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สาํหรบัการประชุมนานาชาตคิรั �งที� 4 ว่าดว้ย “กฎหมายในโลกที�กําลงัเปลี�ยนแปลง” 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์9 ธนัวาคม 2551 
 
เกริ	นนํา ภาคประชาสงัคมในประเทศไทย 
 เช่นเดยีวกบัการเลอืกตั �งประธานาธบิดใีนสหรฐัอเมรกิา ผมติดตามการเปลี�ยนแปลงด้าน
การเมอืงในไทยด้วยความสนใจ แมว้่าหวัขอ้การนําเสนอของผมไม่เกี�ยวขอ้งกบัความขดัแยง้ทาง
การเมอืงร่วมสมยั แต่เราก็ไม่อาจเพกิเฉยต่อการเมอืงตามท้องถนนได้ เมื�อเปรยีบเทยีบระหว่างปี 
2535 กบั 2516 เราจะเหน็ความแตกต่าง ผูซ้ึ�งสงัเกตการณ์จากภายนอกประเทศรูจ้กักลุ่มคนทั �งสอง
ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผูส้นับสนุนรฐับาลชุดปจัจุบนั หรอืผูส้นับสนุนกลุ่มพนัธมติรเพื�อประชาธปิไตย ทั �ง
สองกลุ่มดูเหมอืนจะเป็นคนด ีมนัไม่ใช่สถานการณ์แบบนายพลทหารที�ปราบปรามประชาชน อย่าง
น้อยกต็อนที�ผมเขยีนบทความชิ�นนี� 
 สถานการณ์ปจัจบุนัในประเทศไทยอาจเป็นส่วนหนึ�งของขั �นตอนการเปลี�ยนแปลงที�ซบัซอ้น 
ซึ�งจะนําไปสู่ประชาธปิไตยที�เขม้แขง็ขึ�น อยา่งไรกด็ ีความขดัแยง้ในปจัจุบนัคงไม่อาจเกดิขึ�นหากไม่
มกีารเลือกตั �งที�เป็นไปตามรฐัธรรมนูญฉบบัปี 2540 การปะทะกันระหว่างฝ่ายตรงข้ามทั �งสอง
สะท้อนให้เห็นการเคลื�อนไหวอย่างช้า ๆ ไปในทศิทางของระบบการเมอืงใหม่ เป็นการปะทะกนั
ระหว่างพรรคประชานิยมกบัระบอบผูนํ้าเชงิศลีธรรมแบบดั �งเดมิ ก้าวไปขา้งหน้าสองก้าว ถอยหลงั
หนึ�งก้าว เราไม่อาจปฏเิสธมรดกที�มาจากอดตี แต่ถงึอย่างนั �นกอ็าจมเีหตุผลที�คนบางกลุ่มไม่พอใจ
ทั �งสองระบบ ในขณะที�รูปแบบพรรคประชานิยมไม่สามารถหยุดยั �งการคอรปัชั �นได้ การดื�อแพ่ง
มวลชนหรอืการประท้วงโดยอ้างเหตุผลดา้นศลีธรรมอย่างไรห้ลกัการ ก็เกนิเลยจากขอบเขตตามที�
กําหนดในรฐัธรรมนูญ  
 ในแง่ที�เกี�ยวข้องกบังานวิจยัของผม เหตุการณ์การเมอืงในปจัจุบนัสะท้อนให้เห็นความ
เขม้แขง็ขึ�นของภาคประชาสงัคม แมว้่างานวจิยัของผมเจาะจงที�ทนายความเพื�อสงัคม แต่ผมก็จะ
นําเสนอมุมมองต่อความสมัพนัธ์ระหว่างการส่งเสรมิสทิธดิ้านสิ�งแวดล้อมกบัการพฒันาของภาค
ประชาสงัคม 
 ในบทความชิ�นนี� ผมอธบิายถงึงานวจิยัเกี�ยวกบัทนายความเพื�อสงัคมในประเทศไทย ผม
เรยีกกลุ่มทนายความเหล่านี�ว่าเป็น “ทนายความเพื�อความยุติธรรมทางสงัคม” (“social justice 
lawyers”) หรอื “ทนายความเพื�อสงัคม” (“social cause lawyers”) หรอืเรยีกสั �น ๆ ว่า  “cause 
lawyers”  ในช่วงหนึ�งปีที�ผ่านมา ผมมโีอกาสพูดคุยกบัพวกเขาเกี�ยวกบังานที�ทํา มโีอกาสถามถงึ
เหตุผลที�ทาํใหต้ดัสนิใจทาํหน้าที�เป็นทนายความและเป็นนกักจิกรรม ซึ�งมกัมสีาเหตุเกี�ยวขอ้งกบัพื�น
เพของครอบครวั ชวีติช่วงปฐมวยั หรอืวยัรุ่น ซึ�งมกัเชื�อมโยงกบัการทํางานเพื�อความยุตธิรรมทาง
สงัคมและการทาํกจิกรรม นกักจิกรรม/ทนายความบางคนทาํงานในมหาวทิยาลยั บางคนทํางานเป็น
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ที�ปรกึษาให้กบัรฐับาล เป็นพนักงานอยัการ ผู้พพิากษา หรอืนักการเมอืง แต่ส่วนใหญ่แล้วผมให้
ความสําคญักบัผู้ที�ประกอบอาชพีทนายความส่วนตวั และผมมโีอกาสซกัถามพวกเขาเกี�ยวกบัการ
หาเลี�ยงชพีดว้ยการประกอบอาชพีทนายความส่วนตวั พวกเขาสามารถรบัภาระค่าใชจ้่ายในชวีติได้
อยา่งไร จากการเป็นทนายความเอกชนซึ�งไมไ่ดม้สีถานภาพเป็นที�ยอมรบั หรอืไม่ไดร้บัค่าตอบแทน
มากเท่ากบัการทาํงานใหก้บัภาครฐัหรอืภาคสาธารณะอื�น ๆ 
 เหตุผลที�ผมสอบถามเกี�ยวกบัการดํารงอยู่ของการเป็นทนายความเพื�อสงัคม เชื�อมโยงกบั
คําถามที�ว่าการเป็นทนายความเพื�อสงัคม และโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านกฎหมายที�มุ่งส่งเสรมิ
พื�นที�ทางการเมอืงของภาคประชาสงัคม เป็นการรบัและปรบัใชจ้ารตีดา้นกฎหมายจากตะวนัตกซึ�ง
จะประสบความสําเร็จหรือไม่? หลังจากบรรยายถึงประสบการณ์ของทนายความสิทธิด้าน
สิ�งแวดล้อมของไทยที�ประสบความสําเร็จท่านหนึ�ง ผมจะเขยีนถึงเหตุผลหลายประการของผู้ที�
ปฏเิสธการทํางานแบบทนายความเพื�อสงัคม ซึ�งมุ่งใช้การทํางานของศาลเพื�อผลกัดนัให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงดา้นนโยบาย และส่งเสรมิใหน้ักการเมอืงและหน่วยงานของรฐักําหนดประเดน็ปญัหา
เหล่านี�เป็นวาระทางการเมอืงของพวกเขา ผมใหเ้หตุผลหลายประการที�แสดงใหเ้หน็ว่าการปฏเิสธ
บทบาทดงักล่าวอยู่บนฐานความเชื�อที�ผดิมากกว่าขอ้เทจ็จรงิ ในแง่ของการเปลี�ยนแปลงโครงสรา้ง
องคก์ร ในส่วนสุดทา้ยซึ�งเป็นขอ้สรปุ ผมเขยีนถงึบทบาทของอาจารยด์า้นนิตศิาสตรซ์ึ�งมอียู่น้อยนิด
อย่างเช่นตัวผม ซึ�งต้องการส่งเสรมิทนายความที�มคีวามเชื�อมั �นในวิชาชีพด้านกฎหมายว่าเป็น
พื�นฐานนําไปสู่ความยตุธิรรมทางสงัคมได ้

 II. ทาํไมต้องศึกษา “ทนายความเพื	อสงัคม”?  

 ในอเมรกิาทนายความเพื�อสงัคมเป็นปรากฏการณ์ทั �วไป การทาํหน้าที�เช่นนี�มกัหมายถงึการ
ประกอบวชิาชพีด้านกฎหมาย “เพื�อผลกัดนัวสิยัทศัน์ของสงัคมที�พงึปรารถนา”1 ซึ�งเป็นความคดิ
สากล แมว้่านักวชิาการอเมรกินัมองว่าแนวคดินี�มตี้นตอมาจากลทัธนิิตธิรรมเสร ี(liberal legalism) 
และขบวนการสทิธพิลเรอืนในสหรฐัอเมรกิาและยุโรป แต่เราไดเ้หน็ว่าการทําหน้าที�ทนายความเพื�อ
สงัคมเกดิเพิ�มมากขึ�นในส่วนต่าง ๆ ของโลก ซึ�งอาจมจีารตีกฎหมายแตกต่างไปมาก 
 ทนายความเพื�อสงัคมไม่ไดม้รีูปแบบเหมอืนกนัหมดทุกที� เป็นเหตุใหป้ระเดน็นี�น่าสนใจ ใน
สหรฐัฯ การทําหน้าที�ทนายความเพื�อสงัคมสะท้อนถึงความพยายามที�จะประกอบวชิาชพีโดยเอา
ประโยชน์ของลูกความเป็นหลกั กล่าวคอืการมุ่งประโยชน์ด้านความยุตธิรรมของลูกความแต่ละคน 
และการให้ความสําคญัต่อเป้าหมายของการทําคด ีมากยิ�งกว่าการหารายได้และผลประโยชน์ส่วน
บุคคล ทนายความจาํนวนมากซึ�งแมจ้ะไม่ไดป้ฏบิตัหิน้าที�จนสุดโต่งเช่นนั �น กย็งัยอมรบัความสําคญั
และความชอบธรรมของการทําหน้าที�ทนายความเพื�อสงัคม ถงึแมจ้ะไม่ยอมรบัการทําหน้าที�ของ
ทนายความแบบนี�เสยีทุกอย่าง แมแ้ต่ทนายความซึ�งไม่ได้เป็นและไม่มโีอกาสจะเป็นนักกจิกรรมก็

