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บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ในสังคมโลกยคุปจจุบนัซึง่ประเทศทัง้หลายมคีวามตองการทีจ่ะพฒันาประเทศ
ไปสูความทนัสมยัและความเจรญิรุงเรอืงทางดานเศรษฐกจิ โดยสวนใหญมุงเนนในเรือ่ง
ของการสงเสริมการผลิตสินคาสําหรับอุปโภคและบริโภคดวยการนําวัตถุดิบที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติหรอืสิง่ท่ีมนษุยผลติข้ึนเพ่ือนาํมาใชเปนวตัถุดบิในการผลิตสินคา ในขณะ
เดียวกันดวยความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีสวนสําคัญ
อยางยิง่ในการนาํทรพัยากรธรรมชาตมิาใชอยางหลากหลายรปูแบบเพือ่ความสะดวกสบาย
ในการดํารงชีวิตของมนุษย ประกอบกับการเพ่ิมจํานวนของประชากรในอัตราทวีคูณ 
ไดสงผลทําใหความจําเปนในเร่ืองอาหาร ทีอ่ยูอาศัย และพลังงานเพ่ิมสงูขึน้ตามไปดวย 

การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางส้ินเปลืองโดยไมคาํนงึถึงการอนุรกัษ ไดกอให
เกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย ไมวาจะเปนปญหาจํานวนพื้นที่ปาท่ีลดลงอยาง
รวดเร็ว เพราะการนําพื้นที่ไปทําการเกษตรกรรม ที่อยูอาศัย หรือการอุตสาหกรรม 
กอใหเกิดมลพิษจากการใชปุยและยากําจัดศัตรูพืช การเพิ่มจํานวนประชากรที่แออัด
กอใหเกิดมลพิษในแมนํ้าลําคลอง ขยะมูลฝอย หรือการปลอยกาซหรือน้ําเสียจาก
โรงงานหรอืควันพษิจากเคร่ืองยนต ลวนแลวแตสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมใหเสือ่ม
ถอยลงและมีผลโดยตรงและโดยออมตอสุขภาพอนามัยและการดํารงชีวิตของมนุษย 
ซึ่งจากปญหาดังกลาวสงผลทําใหสังคมโลกเริ่มหันมาสนใจในปญหาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ในขณะที่หลักกฎหมายทั้งในระดับประเทศและนานา
ประเทศก็ไดรับการพัฒนาควบคูกับการแกไขปญหาในเชิงนโยบายของแตละประเทศ 

ในอดีตที่ผานมากฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันคุมครองสิ่งแวดลอมน้ันมี
ลกัษณะเปนเพยีงกลไกในการรกัษาผลประโยชนและเยยีวยาความเสยีหายของเอกชน 
(Private Interest) รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายเทานั้น อยางไรก็ตาม จากแนวคิด
ในทางทฤษฎีเกีย่วกับ “สทิธใินสิง่แวดลอม” ซึง่มหีลกัการท่ีสาํคญัวา สิง่แวดลอมเปน
สิ่งจําเปนสําหรับชีวิตความเปนอยูของมนุษย และบุคคลแตละคนเปนผูทรงสิทธิที่
จะสงวนรักษาและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อความสุขสบายของตนเองได 
จึงถือวาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนทรัพยสินที่ประชาชนเปนเจาของ
รวมกัน เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายถือวาประชาชนทุกคนเปนผูไดรับความ
เสียหาย จงึควรมีสทิธิฟองคดีเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติได จงึนาํไปสูแนวความคดิ
ที่จะใหประชาชนมีโอกาสเขามามีสวนรวมกับรัฐในการรวมกันรักษาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น ซึ่งนานาประเทศไดใหความสําคัญแกการคุมครองและรักษา

“สิทธิของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”
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“สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

สิ่งแวดลอม ดวยการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถฟองคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไดงายข้ึน อันแสดง
ใหเห็นวาผู มีสิทธิฟองคดีสิ่งแวดลอมไมจําเปนตองเปนผู เสียหายโดยตรงตามแนวความคิด
แบบดั้งเดิมอีกตอไป

สําหรับประเทศไทย กระแสความตื่นตัวในเรื่องปญหาสิ่งแวดลอมไดมีความชัดเจนมากขึ้นเปน
ลาํดบั ดงัจะเห็นไดจากกรณีมกีารปรบัปรงุกฎหมายวาดวยการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม 
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๕ หรอืมกีารบญัญตัริบัรอง “สทิธใินสิง่แวดลอม” ไวในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนคร้ังแรก และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิดังกลาวไวในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย สวนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน และหมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ สวนที่ ๘ 
แนวนโยบายดานท่ีดนิ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม รวมทัง้ในสวนของกระบวนการยติุธรรม
ทางศาลนั้น ปจจุบันไดมีการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมขึ้นทั้งในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
อีกดวย 

อยางไรก็ตาม ผลการบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวกับ “สิทธิในส่ิงแวดลอม” ดังกลาวยัง
ไมประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของกฎหมายมากนัก โดยสาเหตุสวนหนึ่งอาจมาจากการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในชั้นศาล ที่มักจะมีการพิจารณาเสมือนคดีธรรมดาทั่วไป
หรือมักจะพิจารณาคดีโดยอาศัยหลักกฎหมายละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งมี
หลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายบางประการท่ีไมเหมาะสมกับคดีส่ิงแวดลอมท่ีมีความซับซอนและ
มีลักษณะพิเศษเปนการเฉพาะ รวมทั้งมีหลักกฎหมาย ปรัชญา และแนวคิดเรื่องสิ่งแวดลอมที่
แตกตางไปจากคดีธรรมดาท่ัวไปคอนขางมาก ทาํใหการบงัคบัใชกฎหมายทีผ่านมาไมสามารถคุมครอง
เยยีวยาผูเสียหายและส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม และมีผลทําใหหลกักฎหมายท่ีมคีวาม
จําเปนตอการพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมไมไดรับการพัฒนา นอกจากนี้ผลในทางคดียังไมสงเสริมให
ประชาชนสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อรักษา “สิทธิในสิ่งแวดลอม” ไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

ดวยสภาพปญหาดังกลาว ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพ่ือ
รับฟงความคดิเหน็ทางวชิาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอนัจะเปนประโยชนในประเดน็เรือ่ง 
“สทิธขิองประชาชนในกระบวนการยตุธิรรมทางดานสิง่แวดลอม” จากผูทรงคุณวุฒทิีม่คีวามรูความ
เชี่ยวชาญและประสบการณทางดานกฎหมายส่ิงแวดลอม อันประกอบดวย ดร. ชัชชม  อรรฆภิญญ 
อัยการพิเศษฝายกิจการตางประเทศ ๑ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. คนึงนิจ  ศรีบัวเอ่ียม 
รองผูอํานวยการศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อ
ใหทราบถงึแนวความคดิ ทีม่า และความหมายของการดาํเนนิคดสีิง่แวดลอม หลกักฎหมายและลกัษณะ
พิเศษของการดําเนินคดีสิ่งแวดลอม ความจําเปนในการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษเพื่อพิจารณาคดี
สิง่แวดลอมเปนการเฉพาะ ขัน้ตอนและวิธกีารเขาถงึกระบวนการยุตธิรรมและอํานาจฟองคดีสิง่แวดลอม
ของประชาชน รวมทั้งเพื่อใหทราบวากฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับรองและคุมครองประชาชนหรือ
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอม ตลอดจนมาตรการเยียวยาตามหลักการที่เปนอยูใน
ปจจุบันมีความเหมาะสมเพียงพอแลวหรือไม และมีกฎหมายใดที่สมควรไดรับการปรับปรุงหรือแกไข
เพิม่เตมิ ทัง้นี ้เพือ่ใหแนวคิดเกีย่วกบัการใหภาคประชาชนเขามามสีวนรวมกบัรฐัในการรกัษาและอนรุกัษ
สิ่งแวดลอม ในฐานะที่ประชาชนเปนเจาของรวมในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถ
สัมฤทธิ์ผลไดจริง.
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ใหผูบงัคบับญัชาผูมอํีานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนส่ังเล่ือนเงินเดือนใหผูน้ันเพ่ือประโยชน
ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยใหมีผลในวันที่ผูนั้นถึงแกความตาย

๙) การสั่งเลื่อนเงินเดือนในกรณีพิเศษ
 ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดไดรับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนขั้นสูงของ

ตาํแหนงทีด่าํรงอยูแลว หากผูนัน้ไดรบัแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงอืน่และเงนิเดอืนทีไ่ดรบั
อยูนั้นตํ่ากวาเงินเดือนขั้นสูงของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งใหมน้ัน ใหผูบังคับบัญชา
ผูมอีาํนาจสัง่เลือ่นเงนิเดอืนสัง่เลือ่นเงนิเดอืนใหผูนัน้เปนกรณพีเิศษได โดยใหนําผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งหลังสุดมาใชในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ดังกลาว โดยใหเลื่อนเงินเดือนตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้น

๑๐) การสั่งเลื่อนเงินเดือนในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
 ขาราชการรฐัสภาสามญัผูใดไมอยูในหลกัเกณฑทีจ่ะไดรบัการเลือ่นเงนิเดอืน

ตามกฎ ก.ร. นี้ แตผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา
มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการรัฐสภาสามัญผูนั้น ใหผูบังคับ
บัญชาผูมีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนนําเสนอ ก.ร. พรอมดวยเหตุผลเพ่ือพิจารณา
เปนการเฉพาะราย ถา ก.ร. เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได

 ในวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเปนวันท่ีกฎ ก.ร. ฉบับน้ีใชบังคับ 
ถาขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน แตตองรอการ
เลื่อนเงินเดือนไวเพราะเหตุที่ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณี
ถกูกลาวหาวากระทําผดิวนิยัอยางรายแรงหรือถกูฟองคดีอาญา ตามหลักเกณฑท่ีใช
บังคับอยูในวันกอนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่ง
เลื่อนเงินเดือนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการผูนั้นที่รอไวทั้งหมด 

 

หมายเหตุ :- 
• อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ อนัเปนกฎหมายท่ีมบีทบัญญตับิางประการเก่ียวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทํา
ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ก.ร. จึงออกกฎ ก.ร. ไว

• กฎ ก.ร. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป
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จุลนิติ

จลุนติ ิ: แนวความคดิ ทีม่า และความหมายของการ
ดําเนินคดีสิ่งแวดลอม มีความเปนมาอยางไร

ดร. ชัชชมฯ : ในอดีตที่ผานมานั้นมนุษยเราจะดํารงชีวิต
อยูรวมกับธรรมชาติ เพราะมนุษยจะอาศัยธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต เชน ใชน้ําตามธรรมชาติเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค ลาสัตวปามาทําเปนอาหาร ใชสมุนไพรในปามา
ทาํยารักษาโรค และใชไมมาทําทีอ่ยูอาศัย เปนตน การผลิตสนิคาและ
อาหารกเ็ปนไปเพือ่การใชสอยและการบรโิภคภายในครวัเรอืนเทาน้ัน 
จึงไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มนุษยจึง
เห็นถึงความสําคัญของธรรมชาติและปรับตัวอยูรวมกับธรรมชาติ
อยางสมดุล ปญหาคดีดานส่ิงแวดลอมในอดีตจึงมีนอยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับปจจุบัน ในเวลาตอมาเมื่อสังคมมีความเจริญมากขึ้น 
มีจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้น มนุษยจึงมีความตองการดานท่ีอยูอาศัย 
อาหาร ยารักษาโรค และเคร่ืองนุงหมเพิ่มมากข้ึนตามจํานวน
ประชากร การผลิตสินคาและอาหารจึงมไิดเปนไปเพือ่การบริโภคและ
ใชสอยในครัวเรือนอีกตอไป แตเปนการผลิตเพื่อการจําหนายใน
เชิงพาณิชยแทน และเพื่อใหการผลิตสินคาและอาหารเพียงพอตอ
ความตองการของผูบรโิภค จงึตองมกีารพฒันากระบวนการผลติโดย
การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการผลิตแทนการผลิตดวยกําลัง

“สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

วันศุกรท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ 
ณ สํานักงานอัยการสูงสุด ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ นิติศาสตรบัณฑิต/นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, เนติบัณฑิตไทย, LL.M, Harvard University, USA, 
Ph.D. (Environmental Law), Australian National University, Australia, ปจจุบันดํารงตําแหนง อัยการพิเศษฝายกิจการ
ตางประเทศ ๑.

