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บนัทึกสรปุ “เวทีเสวนาน าเสนอและวิพากษ์ร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อม”  
วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์2559 ณ คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ถอดสรปุโดย นายอานันท ์รตันเจยีเจรญิ 
มลูนิธนิิตธิรรมสิง่แวดลอ้ม (EnLAW) 

 
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมจี๊ด เศรษฐบุตร (L.T.1) คณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์ทางมูลนิธนิิตธิรรมสิง่แวดล้อม (EnLAW) ร่วมกบัคณะนิตศิาสตร ์
สาขากฎหมายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ได้จดังานเสวนา “โครงการ
เวทเีสวนาน าเสนอและวพิากษ์ร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิง่แวดลอ้ม” ขึน้ โดยมนีักวชิาการดา้นกฎหมาย 
ผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานภาคปฏบิตั ิและตวัแทนองคก์รดา้นสิง่แวดลอ้มเขา้ร่วมการเสวนา
ครัง้นี้  

โดยการเสวนาครัง้นี้ เป็นการเสวนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นอันน าไปสู่การปรบัปรุงร่าง
กฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิง่แวดลอ้ม ซึง่ปัจจุบนัมอียู่ดว้ยกนั 2 ฉบบั คอื ร่างกฎหมาย พระราชบญัญตัจิดัตัง้
ศาลสิง่แวดล้อมและวธิีพิจารณาคดสีิง่แวดล้อม พ.ศ....ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และร่างพระราชบญัญัติ 
วธิพีจิารณาคดสีิง่แวดลอ้ม พ.ศ. ...ของส านักงานศาลยุตธิรรม โดยประเดน็ส าคญัที่มกีารพูดถงึกนัคอื ควร
แยกศาลที่พจิารณาคดสีิง่แวดล้อมขึ้นมาเป็นเอกเทศหรอืให้รวมอยู่ในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง และ
ประเดน็ปลกียอ่ยหลกัการใหม่ๆ ทีป่รากฏในรา่งกฎหมายทัง้สองฉบบั  
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การจดัเสวนาช่วงเช้าช่วงแรกเป็นการน าเสนอร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิง่แวดล้อม ซึง่มี
การผลกัดนัร่างกฎหมาย 2 ร่าง ได้แก่ร่างฯ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และร่างของส านักงานศาล
ยติุธรรม  

-  ดร. สนุทรียา เหมือนพะวงศ ์ผูพิ้พากษาหวัหน้าศาลประจ ากองผูช่้วยผูพิ้พากษาศาลฎีกา 

กล่าวว่า โดยส่วนตวัปัญหาสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยค่อนขา้งวกิฤตริุนแรง และสงัคมไทยจะต้อง
เรยีนรู้ปัญหาไปด้วยกันมองไปข้างหน้าด้วยกัน ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยคือเรื่องของการบงัคับใช้
กฎหมาย วธิพีจิารณาคดต่ีางๆ รวมถงึการบงัคบัและโทษ การทีเ่อากฎหมายมารวมศูนย ์นี่เป็นประเดน็ท้า
ทายที่ส าคญัว่าควรจะแยกหรอืรวม แต่ ทางสภาปฏิรูปแห่งชาติเหน็ว่าควรจะเอาเครื่องมอืทัง้หมดมารวม
ศูนยอ์ านาจไว้ที่เดยีว จะท าอย่างไรให้การบงัคบัคดเีกดิขึน้อย่างมปีระสทิธภิาพอย่างเป็นองค์รวม และไม่
ตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นรายฉบบั จะท าอยา่งไรใหบุ้คลากรภาครฐัสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายไดอ้ย่างเตม็ที ่
จรงิๆแนวคดิเรื่องลกัษณะนี้มนัไม่ใช่หลกัคดิที่มาใหม่ จรงิๆมนัมคีณะกรรมการว่าดว้ยการประสานงานเพื่อ
บงัคบัใช้กฎหมายเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม หรอืเรยีกย่อๆว่า กป.วล. ซึ่งมกีารร่างระเบยีบนี้ตัง้แต่ปี 2550 เพื่อ
ท างานให้เป็นระบบแต่ก็ไม่ได้ถูกบงัคบัใช้แต่อย่างใด อยัการในประเทศสหรฐัอเมรกิา ที่ฝังตวัอยู่ใน DOJ 
(Department of Justice) มหีน่วยงานดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นพนัคน และมหีน้าทีใ่นการฟ้องคดสีิง่แวดลอ้ม และ
ทมีงานเป็นทมีเดยีวกบัพนักงานสอบสวน นี่คอืตวัอย่างที่ประเทศไทยควรมี  โดยสรุปเราไม่ได้จะมแีค่วธิี
พจิารณาคดเีฉพาะศาลเท่านัน้ แต่เราจะใหม้วีธิพีจิารณาคดกีบัพนกังานทุกชัน้จนถงึพนกังานบงัคบัคดี  

