การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

¹Ò§ÊÒÇÍÇÔ¡ÒÃÑμ¹ ¹ÔÂÁä·Â
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

การดำเนินคดีเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม

๑. บทนำ

ในสภาพสังคมปจจุบันการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในดานตาง ๆ ทีม่ ีลักษณะอันกอ
ใหเกิดผลกระทบตอบุคคลหรือชุมชนทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพนั้น
นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ เปนผลมาจากปญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
และความตองการปจจัยตาง ๆ ในการดำรงชีวติ เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีเ่ พิ่มมากขึ้น และหากไมมีการบริหารจัดการ
ทีเ่ หมาะสมแลว ยอมกอใหเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมได โดยอาจเปนคดีสิ่งแวดลอมทีเ่ ปน
คดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครอง แลวแตกรณี โดยขึ้นอยูก ับลักษณะของความขัดแยงทีเ่ กิดขึ้นและ
คูกรณีท่ีเกี่ยวของ ซึ่งการชี้ขาดขอพิพาทในเรื่องดังกลาวจำเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยองคกรที่มีความรู
และมีความเชีย่ วชาญดานคดีส่งิ แวดลอมเปนการเฉพาะ และปจจุบนั หนวยงานดานยุตธิ รรมไดมีการจัดตั้ง
“แผนกคดีสิ่งแวดลอม” (Green Bench) ซึ่งเปนแผนกคดีชำนัญพิเศษขึ้นในศาลยุติธรรมและ
ศาลปกครอง เพื่ออำนวยความยุตธิ รรมดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน ดังนั้น เพื่อเปนการรักษาประโยชน
สาธารณะและคุมครองสิทธิของบุคคลในการพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเปน
สมบัตริ ว มกันของมวลมนุษยชาติ คอลัมน การปฏิรปู กฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนำเสนอบทความเรื่อง
“การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม” ในศาลยุติธรรมและในศาลปกครอง และขอควรพิจารณา
ที่สำคัญ ดังนี้
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๒. ลักษณะคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

