
มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการควบคุม   
การประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมที่กระทบต่อชุมชน 

1                                                                                                                                                                      
ภานุวัฒน์  บุณโยประการ* 

                                                              รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  เลื่อนฉวี** 
          

บทคัดย่อ      
เนื่องจากสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่มีเคร่ืองจักรก่าลังรวมต่่ากว่า 5 แรงม้า หรือมี

จ่านวนคนงานไม่ถึง 7 คน เหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หากแต่อยู่
ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ตาม กลไกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นในการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในขณะที่ไม่ครอบคลุมอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีอยู่เป็นจ่านวน
มากในระดับชุมชนท้องถิ่น จึงเกิดปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกิดขึ้นเป็นจ่านวนมาก จาก
การศึกษาเพื่อค้นหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม พบปัญหาการไม่มีกฎเกณฑ์ตามกฎหมายส่าหรับ
ควบคุมอุตสาหกรรมขนาดเล็กอย่างชัดเจน ปัญหาการไม่มีหน่วยงานกลางในการควบคุมตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมส่าหรับชุมชนระดับท้องถิ่น และปัญหาการไม่มีกลไกในการคุ้มครอง
สิทธิและเสรภีาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมในระดับชุมชน
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและชัดเจน ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาของความไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น จึง เห็น
ควรให้ออกกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการ
ควบคุมการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ทั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องที่ราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ไม่อาจจัดท่าข้อก่าหนดของท้องถิ่นซึ่งมีสภาพเป็นกฎทางปกครอง
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อใช้ควบคุมสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ต่างๆ ได้ และเห็นควรให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  โดยเห็นควรก่าหนดให้มีหน่วยงานกลางตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในลักษณะองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งประกอบด้วย

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
** อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 
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เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และมีส่านักงานกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคท้องถิ่น เพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคในการควบคุมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็กของราชการส่วน
ท้องถิ่น และช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นระดับต่ างๆ รวมทั้งเห็นควรให้มีการ
ก่าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง การ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในเชิงป้องกัน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในเชิงลงโทษ หรือการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินก็ตาม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

1.  บทน า 
ในการสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการและขยายฐานการผลิตและบริการให ม่

ของประเทศไทย ก่อให้เกิดปัญหาการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสถานประกอบกิจการ
ภาคอุตสาหกรรมในชุมชนซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก เนื่องจากตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถานประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม ได้ แก่ 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 บัญญัติให้สถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ใช้เคร่ืองจักรก่าลังรวมไม่
ถึง 5 แรงม้า และหรือมีจ่านวนคนงานไม่ถึง 7 คน ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 จึงท่าให้ในชุมชนท้องถิ่นมีสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็กเกิดขึ้นเป็นจ่านวนมาก ตาม
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งขาดการควบคุมตามกฎหมายอย่างชัดเจน คงมีเพียงการควบคุม
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เท่านั้น ที่ใช้ควบคุมสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็กเหล่านี้ ส่งผลก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหามลพิษที่เพิ่มมากขึ้น ปัญหาความขัดแย้งในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นภาระและเป็นอุปสรรค
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ่านาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างมาก เนื่องจากกฎหมายทั้งสองฉบับมีปัญหาความ
ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมปัญหาในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชุมชนท้องถิ่น ท่าให้
การบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ  

 

2.  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการที่ เหมาะสมในการควบคุมการประกอบกิจการ
ภาคอุตสาหกรรมที่กระทบต่อชุมชนท้องถิ่น 