เรือ่งทีค่ดิว่าส าคญัและเป็นเรือ่งใหมค่อื เรือ่งของกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก รา่งกฎหมาย
ฉบบันี้มกีารก าหนดกระบวนการยุตธิรรมทางเลอืก (Alternative Dispute Resolution) ในคดแีพ่ง การไกล่
เกลี่ยทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบ และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) ใน
คดอีาญาหลกัการใหม่ๆ และทีส่ าคญัเราควรจะรวมศูนย์ดา้นการบงัคบัคดทีางสิง่แวดลอ้มดว้ยเป็นส าคญั  จดุ
ที่เราเห็นว่าถ้ามสีองศาล หลกัการหนึ่งที่จะเกิดได้ยากคือ หลกัผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ทุกวนันี้บ้านเรา
กลายเป็นว่า กรมดา้นสิง่แวดลอ้มโดนฟ้องแทนใหใ้ชเ้งนิหรอืใหท้ าหน้าทีแ่ทน ดงันัน้เราตอ้งออกแบบทีท่ าให้
ระบบมนัแกปั้ญหาและตอบโจทยห์ลกัการผูก่้อมลพษิเป็นผูจ้า่ยอยา่งแทจ้รงิ 

ตอนน้ีความทา้ทายเป็นเรือ่งความพรอ้มของผูพ้พิากษาในศาลยตุธิรรมและศาลปกครอง กล่าวคอืยงั
ไม่ชดัเจนว่าบุคลากรในทัง้สองศาลจะพร้อมท าคดหีรอืไม่ ดงันัน้ทางสภาปฏิรูปแห่งชาติมองว่า ควรมกีาร
สรา้ง one-stop service เพื่อใหค้ดไีดร้บัการดแูลเรือ่งนี้ 
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- ภทัรศกัด์ิ วรรณแสง รองประธานศาลอทุธรณ์ภาค 1 

กล่าวถงึภาพรวมของปัญหาว่า ประการแรกศาลสิง่แวดลอ้มตอ้งรูปั้ญหาของสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ไม่ว่า
จะเป็นศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง ตอ้งรูส้ภาพความเป็นไปของสิง่แวดลอ้ม ประการทีส่องคอืศาลสิง่แวดลอ้ม
ตอ้งมกีระบวนการตรวจสอบไต่สวน เหมอืนเปาบุน้จิน้ โดยศาลเป็นผูน้ าในการพจิารณาพพิากษาคด ีถา้ดใูน
รา่งจะเหน็ว่าศาลตอ้งเดนิเผชญิสบื ศาลตอ้งท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบเอง ประการทีส่ามคอื ตอ้งมมีาตรการ
ป้องกนัไม่ให้สิง่แวดล้อมมนัเสยีหายมากไปกว่าที่ควรจะเป็น ประการที่สี่คือต้องมวีธิกีารเยยีวยา ในร่าง
พระราชบญัญตัิจงึให้ศาลมอี านาจพพิากษาคดเีกินค าฟ้องได้ เป็นต้น ประการที่ห้าคอื ศาลต้องรวดเร็ว 
เมื่อใดทีม่กีารท าลายสิง่แวดลอ้มศาลต้องเขา้มาอย่างรวดเรว็ปัญหาทีผ่่านๆมาเกดิจากความล่าชา้โดยมกีาร
อาศยัช่องทางกฎหมายหน่วงเหนี่ยว ประการที่หก คอืประหยดั การเขา้ถงึความยุตธิรรมท าได้ง่าย ในร่าง
พระราชบญัญตัิมกีารยกเว้นค่าธรรมเนียม และมเีจ้าพนักงานคดใีนการดูแล สามารถฟ้องด้วยวาจาด้วย 
ประการที่เจ็ด คือต้องมอี านาจ ศาลต้องมอี านาจ คนเห็นแล้วต้องหวัน่เกรง ดงันัน้มาตรกา รต่างๆเช่น
มาตรการทางแพ่ง หลกัผูก่้อมลพษิเป็นผูจ้่าย ในรา่งกม็พีดูถงึไวอ้ยู่ บางครัง้ศาลกเ็หน็ปัญหาอยูแ่ต่กม็ลี าดบั
ขัน้ตอนทีม่ากมายท าใหไ้มท่นัท่วงทต่ีอการเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

ในเรือ่งทีป่รกึษาสิง่แวดลอ้มตอ้งยอมรบัว่าศาลไมไ่ดเ้ก่งทุกเรือ่ง ในต่างประเทศจะม ีFriend of court 
อาจจะเป็นผูพ้พิากษาสมทบ เป็นปราชญ์ชาวบา้นกไ็ด ้เพื่อใหข้อ้มลูแก่ศาล ในประเดน็เรื่องการฟ้องคดดีว้ย
วาจา เป็นการแก้ไขปัญหาตอบโจทยว์่าคดสีิง่แวดล้อมเป็นคดทีี่ตาสตีาสาเดนิมาฟ้องได้ด้วยวาจา มาศาล
ดว้ยมอืเปล่าไดไ้มต่อ้งมเีงนิเป็นการอ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมไดง้่ายขึน้ 

