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การดำเนินคดีเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม

๑. บทนำ
   ในสภาพสังคมปจจุบันการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในดานตาง ๆ ทีม่ีลักษณะอันกอ

ใหเกดิผลกระทบตอบคุคลหรอืชุมชนท้ังทางดานคณุภาพสิ่งแวดลอม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสขุภาพน้ัน
นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิง่ขึ ้น ทั้งนี้ เปนผลมาจากปญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร 
และความตองการปจจยัตาง ๆ  ในการดำรงชวีติเพิ่มมากขึ้นตามลำดบั โดยเฉพาะอยางย่ิงความตองการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีเ่พิ่มมากขึ้น และหากไมมีการบริหารจัดการ
ทีเ่หมาะสมแลว ยอมกอใหเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมได โดยอาจเปนคดีสิ่งแวดลอมทีเ่ปน
คดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครอง แลวแตกรณี โดยขึ้นอยูกับลักษณะของความขัดแยงทีเ่กิดขึ้นและ
คูกรณีท่ีเกี่ยวของ ซึ่งการช้ีขาดขอพพิาทในเรื่องดงักลาวจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองอาศยัองคกรท่ีมีความรู
และมีความเช่ียวชาญดานคดีส่ิงแวดลอมเปนการเฉพาะ และปจจบุนัหนวยงานดานยุตธิรรมไดมีการจัดตั้ง 
“แผนกคดีสิ่งแวดลอม” (Green Bench) ซึ่งเปนแผนกคดีชำนัญพิเศษขึ้นในศาลยุติธรรมและ
ศาลปกครอง เพื่ออำนวยความยุตธิรรมดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน ดงัน้ัน เพื่อเปนการรกัษาประโยชน
สาธารณะและคุมครองสิทธิของบุคคลในการพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเปน
สมบัตริวมกนัของมวลมนุษยชาต ิคอลมัน การปฏริปูกฎหมาย : LAW REFORM จงึขอนำเสนอบทความเรื่อง 
“การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม” ในศาลยุติธรรมและในศาลปกครอง และขอควรพิจารณา
ที่สำคัญ ดังนี้
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การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

๒. ลักษณะคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
   “คดีสิ่งแวดลอม” หมายถึง คดีที่มีขอพิพาทจากการกระทำท่ีละเมิดตอกฎหมาย 

หรอืไมปฏิบตัติามกฎหมายทำใหเกดิความเสียหายตอสิง่แวดลอมและประชาชน อนัมลีกัษณะท่ีกอใหเกดิ
ความเสียหายแกทรพัยากรธรรมชาติทีเ่ปนสาธารณสมบัตขิองคนท่ัวไป มผีลกระทบตอความเปนอยูของ
คนในสังคมจำนวนมาก ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และบางกรณีอาจมีผลทางการเมืองดวย 
ซึง่การดำเนินการพิจารณาขอพพิาทท่ีเกีย่วกับสิง่แวดลอมตองใชผูเชีย่วชาญในการพิสจูนความเสียหาย 
และตองมีวิธีการแกไขเยียวยาที่รวดเร็วทันตอเหตุการณ๑ ซึ่งเห็นไดจากตัวอยางของคดีสิ่งแวดลอม 
ไดแก กรณีเรือน้ำตาลลมในแมน้ำเจาพระยา กรณีการใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
ทีแ่มเมาะ จงัหวัดลำปาง ซึง่สงผลตอสขุภาพอนามัยของประชาชน กรณีโรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ำเสีย
ลงสูแมน้ำลำคลอง กรณีไฟไหมสารเคมีท่ีทาเรือคลองเตย และกรณีการบุกรุกปาสงวนแหงชาติ เปนตน 