ดร. ชัชชม  อรรฆภิญญ๑
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“สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

จุลนิติ

ของมนุษย และนับตั้งแตยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ถูกทําลายอยางรวดเร็ว ปาไม แรธาตุ นํ้าตามธรรมชาติ ถูกนํามาใชในกระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม มลพิษจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมถูกปลอยออกสูธรรมชาติโดย
ปราศจากความรับผิดชอบตอสังคม ผู ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมุงแสวงหากําไรมากกวา
การคํานึงถึงตนทุนทางธรรมชาติที่สูญเสียไปสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ปญหาดานสิง่แวดลอมไมไดเกดิขึน้เฉพาะในประเทศไทยเทานัน้ แตเปนปญหาทีเ่กิดขึน้ทัว่โลก 
องคการสหประชาชาติไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดานสิ่งแวดลอมของโลก จึงไดมีการจัดประชุม
สหประชาชาติเรื่อง “มนุษยกับสิ่งแวดลอม” (The United Nations Conference on Human and 
Environment : UNCHE) เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ป ค.ศ. ๑๙๗๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ณ กรุงสตอกโฮลม 
ประเทศสวีเดน ซึ่งถือเปนการประชุมใหญครั้งแรกของโลกในเรื่องสิ่งแวดลอม เน่ืองจากขณะน้ัน
ทัว่โลกตางกม็ุงพฒันาเศรษฐกจิ จนเกดิปญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  
สหประชาชาตจิงึไดจดัประชมุเพือ่รวมกนัหาทางแกไขปญหาสิง่แวดลอมทีเ่กดิขึน้ โดยมผีูเขารวมประชุม
จากทั่วโลกกวา ๑๑๓ ประเทศ มากกวา ๒,๐๐๐ คน ซึ่งประเทศไทยก็ไดเขารวมประชุมดวย โดยผล
การประชุมไดกาํหนดใหวันแรกของการประชุม คอื วนัที ่๕ มถินุายน เปน “วนัสิง่แวดลอมโลก” (World 
Environment Day : WED) และไดจดัตัง้ “โครงการสิง่แวดลอมแหงสหประชาชาต”ิ (United Nations 
Environment Programme : UNEP) ขึน้ ซึง่รฐับาลประเทศตาง ๆ  กไ็ดยอมรบัขอตกลงจากการประชมุ
ในครั้งนั้น และไดจัดตั้งหนวยงานดานสิ่งแวดลอมขึ้นในประเทศของตนเอง และผลจากการประชุมใน
ครั้งนั้น ทําใหเกิดการวางรากฐานความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในระดับโลกขึ้น 

ในหวงเวลาน้ันประเทศไทยเร่ิมประสบกับปญหาดานส่ิงแวดลอมเหมือนประเทศอ่ืน ๆ  อกีหลาย
ประเทศ กลาวคือไดเกิดเหตุการณนํ้าเนาเสียในแมนํ้าแมกลองและแมนํ้าทาจีน ทําใหปลาตาย
จํานวนมาก นับเปนเหตุการณครั้งแรกที่ทําใหสังคมไทยไดตระหนักและตื่นตัวเกี่ยวกับปญหา
ดานสิ่งแวดลอม ดังนั้น ประเทศไทยจึงไดตราพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ขึ้น ซึ่งตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้หลายครั้ง จนถึงปจจุบันคือ
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใชสําหรับเปนกติกาในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิด
ความสมดุลและยั่งยืน 
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จุลนิติ : หลักกฎหมายที่สําคัญของการดําเนินคดีส่ิงแวดลอมมีสาระสําคัญ
อยางไร และการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมมีลักษณะพิเศษแตกตางจากการดําเนินคดีแพง
และคดอีาญาอืน่ ๆ  โดยทัว่ไปอยางไร รวมถงึการสมควรใหมกีารจดัตัง้ศาลชาํนญัพเิศษ
เพื่อพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะหรือไม 

ดร. ชัชชมฯ : คําถามนี้ผมขอตอบโดยแบงแยกเปน ๓ ประเด็นดังนี้นะครับ 
ประเด็นแรก คือ หลักกฎหมายท่ีสําคัญของการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมนั้นมีสาระสําคัญอยางไร 

ในสวนน้ีในทางวิชาการเราจะแบงการดําเนนิคดีสิง่แวดลอมออกเปน ๓ ประเภท คอื การดําเนินคดีแพง 
การดําเนินคดีอาญา และการดําเนินคดีปกครอง 

สําหรับประเภทแรก การดําเนินคดีแพงในดานสิ่งแวดลอมนั้นมีวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ 
เพื่อใหมีการชดใชคาเสียหายหรือที่เรียกกันวาคาสินไหมทดแทน เชน ถามีการปลอยมลพิษลงสู
แหลงนํ้าตามธรรมชาติ ผูที่กอมลพิษหรือทําใหทรัพยากรธรรมชาติเสียหายก็ตองชดใชคาเสียหายนั้น
ใหแกผูทีไ่ดรบัความเสยีหาย เชน คารกัษาพยาบาล คาชดเชยอนัเนือ่งมาจากไมสามารถประกอบกจิการ
งานตามปกติได เปนตน วัตถุประสงคประการท่ีสองก็คือหามการกระทํา เชน โรงงานอุตสาหกรรมท่ี
ปลอยน้ําเสียหรืออากาศเสียแมอาจจะถูกฟองดําเนินคดีในทางแพงเพ่ือเรียกคาเสียหายได 
แตกระบวนการดําเนนิคดีนัน้ใชเวลา ซึง่หากรอใหการดาํเนนิคดเีสรจ็สิน้ ผูไดรบัความเสยีหายอาจไดรบั
ผลกระทบที่รายแรงเกินกวาจะเยียวยา ดังนั้น โจทกจึงอาจฟองขอใหศาลสั่งใหจําเลยระงับการกระทํา
อันเปนการละเมิดนั้นไดดวย นอกจากฟองเรียกคาเสียหายแลว ซึ่งการฟองคดีในทางแพงนี้เปนการ
ใชสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕๒ 

ประเภททีส่อง การดาํเนนิคดทีางอาญาซึง่มุงเนนทีก่ารลงโทษผูกระทาํความผดิ ซึง่ในการดาํเนนิ
คดีทางอาญาน้ีปกติจะนํามาใชเปนวิธีสุดทายที่ดําเนินการทางแพงหรือทางปกครองแลว เพราะการ
ดาํเนนิคดอีาญาเปนวธิทีีม่ผีลกระทบตอสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลเนือ่งจากมกีารลงโทษเขามาเกีย่วของ

ประเภทที่สาม การดําเนินคดีทางปกครอง จะขอแบงออกเปน ๓ ประการ คราว ๆ ดวยกัน
ประการแรก คือ การฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง หรือกฎที่ออกมาโดยขัดตอกฎหมายหรือ
ระเบียบตาง ๆ ไมถูกตองก็จะฟองขอใหเพิกถอนคําสั่ง หรือกฎ ดังกลาว ประการที่สองการฟองใหมี
การกระทําหรือไมกระทําการใด อันเปนการกระทบตอสิทธิ หรือทรัพยสินของบุคคลอื่น และประการ
ที่สาม คือการเรียกคาเสียหายในสวนที่เกี่ยวเนื่อง เปนตน จะสังเกตไดวาคดีปกครองนั้นสวนใหญรัฐจะ
เปนผูถูกฟองคดี เพราะบางคร้ังหนวยงานของรัฐก็อาจมีการกระทําที่เปนการออกกฎ หรือคําสั่งทาง
ปกครองที่เปนการกระทบตอสิทธิของเอกชนได จึงอาจตกเปนผูกระทําความผิดเสียเองก็ได เชน กรณี
ที่คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ถูกองคกรเอกชนแหงหน่ึงฟองคดีเนื่องจากไมประกาศใหบริเวณ
พื้นที่มาบตาพุดเปนเขตควบคุมมลพิษ เปนตน 

๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ “เม่ือมีขอโตแยงเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตาม
กฎหมายแพง หรอืบคุคลใดจะตองใชสทิธทิางศาล บคุคลนัน้ชอบทีจ่ะเสนอคดขีองตนตอศาลสวนแพงทีม่เีขตอาํนาจได ตามบทบญัญตัิ
แหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้”.
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ประเด็นที่สอง การดําเนินคดีสิ่งแวดลอมมีลักษณะพิเศษแตกตางจากการดําเนินคดีแพงและ
คดีอาญาอยางไรน้ัน แนนอนครับวาคดีสิ่งแวดลอมน้ันมีลักษณะพิเศษท่ีแตกตางจากคดีแพงและคดี
อาญาโดยทั่วไป ดังนี้  

ประการแรก คือ คดีสิ่งแวดลอมน้ัน โดยมากกวาที่ความเสียหายจะปรากฏก็สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมมากมาย โดยเฉพาะคดีมลพิษซึ่งบางคร้ังปรากฏผลชามาก หรือวาการตัดไมทําลายปา 
ซึ่งบางคนก็บอกวาไมเห็นมีอะไรเลย ไมไดใหความสําคัญกับทรัพยากรปาไมวามีประโยชนตอมนุษย
อยางไร จงึไดมกีารบกุรกุแผวถางทาํลายปามากขึน้ หลายคนอางวาเพือ่การพฒันา จงึตดัตนไมเพือ่สราง
คอนโดมิเนียม สรางตึกแถว อาคาร บานเรือน ดีกวาจะไดทําเงินได หลายคนไมเห็นความสําคัญเพราะ
ผลเสียที่ตามมาน้ันมันเกิดข้ึนชามาก หรือการถมดินเพ่ือสรางถนน ซึ่งผมทราบมาวาการท่ีนํ้าทวม
ทกุวันนี ้สวนหน่ึงเกิดข้ึนจากการกอสรางหมูบาน สรางคอนโดมิเนียม หรือการสรางถนนกีดขวางทางน้ํา 
มีการถมทางระบายนํ้า ทําใหนํ้าไมมีทางไปไมสามารถระบายลงสูแมนํ้าลําคลองไดตามที่ควรจะเปน 
พอนํา้ไมมทีางไปมนักต็องเออทวมขึน้มาบนถนนและบานเรอืนของประชาชน นีล่ะครบัปญหาสิง่แวดลอม
กวาจะปรากฏผลก็ตองใชเวลา หากนับแตวันที่กอใหเกิดความผิด คดีมลพิษก็ดี หรือคดีเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติก็ดี ผลเสียมันไมเกิดทันที เมื่อผลเสียมันไมเกิดทันทีจึงทําใหหลายคนไมเห็นความ
สําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปญหาดานเศรษฐกิจแลว นักพัฒนาบางคนก็เลย
บอกวาการพัฒนาดานเศรษฐกิจสําคัญกวาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ประการที่สอง คือ ปญหาส่ิงแวดลอมน้ันบางคร้ังพิสูจนยาก สังเกตไหมครับวาทําไมโรงงาน
อุตสาหกรรมนิยมไปตั้งอยูบริเวณใกล ๆ ริมแมนํ้า ทั้งน้ีก็เพื่อจะไดระบายนํ้าเสียลงสูแมนํ้าไดงายและ
สะดวกที่สุด ซึ่งปญหาก็คือเขาไดบําบัดน้ําเสียนั้นกอนระบายลงสูแมนํ้าหรือไม สําหรับปญหาในเรื่อง
การพิสูจนนี้ สมมติวา แมนํ้าสายหนึ่งมีโรงงานผลิตสินคาประเภทเดียวกันอยู ๓ โรงงาน คือ โรงงาน A 
โรงงาน B และโรงงาน C สมมติวาทั้ง ๓ โรงงานนี้ผลิตแบตเตอร่ี แลวอยูมาวันหนึ่งก็มีการปลอยนํ้าเสีย
ลงสูแมนํ้า การที่จะกลาวหาวาโรงงานใดปลอยนํ้าเสียลงสูแมนํ้านั้นมันยาก เพราะทั้ง ๓ โรงงานนั้นตาง
ก็ใชสารเคมี วัสดุ อุปกรณประเภทเดียวกัน ซึ่งเรื่องนี้เปนการพิสูจนที่ยากมาก และในการปลอยนํ้าเสีย
นัน้กไ็มไดทาํเปนเวลา และคงไมทาํใหใครเห็นหรอก วนันีอ้าจจะทาํเวลา ๐๑.๐๐ นาฬกา แตอกีวนัอาจ
ทําเวลา ๐๔.๐๐ นาฬกา หรืออีกวันทําเวลา ๐๕.๐๐ นาฬกา ก็เปนได เพราะฉะนั้นบางครั้งจึงยากที่จะ
พิสูจนวาใครเปนคนทําผิด เม่ือเปนเชนน้ีแลวฝายนิติบัญญัติจึงไดนําหลักการความรับผิดโดยเครงครัด
มาบญัญตัไิวเปนกฎหมาย ซึง่นาํมาจากหลกักฎหมายตางประเทศซึง่เรยีกวา Strict liability โดยบญัญตัิ