ในประเดน็ไม่มกีารจบัแพเ้พราะเหตุทางเทคนิค ลดขอ้จ ากดัในการด าเนินคดใีนเชงิรปูแบบพธิ ี ลด 
technical knock-out ก าหนดมาตรการให้ศาลมอี านาจพจิารณาคดไีปได้แมก้ารฟ้องคดจีะมขีอ้บกพร่องใน
การด าเนินคดใีนเชงิเทคนิค เช่น บรรยายฟ้องเคลอืบคลุม หรอืท าค าพพิากษาใหจ้ าเลยรบัผดิไดบ้นหลกัการ
ทีไ่มป่รากฏมาก่อน เพื่อใหห้ลกัการผูก่้อมลพษิเป็นผูจ้า่ย เกดิขึน้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ คอืจะไมใ่หม้กีารเอาเปรยีบ   

 
ในช่วงทีส่องของช่วงเช้าเป็นการน าเสนอภาพรวมของปัญหาในเชิงระบบของกระบวนการ

ยติุธรรมทางสิง่แวดล้อมของไทย 

- ดร.นัทมน คงเจริญ คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

กล่าวว่า ที่ผ่านมาส่วนใหญ่กฎหมายที่มพีื้นฐานเกี่ยวกับสิง่แวดล้อมมกัจะถูกเสนอในยุคแบบนี้  
ยุคแรกก็ในช่วง 2500 ยุคนัน้เราก็มกีฎหมายอุทยานแห่งชาตกิฎหมายในเรื่องการคุ้มครองสตัว์ป่า ในยุค  
ถดัมาช่วงปี 2518 ก็มกีฎหมายสิง่แวดล้อม กฎหมายว่าด้วยที่ดนิ เช่านา ยุคที่ 3 เป็นช่วงยุคปี 2535 เป็น 
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ยุคใหญ่ทีม่กีฎหมายสิง่แวดลอ้มออกมาเยอะ และยุคที ่4 คอืยุคปี 2540 เป็นหลงัพฤษภาทมฬิ อยากจะชวน
ใหค้ดิว่าท าไมถงึเป็นภาวะแบบน้ี 

ในส่วนของการบงัคบัใชก้ฎหมายสิง่แวดลอ้มมนัจะมสีองด้านคอื การอนุรกัษ์กบัแนวคดิการพฒันา 
ในปัจจุบนัเราจะเหน็ว่า คสช. มนีโยบายทวงคนืผนืป่า หรอืการก าหนดเขตเศรษฐกจิพเิศษ ค าถามคอืมนัมี
ทัง้นักสิง่แวดลอ้มกบันักพฒันา ตนตัง้ประเดน็ขอ้สงัเกตว่าชาวบา้นควรยนือยู่ ณ จุดใดระหว่างการคุม้ครอง
สิง่แวดลอ้มและการพฒันา ในแงข่องกฎหมายทีศ่าลเอามาตดัสนิคดมีนัควรจะประกอบไปดว้ยสามส่วน ส่วน
แรกคอืการอนุรกัษ์ การพฒันา และตรงกลางคอืควรจะมคีนอยูใ่นนัน้ 

ส าหรบัคดอีาญาส่วนใหญ่กฎหมายสิง่แวดลอ้มจะมโีทษทางอาญา พอมโีทษทางอาญา ศาลพจิารณา
โดยใช้องค์ประกอบความผดิ ครบองค์ประกอบก็ตดัสนิเลย บางคดมีกีารน าสบืโดยใช้พยานผู้เชี่ยวชาญ  
แต่ศาลไม่ไดย้กประเดน็ที่พยานผูเ้ชี่ยวชาญเบกิความขึน้พจิารณาและศาลมกัจะยนืตามตวับทกฎหมายที่มี
เนื้อหาเกี่ยวขอ้ง  ค าถามคอืถงึมผีู้เชี่ยวชาญกไ็ม่มคีวามหมาย ศาลไม่มแีมแ้ต่เหตุผลของศาลในการรบัฟัง
พยานผูเ้ชีย่วชาญ ศาลจะยนืตามตวักฎหมายทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้ง 

ความคาดหวงัต่อศาลช านัญพเิศษ เราจะได้เห็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในแท่งของตวัเองมัย้ เป็นไปได้
หรอืไม่ทีก่ารพฒันาบุคลากรในศาลสิง่แวดลอ้มไม่ถูกยา้ยไปประจ าทีศ่าลอื่น ท าใหข้าดความช านาญในการ
ด าเนินคด ี เป็นไปไดห้รอืไม่หลงัจากทีม่กีารจ าแนกคดแีลว้ว่าคดใีดเป็นคดสีิง่แวดลอ้มแลว้ จะมกีารจดัระบบ
เรื่องคดสีิง่แวดล้อมอย่างไรให้สามารถใช้อ้างอิงหรอืน าไปเป็นตวัอย่างในการด าเนินคดอีื่นได้ เพราะคดี
สิง่แวดลอ้มจ านวนมากไมไ่ดม้กีารฎกีาขึน้ไปยงัศาลสงู  

ส าหรบัประเดน็เรื่องการจดัตัง้ศาลสิง่แวดลอ้ม ประเดน็นี้ตนเหน็ว่าการแยกศาลสิง่แวดลอ้มออกมา
น่าจะดกีว่า เพราะหากใหอ้ยู่กบัศาลยุตธิรรมอาจจะท าใหก้ารพจิารณาคดเีป็นเหมอืนการพจิารณาคดใีนศาล
ยตุธิรรมทัว่ๆ ไป 
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- จนัทิมา ธนาสว่างกลุ อยัการผูเ้ช่ียวชาญพิเศษประจ าส านักงานอยัการสงูสดุ 

