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จุลนิติ

บทความทางวิชาการ 

บทนํา
 ตามปฏิญญาในการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมท่ีกรุงสต็อกโฮลม (Declaration 
of the United Nations Conference on the Human Environment, ๑๙๗๒) สรุปใจความสําคัญ
ไดวา มนษุยเปนทัง้ผูพึง่พา (creature) และผูสราง (shoulder) สิง่แวดลอมทีอ่ยูรอบตนเอง สิง่แวดลอม
ทําใหมนุษยมีสติปญญา ศีลธรรม มีสังคมและมีความเจริญทางจิตใจ การพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอยางรวดเรว็ ทาํใหมนุษยมวีธิกีารหลายหลากวธิ ีทีจ่ะเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอมไดอยางรวดเรว็
และไมอาจคาดหมายได
 สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองหรือที่มนุษยสรางขึ้นเปนสิ่งสําคัญตอความเปนอยูที่ดี และเปนสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานของมนุษยทีค่วรจะไดอยูอาศยัในสิง่แวดลอมทีด่ ีการพิทกัษ (protection) และการปรับปรงุ
สิ่งแวดลอมเปนหนาที่ (duty) ของรัฐบาลทุกประเทศ
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
สวนที่ ๘ แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาตรา ๘๕ (๔) (๕) บัญญัติวา
 “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
 (๔) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอยางเปนระบบ
และเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวนบํารุงรักษา และใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล
 (๕) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน
ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง
การดําเนินงาน”

ÀÑ·ÃÈÑ¡´Ôì ÇÃÃ³áÊ§*

 *อธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง.

บทบาทของศาลยุติธรรมกับกฎหมายสิ่งแวดลอม 
  (The Role of the Court of Justice and the Environmental Law)
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บทบาทของศาลยุติธรรมกับกฎหมายสิ่งแวดลอม 
(The Role of the Court of Justice and the Environmental Law)

จุลนิติ

 บทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนูญดงักลาว ทาํใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ การใชประโยชน 
และพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม และการพิทักษรักษาสิ่งแวดลอมสัมฤทธิ์ผลไดโดยอาศัยรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๖๗ ซึง่ไดบญัญตัริองรบัการใชสทิธใินการมสีวนรวมของประชาชนไวในฐานะของ “สทิธชิมุชน” 
ตามที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไวแลว
 และไดมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๒ วา
 “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณใหสิทธิและเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไวมีสภาพบังคับไดทันทีที่รัฐธรรมนูญประกาศใหมีผลใชบังคับโดยไมตอง
รอใหมีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใชบังคับกอน ในกรณีที่มีการดําเนินโครงการหรือกิจการ
อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอชุมชนท้ังดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพตอบุคคลหรือชุมชน บุคคลหรือชุมชนยอมมีสิทธิฟองตอศาลปกครองไดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๗ วรรคสาม เพื่อขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
ที่ดําเนินโครงการหรือกิจการนั้น จัดใหมีการศึกษาและประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ของประชาชน การจดัใหมกีารรบัฟงความคดิเห็นของประชาชน หรอืการใหองคการอิสระดานสิง่แวดลอม 
และสุขภาพ และสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ดานสุขภาพใหความเห็นกอนดําเนินโครงการหรือกิจการได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง”
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เกี่ยวกับนโยบาย
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ 
 ประการแรก ตองการใหมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เนน
ความรบัผิดชอบ มคีวามโปรงใส เกดิผลในทางปฏบิตัโิดยใหประชาชน ชมุชนและองคกรปกครองทองถ่ิน 
มีสวนรวมและรับผิดชอบการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 ประการที่สอง คือ เพื่อใหมีการใชประโยชน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสมดุล 
มกีารควบคมุทีด่ ีเพือ่สนบัสนนุเศรษฐกจิฐานรากและคณุภาพชวีติ ใหมกีารจัดการเมอืง และชมุชนนาอยู 
และอนุรักษสิ่งแวดลอมของศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน๑

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบบัที ่๑๑ ดงักลาวจะเห็นไดวา ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไมใชของตองหามมิใหแตะตองหรือใชประโยชน แทจริงแลว ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอมนี ้ประชาชนสามารถใชประโยชนได ขอแตเพยีงใชอยางฉลาดและขณะเดียวกันก็ตองชวยกนั
บํารุงรักษาและสรางขึ้นใหม มิฉะนั้นแลว ประเทศไทยอาจมีทะเลทรายเปนแหลงทองเที่ยวก็เปนได 
 เมือ่กลาวถึง “กฎหมายส่ิงแวดลอม” แลว ยอมหมายความถึง กฎหมายส่ิงแวดลอมภายในประเทศ
และกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ หมายถึง กฎหมาย
ทีใ่ชควบคมุพฤตกิรรมของรฐัซึง่เกดิจากฉนัทามต ิ(Consensus) ระหวางรฐัตาง ๆ เพือ่จดุประสงคทีจ่ะ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการใชทรัพยากรแบบยั่งยืน (resource 
conservation and sustainable use)

 ๑สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัทีแ่ปด พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙
หนา ๑๓๖.
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 กฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศมักจะอยูในรูปของอนุสัญญา (conventions) พิธีสาร 
(protocols) และแนวปฏิบัติที่มีลักษณะเปน soft law เชน แถลงการณรวม (declarations)๒ และ
บางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ก็ใชมาตรการทางดานสิ่งแวดลอม ในการควํ่าบาตรสินคาชนิดที่ไดมา
โดยการทาํลายสิง่แวดลอม และหากประเทศใด มกีารทาํลายสิง่แวดลอมอยางรนุแรง กจ็ะถกูควํา่บาตร
ทางการคาทั้งหมด๓

 สวนกฎหมายส่ิงแวดลอมภายในประเทศน้ัน หมายถึง กฎหมายภายในของรัฐตาง ๆ ซึ่งมี
วัตถุประสงคที่จะพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม ควบคุมปองกันมลพิษ สงเสริมใหสิ่งแวดลอม มีผลทําให
มสีขุภาพอนามัยทีด่ ีซึง่กฎหมายภายในดังกลาว อาจอยูในรูปของกฎหมายแพง กฎหมายอาญา กฎหมาย
ปกครองหรือกฎหมายมหาชน 
 เนือ่งจากสิง่แวดลอมเปนเรือ่งสิง่ทีอ่ยูรอบตวัมนษุย การทีค่น ๆ  หนึง่ หรอืประเทศ ๆ  หนึง่ มุงมัน่
ที่จะปกปองรักษาสิ่งแวดลอม ในขณะที่คนอื่น ๆ หรือประเทศอ่ืน ๆ มุงมั่นแตจะทําลายหรือเพิกเฉย 
การอนุรักษสิ่งแวดลอมยอมไมมีทางสําเร็จได การทําความเขาใจปลุกจิตสํานึกของคนทุกคนในสังคม
หรือรัฐบาลทุกประเทศใหรวมมือกันอนุรักษสิ่งแวดลอมจึงเปนการแกปญหาที่ตนเหตุ และการท่ี
สิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวพันทั้งตัวบุคคลทั่วโลกและพื้นที่ทั่วโลก ทั้งบนดิน ใตดิน นํ้า และอากาศ สัตว
และพืชทั่วโลก รวมท้ังการอยูอาศัยอยางมีคุณภาพชีวิตของมนุษยและสัตว จึงทําใหตองมีกฎหมาย
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ และกฎหมายสิ่งแวดลอมภายในประเทศตามความหมายดังกลาวแลว
 อาํนาจอธิปไตยในรัฐ ๆ  หนึง่ท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยประกอบดวย อาํนาจนิตบิญัญตัิ 
อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการ สถาบันที่ใชอํานาจอธิปไตยทั้งสามลวนแตมีบทบาทที่สําคัญตอการ
อนรุกัษส่ิงแวดลอม กลาวคอื ฝายนติบิญัญัตมิหีนาทีใ่นการออกกฎหมายทีพ่ทิกัษสิง่แวดลอม และดแูล
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ในขณะที่ฝายบริหาร มีหนาที่ในการใชอํานาจทางปกครองใหมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ในขณะทีฝ่ายตลุาการ มหีนาทีต่คีวามบงัคบัใชกฎหมายใหมปีระสทิธภิาพ และวางบรรทัดฐาน
ของกฎหมายสิ่งแวดลอม 
 การทําหนาที่ของแตละฝาย ลวนแตตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในกฎหมาย
สิ่งแวดลอมเปนอยางดี เพราะกฎหมายส่ิงแวดลอมเปนกฎหมายพิเศษท่ีตองราง ใช ตีความและ
บังคับการ โดยหลักการและวิธีการที่เปนพิเศษแตกตางจากกฎหมายทั่วไป
 กฎหมายสิ่งแวดลอมภายในประเทศเปนเครื่องมือของสังคมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยาง
เปนรูปธรรม เพื่อประโยชนของสังคมสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ ในขณะเดียวกันก็ยังคง
ใหความเปนธรรมแกปจเจกชน