การดํา เ นินคดีสิ่ ง แวดลอมมีลักษณะพิ เศษแตกตางจากการดํา เ นินคดีแพง
และคดีอาญา เพราะเปนคดีทีค่วามเสียหายปรากฎชา และเปนปญหาท่ีมคีวามสลับซับซอน 
ยากแกการพิสูจนความผิด 

การดํา เ นิ
แล คดีอาญ
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ไวในมาตรา ๙๖๓ ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ถาถามวากอนทีจ่ะมกีารใชพระราชบญัญตัฉิบบันีต้องทาํอยางไร กอนหนานัน้กม็กีารฟองรองดาํเนนิคดกีนั
แตเปนการฟองโดยอาศัยหลักความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๔๒๐๔ แตละเมดินัน้มหีลักวา ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอกระทาํตอผูอืน่โดยผดิกฎหมายจึงตองใช
คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดขึ้นนั้น ดังนั้นการที่จะตองใชคาเสียหายแกกันไดนั้นจะตอง
เปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอเทาน้ัน ถาใชหลักเดมิเร่ืองละเมิดหากจําเลยสามารถนําสืบ
หรอืพสิจูนไดวาเขาไมไดจงใจ หรอืไมไดประมาทเลนิเลอ จาํเลยยอมหลดุพนจากความรบัผดิ เพราะฉะนัน้
มาตรา ๙๖ ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึง
ถกูกาํหนดขึน้มาเพือ่มาอดุชองวางตรงนี ้ผมจึงขอสรุปงาย ๆ วา ตามมาตรา ๙๖ ของพระราชบัญญตันิี้ 
แมวาไมจงใจ หรือไมประมาทเลินเลอก็ตองรับผิดหากมีหลักฐานปรากฏวาจําเลยเปนเจาของหรือ
ผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษนั้น อยางนี้เปนตน 

ประเด็นที่สาม คือ เรื่องการจัดต้ังศาลชํานัญพิเศษเพ่ือพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะ 
ประเด็นนี้ผมเห็นดวยรอยเปอรเซนตครับ เพราะวากฎหมายสิ่งแวดลอมมีลักษณะพิเศษแตกตางจาก
กฎหมายประเภทอื่น เมื่อมีลักษณะพิเศษจึงตองมีการพิจารณาคดีที่แตกตางกันออกไป จึงตองมี
องคคณะผูพิพากษาท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานกฎหมายส่ิงแวดลอมเปนพิเศษเฉพาะเร่ือง เพราะ
ผูที่ศึกษารํ่าเรียนเกี่ยวกับกฎหมายดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะยอมมีความรูความเขาใจแนวคิด ปรัชญา 
หรือหลักการเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอม ซึ่งปจจุบันนี้ ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ตางก็มี 
ศาลชํานัญพิเศษแยกพิจารณาคดีตางหากจากคดีแพง คดีอาญา เชน ศาลภาษีอากร ศาลแรงงาน 
ศาลเยาวชนและครอบครัว เปนตน แลวทําไมจะตั้งศาลสิ่งแวดลอมอีกไมได ซึ่งตรงนี้ผมเห็นวาถึงเวลา
แลวท่ีประเทศไทยจะตองมีการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษเพ่ือพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ ในตาง
ประเทศ เชน ในประเทศออสเตรเลียก็มีศาลที่ดินและสิ่งแวดลอม ซึ่งเรียกวา “Land & Environment 
Court” และในหลาย ๆ ประเทศตางก็มีศาลสิ่งแวดลอมซึ่งเปนศาลชํานัญพิเศษที่จะพิจารณาคดี

๓ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา
 “มาตรา ๙๖ แหลงกําเนิดมลพิษใดกอใหเกดิหรือเปนแหลงกาํเนดิของการร่ัวไหลหรือแพรกระจายของมลพิษอนัเปนเหตุให

ผูอื่นไดรับอันตรายแกชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอื่นหรือของรัฐเสียหายดวยประการใดๆ เจาของ
หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษน้ัน มหีนาทีต่องรับผดิชดใชคาสนิไหมทดแทนหรือคาเสียหายเพ่ือการน้ัน ไมวาการร่ัวไหลหรือแพร
กระจายของมลพิษนัน้จะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนดิมลพิษหรือไมกต็าม 
เวนแตในกรณีที่พิสูจนไดวามลพิษเชนวาน้ันเกิดจาก

 (๑) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม
 (๒) การกระทําตามคําสั่งของรัฐบาลหรือเจาพนักงานของรัฐ
 (๓) การกระทําหรือละเวนการกระทําของผูที่ไดรับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอื่น ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ

โดยตรงหรือโดยออม ในการรั่วไหลหรือการแพรกระจายของมลพิษนั้น
 คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง 

หมายความรวมถึงคาใชจายทั้งหมดที่ทางราชการตองรับภาระจายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นดวย”.
๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา 
“มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี 

อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”.
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“สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

จุลนิติ

สิง่แวดลอมโดยเฉพาะ ดงันัน้ จงึถงึเวลาแลวทีบ่านเราจะมศีาลสิง่แวดลอมทีจ่ะพจิารณาคดสีิง่แวดลอม
เปนพิเศษโดยเฉพาะ

จุลนิติ : การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอมของประชาชน
รวมท้ังอํานาจฟองคดีสิ่งแวดลอมของประชาชนมีขั้นตอนและวิธีดําเนินการอยางไร 
และรัฐจะมีสวนในการชวยเหลือหรือสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอมไดอยางไร

ดร. ชชัชมฯ : กระบวนการยตุธิรรมดานสิง่แวดลอมของประเทศไทยนัน้ เปนกระบวนการที่
พัฒนาขึ้นมาจากหลักกฎหมาย แนวคิด และทฤษฎีของนานาอารยประเทศ โดยไดนํามาประยุกตใชให
สอดคลองและเหมาะสมกับกระบวนการยตุธิรรมดานส่ิงแวดลอมทัง้ในระดบัสากลและสถานการณดาน
สิง่แวดลอมภายในประเทศ หลกัการท่ีสาํคญั เชน การเปดโอกาสใหประชาชนมสีทิธเิขาถงึขอมลูขาวสาร
ท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ มีการรับรองสิทธิดังกลาวไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพราะ
วาการดาํเนนิคดีเกีย่วกบัส่ิงแวดลอมนัน้ ขอมลูขาวสารถือเปนสิง่สาํคญั ซึง่ในอดตีขอมลูขาวสารท่ีอยูใน
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐมักจะปกปดไมคอยยอมเปด
เผยใหประชาชนไดรับรู โดยอางวาเปนความลับของทางราชการ ทําใหประชาชนไมมีพยานหลักฐานที่
สําคัญในการฟองรองหรือตอสูคดีในชั้นศาล แตในปจจุบันพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารไวเผยแพรแก
ประชาชน ณ ทีท่าํการของหนวยงานของรัฐ ดงัคาํกลาวทีว่า “เปดเผยเปนหลกั ปกปดเปนขอยกเวน”   

 ในปจจุบันประชาชนมีสิทธิเขามามีสวนรวมกับรัฐในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอมในหลากหลายรูปแบบ เชน รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง บญัญตัิ
วา “บคุคลยอมมสีทิธไิดรบัขอมลู คาํชีแ้จง และเหตผุลจากหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชน
ทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณา
ในเรื่องดังกลาว” นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๖ และมาตร ๖๗ ยังไดรับรองสิทธิของบุคคลซึ่งได
รวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ในการเขามามีสวนรวมในการจัดการ 
การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอม รวมท้ังความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน หรือรับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ 
บํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการ
คุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องใน
สิง่แวดลอมทีจ่ะไมกอใหเกดิอนัตรายตอสขุภาพอนามยั สวสัดภิาพ หรอืคณุภาพชวิีตของตน ยอมไดรบั
ความคุมครองตามความเหมาะสม
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 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมิน
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เรียกวา “EIA” (Environmental Impact Assessment) หรือ       
การประเมินผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนท่ีเรียกวา “HIA” (Health Impact Assessment)  
และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการ
อิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษา
ทีจ่ดัการการศกึษาดานสิง่แวดลอมหรอืทรพัยากรธรรมชาตหิรอืดานสขุภาพ ใหความเหน็ประกอบกอน
มกีารดําเนนิการดังกลาว ถาหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รฐัวสิาหกิจ ราชการสวนทองถิน่หรอืองคกร
อื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ไมปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ ชุมชนมีสิทธิที่จะฟองคดีตอศาล
เพือ่ใหหนวยงานของรัฐปฏิบตัหินาทีต่ามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ ได โดยศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคาํวนิจิฉยั
รับรองสิทธิชุมชนในการฟองคดีไวในคําวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๒๕ เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของ   
ผูฟองคดี (นายไพบูรณ กองเกิด กับพวกรวม ๒๑๑ คน) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง และ
มาตรา ๕๙ หรือไม 

สิทธิของประชาชนในการเขามามีสวนรวมกับรัฐในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมนั้น ไมไดบัญญัติรับรองไวแตเฉพาะในรัฐธรรมนูญเทานั้น ยังมีการรับรองสิทธิดังกลาว
ไวในกฎหมายฉบับอื่นดวย เชน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในมาตรา ๖ ของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ไดบัญญัติใหบุคคลมีสิทธิและหนาท่ี
ไดรบัทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเร่ืองเกีย่วกบัการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม 
เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเก่ียวของกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ 
หรอืเปนความลบัเกีย่วกบัสทิธสิวนบคุคล สทิธใินทรพัยสนิ หรอืสทิธใินทางการคา หรอืกจิการของบคุคล
ใดท่ีไดรบัความคุมครองตามกฎหมาย มสีทิธริองเรียนกลาวโทษผูกระทําผดิตอเจาพนกังานในกรณีท่ีได
พบเห็นการกระทําใด ๆ อันเปนการละเมิด หรือฝาฝนกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมมลพิษ หรือการ

๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒.
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“สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

จุลนิติ

อนรุกัษทรพัยากรธรรมชาต ิมหีนาทีใ่นการใหความรวมมอืและชวยเหลอืเจาพนกังานในการปฏบิตัหินาท่ี
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด หรือในมาตรา ๗ 
กําหนดวา เพื่อเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิง
แวดลอม ใหองคกรเอกชนซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศที่มี
กิจกรรมเก่ียวของโดยตรงกับการคุมครองสิ่งแวดลอม หรืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และมิไดมี
วัตถุประสงคทางการเมือง หรือมุงคากําไรจากการประกอบกิจการดังกลาว มีสิทธิขอจดทะเบียนเปน
องค กรเอกชนดานการคุ มครองสิ่งแวดล อมและอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติต อกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยองคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา ๗ มีสิทธิใหความ
ชวยเหลอืทางกฎหมายแกประชาชนผูไดรับอนัตรายหรอืความเสยีหายจากภาวะมลพิษอนัเกิดจากการ
รั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษ รวมทั้งเปนผูแทนในคดีที่มีการฟองรองตอศาล เพื่อเรียกรอง 
คาสนิไหมทดแทน หรอืคาเสยีหายใหแกผูทีไ่ดรบัอนัตรายหรือความเสียหายน้ัน ดวยการใหองคกรเอกชน
ฟองคดีแทนประชาชน ตามมาตรา ๘ (๕) นั้น นอกจากน้ีในมาตรา ๑๒ ยังไดกําหนดใหมีจํานวนผูแทน
ภาคเอกชนในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

สําหรับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๔ บัญญัติวา “ในกรณีที่มีการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาบุคคลผูที่อาศัยอยูใกลชิดหรือติดตอกับโรงงานท่ีมี
การกระทาํความผดิเกดิขึน้ หรอืบุคคลซึง่ความเปนอยูถกูกระทบกระเทอืนเนือ่งจากการกระทาํความผดิ
เปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา” หรือพระราชบัญญตัริกัษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๑ บัญญัติวา “ในกรณีที่มี
ผูกระทาํความผดิตามพระราชบญัญัตนิี ้ประชาชนผูพบเหน็อาจแจงความตอพนกังานสอบสวน เจาพนกังาน
ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหพนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยไมชักชาและใหถือวาประชาชนผูพบเห็นการกระทําความผิดดังกลาว
เปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”      

