผู้เขียน
โต้แย้งว่าความไร้ประสิทธิภาพในการจัดการปัญหากรณีคลิตี้เป็นปัญหาเชิงระบบ โดยมีปัจจัย
ส าคัญอย่างน้อยสามประการได้แก่ การไม่มีกฎหมายที่ ออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาการ
ปนเปื้อนและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเป็นระบบ การไม่มีหน่วยงานที่มีพันธกิจ อ านาจและ
หน้าที่เฉพาะเจาะจงในการจัดการปัญหา และการไม่ให้ความสาคัญกับผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการ
แก้ไขปัญหา ดังนั้นหากประเทศไทยจริงจังกับการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
ของประชาชน รัฐบาลต้องแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดการปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม
ทั้งระบบ
คาสาคัญ: คดีสิ่งแวดล้อม การปนเปื้อนมลพิษ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม สิทธิในการมีชีวิตอยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

Abstract
The story of lead contamination in the Klity Creek in Kanchanaburi and the
movement of the Karen community to assert their rights to live in a healthy
environment through courts that led to environmental remediation processes are
widely perceived by the general public as the progressive environmental case. The
Klity Creek Case is the first environmental remediation resulting from a court case in
Thailand, and it revealed to the public, for the first time, the incompetence of the
pollution management and environmental remediation systems in this country. In
this case, Thai authorities have spent more than 23 years and much public money to
address the problem that has not been finished yet. The Klity Creek Case is relevant
to Thai society because it demonstrates through the actual case that the existing
pollution management system in Thailand is not prepared to respond to pollution
problems. This article examines major causes that contribute to Klity Creek’s
pollution management ineffectiveness. The authors compare the Klity Creek Case to
a case study in British Columbia, Canada, to see how Thailand can learn from the
British Columbian pollution management system. The authors argue that the
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ineffectiveness in the Klity Creek Case is a systematic problem. Three significant
factors contributing to the ineffectiveness are, first, the lack of comprehensive law
designed to systematically address pollution and remediation problems; second, the
lack of responsible agency to manage pollution problems and remediate the
polluted environment; and third, the lack of an expert’s role in environmental
problem management processes. If Thailand commits to protect the rights to live in
a healthy environment of Thai people, the government should reform its pollution
management system.
Keywords: Environmental Case, Pollution, Environmental Remediation, Right
to a Healthy Environment

1. บทนา
เรื่องราวการปนเปื้อนสารตะกั่วในลาห้วยคลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี การต่อสู้ของ
ชุมชนกะเหรี่ยงเพื่อเรียกร้องสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านกระบวนการยุติธรรมจน
ชนะคดี น ามาซึ่งค าพิพากษาที่รับรองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนและ
ชุมชน พร้อม ๆ กับการสั่งให้หน่วยงานรัฐต้องเข้าทาการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนมลพิษ
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง ใน
ฐานะคดีต้นแบบด้านสิทธิทางสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสาเร็จของประเทศไทย1 โดยการรับรอง
สิทธิทางสิ่งแวดล้อมเป็นทิศทางใหม่ระดับโลก2
1

BBC NEWS ไทย, “คลิตี้: เรื่องเก่าที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของคดีสิ่งแวดล้อมชุมชน”, วันที่ 11 กันยายน
2560, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564, https://www.bbc.com/thai/thailand-41225292.; Human Rights Watch,
“Toxic Water, Tainted Justice: Thailand’s Delays in Cleaning Up Klity Creek”, Accessed on July 20, 2021,
http://features.hrw.org/features/HRW_2014_reports/Toxic_Water_Tainted_Justice/index.html.
2 David R Boyd, The environmental rights revolution: a global study of constitutions, human
rights, and the environment, Law and society series (Vancouver, BC: UBC Press, 2012).; James R May & Erin
Daly, Global environmental constitutionalism, first paperback edition ed (New York, NY: Cambridge
University Press, 2016).
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การที่ชุมชนบ้านคลิตี้ซึ่งไม่ว่าจะมองจากฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ถือว่า
เป็นชุมชนชายขอบของสังคมไทย ลุกขึ้นมายืนยันและเรียกร้องสิทธิจนศาลยุติธรรมและศาล
ปกครองพิพากษาให้เอกชนและรัฐต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้มีการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้ให้กลับมาอยู่ในระดับที่ปลอดภัย
ต่ อการใช้ สอยของชุ มชน โดยให้ ผ ู ้ ก ่ อมลพิ ษเป็ นผู ้ ร ับผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ ายในการฟื ้ นฟู ถื อเป็ น
ความสาเร็จที่สาคัญของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไม่มีข้อกังขา3
อย่างไรก็ตามหากพิเคราะห์ถึงการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษกรณีคลิตี้ในภาพรวม
ทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ปัญหาการปนเปื้อนเป็นที่รับรู้ของสังคมและหน่วยงานรัฐในช่วงปี 2541
จนถึงปัจจุบัน (ปี 2564) เป็นเวลามากกว่า 23 ปี ที่การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสาระตะกั่วใน
ล าห้วยคลิตี้ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งการดาเนินการที่ล่าช้านี้เกิดขึ้น ทั้งก่อนและหลังจากศาลปกครอง
สูงสุดมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้กรมควบคุมมลพิษฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้ในปี 2555 เพียงข้อเท็จจริงเรื่อง
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาเพียงประการเดียวก็ชวนให้ตั้งคาถามว่าสังคมไทยควรมองกรณีคลิตี้ใน
ฐานะกรณีต้นแบบที่ควรเดินตามจริงหรือ
หากมองจากมุมที่กว้างขึ้นหรือมองไปที่กระบวนการทั้งหมดในจัดการปัญหาการปนเปื้อน
มลพิษในสิ่งแวดล้อมของประเทศ กรณีคลิตี้อาจเป็นชัยชนะของชุมชนคลิตี้ ที่สะท้อนให้เห็นปัญหา
ร่วมของสังคมไทยที่ขาดระบบการจัดการปัญหาการปนเปื้อนมลพิษที่มีประสิทธิภาพ
บทความนี้พยายามตอบคาถามว่าเหตุใดการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในล าห้วย
คลิตี้จึงไม่มีประสิทธิภาพ พร้อมเสนอทางออกเบื้องต้นเพื่อให้สังคมร่วมกันพิจารณา ผู้เขียนใช้การ
เปรียบเทียบกรณีคลิตี้กับกรณีการปนเปื้อนมลพิษที่เกิดจากเหมืองแร่พอลลี่ในรัฐบริติชโคลัมเบีย
ประเทศแคนาดา เพื่อชี้ให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มาจากการออกแบบ
ระบบการจัดการที่แตกต่างกัน
ผู้เขียนโต้แย้งในบทความนี้ว่าสาเหตุหลักที่ทาให้การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษใน
กรณีคลิตี้ไม่มีประสิทธิภาพมาจากการขาดระบบกฎหมายที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหา การขาด

3

The Nation, “Klity Creek case sends strong signal to govt”, (12 January 2013), Accessed on July
20, 2021, https://www.nationthailand.com/perspective/30197801.

89

CMU Journal of Law and Social Sciences Vol. 14 No. 2

หน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการไม่ ให้
ความสาคัญกับผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการแก้ไขปัญหา
บทความนี้แบ่งออกเป็นสี่ส่วน ส่วนที่สองให้ข้อมูลพื้นฐานกรณีคลิตี้และเหมืองแร่พอลลี่
ส่วนที่สามวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ทาให้การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในกรณีเหมือง
พอลลี่มีประสิทธิภาพมากกว่ากรณีคลิตี้ โดยชี้ไปที่ระบบกฎหมาย หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบ
หลักในการแก้ไขปัญหาและบทบาทของผู้เชี่ยวชาญ ส่วนที่สี่เป็นบทสรุปและข้อเสนอเบื้องต้น

2. ข้อมูลพื้นฐาน
2.1 กรณีปนเปื้อนสารตะกั่วในลาห้วยคลิตี้
ชุมชนคลิตี้ล่างตั้งอยู่บริเวณลาห้วยคลิตี้ มาตั้งแต่ปี 2440 ปัจจุบันอยู่ในท้องที่ ต.ชะแล
อ.ทองผาภูมิ และ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี4 ขณะที่ชุมชนคลิตี้บนตั้งอยู่ในท้องที่ ต.ชะ
แล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยชาวบ้านจานวนมากย้ายถิ่นฐานมาอยู่อาศัยในช่วงตั้งแต่ปี 2500
ซึ่งเกิดจากกิจกรรมเหมืองแร่ของเหมืองบ่องาม ประชากรหมู่บ้านคลิตี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม5
ล าห้วยคลิตี้เป็นล าน ้าสายหลักของชุมชนคลิตี้ เกิดจากล าน ้าสองสายคือห้วยดีกะกับ
ห้วยผึ้งบริเวณชุมชนคลิตี้บนไหลผ่านโรงแต่งแร่ตะกั่วที่ตั้งอยู่บริเวณชุมชนคลิตี้บนมายังชุมชนคลิตี้
ล่าง โดยทั้งสองชุมชนอยู่ห่างกันประมาณ 12 กิโลเมตร ก่อนจะไหลลงล าคลองงูและเขื่อนศรี
นครินทร์ โดยมีความยาวรวม 28 กิโลเมตร6 ในอดีตชาวบ้านชุมชนคลิตี้ล่างส่วนใหญ่ใช้น้าในล า
ห้วยคลิตี้ในชีวิตประจาวันทั้งอุปโภคและบริโภค เลี้ยงสัตว์ ทาการเกษตร และเป็นแหล่งอาหารตาม
ธรรมชาติผ่านการจับสัตว์น้า แม้จะเริ่มมีการจัดทาประปาภูเขาในปี 2538 แต่ก็มีข้อจากัดท าให้
ชาวบ้านยังต้องอาศัยลาห้วยคลิตี้เป็นสายน้าหลักในการใช้ชีวิต7
4

จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์, การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย:
ศึกษากรณีหมู่บ้านกะเหรี่ยงคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:
2547), 85.
5 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รายงานฉบับโครงการกาหนดแนวทางการ
ฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วระยะที่หนึ่ง, ตุลาคม 2557, 11.
6 เรื่องเดียวกัน, 3.
7 เกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์, คลิตี้ สายน้า ชุมชน และพิษตะกั่ว, (กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม:
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ในปี 2510 มีการสร้างโรงแต่งแร่ตะกั่วโดยวิธีลอยแร่ที่ชุมชนคลิตี้บนใกล้ลาห้วยคลิตี้เพื่อ
ผลิตหัวแร่ตะกั่วส่งจาหน่ายยังต่างประเทศ โดยหางแร่ที่เหลือจากการลอยแร่หรือแต่งแร่จะถูก
ปล่อยออกมาพร้อมกับน ้าขุ่นข้นผ่านไปยังบ่อกักเก็บตะกอนกากแร่ ซึ่งตะกอนหางแร่ดังกล่ าว
ปรากฏในภายหลังว่ามีปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนและค่าการชะละลายที่สูงจัดเป็นของเสียอันตราย
ตามกฎหมาย8
นับตั้งแต่ ปี 2510 โรงแต่งแร่ของบริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
(บริษัทตะกั่ว) เริ่มประกอบกิจการที่ชุมชนคลิตี้บนใกล้ลาห้วยคลิตี้ ชาวบ้านชุมชนคลิตี้ล่างก็พบ
ความผิดปกติในลาห้วยคลิตี้ที่เชื่อว่าสาเหตุหลักเกิดจากโรงแต่งแร่ปล่อยน้าปนเปื้อนสารตะกั่วจาก
บ่อกักเก็บตะกอนลงสู่ลาห้วยคลิตี้ โดยมีเหตุการณ์สาคัญ เช่น ประมาณ ปี 2518 เริ่มพบเหตุการณ์
น้าในลาห้วยมีกลิ่นเหม็นของสารเคมีและมีปลาตายจานวนมาก9 ต่อมาในปี 2523 เป็นต้นมาพบว่า
โรงแต่งแร่ มีการปล่อยน ้าเสียจากการแต่งแร่รวมถึงน ้าที่อยู่ในบ่อพักตะกอนลงสู่ล าห้วยคลิตี้
โดยตรง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเนื่องจากบ่อพักตะกอนเต็ม ชาวบ้านได้พยายามเจรจากั บทาง
บริษัทตะกั่วให้หยุดปล่อยน้าเสียปนเปื้อนสารตะกั่วแต่ก็ไม่เป็นผล นอกจากนี้ชาวบ้านได้ร้องเรียน
ต่อหน่วยงานรัฐต่างๆ แต่ปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไข10
ในช่วงปี 2540 ถึง 2543 เหมืองแร่ในพื้นที ่ต าบลชะแลมี การผลิ ตแร่จ านวนมาก 11
พร้อมๆ กับการผลิตที่เพิ่มขึ้นก็มีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการปล่อยสารตะกั่วลงล า
ห้วยคลิตี้ โดยในช่วงเดือนเมษายน 2541 ทรัพยากรธรณีประจาท้องที่ได้เข้าตรวจสอบการร้องเรียน
และพบว่าบริษัทตะกั่วกระทาผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 118 จึงสั่งให้บริษัท
ตะกั่วหยุดประกอบกิจการแต่งแร่ ตั้งแต่ 23 เมษายน 254112 อย่างไรก็ตามการผลิตแร่ตะกั่วจาก
นนทบุร,ี 2550), 38-39.
8 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รายงานฉบับโครงการกาหนดแนวทางการ
ฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วระยะที่หนึ่ง, 35-36.
9 ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, บรรณาธิการ, นิติธรรมชาติ เล่ม 2, (โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม: กรุงเทพ, 2551),
94-95.
10 เกื้อเมธา, คลิตี้ สายน้า ชุมชน และพิษตะกั่ว, 27-29.
11 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รายงานฉบับโครงการกาหนดแนวทางการ
ฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วระยะที่หนึ่ง, 29.
12 ทรัพยากรธรณีประจาท้องที่ที่ 15 (จังหวัดกาญจนบุรี), หนังสือทรัพยากรธรณีประจาท้องที่ที่ 15 (จังหวัด
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เหมืองในบริเวณนี้ยุติทั้งหมดเนื่องจากประทานบัตรหมดอายุและปัญหาสิ่งแวดล้อมใน พ.ศ.
254813
ช่วงปี 2541 ข่าวการปนเปื้อนสารตะกั่วในล าห้วยคลิตี้มีผลกระทบต่อชุมชนเผยแพร่สู่
สาธารณะอย่างกว้างขวาง ทาให้หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานให้ความสาคัญกับปัญหามากขึ้น โดย
ในปี 2541 กรมควบคุมมลพิษได้เข้าไปเก็บตัวอย่างน ้า ดิน ตะกอนดินท้องน ้าและสัตว์น ้ามา
วิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง พบว่ามีการปนเปื้อนสารตะกั่วในน้า ตะกอนดินและสัตว์น้าในลาห้วยคลิตี้
เกินค่ามาตรฐานที่กาหนด ทาให้ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากลาห้วยคลิตี้เพื่อการอุปโภค
และบริโภคได้14
บริษัทตะกั่วปฏิเสธความรับผิดชอบและอ้างว่าการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของตะกั่วเกิด
จากเหตุสุดวิสัยเพราะฝนตกหนักทาให้คันดินบ่อกักตะกอนพัง ตะกอนดินปนเปื้อนตะกั่วน้าหนัก
4,000 ตัน จึงรั่วไหลออกมา โดยต่อมาข้อกล่าวอ้างดังกล่าวถูกหักล้างโดยคาพิพากษาศาลฎีกาว่า
ไม่มีน้าหนักที่น่าเชื่อถือ15
นับตั้งแต่ปี 2541 ชุมชนคลิตี้และภาคประชาสังคมร่วมกันเรียกร้องให้กรมควบคุมมลพิษ
และบริษัทตะกั่วเข้ามาแก้ไขปัญหาผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้เสรีภาพการชุมนุม การใช้สิทธิ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน ต่อหน่วยงานต่างๆ ต่อมากรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือจากบริษัทตะกั่วให้
เข้าร่วมเป็นคณะทางานและเสนอแผนการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้ โดยในปี 2541-2545 บริษัทตะกั่วเข้า
ดาเนินการฟื้นฟูล้าห้วยคลิตี้ แต่เป็นการดาเนินการที่ไม่มีประสิทธิภาพ16 ไม่ดาเนินการตามแผนใน
การขุดลอกตะกอนไปฝังกลบ แม้กรมควบคุมมลพิษจะติดตามเร่งรัดหลายครั้ง17 หลังจากนั้นกรม
ควบคุมมลพิษก็ยุติการดาเนินการขุดลอกตะกอนไปฝังกลบและเปลี่ยนไปใช้วิธีการให้ธรรมชาติ
กาญจนบุรี)/754, วันที่ 23 เมษายน 2541, เรื่องให้บริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ฯ หยุดประกอบกิจการแต่งแร่.
13 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รายงานฉบับโครงการกาหนดแนวทางการ
ฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วระยะที่หนึ่ง, 28-35.
14 เรื่องเดียวกัน, 3-2.
15 นายกาธร ศรีสุวรรณมาลาที่ 1 กับพวกรวม 8 ราย กับ บริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จากัดที่ 1
กับพวกรวม 2 คน, คาพิพากษาศาล ฎีกาที่ 15219 / 2558, (ศาลฎีกา 2558), 23-24.
16 นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ กับพวกรวม 22 คน กับ กรมควบคุมมลพิษ, คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดี
หมายเลขแดงที่ อ.743/2555, (ศาลปกครองสูงสุด 2555), 80.
17 เรื่องเดียวกัน, 70.
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ฟื้นฟูตนเอง โดยการตัดสินใจไม่มีงานวิจัยรองรับแต่กรมควบคุมมลพิษอ้างว่ามาจากการจัดประชุม
ระดมความเห็นจากนักวิชาการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 18 ซึ่งขัดแย้งกับความต้องการของ
ชุมชน19
ชุมชนคลิตี้จึงฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมและศาลปกครอง เพื่อเรียกร้องให้บริษัทตะกั่ว
พร้อมผู้บริหารและกรมควบคุมมลพิษชดเชยเยียวยาความเสียหายต่อสุขภาพ อนามัย ร่างกายและ
ทรัพย์สิน และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งศาลปกครองสูงสุดและศาลฎีกามีคาพิพากษาให้ชาวบ้าน
ชนะคดีในปี 255520 255821 256022 ตามล าดับ หลังจากศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาในปี
2555 กรมควบคุมมลพิษจึงเริ่มจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูและเข้ า
ดาเนินการฟื้นฟูล าห้วยคลิตี้อีกครั้ง ปัจจุบันการฟื้นฟูในระยะแรกได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วในต้นปี
2564 และกาลังอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อฟื้นฟูในระยะที่สอง23
หากนับตั้งแต่ปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วเป็นที่รับรู้ของสาธารณะและหน่วยงานรัฐในปี
2541 ถึงปี 2564 เป็นเวลากว่า 23 ปี ที่ชุมชนคลิตี้ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนสาร
ตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาแล้วกว่า 450 ล้านบาท

18

กรมควบคุมมลพิษ, ลาดับเหตุการณ์การฟื้นฟูกรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้, เอกสารท้ายคาอุทธรณ์
ของกรมควบคุมมลพิษ หมายเลข 3, ในคดีหมายเลขแดงที่ อ. 743/2555, ศาลปกครองสูงสุด, น. 7-9.; กรมควบคุมมลพิษ,
รายงานการประชุมหารือแนวทางการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ด้วยวิธีธรรมชาติ 21 พ.ค. 2551, เอกสารท้ายคาอุทธรณ์ของกรมควบคุม
มลพิษ หมายเลข 1, ในคดีหมายเลขแดงที่ อ. 743/2555, ศาลปกครองสูงสุด.
19 สภาทนายความ, หนังสือสภาทนายความ ที่ 2012/ 2546, วันที่ 27 สิงหาคม 2546, เรื่องขอให้กรมควบคุม
มลพิษปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย:, นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ กับพวกรวม 22 คน กับ กรมควบคุมมลพิษ, คาพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.743/2555, (ศาลปกครองสูงสุด 2555), 32-34.
20 นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ กับพวกรวม 22 คน กับ กรมควบคุมมลพิษ, คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดี
หมายเลขแดงที่ อ.743/2555, (ศาลปกครองสูงสุด 2555).
21 นายกาธร ศรีสุวรรณมาลา กับพวกรวม 8 คน กับ บริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จากัด กับพวก
รวม 2 คน, คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 15219/2558.
22 นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ กับพวกรวม 151 คน กับ บริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จากัด กับ
พวกรวม 7 คน, คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 10797/2559, (ศาลฎีกา 2560).
23 กรมควบคุมมลพิษ, “คพ. ฟื้นฟูคลิตี้ระยะแรกแล้วเสร็จ กาหนดแผนการฟื้นฟูระยะที่สองอย่างต่อเนื่อง,
Pollution Control Department”, ภายใต้ "ข่าว คพ.", สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564,
https://www.pcd.go.th/pcd_news/12311/.

