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มาตรการทางกฎหมายในการจัดการกากอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จิณณา เต็มรัตน์*

บทคัดย่อ
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ไม่มีการบัญญัติการจัดการกาก
อุตสาหกรรมไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งต้องนากฎหมายที่บังคับอยู่ในปัจจุบันคือพระราชบัญญัติโรงงานและ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเข้ามาควบคุมดูแลในการจัดการกากอุตสาหกรรม
ซึ่งยังคงมีปัญหาทางกฎหมายที่พบคือ ประการแรกปัญหาการควบคุมและกาจัดกากอุตสาหกรรมโดยใช้
ระบบการเผาและการฝังกลบ ซึ่งรูปแบบนี้หากไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการย่อมส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมจึงควรให้ความสาคัญกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยนาหลักการควบคุม
กากอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นกาเนิดของกากอุตสาหกรรมอั นเป็นการลดปริมาณกากอุตสาหกรรมอย่าง
แท้จริง ประการที่สองในเรื่องการควบคุมผู้ประกอบการโดยไม่สามารถควบคุมและติดตามผู้ที่เกี่ยวข้อง
การจั ดการกากอุตสาหกรรม เนื่ องจากผู้ ประกอบการจานวนมากยังไม่เข้าสู่ ระบบการจัดการกาก
อุตสาหกรรม จึ งไม่ส ามารถติ ดตามจานวนการครอบครองของเสี ย ปริมาณของเสี ย ที่ ครอบครอง
ตลอดจนระหว่างการขนส่งและการบาบัดหรือกาจัด ซึ่งทาให้ยากต่อการตรวจสอบกากอุตสาหกรรมว่า
ได้นาไปบาบัดหรือกาจัดโดยถูกต้องหรือไม่ อีกทั้งในระหว่างการขนส่งกากอุตสาหกรรมยังไม่มีระบบการ
ติดตามตาแหน่งรถที่ใช้ในการขนส่งกากอุตสาหกรรม ประการที่ สามปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของ
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นเรื่ อ งของการตรวจสอบ การตรวจพิ สู จน์ และรวบรวมหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ ประเภทและ
แหล่งที่มาของกากอุตสาหกรรมซึ่งมีการลักลอบนามาทิ้งในสถานที่ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งการตรวจสอบของ
หน่วยงานภาครัฐมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลานานจนไม่สามารถหาตัวผู้กระทาความผิดได้ อีกทั้งมี
หลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ประการสุดท้ายคือปัญหาบทกาหนดโทษ เนื่องจากการบังคับทาง
กฎหมายต่อผู้กระทาความผิดหรือผู้ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเป็นบทลงโทษที่เบาเมื่อเทียบกับความเสียหายที่
เกิดขึ้นแก่สิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า ควรมีการบัญญัติกฎหมายในการจัดการกากอุตสาหกรรมเพิ่มเติมโดย
อาศัยพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีการใช้บังคับเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกมารองรับในการควบคุมและขจัดกากอุตสาหกรรม โดยนามาตรการทางกฎหมายเหล่านี้
มาใช้บั งคับ คือ 1) แนวทางในการควบคุมและกาจัด กากอุตสาหกรรม โดยนาหลั กลดปริมาณกาก
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระหัวข้อ “มาตรการทางกฎหมายในการจัดการ
กากอุ ต สาหกรรมในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก,” หลั ก สู ต รปริ ญ ญานิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
(ภาษาไทย) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2564.
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อุตสาหกรรมมาใช้ร่ ว มกับ หลั กการ 3Rs เพื่อให้ ล ดของเสี ยตั้งแต่แหล่ งกาเนิด อีกทั้งเพิ่มมาตรการ
เศรษฐศาสตร์เข้ามาปรับใช้ 2) การให้ผู้ประกอบการทุกรายเข้าสู่ระบบรายงานข้อมูลและติด ตั้งระบบ
ขนส่งกากอุตสาหกรรมและกาหนดโทษ 3) ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานในการควบคุมดูแลการจัดการกาก
อุตสาหกรรมเอาไว้โดยเฉพาะ 4) เพิ่มมาตรการในการกาหนดบทลงโทษ โดยเพิ่มอัตราโทษปรับสาหรับผู้
ที่ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้งเพิ่มมาตรการทาง
ปกครองให้เจ้าหน้าที่มีอานาจที่จะสั่งปิดโรงงานและโทษปรับทางปกครอง

1. บทนา
ปัญหาสาคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่
กาลังเผชิญ คือ ปัญหาขยะ เนื่อ งจากเป็นทั้งพื้นที่ที่ประชากรอาศัยอยู่และมีจานวนอุตสาหกรรมเป็น
จานวนมาก โดยหากมีการเปิดโครงการอย่างเต็มรูปแบบแนวโน้มจานวนประชากรในพื้นที่จะมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในเขตชุมชน เขตอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยว เมื่อจานวนคนเพิ่มปริมาณขยะก็ย่อมมาก
ขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมจะก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมเป็นจานวนมาก
ปัญหากากอุตสาหกรรมมีมาตั้งแต่โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดโดยภาครัฐยังไม่มีการแก้ไขปัญหา
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด โดยปริมาณกากอุตสาหกรรมของทั้งสามจังหวัดมีปริมาณ 5.07 ล้าน
ตัน/ปี โดยเป็นกากทั่วไปกับกากอันตราย ซึ่งมีกากอุตสาหกรรมที่เข้าโรงงานกาจัดแจ้งรับ 2.47 ล้านตัน/
ปี ดังนั้นจานวนกากอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับการกาจัดมีถึง 55.26% และกากอุตสาหกรรมที่ได้รับการ
กาจัดเพียง 44.74% เป็นปัญหาในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไม่มีประสิทธิภาพและเกิด การ
ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม และมีการคาดการณ์ว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกจะทาให้ปริมาณกากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยปี 2562 จะมีปริมาณ 1.55 ล้านตัน ในปี
2565 จะมีปริมาณเพิ่มเป็น 1.76 ล้านตัน ในปี 2570 เพิ่มเป็น 1.99 ล้านตัน ในปี 2575 เพิ่มเป็น 2.28
ล้านตัน และปี 2580 จะเพิ่มขึ้นเป็น 2.63 ล้านตัน หรือปริมาณขยะชุมชนในปี 2580 จะเพิ่มขึ้นถึงเกือบ
70% อันเนื่องมาจากแรงงาน จานวนนักท่องเที่ยว อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีความกังวลว่ากาก
อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย แม้จะมีปริมาณไม่มากแต่การกาจัดทาได้ยาก1
ในเรื่องของการจัดการกากอุตสาหกรรมเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 แก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายลาดับรองซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ โดยปัญหาที่พบอยู่ในปัจจุบันคือ ประการแรก คือ
แนวทางในการควบคุมและกาจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย โดยหลักการกาจัดกากอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบันเน้นไปที่การเผาและการฝังกลบ ซึ่งรูปแบบนี้หากไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการย่อมส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ประการต่อมา คือ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ ที่
ประกอบการ ซึ่งไม่สามารถควบคุมและติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดการกากอุตสาหกรรมอันได้แก่ ผู้
1

วัชร ปุษยะนาวิน, 'จุฬาฯ' เปิดผลวิจัยขยะอีอีซี เตือนรับมือ 20 ปี พุ่ง 80%, https://www.
bangkokbiznews.com/news/detail/859431, (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564).
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ก่อกาเนิดกากอุตสาหกรรม ผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรม และผู้รวบรวมบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรม
แม้จะมีการกาหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการเอาไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใชแลว พ.ศ. 2548 อีกทั้งในระหว่างการขนส่งกากอุตสาหกรรมยังไม่มีระบบการ
ติดตามตาแหน่งรถที่ใช้ในการขนส่งกากอุตสาหกรรมซึ่งหากเกิดกรณีรถขับออกนอกเส้นทางโดยนาไป
ทิ้งในสถานที่ที่ไม่ถูกต้องกับที่แจ้งไว้ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ ประการถัดไป คือ มาตรการในการบังคับ
ใช้กฎหมาย เนื่องจากการจัดการกากอุตสาหกรรมมีหลักเกณฑ์กาหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการเอาไว้
อย่างชัดเจนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไ ม่ใชแลว พ.ศ. 2548
เมื่อผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ เจ้าหน้าที่ย่อมต้องเข้ามาควบคุมและกากับดูแลในเรื่องของการ
ตรวจสอบ การตรวจพิสูจน์และรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับประเภทและแหล่งที่มาของกากอุตสาหกรรม
ซึ่งมีการลักลอบนามาทิ้งในสถานที่ที่ไม่ถูกต้องโดยพระราชบัญญัติโรงงานให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ในการ
บังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ฝ่าฝืน และประการสุดท้ายคือ มาตรการกาหนดบทลงโทษ เนื่องจากการบังคับ
ทางกฎหมายต่อผู้กระทาความผิดหรือผู้ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เช่น กรณีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
การไม่แจ้งนากากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงาน ระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท อันเป็นบทลงโทษ
ที่เบาเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่ ง
ผู้กระทาผิดมิได้เกรงกลัวต่อบทลงโทษดังกล่าว
ดังนั้ น มาตรการทางกฎหมายในการจัดการกากอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่ งส าคัญที่จะสามารถ
ควบคุมและจัดการกากอุตสาหกรรมได้ เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยเฉพาะ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผัง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 อัน
เป็นเพียงการกาหนดข้อบังคับไว้อย่างกว้างให้มีการจัดการของเสียเท่านั้นโดยมิได้มีการกาหนดขั้นตอน
หรือหลักเกณฑ์ให้ต้องปฏิบัติอย่างไรในการบริหารจัดการของเสีย อย่างไรก็ตามเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกได้มีการจัดทาแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561-2564 ซึ่ง
กาหนดถึงยุทธศาสตร์ในการดาเนินการอันเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติตามเท่านั้นมิได้มีสภาพบังคับ แต่
อย่างใด และยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายรอบรับถึงมาตรการทางกฎหมายในการจัดการกากอุตสาหกรรม
เอาไว้อีกด้วย ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการกากอุตสาหกรรมย่อมเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2561 ซึ่งเห็นได้ว่ากฎหมายเหล่านี้ยังคงมีปัญหาและไม่สามารถจัดการกากอุตสาหกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดปัญหาอย่างที่กล่าวมา
ผู้เขียนขอกล่าวเฉพาะการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายในงานวิจัยนี้ โดยศึกษา
ควบคู่ไปกับการจัดการกากอุตสาหกรรมของต่างประเทศเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
จัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
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2. กากอุตสาหกรรม
1.