จากการศึกษา พบปัญหาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นปัญหาช่องว่างทางกฎหมาย ดังนี้ 
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2.1 ปัญหาการไม่ออกกฎขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับควบคุมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
อย่างชัดเจน 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 7 มาตรา 20 มาตรา 32 และมาตรา 33 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องไปออกข้อก่าหนดของ
ท้องถิ่นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังกล่าว เป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมาย แต่จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ออกข้อก่าหนดของ
ท้องถิ่นตามกฎหมายฉบับดังกล่าวแต่ประการใด เนื่องจากส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับข้อจ่ากัด ทั้งเร่ือง
บุคลากรที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในเชิงเทคนิคหรือทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ 
หรือไม่มีความรู้ความสามารถในการจัดท่าข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายซึ่งคล้ายคลึงกับกระบวนการนิติ
บัญญัติทางกฎหมาย    ท่าให้ประสบปัญหาข้อยุ่งยาก จึงไม่มีการจัดท่าข้อก่าหนดของท้องถิ่นหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตามกฎหมายดังกล่าวออกมาแต่ประการใด ส่วนที่จัดท่าออกมาได้ก็ใช้วิธีคัดลอกมาจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใหญ่ๆ ทั้งสิ้น จึงไม่เป็นไปตามบริบทในท้องถิ่นของตนเอง ท่าให้การบังคับใช้
กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมขาดประสิทธิภาพและไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายที่ดี จึงท่าให้เกิด
ปัญหาช่องว่างทางกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท่าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นที่มีอ่านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้อ่านาจหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ใช้
ดุลพินิจในการออกค่าสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดท่าข้อก่าหนดของท้องถิ่นเพื่อให้การ
บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย 
โดยเฉพาะตามหลักนิติรัฐ  ที่กล่าวว่า กฎหมายเป็นทั้งแหล่งที่มาและข้อจ่ากัดอ่านาจของฝ่ายบริหารและฝ่าย
ปกครอง ฝ่ายปกครองจะกระท่าการใดจะต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น ถ้าไม่มีกฎหมายให้อ่านาจ
ไว้ฝ่ายปกครองจะกระท่าการที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเอกชนไม่ได้  ซึ่งกฎหมายในที่นี้หมายความ
รวมถึงกฎเกณฑ์ตามกฎหมายหรือกฎทางปกครองด้วย   