ให้มุมคิดว่าจะท าอย่างไรให้ผู้พิจารณาคดีเห็นและเข้าใจผู้คนในคดี ท าอย่างไรให้ศาลตีความ
กฎหมาย/พจิารณาคด ีเกดิความเป็นธรรมกบัผูเ้ดอืดรอ้น โดยยกตวัอยา่งคดเีช่น 

คดอ่ีาวมาหยาเป็นประเดน็ทีน่่าคดิว่า ในรฐัธรรมนูญปี 2540 รองรบัสทิธชิุมชนเอาไวช้ดัเจนแต่ศาล
มองว่า กฎหมายเขยีนว่า “ทัง้นี้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญัติ” ในเมื่อยงัไม่มกีฎหมายบญัญัติ ยงัไม่มี
กฎหมายลูกออกมารบัรองการใช้สทิธนิัน้ ให้สทิธชิาวกระบี่ที่จะเข้ามาในการด าเนินการต่างๆ ดงันัน้ชาว
กระบีก่ไ็ม่ใช่ผูเ้สยีหายหาย ดงันัน้กเ็ป็นประเดน็ปัญหาศาลยุตธิรรมบงัคบัใชแ้ต่เพยีงกฎหมายลกูไม่ไดค้ านึง
กฎหมายรฐัธรรมนูญ  คดเีหมอืงทองค าที่พจิติร และคดที่อก๊าซทีอ่ าเภอจะนะ คดสีิง่แวดลอ้มมนัจะสะท้อน
กลุ่มคนทีข่บัเคลื่อน จะโดนเป็นคดอีาญาเป็นส่วนใหญ่ แต่โดยระบบของศาลเองไดต้ระหนักมองเรื่องเหล่านี้
ม ัย้ว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้ ถูกการเอาคดีอาญามาใช้เป็นเครื่องมอืในการมาท าลายการขบัเคลื่อนการ
เคลื่อนไหวการต่อสูข้องคดสีิง่แวดลอ้ม 

อยากจะสรุปว่าไม่ว่าจะตัง้ศาลสิง่แวดล้อม หรอืศาลสิง่แวดล้อมที่อยู่บนพื้นฐานของศาลยุติธรรม  
สิ่งส าคัญคือ ศาลจะต้องมีบุคลากรพอที่จะเข้าใจเรื่องของสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน สิ่ งแวดล้อม  
โดยค าพพิากษานัน้จะตอ้งแสดงถงึเจตนารมณ์ในการปกป้องคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม อนัน้ีเป็นไฮไลทส์ าคญัของ
คนทีจ่ะอยูใ่นกระบวนการเพื่อเขา้ใจเขา้ถงึสรรพสิง่ 

เรื่องกลไกลสถาบนัไกล่เกลีย่ หลายเรื่องไม่จ าเป็นต้องไปสู่ศาลแต่กระบวนการในเรื่องการไกล่เกลีย่เราไมม่ ี
ในต่างประเทศใช้กระบวนการเหล่านี้มาตดัหรอืไม่ใหม้ปีระเดน็ขอ้พพิาทขึน้สู่ศาลเพราะพอขึน้สู่ศาลระบบ  
มนัจะแขง็ มนัไม่ยดืหยุ่น แต่กระบวนการไกล่เกลีย่เป็นกระบวนการปกป้องและคุม้ครองและสามารถคุยกนั
ได้และสามารถแก้ไขเยียวยาปัญหาได้ก่อน ใช้การตีความอย่างกว้างให้มากที่สุดเพราะสิ่งแวดล้อม 
ถ้าไม่ตคีวามอย่างกวา้งจะคุม้ครองอะไรไม่ไดเ้ลย ควรใหอ้ านาจองคก์รเอกชนเขา้มามบีทบาทส าคญัในการ
ฟ้องคดเีพราะคดสีิง่แวดลอ้มในคดใีหญ่มกัจะเป็นคดพีพิาทระหว่างกลุ่มทุน หน่วยงานของรฐั  กบัชาวบ้าน 
จุดอ่อนของการตัง้ศาลแบบ one stop service คอืเรื่องคน การจะสร้างคนที่มวีธิคีดิให้มวีธิคีดิทัง้ทางแพ่ง 
อาญา ปกครอง อยา่งไร และระบบผูพ้พิากษาสมทบมนัตอ้งมหีลกัเกณฑท์ีจ่ะดงึคนเขา้มา 
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ในช่วงบ่าย ช่วงแรกเป็นการ วิพากษ์ร่างกฎหมายเกีย่วกบัวิธีพิจารณาคดีสิง่แวดล้อม  
2 ฉบบั จากมมุมองคดีแพ่งและคดีปกครอง  