 ๒พรชัย ดานวิวัฒน “ประเทศไทยกับกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศในปจจุบัน” วารสารนิติศาสตร ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑ 
(มีนาคม ๒๕๔๓), หนา ๓๔.
 ๓สหรัฐอเมริกาเคยใชมาตรการหามนําเขากุงกุลาดํา จากประเทศไทยดวยเหตุผลวา ประมงไทยจับปลาโดยใชอวนลาก
เปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติในทะเล.
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จุลนิติ

 สําหรับในประเทศไทยนั้น กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
แยกไดเปน ๒ กลุมคือ
 ๑. กลุมกฎหมายมหาชน ไดแก รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดการและปองกัน
ปญหาสิ่งแวดลอม การออกใบอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การลงโทษผูกอใหเกิดความเสียหายแกสิ่งแวดลอมหรือผูกอใหเกิดมลพิษ 
 ๒. กลุมกฎหมายเอกชน ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยละเมิด และวาดวย
ทรัพยสิน
  หากพิจารณาถึงการออกแบบหรือวางระบบกฎหมายแลว กฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศไทย 
มีลักษณะคลายกับกฎหมายอังกฤษที่ใหพระราชบัญญัติพิทักษสิ่งแวดลอม (Environmental 
Protection : EPA) เปนกฎหมายหลักที่กําหนดนโยบายในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมีกฎหมายอ่ืน
ประกอบ ดังนั้น จึงอาจแยกกลุมกฎหมายออกไดเปน ๒ กลุม คือ
  ๑. กฎหมายสิ่งแวดลอมที่กําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมของประเทศ ไดแก รัฐธรรมนูญ 
และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   ๒. กฎหมายส่ิงแวดลอมที่เปนมาตรการในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและควบคุมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก
   ๒.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมภาวะมลพิษของสิ่งแวดลอม เชน พระราชบัญญัติ
รักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนตน 
    ๒.๒ กฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน พระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนตน 
   ๒.๓ กฎหมายเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเมือง เชน พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญตัริกัษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรยีบรอยของบานเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   ๒.๔ กฎหมายเก่ียวกบัการอนรุกัษสิง่แวดลอมศลิปกรรม เชน พระราชบัญญตัโิบราณสถาน 
โบราณวตัถ ุศลิปวตัถแุละพพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   ๒.๕ กฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางแพงและอาญาจากปญหาส่ิงแวดลอม ไดแก 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕๔

 เจตนารมณของกฎหมายสิ่งแวดลอมสรุปได ๔ ประการ๕ คือ
 ๑. การปองกัน (Prevention) การปองกันมลพิษและความเสียหายท่ีจะเกิดกับสิ่งแวดลอม 
เปนวัตถุประสงคหลักที่สําคัญที่สุด (optimum objective) ของกฎหมายสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน 
 ๔อุดมศักดิ์ สินธิพงษ, กฎหมายสิ่งแวดลอม พิมพครั้งที่ ๑ (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๕), หนา ๔๕.
 ๕Susan Wolf & Anna White, supra note ๗, p. ๙-๑๐.
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ในสวนที่ ๑ ของ EPA ของอังกฤษ เปนบทบัญญัติในการควบคุมอากาศ นํ้าและพื้นแผนดิน (air, water 
and land) ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่จะนําไปสูสิ่งแวดลอม (Environmental media) ที่ดี 
 ๒. การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม (Setting environmental quality standard) 
กฎหมายสิ่งแวดลอมจะกําหนดเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมที่พอ
ยอมรับได เปนหลักเกณฑที่เดินสายกลาง กําหนดเขตแดนแหงการดําเนินกิจการอุตสาหกรรม โดยที่
ยังคงไวซึ่งสิ่งแวดลอมที่ดี
 ดวยเหตผุลทีว่ากจิการทีอ่าจกอใหเกดิมลพษินัน้ ในขณะเดยีวกนักย็งัมปีระโยชนแกสงัคม ทัง้เรือ่ง
การจางแรงงาน การผลิตสินคาและบริการ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความสะดวกสบาย (amnenity) 
ของประชาชน
 กฎหมายสิง่แวดลอมเองยอมรบัวา สงัคมยคุใหมไมสามารถดาํรงอยูไดโดยปราศจากกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมซึ่งเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอมอยูบาง ดังนั้น กฎหมายสิ่งแวดลอมจึงมีหลักการวา 
รัฐควรอนุญาตใหประกอบอุตสาหกรรมไดภายใตการควบคุม
 ๓. การเยยีวยา (Clean-up/remediation) ในบางกรณกีารปองกนัสิง่แวดลอมมใิหถกูทาํลาย
อาจจะไมทนัการ เมือ่สิง่แวดลอมถกูทาํลายไปแลว จงึจาํเปนทีก่ฎหมายสิง่แวดลอมจะตองเขามาเยยีวยา 
โดยมีวิธีการเฉพาะแตกตางจากการเยียวยาความเสียหายในคดีแพงโดยทั่วไป
 กฎหมายส่ิงแวดลอม เชน ตามพระราชบัญญตัวิาดวยการรักษาแหลงน้ําของอังกฤษ (The Water 
Resources Act ๑๙๙๑) กําหนดใหองคกรของรัฐเขาไปจัดการบําบัดรักษาคุณภาพนํ้าไดทันที โดยมี
ขอบเขตอาํนาจหนาท่ีทีช่ดัเจนสะดวกแกผูปฏิบตั ิโดยผูทีก่อใหเกดิความเสยีหายตองเปนผูออกคาใชจาย 
(Polluter pays principle)
 ๔. เจตนารมณของกฎหมายส่ิงแวดลอมทีม่โีทษทางอาญา เจตนารมณของกฎหมายส่ิงแวดลอม
ทีม่โีทษทางอาญานัน้ โดยหลกัแลวกฎหมายมเีจตนารมณทีต่องการปองกนัหรอืควบคมุมลพษิ ซึง่แตกตาง
จากเจตนารมณของกฎหมายอาญาโดยท่ัวไปท่ีมุงจะลงโทษผูกระทําผิด หรือเพ่ือปกปองคุมครอง
สังคมสวนรวม ดังนั้น มาตรการบทบังคับทางกฎหมายอาจจะแตกตางกันได เชน ศาลขุนนาง (Crown 
Court) ของอังกฤษมีอํานาจออกคําสั่งคุมครองเยียวยาความเสียหายไดเปนการชั่วคราว แมจะเปน
คดอีาญากต็าม หรอืการมคีาํสัง่ใหเจาพนกังานเขาไปในสถานทีป่ระกอบการ เพือ่ยดึเครือ่งมอื เครือ่งจกัร
ที่เปนตนเหตุของมลพิษ อีกทั้งมีอํานาจทั่วไปที่จะกําหนดวิธีการใด ๆ ก็ไดที่เหมาะสมกับการเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึ้น๖

 ในบทความนี้ ผูเขียนจึงขอกลาวถึงบทบัญญัติของกฎหมายสิ่งแวดลอมบางเทาที่จําเปนตอการ
ทําความเขาใจ บทความนี้ผูเขียนจึงขอจํากัดประเด็นในการนําเสนอโดยจะกลาวแตเฉพาะภารกิจ
ของศาลยุติธรรมที่จะใชกฎหมายในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น โดยผูเขียนจะไดเปรียบเทียบ
กับหลักกฎหมายของประเทศที่สามารถใชกฎหมายจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและเปนธรรมมาแลว

 ๖Susan Wolf & Anna White, supra note ๗, p. ๑๓.
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 ๑. กฎหมายสิง่แวดลอมทีเ่ปนความผดิทางอาญา หรอืทีเ่รยีกวา Environmental Crime นัน้ 
อาจแยกฐานความผิดได ๓ ประการ 
  ประการแรก คือ ความผิดเนื่องจากการกอใหเกิดมลพิษ 
  ประการที่สอง คือ ความผิดฐานละเวนไมปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และ
  ประการที่สาม คือ ความผิดฐานกระทําผิดเงื่อนไขที่เจาพนักงานอนุญาตหรือคําเตือนที่
เจาพนักงานแจงใหทราบ
  โดยภาพรวมแลวกฎหมายส่ิงแวดลอมท่ีมีโทษทางอาญาของประเทศไทย เปนบทบัญญัติ
ที่สอดคลองกับทฤษฎีดังกลาวอยูแลว ขอท่ีนาสังเกตคือ การกระทําท่ีจะเปนความผิดกฎหมายอาญา
สิ่งแวดลอมนี้ เนื่องจากเปนกฎหมายเทคนิค (technical law) กลาวคือ ที่เปนความผิดทางอาญา
เพราะกฎหมายบญัญตัวิาเปนความผดิ (Mala prohibita) เชน ความผดิตามพระราชบญัญตัจิราจร ไมใช
เพราะเปนความผิดตอเมื่อมีเจตนา (Mala in se) อยางเชน ความผิดฐานลักทรัพย ดังนั้น การกระทํา
ที่จะเปนความผิดอาญาตามกฎหมายอาญาสิ่งแวดลอมนี้ จึงควรเปนความผิดท่ีไมตองการเจตนา
เปนองคประกอบความผิด
 ๒. กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เปนความรับผิดทางแพง กฎหมายที่กลาวถึงความรับผิดทางแพง
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมนั้น ไดแก 
  ๒.๑ ความรับผิดทางแพงตามพระราชบัญญัติซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะ บทบัญญัติที่สําคัญ
ไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติไวใน
มาตรา ๙๖ (เปนความรับผิดในความเสียหายที่กอใหเกิดมลพิษ) และมาตรา ๙๗ (เปนความรับผิด
ในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ) ซึ่งใหผูที่เปนตนเหตุแหงความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
แกสิ่งแวดลอมและหรือทรัพยากรธรรมชาติเปนผู จายคาเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้เปนไปตามหลัก 
“ผูกอมลพิษเปนผูจาย” (The polluter pays principle)
   หลกันีอ้ธบิายไดวา ผูกอใหเกดิมลพษิจะตองรบัผดิชอบในคาใชจายทีเ่กีย่วของกบัการบรหิาร
จดัการระบบการกําจดัมลพษิ เชน คาบาํบดันํา้เสยี คาเกบ็ขยะ นอกจากน้ี จะตองรบัผดิชอบในคาเสยีหาย 
ที่เปนผลมาจากมลพิษที่ตนเองกอใหเกิดดวย เชน คาใชจายในการทําความสะอาดและกําจัดนํ้ามัน
ที่รั่วไหลจากโรงงานของตน ที่รัฐตองจายไป๗

  คําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวกับประเด็นตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ทีส่าํคญั ไดแก คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๘๖๑/๒๕๔๐๘, ๒๐๓๔/๒๕๔๔๙,
 ๗Susan Wolf & Anna White, supra note ๗, p. ๑๕.
 ๘มีหมายเหตุทายฎีกาวา “สิทธิในการไดรับทราบขอมูลและขาวสาร ถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีสําคัญในระบอบประชาธิปไตย
ซึง่รฐัธรรมนญูบญัญตัไิวอยางกวาง ๆ โดยจะเขยีนรายละเอยีดไวในกฎหมายตาง ๆ เชน สทิธใินการรบัขอมลูและขาวสารในดานสิง่แวดลอม
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติไวในมาตรา ๖ (๑) วา “บุคคลอาจมีสิทธิ
ที่จะไดรับทราบ ขอมูลและขาวสารจากทางราชการ ในเร่ืองเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เวนแตขอมูล
หรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเก่ียวของกับการรักษาความม่ันคงแหงชาติ หรือเปนความลับเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคล 
สิทธิในทรัพยสินหรือสิทธิในทางการคาหรือกิจการของบุคคลใดที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย”.
 ๙คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๘๒/๒๕๓๕ คดีนี้ ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ ภาค ๑ พิพากษาวาจําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๐, ๒๖ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓, ๓๕ 
จําคุก ๓ เดือนปรับ ๕,๐๐๐ บาท ริบของกลางและใหทําลายลานปูนซีเมนตของกลาง.
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ๔๗

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

๑๗๓๓/๒๕๔๓ เปนตน นอกจากพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังกลาวแลว ยังมีพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕๑๐ หมวดที่ ๓ กําหนดหนาที่
และความรับผิดทางแพงของบุคคลที่เก่ียวของกับการใชประโยชนในวัตถุอันตราย๑๑ ไวเปนการเฉพาะ 
ไดแก มาตรา ๖๓, ๖๔, ๖๕, และมาตรา ๖๖
  ๒.๒  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยละเมิด หลักกฎหมายละเมิด ที่ใชกับ
ความรับผิดทางแพงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ไดแก
    ๒.๒.๑ หลกัความรบัผดิในผลแหงละเมดิเนือ่งจากการกระทาํของตนเอง ตาม ป.พ.พ. 
มาตรา ๔๒๐ ตามมาตรา ๔๒๐ บุคคลที่จะรับผิดในผลแหงละเมิดนี้ ตองมีการกระทําโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอและในมาตรา ๔๒๒ เปนความรับผิดฐานละเมิดเมื่อมีการกระทําหรืองดเวน
ไมกระทําการ ที่เปนการฝาฝนกฎหมายที่ประสงคจะปกปองบุคคลอื่น
    กฎหมายส่ิงแวดลอมเปนกฎหมายท่ีกอใหเกิดหนาท่ีแกผูเก่ียวของท่ีจะตองปฏิบัติตาม 
โดยมีวัตถุประสงคจะปกปองบุคคลอื่น การละเลยไมปฏิบัติหนาที่หรือบกพรองไมปฏิบัติหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนด ยอมเปนการงดเวนไมกระทําการตามหนาที่ที่ตนตองทําเปนการกระทําละเมิดโดยมี
เหตุผลพื้นฐานมาจากหนาที่ที่ระบุไวในกฎหมายสิ่งแวดลอม
     ปญหาที่เกิดจากการใชกฎหมายละเมิด มาตรา ๔๒๐ และมาตรา ๔๒๒ คือ    
     ก. ผูเสยีหายทีจ่ะฟองคดี๑๒ คงจาํกดัแตเฉพาะผูเสยีหายในกรณพีเิศษ ประชาชนทัว่ ๆ  ไป 
หากไมไดรับความเสียหายที่เปนรูปธรรมแลวไมมีอํานาจฟอง (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๑๐/๒๕๑๓) 
     ในกรณทีีบ่คุคลใดพบเหน็เหตกุารณทีก่อใหเกดิความเสยีหายตอสิง่แวดลอม หากปลอย
ใหเนิน่ชาไปอาจเกดิความเสยีหายได ถาบคุคลไดจดัการบาํบดัมใิหเกดิความเสยีหายทีบ่านปลายออกไป
โดยเสยีคาใชจายของตนเองไป บคุคลนัน้กช็อบทีจ่ะฟองเรยีกคาใชจายทีต่นออกไปจากบคุคลทีก่อความ
เสยีหายหรือหนวยงานของรัฐทีม่อํีานาจหนาทีใ่นการควบคุมดูแลเหตุภัยพบิติัน้ัน โดยใชหลกักฎหมาย
เรื่องจัดการงานนอกสั่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๓๙๕ - มาตรา ๔o๕
     ข. หนาท่ีนําสืบ เมื่อโจทกฟองใหจําเลยรับผิดตามมาตรา ๔๒๐ และจําเลยปฏิเสธ 
โจทกมีภาระการพิสูจนวาการกระทําของจําเลยเปนการจงใจหรือประมาทเลินเลอ ปญหาที่เกิดขึ้นคือ 
โจทกมีความยากลําบากท่ีจะนําพยานหลักฐานมาพิสูจนใหศาลเห็นวา การกระทําของจําเลยเปนการ
กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ เพราะขอเท็จจริงน้ีฝายจําเลยจะมีพยานหลักฐานมากกวา 
และจําเลยจะทราบขอเท็จจริงดีกวาโจทก เชน เมื่อโจทกไดรับความเสียหายจากการปลอยควันพิษ
ของโรงงานจาํเลย โจทกเองไมมทีางทราบไดเลยวาการทาํงานในโรงงานของจําเลยเปนอยางไร จาํเลยเอง
เสียอีกที่ยอมทราบแกใจของตนเองวาตนทําอะไรไปบาง 

