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ความนํา
สาํหรบัการทีจ่ะพจิารณาความหมายของคําวา “สิง่แวดลอม” 

ในมิติของการพัฒนากฎหมายนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
พิจารณาถึงกฎหมายสิ่งแวดลอมของแตละประเทศซึ่งตางก็ไดให
คํานิยามของส่ิงแวดลอมเอาไวอยางหลากหลาย ทั้งนี้ เพ่ือที่จะ
บงบอกวา เน้ือหาทางกฎหมายท่ีใชบังคับกับสิ่งแวดลอมในเร่ืองน้ัน ๆ 
มีขอบเขตกวางขวางมากนอยเพียงใด บางประเทศที่มีกฎหมาย
สิ่งแวดลอมเฉพาะดาน เชน กฎหมายควบคุมมลพิษดานตาง ๆ ก็จะมี
การใหความหมายไวเฉพาะตามขอบเขตและวัตถปุระสงคของกฎหมาย
นั้น ๆ บางประเทศท่ีมีกฎหมายส่ิงแวดลอมที่เปนกฎหมายส่ิงแวดลอม
แบบองครวมที่รวมเอาปญหาสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ เขาไวเปน
ฉบับเดียวกัน ก็จะมีคํานิยามความหมายของส่ิงแวดลอมเอาไวอยาง
ชดัเจน เพือ่บงบอกวาขอบเขตของกรณีสิง่แวดลอมทีก่ฎหมายฉบับน้ัน ๆ  
มีเจตนารมณมุงประสงคจะใชบังคับครอบคลุมถึงเรื่องใดบาง อันจะนํา
ไปสูการพิจารณาความหมายของคดีสิ่งแวดลอมตอไป

คดีสิ่งแวดลอม (Environmental cases) อาจเปนกรณีที่
เกี่ยวของกับการขอใหศาลหรือองคกรระงับขอพิพาทอ่ืน รับรอง 
คุมครอง หรือบังคับ แกสิทธิของบุคคลอันเน่ืองดวยประเด็นทางส่ิง
แวดลอมในมติดิานตาง ๆ   อาจมลีกัษณะเปนคดแีพง คดอีาญา หรอืคดี
ปกครอง ซึ่งมีการพิเคราะหแลวพบวา คดีสิ่งแวดลอมน้ัน มีลักษณะ
เฉพาะท่ีแตกตางไปจากคดีโดยท่ัวไปอยูบางประการและจําตองอาศัย
ปจจัยประการตาง ๆ เปนการเฉพาะ เพื่อใหการอํานวยความยุติธรรม
ทางสิ่งแวดลอมเปนไปไดอยางสอดคลองกับหลักการคุมครองสิทธิ
เสรภีาพและการระงับขอพพิาททีม่ปีระสทิธภิาพ เปนธรรม และเหมาะสม
กับแตละประเทศ
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ทั้งนี้ ในบางประเทศไดมีการจัดตั้ง ศาลชํานัญพิเศษดานส่ิงแวดลอม (Specialized 
Environmental Court) ขึ้น เพ่ืออํานวยความยุติธรรมแกคดีที่มีสาระสําคัญดานสิ่งแวดลอม
เปนการเฉพาะแยกตางหากจากศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีทั่วไป โดยมิได
จัดตั้งข้ึนเปนแผนกหน่ึงแผนกใดในระบบศาลดังกลาว พรอมท้ังจัดใหมีกฎหมายวิธีพิจารณาความ
สิ่งแวดลอมขึ้นสําหรับใชในการพิจารณาคดีตางหากจากคดีแพงและอาญาของศาลในระบบปกติ 
ซึง่กอนจะกลาวถงึรายละเอยีดในสวนดงักลาว ขอกลาวถงึ ความท่ัวไปและแนวคิดทฤษฎเีกีย่วของกับ
คดีสิ่งแวดลอม โดยสังเขป เพ่ือเปนการหย่ังทราบถึงที่มาและความสําคัญของแนวคิดที่จะพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอมเสียกอนเปนเบื้องตน อันเปนตอนที่ ๑ ของบทความชุดนี้ 

๑. ความทั่วไปเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดลอม

แนวคิดปจจุบันในการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมเพ่ือการปกปองสิทธิดานส่ิงแวดลอมมีมา
นับแตการประชุมโยฮันเนสเบิรก ซิมโพเซียม ในป 
ค.ศ. ๒๐๐๒ โดยไดรับการตอบรับจากทั้งผูมีวิชาชีพ
ในกระบวนการยุติธรรมและจากภาครัฐในการท่ีจะ
พฒันากฎหมายและองคกรเพือ่ตอบสนองตอแนวคดิ
ดังกลาว ในวาระครบรอบ ๑๐ ป ของการประชุม

โยฮันเนสเบิรก ซิมโพเซียม  องคกรสหประชาชาติดานสิ่งแวดลอม ( United Nations Environment 
Programme - UNEP ) โดยความรวมมือกับคณะผูพิพากษาในระดับระหวางประเทศไดเสนอใหมี
การทําขอตกลงใหมเพื่อขับเคลื่อนใหกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมเกิดประสิทธิผลขึ้น๑  