ความหมายของกากอุตสาหกรรม
กากอุตสาหกรรมหรือขยะอุตสาหกรรม หรือชื่อที่เรียกทางวิชาการเรียกว่า สิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) เรื่อง
การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 ได้ให้ความหมายของ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
หมายถึง สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานรวมถึงของเสีย
จากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และน้าทิ้งที่มี
องค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เป็นอันตราย
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กล่าวว่า ของ
เสีย หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อย
ทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกาเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพ
ของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ
ดังนั้น กากอุตสาหกรรม หมายถึง ของเสียหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดการการประกอบ
กิจการของโรงงาน ตั้งแต่ขั้นตอนจากวัตถุดิบ การผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมคุณภาพ การบาบัดมลพิษ
รวมทั้งกากตะกอน สิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ 2 กล่าวคือ
กากอุตสาหกรรมเป็นของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการทางอุตสาหกรรมภายในโรงงานทั้งสิ้น ตั้งแต่
กระบวนการรับวัตถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบาบัดมลพิษ การซ่อมบารุงเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ รวมถึงการรื้อถอนหรือก่อสร้างอาคารภายในบริเวณโรงงาน ตลอดทั้งของเสีย อันตรายที่เกิด
จากอาคารสานักงานและที่พักคนงานที่อยู่ภายในบริเวณโรงงาน เช่น บรรจุภัณฑ์ ภาชนะปนเปื้อน
ผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมคุณภาพ เศษวัตถุดิบ สารเคมีในห้องปฏิบัติการ กากตะกอน แบตเตอรี่รถยนต์ ชิ้นส่วน
อุปกรณ์รถยนต์ คอนกรีต เศษโลหะ หลอดไฟ ซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์3
2. ประเภทกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนดกากอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กาก
อุตสาหกรรมไม่เป็นอันตรายและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
2

มลพิ ษ กากอุ ต สาหกรรม, http://www2.diw.go.th/pic/download/info/waste.pdf,
(สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564).
3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม คือ อะไร ?, ใน http://reg3.diw.go.th/
diw_info/infographic/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD
%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8
%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0
%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%
B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html, (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564).
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1) กากอุตสาหกรรมไม่เป็นอันตราย (Non-Hazardous Waste) หมายถึง สิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งไม่มีการปนเปื้อนสารอันตรายหรือมีลั กษณะเช่นเดียวกับมูลฝอยชุมชน กาก
อุตสาหกรรมประเภทนี้จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อการจัดการเป็นไปไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงเป็น
หน้าที่ของโรงงานผู้ก่อกาเนิดที่จะต้องส่งกากอุตสาหกรรมเหล่านี้ไปกาจัดให้ถูกต้อง4
2) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste) หรือของเสียอันตราย หมายถึง
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตรายหรือมีคุณสมบัติอย่างใด อย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น สารไวไฟ สารกัดกร่อนสารพิษ หรือสารที่มีองค์ประกอบของสิ่งเจือปนที่เป็นสาร
อันตรายเกินค่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งกากอุตสาหกรรมประเภทนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์ได้หากไม่มีการจัดการที่ถูกต้อง5
3. การกาจัดกากอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่มาจากโรงงานมีหลายประเภท โดยของเสียทุกชนิดจะมีการระบุรหั ส
สาหรับการบาบัดหรือกาจัดเพื่อนาไปเข้าสู่กระบวนการบาบัดและกาจัดของเสียตามประเภทของโรงงาน
ที่รับบาบัดหรือกาจัด เมื่อเกิดกากอุตสาหกรรมและผู้ก่อกาเนิดกากอุตสาหกรรมได้ขออนุญาตนากาก
อุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วของเสียจะถูกขนส่งมายังโรงงานผู้
รวบรวม บาบัดหรือกาจัดกากอุตสาหกรรม หลังจากนั้นโรงงานก็จะนาไปคัดแยก รีไซเคิล บาบัด กาจัด
ตามประเภทของเสียที่ถูกส่งมา
โดยวิธีการกาจัดกากอุตสาหกรรมจะเป็นตามรหัสของกากอุตสาหกรรมที่มีการระบุไว้
โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่
1) การคัดแยก (01)
2) การกักเก็บในภาชนะบรรจุ (02)
3) การนากลับมาใช้ใหม่ (03)
4) การนากลับมาใช้ประโยชน์อีก (04)
5) การนากลับคืนมาใหม่ (05)
6) การบาบัด (06)
7) การกาจัด (07)
8) การจัดการด้วยวิธีอื่นๆ (08)6
4

Greendrive, ประเภทของกากของเสี ย อุ ต สาหกรรม, ใน http://greendriveth.com/
industrial-waste/, (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564).
5 เมทินา อิสริยานนท์ , “การทบทวนและปรับยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้ นที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่ การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา:กรณีการจัดการขยะของเสี ย
อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม,” เศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา 7 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562), หน้า 7.
6 ตั วอย่ างใบรวบรวมเอกสารใบก ากั บการขนส่ งของเสี ยจากโรงงานรายโรง (Manifest form),
http://eia.onep.go.th/images/monitor/1564730747.pdf, (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564).
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3. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม
การค้า การลงทุน และการอานวยความสะดวกในการประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ระยองและจั งหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งพื้นที่ดังกล่ าวมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสู ง มีความพร้อมทางด้าน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโดยมี ร ะบบคมนาคมที่ ส ามารถพั ฒ นาต่ อ ได้ ทั น ที ยิ่ ง กว่ า นั้ น พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วยั ง มี
อุตสาหกรรมหลักที่เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานอันสามารถต่อยอดให้เป็นอุตสาหกรรมในอนาคตได้อีกด้วย
ซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศโดยมีการดาเนินการในหลายภาคส่วน ดังนั้นเพื่อให้การ
ด าเนิ น โครงการเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวัน ออกมี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเป็ น รูป ธรรม จึ ง ได้ มี ก ารตรา
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.25617 โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นหน่วยงานที่ดูแลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนี้ กฎหมาย
ฉบับนี้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการลงทุนโดยการให้สิทธิประโยชน์มากมายแก่ผู้ประกอบการทั้งใน
และต่างประเทศ อีกทั้งยังให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมที่แม้จะมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแต่ก็ต้อง
คานึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม และประชาชนใน
พื้นที่ย่อมได้รับประโยชน์จากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยให้เกิดการปฏิรูปในทุกภาคส่วนเพื่อให้
เขตเศรษฐกิจนี้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ดียิ่งขึ้น
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับ
ชุมชนได้จึ งมีการจั ดท าแผนสิ่ งแวดล้ อ มในพื้น ที่เ ขตพั ฒ นาพิเ ศษภาคตะวั น ออก พ.ศ.2561-2564
กาหนดให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน อีกทั้งให้ทุกภาคส่วนอนุรักษ์และช่วยกันฟื้น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศและให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 8 และมีการจัดทา
จั ดทานโยบายและแผนภาพรวมเพื่ อพั ฒ นาเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเ ศษภาคตะวั น ออก แผนการใช้
ประโยชน์ในที่ดินภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค โดยมีการออกประกาศ เรื่อง
แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 11 (7) มาตรา 30 มาตรา
31 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นข้อกาหนดให้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ให้มี
ความสมดุลและเกิดความสมบูรณ์ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการแบ่งการใช้
ประโยชน์ออกเป็นส่วนต่างๆเช่น โซนอุตสาหกรรม โซนพั ฒนาเมือง โซนพัฒนาเกษตรกรรม เป็นต้น
7

วันวิภา สุขสวัสดิ์, “กฎหมายเขตพิเศษภาคตะวันออก,” รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย, เมษายน

2561.
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คณะกรรมการจัดทาแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, “แผน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 – 2564,” พฤษภาคม 2562, หน้า 9.