93

CMU Journal of Law and Social Sciences Vol. 14 No. 2

และยังต้องจ่ายอีกกว่า 200 ล้านบาท24 ทั้งกระบวนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาก็ถูกตั้งคาถามว่า
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการหรือไม่25
ระยะเวลาที่ยาวนาน งบประมาณที่รัฐต้องเสียไปและคาถามถึงประสิทธิภาพในการฟื้นฟู
ลาห้วยคลิตี้ดังที่กล่าวมา นามาสู่คาถามว่า นี่คือระบบการจัดการปัญหาการปนเปื้อนมลพิษที่พึง
ประสงค์จริงหรือ ส่วนต่อไปจะกล่าวถึงการจัดการปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในรัฐบริติชโคลัมเบีย
ประเทศแคนาดา ที่ให้ผลลัพธ์แตกต่างจากกรณีคลิตี้อย่างมาก
2.2 การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารพิษกรณีเหมืองแร่พอลลี่
ประเทศแคนาดาเผชิ ญกั บ ปั ญ หามลพิ ษจากเหมื อ งแร่ ท ี ่ ร ุ น แรงมากครั ้ งหนึ ่ งใน
ประวัติศาสตร์ใน วันที่ 4 สิงหาคม 255726 เมื่อบ่อกักเก็บตะกอนแร่ขนาดใหญ่ของบริษัทเหมืองแร่
พอลลี่ (เหมืองพอลลี่) แตก ทาให้น้าที่เหลือจากกระบวนการทาเหมืองและตะกอนแร่ที่กักเก็บไว้ใน
บ่อเก็บตะกอนแร่ทะลักออกสู่สิ่งแวดล้อมจานวนมหาศาล27 บ่อกักเก็บหางแร่นี้มีขนาด 4 ตาราง
กิโลเมตร เต็มไปด้วยตะกอนและสิ่งที่หลงเหลือจากการท าเหมืองแร่ทองคาและทองแดง 28 จาก
ข้อมูลที่บริษัทเหมืองแร่พอลลี่รายงานต่อหน่วยงานรัฐในปี 2556 พบว่าบ่อกักเก็บหางแร่แห่งนี้กัก

24

ณิชา เวชพานิช, “สายน้ายังติดเชื้อ คพ.อัดฉีดงบเพิ่ม 200 ล้าน ต่อเวลาฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้”, วันที่ 19
มิถุนายน 2563, สานักข่าวสิ่งแวดล้อม GreenNews , สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564,
https://greennews.agency/?p=21260.
25 รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า, “นักวิจัย-ชาวบ้าน ร้อง กรมควบคุมมลพิษ ระงับฟื้นฟูห้วยคลิตี้ เฟส 2 พบ ฟื้นฟูรอบแรก
จบ ค่าตะกั่วยังปนเปื้อนสูง”, The Active, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564,https://theactive.net/news/20210304/.
26 Judith Marshall, Tailings dam spills at Mount Polley & Mariana, Accessed on July 20, 2021,
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/BC%20Office/2018/08/CCPABC_TailingsDamSpills.pdf, 6.
27 CBC News, “5 billion litres of mine tailings spill into B.C. creek, (4 August 2014), Accessed on
July 20, 2021, https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/mount-polley-mine-tailings-pond-breachcalled-environmental-disaster-1.2727171.
28 The Narwhal, “News and Information on the Mount Polley Mine Disaster”, Accessed on July
20, 2021, https://thenarwhal.ca/topics/mount-polley-mine-disaster/.
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เก็บสารต่างๆ ไว้จานวนมากได้แก่ สารนิกเกิล 326 ตัน สารหนูมากกว่า 400 ตัน ตะกั่ว 177 ตัน
และทองแดง 18,400 ตัน29
เหมืองพอลลี่เป็นเหมืองแร่ทองและทองแดงที่ใช้กระบวนการทาเหมืองแบบทั้งเปิดหน้า
ดินและแบบเหมืองใต้ดิน ตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนใต้ของรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
ห่างจากทะเลสาบวิลเลี่ยมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 56 กิโลเมตร30 ตั้งอยู่ห่างจาก
ชุมชนเล็ก ๆ ชื่อ ไลค์ลี่ ไปประมาณ 5 กิโลเมตร31 เหมืองแห่งนี้เริ่มประกอบกิจการในปี 2540 หาก
ทาการผลิตเต็มศักยภาพจะผลิตแร่ได้ประมาณ 22,000 ตันต่อวันและมีการจ้างงาน 350 คน32 โดย
การประกอบกิจการเหมืองอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่33
สาเหตุที่ทาให้บ่อเก็บตะกอนแร่แตกจนนาไปสู่การปนเปื้อนของมลพิษในสิ่งแวดล้อมครั้ง
ใหญ่นี้มาจากความล้มเหลวของฐานรากของบ่อกักเก็บตะกอนแร่ 34 ซึ่งนักวิชาการบางคนเห็นว่า
การเกิดขึ้นของอุบัติภัยครั้งนี้มาจากความล้มเหลวของรัฐในการกากับควบคุมการประกอบกิจการ
ของเหมืองแร่ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติ35
หลังจากเหตุบ่อกักเก็บตะกอนและเศษแร่แตกเพียงวันเดียว ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557
ผู้อานวยการแห่งกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ผู้อานวยการ) อาศัย

29

Ibid.
Golder Associates Ltd., Report Remediation Plan: Mount Polley Mine Perimeter Embankment
Breach, March 29 2019, Accessed on July 20, 2021, https://www.imperialmetals.com/assets/docs/mtpolley/2019-03-golder-remediation-plan, ii.
31 Hubert Bunce, Pollution Abatement Order, August 5 2014, Accessed on July 20, 2021,
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/air-land-water/spills-and-environmentalemergencies/docs/mt-polley/p-o-r/2014-08-05_pollution_abatement_order.pdf, 1.
32 Bunce, Pollution Abatement Order, 1.
33 Independent Expert Engineering Investigation and Review Panel, Report on Mount Polley
Tailings Storage Facility Breach, January 30 2015, Accessed on July 20, 2021,
https://www.mountpolleyreviewpanel.ca/sites/default/files/report/ReportonMountPolleyTailingsStorageFa
cilityBreach.pdf, 3.
34 Ibid, 12.
35 Ibid, 8.
30
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อานาจตามรัฐบัญญัติการจัดการสิ่งแวดล้อม (รัฐบัญญัติสิ่งแวดล้อม) ออกคาสั่งให้เหมืองพอลลี่เข้า
ดาเนินการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทันที36 มาตรการสาคัญที่ผู้อานวยการสั่งได้แก่37
❖ ให้ดาเนินการไม่ให้มีการปลดปล่อยตะกอนหรือกากแร่ออกจากเหมืองสู่
สิ่งแวดล้อม
❖ ให้จัดหาผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรั บรองในทางวิ ชาชี พให้เข้าด าเนิ นการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และอย่างละเอียด
❖ ทันทีที่ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแล้วเสร็จ ให้ท าการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบและจัดการสิ่งแวดล้อม ตามข้อเสนอของรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
❖ ทันทีที่ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดแล้วเสร็จ ให้ท าการ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบ ฟื้นฟูพื้นที่และจัดการสิ่งแวดล้อม ตาม
ข้อเสนอของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด
❖ บนพื ้ นฐานจากรายงานวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ ่ งแวดล้ อม ให้ จั ดท าแผน
ปฏิบัติการที่ลงรายละเอียดเพื่อขอรับความเห็นชอบจากผู้อานวยการ
เมื่อได้รับคาสั่งจากผู้อานวยการแห่งกระทรวงสิ่งแวดล้อม เหมืองพอลลี่ก็เข้าดาเนินการ
ตามค าสั่งทันที โดยการด าเนินการของเหมืองพอลลี่มี 2 ส่วนควบคู่กันไป คือ การเข้าแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อหยุดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมและศึกษาผลกระทบที่เกิ ด
ขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งงานศึกษานี้ถูกใช้เป็นฐานในการจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาวในการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป การดาเนินการดังที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงการตระหนักถึงบทบาทและ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐและบริษัทผู้ก่อมลพิษในการแก้ไขปัญหา โดยการดาเนินการวาง
อยู่บนฐานความรู้ที่มาจากการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเหมืองแร่พอลลี่เป็น

36

Amnesty International, A Breach of Human Rights: The Human Rights Impacts of The Mount
Polley Mine Disaster, British Columbia Canada, May 2017, Accessed on July 20, 2021,
https://www.amnesty.ca/sites/default/files/FINAL_May%2024_Mount%20Polley%20briefing.pdf, 3.
37 Bunce, Pollution Abatement Order, 1-3.
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ผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยบริษัทรายงานว่าจนถึงปัจจุ บัน (ธันวาคม 2563) บริษัทใช้งบไปกับการ
ฟื้นฟูไปกว่า 1,631 ล้านบาท (70 ล้านดอลลาร์แคนาดา)38
ในการติดตามตรวจสอบการดาเนินการแก้ไขปัญหา กระทรวงสิ่งแวดล้อมใช้มาตรการ
ติดตามตรวจสอบว่าบริษัทดาเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมกาหนดไว้หรือไม่ โดย
ตรวจสอบจากรายงานการปฏิบัติการตามแผนของบริษัทเหมืองแร่พอลลี่39 และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนมลพิษว่าได้ มาตรฐานตามที่ กฎหมาย
กาหนดหรือไม่40 เมื่อพบว่าบริษัทเหมืองแร่พอลลี่ดาเนินการตามที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน ก็ถือว่า
กระบวนการแก้ไขและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมสิ้นสุด ผู้อานวยการก็ออกคาสั่งยุติคาสั่งให้เหมืองพอลลี่เข้า
แก้ไขและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในวันที่ 12 กันยายน 2562 41 กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เริ่ม
38

Imperial Metals, "What has the company done to clean up the tailing spill?", under
"Remediation Q&A", Accessed on July 20, 2021, https://www.imperialmetals.com/our-operations/mountpolley-mine/remediation-q-and-a.
39 ดูตัวอย่างการตรวจสอบการดาเนินการตามคาสั่งให้ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้ที่, Conor Fraleigh, Report
Number: 048281, April 3 2017, Accessed on July 20, 2021,
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/air-land-water/spills-and-environmentalemergencies/docs/mt-polley/compliance/2017-04-03_pao_107461_ir_048281.pdf.
40 British Columbia Ministry of Environment & Climate Change Strategy, Quesnel Lake Watershed
Database Construction and Assessment, 2019, Accessed on July 20, 2021,
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/air-land-water/spills-and-environmentalemergencies/docs/mt-polley/samplemonitor/quesnel_lake_watershed_database_and_assessment_report.pdf; Deborah Epps, “Polley Lake
Water Quality for samples collected September 15, 2014 to August 25, 2016 compared to Drinking Water
and Aquatic Life Guidelines”, November 21, 2016, Accessed July 20, 2021.
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/air-land-water/spills-and-environmentalemergencies/docs/mt-polley/sample-monitor/2016-11-21_final_pl_memo.pdf.; Deborah Epps, “Quesnel
River Water Quality for samples collected August 4, 2014 to August 4, 2016 compared to Drinking Water
and Aquatic Life Guidelines”, October 19, 2016, Accessed on July 20, 2021,
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/air-land-water/spills-and-environmentalemergencies/docs/mt-polley/sample-monitor/2016-10-19_memo_quesnelriver.pdf.
41 Douglas Hill, File: 107461, September 12, 2019, Accessed on July 20, 2021,
https://www.imperialmetals.com/assets/docs/mt-polley/2019-09-12-pao.pdf.
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ขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี 1 เดือน 10
วัน นับจากวันเกิดเหตุ