                                                                 
1 Sarat & Scheingold, “Cause Lawyering and the Reproduction of Professional Authority,” in Sarat & 
Scheingold (eds) Cause Lawyering: Political Commitments and Professional Responsibilities (London: Oxford 
1998) 3 
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ยงัให้เหตุผลสนับสนุนการประกอบวิชาชีพเช่นนี� สนับสนุนการเคลื�อนไหวเพื�อกฎหมายที�เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ การว่าความโดยไม่ต้องการค่าตอบแทน และการทํากิจกรรมเพื�อปฏริูป
กฎหมาย ทั �งนี�เนื�องจากกิจกรรมเหล่านี�สะท้อนถึงความเป็นอิสระและอํานาจทางการเมอืงของ
วชิาชพีนี� และเป็นเหตุให้ได้รบัความเคารพจากสงัคม ประโยชน์ในเชงิสญัลกัษณ์เช่นนี�เองที�สรา้ง
ความชอบธรรมให้กบัการมบีทบาทอย่างลึกซึ�งของทนายความต่อกระบวนการกําหนดนโยบาย 
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศและชวีติทางการเมอืง และการพฒันาสงัคมโดยรวม ความอยู่รอดของ
การทาํงานแบบทนายความเพื�อสงัคมในฐานะเป็นอาชพีหนึ�ง จงึเป็นมาตรวดัที�ดขีองความเป็นอสิระ
และอํานาจทางการเมอืงของวชิาชีพนี� ความอยู่รอดของการทําหน้าที�ทนายความเพื�อสงัคมอาจ
สะทอ้นถงึบทบาทและความชอบธรรมของกฎหมายในสงัคมดว้ย 
 ความเข้มแขง็ของวชิาชพีกฎหมายและทนายความเพื�อสงัคมในอเมรกิา เชื�อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับรูปแบบโครงสร้างทางการเมอืงที�เป็นเอกลกัษณ์ในประเทศนี� สงัคมอื�น ๆ อย่างเช่น
ประเทศไทย ซึ�งมปีระวตัศิาสตรแ์ละโครงสรา้งเชงิสถาบนัที�ทําใหก้ารใช้กฎหมายเพื�อคานอํานาจมี
บทบาทแตกต่างไปและมบีทบาทจํากดั มกัแสดงถึงแนวโน้มที�ไม่ค่อยส่งเสรมิการทําหน้าที�ของ
ทนายความเพื�อสงัคมมากนัก ในสหรฐัฯ ไม่ค่อยมคีนตั �งคําถามต่ออํานาจของทนายความ “ใน
สหรฐัฯ” Yves Dezalay และ Bryant Garth กล่าวว่า ”ผูร้เิริ�มเชงิสญัลกัษณ์” มแีนวโน้มที�จะทําให้
เกิด “องค์ประกอบด้านวิชาชีพที�มีอิทธิพลและเป็นอิสระ” กล่าวอีกอย่างหนึ�ง นักกิจกรรมที�มี
อุดมการณ์ในสหรฐัฯ มกัจะเลอืกใช้กฎหมายเพื�อสรา้งความยุตธิรรมทางสงัคมแบบหนึ�ง งานศกึษา
ของผมเป็นการตั �งคําถามว่าเหตุใดในประเทศไทยซึ�งมีข้อจํากัดมากกว่า แต่นักกิจกรรมกลับ
พยายามใช้กฎหมายเพื�อบรรลุเป้าหมายของตนและพวกเขาประสบความสําเร็จอย่างไรบ้าง? 
คําตอบต่อคําถามเหล่านี�อาจช่วยให้เราเขา้ใจความหมายของ “หลกันิตธิรรม” ในประเทศไทยจาก
มุมมองที�สําคญัอย่างหนึ�ง กล่าวคอืจากประสบการณ์ของทนายความซึ�งพยายามส่งเสรมิพื�นที�ดา้น
การเมอืงของภาคประชาสงัคมในการทาํงานเพื�อสงัคม 
 ทนายความเพื�อสงัคมที�ส่งเสรมิสทิธดิ้านสิ�งแวดล้อมก็เป็นปรากฏการณ์ที�เกดิขึ�นทั �วไปใน
สหรฐัฯ เรามกัเหน็พลเรอืนใชก้ารฟ้องรอ้งคดเีพื�อบงัคบัใหร้ฐัปฏบิตัติามสทิธดิา้นสิ�งแวดลอ้มบ่อย ๆ 
และถอืเป็นยทุธศาสตรส์ําคญัของนักกจิกรรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม การฟ้องรอ้งคดขีองพลเรอืนเป็นสิ�งที�
ประชาชนทั �วไปสามารถทําได้เพื�อบงัคบัใหห้น่วยงานของรฐัปฏบิตัติามกฎหมาย แมว้่าภารกจิของ
หน่วยงานนั �นอาจไม่เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัประชาชนผูฟ้้องรอ้งคดกี็ตาม ยกตวัอย่างเช่น ประชาชน
สามารถฟ้องรอ้งคดเีพื�อบงัคบัให้กระทรวงสิ�งแวดล้อมกําหนดมาตรฐานด้านมลพษิ หรอืบงัคบัให้
อุตสาหกรรมตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืบงัคบัใหม้กีารทําประชามตอิย่างเปิดเผยต่อนโยบายต่าง 
ๆ ตามที�กําหนดในกฎหมาย กฎหมายหลายฉบบัรวมทั �งกฎหมายสทิธดิา้นสิ�งแวดล้อมสมยัใหม่มกั
อนุญาตใหป้ระชาชนฟ้องรอ้งคดเีช่นนี�ได ้
 แต่ในสหรฐัฯ เอง การฟ้องรอ้งคดขีองประชาชนเพื�อบงัคบัให้หน่วยงานของรฐัปฏบิตัติาม
กฎหมายก็เป็นเรื�องที�ถูกวพิากษ์วจิารณ์อย่างเขม้ขน้ ประการแรก นักวชิาการบางส่วนมองว่าการ
ฟ้องร้องคดีเช่นนี�เปล่าประโยชน์และไม่มปีระสิทธิภาพ แม้พวกเขาเห็นด้วยว่าการสร้างความ
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เข้มแข็งให้ประชาชนเป็นเรื�องสําคญั แต่ก็มองว่าการมีรฐับาลที�ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพจะ
ตอบสนองความต้องการของทุกคนได้ และเราควรส่งเสริมให้เกิดกลไกตลาดที�มีประสิทธิภาพ
มากกว่าการฟ้องรอ้งคด ีประการที�สอง พวกเขามองว่าการรณรงคข์องภาคประชาสงัคมมกัเจอืดว้ย
อคติ ในขณะที�ประชาชนที�รํ�ารวย มีการศึกษา และมีสถานะสูง (อย่างเช่น คนขาว) มกัจะอ้าง
เงื�อนไขที�กําหนดใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มและสนบัสนุนการฟ้องรอ้งคดขีองประชาชน คนกลุ่มน้อยซึ�ง
มทีรพัยส์นิและการศกึษาน้อยกว่ามกัไมเ่ลอืกที�จะปฏบิตัใินแนวทางนี� ส่งผลใหส้ทิธขิองพวกเขาไม่มี
ผู้เหลียวแล เป็นเหตุให้ในสหรัฐฯ มีขบวนการ “ความยุติธรรมด้านสิ�งแวดล้อม” เกิดขึ�นเพื�อ
ตอบสนองความต้องการในการคุ้มครองชุมชนผู้ยากไรแ้ละชุมชนกลุ่มน้อย และเครื�องมอืที�สําคญั
อยา่งหนึ�งของขบวนการนี�คอืการฟ้องรอ้งคด ีขบวนการเช่นนี�ไดร้บัความนิยมอยา่งกวา้งขวาง แต่ถงึ
ปจัจบุนัยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็มากนกั 
 สุดทา้ย ผูท้ี�ไมเ่หน็ดว้ยเชื�อมั �นในแนวคดิของ “ภาพลวงของสทิธ”ิ พวกเขามองว่าสทิธทิี�มอียู่
เป็นเพียงสญัลกัษณ์ และไม่สามารถนําไปสู่การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างทางอํานาจในสงัคมได ้
ในขณะที�มกีารรณรงคใ์ห้ประชาชนเชื�อว่าสทิธขิองตนไดร้บัการคุม้ครอง แต่ความเป็นจรงิกค็อืสทิธิ
เหล่านี�เป็นไปเพื�อคุม้ครองผูม้อีํานาจ โดยเฉพาะการคุม้ครองทรพัยส์นิส่วนบุคคลของผูม้อีํานาจ ชยั
ชนะในบางครั �งของการฟ้องรอ้งคดขีองประชาชนที�นําไปสู่การกระจายทรพัยากร การมสี่วนร่วม 
หรอืความเท่าเทยีมมากขึ�น เพยีงแต่ช่วยสรา้งความเขม้แขง็ให้กบัอํานาจในเชงิสญัลกัษณ์ ซึ�งเป็น
เพยีงภาพลวงของสทิธ ิและไมไ่ดนํ้าไปสู่การเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งโดยรวมเลย 
 งานวจิยัเชงิประจกัษ์บางชิ�นได้ข้อมูลซึ�งสนับสนุนแนวคดิ “ภาพลวงของสทิธ”ิ ขบวนการ
ด้านสงัคมอาจประสบความสําเรจ็ในการรณรงค์ด้านสทิธอิย่างเป็นทางการ แต่สทิธทิี�ได้มาไม่ได้
นําไปสู่การเปลี�ยนแปลงทางสงัคมเลย หรอืถา้เปลี�ยนกเ็กดิขึ�นเพยีงระยะสั �น ทั �งนี�เนื�องจากการบงัคบั
ใชส้ทิธเิป็นกระบวนการที�ซบัซ้อนและเชื�องชา้ ในขณะเดยีวกนัรฐักไ็ม่มทีรพัยากรที�จะนํามาใช้เพื�อ
บงัคบัใชส้ทิธอิย่างเตม็ที� ส่วนขบวนการดา้นสงัคมกไ็ม่สามารถใชแ้รงกดดนัดา้นการเมอืงต่อรฐัเป็น
เวลานานได ้งานวจิยัเพิ�มเตมิรวมทั �งงานของผมเองชี�ใหเ้หน็ว่า สทิธทิี�ไดอ้าจมผีลลพัธใ์นเชงิบวกต่อ
ภาคประชาสังคมในทางอ้อมและในทางที�ไม่คาดคิดมาก่อน แต่ก็สนับสนุนแนวคิดที�ว่าผู้ได้รบั
ประโยชน์จากสทิธเิหล่านี�อาจไม่มสี่วนร่วมและมกัจะหลกีเลี�ยงการใช้วธิฟ้ีองรอ้งทางกฎหมาย เป็น
เหตุใหก้ารถกเถยีงในประเดน็นี�ยงัดาํเนินต่อไปจากหลายแงม่มุ 
 การถกเถยีงเช่นนี�มปีระโยชน์อย่างไรกบัประเทศไทย? สงัคมไทยและสหรฐัฯ แตกต่างกนั
มาก การเหมารวมประสบการณ์ที�เกดิขึ�นในสหรฐัฯ อาจทาํใหเ้กดิปญัหา 

 II. ทนายความมากขึ>นหรือไม่? 

 แมว้่ายงัมกีารถกเถยีงมากมายเกี�ยวกบัคุณค่าและความสําคญัของหลกันิตธิรรมในประเทศ
ไทยและประเทศเพื�อนบา้น แต่ที�ชดัเจนก็คอืทนายความมบีทบาทเขม้แขง็มากขึ�น แมใ้นประเทศที�
ยงัคงถกเถยีงเกี�ยวกบั “หลกันิตธิรรม” ตวัอย่างที�สําคญัสุดอย่างหนึ�งได้แก่ ประเทศเพื�อนบา้นทาง
ตอนเหนือ ในช่วง 30 ปีที�ผ่านมา ประเทศจนีมจีาํนวนทนายความเพิ�มขึ�น 50 เท่า จาก 3,000 ในปี 
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2513 เป็น 150,000 คนในปจัจบุนั ว่ากนัว่าวชิาชพีกฎหมายไดร้บัค่าตอบแทนสูงสุดสําหรบัประเทศ
จนี ในทํานองเดียวกันเราเห็นการเพิ�มขึ�นมากมายของทนายความทั �งในมาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ไตห้วนั ฮ่องกง เกาหล ีและญี�ปุ่น ในขณะที�ประเทศแถบนี�มรีปูแบบการปกครองซึ�งแตกต่างกนัมาก 
ตั �งแต่ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบไปจนถึงเผด็จการสงัคมนิยม ทําให้เกิดคําถามว่าทนายความมี
บทบาทเกี�ยวขอ้งอยา่งไรกบัหลกันิตธิรรม พวกเขามอีทิธพิลอยา่งไรต่อแต่ละประเทศเหล่านี� 
 ประเทศไทยก็มปีรากฏการณ์ “ความมหศัจรรยข์องวชิาชพี” ทนายความเช่นกนั จากช่วง
กลางศตวรรษที�ผ่านมาซึ�งตามรายงานประจาํปีประเทศไทยระบุว่ามทีนายความเอกชน 1,700 คน 
จาํนวนทนายความเหล่านี�เพิ�มขึ�นเป็นมากกว่า 54,000 คนหรอื 25 เท่าในขณะที�จํานวนประชากร
เพิ�มขึ�นเพยีง 3 เท่า เส้นทางการเมอืงของประเทศไทยซึ�งนําไปสู่วกิฤตในปจัจุบนัมลีกัษณะที�เป็น
เอกลกัษณ์ มทีั �งช่วงที�ยดึมั �นต่อระบอบรฐัธรรมนูญ การบรหิารกฎหมายอย่างมอือาชพี ความกงัวล
ด้านสิทธิมนุษยชน สลับกับช่วงอื�นซึ�งแสดงถึงความเชื�อมั �นต่อหลักนิติธรรมหรือระบอบ
ประชาธปิไตยที�ลดน้อยลง นักวชิาการในสหรฐัฯ บางส่วนมองว่าระบบกฎหมายในปจัจุบนั จาํนวน
ทนายความที�เพิ�มขึ�น และการพฒันาเข้าสู่ระบอบทุนนิยมมากขึ�น ส่งผลให้มกีารประสานระบบ
กฎหมายต่าง ๆ และพฒันาเป็นลทัธนิิตธิรรมเสร ีกล่าวคอืเป็นรูปแบบของรฐับาลที�อยู่ใต้กฎหมาย
พรอ้ม ๆ กบัการประกนัซึ�งสทิธขิองพลเรอืนและการเมอืง แต่คนอื�นอาจไม่เหน็ดว้ย Robert Alford 
นักวชิาการด้านจนีศกึษาให้ขอ้สงัเกตว่านักกฎหมายอาจทําหน้าที�สนับสนุนรฐับาลเผดจ็การให้ทํา
การคา้กบันกัลงทุนจากต่างชาตไิด ้หรอืช่วยใหร้ฐับาลบรหิารงานในประเทศได ้โดยกลบัไม่ทําหน้าที�
คุม้ครองบุคคลทั �วไปใหพ้น้จากการละเมดิสทิธเิลย ในขณะที� Dan Lev นักวชิาการจากอนิโดนีเซยี
ยอมรบัว่าประเทศต่าง ๆ ในโลกรวมทั �งไทยและอนิโดนีเซยี ต้องการจาํกดัอํานาจของรฐับาล “...แรง
กดดนัไปสู่จารตีรฐัธรรมนูญนิยมและกระบวนการกฎหมายที�มปีระสทิธภิาพมขีอ้ไดเ้ปรยีบ แต่กต็้อง
เผชญิกบัขอ้จํากดัมากมายซึ�งต่างจากในยุโรปเก่า...ไม่ว่าจะเป็นในเอเชยีหรอืในยุโรป หรอืที�อื�น ๆ 
แนวคดิต่าง ๆ จะเป็นที�ยอมรบัหากสอดคลอ้งกบัเหตุผลที�คนในทอ้งถิ�นเชื�อ และสามารถปรบัใชเ้พื�อ
ตอบสนองความตอ้งการในประเทศได”้2  
 แมว้่าการนําเขา้โครงสรา้งและนโยบายกฎหมายจากสงัคมหนึ�งไปยงัอกีสงัคมหนึ�ง มกัทําให้
เกดิปญัหาและไม่ตรงตามที�คาดหวงั แต่กม็ผีูส้นับสนุนสทิธดิา้นสิ�งแวดลอ้มระดบัสากลหลายคนซึ�ง
พยายามส่งเสรมิให้เกดินโยบายและทศันคตเิช่นนี�ในประเทศต่าง ๆ อย่างเช่น ประเทศไทย ความ
พยายามส่งเสรมิแนวคดิสิ�งแวดล้อมระดบัสากลเป็นผลงานขององค์กรต่าง ๆ อย่างเช่น โครงการ
สิ�งแวดลอ้มสหประชาชาต ิ(UNEP) และสหพนัธส์ตัวป์่าสากล (WWF) ซึ�งนับเป็นองคก์รที�มอีทิธพิล
และบทบาทมากที�สุด ตลอดจนถงึเครอืข่ายนักกจิกรรมและองคก์รสุดขั �วอย่างเช่น EarthFirst และ
กรนีพีซ แหล่งทุนสนับสนุนการทํางานขององค์กรภาคประชาสงัคมในระดบัสากลมหีลายแหล่ง 
รวมทั �งการสนบัสนุนการใชก้ฎหมายเพื�อใหม้กีารบงัคบัใชส้ทิธเิหล่านี� แมแ้ต่ธนาคารโลกกก็ลายเป็น
หน่วยงานสําคญัที�สนับสนุนการส่งเสรมิหลกันิติธรรม โดยมโีครงการเพื�อส่งเสรมิศกัยภาพของ
พลเมืองทั �วไปในการใช้กฎหมาย หนังสือรวมบทความจากการบรรณาธิการของเจ้าหน้าที�
                                                                 