   แนวคดิเกีย่วกบัการจดัตัง้ศาลสิง่แวดลอมจงึไดเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากคดส่ิีงแวดลอมเปนคดี
ที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนในวงกวาง จำเปนจะตองมีองคกรชี้ขาดขอพิพาท
ทีม่คีวามเชีย่วชาญและมวีธิพีจิารณาคดทีีเ่หมาะสมเพือ่เยยีวยาความเสยีหายอยางรวดเรว็และทนัทวงท ี
ซึง่หลายประเทศไดมกีารจดัตัง้ศาลสิง่แวดลอมขึน้เพือ่เปนองคกรพเิศษทำหนาทีใ่นการชีข้าดขอพิพาท
สิง่แวดลอมเปนการเฉพาะ หรอืในบางประเทศอาจไมมกีารจัดตัง้ศาลส่ิงแวดลอมแตไดจดัตัง้องคกรผูทำ
หนาที่ชี้ขาดขอพิพาทส่ิงแวดลอมในรูปของคณะกรรมการ ตัวอยางเชน ศาลสิ่งแวดลอมของนิวซีแลนด 
ซึ่งตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติจัดการทรัพยากร ค.ศ. ๑๙๙๑ เพื่อรับเรื่องรองเรียนและรับอุทธรณ
ขอพพิาทเกีย่วกบัสิง่แวดลอม ถอืเปนสถาบนัผูชำนาญการพเิศษ ทีคู่ความสามารถดำเนนิคดดีวยตนเอง 
หรือแตงตั้งทนายความเขาดำเนินคดี หรือมอบอำนาจใหบุคคลอื่นที่ไมใชทนายความเขาดำเนินคดี
แทนได นอกจากน้ียังมีการจัดทำคูมือแนะนำกฎหมายทรัพยากรและคูมือแนะนำศาลส่ิงแวดลอม
แกประชาชนเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนในการดำเนินคดีสิ่งแวดลอมอยางเต็มที่๒ 
หรอืการดำเนนิคดสีิง่แวดลอมในประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่ไมมีการจัดตัง้ศาลสิง่แวดลอมไวเปนการเฉพาะ 
ดังนั้น การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมจึงกระทำเชนเดียวกับคดีทั่ว ๆ ไป ยกเวนในบางมลรัฐ เชนมลรัฐ 
Vermont ที่มีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอมขึ้น หรือการจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอมของประเทศสวีเดน 
เพือ่พจิารณาขอพพิาทท่ีเกีย่วของกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรอืการจัดตัง้คณะกรรมการ
อุทธรณทางสิ่งแวดลอมและคณะกรรมการอุทธรณเกี่ยวกับการคุมครองธรรมชาติของประเทศ
เดนมารก เปนตน

   สำหรับการดำเนินคดีสิ่งแวดลอมในประเทศไทยน้ันมีความเปนมาท่ีเก่ียวของกับองคกร
ศาลแบงไดเปน ๒ ระยะ คือ ในระยะแรกกอนมีการจัดตั้งศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมทั้งปวงไมวาจะเปน

  ๑ สุนีย      มัลลิกะมาลย,  “การวิเคราะหคดีสิ่งแวดลอม”,  วารสารวิจัย, ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๔๘, 
หนา ๑ – ๑๕.
  ๒คะนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม, “การระงับขอพิพาททางสิ่งแวดลอม : เก็บตกบทเรียนบางเรื่องจากนิวซีแลนดและฝรั่งเศส”, 
สืบคนขอมูลจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม www.library.coj.go.th/semi/semi7.html.
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คดีแพง คดอีาญา หรอืคดปีกครอง อยูในอำนาจพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรมแตเพยีงองคกรเดยีว 
ตอมาเมือ่มีการจัดตั ้งศาลปกครองขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั ้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ องคกรท่ีมีอำนาจชี้ขาดขอพพิาทสิ่งแวดลอมจึงมท้ัีงศาลยุตธิรรมและศาลปกครอง 
โดยศาลยุติธรรมจะมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีสิ ่งแวดลอมเฉพาะในสวนของคดีแพง
ทีเ่อกชนกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม และคดีอาญาทีม่ีการฝาฝนบทบัญญัติทีม่ีบทลงโทษ 
เชน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบญัญตัสิงวนและคุมครองสตัวปา 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตน และศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีสิ่งแวดลอม
เฉพาะในคดีปกครอง

๓. การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมในศาลยุติธรรม
   ในอดีตคดีสิง่แวดลอมทีเ่ขาสูการพิจารณาของศาลยุติธรรมนั้นมีไมมากนัก ตอมาเมื่อ

ประชาชนเริ่มตระหนักถงึคณุคาของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมมากขึ้น ประกอบกบัรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ไดบญัญตัริบัรองสทิธิของชุมชน 
ชมุชนทองถิ่น หรอืชุมชนทองถิ่นด้ังเดมิ ในการจดัการบำรงุรกัษาและใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ
สิง่แวดลอม รวมทัง้ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยัง่ยืน และรับรองสิทธิของบุคคล
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หรอืชมุชนในการดำรงชพีอยูไดอยางปกตแิละตอเนือ่งในสิง่แวดลอมทีจ่ะไมกอใหเกิดอนัตรายตอสขุภาพ 
สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตเอาไว คดีสิ่งแวดลอมที่เขาสูการพิจารณาของศาลยุติธรรมจึงมีจำนวน
เพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ดี การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมดังกลาวยังมีขอจำกัดในดานกฎหมายและความรู
ความเขาใจของผูเกีย่วของ อกีทัง้ลกัษณะของคดสีิง่แวดลอมมคีวามซบัซอนและหลากหลาย จงึเปนทีม่า
ของการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมขึ้นในศาลยุติธรรมในเวลาตอมา