3. ปัจจัยที่ทาให้ผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหากรณีคลิตี้กับเหมืองพอลลี่แตกต่างกัน
เมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การจัดการปัญหากรณีคลิตี้กับกรณีเหมืองพอลลี่ จะเห็นได้ว่า
กรณีเหมืองพอลลี่ให้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์กว่ากรณีคลิตี้อย่างชัดเจน กล่าวคือ แม้ปัญหาการ
ปนเปื้อนมลพิษกรณีเหมืองพอลลี่จะมีขนาดใหญ่กว่ากรณีคลิตี้มาก แต่การดาเนินการแก้ไขกลับ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นเอกภาพ และนาไปสู่การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานทาง
กฎหมายได้ภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล โดยการดาเนินการทั้งหมดใช้งบประมาณของบริษัท
เหมืองพอลลี่ผู้ก่อมลพิษ ในขณะที่กรณีคลิตี้การแก้ไขปัญหากลับเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่เป็นเอกภาพ
การแก้ไขปัญหาที่ ผ่านมาใช้เงินภาษีประชาชนเป็นไปจ านวนหลายร้อยล้านบาท 42 และจนถึง
ปัจจุบันยังไม่สามารถฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาอยู่ในมาตรฐานที่ปลอดภัยได้ เมื่อเปรียบเทียบ
การดาเนินการของทั้งสองกรณีผู้เขียนพบว่ามีปัจจัยสาคัญอย่างน้อยสามประการที่ทาให้ผลลัพธ์ใน
การแก้ไขปัญหาแตกต่างกัน คือ กฎหมาย หน่วยงานรับผิดชอบและบทบาทของผู้เชี่ยวชาญ
3.1 ระบบกฎหมายกับประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
เมื่อพิจารณาการออกแบบกฎหมายเพื่อจัดการกับปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและการ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ผู้เขียนพบว่ากฎหมายซึ่งเป็นโครงสร้างกาหนดทิศทางและกลไกในการแก้ไข
ปัญหามีบทบาทอย่างสาคัญที่ทาให้การแก้ไขปัญหากรณีคลิตี้และเหมืองพอลลี่มีผลลัพธ์ที่แตกต่าง
กัน กล่าวคือ รัฐบริติชโคลัมเบียออกแบบกฎหมายไว้เพื่อจัดการปัญหาการปนเปื้อนและฟื้ นฟู
สภาพแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ ขณะที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่ออกแบบไว้เพื่อจัดการกับ
ปัญหาลักษณะเดียวกัน
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่ออกแบบไว้เพื่อจัดการกับปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและการ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะ ส่งผลให้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นหน่วยงานรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีกรอบ
และทิศทางที่เป็นเอกภาพในแก้ไขปัญหา เกิดภาวะที่ไม่รู้ว่าหน่วยงานใดต้องดาเนินการอย่างไร
การแก้ไขปัญหาจึงล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ แม้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมหลักของประเทศไทยจะกาหนดความ

42

ณิชา เวชพานิช, “สายน้ายังติดเชื้อ คพ.อัดฉีดงบเพิ่ม 200 ล้าน ต่อเวลาฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้”.
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รั บ ผิ ดของผู ้ ก ่ อ มลพิ ษ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาการปนเปื ้ อ นมลพิ ษ ในสิ ่ ง แวดล้ อ มและท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติเสียหายไว้ตามมาตรา 9643 และมาตรา 9744 แต่ก็ไม่ได้กาหนดหน่วยงานที่มี
หน้าที่ต้องดาเนินการฟื้นฟูและเรียกค่าเสียหายไว้ จึงต้องพิจารณากฎหมายเฉพาะเป็นรายกรณี
และถึงแม้มาตรา 945 จะให้อ านาจนายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและออกค าสั่งต่อ
หน่วยงานหรือบุคคลเพื่อให้ดาเนินการใดตามที่เห็นสมควรในการควบคุม ระงับและบรรเทาผลร้าย
จากสถานการณ์ ฉ ุ กเฉิ น บทบั ญญัติ มาตรานี ้ ก ็ไม่ ได้ กล่ าวถึ งขั ้ นตอนและมาตรการการฟื ้นฟู
สิ่งแวดล้อมไว้และที่ผ่านมาก็ถูกใช้เพื่ อระงับและบรรเทาสถานการณ์โดยไม่เคยถูกใช้ไปเพื่อการ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด46 อีกทั้งมาตรานี้ก็ใช้ได้เฉพาะกับสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นไม่อาจใช้
กับการปนเปื้อนมลพิษทั่วไปเช่นกรณีคลิตี้ได้
กรณี คลิ ตี ้ สะท้ อนให้ เห็ นปั ญหานี ้ อย่ างชั ดเจน กล่ าวคื อ ในปี 2541 หน่ วยงานรั ฐ
ตรวจสอบพบว่ามีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลาห้วยคลิตี้ แต่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ซึ่งมีผล
ใช้บังคับในขณะนั้นมิได้กาหนดหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ใน
การกากับดูแลให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนอก
เขตเหมืองแร่ไว้อย่างชัดเจน ทั้งมิได้กาหนดหน้าที่ กพร.ในการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อน
มลพิษและเรียกค่าใช้จ่ายคืนจากผู้ก่อมลพิษไว้ กรณีคลิตี้เป็นผลกระทบจากกระบวนการแต่งแร่
ไม่ ใช่ กระบวนการท าเหมื องแร่โดยตรงโดยกฎหมายก าหนดเพี ยงให้ กพร. มี อ านาจสั ่ งผู ้ รับ

43

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 มาตรา 96, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
109/ ตอนที่ 37/ 4 เมษายน 2535, 38-39.
44 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 มาตรา 97, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
109/ ตอนที่ 37/ 4 เมษายน 2535, 39.
45 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 มาตรา 97, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
109/ ตอนที่ 37/ 4 เมษายน 2535, 6,
46 คาสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกที่ 1/2541 เรื่อง กาหนดมาตรการเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในจังหวัด,
ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 86 ง, 28 กันยายน 2541; คาสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2553 เรื่อง มอบอานาจให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 128 ตอนพิเศษ
14 ง, 3 กุมภาพันธ์ 2554; คาสั่งจังหวัดนครนายกที่ 2326/2560 เรื่อง ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่
น้าจืด พื้นที่จังหวัดนครนายก, ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 19 ง, 26 มกราคม 2561.
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ใบอนุญาตแต่งแร่ให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขวิธีการแต่งแร่และสั่งให้หยุดการแต่งแร่ได้เท่านั้น 47
ส่งผลให้ กพร.ไม่ได้เข้าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในลาห้วยคลิตี้48
ส่วนกรมควบคุมพิษซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบบังคับการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มและรั กษาคุ ณภาพสิ ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ด้ านมลพิ ษ มี หน้ าที ่ แก้ ไขอั นตรายจากการ
แพร่กระจายมลพิษ ตลอดจนการดาเนินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม49 ก็เป็นอานาจทั่วไปตามพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2535 มาตรา 350 โดยกฎหมายมิได้ให้อ านาจในการออกค าสั่งบังคับเอกชนผู้ก่อมลพิษ ให้
ดาเนินการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษโดยตรง51 การไม่มีกฎหมายให้อานาจหน่วยงาน
บังคับให้ผู้ก่อมลพิษดาเนินการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษทาให้ผู้ก่อมลพิษไม่เข้าดาเนินการ
แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที เป็นการผลักภาระให้ผู้เสียหายและหน่วยงานรัฐต้องเรียกร้องสิทธิ
บังคับผ่านกระบวนการยุติธรรมซึ่งใช้เวลานาน อีกทั้งการใช้กระบวนการยุติธรรมในการแก้ไข
ปัญหาอาจมีปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับคดีผู้ก่อมลพิษตามคาพิพากษา ทาให้การแก้ไขปัญหายิ่ง
ล่าช้าออกไปอีกดังที่เกิดขึ้นในกรณีคลิตี้52
47

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 118, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 84/ ตอนที่ 129/ 31
ธันวาคม 2510, 53.
48 โดยทั่วไปการทาเหมืองแร่ที่เกิดขึ้นหลังพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 ใช้บังคับจะต้องทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนาเอามาตรการลดและบรรเทาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้จากการศึกษา มากาหนดเป็นเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต แต่เหมืองแร่คลิตี้เริ่มดาเนินการก่อนปี 2535 จึงไม่ได้
ดาเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างใด
49 นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ กับพวกรวม 22 คน กับ กรมควบคุมมลพิษ, คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดี
หมายเลขแดงที่ อ.743/2555, 71-72.
50 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2535 มาตรา 3, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109/ ตอนที่ 40/ 7 เมษายน 2535, 69.
51 ปัจจุบันมีการแก้ไขกฎหมายใหม่กาหนดหน้าที่ความรับผิดของผู้ก่อมลพิษและมาตรการที่เกี่ยวข้องชัดเจนมาก
ขึ้น โดยให้อานาจหน่วยงานเข้ากากับดูแลให้มีการฟื้นฟูเยียวยาปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมหลายรูปแบบ แต่
กลไกมาตรการดังกล่าวก็กระจัดกระจายอยู่ตามกฎหมาย และหน่วยงานต่างๆ เฉพาะเรื่องเฉพาะกรณี ไม่เป็นเอกภาพ และ
อาจไม่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดูตัวอย่างกฎหมายใหม่ เช่น พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 68,
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133/ ตอนที่ 26 ก/ 2 มีนาคม 2560, 24-25.
52 ในชั้นการบังคับคดีตามคาพิพากษา บริษัทผู้ก่อมลพิษและผู้บริหารไม่ปฏิบัติตามคาพิพากษา จนศาลจังหวัด
กาญจนบุรีมีคาสั่งอนุญาตให้กรมควบคุมมลพิษดาเนินการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้แทนจาเลยทั้ง 2 โดยให้ถือว่าค่าใช้จ่ายในการ
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จากการที ่ กฎหมายไม่ ช ั ดเจน เมื ่ อเกิ ดปั ญหาขึ ้ นจึ งไม่ มี หน่ วยงานใดแสดงตนเป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหา โดยการดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเกิดขึ้นก็หลังจากที่
มีการชี้ขาดจากศาลปกครองสูงสุดในปี 2555
โดยศาลปกครองสูงสุดพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ในการฟื้นฟูล าห้วยคลิตี้ว่า
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ
หลายประการ รวมทั้งปฏิบ ัติ หน้ าที่หลั กตามกฎหมายว่ าด้วยการส่งเสริ มและรั กษาคุ ณภาพ
สิ ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ด้ านการควบคุ มมลพิ ษ มี หน้ าที ่ แก้ ไขปั ญหาสิ ่ งแวดล้ อมที ่ เกิ ดขึ ้ นและ
ดาเนินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เมื่อกรมควบคุมมลพิษทราบถึงการปนเปื้อนมลพิษในล าห้วยคลิตี้
แล้วแต่ไม่มีการจัดทาแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการควบคุมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษ ไม่มีการจัดทาแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน จึงเป็นการ
ละเลยต่อหน้าที่ อีกทั้งไม่มีการประสานงานควบคุมตรวจสอบให้บริษัทตะกั่วปฏิบัติการตามแผน
จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร53 จึงพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษกาหนดแผน วิธีการ
และดาเนินการฟื้นฟูลาห้วยคลิต54ี้
คาพิพากษานี้เป็นก้าวสาคัญในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนและฟื้นฟูมลพิษในลาห้วย
คลิตี้ แต่ไม่ได้แก้ไขปัญหาภาพรวมในการจัดการกับการปนเปื้อนมลพิษและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
อันเป็นปัญหาเชิงระบบ เพราะไม่มีกฎหมายกาหนดกระบวนการและมาตรการที่กรมควบคุมมลพิษ
ต้องดาเนินการเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นขั้นตอนท าให้แม้จะมีค าพิพากษาศาล