2 (2000:6).     
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ธนาคารโลกแสดงความสนับสนุนต่อการใชว้ธิฟ้ีองรอ้งคด ีเพื�อเป็นกลไกใหม้กีารบงัคบัใชส้ทิธทิาง
สงัคมและเศรษฐกิจในประเทศกําลงัพฒันา ข้อเสนอแนะของประชาคมนานาชาติเพื�อส่งเสริม
ศกัยภาพของพลเมอืงในการทาํหน้าที�กําหนดและบงัคบัใชน้โยบาย โดยเฉพาะการทํางานผ่านระบบ
ศาล ทาํใหเ้กดิปญัหาซบัซอ้นเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามสทิธดิา้นสิ�งแวดลอ้มในประเทศไทย 
 คนทั �วไปมองว่าขบวนการองคก์รพฒันาเอกชนในไทยไดร้บัอทิธพิล ไดร้บัทุนสนับสนุนและ
สามารถดํารงอยู่ไดจ้ากแหล่งทุนต่าง ๆ เหล่านี� แมว้่าจะเป็นความจรงิเพยีงบางส่วน แต่การให้ทุน
สนับสนุนเหล่านี�มอีิทธพิลต่อเศรษฐกิจการเมอืงของกฎหมายในไทยอย่างไร? มอีิทธพิลต่อการ
รณรงคด์า้นสทิธดิา้นสิ�งแวดลอ้มและโดยเฉพาะบทบาทของทนายความเพื�อความยุตธิรรมทางสงัคม
อยา่งไร? 
 วธิกีารหนึ�งที�ทําให้เราทราบคําตอบ และทําความเขา้ใจความหมายของหลกันิตธิรรม คอื
การสมัภาษณ์ทนายความถงึงานที�พวกเขาทําอยู่ งานเขยีนชิ�นนี�เป็นรายงานเบื�องต้นของงานวจิยั
ของผม ที�มเีนื�อหามาจากการสมัภาษณ์ทนายความไทยและบุคคลอื�นซึ�งเป็นนักกจิกรรม และทํางาน
เป็นปากเสยีงให้กบักลุ่มชายขอบที�มสีถานะดา้นการเมอืงและสงัคมอ่อนดอ้ย ทั �งนี�เพื�อใหเ้กดิความ
เท่าเทยีม อํานาจ หรอืเพื�อให้สงัคมยอมรบัสิ�งที�พวกเขาเรยีกรอ้ง ระหว่างเดอืนธนัวาคม 2549 – 
มถุินายน 2551 ผมไดส้มัภาษณ์ทนายความ ลกูความ นกัวชิาการที�น่าเชื�อถอื ขา้ราชการ และบุคคล
อื�นมากกว่า 100 ครั �งเพื�อตอบคําถามดงักล่าว ทนายความซึ�งมาจากหลากหลายรุ่นคนมสี่วนร่วมใน
การทํางานเพื�อสงัคมหลายแบบ เป็นเหตุให้ผมสามารถเปรยีบเทยีบโอกาส ขอ้จํากดั ความสําเรจ็
และความลม้เหลวของกฎหมายในหลายบรบิท และเปิดโอกาสใหม้รีปูแบบการสงัเกตที�หลากหลาย
มากขึ�น ในการสมัภาษณ์ ผมสอบถามว่าพวกเขาใชก้ฎหมายเพื�อเป็นปากเสยีงใหก้บัขบวนการดา้น
สงัคมและการทาํงานของพวกเขาอยา่งไรและเมื�อไร มวีธิกีารทาํงานอยา่งไร และสามารถดํารงชพีได้
อย่างไร ลกัษณะทั �วไปของผู้เป็นลูกความ หรอืงานอย่างอื�นในกรณีที�ไม่มลีูกความเฉพาะ รวมทั �ง
ความสาํเรจ็และลม้เหลว ผมนําขอ้มลูเกี�ยวกบัอาชพีเหล่านี�มาใส่ในตาราง เพื�อทําความเขา้ใจว่าเหตุ
ใดและทาํไมพวกเขาจงึประกอบอาชพีเช่นนี� มเีครอืข่ายความร่วมมอือย่างไร มแีหล่งรายไดอ้ย่างไร 
และข้อมูลที�ชดัเจนสุดเท่าที�จะเป็นไปได้เกี�ยวกบัผู้ที�มอีทิธพิล ผู้ที�เป็นแม่แบบในการทํางาน หรอื
องคก์รซึ�งใหท้กัษะหรอืขอ้เสนอแนะถงึสิ�งที�พวกเขาทาํ ผมใหค้วามสนใจโดยเฉพาะกบัเครอืข่ายและ
ขบวนการที�พวกเขาพยายามสรา้งสรรคแ์ละทศันคตต่ิองานของตนเอง 

 III. ภาพรวมของการทาํหน้าที	ทนายความเพื	อสงัคม รายงานเบื>องต้น 

 ผมมโีอกาสสมัภาษณ์นกักฎหมายจากหลายหลายรุน่คนและหลากหลายประเภท บางส่วนก็
เป็นนกักฎหมายทั �วไป ส่วนคนอื�นเป็นนักกฎหมายที�ทํางานในประเดน็สทิธมินุษยชน และสงัคม ทั �ง
ที�มีอาชีพเป็นนักจัดตั �งก็ดี ผู้บริหาร และโดยเฉพาะนักวิชาการอย่างเช่นพวกท่านทั �งหลาย 
เช่นเดยีวกบัในหลายประเทศที�หลกันิตธิรรมและประเดน็สทิธมินุษยชนเริ�มเป็นที�ยอมรบัและเขม้แขง็
มากขึ�น พลงัสําคญัในยุคร่วมสมยัที�เรยีกรอ้งให้จาํกดัอํานาจของรฐับาลมาจากคนในมหาวทิยาลยั 
ซึ�งมักมีอาชีพการงานมั �นคง อาจารย์มหาวิทยาลัยในไทยมีทั �งผู้ซึ�งสนับสนุนสิทธิมนุษยชน 
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ประชาธปิไตยและพื�นที�การเมอืงที�เพิ�มขึ�น พวกเขาต่างสามารถเข้าถึงสื�อมวลชนและมกัเป็นผู้มี
บทบาทกําหนดความเหน็ของสงัคม 
 แผนที�ที�ผมสรา้งขึ�นเริ�มจากการตอบคําถามสําคญัสุดอย่างหนึ�งว่า ทนายความเพื�อสงัคมมี
ส่วนช่วยใหภ้าคประชาสงัคมเตบิโตขึ�นหรอืไม่?3 ผมไม่สามารถทํารายงานฉบบัเตม็จากงานวจิยัที�มี
อยูไ่ด ้แต่ ณ ที�นี� ผมมหีวัขอ้สาํคญัสามขอ้ที�ตอ้งการแบ่งปนั 

 ก. รุ่นคน 

 การสมัภาษณ์ของผมครอบคลุมเรื�องราวของทนายความอย่างน้อยสี�รุ่นคน 1) ทนายความ
ในยุครฐับาลทหารภายหลงัสงครามโลกครั �งที�สอง 2) ทนายความซึ�งเป็นคนเดอืนตุลา 3) นักศกึษา
และผู้ได้รบัอทิธพิลจากคนเดอืนตุลาซึ�งมบีทบาทการเคลื�อนไหวในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 
และ 4) ทนายความซึ�งจบออกมาภายหลงัการรบัรองรฐัธรรมนูญปี 2540  
 การทําหน้าที�ทนายความเพื�อสงัคมในไทยเริ�มต้นประมาณกลางศตวรรษนี� เมื�อทนายความ
สทิธมินุษยชนคนแรกไดท้า้ทายต่อเผดจ็การทหาร โดยการตั �งคาํถามถงึการจบักุมและคุมขงัที�มชิอบ 
ในช่วงครึ�งศตวรรษที�ผ่านมา ไม่เพียงจํานวนของทนายความเพื�อสงัคมจะเพิ�มขึ�นเท่านั �น แต่ยงั
ประกอบอาชพีในหลายทศิทางดว้ย ช่วงเวลาที�มคีวามสําคญัและพวกท่านทั �งหลายอาจคุน้เคย เป็น
ช่วงที�มกีารลุกฮอืของนักศกึษาในปี 2516 ในปี 2516 กลุ่มนักศกึษาไทยเป็นหวัขบวนเรยีกรอ้งให้
สถาปนารฐับาลภายใต้รฐัธรรมนูญ กล่าวคอืรฐับาลที�อยู่ใต้อํานาจของประชาชนและตอบสนองต่อ
ความต้องการของพวกเขา หรอืพูดอกีอย่างหนึ�งคอืประชาธปิไตยระบบตวัแทน แต่กเ็กดิเหตุการณ์
สาํคญัขึ�นมากมายภายหลงัการโค่นลม้ระบอบทหารในปี 2516 และการฟื�นฟูระบอบทหารอกีครั �งใน
ปี 2519 และการออกจากป่าสู่เมืองของนักอุดมการณ์ในช่วงปี 2522 แม้ว่าความรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกจิของไทยเริ�มต้นตั �งแต่สมยัรฐับาลทหารที�ไดร้บัการอุดหนุนจากสหรฐัอเมรกิา ภาคเอกชน
เริ�มมบีทบาทและมอีทิธพิลมากขึ�นในยุคทศวรรษ 1970 ผลอย่างหนึ�งจากการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ไดแ้ก่จาํนวนของทนายความที�เพิ�มอย่างรวดเรว็ตั �งแต่ประมาณปี 2519 มทีนายความอาชพีเพิ�มขึ�น
เป็นจํานวนหลายพนัคน จากที�มทีนายความเพยีง 2,000-3,000 คนในช่วงต้นทศวรรษ 1970 สภา
ทนายความมทีนายความที�จดทะเบยีนอยู่ถงึ 19,000 คนในปี 2529 (รวมทั �งทนายความที�เคยจด
ทะเบยีนอยูเ่ดมิ)  
 ในขณะที�จํานวนทนายความโดยรวมเพิ�มขึ�น จํานวนของทนายความเพื�อสงัคมก็เพิ�มขึ�น
เช่นกนั แมจ้ะเชื�องช้า นักกจิกรรมที�ออกจากป่าได้จดัตั �งองค์กรพฒันาเอกชนในชนบทรวมทั �งใน
พื�นที�เขตเมอืง มแีหล่งทุนต่างประเทศที�คอยให้ทุนกบัอพช.เหล่านี� แมว้่าจะสนับสนุนทุนแต่ไม่ได้มี

                                                                 
3 การตอบคาํถามนี�อย่างเตม็ที�ต้องเกดิจากการพจิารณางานของทนายความที�มบีทบาทหลายประการ นอกเหนือจาก
การวา่ความใหก้ลุ่มบุคคล ขบวนการ หรอือพช.ที�ถูกกดขี� ทนายความดา้นธรุกจิกม็บีทบาทไม่น้อยกว่าทนายความของ
ขบวนการด้านสงัคม ในการพยายามเปิดพื�นที�ให้กับลูกความของตน และแม้ว่าสิ�งที�ธุรกิจต้องการคือพื�นที�ทาง
เศรษฐกิจ แต่สุดท้ายแล้วการสรา้งพื�นที�ทางเศรษฐกิจ เสรภีาพจากการควบคุมของรฐั หรอือํานาจในการบงัคบัตาม
ขอ้ตกลง ลว้นเกี�ยวขอ้งกบัคาํถามดา้นการเมอืงทั �งสิ�น 
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บทบาทในการสร้างขบวนการ นักกิจกรรมเหล่านี�มคีวามคุ้นเคยกบัปญัหาในชนบท และปญัหา
สงัคมในเขตเมอืง และต่างมุง่มั �นสรา้งสรรคป์ฏบิตักิารดา้นสงัคมและการพฒันาองคก์ร อพช.ที�จดัตั �ง
ขึ�นในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 กลายเป็นแม่แบบปฏบิตักิารดา้นสงัคมจนถงึปจัจุบนั มกีารจดั
โครงการอบรมและการสรา้งงานในเบื�องตน้ใหก้บัคนในรุน่ต่อมา 