ในการประชมุโยฮนัเนสเบริก ซมิโพเซยีม เมือ่ป ค.ศ. ๒๐๐๒ นัน้ นบัเปนแรงขบัเคลือ่นอนัสาํคญั
ยิ่งตอวงการตุลาการในอันที่จะมีบทบาทในการปกปองสิ่งแวดลอม โดยกอนหนาการประชุมระดับโลก
วาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน คณะผูพิพากษาจํานวนกวา ๑๒๐ คน จากกวา ๖๐ ประเทศโดยคําเชิญ
จากองคกรสหประชาชาติดานสิ่งแวดลอม ( United Nations Environment Programme - UNEP) 
ไดออกขอตกลงรวม คอื “Johannesburg Principle” ซึง่เปนหลักการวาดวย บทบาทของกฎหมาย
และการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยืนยันรวมกันในความสําคัญของหลักความเปนอิสระของตุลาการและ
กระบวนการยุตธิรรมซ่ึงยงัคงความสําคญัในการท่ีจะปรับใช การพัฒนา และการบังคบัใชกฎหมาย
ดานสิ่งแวดลอม โดยผูมีวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรมทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับ
ระหวางประเทศตางตองรวมกนัเปนสวนสาํคญัในการสนบัสนนุ การตรวจสอบ การปรบัใชและการบงัคบั
ใชทั้งกฎหมายส่ิงแวดลอมภายในประเทศและกฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ๒  

๑ Robert Carnwath, “Institutional Innovation for Environmental Justice”, 29 Pace Envtl. L. Rev. 555 
(2012), p. 555. [online] Available from : http://digitalcommons.pace.edu/pelr/vol29/iss2/6 [2 oct 2012]

๒ โปรดดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๕๕๖.
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นอกจากหลกัการขางตนแลว กระบวนการยตุธิรรมทางสิง่แวดลอมในระดบัสากลยงัไดรบัปจจัย
สู การพัฒนาจาก อนุสัญญาวาดวยการเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชน
ในการตัดสินใจและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม (Convention on Access 
to Information, Public Participation in Decisionmaking and Access to Justice 
in Environmental Matters - UNECE) หรือ อนุสัญญา Aarhus ซึ่งไดมีการรับหลักการเมื่อวันที่ 
๒๕ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๙๘ เมื่อเปนที่ยอมรับในกลุมประเทศประชาคมยุโรป ไดกําหนดโครงสรางความ
สัมพันธสาธารณะ ซึ่งมีความเก่ียวของกันในอันที่จะตัดสินใจเก่ียวกับสิ่งแวดลอมรวมกัน โดยอยูบน
หลักการพื้นฐาน ๓ ประการ๓ คือ

1) การเขาถึงขอมูลขาวสาร ประชาชนตองดํารงไวซึ่งสิทธิที่พร อมจะไดรับขอมูล
ดานสิ่งแวดลอม โดยหนวยงานของรัฐมีหนาที่รวบรวมและจัดเตรียมไวซึ่งขอมูลดังกลาว

2) สิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจดานสิ่งแวดลอม โดยประชาชนจะตอง
ไดรับแจงขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวของและมีสิทธิเขารวมในกระบวนการตัดสินใจดังกลาว

3) สิทธิในการเขาสูกระบวนการยุติธรรม ประชาชนตองมีสิทธิในการเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ หรือสิทธิในการเขาสูการดําเนินการทางปกครองเพื่อแสดงสิทธิของตน
ตามกฎหมายในการตัดสินขอพิพาทดานสิ่งแวดลอม  

อนสุญัญาฉบบันีม้หีลกัการประการสาํคญัทีจ่ะเชือ่มโยงสทิธใินสิง่แวดลอมเขากบัสทิธมินษุยชน 
และประสานหลักความรับผิดชอบของรัฐใหเปนอันเดียวกับหนาที่ในการพิทักษปกปองสิ่งแวดลอม 
ทั้งยอมรับวาเราทุกคนตางมีพันธะกรณีตอชนรุนหลัง และมีแนวคิดสําคัญวาการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น
จําตองไดรับความรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายทั้งระบบ๔

อาจพิจารณาไดวาหลักการที่กลาวมานั้นเปน หลักธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอมสําหรับรัฐ 
ที่ตองจัดใหมีขึ้น๕ โดยการสงเสริมสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางส่ิงแวดลอมมีความสําคัญ
อยางยิ่งที่รัฐตองจัดใหมีขึ้นเนื่องจากจะเปนตัวชวยสนับสนุนหลักการอ่ืนเชน เปนการขยายโอกาสการ
เขาถงึขอมลูขาวสารโดยอาจมีคาํสัง่ใหประชาชนสามารถเขาถงึขอมลูขาวสารซ่ึงเคยถูกปฏิเสธโดยรัฐได  
หรอืกรณีประชาชนโดยทัว่ไปซ่ึงไมมสีวนเกีย่วของในกระบวนการนติบิญัญตัหิรอืไมไดรบัความสนใจจาก
ภาครัฐก็จะมีสิทธิที่จะยืนยันถึงสิทธิของตนในกระบวนการยุติธรรมได และสุดทายการมีกระบวนการ
ยุติธรรมดานส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพจะเปนการเพ่ิมโอกาสในการท่ีจะไดรับการบรรเทาความ
เสียหายอันเกิดจากปญหาดานสิ่งแวดลอมไดโดยตรง

การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอมนั้นจะไดรับการยอมรับมากขึ้นหากมีระบบที่มี
ประสทิธภิาพ อนัจะเปนหลกัประกนัไดวากฎหมายและกฎระเบยีบดานสิง่แวดลอมนัน้ไดมกีารบงัคบัใช 
อีกทั้งการเขาสูกระบวนการยุติธรรมโดยทั่วไปซึ่งไมใชกระบวนการยุติธรรมเฉพาะดานสิ่งแวดลอมนั้น 

๓ โปรดดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๕๕๘-๕๕๙.
๔ UNECE. [online] Available from: http://www.unece.org/env/pp/introduction.html [Oct 2nd, 2012].
๕ George Pring and Catherine Pring, “Greening Justice: Creating and Improving Environmental Courts 

and Tribunals”, p. IX. [online] Available from: http://www.law.du.edu/documents/ect-study/greening-justice-book.
pdf [Oct 2nd, 2012].
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ในหลายประเทศไดแสดงใหเห็นแลววา การใชสทิธิ
เรียกรองทางกฎหมายดังกลาวมีคาใชจ ายสูง 
ใชระยะเวลายาวนาน และขาดประสทิธภิาพในการ
แกปญหาดานสิง่แวดลอมอยางแทจรงิ ประกอบกบั
ความซับซอนทั้งในแงบทบัญญัติของกฎหมายและ
องคความรูทางวิทยาศาสตรในดานส่ิงแวดลอม 
ลวนเปนปจจัยสําคัญนําไปสูการจัดตั้งศาลชํานัญ
พิเศษดานสิ่งแวดลอมขึ้นในแตละประเทศ๖ 

๒. แนวคิดและทฤษฎีบางประการที่สําคัญเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดลอม
 
ในเนื้อหาสวนนี้ ขอกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมอันเปนที่มาของ

หลกัการและทฤษฎีทีสํ่าคญัเก่ียวกบัคดีสิง่แวดลอม อนัมขีึน้ในอดีตและไดรบัการพัฒนาตอมาจนถึงปจจบุนั 
เพือ่ประโยชนในการรบัรอง คุมครอง หรอืบงัคบัตามสิทธดิานสิง่แวดลอมในประการตาง ๆ   ของรฐัในการ
ที่จะรักษาส่ิงแวดลอมไวสําหรับพลเมือง หรือของปจเจกบุคคลเพ่ือใหดํารงชีวิตอยูอยางเปนปกติสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตราบอนาคตกาล

แนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม
 แนวคิดเรื่องสิทธิในสิ่งแวดลอม (Environmantal Right)๗

  สิทธิในสิ่งแวดลอม (Environmantal Right) เปนสิทธิที่พัฒนามาจากสิทธิมนุษยชน อันมี
หลักสําคัญวา สิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับชีวิตความเปนอยูของมนุษย และบุคคลแตละคน
เปนผูทรงสิทธิที่จะสงวนรักษาและควบคุมคุณภาพของส่ิงแวดลอมเพ่ือความสุขสบายของตนได 
ดังนั้น เม่ือใดที่คุณภาพของสิ่งแวดลอมถูกคุกคามเนื่องจากมลพิษ ยอมสามารถบังคับการตามวัตถุ
แหงสิทธิได โดยไมตองคํานึงวาไดเกิดความเสียหายหรือภยันตรายข้ึนกับชีวิต ทรัพยสิน และสุขภาพ
อนามัยผูนั้นมากนอยเพียงใดหรือไม๘ อันถือเปนแนวคิดเบื้องตนที่จะนําไปสูการกระบวนยุติธรรม
ทางสิ่งแวดลอม

 หลักการดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง “Public Trust Doctrine” ซึ่งถือวาประชาชน
ทุกคนมีสิทธิที่จะดํารงชีวิตอยูและมีโอกาสใชทรัพยากรที่มีคุณภาพดีโดยเสมอกัน โดยถือวารัฐมีหนาที่

๖ โปรดดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา X.
๗ กนกพรรณ ตันวิมลรัตน, “ภาระพิสูจนเรื่องความสัมพันธระหวางการกระทําและผลในคดีสิ่งแวดลอม,” (วิทยานิพนธ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๕๓), 
หนา ๕-๙.