   แผนกคดีสิ่งแวดลอม การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมซึ่งเปนแผนกคดีชำนัญพิเศษน้ัน 
เริ่มมีการจัดตั้งขึ้นในศาลฎีกากอนเพื่อใหคำพิพากษาคดีสิ่งแวดลอมของศาลฎีกาเปนบรรทัดฐาน 
เปนไปตามมาตรฐานสากล ไมลกัลัน่ และเปนไปในแนวทางเดียวกันทกุชัน้ศาล จากน้ันจงึไดมกีารขยาย
แผนกคดีสิ่งแวดลอมไปสูศาลอุทธรณ และศาลชั้นตนตามลำดับ โดยการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอม
ในศาลฎกีามีทีม่าจากการประชมุรวมกนัระหวางผูแทนศาลฎกีาของประเทศตาง ๆ  ในภูมภิาคลุมแมนำ้โขง 
ณ สำนักงานแผนงานสิ่งแวดลอมของสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งที่ประชุม
ไดยอมรับในถอยแถลงรวมกัน ที่เรียกวา “Bangkok Statement” อนัมีวัตถุประสงคที่จะรวมมือกัน
ในการพัฒนาบุคคลากรทางดานกฎหมายสิ่งแวดลอมทั้งในระดับภูมิภาคและในระหวางประเทศ 
ประธานศาลฎีกาในขณะน้ันจึงเห็นสมควรใหมีการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลฎีกาตามคำส่ัง
ศาลฎกีาที ่๓๐/๒๕๔๗ ซึง่คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมไดมมีตใิหมกีารจดัตัง้แผนกคดสีิง่แวดลอม
ขึ้นอยางเปนทางการในศาลฎีกา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยแผนกคดีสิ่งแวดลอมดังกลาว
ประกอบไปดวย ประธานแผนก เลขานุการแผนก และองคคณะผูพิพากษาในศาลฎีกาที่มีความรู
ความชำนาญทางดานกฎหมายส่ิงแวดลอม จำนวน ๘ คน แผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลฎีกานั้นจะมี
อำนาจในการพจิารณาพพิากษาคดสีิง่แวดลอมท้ังในคดแีพงและคดอีาญา โดยมอีำนาจในการวนิจิฉัย
ทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีสิ่งแวดลอมทุกเรื่องจะเขาสู
การพิจาณาของที่ประชุมแผนกคดีสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ คดีสิ่งแวดลอมที่อยูในอำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลฎีกาดังกลาวนั้น หมายถึง คดีอาญาและคดีแพงที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตามกลุมกฎหมายสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ รวมทั้งคดีที่ประธาน
ศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดใหเปนคดีสิ่งแวดลอม ตามคำสั่งศาลฎีกาที่ ๓๐/๒๕๔๗๓ โดยมีแนวทาง
ในการพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมในลักษณะบูรณาการ เนนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนหลัก มีผูเชี่ยวชาญ
ดานสิ่งแวดลอมเขามาชวยเหลือดานขอเท็จจริงแกศาล และหากการไกลเกลี่ยขอพิพาทไมเปนผล 
ศาลจะคนหาความจริงโดยการเดินเผชิญสืบ ซึ่งเปนวิธีการที่จะทำใหเกิดความชัดเจนในขอเท็จจริง 
เพราะปญหาส่ิงแวดลอมบางเรือ่งไมสามารถพจิารณาไดจากพยานเอกสาร หรอืพยานบคุคล แตเปนเรือ่ง
ทีต่องประจกัษดวยสายตาตนเอง เชน ปญหาในเรือ่งกลิน่ ปญหาสภาพนำ้ทีเ่นาเสยี อกีทัง้การใชดลุพนิจิ
ในคดีสิ่งแวดลอมศาลจะคำนึงถึงสิทธิของประชาชนที่ไดรับความคุมครองจากรัฐธรรมนูญเปนหลัก

   ๓สืบคนขอมูลจากแผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลฎีกา www.supremecourt.or.th/webportal/maincode/index.
php?base=26.
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   หลังจากทีไ่ดมีการวางหลักกฎหมายและหลักวิธีพิจารณาในศาลฎีกาแลว ตอมาไดมี
การจัดตั้งแผนกคดีสิง่แวดลอมในขึ้นในศาลอุทธรณ ภาค ๑ ถึง ภาค ๙ เพื่อพิจารณาพิพากษาคดี
สิง่แวดลอมทีข่ึ้นสูศาลอุทธรณในวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ และตอมาในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ 
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมไดมีประกาศจัดต้ังแผนกคดีส่ิงแวดลอมข้ึนในศาลแพง ซ่ึงเปนศาลช้ันตน
เปนแหงแรกแลว โดยเปนการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดลอมตาม
คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ มีอำนาจ
พิจารณาพิพากษาทัง้คดีสิ่งแวดลอมทีเ่กิดขึ้นในเขตศาลแพง และคดีสิ่งแวดลอมทีเ่กิดขึ้นนอกเขต
ศาลแพงทีม่ีความยุงยากซับซอนและศาลแพงไดรับไวพิจารณาพิพากษา ทั้งนี้ แผนกคดีสิ่งแวดลอม
ในศาลแพงไดเปดทำการตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนตนมา

   สำหรบัคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกบัการดำเนนิคดสีิ่งแวดลอม ลงวนัท่ี ๙ มนีาคม 
๒๕๕๔๔ นั้น มีสาระสำคัญดังนี้

   “คดีสิ่งแวดลอม” หมายถึง คดีแพงทีก่ารกระทำตามคำฟองกอใหเกิดความเสียหาย
แกโจทกอันเนื่องมาจากการทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมของชุมชน 
หรือระบบนิเวศ คดีแพงทีโ่จทกมีคำขอใหจำเลยกระทำการหรืองดเวนกระทำการเพื่อคุมครองรักษา
ทรพัยากรธรรมชาติ หรอืส่ิงแวดลอมของชมุชน คดแีพงท่ีโจทกมคีำขอใหจำเลยชดใชคาสนิไหมทดแทน

   ๔ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๐ ก วันศุกรที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔.
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การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

หรอืคาเสียหายเพ่ือขจัดมลพิษทีเ่กดิขึน้ หรอืฟนฟสูภาพแวดลอม หรอืเพ่ือมลูคาของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เสียไป คดีแพงที่มีคำขอใหจำเลยชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ
อนามัย หรือสิทธิใด ๆ ของโจทก อันเกิดจากมลพิษที่จำเลยเปนผูกอหรือตองรับผิด คดีสิ่งแวดลอม
ดังกลาวอาจเกิดขึ้นจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
พระราชบัญญัติ หรือประกาศของคณะปฏิวัติ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือมลพิษ 

   สิทธิที่จะฟองคดีสิ่งแวดลอมใหคำนึงถึงสิทธิของบุคคลที่จะไดประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังสิทธิที่จะดำรงชีพอยูไดอยางปกติ และตอเนื่อง
ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และศาลพึงพิจารณาวาบุคคลท่ีมีภูมิลำเนาอยูในชุมชนหรือบริเวณ
ท่ีมกีารทำลาย หรอืทำใหเสือ่มสภาพซ่ึงทรพัยากรธรรมชาติหรอืสิง่แวดลอมโดยผิดกฎหมายไดถกูโตแยง
เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายแลว และอาจขอใหศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหผูกระทำการ
ดังกลาวระงับ หรือกระทำการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมได

   ในการพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมศาลพึงใชวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนหลัก และศาล
พึงซักถามพยานเพิ่มเติมหรือเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองไดตามที่เห็นสมควรเพื่อใหไดขอเท็จจริง
ที่สมบูรณ และศาลพึงนำวิธีพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เชน การแตงตั้ง
ผูเชีย่วชาญ การเดินเผชิญสืบ การสืบพยานไวลวงหนา หรอืวธิกีารช่ัวคราวกอนพิพากษามาใชใหมากข้ึน 
รวมทัง้ควรขอใหผูเช่ียวชาญหรอืหนวยงานทีเ่กีย่วของใหความเหน็หรอืดำเนนิการอยางหนึง่อยางใดเพือ่
ประกอบการพิจารณา 