 ข. การเปลี	ยนแปลงเส้นทางอาชีพ 

 ทนายความเพื�อสงัคมรุ่นบุกเบกิได้แก่ทนายความในสํานักงานกฎหมายเลก็ ๆ สํานักงาน
กฎหมายเหล่านี�ยงัคงมขีนาดเลก็ และถ้าทนายความไม่สามารถประกอบอาชพีเพื�อสงัคมพรอ้มกบั
การเลอืกว่าความในคดทีี�สรา้งรายไดแ้ลว้ พวกเขากต็้องเสยีสละอย่างมาก ทนายความบางคนดํารง
ชพีดว้ยการทาํงานกบัสหภาพแรงงาน ส่วนทนายความคนอื�นว่าความคดดีา้นธุรกจิซึ�งไม่ขดัแยง้กบั
อุดมการณ์การทํางานเพื�อลูกความที�เป็นคนยากจนและคนชายขอบ ซึ�งมกัไดร้บัผลกระทบจากการ
ขยายตัวและการพัฒนาด้านธุรกิจ ทนายความคนอื�นอยู่ได้จากทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะการทาํงานเพื�อความยตุธิรรมในสงัคม แต่ในยคุบุกเบกิทนายความเหล่านี�แทบจะไม่ไดร้บั
ทุนสนบัสนุนจากต่างประเทศ แมจ้ะผ่านไปเกอืบ 60 ปี กลุ่มทนายความเพื�อสงัคมขนาดเลก็เหล่านี�ก็
ยงัเผชญิกบัปญัหาเดมิ ๆ  
 อาจเป็นที�น่าประหลาดใจสําหรบัผู้สงัเกตการณ์ที�มาจากนิวยอรก์ เบอรล์นิ ลอนดอน หรอื
ซดินีย ์ว่า สํานักงานกฎหมายขนาดใหญ่และมสีาขาระดบัโลกในไทย กลบัไม่มนีโยบายส่งเสรมิการ
ว่าความเพื�อสงัคมเลย ต่างจากอาชพีทนายความในสหรฐัฯ และที�อื�น สํานักงานกฎหมายขนาดใหญ่
เหล่านี�มกัไมม่ปีระสบการณ์และค่านิยมที�จะส่งเสรมิการว่าความเพื�อสงัคม  
 ในยุคทศวรรษ 1980 กลุ่มนักศึกษานิติศาสตร์รุ่นใหม่ได้รบัโอกาสที�จะทํางานเพื�อความ
ยุตธิรรมทางสงัคม โดยผ่านการประสานงานขององค์กรนักศึกษา เครอืข่ายนักกิจกรรมซึ�งเข้าไป
ทํางานในคณะนิติศาสตร์มหาวทิยาลยัต่าง ๆ และนักศึกษาที�มอุีดมการณ์บางส่วน บุคคลที�เป็น
แบบอยา่งของนกักจิกรรมที�มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละคณะนิตศิาสตรแ์ห่งอื�น ๆ มบีทบาทสําคญั
ในการส่งเสรมิอุดมการณ์ยุค 14 ตุลาฯ และหาทางช่วยให้นักศกึษาสามารถผสมผสานการทํางาน
ตามอุดมการณ์ดา้นสงัคมกบัการประกอบวชิาชพีดา้นกฎหมาย  
 ทนายความเพื�อสงัคมส่วนใหญ่ในยุคหลงัมกัทํางานให้กบัอพช. ซึ�งเติบโตขึ�นในช่วงที�นัก
กจิกรรมเดอืนตุลาฯ ออกจากป่าและกลบัมาใชช้วีติในสงัคมเมอืง เมื�อเรว็ ๆ นี�มลูนิธอิาสาสมคัรเพื�อ
สงัคม (มอส.) ไดเ้ริ�มโครงการจดัใหบ้ณัฑติดา้นนิตศิาสตรท์ํางานในอพช. ส่วนคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชน สภาทนายความแห่งประเทศไทย พยายามสร้างเครอืข่ายสนับสนุนและให้ความรู้กับ
ทนายความเหล่านี�ให้มากที�สุด ทนายความเหล่านี�มโีอกาสมากมายในการเลอืกเสน้ทางอาชพีของ
ตนในโอกาสต่อไป ซึ�งเป็นปญัหาอยา่งหนึ�งในการพยายามฝึกฝนกลุ่มทนายความที�ทํางานเพื�อความ
ยตุธิรรมทางสงัคม 
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 ค. อนาคตของทนายความเพื	อสงัคม 

 ความเหน็ที�มกัเกดิขึ�นระหว่างการสมัภาษณ์ได้แก่ ความกงัวลต่ออนาคตที�ไม่แน่นอนของ
การทําหน้าที�ทนายความเพื�อสังคมในไทย ในช่วงสุดท้าย ผมจะพูดถึงข้อกังวลเหล่านี�และ
ข้อเสนอแนะ ก่อนที�จะไปถึงประเด็นนั �น เราควรพิจารณากรณีศึกษาของทนายความสิทธิด้าน
สิ�งแวดล้อมที�ผมคดัสรรจากการสมัภาษณ์ กรณีศึกษาเหล่านี�สะท้อนถึงรูปแบบและประเด็นบาง
ประการ ตอนที�ผมเอ่ยถงึผู้ที�ผมสมัภาษณ์ ผมจะใช้นามแฝงเพื�อรกัษาความลบั แต่ทนายความคน
หนึ�งที�ผมเลอืกที�จะพดูถงึในที�นี� เป็นคนที�คนทั �วไปรูจ้กัคุน้เคยรวมทั �งพวกท่านเป็นส่วนใหญ่ ผมเชื�อ
ว่าทนายความท่านนี�จะยนิดฟีงัความเหน็ของผมที�มต่ีอการทาํหน้าที�ดา้นกฎหมายของเขา 

 IV. นักกฎหมายสิทธิด้านสิ	งแวดล้อม แม่แบบของผูเ้สียสละ? 

 เพื�อเป็นกรณีศกึษาของการพฒันาทนายความเพื�อสงัคมในไทย และเพื�อศกึษาถงึขอ้จาํกดั
และความสาํเรจ็ของทนายความเพื�อสงัคมเหล่านี� ผมไดเ้ลอืกตวัอย่างทนายความเพื�อสงัคมที�ทํางาน
ด้านสทิธดิ้านสิ�งแวดล้อมที�มอุีดมการณ์และประสบความสําเรจ็บางส่วน ซึ�งเริ�มเป็นที�รูจ้กัในสงัคม
ทั �วไป แต่ยงัคงต้องต่อสูเ้พื�อใหเ้กดิแม่แบบทนายความเอกชนที�ทํางานเพื�อความยุตธิรรมทางสงัคม 
สุรชยั ตรงงามไม่ใช่ทนายความแบบทั �วไป สํานักงานกฎหมายขนาดเล็กหลายแห่งก่อตั �งขึ�นและ
ประสบความสาํเรจ็ดว้ยการเลอืกสรรลูกความ คด ีและอาชพี แต่เรื�องราวของสุรชยัสะทอ้นถงึปจัจยั
ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งและอธบิายถงึเหตุผลที�นกักจิกรรมเลอืกประกอบวชิาชพีดา้นกฎหมาย 
 สุรชัย ตรงงามเป็นทนายความเพื�อสังคม “รุ่นที�สาม” เขาจบจากคณะนิติศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ในปี 2530 ระหว่างเรยีนเขาไดร้บัอทิธพิลอย่างมากจากจติวญิญาณของ
นกัศกึษาธรรมศาสตร ์กจิกรรมนอกหอ้งเรยีน และความรูด้า้นวชิาการซึ�งหล่อหลอมจติวญิญาณเพื�อ
ประชาธปิไตย ค่านิยมการทาํงานเพื�อสงัคม และการเรยีนรูป้ญัหาของประชาชน นักศกึษาคนอื�นซึ�ง
ได้รบัอิทธพิลแบบเดยีวกนัมกัมคีวามฝกัใฝ่ในการทํางานเพื�อสงัคมและสาธารณะ และมกักําหนด
ทศิทางของวชิาชพีในลกัษณะที�สอดคลอ้งกบักฎหมายเพื�อความยุตธิรรมทางสงัคม สุรชยัไดร้บัแรง
บนัดาลใจในการแก้ไขปญัหาสงัคม จากการได้ไปอยู่ในชนบท หลงัจากนั �นมาเขาก็ได้เดินตาม
รอยเทา้ของทนายความเพื�อสงัคมในยคุก่อน 
 นักศึกษาด้านกฎหมายซึ�งเข้าสู่เส้นทางทนายความเพื�อสงัคม อย่างเช่นสุรชยัซึ�งจบจาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรใ์นยคุทศวรรษ 1980 มกัเขา้สู่เสน้ทางนี�และไดร้บัอทิธพิลของคนเดอืนตุลา 
โดยเฉพาะผู้ที�จบจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เส้นทางอาชพีของสุรชยัสะท้อนถึงอิทธพิลของ
ความสมัพนัธก์บัเครอืข่ายนักศกึษาและอาจารยใ์นช่วงเรยีน ซึ�งยงัมอีทิธพิลต่อเสน้ทางวชิาชพีของ
สุรชยัแมใ้นภายหลงั ช่วยกําหนดทศิทางการทํางานและยงัเป็นโอกาสในการหาทุนเพื�อการทํางาน
ดว้ย 
 เช่นเดยีวกบัทนายความเพื�อสงัคมในรุ่นที�สามอื�น ๆ สุรชยัมโีอกาสทํางานในเบื�องต้นโดย
เป็นเจา้หน้าที�ประจาํของอพช. แทนที�จะต้องทํางานเป็นทนายความเอกชนโดยไม่มปีระสบการณ์มา
ก่อน ในตอนแรกเขาทํางาน “วจิยัชุมชน” กบัอพช.ในภาคเหนือ และไม่กี�ปีต่อมา เขาก็มโีอกาส
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ทํางานกบัมูลนิธเิพื�อนหญงิในตําแหน่งทนายความ จากเครอืข่ายของเพื�อนเขาได้เริ�มทํางานให้กบั
อพช.อื�น ๆ อย่างเช่น กลุ่มศกึษาพลงังานทางเลอืกเพื�ออนาคต ซึ�งใหค้วามช่วยเหลอืชุมชนที�ไดร้บั
ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม สงัคมและเศรษฐกจิเนื�องจากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า หลงัจากทํางานให้
มลูนิธเิพื�อนหญงิหนึ�งปี สุรชยัเขา้ทาํงานในสาํนกังานกฎหมายขนาดเลก็ ร่วมกบัเพื�อนทนายความที�
ทาํงานใหก้บัองคก์รแรงงาน กลุ่มสลมั และประเดน็ดา้นสงัคมอื�น ๆ การทํางานกบัอพช.ช่วยพฒันา
ทกัษะพื�นฐานและการเรยีนรูถ้งึบทบาทการทาํงานเป็นทนายความเพื�อสงัคมแบบเอกชนของเขา  
 หลงัจากเขา้ทํางานในสํานักงานกฎหมายแห่งนั �นไม่กี�ปี เขากเ็ริ�มมโีอกาสใหม่ ๆ ทางมลูนิธิ
แบลก็สมธิ (Blacksmith Foundation) ซึ�งตั �งอยู่ที�นิวยอรก์ไดต้ดิต่อเจา้หน้าที�องคก์รสทิธมินุษยชน 
โดยเสนอให้ทุนช่วยเหลอืการฟ้องร้องคดีด้านสทิธิมนุษยชนและจดัตั �งเป็นอพช. เจ้าหน้าที�และ
กรรมการของอพช.ด้านสิ�งแวดลอ้มหลายแห่งรวมทั �งกลุ่มศกึษาพลงังานทางเลอืกเพื�ออนาคต เริ�ม
ค้นหาผู้ที�จะทําหน้าที�เป็นผู้ประสานงานองค์กรใหม่ที�จะได้รบัทุนสนับสนุนจากแบล็กสมธิ และ
สุดทา้ยกไ็ดเ้ลอืกสุรชยัเพราะเขาเคยทํางานให้กบักลุ่มศกึษาพลงังานทางเลอืกเพื�ออนาคต  และมี
ชื�อเสยีงจากการทําคดต่ีาง ๆ คดทีี�เขาช่วยโครงการแบล็กสมธิทําและได้รบัความสนับสนุนจาก
สมชาย หอมลออ จากคณะกรรมการสทิธมินุษยชน เป็นโครงการแรกที�เขาประสานงานต่อในองคก์ร
ใหมท่ี�มชีื�อว่าโครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม เมื�อองคก์รขยายตวัขึ�นและมจีาํนวนคดมีากขึ�น สุรชยักม็ี
บทบาทมากขึ�นจากการทํางานเป็นส่วนหนึ�งของอนุกรรมการด้านสิ�งแวดล้อมของสภาทนายความ
แห่งประเทศไทย และเริ�มมีชื�อเสียงเป็นที�รู้จกัมากขึ�นในแวดวงทนายความเพื�อสังคมรวมทั �ง
สาธารณะทั �วไป ส่วนหนึ�งกเ็ป็นผลงานที�เขาทาํกบัสภาทนายความแห่งประเทศไทย ชื�อเสยีงของเขา
จากชยัชนะในคดโีรงไฟฟ้าถ่านหนิและคดอีื�น ๆ ของโครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้มและความสมัพนัธ์
ใกล้ชดิระหว่างคณะกรรมการสทิธมินุษยชนและแวดวงอพช. เป็นเหตุให้สุรชยัเป็นทนายความที�มี
ภาพของการว่าความในคดต่ีอตา้นการพฒันาโดยใชก้ฎหมายสิ�งแวดลอ้ม 
 การทําหน้าที�ทนายความเพื�อสงัคมแบบเอกชนของสุรชยัถอืเป็นขอ้ยกเวน้อย่างหนึ�ง แมว้่า
จํานวนของทนายความในไทยเพิ�มขึ�นอย่างมากในช่วง 25 ปีที�ผ่านมา แต่จํานวนทนายความเพื�อ
สงัคมแบบเอกชนอยา่งเช่นสุรชยักลบัไมไ่ดเ้พิ�มขึ�นในสดัส่วนเดยีวกนั ก่อนหน้าปี 2516 ทนายความ
เพื�อสงัคมมกัประกอบอาชพีในลกัษณะทนายความเอกชน แต่ภายหลงัปี 2516 ผู้สําเรจ็การศกึษา
ดา้นนิตศิาสตรท์ี�มอุีดมการณ์มโีอกาสมากขึ�นที�จะทาํงานใหก้บัอพช. หรอืทาํงานใหก้บัอพช.ไปพรอ้ม 
ๆ กับประกอบอาชีพทนายความเอกชน จึงกล่าวได้ว่าการเพิ�มขึ�นของทนายความเพื�อสังคม
ภายหลงัปี 2516 เป็นผลมาจากการมโีอกาสทํางานใหก้บัอพช. ทนายความเพื�อสงัคมรุ่นใหม่เหล่านี�
มกัเป็นเจา้หน้าที�ที�มเีงนิเดอืนประจาํ อย่างน้อยในช่วงต้นของการทํางาน และทนายความหลายคน
ไดร้บัการสนบัสนุนจากการว่าความใหอ้พช. 
 สุรชยัมคีวามกงัวลว่า ทนายความเพื�อสงัคมรุ่นใหม่ไม่มากนักที�มโีอกาสจดัตั �งสํานักงาน
กฎหมายของตนเอง แมว้่าสํานักงานกฎหมายของเขาได้ทํางานส่งเสรมิทนายความรุ่นใหม่ในการ
พฒันาองคก์รขึ�น การผลติและเพิ�มจาํนวนทนายความเพื�อสงัคมเป็นสิ�งที�สมชาย หอมลออ หรอือดตี
ประธานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งสภาทนายความแห่งประเทศไทยให้ความสนใจมาโดย
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ตลอด องค์กรในลกัษณะสํานักงานกฎหมายขนาดเลก็ของทนายความเพื�อสงัคมมกัเป็นองค์กรที�
สมชาย หอมลออมสี่วนเกี�ยวขอ้ง แต่จํานวนของสํานักงานกฎหมายขนาดเลก็เหล่านี�ไม่ได้เพิ�มขึ�น
มากมายนัก4 สมชายใช้ความสมัพนัธ์กบัอพช.เพื�อเสนอคดใีห้กบัคณะกรรมการทํา แต่ก็มจีํานวน
ทนายความที�จะทํางานไม่มากพอ ความสัมพันธ์ระหว่างการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนของ
ทนายความกบัอพช.เพิ�มมากขึ�นในช่วงที�ผ่านมา เนื�องจากสมาชกิรายใหม่ ๆ ในเครอืข่ายเหล่านี�มี
ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัอพช. หรอืทาํงานกบัอพช.ทั �งสิ�น 
 เหตุผลที�ทาํใหจ้าํนวนทนายความเพื�อสงัคมแบบเอกชนเพิ�มขึ�นอยา่งชา้ ๆ เป็นสิ�งที�เขา้ใจได้
ไม่ยากและมักเกี�ยวข้องกับเรื�องการเงิน ลูกความส่วนใหญ่ซึ�งต้องการความช่วยเหลือจาก
ทนายความสทิธมินุษยชนไม่มเีงนิมากพอที�จะจ่ายค่าบรกิาร ในขณะที�อพช.เองกม็งีบประมาณน้อย 
ชุมชนที�สุรชยัว่าความให้มกัเป็นคนยากจน และเขาบอกว่าชุมชนเหล่านี�มกัไม่เชื�อใจทนายความที�
เรยีกรอ้งส่วนแบ่งจากค่าสนิไหมทดแทนต่อความเสยีหายที�กระทําโดยโรงไฟฟ้า เนื�องจากสมาชกิ
ชุมชนเหล่านี�ต่างเป็นคนยากไรท้ั �งสิ�น การสรา้งความไวว้างใจมกัขึ�นอยูก่บัการเสยีสละที�ยิ�งใหญ่ เวน้
แต่ว่าทนายความจะสามารถทาํใหคู้่ความในคดทีี�มฐีานะดกีว่าเป็นผูช้าํระค่าทนายความได ้ 
 แหล่งทุนดา้นนี�มกัมาจากแหล่งทุนระดบัสากลที�ส่งเสรมิการทํางานด้านสทิธ ิสุรชยัสามารถ
ทําหน้าที�ด้านกฎหมายสิ�งแวดล้อมได้ เป็นผลโดยหลกัมาจากเงนิทุนของมูลนิธิแบล็กสมธิ และ
เงนิทุนที�ผ่านจากช่องทางอื�น ๆ อย่างเช่น มูลนิธเิอเชยี USAID, DANIDA, Friederick Ebert 
Stiftung และแหล่งทุนอื�นที�สนับสนุนโครงการทนายความเพื�อสงัคม แต่แหล่งทุนสากลเหล่านี� 
(โดยเฉพาะแหล่งทุนของอพช.) มกัมภีาพลกัษณ์ไม่ดใีนประเทศไทย และทําใหเ้กดิคําถามสองแบบ 
ประการแรก คนที�ทํางานเพื�อสงัคมเหล่านี�เพียงแต่ทําหน้าที�เป็นกระบอกเสียงให้กับแหล่งทุน
ต่างชาติหรอืเปล่า? ประการที�สอง แม้ว่าผู้ทํางานเพื�อสงัคมเป็นผู้ที�เลอืกงานที�ทําเอง และเลอืก
วธิกีารที�จะเป็นปากเสยีงใหก้บัพวกเขา แต่แหล่งทุนต่างชาตเิหล่านี�เป็นผูก้ําหนดว่าใครจะเป็นผูช้นะ
และผูแ้พ ้รวมทั �งยงัเป็นผูม้อีทิธพิลต่อประเดน็ดา้นสงัคมที�จะสนบัสนุนและไมส่นบัสนุนหรอืเปล่า?  
 การทาํหน้าที�ดา้นกฎหมายของสุรชยั ตรงงามเป็นกรณีศกึษาที�น่าสนใจเมื�อพจิารณาจากขอ้
กงัวลทั �งสอง ดงัเช่นในหน้าเวบ็ไซต์ของมูลนิธแิบลก็สมธิมกีารยกย่องคดทีี�มชีื�อเสยีงของสุรชยัว่า 
เป็นตัวอย่างการต่อสู้กับปญัหามลพิษระดบัโลก การทําหน้าที�ของสุรชยักลายเป็นแม่แบบการ
ฟ้องรอ้งคดดี้านสิ�งแวดล้อม “แบบอเมรกินั” ซึ�งเป็นการ “เล่นตามกตกิา (plays for rules)”5 แต่

