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บทที 1
บทนํา

1.1

ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา

มลพิษจากหมอกควัน ข้ ามแดนเป็ นปั ญหาที ภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เผชิญ มา
อย่างช้ านาน เนืองจากมีพื 'นทีป่าไม้ ผลัดใบอยูม่ าก ในช่วงฤดูแล้ งของทุกๆปี จึงมักจะเกิดเหตุการณ์
ไฟป่ าขึ 'นในหลายๆประเทศ ซึงบางส่วนเป็ นเพียงไฟป่ าตามฤดูกาลทีสามารถควบคุมได้ และไม่
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อประเทศผู้ก่อรวมไปถึงประเทศเพือนบ้ านมากนัก ในขณะทีบางส่วนเป็ น
ไฟป่ าขนาดใหญ่ทียากต่อการควบคุมและหมอกควันพิษข้ ามแดนจากไฟป่ าดังกล่าวก่อให้ เกิ ด
ความเสียหายต่อประเทศเพือนบ้ านเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิงนับตังแต่
' ปี 1997 เกิดไฟป่ าครัง' ใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย ทําลาย
พืน' ที ป่ามากกว่าเก้ าล้ านเฮกตาร์ บริ เ วณที เ กิ ดไฟป่ าคือเกาะสุม าตราและเกาะกะลิมัน ตัน ที มี
ลักษณะเป็ นเกาะขนาดใหญ่และยังมีพื 'นทีป่าเป็ นบริ เวณกว้ าง ทําให้ ยากต่อการเข้ าควบคุมไฟป่ า
ประกอบกับการขาดเทคโนโลยี ที ทัน สมัยในการตรวจสอบและควบคุม ความไม่เ พี ยงพอของ
จํานวนเจ้ าหน้ าทีทีเข้ าควบคุมไฟป่ า ความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศในพื 'นทีแต่ละแห่งในการ
เข้ า ไปดับ ไฟ ผลของการเกิ ด ไฟป่ าครั ง' นัน' ก่อ ให้ เ กิ ดกลุ่ม หมอกควัน ขนาดใหญ่ โดยกลุ่ม ควัน
ดังกล่าวใช้ เวลาเดินทางไปยังน่านฟ้าประเทศเพือนบ้ านทีอยู่บริ เวณใกล้ เคียงและเริ มส่งผลกระทบ
โดยเฉลี ยใช้ ระยะเวลาประมาณ 24 ชัวโมง หลัง จากเกิดเหตุไฟป่ า อย่างในประเทศสิงคโปร์
ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรู ไน ดารุ ซาลาม เกาะมินดาเนา ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และหลาย
จังหวัดภาคใต้ ของประเทศไทย เช่น จังหวัดยะลา จังหวัดปั ตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา
จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง1
อีกส่วนหนึง คือสถานการณ์หมอกควันพิษข้ ามแดนในแถบประเทศลุ่มนํ 'าโขง ซึงประเทศที
อยู่ในแถบดังกล่าวอย่างลาว พม่า ไทย กัมพูชา และเวียดนาม อยู่ในสถานะทีเป็ นทังรั
' ฐผู้รับและ
ผู้ก่อมลพิษดังกล่าว อีกทังไม่
' มีเครื องมือในการตรวจจับมลพิษดังกล่าวจนทําให้ ไม่ทราบว่าหมอก

1

วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิงแวดล้ อม,กระทรวง,กรมควบคุมมลพิษ ,บันทึกสีนํ า' ตาลรายงาน
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2540 (กรุงเทพ ฯ :กรมควบคุมมลพิษ, 2542),หน้ า. 2-11.

2
ควันดังกล่าวเกิดจากประเทศใดกันแน่ โดยสาเหตุการเกิดหมอกควันพิษในแถบนี 'เกิดจากการเผา
ถางเพือเตรี ยมเพาะปลูกของเกษตรกร
ก. สาเหตุการเกิดหมอกควันข้ ามแดนจากไฟป่ า
มลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสาเหตุหลักมาจากการ
กระทําของมนุษย์ ทีส อดคล้ องเชือมโยงกับความผิดปกติข องธรรมชาติทีเ รี ยกว่าปรากฏการณ์
' ปีค.ศ. 1987 ต่อเนืองมาจนถึงปั จจุบนั 2 ส่งผลให้ มีฤดู
เอลนิโญ่* ซึงเกิดขึ 'นในภูมิภาคเอเชียตังแต่
แล้ งยาวนานขึ 'น ด้ วยเหตุนี 'ป่ าไม้ ในเอเชียจึงมีสภาพพร้ อมทุกเมือทีจะเกิดไฟป่ าหากมีสิงเร้ าอืน ๆ
มากระตุ้น ซึง สิงเร้ าเหล่านันก็
' คือการกระทําต่างๆของมนุษย์ดงั ต่อไปนี '
1) การเผาถางเพือเตรี ยมเพาะปลูก
2) ความประมาทเลินเล่อของผู้ทํากิจกรรมในป่ า
3) การตัดไม้ ทําลายป่ า
1) การเผาถางเพือเตรียมเพาะปลูก
การใช้ ไ ฟเผาถางเพื อเตรี ยมการเพาะปลูกเป็ นสาเหตุสํ าคัญ ที ก่ อให้ เ กิ ดไฟป่ าใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนืองจากเป็ นวิธีการทีใช้ กนั อย่างกว้ างขวาง ไม่ว่าจะเป็ นชาวบ้ าน
ในพื 'นที หรื อบริษัททีดําเนินธุรกิจการเกษตร

*

กรมอุตนุ ิยมวิทยา,คําศัพท์อตุ ุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ , “เอลนิโญ่ คือการอุ่นขึ 'นอย่าง
ผิดปกติของนํ 'าทะเลบริ เวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้ อน ซึงเกิดจากการอ่อนกําลังลง
ของลมค้ าในช่วงทีเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ่ การก่อตัวของเมฆและฝนเหนือน่านนํ 'าบริ เวณเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จะลดลง และจะขยับไปทางตะวันออก ทําให้ บริ เวณตอนกลางและตะวันออกของแปซิฟิกเขตศูนย์สตู ร
มี ป ริ ม าณฝนมากกว่ า ขณะที มี ค วามแห้ ง แล้ ง เกิ ด ขึ น' ที นิ ว กิ นี และอิ น โดนี เ ซี ย อี ก ทัง' บริ เ วณเขตร้ อนของ
ออสเตรเลีย (พื 'นทีทางตอนเหนือ) มักจะเริ มฤดูฝนล่าช้ า”
2
Simon SC Tay, “Southeast Asian Fires:The Challenge For International Law And
Sustainable Development,” Georgetown International Environmental Law Review 11, 241 (June
1999),p.249.

3
การเผาถางจากชาวบ้ านในพืน/ ที เป็ นประเพณีของระบบการทําไร่เลือนลอย3ทีจะ
ใช้ ไ ฟเป็ นเครื อ งมื อ ในการเผาถางเพื อ เตรี ยมการเพาะปลูก ซึง เป็ นเรื อ งที ป ฏิ บัติติดต่อ กัน มา
ยาวนานจนยากต่อการเปลียนแปลง อย่างไรก็ดีการเผาถางเพือเตรี ยมการเพาะปลูกของชาวบ้ าน
นันเป็
' นเพียงยีสิบเปอร์ เซ็นต์ของการเผาถางทังหมด
'
ส่วนอีกแปดสิบเปอร์ เซ็นต์เป็ นการเผาถางเพือ
เตรี ยมการเพาะปลูกจากบริษัทธุรกิจการเกษตร4
การเผาถางจากบริ ษั ท เอกชน เป็ นสาเหตุสํ า คัญ ที ทํ าให้ เ กิ ดไฟป่ าครั ง' ใหญ่ ใ น
อินโดนีเซียเมือปี ค.ศ. 19975 โดยบริ ษัทค้ าไม้ อดั และบริ ษัทผลิตนํ 'ามันปาล์ม จะทําการเผาเพือ
เตรี ยมดินไว้ ปลูกพืชทีใช้ ในการผลิตสินค้ า จะเห็นได้ ว่าว่าการใช้ ไฟเพือเตรี ยมเพาะปลูกของบริ ษัท
ธุรกิจการเกษตรนัน' ไม่ได้ เป็ นเพราะการปฏิบตั ิจนเป็ นประเพณี เหมือนกับชาวบ้ าน หากแต่เป็ น
เพราะว่าการเผาเป็ นวิธีการทีเสียค่าใช้ จา่ ยน้ อยทีสดุ เมือเทียบกับวิธีอืนๆ แม้ ว่าวิธีการเผาจะเป็ นวิธี
ทีเสียงต่อการลุกลามและเสียงต่อการเกิดหมอกควันพิษข้ ามแดนก็ตาม
2) ความประมาทเลินเล่ อของผู้ทาํ กิจกรรมในป่ า
การประกอบกิจกรรมในป่ าเช่น การจุดไฟเพือประกอบอาหารของพวกล่าสัตว์ การจุด
ไฟหาของป่ าเช่นนํ า' ผึง' หรื อรัง มด รวมไปถึงการทิง' ก้ น บุหรี ทียังดับไม่สนิท ของคนเหล่านัน' ล้ วน
แล้ วแต่เป็ นสาเหตุทีก่อให้ เกิดไฟป่ าและหมอกควันพิษข้ ามแดนทังสิ
' 'น
3) การตัดไม้ ทาํ ลายป่ า
การตัดไม้ ทําลายป่ า อาจจัดเป็ นสาเหตุโดยอ้ อม ให้ เกิดหมอกควันพิษข้ ามแดนได้
เนืองจากการตัดไม้ ทําให้ ป่าไม้ ลดลงส่งผลให้ ฤดูแล้ งยาวนานขึ 'น ซึง ทําให้ ป่ามีสภาพพร้ อมทุกเมือที
จะเกิดไฟเมือมีสิงเร้ าอืนๆมากระตุ้นไม่วา่ จะเป็ นการเผาถางหรื อการไม่รับผิดชอบของผู้ทํากิจกรรม
เกียวกับไฟในป่ า6
3

Wikipedia, Shifting cultivation [Online], 2001. Available from :
http://en.wikipedia.org/wiki/Shifting_cultivation,”Shifting cultivation is an agricultural system in which
plots of land are cultivated temporarily, then abandoned”
4
Simon SC Tay, Southeast Asian Fires:The Challenge For International Law And Sustainable
Development, Georgetown International Environmental Law Review 11, 241(June 1999): p.249.
5

Ibid.,p.250.
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4
ข. ผลกระทบอันเกิดจากหมอกควันข้ ามแดนในกลุ่มประเทศอาเซียน
หมอกควันพิษข้ ามแดนก่อให้ เกิดความเสียหายกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงอย่าง
มหาศาล โดยอาจจําแนกได้ ดงั ต่อไปนี '
1) สุขภาพของประชาชน
2) การท่องเทียวและเศรษฐกิจ
3) ทัศนะวิสยั และอุบตั เิ หตุ
4) สิงแวดล้ อม
1) ผลกระทบต่ อสุขภาพของประชาชน
หมอกควันเป็ นมลพิษทางอากาศซึงประกอบด้ วยอนุภาคขนาดเล็กมากมายทังที
' เป็ น
ของแข็ ง ของเหลวและก๊ าซซึ ง เกิ ด จากควัน สารสัง เคราะห์ และสารเคมี ที ใ ช้ ในการดับ ไฟ
ส่วนประกอบทีสําคัญ ได้ แ ก่ Ozone ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) กรดซัล ฟูริค (H2SO4)
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ก๊ าซคาร์ บอนมอนนอกไซด์ กรดเกลือ กรดไฮโดรไซยานิค ฟอร์ มาลดีไฮด์
อะเซตาลดีไฮด์ และเบนซีน เป็ นต้ น ซึงอนุภาคเล็กๆของสารเหล่านี 'ซึงปนอยู่ในหมอกควันสามารถ
ผ่านเข้ าสู่ปอดและถูกดูด ซึม เข้ ากระแสเลื อ ดได้ และหากสารพวกนี ม' ี ป ริ ม าณมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานกํ าหนด อาจก่อให้ เกิดอันตรายได้ โดยอาจก่อให้ เกิดโรคหลอดลมอักเสบ( Chronic
bronchitis) ถุงลมโป่ งพอง(Emphysema) โรคของหลอดเลือดในศีรษะและปอด โรคของหัวใจและ
หลอดเลือด ภาวะการหายใจลําบากเฉี ยบพลัน หรื อหอบหืดอย่างเฉี ยบพลัน กลุ่มผู้ทีเสียงจาก
ภาวะเหล่ า นี ไ' ด้ แ ก่ เ ด็ก คนแก่ ผู้ป่ วยหอบหื ด และผู้ป่ วยโรคหัว ใจ ซึง แม้ จ ะอยู่ใ นอาคารหรื อ
ห้ างสรรพสินค้ าทีมีเครื องปรับอากาศหรื อสวมหน้ ากากกรองฝุ่ นทีใช้ กนั ในโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่
สามารถกันสารพวกนี 'ได้ 7
2) ผลกระทบต่ อการท่ องเทียวและเศรษฐกิจ
การท่องเทียวเป็ นแหล่งทีมาของรายได้ แหล่งใหญ่ในหลายประเทศ หมอกควันพิษใน
อากาศทําให้ ความสนใจในการเข้ ามาท่องเทียวของนักท่องเทียวลดลง ในขณะเดียวกันไฟป่ าและ
หมอกควันยังก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในภาคการผลิตอืนๆ ไม่วา่ จะเป็ น การลดลงของ
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พงษ์ ลดา สุพรรณชาติและ ทวีทอง กออนันตกูล, สถานการณ์หมอกปกคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ [ออนไลน์], 2552. แหล่งทีมา : http://nonthaburi.moph.go.th/cyber/ journal/tomj/v20/d4.htm .

5
ไม้ ทีจะใช้ เป็ นปั จจัยการผลิตสินค้ าต่างๆเพราะถูกไฟป่ าเผาไหม้ ประสิทธิภาพในการจับปลาของ
ชาวประมงลดลงเนืองจากทัศนะวิสยั ไม่ดี การขนส่งสินค้ าไม่ว่าทางบก ทะเลหรื ออากาศล่าช้ าลง
เพราะหมอกควัน รวมถึงการปิ ดโรงงานและสถานการศึกษาชัว คราว เป็ นต้ น8
3) ผลกระทบต่ อทัศนะวิสัยและอุบัตเิ หตุ
ผลของหมอกจะทํ าให้ ขี ดความสามารถในการมองเห็ นลดลง เป็ นอุปสรรคต่อการ
คมนาคมทังทางอากาศ
'
ทางบก และทางนํ 'า เคยมีสถิติเครื องบินสายการบิน Garuda ของอินโดนีเซีย
ตกทีบริ เวณใกล้ หมู่บ้านทางเหนือของเกาะสุมาตรา มีผ้ เู สียชีวิตถึง 234 คน และมีเรื อ 2 ลําจมใกล้ ช่อง
แคบมะละกามีผ้ สู ูญหายถึง 29 คน บางพื 'นทีของเกาะสุมาตรา และกาลิมนั ตัน มีทศั นะวิสยั ในการ
มองเห็นตํามากคือน้ อยกว่า 100 เมตร บางพื 'นทีต้องเปิ ดไฟส่องทางในเวลากลางวัน ในฟิ ลิปปิ นส์ก็
เช่นกัน บางพื 'นทีมีทศั นะวิสยั ในการมองเห็นลดเหลือเพียง 3-5 กม. เท่านัน' 9
4) ผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม
ผลกระทบของไฟป่ าทีมีต่อสิงแวดล้ อม แบ่งออกเป็ น 2 กรณีคือระบบนิเวศน์ และ
ภาวะโลกร้ อนและฝนกรด
ระบบนิเวศน์ เนืองจากการเกิดไฟป่ าแต่ละครัง' ไม่เพียงแต่เป็ นการทําลายทรัพยากร
ป่ าไม้ และชีววิทยาของประเทศทีไฟได้ เกิดขึ 'นเท่านัน' แต่ยงั เป็ นการทําลายระบบนิเวศวิทยาของโลก
อีกด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิงไฟป่ าทีเกิดในประเทศอินโดนีเซีย เนืองจากอินโดนีเซียมีป่าฝนเขตร้ อน
ทีใหญ่เป็ นอันดับทีสองของโลก คือประมาณ 90 ถึง 109 ล้ านเฮกตาร์ อนั ประกอบไปด้ วยพืชพันธ์
และสัตว์นานาชนิด ด้ วยเหตุนี 'อินโดนีเซียจึงถูกจัดเป็ นหนึงในสิบสองประเทศทีมีความหลายหลาย
ทางชีวภาพอย่างมากของโลก
นักวิทยาศาสตร์ ชี 'ว่า การเกิดไฟป่ าในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิงในเขตป่ าสงวน
เช่น การเกิ ดไฟป่ าทีกาลิมันตันตะวันออกในปี ค.ศ.1998 นัน' เป็ นการทําลายพันธ์ นกหายาก
รวมทังสั
' ตว์จําพวกเสือ และอุรังอุตงั ด้ วย10 ในขณะเดียวกันภาวะทีหมอกหนาปกคลุมพื 'นทีกว้ าง จะ
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6
ไปบดบังแสงจากดวงอาทิตย์ทําให้ พืชปรุงอาหารไม่ได้ และตายในทีสดุ ซึงอาจก่อให้ เกิดภาวะขาด
อาหารในบริ เ วณที ไ ด้ รั บผลกระทบ อุณ หภูมิบนผิวโลกบริ เ วณนัน' ลดลง เกิ ดการทํ าลายระบบ
นิเวศวิทยา แมลง สัตว์ พืช ถูกทําลายมากขึ 'น
ภาวะโลกร้ อน หรื อปรากฏการณ์โลกร้ อน หมายถึงการเพิมขึ 'นของอุณหภูมิเฉลียของ
อากาศใกล้ พืน' ผิวโลกและนํา' ในมหาสมุทร ซึงสาเหตุของความร้ อนทีเพิม ขึน' ของโลกยังคงเป็ น
ประเด็นการวิจยั ทีมีความเคลือนไหวอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี มีความเห็นร่วมทางวิทยาศาสตร์ บ่งชี 'ว่า
ระดับการเพิมของแก๊ สเรื อนกระจกทีเกิดจากกิจกรรมทีปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซค์ของมนุษย์
เป็ นส่วนทีมีอิทธิพลสําคัญทีสดุ จากการศึกษาพบว่า ไฟป่ าจากอินโดนีเซียเพียงแค่ 6 เดือนทําให้ มี
ปริมาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซค์เพิมขึ 'นในชันบรรยากาศของโลกถึ
'
งหนึงพันล้ านตัน11 เมือคาร์ บอน
ไดออกไซน์ ส ะสมอยู่ใ นบรรยากาศเป็ นจํ า นวนมาก ก็ จ ะทํ า ให้ เ กิ ด ปรากฎการณ์ เ รื อ นกระจก
(Greenhouse effects)* อันมีผลต่อการเพิมขึ 'นของอุณหภูมิทีผิวโลกทําให้ สภาพดินฟ้าอากาศ
เปลี ยนแปลงไปอย่างมากและนํ า' แข็ง ทัวโลกจะละลายเพิม ขึน' ระดับนํ า' ทะเลสูง ขึน' และท่ว ม
บริ เวณชายฝั งทะเลของทวีปต่างๆระบบนิเวศน์เปลียนแปลง เมือนํ 'าทะเลขยายตัวพื 'นทีป่าไม้ จะ
ลดลง สิงมีชีวิตที ปรับตัวไม่ได้ จะตายและสูญพันธุ์ไป ดินจะพังทลายและเสือมโทรม ภัยธรรมชาติ
มีแนวโน้ มรุนแรง และบ่อยขึ 'น ทะเลทรายจะขยายกว้ างกว่าเดิม ฤดูหนาวจะสันลงส่
' งผลให้ ศตั รูพืช
ถูกทําลายน้ อยลง ชายฝั งทีเคยเป็ นนํ 'ากร่อยจะเป็ นนํ 'าเค็มซึง มีผลต่อห่วงโซ่อาหาร พืชนํ 'าจืดจะตาย
สัตว์จะอพยพ และตะกอนจากชายฝั งจะถูกพัดพาไปทับถมนอกฝั งทําให้ ไหล่ทวีปสูงขึ 'น ผิวนํ 'าทะเล
มีสภาพความ เป็ นกรดเพิมขึ 'น และจะกระทบต่อการเจริ ญของแนวปะการังของโลกด้ วย พืชทีเป็ น
พืชพื 'นเมืองจะตายลงหากปรับตัวให้ ทนต่อความแห้ งแล้ งไม่ได้ ขณะเดียวกันหากมีฝนทีตกผ่าน
อากาศทีมีหมอกควันหนาแน่น นํ 'าฝนจะไปละลายก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในหมอกควันพิษ ทําให้
เกิดกรดซัลฟูริคปนในนํ 'าฝน หรื อทีเรี ยกว่าภาวะฝนกรดซึง มีอนั ตรายต่อสุขภาพอีกด้ วย

Development, Georgetown International Environmental Law Review 11, 241 (June 1999): p.248.
11
Ibid.
*

ปรากฏการณ์เรื อนกระจก (Greenhouse effects) เกิดจากในชันบรรยากาศมี
'
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซน์
อยูใ่ นปริ มาณมากรวมทังก๊
' าซอืนๆ เช่น ไนโตรเจนออกไซน์ มีเทน และคลอโรฟูลออโรคาร์ บอน ก๊ าซเหล่านี 'จะทํา
หน้ าทีเหมือนแผ่นกระจกในเรื อนกระจกทีสร้ างขึ 'นมาเพือรักษาอุณหภูมิของพืชภายในเรื อนกระจกให้ เจริ ญเติบโต
ได้ คือ ยอมให้ ความร้ อนผ่านเข้ าไปได้ แต่จะเก็บกักความร้ อนบางส่วนเอาไว้ มใิ ห้ สะท้ อนกลับออกไปและทํานอง
เดียวกันนี 'ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์และก๊ าซอืนดังกล่าว จะปล่อยความร้ อนผ่านออกไปได้ น้อย ทําให้ ความร้ อน
กระจายปกคลุมผิวโลกอยูเ่ ป็ นเวลานานผิวโลกจึงร้ อนกว่าปกติ

7
จากเหตุก ารณ์ แ ละผลกระทบที ก ล่ า วมาข้ างต้ น ทํ า ให้ ประเทศต่ า งๆในเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าวและได้ จดั ทําข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอก
ควันข้ ามแดนขึ 'นตังแต่
' ปี ค.ศ.2002 จนมีผลบังคับใช้ ในปี ค.ศ. 2003 แล้ ว แต่ทว่าปั ญหาดังกล่าวก็
ยังมีขึ 'นอย่างต่อเนือง
ผู้เขียนมีความเห็นว่าลําพังแต่เพียงข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ าม
แดน ยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามพรมแดน เพราะยังมีปัญหา
ในการบังคับใช้ ข้อตกลงทังในระดั
'
บระหว่างประเทศและระดับภายในรัฐภาคี ฉะนันจึ
' งจําเป็ นต้ อง
ศึกษาหาแนวทางแก้ ไข จากกลไกและมาตรการอืนๆ เพือมาช่วยเสริ มประสิทธิภาพในการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดนให้ มีประสิทธิภาพยิงขึ 'น

1.2

สมมุตฐิ านของการศึกษา

ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนมีข้อบกพร่ องในการบังคับใช้ ดังนัน'
จึง ต้ อ งอาศัย ข้ อ ตกลงภู มิ ภ าคอาเซี ย นฉบับ อื น รวมถึ ง มาตรการและกลไกอื น ๆ มาช่ว ยเพิ ม
ประสิทธิภาพให้ แก่ข้อตกลงดังกล่าว ทังนี
' 'โดยคํานึงถึงมาตรการภายในรัฐภาคีในการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหาให้ ได้ ผลมากยิงขึ 'นด้ วย

1.3

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา

1. เพือศึกษาถึงแนวคิดในกฎหมายระหว่างประเทศและแนวทางการบังคับใช้ อนุสญ
ั ญา
เกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดนของภูมิภาคอืน
2. เพือศึกษาถึงสาระสําคัญของข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
และการบังคับใช้ ข้อตกลงในระดับระหว่างประเทศและระดับภายในรัฐภาคี
3. เพือศึกษาถึงปั ญหาการบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
และสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ ปัญหาโดยอาศัยมาตรการและกลไกอืนๆ เพือการป้องกัน
และแก้ ไ ขหมอกควัน พิษ ข้ า มแดนที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขึน' ทัง' ในระดับระหว่า งประเทศและระดับ
ภายในประเทศ
4. เพือศึกษาถึงความสัมพันธ์ของข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนที
มีต่อประเทศไทย รวมถึงการดําเนินการและปั ญหาการบังคับใช้ ข้อตกลงเรื องมลพิษจากหมอก
ควันข้ ามแดนในประเทศไทย
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1.4

ขอบเขตของการศึกษา

1. ศึกษาถึงแหล่งทีมาของกฎหมายระหว่างประเทศเกียวกับมลพิษจากหมอกควันข้ าม
แดนทังแนวคิ
'
ด ตราสารระหว่างประเทศ และกรณีศกึ ษา รวมไปถึงแนวทางการบังคับใช้ ตราสาร
ระหว่างประเทศดังกล่าวเกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดนของภูมิภาคอืน โดยใช้ อนุสญ
ั ญากรุ ง
เจนีวาเกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดนระยะไกลเป็ นบทเรี ยนในการเรี ยนรู้ ในเรื องการการบังคับ
ใช้ ทงภายในและภายนอกกรอบอนุ
ั'
สญ
ั ญาดังกล่าว
2. ในส่วนข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน ศึกษาถึงสาระสําคัญของ
ข้ อตกลง องค์กร รวมไปถึงมาตรการภายในรัฐภาคีและนอกภาคีอนั เป็ นกลไกเสริ มการบังคับใช้
ข้ อตกลงให้ มีประสิทธิภาพยิงขึ 'น โดยมุ่งวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้ ตลอดจนลู่ทางในการแก้ ไข
ปั ญหาโดย กฎบัตรอาเซียน บทเรี ยนจากยุโรป และมาตรการอืนๆ เพือการป้องกันและแก้ ไขหมอก
ควันพิษข้ ามแดนทีมีประสิทธิภาพขึ 'นทังในระดั
'
บระหว่างประเทศและระดับภายในประเทศ
3. ในส่วนของความสัมพันธ์ กบั ประเทศไทย ศึกษามาตรการจัดการหมอกควันพิษใน
ประเทศไทยในส่วนของกฎหมายและองค์กรควบคุมดูแล รวมถึงการดําเนินงานของประเทศไทย
ภายใต้ ข้อตกลงอาเซียน และวิเคราะห์ปัญหารวมไปถึงเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาการบังคับใช้
ข้ อตกลงอาเซียนฯในประเทศไทย
1.5 วิธีศึกษาวิจัย
การวิจัยครั ง' นี เ' ป็ นการค้ น คว้ าจากเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดย
ศึกษา ค้ นคว้ า และวิเ คราะห์ข้อมูลจากตัวบทกฎหมายอัน ได้ แก่ อนุสัญญากรุ งเจนีวาเกี ยวกับ
มลพิษทางอากาศข้ ามแดนระยะไกล ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน กฎบัตร
อาเซียน รวมไปถึงกฎหมายและมาตรการบังคับใช้ ข้อตกลงของรัฐภาคีแห่งข้ อตกลงอาเซียนเรื อง
มลพิษจากหมอกควัน ข้ ามแดน ทัง' นี ย' ัง มี ห นัง สื อ วารสาร บทความ วิท ยานิพ นธ์ เอกสารอื น ๆ
ตลอดจนข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ททีเกียวข้ อง เพือประมวล วิเคราะห์ และจัดทําข้ อเสนอแนะสําหรับ
การแก้ ไขปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดน
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1.6

ประโยชน์ ท คี าดว่ าจะได้ รับจากการศึกษา

1. ทําให้ ทราบถึงแนวคิดในกฎหมายระหว่างประเทศและแนวทางการบังคับใช้ อนุสญ
ั ญา
เกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดนของภูมิภาคอืน
2. ทําให้ ทราบถึงสาระสําคัญของข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน และ
การบังคับใช้ ข้อตกลงในระดับระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรการบังคับใช้ ข้อตกลงภายในรัฐภาคี
3. ทําให้ ทราบถึงปั ญหาการบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ าม
แดนและแนวทางในการแก้ ปัญหาโดยอาศัยกฎบัตรอาเซียนและมาตรการอืน ๆ เพือการป้องกัน
และแก้ ไ ขหมอกควัน พิษ ข้ า มแดนที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขึน' ทัง' ในระดับระหว่า งประเทศและระดับ
ภายในประเทศ
4. ทําให้ ทราบถึงความสัมพันธ์ของข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
ทีมีตอ่ ประเทศไทย รวมไปถึงแนวทางแก้ ไขปั ญหาการบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนฯในประเทศไทย

บทที 2
กฎหมายระหว่ างประเทศและแนวทางการบังคับใช้ กฎหมาย
ระหว่ างประเทศเกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดน

2.1

กฎหมายระหว่ างประเทศเกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดน

ก่อนจะศึกษาปั ญหาการบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
(ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) มีความจําเป็ นต้ องศึกษาถึงทีมาใน
กฎหมายระหว่ า งประเทศเกี ย วกับ มลพิ ษ ทางอากาศข้ ามแดน ทังD ในส่ ว นของแนวคิ ด และ
พัฒ นาการ ตราสารระหว่างประเทศ และกรณี ศึกษา อัน จะเป็ นเครื องสะท้ อนให้ เ ห็น หลักการ
บางอย่างทีถกู สอดแทรกอยูใ่ นบทบัญญัตขิ องข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
นอกจากนี Dในบทที 2 ยังกล่าวถึงแนวทางการบังคับใช้ ตราสารระหว่างประเทศเกียวกับ
มลพิษทางอากาศข้ ามแดนฉบับอื น ทังD นี เD พื อใช้ พิสูจ น์ ความบกพร่ องในการบัง คับใช้ ข้ อตกลง
อาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน รวมถึงใช้ เป็ นบทเรี ยนบางประการสําหรับอาเซียนอัน
จะกล่าวในลําดับต่อไป
2.1.1 แนวคิด และพัฒนาการในกฎหมายระหว่ า งประเทศเกี ยวกั บ มลพิษ ทาง
อากาศข้ ามแดน1
แนวคิดในกฎหมายระหว่างประเทศในเรื องมลพิษทางอากาศข้ ามแดนมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วตังแต่
D ปี 1970 จากเดิมทีปัญหาทางอากาศเป็ นเรื องภายในและจัดการโดยกฎหมายภายใน
ปรากฏการณ์ฝนกรดในแถบทะเลสาบเมดิเตอร์ เรเนียนทําให้ ชมุ ชนระหว่างประเทศเข้ าใจมากขึ Dน
ว่ามลพิษทางอากาศคืออะไร และได้ เรี ยนรู้ ว่ามลพิษทางอากาศดังกล่าวสามารถเดินทางข้ ามแดน
ไปในระยะทางไกลๆ นํ ามาสู่ความตระหนักเกี ยวกับมาตรการที จ ะห้ ามการปล่อยมลพิษทาง
อากาศทังทางตรงและทางอ้
D
อม
กฎหมายสิงแวดล้ อมระหว่างประเทศเกี ยวกับมลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดนจึงค่อย ๆ
พัฒนาขึ Dน เริ มต้ นจาก soft law ทีมีบทบาทสําคัญทีจะพัฒนาไปเป็ นกฎหมายระหว่างประเทศใน
1

Budialav Vukas, “Concluding Observatiobs On General International Law and New Challenges in
the Field of Transboundary Air Pollution”, Transboundary Air Pollution:International Legal Aspects of the CoOperation of States. (Netherland: Martinus Nijhoff Publishers 1986), p.353.
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อนาคต โดยอาจนํามาใช้ เป็ นแนวทางในการร่ างสนธิสญ
ั ญา หรื อแม้ แต่ออกเป็ นกฎหมายภายใน
รัฐ โดยเฉพาะในเรื องเกียวกับความร่ วมมือต่างๆ ถึงแม้ ว่าเดิมความร่ วมมือเกียวกับการควบคุม
มลพิษทางอากาศส่วนใหญ่จะไม่ได้ อยู่ในกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ แต่บทบัญญัติ
เกี ยวกับความร่ วมมือระหว่างประเทศดังกล่าวไม่ว่าจะเป็ นในเรื องความร่ วมมือในการวิจัยและ
แลกเปลี ย นข้ อ มูล ทางวิ ท ยาศาสตร์ ระบบการตรวจสอบมลพิ ษ การจัด ตังD เครื อ ข่ า ยในการ
ประสานงานมาตรการต่างๆ กําลังถูกสร้ างขึ Dนโดยปริยาย
ตัวอย่างของ Soft Law ทีมกั จะถูกนํามาใช้ ในตราสารทีเกียวกับการป้องกันมลพิษทาง
อากาศ ได้ แก่หลักการทีมีปรากฏใน 1972 Stockholm Declaration เกียวกับการแบ่งปั นทรัพยากร
อันถูกร่างขึ Dนโดย UNEP และ World Charter of Nature ประกาศโดย General Assembly Of UN
เมือวันที 28 ตุลาคม 1982 ซึง ภายหลังหลักการดังกล่าวถูกแทรกเข้ าไปในสนธิสญ
ั ญาและตราสาร
ระหว่างประเทศทีไม่มีผลผูกพันอืนๆอีกมากมาย โดยหลักการพื Dนฐานนันอยู
D ่ในข้ อ 21 ทีบญ
ั ญัติให้
รั ฐ มี ห น้ า ที ที จ ะต้ อ งทํ า ให้ แ น่ใ จว่ า กิ จ กรรมภายในการควบคุม หรื อ เขตอํ า นาจของตน จะไม่
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อความเสียหายต่อสิงแวดล้ อมของรัฐอืน
อีกหลักหนึงทีมักจะถูกสอดแทรกอยู่ในตราสารระหว่างประเทศหลายๆฉบับนัน คือเมือรัฐมี
เหตุอนั น่าเชือได้ ว่ากิจกรรมภายในการควบคุมหรื อเขตอํานาจของตนอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
รัฐอืน รัฐนันควรจะประเมิ
D
นถึงผลกระทบของกิจกรรมดังกล่าวทีจะมีต่อสิงแวดล้ อม นอกจากนันรั
D ฐมี
หน้ าทีแจ้ งต่อรัฐอืนในกิจกรรมดังกล่าว และหากมีการร้ องขอก็ควรจะมีการเจรจาปรึ กษาหารื อซึงกัน
และกัน อีกทังรัD ฐยังมีหน้ าทีแจ้ งต่อรัฐอืนโดยเร็ วเกียวกับสถานการณ์ฉุกเฉินทีอาจก่อให้ เกิดผลกระทบ
ต่อสิงแวดล้ อม และต้ องร่วมมือกันกับรัฐทีเกียวข้ องในการกําจัดและลดผลกระทบนันอี
D กด้ วย
ทังนี
D Dกฎหมายสิงแวดล้ อมเป็ นตัวอย่างทีดีว่า กฎหมายระหว่างประเทศสามารถพัฒนามา
จากหลักการทัว ไปของกฎหมายได้ ดังเช่นในคําตัดสินอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ คดี Trial
Smelter ทีอ้างถึงหลักการทีไม่มีรัฐใดจะใช้ ทรัพยากรของตนโดยทําให้ เกิดความเสียหายต่อรัฐอืน
ได้ หลักการของกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวเป็ นหลักเดียวกับกฎหมายของสหรัฐอเมริ กา
ซึงในกรณีดงั กล่าวคณะอนุญาโตตุลาการไม่ได้ ทําอะไรนอกไปจากการปรับใช้ หลักการทัวไปใน
เรื อง sic utere tuo ut alienum non laedes ทีวางหลักว่าผู้หนึงจะใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ตนได้ ตราบเท่าทีไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ อู ืน
อีกตัวอย่างเกียวกับหลักทีว่า “รัฐละเว้ นจากการก่อให้ เกิดมลพิษข้ ามแดนโดยการปล่อย
สารทีจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์” ซึง เป็ นหลักกฎหมายทัว ไประหว่างประเทศซึงมา
จากหลักการทัวไปของกฎหมายทีห้ามกระทําการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของผู้อืนใน
กฎหมายอาญาของทุกรัฐ
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จากบ่อเกิ ดของกฎหมายระหว่างประเทศหลายๆแหล่ง ได้ แตกแขนงเป็ นหลักการของ
กฎหมายสิงแวดล้ อมระหว่างประเทศ หลักการซึงทําให้ รัฐมีหน้ าทีต้องออกฎหมายเพือป้องกัน ลด
และควบคุมมลพิษจากสิงแวดล้ อม รัฐทังหลายจะต้
D
องร่วมมือกันเพือสร้ างกฎเกณฑ์ระดับโลกหรื อ
ระดับภูมิภาคเพือการป้องกันและสงวนรักษาสิงแวดล้ อม ซึงสามารถสรุ ปได้ ว่ามีหลักการทัว ไปที
สามารถปรับใช้ กบั มลพิษทางอากาศข้ ามแดนทุกรูปแบบ ได้ แก่หลักการดังต่อไปนี D
รัฐมีหน้ าทีต้องป้องกัน ลด ควบคุม มลพิษทางอากาศข้ ามแดนโดยไม่ให้ เกิดความเสียหายต่อ
รัฐอืน เพือการนี Dรัฐต้ องออกมาตรการทีจําเป็ นตามความสามารถของตนเพือใช้ ดําเนินการอย่างดีทีสดุ
ห้ ามก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศด้ วยการปล่อยสารทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ออกสู่
อากาศ
รั ฐ จะต้ องตระเตรี ย มข้ อ มูล เกี ย วกับ มลพิ ษทางอากาศข้ า มแดนเพื อเสนอต่อองค์ก าร
ระหว่างประเทศทีมีอํานาจ
รัฐต้ องร่วมมือกันโดยสุจริ ตกับรัฐอืนและองค์กรระหว่างประเทศทีมีอํานาจ ในการป้องกัน
และกําจัดมลพิษทางอากาศข้ ามแดน
รัฐทีกําลังวางแผนเกียวกับกิจกรรมทีมีความเสียงต่อการก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศข้ าม
แดนจะต้ องแจ้ งต่อรัฐ ที มีแ นวโน้ ม จะได้ รั บผลกระทบรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศผู้มี อํานาจ
โดยเร็ว
รัฐทีกําลังวางแผนเกียวกับกิจกรรมทีมีความเสียงจะก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศข้ ามแดน
หากได้ รับการร้ องขอจาก รัฐทีมีแนวโน้ มจะได้ รับผลกระทบจากกิจกรรมนันD จะต้ องปรึกษาหารื อซึง
กันและกันในปั ญหาเกียวกับกิจกรรมนันD
รัฐทีก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศข้ ามแดนต้ องร่ วมมือกับรัฐผู้ได้ รับผลกระทบและองค์กร
ระหว่างประเทศผู้มีอํานาจในการแก้ ไขสถานการณ์ฉกุ เฉินทีเกิดจากกิจกรรมของรัฐนันD
ทังนี
D Dจะเห็นได้ ว่ากฎหมายระหว่างประเทศเริ มมีการพัฒนาแนวคิดจนกลายเป็ นหลักการ
หรื อหลักกฎหมายทัว ไประหว่างประเทศ อันจะถูกสอดแทรกไว้ ในตราสารระหว่างประเทศทังมี
D ผล
ผูกพันและไม่มีผลผูกพัน รอการพัฒนาไปเป็ นกฎหมายระหว่างประเทศในลําดับต่อไป อย่างเช่น
จารี ตประเพณีในกฎหมายระหว่างประเทศเป็ นต้ น
ในลําดับต่อไปจะกล่าวถึงทีมาของกฎหมายระหว่างประเทศเกียวกับมลพิษทางอากาศ
ข้ ามแดนในรูปของตราสารระหว่างประเทศ
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2.1.2 ตราสารระหว่ างประเทศเกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดน
ตราสารระหว่างประเทศทีเกียวข้ องกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดนโดยตรงนันมี
D อยู่ไม่มาก
นัก โดยในทีนี Dผู้เขียนได้ แบ่งกรอบของตราสารระหว่างประเทศออกเป็ น 2 ส่วนคือ ตราสารในระดับ
พหุภาคี (หลายฝ่ าย) และระดับทวิภาคี (สองฝ่ าย)
2.1.2.1 ตราสารระหว่ างประเทศในระดับพหุภาคี2
ในส่วนของความตกลงพหุภาคีเกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดนยังมีไม่มากนัก ใน
ทีนี ผD ้ ูเ ขี ยนแบ่ง การนํ าเสนออกเป็ น 2 ส่วนคือตราสารที มี บทบัญ ญัติบางมาตราที เ กี ยวกับการ
จัดการมลพิษทางอากาศข้ ามแดน ได้ แก่ 1982 United Nation Convention on the Law of the
Sea กําหนดให้ รัฐนํากฎหมายหรื อระเบียบมาใช้ ในการป้องกัน ลดและควบคุมมลพิษทางทะเล
ตลอดจนมลพิษทางอากาศด้ วย (มาตรา 212 ย่อหน้ าที 1) ยิงไปกว่านันรั
D ฐจะต้ องพยายาม
(endeavour) ก่อตังกฎเกณฑ์
D
ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและในระดับโลกเกียวกับมลพิษทาง
อากาศและจะต้ องบังคับใช้ ทงกฎเกณฑ์
ัD
ทงในระดั
ัD
บภายในและระดับระหว่างประเทศ (มาตรา
222)
นอกจากนันD ยังมี 1974 Nordic Convention on the Protection of the
Environment รวมถึง1976 Barcelona Convention on the Mediterranean และ 1980 Protocol
for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-Based Sources
เป็ นต้ น
ในส่วนของตราสารเฉพาะเกี ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศข้ ามแดนนันD ได้ แก่
อนุสญ
ั ญากรุงเจนีวาว่าด้ วยมลพิษทางอากาศข้ ามแดนระยะไกล (1979 Convention on Longrange Transboundary Pollution) ซึงถือเป็ นความตกลงฉบับแรกของโลกทีม่งุ จัดการเกียวกับ
มลพิษทางอากาศข้ ามแดน ในแถบภูมิภาคยุโรป
Vienna of the Convention for the Protection of the Ozone Layer 1985 สนธิสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศอีกฉบับทีมุ่งจัดการกับมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ ทีอธิ บายถึงหลักการทีว่า “รั ฐ
ทังหลายในโลกที
D
แม้ จะมีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทีแตกต่างกัน แต่จําต้ องร่วมมือกันแก้ ไขปั ญหา
สิงแวดล้ อม เพราะสําหรับเรื องสิงแวดล้ อมถือเป็ นหนึง เดียวกันทังโลก”
D
ได้ เป็ นอย่างดี

2

Alexandre-Charles Kiss, “Concluding Observation on Transboundary Air Pollution and
Emerging Concepts of International Law”, Transboundary Air Pollution:International Legal Aspects of
the Co-Operation of States, (Netherland : Martinus Nijhoff Publishers, 1986),p.355-361.
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และล่าสุดในปี 2002 มีข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน (ASEAN
Agreement on Transboundary Haze Pollution) ทีม่งุ จัดการมลพิษทางอากาศข้ ามแดนทีเกิดจาก
หมอกควันจากไฟป่ าและการเผาในทีโล่งอันเป็ นข้ อตกลงทีใช้ ในภูมิภาคอาเซียนนัน เอง
2.1.2.2 ตราสารระหว่ างประเทศในทวิภาคี
ในส่วนของตราสารในระดับทวิภาคีเกี ยวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดนปรากฏใน
ข้ อตกลงระหว่างอเมริ กาและแคนาดาเกียวกับคุณภาพทางอากาศ(1991Canada-United States
Air Quality Agreement) นอกจากนันยั
D งมีความร่ วมมือข้ ามแดนระหว่างฝรังเศสและเยอรมนี
(Transboundary Co-orperation between France and federal republic of Germany)3 ความ
ร่ วมมือข้ ามแดนระหว่างยูโกสลาเวียและประเทศเพือนบ้ าน (Transboundary Co-orperation
between Yugoslavia and Its Neighbouring States)4 และความร่ วมมือข้ ามแดนระหว่าง
โปแลนด์และประเทศเพือนบ้ าน (Transboundary Co-orperation between Poland and
Neighbouring States) 5 เป็ นต้ น
2.1.3 กรณีศึกษาเกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดน
นอกจากแนวคิดหรื อหลักการทีอยู่ในรูปแบบของ Soft Law หลักกฎหมายทัว ไป และตรา
สารระหว่างประเทศแล้ ว คําพิพากษาของศาลก็เป็ นอีกทีมาหนึงของกฎหมายระหว่างประเทศ
เกี ย วกับ มลพิ ษ ทางงอากาศข้ า มแดน ซึง อาจนํ า หลัก การดัง กล่า วมาปรั บ ใช้ กับ การบัง คับ ใช้
ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมกควันข้ ามแดนในลําดับต่อไป
ทังD นี ผD ้ ูเ ขี ยนจะนําเสนอคดีใ น 2 ระดับเพื อแสดงให้ เ ห็น ถึงการนํ าเอาหลักการเกี ยวกับ
มลพิษทางอากาศข้ ามแดนที มี อยู่ม าปรั บใช้ ใ นการวินิจ ฉัยคดีห ลายๆมิติ กล่าวคือในคดี Trail
Smelter Arbitration ซึง เป็ นคดีระหว่างอเมริกาและแคนาดาทีถกู ตัดสินโดยคณะอนุญาโตตุลาการ

3

Thomas Bunge, “Transboundary Co-orperation between France and federal republic of
Germany”, Transboundary Air Pollution:International Legal Aspects of the Co-Operation of States,
(Netherland : Martinus Nijhoff Publishers, 1986),p.181.
4
Budislav Vukas, “Transboundary Co-orperation between Yugoslavia and Its Neighbouring
States”, Transboundary Air Pollution:International Legal Aspects of the Co-Operation of States,
(Netherland : Martinus Nijhoff Publishers, 1986),p.199.
5
Jerzy Sommer, “Transboundary Co-orperation between Poland and Neighbouring States”,
Transboundary Air Pollution:International Legal Aspects of the Co-Operation of States, (Netherland :
Martinus Nijhoff Publishers, 1986),p.205.
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ระหว่างประเทศ ในขณะทีคดี Gabcikovo-Nagymaros Project เป็ นคดีระหว่างฮังการี และสโลวา
เกีย ซึง ถูกตัดสินโดยศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ อันมีประเด็นอันควรพิจารณาดังต่อไปนี D
2.1.3.1 คดี Trail Smelter Arbitration (United State V. Canada) 6
คดี Trail Smelter Arbitration นี Dเป็ นคดีทีเกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดนโดยตรง
ระหว่า งอเมริ ก าและแคนาดาที ถูก ตัด สิ น โดยคณะอนุญ าโตตุล าการระหว่า งประเทศ โดยมี
สาระสําคัญในการใช้ หลักการทัว ไป อันมีบอ่ เกิดจากหลักกฎหมายภายในประเทศสหรัฐอเมริ กา
มาปรับใช้ ในเรื องการไม่ใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินของตน โดยก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ อู ืน และ
หลักความรับผิดของรัฐเกียวมลพิษทางอากาศข้ ามแดน โดยมีสาระสําคัญดังนี D
ความเป็ นมาและข้ อเท็จจริง
คดี Trail Smelter Arbitration 1949 อันเป็ นคดีพิพาทระหว่างประเทศสหรัฐอเมริ กา
และประเทศแคนาดา โดยในปี ค.ศ.1896 โรงงานสัญชาติแคนาดาชือ Consolidated mining and
smelting ประกอบกิจการถลุงแร่ทีมีสว่ นประกอบของสังกะสีและตะกัว มีสํานักงานและโรงงานอยู่
ในมณฑลบิติสโคลัมเบีย เมือง Trail ทางตอนใต้ ของประเทศแคนาดา ซึงห่างจากพรมแดนของรัฐ
วอชิงตันของประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ7ไมล์*
ในการถลุงแร่ โรงงานได้ ปล่อยสารซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ โดยมีอตั ราระหว่าง 600-700
ตันต่อวัน โดยสภาพทางกายภาพและทางอุตนุ ิยมวิทยา ทําให้ กลุ่มก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซน์จาก
โรงงานบริ ษัท Trail เคลื อนตัวไปทางใต้ ข องมณฑลบิติส โคลัม เบีย ข้ า มแดนไปยัง ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา นับตังแต่
D ปี ค.ศ.1925-1931 ติดต่อกันจนความเสียหายได้ ปรากฏขึ Dนในรัฐวอชิงตัน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1926
รั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก าได้ แ จ้ ง ต่อ รั ฐ บาลแคนาดาเพื อ ขอให้ นํ า ปั ญ หาดัง กล่ า วไป
พิจารณาโดยคณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1931 คณะกรรมการร่วม
ระหว่ า งประเทศได้ พิ จ ารณาแล้ วและได้ กํ า หนดค่า ทดแทนความเสี ย หายให้ ท างพลเรื อ น
สหรัฐอเมริ กาเป็ นเงิน 350,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯพร้ อมทังได้
D ทําข้ อตกลงเพือให้ มีมาตรการทีชดั เจน
ในการขจัดหรื อลดมลพิษในอนาคตทีคาดว่าจะเกิดปั ญหานี Dซํ Dาอีก โดยได้ แนะนําโรงงานดังกล่าวให้
หาวิธีการลดสาร ซัลเฟอร์ ไดออกไซน์ทีปล่อยจากปล่อง

6

Trail Smelter (U.S. v. Can.), 3 R.I.A.A.1938 (March 11, 1941), reprinted in 35 AM. J.INT’L
L.684(1941),p.7-16.
*
7 ไมล์ หรื อประมาณ 11.27 กิโลเมตร
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แต่จนกระทัง ปี ค.ศ.1933 ความเสียหายก็ยงั ปรากฏอยู่ รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาจึงได้
แจ้ งต่อรัฐบาลแคนาดาว่าทางโรงงานมิได้ มีมาตรการในการป้องกันให้ เป็ นทีพอใจ ดังนันทั
D งสอง
D
ประเทศตกลงนําข้ อพิพาทไปให้ อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศพิจารณาเพือหาข้ อยุตทิ ีถาวร
คําวินิจฉัยของศาล
ในวันที 15 เมษายน 1935 คณะอนุญาโตตุลาการจํานวน 3 คน โดยมีประธานจาก
ประเทศเบลเยียม 1 คน จากคูพ่ ิพาทฝ่ ายละ 1 คน และยังมีนกั วิทยาศาสตร์ ฝ่ายละ 1 คน เพือช่วย
ในการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการด้ วย โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้ นําหลัก Sic utere
tuo ut alienum non laedas (Use your own so as not harm to other) หมายถึงรัฐใดๆจะต้ องไม่
ใช้ สิทธิหรื อทรัพย์สินของตนเองไปในทางทีก่อความเสียหายต่อรัฐอืนหรื อจะต้ องไม่ใช้ สิทธิอธิปไตย
ดังกล่าวในทางทีผิด7 มาใช้ ในการตัดสินคดีนี D ดังนี D
D
1. ความเสียหายทีเกิดขึ Dนแก่มลรัฐวอชิงตันจากโรงงานถลุงแร่ของบริ ษัท Trail ตังแต่
วันที 1 มกราคม 1932 จนถึง 1 ตุลาคม 1937 ในส่วนของค่าเสียหายนันคณะอนุ
D
ญาโตตุลาการได้ ใช้
หลักในเรื องของการรบกวน (Nuisance) และการบุกรุ ก (Trespass) ที วางหลักไว้ โดยศาลของ
สหรัฐอเมริกามาใช้ ในการวินิจฉัยให้ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ รับชดใช้ คา่ เสียหาย
2. ห้ า มบริ ษั ท Trail มิ ใ ห้ ก่ อ ความเสี ย หายขึ นD ในอนาคตอี ก โดยคณะ
อนุญ าโตตุล าการได้ อาศัย หลัก กฎหมายระหว่างประเทศประกอบกับกฎหมายสหรั ฐ อเมริ ก า
กําหนดว่ารัฐย่อมไม่มีสิทธิจะใช้ หรื ออนุญาตให้ ใช้ ดินแดนของตนในลักษณะอันจะก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อดินแดนของรัฐอืนหรื อต่อทรัพย์สินของบุคคลในดินแดนนันD แคนาดาจึงต้ องรับผิดต่อ
การกระทําของโรงงานถลุงแร่ของบริ ษัท Trail ทังในปั
D จจุบนั และอนาคตและยังมีหน้ าทีต้องละเว้ น
ไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายขึ Dนอีก
จากคดีดงั กล่าวจะเห็นได้ ว่ามีการพัฒนาของหลักการทัวไปอันเป็ นกฎหมายภายใน
จนกลายเป็ นกฎหมายสิ ง แวดล้ อมระหว่างประเทศ โดยรั ฐ มี ห น้ า ที จ ะต้ องไม่ก่ อให้ เ กิ ด ความ
เสียหายแก่รัฐอืน และต้ องรับผิดในความเสียหายดังกล่าวนัน เอง

7

จุม พต สายสุน ทร, กฎหมายสิง แวดล้ อ มระหว่างประเทศ (กรุ งเทพมหานคร :สํา นัก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546),หน้ า 53.
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ทังนี
D DหลักการทังD สองทีกล่าวไว้ ในข้ างต้ น ล้ วนแล้ วแต่มีปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของ
ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนโดยเฉพาะในส่วนของหลักการ อันจะกล่าวใน
ลําดับต่อไป
2.1.3.2 คดี Gabcikovo- Nagymaros Project (Hungary V. Slovakia)8
คดี Gabcikovo- Nagymaros Project ระหว่างฮังการี และสโลวาเกีย ซึงถูกตัดสิน
โดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ มีสาระสํ าคัญในเรื องความรับผิดของรัฐ และที สําคัญศาล
ต้ องการวางหลักการใหม่เกียวกับสิงแวดล้ อมระหว่างประเทศเรื องหลักความร่ วมมือ โดยมุ่งให้ รัฐ
ให้ ความร่วมมือต่อกันในเรื องการป้องกันมลพิษข้ ามแดน โดยให้ ยอมรับการพัฒนาประเทศพร้ อมๆ
ไปกับการปกป้องสิงแวดล้ อม และความเสียหายข้ ามแดนอันจะเกิดต่อประเทศเพือนบ้ าน โดยมี
สาระสําคัญดังนี D
ข้ อเท็จจริง
ในปี 1977 มีการตกลงกันระหว่างในสโลวาเกียและฮังการี ในการสร้ างเขือนเพือทีจะ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า ควบคุมนําD และพัฒนาทางการสํารวจบนแม่นําD ดานูป ปรากฎว่าในปี 1989
ฮังการี หยุดการดําเนิน โครงการดัง กล่าวอย่างสมบูรณ์ โดยกล่าวหาว่าโครงการดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อสิงเเวดล้ อมของฮังการี และการจัดการนํ Dาในบูดาเปส ต่อมาสโลวาเกีย(ผู้สืบทอดต่อ
เชกโกสโลวาเกี ย) ปฏิ เสธข้ อกล่าวหาต่าง ๆ และยืน ยันให้ ฮังการี ได้ ดําเนิน การตามหน้ าทีใ น
สนธิสญ
ั ญา ตามทีมีการวางแผนและวางวิธีดําเนินการในโครงการไว้
ศาลวินิจฉัยว่ า
ฮังการี ไม่มีสิทธิทีจะยับยังและล้
D
มเลิกโครงการก่อสร้ างเขือนในปี 1989 เพราะเป็ น
โครงการทีเกิดขึ Dนตามสนธิสญ
ั ญาทีลงนามในปี 1977 ทีทําโดยฮังการี และเชกโกสโลวเกียและยังมี
สนธิสญ
ั ญาอืน ๆ ทีเกียวข้ อง ทังนี
D Dการแจ้ งยกเลิกสนธิสญ
ั ญา 1977 ของฮังการี และสนธิสญ
ั ญาที
เกียวข้ องในวันที 19 พฤษภาคม 1992 ไม่ถือว่ามีผลเป็ นการยกเลิกตามกฎหมาย (ยังคงบังคับใช้
และให้ มีผลควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างทังสองประเทศ)
D
และสโลวาเกีย ในฐานะทีเป็ นผู้สืบทอด
ต่อเชกโกสโลวาเกีย กลายมาเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสนธิสญ
ั ญา 1977
ฮังการี และสโลวาเกี ยต้ องมีการเจรจาอย่างจริ งใจในสถานการณ์ ทัวไปและต้ องใช้

8

I.C.J. report 1997,Case concerning Gabc’kovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia),
Summary of Judgment of 25 September 1997,p.1-14
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มาตรการทีจําเป็ นเพือทีจะให้ แน่ใจว่าจะบรรลุวตั ถุประสงค์ของสนธิสญ
ั ญา 1977 เว้ นแต่ทงสอง
ัD
ฝ่ ายตกลงกันเป็ นอย่างอืน การดําเนินการร่วมกันสําหรับการสร้ างเขือนบนอาณาเขตสโลวักต้ องมี
การก่อสร้ างขึ Dนตามสนธิสญ
ั ญา 1977
คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายต้ องชดใช้ คา่ เสียหายต่ออีกฝ่ ายหนึงสําหรับความเสียหายทีเกิดขึ Dน
จากการดําเนินการดังกล่าว ทังนี
D Dศาลถือว่า เป็ นการพัฒนามาตรฐานใหม่ของกฎหมายสิงแวดล้ อม
มีความเกี ยวข้ องกับการดําเนินการของสนธิสญ
ั ญาและทังD สองฝ่ ายควรจะร่ วมมือกันโดยการทํา
ความตกลง และเพือทีจะยอมรับการพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจพร้ อมๆกับการปกป้องสิงแวดล้ อม
"ควรทีจะพิจารณาผลกระทบของสิงแวดล้ อมจากการจัดการ โรงไฟฟ้า Gabcikovo โดยเฉพาะ
อย่างยิงทังสองฝ่
D
ายต้ องหาวิธีการทีจะทําให้ พึงพอใจในปริ มาณของนํ Dาทีจะถูกปล่อยสู่ พื Dนใต้ ของ
ดานูปและเข้ าสูแ่ ม่นํ Dาทังสองฝั
D
ง
จากคํ า พิ พ ากษาของศาลข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า คํ า พิ พ ากษาดัง กล่ า วต้ อ งการวาง
หลักเกณฑ์แก่สงั คมระหว่างประเทศ โดยให้ รัฐพิจารณาผลกระทบของสิงแวดล้ อมจากการจัดการ
โรงไฟฟ้า Gabcikovo กรณีดงั กล่าวอาจนํามาปรับใช้ กบั กรณีมลพิษทางอากาศข้ ามแดนในเรื องที
รั ฐ จะต้ อ งประเมิ น กิ จ กรรมหรื อ โครงการภายในประเทศ เกี ย วกับ ผลกระทบที จ ะเกิ ด ขึ นD ต่อ
สิงแวดล้ อม และความเสียหายข้ ามแดนทีอาจจะเกิดกับรัฐข้ างเคียง เป็ นต้ น อันถือเป็ นหน้ าทีตาม
กฎหมายสิงแวดล้ อมระหว่างประเทศนัน เอง
ทังนี
D Dหลักการความร่วมมือดังกล่าวข้ างต้ น มีปรากฏอยูใ่ นข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษ
จากหมอกควันข้ ามแดนด้ วย โดยจะกล่าวถึงในลําดับต่อไป

2.2

แนวทางการบังคับใช้ ตราสารระหว่ างประเทศเกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดน
ดังทีกล่าวแล้ วในส่วนของตราสารระหว่างประเทศทีเกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดน
(หัวข้ อ 2.1.2) แล้ วว่าไม่มีตราสารระหว่างประเทศฉบับอืนทีม่งุ จัดการเกียวกับหมอกควันพิษข้ าม
แดนโดยเฉพาะ แต่มีแนวโน้ มในบางภูมิภาคทีพยายามจัดการกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดน อัน
อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน สําหรับเป็ นบทเรี ยนใน
เรื องการตรวจตราการบังคับใช้ อนุสญ
ั ญาดังกล่าวนัน เอง
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2.2.1 อนุสัญญากรุ งเจนีวาเกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดนระยะไกล(Convention
on Long-range Transboundary Air Pollution)
เพื อ พิ สู จ น์ ว่ า การบัง คับ ใช้ ข้ อตกลงอาเซี ย นเรื อ งมลพิ ษ จากหมอกควัน ข้ ามแดนมี
ข้ อบกพร่ องในการบังคับใช้ หรื อไม่ประการใด จึงจําเป็ นต้ องศึกษาข้ อตกลงลักษณะเดียวกันใน
ภูมิภาคอืน เพือใช้ เป็ นเครื องชี Dวัดปั ญหาการบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควัน
ข้ ามแดน อีกทังเพื
D อเป็ นบทเรี ยนบางประการสําหรับการบังคับใช้ ข้อตกลงดังกล่าวอีกด้ วย
อนุสัญญากรุ ง เจนีวาเกี ยวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดนระยะไกล( ต่อไปนีจD ะเรี ยกว่า
1979 ECE Convention) เป็ นความตกลงพหุภาคีฉบับแรกของโลกทีมุ่งควบคุมและจัดการ
เกี ย วกับ มลพิ ษ ทางอากาศโดยตรง ซึง เกื อ บทุกประเทศทังD ในยุโ รปเหนื อ และยุโ รปใต้ ร วมทังD
แคนาดาและสหรั ฐอเมริ กาเข้ าร่ วมเป็ นภาคี อนุสัญ ญาดังกล่าวถูกร่ างขึนD ณ กรุ งเจนี วา เมือปี
1979 และมีผลบังคับใช้ ในปี 1983 จนถึงปั จจุบนั นับเป็ นเวลาเกือบ 30 ปี ทีมาตรการภายใต้
อนุสญ
ั ญาถูกขับเคลือนผ่านความร่ วมมือของรัฐภาคี อันนํามาสู่วิวฒ
ั นาการในเรื องการควบคุม
ป้ องกัน และกํ า จัด มลพิ ษ ทางอากาศที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การศึก ษาถึ ง แนวทางการบัง คับ ใช้
อนุสัญ ญาดัง กล่าวจึง นับเป็ นประโยชน์ ยิง ในการบ่ง ชี ถD ึ ง ข้ อ บกพร่ องในการบัง คับใช้ ข้ อตกลง
อาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนและใช้ เป็ นบทเรี ยนสําหรับการบังคับใช้ ในลําดับต่อไป
2.2.1.1 ภูมิหลังและทีมา
เนืองจากสหภาพยุโรปมีการรวมตัวกันทีเหนียวแน่น อีกทังD ยังมีลักษณะพิเศษบาง
ประการอันมีผลสําคัญต่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้ 1979 ECE Convention ดังนี Dก่อนจะศึกษา
ถึงแนวทางการบังคับใช้ ข้อตกลงดังกล่าวเพือเป็ นบทเรี ยนต่ออาเซียนนันD จึงจําเป็ นต้ องกล่าวถึงภูมิ
หลัง และที ม า ทังD ในส่ว นของลัก ษณะของสหภาพยุโ รปและความเป็ นมาของ 1979 ECE
Convention ดังต่อไปนี D
2.2.1.1.1 ลักษณะของสหภาพยุโรป9
สหภาพยุโรป (European Union หรื อ EU) เป็ นองค์การระหว่างประเทศ ที
ประกอบด้ วยรัฐสมาชิก 27 ประเทศ* ก่อตังเมื
D อวันที 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 ภายใต้ สนธิสญ
ั ญา

9

กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, สหภาพยุโรป [ออนไลน์], 4 พฤษภาคม 2547.
แหล่งทีมา : www.thaibe.moc.go.th/Portals/0/Ducumnet/EU%5B2%5D.doc.
*
ออสเตรี ย เบลเยียม บัลแกเรี ย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก เอสโตเนีย ฟิ นแลนด์ ฝรังเศส
เยอรมนี กรี ซ ฮังการี ไอร์ แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทวั เนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์ แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส
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มาสทริ ชต์ แทนทีประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) โดยทีประชุมคณะมนตรี ยโุ รป (The European
Council) ได้ กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการรับสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป ซึงมีทงด้
ั D านการเมือง
และเศรษฐกิจ โดยกํ าหนดให้ ประเทศทีจ ะสมัครเป็ นสมาชิกจะต้ องมีคุณสมบัติ 5 ประการ ที
เรี ยกว่า เกณฑ์โคเปนเฮเกน (Copenhagen Criteria) ได้ แก่
1. มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีมีเสถียรภาพ เคารพในหลักสิทธิ
มนุษยชน และการคุ้มครองชนกลุม่ น้ อย
2. มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (Market Economy) ทีสามารถรองรับแรง
กดดันจากการแข่งขันภายในตลาดเดียวของสหภาพยุโรปได้
3. สามารถปฏิบตั ิตามสิทธิและหน้ าทีในฐานะประเทศสมาชิก ทังในด้
D าน
การเมืองและเศรษฐกิจ ตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายของสหภาพยุโรป ทังD ในด้ านการเมืองและ
เศรษฐกิจ ตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายของสหภาพยุโรป
4. ยึดถือเป้าหมายในการบรรลุความเป็ นสหภาพทางการเมืองและสหภาพ
เศรษฐกิจและการเงินของสหภาพยุโรป
5.

การรับประเทศสมาชิกใหม่จะต้ องไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อระบบ

การบูรณาการยุโรป
โครงสร้ างของสหภาพยุโรปนันมี
D ลกั ษณะ "เหนือชาติ" (supranational trait) อย่าง
ชัดเจน ที กล่าวเช่น นี เD พราะบรรดารั ฐ สมาชิกไม่เ พี ยงรวมตัวกัน เท่านันD หากยัง ร่ วมสร้ างสรรค์
สถาบันหรื อหน่วยงานภายใน ซึงมีอํานาจเหนือรัฐสมาชิกรัฐใดรัฐหนึงโดยเฉพาะ อันประกอบไป
ด้ วย สภายุโรป คณะมนตรี คณะกรรมาธิการ และศาลยุตธิ รรม
ทังนี
D Dมีข้อพิจารณาบางประการ เกียวกับลักษณะของสหภาพยุโรปทีช่วยเสริ มให้ การ
บังคับใช้ 1979 ECE Convention เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจําเป็ นต้ องใช้ เป็ นข้ อพิจารณาใน
การนําบทเรี ยนการบังคับใช้ 1979 ECE Convention ไปปรับใช้ กบั อาเซียนได้ ในลําดับต่อไป ดังนี10D

โรมาเนีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร
10
ธนพัฒน์ เล็กเกียรติขจร, ปั จจัยในความสําเร็ จและพัฒนาการของสหภาพยุโรป อาเซียนต้ องดูละคร
แล้ วย้ อนดูตวั [ออนไลน์], 2 พฤษภาคม 2553.แหล่งทีมา: www.thailawstudent.bizhat.com/EU-ASEAN.doc

21
1) ชาวยุโรปมีพื Dนฐานทางประวัติศาสตร์ (Historical Background) ร่วมกัน
โดยมีจุดยึดอยู่กับสงครามตังแต่
D หลังสงครามโลกครังD ที 2 เป็ นต้ นมา ทําให้ เริ มมีความคิดในการ
รวมยุโรปเพือจุดมุ่งหมายทีจะไม่ต้องการให้ เกิดสงครามอีก (NO MORE WAR) นอกจากนี Dยังมี
ปั จ จัยทางด้ านศาสนาซึง ชาวยุโรปมีศาสนาคริ ส ต์ร วมกัน มี ภ าษาที พัฒ นามาจากภาษาละติน
ร่ วมกัน (Lingua Franca) การปกครองในปั จจุบนั ทีเป็ นไปในทิศทางเดียวกันคือมีระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยเหมือนๆกัน มีฐานะทางเศรษฐกิจทีใกล้ เคียงกัน แม้ จะมีประเทศทีมี
ฐานะไม่ดีนกั อยู่ด้วยแต่ก็มีประเทศทีรํารวยคอยให้ การช่วยเหลือโดยมีข้อตกลงช่วยเหลือกัน เช่น
การที รัฐ สมาชิกตกลงกันให้ การช่วยเหลื อ 4 ประเทศยากจนอย่างเสปน กรี ซ ไอร์ แ ลนด์แ ละ
โปรตุเกส ในช่วงของสนธิสญ
ั ญา Maastricht
2) เจตนาของการก่อตังD องค์การในรู ปแบบขององค์การระหว่างประเทศ
เหนือรัฐมาตังแต่
D เริ มแรก (Functional Federalism, Supra-national International Organization)
โดยเห็นข้ อความคิดนี Dมาตังแต่
D Schumann Declaration ทีมีความคิดจะให้ มี High Authority ทีมี
อํานาจในการตัดสินใจแทนรัฐสมาชิกภายในขอบอํานาจขององค์การและมีผลผูกพันรัฐสมาชิก
นับว่าเป็ นเรื องทีรัฐอาจจะต้ องยอมสละหรื อถ่ายโอนอํานาจอธิปไตยในหลายๆ เรื องไปให้ องค์การ
ซึง ผลก็คือทําให้ เกิดความเป็ นเอกภาพระหว่างรัฐสมาชิกด้ วยกันและสามารถขับเคลือนองค์การไป
ได้ อย่างสะดวก คล่องตัว และนอกจากนันรู
D ปแบบขององค์การระหว่างประเทศแบบนี Dทําให้ มีการ
ออกแบบวิธีการทํางานให้ มีรูปแบบของข้ อความคิดแบบ Community Method ต่างจากองค์การ
ระหว่างประเทศอืนทีมีรูปแบบเป็ น Intergovernmental Method
3) มี ร ะบบกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที มี ลัก ษณะเฉพาะของ
ตนเอง ซึงพัฒนามายาวนานและมีความแข็งแกร่ งมาก นอกจากนันยั
D งไม่อยู่ภายใต้ การพึงพา
อาศัยระบบกฎหมายระหว่างประเทศทัว ๆ ไป ทําให้ เกิดระบบกฎหมายของตน คือ ระบบกฎหมาย
ยุโรปหรื อระบบกฎหมายประชาคม (European Legal System, Community Legal System) ซึงมี
ผลผูกพันรัฐสมาชิกให้ ต้องเคารพและปฏิบตั ิตามโดยไม่สามารถทีจะตังข้
D อสงวน (Reservation)
ได้ และไม่ต้องมีการคํานึงถึงอนุวตั ิการตามทฤษฎีเอกนิยมหรื อทวินิยมในเรื องทีรัฐถ่ายโอนอํานาจ
อธิปไตยไปให้ ประชาคมแล้ ว รัฐสมาชิกก็จะต้ องเคารพและปฏิบตั ิตาม (Approximation of Law
และ Community Loyalty )
ส่วนระบบการบังคับการให้ เป็ นไปตามกฎหมายหรื อการดําเนินคดีในกรณีทีมี
การกระทําขัดต่อกฎหมายประชาคมของรั ฐสมาชิกนันD ก็ไ ด้ มี การวางกรอบที ชัดเจนโดยใน EC
Treaty 1957 ได้ วางมาตรการในการดําเนินการทางกฎหมายกับรัฐสมาชิกทีกระทําการฝ่ าฝื น
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กฎหมายของประชาคมไว้ ซึงมีทงกระบวนการในระดั
ัD
บประชาคม (Community Level) ใน TREC
มาตรา226, 227 และ 228 ทีเปิ ดโอกาสให้ นําคดีขึ Dนสู่ศาลได้ 3 ทาง คือ โดยรัฐสมาชิก (มาตรา
227) โดยคณะกรรมาธิการ (มาตรา 226) และโดยศาลประชาคมเอง (มาตรา 228) และ
กระบวนการในระดับรัฐสมาชิก (National Level) ตาม TREC มาตรา 234 ในเรื องของ The
Preliminary Reference Procedure นอกจากนันยั
D งมีการออก Act of Procedure มาเพือวาง
กรอบกติกาและกระบวนการในการพิจารณาคดีของประชาคมอีกด้ วย
4) มีองค์กรในการระงับข้ อพิพาทหรื อองค์กรศาล ดังนันD เมือเกิดข้ อพิพาท
ระหว่างรั ฐสมาชิกก็ไม่ต้องไประงับข้ อพิพ าทกันที ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International
Court of Justice : ICJ) ซึงรัฐสมาชิกจะไม่สามารถปฏิเสธอํานาจศาลประชาคมเหมือนการระงับ
ข้ อพิพาทโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศซึงศาลจะมีเขตอํานาจก็ต่อเมือคูค่ วามซึงเป็ นรัฐแต่ละ
รัฐยอมรับอํานาจศาลแล้ วเท่านันD การระงับข้ อพิพาทก็ไม่ต้องอาศัยการเจรจาทางการทูตหรื อ
มาตรการตอบโต้ และแก้ เผ็ดของรัฐคูพ่ ิพาทแต่ต้องระงับข้ อพิพาทโดยประชาคมและตามกติกาของ
ประชาคมซึงจะมีผลผูกพันรัฐสมาชิก อันเป็ นสิงทีช่วยลดความตึงเครี ยดและสร้ างสันติภาพใน
ประชาคมได้ และยังสามารถมัน ใจว่าข้ อพิพาทจะถูกระงับอย่างแน่นอนเพราะการทีรัฐสมาชิกไม่
สามารถปฏิเสธอํานาจศาลประชาคมในขณะทีศาลประชาคมก็ไม่อาจอ้ างว่าไม่สามารถตัดสินคดี
ได้ ตามหลักศาลไม่สามารถปฏิเสธความยุติธรรม (deny of justice) ซึงวิธีการเจรจาทางการทูต
อาจไม่แน่นอนว่าจะระงับข้ อพิพาทได้ หรื อแม้ แต่การระงับข้ อพิพาทโดย ICJ ก็ใช่ว่าศาลจะระงับข้ อ
พิพาทได้ หากรัฐไม่ยอมรับอํานาจศาล หรื อแม้ แต่การเจรจาโดยองค์การระหว่างประเทศทีไม่มี
ระบบกฎหมายทีไม่มีสภาพบังคับดีพอก็อาจไม่สามารถระงับข้ อพิพาทของรัฐสมาชิกได้
5) ในสหภาพยุโรปเองยังมีช่องทางทีให้ ประชาชนสามารถดําเนินคดีกับรัฐ
สมาชิกต่อศาลประชาคมได้ ซงึ แตกต่างจากการระงับข้ อพิพาทโดยศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ ซึง
รัฐเท่านันที
D จะเป็ นคูค่ วามในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ ตาม Article 34(1) Statute of the
International Court of Justice 1945
ทังD นี จD ะเห็ น ได้ ว่า การรวมตัว เป็ นหนึง เดียวของสหภาพยุโรปมี ลัก ษณะพิเ ศษ
เฉพาะตัวในเรื องความเหนือชาติ ซึงแตกต่างจากความสัมพันธ์ หรื อการรวมตัวในภูมิภาคอืน ซึง
ลักษณะพิเศษดังกล่าวนี Dนําไปสู่ระบบร่ วมกันหลายประการอาทิ กฎหมายสหภาพยุโรป หรื อศาล
สหภาพยุโรป เป็ นต้ น ซึงเหล่านี Dล้ วนแล้ วแต่เป็ นกลไกอืนๆ ทีช่วยเสริ มประสิทธิภาพการบังคับใช้
1979 ECE Convention ดังจะกล่าวในลําดับต่อไป

23
2.2.1.1.2 ประวัติความเป็ นมาของอนุสัญญากรุ งเจนีวาเกียวกับมลพิษ
ทางอากาศข้ ามแดนระยะไกล11
1979 ECE Convention เป็ นผลมาจากความพยายามผลักดันในการแก้ ไขปั ญหา
มลพิษทางอากาศข้ ามแดน อันเนืองมาจากการตรวจสอบความเป็ นกรดทีเพิมขึ Dนในทะเลสาบของ
ประเทศสวีเดน โดยการศึกษาวิจยั ของนักวิทยาศาสตร์ ชาวสวีเดนชือ Svante Oden ซึงระบุถึง
ความเข้ ม ข้ น ของกรดในทะเลสาบรวมไปถึ ง ความเสี ย หายต่อ สิ ง ก่ อ สร้ าง อาคารบ้ า นเรื อ น
โบราณสถานต่างๆ ทีถูกกัดเซาะด้ วยนํ Dาฝนทีมีกรดผสมอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิงในปี ค.ศ. 1968
พบว่าทะเลสาบจํานวน 18,000 แห่งจากทังหมด
D
85,000 แห่งมีความเป็ นกรดอยู่สงู ในลักษณะที
ก่อให้ เกิดผลกระทบทีอาศัยอยูใ่ นนํ Dาอย่างรุนแรง ซึงรายงานดังกล่าวยังระบุอีกด้ วยว่าแหล่งกําเนิด
มลพิษดังกล่าวมีทีมาจากประเทศอังกฤษและเยอรมันเป็ นส่วนใหญ่
แต่เ นืองจากในขณะนันD ปั ญ หามลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดน ซึงเป็ นปั ญ หา
สิงแวดล้ อม ระหว่างประเทศยังเป็ นประเด็นปั ญหาใหม่ ทียงั ไม่ใคร่จะได้ รับการตระหนักในปั ญหา
ดังกล่าวนัก ดังนันD เมือมีรายงานการวิจัยของประเทศสวีเดนปรากฏขึ Dนมา ประเทศส่วนใหญ่ใน
ยุโรปจึงไม่คอ่ ยให้ ความสนใจต่อปั ญหาดังกล่าวเท่าทีควร โดยเฉพาะประเทศอังกฤษและเยอรมัน
นันD แสดงท่าทีไม่ยอมรับต่อรายงานฉบับดังกล่าว12 ยังคงดําเนินการปล่อยสารทีทําให้ เกิดฝนกรด
ได้ แก่ ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ และของไนโตรเจนออกไซด์ตอ่ ไป
จนกระทัง ในปี ค.ศ.1972 ประเทศสวีเดนซึง ได้ รับผลกระทบจากปั ญหามลพิษทาง
อากาศข้ ามพรมแดนในรูปของฝนกรดอย่างมากมาย ได้ นําเอารายงานการวิจยั ฉบับดังกล่าวเข้ าสู่
ทีประชุมของการประขุมว่าด้ วยสิงแวดล้ อมของมนุษยชาติ ณ กรุ งสตอกโฮล์ม (Stockholm on
Human Environment 1972) เป็ นครังD แรก แต่ได้ รับเสียงสะท้ อนในลักษณะทีไม่คอ่ ยได้ รับความ
เชือถือในรายงานการวิจยั ดังกล่าวเท่าไร รวมทังได้
D รับการโต้ แย้ งจากประเทศส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
อังกฤษและเยอะมัน13 ในขณะทีประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย (Scandinavian Countries) เริ มที
จะยอมรับถึงความจําเป็ นทีจะต้ องแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวร่ วมกัน เพราะตระหนักว่าปั ญหามลพิษ
ทางอากาศข้ ามพรมแดนเป็ นปั ญหาสิงแวดล้ อมระหว่างประเทศทีไม่อาจแก้ ไขได้ โดยประเทศใด
ประเทศหนึง พร้ อมกับสนับสนุนต่อรายงานการวิจยั และท่าทีของสวีเดนอย่างแข็งขัน
11

ธีรพล นามพลกรัง,”ผลกระทบของกฎหมายระหว่างประเทศเกียวกับปั ญหามลพิษทาง
อากาศ ข้ ามพรมแดนระยะไกล : ศึกษากรณีของประเทศไทย”.(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขา
นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540).
12

Tollan A., “The Convention on long-range transboundary air pollution,” Journal of world
trade law 19 (June 1985) : 616.
13
Ibid.,
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จากผลการประชุม ณ กรุ งสตอกโฮล์มว่าด้ วยสิงแวดล้ อมของมนุษยชาติดงั กล่าวได้
ส่งผลให้ มีการบังคับใช้ “คําประกาศกรุ งสตอกโฮล์มว่าด้ วยสิงแวดล้ อมของมนุษยชาติ” (Stockhohn
Declaration on Human Envionment 1972) ซึงได้ วางแนวทางในเรื องความรับผิดชอบของรัฐ ในด้ าน
สิงแวดล้ อมโดยเฉพาะสิงแวดล้ อมระหว่างประเทศ ในหลักการข้ อที21 (Principle 21) ซึงมีเจตนารมณ์
ต้ องการให้ ประเทศต่างๆตระหนักและร่วมกันคุ้มครองสิงแวดล้ อมของโลก
กระแสการตืนตัวในเรื องสิงแวดล้ อมเริ มมีมากขึ Dนเป็ นลําดับและได้ รับการยืนยัน
อีกครังD เมือองค์การเพือการร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( Organisation for Economic
Co-opreration and Development-OECD) จัดตังโครงการตรวจวั
D
ดมลพิษทางอากาศ โดยได้
ทํ าการศึกษาวิจัยสรุ ปรายงานและระบุว่า สารซัล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ถูกพัฒ นาไปเป็ นระยะทาง
พันๆ ไมล์ จากแหล่งกําเนิดได้ และสัดส่วนปริ มาณของสารซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ดงั กล่าวส่วนใหญ่
มาจากแหล่งกํ าเนิดในต่างประเทศและมาจากประเทศในยุโรปทังD หมด และรายงานได้ สรุ ปว่า
ความพยายามในการแก้ ไขปั ญหามลพิษทางอากาศ แต่เพียงรัฐเดียวรัฐหนึง ไม่เพียงพออีกต่อไป
อย่างไรก็ ดี OECD พยายามหามาตรการหลายอย่างโดยมี จุดหมายในเรื อง
มาตรการความรับผิดของรัฐโดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ได้ แก่
1. หลัก Non-Discrimination หมายถึง การกํ าหนดให้ แต่ละรัฐควบคุมมลพิษ
ทางอากาศทีพรมแดนอย่างเข้ มงวดให้ เสมอเหมือนทีได้ ควบคุมมลพิษทางอากาศ14
2. หลัก Equal Access หมายถึง การกําหนดให้ มีการแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน โดยให้
แต่ละรัฐเข้ าสูก่ ารแก้ ปัญหาได้ อย่างเท่าเทียมกัน15
3. หลัก Notification and Consultation หมายถึง การกําหนดให้ แต่ละรัฐต้ อง
แจ้ งข้ อมูลและปรึ กษาหารื อร่ วมกันในกรณีมีโครงการหรื อกิจกรรมใหม่ๆ ทีอาจส่งผลกระทบข้ าม
พรมแดนได้ 16
4. หลัก Polluter Pays Principle (PPP) หมายถึง การกําหนดให้ รัฐทีก่อมลพิษ
ต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยในการขจัดและแก้ ไขมลพิษทีเกิดขึ Dน หรื อเรี ยกสันๆ
D ว่า “ผู้ก่อมลพิษเป็ นผู้จา่ ย”17
เนืองจากรายงานของ OECD ทีเสนอหลักการต่างๆ ข้ างต้ นนี Dไม่มีผลผูกมัดทาง
กฎหมายแต่อย่างใด แต่ห ลักการเหล่านีชD ่วยในการกํ าหนดความรั บผิดระหว่างประเทศและมี
14

OECD,Equal right of access in reration to transfortier pollution (Paris : OECD,1976).p.148.
Ibid.,
16
OECD, Strengthening international co-operation on environmental protection in transfontier
regions (Paris : OECD,1976). p.154.
17
OECE, Guiding principles concerning international economic aspects of environmental
policies (Paris : OECD ,1972).p.104.
15
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อิท ธิ พ ลต่อเนื อD หาบทบัญญัติของอนุสัญ ญากรุ ง เจนี วาว่าด้ วยมลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดน
ระยะไกลมาก18
จนกระทัง อนุสญ
ั ญาฯได้ มาถึงวาระทีได้ รับการก่อตังอย่
D างประสบผลสําเร็ จในปี
ค.ศ.1975 ในวาระการประชุมว่าด้ วยความมันคงและการร่ วมมือในยุโรป (Conference on
Security and Cooperation in Europe-CSCE) หรื อเรี ยกสันๆว่
D า “การประชุมว่าด้ วยความมัน คง”
(Security Conference) ซึงในช่วงของประชุมตัวแทนของประเทศสหภาพโซเวียต (ในขณะนัน)
D
ได้ แก่ ประธานาธิบดี Leonid Brezhnev ได้ เสนอต่อทีประชุมสมาชิกหลายประเทศในเรื องของการ
เพิ ม ความร่ ว มมื อ มากขึนD ในเรื อ งสํ า คัญ 3 เรื อ ง คื อ การพลัง งาน (Energy) การขนส่ง
(Transportation) และสิงแวดล้ อม (Environment)
จากคําประกาศสุนทรพจน์ของประธานาธิบดี Brezhnev นี Dเอง ได้ กลายเป็ นแรง
กระตุ้น ให้ ป ระเทศต่า งๆ เริ ม หัน มาสนใจในปั ญ หาสิ ง แวดล้ อมมากขึนD จนกล่า วได้ ว่า ปั ญ หา
สิงแวดล้ อมได้ ถกู นํามาพิจารณาในระดับระหว่างประเทศ (International Level) ในลักษณะทีเป็ น
เรื องสําคัญ (Predominant Topic) เสมอเหมือนกับหัวข้ อการเจรจาในระดับระหว่างประเทศอืนๆ
จากแรงกระตุ้นนี Dเองทําให้ ตวั แทนของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนได้ อาศัยประโยชน์จากประกาศ
สุน ทรพจน์ นี D ผลัก ดัน ให้ มี ก ารร่ า งอนุสัญ ญาฯ และองค์ก รที ป รึ กษาภายในคณะกรรมาธิ ก าร
เศรษฐกิจยุโรป (Economic Commission for Europe-ECE) เพือทีจะนํามาใช้ แก้ ปัญหามลพิษ
ทางอากาศข้ ามพรมแดนระยะไกล (Long-Range Transboundary Air Pollution Problem)
ด้ วยเหตุนี D ECE จึงได้ รับเลือกให้ เป็ นเวทีการเจรจา (Forum) ในการเจรจาในเรื อง
การลดมลพิษทางอากาศทีมาจากทังยุ
D โรปตะวันตกและยุโรปตะวันออก รวมทังที
D มาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ภายหลังจากทีได้ ทําการเจรจา และวิจัยมานานหลายปี การผลักดันเพือทําการ
ก่อตังD อนุสัญญาฯ ยัง ไม่สํ าเร็ จ เนื องจากยัง มี อุปสรรคที ขัดขวางต่อการลงนามในอนุสัญ ญาฯ
ในขณะทีประชาคมยุโรป (ในขณะนัน)
D (Eurepean Commiunity-EC) มีเจตนาทีจะลงนามใน
อนุสญ
ั ญาฯ อยูแ่ ล้ ว ทําให้ การก่อตังD อนุสญ
ั ญาฯยังไม่ประสบความสําเร็ จ ในทีสดุ ด้ วยแรงผลักดัน
ทางการเมืองระหว่างประเทศสมาชิกของ EC และ ECE และความพยายามของกลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวีย ทําให้ การก่อตังอนุ
D สญ
ั ญาฯประสบผลสําเร็ จในเวลาต่อมา ในวันที 13 พฤศจิกายน
ค.ศ.1979 ในการประชุมระดับสูงภายใต้ การควบคุมดูแลของ ECE ณ กรุงเจนีวา
อนุสญ
ั ญามีผลใช้ บงั คับตังแต่
D วนั ที 16 มีนาคม ปี ค.ศ.1983 เมือมีรัฐ 24 รัฐลง
นามในอนุสญ
ั ญา ซึง ในปั จจุบนั มีประเทศต่างๆในยุโรปตะวันตกและตะวันออกรวมถึงทวีปอเมริ กา
18

โปรดดูมาตรา 5,8 ของอนุสญ
ั ญาฯในภาคผนวก
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เหนือเข้ าเป็ นภาคีรวมทังสิ
D Dน 51 ประเทศ* ด้ วยกัน นอกจากนี Dยังมีพิธีสารเพิมเติมเฉพาะเรื องอีก
ทังหมด
D
8 ฉบับ** เพือยังผลให้ การกําหนดพันธกรณีแก่รัฐภาคีมีความชัดเจน รัดกุมและเหมาะสม
กับมลพิษแต่ละชนิด
2.2.1.2 สาระสําคัญและองค์ กรภายใต้ อนุสัญญา
สาระสําคัญทีบรรจุอยู่ในตราสารระหว่างประเทศต่างๆเป็ นสิงสะท้ อนถึงแนวคิดและ
หลักการระหว่างประเทศทีมีอยู่ เช่นเดียวกับ 1979 ECE Convention ทีได้ นําหลักการหรื อแนวคิด
เกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดนมาบรรจุลงไว้
อนึง เมือจะศึกษาถึงการบังคับใช้ ตราสารระหว่างประเทศฉบับใด จึง จํ าเป็ นต้ อง
*

1. Albania 2.Armenia 3.Austria 4. Azerbaijan 5.Belarus 6.Belgium 7.Bosnia and
Herzegovina 8.Bulgaria 9.Canada 10.Croatia 11.Cyprus 12.Czech Republic 13.Denmark
14.Estonia 15.Finland 16.France 17.Georgia 18.Germany 19.Greece 20.Hungary 21.Iceland
22.Ireland 23.Italy 24.Kazakhstan 25.Kyrgyzstan 26.Latvia 27.Liechtenstein 28.Lithuania
29.Luxembourg 30.Malta 31.Monaco 32.Montenegro 33.Netherlands 34.Norway 35.Poland
36.Portugal 37.Republic of Moldova 38.Romania 39.Russian Federation 40.Serbia 41.Slovakia
42.Slovenia 43.Spain 44.Sweden 45.Switzerland 46.The Former Yugoslav Republic of Macedonia
47.Turkey 48.Ukraine 49.United Kingdom 50.United States 51.European Community
**

1. The 1999 Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone; 25
Parties.Entered into force on 17 May 2005.
2. The 1998 Protocol on Persistent Organic Pollutants (POPs); 29 Parties. Entered into
force on 23 October 2003.
3. The 1998 Protocol on Heavy Metals; 29 Parties. Entered into force on 29 December 2003 .
4. The 1994 Protocol on Further Reduction of Sulphur Emissions; 28 Parties. Entered into
force 5 August 1998
5. The 1991 Protocol concerning the Control of Emissions of Volatile Organic Compounds
or their Transboundary Fluxes; 23 Parties. Entered into force 29 September 1997
6. The 1988 Protocol concerning the Control of Nitrogen Oxides or their Transboundary
Fluxes; 32 Parties. Entered into force 14 February 1991.
7. The 1985 Protocol on the Reduction of Sulphur Emissions or their Transboundary Fluxes
by at least 30 per cent; 23 Parties. Entered into force 2 September 1987.
8.The 1984 Protocol on Long-term Financing of the Cooperative Programme for Monitoring
and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP)
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ศึกษาถึงสาระสําคัญหรื อบทบัญญัติของตราสารนันๆ
D เพือจะนําไปพิจารณาในลําดับต่อไปว่า มี
การนําพันธกรณี ดงั กล่าวไปบังคับใช้ หรื อไม่อย่างไร ทังนี
D Dจึงต้ องศึกษาถึงสาระสําคัญของ 1979
ECE Convention เพือเป็ นแนวทางในการศึกษาถึงการบังคับใช้ พนั ธกรณีกรณีภายใต้ ข้อตกลง
อาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนในลําดับต่อไป
2.2.1.2.1 สาระสําคัญภายใต้ อนุสัญญา
นิยาม
“มลพิษทางอากาศ” หมายถึง มวลสารหรื อพลังงานทีปล่อยสู่อากาศซึงก่อขึ Dนโดย
มนุษย์ไ ม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้ อม และก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อธรรมชาติ สุขภาพมนุษย์
ทรัพยากรสิงมีชีวิต ระบบนิเวศน์ และส่วนประกอบของทรัพยากรทีมีอยู่ในสิงแวดล้ อม เหล่านี Dล้ วน
ให้ ตีความว่าเป็ นมลพิษทางอากาศทังสิ
D Dน19
“มลพิ ษ ทางอากาศข้ า มแดนระยะไกล” หมายถึ ง มลพิ ษ ทางอากาศซึ ง โดย
ลักษณะทางกายภาพมีแหล่งทีมาอยู่ภายในอาณาเขตทังหมดหรื
D
อแต่บางส่วนของรัฐหนึง และมี
ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อดินแดนภายในเขตอํานาจของอีกรัฐหนึงเป็ นระยะทางจํานวนหนึง ซึง
โดยทัว ไปไม่สามารถระบุได้ วา่ มาจากแหล่งทีมาหนึง ๆหรื อจากแหล่งทีมาหลายกลุม่ 20
จากนิยามจะเห็นว่า 1979 ECE Convention มีนิยามทีกว้ างขวาง โดยมุ่งให้ ปรับ
ใช้ ได้ กบั มลพิษทางอากาศทุกรูปแบบรวมถึงมลพิษจากนิวเคลียร์ ด้วย
หลักการ
ในข้ อ 2 แห่ง1979 ECE Convention บรรจุหลักการพื Dนฐานทีสําคัญทีสุดใน
อนุสญ
ั ญาฉบับนี D เพราะเป็ นการวางหลักและแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดแจ้ งต่อการแก้ ไขปั ญหา
19

1979 ECE Convention Art 1(a) “Air Pollution" means the introduction by man, directly or
indirectly, of substances or energy into the air resulting in deleterious effects of such a nature as to
endanger human health, harm living resources and ecosystems and material property and impair or
interfere with amenities and other legitimate uses of the environment, and "air pollutants" shall be
construed accordingly”
20
1979 ECE Convention Art 1(b) “Long-range transboundary air pollution" means air
pollution whose physical origin is situated wholly or in part within the area under the national
jurisdiction of one State and which has adverse effects in the area under the jurisdiction of another
State at such a distance that it is not generally possible to distinguish the contribution of individual
emission sources or groups of sources”

28
มลพิษทางอากาศ โดยกําหนดให้ รัฐสมาชิกต้ องพยายามจํากัด ลด และป้องกันมลพิษทางอากาศ
ให้ ได้ มากทีสดุ เท่าทีจะเป็ นไปได้ 21
อย่างไรก็ดีการใช้ ถ้อยคําทีคลุมเครื ออย่างเช่น “พยายามจํากัด ลด และป้องกัน
มลพิษทางอากาศให้ ได้ มากทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้ ” (endeavour to limit and, as far as
possible, gradually reduce and prevent air pollution including long-range transboundary
air pollution) นันทํ
D าให้ เป็ นทีกงั ขากันในระยะแรกว่า พันธกรณีดงั กล่าวเป็ นเพียงหลักการกว้ างๆ
ไม่มีความเป็ นรูปธรรมอันจะยึดปฏิบตั ไิ ด้
แต่หากพิจารณาจากข้ อตกลงเกียวกับสิงแวดล้ อมฉบับอืนๆเช่นข้ อตกลงเกียวกับ
มลพิษทางทะเลหรื อข้ อตกลงเกียวกับการป้องกันมลพิษของแม่นํ Dาระหว่างประเทศ จะพบว่าเกือบ
ทุกข้ อตกลงต่างก็กล่าวถึงการลดมลพิษโดยคํานึงถึงความสามารถของรัฐภาคีทงสิ
ั D Dน โดยการใช้ คํา
ว่า “พยายาม” (Endeavour) หรื อคําว่า”เท่าทีจะเป็ นไปได้ ตามเศรษฐกิจ” (economic feasibility)
หรื อแม้ แต่คําว่า”วิธีทีดีทีสดุ เท่าทีจะปฏิบตั ไิ ด้ ” (best practicable means) เป็ นต้ น

วัตถุประสงค์ ของข้ อตกลง
การต่ อ สู้ มลพิ ษ และจั ด การกั บ คุ ณ ภาพอากาศเป็ นวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของ
อนุสญ
ั ญากรุงเจนีวาว่าด้ วยมลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดนระยะไกล โดยได้ ถกู บัญญัติไว้ ในข้ อ 3
และข้ อ 4 แห่ง 1979 ECE Convention ซึงกําหนดให้ รัฐภาคีสร้ างนโยบายทีมีจดุ ประสงค์ในการ
ต่อสู้กับการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยการแลกเปลียนข้ อมูล ปรึ กษาหารื อ วิจยั และตรวจสอบ
ทังในระดั
D
บประเทศและระดับสากล22
21

1979 ECE Convention Art 2 “The Contracting Parties, taking due account of the facts
and problems involved, are determined to protect man and his environment against air pollution and
shall endeavour to limit and, as far as possible, gradually reduce and prevent air pollution including
long-range transboundary air pollution.”
22
1979 ECE Convention Art 3,4 “The Contracting Parties, within the framework of the
present Convention, shall by means of exchanges of information, consultation, research and
monitoring, develop without undue delay policies and strategies which shall serve as a means of
combating the discharge of air pollutants, taking into account efforts already made at national and
international levels.”
“The Contracting Parties shall exchange information on and review their policies,
scientific activities and technical measures aimed at combating, as far as possible, the discharge of