จากการศึกษาพบว่า ข้อก่าหนดของท้องถิ่นดังกล่าวนั้น ในทางทฤษฎีถือเป็น กฎ หรือกฎทาง
ปกครอง หรือกฎหมายล่าดับรอง ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ตามกฎหมาย ดังนั้น หากก่าหนดให้มีการจัดท่า
กฎที่เป็นกฎเกณฑ์ในลักษณะเช่นเดียวกันกับข้อก่าหนดของท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้อง
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ไม่อาจจัดท่าข้อก่าหนดของท้องถิ่นตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ได้ โดยน่ามาใช้เป็นกฎเกณฑ์เพื่อทดแทนการออกข้อก่าหนดของท้องถิ่นดังกล่าว ย่อมเป็นไป
ตามหลักกฎหมายที่ดี เน่ืองจากแม้ไม่อาจจัดท่าข้อก่าหนดของท้องถิ่นออกมาได้ ก็ยังสามารถจัดท่ากฎเกณฑ์
อ่ืนในลักษณะเดียวกันเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ 
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จากการศึกษาหลักกฎหมายในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี พบว่า มีหลักในการพิจารณาเกี่ยวกับการออกกฎหรือกฎทางปกครอง โดยค่าว่ากฎหรือกฎหมาย
ล่าดับรองในต่างประเทศ หมายถึง กฎเกณฑ์ที่ออกโดยฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะออกโดยอาศัยอ่านาจตาม
รัฐธรรมนูญ ตามรัฐบัญญัติ หรืออาศัยอ่านาจตามทางบริหารของผู้บังคับบัญชาที่มีอ่านาจตามกฎหมาย เช่น 
รัฐกฤษฎีกา ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง เป็นต้น ซึ่งถือเป็นกฎเกณฑ์ที่มีสถานะทางกฎหมายทั้งสิ้น และใน
ประเทศไทยแม้ค่าว่ากฎหรือกฎทางปกครองจะไม่ได้มีการบัญญัติค่าจ่ากัดความไว้อย่างชัดเจน คงมีเพียงค่า
จ่ากัดความของค่าว่า กฎ ตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ที่หมายถึง พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ระเบียบ ข้อบังคับ แต่ก็ให้ความหมายในเชิงเนื้อหาได้ว่า หมายถึงกฎเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยฐานของอ่านาจ
ตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมาย
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ดังนั้น เมื่อมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 บัญญัติ ค่าจ่ากัดความค่าว่า ข้อก่าหนดของท้องถิ่น หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือ
ข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ข้อก่าหนดของท้องถิ่น จึงย่อมหมายถึงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตามความหมายของค่าว่า กฎ ตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งหมายถึง กฎทางปกครองที่ออกโดยฝ่ายบริหารโดยอาศัยฐานของอ่านาจ
ตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีลักษณะที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่
มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ดังนั้น หากมีการด่าเนินการจัดให้มีการจัดท่า
กฎกระทรวงฉบับหนึ่งโดยอาศัยอ่านาจทางการบริหารของรัฐมนตรีซึ่งออกโดยอาศัยอ่านาจตามความใน
มาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอ่านาจออก
กฎกระทรวงเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ จึงเห็นได้ว่า 
หากมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถจัดท่าข้อก่าหนดของท้องถิ่นตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ขึ้นมาได้ ฝ่ายบริหารในฐานะที่ใช้อ่านาจทางปกครองก็สามารถจัดท่ากฎกระทรวงที่มีเนื้อหา
สาระตามความในมาตรา 20 มาตรา 32 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อใช้
เป็นกฎเกณฑ์ทดแทนการออกข้อก่าหนดของท้องถิ่นได้ ซึ่งจะท่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ มี
เคร่ืองมือทางกฎหมายที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ส่าหรับเนื้อหาสาระที่ควรก่าหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อให้สอดรับกับมาตรา 6 มาตรา 7 
มาตรา 20 มาตรา 32 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นั้น  จากการศึกษา
มาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศพบว่า มาตรการที่ใช้ในการควบคุมสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กหรือขนาดย่อมเพื่อลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบในระดับชุมชนท้องถิ่น มีหลักการทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน คือ มุ่งคุ้มครองผู้ที่ได้รับ
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ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือให้ความส่าคัญกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ผู้เขียนจึงเห็นควรให้
น่ามาตรการที่ปรากฏในต่างประเทศและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาตามมาตรา 20 มาตรา 32 และมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาบรรจุไว้ในกฎกระทรวงสาธารณสุขที่จะจัดท่าขึ้นมา กล่าวคือ 
กฎกระทรวงดังกล่าวควรมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการควบคุมสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แต่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  

2.2 ปัญหาการไม่มีหน่วยงานกลางในการควบคุมตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมส าหรับชุมชนระดับท้องถิ่น 

ในกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการ
ภาคอุตสาหกรรมส่าหรับชุมชนระดับท้องถิ่น แม้กฎหมายดังกล่าวจะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
คณะกรรมการกลางที่มีอ่านาจหน้าที่ในการก่าหนดนโยบายและควบคุมตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายตาม
กฎหมายฉบับนั้นๆ แต่ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติใดที่ครอบคลุมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการกลางตามกฎหมาย
ดังกล่าวในระดับท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งปัญหาความขัดแย้งหรือผลกระทบอันเกิดมลพิษในการประกอบกิจการ
ภาคอุตสาหกรรมในสังคมชุมชนระดับท้องถิ่นนั้นไม่อาจที่จะแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายระดับชาติหรือ
ระดับภาคได้ เนื่องจากสังคมในชุมชนท้องถิ่นประชาชนต้องอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยหรือต้องเอ้ือ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน จึงจ่าเป็นต้องมีกลไกทางกฎหมายในรูปของหน่วยงานกลางหรือคณะกรรมการ
กลางในเร่ืองดังกล่าวในระดับท้องถิ่นนั้นๆ โดยเฉพาะ เพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับปัญหาการประกอบ
กิจการภาคอุตสาหกรรมของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีเนื่องจาก
โดยธรรมชาติขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ่านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการออกค่าสั่งย่อมไม่อยู่ในฐานะ
ของคนกลางที่จะท่าให้เกิดความน่าเชื่อถือ แต่ย่อมอยู่ในฐานะของคู่ขัดแย้งที่ฝ่ายผู้ประกอบการและฝ่าย
ชาวบ้านต่างมีความเชื่อว่าอาจเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จึงท่าให้ไม่อาจแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้ จึง
จ่าเป็นต้องมีกลไกทางกฎหมายในรูปของหน่วยงานกลางหรือคณะกรรมการกลางในระดับท้องถิ่น   