   กรณีที่จะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพื่อกำหนดมาตรการเพื่อปองกัน คุมครองรักษาหรือ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม หรือระบบนิเวศ ศาลควรคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม หรือระบบนิเวศ ประโยชนของสาธารณะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชีวิต
หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล สิทธิในส่ิงแวดลอมของชนรุนหลัง และหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน อนึ่ง 
ในกรณีมีปญหาวาคดีใดเปนคดีสิ่งแวดลอมหรือไม ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนหรือ ผูพิพากษา
หัวหนาศาล แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาวินิจฉัย

๔. การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมในศาลปกครอง
   นับแตศาลปกครองไดเปดทำการตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนตนมา ปริมาณคดีปกครองที่ตอง

ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเรงดวนใหทันตอการแกไขเยียวยาความเสียหายแกคูกรณีและเพื่อ
ประโยชนในการบรหิารราชการแผนดนินัน้มเีปนจำนวนมาก เชน คดเีกีย่วกบัสิง่แวดลอม ซึง่คดดัีงกลาว
หากตองดำเนนิการตามข้ันตอนและมผีูรบัผดิชอบเชนเดยีวกับคดทีัว่ไปแลวอาจเปนผลใหการพิจารณา
พิพากษาคดีที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและตองดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเรงดวน
มีความลาชา ประธานศาลปกครองสูงสุดจึงไดออกประกาศลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ จัดตั้งแผนก
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คดีสิง่แวดลอมขึ้นในศาลปกครองสูงสุด และในศาลปกครองชั้นตน ทัง้ออกคำแนะนำของประธาน
ศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
เก่ียวกับส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะ เพ่ือชวยลดและเรงรัดข้ันตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาและงานธุรการคดี
เพื่อใหคดีแลวเสร็จโดยเร็ว ทันตอการปองกันผลกระทบและตอการแกไขเยียวยาความเสียหายของ
คูกรณี โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดใหประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองมีอำนาจออกประกาศจัดตั้งแผนกคดีขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตนได 

   แผนกคดีสิ่งแวดลอม เปนแผนกคดีลำดับแรกทีม่ีการจัดตั้งขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและ
ศาลปกครองชั้นตน เปดทำการพรอมกันทัว่ประเทศในวันที ่๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เปนตนมา มีอำนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กลาวคือ คดีทีฟ่องวาหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาทีข่องรัฐผู มีอำนาจหนาทีต่ามกฎหมายในการบริหารจัดการสิ ่งแวดลอมอันเปนอำนาจ
ทางปกครอง ใชอำนาจน้ันโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรอืละเลยลาชาในการปฏบิตัติามหนาท่ีท่ีกฎหมาย
กำหนดไวกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือสงผลกระทบตอประโยชนไดเสียของบุคคล

   แผนกคดีสิง่แวดลอม ประกอบดวย องคคณะและตุลาการผูแถลงคดีทีม่ีความเชี่ยวชาญ
คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และมีตุลาการหัวหนาแผนกคดีสิ ่งแวดลอมเปนผูรับผิดชอบงาน
ของแผนก วิธีพิจารณาคดีใชระบบไตสวน มีการแยกคดีสิ ่งแวดลอมออกจากคดีปกครองทัว่ไป 
และกำหนดหมายเลขคดีแยกตางหาก ใชอักษรยอวา “ส” เชน คดีหมายเลขดำที ่ ส.๑/๒๕๕๔” 
เพื่อความรวดเรว็และเหมาะสมกบัลกัษณะของคดท่ีีมีผลกระทบตอสวนรวม มเีจาหนาท่ีคอยใหคำปรกึษา
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๕ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๔ ก วันจันทรที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔.

แนะนำการฟองคดีและการเขยีนคำฟองใหแกประชาชน และหากคำฟองเปนขอพพิาทเรงดวนจะมกีาร
ไตสวนขอเท็จจริงเพื่อมีคำสั่งรับคำฟองไวพิจารณาใหแลวเสร็จโดยเร็ว นอกจากน้ี บุคคลผูไดรับ
ความเสียหายสามารถเขียนคำฟองดวยตนเองและยื่นตอศาลไดโดยตรงหรือสงคำฟองทางไปรษณีย
ลงทะเบียนไดไมจำเปนตองใชทนายความ ทัง้น้ี หากไมมกีารเรียกคาเสียหายแลวยอมไมเสยีคาธรรมเนียม
ศาลหรือคาใชจายใด ๆ แตหากมีการเรียกคาเสียหายเมื่อมีเหตุเดือดรอนก็อาจไดรับการยกเวนไมตอง
เสียคาธรรมเนียมศาลได

   สำหรับคำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔๕ นั้น มีสาระสำคัญดังนี้ 

   “คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม” หมายความรวมถึง คดีพิพาทระหวางหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่
ของรัฐกบัเอกชน หรอืระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รฐัวสิาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน อันเน่ืองมาจากการใชอำนาจทางปกครอง
หรือการดำเนินกิจการทางปกครองตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การคุมครอง
หรือรักษาสภาพทางธรรมชาติ พืช สัตว หรือสิ่งมีชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติการคุมครอง
ดูแลสุขภาพมนุษย การจัดระเบียบสภาพแวดลอมมนุษย สภาพภูมิอากาศ ภูมิทัศน ศิลปวัฒนธรรม 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ และคดีอื่นตามประกาศของประธานศาลปกครองสูงสุด

   ในกรณมีปีญหาวาคดใีดเปนคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดลอม ในศาลปกครองชัน้ตนใหอธิบดี
ศาลปกครองชั้นตนนั้นเปนผูวินิจฉัย สวนในศาลปกครองสูงสุดใหประธานศาลปกครองสูงสุดเปน
ผูวินิจฉัย

   การพจิารณาความสมบรูณครบถวนของคำฟอง ศาลพงึพจิารณาในหลายประการ กลาวคือ 
การพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เปนเหตุแหงการฟองคดี รวมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤติการณเกี่ยวกับ
การกระทำดังกลาว หากพอที่จะเขาใจไดวาผูฟองคดีไดรับหรืออาจจะไดรับผลจากการกระทำดังกลาว
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ก็ถือไดวาเพยีงพอที่จะพิจารณาและดำเนินการตอไป
ไดแลว

  การพิจารณาเก่ียวกับคำขอใหศาลกำหนดคำบังคับ เน่ืองจากคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดลอม
มีลักษณะพิเศษในเรื่องการเยียวยาความเสียหายใหแกผูฟองคดีแตกตางจากคดีปกครองทั่วไป 
คำขอและคำบังคับจึงควรพิจารณาใหครอบคลุมถึงประเด็นความเสียหาย ดังนี้คาเสียหายทางดาน
สุขภาพอนามัย คาเสียหายทางดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คาเสียหายทางดานวิถีชีวิต
ของชุมชนในสังคม

   คดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ การพิจารณาถึง
ความเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
ที่จะเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลนั้น ควรพิจารณาในความหมายอยางกวาง โดยคำนึงถึงสิทธิชุมชน 
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ชมุชนทองถิ่น ชุมชนทองถิ่นดั้งเดมิ องคการเอกชน สมาคม นติบิคุคลหรอืกลุมผลประโยชนท่ีมีสวนไดเสยี
ในเรื่องสิง่แวดลอม รวมทัง้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทีเ่กี่ยวกับเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม 
สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่นดวย

   ในกรณีทีม่ีการยืน่คำขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล ศาลควรใหความสำคัญกับผลกระทบ
หรอืประโยชนท่ีเกดิขึ้นกบัสาธารณะประกอบการพิจารณา และโดยสถานะของผูขอซึ่งย่ืนฟองเพื่อแกไข
เยียวยาสิ่งแวดลอมหากตองเสียคาธรรมเนียมศาลพึงถือวาผูขอจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร

   ในคดท่ีีมีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะในปจจบุนัและหรอือาจมีผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะในอนาคต ศาลพงึพจิารณากำหนดมาตรการหรอืวธิกีารชั่วคราวกอนการพพิากษาโดยไมตอง
รอใหผูฟองคดีรองขอ

   ทั้งนี้ หากศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาใหหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาทีข่องรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการทีศ่าลกำหนด ศาลพึงมีคำสั่งให
เจาหนาทีศ่าลทีเ่กี่ยวของกับการบังคับคดีไปติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามคำสั่งศาล และรายงาน
ใหศาลทราบเปนระยะ หากปรากฏวามีการฝาฝนคำสั่งศาล ใหศาลดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อให
คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาบรรลุผล

๕. ขอควรพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดลอม
   ดังท่ีกลาวมาน้ันเปนกระบวนการพจิารณาคดสีิ่งแวดลอม ซ่ึงมีการจัดตั้งองคกรท่ีทำหนาท่ี

ชี้ขาดขอพพิาทส่ิงแวดลอมเปนการเฉพาะแยกจากคดท่ัีวไปและมีบคุลากรท่ีทำหนาท่ีชี้ขาดขอพพิาทท่ีมี
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การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