 ๑๐อํานาจ วงศบัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดลอม พิมพครั้งที่ ๑ (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๕), หนา ๔๕๕.
 ๑๑วัตถุอันตราย มีนิยามตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ มาตรา ๔ เชนวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด ฯลฯ.
 ๑๒สํานักงานอัยการสูงสุด กลาวในวงเสวนาระดมความคิดเห็น “ความเสียหายดานสุขภาพในคดีสิ่งแวดลอม : การวินิจฉัย
โดยแพทยและการชดเชยโดยกระบวนการยตุธิรรม” คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ๑๕ กมุภาพนัธ ๒๕๔๘ วา “การสูคดี
สิ่งแวดลอมตอไปนี้เปนการตอสู กับบรรษัทขามชาติที่มาพรอมกระแสทุน การพิสูจนความเสียหาย จึงควรคํานึงถึงบริบทของ
สังคมไทยดวย ไมเฉพาะดานเทคนิคหรืออาศัยผูเชี่ยวชาญเปนหลัก”.
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๔๘

บทบาทของศาลยุติธรรมกับกฎหมายสิ่งแวดลอม 
(The Role of the Court of Justice and the Environmental Law)

จุลนิติ

     ในประเทศอังกฤษมีหลกั Res ipsa loquiter ทีโ่จทกมภีาระการพิสจูนพยานหลักฐาน
ในเบ้ืองตน (prima facie evidence) ซึง่ขอทีพ่สิจูนเบือ้งตนนีจ้ะส่ือใหเหน็วาจาํเลยจงใจ หรอืประมาท
เลินเลอ ตามหลักเรื่องขอเท็จจริงที่อยูในความรูเห็นของฝายตนโดยเฉพาะ หลักนี้เปนหลักกฎหมาย
อังกฤษ กําหนดขึ้นเพื่อความเปนธรรมในการตอสูคดี เพราะในเมื่อขอเท็จจริงอันหนึ่งอยูในความรูเห็น
ของคูความฝายหนึ่งเพียงคนเดียว ยอมไมเปนธรรมที่จะใหอีกฝายหนึ่งตองมีหนาที่นําสืบซึ่งเขาจะตอง
ประสบความยากลําบากหรืออาจเปนพนวิสัยที่จะพิสูจน หลักน้ีมีที่ใชมากในเรื่องละเมิดอันเกิดจาก
ความประมาทตามปกติ
     การที่โจทกอางวาจําเลยประมาททําใหเกิดความเสียหาย โจทกจะตองมีหนาที่นําสืบ 
แตบางกรณีโจทกไมมีทางสืบได เพราะขอเท็จจริงเกี่ยวกับการประมาทอยูในความรูเห็นของจําเลย
คนเดียว ถาจะใหโจทกตองมีหนาที่นําสืบ โจทกก็คงตองแพคดี จึงเกิดหลัก Res ipsa loguiter ขึ้นมา 
     หลักนี้มีวา ถาเกิดอุบัติเหตุขึ้นทําใหโจทกเสียหายเพราะการกระทําของจําเลย และ
เหตนุัน้อยูในความรูเหน็ของจาํเลยฝายเดยีวแลว ถาจาํเลยไมสามารถอธบิายถงึสาเหตนุัน้ได ตองถอืวา
จําเลยประมาทไวกอน และจําเลยตองมีหนาที่นําสืบแกตัว เชน จําเลยขับรถแฉลบลงขางทางโดยไม
ปรากฏสาเหตุ หรือแพทยลืมสําลีไวในทองคนไข เปนตน๑๓

     ดงันัน้ หลงัจากทีโ่จทกนําสบืขอเทจ็จรงิเบือ้งตนเสรจ็แลว ศาลกจ็ะโยนภาระการพสิจูน 
(shift of the burden of proof) ไปยังจําเลยท่ีมพียานหลักฐานโดยตรงท่ีเก่ียวกับการกระทําของตนเอง 
หากจะนําหลัก Res ipsa loquiter มาใชในศาลไทยก็พอจะมีทางเปนไปได โดยการใชดุลพินิจ
จดรายงานกระบวนพิจารณาในชั้นชี้สองสถาน กําหนดใหโจทกจําเลยมีหนาที่นําสืบกอนตามที่
เห็นสมควร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๘๓ วรรคหนึ่ง เพราะการกําหนดให
คูความฝายใด นําพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นขอใด กอนหรือหลังตามมาตรา ๑๘๓ ถือวาเปน
ดลุพนิจิของศาล โดยถือความสะดวกในการสืบพจิารณาพยานเปนสาํคญั แตการวินจิฉยัชีข้าดตัดสนิคดี 
ตองถือภาระการพิสูจนหรือหนาที่นําสืบที่ถูกตอง ชอบดวยมาตรา ๘๔/๑ เปนสําคัญ๑๔ (คําพิพากษา
ฎีกาที่ ๑๔๐๔ - ๑๔๐๕/๒๕๐๘)
    ค. ความรบัผดิของผูประกอบการท่ีแตละคนมสีวนกอใหเกดิความเสยีหาย ความเสยีหาย
ตอสิ่งแวดลอมบางกรณีอาจเกิดจากการสะสมคอย ๆ เปนคอยไป ทีละเล็กละนอย และที่สําคัญ คือ 
บางกรณผีูประกอบการเพยีงรายเดยีว ไมอาจกอใหเกดิความเสยีหายตอสิง่แวดลอมได แตผูประกอบการ
หลาย ๆ รายตางคนตางกระทํา ก็จะเกิดความเสียหายได เชน แมนํ้าสายหน่ึงเนาเสียอยางรุนแรง 
ลําพังแตการที่โรงงาน ก. ปลอยนํ้าเสียลงไปในแมนํ้า ในทางทฤษฎีวิทยาศาสตรแลวไมถึงกับทําให
แมนํา้เนาเสยีได แตหากโรงงาน ข. โรงงาน ค. โรงงาน ง. ปลอยของเสยีระบายลงแมนํา้ไปดวย เมือ่รวม ๆ  
ของเสียที่โรงงานทั้งสี่แหงระบายลงสูแมนํ้าแลว เปนเหตุใหแมนํ้าเนาเสียได

 ๑๓เข็มชัย ชุติวงศ, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติบรรณการ, ๒๕๔๗), หนา ๖๓-๖๔.
 ๑๔สมชัย ฑีฆาอุตมากร, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๗๑๔.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

      การดาํเนนิคดขีองผูเสยีหาย ยอมมคีวามยุงยากทีจ่ะพสิจูนวา การกระทาํของจาํเลย
มคีวามสมัพนัธกบัผลเสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอืไม (Causation) เพราะความเสยีหายเกดิขึน้จากหลายสาเหตุ 
(multiple causation) และพฤติการณเชนนี้ไมใชเปนการกระทําละเมิดรวม (joint tort - feasor) 
      ในสหรัฐอเมริกา ในคดี Senn v. Merrell-Dow Pharmarceutical, INC๑๕ ศาล
ใชหลักที่เรียกวา “market share alternative liability” ใหจําเลยหลายรายที่แมจะไมไดรวมกันทํา
ละเมิดโจทกก็ตาม แตจําเลยแตละราย ลวนแตมีความเปนไปไดที่มีสวนในการทําใหเกิดความเสียหาย 
ในเม่ือจําเลยทุกรายตางก็ไดประโยชนในการอุตสาหกรรม โดยมีสวนแบงในการตลาดในผลิตภัณฑของตน 
ก็ไมมีเหตุผลใดที่เมื่อสังคมสวนรวมไดรับความเสียหายจําเลยจะไมตองรับผิด สวนจะรับผิดมากนอย
เพียงใดน้ัน ตองแลวแตการนําสืบพยานหลักฐานแกตัวของฝายจําเลยเอง๑๖ สําหรับประเทศไทย
ศาลฎีกาเคยวางหลักไวในคําพิพากษาที่ ๕๓๔/๒๕๓๔
   ๒.๒.๒ หลักความรับผิดเด็ดขาด (Strict liability) ในคดี Ryland v. Fletcher๑๗ 
ซึ่งมีขอเท็จจริงวา จําเลยเปนเจาของเหมืองแรซึ่งติดกับที่ดินโจทก จําเลยสรางเข่ือนก้ันนํ้าทําให
นํา้ไหลเขาไปในทีด่นิโจทก ศาลพพิากษาใหจาํเลยรบัผดิโดยใหเหตผุลวาบคุคลใดนาํสิง่ใดทีอ่าจกอใหเกิด
อนัตรายเขามาในทีดิ่นของตน บคุคลนัน้ตองจดัการเกบ็รกัษามใิหสิง่นัน้กอใหเกดิความเสยีหายแกผูอืน่ 
หากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้จากส่ิงของน้ันทีเ่ขาไปในทีด่นิของบคุคลอ่ืน เจาของสิง่อันตรายนัน้ตองรบัผดิ
แมจะไมไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอกต็าม เปนความรับผดิโดยปราศจากความผิด (Liability 
without fault) หลักความรับผิดเด็ดขาดหรือความรับผดิเครงครัดนี ้ปรากฏอยูใน ป.พ.พ. มาตรา ๔๓๗ 
   หากความเสียหายตอสิ่งแวดลอมเกิดจากทรัพยอันตราย กฎหมายบัญญัติใหผูครอบครอง
รับผิดไวกอน จนกวาจะพิสูจนไดวาความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือความผิดของผูเสียหายเอง 
แมจําเลยผูครอบครองทรัพยอันตราย จะพิสูจนไดวา ตนมิไดจงใจหรือประมาทเลินเลอ จําเลยก็ไมพน
ความรับผิด เพราะมาตรา ๔๓๗ นี้เปนความรับผิดของบุคคลเนื่องจากทรัพยที่ตนเองใชประโยชน 
ครอบครอง ในเม่ือตนเองไดประโยชนจากตัวทรัพย เม่ือทรัพยกอใหเกิดความเสียหาย ตนเองก็ตองรับผดิ 
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๕๑/๒๕๔๖) 
   ขอสงัเกต หลักความรบัผดิเดด็ขาดนี ้มขีอจาํกดัทีจ่ะนาํไปใชไดตอเมือ่ขอเทจ็จรงิปรากฏวา
มีความเสียหายเกิดขึ้นจาก “ทรัพยอันเปนของเกิดอันตรายไดโดยสภาพ หรือโดยความมุงหมายท่ีจะ
ใชหรอืโดยอาการกลไกของทรัพย” เทาน้ัน หากกรณีทีไ่มใชทรพัยอันตราย ผูเสยีหายควรแถลงตอศาล
ในวันชี้สองสถาน ขอใหศาลกําหนดประเด็นตามหลัก Resipsa loquiter ประกอบประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๘๓ ตามขอ ๒.๒.๑ ข. ดังกลาวขางตน 

