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คาํนํา 

โครงการพฒันารา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มนี�เป็นกจิกรรมที�สบืเนื�องจากการ
ที�ผู้วจิยัในฐานะที�เคยรบัผดิชอบงานของสถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ . สํานักงานศาลยุตธิรรม ได้
ร่วมทํางานวชิาการในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัหลายฝ่าย ทั �งในส่วนของแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาล
ฎกีา หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานจากต่างประเทศ ซึ�งทุกฝ่ายเหน็ตรงกนัว่าประเทศไทย
จาํเป็นต้องพฒันากระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมให้เป็นเครื�องมอืช่วยแก้ไขปญัหาความ
เสื�อมโทรมของสิ�งแวดลอ้มและปญัหาความไมเ่ป็นธรรมในการใชท้รพัยากรส่วนรวมของประเทศ 
โดยกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มน่าจะช่วยทําใหก้ระบวนการยุตธิรรมในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง
มคีวามสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมมากยิ�งขึ�นผู้วิจยัและคณะที�ปรกึษาจงึได้ทําการศึกษา
วรรณกรรมทางนิติศาสตร์ รวบรวมประเด็นสําคญัเพื�อพฒันาเรื�องที�เกี�ยวข้อง และได้จดัการ
ประชุมเพื�อระดมความคดิเหน็จากผู้มปีระสบการณ์เกี�ยวกบัคดสีิ�งแวดล้อมโดยตรง ทั �งในฐานะ
ผู้เสียหายหรอืโจทก์ในคดี ผู้ที�เคยถูกฟ้องคดี ทนายความในคดี เจ้าหน้าที�ผู้รบัผิดชอบคด ี 
ผู้พพิากษาที�เคยตดัสนิคด ีนักวชิาการสิ�งแวดล้อม นักกฎหมาย รวมทั �งผู้ที�เกี�ยวข้องทุกฝ่าย  
เมื�อได้แนวทางที�ชดัเจนมากขึ�น จงึได้ทําการยกร่างกฎหมาย จากเดมิที�วางแผนจะจดัทําเพยีง
ร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมเท่านั �น ก็ได้ยกร่างกฎหมายการบรหิารงานยุติธรรม
สิ�งแวดล้อมขึ�นมาอกีฉบบัหนึ�ง เพราะหลายฝ่ายเหน็กนัว่าควรจะต้องมหีน่วยงานกลางที�จะมา
ขบัเคลื�อนเครื�องกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มอย่างเป็นระบบมากขึ�น ภายหลงัไดจ้ดัใหม้ี
การประชุมใหญ่เพื�อนําเสนอร่างกฎหมายทั �งสองฉบบัอกีครั �งหนึ�ง ซึ�งไดร้บัการวพิากษ์วจิารณ์
อย่างตรงไปตรงมาจากผู้ทรงคุณวุฒจิากทุกภาคส่วน สุดท้ายร่างกฎหมายทั �งสองฉบบัก็ได้ถูก
ปรบัแกต้ามความเหมาะสม ตามที�ปรากฏในรายงานฉบบันี�แลว้ 

ปญัหาและอุปสรรคในการจดัทําโครงการนี�คงจะเป็นเรื�องความยากของเนื�อหาของร่าง
กฎหมายทั �งสองฉบบั เพราะยงัเป็นเรื�องใหม่ที�ยงัมกีารศึกษาไม่มากและยงัขาดการทดลอง
กระทําในทางปฏบิตั ิตวัอย่างเช่นในร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม มกีารเปิดช่องให้
ตวัแทนของชุมชนหรอืองคก์รเอกชนฟ้องคดสีิ�งแวดลอ้มได ้หรอืเรื�องการกําหนดค่าเสยีหายต่อ
สิ�งแวดลอ้มที�มหีลายประเภท รวมทั �งเรื�องการกําหนดมาตรการใหม่ๆ ในทางอาญา ซึ�งบางเรื�อง
ไมใ่ช่เรื�องกฎหมายสบญัญตัเิสยีทเีดยีว แต่ก้าวล่วงเขา้ไปในเรื�องของกฎหมายสาระบญัญตัดิว้ย 
โดยเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพนิิจเพื�อสร้างความเป็นธรรมในคด ีในร่างกฎหมายการบรหิารงาน
ยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม กไ็ดก้ําหนดใหม้อีงคก์รใหมค่อืสาํนกังานพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรม
ทางสิ�งแวดล้อม เพื�อให้เป็นพื�นที�กลางสําหรับหน่วยงานสําคัญที�มีประสบการณ์ด้านคดี
สิ�งแวดล้อมให้มาวางแผนงานและพฒันาระบบทั �งปวงร่วมกนั ซึ�งก็เป็นเรื�องที�ท้าทายสําหรบั
ประเทศไทย ว่าหน่วยงานสาํคญัซึ�งมอีํานาจอสิระแยกขาดออกจากกนั จะสามารถร่วมกนัพฒันา
งานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มใหก้า้วไปขา้งหน้าไดอ้ยา่งประสบความสาํเรจ็ไดห้รอืไม ่



 

 

คณะผู้วิจ ัยขอขอบคุณแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที�ดี (นสธ.) และ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) สําหรบัความสนับสนุนในการจดัทํา
โครงการนี� โดยเฉพาะท่านศาสตราจารย ์ดร.มิ�งสรรพ ์ขาวสะอาด รองศาสตราจารย ์ดร.กอบกุล  
รายะนาคร และคุณยุวด ีคาดการณ์ไกล รวมทั �งเจ้าหน้าที�ของ นสธ. สําหรบัการดูแลติดตาม
โครงการเป็นอยา่งด ีนอกจากนี� คณะผูว้จิยัขอขอบคุณท่านผูท้รงคุณวุฒทิี�ไดเ้ขา้ร่วมการประชุม
ระดมสมองและช่วยให้คําแนะนําเพื�อช่วยสรรค์สรา้งงานที�เป็นประโยชน์นี� สุดท้าย คณะผู้วจิยั
ขอขอบคุณท่านไสลเกษ วฒันพนัธุ์ ท่านวินัย เรอืงศร ีและท่านศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด  
สงิคะเนต ิที�ปรกึษาโครงการ ที�ไดใ้หค้ําปรกึษาที�มคีุณค่าและหากการดําเนินการในโครงการนี�มี
ขอ้บกพร่องประการใด คณะผู้วจิยัต้องขออภยัไว้ ณ ที�นี� อย่างไรก็ตาม คณะผู้วจิยัเชื�อมั �นว่า
โครงการนี�น่าจะเป็นผลงานสําคญัชิ�นหนึ�งที�ช่วยจุดประกายให้สงัคมไทยได้หนัมาสนใจและ
ร่วมกนัพฒันากระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมของประเทศให้มคีวามถูกต้องและสมบูรณ์
มากขึ�นต่อไปในอนาคต 

 
สุนทรยีา เหมอืนพะวงศ์ 

กฤตกิา เลศิสวสัดิ . 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 



 

 

สารบญั 
 

เรื�อง หน้า 
คาํนํา  
สารบญั  
บทที� ๑ ความเป็นมาของโครงการ ๑ 
บทที� ๒ ผลการดาํเนินงาน ๕ 
บทที� ๓ บทสรปุและขอ้เสนอแนะ ๔๔ 
ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก ขอ้เสนอโครงการ  
ภาคผนวก ข กฎหมายและระเบยีบต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวธิพีจิารณาคดี

สิ�งแวดลอ้ม 
 

ภาคผนวก ค รายงานการประชุม  
ภาคผนวก ง งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบักฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม  
ภาคผนวก จ รายชื�อนกัวจิยัและเครอืข่ายนกักฎหมาย นกัวชิาการดา้น

สิ�งแวดลอ้ม 
 

   
   
   

 
  



๑ | ห น้ า  

 

 

 

 

 

บทที� ๑ 
ความเป็นมาของโครงการ 

 

 



 

๒ | ห น้ า  

 

ความเป็นมาของโครงการ 

นับตั �งแต่ได้มกีารจดัตั �งแผนกคดสีิ�งแวดล้อมขึ�นในศาลฎีกาเมื�อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ต่อมาไดม้กีารจดัตั �งแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค และศาลชั �นต้นเฉพาะ
ในส่วนของศาลแพ่งตามลาํดบัการจดัการคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลยุตธิรรมจงึมคีวามเป็นระบบมาก
ขึ�นกว่าในอดตีที�ผ่านมา แต่อย่างไรก็ด ีกระบวนการพจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมยงัคงอยู่ภายใต้
บงัคบักฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทําให้กระบวน
พจิารณามคีวามยุ่งยาก ล่าช้า และไม่มปีระสทิธภิาพเท่าที�ควร ทําให้ไม่สามารถเยยีวยาและ
ฟื�นฟูผลกระทบจากการทําลายทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมได้ เนื�องจากปญัหาในคดี
สิ�งแวดลอ้มนั �นมคีวามแตกต่างไปจากคดทีั �วไปหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการดําเนินการ
กระบวนพจิารณาคดทีี�ไม่สามารถแก้ไขเยยีวยาสิ�งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตไิดอ้ย่างทนั
การณ์และอย่างเหมาะสม เมื�อมคีวามเสยีหายเกิดขึ�นต่อระบบนิเวศและสิ�งแวดล้อม รวมทั �ง
ปญัหาต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย์ ดังนั �น จึงมีความจําเป็นต้องมีการปฏิรูปกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้งกบัการวธิพีจิารณาคดแีละระบบศาลที�รบัผดิชอบคดสีิ�งแวดลอ้มอย่างเป็นรปูธรรม เช่น 
ระบบการฟ้องคด ีการสบืพยาน การรบัฟงัพยาน การชั �งนํ�าหนักพยาน ระบบผู้เชี�ยวชาญ การ
พพิากษาคด ีกระบวนการไกล่เกลี�ยระงบัขอ้พพิาท ตลอดจนการบงัคบัคด ีเพื�อใหก้ระบวนการ
ยุตธิรรมสามารถสรา้งความเป็นธรรมและตอบสนองขอ้พพิาทในคดสีิ�งแวดล้อมให้แก่สงัคมได้
อยา่งแทจ้รงิ 

สาํนกังานศาลยตุธิรรม ตระหนักถงึความสําคญัของปญัหาดงักล่าวขา้งต้น และ
ได้รเิริ�มโครงการวจิยั รวมทั �งจดักิจกรรมทางวชิาการ เพื�อหาแนวทางแก้ไขความไม่เป็นธรรม
ทางสิ�งแวดลอ้มหลายประการในช่วงเวลาที�ผ่านมา ไดแ้ก่ 

(๑) โครงการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื�อพัฒนากฎหมายที�เกี�ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมด้านสิ�งแวดล้อม ซึ�งได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานพฒันา
นโยบายสาธารณะเพื�อคุณภาพชวีติที�ด ีมลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิ(มสช.) ภายใต้การสนับสนุน
ของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ 

(๒) โครงการรวบรวม ศึกษาทบทวนวรรณกรรม บทความทางกฎหมายที�
เกี�ยวข้องกบักฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมจากต่างประเทศ และแปลเอกสารกฎหมาย
เกี�ยวกบับทบญัญตักิฎหมายวธิกีารพจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มจากต่างประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา 
สวเีดน นิวซแีลนด์ ออสเตรเลยี ฟิลปิปินส์ เป็นต้น ที�ได้ทบทวนวรรณกรรมไว้ก่อนหน้านี�แล้ว 
โดยคณะทํางานวิชาการซึ�งประกอบด้วย ผู้พิพากษา นิติกร และนักวิชาการอิสระ จากศาล
ยุตธิรรม สํานักงานศาลยุตธิรรม มหาวทิยาลยั และหน่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยไดร้บัการ
สนบัสนุนดา้นวชิาการและงบประมาณจากสถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ . สาํนกังานศาลยตุธิรรม 
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(๓) โครงการวจิยัเรื�อง “โครงการศกึษาแนวทางการประเมนิมลูค่าทางเศรษฐกจิ
จากผลกระทบทางด้านสิ�งแวดล้อมเพื�อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม” โดย 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช โดยรศ.ดร.อรพรรณ ณ บางชา้ง ศรเีสาวลกัษณ์ 

(๔) โครงการการจดัการความรู้และสร้างศกัยภาพศาลยุตธิรรมในศาลชํานัญ
พเิศษ โดยจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยรศ. นวลน้อย ตรรีตัน์ 

(๕) โครงการสมัมนาทางวชิาการเรื�อง “ทศิทางใหม่ในการพฒันากระบวนการ
ยุตธิรรมด้านสิ�งแวดล้อม” (New Approaches on Development of Environmental Judicial 
Process) โดยได้เชิญผู้พิพากษาศาลสิ�งแวดล้อม พนักงานอัยการ และนักวิชาการทางด้าน
กฎหมายสิ�งแวดลอ้มจากประเทศออสเตรเลยีและสหรฐัอเมรกิา มารว่มปรกึษาหารอื 

(๖) โครงการทบทวนวรรณกรรมกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมประเทศ
ออสเตรเลยี ศึกษาวจิยัและทําการแปลโดยคณะผู้พพิากษาในศาลยุติธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขากฎหมายจากมหาวทิยาลยั และหน่วยงานดา้นสิ�งแวดลอ้ม  

นอกจากนี� สํานักงานศาลยุติธรรม รวมทั �งศาลฎีกา ซึ�งตระหนักถึงปญัหา
ดงักล่าวจงึไดจ้ดัใหม้โีครงการพฒันาบุคลากรดา้นกฎหมายสิ�งแวดลอ้มอย่างจรงิจงัมาโดยตลอด 
ได้แก่ การจดัโครงการฝึกอบรมผู้พพิากษาทางด้านกฎหมายสิ�งแวดล้อมที�ประเทศญี�ปุ่น และ
ประเทศแคนาดา รวมทั �งการส่งผู้พพิากษาศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดล้อม ไปศกึษาดูงานอย่าง
เขม้ขน้ที�ศาลสิ�งแวดลอ้มประเทศออสเตรเลยี และการผลกัดนัใหว้ชิากฎหมายสิ�งแวดลอ้มอยู่ใน
หลกัสตูรการอบรมผูพ้พิากษา 

ด้วยความตระหนักถึงความสําคญัของการพฒันากระบวนการยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม ตามเหตุผลที�กล่าวมาขา้งตน้ เลขาธกิารสํานักงานศาลยุตธิรรม จงึไดม้คีําสั �งแต่งตั �ง
คณะทํางานเพื�อพฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม เพื�อให้ศึกษาและ
จดัทาํรา่งกฎหมายในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งคณะทาํงานไดจ้ดัทําร่างพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดี
สิ�งแวดลอ้มขึ�นมาในเบื�องตน้ และคณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมไดล้งมตใิหค้วามเหน็ชอบใน
ร่างพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม พ.ศ. …. แล้วเมื�อวนัที� ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๒ และไดม้กีารมอบหมายใหม้กีารดาํเนินงานเพื�อจดัทํารายละเอยีดของร่างกฎหมายต่อไป 
ซึ�งในวันที� ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมได้มีมติแต่งตั �ง
คณะอนุกรรมการยกรา่งกฎหมายว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม โดยมนีายไพโรจน์ วายุภาพ 
เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และมอีํานาจหน้าที� ในการพจิารณาจดัทําร่างกฎหมายที�เกี�ยวกบั
วธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม ซึ�งคณะอนุกรรมการไดเ้ริ�มประชุมไปบา้งแลว้ หลงัจากนั �น สํานักงาน
ศาลยุติธรรมยงัได้จดัตั �งคณะทํางานเพื�อจดัทําระเบียบประธานศาลฎีกา ในเรื�องที�เกี�ยวข้อง 
ไดแ้ก่ คาํแนะนําของประธานศาลฎกีาเกี�ยวกบัการดาํเนินคดสีิ�งแวดลอ้ม ซึ�งคณะทํางานไดจ้ดัทํา
เอกสารคําแนะนําของประธานศาลฎกีาเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ รวมทั �งศาลแพ่งกําลงัจดัตั �งแผนกคดี
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สิ�งแวดล้อมในศาลแพ่งขึ�นด้วย และในปจัจุบนัประธานแผนกคดสีิ�งแวดล้อมในศาลฎกีาก็ได้มี
การจดัตั �งคณะทาํงานยกรา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มขึ�นมาอกีคณะหนึ�งควบคู่กนัไป   

ดงันั �น เพื�อให้มพีฒันาร่างวธิีพจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมมคีวามสมบูรณ์มากยิ�งขึ�น 
คณะผู้วิจ ัยจึงได้ริเริ�มโครงการพัฒนาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมนี�ขึ�นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื�อจะพฒันาร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มที�ไดม้กีารรเิริ�มจากหลายฝ่าย
ให้มเีนื�อหาที�สมบูรณ์อย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมประเด็นสําคญัที�เกี�ยวข้อง เพื�อจะทําให้
กฎหมายใหม่สามารถแก้ไขปญัหาขอ้ขดัขอ้งในคดสีิ�งแวดลอ้มไดอ้ย่างแทจ้รงิ ทั �งนี� คณะผูว้จิยั
ไดร้เิริ�มจดัใหม้กีารทาํวจิยัโครงการยอ่ยในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งในเบื�องตน้ ไดแ้ก่โครงการรวบรวมคดี
ด้านสิ�งแวดล้อมที�สําคัญของไทย โครงการการระงบัข้อพิพาททางเลือกในคดีสิ�งแวดล้อม 
โครงการจดัทําคู่มอืเบื�องต้นในการเกบ็รวบรวมและดูแลรกัษาพยานหลกัฐานเพื�อการดําเนินคดี
ต่อผู้กระทําความผดิในคดมีลพษิสิ�งแวดล้อม ฯลฯ เพื�อจะรวบรวมองค์ความรู้ข ั �นสูงในเรื�องที�
เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะการศกึษาเปรยีบเทยีบกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม การศกึษาถงึ
ปญัหาที�มอียู่ในทางปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม เพื�อที�จะได้นําองค์ความรูต่้างๆ มาพฒันายกร่าง
กฎหมาย ระเบยีบและแนวปฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้งให้มคีวามสมบูรณ์และสอดคล้องกบัหลกัการทาง
วชิาการด้านกฎหมายสิ�งแวดล้อมที�ถูกต้อง เพื�อให้กระบวนการยุติธรรมสามารถแก้ไขปญัหา
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มของประเทศอย่างจรงิจงัต่อไป ทั �งนี� โครงการย่อยเพื�อ
รวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าวได้ถูกจัดจ้างโดยตรงจากแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับ
สถาบนัอุดมศกึษาไทย เพื�อการพฒันานโยบายสาธารณะที�ด ี (นสธ.) และได้ส่งมอบงานแล้ว 
คณะผู้วจิยัจงึเหน็สมควรจดัทําโครงการร่างวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มเพื�อนําองค์ความรูท้ี�ได้รบั
จากฝา่ยต่างๆ มาปรบัปรงุรา่งกฎหมายดงักล่าวใหม้คีวามสมบรูณ์ขึ�นต่อไป 
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บทที� ๒ 
ผลการดาํเนินงาน 
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โครงการพฒันาร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม ไดร้บัการสนับสนุนจาก นสธ. 
และ สสส. ตั �งแต่เดอืนมถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหด้ําเนินโครงการตามแผนงานที�ไดนํ้าเสนอไวใ้น
ขอ้เสนอโครงการ โดยไดด้ําเนินการจดัประชุมนักวจิยัและที�ปรกึษาโครงการเพื�อพจิารณากรอบ
แนวคดิและประเดน็สาํคญัในการยกรา่งกฎหมาย เพื�อประกอบการพจิารณาร่วมกบัร่างกฎหมาย
วธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มฉบบัของศาลยตุธิรรมและศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มและงานวจิยัที�
เกี�ยวขอ้งอื�นๆ ในการจดัทําร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมขึ�นตามแผนงานที�ไดว้างไว ้
ร่างกฎหมายที�พัฒนาขึ�นในโครงการนี�ได้ถูกนําไปใช้ในในการประชุมระดมความคิดเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เชี�ยวชาญ เรื�องการพฒันาร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม ความ
คดิเหน็ของผูเ้ชี�ยวชาญและผูท้รงคุณวุฒใินสาขาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งไดร้บัการพจิารณาร่วมกนักบั
ความคดิเหน็ของนกัวจิยัและที�ปรกึษาโครงการในการแก้ไขปรบัปรุงร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดี
สิ�งแวดล้อม ต่อมานักวิจ ัยและที�ปรึกษาโครงการเห็นสมควรยกร่างพระราชบัญญัติการ
บรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มขึ�นอกีฉบบัหนึ�ง ภายหลงัได้ใชใ้นการประชุมเวทสีาธารณะ
รบัฟงัความคิดเห็น เรื�อง  “ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม” และ “ร่าง
พระราชบญัญตักิารบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม” ก่อนที�จะแก้ไขปรบัปรุงร่างกฎหมายอกี
ครั �งในรอบสุดท้าย บดันี�โครงการไดด้ําเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละแผนงานเรยีบรอ้ยแล้ว ดงั
รายละเอยีดสรปุผลการดาํเนินงานที�ผ่าน (รปูที� ๑-๑) ต่อไปนี� 

๒.๑ การทบทวนวรรณกรรม 
ขั �นตอนของการทบทวนวรรณกรรม คณะผู้วจิยัสบืค้นโดยเริ�มต้นที�แนวความคดิเรื�อง

หลักความเป็นธรรมทางด้านสิ�งแวดล้อม ที�ได้จากการอ่าน ทําความเข้าใจ และวิเคราะห์
แนวความคิดเอกสารทางกฎหมายหลายประเภท อาทิเช่น กฎหมายระหว่างประเทศ ตํารา
กฎหมายสิ�งแวดลอ้ม งานวจิยัดา้นกฎหมายสิ�งแวดลอ้ม คาํพพิากษาในคดสีิ�งแวดลอ้ม กฎหมาย
และระเบยีบต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เป็นต้น รวมทั �งงานวจิยัที�ไดม้ผีูศ้กึษาหรอืดําเนินการไวก่้อนหน้า
หลายเรื�องที�เกี�ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ในการพฒันากฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม ทั �งนี� 
เพื�อรวบรวมแนวความคดิและขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่างๆ นี� มาใชใ้นการพจิารณาจดัหมวดหมู่
ของกฎหมายวิธพีิจารณาคดี เพื�อที�จะใช้พฒันาไปสู่ร่างกฎหมายวธิีพจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม
ต่อไป โดยได้รวบรวมผลการทบทวนวรรณกรรมที�สําคญัไว้ดงันี� (โปรดศึกษารายละเอียดใน
ภาคผนวก ข และ ง) 

(๑) ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื�อบังคับใช้กฎหมาย
เกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วนัที� ๒๐ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ลงตพีมิพ์ใน
หนังสอืราชกจิจานุเบกษา เล่มที� ๑๒๔ ตอนพเิศษ ๒๓ ง ลงวนัที� ๒๘ กุมภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๕๐ 
หน้า ๑-๑๓ 
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(๒) คําแนะนําของประธานศาลฎีกาเกี�ยวกบัการดําเนินคดสีิ�งแวดล้อม ประกาศ ณ 
วนัที� ๙ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ลงตพีมิพ์ในหนังสอืราชกจิจานุเบกษา เล่มที� ๑๒๘ ตอนที� ๓๐ ก 
ลงวนัที� ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๔๗-๔๙ 

(๓) คําแนะนําของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดําเนินคดีปกครองเกี�ยวกับ
สิ�งแวดลอ้ม ประกาศ ณ วนัที� ๒๙ มถุินายน พ.ศ.๒๕๕๔ ลงตพีมิพใ์นหนังสอืราชกจิจานุเบกษา 
เล่มที� ๑๒๘ ตอนที� ๕๔ ก ลงวนัที� ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๑๘-๒๒ 

(๔) ร่างกฎหมายพระราชบญัญัติวิธพีิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม พ.ศ.... (ฉบบัศาล
ยตุธิรรม) 

(๕) ร่างกฎหมายพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม พ.ศ.... (ฉบบัแผนกคดี
สิ�งแวดลอ้มในศาลฎกีา) 

(๖) ร่างระเบยีบว่าด้วยการไกล่เกลี�ยคดสีิ�งแวดล้อม พ.ศ.... (ฉบบัยกร่างโดยท่านผู้
พพิากษาสรวศิ ลมิปรงัษ)ี 

(๗) รา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิหมวดที�...
ว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดทีี�ดนิและปา่ไม ้ส่วนที� ๑ หลกัทั �วไป (รา่งนําเสนอประกอบรายงานการวจิยั
โครงการพสิจูน์สทิธใินคดปีา่ไมแ้ละที�ดนิ) 

(๘) ตวัอย่างกฎหมายท้องถิ�นที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
แมท่าว่าดว้ยการจดัการปา่ชุมชนตําบลแมท่า เป็นตน้ 

(๙) รายงานการรวบรวมคดีสิ�งแวดล้อมที�มคีวามสําคญัของไทย (๓๐ คดีดงั) โดย 
นางสาวสุภาภรณ์ มาลยัลอย และนายสงกรานต์ ป้องบุญจนัทร ์โครงการนิตธิรรมสิ�งแวดล้อม 
เสนอต่อแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื�อการพัฒนานโยบาย
สาธารณะที�ด ี(นสธ.) พ.ศ.๒๕๕๔ 

(๑๐) รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางในการจัดทําระบบพยานผู้เชี�ยวชาญในคดี
สิ�งแวดลอ้ม (Guideline on the Development of the System on Expert Witness on the 
Environmental Litigation) โดยผูช่้วยศาสตราจารยป์รชัญา บุญประเสรฐิ และนางสาวลลลิ ก่อ
วุฒกุิลรงัษี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ได้รบัทุนสนับสนุนจากแผนงานสรา้งเสรมิการเรยีนรูก้บั
สถาบนัอุดมศกึษาไทยเพื�อการพฒันานโยบายสาธารณะที�ด ี(นสธ.) 

(๑๑) รายงานแนวทางในการพัฒนาระบบไกล่เกลี�ยคดีสิ�งแวดล้อม โดยนายสรวิศ  
ลมิปรงัษ ีผูพ้พิากษาศาลชั �นตน้ประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา 

นอกจากนี�แล้วยงัมงีานทบทวนวรรณกรรมที�คณะผู้วิจยัได้อ่านทําความเข้าใจและ
นํามาใชใ้นการยกรา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดแีต่ไมไ่ดแ้นบทา้ยไวใ้นรายงานวจิยัฉบบันี� ไดแ้ก่ 

(๑) พระราชบญัญตัพิฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๙ 
(๒) Analysis of the Rule of Evidence and the Electronic Rules of Evidence for 

the Republic of the Philippines by ABA Asia Legal Assessment Series Dated on April 
9th, 2006. 
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(๓) Republic of the Philippines Supreme Court: The A.M.No. 09-6-8-SC Rule 
of Procedure for Environmental Cases Effective April 29th, 2010. 