ในเรื่องอํานาจฟองคดีสิ่งแวดลอมนั้น เนื่องจากคดีสิ่งแวดลอมเปนคดีที่มีลักษณะเฉพาะซ่ึง
แตกตางจากการดําเนินคดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครองโดยทั่ว ๆ ไป กฎหมายจึงกําหนดตัวบุคคล
ผูมีอํานาจฟองคดีแตกตางกัน ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมาย แตกอนที่เราจะพูดถึงอํานาจฟองคดีสิ่งแวดลอมเราควร
ทําความเขาใจในภาพรวมเรื่องอํานาจฟองในระบบกฎหมายของประเทศไทยตามลําดับดังน้ีนะครับ 

เปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ใหองคกรเอกชนซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคล มีสิทธิใหความชวยเหลือทางกฎหมาย
แกประชาชนผูไดรับอันตรายหรือความเสียหายจากภาวะมลพิษอันเกิดจากการรั่วไหล
หรอืแพรกระจายของมลพิษ รวมท้ังเปนผูแทนในคดีทีม่กีารฟองรองตอศาล เพ่ือเรียกรอง 
คาสนิไหมทดแทน หรอืคาเสยีหายใหแกผูทีไ่ดรบัอนัตรายหรอืความเสยีหายน้ัน ดวยการ
ใหองคกรเอกชนฟองคดีแทนประชาชน

การส
ดลอ

เปนก
ส่ิงแว
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ในคดีแพงนั้นผูที่มีสิทธิฟองคดีตอศาลจะตองเปนบุคคลที่ถูกโตแยงสิทธิหรือหนาที่ หรือมีความจําเปน
จะตองใชสิทธิทางศาล ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ 
สาํหรบัคดอีาญานัน้ เนือ่งจากเปนกฎหมายท่ีบญัญตัถิงึการกระทําทีเ่ปนความผิดและกําหนดบทลงโทษสําหรบั
ผูที่กระทําความผิด เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีอาญาจึงมีการกําหนดตัวบุคคลที่มีอํานาจฟองคดี
อาญา โดยยึดโยงกับประเภทของคดีอาญา กลาวคือ ถาเปนคดีอาญาแผนดิน กฎหมายใหถือวารัฐเปน
ผูเสยีหาย ดงันัน้ กฎหมายจึงกําหนดใหพนกังานอัยการซ่ึงเปนเจาพนักงานของรัฐเปนผูมอีาํนาจฟองคดี
ตอศาล ตามทีบ่ญัญติัไวในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒๘ (๑) แตถาเปนคดคีวาม
ผิดตอสวนตัวหรือที่เราเรียกกันโดยท่ัวไปวาความผิดอันยอมความได กฎหมายอนุญาตใหผูเสียหาย
มีอํานาจฟองคดีอาญาไดเอง ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๒๘ (๒) แตถาผูเสียหายไมประสงคจะฟองคดีเองก็สามารถไปรองทุกขเพ่ือมอบอํานาจในการ
ดําเนินคดีอาญาใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสงสํานวนพรอม
ความเห็นในทางคดีใหกับพนักงานอัยการพิจารณาได หากพนักงานอัยการเห็นวาพยานหลักฐานใน
สํานวนการสอบสวนนาเชื่อวาผูตองหากระทําความผิดจริงตามขอกลาวหา ก็จะออกคําสั่งฟองและยื่น
ฟองคดีตอศาล

สําหรับคดีปกครองซ่ึงเปนคดีที่พิพาทกันระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ดวยกันหรือกับประชาชนนั้น กฎหมายกําหนดเรื่องอํานาจฟองไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ ความวา ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวน
การกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่องรฐัหรอืมขีอโตแยงเก่ียวกับสญัญาทางปกครอง 
หรอืกรณอีืน่ใดทีอ่ยูในเขตอาํนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแกไขหรอืบรรเทาความเดอืดรอน
หรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้น ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ ผูนั้นมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครอง และในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรอืเสยีหายในเรือ่งใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดปีกครองในเรือ่งนัน้จะกระทาํไดตอเมือ่มกีารดาํเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาว และไดมีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลา
อันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด
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ในลําดับตอไปจะไดกลาวถึงอํานาจฟองคดีสิ่งแวดลอม กอนอื่นเราตองเขาใจนะครับวา
คดีสิ่งแวดลอมเปนคดีที่สงผลกระทบตอสิทธิประโยชนของสาธารณชนและการบริหารราชการแผนดิน
โดยรวม มีผูไดรับความเสียหายจํานวนมากและมีมูลคาความเสียหายสูง จึงมีความจําเปนจะตองมีวิธี
พิจารณาเพื่อกําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินคดีสิ่งแวดลอม ตลอดจนการกําหนดบุคคลผูมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลที่พิเศษแตกตางจากคดีประเภทอื่น ๆ กลาวคือ ในเร่ืองอํานาจฟองคดีปกครองนั้น เราตอง
พิจารณากอนวาเปนคดีแพงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หรือเปนคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กรณีเปน
คดีแพงเก่ียวกบัส่ิงแวดลอม คอื คดแีพงทีก่ารกระทําตามคําฟองกอใหเกิดความเสียหายแกผูอืน่อนัเนือ่ง
มาจากการทําลายหรือเปล่ียนแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอมของชุมชน หรือระบบ
นิเวศน หรือคดีแพงที่โจทกมีคําขอใหจําเลยกระทําการหรืองดเวนกระทําการเพ่ือคุมครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอมของชุมชน หรือคดีแพงที่โจทกมีคําขอใหจําเลยชดใชคาสินไหม
ทดแทนหรือคาเสียหายเพื่อขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นหรือฟ นฟูสภาพแวดลอม หรือเพื่อมูลคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไป หรือคดีแพงที่มีคําขอใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย
ตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย หรือสิทธิใด ๆ ของโจทก อันเกิดจากมลพิษที่จําเลยเปนผูกอหรือตอง
รับผิด ประธานศาลฎีกาไดออกคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินคดีสิ่งแวดลอม โดยในขอ ๓ กําหนดวา   
“สิทธิที่จะฟองคดีสิ่งแวดลอม ใหคํานึงถึงสิทธิของบุคคลที่จะไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสิทธิที่จะดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอม
ที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ศาลพึงพิจารณาวาบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยูในชุมชนหรือบริเวณที่มีการทําลายหรือ
ทําใหเสื่อมสภาพซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมโดยผิดกฎหมายไดถูกโตแยงเกี่ยวกับสิทธิหรือ
หนาที่ตามกฎหมายแลว และอาจขอใหศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหผูกระทําการดังกลาวระงับ หรือ
กระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมได”

ในกรณีเปนคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ซึ่งตามคําแนะนําของประธานศาลปกครองสูงสุด
ในการดําเนินคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดลอมขอ ๑ ไดใหความหมายของคดีปกครองเก่ียวกับสิง่แวดลอม 
ไววา “คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หมายความรวมถึง คดีพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐกับ
เอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรอืองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรอืเจาหนาท่ีของรัฐดวยกนั อนัเน่ืองมาจากการใชอาํนาจทางปกครองหรือ
การดาํเนนิกจิการทางปกครองตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วกับสิง่แวดลอม การคุมครองหรอืรักษา
สภาพทางธรรมชาติ พืช สัตว หรือสิ่งมีชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลสุขภาพ

คดีสิ่งแวดลอมเปนคดีที่สงผลกระทบตอสิทธิประโยชนของสาธารณชนและการบริหาร
ราชการแผนดินโดยรวม มผีูไดรบัความเสียหายจํานวนมากและมีมลูคาความเสียหายสูง 
จึงมีความจําเปนจะตองมีวิธีพิจารณาเพ่ือกําหนดข้ันตอนและวิธีดําเนินคดีสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนการกาํหนดบคุคลผูมสีทิธิฟองคดตีอศาลทีพ่เิศษแตกตางจากคดปีระเภทอืน่ ๆ

งแวด
ารแ

คดีสิ
ราช

ะเภทอืน่ ๆ
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มนุษย การจัดระเบียบสภาพแวดลอมมนุษย สภาพภูมิอากาศ ภูมิทัศน ศิลปวัฒนธรรม หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ และคดีอื่นตามประกาศของประธานศาลปกครองสูงสุด” สําหรับอํานาจฟองคดีปกครอง
เก่ียวกับส่ิงแวดลอมนั้น การพิจารณาถึงความเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งไดทีจ่ะเปนผูมสีทิธฟิองคดตีอศาลนัน้ ควรพจิารณาในความหมาย
อยางกวาง โดยคาํนงึถงึสิทธิชุมชน ชมุชนทองถิน่ ชมุชนทองถิน่ดัง้เดมิ องคการเอกชน สมาคม นติบิคุคล
หรือกลุมผลประโยชนที่มีสวนไดเสียในเรื่องสิ่งแวดลอม รวมทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เก่ียวกับ
เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการ
พัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่นดวย      

 ผมขอยกตัวอยางเก่ียวกับการท่ีกฎหมายใหอาํนาจแกบคุคลบางประเภทฟองคดีอาญาเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมไดดวยทั้งที่คดีอาญาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมนี้ปกติผูที่มีอํานาจฟองคดีประเภทน้ีคือพนักงาน
อัยการหรือผูเสียหายเทานั้น แตกฎหมายบางฉบับ เชน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๖๔ บัญญัติวา “ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาบุคคลผูที่อาศัย
อยูใกลชิดหรือติดตอกับโรงงานที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเปนอยูถูกกระทบ
กระเทือนเนื่องจากการกระทําความผิดเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความ
อาญา” หรือ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๑ บัญญัติวา “ในกรณีที่มีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนผู
พบเห็นอาจแจงความตอพนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที ่เพือ่ใหพนกังาน
สอบสวน เจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยไมชักชาและให
ถือวาประชาชนผูพบเห็นการกระทําความผิดดังกลาวเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา” จึงเห็นไดวาปจจุบันกฎหมายไดเริ่มใหสิทธิแกบุคคลท่ีกฎหมายกําหนดซ่ึงแมไมใช
ผูเสียหายใหเขามามีสวนรวมในการฟองคดีอาญา โดยขอใหสังเกตวากฎหมายใชคําวา ใหถือวาบุคคล
ประเภทน้ีเปนผูเสยีหายตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา ซึง่ยอมมสีทิธใินการกลาวโทษ
และฟองคดีไดตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดไว 

สาํหรับประเด็นคาํถามท่ีวารฐัจะมีสวนในการชวยเหลือหรือสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถงึ
กระบวนการยุติธรรมทางดานส่ิงแวดลอมไดอยางไรน้ัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด ๕ 
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ สวนท่ี ๘ แนวนโยบายดานท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม
มาตรา ๘๕ (๕) ไดกําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  โดยตองสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางการดาํเนนิงาน หรอืพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕    
มาตรา ๖ กาํหนดใหรฐัมหีนาทีเ่ปดเผยขอมลูขาวสารเกีย่วกบัการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม 
เห็นไดวารัฐมีหนาที่ในการชวยเหลือหรือสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ทางดานสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายกําหนด  
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จลุนติ ิ: ในทศันะของทานมคีวามเห็นวากฎหมายตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการรบัรอง
และคุมครองประชาชนหรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอม ตลอดจน
มาตรการเยียวยาตามหลักการท่ีเปนอยูในปจจุบนัมีความเหมาะสมเพียงพอแลวหรือไม 
อยางไร และมีกฎหมายใดที่สมควรไดรับการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติม

ดร. ชัชชมฯ : ผมมีความเห็นวาโดยภาพรวมน้ันประเทศไทยไมไดมีปญหาที่ตัวบทกฎหมาย
นะครับ แตเราจะมีปญหาในดานการบังคับใชกฎหมายมากกวา แตหากเราพิจารณาลึกลงไปในเนื้อหา
ของกฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอมก็จะพบวายงัคงมีปญหาในทางปฏิบตัอิยูเหมือนกัน เชน พระราชบัญญตัิ
สงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖ ซ่ึงบญัญตัวิา “เพือ่ประโยชนในการ
รวมกันสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและหนาที่ดังตอไปนี้…” คําวา 
“อาจมีสทิธิ” เคยมีปญหากันมาแลวนะครับ เพราะถาเขียนวามสีทิธจิะทําใหเกิดหนาท่ีแกเจาหนาท่ีของ
รัฐในอันที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดใหสิทธิแกประชาชนดังกลาว เมื่อกฎหมายใชคําวา 
“อาจมีสทิธ”ิ ในบางครัง้เจาหนาทีอ่าจจะใชดลุพนิจิไมเปดเผยขอมลูขาวสารในเร่ืองเกีย่วกับการสงเสรมิ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่ประชาชนรองขอ ทําใหเกิดขอโตแยงกันขึ้นมาได ผมทราบมาวา
มีความพยายามจะแกไขกฎหมายในมาตรานี้แตจนถึงปจจุบันก็ยังไมมีการแกไขแตอยางใด

อีกประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นวานาจะมีปญหาในทางปฏิบัติ คือ มาตรา ๙๗ ซึ่งกฎหมายบัญญัติวา 
“ผูใดกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยกฎหมายอันเปนการทําลายหรือทาํให
สูญหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนของรัฐหรือเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มีหนาท่ี
ตองรบัผดิชอบชดใชคาเสียหายใหแกรฐัตามมูลคาทัง้หมดของทรัพยากรธรรมชาติทีถ่กูทาํลาย สญูหาย 
หรอืเสียหายไปน้ัน” ปญหาของมาตราน้ีคอืการประเมินคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนวาเราจะใชหลักเกณฑอยางไร 
ประเด็นนี้เกิดปญหาขึ้นแลวนะครับ สมมติวาผูตองหาเผาปาแหงหนึ่งทําใหไมสักตายไป ๑๐๐ ตน 
ไมยางตาย ๒๕๐ ตน หมตีาย ๓๕ ตวั เสือโครงตาย ๑๔ ตวั แลวจะประเมินมลูคาของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ถูกทําลายหรือสูญหายเหลานี้เปนจํานวนเทาใดเมื่อฟองเรียกคาเสียหายในสวนน้ี ในทางปฏิบัติยังมี
ความลักลั่นและไมมีบรรทัดฐานที่ชัดเจน

จุลนิติ : การที่รัฐฟองเรียกรองคาเสียหายตามมาตรา ๙๗ นี้ ทําใหประชาชน
ที่มีวิถีชีวิตและการดํารงชีพที่ตองพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติไดรับความเดือดรอน 
ในฐานะท่ีทานเปนพนักงานอัยการ จะมีแนวทางอยางไรในการพิจารณาส่ังคดีใหเกิด
ความเปนธรรม

ดร. ชัชชมฯ : ในฐานะที่ผมเปนพนักงานอัยการก็มีความเปนหวงในประเด็นนี้เชนกัน 
เรื่องการเรียกรองคาเสียหายตามมาตรา ๙๗ นี้เปนการฟองทางแพง ตองขอทําความเขาใจโดยการ
เปรียบเทียบกับคดีอาญาอยางนี้นะครับวา สําหรับในคดีอาญาน้ัน ตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการ
และพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๑ กําหนดวา ถาพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญา
จะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน ใหเสนอตออยัการสงูสดุ และอัยการสงูสดุมอีาํนาจสัง่ไมฟองได ตรงน้ี
กเ็ปนมาตรการทีก่ฎหมายกาํหนดใหอยัการสงูสดุใชดลุพนิจิสัง่ไมฟองคดอีาญาได ถาเหน็วาการฟองคดี
อาญาจะไมเปนประโยชนตอสาธารณชน เชนกรณีสั่งไมฟองราษฎรท่ีอาศัยอยูในปาและเก็บของปากิน
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ๑๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เพื่อยังชีพหรือตัดกิ่งไมเล็ก ๆ นอย เพื่อทําฟน เปนตน แตเวลาที่อัยการสั่งไมฟองคดีอาญา สังคมก็อาจ
จะตัง้ขอสงสัยในการปฏิบติัหนาทีข่องพนักงานอยัการ ตรงน้ีก็คงตองขอใหสงัคมเขาใจการปฏบิตัหินาที่
ของพนักงานอัยการดวยเชนกนัวาเราตองพิจารณาดวยวาการฟองไปแลวจะเปนประโยชนตอสาธารณชน
หรือไม สําหรับความรับผิดในทางแพงตามมาตรา ๙๗ ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น ก็อยางที่ผมไดกลาวไวขางตนวายังมีความไมชัดเจนในการประเมินมูลคา
ของทรัพยากรธรรมชาติทีถ่กูทาํลายหรือสญูหายวามจีาํนวนเทาใด ตรงน้ีผมคิดวาภาระก็คงจะตกอยูแก
ศาลท่ีจะตองพิจารณากําหนดคาเสียหายใหมีความเหมาะสมในแตละคดี แตในอนาคตคงจะตองมีการ
แกไขปรับปรุงกฎหมายในมาตรานี้เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติตอไป  

จุลนิติ : กรณีท่ีเราจะเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ .ศ . ๒๕๕๘ (ASEAN 
Community ๒๐๑๕) อนัจะทําใหมกีารเคล่ือนยายการลงทุนและแรงงานเปนจํานวนมาก 
ในทรรศนะของทานคิดวาจะสงผลกระทบตอสถานการณดานส่ิงแวดลอมในประเทศไทย
อยางไร 

ดร. ชัชชมฯ : แนนอนครับวาเมื่อเราเขาสูประชาคมอาเซียน สิ่งที่เราไมอาจจะหลีกเลี่ยงได
คือปญหาดานสิ่งแวดลอมอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการขยายการลงทุนและการเพิ่มขึ้นของจํานวน
ประชากรแฝงอันเปนผลสืบเน่ืองมาจากการเคล่ือนยายแรงงานอยางเสรี ดังนั้น เราจะตองเตรียมความ
พรอมเพื่อรองรับการพัฒนาในรูปแบบใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้น ปญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของประเทศไทย 
คือ การดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือดึงดูดนักลงทุนใหเขามาลงทุนซึ่งจะสงผลดีตอการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในเชิงของตัวเลข แตความเจริญเติบโตดังกลาวกลับเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอมของประเทศอยางรวดเรว็ ประเทศไทยตองสญูเสยีงบประมาณจาํนวนมากในการแกไขปญหา
ดานสุขภาพอนามัยของประชาชนอันเปนผลสืบเนื่องมาจากมลพิษที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ขาดความ
รับผิดชอบของนักลงทุนและการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ 

อีกประเด็นหนึ่งที่ผมเปนหวงคือนโยบายดานการทองเที่ยว การที่เราคิดวาการอํานวยความ
สะดวกสบายแกนักทองเท่ียวจะเปนการดึงดูดใหนักทองเท่ียวเกิดความประทับใจและเขามาทองเท่ียว
ในประเทศไทยจํานวนมากน้ัน การพัฒนาบางอยางเพ่ือรองรับการทองเท่ียวสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การที่เคยมีแนวคิดในการตัดถนนเขาเขตรักษาพันธุสัตวปา
หวยขาแขง หรือตัดตนไมสองขางทางเพื่อขยายถนนขึ้นอุทยานแหงชาติเขาใหญ ผมบอกตรง ๆ วา
นกัทองเท่ียวไมไดมาเมืองไทยเพ่ือดคูวามเจริญหรอืความสะดวกสบายอยางทีเ่ราคดิกัน เพราะวาทีบ่าน
เขามีสิ่งเหลานี้อยูแลว แตสิ่งที่เขาตองการคือการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและการศึกษาเชิงวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นที่แตกตางหลากหลาย มีบางคนบอกวาแนวคิดในการอนุรักษธรรมชาติและภูมิปญญาทองถิ่น
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาและทําใหประเทศเสียโอกาสในการหารายไดเขาสูประเทศ แตผมเห็นวาคง
ไมใชอยางนั้น เราคงจะปฏิเสธการพัฒนาประเทศไมได แตการพัฒนานั้นจะตองเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลาวคือการพัฒนาตองควบคูไปกบัการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดวย เราตองหวงแหน
สิ่งที่เรามีไวใหลูกหลานของเราดวย ไมใชทิ้งไวแตมลพิษจากการพัฒนา คนรุนเราอีกไมนานก็ตองไป 
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๑๖

“สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

จุลนิติ

คนรุนหลังตองไดใชทรัพยากรดวย ไมใชเราใชจนหมดแลวคนรุนหลังไมรู จักแลวนะครับวาตนสัก 
ตนพะยูงเปนอยางไร ชางปา เสือ กระทิง รูปรางเปนอยางไร 

เมือ่ไมนานมาน้ีผมเพ่ิงเดินทางกลับจากประชุมทีป่ระเทศอินเดีย เชือ่ไหมครับวาประเทศอินเดีย
เราเหน็วาประชากรเขามปีระมาณหนึง่พนักวาลานคน มากกวาบานเราหลายเทาตัว แตตนไมในประเทศ
อินเดียเหลือมากกวาตนไมในประเทศไทย ในกรุงนิวเดลลี เมืองหลวงของอินเดียมีตนไมอยูมากมาย
ทั่วไป ทําใหพวกเราที่เดินทางไปดวยกันพูดคุยกันเองเลยวาถาเปนประเทศไทยคงถูกตัดเกือบหมดแลว 
ในกรุงเทพฯ เรามองไปทางไหนก็เห็นแตอาคารสํานกังานสูง ๆ  หรอืคอนโดมิเนยีมเต็มไปหมด ตามถนน
บานเราไมคอยมตีนไมเทาไหร เพราะเรามีการขยายถนนเพ่ือรองรับกับปริมาณรถท่ีเพิม่ขึน้อยางรวดเร็ว 
เมื่อมีรถมากข้ึนก็มีมลพิษเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว เมื่อไมมีตนไมคอยดูดซับมลพิษ ทําใหประชาชนใน
กรุงเทพฯ สูดเอามลพิษเขาไปทุกวันสงผลกระทบตอสุขภาพและเปนภาระงบประมาณของประเทศใน
ที่สุด

จลุนติ ิ: ปจจบุนันีม้กีารกลาวกันวาชมุชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ
นาสงสารมากเพราะวาเหมือนกับตายผอนสง รับเอาสารพิษเขาสูรางกายทุกวัน แต
ความเสียหายยังไมปรากฏผล ณ วันนี้ แตมันจะสงผลกระทบตอสุขภาพในอนาคต เชน 
ตองลมปวยเปนโรคมะเร็ง เปนตน ทานมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อยางไร 

ดร. ชัชชมฯ : ตรงนี้คือจุดออนของคดีสิ่งแวดลอมเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นมักจะ
เห็นผลชา เชนเม่ือรางกายไดรับสารเคมีที่อันตรายเขาไป กวาจะปรากฏอาการเจ็บปวยก็อาจใชเวลา 
ทาํใหพวกนกัพฒันาบอกวาการปลอยมลพษิไมเหน็เปนอะไร อางแตประโยชนดานเดยีววาโรงงานทาํให
คนมีงานทํา นํารายไดเขาประเทศจํานวนมาก แตไมพูดถึงโทษจากการพัฒนาอยางผิดวิธี ดังเชนกรณี
ตามคําถาม คนเหลานี้ไมคิดวาเวลาคนเจ็บปวยตองใชงบประมาณเทาไหรในการรักษาประชากร ทําให
คุณภาพของทรัพยากรมนุษยลดลง ซึ่งจะสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในอนาคต อยางน้ีไมคิด 
แตไปคิดเอาตัวเลขทางเศรษฐกิจเปนตวัตัง้ เวลาจะโชวผลงานก็จะโชวตวัเลขทางเศรษฐกิจ เคยพูดไหม
วามูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติมีมากแคไหน ประโยชนที่ไดรับกับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นคุมคากันหรือไม ผมอยากจะฝากไววาปญหาสิ่งแวดลอมเปนเรื่องใกลตัว 
ความเสียหายมันอาจจะเกิดผลชา แตพอมันเกิดขึ้นมาแลวมันรุนแรงจนพวกเรารับไมไหวนะครับ