29
และในข้ อ 6 ได้ กําหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในเรื องของการกําหนดหน้ าทีให้ ทกุ
รั ฐ สมาชิ ก พัฒ นาและนํ า นโยบายที ดี ที สุด มาใช้ ใ นการควบคุม มลพิ ษ ทางอากาศโดยเฉพาะ
เทคโนโลยี จะต้ องไม่สร้ างของเสียออกมา23
เมือพิเคราะห์อนุสญ
ั ญาข้ อที 6 แล้ ว จะเห็นว่าพันธกรณีในข้ อที 2 ถึงข้ อ 5 ทีกล่าว
มาข้ างต้ นนันD ได้ ถูกกล่าวขึนD อี กครั งD ในข้ อนี D แต่ก็ยัง คงมีลักษณะเป็ นเพียงการขอร้ องให้ รัฐ ภาคี
ปฏิบตั ิเท่านันD แสดงให้ เห็นว่าลักษณะของ 1979 ECE Convention อยู่ในรูปแบบของกรอบความ
ร่วมมือเพือจูงใจให้ รัฐต่างๆในภูมิภาคเข้ ามาเป็ นภาคี

สาระสําคัญ
บทบัญญัติของอนุสญ
ั ญาในข้ อทีกําหนดหน้ าทีของรัฐภาคี เป็ นเครื องกําหนดทิศ
ทางการบัง คับใช้ อนุสัญ ญาต่อองค์กรทีควบคุม การบังคับใช้ อนุสัญญารวมไปถึงรัฐ ภาคีในการ
ปฏิบตั ิตามพันธกรณีแห่งอนุสญ
ั ญา โดย 1979 ECE Convention ได้ กําหนดหน้ าทีให้ แก่ภาคีใน
เรื องดังต่อไปนี Dคือ
1. การปรึกษาหารื อ
2. การพัฒนาและวิจยั
3. การแลกเปลียนข้ อมูล

air pollutants which may have adverse effects, thereby contributing to the reduction of air pollution
including long range transboundary air pollution.”
23
1979 ECE Convention Art 6 “Taking into account articles 2 to 5, the ongoing research,
exchange of information and monitoring and the results thereof, the cost and effectiveness of local
and other remedies and, in order to combat air pollution, in particular that originating from new or
rebuilt installations, each Contracting Party undertakes to develop the best policies and strategies
including air quality management systems and, as part of them, control measures compatible with
balanced development, in particular by using the best available technology which is economically
feasible and low- and non-waste technology.”
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1. การปรึกษาหารือ
หน้ าทีการปรึกษาหารื อนี D มักถูกบัญญัติไว้ ในอนุสญ
ั ญาทีเกียวกับมลพิษทาง
อากาศเกือบทุกฉบับอันมีรากฐานมาจากหลักความร่วมมือ ซึงใน1979 ECE Convention เองก็ได้
บัญญัติหน้ าทีดงั กล่าวไว้ ในข้ อ 5 ซึงกําหนดให้ รัฐสมาชิกทีได้ รับผลกระทบกับรัฐต้ นกําเนิดมลพิษ
ทางอากาศ ปรึกษาหารื อกันเมือมีการร้ องขอจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง24 ซึงบทบัญญัติในข้ อนี D จะถูกทํา
ั ญาอันจะ
ให้ สมบูรณ์เมือประกอบกับหน้ าทีในการแลกเปลียนข้ อมูลของรัฐภาคีในข้ อ 8 แห่งอนุสญ
กล่าวในลําดับต่อไป
2. การพัฒนาและวิจัย
การพัฒนาและวิจยั มีรากฐานมาจากหลักความร่วมมือ ในข้ อ 7 แห่ง 1979
ECE Convention ให้ ความสําคัญกับการวิจยั และพัฒนา โดยกําหนดให้ รัฐสมาชิกต้ องร่วมกันวิจยั
และพัฒนาทางเทคโนโลยี เครื องมืออุปกรณ์ รู ปแบบการแก้ ปัญหา มาตรการทังD ทางสังคมและ
ธุรกิจทีจะนํามาใช้ กบั ปั ญหามลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดนระยะไกล25
3. การแลกเปลียนข้ อมูล
การแลกเปลียนข้ อมูลมีรากฐานมาจากหลักความร่ วมมือ ซึงในข้ อ 8 แห่ง
1979 ECE Convention กํ าหนดให้ รัฐภาคีต้องแจ้ งต่อรัฐสมาชิกด้ วยกัน ในการเปลียนแปลง
นโยบายภายในของแต่ละรัฐภาคี ซึงอาจจะมีผลกระทบในเรื องมลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดน
ระยะไกล นอกจากนันยั
D งกําหนดให้ มีการแลกเปลียนข้ อมูลด้ านฟิ สิกส์และจํานวนความเสียหายที
ได้ รับเกียวกับมลพิษข้ ามพรมแดนระยะไกล อีกทังD เปรี ยบเทียบนโยบายระดับประเทศกับระดับ
ภูมิภาคในการต่อสู้กบั ปั ญหามลพิษข้ ามพรมแดนระยะไกล26

24

1979 ECE Convention Art 5 “Consultations shall be held, upon request, at an early stage
between, on the one hand,Contracting Parties which are actually affected by or exposed to a significant
risk of long-range transboundary air pollution and, on the other hand, Contracting Parties within which and
subject to whose jurisdiction a significant contribution to long-range transboundary air pollution originates,
or could originate, in connection with activities carried on or contemplated therein.”
25
1979 ECE Convention Art 7 “The Contracting Parties, as appropriate to their needs,
shall initiate and co-operate in the conduct of research into and/or development…”
26
1979 ECE Convention Art 8 “The Contracting Parties, within the framework of the
Executive Body referred to in article 10 and bilaterally, shall, in their common interests, exchange
available information…”

31
จะเห็นว่าบทบัญญัติในข้ อ 8 เรี ยกร้ องให้ รัฐภาคีมีการปรึกษาหารื อกันอยู่เสมอๆ
โดยเฉพาะในเรื องการเลียนแปลงนโยบายทางอุตสาหกรรมทีสําคัญๆอันอาจเป็ นสาเหตุให้ เกิด
มลพิษทางอากาศข้ ามแดนระยะไกลได้ 27
บทบัญญัติในข้ อ 8 มีข้อน่าสังเกตคือ การอ้ างอิงทีท้ายกระดาษว่า”อนุสญ
ั ญา
ไม่ได้ บรรจุเรื องความรับผิดชอบของรัฐสําหรับเรื องความเสียหาย” (The present Convention
does not contain a rule on state liability as to damage) แสดงให้ เห็นถึงการตังใจบรรจุ
D
ถ้อยคํา
ดังกล่าว เพือให้ รัฐภาคีเข้ าใจอย่างชัดแจ้ งว่าตนจะไม่ต้องบทลงโทษตามกฎหมายนัน เอง
ทว่าการที 1979 ECE Convention ไม่ได้ มีบทบัญญัติของการลงโทษ ก็ไม่ได้ ทํา
ให้ อนุสญ
ั ญานี Dไร้ ความหมายแต่อย่างใด เนืองจากยังสามารถนําหลักความรับผิดชอบของรัฐและ
หลักการเยียวยาทัว ไปในกรณีทีรัฐใดละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้ ได้ อยู่แล้ ว กล่าวอีกนัย
หนึง การมีบทบัญญัติของการลงโทษนันเป็
D นเรื องไม่จําเป็ นนัน เอง ดังคําพิพากษาในคดี Rainbow
Warrior Case กล่าวว่า เป็ นหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศว่าการละเมิดข้ อผูกพันตาม
พันธกรณีจะต้ องมีการชดใช้ ความเสียหายให้ เพียงพอ ดังนันการชดใช้
D
ความเสียหายจึงเป็ นสิงที
จําเป็ นต้ องกระทํ าเมือตนไม่ไ ด้ ทํ าให้ เ ป็ นไปตามข้ อตกลง และไม่จํ าเป็ นที จะต้ องบัญ ญัติบทที
เกียวกับการลงโทษหรื อการชดใช้ ความเสียหายในข้ อตกลงนันอี
D ก28
4. การระงับข้ อพิพาท
อนุสญ
ั ญากรุ งเจนีวาว่าด้ วยมลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดนระยะไกล กล่าวถึง
การระงับข้ อพิพาทไว้ ในข้ อ 13 ซึงก็คือการเจรจา แต่ในขณะเดียวกันอนุสญ
ั ญาก็เปิ ดช่องให้ มีการ
ระงับข้ อพิพาทโดยวิธีการอืนๆซึงรัฐสมาชิกยอมรับซึงกันและกันได้ โดยใช้ ถ้อยคําว่า “or by any
other method of dispute settlement acceptable to the parties to the dispute” 29 ซึงมีพิธีสาร
ั ญัติเรื องการระงับข้ อพิพาทไว้ ไม่แตกต่างไปจาก
ภายใต้ 1979 ECE Convention 4 ฉบับทีบญ
27

Phoebe N. Okowa, State responsibility for transboundary air pollution in international law
(New York : Oxford University Press, 2000), p.151.
28

Permanent Court of International Justice, series a, no.9: Rainbow Warrior Case “It is a
principle of international law that the breach of an engagement involves an obligation to make
reparation in an adequate form. Reparation therefore is the indispensable complement of failure to
apply a convention and there is no necessity for this to be stated in the convention itself”
29
1979 ECE Convention Art 13 “If a dispute arises between two or more Contracting Parties
to the present Convention as to the interpretation or application of the Convention, they shall seek a
solution by negotiation or by any other method of dispute settlement acceptable to the parties to the
dispute.”
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1979 ECE Convention ได้ แก่ The 1984 Protocol on Long-term Financing of the
Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission
of Air Pollutants in Europe (EMEP) ในมาตรา 7 The 1985 Protocol on the Reduction of
Sulphur Emissions or their Transboundary Fluxes by at least 30 percent ในมาตรา 8 The
1988 Protocol concerning the Control of Nitrogen Oxides or their Transboundary Fluxes
ในมาตรา 12 และ The 1991 Protocol concerning the Control of Emissions of Volatile
Organic Compounds or their Transboundary Fluxes ในมาตรา 12
แต่ก็มีพิธีสารภายใต้ 1979 ECE Convention อีก 4 ฉบับทีมีการบัญญัตใิ นเรื อง
การระงับข้ อพิพาททีเฉพาะเจาะจงมากยิงขึ Dน ซึง กําหนดให้ คพู่ ิพาทต้ องแจ้ งข้ อพิพาทของตนต่อ
ฝ่ ายบริหาร อีกทังได้
D กําหนดวิธีการระงับข้ อพิพาทในเชิงบังคับมากขึ Dน กล่าวคือ การใช้ การไกล่
เกลียประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ หรื อศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ ได้ แก่ The 1994
Protocol on Further Reduction of Sulphur Emissions ในมาตรา 9 The 1998 Protocol on
Heavy Metals ในมาตรา 11 The 1998 Protocol on Persistent Organic Pollutants (POPs) ใน
มาตรา 12 และ The 1999 Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level
Ozone ในมาตรา 11 นัน เอง
ดังนี Dจะเห็นได้ ว่าพันธกรณีในเรื องการปรึ กษาหารื อ พัฒนาและวิจยั แลกเปลียน
ข้ อมูล รวมไปถึงการระงับข้ อพิพาทด้ วยการเจรจาปรึ กษาหารื อนันD ล้ วนแล้ วแต่มีรากฐานมาจาก
หลักความร่ ว มมื อทังD สิ นD ซึง ข้ อ ตกลงอาเซี ยนเรื อ งมลพิ ษจากหมอกควัน ข้ ามแดนก็ มี ห ลักการ
ดังกล่าวปรากฏอยูด่ ้ วยเช่นกัน
ทังนี
D D 1979 ECE Convention มีองค์กรดําเนินงานเพือปฏิบตั ิหน้ าทีตามพันธกรณี
แห่งอนุสญ
ั ญาดังต่อไปนี D
2.2.1.2.2 องค์ กรภายใต้ อนุสัญญา
องค์กรดําเนินงานภายใต้ ข้อตกลง เป็ นกลไกอืนๆ ทีจะช่วยเสริ มประสิทธิภาพในการ
ป้ องกัน และจัด การกับ ปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศข้ า มแดน ทังD นี กD ารจัด ตังD องค์ ก ร ระบบการ
ดําเนินงาน และอํานาจหน้ าทีขององค์กรดังกล่าว อาจใช้ เป็ นบทเรี ยนบางประการสําหรับองค์กร
ดําเนินงานภายใต้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนในลําดับต่อไป
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1979 ECE Convention เป็ นอนุสญ
ั ญาทีมีประสิทธิภาพในการจัดการแก้ ไขปั ญหา
มลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดนมากทีสุดอนุสญ
ั ญาหนึง เหตุผลส่วนหนึงอาจเป็ นเพราะมีองค์กร
ผู้มีอํานาจหน้ าในการดําเนินงานตามอนุสญ
ั ญาทีสลับซับซ้ อนดังทีเห็นในแผนภาพดังต่อไปนี D

ภาพที 1 แผนผังองค์ กรและผู้มีอาํ นาจตาม1979 ECE Convention
จากแผนภาพจะเห็นได้ วา่ องค์กรและผู้มีอํานาจใน 1979 ECE Convention ประกอบ
ไปด้ วยหนึง หน่วยงานใหญ่และอีก 3 หน่วยงานย่อยดังต่อไปนี Dคือ
1. ทีประชุมคณะบริหาร
2. คณะกรรมการเพือประสิทธิผลแห่งอนุสญ
ั ญา
3. คณะจัดการโครงการความร่วมมือเพือการตรวจสอบและประเมินผลการ
แพร่กระจายของมลพิษทางอากาศแห่งยุโรป
4. คณะกรรมการด้ านการทบทวนและนโยบาย
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1. ทีประชุมคณะบริหาร
ข้ อ10 แห่ง 1979 ECE Convention กําหนดให้ มีการประชุมประจําปี ระหว่างรัฐภาคี
ซึงในทีนี Dเรี ยกว่าการประชุมคณะบริ หาร (Executive Body)30ซึงหมายถึงการประชุมของตัวแทน
จากรัฐภาคีภายใต้ อนุสญ
ั ญากรุงเจนีวาว่าด้ วยมลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดนระยะไกล ซึงมีหน้ าที
ในการบังคับให้ เป็ นไปตามหลักการพื Dนฐานของอนุสญ
ั ญาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพือทบทวน
การทํ างานที ผ่านมาและวางแผนงานทังD ระยะสันD และระยะยาว เพื อการนี ทD ี ประชุมคณะบริ หาร
สามารถออกพิธีสารเพือสร้ างพันธกรณีเฉพาะเรื องแก่รัฐภาคี รวมถึงพิจารณาเรื องทีเกียวข้ องกับพิธี
สารนันๆ
D นอกจากนี Dยังพิจารณากรณีการไม่บงั คับตามพันธกรณีแห่งพิธีสารของรัฐภาคีตามข้ อมูลที
รัฐภาคีได้ จดั ส่งมาให้ และยังสามารถให้ คําแนะนําต่อรัฐภาคีถึงมาตรการทีจําเป็ นต่างๆสําหรับรัฐ
ภาคี รวมถึงอนุมตั โิ ครงงานประจําปี และงบประมาณสําหรับโครงงานต่างๆอีกด้ วย31
อาจเรี ยกได้ วา่ ทีประชุมคณะบริหารเปรี ยบเสมือนผู้คมุ กฎจะต้ องคอยควบคุมและ
ตรวจตราเพือให้ กระบวนการตามข้ อตกลงดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีประชุมคณะบริ หาร
จะทํางานร่วมกันกับองค์กรระหว่างประเทศและข้ อตกลงระหว่างประเทศทีเกียวข้ องกับมลพิษทาง
อากาศในภูมิภาคอืนๆอีกด้ วย อันมีองค์กรย่อยทีสําคัญๆ อีก 3 องค์กรกล่าวคือ Working Group
on Effects, Steering Body to EMEP และ Working Group on Strategies and Review
2. Working Group on Effects32
D Dนภายใต้ อนุสญ
ั ญากรุงเจนีวาว่าด้ วย
Working Group on Effects ถูกจัดตังขึ
มลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดนระยะไกล ในปี ค.ศ.1980 จากความตระหนักว่าสิงทีสําคัญทีสดุ ที
จะรับมือกับปั ญหามลพิษทางอากาศให้ ได้ ประสิทธิภาพ คือ การควบคุมและป้องกันอย่างได้ ผล
และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศทีจําเป็ นในการวิจยั และตรวจสอบมลพิษทีมีประสิทธิภาพ
ได้ จดั ให้ มีการประชุมครังD แรกในปี ค.ศ.1981 หน้ าทีของ Working Group on Effects คือ การ
จัดเตรี ยมข้ อมูลเกียวกับผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ และสิงแวดล้ อมของมลพิษทางอากาศ เช่น

30

1979 ECE Convention Art 10 “The representatives of the Contracting Parties shall, within
the framework of the Senior Advisers to ECE Governments on Environmental Problems, constitute the
Executive Body of the present Convention, and shall meet at least annually in that capacity…”
31
UNECE, Convention on Long-rang Transboundary Air Pollution Executive Body [Online],
2009. Available from : http://www.unece.org/env/lrtap/ExecutiveBody/welcome.html
32
UNECE, The Working Group on Effects [Online], 2009. Available from : http://www.unece.org/env/lrtap/
Working Groups/wge/welcome.html
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ซัลเฟอร์ และไนโตรเจนออกไซค์ โอโซนและโลหะหนัก เป็ นต้ น อันแบ่งออกเป็ น 6 หน่วยงานย่อยที
รับผิดชอบในขอบเขตทีตา่ งกันดังต่อไปนี Dคือ
1. ICP Forest33 ย่อมาจาก International Cooperative Programme on
Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests ถูกจัดตังขึ
D Dนเพือตรวจสอบ
ผลกระทบอันเกิดจากมลภาวะทางอากาศและปั จจัยทางธรรมชาติตอ่ ป่ าไม้ ในยุโรป นอกจากนี Dยังมี
หน้ า ที ใ ห้ ค วามเข้ า ใจกับ หลายภาคส่ ว นในแถบยุโ รปเกี ย วกับ ความสัม พัน ธ์ ข องสาเหตุแ ละ
ผลกระทบดังกล่าวด้ วย
2. ICP Waters34 ย่อมาจาก International Cooperative Programme on
Assessment and Monitoring of Acidification of Rivers and Lakes ถูกจัดตังขึ
D Dนเพือติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินการเกิดฝนกรดในแม่นํ Dาและทะเลสาป
3. ICP Materials35 ย่อมาจาก International Cooperative Programme on
Effects of Air Pollution on Materials, including Historic and Cultural Monuments ถูกจัดตังD
ขึ Dนในปี ค.ศ. 1985 เพือแสดงผลกระทบอันเกิดจากสารประกอบซัลเฟอร์ และไนโตรเจนและ
มลภาวะอืนๆ ซึงทําลายชันบรรยากาศและสิ
D
งต่างๆ รวมถึงมีหน้ าทีประเมินแนวโน้ มของการถูก
ทําลายในอนาคตอีกด้ วย
4. ICP Vegetation36 ย่อมาจาก International Cooperative Programme
D Dนเพือตรวจสอบผลกระทบ
on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and ถูกจัดตังขึ
อันเกิดจากมลภาวะทางอากาศต่อพืชผักและธัญญาหาร ซึงในสายพันธ์ พืชทีอ่อนแอนันD ก็จะ

33

UNECE, ICP Forests International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air
Pollution Effects on Forests [Online], 2009. Available from : http://www.unece.org/env/lrtap/ Working Groups/ wge/
forests.htm
34
UNECE, ICP Waters International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of
Acidification of Rivers and Lakes [Online], 2009. Available from : http://www.unece.org/env/lrtap/Working Groups/
wge/waters.htm
35
UNECE, ICP Materials International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution
on Materials, including Historic and Cultural Monuments [Online], 2009. Available from : http://www.
unece. org/env/ lrtap/ Working Groups/wge/materials.htm
36
UNECE,ICP Vegetation International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution
on Natural Vegetation and Crops [Online],2009. Available from : http://www.unece.org/env/lrtap
/WorkingGroups/ wge/vegetation.htm

36
ตรวจดูตงแต่
ั D ระยะเริ มต้ นทนกระทังเก็บเกี ยวผลผลิต อีกทังD ยังช่วยประเมินความเสียหายทาง
เศรษฐกิจอันเกิดจากมลภาวะทางอากาศอีกด้ วย
5. ICP Integrated Monitoring37 ย่อมาจาก International Cooperative
Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems ซึงจะเน้ นดูแล
ผลกระทบและการตรวจสอบในระยะยาว
6. ICP Modelling and Mapping38 ย่อมาจาก International Cooperative
Programme on Modelling and Mapping of Critical Loads and Levels and Air Pollution
Effects, Risks and Trends ถูกจัดตังขึ
D Dนเพือประเมินความเสียหายของมลภาวะทางอากาศต่อป่ า
ไม้ พืชพันธ์ ผลผลิต ดิน นํ Dาบนพื Dนดิน และมีหน้ าทีทําแผนทีทางภูมิศาสตร์ เพือกําหนดขอบเขตของ
การแพร่กระจายของมลภาวะทางอากาศอีกด้ วย
นอกจาก 6 หน่วยงานข้ างต้ นแล้ ว ทีประชุมคณะบริ หารร่วมกับศูนย์สุขภาพและ
สิงแวดล้ อมแห่งยุโรป (European Centre for Environment and Health หรื อ ECEH) ได้ จดั ตังD
Task Force on Health ซึงย่อมาจาก The Joint Task Force on Health Aspects of Longrange Transboundary Air Pollution39 หรื อคณะกรรมการร่วมเฉพาะกิจด้ านสุขภาพอนามัยขึ Dน
เมือค.ศ. 1997 ซึงมีหน้ าทีจดั ทําเอกสารในการประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศข้ ามแดน
ระยะไกลทีมีต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยคณะกรรมการดังกล่าว เป็ นตัวแทนมาจากแต่ละประเทศ
ภาคีอนุสญ
ั ญากรุ งเจนีวาว่าด้ วยมลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดนระยะไกล โดยเฉพาะเป็ นผู้ทีมา
จากโครงการความร่ วมมื อเพื อการตรวจสอบและประเมิน ผลการแพร่ กระจายของมลพิษทาง
อากาศแห่งยุโรป (EMEP)
นอกจากนี Dหน้ าทีสําคัญของ Working Group on Effects คือการเตรี ยมการใน
ระยะยาวทีจะเสริ มรากฐานในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และการประเมินความเสียหาย โดยจะมี
37

UNECE, ICP Integrated Monitoring International Cooperative Programme on Integrated
Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems [Online],2009. Available from :
http://www.unece.org/env/ lrtap/WorkingGroups/wge/im.htm
38
UNECE,ICP Modelling and Mapping International Cooperative Programme on Modelling
and Mapping of Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends [Online], 2009.
Available from : http://www.unece.org/env/lrtap/WorkingGroups/wge/mapping.htm
39
UNECE, Task Force on Health The Joint Task Force on the Health Aspects of Air
Pollution [Online], 2009. Available from : http://www.unece.org/env/lrtap/WorkingGroups
/wge/who.htm.
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การจัดการประชุมทุกเพือหารื อเกียวกับโครงการระหว่างประเทศในปั จจุบนั และอนาคตทีจําเป็ นต่อ
อนุสัญญา และตระเตรี ยมโครงการใหม่ๆเพือนําเสนอต่อที ประชุมคณะบริ หาร นอกจากนันD ยัง
จัดพิมพ์เผยแพร่เอกสารดังกล่าวด้ วย
3. Steering Body to EMEP40
โครงการ EMEP ย่อมาจาก The Co-operative Programme for the Monitoring
and Evaluation of the Long-Range Transmission of Air Pollutant in Europe หรื อ EMEP มี
ภารกิจหลักในการจัดเตรี ยมหน่วยงาน ทีจะดําเนินการภายใต้ อนุสญ
ั ญากรุงเจนีวาว่าด้ วยมลพิษ
ทางอากาศข้ ามพรมแดนระยะไกล ในการจัดเตรี ยมข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพือไปใช้ พฒ
ั นาและ
ประเมินการปล่อยมลพิษทางอากาศตามพิธีสาร กล่าวคือ มุ่งตรวจวัดและประเมินผลสารทีก่อฝน
กรด และมวลสารอืนๆ เช่นโอโซนบนดิน โลหะหนัก และสารตังต้
D นของมลพิษทางอากาศ เป็ นต้ น
Steering Body to EMEP จึงถูกจัดตังขึ
D Dนเพือขับเคลือนโครงการดังกล่าวโดยจะ
มีการประชุมทุกปี และจะมีรายงานต่อทีประชุมคณะบริ หารในกิจการทีได้ ทําไป ซึงโครงการ EMEP
นี D จะประกอบไปด้ วย 5 ศูนย์หลัก และ 4 คณะกรรมการเฉพาะกิจทีจะคอยประสารงานโครงการ
EMEPและจัดทํารายงานต่อ คณะจัดการโครงการ EMEP ดังแผนภาพต่อไปนี D

ภาพที 2 แผนผังองค์ กรคณะจัดการโครงการ EMEP

40

EMEP, Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range
Transmission of Air Pollutants in Europe [Online],2010. Availabla from : http://www.emep.int.
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จากแผนภาพจะเห็นว่ามีคณะกรรมการเฉพาะกิจทังหมด
D
4 กลุม่ ดังต่อไปนี D
1. Task Force on Hemispheric Transport of Air Pollution (TFHTAP)
ถูกจัดตังขึ
D นD โดยทีประชุมคณะบริ หาร มีหน้ าทีประเมิน ผล วิจัย และวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
เกียวกับมลพิษทางอากาศทีมีอยูใ่ นฝั งซีกโลกเหนือ41
2. Task Force on Emission Inventories and Projections (TFEIP) มี
หน้ าทีประเมินการกระจายของมลภาวะทางอากาศจากรายงานของรัฐภาคี42
3. The Task Force on Integrated Assessment Modeling (TFIAM) ถูก
จัดตังขึ
D Dนโดยทีประชุมคณะบริ หารเมือปี ค.ศ. 1986 มีหน้ าทีรวบรวมข้ อมูลจากรัฐภาคีอนุสญ
ั ญา
กรุงเจนีวาว่าด้ วยมลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดนระยะไกลรวมถึงภาคีแห่งข้ อตกลงฉบับอืนๆ เพือ
ตราเอกสารทางกฎหมายหรื อพิธีสารต่าง ๆ43
4. The Task Force on Measurements and Modelling (TFMM) ถูก
จัดตังขึ
D นD เมือปี ค.ศ.2000 มีหน้ าทีพัฒนาเครื องมือและวิธีการดําเนินงานเพือลดมลภาวะทาง
อากาศให้ ดีขึ Dน ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ของ EMEP
และร่ างแผนงานให้ EMEP นอกจากนันยั
D งมีหน้ าทีประเมินงานของตนในการช่วยให้ อนุสญ
ั ญามี
การบังคับใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการร่างพิธีสารเฉพาะฉบับใหม่อีกด้ วย44
นอกจากนี Dยังมีศนู ย์ประสานงานทังหมด
D
5 ศูนย์ดงั ต่อไปนี D
1. Chemical Coordinating Centre (CCC) มีหน้ าทีดแู ลคุณภาพทางอากาศ ซึง
จะเก็บรวบรวมข้ อมูลของคุณภาพอากาศโดยใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการทดลอง45

41

UNECE, Task Force on Hemispheric Transport of Air Pollution [Online], 2004. Available
from : http://www.unece.org/env/lrtap/TaskForce/tfhtap/welcome.html
42
UNECE, Task Force on Emission Inventories and Projections [Online], 2002. Available
from : http://www.unece.org/env/lrtap/TaskForce/tfeip/welcome.htm
43
UNECE, The Task Force on Integrated Assessment Modeling [Online],1994. Available
from : http://www.unece.org/env/lrtap/TaskForce/tfiam/welcome.html
44
UNECE, Task Force on Measurements and Modelling [Online] , 2000. Available from : http://www.
unece.org/env/lrtap/TaskForce/tfmm/welcome.html
EMEP, Chemical Co-ordinating Centre of EMEP (CCC)[Online], 2010. Available from : http:// tarantula.
nilu.no/projects/ccc/index.html
45
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2. The EMEP Centre on Emission Inventories and Projections (CEIP)
ซึง ถูกจัดตังขึ
D Dนเมือ 15 มกราคม ค.ศ. 2008 ตังอยู
D ่ทีกระทรวงสิงแวดล้ อมประเทศออสเตรี ย มีหน้ าทีทํา
รายงานปริมาณการปล่อยสารพิษ ในปั จจุบนั เพือเตรี ยมการสนับสนุนทีจําเป็ นต่อรัฐภาคีตอ่ ไป46
3. Center for Integrated Assessment Modeling (CIAM) เนืองจาก
หน้ าทีการประเมินการแพร่กระจายของมลภาวะทางอากาศเป็ นหน้ าทีสําคัญอันจะขาดไม่ได้ ของ
EMEP ศูนย์นี Dจึงถูกจัดตังขึ
D Dน เพือรายงานผลต่อทีประชุมคณะบริหารภายใต้ อนุสญ
ั ญา47
4. Meteorological Synthesizing Centre-East (MSC-E) มีหน้ าทีจดั ทํา
ข้ อมูลการปล่อยมลพิษทางอากาศไม่วา่ จะเป็ นซัลเฟอร์ ไดออกไซค์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และโลหะ
หนักรวมถึงสารตังต้
D นมลพิษด้ วย เพือวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิการตามพันธกรณีแห่งอนุสญ
ั ญา
ในการควบคุม การผลิตและปล่อยมลภาวะทางอากาศ ซึง จะต้ องประสานงานกับศูน ย์ EMEP
MSC-W CIAM และ CCC อย่างใกล้ ชิด48
5. Meteorological Synthesizing Centre -West (MSCW) ศูนย์อตุ นุ ิยมวิทยา
ตะวันตก อยู่ทีสถาบันอุตนุ ิยมวิทยานอร์ วีเจียน (Norwegian Meteorological Institute) ตังแต่
D EMEP
เริ มก่อตังเมื
D อปี ค.ศ. 1979 มีหน้ าทีประเมินและจัดทํารายงานการปล่อยสารพิษทางอากาศของประเทศ
ภาคี ไม่ว่าจะเป็ นซัลเฟอร์ ไนโตรเจน และโลหะหนัก รวมทังD จัดเก็บ ตรวจสอบ และเผยแพร่ รายงาน
ดังกล่าวด้ วย ซึง จะต้ องประสานงานกับศูนย์ EMEP MSC-E และ CCC อย่างใกล้ ชิด49
4. Working Group on Strategies and Review
Working Group on Strategies and Review มีหน้ าทีช่วยเหลือทีประชุมคณะ
บริ ห ารในด้ า นนโยบายในเรื อ งกิ จ กรรมทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที เ กี ย วข้ อ งกับ การ
เตรี ยมการและแก้ ไขปรับปรุงพิธีสาร ปรึกษาหารื อ แก้ ไขปรับปรุงพิธีสารทีมีอยู่และจัดเตรี ยมฉบับ
ใหม่ สนับสนุนการแลกเปลียนทางเทคโนโลยี รวมไปถึงเตรี ยมโครงงานสําหรับการพัฒนานโยบาย
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CEIP, Centre on Emission Inventories and Projections [Online], 2008. Available from : http://www.ceip.at/
IIASA, Atmospheric Pollution Program [Online], 2008. Available from : http://www. i asa. ac. at/
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EMEP, Meteorological Synthesizing Centre-East [Online], 2010. Available from : http://www.msceast. org/
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ภายใต้ อนุสญ
ั ญาดังกล่าว50 ซึง แบ่งงานออกเป็ นส่วนย่อยให้ แก่คณะกรรมการเฉพาะกิจอีก 8 คณะ
ดังต่อไปนี D
1. Task Force on Heavy Metals ถูกจัดตังขึ
D Dนโดยทีประชุมคณะบริ หารเมือ
ปี ค.ศ. 2004 รับผิดชอบงานด้ านการตรวจสอบเทคโนโลยีทีจําเป็ นและประเมินผลทีกําหนดไว้ ตาม
ความแห่งพิธีสารเรื องโลหะหนัก (1998 Aarhus Protocol on Heavy Metals) นอกจากนี D
คณะกรรมการยังมีหนี Dทีสนับสนุนให้ ภาคีให้ สตั ยาบรรณและบังคับใช้ พิธีสารฉบับดังกล่าวอีกด้ วย51
2. Task Force on POPs ถูกจัดตังขึ
D Dนโดยทีประชุมคณะบริ หารเมือเดือน
ตุลาคมปี ค.ศ. 2004 รับผิดชอบงานด้ านการตรวจสอบเทคโนโลยีทีจําเป็ นและประเมินผลทีกําหนด
ไว้ ตามความแห่งพิธีสารเรื องสารตังต้
D นมลพิษ นอกจากนันยั
D งต้ องดําเนินการตามแผนการทํางานที
จะถูกจัดทําขึ Dนปี ละครังD โดยทีประชุมคณะบริหาร52
D Dนโดยทีประชุมคณะ
3. Task Force on Reactive Nitrogen ถูกจัดตังขึ
บริ หารเมือเดือนธันวาคมปี ค.ศ. 2007รับผิดชอบงานด้ านข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระยะยาว เพือสนับสนุนนโยบายในเรื องมลพิษทางอากาศจากไนโตรเจน53ฃ
D Dนโดยทีประชุม
4. Expert Group on Techno-economic Issues ถูกจัดตังขึ
คณะบริหารเมือปี ค.ศ. 2001 รับผิดชอบงานด้ านการพัฒนาข้ อมูลทางเศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพือลดมลพิษทางอากาศ54
5. Expert Group on Particulate Matter ถูกจัดตังขึ
D Dนโดยทีประชุมคณะ
บริ หารเมือเดือนธันวาคมปี ค.ศ. 2004 รับผิดชอบงานด้ านการควบคุมมลภาวะทางอากาศจาก
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อนุภาคสาร และพิจารณาถึงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีจําเป็ นเกียวกับการพัฒนามาตรการอืนๆ
ในการลดอนุภาคสารดังกล่าว55
6. Experts on Benefits and Economic Issues (NEBEI) ถูกจัดตังขึ
D Dนเมือ
ปี ค.ศ. 2000 รับผิดชอบงานด้ านการพัฒนางานด้ านเศรษฐกิจ ซึงคณะกรรมการดังกล่าวไม่
เพียงแต่ประกอบไปด้ วยนักเศรษฐศาสตร์ แต่ยงั มีกลุม่ ตัวแทนจากผู้เชียวชาญด้ านอืนๆอีกด้ วย56
7. The Task Force on Integrated Assessment Modelling ถูกจัดตังขึ
D Dน
โดยทีประชุมคณะบริ หารเมือปี ค.ศ. 1986 รับผิดชอบงานด้ านการรวบรวมข้ อมูลจากรัฐภาคี
อนุสญ
ั ญากรุงเจนีวาว่าด้ วยมลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดนระยะไกลรวมถึงภาคีแห่งข้ อตกลงฉบับ
อืนๆ เพือตราเอกสารทางกฎหมายหรื อพิธีสารต่างๆ57
8. Expert Group on Ammonia Abatement คณะกรรมการดังกล่าวมาจาก
ผู้ทํางานในห้ องทดลองของ EMEP โดยเฉพาะผู้เชียวชาญในด้ านธรรมชาติและการเกษตร ใน
ปั จจุบนั มีหน้ าทีประสานงานกับประเทศต่างๆเพือสนับสนุนให้ ประเทศเหล่านันเข้
D าร่วมการประชุม
และทํางานเชิงปฏิบตั กิ ารในการลดก๊ าซแอมโนเนียในประเทศของตน58
ดังนี Dจะเห็นได้ ว่ามีการดําเนินงานโดยผ่านองค์กรดังกล่าวข้ างต้ นอย่างจริ งจัง
เพื อทํ าหน้ าที พัฒ นาวิจัย ติดตามตรวจสอบ วิเ คราะห์ ป ระเมิน ผล และแลกเปลี ยนข้ อมูล ตาม
พันธกรณีแห่งอนุสญ
ั ญา ทังนี
D Dอาจใช้ เป็ นบทเรี ยนบางประการสําหรับการจัดตังองค์
D กรดําเนินงาน
ภายใต้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
2.2.1.3 กลไกการบังคับใช้ อนุสัญญา
การบังคับใช้ ตราสารระหว่างประเทศเพือให้ มีประสิทธิภาพในการจัดการกับปั ญหา
ตามวัตถุประสงค์ของตราสารระหว่างประเทศนันๆ
D ไม่อาจกระทําได้ เพียงแต่การอาศัยมาตรการ
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บั ง คั บ ใช้ ภายใต้ ตราสารดั ง กล่ า วแต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว หากแต่ ต้ องอาศั ย มาตรการอื น ๆ
นอกเหนื อไปจากกรอบของตราสารนันD ด้ ว ย ดัง นี กD ารศึก ษาถึ ง กลไกการบัง คับ ใช้ 1979 ECE
Convention เพือเป็ นบทเรี ยนสําหรับข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนนันD จึง
จําเป็ นต้ องศึกษาทังD ในส่วนของกลไกการบังคับใช้ ทงั D ภายในกรอบของอนุสัญญาและภายนอก
กรอบของอนุสญ
ั ญาดังกล่าวด้ วย ดังนี D
2.3.1.3.1 กลไกการบังคับใช้ ในกรอบอนุสัญญา
เพือให้ แน่ใจว่ารัฐ ภาคีแ ห่งอนุสัญ ญากรุ งเจนีวาว่าด้ วยมลพิษทางอากาศข้ าม
พรมแดนระยะไกล จะปฏิบตั ิตามพันธกรณีอย่างสมบูรณ์จึงมีการจัดตังคณะกรรมาธิ
D
การเพือการ
ปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญา (The Implementation Committee) ขึ Dน

1. คณะกรรมาธิการเพือการบังคับใช้ อนุสัญญา59
คณะกรรมาธิการเพือการบังคับใช้ อนุสญ
ั ญากรุงเจนีวาว่าด้ วยมลพิษทางอากาศ
ข้ ามพรมแดนระยะไกล หรื อ The Implementation Committee (ซึงต่อไปนี Dจะเรี ยกว่า “คณะกรรมาธิการ
ฯ”) ถูกจัดตังขึ
D Dนโดยทีประชุมคณะบริ หาร (Executive Body) เมือปี ค.ศ.1997 เพือทบทวน ตรวจสอบการ
บังคับใช้ ข้อตกลงของรัฐภาคีให้ เป็ นไปตามพันธกรณีภายใต้ พิธีสารแห่งอนุสญ
ั ญา
โดยคณะกรรมาธิการจะมุง่ ตรวจสอบ 3 เรื องหลักดังต่อไปนี D
ก. ตรวจสอบรายงานการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีของรัฐภาคี
ข. พิจารณาการไม่ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีของรัฐภาคี
ค. ตรวจสอบอย่างละเอียดในพันธกรณี เฉพาะเรื องตามคําสังของที
ประชุมคณะบริหาร
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ก. การตรวจสอบรายงานการปฏิบัตติ ามพันธกรณีของรัฐภาคี60
ภายใต้ บทบัญญัติเรื องอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมาธิการฯทีกําหนดให้
คณะกรรมาธิการดังกล่าวตรวจสอบการปฏิบตั ิตามพันธกรณีของรัฐภาคี61 ผ่านทางรายงานทีรัฐ
ภาคีจดั ทําส่งมาตามทีกําหนดไว้ ในพิธีสารทีตนเป็ นภาคีอยู่ ซึง ประกอบไปด้ วยข้ อมูล 2 ประเภทคือ
ข้ อมูลเกียวกับกลยุทธ์และนโยบายภายในรัฐภาคี และข้ อมูลเกียวกับมวลสารทีเป็ นมลพิษ
ซึงคณะกรรมาธิการฯจะพิจารณาทังในเรื
D  องของกําหนดเวลาและความ
สมบูรณ์ของรายงาน (ในทางปฏิบตั ิรัฐภาคีก็มกั จะส่งรายงานทีมีความสมบูรณ์แต่เลยกําหนดส่ง
อยูเ่ สมอ) โดยคณะกรรมาธิการจะใช้ วิธีการทีหลากหลายเพือค่อยๆกระตุ้นให้ รัฐภาคีรายงานข้ อมูล
เกี ยวกับกลยุทธ์ และนโยบายของตนในอันทีจะปฏิบตั ิตามพันธกรณี และข้ อมูลดังกล่าวจะต้ อง
แสดงให้ เห็นพัฒนาการทีดีขึนD เช่น รายงานคุณภาพอากาศในปี ล่าสุด ต้ องมีจํานวนไนโตรเจน
ออกไซด์ลดลงกว่าตัวเลขทีระบุในรายงานปี ทีผา่ นมาเป็ นต้ น
ข. การพิจารณาประเด็นการไม่ ปฏิบัตติ ามพันธกรณีของรัฐภาคี62
ภายใต้ บ ทบัญ ญั ติ เ กี ย วกับ อํ า นาจหน้ า ที ข องคณะกรรมาธิ ก ารฯที
กําหนดให้ คณะกรรมาธิการพิจารณาการนําเสนอและจัดส่งประเด็นการไม่ปฏิบตั ิตามพันธกรณี
ของรัฐภาคีนนั D 63 คณะกรรมาธิการจะเริ มพิจารณาจากพื Dนฐานของเรื องแล้ วจึงนําเอาบทบัญญัติ
แห่ง อนุสัญ ญาหรื อพิธี ส ารมาปรั บใช้ เพื อที จ ะดูว่ารั ฐ ภาคีปฏิ บัติตามพัน ธกรณี ข องตนหรื อไม่
จากนันก็
D ทําคําแนะนําไปสูท่ ีประชุมคณะบริหาร
เมือรัฐภาคีฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีจะถูกเรี ยกให้ ส่งรายงาน ซึงต้ อง
กํ าหนดระยะเวลาที คาดการณ์ ว่าตนจะสามารถปฏิ บัติตามพัน ธกรณี แ ห่ง พิธี ส ารได้ โดยต้ อ ง
กําหนดมาตรการ อีกทังตารางการปฏิ
D
บตั กิ ารณ์ด้วย ทังนี
D Dเพือกดดันให้ รัฐภาคีบงั คับตามอนุสญ
ั ญา
ให้ เร็วเท่าทีจะเป็ นไปได้ การนี Dคณะกรรมาธิการมีหน้ าทีต้องติดตามผลจนกว่าทีประชุมคณะบริ หาร
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Kuokkanen T., “The Convention on Long-range Transboundary Air Pollution,” in Making
Treaties Work:Human Rights, Environment and Arms Control, Ulfstein,G., and Marauhn,T., and
Zimmermann,A Editors (United Kingdom : Cambridge University Press, 2007), p.166.
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3. The Committee shall:(a) Review periodically compliance by the Parties with die
reporting requirements of the protocols.
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Kuokkanen T., “The Convention on Long-range Transboundary Air Pollution,” in Making
Treaties Work:Human Rights, Environment and Arms Control, อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 59, p.167.
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3. The Committee shall: (b) Consider any submission or referral made in accordance
with paragraphs 4 and 5 below with a view to securing a constructive solution

44
จะมีมติว่า ไม่มีความจําเป็ นทีคณะกรรมาธิการจะตรวจสอบการไม่ปฏิบตั ิตามพันธกรณี ของรัฐ
ภาคีนนๆอี
ั D กต่อไป
ค.
การตรวจสอบอย่ างละเอียดในพันธกรณีเฉพาะเรื องตาม
64
คําสังของทีประชุมคณะบริหาร
ภายใต้ บทบัญญัติเกี ยวกับอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมาธิ การฯ65 การ
ตรวจสอบอย่างละเอียดในพันธกรณีเฉพาะเรื องตามคําสัง ของทีประชุมคณะบริ หารนันD จะทําปี ละ
ครังD หรื อ 2 ปี ครังD
ความแตกต่างระหว่างการพิจารณาการไม่ปฏิบตั ิตามพันธกรณีของรัฐ
ภาคีและการตรวจตราอย่างละเอียดในพันธกรณีเฉพาะเรื องตามคําสัง ของทีประชุมคณะบริ หาร
นันD คือการตรวจสอบอย่างละเอียดในพันธกรณี เฉพาะเรื องตามคําสัง ของทีประชุมคณะบริ หาร
จะรวบรวมหลัก การและลักษณะต่า งๆที เ กี ย วข้ อ งกับ ประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมของพิ ธี ส ารอย่า ง
ละเอี ย ด ขณะที ก ารพิ จ ารณาการไม่ ป ฏิ บัติ ต ามพัน ธกรณี ข องรั ฐ ภาคี นันD เกี ย วข้ อ งกั บ การ
ดําเนินการของรัฐภาคีตามพันธกรณี แห่งพิธีสารเฉพาะเรื อง กล่าวอีกนัยหนึงคือ การตรวจสอบ
อย่างละเอียดในพันธกรณีเฉพาะเรื องตามคําสัง ของทีประชุมคณะบริ หาร เป็ นการตรวจสอบปั จจัย
ทีจะนําไปสูร่ ายงานทีรัฐภาคีจะเสนอเกียวกับการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีนนั เอง
จะเห็นว่าคณะกรรมาธิการมีอํานาจหน้ าทีทบทวนและพิจารณาเอกสาร
จากรัฐภาคีในเรื องของข้ อมูลและการบังคับใช้ อนุสัญญาของรัฐภาคี จากนันD ก็ทําความเห็นสู่ที
ประชุมคณะบริหาร(Executive Body) ว่ารัฐภาคีปฏิบตั ติ ามพันธกรณีในการสร้ างมาตรการภายใน
ทีมีประสิทธิภาพเพือลดมลพิษทางอากาศชนิดต่างๆตามทีกําหนดในพิธีสารทีแต่ละรัฐเป็ นภาคี
หรื อไม่ ไม่ได้ มีอํานาจหน้ าทีตดั สินชี Dขาดโดยลําพัง
อย่างไรก็ดีคณะกรรมาธิการฯ ก็มีอํานาจหน้ าทีอยู่อย่างจํากัด สังเกตได้
จากบทบัญญัติเกียวกับอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมาธิการในข้ อ 11 กล่าวว่า การปฏิบตั ิตามคํา
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Kuokkanen T., “The Convention on Long-range Transboundary Air Pollution,” in Making
Treaties Work:Human Rights, Environment and Arms Control, อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 60, p.172.
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3. The Committee shall: d) Prepare, at the request of the executive body, and based on any
relevant experience acquired in the performance of its functions under subparagraphs (a), (b) and (c) above,
a report on compliance with or implementation of specified obligations in an individual protocol.
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พิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก ารฯเป็ นไปตามความยิ น ยอมของรั ฐ ภาคี 66 แสดงให้ เห็ น ว่ า
คณะกรรมการไม่มี อํานาจกํ าหนดมาตรการลงโทษใดๆต่อรั ฐ ภาคีแ ห่ง อนุสัญ ญาและพิธี ส าร
อย่างไรก็ดีแม้ อํานาจจะมีอยู่อย่างจํากัด แต่คณะกรรมการก็สามารถกดดันรัฐภาคีอย่างนุ่มนวล
โดยการส่งสัญญาณให้ ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีอย่างจริงจังได้

2. กรณีศึกษาการบังคับใช้ อนุสัญญาของรัฐภาคี
กรณีศกึ ษาในการบังคับใช้ 1979 ECE Convention ของรัฐภาคี เป็ นสิงสะท้ อน
ให้ เห็นแนวทางปฏิบตั ิในการตรวจตราการบังคับใช้ อนุสญ
ั ญาของคณะกรรมาธิการฯ รวมถึงแนวทาง
การวินิจฉัยประเด็นการไม่บงั คับใช้ พนั ธกรณีของรัฐภาคี ในขณะเดียวกันก็สะท้ อนให้ เห็นแนวปฏิบตั ิ
ของรัฐภาคีในการบังคับใช้ อนุสญ
ั ญาดังกล่าวในรัฐของตน อันอาจนํามาใช้ เป็ นบทเรี ยนบางประการ
สําหรับการบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนในลําดับต่อไป
ดังทีกล่าวแล้ วว่าในปั จจุบนั 1979 ECE Convention มีรัฐภาคีอยู่ทงหมด
ัD
51
*
ประเทศ ซึงประกอบไปด้ วยรัฐภาคีทีอยู่ในสหภาพยุโรปทังหมด
D
27 ประเทศ รัฐภาคีทีอยู่ในทวีป
D
19 ประเทศ** และรัฐภาคีทีไม่ได้ อยู่ในทวีปยุโรปมีทงหมด
ัD
ยุโรป แต่ไม่ได้ อยูใ่ นสหภาพยุโรปทังหมด
4 ประเทศ*** ซึงรัฐภาคีดงั กล่าวจําต้ องบังคับใช้ พนั ธกรณีภายใต้ พิธีสารทีตนเป็ นภาคี โดย 1979
ECE Convention มีพิธีสารเฉพาะเรื องอีกทังหมด
D
8 ฉบับ ซึงจากอดีตจนถึงปั จจุบนั (พฤษภาคม
2010)มีคดีขึ Dนสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการทังหมด
D
13 คดี ซึงเป็ นคดีทีอยู่ภายใต้ พิธีสาร 4
ฉบับ ได้ แก่ The 1994 Protocol on Further Reduction of Sulphur Emissions (ซึงต่อไปนี Dจะ
เรี ยกว่าพิธีสาร Oslo) The 1991 Geneva Protocol concerning the Control of Emissions of
66

11. The Parties to the protocol concerned, meeting within the Executive Body, may,
upon consideration of a report and any recommendations of the Committee, decide upon measures
of a non-discriminatory nature to bring about full compliance with the protocol in question, including
measures to assist a Party’s compliance. Any such decision shall be taken by consensus.
*
รัฐภาคีทีอยูใ่ นสหภาพยุโรป ได้ แก่ประเทศออสเตรี ย เบลเยียม เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรังเศส เยอรมนี
กรี ซ ไอร์ แลนด์ อิ ต าลี ลัก เซมเบิ ร์ ก เนเธอร์ แ ลนด์ โปรตุเกส สเปน สวี เ ดน สหราชอาณาจัก ร ไซปรั ส เช็ ก
เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทวั เนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวีเนีย สโลวาเกีย โรมาเนียและบัลแกเรี ย
**
รัฐภาคีทีอยู่ในทวีปยุโรป แต่ไม่ได้ อยู่ในสหภาพยุโรปได้ แก่ โครเอเชีย จอร์ เจีย เซอร์ เบีย ตุรกี
นอร์ เวย์ บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา เบลารุส มอนเตเนโกร มอลโดวา มาซิโดเนีย โมนาโก ยูเครน รัสเซีย ลิก
เตนสไตน์ สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ อาเซอร์ ไ บจาน อาร์ เ มเนี ย แอลเบเนี ย ไอซ์ แ ลนด์ (จอร์ เ จี ย อาร์ เ มเนี ย และ
อาเซอร์ ไบจาน โดยทางภูมิ ศ าสตร์ อ ยู่ใ นทวี ปเอเชี ย แต่มัก ถูก จัด อยู่ใ นทวี ป ยุโ รป เนื องจากมี วัฒ นธรรมที
ัD
ปยุโรปและในทวีปเอเชีย )
คล้ ายคลึงกัน ส่วนรัสเซียและตุรกีมีพื Dนทีทงในทวี
***
รัฐภาคีทีไม่ได้ อยูใ่ นทวีปยุโรปได้ แก่ คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน แคนาดาและสหรัฐอเมริ กา
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Volatile Organic Compounds or their Transboundary Fluxes (ซึงต่อไปนี Dจะเรี ยกว่าพิธีสาร
VOC) The 1988 Protocol concerning the Control of Nitrogen Oxides or their
Transboundary Fluxes (ซึงต่อไปนี Dจะเรี ยกว่าพิธีสาร NOx) The 1998 Protocol on Persistent
Organic Pollutants (ซึง ต่อไปนี Dจะเรี ยกว่าพิธีสาร POPs)
ทังนี
D Dเป็ นคดีทีรัฐภาคีเองเสนอเรื องขึ Dนสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ
(Self-Submissions) ทังหมด
D
5 คดีและถูกเสนอเรื องโดยสํานักเลขาธิการ (Secretary-Referral) ทังหมด
D
8 คดี ทังนี
D Dเป็ นคดีทีมีคําวินิจฉัยว่าเป็ นกรณีไม่บงั คับใช้ อนุสญ
ั ญาเพียง 10 คดี ซึงผู้เขียนได้ นําเสนอ
เป็ นตารางข้ างล่างนี D
ตารางที 1

ตารางแสดงคดีทีเข้ าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพือการบังคับใช้ 1979
ECE Convention

รัฐผู้ละเมิด
สาเหตุท ลี ะเมิด
ลําดับ พิธีสาร พันธกรณี ประเภทของ
พันธกรณี
คดี
1
พิธีสาร สโลวีเนีย
Selfนโยบายเปิ ด
Oslo
submission โรงงานพลังความ
ร้ อน
2
พิธีสาร
นอร์ เวย์
Selfขาดแคลน
VOC
submission
เทคโนโลยี
3
พิธีสาร ฟิ นแลนด์
Selfเศรษฐกิจซบเซา
VOC
submission
4
พิธีสาร
อิตาลี
Selfเทคโนโลยีไม่เอื Dอ
VOC
submission ต่อการลดมลพิษ
5
พิธีสาร
สเปน
Secretary- ไม่รายงานข้ อมูล
VOC
Referral
6
7

พิธีสาร
VOC
พิธีสาร
VOC

สวีเดน
ลักเซมเบิร์ก

Selfsubmission
SecretaryReferral

รายงานข้ อมูลที
ยังไม่แน่นอน
รายงานข้ อมูลที
ยังไม่แน่นอน

คําวินิจฉัย

รายงานที

กรณีไม่บงั คับ
ใช้ พนั ธกรณี

2000/2
ปิ ดคดี

กรณีไม่บงั คับ
ใช้ พนั ธกรณี
กรณีไม่บงั คับ
ใช้ พนั ธกรณี
กรณีไม่บงั คับ
ใช้ พนั ธกรณี
กรณีไม่บงั คับ
ใช้ พนั ธกรณี

2001/3
ปิ ดคดี
2001/3
ปิ ดคดี
2001/3
ปิ ดคดี
2003/1
ยังไม่ปิด
คดี
2002/2

ไม่ได้ ละเมิด
พันธกรณี
ไม่ได้ ละเมิด
พันธกรณี

2004/6
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8

พิธีสาร
NOx

กรี ซ

SecretaryReferral

นโยบายในการ กรณีไม่บงั คับ
ดําเนินการล่าช้ า ใช้ พนั ธกรณี

9

พิธีสาร
NOx
พิธีสาร
NOx

ไอร์ แลนด์

SecretaryReferral
SecretaryReferral

เศรษฐกิจเติบโต กรณีไม่บงั คับ
เร็ว
ใช้ พนั ธกรณี
ระดับสารเกินปี กรณีไม่บงั คับ
ฐาน
ใช้ พนั ธกรณี

11

พิธีสาร
NOx

ไซปรัส

SecretaryReferral

ระดับสารเกินปี
ฐาน

12

พิธีสาร
POPs

เดนมาร์ ก

SecretaryReferral

13

พิธีสาร
POPs

ไอซ์แลนด์

SecretaryReferral

เทคโนโลยี-การ กรณีไม่บงั คับ
ใช้ เตาเผาแบบ ใช้ พนั ธกรณี
เก่า
เทคโนโลยี-ผลิต ไม่ได้ ละเมิด
โลหะนอกกลุม่
พันธกรณี
เหล็ก

10

สเปน

กรณีไม่บงั คับ
ใช้ พนั ธกรณี

2002/2
ยังไม่ปิด
คดี
2002/2
ปิ ดคดี
2002/2
ยังไม่ปิด
คดี
2008/3
ยังไม่ปิด
คดี
2006/3
ยังไม่ปิด
คดี
2008/3

จากตารางมี กรณี ศึกษาที อาจนํ ามาพิจ ารณาเพือเป็ นบทเรี ยนต่อการ
บังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน โดยแบ่งเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี D
ก) กรณีละเมิดพันธกรณีเพราะนโยบายภายในประเทศ
ข) กรณีละเมิดพันธกรณีเพราะปั ญหาทางเทคโนโลยี
ค) กรณีละเมิดพันธกรณีเพราะปั จจัยทางเศรษฐกิจ

ก) กรณีละเมิดพันธกรณีเพราะนโยบายภายในประเทศ
กรณีละเมิดพันธกรณีเพราะนโยบายภายในประเทศเป็ นกรณีทีรัฐภาคีมี
นโยบายบางอย่าง อันเป็ นการขัดขวางต่อการป้องกัน กํ าจัด หรื อลดมลพิษทางอากาศข้ ามแดน
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อันอาจนํามาเป็ นบทเรี ยนต่อข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
กรณีดงั กล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมาธิการฯฉบับที 2000/2
กรณีทีสโลวีเนียประเมินตนเอง (Self-Submission) ว่าไม่สามารถบังคับตามพันธกรณี มาตรา 2
วรรคที 5 (b) แห่งพิธีสาร Oslo (The 1994 Protocol on Further Reduction of Sulphur
Emissions) ได้ อย่างเต็มทีในระหว่างช่วงปี ค.ศ.2004 ถึง 2007 โดยบทบัญญัติดงั กล่าว กําหนดรัฐ
ภาคี****จํากัดการปล่อยสารซัลเฟอร์ ไดออกไซค์ โดยให้ สถานีทําความร้ อนทีมีอยู่ใช้ พลังงานความ
ร้ อนระหว่าง 50-500 เม็กกะวัตต์ ซึง ต้ องบังคับให้ ได้ ภายในวันที 1 กรกฎาคม 2004 67
ทังD นี สD โลวี เ นี ย ให้ เ หตุผ ลที ไ ม่ ส ามารถบัง คับ ใช้ พัน ธกรณี ดัง กล่ า วว่ า
ประเทศมี น โยบายที จ ะเปิ ดดํ า เนิ น การโรงงานพลัง งานความร้ อนแหล่ง ใหม่ที ชื อ ว่า Trbovlje
ซึง โรงงานดัง กล่า วจํ าเป็ นต้ อ งใช้ ค วามร้ อนในการเผาไหม้ ถึ ง 550 เมกกะวัต ต์ โดยจะเปิ ด
ดําเนินการในปี 2004 จนถึงวันที 30 ตุลาคม ค.ศ.2007 ซึงเป็ นวันที EC directive 96/61/EC
concerning integrated pollution prevention and control มีผลบังคับใช้ ดังนี Dสโลวีเนียจึงคาด
ว่าจะไม่สามารถปฏิบตั ติ ามพันธกรณีแห่งพิธีสารดังกล่าวได้ ระหว่างปี 2004-2007นัน เอง
คณะกรรมาธิการฯวินิจฉัยว่าในมาตรา 2 วรรคที 5(b) แห่งพิธีสาร Oslo
กําหนดให้ รัฐภาคีจํากัดการปล่อยสารซัลเฟอร์ ไดออกไซค์ โดยให้ ใช้ พลังงานความร้ อนระหว่าง 50-500
เม็กกะวัตต์ไม่ช้ากว่าวันที 1 กรกฎาคม 2004 จากข้ อเท็จจริ งเมือโรงงานต้ องใช้ ความร้ อนถึง 550
เมกกะวัตต์ ย่อมเป็ นกรณี ทีสโลวีเนี ยไม่สามารถบังคับใช้ พันธกรณี ภายในเวลาดังกล่าว และไม่มี
บทบัญญัตขิ ้ อใดพิธีสารทีเป็ นข้ อยกเว้ นสําหรับรัฐภาคีทีจะไม่บงั คับใช้ พนั ธกรณีดงั กล่าว
ทังนี
D คD ณะกรรมาธิการฯได้ เสนอแนะต่อทีประชุมคณะบริ หารว่า ให้ รัฐภาคี
แห่งพิธีสารฉบับนี Dให้ ความช่วยเหลือสโลวีเนียในการลดการปล่อยมลพิษจากโรงงานดังกล่าวด้ วย

****

ภาคีพิธีสาร Oslo 1. Austria 2.Belgium 3. Bulgaria 4. Canada 5.Croatia 6.Cyprus
7.Czech 8.Republic 9.Denmark 10.Finland 11.France 12.Germany 13.Greece 14.Hungary
15.Ireland 16.Italy 17.Liechtenstein 18.Luxembourg 19.Monaco 20.Netherlands 21.Norway
22.Slovakia 24.Slovenia 24.Spain 25.Sweden 26.Switzerland 27.The FYR of Macedonia 28.United
Kingdom 29.European Community
67
Oslo Protocol Art 2 para 5 (b) ... no later than 1 July 2004 apply emission limit values or
emission limitations to those major existing stationary combustion sources the thermal input of which
is between 50 and 500 MWth using annex V as guidance
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ข) กรณีละเมิดพันธกรณีเพราะปั ญหาทางเทคโนโลยี
กรณี ล ะเมิดพันธกรณี เพราะปั ญ หาทางเทคโนโลยี เป็ นกรณี ทีรั ฐนันD มี
เทคโนโลยีทีขดั ขวางต่อการกําจัด ลด หรื อจัดการกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดนกรณีหนึง อีกกรณี
คือความขาดแคลนเทคโนโลยีในการจัดการกับปั ญหาดังกล่าวนัน เอง อันอาจนํามาเป็ นบทเรี ยนต่อ
ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนดังนี D
กรณี ดงั กล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมาธิ การฯฉบับที 2001/3
กรณี ที นอร์ เ วย์ประเมินตนเอง (Self-Submission) ว่าไม่สามารถบังคับใช้ พันธกรณี ในมาตรา2
วรรค 2(b) แห่งพิธีสาร VOC (The 1991 Protocol concerning the Control of Emissions of
Volatile Organic Compounds or their Transboundary Fluxes) โดยบทบัญญัติดงั กล่าว
กําหนดรัฐภาคี* เลือกวิธีการลดสารดังกล่าวทังหมด1
D
ใน 3 ช่องทางดังต่อไปนี D
1) มาตรา 2 วรรคที 2 (a)ลดการปล่อยสาร VOCs ลงให้ ได้ 30%
ภายในปี 1999 โดยให้ เลือกปี ฐานระหว่างช่วงปี 1984 ถึง 1990
2) มาตรา 2 วรรคที 2 (b) ให้ ลดการปล่อยสาร VOCs บริ เวณ
โอโซนชันล่
D าง(Tropospheric Ozone Management Area หรื อ TOMA) ภายในปี 1999 ให้ ได้
30% จากระดับในปี ฐาน (1988 หรื อ 1989 แล้ วแต่จะเลือก)
3) มาตรา 2 วรรคที 2 (c)จัดการไม่ให้ ระดับการปล่อยสาร VOCs
ในปี 1999 ไม่เกินไปกว่าปี 1988 ซึง เป็ นปี ฐาน68

*

ภาคีพิธีสาร VOC 1.Austria 2.Belgium 3.Bulgaria 4.Croatia 5.Czech Republic 6.Denmark 7.Estonia 8.Finland
9.France 10.Germany 11.Hungary 12.Italy 13.Liechtenstein 14.Lithuania 15.Luxembourg 16.Monaco 17.Netherlands
18.Norway 19.Slovakia 20.Spain 21.Sweden 22. Switzerland 23. The FYR of Macedonia 24.United Kingdom
68
VOC Protocol Art 2 para 2 :Each Party shall, in order to meet the requirements of
paragraph 1 above, control andreduce its national annual emissions of VOCs or their transboundary
fluxes in any one of the following ways to be specified upon signature:
(a) It shall, as soon as possible and as a first step, take effective measures to reduce its
national annual emissions of VOCs by at least 30 per cent by the year 1999, using 1988 levels as a
basis or any other annual level during the period 1984 to 1990, which it may specify upon signature
of or accession to the present Protocol; or
(b) Where its annual emissions contribute to tropospheric ozone concentrations in areas under
the jurisdiction of one or more other Parties, and such emissions originate only from areas under its
jurisdiction that are specified as TOMAs in annex I, it shall, as soon as possible and as a first step…

50
ทังนี
D Dนอร์ เวย์เลือกช่องทางการลดสารในมาตรา 2 วรรค 2(b) กล่าวคือ
ต้ องลดการปล่อยสาร VOCs บริ เวณโอโซนชันล่
D าง(Tropospheric Ozone Management Area
หรื อ TOMA) ภายในปี 1999 ให้ ได้ 30% จากระดับในปี ฐานโดยนอร์ เวย์เลือกปี 1989 เป็ นปี ฐาน
นอร์ เวย์ให้ เหตุผลทีไม่สามารถบังคับใช้ พนั ธกรณี ดงั กล่าวว่า เนืองจาก
ความล่าช้ าในการพัฒนาเทคโนโลยีทีจําเป็ นในการควบคุมการปล่อยสารดังกล่าวในสถานีนํ Dามัน
กลางทะเล ทําให้ ปริมาณสารทีควรจะลดลงกลับเพิมขึ Dน และยังให้ ข้อสังเกตอีกว่าสถานการณ์ของ
รัฐภาคีอืนเกียวกับสถานีนํ Dามันกลางทะเลและอุตสาหกรรมก๊ าซ ไม่สามารถนํามาเปรี ยบเทียบกับ
สถานการณ์ ข องนอร์ เ วย์ ไ ด้ อย่างเช่น ในอัง กฤษที มี การผลิตนํ าD มัน ในช่วงเวลาดัง กล่า วลดลง
ประกอบกับประเทศอังกฤษจะขนถ่ายนํ Dามันจากทะเลผ่านทางท่อ มากกว่าเรื อจึงไม่ประสบกับ
ปั ญหาอย่างทีนอร์ เวย์เป็ นอยู่
คณะกรรมาธิ การฯวิ นิจ ฉัย ว่า พัน ธกรณี ใ นมาตรา 2 วรรค 2 (b)
กําหนดให้ นอร์ เวย์มีหน้ าทีดําเนินมาตรการทีมีประสิทธิภาพเพือลดการปล่อยสารอย่างน้ อย 30%
ภายในปี 1999 โดยใช้ ปี 1989 เป็ นปี ฐานและต้ องทําให้ แน่ใจว่าระดับของสารทีปล่อยในปี 1999
จะไม่เกินระดับการปล่อยในปี 1989 ดังนันจากข้
D
อเท็จจริ งในปี 1999 นอร์ เวย์ปล่อยสารถึง 41 %
เกินกว่าปี 1989 ถึง 6% ย่อมเป็ นกรณีทีนอร์ เวย์ไม่บงั คับใช้ พนั ธกรณีของพิธีสาร
กรณีศกึ ษาอีกคดีหนึงเป็ นคดีทีปรากฏในรายงานของคณะกรรมาธิการฯ
ฉบับที 2006/3 โดยสํานักเลขาธิการประเมิน (Secretary-Referral) ว่าเดนมาร์ กไม่สามารถบังคับ
ตามพันธกรณีในมาตรา 3 วรรคที 5 แห่งพิธีสาร POPs (The 1998 Protocol on Persistent
Organic Pollutants) โดยบทบัญญัติดงั กล่าวกําหนดให้ รัฐภาคี*ลดการปล่อยสารตามภาคผนวก
แห่งพิธีสารให้ น้อยกว่าระดับในปี ฐาน และใช้ เทคโนโลยีทีดีทีสดุ ทีมีอยูเ่ พือการนี69D

(c) Where its national annual emissions of VOCs were in 1988 lower than 500,000 tonnes
and 20 kg/inhabitant and 5 tonnes/km2, it shall, as soon as possible and as a first step, take effective
measures to ensure at least that at the latest by the year
*
ภาคีพิธีสาร POPs 1.Austria 2.Belgium 3.Bulgaria 4.Canada 5.Croatia 6.Cyprus 7.Czech
Republic 8.Denmark 9.Estonia 10.Finland 11.France 12.Germany 13.Hungary 14.Iceland 15.Italy
16.Latvia 17.Liechtenstein 18.Lithuania 19.Luxembourg 20.Netherlands 21.Norway 22.Republic of
Moldova 23.Romania 24.Slovakia 25.Slovenia 26.Sweden 27.Switzerland 28.United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland 29.European Community
69
POPs Protocol Art 3 Para 5. Each Party shall:
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ทังD นี เD ดนมาร์ กให้ เ หตุผ ลที ไ ม่ส ามารถบัง คับใช้ พัน ธกรณี ดัง กล่าวว่า มี
สาเหตุม าจากการเผาไม้ โ ดยการใช้ เ ตาเผาแบบเก่ า ในประเทศ ทํ า ให้ เดนมาร์ ก ปล่ อ ยสาร
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) ในปี 2004 11.4 Mg ปี 2003 ปล่อย 11 Mg
ในขณะทีปี 1990 ซึงเป็ นปี ฐานมีระดับการปล่อยสารเพียง 7 Mg อันเป็ นการไม่สามารถลดการ
ปล่อยสารให้ ตํากว่าระดับในปี ฐานได้
คณะกรรมาธิการฯวินิจฉัยว่าเป็ นกรณีทีเดนมาร์ กไม่ได้ บงั คับใช้ พนั ธกรณี
ภายใต้ พิธีสาร POPs
ค) กรณีละเมิดพันธกรณีเพราะปั จจัยทางเศรษฐกิจ
กรณี ล ะเมิ ด พัน ธกรณี เ พราะปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ ก รณี ก รณี ที
เศรษฐกิจของรัฐดังกล่าวเป็ นปั จจัยขัดขวางต่อการลดหรื อกําจัด มลพิษทางอากาศข้ ามแดน อัน
อาจนํามาเป็ นบทเรี ยนต่อข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนดังนี D
กรณี ดงั กล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมาธิ การฯฉบับที 2002/2
โดยสํานักเลขาธิการประเมิน (Secretary-Referral) ว่าไอร์ แลนด์ไม่สามารถบังคับตามพันธกรณี
ในวรรคที 1 แห่งมาตรา 2 ของพิธีสาร NOx (1988 Protocol concerning the Control of
Nitrogen Oxides or their Transboundary Fluxes) 2007 โดยบทบัญญัติดงั กล่าว กําหนดรัฐ
ภาคี*ออกมาตรการทีมีประสิทธิภาพในการควบคุม หรื อลดการปล่อยสาร NOx โดยให้ ใช้ ปี 1987
เป็ นปี ฐานหรื อตามแต่ภาคีจะเลือก70
(a) Reduce its total annual emissions of each of the substances listed in annex III from
the level of the emission in a reference year set in accordance with that annex by taking effective
measures, appropriate in its particular circumstances;
(b) No later than the timescales specified in annex VI, apply: (i) The best available
techniques, taking into consideration annex V, to each new stationary source within a major
stationary source category for which annex V identifies best available techniques
*
ภาคีพิธีสาร NOx 1.Albania 2.Austria 3.Belarus 4.Belgium 5.Bulgaria 6.Canada 7.Croatia
8.Cyprus 9.Czech Republic 10.Denmark 11.Estonia 12.Finland 13.France 14.Germany 15.Greece
16.Hungary 17.Ireland 18.Italy 19.Liechtenstein 20.Lithuania 21.Luxembourg 22.Netherlands
23.Norway 24.Russian Federation 25.Slovakia 26.Slovenia 27.Spain 28.Sweden 29.Switzerland
30.The FYR of Macedonia 31.Ukraine 32.United Kingdom 33.United States 34.European Community
70
NOx Protocol Art 2 para 1 : The Parties shall, as soon as possible and as a first step,
take effective measures to control and/or reduce their national annual emissions of nitrogen oxides or
their transboundary fluxes so that these, at the latest by 31 December 1994, do not exceed their
national annual emissions of nitrogen oxides or transboundary fluxes of such emissions for the
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ทังนี
D Dไอร์ แลนด์ให้ เหตุผลทีไม่สามารถบังคับใช้ พนั ธกรณีดงั กล่าวว่าสาร
ดังกล่าวถูกปล่อยออกมามากขึนD เนืองจากเศรษฐกิจของไอร์ แลนด์เจริ ญเติบโตขึ Dนอย่างรวดเร็ ว
ในช่วงปี 1990 ทําให้ ไอร์ แลนด์ปล่อยสารไนโตรเจนออกไซค์ในปี 2000 ถึง 125 กิโลตัน ในปี 1996
ปล่อยสาร 120 กิโลตัน ในปี 1997 ปล่อยสาร 119 กิโลตัน ในปี 1998 ปล่อยสาร 122 กิโลตัน ปี
1999 ปล่อยสาร 125 กิโลตัน ซึงล้ วนแล้ วแต่สงู กว่า 115 กิโลตันอันเป็ นระดับในปี 1987ซึงเป็ นปี
ฐานทังสิ
D นD อย่างไรก็ดีไอร์ แลนด์คาดว่าจะสามารถบังคับใช้ พิธีสารได้ อย่างเต็มทีไม่เกินปี 2004
โดยจะสามรถลดการปล่อยสารดังกล่าวได้ ถึง 10.2 กิโลตัน
คณะกรรมาธิ การฯวิ นิจฉัยว่าการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ ไม่มี ผลต่อ
หน้ าที ในการบังคับใช้ พันธกรณี ตามพิ ธี สาร จากข้ อเท็ จจริ งเมื อสารที ไอร์ แลนด์ ปล่อยมี ปริ มาณ
มากกว่าระดับในปี ฐาน จึงเป็ นกรณีทีไอร์ แลนด์ไม่สามารถบังคับใช้ พนั ธกรณีตามพิธีสาร NOx นัน เอง
ดังกรณีทีกล่าวมาในข้ างต้ นเป็ นกรณีทีคณะกรรมาธิการตัดสินว่ารัฐภาคี
ไม่บงั คับใช้ พนั ธกรณีแห่งพิธีสารภายใต้ 1979 ECE Convention กรณีดงั กล่าวคณะกรรมาธิการฯ
จะเรี ยกร้ องให้ รัฐดังกล่าวบังคับใช้ พัน ธกรณี ให้ เร็ วทีสุดเท่าทีจ ะเป็ นไปได้ ทังD นีรD ัฐ ดัง กล่าวต้ อง
คาดการณ์ด้วยว่าตนจะสามารถบังคับให้ เป็ นไปตามพันธกรณีเมือใด และให้ ส่งรายงานภายใน
เวลาทีกําหนดเกียวกับข้ อมูลการปล่อยสาร การดําเนินงานทีได้ ทําลงไปเพือบรรลุเป้าหมายของพิธี
สาร จนกว่าคณะกรรมาธิ การฯจะมีคําวินิจฉัยว่ากรณี ไม่มีความจําเป็ นทีจ ะต้ องตรวจสอบการ
บังคับใช้ พนั ธกรณีแห่งพิธีการดังกล่าวอีกต่อไป
นอกจากคดีทีคณะกรรมาธิการฯตัดสินว่าเป็ นการไม่บงั คับตามพันธกรณี
แห่งพิธีสารแล้ ว ยังมีตวั อย่างกรณีศึกษาทีคณะกรรมาธิการฯตัดสินว่าเป็ นการทีรัฐภาคีบงั คับใช้
พันธกรณี แห่งพิธีสารแล้ ว ปรากฏในรายงานของคณะกรรมาธิ การฯฉบับที 2008/3 โดยสํานัก
เลขาธิ การประเมิน (Secretary-Referral) ว่าไอซ์แลนด์ไม่สามารถบังคับตามพันธกรณีมาตรา 3
วรรคที 5(a) แห่งพิธีสาร POPs (The 1998 Protocol on Persistent Organic Pollutants) โดย
บทบัญญัติดงั กล่าวกํ าหนดให้ รัฐ ภาคี ลดการปล่อยสารตามภาคผนวกแห่ง พิธีสารให้ น้ อยกว่า
ระดับในปี ฐาน และใช้ เทคโนโลยีทีดีทีสดุ ทีมีอยูเ่ พือการนี D
calendar year 1987 or any previous year to be specified upon signature of, or accession to, the
Protocol, provided that in addition, with respect to any Party specifying such a previous year, its
national average annual transboundary fluxes or national average annual emissions of nitrogen
oxides for the period from 1 January 1987 to 1 January 1996 do not exceed its transboundary fluxes
or national emissions for the calendar year 1987.

53
ทังนี
D Dไอซ์แลนด์ทําหนังสืออธิบายถึงสาเหตุการปล่อยสาร PAHs ทีเพิมขึ Dน
ในปี 2003 0.1493 Mg ซึงสูงกว่า 0.087 Mg ซึงเป็ นระดับในปี ฐาน ว่าเป็ นเพราะการผลิตโลหะ
นอกกลุ่มเหล็ก non-ferrous metal ซึงเป็ นตัวการปล่อยสาร PAHs ถึง 89% จากจํานวนสารที
ปล่อยออกมาทังหมดในปี
D
2003 ทังนี
D Dไม่ว่าจะเป็ นส่วนของโครงการใหม่และทีมีอยู่แล้ วไอซ์แลนด์
ได้ ใช้ เทคโนโลยีทีดีทีสุดตามทีกําหนดไว้ ในภาคผนวก 5 แห่งพิธีสาร และได้ ออกมาตรการทีมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมการปล่อยสารจากยานพาหนะตามภาคผนวกที 7 ของพิธีสารแล้ ว
คณะกรรมาธิการฯวินิจฉัยว่าการทีไอซ์แลนด์ดําเนินผลิตอลูมีเนียมทังใน
D
ส่วนของโครงการใหม่และทีมีอยูแ่ ล้ วโดยใช้ เทคโนโลยีทีดีทีสดุ ตามทีกําหนดไว้ ในภาคผนวก 5 แห่ง
พิธีส าร และออกมาตรการทีมี ประสิท ธิ ภ าพในการควบคุมการปล่อยสารจากยานพาหนะตาม
ภาคผนวกที 7 ของพิธีสาร เป็ นกรณีทีไอซ์แลนด์บงั คับใช้ พิธีสารข้ อ 3 ย่อหน้ าที 5 (b) แล้ ว
จากกรณีศกึ ษาในการบังคับใช้ พิธีสารภายใต้ 1979 ECE Convention
ทังD ในกรณี ละเมิดพันธกรณี เพราะนโยบายภายในประเทศของสโลวีเนีย กรณี ละเมิดพันธกรณี
เพราะปั ญหาทางเทคโนโลยีของนอร์ เวย์ และเดนมาร์ ก กรณี ล ะเมิดพันธกรณี เ พราะปั จจัยทาง
เศรษฐกิจของไอร์ แลนด์ และกรณีไม่ได้ ละเมิดพันธกรณีของไอซ์แลนด์ สะท้ อนให้ เห็นบทเรี ยนบาง
ประการเกียวกับการบังคับใช้ อนุสญ
ั ญาดังกล่าว กล่าวคือ
1) 1979 ECE Convention มีคณะกรรมาธิ การเพือการบังคับใช้
อนุสญ
ั ญา (The Implementation Committee) มีหน้ าทีในการตรวจสอบการบังคับใช้ อนุสญ
ั ญา
ของรัฐภาคีผา่ นทางรายงานทีอนุสญ
ั ญาทีรัฐภาคีสง่ ให้ กบั สํานักเลขาธิการ ทังนี
D Dคณะกรรมาธิการมี
อํานาจหน้ าที อย่างจํ ากัดเพี ยงแต่วินิจ ฉัยว่ากรณี ที รั ฐ เสนอเรื องต่อคณะกรรมาธิ การเอง(SelfSubmission) หรื อกรณีทีสํานักเลขาธิการนําเสนอเรื องต่อคณะกรรมาธิการ(Secretary Referral )
นันD เป็ นกรณี ที รั ฐ ภาคี ไ ม่บัง คับใช้ พัน ธกรณี ต ามพิธี ส ารหรื อไม่ และทํ าได้ เ พี ย งเรี ยกร้ องให้ รั ฐ
ดังกล่าวบังคับใช้ พนั ธกรณีให้ เร็วทีสดุ
2) ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร เ พื อ ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ อ นุ สั ญ ญ า (The
Implementation Committee) มี อํ า นาจในการติด ตามผลของคดี กล่า วคื อ หากเป็ นกรณี ที
คณะกรรมาธิการวินิจฉัยว่าเป็ นกรณีทีไม่บงั คับใช้ อนุสญ
ั ญาดังกล่าว รัฐดังกล่าวต้ องส่งรายงาน
มาตรการภายในทีออกมาเพือให้ มีการบังคับใช้ ต้ องมีระยะเวลาทีคาดหมายว่าจะบังคับใช้ พิธีสาร
ภายใต้ อ นุสัญ ญาดัง กล่ า วได้ และยัง ต้ อ งรายงานปริ ม าณการปล่ อ ยมลพิ ษ ทางอากาศต่ อ
คณะกรรมาธิการทุกปี เพือให้ คณะกรรมาธิการพิจารณาผลของการดําเนินการดังกล่าว จนกว่า

54
คณะกรรมาธิ การจะวินิจฉัยว่าเป็ นกรณีทีรัฐดังกล่าวบังคับใช้ อนุสัญญาแล้ ว และไม่จําเป็ นต้ อง
ตรวจสอบการบังคับใช้ พนั ธกรณีของรัฐนันอี
D กต่อไป
ทังนี
D บD ทเรี ยนดังกล่าวอาจใช้ เป็ นแนวทางสําหรับการบังคับใช้ ข้อตกลง
อาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน อันจะได้ พิจารณาในลําดับต่อไป
2.2.1.3.2 กลไกการบังคับใช้ นอกกรอบอนุสัญญา
ดัง ที ก ล่ า วแล้ ว ในตอนต้ น ว่ า การบัง คับ ใช้ ต ราสารระหว่ า งประเทศเพื อ ให้ มี
ประสิทธิภาพในการจัดการกับปั ญหาตามวัตถุประสงค์ของตราสารระหว่างประเทศนันๆ
D ไม่อาจ
กระทําได้ เพียงแต่การอาศัยมาตรการบังคับใช้ ภายใต้ ตราสารดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่
ต้ องอาศัยมาตรการอืนๆนอกเหนือไปจากกรอบของตราสารนันด้
D วย ดังนี Dการศึกษาถึงกลไกการ
บังคับใช้ 1979 ECE Convention เพือเป็ นบทเรี ยนสําหรับข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอก
ควันข้ ามแดนนันD จึงจําเป็ นต้ องศึกษาในส่วนของกลไกการบังคับใช้ ภายนอกกรอบของอนุสญ
ั ญา
ดังกล่าวด้ วย ดังนี D
1. กฎหมายสหภาพยุโรป
เนืองจากบทบัญญัติแห่ง 1979 ECE Convention ไม่มีบทบัญญัติในเรื อง
บทลงโทษและความรับผิด อีกทังอํ
D านาจหน้ าทีของคณะกรรมาธิการเพือการบังคับใช้ อนุสญ
ั ญาก็มี
อยูอ่ ย่างจํากัด เพียงแต่เป็ นผู้เสนอความเห็นต่อทีประชุมคณะบริ หารว่าเป็ นกรณีทีรัฐภาคีบงั คับใช้
พันธกรณีตามพิธีสารทีอยูภ่ ายใต้ อนุสญ
ั ญาหรื อไม่ แต่ไม่อาจกําหนดมาตรการลงโทษประการใดๆ
นอกไปจากการกดดันอย่างนิมนวลให้ รัฐภาคีบงั คับใช้ พนั ธกรณีดงั กล่าวโดยเร็วทีสดุ เท่านันD
อย่างไรก็ดีสหภาพยุโรปยังมีกลไกอืนๆทีช่วยเสริ มประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้ 1979 ECE Convention อยูห่ ลายกลไก หนึง ในนันคื
D อ การเข้ ามามีบทบาทของ EC Regulation
อันเป็ นกฎหมายทีทกุ ประเทศในสหภาพยุโรปต้ องบังคับใช้ กฎหมายดังกล่าวทัว ถึงกันเสมือนหนึง
ว่าบทลงโทษภายใต้ EC Regulation เป็ นกลไกหนึง ทีช่วยเสริ ม ความอ่อนของ 1979 ECE
Convention ในข้ อทีไม่มี บทบัญ ญัติเรื องความรับผิดและบทลงโทษนันเอง ซึง ทีผ่านมามี EC
Regulation ทีเกียวข้ องกับการจัดการมลพิษทางอากาศกล่าวคือ
บทบัญญัติเกียวกับสารตะกัวในอากาศ ได้ แก่ 1981 - The Motor Fuel
(Lead content of Petrol) Regulation บัญญัติเกียวกับการกําจัดสารตะกัว ในนํ Dามัน 1982 - EC
Directive 82/884/EEC บัญญัติเกียวกับการจํากัดสารตะกัวในอากาศ 1985 - EC Directive
85/210/EEC บัญญัติเกี ยวกับการอนุญาตให้ ใช้ นําD มันทีไร้ สารตะกัว 1987 - EC Directive
88/77/EC บัญญัตเิ กียวกับมาตรการเฉพาะเรื องเกียวกับการลดมลพิษทางอากาศจากเครื องยนต์ที
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ใช้ นํ Dามันดีเซล
บทบัญญัติเกี ยวกับก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซค์ และอืนๆ ได้ แก่ 1980 - EC
Directive 80/779/EEC บัญญัติเกี ยวกับการลดก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซค์ 1984 - Directive
84/360/EEC บัญญัติเกียวกับการจัดทํากรอบในการจัดการกับมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมใน
ชุมชน 1988 - EC Directive 88/09/EEC บัญญัติเกียวกับลดสารซัลเฟอร์ ไดออกไซค์และสาร
ไนโตรเจนออกไซค์จากสถานีเผา 1989 - EC Directive 89/427/EEC บัญญัติเกียวกับแผนการการ
ลดสารซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ 1989 - EC Directive 89/429/EEC บัญญัติเกียวกับการลดมลพิษทาง
อากาศจากเตาเผา 1992 - EC Directive 92/72/EEC บัญญัติเกี ยวกับการติดตามข้ อมูล
แลกเปลียนข้ อมูล และเตือนภัยต่อสาธารณชนเกียวกับมลพิษในชันโอโซน
D
1996 EC Directive
96/62/EC บัญญัติเกียวกับการกรอบกฎหมายใหม่ควบคุมซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ตะกัว คาร์ บอนได
ออกไซค์ คาร์ บอนมอนออกไซค์ ในชันโอโซน
D
ทั งD นี เD นื อ งจากการรวมตั ว แบบเหนื อ รั ฐ ของสหภาพยุ โ รป ทํ า ให้ EC
Regulation เองก็มีความเป็ นเหนือรัฐด้ วยเช่นกัน กล่าวคือเปรี ยบเสมือนเป็ นกฎหมายภายใน ซึง
ระบบการเยียวยาความเสียหายจากกรณีมลพิษทางอากาศข้ ามแดนนันภายใต้
D
กฎหมายดังกล่าวนี D
สามารถกระทําได้ โดยการฟ้องจากศาลภายในของรัฐผู้เสียหายเสมือนหนึงว่าเป็ นคดีภายในก็ได้
หรื อจะนําเรื องขึ Dนสูศ่ าลสหภาพก็ได้ อนั จะกล่าวในหัวข้ อถัดไป
2. ศาลสหภาพยุโรป
ศาลสหภาพยุโรปมีสํานักงานอยู่ทีประเทศลักเซมเบิร์ก หน้ าทีหลักของศาล
คือการบังคับใช้ และการตีความกฎหมายเพือพิจารณาและชี Dขาดว่ากฎหมายของสหภาพยุโรป
ได้ รับการปรับใช้ เหมือนกันในทุกประเทศสมาชิกหรื อไม่ โดยศาลสหภาพยุโรปนี Dสามารถลงโทษรัฐ
ได้ 100% อันเป็ นหลักการทีแตกต่างจากการรวมตัวของภูมิภาคอืน อันเป็ นอีกกลไกหนึงทีช่วย
เสริ มประสิทธิภาพในการบังคับใช้ 1979 ECE Convention ซึงอาจเป็ นบทเรี ยนบางประการต่อ
อาเซียนหรื อไม่จะพิจารณาในลําดับต่อไป
ซึงศาลดังกล่าวอยู่เคียงคู่ประชาคมยุโรปมานานและพัฒนาตัวเองมาโดย
ตลอดในปี 1977 ได้ มีการจัดตังD Court of Auditors ขึ Dน ส่วนในปี 1989 ก็มีการจัดตังD Court of
First Instance จนถึงปั จจุบนั นี Dมีการสร้ างหลักกฎหมายจากคําพิพากษาและความเห็นแนะนํา
(Case Law) ออกมาแล้ วจํานวนมาก โดยมีกรณีศกึ ษาทีเกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดนใน
ศาลสหภาพยุโรปดังนี D
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ก) คดี Commission of the European Communities V. Kingdom
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of Spain

คดีนี Dเป็ นคดีระหว่างคณะกรรมาธิการ(Commission of the European
Communities) กับประเทศสเปน กรณีทีสเปนไม่ตงหน่
ั D วยงานทีมีอํานาจเพือการประเมินคุณภาพ
อากาศ ออกมาตรการเกี ย วกับ เครื อ งมื อ และการวิ จัย ตามที บัญ ญั ติ ไ ว้ ใ น มาตราที 3 แห่ ง
Directive 96/62 ทังนี
D Dกฎหมายดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือลดสารซัลเฟอร์ ไดออกไซค์ ไนโตรเจนได
ออกไซค์ และไนโตรเจนออกไซค์ และตะกัวในอากาศ ซึง หน้ าที ข องรั ฐในการตังD หน่วยงานที มี
อํานาจภายในรัฐตนนันมี
D กําหนดไว้ ในบทบัญญัติแห่งข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควัน
ข้ ามแดน (มาตรา 6) ด้ วยเช่นเดียวกัน
คว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง ค ดี ก ล่ า ว คื อ เ ป็ น ก ร ณี ที เ ส ป น ไ ม่ ไ ด้ แ จ้ ง ต่ อ
คณะกรรมาธิการเกียวกับมาตรการภายในตามที Directive 96/62 กําหนดหน้ าทีไว้ อันเป็ นการ
ละเมิดพันธกรณีในเรื องดังกล่าว
ทังD นี คD ณะกรรมาธิ การกล่าวหาว่า สเปน ละเมิดพัน ธกรณี ใ นมาตรา 3
โดยการไม่ตงหน่
ั D วยงานการดําเนินงาน อีกทังไม่
D รายงานการดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการ ในขณะ
ทีรัฐบาลสเปนให้ การว่า ในเรื องนี Dเสปนมีหน่วยงานทีจะรับผิดชอบในระดับภายในคือ DirectorateGeneral for Quality and Environmental Assessment at the Ministry of the Environment อยู่
แล้ วจึงไม่จําเป็ นต้ องตังหน่
D วยงานดังกล่าวอีก
ศาลวินิจฉัยว่าภายใต้ มาตรา 372 ของกฎหมายดังกล่าวกําหนดพันธกรณี
ไว้ 2 ประการกล่าวคือให้ รัฐ มีหน้ าที ให้ ตงั D หน่วยงานทีมี อํานาจหนึง กรณี และอีกกรณี คือต้ องมี
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Article 3 of Directive 96/62, entitled ‘Implementation and responsibilities’, provides:
‘For the implementation of this Directive, the Member States shall designate at the appropriate levels
the competent authorities and bodies responsible for: - implementation of this Directive, assessment of ambient air quality, - approval of the measuring devices (methods, equipment,
networks, laboratories), - ensuring accuracy of measurement by measuring devices and checking
the maintenance of such accuracy by those devices, in particular by internal quality controls carried
out in accordance, inter alia, with the requirements of European quality assurance standards, analysis of assessment methods, - coordination on their territory of Community-wide quality
assurance programmes organised by the Commission.
When they supply it to the Commission, the Member States shall make the information
referred to in the first subparagraph available to the public.
72
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มาตรการภายในเพือการบังคับใช้ กฎหมายดังกล่าวโดยต้ องแจ้ งมาตรการดังกล่าวและเผยแพร่ตอ่
สาธารณะ ซึงรัฐจะต้ องบังคับใช้ พันธกรณี ดงั กล่าวอย่างไม่มีเงื อนไข เพือให้ มีการประเมินและ
จัดการกับคุณภาพอากาศ ดังนี Dจึงเป็ นกรณี ทีสเปนละเมิดพันธกรณี ตามกฎหมายดังกล่าว ศาล
พิพากษาให้ สเปนชดใช้ คา่ เสียหาย
ดังนี Dจะเห็นได้ ว่าศาลสหภาพยุโรปสามารถลงโทษรัฐทีไม่ตงหน่
ั D วยงานที
อํานาจตามทีกฎหมายกําหนดไว้ ให้ ชดใช้ ค่าเสียหายได้ อันเป็ นกรณี ทีศาลสามารถลงโทษรัฐได้
100% นัน เอง
ข) คดี Commission of the European Communities V. United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland73
คดีนี Dเป็ นคดีระหว่างคณะกรรมาธิการ(Commission of the European
Communities) กับประเทศอังกฤษกรณีก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศอันเป็ นการละเมิด Directive
2001/80 ทีมีวตั ถุประสงค์เพือลดสารซัลเฟอร์ ไดออกไซค์ และไนโตรเจนออกไซค์ทีเกิดจากการเผา
ไหม้ โดยมีข้อสําคัญดังนี D
ความเป็ นมากล่า วคือ ตามที ก ฎหมาย Directive 2001/80 ที เป็ น
กฎหมายกําหนดเกียวกับข้ อกําหนดของโรงงานพลังงาน (ทีไม่ใช่โรงงานทีใช้ พลังงานจากนํ Dามัน
และแก๊ ส) ในการจํากัดการปล่อยมลพิษหรื อของเสียใด ๆ ออกสู่อากาศ ซึงตามกฎหมายนี Dการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพือปล่อยมลพิษ ต้ องรายงานต่อคณะกรรมการอนุรักษ์ พลังงาน (NERP) เพือ
พิจารณาว่าถูกต้ องตามหลักเกณฑ์หรื อไม่ ซึงเมือวันที 27 พฤศจิกายน 2003 ทางประเทศอังกฤษ
ได้ ยืนรายงานต่อ NERP ถึงมาตรการของโรงไฟฟ้า Lynemouth ในการอนุรักษ์ พลังงาน โดยให้
เหตุผลประกอบการพิจารณาว่าโรงไฟฟ้า Lynemouth นี Dไม่เข้ าข่ายเป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานทีต้อง
ปฏิบตั ิตาม Directive 2001/80 เนืองด้ วยโรงไฟฟ้านี Dมีการใช้ ผลผลิตจากอลูมิเนียมเป็ นส่วนใหญ่
ซึง ไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้ อม แต่ทาง NERP ไม่เห็นด้ วย จึงนําเรื องมาฟ้องสูศ่ าล
ทังD นีคD ณะกรรมาธิ การกล่าวหาว่าเนืองจากการผลิตไฟฟ้ามีการปล่อย
มลพิษออกสู่อากาศ แม้ ว่าจะใช้ อลูมิเนียมและอืน ๆ เป็ นวัตถุดิบในการดําเนินการก็ตาม ซึงต้ อง
ปฏิบตั ิตาม Directive 2001/80 โดยคณะกรรมการเห็นว่า โรงไฟฟ้านี Dเป็ นลําดับต้ น ๆ ทีปล่อยสาร
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ ในประเทศอังกฤษ ในขณะทีประเทศอังกฤษก็ได้ โต้ แย้ งกลับ
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หลายประการ เช่น โรงไฟฟ้ านี ใD ช้ อลูมิเ นี ยมเป็ นหลักในการผลิต และการใช้ ถ่านหิน เป็ นการ
ก่อให้ เกิดมลพิษเพียงเล็กน้ อย และไม่ใช้ ปัจจัยหลักทีก่อให้ เกิดมลพิษ เป็ นต้ น
ศาลวินิจฉัยว่าภายใต้ มาตรา 2 (7)74นันD กรณีทีใช้ อลูมิเนียมเป็ นการผลิต
ไฟฟ้าโดยตรง แม้ ว่าจะไม่ได้ เกิดมาจากการเผาไหม้ แต่ก็ปล่อยสารซัลเฟอร์ ไดออกไซค์ และก็ไม่ได้
อยู่ในข้ อยกเว้ นตาม มาตรา 2(7) ทีไม่ต้องรายงานต่อ NERP แต่อย่างใด และทางประเทศอังกฤษ
ก็หาข้ อหักล้ างไม่ได้ จึงวินิจฉัยว่าเป็ นกรณีไม่ปฏิบตั ิตาม Directive 2001/80 และชดใช้ คา่ เสียหาย
ด้ วย
จะเห็นได้ ว่าคดีดงั กล่าวเป็ นอีกกรณีทีศาลสหภาพลงโทษรัฐทีไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายสหภาพและก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศขึ Dน อันเป็ นอีกกลไกหนึงทีทําให้ การบังคับใช้
1979 ECE Convention มีประสิทธิภาพขึ Dน อันจะนํามาพิจารณาสําหรับการบังคับใช้ ข้อตกลง
อาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนในลําดับต่อไป