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายหรือกลไกทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า มี
หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและเหมาะที่จะน่ามาปรับ
ใช้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ได้แก่ รูปแบบขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอเมริกา หรือ EPA (U.S. 
Environmental Protection Agency : EPA) โดยเป็นองค์กรของรัฐที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาต่างๆ และกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหน่วยงาน EPA นั้น มีหน้าที่
ในการด่าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อม วิจัยและให้การศึกษา ก่าหนดและบังคับใช้มาตรฐานระดับชาติภายใต้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับต่างๆ ปรึกษาหารือกับรัฐต่างๆ  ชนเผ่าและรัฐบาลส่วนท้องถิ่น บางกรณี EPA มี
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อ่านาจปรบัทางปกครอง บังคับตามกฎหมาย อนุญาต อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ ระงับข้อพิพาท และอ่ืนๆ ซึ่ง 
EPA จะท่างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลทุกระดับ จึงเห็นได้ว่า EPA เป็นจุดแข็งของประเทศ
สหรัฐอเมริกาอย่างมากที่จัดตั้งหน่วยงานกลางในด้านนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ ท่าให้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศ
ผู้น่าของโลกประเทศหนึ่งในการบริหารจัดการเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่วนประเทศไทยปัจจุบันยั ง
ไม่มีหน่วยงานกลางที่มีอ่านาจหน้าที่ตามกฎหมายในลักษณะเช่นนี้ ดังนั้น จึงสมควรให้มีการน่าโครงสร้าง
ของ EPA มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย  โดยสมควรให้การบริหารราชการในราชการส่วนท้องถิ่น
ก่าหนดให้มีหน่วยงานกลางที่มีโครงสร้างในลักษณะเช่นเดียวกับ EPA ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความ
เป็นอิสระและมีอ่านาจหน้าที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่างๆ ของไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรที่ก้าวหน้าขึ้น  

2.3 ปัญหาการไม่มีกลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก
การประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมในระดับชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและชัดเจน  