ฟื้นฟูเป็นหนี้ตามคาพิพากษาที่จะบังคับกับจาเลยต่อไป คาสั่งนี้เป็นคดีแรกในการวางแนวทางการบังคับคดีให้ชัดเจนในทาง
กฎหมาย กรณีบุคคลเพิกเฉยเกี่ยวกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามคาพิพากษา ตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย แต่มีข้อจากัดใน
เชิงระบบว่าในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีคาพิพากษาศาลปกครองบังคับให้หน่วยงานเข้ามาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแทนเอกชนได้ตาม
กฎหมายเช่นกรณีคลิตี้ จะมีหน่วยงานใดที่มีความพร้อมเข้ามารับผิดชอบดาเนินการแทนเอกชน, ดูรายละเอียดใน นายกาธร
ศรีสุวรรณมาลาที่ 1 กับพวกรวม 8 คน กับ บริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จากัด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน, คาสั่ง
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี คดีหมายเลขแดงที่ 1565/2549, วันที่ 27 มิถุนายน 2562, (ศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2562).
53 นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ กับพวกรวม 22 คน กับ กรมควบคุมมลพิษ, คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดี
หมายเลขแดงที่ อ.743/2555, 71-74.
54 เรื่องเดียวกัน, 84.
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ปกครองสูงสุดแล้วแต่กย็ ังมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคาพิพากษาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัญหานี้จะ
เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการปัญหากรณีเหมืองพอลลี่
กฎหมายหลักที่ใช้ในการจัดการปัญหาในรัฐบริติชโคลัมเบีย คือ รัฐบัญญัติการจัดการ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 254655 ที่บัญญัติเกี่ยวกับการจัดการปัญหามลพิษ การวิเคราะห์ ป้องกันและ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนมลพิษไว้อย่างเป็นระบบ 56 โดยกฎหมายฉบับนี้แยกการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมออกเป็นสามระดับ ได้แก่ กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อมฉุกเฉินร้ายแรง กรณีปัญหา
มลพิษที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า และปัญหามลพิษสะสม โดยกาหนดวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน57
กรณี เหมื องแร่ พอลลี ่ เป็ นการจั ดการปั ญหามลพิ ษที ่ เกิ ดขึ ้ นเฉพาะหน้ า เป็ นการ
ดาเนินการตามส่วนที่ 7 ของรัฐบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งกาหนดมาตรการที่ต้องดาเนินการและกาหนดตัว
ผู้มีอานาจในการสั่งการและควบคุมให้มีการจัดการปัญหาการปนเปื้อนไว้อย่างชัดเจน บทบัญญัติ
หลัก คือ มาตรา 83 ที่ก าหนดว่าหากเกิดกรณีสารพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการมี
อ านาจออกคาสั่งให้ผู้ครอบครองหรือควบคุมสารที่ ก่อมลพิษ หรือผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครอง
ที่ดินที่สารดังกล่าวถูกเก็บไว้ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือผู้เป็นสาเหตุหรือสั่งให้ปล่อยมลพิษ
ดาเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อยุติ ลด และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม58 โดยผู้อานวยการมีอานาจสั่งให้
ผู้ก่อมลพิษดาเนินการมาตรการที่สาคัญๆ ด้วยงบประมาณของตนเองดังต่อไปนี้59
1) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษตามที่ผู้อานวยการร้องขอ
55

กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย,
British Columbia, Canada, Environmental Management Act, October 23, 2003, Part 7, Accessed on July 20,
2021, https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/03053_00.
56 Ibid, Part 7.
57 Ibid, Part 4 และ 7 โดยใน part 4 มาตรา 39-64 กาหนดอานาจหน้าที่และมาตรการที่หน่วยงานรัฐต้อง
ดาเนินการเพื่อจัดการกับพื้นที่ที่มีปัญหาการปนเปื้อนมลพิษสะสม รวมทั้งหน้าที่ของบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ
ไว้อย่างเป็นระบบตั้งแต่การตรวจสอบการปนเปื้อนจนถึงการดาเนินการฟื้นฟู ส่วน part 7 ส่วนที่ 1 กาหนดอานาจหน้าที่และ
มาตรการที่หน่วยงานรัฐต้องดาเนินการเพื่อจัดการกับปัญหามลพิษฉุกเฉินร้ายแรงและกรณีปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
แต่ไม่ถึงขั้นฉุกเฉินร้ายแรง โดยมาตรา 83 เป็นมาตรการทางกฎหมายที่ใช้กับกรณีที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ไม่ถึงขั้นฉุกเฉิน
ร้ายแรง ส่วนกรณีฉุกเฉินร้ายแรงเป็นกรณีตามมาตรา 87 ที่ให้อานาจรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและให้อานาจ
ดาเนินมาตรการต่างๆ ซึ่งในภาวะปกติรัฐไม่มีอานาจกระทาการ เช่น เกณฑ์แรงงาน เข้าไปในที่ดินของเอกชน เป็นต้น
58 Ibid, Article 83.
59 Ibid.
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2) ท าการศึกษา ทดสอบ ส ารวจ และดาเนินการอื่นใดตามที่ผู้อ านวยการ
เห็นว่าจาเป็นเพื่อระบุถึงระดับผลกระทบของมลพิษ และรายงานผลต่อ
ผู้อานวยการ
3) จัดการให้มีขึ้น ก่อสร้าง หรือดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็นและเป็นเหตุเป็นผล
ในการควบคุม ลด หรือหยุดมลพิษ
4) ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงงาน เท่าที่จาเป็นและเป็นเหตุเป็นผล
ในการควบคุม ลด หรือหยุดมลพิษ
5) ลดมลพิษ
6) ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรการทางปกครองตามมาตรา 83 ที่ยกมาข้างต้นเป็นมาตรการบังคับที่มาพร้อมกับ
บทลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง โดยมีทั้งโทษทางอาญา คือ ปรับไม่เกิน 300,000 ดอลลาร์ และ
จ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือทั้งจ าทั้งปรับ 60 และโทษปรับทางปกครอง คือ ปรับไม่เกิน 40,000
ดอลลาร์61
มาตรการและโทษเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าผู้ร่างกฎหมายได้คาดการณ์
ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องมีเหตุการณ์ปนเปื้อนมลพิษเกิดขึ้น จึงออกแบบกฎหมายเพื่อรองรับ
สถานการณ์ดังกล่าวไว้อย่างเป็นระบบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงก็สามารถใช้กฎหมายจัดการได้
ทันที
ดังกรณีเหมืองแร่พอลลี่ เมื่อผู้อานวยการทราบเหตุบ่อกักเก็บตะกอนแร่ของเหมืองพอลลี่
แตก ในวันรุ่งขึ้นก็ออกคาสั่งไปยังเหมืองพอลลี่ให้ดาเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อยุติ ลดและฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมหลายประการ ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.2 ซึ่งมาตรการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะมี
กฎหมายให้อานาจไว้เป็นการเฉพาะ

60

Ibid, article 120(10).
Administrative Penalties (Environmental Management Act) Regulation, online:
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/lc/statreg/133_2014#section12, Accessed on September
21, 2021, at 12(4).
61
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หากเปรียบเทียบกับกรณีคลิตี้จะเห็นว่าการมีกฎหมายที่ออกแบบไว้โดยเฉพาะมีผลอย่าง
สาคัญที่ทาให้การแก้ไขปัญหาของทั้งสองกรณีมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ในกรณีคลิตี้จะเห็นได้
ว่าผู้ร่างกฎหมายไม่ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้าว่าหากมีสถานการณ์การปนเปื้อนมลพิษและต้องมีการ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องจะต้ องด าเนิ นการอย่ างไร โดยพิจารณาได้ จากที ่ ไม่ มี
กฎหมายใดก าหนดเรื่ องนี้ไว้อย่างชั ดเจน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจริงจึงเกิดภาวะสุญญากาศ การ
ดาเนินการในช่วงแรกขาดเอกภาพและไม่มีทิศทาง จึงไม่น่าแปลกใจที่กว่าจะมีความชัดเจนว่ารัฐ
ต้องดาเนินการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้ก็หลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาในปี 2555 การไม่มี
กฎหมายที่ออกแบบเพื่อจัดการกับปัญหาลักษณะนี้เป็นการเฉพาะจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การ
แก้ไขปัญหากรณีคลิตี้ไม่มีประสิทธิภาพ
3.2 หน่วยงานรับผิดชอบกับประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
การที่ประเทศไทยขาดหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจและอานาจหน้าที่โดยตรงในการแก้ไข
ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสาคัญประการที่สองที่ทาให้การแก้ไข
ปัญหากรณีคลิตี้ไม่มีประสิทธิภาพจะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบริติชโคลัมเบียซึ่งมี
กระทรวงสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กระทรวงสิ่งแวดล้อม) เป็น
กระทรวงที่รับผิดชอบต่อการปกป้อง อากาศ น ้า ดินและเตรียมการตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ62
ประเทศไทยไม่มีหน่วยงานที่มีพันธกิจ และอานาจหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปัญหาการ
ปนเปื้อนมลพิษและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม กล่าวคือ แม้ประเทศไทยจะมีกรมควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี
253563 กรมก็ไม่ได้แสดงให้สาธารณะเห็นว่าเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจและความรับผิดชอบหลักใน
การจัดการปัญหาการปนเปื้อนและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในกรณีคลิตี้ ต้องรอจนกระทั่งศาล
ปกครองสูงสุดมีคาพิพากษายืนยันว่ากรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่ต้องฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้ ในปี 2555