(๔) สทิธใินการฟ้องคด ีจากบทความเรื�อง “Standing to Sue at Common Law” 
เขยีนโดย ท่านผูพ้พิากษาไบรอนั เจ เพรสตนั ศาลสิ�งแวดลอ้มและที�ดนิแห่งมลรฐันิวเซาทเ์วลส ์
ประเทศออสเตรเลยี 

(๕) กระบวนการระงบัข้อพิพาททางเลือก จากบทความ “The Land and 
Environmental Court of New South Wales: Moving towards a Multi-door Court House—
Part I and Part II” เขยีนโดย ท่านผูพ้พิากษาไบรอนั เจ เพรสตนั ศาลสิ�งแวดลอ้มและที�ดนิแห่ง
มลรฐันิวเซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลยี 

(๖) การประเมนิความน่าเชื�อถอืของพยานหลกัฐาน จากบทความเรื�อง “Science and 
the Law: Evaluating Evidentiary Reliability” เขยีนโดย ท่านผูพ้พิากษาไบรอนั เจ เพรสตนั 
ศาลสิ�งแวดลอ้มและที�ดนิแห่งมลรฐันิวเซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลยี 

(๗) หลักการลงโทษในคดีอาญาสิ�งแวดล้อม จากบทความเรื�อง  “Principled 
Sentencing for Environmental Offences—Part I: Purposes of Sentencing and Part II: 
Sentencing Considerations and Options” เขยีนโดย ท่านผูพ้พิากษาไบรอนั เจ เพรสตนั ศาล
สิ�งแวดลอ้มและที�ดนิแห่งมลรฐันิวเซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลยี 

(๘) บทบาทของศาลในการส่งเสรมิการพฒันาอย่างยั �งยนื จากบทความเรื�อง “The 
Roles of the Judiciary in Promoting Sustainable Development: the Experience of Asia 
and the Pacific” เขยีนโดย ท่านผูพ้พิากษาไบรอนั เจ เพรสตนั ศาลสิ�งแวดลอ้มและที�ดนิแห่ง
มลรฐันิวเซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลยี 

(๙) ระบบการบริหารงานศาลสิ�งแวดล้อม จากบทความเรื�อง “Operating an 
Environmental Court: the Experience of the Land and Environment Court of New South 
Wales” เขยีนโดย ท่านผู้พพิากษาไบรอนั เจ เพรสตนั ศาลสิ�งแวดล้อมและที�ดนิแห่งมลรฐันิว
เซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลยี 

(๑๐) ความรูพ้ื�นฐานในเรื�องค่าเสยีหายและอํานาจฟ้องจากบางส่วนใน ตอนที�สาม เรื�อง 
“Remedies and Legal Standing” ในหนังสอื เรื�อง “Environmental Liability and Ecological 
Damage in European Law” Edited by Monika Hinteregger 

(๑๑) รอยรา้วแห่งกระบวนการยุตธิรรม โดยเครอืข่ายปฏริปูที�ดนิแห่งประเทศไทย และ
กลุ่มปฏบิตังิานทอ้งถิ�นไรพ้รมแดน กนัยายน ๒๕๕๔ 

(๑๒) รายงานโครงการศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตักิาร เรื�อง “ถอดประเดน็แนวคําพพิากษาคดี
ปา่ไมท้ี�ดนิ” โดย นายสมนึก ตุม้สุภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๔) 

(๑๓) การพฒันาแบบจาํลองมลูค่าของระบบนิเวศป่าไม ้โดย ดร.พงษ์ศกัดิ . วทิวสัชุตกุิล 

สาํเรงิ ปานอุทยั โสภา ศริไิพรพรรณ และปทัมา ทพิรส ส่วนวจิยัต้นนํ�า สํานักอนุรกัษ์และจดัการ

ตน้นํ�า กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื พฤษภาคม ๒๕๕๔  
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รปูที� ๑-๑ ขั �นตอนการดาํเนินงาน 
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๒.๒ การประชุมนักวิจยัและที�ปรึกษาโครงการ การประชุมระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ
และผูเ้ชี�ยวชาญ และการประชุมเวทีสาธารณะเพื�อรบัฟังความคิดเหน็ 

ขั �นตอนการดําเนินงานตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการเพื�อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ที�
ไดว้างไว ้ไดม้กีารจดัประชุมปรกึษาหารอืจดัเตรยีมรา่งกฎหมาย นําเสนอร่างกฎหมายเพื�อรบัฟงั
ความคดิเหน็ และปรบัปรงุแกไ้ขร่างกฎหมาย ซึ�งแบ่งการประชุมออกไดเ้ป็น การประชุมนักวจิยั
และที�ปรกึษาโครงการ การประชุมระดมสองผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เชี�ยวชาญ และการประชุมเวที
สาธารณะเพื�อรบัฟงัความคดิเหน็ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 

(ก) คณะผู้วจิยัได้จดัประชุมนักวจิยัและที�ปรกึษาโครงการ รวมทั �งสิ�น ๕ ครั �ง แบ่งเป็น
การประชุมเพื�อพจิารณาการทบทวนวรรณกรรมและจดัเตรยีมร่างกฎหมายก่อนที�การประชุม
ระดมสมองผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อรบัฟงัความคดิเหน็ต่อร่างกฎหมาย ๒ ครั �ง หลงัจาก
การประชุมระดมสมอง ๒ ครั �ง เพื�อสรปุขอ้คดิเหน็จากผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชี�ยวชาญและแก้ไขร่าง
กฎหมายทั �งสองฉบบัเพื�อเตรยีมนําร่างกฎหมายทั �งสองฉบบัเขา้สู่การประชุมเวทสีาธารณะเพื�อ
รบัฟงัความคดิเหน็ และอกี ๑ ครั �งเพื�อสรุปผลการประชุมและนําขอ้คดิเหน็ทั �งหมดมาแก้ไขร่าง
กฎหมายทั �งสองฉบบั (โปรดดรูายละเอยีดในภาคผนวก ค) 

(ข) การประชุมระดมสมองผูท้รงคุณวุฒแิละผู้เชี�ยวชาญ เรื�อง “การพฒันาร่างกฎหมาย
วธิีพจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม” จดัขึ�นเมื�อวนัที� ๑๙-๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ ห้องชมสวน 
เรอืนพฤกษาบูตกิรสีอรท์ จงัหวดันนทบุร ีมผีู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เชี�ยวชาญเขา้ร่วมประชุมทั �งสิ�น
จาํนวน ๔๒ คน ในที�ประชุมไดม้กีารถกเถยีงกนัอย่างกวา้งขวางในรายประเดน็ที�สําคญัของการ
พัฒนาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม โดยตั �งอยู่บนพื�นฐานองค์ความรู้และ
ประสบการณ์จากการปฏบิตังิานของผู้ทรงคุณวุฒแิละผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นกฎหมายสิ�งแวดลอ้ม 
วทิยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม การฟ้องคดหีรอืระงบัข้อพิพาททางด้านสิ�งแวดล้อม การตัดสินคดี
สิ�งแวดล้อมทั �งในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ทนายความที�ว่าความในคดีต่างๆ เกี�ยวกับ
สิ�งแวดล้อม ผู้แทนองค์กรเอกชนไม่หวงัผลกําไรที�ทํางานด้านสิ�งแวดล้อม โดยมสีรุปผลการ
ประชุมพร้อมตารางสรุปข้อคิดเห็นรายประเด็น และเอกสารประกอบการประชุม (โปรดดู
รายละเอยีดในภาคผนวก ค) 

(ค) การประชุมเวทีสาธารณะเพื�อรับฟงัความคิดเห็น เรื�อง “พระราชบัญญัติการ
บรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม” และ “ร่างพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม” เมื�อ
วนัเสารท์ี� ๑๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ หอ้งธาราเทพ โรงแรมเจา้พระยาปารค์ กรุงเทพมหานคร 
โดยมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน ๙๔ คน ที�ประชุมไดถ้กเถยีงกนัอย่างกวา้งในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้ง
กบัร่างกฎหมาย โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมลว้นเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิผู้เชี�ยวชาญ ที�ทํางานเกี�ยวขอ้งกบั
ด้านสิ�งแวดล้อม อาทเิช่น นักวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม วิศวกรด้านสิ�งแวดล้อม นักวจิยัด้าน
สิ�งแวดล้อม นักกฎหมาย ทนายความ อาจารย์มหาวิทยาลัยที�ทํางานเกี�ยวข้องกับด้าน
สิ�งแวดล้อมและกฎหมาย อัยการ นักบรหิารมอือาชีพ ผู้แทนองค์กรเอกชนไม่หวงัผลกําไร 
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ผูเ้สยีหายในคดสีิ�งแวดลอ้ม ผูท้ี�ไดร้บัผลกระทบจากมลพษิในสิ�งแวดลอ้ม นักวชิาการสิ�งแวดลอ้ม
และวศิวกรสิ�งแวดลอ้มประจําหน่วยงานภาครฐั กรรมการปฏริูปกฎหมาย เป็นต้น สรุปผลการ
ประชุม พร้อมตารางสรุปข้อคิดเห็น และเอกสารประกอบการประชุม (โปรดดูรายละเอียด
ภาคผนวก ค) นอกจากนี�แลว้คณะผูว้จิยัยงัไดท้ําหนังสอืพรอ้มจดัส่งร่างกฎหมายทั �งสองฉบบัไป
ทางไปรษณีย ์เพื�อขอขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชี�ยวชาญที�ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมเวทีสาธารณะได้ ซึ�งต่อมาได้ประมวลรวมกับข้อเสนอแนะจากที�ประชุมเวที
สาธารณะจดัเรยีงไวเ้ป็นรายมาตราของรา่งกฎหมายทั �งสองฉบบั  

๒.๓ โครงสร้างและร่างกฎหมายพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

จากมตทิี�ประชุมและขอ้คดิเหน็จากที�ประชุมระดมสมองผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชี�ยวชาญ ได้
ขอ้สรปุประเดน็ที�ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มและ
พระราชบญัญตักิารบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ดงันี� (โปรดดรูายละเอยีดไดใ้นตาราง
สรปุขอ้คดิเหน็การประชุมระดมสมองผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชี�ยวชาญ ภาคผนวก ค) 

(๑) ชื�อและขอบเขตของกฎหมาย  
(๒) หลกัการและเหตุผล 
(๓) ความหมาย นิยาม และขอบเขตของคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(๔) ความสมัพนัธร์ะหว่างคดสีิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายฉบบันี�กบักฎหมายฉบบัอื�น 
(๕) หมวดคดอีาญาสิ�งแวดลอ้ม 
(๖) หมวดกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก 
(๗) หมวดคดแีพ่งสิ�งแวดลอ้ม 
(๘) หมวดอํานาจฟ้อง และการขยายขอบเขตผูถู้กฟ้องคด ี
(๙) ภาระการพสิูจน์และหลกัความรบัผดิ 
(๑๐) หมวดว่าดว้ยพยานบุคคลและผูเ้ชี�ยวชาญ 
(๑๑) หมวดว่าดว้ยพยานวตัถุและพยานเอกสาร 
(๑๒) หมวดว่าดว้ยมาตรการคุม้ครองชั �วคราว 
(๑๓) หมวดว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดแีละการคน้หาความจรงิเชงิรกุของศาล 
(๑๔) หมวดว่าดว้ยการพพิากษาและคาํสั �ง 
(๑๕) หมวดว่าดว้ยการบงัคบัคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(๑๖) หมวดพเิศษว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดทีี�ดนิและป่าไม ้
(๑๗) หมวดพเิศษว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดมีลพษิและสุขภาพ 
(๑๘) หมวดว่าดว้ยกองทุนคดสีิ�งแวดลอ้มและการช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส 
(๑๙) หมวดว่าดว้ยตั �งองคก์รและการบรหิารกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
(๒๐) อื�นๆ (ถา้ม)ี 
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๒.๔ การพฒันาร่างกฎหมายพระราชบญัญัติวิธีพิจารณาคดีสิ� งแวดล้อม และร่าง
พระราชบญัญติับริหารงานยติุธรรมสิ�งแวดล้อม 

คณะผูว้จิยัได้ประมวลขอ้คดิเหน็จากการประชุมทั �งหมดมาปรบัปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย 
ไดข้อ้สรปุในเบื�องต้นหลกัจากประชุมระดมสมองผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชี�ยวชาญ เรื�อง “การพฒันา
ร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม” ว่าจะต้องจดัทําร่างกฎหมายสองฉบบั ได้แก่ ร่างร่าง
พระราชบญัญัติวิธีพจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม และพระราชบญัญัติการบรหิารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม คณะผูว้จิยัไดศ้กึษาทบทวนวรรณกรรมเพิ�มเตมิก่อนประชุมปรกึษาหารอืเพื�อยกร่าง
กฎหมาย เพื�อนําร่างกฎหมายไปใช้ในการประชุมเวทสีาธารณะเพื�อรบัฟงัความคดิเหน็ ให้ได้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาเพื�อปรบัปรุงร่างกฎหมายทั �งสองฉบับอีกครั �งหนึ�ง โดยร่าง
พระราชบัญญัติทั �งสองฉบับที�ใช้ในการประชุมเวทีสาธารณะเพื�อรับฟงัความคิดเห็น จะมี
รายละเอยีดตามที�ปรากฏอยู่เอกสารประกอบการประชุมเวทสีาธารณะ (โปรดดูรายละเอยีดใน
ภาคผนวก ค) หลงัจากการประชุมเวทสีาธารณะ คณะผูว้จิยัไดจ้ดัทํารายงานสรุปผลการประชุม
เวทสีาธารณะพรอ้มตารางสรปุประเดน็ขอ้คดิเหน็รายมาตราของร่างพระราชบญัญตัทิั �งสองฉบบั 
พรอ้มผลการตอบแบบการประเมนิของผูเ้ขา้รว่มประชุม (โปรดดรูายละเอยีดในภาคผนวก ค) 

ต่อมาภายหลงัคณะผู้วจิยัได้ประชุมปรกึษาหารอื เพื�อพจิารณาข้อคดิเหน็รายมาตรา
ทั �งหมดและแก้ไขปรบัปรุงร่างกฎหมายทั �งสองฉบบั (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ค การ
ประชุมปรกึษาหารอื ครั �งที� ๔) จากผลการประชุมทําใหไ้ด้ขอ้สรุปของการจดัหมวดหมู่ของร่าง
กฎหมายทั �งสองฉบบัดงัรายละเอยีด ต่อไปนี� 

(๑) รา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม จดัแบ่งหมวดหมู ่ดงันี� 

หมวด ๑ บททั �วไป 
- ความหมายและขอบเขต 
- ผูร้กัษาการตามกฎหมาย 
- หลกัการของกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
- บุคลากรในกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
- กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม 

หมวด ๒ วธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลชั �นตน้ 
ส่วนที� ๑ คดอีาญา 
- การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเบื�องตน้ การสบืสวน การสอบสวนและการรวบรวม

พยานหลกัฐานคด ี
- คดแีพ่งเกี"ยวเนื"องกบัคดอีาญา 
- การฟ้องคดอีาญาโดยประชาชน 
- ความผดิหลายกรรมต่างกนั 
- การใชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้องคดอีาญาสิ"งแวดลอ้ม 
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- คาํพพิากษาและคําสั "งในคดอีาญา 
- การคุมประพฤตทิางอาญาสิ"งแวดลอ้ม 
- การบงัคบัโทษปรบั 
ส่วนที� ๒ คดแีพ่ง 
- การระงบัขอ้พพิาททางเลอืกในทางแพ่ง 
- การฟ้องคดแีพ่ง 
- การดําเนินการเกี"ยวกบัคดแีพ่ง 
- ค่าฤชาธรรมเนียมทางแพ่ง 
- วธิกีารชั "วคราวก่อนฟ้องและก่อนพพิากษา 
- คาํพพิากษาและคําสั "งทางแพ่ง 
- การกําหนดมาตรการป้องกนัความเสยีหายในอนาคต 
- การกําหนดค่าเสยีหายทางแพ่งต่อปจัเจกบุคคล 
- ค่าเสยีหายทางสิ"งแวดลอ้มแบบกวา้ง 
- การบงัคบัตามคําพพิากษาหรอืคาํสั "งทางแพ่ง 
ส่วนที� ๓ วธิพีจิารณาคดทีี�ใชร้ว่มกนัทั �งในส่วนแพ่งและอาญา 
- การสบืพยานและการรวบรวมพยานหลกัฐานล่วงหน้า 
- การพจิารณาคด ี
- การคุม้ครองพยาน 
- ผูเ้ชี"ยวชาญในคดสีิ"งแวดลอ้ม 
- การประชุมผูเ้ชี"ยวชาญในคดสีิ"งแวดลอ้ม 
- การตรวจสอบพยานหลกัฐานโดยสถานพยาบาลหรอืสถาบนัดา้นนิติ

วทิยาศาสตร ์
- การจดัทําทะเบยีน 

หมวด ๓ อุทธรณ์ 

หมวด ๔ ฎกีา 

หมวด ๕ เจา้พนกังานคดสีิ�งแวดลอ้ม 

บทเฉพาะกาล 

(๒) รา่งพระราชบญัญตับิรหิารงานยตุธิรรมสิ�งแวดลอ้ม 

หมวด ๑ คณะกรรมการพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

หมวด ๒ สาํนกังานพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

หมวด ๓ ความรว่มมอืในการพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม
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๒.๕ ร่างกฎหมายพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม และร่างพระราชบญัญติั
บริหารงานยติุธรรมสิ�งแวดล้อม (ฉบบัโครงการวิจยั) 

๒.๕.๑ รา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 

 

(ฉบบัโครงการวิจยั) 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

(ร่าง) 
พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

พ.ศ. ... 

 

ใหไ้ว ้ณ วนัที� ............. พ.ศ. .... 

 

โดยที�เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึ�นไว้โดยคําแนะนําและยนิยอม
ของรฐัสภา ดงัต่อไปนี� 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี� เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 
พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒ พระราชบญัญตันีิ�ให้ใช้บงัคบั เมื�อพ้นหนึ�งรอ้ยแปดสบิวนันับตั �งแต่วนัถดั
จากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันีิ� คาํว่า 

“คดสีิ�งแวดลอ้ม” หมายความถงึ คดแีพ่งและคดอีาญาที�เป็นขอ้พพิาทเกี�ยวกบัเรื�องการ
จดัการ การอนุรกัษ์และการคุม้ครองสิ�งแวดลอ้มในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัสทิธขิองบุคคล สทิธชุิมชน 
และประโยชน์สาธารณะ ทั �งในส่วนที�เป็นขอ้พพิาทเกี�ยวกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ 
เกี�ยวกบัศลิปวฒันธรรมและโบราณสถาน การก่อสรา้งหรอืผงัเมอืงหรอืภูมทิศัน์ของชุมชนและ
สงัคม รวมทั �งขอ้พพิาทเกี�ยวกบัเรื�องสุขภาพ ชวีติและทรพัยส์นิของบุคคลทางสิ�งแวดลอ้ม หรอื
เรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และคดอีื�นๆ ตามที�ประธานศาลฎกีากําหนด 

“หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม” หมายความถงึ หน่วยงานของรฐัที�
มอีํานาจหน้าที�บงัคบัใช้กฎหมายสิ�งแวดล้อม และหน่วยงานยุติธรรมที�มอีํานาจหน้าที�ในการ
ดําเนินคดจีดัทําคําสั �ง คําวนิิจฉัย หรอืคําพพิากษาในคดสีิ�งแวดล้อม รวมทั �งหน่วยงานด้านการ
บงัคบัคดแีละการบงัคบัโทษในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง 
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“ผู้เชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดล้อม” หมายความว่า บุคคลซึ�งมคีวามรู้ความชํานาญด้าน
สิ�งแวดล้อมสาขาต่างๆ ทั �งโดยประสบการณ์ทางการทํางาน การศึกษาวิจยัและฝึกอบรม  
เช่น นักวทิยาศาสตร ์วศิวกร สถาปนิก นักผงัเมอืง ผู้เชี�ยวชาญด้านแผนที�ทางอากาศ แพทย ์
พยาบาล นักพิษวิทยา นักระบาดวิทยา นักเศรษฐศาสตร์สิ�งแวดล้อม นักมานุษยวิทยา  
นักประวัติศาสตร์ ผู้เชี�ยวชาญเรื�องประเพณีท้องถิ�นที�เกี�ยวกับการรักษาสิ�งแวดล้อมและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิปราชญ์ชาวบา้นทางดา้นการจดัการทรพัยากรตามภูมปิญัญาทอ้งถิ�น หรอื
บุคคลที�มคีวามเชี�ยวชาญในเรื�องสิ�งแวดล้อมประการอื�น ตามที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดของ
ประธานศาลฎกีา 

“เจา้พนักงานคด”ี หมายความว่า บุคคลที�เลขาธกิารสํานักงานศาลยุตธิรรมแต่งตั �งให้มี
ปฏบิตัหิน้าที�ตามพระราชบญัญตันีิ� 

“ก.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบยีบบรหิารราชการศาลยตุธิรรม 

“องค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อม” หมายความว่า องค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมซึ�งไม่
แสวงหากําไรที�มวีตัถุประสงค์ทางด้านการปกป้องสุขภาพ ชวีิตและทรพัย์สนิของบุคคลทาง
สิ� ง แ วดล้ อ ม  ร วมทั �ง เ รื� อ ง กา รจัดก า ร  ก ารอ นุ รักษ์ แ ล ะก ารคุ้ มค รอ งสิ� ง แ วดล้ อ ม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศ เรื�องศลิปกรรมและโบราณสถาน หรอืการก่อสรา้งหรอืผงั
เมอืง หรอืเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และไดจ้ดทะเบยีนไวก้บัทางราชการตามกฎหมายต่างๆ 

มาตรา ๔ ให้ประธานศาลฎกีารกัษาการตามพระราชบญัญตันีิ� และให้มอีํานาจออก
ขอ้กําหนดเพื�อใหก้ารดําเนินกระบวนพจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเรว็ 
และเที�ยงธรรมแต่ขอ้กําหนดดงักล่าวจะตอ้งไมท่าํใหส้ทิธใินการต่อสูค้ดขีองคู่ความลดน้อยลง 

ขอ้กําหนดของประธานศาลฎีกาตามพระราชบญัญตัินี� เมื�อได้รบัความเหน็ชอบจากที�
ประชุมใหญ่ศาลฎกีาและประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด ๑ 
บททั �วไป 

มาตรา ๕ ในการดําเนินคดสีิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบ
นิเวศให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมดําเนินการโดยคํานึงถึงความเป็น
ธรรมทางนิเวศซึ�งหมายถึงผลประโยชน์และความสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศที�ต้อง
รกัษาไว้อย่างยั �งยนื ที�อยู่เหนือผลประโยชน์ของมนุษย ์ในเวลาหรอืสถานที�เดยีวกนั หากการ
กระทําใดก่อภยัและความเสยีหายต่อธรรมชาตแิละระบบนิเวศอย่างรา้ยแรงมากกว่าจกัต้องถูก
ดาํเนินการบงัคบัตามกฎหมายอยา่งจรงิจงัก่อนและมากกว่าการกระทาํอื�นๆ 

ในคดสีิ�งแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชท้รพัยากรของส่วนรวม หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมต้องดําเนินการโดยเคารพหลกัความเสมอภาคตามรฐัธรรมนูญและ 
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หลกัความเป็นธรรมทางสงัคม และต้องตระหนักถงึโอกาสที�ไม่เท่าเทยีมของบุคคลในการเขา้ถงึ
ทรพัยากรและการจดัการสิ�งแวดล้อมและปญัหาความเหลื�อมลํ�าทางสงัคมตามความเป็นจรงิ 
รวมทั �งตอ้งหลกีเลี�ยงการเลอืกปฏบิตัโิดยไมช่อบ 

ในคดีสิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน การก่อสร้างหรือ 
ผงัเมอืงหรอืภมูทิศัน์ของชุมชนและสงัคม หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มต้อง
มุง่คุม้ครองคุณค่าของชุมชนและสงัคมนั �น 

ในคดสีิ�งแวดลอ้มที�ผลกระทบต่อร่างกาย ชวีติ และสุขภาพ รวมทั �งทรพัยส์นิของบุคคล 
หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมต้องดําเนินการเพื�อปกปกัรกัษาผลประโยชน์
ของผูไ้ดร้บัผลกระทบอยา่งจรงิจงั 

ในคดคีวามผดิต่อชวีติร่างกาย หรอืคดคีวามผดิต่อทรพัย ์คดคีวามผดิเกี�ยวกบัเสรภีาพ
ในการแสดงความคดิเหน็หรอืเสรภีาพในการชุมนุมของบุคคล หรอืคดอีื�นๆ ที�มสีาเหตุตั �งต้นมา
จากข้อพพิาททางสิ�งแวดล้อม ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมมอีํานาจ
สบืสวนสอบสวนถึงความเชื�อมโยงของเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง และอาจนําหลกัการและแนวทางการ
ดาํเนินการตามพระราชบญัญตันีิ�ไปปรบัใชก้บัคดทีี�เกี�ยวขอ้งโดยอนุโลม 

มาตรา ๖ กระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มตอ้งรวดเรว็ ประหยดั และเป็นธรรม 

มาตรา ๗ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมต้องป้องกันความ
เสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้ม แต่หากมปีญัหาหรอืความเสยีหายเกดิขึ�นแลว้ ต้องกําหนดมาตรการใหม้ี
การหยุดยั �งความเสียหายโดยเร็ว และกําหนดมาตรการแก้ไขฟื�นฟูให้คืนสู่สภาพเดมิรวมทั �ง
มาตรการชดใชค้่าเสยีหาย อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

มาตรา ๘ ในกรณีที�มผีูก่้อความเสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้ม ใหห้น่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมพิจารณาใช้มาตรการตามกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง และ
มาตรการทางกฎหมายอื�นๆ เช่นมาตรการทางปกครอง ตามอํานาจหน้าที�ใหค้รบถ้วนควบคู่กนั
ไป เพื�อใหป้ญัหาไดร้บัการแกไ้ขแบบเบด็เสรจ็ 

มาตรา ๙ ในกรณทีี�นิตบุิคคลที�กระทาํความผดิอาญาโดยเจตนาและก่อความเสยีหาย
อย่างรุนแรงต่อสิ�งแวดล้อม รวมทั �งความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย สุขภาพและทรพัย์สนิของ
บุคคล ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมตรวจสอบถึงความรบัผดิของนิติ
บุคคลและตวัแทนนิติบุคคลเท่าที�กฎหมายจะเปิดช่อง เพื�อลงโทษผู้กระทําความผดิและเพื�อ
ป้องกนัป้องปรามนิตบุิคคลรายอื�นมใิหก้ระทาํความผดิอกี 

มาตรา ๑๐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมต้องเปิดช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมเพื�อให้เกิดความโปร่งใสและ 
มปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะในคดสีิ�งแวดล้อมที�ก่อให้เกดิผลกระทบต่อประโยชน์ของชุมชนหรอื
สงัคม 



 

๑๗ | ห น้ า  

 

มาตรา ๑๑ บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมที�ต้องทําคดสีิ�งแวดล้อม
ตอ้งมคีวามรูห้รอืไดก้ารฝึกอบรมก่อนและระหว่างการปฏบิตัหิน้าที�อย่างต่อเนื�องเกี�ยวกบัความรู้
พื�นฐานเรื�องการคุ้มครองป้องกันสิ�งแวดล้อม ทั �งที�เกี�ยวข้องกับเรื�องทรพัยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศ เรื�องศิลปกรรมและโบราณสถาน หรอืการก่อสร้างหรอืผงัเมอืงหรอืภูมทิศัน์ของ
ชุมชนและสงัคม รวมทั �งเรื�องร่างกาย ชวีติ สุขภาพ และทรพัย์สนิของบุคคลทางสิ�งแวดล้อม 
เขา้ใจปรชัญาและจรยิธรรมพื�นฐานทางด้านสิ�งแวดล้อม รวมทั �งเขา้ใจปญัหาความขดัแยง้ด้าน
สิ�งแวดลอ้ม ในภาพรวมอยา่งเพยีงพอ 

มาตรา ๑๒ การดําเนินการทั �งปวงก่อนการเริ�มต้นคด ีการฟ้องคด ีการเขา้เป็นคู่ความ
ในคด ีการดําเนินกระบวนพจิารณา การรบัฟงัพยานหลกัฐาน และการพพิากษาคดสีิ�งแวดลอ้ม
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี�และข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาตาม 
มาตรา ๔ 

ในกรณทีี�ไมม่บีทบญัญตัแิละขอ้กําหนดดงักล่าว  ใหนํ้าบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความแพ่ง หรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา หรอืพระราชบญัญตัจิดัตั �ง
ศาลแขวงและวธิพีจิารณาความอาญาในศาลแขวงมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

สําหรบัคดสีิ�งแวดล้อมที�อยู่ในอํานาจหน้าที�ของศาลแรงงาน ศาลทรพัยส์นิทางปญัญา
และการค้าระหว่างประเทศ หรอืศาลเยาวชนและครอบครวัและวิธพีิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครวัใหนํ้าพระราชบญัญตัฉิบบันี�ไปบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

ในคดคีวามผดิต่อชวีติร่างกาย หรอืคดคีวามผดิต่อทรพัย ์คดคีวามผดิเกี�ยวกบัเสรภีาพ
ในการแสดงความคดิเหน็หรอืเสรภีาพในการชุมนุมของบุคคล หรอืคดอีื�นๆ ที�มสีาเหตุตั �งต้นมา
จากขอ้พพิาททางสิ�งแวดล้อม หากคู่ความรอ้งขอหรอืศาลเหน็สมควรเพื�อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม ให้ศาลพิจารณานําพระราชบัญญัติฉบับนี� ไปปรับใช้แก่คดีดังกล่าวโดยอนุโลม
เช่นเดยีวกนั 

มาตรา ๑๓ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติว่าด้วยวิธีการชั �วคราวก่อนฟ้องและก่อน
พพิากษาตามมาตรา ๕๓ ถงึมาตรา ๕๕ ในกรณีมปีญัหาว่าคดใีดเป็นคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืไม่ ให้
ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั �วคราวแล้วเสนอปญัหานั �นให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้
วนิิจฉัย คําวนิิจฉัยดงักล่าวใหเ้ป็นที�สุด แต่ทั �งนี�ไม่กระทบถงึกระบวนพจิารณาใดๆ ที�ได้กระทํา
ไปก่อนที�จะมคีาํวนิิจฉยันั �น 

การขอใหว้นิิจฉยัปญัหาตามวรรคหนึ�งไมว่่าโดยคู่ความเป็นผูข้อหรอืโดยศาลเหน็สมควร  
ถ้าเป็นการขอในคดสีิ�งแวดลอ้มต้องกระทําอย่างช้าในวนัชี�สองสถานหรอืวนันัดไต่สวนมูลฟ้อง
หรอืวนัสบืพยาน ในกรณทีี�ไมม่กีารชี�สองสถานหรอืไต่สวนมลูฟ้อง หากพน้กําหนดเวลาดงักล่าว
แล้วห้ามมใิห้มกีารขอให้วินิจฉัยปญัหาดงักล่าวอีก ทั �งนี� เว้นแต่เป็นคดีที�ศาลเห็นว่ามคีวาม
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คล้ายคลงึกบัคดทีี�ไดม้คีําวนิิจฉัยแล้ว ศาลอาจใช้ดุลพนิิจไม่ส่งเรื�องไปอกี เพื�อไม่ใหเ้กดิความ
ล่าชา้ 

เมื�อไดร้บัคาํขอจากศาลชั �นตน้แลว้ ใหม้คีาํวนิิจฉยัและแจง้ผลไปยงัศาลชั �นตน้โดยเรว็ 

เพื�อให้การดําเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว การดําเนินการใดๆ ตามมาตรานี�  
จะดาํเนินการโดยทางโทรสารหรอืสื�อเทคโนโลยสีารสนเทศอื�นใดกไ็ด ้

มาตรา ๑๔ ให้สํานักงานศาลยุติธรรมจดัให้มกีารเก็บข้อมูลด้านคดสีิ�งแวดล้อมเพื�อ
นําไปพฒันาระบบคดแีละกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มต่อไป 

หมวด ๒ 
วิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมในศาลชั Yนต้น 

ส่วนที� ๑ 
คดีอาญา 

มาตรา ๑๕ ในกรณีหน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และ
รกัษาสิ�งแวดลอ้ม ตามกฎหมายพบเหน็การกระทําความผดิกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม หรอื
ได้ร ับแจ้งจากบุคคลใดว่ามีการกระทําความผิดกฎหมายเกี�ยวกับสิ�งแวดล้อม จกัต้องรีบ
ดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและดาํเนินการเกบ็รวบรวมพยานหลกัฐานโดยพลนั 

เพื�อประโยชน์ในการคุม้ครองและรกัษาสิ�งแวดลอ้ม หน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้งอาจขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้สยีหาย องคก์รเอกชน หรอืบุคคลใดเพื�อ 

(๑) สบืเสาะหาข้อเท็จจรงิเกี�ยวกบัการกระทําความผดิอาญาตามกฎหมายเกี�ยวกบั
สิ�งแวดลอ้ม 

(๒) คน้หาขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานในการดําเนินคดแีพ่งหรอืคดอีื�นๆ ที�
เกี�ยวเนื�อง 

มาตรา ๑๖ ในกรณีหน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และ
รกัษาสิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายพบการกระทําความผดิตามกฎหมาย และรูต้วัผูก้ระทําความผดิ
แต่ยงัจบักุมตวัไม่ได ้ ใหด้ําเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการกระทําความผิดดงักล่าวให้ครบถ้วนพร้อมทั �งเขยีนสรุปเหตุการณ์ ทําแผนที�เกิดเหตุ 
พร้อมตําแหน่งพื�นที�ที�เกิดเหตุ และถ่ายภาพสถานที�เกิดเหตุ แล้วรีบดําเนินการร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในเขตท้องที�ที�มอีํานาจตามกฎหมายและให้ดําเนินการตดิต่อ
ประสานงานกับพนักงานสอบสวนเพื�อดําเนินการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายจบัผู้กระทํา
ความผดิต่อไป 

ในกรณีหน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุ้มครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษา
สิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายพบการกระทําความผดิตามกฎหมาย แต่ไม่รูต้วัผูก้ระทําความผดิ ให้
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ดําเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานที� เกี�ยวขอ้งกบัการกระทําความผดิ
ดงักล่าวใหค้รบถ้วนพรอ้มทั �งเขยีนสรุปเหตุการณ์ ทําแผนที�เกดิเหตุ พรอ้มตําแหน่งพื�นที�ที�เกดิ
เหตุ และถ่ายภาพสถานที�เกดิเหตุ แลว้รบีดาํเนินการรอ้งทุกขก์ล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนใน
เขตทอ้งที�ที�มอีํานาจตามกฎหมาย เพื�อที�พนกังานสอบสวนจะไดด้ําเนินการสบืสวนสอบสวนและ
จบักุมผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดต่ีอไป โดยการรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาและผู้บรหิาร
หน่วยงาน ใหป้ฏบิตัติามความในวรรคหนึ�ง 

มาตรา ๑๗ ในคดอีาญา เมื�อไดม้กีารรอ้งทุกขต่์อพนักงานสอบสวนแลว้ ใหห้น่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้งแต่งตั �งผูแ้ทนคดอีาญา โดยใหม้อีํานาจหน้าที�ดงันี� 