เนื่องจากการไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ก่าหนดกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมใน
ชุมชนไว้อย่างเหมาะสม และไม่มีกลไกทางกฎหมายที่ใช้ควบคุมกระบวนการในการก่าหนดทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในพื้นที่ระดับชุมชนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน จึงก่อให้เกิดปัญหาการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในชุมชนท้องถิ่นมากขึ้นโดยขาดทิศทางและมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในการด่ารงอยู่มากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม  แม้ในปัจจุบันตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว จะมีบทบัญญัติทางกฎหมายที่บัญญัติหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยบัญญัติไว้เป็นหลักการ
ทั่วไปว่า แหล่งก่าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมจะต้องมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แต่กฎหมายดังกล่าวก็ไม่ได้ก่าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติตามหลักนี้ที่จะเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ่านาจหน้าที่ตามกฎหมายนี้ไว้แต่ประการใด อีกทั้งเนื่องจากในสังคมชุมชนระดับ
ท้องถิ่นที่สถานประกอบกิจการอาจเป็นแหล่งก่าเนิดมลพิษ แต่ประชาชนในพื้นที่นั้นต้องอยู่ร่วมกันอย่าง
ถ้อยทีถ้อยอาศัยหรือต้องเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากมีการน่าหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้กับ
สถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมในระดับท้องถิ่นอย่างไม่ เหมาะสมแล้ว สถานประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมต่างๆ อาจต้องปิดกิจการหรือเลิกกิจการไปเน่ืองจากไม่มีเงินจ่านวนมากเพื่อมาชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ดังนั้น จึงควรมีกลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในระดับท้องถิ่น
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษในการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมในชุมชนระดับท้องถิ่นที่
เหมาะสม  
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จากการศึกษาทฤษฎีทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ ซึ่งเป็นกฎหมายมหาชนสาขาหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั้น จ่าเป็นต้องมีการเยียวยาควบคู่กันไปตามหลักผู้
ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับภาระการลงทุนและออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
จ่าเป็นส่าหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการขจัด
มลพิษทั้งหมดที่รัฐด่าเนินการไปเพื่อแก้ไขปัญหา หากเกิดความเสียหายต่อชีวิต สุขภาพอนามัย หรือ
ทรัพย์สินของผู้ใด ผู้ก่อมลพิษต้องมีหน้าที่ชดเชยความเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายทั้งหมด
ด้วย ทั้งนี้ การชดเชยความเสียหายดังกล่าว อาจมีค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียหายในเชิงป้องกัน และ
ค่าเสียหายในอนาคต ประกอบกันไป เป็นต้น เช่น ในเครือรัฐออสเตรเลีย ศาลเคยมีค่าสั่งให้ผู้ก่อให้เกิด
มลภาวะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ่านวนกว่าล้านเหรียญเพื่อเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมให้ตระหนักถึงผลที่จะได้รับหากมีการกระท่าที่ก่อใ ห้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ปรากฏหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมว่า  
ศาลอาจสั่งให้ผู้เสียหายได้รับการด่ารงรักษา ฟื้นฟูเยียวยา ทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมาคงเดิม โดยผู้กระท่า
ละเมิดมีหน้าที่จัดการให้ความเสียหายกลับมาคงสภาพเดิมและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในสหรัฐอเมริกา 
กฎหมายว่าด้วยความรับผิด การชดเชย และความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม มีหลักว่า  การ
กระท่าที่ก่อให้เกิดความรับผิดและเสียหายต้องรับผิดโดยเคร่งครัดและอาจมีความรับผิดแบบร่วมกันหรือ
แทนกัน นอกจากนี้ องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอเมริกา สามารถเรียกค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย
ต่อทรัพยากรธรรมชาติได้เพื่อเยียวยาความเสียหายอันเนื่องมาจากทรัพยากรธรรมชาติเสียหายหรือถูกท่าลาย 
เช่น ค่าเสียหายที่เป็นการเยียวยาความเสียหายกับค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน ค่าเสียหาย
ที่มิใช่ตัวเงิน เช่น ค่าเจ็บป่วยทางกายหรือจิตใจ และค่าเสียหายส่าหรับการสูญเสียความสุข ซึ่งเป็นการชดเชย
ความสงบสุขในชีวิตที่สูญเสียไป ส่าหรับประเด็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษนั้น ศาลจะสั่งให้จ่ายค่าเสียหาย
ประเภทนี้เมื่อมีการกระท่าละเมิดที่ชั่วร้ายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ได้อิงอยู่กับค่าแห่งความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริงในทันทีทันใดอย่างค่าชดเชยทางแพ่ง นอกจากนี้ ในกรณีที่ศาลมีค่าสั่งให้ผู้กระท่า
ความผิดชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้น แต่ผู้กระท่าไม่ชดใช้  ยังคงกระท่าความผิดเร่ือยมา มีการ
ก่าหนดให้มีการปรับเป็นรายวันจนกว่าจะชดใช้หรือหยุดการกระท่าที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย  

ส่วนระบบกฎหมายของไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 นั้น ยังไม่ได้ก่าหนดรายละเอียดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหลัก ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายไว้
ในกฎหมายแต่ประการใด ผลของการไม่บัญญัติรายละเอียดของหลักนี้ไว้ในกฎหมาย จึงท่าให้ประเทศไทย
ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างแท้จริง ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการก่าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเช่นเดียวกับในต่างประเทศไว้ในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อย่างชัดเจน 
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3.  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ส่าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่เหมาะสม มีแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ดังนี ้

3.1 ปัญหาการไม่ออกกฎขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับควบคุมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
อย่างชัดเจน 