ความชำนาญ ตลอดจนมวีธิพีจิารณาคดทีีเ่หมาะสมเพือ่เยยีวยาความเสยีหายอยางรวดเรว็และเปนธรรม 
อยางไรก็ดี การดำเนินคดีส่ิงแวดลอมยังมีประเด็นขอกฎหมายท่ีสำคัญและควรไดรับการพิจารณา ดังน้ี

   ๕.๑ สภาพปญหาในการดำเนินคดีสิ่งแวดลอม จากลักษณะของคดีสิ่งแวดลอม
ซึง่มทีัง้คดแีพง คดอีาญา และคดปีกครอง และมกีารจัดตัง้องคกรทีท่ำหนาทีช่ีข้าดขอพพิาทสิง่แวดลอม
ในรูปแบบของแผนกคดีชำนัญพิเศษทั้งในศาลยุติธรรมและศาลปกครองเปนการเฉพาะแยกจาก
คดีทั่วไปน้ัน อาจกอใหเกิดความสับสนกับประชาชนซ่ึงเปนผูเสียหายไดวาคดีสิ่งแวดลอมดังกลาวเปน
คดีประเภทใด และผูเสียหายจะตองไปฟองรองดำเนินคดีท่ีศาลใด และเน่ืองจากคดีส่ิงแวดลอมบางประเภท 
เชน คดีบกุรกุปาสงวนแหงชาต ิมปีระชาชนจำนวนมากตองตกเปนผูกระทำผดิเพราะการเขาไปอยูอาศยั
และทำกินในพ้ืนทีป่า โดยอาจเปนกรณีทีอ่ยูอาศยัมาแตครัง้บรรพบุรษุและในความเปนจรงิพืน้ทีเ่หลานัน้
หมดสภาพของปาแลว หรอืเปนกรณขีองชมุชนชาวเขาหรอืชาวบานซึง่อยูอาศยัมากอนทีจ่ะมกีารประกาศ
เขตปาไม ในกรณดีงักลาวนีก้ารใชดลุพนิจิชีข้าดขอพพิาทสิง่แวดลอมขององคกรศาลตองมคีวามเหมาะสม
กับลักษณะของคดี มีความยืดหยุน และตองคำนึงถึงผลกระทบตอประชาชนจำนวนมากดวย

   นอกจากนี้ การบังคับใชกฎหมายที่มีเจตนารมณในการพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เชน พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระราชบญัญตัแิร พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณเูพือ่สนัต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบญัญตัิ
ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ.๒๕๓๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๑ การใชสิทธิเกินสวน
ที่เก่ียวของกับปญหาคุณภาพส่ิงแวดลอม มาตรา ๔๓๗ ความเสียหายอันเกิดจากทรัพยอันตราย 
มาตรา ๑๓๓๗ การกอเหตุเดือดรอนรำคาญ มาตรา ๑๓๓๙ และมาตรา ๑๓๔๐ การเก็บกกัและระบายน้ำ
ระหวางท่ีดินขางเคียง มาตรา ๑๓๔๒ การปองกันการร่ัวซึมของน้ำและส่ิงโสโครก มาตรา ๑๓๕๕ 
การใชน้ำเพื่อประโยชนที่ดินติดทางน้ำ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๓๗ เอาของที่มีพิษหรือ
สิ่งอื่นที่นาจะเปนอันตรายเจือลงในอาหารหรือในน้ำที่มีอยูหรือจัดไวเพื่อประชาชนบริโภค เปนตน
ตองมีความเครงครัดและเหมาะสมเพ่ือใหประชาชนไดใชสทิธติามกฎหมายอยางเต็มที ่มใิชผูทีเ่กีย่วของ
ปลอยปละละเลยปลอยใหมีการทำลายส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนตองไดรับ
ความเดือดรอนเสียหายเพราะเห็นแกอามิสสินจางหรือประโยชนสวนตนหรือพวกพอง

   ๕.๒ การดำเนินคดีแบบกลุม๖ ในตางประเทศไดมีการนำแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินคดี
แบบกลุม หรือ Class Action ซึ่งเปนแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินคดีเพื่อประโยชนของผูเสียหาย
จำนวนมากและมีผลกระทบตอประชาชนโดยภาพรวม มีลักษณะเปนการดำเนินคดีเพื่อประโยชน
ของตนเองและเพื่อประโยชนของบุคคลอื่นที่อยูใตขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอยางเดียวกัน 
โดยผลของคำพิพากษาในคดียอมผูกพันถึงกลุมบุคคลที่ไดรับการดำเนินคดีแทนดวย มาใชใน