                                                                 
4 มคีวามเป็นไปได้ว่ามกีารจดัตั �งสํานักงานกฎหมายของทนายความเพื�อสงัคมแห่งใหม่ ๆ ในพื�นที�นอกกรุงเทพฯ 
ยกตวัอยา่งเช่น เมื�อเรว็ ๆ นี�ผมมโีอกาสรูจ้กัสาํนกังานกฎหมาย “เพื�อสิ�งแวดลอ้ม” แบบเดยีวกบัองคก์รของสุรชยั ซึ�งมี
ชื�อเสยีงน้อยกวา่และมคีวามสมัพนัธห์า่ง ๆ กบัเครอืขา่ยในกรงุเทพฯ แมว้า่ผมพยายามขอขอ้มลูจากแหล่งข่าว แต่กไ็ด้
ขอ้มูลเกี�ยวกบัทนายความเพื�อสงัคมในต่างจงัหวดัไม่มากนัก อาจจะประมาณ 10 หรอื 15 คน แต่ส่วนใหญ่จะได้รบั
อทิธพิลจากสมชายหรอืสรุชยัในการพฒันาเครอืขา่ยของทนายความ หรอืการทํางานรว่มกบัขบวนการสงัคมทั �วไป 
5 วลีนี�มกีารกล่าวถึงในบทความสําคญัของ Marc Galanter เรื�อง “Why the ‘Haves’ Come Out Ahead: 
Speculations on the Limits of Legal Change,” in 8 Law & Society Review 95 (1974) แนวคดิดงักล่าวหมายถงึ
การใช้ประโยชน์จากการทําคดเีพื�อใหม้กีารเปลี�ยนแปลงด้านนโยบาย กล่าวคอืการเลือกทําคดทีี�มจีุดมุ่งหมายเพื�อให้
เกดิคาํตดัสนิที�เป็นตวัอยา่ง แทนที�จะมุง่แกไ้ขความขดัแยง้หรอืมุง่ใหเ้กดิการเยยีวยาบางอยา่ง 
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ทศันคตขิองสุรชยัเกี�ยวกบัหน้าที�ของตนเองและของโครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้มแตกต่างอย่างมาก
จากสิ�งที�เป็นจุดเน้นดา้นสิ�งแวดลอ้มตามธรรมชาตขิองมลูนิธแิบลก็สมธิ ในทศันะของสุรชยั เขาทํา
หน้าที�เพื�อสนบัสนุนใหชุ้มชนตดัสนิใจดว้ยตนเอง และมกัเริ�มตน้จากการทาํงานกบัขบวนการชุมชน 

เป็นความจรงิว่ากลุ่มเหล่านี� (ซึ�งทํางานสนับสนุนการฟ้องรอ้งคด)ี เกดิขึ�นหลงัจากที�เราจดั
โครงการใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการใชส้ทิธขิองพวกเขา ช่วยใหพ้วกเขาเหน็ประโยชน์จากการใช้
กฎหมายเป็นเครื�องมอืในการต่อสู ้ทั �งการปกป้องและเรยีกรอ้งสทิธขิองตนเอง ถ้าพวกเขา
เหน็ประโยชน์ พวกเขากข็อใหเ้ราช่วยทาํงานการฟ้องรอ้งคด ีงานแบบนี�เป็นการทํางานของ
เครอืขา่ยชาวบา้น อพช. และนักกฎหมายใช่หรอืไม่? พวกเขาต้องเขา้ใจแวดวงของเพื�อนที�
ทาํงานดว้ยกนั...ส่วนใหญ่แลว้เมื�อพวกเขามคีวามเขม้แขง็ขึ�น พวกเขากม็กัจะถูกฟ้องรอ้ง... 
และมกัมสี่วนเกี�ยวขอ้งกบัการทําหน้าที�ที�ค่อนขา้งเสี�ยง งานของพวกเราส่วนใหญ่คอืการให้
ความช่วยเหลอืต่อชาวบา้นตอนที�กําลงัจะถูกฟ้องรอ้ง แมว้่าเราจะทําคดใีนเชงิรบั แต่เราก็
ตอ้งการทาํคดใีนเชงิรกุดว้ย...เราเป็นขบวนการปฏบิตักิาร เราจงึตอ้งทาํงานแบบกลุ่ม 

 แมว้่าสุรชยัจะสามารถรกัษาอุดมการณ์ของตนเองเกี�ยวกบัการทํางานด้านกฎหมายไว้ได ้
แต่แหล่งทุนระดบัโลกมสี่วนช่วยใหเ้ขาประสบความสําเรจ็หรอืเปล่า? แหล่งทุนระดบัโลกเหล่านี�เป็น
ผู้เลอืกฝ่ายชนะและฝ่ายแพ้ในบรรดาผู้ทํางานเพื�อสงัคมหรอืเปล่า? แหล่งทุนระดบัโลกมสี่วนช่วย
กําหนดเสน้ทางอาชพีของสุรชยั โดยส่งเสรมิใหเ้ขาฟ้องรอ้งคดกีารละเมดิด้านมลพษิตามกฎหมาย
สิ�งแวดลอ้มในไทย แต่ในเวลาเดยีวกนัสุรชยักม็คีวามเป็นอสิระของตนเอง เพราะแมง้บประมาณจาก
มลูนิธแิบลก็สมธิจะหมดลงนานแลว้ แต่เขากย็งัประกอบวชิาชพีกฎหมายต่อไปได ้แบลก็สมธิปฏเิสธ
ที�จะให้ทุนต่อ หลงัจากถงึจุดที�พวกเขาเชื�อว่าทางองคก์รควรจะหาเลี�ยงตนเองไดแ้ลว้ ในสหรฐัฯ ณ 
จุดนี� ถ้าเป็นโครงการฟ้องรอ้งคดดี้านสิ�งแวดลอ้มที�คลา้ยคลงึกนัอาจสามารถหาเลี�ยงตนเองได้แล้ว 
โดยได้รบัความช่วยเหลอืจากกลุ่มประชาสงัคมและสิ�งแวดล้อม นอกจากนี�ตามกฎหมายในสหรฐัฯ 
ยงัมีการสนับสนุนการฟ้องร้องคดีของพลเมือง โดยกําหนดให้ฝ่ายจําเลยที�แพ้คดีต้องจ่ายค่า
ทนายความให้กบัฝ่ายที�ชนะคด ีแต่ในประเทศไทย การฟ้องรอ้งคดอียู่ในบรบิทที�แตกต่างไปมาก 
แนวคดิของสุรชยัที�จะทําหน้าที�ทนายความเพื�อสงัคมแบบเลี�ยงตวัเองไดอ้าจไม่ประสบความสําเรจ็
ทั �งหมด เขาพดูถงึการจดัตั �งสาํนกังานกฎหมายของตนเองว่า  