เห็นควรก่าหนดให้มีการจัดท่ากฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยอาศัยอ่านาจตามทางบริหารของรัฐมนตรี เพื่อจัดให้มีกฎทางปกครองส่าหรับ
ราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการควบคุมสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยกฎกระทรวงดังกล่าว เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ สาระส่าคัญที่ต้องใช้ในการควบคุมสถานประกอบกิจการตามมาตรา 
20 มาตรา 32 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เช่น ก่าหนดให้มีการออก
ใบอนุญาตให้แก่สถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 โดยใบอนุญาตดังกล่าวให้ด่าเนินการในลักษณะการลงทะเบียนที่ไม่มีข้อยุ่งยาก ภายใต้การ
ควบคุมของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ โดยให้มีเอกสารเกี่ยวกับการรับรอง
ทางสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มีแผนฉุกเฉินกรณีประสบปัญหาดังกล่าว มี
การรับรองจากภาคประชาชนประกอบการขออนุญาต ให้มีเอกสารสัญญาประกันทางสิ่งแวดล้อมและอาชี
วอนามัยประกอบการขออนุญาต ก่าหนดให้ผู้ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยต้องรับผิดอย่าง
เคร่งครัดและโดยตรงต่อผู้เสียหายโดยให้หน่วยงานกลางที่ก่าหนดขึ้นมาตามกฎหมายเป็นผู้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ไม่อนุญาตให้สถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเก็บของเสียไว้ในพื้นที่ที่มีการผลิตโดยต้อง
ขนถ่ายของเสียไปที่บ่าบัดโดยเฉพาะทันที เช่น ภายในหนึ่งวันถัดไป และต้องถูกปรับตามอัตราที่ก่าหนด
หากด่าเนินการไม่ถูกต้อง หากสภาพแวดล้อมหรืออาชีวอนามัยถูกท่าลายอย่างรุนแรงและสามารถวัดระดับ
ได้ซึ่งหน่วยงานกลางที่ก่าหนดขึ้นมาตามกฎหมายจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากมลพิษที่ถูกปล่อยออกมาตามอัตราที่ก่าหนด และอาจก่าหนดให้มีการขอใบอนุญาตระบาย
มลพิษ โดยใบอนุญาตดังกล่าวสามารถซื้อขายกันได้หรือประมูลได้ เช่น หากประสงค์จะปล่อยมลพิษ
จ่านวนมากใบอนุญาตระบายมลพิษดังกล่าวจะมีราคาแพงกว่าใบอนุญาตที่ระบายมลพิษน้อยกว่า (สอดรับ
กับมาตรา 20 มาตรา 32 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)  
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3.2  ปัญหาการไม่มีหน่วยงานกลางในการควบคุมตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมส าหรับชุมชนระดับท้องถิ่น  

เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อจากบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสาธารณสุข ตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยบัญญัติให้มีหน่วยงานกลางหรือคณะกรรมการ
กลางในระดับท้องถิ่นที่มีอ่านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการก่าหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุขในท้องถิ่น  รวมถึงทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจของท้องถิ่น และพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองใดๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขในท้องถิ่นตามที่
หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 2 ) ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อหัวหน้าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับปรุงข้อก่าหนดของท้องถิ่นและค่าสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุข 3) ให้
ค่าแนะน่าต่อหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อก่าหนดของท้องถิ่น 4) ให้ค่าปรึกษาแนะน่า
แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 5) ก่าหนดโครงการและประสานงานระหว่าง
ส่วนราชการอ่ืนและเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อด่าเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี ้6) ควบคุมสอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอ่านาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การสาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อรายงานต่อผู้ที่ควบคุมก่ากับดูแลราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ และ 7) ปฏิบัติการ
อ่ืนใดตามที่กฎหมายก่าหนดไว้ให้เป็นอ่านาจหน้าที่ของหน่วยงานกลางหรือคณะกรรมการกลาง โดยอาจ
ออกเป็นกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือข้อก่าหนดของท้องถิ่นก่าหนดอ่านาจหน้าที่เพิ่มเติมของ
หน่วยงานกลางหรือคณะกรรมการกลางตามกฎหมาย เช่น มีอ่านาจหน้าที่ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขในท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตจัดตั้งหรือขยายก่าลังการผลิตของสถานประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ศึกษา วิจัย พัฒนาและให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการควบคุมทางสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น เป็นต้น (ตามแบบอย่างขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอเมริกา)  ส่วนองค์ประกอบของหน่วยงาน
กลางหรือคณะกรรมการกลางนั้น อาจประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิชาการแขนงต่างๆ หรือตัวแทนของ
เครือข่ายภาคประชาชนส่วนต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประกอบกันเป็นองค์ประกอบของหน่วยงานกลางหรือคณะกรรมการกลาง
ตามกฎหมายนี้  