(๑) ตดิต่อประสานกบัพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการผูร้บัผดิชอบคด ี
(๒) ชี�แจงขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมาย และรวบรวมเอกสารและพยานหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้ง

กบัคดใีหก้บัพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการผูร้บัผดิชอบคด ี
(๓) ตดิตามผลคดวี่าอยูใ่นขั �นตอนใด และสถานะทางคดเีป็นเช่นไร 
(๔) รายงานการดําเนินการให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานทราบว่าผลคดีว่าอยู่

ข ั �นตอนใด ตลอดจนสถานะทางคดเีป็นเช่นไร 
(๕) เมื�อศาลมคีําพพิากษาหรอืคําสั �งไม่ว่าศาลชั �นต้น ศาลอุทธรณ์ หรอืศาลฎกีา ให้

ดาํเนินการคดัสาํเนาคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งดงักล่าว แลว้รายงานใหผู้บ้รหิารหน่วยงานทราบ 

มาตรา ๑๘ เพื�อประโยชน์ในการดําเนินคดอีาญาตามกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อม 
หรอืเพื�อสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าที�ของพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนอาจขอคําแนะนํา 
หรอืคาํปรกึษาขอรบัทราบขอ้มลูขา่วสาร หรอืขอใหจ้ดัส่งสิ�งอื�นใดที�อาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานใน
สาํนวนคดจีากหน่วยงานของรฐั องคก์รเอกชน ผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืบุคคลอื�นใดได ้

ในกรณจีาํเป็น พนกังานสอบสวนจะขอคําปรกึษาจากพนักงานอยัการ เพื�อใหค้วามเหน็
หรอืคาํแนะนําตามที�เหน็สมควรได ้

มาตรา ๑๙ เพื�อประโยชน์ในการดําเนินคดใีนกรณีที�ไม่ปรากฏแน่ชดัว่าหน่วยงานใด
ของรฐัในจงัหวดัมหีน้าที�ต้องประสานงานกบัพนักงานสอบสวน ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็น 
ผูว้นิิจฉยัชี�ขาดและคาํวนิิจฉยัชี�ขาดนั �นใหเ้ป็นที�สุด 

มาตรา ๒๐ ในการสอบสวนคดสีิ�งแวดล้อม ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ
เกี�ยวกบัการกระทําความผดิให้ครบถ้วน รวมถงึขอ้เท็จจรงิเกี�ยวกบัผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 
อยา่งรอบดา้นทั �งทางตรงและทางออ้ม 

มาตรา ๒๑ ให้พนักงานอัยการตรวจสอบความครบถ้วนของการดําเนินการของ
พนักงานสอบสวนอีกครั �งหนึ�งอย่างละเอียด  โดยเรียกหน่วยงานที�เกี�ยวข้องตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิ และพจิารณาเรื�องการสั �งฟ้องคดไีปพรอ้มกนั เว้นแต่การล่าช้าจะทําให้เสยีหาย ให้
ดาํเนินการดงักล่าวในภายหลงั 
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ในการดําเนินคดอีาญาตามกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อม เมื�อพนักงานอยัการได้รบั
ความเห็นและสํานวนจากพนักงานสอบสวนแล้ว หากพนักงานอัยการมคีําสั �งให้พนักงาน
สอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ�มเตมิ หรอืส่งพยานคนใดมาใหซ้กัถามตามมาตรา ๑๔๓ แห่ง
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ใหพ้นักงานสอบสวนดําเนินการโดยไม่ชกัชา้ ทั �งนี� ให้
พนกังานสอบสวนประสานงานกบัพนกังานอยัการอยา่งใกลช้ดิ 

ในกรณทีี�พนกังานอยัการเหน็ควรสั �งฟ้องผูต้้องหาที�ยงัเรยีกหรอืจบัตวัไม่ไดต้าม มาตรา 
๑๔๑วรรคสี� แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และได้แจง้ใหผู้้บญัชาการตํารวจ
แห่งชาต ิหรอืผูว้่าราชการจงัหวดัเพื�อจดัการใหไ้ดต้วัผูต้อ้งหามาภายในกําหนดอายุความแลว้ให้
พนกังานสอบสวนเรง่รดัดาํเนินการใหไ้ดต้วัผูต้อ้งหามาดาํเนินคดต่ีอไปโดยเรว็ 

ในกรณีที�พนักงานอยัการผู้พจิารณาสํานวนมคีําสั �งให้พนักงานสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนผู้ต้องหาในข้อหาอื�นที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับความผิดอาญาตามกฎหมายเกี�ยวกับ
สิ�งแวดลอ้มเพิ�มเตมิ หรอืแนะนําให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดกีบับุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้งในคดี
ดงักล่าวเพิ�มเตมิ ใหพ้นกังานสอบสวนเรง่รดัดาํเนินคดตีามคําสั �งของพนักงานอยัการโดยเรว็ ให้
พนักงานอยัการประสานงาน ใหค้วามรู ้ ใหค้ําปรกึษา แนะนํา ชี�แจง ขอ้บกพร่อง วธิป้ีองกนั
แก้ไข ตลอดจนใหบ้รกิารดา้นกฎหมายเกี�ยวกบัการดําเนินคดเีกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มแก่พนักงาน
สอบสวน หน่วยงานของรฐั เจา้พนกังานทอ้งถิ�น องคก์รเอกชน และประชาชนในจงัหวดั 

มาตรา ๒๒ หากพบว่ามีผู้กระทําความผิดหลายราย ให้พนักงานสอบสวนและ
พนกังานอยัการ รวบรวมขอ้มลูเพื�อดาํเนินคดใีหค้รบถว้น เท่าที�จะมพียานหลกัฐานที�เพยีงพอ 

มาตรา ๒๓ หากพนักงานอยัการพบเหน็ว่ากจิกรรมหรอืโครงการที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
กระทําความผดิอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายปกครอง ให้รบีแจ้งให้หน่วยงานของรฐัที�
เกี�ยวขอ้งพจิารณาออกคําสั �งทางปกครองเพื�อระงบัเหตุแห่งความเสยีหายตามอํานาจหน้าที�โดย
ทนัท ีเช่น การสั �งปิดหรอืพกัใชห้รอืเพกิถอนใบอนุญาต หรอืการสั �งใหห้ยุดใช ้หรอืทําประโยชน์
ดว้ยประการใด ๆ เพื�อระงบัเหตุแห่งความเสยีหายนั �น 

มาตรา ๒๔ กรณีจําเป็นและเพื�อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี�  
เจา้พนักงานอาจรอ้งขอใหพ้นักงานเจา้หน้าที�ตามกฎหมายว่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบั
คอมพวิเตอรด์ําเนินการใหไ้ดม้าซึ�งขอ้มลูคอมพวิเตอรเ์พื�อใชเ้ป็นพยานหลกัฐาน ในการพสิูจน์
ความผดิและการดาํเนินคดตีามพระราชบญัญตันีิ� 

เมื�อพนักงานเจา้หน้าที�ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร์
ไดร้บัการรอ้งขอดงักล่าว ใหพ้นกังานเจา้หน้าที�มอีํานาจดําเนินการตามคํารอ้งขอโดยปฏบิตัติาม
วธิกีารในกฎหมายดงักล่าว 

เจ้าพนักงานผู้ใดเปิดเผยหรอืส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที�ได้มาตามวรรคหนึ�งให้แก่ 
บุคคลอื�นอนัมใิช่เพื�อประโยชน์ในการดําเนินคดกีบัผูก้ระทําความผดิตามพระราชบญัญตันีิ� หรอื
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กระทาํโดยประมาทเป็นเหตุใหผู้อ้ ื�นล่วงรูข้อ้มลูคอมพวิเตอรด์งักล่าว ตอ้งระวางโทษเช่นเดยีวกบั
พนกังานเจา้หน้าที�ตามกฎหมายว่าดว้ยการกระทาํความ ผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์

มาตรา ๒๕ ในกรณีที�พนักงานสอบสวนได้ยดึสิ�งของไว้ตามกฎหมาย ให้พนักงาน
สอบสวนส่งสิ�งของที�ยดึนั �นภายในสามวนัทําการนับแต่เวลาที�พนักงานสอบสวนไดร้บัสิ�งของนั �น
ไวเ้ป็นของกลางในคด ีเพื�อใหผู้ช้าํนาญการพเิศษตรวจพสิจูน์และทาํความเหน็เป็นหนังสอืรวมไว้
ในสาํนวนการสอบสวน เวน้แต่มเีหตุสุดวสิยัหรอืมเีหตุจาํเป็นอย่างอื�นที�ไม่อาจส่งสิ�งของที�ยดึนั �น 
ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้โดยให้บนัทกึเหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นที�ไม่อาจดําเนินการ
ดงักล่าวไวใ้นสาํนวนการสอบสวนดว้ย 

มาตรา ๒๖ การฟ้องคดแีพ่งเกี�ยวเนื�องกบัคดอีาญาสามารถกระทําไดต้ามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ในคดอีาญาที�พนักงานอยัการเป็นโจทก์ พนักงานอยัการมสีทิธฟ้ิองคดแีพ่งเกี�ยวเนื�อง
กบัคดอีาญาเพื�อเรยีกค่าเสยีหายแก่บุคคลที�ไดร้บัผลกระทบในลกัษณะปจัเจกและค่าเสยีหายต่อ
ส่วนรวมได ้

มาตรา ๒๗ เพื�อคุ้มครองประโยชน์ของชุมชน ตัวแทนชุมชนที�มีคุณสมบัติตามที�
กําหนดไว้ในขอ้กําหนดประธานศาลฎกีา ซึ�งอยู่ในสิ�งแวดล้อมที�อาจได้รบัผลกระทบหรอืได้รบั
ผลกระทบแลว้ มสีทิธทิี�จะฟ้องคดอีาญาในความผดิที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งแวดลอ้มของชุมชนได ้โดย
ใหถ้อืว่าเป็นผูเ้สยีหายในคดอีาญาดว้ย 

การฟ้องคดีอาญาโดยตัวแทนชุมชนตามวรรคแรกต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องตาม
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

หากศาลรบัฟ้องคดขีองตวัแทนชุมชนแล้ว ให้ศาลหมายเรยีกพนักงานอยัการมาเป็น
โจทกร์ว่มดว้ย 

มาตรา ๒๘ เพื�อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ให้องค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมฟ้อง
คดอีาญาสิ�งแวดลอ้มที�อยู่ในขอบเขตวตัถุประสงคข์ององคก์รได ้โดยใหถ้อืว่าองคก์รเอกชนทาง
สิ�งแวดลอ้มเป็นผูเ้สยีหายในคดอีาญาดว้ย 

การฟ้องคดีอาญาโดยองค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมตามวรรคแรกต้องมกีารไต่สวน 
มลูฟ้องตามกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

หากศาลรบัฟ้องคดขีององค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมแล้ว ใหศ้าลหมายเรยีกพนักงาน
อยัการมาเป็นโจทกร์ว่มดว้ย 

มาตรา ๒๙ สําหรับการกระทําอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันในความผิดที�
เกี�ยวเนื�องกัน และบางกรรมไม่อยู่ในภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบญัญตัินี� ศาลจะรบัพิจารณา
พพิากษาทุกกรรม หรอืไมร่บัพจิารณาพพิากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ�งหรอืหลายกรรมที�ไม่อยู่
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ในบงัคบัแห่งพระราชบญัญตันีิ� โดยใหโ้จทก์แยกฟ้องเป็นคดใีหม่ยงัศาลที�มอีํานาจกไ็ด ้ทั �งนี� ให้
คาํนึงถงึความสะดวกและเพื�อประโยชน์แห่งความยตุธิรรมเป็นสาํคญั 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที�ผู้ต้องหาว่ากระทําความผดิอาญาซึ�งมอีตัราโทษอย่างสูงตามที�
กฎหมายกําหนดไว้ให้จําคุกไม่เกินสิบปี ไม่ว่าจะมโีทษปรบัด้วยหรอืไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่า
ผูต้อ้งหาไมเ่คยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึที�สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นความผดิที�ไดก้ระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากผู้ต้องหารบัสารภาพก่อนฟ้องคดี เมื�อคํานึงถึงอาย ุ
ประวตั ิความประพฤต ิสตปิญัญา การศกึษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจติ อาชพี ฐานะ และเหตุ
แห่งการกระทําความผิด เช่น ผู้ต้องหามีฐานะยากจนกระทําความผิดเพื�อการยงัชีพเพียง
เลก็น้อย หรอืเป็นกลุ่มชาตพินัธุ์ที�ขาดความรูค้วามเขา้ใจกฎหมาย หรอืกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื�นๆ 
และการกระทําไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้มอย่างรุนแรง หากพนักงานอยัการเหน็
ว่าผู้ต้องหาอาจกลบัตัวเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีอาญาสิ�งแวดล้อม ให้คู่ความทุกฝ่าย
ร่วมกนัจดัทําแผนบําบดัฟื�นฟูเยยีวยา เพื�อให้เกดิการฟื�นฟูเยยีวยาผู้เสยีหาย การชดเชยฟื�นฟู
เยยีวยาสิ�งแวดลอ้ม และการแกไ้ขบาํบดัผูต้้องหา แทนการฟ้องคดกีไ็ด ้ทั �งนี� ผูก้ระทําผดิต้องให้
การรบัสารภาพและยนิยอมกระทําตามแผน รวมทั �งผู้เสียหายต้องยนิยอม หรอืในกรณีที�รฐั 
เป็นผูเ้สยีหาย เจา้หน้าที�ผูม้อีํานาจหน้าที�จกัต้องไม่คดัคา้น ศาลอาจสั �งใหเ้ขา้กระบวนการพเิศษ
ดงักล่าวแทนการฟ้องคด ีและหากมกีารดําเนินการตามแผนอย่างถูกต้อง จนเกดิผลตามแผนที�
วางไว ้ใหศ้าลมคีาํสั �งจาํหน่ายคดอีอกจากสารบบความ 

ในการดําเนินการจดัทําแผนบําบดัฟื�นฟูเยยีวยา ศาลอาจตั �งผูป้ระสานงานในคดอีาญา 
เพื�อจดัทาํและตดิตามผลการดาํเนินการตามแผนได ้

ผู้ประสานงานในคดอีาญาที�ไม่ใช่เจ้าพนักงานคด ีมสีทิธไิด้รบัค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
เดนิทาง และค่าเช่าที�พกัตามระเบยีบที�คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 

มาตรา ๓๑ ในการพพิากษาลงโทษจําเลยในคดอีาญาสิ�งแวดลอ้ม นอกเหนือจากการ
โทษตามที�กฎหมายอาญากําหนดแล้ว ศาลยังอาจเลือกมาตรการอื�นๆ เพื�อการแก้ไข
เปลี�ยนแปลงความประพฤติ จติสํานึก หรอืทศันคติของผู้กระทําผดิ รวมทั �งเพื�อป้องกนัการ
กระทําความผดิอกี แทนหรอืเพิ�มเตมิการลงโทษตามกฎหมายอาญาก็ได้ ได้แก่ การเพกิถอน
ใบอนุญาตประกอบการต่างๆ การตดัโอกาสในการเป็นคู่สญัญากบัรฐับาล การยดึทรพัยส์นิตาม
มลูค่าความเสยีหายที�ไดก้ระทํา หรอืผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิที�ผู้ก่อความเสยีหายได้รบัจาก
การก่อความเสยีหายหรอืการละเมดิกฎหมาย  การเผยแพร่โฆษณาข่าวสารการกระทําความผดิ
ของผู้กระทําความผดิใหส้าธารณชนทราบ การส่งผูก้ระทําความผดิไปฝึกอบรมความรูเ้กี�ยวกบั
สิ�งแวดล้อม การกําหนดให้ผู้กระทําความผดิจดัทําโครงการหรอืจดัตั �งกองทุนด้านการอนุรกัษ์
สิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ศาลพงึนํามาตรการเพื�อความปลอดภยัตามกฎหมายอาญามาใช ้หากปรากฏขอ้เทจ็จรงิ
ว่ายงัมภียัหรอืความเสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้มอยูต่่อไปในอนาคต 
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มาตรา ๓๒ ให้หน่วยงานศาลและหน่วยงานคุมประพฤต ิรวมทั �งหน่วยงานของรฐัที�มี
อํานาจหน้าที�คุ้มครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดล้อมตามกฎหมายและหน่วยงานที�
เกี�ยวข้อง ร่วมกนัพฒันารูปแบบและวธิกีารการทําแผนบําบดัฟื�นฟูในกรณีมกีารทํามาตรการ
พเิศษแทนการดําเนินคดอีาญา และพฒันาวธิกีารคุมประพฤติ เพื�อให้เกดิการแก้ไขพฤตนิิสยั
และการเปลี�ยนจติสํานึกของผู้กระทําความผิด การฟื�นฟูเยยีวยาสิ�งแวดล้อม และการฟื�นฟู
เยยีวยาฝา่ยที�เสยีหายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

โปรแกรมเพื�อการแก้ไขบําบดัฟื�นฟู เพื�อใหผู้เ้ขา้ทํามาตรการพเิศษดําเนินการ หรอืการ
บรกิารสงัคมหรอืกจิกรรมต่างๆ ที�จะกําหนดให้ผู้ถูกคุมประพฤติดําเนินการ ควรเชื�อมโยงกบั
เ รื� อ ง การคุ้ มค รอง ป้อ งกัน  แก้ ไ ขป ัญหาแล ะการบํ าบัด ฟื� น ฟูสิ� ง แ วดล้ อม  ทั �ง ก า ร
ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ การฟื�นฟูศลิปวฒันธรรมและโบราณสถาน การก่อสรา้งหรอื
ผงัเมอืงหรอืภูมทิศัน์ของชุมชนและสงัคม รวมถงึการฟื�นฟูชวีติ ร่างกายสุขภาพ และทรพัยส์นิ
ของผูท้ี�ไดร้บัผลกระทบ 

หน่วยงานศาลและหน่วยงานคุมประพฤติต้องสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการ
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมอื�น รวมทั �งเครอืข่ายชุมชนจากภายนอกเขา้มสี่วนร่วมในการตดิตาม
แผนหรอืตดิตามการคุมประพฤตทิี�ไดว้างมาตรการไว ้

มาตรา ๓๓ ในกรณีที�ศาลมคีําพพิากษาให้ลงโทษปรบั ให้พนักงานอยัการรอ้งขอให้
ศาลออกหมายบงัคบัคดเีพื�อแต่งตั �งเจา้พนักงานบงัคบัคดขีองกรมบงัคบัคดดีําเนินการยดึหรอื
อายดัทรพัยส์นิของผูต้อ้งโทษแทนค่าปรบัได ้

การบงัคบัคดตีามวรรคหนึ�ง ใหนํ้าประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใช้บงัคบั
โดยอนุโลม โดยให้พนักงานอัยการหรือหน่วยงานที�มีหน้าที�เกี�ยวข้องมีอํานาจตรวจสอบ
ทรพัยส์นิและใหถ้อืว่าเป็นเจา้หนี�ตามคาํพพิากษา แลว้แต่กรณ ี

บทบญัญัติมาตรานี� ไม่กระทบต่อการที�ศาลจะมคีําสั �งขงัผู้ต้องโทษแทนค่าปรบัตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

ส่วนที� ๒ 
คดีแพ่ง 

มาตรา ๓๔ ในคดีแพ่ง คู่ความทุกฝ่ายโดยความสมคัรใจร่วมกันมสีิทธิเลือกใช้การ
ระงบัข้อพพิาททางเลอืก ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรอง การประนอมข้อพพิาท การไกล่เกลี�ย 
การชี�ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ การให้คําปรกึษา \การแต่งตั �งคนกลางเพื�อค้นหาความจรงิ  
การประเมนิผลคดใีนเบื�องตน้โดยคนกลาง หรอืการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกรปูแบบอื�นได ้

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารของการดําเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบยีบที�ประธานศาล
ฎกีากําหนด 
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มาตรา ๓๕ ในคดทีี�เกี�ยวขอ้งกบัประโยชน์สาธารณะ หน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�
คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดล้อมตามกฎหมายสามารถเลอืกใชว้ธิกีารระงบัขอ้
พพิาททางเลอืกได้ แต่ต้องพจิารณาอย่างรอบคอบว่าการดําเนินการดงักล่าวกบัการดําเนินคดี
ตามปกตอิย่างใดจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่ากนั และพงึระวงัมใิหเ้กดิขอ้ตกลงที�ทําให้
ประโยชน์สาธารณะตอ้งลดน้อยถอยลงอยา่งเหมาะสม 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที�การมีส่วนร่วมของตัวแทนชุมชนหรือองค์กรเอกชนทาง
สิ�งแวดลอ้มหรอืหน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานอื�นใดอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคดเีพื�อประโยชน์
แห่งความยตุธิรรม ศาลอาจหมายเรยีกบุคคลหรอืองคก์รเหล่านั �นเขา้มาในคดกีไ็ด ้

มาตรา ๓๗ เมื�อศาลสั �งรบัคําฟ้องแล้ว ใหศ้าลกําหนดวนันัดพจิารณาโดยเรว็ และออก
หมายเรยีกจาํเลยใหม้าศาลตามกําหนดนัดเพื�อดําเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก ให้
การ และสบืพยานในวนัเดยีวกนั ทั �งนี� ใหศ้าลส่งสาํเนาคําฟ้องหรอืสําเนาบนัทกึคําฟ้องใหจ้าํเลย 
และสั �งใหโ้จทกม์าศาลในวนันดัพจิารณานั �นดว้ย 

จาํเลยจะยื�นคาํใหก้ารเป็นหนงัสอืก่อนวนันดัพจิารณาตามวรรคหนึ�งกไ็ด ้

มาตรา ๓๘ ในวนันดัพจิารณา เมื�อโจทก์และจาํเลยมาพรอ้มกนัแลว้ใหเ้จา้พนักงานคดี
หรอืบุคคลที�ศาลกําหนดหรอืที�คู่ความตกลงกนัทําการไกล่เกลี�ย หรอืดําเนินกระบวนการระงบั 
ขอ้พพิาททางเลอืกแบบอื�น 

มาตรา ๓๙ ผู้รบัผดิชอบในการดําเนินกระบวนการระงบัข้อพพิาททางเลอืกพงึระวงั 
มใิหคู้่ความฝา่ยใดฝา่ยหนึ�งใชส้ทิธเิหนือคู่ความอกีฝา่ยอยา่งไมถู่กต้อง โดยเฉพาะกรณีที�คู่ความ
แต่ละฝา่ยมอีํานาจต่อรองที�ไมเ่ท่าเทยีมกนั 

มาตรา ๔๐ ผู้รบัผิดชอบในการดําเนินกระบวนการระงบัข้อพิพาททางเลือก ที�มใิช่ 
เจ้าพนักงานคดมีสีทิธไิด้รบัค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที�พกัตามระเบยีบที� 
คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 

มาตรา ๔๑ ผู้รบัผดิชอบในการดําเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ไกล่เกลี�ย ผู้ประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ หรอืคนกลางต่างๆ อาจคดัเลือกมาจาก
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสิ�งแวดลอ้ม หรอืบุคคลอื�นที�มคีุณสมบตัเิหมาะสม 

มาตรา ๔๒ เมื�อมหีรอือาจจะมขีอ้โตแ้ยง้เกดิขึ�น เกี�ยวกบัสทิธหิรอืหน้าที�หรอืประโยชน์
ของบุคคลใดตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม หรอืบุคคลใดจะตอ้งใชส้ทิธดิงักล่าวทาง
ศาล บุคคลนั �นชอบที�จะเสนอคดขีองตนต่อศาลที�มเีขตอํานาจได ้ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายนี� 

มาตรา ๔๓ การฟ้องคดแีพ่งเพื�อประโยชน์ส่วนตนของผู้ฟ้องคดใีนลกัษณะปจัเจก ซึ�ง
มใิช่เพื�อผลประโยชน์ของส่วนรวม บุคคลอาจรวมกนัฟ้องในลกัษณะคดแีบบกลุ่มกไ็ด ้
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หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการฟ้องคดแีบบกลุ่มใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการฟ้องคดี
แบบกลุ่ม 

มาตรา ๔๔ ตวัแทนชุมชนที�มคีุณสมบตัติามที�กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดประธานศาลฎกีา  
มสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลเพื�อขอให้กําหนดมาตรการเพื�อป้องกนัหรอืหยุดยั �งการก่อความเสยีหาย
ทางสิ�งแวดล้อม ขอให้จดัการแก้ไขปญัหาและกระทําการฟื�นฟูเยยีวยาสิ�งแวดล้อมของชุมชน 
รวมทั �งการขอใหช้ดใชค้่าใชจ้า่ยในการขจดัมลพษิ หรอืขอใหก้ระทาํการอื�นๆ ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง  

มาตรา ๔๕ เพื�อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ให้องค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมมสีทิธิ
ฟ้องคดสีิ�งแวดล้อมที�อยู่ในขอบเขตวตัถุประสงค์ขององค์กรเพื�อขอให้กําหนดมาตรการเพื�อ
ป้องกนัหรอืหยุดยั �งการก่อความเสยีหายทางสิ�งแวดล้อม ขอให้จดัการแก้ไขปญัหาและกระทํา
การฟื�นฟูเยยีวยาสิ�งแวดลอ้มของสงัคม รวมทั �งการขอใหช้ดใช้ค่าใชจ้่ายในการขจดัมลพษิ หรอื
ขอใหก้ระทาํการอื�นๆ ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งได ้

มาตรา ๔๖ หากตวัแทนชุมชนหรอืองค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมประสงค์จะใช้สทิธิ
ฟ้องคดตีามสองมาตราขา้งต้น จกัต้องไปเรยีกรอ้งใหห้น่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุม้ครอง 
ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดล้อม ตามกฎหมายนั �นๆ เขา้ดําเนินการตามกฎหมายก่อน 
หากเจา้หน้าที�ไมด่าํเนินการใน ๓๐ วนั ตวัแทนชุมชนหรอืองคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้มดงักล่าว
มสีิทธิไปฟ้องร้องหรอืดําเนินคดีเอง เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนที�หากล่าช้าจะเกินผลเสียหาย
รา้ยแรง ตวัแทนชุมชนหรอืองค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมสามารถฟ้องคดไีด้ทนัทโีดยไม่ต้อง
จดัทาํขอ้เรยีกรอ้งดงักล่าว 

ในกรณีที�หน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุ้มครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษา
สิ�งแวดลอ้ม ตามกฎหมายมกีารฟ้องคดอียู่แลว้ ตวัแทนชุมชนและองคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้ม
ดงักล่าวอาจขอเขา้เป็นคู่ความร่วมได้อย่างช้าในวนัชี�สองสถาน หรอืวนัสบืพยานในกรณีที�ไม่มี
การชี�สองสถานโดยใหศ้าลพจิารณาสั �งการตามความเหมาะสม 

มาตรา ๔๗ หน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษา
สิ�งแวดล้อมตามกฎหมายมอีํานาจฟ้องคดีต่อศาลเพื�อขอให้ศาลกําหนดให้ผู้ก่อภยัหรอืความ
เสยีหายต่อสิ�งแวดล้อมดําเนินการเพื�อป้องกนัหรอืหยุดยั �งการก่อภยัหรอืความเสยีหาย การ
จดัการแก้ไขปญัหาและกระทําการฟื�นฟูเยยีวยา หรอืฟ้องเรยีกค่าใชจ้่ายในการขจดัมลพษิ หรอื
ฟื� น ฟู เ ยียวยาสิ� ง แวดล้อม  หรือ ฟ้ อ ง เ รียกค่ า เสียหายทางสิ� ง แวดล้อม  และมูลค่ า
ทรพัยากรธรรมชาตทิี�เสยีหายได ้ 

ในกรณีที�เกิดภยัหรอืความเสยีหายแก่สิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกบัศลิปวฒันธรรม และ
โบราณสถาน การก่อสรา้งหรอืการผงัเมอืงหรอืภูมทิศัน์ของชุมชนและสงัคม ให้หน่วยงานตาม
กฎหมายมอีํานาจฟ้องเพื�อเรยีกค่าเสยีหายหรอืเรยีกใหด้ําเนินการแก้ไขปญัหาหรอืฟื�นฟูเยยีวยา
ไดเ้ช่นเดยีวกนั 
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ในกรณีที�มผีูก่้อภยัหรอืความเสยีหายหลายรายที�เกี�ยวเนื�องกนั ใหห้น่วยงานที�มอีํานาจ
หน้าที�คุ้มครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดล้อมตามกฎหมายรวบรวมข้อมูลและ
ดาํเนินการฟ้องรอ้งคดแีพ่งใหค้รบถว้นทุกกรณ ี

ในกรณีที�หน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุ้มครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษา
สิ�งแวดล้อมตามกฎหมายต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพื�อการ ขจดัมลพษิหรอืฟื�นฟูเยยีวยาสิ�งแวดล้อม 
หรือต้องรับผิดแทนผู้ก่อความเสียหายโดยที�มิได้เป็นผู้ก่อความเสียหายเองโดยตรง ให้
หน่วยงานของรฐัฟ้องไล่เบี�ยเพื�อเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใหค้รบถ้วนเพื�อใหผู้ก่้อมลพษิที�แทจ้รงิต้อง
รบัผดิต่อไป 

เมื�อมคีวามเสยีหายทางสิ�งแวดล้อมเกดิขึ�น ให้พนักงานอยัการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิและ 
มหีน้าที�หลกัในการประสานงานกบัหน่วยงานของรฐัทุกฝ่ายที�มอีํานาจตามกฎหมายต่างๆ เพื�อ
ดาํเนินการฟ้องคดเีรยีกรอ้งค่าเสยีหายต่างๆ ใหค้รบถว้น ในคราวเดยีวกนั 

มาตรา ๔๘ โจทกจ์ะฟ้องดว้ยวาจาหรอืเป็นหนงัสอืกไ็ด ้ในกรณีที�โจทก์ประสงคจ์ะฟ้อง
ดว้ยวาจา ใหเ้จา้พนกังานคดจีดัใหม้กีารบนัทกึรายละเอยีดแห่งคําฟ้องแลว้ใหโ้จทก์ลงลายมอืชื�อ
ไวเ้ป็นสาํคญั 

คําฟ้องต้องมขีอ้เทจ็จรงิที�เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดรีวมทั �งคําขอบงัคบัชดัเจนพอที�จะทํา
ใหเ้ขา้ใจได ้หากศาลเหน็ว่าคาํฟ้องนั �นไมถู่กตอ้งหรอืขาดสาระสาํคญับางเรื�อง ศาลอาจมคีําสั �งให้
โจทกแ์กไ้ขคาํฟ้องในส่วนนั �นใหถู้กตอ้งหรอืชดัเจนขึ�นกไ็ด ้

มาตรา ๔๙ ภายหลงัที�ได้มกีารฟ้องคดสีิ�งแวดล้อมแลว้ หากมกีารเสนอคําฟ้องเขา้มา
ในคดดีงักล่าวไมว่่าโดยวธิฟ้ีองเพิ�มเตมิ ฟ้องแยง้ หรอืโดยสอดเขา้มาในคด ีหรอืหากศาลมคีําสั �ง
ใหร้วมพจิารณาคดแีพ่งอื�นใดเขา้กบัคดสีิ�งแวดลอ้ม ใหถ้อืว่าคดใีนส่วนที�เกี�ยวกบัคาํฟ้องซึ�งไดย้ื�น
ภายหลงัและคดทีี�ศาลสั �งใหร้วมพจิารณาเหล่านั �นเป็นคดสีิ�งแวดลอ้มตามพระราชบญัญตันีิ�ดว้ย 