62

John Horgan, Mandate Letter to Honourable George Heyman, November 26, 2020, Accessed
on July 21, 2021, https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/government/ministries-organizations/premier-cabinetmlas/minister-letter/heyman_mandate_2020.pdf.
63 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2535.
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ซึ่งเป็นเวลากว่า 14 ปี นับแต่เหตุการณ์การปนเปื้อนเป็นที่รับรู้ของหน่วยงานจึงเริ่มเข้าทาหน้าที่
อย่างจริงจังในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในลาห้วยคลิตี้
การขาดหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจและอานาจหน้าที่ในการจัดการปัญหาการปนเปื้อน
มลพิษและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์กับปัญหาการขาดกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหา
การปนเปื้อนมลพิษไว้เป็นการเฉพาะดังที่กล่าวถึงในส่วนที่ผ่านมา กล่าวคือ การที่ประเทศไทยไม่มี
กฎหมายที่ออกแบบมาอย่างเป็นระบบส่งผลให้ไม่มีการมอบหมายพันธกิจ ความรับผิดชอบและ
อ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและการฟื้ นฟูสภาพแวดล้อม
ให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจึงเกิดสถานการณ์ที่ไม่มี
หน่วยงานใดแสดงตนเข้ารับผิดชอบเพื่อจัดการกับปัญหาอย่างเต็มความสามารถ
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุ มมลพิ ษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 ระบุอานาจของกรมควบคุมมลพิษไว้กว้างๆ ไม่ได้
ก าหนดอ านาจในการบังคับการให้มีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดปัญหาในการทางปฏิบ ั ติ
กล่าวคือ กรมควบคุมมลพิษโต้แย้งว่าก่อนการปรับเปลี่ยนอานาจหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ปี 2545 กรมไม่มีอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้ อน
มลพิษในสิ่งแวดล้อม64 โดยข้อโต้แย้งนี้ถูกปฏิเสธโดยค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในปี พ.ศ.
2555 ที่ยืนยันว่ากรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่แก้ไขอันตรายจากการแพร่กระจายมลพิษตลอดจนการ
ดาเนินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม65 อย่างไรก็ตามนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทาให้การดาเนินการแก้ไขปัญหามี
ความล่าช้าเพราะแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐมีความสับสนในอานาจหน้าที่
การไม่ ม ี ห น่ ว ยงานหลั ก ที ่ ร ั บ ผิ ดชอบการจั ดการการปนเปื ้ อ นมลพิ ษ และฟื ้ น ฟู
สภาพแวดล้อมอย่างชัดเจนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาในลาห้ วยคลิตี้หลายประการ
เช่น กรมควบคุมมลพิษไม่มีเกณฑ์ชี้วัดที่ชัดเจนว่าต้องมีการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมรุนแรง

64

นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ กับพวกรวม 22 คน กับ กรมควบคุมมลพิษ, คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดี
หมายเลขแดงที่ อ.743/2555, 5.
65 เรื่องเดียวกัน, 71-72.
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ระดับใดจึงจะเข้าดาเนินการแก้ไขปัญหา การเข้าตรวจสอบในพื้นที่คลิตี้ก็เป็นผลจากการร้องเรียน
ของชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนและได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในการรายงานข่าว
ความพยายามสร้างกลไก มาตรการในการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษเพิ่ง
เกิดขึ้นเมื่อศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุด โดยกรมควบคุมมลพิษได้จ้างศูนย์วิจัยด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ศึกษาโครงการกาหนดแนวทางการ
ฟื้นฟูลาห้วยคลตี้แล้วนาผลจากการศึกษามาเป็นข้อมูลจัดทาแผนการดาเนินงานแก้ไขปัญหาการ
ปนเปื ้ อนสารตะกั ่ วบริ เวณห้ วยคลิ ตี ้ ฟื ้ นฟู ระยะที ่ 1 พ.ศ. 2560-2564 โดยด าเนิ นการผ่ าน
อนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอีกชั้นหนึ่ง โดยการดาเนินการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็เพื่อตั้งงบประมาณบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มีผลผูกพันหน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานฟื้นฟูลาห้วยคลิต66ี้
จากเหตุผลที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการไม่มีหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจและอานาจหน้าที่
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหามลพิษและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมและเป็นเอกภาพ ทาให้
การแก้ไขปัญหาในกรณีคลิตี้ไม่มีประสิทธิภาพ โดยในส่วนต่อไปผู้เขียนจะเปรียบเทียบให้เห็นว่า
กรณีเหมืองพอลลี่ซึ่งมีหน่วยงานหลักที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหามีการจัดการที่
แตกต่างกับกรณีคลิตี้อย่างไร
หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนมลพิษของรัฐบริติช
โคลัมเบีย คือ กระทรวงสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กระทรวง
สิ่งแวดล้อม) โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับผิดชอบไม่เพียงแต่การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม แต่ยัง
รวมถึงการป้องกัน จัดการและอนุรักษ์ น้า ดิน อากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตภายในรัฐ
ทั้งหมด กระทรวงสิ่งแวดล้อมยังเป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมการและปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งจัดทาแผนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการลดก๊าซ

66

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, รายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559, สืบค้นเมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564, http://neb.onep.go.th/wpcontent/uploads/mati-3-59.pdf.
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เรือนกระจกด้วย67 หน้าที่เฉพาะเจาะจงของกระทรวงสิ่งแวดล้อมในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมปรากฏใน
รัฐบัญญัติสิ่งแวดล้อมมาตรา 83 ที่บัญญัติว่า68
(1) ถ้าผู้อานวยการมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือได้ว่ามีสิ่งที่กาลังก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม ผู้อานวยการอาจสั่งให้บุคคลดังต่อไปนี้ดาเนินมาตรการใด ๆ ตามมาตรการที่
ระบุไว้ในอนุ (2) ของมาตรานี้
a. ผู้ครอบครองหรือควบคุมสิ่งนั้นในขณะที่มีการปล่อยหรือเล็ดลอดออกสู่
สิ่งแวดล้อม
b. เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่สิ่งนั้นถูกเก็บอยู่หรือถูกเก็บไว้ก่อนที่จะ
ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
c. ผู้เป็นสาเหตุหรือสั่งให้มกี ารก่อมลพิษ
(2) ค าสั่งตามอนุ (1) ต้องสั่งไปยังผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรานี้และอาจ
เรียกร้องให้บุคคลนั้นด าเนินการมาตรการใดมาตรการหนึ่งหรือหลาย
มาตรการด้วยงบประมาณของบุคคลนั้นเอง ดังต่อไปนี้
a. ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับมลพิษตามที่ผู้อานวยการขอ
b. ท าการศึกษา ทดสอบ ส ารวจ และดาเนินการอื่นใดตามที่ผู้อ านวยการ
เห็นว่าจาเป็นเพื่อที่จะระบุถึงขนาดและผลกระทบของมลพิษและรายงาน
ต่อผู้อานวยการ
c. หา สร้าง หรือดาเนินการมาตรการใด ๆ ที่จาเป็นและเป็นเหตุผลเพื่อลด
หรือหยุดมลพิษ
d. ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือแก้ไขงานใด ๆ ถึงระดับที่จาเป็นและเป็นเหตุเป็ น
ผลเพื่อลดและหยุดมลพิษ

67

พันธกิจและบทบาทที่สาคัญของกระทรวงสิ่งแวดล้อม, Ministry of Environment and Climate Change
Strategy, Accessed on July 21, 2021, https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizationalstructure/ministries-organizations/ministries/environment-climate-change.
68 British Columbia, Statute, ในเอกสารชื่อ Environmental Management Act, October 23, 2003,
section 83.
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e. ลดมลพิษ
f. ดาเนินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้อานวยการกาหนด
จากบทบัญญัติที่ยกมาจะเห็นได้ว่ากฎหมายออกแบบให้ผู้อ านวยการแห่งกระทรวง
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้ อมจากการปนเปื้ อนมลพิษ ทั้งนี้การ
ดาเนินการของผู้อานวยการอยู่ภายใต้การสนับสนุนและควบคุมของกระทรวงสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น
กระทรวงต้นสังกัด69
เมื่อเกิดปัญหากรณีเหมืองแร่พอลลี่ขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เข้าใจตรงกันว่ากระทรวงสิ่งแวดล้อมต้องเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการให้มีการแก้ไขปัญหา ดัง
ปรากฏในวันรุ่งขึ้นที่ผู้อ านวยการได้ใช้อ านาจตามบทบัญญัติมาตรา 83 สั่งการให้เหมืองพอลลี่
แก้ไขปัญหา70 โดยไม่มีการบ่ายเบี่ยงดังเช่นที่เกิดขึ้นในกรณีคลิ ตี้ โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมท า
หน้าที่เป็นหน่วยงานหลักอานวยการให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องและมีทิศทางตั้งแต่ต้น
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยมีการชี้แจงต่อสาธารณะเป็นระยะ71
กรณีเหมืองแร่พอลลี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการมีหน่วยงานที่มีพันธกิจและอานาจ
หน้าที่ชดั เจนทาให้การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากคาสั่งให้
แก้ไขปัญหาของผู้อานวยการถูกส่งถึงบริษัทเพียงหนึ่งวันหลังเหตุการณ์เกิดขึ้น นอกจากนี้กระทรวง
สิ่งแวดล้อมยังมีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนของบริษัท การปรับเปลี่ยน
ค าสั่งให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 72 จนในที่สุดหลังจากผู้ก่อมลพิษใช้เวลา
ดาเนินการตามค าสั่งของผู้อ านวยการประมาณ 5 ปี เมื่อกระทรวงสิ่งแวดล้อมตรวจสอบพบว่า
69