 
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่นๆ 

ดร. ชชัชมฯ : ปญหาสิง่แวดลอมหรอืทีม่กัจะเรยีกกันวา “Man-made problem” คอืปญหา
ทีม่นษุยสรางข้ึนมาท้ังนัน้ มนัไมไดเกิดโดยธรรมชาติ เราไปตัดไม ไปทําลายแมนํา้ ลาํคลอง ปลอยมลพิษ
ตาง ๆ  สูบรรยากาศ รวมท้ังทิง้สารเคมีหรอืวตัถอัุนตรายลงบนพ้ืนดนิ สดุทายแลวเราก็ตองรบัเอาความ
เดือดรอนท่ีเกดิขึน้จากน้ํามอืของเราเอง สงัเกตไหมครับวา เมือ่กอนเราไมเคยประสบกับภยัทางธรรมชาติ
อะไรหนัก ๆ ขนาดนี้ เดี๋ยวนี้เริ่มแลวนะ อยางเชนที่ประเทศของเราประสบกับปญหาอุทกภัยครั้งราย
แรงที่สุดเม่ือปลายป พ.ศ. ๒๕๕๔ นี่ก็เปนสัญญาณที่เตือนใหพวกเราไดตระหนักถึงความรายแรง
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ของปญหาสิ่งแวดลอม ตั้งแตการตัดไมทําลายปา ทําใหไมมีเครื่องชวยดูดซับนํ้าเอาไว การทิ้งขยะ
ลงในน้ํา ทาํใหแมนํา้ ค ูคลองต้ืนเขิน ผมอยากใหพวกเรามองวาปญหาส่ิงแวดลอมเปนเรือ่งใกลตวั แมวา
มนัอาจจะเกิดผลชา แตถาเกดิขึน้มาแลวจะสงผลเสยีหายอยางมหาศาล อกีประเด็นหนึง่ทีผ่มอยากฝากไว้ 
คือ กฎหมายส่ิงแวดลอมไมใชอุปสรรคในการพัฒนานะครับ หลายคนไปบอกวากฎหมายส่ิงแวดลอม
เปนเรื่องที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ ผมจําไดวาเคยมีรัฐบาลหนึ่งที่บอกวาไมอยากประกาศให
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เปนเขตควบคุมมลพิษ ตามขอเรียกรองของประชาชน
ที่อาศัยอยูบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพราะนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนเขต
อุตสาหกรรมหนักพวกปโตรเคมี มีมูลคาการลงทุนสูง กลัววานักลงทุนจะเคลื่อนยายฐานการลงทุน 
ทั้งที่การประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ ก็เพื่อประโยชนในการกําหนดมาตรการในการปองกัน
ทีเ่ขมแขง็ และเขมงวด ผมขอเรียนวานกัลงทุนไมไดกลวัการประกาศเขตควบคุมมลพษิหรอก เพราะ
ในหลาย ๆ ประเทศก็มีการประกาศเขตที่ทําอุตสาหกรรมกันมาก ๆ เปนเขตควบคุมมลพิษทั้งน้ัน 
เพือ่ทีเ่ขาจะไดใชมาตรการท่ีเขมขนขึน้ในการระมัดระวงัปองกนั ตามหลักท่ีวา “ปองกนัไวดกีวาแก” 
(Precautionary Principle) แตสิ่งที่นักลงทุนเขากลัวกันก็คือความไมชัดเจนของตัวบทกฎหมาย
ที่ใชบังคับและการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมจากเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของตางหาก 
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“สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

จุลนิติ

จลุนติ ิ: แนวความคดิ ทีม่า และความหมายของการ
ดําเนินคดีสิ่งแวดลอม มีความเปนมาอยางไร

ดร. คนึงนิจฯ : เม่ือจะกลาวถึงความหมายของคําวา 
“การดําเนินคดีสิ่งแวดลอม” เราตองเขาใจความหมายของคําวา 
“คดสีิง่แวดลอม” และ “สิง่แวดลอม” เสยีกอนเพราะอาจมกีารตคีวาม
กวางแคบแตกตางกนั หลายคนอาจไมเคยทราบวามติขิองสิง่แวดลอม
มีอยูดวยกันหลายมิติ เชน “Visual Pollution” มลพิษทางสายตา 
ตวัอยางเชน ถนนท่ีมกีารปกแผนปายโฆษณาเต็มไปหมด โดยไมมกีาร
จัดระเบียบใหดีก็ทําใหเกิดมลพิษทางสายตาได ซึ่งหลายคนไมทราบ
วาสิ่งนี้เปนสวนหนึ่งของคําวา “สิ่งแวดลอม” ดวย

 สําหรับคําวา “สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
ทางดานสิ่งแวดลอม” นั้น ตองทําความเขาใจใหตรงกันชัดเจน
วา “สิทธิของประชาชน” คือ เปาหมายอันเปนจุดหมายปลายทาง 
สวน “กระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม” เปนกระบวนการ
หรือหนทางที่จะนําไปสูเปาหมายปลายทาง ซึ่งคําวา “สิทธิของ
ประชาชน” ในท่ีนี้อาจหมายถึงสิทธิในสิ่งแวดลอม หรือสิทธิ
ในสุขภาพก็ได โดยสิทธิในสุขภาพไดมีการเขียนรับรองไวใน
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐๒ วาบุคคลมีสิทธิใน

“สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ 
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ น.บ.(จุฬาฯ), น.ม.(จุฬาฯ), LL.M. (Harvard University), Bachelor of International Environmental Studies 
(International Pacifi c College), Docteur (Université de Nantes), ปจจุบันดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยวิจัยกฎหมาย
และการพัฒนา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
 ๒ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  “มาตรา ๕  บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ 
  บุคคลมีหนาที่รวมกับหนวยงานของรัฐในการดําเนินการใหเกิดสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมตามวรรคหน่ึง”.

ผูชวยศาสตราจารย ดร. คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม๑
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จุลนิติ

การดํารงชีวติในส่ิงแวดลอมและสภาพแวดลอมท่ีเอือ้ตอสขุภาพ แตในทางกฎหมายยังไมมกีารรับรอง
สทิธใินสิง่แวดลอม รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗๓ ทีบ่ญัญตัวิา บคุคล
มสีทิธทิีจ่ะรวมกบัรฐัและชมุชนในการอนรุกัษ บาํรงุรกัษา และการไดประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ 
เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในส่ิงแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน นั้น ทําใหหลายคนเขาใจผิดเพราะคําวา “เพื่อ...” นั้น 
เปนวตัถปุระสงคเปาหมายปลายทางโดยทีม่ใิชตวัสทิธเิอง ถากลาวถงึเรือ่งสิทธจิะมอียู ๒ ประเภท คอื 
สทิธเิชงิเนือ้หา (Substantive Rights) และสทิธเิชงิกระบวนการ (Procedural Rights) สองสิทธน้ีิ
ตางกันตรงที่สิทธิเชิงเนื้อหาจะอธิบายวาตัวสิทธิคืออะไร เชน สิทธิในชีวิต (Rights to Life) สิทธิ
ในสุขภาพ (Rights to Good health) สิทธิในสิ่งแวดลอม (Rights to Environment) แตสิทธิ
เชงิกระบวนการจะเปนพาหนะทีนํ่าไปสูการไดมาซึง่สทิธเิชงิเนือ้หาอกีทีหนึง่ เชน สทิธใินการมสีวนรวม 
สิทธิในขอมูลขาวสาร สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในทางศาล เหลานี้ลวนเปนเครื่องมือ
นําพาไปสูการไดมาซึ่งสิทธิในเชิงเนื้อหา ดังนั้น กระบวนการในการมีสวนรวมตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖๔ และมาตรา ๖๗ จึงเปนเพียง
กระบวนการเทานั้นไมใชตัวสิทธิ

กระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอมเราไมไดจํากัดอยูเพียงกระบวนการของศาลยุติธรรม
เทานั้น แตรวมไปถึงกระบวนการของศาลปกครองดวย ยิ่งไปกวานั้นอะไรคือคดีสิ่งแวดลอมภายใต
ศาลยุติธรรมและอะไรคือคดีสิ่งแวดลอมภายใตศาลปกครองก็มีหลักเกณฑและเง่ือนไขการใหอํานาจ
แกผูทีเ่ขาขายเปนผูเสยีหายในการเขามาฟองรองดาํเนนิคดทีีแ่ตกตางกนั โดยศาลยุตธิรรมเรามีประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง๕ กาํหนดใหบคุคลทีถ่กูโตแยงสทิธหิรอืหนาทีช่อบทีจ่ะใชสทิธทิางศาลได

๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 “มาตรา ๖๗  สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยู
ไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับ
ความคุมครองตามความเหมาะสม

 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมท้ังไดใหองคการอิสระซ่ึง
ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสขุภาพใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว

 สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอ่ืนของรัฐที่เปน
นิติบุคคล เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ ยอมไดรับความคุมครอง”.

๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 “มาตรา ๖๖  บคุคลซ่ึงรวมกันเปนชมุชน ชมุชนทองถ่ินหรือชมุชนทองถ่ินดัง้เดิม ยอมมีสทิธอินรุกัษหรอืฟนฟจูารีตประเพณี 

ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน”.

๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
 “มาตรา ๕๕  เม่ือมีขอโตแยงเกิดข้ึน เก่ียวกับสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคลใดตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล 

บุคคลน้ันชอบท่ีจะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงท่ีมีเขตอํานาจไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายน้ี”. 
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จุลนิติ

และประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา๖ ไดกาํหนดความหมายของ “ผูเสยีหาย” ใหหมายความถงึ
บคุคลผูไดรบัความเสยีหายเนือ่งจากการกระทาํผดิฐานใดฐานหนึง่ โดยตองเปนผูเสยีหายโดยนตินัิยดวย
จงึจะมสีทิธฟิองคดไีด เห็นไดวาความเปนผูเสยีหายจะตองชดัเจนถงึขนาดมคีวามเสยีหายหรอืถกูกระทบ
สทิธหิรอืหนาทีเ่กดิขึน้แลวจงึจะนาํคดไีปฟองตอศาลยตุธิรรมได ตางจากเง่ือนไขเก่ียวกบัผูมสีทิธฟิองคดี
หรือผูเสียหายในคดีปกครองตามท่ีพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒๗ กําหนดไวใหหมายถึงบุคคลผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได อันเนื่องจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของหนวยงานทาง
ปกครองหรอืเจาหนาทีข่องรฐั เห็นไดวาการฟองคดตีอศาลปกครองนัน้เพยีงแคอาจจะไดรบัความเดอืดรอน
เสียหายก็เพียงพอตอการเปนผูเสียหายในการฟองคดีปกครองแลว ประกอบกับกฎหมายสิ่งแวดลอม
ไมไดเปนกฎหมายละเมิดท่ัวไปแตเปนกฎหมายเฉพาะท่ีมีหลักการปองกันลวงหนา (Precautionary 
Principle) เปนการกาํหนดหรอืหามาตรการโดยการใชเทคโนโลยทีีจ่าํเปนเหมาะสมเพือ่ปองกนัมใิหเกดิ
ผลกระทบหรือความเสียหายที่สามารถคาดหมายไดลวงหนา หรือใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหาย
นอยทีส่ดุในดานสิง่แวดลอม จงึทาํใหแมความเสยีหายยงัไมเกดิขึน้จนถงึขัน้แสดงความสมัพนัธระหวาง
เหตุและผลตามหลักกฎหมายละเมิดหรือเพียงแตมีแนวโนมท่ีจะเกิดก็มากเพียงพอแลวที่จะเขาไปเปน
ผูเสียหายในคดีปกครองซึ่งแตกตางจากศาลยุติธรรม  

๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๒ (๔) “ผูเสยีหาย” หมายความถึงบคุคลผูไดรบัความเสียหายเน่ืองจากการกระทําผดิฐานใดฐานหน่ึง รวมท้ังบคุคลอ่ืน

ที่มีอํานาจจัดการแทนได ดั่งบัญญัติไวในมาตรา ๔ , ๕ และ ๖”.
๗ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้
“คูกรณ”ี หมายความวา ผูฟองคด ีผูถกูฟองคด ีและใหหมายความรวมถงึบคุคล หนวยงานทางปกครอง หรอืเจาหนาทีข่องรฐั

ซึ่งเขามาเปนคูกรณีดวยการรองสอด ไมวาจะโดยความสมัครใจเองหรือโดยถูกคําสั่งศาลปกครองเรียกเขามาในคดี ทั้งนี้ เนื่องจากเปน
ผูมีสวนไดเสีย หรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้นและเพื่อประโยชนแหงการดําเนินกระบวนพิจารณา ใหรวมถึงผูมีสิทธิกระทําการ
แทนดวย”.