3. สนธิสัญญาลิสบอน
นอกจากทีกล่าวมาในข้ างต้ นแล้ ว สหภาพยุโรปยังมีแนวโน้ มเกียวกับ
การจัดการสิงแวดล้ อม รวมทังมลพิ
D
ษทางอากาศในรูปแบบใหม่นนั คือสนธิสญ
ั ญาลิสบอน(Lisbon
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Directive 2001/80 Art 2 (7) combustion plant means any technical apparatus in which
fuels are oxidised in order to use the heat thus generated. This Directive shall apply only to
combustion plants designed for production of energy with the exception of those which make direct
use of the products of combustion in manufacturing processes. In particular, this Directive shall not
apply to the following combustion plants:(a) plants in which the products of combustion are used for
the direct heating, drying, or any other treatment of objects or materials e.g. reheating furnaces,
furnaces for heat treatment;(b) post-combustion plants i.e. any technical apparatus designed to
purify the waste gases by combustion which is not operated as an independent combustion plant;(c)
facilities for the regeneration of catalytic cracking catalysts;(d) facilities for the conversion of
hydrogen sulphide into sulphur;(e) reactors used in the chemical industry;(f) coke battery
furnaces;(g) cowpers;(h) any technical apparatus used in the propulsion of a vehicle, ship or
aircraft;(i) gas turbines used on offshore platforms;(j) gas turbines licensed before 27 November
2002 or which in the view of the competent authority are the subject of a full request for a licence
before 27 November 2002 provided that the plant is put into operation no later than 27 November
2003 without prejudice to Article 7(1) and Annex VIII(A) and (B).Plants powered by diesel, petrol and
gas engines shall not be covered by this Directive
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Treaty) ธรรมนูญฉบับใหม่ของยุโรปในปี 2007 ทีมีความเกียวพันธ์เกียวกับสิงแวดล้ อม เนืองจาก
สนธิ สัญญาดัง กล่าวเป็ นสนธิ สัญ ญาฉบับแรกของสหภาพยุโรปที มี บทบัญ ญัติเฉพาะเกี ยวกับ
พลังงาน
นอกจากนี ใD นมาตรา 191 ยัง มี ก ารกํ า หนดนโยบายเกี ย วกับ
สิงแวดล้ อม คือการอนุรักษ์ ป้องกัน และพัฒนาคุณภาพของสิงแวดล้ อม ป้องกันสุขภาพมนุษย์
โดยให้ สนับสนุนมาตรการในระดับระหว่างประเทศ เกียวกับปั ญหาสิงแวดล้ อมในระดับภูมิภาค
หรื อ ระดับ โลก โดยเฉพาะเรื อ งภูมิ ภ าค โดยยึด การป้ องกัน มลพิ ษโดยใช้ ห ลัก การระมัด ระวัง
ล่วงหน้ าในระดับสูง และกําหนดให้ ผ้ กู ่อมลพิษต้ องชดใช้ คา่ เสียหาย75
จะเห็น ได้ ว่ายุโ รปมี พัฒ นาการเป็ นอย่างมากเกี ย วกับ การจัด การ
สิงแวดล้ อมของภูมิภาคและโลกซึงล้ วนแต่เป็ นกลไกเสริ มการบังคับใช้ 1979 ECE Convention
ทังสิ
D Dน ทังD นี Dการยึดหลักการระมัดระวังไว้ ล่วงหน้ า (Precautionary Principle) ก็เป็ นหลักการที
ปรากฏในข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนด้ วยเช่นกัน
2.2.2 บทเรียนจากยุโรปในการบังคับใช้ อนุสัญญากรุ งเจนีวาเกียวกับมลพิษทาง
อากาศข้ ามแดนระยะไกล
จากการศึกษาเรื องการบังคับใช้ 1979 ECE Convention ทังภายในและภายนอกกรอบ
D
อนุสญ
ั ญาดังทีกล่าวมาทังหมดแล้
D
ว สามารถสรุปเป็ นบทเรี ยนเพือนําไปพิจารณาสําหรับการบังคับ
ใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนในลําดับต่อไปดังต่อไปนี D
1. บทบัญญัติของ 1979 ECE Convention มีลกั ษณะเป็ นกรอบความร่วมมือทีไม่มี
บทบัญญัตเิ รื องความรับผิดและบทลงโทษ เป็ นแต่เพียงบทบัญญัติกว้ างๆว่าควรจะมีความร่วมมือ
ในเรื องการปรึกษาหารื อ พัฒนาวิจยั และแลกเปลียนข้ อมูลเท่านันD
อย่างไรก็ดีมีบทบัญญัติเกี ยวกับมาตรการเฉพาะเรื องอยู่ในพิธีสารทังD 8 พิธีสารที
กําหนดเกียวกับวิธีการกําจัด ลด หรื อควบคุมมลพิษทางอากาศข้ ามแดนแต่ละชนิด ทังนี
D กD ็ยงั ไม่
ปรากฏบทบัญญัตเิ กียวกับการลงโทษและความรับผิดใดๆ
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2. 1979 ECE Convention มีองค์กรดําเนินงานเพือให้ เป็ นไปตามพันธกรณีในเรื อง
การปรึกษาหารื อ พัฒนาวิจยั และแลกเปลียนข้ อมูล ทีซบั ซ้ อนอันเป็ นกลไกหนึงทีทําให้ การป้องกัน
กําจัด และลดมลพิษทางอากาศข้ ามแดนภายใต้ อนุสญ
ั ญานันเป็
D นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. 1979 ECE Convention มี คณะกรรมาธิ ก ารเพื อ การบัง คับ ใช้ อ นุสัญ ญา
(The Implementation Committee) ทําหน้ าทีในการตรวจสอบการบังคับใช้ อนุสญ
ั ญาของรัฐภาคี
ผ่านทางรายงานทีอนุสัญญาทีรัฐภาคีส่งให้ กับสํานักเลขาธิ การ ทังD นีคD ณะกรรมาธิ การมีอํานาจ
หน้ าทีอย่างจํากัดเพียงแต่วินิจฉัยว่ากรณีทีรัฐเสนอเรื องต่อคณะกรรมาธิ การ(Self-Submission)
หรื อกรณีทีสํานักเลขาธิการนําเสนอเรื องต่อคณะกรรมาธิการ(Secretary Referral ) นันเป็
D นกรณีที
รัฐภาคีไม่บงั คับใช้ พนั ธกรณี ตามพิธีสารหรื อไม่ และทําได้ เพียงเรี ยกร้ องให้ รัฐดังกล่าวบังคับใช้
พันธกรณีให้ เร็วทีสดุ
ทังนี
D Dคณะกรรมาธิ การฯ มีอํานาจในการติดตามผลของคดี กล่าวคือหากเป็ นกรณี ที
คณะกรรมาธิการวินิจฉัยว่าเป็ นกรณีทีไม่บงั คับใช้ อนุสญ
ั ญาดังกล่าว รัฐดังกล่าวต้ องส่งรายงาน
มาตรการภายในทีออกมาเพือให้ มีการบังคับใช้ ต้ องมีระยะเวลาทีคาดหมายว่าจะบังคับใช้ พิธีสาร
ภายใต้ อนุสัญญาดังกล่าวได้ และยังต้ องรายงานปริ มาณการปล่อยปล่อยมลพิษทางอากาศต่อ
คณะกรรมาธิการทุกปี เพือให้ คณะกรรมาธิการพิจารณาผลของการดําเนินการดังกล่าว จนกว่า
คณะกรรมาธิ การจะวินิจฉัยว่าเป็ นกรณีทีรัฐดังกล่าวบังคับใช้ อนุสัญญาแล้ ว และไม่จําเป็ นต้ อง
ตรวจสอบการบังคับใช้ พนั ธกรณีของรัฐนันอี
D กต่อไป
3. สหภาพยุโรปมีระบบกฎหมายทีเรี ยกว่า EC regulation ทีเป็ นกฎหมายทีรัฐสหภาพ
ยุโรปทุกรัฐต้ องบังคับใช้ อย่างทัวถึงกันเปรี ยบเสมือนเป็ นกฎหมายภายในรัฐ ซึงเป็ นกลไกหนึงที
ช่วยเสริ มความอ่อนของ 1979 ECE Convention ในข้ อทีไม่มีบทบัญญัติเรื องความรับผิดและ
บทลงโทษ
อีกทังยั
D งมีมีระบบการฟ้องคดีระหว่างประเทศจากศาลภายใน กล่าวคือผู้ทีได้ รับความ
เสียหายจากมลพิษทางอากาศข้ ามแดนจากประเทศใด สามารถฟ้องร้ องทีศาลในรัฐตน เนืองจากมี
ระบบกฎหมายแบบเดียวกัน ซึง ทําให้ ผ้ เู สียหายได้ รับการเยียวยาความเสียหายได้ ง่ายดายกว่าการ
นําคดีขึ Dนเสนอต่อศาลหรื ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ76

76

Simon SC Tay, “Southeast Asian Fires:The Challenge For International Law And
Sustainable Development,” Georgetown International Environmental Law Review11, 241 (June 1999):
33.
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4. สหภาพยุโรปมีศาลสหภาพยุโรป (European Court of Justice)ทีสามารถลงโทษรัฐ
ได้ 100% กรณีทีรัฐละเมิดกฎหมายสหภาพยุโรป(EC Regulation)ทีเกียวข้ องกับการป้องกัน ลด และ
กําจัดมลพิษทางอากาศข้ ามแดนตาม 1979 ECE Convention ซึงเป็ นกลไกหนึงทีช่วยเสริ มความอ่อน
ของ 1979 ECE Convention ในข้ อทีไม่มีบทบัญญัตเิ รื องความรับผิดและบทลงโทษอีกทางหนึง
แนวทางการบังคับใช้ 1979 ECE Convention ทีกล่าวมาทังหมดเป็
D
นเพียงบทเรี ยนบาง
ประการสําหรับการบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน ซึงในบางกลไกอาจ
สอดรับและสามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทางสําหรับอาเซียนได้ ในขณะทีบางกลไกก็เป็ นเพียงข้ อคิดใน
อนาคต และสําหรับบางกลไปก็เป็ นเรื องทีไม่อาจนํามาใช้ กับสังคมอาเซียนได้ ทังนี
D Dจะพิจารณาโดย
ละเอียดเมือกล่าวถึงข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนในบทต่อไป
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บทที 3
ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนและการบังคับใช้
ในบทที 2 ผู้เขียนได้ ศกึ ษาทีมาในกฎหมายระหว่างประเทศเกียวกับมลพิษทางอากาศข้ าม
แดน ทังในส่
& วนของแนวคิดและพัฒนาการ ตราสารระหว่างประเทศ และกรณี ศึกษา อันจะเป็ น
เครื องสะท้ อนให้ เห็นหลักการบางอย่างทีถูกสอดแทรกอยู่ในบทบัญญัติของข้ อตกลงอาเซียนเรื อง
มลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
อีกทังยั
& งนําเสนอแนวทางการบังคับใช้ ตราสารระหว่างประเทศเกียวกับมลพิษทางอากาศ
ข้ ามแดนฉบับอืน นันก็คืออนุสญ
ั ญากรุงเจนีวาเกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดนระยะไกล(1979
Convention on Long-range Transboundary Pollution) ทังนี
& &เนืองจากเป็ นความตกลงฉบับแรก
ทีมุง่ จัดการเกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดนและมีประสิทธิภาพและวิวฒ
ั นาการในการบังคับใช้
มายาวนาน อันอาจใช้ พิสจู น์ความบกพร่องในการบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอก
ควันข้ ามแดน รวมถึงใช้ เป็ นบทเรี ยนบางประการสําหรับอาเซียนได้
ในบทที 3 นี &จะศึกษาข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน ทังในส่
& วนของ
สาระสําคัญอันเป็ นการกําหนดหน้ าทีให้ รัฐภาคีนําไปบังคับใช้ ตอ่ ไป รวมไปถึงองค์กรดําเนินงานซึง
เป็ นกลไกอย่างอืนนอกจากการบังคับใช้ ข้อตกลงทีจะช่วยเสริ มประสิท ธิ ภาพในการจัดการกับ
ปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดน ซึงในสองส่วนนี &ผู้เขียนได้ นําเสนอการดําเนินการเพือบังคับให้ เป็ น
ตามบทบัญญัตใิ นเรื องพันธกรณีและองค์กรดังกล่าวไปพร้ อมกันด้ วย
นอกจากนั น& ในบทที 3 ยั ง กล่ า วถึ ง มาตรการภายในของรั ฐ ที จะเป็ นเครื องเสริ ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนอีกด้ วย
3.1
ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน (ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution)
ข้ อ ตกลงอาเซี ย นเรื องมลพิ ษ จากหมอกควัน ข้ า มแดน ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution (ซึงต่อไปนี &จะเรี ยกว่า “AATHP”) เป็ นข้ อตกลงทีมุ่งจัดการกับ
ปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดนในเอเชียตะวันออกเฉี ยง ซึงก่อนทีจะพิจารณาในเรื องสาระสําคัญ
องค์ ก รดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง การบัง คับ ใช้ ข้ อตกลงดัง กล่ า วนัน& มี ค วามจํ า เป็ นต้ อ งศึ ก ษาถึ ง
สถานการณ์ ห มอกควัน พิ ษ ข้ ามแดนในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นอัน นํ า มาสู่ก ารจัด ทํ า AATHP
นอกจากนี ย& ัง ต้ อ งศึก ษาถึ ง ลักษณะของสมาคมประชาชาติแ ห่ง เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ซึงมี
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เอกลักษณ์เฉพาะตัว และส่งผลต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้ AATHP รวมถึงประวัติความเป็ นมา
ของ AATHP ด้ วยตามลําดับ
3.1.1 ภูมิหลังและทีมา
ภูมิหลังและทีมาแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือส่วนของสถานการณ์ หมอกควันพิษข้ ามแดนใน
กลุ่ม ประเทศอาเซี ยน ส่วนทีเป็ นลักษณะของสมาคมประชาชาติแห่ง เอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้
อาเซียน และประวัตคิ วามเป็ นมาของข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนดังนี &
3.1.1.1 สถานการณ์ หมอกควันพิษข้ ามแดนในกลุ่มประเทศอาเซียน
สถานการณ์หมอกควันพิษข้ ามแดนในกลุ่มประเทศอาเซียน สามารถแบ่งออกเป็ น 2
ส่วนใหญ่ๆ คือสถานการณ์หมอกควันพิษข้ ามแดนในแถบเส้ นศูนย์สูตร ได้ แก่ปัญหาทีเกิดขึ &นกับ
กลุม่ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมไปถึงประเทศไทยตอนล่าง อีกส่วน
หนึงคื อ สถานการณ์ ห มอกควัน พิ ษ ข้ า มแดนในแถบลุ่ม นํ า& โขง ได้ แ ก่ ปั ญ หาที เกิ ด ขึน& กับ กลุ่ม
ประเทศพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และประเทศไทยตอนบน อันจะกล่าวดังต่อไปนี &
1. สถานการณ์ หมอกควันพิษข้ ามแดนในแถบเส้ นศูนย์ สูตร
สถานการณ์หมอกควันพิษข้ ามแดนในแถบเส้ นศูนย์สตู รได้ แก่ปัญหาทีเกิดขึ &นกับ
กลุ่มประเทศอินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ บรู ไน มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมไปถึงประเทศไทยตอนล่าง โดย
อาจพิจารณาถึงการเป็ นรัฐผู้ก่อและผู้รับมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนดังนี &
ประเทศสิงคโปร์ เนืองจากมีพื &นทีป่ าอยูน่ ้ อยมาก ทังนี
& &ไฟป่ าในสาธารณรัฐสิงคโปร์
มักเกิดขึน& ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ตามแนวขอบของป่ าธรรมชาติ แต่เป็ นไฟขนาด
เล็ก1สิงคโปร์ จงึ ไม่อยูใ่ นฐานะของรัฐผู้ก่อ แต่มีสถานะเป็ นรัฐผู้รับผลกระทบจากหมอกควันพิษข้ าม
แดนเท่า นัน& โดยสิ ง คโปร์ ไ ด้ รั บ ผลกระทบอย่า งรุ น แรงจากปั ญ หาไฟป่ าในประเทศเพื อนบ้ า น
โดยเฉพาะอย่างยิงหมอกควันทีเกิดขึน& จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึงปั ญหาหมอกควันไฟข้ าม
พรมแดนสร้ างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพของประชาชนธุรกิจการท่องเทียว และการ
คมนาคมทังทางเรื
&
อและทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงเกิดวิกฤติการณ์ไฟป่ ารุนแรงในปี ค.ศ.
1997 ถึง19982
1

ศิ ริ อัค คะอัค ร, สถานการณ์ แ ละการจั ด การไฟป่ าโลก [ออนไลน์ ],2546.แหล่ง ที มา :
http://www.dnp.go.th/forestfire/pdf/World%20Fire.pdf
2
Wikipedai, 1997 Southeast Asian haze [Online],1997.
Available from :
http://en.wikipedia.org/wiki/1997_Southeast_Asian_haze
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ในส่วนของประเทศไทยนัน& ในแถบของตอนล่างประเทศไทยอยู่ในสถานะของรัฐ
ผู้รับผลกระทบจากหมอกควันพิษข้ ามแดนอย่างต่อเนือง อาทิในปี ค.ศ. 1997 ไฟป่ าครัง& ใหญ่ใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทําให้ เกิดหมอกควันปกคลุมหลายประเทศ รวมถึงทางตอนล่างของประเทศ
ไทย3 ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ปี ค.ศ.2006 จังหวัดสตูลและปั ตตานีเผชิญกับปั ญหาหมอก
ควันพิษข้ ามแดนซึงมีต้นกําเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และในเดือนตุลาคม ประเทศไทยก็ต้อง
เผชิญกับปั ญหาดังกล่าวอีกครัง& คราวนี &หมอกปกคลุมกว้ างขวางทังจั
& งหวัดยะลา ปั ตตานี สงขลา
นราธิวาส และสตูล4 ในปี ค.ศ.2007 ประเทศไทยก็ยงั ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์หมอกควันจาก
ไฟป่ าทีเกิดในประเทศอินโดนีเซีย ซึงมีตําแหน่งไฟไหม้ ประมาณ 970 จุด
ประเทศบรู ไ นได้ รั บผลกระทบจากหมอกควันพิษข้ ามแดนในปี ค.ศ.1997 จาก
เหตุการณ์ ไฟป่ าครัง& ใหญ่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทําให้ เกิดหมอกควันปกคลุมหลายประเทศ
รวมถึงบรู ไนด้ วย5 ขณะเดียวกันในช่วงปี ค.ศ.1997-1998 ซึงเกิดปั ญหาหมอกควันไฟอย่างรุ นแรง
ทีสุดในภูมิภาคนี & อันเป็ นผลมาจากการเกิดไฟไหม้ ป่าดิบชื &นและป่ าพรุในสุมาตราและกาลิมนั ตัน
ปรากฏว่าไฟป่ าส่วนหนึงก็เกิดขึ &นในบรูไนด้ วยเช่นกัน6 สาเหตุสําคัญของการเกิดไฟป่ าในบรูไนมา
จากการลักลอบเผาป่ า การใช้ ไฟเพือการเกษตรกรรม และการพัฒนาพื &นทีโดยเปลียนพื &นทีป่ าเป็ น
พื &นทีเกษตรกรรม โดยไฟส่วนใหญ่จะเริ มเกิดจากริ มถนน ริ มทางหลวง จากแหล่งชุมชนและพื &นทีที
กําลังพัฒนาจากนันจะลุ
& กลามเข้ าไปในพื &นทีป่ า
ประเทศมาเลเซียได้ รับผลกระทบจากหมอกควันพิษข้ ามแดนในปี ค.ศ.1997 จาก
ไฟป่ าครัง& ใหญ่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเกาะสุมาตราและกาลิมนั ต่อมาในปี ค.ศ. 2005 ควันจาก
ไฟป่ าในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปกคลุมทัวทัง& ตอนกลางของประเทศมาเลเซีย จนเป็ นเหตุให้ ใน
วันที 11 สิงหาคม 2005 ประเทศมาเลเซียต้ องประกาศภาวะอันตรายของอากาศในเมืองท่าอย่าง
Klang และในเขตของเมือง Kuala Selangor และต้ องส่งพนักงานดับไฟ 125 คนไปยังสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียเพือสมทบกับความช่วยเหลือของจีน เกาหลีและไทยอีกด้ วย7

3

Ibid.
Wikipedai. 2006 Southeast Asian haze [Online]. 2006. Available from :
http://en.wikipedia.org/wiki/2006_Southeast_Asian_haze
5
Wikipedai. 2006 Southeast Asian haze อ้ างแล้ วเชิงอรรถที2.
6
ศิริ อัคคะอัคร. สถานการณ์และการจัดการไฟป่ าโลก ,อ้ างแล้ วเชิงอรรถที1.
7
Wikipedai. 2005 Malaysian haze [Online]. 2005. Available from :
http://en.wikipedia.org/wiki/2005_Malaysian_haze
4
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ประเทศมาเลเซียเองก็เคยเป็ นรัฐผู้ก่อหมอกควันพิษข้ ามแดนในปี ค.ศ. 2000 จาก
เหตุการณ์ไฟป่ าทีแคว้ นซาราวักและแคว้ นซาบา จนก่อให้ เกิดหมอกควันปกคลุมประเทศมาเลเซีย
สิงคโปร์ บรูไนและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย8 เช่นเดียวกัน
สาเหตุของไฟป่ าในมาเลเซียไม่ต่างจากประเทศอืนๆ ในภูมิภาคนี & คือเกิดจากการ
กระทํ าของมนุษย์ ซึงมี กิ จกรรมการใช้ ประโยชน์ จากไฟหรื อเกิ ดจากความประมาท การเผาพื น& ที
เกษตรกรรมทังบนพื
&
&นดิน และในป่ าพรุ นอกจากนันเกิ
& ดจากก้ นบุหรี การล่าสัตว์ และการก่อกองไฟใน
ป่ า9 โดยมักจะเกิดในช่วงทีอากาศค่อนข้ างแล้ งของปี คือช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม และช่วงเดือน
มิถุนายนถึงสิงหาคม โดยส่วนใหญ่จะเกิดในป่ าทีผ่านการทําไม้ มาแล้ วในป่ าพรุ ป่ าชายหาดบนสัน
ทรายทางชายฝั งทะเลด้ านตะวันออกและสวนป่ านาน ๆ ครัง& จึงจะเกิดไฟไหม้ ในป่ าธรรมชาติ10
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์อยู่ทงั & ในสถานะของรัฐผู้รับและผู้ก่อหมอกควันพิษข้ ามแดน
โดยในปี ค.ศ. 1983 เกิดเหตุการณ์ไฟป่ าครัง& ใหญ่ทีทางใต้ ของเกาะมินดาเนียวประเทศฟิ ลิปปิ นส์
(Mindanao) มีสาเหตุจากความเปลียนแปลงของสภาพภูมิอากาศทีมีฤดูแล้ งเพิมมากขึ &น และการ
หาประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ ทีเปลียนไปจากเดิม มีการขยายพื &นทีทางการการเกษตรเนืองจาก
จํานวนประชากรทีเพิมมากขึ &น ซึงนําไปสู่การเกิดไฟป่ าไม่ว่าจะเป็ นการกระทําโดยตังใจ
& เช่นการ
เผาป่ าเพือให้ ได้ ถ่าน หรื อเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้เข้ าไปแสวงหาประโยชน์ในป่ าก็ตาม
นอกจากนันยั
& งมีเหตุการณ์ไฟป่ าทีกินเวลายาวนานเป็ นสัปดาห์ในหมู่เกาะลุซอน (luzon island)
ซึงยากต่อการควบคุมเนืองจากภูมิประเทศเป็ นภูเขาทีขรุ ขระและขาดแคลนอุปกรณ์และกําลังคน
ฝึ กหัด ส่งผลให้ เกิดหมอกควันปกคลุมประเทศใกล้ เคียงในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้ งปี ค.ศ. 1997-1998
สําหรับสาเหตุการเกิดไฟป่ าในฟิ ลิปปิ นส์มีรายงานว่า ฟ้าผ่าเป็ นสาเหตุหนึงของ
ไฟป่ า หากแต่ไม่สร้ างความเสียหายรุนแรงและไฟไม่ลกุ ลามออกไปมากนัก ทังนี
& &เนืองจากเงือนไข
ของอากาศทีชืน& แต่สาเหตุส่วนใหญ่ของไฟเกิดจากความละเลยประมาทเลินเล่อของมนุษย์ โดย
เกิดจากไฟทีลุกลามจากการเผาพื &นทีเกษตรกรรม การทํา ไร่ เลือนลอย เด็กจุดไฟเล่น ก้ นบุหรี คน
จุดคบเพลิงเดินผ่านป่ าในเวลากลางคืน จุดไฟให้ หญ้ าแตกระบัดเป็ นอาหารปศุสตั ว์ ล่าสัตว์ เก็บหา
นํ &าผึ &งและไข่มด เก็บหาฟื น เผาถ่านและเกิดจากความตังใจลั
& กลอบวางเพลิง11

8

Wan Mohd Shukri Wan Ahmad,Forest ,Fire Situation in Malaysia [Online],2001.Available
from : http://www.fire.uni-freiburg.de/iffn/country/my/my_2.htm
9

Ibid.,
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ทัง& นี จ& ะเห็น ได้ ว่าสถานการณ์ ห มอกควัน พิษข้ ามแดนในแถบเส้ นศูน ย์สูตรนี & มี
ตัวการหลักคือประเทศอินโดนีเซีย เริ มต้ นจากปี ค.ศ.1982-1983 เกิดไฟป่ าครัง& ใหญ่ทีหมู่เกาะกาลิ
มันตันตะวันออกทําให้ พื &นทีป่ าเสียหาย 3.5 ล้ านเฮกตาร์ ปี ค.ศ.1991และ 1994 หมอกควันจากไฟ
ป่ ารบกวนการจราจรทางเรื อและทางอากาศของประเทศเพือนบ้ าน ปลายปี ค.ศ.1997 ถึงต้ นปี ค.ศ.
1998 ก็ ยังเกิ ดไฟป่ าขึน& ที สาธารณรั ฐ อิน โดนี เ ซี ยและส่ง ผลกระทบต่อประเทศเพื อนบ้ านอย่าง
มาเลเซียและสิงคโปร์ อยู่ไม่น้อย เรื อยมาจนถึงปี ค.ศ.2006 ก็ยงั เกิดหมอกควันจากไฟป่ าข้ ามแดน
ไปยังประเทศเพือนบ้ านอย่างต่อเนือง12
สาเหตุข องไฟป่ าในสาธารณรั ฐ อิน โดนี เ ซี ยเกื อบทัง& หมดมาจากมนุษย์ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพือเปลียนพื &นทีป่ าเป็ นพื &นทีเกษตรกรรมของกลุ่มบริ ษัทเอกชน และการทําลาย
เศษสิงเหลือทางการเกษตรในพื &นทีเกษตรกรรม เนืองจากการเผาเป็ นวิธีทีง่ายทีสุดและถูกทีสุด อีก
ทัง& ไม่มีเครื องมือทางเศรษฐกิจทีจูงใจพอที จะทํ าให้ ประชาชนเลือกใช้ วิธีการอืน รวมถึงยังไม่มี
กฎหมายทีมีประสิทธิภาพพอทีจะลงโทษผู้ทีทําลายทรัพยากรธรรมชาติ13
อย่างไรก็ดีปัจจุบนั อาจกล่าวได้ ว่าปั ญหาดังกล่าวได้ รับการแก้ ไขแล้ วบางส่วน ทําให้
สถานการณ์ ดีขึน& บ้ างเล็กน้ อย ทัง& นีเ& ป็ นผลมาจากความช่วยเหลื อของประเทศสิงคโปร์ ทีเข้ ามาทํ า
ความความตกลงทวิภาคี (Bilateral Collaboration) ในเรื องการให้ ความช่วยเหลื อกับอินโดนี เซี ย
โดยเฉพาะในเขตเมือง Jambi ภายใต้ แผนทีชือว่า Jambi Master Plan โดยการเข้ าไปตังศู
& นย์วดั ระดับ
คุณภาพอากาศ พัฒนาอาชีพทางเลือกแก่ประชาชน และฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที ดับไฟ อันจะกล่าวถึง
รายละเอียดในลําดับถัดไป (หัวข้ อ4.2.2.1)
2. สถานการณ์ หมอกควันพิษข้ ามแดนในแถบลุ่มนําJ โขง
สถานการณ์ หมอกควัน พิษข้ ามแดนในแถบลุ่ม นํา& โขงได้ แ ก่ปัญหาทีเกิดขึน& กับ
กลุม่ ประเทศพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และประเทศไทยตอนบน ดังนี &
ประเทศเวี ย ดนามมี ลั ก ษณะของป่ าไม้ เป็ นป่ าผลั ด ใบหรื อกึ งป่ าผลั ด ใบ
(เช่นเดียวกับประเทศเพือนบ้ านอย่างไทย ลาว กัมพูชา และพม่า) ดังนันในช่
& วงทีการผลัดใบ ย่อมมี
แนวโน้ มทีจะเกิดไฟป่ าได้ ง่าย โดยเฉพาะในบริเวณทีราบสูงใกล้ ชายแดนกัมพูชา14
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สาเหตุของไฟป่ าส่วนใหญ่ในเวียดนามคล้ ายคลึงกับประเทศอืนๆ ในภูมิภาคนี &
กล่าวคือไฟป่ าทังหมดที
&
เกิดขึ &นในเวียดนามมีสาเหตุมาจากมนุษย์ทงสิ
ั & &น กว่า 90 เปอร์ เซ็นต์ของไฟ
ป่ าคือการจุดไฟ อีก 5 เปอร์ เซ็นต์เกิดจากความประมาทเลินเล่อและอีก 5 เปอร์ เซ็นต์เกิดจากการ
รมควันหนูแ ละผึง& เนืองจากประชาชน ซึงไม่มีที ทํากิน จําเป็ นต้ องเผาป่ าเพื อใช้ ที ดิน ป่ าไม้ ทํ า
การเกษตรแบบขัน& บันไดบนภูเขาสูง ชาวนาเผาตอซังข้ าวแล้ วลุกลามเข้ าป่ า เผาป่ าหญ้ าเพือให้
หญ้ าแตกระบัดเป็ นอาหารปศุสตั ว์ ล่าสัตว์ จุดเผาทําลายวัชพืชสองข้ างทางรถไฟ ถนนและทาง
หลวง จุดไฟเพือเก็บหารังผึ &ง จุดไฟเพือถลุงแร่ จุดไฟเป็ นการแก้ แค้ นเจ้ าหน้ าทีภายหลังถูกจับกุมใน
ข้ อหาละเมิดกฎหมายป่ าไม้ นอกจากนัน& การปลูกสร้ างสวนป่ าโดยไม่มีการวางแผนอย่างรอบคอบ
ทําให้ เกิดเชื &อเพลิงใหม่ปริมาณมหาศาล อันจะมีผลทําให้ เกิดไฟป่ าขนาดใหญ่ทีมีความรุนแรงมาก
ขึน& ซึงพื น& ที ที มี ความเสี ยงต่อ การเกิ ดไฟป่ าในลักษณะนี ส& ูง อยู่ใ นจัง หวัด Lam Dong ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโฮจิมินซิตี & และจังหวัด Minh Hai เป็ นต้ น15
ประเทศลาวอยู่ในสถานะของรัฐผู้รับและผู้ก่อหมอกควันพิษข้ ามแดน สาเหตุการ
เกิดไฟป่ าในประเทศลาวส่วนใหญ่(ประมาณ 90 เปอร์ เซ็นต์) มาจากการเผาถางเพือทําไร่เลือนลอย
ของชาวนา ซึงยังเป็ นปั ญหาสําคัญของลาว โดยมีเกษตรกร 131,000 ครอบครัวดํารงชีวิตด้ วยการ
ทําไร่เลือนลอยและทํา ให้ พื &นทีป่ าประมาณปี ละ 115,800 เฮกตาร์ ถูกแผ้ วถางเพือการนี &นอกจากนี &
ประชาชนยังจุดไฟเผาป่ าเพือการล่าสัตว์ และเพือให้ หญ้ าแตกระบัดเป็ นอาหารของปศุสตั ว์ มีผล
ทํา ให้ สภาพป่ าค่อยๆ เสือมโทรมลงทีละน้ อยแต่ในอัตราทีสมําเสมอ โดยปกติแล้ วไฟป่ าจะเกิด
ในช่วงฤดูร้อนและแล้ ง ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ซึงไฟป่ าจะเกิดซํ &าแล้ วซํ &าอีกทุก ๆ ปี
ในช่วงเวลาดังกล่าว
ประเทศกัมพูชาอยู่ในสถานะของรัฐผู้รับและผู้ก่อหมอกควันพิษข้ ามแดน สาเหตุ
ของหมอกควันในประเทศกัมพูชาเกียวข้ องกับประเพณีของชาวบ้ านในท้ องถิน กล่าวคือการใช้ ไฟ
เพือเตรี ยมการเพาะปลูกซึงยังเป็ นวิธีทีประชาชนชาวกัมพูชายังใช้ กันอย่างกว้ างขวางโดยเฉพาะ
อย่างยิงในบริเวณทีอยูอ่ าศัยของชาวเขา การตังใจเผาหญ้
&
าเพือใช้ เป็ นทางเกวียนหรื อทางเดินเข้ าสู่
ป่ า การจุดไฟเพือเพิมผลผลิตของยางจากต้ นยาง การจุดไฟเผารังผึ &งเพือให้ ได้ นํ &าผึ &ง การไม่ระวังใน
การใช้ ไฟทําอาหาร หรื อสูบบุหรี เป็ นต้ น16
ในส่วนของทางตอนบนของประเทศไทยอยู่ในสถานะของผู้ก่อและรับผลกระทบ
จากหมอกควัน พิษข้ ามแดนกล่าวคือในปี ค.ศ.2007 ภาคเหนื อตอนบนของประเทศไทย ได้ รั บ
ผลกระทบจากหมอกควันของไฟป่ าทีเกิดในประเทศพม่าซึงมีตําแหน่งไฟไหม้ ประมาณ 1082 จุด
15
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จึงส่งผลให้ ท้องฟ้ามืดครึม& มีทศั นะวิสยั ตํากว่า 1 กิโลเมตร และปริ มาณฝุ่ นขนาดเล็กทีเป็ นอันตราย
ต่อปอดชันใน
& มีอยูใ่ นบรรยากาศเกิดค่ามาตรฐานเป็ นเวลานานเป็ นเดือน17
ประเทศไทยเองก็ เป็ นผู้ก่ อหมอกควันพิ ษจากเหตุการณ์ ไฟปาขึน& อย่างต่อเนื อง
สาเหตุของการเกิดไฟป่ าในประเทศไทยจากการเก็บสถิติไฟป่ าตังแต่
& ปี พ.ศ. 2528-254218 ซึงมีสถิติไฟ
ป่ าทังสิ
& &น 73,630 ครัง& พบว่าเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติคือฟ้าผ่าเพียง 4 ครัง& เท่านัน& คือเกิดทีภู
กระดึง จังหวัดเลย ที ห้ วยนํ า& ดัง จังหวัดเชี ยงใหม่ ที ท่าแซะ จังหวัดชุมพร และที เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา แห่งละหนึงครัง& ดังนันจึ
& งถือได้ ว่าไฟป่ าในประเทศไทยทังหมดเกิ
&
ดจากการกระทําของคน
โดยมีสาเหตุตา่ งๆ กันไปแต่โดยมากเกิดจากการหาของป่ าและกรเผาเพือเตรี ยมเพาะปลูก
ประเทศพม่าเป็ นประเทศหนึงทีเป็ นผู้ก่อมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนในพื &นที
แถบอนุภูมิภาคแม่นํ &าโขง 5 ประเทศ โดยพบจากข้ อมูลจากดาวเทียมในปี ค.ศ.2008 ว่ามลพิษ
จากหมอกควัน ข้ า มแดนในพื น& ที แถบนี & มี ค่าเฉลี ยของการเกิ ด จุด Hotspot ที เผาไหม้ จ ริ ง มาก
ถึง 80,000 จุดต่อปี โดยมีต้นกําเนิดมาจากพม่ามากทีสุด19
แม้ เดิ ม ป่ าในพม่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นป่ าชื น& ที มี เ ชื อ& เพลิ ง ไม่ ม ากพอที จะก่ อ ให้ เกิ ด
วิกฤติการณ์ไฟป่ าทีรุนแรง อย่างไรก็ตามตังแต่
& เกิดปรากฎการณ์เอลนิโญ่ ไฟป่ าทีส่วนใหญ่เกิดใน
พื &นทีจํากัดนันมี
& แนวโน้ มทีจะลุกลามเข้ าไปในพื &นทีป่ าทีมีความชื &นมากขึ &น20 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากประเพณีการทําไร่เลือนลอยทียังคงมีอยูใ่ นพม่า21
จากข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนต่างเผชิญกับปั ญหาหมอกควันพิษ
ข้ ามแดนกันอย่างต่อเนือง โดยส่วนมากเป็ นทังรั
& ฐผู้ก่อและผู้รับผลกระทบจากหมอกควันพิษข้ าม
แดน มีเพียงประเทศสิงคโปร์ เท่านันที
& อยู่ในสถานะของรัฐผู้รับผลกระทบแต่เพียงอย่างเดียว โดย
สาเหตุการเกิดไฟส่วนใหญ่นนหากเป็
ั&
นบริ เวณแถบเส้ นศูนย์สตู ร มาจากความต้ องการเผาเพือเอา
พื &นทีมีใช้ ในเชิงธุรกิจของบริ ษัทเอกชน ในขณะทีแถบลุ่มนํ &าโขงมีสาเหตุมาจากการเผาเพือเตรี ยม
เพาะปลูกของเกษตรกร
17

สุริยา วรวัฒน์, ผลกระทบสิงแวดล้ อมจากการเผาในทีโล่งและแนวทางการแก้ ไข [ออนไลน์] .
24 กันยายน2547. แหล่งทีมา http://www.reo06.net/home/content/view/100/54/1/0/
18
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์ พืช, กรม, สาเหตุของการเกิ ด ไฟป่ า [ออนไลน์ ], 2542.
แหล่งทีมา : http://www.dnp.go.th/ForestFire/FIRESCIENCE/ lesson% 201/ lesson1_6.htm
19
วิจารย์ สิมาฉายา,”เอลนิโญ ซํ &าเติมหมอกควันภาคเหนือ,” ไทยโพสต์ (15 พฤศจิกายน 2552):13.
20
ศิริ อัคคะอัคร. สถานการณ์และการจัดการไฟป่ าโลก ,อ้ างแล้ วเชิงอรรถที1.
21
Johann G. Goldammer. Fire Situation in Myanmar [Online]. 2002. Available from :
http://www.fire.uni-freiburg.de/iffn/country/id/id_35.htm
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ทัง& นีส& ถานการณ์ ดังกล่าวทําให้ รัฐ ดังกล่าวตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหา
และความร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวผ่านทางสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึงสมาคมดังกล่าวมีการรวมตัวทีมีลกั ษณะเฉพาะตัวอันส่งผลต่อรู ปแบบของ
ความตกลงทีถูกจัดทําขึ &น รวมไปถึงยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้ ข้อตกลงดังกล่าวอีกด้ วย
ดังนี &มีความจําเป็ นทีจะต้ องศึกษาถึงลักษณะของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
หรื ออาเซียนในหัวข้ อถัดไป
3.1.1.2 ลักษณะของสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 22
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) หรื อ อาเซียน (ASEAN) เป็ นองค์การทางภูมิศาสตร์ การเมืองและองค์การความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทังหมด
&
10 ประเทศ ได้ แก่ไทย
มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า
ประเทศสมาชิกอาเซียนทัง& 10 ประเทศ ได้ ยอมรับในการปฏิบตั ิตามหลักการพื &นฐาน
ในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน อันปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียนซึงเป็ นกฎหมายสูงสุดของ
อาเซียนทีเพิงมีผลบังคับใช้ เมือกลางเดือนธันวาคม 2551 และสนธิสญ
ั ญาไมตรี และความร่วมมือ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia หรื อ
TAC) ซึงประกอบด้ วย
1) หลักการเคารพซึงกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณาการ
แห่งดินแดนและเอกลักษณ์ประจําชาติของทุกชาติ
2) สิทธิ ของทุกรัฐในการดํารงอยู่โดยปราศจากจากการแทรกแซง การโค่นล้ ม
อธิปไตยหรื อการบีบบังคับจากภายนอก
3) หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึงกันและกัน
4) ระงับความแตกต่างหรื อข้ อพิพาทโดยสันติวิธี
5) การไม่ใช้ การขูบ่ งั คับ หรื อการใช้ กําลัง และ
6) ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิก

22

การต่างประเทศ,กระทรวง,หลักการพื &นฐานของความร่ วมมืออาเซียน [ออนไลน์], ธันวาคม 2551.
แหล่งทีมาhttp://www.mfa.go.th/internet/information/21812.pdf
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นอกจากหลักการข้ างต้ นแล้ ว ตังแต่
& อดีตจนถึงช่วงก่อนทีกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้
อาเซียนยึดถือหลักการฉันทามติเป็ นพื &นฐานของกระบวนการตัดสินใจและกําหนดนโยบาย มาโดย
ตลอด หรื อกล่าวอีกนัยหนึงคือ การทีอาเซียนจะตกลงกันดําเนินการใดๆ ประเทศสมาชิกอาเซียน
ทังหมดทั
&
งสิ
& บประเทศ จะต้ องเห็นชอบกับข้ อตกลงนัน& ๆ ก่อน
การทีอาเซียนยึดมันในหลักการต่าง ๆ ข้ างต้ น โดยเฉพาะหลัก “ฉันทามติ” และ “การไม่
แทรกแซงกิจการภายในซึงกันและกัน” หรื อทีผู้สงั เกตการณ์อาเซียนเรี ยกว่า “วิถีทางของอาเซียน”
(ASEAN’s Way) เนืองมาจากต้ องการให้ ประเทศสมาชิกอาเซียนซึงมีความแตกต่างกันเป็ นอย่างมาก
ในเรื องระบบการเมื อง วัฒนธรรม และฐานะทางเศรษฐกิ จ มี ความสะดวกใจในการเข้ าร่ วมเป็ น
สมาชิกและดําเนินความร่วมมือในกรอบอาเซียน อย่างไรก็ดี หลัก “ฉันทามติ และ “การไม่แทรกแซง
กิจการภายในซึงกันและกัน” ก็ได้ รับการวิพากษ์ วิจารณ์ในหลายโอกาสว่า เป็ นสาเหตุสําคัญทีทําให้
กระบวนการรวมตัวกันของอาเซี ยนเป็ นไปอย่างล่าช้ า รวมถึงทํ าให้ อาเซี ยนขาดความน่าเชื อถื อ
เนืองจากถูกมองว่า กลไกทีมีอยูข่ องอาเซียนล้ มเหลวในการจัดการกับปั ญหาของอาเซียนเอง
ทังนี
& ม& ีข้อคิดบางประการเกี ยวกับลักษณะของอาเซียนโดยเปรี ยบเทียบกับลักษณะของ
สหภาพยุโรป เพือนํามาใช้ พิจารณาเกี ยวกับการนําบทเรี ยนจากยุโรปมาช่วยเพิมประสิทธิ ภาพการ
บังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนในลําดับต่อไป ดังนี23&
1) ยุโรปมีการปกครองในปั จ จุบนั ทีเป็ นไปในทิศทางเดียวกันคือมีระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยเหมือนๆกัน มีฐานะทางเศรษฐกิจทีใกล้ เคียงกัน แม้ จะมีประเทศที
มีฐานะไม่ดีนกั อยูด่ ้ วยแต่ก็มีประเทศทีรํ ารวยคอยให้ การช่วยเหลือโดยมีข้อตกลงช่วยเหลือกัน
ในขณะที ASEAN แต่ละชาติมีความแตกต่างกันอย่างมากทัง& ระบบการ
ปกครองฐานทางเศรษฐกิจทีมีฐานะยากจนถึงปานกลางทําให้ ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ มากนัก
นอกจากนันยั
& งมีศาสนาทีแตกต่างทังพุ
& ทธ คริ สต์และอิสลาม ซึงมีความคิดความเชือทีแตกต่างกัน
ซํ &ายังมีปัญหาภายในของประเทศทีคอยฉุดให้ ASEAN ดําเนินการพัฒนาไปได้ ช้า เช่น ปั ญหา
เสถียรภาพทางการเมือง ปั ญหาความมันคง ความไม่สงบภายในประเทศ ปั ญหาสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนระบบการเมืองการปกครอง เอกลักษณ์ทางภาษา วัฒนธรรมทีแตกต่าง การบูรณาการ
ASEAN จึงยากกว่าการบูรณาการยุโรป
2) เจตนาของการก่อตังองค์
& การในรูปแบบขององค์การระหว่างประเทศเหนือรัฐ
มาตังแต่
& เริ มแรก ในขณะทีโครงสร้ างการทํางานของ ASEAN นันเป็
& นแบบ Intergovernmental Method

ธนพัฒน์ เล็กเกียรติขจร,ปั จจัยในความสําเร็ จและพัฒนาการของสหภาพยุโรป อาเซียนต้ องดูละคร
แล้ วย้ อนดูตวั [ออนไลน์], 2553.แหล่งทีมา http://thailawstudent.bizhat.com/EU-ASEAN.doc
23
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ซึงรัฐแต่ละรัฐมีฐานะเท่าเทียมกันและทรงไว้ ซึงอํานาจอธิปไตย การตัดสินใจและการขับเคลือนองค์กร
จึงเป็ นไปได้ ช้าหรื อบางครัง& อาจจะเป็ นไปไม่ได้ เลยเพราะอาจจะต้ องได้ รับความยินยอมจากรัฐสมาชิก
ทุกฝ่ ายไปในทิศทางเดียวกัน แม้ ว่า ASEAN จะมีแนวความคิดและพยายามพัฒนาองค์การให้ เป็ น
องค์การเหนือรัฐ แต่ก็มีความไม่แน่นอนและชัดเจน เพราะขาดการวางกรอบและกฎเกณฑ์ทีชัดเจนว่า
จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตังรู& ปแบบขององค์การแบบนัน& ได้ อย่างไร จึงเป็ นเพี ยงการแสดง
เจตนาว่าจะปรับเปลียนรูปแบบเท่านัน& ซึงจาก ASEAN Vision 2020 ที Kuala Lampur เมือวันที
15 ธันวาคม 1977 ที ASEAN มีวิสยั ทัศน์ร่วมกันว่าจะพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของ
สถาบันและกลไกการทํางานของ ASEAN เพือบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การแต่ก็ไม่ได้ วางกรอบหรื อ
แนวทางว่าจะต้ องดําเนินการอย่างไรบ้ าง หรื อใน Declaration of ASEAN Concord II หรื อปฏิญญา
บาหลี II เมือวันที 7 ตุลาคม 2003 และในการประชุมรัฐมนตรี เศรษฐกิจ ASEAN ครัง& ที 35 และ 36
เมือวันที 2 – 3 กันยายน 2003 ทีมีการพูดถึง High Level Task Force หรื อ HLTF ให้ เป็ นองค์กร
ระดับสูงทีมีหน้ าทีตัดสินใจและให้ คําแนะนําในเรื องการบูรณาการทางเศรษฐกิจในกรอบของ ASEAN
Economic Community : AEC แต่ก็ไม่ได้ มีการพูดถึงโครงสร้ างอํานาจหน้ าทีหรื อการวางแผนการ
เกียวกับตัวองค์กร HLTF นี &ไว้ แต่อย่างใด ทําให้ กลายเป็ นแค่ลกั ษณะของการแสดงวิสยั ทัศน์เท่านัน&
ซึงทังหมดล้
&
วนต่างจากสหภาพยุโรปทีมีการออกแบบโครงสร้ างขององค์การทีมีอํานาจเหนือรัฐในฐานะ
เป็ นกฎหมาย มีผลผูกพันรัฐสมาชิกและกําหนดไว้ ในสนธิสญ
ั ญาก่อตังอย่
& างชัดเจน
3) ASEAN ไม่มีเครื องมือทางกฎหมายใดๆ ทีจะควบคุมให้ รัฐสมาชิกปฏิบตั ิ
ตามข้ อตกลง ทําให้ ขาดสภาพบังคับทีแน่นอน แต่ในยุโรปมีหลัก Direct and Indirect Effect หลัก
Supremacy of EU Law และมีกลไกในการควบคุมรัฐสมาชิกให้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายประชาคมทัง&
การควบคุมก่อนและควบคุมหลัง และหลักการทังหมดได้
&
บญ
ั ญัติไว้ อย่างชัดแจ้ งในสนธิ สญ
ั ญา
ต่างๆ และยังมีการสร้ างหลักใหม่อยู่เสมอๆ ทังในรู
& ปของกฎหมายทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและไม่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และยังมีการกําหนดมาตรฐานต่างๆ ร่วมกันโดยการ Harmonization
4) ASEAN ใช้ ระบบกฎหมายระหว่างประเทศอยู่มาก ข้ อตกลงทีมีคา่ บังคับ
เป็ นกฎหมายของ ASEAN อาจจะต้ องขึ &นอยู่กบั รัฐสมาชิกว่าจะอนุวตั ิการและปฏิบตั ิตามหรื อไม่
ไม่มี ส ภาพบัง คับที ชัดเจน หากเกิดข้ อพิพาทอาจจะต้ องท้ าความกันไปที ศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ ซึงก็ต้องขึน& อยู่กับว่ารัฐจะยอมรับอํานาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรื อไม่ หรื อ
อาจจะต้ องใช้ วิธีการเจรจาทางการทูต (Diplomatic Negotiation) เพราะทัง& นีอ& งค์กรระงับข้ อ
พิพาทของ ASEAN ยังไม่พฒ
ั นา ซึงต่างจากยุโรปทีมีการพัฒนาองค์กรระงับข้ อพิพาทมาตังแต่
& เริ ม
ก่อร่างสร้ างองค์การและพัฒนาถึงขันเป็
& นศาลของประชาคม และอาจจะต้ องใช้ เวลานานมากกว่า
จะวางระบบกฎหมายของ ASEAN ให้ มีประสิทธิภาพเพราะการไม่มีระบบกฎหมายมาตังแต่
& ต้น
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จะทําให้ การดําเนินงานขององค์กรมีปัญหามาก เนืองจากกฎหมายเป็ นเครื องมือสําคัญในการทํา
ให้ วตั ถุประสงค์ขององค์การลุลว่ งไปได้
จากเหตุผลและลักษณะของอาเซียนดังกล่าวข้ างต้ นสะท้ อนออกมาในบทบัญญัติ
ของข้ อตกลงต่าง ๆ รวมถึงข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน ทีมีการวางกรอบ
ไว้ หลวมๆ ในลักษณะของการขอความร่ วมมือ เพือไม่ให้ กระทบต่อวิถีอาเซียนและสอดคล้ องกับ
ลักษณะการรวมตัวของสมาคม นอกจากนีเ& อกลักษณ์ ดงั กล่าวยังส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการ
บังคับใช้ ข้อตกลงดังกล่าว อันจะพิจารณาโดยละเอียดเมือกล่าวถึงข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษ
จากหมอกควัน ข้ า มแดนในลํ า ดับต่อไป หัว ข้ อ ถัดไปผู้เ ขี ยนจะศึกษาประวัติความเป็ นมาของ
ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
3.1.1.3 ประวัติความเป็ นมาของข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควัน
ข้ ามแดน
นับตังแต่
& เกิ ดเหตุการณ์ ไฟไหม้ ป่าครัง& ใหญ่ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในปี ค.ศ.1982
เป็ นต้ นมา ประเทศต่างๆในอาเซียนได้ พยายามสร้ างความร่วมมือเพือแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว เริ มจากปี
ค.ศ.1985 ได้ มีการรับรองข้ อตกลงการอนุรักษ์ ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (Agreement on
Conservation of Nature and Natural Resources) โดยมีจดุ มุ่งหมายในการแก้ ไขปั ญหามลพิษทาง
อากาศ โดยเฉพาะอย่างยิงส่วนทีสร้ างผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมข้ ามพรมแดน
จากนันแนวความคิ
&
ดในการแก้ ไขปั ญหามลพิษจากหมอกควันไฟข้ ามพรมแดนนี &ก็ถูก
หยิบยกมาเป็ นประเด็นใหญ่ใน Kuala Lumpur Accord on Environment and Development ใน
วันที 19 มิถนุ ายน ปี ค.ศ.1990 ในการประชุมครัง& ที 4 ของรัฐมนตรี ด้านสิงแวดล้ อมอาเซียน ได้ มี
การออกประกาศทีมีสาระสําคัญอันเกียวข้ องกับปั ญหามลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนใจความว่า
“ต่อไปนี &จะเริ มจัดการกับปั ญหาสิงแวดล้ อมในเรื องมลพิษข้ ามแดน โดยจะดําเนินการป้องกันและ
รับมือกับปั ญหาให้ สอดคล้ องกันไป”24
เรื องนี &ถูกนํามาหารื ออีกครัง& หนึงที Bandung Conference ในปี ค.ศ1992 ซึงส่งผลให้
เกิ ดการประชุม ในเรื องดังกล่าวอย่างต่อเนื องอี กหลายครั ง& ผลที ตามมาก็คือมี การประชุม การ

24

The Kuala Lumpur Accord on Environment and Development Issued by The ASEAN
Ministers for the Environment at The Fourth ASEAN Ministers for the Environment Meeting Kuala
Lumpur, 19 June 1990 “1. To initiate efforts leading towards concrete steps pertaining to
environmental management, including: (C.) the harmonisation of transboundary pollution prevention
and abatement practices”
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จัดการมลพิษข้ ามพรมแดนอาเซียน ทีกรุงกัวลาลัมเปอร์ ในวันที17เดือนมิถนุ ายน ค.ศ. 1995 ซึง
ในครั ง& นัน& ที ประชุ ม ได้ รั บ รองแผนความร่ ว มมื อ แก้ ไขปั ญ หามลพิ ษ ข้ ามพรมแดน (ASEAN
Cooperation Plan on Transboundary Pollution) 25 ซึงมีสาระสําคัญอยู่ 3 หมวดหนึงในนันคื
& อ
ปั ญหามลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
ระหว่างการประชุม เจ้ าหน้ าที อาวุโสด้ านสิงแวดล้ อมอาเซี ยน (ASEAN Seniors
Official on Environment, ASOEN) ครัง& ที 6 ทีบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ มีการประกาศ
จัดตัง& Haze Technical Task Force (HTTF) ขึน& ในเดือนกันยายน ปี ค.ศ.1995 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือนํามาตรการต่างๆ ใน ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution
มาสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
อย่ า งไรก็ ต าม เนื องจากยั ง ขาดทิ ศ ทางที ชั ด เจนในการปฏิ บั ติ ทํ า ให้ ASEAN
Cooperation Plan on Transboundary Pollution ขาดประสิทธิภาพ และอาเซียนต้ องเผชิญกับ
ปั ญหาหมอกควันไฟทีรุนแรงมากขึ &นในปี ค.ศ.1997 ดังนันจึ
& งได้ มีการจัดตังแผนปฏิ
&
บตั ิการหมอก
ควันระดับภูมิภาค Regional Haze Action Plan เมือเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1997 โดยมี
วัตถุประสงค์ขนต้
ั & น 3 ประการประการคือ
1. การจัดตังกลไกความร่
&
วมมือในการติดตามตรวจสอบไฟป่ าและไฟบนดิน
ซึงเป็ นกิ จกรรมที ต้ องทํ าเป็ นเครื อข่ายทัง& ในระดับชาติและระดับภูมิภ าค โดยได้ ม อบหมายให้
สิงคโปร์ เป็ นแกนนําในการปฏิบตั ิ
2. การป้องกันการเกิดไฟป่ าและไฟบนพื &นดินทีมีประสิทธิภาพเพิมมากขึ &น โดย
มุ่งเน้ นให้ ประเทศในกลุ่มอาเซียนตระหนักถึงความจําเป็ นในการออกนโยบายภายในของแต่ละ
ประเทศเพือการป้องกันและลดการเกิดไฟป่ าและไฟบนพืน& ดิน และแนะนําให้ รัฐภาคีบรรจุเรื อง
ดังต่อไปนี &ลงในนโยบายภายในของตนด้ วย กล่าวคือ การควบคุมกิจกรรมทีจะนําไปสู่การเกิดไฟ
รวมไปถึงการใช้ นโยบายห้ ามการเผาโดยสิ &นเชิงและการควบคุมการทําไร่เลือนลอยในฤดูแล้ งอย่าง
เข้ มงวด การควบคุมกิจกรรมทีจะนําไปสูก่ ารเกิดไฟ จึงต้ องออกกฎหมายห้ ามเผาในทีโล่ง และให้ มี
การบังคับใช้ กฎหมายดังกล่าวอย่างเข้ มงวด จัดตังหน่
& วยรายงานและตรวจสอบคุณภาพอากาศใน
ท้ องทีทีเสียงต่อการเกิดไฟ จัดตังคณะทํ
&
างานแห่งชาติเพือขับเคลือนนโยบายทีเกียวกับการเกิดไฟ
และหมอกควัน ตระเตรี ยมและเผยแพร่ข้อมูลทีเกียวข้ องในการควบคุมการขยายของไฟ และการ
ระวังภัยจากไฟ ระดมปั จจัยต่างๆเพือป้องกันการรุ กลามของไฟป่ า ทังนี
& &ได้ มอบหมายให้ มาเลเซีย
เป็ นแกนนําในการปฏิบตั ิ

25

ASEAN, Co-operation Plan on Transboundary Pollution , Kuala Lumpur, Malaysia, 17 June 1995.
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3. การเพิมขีดความสามารถในการดับไฟของภูมิภาค โดยให้ แต่ละประเทศมีการ
รายงานศักยภาพของตนในการดับไฟ เช่น หน่วยงาน เครื องมือ แผนทีการเกิดไฟป่ าและไฟบน
พื &นดิน เป็ นต้ น รวมถึงรายงานสิงทีจําเป็ นต้ องใช้ ในการดับไฟ รวมทังระบุ
& แหล่งให้ ความช่วยเหลือ
ทังในและนอกกลุ
&
่มประเทศอาเซียน และจัดตังกลไกในประเทศของตนเพื
&
อเตรี ยมดับไฟ และแจ้ ง
ต่อคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจแห่งหมอกควัน ตลอดจนแจ้ งจุดทีมีความร้ อน วิเคราะห์ชนิดของไฟ
ปั ญหา และประสิทธิการดําเนินการของแต่ละประเทศ ทังนี
& &ได้ มอบหมายให้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เป็ นแกนนําในการปฏิบตั ิ
ทังนี
& &โดยมีคณะกรรมการเฉพาะกิจแห่งภูมิภาค (Regional Haze Task Force) เป็ น
ผู้จดั การประชุมทุกเดือนเพือทบทวนกระบวนการปรับใช้ แผนดังกล่าว26
ในช่วงปี ค.ศ.2001 United Nation Environment Programme (UNEP) ได้ เข้ ามา
ประสานงานและสนับสนุนงบประมาณ เพือศึกษาความเป็ นไปได้ ของการจัดทําข้ อตกลงในการ
แก้ ไขปั ญหามลพิ ษ จากหมอกควั น ข้ ามพรมแดนในอาเซี ย น โดยได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
Intergovernmental Negotiating Committee Meeting for ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution หลายครัง& ซึงผลจากการประชุมก็ได้ ร่าง ASEAN Agreement
on Transboundary Haze Pollution ซึงสมาชิกอาเซียนทัง& 10 ประเทศได้ ร่วมลงนามในร่ าง
ข้ อตกลงดังกล่าว ในการประชุม World Conference & Exhibit on Land and Forest Fire
Hazards ทีกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมือวันที 10 มิถนุ ายนปี ค.ศ. 2001
และในทีสุด เมือวันที 17 มิถนุ ายน ปี ค.ศ.2002 เกิดข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจาก
หมอกควันข้ ามแดน หรื อ ASEAN agreement on Transboundary Haze Pollution ขึ &นเพือ
วางรากฐานทางกฎหมายให้ กบั แผนปฏิบตั กิ ารทางหมอกควันแห่งภูมิภาค
จากนัน& เป็ นต้ น มามี ประเทศที ทยอยให้ สัตยาบัน ข้ อตกลงอาเซี ยนเรื องมลพิษจาก
หมอกควันข้ ามแดนอย่างต่อเนืองอาทิ บรูไน มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยประเทศ
ไทยได้ ให้ สตั ยาบันเป็ นประเทศที 6 ซึงส่งผลให้ ASEAN Agreement on Transboundary Haze
Pollution เริ มมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั & วนั ที 25 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2003 เป็ นต้ นมา (ตามข้ อกําหนดใน
ข้ อตกลง ทีให้ ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ หลังจาก 60 วัน หลังจากการให้ สตั ยาบันของประเทศ
ที 6) ซึงในปั จจุบนั มีประเทศในกลุม่ อาเซียนทีร่วมลงนามทังหมด
&
8 ประเทศด้ วยกัน*
26

ASEANSEC, Regional Haze Action Plan [Online], 1997. Available from :
http://www.ASEANsec.org/10469.htm.
*
1. Malaysia 2.Singapore 3.Brunei Darussalam 4. Myanmar 5.Viet Nam 6.Thailand 7.Lao
PDR 8.Cambodia
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3.1.2 หลักการและสาระสําคัญภายใต้ ข้อตกลง
หลักการทีถูกบัญญัติอยู่ในข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน(AATHP)
เป็ นรากฐานทีรัฐภาคีจะต้ องคํานึงถึงอยู่เสมอเกียวกับการดําเนินการเพือป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
ภายใต้ ข้ อตกลง ในขณะที สาระสํ าคัญ ก็จ ะเป็ นตัวสะท้ อนถึง หลักการดังกล่าวนันเองทีรั ฐภาคี
จะต้ องปฏิบตั ติ าม
ดัง นี ก& ่ อ นจะศึก ษาถึ ง การบัง คับ ใช้ AATHP จึ ง จํ า เป็ นต้ อ งศึก ษาถึ ง หลัก การและ
สาระสําคัญของข้ อตกลงก่อน เพือพิจารณาในลําดับต่อไปว่ามีการดําเนินการเพือให้ เป็ นไปตาม
พันธกรณีและหลักการดังกล่าวหรื อไม่ อนึงหลักการและสาระสําคัญภายใต้ AATHP มีดงั นี &
3.1.2.1 หลักการ
ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนมุ่งเน้ นหลักการ 5 หลักการ
ต่อไปนี &คือ
1.
2.
3.
4.
5.

หลักการไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อรัฐอืน.
หลักความร่วมมือ
หลักการใช้ ความระมัดระวังล่วงหน้ า
หลักการพัฒนาอย่างยังยืน
หลักการดําเนินการทุกภาคส่วน

1. หลักการไม่ ก่อให้ เกิดความเสียหายต่ อรั ฐอืน (Principle of Prohibition
of Causing Damage to Other States)
AATHP กล่าวถึงหลักการไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อรัฐอืนโดยอ้ างถึงกฎบัตร
สหประชาชาติและหลักการแห่ง กฎหมายระหว่างประเทศว่า ประเทศภาคีมี อธิ ปไตยในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรของตนตามนโยบายสิงแวดล้ อมและการพัฒนาของประเทศนันๆ
& แต่ก็มีความ
รับผิดชอบทีจะต้ องทําให้ แน่ใจว่ากิจกรรมทีกระทําขึ &นภายในดินแดนทีอยู่ภายใต้ อํานาจและการ
ควบคุมของรัฐตน จะไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์หรื อสิงแวดล้ อมของ
ประเทศอืน27 ซึงหมายความว่ารัฐภาคีมีอธิปไตยอันสมบูรณ์ทีจะแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร
ของตน แต่การแสวงหาประโยชน์ดงั กล่าวจะทําให้ เกิดความเสียหายต่อรัฐอืนไม่ได้
หลักการดังกล่าวมีรากฐานมาจากหลักความเสมอภาคแห่งอํานาจอธิ ปไตย ดังที
ปรากฏในกฎบัตรสหประชาชาติว่า องค์กรสหประชาชาติตงอยู
ั & ่บนพืน& ฐานของหลักอธิ ปไตยทีเท่า

27
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เทียมกันของรัฐภาคีทกุ รัฐ28 และได้ รับการยืนยันเป็ นหลักการข้ อที 21 ของคําประกาศกรุงสตอกโฮล์ม
(Principle 21 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human
Environment) เมือปี ค.ศ. 1972 ว่า “ตามกฎบัตรสหประชาชาติและหลักกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐ
มีสิทธิอธิปไตยทีจะแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของตนตามแนวนโยบายของตนเอง และมี
ความรับผิดชอบทีจะทําให้ มนใจได้
ั
ว่า กิจกรรมต่างๆ ภายในเขตอํานาจทางกฎหมาย (jurisdiction)
และการควบคุมของตนเองจะไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่รัฐอืน หรื อต่อบริ เวณอืน ๆ ทีอยู่นอกเขต
อํานาจรัฐ”29
หลักการนี &ได้ รับการยืนยันอีกครัง& ในหลักการข้ อที 2 ของคําประกาศริ โอ (Rio
Declaration)2 ในการประชุม UNCED (United Nations Conference on Environment and
Development) ณ กรุงริ โอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมือปี ค.ศ. 1992 และถูกนําไปบรรจุไว้ ใน
อนุสญ
ั ญาพหุภาคีทางด้ านสิงแวดล้ อมหลายฉบับรวมทังในอารั
&
มภบทของอนุสญ
ั ญากรุงเจนีวาว่า
ด้ วยมลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดนระยะไกล (Convention on Long-Range Transboundary
Air Pollution) เช่นเดียวกันกับอารัมภบทของคือ ข้ อตกลงระหว่างอเมริ กาและแคนาดาเกียวกับ
คุณภาพทางอากาศ (Agreement between the Government of the United States of America
and the Government of Canada on Air Quality)
นอกจากนัน& หลักการดัง กล่าวได้ รั บ การยื น ยัน ในคําพิ พ ากษาบรรทัดฐาน ที มี
ชือเสียงตังแต่
& ก่อนการประชุมทีกรุ งสตอกโฮล์ม ทีสําคัญได้ แก่ คําพิพากษาคดี Trail Smelter
Arbitration 1941 และคดี Corfu Channel Case
คดี Trail Smelter เป็ นกรณีพิพาทระหว่างสหรัฐอเมริ กากับแคนาดา เกียวกับการ
ทีบริษัทแห่งหนึงในแคนาดาดําเนินกิจการถลุงแร่ตะกัวและสังกะสี ทีเมือง Trail ริ มแม่นํ &าโคลัมเบีย
ห่างจากชายแดนสหรัฐฯ 10 ไมล์ ก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
(SO2) ซึงถูกพัดพาลงมาตามหุบเขาในลํานํ &าโคลัมเบีย และถูกกล่าวหาว่าก่อความเสียหายต่อ
ทรั พ ยากรดิน ตลอดจนมี ผ ลกระทบต่อประชาชนที อยู่ท างฝั งสหรั ฐ ฯ ในมลรั ฐ วอชิง ตัน คณะ
อนุญ าโตตุล าการ ตัด สิ น ให้ แ คนาดา ชดใช้ ค่า เสี ย หาย และกํ า หนดมาตรการลดมลพิ ษ จาก
กิจกรรมของตน ในการวินิจฉัยได้ วางหลักกฎหมายทีเป็ นบรรทัดฐาน และได้ รับการอ้ างอิงมาจนทุก
วันนี &ว่า ” ไม่มีรัฐใดทีมีสิทธิทีจะใช้ หรื ออนุญาตให้ ใช้ ดินแดนของตน ในลักษณะทีก่อให้ เกิดความ
28

Charter of the United Nations Article 2: The Organization and its Members, in pursuit of
the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles.
1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.
29

UN Doc. A/CONF/48/14, reprinted in 11 International Legal Materials (I.L.M.) (1972) 1416.
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เสียหายโดยควัน ในหรื อต่อดินแดนของรัฐอืน หรื อต่อทรัพย์สิน หรื อบุคคล ทีอยู่ในดินแดนของรัฐ
อืนนัน& หากเป็ นกรณีทีมีผลร้ ายแรง (serious consequences) และความเสียหายปรากฏเป็ น
หลักฐานทีชัดเจนและน่าเชือถือ (clear and convincing evidence)”30
สําหรับคดี Corfu Channel ซึงเป็ นกรณีทีอังกฤษฟ้องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจาก
แอลเบเนีย เนืองจากแอลเบเนียปล่อยให้ มี การวางทุ่นระเบิดในช่องแคบ Corfu ทีเป็ นทะเลใน
อาณาเขตของตน ยังผลให้ เรื อรบอังกฤษทีใช้ สิทธิผ่านโดยสุจริ ตในช่องแคบนันชนทุ
&
่นระเบิด และ
ก่อให้ เกิด ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ในคดีนี & ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศวางหลักไว้ ว่า
“ทุกๆ รัฐมีหน้ าทีทีจะไม่ยินยอมให้ ดินแดนของตนถูกใช้ ในลักษณะ ทีละเมิดต่อสิทธิของรัฐอืน” ถือ
ว่าเป็ นคดีทีวางรากฐานในเรื องความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อมในทุกๆ เรื อง โดยเฉพาะเรื องที
เกียวกับมลพิษข้ ามแดน 31
ในบางครัง& หลัก due diligence ก็ถกู อ้ างอิงถึง ในฐานะทีกําหนดหน้ าทีทีรัฐต้ อง
ปฏิบตั ติ ามหลักการเป็ นเพือนบ้ านทีดี (principle of good neighbourliness) ซึงไม่ว่าจะถูกอ้ างถึง
ในลักษณะใด ก็มีความหมายในสาระสําคัญว่า รัฐไม่อาจใช้ อํานาจอธิปไตยในการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในดินแดน ของตนอย่างไม่มีขอบเขต หลักการข้ อที 21 มีผลเป็ นการยืนยันและเขียน
หลักการนี &ในรูปทีชัดเจนยิงขึ &น32 เมือเป็ นทียอมรับกันทัวไปจนกลายเป็ นกฎหมายจารี ตประเพณี
ระหว่างประเทศแล้ ว รัฐย่อมไม่อาจใช้ อํานาจอธิปไตยของตนเองได้ โดยไม่มีขีดจํากัด หรื อโดยไม่
ต้ องคํานึงว่ากิจกรรมของตนจะส่งผลกระทบต่อ ประเทศเพือนบ้ านมากน้ อยเพียงใด อย่างไรก็ดียงั
มีความเห็นทีแตกต่างเกียวกับระดับความเสียหายทีรัฐผู้ก่อให้ เกิดความเสียหายจะต้ องรับผิดชอบ
อยู่ โดยมีความเห็นออกเป็ นสามฝ่ ายกล่าวคือ
ฝ่ ายแรกไม่ได้ กล่าวถึงระดับความรุนแรงไว้ วา่ รุนแรงเพียงใด จึงจะถือว่าเป็ นความ
เสียหายอย่างเช่นใน UN Declaration on the Human Environment หลักการข้ อ 21 เช่นเดียวกับ
Charter of Economic Rights and Duties of State ในมาตรา 30 ได้ กล่าวไว้ เพียงว่า กิจกรรมใน
เขตอํ า นาจและความควบคุม ของตนจะไม่ก่อ ความเสี ย หายต่อสภาพแวดล้ อ มของรั ฐ อื น นัก
กฎหมายบางท่านเห็นว่าการทีไม่ได้ กําหนดของเขตของความเสียหายให้ ชดั เจนจะทําให้ รัฐทีได้ รับ
ผลกระทบแม้ เ พี ย งเล็ก น้ อ ยก็ ส ามารถเรี ย กร้ องสิ ท ธิ ไ ด้ ซึงถ้ าเป็ นเช่น นัน& ก็ จ ะทํ า ให้ ห ลักการนี &
คล้ ายคลึงกับแนวคิดของหลักบูรณภาพเหนือดินแดน

30

กอบกุล รายะนาคร,กฎหมายกับการจัดการทรัพยากรลุ่มนํ &าโขง [ออนไลน์],2540 .แหล่งทีมา :
http://www.tdri.or.th/library/quarterly/white-pp/wb17.htm.
31
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ฝ่ ายทีสองเห็นว่า ความเสียหายทีจะก่อสิทธิให้ กบั รัฐทีได้ รับความเสียหายนัน& จะต้ อง
เป็ นความเสียหายทีเห็นได้ (Appreciable harm) แนวคิดนี &ถือว่าเป็ นแนวคิดทีชัดเจนกว่ากลุม่ แรก
ฝ่ ายทีสาม เห็นว่าความเสียหายทีถูกห้ ามต้ องเป็ นความเสียหายทีเป็ นสาระสําคัญ
(Substantial harm) เท่านัน& ตามภาษิตกฎหมายทีว่า de minimis non curat lex (กฎหมายไม่ใส่ใจ
สิงเล็กๆน้ อยๆ) ซึงได้ ถกู ยอมรับในทางปฏิบตั ิของรัฐต่างๆและคําพิพากษาของศาลระหว่างประเทศ
มากกว่าสองแนวความคิดแรก เช่นในคดี Trial Smelter ทีอนุญาโตตุลาการฃี &ให้ เห็นว่าการละเมิด
กฎหมายระหว่างประเทศ ซึงทําให้ รัฐอืนได้ รับความเสียหายนัน& ศาลจะยอมรับเมือ “มีความเสียหาย
เกิดขึ &นรุนแรงโดยการกระทําทีมีหลักฐานแจ้ งชัด”ซึงก็หมายความว่า การพิจารณาว่ามีการละเมิดต่อ
หน้ าทีนี &หรื อไม่ จะต้ องขึ &นอยูก่ บั ข้ อเท็จจริง และการวินิจฉัยในแต่ละกรณี
หลักการดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นความตกลงระหว่างประเทศมากมาย สําหรับความ
ตกลงระหว่ า งประเทศเกี ยวกับ มลพิ ษ ทางอากาศนัน& จะเห็ น ว่ า ปรากฏอยู่ใ น 1979 ECE
Convention ในส่วนของอารัมภบททีว่า “ภายใต้ กฎบัตรสหประชาชาติและหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศ รัฐมีอํานาจอธิปไตยในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรขอตนภายใต้ นโยบายของรัฐ
นัน& แต่รัฐมีความรับผิดชอบทีจะต้ องทําให้ แน่ใจว่ากิจกรรมภายในดินแดนหรื อความควบคุมของ
ตนจะไม่ก่อให้ เ กิ ดความเสี ยหายต่อสิงแวดล้ อมของรั ฐ อื น”อัน เป็ นบทบัญ ญัติทํ านองเดียวกับ
อารัมภบทแห่งข้ อตกลงระหว่างอเมริกาและแคนาดาเกียวกับคุณภาพทางอากาศนันเอง
2. หลักความร่ วมมือ (Principle of Cooperation)
AATHP กล่าวถึงหลักความร่ วมมือไว้ ว่า รัฐภาคีจะต้ องเสริ มสร้ างความร่วมมือ
และประสานงานเพื อป้ องกัน และติ ด ตามตรวจสอบมลพิ ษ จากหมอกควัน ข้ ามแดนอัน สื บ
เนืองมาจากไฟป่ าและไฟบนพื &นดิน33
หลักความร่ วมมือเป็ นหลักการทีกําหนดหน้ าทีในการร่ วมมือกันระหว่างประเทศ
เพือนบ้ าน (Duty to co-operate) ด้ วยการปรึ กษาหารื อ (consultation) หรื อการเจรจา
(negotiation) ในกรณี ทีรัฐมีโครงการทีจะดําเนินกิจกรรมหนึง กิจกรรมใดทีจะส่งผลกระทบต่อ
ประเทศเพือนบ้ าน กล่าวคือ จะต้ องแจ้ งให้ รัฐอืนๆ ทีคาดว่าจะได้ รับผลกระทบทางสิงแวดล้ อมจาก
กิจกรรมของตนทราบ เพือเปิ ดโอกาสให้ มีการปรึกษาหารื อกันและเจรจาหาทางแก้ ไขปั ญหา
อย่างไรก็ดีมิได้ หมายความว่ากิจกรรมนันๆ
& จะดําเนินต่อไปไม่ได้ ถ้าไม่ได้ รับความ
เห็นชอบจากประเทศเพือนบ้ านเสียก่อน หรื ออีกนัยหนึงก็คือหน้ าทีในการปรึ กษาหารื อเป็ นเพียง
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79
หน้ าทีทีกําหนดขันตอนที
&
รัฐต้ องปฏิบตั ิ หรื อมีลกั ษณะที procedural เท่านัน& หน้ าทีดังกล่าวมิได้ ให้
สิทธิ แก่รัฐอืนในการวีโต้ หรื อยับยังไม่
& ให้ มีการกระทํากิจกรรมดังกล่าว ตัวอย่างชัดเจนในเรื องนี &
ได้ แก่คดีเรื องการผันนํ &าอย่าง Lac Lanoux Arbitration ซึงเป็ นกรณีพิพาทระหว่างฝรังเศสกับสเปน
โดยฝรังเศสผันนํ &าจากทะเลสาบแห่งหนึงเพือไปใช้ ในโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังนํ &า แล้ วปล่อยนํ &าทีใช้
แล้ วในปริ มาณทีเท่ากันกลับคืนสู่ลํานํ &าทีไหลข้ ามแดนไปบรรจบกับลํานํ &าในเขตประเทศสเปน แม้
กิจกรรมทังหมดจะเกิ
&
ดขึ &นในดินแดนของฝรังเศส ศาลอนุญาโตตุลาการตัดสินว่า ฝรังเศสมีหน้ าที
ต้ องปรึ กษาหารื อกับสเปนซึงเป็ นรัฐริ มฝั งแม่นํ &าสายเดียวกัน ทังนี
& &มิได้ หมายความว่า การใช้ นํ &าใน
ลักษณะใดๆ โดยฝรังเศสจะต้ องได้ รับความเห็นชอบ จากรัฐอืนๆ ทีอยู่ริมฝั งแม่นํ &าเสียก่อน แต่ใน
การใช้ อํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตน รัฐจะต้ องคํานึงถึงสิทธิทีเท่าเทียมกันของรัฐอืนในการ
ใช้ แม่นํ &านันด้
& วย เมือข้ อเท็จจริ งปรากฏว่าฝรังเศสได้ ปรึ กษาหารื อกับสเปนเกียวกับการใช้ นํ &าของ
ตนแล้ ว ก็ถือได้ วา่ มิได้ มีการละเมิดต่อหน้ าทีนี & 34
การให้ ความร่ วมมือในทีนี &มีอยู่ด้วยกันหลายด้ านไม่ว่าจะเป็ นการปรึ กษาหารื อ
แลกเปลียนข้ อมูล และการร่วมมือกันทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น
การปรึกษาหารือ (Duty to Consult Negotiate) เป็ นหนทางหนึงในการระงับข้ อ
พิพาทระหว่างประเทศ หน้ าทีดังกล่าวมีบรรจุอยู่ในมาตรา 33 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติว่า ”
สําหรับข้ อพิพาท รัฐภาคีต้องหาทางเจราจาปรึ กษาหารื อ ไต่สวน ไกล่เกลีย ประนอมข้ อพิพาท
อนุญาโตตุลาการ หรื อระงับข้ อพิพาททางศาลก่อน” 35
ในทางปฏิบัติห ากเกิ ดปั ญหาข้ อพิพาทระหว่างประเทศขึน& รั ฐมักจะใช้ ห นทาง
เจรจามากกว่าเพราะเป็ นวิธีทีประนีประนอมมากกว่าวิธีอืน ดังทีศาลถาวรระหว่างประเทศกล่าวไว้
ในคดี Fisheries Jurisdiction 1974 ว่า “วิธีทีเหมาะสมในการแก้ ไขปั ญหาข้ อพิพาท คือการเจรจา
ด้ วยทัศนะทีนําไปสู่การกําหนดสิทธิในอนาคตและประโยชน์ของคู่กรณี” ทังนี
& &หลักการดังกล่าวมี
ปรากฏในอนุสญ
ั ญากรุงเจนีวาเกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดนระยะไกล ในข้ อ 5 อีกด้ วย
การแลกเปลียนข้ อมูล(Exchange of information in general) กล่าวคือการ
แลกเปลียนข้ อมูลพื น& ฐานทัวไปอันเป็ นข้ อมูลสําคัญในการป้องกันและแก้ ไขปั ญ หามลพิษข้ าม
พรมแดน มีสนธิสญ
ั ญาด้ านสิงแวดล้ อมหลายฉบับทีมีบทบัญญัติเกียวกับการแลกเปลียนข้ อมูล

34

กอบกุล รายะนาคร,กฎหมายกับการจัดการทรัพยากรลุม่ นํ &าโขง , อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 30.
UN Charter Art 33: “The parties to any dispute,…, first of all, seek a solution by
negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement…”
35

80
ดังกล่าว ดังเช่นบทบัญญัติที 200 แห่ง UN Convention on Law of the Sea เป็ นการแลกเปลียน
ข้ อ มูล ที เกี ยวข้ อ งกับ มลพิ ษ ทางสิ งแวดล้ อ มทางทะเล หรื อในบทบัญ ญัติที 4 แห่ง Vienna
Convention for the Protection of the Ozone Layer และในบทบัญญัติที 17 แห่ง Biodiversity
Convention ทีเกียวกับการแลกเปลียนข้ อมูลเพือสงวนและใช้ อย่างยังยืนในความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เป็ นต้ น ทังนี
& &หลักการดังกล่าวมีปรากฏในอนุสญ
ั ญากรุงเจนีวาเกียวกับมลพิษทางอากาศ
ข้ ามแดนระยะไกล ในข้ อ 8 อีกด้ วย
การร่ วมมื อ ในงานวิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ (Cooperation in scientific
research) เนืองจากข้ อมูลดังกล่าวสามารถนํามากําหนดนโยบายในการแก้ ไขปั ญหามลพิษทาง
สิงแวดล้ อมได้ จึงมีการกํ าหนดหน้ าทีการร่ วมมือทางวิทยาศาสตร์ ไว้ ในหลายๆสนธิ สญ
ั ญาทีมุ่ง
จัดการเกียวกับเรื องมลพิษทางสิงแวดล้ อม อาทิบทบัญญัติข้อที 200,202 แห่ง UN Convention
on Law of the Sea ทังนี
& &หลักการดังกล่าวมีปรากฏในอนุสญ
ั ญากรุงเจนีวาเกียวกับมลพิษทาง
อากาศข้ ามแดนระยะไกล ในข้ อ 7 อีกด้ วย

จะเห็นได้ ว่าหลักความร่วมมือ(Principle of cooperation) ได้ รับการยอมรับโดยทัวไป
จนกลายเป็ นจารี ตประเพณีระหว่างประเทศไปแล้ ว เมือนํามาปรับใช้ กบั ปั ญหามลพิษทางอากาศข้ าม
พรมแดน ย่อมทําให้ รัฐทังหลายมี
&
หน้ าทีให้ ความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็ นการปรึกษาหารื อ การแลกเปลียน
ข้ อมูล และความร่วมมือในงานวิจยั วิทยาศาสตร์ เกียวกับปั ญหามลพิษข้ ามพรมแดนนันเอง
3. หลักการใช้ ความระมัดระวังล่ วงหน้ า
AATHP กล่าวถึงหลักการใช้ ความระมัดระวังล่วงหน้ าว่า รัฐภาคีต้องใช้ มาตรการ
ระมัดระวังล่วงหน้ า (Pre-cautionary measures) ในการคาดการณ์ ป้องกันและติดตามตรวจสอบ
มลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนอันเองมาจากไฟป่ าและไฟบนพื &นดิน เนืองจากมลพิษจากหมอก
ควัน เป็ นภั ย คุก คามที ไม่ ส ามารถแก้ ไขให้ กลับ คื น มาได้ ถึ ง แม้ ว่ า ไม่ มี ห ลัก ฐานอ้ างอิ ง ทาง
วิทยาศาสตร์ อย่างสมบูรณ์ รัฐภาคีก็ยงั ต้ องใช้ มาตรการใช้ ความระมัดระวังล่วงหน้ าอยูน่ นเอง
ั 36
หลัก การใช้ ค วามระมัดระวัง ไว้ ล่วงหน้ า (Precautionary Principle) ซึงมี
ความหมายว่า ในกรณีทีมีความเสียงว่าการประกอบกิจกรรมใดจะก่อให้ เกิดความเสียหายรุนแรง
ต่อสิงแวดล้ อม จะต้ องมีมาตรการระมัดระวังไว้ ก่อนเพือป้องกันมิให้ ความเสียหายเกิดขึ &นหรื อลด
ความรุ นแรงของผลกระทบทีอาจจะเกิดขึน& แม้ ว่าจะยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ว่าจะเกิด
36
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81
ความเสียหายขึ &นอย่างชัดเจนก็ตาม การใช้ หลักการระวังไว้ ก่อนจึงเหมาะสมสําหรับกรณีทีกิจกรรม
อาจก่อให้ เ กิดความเสียหายต่อสิงแวดล้ อมมาก ซึงหากรอให้ ความเสียหายเกิ ดขึน& ก่อน ความ
เสียหายอาจรุนแรงเกินกว่าทีจะเยียวยาให้ คืนดีได้
หลักการระวังไว้ ก่อนได้ รับการรับรองในคําประกาศกรุงริ โอ ข้ อ 15 ดังนี &“เพือการ
คุ้มครองสิงแวดล้ อม รัฐจะต้ องใช้ แนวทางระวังไว้ ก่อน (precautionary approach) ให้ มากทีสุด
ตามความสามารถของตน ในกรณี ทีมีความน่ากลัวว่าจะเกิดความเสียหายอย่างรุ นแรงและไม่
สามารถแก้ ไขให้ กลับคืนดีได้ การขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ อย่างชัดเจนแน่นอนจะต้ องไม่ถูก
ใช้ เป็ นเหตุผลในการผ่อนผันการดําเนินมาตรการ ทังนี
& &โดยยึดหลักการใช้ จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
(cost-effective measures) เพือป้องกันความเสือมโทรมด้ านสิงแวดล้ อม”37
หลัง จากนัน& มี ค วามพยายามผลัก ดัน หลัก การนี ส& ู่เ อกสารระหว่า งประเทศที
เกียวกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดน ไม่วา่ จะเอกสารในรูปแบบของความตกลง หรื อเอกสารทีไม่ก่อ
ความผูกพันทังหลายอย่
&
าง ซึงพันธกรณีเกียวกับการป้องกันมลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดนทีบรรจุ
อยู่ในข้ อตกลงหรื อเอกสารดังกล่าวเช่นการวิเคราะห์ประเมินผล การบอกกล่าวและการป้องกัน ก็
ล้ วนแล้ วแต่มีรากฐานมาจากหลักการใช้ ความระมัดระวังล่วงหน้ าทังสิ
& &น38
การวิเ คราะห์ ป ระเมินผล(Assessment) ถื อเป็ นหน้ าทีที มี รากฐานมาจาก
หลักการใช้ ความระมัดระวังล่วงหน้ า กระบวนการวิเคราะห์ดงั กล่าวทําให้ พบว่ากิจกรรมต่างๆมี
แนวโน้ มต่อสุขภาพอย่างไร หน้ าทีดังกล่าวมีปรากฏในความตกลงด้ านสิงแวดล้ อมอย่างในข้ อ 206
แห่ง UN Convention on Law of the Sea ในเรื องของการกําหนดให้ รัฐวิเคราะห์ประเมินผลว่า
กิจกรรม หรื อโครงการทีอยู่ในดินแดนหรื อการควบคุมของรัฐนัน& ทีอาจก่อให้ เกิดมลพิษหรื อเป็ น
อันตรายต่อสิงแวดล้ อมทางทะเลและรายงานผลดังกล่าวต่อองค์กรระหว่างประเทศผู้มีอํานาจเพือ
39
จัดเตรี ยมไว้ สําหรับรัฐภาคีทงหลาย
ั&

37

Rio Declaration on Environment and Development Principle 15 : In order to protect the
environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities.
Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a
reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation
38

Phoebe N. Okowa, State responsibility for transboundary air pollution in international law,
(New York : Oxford University Press, 2000).p.92-93.
39

United Nations Convention On The Law Of The Sea Art 206: When States have reasonable
grounds for believing that planned activities under their jurisdiction or control may cause substantial
pollution of or significant and harmful changes to the marine environment, they shall, as far as

82
หน้ าทีการบอกกล่ าว (Duty to inform หรื อ duty to notify) เป็ นหน้ าทีที
เรี ยกร้ องให้ รัฐต้ นกําเนิดแจ้ งต่อรัฐทีอาจได้ รับผลกระทบจากกิจกรรมทีกระทําหรื อกําลังจะกระทํา
ในดินแดนของตน รวมทังข้
& อมูลสําคัญอืนๆเกียวกับเกียวกับกิจกรรมดังกล่าว เช่นความเสียง หรื อ
ความเสียหายทีอาจจะเกิดขึ &น ซึงเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของรัฐ (Soft Law) ในการสร้ างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ทีกําหนดให้ รัฐแจ้ งข้ อมูลต่างๆทีตนได้ รวบรวมไว้ แก่รัฐทีรับหรื ออาจได้ รับผลกระทบด้ าน
สิงแวดล้ อมข้ ามแดนจากกิจกรรมทีกระทําในรัฐของตน อย่างเช่นกรณีสร้ างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ริม
ฝั งแม่นํา& Mosel ของลักเซมเบอร์ กโดยรัฐบาลลักเซมเบอร์ กได้ แจ้ งไปยังรัฐบาลซาร์ ให้ ทราบถึง
โครงการดังกล่าว และกรณีสร้ างโรงงารผลิตแร่โปรแตช ใกล้ เมือง Ottmarsheim ซึงรัฐบาลเยอรมัน
ได้ รับการสนับสนุนข้ อมูลจากเจ้ าหน้ าทีผู้มีอํานาจของฝรังเศส เป็ นต้ น40
นอกจากนี ห& น้ าที การบอกกล่ า วมี ป รากฏในข้ อมติ ส มั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง องค์ ก ร
สหประชาชาติ(UN General Assembly) ข้ อมติที 2995(XXVIII) เมือวันที 15 ธันวาคม ปี ค.ศ.1972
ความว่า “ความร่ วมมือของรัฐในด้ านสิงแวดล้ อมจะประสบความสําเร็ จมากขึน& ถ้ าได้ มีการเผยแพร่
ข้ อมูลทางเทคนิคเป็ นทางการต่อสาธารณชน ในกิจกรรมทีดําเนินการภายในเขตอํานาจของรัฐนัน& เพือ
เป็ นการหลีกเลียงต่ออันตรายทีร้ ายแรงซึงอาจเกิดขึ &นในบริเวณทีเป็ นพื &นทีใกล้ เคียงติดต่อกัน”41
หน้ าทีป้องกัน ได้ ถูกกําหนดไว้ เพือให้ รัฐมีหน้ าทีป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
ข้ ามพรมแดน อันเกิดจากการประกอบกิจกรรมภายในดินแดนของตนนัน& ปรากฏในคําแนะนําที
70 Action Plan of human Environment ของทีประชุมสหประชาชาติว่าด้ วยสิงแวดล้ อมของ
มนุษย์ทีกล่าวว่า”รัฐบาลพึงใช้ วิธีปฏิบตั ิทีเหมาะสมและดีทีสุด เพือลดสารอันตรายจนกระทังแน่ใจ
ว่าสารดังกล่าวจะไม่ก่อให้ เกิดอันตรายทีมนุษย์ไม่อาจทนรับได้ ”42
โดยมี ก ารนํ า ไปปฏิ บั ติ ข องรั ฐ ในยุ โ รป กรณี โ รงงานผลิ ต แอมโมเนี ย ที
Ottmarsheim ในฝรังเศสโดยทีสารดังกล่าวสร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่ผ้ คู นทางตอนใต้ ของเยอรมัน
คณะกรรมาธิ การด้ านกฎหมายเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมจึงได้ บงั คับใช้ กฎเกณฑ์การป้องกัน
อย่างพอเพียงขึ &น

practicable, assess the potential effects of such activities on the marine environment and shall
communicate reports of the results of such assessments in the manner provided in article 205.
40
ILA Committee on Legal Aspects of the conservation of the Environment,Report of the
committee for the manila conference,p.24.
41
UN G.A. Resolution 2995(XXVIII),December 15,1972.
42
Report of the UN Conference on the Human Environment, A/Conf.48/14/Rev./stokholm,516 June 1972,pp.19-20.

83
ทังนี
& &หลักการระมัดระวังไว้ ล่วงหน้ านี &มีปรากฏอยู่ในอนุสญ
ั ญากรุงเจนีวาเกียวกับ
มลพิษทางอากาศข้ ามแดนระยะไกล ในส่วนของหลักการในมาตราที 2 นันเอง และเมือนํามาปรับ
ใช้ กับข้ อตกลงอาเซี ยนเรื องมลพิ ษจากหมอกควัน ข้ า มแดนแล้ ว รั ฐ ย่อมมี ห น้ าที ระมัดระวัง ไว้
ล่วงหน้ าเกียวกับสิงทีจะก่อให้ เกิดหมอกควันพิษข้ ามแดน โดยต้ องจัดให้ มีการวิเคราะห์ประเมินผล
การบอกกล่าว และการป้องกันทีดีด้วย
4. หลักการพัฒนาอย่ างยังยืน (Sustainable Development)43
AATHP กล่าวถึ ง หลัก การพัฒ นาอย่า งยังยื น ว่า รั ฐ ภาคี ควรจัดการและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงป่ าไม้ และทรัพยากรดินของตนอย่างยังยืนและคํานึงถึงระบบนิเวศน์44
หลักการพัฒนาอย่างยังยืนในกฎหมายสิงแวดล้ อมระหว่างประเทศ มีทีมาจากการ
นําเอาแนวความคิดดังกล่าวทีมีมาตังแต่
& ศตวรรษที 18 มาบัญญัติไว้ ใน The Stockholm Declaration
1972 ในข้ อ 4, 8, 11 และ14 โดยยืนยันถึงสิทธิมนุษยชนขันพื
& &นฐาน ทางด้ านสิงแวดล้ อม และได้ ชี &
ขอบเขตของสิทธิ ทางสิงแวดล้ อมของรั ฐต่างๆ ที แม้ ว่าทุกรั ฐจะมี สิทธิ อธิ ปไตยเหนื อทรั พยากร
ธรรมชาติของคน ในอันทีจะแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ได้ แต่รัฐนัน& ก็ย่อมมีหน้ าทีประกันว่า การใช้
ประโยชน์นนั & จะต้ องไม่เป็ นอันตราย หรื อมีผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมของรัฐอืน นับว่าปฏิญญาฉบับนี &
เป็ นที มาสํ าคัญของแนวความคิด การพัฒนาอย่างยังยื น ที ยอมรั บกันในระดับระหว่างประเทศ
นํามาใช้ กบั การจัดการสิงแวดล้ อม เพือให้ เกิดผลต่อการคุ้มครอง ทรัพยากร และพิทกั ษ์ สิงแวดล้ อม
โลก โดยอาศัยแนวทาง ในการพัฒนาประเทศ จะชะลอหรื อหยุดยังความยากจนลงไปได้
&
อย่างไรก็ดี The Stockholm Declaration 1972 นี & ก็ยงั ไม่อาจประสานความ
ร่วมมือ ระหว่างประเทศ เพือหยุดยังการพั
&
ฒนาทีไม่ยงยื
ั นลงไปได้ ดังนัน& องค์การสหประชาชาติ
จึงได้ จดั ตังคณะกรรมาธิ
&
การโลก ว่าด้ วยสิงแวดล้ อม และการพัฒนา (World Commission on
Environment and Development : WCED) ขึ &น ในปี ค.ศ.1983 ต่อมาปี ค.ศ.1986 WCED ก็ได้
เสนอเอกสารสําคัญ ทีมีอิทธิพลต่อแนวความคิด การพัฒนายังยืนในทางระหว่างประเทศมาก นัน
คือ รายงาน "อนาคตร่ วมกันของพวกเรา (Our Common Future)" ซึงเป็ นเอสารทีเรี ยกร้ องให้
ชาวโลก เปลียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตทีฟุ่ มเฟื อย และเปลียนแปลงแนวทางการพัฒนาใหม่ ให้
เป็ นแนวทางทีปลอดภัย ต่อสิงแวดล้ อม และสอดคล้ องกับข้ อจํากัดของธรรมชาติมากขึ &น โดยยํ &าว่า
43

นันทพล กาญจนวัฒน์, “แนวความคิด การพัฒนาอย่างยังยืน ในกฎหมายสิงแวดล้ อมระหว่าง
ประเทศ : ศึกษากรณีตวั อย่าง อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ.1992,”(วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2542),หน้ า.55-75.
44
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"มนุษย์ สามารถทําให้ เกิดการพัฒนาอย่างยังยืนได้ " ทังนี
& & รายงานฉบับนี &ได้ ให้ ความหมายของคํา
ว่า "การพัฒนาอย่างยังยืน" หมายถึง การพัฒนาทีตอบสนองความต้ องการของคนในยุคปั จจุบนั
โดยไม่ทําให้ คนรุ่ นอนาคต ต้ องประนีประนอม เพือลดขีดความสามารถ ทีจะสนองความต้ องการ
ของเขาลงไปได้
จนได้ ขยายหลักการดังกล่าวมาสู่ The Rio Declaration 1992 ทีมีหลักการ
ทังหมด
&
27 หลักการ และส่งอิทธิพลไปสู่การประชุมในเวทีตา่ งๆอาทิ Earth Summit Leadership
Dialogue UNCED Special Event, Kyoto Forum, 1993*ซึงเป็ นการประชุมทีมีวตั ถุประสงค์เพือ
ชี &นําแนวทางการนําเอาหลักการพัฒนาอย่างยังยืนของปฏิญญา Rio ไปใช้ ในแต่ละประเทศ
ทังนี
& &ไม่พบหลักการในกล่าวใน1979 ECE Convention อาจเป็ นเพราะแหล่ง
หมอกควันพิษข้ ามแดนเกียวข้ องกับป่ าไม้ อันจะต้ องใช้ หลักการพัฒนาอย่างยังยืนในการจัดการ
ปาไม้ ในขณะที กํ าเนิดแหล่ง กํ าเนิดมลพิษทางอากาศข้ ามพรมใน1979 ECE Convention
ส่วนมากเป็ นสารเคมีจากโรงงาน อันไม่มีสว่ นเกียวข้ องกับหลักการพัฒนาอย่างยังยืนนันเอง
5. หลักการดําเนินการโดยผู้ท มี ีส่วนเกียวข้ องทุกภาคส่ วน
นอกจากหลัก การที กล่ า วมาในข้ า งต้ น แล้ ว AATHP ยัง กล่ า วถึ ง หลัก การ
ดําเนินการโดยผู้ทีมีสว่ นเกียวข้ องทุกภาคส่วนว่า ในการดําเนินการเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ าม
แดน รัฐภาคีควรให้ ผ้ ทู ีมีสว่ นเกียวข้ องทุกฝ่ ายรวมไปถึงชุมชนท้ องถิน องค์กรเอกชน เกษตรกร และ
วิสาหกิจเอกชนเข้ ามามีสว่ นร่วมด้ วยตามความเหมาะสม45อีกด้ วย
3.1.2.2 สาระสําคัญและการบังคับใช้ เป็ นไปตามข้ อตกลง
ในส่ ว นของสาระสํ า คัญ นี ผ& ้ ูเ ขี ย นจะกล่า วถึ ง ทัง& ในส่ ว นของบทบัญ ญัติ ที กํ า หนด
พันธกรณี ข องรัฐภาคี อี กทัง& ยัง กล่าวถึง การดําเนินการเพือบัง คับใช้ บทบัญญัติดังกล่าวในทาง
ปฏิบตั ิอีกด้ วย ทังนี
& &ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน ได้ กําหนดหน้ าทีให้ แก่
ภาคีในเรื องดังต่อไปนี &คือ
1. การติดตามตรวจสอบ
2. การวิเคราะห์ประเมินผล

*

Kyoto Forum เป็ นองค์กรระหว่างประเทศทีจัดตังขึ
& &นตังแต่
& วนั ที 3 พฤศจิกายน 1998 ทีเมืองเกียวโต
เป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลประโยชน์ ใดๆ แต่มุ่งเน้ นถึงการป้องกันปั ญหาสิงแวดล้ อมและการศึกษาเพือเป็ น
แนวทางสําหรับชนยุคอนาคต
45
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3.
4.
5.
6.

