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หนาตางโลก: The Knowledge Win

จากความตอนท่ีแลว คดีสิ่งแวดลอมและกระบวนการ
ยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม มีแนวคิดและปรัชญาเบื้องหลังที่แตกตางไป
จากการคุมครองสทิธใินดานอืน่ ๆ  อนัมลีกัษณะเฉพาะอกีหลายประการ
ที่ทําใหคดีสิ่งแวดลอมมีความแตกตางจากคดีทั่วไป ตลอดจนลักษณะ
ของคดีสิง่แวดลอมมีขอจํากัดอนัไมเอ้ืออํานวยตอการสรางกระบวนการ
ยตุธิรรมทีเ่หมาะสมไดอยางสมบรูณ กระทัง่ไดนําไปสูแนวคดิทีจ่ะจดัตัง้ 
ศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณาและพิพากษาคดีที่มี
ลกัษณะเฉพาะท่ีแตกตางไปจากคดีโดยทัว่ไปอยูบางประการและจําตอง
อาศัยปจจัยประการตาง ๆ เปนการเฉพาะแยกตางหากจากระบบศาล
ปกติ เพื่อใหการอํานวยความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมเปนไปไดอยาง
สอดคลองกับหลกัการคุมครองสทิธเิสรภีาพและการระงบัขอพพิาททีม่ี
ประสิทธิภาพ เปนธรรมและเหมาะสมกับแตละประเทศ 

ในบางประเทศไดมกีารจดัตัง้ ศาลชาํนญัพเิศษดานสิง่แวดลอม 
(Specialized Environmental Court) ขึ้น เพื่ออํานวย
ความยุตธิรรมแกคดทีีม่สีาระสําคญัดานสิง่แวดลอมเปนการเฉพาะแยก
ตางหากจากศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีทั่วไป 
โดยมิไดจัดตัง้ขึน้เปนแผนกหน่ึงแผนกใดในระบบศาลดังกลาว พรอมท้ัง
จัดใหมีกฎหมายวิธีพิจารณาความส่ิงแวดลอมข้ึนสําหรับใชในการ
พจิารณาคดีตางหากจากคดีแพงและคดีอาญาและคดีปกครองของศาล
ในระบบปกติอีกดวย ซึ่งจะไดนําเสนอในบทความนี้เพื่อกลาวถึง
กระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมในมิติของระบบศาลและวิธี
พิจารณาคดี 
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ศตวรรษที่ ๒๑ นั้นนับไดวาเปนชวงเวลาอันสําคัญยิ่งของพัฒนาการของศาลชํานัญพิเศษ
ดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมุงถึงประเด็นเรื่องการแกปญหาสิ่งแวดลอม รวมถึงประเด็นที่พิจารณากันถึงความ
เหมาะสมในการที่จะใชระบบศาลยุติธรรมและศาลปกครองตามปกติในการตัดสินปญหาหรือประเด็น
ขอพิพาทดานสิ่งแวดลอมซึ่งอาจสงผลกระทบตอการใชประโยชนจากทรัพยากร การพัฒนาและ
การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากปจจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม
ในหลายแงมุม ทั้งในดานผูมีอํานาจฟองคดี ตุลาการ องคกรภาครัฐ ผลประโยชนสาธารณะ รวมทั้ง
องคกรภาคเอกชน (NGO) เปนตน ขอกังวลดังที่ไดกลาวมานั้นลวนเปนตัวเรงอันสําคญัในอันที่จะตอง
จดัใหมศีาลชาํนญัพเิศษดานสิง่แวดลอมขึน้ โดยในหลายภาคสวนทีเ่กีย่วของ ไมวาจะเปนฝายนติบิญัญตัิ 
ฝายบริหาร ฝายตุลาการ กลุมองคกรภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาท่ัวโลกตางพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการจดัตัง้ศาลชาํนญัพเิศษดานสิง่แวดลอมขึน้ในประเทศของตนโดยมขีอพจิารณาถงึปจจยั
ที่จําเปนในการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดังกลาว๑

แนวคิดความยุติธรรมสีเขียว
กับกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม

แนวคิดความยุติธรรมสีเขียว (Greening Justice) คือ ความคิดรวบยอดที่สามารถอธิบาย
วา เหตุใดในนานาประเทศจึงไดจดัตัง้ศาลชาํนัญพเิศษดานสิง่แวดลอมขึน้น้ัน มปีจจยัทีใ่ชในการพิจารณา
ที่สําคัญ (Design-Decision) จํานวน ๑๒ ประการ ประกอบกับขอพึงปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) 
สาํหรบัปจจยัท่ีใชในการพจิารณาหรอื Design-Decision นัน้ไดรวบรวมทางเลอืกหรอืทางออก (Options 
or Alternatives) ทั้งนี้โดยไดคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของระบบกฎหมายของแตละประเทศ รวมถึง