P18-26.indd   20P18-26.indd   20 26/11/2555   18:49:5226/11/2555   18:49:52

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ๒๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : หลักกฎหมายที่สําคัญของการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมมีสาระสําคัญ
อยางไร และการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมมีลักษณะพิเศษแตกตางจากการดําเนินคดีแพง
และคดีอาญาอ่ืน ๆ  โดยท่ัวไปอยางไร รวมถึงการสมควรใหมกีารจัดตัง้ศาลชํานญัพเิศษ
เพื่อพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะหรือไม

ดร. คนึงนิจฯ : เมื่อกลาวถึง “การดําเนินคดีสิ่งแวดลอม” หมายความวาตองมีขอขัดแยง
ไปถึงศาลแลวอนัเกดิจากปญหาทีต่กลงกันไมได เมือ่นาํขอขดัแยงเขาสูศาลเราจึงเรยีกวาการดําเนนิคดี 
นั่นหมายความวาเราเนนความสําคัญที่ปลายทาง แตในความเปนจริงแลวเราจะพิจารณาเฉพาะจุดน้ัน
จุดเดียวไมได เราตองดูตนเหตุของขอขัดแยงกอนจะมาถึงศาลวาเกิดอะไรข้ึนบาง ดังนั้นเราควร
แยกพิจารณาเปน ๒ สวน คือ “การดําเนินคดีสิ่งแวดลอม” โดยศาล กับ “การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม” โดยฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ สอดคลองกันเปนระบบตรวจสอบ ถวงดุลและ
คานอาํนาจซึง่กนัและกนั โดยทีร่ะบบของการบรหิารจดัการสิง่แวดลอมเราตองการการบรหิารจดัการ
ที่ดีมีบูรณาการและเปนระบบบนพ้ืนฐานของความรูทั้งฝายภาครัฐและของฝายภาคประชาชนหรือ
ประชาสังคม โดยการเสริมความรูความเขาใจและจิตสาํนึกของประชาชนใหสามารถสกัดก้ันและปองกัน
กอนเกิดเหตุขัดแยง ซึ่งระบบราชการของไทยอาจกลาวไดวาเปนสาเหตุหนึ่งของความลมเหลวในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่มีสวนผลักดันใหตองนําขอขัดแยงที่เกิดขึ้นเขาสูการดําเนินคดีสิ่งแวดลอม
โดยศาล นอกจากนี้ ศาลเองก็เห็นวากฎหมายสารบัญญัติของไทยยังไมชัดเจนเพียงพอ ตัวอยางเชน 
พระราชบญัญตัสิงเสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่เปนกฎหมายหลกัแตกลบั
ไมมีการปรับปรุงใหทันสมัยสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน เกิดความขัดแยงกันเองระหวางกฎหมายที่มุง
สงเสรมิภาคอตุสาหกรรมกบักฎหมายทีมุ่งอนรุกัษสิง่แวดลอมโดยมปีระชาชนอยูตรงกลางเมือ่เกดิปญหา
ขอขัดแยงเกดิการฟองรองกนัก็มาท่ีศาล ดงันัน้ ศาลจงึไมใชองคกรทีอ่าํนวยความยุตธิรรมแตเพยีงอยางเดยีว
แตกลายเปนองคกรที่ตองสรางดุลยภาพระหวางผลประโยชนทางเศรษฐกิจกับผลประโยชนทางการ
อนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติดวย อาจารยจึงไมอยากใหมองภาพเพียงวาทกุเรือ่งราวความขัดแยงทัง้หมด
จะตองขึ้นสูศาล ไมอยากใหมองวาศาลเปนองคกรสุดทายที่เปนที่พึ่งของประชาชน

ศาลยุติธรรมจัดต้ังแผนกคดีสิ่งแวดลอมข้ึนในศาลฎีกาเปนคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือ
พิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดลอม ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดมีการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมข้ึนใน
ศาลอุทธรณ และในป พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามคําแนะนําของประธาน
ศาลฎีกาไดประกาศใหจดัตัง้แผนกคดีสิง่แวดลอมขึน้ในศาลช้ันตน โดยต้ังทีศ่าลแพงเปนแหงแรกในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทําใหศาลยุติธรรมสามารถอํานวยความ
ยตุธิรรมใหแกประชาชนไดมากข้ึน อยางไรก็ตามศาลยุตธิรรมยังคงใชหลักกฎหมายท่ัวไปในการพิจารณา
พิพากษาคดีสิ่งแวดลอมซึ่งจําเปนตองใชกฎหมายเฉพาะ แตเปนเพราะเราไมมีผูพิพากษาผูเชี่ยวชาญที่
จบกฎหมายดานส่ิงแวดลอมโดยตรง เพราะฉะน้ันสิ่งที่นากังวลในเวลาน้ีคือ ศาลมีความพรอมเพียงใด
ในการจดัใหมีผูพิพากษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะในดานกฎหมายสิ่งแวดลอม

ในสวนของคดีส่ิงแวดลอมท่ีจะเขาขายอยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม ประธานศาลฎีกา
ไดกําหนดให “คดีสิ่งแวดลอม” หมายถึง
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๑. เปนคดีแพงที่การกระทําตามคําฟองกอใหเกิดความเสียหายแกโจทกอันเน่ืองมาจากการ
ทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมของชุมชน หรือระบบนิเวศ

๒. เปนคดีแพงที่โจทกมีคําขอใหจําเลยกระทําการหรืองดเวนกระทําการเพื่อคุมครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอมของชุมชน

๓. เปนคดแีพงทีโ่จทกมคีาํขอใหจาํเลยชดใชคาสนิไหมทดแทนหรอืคาเสยีหายเพือ่ขจดัมลพษิ
ที่เกิดขึ้นหรือฟนฟูสภาพแวดลอม หรือเพื่อมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไป

๔. เปนคดีแพงที่มีคําขอใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอชีวิต รางกาย
สขุภาพอนามัย หรอืสิทธิใด ๆ  ของโจทก อนัเกดิจากมลพิษทีจ่าํเลยเปนผูกอหรอืตองรับผิด คดีสิง่แวดลอม
ดังกลาวขางตนอาจเกิดขึ้นจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย พระราชบัญญัติ หรือประกาศของคณะปฏิวัติซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืมลพิษ สทิธิทีจ่ะฟองคดสีิง่แวดลอมใหคาํนงึถงึสทิธขิองบคุคลทีจ่ะไดประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังสทิธิทีจ่ะดํารงชีพอยูไดอยางปกติและ
ตอเน่ืองในส่ิงแวดลอมทีจ่ะไมกอใหเกดิอนัตรายตอสขุภาพอนามยั สวัสดภิาพ หรอืคณุภาพชวีติของตน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ตอมาศาลปกครองโดยประธานศาลปกครองสูงสุดไดออก “คําแนะนําของประธานศาล
ปกครองสงูสุดในการดาํเนนิคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดลอม” ไวเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๕๔ และไดจดัตัง้แผนก
คดีสิ่งแวดลอมขึ้นเพ่ือเสริมสรางความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติภารกิจของตุลาการศาลปกครอง ทําให
คดีสิ่งแวดลอมสามารถระงับไดอยางสะดวก รวดเร็ว เปนที่ยอมรับของคูความทุกฝาย โดยมีแผนก
คดีสิ่งแวดลอมในทุกระดับชั้นศาลตั้งแตศาลปกครองชั้นตนทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคอีก ๙ จังหวัด 
และศาลปกครองสูงสุด

แตการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมขึ้นทั้งในศาลยุติธรรมและศาลปกครองก็มิใชการแยกออกมา
เปนศาลพเิศษที่เรียกวา ศาลชํานัญพิเศษ การดําเนินคดีสิ่งแวดลอมมีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากการ
ดาํเนนิคดแีพงและคดอีาญาอืน่ ๆ  ทัว่ไป ทัง้นี ้หลายคนยงัเขาใจผดิวาคดสีิง่แวดลอมคอืคดลีะเมดิประเภทหนึง่ 
ซึ่งหากเปนคดีระหวางเอกชนกับเอกชน ก็อยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม เชน ถาที่บานเลี้ยงสุกร
หนึง่ตวั หากสงผลกระทบเพือ่นบานกเ็ปนเรือ่งระหวางเอกชนกบัเอกชน แตพอเลีย้งสกุรเพิม่จํานวนมากขึน้
กลายเปนฟารมสุกร ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะสงผลในวงกวางและถูกยกระดับขึ้นจาก “ประโยชน
สวนบุคคล (Private Interest)” เปน “ประโยชนสวนรวม (Public Interest)” อันเปนความ
ชอบธรรมท่ีรัฐจะเขามาทําหนาที่เพื่อปกปองผลประโยชนของสวนรวมหรือสาธารณะ เชน อาจมี
หนวยงานสาธารณสุข หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขามาเก่ียวของดูแลโดยใชกฎหมายพิเศษ ไดแก 

ไดจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมข้ึนเพ่ือเสริมสรางความเช่ียวชาญในการปฏิบัติภารกิจ
ของตุลาการศาลปกครอง ทําใหคดีสิ่งแวดลอมสามารถระงับไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
เปนที่ยอมรับของคูความทุกฝาย

ไดจัดตั้งแ
ของตลาก
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

กฎหมายสาธารณสขุ กฎหมายสิง่แวดลอม เปนตน ดงันัน้ สรปุไดวาคดีสิง่แวดลอมเปนคดีท่ีมลีกัษณะ
เฉพาะตัว กฎหมายส่ิงแวดลอมจึงประกอบดวยองคความรูของศาสตรหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะ
ทางวทิยาศาสตรทีมี่ความไมแนนอนในระดับหนึง่ท่ีเรยีกวา Scientific Uncertainty คอื ไมมสีิง่ใด
ที่จะพิสูจนไดชัดเจนแนนอน ดังนั้นเมื่อชาวบานมาแจงวามีกลิ่นเหม็นมาจากโรงงานอุตสาหกรรมใน
ชุมชน ศาลจะใหชาวบานตองพิสูจนวากลิ่นเหม็นนั้นมาจากปลองควันของโรงงาน A หรือโรงงาน B 
โดยใชหลักกฎหมายทัว่ไปในเรือ่งละเมดิมาแสดงพสิจูนความสมัพนัธระหวางเหตแุละผลไมได เพราะปญหา
เรือ่งการจดัการมลพษินัน้จาํเปนตองอาศยัเทคนคิทางวทิยาศาสตร สวนการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
ตองการองคความรูทางวทิยาศาสตร สงัคมวทิยา เศรษฐศาสตร มาประกอบกนั ซึง่ความไมแนนอนทาง
วิทยาศาสตรนี้เองทําใหการพิสูจนพยานหลักฐานทําไดยากกวาคดีทั่วไป แตเมื่อมีศาลปกครองแผนก
คดีสิ่งแวดลอมแลวทําใหความชัดเจนในการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมมีมากขึ้นโดยเฉพาะขอพิพาทตาง ๆ 
ระหวางรัฐกับชาวบานเกี่ยวกับโครงการตาง ๆ ที่จะเขาไปสรางในพื้นที่ของชุมชน

ในสวนที่วาสมควรใหมีการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษเพื่อพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะ
หรอืไม นัน้ อาจารยเหน็วา “ศาลชาํนัญพเิศษ” กบั “ศาลพเิศษ” ไมเหมอืนกัน คดีสิง่แวดลอมมีจาํนวน
มากขึน้และมคีวามเฉพาะตวัมากข้ึนเรือ่ย ๆ  ดวย ถาเราคดิในกรอบเดมิแบบคดแีพงทัว่ไปจะไมสามารถ
ทาํอะไรไดเลยเพราะกลายเปนวารฐัเขาไปสงเสรมิเอกชนกลุมหน่ึง (ผูประกอบการท่ีรฐัออกใบอนุญาตให) 
ไปทํารายเอกชนอีกกลุมหนึ่ง (ผูที่ไดรับผลกระทบหรือผูปวยที่ไดรับมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม) 
อยางไมไดต้ังใจ แตเม่ือมีระบบฟองคดใีนศาลปกครองเขามากส็ามารถแกปญหาหลายอยางในมมุท่ีกวางขึน้ 
เชน ถาหนวยงานผูมีอํานาจออกใบอนุญาตไดออกใบอนุญาตไปโดยไมถูกตองหรือสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เมื่อมีผูเสียหายนําคดีไปฟองตอศาลปกครอง ศาลปกครองก็สามารถเพิกถอนใบอนุญาต
นั้นได ซึ่งหากมีการจัดตั้งศาลพิเศษข้ึนไมวาในรูปแบบใดก็ตาม สาระสําคัญจะอยูที่ตัวผูพิพากษาท่ีจะ
นัง่พจิารณาคดสีิง่แวดลอมนัน้วาเปนผูมคีวามรูความเชีย่วชาญเกีย่วกบักฎหมายดานสิง่แวดลอมหรอืไม 
โดยความเชี่ยวชาญในที่นี้ไมใชแคในระดับปรับบทกฎหมายใชกับขอเท็จจริงเทานั้น แตจะตอง
สามารถเขาถงึระดบัปรชัญาสเีขยีวดวย จงึจะสามารถทาํหนาทีอ่าํนวยความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอมได 
เชน สามารถชั่งนํ้าหนักวาระหวางผลประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศกับผลประโยชน
ดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชน จะมีดลุยภาพไดอยางไร เรือ่งนีอ้าจเปนเรือ่งใหมทีท่าทาย
บทบาทของศาล อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังมีผูเชี่ยวชาญดานนี้นอยมาก ดังนั้น การที่จะตั้งศาลพิเศษ
ขึ้นมาโดยไมมีบุคลากรผูมีความรูความเชี่ยวชาญทํางานจึงเปนเรื่องที่ตองคิดใหรอบคอบ