British Columbia, Mount Polley Mine Tailing Breach: Environmental Mitigation and Remediation
Progress Report: End of Phrase I, July 2015, Accessed on July 21, 2021,
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/air-land-water/spills-and-environmentalemergencies/docs/mt-polley/p-o-r/2015-07-29_moe_progress_report_phase_i.pdf.
70 Bunce, Pollution Abatement Order.
71 ดูคาชี้แจงและรายงานต่างๆ ของกระทรวงสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเหมืองพอลลี่ที่, Ministry of Environment
and Climate Change Strategy, “Mount Polley Mine Tailings Dam Breach: Key Information”, Accessed on July
21, 2021, https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/spills-environmentalemergencies/spill-incidents/past-spill-incidents/mt-polley/mount-polley-key-information.
72 ดูรายละเอียดคาสั่งกับการฟื้นฟูและคาสั่งแก้ไขทั้งหมดได้ที่, เรื่องเดียวกัน.
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บริษัทเหมืองแร่พอลลี่ได้ดาเนินการตามมาตรการฟื้นฟูจนเป็นไปตามคาสั่งของผู้อานวยการแล้ว
ผู้อานวยการกระทรวงก็มีคาสั่งให้การปฏิบัติตามคาสั่งฟื้นฟูเป็นที่ยุติในเดือนกันยายน 256273
จากที ่ อภิ ปรายข้ างต้ นจะเห็ นได้ ว ่ าการมี หน่ วยงานที ่ มี พ ั นธกิ จและอ านาจหน้ าที่
เฉพาะเจาะจงเป็นปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่ทาให้ผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหากรณีคลิตี้แตกต่าง
ไปจากกรณีเหมืองพอลลี่ กล่าวคือ หากประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีพันธกิจและอานาจหน้าที่ใน
การจัดการปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน พร้อมกับมีกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติให้อ านาจหน้าที่ในการดาเนินการที่จาเป็นในการจัดการปัญหา หน่วยงาน
ดังกล่าวก็จะมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรเพื่อรองรับการจัดการกับ
ปัญหาการปนเปื้อนที่จะเกิดขึ้น และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นหน่วยงานก็มีความพร้อมที่จะเข้าจัดการ
ปัญหาอย่างทันท่วงทีและเป็นขั้นตอน โดยไม่จาต้องรอให้มีการฟ้องคดีต่อศาลให้เสียเวลาและสร้าง
ภาระให้กับประชาชน หากหน่วยงานไม่ดาเนินการหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็ต้องรับผิดชอบ
ทั้งในทางบริหารและทางกฎหมาย ซึ่งน่าจะทาให้ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษเช่นกรณีคลิตี้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 บทบาทผู้เชี่ยวชาญกับประสิทธิภาพในแก้ไขปัญหา
ปัจจัยสาคัญประการสุดท้ายที่ทาให้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษ
ในกรณีคลิตี้แตกต่างจากกรณีเหมืองพอลลี่ คือ บทบาทของผู้เชี่ยวชาญ74 กล่าวคือ ขณะที่กรณี
เหมื องพอลลี ่ การแก้ ไขปั ญหาถู กขั บเคลื ่อนโดยผู ้ เชี่ ยวชาญตั ้ งแต่ต้ นจนสิ ้ นสุ ดกระบวนการ
ผู้เชี่ยวชาญกลับมีบทบาทอย่างจากัดในการแก้ไขปัญหากรณีคลิตี้
ตั้งแต่ปี 2546 กรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการฟื้นฟู การ
ปนเปื้อนมลพิษเลือกใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในลาห้วยคลิตี้โดยให้ลาห้วย
คลิตี้ฟื้นฟูสภาพตามธรรมชาติ และระงับการฟื้นฟูลาห้วยโดยการดูดตะกอนไปฝังกลบให้ปลอดภัย

73

Douglas Hill, File: 107461, September 12, 2019.
คาแนะนาของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดาเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญไว้
ในข้อ 6 ซึ่งสรุปความได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญหมายถึง ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ในเรื่องนั้น ๆ โดยพิจารณาจากประวัติและความเป็น
ที่ยอมรับของหลักการและทฤษฎีที่ผู้เชี่ยวชาญใช้, คาแนะนาของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดาเนินคดีปกครองเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 54 ก, วันที่ 4 กรกฎาคม 2554, 20.
74
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ตามแผนงานเดิมที่มอบหมายให้บริษัทผู้ก่อมลพิษด าเนินการ75 โดยการตัดสินใจเลือกแนวทาง
ดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานการศึกษาวิจัยตามหลักวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญแต่ตัดสินใจบนฐาน
ความเห็นที่ได้มาจากการจัดประชุมระดมความเห็นจากนักวิชาการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง76
บทบาทของผู้เชี่ยวชาญในกรณีคลิตี้เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเมื่อกรมควบคุมมลพิษต้อง
ปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดหลังจากแพ้คดี โดยในปี 2556-2557 กรมควบคุม
มลพิษได้จ้างศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ศึกษา
โครงการก าหนดแนวทางการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทางวิชาการในการก าหนด
แนวทางและจัดทาแผนปฏิบัติการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้ 77 จากฐานข้อมูลการศึกษาดังกล่าวในปี 2560
กรมควบคุมมลพิษได้จ้างบริษัทเบตเตอร์เวิลด์กรีน จากัด (มหาชน) ให้เข้าดาเนินการฟื้นฟูลาห้วย
คลิตี้และว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่ปรึกษาควบคุมงาน มีกาหนดระยะเวลาดาเนินการ
1,000 วัน จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษใน
ลาห้วยคลิตี้ หลังจากปัญหาเป็นที่รับรู้ของหน่วยงานรัฐมาแล้วกว่า 15 ปี
ในการตรวจสอบการฟื้นฟูนั้นกรมควบคุมมลพิษมีการจัดประชุมคณะทางานทางวิชาการ
ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนมีหน้าที่เสนอแนะแนวทางการฟื้นฟูห้วยคลิตี้
ตามหลั กวิ ชาการ78 นอกจากนี ้ ยั งมี การแต่ งตั ้ งคณะกรรมการไตรภาคี ท ี ่ มี อ านาจหน้ าที ่ ให้
ข้ อเสนอแนะต่ อการด าเนิ นงานและลดผลกระทบต่ อการฟื ้ นฟู 79 อย่ างไรก็ ตามการประชุ ม
75

นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ กับพวกรวม 22 คน กับ กรมควบคุมมลพิษ, คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดี
หมายเลขแดงที่ อ.743/2555, 70.
76 กรมควบคุมมลพิษ, ลาดับเหตุการณ์การฟื้นฟูกรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้, เอกสารท้ายคาอุทธรณ์
ของกรมควบคุมมลพิษ หมายเลข 3, คดีหมายเลขแดงที่ อ. 743/2555, ศาลปกครองสูงสุด , น. 7-9.; กรมควบคุมมลพิษ,
รายงานการประชุมหารือ แนวทางการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ด้วยวิธีธรรมชาติ 21 พ.ค. 2551, เอกสารท้ายคาอุทธรณ์ของกรมควบคุม
มลพิษ หมายเลข 1, ในคดีหมายเลขแดงที่ อ. 743/2555, ศาลปกครองสูงสุด.
77 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รายงานฉบับโครงการกาหนดแนวทางการ
ฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วระยะที่หนึ่ง.
78 คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในลาห้วยคลิตี้, คาสั่งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการ
ปนเปื้อนสารตะกั่วในลาห้วย
คลิตี้ที่ 1/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทางานวิชาการเพื่อเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟูห้วยคลิตี้, 26 มีนาคม 2558, ใน
เอกสารประกอบคาชี้แจง กรมควบคุมมลพิษถึงผู้อานวยการสานักบังคับคดีปกครอง วันที่ 13 ก.ค. 2563, หมายเลข 9.
79 กรมควบคุมลพิษ, คาสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 445/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อติดตามการ
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คณะกรรมการไตรภาคีมีลักษณะเป็นการชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่าการระดมความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบการฟื้นฟูและนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขวิธีการฟื้นฟูให้เหมาะสมกับองค์
ความรู้หรือมาตรฐานในทางวิชาการ โดยกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการตัดสินใจ
กาหนดแผนการดาเนินโครงการและกาหนดค่าเป้าหมายการฟื้นฟู
ตัวแทนชุมชนบางส่วนมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการดาเนินการตามแผน
ฟื้นฟูต่อวิถีชีวิตของชุมชน ชุมชนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นกรรมการไตรภาคีจึงตัดสินใจติ ดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจสอบการฟุ้งกระจายของสารตะกั่วที่เกิดจากการดูดตะกอนในลาห้วยคลิตี้80 เพื่อเก็บ
ข้อมูลคู่ขนานกับการดาเนินการของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็น
ฐานในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบในการดาเนินการตามแผนการฟื้นฟูต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมต่อกรมควบคุมมลพิษ และใช้ประกอบการตรวจสอบผ่านศาลปกครองในชั้นบังคับคดี
รวมถึงการให้ข้อมูลความเห็นต่อสาธารณะ
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการที่ประเทศไทยไม่มีการกาหนดบทบาทของผู้เชี่ยวชาญไว้ใน
กระบวนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจากการปนเปื้อนมลพิษอย่างชัดเจน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาการ
ปนเปื้อนสารตะกั่วในล าห้วยคลิตี้ในช่วงแรกเป็นไปโดยไม่ได้อยู่บนฐานงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ โดย
ผู้เชี่ยวชาญเพิ่งเข้ามามีบทบาทหลังจากที่หน่วยงานรัฐทราบปัญหาแล้วกว่า 15 ปี รวมทั้งใน
ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบการดาเนินการตามแผนฟื้นฟูก็ไม่มีกลไกที่เอื้อต่อการตรวจสอบโดย
ชุมชน อันน ามาสู่ปัญหาความน่าเชื่อถือของการด าเนินการตามแผนฟื้นฟู ท าให้ประชาชนต้อง
รับภาระในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐอีกชั้นหนึ่ง ซึ่ง
แตกต่างอย่างมากกับกรณีเหมืองแร่พอลลี่
รัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้เชี่ยวชาญไว้ใน
กระบวนการฟื้นฟูโดยตรง แต่กฎหมายให้ความสาคัญกับการศึกษาวิจัยโดยให้อานาจผู้อานวยการ
สั่งให้ผู้ก่อมลพิษศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่จาเป็นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไว้ โดยในกรณี
ดาเนิน โครงการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี, 21 ธันวาคม 2561.
80 การจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งเกิดขึ้นโดยการระดมทุนของชุมชนและภาคประชาสังคมและได้รับการสนับสนุน
จากนักวิชาการที่เป็นกรรมการไตรภาคี โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์, “เปิดรับบริจาคฟื้นฟู
ลาห้วยคลิตี้”, วันที่ 16 มีนาคม 2563, เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564,
https://mgronline.com/science/detail/9630000026437.
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เหมืองพอลลี่ผู้อานวยการออกคาสั่งระบุถึงบทบาทของผู้เชี่ยวชาญไว้หลายส่วน เช่น กาหนดให้
เหมืองพอลลี่จัดหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามากากับควบคุมการแก้ไขฟื้นฟูตั้งแต่เริ่มต้น จัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จัดทารายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดซึ่ง
รวมถึงแผนด าเนินการเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และเมื่อมีการดาเนินการตามแผนแล้ว ผู้เชี่ยวชาญ
เหล่านี้จะเป็นผู้รับผิดชอบเขียนรายงานเสนอต่อกระทรวงสิ่งแวดล้อม81
ตัวอย่างงานศึกษาที่เป็นฐานในการฟื้นฟูที่จัดท าโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยละเอียดและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาบ่อกักเก็บตะกอน
แร่82 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม83 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสุขภาพ
มนุษย์84 รายงานแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมต่อเนื่อง85 เป็นต้น กล่าวได้ว่าการดาเนินการต่างๆ ใน
การแก้ไขฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นการด าเนินการภายใต้งานศึกษาเหล่านี้และก ากับควบคุมโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดการปัญหาการปนเปื้อนกรณีเหมืองพอลลี่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบริติชโคลัมเบียให้
ความส าคัญอย่างมากกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ เห็นได้จาก