เปาประสงคดานส่ิงแวดลอม โครงสรางทางการเมือง 
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ  สวนขอพึงปฏิบัติที่ดี
ทีส่ดุ (Best Practice) นัน้เปนการยนืยนัถงึความเหมาะสม
ในการที่จะพัฒนาระบบการเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ดานสิ่งแวดลอม (Access to justice in environment 
matters) ซึ่งกรณีดังกลาวเปนผลจากการที่ผู ศึกษา
พบวาแรงผลักดันอันสําคัญในการจัดตั้งหรือปฎิรูปใหมี 
ศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอมขึ้นนั้นก็เพื่อกอให
เกดิ “เสาหลักท่ีสาม” หรอื “Third pillar” ในกระบวนการ
ประชาธิปไตยดานสิ่งแวดลอมซึ่งดําเนินควบคูไปกับ

สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของภาคสาธารณะในการตัดสินใจรวม

 ๑ George Pring and Catherine Pring, “Greening Justice: Creating and Improving Environmental Courts 
and Tribunals”, p.1. [online] Available from: http://www.law.du.edu/documents/ect-study/greening-justice-book.
pdf [Oct 2nd, 2012].
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ปจจุบัน ทั้งกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศตางใหความสําคัญและ
ยอมรบัวามีหลักการสําคญัอยู ๓ ประการในอันทีจ่ะสงเสรมิกระบวนการประชาธิปไตยดานสิง่แวดลอม 
คือ การเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และประการสุดทายคือ การเขาถึงซึ่ง
กระบวนการยุติธรรม๒

หากจะกลาวถึง การเขาสูกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค นั้น อาจกลาวไดวาแนวความ
คิดดังกลาวมีมายาวนานในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ดังที่ อริสโตเติล ปราชญนักคิดคนสําคัญ ไดกลาว
ไววา “The only stable state is the one in which all men are equal before the law” 
และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมน้ันอาจใหความหมายอยางงายไดดังน้ี วา “ความสามารถของ
ประชาชนในอนัทีจ่ะสามารถแสวงหาและไดรบัการบรรเทาความเสยีหายไมวาโดยทางตรงหรอืทางออม
จากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมโดยสอดคลองกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน”๓

ตอมา ประเดน็ดานสิง่แวดลอมไดถกูหยบิยกขึน้พจิารณารวมกับการแกปญหาดานสิง่แวดลอม
ในมิติทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น ดังปรากฏในการประชุมของ United Nations Environment 
Programme (UNEP) ที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อป ค.ศ. ๒๐๐๖ ซึ่งผูเชี่ยวชาญจากหลาย
ประเทศตางพิจารณาและมีความเห็นรวมกันทีจ่ะกําหนดแผนการดําเนินงานดานนโยบายและดานการ
กําหนดกฎเกณฑดานส่ิงแวดลอมใหมีความทันสมัยมากย่ิงขึ้น โดยมีวัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ หนึ่งในมาตรการสําคัญคือการสนับสนุนใหมีระบบการปองกันปญหาและการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทดานส่ิงแวดลอม อันไดแก การสนับสนุนใหมีการใชระบบศาลชํานัญพิเศษดาน
สิ่งแวดลอมและมาตรการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธีอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน๔

ความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหปญหาดานส่ิงแวดลอมน้ันมีความสลับ
ซับซอนมากขึ้น เปนผลใหหลักการตาง ๆ ที่เปนประเด็นดานสิ่งแวดลอมนั้นก็เพิ่มขึ้นเชนกัน เชน 
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการตองระมัดระวังไวกอน หลักการพิทักษรักษา หลักการผูกอมลพิษเปน
ผูจาย และดวยสภาพปญหาดานสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการของภาครัฐที่เกิดขึ้นเสมอและสราง
ความยุงยากใหแกภาครัฐ ผูบริหารจัดการชุมชน องคกรอิสระอื่นที่มีเปาหมายในการใหเกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืนนั้น ลวนเปนแรงผลักดันอันสําคัญใหเกิดการพัฒนาระบบการบังคับใชกฎหมายและระบบ
การเขาสูกระบวนการยุติธรรมขึ้นโดยเร็ว๕

การพัฒนาระบบกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม

สิง่บงชีอ้ยางหนึง่ทีแ่สดงใหเหน็วานานาประเทศตางใหความสาํคญัและยอมรบัตอความจาํเปน
ในอนัทีจ่ะตองปกปองสิง่แวดลอม สรางระบบสาธารณสขุและกระบวนการประชาธปิไตยดานสิง่แวดลอม
นั้น คือ การที่ไดมีการบัญญัติสิทธิในส่ิงแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญซึ่งถือเปนกฎหมายพื้นฐานของ
ทกุประเทศ อยางไรก็ตาม ดงัทีท่ราบดีวารฐัธรรมนูญเปนกฎหมายพ้ืนฐานของประเทศท่ีกลาวถึงระบบ
 ๒ เพิ่งอาง, หนา ๒. 
 ๓ เพิ่งอาง, หนา ๗.
 ๔ เพิ่งอาง, หนา ๘-๙. 
 ๕ เพิ่งอาง, หนา ๑๑.
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การเมืองการปกครอง ระบบกฎหมายอยางกวาง ๆ ไวเทาน้ัน หากจะตองมีการพิจารณาแกปญหา
หรอืทาํใหกฎหมายดานสิง่แวดลอมมผีลใชบงัคบัจงึยอมจาํเปนตองม ีกฎหมายเฉพาะ (Specific Laws) 
ซึ่งกฎหมายเฉพาะดานสิ่งแวดลอมดังกลาวนั้นไดเริ่มมีใชบังคับอยูในหลายประเทศ ทั้งนี้ไมวาสิทธิ
ขั้นพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมนั้นจะไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลวหรือไมก็ตาม๖