7
การจัดทาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในการประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมาย
พิเศษ และการประกอบกิจการซึ่งกาหนดให้ อุตสาหกรรมต้องไม่สร้างผลกระทบกับระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องจัดให้มีระบบกาจัดขยะ กาจัดกากของเสีย ระบบ
บาบัดน้า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม9

4. สถานการณ์ของกากอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ปัญหาที่เกิดจากกากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเรา ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเกิดปัญหาดังนี้
1. การเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เนื่องจากปัญหากากอุตสาหกรรมมีการตั้งแต่อดีต
จากการโครงการอิสเทิร์นซีบอร์ด10 โดยพบว่า โครงการอิสเทิร์นซีบอร์ดมีอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งและรวดเร็ ว ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาขยะของเสี ย อั น ตรายอย่ า งมาก โดยเป็ น ขยะที่ ม าจาก
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ก่อให้เกิดมลพิษทางน้า ทาลายระบบนิเวศและเกิดปัญหาต่อสุขภาพของ
ประชาชน ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหาเกิดจากการขาดจิตสานึก ขาดความรับผิดชอบและการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายของผู้ประกอบการได้แก่ ผู้ก่อกาเนิดกากอุตสาหกรรม ผู้ขนส่ง ผู้รับบาบัดและกาจัดกาก
อุตสาหกรรม ไม่ป ฏิบั ติตามหลั กเกณฑ์ที่ กฎหมายกาหนด และเจ้าหน้าที่ปล่ อยปละละเลยต่ อ การ
ควบคุมดูแลจนส่งผลให้การลับลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมมีอย่างต่อเนื่อง 11 ตัวอย่างในพื้นที่อุตสาหกรรม
ที่มาตพุดและพื้นที่ใกล้เคียงพบว่าประสบปัญหาเรื่องน้าพบสารปนเปื้อน และโลหะหนักในน้าใต้ดินและ
น้าบ่อตื้น สารเคมีรั่วไหลซึ่งมาจากการรั่วไหลของโรงงาน12
2. การลั ก ลอบทิ้ ง กากอุ ต สาหกรรมสู่ พื้ น ที่ ส าธารณะอั น ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชน ซึ่งปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในระหว่างปี พ.ศ.2558-2559 มีเหตุการณ์ลักลอบ
ทิ้งขยะอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในภาคตะวันออก จานวนกว่า 13 ครั้ง จังหวัดที่พบการลักลอบทิ้งกากของ
เสียบ่อยที่สุด คือ ระยอง และชลบุรี โดยในหลายพื้นที่กลายเป็นพื้นที่รองรับขยะอุตสาหกรรม ทั้งๆที่
บริเวณนั้นไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่แต่อย่างใด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
9

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและกรมโยธาธิการและผังเมือง, ข้อกาหนด/มาตรการ การใช้
บังคับแผนผังการพัฒนาเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก, https://www.eeco.or.th/th/file down
loads/2952/file-ca2877f60d99fe7359fbe58c6ffcab83.pdf, (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564).
10 ปรานี โอรั ก ษ์ , การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC),
http://reo13.mnre.go.th/attachment/iu/download.php?WP=qUIcnKt1pQMgZKqCGWOghJ
stqTgcWatjpQEgA3p0GQWgG2rDqYyc4Uux, (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564).
11 เมทินา อิสริยานนท์, เรื่องเดิม, หน้า 5-6.
12 สฤณี อาชวานั นทกุล, อี อีซี กับการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น ? : บทเรี ยนจากมาบตาพุ ด , https:// the
momentum.co/eec-and-sd_learn-from-maptaphut-port/, (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564).
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ของชุมชนโดยรอบ และพบว่าโครงการอิสเทิร์นซีบอร์ดไม่ได้มีการสร้างศูนย์กาจัดกากอุตสาหกรรมหรือ
โรงงานในการกาจัดกากอุตสาหกรรมจึงส่งผลทาให้เกิดกากอุตสาหกรรมตกค้างและสะสมเป็นจานวน
มาก จึงมีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆอย่างผิดกฎหมาย13
3. การใช้วิธีฝังกลบขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทาให้เกิดกลิ่นเหม็นของขยะเหล่านั้น อัน
ส่งผลต่อร่างกายของประชาชนในบริเวณนั้น หากเป็นสารอันตรายที่เกิดจากเคมีหรือสารประกอบที่เป็น
ส่วนผสมซึ่งเป็นพิษ อาจเกิดการเจ็บป่วยและอาจถึงตายได้โดยพิษจากกากอุตสาหกรรมดังกล่าว14อีกทั้ง
การรั่วไหลของสารเคมีบางชนิดซึ่งจะมีการซึมไหลใต้ดินไปสู่แหล่งน้าของประชาชนที่ต้องใช้ในการอุปโภค
บริโภค ซึ่งประชาชนในพื้นที่เหล่านั้นก็ไม่สามารถใช้น้าในการประกอบกิจวัตรประจาวันได้อย่างปกติสุข15
ตัวอย่างเช่น การปนเปื้ อนสารอันตรายในแหล่ งน้าส่ งผลกระทบต่อสั ตว์เลี้ ยง และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน โดยพบว่าปี 2551 ฟาร์มหมูหลายแห่งมีลูกหมูแรกคลอดตายยกครอก ส่งผลต่อสัตว์ทาให้มีบาง
ฟาร์ มต้องปิ ดกิจการ มีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร ชาวบ้านที่ปลู กผั กขายได้ลดลง เนื่องจาก
ผู้บริโภคไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัย นอกจากนี้ยังส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณที่มีการลักลอบทิ้ง
ของเสียอีกด้วย เช่น เวียนศีรษะ มึนงง แสบจมูก หายใจลาบาก อ่อนเพลีย นอกจากนี้พบว่ามีชาวบ้านบาง
คนตรวจพบฟี นอลในกระแสเลื อดด้วย 16 อีกทั้งขาดเทคโนโลยี ที่เป็ นอุปสรรคต่ อการลดปริ มาณกาก
อุตสาหกรรม รวมถึงขาดข้อมูลและทักษะทางเทคนิคในการดาเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม17
4. ขาดประสิทธิภาพในการกากับดูแล ตรวจสอบและการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยการ
บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในปัจจุบันยังคงขาดประสิทธิภาพโดยไม่มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด โดยเกิดจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด ไม่แจ้งการขนย้าย การ
ขนส่ง การกาจัด หรือละเลยมาตรการป้องกันและการแก้ไขต่อสิ่งแวดล้อมแม้จะมีกฎหมายบัญญัติไว้
13

เมทินา อิสริยานนท์, เรื่องเดิม, หน้า 11.
14 รั ง สรรค์ ปิ่ น ทอง, สถานการณ์ ม ลพิ ษ และผลกระทบมลพษจากอุ ต สาหกรรม, http://
infofile.pcd.go.th/pcd/ab_rangsan5.pdf?CFID=185807&CFTOKEN=40135351, (สืบค้นเมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2564).
15 เนตรทราย นิสสัยสุข, “ผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง กรณีศึกษา
ชุมชนตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), หน้า 81-82.
16 สถาบันพัฒนาระบบประเมินผลกระทบโดยชุมชน, การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม
ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา, http://www.chiaplatform.org/page/article_ read/25,
(สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564).
17 Shadi Kafi Mallak, F.M. Elfghi , Premkumar Rajagopal, Vahab Vaezzadeh and
Marziye Fallah, “Overview of Waste Management Performance of Industrial Sectors by
Selected Asian Countries: Current Practices and Issues,” International Proceedings of
Chemical, Biological and Environmental Engineering 99 (2016): 69-70.
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แล้วก็ตาม ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ย่อมต้องถูกลงโทษแต่ทั้งนี้โทษที่กฎหมาย
กาหนดต่อผู้ฝ่าฝืนนั้นเป็นโทษเพียงเล็กน้อยจนอาจทาให้ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่เกรงกลัวต่อการกระทา 18 รวมถึง
การเข้าสู่ ร ะบบจั ด การกากอุ ตสาหกรรม โดยผู้ ประกอบการจ านวนมากไม่ เ ข้า สู่ ร ะบบจัด การกาก
อุตสาหกรรม ซึ่งทาให้ยากต่อการตรวจสอบของกากอุตสาหกรรมว่าได้นาไปกาจัดหรือบาบัด อย่าง
ถูกต้องหรือไม่ซึ่งนาไปสู่ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในที่ต่างๆ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ชุ ม ชนและส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม อี ก ทั้ ง การขนส่ ง กากอุ ต สาหกรรม การใช้ ร ถขนส่ ง กาก
อุตสาหกรรมผิดประเภทเนื่องจากการขนส่งกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายต้องใช้รถขนส่งเฉพาะและ
ไม่มีระบบการติดตามตาแหน่งของรถซึ่งอาจเกิดกรณีรถออกนอกเส้นทางโดยไม่นาไปทิ้งในสถานที่ที่ไม่
ถูกต้องกับที่แจ้งไว้ นอกจากนี้การปฏิบัติงานในการกากับดูแลของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ การตรวจ
พิสูจน์ และรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับประเภทและแหล่งที่มาของกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายซึ่งมี
การลับลอบนามาทิ้ง ขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลานานจนไม่สามารถหาตัวผู้กระทาได้ 19 สุดท้ายก็นาไปสู่
ปัญหาการลับลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

5. กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการมาตรการทางกฎหมายใน
การจัดการกากอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.