81

ดูรายละเอียดคาสั่งให้ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้ที่, Bunce, Pollution Abatement Order.
ดูรายละเอียดรายงานได้ท,ี่ SNC-LAVALIN INC., Comprehensive Environmental Impact Assessment
and Action Plan Mount Polley Mine Tailings Storage Facility Breach, August 2014, Accessed on July 21,
2021, https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/air-land-water/spills-and-environmentalemergencies/docs/mt-polley/p-o-r/2014-08-15_mpmc_ceia_and_action_plan.pdf.
83 ดูรายละเอียดรายงานได้ท,ี่ Golder Associates, Mount Polley Rehabilitation and Remediation
Strategy: Ecological Risk Assessment, December 15, 2017, Accessed on July 21, 2021,
https://www.imperialmetals.com/assets/docs/mt-polley/Ecological-Risk-Assessment.pdf.
84 ดูรายละเอียดรายงานได้ท,ี่ Golder Associates, Mount Polley Rehabilitation and Remediation
Strategy: Human Health Risk Assessment, May 11, 2017, Accessed on 21 July 2021,
https://www.imperialmetals.com/assets/docs/mt-polley/HHRA_11MAY_17.pdf.
85 ดูรายละเอียดรายงานได้ท,ี่ Golder Associates, Report Remediation Plan: Mount Polley Mine
Perimeter Embankment Breach, March 29, 2019, Accessed on July 21, 2021,
https://www.imperialmetals.com/assets/docs/mt-polley/2019-03-golder-remediation-plan.pdf.
82
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คาสั่งที่ออกตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมเป็นผู้วางกรอบ
และควบคุมตรวจสอบการดาเนินการของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อีกชั้นหนึ่ง86
แม้ผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามามีบทบาทในกรณีเหมืองแร่พอลลี่จะถูกจ้างโดยบริษัทเหมืองแร่
พอลลี่ แต่พวกเขาล้วนถูกกากับด้วยมาตรฐานวิชาชีพและถูกตรวจสอบโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมอีก
ชั้นหนึ่ง นอกจากนี้หากมีกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานวิชาชีพ ผู้เสียหายอาจร้องเรียนต่อ
องค์กรวิชาชีพให้ทาการตรวจสอบและลงโทษผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย87 มีข้อสังเกตว่า
การที่รัฐบริติชโคลัมเบียให้ความสาคัญอย่างมากกับผู้เชี่ยวชาญอาจมีความสัมพันธ์กับระดับความ
เชื่อถือของประชาชนที่มีต่อผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปซึ่งอยู่ในระดับที่สูง กล่าวคือ คนแคนาดาโดยทั่วไป
มีความเชื่อมั่นต่อผู้เชี่ยวชาญในระดับที่สูงกว่ารัฐบาล88
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบบทบาทผู้เชี่ยวชาญในกรณีคลิตี้กับกรณีเหมืองพอลลี่ จะเห็นได้
ว่ากรณีคลิตี้หน่วยงานรัฐไม่ได้ให้ความสาคัญกับผู้เชี่ยวชาญและการศึกษาวิจัย โดยการแก้ไขปัญหา
ในช่วงแรกไม่ได้วางอยู่บนฐานงานศึกษาวิจัย การตัดสินใจยุติการฟื้นฟูและเปลี่ยนไปใช้วิธีการให้
ธรรมชาติฟื้นฟูตนเองก็ไม่มีฐานงานวิจัยรองรับ บทบาทของผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาช่วงหลังจากที่ศาล
ปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาก็เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปกว่า 15 ปี และการศึกษาก็จากัดอยู่
เฉพาะแนวทางการฟื้นฟู แต่ไม่ได้คานึงถึงมิติอื่นๆ ที่หลากหลายเช่นงานศึกษาในกรณีเหมืองแร่
พอลลี่ นอกจากนี้การฟื้นฟูยังถูกตั้งคาถามจากชุมชนและผู้เชี่ยวชาญบางส่วนถึงความถูกต้องและ
ผลกระทบที ่เกิ ดขึ้ น ตรงกันข้ามกรณีเหมืองแร่พอลลี ่ ให้ ความส าคัญกับผู ้เชี่ ยวชาญและการ
ศึกษาวิจัยอย่างรอบด้านหลากมิติตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการฟื้นฟู การดาเนินการต่างๆ ตั้งอยู่บน

86

ดูตัวอย่างการควบคุมตรวจสอบการดาเนินการของบริษัทเหมืองแร่และผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสิ่งแวดล้อมได้
ที,่ British Columbia, Mount Polley MineTailing Breach: Environmental Mitigation and Remediation Progress
Report: End of Phase I.
87 ดูตัวอย่างการร้องเรียนและตรวจสอบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพได้ที่, College of Applied
Biology Professional Accountability, “Discipline Digest”, under “Complaints & Discipline”, Accessed on July
21, 2021, https://www.cab-bc.org/discipline-digest.
88 George Gaskell et al, “Social Values and the Governance of Science” (2005), Science,1908–
1909, December 23, 2005, Accessed July 21, 2021, https://science.sciencemag.org/content/310/5756/1908.
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ฐานข้อมูลทางวิชาการที่มีน้าหนัก มีทิศทางที่ชัดเจน นาไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ภายในระยะเวลา
ที่สมเหตุสมผลในที่สุด

4. สรุป
กรณีคลิตี้ที่ชุมชนกะเหรี่ยงสามารถผลักดันให้กรมควบคุมมลพิษและบริษัทผู้ก่อมลพิษ
ต้องเข้ามารับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและเริ่มฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้ได้หลังจากต่อสู้มากว่า 20 ปี ถือ
เป็นชัยชนะของชุมชนอย่างไม่มีข้อสงสัย อย่างไรก็ตามมากไปกว่าชัยชนะเฉพาะคดี กรณีคลิตี้ยัง
สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวของการจัดการปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ของประเทศไทยที่เป็นไปอย่างไม่มีระบบ กินเวลายาวนานและใช้เงินภาษีประชาชนไปจานวนมาก
ความไร้ประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาในกรณีคลิตี้เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับ
การจัดการปัญหาการปนเปื้อนมลพิษที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในกรณีเหมืองพอลลี่ที่สามารถจัดการ
ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีทิศทาง ภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล ทั้งยังเป็นการดาเนินด้วย
งบประมาณของบริษัทผู้ก่อมลพิษทั้งหมด
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมากนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากปัจจัยสาคัญอย่างน้อยสาม
ประการ คือ การออกแบบกฎหมายที่ต่างกัน การมีอยู่ของหน่วยงานที่มีพันธกิจและอานาจหน้าที่
หลั กในการจั ดการกั บปัญหาการปนเปื้ อนมลพิษและฟื ้นฟู ส ิ่ งแวดล้อมที่ ต่ างกัน และการให้
ความส าคัญกับผู้เชี่ยวชาญและการศึกษาวิจัยที่ใช้เป็นฐานในการจัดการกับปัญหาที่แตกต่ างกัน
โดยปัจจัยทั้งสามประการนี้ล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน กล่าวคือ การมีกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อ
จัดการปัญหาโดยเฉพาะให้ทิศทางและกรอบในการด าเนินการที่ชั ดเจนแก่ผู้เกี่ยวข้อง การมี
หน่วยงานที่มีพันธกิจและอ านาจหน้าที่หลักในการจัดการปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและฟื้ นฟู
สิ่งแวดล้อมทาให้มีผู้รับผิดชอบอานวยการให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกต้องทั้ง
กระบวนการ และการให้ความสาคัญกับผู้เชี่ยวชาญและการศึกษาวิจัยทาให้การแก้ไขปัญหาตั้งอยู่
บนฐานข้อมูลวิชาการ มีทิศทางที่ชัดเจน ทาให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ
นัทมน คงเจริญและคณะได้ริเริ่มเสนอกรอบเพื่อพิจารณาในการออกแบบกฎหมายเพื่อ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่น่าพิจารณาหลายประการ เช่น ที่มาของงบประมาณ กระบวนการทาง
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ศาล การตรวจสอบการมีส่วนร่วม และระบบเฝ้าระวัง89 บทความนี้สนับสนุนข้อเสนอของนัทมน
และคณะโดยเฉพาะในส่วนที่ชี้ว่าการจัดโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษในปัจจุบัน
มีความทับซ้อน กระจัดกระจาย ไม่เป็นเอกภาพ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเกิ ดขึ้ นเป็ น
ครั้งคราวไม่เป็นระบบ90 โดยบทความนี้ชี้ให้เห็นความสาคัญของการออกแบบกฎหมายที่เป็นระบบ
การมีองค์กรที่มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหามลพิษและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ และ
การให้ ความส าคัญกั บผู้ เชี่ ยวชาญ ผู ้ เขี ยนเสนอว่าแทนที่ จะรอให้มี การจั ดการปัญหาที ่ไม่มี
ประสิทธิภาพเช่นกรณีคลิตี้เกิดขึ้นอีก ประเทศไทยควรสร้างระบบการจัดการปัญหาการปนเปื้อน
มลพิษและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ ซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องมีการตรากฎหมายกาหนดกระบวนการ
และขั้นตอนที่หน่วยงานรัฐต้องดาเนินการเมื่อเกิดสถานการณ์การปนเปื้อนมลพิษขึ้น มีการจัดตั้ง
หรือมอบหมายภารกิจ อานาจและหน้าที่ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบการแก้ไขปัญหา
การปนเปื้อนมลพิษและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจนและก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญมีบทบาทใน
กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอเบื้องต้น
เพื่อให้สังคมร่วมกันขบคิด แลกเปลี่ยน และร่วมกันสร้างระบบกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของพวกเราทุกคนต่อไป ให้กรณีคลิตี้เป็นบทเรียนราคาแพงที่สังคมไทย
ต้องไม่เดินซ้ารอย

89

นัทมน คงเจริญ และคณะ, รายงานการวิจัยเรื่อง กลไกทางกฎหมายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการชดใช้
เยียวยาให้แก่ผู้เสียหาย, 2560, เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564, https://enlawfoundation.org/wpcontent/uploads/2021/07/Research-LegalMechanisms-EnviCleanupNuthamon.pdf?fbclid=IwAR0d8TAC1ZGNvQ5LFVLHbcuU8kP4lCv08bOzCBv1HFyh0abyvVuPscgGJZs, 153-154.
90 Ibid, 79.
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