ศาสตราจารย ดร. สนุยี มลัลกิะมาลย และคณะ อธบิายวา คดีสิง่แวดลอม เปนคดทีีม่ขีอพพิาท
จากการกระทําที่ละเมิดกฎหมายหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม
และประชาชน มีลักษณะสําคัญดังนี้ ๗

๑. กอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติที่เปนสาธารณสมบัติของคนทั่วไป
๒. มีผลกระทบตอความเปนอยูของคนในสังคมเปนจํานวนมาก
๓. ตองใชเวลาในการแสดงผลเสียหายในบางกรณี
๔. ตองใชผูเชี่ยวชาญในการพิสูจนความเสียหาย
๕.  ตองมีวิธีการแกไขเยียวยาที่รวดเร็วทันตอเหตุการณ

ดังนั้น การพัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดี
สิ่งแวดลอมกรณีที่สมควรจัดใหมีขึ้นพรอมกับการ
จัดตั้งศาลสิ่งแวดลอม โดยหากพิจารณาจาก
ลักษณะสําคัญ และสภาพปญหาของกระบวนการ
ยุติธรรมทางส่ิงแวดลอมแลวพบวา กฎหมายวิธี
พจิารณาความตามปกตยิงัไมเอือ้อาํนวยใหประชาชน
สามารถใชสิทธิทางศาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ยอมสมควรตองพิจารณาปรับปรุงแกไขประเด็น
สําคัญโดยลําดับ๘ ดังนี้

อํานาจฟอง : บุคคลหรือองคกรใดบางที่จะมีสิทธิฟองคดีสิ่งแวดลอมได 
ขอพิจารณาเกี่ยวกับ “อํานาจฟอง” เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับสิทธิของผูเสียหาย ในการเร่ิม

กระบวนการทางคดีตอองคกรระงับขอพิพาทตามกฎหมายภายในของแตละประเทศ วาถือเปนบุคคล
ที่สามารถนําคดีมาฟองตอศาลไดหรือไม ซึ่งในแตละประเทศอาจตีความบุคคลผูถูกละเมิด หรือถูก
โตแยง “สิทธิในสิ่งแวดลอม” ภายใตปรัชญาความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมสากลที่อาจยอมรับนับถือ
แตกตางกนัไป เชน ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ไดเปดโอกาสใหประชาชนโดยท่ัวไปสามารถ
ฟองคดีไดในลักษณะเปด (Open standing) ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการตรวจสอบการไมดําเนินการตามขั้น
ตอนท่ีกฎหมายกําหนดของเจาหนาท่ีฝายปกครอง หรือตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย (Judicial 
Review) เก่ียวกับคําสัง่หรือคาํตดัสนิของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือการรองขอใหบงัคบัการตามกฎหมาย 
 ๖ เพิ่งอาง, หนา ๑๐.
 ๗ ดูเพิ่มเติม สุนีย  มัลลิกะมาลย, “การวิเคราะหคดีสิ่งแวดลอม,” ใน วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘) : หนา ๓ 
 ๘ ดูเพิ่มเติม สุนทรียา เหมือนพะวงศ, “ศาลสิ่งแวดลอม : กระบวนการสรางความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม”, ใน วารสาร
ยุติธรรมปริทัศน (มิถุนายน ๒๕๕๐) : หนา ๙-๑๘.
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(Application for Civil Enforcement Orders)๙  ทั้งนี้ หลายประเทศยังไดรับรองสิทธิการฟองคดี
สาํหรบัการฟองคดโีดยชมุชน องคการปกครองสวนทองถิน่ หรอืโดยองคกรพฒันาเอกชนดานสิง่แวดลอม 
ไวอยางชัดเจนอีกดวย๑๐

ระบบกฎหมายเร่ืองพยานหลักฐานและกระบวนการคนหาความจริงในคดี๑๑

ประเด็นขอกฎหมายเกี่ยวกับ “พยานหลักฐาน” นั้น ถือเปนเรื่องสําคัญสําหรับคดีสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ เพราะหากกฎหมายวาดวยพยานหลักฐานไมมคีวามยืดหยุนเพียงพอการดําเนิน
การเพื่อใหไดขอเท็จจริงในคดีก็เปนไปไดยาก ดังนั้น การที่บทบัญญัติวาดวยพยานหลักฐาน (Rule of 
Evidence) จะเปนผลเอ้ืออํานวยสําหรับการคนหาพยานหลักฐานอยางไร จะรับฟงพยานหลักฐาน
ตาง ๆ ไดเพียงใด รวมถึงเรื่องภาระการพิสูจนในคดีที่มีความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของคดี
สิง่แวดลอมมากนอยแคไหนเพยีงใดนัน้ จงึเปนประเดน็ทีม่คีวามสาํคญัมากสาํหรบักระบวนการยตุธิรรม
ทางสิ่งแวดลอม