๘ สนุยี มลัลกิะมาลย และคณะ, “รายงานการวจิยัเรือ่ง การศกึษาความเปนไปไดในการจดัต้ังกองทนุทดแทนความเสยีหาย
ตอสุขภาพจากมลพิษ,” คณะนิติศาสตรรวมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมูลนิธิญี่ปุน, (กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หนา ๙๑-๙๒.  อางถึงใน กนกพรรณ ตันวิมลรัตน, เพิ่งอาง, หนา ๕.
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ในการคุมครองดแูลไวใหอยูในสภาพดเีสมอโดยมุงหวงัใหประชาชนทกุยคุทกุสมยัเปนผูไดรบัประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาตินี้ตลอดไป๙  

  แนวคิดความยุติธรรมทางนิเวศ (Ecological Justice)
  เปนแนวคิดที่เนนความสําคัญของระบบนิเวศทั้งระบบ โดยมองระบบนิเวศทั้งปวงเปนฐาน 

(Eco-Centric Approach) ทําใหมีการพัฒนาหลักกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองปาไม พันธุพืช หรือ
สัตวปาไดชัดเจนขึ้น เชน การใหสิทธิแกองคกรดานสิ่งแวดลอมในการฟองคดีเพื่อเรียกคาเสียหายได๑๐ 
ซึ่งแตกตางจากคดีโดยทั่วไปที่ผูมีอํานาจฟองจะตองไดรับความเสียหายโดยตรง

  นอกจากนี้ การจัดการปญหาสิ่งแวดลอมยังเกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยวิถีทาง
ของระบบนิเวศ (Ecologically sustainable development) ซึง่เกีย่วพนักบัพืน้ฐานหรอืหลกัการตาง ๆ  
หลายประเภท ไมวาจะเปนการใชประโยชนอยางยั่งยืน (Sustainable use) หลักความเปนอันหน่ึง
อันเดียวกัน (The principle of integration) ในการพิจารณาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ของรัฐ หลักการปองกันลวงหนา (Precautionary principle) หลักความเสมอภาค (Principle of 
equity) ทั้งความเสมอภาคระหวางชนรุนปจจุบันและรุนอนาคต (Intergenerational equity) และ
หลักความเสมอภาคระหวางชนรุนเดียวกัน (Intragenerational equity)๑๑

  แนวคิดประชาธิปไตยดานสิ่งแวดลอม (Environmental Democracy)
  แนวคิดนี้ เปนแนวคิดสําคัญที่มีสวนในการพัฒนากระบวนการสรางความยุติธรรมดาน

สิ่งแวดลอมดวย โดยกระบวนการเคลื่อนไหวที่สําคัญในเรื่องนี้ เกิดขึ้นเมื่อมีการทําอนุสัญญาระหวาง
ประเทศ “Aarhus Convention” ดงัไดกลาวมาแลว อนัสงผลใหมกีารคุมครองสิทธิในเชิงกระบวนการ 
(Procedural Right) มากย่ิงขึ้น ทั้งนี้รวมถึง สิทธิในการใชสิทธิทางศาล (Access to Justice) 
ดวยเชนกัน๑๒

 นอกจากน้ี ศาสตราจารย ดร. อํานาจ วงศบัณฑิต นักวิชาการดานกฎหมายส่ิงแวดลอม 
ไดแสดงแนวคิดเชิงปรัชญาสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนเหตุผลของการท่ีมนุษยจะตองอนุรักษและคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไวดังน้ี๑๓

๙ โปรดดู William H. Rodgers, Jr., “Environmental Law” (St”Paul,Minn:West, 1977) p. 171. อางถึงใน 
กนกพรรณ ตันวิมลรัตน, อางแลว, หนา ๘. และดูเพิ่มเติมใน Ryan, Patrick S., “Application of the Public-
Trust Doctrine and Principles of Natural Resource Management to Electromagnetic Spectrum”. 
Michigan Telecommunications and Technology Law Review, Vol. 10, No. 2, p. 285, 2004. Available at SSRN: http://
ssrn.com/abstract=556673.

๑๐ โปรดดู สุนทรียา เหมือนพะวงศ, “ศาลสิ่งแวดลอม : กระบวนการสรางความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม”, ใน วารสาร
ยุติธรรมปริทัศน (มิถุนายน ๒๕๕๐) : หนา ๗.

๑๑ ดูเพิ่มเติมใน สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สํานักงานศาลยุติธรรม, เอกสารประกอบการจัดประชุมทางวิชาการ 
เรือ่ง “การพัฒนารางกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิง่แวดลอมของไทย: เปรียบเทยีบกบัแนวทางปฏิบตัขิองศาลส่ิงแวดลอมออสเตรเลีย” 
(๒๕๕๓), หนา ๓๑๐. แปลจาก Brian J. Preston,  “Operating an Environment Court: The Experience of the Land 
and Environment Court of New South Wales”.

๑๒ โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๘.
๑๓ โปรดดูเพิ่มเติม อํานาจ วงศบัณฑิต, “กฎหมายสิ่งแวดลอม”, (กรุงเทพฯ: วิญูชน, ๒๕๕๐), หนา ๔๑-๔๔.
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๑๔ ดเูพิม่เติม กนกพรรณ ตนัวมิลรตัน, อางแลว, หนา ๙-๑๔. และ มณศิรา เทพหัสดนิ ณ อยธุยา , “การกาํหนดคาเสยีหาย
เชงิลงโทษในคดสีิง่แวดลอม,” (วทิยานพินธนติศิาสตรมหาบณัฑติ สาขากฎหมายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม คณะนติิศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๕๓), หนา ๒๖-๓๐.