“คดี สิ่ ง แวดล อ ม” หมายถึง คดีที่มีขอพิพาทจากการกระทำที่ ล ะเมิดต อกฎหมาย
หรือไมปฏิบตั ติ ามกฎหมายทำใหเกิดความเสียหายตอสิง่ แวดลอมและประชาชน อันมีลกั ษณะทีก่ อ ใหเกิด
ความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติทเี่ ปนสาธารณสมบัตขิ องคนทัว่ ไป มีผลกระทบตอความเปนอยูข อง
คนในสังคมจำนวนมาก ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และบางกรณีอาจมีผลทางการเมืองดวย
ซึง่ การดำเนินการพิจารณาขอพิพาททีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดลอมตองใชผเู ชีย่ วชาญในการพิสจู นความเสียหาย
และตองมีวิธีการแกไขเยียวยาที่รวดเร็วทันตอเหตุการณ๑ ซึ่งเห็นไดจากตัวอยางของคดีสิ่งแวดลอม
ไดแก กรณีเรือน้ำตาลลมในแมน้ำเจาพระยา กรณีการใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
ทีแ่ มเมาะ จังหวัดลำปาง ซึง่ สงผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชน กรณีโรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ำเสีย
ลงสูแ มนำ้ ลำคลอง กรณีไฟไหมสารเคมีทท่ี า เรือคลองเตย และกรณีการบุกรุกปาสงวนแหงชาติ เปนตน
แนวคิดเกีย่ วกับการจัดตัง้ ศาลสิง่ แวดลอมจึงไดเกิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากคดีสงิ่ แวดลอมเปนคดี
ที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนในวงกวาง จำเปนจะตองมีองคกรชี้ขาดขอพิพาท
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและมีวธิ พี จิ ารณาคดีทเี่ หมาะสมเพือ่ เยียวยาความเสียหายอยางรวดเร็วและทันทวงที
ซึง่ หลายประเทศไดมกี ารจัดตัง้ ศาลสิง่ แวดลอมขึน้ เพือ่ เปนองคกรพิเศษทำหนาทีใ่ นการชีข้ าดขอพิพาท
สิง่ แวดลอมเปนการเฉพาะ หรือในบางประเทศอาจไมมกี ารจัดตัง้ ศาลสิง่ แวดลอมแตไดจดั ตัง้ องคกรผูท ำ
หนาที่ชี้ขาดขอพิพาทสิ่งแวดลอมในรูปของคณะกรรมการ ตัวอยางเชน ศาลสิ่งแวดลอมของนิวซีแลนด
ซึ่งตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดการทรัพยากร ค.ศ. ๑๙๙๑ เพื่อรับเรื่องรองเรียนและรับอุทธรณ
ขอพิพาทเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม ถือเปนสถาบันผูช ำนาญการพิเศษ ทีค่ คู วามสามารถดำเนินคดีดว ยตนเอง
หรือแตงตั้งทนายความเขาดำเนินคดี หรือมอบอำนาจใหบุคคลอื่นที่ไมใชทนายความเขาดำเนินคดี
แทนได นอกจากนี้ยังมีการจัดทำคูมือแนะนำกฎหมายทรัพยากรและคูมือแนะนำศาลสิ่งแวดลอม
แกประชาชนเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนในการดำเนินคดีสิ่งแวดลอมอยางเต็มที่ ๒
หรือการดำเนินคดีสงิ่ แวดลอมในประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่ ไมมกี ารจัดตัง้ ศาลสิง่ แวดลอมไวเปนการเฉพาะ
ดังนั้น การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมจึงกระทำเชนเดียวกับคดีทั่ว ๆ ไป ยกเวนในบางมลรัฐ เชนมลรัฐ
Vermont ที่มีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอมขึ้น หรือการจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอมของประเทศสวีเดน
เพือ่ พิจารณาขอพิพาททีเ่ กีย่ วของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม หรือการจัดตัง้ คณะกรรมการ
อุ ท ธรณ ท างสิ่ ง แวดล อ มและคณะกรรมการอุ ท ธรณ เ กี่ ย วกั บ การคุ ม ครองธรรมชาติ ข องประเทศ
เดนมารก เปนตน
สำหรับการดำเนินคดีสิ่งแวดลอมในประเทศไทยนั้นมีความเปนมาที่เกี่ยวของกับองคกร
ศาลแบงไดเปน ๒ ระยะ คือ ในระยะแรกกอนมีการจัดตั้งศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมทั้งปวงไมวาจะเปน
สุนีย มัลลิกะมาลย, “การวิเคราะหคดีสิ่งแวดลอม”, วารสารวิจัย, ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๔๘,
หนา ๑ – ๑๕.
๒
คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, “การระงับขอพิพาททางสิ่งแวดลอม : เก็บตกบทเรียนบางเรื่องจากนิวซีแลนดและฝรั่งเศส”,
สืบคนขอมูลจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม www.library.coj.go.th/semi/semi7.html.
๑

๑๓๖
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คดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครอง อยูในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุตธิ รรมแตเพียงองคกรเดียว
ตอมาเมือ่ มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ องคกรที่มีอำนาจชี้ขาดขอพิพาทสิ่งแวดลอมจึงมีท้งั ศาลยุตธิ รรมและศาลปกครอง
โดยศาลยุติ ธ รรมจะมีอ ำนาจในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี สิ ่ง แวดล อ มเฉพาะในส ว นของคดี แ พ ง
ทีเ่ อกชนกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม และคดีอาญาทีม่ ีการฝาฝนบทบัญญัติทมี่ ีบทลงโทษ
เชน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัตสิ งวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตน และศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีสิ่งแวดลอม
เฉพาะในคดีปกครอง