สําหรับคดีเกี่ยวกับที่ดินและปาไมนั้น ในตางประเทศ เชน ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย และ
มาเลเซีย ที่มีชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม ไดมีการพัฒนา หลักการพิสูจนสิทธิในที่ดินดั้งเดิมของสวนกลาง 
(Communal Land) ไวดวย เชน กระบวนการรับฟงจากปากคําประวัติศาสตร (Oral History) 

นอกจากน้ี ระบบผูเชีย่วชาญและผูชาํนาญการพิเศษ ระบบท่ีปรกึษาศาลดานเทคนิค รวมท้ัง
พยานผูเช่ียวชาญตาง ๆ ก็เปนเรื่องที่ควรตองพัฒนากันอยางจริงจังตอไป โดยหลักการแลว พยาน
ผูเช่ียวชาญมีหนาทีช่วยเหลือศาลในเน้ือหาความชํานาญท่ีตนเองเก่ียวของโดยไมลาํเอียง (Impartially) 
เพราะพยานผูเช่ียวชาญมิใชผูตอสูคดีแทนพยานฝายที่อางตน แตในความเปนจริง พยานผูเชี่ยวชาญ
มักเขาขางคูความฝายของตนมากกวา

เรื่องสาํคัญที่จําเปนตองปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการหาพยานหลักฐานในคดีสิ่งแวดลอมอีกเรื่อง
หนึง่ คอื การเปลีย่น บทบาทของผูพพิากษา จากการทีเ่นนระบบการตอสูกนัโดยคูความ (Adversarial 
System) ก็สมควรจะเพิ่มบทบาทเปนลักษณะระบบการคนหาความจริง (Inquisitorial System) 
มากขึ้น หรือเปนลักษณะผสมผสาน (Mixture of Adversarial and Inquisitorial) ดังนั้น สิ่งที่
นาจะถือเปนแบบอยางท่ีดีในวิธีปฏิบัติของศาลส่ิงแวดลอมในตางประเทศ เชน การท่ีผูพิพากษา
มักออกเดินเผชิญสืบไปยังพื้นที่พิพาทที่มีปญหาขัดแยงดวยตนเอง และอาจมีการรับฟงพยาน
จากในพื้นที่โดยตรง ก็เปนเรื่องที่นาจะนํามาปรับใชมากขึ้น

การพัฒนาเครื่องมือทางกฎหมายใหแกศาล
การพฒันาเครือ่งมอืทางกฎหมายใหแกศาล ไดแก การใหอาํนาจศาลในการออกคาํสัง่คุมครอง

ชั่วคราวใหเกิดประสิทธิภาพไดอยางแทจริง การเพิ่มอํานาจการใชดุลพินิจใหแกศาลในการเลือก
มาตรการลงโทษจาํเลยในคดสีิง่แวดลอม หรอืการเพิม่ดลุพนิจิในการสัง่การในเรือ่งวธิกีารฟนฟสูภาพ
ธรรมชาตทิีห่ลากหลาย นอกจากนี ้การพฒันากระบวนการบงัคบัคดใีหเกดิขึน้ไดจรงิ กเ็ปนเรือ่งทีต่อง

 ๙  เพิ่งอาง, หนา ๙. 
 ๑๐ เพิ่งอาง, หนา ๑๐. 
 ๑๑ โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๑๐-๑๘. 
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เรงพัฒนาโดยเรงดวน เพราะท่ีผานมาปรากฏวาผูบุกรุกเขาไปในพื้นที่อนุรักษตาง ๆ 
ไมจําเปนตองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไป เพราะรัฐไมมีเครื่องมือในการรื้อถอนอยาง
เพียงพอ เปนตน การพัฒนาเครื่องมือทางกฎหมายใหแกศาลในคดีสิ่งแวดลอม

เปนเรื่องที่มีความจําเปน เพื่อใหศาลสามารถสรางความเปนธรรมทางสิ่งแวดลอมได
อยางแทจริง

การแกไขกฎหมายสารบัญญัติที่เกี่ยวของกับ
ระบบวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม

นอกเหนือจากการแกไขกฎหมายวิธีสบัญญัติบางเร่ืองเพื่อ
ปรบัปรุงวธิพีจิารณาคดีสิง่แวดลอมแลว ยงัจาํเปนตองแกไขกฎหมาย
สารบัญญติับางเร่ืองทีเ่ก่ียวของกับระบบวิธีพจิารณาคดีสิง่แวดลอม

เพื่อสรางความยุติธรรมใหเกิดขึ้นดวย ตัวอยางเชน 
เรื่องอายุความที่ผู เจ็บปวยจากมลพิษจะใชในการ
ฟองคดสีิง่แวดลอม ทีอ่าจจะตองขยายใหมรีะยะเวลา