มาตรา ๕๐ ในกรณทีี�ทาํใหค้วามเสยีหายเกดิขึ�นต่อชวีติ ร่างกาย สุขภาพ หรอือนามยั 
โดยผลของสารที�สะสมอยูใ่นรา่งกายของผูเ้สยีหายหรอืเป็นกรณทีี�ตอ้งใชเ้วลาในการแสดงอาการ 
ผูเ้สยีหายหรอืผูม้อีํานาจฟ้องคดแีทนผูเ้สยีหายตอ้งใชส้ทิธเิรยีกรอ้งภายในสามปี นับแต่วนัที�รูถ้งึ
ความเสยีหายและรูต้วัผูท้ี�ตอ้งรบัผดิ แต่ไมเ่กนิสบิปีนบัแต่วนัที�รูถ้งึความเสยีหาย 

มาตรา ๕๑ ระยะเวลาตามที�กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี�หรือกฎหมายอื�นที�
บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันีิ�ใหนํ้ามาใชบ้งัคบั หรอืระยะเวลาตามที�ศาลกําหนดไว้ เมื�อศาล
เหน็สมควรหรอืเมื�อคู่ความรอ้งขอ ศาลมอีํานาจย่นหรอืขยายระยะเวลาได้ตามความจาํเป็นและ
เพื�อประโยชน์แห่งความยตุธิรรม 

มาตรา ๕๒ การดาํเนินการทางศาลตามพระราชบญัญตันีิ� ใหไ้ดร้บัยกเวน้ค่าฤชาธรรม
เนียมทั �งปวง 
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มาตรา ๕๓ วธิกีารชั �วคราวก่อนฟ้อง ก่อนพพิากษา และการบงัคบัคดตีามคําพพิากษา
หรอืคาํสั �งใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันีิ�และขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาตามมาตรา ๔ 

มาตรา ๕๔ ในกรณีที�ศาลเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรอืวธิกีารใดๆ เพื�อบรรเทา
ทุกข์ บรรเทาความเสียหายหรอืป้องกันเหตุที�จะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่คู่ความหรือ
ประโยชน์สาธารณะเป็นการชั �วคราวก่อนการพพิากษาคด ีไม่ว่าจะมคีํารอ้งขอหรอืไม่ ใหศ้าลมี
อํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั �วคราว และออกคําสั �งไปยงัคู่ความหรือผู้ที�มีหน้าที�
เกี�ยวขอ้งใหป้ฏบิตัไิด ้ทั �งนี� ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�กําหนดโดยขอ้กําหนดของประธานศาล
ฎกีา 

มาตรา ๕๕ ก่อนฟ้องคด ีถ้ามเีหตุเช่นเดยีวกบัที�โจทก์มสีทิธยิื�นคําขอให้ศาลมคีําสั �ง
คุม้ครองชั �วคราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๔ หรอื
มาตรา ๒๖๔ ผูม้สีทิธเิสนอคดชีอบจะยื�นคาํรอ้งขอต่อศาลไดเ้ช่นกนั โดยใหนํ้าประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความแพ่ง ภาค ๔ ลกัษณะ ๑ วธิกีารชั �วคราวก่อนพพิากษามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เมื�อศาลมคีําสั �งคุม้ครองชั �วคราวก่อนพพิากษาตามวรรคหนึ�งแลว้ หากไดม้กีารฟ้องคดี
ภายในหนึ�งเดอืนนับแต่วนัยื�นคํารอ้งขอตามวรรคหนึ�ง ให้คําสั �งศาลนั �นมผีลต่อไปเสมอืนเป็น
คาํสั �งคุม้ครองชั �วคราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 

หากมไิดม้กีารฟ้องคดต่ีอศาลสิ�งแวดลอ้มภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหค้ําสั �งศาล
นี�เป็นอนัยกเลกิไป 

ในระหว่างพจิารณาคาํรอ้งขอตามวรรคหนึ�ง แมจ้ะมกีารฟ้องคดภีายในกําหนดเวลาตาม
วรรคสองแลว้ กใ็หศ้าลดาํเนินกระบวนพจิารณาตามคํารอ้งนี�ต่อไป และหากศาลมคีําสั �งคุม้ครอง
ชั �วคราวก่อนพพิากษา กใ็หค้าํสั �งนี�มผีลบงัคบัต่อไปตามวรรคสอง 

มาตรา ๕๖ หา้มมใิหศ้าลพพิากษาหรอืสั �งเกนิไปกว่าหรอืนอกจากที�ปรากฏในคําฟ้อง  
เว้นแต่ในกรณีที�ศาลเห็นสมควรเพื�อความเป็นธรรมแก่คู่ความหรือเพื�อคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะจะพพิากษาหรอืสั �งเกนิคาํขอบงัคบัหรอืที�มไิดก้ล่าวในคาํฟ้องกไ็ด ้

มาตรา ๕๗ คาํพพิากษาหรอืคาํสั �งใด ๆ ในคดสี่วนแพ่งใหถ้อืว่าผกูพนัเฉพาะคู่ความใน
กระบวนพจิารณาของศาลที�พพิากษาหรอืมคีําสั �ง แต่ศาลจะกําหนดใหค้ําพพิากษาหรอืคําสั �งนั �น
ผูกพนัผูอ้ื�นซึ�งมผีลประโยชน์ร่วมกนัในมลูความแห่งคดหีรอืมหีน้าที�เกี�ยวขอ้งตามกฎหมายดว้ย
กไ็ด ้

มาตรา ๕๘ กรณีที�ทําใหค้วามเสยีหายเกดิขึ�นแก่ร่างกาย สุขภาพ หรอือนามยัและใน
เวลาที�พพิากษาคดเีป็นการพน้วสิยัจะหยั �งรูไ้ดแ้น่ว่าความเสยีหายนั �นมแีทจ้รงิเพยีงใด ศาลอาจ
กล่าวในคําพิพากษาหรอืคําสั �งว่ายงัสงวนไว้ซึ�งสิทธิที�จะแก้ไขคําพิพากษาหรอืคําสั �งนั �นอีก
ภายในระยะเวลาที�ศาลกําหนด โดยกําหนดใหจ้าํเลยวางหลกัประกนัความเสยีหายที�อาจจะมขีึ�น
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ในอนาคตตามจํานวนที�เห็นสมควรกําหนดก็ได้ ทั �งนี�  ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วนัที�ศาลมีคํา
พพิากษาหรอืคาํสั �ง แต่ก่อนการแกไ้ขตอ้งใหโ้อกาสคู่ความอกีฝา่ยที�จะคดัคา้น 

มาตรา ๕๙ ในกรณทีี�ขอ้เทจ็จรงิปรากฏชดัว่าการดําเนินกจิการใดๆ ของจาํเลยยงัอาจ 
ก่อภยัหรอืความเสยีหายได้ในอนาคต ให้ศาลมอีํานาจกําหนดมาตรการต่างๆ หรอืกําหนด
เงื�อนไขให้ดําเนินการหรืองดเว้นดําเนินการอย่างใดที�เหมาะสมเพื�อป้องกันมใิห้ผู้ก่อความ
เสยีหายการกระทําความผดิเช่นนั �นอกี หรอืเพื�อป้องกนัภยัและความเสยีหายที�จะเกดิในอนาคต
ได ้

มาตรา ๖๐ ศาลมอีํานาจกําหนดค่าเสยีหายทางแพ่งที�เกดิขึ�นในกรณีที�บุคคลที�ได้รบั
ความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย และสุขภาพอย่างเป็นธรรม ซึ�งต้องรวมถงึค่าเสยีโอกาสในทาง
เศรษฐกจิดว้ย เช่น ค่าเสยีโอกาสในการทํางานในอนาคต หรอืค่าเสยีโอกาสที�ต้องเสยีชวีติก่อน
วยัอนัควร เป็นตน้ 

ศาลมอีํานาจกําหนดค่าเสยีหายทางแพ่งที�เกดิขึ�นในกรณีที�บุคคลที�ไดร้บัความเสยีหาย
ต่อทรพัยส์นิอยา่งเป็นธรรม 

ศาลมอีํานาจกําหนดค่าเสยีหายทางแพ่งอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�อง ทั �งในส่วนค่าใชจ้่ายในการที�
ผู้ได้รบัผลกระทบต้องย้ายที�อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคที�เพิ�มขึ�น เพราะ
ผลกระทบทางสิ�งแวดล้อม รวมทั �งการจดัทําสิ�งต่างๆ เพื�อประเมนิหรอืพสิูจน์ความเสยีหายที�
เกดิขึ�น หรอืการป้องกนัความเสยีหายในอนาคตดว้ย 

มาตรา ๖๑ ในคดีที�มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายสําหรับมูลค่าสิ�งแวดล้อมที� เ ป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ นอกเหนือจากค่าเสียหายที�คู่ความร้องขอแล้ว  
เพื�อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ศาลมอีํานาจกําหนดค่าเสยีหายทางแพ่งอื�นให้
ครอบคลุมค่าเสยีหายที�เกดิขึ�นแลว้และพงึจะเกดิขึ�นในอนาคต ดงัต่อไปนี� 

(๑) ค่าเสียหายที�เ ป็นมูลค่าในเชิงความสําคัญของสิ�งที�สูญเสียต่อระบบนิเวศ  
ห่วงโซ่อาหาร และความเชื�อมโยงของวงจรธรรมชาต ิ

(๒) ค่าเสยีหายที�เป็นมลูค่าในเชงิประโยชน์ใชส้อยของประชาชน ทั �งเพื�อการดํารงชพี  
การท่องเที�ยว และการชื�นชมทศันียภาพ และความรื�นรมยใ์นทางธรรมชาต ิ

(๓) ค่าเสยีหายที�เป็นมลูค่าหากคํานวณในเชงิเศรษฐกจิการค้า รวมทั �งค่าเสยีโอกาส 
ในเชงิเศรษฐกจิ 

ในคดีที�มีการเรียกร้องค่าเสียหายทางสิ�งแวดล้อมสําหรับสิ�งที�เป็นคุณค่าในทาง
สุนทรยีศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์หรอืคุณค่าทางวฒันธรรมความเชื�อต่างๆ ของชุมชนและสงัคม  
ใหศ้าลพจิารณาค่าเสยีหายใหต้ามความเหมาะสมเพื�อการชดเชยและการฟื�นฟูเยยีวยา 

มาตรา ๖๒ ในกรณีที�ผูก่้อความเสยีหายจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างแรงทําใหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้ม ศาลอาจกําหนดค่าเสยีหายในเชงิลงโทษไดด้ว้ย 
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มาตรา ๖๓ ในการพจิารณากําหนดค่าเสยีหายทางสิ�งแวดลอ้ม ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจาก
ผลกระทบทางสิ�งแวดล้อมและมูลค่าทรพัยากรธรรมชาติ หรอืค่าเสียหายอื�นๆ ให้ศาลเลือก 
ใชว้ธิกีารคาํนวณความเสยีหายทางสิ�งแวดลอ้มใหถู้กต้องตามหลกัวชิาเศรษฐศาสตรส์ิ�งแวดลอ้ม 
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ความรู้ทางวทิยาศาสตร ์หรอืวชิาการอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง โดยอาจขอให ้
ที�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มของศาลเสนอความคดิเหน็ประกอบได ้

ในคดีที�มกีารเรยีกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเกี�ยวกับสิ�งแวดล้อม ให้ศาลพิจารณาว่า 
ผูท้ี�ไดร้บัผลกระทบไดร้บัการเยยีวยาอยา่งเหมาะสมและพอเพยีงหรอืไม่ โดยใหศ้าลพจิารณาถงึ
การได้รบัการชดเชยเยยีวยาจากศาลอื�นหรอืในส่วนอื�นๆ ประกอบเข้ามาด้วย ทั �งนี� ให้ศาล
พิจารณาภาพรวมที�จําเลยจกัต้องรบัผิดชอบในคดีสิ�งแวดล้อมทั �งมวลประกอบการกําหนด
ค่าเสยีหายอยา่งเหมาะสมและไดส้ดัส่วน ทั �งในส่วนการไดร้บัการลงโทษทางคดอีาญา หรอืโทษ
ปรบัทางปกครอง เท่าที�จะมขีอ้มลูเขา้มาในคด ี

มาตรา ๖๔ ในกรณีที�ศาลเห็นว่าการแก้ฟื� นฟูเยียวยาสภาพสิ�งแวดล้อม ที�เ ป็น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศในบรเิวณที�เสยีหายใหก้ลบัสู่สภาพเดมิไม่สามารถกระทําได้
อีกแล้วหรอืกระทําได้ยากอย่างยิ�งเพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม ศาลอาจ 
สั �งใหผู้ก่้อความเสยีหายจดัหาสถานที�อื�น ที�มลีกัษณะและสภาพธรรมชาต ิและบุคคลสามารถใช้
หรอืได้ประโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนัมาชดเชย แทนการแก้ไขฟื�นฟูเยยีวยาในที�เดมิได้ ทั �งนี�  
ตอ้งใหส้อดคลอ้งและสมประโยชน์แก่ผูเ้สยีหายดว้ย 

มาตรา ๖๕ ศาลอาจใช้ดุลพินิจกําหนดในคําพิพากษาให้แบ่งชําระค่าเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ออกเป็นส่วนๆ ตามระยะเวลาและจํานวนเงนิที�ต้องชําระในแต่ละคราวตามที�
ศาลเห็นสมควร เพื�อให้สอดคล้องกบัความสามารถของผู้ก่อความเสียหายตามสภาพความ 
เป็นจรงิ 

มาตรา ๖๖ ภายหลงัที�ได้มคีําสั �งหรอืคําพพิากษาถึงที�สุดในคดสีิ�งแวดล้อมแล้ว ศาล
อาจแต่งตั �งให้ที�ปรึกษาทางสิ�งแวดล้อมของศาลหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ทางสิ�งแวดลอ้มรวมทั �งเครอืขา่ยชุมชนจากภายนอกเขา้มามสี่วนร่วมในการตดิตามการบงัคบัคดี
สิ�งแวดลอ้มได ้

หากความปรากฏแก่ศาลว่า ไม่อาจบงัคบัคดตีามคําพพิากษาหรอืคําสั �งได้หรอืมคีวาม
จําเป็นต้องกําหนดวิธีการอย่างหนึ�งอย่างใดเพื�อบงัคบัให้เป็นไปตามคําพิพากษาหรอืคําสั �ง  
ใหศ้าลมอีํานาจออกคําสั �งใดๆ เพื�อแก้ไขขอ้ขดัขอ้งดงักล่าวได้ตามที�เหน็สมควร เพื�อประโยชน์
แห่งความยตุธิรรม 

ในกรณีที�ประโยชน์สาธารณะจะเสยีหายอย่างร้ายแรง หากไม่มกีารกระทําตามคําสั �ง
หรอืคาํพพิากษา ศาลอาจสั �งใหบุ้คคลอื�นมาแกไ้ขบําบดัป้องกนัภยัทางสิ�งแวดลอ้ม โดยใหลู้กหนี�
ตามคาํพพิากษาเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้า่ยนั �นโดยเรว็กไ็ด ้
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ส่วนที� ๓ 
วิธีพิจารณาคดีที�ใช้ร่วมกนัทั Yงในส่วนแพ่งและอาญา 

มาตรา ๖๗ ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานที�ตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะ 
สูญหายหรอืยากแก่การนํามาเมื�อมคีดสีิ�งแวดล้อมเกดิขึ�น หรอืถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดเีกรงว่า
พยานหลกัฐานที�ตนจาํนงจะอ้างองิจะสูญหายเสยีก่อนที�จะนํามาสบืหรอืเป็นการยากที�จะนํามา
สบืในภายหลงับุคคลนั �นหรอื คู่ความฝ่ายนั �นอาจยื�นคําขอต่อศาลโดยทําเป็นคํารอ้งขอหรอื 
คํารอ้งใหศ้าลมคีําสั �งใหส้บืพยานหลกัฐานนั �นไวท้นัทเีท่านั �น ใหศ้าลหมายเรยีกผูข้อและคู่ความ
อกีฝ่ายหนึ�งหรอืบุคคลภายนอกที�เกี�ยวขอ้งมาศาล และเมื�อไดฟ้งับุคคลเหล่านั �นแลว้ ใหศ้าลสั �ง 
คาํขอตามที�เหน็สมควร ถา้ศาลสั �งอนุญาตตามคาํขอแลว้ใหส้บืพยานหลกัฐานไปตามที�บญัญตัไิว้
ในกฎหมาย ส่วนรายงานและเอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการนั �นใหศ้าลเกบ็รกัษาไว ้

มาตรา ๖๘ ในกรณีมเีหตุฉุกเฉิน เมื�อมกีารยื�นคําขอตามมาตรา ๖๗ ผูย้ ื�นคําขอจะยื�น
คาํรอ้งรวมไปดว้ยเพื�อใหศ้าลมคีาํสั �งหรอืออกหมายตามที�ขอโดยไม่ชกัชา้ และถ้าจาํเป็นจะขอให้
ศาลมคีําสั �งให้ยึดหรืออายดัเอกสารหรือวตัถุที�จะใช้เป็นพยานหลกัฐานที�ขอสืบไว้ก่อนโดย 
มเีงื�อนไขอยา่งใดอยา่งหนึ�งตามที�ศาลเหน็สมควรกไ็ด ้

ให้นํามาตรา ๒๖๑ ถงึมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗ ถงึมาตรา ๒๖๙ แห่งประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใชแ้ก่กรณตีามวรรคหนึ�งโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๙ เพื�อประโยชน์แห่งความยตุธิรรมในอนัที�จะใหไ้ดค้วามแจง้ชดัในขอ้เทจ็จรงิ 
แห่งคด ีให้ศาลมอีํานาจเรยีกพยานหลกัฐานมาสบืได้เองตามที�เหน็สมควร และศาลมอีํานาจ
ซกัถามพยานเพิ�มเตมิไดจ้นสิ�นขอ้สงสยั 

ให้ศาลดําเนินการนั �งพิจารณาคดีติดต่อกันไปโดยไม่เลื�อนคดีจนกว่าจะเสร็จการ
พจิารณา เว้นแต่มเีหตุจาํเป็นอนัมอิาจก้าวล่วงเสยีได้และศาลจะเลื�อนครั �งหนึ�งไดไ้ม่เกนิเจด็วนั 
และเมื�อเสรจ็การพจิารณาคด ีใหศ้าลรบีทาํคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งโดยเรว็ 

มาตรา ๗๐ ในกรณีที�พยานบุคคลมคีวามเสี�ยงภยัอนัตราย ใหศ้าลพจิารณาออกคําสั �ง
เพื�อใหเ้กดิการคุม้ครองพยานอยา่งเหมาะสม ทั �งนี�เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นกฎหมายว่าดว้ยการ
คุม้ครองพยาน 

มาตรา ๗๑ ผูเ้ชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดลอ้มต้องเป็นผูเ้ชี�ยวชาญซึ�งเป็นที�ยอมรบัในสาขา
ต่างๆ และความเชี�ยวชาญดงักล่าวเกี�ยวพนักบัประเด็นแห่งคดีพพิาท และผู้เชี�ยวชาญต้อง 
มคีวามเป็นกลางในการแสดงความคดิเห็น และเข้ามาในคดเีพื�อช่วยศาลและคู่ความทุกฝ่าย 
ในการคน้หาความจรงิในคด ีมใิช่เพื�อช่วยเหลอืฝา่ยใดฝา่ยหนึ�ง 

ผูเ้ชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดลอ้ม อาจเขา้มาในคดใีนฐานะพยานผูเ้ชี�ยวชาญของคู่ความฝ่าย
ต่างๆ หรอืในฐานะที�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มของศาลกไ็ด ้
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ในคดทีี�ตอ้งอาศยัความรูค้วามชาํนาญเป็นพเิศษ ศาลอาจขอใหท้ี�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้ม
ของศาลใหค้วามเหน็เพื�อประกอบการพจิารณาพพิากษาคด ี โดยที�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มของ
ศาลมสีทิธใินการเข้าถงึเอกสารและขอ้มูลในคดทีี�จําเป็นเพื�อให้มขีอ้มูลที�เพยีงพอในการเสนอ
ความคดิเหน็ โดยในคดหีนึ�งอาจมทีี�ปรกึษาหลายคนหรอืหลายสาขาขึ�นอยู่กบัตามพฤตกิารณ์
แห่งรปูคด ี

มาตรา ๗๒ ที�ปรกึษาทางสิ�งแวดล้อมของศาลมสีิทธไิด้รบัค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
เดนิทาง และค่าเช่าที�พกัตามระเบยีบที�คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 

มาตรา ๗๓ ในกรณทีี�ขอ้เทจ็จรงิบางเรื�องตอ้งเกี�ยวพนักบัหลายสาขาวชิาที�เกี�ยวพนักบั 
ขอ้พพิาท ซึ�งคู่ความอาจอา้งพยานผูเ้ชี�ยวชาญที�หลากหลาย หรอืศาลอาจมกีารตั �งที�ปรกึษาทาง
สิ�งแวดล้อมของศาลด้วยนั �น ศาลอาจจดัให้มกีารประชุมเพื�อพสิูจน์ความจรงิในคดรี่วมกนั และ 
ใหคู้่ความแต่ละฝา่ยมโีอกาสโตแ้ยง้ตามความเหมาะสม 

รปูแบบและวธิกีารดาํเนินการดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที�ประธานศาลฎกีากําหนด 

มาตรา ๗๔ พยานหลกัฐานที�ได้จากสถานที�เกิดเหตุ ทั �งก่อนและหลงัการเกิดความ
เสยีหายอาจจดัเกบ็โดยประชาชนทั �วไป หรอืผูม้หีน้าที�หรอืผูเ้ชี�ยวชาญ แต่ต้องมวีธิกีารที�ถูกต้อง
เหมาะสมตามหลกัวชิาจงึจะรบัฟงัได ้

มาตรา ๗๕ ในกรณีที�มคีวามจาํเป็นเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งขอ้มลูที�ถูกต้อง ศาลอาจใชดุ้ลพนิิจ 
ส่งบุคคลหรอืวตัถุไปรบัการตรวจในสถานพยาบาล หอ้งปฏบิตักิาร หน่วยวเิคราะหโ์รค สถาบนั
ดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์หรอืสถานที�อื�นๆ ที�มมีาตรฐานที�ด ีตามที�เหน็สมควรได ้

มาตรา ๗๖ หน่วยงานที�ดําเนินกจิการสถานพยาบาล หอ้งปฏบิตักิาร หน่วยวเิคราะห์
โรค สถาบนัด้านนิติวทิยาศาสตร ์หรอืสถานที�อื�นๆ ในทํานองเดยีวกนั ที�ดําเนินกิจกรรมตาม 
ที�ศาลรอ้งขอ มสีทิธไิดร้บัค่าบรกิารตามระเบยีบที�คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 

มาตรา ๗๗ ให้สํานักงานศาลยุติธรรมจดัทําทะเบียนผู้เชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม 
รวมทั �ง สถานพยาบาล ห้องปฏบิตักิาร หน่วยวเิคราะห์โรค สถาบนัด้านนิตวิทิยาศาสตร ์หรอื
สถานที�อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้ศาลทั �วประเทศและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มสามารถนําไปใชง้านได ้

มาตรา ๗๘ ในกรณีที�คู่ความแต่ละฝ่ายประสงค์จะนําพยานผู้เชี�ยวชาญที�มคีวามเห็น
แตกต่างกนัมาสบื หากศาลเหน็สมควรเพื�อใหไ้ดข้อ้มลูที�แจง้กระจ่างอย่างรอบด้าน ศาลอาจสั �ง
ให้นําพยานผู้เชี�ยวชาญของทุกฝ่ายมาสบืพร้อมกนัในคราวเดยีว โดยให้เป็นไปตามวธิกีารใน
ขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา ทั �งนี� ศาลอาจขอใหท้ี�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มของศาลอยู่ร่วมใน
การสบืพยานและใหค้วามเหน็ต่อศาลกไ็ด ้
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มาตรา ๗๙ ในกรณีที�มคีวามจําเป็น เพื�อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิอย่างเพยีงพอรอบด้าน หาก
คู่ความที�เกี�ยวขอ้งรอ้งขอ หรอืศาลเหน็เป็นการสมควร ศาลอาจจะเดนิเผชญิสบืพยานหลกัฐาน
ในสถานที�ที�เกี�ยวขอ้งได ้ทั �งนี� ศาลอาจมอบเจา้หน้าที� หรอืที�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มของศาลร่วม 
เดนิเผชญิสบืดว้ย หรอืทาํการแทนกไ็ด ้

ในการเดินเผชิญสืบโดยศาล ให้ศาลพึงค้นหาข้อมูลที�ถูกต้องแท้จริงด้วยวิธีการที�
เหมาะสม 

หากมคีวามจําเป็นเพื�อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม ให้ศาลมอีํานาจสอบถามบุคคลใน
บริเวณที�เกิดเหตุ ตรวจเก็บพยานหลักฐานต่างๆ หรือแสวงหาข้อเท็จจริงต่างๆได้ตามที�
เหน็สมควร 

มาตรา ๘๐ ในการรบัฟงัพยานเอกสารของทางราชการที�เกี�ยวขอ้งกบัคดสีิ�งแวดล้อม 
ให้ศาลตระหนักถงึความไม่สมบูรณ์ในการจดัทําเอกสาร หรอืโอกาสที�เจ้าหน้าที�อาจจะกระทํา
โดยไมสุ่จรติหรอืประพฤตมิชิอบประกอบดว้ย 

มาตรา ๘๑ เมื�อได้สืบพยานตามที�จําเป็นแล้ว ให้ถือว่าการพิจารณาเป็นอันสิ�นสุด  
แต่คู่ความอาจแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในวันเสร็จการพิจารณานั �นได้ แล้วให้ศาลอ่าน 
คาํพพิากษาหรอืคาํสั �งภายในเวลาสามวนันบัแต่วนันั �น 

ก่อนที�ศาลอ่านคําพิพากษาหรือคําสั �ง ถ้าศาลเห็นสมควรเพื�อประโยชน์แห่งความ
ยตุธิรรม ศาลอาจทาํการพจิารณาต่อไปอกีได ้

มาตรา ๘๒ คําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลให้ทําเป็นหนังสอืและต้องกล่าวหรอืแสดง
ขอ้เทจ็จรงิที�ฟงัไดโ้ดยสรปุและคาํวนิิจฉยัในประเดน็แห่งคดพีรอ้มดว้ยเหตุผลแห่งคาํวนิิจฉยันั �น 

ในการจดัทําคําพพิากษาหรอืคําสั �งในคดสีิ�งแวดล้อม โดยเฉพาะการกําหนดโทษ หรอื
มาตรการต่างๆ ทั �งทางแพ่งและทางอาญาแก่ผูก่้อความเสยีหาย ใหศ้าลคาํนึงถงึเรื�องต่างๆ ดงันี� 

(๑) พฤตกิรรมของผูก้ระทาํความผดิหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหาย และลกัษณะของการ
กระทาํที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �งความสามารถในการเหน็ภยัล่วงหน้าและการป้องกนัภยั 

(๒) เจตนาของผู้ก่อความเสยีหาย หากยิ�งเจตนารา้ย จงใจให้เกดิความเสยีหาย ยิ�ง
ตอ้งมโีทษหรอืมาตรการที�เขม้ขน้ 

(๓) ความร้ายแรงของผลกระทบที� เ กิด ต่ อสิ� ง แวดล้อมทั �งที� เ กี� ย วข้อ งกับ
ทรพัยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ หรอืผลกระทบต่อบุคคลทั �งทางชวีิต ร่างกาย สุขภาพ
ทรพัยส์นิ หรอืผลกระทบทางสุนทรยีศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์หรอืคุณค่าทางวฒันธรรมความเชื�อ
ต่างๆ ของชุมชนและสงัคม 

(๔) ประวตัเิกี�ยวกบัการปฏบิตัหิรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมายสิ�งแวดลอ้ม 
(๕) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที�ผู้ก่อความเสยีหายได้รบัจากการก่อความเสยีหาย

หรอืการละเมดิกฎหมาย 
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(๖) การยอมรบัผดิในสิ�งที�ไดก้ระทาํไป การสาํนึกผดิ และความพยายามในการแกไ้ข 

หมวด ๓ 
อทุธรณ์ 

มาตรา ๘๓ ในกรณีจําเป็นเพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เมื�อคู่ความร้องขอหรอื
ศาลเหน็สมควร ศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มอาจ
พจิารณาจดัใหม้คีน้หาความจรงิเพิ�มเตมิ รวมถงึการสบืพยานเพิ�มเตมิจากสํานวนคดทีี�ส่งมาจาก
ศาลชั �นตน้กไ็ด ้

มาตรา ๘๔ ภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบญัญตัินี�และขอ้กําหนดของประธานศาลฎีกา
ตามมาตรา ๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา คําพิพากษาหรือคําสั �งของศาลนั �น ให้ อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์แผนก 
คดีสิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิ�งแวดล้อมได้ภายในกําหนดหนึ�งเดอืนนับแต่ 
วนัที�ไดอ่้านคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งนั �น 

มาตรา ๘๕ คดแีพ่งที�ราคาทรพัย์สนิหรอืจํานวนทุนทรพัย์ที�พิพาทกนัในชั �นอุทธรณ์ 
ไม่เกนิสองแสนบาทหรอืไม่เกนิจํานวนที�กําหนดในพระราชกฤษฎกีา ห้ามมใิห้คู่ความอุทธรณ์ 
คาํพพิากษาในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ 

มาตรา ๘๖ คดอีาญาที�มอีตัราโทษอย่างสูงตามที�กฎหมายกําหนดไว้ให้จําคุกไม่เกิน
สามปีหรอืปรบัไม่เกินหกหมื�นบาท หรอืทั �งจําทั �งปรบั ห้ามมใิห้อุทธรณ์คําพพิากษาของศาล
ชั �นตน้สิ�งแวดลอ้มในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ เวน้แต่กรณีต่อไปนี�ใหจ้าํเลยอุทธรณ์ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ
ได ้

(๑) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคุกหรอืลงโทษกกัขงัแทนโทษจาํคุก 
(๒) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคุก แต่ศาลรอการลงโทษไว ้
(๓) ศาลพพิากษาว่าจาํเลยมคีวามผดิ แต่ศาลรอการกําหนดโทษไว ้
(๔) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษปรบัเกนิหนึ�งหมื�นบาท 

มาตรา ๘๗ คดอีาญาที�โจทก์ฟ้องว่าจาํเลยกระทําผดิหลายกรรมต่างกนั และกรรมใด 
กรรมหนึ�งเป็นความผิดเกี�ยวกับคดีสิ�งแวดล้อม หากมีการอุทธรณ์ในความผิดเกี�ยวกับ 
คดสีิ�งแวดล้อมพรอ้มความผดิอื�น ให้ยื�นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาล
อุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม และใหศ้าลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดีสิ�งแวดล้อมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาในความผิดอื�นซึ�งมิใช่ความผิดเกี�ยวกับ 
คดสีิ�งแวดลอ้มดว้ย 