มาตรการทางกฎหมายในการจัดการกากอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
(Eastern Seaboard Development Project) ซึ่งเป็นหนึ่ งในโครงการที่ ใหญ่ ที่สุ ดของประเทศไทยซึ่ ง
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแนวหน้าของประเทศ แต่ต่อมาเพื่อให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจรัฐบาลจึงผลักดัน
ให้ พื้ น ที่ นี้ เ ป็ น โครงการเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ใน
ภาคอุตสาหกรรมโดยเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมให้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ขั้นสู งขึ้นซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการในปัจจุบัน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและท าให้
ประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น20

18

ประชาไท, กฎหมายหย่อนสมรรถภาพการบังคับใช้ เกิดลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม-สั่งปิด
รง.ยาก, ใน https://prachatai.com/journal/2017/08/73012, (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564).
19 กรมควบคุมมลพิษ, “(ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบบริ ห าร
จัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2558-2564,” หน้า 3.
20 สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, ผลด้านเศรษฐกิจมหภาคจาก
การพั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC), https://www.eeco.or.th/ webupload/filecenter/untitled%20folder/eec001-7.pdf, (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564).
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ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีการใช้ออกกฎหมายใช้บังคับเฉพาะในพื้ นที่
ดังกล่าว คือ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 อันเป็นกฎหมายที่จะยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานของบริเวณภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้เกิดการคมนาคมที่สะดวก รวมไปถึง
การให้ สิ ทธิ ประโยชน์ และการอ านวยความสะดวกในการลงทุ นให้ แก่ ผู้ ประกอบการ ทั้ งนี้ ก็ มี การให้
ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ด้วย21 ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีการออกประกาศ เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศดังกล่าว
นี้ทาขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการ
ขนส่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้สอดคล้ องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และ
รองรั บการพั ฒนาเมื อ งและชุ มชนในอนาคต 22 และมี แผนสิ่ งแวดล้ อมในพื้ นที่ เขตพั ฒ นาพิ เศษภาค
ตะวั นออก พ.ศ.2561-2564 ซึ่ งจะเป็ นกรอบแนวทางในการบริ หารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมโดยจัดการปั ญหาสิ่ งแวดล้ อมที่เกิดในปัจจุบัน ทั้งนี้โครงการอีอีซีมีเป้าหมายในการจั ดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม23
กฎหมายของประเทศไทยในที่เกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม คือ พระราชบัญญัติโรงงาน
และกฎหมายลาดับรองที่เป็นกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีที่
เป็นการจัดการกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย โดยกาหนดถึงหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการกากอุตสาหกรรม
ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของการบาบัดและกาจัด กาหนดบทลงโทษสาหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม ส่วนอีก
ลักษณะหนึ่งคือ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก
แหล่งมลพิษ คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อันเป็นการดูแลทั่วไปเกี่ยวกับ
แหล่งกาเนิดมลพิษซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมและที่สาคัญคือมีการกาหนดถึงหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายซึ่งเป็น
หลักสากลที่บังคับ
บทลงโทษสาหรับผู้ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน ประกอบไปด้วย
มาตรการทางปกครอง มาตรการทางอาญา และมาตรการทางแพ่ง ซึ่งในมาตรการทางปกครองเป็น
อานาจของเจ้าพนักงานที่กฎหมายให้อานาจในการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งกับผู้ที่ฝ่าฝืนได้โดยอาจใช้
21

iLaw, Thailand Grand Sale: กม.เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก, https://ilaw.or.th
/node/4646, (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564).
22 ข้อกาหนด/มาตรการ การใช้บังคับแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, ข้อ 5
แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคพร้อม
ด้วยข้อกาหนด ได้จัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การคมนาคมและการขนส่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่และรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนในอนาคต.
23 คณะกรรมการจั ดท าแผนสิ่ งแวดล้ อมในพื้ นที่ ระเบี ยงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวั นออก, “แผน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561–2564,” พฤษภาคม 2562, หน้า 167-170.
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มาตรการทางอาญาและทางปกครองควบคู่กันไปก็ได้ หากเจ้าหน้าที่พบผู้ประกอบการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน หรือประกอบกิจการโรงงานที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย
หรือความเดือดร้อนหรือทรัพย์กับโรงงาน ให้เจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งทางปกครอง โดยให้ระงับการ
กระทาที่ฝ่าฝืนนั้น แก้ไขหรือปรับปรุ งปฏิบัติให้ถูกต้อง 24 หากยังคงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งเจ้าหน้าที่ ให้
ปลั ดกระทรวงหรื อผู้ ซึ่ งปลั ด กระทรวงมอบหมายมีอ านาจสั่ งให้ ผู้ ประกอบ กิจการโรงงานนั้ น หยุ ด
ประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรื อบางส่วนเป็นการชั่วคราวและปรับปรุงแก้ไขโรงงานนั้นเสี ย ใหม่
ภายในกาหนด ในกรณีที่ป ฏิบั ติตามคาสั่ งก็ให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ แต่ห ากยังตงไม่ปฏิบัติตาม
ปลัดกระทรวงมีอานาจสั่งปิดโรงงานได้25
มาตรการทางอาญาเป็นมาตรการลงโทษสาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยมีบทลงโทษทั้ง
จาคุก ปรับและริบทรัพย์ผู้ที่กระทาความผิดได้ด้วย สาหรับผู้ที่นาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม, ผู้ที่นาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วออกนอกโรงงานโดยไม่แจ้งข้อมูลการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยการแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
แสนบาท รวมถึงกรณีได้รับอนุญาตให้นาสิ่งปฏิกูลออกนอกบริเวณโรงงานเพื่อไปบาบัดหรือกาจัดแต่
ระหว่างขนส่งได้ลักลอบทิ้ง ณ สถานที่อื่นนอกจากที่ได้ รับอนุญาต ให้ถือเป็นการนาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยโดยระวางโทษเช่นเดียวกัน26
มาตรการทางแพ่งเป็นการเรียกร้องเพื่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการที่รัฐเข้าจัดการให้
เป็นไปตามคาสั่งเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อม27 และปรากฏในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกาเนิดมลพิษที่เป็นเหตุให้เกิดมลพิษหรือเกิดการรั่วไหลหรือแพร่กระจายต้องรับผิดต่อความเสียหาย
นั้ น 28 หรื อ หากมี ผู้ ใ ดท าหรื อ ละเว้ น กระท าอั น เป็ น การท าลายหรื อ ท าให้ สู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หายต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต้องชดใช้ตามมูลค่าความเสียหายนั้น29
2. มาตรการทางกฎหมายในการจัดการกากอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างประเทศ
1) มาตรการทางกฎหมายในการจัดการกากอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซียในเขต
เศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์

24

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535, มาตรา 37.
25 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535, มาตรา 39.
26 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535, มาตรา 45.
27 พระราชบบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535, มาตรา 42.
28 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535, มาตรา 96.
29 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535, มาตรา 97.
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เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษอิ ส กั น ดาร์ เ ป็ น หนึ่ ง ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษของประเทศ
มาเลเซีย30 ซึ่งเขตเศรษฐกิจนี้ตั้งขึ้นในปี 2006 อยู่ในรัฐยะโฮร์ทางตอนใต้ของมาเลเซีย ติดกับประเทศ
สิงคโปร์ และถือเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวมเร็ว 31 โดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและ
สามารถเข้าสู่เขตเศรษฐกิจนี้ได้ทั้งทางอากาศ ทางถนน ทางรถไฟ และทางทะเล 32 โดยกลไกการบริหาร
จัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษอิส กันดาร์อาศัยกลไกในลั กษณะคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลกลาง
รัฐบาลท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยใช้กฎหมายที่เป็นกฎหมายเฉพาะ คือ IRDA Act 2007
IRDA ภายใต้ ก ฎหมายเฉพาะ Iskandar Regional Development Authority
Act 2007 (IRDA Act 2007) ผ่าน Law of Malaysia Act 667 ซึ่งเป็นกฎหมายเพื่อการอานวยความ
สะดวก ส่งเสริม วางแผน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์โดยมีบทบาท
สาคัญในการบูรณาการแผนแม่บทการพัฒนาเพื่อนาไปสู่การดาเนินงานในมาตรฐานระดับโลก33
มาตรการทางกฎหมายในการจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศมาเลเซียมิได้มี
การบัญญัตใิ นการจัดการสาหรับกากอุตสาหกรรมไว้เป็นการเฉพาะ แต่ทั้งนี้ได้นา The Environmental
Quality Act 1974 (Act 127) ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้ อม มาบังคับใช้ในการจัดการกาก
อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การลด การควบคุ ม มลพิ ษ และการดู แ ล
สิ่ งแวดล้ อม ขยะอุตสาหกรรม หมายถึง ของเสี ยรวมถึงวัสดุใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของของแข็ง กึ่ง
ของแข็งหรือของเหลว หรือในรูปของก๊าซหรือไอ ที่ถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือ
สะสมในสิ่ งแวดล้ อมอั น ก่ อให้ เกิ ดมลพิ ษ 34 โดยขยะอุตสาหกรรมแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ขยะ
อุตสาหกรรมที่เป็ นอันตรายและขยะมูลฝอยทั่วไป โดยกรมการปกครอง (DLG) และรัฐบาลท้องถิ่ น
(MHLG) และหน่วยงานท้องถิ่น จะรับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยและหรือของเสียจากครัวเรื อน
รวมถึงของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย และเนื่องด้วยการเพิ่มขึ้นของขยะอุตสาหกรรม
รัฐบาลมาเลเซียจึงจัดตั้ง the Department of National Solid Waste Management (DNSWM) เพื่อให้
30 Noor Suzilawati Rabe, Mariana Mohamed Osman and Syahirah Bachok, Economics