 วตัถุประสงคก์เ็พื�อช่วยใหท้นายความอยู่รอดไดแ้ละสามารถทํางานเพื�อสงัคมต่อไป
ได้ พวกเขาไม่ต้องการพึ�งพาแหล่งทุนจากต่างชาติ หรือการทํางานแบบอพช.เพื�อให้
สามารถมรีายได้ ทํางานเพื�อสงัคม พวกเขาต้องการแสวงหาแนวทางอื�นในการประกอบ
วชิาชพีดา้นกฎหมายที�มจีดุประสงคเ์พื�อช่วยเหลอืสงัคม 

 เราพยายามหางานจากภาคธุรกิจ แต่โดยธรรมชาติแล้วงานจากส่วนนั �นมกัเป็น
ปญัหาที�กระทบกับคดีของชาวบ้าน เรามักไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ที�ดกีบัภาคธุรกจิ แต่บางทเีราก็อาจมรีายได้จากคดธีุรกจิที�เพื�อนทนายความ
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อื�นส่งต่อมาให้ หรือผ่านมาจากเครือญาติและเพื�อน เราคิดว่าถ้าจุดแข็งของเราคือการ
ทํางานดา้นสงัคมที�สําคญั เรากค็วรสรา้งภาพลกัษณ์นี�และพยายามขายภาพลกัษณ์นี�ใหก้บั
สงัคม 

นอกจากนั �น สํานักงานกฎหมายก็ควรจดัอบรมทนายความเพื�อสงัคมรุ่นใหม่ ๆ 
ดว้ยเราให้โอกาสเพื�อการเรยีนรู ้คนในสํานักงานนี�ทํากจิกรรมด้านสงัคมมากมาย เราย่อม
ไม่สามารถให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที�กบัทนายความรุ่นใหม่ได ้พวกเขาจะอยู่กบัเราได ้
ถ้าไม่ไดม้คีวามจาํเป็นดา้นการเงนิและครอบครวัมากมายนัก...แต่หลายคนกไ็ม่สามารถอยู่
กบัเราไดแ้ละตอ้งออกไป  

 สุรชยัได้รบัค่าตอบแทนน้อยมากจากการฟ้องรอ้งคดดี้านสิ�งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม เขาก็
ได้รบัค่าตอบแทนจากหลายแหล่ง ทั �งในลกัษณะที�เป็นทุนขนาดเล็ก งานวจิยัร่วมกบัสถาบนัวจิยั
สงัคมแห่งประเทศไทย และการว่าความคดเีอกชน เขาสามารถเลี�ยงตวัเองได ้แต่แม่แบบของเขายงั
เป็นแมแ่บบของผูเ้สยีสละ และมกัไมเ่ป็นที�ชื�นชอบของคนรุน่ใหม ่

 V. ความเชื	อและข้อเทจ็จริงเกี	ยวกบัปัญหาการนําเข้าความคิด 

 มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีผู้มองว่าความพยายามของสุรชัยในการใช้การฟ้องร้องคดี
สิ�งแวดลอ้มเพื�อขบัเคลื�อนการกําหนดนโยบาย การเมอืงระดบัชาต ิและการพฒันาชุมชนระดบัราก
หญ้า หรอืการใช้อํานาจศาลในฐานะพลเมอืง เป็นสิ�งที�ไม่เหมาะสมกบัประเทศไทย ผมเองก็ไม่มี
ความรูม้ากพอที�จะตอบคาํถามนี�ไดอ้ยา่งรอบดา้น แต่ผมอยากใหข้อ้สงัเกตบางประการ 
 ตั �งแต่เริ�มตน้ ขบวนการสิ�งแวดลอ้มในสหรฐัฯ การเคลื�อนไหวของภาคประชาสงัคม และการ
ใช้การฟ้องรอ้งคดเีพื�อบงัคบัใช้กฎหมายของพลเรอืน มบีทบาทสําคญัมาก การเคลื�อนไหวเหล่านี�
ส่งผลให้รฐับาลอนุรกัษ์นิยมออกกฎหมายคุ้มครองสิ�งแวดล้อมฉบบัแรกในปี 2513 ถึงแม้จะเป็น
กฎหมายที�ออกมาโดยไมไ่ดมุ้ง่หวงัใหเ้กดิผลอยา่งเป็นรปูธรรมแต่อย่างใด การฟ้องรอ้งคดแีละความ
เขา้ใจของผูพ้พิากษากลางซึ�งเหน็ชอบกบันโยบายสิ�งแวดลอ้มเท่านั �น เป็นสิ�งที�ช่วยใหม้กีารบงัคบัใช้
กฎหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งผลให้เกดิขอ้เรยีกร้องที�จรงิจงัและเฉพาะเจาะจงกบัรฐับาล โดย
ผ่านการตคีวามกฎหมายที�ใชภ้าษาคลุมเครอื 
 ตั �งแต่ปี 2513 ขั �นตอนการฟ้องร้องคดีของพลเรอืนได้กลายเป็นส่วนหนึ�งของกฎหมาย
สิ�งแวดล้อมหลายฉบับ หรือเป็นส่วนหนึ�งของการตีความกฎหมายของศาล การฟ้องร้องคดี
สิ�งแวดลอ้มเป็นเหตุใหม้กีารผ่องถ่ายพลงัมหาศาลใหก้บันักกจิกรรมที�เป็นพลเรอืน พลงัขององคก์ร
อย่างเช่น Sierra Club, National Resources Defense Council และองคก์รที�คลา้ยคลงึกนัเกดิขึ�น
จากความสามารถของพวกเขาที�จะบงัคบัให้รฐับาลต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย นอกจากนั �น กลุ่ม
พลเมอืงในพื�นที�อีกหลายพนัแห่งมกัจะใช้ข้อกําหนดเรื�องการประเมนิผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม 
(EIS: Environmental Impact Statement) เพื�อต่อต้านการตดัสนิใจของรฐับาลท้องถิ�นและ
ระดบัชาตเิกี�ยวกบัการพฒันา และใชเ้ป็นพลงัในการเจรจาหรอืขดัขวางการตดัสนิใจของรฐับาล 
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 คําถามก็คือ แม่แบบการต่อสู้ของพลเรอืนเพื�อบงัคบัใช้นโยบายด้านสิ�งแวดล้อมโดยใช้
อํานาจของศาลแบบในอเมรกิา เหมาะสมกบัประเทศไทยหรอืไม?่ 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างการสรา้งความเขม้แขง็ให้ภาคประชาสงัคมกบัหน่วยงานของรฐัเป็น
ประเดน็สําคญัในสหรฐัฯ ตั �งแต่ช่วงที�มกีารร่างรฐัธรรมนูญ Federalist Papers (บทความที�เขยีนขึ�น
เพื�อสนับสนุนรฐัธรรมนูญของสหรฐัอเมรกิา) กล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการกําหนดนโยบาย
ระดบัชาตแิละทอ้งถิ�น เจมส ์เมดสินั (James Madison) อ้างว่าเราจาํเป็นต้องมรีฐัสภาระดบัชาตทิี�มี
อํานาจอยา่งมากเพื�อควบคุม “ทรราชของคนส่วนใหญ่ในทอ้งถิ�น” เขากล่าวว่าทรราชเช่นนี�เป็นสิ�งน่า
กลวัที�สุด กล่าวคอืในระดบัทอ้งถิ�นคนส่วนใหญ่อาจปิดโอกาสคนกลุ่มน้อย (ยกตวัอย่างเช่น ดว้ยการ
กําหนดนโยบายในทอ้งถิ�นที�มอีคตทิางเชื�อชาตหิรอืชนชั �น) ในพื�นที�ซึ�งมผีูม้อีทิธพิล เจา้ที�ดนิ หรอืนัก
ธุรกจิที�มอีํานาจควบคุมรฐับาลทอ้งถิ�น 
 เมดสินัสนับสนุนให้มรีฐัสภาระดบัชาตทิี�เขม้แขง็ ทั �งนี�เพราะในช่วงสองทศวรรษก่อนที�จะมี
การปฏวิตัอิเมรกินั ประเทศนี�อยู่ใต้การปกครองตามจารตีของกลุ่มอทิธพิลในท้องถิ�น คนอเมรกินั
ปกครองตนเองเป็นเวลาหลายปี และจะต้องมวีธิกีารโน้มน้าวใจใหพ้วกเขายอมสละอํานาจเหล่านั �น
บางส่วน ความเชื�อในการปกครองตนเองของท้องถิ�นและสทิธขิองบุคคลในการปกครองตนเอง มี
รากเหงา้ที�ลกึซึ�ง 
 สบืเนื�องจากจารตีการปกครองท้องถิ�นที�พเิศษ และการจดัตั �งรฐับาลแห่งชาติเพื�อควบคุม
อํานาจเหล่านี� แต่ในขณะเดยีวกนักไ็มไ่ปทาํลายการตดัสนิใจของทอ้งถิ�น เป็นเหตุใหแ้นวปฏบิตัดิา้น
กฎหมายในสหรฐัฯ อาจไม่เป็นตวัอย่างที�ดสีําหรบัสงัคมแห่งอื�น ในสหรฐัฯ การกําหนดนโยบาย
ระดบัชาตอิาจไดร้บัอทิธพิลจากการเคลื�อนไหวของพลเมอืงโดยตรง อย่างเช่น โดยผ่านการฟ้องรอ้ง
คดแีละวธิกีารอื�น มคีวามแตกต่างสามประการที�อาจทําใหก้ารฟ้องรอ้งคดมีคีวามเหมาะสมกบัสงัคม
สหรฐัฯ มากยิ�งกว่าสงัคมที�มกีารรวมศูนยอ์ํานาจรฐัอยา่งเช่นประเทศไทย 
 ประการแรก ศาสตราจารย์แฟรง เรโนลดส์ (Frank Reynolds) ชี�ให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างคุณค่าพื�นฐานที�เป็นตวักําหนดวาทกรรมทางการเมอืงของระบอบกษตัรยิต์ามรฐัธรรมนูญ
ของประเทศไทย ซึ�งมกัอ้างอิงแนวคดิของ “ชาติ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์” กบัคุณค่าพื�นฐานที�มี
อทิธพิลต่อวฒันธรรมการเมอืงอเมรกินั ที�เรยีกว่า “หลกัอรรถประโยชน์ของปจัเจกบุคคล” (utilitarian 
individualism) ในขณะที�วฒันธรรมการเมอืงแบบอเมรกินัพฒันาขึ�นจากจารตีของเสรภีาพในการ
แสดงออกและการแสดงความเหน็แยง้ของบุคคล ซึ�งสะทอ้นความหวาดระแวงต่ออํานาจของสถาบนั 
วฒันธรรมการเมอืงไทยกลบัพฒันาขึ�นจากจารตีที�ใหค้วามเคารพต่ออํานาจเชงิสถาบนัและผูนํ้าทาง
จติวญิญาณ อาจมผีูเ้สนอว่าวฒันธรรมพลเมอืงไทยผสมผสานกบัโครงสรา้งทางสงัคมที�ลดหลั �น และ
อาจทําให้คนไทยไม่กระตอืรอืรน้ที�จะฟ้องรอ้งคด ีผู้นําทางจติวญิญาณของไทยบางคนอาจเหน็ว่า
กฎหมายแบบตะวนัตกไมส่อดคลอ้งกบัหลกัการแห่งสตติามศาสนาพุทธ 
 ประการที�สอง โครงสร้างรฐับาลกลางของสหรฐัฯ เป็นเหตุให้เกิดระบบการเมอืงและการ
กําหนดนโยบายที�อ่อนแอและกระจายอํานาจ ด้วยเหตุดงักล่าว กลุ่มประชาสงัคมจงึมโีอกาสกดดนั
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รฐับาลในหลายระดบั และสามารถใชอ้ํานาจทางการเมอืงของรฐับาลในระดบัหนึ�งเพื�อเป็นแรงกดดนั
การกําหนดนโยบายของรฐับาลในระดบัสงูขึ�นไป 
 ประการที�สาม ช่องว่างระหว่างการกําหนดนโยบายระดบัท้องถิ�น ระดบัรฐัและส่วนกลาง 
และความขดัแยง้มากมายระหว่างรฐัทั �ง 50 แห่ง เป็นเหตุใหต้้องมกีารพึ�งพาระบบศาลตามกฎหมาย
จารตีประเพณใีนการกําหนดนโยบาย ศาลที�จดัตั �งขึ�นตามแรงกดดนัทางการเมอืงและนักกฎหมายที�
มอีิทธิพลก็เกิดขึ�นจากระบบโครงสร้างที�หลวม ๆ และนโยบายที�ขาดการประสานงานอย่างด ี
โครงสรา้งเช่นนี�แตกต่างจากประเทศในยโุรป และเป็นเหตุใหก้ารฟ้องรอ้งคดใีนลกัษณะเช่นนี�เกดิขึ�น
ไดน้้อย   
 แต่ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมพลเมอืง โครงสรา้ง รฐับาลส่วนกลางและประวตัศิาสตร์
ของการเคลื�อนไหวดา้นวชิาชพีและตุลาการ เป็นขอ้มลูที�บดิเบอืน 
 ถ้าวฒันธรรมพลเมอืงไทยมแีนวโน้มหลกีเลี�ยงความขดัแยง้ คนไทยกค็งไม่สามารถจดัการ
กบัความขดัแยง้ไดเ้ป็นอยา่งด ีแต่ในประวตัศิาสตรไ์ทยรว่มสมยัเราจะเหน็ความขดัแยง้ทางการเมอืง
และสงัคมเป็นองคป์ระกอบสาํคญัมากมาย และความขดัแยง้หลายประการเกดิขึ�นจากความกงัวลต่อ
การใช้อํานาจของรฐั ความขดัแยง้ในหลายรูปแบบมอีทิธพิลต่อภาพรวมทางการเมอืงและสงัคมใน
สหรฐัฯ และไทย ดงันั �นคําถามที�เหมาะสมน่าจะเป็นการถามว่ากฎหมายและการฟ้องร้องคดเีป็น
เครื�องมอืที�เหมาะสมหรอืไม่? ไม่ใช่เป็นการถามว่า มคีวามจําเป็นต้องคลี�คลายความขดัแย้งหรอื
จาํกดัอํานาจเชงิโครงสรา้งของรฐัหรอืไม่? การเหน็แยง้ทางการเมอืงเริ�มมพีลงัและมปีระสทิธภิาพ
มากขึ�นในประเทศไทย คาํถามสาํคญัไดแ้ก่ จะมพีื�นที�การเมอืงสาํหรบัประเดน็ทางสงัคมใหม่ ๆ ที�ถูก
นําเสนอโดยกลุ่มคนที�ไมไ่ดร้บัอํานาจหรอืเปล่า กลุ่มที�ทํางานปกป้องสทิธมินุษยชนมกัตกอยู่ในกลุ่ม
ประเภทนี� เช่นเดยีวกบักลุ่มที�ทาํงานเพื�อปกป้องสทิธดิา้นสิ�งแวดลอ้ม 
 ประการที�สอง โครงสรา้งที�รวมศูนยข์องรฐักจิไทยเป็นเหตุใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างความ
จาํเป็นเร่งด่วนของประเทศกบัทอ้งถิ�น และเป็นเหตุใหร้ะบบการเมอืงสหรฐัฯ มคีวามเป็นพลวตัและ
เป็นประชาธปิไตย ในขณะที�นกักจิกรรมดา้นสทิธมินุษยชนบางส่วนมองว่าการควบคุมระดบัประเทศ 
(อย่างเช่น การควบคุมกจิการตํารวจ) เป็นทางออกของการแก้ปญัหาคอรปัชั �นระดบัทอ้งถิ�นในไทย
เช่นเดียวกับในสหรฐัฯ แต่การกําหนดนโยบายระดบัชาติก็ต้องพึ�งพาความเห็นจากพลเมอืงใน
ทอ้งถิ�น ในแง่ของการตอบสนองและสอดคล้องกบัความต้องการของทอ้งถิ�นดว้ย คําถามนี�จงึน่าจะ
เกี�ยวข้องกับการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน มากกว่าจะเป็นคําถามเกี�ยวกับ
โครงสรา้งของรฐับาลกลาง 
 สุดท้าย ศาลไทยมกัมีบทบาทในการกําหนดนโยบายแตกต่างจากศาลสหรัฐฯ แม้ว่า
การศกึษาดา้นนิตศิาสตรข์องไทยจะลอกแบบมาจากระบบอุดมศกึษาขององักฤษ และแมว้่านโยบาย
กฎหมายที�สําคญัเป็นการปรบัปรุงจากหลายแหล่งกฎหมาย แต่โครงสรา้งระบบตุลาการไทยอยู่ใต้
อทิธพิลของระบบประมวลกฎหมาย แต่ที�ผ่านมาศาลและผู้พพิากษาก็มบีทบาทต่อสงัคมเพิ�มขึ�น
อย่างช้า ๆ ซึ�งก็มเีหตุผลสําคญัอยู่เบื�องหลงั อย่างเช่น การที�พระมหากษตัรยิผ์ู้ปรชีาได้ทรงมพีระ
ราชดาํรสัเตอืนถงึหน้าที�ของตุลาการเมื�อปี 2549 รฐัธรรมนูญปี 2540 และ 2550 กเ็พิ�มภาระมากขึ�น
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ใหก้บัศาล ซึ�งตอ้งทาํหน้าที�เป็นคนกลางที�ซื�อสตัยเ์พื�อเชื�อมประสานระหว่างฝ่ายการเมอืงกบับรหิาร 
ซึ�งต่างจากระบบปกครองของฝรั �งเศสที�มกีารแยกอํานาจอยา่งชดัเจน และมกีารลดบทบาทของศาล 
 เช่นเดยีวกบัในสหรฐัฯ ตุลาการไทยมบีทบาทต่อสงัคม ในสภาพที�หน่วยงานราชการและ
องค์กรการเมอืงเพกิเฉยต่อข้อกังวลของภาคประชาสงัคม อนัเป็นผลมาจากความล้มเหลวของ
กระบวนการตามกฎหมาย (ตามเงื�อนไขที�กําหนดในรฐัธรรมนูญ) อทิธพิลของตวับุคคลหรอืความ
ขดัแยง้ของอํานาจทางราชการและกฎหมาย 
 ระบบกฎหมายไทยมลีกัษณะใกล้เคยีงกบัยุคแรกของการพฒันาด้านการเมอืงในสหรฐัฯ 
และยุโรป และฝ่ายตุลาการก็มีบทบาทคล้ายคลึงกับยุคแรกของการเคลื�อนไหวของขบวนการ
สิ�งแวดล้อมหรอืขบวนการสทิธพิลเรอืน แม้ประเด็นปญัหาจะต่างกนั แต่สิ�งที�เหมอืนกนัคอืความ
ต้องการให้พลเมอืงมสี่วนร่วมโดยตรงเพื�อช่วยให้สงัคมสามารถหาจุดสมดุลในการกระจายอํานาจ
และสทิธติามรฐัธรรมนูญ 
 เป็นธรรมดาที�ฝ่ายราชการซึ�งรบัผดิชอบกําหนดนโยบายควบคุมมกัขดัขนืต่อการแทรกแซง
ของศาล และการทาํหน้าที�ของทนายความเพื�อสงัคมที�พวกเขาดแูคลน พวกเขาอา้งเหตุผลแบบที�ผม
ได้กล่าวไว้แล้ว นั �นคอืวฒันธรรมไทยต่างจากตะวนัตก ประเทศไทยมรีะบบราชการรวมศูนย ์และ
ฝา่ยตุลาการกค็วรรกัษาบทบาทตามแบบแผนที�เคยปฏบิตัมิา ความคดิเช่นนี�มกัไดร้บัการสนับสนุน
จากผู้เชี�ยวชาญที�ส่งมาจากยุโรปและอเมรกิา โดยเฉพาะผู้เชี�ยวชาญจากธนาคารโลก องค์การ
สหประชาชาต ิหรอืแมแ้ต่เนตบิณัฑติยสภาอเมรกินั ซึ�งเดนิทางมาพรอ้มกบัภารกจิในการสนับสนุน
คุณค่าการปฏิบัติ “อันดีงาม” ที�ปรบัใช้เพื�อตอบสนองวัตถุประสงค์การควบคุมที�ค ับแคบ และ
สนับสนุนให้ใช้กลไกตลาดเพื�อแก้ปญัหาแทนที�จะส่งเสรมิการฟ้องรอ้งคดขีองพลเรอืน ตามทศันะ
ของพวกเขา การสรา้งความเขม้แขง็ของทกัษะด้านกฎหมายควรนํามาใช้กบัประเดน็ที�สําคญัน้อย
กว่า อยา่งเช่น การทาํงานดา้นสทิธขิองราชการหรอืบุคคลในระดบัตํ�า และไมค่วรเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบั
การกําหนดนโยบายและการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้เชี�ยวชาญเหล่านี�อาจไม่มีความเข้าใจทั �งตัว
รฐัธรรมนูญของไทยหรอืความตอ้งการของภาคประชาสงัคมไทย 
 ผูเ้ชี�ยวชาญระดบัโลกมกัมองขา้มบทบาทการต่อสูด้า้นนโยบายสิ�งแวดลอ้มของหน่วยงานใน
ประเทศตนเอง พวกเขาลมืไปว่าเราจาํเป็นต้องมแีรงกดดนัทางการเมอืงจากกลุ่มประชาสงัคมอย่าง
สมํ�าเสมอ ทั �งนี�เพื�อส่งเสรมิให้เกิดการพฒันาและการกําหนดนโยบายควบคุมที�รบัมอืกับความ
เปลี�ยนแปลงได ้และส่งเสรมิใหม้กีารกระจายอํานาจระหว่างภาคประชาสงัคมกบัภาคธุรกจิ ดงัที�ผม
ไดอ้ธบิายไวแ้ลว้ หากปราศจากความช่วยเหลอืจากศาลแลว้ นโยบายสิ�งแวดลอ้มของสหรฐัฯ คงไม่
สอดคล้องกับความต้องการของมหาชนเช่นนี� โดยเฉพาะข้อกังวลของชุมชนท้องถิ�น ในทํานอง
เดยีวกนั รฐัธรรมนูญของไทยกําหนดใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย ศาลจงึมหีน้าที�
ดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามเจตนารมของรฐัธรรมนูญ 
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 VI. ประโยชน์ของการทาํหน้าที	ทนายความเพื	อสงัคมในไทย ทบทวนกรณีศึกษา 