มาตรา ๘๘ ในกรณีที�ผูอุ้ทธรณ์เหน็ว่าคดตี้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๘๕ และมาตรา 
๘๖ ผู้อุทธรณ์อาจยื�นคําขอโดยทําเป็นคํารอ้งเพื�อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มไปพรอ้มกบัอุทธรณ์กไ็ด ้ในกรณีเช่นว่านี� 
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เมื�อศาลชั �นตน้ตรวจอุทธรณ์แลว้เหน็ว่าเป็นอุทธรณ์ที�ต้องหา้ม กใ็หส้่งอุทธรณ์และคําขอดงักล่าว
ไปยงัศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมเพื�อพจิารณา 
แต่ถา้ศาลชั �นตน้เหน็ว่าอุทธรณ์ดงักล่าวไมต่อ้งหา้มกใ็หม้คีาํสั �งรบัอุทธรณ์นั �นไวด้าํเนินการต่อไป 

ในกรณีที�ศาลชั �นต้นสั �งไม่รบัอุทธรณ์เพราะเหตุต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๘๕ และ
มาตรา ๘๖ ผู้อุทธรณ์อาจยื�นคําขอโดยทําเป็นคําร้องเพื�อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
แผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมภายในกําหนดสบิห้าวนันับแต่
วนัที�ศาลชั �นตน้มคีาํสั �งกไ็ด ้ถา้คู่ความยื�นคาํขอดงักล่าวแลว้ จะอุทธรณ์คาํสั �งไมร่บัอุทธรณ์ไมไ่ด ้

หลักเกณฑ์และวิธีการยื�นคําขอและการพิจารณาคําขอของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มตามวรรคหนึ�งและวรรคสองใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 

มาตรา ๘๙ การพจิารณาพพิากษาคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม
หรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิ�งแวดล้อมต้องดําเนินการให้เสร็จสิ�นโดยเร็ว ทั �งนี�  ตาม
ขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 

ภายใต้บงัคบัมาตรา ๙๒ คําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดล้อม
และศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นที�สุด 

คดอีาญา คําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์
ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในการกระทํากรรมอื�นซึ�งมใิช่ความผดิเกี�ยวกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม คู่ความ
อาจฎกีาไดภ้ายใตบ้ทบญัญตัวิ่าดว้ยการฎกีาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

มาตรา ๙๐ ให้นําบทบญัญตัิในหมวด ๒ วธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมในศาลชั �นต้นมา 
ใช้บังคับแก่การอุทธรณ์และการพิจารณาพิพากษาชี�ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ์แผนก 
คดสีิ�งแวดลอ้มและศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มโดยอนุโลม 

หมวด ๔ 
ฎีกา 

มาตรา ๙๑ ในกรณีจําเป็นเพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เมื�อคู่ความร้องขอหรอื
ศาลเห็นสมควร ศาลฎีกาแผนกคดีสิ�งแวดล้อมอาจพจิารณาจดัให้มคี้นหาความจรงิเพิ�มเติม 
รวมถงึการสบืพยานเพิ�มเตมิจากสาํนวนคดทีี�ส่งมาจากศาลชั �นตน้กไ็ด ้

มาตรา ๙๒ คดสีิ�งแวดล้อมที�ศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มมคีําพพิากษาหรอืคําสั �งแลว้ คู่ความอาจยื�นคํารอ้งไปพรอ้มกบัฎกีาต่อศาล
ฎีกาแผนกคดีสิ�งแวดล้อมเพื�อขอให้พิจาณารับฎีกาในปญัหาข้อเท็จจริงหรือในปญัหา 
ขอ้กฎหมายไวว้นิิจฉยั ภายในกําหนดหนึ�งเดอืนนับแต่วนัทไีดอ่้านหรอืถอืว่าไดอ่้านคําพพิากษา
หรอืคาํสั �งนั �นใหคู้่ความฝา่ยที�ขออนุญาตฎกีาฟงั เพื�อขอใหพ้จิารณารบัฎกีาไวว้นิิจฉยักไ็ด ้
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เมื�อมคีํารอ้งขอตามวรรคหนึ�ง ศาลฎีกาแผนกคดสีิ�งแวดล้อมอาจพจิารณารบัฎกีาใน
ปญัหาเรื�องหนึ�งเรื�องใดไวว้นิิจฉัยกไ็ด ้หากเหน็ว่าเป็นเรื�องที�เกี�ยวพนักบันโยบายสาธารณะหรอื
เป็นปญัหาสาํคญัที�ศาลฎกีาควรจะไดว้นิิจฉยั 

คดทีี�ศาลฎกีาแผกคดสีิ�งแวดลอ้มมคีําสั �งไม่รบัฎกีาไวว้นิิจฉัย ใหเ้ป็นที�สุดตั �งแต่วนัที�ได้
อ่านหรอืถือว่าได้อ่านคําพิพากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิ�งแวดล้อมหรอืศาล
อุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม แลว้แต่กรณ ี

หลกัเกณฑ์และวิธกีารยื�นคําขอ ตลอดจนการพจิารณาและมคีําสั �งอนุญาตหรอืไม่
อนุญาตใหฎ้กีาตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที�ประชุมใหญ่ศาลฎกีา ทั �งนี� ในระเบยีบ
ดงักล่าวอย่างน้อยต้องระบุเงื�อนเวลาของการสั �งไม่อนุญาตที�ไม่ขดัหรอืแย้งต่อการปฏบิตัติาม
มาตรา ๒๖๒ แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ระเบยีบตามวรรคสี� เมื�อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

มาตรา ๙๓ ในคดทีี�ไดร้บัอนุญาตใหฎ้กีาเฉพาะปญัหาขอ้กฎหมาย หากศาลฎกีาแผนก
คดีสิ�งแวดล้อมเห็นว่าคําพิพากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิ�งแวดล้อมหรอืศาล
อุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิ�งแวดล้อมไม่ถูกต้องไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วน ศาลฎีกาแผนกคดี
สิ�งแวดลอ้มจะมคีาํวนิิจฉัยแต่เฉพาะในปญัหาขอ้กฎหมายและยกคําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาล
อุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลชั �นต้น แล้วมี
คําสั �งให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาล
ชั �นตน้แลว้แต่กรณ ีทาํคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งใหมภ่ายใตก้รอบคาํวนิิจฉยัของศาลฎกีากไ็ด ้

มาตรา ๙๔ ใหนํ้าบทบญัญตัใินหมวด ๒ วธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลชั �นต้นมาใช้
บงัคบัแก่การพจิารณาพพิากษาชี�ขาดตดัสนิคดขีองศาลฎกีาโดยอนุโลม 

หมวด ๕ 
เจ้าพนักงานคดีสิ�งแวดล้อม 

มาตรา ๙๕ ให้มีเจ้าพนักงานคดีสิ�งแวดล้อมประจําศาลยุติธรรมชั �นต้นที�มีอํานาจ
พจิารณาพพิากษาคดสีิ�งแวดลอ้ม และมคีดสีิ�งแวดลอ้มเป็นจาํนวนมาก เพื�อทําหน้าที�ช่วยเหลอื
ศาลในการดาํเนินคดสีิ�งแวดลอ้มตามที�ศาลมอบหมาย ดงัต่อไปนี� 

(๑) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐาน 
(๒) การบนัทกึคาํพยาน 
(๓) สรปุขอ้มลูและขอ้เสนอแนะความเหน็ใหแ้ก่ผูพ้พิากษาในเบื�องตน้ 
(๔) ดาํเนินการคุม้ครองสทิธขิองคู่ความทั �งก่อนและระหว่างการพจิารณา 
(๕) ดาํเนินการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก  
(๖) ดําเนินการในส่วนของมาตรการพิเศษทางอาญาเช่นการเป็นผู้ประสานงานใน

คดอีาญา เพื�อช่วยเหลอืในการจดัทาํแผนบาํบดัฟื�นฟูเยยีวยา ฯลฯ 
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(๗) ปฏบิตัหิน้าที�อื�นตามพระราชบญัญตันีิ�หรอืตามขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาใน
การทาํหน้าที�ช่วยเหลอืนั �น 

ในการปฏิบัติหน้าที�ตามพระราชบัญญัตินี�  ให้เจ้าพนักงานคดีสิ�งแวดล้อมเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและให้มอีํานาจมหีนังสอืเรยีกบุคคลใดบุคคลหนึ�งมาให้
ขอ้มลู หรอืใหจ้ดัส่งเอกสาร เพื�อประกอบการพจิารณาเรื�องใดเรื�องหนึ�งตามอํานาจหน้าที� 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารปฏบิตัิหน้าที�ของเจ้าพนักงานคดใีห้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ใน
ขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 

มาตรา ๙๖ ผูท้ี�จะไดร้บัแต่งตั �งเป็นเจา้พนักงานคด ีต้องมคีุณสมบตัอิย่างหนึ�งอย่างใด 
ดงัต่อไปนี� 

(๑) สํา เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร ์
สถาปตัยกรรม-ศาสตร์ หรอืสาขาอื�นที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งแวดล้อม การก่อสร้าง และการผงัเมอืง 
โดยได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายครบถ้วน หากมีกฎหมายกําหนด และได้
ประกอบวชิาชพีที�เกี�ยวขอ้งเป็นเวลาไมน้่อยกว่าสองปี 

(๒) สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททางแพทยศาสตร ์เภสชัศาสตร ์พยาบาลศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องสุขภาพอนามยั พษิวทิยา ระบาดวทิยา ฯลฯ โดยไดใ้บอนุญาต
ประกอบวชิาชพีตามกฎหมายครบถว้น หากมกีฎหมายกําหนด 

(๓) สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทในสาขาวชิาอื�นที� ก.ศ. กําหนด และไดป้ระกอบ
วชิาชพีตามที� ก.ศ. กําหนดเป็นเวลาไมน้่อยกว่าสองปี 

ให้เลขาธกิารสํานักงานศาลยุตธิรรมมอีํานาจพจิารณาแต่งตั �งบุคคลซึ�งมคีุณสมบตัติาม
วรรคหนึ�งเป็นเจ้าพนักงานคด ีโดยให้ตําแหน่งเจ้าพนักงานคดเีป็นตําแหน่งที�มเีหตุพเิศษตาม
กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน และในการกําหนดใหไ้ดร้บัเงนิเพิ�มสําหรบัตําแหน่ง
ที�มเีหตุพเิศษต้องคํานึงถงึภาระหน้าที� คุณภาพของงาน และการดํารงตนอยู่ในความยุตธิรรม
โดยเปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทนของผูป้ฏบิตังิานอื�นในกระบวนการยุตธิรรมดว้ย ทั �งนี� ใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบที� ก.ศ. กําหนด 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๙๗ บรรดาคดสีิ�งแวดลอ้มซึ�งคา้งพจิารณาอยูใ่นศาลก่อนวนัที�พระราชบญัญตันีิ�
ใช้บงัคบัให้ศาลนั �นมอีํานาจพจิารณาพพิากษาต่อไป และให้บงัคบัตามกฎหมายซึ�งใช้อยู่ก่อน
วนัที�พระราชบญัญตันีิ�ใชบ้งัคบัจนกว่าคดนีั �นจะถงึที�สุด 
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๒.๕.๒ รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

 

(ฉบบัโครงการวิจยั) 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

(ร่าง) 
พระราชบญัญติั 

การบริหารงานยติุธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
พ.ศ. ... 

 

ใหไ้ว ้ณ วนัที� ............. พ.ศ. .... 

 

โดยที�เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึ�นไว้โดยคําแนะนําและยนิยอม
ของรฐัสภา ดงัต่อไปนี� 

มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินี�เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิการบรหิารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒ พ ร ะ ร าชบัญญัติ นี� ใ ห้ ใ ช้ บัง คับ ตั �ง แ ต่ วัน ถัด จ ากวันป ร ะ กาศ ใ น 
ราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันีิ� 

“การบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม” หมายความว่า การดําเนินการที�เกี�ยวกบัการ
บริหารจัดการในการอํานวยความยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม ทั �งทางแพ่ง ทางอาญา และ 
ทางปกครอง การป้องกนัและแก้ไขปญัหาการละเมดิกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม การคุม้ครอง
สทิธแิละเสรภีาพในชวีติ ร่างกาย สุขภาพและทรพัยส์นิ ของประชาชน การคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ และการบงัคบัการตามกฎหมายสิ�งแวดลอ้มและการอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน แต่ไม่รวมถงึอํานาจอสิระในการพจิารณาพพิากษาอรรถคดขีองศาล
และการดาํเนินการของหน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนูญ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม 

“สาํนกังาน” หมายความว่า สาํนกังานพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
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มาตรา ๔ ให้จดัตั �ง "สํานักงานพฒันาการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม" ขึ�น 
และใหส้าํนกังานนี�อยูใ่นกํากบัดแูลของประธานศาลฎกีา 

มาตรา ๕ ใหป้ระธานศาลฎกีารกัษาการตามพระราชบญัญตันีิ� 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมทางสิ�งแวดล้อม 

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
ประกอบดว้ยผูพ้พิากษาระดบัไม่ตํากว่าผูพ้พิากษาศาลฎกีาที�ประธานศาลฎกีามอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนประธานศาลปกครองสูงสุด ผูแ้ทนปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม ผูแ้ทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแ้ทนปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ผูแ้ทนปลดักระทรวงคมนาคม ผู้แทนปลดักระทรวงยุตธิรรม ผูแ้ทนปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ผู้แทนอยัการสูงสุด ผู้แทนผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ ผู้แทนนายกสภาทนายความ ผู้แทน
ประธานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิผู้แทนประธานกรรมาธกิารด้านสิ�งแวดลอ้มของ
สภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิผู้แทนประธานกรรมาธกิารด้านสิ�งแวดล้อมของวุฒสิภา รวมทั �ง
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสิ�งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสิ�งแวดล้อม ตัวแทนภาค 
ประชาสงัคม ตัวแทนชุมชนที�มบีทบาทด้านสิ�งแวดล้อมและสุขภาพ และตัวแทนภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม ซึ�งไดร้บัแต่งตั �งจากประธานศาลฎกีาจาํนวนประเภทละหนึ�งคนเป็นกรรมการ และ
ผูอ้ํานวยการสาํนกังานพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มเป็นเลขานุการ 

ให้กรรมการอยู่ในตําแหน่งคราวละสี�ปี กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รบัการ
แต่งตั �งใหม่ได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ในระหว่างที�ยงัมไิด้แต่งตั �ง
กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการเท่าที�มอียู ่

มาตรา ๗ คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที�ดงัต่อไปนี� 

(๑) จดัทําแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงาน
ยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม คณะรฐัมนตร ีและรฐัสภา 

(๒) เสนอแนะและให้ความเห็นเกี�ยวกับการกําหนดนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม รวมทั �งการจัดทํากฎหมายที�เกี�ยวข้องต่อ
หน่วยงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม คณะรฐัมนตร ีและรฐัสภา 

(๓) ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงาน
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อม เพื�อใหเ้กดิความร่วมมอืในการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐั 
หรอืองค์กรที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม เพื�อแก้ไขขอ้ขดัขอ้งที�เป็น
อุปสรรคต่อการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อม ส่งเสรมิความร่วมมอืในการบรหิารงาน
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ยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม หรอืการดําเนินการตามแผนแม่บทการบรหิารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม 

(๔) ศกึษา วเิคราะห ์ และประเมนิผลการบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืการ
ปฏบิตัติามแผนแมบ่ทการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม เพื�อแกไ้ขปญัหาอุปสรรคที�เกดิขึ�น 

(๕) ศึกษา วเิคราะห์ และทําการศึกษาวจิยัเพื�อกําหนดแนวทาง กลยุทธ์ และ
มาตรการในการปรบัปรุงและพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม หรอืการดําเนินการ
ตามแผนแมบ่ทการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นไปโดยมปีระสทิธภิาพและสมัฤทธิ .
ผลและเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรหีน่วยงานของรฐั หรอืองค์กรที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงาน
ยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มเพื�อพจิารณา 

(๖) การพฒันาศกัยภาพของประชาชนในการปกป้องช่วยเหลอืตนเองในกระบวนการ
ยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม และการพฒันาการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
ทางสิ�งแวดลอ้ม 

(๗) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกับการบริหารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม จดัประชุม สมัมนาฝึกอบรม หรอืเสนอแนะหน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ในการเผยแพร่ความรูท้ี� เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงาน
ยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

(๘) กํากบัดแูลการจดัทาํรายงานประจาํปีของสํานักงานตามมาตรา ๑๔ (๖) เพื�อเสนอ
ต่อรฐัสภา 

(๙) กําหนดระเบยีบอื�นใดเพื�อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันีิ� 
(๑๐) ปฏบิตักิารอื�นตามที�กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตันีิ�หรอืกฎหมายอื�น 

มาตรา ๘ คณะกรรมการอาจวางระเบียบ ข้อบังคับ สําหรับการประชุมของ
คณะกรรมการเป็นการเฉพาะเรื�องหรอืทั �วไปก็ได้ หากไม่มรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั กําหนดไว้เป็น
อยา่งอื�น การประชุมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองที�ประชุมคณะกรรมการ 

ในกรณทีี�กรรมการคนใดเสนอเรื�องเพื�อใหค้ณะกรรมการพจิารณา คณะกรรมการต้องจดั
ใหม้กีารประชุมเพื�อพจิารณาเรื�องที�เสนอนั �นโดยเรว็ 

มาตรา ๙ ให้ประธานคณะกรรมการจดัการประชุมเพื�อแลกเปลี�ยนข้อมูล ความรู ้
ความคดิเห็น เป็นระยะ อย่างต่อเนื�อง เพื�อให้สามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที�ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของ
จาํนวนกรรมการทั �งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรอืไม่อยู่ในที�ประชุม ให้กรรมการที�มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธาน 
ในที�ประชุม 
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การวนิิจฉัยชี�ขาดของที�ประชุมให้ถอืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ�งใหม้เีสยีงหนึ�งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�ง เป็น
เสยีงชี�ขาด 

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการอาจแต่งตั �งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื�อพจิารณา
หรอืปฏบิตักิารตามที�คณะกรรมการมอบหมายได ้

การประชุมของคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานตามวรรคหนึ�ง ให้นําความในมาตรา 
๘ และมาตรา ๑๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒ ในการปฏิบตัิหน้าที� คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางาน 
อาจขอใหห้น่วยงานของรฐั องคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรม และเจา้หน้าที�ของรฐั
จดัส่งเอกสารขอ้มลู และชี�แจงขอ้เทจ็จรงิเพื�อประกอบการพจิารณาไดต้ามความจาํเป็น 

มาตรา ๑๓ ให้กรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ไดร้บัค่าตอบแทนตามที�คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 

หมวด ๒ 
สาํนักงานพฒันาการบริหารงานยติุธรรมทางสิ�งแวดล้อม 

มาตรา ๑๔ ใหส้าํนกังานพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม เป็นหน่วยงาน
รบัผดิชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยมอีํานาจหน้าที�ตามที�กฎหมายกําหนดและใหม้ี
อํานาจหน้าที� ดงัต่อไปนี�ดว้ย 

(๑) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เสนอแนะและพัฒนาระบบงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายที�เกี�ยวกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมของประเทศ 
เพื�อใหเ้หมาะสมกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

(๒) ดําเนินการเกี�ยวกับการจดัทําแผน แนวนโยบาย และแนวทางการบรหิารงาน
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มของประเทศ ตลอดจนรายงานต่างๆ ตามมตขิองคณะกรรมการ หรอื
เสนอขอ้มลูและความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการเพื�อพจิารณา 

(๓) ประสานการดําเนินการในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศกระบวนการยุตธิรรมทาง
สิ�งแวดล้อม รวมทั �งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี�ยวกับงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมแก่
สาธารณชน 

(๔) ฝึกอบรมและพฒันาความรูเ้กี�ยวกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มใหแ้ก่
บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

(๕) ร่วมมือและประสานงานทางวิชาการหรือด้านอื�นกับหน่วยงานหรือองค์กรที�
เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มทั �งภายในและต่างประเทศ 

(๖) จดัทํารายงานประจําปีเกี�ยวกบัการปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการเพื�อเสนอต่อ
รฐัสภา 
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(๗) ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที�ของสํานักงาน หรอืตามที�
คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๑๕ ให้จ ัดตั �งหน่วยงานดังต่อไปนี�ขึ�นในสํานักงานพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม โดยให้ทําหน้าที�ประสานงานกับหน่วยงานที�มีอํานาจหน้าที�ตาม
กฎหมายและฝา่ยอื�น เพื�อพฒันาระบบงานที�เกี�ยวขอ้งอยา่งมปีระสทิธภิาพและบรูณาการ 

(๑) ศูนยว์จิยัระบบยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มในภาพรวม 
(๒) ศูนยพ์ฒันาระบบงานสบืสวนสอบสวนและคน้หาความจรงิในคดดีา้นสิ�งแวดลอ้ม 
(๓) ศูนยพ์ฒันาระบบนิตวิทิยาศาสตรแ์ละผูเ้ชี�ยวชาญทางสิ�งแวดลอ้ม 
(๔) ศูนยพ์ฒันาระบบการบงัคบัคดทีางสิ�งแวดลอ้ม 
(๕) ศูนยพ์ฒันาระบบการบงัคบัโทษทางอาญาและการคุมประพฤตทิางสิ�งแวดลอ้ม 
(๖) ศูนยพ์ฒันาระบบงานช่วยเหลอืทางกฎหมายและทางเทคนิคในคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(๗) ศูนย์พฒันาระบบการระงบัข้อพิพาททางแพ่งเลือกและกระบวนการยุติธรรม

สมานฉนัทท์างอาญา 
(๘) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
(๙) ศูนยพ์ฒันาการมสี่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

หมวด ๓ 
ความร่วมมือในการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมทางสิ�งแวดล้อม 

มาตรา ๑๖ เพื�อประโยชน์ให้มกีารวางแผนและดําเนินการเกี�ยวกับการบรหิารงาน
ยุตธิรรม ทางสิ�งแวดล้อมของประเทศให้เป็นไปโดยสอดคลอ้งกนั และมปีระสทิธภิาพในการ
อํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนตลอดจนการใช้ทรพัยากรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ให้
คณะกรรมการจดัทําแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มขึ�นเป็นแนวทาง สําหรบั
ความร่วมมอืในการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานของรฐัและองค์กร 
ที� เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

แผนแม่บทการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมให้เป็นแผนระยะสี�ปี โดยแสดง
ทศิทางของการพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งมสีาระสาํคญัในเรื�องดงัต่อไปนี� 

(๑) การประสานแนวทางการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มของหน่วยงานของรฐั 
และองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มแต่ละแห่งเพื�อใหเ้กดิบูรณาการ
ในภาพรวมที�สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมและการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ 

(๒) มาตรการเพื�อป้องกนัและแก้ไขปญัหาที�เกิดขึ�นในการบรหิารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มของประเทศ 

(๓) แนวทางการพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมเพื�อประโยชน์ในการ
นํามาใชแ้กไ้ขปญัหาดา้นต่างๆ ของประเทศ 
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(๔) แนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหม้ปีระสทิธภิาพและอํานวยความยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มแก่ประชาชน 

(๕) ความร่วมมอืดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มเพื�อ
ประโยชน์ในการใชท้รพัยากรรว่มกนัที�มปีระสทิธภิาพในการบรหิารงานยตุธิรรม 

(๖) การดาํเนินการอื�นใดเพื�อประโยชน์ในการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

มาตรา ๑๗ การจดัทําแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม จะต้องไม่
ขดัแย้งกับแนวทางตามบทบญัญัติของรฐัธรรมนูญ และตามกฎหมายเกี�ยวกบัการบรหิาร
ราชการที�เป็นอสิระของศาล หน่วยงานของศาล และหน่วยงานที�เป็นอสิระตามรฐัธรรมนูญดว้ย 

ในกรณีที�มขี้อคดิเห็นจากศาล หน่วยงานของศาล หรอืหน่วยงานที�เป็นอิสระตาม
รัฐธรรมนูญว่าข้อกําหนดในแผนแม่บทข้อใดอาจจะมีลักษณะที�ข ัดต่อวรรคหนึ�ง ให้
คณะกรรมการนําไปพจิารณาปรบัปรงุแผนแมบ่ทตามขอ้คดิเหน็นั �น 

ในการจดัทําแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม ให้คณะกรรมการ
พจิารณาโดยใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็และการมสี่วนรว่มของประชาชนอยา่งเหมาะสม 

มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการจดัการประชุมเครอืข่ายยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมขึ�นปีละ
หนึ�งครั �ง เพื�อรบัฟงัความคดิเหน็ของทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งและประชาชนทั �วไปเกี�ยวกบัการพฒันา
กระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมในภาพรวม และการจดัทําแผนแม่บทการบรหิารงาน
ยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัประชุมเครอืข่ายยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมประจําปี ให้เป็นไป
ตามที�คณะกรรมการกําหนด โดยใหม้กีารรวบรวมเครอืขา่ยยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มตามประเดน็
และตามพื�นที�อย่างครอบคลุม ทั �งในส่วนของภาครฐั ภาควชิาการ ภาคประชาสงัคม และภาค
ธุรกจิอุตสาหกรรม 

ในกรณีที�เครอืข่ายยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมมขีอ้เสนออื�นนอกเหนือจากเรื�องการจดัทํา
แผนแม่บท ให้คณะกรรมการนําไปพจิารณาประกอบการจดัทํานโยบายหรอืพิจารณาส่งต่อ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อนําไปปฏบิตัหิรอืนําไปพจิารณาประกอบการกําหนดนโยบายในเรื�อง 
ที�เกี�ยวขอ้งใหบ้รรลุผลตามควรแก่กรณต่ีอไป 

มาตรา ๑๙ ใหค้ณะกรรมการเสนอแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหม้ผีลใชบ้งัคบัได ้

เมื�อแผนแมบ่ทการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มใชบ้งัคบัแลว้ ใหห้น่วยงานของรฐั 
หรอืองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มนําไปพจิารณาดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที� เพื�อให้สอดคลอ้งกบัแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อม โดยให้
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนเพื�อใหส้ามารถปฏบิตั ิงานตามแผนแม่บทการ
บรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มได ้
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ในกรณีที�สภาพการณ์เปลี�ยนแปลงไปในระหว่างที�แผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรม
ทางสิ�งแวดล้อมใช้บงัคบั คณะกรรมการอาจดําเนินการปรบัปรุงแผนแม่บทการบรหิารงาน
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์นั �นได้ และเสนอคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบ 
เพื�อประกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไป 

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการมหีน้าที�พจิารณาผลการปฏบิตังิานตามแผนแม่บทการ
บรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม และรายงานใหร้ฐัสภาทราบทุกปี ในกรณีที�มปีญัหาอุปสรรค
ไม่อาจดําเนินการตามแผนได้ ใหค้ณะกรรมการรายงานให้รฐัสภาทราบถงึปญัหาอุปสรรคและ
แนวทางแกไ้ขดว้ย 

ในกรณีที�หน่วยงานของรฐัหรอืองค์กรที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมใดไม่อาจ
ดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมได้ ให้แจ้ง
คณะกรรมการปรบัปรุงแผนแม่บทการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมหรอืแก้ไขปญัหา
อุปสรรคให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที�เกี�ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มนั �น 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี� คือ โดยที�งานด้าน
กระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มนั �นมคีวามจาํเป็นต่อการสรา้งความสงบเรยีบรอ้ยใหเ้กดิขึ�น
แก่สงัคม ทั �งในด้านการดําเนินการที�เกี�ยวกบัการบรหิารจดัการความขดัแย้งทางสิ�งแวดล้อม 
ทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง การป้องกนัและแก้ไขปญัหาการละเมดิกฎหมายว่าดว้ย
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย สุขภาพและทรัพย์สินของประชาชนทาง
สิ�งแวดลอ้ม การคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ และการบงัคบัการตาม
กฎหมาย แต่เนื�องจากในปจัจุบนัองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มมี
อยู่หลายองคก์ร ซึ�งมหีน้าที�รบัผดิชอบตามกฎหมายในแต่ละดา้นแยกจากกนั จงึมปีญัหาในการ
บรหิารงานดา้นกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มที�ยงัไมม่คีวามเชื�อมโยง เพื�อแก้ไขปญัหาให้
ครบถ้วนทุกด้านไปพร้อมกนั ฉะนั �นเพื�อให้เกิดความร่วมมอืในการประสานการบรหิารงาน
ยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มของชาตใิหเ้ป็นไปโดยสอดคลอ้งกนั และมกีารพฒันาอย่างเป็นระบบ ซึ�ง
จะทําให้การอํานวยความยุติธรรมมปีระสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสงัคม 
สมควรส่งเสริมให้องค์กรที�เกี�ยวข้องกับการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมซึ�งมีความ
เชี�ยวชาญในการใช้กฎหมายด้านต่างๆ ได้ร่วมกนัวางแผนการบรหิารงานยุตธิรรมและแก้ไข
ปญัหาอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม เพื�อใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
กระบวนการยตุธิรรมใหเ้กดิประโยชน์ต่อประเทศไดต่้อไป จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ� 
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บทที� ๓ 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
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๑. ความจาํเป็นของการพฒันากฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม 

หลักกฎหมายสิ�งแวดล้อมที�สําคัญไม่ว่าจะเป็นหลักป้องกันไว้ก่อน (Precaution 
Principle) หลกัผู้ก่อมลพษิเป็นผูจ้่าย (Polluter Pays Principle) หลกัทรพัยส์นิของส่วนรวม 
(Public Trust Doctrine) หลกัความเป็นธรรมระหว่างรุ่น (Principle of Intergenerational 
Equity) หรอืหลกัการพฒันาแบบยั �งยนืทางนิเวศ (Ecologically Sustainable Development 
Principle) จะไม่สามารถเกดิขึ�นอย่างเป็นรูปธรรมได้ หากไม่มกีฎหมายและแนวทางปฏบิตัทิี�
ถูกตอ้งและเป็นธรรมตามหลกันิตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม 

การพฒันากฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมในโครงการนี� เป็น
ความพยายามที�จะพฒันาระบบการบงัคบัใช้กฎหมายสิ�งแวดล้อมให้มหีลกัมเีกณฑม์ากยิ�งขึ�น  
ทั �งการกระทําของประชาชนและการกระทําของรฐัเองจะต้องถูกตรวจสอบควบคุมและถูกบงัคบั
ใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจงั เดด็ขาด และมปีระสทิธภิาพ เพื�อใหส้ิ�งแวดลอ้มไดร้บัการดูแลอย่างเป็น
ระบบ 

ร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมจะช่วยทําให้ผู้พิพากษาและบุคลากรใน
กระบวนการยตุธิรรมเขา้มบีทบาทเพิ�มมากขึ�นอย่างเป็นรปูธรรมในการสรา้งความเป็นธรรมทาง
สิ�งแวดล้อม และร่างกฎหมายว่าด้วยการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมจะช่วยเร่งการ
พฒันาระบบงานที�เกี�ยวขอ้งใหม้คีวามสมบรูณ์มากยิ�งขึ�น 

๒. ความจาํเป็นในการพฒันาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมและร่างกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม 