 ๑๕๓๐๕ Or. ๒๕๖, ๗๕๑ P.๒d ๒๑๕ (๑๙๘๘).
 ๑๖Jerry J. Phillips and others, Tort Law, Cases, Materials, Problems, (U.S.A. : Michie, ๑๙๙๐), p. ๕๗๓.
 ๑๗(๑๙๒๖) ๔๒ L.Q.R. ๓๗. 
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จุลนิติ

 ๒.๓ กฎหมายลักษณะทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๔ ไดแก
บทบัญญัติเกี่ยวกับการกอเหตุเดือดรอนรําคาญ ตามมาตรา ๑๓๓๗ 
       ในหลักกฎหมายสิ่งแวดลอมในตางประเทศ ไดกําหนดเปนหลักการที่มอบความไววางใจ
แกศาลเปนอยางมาก ในการใชดุลพินิจที่เหมาะสมแกรูปคดี เหตุที่เปนเชนนี้เพราะกระบวนการ
ในศาล เปนกระบวนการที่เปดเผยตอสาธารณชน เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
เขามาใชสิทธิทางศาลไดอยางกวางขวาง และคําสั่งศาลถูกตรวจสอบไดในตัวเอง เนื่องจากคําพิพากษา
ตองประกอบไปดวยหลักกฎหมายและเหตุผล และยังอาจถูกตรวจสอบโดยการอุทธรณตอศาลสูง 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาถือวากระบวนการในศาลเปนกระบวนการท่ีเปดเผย โปรงใส มีเหตุผล
และเปนธรรมหรือที่เรียกวา Due Process ผลที่ไดนอกจากความยุติธรรมแลว วงการกฎหมาย
สิ่งแวดลอมยังจะไดทราบบรรทัดฐานของหลักกฎหมายสิ่งแวดลอมอีกดวย 
   กฎหมายสิง่แวดลอมของประเทศไทย แมวาจะกอกาํเนิดมารวม ๓๐ ปแลวกต็าม แตกย็งัคง
ขาดการพัฒนาการใชกฎหมายนี้มากเทาที่ควร หากศาลยุติธรรมเปนผูนําในการจัดองคกรศาลใหมี
กระบวนพิจารณาคดีเปนพิเศษ จัดองคคณะผูพิพากษาท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชกฎหมาย
แกไขปญหาส่ิงแวดลอมแลว กจ็ะเปนการพัฒนาการใชการตีความกฎมายส่ิงแวดลอมใหมปีระสิทธภิาพ
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมพรอมไปกับการพัฒนาประเทศ ในทางทฤษฎีรัฐจะตองมีกฎหมายท่ีด ี
แตในความเปนจรงิคนใชกฎหมายสาํคัญกวากฎหมาย หากรฐัมกีฎหมายทีด่แีตนักกฎหมายขาดความรู 
ความเขาใจหรอืความเชีย่วชาญ กฎหมายทีด่จีะกลายเปนกฎหมายทีไ่มด ีความสาํคญัของผูใชกฎหมาย
จึงเทาเทียมกันกับตัวบทกฎหมาย 
    ผูเขียนเห็นวา ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว และมีประชาชนจํานวนมากถึง ๖๐ กวาลานคน ปจจัยเหลานี้
ยิ่งเจริญขึ้นหรือมีมากข้ึนเทาไร มลพิษการใชทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกธรรมชาติ การรังแกสัตว
หรือทําลายชีวิตสัตว และการทําลายส่ิงแวดลอมยอมเกิดขึ้นมากข้ึนเทานั้น หากเราไมมีผูพิพากษา
ทีม่คีวามรูความเขาใจในปญหา ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอมแลว การทาํลายสิง่แวดลอมกจ็ะเกดิขึน้
อยางไมเกรงกลัวกฎหมายบานเมอืง ในขณะน้ีไดมกีารจัดต้ังแผนกสิง่แวดลอมในศาลฎีกาแลว โดยใหมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพง และคดีอาญาท่ีมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ
รวม ๒๔ ฉบับ ดังนั้น จึงควรมีการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอม ในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณดวย 
เพื่อศาลยุติธรรมจะไดมีผูพิพากษาที่มีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญในเรื่องสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะ และเปนการสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนวา คดีที่มีประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมจะไดรับ
การพิจารณาพิพากษา โดยผูพิพากษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญเร่ืองกฎหมายสิ่งแวดลอม และเร่ือง
สิ่งแวดลอมเปนพิเศษและอาจจะจัดตั้งแผนกคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในศาลอุทธรณ
ทุกแหงและใหคําพิพากษาของศาลในคดีสิ่งแวดลอมสวนใหญถึงที่สุดที่ชั้นศาลอุทธรณเชนเดียวกับ
รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณคดียาเสพติดฯ 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