การป้องกัน
การเตรี ยมความพร้ อมและแผนปฏิบตั ิการฉุกเฉินแห่งชาติ
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินร่วมกันภายใต้ บทบัญญัตเิ รื องการช่วยเหลือ
ความร่วมมือทางด้ านเทคนิคและการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์

1. การติดตามตรวจสอบ
การติดตามตรวจสอบ เป็ นหน้ าทีทีมีรากฐานมาจากหลักการใช้ ความระมัดระวัง
ล่วงหน้ า (Pre-cautionary measures) ซึงเป็ นหลักการพื &นฐานทีสําคัญหลักการหนึงในข้ อตกลงนี &
โดยในข้ อ 7 แห่ง AATHP กําหนดให้ รัฐภาคีจดั ตังหน่
& วยงานภายในขึ &นเป็ นศูนย์ติดตามตรวจสอบ
แห่งชาติ (National Monitoring Centre) ทีทําหน้ าทีดําเนินมาตรการอย่างเหมาะสมเพือติดตาม
ตรวจสอบพื &นทีทีอาจเกิดไฟไหม้ และไฟบนพื &นดินและไฟป่ ารวมถึงสภาพแวดล้ อมทีนําไปสู่การเกิด
ไฟบนพื &นดินและไฟป่ าดังกล่าว อีกทังมลพิ
&
ษจากหมอกควันจากไฟบนดินและไฟป่ าด้ วย เพือให้ รัฐ
ภาคีจะดําเนินการดับหรื อควบคุมไฟอย่างทันถ่วงทีหากเกิดไฟไหม้ ขึ &น46
ในทางปฏิบตั เิ พือบังคับใช้ บทบัญญัติข้อที 7 แห่งข้ อตกลงอาเซียนฯจึงมีการให้ รัฐ
ภาคีจัดตัง& ศูน ย์ ติดตามตรวจสอบแห่ง ชาติข องตนและต้ องรายงานต่อศูน ย์ อาเซี ยนหากมี การ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับเรื องดัง กล่าว47 ทัง& นี จ& ะกล่าวถึง หน่วยงานภายในที ถูกจัดตัง& ให้ เ ป็ นศูน ย์
ติดตามตรวจสอบของแต่ละรัฐภาคีอย่างละเอียดในหัวข้ อ 3.2 ในลําดับถัดไป
2. การวิเคราะห์ ประเมินผล
หน้ าทีวิเคราะห์ประเมินผลเป็ นอีกหน้ าทีหนึงทีมีรากฐานมาจากมาตรการใช้ ความ
ระมัดระวังล่วงหน้ า (Pre-cautionary measures) เช่นกัน โดยบัญญัติในข้ อ 8 แห่ง AATHP ว่า รัฐ
ภาคีต้องแน่ใจว่าศูนย์ติดตามตรวจสอบแห่งชาติจะสือสารกับศูนย์อาเซียนเป็ นระยะๆไม่ว่าจะเป็ น
การสือสารโดยตรงหรื อผ่านทางหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงานของตนก็ได้ เพือให้ ข้อมูล
เกี ยวกับการเกิ ดไฟป่ าหรื อไฟบนดินให้ ซึงศูนย์ อาเซี ยนฯจะรั บและวิเคราะห์ ข้ อมูลที ได้ จากศูนย์
ติดตามตรวจสอบแห่งชาติ และศูนย์อาเซียนจะวิเคราะห์ความเสียงด้ านสิงแวดล้ อมและสุขภาพของ
มนุษย์จากข้ อมูลดังกล่าวและส่งไปทางหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงานของรัฐภาคีนนั & ๆ48
46
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Raman Letchumanan, Overview and Implementation of the ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution[Online],2007. Available from : http://www.adb.org/Documents
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ในทางปฏิบตั ิเพือบังคับใช้ บทบัญญัติข้อที 8 แห่งข้ อตกลงอาเซียนฯ ทีกําหนดใน
เรื องทีศูนย์ติดตามตรวจสอบแห่งชาติจะต้ องสือสารกับศูนย์อาเซียนตามเวลาทีได้ ตกลงกัน และ
ศูนย์ อาเซียนจะต้ องวิเคราะห์และรายงานข้ อมูลไปยัง หน่วยงานกลางประสานการดําเนิน งาน
แห่งชาตินนั & 49 ได้ มีการจัดทําคูม่ ือการปฏิบตั งิ านสําหรับการติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินผล
และการปฏิบตั ิการฉุกเฉินร่วมกัน( The Standard Operating Procedures (SOP) for Monitoring,
Assessment and Joint Emergency Response) โดยกําหนดให้ ศนู ย์ติดตามตรวจสอบแห่งชาติ
จัดเตรี ยมข้ อมูล ในช่วงฤดูแ ห้ ง แล้ งทุกอาทิตย์ เพื อศูนย์ อาเซี ยนจะได้ รวบรวมสถานการณ์ และ
รายงานต่อหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงานแห่งชาติตอ่ ไป โดยมีการสรุปรายงานดังกล่าว
บรรจุไว้ ในเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ท จากนันศู
& นย์อาเซียนก็จะรวบรวม วิเคราะห์และรายงานภาพรวม
ต่อหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงานแห่งชาติตา่ ง ๆ อีกครัง& หนึง50
3. การป้องกัน
บทบัญญัติข้อ 9 แห่งข้ อตกลง AATHP ได้ กําหนดถึงหน้ าทีการป้องกันไฟไว้ อย่าง
ชัดเจนโดยอาศัยหลักการใช้ ความระมัดระวังล่วงหน้ า(Pre-cautionary measures)ทีบัญญัติไว้ ใน
ข้ อ 1(3) โดยกํ าหนดให้ รั ฐภาคีดําเนิน มาตรการในการควบคุมและป้องกัน การกระทําอาจจะ
ก่อให้ เกิดหมอกควันพิษข้ ามแดนเพราะไฟป่ าและไฟบนพื &นดิน51 ทังนี
& &รวมถึงการบังคับใช้ มาตรการ
ทางกฎหมาย และมาตรการอืนๆ ตลอดจนส่งเสริ มนโยบายห้ ามการเผาโดยสิน& เชิงโดยสิน& เชิง
(Zero Burning Policy52) และทําให้ แน่ใจว่ามาตรการด้ านกฎหมาย บริ หาร หรื อมาตรการอืนๆที
เกียวข้ อง ถูกนํามาใช้ เพือควบคุมการเผาในทีโล่ง และเพือป้องกันการใช้ ไฟปรับพื &นที และการระบุ
และติดตามตรวจสอบพืน& ทีเสียงจะเกิดไฟป่ าและไฟบนพืน& ดิน นอกจากนีย& ังกํ าหนดให้ รัฐภาคี
เสริ มสร้ างความแข็งแกร่ ง ในการประสานงานเพือให้ มีการ ป้องกัน จัดการกับไฟและดับไฟใน
ระดับท้ องถิน ส่งเสริ มการเผยแพร่ความรู้ ต่อชุมชน ให้ มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟ
49

AATHP Article 8 (1) Each Party shall ensure that its National Monitoring Centre, at agreed
regular intervals, communicates to the ASEAN Centre ... และ (3) On the basis of analysis of the data
received, the ASEAN Centre shall, where possible, provide to each Party, through its Focal Point, an
assessment of risks to human health or the environment arising from land and/or forest fires and the
resulting transboundary haze pollution
50
Raman Letchumanan, Overview and Implementation of the ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution,อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 47.
51
ดู AATHP Art 9
52
AATHP Art 1(14) นโยบายห้ ามการเผาโดยสิ &นเชิง คือนโยบายทีห้ ามการเผาในทีโล่งแจ้ ง แต่ย่อม
ให้ มีการเผาทีมีการควบคุมในบางลักษณะได้
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และจัดการกับหมอกควันพิษ อีกทัง& ส่งเสริ มภูมิปัญ ญาท้ องถิ น และวิธี ท้องถิ นเพื อป้องกัน และ
จัดการกับไฟ ซึงต้ องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทีเกียวข้ องอย่างแท้ จริง53
ในทางปฏิบตั ไิ ด้ มีการดําเนินการเพือให้ เป็ นไปตามบทบัญญัตดิ งั กล่าว
ดังต่อไปนี54&
ก. การจัดทําแผนนโยบายห้ ามการเผาโดยสิ &นเชิงและการเผาทีมีการควบคุม
ข. การจัดทํายุทธศาสตร์ การจัดการพื &นทีดินพรุแห่งอาเซียน
ค. การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินในพื &นทีทีอาจเกิดไฟป่ า

ก.

การจัดทําแผนนโยบายห้ ามการเผาโดยสินJ เชิงและการเผาทีมีการ

ควบคุม
เพื อบัง คับใช้ บทบัญ ญัติใ นข้ อที 9 แห่ง ข้ อตกลงอาเซี ยนฯ ที กํ าหนดในเรื อง
ยุท ธศาสตร์ เ รื องการส่ง เสริ ม นโยบายห้ ามการเผาโดยสิ น& เชิ ง โดยสิ น& เชิง 55 ได้ มี การจัดทํ าแผน
นโยบายห้ ามการเผาโดยสิ &นเชิงและการเผาทีมีการควบคุม (Zero Burning and Controlled
Burning) ขึ &น
นโยบายดังกล่าวมีขึ &นตังแต่
& เดือนเมษายน 1999 (ข้ อตกลงอาเซียนฯยังไม่มีผล
บังคับใช้ ) เพือกระตุ้นประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ บงั คับใช้ นโยบายดังกล่าวโดยการออกกฎหมาย
และระเบียบทีจําเป็ นต่าง ๆ ดังนี & อาเซียนพยายามส่งเสริ มให้ ใช้ นโยบายห้ ามการเผาโดยสิ &นเชิงต่อ
ผู้ประกอบการในธุรกิจการเกษตรและผู้ได้ สมั ปทานป่ าไม้
และมีการสนับสนุนให้ ดําเนินนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนือง โดยมีการตีพิม พ์
แนวทางในการบังคับใช้ นโยบายห้ ามการเผาโดยสิ &นเชิงโดยสิ &นเชิง และนโยบายการเผาทีมีการ
ควบคุม รวมทังจั
& ดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ทีประเทศมาเลเซีย ถึง 2 ครัง& ในเดือนกรกฎาคม
ปี ค.ศ. 2004 และในเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ.2006 โดยมีผ้ ปู ระกอบการในธุรกิจการเกษตร ผู้ได้
สัมปทานป่ าไม้ จากประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย องค์กรระหว่างประเทศ ผู้เป็ น
ตัวแทนจากประเทศในกลุม่ อาเซียน และเลขาธิการอาเซียนเข้ าร่วมประชุมด้ วย
53

AATHP Art 3 หลักการ(5) ประเทศภาคีควรให้ ผ้ มู ีสว่ นเกียวข้ องทุกฝ่ าย ซึงรวมถึงชุมชนท้ องถิน
องค์กรเอกชน เกษตรกรและรัฐวิสาหกิจเอกชน เข้ ามามีสว่ นร่วมด้ วย ตามความเหมาะสม
54
Raman Letchumanan, Overview and Implementation of the ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution, อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 47.
55
AATHP Article 9 (a) Developing and implementing legislative and other regulatory
measures, as well as programmes and strategies to promote zero burning policy...
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ข. การจัดทํายุทธศาสตร์ การจัดการพืนJ ทีดนิ พรุแห่ งอาเซียน
เพื อบัง คับใช้ บ ทบัญ ญั ติ เ รื องการป้ องกั น ในข้ อ ที กํ าหนดให้ จัด ทํ า นโยบายที
เกี ยวข้ องเพือควบคุมกิ จกรรมทีก่อให้ เกิดไฟป่ าหรื อไฟบนพืน& ดิน56 ได้ มีการจัดทํ ายุทธศาสตร์ การ
จัดการพื &นทีดินพรุแห่งอาเซียน ASEAN Peatland Management Strategy (APMS) 57 เนืองจากป่ า
พรุ(Peat land) เป็ นระบบนิเวศทีเปราะบางและอ่อนไหวต่อไฟเป็ นอย่างมาก และจะได้ รับผลกระทบ
อย่างรุ นแรงหากมีการระบายนํ &าออกจากพื &นทีโดยปราศจากการควบคุมทีดี เนืองจากโดยทัวไปแล้ ว
ชันดิ
& นพรุ อาจมีความลึกถึง 10 เมตร หรื อมากกว่า จึงทําให้ เป็ นแหล่งสะสมเชือ& เพลิงทีมีปริ มาตร
มหาศาลมากกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร์ ไฟป่ าทีเกิดขึ &นในป่ าพรุ ทงในเขตร้
ั&
อนและเขต
หนาวตอนเหนือในช่วงหลายปี ทีผ่านมา ซึงมีความรุ นแรงมากอันมีผลเนืองมาจากภาวะความแห้ ง
แล้ งจัดอันเกิดจากปรากฏการณ์ เอลนิโญ่ได้ สร้ างความเสียหายอย่างรุนแรงและไม่สามารถฟื น& ฟู กับ
ทังยั
& งปลดปล่อยธาตุคาร์ บอนทีสะสมอยู่บนพืน& โลกขึ &นสู่บรรยากาศในปริ มาณมหาศาล ทําให้ เกิด
มลพิษจากหมอกควันอย่างร้ ายแรง ซึงกระทบต่อสุขภาพและความมันคงของชีวิตมนุษย์58
ดัง นี ย& ุท ธศาสตร์ การจัดการพื น& ทีป่ าพรุ แ ห่ง อาเซียน หรื อ ASEAN Peatland
Management Strategy (APMS) ถูกจัดตังขึ
& &นโดย คณะรัฐมนตรี สิงแวดล้ อมแห่งอาเซียนในเดือน
พฤศจิกายน 2006 เป็ นยุทธศาสตร์ ทีมุ่งแนะแนวทางทีสนับสนุนการจัดการกับพืน& ทีป่ าพรุ ใน
ภูมิภาค ระหว่างปี ค.ศ.2006-2020 ซึงจะต้ องเป็ นการจัดการแบบยังยืนเพือมิให้ มีควันจากพื &นทีป่ า
พรุลอ่ งลอยสูอ่ ากาศและนําไปสูก่ ารเปลียนแปลงของภูมิอากาศของโลก
แผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าวถูกร่ างขึน& ครัง& แรกในเดือนกรกฎาคม 2004 และถูก
นําเข้ าสูก่ ารประชุมเพือปรึกษาหารื อกันตังแต่
& ชว่ งเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 2004 ถึงเดือนพฤษภาคม
ปี ค.ศ. 2005 จนได้ ร่างยุทธศาสตร์ ฉบับสุดท้ ายและเกิดเป็ นยุทธศาสตร์ การจัดการพื &นทีป่ าพรุแห่ง
อาเซี ยนโดยมุ่ง เน้ น ดูแ ล 4 เรื องดังต่อไปนี ค& ือ สร้ างสํ านึกและให้ ความรู้ เกี ยวกับพื น& ที ป่ าพรุ
ระบุพื &นทีทีเกิดมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนหรื อสิงแวดล้ อมเสือมโทรม ส่งเสริ มการจัดการพื &นที
ป่ าพรุ แบบยังยืนและส่งเสริ มความร่วมมือส่วนภูมิภาคเกียวกับพื &นทีป่ าพรุ ซึงดําเนินยุทธศาสตร์
โดยให้ รัฐภาคีตา่ ง ๆ มีหน้ าทีบังคับใช้ ยุทธศาสตร์ นี &ในระดับชาติ ซึงจะต้ องมีการออกแผนปฏิบตั ิ
การแห่งชาติ National Action Plans (NAPs) เพือรองรับด้ วย

56

AATHP Article 9 (b) Developing other appropriate policies to curb activities that may lead
to land and/or forest fires
57
ASEANSEC, ASEAN Peatland Management Strategy [Online],2008. Available from :
http://haze.ASEAN.org/peatlandmanagement/apms
58
ศิริ อัคคะอัคร. สถานการณ์และการจัดการไฟป่ าโลก ,อ้ างแล้ วเชิงอรรถที1.
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ยุท ธศาสตร์ ดัง กล่าวอยู่ใ นขอบข่ายงานของคณะจัดตัง& การจัดการพื น& ที พรุ แ ห่ง
อาเซียน(ASEAN Peatland Management Initiative หรื อ APMI) ภายใต้ ข้อตกลงอาเซียนเรื อง
มลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน โดยเริ มต้ นจากเลขาธิ การอาเซียนในฐานะผู้ช่วยเหลือแห่งศูนย์
สิงแวดล้ อมโลก (the global environment centre หรื อ GEC) เป็ นผู้จดั ทําแผนการดังกล่าวแล้ ว
นําเข้ าหารื อกับรัฐภาคีอาเซียนทังหมด
&
ค. การจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในพืนJ ทีท อี าจเกิดไฟป่ า
เพือบังคับใช้ บทบัญญัติเรื องการป้องกัน ในข้ อทีกําหนดให้ ระบุพื &นทีเสียงต่อการ
เกิ ดไฟป่ าและไฟในที โล่ง 59 ได้ มี การจัดทํ าแผนปฏิ บัติการฉุกเฉิ น ในพื น& ที ที อาจเกิ ด ไฟป่ าหรื อ
Immediate Action Plans (IAPs) ขึ &น เพือช่วยรัฐบาลและชุมชนในประเทศภาคี ในการจัดการกับ
หมอกควันและไฟป่ าหรื อไฟบนพื &นดิน ยกตัวอย่างเช่น
แผนปฏิบตั ิการเร่งด่วนในหมู่เกาะกาลิมนั ตันใต้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึงได้ รับ
ความสนับสนุนด้ านเทคโนโลยีและเงินทุนจากประเทศออสเตรเลีย ซึงเป็ นแผนปฏิบตั ิการเร่งด่วน
โครงการแรก มีการปฏิบตั ิการใน 3 ส่วนคือ การป้องกัน โดยการให้ ความรู้ เรื องการระวังภัยจากไฟ
ต่อชุมชน และวางแนวทางบังคับใช้ กฎหมาย การติดตามตรวจสอบ โดยการใช้ ระบบการเตือนภัย
และระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ และรับมือกับไฟป่ า
แผนปฏิบตั ิการเร่ งด่วนในจังหวัด Riau ซึงได้ รับความสนับสนุนด้ านเทคโนโลยี
และเงินทุนจากธนาคารเพือการพัฒนาแห่งเอเชีย โดยได้ ร่างระเบียบเกียวกับการจัดการเกียวกับ
ไฟในจังหวัดดังกล่าว และจัดทําโครงการระยะยาวเพือจัดการกับไฟป่ า เป็ นต้ น
ซึงการดําเนินการดังกล่าวจะมีขึน& อย่างต่อเนืองในพืน& ทีเสียงต่อการเกิดไฟของ
จังหวัดอืนๆในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศอืนๆในภูมิภาค โดยได้ รับการสนับสนุนทาง
เทคโนโลยีจาก กระทรวงเกษตรและป่ าไม้ แห่งสหรัฐอเมริ กา หรื อ US Department of Agriculture
Forest Service (USFS) ด้ วย
4. การเตรียมความพร้ อมและแผนปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินแห่ งชาติ
การเตรี ย มความพร้ อมและแผนปฏิ บัติก ารฉุก เฉิ น แห่ง ชาติมี ร ากฐานมาจาก
หลักการความร่ วมมือ(Principle of Cooperation) แห่งบทบัญญัติข้อ 3(2) โดย AATHP ได้
บัญญัตเิ กียวกับเรื องดังกล่าวไว้ ดงั ต่อไปนี &
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การเตรี ยมความพร้ อม AATHP กํ าหนดให้ ประเทศภาคีพัฒนากลยุทธ์ หรื อ
แผนปฏิบตั กิ ารร่วมกันหรื อด้ วยตนเอง เพือจัดการหรื อควบคุมความเสียงทีมีตอ่ สุขภาพอนามัยของ
มนุษย์และสิงแวดล้ อม อันเกิดมาจากหมอกควันทีเกิดจากไฟป่ า และหมอกควันพิษจากไฟป่ า และ
ประเทศภาคี จ ะต้ อ งจัด เตรี ย มวิ ธี ป ฏิ บัติม าตรฐานตามความเหมาะสมเพ่อเป็ นวิ ธี ป ฏิ บัติข อง
ประเทศตน และเป็ นวิธีปฏิบตั ขิ องความร่วมมือระดับภูมิภาคทีต้ องดําเนินการตามความตกลงนี &60
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินแห่ งชาติ AATHP กําหนดให้ รัฐภาคีต้องจัดเตรี ยมเพือ
สร้ างความพร้ อมทางนิติบญ
ั ญัติ บริ ห าร และการเงิ นที เหมาะสม เพือการทีจะระดมเครื องมื อ
อุปกรณ์ และงบประมาณที จําเป็ นในการรั บมือและบรรเทาผลกระทบจากไฟป่ ารวมถึง หมอก
ควัน พิษ นอกจากนี & รั ฐยัง มี ห น้ าที บอกกล่าวความพร้ อมต่าง ๆ ดัง กล่าวต่อภาคีอืนๆและศูน ย์
อาเซียนอีกด้ วย61
ในทางปฏิบตั ไิ ด้ มีการดําเนินการดังต่อไปนี62&
ก. การจัดทําคูม่ ือการปฏิบตั งิ านเพือปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินร่วมกัน
ข. กิจกรรมซ้ อมเตือนภัยจากไฟและหมอกควัน
ก. การจัดทําคู่มือการปฏิบัตงิ านเพือปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินร่ วมกัน
คูม่ ือดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของ SOP for monitoring, assessment joint emergency
response ซึงกํ าหนดให้ มี การปฏิ บัติการฉุกเฉิ นร่ วมกันในสถานการณ์ ที คุณภาพอากาศเลวร้ าย
ต่อเนืองยาวนาน หรื อมีการเตือนจากศูนย์อาเซียนฯ หรื อมีข้อมูลจากศูนย์ติดตามตรวจสอบแห่งชาติ
โดย SOP ได้ แบ่งขันตอนในการขอและเสนอความช่
&
วยเหลือออกเป็ น 4 ขันตอนขึ
&
&นอยู่กับระดับและ
เงื อนไขดังต่อไปนี ค& ื อ63 กระบวนการร้ องขอหรื อเสนอให้ ความช่วยเหลื อในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น
กระบวนการสําหรับร้ องขอความช่วยเหลือทัวไป กระบวนการสําหรับเสนอความช่วยเหลือทัวไป และ
กระบวนการเกียวกับการจัดเตรี ยมเครื องมือทีจําเป็ นในสถานการณ์ฉกุ เฉิน

60

ดู AATHP Art 10
ดู AATHP Art 11
62
Raman Letchumanan, Overview and Implementation of the ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution, อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 47.
63
Ibid.,
61

91
ข. กิจกรรมซ้ อมเตือนภัยจากไฟและหมอกควัน
กิจกรรมการซ้ อมปฏิบตั ิจริ งเมือเกิดไฟป่ าหรื อหมอกควันพิษข้ ามแดน ถูกจัดตังขึ
& น&
ตามมาตรการดําเนินงานเพือการติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินผล และการปฏิบตั ิการฉุกเฉิ น
ร่วมกัน (The Standard Operating Procedures (SOP) for Monitoring, Assessment and Joint
Emergency Response) ตังแต่
& ปีค.ศ.2004 เรื อยมาโดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงฤดูแห้ งแล้ ง ซึงมาตรการ
เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในการประสานงานเกียวกับการบรรเทาภัยพิบตั ิในเหล่าประเทศภาคี และ
เพือช่วยให้ พฒ
ั นาความร่วมมือระหว่างรัฐภาคีในการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินร่วมกันด้ วย
5. การปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินร่ วมกันภายใต้ บทบัญญัตเิ รื องการช่ วยเหลือ
เมือมีไฟป่ าเกิดขึ &นในรัฐภาคี AATHP กําหนดให้ รัฐภาคีดงั กล่าวย่อมมีสิทธิทีจะขอ
ความช่วยเหลือจากประเทศภาคีได้ โดยอาจร้ องขอความช่วยเหลือจากรัฐภาคีอืนโดยตรงหรื อผ่านทาง
ศูนย์อาเซียนหรื อในกรณีทีเหมาะสมอาจร้ องขอจากรัฐอืนหรื อองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้
ซึงรัฐภาคีจะให้ ความช่วยเหลือได้ ต่อเมือมีการร้ องขอและได้ รับยินยอมจากรัฐ
ผู้ประสบภัยแล้ วเท่านัน& การตอบรับของรัฐผู้ถกู ขอความช่วยเหลือต้ องกระทําในทันใดว่าตนอยู่ใน
สภาพทีจะให้ ความช่วยเหลือได้ หรื อไม่ระดับใดและเงือนไขอย่างไร ในขณะเดียวกัน หากรัฐผู้ถกู ขอ
ความช่วยเหลืออยูใ่ นสภาพทีจะให้ ความช่วยเหลือได้ รัฐผู้ขอความช่วยเหลือก็ต้องตอบในทันใดว่า
ตนอยูใ่ นสภาพทีรับความช่วยเหลือหรื อไม่ระดับใดและเงือนไขอย่างไร64
บทบัญญัติในข้ อนี &มีพื &นฐานมาจากหน้ าทีการปรึ กษาหารื อ ซึงก็เป็ นส่วนหนึงของมี
รากฐานมาจากหลักการความร่วมมือ(Principle of Cooperation) แห่งบทบัญญัตขิ ้ อ 3(2) นันเอง
6. ความร่ วมมือทางด้ านเทคนิคและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
AATHP กําหนดให้ รัฐภาคีทงหลายต่
ั&
างก็ต้องให้ ความร่ วมมือซึงกันและกัน เพือ
เพิมประสิทธิ ภาพในการป้องกัน ติดตามตรวจสอบและรั บมื อกับไฟไหม้ ป่าและหมอกควันพิษ
ดังกล่าว ภายใต้ หลักการความร่วมมือ (Principle of Cooperation) แห่งบทบัญญัติข้อ 3(2) ของ
ข้ อตกลงดังนี &
ความร่วมมือทางด้ านเทคนิค โดยศูนย์อาเซียนจะให้ ความสนับสนุนอํานวยความ
สะดวกในการระดมทรัพยากรทังภายในและภายนอกประเทศภาคี
&
การรายงานข้ อมูลและข่าวสาร
ให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน การแลกเปลียนข้ อมูล ผู้เชี ยวชาญ เทคโนโลยี เทคนิค และความรู้ ที
เกียวข้ อง การฝึ กอบรมและการศึกษาทีเกียวข้ องกับการห้ ามเผาโดยสิ &นเชิง และ ผลกระทบของพิษ
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จากหมอกควันต่อมนุษย์และสิงแวดล้ อม การพัฒนาและจัดทําเทคโนโลยีในการควบคุมเผา การ
แลกเปลียนประสบการณ์และข้ อมูลทีเกียวข้ องระหว่างหน่วยงานผู้บงั คับใช้ กฎหมายของรัฐภาคี
และการฝึ กฝนพนักงานดับไฟทังในระดั
&
บท้ องถิน ชาติ และภูมิภาค เป็ นต้ น65
ความร่ วมมือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยประเทศภาคีจะต้ องดําเนินการด้ วย
ตัวเองหรื อร่ วมกับประเทศภาคีอืนหรื อองค์การนานาชาติ เพือวิจยั ถึงการเกิดและผลกระทบของ
ปั ญหามลพิษจากหมอกควัน รวมไปถึงวิธีการ เทคนิคและอุปกรณ์สําหรับการจัดการไฟป่ าและไฟ
บนพื &นดินด้ วย66
ในทางปฏิบตั ิมีการจัดทํารายชือสิงของทีใช้ ในการดับไฟเพือบังคับใช้ บทบัญญัติ
ในข้ อ 16 ทีกําหนดให้ มีความร่วมมือทางเทคนิคระหว่างรัฐภาคี67 ได้ มีการจัดทํารายชือสิงของทีใช้
ในการดับไฟ เพือระบุถึงอุปกรณ์ทีมีอยู่ของรัฐภาคีเพือการให้ ความร่วมมือในการดับไฟ ผ่านทาง
อินเตอร์ เน็ท ASEAN Haze Action Online (http://haze.ASEAN.org) การจัดทําคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานสําหรับการติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินผลและการปฏิบตั ิการฉุกเฉินร่ วมกัน
SOP for monitoring, assessment and joint emergency response การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพือส่งเสริ มการห้ ามเผาโดยสิ &นเชิง การแนะแนวการควบคุมการเผา รวมไปถึงการจัดตัง& SRFA
Legal Group on Law and Enforcement อีกด้ วย68
3.1.3 องค์ กรภายใต้ ข้อตกลงและการบังคับให้ เป็ นไปตามข้ อตกลง
องค์กรดําเนิน งานภายใต้ ข้ อตกลง เป็ นกลไกอื นๆ ที จะช่วยเสริ ม ประสิท ธิ ภ าพในการ
ป้องกันและจัดการกับปั ญหาหมอกควัน พิษข้ ามแดน ดังนี & AATHP จึง บัญญัติให้ มี องค์กรผู้มี
อํานาจตามข้ อตกลงดังต่อไปนี &
3.1.3.1 ศูนย์ประสานงานการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนแห่งอาเซียน
3.1.3.2 หน่วยงานทีมีอํานาจและหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
3.1.3.3 ทีประชุมประเทศภาคี
3.1.3.4 สํานักเลขาธิการ
3.1.3.5 กองทุนอาเซียนเพือการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
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3.1.3.1
ศูนย์ ประสานงานการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนแห่ ง
อาเซียน (ASEAN Centre)
ศูนย์ประสานงานการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนแห่งอาเซียน( ASEAN
Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control) เกิดขึ &นภายใต้ ข้อตกลง
อาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน69 โดยมีวตั ถุประสงค์ทีจะอํานวยความสะดวกสําหรับ
การร่ วมมือระหว่างรัฐภาคีเพือจัดการต่อไฟป่ าและไฟบนพืน& ดินโดยเฉพาะอย่างยิงมลพิษจาก
หมอกควันทีเกิดจากไฟดังกล่าว โดยมีเลขาธิการอาเซียนและศูนย์อตุ นุ ิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน
เป็ นผู้มีอํานาจบริหารดูแลศูนย์ดงั กล่าวตังแต่
& ข้อตกลงอาเซียนฯมีผลบังคับใช้ เมือเดือนพฤศจิกายน
ปี ค.ศ.200370
ขอบเขตความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ าม
แดนแห่งอาเซียน71 คือ การติดต่อกับศูนย์ติดตามตรวจสอบแห่งชาติตา่ งๆหรื อกับหน่วยงานกลาง
ประสานการดําเนินงานในเรื องข้ อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและอุตนุ ิยมวิทยาเกียวกับไฟป่ าหรื อ
ไฟบนพื &นดิน สภาวะทีส่งผลให้ เกิดไฟ และคุณภาพอากาศหรื อระดับมลพิษทีเกิดจากหมอกควัน
ดังกล่าว จากนัน& ก็นํามารวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บให้ ง่ายต่อการเข้ าถึงและทําความเข้ าใจ
นอกจากนัน& ยังมีหน้ าทีอํานวยความสะดวกระหว่างประเทศภาคีในเรื องการเตรี ยมความพร้ อม
รับมือกับไฟป่ าและไฟบนพื &นดิน รวมถึงเรื องมาตรการในการลดผลกระทบจากไฟป่ าและมลพิษ
จากหมอกควัน
ศูนย์อาเซียนฯยังมีหน้ าทีจัดทํารายชือผู้เชียวชาญและรายชือเครื องมือและอุปกรณ์
สําหรับให้ ความช่วยเหลือในการลดผลกระทบจากไฟป่ าหรื อจากหมอกควันพิษ รายชือเครื องมือ
และอุปกรณ์ และสําหรับการฝึ กอบรมและสร้ างจิตสํานึกให้ กบั ชุมชน โดยการจัดทํารายชือดังกล่าว
เพือเตรี ยมพร้ อมไว้ ทกุ เมือทีรัฐภาคีร้องขอ
นอกจากนี &ศูนย์อาเซียนมีหน้ าทีติดต่อกับประเทศหรื อองค์กรทีให้ การสนับสนุนพร้ อม
ทังจั
& ดทํารายชือเพือเตรี ยมพร้ อมไว้ สําหรับรัฐภาคีทีร้ องขอและเมือเกิดไฟขึ &น ศูนย์อาเซียนฯมีหน้ าที
ตอบสนองคําร้ องขอหรื อข้ อเสนอเรื องความช่วยเหลือโดย ต้ องจัดส่งข้ อเรี ยกร้ องขอความช่วยเหลือ
ให้ กบั ประเทศหรื อองค์กรทีจะให้ ความช่วยเหลือ โดยต้ องประสานความช่วยเหลือดังกล่าวด้ วย
ในทางปฏิ บัติยัง ไม่มี ก ารจัดตัง& ศูน ย์ อาเซี ยนขึน& มาอย่างแท้ จ ริ ง เนื องจากทุก รั ฐ มี
ความเห็นตรงกันว่าควรจะจัดตังศู
& นย์ดงั กล่าวในประเทศอินโดนีเซียจึงจะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
69

ดู AATHP Art 5
Raman Letchumanan, Overview and Implementation of the ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution, อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 47.
71
ดู AATHP ANNEX
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ซึงประเทศอิน โดนีเ ซียเองก็ ได้ ตอบรับข้ อเสนอดัง กล่าว แต่จ ะทําก็ต่อเมือตนได้ ให้ สัตยาบรรณ
ข้ อตกลงดังกล่าว ดังนี &จนถึงปั จจุบนั ก็ยังไม่มีการจัดตังศู
& นย์ดงั กล่าว แต่ให้ สํานักเลขาธิการเป็ น
ผู้ทําหน้ าทีดังกล่าวแทนไปก่อน72
อย่างไรก็ดีได้ มีการดําเนินการภายใต้ อํานาจหน้ าทีของศูนย์อาเซียนฯไว้ มากมาย อัน
อาจจําแนกกลไกการบังคับใช้ บทบัญญัตดิ งั กล่าวดังต่อไปนี &
ก. การจัดตังJ ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน (ASMC)73
เพือบังคับใช้ บทบัญญัติข้อที 5(4) ประกอบกับภาคผนวก (1) แห่งข้ อตกลง
อาเซี ยนฯที กํ าหนดหน้ าทีของศูน ย์ อาเซี ยน (ACC) ที เกี ยวกับกระบวนการแลกเปลี ยนข้ อมูล
ระหว่ า งศูน ย์ อ าเซี ย นกับ ศูน ย์ ติ ด ตามตรวจสอบแห่ ง ชาติ ห รื อ หน่ ว ยงานกลางประสานการ
ดําเนินงานแห่งชาติ74 จึงได้ มีการการขยายขีดความสามารถของศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทาง
อาเซียน (ASEAN Specialized Meteorological Center) ให้ เพิมขึ &น
เดิม ASMC ถูกจัดตังขึ
& &นตามแผนปฏิบตั ิการหมอกควันระดับภูมิภาค Regional
Haze Action Plan โดยรัฐมนตรี อาเซียนด้ านสิงแวดล้ อมให้ เป็ นศูนย์ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินไฟป่ าและไฟบนพื &นดินรวมถึงหมอกควันพิษข้ ามแดน ตังแต่
& เดือนมกราคมปี ค.ศ.1993 ซึง
เดิมมุง่ ตรวจสอบเฉพาะประเทศ บรูไน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ ต่อมาเมือเกิด
ข้ อตกลงในปี ค.ศ.2002 ข้ อตกลงก็ขยายขีดความสามารถของศูนย์นี &ให้ ทํานายแหล่งทีอาจเกิดไฟ
หรื อควันขึ &นเป็ นครอบคลุมทังภู
& มิภาคอาเซียนในปี ค.ศ.2003 คือรวม ประเทศไทย ลาว กัมพูชา
พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนามเข้ าไปด้ วย โดยให้ ทํางานร่วมกับศูนย์อาเซียน เพือทีจะรับมือกับปั ญหา
หมอกควันพิษข้ ามแดน75
& ่ในประเทศสิงค์โปรและขึน& ตรงกับกรมอุตนุ ิยมวิทยา สังกัด
ศูนย์ดงั กล่าว ตังอยู
กระทรวงสิงแวดล้ อมแห่งสาธารณรั ฐสิงคโปร์ (the Meteorological Services Division,
72

Raman Letchumanan, Overview and Implementation of the ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution, อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 47.
73
National Environment Agency of Singapore , ASEAN Specialized Meteorological Centre
[Online],2003. Available from : http://www.weather.gov.sg/wip/web/ASMC/About_Us
74
AATHP ANNEX “The ASEAN Centre shall: 1. Establish and maintain regular contact with
the respective National Monitoring Centres regarding the data, including those derived from satellite
imagery and meteorological observation...”
75
Craig W. Clark, “Development In Transboundary Air Pollution,Colorado,” Journal of
International Environmental Law and Policy12 (May 2002):p.4.
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National Environment Agency of Singapore) มีบทบาทสําคัญในการพยากรณ์ อากาศ
ระยะไกล เตือนการเกิดไฟ และติดตามตรวจสอบไฟและหมอกควันในภูมิภาค เพือทําหน้ าทีในการ
ให้ ข้อมูลผ่านทางเครื อข่ายสือสารระหว่างประเทศเกียวกับ แผนทีจุดความร้ อน ภาพถ่ายดาวเทียม
แผนทีการเดินทางของลม ข้ อมูลเกียวกับระยะการมองเห็น ข้ อมูลคุณภาพของอากาศ และข้ อมูล
ทางสิงแวดล้ อมอืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์กบั การตรวจสอบหมอกควัน ทังนี
& &เพือวิเคราะห์สถานการณ์
ไฟป่ าและหมอกควันพิษจาก และคาดการณ์สภาพอากาศและหมอกควันรายเดือน และจัดเตรี ยม
ระบบเตือนภัยล่วงหน้ า
นอกจากนัน& ยังมี การจัดทํ าระบบค้ นหาและเข้ าถึ งข้ อมูลทางอิ นเตอร์ เน็ ทได้ แก่
http://www.weather.gov.sg/wip/web/ASMC เพือให้ ข้อมูลเกี ยวกับสภาพอากาศและสถานการณ์
หมอกควันพิษในภูมิภาคอาเซียนเพื อเป็ นประโยชน์ แก่หน่วยงานของประเทศภาคีที เกี ยวข้ อง โดย
ทํางานร่ วมกับเลขาธิการอาเซียนภายใต้ ศนู ย์ประสานงานการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
แห่งอาเซียนอีกด้ วย
ข. การจัดตังJ คณะผู้เชียวชาญ
เพือบังคับใช้ บทบัญญัติเรื องอํานาจหน้ าทีของศูนย์อาเซียนในภาคผนวกข้ อ 5 ที
กํ า หนดเกี ยวกับรายชื อผู้เ ชี ยวชาญนอกภูมิ ภ าค เพื อการลดไฟและหมอกควัน พิษ ฝึ กฝน ให้
การศึกษาและสร้ างจิตสํานึก76 คณะผู้เชียวชาญเกียวกับการตรวจสอบและประสานงานเรื องไฟ
และหมอกควันแห่งอาเซียน( Panel of ASEAN Experts on Fire and Haze Assessment and
Coordination)77 จึง ถูกจัด ตัง& ขึน& ในเดือ นสิง หาคม ปี ค.ศ.2005 โดยเจ้ า หน้ า ที อาวุโสด้ า น
สิงแวดล้ อมของอาเซี ยน (ตามคําแนะนํ าคณะรัฐ มนตรี ด้านสิงแวดล้ อมแห่งอาเซี ยนเมื อเดือน
ตุลาคม 2004) เพือช่วยให้ การติดตามตรวจสอบไฟและหมอกควันรวดเร็ วขึ &น และให้ คําแนะนํา
เกียวกับการระดมปั จจัยระหว่างช่วงทีเกิดภาวะวิกฤตโดยกําหนดให้ มีการจัดการประชุมกันทุกปี
ค. การจัดทําข้ อกําหนดและขอบเขต (TOR)
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AATHP ANNEX “The ASEAN Centre shall: 5. Establish and maintain a list of experts from
within and outside of the ASEAN region who may be utilised when taking measures to mitigate the
impact of land and/or forest fires or haze pollution arising from such fires, and make the list available
to the Parties.
77

ASEAN, Panel of ASEAN Experts on Fire and Haze Assessment and Coordination
[Online], 2004. Available from : http://haze.ASEAN.org/experts/
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เพือบังคับใช้ บทบัญญัติเดียวกันกับข้ อ ข. จึงมีการจัดทําข้ อกําหนดและขอบเขต
งาน (Term of Reference หรื อ TOR) ของคณะผู้เชียวชาญเกี ยวกับการตรวจสอบและ
ประสานงานเรื องไฟและหมอกควันแห่งอาเซียน โดยรัฐมนตรี ด้านสิงแวดล้ อมแห่งอาเซียนเมือ
เดือนกันยายน 2005 ทังนี
& &เพือความชัดเจนในการทําหน้ าทีพัฒนากิจกรรมของผู้เชียวชาญ ไม่ว่า
จะเป็ นการเคลือนย้ ายและการถอนกําลังพล การวิเคราะห์ประเมินผลทีรวดเร็ ว และการรายงาน
ขันตอนการดํ
&
าเนินงานต่าง ๆ
ง. การจัดทํารายชืออุปกรณ์ การดับไฟ
เพือบังคับใช้ บทบัญญัติเรื องอํานาจหน้ าทีของศูนย์อาเซียนในเรื องอุปกรณ์และ
เครื องอํานวยความสะดวกในการดับไฟทังภายในและภายนอกภู
&
มิภาคอาเซียน78 ได้ มีการจัดทํา
รายชือสิงของทีใช้ ในการดับไฟ เพือระบุถึงอุปกรณ์ทีมีอยูข่ องรัฐภาคีเพือการให้ ความร่วมมือในการ
ดับไฟ ผ่านทางอินเตอร์ เน็ท ASEAN Haze Action Online (http://haze.ASEAN.org)
จ. การจัดทํารายชือแหล่ งสนับสนุนทางการเงิน
หน้ า ที ของศูน ย์ อ าเซี ยนในเรื องการจัด ทํ า ช่อ งทางการติด ต่อ กับ ประเทศหรื อ
องค์กรผู้บริ จาคเงิน79 ได้ มีการบังคับใช้ โดยการระบุแหล่งทีจะให้ ความช่วยเหลือทางการเงินทัง&
ภายในและภายนอกภูมิภาค ผ่านทางการทํางานของ ASEAN-ADB RETA project และประชุม
ความร่วมมือภายใต้ อํานาจของ HTTF และ COP
ฉ. การจัดทํา ASEAN Haze Action Online
หน้ า ที ของศูน ย์ อ าเซี ย นในเรื องระบบแลกเปลี ยนข้ อ มูล เกี ยวกับ ผู้เ ชี ยวชาญ
เทคโนโลยี และความรู้80 ได้ มีการบังคับใช้ โดยการจัดทํา ASEAN Haze Action Online เพือบรรจุ
ข้ อมูลเกียวกับการประสานงานเกียวกับหมอกควันพิษ โดยการให้ ข้อมูลไฟป่ าและหมอกควันพิษ
ในภูมิภาคแบบวันต่อวัน รวมไปถึงรายงานสถานการณ์อนั ตรายตามทีรัฐภาคีเสนอมา อีกทังยั
& งมี
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AATHP ANNEX “The ASEAN Centre shall: 6.Establish and maintain a list of equipment and
technical facilities from within and outside of the ASEAN...
79
AATHP ANNEX “The ASEAN Centre shall: 9.Establish and maintain a list of such donors,
and make the list available to the Parties.
80
AATHP ANNEX “The ASEAN Centre shall: 11. Establish and maintain an information
referral system for the exchange of relevant information, expertise, technology, techniques and
know-how, and make it available to the Parties in an easily accessible format.
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ข่าว เอกสาร ฐานข้ อ มูล และโครงการต่างๆ แผนปฏิ บัติก ารด้ า นหมอกควัน แห่ง ภูมิภ าคและ
แห่งชาติ รายการอุปกรณ์ส้ ไู ฟ และข้ อมูลของศูนย์อตุ นุ ิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี มีข้อน่าสังเกตว่า การดําเนินงานของศูนย์อาเซียนฯ อยู่บนพื &นฐานทีว่า
หน่ ว ยงานระดับ ชาติ ข องรั ฐ ภาคี จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การดับ ไฟในขัน& ต้ น เสี ย ก่ อ นเสี ย ก่ อ น แต่เ มื อ
เจ้ าหน้ าทีของรัฐภาคีได้ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ ว รัฐภาคีอาจร้ องขอความช่วยเหลือจาก
ศูนย์อาเซียนได้ ดังนัน& เมือรัฐภาคีใดประสบไฟไหม้ ป่าหรื อหมอกควันจะต้ องดําเนินการภายในไป
ก่อน ซึงการดํา เนิ น การภายในนัน& ประกอบไปด้ ว ยหน่ว ยงานที มี อํา นาจและหน่วยงานกลาง
ประสานการดําเนินงาน
3.1.3.2 หน่ วยงานทีมีอาํ นาจและหน่ วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
ข้ อ ตกลงอาเซี ย นเรื องมลพิ ษ จากหมอกควัน ข้ า มแดนได้ กํ า หนดนิ ย ามของคํ า ว่ า
หน่วยงานทีมีอํานาจและหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงานไว้ ดงั นี &
หน่วยงานทีมีอํานาจ หมายถึงหน่วยงานหนึงหรื อมากกว่านัน& ทีได้ รับแต่งตังและมอบ
&
อํานาจจากรัฐภาคีแต่ละรัฐให้ เป็ นหน่วยงานทีมีอํานาจ81
&
านาจจากรัฐภาคีแต่
หน่วยงานกลาง หมายถึงหน่วยงานทีได้ รับแต่งตังและมอบอํ
ละรัฐให้ ปฏิบตั ภิ ารกิจด้ านการบริหารงานตามทีกําหนดไว้ ในข้ อตกลงนี &แทนตน82
ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนกําหนดให้ ประเทศภาคีต้อง
จัดตังและแจ้
&
งภาคีอืนและศูนย์อาเซียนเกียวกับหน่วยงานทีมีอํานาจและหน่วยงานกลางประสาน
การดําเนินงานของตนรวมถึงการเปลียนแปลงของหน่วยงานดังกล่าว83
ในทางปฏิบตั เิ พือปฏิบตั ิตามบทบัญญัตขิ ้ อที 6 แห่งข้ อตกลงอาเซียนฯ ทีกําหนด
เรื องการแต่งตังหน่
& วยงานทีมีอํานาจและหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน84 โดยจะกล่าวใน
ละเอียดเกียวกับการจัดตังหน่
& วยงานดังกล่าวในแต่ละรัฐภาคีในหัวข้ อ 3.2 ในลําดับถัดไป
3.1.3.3 ทีประชุมประเทศภาคี
ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน85กําหนดให้ มีการจัดตังที
& ประชุม
ประเทศภาคี(Conference of the Parties) ขึ &นเพือทําหน้ าทีพิจารณารายงานและข้ อมูลอืนๆทีส่ง
81

AATHP Art 1(2)
AATHP Art 1(5)
83
AATHP Art 6
84
AATHP Article 6 (1) Each Party shall designate one or more Competent Authorities and a
Focal Point.
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มาจากภาคีโดยตรงหรื อจากเลขาธิการ จัดตังหน่
& วยงานย่อยทีจําเป็ นเพือให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงนี &
และพิจารณาการกระทําอืนๆทีจําเป็ นเพือให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของข้ อตกลง ทังนี
& &อาจกล่าว
ได้ ว่าทีประชุมประเทศภาคีมีหน้ าทีทบทวนและประเมินการบังคับตามข้ อตกลง86 ซึงมีลักษณะ
คล้ ายกับทีประชุมคณะบริหาร (Executive Body) แห่ง 1979 ECE Convention นันเอง
3.1.3.4 เลขาธิการ87
ตามความในข้ อ 19 แห่ง ข้ อตกลงอาเซี ยนเรื องมลพิษ จากหมอกควัน ข้ ามแดน
กําหนดให้ เลขาธิการอาเซียนเป็ นเลขาธิ การแห่งข้ อตกลงนีด& ้ วย โดยเลขาธิ การแห่งข้ อตกลงนีม& ี
หน้ าทีในการ จัดเตรี ยมการประชุมของรัฐภาคีและหน่วยงานอืนทีถูกจัดตังภายใต้
&
ข้อตกลงอาเซียน
ฯ จัดส่งประกาศ รายงาน และข้ อมูลอืน ๆ ทีได้ รับตามความแห่งข้ อตกลง พิจารณาข้ อมูลจากรัฐ
ภาคีและให้ คําปรึ กษาในคําถามทีเกียวข้ องกับข้ อตกลง ทําให้ แน่ใจว่าจะได้ รับความร่ วมมือจาก
หน่วยงานระหว่างประเทศทีเกียวข้ องอืนๆ และเตรี ยมการบริ หารทีจะทําให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเลขาธิการ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และทําหน้ าทีอืนๆทีได้ รับมอบหมายจากรัฐภาคี
ดังทีกล่าวแล้ วข้ างต้ น ปั จจุบนั สํานักเลขาธิการได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ปฎิบตั ิหน้ าที
แทนศูนย์อาเซียนฯในระหว่างทีรอประเทศอินโดนีเซียให้ สตั ยาบรรณข้ อตกลงดังกล่าว
3.1.3.5 กองทุนอาเซียนเพือการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน88
เพือสนับสนุนการปฏิบตั ิตามพันธกรณีแห่งข้ อตกลงอาเซียนฯบทบัญญัติที 20 แห่ง
AATHP จึงกําหนดให้ จดั ตังกองทุ
&
นเพือการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนแห่งอาเซียนหรื อ
ASEAN Transboundary Haze Pollution Control Fund โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ รัฐภาคีบริ จาค
เงินเข้ ากองทุน ตามความสมัครใจ นอกจากนีก& องทุนยัง เปิ ดรับบริ จาคจากแหล่งเงินอืน ๆ ทัง& นี &
ตามแต่ทีประชุมประเทศภาคีจะให้ การรับรอง เพือนําเงินดังกล่าวมาใช้ สนับสนุนการดําเนินการ
ด้ านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการติดตามตรวจสอบ การป้องกัน ดับไฟ หรื อแม้ แต่ใช้ ช่วยเหลือผู้ได้ รับ
ผลกระทบจากไฟป่ าและหมอกควันจากไฟป่ า โดยให้ สํานักเลขาธิการอาเซียนเป็ นผู้บริ หารกองทุน
ภายใต้ ความเห็นชอบของทีประชุมรัฐภาคี
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ดู AATHP Art 18
Raman Letchumanan, Overview and Implementation of the ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution, อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 47.
87
ดู AATHP Art 19
88
ดู AATHP Art 20
86
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ภายใต้ บทบัญญัติดงั กล่าว กองทุนดังกล่าวจึงถูกจัดตังขึ
& &นในปี ค.ศ.2006 ด้ วยเงินทุน
เริ มต้ นเพียง 100, 000 เหรี ยญสหรัฐ ทังนี
& &เนืองจากไม่มีข้อบังคับใดๆว่าจะต้ องบริ จาคเงินเท่าใด
ขึ &นอยูก่ บั ความพร้ อมของแต่ละประเทศ
ในทางปฏิ บัติ( ปี 2010)กองทุน ดัง กล่า วได้ รั บการบริ จ าคจากรั ฐ ภาคี ไ ด้ แ ก่ บรู ไ น
มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ประเทศละ 50,000 ดอลล่าห์สหรัฐ ในขณะทีกัมพูชาและพม่าให้
เหตุผลว่ารอการอนุมตั ิงบดังกล่าวอยู่ ส่วนอินโดนีเซียจะไม่ยืนยันว่าจะให้ เงินบริ จาคจนกว่าจะได้
ให้ สตยาบรรณข้ อตกลงดังกล่าว89
3.1.4 มาตรการลงโทษ
ในเรื องมาตรการลงโทษภายใต้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนพบว่า
ข้ อตกลงดังกล่าวมีรูปแบบเป็ นกรอบความร่วมมือทีไม่มีบทบัญญัติเรื องความรับผิดและบทลงโทษ
ยิ งไปกว่ า นั น& ยัง ไม่ มี อ งค์ ก รที ทํ า หน้ าที ควบคุ ม ดูแ ลในเรื องการบัง คับ ใช้ ข้ อตกลงโดยตรง
เพือตรวจสอบและกดดันรัฐภาคีให้ ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลง
3.1.5 การระงับข้ อพิพาท
ข้ อ ตกลงอาเซี ย นเรื องมลพิ ษ จากหมอกควัน ข้ า มแดน กํ า หนดให้ ร ะงับ ข้ อ พิ พ าทใดๆ
ระหว่างภาคีในการแปลความ การนําไปใช้ หรื อการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงนี & โดยวิธีการปรึ กษาหารื อ
หรื อเจรจาฉันมิตร”90อันมีรากฐานมาจากหลักความร่วมมือ
จะเห็นได้ ว่าเป็ นข้ อกําหนดทีปราศจากกลไกการระงับข้ อพิพาทโดยคนนอก(Third party)
และดูเ หมื อนว่า การเจรจาปรึ ก ษาหารื อ เป็ นกลไกเดี ย วในการระงับ ข้ อ พิพ าทที ปรากฏอยู่ใ น
ข้ อตกลงนี & นีเป็ นการสะท้ อนวีถีอาเซียน (ASEAN way) ในเรื องการไม่แทรกแซงกิจการภายในของ
รัฐภาคี ซึงเป็ นหลักการระงับข้ อพิพาททีแตกต่างจาก ข้ อตกลงทีมีรูปแบบเดียวกันในภูมิภาคอืน91
ั ญากรุ งเจนีวาว่าด้ วยมลพิษ
เมือเปรี ยบเทียบกับข้ อตกลงในลักษณะเดียวกันอย่างอนุสญ
ทางอากาศข้ ามพรมแดนระยะไกลข้ อ 13 แห่ง 1979 ECE Convention กําหนดให้ ระงับข้ อพิพาท
โดยการเจรจาและปรึ ก ษาหารื อ เป็ นหนทางหลักเช่น เดี ยวกัน อย่า งไรก็ ดียัง มี ข้ อ แตกต่า งกับ
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Raman Letchumanan, Overview and Implementation of the ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution, อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 47.
90
AATHP Art 27
91
Zou Keyuan, “Transnation Cooperation For Managing The Control of Environment
Disputes In East Asia,” Journal of Environmental Law 2004 16 (January 2004):12.
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AATHP ตรงทีภาคีอาจยอมรับการระงับข้ อพิพาทด้ วยวิธีการอืนได้ ไม่ได้ จํากัดการระงับข้ อพิพาท
ไว้ เพียงแค่การเจรจาหรื อปรึกษาหารื อ ซึงก็มีบางพิธีสารทีกําหนดกระบวนการระงับข้ อพิพาทโดย
คนกลางอย่างการไกล่เกลีย อนุญาโตตุลาการและศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศแล้ ว
3.2 มาตรการภายในของรัฐในการบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควัน
ข้ ามแดน
เนืองจากข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนทังในส่
& วนของบทบัญญัติที
ไม่มีบทบัญญัตเิ รื องความรับผิดและการลงโทษ และการไม่มีองค์กรในการบังคับใช้ ข้อตกลง ทําให้
กระบวนการบังคับใช้ ในระดับระหว่างประเทศไม่เป็ นผลเท่าทีควร จึงจําเป็ นต้ องพึงเจตนาทาง
การเมืองของรัฐภาคีในการบังคับใช้ ข้อตกลงดังกล่าวเพือเป็ นกลไกอืนทีช่วยเสริ มประสิทธิภาพใน
การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดนให้ ได้ ผลมากยิงขึ &น
ดังนัน& การศึกษาเรื องการบังคับใช้ ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่จํากัดอยู่แต่เพียงกระบวนการ
ภายใต้ ข้อตกลง หากแต่จําเป็ นต้ องศึกษาถึงมาตรการภายในรัฐภาคีทงในส่
ั & วนของกฎหมายและที
ไม่ใช่กฎหมาย รวมไปถึงองค์กรกํากับดูแล โดยในทีนี &ผู้เขียนได้ แบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็ น 3 กลุ่ม
ดังต่อไปนี &
3.2.1 รัฐภาคีในกลุม่ สมาชิกอาเซียนเก่า
3.2.2 รัฐภาคีในกลุม่ สมาชิกอาเซียนใหม่ (CLMV)
3.2.3 รัฐนอกภาคีในกลุม่ ประเทศอาเซียน
3.2.1 รัฐภาคีในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเก่ า
รัฐภาคีทีอยู่ในกลุ่มอาเซียนเก่า ได้ แก่ มาเลเซีย(ให้ สตั ยาบรรณต่อ AATHP วันที 3 ธันวาคม
200292) สิงคโปร์ (ให้ สตั ยาบรรณต่อ AATHP 13 มกราคม 200393) บรูไน (ให้ สตั ยาบรรณต่อ AATHP
27 กุมภาพันธ์ 200394) ไทย(ให้ สตั ยาบรรณต่อ AATHP วันที 10 กันยายน 200395) *
3.2.1.1 สถานการณ์ หมอกควันพิษข้ ามแดนในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเก่ า
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Malaysia Ratification December 3, 2002 (Deposit Instrument February 18 2003)
Singapore Ratification January 13, 2003 (Deposit Instrument January 2003)
94
Brunei Darussalam Ratification February, 2003 (Deposit Instrument April 23, 2003)
95
Thailand Ratification September, 2003 (Deposit Instrument September 26, 2003)
*
ฟิ ลปิ ปิ นส์ และอินโดนีเซีย เป็ นกลุม่ สมาชิกอาเซียนเก่า แต่ไม่ได้ เป็ นภาคี AATHP จึงไม่อยูใ่ นกลุม่ นี &
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สถานการณ์หมอกควันพิษในกลุ่มประเทศอาเซียนเก่าส่วนใหญ่มาจากเหตุการณ์ไฟ
ป่ าทีเกิดจากประเทศอินโดนีเซีย ซึงเป็ นรัฐต้ นกําเนิดหมอกควันพิษจากไฟป่ าข้ ามแดนทีใหญ่ทีสุด
ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีไฟป่ าเกิดขึ &นต่อเนืองทุกปี เริ มต้ นจากปี ค.ศ.1982-1983 เกิดไฟป่ า
ครัง& ใหญ่ทีหมู่เกาะกาลิมนั ตันตะวันออกทําให้ พื &นทีป่ าเสียหาย 3.5 ล้ านเฮกตาร์ ปี ค.ศ.1991และ
1994 หมอกควัน จากไฟป่ ารบกวนการจราจรทางเรื อและทางอากาศของประเทศเพื อนบ้ าน
ปลายปี ค.ศ.1997 ถึงต้ นปี ค.ศ.1998 ก็ยงั เกิดไฟป่ าขึ &นทีสาธารณรัฐอินโดนีเซียและส่งผลกระทบ
ต่อประเทศเพือนบ้ านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ อยู่ไม่น้อย เรื อยมาจนถึงปี ค.ศ.2006 ก็ยงั เกิด
หมอกควันจากไฟป่ าข้ ามแดนไปยังประเทศเพือนบ้ านอย่างต่อเนือง96
สาเหตุ ข องไฟป่ าในสาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย เกื อ บทัง& หมดมาจากมนุ ษ ย์ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพือเปลียนพื &นทีป่ าเป็ นพืน& ทีเกษตรกรรมของกลุ่มบริ ษัทธุรกิจการเกษตร ทังนี
& &
ประเทศอินโดนีเซียไม่ได้ เป็ นภาคีข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนแต่อย่างใด
ส่วนรัฐภาคีทีอยู่ในกลุ่มดังกล่าวอย่างมาเลเซีย บรู ไน และไทย ต่างก็อยู่ในสถานะที
เป็ นทังผู
& ้ ก่อและผู้รับผลกระทบจากหมอกควันพิษข้ ามแดนจากไฟป่ าทังสิ
& &น โดยมีสาเหตุคล้ ายคลึง
กันคือการเผาถางเพือเตรี ยมเพาะปลูกของชาวบ้ าน และความประมาทของผู้ทํากิจกรรมในป่ า เป็ น
ต้ น มีเพียงประเทศสิงคโปร์ ทีมีพืน& ทีป่ าอยู่น้อยมาก ไฟป่ าจึงแทบจะไม่เป็ นปั ญหาของสิงคโปร์
ทังนี
& &ไฟป่ าในสาธารณรัฐสิงคโปร์ มักเกิดขึ &นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ตามแนวขอบ
ของป่ าธรรมชาติ แต่เป็ นไฟขนาดเล็กเท่านัน& 97 สิงคโปร์ จึงไม่อยู่ในสถานะของรัฐผู้ให้ กําเนิดหมอก
ควันพิษข้ ามแดน แต่อยูใ่ นสถานะของรัฐผู้ได้ รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปั ญหาไฟป่ าในประเทศ
เพือนบ้ าน โดยเฉพาะอย่างยิงหมอกควันทีเกิดขึ &นจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเท่านัน&
3.2.1.2 มาตรการภายในเกียวกับการจัดการหมอกควันพิษ
มาตรการภายในเกียวกับการจัดการหมอกควันพิษข้ ามแดนในรัฐภาคีทีอยู่ในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนเก่าอันจะเป็ นกลไกเสริ มประสิทธิภาพของการบังคับใช้ AATHP แบ่งออกเป็ น 3
ส่วนได้ แก่ มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทีไม่ใช่กฎหมาย และองค์กรกํากับดูแล

3.2.1.2.1 มาตรการทางกฎหมาย
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Johann G. Goldammer, Fire Situation in Indonesia,อ้ างแล้ วเชิงอรรถที12.

97

ศิริ อัคคะอัคร. สถานการณ์และการจัดการไฟป่ าโลก ,อ้ างแล้ วเชิงอรรถที1.
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มาตรการทางกฎหมายเกียวกับการควบคุม และป้องกันหมอกควันพิษข้ ามแดน
โดยหลักแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือกฎหมายเกียวกับการจัดการสิงแวดล้ อม และกฎหมายเกียวกับ
การควบคุมพฤติกรรมมนุษย์อย่างกฎหมายแพ่งและอาญา ซึงเป็ นกฎหมายภายในทีทุกประเทศมี
อยูแ่ ล้ ว ในทีนี &ผู้เขียนจึงขอหยิบยก มาตรการของประเทศบรูไนและมาเลเซียมาเป็ นกรณีศกึ ษา
เนื องจากประเทศบรู ไ นเป็ นประเทศหนึงที มี ความพยายามอย่า งมากในการ
ดําเนินมาตรการและจัดตังองค์
& กรจัดการไฟป่ าสมัยใหม่ตามแบบตะวันตก เพือให้ เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการกับปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดน ในขณะทีมาเลเซียก็เป็ นประเทศทีมีความพยายาม
ทีจะจัดการกับปั ญหาดังกล่าวเนืองจากเป็ นทังประเทศที
&
มีฐานะเป็ นผู้ก่อหมอกควันพิษข้ ามแดน
และเป็ นผู้ทีได้ รับความเสียหายจากหมอกควันพิษข้ ามแดนเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะจากประเทศ
อินโดนีเซีย
1. บรู ไน
ประเทศบรู ไ นมีกฎหมายทีเกี ยวข้ องกับการป้องกันและแก้ ไ ขปั ญหาหมอก
ควันพิษข้ ามแดนและการเผาในทีโล่ง อันอาจใช้ เป็ นกลไกทีจะช่วยเสริ มประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้ AATHP ดังต่อไปนี &
กฎหมายสิงแวดล้ อม
ประเทศบรู ไนมีกฎหมายป่ าไม้ ทีเกียวข้ องกับการห้ ามเผาคือมาตรา 30 ของ
BRUNEI FOREST ACT ทีห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดตัดหรื อเผาไม้ โดยปราศจากการอนุญาตของเจ้ าหน้ าทีป่ า
ไม้ ผ้ ฝู ่ าฝื นมีโทษทางอาญากล่าวคือโทษปรับและจําคุกไม่เกิน 5 ปี ตามมาตรา 3098
กฎหมายอาญา
แผนปฏิบตั กิ ารด้ านหมอกควันแห่งชาติบรูไน (National haze action plan of
brunei darussalam) ได้ ระบุอย่างชัดเจนว่าการเผาในทีโล่งมีความผิดตามกฎหมายอาญา โดยได้
กําหนดบทบัญญัติไว้ ใน The Emergency (Penal Code) Amendment Order 1998 ข้ อ 277เอ
98

Brunei Forest Act (Chapter 46) 4. (1) Subject to the provisions of these Rules, no person
shall except under and in accordance with the terms and conditions of a licence in Form 1, 2 or 3,
issued by a Forest Officer — fell, cut, tap, or injure by fire or otherwise any tree on State land :30.
Whoever : fells, burns, injures, taps or removes any tree in contravention of rule 8;shall be guilty of
an offence: Penalty, a fine and imprisonment for 5years.

103
ห้ ามไม่ให้ มีการเผาในทีโล่ง ผู้ทีฝ่ าฝื นรับโทษปรับหนึงแสนเหรี ยญบรู ไน หรื อประมาณ 57,971
เหรี ยญสหรัฐ และหากการเผาดังกล่าวก่อให้ เกิดมลพิษในอากาศ หรื อเป็ นอันตรายต่อชีวิตหรื อ
ทรัพย์สินของมนุษย์ จะถูกลงโทษจําคุกตังแต่
& 5 ปี ขึ &นไปและถูกปรับเป็ นเงินจํานวนไม่จํากัด
เพือการนี &เองกําหนดให้ รัฐมนตรี ผ้ ไู ด้ รับการแต่งตังจากสุ
&
ลต่านบรูไน มีหน้ าที
รับผิดชอบในการจัดช่วงเวลา "Prescribed period“ทีจะให้ กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ โดย
อาจจะประกาศใช้ กฎหมายดังกล่าวเมือไรก็ตาม ทีเห็นว่าเริ มมีความแห้ งแล้ งยืดเยื &อและให้ ออก
คําสังประกาศเวลาเริมต้ นและสิ &นสุดของช่วงเวลาดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษาเพือห้ ามไม่ให้ มี
การเผาในทีโล่ง โดยสิน& เชิงทัวกัน ทัง& ประเทศ ซึงกฎหมายดังกล่าวมีผ ลให้ ผ้ ูมี กรรมสิทธิ ในทีดิน
รวมทัง& ผู้ครอบครองทีดินต้ องมีความรับผิดในกรณี ทีเกิดไฟขึน& บนทีดินของพวกเขา (ในปี 2009
ประกาศให้ มีผลใช้ บงั คับวันที 4 สิงหาคม 2009 ซึงเป็ นช่วงทีอากาศมีความแห้ งแล้ ง99 )
นอกจากนัน& ยัง มี ค วามผิด ตามกฎหมายอาญามาตรา 278 โทษฐานที
ก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศและอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินและสุขภาพของประชาชน
โดยกําหนดให้ มีโทษปรับตังแต่
& 2, 000-100,000 100 และมาตรา 285 และ 289 โทษฐานทีจุดไฟ
& 4,000ขึ &นไปไม่จํากัดจํานวน101 และในกรณีทีการจุดไฟ
โดยประมาทโดยกําหนดให้ มีโทษปรับตังแต่
ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินและสุขภาพของประชาชนก็มีความผิดลหุโทษ102ให้ ปรับไม่
เกิน 250 เหรี ยญบรูไน
2. มาเลเซีย
ประเทศมาเลเซียมีกฎหมายทีเกียวข้ องกับการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาหมอก
ควันพิษข้ ามแดนและการเผาในทีโล่ง อันอาจใช้ เป็ นกลไกทีจะช่วยเสริ มประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้ AATHP ดังต่อไปนี &
กฎหมายสิงแวดล้ อม
99

Asean Secretary. Report The Fifth Meeting of The Committee Under The Conference of
The Parties to The Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution,pp.1-6. 28 October, Meritus ,
Mandarin Hotel, Singapore 2009.
100

The Penal Code (1952, c.22) Section 278: Vitiating atmosphere - this section creates the
offence of contaminating the atmosphere so as to make it noxious to health of persons.
101

the Penal Code (1952, c.22) Sections 285 and 289: Negligent conduct with respect to
fire or combustible matter and explosive substances is an offence.
102

Minor Offences Act (Chapter 30)

104
กฎหมายสิงแวดล้ อมทีเกี ยวข้ องกับการป้องกัน และควบคุมการเกิดหมอก
ควันพิษในมาเลเซีย ได้ แก่ Environmental Quality Act 1974 ซึงบัญญัติห้ามมิให้ มีการเผาในที
โล่งอย่างชัดเจนใน Section 29A ถึง 29C โดยได้ มาบัญญัติคําจํากัดความเพิมเติมในปี ค.ศ.2001
ว่าการเผาในทีโล่ง หมายถึง ไฟ หรื อ การเผาไหม้ หรื อหมอกควันทีเกิดในพื &นทีโล่ง103
นอกจากนันในกฎหมายดั
&
งกล่าวยังยกเลิกอํานาจของกรมสิงแวดล้ อมในการออก
ใบอนุญาตให้ ใช้ ไฟเพือเตรี ยมพื &นทีเกษตรกรรม โดยได้ กําหนดข้ อยกเว้ นเป็ นพิเศษในบางกรณี กล่าวคือ
อนุญาตให้ ชาวนาทําการเผาได้ บ้าง ในพื &นทีทีไม่ใช่ดินพรุ เช่นการเผาข้ าวหรื ออ้ อยในช่วงฤดูทีไม่เสียงต่อ
การลุกลาม ในขณะทีห้ ามมีการเผาโดยสิ &นเชิงในพื &นทีการเกษตรทีอยูใ่ นเขตดินพรุ104เท่านัน&
โดยในปี ทีผ่านมา (2009) กระทรวงสิงแวดล้ อมรายงานว่ามีผ้ กู ระทําความผิด
ในการจุดไฟในทีโล่ง ทัง& หมด 267 คดี โดย 202 คดีนัน& เป็ นการดําเนิน การของชาวนา และ
ผู้ประกอบการ โดยมี 2 คดีทีถูกนําขึ &นสูศ่ าล105
กฎหมายอาญา
ในกรณี ทีการเผาในทีโล่งสามารบังคับใช้ ตามประมวลกฎหมายอาญาของ
มาเลเซีย มาตรา 274 กําหนดความผิดของผู้ทีจงใจกระทําต่ออากาศในอันทีจะก่อให้ เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชน อาคารบ้ านเรื อน การดําเนินการค้ าของผู้ทีอยู่ใกล้ เคียง หรื อหรื อผู้สญ
ั จร
ไปมา จะรับโทษปรับไม่เกิน 1,000 ริงกิช106
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Malaysia Environmental Quality Act 1974 section 29A “3) of the principal Act is amended
in the definition of “open burning” by substituting for the comma appearing after the word “stack” a
semicolon and deleting all words appearing after the new semicolon.”
104
Mayer, J., “Transboundary perspectives on managing Indonesia's fires,” The Journal of
Environment and Development 15 (April 2006): 202-223.
105
Malaysia Report. Update on Fire and Haze Situation in Malaysia (June – October 2009).
The Fifth Meeting of The Committee Under The Conference of The Parties to The asean Agreement
on Transboundary Haze Pollution, pp.13-14. Meritus, Mandarin Hotel, Singapore, 2009.
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Malaysia penal code Art 278 Whoever voluntarily vitiates the atmosphere in any place so
as to make it noxious to the health of persons in general dwelling or carrying on business in the
neighbourhood or passing along a public way, shall be punished with fine which may extend to one
thousand ringgit.
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กฎหมายแพ่ ง
สําหรับกฎหมายแพ่ง ในกรณีทีการเผาในทีโล่งก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
ผู้อืน อาจนําบทบัญญัตมิ าตรา 10 แห่ง CIVIL LAW ACT 1956 มาปรับใช้ โดยศาลกําหนดว่า เมือ
ได้ รับความเสียหายจากผู้ใดโดยการละเมิดๆไม่ว่าจะเป็ นความผิดอาญาหรื อไม่ ศาลจะพิพากษา
ให้ รับผิดชดใช้ จากการละเมิดนัน& 107
3.2.1.2.2 มาตรการอืนทีไม่ ใช่ กฎหมาย
นอกจากกฎหมายแล้ ว ยังมีมาตรการอืน ๆ ทีไม่ใช่กฎหมาย อันอาจใช้ เป็ นกลไกที
จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช้ AATHP ดังต่อไปนี &
1. บรู ไน
บรู ไ น ดารุ ส ซาลามได้ จัด ทํ า แผนปฏิ บัติ ก ารด้ า นหมอกควัน แห่ ง ชาติ บ รู ไ น
(National haze action plan of brunei darussalam)108 ขึ &น ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือป้องกันและ
ควบคุมไฟป่ ารวมไปถึงการห้ ามเผาในทีโล่งอย่างสิ &นเชิงในฤดูแล้ ง โดยการรับข่าวสารคุณภาพทาง
อากาศควบคูไ่ ปกับข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์จากกรมอุตนุ ิยมวิทยาของรัฐ ระบุแหล่งกําเนิดหมอกควัน
จัดเตรี ยมข้ อมูลทีจําเป็ นและการประสานงานกับหน่วยงานรัฐทีเกียวข้ อง เตรี ยมความพร้ อมทาง
การแพทย์ให้ เพียงพอ เป็ นต้ น โดยยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าวประกอบไปด้ วย
1. การติดตามตรวจสอบและเตือนภัยล่วงหน้ า (Monitoring and early
warning) ซึงจะสร้ างเครื อข่ายตรวจสอบคุณภาพอากาศแห่งชาติผ่านความร่วมมือของกระทรวง
สาธารณสุข (Medical and Health Department) กระทรวงการบินพลเรื อน (Department of Civil
Aviation) และกระทรวงการสือสาร (Department of Communication) และหนึงสถานีเตือนภัย
กับอีก 8 หน่วยงานย่อย
2. ระบบวัดมลพิษ (Criteria pollutant) ซึงจะรวบรวมข้ อมูลทางสภาพอากาศ
จากกรมอุตนุ ิยมวิทยาและจากศูนย์อุตนุ ิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนหรื อ ASEAN Specialised
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Malaysia Civil Law Act 1956:10. (1) Where damage is suffered by any person as a result
of a tort (whether a crime or not)—
(a) judgment recovered against any tortfeasor liable in respect of that damage …
108
The Government of Brunei Darussalam Official,Case Studies of Environmental Issues
[Online],2002. Available from : http://www.env.gov.bn/link/domestic/case%20studies/ national%
20haze%20action%20plan%20of%20brunei%20darussalam.htm
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Meteorological Center (ASMC) เพือช่วยระบุแหล่งกํ าเนิดของหมอกควันและทํานายการ
เคลือนทีของหมอกควันดังกล่าว รวมไปถึงแลกเปลียนข้ อมูลดังกล่าวกับรัฐภาคีอืนๆด้ วย
3. มีการจัดตังคณะกรรมาธิ
&
การด้ านหมอกควันแห่งชาติ(The National
Committee on Haze) เพือรับผิดชอบหน้ าทีตามแผนปฏิบตั ิการแห่งชาติ และมีการจัดตังศู
& นย์
ประสานงานเพือการดับไฟ (the fire fighting operations center) ทีศูนย์บญ
ั ชาการกระทรวงการ
บริ การเกียวกับไฟ (Fire Services Department Headquarters) โดยจะให้ ความช่วยเหลือผ่าน
หน่วยสนับสนุนอันประกอบไปด้ วยกองทัพอากาศ (Royal Brunei Armed Forces) ตํารวจ (Royal
Brunei Police) หน่วยดับเพลิงอิสระ กระทรวงไฟฟ้า (Electrical Services Department)
กระทรวงป่ าไม้ (Forestry Department) ภาคเอกชนและอาสาสมัครต่างๆพร้ อมทัง& อุปกรณ์ ที
จําเป็ นตามแต่สถานการณ์
2. มาเลเซีย
มาเลเซียมีแผนปฏิบตั กิ ารด้ านหมอกควันแห่งชาติมาเลเซีย (Malaysian National
Haze Action Plan) ซึงเป็ นแผนปฏิบตั ิการทีออกมาเพือสอดรับกับแผนปฏิบตั ิการหมอกควันแห่ง
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Haze Action Plan)109 โดยได้ กําหนดให้ เพิมภัยจากไฟป่ าเข้ า
ไปอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการประสานงานวิบตั ิภยั แห่งชาติภายหลังวิกฤติการณ์ไฟ
ป่ าในปี ค.ศ. 1998 และได้ ออกระเบียบปฏิบตั ิในการควบคุมไฟป่ าและไฟสวนป่ าโดยเป็ นส่วนหนึง
ของแผนปฏิบตั กิ ารหมอกควันแห่งชาติอีกด้ วย
มาตรการการควบคุมไฟป่ าอย่างแรกคือแจ้ งให้ ประชาชนรู้ ถึงอันตรายทีจะเกิด
จากการเผาในทีโล่งและประเพณี การใช้ ไฟเผาถางเพือเตรี ยมเพาะปลูก และการสร้ างแหล่งนํา&
ถาวร ซึงต้ องอาศัยความร่ วมมือจากภาครัฐบาลและเอกชน นอกจากนี &รัฐบาลยังแนะมาตรการ
ดังต่อไปนี &คือ การเพิมความตระหนักของประชาชน การจัดการป่ าไม้ อย่างยังยืน การสร้ างเขตกัน
ไฟรอบๆป่ าสงวน พื &นทีการเกษตรและชุมชนเพือให้ แน่ใจว่าจะไม่มีการลุกลามของไฟ การสร้ าง
คลองเก็บกักนํ &า การตังหน่
& วยจัดการไฟป่ า เพือฝึ กฝนทักษะในการรับมือกับไฟป่ าและสามารถใช้
อุปกรณ์การดับไฟ การจัดดัชนีความเสียงของพื &นทีทีอาจจะเกิดไฟป่ า นอกจากนันยั
& งจัดให้ มีการ
ฟื น& ฟูพื &นทีป่ าทีเสือมโทรมเพราะไฟป่ า การวิจยั เกียวกับไฟป่ าในเรื องผลกระทบของไฟป่ าต่อพืช
พันธ์และสิงแวดล้ อม การจัดการนํ &าในพื &นทีถ่านหิน พัฒนานโยบายห้ ามการเผาโดยสิ &นเชิง (Zero
burning) ระบบการเตือนภัยล่วงหน้ า (early warning systems) และสร้ างเครื อข่ายเพือและ
เปลียนประสบการณ์และข้ อมูลรวมไปถึงเทคโนโลยีระหว่างกันและกันอีกด้ วย
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ในทางปฏิบตั มิ ีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภายใต้ กระทรวงสิงแวดล้ อม
มีการจัดการพื &นทีป่ าพรุในพื &นทีของ Selangor Johor และ Pahang โดยการสร้ างทํานบกันไฟ มี
หอตรวจตราการเผาในทีโล่ง มีโครงการทีเกียวกับการจัดการพรุและการห้ ามเผา110
3.2.1.3 องค์ กรควบคุมดูแล
องค์กรควบคุมดูแลเป็ นกลไกอืนทีจะช่วยเสริ มประสิทธิภาพในการบังคับใช้ ข้อตกลง
อาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเก่า โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วนทังส่
& วนขององค์กรทีเกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศ และหน่วยงานภายในที
ถูกจัดตังขึ
& &นภายใต้ บทบัญญัตแิ ห่งข้ อตกลง
3.2.1.3.1 คณะทํางานภายใต้ รัฐมนตรี ส ิงแวดล้ อม 5 ประเทศในแถบใต้
เส้ นศูนย์ สูตร
คณะทํ า งานภายใต้ รั ฐ มนตรี สิ งแวดล้ อ ม 5 ประเทศหรื อ Sub-Regional
Ministerial Steering Committee ถูกจัดตังขึ
& น& ในเดือนพฤศจิกายน 2006 โดยมีสมาชิกคือ
รั ฐ มนตรี ด้ า นสิ งแวดล้ อมจากประเทศ บรู ไ น ดารุ ส ซาลาม สาธารณรั ฐ อิน โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย
สิงคโปร์ และประเทศไทย โดยมีสาธารณรัฐอินโดนีเซียดํารงตําแหน่งประธานในวาระแรก กลุ่ม
ดัง กล่า วได้ รั บ การสนับ สนุน จากคณะทํ า งานเรื องมลพิ ษ จากหมอกควัน ข้ า มแดน Technical
Working Group on transboundary haze pollution (TWG) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือบังคับใช้ แผน
Indonesia’s Comprehensive Plan of Action (PoA) เพือลดแหล่งกําเนิดไฟในเกาะสุมาตราและ
กาลิมนั ตันในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างมีประสิทธิผล
นอกจากนี & MSC ยัง ได้ จัด ตัง& โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่า งสิ ง คโปร์ แ ละ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพือจัดทําระบบวัดความอันตรายเกียวกับไฟป่ า และความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพือเพิมประสิทธิภาพการห้ ามเผาโดยสิ &นเชิง ระบบ
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เตือนภัยล่วงหน้ า และการจัดการพืน& ที ดินป่ าพรุ ใ นเขต Jambi Regency แห่ง สาธารณรั ฐ
อินโดนีเซียอีกด้ วย111
3.2.1.3.2 หน่ วยงานระดับภายใน
หน่วยงานภายในเกียวกับการป้องกัน และควบคุมหมอกควันพิษข้ ามแดนของรัฐภาคี
ในกลุม่ สมาชิกอาเซียนเก่า เป็ นไปตาม AATHP ในมาตรา 6 และ 7 ดังนี &
1. หน่ วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนกําหนดให้ ประเทศภาคีต้อง
จัดตังและแจ้
&
งภาคีอืนและศูนย์อาเซียนเกียวกับหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน(National
Focal Point) ของตนรวมถึงการเปลียนแปลงของหน่วยงานดังกล่าว112 โดยรัฐภาคีในกลุ่มสมาชิก
อาเซียนเก่ามีการดําเนินการดังต่อไปนี &
ประเทศบรู ไน ดารุ สซาราม แต่งตัง& Department of Environment Parks and
Recreation Ministry of Development ให้ เป็ นหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
ประเทศมาเลเซีย แต่งตัง& National Security Council ให้ เป็ นหน่วยงานกลาง
ประสานการดําเนินงาน
ประเทศสิงคโปร์ แต่งตัง& National Environment Agency ให้ เป็ นหน่วยงาน
กลางประสานการดําเนินงาน
ประเทศไทย แต่ง ตัง& กรมควบคุม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิงแวดล้ อม ให้ เป็ นหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
2. ศูนย์ ตดิ ตามตรวจสอบแห่ งชาติ
ภายใต้ บทบัญญัติข้อที 7ย่อหน้ าที 2 แห่งข้ อตกลงอาเซียนฯ ทีกําหนดให้ รัฐภาคี
จัด ตัง& ศูน ย์ ติ ด ตามตรวจสอบแห่ ง ชาติ ข องตนและต้ อ งรายงานต่ อ ศูน ย์ อ าเซี ย นหากมี ก าร
เปลียนแปลงเกียวกับเรื องดังกล่าว รัฐภาคีในกลุม่ สมาชิกอาเซียนเก่ามีการดําเนินการดังต่อไปนี &
ประเทศบรู ไน ดารุ สซาราม แต่งตัง& Department of Environment Parks and
Recreation ให้ เป็ นศูนย์ตดิ ตามตรวจสอบแห่งชาติ
ประเทศมาเลเซีย แต่งตัง& Department of Environment, Ministry of Natural
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Resources and Environment ให้ เป็ นศูนย์ตดิ ตามตรวจสอบแห่งชาติ
ประเทศสิงคโปร์ แต่งตัง& National Environment Agency ให้ เป็ นศูนย์ติดตาม
ตรวจสอบแห่งชาติ
ประเทศไทย แต่งตังกรมอุ
&
ทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ให้ เป็ นศูนย์ตดิ ตามตรวจสอบแห่งชาติ
3. หน่ วยงานผู้มีอาํ นาจ
ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนกําหนดให้ ประเทศภาคีต้อง
จัดตังและแจ้
&
งภาคีอืนและศูนย์อาเซียนเกียวกับหน่วยงานผู้มีอํานาจ (Competent Authorities)
ของตนรวมถึงการเปลียนแปลงของหน่วยงานดังกล่าว113 โดยรัฐภาคีในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเก่ามี
การดําเนินการดังต่อไปนี &
ประเทศบรู ไน ดารุ สซาราม แต่งตังหน่
& วยงานดังต่อไปนีใ& ห้ เป็ นหน่วยงานผู้มี
อํานาจ
1. National Disaster Management Centre Secretariat
2. Department of Environment Parks and Recreation, Ministry of Development
3. Department of Fire and Rescue, Ministry of Home Affairs
4. Meteorological Services, Department of Civil Aviation
ประเทศมาเลเซีย แต่งตังหน่
& วยงานดังต่อไปนี &ให้ เป็ นหน่วยงานผู้มีอํานาจ
1. Department of Environment, Ministry of Natural Resources and
Environment
2. Fire and Rescue Service Department
3. Malaysia Meteorological Department
ประเทศสิงคโปร์ แต่งตังหน่
& วยงานดังต่อไปนี &ให้ เป็ นหน่วยงานผู้มีอํานาจ
1. National Environment Agency
2. Singapore Civil Defiance Force
ประเทศไทย หน่วยงานดังต่อไปนี &ให้ เป็ นหน่วยงานผู้มีอํานาจ
1. กรมควบคุมมลพิษ
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
3. กรมการปกครองส่วนท้ องถิน
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4. กรมการปกครอง
5. กรมส่งเสริมการเกษตร
6. กรมทางหลวง
7. กรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
3.2.2 รัฐภาคีในกลุ่มสมาชิกอาเซียนใหม่ (CLMV)
รั ฐ ภาคีใ นกลุ่ม สมาชิกอาเซี ยนใหม่ (CLMV) ได้ แ ก่ประเทศพม่า (ให้ สัตยาบรรณต่อ
AATHP วันที 5 มีนาคม 2003114)เวียดนาม (ให้ สตั ยาบรรณต่อ AATHP วันที 24 มีนาคม 2003115)
ลาว(ให้ สตั ยาบรรณต่อ AATHP วันที 19 ธันวาคม 2004116) และกัมพูชา(ให้ สตั ยาบรรณต่อ
AATHP วันที 24 เมษายน 2006117)
3.2.2.1 สถานการณ์ หมอกควันพิษข้ ามแดนในกลุ่ม CLMV
สถานการณ์หมอกควันพิษจากไฟป่ าในกลุ่มประเทศ CLMV เป็ นลักษณะทีต่างฝ่ าย
ต่างเป็ นผู้ก่อและเป็ นผู้รับผลกระทบจากหมอกควันพิษข้ ามแดน โดยเฉพาะในช่วงหน้ าแล้ งเดือน
ธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี เกษตรกรจะทําการเผาเศษวัสดุเพือเตรี ยมพื &นทีสําหรับทําการเกษตร
ในช่ว งฤดูฝ น สภาวะอากาศที แห้ ง นิ งทํ า ให้ ห มอกควัน และฝุ่ นละอองที เกิ ด แขวนลอยอยู่ใ น
บรรยากาศได้ นาน เกิดเป็ นปั ญหาหมอกควันพิษปกคลุม บริ เ วณดัง กล่าว และไม่อาจรู้ ว่ามี ต้น
กํ า เนิ ด มาจาดรั ฐ ใดแน่ เนื องจากกลุ่ม ประเทศดัง กล่า วไม่ มี ศัก ยภาพทางเทคโนโลยี ใ นการ
ตรวจสอบคุณภาพทางอากาศนันเอง
3.2.2.2 มาตรการภายในเกียวกับการจัดการหมอกควันพิษ
มาตรการภายในเกียวกับการจัดการหมอกควันพิษข้ ามแดนในรัฐภาคีทีอยู่ในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนใหม่ (CLMV) แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนได้ แก่ มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทีไม่ใช่
กฎหมาย และองค์กรกํากับดูแล
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3.2.2.2.1 มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางกฎหมายเกียวกับการควบคุม และป้องกันหมอกควันพิษข้ ามแดน
โดยหลักแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือกฎหมายเกียวกับการจัดการสิงแวดล้ อม และกฎหมายเกียวกับ
การควบคุมพฤติกรรมมนุษย์อย่างกฎหมายแพ่งและอาญา ซึงเป็ นกฎหมายภายในทีทุกประเทศมี
อยูแ่ ล้ ว ในทีนี &ผู้เขียนจึงขอหยิบยก มาตรการของประเทศพม่ามาเป็ นกรณีศกึ ษา เนืองจากประเทศ
พม่าเป็ นประเทศหนึงในกลุ่ม CLMV ทีเป็ นต้ นกํ าเนิดหมอกควันพิษข้ ามแดน โดยเฉพาะส่งผล
กระทบมายังประเทศไทยแทบทุกปี และอีกประเทศทีถูกหยิบยกขึ &นมาศึกษาก็คือประเทศกัมพูชา
1. พม่ า
ประเทศพม่ามี กฎหมายที เกี ยวข้ องกับการป้องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาหมอก
ควันพิษข้ ามแดนและการเผาในทีโล่ง อันอาจใช้ เป็ นกลไกทีจะช่วยเสริ มประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้ AATHP ดังต่อไปนี &
กฎหมายสิงแวดล้ อม
ประเทศพม่ามีกฎหมายป่ าไม้ (Forest Law 1992) ซึงเป็ นบทบัญญัติว่าด้ วย
เรื องการควบคุมไฟป่ าในพื &นทีป่ าสงวนทีชัดเจนอยู่แล้ วในข้ อ 40 ทีมีบทลงโทษผู้ทีจุดไฟในลักษณะ
ทีอาจก่อให้ เกิดไฟป่ าด้ วยการปรับ 5,000 จาต หรื อจําคุก 6 เดือน และในข้ อ42 มีบทลงโทษผู้จดุ
ไฟเผาป่ าและสร้ างความเสียหายให้ แก่ต้นไม้ ในป่ าสงวนด้ วยการปรับ 20,000 จาต (ประมาณ
3,278.69 เหรี ยญสหรัฐ) หรื อจําคุก 2 ปี 118
กฎหมายอาญา
กฎหมายอาญาของประเทศพม่าในมาตรา 435 กําหนดบทลงโทษต่อผู้ที

118

The Forest Law of Myanmar (The State Law and Order Restoration Council Law No. 8/92)

40. “Whoever commits any of the following acts shall, on conviction be punished with
fine which may extend to kyats 5,000 or with imprisonment for a term which may extend to 6 months
or with both:… (f) kindling, keeping, carrying any fire or leaving any fire burning which may set fire to
the forests in a reserved forest…”
42. “Whoever commits any of the following acts shall, on conviction, be punished with
fine which may extend to kyat 20,000 or with imprisonment for a term which may extend to 2 years or
with both: (a) felling, cutting, girdling, marking, lopping, tapping or injuring by fire or otherwise any
tree in a reserved forest…”
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กระทําการโดยตังใจหรื
&
อประมาทโดยการจุดไฟหรื อระเบิดอันเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ืนได้ รับความเสียหาย
ถูกปรับ 100 รู ปี แต่ใ นกรณี ที ความเสียหายที ได้ รั บเป็ นความเสี ยหายเกี ยวกับผลิตพันธ์ ท าง
การเกษตรเช่นข้ าว หรื อพืชในพื &นทีข้ างเคียง จะถูกปรับ 10 รูปี119
2. กัมพูชา
ประเทศกัม พูชามีกฎหมายทีเกี ยวข้ องกับการป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
หมอกควันพิษข้ ามแดนและการเผาในทีโล่ง อันอาจใช้ เป็ นกลไกทีจะช่วยเสริ มประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้ AATHP ดังต่อไปนี &
กฎหมายสิงแวดล้ อม
กฎหมายทีเกียวข้ องกับการป้องกันและควบคุมหมอกควันพิษในกัมพูชา ได้ แก่
ก. Sub-Decree on Community Forest Management
กั ม พู ช าต้ องการกํ า หนดมาตรการว่ า ด้ ว ยการป้ องกั น ไฟป่ า แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็ยงั เล็งเห็นความจําเป็ นในการใช้ ประโยชน์จากไฟของชุมชนในชนบทด้ วย ดังนันใน
&
กฎหมายป่ าไม้ Sub-Decree on Community Forest Management ปี ค.ศ. 1996 จึงบัญญัติไว้
ว่าป่ าไม้ จะได้ รับการคุ้มครองจากความเสียหายต่างๆ รวมถึงความเสียหายทีเกิดจากไฟป่ า และ
การทําไร่ เลือนลอย120 ห้ ามไม่ให้ ผ้ ใู ดก่อไฟในทีอยู่อาศัย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากทางรัฐเพือ
ประโยชน์ในการจัดการและอนุรักษ์ ป่าไม้ โดยกระทรวงเกษตร ป่ าไม้ และประมง จะเป็ นผู้กําหนด
หน่วยงานป้องกัน และควบคุม ไฟป่ าและแต่งตังคณะกรรมการดั
&
บไฟป่ า ในแต่ละพื น& ทีป่ า และ
กําหนดให้ ประชาชน กองทัพ และหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับจะต้ องมีหน้ าทีความรับผิดชอบร่วม
ในการคุ้มครองรักษาป่ า ป้องกันไฟป่ า และดับไฟป่ า121

119

Myanmar the Penal Code Art 435 Mischief by fire or explosive substance with intent to
cause damage to amount of one hundred or (in case of agricultural produce) ten rupee
120
The law on forestry of Cambodia Art 32 “The forests shall be protected against damaging
activities caused by excessive exploitation,abusive forest clearing, forest ecosystem pollution, forest
fires, shifting cultivation…”
121
The law on forestry of Cambodia Art 36” It is prohibited to set fires in the Permanent
Forest Estates. It is allowed to set fires or use fires by the Forestry Administration to benefit
silviculture or forest hygiene...”
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แต่จะอนุญาตให้ มีการทําการเกษตรแบบดังเดิ
& มโดยการถางแล้ วเผาได้
สําหรับพื &นทีชุมชนทีได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย และในพื &นทีอืนๆ ซึงหน่วยงานป่ าไม้ ในระดับกอง
อนุญ าตให้ เ ป็ นกิ จ กรรมหนึงตามแผนการจัดการป่ าชุม ชน นอกจากนัน& หากไม่มี กํ าหนดไว้ ใ น
กฎหมาย ห้ ามไม่มีการถางแล้ วเผาในพื &นทีป่ าสงวนถาวร ซึงพื &นทีป่ าสงวนทีอนุญาตให้ ใช้ วิธีถาง
และเผา จะกํ าหนดโดยการออกกฎหมายลูก122 ผู้ที ก่อให้ เ กิดไฟป่ า จะต้ องถูกปรั บ 200-2,000
เรี ยลต่อหนึงเฮกตาร์ กรณีทําให้ เกิดไฟป่ าโดยไม่ได้ เจตนา หรื อถูกปรับ 1,000-5,000 เรี ยลต่อหนึง
เฮกตาร์ และต้ องโทษคุมขังเป็ นเวลา 3 เดือนถึง 3 ปี กรณีทีกระทําการโดยเจตนา123
ข. Law On Protected Area124
กฎหมายดังกล่าวเป็ นกฎหมายทีเพิงออกเมือ 18 มกราคม 2008 โดยใน
มาตรา 11 กล่าวถึงพื &นที ทีกฎหมายดังกล่าวมุ่งจัดการ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ 1) พื &นทีบริ เวณ
เขตแดน 2) พื &นทีสงวน 3) พื &นทีทีใช้ เพือการพัฒนาอย่างยังยืน 4) พื &นทีชุมชน
โดยในมาตรา 40 กําหนดว่า ห้ ามจุดไฟในพื &นที 4 ส่วนดังกล่าวข้ างต้ น
เว้ นแต่จะได้ รับคําสังจากเจ้ าหน้ าทีเพือการอนุรักษ์ และป้องกันพื &นดังกล่าวเท่านัน& โดยกําหนดให้
ประชาชน ทหาร และเจ้ าหน้ าทีท้ องถินมีหน้ าทีในการดูแลและป้องกันการเกิดไฟป่ า
ในมาตรา 41 กําหนดว่าพื &นที 4 ส่วนข้ างต้ น ต้ องได้ รับการปกป้องจาก
การกระทําทีอาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายหรื อผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเช่นการตัด
ไม้ โดยไม่ได้ รับสัมปทาน การใช้ ยาฆ่าหญ้ าและแมลง การทําไร่เลือนลอย รวมไปถึงการจุดไฟ
ในมาตรา 56 กําหนดกลุม่ ของผู้กระทําความผิดและโทษออกเป็ น 4 กลุ่ม
ได้ แก่
1. ผู้ทีกระทําความผิดในพื &นทีชายแดน จะถูกริ บเครื องมือเป้นของกลาง
122