of Local People: Iskandar, Malaysia, https://pdf.sciencedirectassets.com/, (accessed October
24, 2021).
31Agatino Rizzo, John Glasson, Iskandar Malaysia, file:///C:/Users/Kanyarat/ Downloads
/Iskandar_Malaysia%20(1).pdf, (accessed October 24, 2021).
32 สานักงานส่งเสริม การค้ าระหว่ างประเทศ, โครงสร้างพื้นฐาน, https://www.ditp.go.th/
contents_attach/92452/92452.pdf, (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564).
33 ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ , “การศึ ก ษาดู ง านการ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ประเทศมาเลเซียและการวางผังเมืองประเทศสิงคโปร์,” 2628 มีนาคม 2557, หน้า 7-8.
34 Bakri Ishak, The law of industrial waste management in Malaysia, https://www.
witpress.com/Secure/elibrary/papers/WM02/WM02066FU.pdf, (accessed September 8, 2021).
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เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยหน่วยงานนี้มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์
แห่งชาติเพื่อจัดการขยะมูลฝอย ดาเนินให้เป็นไปตามนโยบายของกฎหมาย Management Act 2007
ฉบับนี้ อีกทั้งหน่วยงานจะดูแลการจัดการขยะให้เป็นไปตามลาดับชั้นของการจัดการของเสีย (hierarchy)
ซึ่งให้ความสาคัญกับการลดของเสียผ่านหลักการ 3R ไปจนถึงการกาจัดในขั้นตอนสุดท้ายอันนาไปสู่การ
จัดการของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ตลอดถึงป้องกันสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขด้วย35
ประเทศมาเลเซีย จัดการของเสียในแนวทางที่ ปฏิบัติหรือควบคุมปลายท่อ (end
of pipe) มาเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นแนวทางดั้งเดิมในการจัดการของเสีย36 การกาจัดของเสียแบบฝังกลบ
นี้เป็นทางเลือกที่ใช้กันมากถึงประมาณ 95% ของของเสียอุตสาหกรรมจะถูกกาจัดแบบฝังกลบประกอบ
กับไม่มีระบบการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสมและมีการลับลอบทิ้งของเสียอีกด้วย37
กฎหมายก าหนดบทลงโทษในส่ ว นของการกระท าเกี่ ย วกั บ ของเสี ย ไว้ ว่ า
ผู้ประกอบการหรือผู้ครอบครองอุตสาหกรรมหรือกระบวนการใดๆต้องดาเนินการป้องกันหรือหาก
ปล่อยปละละเลยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสารอันตราย สารมลพิษ หรือของเสียจะถูกลงโทษ
ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า หมื่นริงกิต(ประมาณสี่แสนบาท)หรือจาคุกไม่เกินสองปี
หรือทั้งจาทั้งปรับ38 อีกทั้งมีบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดวาง ฝากหรือจาหน่ายหรือทาให้เกิด หรืออนุญาตให้
วาง ฝาก หรือจาหน่ายเว้นแต่สถานที่ที่กาหนดเท่านั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อน ผู้ใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนริงกิต(ประมาณสี่ล้านบาท)หรือจาคุกไม่เกินห้าปีหรือทั้งจาทั้งปรับ 39 และมี
การบัญญัติถึงข้อจากัดในการปล่อยของเสีย โดยห้ามมิให้ผู้ใดระบายหรือก่อให้เกิดหรืออนุญาตให้ปล่อย
ของเสียใดๆในหรือบนดินหรือพื้นผิวใดๆ ของที่ดินใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี40

35

Ahmad Fariz Mohame, Recycling System in Malaysia: Case studies on Industrial
Waste, https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.552.53 01& rep=rep1
&type=pdf, (accessed November 21, 2021).
36 Bakri Ishak, The law of industrial waste management in Malaysia, https:// www.
witpress.com/Secure/elibrary/papers/WM02/WM02066FU.pdf, (accessed September 8, 2021).
37 MOHD NASIR HASSAN, RAFIA AFROZ, AHMAD FARIZ MOHAMED and MUHAMAD
AWANG,” Economic Instruments for Managing Industrial Waste in Malaysia,” Malaysian
Journal of Environmental Management 6 (2005): 5.
38 The Environmental Quality Act 1974, 31A.
39 The Environmental Quality Act 1974, 31B.
40 ENVIRONMENTAL QUALITY (SEWAGE AND INDUSTRIAL EFFLUENTS) REGULA'IIONS,
1979, Restrictions on the discharge of effluents. No person shall discharge or cause or
permit the discharge of any effluent in or on any soil or surface of any land without the
prior written permission of the Director-General., article 9.
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2) มาตรการทางกฎหมายในการจั ด การกากอุ ต สาหกรรมประเทศญี่ ปุ่ น เขต
เศรษฐกิจพิเศษยุทธศาสตร์แห่งชาติคันไซ
เขตเศรษฐกิจพิเศษยุทธศาสตร์แห่งชาติคันไซมีการพัฒนาที่สาคัญ คือ พื้นที่นี้จะ
เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมในทางการแพทย์และพลังงาน ซึ่งจะให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนา โดย
ในภูมิภาคคันไซเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่หลายหลายอยู่แล้วมีทั้งอุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมสนับสนุน
และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จึงมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาในลักษณะการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
ฐานการผลิ ตและเป็ นแหล่ งคลั สเตอร์ อุ ตสาหกรรมอั นดั บหนึ่ งของญี่ ปุ่ น อี กทั้ งเมื่ อมี การรวมตั วของ
อุตสาหกรรมจานวนมากจึงมีการมุ่งเน้นเรื่อง Green Technology / Green Innovation โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก41
ในพื้นที่ดังกล่าวนี้มีการออกกฎหมายพิเศษเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในภาคการ
ลงทุนและธุรกิจและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยมีการตรากฎหมาย National Strategic
Special Zone Act (Act No.107 of 2013) โดยสาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ กาหนดนโยบาย
เบื้องต้นเกี่ยวกับเขตพิเศษยุทธศาสตร์แห่งชาติไว้ โดยรัฐจะต้องกาหนดนโยบายพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์กลางของเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านขีดความสามารถในการ
แข่งขันภายในเขตยุ ทธศาสตร์ พิเศษ นอกจากนี้ ในกฎหมายดังกล่าวได้มีการกาหนดบทยกเว้ นของ
กฎหมายหลายฉบั บ ด้ ว ยกั น เพื่ อ การปฏิ รู ป ประเทศ National Strategic Special Zone Act (Act
No.107 of 2013) มีทั้งหมด 6 หมวด42
กฎหมายหลักในการจัดการของเสียในประเทศญี่ปุ่นคือ Waste Management
and Public Cleansing Act (Act No. 137 of 1970) กาหนดเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิต
และสุขภาพของประชาชนโดยการลดของเสีย และการจัดการของเสียอย่างเหมาะสมและการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อม 43 ทั้งนี้ Waste Management and Public Cleansing Act (Act No. 137 of 1970)
นั้นถือว่าเป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการของเสียของประเทศญี่ปุ่น44 โดยองค์การสิ่งแวดล้อมเป็น
41

ณภัทชา ปานเจริญ, ทรงกลด พลพวก, วิมลกานต์ นิธิศิริวริศกุล และนฤมล วลีประทานพร,
“นวัตกรรมสีเขียวและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน:บทบาทของความได้เปรียบทางการ
แข่ ง ขั น ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการไทย,” วารสารการบริ ห ารการปกครองและนวั ต กรรมท้ อ งถิ่ น 4
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2563): 342-344.
42 ปิยวรรณ ซอน และ วรรธน์มน บุญญาธิการ, เขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ, http://lawdraf
ter.blogspot.com/2017/03/blog-post_2.html, (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564).
43 Food and Agricultural Organization of the United Nation, Waste Management
and Public Cleansing Law (No. 137 of 1970), https://www.fao.org/faolex/results/ details/
en/c/LEX-FAOC082740/, (accessed October 24, 2021).
44 วรรธน์มน สุกใสและปิยวรรณ ซอน, การบริหารจัดการขยะและของเสียของญี่ปุ่น, http://law
drafter.blogspot.com/2013/09/blog-post_12.html, (สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564).
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หน่วยงานหลักที่วางแผนและส่งเสริมนโยบายพื้นฐานในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายที่ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งควบคุมมลภาวะ กาหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
บังคับให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยในส่วนการบริหารจัดการของเสียมีการกระจายอานาจให้
ส่วนท้องถิ่นดูแลด้วย โดยกาหนดหน้าที่และบทบาทของแต่ละภาคส่วนไว้ อย่างชัดเจน ได้แก่ รัฐบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและประชาชน45
ญี่ปุ่นมีการปฏิรูปโครงสร้างการจัดการกากอุตสาหกรรมและพยายามที่จะเปลี่ยน
ให้การจัดการขยะเป็นไปตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
คือหลักที่ว่า ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย46 โดยนามาตรการอุดหนุนเพื่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ด้วยโดยการให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ากับผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีลดมลพิษ47 ภาษีสิ่งแวดล้อม เช่น มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การรีไซเคิล48 โดยมีการสร้างกองทุนฟื้นฟูแหล่งขยะอุตสาหกรรมและชุมชน และมาตรการอุดหนุนทาง
การเงิน อันเป็นแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและมีส่วนช่วยในการปรับปรุงขีดความสามารถในการบริหารของ
หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในการควบคุมของเสีย
บทลงโทษสาหรับผู้กระทาผิดหรือฝ่าฝืน มีการปรับมาตรการโดยเพิ่มมาตรการ
ลงโทษเพื่อปราบปรามผู้กระทาผิดซึ่งเพิ่มโทษจาคุก โดยจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้านเยน
(ประมาณสามล้านบาท) ในกรณีของบริษัทจะถูกปรับ 100 ล้านเยน(ประมาณสามสิบล้านบาท) สาหรับ
ผู้ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมวัตถุประสงค์ในการเพิ่มโทษให้รุนแรงขึ้นก็เพื่อปราบปรามการลับลอกทิ้ง
ขยะอันถือเป็นอาชญากรที่ร้ายแรงส่งผลให้ตารวจและหน่วยงานของรัฐต้องร่วมกันจับกุม นอกจากนี้ยัง
มีการเพิ่มแรงจูงใจในการจับกุมผู้กระทาความผิดด้วย เช่น ให้รางวัลสาหรับสถานีตารวจหรือเจ้าหน้าที่
ตารวจที่สามารถพบการลับลอบทิ้งขยะอย่างผิดกฎหมายนั้นรวมถึงมีการตั้งหน่วยงานในการตรวจสอบ
ของผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายอีกด้วย อีกทั้งยังมีการมอบอานาจให้บุคลากรในภาครัฐมีหน้าที่
ในการตรวจสอบการลับ ทิ้งกากอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังกาหนดให้ธุรกิจที่ปล่อยของเสี ยมีความ
45