บทสรุปและขอเสนอแนะ
 ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่มีความสําคัญตอการกินดีอยู ดีและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ จะตองใชเวลานานหลายศตวรรษ 
และอาศัยบรรพบุรุษของเราหลายชั่วอายุคน พิทักษรักษาไวเปนมรดกแกลูกหลาน แตสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ อาจถูกมนุษยทําลายไดภายในเวลาไมกี่นาที
 การทีค่วามยตุธิรรมมาสายเกนิไปยอมทาํใหความเสยีหายเพิม่มากขึน้ไปทกุนาท ีมาตรการในการ
พทิกัษ คุมกนั อนรุกัษสิง่แวดลอม จงึจาํเปนตองถกูนาํมาใชอยางรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ในปจจุบนั
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป 
ยังไมมีมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมชั่วคราวกอนพิพากษา
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยยังมีขอจํากัดเรื่องการเรียกรองคาสินไหมทดแทนท่ีโจทก
ตองมีภาระการพิสูจน๑๘ และความเสียหายอาจมีลักษณะสะสมเกิดขึ้นทีละเล็กละนอย๑๙ หรือใชเวลา
นานเกินกวาปกติ เชน กรณีสารพิษคลองเตย สารกัมมันตรังสี โคบอลต-๖๐ รั่วไหล โรงไฟฟาแมเมาะ 
หรือสารตะกั่วที่คลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี เปนตน ซึ่งในกรณีดังกลาวศาลควรใช ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๔ 
วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา 
 “…ถาในเวลาท่ีพิพากษาคดี เปนพนวิสัยจะหย่ังรูไดแนวา ความเสียหายน้ันไดมีแทจริงเพียงใด 
ศาลจะกลาวในคําพิพากษาวา สงวนไวซึ่งสิทธิที่จะแกไขคําพิพากษาน้ันอีกภายในระยะเวลาไมเกิน
สองปก็ได”
 และศาลควรคํานึงวาความเสียหายในอนาคตแตแนนอนนั้น เปนความเสียหายที่ศาลพิพากษา
ใหจําเลยรับผิดได (Damages can be awarded in respect of future loss)๒๐ เชน การที่โจทก
ตองไปพบแพทยเปนประจําทุกเดือนหลังถูกทําละเมิด แมขณะฟองคดีหรือขณะที่ศาลมีคําพิพากษา 
โจทกยงัไมไดไปพบแพทยกต็าม โจทกยอมมสีทิธไิดรบัคาสนิไหมทดแทนสวนนี ้เพราะเปนความเสียหาย
ในอนาคตท่ีแนนอน๒๑ และการกําหนดคาสินไหมทดแทนในอนาคตน้ีแมจะเกินสองป ศาลมีอํานาจ
กาํหนดไดหากโจทกมพียานหลกัฐานท่ีหนกัแนนจนทาํใหศาลหยัง่รูไดแนวาความเสียหายนัน้ไดมแีทจรงิ
ในอนาคตเพียงใด และนักกฎหมายทุกฝายควรเขาใจวามาตรการในการเยียวยาความเสียหายนั้น
มไิดมแีตเฉพาะการชดใชคาเสียหายเทานัน้ เพราะผูทาํละเมิดตองรับผดิใชคาสนิไหมทดแทนแกผูเสยีหาย
  คําวา “คาสินไหมทดแทน” หรือที่ตัวบทภาษาอังกฤษใชคําวา “Compensation” หากแปล
ความวา “การทดแทนความเสียหาย” นาจะตรงกับความหมายมากกวาการทดแทนความเสียหาย 
คือ การทําใหผูเสียหายกลับคืนสูสถานะเดิมกอนถูกละเมิดใหมากท่ีสุด คาเสียหายจึงเปนคาสินไหม
ทดแทนประการหนึ่งเทานั้น
 ๑๘พนัส ทัศนียานนท วุฒิสมาชิกและกรรมาธิการสิ่งแวดลอมกลาวในที่เสวนาฯ ดังที่อางไวในเชิงอรรถที่ ๑๓ วา “การชดเชย
ความเสียหายคดีส่ิงแวดลอม เปนดุลพินิจของศาลที่ยังมีความคิดคับแคบ ความเสียหายที่ยังไมปรากฏอาการและความเสียหาย
ทางสุขภาพจิต ยังไมพูดถึงมาก และการชดเชยมีปญหาเพราะกําหนดตามฐานะทางสังคม คนรวยไดมากกวาคนจน”.
 ๑๙อํานาจ วงศบัณฑิต, อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๐, หนา ๔๗๕.
 ๒๐David Hughes Environmental Law, (London:๑๙๙๔), p.๓๕.
 ๒๑จติต ิตงิศภัทยิ, คาํอธบิายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (กรุงเทพฯ : คณะนติิศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๓), 
หนา ๖๑๒-๖๑๓. 
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 ในปญหาวา ใครบางทีม่สีทิธเิรยีกรองมาตรการในการชดใชคาสนิไหมทดแทนน้ัน หากบคุคลทัว่ไป
เปนผูเสียหายหรือเปนผูเสียหายในกรณีพิเศษ บุคคลน้ันยอมมีอํานาจฟองเรียกคาสินไหมทดแทนได 
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๖ ในกรณี
ที่ไดรับความเสียหายจากมลพิษ และหรือตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็เรียกรอง
ตามมาตรา ๖๓ ถงึมาตรา ๖๖ หรืออาจเรียกรองได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด
หรือทรัพยไดแลวแตกรณี และในกรณีที่ความเสียหายเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอมท่ีเปนสาธารณประโยชน 
ไมวาจะเปนมลพษิหรอืทรพัยากรธรรมชาตหิรอืสิง่แวดลอมอืน่ ๆ  นอกจากเอกชนจะฟองเรยีกคาสนิไหม
ทดแทนไดแลว รัฐมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดอีกดวย ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๖, มาตรา ๙๗ และกฎหมายพิเศษตาง ๆ ดังกลาว
ขางตนแลว แตกรณีขอที่นาพิจารณาอีกประการหนึ่งคือ ศาลในระบบ Common Law มีการกําหนด
คาเสียหายที่เปนการลงโทษ (Punitive Damage) ตามกฎหมายไทยนั้น ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา ๔๓๘ บัญญัติวา 
 “คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดน้ัน ใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณ
และความรายแรงแหงละเมิด”
 จากบทบัญญัติดังกลาว ผูเขียนเห็นวา ไดเปดชองใหศาลกําหนดคาเสียหายในลักษณะนี้ได 
เชน คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๑๗-๑๖๑๘/๒๕๐๐ วินิจฉัยวา 
 “คาเสยีหายฐานละเมิด เพราะทําลายครัว หองนํา้ จงึใชทรพัยไมไดตามปกติ ศาลกําหนดคาเสยีหาย
ใหตามสมควรนอกเหนือไปกวาราคาทรัพยก็ได” และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔/๒๕๐๑ วินิจฉัยวา 
“จาํเลยละเมดิโดยจงใจทัง้ทีม่ผีูทกัทวงแลว เปนพฤตกิารณแสดงความรายแรงทีศ่าลคาํนงึในการกาํหนด
คาเสียหายได” 
 แตโจทกตองมีคําขอทายฟอง และนําสืบใหเห็นถึงพฤติการณและความรายแรงแหงการกระทํา
ของจําเลย เพือ่ใหศาลกําหนดคาเสยีหายใหมากกวาความเสียหายทีแ่ทจรงิ เพราะศาลเองก็ไมตองการ
ใหมีการคากําไรจากการเปนคดี ดุลพินิจของศาลในการกําหนดคาสินไหมทดแทนจะเปนประโยชน
ในคดีสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก โดยเฉพาะในกรณีที่มีความเสียหายท่ีไมอาจคํานวณเปนราคาเงินได  
เชน ความเสยีหายทีผู่เสียหายไดรบัเปนสภาพความเปนอยูทีเ่ลวลง สภาพจติใจทีย่ํา่แย สภาพแวดลอม
ที่มีผลในเชิงลบตอคุณภาพชีวิต เปนตน 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ไมมีบทบัญญัติที่จะใหศาลใชวิธีการชั่วคราว
กอนฟองคดี๒๒ ตามหลัก Anton Piller Order ที่ศาลอังกฤษวางหลักวา ศาลมีอํานาจสั่งใหบุคคลใด
ระงับการกระทําใด ๆ ที่จะเปนการทําลายพยานหลักฐานที่เกี่ยวของและอาจถูกนําเสนอในคดีที่ผูรอง
จะฟองบุคคลน้ัน โดยผูรองขอคําสั่งศาลดังกลาวอาจไดรับหมายศาลไปดําเนินการตามท่ีรองขอได
โดยไมจาํเปนตองไตสวนพยานจําเลย จงึควรแกกฎหมายวิธพีจิารณาความแพงใหผูมสีวนไดเสยีรองขอ
ใหศาลใชวิธีการคุมครองสิ่งแวดลอมได แมยังไมมีการฟองคดีก็ตาม 

 ๒๒ดูพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาฯ มาตรา ๒๘ ใหผูรองยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งกอนฟองคดีได.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 กระบวนพจิารณาคดเีกีย่วกบัคาํรองนีจ้งึเปนการพจิารณาคดฝีายเดยีวหรือทีเ่รยีกวา “exparte” 
และหากผูรองไมฟองคดีภายในกําหนดคําสั่งศาลยอมสิ้นผลไป และผูรองอาจตองชดใชคาเสียหาย
หากผูถูกหมายศาลไดรับความเสียหาย๒๓

 สาํหรับประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา ไมมบีทบัญญตัทิีใ่หอาํนาจศาลในการออกคําส่ัง
คุมครองชั่วคราวกอนพิพากษาได และควรแกไขกฎหมายใหเห็นถึงพฤติการณและความรายแรง
แหงการกระทาํของจาํเลย เพือ่ใหศาลกาํหนดคาเสยีหายใหมากกวาความเสยีหายทีแ่ทจรงิ เพราะศาลเอง
ก็ไมตองการใหมีการคากําไรจากการเปนคดี ดุลพินิจของศาลในการกําหนดคาสินไหมทดแทน
จะเปนประโยชนในคดีสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก โดยเฉพาะในกรณีที่มีความเสียหายที่ไมอาจคํานวณ
เปนราคาเงนิได เชน ความเสยีหายทีผู่เสยีหายไดรบัเปนสภาพความเปนอยูทีเ่ลวลง สภาพจติใจทีย่ํา่แย 
สภาพแวดลอมที่มีผลในเชิงลบตอคุณภาพชีวิต เปนตน 
 ใหพนกังานอยัการโจทกมคีาํขอทายฟองใหจาํเลยแกไขเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอืชดใช
คาเสียหายแกรัฐ หรือประชาชนที่ไดรับความเสียหาย และควรแกไขกฎหมายใหชัดเจนวา ขอเท็จจริง
ในคดีสวนอาญามีผลผูกพันจําเลยและโจทกรวมท้ังผู เสียหายรายอ่ืนในทํานองเดียวกันกับโจทก 
ในสวนของการเยียวยาความเสียหายนั้น ควรจะเปดกวางที่ใหศาลใชดุลพินิจไปในทางที่เหมาะสม 
เพราะในคดีสิ่งแวดลอมบางคดีศาลตองชั่งนํ้าหนัก ๓ ฝาย ฝายท่ีหนึ่ง คือฝายท่ีตองการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ฝายท่ีสอง คือฝายผลประโยชนของสังคมสวนรวม และฝายท่ีสาม คือฝายผลประโยชน
ของปจเจกชน หากจํากัดการใชดุลพินิจศาลในการมีคําพิพากษาใหเหมือนกับหลักการตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความโดยท่ัวไปแลว คาํพพิากษาของศาลแทนท่ีจะแกปญหาอาจกลับกลายเปนการ
กอปญหาก็เปนได 
 ตัวอยางท่ีผูเขียนอยากกลาวถึงคําพิพากษาท่ีมีความยืดหยุนตามสภาพปญหาคือ คดี Boom 
v. Atlantic Cement๒๔ ที่จําเลยประกอบกิจการโรงงานปูนซิเมนต ซึ่งตั้งอยูในเมืองขนาดเล็ก
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา เศรษฐกจิของชมุชนนีข้ึน้อยูกบัโรงงานปนูซเีมนต โจทกซึง่ไดรบัความเดอืดรอน
จากฝุนอันเกิดจากโรงงานไดยื่นฟองขอใหโรงงานหยุดการกอเหตุเดือดรอนรําคาญและขอใหจาย
คาเสียหาย ศาลของรัฐนิวยอรคพิพากษาใหโรงงานจําเลยจัดการแกไขปรับปรุงการประกอบกิจการ
ไมใหกอความเดือดรอนภายในเวลาที่กําหนด หากไมสามารถดําเนินการเชนน้ันได ใหโรงงานจําเลย
จายคาเสียหายแกโจทก เพื่อใหโจทกไปหาซื้อที่อยูอาศัยใหมในบริเวณอื่น๒๕ 
 ในประเด็นนี้ศาลฎีกามีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๓๔/๒๕๓๖ วินิจฉัยวา
 “ผูที่เขาไปหาแหลงมลพิษหรือเหตุเดือดรอนรําคาญเองไมอาจฟองเรียกคาสินไหมทดแทน หรือ
ใหระงับการกระทํานั้นได ในคดีนี้กรมทางหลวงปรับปรุงถนนใหสูงขึ้นเพ่ือความสะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชนท่ัวไปและเพ่ือปองกันน้ําทวม โจทกอางวาการกอสรางถนนดังกลาวละเมิดสิทธิ
ของโจทกเพราะบังทางลมและแสงสวางบริเวณบานของโจทก ศาลฎีกาเห็นวากรมทางหลวงจําเลย

 ๒๓ภทัรศักด์ิ วรรณแสง “ลกัษณะพิเศษของการดําเนินกระบวนพิจารณา ในศาลทรัพยสนิทางปญญาและการคาระหวางประเทศ,”
วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ ๓๓ เลมที่ ๓ (กันยายน ๒๕๔๖) หนา ๕๒๑.
 ๒๔๒๖ N.Y.๒d ๒๑๙, ๒๕๗ N.E. ๒d ๘๗๐, ๓๐๙ N.Y.S. ๒d ๓๑๒(๑๙๗๐).
 ๒๕อํานาจ วงศบัณฑิต, อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๐, หนา ๔๘๓.
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บทบาทของศาลยุติธรรมกับกฎหมายสิ่งแวดลอม 
(The Role of the Court of Justice and the Environmental Law)

จุลนิติ

กระทําการดังกลาวตามอํานาจหนาที่ในกฎหมาย โดยมิไดมีเจตนากล่ันแกลงโจทก และโจทกก็ทราบ
มากอนการซื้อบานแลววากรมทางหลวงจะทําการกอสรางยกระดับถนนซึ่งถือวาโจทกยอมรับสภาพ
ดังกลาวกอนการซ้ือบานแลว นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบระหวางความเดือดรอนท่ีโจทกไดรับ
กบัประโยชนทีป่ระชาชนไดรบั ถอืวาความเดอืดรอนทีโ่จทกไดรบันัน้ไมเกนิกวาทีค่วรคดิหรอืคาดหมายได 
และโจทกจะตองยอมรับสภาพดงักลาวเชนเดยีวกับประชาชนคนอืน่ในสังคม จงึไมถอืวาการกอสรางถนน
ดังกลาวเปนการกระทําละเมิดตอโจทก”
 ผูเขียนเห็นวา ในขอจํากัดของตัวบทกฎหมายท่ีเปนอยูในปจจบุัน คําพิพากษาของศาลยุติธรรม
ถอืไดวามีคณุภาพเปนท่ีนาพอใจ มใิชวาผูเขยีนเปนผูพพิากษาจงึสรุปดังน้ี หากแตในทางตํารากฎหมาย
สิ่งแวดลอมที่ผู เขียนไดคนควา นักวิชาการตางก็หยิบยกเอาคําพิพากษาศาลฎีกาเปนบรรทัดฐาน
ในการอธิบาย
 ปญหาสวนใหญจงึอยูทีต่วับทกฎหมาย ทัง้ในสวนของกฎหมายสารบัญญตัทิีเ่ปนกฎหมายอาญาท่ี
อัตราโทษตํ่าไป จนผูกระทําผิดยอมเสียคาปรับดีกวาจะหยุดพฤติการณที่ทําลายสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
เห็นวาสามารถนําคาปรับไปรวมในตนทุนสินคาได
 นอกจากปญหาและขอเสนอแนะดังกลาวขางตนแลวผูเขยีนเห็นวา ในสวนของกฎหมายวิธสีบญัญตัิ
ไมวาในทางแพงหรือทางอาญาควรมีการแกไขโดยกําหนดใหคดีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดรับการ
พจิารณาคดทีีร่วดเรว็ทนัททีีเ่กดิความเสยีหายโดยตองใหศาลมอีาํนาจออกมาตรการชัว่คราวระหวางที่
ยังไมมีการฟองคดี หรือกอนศาลพิพากษาทั้งในคดีแพงและคดีอาญา เพราะหากจะรอใหคําพิพากษา
ถงึทีส่ดุจงึจะบงัคบัคดแีลว คาํพพิากษานัน้อาจไมมอีะไรใหบงัคบัคดกีไ็ด ควรขึน้บญัชพียานผูเชีย่วชาญ
ดานส่ิงแวดลอมเพ่ือใหขอเท็จจริงที่ถูกตองแกศาล ในสวนของคําพิพากษาน้ันควรแกกฎหมาย
ที่ใหอํานาจศาลในการทําคําพิพากษาใหเหมาะสมแกพฤติการณแหงคดี ควรใหอํานาจศาลแกไข
คําพิพากษาไดในกรอบท่ีกําหนดไว ควรใหมีกรอบเวลาท่ีชัดเจน สําหรับคดีสิ่งแวดลอมควรจัดตั้ง
แผนกคดีทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในศาลอุทธรณทกุแหง และใหคาํพพิากษาของศาลถึงทีส่ดุ
ทีช่ัน้ศาลอุทธรณเชนเดยีวกับรางพระราชบัญญตัจิดัต้ังศาลอุทธรณคดียาเสพติดฯ ควรอบรมนักกฎหมาย
ทุกฝายใหเห็นถึงความสําคัญของคดีสิ่งแวดลอมและใหมีความรูความเขาใจในปญหาสิ่งแวดลอม
และมีความเชี่ยวชาญในการใชและการตีความกฎหมายสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะควรแกกฎหมายใหมี
คณะกรรมการกาํหนดคาสนิไหมทดแทนคดสีิง่แวดลอมทีป่ระกอบดวย นกัธรุกจิ ประชาชน นกัวชิาการ
สิ่งแวดลอมและนักวิชาการเศรษฐศาสตร เพื่อเสนอความเห็นตอศาล เกี่ยวกับการเยียวยาทดแทน 
ความเสียหายและจํานวนเงินคาเสียหายที่ควรจะเปนโดยมีหลักการและเหตุผลประกอบในประเด็น
ของผูมีอํานาจฟองคดีนั้นไมควรจํากัดเฉพาะผูเสียหายในกรณีพิเศษ หรือเฉพาะเจาพนักงานของรัฐ
เทานั้น แตควรเปดโอกาสใหองคกรอิสระหรือ NGO ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ เปนผูฟองคดีเรียกคาเสียหายเพื่อประโยชน
สวนรวมจากบุคคลที่กอใหเกิดความเสียหายตอสภาพแวดลอมโดยทั่วไป เชน แมนํ้าลําคลอง หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือแมกระทั่งการกําหนดหลักเกณฑที่เหมาะสมที่ใหองคกรเอกชนเหลานี้
มีอํานาจฟองคดีอาญาหรือรองขอเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการในกรณีที่มีผูกระทําผิดเกี่ยวกับ
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