 สุรชยั ตรงงามเชื�อว่าการทํางานผ่านระบบศาลจะช่วยให้เกดิการยอมรบัและส่งเสรมิสทิธิ
ของขบวนการประชาชนมากขึ�น สุรชยัยํ�าว่าการทําหน้าที�ของเขาช่วยให้ภาคประชาสงัคมมปีาก
เสียงมากขึ�น จากการสังเกตของผม ผมเห็นว่าการทําหน้าที�ของทนายความอย่างสุรชยัยงัให้
ประโยชน์มากกว่านั �นอกี อยา่งเช่น  
 ประการแรก การฟ้องรอ้งคดขีองสุรชยักระตุ้นให้กลุ่มประชาสงัคมพฒันาและมปีฏบิตักิาร 
เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกบัการให้ความรูป้ระชาชน การพูดในเวทสีาธารณะเพื�อให้พลเมอืงเข้าใจ
สทิธขิองตนเอง รวมทั �งใหค้าํปรกึษากบัพวกเขาถงึแนวทางการทํางานที�เป็นไปไดเ้พื�อแก้ปญัหาของ
ชุมชน แน่นอนว่าการฟ้องร้องคดขีองเขาในบางส่วนยงัช่วยให้ชุมชนที�ถูกละเมดิสทิธิได้รบัการ
เยยีวยา และเป็นเหตุใหผู้ล้ะเมดิตอ้งจา่ยค่าสนิไหมทดแทนเนื�องจากการละเมดิสทิธขิองผูอ้ื�น 
 ประการที�สอง ดงัที�อธบิายขา้งต้น สุรชยั “เล่นตามกตกิา” กล่าวคอืเขาฟ้องรอ้งคดโีดยเป็น
เครื�องมอือย่างหนึ�งเพื�อโน้มน้าวใจให้ศาลยอมรบัการตีความข้อบทที�กํากวม ทั �งนี�เพื�อขยายการ
คุม้ครองสทิธขิองลูกความของเขา เขาเชื�อมั �นว่าถ้าสามารถนําเสนอขอ้มลูเกี�ยวกบัผลกระทบด้าน
สงัคมจากคาํตดัสนิของศาลใหศ้าลไดร้บัฟงั ศาลกจ็ะมกีารตคีวามกฎหมายในลกัษณะที�มอีทิธพิลต่อ
หน่วยงานราชการและศาลแห่งอื�นดว้ย การฟ้องรอ้งคดช่ีวยใหเ้กดิความชดัเจนในแง่ของหลกัเกณฑ์
การนํานโยบายของรฐัมาใช้ ในบางกรณีหลกัเกณฑ์ดงักล่าวก็คลุมเครอื ในกรณีอื�นขอบเขตของ
อํานาจบงัคบัใชก้ฎหมายกลบัไม่มคีวามชดัเจน คําตดัสนิของศาลจะช่วยใหค้วามกระจ่างต่อคําถาม
เกี�ยวกบับทบาทของราชการ นอกจากนั �น ขา้ราชการระดบัล่างมกัไม่เตม็ใจที�จะบงัคบัใชห้ลกัเกณฑ์
ที�มขีอ้กําหนดอย่างชดัเจนเพื�อคุม้ครองสทิธขิองพลเมอืง เพยีงเพราะว่าการทําหน้าที�เช่นนั �นจะไม่
เป็นที�พอใจของข้าราชการระดบัสูงหรอืกลุ่มคนในสงัคมบางส่วน การฟ้องร้องคดเีป็นปจัจยัหนุน
เสรมิใหข้า้ราชการสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั �นได ้
 ประการที�สาม “การเล่นตามกติกา” หมายถึงการผลกัดนัให้ศาลตีความนโยบายอย่างมี
หลักการ ซึ�งยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ�ง สมชาย หอมลออและทนายความอาวุโสคนอื�นใน
คณะกรรมการสทิธมินุษยชน มกัแนะนําใหท้นายความรุ่นใหม่หยบิยกตวับทตามรฐัธรรมนูญเพื�อให้
ความรูต่้อผูพ้พิากษาเกี�ยวกบัความหมายและการตคีวามดา้นสทิธ ิงานของสุรชยัจงึมสี่วนหนุนเสรมิ
ใหเ้กดิ “ชุมชนแห่งปญัญา” ของทนายความเพื�อความยุตธิรรมทางสงัคม พูดอกีอย่างหนึ�งคอืชุมชน
ของผู้เชี�ยวชาญซึ�งทําประโยชน์ให้ทั �งผู้เป็นลูกความและผู้กําหนดนโยบายในฝ่ายราชการหรอืนิติ
บัญญัติ สมาชิกของเครือข่ายสภาทนายความเริ�มเป็นที�ยอมรบัและมีอิทธิพลมากขึ�นในฐานะ
ผูเ้ชี�ยวชาญกฎหมายดา้นสทิธ ิ
 สุดท้าย การฟ้องรอ้งคดซีึ�งมสี่วนช่วยสรา้งความเขม้แขง็ให้กบักลุ่มประชาสงัคม ยงัมสี่วน
ผลกัดนัใหป้ระเดน็ปญัหาทางสงัคมที�สาํคญักลายเป็นวาระการเมอืง และเป็นที�สนใจของนักการเมอืง
และผูก้ําหนดนโยบาย 
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 VII. ส่งเสริมการทาํหน้าที	ทนายความเพื	อสงัคม บทบาทของผูรู้้และนักวิชาการ 