โกสุมภ์ สายจันทร์, “ญี่ปุ่นกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม,” วารสารญี่ปุ่นศึกษา 10 (มีนาคม
2016): 11-12.
46 Manami Fujikura, Japan’s Efforts Against the Illegal Dumping of Industrial Waste,
https://www.researchgate.net/publication/230546844_Japan%27s_Efforts _Against_the_
Illegal_Dumping_of_Industrial_Waste, (accessed September 9, 2021).
47 Matsuno Yu, Tadayoshi Terao, Yasushi Ito and Kazuhiro Ueta, the impacts of
the SOx charge and related policy instruments on technological innovation in Japan,
https://www.researchgate.net/publication/275531178_The_impacts_of_the_SOx_charge
_and_related_policy_instruments_on_technological_innovation_in_Japan, (accessed
October 28, 2021).
48 ชุ ติ ม า คี รี รั ฐ พิ ศ าล, “มาตรการทางภาษี เ พื่ อ รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม: ศึ ก ษาเฉพาะกรณี ข ยะ
อิเล็กทรอนิกส์,” วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 13 (มกราคม - มีนาคม 2020): 7.
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รับผิดชอบมากขึ้นในการกาจัดขยะ (เพิ่มความรับผิดชอบของธุรกิจที่ปล่อยของเสีย) ธุรกิจที่ปล่อยของ
เสียต้องรับผิดชอบในการกาจัดของเสียมากขึ้น และในมาตรการทางปกครองมีการเพิ่มอานาจให้กับผู้ว่า
ราชการจังหวัดซึ่งมีอานาจในการสั่งการแก่ผู้ประกอบการที่กระทาผิด โดยเพิ่มคาสั่ งเพิกถอนใบอนุญาต
สาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ดาเนินการโดยเจตนาที่จะกระทาผิด49
ญี่ปุ่นตระหนักถึงความสาคัญของการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากแหล่งกาเนิดของ
ขยะและการรีไซเคิลหรือนโยบาย 3Rs 50 จึงนานโยบาย 3R นามาใช้ใน The Basic Act for Establishing
a Sound Material-Cycle Society (Act No. 110 of 2000) ซึ่ งก าหนดเกี่ ยวกั บการ Reduce, Reuse,
Recycle, Thermal Recycling และการจั ดการของเสี ยและรี ไซเคิ ล ให้ เป็ นไปอย่ างถู กต้ องเหมาะสม
ตามลาดับความสาคัญ51