- ศ.ดร. อ านาจ วงศบ์ณัฑิต คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

กล่าวว่าเรือ่งของการจดัตัง้ศาลสิง่แวดลอ้ม เหน็ดว้ยกบัระบบ one stop service แต่เสนอว่าควรแบ่ง
สดัส่วนให้มผีู้พพิากษาศาลยุตธิรรม และศาลปกครองเท่าๆ กนั ส าหรบัประเดน็ที่เป็นหลกัการใหม่ๆ เช่น  
ถ้ามกีารเจรจาแล้วอายุความสะดุดหยุดลง อนันี้ก็เหน็ว่าเป็นหลกัการที่ดเีพราะท าให้ผู้ได้รบัความเสยีหาย  
ไมเ่ป็นภาระเรือ่งอายคุวาม แต่ประเดน็คอืเมือ่ไหรถ่งึจะเรยีกว่าการเจรจา  

สทิธใินการฟ้องคด ีกรณีให้ NGOs ฟ้องคดไีด้สาเหตุที่ให้ NGOs ฟ้องคดไีด้ เพราะถ้ารอราชการ
อาจไม่ทนัหรอืบางท ีNGOs ย่อมมอีงคค์วามรูช้่วยเหลอืชาวบา้น แต่ปัญหาคอืถ้าเราเปิดให ้NGOs ฟ้องคดี
ได ้คดมีนัจะเตม็ศาลมัย้ และปัญหาทีต่ามมาคอืมนัแกลง้ฟ้องกนัได ้ การใหฟ้้องคดงี่ายเกนิไปอาจท าให้คดี
ลน้ศาลได ้ควรมหีลกัเกณฑใ์นการน าคดขีึน้สู่ศาลใหช้ดัเจนหรอืสรา้งระบบคดักรองคด ีขอ้ห่วงคอืจะมวีธิกีาร
คดักรองยงัไง และในกฎหมายนี้ไม่ไดพู้ดว่าค่าเสยีหายที ่NGOs ฟ้องเอาไปไหน ดงันัน้ต้องมกีารตรวจสอบ
ตรงนี้ ส าหรบักรณีบุคคลทัว่ไป หรอื บุคคลผู้ไม่ใช่ผู้เสยีหายก็ฟ้องได้ เสนอว่ากรณีนี้ต้องมวีธิกีารคดักรอง 
โดยส่วนตวัไมเ่หน็ดว้ยทีเ่ปิดพืน้ทีแ่บบน้ี 

การเปลี่ยนแปลงภาระการพิสูจน์  ในส่วนของร่าง พระราชบญัญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ... ของส านักงานศาลยุตธิรรม มาตรา 35 ทีก่ล่าวว่าขอ้เทจ็จรงิใดอยู่ในการรบัรูข้องคู่ความฝ่ายใดตอ้ง
พสิูจน์ขอ้เทจ็จรงินัน้ แต่ทัง้นี้บางครัง้ชาวบ้านกอ็าจตกเป็นจ าเลยกลายเป็นว่าภาระการพสิูจน์ตกกบัจ าเลย 
ศาลจะมองยงัไงหรอืใชดุ้ลพนิิจยงัไง ประเดน็เรือ่งการพพิากษาเกนิค าขอนัน้ มองในเชงิหลกัการเป็นเรือ่งทีด่ ี
อย่างไรกต็าม ศาลทีพ่จิารณาคดเีองอาจจะไม่คุ้นชนิกบัการก าหนดค าพพิากษาเกนิค าขอ ควรจะต้องสรา้ง
หลกัการในการท าค าพพิากษาให้ชดัเจน กรณีการพพิากษาเกนิค าขอ เช่น มโีรงงานปูนในเมอืงหนึ่งอยู่ได้
เพราะโรงงานแห่งนี้ศาลเลยพพิากษาใหช้าวบา้นออกไปจากเมอืงแทนมากกว่าทีจ่ะสัง่ปิดโรงงาน 
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- ดร.ประพจน์ คล้ายสบุรรณ ตลุาการหวัหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น 

ค าว่าคดสีิง่แวดล้อมยงัไม่มกีารนิยามที่ชดัเจนแต่ส าหรบัตนเห็นว่าคดสีิง่แวดล้อม มอีงค์ประกอบ
ด้วยกัน 3 องค์ประกอบ องค์ประกอบแรกคือ เป็นคดีที่จ าเป็นต้องใช้พยานผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ 
องคป์ระกอบทีส่องคอื มผีูเ้สยีหายเยอะเกดิผลกระทบในวงกวา้ง องคป์ระกอบทีส่าม ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
เกดิภยั เช่น คดแีมเ่มาะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพสิจูน์ 

ในประเด็นเรื่อง Class Action ความเห็นการน าสทิธกิารฟ้องคดแีบบกลุ่มต้องใช้เป็นรายกรณีไป
เพราะบางครัง้ผู้เสียหายเป็นโรคหรอืบาดเจ็บไม่เท่ากัน (จงึท าให้ในบางคดีอาจไม่เป็นธรรมถ้าใช้การ
ด าเนินคดแีบบกลุ่ม) ส าหรบัการเดนิเผชญิสบืในทางปฏบิตัิผู้ถูกฟ้องมกัรู้ตวัเพราะมหีมายเรยีกล่วงหน้า 
ความเหน็คอืควรมกีารเดนิเผชญิสบืโดยพลนั หลกัการพสิูจน์ความเสยีหายตอ้งปรบัปรงุ โจทกย์งัตอ้งพสิูจน์
สาเหตุ และค่าเสยีหายอยูด่ ีศาลยงัไมส่ามารถเขา้ไปเตม็ที ่