นานข้ึน หรือเร่ือง อํานาจของศาลในการแก ไข
คําพิพากษาเกี่ยวกับการกําหนดคาเสียหายใหแกผูที่
ไดรับความเสียหายตาง ๆ เปนตน

ระบบความชวยเหลือประชาชนใน
ทางคดีสิ่งแวดลอมในเรื่องอื่น ๆ 

การชวยเหลอืประชาชนในทางคดสีิง่แวดลอม
ในเร่ืองอื่น ๆ ไมว าจะเปนเรื่องของการจัดทนาย

ความชวยเหลอื การจัดผูเชีย่วชาญทางเทคนิคเขาชวยคนหาและ
ตรวจพสิจูนพยานหลกัฐาน การจดัใหมกีองทนุในการดาํเนนิคดสีิง่แวดลอมหรอืเรือ่งการลดหรอืยกเวน
คาธรรมเนียมศาล (Court Fee) ซึ่งระบบกฎหมายส่ิงแวดลอมในตางประเทศไดรับประกันเร่ืองน้ีไว
อยางดี ถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการติดอาวุธ (Empower) ใหแกประชาชนที่จะสามารถ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางส่ิงแวดลอมไดอยางแทจริง

  
การจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม๑๒     

“ศาลชํานัญพิเศษ” หมายถึง ศาลซึ่งมีอํานาจพิจารณาคดีจํากัดเฉพาะเร่ือง ซึ่งไดมีการจัดตั้ง
ขึน้มาอยางยาวนานและเปนทีแ่พรหลายดงัปรากฏในปจจบุนั ดงัทีไ่ดมกีารจดัตัง้ศาลชาํนญัพเิศษขึน้ทัง้

 ๑๒ สําหรับขอมูลเก่ียวกับการจัดต้ังศาลชํานัญพิเศษดานส่ิงแวดลอมในภาพรวมของนานาประเทศน้ัน โปรดดูเพ่ิมเติม Robert 
Carnwath, “Institutional Innovation for Environmental Justice”, 29 Pace Envtl. L. Rev. 555 (2012), p. 555-565. 
[online] Available from : http://digitalcommons.pace.edu/pelr/vol29/iss2/6 [2 oct 2012]. และ George Pring and 
Catherine Pring. “Specialized Environmental Courts and Tribunals at the Confl uence of Human Rights and the 
Environment”, 11 Oregon Review of International Law (2009). และ Scott C. Whitney, “THE CASE FOR CREATING 
A SPECIAL ENVIRONMENTAL COURT SYSTEM”, 14 William and Mary Law Review. (1973), pp. 473-521. และ Markus B. 
Zimmer, “Overview of Specialized Courts” , International Journal For Court Administration. (2009).
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ระดับศาลชั้นตนและศาลสูง เชน ศาลภาษีอากร ศาลลมละลาย ศาลคดีจราจร และศาลเยาวชน
และครอบครัว เปนตน๑๓

ทั้งนี้ การจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษนั้นมีเหตุผลหลักในการจัดตั้งอยู ๒ ประการ๑๔ คือ
๑. เหตุผลดานการจัดการคดี (Case Management) ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพซึ่งคดีที่อยูในความรับผิดชอบของศาลยุติธรรมปกตินั้นไมสามารถจัดการไดเพียงพอ
๒. เหตุผลดานการสรางกระบวนการยุติธรรมท่ีแตกตาง (Alternate jurisprudence) 

นอกจากการพจิารณาความยตุธิรรมในเชงิกฎหมายแตเพยีงอยางเดยีวดงัทีป่รากฏในศาลยตุธิรรมปกติ
แลวนัน้ ศาลชํานญัพเิศษอาจพจิารณาขอพพิาทโดยมเีปาประสงคในการแกปญหา (Problem solving) 
มากยิ่งขึ้นไดอีกดวย
การพัฒนาระบบศาล: แนวคิดในการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม

สําหรับ ศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม นั้นไมใชสิ่งใหมที่เพิ่งกําเนิดขึ้นแตอยางใด แตได
ปรากฏมีศาลชํานัญพิเศษขึ้นนับแตชวงตนคริสตศตวรรษ ๒๐ ในประเทศเดนมารก ซึ่งไดมีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการคุมครองธรรมชาติ (Nature Protection Board) ขึ้นในป ค.ศ.๑๙๑๗ รวมทั้งใน 
ประเทศสวีเดน๑๕ และฟนแลนด ซึง่ไดจดัตัง้ศาลชาํนญัพเิศษดานทรพัยากรนํา้ (Water Courts) ขึน้
ในป ค.ศ. ๑๙๑๘ โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือการคุมครองและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําภายในประเทศ๑๖

ปจจุบันมีการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอมขึ้นในหลายประเทศ เชน ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน๑๗ และฟลปิปนส บางประเทศอยูระหวางการตรากฎหมายเพ่ือจดัตัง้ศาลชํานัญ
พิเศษ และบางประเทศไดจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมขึ้นในศาลยุติธรรม๑๘ และศาลปกครอง ดังเชนใน
กรณีของประเทศไทย เปนตน

นอกเหนือจากการพัฒนาวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมดังที่ไดกลาวแลวนั้น ในหลายประเทศไดมี
ความพยายามท่ีจะจัดตั้งศาลส่ิงแวดลอมข้ึน เพ่ือใหเปนองคกรพิเศษท่ีทําหนาที่ระงับขอพิพาท
ทางสิง่แวดลอมเปนการเฉพาะ หรอืประเทศทีย่งัไมมศีาลสิง่แวดลอมกกํ็าลงัพฒันาองคกรวนิิจฉัยช้ีขาด
ในลักษณะคณะกรรมการชี้ขาดขึ้นมาเปนการเฉพาะดวยเชนกัน๑๙

ในปจจุบัน ประเทศที่ไดมีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอมแลว เชน ประเทศนิวซีแลนด และ 
ออสเตรเลีย ที่ไดมีการจัดต้ังศาลส่ิงแวดลอม (Environmental Court) ขึ้นในหลายมลรัฐ เชน 

 ๑๓ George Pring and Catherine Pring, อางแลว, หนา ๙.
 ๑๔ เพิ่งอาง, หนาเดียวกัน. 
 ๑๕ ดูแนวคิดและการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอมของประเทศสวีเดน ไดใน Ulf Bjällås, “EXPERIENCES OF 
SWEDEN’S ENVIRONMENTAL COURTS”, Journal of Court Innovation, Vol. 3, No.11. (2010). 
 ๑๖ George Pring and Catherine Pring, อางแลว, หนา ๙.
 ๑๗ ดูแนวคิดและการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอมของประเทศจีน ไดใน Darcey J. Goelz, “CHINA’S ENVIRON-
MANTAL PROBLEMS: IS A SPECIALIZED COURT THE SOLUTION ? ” , Pacifi c Rim Law & Policy Journal, Vol. 18. 
(2008), p. 155-187. 
 ๑๘ พรีฉตัร จรรยาสณัห, “การพิจารณาคดสีิง่แวดลอมโดยศาลชาํนญัพเิศษ,” (วทิยานพินธนติศิาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั
รามคําแหง, พ.ศ. ๒๕๔๗), หนา ๙๒. 
 ๑๙ สุนทรียา เหมือนพะวงศ, อางแลว, หนา ๑๓.
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มีศาลที่ดินและสิ่งแวดลอม (Land and Environment 
Court) ขึน้ในมลรฐั New South Wales๒๐ มศีาล
ผงัเมอืงและสิง่แวดลอม (Planning and Environment 
Court) ขึน้ในมลรัฐ Queensland มศีาลส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรและการพัฒนา  (Environment, 

Resources and Development Court) ขึ้นในมลรัฐ 
South Australia รวมถึงใน ประเทศสวีเดน และ
สหรฐัอเมรกิา ทีไ่ดจดัตัง้ศาลสิง่แวดลอม (Environment 
Court) ขึ้นในบางมลรัฐ สําหรับประเทศที่มีองคกร

วนิจิฉยัชีข้าดในลักษณะคณะกรรมการช้ีขาด เชน ประเทศ
เดนมารก ที่มีคณะกรรมการอุทธรณทางสิ่งแวดลอมและ

คณะกรรมการอุทธรณเกี่ยวกับการคุ มครองธรรมชาติ
เปนตน๒๑

ทัง้นี ้ขอมูลในป ค.ศ. ๒๐๑๒ พบวา มศีาลชํานญัพเิศษดานส่ิงแวดลอม หรอืคณะกรรมการ
วนิจิฉยัช้ีขาดขอพพิาททางส่ิงแวดลอม จาํนวนรวมกวา ๓๖๐ องคกร ทัง้ในระดับชาติและในระดับ
ตํ่ากวาเชนในระดับมลรัฐ ใน ๔๒ ประเทศท่ัวโลก๒๒ ซึ่งนาจะเปนปรากฏการณที่แสดงใหเห็นวา
สังคมโลกในปจจุบันตระหนักถึงความสําคัญของลักษณะเฉพาะของกระบวนการยุติธรรม
ทางสิ่งแวดลอมเปนพิเศษมากนอยเพียงใด

ประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบศาลสิ่งแวดลอม๒๓     

รูปแบบศาล
จากประสบการณของหลายประเทศ ระบบศาลโดยทั่วไปมีความสลับซับซอน และไมสามารถ

แกไขปญหากฎหมายสิง่แวดลอมได จงึไดมคีวามพยายามจดัตัง้ศาลสิง่แวดลอมเปนพเิศษขึน้เพือ่พจิารณา
พพิากษาคดสีิง่แวดลอมเปนการเฉพาะ อยางไรกต็าม ในบางประเทศ เชน ประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี และโปรตุเกส เห็นวาไมมีความจําเปนตองต้ังศาลส่ิงแวดลอมข้ึนเปนพิเศษ เพราะประเทศ
เหลานี้ไดจัดใหคดีสิ่งแวดลอมสวนใหญเปนคดีปกครอง ซึ่งศาลปกครองสามารถทําหนาที่ไดดีอยูแลว