6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการจัดการกากอุตสาหกรรมใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1. วิเคราะห์มาตรการจัดการกากอุตสาหกรรมภายใต้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่มีการบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมเอาไว้เป็นการ
เฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีเพียงการกาหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมเอาไว้อย่างกว้าง
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในพื้นที่เท่านั้น ไม่มีการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายอันเป็นหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนถึงวิธีการดาเนินการจัดการกากอุตสาหกรรม รวมทั้งการบาบัดหรือกาจัดของผู้ที่เกี่ยวข้องหรื อ
มาตรการทางกฎหมายอันเป็นการควบคุมหรือป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะอุตสาหกรรมหรือขจัดปัญหา
49
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การจั ดการกากอุตสาหกรรมที่ ไม่ ได้ ประสิ ทธิภาพและปั ญหาการลั กลอบทิ้ งกากอุตสาหกรรมในพื้ นที่
สาธารณะ ซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะมีมาตรการอย่างไรที่จะ
สามารถบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น การจัดการกากอุตสาหกรรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจึ ง ยั งคงใช้พระราชบัญญัติโรงงานและพระราชบั ญญัติส่ งเสริ มและรั กษา
สิ่งแวดล้อมในการควบคุมและดูแลในการจัดการกากอุตสาหกรรม
แต่อย่างไรก็ตาม แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.26502564 กาหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้ อม ให้องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น
ส่ งเสริมการกากอุตสาหกรรมโดยกากับให้อุตสาหกรรมทุกแห่ งเข้าสู่ระบบการจัดการและให้ มีการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและการขนส่งกากอุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
การบาบัดและการกาจัดต้องเป็นไปตามมาตรฐานและยกระดับมาตรฐานโรงงานที่รับบาบัดหรื อกาจัดให้
มีระบบป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม รวมตลอดถึงควบคุมมลพิษให้อยู่ในมาตรฐานที่กาหนดเพื่อ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน ประกอบกับ ส่งเสริมให้นาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เพื่อรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้ อมทั้งเครื่องทางเศรษฐศาสตร์ทางการเงินการคลั ง การตลาด และมาตรการ
อุดหนุนเพิ่มมากขึ้น เช่น เก็บค่าธรรมเนียมมลพิษ เก็บค่าทิ้งกากของเสียและปล่อยน้าเสียและจัดให้มี
ระบบการชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกิจการของรัฐ หรือกิจการสาธารณประโยชน์ การเรียก
เก็บเงินค่ามัดจา-คืนเงิน บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกทั้งสนับสนุนให้ใช้หลักลดมลพิษที่แหล่งกาเนิด
และให้เกิดของเสียน้อยลงหรือไม่มีเลยซึ่งจะเกิดจากการเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิต การใช้ซ้าและการ
นากลับมมาใช้ใหม่ อันเป็นหลักการของ 3Rs ซึ่งจะทาให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเกิดผลกระทบ
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
บาบัดหรือกาจัดกากอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยทาให้เกิดระบบการกาจัดของเสียที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
มาตรการการจัดการกากอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งประเทศไทย ประเทศมาเลเซียและ
ประเทศญี่ปุ่น ก็ ไม่ได้มีการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายในการจัดการกากอุตสาหกรรมไว้เป็น การ
เฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น แต่นากฎหมายภายในประเทศที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนาไปบังคับ
ใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. วิเคราะห์และเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการจัดการกากอุตสาหกรรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1) การบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรม
วิธีการในการจัดการกากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของประเทศไทยใช้หลักการกาจัด
ของเสียหลายรูปแบบ แต่ในกรณีของการฝังกลบนั้นเห็นว่าจานวนพื้นที่มีอยู่อย่างจากัดและไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการในการฝังกลบและไม่มีประสิทธิภาพโดยไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล ส่วนการเผาเป็น
ทางเลื อ กหนึ่ ง ของการบ าบั ด และก าจั ด กากอุ ต สาหกรรมซึ่ ง ง่ า ยต่ อ การก าจั ด ทั้ ง นี้ เ มื่ อ เผากาก
อุตสาหกรรมแล้วก็ย่อมต้องของเสียตกค้างจากการเผาและเกิดก๊าซต่างๆ และยังคงมีของเสียที่ต้องเผา
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นโดยประเทศไทยยังคงมีไม่เพียงพอ และเห็นได้ว่าหลักการลดของเสีย
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นั้นไม่ได้ถูกนามาใช้อย่างกว้างขวางเพราะหลักการลดของเสียมีความจาเป็นที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี ที่
ทันสมัย รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต จึงทาให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ใช้หลักการบาบัดหรือกาจัดที่ปลายท่อมากกว่าหลั กการลดของเสีย แม้ของเสียเหล่านั้น จะ
สามารถก าจั ด โดยวิ ธี อื่ น ได้ ในขณะที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น ก าหนดให้ ผู้ ป ระกอบการที่ ก่ อ ก าเนิ ด กาก
อุตสาหกรรมมีหน้าที่ที่จะต้องจัดการของเสียของตนโดยต้องจัดการของเสียให้เหลือน้อยที่สุดและใช้
หลักการ 3Rs ในการจัดการของเสียนั้นด้วย แต่หากของเสียใดกาจัดได้ยากก็สามารถใช้ศูนย์กาจัดของ
เสียได้ โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้ดูแลและให้ความช่วยเหลือในการจั ดการของเสียในศูนย์นี้
ประกอบกับภาครัฐให้ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการของเสีย และสนับสนุนการเงิน
ในการจัดการของเสียให้แก่องค์กรท้องถิ่นในการจัดการของเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน
ประเทศมาเลเซียก็เช่นเดียวกันกับประเทศไทยที่ยังคงใช้ระบบการจัดการของเสียในรูปแบบเดิมอยู่คือ
การฝังกลบ ซึ่งส่วนใหญ่ประเทศมาเลเซียใช้การกาจัดแบบฝังกลบและไม่ได้มีวิธีการกาจัดของเสียอย่าง
ของเสียอันตรายประกอบกับไม่มีหลักการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมจึงเกิดปัญหากากอุตสาหกรรม
2) การควบคุมผู้ประกอบการในการเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการยังไม่เข้าสู่ระบบรายงานข้อมูลในการนากากอุตสาหกรรมออกจาก
โรงงาน ซึ่งการที่โรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบเช่นนี้ก็เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดาเนินงานโรงงาน
อุตสาหกรรมรวมถึงปริมาณและชนิดกากอุตสาหกรรมที่ครอบครอง ประกอบกับผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เป็นผู้ก่อกาเนิดกากอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการรวบรวมและขนส่งกากอุตสาหกรรมและ
ผู้ให้บริการบาบัดหรือกาจัดกากอุตสาหกรรมยังคงละเลยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กาหนดอย่าง
เคร่งครัด อันเป็นสาเหตุของการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอยู่เสมอ โดยปัจจัยที่ทาให้เกิดการลักลอบ
ทิ้งกากอุตสาหกรรม อาจเกิดจากค่าใช้จ่ายในการบาบัดหรือกาจัดในอัตราที่สูงประกอบกับโรงงานรับ
บาบัดหรือกาจัดกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องมีไม่เพียงพอต่อการรองรับกากอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และ
อีกปั จ จั ย หนึ่ ง คือ การขาดการบั งคับใช้กฎหมายในการกากับ และควบคุมดูแลอุตสาหกรรมที่ เ ป็ น
แหล่งกาเนิดกากอุตสาหกรรม โดยส่วนหนึ่งมาจากการดาเนินงานของหน่วยงานที่ยังไม่สามารถควบคุม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมได้ อีกทั้งระบบฐานข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมและการ
เชื่อมโยงข้อมูล ชนิด ปริมาณของการเกิดกากอุตสาหกรรมยังไม่ครอบคลุมทั้งระบบ
ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายในการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยกาหนดหน้าที่
สาคัญสาหรับผู้ประกอบการโดยต้องทิ้งหรือปล่อยของเสียให้น้อยที่สุด นาของเสียกลับมาใช้ซ้าและแปร
รูปใหม่เท่าที่จะทาได้ ต้องรับผิดชอบในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของตน อีกทั้ง
ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเสียให้สามารถกาจัดได้โดยง่าย ใช้ได้นาน รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลดและกาจัดของเสียอย่าง
เหมาะสม อีกทั้งให้ผู้ก่อกาเนิดกากอุตสาหกรรมเข้าระบบที่เรียกว่า e-manifest โดยให้ผู้ก่อกาเนิดกาก
อุตสาหกรรม ผู้ขนส่งและผู้กาจัดของเสีย จาเป็นจะต้องมีการรายงานข้อมูล เพื่อให้เห็นถึงขั้นตอนตั้งแต่
การรวบรวม การขนส่ง และการกาจัดของเสียที่ได้รับมอบหมายว่ามีการกาจัดอย่างถูกต้อง และเพื่อ
ป้องกันการทิ้งของเสียผิดกฎหมาย
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ส าหรั บ ประเทศมาเลเซี ย ไม่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดหน้ า ที่ ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการที่
ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรม ผู้ขนส่ง ผู้รวบรวม บาบัดหรือกาจัดกากอุตสาหกรรมเหมือนของประเทศไทย
และญี่ปุ่น เพียงแต่กาหนดให้ผู้ที่ครอบครองหรือเป็นเจ้าของมลพิษต้ องมีการแจ้งข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่
ต้องมีการทิ้งของเสี ยในสถานที่ที่กาหนดไว้และได้รับอนุญาตเท่านั้น อีกทั้งมิได้มีการกาหนดถึง การ
ติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรมไปยังสถานที่ที่กาจัดกากอุตสาหกรรมแต่อย่างใด
3) มาตรการในการบังคับใช้กฎหมาย
หน่ ว ยงานหลั ก ที่ เ ข้ า มาดู แ ลการจั ด การกากอุ ต สาหกรรมคื อ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม แต่ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมมลพิษหากเจอการร้องเรียนในกรณีเกิดมลพิษ
จากการปล่อยของเสียจากอุตสาหกรรม แม้จะมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลการจัดการของเสียใน
พื้นที่แต่ก็ไม่ได้มีส่วนในการที่จะร้องเรียนต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงมีหลายหน่วยงานเข้ามา
ตรวจสอบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ไม่สามารถทางานทับซ้อนกันได้และไม่มีการประสานงานในระหว่าง
หน่วยงานราชการซึ่งหากเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับกากอุตสาหกรรมขึ้นย่อมต้องพิจารณาว่าอยู่ในอานาจของ
หน่วยงานใด อีกทั้งหากเกิดปัญหาการตรวจสอบ ตรวจพิสูจน์ และรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับประเภท
และแหล่งที่มาของกากอุตสาหกรรมซึ่งถูกลักลอบมาทิ้ง หน่วยงานจะดาเนินการล่าช้าเพราะมีหลาย
ขั้นตอนและใช้เวลานานในการดาเนินงาน ไม่มีหน่วยงานหลักที่ครอบคลุมทั้งหมด อันทาให้ปัญหาที่
เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขด้วยความล่าช้าเป็นอย่างมากและไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที อีกทั้งไม่
สามารถสืบหาผู้กระทาผิดได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้หากเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบ แก้ไขปัญหาอย่าง
เข้มงวดมากขึ้น ย่อมทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมมีความตื่นตัวที่จะปฏิบัติตามและ
ผู้ประกอบการจะเกิดความเกรงกลัวที่จะกระทาผิด52
ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีหน่วยงานดูและทุกขั้นตอน ซึ่งกฎหมายกาหนดหน้าที่
ของทุกภาคส่วนเอาไว้อย่างชัดเจนโดยให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการกาจัดของเสียอย่างเหมาะสม
รัฐบาลมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับของเสียในอุตสาหกรรมที่ก่อตั้งขึ้น รวมถึงวางแผนใน
การจัดการของเสีย พัฒนาเทคนิคการจัดการของเสีย โดยมีการกาหนดมาตรการให้ทุกภาคส่วนมีการ
จัดการของเสียอย่างเหมาะสม ตลอดทั้งสนับสนุนทางด้านการเงินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแล
โรงงานอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดาเนินการช่วยเหลือหรือส่งเสริม
อุตสาหกรรมให้มีการจัดการของเสียเป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ มีการกระจายอานาจอย่างชัดเจนอีก
ทั้ ง มี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานเพื่ อ ติ ด ตามดู แ ลปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การทิ้ ง ขยะอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ให้ ส ามารถ
ตรวจสอบได้อย่างทั่วถึง
ส่ ว นประเทศมาเลเซี ย ก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ก รมการปกครองและรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น
รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม เมื่อของเสียมูลฝอยมีจานวนมากและเกิดปัญหาที่
เพิ่มขึ้นจึงมีการจัดตั้ง the Department of National Solid Waste Management (DNSWM) เพื่อให้
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Salika, สุสานขยะพิษ หนามตาใจ”อีอีซี”ปัญหาที่ไม่ได้ก่อ แต่ต้องมาสะสาง, https://www.
salika.co/2019/05/22/eec-electronic-waste-problem/, (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564).
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เกิดการซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อจัดการขยะมูลฝอย ดาเนินให้เป็นไป
ตามนโยบายของกฎหมาย อีกทั้งหน่วยงานจะดูแลการจัดการขยะให้เป็นไปตามลาดับชั้นของการจัดการ
ของเสีย (hierarchy) ตลอดถึงป้องกันสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขด้วย
4) มาตรการในการกาหนดบทลงโทษ
บทลงโทษของผู้ ที่ เ กี่ยวข้ องในการจั ด การกากอุ ตสาหกรรมโดยไม่ ปฏิบั ติ ต าม
กฎหมายนั้นในพระราชบัญญัติโรงงานยังคงหย่อนสมรรถภาพในการบังคับใช้ในเรื่องบทลงโทษและอัตรา
ค่าปรับตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งโทษในคดีอาญาสาหรับผู้ประกอบการที่ไม่นาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
200,000 บาท หรือ ในกรณีโรงงานไม่แจ้งข้อมูลการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนกรณีได้รับอนุญาตให้นากากอุตสาหกรรม
ออกนอกบริเวณโรงงานเพื่อไปบาบัดหรือกาจัดแล้วแต่ระหว่างขนส่งกลับลักลอบทิ้งในสถานที่อื่นนอกจาก
สถานที่ที่ได้รับอนุญาต ให้ถือว่าเป็นการนากากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็มีความผิดเช่นเดียวกัน ในส่วนมาตรการทางแพ่งก็มีการให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน แม้
จะมีการกาหนดบทลงโทษเอาไว้อย่างชัดเจนแต่ก็ยังพบว่าการกระทาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ยังคงพบเห็นอยู่เสมอ จึงควรมีการพิจารณาถึงการกาหนดบทลงโทษเสียใหม่เพื่อปรับให้จานวนผู้ที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นลดลง หากยังคงใช้บทลงโทษเหมือนเดิมก็ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหากาก
อุตสาหกรรมได้อย่างแน่นอน
มาตรการเพิ่มบทลงโทษของประเทศญี่ปุ่นในการลั กลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
กาหนดโทษจาคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินสิบล้านเยน หากเป็นกรณีผู้ประกอบการจะถูกปรับหนึ่งร้อย
ล้านเยน ซึ่งญี่ปุ่นเพิ่มโทษให้ความผิดนี้เป็นความผิดที่มีความร้ายแรงสาหรับการทิ้งกากอุตสาหกรรม
อย่างผิดกฎหมายและมีมาตรการในการจูงใจสนับสนุนเจ้าหน้าที่ คือ การให้รางวัลพิเศษสาหรับผู้ทาการ
จับกุมผู้กระทาความผิด เช่น ให้รางวัลสาหรับสถานีตารวจหรือเจ้าหน้าที่ตารวจที่พบการลักลอบทิ้งของ
เสียที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น ส่วนประเทศมาเลเซียระวางโทษสาหรับผู้ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมปรับไม่
เกินสี่ล้านบาทหรือจาคุกไม่เกินห้าปีหรือทั้งจาทั้งปรับ

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1.