ควรพจิารณาเรื่องการสงวนสทิธใินการแก้ค าพพิากษาให้ด ีเพราะอ านาจในการสงวนการแก้ไข  
ค าพพิากษาเป็นระยะเวลา 10 ปี อาจจะไม่เพยีงพอ บทเรยีนจากคดมีนิามาตะของญี่ปุ่ นท าใหเ้หน็ว่าความ
เสียหายจากมลพิษในคดีนี้ใช้เวลานานมากกว่า 10 กว่าจะปรากฏอาการ หรอืความเสียหายบางอย่าง
ความเหน็ควรเปิดช่องว่าถา้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะกใ็หส้งวนมากกว่า 10 ปีได ้

ควรใชก้ลไกการไกล่เกลี่ยเขา้มาช่วยแก้ปัญหาฟ้องคดงี่ายเกนิไปและท าให้คดรีกโรงรกศาล  ระบบ
การระงบัข้อพิพาท จะช่วยปัญหาคดีล้นศาล โดยกลไกการระงบัข้อพิพาทคดีสิ่งแวดล้อม ระบบระงบั  
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ขอ้พพิาทในญี่ปุ่ นมรีะบบการสรา้งกลไกคณะกรรมการ 7 คน ใน 7 คน มผีู้พพิากษาและนักวชิาการต่างๆ
คอยคดักรองก่อนหากไมพ่อใจถงึไปศาล  

ในเรือ่งของวธิพีจิารณาคดสีิง่แวดลอ้มผมมองว่าเรายงัไม่มปีระมวลกฎหมายสิง่แวดลอ้มเลย ยงัไม่มี
หน่วยงานกลางในการจดัการแบบ U.S. EPA ดว้ย ควรตัง้หน่วยงานในลกัษณะเดยีวกนักบัหน่วยงานพทิกัษ์
สิง่แวดล้อม (Environmental Protection Agency) ของสหรฐัอเมรกิา  ในร่างกฎหมายควรสร้างกลไกเรื่อง
คณะกรรมการประสานงานกรณีที่คดีมปัีญหาต้องตีความว่าคดทีี่เข้ามาสู่ศาลเป็นคดีที่อยู่ในอ านาจศาล
ยตุธิรรมหรอืคดปีกครอง หากก าหนดใหค้ดสีิง่แวดลอ้มอยูใ่นร่มเงาของศาลยตุธิรรม บุคลากรของผูพ้พิากษา
มคีวามเชี่ยวชาญด้านกฎหมายปกครองมากแค่ไหน หรอืจะโยกยา้ยให้ตุลาการศาลปกครองเขา้ไป นี่เป็น
ประเดน็ปัญหาส าคญัทีต่อ้งตอบสงัคมใหไ้ด้ 

 

 
 

- สรุชยั ตรงงาม เลขาธิการมลูนิธินิติธรรมส่ิงแวดล้อม (EnLAW) 

กล่าวว่าการที ่ร่าง พ.ร.บ. ทัง้สองฉบบัขยายหลกัการเรื่องอ านาจฟ้องในคดทีีอ่ยู่ภายใต้อ านาจศาล
ยุตธิรรมอาจจะท าให้เกดิการฟ้องคดมีากเกินไป อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าการขยายอ านาจฟ้องน่าจะเป็น
ประโยชน์มากกว่าเพราะในความเป็นจรงิการฟ้องคดมีนัไม่งา่ย การขยายอ านาจฟ้องของ NGOs ประชาชน
อาจก่อใหเ้กดิใชส้ทิธฟ้ิองทีม่ชิอบ แต่ชุมชนกว่าจะฟ้องคดไีดเ้ขากผ็่านการพดูคุยกนัมานานพอสมควรดงันัน้
ความเหน็เรือ่งการขยายอ านาจฟ้องเป็นผลดแีต่ตอ้งมเีกณฑก์ารคดักรอง 
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ในร่างฉบบัของ สปช. ตนมคีวามเป็นห่วงคอืความไม่ชดัเจน การทีร่่างกฎหมายใหอ้ านาจประธาน
ศาลฎีกาออกข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการด าเนินคดี การพิจารณาคดี อาจจะต้องก าหนดเงื่อนไขการออก
ขอ้ก าหนดประธานศาลฎกีาเพื่อก าหนดเงือ่นไขในการออกขอ้ก าหนดประธานศาลฎกีาเพื่อไมใ่หส้ทิธทิีไ่ด้รบั
การรบัรองในกฎหมายแมถู่กลดิรอน คอืมนัไมช่ดัเจน ควรมเีขยีนกนัไวห้น่อย เช่น ใหค้ านึงถงึ.... 