The law on forestry of Cambodia Art 37” Local communities that traditionally practice
shifting cultivation may conduct such practices on land property of indigenous community which
registered with the state…”
123
Cambodian Law Decree on Forestry Administration State Council Decree No. 35 KR.C
Art. 35 “Should be fined from 200 to 2,000 Riels per hectare or a part of hectare from the people who
are:.. b) burning the forest without willing”
Art 36 “People who are willing to burn the forests, should pay fine from 1,000 to 5,000
Riels, and imprisoned from 3 months to 3 years...”
124
Cambodia Report, Updating of the Report on Issue and Root Causes of Land and Forest
Fire Management in Cambodia’s Protected Area. The Fifth Meeting of The Committee Under The
Conference of The Parties to The Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution, pp.3-8.
Meritus, Mandarin Hotel, Singapore, 2009.
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และต้ องชดใช้ คา่ เสียหาย
2. ผู้ทีกระทําความผิดในพื &นทีสงวน ต้ องรับโทษจําคุกตังแต่
& 1 เดือนถึง 1
ปี และถูกปรับตังแต่
& 1,500,000-15,000,000 เรี ยล
3.ผู้ทีกระทําความผิดในพื &นทีทีใช้ เพือการพัฒนาอย่างยังยืน ต้ องรับโทษ
จําคุกตังแต่
& 1 ปี ถึง 5ปี และถูกปรับตังแต่
& 15,000,000-150,000,000 เรี ยล
4.ผู้ทีกระทําความผิดในพื &นทีชุมชน ต้ องรับโทษจําคุกตังแต่
& 5 ปี ถึง 10 ปี
และถูกปรับตังแต่
& 15,000,000-150,000,000 เรี ยล ซึงหากผู้กระทําความผิดดังกล่าวมีอายุเกิน 18
ปี จะถูกปรับ 150,000,000 ถึง 250,000,000
ในมาตรา 58 ย่อหน้ าที 4 กําหนดว่าผู้ใดจุดไฟจุดไฟในป่ าทิ &งไว้ จะต้ องถูก
ปรับตังแต่
& 100,000-1,000,000 เรี ยลรวมถึงต้ องชดใช้ คา่ เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติทีเสียหาย
หรื อต้ องแก้ ไขความเสียหายดังกล่าว และจะถูกริบเครื องมือทีใช้ กระทําการดังกล่าวด้ วย
จะเห็นได้ ว่ากฎหมายดังกล่าวเป็ นกฎหมายทีมุ่งกํากับดูแลในเรื องการ
เผาในทีโล่งโดยตรง และได้ กําหนดพื &นทีทีกฎหมายมีเขตอํานาจ รวมถึงอัตราโทษอย่างชัดเจน
กฎหมายอาญา
กรณีทีมีการเผาในทีโล่งทําให้ พืชพันธ์ หรื อทรัพย์สินทีอยู่แปลงข้ างเคียง
ของผู้อืน อาจนําประมวลกฎหมายอาญามาตรา 52 มาใช้ โดยกําหนดไว้ ว่า บุคคลกระทําการโดย
เจตนาหรื อพยายามทําให้ ทรัพย์สินของผู้อืนได้ รับความเสียหายจะต้ องรับโทษจําคุก 1-3 ปี ถ้ า
ทรัพย์ดงั กล่าวมีราคาเล็กน้ อยรับโทษ 2 เดือนถึง 1 ปี 125
กฎหมายแพ่ ง
ในส่วนของกฎหมายแพ่ง กรณีทีการเผาในทีโล่งก่อให้ เกิดความเสียหาย
ต่อผู้อืน ย่อมนําบทบัญญัติมาตรา 121 แห่ง Decree 1988 Referring to Contract and Other ที
กําหนดให้ ผ้ ทู ีก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้อืนต้ องชดใช้ คา่ เสียหายสําหรับความผิดนัน& ถึงแม้ ว่าจะ

125

Cambodia penal code Article 52 Any person who intentionally damages or attempts to
damage the property of another is guilty of the misdemeanor of wrongful damage to property and
shall be liable to a term of imprisonment of one to three years. If the damage is minor or the
property of little value the imprisonment shall be reduced to two months to one year. ..
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กระทําไปโดยไม่ได้ ตงใจ
ั & ก็ต้องรับผิด126
3.2.2.2.2 มาตรการอืนทีไม่ ใช่ กฎหมาย
นอกจากกฎหมายแล้ ว ยังมีมาตรการอืนๆทีไม่ใช่กฎหมาย อันอาจใช้ เป็ นกลไกที
จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช้ AATHP ดังต่อไปนี &
1. พม่ า
ประเทศพม่ามีการจัดทําแผนอนุรักษ์ ธรรมชาติจากไฟป่ า(Fire Conservancy
Plans)127 ขึ &นทุกๆ 5 ปี โดยจะมีข้อมูลต่างๆทีเกียวข้ องกับการป้องกันไฟป่ า และระบุชดั เจนถึงผู้มี
หน้ าทีรับผิดชอบในเรื องนี &
จุดเด่นของแผนนี &ก็คือการร่วมมือกันของประชาชนในการเฝ้าระวังไฟป่ าโดยการ
หลีกเลียงกิจกรรมทีจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อป่ าไม้ และหากเจ้ าหน้ าทีป่ าไม้ เห็นว่ากฎระเบียบ
ดังกล่าวมีความเข้ มงวดเกินไป พวกเขาจะต้ องรายงานข้ อสังเกตของเขาไปยังผู้บงั คับบัญชาเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษร และสําหรับประชาชนทีอยู่อาศัยใกล้ กับเขตป่ าสงวน โดยเฉพาะอย่างยิงเป็ นผู้ที เป็ น
ลูกจ้ างของรัฐ มีหน้ าทีรายงานการเกิดไฟป่ าและดับไฟป่ าเพือไม่ให้ ขยายวงไปสู่เขตป่ าสงวน ในขณะที
ผู้ทีได้ รับอนุญาตให้ หาประโยชน์จากป่ าหรื อผู้ปลูกพืชเลือนลอยนัน& อาจต้ องรับผิดในกรณีทีผู้หนึงผู้ใด
ก่อให้ เกิดไฟป่ าไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ พวกเขาอาจต้ องถูกเพิกถอนใบอนุญาต และหากพบว่าผู้ใดไม่
ปฏิ บตั ิตามหน้ าทีจะต้ องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย หากเจ้ าหน้ าทีตํารวจพบว่าบุคคลใดมีเจตนา
ก่อให้ เกิดไฟป่ ามีอํานาจจับกุมโดยไม่ต้องมีเหตุอนั สมควร นอกจากนี &รัฐบาลยังจะมีเงินรางวัลสําหรับ
การให้ ความช่วยเหลือและข้ อมูลเกียวกับผู้ทีก่อให้ เกิดไฟป่ าอีกด้ วย
2. กัมพูชา
ประเทศกัมพูชามีการจัดทําป้ายโฆษณาเพือให้ ความรู้ แก่ประชาชน และเชิญ
ชวนให้ ประชาชนไม่จุดไฟในป่ า มีการจัดทําแนวกันไฟทีมีความกว้ างอย่างน้ อย 6 เมตร และจัด
เจ้ าหน้ าทีอย่างน้ อย 4 คนต่อกลุ่มเพือมีหน้ าทีในการควบคุมไฟทัง& 4 ส่วน นอกจากนันยั
& งกําจัด
เชื &อเพลิงรอบๆบริ เวณแนวกันไฟ อีกด้ วย มีการซ้ อมดับไฟป่ า โดยแบ่งเจ้ าหน้ าทีออกเป็ น 3 กลุ่ม
126

Cambodia Decree Dated October 28, 1988 Referring to Contract and Other Liabilities
Article 121: Any person, who causes damages to others by reason of his own fault, shall be liable in
compensation for such damage. Even where the damage is caused by involuntary acts such as
carelessness or negligence, the offender shall be liable.
127

Mr. U. Myat Thinn , Advisor to the Minister Ministry of Forestry, Forest Fire Prevention and
Management in Myanmar, IFFN No. 20 - March 1999 : 21-28.
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กลุ่มแรกให้ จ่โู จมไฟจากด้ านซ้ ายและขวา กลุ่มทีสองจากด้ านหลัง และกลุ่มทีสามจากด้ านหน้ า
เป็ นต้ น128
3.2.2.3 องค์ กรควบคุมดูแล
องค์ ก รควบคุม ดูแ ลเป็ นกลไกอื นที จะช่ว ยเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบัง คับ ใช้
ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV
โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนทังส่
& วนขององค์กรทีเกิดจากความร่ วมมือระหว่างประเทศ และ
หน่วยงานภายในทีถูกจัดตังขึ
& &นภายใต้ บทบัญญัตแิ ห่งข้ อตกลง
3.2.2.3.1 คณะทํางานด้ านหมอกควันพิษข้ ามแดนในอนุภูมิภาคแม่ โขง
คณะรัฐมนตรี สิงแวดล้ อมแห่งอาเซียนเห็นชอบให้ มีการจัดตังกลุ
& ่มอนุภูมิภาค
แม่โขง (Sub-Regional Group in the Mekong Region) ขึ &นในการประชุมเพือส่งเสริ มความ
ร่ วมมือในการบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนทีประเทศเวียดนาม
(The Conference on Promoting Partnerships for the Implementation of the ASEAN
Agreement on Transboundary Haze Pollution) เมือวันที 11-13 พฤษภาคม 2006 โดยการ
เสนอของประเทศไทย อันประกอบไปด้ วยประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม* ซึงจะก่อให้ เกิด
การแบ่งปั นเทคโนโลยีและทางเลือกอืนนอกจากการใช้ ไฟในการทําไร่เลือนลอย
มีการกําหนดให้ มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือแก้ ไขปั ญหาไฟและหมอก
ควันในอนุภูมิภาคแม่โขง หรื อ The Workshop on Cooperation among ASEAN Member Countries
in the Mekong Sub-Region on Fire and Haze Pollution Control129 ซึงเป็ นการประชุมสําหรับ
เจ้ าหน้ าทีอาวุโส และเจ้ าหน้ าทีระดับปฏิบตั ิงานทีเกียวข้ องกับการแก้ ไขปั ญหาไฟและหมอกควันจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนในอนุภูมิภาคแม่โขง ทัง& 5 ประเทศ พร้ อมทังผู
& ้ แทนจากประเทศบรูไน ดารุสซา
ลาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเจ้ าหน้ าทีจากศูนย์อุตนุ ิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน (ASEAN
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Cambodia Report. Updating of the Report on Issue and Root Causes of Land and Forest
Fire Management in Cambodia’s Protected Area. The Fifth Meeting of The Committee Under The
Conference of The Parties to The Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution, pp.3-8.
Meritus, Mandarin Hotel, Singapore, 2009.
*
พม่าไม่สามารถมาเข้ าประชุมได้
129
ควบคุมมลพิษ,กรม.สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง, การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือแก้ ไข
23
กรกฎาคม 2550.แหล่ ง ที มา
ปั ญหาไฟและหมอกควั น ในอนุ ภู มิ ภ าคแม่ โ ขง [ออนไลน์ ],
http://www.aqnis.pcd.go.th/ activity_ event/Mekong/mekong2.htm
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Specialised Meteorological Centre: ASMC) ประเทศสิงคโปร์ เพือร่วมแลกเปลียนข้ อมูล ความรู้
และประสบการณ์ความร่ วมมือในการแก้ ไขปั ญหาไฟและหมอกควันในพื &นทีเขตใต้ เส้ นศูนย์สูตร และ
ผู้แทนจากสํานักเลขาธิการอาเซียน ในฐานะฝ่ ายเลขานุการการประชุม
โดยมีการประชุมครัง& แรกเมือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2007 ในประเทศไทยซึง
มีวตั ถุประสงค์เพือแลกเปลียนข้ อมูล และสถานการณ์ไฟและหมอกควันในอนุภูมิภาคแม่โขง เพือ
ระบุสาเหตุ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผนการจัดการและ
แก้ ไขปั ญหาไฟและหมอกควัน อีกทังหารื
& อเพือกําหนดแนวทางหรื อมาตรการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนในอนุภูมิภาคแม่โขง ในการควบคุมและแก้ ไขปั ญหาไฟและหมอกควัน
โดยมีข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน เป็ นกรอบยุทธศาสตร์ หลัก และใช้ กลไก
ภายใต้ ข้อตกลงอาเซียน ผลักดันให้ แนวทางหรื อมาตรการให้ มีผลในทางปฏิบตั ิทีชัดเจนและเป็ น
รู ปธรรม และในการประชุมครัง& นี &เองได้ มีการเสนอให้ จดั ตัง& คณะทํางานด้ านหมอกควันพิษข้ าม
แดนในอนุภมู ิภาคแม่โขง(TWG Mekong) ขึ &นโดยมีสมาชิกคือประเทศกัมพูชา ลาว พม่า ไทย และ
เวียดนาม โดยมีประเทศไทยดํารงตําแหน่งประธาน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งใน 2 ปี แรก
หลังจากนันจะหมุ
&
นเวียนตามลําดับตัวอักษรทุกปี
3.2.2.3.2 หน่ วยงานระดับภายใน
หน่วยงานภายในเกี ยวกับการป้องกัน และควบคุมหมอกควันพิษข้ ามแดน
ของรัฐภาคีในกลุม่ สมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV เป็ นไปตาม AATHP ในมาตรา 6 และ 7 ดังนี &
1. หน่ วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนกําหนดให้ ประเทศ
ภาคีต้องจัดตังและแจ้
&
งภาคีอืนและศูนย์อาเซียนเกียวกับหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
(National Focal Point) ของตนรวมถึงการเปลียนแปลงของหน่วยงานดังกล่าว130 โดยรัฐภาคีใน
กลุม่ สมาชิกอาเซียนเก่ามีการดําเนินการดังต่อไปนี &
ประเทศกัมพูชา แต่งตัง& Ministry of Environment ให้ เป็ นหน่วยงาน
กลางประสานการดําเนินงาน
ประเทศลาว แต่งตัง& Meteorology and Hydrology Department,
Climate Divisionให้ เป็ นหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
ประเทศพม่ า แต่งตัง& National Commission for Environmental
Affairs (NCEA) ให้ เป็ นหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
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ประเทศเวียดนาม แต่งตัง& Forest Protection Department of Ministry
Agriculture And Rural Development ให้ เป็ นหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
2. ศูนย์ ตดิ ตามตรวจสอบแห่ งชาติ
ภายใต้ บทบัญญัติข้อที 7ย่อหน้ าที 2 แห่งข้ อตกลงอาเซียนฯ ทีกําหนดให้
รัฐภาคีจัดตังศู
& นย์ติดตามตรวจสอบแห่งชาติของตนและต้ องรายงานต่อศูนย์อาเซียนหากมีการ
เปลียนแปลงเกียวกับเรื องดังกล่าว รัฐภาคีในกลุม่ สมาชิกอาเซียนเก่ามีการดําเนินการดังต่อไปนี &
ประเทศกั มพู ชา แต่ง ตัง& Ministry of Water Resources and
Meteorology ให้ เป็ นศูนย์ตดิ ตามตรวจสอบแห่งชาติ
ประเทศลาว แต่งตัง& Department of Environment, Ministry of
Natural Resources and Environment ให้ เป็ นศูนย์ตดิ ตามตรวจสอบแห่งชาติ
ประเทศพม่ า แต่งตังหน่
& วยงานดังต่อไปนี &ให้ เป็ นศูนย์ติดตามตรวจสอบแห่งชาติ
1. Department of Meterology and Hydrology
2. Myanmar Agriculture Service
3. Fire Service Department
ประเทศเวียดนาม แต่งตัง& Forest Protection Department of MARD
ให้ เป็ นศูนย์ตดิ ตามตรวจสอบแห่งชาติ
3. หน่ วยงานผู้มีอาํ นาจ
ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนกําหนดให้ ประเทศ
ภาคี ต้ อ งจัด ตัง& และแจ้ ง ภาคี อื นและศูน ย์ อ าเซี ย นเกี ยวกับ หน่ว ยงานผู้มี อํ า นาจ (Competent
Authorities) ของตนรวมถึงการเปลียนแปลงของหน่วยงานดังกล่าว131 โดยรัฐภาคีในกลุ่มสมาชิก
อาเซียนเก่ามีการดําเนินการดังต่อไปนี &
ประเทศกัมพูชา แต่งตังหน่
& วยงานดังต่อไปนี &ให้ เป็ นหน่วยงานผู้มีอํานาจ
1. Ministry of Environment
2. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
3. Ministry of Water Resources and Meteorology
ประเทศลาว แต่ง ตัง& ให้ เป็ น Meteorology and Hydrology
Department, Climate Division หน่วยงานผู้มีอํานาจ
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ประเทศพม่ า แต่งตัง& Remote Sensing & GIS Section Forest
Department ให้ เป็ นหน่วยงานผู้มีอํานาจ
ประเทศเวียดนาม แต่งตัง& Forest Protection Department of Ministry
Agriculture And Rural Development ให้ เป็ นหน่วยงานผู้มีอํานาจ
3.2.3 รัฐสมาชิกอาเซียนทีไม่ ใช่ ภาคี
รัฐสมาชิกอาเซียนทีไม่ได้ ให้ สตั ยาบรรณข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ าม
แดนมีอยู่ 2 ประเทศก็คืออินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์ อย่างไรก็ดีทงสองรั
ั&
ฐนี &ก็อยู่ในสถานะต้ นกําเนิด
หมอกควันพิษ โดยเฉพาะอย่างยิงประเทศอินโดนีเซีย
3.2.3.1 สถานการณ์ หมอกควันพิษข้ ามแดนในรัฐทีไม่ ใช่ ภาคี
สถานการณ์หมอกควันพิษจากไฟป่ าข้ ามแดนในรัฐทีไม่ใช่ภาคีคอ่ นข้ างมีความรุนแรง
โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย ทีมีเหตุการณ์ไฟป่ าเกิดขึ &นอย่างต่อเนือง แต่ครัง& ใหญ่ทีสุดคือในปี
ค.ศ. 1997 ทีทําลายพื &นทีป่ ามากกว่าเก้ าล้ านเฮกตาร์ บริ เวณทีเกิดไฟป่ าคือเกาะสุมาตราและเกาะ
กะลิมนั ตันทีมีลกั ษณะเป็ นเกาะขนาดใหญ่และยังมีพื &นทีป่ าเป็ นบริ เวณกว้ าง ทําให้ ยากต่อการเข้ า
ควบคุม ไฟป่ าประกอบกับการขาดเทคโนโลยี ที ทันสมัยในการตรวจสอบและควบคุม ความไม่
เพียงพอของจํานวนเจ้ าหน้ าทีทีเข้ าควบคุมไฟป่ า ความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศในพื &นทีแต่
ละแห่งในการเข้ าไปดับไฟ ผลของการเกิดไฟป่ าครัง& นันก่
& อให้ เกิดกลุ่มหมอกควันขนาดใหญ่ โดย
กลุ่มควันดังกล่าวใช้ เวลาเดินทางไปยังน่านฟ้าประเทศเพือนบ้ านทีอยู่บริ เวณใกล้ เคียงและเริ มส่ง
ผลกระทบ โดยเฉลียใช้ ระยะเวลาประมาณ 24 ชัวโมง หลังจากเกิดเหตุไฟป่ า132 อย่างในประเทศ
สิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรู ไน ดารุซาลาม เกาะมินดาเนา ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และ
หลายจังหวัดภาคใต้ ของประเทศไทย133 เช่น จังหวัดยะลา จังหวัดปั ตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
สงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง
ทัง& นี ส& าเหตุข องไฟป่ าในสาธารณรั ฐ อิน โดนี เ ซี ยเกื อบทัง& หมดมาจากมนุษย์ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพือเปลียนพืน& ทีป่ าเป็ นพื &นทีเกษตรกรรมของบริ ษัทเอกชน และทําลายเศษสิง
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ควบคุม มลพิ ษ ,กรม, มลพิ ษ ทางอากาศจากหมอกควัน [ออนไลน์ ], 2549. แหล่ง ที มา
http://www.pcd.go.th/info_serv/air_haze.htm
133
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้ อม,กระทรวง,กรมควบคุมมลพิษ. บันทึกสีนํ &าตาลรายงาน
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2540.( กรุงเทพมหานคร : 2542),หน้ า 2-11.
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เหลือทางการเกษตรในพื &นทีเกษตรกรรม เนืองจากการเผาเป็ นวิธีทีง่ายทีสุดและถูกทีสุด อีกทังไม่
& มี
เครื องมือทางเศรษฐกิจทีจูงใจพอทีจะทําให้ ประชาชนเลือกใช้ วิธีการอืน134
3.2.3.2 มาตรการภายในเกียวกับการจัดการหมอกควันพิษ
มาตรการภายในทีเกียวกับจัดการหมอกควันพิษข้ ามแดนในประเทศทีไม่ได้ เป็ นภาคี
AATHP โดยเฉพาะอินโดนีเซียมีดงั ต่อไปนี &
3.2.3.2.1 มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางกฎหมายเกียวกับการควบคุม และป้องกันหมอกควันพิษข้ ามแดน
โดยหลักแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือกฎหมายเกียวกับการจัดการสิงแวดล้ อม และกฎหมายเกียวกับ
การควบคุมพฤติกรรมมนุษย์อย่างกฎหมายแพ่งและอาญา ซึงเป็ นกฎหมายภายในทีทุกประเทศมี
อยูแ่ ล้ ว ในทีนี &ผู้เขียนจึงขอหยิบยก มาตรการของประเทศอินโดนีเซียมาเป็ นกรณีศกึ ษา
1. กฎหมายสิงแวดล้ อม
สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีกฎหมายสิงแวดล้ อมทีบัญญัติเกียวข้ องกับการป้องกัน
และแก้ ไขหมอกควันพิษคือ 1999 Forestry Act ซึงเป็ นกฎหมายเกียวกับป่ าไม้ ฉบับใหม่ของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียแทนทีฉบับเก่าคือ 1967 Basic Forestry Act ซึงบัญญัติไว้ ในข้ อ 49 ว่า
ผู้ได้ รับอนุญาตให้ มีสิทธิในป่ าไม้ และผู้เป็ นเจ้ าของป่ าไม้ จะต้ องรับผิดเมือมีไฟป่ าเกิดขึ &นในทีของ
ตน135คือต้ องรับโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อปรับไม่เกิน 1.5 พันล้ านรูเปี ยร์ 136 อีกทังห้
& ามมิให้ มีการ
ทําลายป่ าไม้ รวมไปถึงห้ ามการเผาป่ าด้ วย137 ผู้ใดฝ่ าฝื น ต้ องรับโทษจําคุกไม่เกิน 10 ปี หรื อปรับไม่

134

ศิริ อัคคะอัคร. สถานการณ์และการจัดการไฟป่ าโลก ,อ้ างแล้ วเชิงอรรถที1.

135

Indonesia1999 Forestry Act Clause 49Forest licensees or owners are responsible for any
forest fires on their land.
136

Indonesia1999 Forestry Act Clause 78 paragraph 1 (2)allowing forest fires on land for
which you are responsible - maximum prison term of 5 years or a maximum fine of Rp1.5 billion
(currently around US$200,000);
137

Indonesia1999 Forestry Act Clause 50: It is forbidden to destroy forests or anything
intended to protect the forest. It is also forbidden to work in, use or occupy any forest land illegally; to
clear forests or to cut down trees …; to burn forests; …
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เกิน 5 พันล้ านรูเปี ยร์ 138 และในกรณีกระทําโดยเจตนา ต้ องรับโทษจําคุกไม่เกิน 15 ปี หรื อปรับไม่
เกิน 5 พันล้ านรูเปี ยร์ 139
& งมีการออกกฎกระทรวงมากมายทีเกียวกับการป้องกันการเกิดไฟ
นอกจากนันยั
ป่ า เช่นกฎกระทรวงเลขที 260/Kep-II/1995 เกียวกับแผนการควบคุมและป้องกันไฟป่ าและการ
บังคับใช้ แผนดังกล่าว เลขที 188/kpts-11/1995 เกี ยวกับการจัดตังศู
& นย์จัดการไฟป่ าแห่งชาติ
เลขที 18/MENLH/3/1995 เกียวกับการจัดตังคณะประสานงานแห่
&
งชาติเกียวกับการจัดการไฟบน
พื &นดิน เลขที38/KB110/DJ.BUN/05.95 เกียวกับแผนทางเทคนิคเกียวกับการเตรี ยมดินเพือเพราะ
ปลูกโดยไม่ใช้ การเผา และเลขที 4/2001 เกียวกับการควบคุมและลดมลพิษจากไฟป่ าหรื อไฟบน
ดิน กําหนดให้ เอาผิดกับโรงงานทีทําการเผาถางเพือเตรี ยมพื &นทีเพาะปลูก เป็ นต้ น
2. กฎหมายอาญา
ในส่วนของกฎหมายอาญามีกฎหมายทีอาจนํามาใช้ บงั คับเพือลงโทษผู้ทีฝ่ าฝื นใน
เรื องการเผาในทีโล่งและก่อให้ เกิดความเสียหาย จะต้ องรับผิดแตกต่างกันไปตามอายุและความ
ร้ ายแรงของความเสียหายตามมาตรา 187140
3. กฎหมายแพ่ ง
ในส่ ว นของกฎหมายแพ่ ง กรณี ที การจุด ไฟโดยผิ ด กฎหมายก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสียหายต่อบุคคลอืน กรณีเป็ นการกระทําละเมิด ซึงผู้นนจะต้
ั & องชดใช้ คา่ เสียหายตามมาตรา 1365

138

Indonesia1999 Forestry Act Clause 78 paragraph 1: The penalties for illegally felling
trees, clearing forest or occupying forest land (see Clause 50) are maximum sentence of 10 years in
prison or a maximum fine of Rp5 billion (currently only US$600,000-700,000)
139

Indonesia1999 Forestry Act Clause 78 paragraph 1 (1) deliberately causing forest fires maximum prison term of 15 years or a maximum Rp5 billion fine;
140

Indonesia penel code Article 187 Any person who with deliberate intent sets fire,causes
explosion or causes a flood, shall be punished:
1st, by a maximum imprisonment of twelve years if thereby general danger to property is
feared;
2nd-ly, by a maximum imprisonment of fifteen years if thereby danger of life for another is
feared;
3rd-ly by life imprisonment or a maximum temporary imprisonment of twenty years if
thereby danger of life for another is feared and the act results in the death of someone
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แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของอินโดนีเซีย141 และในกรณีทีกระทําโดยประมาทก็ต้องชดใช้ ความ
เสียหายตามมาตรา 1366142 อีกด้ วย
3.2.3.3 องค์ กรควบคุมดูแล
ในส่วนขององค์กรควบคุมดูแลในรัฐทีไม่ใช่ภาคี มีทงส่
ั & วนทีเป็ นระดับระหว่างประเทศ
และระดับภายใน ดังนี &
3.2.3.3.1 คณะทํางานภายใต้ รัฐมนตรี ส ิงแวดล้ อมประเทศในแถบใต้ เส้ น
ศูนย์ สูตร
ในระดับระหว่างประเทศ แม้ อินโดนีเซียจะไม่ได้ เป็ นภาคี AATHP แต่อินโดนีเซียก็
เป็ นสมาชิกของคณะทํางานภายใต้ รัฐมนตรี สิงแวดล้ อม 5 ประเทศในแถบใต้ เส้ นศูนย์สตู ร ขณะที
ฟิ ลิปปิ นส์ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มดังกล่าว ซึงกลุ่มดังกล่าวมีการดําเนินงานตามทีกล่าวแล้ วในหัวข้ อ
องค์กรควบคุมดูแลของประเทศกลุม่ สมาชิกอาเซียนเก่า (3.2.1.3.1)
3.2.3.3.2 หน่ วยงานระดับภายใน
หน่วยงานภายในเกียวกับการป้องกัน และควบคุมหมอกควันพิษข้ ามแดนของรัฐ
ทีไม่ใช่ภาคีสะท้ อนให้ เห็นความพยายามดําเนินการเพือให้ เป็ นไปตาม AATHP โดยทังประเทศ
&
อินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์ได้ จดั ตังหน่
& วยงานประสานการดําเนินงาน หน่วยงานทีมีอํานาจและศูนย์
ติดตามตรวจสอบแห่งชาติ ตามบทบัญญัตแิ ห่ง AATHP ดังนี &
1. หน่ วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
แม้ อิ น โดนี เ ซี ย และฟิ ลิ ป ปิ นส์ จ ะไม่ ไ ด้ เ ป็ นภาคี ที ต้ อ งอยู่ภ ายใต้ ข้ อ ตกลง
อาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนในข้ อทีกําหนดให้ ประเทศภาคีต้องจัดตังและแจ้
&
งภาคี
อืนและศูนย์อาเซียนเกียวกับหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน(National Focal Point) ของ
ตนรวมถึงการเปลียนแปลงของหน่วยงานดังกล่าว143 แต่ก็มีการดําเนินการดังต่อไปนี &

141

Indonesia civil code Article 1365. A party who commits an illegal act which causes
damage to another party shall be obliged to compensate therefor
142
Indonesia civil code Article 1366. An individual shall be responsible, not only for the
damage which he has caused by his act, but also for that which was caused by his negligence or
carelessness
143
AATHP Art 6
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ประเทศอินโดนีเซีย แต่งตัง& Ministry of the Environment ให้ เป็ นหน่วยงาน
กลางประสานการดําเนินงาน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์แต่งตัง& Department of Natural Resources and
Environment (DENR) ให้ เป็ นหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
2. ศูนย์ ตดิ ตามตรวจสอบแห่ งชาติ
แม้ อินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์จะไม่ได้ เป็ นภาคีทีต้ องอยู่ภายใต้ บทบัญญัติข้อที
7ย่อหน้ าที 2 แห่งข้ อตกลงอาเซียนฯ ทีกําหนดให้ รัฐภาคีจดั ตังศู
& นย์ติดตามตรวจสอบแห่งชาติของ
ตนและต้ องรายงานต่อศูนย์อาเซียนหากมีการเปลียนแปลงเกียวกับเรื องดังกล่าว รัฐทังสองมี
&
การ
ดําเนินการดังต่อไปนี &
ประเทศอินโดนีเซีย แต่งตัง& Ministry of the Environment ให้ เป็ นศูนย์
ติดตามตรวจสอบแห่งชาติ
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์แต่งตัง& Operations Center, Office of the Director,
Forest Management Bureau, DENR ให้ เป็ นศูนย์ตดิ ตามตรวจสอบแห่งชาติ
3. หน่ วยงานผู้มีอาํ นาจ
แม้ อินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์จะไม่ได้ เป็ นภาคีทีต้ องอยู่ ข้ อตกลงอาเซียนเรื อง
มลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนกําหนดให้ ประเทศภาคีต้องจัดตังและแจ้
&
งภาคีอืนและศูนย์อาเซียน
เกี ยวกับหน่วยงานผู้มีอํานาจ (Competent Authorities) ของตนรวมถึงการเปลียนแปลงของ
หน่วยงานดังกล่าว144 แต่ก็มีการดําเนินการดังต่อไปนี &
ประเทศอินโดนีเซีย แต่งตังหน่
& วยงานดังต่อไปนี &ให้ เป็ นหน่วยงานผู้มีอํานาจ
1. Ministry of the Environment
2. Ministry of Forestry
3. Ministry of Agriculture
4. Ministry of Agriculture
5. National Disaster Management Agency (BNPB)
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์แต่งตังแต่
& งตังหน่
& วยงานดังต่อไปนี &ให้ เป็ นหน่วยงานผู้มีอํานาจ
1. Environment Management Bureau, Bureau of Fire Protection, DENR
2. National Mapping and Resource Information Authority, DENR

144

AATHP Art 6
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นอกจากกฎหมายทีมีอยู่ มาตรการอืนทีไม่ใช่กฎหมาย และองค์กรกํากับดูที
ถูกจัดตังขึ
& &น สิงทีสะท้ อนให้ เห็นถึงกลไกภายในทีจะช่วยเสริ มประสิทธิภาพการบังคับใช้ AATHP ก็
คือกรณีศึกษา ซึงจะแสดงให้ เห็นการทีศาลภายในนําบทบัญญัติแห่งกฎหมายทีกล่าวมาแล้ วใน
ข้ างต้ น นํามาปรับใช้ กบั ข้ อเท็จจริง เพือเยียวยาความเสียหายและป้องปรามไม่ให้ มีการเผาป่ าหรื อ
เผาในทีโล่งอันจะก่อให้ เกิดหมอกควันพิษข้ ามแดนในระดับระหว่างประเทศต่อไป
ดังนีห& ัวข้ อถัดไปเป็ นกรณี ศึกษาเกี ยวกับการเผาป่ าหรื อการเผาในทีโล่งใน
ประเทศภาคี
3.2.4 กรณีศึกษา
กรณีศกึ ษาภายในประเทศภาคีทีตัดสินเกียวกับการเผาในทีโล่งผู้เขียนนําเสนอ 2 คดี โดย
คดีแ รกเป็ นคดีที ศาลใช้ กฎหมายสิงแวดล้ อมภายในประเทศและหลักการสิงแวดล้ อมระหว่าง
ประเทศมาใช้ ในการพิจารณา ส่วนคดีที 2 ศาลใช้ กฎหมายแพ่งในเรื องละเมิดเพือเยียวยาความ
เสียหายทีเกิดจากหมอกควันพิษจากการเผาในทีโล่ง
3.2.4.1 คดีระหว่ างThe Public Prosecutor และTa Ann Plywood Sdn. Bhd 145
คดีดงั กล่าวเป็ นคดีที ศาลมาเลเซียใช้ หลักการเกี ยวกับ Precautionary และ due
diligence มาวินิจฉัยทีมีอยู่อันเป็ นหลักการทีมีปรากฏอยู่ในข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจาก
หมอกควันข้ ามแดน นอกจากนีย& ังพิจารณาเกี ยวกับเรื องความรับผิดเด็ดขาด ซึงมี สาระสําคัญ
ดังต่อไปนี &
ข้ อเท็จจริง
จําเลยถูกฟ้องในข้ อหาวางเพลิง ซึงเป็ นความผิดตามกฎหมาย พรบ. สิงแวดล้ อม
1974 มาตรา 29A (1) อ้ างว่าจําเลยกระทําความผิดในตอนเทียงวัน ของวันที 1 มิถนุ ายน 2003
ทังนี
& &ในศาลชันต้
& น ศาลได้ พิพากษายกฟ้องจําเลย จึงทําให้ อยั การนําคดีนี &มาเสนอต่อศาลฎีกา และ
ในประเด็นดังต่อไปนี &
จําเลยได้ ยืนขออนุญ าตเผาป่ าในทีสาธารณะ บริ เวณสวนของจํ าเลย ในช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงมิถนุ ายน 2003 แต่เนืองจากจําเลยได้ ละเมิดกฎการขออนุญาตเผาขยะ ทาง NREB
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2008.

The High Court of Malaysia in Sabah and Sarawak at Sibu Criminal Appeal No. 42-9 of
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จึงได้ เพิกถอนใบอนุญาต และมีคําสังให้ ชําระค่าปรับเป็ นจํานวน 6,000 ริ งกิต ปรากฏในหลักฐาน
ว่าทาง NREB ได้ มีคําสังในวันที 31 พฤษภาคม 2003 พร้ อมทังในดั
& บไฟในบริเวณสวน
แต่จากการลงพื &นทีสํารวจของเจ้ าหน้ าทีสิงแวดล้ อมในวันที 1 มิถุนายน 2003
พบว่าไม่มีร่องรอยการเผาในพื &นทีบริ เวณ 500 เฮคเตอร์ นนแต่
ั & อย่างใด ทังฝ่
& ายจําเลยยังได้ อ้างว่า
หลังจากได้ รับการอนุญาตแล้ ว เขาเริ มเผาในวันที 20 พฤษภาคม 2003 แต่ไฟกลับลุกลามใหญ่โต
เป็ นวงกว้ างกว่า 1,000 เฮคเตอร์ ทางพนักงานดับเพลิงและคนงานฝ่ ายจําเลยได้ ช่วยกันดับไฟเป็ น
เวลาทัง& อาทิตย์ จึง จะสามารถควบคุม เพลิง ไว้ ไ ด้ ซึงกว่าเจ้ าหน้ าที กระทรวงสิงแวดล้ อมจะมา
ตรวจสอบพื &นทีก็สามารถคุมเพลิงไว้ ได้ แล้ ว รายละเอียดเป็ นไปตามรายงานของพนักงานดับเพลิง
ศาลเชือว่าจําเลยได้ พยายามดําเนินการทุกวิถีทางทีพึงจะทําได้ ในการดับไฟแล้ ว
โดยดูจากภาพทีถ่ายในวันที 1 มิถนุ ายน 2003 ทีมีแต่ควัน แต่ไม่มีไฟแต่อย่างใด ทังนี
& &ประเด็นข้ อ
กฎหมายทีสําคัญอยู่ทีว่า จําเลยได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรในการก่อไฟเพือเผาหรื อไม่ ซึง
ตามมาตรา 29 (C) ในกฎหมายดังกล่าว วางหลักว่า หากสามารถพิสูจน์ได้ ว่าการเผานันอยู
& ่
นอกเหนือความควบคุม การรับรู้ และผู้ดําเนินการได้ ใช้ ความระมัดระวังหรื อป้องกันตามสมควร
เพือป้องกันไม่ให้ เป็ นความผิดแล้ ว
คําวินิจฉัยของศาล
ศาลมองว่าหลักฐานทีมีนํ &าหนักและน่าเชือถือทีสุดคือ รายงานของพนักงาน
ดับเพลิง ทีระบุว่าเวลาทีทําการดับเพลิงคือ ช่วงเวลาตังแต่
& วนั ที 29 – 31 พฤษภาคม 2003 และ 2
ถึง 6 มิถนุ ายน 2003 โดยช่วงวันที 1 มิถุนายน 2003 ทีหายไปก็เนืองจากว่า ในวันนันสามารถ
&
ควบคุมเพลิงไว้ ได้ แล้ วและจะขอความช่วยเหลือใหม่หากต้ องการ ในรายงานของพนักงานดับเพลิง
ยังระบุด้วยว่าวันที 29 พฤษภาคม 2003 ทีได้ เข้ าไปสํารวจนัน& พบว่าไฟได้ ไหม้ กระจายเป็ นจุด ๆ แต่
ละจุดค่อย ๆ ไหม้ อย่างช้ า ๆ สอดคล้ องกับภาพถ่ายทีศาลเห็นว่ามีแต่ควัน ซึงจากหลักฐานทังหมด
&
ทําให้ เชือได้ ว่าฝ่ ายจําเลยได้ หาทางดับไฟแล้ วตังแต่
& วนั ที 29 พฤษภาคม 2003 โดยมีพนักงาน
ดับเพลิงช่วยเหลือ ยกเว้ นวันทีถูกฟ้องว่ากระทําผิด (1 มิถนุ ายน 2003)
ทัง& นี ใ& นการพิ สูจ น์ ว่า จํ า เลยได้ ใ ช้ ค วามระมัด ระวัง แล้ ว ต้ อ งพิจ ารณาจาก
หลักฐานหลาย ๆ อย่างรวมกัน หนึงในนันคื
& อหลักฐานทีว่าดินในสวนนันเป็
& นดินทีมีเปลือกไม้ ทําให้
ติดไฟง่าย แต่จากรูปภาพทีเห็นว่าไฟได้ มอดลงไปแล้ วก็เป็ นหลักฐานอย่างดีว่าได้ ใช้ ความพยายาม
อย่างเต็มทีในการดับไฟแล้ ว
ซึงเมือนํ ามาเปรี ยบเทียบกับคดีของ State Federal counsel ตามคํา
พิพากษาคดี PP v. Intrakota Consolidated Bhd. [1999] 4 CLJ 714 ทีตัดสินว่าความผิดตาม
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มาตรา 43 (2) ไม่ใ ช่ความผิดเด็ดขาด (ทีไม่ว่าทํ าโดยเจตนาหรื อประมาทก็ เ ป็ นความผิด)
เช่นเดียวกับมาตรา 29 (C) ทีไม่ใช่ความรับผิดเด็ดขาด
การเข้ าไปดับเพลิงคือ หลักฐานสําคัญหนึงทีแสดงว่าได้ ใช้ ความระมัดระวัง
ตามสมควรแล้ ว(reasonable precautions or due diligence) รวมไปถึงการนําสืบถึงคุณภาพ
ของดิน การขยายตัวของกลุม่ ไฟ และการดําเนินการของกระทรวงสิงแวดล้ อม ล้ วนเป็ นสิงสําคัญที
ช่วยพิสูจน์ได้ ทังนี
& &ทางคณะกรรมการสิงแวดล้ อมยังได้ อนุญาตให้ เผาขยะแก่จําเลยอีกครัง& ตังแต่
&
วันที 4 มิถุนายน 2003 เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ การทีปั จจุบนั ไม่มีเจ้ าหน้ าทีมาคอยสอดส่องดูแล
ป้องกันไฟไหม้ ในสวนนี &อีก จึงทําให้ ศาลเห็นยืนตามศาลชันต้
& น และยกฟ้องจําเลย
จากคดีดงั กล่าวจะเห็นได้ วา่ ศาลมาเลเซียใช้ หลักการเกียวกับ Precautionary
และ due diligence มาปรับอันเป็ นหลักการทีมีปรากฏอยู่ในข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจาก
หมอกควันข้ ามแดนใน มาตรา 3(3)และ(1) ด้ วย อันถือเป็ นกรณีศกึ ษาในการทีรัฐภาคีใช้ มาตรการ
ภายในเพือให้ เป็ นตามหลักการของข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนนันเอง
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คดีนี & เป็ นกรณี ที ศาลภายใน(มาเลเซีย) ใช้ ม าตรการทางกฎหมายแพ่ง โดยเฉพาะ
ละเมิดเพือเยียวยาความเสียหายให้ กบั ผู้ทีได้ รับความเสียหาย จากการเผาในทีโล่ง โดยโจทก์ฟ้อง
เรี ยกค่าเสียหาย และขอคุ้มครองห้ ามมิให้ ดําเนินการ ดังต่อไปนี &
1. เผาฟางข้ าวทีอยูใ่ นพื &นทีของบุคคลอืน
2. เผาฟางข้ าวของผู้อืนจนทําให้ เกิดอันตรายในพื &นทีของโจทก์
3. ปล่อยหรื อละทิ &งฟางข้ าวของผู้อืนไว้ ในพื &นทีของโจทก์ จนอาจก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน ลูกจ้ างชองโจทก์
ทัง& นี & โจทก์ ไ ด้ กล่าวอ้ างถึง ความเสี ยหายที อาจเกิดขึน& ได้ ทงั & ทางทรัพ ย์สิน และ
ร่างกายอันเกิดมาจากควัน ฝุ่ น ขี &เถ้ าทีมาจากฟางข้ าว จนถือได้ วา่ เป็ นการกระทําผิดกฎหมาย
ความเป็ นมา
โจทก์ ทําธุรกิจค้ าขายอุปกรณ์ ก่อสร้ างขนาดใหญ่ และมีการเก็บวัตถุไวไฟอยู่ใน
ร้ าน แต่พื &นทีร้ านของโจทก์อยู่ติดกับพื &นทีของจําเลย ซึงทําธุรกิจโรงสีข้าวอยู่ แต่แม้ ว่าจะมีการแบ่ง
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กันพื &นทีกันแล้ วก็ตาม แต่ก็จึงมีเศษของฟางข้ าวเข้ ามาในพื &นทีของโจทก์ด้วย เมือมีการเผาทําลาย
ฟางข้ าวเหล่านี &จึงส่งผลให้ ควัน ฝุ่ นจากการเผา พัดเข้ ามาสูพ่ ื &นทีของโจทก์ได้
เมือปี 1958 ชาวบ้ านในละแวกนีไ& ด้ ส่งจดหมายถึงเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุข เพือ
ร้ องเรี ยนถึงความเสียหายทีเกิดจากการเผาฟางของจําเลย และส่งให้ พื &นทีโดยรอบนันเต็
& มไปด้ วย
เศษฝุ่ นและครอบสกปรกต่าง ๆ ซึงทางเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุขก็ได้ มีหนังสือเตือนและแนะนําให้
จําเลยปฏิบัติตามอย่างถูกสุขลักษณะหลายครั ง& เป็ นเวลากว่าหลายปี รวมทัง& โจทก์ ก็ไ ด้ มี การ
ร้ องเรี ยนต่อเจ้ าหน้ าทีด้ วยเมือปี 1963 แต่ทางจําเลยก็ได้ ชี &แจงและยังคงไม่ปฏิบตั ิตามแต่อย่างใด
จึงทําให้ ทางโจทก์ฟ้องคดีในตอนเดือนตุลาคม 1963
ข้ อเท็จจริง
โจทก์อ้างว่าจําเลยได้ เผาฟางข้ าวและก่อให้ เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ทังในด้
& าน
การปฏิบตั ิงานและบุคลากร เนืองจากไม่สามารถทํางานได้ อย่างปกติ ต้ องมีการทําความสะอาด
ตลอดเวลา มีการใช้ ผ้าปิ ดปากปิ ดจมูก ฝุ่ นควันเข้ าตาผู้ทีปฏิบตั ิงานในร้ านด้ านหลังทีมีอุปกรณ์
ซ่อมบํารุงและทีเก็บสินค้ า ไม่สามารถทํางานในพื &นทีโปร่งสําหรับการพ่นสีได้ และต้ องเสียค่าแรง
เพิมขึ &นจากสภาพแวดล้ อมทีไม่ปลอดภัย ทังยั
& งเป็ นอันตรายต่อทรัพย์สินทีเกิดจากสะเก็ดไฟทีเผา
ติดเข้ ามาในพื &นทีของโจทก์ ซึงเหตุการณ์นี &แม้ ว่าจะไม่เคยเกิดเพลิงไหม้ ในบริ เวณของจําเลยเลย
แต่ก็เคยเกือบทําให้ ไหม้ ในพื &นทีของโจทก์เองถึง 2 ครัง& ในปี 1963 นัน& ทังยั
& งมีความเสียงสูงทีจะเกิด
เพลิงไหม้ ได้ หากเกิดเหตุขึ &นในหน้ าแล้ ง นอกจากนี & ทางโจทก์ยงั นําสืบด้ วยว่าฟางข้ าว เวลาเผาไหม้
จะก่อให้ เกิดสารทีเป็ นอันตรายต่อร่ างกายได้ และก่อให้ เกิดโรคได้ หากได้ รับสะสมเป็ นเวลานาน
รวมทังก่
& อให้ เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจด้ วย
จําเลยก็ได้ ให้ การว่า เขาได้ ทําการเผาในพืน& ทีของเขาเองและได้ ปฏิบตั ิถูกต้ อง
ตามสุขลักษณะ และอ้ างว่าเศษฝุ่ นควันจากการเผามีนํ &าหนักมาก จึงไม่สามารถปลิวเข้ าไปในพื &นที
ของโจทก์ได้ ด้วยเหตุทีพื &นทีของทังโจทก์
&
และจําเลยห่างกัน กว่าควันจะข้ ามมาถึงพื &นทีจําเลยก็คง
จะไม่เป็ นอะไรแล้ ว และพนักงานของจําเลยไม่เคยได้ รับความเสียหายทางร่างกายจากการเผาฟาง
ข้ าวแต่อย่างใด อีกทังช่
& วงเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน 1963 ไม่ได้ มีการเผาฟางข้ าวแต่อย่างใด
คําวินิจฉัยของศาล
ศาลพิจารณาแล้ วเห็นว่า หากพิจารณาจากจํานวนฟางข้ าวแล้ ว การเผาฟางข้ าว
ในปริมาณทีมากนี &ย่อมก่อให้ เกิดความเสียหายแก่จําเลยได้ ทังจากการส่
&
งจดหมายเตือนหลายครัง&
ก็ไม่มีการตอบรับแต่อย่างใด และการปฏิบตั ิการกําจัดเศษจากการเผาก็ดําเนินการไม่ถกู ต้ องตาม
กฎหมาย ดังนันแล้
& วตามกฎหมายละเมิด
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ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีและเรี ยกร้ องค่าเสียหายได้ ซึงศาลมีอํานาจในการสัง
ห้ ามกระทําใด ๆ อันเป็ นการคุ้มครองชัวคราวได้ ตามมาตรา 52 , 54(i) ของ Specific Relief
(Malay States) Ordinance, 1951 ซึงศาลได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการกระทําของจําเลยอาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อโจทก์ได้ เนืองจากเป็ นการขัดขวางการกระทําการใด ๆ อย่างสุขสงบ
ของโจทก์ อีกทังข้
& ออ้ างของโจทก์ก็ฟังขึ &น จึงพิจารณาให้ จําเลยระงับการกระทําการตามทีโจทก์ขอ
มา และให้ ใช้ คา่ เสียหายจํานวน 1,500 ด้ วย
จากคําพิพากษาของประเทศมาเลมาเลเซียฉบับนีจ& ะเห็นได้ ว่า เป็ นกรณีทีศาล
ภายในใช้ มาตรการทางกฎหมายแพ่ง โดยเฉพาะละเมิดเพือเยียวยาความเสียหายให้ กบั ผู้ทีได้ รับ
ความเสียหาย จากการเผาในทีโล่งนันเอง
จากทีกล่าวมาในข้ างต้ น ในเรื องมาตรการภายในของรัฐในการบังคับใช้ ข้อตกลง
อาเซี ยนเรื องมลพิษจากหมอกควัน ข้ ามแดนนัน& จะเห็น ได้ ว่ารั ฐ ภาคีมี กฎหมายภายในที เพี ยง
พอทีจะนํามาใช้ บงั คับกับกรณีการเผาป่ าหรื อการเผาในทีโล่งเพือเป็ นกลไกเสริ มสําหรับการบังคับ
ใช้ AATHP เนืองจากกฎหมายดังกล่าวไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายสิงแวดล้ อม แพ่ง หรื อแม้ แต่อาญานัน&
เป็ นกฎหมายพื &นฐานทีรัฐทุกรัฐมีอยูแ่ ล้ ว และสามารถนํามาบังคับใช้ ได้ โดยทันที ดังปรากฏตามคํา
พิพากษาศาลมาเลเซียทัง& 2 คดีข้างต้ นทีนําเอากฎหมายสิงแวดล้ อมในประเทศประกอบกับหลัก
ความระมัดระวังไว้ ล่วงหน้ าอันเป็ นหลักการภายใต้ AATHP รวมถึงการเยียวยาความเสียหายด้ วย
กฎหมายแพ่งมาบังคับใช้
อย่างไรก็ดียงั จําเป็ นต้ องอาศัยเจตนาทางการเมืองของรัฐนันๆว่
& าจะนําเครื องมือ
ทางกฎหมายที มี อ ยู่ม าบัง คับ ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ห รื อ ไม่ อ ย่ า งไร อนึ งเรื องการจัด ตัง& องค์ ก ร
ควบคุมดูแลภายในรัฐเป็ นอีกเครื องสะท้ อนหนึงถึงความจริ งใจของรัฐภาคีในการบังคับใช้ AATHP
โดยเฉพาะในส่วนของประเทศกําลังพัฒนา กล่าวคือจากข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าทุกรัฐในอาเซียนต่างก็
มีการจัดตังหน่
& วยงานประสานการดําเนินงาน หน่วยงานทีมีอํานาจ และศูนย์ติดตามตรวจสอบ
ภายในประเทศอย่างครบถ้ วน อย่างไรก็ดีมีประเทศจํานวนไม่น้อยทีไม่มีการดําเนินงานภายใต้
องค์ ก รดัง กล่า วอย่า งจริ ง จัง ยกตัว อย่า งเช่น ประเทศพม่าและลาวที มี ก ารจัด ตัง& ศูน ย์ ติด ตาม
ตรวจสอบ แต่กลับไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพทางอากาศ ซึงอาจเกิดจากปั ญหาความขาดแคลน
ศักยภาพทางเทคโนโลยี และงบประมาณ เป็ นต้ น147
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สัมภาษณ์ พิรพร เพชรทอง, นักวิชาการสิงแวดล้ อมชํานาญการ สํานักจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม,5 เมษายน 2553.
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ทังนี
& &จะเห็นได้ วา่ ด้ วยปั จจัยหลายๆอย่างทําให้ การบังคับใช้ AATHP ยังมีความย่อ
หย่อนทังในระดั
&
บระหว่างประเทศและภายในรัฐภาคี ซึงในลําดับต่อไปจะวิเคราะห์กลไกการบังคับ
ใช้ AATHP ด้ วยการพิจารณาเปรี ยบเทียบกับบทเรี ยนจากยุโรป
3.3 วิเ คราะห์ บ ทเรี ย นจากยุ โรปต่ อ การบั งคั บ ใช้ ข้ อ ตกลงอาเซี ย นเรื อ งมลพิษ จาก
หมอกควันข้ ามแดน
ดังทีกล่าวไว้ ในท้ ายบทที 2 ว่าการศึกษาการบังคับใช้ 1979 ECE Convention ทังภายใน
&
และภายนอกกรอบอนุสัญ ญาดัง กล่าว จะเป็ นเครื องชี ว& ัดความบกพร่ องในเรื องการบัง คับใช้
AATHP และในขณะเดียวกันอาจใช้ เป็ นบทเรี ยนบางประการสําหรับการเพิมประสิทธิภาพให้ กับ
การบังคับใช้ AATHP ได้ ด้วย
อย่างไรก็ดีเนืองจากลักษณะของการรวมตัวในสหภาพยุโรปและการรวมตัวในอาเซียน มี
ความแตกต่างกันทังพื
& &นฐานของรัฐสมาชิก หลักการทียึดถือ และระบบโครงสร้ าง ดังนี &จึงสามารถ
นําบทเรี ยนจากยุโรปในการบังคับใช้ 1979 ECE Convention มาปรับใช้ กบั อาเซียนได้ บางประการ
เท่านัน& โดยจะพิจารณาดังนี &
1. บทบัญญัติของ 1979 ECE Convention มีลกั ษณะเป็ นกรอบความร่วมมือทีไม่มี
บทบัญญัตเิ รื องความรับผิดและบทลงโทษ เป็ นแต่เพียงบทบัญญัติกว้ างๆว่าควรจะมีความร่วมมือ
ทังนี
& &มีบทบัญญัติเกียวกับมาตรการเฉพาะเรื องอยู่ในพิธีสารทัง& 8 พิธีสารทีกําหนดเกียวกับวิธีการ
กํ า จัด ลด หรื อ ควบคุม มลพิษ ทางอากาศข้ า มแดนแต่ล ะชนิ ด ทัง& นี ก& ็ ยัง ไม่ปรากฏบทบัญ ญัติ
เกียวกับการลงโทษและความรับผิดใดๆ
ในส่วนของ AATHP มีลกั ษณะเป็ นกรอบความร่วมมือทีไม่มีบทบัญญัติเรื องความรับ
ผิดและบทลงโทษเช่นเดียวกัน แต่ไม่ปรากฏพิธีสารทีมีบทบัญญัตเิ ฉพาะเรื อง
ซึงในข้ อนี &เป็ นบทเรี ยนทีน่าสนใจสําหรับ AATHP ในเรื องการพิจารณาจัดทําพิธีสาร
แนบท้ ายทีมีรายละเอียดทีเฉพาะเจาะจงมากขึ &นกว่ากรอบกว้ างๆของ AATHP แต่เพียงอย่างเดียว
2. 1979 ECE Convention มีองค์กรดําเนินงานอย่าง Working Group on Effects
Steering Body to EMEP และ Working Group on Strategies and Review ทีดําเนินงานเพือให้
เป็ นไปตามพันธกรณี ในเรื องการปรึ กษาหารื อ พัฒนาวิจยั และแลกเปลียนข้ อมูล โดยมีการแตก
แขนงองค์กรทีซับซ้ อน อันเป็ นกลไกอืนๆ ทีจะช่วยเสริ มประสิทธิภาพในการป้องกันและจัดการกับ
ปั ญหามลพิษทางอากาศข้ ามแดน
AATHP มีบทบัญญัติจัดตังองค์
& กรดําเนินงานลักษณะเดียวกันทีทําหน้ าทีรวบรวม
ข้ อมูลจากรัฐภาคี วิเคราะห์ประเมินผล และแลกเปลียนข้ อมูลต่างๆ นันก็คือศูนย์ประสานงานการ
ควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนแห่งอาเซียน (ACC) อย่างไรก็ดีศนู ย์ดงั กล่าวยังไม่มีการถูก
จัดตังขึ
& &นจริง ทังนี
& &มอบหมายให้ สํานักเลขาธิการเป็ นผู้ปฏิบตั หิ น้ าทีไปก่อน
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ซึงในข้ อนี เ& ป็ นบทเรี ยนที น่าสนใจสํ าหรั บ AATHP ในเรื องอํ านาจหน้ าที และการ
ดําเนินงานขององค์กร หากศูนย์ดงั กล่าวสามารถจัดตังขึ
& &นได้ ในอนาคตข้ างหน้ า อันเป็ นกลไกอืนๆ ที
จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันและจัดการกับปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดนได้ เป็ นอย่างดี
3. 1979 ECE Convention มี ค ณะกรรมาธิ ก ารเพื อการบัง คับ ใช้ อ นุสัญ ญา
(The Implementation Committee) ทําหน้ าทีในการตรวจสอบการบังคับใช้ อนุสญ
ั ญาของรัฐภาคี
ผ่านทางรายงานทีอนุสัญญาทีรัฐภาคีส่งให้ กับสํานักเลขาธิ การ ทัง& นีค& ณะกรรมาธิ การมีอํานาจ
หน้ าทีอย่างจํากัดเพียงแต่วินิจฉัยว่ากรณีทีรัฐเสนอเรื องต่อคณะกรรมาธิ การ(Self-Submission)
หรื อกรณีทีสํานักเลขาธิการนําเสนอเรื องต่อคณะกรรมาธิการ(Secretary Referral ) นันเป็
& นกรณีที
รัฐภาคีไม่บงั คับใช้ พนั ธกรณี ตามพิธีสารหรื อไม่ และทําได้ เพียงเรี ยกร้ องให้ รัฐดังกล่าวบังคับใช้
พันธกรณีให้ เร็วทีสุด
ทังนี
& &คณะกรรมาธิ การฯ มีอํานาจในการติดตามผลของคดี กล่าวคือหากเป็ นกรณี ที
คณะกรรมาธิการวินิจฉัยว่าเป็ นกรณีทีไม่บงั คับใช้ อนุสญ
ั ญาดังกล่าว รัฐดังกล่าวต้ องส่งรายงาน
มาตรการภายในทีออกมาเพือให้ มีการบังคับใช้ ต้ องมีระยะเวลาทีคาดหมายว่าจะบังคับใช้ พิธีสาร
ภายใต้ อนุสัญญาดังกล่าวได้ และยังต้ องรายงานปริ มาณการปล่อยปล่อยมลพิษทางอากาศต่อ
คณะกรรมาธิการทุกปี เพือให้ คณะกรรมาธิการพิจารณาผลของการดําเนินการดังกล่าว จนกว่า
คณะกรรมาธิ การจะวินิจฉัยว่าเป็ นกรณีทีรัฐดังกล่าวบังคับใช้ อนุสัญญาแล้ ว และไม่จําเป็ นต้ อง
ตรวจสอบการบังคับใช้ พนั ธกรณีของรัฐนันอี
& กต่อไป
AATHP ไม่มี องค์กรเพือการบังคับใช้ ข้อตกลงดัง กล่าว ซึงในข้ อนี เ& ป็ นบทเรี ยนที
น่าสนใจสําหรับ AATHP ในเรื องการจัดตังคณะกรรมาธิ
&
การในการพิจาณาการบังคับใช้ ข้อตกลง
ดังกล่าว ทังนี
& &ยังไม่เป็ นการขัดต่อลักษณะและหลักการทีอาเซียนยอมรับเพราะคณะกรรมาธิการ
ดังกล่าว ไม่ได้ มีอํานาจบังคับและบทลงโทษแต่ประการใด แต่เป็ นการดําเนินการโดยอาศัยหลัก
ความร่วมมือภายใต้ ข้อตกลงในการให้ รัฐภาคีจดั ส่งข้ อมูลเกียวกับหมอกควันพิษข้ ามแดน และให้ มี
การประเมินตนเอง (Self-Submission) หรื อสํานักเลขาธิการเป็ นผู้ประเมิน(Secretary Referral )
เกียวกับความไม่สามารถบังคับตามพันธกรณีภายใต้ ข้อตกลง เพือขอคําแนะนําและแก้ ไขปั ญหา
ร่วมกันในเรื องดังกล่าว
4. สหภาพยุโรปมี ระบบกฎหมายทีเรี ยกว่า EC regulation ที เป็ นกฎหมายที รั ฐ
สหภาพยุโรปทุกรัฐต้ องบังคับใช้ อย่างทัวถึงกันเปรี ยบเสมือนเป็ นกฎหมายภายในรัฐ ซึงเป็ นกลไก
หนึงทีช่วยเสริ มความอ่อนของ 1979 ECE Convention ในข้ อทีไม่มีบทบัญญัติเรื องความรับผิด
และบทลงโทษ อีกทัง& ยังมีระบบการฟ้องคดีระหว่างประเทศจากศาลภายใน กล่าวคือผู้ทีได้ รั บ
ความเสียหายจากมลพิษทางอากาศข้ ามแดนจากประเทศใด สามารถฟ้ องร้ องทีศาลในรั ฐตน
เนื องจากมีร ะบบกฎหมายแบบเดียวกัน ซึงทํ าให้ ผ้ ูเ สียหายได้ รั บการเยียวยาความเสียหายได้
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AATHP ไม่มีระบบกฎหมายบังคับใช้ รัฐสมาชิกอาเซียนอย่างทัวถึงกันอย่างสหภาพ
ยุโรป อีกทัง& ไม่มีระบบการฟ้องคดีระหว่างประเทศจากศาลภายใน ซึงในข้ อนีถ& ื อเป็ นเรื องทีไกล
เกินไปสําหรับอาเซียน เนืองจากอาเซียนไม่มีลกั ษณะของความเหนือชาติอย่างเช่นในสหภาพยุโรป
5. สหภาพยุโรปมีศาลสหภาพยุโรป (European Court of Justice) ทีสามารถลงโทษ
รัฐได้ 100% กรณีทีรัฐละเมิดกฎหมายสหภาพยุโรป (EC Regulation) ทีเกียวข้ องกับการป้องกัน
ลด และกําจัดมลพิษทางอากาศข้ ามแดนตาม 1979 ECE Convention ซึงเป็ นกลไกหนึงทีช่วยเสริ ม
ความอ่อนของ 1979 ECE Convention ในข้ อทีไม่มีบทบัญญัติเรื องความรับผิดและบทลงโทษอีก
ทางหนึง

AATHP ไม่มีระบบศาลอาเซียน ทีจะสามารถลงโทษรัฐได้ 100% เนืองจากอาเซียน
ยึดหลักความเสมอภาคของรัฐทุกรัฐ และยังพึงระบบของกฎหมายระหว่างประเทศในการระงับข้ อ
พิพาทเช่นศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศซึงต้ องอาศัยความยินยอมของรัฐก่อน หรื ออีกวิธีคือหนทาง
การเจรจาระหว่างกัน ทังนี
& จ& ึงยังไม่อาจปรับใช้ บทเรี ยนดังกล่าวเพือเป็ นกลไกอืนทีช่วยเสริ มการ
บังคับใช้ ข้อตกลงได้
จากการศึกษาในเรื องสาระสําคัญ องค์กร และการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวรวมไปถึงมาตรการภายในของรัฐภาคีอนั เป็ นกลไกในการช่วยเสริมประสิทธิภาพการบังคับ
ใช้ AATHP เมือนํามาเปรี ยบเทียบกับการบังคับใช้ 1979 ECE Convention ทังภายในกรอบและ
&
ภายนอกอนุสญ
ั ญาดังกล่าว ทําให้ สามารถเห็นปั ญหาการบังคับใช้ AATHP อย่างชัดเจน อีกทังยั
& ง
เห็นบทเรี ยนทีอาจนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาการบังคับใช้ AATHP ซึงจะกล่าวโดย
ละเอียดในบทที 4 ต่อไป
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บทที 4
ปั ญหาการบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรืองมลพิษจากหมอกควัน
ข้ ามแดนและแนวทางในการแก้ ปัญหา
จากการศึก ษาในบทที 3 ในเรื อ งสาระสํ า คัญ องค์ ก ร และการปฏิ บัติใ ห้ เ ป็ นไปตาม
บทบัญ ญั ติ ดัง กล่ า วรวมไปถึ ง มาตรการภายในของรั ฐ ภาคี อั น เป็ นกลไกในการช่ ว ยเสริ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการบัง คับ ใช้ AATHP เมื อ นํ า มาเปรี ย บเที ย บกั บ การบัง คับ ใช้ 1979 ECE
Convention ทังภายในกรอบและภายนอกอนุ
@
สญ
ั ญาดังกล่าว ทําให้ สามารถเห็นปั ญหาการบังคับ
ใช้ AATHP อย่างชัดเจน อีกทังยั
@ งเห็นบทเรี ยนทีอาจนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาการ
บังคับใช้ AATHP
ในบทที 4 จะกล่าวถึงปั ญหาในบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ าม
แดน อีกทังแนวทางในการแก้
@
ไขปั ญหาเพือการจัดการและแก้ ไขปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดนทีมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึ @น
ซึงผู้เขียนได้ กล่าวแล้ วว่าการบังคับใช้ ข้อตกลงในความหมายของผู้เขียนไม่จํากัดอยู่แต่
เพียงการบังคับใช้ ในกรอบของตราสารระหว่างประเทศฉบับนันๆ
@ แต่จะพิจารณาไปถึงกลไกและ
มาตรการอืน ๆ ทีจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้ ข้อตกลงดังกล่าวให้ ได้ ผลมากยิงขึ @น ดังนัน@
ในที นี ผ@ ้ ูเ ขี ยนจะเสนอปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาทัง@ ภายในและภายนอกกรอบข้ อตกลง
อาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนนัน เอง
4.1

ปั ญหาในการบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรืองมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
จากบทที 3 จะเห็นได้ ว่าการบังคับใช้ ข้อตกอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนมี
ความย่อหย่อนอยู่บางประการ เนืองจากประสิทธิภาพในการบังคับใช้ ไม่ได้ ขึ @นอยู่กบั องค์กรอย่าง
ในยุโรป แต่ขึ @นอยู่กบั รัฐภาคีทีต้องมีเจตนาในการแก้ ไขปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดนอย่างจริ งจัง
ซึงการลงนามในข้ อตกลงดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงเจตนาทีดีของรัฐภาคี และเป็ นการกระตุ้นให้ รัฐ
ภาคีมีแนวทางร่ วมกันตามกรอบกว้ างๆของข้ อตกลง อย่างไรก็ดียงั มีปัญหาการบังคับใช้ ข้อตกลง
อาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนโดยอาจแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนกล่าวคือปั ญหาในกรอบ
ข้ อตกลงและปั ญหาทีเกิดจากรัฐภาคีและรัฐนอกภาคี ดังนี @
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4.1.1 ปั ญหาในกรอบข้ อตกลง
ปั ญหาในกรอบของข้ อตกลง คือกรณีทีข้อตกลงมีรูปแบบ หรื อบทบัญญัตบิ างประการอัน
เป็ นการทําให้ การบังคับใช้ ข้อตกลงดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ กรณีมีดงั ต่อไปนี @
4.1.1.1 การขาดสภาพบังคับของบทบัญญัตแิ ห่งข้ อตกลง
4.1.1.2 อํานาจหน้ าทีขององค์กรภายใต้ ข้อตกลง
4.1.1.3 การไม่มีองค์กรตรวจสอบการบังคับใช้ ข้อตกลงของรัฐภาคี
4.1.1.4 ความไม่มีมาตรการลงโทษกรณีละเมิดพันธกรณีตามข้ อตกลง
4.1.1.5 ปั ญหาการระงับข้ อพิพาททีไม่มีสภาพบังคับ
4.1.1.1 การขาดสภาพบังคับของบทบัญญัตแิ ห่ งข้ อตกลง
อารัมภบทแห่ง AATHP ได้ กล่าวถึงเอกสารฉบับก่อนของภูมิภาคนี @ได้ แก่ The 1990
Kuala Lumpur Accord on the Environment and Development1 The 1994 Strategic Plan of
Action on the Environment2 The 1995 ASEAN Cooperation Plan on Transboundary
Pollution3 The 1997 Regional Haze Action Plan (RHAP)4 และ The 1998 Hanoi Plan of
Action5 ซึงเอกสารดังกล่าวเรี ยกร้ องให้ มีความร่วมมือในเรื องการป้องกัน ติดตามตรวจสอบ และ
ต่อ สู้กับ มลพิ ษ ข้ า มแดน แต่ทัง@ นี ย@ ัง ไม่มี บ ทบัญ ญัติโ ดยเฉพาะเกี ย วกับ มาตรการดํ า เนิ น การ
ดังกล่าว รวมไปถึงบทบัญญัติทีเกียวกับการบังคับใช้ และผลของการไม่ปฏิบตั ิตามอย่างแท้ จริ ง
จากเอกสารทีกล่าวมาในข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ ไม่มีฉบับใดทีก่อผลผูกพันตามกฎหมาย เพราะต่างก็มี
สถานะเป็ น soft law ทังสิ
@ @น
ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนจึงถูกสร้ างขึ @นโดยมุ่งให้ เกิดผล
ผูกพันทางกฎหมายในการป้องกันและติดตามตรวจสอบและต่อสู้กบั ไฟป่ าและหมอกควันพิษข้ าม

1

ASEANSEC, Kuala Lumpur Accord on Environment and Development [Online], June 19,
1990. Available from : http://www.ASEANsec.org/9674.htm.
2
ASEANSEC, Strategic Plan of Action on the Environment 1994–1998 [Online], Apr. 25,
1994. Available from : http://www.ASEANsec.org/9789.htm.
3
ASEANSEC, ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution [Online], June 17, 1995.
Available from : http://www.ASEANsec.org/9803.htm.
4
ASEANSEC, Regional Haze Action Plan [Online], Dec. 23, 1997. Available from :
http://www.ASEANsec.org/10469.htm.
5
ASEANSEC, Hanoi Plan of Action [Online], Dec. 16, 1998.Available from : http:// www.
ASEANsec.org/11644.htm.
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พรมแดน แต่เมือพิจารณาจากบทบัญญัติแห่ง AATHP แล้ ว พบว่าบทบัญญัติในส่วนของหลักการ
มาตรา 3 มีการกล่าวถึงหลักการใช้ ความระมัดระวังล่วงหน้ า หลักการใช้ ทรัพยากรอย่างยัง ยืน
และหลักการดําเนินการโดยผู้ทีเกียวข้ อง ทว่าหลักการดังกล่าวก็มีการใช้ ถ้อยคําอย่างระมัดระวัง
โดยการเลือกใช้ คําในเชิงแนะนําว่า should แทนทีจะเป็ น shall6
ในขณะทีบางบทบัญญัติมีการใช้ ถ้อยคําในเชิงบังคับ อย่างในข้ อบังคับทัว ไป มาตรา
4 ทีกําหนดให้ รัฐภาคีต้อง (shall) ร่ วมมือป้องกันและติดตามตรวจสอบหมอกควันพิษข้ ามแดน
และถ้ ามีไฟเกิดขึ @นในรัฐใด รัฐภาคีนนมี
ั @ หน้ าทีต้องตอบสนองอย่างทันท่วงทีตอ่ การร้ องขอ ซึงข้ อมูล
และการปรึ กษาหารื อจากรั ฐ ผู้ไ ด้ รั บหรื ออาจได้ รั บผลกระทบ และที สํ าคัญ ที สุดรั ฐ ภาคีต้องใช้
มาตรการทางกฎหมาย การปกครอง หรื อมาตรการอืน ๆ เพือบังคับตามพันธกรณีแห่งข้ อตกลง
นอกจากนันรั
@ ฐในมาตรา 9 กํ าหนดให้ ภาคีต้องดําเนินมาตรการควบคุมและป้องกันกิจกรรมที
เกียวข้ องกับไฟบนพื @นดินและไฟป่ าซึง อาจส่งผลให้ เกิดหมอกควันพิษข้ ามแดน7
ซึง เมื อ พิจ ารณาบทบัญ ญัติดัง กล่า วอย่างผิ วเผิน ย่อ มเห็ น ได้ อย่างชัดเจนว่าเป็ น
บทบัญญัติทีก่อตังพั
@ นธกรณีให้ รัฐภาคีต้องปฏิบตั ิตาม และดูเหมือนว่าจะกว้ างขวางพอทีจะทําให้
รัฐมีการออกกฎหมายห้ ามการเผาทีเข้ มแข็ง เพือเอาผิดกับผู้กระทําความผิดและมีมาตรการที
เหมาะสมเพือป้องกันการใช้ ไฟอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดีการทีข้อตกลงดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติเรื องความรับผิดและไม่มีมาตรการ
ลงโทษสําหรับผู้ทีไม่ปฏิบตั ิตามพันธกรณี ทําให้ บางรัฐภาคีขาดเจตนาทางการเมืองทีจะบังคับใช้
ข้ อตกลง เพราะการไม่มีมาตรการบังคับให้ รัฐภาคีปฏิบตั ิตามข้ อตกลง (Compliance) อันทําให้
บทบัญญัตแิ ห่งข้ อตกลงไร้ ผลผูกพันทางกฎหมายไปในตัวนัน เอง
4.1.1.2 อํานาจหน้ าทีขององค์ กรภายใต้ ข้อตกลง
ดังทีกล่าวไว้ ในบทที 3 ว่าศูนย์อาเซียนถูกจัดตังขึ
@ น@ เพืออํานวยความสะดวกใน
ประสานงานและขอความร่ วมมื อในหมู่ประเทศภาคีแ ห่ง ข้ อตกลง และมี ห น้ าที ติดต่อกับศูน ย์
ติดตามตรวจสอบแห่ง ชาติต่างๆหรื อกับหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน ในเรื องข้ อมูล
ต่างๆ เพือนํามารวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บให้ ง่ายต่อการเข้ าถึง ดังนันบทบั
@
ญญัติแห่งข้ อตกลง
อาเซียนฯตังแต่
@ ข้อ 5-15 ซึงเป็ นข้ อกําหนดในเรื องการติดตามตรวจสอบ การวิเคราะห์ประเมินผล
การป้องกันรวมถึงเรื องของแผนปฏิบตั กิ ารนัน@ จึงล้ วนแล้ วแต่มีศนู ย์อาเซียนเป็ นผู้ประสานงานคอย
ประสานงานกับรัฐภาคีทงสิ
ั @ @น

6
7

AATHP Art 3 ย่อหน้ าที 3,4 และ 5
AATHP Art 4(2)(3) และ art 9 ตามลําดับ
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อย่างไรก็ตาม การประสานงานดังกล่าวจําต้ องกระทําโดยเคารพซึงอํานาจอธิปไตย
ของรัฐ ศูนย์อาเซียนไม่มีอํานาจทีจะกําหนดให้ รัฐภาคีกระทําการใดๆเพือจัดการกับปั ญหาดังกล่าว
ทีกระทําขึ @นภายในรัฐภาคีเอง และศูนย์อาเซียนต้ องทํางานโดยผ่านทางเจ้ าหน้ าทีของรัฐภาคีด้วย8
ดังนันบทบั
@
ญญัติทีกําหนดให้ ศนู ย์ติดตามตรวจสอบแห่งชาติแห่งรัฐภาคีต้องสือสาร
กับ ศูน ย์ อ าเซี ย นเป็ นระยะ ๆ ในข้ อ มูล เกี ย วกับ ไฟและหมอกควัน พิ ษ นัน@ จึง เป็ นข้ อ กํ า หนดที
ก่อให้ เกิดผลน้ อยมาก เพราะศูนย์อาเซียนไม่มีอํานาจอย่างอืนนอกจากการรับข้ อมูลและประเมิน
ความเสียงของหมอกควันต่อมนุษย์และสิงแวดล้ อม ทังที
@ ตามหลักแล้ วควรจะมีกระบวนการทีศนู ย์
อาเซียนจะกําหนดมาตรการเยียวยาความเสียหายทีรัฐภาคีจะต้ องรับผิดชอบ อีกทังศู
@ นย์อาเซียน
ควรมีอํานาจในการกําหนดมาตรการลงโทษทีเหมาะสมในกรณีทีรัฐภาคีไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง9
แม้ กระทัง หน้ าทีโดยตรงของศูนย์อาเซียนในการร้ องขอข้ อมูลจากรัฐภาคีเอง ศูนย์อาเซียนก็ยงั ไม่มี
อํานาจร้ องขอข้ อมูลเพิมเติมจากรัฐภาคีในกรณีทีเห็นว่าไม่เพียงพอแต่อย่างใด ความบกพร่ องใน
ข้ อนี @ทําให้ การบังคับใช้ ข้อตกลงไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร
ในขณะทีการดําเนินการบังคับใช้ ข้อตกลงผ่านทางกองทุนอาเซียนเพือการควบคุม
มลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน(ASEAN Transboundary Haze Pollution Control Fund)10 ก็ยงั
ไม่มีประสิทธิภาพ เนืองจากไม่มีบทบังคับว่ารัฐภาคีจะต้ องบริ จาคเท่าใด ประกอบกับยังไม่มีสิงใด
รับประกันว่า จะมีมาตรการควบคุมไฟอย่างทันท่วงทีรวมไปถึงการเยียวยาทีมีประสิทธิภาพ อีกทัง@
บางประเทศมีความคิดว่าปั ญหาไฟป่ าและการเยียวยาความเสียหายเป็ นเรื องภายในของประเทศ
นัน@ ๆ ดังนันจึ
@ งไม่มีแรงจูงใจให้ ประเทศภาคีทีรํารวยกว่าอย่างสิงคโปร์ บรู ไนและมาเลเซียบริ จาค
เงินมหาศาลแก่กองทุนดังกล่าว11

8

AATHP art 6 “States are to designate Competent Authorities and a Focal Point to act on
their behalf in performing their administrative functions under the Agreement”
9
Tan, A.K.-J, “The ASEAN agreement on transboundary haze pollution: prospects for
compliance and effectiveness in post-Suharto Indonesia,” New York University Environmental Law
Journal 13 (December 2005): 667.
10

AATHP art 20
11
Tan, A.K.-J, “The ASEAN agreement on transboundary haze pollution: prospects for
compliance and effectiveness in post-Suharto Indonesia,” New York University Environmental Law
Journal , อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 9 หน้ า 668.
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4.1.1.3 การไม่ มีองค์ กรตรวจสอบการบังคับใช้ ข้อตกลงของรัฐภาคี
จากบทที 3 จะเห็นได้ ว่าข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน ไม่มี
บทบัญญัติเกียวดับการจัดตังคณะกรรมาธิ
@
การหรื อองค์กรใดๆ ทีมีอํานาจหน้ าทีในการตรวจสอบ
กรณี ทีรัฐภาคีไม่บงั คับใช้ พันธกรณี ตามข้ อตกลง เมือประกอบกับความไม่มีบทบัญญัติในเรื อง
บทลงโทษและความรับผิด(ซึงจะกล่าวในหัวข้ อถัดไป) จึงทําให้ รัฐภาคีไม่มีความตระหนักเกียวกับ
เรื องการบังคับใช้ พนั ธกรณีตามข้ อตกลง
4.1.1.4 ปั ญหามาตรการลงโทษกรณีละเมิดพันธกรณีตามข้ อตกลง
ข้ อตกลงมีลกั ษณะในรูปแบบของกรอบความร่ วมมือ ทีปราศจากบทบัญญัติในเรื อง
ความรับผิด และบทลงโทษ เพือจูงใจให้ ประเทศต่างๆในภูมิภาคเข้ าเป็ นภาคีในการร่ วมมือกัน
จัดการกับปั ญ หาหมอกควัน พิษข้ ามแดนในภูมิภ าค กระนัน@ ก็ ดีประเทศผู้เ ป็ นต้ น กํ าเนิดหมอก
ควันพิษข้ ามแดนอย่างอินโดนีเซียก็ยงั ไม่ให้ สตั ยาบรรณข้ อตกลงดังกล่าว
ทัง@ นี ก@ ารไม่ บัญ ญัติ ม าตรการลงโทษเช่น นี ท@ ํ า ให้ รั ฐ ภาคี ไ ม่เ กรงกลัว ที จ ะละเมิ ด
พันธกรณีตามข้ อตกลง อันก่อให้ เกิดปั ญหาในการบังคับใช้ ข้อตกลงให้ เกิดประสิทธิภาพตามมา
4.1.1.5 ปั ญหาการระงับข้ อพิพาททีไม่ มีสภาพบังคับ
จากการศึกษามาตรการระงับข้ อพิพาทในบทที 3 พบว่าข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษ
จากหมอกควัน ข้ ามแดนมี ข้ อบกพร่ องในส่วนของมาตรการระงับข้ อพิพ าทกล่าวคือ ข้ อตกลง
อาเซียนฯกําหนดให้ ระงับข้ อพิพาทเรื องหมอกควันพิษข้ ามแดนเพียงวิธีการเดียวคือการเจรจาและ
ปรึกษาหารื อ โดยปราศจากบทบัญญัติทีเกียวกับการระงับข้ อพิพาทโดยคนกลาง หรื อการระงับข้ อ
พิพาทแบบบังคับหรื อกึงบังคับ เพือให้ มีการกําหนดเรื องการเรี ยกค่าเสียหายจากรัฐผู้เป็ นต้ นเหตุ
หมอกควัน ซึง มักเป็ นการยากทีการเจรจาดังกล่าวจะมีเรื องการชดใช้ คา่ เสียหายต่อรัฐทีได้ รับความ
เสียหาย12 เหตุนี @ทําให้ รัฐภาคีผ้ ไู ด้ รับความเสียหายไม่ได้ รับการเยียวยาความเสียหายเท่าทีควร
4.1.2 ปั ญหาจากรัฐภาคีและรัฐนอกภาคี
เมื อบทบัญ ญัติแ ละมาตรการภายใต้ ข้ อ ตกลงไม่เ อื อ@ ต่อ การบัง คับ ใช้ ข้ อตกลงอย่า งมี
ประสิทธิภาพ จึงต้ องอาศัยมาตรการภายในรัฐภาคีเพือให้ มีการบังคับใช้ ข้อตกดังกล่าว อย่างไรก็ดี
การบังคับใช้ ข้อตกลงภายในรัฐก็ยงั มีปัญหาบางประการดังนี @
12

Tan, A.K.-J, “The ASEAN agreement on transboundary haze pollution: prospects for
compliance and effectiveness in post-Suharto Indonesia,” New York University Environmental Law
Journal , อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 9 หน้ า 664.
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4.1.2.1 ความแตกต่ างกันในศักยภาพด้ านต่ างๆ
เนืองจากรวมตัวในกลุ่มประเทศอาเซียน ยังมีปัญหาในเรื องความแตกต่างกันของ
ประเทศสมาชิก กล่าวคือมีทงประเทศที
ั@
มีความพร้ อมในทุกด้ านไม่ว่าจะเป็ นการเงินและเทคโนโลยี
อย่างเช่นประเทศบรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย ประเทศดังกล่าวมีศกั ยภาพและเครื องมือในการจัดการ
ปั ญ หาดัง กล่ า วเป็ นอย่ า งมาก โดยประเทศสิ ง คโปร์ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เป็ นที ตัง@ ของศูน ย์
อุตนุ ิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน หรื อ ASEAN Specialized Meteorological Center (ASMC)
ภายใต้ การดูแ ลของศูน ย์ ประสานงานการควบคุม มลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนแห่งอาเซี ยน
ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control ดังทีกล่าวแล้ วใน
บทที 3 ส่วนประเทศมาเลเซียก็ได้ รับมอบหมายตังแต่
@ ครัง@ ทียังไม่มีข้อตกลงอาเซียนฯ ภายใต้
แผนปฏิบตั ิการหมอกควันแห่งภูมิภาค Regional Haze Action Plan ให้ เป็ นหัวหอกในการในการ
ปฏิบตั กิ ารด้ านการป้องกันไฟป่ า เนืองจากมีเครื องมือทีมีประสิทธิภาพ
ในขณะทีอีกกลุ่มคือกลุ่มทีไม่มีความพร้ อมขาดแคลนเงิน และเทคโนโลยีทําให้ การ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาในประเทศดังกล่าวเป็ นไปได้ ยาก และไม่อยู่ในสถานะทีจะให้ ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการแก้ ไขปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดนอีกด้ วย นันคือประเทศลาว กัมพูชา
พม่า และอินโดนีเซียเป็ นต้ น ประเทศดังกล่าวนอกจากจะขาดแคลนงบประมาณ และเทคโนโลยี
แล้ ว เครื อ งมื อ บัง คับ ใช้ ข้ อ ตกลงอย่า งอื น ไม่ ว่า จะเป็ นกฎหมายหรื อ องค์ ก รก็ ข าดแคลนด้ ว ย
อย่างเช่นในประเทศลาว ทีไม่มีหน่วยงานทีเกียวกับการควบคุมไฟป่ าโดยเฉพาะ13
แม้ จ ะมี ค วามพยายามในการตัง@ หน่วยงานประสานการดําเนิ น งาน ศูน ย์ ติดตาม
ตรวจสอบแห่งชาติ และหน่วยงานทีมีอํานาจ ตามทีข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควัน
ข้ ามแดนได้ กํ า หนดไว้ แต่ห น่ว ยงานดัง กล่า ว ก็ เ ป็ นหน่ว ยงานที ถูก ตัง@ ขึน@ ไว้ ล อยๆ ไม่ไ ด้ มี การ
ดํ า เนิ น งานอัน จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการป้ องกัน และควบคุม หมอกควัน พิ ษ จากไฟป่ า
โดยตรง14 อย่างเช่นประเทศพม่าและลาว ทีแม้ จะมีการตังหน่
@ วยงานประสานการดําเนินงาน ศูนย์
ติดตามตรวจสอบแห่งชาติ และหน่วยงานทีมีอํานาจครบถ้ วนตามทีได้ กล่าวไว้ ในบททีผ่านมา แต่
ในความเป็ นจริ งประเทศดังกล่าวยังไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ย่อมแสดงให้ เห็นถึงความ

13

ศิ ริ อัค คะอัค ร, สถานการณ์ แ ละการจัด การไฟป่ าโลก [ออนไลน์ ],2546. แหล่ง ที ม า:
http://www.dnp. go.th / forestfire/pdf/World%20Fire.pdf
14

สัมภาษณ์ พิรพร เพชรทอง, นักวิชาการสิงแวดล้ อมชํานาญการ สํานักจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้ อม, 5 เมษายน 2553.
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ไม่มี การดํ าเนิน งานที แ ท้ จ ริ ง ของหน่ว ยงานดัง กล่าว ซึง อาจเป็ นปั ญ หาเชื อมโยงกับศักยภาพ
ทางการเงินของประเทศนันๆ
@ ซึง กรณีดงั กล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้ AATHP ทังสิ
@ @น
4.1.2.2 ความไม่ จริงใจของรัฐในการแก้ ไขปั ญหา
ความไม่จริ งใจของรัฐภาคีในการแก้ ไขปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดนของรัฐในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือการไม่เข้ าเป็ นภาคีข้อตกลง และการทีรัฐภาคีไม่บงั คับใช้
มาตรการภายในทีมีอยู่
1. การไม่ เข้ าเป็ นภาคีข้อตกลง
เป็ นทีทราบกันดีวา่ แหล่งกําเนิดหมอกควันพิษจากไฟป่ าได้ แก่ประเทศอินโดนีเซีย
แต่ประเทศดังกล่าวกลับไม่ให้ สตั ยาบรรณข้ อตกลงดังกล่าว ส่วนฟิ ลิปปิ นส์ก็เป็ นอีกประเทศหนึงที
ไม่ได้ ให้ สตั ยาบรรณข้ อตกลงนี @เช่นเดียวกัน ทังที
@ ประเทศดังกล่าวอยู่ในสถานะของผู้เป็ นต้ นกําเนิด
หมอกควันพิษข้ ามแดน
เป็ นเหตุใ ห้ การดํ า เนิ น งานภายใต้ ข้ อตกลงเป็ นไปอย่ า งไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ยกตัวอย่างเช่นกรณีทีข้อตกลง มีการกําหนดเรื องการสร้ างศูนย์ประสานงานการควบคุมมลพิษ
จากหมอกควันข้ ามแดนแห่งอาเซียน (ACC) ทีจนบัดนี @ศูนย์ยังไม่ได้ ตงเพราะว่
ั@
า ทุกประเทศลง
ความเห็นว่าควรจะตังศู
@ นย์ทีอินโดนีเซีย ซึงอินโดนีเซียก็ตอบรับข้ อเสนอดังกล่าวตังแต่
@ ต้น แต่จะ
ดําเนินการดังกล่าวก็ต่อเมือตนได้ ให้ สตั ยาบรรณแก่ข้อตกลงแล้ ว เมือเป็ นเช่นนี @ศูนย์ก็ยงั ตังไม่
@ ได้
ทังนี
@ @ให้ สํานักเลขาธิการอาเซียนทําหน้ าทีดงั กล่าวแทนไปก่อน
อีกตัวอย่าง เพือแก้ ไ ขปั ญ หาในเรื องการไม่มีบทบัญ ญัติเ รื องความรั บผิดและ
บทลงโทษ สิงคโปร์ เคยเสนอให้ ทําพิธีสารแนบท้ ายข้ อตกลง แต่เนืองจากอินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์
ยังไม่เข้ าเป็ นภาคี ก็ทําให้ ข้อเสนอดังกล่าวในทีประชุมตกไป โดยมติเป็ นว่าหากทุกประเทศใน
อาเซียนเป็ นภาคีครบเมือใดครบ ให้ ตงACC
ั@
ก่อนแล้ วมาพิจารณาเรื องพิธีสารต่อไป15
อย่างไรก็ดีในปั จจุบนั สถานการณ์ไฟป่ าและหมอกควันพิษจากไฟป่ าในประเทศ
อินโดนีเซีย อยู่ในระดับทีดีขึ @นเล็กน้ อยเนืองจากได้ รับความช่วยเหลือจากประเทศสิงคโปร์ ซึงจะ
กล่าวโดยละเอียดในลําดับต่อไป (หัวข้ อ 4.2.2.1)

15

เรื องเดียวกัน
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2. การไม่ บังคับใช้ กฎหมายภายในของรัฐ
ดังทีกล่าวไปแล้ วว่ากฎหมายภายในทีมีอยู่ในทุกประเทศไม่ว่าจะเป็ นกฎหมาย
แพ่ง อาญา และกฎหมายสิง แวดล้ อมที มี อยู่นัน@ เพี ยงพอต่อ การบัง คับ ใช้ เ อาผิ ดต่อผู้ที ฝ่ าฝื น
พันธกรณีของข้ อตกลง แต่เป็ นทีน่าแปลกใจทียงั มีเหตุการณ์หมอกควันพิษข้ ามแดนเกิดขึ @นทุกปี
ส่วนหนึงเกิดจากกระบวนการนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษเนืองจาก ไฟป่ าทีเกิดจาการเผานัน@ ผู้
จุดมักจะจุดและออกจากที ดังกล่าวในทันที ทําให้ เจ้ าหน้ าที บังคบใช้ กฎหมายไม่อาจนํ าตัวบุคคล
ดังกล่าวมาลงโทษได้ เป็ นกรณีหนึง
ส่ ว นอี ก กรณี ห นึ ง คื อ ความจงใจไม่ บัง คับ ใช้ กฎหมายของเจ้ า หน้ าที อัน สื บ
เนืองมาจากการติดสินบนจากบริ ษัทเอกชนทีต้องการทําธุรกิจและต้ องใช้ พื @นทีด้วยการเผาถาง ทํา
ให้ เจ้ าหน้ าทีดงั กล่าวเพิกเฉย ต่อการนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษและยังไม่อาจแก้ ไขได้ ใน
ปั จจุบนั 16 โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย ทีรัฐมนตรี กระทรวงสิงแวดล้ อม (The Indonesian
Ministry for the Environment) กล่าว่าตนไม่มี อํานาจโดยตรงเกี ยวกับเรื องของป่ าไม้ และ
การเกษตร และไม่สามารถสัง การให้ เจ้ าหน้ าทีท้องถินบังคับใช้ กฎหมายทีมีอยู่เกียวกับการควบคุม
ละป้องกันไฟ ทําให้ การจัดการปั ญหาดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ17 เป็ นต้ น
4.2 แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาในระดับระหว่ างประเทศและภายในรัฐ
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาความบกพร่ องในการบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจาก
หมอกควันข้ ามแดน จํ าต้ องอาศัยมาตรการและกลไกมากมายทัง@ ในส่วนของข้ อตกลงภูมิภาค
อาเซียนฉบับอืน มาตรการภายในรัฐภาคี และบทเรี ยนจากยุโรป โดยแบ่งเป็ นแนวทางการแก้ ไข
ปั ญหาในระดับระหว่างประเทศและในระดับภายในรัฐดังต่อไปนี @
4.2.1 แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาในระดับระหว่ างประเทศ
จากการศึกษาและวิเคราะห์ ถึงข้ อตกลงอาเซี ยนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนแล้ ว
สามารถหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาเพือนําไปสูก่ ารบังคับใช้ ข้อตกลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพได้ ดงั นี @
4.2.1.1 การปฏิบตั ติ ามพันธกรณีแห่งข้ อตกลง
4.2.1.2 การเสริมสร้ างประสิทธิภาพขององค์กรภายใต้ ข้อตกลง
16

Johann G. Goldammer, Fire Situation in Indonesia [Online], 2002. Available from :
http://www.fire.uni-freiburg.de/iffn/country/id/id_35.htm
17

Simon SC Tay. “Southeast Asian Fires:The Challenge For International Law And
Sustainable Development,” Georgetown International Environmental Law Review11 (June 1999): 253.
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4.2.1.3 ความรับผิดภายใต้ กฎหมายจารี ตประเพณีระหว่างประเทศและมาตรการ
ลงโทษภายใต้ กฎบัตรอาเซียน
4.2.1.4 การระงับข้ อพิพาทภายใต้ กฎบัตรอาเซียน
4.2.1.5 การเจรจาระดับทวิภาคีและความร่วมมือระหว่างประเทศ
4.2.1.6 มาตรการอืนๆ
4.2.1.1 การปฏิบัตติ ามพันธกรณีแห่ งข้ อตกลง
จากปั ญหาในเรื องการขาดสภาพบังคับของบทบัญญัติแห่งข้ อตกลง ได้ แสดงให้ เห็น
ว่ากลไกทีมีอยู่ในข้ อตกลงไม่เพียงพอทีจะก่อให้ เกิดประสิทธิผลในการบังคับใช้ ข้อตกลงดังกล่าว
ดัง นัน@ จึง เกิ ดการละเมิดพันธกรณี ข องข้ อตกลงอยู่อย่างต่อเนือง เป็ นผลให้ ไ ม่อาจแก้ ไขปั ญ หา
หมอกควันพิษข้ ามแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ ทังนี
@ @ผู้เขียนไม่มีความคิดในเรื องการ
แก้ ไขปรับปรุงกฎหมาย เนืองจากปั ญหาทีแท้ จริ งคือการทีรัฐภาคีไม่นําพันธกรณีแห่งข้ อตกลงมา
บังคับใช้ ต่างหาก แนวทางแก้ ไขปั ญหาในเรื องนี @คือความพยายามให้ รัฐภาคีแต่ละรัฐปฏิบตั ิตาม
พันธกรณีข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนโดยการตีความข้ อตกลงโดยสุจริ ต
เพือประโยชน์สว่ นรวมนัน เอง
แม้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนมีลักษณะเป็ นกรอบความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศทีปราศจากบทบัญญัติเรื องความรับผิดและบทลงโทษเมือไม่ปฏิบตั ิตาม
พันธกรณี แต่การให้ สตั ยาบรรณข้ อตกลงดังกล่าวย่อมก่อให้ เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย
จริงอยูท่ ีพนั ธกรณีแห่งข้ อตกลงย่อมต้ องมาจากเนื @อหาของข้ อตกลงเอง แต่อย่างไรก็ดี
การทีกําหนดให้ พนั ธกรณีมีความเข้ มงวดน้ อยนัน@ ไม่ได้ แปลว่าพันธกรณีนนไม่
ั @ ก่อผลทางกฎหมาย
ศาสตราจารย์ Schachter 18ได้ แสดงความเห็นเกียวกับความผูกพันทางกฎหมายของ 1979 ECE
Convention ว่าการตีความวัตถุประสงค์อนุสัญ ญานัน@ ย่อมต้ องเป็ นไปตามบทบัญ ญัติแ ห่ง
อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนา19 กล่าวคือหลักการกระทําโดยสุจริตและการแสดงเจตจํานงโดยสมัครใจ ซึง
ั ญา และเป็ นหลักการพื @นฐานในความสัมพันธ์ระหว่าง
เป็ นหัวใจทีสําคัญยิงของหลักการทําสนธิสญ

18

The designation by parties that their agreement is a treaty or international agreement
should be accepted as conclusive evidence that a legal relationship is intended. Even vague
language such as that requiring the co-operation or friendly acts can be construe as legal obligation,
with the important implication that a party is not entirely free to interpret the legal instrument for itself.
19
Vienna convention :Article 31: A treaty shall be interpreted in good faith in accordance
with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its
object and purpose.