3.3  ปัญหาการไม่มีกลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมในระดับชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและชัดเจน 

เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาไม่ให้มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการ
ด่ารงอยู่มากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้มี
สาระส่าคัญเกี่ยวกับรายละเอียดในการรับผิด ชดใช้ความเสียหาย หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ
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เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก่าเนิดมลพิษในระดับชุมชนท้องถิ่น  ดังนี้ 1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายมีอ่านาจออกค่าสั่งให้ผู้ก่อมลพิษกระท่าการหรือละเว้นกระท่าการเพื่อป้องกันฟื้นฟูเยียวยา 2) ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายมีอ่านาจลงโทษปรับตามความในกฎหมายนี้ 3) ก่าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยาความเสียหายตามความเป็นจริง โดยอาจอ้างอิงตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 4) ก่าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในเชิงป้องกัน โดยให้
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น ก่าหนดให้ผู้ประกอบกิจการหรือเจ้าของแหล่งก่าเนิดมลพิษมี
หน้าที่กระท่าการอย่างใดอย่างหนึ่งในเชิงป้องกันเพื่อให้เกิดความผาสุขร่วมกันของชุมชนท้องถิ่น หรือการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากผู้ประกอบกิจการไม่มีการกระท่าการในเชิงป้องกันตามที่กฎหมายก่าหนด 5) 
ก่าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในเชิงลงโทษ เช่น ก่าหนดให้ผู้ประกอบกิจการหรือ
เจ้าของแหล่งก่าเนิดมลพิษต้องจ่ายค่าเสียหายเพิ่มเติมหากมีการจงใจกระท่าความผิด หรือมีการกระท่า
ความผิดซ้่าอีก หรือหากส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม กระทบต่ออัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 
ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงเป็นสองเท่า หรือก่าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิด 6) ก่าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอนาคต โดยให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เช่น ก่าหนดให้ผู้ประกอบกิจการหรือเจ้าของแหล่งก่าเนิดมลพิษชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นหากการ
ก่าจัดมลพิษโดยสภาพต้องใช้เวลานานเกินสมควร และอาจก่าหนดมาตรการให้ผู้ประกอบกิจการหรือ
เจ้าของแหล่งก่าเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องฟื้นฟูเยียวยาสภาพแวดล้อมและผู้ที่ได้รับผลกระทบไปในคราว
เดียวกัน 7) ก่าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนกระบวนการตามกฎหมาย
ในการเพิ่มก่าลังการผลิตของสถานประกอบการที่อาจเป็นแหล่งก่าเนิดมลพิษ 8) ก่าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
การผ่อนช่าระเงินของผู้ก่อมลพิษ 9) การก่าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในเชิงป้องกัน 
ค่าสินไหมทดแทนในเชิงลงโทษ ค่าสินไหมทดแทนในอนาคต การผ่อนช่าระเงินของผู้ก่อมลพิษ และการ
ด่าเนินการตามมาตรา 96 ที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ อาจออกเป็นกฎทางปกครองในระดับต่างๆ โดยอาศัยอ่านาจตาม
ความในมาตรา 96 นี้ได้ และ 10) ในการออกค่าสั่งให้ผู้ใดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในเขตอ่านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ให้ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกลางหรือคณะกรรมการกลางใน
ระดับท้องถิ่นตามกฎหมายก่อนเสมอ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มีกลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในระดับชุมชน
ท้องถิ่นที่เหมาะสม 
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