การใชส้ทิธดิา้นสิง่แวดลอ้มมกัมตีน้ทุนบางอย่าง เช่น ความเสีย่งต่อความปลอดภยัของชวีติ รา่งกาย
ของผูด้ าเนินคด ีรวมทัง้หลายกรณีมกัถูกฟ้องรอ้งด าเนินคดกีลบัซึง่ท าใหช้าวบา้นไม่กลา้ด าเนินคด ีซึง่ตรงนี้
สะท้อนให้เหน็ว่ากฎหมายอาจจะต้องเขา้มาก าหนดขัน้ตอนการกลัน่กรองคดีว่ามกีารฟ้องคดโีดยไม่สุจรติ
หรอืไม่ ยกตัวอย่างกรณีเด็กนักเรยีนชัน้มธัยมถูกฟ้องคดีกรณีเหมอืงแร่ทองค า การใช้กระสุนกระดาษ 
SLAPP Case (Strategic Lawsuit Against Public Participation) เรายงัขาดกระบวนการกลัน่กรอง ตวัอยา่ง
ประเทศฟิลปิปินสก์ม็กีฎหมายเกี่ยวกบั Anti-SLAPP Law เหมอืนกนั โดยสรา้งกลไกว่าถ้าคนทีถู่กฟ้องรอ้ง
เห็นว่าถูกฟ้องไม่เป็นธรรมควรร้องต่อศาลได้  การไกล่เกลี่ยระงบัข้อพิพาททางเลือกเป็นกลไกส าคัญ  
การไกล่เกลี่ยควรมีเครื่องมือสนับสนุนให้ประชาชนเข้าไปต่อรองได้อย่างเท่าเทียมหรือมีนักวิชาการ  
ช่วยเจรจา อยา่งไรกต็ามจะท าอยา่งไรใหผู้เ้สยีหายทีเ่ป็นประชาชนสามารถเจรจาอย่างเท่าเทยีมและโปร่งใส
ไดอ้ย่างแทจ้รงิ  เหน็ดว้ยกบัการยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียมศาล เพราะการยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นเรื่อง
ส าคญั เป็นขอ้จ ากดัการเขา้สู่กระบวนการยตุธิรรม 

ควรมกีารเสรมิบุคลากรพเิศษ เนื่องจากประชาชนเขา้ถงึขอ้มลูล าบาก ซึง่รา่งทัง้สองฉบบักพ็อพูดถงึ
บา้ง คอื ตอ้งมรีะบบจดัหาผูเ้ชีย่วชาญหรอื Friend of Court ส าหรบัประเดน็ทีม่คีวามซบัซอ้นทีม่คีวามส าคญั
ต่อสาธารณะให้คนที่เป็นนักวชิาการที่อยากเสนอความเหน็เขา้มาในคดไีด้ เพิม่บุคลากรพเิศษ ช่วยค้นหา
ข้อเท็จจรงิ เสนอ Amicus Curiae (Friend of Court) ในกรณีที่คดีมปีระเด็นที่ซบัซ้อนและมคีวามส าคัญ 
ต่อสาธารณะ   

 
ในช่วงบ่าย ช่วงทีส่องเป็นการวิพากษ์ร่างกฎหมายเกีย่วกบัวิธีพิจารณาคดีสิง่แวดล้อม  

2 ฉบบั จากมมุมองคดีอาญา 

- คณุสนุทร แก้วสว่าง ผูแ้ทนกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

กล่าวว่าความรบัผดิชอบของกรมโรงงานมีกฎหมายสองฉบบัที่ต้องรบัผดิชอบคอื พระราชบญัญตัิ
โรงงาน และพระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย ทัง้สองตวันี้กอ็ยูใ่นกลุ่มของกฎหมายทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
ต่อคดีสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 8 ของ กฎหมายโรงงาน ให้รฐัมนตรไีปออกกฎระเบียบต่างๆ ปัญหาใน
คดีอาญาคือ ภาค 1 ก่อนเริ่มโรงงาน โรงงานมีสามจ าพวก โดยเฉพาะโรงงานจ าพวกที่ 3 ต้องได้รบั
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ใบอนุญาตก่อน ถ้าฝ่าฝืนก็มโีทษจ าคุกหรอืปรบั ภาค 2 หลงัเริม่โรงงานเช่นเรื่องการห้ามมนี ้าทิ้ง ซึ่งก็จะมี
หลกัเกณฑก์ าหนดมาตรฐานเอาไว้ต้องท าถ้าฝ่าฝืนก็มโีทษ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นการใช้มาตรา 8 ลงโทษ
ปรบั ในมาตรา 651 กฎหมายโรงงาน คดทีัง้หมดใหส้ามารถเปรยีบเทยีบปรบัได ้จะมบีางส่วนทีจ่ะไปถงึศาล
คอื ไมใ่ชส้ทิธเิปรยีบเทยีบปรบัหรอืใชส้ทิธแิลว้ไมไ่ปจา่ยค่าปรบักไ็ปศาล  

หากพจิารณาจากตวัร่างกฎหมาย 2 ฉบบัที่มกีารน าเสนอแล้วจะพบว่าร่างกฎหมายไม่ได้กระทบ  
ฐานความผดิในกฎหมายโรงงาน นอกจากนี้เหน็ว่า ร่างกฎหมายของ สปช. มคีวามเหมาะสมในส่วนของ 
คดแีพ่งแลว้  

ปัญหาของคดสีิง่แวดลอ้มคอื หลกัฐานทางวทิยาศาสตรม์นัพสิจูน์ยาก 

 