๑๕ ดูเพ่ิมเติม OECD, “Economic Instrument For Environment Protection”, (Paris: OECD Publication, 1989), p.27.

๑) เราไมควรจะถือวามนุษยน้ันเปนผูพิชิตโลกหรือธรรมชาติทั้งหมด แตควรถือวามนุษยนั้น 
เปนเพียงสมาชิกคนหนึ่งในชุมชนของโลก และควรจะตองใหความเคารพตอสมาชิกอื่น ๆ บนพื้นโลก
และชุมชนของโลกโดยสวนรวม เปนการไมถูกตองในการกําหนดวาควรจะอนุรักษสิ่งใดหรือไมนั้น
ใหดูจากมูลคาทางเศรษฐศาสตรของสิ่งนั้นเปนหลัก เพราะมีหลายส่ิงหลายอยางบนโลกท่ีไมมีมูลคา
ทางเศรษฐศาสตร แตทุกสิ่งมีสิทธิที่จะอยูบนพ้ืนโลก อยางไรก็ตาม มิไดหามวาการอนุรักษทรัพยากร
หรือสิ่งตาง ๆ ไวนั้น จะตองไมมีการใชประโยชนจากสิ่งนั้นเลย เพราะการอนุรักษท่ีดีเปนการทําให
เกิดความสมดุลระหวางการเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากพืช สัตว หรือสิ่งอื่น ๆ กับการใหพืช สัตว
และส่ิงอ่ืนนั้นไดสามารถสรางส่ิงที่สูญไปข้ึนมาทดแทนได เพื่อใหสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน
อยางยั่งยืนตลอดไปนั่นเอง 

๒) การคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมน้ัน ดาํเนนิไปเพือ่ประโยชนของคน
รุนหลังดวย มิใชเพื่อประโยชนของคนรุนปจจุบัน
แตเพียงอยางเดียว เชน การที่เรารักษาปาไมหรือ
ปลกูตนไมนัน้ คนสวนใหญคงมไิดทาํเพือ่ประโยชน
ของตนเองเทานั้น แตคงทําเพื่อประโยชนของ
ลูกหลานตนดวย หรือหากเปนการดําเนินการของ
ทางราชการ เหตุผลสวนหน่ึงกเ็พือ่ประโยชนแกคน
รุนหลังที่จะไดรับประโยชนจากการปลูกปาหรือ

รกัษาปาเชนวานัน้ เพราะคนสวนใหญในสังคมคงตองการใหลกูหลานของตนอาศัยอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดี
เชนเดียวกับตน หากพิจารณาถึงผูที่เปนรัฐบาลแลว ก็คงตองการใหประชาชนรุนหลังในประเทศตน
มีชีวิตอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดีตอไปเชนกัน คนในแตละรุนของสังคมน้ันตางก็มีสิทธิในการใชและแสวงหา
ประโยชนจากทรัพยากรบนพื้นโลกอยางเทาเทียมกัน คนรุนกอนไมมีสิทธิที่จะใชทรัพยากรบนพื้นโลก
มากจนกระทั่งกอใหเกิดการขาดแคลนทรัพยากรนั้นตอคนรุนหลัง ดังนั้น เพื่อใหเกิดความยุติธรรม
ระหวางคนในแตละรุน จึงควรจะตองมีการสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อใหคนรุนหลังไดมีโอกาส
ใชทรัพยากรและอยูในส่ิงแวดลอมที่ดีเชนเดียวกับคนรุนกอน

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคดีสิ่งแวดลอม
  ทฤษฎีผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle – หรือหลัก PPP)๑๔

  ทฤษฎีนี้ เริ่มตนใชในชวงคริสตศักราช ๑๙๗๐ ในการประชุมสมาชิก องคกรเพื่อความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) โดยที่ประชุมไดชี้แนะใหประเทศสมาชิกใชหลักการ
ผูกอมลพษิเปนผูจาย อนัมหีลกัการสาํคญั คอื ผูกอมลพษิจะตองรบัผดิชอบในคาเสยีหายทีร่วมถงึภาระ
คาใชจายในการปองกันและควบคุมมลพิษ ตลอดจนทําใหสิ่งแวดลอมกลับคืนสูสภาพเดิมดวย๑๕ 
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  ตามทฤษฎีนี้  ผูกอมลพิษจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายสําหรับ
ความเสยีหายนัน้ ๆ  ซึง่ตามหลักสากลไดแบงคาสนิไหมทดแทนหรอืคาเสยีหาย ไวสาํหรบัใน ๒ กรณี  
ดังนี้๑๖

   สําหรับความเสียหายที่ผูเสียหายไดเรียกรองใหผูกอมลพิษชดใช และ 

   สําหรับการฟนฟูสิ่งแวดลอมที่เสียไป
 ดงัตวัอยางเชนที ่ประเทศแคนาดา ไดกําหนดไวใน รฐับญัญตัคิุมครองสิง่แวดลอม ค.ศ. ๑๙๘๓ 