ความสัมพันธระหวางศาลสิ่งแวดลอมกับศาลอื่น
ในประเทศทีม่กีารจดัตัง้ศาลสิง่แวดลอมแลว ไดมกีารกาํหนดความสมัพนัธทางอาํนาจหนาทีก่บั

ศาลอ่ืนที่แตกตางกันไป ตัวอยางเชน ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ไมมีระบบศาลปกครอง 

 ๒๐ Brian J. Preston, “Benefi ts of Judicial Specialization in Environmental Law: The Land and Environment 
Court of New South Wales as a Case Study”, 29 Pace Envtl. L. Rev. 396 (2012) Available at: http://digitalcommons.
pace.edu/pelr/vol29/iss2/2.
 ๒๑ สุนทรียา เหมือนพะวงศ, อางแลว, หนา ๑๓.
 ๒๒ Robert Carnwath, “Institutional Innovation for Environmental Justice”, 29 Pace Envtl. L. Rev. 555 
(2012), p. 562. [online] Available from: http://digitalcommons.pace.edu/pelr/vol29/iss2/6 [2 oct 2012].
 ๒๓ สุนทรียา เหมือนพะวงศ, อางแลว, หนา ๑๓-๑๗. 
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ศาลสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่ในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม แตจะไมรวมถึงคดีที่เกี่ยวกับกฎหมาย
คอมมอนลอว หรือคดีที่ไมอยูในบังคับของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน คดีละเมิด คดีเกี่ยว
กับการรบกวน (Nuisance) คดีบุกรุก เปนตน ซึ่งคดีเหลานี้จะอยูในเขตอํานาจของศาลทั่วไป หรือใน
ประเทศสวีเดน มีระบบศาลยุติธรรม ระบบศาลปกครอง และมีระบบศาลสิ่งแวดลอมดวย ที่แบงแยก
หนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดลอมตางกันไป

ลําดับชั้นของศาล
ในเร่ืองลําดับช้ันของศาลส่ิงแวดลอมก็มีความสําคัญในเชิงโครงสรางของระบบศาลโดยรวม 

ในประเทศออสเตรเลีย บางมลรัฐ ศาลสิ่งแวดลอมมีลําดับชั้นเทียบเทาศาลชั้นตน ในขณะที่บางมลรัฐ
เทียบเทาศาลสูง เชน ในมลรัฐ South Australia มีศาลสิ่งแวดลอมที่อยูในลําดับชั้นเดียวกับ District 
Court คอื ศาลช้ันตน โดยไมมศีาลอุทธรณในสวนคดีสิง่แวดลอมคดีท่ีเสร็จจากศาลส่ิงแวดลอมจะอุทธรณ
โดยตรงตอศาลฎีกา (Supreme Court)

ระบบผูพิพากษา ผูพิพากษาสมทบ ที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญศาล
หลกัเกณฑการคดัเลอืกผูพพิากษา ผูพพิากษาสมทบ ทีป่รกึษาและผูเชีย่วชาญของศาล รวมทัง้

การกาํหนดองคคณะผูพพิากษาทีพิ่จารณาคดเีปนเรือ่งทีม่คีวามสาํคญัมากตอการพจิารณาพพิากษาคดี
สิ่งแวดลอม

การมีความรู ความชํานาญในเรื่องสิ่งแวดลอมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทาง
สิง่แวดลอม โดยเฉพาะบุคลากรของศาลเปนเร่ืองท่ีมคีวามสําคญัมาก ซึง่ความรูทีจ่ะใชในคดีสิง่แวดลอม
นั้นมิใชแคหลักวิชาทางกฎหมายเทานั้น หากแตมีประเด็นที่เก่ียวของกับศาสตรอ่ืน ๆ อีกหลายดาน
ดวยกัน เชน วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม และนิเวศวิทยา ฯลฯ เปนตน ดังนั้น 
ระบบการคัดเลือกบุคลากรเขาสูตําแหนงตาง ๆ จึงมีความสําคัญมาก

ในประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ผูพิพากษาศาลส่ิงแวดลอมมักไดรับการคัดเลือก
มาจากนักกฎหมายท่ีเคยมีผลงานการเคล่ือนไหวเพ่ือตอสู ดานสิ่งแวดลอมมากอนทั้งสิ้น ทั้งนี้ 
ในศาลตามระบบปกติ มีการเปลี่ยนยายตําแหนงผูพิพากษาเสมอ (Circulation of judges) ทําให
ผูพพิากษาขาดความรูและประสบการณทีเ่พยีงพอ การปรับปรุงเร่ืองการโยกยายไปศาลอ่ืนยอมมีสวนชวย
พัฒนาระบบคดีสิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน

สําหรับ ผูพิพากษาสมทบ (Expert Lay – Judges) ที่ปรึกษา (Environment Adviser) 
และผูเชีย่วชาญ (Expert) ของศาล กจ็ะตองเปนบคุคลท่ีมคีวามรูผานการอบรมทางดานเทคนคิ ไดแก 
เร่ืองวิศวกรรมส่ิงแวดลอม วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม ฯลฯ และจะตองมีประสบการณในการทํางานเร่ือง
สิ่งแวดลอมมาอยางยาวนานเปนที่ยอมรับจากวงการวิชาชีพที่เกี่ยวของ และมีความเปนกลาง เพื่อเปน
หลักประกันวาจะสามารถใหความเปนธรรมในคดีสิ่งแวดลอมได ซึ่งผูพิพากษาสมทบ ที่ปรึกษา และ
ผูเชี่ยวชาญนี้ จะเปนบุคลากรที่มาชวยศาลในเรื่องขอมูลที่มีความสลับซับซอน และจะตองมีความ
สามารถเพียงพอท่ีจะตรวจสอบความถูกตองของ “พยานผูเชีย่วชาญ” ทีคู่ความมักจะอางกนัในคดี
สิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลใหพยานผูเชี่ยวชาญ กลายเปนอาชีพสําคัญที่มีราคาแพงท่ีคูความแตละฝาย
ตางแสวงหานําเขามาในคดี
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ในสวนของการกําหนดอํานาจหนาท่ีของผูพิพากษา
สมทบก็มีความสําคัญมาก ในประเทศที่มีความเชื่อมั่นในระบบ
ผูพิพากษาสมทบ เชน ประเทศออสเตรเลีย ผูพิพากษาสมทบ
ซึ่งเรียกกันวา Commissioner จะมีอํานาจน่ังพิจารณาและ
พิพากษาคดีอุทธรณคําสั่งคณะกรรมการดานส่ิงแวดลอมหรือ
ผังเมือง เพื่อใหศาลวินิจฉัยในเนื้อหาทางเทคนิคของคดี (Merit 
Appeal) ที่มิใชการพจิารณาขอกฎหมาย (Decision at Law) 
โดยสามารถกระทําไดโดยลําพัง

การพัฒนาระบบการระงับขอพิพาททางเลือก
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม๒๔

การพัฒนากระบวนการระงับขอพิพาทกอนฟองคดี 
เชน การเจรจาตอรอง การตั้งอนุญาโตตุลาการทางสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะกระบวนการไกลเกลี่ย
ทางสิ่งแวดลอม (Environment Mediation) ถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก เพื่อจะใหเกิดการระงับ
ขอพพิาทกนัโดยสมานฉนัท โดยไมตองฟองคดหีรอืไมตองใหศาลมคีาํวนิจิฉยัในศาลสิง่แวดลอมของตาง
ประเทศ เชน ศาลในประเทศออสเตรเลีย มักจะมีการประชุมไกลเกลี่ย (Conference & Mediation) 
กอนเสมอ เพราะหากคูความสามารถตกลงกันไดก็ไมตองตอสูคดีกันในศาลอีกซึ่งถือเปนระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก

ความสงทายความสงทาย
ดวยเหตุดังกลาวมาน้ัน องคกรระหวางประเทศดานส่ิงแวดลอมและนานาประเทศจึงให

การสนับสนุนการปรับปรุงการพัฒนาระบบกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมและการจัดตั้ง
ศาลชํานญัพเิศษดานส่ิงแวดลอม ขึน้ ทัง้นี ้โดยมวีตัถปุระสงคสาํคญัเพือ่ใหการพจิารณาคดสีิง่แวดลอม
ของแตละประเทศเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว เที่ยงธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยใชวิธีพิจารณาความที่
กําหนดไวเปนพิเศษที่มุงแสวงหาขอเท็จจริง และมีผูพิพากษาที่ไดรับการอบรมซึ่งมีความรูความเขาใจ
ในเรื่องนั้น ๆ รวมกับบุคคลภายนอกผูมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวพิจารณาตัดสินรวมกัน 

ผูเขียนเห็นวาสิ่งที่ควรคํานึงอยางยิ่ง สําหรับกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมในแตละ
ประเทศ ก็คือการใหความสําคัญกับสิทธิของผูเสียหายในการเริ่มคดี รูปแบบการจัดองคกรศาล 
ทีม่กีระบวนการในการคนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน การดําเนินกระบวนวิธพีจิารณาคดีทีส่ะดวก
รวดเร็วทันทวงที ตลอดจนบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่มีความรูความสามารถ และมีความเขาใจ
เก่ียวกับลักษณะเฉพาะและความจําเปนอื่น ๆ สําหรับคดีสิ่งแวดลอมเปนอยางดียิ่งดวย จึงจะทําให
กระบวนการยุติธรรมทางส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ นั้นมีความเหมาะสมและเปนไปตามเจตนารมณ
ตามหลักสากลดังที่ไดกลาวแลวตามลําดับได 

 ๒๔ สุนทรียา เหมือนพะวงศ, อางแลว, หนา ๑๗-๑๘.
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