บทสรุป
เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออกให้ ความส าคั ญกับเรื่ องสิ่ งแวดล้ อ มและสนับสนุ น ให้
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อุตสาหกรรมสามารถอยู่รวมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งการจัดการ
กากอุตสาหกรรมย่อมต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จ ะเพิ่มขึ้นมากในอนาคต โดยปัญหาเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น คือ
ปั ญหาการควบคุมและกาจั ดกากอุตสาหกรรม ปัญหาในด้านการบริห ารจัดการซึ่งจะเป็นในส่วนที่
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ผู้ ป ระกอบการไม่เข้าสู่ ร ะบบโดยไม่รายงานข้อมูล ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายซึ่งดาเนินงานของหน่วยงาน ปัญหาบทลงโทษสาหรับผู้ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
จากการศึกษาพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 พบว่า ยังไม่มี
มาตรการทางกฎหมายในการจั ดการกากอุตสาหกรรม ประกอบกับประกาศ เรื่อง แผนผั งการใช้
ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. 2562 โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 11 (7) มาตรา 30 มาตรา 31 และมาตรา
32 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 รวมทั้งแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561-2564 เป็นการกาหนดแนวทางในการจัดการกากอุตสาหกรรม
ตามแผนสิ่ งแวดล้ อมในพื้น ที่เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเพียงแนวทางให้ อุตสาหกรรม
ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวเท่านั้น ประกอบกับกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดการกากอุตสาหกรรม
ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหากากอุตสาหกรรมได้ จึงเห็นควรให้มีการออกกฎหรือข้อบังคับอันเป็น
มาตรการทางกฎหมายในการจัดการกากอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยเฉพาะ เพื่อ
ลดปัญหากากอุตสาหกรรม และจะทานักลงทุนหรือผู้ประกอบการให้เขตเศรษฐกิจนี้เกิดความเชื่อมั่น
และมั่ น ใจได้ ว่ า การประกอบกิ จ การในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออกนี้ มี ร ะบบกา รจั ด การกาก
อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ.2561 ทั้งข้อเสนอแนะทางกฎหมายและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1) ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย
(1) ควรออกระเบี ยบในการจัด การกากอุ ตสาหกรรมในเขตพัฒ นาพิเ ศษภาค
ตะวันออก โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา มาตรา 11(7) แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวั น ออก พ.ศ.2561 โดยบั ญ ญั ติ ถึ ง การรวบรวมตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการเกิ ด ของเสี ย การขนส่ ง กาก
อุตสาหกรรม หน้าที่ของผู้ก่อกาเนิดกากอุตสาหกรรม ผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรม และผู้รวบรวมบาบัด
หรือกาจัดกากอุตสาหกรรม วิธีการบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการลดกากอุตสาหกรรมและหลักทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน้าที่และ
อานาจของหน่วยงาน รวมตลอดถึงบทลงโทษ
(2) ปัญหาบทกาหนดโทษ ควรแก้ไขปรับปรุงบทกาหนดโทษ ดังนี้
ก. โทษสาหรับการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความเกรงกลัว
และเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม จึงควรมีการเพิ่มอัตราโทษปรับทางอาญาโดยปรับ
รายวันอย่างสูง และเพิ่มมาตรการทางปกครองให้เจ้าหน้าที่มีอานาจปิ ดโรงงานอุตสาหกรรมหากมีการ
กระทาผิดซ้าๆ หรือเพิ่มโทษปรับทางปกครองให้เจ้าหน้าที่มีอานาจในการปรับ
ข. โทษสาหรับผู้ประกอบกิจการที่ไม่เข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือผู้ที่ไม่แจ้งการขนย้ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ให้มี
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ความชัดเจนและมีผลในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เช่น กาหนดอัตราค่าปรับเพิ่มมากขึ้น หรือ ให้งดการ
ประกอบกิจการหากยังไม่ดาเนินการให้ถูกต้อง53
2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรนามาบัญญัติในกฎหมายเพื่อให้เกิดการบังคับใช้
อย่างแท้จริง ดังนี้
(1) กาหนดให้ทุกอุตสาหกรรมนาหลักการนี้มาใช้บังคับอันเป็นการลดของเสีย
ตั้งแต่แหล่ งกาเนิด และใช้กระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาดเพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ลดหรื อเลิกใช้วัตถุดิบที่มีอันตราย ส่งเสริมให้มีการใช้
วัตถุดิบที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้เพราะกระบวนการผลิตที่สะอาดจะช่วยลดมลพิษ และส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าบริการและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพิ่มมาตรการเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น
มาตรการทางการคลังหรือมาตรการอุดหนุนในการจูงใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น เก็บค่าธรรมเนียม
มลพิษ เก็บค่าทิ้งกากของเสียและปล่อยน้าเสียและจัดให้มีระบบการชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
กิจการของรัฐ หรือกิจการสาธารณประโยชน์ การเรียกเก็บเงินค่ามัดจา-คืนเงิน บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
อีกทั้งสนับสนุนให้ใช้หลักลดมลพิษที่แหล่งกาเนิดและให้เกิดของเสียน้อยลงหรือไม่มีเลยซึ่งจะเกิดจากการ
เปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิต ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้ได้มีการกาหนดไว้ในแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาพิเศษ พ.ศ.2561- พ.ศ.2564 แล้วซึ่งสามารถนามาบัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้ได้54
(2) ปั ญหาในการควบคุ มผู้ ประกอบการ ควรกาหนดหน้าที่ให้ ผู้ ประกอบการ
อุตสาหกรรมทุกรายต้องเข้าสู่ระบบรายงานข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานสามารถตรวจและ
ควบคุมการดาเนิ น งานของโรงงานอุตสาหกรรมได้ เพื่อ การดาเนินงานจะเป็นไปอย่างมีระบบเพื่ อ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 55 อีกทั้งกาหนดหน้าที่ให้ติดตั้งระบบขนส่งกากอุตสาหกรรม
(GPS) ตามที่กฎหมายกาหนดเพื่อติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการลั กลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมระหว่างการขนส่ง อันจะส่งผลกระทบกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยให้ตรวจสอบตั้งแต่
ต้นทางของโรงงานอุตสาหกรรมว่าได้มีการส่งกากอุตสาหกรรมอันตรายและกากอุตสาหกรรมทั่วไป ไป
53

กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, รายงาน
การตรวจสอบการดาเนินงานการบริหารจัดการกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม, ใน https://
www.audit.go.th/sites/default/files/files/inspection-results/_1.pdf, ( สื บค้ นเมื่ อวั นที่ 25
พฤศจิกายน 2564).
54 พศิ น โยธาจั น ทร์ , “มาตรการทางกฎหมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของโรงงาน
อุตสาหกรรมในการอนุ รั กษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม,” วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 6 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562): 11.
55 กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, รายงาน
การตรวจสอบการดาเนิน งาน การบริหารจัดการกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม, https://
www.audit.go.th/ sites/default/files/files/inspection-results/_1.pdf, (สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 25
พฤศจิกายน 2564).
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กาจัดปริมาณเท่าไร และถึงปลายทางเท่ากันหรือไม่ ระบบจะมีการติดสัญญาณเป็น Code หลักของตัว
GPS ที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยทางบริษัทต้นทางที่จะทาการขนส่งกากอุตสาหกรรมจะต้องส่ง Code ให้กับ
เจ้าหน้าที่เพื่อเชื่อมสัญญาณทาให้สามารถติดตามการขนส่งได้56
(3) ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ควรให้มีการจัดตั้งหน่วยงานดูแล กาหนดให้มี
หน่วยงานกากับดูแลในการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นการเฉพาะซึ่งแยก
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีหน้าที่ โดยตรงในการกากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยติดตาม
ตรวจสอบ และเฝ้าระวังปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวมทั้งป้องกันและลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมด้วย อีกทั้ง ต้องมีความเข้มงวดในการบังคับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ
ตามโดยก าหนดเป็ น ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานของเจ้ า หน้ า ที่ ให้ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการรวบรวมและ
ดาเนินคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง รวมถึงทาหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน
ประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง อีกทั้งกาหนดระยะเวลาในการดาเนิน งานของเจ้าหน้ า ที่ ใ ห้
ชัดเจน57

56

ผู้ จั ด การออนไลน์ , กรอ.เปิ ด เกมรุ ก แก้ ปั ญ หาลั ก ลอบทิ้ ง กากอุ ต ฯกลางทาง, https://
mgronline.com/news1/detail/9640000042789, (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564).
57 สถาบั น วิ จั ย เพื่ อการพั ฒ นาประเทศไทย, ขยะพิ ษ โรงงานอุ ต ฯไทย กาจั ด ถูกวิ ธี มี ไม่ ถึง ครึ่ ง
นักวิจัยแนะต้อง ‘เปิดแข่งขัน – เปิดข้อมูลครบ’ เพิ่มประสิทธิภาพการกาจัดที่ดีกว่า , https://tdri.
or.th/2018/08/industrial-waste/, (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564).
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