(Environmental Protection Act 1983) โดยใหผูกอมลพิษตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ทั้งที่เกิดขึ้นแกผูเสียหายและท่ีเกิดขึ้นแกรัฐอันเนื่องมาจากการท่ีสิ่งแวดลอมไดถูกทําลายลง ทั้งนี้ 
โดยใหรวมถึงคาเสียหายในการฟนฟูสภาพแวดลอมที่เสียไปดวย๑๗ 
  ทฤษฎีวาดวยความรับผิดโดยเครงครัด (Theory of Strict Liability)

 ทฤษฎีวาดวยความรับผิดโดยเครงครัด มีรากฐานมาจากระบบกฎหมาย Common Law 
ซึง่มหีลกัการสําคญัในอันทีจ่ะเยียวยาหรือชดใชความเสียหายโดย ไมคาํนงึวาความเสียหายจากมลพิษ
นั้น จะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูกระทําหรือไม๑๘ หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา 
“Liability without Fault” ซึ่งแสดงสาระสําคัญของหลักการน้ีไดชัดเจนย่ิงขึ้นอีกวายอมหมายถึง 
“การตองรับผิด แมปราศจากความผิด” นั่นเอง

 ประเทศตาง ๆ  ทีต่ระหนักและใหความสําคญักบัปญหาส่ิงแวดลอมไดนาํทฤษฎีความรับผดิ
โดยเครงครัดมาใชกับคดีสิ่งแวดลอม เนื่องจากในปจจุบัน ความเสียหายทางสิ่งแวดลอมอาจเกิดขึ้นได
ทกุเมือ่ การทีผู่เสยีหายตองพสิจูนใหไดวาผูกระทาํจงใจหรอืประมาทเลนิเลอในการสรางความเสยีหาย
ตอสิ่งแวดลอมยอมกระทําไดยาก เพราะสวนใหญแหลงกําเนิดมลพิษยอมไดแกโรงงานอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ซับซอนและเกี่ยวของกับเทคนิคทางวิทยาศาสตร๑๙ 

 ดังนั้น  หากบุคคลใดกระทําการ หรือประกอบกิจการใดอันอาจกอใหเกิดความเสียหาย
หากความเสียหายเกิดขึ้นแกผูอื่น บุคคลนั้นจะตองรับผิดในผลที่เกิดขึ้น ถึงแมวาในการกระทําหรือ
ประกอบกิจการดังกลาว บุคคลผูกระทําการจะไดจัดใหมีการปองกันภยันตรายไวแลว และมิไดกระทํา
การโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอทีจ่ะกอความเสียหายใหเกดิขึน้กต็าม เพราะถือเปนหนาทีโ่ดยเครงครัด 
ซึ่งผูกระทําตองระวังและปองกันมิใหผูอื่นไดรับอันตรายจากการกระทําของตนหรือบริวารของตน 
ผูกระทําดังกลาวจึงตองรับผิดเพื่อความบกพรองในการปองกันชุมชน๒๐

๑๖ ดูเพิ่มเติม กนกพรรณ ตันวิมลรัตน, อางแลว, หนา ๑๒. 
๑๗ ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๑๓.
๑๘ ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๑๔.
๑๙ ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนาเดียวกัน.
๒๐ โปรดดูเพ่ิมเติม ดนัยยศ ศรลัมพ, “คาทดแทนในกรณีสิ่งแวดลอมเปนพิษ”, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๒๕) , หนา ๑๔๖. อางถึงใน มณิศรา เทพหัสดิน 
ณ อยุธยา , “การกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษในคดีสิ่งแวดลอม,” อางแลว, หนา ๒๖-๓๐.
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  ทฤษฎีความนาจะเปน (Theory of Strict Liability)
 ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่เปนตนกําเนิดแนวความคิดในการพิสูจนความสัมพันธระหวาง

การกระทาํและผลอกีแนวหนึง่โดยนาํ ทฤษฎคีวามนาจะเปนซ่ึงเปนหลกัทางคณติศาสตรมาประยกุตใช 
แนวความคิดนี้ถือวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ัน “นาที่จะเกิดจากการกระทําของจําเลย” หรือ 
“มโีอกาสทีจ่ะเปนไปไดวาความเสยีหายนัน้เกดิจากการกระทาํของจาํเลย” หรอืไม ถาโจทกผูกลาวอาง
เพยีงแตพสิจูนใหศาลเหน็วาความเสยีหายทีต่นไดรบั นาทีจ่ะเกดิจากการกระทาํของจาํเลย หรอืมโีอกาส

ที่จะเปนไปไดวาความเสียหายน้ันเกิดจากการกระทํา
ของจําเลย เพียงเทาน้ี ภาระในการพิสูจนก็จะโอนไป
เปนของจาํเลยทีจ่ะตองทาํการพสิจูนหกัลางขอกลาวอาง
ของโจทก๒๑