 ถ้าการทําหน้าที�ทนายความเพื�อสังคมเป็นสิ�งดี เหตุใดจึงทําได้ยาก และเติบโตอย่าง
เชื�องชา้? 
 คําตอบบางอย่างแทบไม่เกี�ยวขอ้งกบัแรงต่อต้านจากฝ่ายการเมอืงหรอืความไม่เหมาะสม
ดา้นวฒันธรรมเลย แต่เป็นเพราะการขาดความสนับสนุนในระดบัสถาบนัต่างหาก แต่เรากส็ามารถ
พฒันาความสนบัสนุนรปูแบบดงักล่าวขึ�นมาได ้ดงัที�เกดิขึ�นในที�อื�น ๆ เมื�อการทําหน้าที�เช่นนี�เตบิโต
ขึ�น อาชพีการเป็นทนายความเพื�อสงัคมกจ็ะมโีอกาสเตบิโตมากขึ�น ขอ้สงัเกตสําคญัอย่างหนึ�งไดแ้ก่ 
ความสามารถในการฟ้องรอ้งคดขีองสุรชยัเพิ�มขึ�นด้วยความสนับสนุนจากเครอืข่ายของผู้รูใ้นไทย 
ไมใ่ช่เครอืขา่ยจากต่างชาต ิทั �งไมใ่ช่การเลยีนแบบการฟ้องรอ้งคดแีบบอเมรกินัดว้ย 
 ผมได้กล่าวถงึการเติบโตขึ�นทั �งในแง่ความชอบธรรมและอทิธพิลของ “ชุมชนแห่งปญัญา” 
ของผูเ้ชี�ยวชาญที�มุ่งแบ่งปนัความรู ้ผูรู้ใ้นมหาวทิยาลยัไดก่้อตั �งโครงการต่าง ๆ ขึ�น และบางส่วนก็
ทํางานเชื�อมโยงกบัทนายความ เท่าที�ผมทราบ ในประเทศไทยยงัไม่มศีูนยส์ทิธดิ้านสิ�งแวดล้อมที�
ตั �งอยู่ในมหาวทิยาลยั ที�คอยให้ความสนับสนุนและส่งเสรมิการทํางานของทนายความอย่างเช่น
สุรชยั สิ�งที�ทําได้ง่าย ๆ อย่างหนึ�งคอืการพฒันาระบบฐานขอ้มูลของคด ีสํานวนคด ีและเอกสารที�
เป็นประโยชน์อื�น ๆ ในส่วนของนักวชิาการตามมหาวทิยาลยัย่อมสามารถมบีทบาทอย่างเหมาะสม
ในการกระตุน้ใหผู้ก้ําหนดนโยบายและทนายความคนอื�น ๆ ใหท้ราบถงึการพฒันาระบบฐานขอ้มลูนี� 
พรอ้ม ๆ กบัการใหค้วามเหน็เชงิวชิาการเพื�อสนับสนุนความสําคญัของระบบฐานขอ้มลูดงักล่าวต่อ
นโยบายและการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
 ชุมชนของผู้เชี�ยวชาญภายใต้การนําของนักวชิาการและทนายความเพื�อสงัคมอาจส่งเสรมิ
ใหเ้กดิการพฒันาทกัษะ นอกเหนือจากความรูเ้ชงิเทคนิคที�จาํเป็นเพื�อการฟ้องรอ้งคดดีา้นสทิธดิา้น
สิ�งแวดลอ้มที�ประสบความสําเรจ็ ที�แตกต่างจากทนายความเอกชนทั �วไปหรอืทนายความที�ทํางาน
ให้กบัรฐับาล ทนายความเพื�อความยุตธิรรมทางสงัคมจําเป็นต้องมทีกัษะแบบนักจดัตั �ง การเป็นผู้
พูดในที�สาธารณะและการเป็นผู้สร้างสรรค์คณะทํางาน เพื�อช่วยให้ชุมชนและกลุ่มประชาสงัคม
สามารถรวมตวักนั เรยีนรูก้ฎหมายและยุทธศาสตรอ์ย่างอื�นเพื�อพฒันาและนําเสนอประเดน็ปญัหา
ต่อผูม้อีํานาจ และควรส่งเสรมิใหก้ลุ่มเหล่านี�ตดัสนิใจไดอ้ย่างเป็นอสิระ ทนายความเพื�อสงัคมในทุก
ที�ลว้นตอ้งการการพฒันาทกัษะ โดยเฉพาะในสงัคมที�การเคลื�อนไหวของพลเมอืงเป็นเรื�องใหม่ การ
อบรมเช่นนี�ควรเริ�มตน้ตั �งแต่อยูใ่นคณะนิตศิาสตร ์
 นักวชิาการในมหาวทิยาลยัยงัสามารถมบีทบาทนําในการส่งเสรมิใหผู้้ประกอบวชิาชพีดา้น
กฎหมายที�แบ่งแยกจากกันในปจัจุบนั ให้แบ่งปนัความเห็นและสร้างความเป็นเอกภาพ รวมทั �ง
กลายเป็นพลงัที�สําคญัในด้านการพฒันานโยบายและการบงัคบัใช้กฎหมายสิ�งแวดล้อม เท่าที�ผม
เข้าใจ ในปจัจุบนัแทบไม่มกีารติดต่อและสนับสนุนกนัระหว่างทนายความที�มทีรพัยากรมาก กบั
ทนายความซึ�งทํางานเพื�อความยุตธิรรมทางสงัคมและมทีรพัยากรน้อยกว่า ความร่วมมอืเช่นนี�จะ
เป็นประโยชน์ต่อทั �งสองฝ่ายในแง่การพัฒนาความเป็นมอือาชีพ รวมทั �งการพฒันาทกัษะของ
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ทนายความทั �งสองกลุ่ม ช่วยใหเ้กดิความเป็นเอกภาพและทาํใหท้นายความมคีวามสนใจต้องกนัและ
มคีวามชอบธรรมมากขึ�นในวชิาชพีของตน 
 ความยั �งยนืด้านการเงนิดูเหมอืนเป็นปจัจยัสําคญัสุด และสิ�งนี�จะเกดิขึ�นได้ก็ต่อเมื�อมกีาร
ปฏริปูกฎหมายที�สาํคญัดว้ยความสนบัสนุนจากนกัวชิาการ กฎหมายสหรฐัฯ กําหนดใหผู้แ้พค้ดตี้อง
เป็นผู้จ่ายค่าทนายในคดีสิ�งแวดล้อม (พระราชบญัญัติการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม 
(Equal Access to Justice Act) อาจกําหนดรปูแบบการจ่ายค่าทนายที�แตกต่างกนั แต่สนับสนุน
การบังคับใช้กฎหมายด้วยการใช้สิทธิของพลเมือง) อาจมีแม่แบบอย่างอื�นในระดับสากล แต่
นักวชิาการจะต้องส่งเสรมิให้สงัคมเหน็ว่าการฟ้องร้องคดขีองพลเรอืนมสี่วนสําคญัที�จะทําให้เกิด
นโยบายสิ�งแวดลอ้มอยา่งจรงิจงั รวมทั �งการบงัคบัใชต้วับทของรฐัธรรมนูญ 
 ผูพ้พิากษาและนักวชิาการควรสนับสนุนให้การทําหน้าที�ทนายความเพื�อสงัคมพฒันาเป็น
มอือาชพีมากขึ�น ความกงัวลต่อการแทรกแซงของต่างชาตใินบรรดาภาคประชาสงัคมของไทยจะ
ลดลงอย่างมาก ถ้ามกีารกําหนดให้มกีารจ่ายค่าทนายสําหรบัการต่อสู้คดเีพื�อสงัคม การจ่ายค่า
ทนายให้กบัผู้ชนะเป็นหนึ�งในวธิีการที�มปีระสิทธภิาพมากที�สุดที�จะช่วยส่งเสรมิหลกันิติธรรมใน
บรรดาประชาชน พร้อมกันนั �นก็ช่วยส่งเสริมให้ศาลสามารถปฏิบัติหน้าที�ให้รฐับาลเกิดความ
รบัผดิชอบต่อกฎหมายยอ่ยและรฐัธรรมนูญ 

 บทส่งท้าย 

 ในขณะเดยีวกนัก็มคีนบางกลุ่มที�ตั �งคําถามเกี�ยวกบัคุณค่าของสทิธ ิและอ้างว่าวาทกรรม
ระดบัโลกเกี�ยวกบัสทิธเิบี�ยงเบนความสนใจของนักกิจกรรมในไทย จากการทํางานเพื�อความเท่า
เทยีมและการเขา้ถงึอํานาจ พวกเขามองว่า “การเมอืงของตุลาการภวิตัน์” บั �นทอนความสําคญัของ
การต่อสู้เพื�อการกระจายอํานาจและทรพัยากรในการพฒันาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม แทนที�จะ
ทํางานเพื�อความเท่าเทยีมในสงัคม นักกจิกรรมดา้นสทิธมินุษยชนโดยเฉพาะผูท้ี�ใช้การฟ้องรอ้งคดี
เป็นเครื�องมอืต่อสู ้มกัจะเน้นแค่การเขา้ถงึสทิธขิ ั �นตํ�าตามที�กําหนดในรฐัธรรมนูญเท่านั �น 
 การต่อสู้ของชุมชนทั �วโลกเพื�อให้สภาพแวดล้อมดขีึ�น ย่อมเป็นส่วนหนึ�งของการต่อสู้เพื�อ
ความเท่าเทยีมดา้นการพฒันา ตรงขา้มกบัความเหน็ของกลุ่มคนเหล่านี� ผมเหน็ว่าการบงัคบัใชส้ทิธิ
เหล่านี�จะทําให้การต่อสู้เพื�อความเท่าเทยีมด้านการเมอืงและเศรษฐกจิมปีระสทิธภิาพมากขึ�น ผม
เหน็ว่าทนายความเพื�อสงัคมสามารถทําหน้าที�ส่งเสรมิใหภ้าคประชาสงัคมเขม้แขง็ขึ�น พรอ้ม ๆ กบั
ส่งเสรมิการปฏบิตัติามกฎหมาย และดงัที�ผมได้กล่าวแล้ว ทนายความเพื�อสงัคมและศาลสามารถ
ผลกัดนัใหค้วามตอ้งการของประชาชนที�สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญกลายเป็นวาระการเมอืงได ้แทนที�
จะผลกัดนับทบาทตุลาการให้เป็นส่วนหนึ�งของขบวนการการเมอืง ทนายความเพื�อสงัคมและผู้
พพิากษาที�ยดึมั �นต่อหลกัรฐัธรรมนูญนิยม สามารถทําในสิ�งตรงขา้ม นั �นคอืการผลกัดนัให้ประเดน็
ปญัหาใหม่ ๆ เป็นส่วนหนึ�งของวาทกรรมของสงัคม และผลกัดนัให้มกีารตั �งคําถามและอภปิราย
อยา่งกวา้งขวางในประเดน็เกี�ยวกบัความเท่าเทยีม 
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 ในฐานะผูส้อนวชิากฎหมาย ผมไม่ไดค้าดหวงัว่านักศกึษาทุกคนจะทํางานในลกัษณะเช่นนี� 
ผมหวงัเพยีงว่าจะมบีางส่วนที�เลอืกเสน้ทางนี� และพยายามทา้ทายใหศ้าลสนใจแนวทางนี�เช่นกนั ผม
เชื�อมั �นว่าโรงเรียนกฎหมายมีความรบัผิดชอบในการส่งเสริมให้นักศึกษาบางส่วนยินดีที�จะใช้
กฎหมายเพื�อประโยชน์ทางสงัคม และฝึกฝนตนเองในแนวทางนี� ในประเทศไทย ศาสตราจารยด์า้น
กฎหมายอาจมภีาระมากขึ�น เนื�องจากทนายความเพื�อสงัคมจะต้องต่อสู้อย่างมากเพื�อให้สามารถ
เลี�ยงตนเองได ้และจนกระทั �งงานของพวกเขาเป็นที�ยอมรบัในแวดวงสาขาอาชพีเดยีวกนั และมกีาร
ปฏริปูกฎหมายเพื�อใหค้่าตอบแทนกบัทนายความเหล่านี�อย่างพอเพยีง ซึ�งจะเป็นการสนับสนุนผูท้ํา
หน้าที�ฟ้องรอ้งคดจีากภาคประชาสงัคมและทนายความของพวกเขา ซึ�งศาสตราจารยด์า้นกฎหมาย
มสี่วนช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายเช่นนี�ได ้
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