ในเบื�องต้น ผู้วิจยัมเีป้าหมายที�จะดําเนินการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการและ 
จดัประชุมรวบรวมขอ้มลูเพื�อจดัทาํรา่งกฎหมายว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มเท่านั �น แต่เมื�อ
ได้ดําเนินการประชุมปรึกษาหารือและรับฟงัความคิดเห็นจากผู้เชี�ยวชาญที�ทํางานด้าน
สิ�งแวดล้อม ทั �งนักวชิาการ นักกฎหมาย นักวทิยาศาสตร์ และนักขบัเคลื�อนทางสงัคมต่างๆ  
ทําใหเ้หน็ว่าเพยีงแค่มรี่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมโดยลําพงัจะยงัไม่อาจก่อให้เกดิ
การเปลี�ยนแปลงต่อการพฒันาระบบยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มไดอ้ยา่งจรงิจงั เพราะจะขาดองคก์ร
เจ้าภาพในการขบัเคลื�อนงาน ดงันั �น คณะผู้วจิยัจงึได้มมีติให้จดัทําร่างกฎหมายการบรหิาร
กระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมขึ�นอีกฉบบัหนึ�งด้วย เพื�อให้เกิดการพฒันากระบวนการ
ยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มไดอ้ยา่งครบถว้นในเชงิรกุ 
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๓. การพฒันาให้หน่วยงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมต้องแก้ไขปัญหาสิ�งแวดล้อมอย่าง
เบด็เสรจ็ 

ในปจัจุบนั ประชาชนคาดหวงัให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมช่วยแก้ไขปญัหา
อย่างเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะความคาดหวงัต่อศาล เพราะหากสถาบนัศาลมบีทบาทช่วยแก้ไข
ปญัหาอย่างเบด็เสรจ็ (Problem Solving Court) ก็จะทําให้งานยุตธิรรมมใิช่เพยีงตรายาง  
ผูพ้พิากษาและศาลไมเ่พยีงทาํคดใีหเ้สรจ็เพื�อใหไ้ดต้วัเลขงานที�เพิ�มขึ�น แต่การดาํเนินการจะต้อง
มผีลต่อการเปลี�ยนแปลงแกไ้ขปญัหาทางสงัคมอยา่งพสิจูน์ได ้

ประชาชนมคีวามคาดหวงัให้กระบวนการยุตธิรรมสามารถแก้ไขปญัหาสิ�งแวดล้อมได ้
หากมปีญัหาสิ�งแวดล้อมเกิดขึ�น ประชาชนคาดหวงัให้ระบบยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมสามารถ
หยุดยั �งภยัทางสิ�งแวดล้อมที�เกดิขึ�นได้ทนัการณ์ หรอืเมื�อมคีวามเสยีหายเกดิขึ�นแลว้ต้องมกีาร
เยยีวยาอยา่งเหมาะสม ในกรณทีี�มปีญัหามลพษิกต็อ้งมกีารขจดัมลพษิออกไป รวมทั �งต้องมกีาร
ดําเนินการฟื�นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศให้กลับฟื�นคืนมาเหมือนเดิม หากเครื�องมือทาง
กฎหมายเช่นมาตรการของศาลมคีวามเหมาะสมและระบบบงัคบัคดมีปีระสทิธภิาพมากพอ กจ็ะ
ทําให้ศาลและหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมอื�นๆ เป็นหน่วยงานที�จะช่วยแก้ไขปญัหาของ
ประชาชนแบบเบด็เสรจ็ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

๔. ข้อพิจารณาเรื�องร่างพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

๔.๑ พฒันาการของร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื�อบังคับใช้กฎหมาย
เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นระเบยีบฉบบัแรกที�วางแนวทางการดําเนินคดสีิ�งแวดลอ้ม
ตั �งแต่ชั �นการสบืสวนสอบสวน ที�มแีนวทางปฏบิตัทิั �งในส่วนคดแีพ่ง คดอีาญา และคดปีกครอง 
ต่อมาศาลยุตธิรรมและศาลปกครองก็ไดเ้หน็ความสําคญัของการมกีฎระเบยีบที�ชดัเจนเป็นการ
เฉพาะเกี�ยวกบัคดสีิ�งแวดล้อมเช่นเดยีวกนั จงึได้มกีารจดัตั �งแผนกคดสีิ�งแวดล้อมในหลายศาล
เพื�อสรา้งความเชี�ยวชาญให้แก่บุคลากร นอกจากนั �นยงัได้มกีารออกแนวทางปฏบิตัเิป็นพเิศษ
ขึ�นมา กล่าวคอื ศาลยตุธิรรมมคีาํแนะนําของประธานศาลฎกีาเกี�ยวกบัการดําเนินคดสีิ�งแวดลอ้ม 
ที�ประกาศใช้ ณ วนัที� ๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และศาลปกครองสูงสุดมคีําแนะนําของประธาน
ศาลปกครองสงูสุดในการดาํเนินคดปีกครองเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม ประกาศ ณ วนัที� ๒๙ มถุินายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีการกําหนดแนวทางเรื�องอํานาจฟ้อง เรื�องดุลพินิจในการดําเนินการ  
การกําหนดค่าเสยีหายทางสิ�งแวดลอ้ม ที�มกีารขยายความหลกัเกณฑต์ามรฐัธรรมนูญ และหลกั
ความเป็นธรรมทางสิ�งแวดลอ้มใหม้คีวามชดัเจนและเป็นรปูธรรมมากยิ�งขึ�น 

นอกจากนี� ตั �งแต่พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบรหิารศาลยุติธรรมก็ได้มมีติ
แต่งตั �งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายว่าด้วยวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม โดยมนีายไพโรจน์ 
วายุภาพ ประธานศาลฎกีาคนปจัจุบนัเป็นประธานคณะอนุกรรมการ และมอีํานาจหน้าที�ในการ
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พจิารณาจดัทําร่างกฎหมายที�เกี�ยวกบัวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม ซึ�งคณะอนุกรรมการได้เริ�ม
ประชุมไปบา้งแลว้แต่การดาํเนินการยงัไม่แลว้เสรจ็ ดงันั �น จนถงึปจัจุบนักฎเกณฑท์ี�ใชบ้งัคบักบั
คดสีิ�งแวดลอ้มจงึมเีพยีงระเบยีบและคาํแนะนําในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งซึ�งยงัไม่มผีลในทางปฏบิตัมิาก
นัก นํ�าหนักของระเบยีบและคําแนะนํายงัไม่เพยีงพอเท่ากบัการทําใหเ้ป็นกฎหมาย การจดัทํา
รา่งกฎหมายว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มจงึยงัเป็นเรื�องที�มคีวามจาํเป็นเพื�อใหม้กีารรองรบั
เรื�องดงักล่าวอยา่งเป็นระบบมากขึ�น 

๔.๒ ร่างกฎหมายกําหนดวิธีดําเนินการเกี�ยวกับคดี มิใช่เรื�องการตั Yงศาล
สิ�งแวดล้อม 

ร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมมวีตัถุประสงคเ์พยีงเพื�อกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินคดีสิ�งแวดล้อมให้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ�นแต่ยงัไม่ถึงขั �นตั �งศาล
สิ�งแวดลอ้มขึ�นมา ทั �งนี� เพราะแมก้ารตั �งศาลสิ�งแวดลอ้มเป็นการพเิศษจะช่วยทําใหม้กีารพฒันา
ระบบงานไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมในเชงิรกุ เพราะจะมอีงคก์รพเิศษคอยดูแลรบัผดิชอบงานเป็นการ
เฉพาะ แต่การตั �งศาลระบบใหม่ต้องใช้งบประมาณ บุคลากร และทรพัยากรเป็นจํานวนมาก  
ยิ�งไปกว่านั �น ยงัต้องมกีารพจิารณารายละเอยีดของเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะประเด็นเรื�อง 
เขตอํานาจศาล ที�ในปจัจบุนัทั �งศาลยุตธิรรมและศาลปกครองต่างกม็เีขตอํานาจเกี�ยวเนื�องกนัอยู่
ในคดสีิ�งแวดล้อม และเรื�องนี�เป็นประเด็นที�มคีวามละเอยีดอ่อนในการดําเนินการ การพฒันา
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมจึงเป็นความพยายามในขั �นแรกของการพัฒนาระบบ
กระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มในเบื�องตน้ใหม้คีวามสมบรูณ์เสยีก่อน 

๔.๓ ร่างกฎหมายกําหนดวิธีพิจารณาคดีกําหนดหลักเกณฑ์เฉพาะเรื�อง 
วิธีพิจารณาความอาญาและแพ่งทางสิ�งแวดล้อม ไม่รวมวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ร่างกฎหมายฉบับนี�กําหนดหลักเกณฑ์ในการดําเนินการเฉพาะในส่วน 
วธิพีจิารณาความอาญาและแพ่งทางสิ�งแวดลอ้มเท่านั �น ยงัมไิดร้วมวธิพีจิารณาคดปีกครองของ
ศาลปกครองเขา้ไวด้ว้ย ทั �งนี� เนื�องจากศาลปกครองมรีะบบวธิพีจิารณาคดปีกครองที�เป็นพเิศษ 
บางเรื�องไม่ตรงกบัวธิพีจิารณาความอาญาและแพ่ง เช่น การเรยีกคู่ความว่าโจทก์หรอืจาํเลยใน
ระบบศาลยุติธรรมแตกต่างจากการเรยีกคู่ความในคดีปกครองว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคด ี
นอกจากนี� ยงัมคีวามต่างของระบบผู้พิพากษาและระบบตุลาการและความต่างเรื�องลําดับ 
ชั �นศาลของทั �งสองศาล การพฒันาเฉพาะวิธีพิจารณาความอาญาและแพ่งทางสิ�งแวดล้อม 
จงึสามารถจดัทําได้ง่ายและเป็นรูปธรรม เนื�องจากศาลยุติธรรมใช้กฎหมายวธิพีจิารณาความ
อาญาและกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มรีะบบคดใีนลกัษณะเดยีวกนัทําใหง้่ายแก่การเริ�มต้น
พฒันา 

อย่างไรก็ตาม ความเห็นที�ได้จากการประชุมของผู้ทรงคุณวุฒใินโครงการนี�มี
ขอ้เสนอแนะที�ตรงกนัว่าน่าจะมกีารรวมวธิพีจิารณาคดปีกครองเขา้มาใหเ้ป็นระบบเดยีวกนัดว้ย 
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หรอืหากจะแยกกนั สมควรต้องจดัทําแนวทางส่งต่อคดทีั �งสามส่วนใหเ้ชื�อมโยงกนั ซึ�งน่าจะเป็น
เรื�องที�เป็นไปไดส้าํหรบัพฒันาการในขั �นถดัไป 

๔.๔ วิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมมีความหมายกว้างกว่าการดาํเนินการในศาล 

ขอบเขตของร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมที�จ ัดทําในโครงการนี� 
มคีวามหมายกวา้งกว่าการดําเนินการในศาล แต่รวมถงึขั �นตอนของเจา้หน้าที�ด้วย ในส่วนของ
วิธีพิจารณาความอาญาสิ�งแวดล้อม มกีารกําหนดขั �นตอนการดําเนินการตั �งแต่ขั �นตอนการ
สบืสวนและสอบสวนคดโีดยเจา้หน้าที�ของรฐัและพนักงานสอบสวน รวมทั �งการพจิารณาสั �งฟ้อง
ของพนกังานอยัการ ในวธิพีจิารณาความแพ่งกก็ําหนดหน้าที�ของพนักงานอยัการและเจา้หน้าที�
ของรฐัที�เกี�ยวขอ้งในการพจิารณาการฟ้องและการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย และการดําเนินการอื�นๆ 
ไว ้

นอกจากนี� ขั �นตอนในศาลยงัไดก้ําหนดใหม้กีระบวนการใหม่ๆ เช่น กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลอืกในทางแพ่ง และมาตรการพเิศษในกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ในทาง
อาญา รวมทั �งการกําหนดขั �นตอนการบงัคบัโทษและการบงัคบัคดทีางสิ�งแวดลอ้มไวด้ว้ย 

๔.๕ การกาํหนดให้หลกัการเรื�องความเป็นธรรมทางสิ�งแวดล้อมและความเป็น
ธรรมทางสงัคมเป็นแนวทางในการดาํเนินการ 

ร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมมบีทบญัญตัิกําหนดไว้แต่ต้นว่าในการ
ดําเนินคดสีิ�งแวดล้อมที�เป็นทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้หน่วยงานในกระบวนการ
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มดําเนินการโดยคํานึงถงึความเป็นธรรมทางนิเวศ (Ecological Justice) 
ซึ�งหมายถงึผลประโยชน์และความสมดุลของธรรมชาตแิละระบบนิเวศที�ต้องรกัษาไวอ้ย่างยั �งยนื 
ที�อยู่เหนือผลประโยชน์ของมนุษย ์ซึ�งเป็นการให้ความสําคญักบัความเป็นธรรมต่อระบบนิเวศ 
(Ecocentric Approach) ในขณะเดยีวกนัในคดสีิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชท้รพัยากรของ
ส่วนรวม หน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มต้องดําเนินการโดยเคารพหลกัความ
เป็นธรรมทางสงัคม (Social Justice) โดยกระจายความเป็นธรรมให้ทั �วถงึให้แก่ประชาชน 
ทุกภาคส่วนในสงัคม และต้องเคารพสทิธใินสุขภาพการมชีวีติที�ดขีองประชาชน เคารพชุมชน 
วัฒนธรรม และสังคม อันเป็นการให้นํ� าหนักความสําคัญของมนุษย์ (Anthropocentric 
Approach) ซึ�งในการบงัคบัใชก้ฎหมายและการดําเนินคดสีิ�งแวดลอ้มจกัต้องพจิารณาหลกัการ
เหล่านี�ประกอบกนั 

๔.๖ ปัญหาในการกาํหนดความหมายและขอบเขตของคดีสิ�งแวดล้อม 

เนื�องจากสิ�งแวดลอ้มมหีลายลกัษณะจงึเป็นเรื�องยากที�จะกําหนดความหมายและ
ขอบเขตของสิ�งแวดล้อม แต่ละประเทศกําหนดความหมายของสิ�งแวดล้อมที�กฎหมายไว้
แตกต่างกนั ในบางประเทศหมายความถึงสิ�งที�อยู่รอบตวัมนุษย์ ในขณะที�บางประเทศขยาย
ขอบเขตไปถึงระบบนิเวศในภาพรวม บางประเทศให้ความคุ้มครองไปยังศิลปกรรมและ
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สิ�งแวดลอ้มที�มคีุณค่าทางวฒันธรรมศาสนาและประวตัศิาสตรด์ว้ย ทําใหก้ารกําหนดความหมาย
และขอบเขตของคดสีิ�งแวดลอ้มทาํไดย้ากเช่นเดยีวกนั 

ในการยกร่างกฎหมายวิธพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมนี� ผู้เชี�ยวชาญในการประชุม
ระดมสมองหลายท่านไดแ้นะนําใหแ้ยกเรื�องคดทีรพัยากรธรรมชาตอิอกจากเรื�องคดสีิ�งแวดลอ้ม
อื�นๆ เพราะเหน็ว่าปญัหาของเรื�องมคีวามแตกต่างกนัและมมีาตรการในการจดัการที�แตกต่างกนั 
แต่คณะผู้วจิยัยงัคงรวมเรื�องทั �งหมดเขา้ไว้ด้วยกนั เพราะเหน็ว่าคดสีิ�งแวดล้อมในความหมาย
อย่างกว้างมแีนวทางในการจดัการเชื�อมโยงกนั เช่น ปญัหาเรื�องมลพษิเชื�อมโยงกบัปญัหาการ
ใชท้รพัยากรธรรมชาต ิปญัหาผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศที�แมเ้ป็นรปูธรรม 
แต่กม็วีธิกีารจดัการไมแ่ตกต่างจากการจดัการสิ�งแวดลอ้มที�เป็นศลิปวฒันธรรมและภูมทิศัน์ซึ�งมี
ลักษณะเป็นนามธรรม ดังนั �น การกําหนดความหมายและขอบเขตของคดีสิ�งแวดล้อมให้
ครอบคลุมถงึเรื�องต่างๆ อย่างกวา้งขวางเพื�อใหเ้กดิการคุม้ครองและมเีครื�องมอืทางกฎหมายใน
ลกัษณะเดยีวกนั แมไ้ม่อาจแก้ไขปญัหาได้ไม่ครบถ้วน แต่กน่็าจะดกีว่าการปล่อยใหเ้รื�องต่างๆ 
กระจดักระจาย จนทาํใหม้องไมเ่หน็ความเชื�อมโยงกนัของระบบที�ซบัซอ้นทั �งหลาย 

๔.๗ ปัญหาในการกําหนดอํานาจฟ้องของบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชนทาง
สิ�งแวดล้อม และเจ้าหน้าที�ของรฐั 

ปญัหาเรื�องอํานาจฟ้อง (Standing) เป็นเรื�องที�มคีวามซบัซ้อนในทางทฤษฎ ี
หลายประเทศเห็นว่าผู้ฟ้องคดสีิ�งแวดล้อมจกัต้องได้รบัผลกระทบโดยตรงเป็นพเิศษ (Special 
Interest) หรอืมคีวามเป็นไปไดท้ี�จะเกดิความเสยีหาย (Substantial Probability of Injury) จงึจะ
เป็นจุดเริ�มต้นในการใช้สทิธฟ้ิองร้อง ในบางประเทศแม้มคีวามเสยีหายเกดิขึ�นเป็นการทั �วไป  
กไ็ม่ถอืว่ามผีูใ้ดเสยีหายพเิศษ กลายเป็นว่าเมื�อไม่มใีครเสยีหายพเิศษ ผู้ก่อมลพษิจงึไม่ต้องรบั
ผดิต่อผูใ้ดเลย (Injury to All is Injury to None Principle) ซึ�งหลกัการนี�น่าจะทําใหผู้ก่้อความ
เสียหายไม่อาจถูกฟ้องร้องได้โดยง่าย การกําหนดเรื�องอํานาจฟ้องจึงต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบ เพราะจะมผีลกระทบต่อพฤตกิรรมของผู้ก่อความเสยีหายโดยตรง เนื�องจากระบบ
กฎหมายไทยยงัไม่มคีวามชดัเจนเรื�องสทิธขิองบุคคล สทิธชิุมชน และสทิธขิองเจา้หน้าที�ของรฐั
ในการดคูุม้ครองดแูลสิ�งแวดลอ้มทั �งในเชงิทฤษฎแีละตามกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร 

ทาํใหก้ารยกรา่งกฎหมายวธิสีบญัญตัใินเรื�องอํานาจฟ้องเป็นเรื�องยาก ในเรื�องการ
รบัรองสทิธใินการฟ้องร้องของเอกชนเพื�อผลประโยชน์ของเอกชน ซึ�งเป็นสทิธติามกฎหมาย 
วธิีพจิารณาความอาญาและวิธีพจิารณาความแพ่งตามปกติอาจเป็นเรื�องที�ยงัไม่ซบัซ้อนนัก  
แต่เรื�องการยกร่างบทบญัญัติเกี�ยวกบัการใช้สทิธิในการฟ้องเพื�อประโยชน์ชุมชนเป็นเรื�องที�
พิจารณาได้ยากมาก  ที�ผ่านมาทรัพยากรของชุมชนถูกทําให้เสียหายในหลายกรณี เช่น  
เรอืนํ�ามนัหกก่อความเสยีหายต่อประมงพื�นบ้าน บรษิัทเหมอืงแร่ทําให้ลําห้วยชุมชนเกิดการ
ปนเปื�อน หรอืบรษิทัฝงักลบขยะอนัตรายโดยมชิอบดว้ยกฎหมายทาํใหเ้กดิปญัหาดนิปนเปื�อนใน
ชุมชน เป็นต้น ดงันั �นมติของหลายฝ่ายจงึเห็นว่าตวัแทนชุมชนต้องมสีทิธทิี�จะปกป้องตนเอง 
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รวมทั �งมสีทิธใินการฟ้องคดไีด้เอง ซึ�งเรื�องสทิธขิองชุมชนก็เป็นสทิธทิี�ได้รบัการรบัรองจาก
รฐัธรรมนูญ ตามมาตรา ๖๖ และ ๖๗ ด้วย ร่างกฎหมายนี�จงึได้มบีทบญัญัติให้สิทธติัวแทน
ชุมชนในการฟ้องคดไีด้ โดยกฎหมายนี�เปิดช่องใหต้วัแทนชุมชนเขา้ร่วมใช้สทิธไิดท้ั �งกฎหมาย
อาญาและกฎหมายแพ่ง แต่สทิธบิางเรื�องยงัเทยีบไม่ไดก้บัสทิธใินการฟ้องของเจา้หน้าที�ของรฐั 
เช่น ยังไม่มีสิทธิในการฟ้องเรียกมูลค่าทรัพยากรซึ�งน่าจะเป็นสิทธิเด็ดขาดที�ร ัฐจักต้อง
ดาํเนินการเอง แต่เนื�องจากเรื�องนี�เป็นเรื�องใหม่จงึไดก้ําหนดเงื�อนไขในการใชส้ทิธขิองชุมชนอยู่
บา้ง เช่น ก่อนตวัแทนชุมชนจะฟ้องคดจีะตอ้งไปแจง้ใหเ้จา้หน้าที�ของรฐัดาํเนินการก่อน หรอืเมื�อ
ศาลรับฟ้องแล้วต้องส่งเรื�องให้พนักงานอัยการเข้าร่วมเป็นคู่ความด้วย ทั �งนี�  เพื�อให้การ
ดาํเนินการเป็นไปดว้ยความรอบคอบมากยิ�งขึ�น 

สําหรบัการฟ้องคดเีพื�อประโยชน์สาธารณะ (Public Interesting Litigation)  
ซึ�งหมายถึง การฟ้องคดีเพื�อประโยชน์ของส่วนรวมที�ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวของผู้ฟ้องนั �น  
ในความจรงิแล้วหากรฐัดําเนินการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการฟ้องรอ้ง 
ผูก่้อความเสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้มอยา่งจรงิจงั การฟ้องคดเีพื�อประโยชน์สาธารณะอาจไม่มคีวาม
จําเป็นเลย แต่ในทางปฏิบตัิเจ้าหน้าที�ของรฐัซึ�งมอีํานาจหน้าที�ในการฟ้องคดีตามกฎหมาย 
กลบัไมท่าํหน้าที� การฟ้องคดเีพื�อประโยชน์สาธารณะจงึถอืเป็นเรื�องที�มคีวามจาํเป็นมากสําหรบั
ประเทศไทย 

แม้ในบางประเทศเปิดช่องให้บุคคลทุกคนสามารถฟ้องคดีสิ�งแวดล้อมเพื�อ
ประโยชน์สาธารณะไดใ้นบางเงื�อนไข แต่ร่างกฎหมายนี�ยงัไม่ไดเ้ปิดช่องใหบุ้คคลทุกคนฟ้องคดี
ได้ เพราะในแง่มุมหนึ�ง หากผู้ฟ้องไม่รกัษาผลประโยชน์ของส่วนรวมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
กจ็ะมผีลเสยีต่อรปูคด ีซึ�งจะเกดิผลกระทบต่อส่วนรวม อย่างไรกต็าม ร่างกฎหมายนี�ไดเ้ปิดช่อง
ให้องค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมที�มวีตัถุประสงค์เพื�อการนั �นๆ มสีทิธิฟ้องคดเีพื�อประโยชน์
สาธารณะได ้เพราะองคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้มมกีําลงัแห่งความรูแ้ละประสบการณ์มากกว่า
บุคคลธรรมดา โดยกฎหมายนี�เปิดช่ององค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมให้เข้าร่วมใช้สิทธิได ้
ทั �งกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง แต่สิทธิบางเรื�องยงัเทยีบไม่ได้กบัสิทธิในการฟ้องของ
เจ้าหน้าที�ของรฐั เช่น ยงัไม่มสีทิธใินการฟ้องเรยีกมูลค่าทรพัยากรซึ�งน่าจะเป็นสทิธเิด็ดขาด 
ที�รฐัจกัต้องดําเนินการเอง แต่เนื�องจากเรื�องนี�เป็นเรื�องใหม่จงึได้กําหนดเงื�อนไขในการใช้สทิธ ิ
อยู่บ้าง เช่น ก่อนองค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมฟ้องคดีจะต้องไปแจ้งให้เจ้าหน้าที�ของรัฐ
ดําเนินการก่อน หรอืเมื�อศาลรบัฟ้องแลว้ต้องส่งเรื�องใหพ้นักงานอยัการเขา้ร่วมเป็นคู่ความดว้ย 
ทั �งนี� เพื�อใหก้ารดาํเนินการเป็นไปดว้ยความรอบคอบมากยิ�งขึ�น 

๔.๘ ปัญหาในการกาํหนดขอบเขตของค่าเสียหายในคดีสิ�งแวดล้อม 

ระบบกฎหมายสิ�งแวดลอ้มไดม้กีารพฒันาความหมายและขอบเขตของค่าเสยีหาย
ทางสิ�งแวดล้อมไว้อย่างกว้างขวางกว่าเดิม ในอดีต ความเสียหายทางสิ�งแวดล้อมมกัจะ
หมายความถงึผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล (Human Health) ในขณะที�ปจัจุบนั มกีารขยาย
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ความไปถงึค่าเสยีหายที�เกดิขึ�นเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มโดยตวัของมนัเองหรอืค่าเสยีหายทางนิเวศ 
(Environmental/Ecological damages) ทั �งในเรื�องของการขจดัแก้ไขมลพษิที�มต่ีอสิ�งแวดลอ้ม
รวมถงึมลูค่าของสิ�งแวดลอ้ม 

ในการยกร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมนี� คณะวิจยัมีปญัหาในการ
กําหนดขอบเขตค่าเสียหาย (Remedy) ว่าควรจะให้มีขอบเขตกว้างขวางเพียงใด แต่ก็ได้
พยายามหาแนวทางในการกําหนดตามหลกัแนวคดิใหม่ๆ ซึ�งมคี่าเสยีหายทั �งในเชงิการเยยีวยา
แก้ไขชดเชยความเสยีหาย (Compensatory Dimension และค่าเสยีหายในลกัษณะของการ
ลงโทษ (Punitive Dimension) ควบคู่กนัไป 

๔.๙ การกาํหนดมาตรการเชิงรกุในการค้นหาความจริงในคดีสิ�งแวดล้อม 

ร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมฉบบันี�ได้กําหนดมาตรการเชงิรุกในการ
ค้นหาความจรงิในคดีไว้หลายประการ โดยเฉพาะในขั �นตอนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
เจา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานและพจิารณาสั �งฟ้องโดยเรว็ 

นอกจากนี�ยงัไดพ้ฒันาระบบผูเ้ชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดลอ้ม กไ็ดเ้ปิดโอกาสใหม้กีาร
นําผู้เชี�ยวชาญจากสหวทิยาการที�เกี�ยวขอ้งที�มคีวามรูค้วามสามารถให้เขา้มาร่วมในการพสิูจน์
ความจรงิในคดสีิ�งแวดลอ้ม ไม่ว่าจะในลกัษณะการเป็นพยานผูเ้ชี�ยวชาญ หรอืการเป็นที�ปรกึษา
ทางสิ�งแวดล้อมของศาล  ในกรณีที�คู่ความแต่ละฝ่ายประสงค์จะนําพยานผู้เชี�ยวชาญที�มี
ความเห็นแตกต่างกนัมาสบื หากศาลเหน็สมควรเพื�อให้ได้ขอ้มูลที�แจ้งกระจ่างอย่างรอบด้าน 
ศาลอาจสั �งใหนํ้าพยานผูเ้ชี�ยวชาญของทุกฝ่ายมาสบืพรอ้มกนัในคราวเดยีว และศาลอาจขอใหท้ี�
ปรกึษาทางสิ�งแวดล้อมของศาลอยู่ร่วมในการสบืพยานและให้ความเหน็ต่อศาลกไ็ด ้ซึ�งถอืเป็น
วธิกีารใหม่ๆ  ที�จะทาํใหไ้ดค้วามจรงิในคดอียา่งสมบรูณ์มากยิ�งขึ�น 

มาตรการเชงิรุกในการค้นหาความจรงิในคดสีิ�งแวดล้อมยงัรวมถงึการเดนิเผชญิ
สบืตามดุลพนิิจของศาล หรอืการสบืพยานเพิ�มเตมิในศาลสงู เป็นตน้ 

๔.๑๐ การพฒันากระบวนการยุติธรรมทางสิ� งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมเพื�อ
แก้ไขปัญหาสิ�งแวดล้อมอย่างเบด็เสรจ็ 

ปญัหาการบงัคบัใชก้ฎหมายสิ�งแวดลอ้มในอดตีเป็นเรื�องของการทํางานอย่างแยก
ส่วน ร่างกฎหมายฉบบันี�จงึได้ออกมาตรการในการดําเนินการเพื�อที�จะการพฒันาการทํางาน
อยา่งเป็นองคร์วมเพื�อแกไ้ขปญัหาสิ�งแวดลอ้มอยา่งเบด็เสรจ็ ในหลายๆ มาตรการ ดงันี� 

ในกรณีที�มผีูก่้อความเสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้ม ร่างกฎหมายนี�กําหนดใหห้น่วยงาน
ในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมพจิารณาใชม้าตรการตามกฎหมายอาญาและกฎหมาย
แพ่ง และมาตรการทางปกครอง ตามอํานาจหน้าที�ให้ครบถ้วนควบคู่กนัไป เพื�อใหป้ญัหาไดร้บั
การแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จ นอกจากนี� หากพบว่ามีผู้กระทําความผิดหลายราย ให้พนักงาน
สอบสวนและพนกังานอยัการ รวบรวมขอ้มลูเพื�อดาํเนินคดใีหค้รบถว้น เท่าที�จะมพียานหลกัฐาน
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ที�เพยีงพอ และในการฟ้องคดใีหพ้นักงานอยัการพจิารณาว่าหากเป็นคดทีี�เกี�ยวพนักบักฎหมาย
และหน่วยงานใดกใ็หร้วบรวมดาํเนินการใหค้รบถว้น และในกรณีที�ชุมชนหรอืองคก์รเอกชนฟ้อง
คดีก็ให้ร่วมทํางานกับพนักงานอัยการเพื�อความรอบคอบ ซึ�งนอกจากการฟ้องคดีแล้ว  
รา่งกฎหมายเปิดช่องทางใหม้มีาตรการทางเลอืกทั �งทางแพ่งและทางอาญาได ้