 ๖รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซ่ึงเปนรางกฎหมายเก่ียวกับ
การดำเนินคดีแบบกลุมน้ัน คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ซ่ึงคณะกรรมาธิการ
สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาเสร็จแลวและรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร แตในวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมี
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ และผลจากการยุบสภาผูแทนราษฎรดังกลาวทำใหรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีเปนอันตกไป
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง เพราะคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังข้ึนใหมภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไป
มิไดรองขอใหพิจารณาภายใน ๖๐ วันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกหลังการเลือกต้ังท่ัวไป.
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 ๗มาตรา ๖๖ “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน”
 ๘มาตรา ๖๗ “สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บำรุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อใหดำรงชีพอยูไดอยางปกติ
และตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง
ตามความเหมาะสม
 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอ่าจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทัง้ทางดานคุณภาพสิ ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอนรวมทัง้ไดใหองคการอิสระซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสขุภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดำเนินการดังกลาว
 สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล 
เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ ยอมไดรับความคุมครอง”.
 ๙มาตรา ๘๕ “รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
 (๑) กำหนดหลักเกณฑการใชทีด่ินใหครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยใหคำนึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
ทั้งผืนดิน ผืนน้ำ วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกำหนดมาตรฐานการใช
ที่ดินอยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย
 (๒) กระจายการถือครองทีดิ่นอยางเปนธรรมและดำเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทีดิ่นเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมอยางท่ัวถึงโดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอ่ืน รวมท้ังจัดหาแหลงน้ำเพ่ือใหเกษตรกรมีน้ำใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแก
การเกษตร
 (๓) จดัใหมีการวางผังเมือง พฒันา และดำเนนิการตามผงัเมอืงอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล         เพื่อประโยชนในการดแูล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
 (๔) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอืน่อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม 
ทัง้ตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บำรุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุล
 (๕) สงเสริม บำรุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะ
มลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตองมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน”.

คดีสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย ประหยัดเวลา และลดความซ้ำซอนในการดำเนินคดี 
ดังนั้น จึงเห็นไดวาการดำเนินคดีแบบกลุมเปนอีกแนวคิดหนึ่งทีน่าสนใจและสมควรนำมาปรับใชกับ
การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมในประเทศไทย

๖. บทสรุป
   จากการท่ีรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดบญัญติัหลกัการสำคญั

เกี่ยวกับสิทธิในทางสิ่งแวดลอมและอำนาจหนาที่ของรัฐไวในมาตรา ๖๖๗

   มาตรา ๖๗๘ และมาตรา ๘๕๙ โดยหากพจิารณาสงัเกตใหดจีะพบวาขอพพิาทท่ีเกดิขึ้นเกี่ยวกบั
ส่ิงแวดลอมเกือบท้ังหมดเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการบังคับใชกฎหมายของรัฐ ท่ีจะจัดใหมีมาตรการ
ทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และจัดตั้งองคกร
ท่ีทำหนาท่ีวินิจฉัยชี้ขาดขอพพิาทเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีบคุลากรท่ีเกี่ยวของกบัการพทัิกษรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีม่ีความรูความสามารถขึ้นมาทำหนาที ่แตดวยเหตุทีใ่นปจจุบัน
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ม.ค. - ก.พ. ๕๕๑๔๖ จุลนิติ

การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดถูกทำลายและถูกนำมาใชเพื่อประโยชนในการดำรงชีวิตอยาง
มากมาย โดยไมมกีารคำนงึถงึการอนรุกัษเพือ่ประโยชนของลกูหลานหรอืผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้สงผล
ใหเกดิสภาวะโลกรอนและภยัธรรมชาตทิัว่โลก ซึง่เปนสภาพปญหาทีย่งัคงปรากฏใหเหน็อยู ผูเขยีนจงึมี
ความเห็นวาวิธีการท่ีดีที่สุดในการท่ีจะรักษาและการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมของประเทศน้ัน 
คือ การปลูกจิตสำนึกใหประชาชนทุกคนและทุกระดับไดตระหนักถึงการอนุรักษและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเขาใจวาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังกลาวนั้น
เปนสมบัติของมนุษยชาติที่คนรุนปจจุบันตองรักษาไวเพื่อประโยชนของคนในรุนอนาคตตอไป.
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