๓. การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมในศาลยุติธรรม

ในอดีตคดีสงิ่ แวดลอมทีเ่ ขาสูการพิจารณาของศาลยุติธรรมนั้นมีไมมากนัก ตอมาเมื่อ
ประชาชนเริ่มตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ไดบญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิของชุมชน
ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ในการจัดการบำรุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดลอม รวมทัง้ ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยัง่ ยืน และรับรองสิทธิของบุคคล
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หรือชุมชนในการดำรงชีพอยูไ ดอยางปกติและตอเนือ่ งในสิง่ แวดลอมทีจ่ ะไมกอ ใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตเอาไว คดีสิ่งแวดลอมที่เขาสูการพิจารณาของศาลยุติธรรมจึงมีจำนวน
เพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ดี การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมดังกลาวยังมีขอจำกัดในดานกฎหมายและความรู
ความเขาใจของผูเ กีย่ วของ อีกทัง้ ลักษณะของคดีสงิ่ แวดลอมมีความซับซอนและหลากหลาย จึงเปนทีม่ า
ของการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมขึ้นในศาลยุติธรรมในเวลาตอมา
แผนกคดีสิ่งแวดลอม การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมซึ่งเปนแผนกคดีชำนัญพิเศษนั้น
เริ่มมีการจัดตั้งขึ้นในศาลฎีกากอนเพื่อใหคำพิพากษาคดีสิ่งแวดลอมของศาลฎีกาเปนบรรทัดฐาน
เปนไปตามมาตรฐานสากล ไมลกั ลัน่ และเปนไปในแนวทางเดียวกันทุกชัน้ ศาล จากนัน้ จึงไดมกี ารขยาย
แผนกคดีสิ่งแวดลอมไปสูศาลอุทธรณ และศาลชั้นตนตามลำดับ โดยการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอม
ในศาลฎีกามีทมี่ าจากการประชุมรวมกันระหวางผูแ ทนศาลฎีกาของประเทศตาง ๆ ในภูมภิ าคลุม แมนำ้ โขง
ณ สำนักงานแผนงานสิ่งแวดลอมของสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งที่ประชุม
ไดยอมรับในถอยแถลงรวมกัน ที่เรียกวา “Bangkok Statement” อันมีวัตถุประสงคที่จะรวมมือกัน
ในการพัฒนาบุคคลากรทางดานกฎหมายสิ่งแวดลอมทั้งในระดับภูมิภาคและในระหวางประเทศ
ประธานศาลฎีกาในขณะนั้นจึงเห็นสมควรใหมีการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลฎีกาตามคำสั่ง
ศาลฎีกาที่ ๓๐/๒๕๔๗ ซึง่ คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมไดมมี ติใหมกี ารจัดตัง้ แผนกคดีสงิ่ แวดลอม
ขึ้นอยางเปนทางการในศาลฎีกา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยแผนกคดีสิ่งแวดลอมดังกลาว
ประกอบไปดวย ประธานแผนก เลขานุการแผนก และองคคณะผูพิพากษาในศาลฎีกาที่มีความรู
ความชำนาญทางดานกฎหมายสิ่งแวดลอม จำนวน ๘ คน แผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลฎีกานั้นจะมี
อำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีสงิ่ แวดลอมทัง้ ในคดีแพงและคดีอาญา โดยมีอำนาจในการวินจิ ฉัย
ทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีสิ่งแวดลอมทุกเรื่องจะเขาสู
การพิจาณาของที่ประชุมแผนกคดีสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ คดีสิ่งแวดลอมที่อยูในอำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลฎีกาดังกลาวนั้น หมายถึง คดีอาญาและคดีแพงที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตามกลุมกฎหมายสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ รวมทั้งคดีที่ประธาน
ศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดใหเปนคดีสิ่งแวดลอม ตามคำสั่งศาลฎีกาที่ ๓๐/๒๕๔๗๓ โดยมีแนวทาง
ในการพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมในลักษณะบูรณาการ เนนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนหลัก มีผูเชี่ยวชาญ
ดานสิ่งแวดลอมเขามาชวยเหลือดานขอเท็จจริงแกศาล และหากการไกลเกลี่ยขอพิพาทไมเปนผล
ศาลจะคนหาความจริงโดยการเดินเผชิญสืบ ซึ่งเปนวิธีการที่จะทำใหเกิดความชัดเจนในขอเท็จจริง
เพราะปญหาสิง่ แวดลอมบางเรือ่ งไมสามารถพิจารณาไดจากพยานเอกสาร หรือพยานบุคคล แตเปนเรือ่ ง
ทีต่ อ งประจักษดว ยสายตาตนเอง เชน ปญหาในเรือ่ งกลิน่ ปญหาสภาพน้ำทีเ่ นาเสีย อีกทัง้ การใชดลุ พินจิ
ในคดีสิ่งแวดลอมศาลจะคำนึงถึงสิทธิของประชาชนที่ไดรับความคุมครองจากรัฐธรรมนูญเปนหลัก
สืบคนขอมูลจากแผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลฎีกา www.supremecourt.or.th/webportal/maincode/index.
php?base=26.
๓
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หลังจากทีไ่ ดมีการวางหลักกฎหมายและหลักวิธีพิจารณาในศาลฎีกาแลว ตอมาไดมี
การจัดตั้งแผนกคดีสิง่ แวดลอมในขึ้นในศาลอุทธรณ ภาค ๑ ถึง ภาค ๙ เพื่อพิจารณาพิพากษาคดี
สิง่ แวดลอมทีข่ ึ้นสูศ าลอุทธรณในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ และตอมาในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔
คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมไดมปี ระกาศจัดตัง้ แผนกคดีสง่ิ แวดลอมขึน้ ในศาลแพง ซึง่ เปนศาลชัน้ ตน
เปนแหงแรกแลว โดยเปนการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดลอมตาม
คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ มีอำนาจ
พิจารณาพิพากษาทัง้ คดีสิ่งแวดลอมทีเ่ กิดขึ้นในเขตศาลแพง และคดีสิ่งแวดลอมทีเ่ กิดขึ้นนอกเขต
ศาลแพงทีม่ ีความยุง ยากซับซอนและศาลแพงไดรับไวพิจารณาพิพากษา ทั้งนี้ แผนกคดีสิ่งแวดลอม
ในศาลแพงไดเปดทำการตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนตนมา
สำหรับคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีส่งิ แวดลอม ลงวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๕๔๔ นั้น มีสาระสำคัญดังนี้
“คดีสิ่งแวดลอม” หมายถึง คดีแพงทีก่ ารกระทำตามคำฟองกอใหเกิดความเสียหาย
แกโจทกอันเนื่องมาจากการทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมของชุมชน
หรือระบบนิเวศ คดีแพงทีโ่ จทกมีคำขอใหจำเลยกระทำการหรืองดเวนกระทำการเพื่อคุมครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอมของชุมชน คดีแพงที่โจทกมคี ำขอใหจำเลยชดใชคา สินไหมทดแทน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๐ ก วันศุกรที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔.