ทฤษฎีวาดวยความนาจะเปนนี้เปนทฤษฎีที่
เกดิขึน้มาจากเหตุแหงความไมแนนอนทางวิทยาศาสตร 
โดยคดีสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบันน้ีเปนคดีที่มี
ความละเอียดซับซอน กระบวนการผลิตหรือการบริหาร
จดัการมีวธิกีารท่ีพฒันามากข้ึน เทคโนโลยีทีใ่ชกท็นัสมัย
มาก ซึ่งยากแกการที่จะพิสูจนถึงกระบวนการตาง ๆ 
ใหเห็นผลเปนประจักษ ดังน้ันนักนิติศาสตรจึงไดนํา

ทฤษฎีวาดวยความนาจะเปนมาใช โดยหลายประเทศไดนาํเอาทฤษฎีความนาจะเปนมาใชในการกําหนด
ใหบุคคลตองรับผิดในทางแพงเมื่อบุคคลนั้น ๆ ไดกระทาํความผิดตอกฎหมายสิ่งแวดลอมทางแพง
  ทฤษฎีวาดวยการกอเหตุเดือดรอนรําคาญ (Theory of Nuisance)๒๒

 ทฤษฎีวาดวยการกอเหตุเดือดรอนรําคาญ มีแนวความคิดมาจากนักกฎหมายในประเทศท่ี
ใชกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เปนทฤษฎีที่ถือวา หากมีการกระทําใหเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญแลวไมวาจะเกิดตอเอกชนหรือตอสาธารณชน ผูที่ไดรับผลของการกระทํานั้นยอมมีสิทธิที่จะได
รับชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งกฎหมายสิ่งแวดลอมในสวนที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพงมีพื้นฐาน
มาจากทฤษฎีนี้ 

 การกระทําที่เปนการกอเหตุเดือดรอนรําคาญเก่ียวของกับปญหามลภาวะโดยมีสื่อ
ทางกายภาพ คือ อากาศ นํ้า และดิน โดยไดมีการแบงลักษณะการกระทําความผิดของผูที่กอใหเกิด
ความเสียหายไดเปน ๒ ลักษณะ คือ 

 ๑)  การกอเหตเุดอืดรอนราํคาญตอสวนตวั (Private Nuisance) ซึง่เปนกรณีทีผู่กระทาํ
ความผิดไปรบกวน (Interfere) ตอผูไดรบัความเสียหายโดยตรง หรือตอบริวารของผูไดรบัความเสียหาย 
หรอืตอทรพัยสนิของผูเสยีหาย ซึง่การรบกวนทีจ่ะถอืวาเปนการกอเหตเุดอืดรอนราํคาญตอสวนตวันัน้ 

๒๑ โปรดดูเพิ่มเติม วรากร ชวาลา, “พยานหลักฐานคดีสิ่งแวดลอมในศาลยุติธรรม”, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๘), หนา ๓๐-๓๑.

๒๒ โปรดดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๑๓-๑๕.
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จะตองเปนการรบกวนในระดับทีไ่มสมเหตผุล อนัขึน้อยูกบัสภาพแวดลอมและขอเทจ็จรงิของแตละคดี 
ซึ่งมาตรฐานของระดับของการรบกวนที่จะถือวาเปนการกอเหตุเดือดรอนรําคาญตอสวนตัวนั้น 
ในประเทศแคนาดาไดมีหลักวา การกอเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นตองอยูในระดับที่รบกวนความ
เปนอยูอยางสบายตามธรรมดาของบคุคลทัว่ ๆ  ไป มใิชเปนระดบัของการรบกวนของผูมชีวีติอยางหรหูรา
หรือรํ่ารวย ทั้งจะตองไมใชเปนเรื่องเล็กนอยเกินไปซึ่งคนทั่ว ๆ ไปจะทนไมไดตอการรบกวนดังกลาว

 ๒)  การกอเหตุเดือดรอนรําคาญตอสาธารณชน (Public Nuisance)
    ในสมยักอนนัน้ผูทีม่หีนาทีใ่นการฟองรองอนัอาศยัเหตเุดอืดรอนราํคาญตอสาธารณชนนี ้

คือเจาหนาที่ของรัฐเทานั้น แตตอมาก็ไดมีการอนุญาตใหผู เสียหายที่เปนบุคคลธรรมดามีสิทธิ
ฟองเรยีกคาเสยีหายโดยอาศยัเหตเุดอืดรอนราํคาญตอสาธารณชนนีไ้ดดวย โดยบคุคลเชนวานัน้จะตอง
ไดรับ ความเสียหายเปนพิเศษ (Special Damage) มากกวาคนโดยทั่ว ๆ ไป 

    ซึง่ความหมายของคาํวา “ความเสยีหายเปนพเิศษ” มตีวัอยางปรากฏในศาลประเทศ
แคนาดาไดใหความหมายไวในทางที่วา ความเสียหายเปนพิเศษยอมไมรวมถึงความสูญเสียในทาง
เศรษฐกจิ (Financial Lose) เชน การขาดรายไดของชาวประมง เปนตน ดงันัน้จงึมคีวามหมายเฉพาะ
ถึงความเสียหายตอรางกายหรือทรัพยสินของผูไดรับความเสียหายโดยตรงเทานั้น 