141
ประเทศว่า หากการแสดงเจตนาเข้ าผูกพันสนธิสญ
ั ญาของรัฐนันเป็
@ นไปโดยสุจริ ตแล้ ว ย่อมทําให้
รัฐภาคีผกู พันตนต่อสนธิสญ
ั ญา20
ซึง หากตี ค วามข้ อ ตกลงอาเซี ย นเรื อ งมลพิ ษ จากหมอกควัน ข้ า มแดน จะเห็ น ว่ า
โดยทัว ไปบทบัญญัติแห่งข้ อตกลงนัน@ ไม่ได้ ขาดเจตนาให้ มีผลในทางกฎหมาย หากแต่เป็ นเครื อง
แสดงให้ เห็นความพยายามของรัฐภาคีทีต้องการจะปรองดองกันในเรื องทีทําข้ อตกลงกัน เพียงแต่
ยังลังเลทีจะผูกพันกันด้ วยเหตุผลบางประการ เช่นว่า รัฐภาคีเองก็ยงั ไม่ร้ ู มาตรการทีตนจําเป็ นต้ อง
ปฏิบัติเพื อป้องกันและควบคุมหมอกควันพิษข้ ามแดน โดยเฉพาะอย่างยิงเหตุผลจากหลักการร่ าง
ข้ อตกลงเกี ยวกับการจัดการปั ญหาด้ านสิงแวดล้ อม ทีมักเปลี ยนแปลงไปตามปั จจัยต่าง ๆ ดังนัน@
มาตรการเกียวกับสิงแวดล้ อมจึงต้ องยืดหยุ่น การกําหนดมาตรการตายตัวย่อมทําให้ ข้อตกลงล้ าสมัย
ได้ เร็วกว่าการตราข้ อตกลงในลักษณะของกรอบความร่วมมือทีจะมีพนั ธกรณีเฉพาะเรื องแยกกําหนดไว้
ในพิธีสารภายหลัง เพือรองรับความเปลียนแปลงต่างๆเช่นความเปลียนแปลงอันเกิดจากปั จจัยของ
ปั ญหา หรื อ ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นต้ น สังเกตได้ จาก 1979 ECE Convention ทีมี
ลักษณะเป็ นกรอบความร่ วมมือเช่นเดียวกัน ดังนันการที
@
ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควัน
ข้ ามแดนกําหนดให้ พนั ธกรณีมีความเข้ มงวดน้ อยนัน@ เนืองมาจากเหตุผล 2 ประการข้ างต้ น ไม่ได้ เป็ น
เพราะต้ องการให้ ข้อตกลงดังกล่าวไม่ก่อผลทางกฎหมายแต่อย่างใด
ยิงไปกว่านันหากพิ
@
จารณาหลักการของ AATHP นัน@ ได้ อ้างถึงหลักการไม่ก่อให้ เกิด
ความเสียหายแก่รั ฐ อืน หลักความร่ วมมื อ หลักการใช้ ความระมัดระวัง ล่วงหน้ า และหลักการ
พัฒนาอย่างยัง ยืน21 ซึง มีฐานะเป็ นจารี ตประเพณีระหว่างประเทศนัน@ แสดงให้ เห็นว่า AATHP เป็ น
ส่วนหนึง ของความพยายามที จ ะบัง คับ ใช้ กฎหมายระหว่างประเทศที มี อ ยู่ นอกไปจากนี อ@ าจ
สันนิษฐานได้ ว่ารัฐภาคีเจตนาเข้ าเป็ นภาคี AATHP อันเกิดจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
ดังกล่าว ดังคําพิพากษาคดี In the Right of Passage Case กล่าวว่า ตามกฎของการตีความสิงที
รัฐบาลเป็ นผู้ออก จะถูกตีความว่ามีเจตนาให้ เป็ นไปตามนันโดยไม่
@
ละเมิดกฎหมายทีมีอยู22่ ดังนัน@
20

Vienna convention Article 28 :“Unless a different intention appears from the treaty or is
otherwise established, its provisions do not bind a party in relation to any act or fact which took place
or any situation which ceased to exist before the date of the entry into force of the treaty with respect
to the party. Art. 29 : “Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established,
a treaty is binding upon each party in respect of its entire territory.
21
AATHP 3(1)
22
ICJ reports 1957 at 142
It is a rule of interpretation that a text emanating from a government must, in principle, be
interpreted as producing and as intended to produce effects in accordance with existing law and not
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AATHP เป็ นข้ อตกลงที มุ่ง วางกรอบสํ าหรั บการบัง คับตามหน้ าทีแ ห่งจารี ตประเพณี ร ะหว่าง
ประเทศ จึงไม่จําเป็ นต้ องกําหนดให้ อนุสญ
ั ญามีผลทางกฎหมายทีเข้ มงวดแต่อย่างใด

เมือข้ อตกลงมีผลผูกพันทางกฎหมายแล้ ว รัฐทีเข้ าเป็ นภาคีย่อมต้ องยอมผูกพันตาม
พันธกรณีแห่งข้ อตกลง โดยจะต้ องดําเนินมาตรการภายในให้ สอดคล้ องกับพันธกรณีดงั กล่าว ไม่
ว่าจะเป็ นมาตรการทางกฎหมายทัง@ ส่วนนิติบญ
ั ญัติ และบริ หาร การจัดตังองค์
@ กรเพือบังคับใช้
กฎหมายและมาตรการดังกล่าว การกําหนดมาตรการลงโทษ การระงับข้ อพิพาท และการเยียวยา
ที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง จะถื อ ว่ า เป็ นการตี ค วามข้ อ ตกลงตามหลัก สุจ ริ ต ที ไ ม่ ใ ช้ ช่ อ งโหว่ ที ไ ม่ มี
บทบัญ ญั ติเ รื อ งความรั บ ผิ ด และบทลงโทษของข้ อ ตกลงมาใช้ เ พื อ หลี ก เลี ย งการปฏิ บัติ ต าม
พันธกรณีในการแก้ ไขปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดน
4.2.1.2 การเสริมสร้ างประสิทธิภาพขององค์ กรภายใต้ ข้อตกลง
ในเรื องปั ญหาเกียวกับการจัดตังองค์
@ กรรและอํานาจหน้ าทีขององค์กรภายใต้ AATHP
นัน@ ดังทีกล่าวแล้ วว่ามีความสําคัญเนื องจากถื อเป็ นกลไกอืนๆทีจ ะช่วยเสริ มประสิท ธิ ภาพการ
บังคับใช้ ข้อตกลงได้ กล่าวคือ แม้ จะไม่มีองค์กรในการตรวจสอบการบังคับใช้ ข้อตกลง แต่หากมี
ความร่ วมมือในการจัดตังองค์
@ กรดําเนินงาน ทีมีผ้ ูเชียวชาญจากประเทศต่างๆ ในการทําหน้ าที
ติดตามตรวจสอบ วิจยั และวิเคราะห์ประเมินผลกระทบและการติดตามตรวจสอบทีแม่นยํา ย่อม
นําไปสู่การจัดการและแก้ ไขปั ญหาทีมีประสิทธิภาพ ทังนี
@ @ควรดําเนินการดังกล่าวตามหลักการ
ภายใต้ ข้อตกลง อันได้ แก่หลักความร่วมมือ และระมัดระวังไว้ ลว่ งหน้ า นัน เอง
ทังนี
@ @อาจอาศัยบทเรี ยนจากยุโรปในเรื องการจัดตังองค์
@ กรทีมีการแบ่งหน้ าทีและแตก
แขนงออกเป็ นหน่วยงานทีสลับซับซ้ อน และระบบการดําเนินงานทีมีประสิทธิภาพของ Working
Group on Effects, Steering Body to EMEP และ Working Group on Strategies and Review
มาเป็ นแบบอย่างในการจัดตังและการดํ
@
าเนินงานของศูนย์ประสานงานการควบคุมมลพิษจาก
หมอกควันข้ ามแดนแห่งอาเซียน (ACC) ซึงมีลกั ษณะงานทีอยู่ในความรับผิดชอบแบบเดียวกันกับ
องค์กรดําเนินงานภายใต้ 1979 ECE Convention

in violation of it.
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4.2.1.3 การจัดตัง9 องค์ กรตรวจสอบการบังคับใช้ ข้อตกลงของรัฐภาคี
สําหรับปั ญหาที AATHP ไม่มีองค์กรเพือการบังคับใช้ ข้อตกลงดังกล่าว จนทําให้ รัฐ
ภาคีไม่ตระหนักถึงการบังคับใช้ พนั ธกรณีภายใต้ ข้อตกลง อาจนําบทเรี ยนจากการบังคับใช้ 1979
ECE Convention มาเป็ นแบบอย่าง ในเรื องการจัดตังคณะกรรมาธิ
@
การในการพิจาณาการบังคับ
ใช้ ข้ อตกลงดัง กล่ า ว ทัง@ นี ไ@ ม่ เ ป็ นการขัด ต่ อ ลัก ษณะและหลัก การที อ าเซี ย นยอมรั บ เพราะ
คณะกรรมาธิการดังกล่าว ไม่ได้ มีอํานาจบังคับและบทลงโทษแต่ประการใด
โดยอาศัย หลัก ความร่ ว มมื อ (Cooperation Principle) อัน เป็ นหลัก การภายใต้
ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนในการให้ รัฐภาคีจดั ส่งข้ อมูลเกียวกับหมอก
ควัน พิษข้ ามแดน และให้ มีการประเมินตนเอง (Self-Submission) หรื อสํานักเลขาธิ การเป็ น
ผู้ประเมิน (Secretary Referral) เกียวกับความไม่สามารถบังคับตามพันธกรณีภายใต้ ข้อตกลง
เพือขอคําแนะนําและแก้ ไขปั ญหาร่วมกันในเรื องดังกล่าว ตัวอย่างบทเรี ยนในเรื องการให้ คําแนะนํา
ของคณะกรรมาธิการฯ ภายใต้ 1979 ECE Convention ได้ แก่ กรณีทีสโลวีเนียไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามพันธกรณีภายใต้ พิธีสาร Oslo นัน@ คณะกรรมาธิการฯ ได้ แนะนําให้ รัฐภาคีให้ ความช่วยเหลือ
สโลวีเนียเพือให้ สามารถบังคับใช้ พิธีสารภายใต้ อนุสญ
ั ญาดังกล่าวให้ ได้ เร็ วทีสดุ อันอาจนํามาปรับ
ใช้ กบั กรณีของ AATHP ได้ นนั เอง
นอกจากนี @อาจกําหนดให้ คณะกรรมาธิการทีจดั ตังขึ
@ @นมีอํานาจในการเรี ยกร้ องให้ รัฐ
ภาคีประเมินการว่าจะสามารถบังคับใช้ AATHP ได้ เมือใด และให้ ลําดับมาตรการทีได้ ดําเนินการ
หรื อกํ าลังจะดําเนินการเพื อให้ เป็ นไปตามพัน ธกรณี อันจะทํ าให้ สามารถลด ป้องกันและแก้ ไ ข
ปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดน เป็ นต้ น
4.2.1.4 ความรับผิดภายใต้ กฎหมายจารีตประเพณีระหว่ างประเทศและการนํา
เรืองขึน9 สู่ท ีประชุมสุดยอดอาเซียน
เนืองจากข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนมีลกั ษณะเป็ นกรอบ
ความร่วมมือทีปราศจากบทบัญญัติเรื องความรับผิดและบทลงโทษ ทําให้ รัฐภาคีละเมิดพันธกรณี
แห่งข้ อตกลง ในขณะเดียวกันรัฐต้ นกําเนิดหมอกควันอย่างอินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์ก็กลับไม่ได้
เป็ นภาคีข้อตกลงดังกล่าว ส่งผลให้ ภมู ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่สามารถป้องกัน ควบคุมและ
แก้ ไขปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพ
ทังนี
@ @อาเซียนไม่ได้ มีกฎหมายร่ วมกันเหมือนกับกฎหมายสหภาพยุโรปทีบงั คับได้ กับ
ทุกรัฐทัว ถึงกันอันเป็ นการแก้ ไขปั ญหาเรื องบทบัญญัตเิ รื องความรับผิด และอาเซียนไม่มีระบบศาล
อาเซียนเหมือนศาลสหภาพยุโรปทีสามารถลงโทษรัฐได้ 100% กรณี จึงต้ องมีกลไกอืนทีจะช่วย
ผลักดันให้ มีการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยอาจแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ
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1. ความรับผิดภายใต้ กฎหมายจารี ตประเพณีระหว่างประเทศ
2. การนําเรื องขึ @นสูท่ ีประชุมสุดยอดอาเซียน
1. ความรับผิดภายใต้ กฎหมายจารีตประเพณีระหว่ างประเทศ
ในเรื องความรับผิดนันถึ
@ งแม้ อาเซียนจะไม่มีกฎหมายเหมือนกับกฎหมายสหภาพ
ยุโรปที บัง คับได้ กับรั ฐ ในสหภาพอย่างทัวถึง กัน แต่อาจพิจ ารณาจากกฎหมายจารี ตประเพณี
ระหว่างประเทศทีโดยปกติแล้ วเป็ นกฎเกณฑ์ทีใช้ บงั คับกับรัฐต่าง ๆ โดยทัว ไปเช่นกัน อันอาจเป็ น
กลไกเสริ มทีช่วยอุดช่องโหว่ในเรื องไม่มีบทบัญญัติเรื องความรับผิดของ AATHP อันมีหลักการที
อาจนํามาปรับใช้ ได้ ดงั นี @
ก. หลักการใช้ ความระมัดระวังล่ วงหน้ า
ความจริงมีพนั ธกรณีตามกฎหมายจารี ตประเพณีระหว่างประเทศมากมายที
สามารถปรั บใช้ กับกรณี มลพิษทางอากาศข้ ามแดน แต่รั ฐจะได้ รับการเยียวยาความเสียหายก็
ต่อเมือมีความเสียหายเกิดขึ @นแล้ ว
หลักการใช้ ความระมัดระวังล่วงหน้ า เป็ นหลักทีเกิดขึน@ จากการตระหนักว่า
ความเสื อมโทรมของสิ ง แวดล้ อมเกี ยวเนื องมาจากการดําเนิ นกิ จ กรรมที เ กิ ด ขึน@ ภายในรั ฐ จึง
กําหนดให้ รัฐปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันต่างๆ แม้ จะยังไม่แน่ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้ เกิด
ความเสียหายหรื อไม่ ดัง นีร@ ั ฐ ย่อมมี ความรั บผิดเกิดขึน@ ทันที ห ากตนไม่ไ ด้ ปฏิ บตั ิตามมาตรการ
ป้องกัน โดยไม่ต้องรอให้ เกิดไฟป่ าหรื อหมอกควันขึ @นจริ ง อันนําไปสู่ประสิทธิภาพในการป้องกัน
ปั ญหาดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี
หลักการใช้ ความระมัดระวังล่วงหน้ า ถูกบรรจุอยู่ในข้ อตกลงและเอกสารระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ มากมายรวมไปถึงอนุสญ
ั ญาทีเกียวข้ องกับการป้องกัน ควบคุมและแก้ ไขปั ญหามลพิษ
ทางอากาศข้ ามพรมแดนอย่าง 1979 ECE Convention และข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอก
ควันข้ ามแดนด้ วย ทังนี
@ @เป็ นการแสดงให้ เห็นว่าหลักการดังกล่าวเป็ นทียอมรับเป็ นการทัว ไปจากรัฐผู้มี
ส่วนเกียวข้ องหรื อมีสว่ นได้ เสียโดยตรง จนทําให้ มีฐานะเป็ นจารี ตประเพณีระหว่างประเทศ
เมือพิจารณาหน้ าทีของรัฐภาคีทีถกู บัญญัตไิ ว้ ใน AATHP อย่างเช่นหน้ าทีการ
ติดตามตรวจสอบ การวิเคราะห์ประเมินผล การป้องกันและการเตรี ยมการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน ก็
ล้ วนแล้ วแต่มีรากฐานมาจากหลักการใช้ ความระมัดระวังล่วงหน้ าอันมีฐานะเป็ นจารี ตประเพณี
ระหว่างประเทศทังสิ
@ @น23 ดังนี @แม้ AATHP จะไม่มีบทบัญญัติเรื องความรับผิดและมาตรการลงโทษ แต่
เมือข้ อตกลงเป็ นส่วนหนึงของความพยายามทีจะบังคับใช้ กฎหมายระหว่างประเทศทีมีอยู่ ซึงมีฐานะ
23

Phoebe N. Okowa, State responsibility for transboundary air pollution in international law
(New York : Oxford University Press, 2000), 92-93.
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เป็ นจารี ตประเพณีระหว่างประเทศ หากรัฐภาคีไม่ปฏิบตั ิตามพันธกรณีแห่งข้ อตกลง นอกจากจะเป็ น
การละเมิดพันธกรณีแห่งข้ อตกลงแล้ ว ย่อมถือเป็ นการละเมิดกฎหมายจารี ตประเพณีระหว่างประเทศ
ด้ วย24 กรณีมีสถานะเป็ นกฎหมายจารี ตประเพณีระหว่างประเทศนี @ ทําให้ หลักการดังกล่าวสามารถใช้
บังคับทัวไปถึงประเทศที ไม่ได้ เป็ นภาคี แห่งข้ อตกลงอย่างอินโดนี เซี ยและฟิ ลิป ปิ นส์ อัน เป็ นการ
แก้ ปัญหากรณีทีไม่สามารถการบังคับใช้ ข้อตกลงกับรัฐทีไม่ได้ เป็ นภาคีได้ อีกด้ วย25
สรุปได้ ว่ารัฐภาคีและรัฐทีไม่ได้ เป็ นข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควัน
ข้ ามแดนต่างก็ มี หน้ าที ในการติดตามตรวจสอบ การวิ เคราะห์ ประเมิ นผล การป้ องกันและการ
เตรี ยมการในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น เพื อป้องกันปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดนจากไฟป่ าหรื อไฟบน
พื @นดินภายใต้ หลักการระมัดระวังไว้ ล่วงหน้ า หากรัฐใดละเลยย่อมมีความผิดฐานละเมิดกฎหมาย
จารี ตประเพณี ระหว่างประเทศโดยมิต้องรอให้ มี ความเสี ยหายเกิ ดขึน@ จริ ง ทัง@ นีเ@ พื อเป็ นการเสริ ม
ประสิทธิภาพของข้ อตกลงอาเซียนฯในเรื องการไม่มีบทบัญญัตเิ รื องความรับผิดและบทลงโทษนัน เอง
ข. หลักความรับผิดของรัฐ (State Responsibility)
ในกรณี ที ห มอกควัน พิ ษข้ ามแดนจากรั ฐ หนึง ก่อ ให้ เ กิ ดความเสี ยหายต่อ
สิงแวดล้ อม และสุขภาพของประชาชน รวมถึงความเสียหายในเรื องอืนๆเช่นความเสียหายทาง
เศรษฐกิจต่อรัฐอืนแล้ ว กรณีต้องนําหลักความรับผิดของรัฐในความเสียหายต่อสิงแวดล้ อมมาปรับ
ใช้ เนืองจากความรับผิดดังกล่าวจะเกิดขึ @นได้ ก็ตอ่ เมือมีความเสียหายเกิดขึ @นแล้ วนัน เอง
หลักการดังกล่าวมีปรากฏในคดี The Trail Smelter arbitral case ทีกล่าวว่า
“รัฐไม่มีสิทธิทีจะใช้ หรื ออนุญาตให้ ใช้ ประโยชน์ในดินแดนของรัฐในอันทีจะก่อให้ เกิดความเสียหาย
แก่รัฐอืน”26 และในคดี Corfu Channel 1928 ทีศาลได้ กําหนดว่ารัฐทุกรัฐมีหน้ าทีทีจะไม่อนุญาต
ให้ มีการใช้ สิทธิของตนในทางทีเป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ สิทธิของรัฐอืน27 อันมีรากฐานมาจากหลักการโรมัน
คือ “Sic utere tuo ut alienum non laedas” มีความหมายว่า ใช้ ทรัพย์ของตนด้ วยวิธีทีจะไม่ทํา
ร้ ายผู้อืน (Use your own so as not harm to other)
24

Zou Keyuan. “Transnation Cooperation For Managing The Control of Environment
Disputes In East Asia.” Journal of Environmental Law 2004 16 (January 2004):28.
25
Tan, A.K.-J, “The ASEAN agreement on transboundary haze pollution: prospects for
compliance and effectiveness in post-Suharto Indonesia,” New York University Environmental Law
Journal , อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 9 หน้ า 648.
26

'Trail Smelter (US v Canada)', 35 AJIL (1941) at 684”no State has the right to use or
permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of
another or the properties or persons therein”
27
Corfu Channel1928, ICJ Report 1949,p.4
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Principle 21ของ the Stockholm Declaration 1972 ก็ได้ ยืนยันหลักการนี @
ซึง เป็ นการแสดงเจตนาต่อ ประชาคมโลก โดยมี ใ จความว่ า “รั ฐ มี สิ ท ธิ อ ธิ ป ไตยตามกฎบัต ร
สหประชาชาติและหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ทีจะแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรของตน
ตามนโยบายสิงแวดล้ อมทีได้ วางไว้ และมีความรับผิดชอบทีจะต้ องให้ หลักประกันว่า กิจกรรม
ภายในเขตอํานาจและการควบคุมของตนจะไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่รัฐอืนหรื อแก่บริ เวณที
อยูน่ อกเขตอํานาจของรัฐนัน”
@ 28
หลังจากนัน@ หลักนี @ถูกยอมรับไปบัญญัติไว้ ในความตกลงระหว่างประเทศหลาย
ฉบับ29 เช่น ข้ อ 194(2) แห่ง UNCLOSIII ซึงบัญญัติไว้ ว่า “รัฐภาคีจะต้ องมีมาตรการทีจําเป็ น เพือให้
แน่ใจได้ ว่าการกระทําภายในอาณาเขตของตนจะไม่เป็ นเหตุให้ เกิดมลภาวะต่อรัฐอืน หรื อสิงแวดล้ อม
ของรัฐอืน...” และยังถูกบรรจุอยู่ในอนุสัญญาทีเกี ยวข้ องกับการป้องกัน ควบคุมและแก้ ไขปั ญหา
มลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดนอย่างในอารัมภบทของ1979 ECE Convention และ 1991 Air Quality
Agreement ทังนี
@ @เป็ นการแสดงให้ เห็นว่าหลักการดังกล่าวเป็ นทียอมรับเป็ นการทัว ไปจากรัฐผู้มีส่วน
เกียวข้ องหรื อมีสว่ นได้ เสียโดยตรง จนทําให้ มีฐานะเป็ นจารี ตประเพณีระหว่างประเทศ
ข้ อตกลงอาเซี ย นฯ แม้ จ ะไม่ไ ด้ บัญ ญัติเ รื องความรั บผิดและบทลงโทษไว้
โดยตรง แต่ก็ได้ สอดแทรกหลักการเรื องความรับผิดของรัฐไว้ ในบทบัญญัติข้อที3(1) ทีกําหนดให้ รัฐ
ภาคี มี ค วามรั บผิ ด ชอบที จ ะต้ อ งทํ า ให้ แ น่ใ จว่า การดํ า เนิ น กิ จ กรรมต่า ง ๆ ภายใต้ อํ า นาจและ
การควบคุมของตน จะไม่ส่งผลให้ เกิ ดความเสียหายต่อสิงแวดล้ อม และจะไม่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชากรในรัฐอืน
ดัง นี ห@ ากรั ฐ ภาคีแ ห่ง ข้ อตกลงอาเซี ยนฯรั ฐ หนึง รั ฐใด เป็ นต้ นกํ าเนิดหมอก
ควันพิษข้ ามแดนและก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสิงแวดล้ อม สุขภาพของประชาชน รวมถึงความ
เสียหายในเรื องอืน ๆ แล้ ว ย่อมมีความรับผิดในกรณีละเมิดพันธกรณีตามข้ อตกลงอันเป็ นจารี ต
ประเพณีระหว่างประเทศ อีกทังหลั
@ กการดังกล่าวยังสามารถใช้ บงั คับทัว ไปถึงประเทศทีไม่ได้ เป็ น
ภาคีแห่งข้ อตกลงอย่างอินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์อีกด้ วย

28

Principle 21 of the Stockholm Declaration: States have, in accordance with the Charter of
the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own
resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities
within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas
beyond the limits of national jurisdiction.
29
Zou Keyuan, Transnation Cooperation For Managing The Control of Environment Disputes
In East Asia, Journal of Environmental Law 2004,อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 24.
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อนึง ความรับผิดของรัฐหลังเกิดความเสียหายนัน@ มีข้อพิจารณาทีสําคัญข้ อ
หนึง ซึงเกียวข้ องเชือมโยงกับองค์ประกอบเรื องความรับผิดของรัฐ นัน ก็คือข้ อพิจารณาทีว่าความ
เสี ยหายทีเ กิ ดขึน@ นัน@ เป็ นการกระทํ าในความรั บผิดชอบของรั ฐหรื อไม่ ปั ญ หาในข้ อนี อ@ าจแยก
พิจารณาตามสาเหตุของการเกิดหมอกควันพิษข้ ามแดนดังต่อไปนี @
กรณี ไฟป่ าเกิด จากการกระทํา ของชาวบ้ า นและบริ ษั ทธุ รกิจ เอกชน
ดังทีกล่าวแล้ วว่าสาเหตุสําคัญของการเกิดหมอกควันพิษข้ ามแดนคือการเผาถางเพือเตรี ยมการ
เพาะปลูกของชาวบ้ านและบริ ษัท ธุร กิ จ เอกชน ซึง ไม่ว่าผู้กระทํ าความผิดจะเป็ นชาวบ้ านหรื อ
บริ ษัทเอกชนก็ตาม รัฐจะต้ องรับผิดชอบในการกระทําทีอยู่ในการควบคุมของตน หากรัฐมิได้ ใช้
อํานาจในการป้องกันความเสี ยหายเพื อกํ าจัดปั จจัยที ก่อให้ เ กิ ดความเสี ยหาย30 กล่าวคือต้ อง
พิจารณาว่ารัฐดังกล่าวได้ ใช้ ความระมัดระวังตามควรเพือป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหายดังกล่าว
แล้ วหรื อไม่ เช่น ได้ มี กฎหมายหรื อมาตรการอื นใดเพื อควบคุม การใช้ ไฟของบุคคลเหล่านี แ@ ล้ ว
หรื อไม่ หากไม่มี หรื อมีแต่ไม่มีการบังคับใช้ เช่นนัน@ การกระทําดังกล่าวย่อมเป็ นการกระทําในความ
รับผิดชอบของรัฐอยูน่ นั เอง
กรณีไฟป่ าเกิดจากธรรมชาติ นอกจากสาเหตุจากการกระทําของมนุษย์แล้ ว
ยังมีบางกรณีทีไฟป่ าเกิดขึ @นจากปั จจัยทางธรรมชาติโดยแท้ กล่าวคือปรากฏการณ์ El Nino ทําให้ ฝน
มาล่าช้ ากว่าปกติ ต้ นไม้ ใบไม้ ในป่ ามีความแห้ งแล้ งมากจึงติดไฟได้ ง่าย ลุกลามเร็ ว เมือมีฟ้าผ่าหรื อ
เกิดประกายไฟ แม้ สาเหตุดงั กล่าวจะไม่ใช่สาเหตุหลักของไฟป่ าในแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ แต่
หากความเสียหายครัง@ ใดเกิดขึน@ จากสาเหตุดงั กล่าว รัฐย่อมไม่ต้องเป็ นผู้รับผิดชอบเนืองจากเป็ น
เหตุการณ์ทีมนุษย์ไม่อาจควบคุมได้ ซึงทางปฏิบตั ิองค์กรทีมีหน้ าทีในการกํ าหนดความรับผิดชอบ
ของรัฐมีแนวโน้ มทีจะยอมรับเฉพาะเมือรัฐได้ ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างแท้ จริงเท่านัน@
อย่างไรก็ ดีมีความพยายามสร้ างระบบขยายความรับผิดของรัฐ ให้ มากขึน@
สําหรับกิจกรรมของเอกชนทีมีความเสียงหรื อมีอนั ตรายสูง เช่น การก่อมลพิษจากการทิ @งเทนํ @ามัน
ตามอนุสญ
ั ญาบรัสเซลส์ วันที 29 พฤศจิกายน ค.ศ.1969 เกียวกับความรับผิดทางแพ่งเพือความ
เสียหายอันเกิดจากนํ @ามัน31 นอกจากนี @ยังมีตวั อย่างของความรับผิดเด็ดขาดของรัฐในกรณีความ
เสียหายทีเกิดจากการความรับผิดสําหรับกิจกรรมทีมีความอันตรายเป็ นพิเศษ เช่นการส่งดาวเทียม
อันเป็ นการกําหนดความรับผิดจากภาวะวิสยั สําหรับความเสียหายบางประเภทในอนุสญ
ั ญาวันที
30

จตุรนต์ ถิระวัฒน์, กฎหมายระหว่างประเทศ (กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2547),

31

เรื องเดียวกัน หน้ า 427.

หน้ า 425.
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29 มีนาคม พ.ศ.1972 เป็ นต้ น โดยความรับผิดสําหรับกิจกรรมทีมีความอันตรายเป็ นพิเศษนี @แต่
เดิมนันมี
@ อยู่ไม่กีรูปแบบตามบทความยุคบุกเบิกของศาสตราจารย์ Jenks ในปี ค.ศ.1966 แต่ใน
ปั จจุบนั มีความรับผิดในรูปแบบใหม่เกิดขึ @น โดยไม่สนใจว่าความเสียหายนันเกิ
@ ดจากการกระทําที
รัฐมีสว่ นด้ วยหรื อไม่ ยกตัวอย่างการกระทําของมนุษย์ทีมีความเสียงต่อธรรมชาติสงู เช่นกิจกรรมที
เกียวกับพลังงานนิวเคลียร์ อวกาศ การหาประโยชน์จากพื @นท้ องใต้ ทะเล การขนส่ง การใช้ นํ @า หรื อ
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซค์ เหล่านี @ล้ วนถือเป็ นกิจกรรมทีมีความอันตรายเป็ นพิเศษทังสิ
@ @น
นอกจากทีกล่าวมาในข้ างต้ น ความรับผิดเด็ดขาดสามารถนํามาประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์อืนๆได้ อีกเช่นการใช้ แม่นํ @ากีดขวางอาณาเขตรัฐอืน การแสวงหาผลประโยชน์ของ
ทีดินในเขตชายแดน การรุ กลามของไฟหรื อระเบิดข้ ามพรมแดน การแพร่ กระจายของโรคในคน
สัตว์หรื อพืชจากรัฐอืน ซึง ในทีนีม@ ลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดนก็เ ป็ นส่วนหนึงของกิจกรรมที มี
ความอันตรายเป็ นพิเศษด้ วยเช่นเดียวกัน32
@
การกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้ วยความรับผิดระหว่าง
ดังนันคณะกรรมาธิ
ประเทศ จึงพยายามทีจะจัดตังระบบความรั
@
บผิดทีเป็ นภาวะวิสยั โดยการเสริ มกฎเกณฑ์เรื องการ
ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรในส่วนทีเกียวกับกิจกรรมทีดําเนินอยู่ในดินแดนของตนหรื อภายใต้
การควบคุมของตนในลักษณะที อาจก่อให้ เ กิดความเสียหายต่อผู้อืน ตามร่ างอนุสัญ ญา ค.ศ.
1998 อีกด้ วย ทังนี
@ @หลักการดังกล่าวยังคงมีอยู่อย่างจํากัด เนืองจากยังไม่ปรากฏการยืนยันจาก
การพิพากษาของศาลระหว่างประเทศนัน เอง33
สรุ ปได้ ว่ารัฐภาคีและรัฐทีไม่ได้ เป็ นข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอก
ควันข้ ามแดนย่อมมีความผิดเกิดขึ @นหากประชาชนหรื อบริ ษัทเอกชนภายในการควบคุมของตนเป็ น
ผู้ก่อให้ เกิดหมอกควันพิษข้ ามพรมแดนจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่รัฐอืน ตามหลักความรับผิด
ของรัฐอันมีฐานะเป็ นกฎหมายจารี ตประเพณีระหว่างประเทศนัน เอง
อย่างไรก็ตามความรับผิดเกี ยวกับหมอกควันพิษข้ ามแดนทีเกิดขึน@ ทัง@ ก่อน
และหลังการเกิดความเสียหาย ย่อมไร้ ประโยชน์และไม่อาจนํามาซึงกระบวนการเยียวยาอย่าง
แท้ จริ ง เนืองจากตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศนัน@ การจะนําเรื องขึ @นสู่การพิจารณา
ของศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศเพือพิจารณาตัดสินเกียวกับความรับผิดและบทลงโทษ รัฐนันต้
@ อง
ยอมรับอํานาจศาลเสียก่อน เหตุดงั กล่าวทําให้ ความเสียหายทีเกิดขึ @นจากหมอกควันพิษข้ ามแดน
32

Constance O'Keefe, “Transboundary Pollution and the Strict Liability Issue: The Work Of
Intrenational Law Comission on The Topic Of Intrenational Liability For Injurious Consequences
Arising Out Of Acts Not Prphibited By Internation Law,” Denver Journal of International Law and
Policy Winter 18(December 1990): 186-187.
33

จตุรนต์ ถิระวัฒน์, กฎหมายระหว่างประเทศ. อ้ างแล้ วเชิงอรรถที30 หน้ า433-435.
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ในภูมิภาคอาเซียนไม่เคยได้ รับการเยียวยาแต่อย่างใด เนืองจากวิถีอาเซียน ASEAN Way ให้
ความสําคัญต่อหลักการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
อีกทัง@ อาเซียนเองก็ ไม่มีร ะบบศาลในลักษณะเดียวกับศาลสหภาพยุโรปที
สามารถลงโทษรัฐได้ 100% ซึง เป็ นการอุดช่องโหว่ของข้ อตกลงในการทีไม่มีบทบัญญัติในเรื องการ
ลงโทษ อย่างไรก็ดีในปั จจุบนั ปรากฏข้ อตกลงฉบับใหม่ของภูมิภาคอาเซียน ซึงอาจนํามาใช้ เพือ
เป็ นแนวทางแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้
2. การนําเรืองขึน9 สู่ท ปี ระชุมสุดยอดอาเซียน
ดัง ที ก ล่า วแล้ ว ว่า การที AATHP ไม่มี บ ทบัญ ญัติเ กี ย วกับ ความรั บผิ ด และ
มาตรการลงโทษและไม่มี ร ะบบศาลอย่างศาลสหภาพยุโรป ทํ าให้ เ กิ ดปั ญ หาในการบัง คับใช้
ข้ อ ตกลงดัง กล่า ว อย่า งไรก็ ดี ใ นเรื อ งมาตรการลงโทษ อาจนํ า กฎบัต รอาเซี ย นมาช่ ว ยเสริ ม
ข้ อบกพร่องดังกล่าวได้ โดยการเสนอประเด็นปั ญหาต่อทีประชุมสุดยอดอาเซียนนัน เอง
กฎบัตรอาเซียน เป็ นร่ างสนธิสญ
ั ญาทีทําร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียน เป็ นเสมือนธรรมนูญของอาเซียนในการวางกรอบ
ทางกฎหมายและโครงสร้ างองค์กรของสมาคม เพือเป็ นกฎเกณฑ์สําหรับประเทศสมาชิกทีจะต้ อง
ถือเป็ นพันธกรณีทีต้องปฏิบตั ิตาม (Legal Binding) หากฝ่ าฝื นก็จะมีการลงโทษ ทังนี
@ @เพือเพิม
ประสิทธิภาพของอาเซียนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีวางไว้
ภายใต้ มาตรา 434 แห่งกฎบัตรอาเซียนแสดงให้ เห็นว่ามีภาคีกฎบัตรอาเซียน
ทังหมด
@
10 ประเทศ ได้ แก่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ดารุสซาลาม
เวียดนาม กัมพูชา เมียนม่าร์ ไทย ลาว และฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นทีน่าสังเกตว่าประเทศอินโดนีเซียและ
ฟิ ลิปปิ นส์ ทีแม้ ได้ เป็ นภาคีข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน แต่ตา่ งก็เป็ นภาคี
แห่งกฎบัตรอาเซียนด้ วย ดังนี @การพิจารณาบริ บทของกฎบัตรอาเซียนย่อมเป็ นประโยชน์ต่อการ
บังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนให้ มีประสิทธิภาพอยูไ่ ม่น้อย
ตามความในข้ อ 20(4)35 แห่งกฎบัตรอาเซียนบัญญัติว่า “ในกรณีทีมีการละเมิด
กฎบัตรอย่างร้ ายแรง หรื อการไม่ปฏิบตั ิตาม ให้ เสนอเรื องดังกล่าวไปยังทีประชุมสุดยอดอาเซียน
เพือตัดสิน” จะเห็นได้ ว่าทีประชุมสุดยอดอาเซี ยน (ASEAN Summit) เป็ นผู้มีอํานาจในการ
34

Charter of the ASEAN Art 5: The Member States of ASEAN are Brunei Darussalam, the
Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People’s Democratic Republic, Malaysia,
the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of
Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam.
35
Charter of the ASEAN Art 20 :4. In the case of a serious breach of the Charter or noncompliance, the matter shall be referred to the ASEAN Summit for decision.
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ตัดสินใจในเรื องสําคัญๆ รวมไปถึงกรณีทีมีการละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรอย่างร้ ายแรง หรื อการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎบัตรอาเซียน
การเสนอเรื องขึ @นสู่ทีประชุมสุดยอดอาเซียน เป็ นการใช้ วิธีทางการเมืองในการ
ระงับข้ อพิพาท (Reflect political concern) โดยจะใช้ กรณีทีข้อพิพาทเป็ นเรื องทีละเอียดอ่อนมาก
(Sensitive) ทีไม่ต้องการให้ มีการระงับข้ อพิพาทด้ วยวิธีการธรรมดา ทังนี
@ @อาจเป็ นเรื องการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงอันทําให้ เกิดความเสียหายในกลุ่มประเทศสมาชิก จึงต้ องการทีจะขับไล่
ประเทศดังกล่าวออกจากอาเซียนในกรณี เช่นนี @จึงไม่ควรผ่านกลไกระงับข้ อพิพาทธรรมดาตาม
หมวดที 8 ได้ เป็ นต้ น แสดงให้ เห็นว่ากฎบัตรอาเซียนนันมี
@ ลกั ษณะผสมระหว่างการใช้ วิธีการทาง
การเมือง (Political Concern) และวิธีการทางกฎหมาย (Legal Concern)36
สําหรับกรณีหมอกควันพิษข้ ามพรมแดน ผู้เขียนเห็นว่าสามารถดําเนินการเอาผิด
กับรัฐต้ นเหตุหมอกควันดังกล่าวโดยการเสนอเรื องขึ @นสู่ทีประชุมสุดยอดอาเซียนได้ เช่นกันในฐานะ
ทีไม่ปฏิบตั ิตามกฎบัตร(non-compliance)37 เนืองจากการทีรัฐหนึงเป็ นต้ นเหตุหมอกควันพิษข้ าม
พรมแดน จนเป็ นเหตุให้ หมอกควันพิษดังกล่าวสร้ างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สุขภาพ ร่ างกาย
และชี วิตของประชาชนในรั ฐอืน ถื อเป็ นทํ ากิจกรรมในดิน แดนของรั ฐสมาชิกอาเซียนไปในทาง
คุก คามอธิ ป ไตย บูร ณภาพแห่ง ดิน แดนของรั ฐ สมาชิ ก อาเซี ย นอื น อัน เป็ นการไม่ป ฏิ บัติต าม
หลักการแห่งกฎบัตรอาเซียนในการ “การละเว้ นจากการมีส่วนร่ วมในนโยบายหรื อกิจกรรมใดๆ
รวมถึงการใช้ ดนิ แดนของตน ซึง ดําเนินการโดยรัฐสมาชิกอาเซียนหรื อรัฐทีมิใช่สมาชิกอาเซียนหรื อ
ผู้กระทําทีไม่ใช่รัฐใดๆ ซึง คุกคามอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน หรื อเสถียรภาพทางการเมืองและ
เศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียน ”38อันกฎบัตรได้ เปิ ดช่องให้ รัฐสมาชิกอาเซียนสามารถนําเรื อง
ดังกล่าวขึ @นสูท่ ีประชุมสุดยอดอาเซียนเพือตัดสินได้ มีข้อน่าสังเกตว่าความในข้ อนี @สามารถใช้ บงั คับ
ตลอดถึงประเทศฟิ ลิปปิ นส์และอินโดนีเซียทีแม้ ไม่ได้ เป็ นภาคี AATHP แต่ต่างก็เป็ นภาคีแห่งกฎ
บัตรอาเซียนทังคู
@ ่
นอกจากนี @ในกรณีทียงั ไม่มีความเสียหายเกิดขึ @น แต่รัฐภาคีละเมิดพันธกรณีแห่ง
AATHP ในบทบัญญัติเกียวกับการป้องกัน วิเคราะห์ประเมินผล และติดตามตรวจสอบ รวมไปถึง
36

ธเนศ สุจารี กลุ , การจัดทํากลไกระงับข้ อพิพาทภายใต้ กฎบัตรอาเซียน. ใน อนาคตประชาคมอาเซียน
กับการใช้ กลไกในการระงับข้ อพิพาท, หน้ า 12. 27 พฤษภาคม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
37

ยังไม่ถึงขันละเมิ
@
ดกฎบัตรอย่างร้ ายแรง
Charter of the ASEAN Art 2: k) abstention from participation in any policy or activity,
including the use of its territory, pursued by any ASEAN Member State or non-ASEAN State or any
non-State actor, which threatens the sovereignty, territorial integrity or political and economic stability
of ASEAN Member States;
38
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การที ฟิ ลิ ป ปิ นส์ แ ละอิ น โดนี เ ซี ย ละเมิ ด หลัก การระมัด ระวัง ไว้ ล่ว งหน้ า ซึง มี ส ถานะเป็ นจารี ต
ประเพณี ร ะหว่างประเทศตามที กล่าวมาข้ างต้ น ย่อมเป็ นกรณี ที รั ฐดัง กล่าวไม่ยึดถื อกฎหมาย
ระหว่างประเทศทีรัฐสมาชิกยอมรับ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามหลักการแห่งกฎบัตรอาเซียนในการ
“การยึดถื อกฎบัตรสหประชาชาติแ ละกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึง กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ ทีรัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ ”39 อันเป็ นกรณีทีรัฐสมาชิกอาเซียนสามารถนําเรื อง
ดังกล่าวขึ @นสูท่ ีประชุมสุดยอดอาเซียนเพือตัดสินได้ เช่นกัน
ทังนี
@ @เหตุทีผ้ เู ขียนไม่พิจารณากรณีการเสนอเรื องขึ @นสู่ทีประชุมสุดยอดอาเซียนใน
ฐานะทีรัฐต้ นกําเนิดหมอกควันพิษข้ ามแดน “ละเมิดกฎบัตรอย่างร้ ายแรง”เป็ นเพราะกรณีดงั กล่าว
ยังเป็ นประเด็นปั ญหาทีต้องถกเถียงอยู่ 2 ประการคืออะไรคือการละเมิดกฎบัตรอย่างร้ ายแรง
(Serious Breach) ซึงพอจะเข้ าใจได้ ว่าต้ องเป็ นเรื องทีละเอียดอ่อนมาก(Sensitive)อย่างเช่นเรื อง
การละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ก็ยงั ไม่อาจชี @ชัดว่ากรณีใดกันแน่ทีละเอียดอ่อนถึงขนาดถือว่าเป็ นการ
ละเมิดกฎบัตรอย่างร้ ายแรง ส่วนประการทีสองคือปั ญหาว่าใครคือผู้ตดั สินว่าอะไรเป็ นการละเมิด
กฎบัตรอย่างร้ ายแรง ซึงหากพิจารณาในมาตรา 51 ซึงระบุว่ารัฐสมาชิกใดๆ ร้ องขอ ให้ สํานักงาน
เลขาธิการอาเซียนทําคําตัดสินและตีความปั ญหาข้ อกฎหมายอันหนึงอันใดก็ได้ หากว่าในกรณีที
กล่าวมาข้ างต้ นมีรัฐสมาชิกถามคําถามไปยังสํานักงานเลขาธิการอาเซียนในปั ญหาว่าการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเป็ นการละเมิดอย่างร้ ายแรงใช่หรื อไม่ เมือพิจารณาตามเขตอํานาจของสํานักงานเลขาธิการ
อาเซียนมีอํานาจในการตีความได้ หากพิจารณาในแง่ของกฎหมายอย่างเดียวจากถ้ อยคําทีปรากฏใน
ตัวบททีเขียนไว้ กว้ างๆว่า “Upon the request of any Member State, the interpretation of the
Charter shall be undertaken by the ASEAN Secretariat in accordance with the rules of
procedure determined by the ASEAN Coordinating Council.” ทังนี
@ @จะสังเกตเห็นได้ ว่าไม่มี
ข้ อความทีระบุว่า กรณี ทีมิได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนเป็ นการเฉพาะในกฎบัตรฉบับนี @ (Where not
otherwise specially provided in this charter) สํานักงานเลขาธิการอาเซียนจะไม่สามารถตีความได้ 40
@
@จึงทําให้ การเสนอเรื องขึ @นสู่ทีประชุมสุดยอดอาเซียนในฐานะทีรัฐละเมิดกฎ
จากปั ญหาทังสองประการนี
บัตรอย่างร้ ายแรงจึงต้ องเป็ นเรื องทีจะถกเถียงกันต่อไป
ดังนี @สรุปได้ วา่ ความรับผิดภายใต้ กฎหมายจารี ตประเพณีระหว่างประเทศและการ
นําเรื องขึ @นสู่ทีประชุมสุดยอดอาเซียน จะสามารถแก้ ไขปั ญหาการไม่มีบทบัญญัติเรื องความรับผิด
39

Charter of the ASEAN Art 2:(j) upholding the United Nations Charter and international law,
including international humanitarian law, subscribed to by ASEAN Member States;
40
ธเนศ สุจารี กลุ , การจัดทํากลไกระงับข้ อพิพาทภายใต้ กฎบัตรอาเซียน. ใน อนาคตประชาคมอาเซียน
กับการใช้ กลไกในการระงับข้ อพิพาท, อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 36.
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และมาตรการลงโทษกรณีละเมิดพันธกรณีตามข้ อตกลงได้ อันนํามาซึงการบังคับใช้ ข้อตกลงอย่าง
มีประสิทธิภาพทังระดั
@ บระหว่างประเทศและระดับภายในรัฐภาคี
4.2.1.5 การระงับข้ อพิพาทภายใต้ กฎบัตรอาเซียน
อาเซียนไม่มีระบบการระงับข้ อพิพาทระหว่างประเทศจากศาลภายในอย่างเช่นระบบ
ในยุโรป การระงับข้ อพิพาทจึงต้ องอาศัยกลไกในทางระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื องการเจรจา
อันเป็ นระบบทีพบเห็นมากมายในตราสารของอาเซียน รวมทังข้
@ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจาก
หมอกควัน ข้ า มแดนที จ ากการศึก ษาพบว่า มาตรการระงับ ข้ อ พิ พ าทมี ข้ อ บกพร่ อ ง เนื อ งจาก
ข้ อตกลงอาเซียนฯกํ าหนดให้ ระงับข้ อพิพาทด้ วยวิธีการเดียวคือการเจรจา ทําให้ รัฐภาคีผ้ ูได้ รับ
ความเสียหายไม่ได้ รับการเยียวยาความเสียหายเท่าทีควร
จึงต้ องอาศัยกลไกอืนมาช่วยเพิมประสิทธิภาพในเรื องการระงับข้ อพิพาท ทังนี
@ @กฎบัตร
อาเซียนเป็ นความตกลงภูมิภาคอาเซียนฉบับใหม่ ทีมีบทบัญญัติทีเกียวข้ องกับการระงับข้ อพิพาท
อยู่ใดหมวดที 8 โดยมีบทบัญญัติทีสามารถนํามาปรับใช้ เพือช่วยเพิมช่องทางการระงับข้ อพิพาท
เกียวกับหมอกควันพิษข้ ามแดนได้ ดงั ต่อไปนี @
มาตรา 22 แห่งกฎบัตรอาเซียนกํ าหนดว่า “รัฐสมาชิกต้ องพยายามทีจะระงับข้ อ
พิพาททังปวงอย่
@
างสันติให้ ทนั ท่วงที โดยผ่านการสนทนา การปรึ กษาหารื อ และการเจรจา”41 จะ
เห็นได้ ว่าในมาตรา 22 นี @เป็ นการกล่าวถึงหลักการทัว ไป (General Principle) โดยให้ ระงับข้ อ
พิพาทโดยการเจรจาหรื อปรึกษารื อกันเองระหว่างรัฐคูพ่ ิพาท ซึงไม่แตกต่างจากการระงับข้ อพิพาท
ภายใต้ AATHP
มีข้อน่าสังเกตจากถ้ อยคําทีใช้ ว่า “Member states shall endeavour to resolve to
resolve peacefully” ทังนี
@ @คําว่า shall endeavour to resolve to resolve peacefully เมือนํามา
เปรี ยบเทียบกับถ้ อยคําในกฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 33 (1) ทีบญ
ั ญัติว่า “States parties of
dispute shall resolve first of all by negotiation conciliation …..” จะเห็นได้ ว่าการใช้ คําว่า
endeavour to resolve และ shall resolve นันแตกต่
@
างกัน โดยคําว่า shall resolve มีความกว้ าง
และเข้ มแข็งกว่า ส่วนคําว่า shall endeavour นัน@ หากรัฐภาคีบอกว่าพยายามระงับข้ อพิพาท
แล้ วแต่ไม่สามารถระงับได้ ฉะนันจึ
@ งหยุดไม่ดําเนินการระงับข้ อพิพาทต่อไปก็ได้ จุดนี @เป็ นจุดหนึงที

41

Charter of the ASEAN Art 22:
1. Member States shall endeavour to resolve peacefully all disputes in a timely manner
through dialogue, consultation and negotiation.
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แสดงให้ เห็นว่ากฎบัตรอาเซียนจริ งๆแล้ วไม่ว่าจะโดยเจตนาหรื อโดยอาจจะไม่คํานึงถึง กฎบัตร
อาเซียนจึงไม่มีลกั ษณะเป็ น Rule based 100%42
มาตรา 23 แห่งกฎบัตรอาเซียนกําหนดว่า “รัฐสมาชิกทีเป็ นคูก่ รณีในข้ อพิพาทอาจจะ
ตกลงกันเมือใดก็ได้ ทีจะใช้ คนกลางทีมีตําแหน่งหน้ าทีน่าเชือถือ การประนีประนอม หรื อการไกล่
เกลีย เพือระงับข้ อพิพาทภายในระยะเวลาทีตกลงกัน”43 จะเห็นได้ ว่ามาตราดังกล่าว กล่าวถึง
วิธีการระงับข้ อพิพาทโดยการจัดเจรจา (Good Office) การประนีประนอม (Conciliation) และการ
ไกล่เกลีย (Mediation) ได้ หากคู่กรณี ร้องขอ ซึงอันนีก@ ็เป็ นหลักการทัวไปในการระงับข้ อพิพาท
ระหว่างประเทศโดยสันติวิธี ทีเริ มมีการให้ คนลางเข้ ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการระงับข้ อพิพาท
ต่างจากในมาตรา 22 ทีเป็ นเรื องทีคพู่ ิพาทดําเนินการระงับข้ อพิพาทกันเอง
มาตรา 26 แห่ง กฎบัตรอาเซี ยนกํ าหนดว่า “ในกรณี ที ยัง คงระงับข้ อพิพ าทมิไ ด้
ภายหลังการใช้ บทบัญญัติก่อนหน้ านี @ในหมวดนี @แล้ ว ให้ เสนอข้ อพิพาทนันไปยั
@ งทีประชุมสุดยอด
อาเซียน เพือตัดสิน”44 คําว่า Preceding Provision หมายถึงการใช้ วิธีการระงับข้ อพิพาทตาม
มาตรา 22, 23, 24 ถ้ าไม่สามารถระงับได้ ซึงในกรณีเช่นนี @ถือว่าเป็ น ข้ อพิพาททีไม่อาจระงับได้
(Unresolved dispute) จะต้ องเสนอเรื องให้ ทีประชุมสุดยอดเป็ นผู้ตดั สิน
ดัง นี ส@ รุ ปได้ ว่าในปั ญ หาการระงับข้ อพิพ าทภายใต้ AATHP ที ไ ม่มี ประสิท ธิ ภ าพ
สามารถแก้ ไขได้ โดยการนํากลไกการระงับข้ อพิพาทภายใต้ กฎบัตรอาเซียนมาช่วยเพิมช่องทางการ
ระงับข้ อพิพาทได้ อีกทางหนึง โดยการจัดให้ มีการประนีประนอม หรื อการไกล่เกลียโดยคนกลาง
ตามความในมาตรา 23 หากใช้ วิธีการดังกล่าวไม่ได้ ผลไม่อาจระงับข้ อพิพาทได้ ก็นําเรื องขึ @นสู่ที
ประชุมสุดยอดอาเซียน ตามความในมาตรา 26
ซึงการระงับข้ อพิพาทแบบมีคนกลางอย่าง การประนีประนอม การไกล่เกลีย ทําให้
ประเทศผู้ได้ รับผลกระทบมีโอกาสได้ รับการชดใช้ ค่าเสียหายมากกว่าการระงับข้ อพิพาทด้ วยวิธี
เจรจากันเองระหว่างผู้ก่อและผู้รับหมอกควันพิษอันเป็ นวิถีทางเดียวที AATHP ได้ กําหนดไว้ อัน
42

ธเนศ สุจารี กลุ , การจัดทํากลไกระงับข้ อพิพาทภายใต้ กฎบัตรอาเซียน. ใน อนาคตประชาคมอาเซียน
กับการใช้ กลไกในการระงับข้ อพิพาท, อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 36.
43

Charter of the ASEAN Art 23:
1. Member States which are parties to a dispute may at any time agree to resort to good
offices, conciliation or mediation in order to resolve the dispute within an agreed time limit.
2. Parties to the dispute may request the Chairman of ASEAN or the Secretary-General of
ASEAN, acting in an ex-officio capacity, to provide good offices, conciliation or mediation.
44
Charter of the ASEAN Art 26: When a dispute remains unresolved, after the application of the
preceding provisions of this Chapter, this dispute shall be referred to the ASEAN Summit, for its decision.
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บทบัญญัตขิ องกฎบัตรอาเซียนเช่นว่านี @ สามารถใช้ บงั คับได้ กบั อินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์ทีแม้ ไม่ได้
เป็ นภาคีแห่ง AATHP แต่ตา่ งก็เป็ นภาคีแห่งกฎบัตรอาเซียนทังสิ
@ @น อย่างไรก็ดีการจะใช้ กลไกระงับ
ข้ อพิพาทภายใต้ กฎบัตรอาเซียนตามมาตรา 23 เพือเพิมช่องทางระงับข้ อพิพาทใน AATHP ตามที
กล่าวในข้ างต้ นนัน@ ต้ องเป็ นเรื องทีค่พู ิพาทตกลงกันจะใช้ วิธีการดังกล่าว จะกระทําโดยไม่ได้ รับ
ความยินยอมจากรัฐคูพ่ ิพาทไม่ได้ ต่างจากความในมาตรา 20 ทีเป็ นเรื องการทีรัฐภาคีแห่งกฎบัตร
กล่าวอ้ างว่าอีกรัฐภาคีละเมิดกฎบัตรอย่างร้ ายแรงหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม ต่อทีประชุมสุดยอดอาเซียน
โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากรัฐผู้ถกู กล่าวหา
4.2.1.6 มาตรการอืนๆ
นอกจากแนวทางแก้ ไขปั ญหาดังทีกล่าวแล้ วข้ างต้ น ยังมีมาตรการอืนๆอีกเพือช่วย
เสริมประสิทธิภาพในการจัดการและแก้ ไขปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดนดังต่อไปนี @
1. การสนับสนุนให้ รัฐเข้ าเป็ นภาคีข้อตกลงฯ
2. มาตรการทางเศรษฐกิจ
1. การสนับสนุนให้ รัฐเข้ าเป็ นภาคีข้อตกลงฯ
แม้ ว่าความบกพร่ องในเรื องความรับผิด มาตรการลงโทษ การระงับข้ อพิพาท
และการเยียวยาความเสียหายภายใต้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน จะ
สามารถแก้ ไขโดยการใช้ กลไกของกฎหมายจารี ตประเพณีระหว่างประเทศและกฎบัตรอาเซียน แต่
การสนับสนุนให้ ประเทศอินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์เข้ าเป็ นภาคีแห่งข้ อตกลงก็จะก่อให้ เกิดประโยชน์
เกี ยวกับกลไกภายใต้ ข้อตกลงอย่างเช่น กลไกการแลกเปลียนข้ อมูลผ่านศูนย์ประสานงานการ
ควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนแห่งอาเซียน และการสนับสนุนการบังคับใช้ ข้อตกลงและ
การเยียวยาความเสียหายโดยการบริ จาคเงินผ่านทางกองทุนอาเซียนเพือการควบคุมมลพิษจาก
หมอกควันข้ ามแดน รวมถึงเมือประเทศทังหมดในอาเซี
@
ยนเข้ าเป็ นภาคีข้อตกลงครบ จะทําให้ เรื อง
การออกพิธีสารทีมีมาตรการเฉพาะเรื องและบทบัญญัติในเรื องความรับผิดได้ รับการพิจารณาด้ วย
เป็ นต้ น อันจะนําไปสู่การประสานงานและการบังคับใช้ ข้อตกลงเพือแก้ ไขปั ญหามลพิษจากหมอก
ควันข้ ามแดนทีดียิงขึ @น
2. มาตรการทางเศรษฐกิจ
ดังทีกล่าวแล้ วว่าสาเหตุใหญ่ ของการเกิ ดหมอกควัน พิษจากไฟป่ าข้ ามแดนใน
เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ คื อ การเผาถางเพื อ เตรี ย มเพาะปลู ก โดยเฉพาะการเผาถางของ
บริ ษัทเอกชนผู้ทํ าธุรกิ จ การเกษตรในประเทศอิน โดนี เ ซี ย ดังนี ก@ ารแก้ ไ ขปั ญหาดัง กล่าวโดยใช้
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มาตรการทางเศรษฐกิจจึงเป็ นเรื องทีควรคํานึงถึงไม่น้อย โดยมีการยกตัวอย่างมาตรการดังกล่าว
เช่น ให้ บริ ษัททีก่อหมอกควันพิษต้ องถูกเก็บภาษี เพือจ่ายให้ กับกองทุนอาเซียนเพือการควบคุม
มลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนแทนทีจะใช้ เงินอุดหนุนของรัฐบาล หรื อเพิมภาษี สินค้ าการเกษตร
ทีมาจากบริษัทการเกษตรทีเป็ นผู้ก่อหมอกควันพิษ เป็ นต้ น45
4.2.2 แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาในระดับภายใน
นอกจากการแก้ ไขปั ญหาการบังคับใช้ ข้อตกลงในระดับระหว่างประเทศ ดังทีกล่าวแล้ วว่า
ประสิทธิภาพในการป้องกัน จัดการ และแก้ ไขปั ญหาไม่อาจสมบูรณ์ได้ โดยปราศจากเจตนาภายใน
ของรัฐในกลุ่มประเทศอาเซียนทังหลาย
@
ทังนี
@ @มีแนวทางการแก้ ไขปั ญหาระดับภายในแบ่งออกเป็ น
3 กรณีดงั ต่อไปนี @
4.2.2.1 เจรจาระดับทวิภาคีและความร่วมมือระหว่างประเทศ
4.2.2.2 การบังคับใช้ กฎหมายทีมีอยูอ่ ย่างจริงจัง
4.2.2.3 การออกมาตรการจูงใจต่อประชาชนและผู้ประกอบการ
4.2.2.1 การเจรจาระดับทวิภาคีและความร่ วมมือระหว่ างประเทศ
การเจรจาระดับทวิภาคีเป็ นอีกทางออกหนึงในการแก้ ไขปั ญหาหมอกควันพิษข้ าม
แดน ซึงน่าจะถือได้ ว่าเป็ นแนวทางทีสําคัญยิง เนืองจากความตกลงทวิภาคีมีขอบเขตพื @นทีในการ
บังคับใช้ น้อยกว่าขอบเขตของความตกลงพหุภาคี จึงช่วยทําให้ ความกังวลใจในการปฏิบตั ิตาม
พันธกรณีแห่งข้ อตกลงพหุภาคีลดลงได้ และอาจทําให้ การเจรจาเพือให้ รัฐผู้ก่อหมอกควันพิษข้ าม
แดนเข้ าเป็ นภาคีได้ ง่ายกว่า ยิงไปกว่านันการเจรจาเพื
@
อจัดทําข้ อตกลงดังกล่าวต้ องอาศัยความ
จริงใจระหว่างรัฐภาคีทงสองสู
ั@
งมาก หากสามารถจัดทําข้ อตกลงดังกล่าวได้ ผล ย่อมมีความเป็ นไป
ได้ สงู ทีประเทศคูภ่ าคีจะบังคับใช้ ความตกลงดังกล่าวอย่างจริ งจัง ซึงหากเป็ นเช่นนันประเทศเพื
@
 อน
บ้ านอืนๆทีแม้ ไม่ได้ เป็ นภาคีความตกลงดังกล่าวก็จะได้ ประโยชน์ไปด้ วยโดยปริยาย46
โดยเฉพาะอย่างยิงความตกลงกันในเรื องการให้ ความช่วยเหลือซึงกันและกัน เช่น
เทคโนโลยี ใ นการติด ตามตรวจสอบฝุ่ น และไฟ เครื อ งมื อในการดับ ไฟ การเข้ าไปช่วยฝึ กฝน

45

Grafton, R. Q.,and Jotzo, F.,and Wasson,M., Financing sustainable development: Country
undertakings and rights for environmental sustainability (CURES) [Online],2004. Available from :
http://ideas.repec.org/p/anu/eenwps/0403.html
46
Gerald Giam , Haze problem: Bilateral pressure on Indonesia works best [Online], 13 Oct 2006.
Available from : http://www.singaporeangle.com/2006/10/haze-problem-bilateral-pressure-on.html.
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บุคลากร การพัฒนาอาชีให้ คนท้ องถิน เนืองจากส่วนหนึงของปั ญหาเกิดจากความขาดศักยภาพ
ของประเทศผู้ก่อมลพิษ ทีจะจัดการกับแหล่งกําเนิดหมอกควันพิษในรัฐตน
ซึงทีผ่านมามีความตกลงเกียวกับความร่วมมือกัน(Bilateral Collaboration) ระหว่าง
อินโดนีเซียกับสิงค์โปร์ โดยมีเนื @อหาหลักๆเป็ นรูปแบบของการให้ ความช่วยเหลือ อย่างเช่นการเข้ า
ไปช่วยทําแผนการจัดการกับไฟป่ า ช่วยพัฒนาอาชีพอืนนอกจากการทําไร่เลือนลอย เช่นส่งเสริ ม
ด้ านการประมงบ้ าง ตังสถานี
@
ให้ พัฒนาศักยภาพเจ้ าหน้ าทีในการดับไฟ ไม่ได้ มีมาตรการลงโทษ
การดําเนินการดังกล่าวเป็ นส่วนสําคัญอย่างมากทีทําให้ สถานการณ์ไฟป่ าในประเทศ
อินโดนีเซีย และสถานการณ์หมอกควันพิษข้ ามแดนในบริ เวณประเทศแถบเส้ นศูนย์สตู รเบาบางลง
ได้ บ้าง โดยการให้ ความช่วยเหลือดังกล่าวอยู่ภายใต้ ชือแผนปฏิบตั ิการทีมีชือว่า Jambi Master
Plan47 ซึง จังหวัด Jambi นี @เป็ นจังหวัดทีอยู่ทางตอนใต้ ของสุมาตรา เป็ นพื @นทีทีมีความเสียงต่อการ
เกิดไฟป่ าสูงมาก มีประชาชนทีได้ รับผลกระทบจากหมอกควันดังกล่าวจํานวนมากในปี ก่อนหน้ า
และมี แ หล่ง ประวัติศาสตร์ ที สําคัญ ภายใต้ แ ผนดังกล่าวสิง คโปร์ ส่ง เจ้ าหน้ าทีเ ข้ าไปตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริงเกียวกับปั จจัยพื @นฐาน กฎระเบียบและการบังคับใช้ ภายในเกียวกับประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทาปั ญหาหมอกควันจากไฟป่ าในอินโดนีเซีย และได้ ส่งทีมเกียวกับการจัดเตรี ยม
อุปกรณ์ทีจําเป็ นสําหรับการดับไฟป่ า จากนันที
@ มตรวจสอบข้ อเท็จจริ งก็ได้ จดั ทํากรอบแผนการและ
เสนอต่อสิงคโปร์ จนในทีสดุ นํามาสู่การลงนามบันทึกความเข้ าใจ Letter of Intent(LOI) ในเดือน
พฤศจิกายนปี 2007 โดยแผนดังกล่าวมีอายุในขันต้
@ น 2 ปี
ภายใต้ แผนดัง กล่าวสิงคโปร์ เสนอทัง@ เงิน บุคลากร และเทคโนโลยีเ พื อช่วยในการ
ป้องกันและดับไฟป่ า โดยมีการดําเนินการทีสําคัญคือ การจัดอบรมเพือพัฒนาความสามารถของ
เจ้ าหน้ าทีในการอ่านและตีความภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้ อมูลจุดความร้ อน (Hot Pot) การ
ฝึ กอบรมชาวบ้ านในการทําการเกษตรแบบยัง ยืนและไม่ใช้ ไฟในการเผา พัฒนาการใช้ ประโยชน์
จากดินภายในจังหวัด ติดตังระบบติ
@
ดตรวจสอบและประเมินหมอกควันจากไฟป่ า (Geographical
Information System) ติดตังสถานี
@
ตรวจสอบคุณภาพอากาศและระบบตรวจวัดความอันตรายของ
ไฟป่ า ตรวจสอบประสิทธิภาพของการป้องกันและดับไฟป่ าของเจ้ าหน้ าที บริ ษัทเอกชน และทุก
ภาคส่วนทีเกียวข้ อง ทังนี
@ @แผนดังกล่าวทําให้ สถานการณ์ไฟป่ าในประเทศอินโดนีเซียทุเลาลง โดย
ในปั จจุบนั มีประเทศทังสองได้
@
ตกลงขยายเวลาแผนดังกล่าวให้ มีการดําเนินการจนถึงปั จจุบนั
การดําเนินการดังกล่าว เป็ นแบบอย่างให้ กับกลุ่มประเทศในแถบลุ่มนํ @าโขงทีก็เผชิญ
กับปั ญหาดังกล่าวเช่นเดียวกัน ในการทีประเทศทีมีศกั ยภาพกว่าอย่างเช่นประเทศไทย ทีจะทํา
47

ASEANSEC, Indonesia-Singapore Collaboration to Deal with the Land and Forest Fires in
Jambi Province [Online], 2 May 2010, Available from :http://haze.asean.org/info/indo-sing.
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ความตกลงสองฝ่ ายเกี ย วกับ การให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ในทํ า นองเดี ย วกับ ที ป ระเทศสิ ง คโปร์ ไ ด้
ดําเนินการไป
อนึงการส่งเสริ มความร่ วมมือในระดับอนุภูมิภาค โดยเฉพาะคณะทํางานด้ านหมอก
ควันพิษข้ ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง และคณะทํางานภายใต้ รัฐมนตรี สิงแวดล้ อม 5 ประเทศใน
แถบใต้ เส้ นศูนย์สูตรทีถูกจัดตังขึ
@ @นภายใต้ AATHP ให้ มากยิงขึ @นก็ยงั คงเป็ นเป็ นอีกแนวทางออก
สําหรับการแก้ ไขปั ญหาทีในแถบนันเผชิ
@ ญอยู่ เนืองจากมีฐานของสาเหตุการเกิดหมอกควันพิษ
อย่างเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ระหว่างกันทีเหนียวแน่นนัน เอง
4.2.2.2 การบังคับใช้ กฎหมายทีมีอยู่อย่ างจริงจัง
ดังทีกล่าวแล้ วว่าทุกประเทศมีมาตรการด้ านกฎหมายภายในเพียงพออยู่แล้ วในการการ
บังคับให้ เป็ นไปตามข้ อตกลง ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายสิงแวดล้ อม แพ่ง อาญา หรื อแม้ แต่ปกครอง ดังนี @
หากรั ฐดําเนินมาตรการภายในอย่างมี ประสิทธิ ภาพโดยการบังคับใช้ กฎหมายที มี อยู่อย่างจริ งจัง
ปรากฏดังตัวอย่างกรณีศกึ ษาในศาลมาเลเซียทีกล่าวไว้ แล้ วในบททีผ่านมา ทังนี
@ @การบังคับใช้ กฎหมาย
ทีมีอยู่อย่างจริ งจังจะทําให้ สามารถจัดการปั ญหาในระดับภายในได้ เป็ นอย่างดี สิงทีตามมานัน@ คือ
ปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดนในระดับระหว่างประเทศย่อมเบาบางลงตามไปด้ วย
อย่า งไรก็ ดี ยัง มี ปั ญ หาในการที เ จ้ า หน้ า ที ไ ม่อ าจบัง คับ ใช้ ก ฎหมายหรื อ นโยบาย
ดังกล่าวได้ เนืองจากไม่สามารถนําตัวผู้กระทําความผิด ทัง@ นีอ@ าจต้ องใช้ มาตรการให้ ประชาชน
ร่วมกันสอดส่องดูแล หากพบการกระทําผิดดังกล่าวให้ แจ้ งต่อเจ้ าหน้ าทีบ้านเมือง โดยอาจตังเป็
@ น
เบี @ยนําจับ สินจับเป็ นต้ น
4.2.2.3 การออกมาตรการจูงใจต่ อประชาชนและผู้ประกอบการ
มาตรการจูง ใจให้ รั ฐ หรื อผู้ประกอบการปรั บเปลี ยนพฤติ กรรมให้ ไ ม่ เ ผาเป็ นแนว
ทางแก้ ไขปั ญหาอีกทางหนึง เพราะจะประชาชนหรื อผู้ประกอบการจะเปลียนสถานะจากผู้กระทํา
ความผิด เป็ นผู้ให้ ความร่วมมือกับรัฐอย่างแนบเนียน ตัวอย่างมาตรการจูงใจให้ ไม่เผาอย่างเช่นการ
จัดเตรี ยมความช่วยเหลือจากภายนอกเช่น NGO หรื อองค์กรระหว่างประเทศในการสนับสนุนทาง
การเงินเพือสร้ างแนวกันไฟ พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการไฟป่ าเช่นการฝึ กฝนการใช้ เครื องมือ
ง่าย ๆ ในการดับไฟ การสร้ างอาชีพทางเลือกให้ กบั ประชาชน เป็ นต้ น
จากการศึกษาในบทที 4 ทัง@ หมดเป็ นการบ่งชี ป@ ั ญหาในการบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียน
เรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนโดยอาศัยแนวการบังคับใช้ 1979 ECE Convention มาเป็ นเครื องชี @
วัด และเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาโดยอาศัยบทเรี ยนจากยุโรป กฎบัตรอาเซียน รวมไปถึงกลไกและ
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มาตรการอืนๆเพือเพิมประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดน
อย่างไรก็ดีในฐานะทีประเทศไทยเป็ นหนึงในภาคีข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจาก
หมอกควันข้ ามแดน ในบทต่อไปจึงศึกษาความสัมพันธ์ของข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอก
ควัน ข้ ามแดนต่อประเทศไทย ว่าสอดคล้ องและนํ าไปสู่การบัง คับใช้ ข้ อตกลงดัง กล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพหรื อไม่

บทที 5
ความสัมพันธ์ ของข้ อตกลงอาเซียนเรืองมลพิษ
จากหมอกควันข้ ามแดนกับประเทศไทย
ประเทศไทยเป็ นหนึ งในภาคี ข้ อ ตกลงอาเซี ย นเรื องมลพิ ษ จากหมอกควัน ข้ ามแดน
จึงจําเป็ นต้ องศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้ อตกลงดังกล่าวกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ นในเรื อง
ของมาตรการทางกฎหมาย มาตรการลงโทษและเยียวยา มาตรการจูงใจไม่ให้ เผา หน่วยงานกํากับ
ดูแล และการดําเนินงานของประเทศไทยภายใต้ ข้อตกลงอาเซียน ว่ามีความสอดคล้ องและนําไปสู่
การบังคับใช้ ข้อตกลงอย่างมีประสิทธิภาพหรื อไม่
5.1

สถานการณ์ หมอกควันพิษในประเทศไทย
สถานการณ์หมอกควันพิษข้ ามแดนในประเทศไทยมีทงในส่
ั 3 วนของหมอกควันพิษจากไฟ
ป่ า และหมอกควันจากการเผาในทีโล่งอืน ดังนี 3
5.1.1 สถานการณ์ หมอกควันจากไฟป่ าในประเทศไทย
ประเทศไทยอยู่ในฐานะทัง3 ผู้ทีรับผลกระทบจากหมอกควันพิษข้ ามแดนและผู้ก่อให้ เกิด
มลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนดังนี 3
5.1.1.1 ในฐานะผู้รับผลกระทบหมอกควันพิษข้ ามแดน
ประเทศไทยได้ รับผลกระทบจากหมอกควันพิษข้ ามแดนอย่างต่อเนือง อาทิในปี ค.ศ.
1997 ไฟป่ าครัง3 ใหญ่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทําให้ เกิดหมอกควันปกคลุมหลายประเทศ รวมถึง
ทางตอนล่างของประเทศไทย1 ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ปี ค.ศ.2006 จังหวัดสตูลและ
ปั ตตานีเผชิญกับปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดนซึงมีต้นกําเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และใน
เดือนตุลาคม ประเทศไทยก็ต้องเผชิญกับปั ญหาดังกล่าวอีกครัง3 คราวนี 3หมอกปกคลุมกว้ างขวางทัง3
จังหวัดยะลา ปั ตตานี สงขลา นราธิวาส และสตูล2 ในปี ค.ศ.2007 ประเทศไทยได้ รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์หมอกควันจากไฟป่ าทีเกิดในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศพม่าในช่วงฤดูแล้ ง
1

Wikipedai, 1997 Southeast Asian haze [Online],1997. Available from : http://en. Wikipedia .org/wiki/
1997_Southeast_Asian_haze
2
Wikipedai, 2006 Southeast Asian haze [Online], 2006. Available from : http://en.wikipedia
.org/wiki/2006_Southeast_Asian_haze
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ของประเทศไทย พื 3นทีภาคใต้ ตอนล่างของประเทศไทยได้ รับผลกระทบจากหมอกควันของไฟป่ าที
เกิดในประเทศอินโดนีเซีย ซึงมีตําแหน่งไฟไหม้ ประมาณ 970 จุด และพื 3นทีภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย ก็ได้ รับผลกระทบจากหมอกควันของไฟป่ าทีเกิดในประเทศพม่าซึงมีตําแหน่งไฟไหม้
ประมาณ 1082 จุด และเมือลมเปลียนทิศพัดเข้ าสู่ประเทศไทยทัง3 ตอนบน และตอนล่างของ
ประเทศ จึงส่งผลให้ ท้องฟ้ามืดครึม3 มีทศั นะวิสยั ตํากว่า 1 กิโลเมตร และปริ มาณฝุ่ นขนาดเล็กทีเป็ น
อันตรายต่อปอดชันใน
3 มีอยูใ่ นบรรยากาศเกิดค่ามาตรฐานเป็ นเวลานานเป็ นเดือน3
5.1.1.2 ในฐานะผู้ก่อหมอกควันข้ ามแดน
ประเทศไทยเองก็ มี เ หตุการณ์ ไ ฟปาขึน3 อย่า งต่อ เนื อง เนื องจากพื น3 ที ป่ าที ประสบ
ปั ญหาไฟป่ าเป็ นประจํา คือ ป่ าผลัดใบ ซึงต้ นไม้ จะมีการผลัดใบทิ 3งและแตกใบใหม่ตามช่วงฤดูกาล
ดังนันฤดู
3 ไฟป่ าในประเทศไทยก็จะเกิดสอดคล้ องกับช่วงฤดูกาลด้ วยเช่นกัน โดยไฟป่ าจะเกิดในช่วง
ฤดูแ ล้ งของแต่ ล ะปี ส่ ว นใหญ่ เ ริ มต้ น ตัง3 แต่ก ลางเดื อ นพฤศจิ ก ายนและไปสิ น3 สุ ด ลงในช่ ว ง
กลางเดือนพฤษภาคมของปี ถัดไป โดยมี ช่วงที ไฟป่ ามี ความรุ น แรงสูง สุดในเดือนกุม ภาพัน ธ์ มีนาคม อย่างไรก็ตามในปี ทีเกิดภาวะภัยแล้ งรุนแรง ทําให้ เกิดฝนทิ 3งช่วงฤดูไฟป่ าก็จะทอดยาวไป
จนถึงเดือนมิถนุ ายน สําหรับทางภาคใต้ ของประเทศไทย ซึงมีปริ มาณฝนโดยเฉลียสูงกว่าภาคอืนๆ
และมีช่วงฤดูกาลทีแตกต่างจากภาค ฤดูไฟป่ าทางภาคใต้ จึงแตกต่างไปจากภาคอืนๆ ด้ วยเช่นกัน
โดยแต่ละปี จะเกิดไฟป่ าในช่วงเวลาสัน3 ๆ 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และช่วงเดือน
กรกฎาคม-สิ ง หาคม จากสถิ ติที ผ่า นมาในภาคเหนื ออุท ยานแห่ง ชาติด อยอิน ทนนท์ จัง หวัด
เชียงใหม่ มักเกิดไฟป่ าในช่วงเดือนมีนาคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุทยานแห่งชาติภูกระดึง
จัง หวัดเลย มัก จะเกิ ด ป่ าช่ว งต้ น เดื อนมี น าคม อุท ยานแห่ง ชาติเ ขาใหญ่ จัง หวัดนครราชสี ม า
มักจะเกิดป่ าช่วงปลายเดือนมีนาคม แม้ แต่ และทางภาคใต้ ทีภูโตแดง(To Dang) ซึงมีลกั ษณะ
เป็ นป่ าไม้ หนองนํา3 และถ่านหินเลนก็ยัง เคยเกิดไฟป่ าต่อเนืองเป็ นระยะเวลาถึงสองเดือนตังแต่
3
ปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนมิถุนายน ก่อให้ เกิดหมอกควันปกคลุมจังหวัดนราธิวาสเกือบ
สองเดือน เหล่านี 3ก่อให้ เกิดความเสียหายทีประเมินค่าไม่ได้
สาเหตุของการเกิดไฟป่ าในประเทศไทยจากการเก็บสถิติไฟป่ าตังแต่
3 ปี พ.ศ. 252825424 ซึงมีสถิตไิ ฟป่ าทังสิ
3 3น 73,630 ครัง3 พบว่าเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติคือฟ้าผ่าเพียง 4 ครัง3
3

สุริยา วรวัฒน์, ผลกระทบสิงแวดล้ อมจากการเผาในทีโล่งและแนวทางการแก้ ไข [ออนไลน์], 24 กันยายน
2547. แหล่งทีมา http://www.reo06.net/home/content/view/100/54/1/0
4
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรม, สาเหตุของการเกิดไฟป่ า[ออนไลน์ ], 2542. แหล่งทีมา :
http://www. dnp.go.th/ForestFire/FIRESCIENCE/lesson%201/lesson1_6.htm.
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เท่านัน3 คือเกิดทีภูกระดึง จังหวัดเลย ทีห้ วยนํ 3าดัง จังหวัดเชียงใหม่ ทีท่าแซะ จังหวัดชุมพร และที
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แห่งละหนึงครัง3 ดังนันจึ
3 งถือได้ ว่าไฟป่ าในประเทศไทยทังหมดเกิ
3
ด
จากการกระทําของคน โดยมีสาเหตุตา่ งๆ กันไป ได้ แก่
เก็บหาของป่ า เป็ นสาเหตุทีทําให้ เกิดไฟป่ ามากทีสุด การเก็บหาของป่ าส่วนใหญ่
ได้ แก่ ไข่มดแดง เห็ด ใบตองตึง ไม้ ไผ่ นํ 3าผึ 3ง ผักหวาน และไม้ ฟืน การจุดไฟส่วนใหญ่เพือให้ พื 3นป่ า
โล่ง เดิน สะดวก หรื อให้ แ สงสว่างในระหว่างการเดินทางผ่านป่ าในเวลากลางคืน หรื อจุดเพื อ
กระตุ้นการงอกของเห็ด หรื อกระตุ้นการแตกใบใหม่ของผักหวานและใบตองตึง หรื อจุดเพือไล่ตวั
มดแดงออกจากรัง รมควันไล่ผึ 3ง หรื อไล่แมลงต่างๆ ในขณะทีอยูใ่ นป่ า
เผาไร่ เป็ นสาเหตุทีสําคัญรองลงมา การเผาไร่ ก็เพือกํ าจัดวัชพืชหรื อเศษซากพืชที
เหลืออยูภ่ ายหลังการเก็บเกียว ทังนี
3 3เพือเตรี ยมพื 3นทีเพาะปลูกในรอบต่อไป ทังนี
3 3โดยปราศจากการ
ทําแนวกันไฟและปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเข้ าป่ าทีอยูใ่ นบริเวณใกล้ เคียง
แกล้ งจุด ในกรณีทีประชาชนในพืน3 ทีมีปัญหาความขัดแย้ งกับหน่วยงานของรัฐใน
พื 3นที โดยเฉพาะอย่างยิงปั ญหาเรื องทีทํากินหรื อถูกจับกุมจากการกระทําผิดในเรื องป่ าไม้ ก็มกั จะ
หาทางแก้ แค้ นเจ้ าหน้ าทีด้ วยการเผาป่ า
ความประมาท เกิดจากการเข้ าไปพักแรมในป่ า ก่อกองไฟแล้ วลืมดับ หรื อทิ 3งก้ นบุหรี
ลงบนพื 3นป่ า เป็ นต้ น
ล่ าสั ตว์ โดยใช้ วิธีไล่เหล่า คือจุดไฟไล่ใ ห้ สัตว์ห นีออกจากทีซ่อน หรื อจุดไฟเพื อให้
แมลงบินหนีไฟ นกชนิดต่างๆ จะบินมากินแมลง แล้ วดักยิงนกอีกทอดหนึง หรื อจุดไฟเผาทุ่งหญ้ า
เพือให้ หญ้ าใหม่แตกระบัด ล่อให้ สตั ว์ชนิดต่างๆ เช่น กระทิง กวาง กระต่าย มากินหญ้ า แล้ วดักรอ
ยิงสัตว์นนั 3 ๆ
เลี ย5 งปศุสั ตว์ ประชาชนที เลี ย3 งปศุสัตว์แ บบปล่อยให้ หากิ นเองตามธรรมชาติ มัก
ลักลอบจุดไฟเผาป่ าให้ โล่งมีสภาพเป็ นทุง่ หญ้ าเพือเป็ นแหล่งอาหารสัตว์
ความคึกคะนอง บางครัง3 การจุดไฟเผาป่ าเกิดจากความคึกคะนองของผู้จดุ โดยไม่มี
วัตถุประสงค์ใดๆ แต่จดุ เล่นเพือความสนุกสนาน เท่านัน3
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5.1.2 สถานการณ์ หมอกควันจากการเผาในทีโล่ งอืน
การเผาในทีโล่ง (Open burning) นอกจากจะหมายถึงการเผาและหมอกควันทีเกิดจาก
ไฟป่ าแล้ ว ยัง มี ค วามหมายครอบคลุม ไปถึ ง การเผาลัก ษณะอื นอี ก ได้ แ ก่ การเผาเศษพื ช ใน
การเกษตร และการเผาขยะชุมชน ดังนี 3
5.1.2.1 การเผาเศษพืชในการเกษตร
จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของ กรมควบคุมมลพิษตังแต่
3 ปี พ.ศ.
2536 เป็ นต้ นมา พบว่า มีปริ มาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศในปริ มาณสูงในช่วงฤดูแล้ ง ในพื 3นที
จัง หวัดที มี การทํ าการเกษตรมาก เช่น ปทุม ธานี อยุธ ยา อ่า งทอง ราชบุรี สระบุรี กาญจนบุรี
นครสวรรค์ เชียงใหม่ และขอนแก่น สาเหตุเกิดเป็ นช่วงเวลาทีเกษตรกรจะทําการเผาเศษพืช เพือ
เตรี ยมดินสําหรับการเพาะปลูกในฤดูทีกําลังจะมาถึง ประกอบกับอากาศในช่วงฤดูแล้ งมักมีสภาพ
ที แห้ ง และนิง ฝุ่ นละอองสามารถแขวนลอยอยู่ใ นบรรยากาศได้ น านไม่ตกสู่พื น3 ดิน จึง ทํ าให้ มี
ปริมาณฝุ่ นในบรรยากาศสูง การเผาเศษวัสดุในพื 3นทีการเกษตรทัวประเทศจึงก่อให้ เกิดสารมลพิษ
เป็ นจํานวนมากรวมทังก๊
3 าซเรื อนกระจกด้ วย
5.1.2.2 การเผาขยะในชุมชน
ประเทศไทยมีปริมาณขยะรวมทังประเทศประมาณ
3
14 – 15 ล้ านตันต่อปี และมีอตั รา
เพิมขึ 3นประมาณร้ อยละ 1.8 ต่อปี การกําจัดขยะทีถูกหลักสุขาภิบาลยังไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่ยงั
เป็ นการกองและเผาทิ 3งในทีโล่ง จึงเป็ นแหล่งกําเนิดของควันฝุ่ นและสารมลพิษต่างๆ นอกจากนี 3 ยัง
มีการเผาขยะในครัวเรื อน และในสถานประกอบการบางแห่งแหล่งกําเนิดฝุ่ นจึงกระจายอยู่ทวไป
ั
กรมควบคุมมลพิษรายงานว่า ปริมาณขยะทีไม่ได้ รับการกําจัดอย่างถูกวิธี และถูกเผาเป็ นครัง3 คราว
มีประมาณ 10 ล้ านตันต่อปี และพบว่า การเผาขยะ 1 กิโลกรัมจะทําให้ เกิดฝุ่ นขนาดเล็ก (ขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน) ทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ 19 กรัม หรื อแต่ละครัวเรื อนจะผลิตฝุ่ นจากการเผา
ขยะประมาณ 45.7 กรั ม ต่อ วัน ถ้ า ขยะมี พ ลาสติก ปนอยู่ด้ว ย การเผาในที โลงจะก่อ ให้ เ กิ ด
สารอิน ทรี ย์ร ะเหยประมาณ 14 กรัม ต่อขยะ 1 กิ โลกรั ม โดยมลพิษทีสํ าคัญ ได้ แก่ เบนซิน
(Benzene) และไดออกซิน (Dioxin) ซึงเป็ นสารก่อมะเร็ง
5.2

มาตรการของประเทศไทยเกียวกับการจัดการหมอกควันพิษ
ประเทศไทยให้ สัตยาบรรณต่อข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนใน
วันที 10 เดือนกันยายน ปี ค.ศ.20035 โดยทีผ่านมาประเทศไทยได้ ดําเนินการเพือให้ เป็ นไปตาม
3
นทีไม่ใช่กฎหมายดังต่อไปนี 3
ข้ อตกลงทังมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื
5
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5.2.1
มาตรการทางกฎหมายและกลไกอืนๆเกียวกับการป้องกันและควบคุม
หมอกควันพิษจากไฟป่ า
ประเทศไทยไม่ไ ด้ ออกกฎหมายหรื อแก้ ไ ขกฎหมายเพื อรองรั บพัน ธกรณี แ ห่ง ข้ อตกลง
อาเซียนฯ แต่อย่างใด ทังนี
3 ม3 ีกฎหมายภายในอยู่หลายฉบับทีสามารถนํามาปรับใช้ เพือบังคับให้
เป็ นไปตามพันธกรณีทีกําหนดไว้ ในข้ อตกลง
จากการศึกษาจะเห็นได้ วา่ ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน มุ่งเน้ นใน
เรื องความร่ วมมือระหว่างกันเกียวกับการควบคุมและป้องกันไฟป่ าและหมอกควันพิษข้ ามแดน
ดังนี 3กฎหมายภายในทีมีความสอดคล้ องกับบทบัญญัติแห่งข้ อตกลงโดยมากจึงเป็ นกฎหมายด้ าน
สิงแวดล้ อมทีมีวตั ถุประสงค์เพือสงวนรักษาธรรมชาติและสิงแวดล้ อมนันเอง
ประเทศไทยมีกฎหมายสิงแวดล้ อมภายในและกฎหมายอืนทีเกียวข้ องกับการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่ าทังหมด
3
5 ฉบับคือพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 พระราชบัญญัติค้ มุ ครองและสงวน
สัตว์ 2535 พระราชบัญญัติอทุ ยานแห่งชาติ 2505 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507 และ
พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550
อนึง นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้ วยังมีมาตรการหรื อกลไกอืนๆ อันจะทําให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพขึ 3น ทัง3 นี 3อาจพิจารณาความสอดคล้ องของกฎหมาย
และมาตรการภายใน ตามพันธกรณีภายใต้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
ดังต่อไปนี 3
1. การติดตามตรวจสอบ
2. วิเคราะห์ประเมินผล
3. การป้องกัน
4. การเตรี ยมความพร้ อมและแผนปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินแห่งชาติ
5. ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินร่วมกันภายใต้ บทบัญญัตเิ รื องความช่วยเหลือ
6. ความร่วมมือทางด้ านเทคนิคและการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
1. การติดตามตรวจสอบ
ภายใต้ บทบัญญัตขิ ้ อที 7 แห่งข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน ที
กําหนดให้ ภาคีต้องจัดตังหน่
3 วยงานเพือทําหน้ าทีเป็ นศูนย์ติดตามตรวจสอบแห่งชาติ (National
Monitoring Center) เพือดําเนินการติดตามตรวจสอบตามวิธีของแต่ละประเทศ
ประเทศไทยไม่ได้ มีบทบัญญัติในส่วนนี 3โดยเฉพาะ แต่ประเทศไทยได้ มีการจัดตังให้
3
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ เป็ นศูนย์ติดตามตรวจสอบแห่งชาติ โดยให้ มีอํานาจ
หน้ าทีในการติดตามตรวจสอบไฟป่ า พื 3นทีทีอาจเกิดไฟไหม้ สภาพแวดล้ อมทีอาจนําไปสู่การเกิด
ไฟ และหมอกควัน
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นอกจากนัน3 ในปั จ จุ บัน กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สัต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ก็ได้ ออกมาตรการเตรี ยมความพร้ อมรับสถานการณ์ไฟป่ า ปี
25526 ขึ 3น โดยมีมาตรการเกียวกับการติดตามตรวจสอบไฟป่ าดังต่อไปนี 3
ติดตามความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ โดยให้ ตดิ ตามความผันผวนของสภาพ
อากาศ อันเนืองมาจากภาวะโลกร้ อน (Global Warming) ซึงอาจมีผลทําให้ อากาศแปรปรวนเกิด
ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมพื 3นทีเป็ นเวลานานจนผิดปกติ จนทําให้ เกิดวิกฤติหมอกควันไฟ
ปกคลุมพื 3นทีอย่างหนาแน่นและต่อเนืองอีก ทังนี
3 3ให้ หน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์และประสานฝ่ าย
ปกครองในพื 3นทีแจ้ งเตือนประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ งดเว้ นการเผาในพื 3นทีโล่งแจ้ งทุกกรณีในห้ วง
นี 3อย่างเด็ดขาด
จั ด ตั ง5 ศู น ย์ ข้ อ มู ล และแจ้ ง เตื อ นภั ย จากไฟป่ า โดยการเปิ ด Website ชื อ
www.dnp.go.th/forestfire/ เป็ นแหล่งข้ อมูลวิชาการไฟป่ า กิจกรรมการควบคุมไฟป่ า ข่าวไฟป่ า
สถิติด้านไฟป่ า สถานการณ์และการพยากรณ์การเกิดไฟป่ าไว้ บริ การหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร
และประชาชนโดยทัวไป ตลอดจนสามารถแจ้ งเหตุไฟป่ าผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1362 ได้ ตลอด
24 ชัวโมง
จัดระบบแจ้ งเตือนภัยล่ วงหน้ าและดัชนีการเกิดไฟป่ า โดยการจัดทําระบบแจ้ ง
เตือนภัยล่วงหน้ า (Early Warning System) โดยการพยากรณ์สถานการณ์ไฟป่ าเพือแจ้ งเตือนภัย
แก่สาธารณชน และตรวจติดตามดัชนีการเกิดไฟป่ า (Fire Weather Index) เพือเป็ นข้ อมูลเตรี ยม
ความพร้ อม ผ่ า นทาง Website
ของกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช คื อ
www.dnp.go.th/forestfire/ สําหรับดัชนีการเกิดไฟป่ า (Fire Weather Index) ของหน่วยงานพื 3นที
ให้ จดั ทําและติดตังไว้
3 หน้ าทีทําการหน่วยงานภาคสนามทุกหน่วย
ดังนันจะเห็
3
นได้ วา่ ประเทศไทย มีการดําเนินมาตรการทีสอดคล้ องกับบทบัญญัติข้อที
7 แห่งข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนแล้ ว

6

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม,กระทรวง .กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สํานัก
ป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่ า ,มาตรการเตรี ยมคาวามพร้ อมรับสถานการณ์ไฟป่ า [ออนไลน์], 2553.
http://www.dnp.go.th/forestfire/2553/Measure2553.pdf
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2. วิเคราะห์ ประเมินผล
ภายใต้ บทบัญญัติข้อที 8 แห่งข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน ที
กํ าหนดให้ ภาคีต้องแน่ใจว่าศูนย์ ติดตามตรวจสอบแห่งชาติจะสื อสารกับศูนย์ อาเซี ยนเป็ นระยะๆ
เพือให้ ข้อมูลเกียวกับการเกิดไฟป่ าหรื อไฟบนดิน7 ทังนี
3 3ยังไม่พบกฎหมายทีเกียวข้ องกับพันธกรณีข้อนี 3
อย่างไรก็ดีมาตรการเตรี ยมความพร้ อมรับสถานการณ์ไฟป่ า ปี 2552 กําหนดให้ สํานัก
ป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่ า สํานักบริหารพื 3นทีอนุรักษ์ ที 1-16 สํานักบริ หารพื 3นทีอนุรักษ์
สาขาทุกสาขา สํานักอุทยานแห่งชาติ สํานักอนุรักษ์ สตั ว์ป่า ทําหน้ าทีประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล
Hotspots โดยการตรวจติดตาม Hotspots จากดาวเทียม Terra และ Aquaนําเข้ าสู่ระบบ
ฐานข้ อมูลภูมิสารสนเทศไฟป่ าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทําให้ สามารถตรวจ
ติดตามการ เกิดไฟป่ าและไฟในพื 3นทีเกษตรกรรมได้ ในแบบ Near real time แจ้ งข้ อมูลการเกิดและ
พิกัดของไฟทัง3 ในพืน3 ทีป่ าอนุรักษ์ ป่ าสงวนแห่งชาติ พื 3นทีเกษตรกรรม พื 3นทีอยู่อาศัยได้ ทุกๆ 4-6
ชัวโมง และส่งพิกัด Hotspots ให้ หน่วยงานทีตรวจพบ Hotspots ทาง E-mail ทุกวันเพือใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการควบคุมไฟป่ าแต่ละพื 3นทีและเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่ า และพันธุ์พืช ทีwww.dnp.go.th/forestfire/
ดังนันจะเห็
3
นได้ ว่าประเทศไทย มีการดําเนินมาตรการทีสอดคล้ องกับบทบัญญัติข้อที
7 แห่งข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนแล้ ว
3. การป้องกัน
ภายใต้ บทบัญญัติข้อที 9 แห่งข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนที
ในข้ อทีการออกและบังคับใช้ มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอืนๆ รวมถึงส่งเสริ มนโยบาย
ห้ ามการเผาโดยสิ 3นเชิงโดยสิ 3นเชิง (Zero Burning Policy*) ประเทศไทยมีกฎหมายภายในที
สอดคล้ องกับบทบัญญัตดิ งั กล่าวได้ แก่
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ในมาตรา 54 บัญญัติว่า “ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ด ก่อสร้ าง แผ้ ว
ถาง หรื อเผาป่ า หรื อกระทําด้ วยประการใด ๆ อันเป็ นการทําลายป่ า” และในมาตรา 72 ตรี ได้ กําหนด
โทษสําหรับผู้ฝ่าฝื นไว้ ว่า “ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 54 ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้ าปี
หรื อปรับไม่เกินห้ าหมืนบาท หรื อทังจํ
3 าทังปรั
3 บ ถ้ าได้ กระทําเป็ นเนื 3อทีเกินยีสิบห้ าไร่ ผ้ กู ระทําความผิด
ต้ องระวางโทษจําคุกตังแต่
3 สองปี ถึงสิบห้ าปี และปรับตังแต่
3 หนึงหมืนบาทถึงหนึงแสนบาท”
7