ในการฟ้องและการกําหนดค่าเสยีหายทางสิ�งแวดลอ้ม รา่งกฎหมายนี�วางแนวทาง
ให้มกีารเยยีวยาทุกส่วน ทั �งความเสยีหายต่อมนุษย์และความเสยีหายต่อธรรมชาต ิทั �งความ
เสยีหายทางตรงและทางอ้อม ทั �งค่าเสยีหายที�เกิดขึ�นแล้วและค่าใช้จ่ายในการป้องกันความ
เสยีหายในอนาคต การฟ้องคดมีทีั �งเพื�อยบัยั �งปญัหาที�เกดิขึ�นควบคู่ไปไดก้บัการฟ้องคดเีพื�อการ
แกไ้ขปญัหา และในการพจิารณาเรื�องความรบัผดิของผูก่้อความเสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้ม ศาลต้อง
พจิารณาอย่างเป็นองค์รวม โดยพิจารณาความรบัผดิทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง 
ประกอบกนัเท่าที�จะพงึมขีอ้มลู เพื�อใหก้ารลงโทษและการกําหนดมาตรการต่างๆ เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและสดัส่วน นอกจากนี� ศาลยงัอาจพิพากษาเกินคําขอเพื�อประโยชน์ในการแก้ไข
ปญัหา กล่าวคือ ในกรณีที�ศาลเห็นสมควรเพื�อความเป็นธรรมแก่คู่ความหรือเพื�อคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ ศาลอาจจะพพิากษาหรอืสั �งเกนิคําขอบงัคบัหรอืที�มไิด้กล่าวในคําฟ้องได ้
และในคดสีิ�งแวดลอ้ม ศาลอาจกําหนดใหค้าํพพิากษาหรอืคําสั �งผูกพนัผูอ้ื�นซึ�งมไิดเ้ป็นคู่ความใน
กระบวนพจิารณาของศาล แต่มผีลประโยชน์ร่วมกนัในมูลความแห่งคดหีรอืมหีน้าที�เกี�ยวขอ้ง
ตามกฎหมายดว้ยกไ็ด ้

เกี�ยวกบัเรื�องการบงัคบัคดแีละการบงัคบัโทษนั �น ที�ผ่านมาการควบคุมติดตาม
โดยศาลยงัไม่เคยได้กระทําอย่างจรงิจงั แต่ตามร่างกฎหมายนี�ให้อํานาจศาลสร้างมาตรการ
ตดิตาม ศาลสามารถตั �งคณะกรรมการติดตามการบงัคบัคดแีละการบงัคบัโทษตามกฎหมาย
เพื�อใหเ้กดิการแกไ้ขปญัหาไดจ้รงิโดยทุกฝา่ยตอ้งพฒันาการทาํงานรว่มกนั 

๕. ข้อพิจารณาเรื�องร่างพระราชบญัญติัการบริหารงานยติุธรรมทางสิ�งแวดล้อม 

๕.๑ วัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดล้อม 

ร่างพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมมวีตัถุประสงค์ให้เกดิ
การสรา้งองค์กรเจา้ภาพในการพฒันาระบบงานใหญ่ของกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อม 
ทั �งนี� เพราะหน่วยงานที�บงัคบัใช้กฎหมายสิ�งแวดลอ้มมเีป็นจํานวนมากแต่ไม่ได้ร่วมกนัทํางาน
อย่างจรงิจงัเพื�อแก้ไขปญัหา ดงันั �น การมอีงค์กรที�ทําหน้าที�ประสานงานและความร่วมมอืแบบ
หลวมๆ ที�ยงัคงรกัษาความเป็นอสิระของแต่ละหน่วยงาน โดยมกีารวางแผนการทํางานร่วมกนั 
ผ่านกระบวนการแลกเปลี�ยนต่อยอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ที�ทํางานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมโดยตรง น่าจะช่วยให้ระบบงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมได้รบัการ
พฒันาขึ�น 
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๕.๒ โครงสร้างของกฎหมายการบริหารงานยติุธรรมทางสิ�งแวดล้อม 

รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มกําหนดใหม้หีน่วยงาน
พเิศษขึ�นมาใหม่ ชื�อว่า "สํานักงานพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม " โดยใหอ้ยู่ใน
กํากบัดูแลของประธานศาลฎกีา มอีํานาจหน้าที�สํารวจ ศกึษา วเิคราะห์ วจิยั เสนอแนะและ
พฒันาระบบงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายที�เกี�ยวกบัการบรหิารงานยุตธิรรม
ทางสิ�งแวดล้อมของประเทศ เพื�อให้เหมาะสมกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
ดําเนินการเกี�ยวกับการจดัทําแผน แนวนโยบาย และแนวทางการบริหารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มของประเทศ ตลอดจนรายงานต่างๆ ตามมตขิองคณะกรรมการ หรอืเสนอขอ้มลูและ
ความคดิเห็นต่อคณะกรรมการเพื�อพจิารณา ฯลฯ โดยมคีณะกรรมการพฒันาการบรหิารงาน
ยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มซึ�งมอีงคป์ระกอบจากหลายภาคส่วนเป็นผูบ้รหิารสาํนกังาน 

๕.๓ ความแตกต่างของคณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดล้อมกบัคณะกรรมการด้านสิ�งแวดล้อมแห่งชาติในลกัษณะอื�น 

ในปจัจุบนัแมจ้ะมคีณะ "กรรมการแห่งชาต"ิ ดา้นสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตเิป็นจาํนวน
มาก เช่น คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการมลพษิแห่งชาติ คณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาต ิคณะกรรมการวตัถุอนัตรายแห่งชาต ิฯลฯ แต่คณะกรรมการต่างๆ ยงัไม่ได้มี
บทบาทในการพฒันากระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ความจําเป็นในการ
สรา้งคณะกรรมการชุดใหมจ่งึเป็นเรื�องที�มจีาํเป็น โดยคณะกรรมการชุดใหม่นี�จะมภีารกจิหลกัคอื
การพัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายสิ�งแวดล้อมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง
สิ�งแวดล้อมให้มคีวามเป็นธรรมและมปีระสทิธภิาพมากขึ�น โดยใช้กระบวนการการมสี่วนร่วม
อย่างมขีอ้มลูและความรู ้ ซึ�งหากจะเปรยีบคณะกรรมการแห่งชาตทิี�มอียู่เป็นหน่วยงานต้นนํ�า 
คณะกรรมการที�จดัตั �งใหม่จะมลีกัษณะเป็นหน่วยงานปลายนํ�าที�จะมาช่วยกํากบัให้ทศิทางการ
ดาํเนินการเป็นไปโดยถูกตอ้งเหมาะสมมากยิ�งขึ�น ภารกจิจงึไมซ่ํ�าซอ้นกนัแต่อยา่งใด 

๕.๔ พฒันาการของจัดตั Yงคณะกรรมการบริหารกระบวนการยุติธรรมทาง
สิ�งแวดล้อม 

ความพยายามที�จะให้มคีณะกรรมการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มนี� มใิช่
เรื�องใหม่เสยีทเีดยีว เพราะที�ผ่านมาระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการประสานงานเพื�อ
บงัคบัใช้กฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ได้มกีารกําหนดให้มคีณะกรรมการการ
ประสานงานเพื�อบงัคับใช้กฎหมายเกี�ยวกับสิ�งแวดล้อมขึ�น โดยมีรองอัยการสูงสุดที�ได้รบั
มอบหมายจากอัยกาสูงสุดเป็นประธาน อย่างไรก็ตาม จนกระทั �งถึงปจัจุบนั คณะกรรมการ
ดงักล่าวยงัไม่มกีารแต่งตั �งบุคคลเขา้ลงตําแหน่ง ไม่มกีารประชุม และไม่มกีารดําเนินการใดๆ 
ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรซีึ�งมแีนวทางที�ดจีงึไม่ถูกบงัคบัใช้ ดงันั �น การพฒันาโดยจดัทําใน
รปูแบบพระราชบญัญตัน่ิาจะช่วยทาํใหเ้รื�องนี�มคีวามเป็นไปไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมมากยิ�งขึ�น 
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๕.๕ ความจาํเป็นที�ต้องให้ "ศาล" เป็นผูนํ้าการพฒันา 

ในการยกร่างกฎหมายนี�มคีวามยากว่าควรจะกําหนดใหอ้งคก์รใดเป็นผูนํ้าในการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม โดยเฉพาะการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธาน
คณะกรรมการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมและฝ่ายเลขานุการของสํานักงาน ที�ผ่านมา 
ประเทศไทยมพีระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการบรหิารงานยุตธิรรมแห่งชาต ิ แต่จากประสบการณ์ใน
กฎหมายดงักล่าวที�มนีายกรฐัมนตรหีรอืผู้ที�นายกรฐัมนตรเีป็นประธานและมหีน่วยงานของ
กระทรวงยตุธิรรมฝา่ยเลขานุการ ปรากฏว่า คณะกรรมการดงักล่าวมกีารประชุมกนัอยู่บา้งแต่มี
ผลงานที�เป็นประจกัษ์ไม่มากนัก และเน้นงานด้านการพฒันากระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ได้แก่ การทําความร่วมมอืในส่วนของพนักงานอยัการ ทนายความ และศาลในภาพกว้าง โดย
ไม่ได้ให้ความสําคญักบัการพฒันาเรื�องเฉพาะต่างๆ เป็นการพเิศษ ยิ�งไปกว่านั �น การเป็นผู้นํา
ระบบยุติธรรมโดยกระทรวงยุติธรรมยงัไม่สามารถเกดิขึ�นได้จรงิ เพราะหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
เช่นหน่วยงานศาล สํานักงานอยัการสูงสุด หรอืสํานักงานตํารวจแห่งชาตต่ิางมคีวามอสิระแยก
ขาดจากกนั การกําหนดใหศ้าลเป็นหน่วยงานตามร่างกฎหมายใหม่นี�จงึเป็นความพยายามที�จะ
ทดลองหาแนวทางใหม่ในการพฒันางานร่วมกนั โดยให้องคก์รที�มอีํานาจสูงสุดในเชงิคดคีวาม
เป็นผูนํ้าการพฒันา 

๕.๖ แนวทางในการตั Yงองคก์รใหม่ 

คณะผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวทางของกฎหมายว่าดว้ยการตั �งสถาบนัในลกัษณะคลา้ยๆ 
กนั ก่อนจะทําการยกร่างกฎหมาย เช่น การจดัตั �งคณะกรรมการบรหิารกระบวนการยุตธิรรม
แห่งชาตทิี�ขึ�นต่อกระทรวงยุตธิรรม การจดัตั �งสถาบนัพระปกเกลา้ที�ขึ�นต่อรฐัสภา หรอืการจดัตั �ง
สํานักงานสุขภาพแห่งชาตทิี�ข ึ�นต่อสํานักนายกรฐัมนตร ีตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ และได้
พบว่าการออกแบบการตั �งองค์กรใหม่มใิช่เป็นเรื�องง่าย เนื�องจากองค์กรที�อยู่ในระบบราชการ
มาก กอ็าจไมส่ามารถทาํงานไดอ้ย่างเตม็ที� เพราะเป็นระบบราชการที�ไม่ทํางานเชงิรุกเท่าที�ควร 
สาํหรบัรปูแบบการจดัตั �งสถาบนัพระปกเกลา้โดยมกีารออกพระราชบญัญตัสิถาบนัพระปกเกลา้
ให้เป็นหน่วยงานพิเศษในกํากับของรฐัสภา ก็เป็นเรื�องที�ไม่เคยมีมาก่อนในหน่วยงานด้าน
กระบวนการยุตธิรรม การบรหิารจดัการดว้ยกฎระเบยีบใหม่ที�มคีวามเป็นพเิศษมากอาจจะเป็น
เรื�องที�มีความซับซ้อนมากเกินไป ร่างกฎหมายนี�จึงได้แต่กําหนดให้หน่วยงานใหม่เป็น
หน่วยงานในการกํากับดูแลของประธานศาลฎีกาเท่านั �น ส่วนประธานศาลฎีกาจะต้องไป
ดําเนินการออกแบบการจดัตั �งองค์กรใหม่อย่างไร ก็ให้ไปพิจารณาตามความเหมาะสมใน
รายละเอยีดต่อไป 

ในเรื�องนี� ที�ไม่ได้มกีารกําหนดให้หน่วยงานใหม่ของศาลไปสงักดัสํานักงานศาล
ยตุธิรรมเหมอืนเช่นที�เคยกระทํา เพราะหน่วยงานใหม่เป็นหน่วยงานพเิศษที�มคีณะกรรมการมา
จากหลายฝ่าย โดยเฉพาะตัวแทนองค์กรจากภายนอก จงึมคีวามจําเป็นที�จะต้องออกแบบ
องค์กรให้เป็นอิสระมากกว่าหน่วยงานปกติในสํานักงานศาลยุติธรรม นอกจากนี� งานของ
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หน่วยงานใหม่ยงัเน้นงานด้านการพฒันาองค์ความรู้ชั �นสูง การพฒันาความร่วมมอืระหว่าง
หน่วยงานระดบัสูง และการทํางานร่วมกบัประชาชน เพื�อพฒันาแนวทางการจดัทํากฎระเบยีบ
และแนวปฏบิตั ิซึ�งเป็นภารกจิแบบใหม่ จงึจําเป็นต้องออกแบบรูปแบบองคก์รให้เหมาะสมกบั
ภารกจิใหม่ดงักล่าว ซึ�งหากหน่วยงานในลกัษณะนี�สามารถดําเนินการไปไดด้ ีในอนาคต น่าจะ
ไดม้กีารจดัตั �งสถาบนัพฒันาระบบงานยุตธิรรมพเิศษดา้นต่างๆ เช่น ดา้นกฎหมายเดก็เยาวชน
และครอบครวั ด้านกฎหมายเศรษฐกจิ หรอืเรื�องอื�นๆ ที�จะเป็นหน่วยงานใหม่ที�มารองรบัการ
พฒันากระบวนการยตุธิรรมชั �นสงูของประเทศต่อไป 

๖. ข้อเสนอแนะเพื�อการดาํเนินการพฒันาเรื�องที�เกี�ยวข้องในอนาคต 

๖.๑ การผลกัดนัร่างกฎหมายสู่กระบวนการนิติบญัญติั 

การยกร่างพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มและร่างพระราชบญัญตักิาร
บรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมเป็นผลผลติจากการทํางานวชิาการและการระดมสมองจาก
หลายฝ่ายที�กระทํามาอย่างต่อเนื�อง ซึ�งผู้ที�เกี�ยวขอ้งเหน็ว่าประเทศไทยมคีวามจาํเป็นที�จะต้อง
พัฒนาเรื�องที� เกี�ยวข้องโดยเร็ว ดังนั �น หากจะมีการผลักดันร่างกฎหมายทั �งสองฉบับ 
สู่กระบวนการนิตบิญัญตั ิกน่็าจะเป็นประโยชน์แก่สงัคมไทยต่อไป 

อยา่งไรกต็าม ร่างกฎหมายนี�จดัทําโดยคณะวจิยักลุ่มเลก็ๆ ซึ�งเป็นผูส้นใจทํางาน
ในเรื�องนี� แต่หากจะทําให้การพฒันาเรื�องที�เกี�ยวขอ้งเป็นไปด้วยความรอบคอบและเหมาะสม
มากขึ�น อาจจะต้องส่งเรื�องไปให้หน่วยงานที�รบัผดิชอบทําการพฒันาร่างกฎหมายทั �งสองฉบบั
อย่างเป็นทางการต่อไป หน่วยงานของรฐัที�รบัผิดชอบอาจจะเป็นหน่วยงานที�ดูแลด้านการ
อนุรักษ์สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ หรืออาจจะเป็นหน่วยงานใน
กระบวนการยุตธิรรม หน่วยงานดา้นการปฏริปูกฎหมาย หรอืหน่วยงานฝ่ายนิตบิญัญตัโิดยตรง 
โดยหน่วยงานเหล่านั �นอาจจะจดัตั �งคณะทํางานอย่างเป็นทางการเพื�อพฒันากฎหมายอย่างเป็น
ระบบอกีครั �งหนึ�ง หรอืกระทั �งในส่วนขององคก์รภาคประชาชนและประชาสงัคม หากฝ่ายใดเหน็
ว่าร่างกฎหมายดงักล่าวมปีระโยชน์ ก็อาจมกีารผลกัดนัโดยการเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดยภาค
ประชาชนและภาคประชาสงัคมตามแนวทางของที�รฐัธรรมนูญกําหนดต่อไป 

๖.๒ การพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้ในทางวิชาการให้สมบรูณ์มากยิ�งขึYน 

นอกเหนือจากการผลกัดนัร่างกฎหมายทั �งสองฉบบัสู่กระบวนการนิตบิญัญตัหิรอื
การผลกัดนัให้เป็นนโยบายสาธารณะแล้ว หากจะมกีารต่อยอดองค์ความรู้ในทางวชิาการให้
สมบรูณ์มากยิ�งขึ�นกน่็าจะเป็นประโยชน์ เพราะร่างกฎหมายทั �งสองฉบบันี� แมจ้ะเป็นผลผลติโดย
การสงัเคราะหจ์ากงานวชิาการจาํนวนมากที�ไดจ้ดัทําในโครงการที�เกี�ยวเนื�อง แต่กย็งัเป็นเพยีง
โครงรา่งที�ตอ้งการความถูกตอ้งในรายละเอยีดของแต่ละเรื�องมากขึ�น 

งานวิจยัในเชิงกฎหมายเปรยีบเทียบ แม้จะได้มกีารจดัทํากันมาพอสมควรใน
โครงการที�เกี�ยวข้องนี�  แต่ก็ยังไม่เพียงพอ การศึกษาตัวอย่างที�เป็นรูปธรรมเกี�ยวกับคดี
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สิ�งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีน่าจะเป็นเรื�องที�ย ังจําเป็นต้องกระทําเพิ�มเติมอย่างจริงจัง 
ตวัอย่างเช่น เรื�องการจดัประเภทคดสีิ�งแวดล้อมถอืเป็นเรื�องสําคญัในลําดบัแรก เพราะยงัมขีอ้
ถกเถียงกนัอยู่มาก ในศาลสิ�งแวดล้อมในประเทศออสเตรเลยีเองก็ไม่ถือว่าการฟ้องคดเีรยีก
ค่าเสยีหายของบุคคลตามปกตเิป็นคดสีิ�งแวดลอ้ม แต่ถอืว่าเป็นคดลีะเมดิตามปกต ิเกี�ยวกบัเรื�อง
อํานาจฟ้องของบุคคล ชุมชน หรอืองค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อม  ที�จะเรยีกร้องสทิธปิระเภท
ต่างๆ ก็มีรายละเอียดที�ต้องศึกษาอีกมาก โดยเฉพาะการศึกษาตัวอย่างจากคดีจริงของ
ต่างประเทศ และการประเมนิผลการดําเนินการขององคก์รในเชงิบวกและลบ หรอืตวัอย่างการ
ฟ้องคดแีบบกลุ่มก็น่าจะได้มกีารศึกษาลงลกึถึงตวัเลขของการเรยีกร้องและการแบ่งปนัความ
เสยีหายตามคําพพิากษาของศาลเพื�อเป็นตวัอย่างในการดําเนินการต่อไป หรอืเรื�องขั �นตอน
รายละเอียดของการดําเนินคดเีกี�ยวกบัการฟ้องเรยีกให้ขจดัมลพษิ โดยเฉพาะในคดสีําคญัๆ 
ของโลก เช่น คดเีกี�ยวกบัการฝงักลบขยะมลพษิหรอืกรณีเรอืขนาดใหญ่ทํานํ�ามนัหก เป็นต้น 
หรอืเรื�องการขอให้ศาลออกคําสั �งกําหนดมาตรการคุ้มครองชั �วคราวสําหรบัโครงการที�มมีูลค่า
ทางเศรษฐกจิมหาศาล เช่น การออกคําสั �งปิดชั �วคราวโรงไฟฟ้านิวเคลยีร ์เป็นต้น หรอืเรื�องการ
เลอืกใชดุ้ลพนิิจในการลงโทษแบบสรา้งสรรคใ์นทางอาญา และการตดิตามกระบวนการบงัคบัคดี
และการบังคบัโทษทางสิ�งแวดล้อม นอกจากนี� ยงัมเีรื�องความรบัผิดทางละเมดิของรฐัและ
เจ้าหน้าที� ในกรณีที�รฐัและเจ้าหน้าที�ก่อให้เกิดความเสยีหายต่อสิ�งแวดล้อม ที�น่าจะได้ศึกษา
อยา่งละเอยีดต่อไป 

การทํางานระหว่างนักวชิาการร่วมกบับุคลากรจากภาคปฏบิตัิทั �งในหน่วยงาน
ดา้นการดแูลสิ�งแวดลอ้มและหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรม รวมทั �งประชาชนและภาคประชา
สงัคมที�ต่อสู้อยู่กับปญัหา เป็นเรื�องที�มคีวามจําเป็นจะต้องทําต่อไป การพฒันางานร่วมกับ
นักวชิาการ นักกฎหมาย และนักปฏบิตัิจากต่างประเทศก็เป็นเรื�องที�จะช่วยต่อยอดความรูใ้ห้
แหลมคมยิ�งขึ�น โดยเฉพาะในปจัจุบนัมเีครอืข่ายด้านการพฒันาระบบยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อม
ระหว่างประเทศและในภมูภิาคที�ใหค้วามสนใจกบัเรื�องการพฒันาวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มและ
การจดัตั �งศาลหรอืหน่วยงานชี�ขาดขอ้พพิาททางสิ�งแวดลอ้มรปูแบบใหม่ๆ มากขึ�น ดงันั �น การ
พฒันาองค์ความรูใ้นด้านนี�จกัต้องกระทําอย่างต่อเนื�องไม่ว่าร่างกฎหมายทั �งสองฉบบัจะได้ถูก
นําไปพฒันาหรอืไม่ก็ตาม เอกสารและขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินการในโครงการนี�ทั �งหมด
สมควรที�จะถูกเผยแพร่ไปในวงกว้าง เพื�อให้เกดิการแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้่วมกนักบัคนในสงัคม
ต่อไป 

๖.๓ การพฒันาบคุลากรของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

การพฒันาบุคลากรทางดา้นการอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม และบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม โดยเฉพาะผู้พิพากษา ให้เข้าใจแนวคิดและหลักปรัชญาเรื�อง
สิ�งแวดลอ้มเป็นเรื�องที�สมควรตอ้งทาํควบคู่กบัการจดัทํากฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ เกี�ยวกบั
การพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม เพราะการทําความเขา้ใจกบัปญัหาที�เกดิขึ�น
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จรงิในสงัคมไทยเป็นสิ�งจาํเป็น การเรยีนรูจ้ากปญัหาขอ้ขดัขอ้งและความผดิพลาดในอดตีที�เป็น
ปญัหาจรงิน่าจะช่วยทําให้ได้มกีารสรุปบทเรยีนและหาแนวทางแก้ไขปญัหาไม่ให้เกิดขึ�นอีก  
ที�ผ่านมา มกีารฝึกอบรมเรื�องกฎหมายสิ�งแวดล้อมอย่างต่อเนื�อง ที�แต่การฝึกอบรมที�มวีธิกีาร
ใหม่ๆ ที�จะช่วยสรา้งจติสํานึก และทําให้ผูป้ฏบิตัเิกดิความละเอยีดอ่อนในการพเิคราะหป์ญัหา
และคดิแกไ้ขปญัหาอยา่งเป็นระบบ เป็นเรื�องที�ทา้ทายอยา่งยิ�ง 
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- เนตบิณัฑติ สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 
- ปรญิญาโทดา้นกฎหมายมหาชน (กฎหมายปกครองและกฎหมายสิ�งแวดลอ้ม)  

(เกยีรตนิิยมดเียี�ยม) จาก Westfaelische Wilhelms—Universitaet Muenster, Germany 
- ปรญิญาเอกดา้นกฎหมายมหาชน (เกยีรตนิิยมดมีาก) จาก Westfaelische Wilhelms—

Universitaet Muenster, Germany (กฎหมายปกครองและกฎหมายสิ�งแวดลอ้ม) 

ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ 

ศาลอุทธรณ์ 
อาคารศาลอุทธรณ์กลาง ชั ?น ๘ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  
กรงุเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

๐๒-๕๔๑๒๔๓๘/๐๘๙-๘๙๔๑๒๒๐               suntariya@hotmail.com 
หวัหน้าโครงการ 



 

๒ 

 

 

• ที�ปรึกษา คนที� ๑ 
ชื�อ-สกุล………(ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….………………………………………………   
เลขที�ประจาํตวัประชาชน ๑๓ หลกั       
คุณวุฒ…ิ…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………..………………………………………………………………… 
……………………………………..………………………………………………………………… 
……………………………………..………………………………………………………………… 
ตําแหน่ง (ทางวชิาการ/ราชการ)………………………………………………………………….. 
หน่วยงาน ………………………………………………………………………………………… 
ที�อยู ่………………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท/์โทรสาร …………………………………………E-mail……………………………… 

บทบาทหน้าที�/ความรบัผดิชอบในโครงการนี? ………………………………………………..……… 

• ลงนาม (ลายเซน็) ………………………………………………………………………............... 

• ที�ปรึกษา คนที� ๒ 
ชื�อ-สกุล………(ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….………………………………………………   
เลขที�ประจาํตวัประชาชน ๑๓ หลกั        
คุณวุฒ…ิ…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………..………………………………………………………………… 
……………………………………..………………………………………………………………… 
……………………………………..………………………………………………………………… 
ตําแหน่ง (ทางวชิาการ/ราชการ)………………………………………………………………….. 
หน่วยงาน ………………………………………………………………………………………… 
ที�อยู ่………………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท/์โทรสาร …………………………………………E-mail……………………………… 
บทบาทหน้าที�/ความรบัผดิชอบในโครงการนี? ……………………………………..……………… 

ลงนาม (ลายเซน็) ………………………………………………………………………............... 

วนิยั เรอืงศร ี

อดตีเลขานุการแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลฎกีา 
อาคารศาลฎกีา กรงุเทพ 

 ๐๒-๒๒๔๖๖๒๕                                       towinai@yahoo.com 

ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม 

ที�ปรกึษา 

- นิตศิาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- เนตบิณัฑติไทย สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 
- นิตศิาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

(ทุนกระทรวงยตุธิรรม) 

ไสลเกษ วฒันะพนัธุ ์ 
 

ศาลฎกีา 
พระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ 

 ๐๘๑ ๘๐๙ ๖๕๑๓                                jud_jus@yahoo.com 

ผูพ้พิากษาศาลฎกีา 

ที�ปรกึษา 

- นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- เนตบิณัฑติ สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 
- นิตศิาสตรมหาบณัฑติ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 



 

๓ 

 

• ที�ปรึกษา คนที� ๓ 
ชื�อ-สกุล………(ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….………………………………………………   
เลขที�ประจาํตวัประชาชน ๑๓ หลกั       
คุณวุฒ…ิ…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………..………………………………………………………………… 
……………………………………..………………………………………………………………… 
……………………………………..………………………………………………………………… 
……………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………… 
ตําแหน่ง (ทางวชิาการ/ราชการ)………………………………………………………………….. 
หน่วยงาน ………………………………………………………………………………………… 
ที�อยู ่………………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท/์โทรสาร …………………………………………E-mail……………………………… 
บทบาทหน้าที�/ความรบัผดิชอบในโครงการนี? ………………………………………………..……… 

ลงนาม (ลายเซน็) ………………………………………………………………………............... 
 
• นักวิชาการประจาํโครงการ และผูป้ระสานงานโครงการ 

ชื�อ-สกุล………นาย/นาง/นางสาว….………………………………………………...................  
เลขที�ประจาํตวัประชาชน ๑๓ หลกั       
คุณวุฒ…ิ…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………
ตําแหน่ง (ทางวชิาการ/ราชการ)………………………………………………………………….. 
หน่วยงาน …………………………………………………………………………………………… 
ที�อยู ่………………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท/์โทรสาร …………………………………………E-mail…………………………………… 
บทบาทหน้าที�/ความรบัผดิชอบในโครงการนี?………………………………………………………… 

ลงนาม (ลายเซน็) ……………………………………………………………………….............. 
 

ศาสตราจารย ์ดร. บรรเจดิ สงิคะเนต ิ

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
เลขที� ๑๑๘ หมู ่๓ ถนนเสรไีทย คลองจั �น บางกะปิ กรงุเทพ ๑๐๒๔๐ 

๐๘๑-๔๔๔ ๒๗๐๓                                bsingka@yahoo.com 

คณบด ีคณะนิตศิาสตร ์
 

ที�ปรกึษา 

- นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
- เนตบิณัฑติ สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 
- นิตศิาสตรมหาบณัฑติ (กฎหมายมหาชน) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาโททางดา้นกฎหมายมหาชน มหาวทิยาลยัแห่งกรงุบอนน์ ประเทศเยอรมนันี 
- ปรญิญาเอกทางดา้นกฎหมายมหาชน มหาวทิยาลยัโบคุ่ม ประเทศเยอรมนันี 

 
 
 

- วทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรส์ิ�งแวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วทิยาศาสตรส์ิ�งแวดลอ้ม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- นิตศิาสตรมหาบณัฑติ (กฎหมายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

 

 ๒๔/๙ หมู ่๖ ต,คลองหนึ�ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
๐๘๗-๕๔๓๙๕๔๓                                        krittika_l@yahoo.com 

นกัวชิาการประจาํโครงการ 

นกัวจิยัอสิระ 

นางสาวกฤตกิา เลศิสวสัดิ o 



 

๔ 

 

• ไดเ้สนอโครงการนี? หรอืโครงการที�มสี่วนเหมอืนกบัเรื�องนี?บางส่วนเพื�อขอทุนต่อแหล่งอื�นที�ใดบา้ง 
ο ไมไ่ดเ้สนอต่อแหล่งทุนอื�น 
ο เสนอต่อ …………………………………………จาํนวนเงนิ……………………………… 
ο ชื�อโครงการที�เสนอ ………………………………………………………………………….… 
ο กําหนดทราบผล (หรอืสถานภาพเท่าที�ทราบ)  ……………………………………………… 

  
• งบประมาณทั ?งสิ?น …………………………บาท 
• ระยะเวลาดาํเนินงาน ……………………เดอืน 
•   เสนอต่อ แผนงาน TUHPP เมื�อวนัที�…………………………………………. 