จุลนิติ : การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอมของประชาชน
รวมทั้งอํานาจฟองคดีสิ่งแวดลอมของประชาชนมีขั้นตอนและวิธีดําเนินการอยางไร 
และรัฐจะมีสวนในการชวยเหลือหรือสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอมไดอยางไร

ดร. คนึงนิจฯ : สําหรับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งอํานาจฟองคดีสิ่งแวดลอม
ของประชาชนมีลักษณะทํานองเดียวกันกับคดีแพงทั่วไป ผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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“สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

จุลนิติ

ความแพง๘ เทานั้นที่มีอํานาจฟองคดีตอศาล หากเปนกรณีฟองตอศาลยุติธรรมก็ตองพิจารณาดวยวา
เรือ่งท่ีฟองคดีนัน้เขาขายความหมายคําวา “คดสีิง่แวดลอม” ตามคําสัง่ของประธานศาลฎีกาดวยหรือไม 
ในขณะท่ีการฟองคดีตอศาลปกครองน้ัน ความเปนผูเสียหายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒๙ กาํหนดขอบเขตท่ีกวางกวาเพราะเพียงแคอาจมคีวามเสยีหาย
ก็ถือวาเปนผูมีอํานาจฟองแลว 

สาํหรบัเรือ่งทีร่ฐัจะมสีวนในการชวยเหลอืหรอืสงเสรมิใหประชาชนสามารถเขาถงึกระบวนการ
ยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอมไดอยางไร นั้น อาจารยเห็นวาคดีสิ่งแวดลอมเปนความเสียหายของบุคคล
จาํนวนมาก เพราะฉะนัน้การจะทาํอะไรควรยดึหลกัทีว่า ผูคนสามารถเขาถงึไดเรว็และประหยดั เพราะ
ผูที่ไดรับผลกระทบสวนใหญก็เปนประชาชนนั่นเอง การตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมภายในศาลแพงและ
ศาลปกครองนับเปนนิมิตหมายที่ดี เพราะถือเปนกาวแรกของการจัดกลุมคดีนี้ใหชัดเจนมากขึ้นและคง
ไมยากตอการพัฒนาไปสูระบบที่ดีขึ้นกวาน้ี อยางไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญคือ แมศาลจะมีประสิทธิภาพ
และมีเครื่องมืออยูในมือมากนอยเพียงใดก็ตาม แตสิ่งหนึ่งที่ศาลไมวาจะเปนศาลยุติธรรมหรือ
ศาลปกครองควรจะทาํกค็อื การเปลีย่นบทบาทของตัวเองมาทํางานเชงิรกุมากข้ึน การจัดตัง้แผนก
คดสีิง่แวดลอมจะทาํใหศาลตองมีความพรอมคอนขางสงูโดยเฉพาะบุคลากรทีม่คีวามรูความสามารถ
ดานกฎหมายสิง่แวดลอมจะตองนาํความรูมาใชใหถกูกบังานมากยิง่ขึน้ ทกุวันนีร้ะบบคดีสิง่แวดลอม
ยงัไมเปนเอกภาพ เนือ่งจากมีศาลหลายศาลท่ีดแูลอยู สงผลใหปญหาไมถกูแกไขอยางเปนระบบ นอกจากน้ี
การขาดความชัดเจนในเรื่องมาตรฐานของกฎหมายที่เกี่ยวของ เจาหนาที่ตํารวจ นักนิติวิทยาศาสตร 
อัยการ เรื่อยมาจนถึงผูพิพากษา โดยเฉพาะการประมวลกฎหมายสิ่งแวดลอมใหไปในทิศทางเดียวกัน
และทําใหใชงานไดจริงมากที่สุดจึงจําเปนตองดําเนินการอยางจริงจัง

จลุนติ ิ: ในทศันะของทานมคีวามเหน็วากฎหมายตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัการรบัรอง
และคุมครองประชาชนหรือชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาส่ิงแวดลอม ตลอดจน
มาตรการเยียวยาตามหลักการที่เปนอยู  ในปจจุบันมีความเหมาะสมเพียงพอแลว
หรือไม อยางไร และมีกฎหมายใดที่สมควรไดรับการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติม

ดร. คนึงนิจฯ : ในสวนของการพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมของศาลเรามีขอจํากัดซ่ึงปรากฎ
ในทางปฏิบัติอยูหลายประการ ไดแก

๑. การท่ีคดีสิง่แวดลอมมีผูเสยีหายเปนจํานวนมากและผูเสยีหายตางก็ตองทําคาํรองขอยกเวน
คาธรรมเนยีมศาลดวยทาํใหเกดิปญหาทางเทคนคิในการดาํเนนิคด ีเรือ่งนีอ้าจารยเหน็วาแนวทางแกไข
คือควรออกกฎหมายกําหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลในคดีสิ่งแวดลอมไปเลย

๒. การทีค่ดสีิง่แวดลอมมักมเีร่ืองทางเทคนคิในทางดาํเนนิคดเีขามาเก่ียวของ โดยเฉพาะตองมี
การพิสูจนโดยใชศาสตรหลายแขนง เชน วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร วิศวกรรมศาสตร เปนตน ดังนั้น

๘ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ , อางแลว.  
๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ , อางแลว. 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

องคคณะผูพิพากษาอาจจําเปนตองมีผูพิพากษาสมทบซ่ึงอาจเปนนักวิทยาศาสตร นักเศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอม หรือนักวิศวกรสิ่งแวดลอมประกอบอยูดวย

๓. อตัราคาตอบแทนพยานผูเชีย่วชาญน้ัน ปจจบุนักฎหมายกําหนดใหรบัเพียงไมเกนิ ๕,๐๐๐ บาท 
นั้นเปนคาตอบแทนที่นอยเกินไปหรือไมสําหรับพยานผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถสูงและไดใช
ความรูความสามารถนั้นอยางเต็มที่เพื่อประโยชนสาธารณะ

๔. ในการเดินเผชิญสืบของศาลตองปฏิบัติตามกฎหมายในการสงหมายนัดใหคูความทุกฝาย
ไปพรอมกัน ทําใหเกิดปญหาวาผูถูกฟองคดีสามารถกระทําการบิดเบือนขอเท็จจริงใหตางไปจาก
ขอกลาวหาตามคําฟองไดเพราะเหตุที่ไดรูตัวลวงหนาวาศาลจะมาเดินเผชิญสืบนั่นเอง

๕. ในการชดเชยความเสียหายใหแกผูฟองคดนีัน้ ในกรณทีีผู่ถกูฟองคดไีมอาจชดใชคาเสยีหายได 
เชน ในคดีที่บริษัทผูถูกฟองคดีถูกฟองลมละลาย และไมสามารถชําระหนี้ตามคําพิพากษาเพ่ือเยียวยา
ผูเสียหายท่ีไดรับผลกระทบได อาจารยเห็นวาหนทางแกไขปญหาในเรื่องนี้คือ เราอาจจัดตั้งเปนระบบ
กองทุนสิ่งแวดลอมขึ้นมาเหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการจัดตั้งระบบ “Super Fund” ขึ้น 
โดยกองทุนจะเก็บเงินจากผูประกอบการที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได 
ซึ่งเปนไปตามหลัก “ผูกอมลพิษเปนผูจาย” (The Polluter Pays Principle) หรืออาจมีการตั้งระบบ
ประกันภัยในสิ่งแวดลอมขึ้นก็ได

นอกจากนี ้ความรูทางวชิากฎหมายสิง่แวดลอมกถ็อืเปนสวนทีม่คีวามสาํคญัมากในตวัซอฟทแวร
ที่จะนํามาใชแกไขปญหา องคกรศาลอาจแกไขปญหาการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมดวยการรางกฎหมาย
วาดวยวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม ซึ่งแมจะรางใหดีอยางไรแตถาคนท่ีตองใชกฎหมายไมมีความรูอยาง
แทจริงในเรื่องนั้น ๆ ก็อาจจะไมเกิดประโยชนมากนัก และเมื่อกลาวถึงการดําเนินคดีก็ไมควรมอง
แตอํานาจหนาท่ีของฝายตุลาการเพียงอยางเดียว เพราะเม่ือเทียบกับเจาหนาท่ีรัฐฝายอ่ืนแลว
บทบาทของฝายตุลาการจะตองรอใหมีประชาชนผูเสียหายมา knock the door เสียกอน ศาลจะ
ออกมาดําเนินการนอกศาลเองไมได ตางจากฝายบริหารท่ีมีหนาท่ีตองเขาถึงเพ่ือดูแลประชาชน 
นัน่หมายความวาคร่ึงหนึง่ของงานเปนงานของฝายบรหิารท่ีตองบริหารจดัการงานอยางเปนระบบ
ใหเสร็จเรียบรอยกอนที่เร่ืองจะมาถึงศาล ซึ่งฝายบริหารมีอํานาจดําเนินการภายใตกฎหมายท่ีออก
โดยฝายนิติบัญญัติ กฎหมายใดมีความลาสมัยฝายบริหารก็ตองสงเรื่องตอไปใหฝายนิติบัญญัติ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันกันตอไป จึงเห็นไดวามีความเก่ียวพันกัน
ทั้งฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการดวยกันทั้งสิ้น

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

ดร. คนงึนจิฯ : สิง่ทีเ่ราตองทําคอืการแกไขกฎหมายอยางเปนระบบไมใชเพยีงแกไขกฎหมาย
ฉบับใดฉบับหนึ่งหรือนําเอาเร่ืองที่ควรบัญญัติไวในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติไปบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนกฎหมายสูงสุด ซึ่งในความเปนจริงแลวรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเปนสิ่งที่
ไมแนนอนมากย่ิงกวากฎหมายในระดับพระราชบัญญตั ิเพราะรัฐธรรมนูญไทยถูกฉกีเปนระยะ ๆ  ในขณะท่ี
พระราชบญัญัตทิีม่มีากอนป พ.ศ. ๒๕๓๕ นัน้ บางฉบบัยงัไมมกีารปรบัปรงุแกไขใหเหมาะสมสอดคลอง
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๒๖

“สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

จุลนิติ

กับเทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจสังคมในปจจุบันแตอยางใด โดยเฉพาะในเร่ืองการสนับสนุนการมี
สวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕๑๐ ที่กําหนดใหองคกรเอกชนซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศท่ีมีกิจกรรมเก่ียวของโดยตรงกับการคุมครองสิ่งแวดลอม 
(NGO) มีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคกรดานการคุมครองส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งในปจจุบันมีเพียงประเทศจีนกับไทยเทาน้ันที่มี
กฎหมายบัญญัติให NGO ตองจดทะเบียนกอนจึงจะมีสวนรวมเปนองคกรที่คุมครองสิ่งแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติได

อาจารยเห็นวาในที่สุดตองมีฝายใดฝายหน่ึงในความเปนองคกรของรัฐเขามาทําหนาที่สราง
ดุลยภาพระหวางการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม และคําวารัฐ
ไมไดหมายถึงเพียงแคฝายบริหารหรือฝายนิติบัญญัติเทานั้น ฝายตุลาการซ่ึงแมจะมีบทบาทคอนขาง
จํากัดแตก็สามารถเขามาเสริมเติมเต็มได โดยถือเปนองคกรเพื่อการชี้ขาดและสรางความยุติธรรมทาง
สิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในสังคมไดอยางแทจริง 

๑๐ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
  “มาตรา ๗  เพ่ือเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ใหองคกร

เอกชนซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศที่มีกิจกรรมเก่ียวของโดยตรงกับการคุมครองสิ่งแวดลอม 
หรืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมือง หรือมุงคาหากําไรจากการประกอบกิจกรรมดังกลาว มีสิทธิ
ขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”.
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