- ดร. ชชัชม อรรฆภิญญ ์รองอธิบดีอยัการ ส านักงานอยัการสงูสดุ 

กล่าวว่าปัจจุบนัคดีอาญาส่วนใหญ่เป็นคดีตดัไม้ท าลายป่า ปัจจุบนัคดีที่ควบคู่กับป่าไม้ก็คือคดี
เกี่ยวกบัสตัว์ป่า พนัธุ์พชื และปัจจุบนัมนักลายเป็นคดอีงค์กรขา้มชาตไิปแล้ว “คดอีาญาเปรยีบเหมอืนไม้
เรยีวอนัใหญ่” ในรา่งของศาลยตุธิรรมไมไ่ดพ้ดูถงึคดอีาญาเลย 

การก าหนดใหพ้นักงานอยัการและพนักงานสอบสวนช่วยกนัวางรปูคดตีัง้แต่ชัน้สอบสวนนัน้ถอืเป็น
หลักการที่ดีเพราะสอดคล้องกับหลักการประสานงานสากล รวมทัง้สอดคล้องกับ ระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการประสานงานเพื่อบงัคบัใชก้ฎหมายเกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2550 อกีดว้ย 

ส าหรบัในร่างของ สปช. ตาม มาตรา 74 วรรคสอง ที่ระบุว่า “ในคดอีาญาที่พนักงานอยัการเป็น
โจทก์ พนักงานอยัการมสีทิธยิื่นค ารอ้งเพื่อเรยีกค่าเสยีหายที่เกิดแก่สิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศมาในคดไีด.้...”  การใหอ้ยัการมอี านาจเรยีกค่าเสยีหายเพื่อความเสยีหายต่อสิ่งแวดลอ้มเป็นเรื่อง

                                                           
1 มาตรา 65 ใหม้คีณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดใีนเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภมูภิาคไดต้ามความเหมาะสม 
 คณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดแีต่ละคณะใหร้ฐัมนตรแีต่งตัง้จากผูท้รงคุณวุฒใินดา้นกฎหมายจ านวนสามคน โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี แต่เมื่อ
พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได้ 
 การพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ การประชมุ และวธิพีจิารณาของคณะกรรมการเปรยีบเทยีบคด ีใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกี าหนดโดยประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา 
 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา ๕๐ วรรคสองหรือมาตรา ๕๒ วรรคสอง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ านาจ
เปรียบเทียบปรบัได้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รบัโทษถึงจ าคุก และเมื่อผู้ต้องหาได้เสียค่าปรบัตามที่เปรยีบเทียบภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่มกีาร
เปรยีบเทยีบปรบั ใหถ้อืวา่คดเีลกิกนัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท าความผดิตามวรรคสี่และผู้นัน้ยินยอมให้เปรียบเทียบปรบั ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้แก่คณะกร รมการ
เปรยีบเทยีบคดภีายในเจด็วนันบัแต่วนัทีผู่น้ัน้แสดงความยนิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบปรบั 
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ทีด่ ีอยา่งไรกต็าม อาจารยเ์หน็ว่าควรใหพ้นกังานอยัการมอี านาจเรยีกค่าเสยีหายเพื่อความเสยีหายต่อบุคคล
ไดด้ว้ย 

การฟ้องคดกีรณีผู้แทนชุมชนเป็นโจทก์ฟ้องคด ีควรก าหนดเงื่อนไขให้ศาลออกหมายให้พนักงาน
อยัการเขา้มาเป็นโจทกร์ว่มดว้ย เพื่อป้องกนัปัญหาการฉ้อฉลสมยอมในคดอีาญา 

 

 
 

- แสงชยั รตันเสรีวงษ์ ทนายความด้านส่ิงแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน 

การมองคดแียกส่วนน่าจะแก้ไขปัญหาไม่ไดผ้ล แต่ศูนยร์วมของมนัคอืวถิชีวีติของผูค้นการแยกการ
ด าเนินคดีตามประเภทคดีออกเป็นคดีในศาลยุติธรรมและคดีปกครองแบบแยกส่วนอาจจะท าให้การ
ด าเนินคดีไม่ได้ผลหรอืเกิดประสทิธภิาพเท่าที่ควร เพราะบางคดีมผีลกระทบต่อบุคคลในวงกว้างซึ่งใน
ท้ายที่สุดอาจน าไปสู่การโต้แย้งหน่วยงานรฐัด้วย นอกจากนี้การพิจารณาแบบแยกส่วนอาจน าไปสู่การ
ด าเนินคดทีีล่กัลัน่ ดงันัน้ จงึไมส่ามารถแยกการด าเนินคดอีาญาออกไปพจิารณาเป็นเอกเทศ2  

การฟ้องคดใีนส่วนของผู้เสยีหายทีใ่หอ้ านาจแก่หน่วยงานในการฟ้อง ปัญหาคอืหน่วยงานบางครัง้  
กล็ะเลยไมด่ าเนินการฟ้องคด ีดงันัน้เหน็ว่าควรกระจายอ านาจใหก้บัทอ้งถิน่รว่มด าเนินการได้ 

                                                           
2 SURABIRD ENVIRONMENTALIST ,ประเดน็ความเหน็จากการเสวนาการน าเสนอและวพิากษ์ร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิง่แวดล้อม, สบืคน้จาก 
https://www.facebook.com/notes/surabird-environmentalist/ 