๔

ม.ค. - ก.พ. ๕๕

p135-146.indd 139

จุลนิติ

๑๓๙

1/27/2012 12:43:24 PM

การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

หรือคาเสียหายเพือ่ ขจัดมลพิษทีเ่ กิดขึน้ หรือฟน ฟูสภาพแวดลอม หรือเพือ่ มูลคาของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เสียไป คดีแพงที่มีคำขอใหจำเลยชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ
อนามัย หรือสิทธิใด ๆ ของโจทก อันเกิดจากมลพิษที่จำเลยเปนผูกอหรือตองรับผิด คดีสิ่งแวดลอม
ดังกลาวอาจเกิดขึ้นจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
พระราชบัญญัติ หรือประกาศของคณะปฏิวัติ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือมลพิษ
สิทธิที่จะฟองคดีสิ่งแวดลอมใหคำนึงถึงสิทธิของบุคคลที่จะไดประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสิทธิที่จะดำรงชีพอยูไดอยางปกติ และตอเนื่อง
ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และศาลพึงพิจารณาวาบุคคลทีม่ ภี มู ลิ ำเนาอยูใ นชุมชนหรือบริเวณ
ทีม่ กี ารทำลาย หรือทำใหเสือ่ มสภาพซึง่ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ แวดลอมโดยผิดกฎหมายไดถกู โตแยง
เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายแลว และอาจขอใหศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหผูกระทำการ
ดังกลาวระงับ หรือกระทำการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมได
ในการพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมศาลพึงใชวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนหลัก และศาล
พึงซักถามพยานเพิ่มเติมหรือเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองไดตามที่เห็นสมควรเพื่อใหไดขอเท็จจริง
ที่สมบูรณ และศาลพึงนำวิธีพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เชน การแตงตั้ง
ผูเ ชีย่ วชาญ การเดินเผชิญสืบ การสืบพยานไวลว งหนา หรือวิธกี ารชัว่ คราวกอนพิพากษามาใชใหมากขึน้
รวมทัง้ ควรขอใหผเู ชีย่ วชาญหรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของใหความเห็นหรือดำเนินการอยางหนึง่ อยางใดเพือ่
ประกอบการพิจารณา
กรณีที่จะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพื่อกำหนดมาตรการเพื่อปองกัน คุมครองรักษาหรือ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม หรือระบบนิเวศ ศาลควรคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม หรือระบบนิเวศ ประโยชนของสาธารณะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชีวิต
หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล สิทธิในสิ่งแวดลอมของชนรุนหลัง และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน อนึ่ง
ในกรณีมีปญหาวาคดีใดเปนคดีสิ่งแวดลอมหรือไม ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนหรือ ผูพิพากษา
หัวหนาศาล แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาวินิจฉัย

๔. การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมในศาลปกครอง

นับแตศาลปกครองไดเปดทำการตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนตนมา ปริมาณคดีปกครองที่ตอง
ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเรงดวนใหทันตอการแกไขเยียวยาความเสียหายแกคูกรณีและเพื่อ
ประโยชนในการบริหารราชการแผนดินนัน้ มีเปนจำนวนมาก เชน คดีเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม ซึง่ คดีดงั กลาว
หากตองดำเนินการตามขัน้ ตอนและมีผรู บั ผิดชอบเชนเดียวกับคดีทวั่ ไปแลวอาจเปนผลใหการพิจารณา
พิพากษาคดีที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและตองดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเรงดวน
มีความลาชา ประธานศาลปกครองสูงสุดจึงไดออกประกาศลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ จัดตั้งแผนก
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คดีสิง่ แวดลอมขึ้นในศาลปกครองสูงสุด และในศาลปกครองชั้นตน ทัง้ ออกคำแนะนำของประธาน
ศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
เกีย่ วกับสิง่ แวดลอมโดยเฉพาะ เพือ่ ชวยลดและเรงรัดขัน้ ตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาและงานธุรการคดี
เพื่อใหคดีแลวเสร็จโดยเร็ว ทันตอการปองกันผลกระทบและตอการแกไขเยียวยาความเสียหายของ
คูกรณี โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดใหประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองมีอำนาจออกประกาศจัดตั้งแผนกคดีขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตนได
แผนกคดีสิ่งแวดลอม เปนแผนกคดีลำดับแรกทีม่ ีการจัดตั้งขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและ
ศาลปกครองชั้นตน เปดทำการพรอมกันทัว่ ประเทศในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เปนตนมา มีอำนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กลาวคือ คดีทฟี่ องวาหนวยงานทางปกครองหรือ
เจ า หน า ทีข่ องรั ฐ ผู ม ีอ ำนาจหน า ทีต่ ามกฎหมายในการบริ ห ารจั ด การสิ ่ง แวดล อ มอัน เป น อำนาจ
ทางปกครอง ใชอำนาจนั้นโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือละเลยลาชาในการปฏิบตั ติ ามหนาที่ท่ีกฎหมาย
กำหนดไวกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือสงผลกระทบตอประโยชนไดเสียของบุคคล
แผนกคดีสิง่ แวดลอม ประกอบดวย องคคณะและตุลาการผูแถลงคดีทมี่ ีความเชี่ยวชาญ
คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และมีตุลาการหัวหนาแผนกคดีสิ่งแวดลอมเปนผูรับผิดชอบงาน
ของแผนก วิธีพิจารณาคดีใชระบบไตสวน มีการแยกคดีสิ่งแวดลอมออกจากคดีปกครองทัว่ ไป
และกำหนดหมายเลขคดีแยกตางหาก ใชอักษรยอวา “ส” เชน คดีหมายเลขดำที่ ส.๑/๒๕๕๔”
เพื่อความรวดเร็วและเหมาะสมกับลักษณะของคดีท่มี ีผลกระทบตอสวนรวม มีเจาหนาที่คอยใหคำปรึกษา
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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แนะนำการฟองคดีและการเขียนคำฟองใหแกประชาชน และหากคำฟองเปนขอพิพาทเรงดวนจะมีการ
ไตสวนขอเท็จจริงเพื่อมีคำสั่งรับคำฟองไวพิจารณาใหแลวเสร็จโดยเร็ว นอกจากนี้ บุคคลผูไดรับ
ความเสียหายสามารถเขียนคำฟองดวยตนเองและยื่นตอศาลไดโดยตรงหรือสงคำฟองทางไปรษณีย
ลงทะเบียนไดไมจำเปนตองใชทนายความ ทัง้ นี้ หากไมมกี ารเรียกคาเสียหายแลวยอมไมเสียคาธรรมเนียม
ศาลหรือคาใชจายใด ๆ แตหากมีการเรียกคาเสียหายเมื่อมีเหตุเดือดรอนก็อาจไดรับการยกเวนไมตอง
เสียคาธรรมเนียมศาลได
สำหรับคำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔๕ นั้น มีสาระสำคัญดังนี้
“คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม” หมายความรวมถึง คดีพิพาทระหวางหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่
ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิน่
หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน อันเนื่องมาจากการใชอำนาจทางปกครอง
หรือการดำเนินกิจการทางปกครองตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การคุมครอง
หรือรักษาสภาพทางธรรมชาติ พืช สัตว หรือสิ่งมีชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติการคุมครอง
ดูแลสุขภาพมนุษย การจัดระเบียบสภาพแวดลอมมนุษย สภาพภูมิอากาศ ภูมิทัศน ศิลปวัฒนธรรม
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ และคดีอื่นตามประกาศของประธานศาลปกครองสูงสุด
ในกรณีมปี ญ
 หาวาคดีใดเปนคดีปกครองเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม ในศาลปกครองชัน้ ตนใหอธิบดี
ศาลปกครองชั้นตนนั้นเปนผูวินิจฉัย สวนในศาลปกครองสูงสุดใหประธานศาลปกครองสูงสุดเปน
ผูวินิจฉัย
การพิจารณาความสมบูรณครบถวนของคำฟอง ศาลพึงพิจารณาในหลายประการ กลาวคือ
การพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เปนเหตุแหงการฟองคดี รวมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤติการณเกี่ยวกับ
การกระทำดังกลาว หากพอที่จะเขาใจไดวาผูฟองคดีไดรับหรืออาจจะไดรับผลจากการกระทำดังกลาว
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ก็ถือไดวาเพียงพอที่จะพิจารณาและดำเนินการตอไป
ไดแลว
การพิจารณาเกีย่ วกับคำขอใหศาลกำหนดคำบังคับ เนือ่ งจากคดีปกครองเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม
มี ลั ก ษณะพิ เ ศษในเรื่ อ งการเยี ย วยาความเสี ย หายให แ ก ผู ฟ อ งคดี แ ตกต า งจากคดี ป กครองทั่ ว ไป
คำขอและคำบังคับจึงควรพิจารณาใหครอบคลุมถึงประเด็นความเสียหาย ดังนี้คาเสียหายทางดาน
สุขภาพอนามัย คาเสียหายทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คาเสียหายทางดานวิถีชีวิต
ของชุมชนในสังคม
คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ การพิจารณาถึง
ความเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
ที่จะเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลนั้น ควรพิจารณาในความหมายอยางกวาง โดยคำนึงถึงสิทธิชุมชน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๔ ก วันจันทรที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔.
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ชุมชนทองถิ่น ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม องคการเอกชน สมาคม นิตบิ คุ คลหรือกลุมผลประโยชนท่มี ีสว นไดเสีย
ในเรื่องสิง่ แวดลอม รวมทัง้ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทีเ่ กี่ยวกับเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม
สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่นดวย
ในกรณีทมี่ ีการยืน่ คำขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล ศาลควรใหความสำคัญกับผลกระทบ
หรือประโยชนท่เี กิดขึ้นกับสาธารณะประกอบการพิจารณา และโดยสถานะของผูขอซึ่งยื่นฟองเพื่อแกไข
เยียวยาสิ่งแวดลอมหากตองเสียคาธรรมเนียมศาลพึงถือวาผูขอจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร
ในคดีท่มี ีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะในปจจุบนั และหรืออาจมีผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะในอนาคต ศาลพึงพิจารณากำหนดมาตรการหรือวิธกี ารชั่วคราวกอนการพิพากษาโดยไมตอ ง
รอใหผูฟองคดีรองขอ
ทั้งนี้ หากศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาใหหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาทีข่ องรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการทีศ่ าลกำหนด ศาลพึงมีคำสั่งให
เจาหนาทีศ่ าลทีเ่ กี่ยวของกับการบังคับคดีไปติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามคำสั่งศาล และรายงาน
ใหศาลทราบเปนระยะ หากปรากฏวามีการฝาฝนคำสั่งศาล ใหศาลดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อให
คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาบรรลุผล

๕. ขอควรพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดลอม

ดังที่กลาวมานั้นเปนกระบวนการพิจารณาคดีส่งิ แวดลอม ซึ่งมีการจัดตั้งองคกรที่ทำหนาที่
ชี้ขาดขอพิพาทสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะแยกจากคดีท่ัวไปและมีบคุ ลากรที่ทำหนาที่ช้ขี าดขอพิพาทที่มี
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การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

ความชำนาญ ตลอดจนมีวธิ พี จิ ารณาคดีทเี่ หมาะสมเพือ่ เยียวยาความเสียหายอยางรวดเร็วและเปนธรรม
อยางไรก็ดี การดำเนินคดีสง่ิ แวดลอมยังมีประเด็นขอกฎหมายทีส่ ำคัญและควรไดรบั การพิจารณา ดังนี้
๕.๑ สภาพป ญ หาในการดำเนิ น คดี สิ่ ง แวดล อ ม จากลั ก ษณะของคดี สิ่ ง แวดล อ ม
ซึง่ มีทงั้ คดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง และมีการจัดตัง้ องคกรทีท่ ำหนาทีช่ ขี้ าดขอพิพาทสิง่ แวดลอม
ในรูปแบบของแผนกคดีชำนัญพิเศษทั้งในศาลยุติธรรมและศาลปกครองเปนการเฉพาะแยกจาก
คดีทั่วไปนั้น อาจกอใหเกิดความสับสนกับประชาชนซึ่งเปนผูเสียหายไดวาคดีสิ่งแวดลอมดังกลาวเปน
คดีประเภทใด และผูเ สียหายจะตองไปฟองรองดำเนินคดีทศ่ี าลใด และเนือ่ งจากคดีสง่ิ แวดลอมบางประเภท
เชน คดีบกุ รุกปาสงวนแหงชาติ มีประชาชนจำนวนมากตองตกเปนผูก ระทำผิดเพราะการเขาไปอยูอ าศัย
และทำกินในพืน้ ทีป่ า โดยอาจเปนกรณีทอี่ ยูอ าศัยมาแตครัง้ บรรพบุรษุ และในความเปนจริงพืน้ ทีเ่ หลานัน้
หมดสภาพของปาแลว หรือเปนกรณีของชุมชนชาวเขาหรือชาวบานซึง่ อยูอ าศัยมากอนทีจ่ ะมีการประกาศ
เขตปาไม ในกรณีดงั กลาวนีก้ ารใชดลุ พินจิ ชีข้ าดขอพิพาทสิง่ แวดลอมขององคกรศาลตองมีความเหมาะสม
กับลักษณะของคดี มีความยืดหยุน และตองคำนึงถึงผลกระทบตอประชาชนจำนวนมากดวย
นอกจากนี้ การบังคับใชกฎหมายที่มีเจตนารมณในการพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เชน พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัตแิ ร พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัตพิ ลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ.๒๕๓๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๑ การใชสิทธิเกินสวน
ที่เกี่ยวของกับปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอม มาตรา ๔๓๗ ความเสียหายอันเกิดจากทรัพยอันตราย
มาตรา ๑๓๓๗ การกอเหตุเดือดรอนรำคาญ มาตรา ๑๓๓๙ และมาตรา ๑๓๔๐ การเก็บกักและระบายน้ำ
ระหวางที่ดินขางเคียง มาตรา ๑๓๔๒ การปองกันการรั่วซึมของน้ำและสิ่งโสโครก มาตรา ๑๓๕๕
การใชน้ำเพื่อประโยชนที่ดินติดทางน้ำ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๓๗ เอาของที่มีพิษหรือ
สิ่งอื่นที่นาจะเปนอันตรายเจือลงในอาหารหรือในน้ำที่มีอยูหรือจัดไวเพื่อประชาชนบริโภค เปนตน
ตองมีความเครงครัดและเหมาะสมเพือ่ ใหประชาชนไดใชสทิ ธิตามกฎหมายอยางเต็มที่ มิใชผทู เี่ กีย่ วของ
ปลอยปละละเลยปลอยใหมีการทำลายสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนตองไดรับ
ความเดือดรอนเสียหายเพราะเห็นแกอามิสสินจางหรือประโยชนสวนตนหรือพวกพอง
๕.๒ การดำเนินคดีแบบกลุม๖ ในตางประเทศไดมีการนำแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินคดี
แบบกลุม หรือ Class Action ซึ่งเปนแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินคดีเพื่อประโยชนของผูเสียหาย
จำนวนมากและมีผลกระทบตอประชาชนโดยภาพรวม มีลักษณะเปนการดำเนินคดีเพื่อประโยชน
ของตนเองและเพื่ อ ประโยชน ข องบุ ค คลอื่ น ที่ อ ยู ใ ต ข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข อ กฎหมายอย า งเดี ย วกั น
โดยผลของคำพิ พ ากษาในคดี ย อ มผู ก พั น ถึ ง กลุ ม บุ ค คลที่ ไ ด รั บ การดำเนิ น คดี แ ทนด ว ย มาใช ใ น
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเปนรางกฎหมายเกี่ยวกับ
การดำเนินคดีแบบกลุม นัน้ คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัตติ อ สภาผูแ ทนราษฎร เมือ่ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ซึง่ คณะกรรมาธิการ
สภาผูแ ทนราษฎรไดพจิ ารณาเสร็จแลวและรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแ ทนราษฎร แตในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมี
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ และผลจากการยุบสภาผูแ ทนราษฎรดังกลาวทำใหรา งพระราชบัญญัตฉิ บับนีเ้ ปนอันตกไป
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง เพราะคณะรัฐมนตรีทต่ี ง้ั ขึน้ ใหมภายหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
มิไดรอ งขอใหพจิ ารณาภายใน ๖๐ วันนับแตวนั เรียกประชุมรัฐสภาครัง้ แรกหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไป.
๖
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คดีสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย ประหยัดเวลา และลดความซ้ำซอนในการดำเนินคดี
ดังนั้น จึงเห็นไดวาการดำเนินคดีแบบกลุมเปนอีกแนวคิดหนึ่งทีน่ าสนใจและสมควรนำมาปรับใชกับ
การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมในประเทศไทย

๖. บทสรุป

จากการที่รฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบญ
ั ญัตหิ ลักการสำคัญ
๗
เกี่ยวกับสิทธิในทางสิ่งแวดลอมและอำนาจหนาที่ของรัฐไวในมาตรา ๖๖
มาตรา ๖๗๘ และมาตรา ๘๕๙ โดยหากพิจารณาสังเกตใหดจี ะพบวาขอพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
สิง่ แวดลอมเกือบทัง้ หมดเปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของโดยตรงกับการบังคับใชกฎหมายของรัฐ ทีจ่ ะจัดใหมมี าตรการ
ทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และจัดตั้งองคกร
ที่ทำหนาที่วนิ ิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีบคุ ลากรที่เกี่ยวของกับการพิทักษรกั ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีม่ ีความรูความสามารถขึ้นมาทำหนาที่ แตดวยเหตุทีใ่ นปจจุบัน
มาตรา ๖๖ “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน”
๘
มาตรา ๖๗ “สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บำรุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อใหดำรงชีพอยูไดอยางปกติ
และตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง
ตามความเหมาะสม
การดำเนิน โครงการหรื อ กิ จ กรรมทีอ่ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชุ ม ชนอยา งรุ น แรงทัง้ ทางด า นคุ ณ ภาพสิ ่ง แวดล อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอนรวมทัง้ ไดใหองคการอิสระซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดำเนินการดังกลาว
สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล
เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ ยอมไดรับความคุมครอง”.
๙
มาตรา ๘๕ “รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
(๑) กำหนดหลักเกณฑการใชทดี่ ินใหครอบคลุมทัว่ ประเทศ โดยใหคำนึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
ทั้งผืนดิน ผืนน้ำ วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกำหนดมาตรฐานการใช
ที่ดินอยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย
(๒) กระจายการถื อ ครองทีด่ ิ น อย า งเป น ธรรมและดำเนิ น การให เ กษตรกรมีก รรมสิ ท ธิ ์ห รื อ สิ ท ธิ ใ นทีด่ ิ น เพื ่อประกอบ
เกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน รวมทั้งจัดหาแหลงน้ำเพื่อใหเกษตรกรมีน้ำใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแก
การเกษตร
(๓) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดำเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
(๔) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอนื่ อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม
ทัง้ ตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บำรุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุล
(๕) สงเสริม บำรุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะ
มลพิษทีม่ ผี ลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถิน่ และองคกรปกครองสวนทองถิน่
ตองมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน”.
๗
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การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดถูกทำลายและถูกนำมาใชเพื่อประโยชนในการดำรงชีวิตอยาง
มากมาย โดยไมมกี ารคำนึงถึงการอนุรกั ษเพือ่ ประโยชนของลูกหลานหรือผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ สงผล
ใหเกิดสภาวะโลกรอนและภัยธรรมชาติทวั่ โลก ซึง่ เปนสภาพปญหาทีย่ งั คงปรากฏใหเห็นอยู ผูเ ขียนจึงมี
ความเห็นวาวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะรักษาและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศนั้น
คือ การปลูกจิตสำนึกใหประชาชนทุกคนและทุกระดับไดตระหนักถึงการอนุรักษและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเขาใจวาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังกลาวนั้น
เปนสมบัติของมนุษยชาติที่คนรุนปจจุบันตองรักษาไวเพื่อประโยชนของคนในรุนอนาคตตอไป.
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