ดู AATHP Art 8
AATHP Art 1(14) นโยบายห้ ามการเผาโดยสิ 3นเชิง คือนโยบายทีห้ ามการเผาในทีโล่งแจ้ ง แต่ยอ่ มให้ มกี ารเผา
ทีมีการควบคุมในบางลักษณะได้
*
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พระราชบัญญัตปิ ่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มีเจตนารมณ์ทีต้ องการจะรักษาพื 3นทีป่ า
โดยกฎหมายมีวิธีการดําเนินการโดยการประกาศให้ พื 3นทีป่ าแห่งใดแห่งหนึงเป็ นเขตป่ าสงวน โดย
ในมาตรา 14 ทีบัญ ญัติว่า “ในเขตป่ าสงวนแห่ง ชาติ ห้ ามมิให้ บุคคลใดยึดถื อ ครอบครองทํ า
ประโยชน์ หรื ออยู่อาศัยในที ดิน ก่อสร้ าง แผ้ วถาง เผาป่ า ทํ าไม้ เ ก็บหาของป่ า หรื อกระทําด้ วย
ประการใด ๆ อันเป็ นการเสือมเสียแก่สภาพ ป่ าสงวนแห่งชาติ” ผู้ใดฝ่ าฝื นในมาตรา 31 กําหนดว่า
“ต้ องระวางโทษจําคุกตังแต่
3 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตังแต่
3 ห้าพันถึงห้ าหมืนบาท”
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 หลักการของพระราชบัญญัติฉบับนี 3
เป็ นเช่นเดียวกันในแง่ของวิธีการกับพระราชบัญญัตปิ ่ าสงวน ดังทีกล่าวมาข้ างต้ น แต่กลไกในการ
บัง คับใช้ แ ละมาตรการต่างๆ มี ลักษณะทีเข้ ม งวดมากกว่าและมี มาตรการลงโทษทีรุ น แรงกว่า
กล่าวคือในมาตรา 16 (1) “ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ ามมิให้ บคุ คลใดยึดหรื อหรื อครอบครอง
ทีดิน รวมตลอดถึงก่นสร้ าง แผ้ วถาง หรื อเผาป่ า”ซึงได้ กําหนดโทษไว้ ในมาตรา 24 ว่า “ผู้ใดฝ่ าฝื น
มาตรา 16 (1) ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกินสองหมืนบาทหรื อทังจํ
3 าทังปรั
3 บ”
นอกจากนันยั
3 งมีมาตรา 16(19) ทีบัญญัติว่า “ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ ามมิให้ บคุ คลใดทิ 3งสิง
ทีเป็ นเชื 3อเพลิงซึงอาจทําให้ เกิดเพลิง” ซึงได้ กําหนดโทษไว้ ในมาตรา 27 ว่า “ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 16
(19) ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าร้ อยบาท”
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ในมาตรา 37 ทีบัญญัติว่า
“ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดเข้ าไปในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที” และ
มาตรา 38 ทีบัญญัติ “ในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ด แผ้ วถางเผา หรื อทําลายต้ นไม้ หรื อ
พฤกษชาติอืน” โดยได้ กําหนดมาตรการลงโทษไว้ ใน มาตรา 54 ว่า “ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 38 ต้ อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี หรื อปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรื อทังจํ
3 าทังปรั
3 บ”
นอกจากนัน3 ตามมาตรการเตรี ยมความพร้ อมรับสถานการณ์ ไฟป่ า ปี 25528 ได้
กําหนดให้ สํานักบริหารพื 3นทีอนุรักษ์ที 1-16 สํานักบริหารพื 3นทีอนุรักษ์ สาขาทุกสาขา สํานักป้องกัน
ปราบปราม และควบคุมไฟป่ า สํานักอุทยานแห่งชาติ มีหน้ าทีดังต่อไปนี 3
รณรงค์ ประชาสัม พันธ์ ป้ องกั นไฟป่ า โดยให้ หน่วยควบคุมไฟป่ าทุกแห่ง ทํ าการ
รณรงค์ป้องกัน ไฟป่ าตามแผนปฏิ บตั ิง านประจํ าปี ให้ ห น่วยงานทุกหน่วยงานของกรมอุท ยาน
แห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช ที มี กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ หรื อฝึ กอบรมสอดแทรกการ
ประชาสัม พัน ธ์ ป้องกัน ไฟป่ าอย่างต่อเนื อง และประชาสัม พัน ธ์ ป้องกัน ไฟป่ า ผ่านสื อของกรม
ประชาสัมพันธ์และสือมวลชนอืนทุกแขนง

8

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม,กระทรวง .กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สํานัก
ป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่ า ,มาตรการเตรี ยมคาวามพร้ อมรับสถานการณ์ไฟป่ า, อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 6.
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หาข่ าวในพืน5 ที โดยให้ ประสานผู้นําท้ องถินและประชาชนในพื 3นทีเพือหาข่าวบุคคลที
บุกรุ กทําลายทรัพยากรป่ าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่ าและเผาป่ าเป็ นประจํา พร้ อมทังสร้
3 างความเข้ าใจ
หรื อให้ คําแนะนําหรื อดําเนินคดีตามกฎหมาย
บังคับใช้ กฎหมาย ให้ เจ้ าหน้ าทีตรวจตราลาดตระเวนในพื 3นทีอย่างเข้ มข้ นต่อเนืองใน
พื 3นทีทีมีความเสียงต่อการบุกรุก แผ้ วถางและจุดไฟเผาป่ า กรณีทีพบการบุกรุกพื 3นทีให้ ดําเนินการ
จับกุมและดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
จัดทําฝายต้ นนํา5 (ฝายแม้ ว) เพือเพิมความชุ่มชื 3นให้ หน่วยงานอนุรักษ์ และจัดการ
ต้ นนํ 3าร่วมกับหน่วยควบคุมไฟป่ าในพื 3นทีทุกแห่ง สํารวจลําห้ วยในพื 3นทีป่ าอนุรักษ์ ทีรับผิดชอบ เพือ
เป็ นฐานข้ อมูลจัดทําฝายต้ นนํ 3าหรื อฝายแม้ ว (Check Dam) สําหรับเก็บกักนํ 3าสร้ างความชุ่มชื 3น
ให้ แก่พื 3นทีป่ า
ป้องกันการเกิดไฟป่ าจากสองข้ า งทาง ให้ ประสานกับหน่วยงานกรมทางหลวง
หรื อหน่วยงานรับผิดชอบเส้ นทางหลวงทีติดเขตป่ า กําหนดมาตรการป้องกันการเกิดไฟป่ าจากริ ม
ทางหลวงแล้ วลุกลามเข้ าป่ า
ดังนัน3 จะเห็นได้ ว่าประเทศไทย มีกฎหมายและการดําเนินมาตรการทีสอดคล้ องกับ
บทบัญญัตขิ ้ อที 7 แห่งข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนแล้ ว
4. การเตรียมความพร้ อมและแผนปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินแห่ งชาติ
ภายใต้ บทบัญญัติข้อที 10 และ11 แห่งข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควัน
ข้ ามแดนประเทศไทยมีกฎหมายภายในทีสอดคล้ องกับบทบัญญัตดิ งั กล่าวได้ แก่
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 4“สาธารณภัย”
หมายความว่า อัคคีภัย ... ตลอดจนภัยอื น ๆ อัน มีผ ลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิ ดจาก
ธรรมชาติ มี ผ้ ูทําให้ เกิ ดขึน3 อุบตั ิเ หตุ หรื อเหตุอืนใด ซึงก่อให้ เ กิดอัน ตรายแก่ชี วิต ร่ างกายของ
ประชาชน หรื อความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรื อของรัฐ ...”
จะเห็ น ได้ ว่า ไฟไฟในที โล่ง อย่างเช่น การเผาขยะหรื อ วัช พื ช ในนา หากเกิ ด มี ก าร
ลุกลาม ถื อเป็ นสาธารณภัยอย่างหนึง ซึงในมาตรา 15 กํ าหนด “ให้ ผ้ ูว่าราชการจัง หวัดเป็ น
ผู้อํานวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอํานาจ
หน้ าทีจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึงต้ องสอดคล้ องกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ” และในมาตรา 19 “ให้ นายอําเภอเป็ นผู้อํานวยการอําเภอ
รั บผิดชอบและปฏิ บัติห น้ าที ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในเขตอํ าเภอของตน และ
มีหน้ าทีช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดตามทีได้ รับมอบหมาย” และในมาตรา 20 ให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินแห่งพื 3นทีมีหน้ าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้ องถินของตน โดยมีผ้ บู ริ หาร

168
ท้ องถินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถินแห่งพื 3นทีนันเป็
3 นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อํานวยการท้ องถิน
และมีหน้ าทีช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดและผู้อํานวยการอําเภอตามทีได้ รับมอบหมาย”
ดัง นี ใ3 นเรื องของการเผาในที โล่ง จากบทบัญ ญัติข้ างต้ น จะเห็ น ได้ ว่า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีหน้ าทีในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการฉุกเฉินและเตรี ยมความพร้ อมกรณีเกิดไฟในทีโล่งขึ 3น
เช่นกรณีชาวบ้ านจุดไฟเผาวัชพืชแล้ วเกิดลุกลาม โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ น ผู้ช่วย
เหลือในการกําหนดหน้ าทีองค์การบริ หารส่วนท้ องถินในการป้องกันควบคุมไฟและฝุ่ นละอองจาก
การเผาดังกล่าว
ส่วนในเรื องของการเตรี ยมความพร้ อมและแผนปฏิ บัติการฉุกเฉิ น เกี ยวกับไฟป่ า
มาตรการเตรี ยมความพร้ อมรับสถานการณ์ไฟป่ า ปี 25529 กําหนดให้ สํานักป้องกัน ปราบปราม
และควบคุมไฟป่ าสํานักบริ หารพื 3นทีอนุรักษ์ ที 1-16 และสํานักบริ หารพื 3นทีอนุรักษ์ สาขามีหน้ าที
ดังต่อไปนี 3
การเตรียมความพร้ อม
1. การเตรี ยมการก่อนถึงฤดูไฟป่ า โดยการ
1.1 จําแนกพื 3นทีเสียงต่อการเกิดไฟป่ า โดยการจัดทําแผนทีจําแนกพื 3นทีทีเสียง
ต่อการเกิดไฟป่ า 3 ระดับคือ สูง ปานกลาง และตํา โดยจําแนกตามประเภทของป่ าดังนี 3 ป่ าเต็งรัง
ป่ าเบญจพรรณ มีความเสียงต่อการเกิดไฟป่ าสูง ป่ าดิบแล้ ง ป่ าพรุ ป่ าสนเขา มีความเสียงต่อการ
เกิ ด ไฟป่ าปานกลางและป่ าดิ บ ชื น3 มี ค วามเสี ยงต่อ การเกิ ด ไฟป่ าตํ า ให้ ติด ตามทาง Website
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คือ www.dnp.go.th/forestfire/
1.2 ประกาศจังหวัดกําหนดเขตควบคุมไฟป่ า โดยการให้ ประสานผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพือออกประกาศจังหวัดกําหนดเขตควบคุมไฟป่ า และมาตรการในเขตควบคุมไฟป่ าพร้ อม
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ประกาศจังหวัดในช่วงฤดูไฟอย่างต่อเนือง (โดยให้ เสนอเรื องให้ ผ้ วู ่า
ราชการจังหวัด ออกประกาศจังหวัดก่อนฤดูไฟป่ าทุกปี และส่งสําเนาประกาศจังหวัดดังกล่าวให้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทราบด้ วย)
1.3 จัดทําแผนระดมพลดับไฟป่ า โดยการให้ จัดทําแผนระดมพลดับไฟป่ า 3
ระดับกล่าวคือ สถานการณ์ปกติ กรณีสถานการณ์ ไฟป่ าเพิงเกิดและถูกตรวจพบทันที หรื อเพิง
ตรวจพบไฟป่ าโดยไฟไหม้ ลกุ ลามไปแล้ วเป็ นเนื 3อที ไม่เกิน 100 ไร่ สถานการณ์รุนแรง กรณีเพิง
ตรวจพบไฟป่ า โดยไฟได้ ลุกลามไปแล้ วเป็ นเนือ3 ทีมากกว่า100ไร่ หรื อตรวจพบไฟแล้ วดับไฟด้ วย
9

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม,กระทรวง .กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สํานัก
ป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่ า ,มาตรการเตรี ยมคาวามพร้ อมรับสถานการณ์ไฟป่ า, อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 6.
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แผนระดมพลดับไฟป่ าในสถานการณ์ ปกติแต่ไม่สามารถควบคุมไฟได้ ภายในเวลา 3 วัน และ
สถานการณ์วิกฤต
จากนันส่
3 งให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบพร้ อมทังดํ
3 าเนินการ
ร่ วมฝึ กซ้ อ มระดมพลดับ ไฟป่ าของแต่ล ะสํ านัก บริ ห ารพื น3 ที อนุรั กษ์ ร่ วมกับสํ า นักบริ ห ารพื น3 ที
อนุรักษ์ข้างเคียง
1.4 จัดเตรี ยมความพร้ อมอุปกรณ์ดบั ไฟป่ า โดยให้ จดั เตรี ยมและบํารุ งรักษา
ยานพาหนะอุปกรณ์ดบั ไฟป่ าและวิทยุสือสารให้ อยูใ่ นสภาพดี พร้ อมใช้ ปฏิบตั งิ านได้ ตลอดเวลา
1.5 หมันกวดขัน และตรวจตราลาดตระเวน ให้ กํ าชับเจ้ าหน้ าที ผู้ปฏิบตั ิงาน
ภาคสนามทุกหน่วยงานกวดขัน ตรวจตราลาดตระเวนดูแลป้องกันและปราบปราม การบุกรุกแผ้ ว
ถางทําลายทรัพยากรป่ าไม้ สัตว์ป่า และควบคุมไฟป่ าในพื 3นทีรับผิดชอบอย่างเข้ มข้ น
1.6 การปฏิ บัติ ง านช่ ว งฤดูแ ล้ ง และเทศกาล ในฤดูแ ล้ ง และช่ ว งเทศกาล
วันหยุดราชการหลายวัน เช่นเทศกาลวันปี ใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2552 ซึงมีการลักลอบ
การบุกรุ กทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดไฟป่ ารุนแรงกว่าปกติ หัวหน้ าหน่วยงานต้ องประจํา
อยู่ ณ ทีตังในพื
3
3นทีรับผิดชอบ ไม่อนุญาตให้ หวั หน้ าหน่วยงานควบคุมไฟป่ าและหน่วยงานป้องกัน
รักษาป่ าเดินทางออกนอกพื 3นทีรับผิดชอบโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากต้ นสังกัด
1.7 จัดตังเครื
3 อข่ายการแก้ ไขปั ญหาไฟป่ าภาคประชาชนให้ จดั ตังเครื
3 อข่ายการ
แก้ ไขปั ญหาไฟป่ าภาคประชาชนในพื 3นที ซึงประสบปั ญหาไฟป่ าและมลพิษจากหมอกควันจากไฟ
ป่ าและไฟจากภาคการเกษตร โดยให้ ภาคประชาชนเป็ นผู้วิเคราะห์ปัญหา กําหนดแนวทางการ
แก้ ไขปั ญหาและปฏิบตั ิงานเพือแก้ ไขปั ญหาครบวงจร โดยมีภาครัฐทําหน้ าทีให้ การสนับสนุนและ
เป็ นทีปรึกษาด้ านวิชาการ
2. ประสานและเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่ า โดยการ
2.1 ประสานและเร่ งรัดการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่ าให้ ประสานองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิน เพือเร่ งรัดการถ่ายโอนภารกิจด้ านการควบคุมไฟป่ าให้ แก่ องค์กรปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ น ตามพระราชบัญ ญัติกํ า หนดแผนและขัน3 ตอนการกระจายอํ านาจให้ แ ก่ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิน พ.ศ. 2542 จํานวน 2,747 องค์กร
2.2 ประสานงานให้ คําปรึ กษาและสนับสนุน ด้ านวิชาการให้ ประสานงาน ให้
คําปรึ กษา และสนับสนุนด้ านเทคนิควิชาการควบคุมไฟป่ าให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ทัง3
2,747 องค์กร ทีรับการถ่ายโอนหรื ออยูร่ ะหว่างการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมไฟป่ า
2.3 การประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน เพือบูรณาการดับไฟป่ าให้
หน่วยงานควบคุมไฟป่ าในพืน3 ที ประสาน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น ทุกองค์กรปกครองส่วน
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ท้ องถินเพือบูรณาการดับไฟป่ า และร่ วมจัดทําแผนควบคุมไฟป่ าในพืน3 ทีรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิน (ส่งสําเนาแผนบูรณาการดับไฟป่ าขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ให้ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบด้ วย)
แผนปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินแห่ งชาติ
สํานักบริ หารพืน3 ทีอนุรักษ์ ที 1-16 สํานักบริ หารพืน3 ทีอนุรักษ์ สาขาทุกสาขา สํานัก
อุทยานแห่งชาติ สํานักอนุรักษ์ สตั ว์ป่า สํานักอนุรักษ์ และจัดการต้ นนํ 3า และสํานักฟื น3 ฟูและพัฒนา
พื 3นทีอนุรักษ์ มีหน้ าทีดังต่อไปนี 3
การดับ ไฟป่ าเบือ5 งต้ นโดยหน่ วยงานของพืน5 ที โดยให้ ห น่วยงานภาคสนามทุก
หน่ว ยงานในสัง กัดกรมอุท ยานแห่ง ชาติ สัต ว์ ป่ า และพัน ธุ์พื ช ดํ า เนิ น การลาดตระเวน ตรวจ
ปราบปรามการบุกรุ ก แผ้ วถาง และจุดไฟเผาป่ าในพื 3นทีรับผิดชอบอย่างเข้ มข้ น หากพบเห็นหรื อ
ได้ รับแจ้ งเหตุไฟไหม้ ป่าให้ รีบดําเนินการดับไฟด้ วยตนเองทันที และหากสถานการณ์ไฟป่ าคาดว่า
จะรุนแรงให้ ประสานหน่วยงานควบคุมไฟป่ า และหน่วยงานอืน ๆ ตามแผนระดมพลดับไฟป่ าของ
แต่ละสํานักบริหารพื 3นทีอนุรักษ์
การดับไฟป่ าตามแผนระดมพลดับไฟป่ า ให้ หน่วยงานภาคสนาม ส่งกําลังพลเข้ า
ดับไฟป่ าในพื 3นทีรับผิดชอบของหน่วยงาน และส่งกําลังพลสนับสนุนดับไฟป่ าแก่หน่วยงานอืน ๆ ที
ร้ องขอตามแผนระดมพลดับไฟป่ า
การดับไฟป่ าในสถานการณ์ วิกฤติให้ ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่ า (หน่วยเสือ
ไฟ) ทัง3 15 ชุดซึงเป็ นหน่วยปฏิบตั ิการพิเศษเคลือนทีเร็ ว สมรรถนะสูงสนับสนุนการดับไฟป่ า ใน
กรณีเกิดไฟป่ ารุนแรง - วิกฤติหรื อเกิดไฟป่ าในพื 3นทีทุรกันดารห่างไกล หรื อปฏิบตั ิงานในพื 3นทีทีมี
ความสําคัญเป็ นพิเศษทัวประเทศ เช่น พืน3 ทีป่ ารอบเขตพระราชฐาน พื 3นทีทีมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง เป็ นต้ น
ดังนัน3 จะเห็นได้ ว่าประเทศไทย มีกฎหมายและการดําเนินมาตรการทีสอดคล้ องกับ
บทบัญญัตขิ ้ อที 7 แห่งข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนแล้ ว
5. การปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินร่ วมกันภายใต้ บทบัญญัตเิ รืองการช่ วยเหลือ
เมือมีไฟป่ าเกิดขึ 3นในรัฐภาคี AATHP กําหนดให้ รัฐภาคีดงั กล่าวย่อมมีสิทธิทีจะขอ
ความช่วยเหลือจากประเทศภาคีได้ โดยอาจร้ องขอความช่วยเหลือจากรัฐภาคีอืนโดยตรงหรื อผ่าน
ทางศูนย์อาเซียนหรื อในกรณีทีเหมาะสมอาจร้ องขอจากรัฐอืนหรื อองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้
พันธกรณีดงั กล่าวเป็ นความร่วมมือระหว่างประเทศ ยังไม่มีกฎหมายทีเกียวข้ องในส่วนนี 3
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อย่างไรก็ดีประเทศไทยวางแผนการไว้ ว่าในปี 2011 จะดําเนินการจัดทําความตกลง
ทวิ ภ าคี ใ นเรื องความช่ว ยเหลื อกับ ประเทศพม่า และกัม พูช า อัน จะก่ อ ให้ มี ม าตรการเกี ยวกับ
การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินร่วมกันภายใต้ บทบัญญัตเิ รื องการช่วยเหลือ ชัดเจนเป็ นรูปธรรมมากขึ 3น10
6. ความร่ วมมือทางด้ านเทคนิคและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ภายใต้ บทบัญญัติข้อที 16และ17 แห่งข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควัน
ข้ ามแดนประเทศไทยมีกฎหมายภายในทีสอดคล้ องกับบทบัญญัติดงั กล่าวได้ แก่พระราชบัญญัติ
ป่ าไม้ พ.ศ.2484 ในมาตรา 11 ทีว่า “ผู้ใดทําไม้ หรื อเจาะ หรื อสับ หรื อเผา หรื อทําอันตรายด้ วย
ประการใด ๆ แก่ไม้ หวงห้ าม ต้ องได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที” ประกอบมาตรา 17(1)
“บทบัญญัติในส่วนนี 3 มิให้ ใช้ บงั คับในกรณี พนักงานเจ้ าหน้ าทีจัดกระทําไปเพือประโยชน์ในการ
บํารุ งป่ าการค้ นคว้ าหรื อการทดลองในทางวิชาการ” จะเห็นได้ ว่าพระราชบัญญัติป่าไม้ ให้ อํานาจ
เจ้ าหน้ าทีในการค้ นคว้ าและทดลองทางวิชาการเพือบํารุ งรักษาป่ า รวมไปถึงการจัดการป้องกัน
และควบคุมไฟป่ าด้ วย
นอกจากนันประเทศไทยได้
3
รับประโยชน์จากการอาศัยความร่วมมือทางเทคนิคในเรื อง
การติดตามตรวจสอบการเกิดไฟป่ าเป็ นอย่างมาก โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ได้ เริมนําข้ อมูล Hotspots มาใช้ ในงานควบคุมไฟป่ าอย่างจริงจังในปี 254911 โดยความร่วมมือของ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัย Maryland ซึงส่งข้ อมูล Hotspots รายวันทีได้ จากการตรวจวัด
ด้ วยระบบ MODIS จากดาวเที ยม Terra และ Aqua ซึงมี ประสิท ธิ ภ าพสูง กว่า AVHRR
บนดาวเทียม ของNOAA โดยเมือรับข้ อมูล Hotspots มาแล้ ว ก็จะประมวลผลข้ อมูล ทําการ
วิเคราะห์ว่า Hotspots ดังกล่าวอยู่ในพืน3 ทีป่ าอนุรักษ์ จํานวนกีจุด และ อยู่นอกพื 3นทีป่ าอนุรักษ์
จํานวนกีจุด และหากอยู่ในพืน3 ทีป่ าอนุรักษ์ อยู่ในพืน3 ทีป่ าอนุรักษ์ ใด ตําบลอําเภอ จังหวัด และ
พิกดั ใด โดยทราบวันที เวลาทีแน่นอนของข้ อมูลดังกล่าว และเป็ นข้ อมูลของการผ่านของดาวเทียม
เพียงรอบเดียว ไม่ใช่ข้อมูลสะสม จากนันส่
3 วนควบคุมไฟป่ า จะส่งข้ อมูลให้ สํานักบริ หารพื 3นทีป่ า
อนุรั กษ์ และสํ านักบริ ห ารพื น3 ที อนุรั กษ์ ส าขาทุกแห่ง ใช้ เป็ นข้ อมูล ในการวางแผนงานประเมิน
สถานการณ์ ในภาพรวม ใช้ ประกอบกับข้ อมูลการตรวจหาไฟภาคพืน3 ดิน ใช้ ตรวจสอบกับข้ อมูล
การดับไฟในพื 3นทีจริ ง และแยกแยะจุดทีเป็ น False Alarm เพือใช้ เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงระบบ
การตรวจวัด Hotspots ให้ มีความถูกต้ องแม่นยํามากยิงขึ 3น ในอนาคต
10

สัมภาษณ์ พิรพร เพชรทอง, นักวิชาการสิงแวดล้ อมชํานาญการ สํานักจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม, 5 เมษายน 2553.
11
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,กรม, การตรวจหาไฟด้ วยดาวเทียม [ออนไลน์], 2553. แหล่งทีมา :
http://www.dnp.go.th/forestfire/FIRESCIENCE/lesson%205/lesson5_5.htm
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ในขณะเดียวกันเพือรองรับข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนใน
เรื องความร่ วมมือทางด้ านเทคนิคและการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ กรมอุทยานฯ ยังได้ เผยแพร่ข้อมูล
Hotspots รายวันผ่านทางเว็บไซท์ www.dnp.go.th/forestfire เพือให้ ข้อมูลทีถูกต้ อง ชัดเจน ไม่
สับสน แก่หน่วยราชการอืนๆ และประชาชนโดยทัวไปอีกด้ วย ซึงข้ อมูล Hotspots ทีเกิดไฟป่ าขึ 3น
จริ งมีคา่ ความถูกต้ องประมาณ 82.3 เปอร์ เซ็นต์ ดังนันข้
3 อมูล Hotspots จากดาวเทียมจึงมีความ
ถูกต้ องแม่นยําค่อนข้ างสูง
ดังนันจะเห็
3
นได้ ว่าประเทศไทย มีกฎหมายและการดําเนินมาตรการทีสอดคล้ องกับ
บทบัญญัตขิ ้ อที 7 แห่งข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนแล้ ว
5.2.2 มาตรการลงโทษและเยียวยาความเสียหาย
แม้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนจะไม่มีบทบัญญัติเรื องความรับ
ผิดและบทลงโทษ แต่ห ากรั ฐภาคีมี ความจริ ง ใจที จะบัง คับใช้ ข้ อตกลงดังกล่าวแล้ ว มาตรการ
ลงโทษทีมีอยูภ่ ายใน ย่อมเพียงพอต่อการบังคับใช้ ข้อตกลงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพจากระดับ
ภายในประเทศ ในส่วนของประเทศไทยมีบทบัญญัติทีจะนํามาใช้ ลงโทษผู้กระทําความผิดดังจะ
กล่าวต่อไปนี 3
1. กฎหมายอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญามีมาตรการลงโทษกรณีทีการเผาในทีโล่งลุกลามกว้ างขวาง
จนน่าจะเป็ นอันตราย แม้ จะเป็ นทรัพย์ของตนเอง เช่นการเผาถางทีนาเพือเตรี ยมปลูกข้ าว หรื อการเผา
ขยะมูลฝอยหรื อเศษวัสดุในทีของตนในกรณีทีน่าจะเป็ นอันตรายต่อบุคคลอืน หรื อทรัพย์ของบุคคลอืน
เช่นทํ าให้ ไฟลามไปในสถานที ของบุคคลอื นที อยู่ข้างเคียง หรื อการสูดดมควันดังกล่าวทํ าให้ ผ้ ูอืน
เจ็บป่ วยหรื อทําให้ ทศั นวิสยั ในการมองเห็นไม่ดี อาจเข้ ากรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220*
ทีบัญญัติว่า การเผาวัตถุใดๆ จนน่าจะเป็ นอันตรายแก่บุคคลอืนก็ถื อว่าเป็ นความผิดในทางอาญา
ั 3 องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึงหมืนสีพันบาท
ผู้นนต้
อย่างไรก็ตามมิได้ หมายความว่า จะสามารถนําความผิดดังกล่าวไปใช้ ได้ อย่างไม่มี
ข้ อจํากัด ประเด็นปั ญหาทีสําคัญคือ คําว่า “น่าจะเป็ นอันตราย” ต่อผู้อืนมีความหมายครอบคลุม
เพียงใด ตัวอย่างทีน่าจะใช้ ได้ สําหรับกรณีมลพิษทางอากาศ ได้ แก่ กรณีการก่อให้ เกิดหมอกควัน
*

มาตรา 220 ผู้ใดกระทําให้ เกิดเพลิงไหม้ แก่วตั ถุใด ๆ แม้ เป็ นของตนเอง จนน่าจะเป็ นอันตรายแก่บคุ คลอืน
หรื อทรัพย์ของผู้อืน ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึงหมืนสีพันบาท
ถ้ าการกระทําความผิดดังกล่าวในวรรคแรก เป็ นเหตุให้ เกิดเพลิงไหม้ แก่ทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในมาตรา 218
ผู้กระทําต้ องระวางโทษดังทีบัญญัติไว้ ในมาตรา 218
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หรื อกลุม่ ก๊ าซทีมีความเข้ มข้ นจนทําให้ เกิดการเจ็บป่ วยอย่างฉับพลัน หรื อการทําให้ ทศั น์วิสยั ในการ
มองเห็นตํา และนําไปสู่การเกิดอุบตั ิเหตุต่าง ๆ เป็ นต้ น ซึงจะเห็นได้ ว่าไม่สามารถทีจะนําไปใช้
ได้ กบั กรณีทีมลพิษทางอากาศมีผลในลักษณะของการค่อย ๆ สะสม
2. พระราชบัญญัตสิ ่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้ อม พ.ศ. 2535
แนวความคิดเรื อง “ผู้ก่อให้ เกิดมลพิษเป็ นผู้จ่าย” อันเป็ นมาตรการลงโทษผู้ก่อมลพิษ
ตามกฎหมายสิงแวดล้ อมระหว่างประเทศ ทีมีปรากฏอยู่ในกฎหมายภายในของประเทศไทยด้ วย
ได้ แก่แนวความคิดเรื อง “ผู้ก่อให้ เ กิดมลพิษเป็ นผู้จ่าย”หรื อ ที รู้ จักกัน ว่า หลัก Polluter pays
principle (PPP) หลักนี 3ได้ กล่าวถึงในครัง3 แรกเมือ ค.ศ.1972 ใน OECD Council on Guiding
Principles Concerning International Economic Aspects of Environmental Policies วางหลัก
ให้ ผ้ ทู ีก่อให้ เกิดมลพิษจะต้ องแบกรับค่าใช้ จ่ายในผลทีเกิดกับสิงแวดล้ อม12 และหลักนี 3ก็ได้ มีการ
ยืนยันใน Principle 1613 Rio Declaration , Agenda 21 และใน World Summit on Sustainable
Development (WSSD) Johannesburg Plan of Implementation จนกระทังในปั จจุบนั นี 3 หลัก
PPP เป็ นทีรู้จกั กันทัวไปในกฎหมายสิงแวดล้ อมระหว่างประเทศ
หลัก PPP มาจากนโยบายทางด้ านสิงแวดล้ อมระหว่างประเทศที ต้ องการให้ ผ้ ูที
ก่อให้ เกิดความเสียหายต้ องชดใช้ ห รื อชดเชยจ่ายค่าเสียหายทีเกิดจากการกระทําของตน ซึงมี
วัตถุประสงค์ให้ การยุติการเรี ยกร้ องในกรณี ทีเกิดมลพิษทางด้ านสิงแวดล้ อมไม่ว่าผู้ทีก่อให้ เกิด
มลพิษนัน3 จะเป็ นภาครั ฐ หรื อภาคเอกชน โดยผู้ที ก่อให้ เ กิ ดมลพิษทางด้ านสิงแวดล้ อ มจะต้ อ ง
รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้ จา่ ยทังหลายที
3
เกิดขึ 3นจากการจัดการมลพิษ และยังรวมถึงกรณีทีมีการ
กระทําความผิดในทางด้ านสิงแวดล้ อม บรรดาค่าความเสียหาย ค่าใช้ จ่ายทังหลายที
3
รัฐได้ ใช้ ไป
หรื อทีสังคมเกิดความเสียหาย ผู้ก่อให้ เกิดมลพิษก็ต้องรับผิดชอบด้ วย
ในประเทศไทยก็ได้ รับหลัก PPP มาใช้ ในเรื องของความรับผิดเกียวกับสิงแวดล้ อม
อย่างเช่น สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ นํามาใช้ กับปั ญหาสิงแวดล้ อมหมาย
12

OECD Council on Guiding Principles concerning International Economic Aspects of Environmental
Policies, where it stated that: “The principle to be used for allocating costs of pollution prevention and control
measures to encourage rational use of scarce environmental resources and to avoid distortions in international
trade and investment is the so-called Polluter-Pays Principle.”
13
Principle 16 National authorities should endeavor to promote the internalization of environmental
costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in
principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international
trade and investment
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รวมถึงปั ญหามลพิษทางอากาศเช่นกัน โดยขณะนี 3มีการคาดว่าจะนําหลัก PPP มาใช้ ในโครงการ
บําบัดนํ า3 เสี ย ที นํ า มาใช้ เพื อให้ ผ้ ูก่ อมลพิษทุกคนมี ค วามรั บผิ ดชอบในการแก้ ปั ญ หาที เกิ ดขึน3
กํ า หนดให้ ภาคประชาชนเข้ ามาแก้ ไขปั ญหาร่ ว มของรั ฐ 14 กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้ อม ได้ เสนอนโยบายและแผนจัดการมลพิษ เพือเป็ นกรอบและ
ทิศทางการดําเนินงานใน 20 ปี ข้ างหน้ า โดยบรรจุในนโยบายและแผนการส่งเสริ มและรักษา
คุณ ภาพสิงแวดล้ อมแห่ง ชาติ (พ.ศ.2540-2559) ของกระทรวงวิท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละ
สิงแวดล้ อม ซึงมีสาระสําคัญ คือการป้องกัน แก้ ไข ลดและขจัดมลพิษ ด้ านต่างๆโดยยึดหลักผู้ก่อ
มลพิษเป็ นผู้จ่าย การบําบัดและฟื น3 ฟูคณ
ุ ภาพสิงแวดล้ อมด้ วย15 หรื อในกรมอนามัย ได้ มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมในกิจการคาราโอเกะและดิสโก้ เทค เนืองจากก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ โดยยึด
จากหลัก PPP เช่นกัน
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิงแวดล้ อม พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 96*
กําหนดให้ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษทีแพร่กระจายของมลพิษอันเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ืน
ได้ รับอันตรายแก่ชีวิต ร่ างกายหรื อสุขภาพอนามัย หรื อเป็ นเหตุให้ ทรัพย์สินของผู้อืนหรื อของรัฐ
เสียหายมีหน้ าทีต้ องรับผิดชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนหรื อค่าเสียหายเพือการนัน3 ไม่ว่าจะเกิดจากการ
กระทําโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อก็ตาม
เมือพิจาณาจากกฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า มีบางส่วนของหลักการ“ผู้ก่อมลพิษ
เป็ นผู้จ่าย” นี 3ปรากฏในทางกฎหมายดังกล่าวอยู่แล้ ว เพียงแต่อาจจะไม่ได้ เรี ยกว่า “ผู้ก่อมลพิษ
เป็ นผู้จ่าย” นันเอง ดังนี 3หากควันทีเกิดจากการเผาในทีของผู้ใด แพร่กระจายของมลพิษอันเป็ น
14

สํานักนโยบายและแผนสิงแวดล้ อม, รายงานสถานการณ์ คุณภาพสิงแวดล้ อม ปี พ.ศ. 2544
[ออนไลน์], 2544. แหล่งทีมา : http://www.onep.go.th/soe/t_soe44_1.asp.
15
ควบคุมมลพิษ, กรม, การดําเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ [ออนไลน์], 2549. แหล่งทีมา : http://www.
pcd.go.th/ab_operation.html.
*
พระราชบัญญัติสง่ เสริ มและรักษาคุณภาพสิงแวดล้ อม พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 96 “แหล่งกําเนิดมลพิษใด
ก่อให้ เกิดหรื อเป็ นแหล่งกําเนิดของการรัวไหลหรื อแพร่ กระจายของมลพิษอันเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ืนได้ รับอันตรายแก่ชีวิต
ร่ างกายหรื อสุขภาพอนามัย หรื อเป็ นเหตุให้ ทรัพย์ สินของผู้อืนหรื อของรัฐเสียหายด้ วยประการใดๆ เจ้ าของหรื อผู้
ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษนัน3 มีหน้ าทีต้ องรับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนหรื อค่าเสียหายเพือการนัน3 ไม่ว่าการ
รัวไหลหรื อแพร่กระจายของมลพิษนันจะเกิ
3
ดจากการกระทําโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของเจ้ าของหรื อผู้ครอบครอง
แหล่งกําเนิดมลพิษหรื อไม่ก็ตาม เว้ นแต่ในกรณีทีพิสจู น์ได้ วา่ มลพิษเช่นว่านันเกิ
3 ดจาก (1) เหตุสดุ วิสยั หรื อการสงคราม
(2) การกระทําตามคําสังของรัฐบาลหรื อเจ้ าพนักงานของรัฐ (3) การกระทําหรื อละเว้ นการกระทําของผู้ทีได้ รับอันตราย
หรื อความเสียหายเองหรื อของบุคคลอืน ซึงมีหน้ าทีรับผิดชอบโดยตรงหรื อโดยอ้ อม ในการรัวไหลหรื อการแพร่ กระจาย
ของมลพิษนันค่
3 าสินไหมทดแทนหรื อค่าเสียหาย ซึงเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษมีหน้ าทีต้ องรับผิดตาม
วรรคหนึง หมายความรวมถึงค่าใช้ จ่ายทังหมดที
3
ทางราชการต้ องรับภาระจ่ายจริ งในการขจัดมลพิษทีเกิดขึ 3นนันด้
3 วย”
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เหตุให้ ผ้ อู ืนได้ รับอันตรายแก่ชีวิต ร่ างกายหรื อสุขภาพอนามัย หรื อเป็ นเหตุให้ ทรัพย์สินของผู้อืน
หรื อของรัฐเสียหาย ผู้นนมี
ั 3 หน้ าทีต้ องรับผิดชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนหรื อค่าเสียหายเพือการนัน3

3. กฎหมายแพ่ ง16
แท้ จริงการเรี ยกร้ องเพือการเยียวยาความเสียหายกรณีความเสียหายจากหมอกควันที
เกิดจากการเผาในทีโล่งมาจากการกระทําของบุคคล ต้ องอาศัยหลักกฎหมายละเมิดทัวไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ ม าใช้ บัง คับ เนื องจากฎหมายเกี ยวกับ สิ งแวดล้ อ มอย่า ง
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิงแวดล้ อม พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 96 ทีกําหนดให้
เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองแหล่งกํ าเนิดมลพิษทีแพร่ กระจายของมลพิษอันเป็ นเหตุให้ ผ้ ูอืนได้ รั บ
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกายหรื อสุขภาพอนามัย หรื อเป็ นเหตุให้ ทรัพย์สินของผู้อืนหรื อของรัฐเสียหาย
ดัง ที กล่า วข้ า งต้ น นัน3 ก็ ไ ม่ไ ด้ กํ า หนดหลัก เกณฑ์ ใ นการกํ า หนดค่า เสี ย หายไว้ เ ป็ นการเฉพาะ
ซึงมาตรการทางแพ่งนี 3แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ ความเสียหายทีเกิดจากการกระทําละเมิดกรณีหนึง
และความเสียหายทีเกิดจากการก่อเหตุเดือดร้ อนรํ าคาญ
กรณีความเสียหายทีเกิดจากการกระทําละเมิด มาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ในเรื องการกําหนดค่าเสียหายตังอยู
3 ่บนวัตถุประสงค์ม่งุ ให้ ผ้ เู สียหายได้ รับการ
เยียวยาเพือกลับคืนสู่สภาพเดิมเสมือนหนึงไม่มีการกระทําละเมิดเกิดขึ 3น หากไม่สามารถกลับสู่
สภาวะเดิมได้ ศาลต้ องกํ าหนดให้ ชดใช้ ค่าเสียหายโดยทางอืน และการชดใช้ เป็ นเงินเป็ นวิธีการ
สุดท้ าย ซึงในคดีสิงแวดล้ อมก็มีจดุ มุ่งหมายให้ ผ้ เู สียหายได้ รับการเยียวยาเพือกลับคืนสู่สภาพเดิม
เช่นกัน โดยดูจากพฤติกรรมและความร้ ายแรงจากละเมิดมิได้ มุ่งให้ ค่คู วามตกลงกํ าหนดความ
เสียหายเองตามชอบใจ
ส่วนความเสียหายทีเกิดจากการก่อเหตุเดือดร้ อนรํ าคาญ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 1337** มีมาตรการการเยียวยาความเสียทีกว้ างขวางกว่ามาตรา 420 ทีบังคับ
เฉพาะให้ ใช้ คา่ สินไหมทดแทน ในขณะทีมาตรา 1337 ศาลอาจออกคําสังห้ ามหรื อให้ ปฏิบตั ิอย่าง
ใดเพือยังความเสียหายให้ หมดสิ 3นไปหรื อจะฟ้องเรี ยกค่าเสียหายก็ได้
16

พินิจ นิติวิทยาเทพ. “มาตรการเยียวยาความเสียหายต่อบุคคลในคดีสิงแวดล้ อม,” ( วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549).หน้ า 9-27.
**

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1337 บุคคลใด ใช้ สิทธิ ของตน เป็ นเหตุให้ เจ้ าของ
อสังหาริ มทรัพย์ ได้ รับความเสียหาย หรื อ เดือดร้ อน เกินทีควรคิด หรื อ คาดหมายได้ ว่า จะเป็ นไปตามปกติ และ เหตุ
อันควร ในเมือเอา สภาพ และ ตําแหน่งทีอยู่ แห่งทรัพย์สินนัน3 มาคํานึงประกอบไซร้ ท่านว่า เจ้ าของ อสังหาริ มทรัพย์
มีสทิ ธิจะปฏิบตั ิการ เพือยังความเสียหาย หรื อ เดือดร้ อนนัน3 ให้ สิ 3นไป ทังนี
3 3 ไม่ลบล้ างสิทธิ ทีจะเรี ยกเอาค่าทดแทน
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อย่างไรก็ดีการเยี ยวยาความเสียหายจากหมอกควัน พิษจากการเผาในที โล่งด้ วย
มาตรการทางแพ่งนัน3 อาจมีกรณีกําหนดคํานวณเป็ นตัวเงิน และในความเสียหายบางอย่างอาจมี
คําขอให้ ศาลมี คํ าสังอย่างอื นที ไม่ใ ช่ตัว เงิ น เช่น กรณี ห มอกควัน พิ ษทํ า ให้ เ กิ ด ความเดือดร้ อน
รํ าคาญ ผู้เสียหายอาจขอให้ ศาลมีคําสังระงับ หรื อให้ กระทําการหรื อหยุดกระทําการใด ๆ เพือให้
ความเสียหายจากหมอกควันหมดสิ 3นไป แทนการเรี ยกค่าเสียหายเป็ นตัวเงินก็ได้
4. กฎหมายปกครอง17
กรณีความเสียหายเกิดจากหน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าทีของรัฐ ผู้เสียหายอาจใช้
สิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐต่อศาลปกครอง หากการกระทําดังกล่าวเป็ นการ
กระทําทางปกครองอย่างเช่น การกระทําละเมิดนันเกิ
3 ดจากการทีเจ้ าหน้ าทีละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที
ควบคุม และป้องกัน การเกิ ดไฟป่ าหรื อ การเผาในที โล่ง เป็ นต้ น โดยศาลอาจมี คํ าสังให้ ใ ช้ เ งิ น
ส่งมอบทรัพย์ กระทําการหรื องดเว้ นกระทําการ อย่างใดอย่างหนึงตามพระราชบัญญัติจดั ตังศาล
3
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72 (3) *
ทัง3 นี ไ3 ม่มี หลักเกณฑ์ การกํ าหนดค่าเสี ยหายเนื องจากความรั บผิดของหน่วยงานทาง
ปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที ของรัฐกระทําละเมิดโดยเฉพาะ จึงต้ องนํ าหลักกฎหมายเกี ยวกับค่าสินไหม
ทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้ วยละเมิดมาตรา 438 ถึง 447 มาใช้ บงั คับในการ
กําหนดค่าเสียหายในฐานะหลักกฎหมายทัวไป ซึงหลักเกณฑ์ดงั กล่าวผู้เขียนได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
5.2.3 มาตรการจูงใจให้ ประชาชนไม่ เผา
นอกจากมาตรการลงโทษแล้ ว ประเทศไทยยัง มี ม าตรการจูง ใจให้ ป ระชาชนไม่เ ผา
อย่างเช่น ปั ญหาการเผาอ้ อย ทีชาวไร่อ้อยตัดอ้ อยสด และเผาอ้ อยเพียงแค่หวังว่า ตัดอ้ อยได้ ง่าย
ขึ 3น ทีนอกจากการเผาอ้ อยจะทําให้ เกิดความเสียหายต่อสิงแวดล้ อมดังกล่าวแล้ ว ยังส่งผลกระทบ
ต่อนํ า3 หนักและคุณ ภาพความหวานของอ้ อยที ส่ง เข้ าโรงงาน ซึงถื อเป็ นปั ญ หาอย่างรุ น แรงใน
อุตสาหกรรมอ้ อยและนํ 3าตาลทราย เนืองจากทําให้ ผลผลิตอ้ อยและนํ 3าตาลลดลงอย่างมาก ซึงผู้ที
สูญเสียประโยชน์โดยตรงก็คือ เกษตรกรนันเอง
17

พินิจ นิติวิทยาเทพ. “มาตรการเยียวยาความเสียหายต่อบุคคลในคดีสงแวดล้
ิ
อม,” อ้ างแล้ วเชิงอรรถ
ที16 ,หน้ า 34-39.
*

พระราชบัญญัติจดั ตังศาลปกครองและวิ
3
ธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 มาตรา 72 (3) สังให้ ใช้ เงินหรื อให้
ส่งมอบทรัพย์สนิ หรื อให้ กระทําการหรื องดเว้ นกระทําการ โดยจะกําหนดระยะเวลาและ เงือนไขอืน ๆ ไว้ ด้วยก็ได้ ในกรณี
ทีมีการฟ้ องเกียวกับการกระทําละเมิดหรื อความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรื อ เจ้ าหน้ าทีของรัฐหรื อการฟ้ อง
เกียวกับสัญญาทางปกครอง
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ดังนัน3 จึงมีความร่วมมือระหว่างโรงงานนํ 3าตาลด้ วยกัน คือ การรณรงค์ให้ เกษตรกรลดการ
เผาอ้ อยอย่างเต็มรู ปแบบ ทังการให้
3
ความรู้ ความเข้ าใจทีถูกต้ องถึงผลเสียจากการเผาอ้ อย ทังใน
3
ระดับปั ญหาสิงแวดล้ อม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงมีมาตรการจูงใจในเรื องของ
ราคารับซือ3 เพือเพิมช่องว่างราคาระหว่างอ้ อยไฟไหม้ และอ้ อยสด โดยในปี 2552 อ้ อยทีส่งเข้ า
โรงงานถ้ าเป็ นอ้ อยไฟไหม้ หรื ออ้ อยทีชาวไร่ เผาจะถูกตัดราคาตันละ 20 บาท แต่ถ้าอ้ อยสดจะมี
ราคาเพิมขึ 3นจากราคาทีรับซื 3อปกติประมาณตันละ 50 บาท ในปี หน้ า 2553เพิมเป็ น 80 บาท ถือว่า
ได้ โบนัสจากการไม่เผาอ้ อย เป็ นการเพิมช่องว่างราคาอ้ อยไฟไหม้ กบั อ้ อยสดให้ สงู ขึ 3น
ขณะทีในส่วนของภาครัฐเองจูงใจ คือ การปล่อยสินเชือดอกเบี 3ยตําให้ แก่เกษตรกรในการ
ซื 3อเครื องตัดอ้ อยแทนการเผา รวมถึงปั ญหาแรงงานทียังขาดแคลน18
ในส่วนของมาตรการทางอ้ อม ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป่าชุมชน ทีมีวตั ถุประสงค์
เพือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ สภาวะแวดล้ อม และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้ มีการใช้
ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติใ นป่ าชุม ชนอย่างสมดุล และยังยื น การส่ง เสริ ม วัฒ นธรรม
ประเพณี ทีหลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ์ การฟื 3นฟู การพัฒนา การควบคุมดูแล และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในป่ า การฟื น3 ฟูพื 3นทีป่ าเสือมโทรมโดยการปลูกป่ าทดแทน การเสริ มสร้ างความ
ร่ วมมื อในการจัดการป่ าชุม ชน อัน ถื อเป็ นมาตรการที ทัง3 ประชาชนจะได้ ประโยชน์ จ ากการใช้
ทรั พ ยากรป่ าไม้ ในขณะที สามารถช่ว ยแก้ ปั ญ หาที รั ฐ ขาดแคลนเจ้ า หน้ า ที ผู้ดูแ ลรั ก ษา และ
สอดส่องผู้กระทําความผิดในป่ า
โดยในข้ อกําหนดในมาตรา 34 เรื องการจัดการป่ าได้ กําหนดว่าเมือชุมชนได้ ผ่านการตรวจสอบ
คัดกรองจากกระบวนการตามกฎหมายจนเชือมันได้ ว่าเป็ น “ชุมชนที ดี ” เป็ นชุมชนที รั กษาป่ าและ
อนุญาตให้ จัดตังป่
3 าชุมชนได้ แล้ วกฎหมายอนุญาตให้ ชุมชนเก็ บหา “ของป่ า” ได้ ตามกฎระเบียบที
กฎหมายกําหนด แต่สําหรับ “ไม้ ” ชุมชนมีสิทธิใช้ เฉพาะไม้ ไผ่และไม้ ฝืนเท่านัน3 ส่วนไม้ อืน ๆ ห้ ามแตะ
ต้ องเด็ดขาด เพราะในขณะเดียวกันประชาชนก็มีหน้ าทีในการอนุรักษ์ป่าไม้ ด้วยเช่นกัน
ทังนี
3 3แม้ พระราชบัญญัติดงั กล่าวจะไม่มีวตั ถุประสงค์เกียวกับการห้ ามเผาโดยตรง แต่ผล
พลอยได้ จากวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตนิ ี 3ในการดูแลรักษาป่ า ก็ทําให้ ประชาชนมีจิตสํานึกที
จะไม่เผา และช่วยกันสอดส่องการกระทําความผิดเกียวกับการเผาป่ าได้ ด้วย

18

ชลัช ชินธรรมมิตร์ , โรงงานนํ 3าตาลเพิมความเข้ มข้ นรณรงค์ลดการเผาอ้ อย [ออนไลน์], 16 มีนาคม 2552.
แหล่งทีมา : http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=F37CDABD 62D8A8FE968F91BDA6E43739 .
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5.2.4 นโยบายเกียวกับการป้องกันและควบคุมหมอกควันพิษ
ประเทศไทยมีนโยบายเพือการป้องกันและแก้ ไขปั ญหามลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
ดังต่อไปนี 3
1. แผนแม่บทแห่งชาติวา่ ด้ วยการควบคุมการเผาในทีโล่ง
2. แผนปฏิบตั งิ านตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้ วยการควบคุมการเผาในทีโล่งปี พ.ศ.
2547-2551
3. แผนปฏิบตั กิ ารแก้ ไขปั ญหาหมอกควันและไฟป่ าปี พ.ศ.2551-2554
1. แผนแม่ บทแห่ งชาติว่าด้ วยการควบคุมการเผาในทีโล่ ง
แผนแม่บ ทแห่ง ชาติว่ า ด้ ว ยการควบคุม การเผาในที โล่ง ขึน3 ถูก จัด ทํ า ขึ น3 โดยกรม
ควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมตามความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เมือวันที 22 กรกฎาคม 2546 เพือเตรี ยมความพร้ อมรองรับการดําเนินงานตามข้ อตกลงอาเซียน
เรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน19 โดยกําหนดนิยามของการเผาในทีโล่งไว้ ดงั นี 3
“การเผาในทีโล่ ง” 20
หมายถึง การเผาวัสดุตา่ งๆ ในสถานทีทีควันและมลพิษถูกปล่อยสู่อากาศโดยตรงไม่
ผ่านปล่องหรื อกระบวนการใด ทีจะกรองหรื อบําบัดและกํ าจัดมลพิษทีออกมา การเผาในทีโล่ง
(Open burning) จึงเป็ นกิจกรรมทีปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกสู่บรรยากาศในโลกในปริ มาณมากอีก
แหล่งหนึงซึงเป็ นแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศทีส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย รวมทัง3 ส่งผล
กระทบทังในระดั
3
บท้ องถินและต่อบรรยากาศโลก โดยอาจจําแนกการเผาในทีโล่งในประเทศไทย
เกิดจาก 3 กิจกรรมหลัก ดังนี 3คือการเผาเศษพืชในการเกษตร การเผาขยะในชุมชน และไฟป่ า
“การควบคุมการเผาในทีโล่ ง21”

19

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม,กระทรวง. กรมควบคุมมลพิษ, แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้ วยการควบคุม
การเผาในทีโล่ง (กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ ,2548), หน้ า 1.
20
สุริยา วรวัฒน์, ผลกระทบสิงแวดล้ อมจากการเผาในทีโล่งและแนวทางการแก้ ไข,กลุม่ งานเฝ้ าระวังและ
ควบคุมคุณภาพสิงแวดล้ อม ,อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 3.
21
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม,กระทรวง.กรมควบคุมมลพิษ, แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้ วยการควบคุม
การเผาในทีโล่ง, อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 19 ,หน้ า 2.
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หมายถึง การใช้ แนวทางปฏิบตั ิ มาตรการ กฎ ระเบียบ หรื อกฎหมายเพือควบคุมไฟ
ไหม้ หรื อไฟคุกรุ่ น ใดๆ หรื อการเผาวัส ดุใ ดๆที เกิ ด ขึน3 ในที โล่ง โดยไม่ก่อให้ เ กิ ดไฟลุกลามและ
สามารถควบคุม หรื อลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
แผนแม่บ ทแห่ง ชาติว่า ด้ วยการควบคุม การเผาในที โล่ง ได้ กํ า หนดยุท ธศาสตร์ ไ ว้
ทังหมด
3
7 ยุทธศาสตร์ 22 กล่าวคือ
ยุทธศาสตร์ ที 1 การรองรับข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
โดยการกําหนดหน่วยงานประสานการดําเนินการตามข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควัน
ข้ ามแดน การสร้ างกลไกการติดตามตรวจสอบ การป้องกันการเกิดไฟบนพืน3 ดินและหรื อไฟป่ า
การเตรี ยมความพร้ อมในการดําเนินการร่วมกับประเทศภาคีอืน การจัดทําแผนปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
แห่งชาติ และการให้ ความช่วยเหลือ และความร่วมมือทางเทคนิคและการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที 2 การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ จากภาคการเกษตร โดยการ
สนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตรเพือลดการเผาในทีโล่ง การวิจยั และจัดทําคูม่ ือเพือให้ นําเศษวัสดุ
เหลือใช้ จากภาคการเกษตรไปใช้ ประโยชน์อืน มีเป้าหมายหลักเพือจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ จาก
ภาคการเกษตรทดแทนการเผาในพื 3นทีอย่างน้ อย 600,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 2550
ยุทธศาสตร์ ที 3 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการปรับปรุงระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยให้ มีการบริหารจัดการแบบครบวงจรโดยใช้ เทคโนโลยีทีเหมาะสมและจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
การจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัด รวมถึงส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน มีเป้าหมาย
หลักเพือลดการเผาของขยะในทีโล่ง โดยจัดให้ มีการกํ าจัดขยะอย่างถูกหลักวิธีและปลอดภัยไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของจังหวัดทังหมด
3
และมีการใช้ ประโยชน์จากขยะไม่ตํากว่าร้ อยละ 30 ของ
ปริมาณทีเกิดขึ 3นในปี พ.ศ. 2549
ยุทธศาสตร์ ที 4 การจัดการไฟป่ า โดยวิธีการป้องกันไฟป่ า การตรวจติดตามไฟ
ป่ า การปฏิบตั กิ ารดับไฟป่ า และการฟื น3 ฟูสภาพหลังการเกิดไฟป่ า มีเป้าหมายหลักเพือลดพื 3นทีไฟ
ป่ าให้ เหลือไม่เกินปี ละ 300,000 ไร่
ยุทธศาสตร์ ที 5 การส่ งเสริ มการใช้ พลังงานหมุนเวียน โดยสนับสนุนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การใช้ พลังงานหมุนเวียนเป็ นเชื 3อเพลิง เป็ นต้ น ทังนี
3 3มีเป้าหมายหลักเพือ
นําเศษวัสดุเหลือใช้ จากการเกษตรมาใช้ เป็ นพลังงานชีวมวลทดแทนการใช้ พลังงานในเชิงพาณิชย์ คิด
เป็ นร้ อยละ 21 และ 25 ของความต้ องการใช้ พลังงานในปี พ.ศ.2549 และปี พ.ศ.2554 ตามลําดับ
ยุทธศาสตร์ ที 6 การส่ งเสริมและประชาสัมพันธ์ โดยการใช้ กลไกการประชาสัมพันธ์
เพือให้ ทกุ ภาคส่วนเห็นความสําคัญของการเผาในทีโล่งและมีสว่ นร่วมในการลดมลพิษ
22

เรื องเดียวกัน หน้ า 8-11.
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ยุทธศาสตร์ ที 7 การใช้ มาตรการทางด้ านกฎหมาย โดยการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมาย
กฎระเบียบและวิธีปฏิบตั งิ านของราชการทีเกียวข้ องเพือให้ เอื 3ออํานวยต่อการควบคุมการเผาในทีโล่ง
ทังนี
3 3ประเทศไทยได้ มีการจัดตังคณะอนุ
3
กรรมการกํากับแผนงานและมาตรการในการ
รองรั บ นโยบายการห้ า มเผาในที โล่ ง ซึ งประกอบด้ ว ยผู้แ ทนจากหน่ ว ยงานที เกี ยวข้ อ งและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 26 ท่าน และมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม เป็ น
ประธานอนุกรรมการโดยตําแหน่งเพือทําหน้ าทีเป็ นหน่วยงานหลักในการพิจารณาดําเนินงาน และ
กํ า หนดท่ า ที ข องประเทศไทยในความร่ ว มมื อ ระดับ ภู มิ ภ าค ตลอดจนกํ า หนดแนวทางการ
ดําเนินงานเพือควบคุมกาเผาในทีโล่งของประเทศไทย ซึงทีผ่านมาคณะอนุกรรมการฯได้ จดั ทําแผน
แม่บทแห่งชาติว่าด้ วยการควบคุมการเผาในทีโล่ง เพือใช้ เป็ นกรอบในการดําเนินงานด้ านการ
ควบคุมการเผาในทีโล่งของประเทศไทย และแผนปฏิบตั ิการตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้ วยการ
ควบคุม การเผาในที โล่ง (พ.ศ.2547-2551) เพือให้ หน่วยงานทีเกี ยวข้ องนํ านโยบายด้ านการ
ควบคุมการเผาในทีโล่งตามแผนแม่บทแห่งชาติฯไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง23
2. แผนปฏิบัตงิ านตามแผนแม่ บทแห่ งชาติว่าด้ วยการควบคุมการเผาในทีโล่ ง
ปี พ.ศ.2547-2551
แผนปฏิ บัติ ง านตามแผนแม่ บ ทแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ วยการควบคุ ม การเผาในที โล่ ง
(พ.ศ.2547-2551) ได้ ถูกจัดทําโดยโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อม เพือใช้ เป็ นแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานทีเกียวข้ องในการนํายุทธศาสตร์ ตาม
แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้ วยการควบคุมการเผาในทีโล่ง นําไปใช้ ให้ บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ิ โดย
ได้ รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติ ในคราวประชุมครัง3 ที 7/2547 เมือ
วันที 3 ธันวาคม 2547
3. แผนปฏิบัตกิ ารแก้ ไขปั ญหาหมอกควันและไฟป่ า (พ.ศ. 2551-2554)24
แผนปฏิบตั ิการแก้ ไขปั ญหาหมอกควันและไฟป่ าปี พ.ศ.2551-2554 ถูกจัดทําขึ 3นโดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้ อง ตามมติคณะรัฐมนตรี
23

สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง,กรมควบคุมมลพิษ, รายงานสรุ ปการแก้ ไขปั ญหาจากหมอกควัน
ข้ ามแดน (กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ,2553), หน้ า 2-5.
24
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม,กระทรวง. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมจังหวัดลําปาง,
แผนปฏิบตั ิการแก้ ไขปั ญหาหมอกควันและไฟป่ า ปี 2551-2554 (กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2552) : หน้ า 2-8.
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30 ตุลาคม 2550 ทังนี
3 3โดยมีวตั ถุประสงค์เพือดําเนินมาตรการควบคุมการเผาในทีโล่งในพื 3นที
ชุ ม ชนและเกษตรกรรม เพื อการควบคุ ม ป้ องกั น และแก้ ไขปั ญ หามลพิ ษ หมอกควั น เพิ ม
ประสิทธิภาพการควบคุม ป้องกัน และลดไฟป่ าโดยเฉพาะบริเวณพื 3นทีภาคเหนือตอนบน
เนืองจากพื 3นทีภาคเหนือตอนบน ประสบกับปั ญหาหมอกควันอย่างรุนแรงในช่วงต้ นปี
2550 และตรวจพบแนวโน้ ม การเพิมสูง ขึน3 ของปริ ม าณฝุ่ นขนาดเล็ก (PM10) ตัง3 แต่เ ดือน
กุมภาพัน ธ์ 2550 เป็ นต้ นมา โดยพบการเพิมสูงขึน3 อย่างชัดเจนตังแต่
3 วันที 1 มีนาคม 2550
จากข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียมตรวจพบจุดความร้ อน (Hotspot) จํานวนมากในพื 3นทีประเทศไทย
พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว มวลอากาศเย็นเริ มปกคลุมพื 3นที
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย สภาพอากาศแห้ งและนิง ฝุ่ นละอองสามารถแขวนลอยอยู่ใน
บรรยากาศได้ นาน ไม่สามารถแพร่กระจายออกไปได้ และไม่ตกลงสู่พื 3น ก่อให้ เกิดสภาพฟ้าหลัว มี
หมอกควันปกคลุม ทัศนะวิสยั ตํากว่า 1 กิโลเมตร ในหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง
แม่ฮอ่ งสอน เชียงราย แพร่ และน่าน เป็ นต้ น
แผนดัง กล่าวถูก จัด ทํ า ขึน3 โดยนํ า ยุท ธศาสตร์ ตามแผนแม่บ ทแห่ง ชาติว่า ด้ วยการ
ควบคุมการเผาในทีโล่ง ในส่วนของยุท ธศาสตร์ ที 2 ในเรื องการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ ภาค
การเกษตร ยุทธศาสตร์ ที 4 ในเรื องการจัดการไฟป่ า และยุทธศาสตร์ ที 6 ในเรื องการส่งเสริ ม
ประชาสัมพันธ์ มาปรับปรุงประยุกต์ใช้ เป็ นกรอบแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานทีเกียวข้ อง ในการ
ป้องกัน และควบคุมปั ญหาหมอกควันและไฟป่ าในปี 2551-2554 ให้ มีประสิทธิ ภาพสามารถ
นําไปใช้ ให้ บงั เกิดผลในทางปฏิบตั จิ ริง ประกอบด้ วย
ยุทธศาสตร์ ที 1 ควบคุมการเผาในพื 3นทีชุมชนและเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์ ที 2 ควบคุมไฟป่ า
ยุทธศาสตร์ ที 3 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ การมีส่วนร่วม และ การ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายทังในส่
3 วนการป้องกัน ควบคุมหมอกควันพิษ
จากไฟป่ า และมาตรการลงโทษ เยียวยา และมาตรการจูงใจให้ ไม่เผา อีกทังนโยบายต่
3
างๆพบว่า
ประเทศไทยมีมาตรการของประเทศไทยเกียวกับการจัดการหมอกควันพิษจากไฟป่ าและการเผาใน
ทีโล่งครบถ้ วน เพียงพอและสอดคล้ องกับพันธกรณีแห่งข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอก
ควันข้ ามแดน กรณีจะพิจารณาถึงองค์กรภายใต้ ข้อตกลงในลําดับต่อไป
5.3

หน่ วยงานควบคุมดูแล
ภายใต้ บทบัญญัติข้อที 6 และ 7แห่งข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
ที กํ า หนดให้ ป ระเทศภาคี ต้ อ งจัด ตัง3 หน่ ว ยงานที มี อํ า นาจและหน่ ว ยงานกลางประสานการ
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ดํา เนิ น งาน และศูน ย์ ติด ตามตรวจสอบแห่ง ชาตินัน3 ประเทศไทยได้ ม อบหมายภารกิ จ ให้ กับ
หน่วยงานต่างๆเพือการรองรับพันธกรณีแห่งข้ อตกลงดังต่อไปนี 3
5.3.1 กรมควบคุมมลพิษ
5.3.2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5.3.3 กรมส่งเสริมการเกษตร
5.3.4
กรมการปกครอง กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิน และกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
5.3.5 กรมทางหลวง
5.3.6 หน่วยงานอืน ๆ
5.3.1 กรมควบคุมมลพิษ
ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนกําหนดให้ ประเทศภาคีต้องจัดตัง3
และแจ้ งภาคีอืนและศูนย์อาเซียนเกียวกับหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน(National Focal
Point) และหน่วยงานทีมีอํานาจ (Competent Authorities)ของตนรวมถึงการเปลียนแปลงของ
หน่วยงานดังกล่าว25
กรมควบคุมมลพิษ ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
(Focal Point) และหน่วยงานทีมีอํานาจ (Competent Authorities) โดยให้ เป็ นเจ้ าภาพหลักในการ
จัดการกับปั ญหาการเผาในทีโล่งในประเทศไทย อาทิรับผิดชอบในการจัดระเบียบการเผาในพื 3นที
เกษตรกรรม โดยการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในท้ อ งถิ น เพื ออนุญ าตให้ มี ก ารเผาเศษวัส ดุ
การเกษตรเท่าทีจําเป็ นในช่วงเวลาทีเหมาะสม ไม่ก่อให้ เกิดไฟลุกลามและส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิงแวดล้ อมเป็ นวงกว้ าง และดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพือติดตามเฝ้าระวังและแจ้ ง
เตือนสถานการณ์มลพิษหมอกควัน ในพื 3นที 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึงประสบปั ญหามลพิษหมอก
ควันจากไฟป่ า การเผาเศษวัสดุการเกษตร หรื อการเผาในทีโล่งทุกกิจกรรม
5.3.2 กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช
ภายใต้ บทบัญญัติข้อที 7 แห่งข้ อตกลงอาเซียนฯ ทีกําหนดให้ ประเทศภาคีแต่งตังหนึ
3 ง
หน่วยงานหรื อมากกว่านัน3 เพือทําหน้ าทีเป็ นศูนย์ติดตามตรวจสอบแห่งชาติเพือดําเนินงานตาม
บทบัญญัตเิ รื องการติตามตรวจสอบนัน3 ประเทศไทยได้ มอบหมายให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช เป็ นศูนย์ตดิ ตามตรวจสอบแห่งชาติ (National Monitoring Centre)
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นอกจากนันยั
3 งให้ เป็ นหน่วยงานทีมีอํานาจ (Competent Authorities) ตามความใน
บทบัญญัตขิ ้ อที 6 เพือดําเนินการเกียวกับยุทธศาสตร์ เรื องการจัดการไฟป่ าอันถือเป็ นยุทธศาสตร์ ที
สําคัญ เนืองจากการเผาไหม้ ในพื 3นทีป่ าครอบคลุมพืน3 ทีขนาดใหญ่ ก่อให้ เกิดหมอกควันจํานวน
มาก เมือถูกลมพัดพา ย่อมก่อให้ เกิดปั ญหากับประเทศข้ างเคียงได้
เพือให้ มีการดําเนินการทีเป็ นรู ปธรรมจึง มีการออกมาตรการควบคุมไฟป่ าและการ
ดําเนิน การ โดยกรมอุท ยานแห่ง ชาติ สัตว์ ป่า และพัน ธุ์พื ช กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิงแวดล้ อมผ่านทางมติทีประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างต่อเนือง กล่าวคือมติทีประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือวันที 16 ธันวาคม 2546 เรื อง แผนยุทธศาสตร์ การแก้ ไขปั ญหาไฟป่ า ปี 2547 มติทีประชุม
คณะรัฐมนตรี เมือวันที 23 พฤศจิกายน 2547 เรื อง มาตรการแก้ ไขปั ญหาไฟป่ า ปี 2548 มติที
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมือวันที 13 มีนาคม 2550 เรื อง การแก้ ไขปั ญหาเร่งด่วนกรณีสถานการณ์
หมอกควันในพื 3นทีภาคเหนือ มติทีประชุมคณะรัฐมนตรี เมือวันที 20 มีนาคม 2550 เรื อง รายงาน
สถานการณ์มลพิษหมอกควันในพื 3นทีภาคเหนือ มติทีประชุมคณะรัฐมนตรี เมือวันที 27 มีนาคม
2550 เรื อง รายงานสถานการณ์ ม ลพิษหมอกควันในพืน3 ทีภาคเหนื อ ครั ง3 ที 2 มติทีประชุม
คณะรัฐมนตรี เมือวันที 3 เมษายน 2550 เรื อง รายงานสถานการณ์มลพิษหมอกควันในพื 3นที
ภาคเหนือ ครัง3 ที 3 และล่าสุดในปี พ.ศ. 2552 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ก็ได้ ออกมาตรการเตรี ยมความพร้ อมรับสถานการณ์ไฟป่ า ปี
2552 ขึ 3น26 ซึงได้ ถกู กล่าวถึงมาแล้ วในข้ างต้ น
5.3.3 กรมส่ งเสริมการเกษตร27
กรมส่ง เสริ ม การเกษตรได้ รั บมอบหมายให้ เ ป็ นหน่วยงานที มี อํานาจ (Competent
Authorities) ตาม AATHP มาตรา 6 ในการดําเนินงานเกี ยวกับการเผาในพืน3 ทีชุมชนและ
เกษตรกรรม ตามยุทธศาสตร์ การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ จากภาคการเกษตร ภายใต้ แผนปฏิบตั ิ
การตามแผนแม่บทแห่งชาติฯ (พ.ศ. 2547-2551) ตามมติคณะกรรมการสิงแวดล้ อม 3 ธันวาคม
พ.ศ. 2547 ซึงก่อให้ เกิดโครงการมากมาย อาทิ
1. โครงการนํ า ร่ อ งสาธิ ต การใช้ ม าตรการควบคุม การเผาในที โล่ง ในพื น3 ที
เกษตรกรรม
2. โครงการข้ าวเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม
26

ทรั พยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมกรมอุทยานแห่งชาติ,กระทรวง . สํานักงานสัตว์ ป่าและพันธุ์พืช,
มาตรการเตรี ยมความพร้ อมรับสถานการณ์ไฟป่ า (กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ,2552).หน้ า 2-10.
27
ส่งเสริ มการเกษตร,กรม. กองส่งเสริ มวิศวกรรมเกษตร, การควบคุมการเผาในพื น3 ทีการเกษตร
[ออนไลน์],2550. แหล่งทีมา : www.doae.go.th/prompt/2551/080227_02/01.ppt
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3. โครงการนําร่ องการจัดการเศษพืชและวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรเพือการ
ผลิตและแก้ ไขปั ญหาสิงแวดล้ อม
4. โครงการสร้ างเครื อข่ายเกษตรกรปลอดการเผา
5. โครงการสร้ างแรงจูงใจให้ เกษตรกรผลิตสินค้ าเกษตรปลอดการเผา
ผลงานที ผ่านมาปี 2547 กรมส่งเสริ มการเกษตรและกรมควบคุมมลพิษได้ ร่ วมกัน
ดําเนินการนําร่ องสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาแก่เกษตรกรในพื 3นทีจังหวัด
สุพรรณบุรี พระนครศรี อยุธยา ชัยนาท และเชียงใหม่ รวม 1,048 ราย พื 3นทีสาธิต รวม 1,141 ไร่
ปี 2548 กรมส่งเสริ มการเกษตรและกรมควบคุมมลพิษได้ มี การจัดตังศู
3 น ย์สาธิ ต
เทคโนโลยีการเกษตรปลอดการเผาเพื อนํ าร่ องสาธิ ตและถ่ายทอดความรู้ แก่เ กษตรกรในพื น3 ที
จังหวัดชัยนาท รวม 196 ราย พื 3นทีสาธิต รวม 787 ไร่
ปี 2549 กรมส่งเสริ มการเกษตรได้ ดําเนินงานโครงการหยุดการเผาในพืน3 ทีการเกษตร
เพือสร้ างเครื อข่ายเกษตรกรปลอดการเผาให้ เป็ นกลไกในการปฏิบตั ิการลดการเผาในไร่นา จํานวน 400
เครื อข่าย ครอบคลุมพื 3นที 192,068 ไร่ ใน 12 จังหวัด มีเกษตรกรเข้ าร่วมโครงการ รวม 8,825 ราย
ปี 2550 กรมส่งเสริ มการเกษตรและกรมควบคุมมลพิษได้ ร่วมกันดําเนินการสาธิ ต
เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาแก่เกษตรกร รวม 2,216 ราย พื 3นทีสาธิต 616 ไร่ และจัดทํา
แผนงานมาตรการควบคุมการเผาในพื 3นทีการเกษตรในระดับจังหวัด รวม 12 จังหวัด
นอกจากนีย3 ังมีโครงการเพือจัดการการเผาในพืน3 ที ชุมชนและเกษตรกรรม ภายใต้
แผนปฏิบตั กิ ารแก้ ไขปั ญหาหมอกควันและไฟป่ า (พ.ศ. 2551-2554) ตามมติคณะรัฐมนตรี วนั ที 30
ตุลาคม 50 ดังต่อไปนี 3
1. โครงการนําร่องสาธิตการใช้ เทคโนโลยีการเกษตรปลอดการเผา
2. โครงการศูนย์เครื องจักรกลการเกษตรปลอดการเผา
3. โครงการจัดตังกลุ
3 ่มเกษตรกรใช้ สารอินทรี ย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
และการณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช
4. โครงการความร่วมมือภาคเกษตรกรเพือการจัดระเบียบการเผา
5.3.4 กรมการปกครอง กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิน และกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
กรมการปกครอง กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิน และกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภั ย กระทรวงมหาดไทย ได้ รั บ มอบหมายให้ เป็ นหน่ ว ยงานที มี อํ า นาจ (Competent
Authorities) ตาม AATHP มาตรา 6 ให้ เป็ นผู้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดทํา
ประกาศจังหวัดเพือกํ าหนดเขตควบคุมไฟป่ า มาตรการควบคุมไฟป่ า มาตรการควบคุมการเผา
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พืน3 ที เกษตรกรรม และกํ ากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามมาตรการดัง กล่าวอย่างเคร่ ง ครัด และให้
กํานันและผู้ใหญ่บ้านเป็ นแกนนําในการรณรงค์ป้องกันไฟป่ า และขอความร่วมมือในการป้องกันไฟ
ป่ าจากประชาชนในทุกพื 3นทีทีมีปัญหาไฟป่ า ให้ กําชับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน (องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน) จํานวน 2,747 แห่ง ซึงจะต้ องรับการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่ าในพื 3นทีป่ า
สงวนแห่ง ชาติ จากกรมอุท ยานแห่ง ชาติ สัตว์ ป่า และพัน ธุ์พื ช ให้ ปฏิ บัติตามแผนการถ่ายโอน
ภารกิจการควบคุมไฟป่ าโดยเคร่งครัด รวมถึงให้ สนับสนุนการดับไฟป่ า ตามแผนระดมพลดับไฟป่ า
ในสถานการณ์รุนแรงและสถานการณ์วิกฤติ โดยใช้ กําลังพลและสิงอุปกรณ์จากกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนอีกด้ วย
5.3.5 กรมทางหลวง
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ นหน่ว ยงานที มี อํ า นาจ
(Competent Authorities) ตาม AATHP มาตรา 6 ให้ กําชับหน่วยงานทีรับผิดชอบเส้ นทางหลวง
ทุกสาย ทําการกํ าจัดวัช พืช ในเขตสองข้ างทางหลวงอย่างสมําเสมอตลอดช่วงฤดูแ ล้ ง และหา
มาตรการป้ องกัน การเกิ ด ไฟไหม้ พื น3 ที สองข้ า งทางหลวงรวมทัง3 ทํ า การดับ ไฟที เกิ ด ขึน3 ทัง3 นี 3
เพือป้องกัน มิให้ เกิดไฟไหม้ ในเขตทางหลวงแล้ วลุกลามไปยังเขตพื น3 ทีป่ าหรื อบริ เวณใกล้ เคียง
รวมทังห้
3 ามมิให้ กําจัดวัชพืชโดยวิธีจดุ ไฟเผาโดยเด็ดขาด
5.3.6 หน่ วยงานอืนๆทีเกียวข้ อง28
นอกจากหน่วยงานทีกล่าวไปแล้ วในข้ างต้ น ทีประเทศไทยมอบหมายให้ หน่วยงาน
ดังต่อไปนี 3เป็ นหน่วยงานทีมีอํานาจตามความในมาตรา 6 แห่งข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจาก
หมอกควันข้ ามแดนแล้ ว ยังมีหน่วยงานอืนๆ ทีต้ องคอยประสานงานให้ ความร่วมมือเกียวกับการ
ควบคุมและป้องกันการเผาในทีโล่ง อาทิ
กระทรวงกลาโหม มีหน้ าที สนับสนุนการดับไฟป่ าตามแผนระดมพลดับไฟป่ าใน
สถานการณ์รุนแรง และสถานการณ์วิกฤติ โดยใช้ กําลังพล สิงอุปกรณ์และอากาศยานของกองทัพ
ในกรณีทีได้ รับการร้ องขอ
กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อ สาร โดยกรมอุ ตุนิยมวิ ทยา ให้
ประกาศแจ้ งเตือนสถานการณ์ไฟป่ า ให้ ประชาชนระมัดระวังการใช้ ไฟในช่วงฤดูแล้ ง โดยเฉพาะ

28

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม,กระทรวง .กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สํานัก
ป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่ า ,มาตรการเตรี ยมคาวามพร้ อมรับสถานการณ์ไฟป่ า, อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 6.
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อย่างยิงช่วงทีอุณหภูมิสงู ความชื 3นสัมพัทธ์ตําและกระแสลมแรง เพือป้องกันไม่ให้ เกิดไฟป่ าร่วมกับ
กาประกาศพยากรณ์อากาศของกรมอุตนุ ิยมวิทยา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให้ เ ผยแพร่ ประชาสัม พัน ธ์ แ ละกระตุ้น เตือ น ให้ นัก เรี ย น
นักศึกษาทุกระดับได้ ตระหนักถึงภัยอันตรายและปั ญหาจากไฟป่ า พร้ อมทังส่
3 งเสริ ม สนับสนุน ให้ มี
กิ จ กรรมที เกี ยวข้ อ งกับการแก้ ไ ขปั ญ หาไฟป่ า และสอดแทรกความรู้ เรื องการป้องกัน ไฟป่ าใน
หลักสูตรการเรี ยนการสอนในทุกระดับเพือเป็ นการสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ โดย
การป้องกันไฟป่ า ให้ แก่เยาวชนอย่างต่อเนือง
กระทรวงการท่ อ งเทียวและกี ฬา มีห น้ าที เผยแพร่ ประชาสัม พันธ์ และกํ าชับให้
นักท่องเทียว มัคคุเทศก์ ช่วยกันระมัดระวังและป้องกันการเกิดไฟป่ าในช่วงฤดูแล้ งเป็ นพิเศษ
สํานั กนายกรั ฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์ มีหน้ าทีประชาสัมพันธ์ ขอความ
ร่ วมมือให้ ประชาชนงดการจุดไฟเผาป่ า ระมัดระวังการใช้ ไ ฟในพืน3 ทีป่ า การทําแนวกัน ไฟและ
ควบคุมการเผาพื 3นทีเกษตรกรรม เพือป้องกันไม่ให้ ไฟลุกลามเข้ าป่ าอย่างสมําเสมอและต่อเนือง
ตลอดช่วงฤดูไฟป่ า ผ่านทางสือทุกประเภทของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงฤดูการเกิดไฟป่ า
จากการศึกษาในส่วนของหน่วยงานควบคุมดูแลแล้ วพบว่า ตามข้ อตกลงอาเซียนเรื อง
มลพิษจากหมอกควัน ข้ ามแดนนัน3 พบว่าประเทศไทยได้ ดําเนิน การจัดตังองค์
3 กรให้ เป็ นไปตาม
ข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจาดหมอกควันข้ ามแดนอย่างครบถ้ วนแล้ ว
ทังนี
3 3มีกรณีศกึ ษาเกียวกับการทีศาลไทยนําเอาบทบัญญัติของกฎหมายทีมีอยู่แล้ ว มา
บังคับใช้ กับกรณีทีมีการเผาในทีโล่งอันเป็ นการขัดต่อพันธกรณีแห่ง AATHP ทีประเทศไทยเป็ น
ภาคีดงั นี 3
5.4

กรณีศึกษา
คําพิพ ากษาศาลฎี กาของประเทศไทยอัน อาจจะนํ ามาเป็ นกรณี ศึกษาเกี ยวกับการใช้
มาตรการทีมีอยู่ภายในเพือบังคับใช้ เป็ นไปตามข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ าม
แดน อันเป็ นกลไกทีเสริมประสิทธิของข้ อตกลงมีดงั ต่อไปนี 3
5.4.1 นางระวาท วนิ ค พั น ธุ์ -กระทรวงการคลั ง โดยนายบุ ญ มา วงศ์ ส วรรค์
ปลัดกระทรวง29
คดีดงั กล่าวเป็ นคดีทีศาลฎีกาใช้ กฎหมายแพ่งเพือเยียวยาความเสียหายเกียวกับความ
เสียหายจากการเผาในทีโล่งโดยมีรายละเอียดทีสําคัญดังต่อไปนี 3

29

คําพิพากษาฎีกาเลขที 1789-1790/2518
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ข้ อเท็จจริง
คําฟ้องโจทก์อ้างว่าโรงงานกระสอบกระทรวงการคลังเป็ นรัฐวิสาหกิจซึงกระทรวงการคลัง
เป็ นเจ้ าของและดําเนินกิจการ ขณะฟ้องนายจินดา ยิมเรวัต จําเลยที 2 เป็ นผู้อํานวยการ จําเลยทัง3
สองใช้ ทีดินซึงอยู่ริมถนนพหลโยธินในระยะทีไม่ห่างถนนเพียงพอทีจะไม่ให้ เกิดควันไฟครอบคลุม
ผิวถนนเมือเผาเศษปอเป็ นทีทิ 3งเศษปอของโรงงานจําเลย และทําการเผาเศษปอเป็ นประจํา ทังนี
3 3
โดยจําเลยรู้ อยู่แล้ วว่าเศษปอ เป็ นวัสดุติดไฟง่าย และเมือลุกไหม้ ก็ย่อมเกิดควันไฟหนาทึบ จําเลย
มิได้ จดั มาตรการป้องกันมิให้ ควันไฟซึงจะถูกลมพัดไปครอบคลุมผิวจราจรบนถนนพหลโยธินอัน
เป็ นทางหลวงทีมีรถยนต์วิงผ่านไปมาตลอดเวลา
เมือวันที 20 มกราคม 2514 เวลากลางวัน จําเลยได้ จดุ เผาเศษปอทีนํามาทิ 3งไว้ ในบริ เวณ
ที ดิน ดัง กล่า วด้ ว ยความประมาทเลิ น เล่ออย่างร้ ายแรง ทํ า ให้ เ กิ ดควัน ไฟและถูก ลมพัด พาไป
ครอบคลุม ผิวจราจรบนถนนพหลโยธิ นในบริ เวณนัน3 เมือนายประกอบโจทก์ ขับรถยนต์มาใกล้
บริ เวณทีมีควันไฟดังกล่าวก็ต้องหยุดรถเพราะมีควันไฟครอบคลุมผิวจราจรบนถนนพหลโยธินจน
ไม่สามารถมองเห็นทางและไม่สามารถใช้ ทางนันได้
3 โดยเด็ดขาด เป็ นเหตุให้ นายวิชยั แซ่เอี 3ยว ซึง
ขับรถยนต์ตามมาภายหลังไม่สามารถมองเห็นรถข้ างหน้ าและพุ่งเข้ าชนท้ ายรถทีนายประกอบ
โจทก์ ขับอย่างแรง เป็ นเหตุใ ห้ นายประกอบโจทก์ แ ละนางระวาท โจทก์ ซึงเดิน ทางมาในรถคัน
เดียวกันได้ รับบาดเจ็บสาหัส อันเนืองจากผลโดยตรงแห่งความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของ
จําเลย ขอให้ จําเลยทังสองร่
3
วมกันและแทนกันใช้ คา่ เสียหายและดอกเบี 3ยแก่โจทก์ทงสองตามฟ
ั3
้ อง
จําเลยทังสองให้
3
การความว่า รถโจทก์ถกู ชนเพราะความประมาทเลินเล่อของนายประกอบ
โจทก์ทีจอดอยู่บนถนนพหลโยธินในช่องทางเดินรถโดยไม่ให้ สญ
ั ญาณแต่อย่างใด และไม่จอดชิด
ขอบทางด้ านซ้ ายรถยนต์ทีขับตามหลังมาไม่ร้ ูและไม่เห็นสัญญาณจึงชนเอา
การทีควันไฟครอบคลุมผิวจราจรในบริ เวณนัน3 นายประกอบโจทก์อาจเห็นได้ ในระยะไกล
นายประกอบโจทก์ควรหยุดหรื อจอดรถยนต์แอบชิดขอบทางด้ านซ้ ายรอให้ ควันไฟจางมองเห็นทาง
ข้ างหน้ าจึงขับผ่านไปไม่ควรขับรถฝ่ าเข้ าไปในควันทีมืดครื ม3 ไม่เห็นทาง ทังควั
3 นทีมาครอบคลุมรถ
โจทก์นนได้
ั 3 ถกู ลมพัดพาตามธรรมชาติจงึ เป็ นเหตุสดุ วิสยั จําเลยไม่ต้องรับผิด
นายวิชัย แซ่เ อี ย3 วขับรถตามหลัง รถโจทก์ ด้วยความเร็ วสูง สามารถมองเห็น ควัน ไฟใน
ระยะไกล ควรลดความเร็ วของรถให้ ช้าลงหรื อหยุดแอบชิดขอบทางด้ านซ้ ายเสียก่อนฉะนัน3 เหตุที
เกิดจึงเป็ นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของนายวิชยั แซ่เอี 3ยว
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คําวินิจฉัยของศาล
ศาลฎี กาฟั ง ข้ อเท็จ จริ ง ว่า วัน เกิ ดเหตุไ ด้ มีควัน ไฟอัน เกิ ดจากไฟไหม้ เ ศษปอในบ่อของ
โรงงานกระสอบของจําเลยซึงอยูห่ า่ งถนนพหลโยธินตรงทีเกิดเหตุประมาณ 20 เมตร แล้ วกลุ่มควัน
ไฟดังกล่าวถูกลมพัดลอยไปครอบคลุมผิวจราจรถนนพหลโยธินบริ เวณทีเกิดเหตุในขณะทีรถยนต์
บรรทุก 10 ล้ อของกรมพลาธิการทหารบก รถยนต์โจทก์
รถนายวิชยั และรถยนต์ของคนอืน ๆอีกหลายคันกําลังขับวิงมาถึงพอดีจนต่างไม่สามารถ
มองเห็นทางข้ างหน้ าได้ จึงเป็ นเหตุให้ รถเกิดชนกันขึ 3น โดยเฉพาะรถโจทก์ถกู รถนายวิชยั วิงชนท้ าย
รถ แล้ วรถโจทก์ได้ ไปชนกับรถบรรทุก 10 ล้ อของกรมพลาธิการทหารบก รถโจทก์เสียหายทังคั
3 น
โจทก์ทงสองได้
ั3
รับบาดเจ็บสาหัส
ศาลฎีกาเชือตามทีโจทก์นําสืบว่า ทีบ่อของโรงงานกระสอบของจําเลยได้ มีการเผาเศษปอ
อันเป็ นกิจการของจําเลยโดยเป็ นหน้ าทีนายห่อ สุขกําเนิด ซึงเป็ นคนงานของโรงงานกระสอบของ
จํ า เลย และเป็ นผู้ค วบคุม ดูแ ลคนงานของนายณรงค์ ซึงเป็ นคู่สัญ ญาเก็ บ ปอฝอยกับ โรงงาน
กระสอบของจําเลยอีก 7-8 คนทําการเผาเศษปอทีเหลือจากการเก็บคัดเลือกปอฝอยแล้ วเป็ น
ประจําตลอดมา
ทังปรากฏว่
3
าก่อนเกิดเหตุคดีนี 3กลุ่มควันไฟอันเกิดจากการเผาเศษปอของจําเลยดังกล่าว
ได้ เคยถูกลมพัดพาไปครอบคลุมบริ เวณทีเกิดเหตุในคดีนี 3เป็ นเหตุให้ รถยนต์เกิดชนกันมาแล้ ว 2-3
ครั ง3 แต่ก็ ไ ม่ป รากฏว่า จํ า เลยได้ จัด การวางมาตรการป้ องกัน อย่า งใดคงปล่อยปละละเลยให้
เหตุการณ์คงเป็ นอยูเ่ ช่นเดิมจนกระทังได้ เกิดเหตุคดีนี 3ขึ 3นอีก
ศาลฎีกาเห็นว่าพฤติการณ์ ทีเกิดขึน3 ไม่เป็ นเหตุสุดวิสัยดังจําเลยฎี กา เพราะจําเลยย่อม
ทราบดีอยู่แล้ วว่าลมอาจจะพัดพาเอาควันไฟจากบ่อของโรงงานกระสอบจําเลยไปครอบคลุมผิว
จราจรบนท้ องถนนบริ เวณเกิดเหตุในเวลาใด ๆ ก็ได้ ซึงจําเลยอาจจะป้องกันเหตุการณ์ดงั กล่าวได้
โดยย้ ายบ่อเผาเศษปอไปอยูท่ ีอืนให้ หา่ งไกลพอทีลมไม่สามารถจะพัดพาควันไฟมาถึงบริ เวณทีเกิด
เหตุได้ จําเลยก็หาได้ กระทําเช่นว่านันไม่
3
คดีจึงฟั งได้ ว่าจําเลยได้ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงเป็ นเหตุให้ โจทก์ทงสองได้
ั3
รับความ
เสียหายตามฟ้องทังตามพฤติ
3
การณ์แห่งคดี
ข้ อเท็จจริ งก็ยงั ฟั งไม่ได้ ว่าเป็ นความผิดของนายประกอบโจทก์ หรื อนายวิชยั ดังทีจําเลย
ฎีกา เพราะตามข้ อเท็จจริ งได้ ความว่าขณะทีนายประกอบโจทก์ขบั รถมาจวนถึงทีเกิดเหตุนนั 3 นาย
ประกอบโจทก์ได้ ชะลอความเร็ วลง ก็พอดีมีกลุ่มควันเข้ ามาครอบคลุมรถนายประกอบโจทก์จนไม่
สามารถมองเห็นทางข้ างหน้ าจึงได้ หยุดรถทันใดก็เกิดเหตุขึ 3น ประกอบกับกลุ่มควันไฟนี 3ได้ เกิดขึ 3น
อย่างกระทันหัน โดยนายประกอบโจทก์และนายวิชยั ก็มิได้ คาดคิดมาก่อน แม้ แต่รถยนต์บรรทุก 10
ล้ อของกรมพลาธิการทหารบกซึงขับมาก่อนหน้ ารถโจทก์ก็ประสบภาวการณ์เช่นเดียวกัน
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คําพิพากษาดังกล่าว เป็ นกรณีศึกษาทีศาลฎีกานํามาตรการภายในในกฎหมายแพ่ง ใน
เรื องละเมิดมาตรา 420 มาบังคับใช้ เพือเยียวยาความเสียหายทีเกิดจากการเผาในทีโล่งนันเอง
5.4.2 คดีระหว่ างพนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี-นาย สมศักดิM พงษ์ สุวรรณ30
คดีนี 3เป็ นกรณีศกึ ษาทีศาลอาญาบังคับใช้ มาตรการทางกฎหมายอาญาทีมีอยู่ เพือลงโทษ
ผู้ที ฝ่ าฝื นการห้ ามเผาในที โล่ง โดยใช้ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 อัน มีส าระสําคัญ
ดังต่อไปนี 3

ข้ อเท็จจริง
โจทก์ฟ้องว่าจําเลยทังสองร่
3
วมกันจุดไฟเผากิงไม้ ใบไม้ และหญ้ าแห้ งในสวนของจําเลยทัง3
สองจนน่าจะเป็ นอันตรายแก่สวนยางพาราของผู้อืน และโดยปราศจากความระมัดระวังไม่ทําทาง
ป้องกันไฟมิได้ เตรี ยมอุปกรณ์การดับเพลิงและคนช่วยดับเพลิงไว้ ให้ พร้ อม เป็ นเหตุให้ ไฟลุกลามเข้ า
ไปไหม้ ส วนยางพาราของนางจรรญา เพชรรั ตน์ กับพวก เสี ยหาย ขอให้ ล งโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83, 220 และ 225
จําเลยทังสองให้
3
การปฏิเสธ
ศาลฎีกาวินิจฉัยปั ญหาข้ อกฎหมายว่า การทีจําเลยทังสองจุ
3
ดไฟเผาไม้ ในทีดินของจําเลยทัง3
สองซึงมีเนื 3อทีถึงประมาณ20 ไร่ จนน่าจะเป็ นอันตรายแก่ทรัพย์ของผู้อืน กับมิได้ เตรี ยมป้องกันมิให้
เพลิงไหม้ ลุกลามไปไหม้ สวนยางพาราข้ างเคียงของผู้เสียหายทังสาม
3
เพียงใช้ ไม้ ตีไฟให้ ดบั เท่านันไม่
3
เป็ นการระมัดระวังอย่างเพียงพอ เมือดับไฟไม่ได้ และไฟได้ ลุกลามไปไหม้ สวนยางพาราของผู้เสียหาย
ทังสาม
3 การกระทําของจําเลยทังสามจึ
3
งเป็ นความผิดดังทีโจทก์ฟ้อง ฎีกาของโจทก์ฟังขึ 3น
จากคําพิพากษาดังกล่าว จะเห็นว่าคดีนี 3ศาลได้ ใช้ มาตรการภายในทางกฎหมายอาญามา
บังคับใช้ เพือลงโทษผู้ทีฝ่ าฝื นเกียวกับมาตรการห้ ามเผาในทีโล่งได้
5.5

ความร่ วมมือระหว่ างประเทศของไทยภายใต้ ข้อตกลงอาเซียนฯ
ประเทศไทยเข้ าเป็ นสมาชิกคณะทํางานภายใต้ รัฐมนตรี สิงแวดล้ อม 5 ประเทศในอนุภูมิภาค
ใต้ เส้ นศูนย์สูตร (Sub-Regional Ministerial Steering Committee หรื อ MSC) ในเดือนพฤศจิกายน
ปี ค.ศ.2006 ร่ วมกับสมาชิกคือรัฐมนตรี ด้านสิงแวดล้ อมจากประเทศบรู ไน ดารุสซาลาม สาธารณรัฐ