    อยางไรก็ตาม ระดับของการกระทําที่จะถือไดวาเปนระดับของการกอเหตุเดือดรอน
รําคาญตอสาธารณชนไดนั้น จะตองถึงระดับเหตุเดือดรอนรําคาญที่เรียกวาไดรับความเจ็บปวด
เดือดรอนเปนพิเศษ เปนระยะเวลานานสามารถคาดถึงความเสียหายลวงหนาและเปนความเสียหาย
ที่ตอเนื่องยาวนานเกิดขึ้นจากการกระทําที่มีตอสาธารณะหรือชุมชนนั้น 

   นอกจากทฤษฎทีีไ่ดเสนอมาขางตนนัน้ ในการพจิารณาคดสีิง่แวดลอมในนานาประเทศ
รวมถึงประเทศไทยนั้น ยังไดปรากฏหลักและทฤษฎีอีกหลายประการที่จําตองใชประกอบกัน เชน 
ทฤษฎีวาดวยความสัมพนัธระหวางการกระทําและผล ทฤษฎีเงือ่นไข หรอืทฤษฎีมลูเหตุทีเ่หมาะสม 
เปนตน ซึ่งทฤษฎีเหลานี้ไดใชในการพิจารณาถึงความรับผิดทางแพงและทางอาญาโดยปกติ
และกลาวถงึไวในตาํรากฎหมายและเอกสารทางวชิาการหลายฉบบั ดงันัน้ จงึขออนญุาตไมกลาวถงึ
รายละเอียดของหลักและทฤษฎีดังกลาวนั้นในบทความนี้ 

ความสงทาย
ความทัว่ไปและแนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วของกบัคดีสิง่แวดลอมทีไ่ดกลาวมาท้ังหมด ไดมขีึน้และ

พัฒนามาสูการคุมครองปองกันสิทธิในสิ่งแวดลอมสําหรับมนุษยชาติในภาพรวมโดยการเชื่อมโยงสิทธิ
ในสิ่งแวดลอมเขากับสิทธิมนุษยชน และประสานหลักความรับผิดชอบของแตละรัฐใหเปนอันเดียวกับ
หนาที่ในการพิทักษปกปองส่ิงแวดลอม โดยตระหนักวามนุษยในปจจุบันมีพันธะกรณีในการรักษา
สิง่แวดลอมเพ่ือชนรุนหลงั ทัง้มีแนวคิดอันสาํคัญวา การพัฒนาอยางย่ังยนืนัน้จําตองไดรบัความรวมมือ
จากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายทั้งระบบ และในขณะเดียวกัน การเยียวยาผูเสียหายที่เปนปจเจกบุคคล 
เมื่อพบขอจํากัดบางประการในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสม ก็ไดมีการริเริ่มคิดทฤษฎี
ทางกฎหมายขึ้นเพื่อปรับใชในคดีสิ่งแวดลอม อันนําไปสูลักษณะเฉพาะสวนหนึ่งของคดีสิ่งแวดลอม
ดวยเชนกัน
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“คดสีิง่แวดลอม” และ “กระบวนการ
ยุติธรรมทางส่ิงแวดลอม” มีแนวคิดและ
ปรชัญาเบือ้งหลงัทีแ่ตกตางไปจากการคุมครอง
สิทธิในดานอื่น ๆ เชน แนวคิดเรื่องสิทธิ
ในสิ่งแวดลอม (Environmantal Right) ซึ่ง
เปนสิทธิที่พัฒนามาจากสิทธิมนุษยชน มาสู
การอธิบายสิทธิของปจเจกบุคคลท่ีมีต อ
สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ หากศึกษาใหลึกซึ้ง

ไปจนถึงรายละเอียดของขอพิพาททางส่ิงแวดลอมแลว จะพบลักษณะเฉพาะอีกหลายประการท่ีทําให
คดีสิ่งแวดลอมมีความแตกตางจากคดีทั่วไป

ลักษณะของคดีสิ่งแวดลอมที่มีขอจํากัดอันไมเอื้ออํานวยตอการสรางกระบวนการยุติธรรม
ที่เหมาะสมไดอยางสมบูรณนั้น ไดนําไปสูแนวคิดที่จะจัดตั้ง ศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม 
เพ่ือพิจารณาและพิพากษาคดีที่มีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางไปจากคดีโดยท่ัวไปอยูบางประการและ
ตองอาศัยปจจัยประการตาง ๆ เปนการเฉพาะแยกตางหากจากระบบศาลปกติ เพื่อใหการอํานวย
ความยตุธิรรมทางส่ิงแวดลอมเปนไปไดอยางสอดคลองกบัหลกัการคุมครองสิทธเิสรภีาพและการระงับ
ขอพิพาทที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และเหมาะสมกับแตละประเทศ ดังจะเสนอในตอนตอไป 
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ความยตุธิรรมทางส่ิงแวดลอมเปนไปไดอยางสอดคลองกบัหลกัการคุมครองสิทธเิสรภีาพและการระงับ
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