การกอความเสียหายแกสิง่แวดลอม ทัง้นี ้เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลส่ิงแวดลอม
อันเปนการสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๕ และควรยกเวน
คาธรรมเนียมศาลในคดีแพงบางประเภท ควรแกไขใหกองทุนสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๒ ใหมบีทบาทมากขึน้ในการปฐมเยยีวยา 
(first aid) ความเสียหายที่เกิดจากมลพิษหรือเกิดจากการทําลายสิ่งแวดลอม ควรแกกฎหมายใหมีการ
ฟองคดกีลุม (class action) ตามกฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่มผีลทาํใหเมือ่ผูเสยีหายคนหนึง่
ฟองคดแีลว ยอมใชสทิธเิรยีกรองคาสนิไหมทดแทนจากจําเลย ซึง่ตองเปนผูรบัผดิแทนผูเสยีหายคนอืน่
ทีไ่ดรบัเคราะหกรรมความเสยีหายในเหตกุารณเดยีวกนัไดดวย ซึง่จะทาํใหผูเสยีหายกลุมประหยดัเวลา
และคาใชจาย๒๖ ควรมกีารเวนคนืท่ีดนิทีจ่ะเปนการเสรมิสรางสิง่แวดลอมทีด่ ีควรใหอํานาจศาลปกครอง
หรือศาลยุติธรรมในการไตสวนคํารองในลักษณะไตสวนสาธารณะ เมื่อปรากฏวามีองคกรใดของรัฐ
หรอืภาคเอกชนทีก่าํลงัมกีารกระทาํทีส่อแสดงวาจะเปนอันตรายตอสิง่แวดลอม โดยกาํหนดกรอบเวลา
ที่รวดเร็วเปนพิเศษ เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาการตั้งสถานบันเทิงที่เกี่ยวกับอบายมุขในชุมชนเมือง
หรือใกลกับโรงเรียนตองผานกระบวนการ Due Process ดังที่กลาวแลวขางตนกอน 
 กระบวนการไตสวนสาธารณะนี้ จะเปนบทบาทใหมของศาลที่จะปองกันมิใหเกิดขอพิพาท 
ควรสนับสนุนวิธีการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี โดยการไกลเกล่ียในศาลท่ีมีผูไกลเกล่ียที่มีความรู
ความเช่ียวชาญดานสิง่แวดลอม หากมีการแกไขกฎหมายตามท่ีผูเขยีนเสนอแลว ผูเขยีนเชือ่วา จะทาํให
บทบาทและภารกิจของศาลยุติธรรมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหไปดวยกันได หรือสรางความสมดุล
กบัการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมดงัทีท่ีป่ระชมุของ The world Conservation Strategy ๑๙๘๐ 
(IUCN ๑๙๘๐) ไดสรปุไววา “development and conservation are equally necessary for 
our survival” หมายความวา “การอนุรักษสิ่งแวดลอมกับการพัฒนาประเทศ จึงไปดวยกันไดและ
สิ่งทั้งสองนี้ จําเปนตอความอยูรอดของเรา”
 บทบาทหรอืภารกจินีจ้ะเดนชดัเปนประโยชนและตรงกบัปญหาทีเ่กดิขึน้มากกวาบทบาทของศาล
ในปจจุบันที่ถูกมองวา ศาลยุติธรรมมีเพียงบทบาทในการลงโทษผูกระทําผิดเทานั้น 
 ในทายทีส่ดุนี ้ผูเขยีนขออญัเชญิพระราชดาํรสัของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทีพ่ระราชทาน
พระราชดํารัสแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒ วา 
 “…วันกอนนี้เราพูดถึงปญหาวาเมืองไทยนี้ อีกหนอยจะแหงไมมีนํ้าเหลือ จะตองไปซื้อนํ้า
จากตางประเทศซึ่งอาจเปนไปได แตเชื่อวาจะไมเปนอยางนั้น เพราะวาถาคํานวณดูนํ้าในประเทศไทย
ที่ไหลเวียนนั้น ยังมีอยู เพียงแตตองบริหารใหดี ถาบริหารใหดีแลวมีเหลือเฟอ…ภูมิประเทศ
ของประเทศไทย “ยงัให” หมายความวา ยงัเหมาะแกการอยูกนิในประเทศน้ี ประเทศไทยน้ีเหมาะมาก
ในการต้ังถิ่นฐาน แตวาตองรักษาเอาไว ไมใหประเทศไทยซ่ึงเปนสวนเปนนากลายเปนทะเลทราย 
พูดกันวา ถาหากไปทําโครงการไฟฟาพลังนํ้าก็จะไปทําลายปา ทําใหเสียหายกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ 

 ๒๖ขณะนี้ รางกฎหมายดังกลาวกําลังอยูในระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
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บทบาทของศาลยุติธรรมกับกฎหมายสิ่งแวดลอม 
(The Role of the Court of Justice and the Environmental Law)

จุลนิติ

ผู ที่อนุรักษสิ่งแวดลอมก็พูดอยางนั้น อันนี้ความเปนจริง ถาไปทําลายปาแลว สิ่งที่ตามมาคือ 
สนามกอลฟ หรือการทองเที่ยว หรือการลักลอบตัดปา เปนตน ดังนี้ ขอเสียมันเพิ่มขึ้นมากไดจริง 
แตถาหากไปทําในที่ที่เหมาะสม คํานวณไดผลเสียในการตัดไมสวนหนึ่งจะคุมกับผลได…. เราตองเลือก
ดูวาจะรักษาปาไว หรือจะตองการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มมากขึ้น...”
 และพระราชดาํรสัของสมเดจ็พระนางเจาพระบรมราชนินีาถ เนือ่งในมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
๕ รอบ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๕ วา
 “…ขาพเจาขอช้ีแจงวา เพราะเหตุใดเราควรรักษาปา ไมใชเปนเพียงเพ่ือที่อยูอาศัยของสัตวปา
เทานั้น แตเหตุผลที่สําคัญที่สุดคือ แหลงนํ้าและพวกเราควรจะรูคุณของแผนดิน เราเรียกแผนดินนี้วา
แผนดินแม กเ็พราะแผนดนินีเ้ปนทีเ่กดิและเลีย้งดคูนไทยมากวา ๗๐๐ ป ควรทีเ่ราทัง้หลายจะบาํรงุรักษา
แผนดินใหคงความอุดมสมบูรณไว” 
 จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 
ดงักลาว เปนขอเตือนใจวา สถาบนัพระมหากษตัรยิทรงมคีวามหวงใยในปญหาสิง่แวดลอมเปนอยางมาก
 “…ไมมีพระราชวังไหนในโลกเหมือนพระตําหนักจิตรลดา และบริเวณสวนจิตรลดาที่เต็มไปดวย
บอเลี้ยงปลาและไรนาทดลอง อีกทั้งโรงโคนมผสมดวยโรงสีและโรงงานหลายหลาก จึงพูดไดอยาง
เต็มปากวาในประเทศไทยไมมีชองวางระหวางเกษตรกรกับพระมหากษัตริย ผูทรงทํางานอยาง
หลังสูฟา หนาสูดินดวยพระองคเอง…”๒๗

 จึงควรท่ีนักกฎหมายท้ังหลายควรจะระดมสรรพกําลังและคลังสมองชวยกันปฏิรูปหรือพัฒนา
กฎหมายสิ่งแวดลอม ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาชาติบานเมือง ใหความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไปดวยกันไดพรอมกับสิ่งแวดลอมที่ดี
 ในสวนของศาลยตุธิรรมซึง่พจิารณาพพิากษาคดใีนพระปรมาภไิธยของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
จะตองบรหิารจดัการองคกรและบคุลากร ตลอดจนเสนอแกไขกฎหมายในสวนทีเ่ก่ียวของใหรองรบัปญหา
สิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นเชนกัน 

 ๒๗คํากราบถวายบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภา ในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓.
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