30

คําพิพากษาฎีกาเลขที 2190/2531
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อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เพือสนับสนุนให้ สาธารณรัฐอินโดนีเซียพยายามลดแหล่งกําเนิดไฟ
ในเกาะสุม าตราและกาลิ มัน ตัน โดยประเทศไทยได้ เ คยเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุม รั ฐ มนตรี
สิงแวดล้ อม 5 ประเทศในอนุภูมิภาคใต้ เส้ นศูนย์สตู ร31เพือแก้ ไขปั ญหามลพิษหมอกควันข้ ามแดน
ณ จังหวัดภูเก็ตเพื อให้ ความช่วยเหลื ออินโดนีเซียในการแก้ ไข ปั ญหาไฟและหมอกควัน อันจะ
นําไปสูก่ ารแก้ ไขปั ญหาหมอกควันอย่างยังยืน ในวันที 21-22 ตุลาคม ค.ศ.2008
นอกจากนัน3 ประเทศไทยเสนอให้ จดั ตังกลุ
3 ่มอนุภูมิภาคแม่โขง (Sub-Regional Group in
the Mekong Region) เพือการแบ่งปั นเทคโนโลยีและทางเลือกอืนนอกจากการใช้ ไฟในการทําไร่
เลือนลอย ร่ วมกับประเทศลาว กัมพูชา เมียนม่าร์ และเวียดนาม เมือวันที 11-13 พฤษภาคมปี
ค.ศ.2006 และยังได้ เสนอให้ จดั ตังคณะทํ
3
างานด้ านหมอกควันพิษข้ ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง
(TWG Mekong) ในวันที 23 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2550 โดยมีประเทศไทยดํารงตําแหน่งประธานใน
วาระแรกอีกด้ วย
ประเทศไทยมีบทบาทอย่างมากในเรื องการจัดการกับปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามพรมแดน
ในแถบนี 3 โดยการนําเสนอแผนการปฏิบตั กิ ารเพือแก้ ไขปั ญหาไฟและหมอกควันปี พ.ศ.2551-2554
ที ใช้ ใ นภาคเหนื อ ของประเทศไทย เพื อเป็ นแนวทางและข้ อ เสนอแนะให้ แ ก่ ป ระเทศสมาชิ ก
เพือนําไปปรับใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาไฟและหมอกควันในประเทศของตน นอกจากนันประเทศไทย
3
ยังเสนอแนะอีกว่า แต่ละประเทศควรมีการจัดตังคณะกรรมการร่
3
วมระหว่างกระทรวง ทบวง หรื อ
กรม เพือให้ เกิดการดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการระดับภาคและอนุภูมิภาค ซึงประเทศสมาชิกมี
มติเห็นชอบข้ อเสนอดังกล่าว
นอกจากนี 3ประเทศไทยยังเสนอความร่ วมมือในการจัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แบบเคลื อนที เข้ า ไปตรวจวัด คุณ ภาพอากาศให้ แ ก่ ประเทศในภูมิ ภ าคแม่โ ขงในช่วงหน้ า แล้ ง
ปี ค.ศ.2010 เนืองจากประเทศในแถบนี 3ยังขาดความพร้ อมด้ านการเงินและเทคโนโลยีจึงยังไม่มี
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทําให้ ไม่อาจทราบว่าหมอกควันพิษทีเกิดขึ 3นมาจากประเทศใดแน่
และทําให้ ประเทศดังกล่าวไม่ตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดนอีกด้ วย
ปั จจุบนั (ปี 2010) ประเทศไทยกําลังเจรจาทําความตกลงทวิภาคีพม่าและลาว กล่าวคือ
bilateral ระหว่างไทยและพม่า และbilateral ระหว่างไทยและลาว โดยประเทศไทยจะเข้ าไปสร้ าง
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให้ (ขณะนี 3อยูร่ ะหว่างหาแหล่งสนับสนุนเงินทุน)32

31

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม,กระทรวง .กรมควบคุมมลพิษ, การประชุมระดับรัฐมนตรี อาเซียนด้ าน
หมอกควัน, ข่าวสารอากาศและเสียง, 1, 2 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551), หน้ า 9.
32
สัมภาษณ์ พิรพร เพชรทอง, อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 10.
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5.6 วิเคราะห์ ความสอดคล้ องและปั ญหาในการบังคับใช้ มาตรการภายในเพือให้ เป็ นไป
ตามข้ อตกลงอาเซียนฯในประเทศไทย
จากการศึกษาในส่วนของมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย พบว่าประเทศไทยมี
กฎหมายและมาตรการทีสอดคล้ องและเพียงพอเพือทีจะบังคับให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงอาเซียนเรื อง
มลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนดังตารางสรุปทีผู้เขียนนําเสนอในลําดับต่อไป
อนึงยังมีปัญหาในการบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนอยู่
บางประการ อาทิเรื องการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ นันเพื
3 อการบังคับใช้ กฎหมายหรื อ
มาตรการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ในบางครัง3 ก็เกิดปั ญหาการแย่งกันบังคับใช้ กฎหมาย หรื อ
เกียงกันใช้ กฎหมาย ซึงแม้ มาตรการเตรี ยมความพร้ อมรับสถานการณ์ไฟป่ า ปี 2552” ของกรม
อุท ยานแห่ง ชาติ สัตว์ ป่า และพัน ธุ์พื ช กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ จะพยายามแก้ ไ ขปั ญ หา
ดังกล่าวโดยใช้ มาตรการดําเนินงานแบบบูรณาการแล้ ว ก็ยงั ต้ องจับตามองต่อไปว่า ในทางปฏิบตั ิ
จะสามารถจะเป็ นอย่างไร33
3 3ยังมีปัญหาเกียวกับเรื องของงบประมาณ เนืองจากนโยบายห้ ามเผาในทีโล่งนอกจาก
ทังนี
ส่วนของไฟป่ า จะเกียวข้ องกับการเกษตรเป็ นส่วนใหญ่ ซึงหน่วยงานทีรับผิดชอบคือกรมส่งเสริ ม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึงมีภารกิจหลักในการส่งเสริ มการเกษตร ดังนีก3 ารขอ
งบประมาณเกียวกับการห้ ามเผา ย่อมไม่ตรงตามภารกิจของกระทรวงทําให้ ไม่ได้ งบประมาณเพือ
จัดการในเรื องการห้ ามเผาเท่าทีควร34
นอกจากนี 3ยังปั ญหาเกียวกับการจับกุมตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษ เนืองจากการเผาในที
โล่งโดยเฉพาะการเผาป่ า โดยมากผู้จดุ ไฟจะทําการจุดเพือทํากิจกรรมบางอย่างในป่ า เช่นหาของป่ า
ซึงกรณีดงั กล่าวผู้กระทําความผิดมักจะออกจากสถานทีดังกล่าวก่อนทีไฟจะเกิดการลุกลาม และกว่า
ทีเจ้ าหน้ าทีบ้ านเมื องจะไปถึง ก็ ไม่อาจรู้ ตัวผู้กระทําความผิดได้ 35 ทัง3 นี ค3 วรจัดให้ มีมาตรการที ให้
3 นอาสาสมัคร
ประชาชนในท้ องถินช่วยกันสอดส่องดูแล การกระทําความผิดดังกล่าว โดยอาจตังเป็
และกําหนดบําเหน็จรางวัลสําหรับผู้ทีสามารถให้ เบาะแสผู้กระทําความผิด เป็ นต้ น
นอกจากนันยั
3 งมีปัญหาเกียวกับจิตสํานึกของประชาชน ทีแม้ ประเทศไทยจะมีมาตรการ
ลงโทษรวมไปถึงมาตรการจูงใจเพือไม่ให้ เผาในทีโล่งแล้ ว แต่จากเหตุการณ์จากอดีตจนถึงปั จจุบนั
33

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม,กระทรวง.กรมควบคุมมลพิษ. แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้ วยการควบคุม
การเผาในทีโล่ง.อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 19.
34
สัมภาษณ์ พิรพร เพชรทอง, อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 10.
35
สัมภาษณ์ พิรพร เพชรทอง, อ้ างแล้ วเชิงอรรถที 10.
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ก็ยงั พบว่ายังมีการเผาในทีโล่งและป่ าอย่างต่อเนือง สังเกตได้ จากเหตุการณ์หมอกควันพิษจากไฟ
ป่ าและการการเผาในทีโล่งทีมีขึ 3นทุกปี ในประเทศไทย โดยเฉพาะบริ เวณทางภาคเหนือ ทังนี
3 3ควรจัด
รณรงค์ปลูกฝั งจิตสํานึกให้ กับประชาชนและทีสําคัญทีสุดต้ องนําเสนอทางเลือกอืนทีจะช่วยให้
ประชาชนสามารถกําจัดเศษวัสดุในพื 3นทีการเกษตรด้ วยวิธีอืนนอกจากการเผา และพัฒนาอาชีพ
ให้ กบั ท้ องถินแทนการเผาเพือหาของป่ า เป็ นต้ น
ทัง3 นี ผ3 ้ ูเ ขี ย นได้ จัด ทํ า ตารางเพื อนํ า เสนอเกี ยวกับ ความสอดคล้ อ งของกฎหมายและ
มาตรการภายในของไทยกับพันธกรณีตามข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
ดังต่อไปนี 3
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ตารางที 2 วิเคราะห์ ความสอดคล้ องและปั ญหาในการบังคับใช้ มาตรการภายในเพือให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงอาเซียนฯในประเทศไทย
พันธกรณีตามข้ อตกลงอาเซียนเรืองมลพิษ
จากหมอกควันข้ ามแดน
1. สาระสําคัญ

มาตรา 6 หน่ วยงานทีมีอํานาจและหน่ วยงาน
กลางประสานการดําเนินงาน
กําหนดให้ ประเทศภาคีต้องแต่งตังและมอบ
3
อํานาจให้ หน่วยงานทีมีอํานาจ 1 หน่วยงานหรื อ
มากกว่ า นั น3 เป็ นหน่ วยงานที มี อํ า นาจและ
หน่ ว ยงานกลางประสานการดํา เนิ น งาน ให้
ปฏิบัติภารกิ จด้ านบริ หารงานตามทีกําหนดไว้ ใน
ข้ อตกลงและแจ้ งภาคีอืนและศูนย์อาเซียนเกียวกับ
หน่วยงานทีมีอํานาจและหน่วยงานกลางประสาน
การดําเนินงานของตนรวมถึงการเปลียนแปลงของ
หน่วยงานดังกล่าว

กฎหมายไทย
ทีเกียวข้ อง

ไม่ มี

มาตรการ
ทีเกียวข้ อง

ความสอดคล้ อง/ปั ญหา และ
ข้ อเสนอแนะต่ อประเทศไทย

1) แต่ ง ตั ง3 กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ให้ เป็ น
หน่ วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
2) แต่ ง ตัง3 หน่ ว ยงานดัง ต่ อ ไปนี ใ3 ห้ เ ป็ น
หน่วยงานผู้มีอํานาจ
1. กรมควบคุมมลพิษ
2. กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธ์พชื
3. กรมการปกครองส่วนท้ องถิน
4. กรมการปกครอง
5. กรมส่งเสริมการเกษตร
6. กรมทางหลวง
7. กรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย

มีมาตรการทีสอดคล้ องกับ
พันธกรณีแห่งข้ อตกลง

193

202
พันธกรณีตามข้ อตกลงอาเซียนเรืองมลพิษ
จากหมอกควันข้ ามแดน

กฎหมายไทย
ทีเกียวข้ อง

มาตรา 7 การติดตามตรวจสอบ
กําหนดให้ รัฐภาคีจัดตัง3 หน่วยงานภายใน
ขึน3 เป็ นศูนย์ติดตามตรวจสอบแห่งชาติ (National
Monitoring Centre) ทีทําหน้ าทีดําเนินมาตรการ
อย่ างเหมาะสมเพือติ ดตามตรวจสอบพื น3 ทีที อาจ
เกิ ด ไฟไหม้ และไฟบนพื น3 ดิ น และไฟป่ ารวมถึ ง
สภาพแวดล้ อมทีนําไปสูก่ ารเกิดไฟบนพื 3นดินและไฟ
ป่ าดังกล่าว อีกทัง3 มลพิษจากหมอกควันจากไฟบน
ดินและไฟป่ าด้ วย เพือให้ รัฐภาคีจะดําเนินการดับ
หรือควบคุมไฟอย่างทันถ่วงทีหากเกิดไฟไหม้ ขนึ 3

ไม่ มี

มาตรการ
ทีเกียวข้ อง
1) มอบหมายให้ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัต ว์ ป่ าและพั น ธุ์ พื ช ให้ เป็ นศู น ย์ ติ ด ตาม
ตรวจสอบแห่งชาติ (National Monitoring
Centre) โดยให้ มีอาํ นาจหน้ าทีในการติดตาม
ตรวจสอบไฟป่ า พื น3 ที ที อาจเกิ ด ไฟไหม้
สภาพแวดล้ อมทีอาจนําไปสู่การเกิดไฟ และ
หมอกควัน
2) มาตรการเตรี ย มความพร้ อมรั บ
สถานการณ์ไฟป่ า ปี 2552
2.1 ติ ด ตามความผั น ผวนของ
สภาพภูมิอากาศ
2.2 จัดตังศู
3 นย์ข้อมูลและแจ้ งเตือน
ภัยจากไฟป่ า
2.3 จัดระบบแจ้ งเตือนภัยล่วงหน้ า
และดัชนีการเกิดไฟป่ า
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ความสอดคล้ อง/ปั ญหา และ
ข้ อเสนอแนะต่ อประเทศไทย

มีมาตรการทีสอดคล้ องกับ
พันธกรณีแห่งข้ อตกลง
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203
พันธกรณีตามข้ อตกลงอาเซียนเรืองมลพิษ
จากหมอกควันข้ ามแดน
มาตรา 8 การวิเคราะห์ และประเมินผล
รัฐภาคีต้องแน่ใจว่าศูนย์ติดตามตรวจสอบ
แห่ง ชาติจะสือสารกับศูนย์อาเซียนเป็ นระยะๆไม่
ว่ า จะเป็ นการสื อสารโดยตรงหรื อผ่ า นทาง
หน่วยงานกลางประสานการดําเนินงานของตนก็
ได้ เพือให้ ข้อมูลเกียวกับการเกิดไฟป่ าหรื อไฟบน
ดินให้ ซึงศูนย์อาเซียนฯจะรับและวิเคราะห์ข้อมูลที
ได้ จากศูนย์ติดตามตรวจสอบแห่งชาติ และศูนย์
อาเซียนจะวิเ คราะห์ความเสียงด้ านสิงแวดล้ อม
และสุข ภาพของมนุษ ย์ จากข้ อ มูลดัง กล่ า วและ
ส่งไปทางหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
ของรัฐภาคีนนๆ
ั3

กฎหมายไทย
ทีเกียวข้ อง

มาตรการ
ทีเกียวข้ อง

ความสอดคล้ อง/ปั ญหา และ
ข้ อเสนอแนะต่ อประเทศไทย

1) แต่งตังกรมอุ
3
ทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อม ให้ เป็ นศูนย์ ติดตามตรวจสอบ
แห่งชาติ
ไม่ มี

2)มาตรการเตรียมความพร้ อมรับ
สถานการณ์ ไฟป่ า ปี 2552 กําหนดให้
หน่วยงานทีเกียวข้ องทําหน้ าทีประมวลและ
วิเคราะห์ข้อมูล Hotspots จากดาวเทียม
Terra และ Aqua นําเข้ าสูร่ ะบบฐานข้ อมูล
ภูมสิ ารสนเทศไฟป่ าของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พชื แจ้ งข้ อมูลการเกิดและ
พิกดั ของไฟทังในพื
3 3นทีป่ าอนุรักษ์ ป่ าสงวน
แห่งชาติ พื 3นทีเกษตรกรรม พื 3นทีอยู่อาศัยได้
ทุกๆ 4-6 ชัวโมง และส่งพิกดั Hotspots ให้
หน่วยงานทีตรวจพบ Hotspots ทาง E-mail
ทุกวันเพือใช้ เป็ นข้ อมูลในการควบคุมไฟป่ า
แต่ละพื 3นทีและเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website
ทีwww.dnp.go.th/forestfire/

มีมาตรการทีสอดคล้ องกับ
พันธกรณีแห่งข้ อตกลง
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พันธกรณีตามข้ อตกลงอาเซียนเรืองมลพิษ
จากหมอกควันข้ ามแดน
มาตรา 9 การป้องกัน
กําหนดให้ รัฐภาคีดาํ เนินมาตรการในการควบคุม
และป้องกันการกระทําอาจจะก่อให้ เกิดหมอก
ควันพิษข้ ามแดนเพราะไฟป่ าและไฟบนพื 3นดิน
ทังนี
3 3รวมถึงการบังคับใช้ มาตรการทางกฎหมาย
และมาตรการอืนๆ ตลอดจนส่งเสริมนโยบายห้ าม
การเผาโดยสิ 3นเชิงโดยสิ 3นเชิง(Zero Burning
Policy) และทําให้ แน่ใจว่ามาตรการด้ านกฎหมาย
บริหาร หรื อมาตรการอืนๆทีเกียวข้ อง ถูกนํามาใช้
เพือควบคุมการเผาในทีโล่งแจ้ ง และเพือป้องกันการ
ใช้ ไฟปรับพื 3นที และการระบุและติดตามตรวจสอบ
พื 3นทีเสียงจะเกิดไฟป่ าและไฟบนพื 3นดิน นอกจากนี 3
ยังกําหนดให้ รัฐภาคีเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ง ใน
การประสานงานเพือให้ มกี าร ป้องกัน จัดการกับไฟ
และดับไฟในระดับท้ องถิน ส่งเสริ มการเผยแพร่
ความรู้ต่อชุมชน ให้ มจี ิตสํานึกและมีสว่ นร่ วมในการ
ป้องกันไฟและจัดการกับหมอกควันพิษ อีกทัง3
ส่งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิน และวิธีท้องถินเพือ
ป้องกันและจัดการกับไฟ ซึงต้ องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนทีเกียวข้ องอย่างแท้ จริง

กฎหมายไทย
ทีเกียวข้ อง
1) พระราชบัญ ญั ติป่ าไม้ พ .ศ.
2484 ในมาตรา 54 บั ญ ญั ติ ว่ า
“ห้ า มมิ ใ ห้ ผ้ ูใด ก่ อ สร้ าง แผ้ วถาง
ห รื อ เผา ป่ า หรื อก ร ะทํ า ด้ ว ย
ประการใด ๆ อันเป็ นการทํา ลาย
ป่ า”
2)พระราชบัญญัตปิ ่ าสงวน
แห่ งชาติ พ.ศ.2507 ในมาตรา 14
ทีบัญญัติว่า “ในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติ ห้ ามมิให้ บคุ คลใดยึดถือ
ครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่
อาศัยในทีดิน ก่อสร้ าง แผ้ วถาง
เผาป่ า ทําไม้ เก็บหาของป่ า หรือ
กระทําด้ วยประการใด ๆ อันเป็ น
การเสือมเสียแก่สภาพ ป่ าสงวน
แห่งชาติ”

มาตรการ
ความสอดคล้ อง/ปั ญหา และ
ทีเกียวข้ อง
ข้ อเสนอแนะต่ อประเทศไทย
มาตรการเตรียมความพร้ อมรับ
สถานการณ์ ไฟป่ า ปี 2552
1)รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่ า
2)หาข่า วในพื น3 ที ถึ ง บุคคลที บุก รุ ก ทํ า ลาย
ทรัพยากรป่ าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่ าและเผาป่ า
เป็ นประจํา
3)บังคับใช้ กฎหมาย โดยให้ เจ้ าหน้ าทีตรวจ
ตราลาดตระเวนในพื 3นทีอย่างเข้ มข้ นต่อเนือง
มีกฎหมายและมาตรการที
ในพื 3นทีทีมีความเสียงต่อการบุกรุก แผ้ วถาง
สอดคล้ องกับพันธกรณีแห่ง
และจุดไฟเผาป่ า กรณีทีพบการบุกรุกพื 3นทีให้
ข้ อตกลง
ดําเนินการจับกุมและดําเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างเด็ดขาด
4)จัดทําฝายต้ นนํ 3า (ฝายแม้ ว) เพือเพิมความ
ชุ่มชืน3
5)จัดทําฝายต้ นนํ 3า (ฝายแม้ ว) เพือเพิมความ
ชุ่มชืน3

3) พระราชบัญญัตอิ ทุ ยาน
แห่ งชาติ พ.ศ. 2504 ในมาตรา
16 (1) “ภายในเขตอุทยาน
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พันธกรณีตามข้ อตกลงอาเซียนเรืองมลพิษ
จากหมอกควันข้ ามแดน

กฎหมายไทย
ทีเกียวข้ อง
แห่งชาติ ห้ ามมิให้ บคุ คลใดยึดหรือ
หรือครอบครองทีดิน รวมตลอดถึง
ก่นสร้ าง แผ้ วถาง หรือเผาป่ า”และ
มาตรา 16(19) ทีบัญญัตวิ า่
“ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ าม
มิให้ บคุ คลใดทิ 3งสิงทีเป็ นเชื 3อเพลิง
ซึงอาจทําให้ เกิดเพลิง”

มาตรการ
ทีเกียวข้ อง

197

ความสอดคล้ อง/ปั ญหา และ
ข้ อเสนอแนะต่ อประเทศไทย

4) พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและ
คุ้มครองสัตว์ ป่า พ.ศ. 2535 ใน
มาตรา 37 ทีบัญญัติว่า “ห้ ามมิให้
ผู้ใดเข้ าไปในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที ” และมาตรา 38 ที
บัญญัติ “ในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ด แผ้ วถางเผา หรื อ
ทําลายต้ นไม้ หรือพฤกษชาติอน”
ื
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พันธกรณีตามข้ อตกลงอาเซียนเรืองมลพิษ
จากหมอกควันข้ ามแดน
มาตรา 10 การเตรียมความพร้ อม
กํ า หนดให้ ประเทศภาคี พั ฒ นากลยุ ท ธ์ หรื อ
แผนปฏิบตั ิการร่ วมกันหรื อด้ วยตนเอง เพือจัดการ
หรื อควบคุมความเสียงทีมีต่อสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์และสิงแวดล้ อม อันเกิดมาจากหมอกควันที
เกิดจากไฟป่ า และหมอกควันพิษจากไฟป่ า และ
ประเทศภาคีจะต้ องจัดเตรี ยมวิธีปฏิบตั ิมาตรฐาน
ตามความเหมาะสมเพ่อเป็ นวิธีปฏิบตั ิของประเทศ
ตน และเป็ นวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องความร่ ว มมื อ ระดั บ
ภูมิภาคทีต้ องดําเนินการตามความตกลงนี 3

กฎหมายไทย
มาตรการ
ความสอดคล้ อง/ปั ญหา และ
ทีเกียวข้ อง
ทีเกียวข้ อง
ข้ อเสนอแนะต่ อประเทศไทย
พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและ
มาตรการเตรียมความพร้ อมรับ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 สถานการณ์ ไฟป่ า ปี 2552
ไฟในทีโล่งถือเป็ นสาธารณภัย
1)
การเตรียมการก่อนถึงฤดูไฟป่ า
อย่างหนึงตามนิยามมาตรา 4 ซึง จําแนกพื 3นทีเสียงต่อการเกิดไฟป่ า ประกาศ
ในมาตรา 15 กําหนด “ให้ ผ้ วู า่
จังหวัดกําหนดเขตควบคุมไฟป่ า โดยการให้
มีกฎหมายและมาตรการที
ราชการจังหวัดเป็ นผู้อํานวยการ
ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด เพือออก
สอดคล้ องกับพันธกรณีแห่ง
จังหวัด รับผิดชอบในการป้องกัน ประกาศจังหวัดกําหนดเขตควบคุมไฟป่ า
ข้ อตกลง
และบรรเทาสาธารณภัยในเขต
จัดทําแผนระดมพลดับไฟป่ าทังระดั
3 บปกติ
จังหวัด
รุนแรง และวิกฤต เป็ นต้ น
2)
ประสานและเร่งรัดการถ่ายโอน
ภารกิจการควบคุมไฟป่ า กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน และให้ คําปรึกษาและสนับสนุน
ด้ านวิชาการให้ ประสานงาน เกียวกับการดับ
ไฟป่ า เป็ นต้ น
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พันธกรณีตามข้ อตกลงอาเซียนเรืองมลพิษ
จากหมอกควันข้ ามแดน
มาตรา 11 แผนปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินแห่ งชาติ
กําหนดให้ รัฐภาคีต้องจัดเตรียมเพือสร้ างความ
พร้ อมทางนิติบญ
ั ญัติ บริหาร และการเงินที
เหมาะสม เพือการทีจะระดมเครืองมือ อุปกรณ์ และ
งบประมาณทีจําเป็ นในการรับมือและบรรเทา
ผลกระทบจากไฟป่ ารวมถึงหมอกควันพิษ
นอกจากนี 3 รัฐยังมีหน้ าทีบอกกล่าวความพร้ อม
ต่างๆดังกล่าวต่อภาคีอืนๆและศูนย์อาเซียนอีกด้ วย

กฎหมายไทย
ทีเกียวข้ อง

ไม่ มี

มาตรา 12-15 การปฏิบัติการฉุกเฉิน ร่ วมกัน
ภายใต้ บทบัญญัตเิ รืองการช่ วยเหลือ
เมือมีไฟป่ าเกิ ดขึน3 ในรั ฐภาคี AATHP กําหนดให้
รัฐภาคีดงั กล่าวย่อมมีสิทธิทีจะขอความช่วยเหลือ
จากประเทศภาคี ไ ด้ โดยอาจร้ องขอความ
ช่วยเหลือจากรัฐภาคีอนโดยตรงหรื
ื
อผ่านทางศูนย์
อาเซียนหรือในกรณีทีเหมาะสมอาจร้ องขอจากรัฐ
อืนหรื อองค์กรระหว่างประเทศต่างๆได้ พันธกรณี
ดังกล่าวเป็ นความร่ วมมือระหว่างประเทศ ยังไม่มี
กฎหมายทีเกียวข้ องในส่วนนี 3

ไม่ มี

มาตรการ
ทีเกียวข้ อง

ความสอดคล้ อง/ปั ญหา และ
ข้ อเสนอแนะต่ อประเทศไทย

มาตรการเตรียมความพร้ อมรับ
สถานการณ์ ไฟป่ า ปี 2552
1) การดับไฟป่ าเบื 3องต้ นโดยหน่วยงานของ
พื 3นที
2) การดับไฟป่ าตามแผนระดมพลดับไฟป่ า
3) การดับไฟป่ าในสถานการณ์วิกฤติ

มีมาตรการทีสอดคล้ องกับ
พันธกรณีแห่งข้ อตกลง

ประเทศไทยให้ ความช่วยเหลือประเทศเพือ
บ้ านเกียวกับการนําสถานีตรวจสอบคุณภาพ
อากาศเคลือนทีเข้ าไปในประเทศข้ างเคียงใน
แถบลุม่ แม่นํ 3าโขง
โดยในปี 2554 วางแผนไว้ ว่าจะทําความตก
ลง 2 ฝ่ ายเกียวกับเรืองการให้ ความช่วยเหลือ
ในเรื องต่างแก่ ประเทศดังกล่าว โดยเฉพาะ
พม่า และกัมพูชา
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มีมาตรการทีสอดคล้ องกับ
พันธกรณีแห่งข้ อตกลง
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พันธกรณีตามข้ อตกลงอาเซียนเรืองมลพิษ
จากหมอกควันข้ ามแดน

กฎหมายไทย
ทีเกียวข้ อง

มาตรการ
ทีเกียวข้ อง

ความสอดคล้ อง/ปั ญหา และ
ข้ อเสนอแนะต่ อประเทศไทย

มาตรา 16 ความร่ วมมือด้ านเทคนิค
โดยศูน ย์ อ าเซี ย นจะให้ ค วามสนับ สนุน อํ า นวย
ความสะดวกในการระดมทรัพยากรทังภายในและ
3
ภายนอกประเทศภาคี การรายงานข้ อ มูล และ
ข่าวสารให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน การแลกเปลียน
ข้ อมูล ผู้เชียวชาญ เทคโนโลยี เทคนิค และความรู้
ทีเกียวข้ อง การฝึ กอบรมและการศึกษาทีเกียวข้ อง
กับการห้ ามเผาโดยสิ 3นเชิง และ ผลกระทบของพิษ
จากหมอกควัน ต่ อ มนุษ ย์ แ ละสิงแวดล้ อ ม การ
พัฒ นาและจัด ทํ า เทคโนโลยี ใ นการควบคุม เผา
การแลกเปลี ย นประสบการณ์ และข้ อมู ล ที
เกี ยวข้ องระหว่ างหน่ วยงานผู้บังคับใช้ กฎหมาย
ของรั ฐภาคี และการฝึ กฝนพนัก งานดับ ไฟทัง3 ใน
ระดับท้ องถิน ชาติ และภูมิภาค เป็ นต้ น

ไม่ มี

1)เผยแพร่ ข้อมูล Hotspots รายวันผ่านทาง
เว็บไซท์ www.dnp.go.th/forestfire เพือให้
ข้ อมูลทีถูกต้ อง ชัดเจน ไม่สบั สน แก่หน่วย
ราชการอืนๆ และประชาชนโดยทัวไปอีกด้ วย
ซึงข้ อมูล Hotspots ทีเกิดไฟป่ าขึน3 จริ งมีค่า
ความถูกต้ องประมาณ 82.3 เปอร์ เซ็นต์
ดังนันข้
3 อมูล Hotspots จากดาวเทียมจึงมี
ความถูกต้ องแม่นยําค่อนข้ างสูง
2) รายงานข้ อมูลต่างๆ ต่อทีประชุมประเทศ
ภาคี

มีมาตรการทีสอดคล้ องกับ
พันธกรณีแห่งข้ อตกลง
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พันธกรณีตามข้ อตกลงอาเซียนเรืองมลพิษ
จากหมอกควันข้ ามแดน
มาตรา 17 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
โดยประเทศภาคีจะต้ องดําเนินการด้ วยตัวเองหรื อ
ร่ ว มกับ ประเทศภาคี อื นหรื อองค์ การนานาชาติ
เพื อวิ จั ย ถึ ง การเกิ ด และผลกระทบของปั ญ หา
มลพิษ จากหมอกควัน รวมไปถึง วิ ธีก าร เทคนิ ค
และอุป กรณ์ สําหรั บการจัด การไฟป่ าและไฟบน
พื 3นดินด้ วย

กฎหมายไทย
ทีเกียวข้ อง
พระราชบั ญ ญั ติ ป่ าไม้ พ.ศ.
2484
ในมาตรา 11 ทีว่า “ผู้ใดทําไม้ หรื อ
เจาะ หรื อสับ หรื อเผา หรื อ ทํา
อันตรายด้ วยประการใด ๆ แก่ ไ ม้
หวงห้ า ม ต้ อ งได้ รั บ อนุญ าตจาก
พนั ก งานเจ้ าหน้ าที ” ประกอบ
มาตรา 17(1) “บทบัญญัติในส่วน
นี 3 มิ ใ ห้ ใ ช้ บัง คับ ในกรณี พนักงาน
เ จ้ า ห น้ า ที จั ด ก ร ะ ทํ า ไ ป เ พื อ
ประโยชน์ ใ นการบํ า รุ ง ป่ าการ
ค้ นคว้ าหรื อ การทดลองในทาง
วิ ช า ก า ร ” จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า
พระราชบัญ ญั ติ ป่ าไม้ ใ ห้ อํ า นาจ
เจ้ าหน้ าที ในการค้ นคว้ าและ
ทดลองทางวิชาการเพือบํารุงรักษา
ป่ า รวมไปถึ งการจัด การป้ องกั น
และควบคุมไฟป่ าด้ วย

มาตรการ
ทีเกียวข้ อง

ความสอดคล้ อง/ปั ญหา และ
ข้ อเสนอแนะต่ อประเทศไทย

มีกฎหมายทีสอดคล้ องกับ
พันธกรณีแห่งข้ อตกลง
ไม่ มี
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พันธกรณีตามข้ อตกลงอาเซียนเรืองมลพิษ
กฎหมายไทย
จากหมอกควันข้ ามแดน
ทีเกียวข้ อง
2. มาตรการและเยียวยาความเสียหายลงโทษ พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และ
ข้ อตกลงไม่ ไ ด้ กํ า หนดความรั บ ผิ ด มาตรการ รักษาคุณภาพสิงแวดล้ อม พ.ศ.
2535
ลงโทษ และการเยียวยาความเสียหายไว้
ในมาตรา 96 กําหนดให้ เจ้ าของ
อย่ า งไรก็ ดี มี ม าตรการภายในที ใช้ บั ง คั บ เพื อ หรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิด
ลงโทษแก่ผ้ ลู ะเมิดพันธกรณีเกียวกับการควบคุม มลพิษทีแพร่กระจายของมลพิษ
อันเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ืนได้ รับอันตราย
และป้องกันการห้ ามเผา
แก่ชีวติ ร่างกายหรื อสุขภาพ
อนามัย หรือเป็ นเหตุให้ ทรัพย์สนิ
ของผู้อืนหรื อของรัฐเสียหายมี
หน้ าทีต้ องรับผิดชดใช้ คา่ สินไหม
ทดแทนหรือค่าเสียหายเพือการนัน3
ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําโดยจง
ใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 220 ที
บั ญ ญั ติ ใ ห้ การเผาวั ต ถุ ใ ดๆ จน
น่าจะเป็ นอันตรายแก่บุคคลอืนก็
ถือว่าเป็ นความผิดในทางอาญา

มาตรการ
ทีเกียวข้ อง
มาตรการจูงใจให้ ไม่ เผา
1) การรณรงค์ เกษตรกรลดการเผาไร่ อย่า ง
เต็มรู ปแบบ โดยร่ วมกับโรงงานนํา3 ตาล หาก
เกษตรกรนํ า อ้ อ ยที ไม่ เ ผามาขาย โรงงาน
นํ 3าตาลจะรับซื 3อในราคาทีแพงขึน3 ตันละไม่ตํา
กว่า 30 บาท และการปล่อยสินเชือดอกเบี 3ย
ตํ าให้ แ ก่ เ กษตรกรในการซือ3 เครื องตัดอ้ อ ย
แทนการเผา
2)ผลพลอยได้ จาก พระราชบัญญัติป่าชุมชน
ทีมีวตั ถุประสงค์เพือการประชาชนใช้ สอยป่ า
ไม้ พร้ อมๆกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้
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ความสอดคล้ อง/ปั ญหา และ
ข้ อเสนอแนะต่ อประเทศไทย
แม้ ข้อตกลงอาเซียนเรืองมลพิษจาก
หมอกควันข้ ามแดนจะไม่ได้ กําหนด
มาตรการลงโทษไว้ แต่ประเทศไทย
สามารถใช้ มาตรการภายเช่น
กฎหมายอาญาและ
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษา
คุณภาพสิงแวดล้ อม พ.ศ. 2535
และกฎหายปกครอง เพือลงโทษ
ผู้กระทําความผิด กฎหมาย
ใช้ กฎหมายแพ่งเพือเยียวยาความ
เสียหาย

ปั ญหา/ข้ อเสนอแนะ
ปั ญหาเกียวกับการจับกุมตัว
ผู้กระทําความผิดมาลงโทษ

202
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พันธกรณีตามข้ อตกลงอาเซียนเรืองมลพิษ
จากหมอกควันข้ ามแดน

กฎหมายไทย
ทีเกียวข้ อง
ประมวลกฎหมายแพ่ ง การ
เรียกร้ องเพือการเยียวยาความ
เสียหายทางศาลต้ องอาศัยหลัก
กฎหมายละเมิดทัวไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
ส่วนความเสียหายทีเกิดจากการ
ก่อเหตุเดือดร้ อนรําคาญ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1337 มีมาตรการ
การเยียวยาความเสียทีกว้ างขวาง
กว่ามาตรา 420 ทีบังคับเฉพาะให้
ใช้ คา่ สินไหมทดแทน ในขณะที
มาตรา 1337 ศาลอาจออกคําสัง
ห้ ามหรือให้ ปฏิบตั ิอย่างใดเพือยัง
ความเสียหายให้ หมดสิ 3นไปหรือจะ
ฟ้องเรียกค่าเสียหายก็ได้

มาตรการ
ทีเกียวข้ อง
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ความสอดคล้ อง/ปั ญหา และ
ข้ อเสนอแนะต่ อประเทศไทย
ทังนี
3 3ควรจัดให้ มีมาตรการทีให้
ประชาชนในท้ องถินช่วยกัน
สอดส่องดูแล ผู้กระทําความผิด
เป็ นต้ น
ปั ญหาจิตสํานึกของประชาชน
ควรจัดรณรงค์ปลูกฝั งจิตสํานึก
ให้ กบั ประชาชนและทีสําคัญทีสุด
ต้ องนําเสนอทางเลือกอืนทีจะช่วย
ให้ ประชาชนสามารถกําจัดเศษวัสดุ
ในพื 3นทีการเกษตรด้ วยวิธีอืน
นอกจากการเผา เช่นการทําเป็ นปุ๋ย
และพัฒนาอาชีพให้ กบั ท้ องถินแทน
การเผาเพือหาของป่ า เป็ นต้ น
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212
พันธกรณีตามข้ อตกลงอาเซียนเรืองมลพิษ
จากหมอกควันข้ ามแดน

กฎหมายไทย
ทีเกียวข้ อง
กฎหมายปกครอง การกระทํา
ละเมิดนันเกิ
3 ดจากการทีเจ้ าหน้ าที
ละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีควบคุมและ
ป้องกันการเกิดไฟป่ าหรือการเผา
ในทีโล่ง เป็ นต้ น โดยศาลอาจมี
คําสังให้ ใช้ เงิน ส่งมอบทรัพย์
กระทําการหรืองดเว้ นกระทําการ
อย่างใดอย่างหนึงตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาล
3
ปกครองและวิธีพจิ ารณาคดี
ปกครองพ.ศ. 2542 มาตรา 72 (3)

มาตรการ
ทีเกียวข้ อง
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ความสอดคล้ อง/ปั ญหา และ
ข้ อเสนอแนะต่ อประเทศไทย
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บทที 6
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ

6.1

บทสรุป
มลพิษจากหมอกควัน ข้ ามแดนเป็ นปั ญ หาที ภูมิภาคเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ เ ผชิญ มา
อย่างช้ านาน โดยเฉพาะอย่างยิง นับตัง( แต่ปี 1997 ที เกิ ดไฟป่ าครั ง( ใหญ่ใ นประเทศอิน โดนีเ ซี ย
ทําให้ เกิดหมอกควันปกคลุมประเทศในแถบเส้ นศูนย์สูตร โดยเฉพาะอย่างยิงประเทศมาเลเซีย
สิงคโปร์ บรู ไน และประเทศไทยตอนล่าง อันมีส าเหตุหลักมาจากการเปลียนพืน( ทีป่าเป็ นพืน( ที
การเกษตรของบริ ษัทเอกชนในอินโดนีเซีย อีกส่วนหนึงคือสถานการณ์หมอกควันพิษข้ ามแดนใน
แถบประเทศลุ่มนํ (าโขง ซึงประเทศทีอยู่ในแถบดังกล่าวเป็ นทังรั
( ฐผู้รับและผู้ก่อมลพิษ อีกทังไม่
( มี
เครื องมือในการตรวจจับมลพิษดังกล่าวจนทําให้ ไม่ทราบว่าหมอกควันเกิดจากประเทศใดกันแน่
โดยสาเหตุการเกิดหมอกควันพิษในแถบนี (เกิดจากการเผาถางเพือเตรี ยมเพาะปลูกของเกษตรกร
จากสถานการณ์ปัญหาข้ างต้ น ทําให้ ประเทศในกลุ่มอาเซียนตระหนักถึงความจําเป็ นใน
การร่วมมือกันแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว จนในทีสดุ เกิดเป็ นข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควัน
ข้ ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) โดยจนมีผลบังคับใช้ ในปี
ค.ศ. 2003 แต่กระนันก็
( ยงั คงมีปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนือง แสดงให้ เห็นว่าการบังคับใช้ ข้อตกลง
อาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนยังไม่ดีเท่าทีควร ดังนันจึ
( งมีความจําเป็ นต้ องศึกษาถึง
ปั ญหาในการบังคับใช้ ข้อตกลงดังกล่าว
ซึงการพิจ ารณาการบังคับใช้ ข้ อตกลงในทีนีไ( ม่เ พียงแต่พิจ ารณาการบัง คับใช้ ใ นกรอบ
ข้ อตกลงเท่านัน( แต่ยงั ดูกลไกอืนๆภายนอกกรอบข้ อตกลงดังกล่าวอีกด้ วย ทังนี
( (เพือหามาตรการ
อืน ๆ รวมทังกฎบั
(
ตรอาเซียน และมาตรการภายในรัฐภาคีมาเสริ มเพือให้ การบังคับใช้ ข้อตกลง
อาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนมีประสิทธิภาพยิงขึ (น
ทัง( นี ม( ี แ นวความคิดในกฎหมายระหว่า งประเทศเกี ยวกับ มลพิษ ทางอากาศข้ า มแดน
อย่ า งเช่ น หลัก การระมัด ระวัง ไว้ ล่ ว งหน้ า (Precautionary Principle) หลัก ความร่ ว มมื อ
(Cooperation Principle) หรื อหลักการไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่รัฐอืน ปรากฏอยู่ในหลัก
กฎหมายทัว ไประหว่ า งประเทศ ตราสารระหว่ า งประเทศในระดับ ต่า งๆ และคํ า พิ พ ากษา
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ
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อย่างไรก็ดีไม่ปรากฏข้ อตกลงอย่างแน่นในเรื องหมอกควันพิษข้ ามแดนในภูมิภาคอืน แต่มี
แนวโน้ มในภูมิภาคยุโรปทีมีพยายามจัดการกับปั ญหามลพิษทางอากาศข้ ามแดน อันอาจใช้ เป็ น
บทเรี ยนในการพิจารณาถึงความบกพร่องในการบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอก
ควันข้ ามแดนและใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้ อีกด้ วย
อนุสญ
ั ญากรุ งเจนีวาว่าด้ วยมลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดนระยะไกล (Convention on
Long-Range Transboundary Air Pollution หรื อ 1979 ECE Convention) เป็ นความตกลงฉบับ
แรกที มุ่ง จัดการกับมลพิษทางอากาศข้ ามแดนโดยตรง และมี วิ วัฒ นาการยาวนานกว่า 30 ปี
นอกจากนัน( อนุสัญญาดังกล่าวมีภ าคีส่วนใหญ่ อยู่ใ นสหภาพยุโรปซึง มีลักษณะการรวมตัวที มี
ลักษณะเฉพาะตัว อันมีผลเป็ นการเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการบังคับใช้ อนุสญ
ั ญาดังกล่าว โดย
อาจนํามาบ่งชี (ความบกพร่องของการบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
และใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาดังนี (
บทบัญญัตขิ อง 1979 ECE Convention มีลกั ษณะของบทบัญญัติเป็ นกรอบความร่วมมือ
ทีกล่าวถึงเรื องการปรึ กษาหารื อ การพัฒ นาและวิจัย และการแลกเปลี ยนข้ อมูล ไว้ กว้ างๆ แต่
อนุสัญ ญาดัง กล่าวมี พิ ธี ส ารถึ ง 8 ฉบับ ที กํ าหนดมาตรการโดยละเอี ย ดเฉพาะเรื อ ง ในขณะที
AATHP นอกจากจะมีบทบัญญัติทีมีลกั ษณะเป็ นกรอบกว้ างๆแล้ ว ยังไม่มีพิธีสารเฉพาะทีจะวาง
มาตรการในการลดหรื อป้องกันหมอกควันพิษข้ ามแดนทีเฉพาะเจาะจง ทังนี
( (อาจนําบทเรี ยนข้ อนี (
มาใช้ พิจารณาเกียวกับการจัดทําพิธีสารในอนาคตข้ างหน้ า อย่างไรก็ดีแม้ บทบัญญัติของ AATHP
จะมีลักษณะกว้ างและขาดสภาพบังคับ แต่รัฐภาคีก็ควรปฏิบตั ิตามพันธกรณีแห่งข้ อตกลงตาม
หลักสุจริตและหลักสัญญาต้ องเป็ นสัญญานัน เอง
1979 ECE Convention มีองค์กรดําเนินงานทีสลับซับซ้ อนเพือให้ การดําเนินงานภายใต้
อนุสัญ ญาเป็ นไปอย่างมี ประสิท ธิ ภ าพ ในขณะที AATHP แม้ จ ะมี บทบัญ ญัติใ ห้ จัดตัง( ศูน ย์
ประสานงานการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนแห่งอาเซียน แต่ก็ยงั ไม่มีการจัดตังขึ
( (นจริ ง
โดยให้ เลขาธิการเป็ นผู้ดําเนินการแทนไปก่อน ทังนี
( (อาจนําบทเรี ยนจากยุโรปมาเป็ นแบบอย่าง หาก
ศูนย์ดงั กล่าวมีโอกาสจัดตังขึ
( (นจริงในอนาคต
1979 ECE Convention มี ค ณะกรรมาธิ ก ารเพื อ การบัง คับ ใช้ อ นุสัญ ญา (The
Implementation Committee) ทีทําหน้ าทีทบทวน ตรวจสอบการบังคับใช้ ข้อตกลงของรัฐภาคีให้
เป็ นไปตามพันธกรณีภายใต้ พิธีสารแห่งอนุสญ
ั ญา ใน 3 เรื องหลักคือการตรวจสอบรายงานการ
ปฏิบตั ิตามพันธกรณี ของรัฐภาคี การพิจารณาการไม่ปฏิบตั ิตามพันธกรณี ของรัฐภาคี และการ
ตรวจตราอย่างละเอียดในพันธกรณีเฉพาะเรื องตามคําสัง ของทีประชุมคณะบริ หาร อันนํามาซึง
การปฏิบตั ิตามพันธกรณีแห่งอนุสญ
ั ญาของรัฐภาคี ในขณะที AATHP ไม่มีองค์กรดังกล่าวทังนี
( (
อาจนําบทเรี ยนจากยุโรปดังกล่าวมาเป็ นแบบอย่าง โดยแต่งตังให้
( มีคณะกรรมาธิการดังกล่าวขึ (น
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และให้ รั ฐ ภาคี ป ระเมิ น ตนเอง(Self-Submission)หรื อ ให้ เ ลขาธิ ก ารเป็ นผู้ป ระเมิ น (SecretaryReferral) ว่ารัฐภาคีได้ บงั คับใช้ บทบัญญัติแห่ง AATHP แล้ วหรื อไม่และเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
ดังกล่าวเพือรับคําแนะนําในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว ทังนี
( (ไม่เป็ นการขัดต่อลักษณะของอาเซียน
เนืองจากคณะกรรมาธิการดังกล่าวไม่มีอํานาจลงโทษรัฐภาคีแต่ประการใด
ยุโรปมี EC Regulation อันเป็ นกฎหมายสหภาพทีรัฐต้ องบังคับตามอย่างเคร่งครัดทัว กัน
กฎหมายดังกล่าวเป็ นกลไกเสริมความอ่อนของอนุสญ
ั ญา เปรี ยบเสมือนเป็ นบทบัญญัติเรื องความ
รับผิดและบทลงโทษในส่วนที 1979 ECE Convention ไม่มี ในขณะทีอาเซียนไม่มีระบบกฎหมาย
ดัง กล่าวรองรั บและไม่อาจนําบทเรี ยนดัง กล่าวมาปรั บใช้ กับบุคลิกของอาเซี ยนได้ อย่างไรก็ ดี
กฎหมายจารี ตประเพณีระหว่างประเทศ ในเรื องการระมัดระวังไว้ ล่วงหน้ า และหลักความรับผิด
ของรัฐ ก็เป็ นกฎหมายทีผูกพันรัฐทุกรัฐเช่นเดียวกัน อันสามารถช่วยเสริ มกรณี ที AATHP ไม่มี
บทบัญญัตเิ รื องความรับผิด
ยุโรปมี ศาลสหภาพยุโรปที ส ามารถลงโทษรั ฐ ได้ 100% ในขณะที อ าเซี ยนไม่มี ร ะบบ
ดังกล่าวรองรับ และบทเรี ยนดังกล่าวจะไกลเกินไปสําหรับระบบของอาเซียน ทังนี
( (อาเซียนมีกลไก
ของการนําประเด็นปั ญหาขึ (นสู่ทีประชุมสุดยอดอาเซียน เพือการแก้ ไขปั ญหาในเรื องการยอมรับ
อํานาจศาลระหว่างประเทศ โดยรัฐภาคีแห่งกฎบัตรอาเซียนทีได้ รับความเสียหายหรื ออาจได้ รับ
ความเสียหายจากหมอกควันพิษข้ ามแดน อาจเสนอเรื องดังกล่าวเข้ าสู่ทีประชุมสุดยอดอาเซียน
เพือกําหนดโทษแก่รัฐผู้เป็ นต้ นกําเนิดหมอกควันพิษข้ ามแดนดังกล่าวได้ โดยถือว่าการละเลยไม่
ปฏิบตั ิหน้ าทีการป้องกันไว้ ก่อน หรื อเป็ นรัฐต้ นกํ าเนิดหมอกควันพิษข้ ามแดนอันมีความผิดตาม
หลักความรับผิดของรัฐ อันเป็ นกรณีไม่ปฏิบตั ติ ามกฎบัตร(non-compliance)
นอกจากนันยุ
( โรปยังมีระบบการฟ้องคดีระหว่างประเทศจากศาลภายใน กล่าวคือผู้ทีได้ รับ
ความเสียหายจากมลพิษทางอากาศข้ ามแดนจากประเทศใด สามารถฟ้ องร้ องทีศาลในรั ฐตน
เนื องจากมีร ะบบกฎหมายแบบเดียวกัน ซึง ทํ าให้ ผ้ ูเ สียหายได้ รั บการเยียวยาความเสียหายได้
ง่ายดายกว่าการนําคดีขึ (นเสนอต่อศาลหรื ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ในขณะทีอาเซียนยัง
ยึดหลักการทางระหว่างประเทศโดยเฉพาะการเจรจาสูงซึงทําให้ รัฐทีเสียได้ รับการเยียวยาได้ ยาก
อย่างไรก็ดีอาจนํากฎบัตรอาเซียนมาช่วยเพิมช่องทางในการระงับข้ อพิพาทเรื องมลพิษจากหมอก
ควันข้ ามแดนให้ มากและมีความเป็ นธรรมมากขึ (น โดยการจัดให้ มีการประนีประนอม หรื อการไกล่
เกลียโดยคนกลางตามความในมาตรา 23 หากใช้ วิธีการดังกล่าวไม่ได้ ผลไม่อาจระงับข้ อพิพาทได้
ก็นําเรื องขึ (นสู่ทีประชุมสุดยอดอาเซียน ตามความในมาตรา 26 อันนํามาซึงการเยียวยาความ
เสียหายทีมีประสิทธิภาพขึ (น
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นอกจากนันมาตรการภายในรั
(
ฐภาคีเป็ นอีกกลไกทีจะช่วยเสริ มประสิทธิภาพการบังคับใช้
AATHP ทังนี
( (โดยอาศัยกฎหมายภายในทีมีอยูไ่ ม่วา่ จะเป็ นกฎหมายสิงแวดล้ อม แพ่งและอาญา ซึง
จะถูกบังคับใช้ โดยผ่านทางเจ้ าหน้ าทีของรัฐ และศาลภายใน และมีมาตรการอืนๆทีไม่ใช่กฎหมาย
อย่างเช่นนโยบายหรื อแผนแม่บท รวมทังการจั
(
ดตังองค์
( กรควบคุมดูแล ทีจะทําให้ การจัดการและ
แก้ ไขปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดนมีประสิทธิภาพขึ (น
อย่างไรก็ดีมีปัญหาบางประการจากรัฐในกลุม่ อาเซียนกล่าวคือ ความแตกต่างในเรื องของ
ศักยภาพในด้ านต่างๆทําให้ ไม่อาจจัดการกับปั ญหาดังกล่าวได้ โดยมีแนวทางแก้ ไขคือการทีรัฐทีมี
ความพร้ อมกว่าเข้ าไปช่วยเหลือตามหลักการความร่วมมือภายใต้ ข้อตกลง โดยอาจเข้ าไปทําเป็ น
ความตกลงทวิภาคี Letter of Intent หรื อ Memorandum of Understanding ในเรื องการให้ ความ
ช่วยเหลือดังกล่าว
ปั ญหาการไม่บงั คับใช้ กฎหมายและมาตรการทีมีอยู่ของรัฐ จําเป็ นต้ องอาศัยเจตนาทาง
การเมืองในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว โดยต้ องมองว่าปั ญหาหมอกควันพิษข้ ามแดนเป็ นปั ญหา
ร่วมกันของรัฐในกลุม่ อาเซียนทังหมด
(
ปั ญ หาความไม่มี จิ ต สํ า นึก ของประชาชนหรื อ ผู้ป ระกอบการ ต้ อ งแก้ ไ ขโดยการออก
มาตรการจูงใจให้ ประชาชนไม่เผา เช่นการให้ ราคาสินค้ าทีไม่เผาในราคาทีสงู ขึ (น การให้ สินจับแก่
ประชาชนทีแจ้ งเบาะแสการกระทําความผิด และการลดภาษี สินค้ าทีออกจากโรงงานทีไม่ใช้ การ
เผา เป็ นต้ น
ประเทศไทยเป็ นหนึงในรัฐภาคีแห่ง AATHP ซึงอยู่ในฐานะผู้ก่อและผู้รับผลกระทบจากหมอก
ควันพิษข้ ามแดน ทังนี
( (ประเทศไทยมีกฎหมายและมาตรการทีเพียงพอและสอดคล้ องกับพันธกรณีแห่ง
ข้ อตกลง โดยศาลภายในก็บงั คับใช้ กฎหมายภายในทีมีเพือลงโทษผู้กระทําความผิดและเยียวยาความ
เสี ยหายที เกิ ดจากการเผาในที โล่ง นอกจากนี ย( ังมี การจัดหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
หน่วยงานทีมีอํานาจ และศูนย์ตดิ ตามตรวจสอบแห่งชาติภายใต้ ข้อตกลงอย่างครบถ้ วน
อย่างไรก็ดีมีปัญหาบางประการเกียวกับการประสานงานระหว่างองค์กรทีมีอยู่มาก ซึง
ต้ องอาศัยเวลาในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆให้ สามารถทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ปั ญหาการจับตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษและจิตสําคัญของประชาชน อาจแก้ ไขโดย
การจัดอาสาสมัครดูแลพื (นทีความเสียง และให้ สินจับแก่บุคคลทัวไปทีช่วยสอดส่อง อีกทัง( ต้ อง
สร้ างทางเลือกให้ กบั ประชาชนเพือให้ เปลียนพฤติกรรมการเผาเช่น การรับซื (อเศษวัสดุการเกษตร
แทนการให้ เกษตรกรเผา เป็ นต้ น
บทสรุปในการทําวิทยานิพนธ์เรื องนี ( กล่าวคือจากการศึกษามาทังหมดนั
(
น( สามารถพิสจู น์
ได้ ว่าลําพัง แต่เ พียงข้ อตกลงอาเซี ยนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนยังไม่พอต่อการแก้ ไ ข
ปั ญ หามลพิษจากหมอกควัน ข้ ามแดน อย่างไรก็ ต ามการอาศัย กฎบัตรอาเซี ยน บทเรี ยนจาก
ภูมิภาคอืน และมาตรการอืน ๆ ทังในระดั
(
บระหว่างประเทศและระดับภายในประเทศมาช่วยจะทํา
ให้ ส ามารถป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาหมอกควัน พิ ษ ข้ า มพรมแดนได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขึ น(
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ทังนี
( (ต้ องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทีเกียวข้ องทังระดั
( บระหว่างประเทศและระดับภายใน
เพือประโยชน์อนั จะเกิดต่อรัฐและประชาชนในภูมิภาคอาเซียนต่อไป
6.2

ข้ อเสนอแนะ
เพื อ การป้องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาหมอกควัน พิ ษข้ า มพรมแดนได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ

ผู้เกียวข้ องทุกส่วนต้ องร่วมมือกัน โดยแยกพิจารณาได้ ดงั นี (
ระดับระหว่ างประเทศ
- รั ฐ ใดที ไ ม่ไ ด้ เ ป็ นภาคี ข้ อ ตกลงอาเซี ย นเรื อ งมลพิ ษ จากหมอกควัน ข้ ามแดน ควรเร่ ง
ดําเนินการเข้ าเป็ นภาคี เพื อการประสานงานและแก้ ไ ขปั ญ หามลพิษจากหมอกควัน ข้ ามแดน
ภายใต้ ข้อตกลงทีดียิงขึ (น
- รัฐใดทีเป็ นภาคีข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนแล้ ว ต้ องตีความ
ข้ อตกลงอย่างเคร่งครัด และปฏิบตั ติ ามพันธกรณีแห่งข้ อตกลง
- ควรจัดตังคณะกรรมาธิ
(
การเพือการบังคับใช้ ข้อตกลง เพือปฏิบตั ิหน้ าทีตรวจสอบการ
บังคับใช้ ข้อตกลงผ่านทางรายงานจากรัฐภาคี และระบบการประเมินตนเอง(Self-Submission)
หรื อสํานักเลขาธิการเป็ นผู้ประเมิน (Secretary-Referral)
- รัฐทีไม่ได้ เป็ นภาคีข้อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน ต้ องปฏิบตั ิตาม
พันธกรณีในการป้องกันหมอกควันพิษข้ ามแดน ในฐานะกฎหมายจารี ตประเพณีระหว่างประเทศ
- หากมีรัฐใด(ทัง( ทีเป็ นและไม่ได้ เป็ นภาคีแห่งข้ อตกลง) ละเมิดพันธกรณี ในการป้องกัน
หรื อเป็ นรัฐต้ นกําเนิดหมอกควันพิษข้ ามแดน รัฐผู้ได้ รับความเสียหายควรจะเสนอเรื องดังกล่าวต่อ
ทีประชุมสุดยอดอาเซียนเพือกําหนดมาตรการลงโทษและเยียวยาความเสียหาย ฐานไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎบัตรอาเซียน
- รัฐควรอาศัยกฎบัตรอาเซียนเพือเพิมช่องทางการระงับข้ อพิพาทเกียวกับหมอกกควันพิษ
ข้ ามแดนนอกจากการเจรจาปรึกษาหารื อ
- รัฐจะต้ องให้ ร่วมมือกับองค์กรภายใต้ ข้อตกลง อย่างศูนย์ประสานงานการควบคุมมลพิษ
จากหมอกควันข้ ามแดนแห่งอาเซียนในการดําเนินการตามข้ อตกลง
- รัฐจะต้ องให้ ความสนับสนุนทางการเงินต่อกองทุนอาเซียนเพือการควบคุมมลพิษจากหมอก
ควันข้ ามแดนในการดําเนินการตามข้ อตกลงและเยียวยาความเสียหายจากหมอกควันพิษข้ ามแดน
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- รัฐควรดําเนินการเจรจาระดับทวิภาคี หรื อจัดทํา MOU รวมทังให้
( ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศต่อกัน เกียวกับการป้องกัน ควบคุมปั ญหามลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนระหว่างกัน
ระดับภายในรัฐภาคี
- รัฐภาคีต้องดําเนินการทางนิติบญ
ั ญัติ บริ หาร และมาตรการอืนๆเพือรองรับพันธกรณี
ตามข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดน
- รัฐทีไม่ใช่ภาคีแห่งข้ อตกลงอาเซียนเรื องมลพิษจากหมอกควันข้ ามแดนต้ องดําเนินการที
จําเป็ น ปฏิบตั ติ ามกฎหมายจารี ตประเพณีระหว่างประเทศเกียวกับการป้องกันหมอกควันพิษข้ าม
พรมแดน
- รัฐต้ องบังคับใช้ กฎหมาย นโยบาย และมาตรการภายใน เพือป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
หมอกควันพิษข้ ามแดน
- รัฐควรออกมาตรการจูงใจเพือปรับเปลียนพฤติกรรมของประชาชนหรื อบริ ษัทเอกชนให้
ไม่เผา เช่นมาตรการทางภาษี หรื อมาตรการทางการค้ า หรื อการรับซื (อเศษพืชจากเกษตรกรแทน
การเผา หรื อการรับซื (อสินค้ าการเกษตรทีมาจากการไม่เผามนราคาสูงกว่าตลาด เป็ นต้ น
- รัฐควรจัดตังกองทุ
(
นสิงแวดล้ อมภายในประเทศเพือเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชน
ผู้ได้ รับความเสียหายจากหมอกควันและหมอกควันพิษข้ ามแดน รวมทังดํ
( าเนินการทางกฎหมาย
แทนผู้เสียหายทีไม่สามารถเข้ าถึงกระบวนการระงับข้ อพิพาท
- รัฐควรจัดให้ มีการเผยแพร่ความรู้ ส่ชู มุ ชนและสงคมทุกระดับ ในเรื องปั ญหาหมอกควันพิษ
ข้ ามแดนเพือให้ ประชาชนตระหนักถึงปั ญหาและมีสว่ นร่วมในกรป้องกันและแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
ประเทศไทย
- ประเทศไทยต้ อ งดํา เนิ น การเช่น เดี ยวกับรั ฐ ภาคีอื น ๆเพื อ ให้ มี การบัง คับใช้ ข้ อ ตกลง
อาเซียนภายในประเทศ
- ประเทศไทยต้ องจัดมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีเกี ยวข้ องกับการป้องกัน และ
จัดการกับปั ญหาหมอกควันพิษจากไฟป่ าและการเผาในทีโล่ง
- ประเทศไทยต้ องจัดอาสาสมัครดูแลพื (นทีความเสียง และให้ สินจับแก่บคุ คลทัว ไปทีช่วย
สอดส่อง อีกทังต้
( องสร้ างทางเลือกให้ กบั ประชาชนเพือให้ เปลียนพฤติกรรมการเผาเช่น การรับซื (อ
เศษวัสดุการเกษตรแทนการให้ เกษตรกรเผา เป็ นต้ น
- ประเทศไทยต้ องเปิ ดระบบกฎหมายเพือให้ ประชาชนสามารถทีจะเข้ าถึงได้ และทีสําคัญก็
คื อ การมี ระบบฐานข้ อมูล ที ถูกต้ องและกว้ างขว้ าง เกี ยวกับการพื น( ที เสี ยงต่อไฟป่ า เกี ยวกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อระบบเศรษฐกิจ และต่อสังคม เพือนําไปสู่การสร้ างและขับเคลือนนโยบาย
สาธารณะเกียวกับการแก้ ปัญหาเรื องนี (
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ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY
HAZE POLLUTION
The Parties to this Agreement,
REAFFIRMING the commitment to the aims and purposes of the Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) as set forth in the Bangkok Declaration of 8 August
1967, in particular to promote regional co-operation in Southeast Asia in the spirit of
equality and partnership and thereby contribute towards peace, progress and
prosperity in the region,
RECALLING the Kuala Lumpur Accord on Environment and Development which was
adopted by the ASEAN Ministers of Environment on 19 June 1990 which calls for, inter
alia, efforts leading towards the harmonisation of transboundary pollution prevention and
abatement practices,
RECALLING ALSO the adoption of the 1995 ASEAN Co-operation Plan on Transboundary
Pollution, which specifically addressed transboundary atmospheric pollution and called for,
inter alia, establishing procedures and mechanisms for co-operation among ASEAN
Member States in the prevention and mitigation of land and/or forest fires and haze,
DETERMINED to give effect to the 1997 Regional Haze Action Plan and to the Hanoi
Plan of Action which call for fully implementing the 1995 ASEAN Cooperation Plan on
Transboundary Pollution, with particular emphasis on the Regional Haze Action Plan by
the year 2001,
RECOGNISING the existence of possible adverse effects of transboundary haze
pollution,
CONCERNED that a rise in the level of emissions of air pollutants within the region as
forecast may increase such adverse effects,
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RECOGNISING the need to study the root causes and the implications of the
transboundary haze pollution and the need to seek solutions for the problems identified,
AFFIRMING their willingness to further strengthen international cooperation to develop
national policies for preventing and monitoring transboundary haze pollution,
AFFIRMING ALSO their willingness to co-ordinate national action for preventing and
monitoring transboundary haze pollution through exchange of information, consultation,
research and monitoring,
DESIRING to undertake individual and joint action to assess the origin, causes, nature
and extent of land and/or forest fires and the resulting haze, to prevent and control the
sources of such land and/or forest fires and the resulting haze by applying
environmentally sound policies, practices and technologies and to strengthen national
and regional capabilities and cooperation in assessment, prevention, mitigation and
management of land and/or forest fires and the resulting haze,
CONVINCED that an essential means to achieve such collective action is the conclusion
and effective implementation of an Agreement,
Have agreed as follows:
PART I. GENERAL PROVISIONS
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Article 1
Use of Terms
For the purposes of this Agreement:
1.
“Assisting Party” means a State, international organization, any other entity or
person that offer and/or render assistance to a Requesting Party or a Receiving
Party in the event of land and/or forest fires or haze pollution.
2.
“Competent authorities” means one or more entities designated and authorised
by each Party to act on its behalf in the implementation of this Agreement.
3.
“Controlled burning” means any fire, combustion or smouldering that occurs in
the open air, which is controlled by national laws, rules, regulations or guidelines
and does not cause fire outbreaks and transboundary haze pollution.
4.
“Fire prone areas” means areas defined by the national authorities as areas
where fires are most likely to occur or have a higher tendency to occur.
5.
“Focal point” means an entity designated and authorised by each Party to
receive and transmit communications and data pursuant to the provisions of this
Agreement.
6.
“Haze pollution” means smoke resulting from land and/or forest fire which causes
deleterious effects of such a nature as to endanger human health, harm living
resources and ecosystems and material property and impair or interfere with
amenities and other legitimate uses of the environment.
7.
“Land and/or forest fires” means fires such as coal seam fires, peat fires, and
plantation fires.
8.
“Member State” means a Member State of the Association of Southeast Asian Nations.
9.
“Open burning” means any fire, combustion or smouldering that occurs in the open air.
10. “Party” means a Member State of ASEAN that has consented to be bound by
this Agreement and for which the Agreement is in force.
11. “Receiving Party” means a Party that accepts assistance offered by an Assisting
Party or Parties in the event of land and/or forest fires or haze pollution.
12. “Requesting Party” means a Party that requests from another Party or Parties
assistance in the event of land and/or forest fires or haze pollution.
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13.

14.

“Transboundary haze pollution” means haze pollution whose physical origin is
situated wholly or in part within the area under the national jurisdiction of one Member
State and which is transported into the area under the jurisdiction of another Member State.
“Zero burning policy” means a policy that prohibits open burning but may allow
some forms of controlled burning.
Article 2
Objective
The objective of this Agreement is to prevent and monitor transboundary haze
pollution as a result of land and/or forest fires which should be mitigated,
through concerted national efforts and intensified regional and international cooperation. This should be pursued in the overall context of sustainable
development and in accordance with the provisions of this Agreement.
Article 3
Principles

The Parties shall be guided by the following principles in the implementation of this
Agreement:
1.

2.

The Parties have, in accordance with the Charter of the United Nations and the
principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources
pursuant to their own environmental and developmental policies, and the
responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not
cause damage to the environment and harm to human health of other States or
of areas beyond the limits of national jurisdiction.
The Parties shall, in the spirit of solidarity and partnership and in accordance
with their respective needs, capabilities and situations, strengthen co-operation
and co-ordination to prevent and monitor transboundary haze pollution as a
result of land and/or forest fires which should be mitigated.
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3.

4.
5.

The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent and
monitor tranboundary haze pollution as a result of land and/or forest fires which
should be mitigated, to minimise its adverse effects. Where there are threats of
serious or irreversible damage from transboundary haze pollution, even without full
Scientific certainty, precautionary measures shall be taken by Parties concerned.
The Parties should manage and use their natural resources, including forest and
land resources, in an ecologically sound and sustainable manner.
The Parties, in addressing transboundary haze pollution, should involve, as
appropriate, all stakeholders, including local communities, non-governmental
organisations, farmers and private enterprises.
Article 4
General Obligations

In pursuing the objective of this Agreement, the Parties shall:
1.

2.

3.

Co-operate in developing and implementing measures to prevent and monitor
transboundary haze pollution as a result of land and/or forest fires which should
be mitigated, and to control sources of fires, including by the identification of
fires, development of monitoring, assessment and early warning systems,
exchange of information and technology, and the provision of mutual assistance.
When the transboundary haze pollution originates from within their territories,
respond promptly to a request for relevant information or consultations sought by
a State or States that are or may be affected by such transboundary haze pollution,
with a view to minimising the consequences of the transboundary haze pollution.
Take legislative, administrative and/or other measures to implement their
obligations under this Agreement.

226

PART II. MONITORING, ASSESSMENT, PREVENTION AND RESPONSE
Article 5
ASEAN Co-ordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control
1.

2.

3.
4.

The ASEAN Co-ordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control,
hereinafter referred to as “the ASEAN Centre”, is hereby established for the
purposes of facilitating co-operation and co-ordination among the Parties in
managing the impact of land and/or forest fires in particular haze pollution
arising from such fires.
The ASEAN Centre shall work on the basis that the national authority will act first
to put out the fires. When the national authority declares an emergency situation,
it may make a request to the ASEAN Centre to provide assistance.
A Committee composed of representatives of the national authorities of the
Parties shall oversee the operation of the ASEAN Centre.
The ASEAN Centre shall carry out the functions as set out in Annex and any
other functions as directed by the Conference of the Parties.
Article 6
Competent Authorities and Focal Points

1.

2.
3.

Each Party shall designate one or more Competent Authorities and a Focal Point
that shall be authorised to act on its behalf in the performance of the
administrative functions required by this Agreement.
Each Party shall inform other Parties and the ASEAN Centre, of its Competent
Authorities and Focal Point, and of any subsequent changes in their designations.
The ASEAN Centre shall regularly and expeditiously provide to Parties and
relevant international organizations the information referred to in paragraph 2 above.
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1.

2.

3.

1.

2.
3.

Article 7
Monitoring
Each Party shall take appropriate measures to monitor:
a. all fire prone areas,
b. all land and/or forest fires,
c. the environmental conditions conducive to such land and/or forest fires, and
d. haze pollution arising from such land and/or forest fires.
Each Party shall designate one or more bodies to function as National Monitoring
Centres, to undertake monitoring referred to in paragraph 1 above in
accordance with their respective national procedures.
The Parties, in the event that there are fires, shall initiate immediate action to
control or to put out the fires.
Article 8
Assessment
Each Party shall ensure that its National Monitoring Centre, at agreed regular
intervals, communicates to the ASEAN Centre, directly or through its Focal Point,
data obtained relating to fire prone areas, land and/or forest fires, the
environmental conditions conducive to such land and/or forest fires, and haze
pollution arising from such land and/or forest fires.
The ASEAN Centre shall receive, consolidate and analyse the data
communicated by the respective National Monitoring Centres or Focal Points.
On the basis of analysis of the data received, the ASEAN Centre shall, where
possible, provide to each Party, through its Focal Point, an assessment of risks
to human health or the environment arising from land and/or forest fires and the
resulting transboundary haze pollution.
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Article 9
Prevention
Each Party shall undertake measures to prevent and control activities related to land
and/or forest fires that may lead to transboundary haze pollution, which include:
a.
Developing and implementing legislative and other regulatory measures, as well
as programmes and strategies to promote zero burning policy to deal with land
and/or forest fires resulting in transboundary haze pollution;
b.
Developing other appropriate policies to curb activities that may lead to land
and/or forest fires;
c.
Identifying and monitoring areas prone to occurrence of land and/or forest fires;
d.
Strengthening local fire management and firefighting capability and coordination to prevent the occurrence of land and/or forest fires;
e.
Promoting public education and awareness-building campaigns and
strengthening community participation in fire management to prevent land
and/or forest fires and haze pollution arising from such fires;
f.
Promoting and utilizing indigenous knowledge and practices in fire prevention
and management; and
g.
Ensuring that legislative, administrative and/or other relevant measures are taken
to control open burning and to prevent land clearing using fire.
Article 10
Preparedness
1.

2.

The Parties shall, jointly or individually, develop strategies and response plans to
identify, manage and control risks to human health and the environment arising
from land and/or forest fires and related haze pollution arising from such fires.
The Parties shall, as appropriate, prepare standard operating procedures for
regional co-operation and national action required under this Agreement.
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1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

Article 11
National Emergency Response
Each Party shall ensure that appropriate legislative, administrative and financial
measures are taken to mobilise equipment, materials, human and financial
resources required to respond to and mitigate the impact of land and/or forest
fires and haze pollution arising from such fires.
Each Party shall forthwith inform other Parties and the ASEAN Centre of such measures.
Article 12
Joint Emergency Response through the Provision of Assistance
If a Party needs assistance in the event of land and/or forest fires or haze
pollution arising from such fires within its territory, it mayrequest such assistance
from any other Party, directly or through the ASEAN Centre, or, where
appropriate, from other States or international organisations.
Assistance can only be employed at the request of and with the consent of the
requesting Party, or, when offered by another Party or Parties, with the consent
of the receiving Party.
Each Party to which a request for assistance is directed shall promptly decide
and notify the requesting Party, directly or through the ASEAN Centre, whether it
is in a position to render the assistance requested, and of the scope and terms
of such assistance.
Each Party to which an offer of assistance is directed shall promptly decide and notify
the assisting Party, directly or through the ASEAN Centre, whether it is in a position to
accept the assistance offered, and of the scope and terms of such assistance.
The requesting Party shall specify the scope and type of assistance required
and, where practicable, provide the assisting Party with such information as may
be necessary for that Party to determine the extent to which it is able to meet the
request. In the event that it is not practicable for the requesting Party to specify
the scope and type of assistance required, the requesting Party and assisting
Party shall, in consultation, jointly assess and decide upon the scope and type of
assistance required.
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6.

The Parties shall, within the limits of their capabilities, identify and notify the
ASEAN Centre of experts, equipment and materials which could be made
available for the provision of assistance to other Parties in the event of land
and/or forest fires or haze pollution resulting from such fires as well as the terms,
especially financial, under which such assistance could be provided.
Article 13
Direction and Control of Assistance

Unless otherwise agreed:
1.
The requesting or receiving Party shall exercise the overall direction, control, coordination and supervision of the assistance within its territory. The assisting
Party should, where the assistance involves personnel, designate in consultation
with the requesting or receiving Party, the person or entity who should be in
charge of and retain immediate operational supervision over the personnel and
the equipment provided by it. The designated person or entity should exercise
such supervision in co-operation with the appropriate authorities of the
requesting or receiving Party.
2.
The requesting or receiving Party shall provide, to the extent possible, local
facilities and services for the proper and effective administration of the
assistance. It shall also ensure the protection of personnel, equipment and
materials brought into its territory by or on behalf of the assisting Party for such
purposes.
3.
A Party providing or receiving assistance in response to a request referred to in
paragraph (1) above shall co-ordinate that assistance within its territory.
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Article 14
Exemptions and Facilities in Respect of the Provision of Assistance
1.

2.

3.

The requesting or receiving Party shall accord to personnel of the assisting Party
and personnel acting on its behalf, the necessary exemptions and facilities for
the performance of their functions.
The requesting or receiving Party shall accord the assisting Party exemptions from
taxation, duties or other charges on the equipment and materials brought into the
territory of the requesting or receiving Party for the purpose of the assistance.
The requesting or receiving Party shall facilitate the entry into, stay in and
departure from its territory of personnel and of equipment and materials involved
or used in the assistance.
Article 15
Transit of Personnel, Equipment and Materials in Respect of the
Provision of Assistance
Each Party shall, at the request of the Party concerned, seek to facilitate the
transit through its territory of duly notified personnel, equipment and materials
involved or used in the assistance to the requesting or receiving Party.
PART III. TECHNICAL CO-OPERATION AND SCIENTIFIC
RESEARCH

1.

Article 16
Technical Co-operation
In order to increase the preparedness for and to mitigate the risks to human
health and the environment arising from land and/or forest fires or haze pollution
arising from such fires, the Parties shall undertake technical co-operation in this
field, including the following:
a.
Facilitate mobilization of appropriate resources within and outside the
Parties;
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b.

2.

Promote the standardization of the reporting format of data and
information;
c.
Promote the exchange of relevant information, expertise, technology,
techniques and know-how;
d.
Provide or make arrangements for relevant training, education and
awareness-raising campaigns, in particular relating to the promotion of
zero-burning practices and the impact of haze pollution on human health
and the environment;
e.
Develop or establish techniques on controlled burning particularly for
shifting cultivators and small farmers, and to exchange and share
experiences on controlled-burning practices;
f.
Facilitate exchange of experience and relevant information among
enforcement authorities of the Parties;
g.
Promote the development of markets for the utilization of biomass and
appropriate methods for disposal of agricultural wastes;
h.
Develop training programmes for firefighters and trainers to be trained at
local, national and regional levels; and
i.
Strengthen and enhance the technical capacity of the Parties to
implement this Agreement.
The ASEAN Centre shall facilitate activities for technical cooperation
as identified in paragraph 1 above.
Article 17
Scientific Research
The Parties shall individually or jointly, including in co-operation with appropriate
international organizations, promote and, whenever possible, support scientific
and technical research programmes related to the root causes and
consequences of transboundary haze pollution and the means, methods,
techniques and equipment for land and/or forest fire management, including
fire fighting.
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PART IV. INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS
Article 18
Conference of the Parties
1.

2.
3.

A Conference of the Parties is hereby established. The first meeting
of the Conference of the Parties shall be convened by the Secretariat not later
than one year after the entry into force of this Agreement. Thereafter, ordinary
meetings of the Conference of the Parties shall be held at least once every year,
in as far as possible in conjunction with appropriate meetings of ASEAN.
Extraordinary meetings shall be held at any other time upon the request of one
Party provided that such request is supported by at least one other Party.
The Conference of the Parties shall keep under continuous review and
evaluation the implementation of this Agreement and to this end shall:
a.
Take such action as is necessary to ensure the effective implementation
of this Agreement;
b.
Consider reports and other information which may be submitted by a
Party directly or through the Secretariat;
c.
Consider and adopt protocols in accordance with the Article 21 of this
Agreement;
d.
Consider and adopt any amendment to this Agreement;
e.
Adopt, review and amend as required any Annexes to this Agreement;
f.
Establish subsidiary bodies as may be required for the implementation of
this Agreement; and
g.
Consider and undertake any additional action that may be required for
the achievement of the objective of this Agreement.
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1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Article 19
Secretariat
A Secretariat is hereby established.
The functions of the Secretariat shall include:
a.
Arrange for and service meetings of the Conference of the Parties and of
other bodies established by this Agreement;
b.
Transmit to the Parties notifications, reports and other information
received in accordance with this Agreement;
c.
Consider inquiries by, and information from, the Parties, and to consult
with them on questions relating to this Agreement;
d.
Ensure the necessary co-ordination with other relevant international
bodies and in particular to enter into administrative arrangements as may
be required for the effective discharge of the Secretariat functions; and
e.
Perform such other functions as may be assigned to it by the Parties.
The ASEAN Secretariat shall serve as the Secretariat to this Agreement.
Article 20
Financial Arrangements
A Fund is hereby established for the implementation of this Agreement.
It shall be known as the ASEAN Transboundary Haze Pollution Control Fund.
The Fund shall be administered by the ASEAN Secretariat under the guidance of
the Conference of the Parties.
The Parties shall, in accordance with the decisions of the Conference of the
Parties, make voluntary contributions to the Fund.
The Fund shall be open to contributions from other sources subject to the
agreement of or approval by the Parties.
The Parties may, where necessary, mobilise additional resources required for
the implementation of this Agreement from relevant international organizations, in
particular regional financial institutions and the international donor community.
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PART V. PROCEDURES

1.

2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.

5.

Article 21
Protocols
The Parties shall co-operate in the formulation and adoption of protocols to this
Agreement, prescribing agreed measures, procedures and standards for the
implementation of this Agreement.
The Conference of the Parties may, at ordinary meetings, adopt protocols to this
Agreement by consensus of all Parties.
The text of any proposed protocol shall be communicated to the Parties by the
Secretariat at least six months before such a session.
The requirements for the entry into force of any protocol shall be established by
that instrument.
Article 22
Amendments to the Agreement
Any Party may propose amendments to the Agreement.
The text of any proposed amendment shall be communicated to the Parties by
the Secretariat at least six months before the Conference of the Parties at which
it is proposed for adoption. The Secretariat shall also communicate proposed
amendments to the signatories to the Agreement.
Amendments shall be adopted by consensus at an ordinary meeting of the
Conference of the Parties.
Amendments to this Agreement shall be subject to acceptance. The Depositary
shall circulate the adopted amendment to all Parties for their acceptance. The
amendment shall enter into force on the thirtieth day after the deposit with the
Depositary of the instruments of acceptance of all Parties.
After the entry into force of an amendment to this Agreement any new Party to
this Agreement shall become a Party to this Agreement as amended.

236

1.

2.
3.
4.
5.

Article 23
Adoption and Amendment of Annexes
Annexes to this Agreement shall form an integral part of the Agreement and,
unless otherwise expressly provided, a reference to the Agreement constitutes
at the same time a reference to the annexes thereto.
Annexes shall be adopted by consensus at an ordinary meeting of the
Conference of the Parties.
Any Party may propose amendments to an Annex.
Amendments to an Annex shall be adopted by consensus at an ordinary
meeting of the Conference of the Parties.
Annexes to this Agreement and amendments to Annexes shall be subject to
acceptance. The Depositary shall circulate the adopted Annex or the adopted
amendment to an Annex to all Parties for their acceptance. The Annex or the
amendment to an Annex shall enter into force on the thirtieth day after the
deposit with the Depositary of the instruments of acceptance of all Parties.
Article 24
Rules of Procedure and Financial Rules
The first Conference of the Parties shall by consensus adopt rules of procedure
for itself and financial rules for the ASEAN Transboundary Haze Pollution Control
Fund to determine in particular the financial participation of the Parties to this
Agreement.
Article 25
Reports
The Parties shall transmit to the Secretariat reports on the measures
taken for the implementation of this Agreement in such form and at
such intervals as determined by the Conference of the Parties.
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Article 26
Relationship with Other Agreements The provisions of this Agreement shall in no
way affect the rights and obligations of any Party with regard to any existing
treaty, convention or agreement to which they are Parties.
Article 27
Settlement of Disputes
Any dispute between Parties as to the interpretation or application of, or
compliance with, this Agreement or any protocol thereto, shall be settled
amicably by consultation or negotiation.
PART VI. FINAL CLAUSES
Article 28
Ratification, Acceptance, Approval and Accession
This Agreement shall be subject to ratification, acceptance, approval or
accession by the Member States. It shall be opened for accession from the day
after the date on which the Agreement is closed for signature. Instruments of
ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the depositary.

1.
2.

Article 29
Entry into Force
This Agreement shall enter into force on the sixtieth day after the deposit of the
sixth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
For each Member State ratifying, accepting, approving or acceding to the
Agreement after the deposit of the sixth instrument of ratification, acceptance,
approval or accession, the Agreement shall enter into force on the sixtieth day
after the deposit by such Member State of its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession.
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Article 30
Reservations
Unless otherwise expressly provided by this Agreement no
reservations may be made to the Agreement.
Article 31
Depositary
This Agreement shall be deposited with the Secretary General of ASEAN, who shall
promptly furnish each Member State a certified copy thereof.
Article 32
Authentic Text
This Agreement shall be drawn up in the English language, and shall be the authentic text.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective
Governments have signed this Agreement.
Done at Kuala Lumpur, Malaysia on the tenth day of June in the year two thousand and
two. For the Government of Brunei Darussalam
For the Government of the Kingdom of Cambodia

For the Government of the Kingdom of Cambodia
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ANNEX
Terms of Reference of the ASEAN Co-ordinating Centre for
Transboundary Haze Pollution Control
The ASEAN Centre shall:
1.
Establish and maintain regular contact with the respective National
Monitoring Centres regarding the data, including those derived from
satellite imagery and meteorological observation, relating to:
a.
Land and /or forest fire;
b.
Environmental conditions conducive to such fires; and
c.
Air quality and levels of pollution, in particular haze arising from such fires.
2.
Receive from the respective National Monitoring Centres or Focal Points the data
above, consolidate, analyse and process the data into a format that is easily
understandable and accessible.
3.
Facilitate co-operation and co-ordination among the Parties to increase their
preparedness for and to respond to land and/or forest fires or haze pollution
arising from such fires.
4.
Facilitate co-ordination among the Parties, other States and relevant
organizations in taking effective measures to mitigate the impact of land and/or
forest fires or haze pollution arising from such fires.
5.
Establish and maintain a list of experts from within and outside of the
ASEAN region who may be utilised when taking measures to mitigate the impact
of land and/or forest fires or haze pollution arising from such fires, and make the
list available to the Parties.
6.
Establish and maintain a list of equipment and technical facilities from within and
outside of the ASEAN which may be made available when taking measures to
mitigate the impact of land and/or forest fires or haze pollution arising from such
fires, and make the list available to the Parties.
7.
Establish and maintain a list of experts from within and outside of the ASEAN
region for the purpose of relevant training, education and awareness-raising
campaigns, and make the list available to the Parties.
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

Establish and maintain contact with prospective donor States and organizations
for mobilising financial and other resources required for the prevention and
mitigation of land and/or forest fires or haze pollution arising from such fires and
preparedness of the Parties, including fire-fighting capabilities.
Establish and maintain a list of such donors, and make the list available to the Parties.
Respond to a request for or offer of assistance in the event of land and/or forest
fires or haze pollution resulting from such fires by:
a.
Transmitting promptly the request for assistance to other States
and organizations; and
b.
Co-ordinating such assistance, if so requested by the requesting
Party or offered by the assisting Party.
Establish and maintain an information referral system for the exchange of
relevant information, expertise, technology, techniques and know-how, and
make it available to the Parties in an easily accessible format.
Compile and disseminate to the Parties information concerning their experience
and any other practical information related to the implementation of the
Agreement.
Assist the Parties in the preparation of standard operating procedures (SOP).
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1979 CONVENTION ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION
The Parties to the present Convention,
Determined to promote relations and cooperation in the field of environmental
protection,
Aware of the significance of the activities of the United Nations Economic
Commission for Europe in strengthening such relations and cooperation, particularly in
the field of air pollution including long-range transport of air pollutants,
Recognizing the contribution of the Economic Commission for Europe to the
multilateral implementation of the pertinent provisions of the Final Act of the Conference
on Security and Cooperation in Europe,
Cognizant of the references in the chapter on environment of the Final Act of the
Conference on Security and Cooperation in Europe calling for cooperation to control air
pollution and its effects, including long-range transport of air pollutants, and to the
development through international cooperation of an extensive programme for the
monitoring and evaluation of long-range transport of air pollutants, starting with sulphur
dioxide and with possible extension to other pollutants,
Considering the pertinent provisions of the Declaration of the United Nations
Conference on the Human Environment, and in particular principle 21, which expresses
the common conviction that States have, in accordance with the Charter of the United
Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own
resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure
that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment
of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction,
Recognizing the existence of possible adverse effects, in the short and long
term, of air pollution including transboundary air pollution,
Concerned that a rise in the level of emissions of air pollutants within the region
as forecast may increase such adverse effects,
Recognizing the need to study the implications of the long-range transport of air
pollutants and the need to seek solutions for the problems identified,
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Affirming their willingness to reinforce active international cooperation to develop
appropriate national policies and by means of exchange of information, consultation,
research and monitoring to coordinate national action for combating air pollution
including long-range transboundary air pollution,
Have agreed as follows:
Article 1: DEFINITIONS
For the purposes of the present Convention:
(a) "Air Pollution" means the introduction by man, directly or indirectly, of
substances or energy into the air resulting in deleterious effects of such a nature as to
endanger human health, harm living resources and ecosystems and material property
and impair or interfere with amenities and other legitimate uses of the environment, and
"air pollutants" shall be construed accordingly;
(b) "Long-range transboundary air pollution" means air pollution whose physical
origin is situated wholly or in part within the area under the national jurisdiction of one
State and which has adverse effects in the area under the jurisdiction of another State at
such a distance that it is not generally possible to distinguish the contribution of
individual emission sources or groups of sources.
Article 2: FUNDAMENTAL PRINCIPLES
The Contracting Parties, taking due account of the facts and problems involved,
are determined to protect man and his environment against air pollution and shall
endeavour to limit and, as far as possible, gradually reduce and prevent air pollution
including long-range transboundary air pollution.
Article 3:
The Contracting Parties, within the framework of the present Convention, shall by
means of exchanges of information, consultation, research and monitoring, develop
without undue delay policies and strategies which shall serve as a means of combating
the discharge of air pollutants, taking into account efforts already made at national and
international levels.
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Article 4:
The Contracting Parties shall exchange information on and review their policies,
scientific activities and technical measures aimed at combating, as far as possible, the
discharge of air pollutants which may have adverse effects, thereby contributing to the
reduction of air pollution including long-range transboundary air pollution.
Article 5:
Consultations shall be held, upon request, at an early stage between, on the one
hand, Contracting Parties which are actually affected by or exposed to a significant risk
of long-range transboundary air pollution and, on the other hand, Contracting Parties
within which and subject to whose jurisdiction a significant contribution to long-range
transboundary air pollution originates, or could originate, in connection with activities
carried on or contemplated therein.
Article 6: AIR QUALITY MANAGEMENT
Taking into account articles 2 to 5, the ongoing research, exchange of
information and monitoring and the results thereof, the cost and effectiveness of local
and other remedies and, in order to combat air pollution, in particular that originating
from new or rebuilt installations, each Contracting Party undertakes to develop the best
policies and strategies including air quality management systems and, as part of them,
control measures compatible with balanced development, in particular by using the best
available technology which is economically feasible and low- and non-waste
technology.
Article 7: RESEARCH AND DEVELOPMENT
The Contracting Parties, as appropriate to their needs, shall initiate and cooperate in the conduct of research into and/or development of:
(a) Existing and proposed technologies for reducing emissions of sulphur
compounds and other major air pollutants, including technical and economic feasibility,
and environmental consequences;
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(b) Instrumentation and other techniques for monitoring and measuring emission
rates and ambient concentrations of air pollutants;
(c) Improved models for a better understanding of the transmission of longrange transboundary air pollutants;
(d) The effects of sulphur compounds and other major air pollutants on human
health and the environment, including agriculture, forestry, materials, aquatic and other
natural ecosystems and visibility, with a view to establishing a scientific basis for
dose/effect relationships designed to protect the environment;
(e) The economic, social and environmental assessment of alternative measures
for attaining environmental objectives including the reduction of long-range
transboundary air pollution;
(f) Education and training programmes related to the environmental aspects of
pollution by sulphur compounds and other major air pollutants.
Article 8: EXCHANGE OF INFORMATION
The Contracting Parties, within the framework of the Executive Body referred to
in article 10 and bilaterally, shall, in their common interests, exchange available
information on:
(a) Data on emissions at periods of time to be agreed upon, of agreed air
pollutants, starting with sulphur dioxide, coming from grid-units of agreed size; or on the
fluxes of agreed air pollutants, starting with sulphur dioxide, across national borders, at
distances and at periods of time to be agreed upon;
(b) Major changes in national policies and in general industrial development,
and their potential impact, which would be likely to cause significant changes in longrange transboundary air pollution;
(c) Control technologies for reducing air pollution relevant to long-range
transboundary air pollution;
(d) The projected cost of the emission control of sulphur compounds and other
major air pollutants on a national scale;
(e) Meteorological and physico-chemical data relating to the processes during
transmission;
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(f) Physico-chemical and biological data relating to the effects of long-range
transboundary air pollution and the extent of the damage1 which these data indicate
can be attributed to long-range transboundary air pollution;
(g) National, sub-regional and regional policies and strategies for the control of
sulphur compounds and other major air pollutants.
Article 9 : IMPLEMENTATION AND FURTHER DEVELOPMENT OF THE
COOPERATIVE PROGRAMME FOR THE MONITORING AND EVALUATION OF THE
LONG-RANGE TRANSMISSION OF AIR POLLUTANTS IN EUROPE
The Contracting Parties stress the need for the implementation of the existing
"Cooperative programme for the monitoring and evaluation of the long-range
transmission of air pollutants in Europe" (hereinafter referred to as EMEP) and, with
regard to the further development of this programme, agree to emphasize:
(a) The desirability of Contracting Parties joining in and fully implementing EMEP
which, as a first step, is based on the monitoring of sulphur dioxide and related
substances;
(b) The need to use comparable or standardized procedures for monitoring
whenever possible;
(c) The desirability of basing the monitoring programme on the framework of
both national and international programmes. The establishment of monitoring stations
and the collection of data shall be carried out under the national jurisdiction of the
country in which the monitoring stations are located;
(d) The desirability of establishing a framework for a cooperative environmental
monitoring programme, based on and taking into account present and future national,
sub-regional, regional and other international programmes;
(e) The need to exchange data on emissions at periods of time to be agreed
upon, of agreed air pollutants, starting with sulphur dioxide, coming from grid-units of
agreed size; or on the fluxes of agreed air pollutants, starting with sulphur dioxide,
across national borders, at distances and at periods of time to be agreed upon. The
1

The present Convention does not contain a rule on State liability as to damage.
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method, including the model, used to determine the fluxes, as well as the method,
including the model used to determine the transmission of air pollutants based on the
emissions per grid-unit, shall be made available and periodically reviewed, in order to
improve the methods and the models;
(f) Their willingness to continue the exchange and periodic updating of national
data on total emissions of agreed air pollutants, starting with sulphur dioxide;
(g) the need to provide meteorological and physico-chemical data relating to
processes during transmission;
(h) the need to monitor chemical components in other media such as water, soil
and vegetation, as well as a similar monitoring programme to record effects on health
and environment;
(i) the desirability of extending the national EMEP networks to make them
operational for control and surveillance purposes.
Article 10: EXECUTIVE BODY
1. The representatives of the Contracting Parties shall, within the framework of
the Senior Advisers to ECE Governments on Environmental Problems, constitute the
Executive Body of the present Convention, and shall meet at least annually in that
capacity.
2. The Executive Body shall:
(a) Review the implementation of the present Convention;
(b) Establish, as appropriate, working groups to consider matters related to the
implementation and development of the present Convention and to this end to prepare
appropriate studies and other documentation and to submit recommendations to be
considered by the Executive Body;
(c) Fulfil such other functions as may be appropriate under the provisions of the
present Convention.
3. The Executive Body shall utilize the Steering Body for the EMEP to play an
integral part in the operation of the present Convention, in particular with regard to data
collection and scientific cooperation.
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4. The Executive Body, in discharging its functions, shall, when it deems
appropriate, also make use of information from other relevant international organizations.
Article 11 SECRETARIAT
The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe shall carry out,
for the Executive Body, the following secretariat functions:
(a) To convene and prepare the meetings of the Executive Body;
(b) To transmit to the Contracting Parties reports and other information received
in accordance with the provisions of the present Convention;
(c) To discharge the functions assigned by the Executive Body.
Article 12: AMENDMENTS TO THE CONVENTION
1. Any Contracting Party may propose amendments to the present Convention.
2. The text of proposed amendments shall be submitted in writing to the
Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, who shall communicate
them to all Contracting Parties. The Executive Body shall discuss proposed
amendments at its next annual meeting provided that such proposals have been
circulated by the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe to the
Contracting Parties at least ninety days in advance.
3. An amendment to the present Convention shall be adopted by consensus of
the representatives of the Contracting Parties, and shall enter into force for the
Contracting Parties which have accepted it on the ninetieth day after the date on which
two-thirds of the Contracting Parties have deposited their instruments of acceptance
with the depositary. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other
Contracting Party on the ninetieth day after the date on which that Contracting Party
deposits its instrument of acceptance of the amendment.
Article 13: SETTLEMENT OF DISPUTES
If a dispute arises between two or more Contracting Parties to the present
Convention as to the interpretation or application of the Convention, they shall seek a
solution by negotiation or by any other method of dispute settlement acceptable to the
parties to the dispute.
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Article 14: SIGNATURE
1. The present Convention shall be open for signature at the United Nations
Office at Geneva from 13 to 16 November 1979 on the occasion of the High-level
Meeting within the framework of the Economic Commission for Europe on the Protection
of the Environment, by the member States of the Economic Commission for Europe as
well as States having consultative status with the Economic Commission for Europe,
pursuant to paragraph 8 of Economic and Social Council resolution 36 (IV) of 28 March
1947, and by regional economic integration organizations, constituted by sovereign
States members of the Economic Commission for Europe, which have competence in
respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements in
matters covered by the present Convention.
2. In matters within their competence, such regional economic integration
organizations shall, on their own behalf, exercise the rights and fulfil the responsibilities
which the present Convention attributes to their member States. In such cases, the
member States of these organizations shall not be entitled to exercise such rights
individually.
Article 15: RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL AND ACCESSION
1. The present Convention shall be subject to ratification, acceptance or
approval.
2. The present Convention shall be open for accession as from 17 November
1979 by the States and organizations referred to in article 14, paragraph 1.
3. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be
deposited with the Secretary-General of the United Nations, who will perform the
functions of the depositary.
Article 16: ENTRY INTO FORCE
1. The present Convention shall enter into force on the ninetieth day after the
date of deposit of the twenty-fourth instrument of ratification, acceptance, approval or
accession.
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2. For each Contracting Party which ratifies, accepts or approves the present
Convention or accedes thereto after the deposit of the twenty-fourth instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on
the ninetieth day after the date of deposit by such Contracting Party of its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession.
Article 17: WITHDRAWAL
At any time after five years from the date on which the present Convention has
come into force with respect to a Contracting Party, that Contracting Party may withdraw
from the Convention by giving written notification to the depositary. Any such withdrawal
shall take effect on the ninetieth day after the date of its receipt by the depositary.
Article 18: AUTHENTIC TEXTS
The original of the present Convention, of which the English, French and Russian
texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United
Nations.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have
signed the present Convention.
DONE at Geneva, this thirteenth day of November, one thousand nine hundred
and seventy-nine.
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