  
 

ลงนาม   ………………………………………..   ผูเ้สนอโครงการ 
 

√ 

 

 

 

  

๕ 

 

 

๙๒๐,๗๐๐.๐๐ 



๕ 

 

รายละเอียดเบืCองต้นของข้อเสนอโครงการ 
 

๑ ความเป็นมาและความสาํคญั 

นบัตั ?งแต่ไดม้กีารจดัตั ?งแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มขึ?นในศาลฎกีาเมื�อปี พ.ศ ๒๕๔๘ และต่อมา
ไดม้กีารจดัตั ?งแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคตามลําดบั และกําลงัจะเริ�มมกีาร 
จดัตั ?งแผนกคดสีิ�งแวดล้อมขึ?นในศาลชั ?นต้นในปจัจุบนั การจดัการคดสีิ�งแวดล้อมในศาลยุติธรรมจงึมี
ความเป็นระบบมากขึ?นกว่าในอดตีที�ผ่านมา แต่อยา่งไรกด็ ีกระบวนการพจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มยงัคงอยู่
ภายใต้บงัคบักฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทําให้กระบวน
พิจารณามคีวามยุ่งยาก ล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที�ควร ทําให้ไม่สามารถเยยีวยาและฟื?นฟู
ผลกระทบจากการทําลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มได ้เนื�องจากปญัหาในคดสีิ�งแวดลอ้มนั ?นมี
ความแตกต่างไปจากคดีทั �วไปหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในประเด็นการดําเนินการ 
กระบวนพจิารณาคดทีี�ไม่สามารถแก้ไขเยยีวยาสิ�งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตไิด้อย่างทนัการณ์
และอย่างเหมาะสม เมื�อมคีวามเสยีหายเกดิขึ?นต่อระบบนิเวศและสิ�งแวดลอ้ม รวมทั ?งปญัหาต่อสุขภาพ
อนามยัของมนุษย ์ดงันั ?น จงึมคีวามจําเป็นต้องมกีารปฏริปูกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการวธิพีจิารณาคดี
และระบบศาลที�รบัผิดชอบคดีสิ�งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ระบบการฟ้องคดี การสืบพยาน  
การรบัฟงัพยาน การชั �งนํ?าหนักพยาน ระบบผู้เชี�ยวชาญ การพิพากษาคดี กระบวนการไกล่เกลี�ย 
ระงบัข้อพพิาท ตลอดจนการบงัคบัคด ีเพื�อให้กระบวนการยุตธิรรมสามารถสร้างความเป็นธรรมและ
ตอบสนองขอ้พพิาทในคดสีิ�งแวดลอ้มใหแ้ก่สงัคมไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

สํานักงานศาลยุตธิรรม ตระหนักถงึความสําคญัของปญัหาดงักล่าวขา้งต้น และไดร้เิริ�ม
โครงการวจิยั รวมทั ?งจดักจิกรรมทางวชิาการ เพื�อหาแนวทางแก้ไขความไม่เป็นธรรมทางสิ�งแวดล้อม
หลายประการในช่วงเวลาที�ผ่านมา ไดแ้ก่ 

(๑) โครงการผลกัดนันโยบายสาธารณะเพื�อพฒันากฎหมายที�เกี�ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมด้านสิ�งแวดล้อม ซึ�งได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานพฒันานโยบายสาธารณะ 
เพื�อคุณภาพชวีติที�ด ีมูลนิธสิาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ 

(๒) โครงการรวบรวม ศกึษาทบทวนวรรณกรรม บทความทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบั
กฎหมายวธิีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมจากต่างประเทศ และแปลเอกสารกฎหมายเกี�ยวกบับทบญัญัติ
กฎหมายวิธีการพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สวีเดน นิวซีแลนด ์
ออสเตรเลยี ฟิลปิปินส์ เป็นต้น ที�ได้ทบทวนวรรณกรรมไว้ก่อนหน้านี?แล้ว โดยคณะทํางานวชิาการซึ�ง
ประกอบด้วย ผู้พิพากษา นิติกร และนักวิชาการอิสระ จากศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม 



 

๖ 

 

มหาวทิยาลยั และหน่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยไดร้บัการสนับสนุนดา้นวชิาการและงบประมาณจาก
สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ o สาํนกังานศาลยตุธิรรม 

(๓) โครงการวจิยัเรื�อง “โครงการศึกษาแนวทางการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก
ผลกระทบทางดา้นสิ�งแวดลอ้มเพื�อสนบัสนุนกระบวนการยตุธิรรม” โดย มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
โดยรศ.ดร.อรพรรณ ณ บางชา้ง ศรเีสาวลกัษณ์ 

(๔) โครงการการจดัการความรูแ้ละสรา้งศกัยภาพศาลยุตธิรรมในศาลชํานัญพเิศษ โดย
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยรศ. นวลน้อย ตรรีตัน์ 

(๕) โครงการสมัมนาทางวชิาการเรื�อง “ทศิทางใหม่ในการพฒันากระบวนการยุตธิรรม
ดา้นสิ�งแวดลอ้ม” (New Approaches on Development of Environmental Judicial Process) โดยได้
เชิญผู้พิพากษาศาลสิ�งแวดล้อม พนักงานอยัการ และนักวิชาการทางด้านกฎหมายสิ�งแวดล้อมจาก
ประเทศออสเตรเลยีและสหรฐัอเมรกิา มารว่มปรกึษาหารอื 

(๖) โครงการทบทวนวรรณกรรมกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมประเทศ
ออสเตรเลีย ศึกษาวิจยัและทําการแปลโดยคณะผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม และผู้ทรงคุณวุฒสิาขา
กฎหมายจากมหาวทิยาลยั และหน่วยงานดา้นสิ�งแวดลอ้ม  

นอกจากนี? สํานักงานศาลยุตธิรรม รวมทั ?งศาลฎกีา ซึ�งตระหนักถงึปญัหาดงักล่าวจงึได้
จดัให้มโีครงการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายสิ�งแวดล้อมอย่างจริงจงัมาโดยตลอด ได้แก่ การจดั
โครงการฝึกอบรมผูพ้พิากษาทางดา้นกฎหมายสิ�งแวดลอ้มที�ประเทศญี�ปุ่น และประเทศแคนาดา รวมทั ?ง
การส่งผู้พพิากษาศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดล้อม ไปศกึษาดูงานอย่างเขม้ขน้ที�ศาลสิ�งแวดล้อมประเทศ
ออสเตรเลยี และการผลกัดนัใหว้ชิากฎหมายสิ�งแวดลอ้มอยูใ่นหลกัสตูรการอบรมผูพ้พิากษา 

ดว้ยความตระหนักถงึความสําคญัของการพฒันากระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อม 
ตามเหตุผลที�กล่าวมาข้างต้น เลขาธกิารสํานักงานศาลยุติธรรม จงึได้มคีําสั �งแต่งตั ?งคณะทํางานเพื�อ
พฒันากฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม เพื�อให้ศกึษาและจดัทําร่างกฎหมายในเรื�องที�
เกี�ยวขอ้ง ซึ�งคณะทํางานได้จดัทําร่างพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมขึ?นมาในเบื?องต้น และ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมได้ลงมติให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบญัญัติวิธีพิจารณาคดี
สิ�งแวดล้อม พ.ศ. …. แล้วเมื�อวนัที� ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้มกีารมอบหมายให้ม ี
การดําเนินงานเพื�อจดัทํารายละเอียดของร่างกฎหมายต่อไป ซึ�งในวนัที� ๒๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
คณะกรรมการบรหิารศาลยุตธิรรมได้มมีตแิต่งตั ?งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายว่าด้วยวธิพีจิารณา 
คดสีิ�งแวดลอ้ม โดยมนีายไพโรจน์ วายุภาพ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และมอีํานาจหน้าที� ในการ
พจิารณาจดัทําร่างกฎหมายที�เกี�ยวกบัวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม ซึ�งคณะอนุกรรมการได้เริ�มประชุม 
ไปบ้างแล้ว หลงัจากนั ?น สํานักงานศาลยุติธรรมยงัได้จดัตั ?งคณะทํางานเพื�อจดัทําระเบียบประธาน 



 

๗ 

 

ศาลฎกีา ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ คาํแนะนําของประธานศาลฎกีาเกี�ยวกบัการดาํเนินคดสีิ�งแวดลอ้ม ซึ�ง
คณะทํางานได้จดัทําเอกสารคําแนะนําของประธานศาลฎีกาเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว รวมทั ?งศาลแพ่งกําลงั
จดัตั ?งแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลแพ่งขึ?นดว้ย และในปจัจุบนัประธานแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลฎกีาก็
ได้มกีารจดัตั ?งคณะทํางานยกร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมขึ?นมาอีกคณะหนึ�งควบคู่กนัไป 
ขณะนี?การยกรา่งของคณะนี?ใกลจ้ะสาํเรจ็แลว้  

ดงันั ?น เพื�อใหม้พีฒันาร่างวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มมคีวามสมบูรณ์มากยิ�งขึ?น คณะผูว้จิยั
จงึไดร้เิริ�มโครงการพฒันาร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มนี?ขึ?นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อจะพฒันา
รา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มที�ไดม้กีารรเิริ�มจากหลายฝ่ายใหม้เีนื?อหาที�สมบูรณ์อย่างเป็นองค์
รวม ครอบคลุมประเดน็สําคญัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อจะทําให้กฎหมายใหม่สามารถแก้ไขปญัหาขอ้ขดัขอ้งใน 
คดีสิ�งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง ทั ?งนี?  คณะผู้วิจยัได้ร ิเริ�มจดัให้มีการทําวิจยัโครงการย่อยในเรื�องที�
เกี�ยวข้องในเบื?องต้น ได้แก่โครงการรวบรวมคดดี้านสิ�งแวดล้อมที�สําคญัของไทย โครงการการระงบั 
ข้อพพิาททางเลอืกในคดีสิ�งแวดล้อม โครงการจดัทําคู่มอืเบื?องต้นในการเก็บรวบรวมและดูแลรกัษา
พยานหลกัฐานเพื�อการดําเนินคดต่ีอผูก้ระทําความผดิในคดมีลพษิสิ�งแวดลอ้ม ฯลฯ เพื�อจะรวบรวมองค์
ความรูข้ ั ?นสูงในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะการศกึษาเปรยีบเทยีบกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม 
การศกึษาถงึปญัหาที�มอียู่ในทางปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม เพื�อที�จะไดนํ้าองคค์วามรูต่้างๆ มาพฒันายก
ร่างกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที�เกี�ยวข้องให้มคีวามสมบูรณ์และสอดคล้องกับหลักการทาง
วิชาการด้านกฎหมายสิ�งแวดล้อมที�ถูกต้อง เพื�อให้กระบวนการยุติธรรมสามารถแก้ไขปญัหาด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มของประเทศอย่างจรงิจงัต่อไป ทั ?งนี? โครงการย่อยเพื�อรวบรวมองค์
ความรูด้งักล่าวไดถู้กจดัจา้งโดยตรงจากแผนงานสรา้งเสรมิการเรยีนรูก้บัสถาบนัอุดมศกึษาไทย เพื�อการ
พฒันานโยบายสาธารณะที�ด ี (นสธ.) และขณะนี? กําลงัอยู่ในระหว่างการส่งมอบงานแลว้ คณะผู้วจิยัจงึ
เห็นสมควรจดัทําโครงการร่างวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมเพื�อนําองค์ความรู้ที�ได้รบัจากฝ่ายต่างๆ มา
ปรบัปรงุรา่งกฎหมายดงักล่าวใหม้คีวามสมบรูณ์ขึ?นต่อไป 

๒ วตัถปุระสงคข์องโครงการหลกั 

(๑) เพื�อให้เกิดการทบทวนประเด็นสําคญัในการจดัทําร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
สิ�งแวดลอ้มอยา่งรอบคอบและเป็นองคร์วม 

(๒) เพื�อใหเ้กดิการพฒันารา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มฉบบัสมบรูณ์ 
(๓) เพื�อใหเ้กดิการมสี่วนรว่มในการจดัทาํรา่งกฎหมายโดยทุกภาคส่วน 

  



 

๘ 

 

๓ ขอบเขตของงานวิจยั 

การจดัทําร่างกฎหมายวธิพีิจารณาคดสีิ�งแวดล้อมนี?จะมเีนื?อหาครอบคลุมในประเด็น
ต่างๆ ที�สาํคญั ไดแ้ก่เรื�อง อํานาจฟ้อง การใชม้าตรการคุม้ครองชั �วคราว ระบบการคน้หาความจรงิในคดี
สิ�งแวดล้อม การพฒันา ระบบพยานผู้เชี�ยวชาญ ระบบคดปี่าไม้และที�ดนิ การกําหนดมาตรการเรื�อง
ค่าเสยีหายทางสิ�งแวดลอ้ม ดุลพนิิจในการพพิากษา การระงบัขอ้พพิาททางเลอืกในคดอีาญาและคดแีพ่ง 
โดยมหีลกัการจดัการแบบยั �งยนืเป็นพื?นฐาน 

๔ ขั Cนตอนการดาํเนินงาน 

(๑) คณะผู้วิจ ัยรวบรวมร่างกฎหมายและระเบียบจากฝ่ายต่างๆ รวมทั ?งศึกษา
ผลงานวจิยัยอ่ยโครงการต่างๆ และทาํการศกึษาและสกดัประเดน็สาํคญัๆ ที�ยงัเป็นปญัหา 

(๒) จดัประชุมระดมสมองกลุ่มเลก็จาํนวนประมาณ ๒๕ คน เพื�อรวบรวมขอ้คดิเหน็ราย
ประเด็นจากนักวชิาการด้านกฎหมาย ผู้พพิากษา นักกฎหมาย อาจารย์มหาวทิยาลยั ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
นักวชิาการดา้นสิ�งแวดลอ้ม ทนายความ นักวชิาการ และภาคประชาสงัคม ที�มคีวามรูแ้ละประสบการณ์
ที�เกี�ยวข้องกับกฎหมายทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม เพื�อให้เกิดการแลกเปลี�ยนความรู้และ
ประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งและพฒันารา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม  

(๓) คณะผูว้จิยัประชุมปรกึษาเพื�อปรบัปรงุรา่งกฎหมายฉบบัสมบรูณ์ 
(๔) จดัประชุมเวทรีบัฟงัความคดิเหน็จากทุกภาคส่วน จํานวน ๑๐๐ คนเพื�อทําให้เกิด

การแลกเปลี�ยนความรูแ้ละประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการยกร่างกฎหมายวธิพีจิารณา
คดสีิ�งแวดลอ้ม โดยมผีูท้รงคุณวุฒวิพิากษ์ ๕ คน  

(๕) สรปุเสนอรา่งกฎหมายฉบบัสมบรูณ์ 
 



๙ 

 

๕ กิจกรรม 

ลาํดบั กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลา

ดาํเนินการ 
๑. คณะผูว้จิยัรวบรวมรา่งกฎหมายและระเบยีบจากฝา่ยต่างๆ ทบทวน

วรรณกรรมเพิ�มเตมิ และศกึษาผลงานวจิยัยอ่ยโครงการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
สกดัประเดน็สาํคญัๆ ที�จะทําใหก้ารพฒันารา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดี
สิ�งแวดลอ้มสมบรูณ์มากยิ�งขึ?น 

๔ สปัดาห ์

๒. คณะผูว้จิยัและที�ปรกึษา ประชุมปรกึษาหารอื ตั ?งประเดน็คาํถามในการ
ประชุมระดมสมอง และรบัขอ้คดิเหน็จากคณะทาํงานและผูเ้ชี�ยวชาญ 

๑ วนั 

๓. เตรยีมการจดัประชุมระดมสมองคณะทํางานและผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อพฒันา
รา่งกฎหมาย (กลุ่มเลก็ ๒๕ คน) 

๕ สปัดาห ์

๔. จดัประชุมระดมสมองคณะทํางานและผูเ้ชี�ยวชาญ (Core team) เพื�อรวม
รวมขอ้คดิเหน็รายประเดน็จากนกัวชิาการดา้นกฎหมาย ผูพ้พิากษา 
นกัวชิาการสิ�งแวดลอ้ม ทนายความ อาจารยม์หาวทิยาลยั ผูท้รงคุณวุฒ ิ
นกัวชิาการภาคประชาสงัคม (๒๕ คน/ไปต่างจงัหวดั) 

๓ วนั ๒ คนื 

๕. สรปุผลการประชุมระดมสมอง และเตรยีมการประชุมคณะผูว้จิยั ๑ สปัดาห ์
๖. คณะผูว้จิยัและที�ปรกึษา ประชุมปรกึษาหารอื เพื�อปรบัปรงุรา่งกฎหมาย

ฉบบัสมบูรณ์ (๓ ครั ?ง ภายใน ๓ เดอืน) 
๑ วนั 

๗. เตรยีมการประชุมเวทสีาธารณะ (๑๐๐ คน) ๗ สปัดาห ์
๘. จดัประชุมเวทสีาธารณะ (๑๐๐ คน) รบัฟงัความคดิเหน็ โดยมี

ผูท้รงคุณวุฒวิพิากษ์ ๕ คน  
๑ วนั 

๙. สรปุการประชุมเวทสีาธารณะ ๑ สปัดาห ์
๑๐. คณะผูว้จิยัและที�ปรกึษา ประชุมปรกึษาหารอื เพื�อสรปุงานวจิยั และ

ปรบัปรงุรา่งกฎหมายฉบบัสมบรูณ์ 
๑ วนั 

๑๑. จดัทํารายงานผลการวจิยั พรอ้มร่างกฎหมายฉบบัสมบูรณ์  ๔ สปัดาห ์



๑๐ 

 

แผนงาน/กิจกรรม 
เดือนที� ๑ เดือนที� ๒ เดือนที� ๓ เดือนที� ๔ เดือนที� ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ทบทวนวรรณกรรมเพิ�มเตมิ ศกึษาผลงานวจิยัโครงการอื�นๆ  
ที�เกี�ยวขอ้ง และสกดัประเดน็ที�สาํคญั 

                    

คณะผูว้จิยัและที�ปรกึษา ประชมุตั ?งประเดน็คาํถาม                     
เตรยีมการจดัประชมุระดมสมองคณะทาํงานและผูเ้ชี�ยวชาญ                      
จดัประชมุระดมสมองคณะทาํงานและผูเ้ชี�ยวชาญ  
(ไปต่างจงัหวดั/๒๕ คน) 

                    

สรุปผลการประชุมระดมสมองคณะทาํงานและผูเ้ชี�ยวชาญ                     
คณะผูว้จิยัและที�ปรกึษา ประชมุเพื�อปรบัปรุงร่างกฎหมาย                     
เตรยีมการจดัประชมุเวทสีาธารณะ                     
จดัประชมุเวทสีาธารณะ ๑๐๐ คน                     
สรุปประชุมเวทสีาธารณะ                     
คณะผูว้จิยัและที�ปรกึษา ประชมุสรุปงานวจิยั และปรบัปรุงร่าง
กฎหมายฉบบัสมบรูณ์ 

                    

จดัทาํรายงานผลการวจิยั พรอ้มร่างกฎหมายฉบบัสมบรูณ์                     



๑๑ 

 

๖ งบประมาณ 

 กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
 หมวดค่าตอบแทน 
๑. ค่าตอบแทนนกัวจิยัและที"ปรกึษา 

- นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์
- นายไสลเกษ วฒันะพนัธ ์
- นายวนิยั เรอืงศร ี
- ศ.ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิ

 
๕ เดอืน x ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕ เดอืน x ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕ เดอืน x ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕ เดอืน x ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๒. ค่าตอบแทนนกัวชิาการประจาํโครงการ 
- นางสาวกฤตกิา เลศิสวสัดิ 3 

 
๕ เดอืน x ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๕๐,๐๐๐ 

 หมวดค่าใช้จ่ายในการจดัการประชุม   
๓. ประชุมคณะทาํงาน (๒๕ คน)   
 ค่าเช่าหอ้งประชุม ๕,๐๐๐ บาท x ๓ วนั ๑๕,๐๐๐ 
 อุปกรณ์ (ค่าเช่า LCD) ๕,๐๐๐ บาท x ๓ วนั ๑๕,๐๐๐ 
 ค่าตอบแทนวทิยากร ๖ ชม. X ๖๐๐ บาท x ๒ คน X ๓ 

วนั 
๒๑,๖๐๐ 

 ค่าตอบแทนผูด้ําเนินการประชุม ๓ วนั x ๓,๐๐๐ บาท x ๑ คน ๙,๐๐๐ 
 ค่าตอบแทนการประชุมผูท้รงคุณวุฒ ิ ๒๕ คน x ๕๐๐ บาท x ๓ วนั ๓๗,๕๐๐ 
 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

(เอกสารประกอบพจิารณาการยกรา่ง
อาจมจีาํนวนหน้ามากที"จะต้องถ่าย
เอกสาร) 

๒๕ ชุด x ๓๐๐ บาท ๗,๕๐๐ 

 ค่าตอบแทนผูป้ระสานงานการจดั
ประชุม 

๒ คน x ๕๐๐ บาท x ๓ วนั ๓,๐๐๐ 

 ค่าที"พกั (๒ คนื) ๒๕ คน x ๑,๕๐๐ บาท x ๒ คนื ๗๕,๐๐๐ 
 อื"นๆ  ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ 
 ค่าเดนิทาง   
 ค่าเช่ารถตู ้ ๓ คนั x ๑,๘๐๐ บาท x ๓ วนั ๑๖๒,๐๐๐ 
 ค่านํDามนัรถ (นครปฐม) ๖๐๐ บาท x ๓ คนั x ๓ วนั ๕,๔๐๐ 
 ค่าเดนิทางจากต่างจงัหวดั ๑๕ คน x ๖,๐๐๐ บาท ๙๐,๐๐๐ 
 ค่าอาหารครบมืDอ  ๒๕ คน x ๑,๐๐๐ บาท x ๓ วนั ๗๕,๐๐๐ 
๔. การประชุมนกัวจิยั (๕ คน รวมทั DงสิDน ๕ ครั Dง) 
 ค่าเช่าหอ้งประชุมพรอ้มอุปกรณ์ ๑,๕๐๐ บาท x ๕ ครั Dง ๗,๕๐๐ 



 

๑๒ 

 

 กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
 ค่าตอบแทนการประชุม ๕ คน x ๕๐๐ บาท x ๕ วนั ๑๒,๕๐๐ 
 ค่าอาหาร ๕ คน x ๕๐๐ บาท x ๑ มืDอ x ๕ วนั ๑๒,๕๐๐ 
 ค่าอาหารว่าง นํDาชา และกาแฟ ๕ คน x ๗๐ บาท x ๑ มืDอ x ๕ วนั ๑๗๕๐ 
๕. การประชุมเวทสีาธารณะ   
 ค่าเช่าอุปกรณ์ ๑๐,๐๐๐ บาท x ๑ ครั Dง ๑๐,๐๐๐ 
 ค่าตอบแทนวทิยากร  

(ผูท้รงคุณวุฒวิพิากษ์รา่งกฎหมาย) 
๖ ชม. X ๕ คน x ๖๐๐ บาท ๑๘,๐๐๐ 

 ค่าตอบแทนพธิกีรผูด้ําเนินรายการ ๑ วนั x ๑ คน x ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ 
 ค่าตอบแทนผูเ้ชี"ยวชาญแสดงขอ้คดิเหน็ ๑๐ คน x ๕๐๐ บาท x ๑ วนั ๕,๐๐๐ 
 ค่าเอกสารประกอบการประชุม/หนงัสอื ๑๐๐ คน x ๑๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ 
 ค่าเดนิทางผูท้ี"มาจากต่างจงัหวดั ๑๐ คน x ๖,๐๐๐ บาท x ๑ ครั Dง ๖๐,๐๐๐ 
 ค่าที"พกัผูท้ี"มาจากต่างจงัหวดั  ๑๐ คน x ๑,๕๐๐ บาท x ๑ คนื ๑๕,๐๐๐ 
 ค่าอาหารและอาหารว่าง ๑๐๐ คน x ๖๕๐ บาท x ๑ วนั ๖๕,๐๐๐ 
 ค่าตอบแทนผูป้ระสานงานการจดั

ประชุม 
๔ คน x ๕๐๐ บาท x ๑ วนั ๒,๐๐๐ 

 อื"นๆ  ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ 
 หมวดค่าใช้จ่ายอื นๆ    
๖. ค่าวสัดุใชส้อยสิDนเปลอืงต่างๆ  ๘,๐๐๐ บาท x ๕ เดอืน ๔๐,๐๐๐ 
๗. ค่าสาํเนาเอกสารประกอบการประชุม/ 

ใชใ้นโครงการวจิยั 
๕ ชุด x ๕๐ บาท x ๕ ครั Dง ๑,๒๕๐ 

๘. ค่าตดิต่อสื"อสาร   
 ค่าโทรศพัท/์โทรสาร ๑,๐๐๐ บาท x ๕ เดอืน ๕,๐๐๐ 
 ค่าโทรศพัทเ์คลื"อนที" ๕๐๐ บาท x ๕ เดอืน ๒,๕๐๐ 
 ค่าอนิเตอรเ์น็ต ๑,๕๐๐ บาท x ๕ เดอืน ๗,๕๐๐ 
 อื"นๆ  

ค่าพาหนะเดนิทางในการประสานงาน  
๒,๐๐๐ บาท x ๕ เดอืน ๑๐,๐๐๐ 

  รวม ๙๒๐,๗๐๐.๐๐ 

 

๗ ผลที�คาดว่าจะได้รบัเมื�อการดาํเนินงานเสรจ็สิCน 

ขอ้เสนอเพื�อพฒันารา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 



 

๑๓ 

 

๘ ผลผลิต 

(๑) องค์ความรู้ที�เป็นประเด็นสําคัญเกี�ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ�งแวดล้อม
เกี�ยวกบัวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม  

(๒) ร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม รวมทั ?งกฎระเบยีบและแนวปฏบิตัใินการ
นํามาบงัคบัใช้ในการแก้ไขขอ้พพิาทในคดทีี�เกี�ยวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(๓) ถาม-ตอบประเดน็สาํคญัของกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(๔) เครอืขา่ยนกักฎหมายและนกัวชิาการเพื�อพฒันางานในส่วนที�เกี�ยวขอ้งต่อไป 
(๕) เอกสารที�เกี�ยวขอ้งเพื�อเผยแพรผู่เ้กี�ยวขอ้ง 

  



 

๑๔ 

 

๙. ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก: โครงการทบทวนวรรณกรรมกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มที�ได้
ดาํเนินการมาแลว้ในอดตี 

ภาคผนวก ข: คณะทาํงานเพื�อพฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม และ
รา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 

ภาคผนวก ค: แผนภูมภิาพรวมโครงการหลกัและโครงการยอ่ยสนับสนุนโครงการหลกั 
ภาคผนวก ง: การรวบรวมคดดีา้นสิ�งแวดลอ้มที�สาํคญัของไทย 
ภาคผนวก ฉ: การระงบัขอ้พพิาททางเลอืกในคดสีิ�งแวดลอ้ม 
ภาคผนวก ช: คู่มอืเบื?องตน้ในการเกบ็รวบรวมและดแูลรกัษาพยานหลกัฐาน 

เพื�อการดาํเนินคดกีบัผูก้ระทาํความผดิในคดมีลพษิสิ�งแวดลอ้ม 
ภาคผนวก ซ: แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดลอ้ม 
ภาคผนวก ฌ: การพสิูจน์สทิธใินคดปีา่ไมแ้ละที�ดนิ 
ภาคผนวก ญ: โครงการ “Strengthening Environmental Adjudication in Thailand” 
  

 



ภาคผนวก ก: เอกสารหมายเลข ก- ๑ 

๑๕ 

 

ภาคผนวก ก: 
(เอกสารหมายเลข ก-๑) 

โครงการผลกัดนันโยบายสาธารณะเพื�อพฒันากฎหมายเกี�ยวกบั
กระบวนการยตุธิรรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

 
โปรดดเูอกสารแนบ  
โครงการผลกัดนันโยบายสาธารณะเพื�อพฒันากฎหมายเกี�ยวกบักระบวนการยตุธิรรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
จดัทําโดย สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ o สาํนกังานศาลยตุธิรรม (พฤษภาคม ๒๕๕๐) 
(ภาคผนวก_ก_เอกสารหมายเลข_ก-๑_รายงานผลกัดนันโยบายสิ�งแวดลอ้ม.pdf) 
 



ภาคผนวก ก: เอกสารหมายเลข ก- ๒ 

๑๖ 

 

ภาคผนวก ก: 
(เอกสารหมายเลข ก-๒) 

ผลการทบทวนวรรณกรรมกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 

 

ภาคผนวกนี? จะประกอบด้วยรายชื�อเอกสารวชิาการทางกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
กฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม จากทั ?งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั ?งกฎหมายระหว่างประเทศ
ที�เกี�ยวขอ้ง ที�ได้จากการทบทวนวรรณกรรมไว้แล้ว โดยได้รบังบประมาณสนับสนุนจากโครงการวจิยั
ของสถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ o สํานักงานศาลยุตธิรรม ในช่วงเวลาสามปีที�ผ่านมา โดยมปีระเดน็เบื?องต้น
ที�ทาํการคน้ควา้ ดงัต่อไปนี? 

� ระบบสืบสวน สอบสวน/การพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้านสิ�งแวดล้อม 
(Environmental Forensic) 

� อํานาจฟ้อง/การฟ้องคดแีบบคนจํานวนมาก-แบบกลุ่ม/การฟ้องโดยเอ็นจโีอ/
ชุมชน/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

� ศาล/ระบบผู้พิพากษาและผู้ตัดสินคดี/องค์คณะผู้พิพากษา/ผู้ ช่วยศาล/ 
ผูพ้พิากษาสมทบ/พยานผูเ้ชี�ยวชาญ/ระบบศาลสิ�งแวดลอ้ม 

� วธิกีารชั �วคราวก่อนพพิากษา/มาตรการเชงิป้องกนั 
� บทบาทศาลในการค้นหาความจริง (ระบบไต่สวน/กล่าวหา)/ระบบพยาน/ 

ภาระการพสิจูน์ 
� ดุลพนิิจในการกําหนดโทษทางอาญา (Sentencing) 
� ความรบัผิดทางสิ�งแวดล้อม/การฟื?นฟูเยียวยาทางแพ่ง/ระบบการประเมิน

ค่าเสยีหาย-การกําหนดค่าเสยีหาย/ศาลกบักระบวนการ clean up และการฟื?นฟู 
� การบงัคบัคดสีิ�งแวดลอ้ม 
� การเข้าถึงความยุติธรรม/ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย/กองทุนช่วยเหลอืคด/ี 

ค่าฤชาธรรมเนียม/ค่าขึ?นศาล 
� ระบบการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกและสมานฉนัท ์(ADR/RJ) 
� แนวทางการดาํเนินการในคดเีฉพาะเรื�อง เช่น คดทีี�ดนิปา่ไม ้และคดมีลพษิ 

เอกสารทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบักฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มจากต่างประเทศ 
ที�มคีวามสําคญัและจะถูกนํามาใชใ้นการพฒันากฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม (ตารางที� ก-๑) โดย
มเีอกสารบางส่วนได้ถูกแปลเป็นฉบบัภาษาไทยไวแ้ลว้ (ตารางที� ก-๒) โดยไดร้บังบประมาณสนับสนุน
จากสถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ o สาํนกังานศาลยตุธิรรม 



ภาคผนวก ก: เอกสารหมายเลข ก- ๒ 

๑๗ 

 

ตารางที� ก-๑ รายชื�อเอกสารจากการทบทวนวรรณกรรมสําหรบัการศึกษาวจิยัเอกสารทางกฎหมาย
 เพื�อการพฒันากฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 

ลาํดบั ชื�อเอกสาร 
๑. Valuing Natural Resources :Measuring the loss of Resources in the Public Trust 

David F. Askman Senior Counsel U.S. Department of Justice 
๒. Assessing Harm to Natural Resources Under U.S. Law :David F. Askman Senior 

Counsel Environmental Enforcement Section U.S. Department of Justice 
๓. ENVIRONMENTAL CRIME LITIGATION - Lessons Learned from the US and Other 

Nations –by George (Rock) Pring & Catherine (Kitty) Pring University of Denver Sturm 
College of Law and Global Environmental Outcomes LLC 

๔. Principled Sentencing for Environmental Offences : Justice Brian J Preston Chief 
Judge, Land and Environment Court of New South Wales 

๕. Principled sentencing for environmental offences – Part 1: Purposes of sentencing 
Justice Brian J Preston 

๖. Principled sentencing for environmental offences – Part 2: Sentencing considerations 
and options : Justice Brian J Preston 

๗. Environmental Crimes in the United States Criminal Prosecution forPollution  related 
Activities 

๘. WHY DO WE VALUE THE ENVIRONMENT? - Lessons Learned from the United 
States by George (Rock) Pring & Catherine (Kitty) Pring University of Denver Sturm 
College of Law and Global Environmental Outcomes LLC (GEO) 

๙. Admissibility and Reliability of Expert Evidence By Hon. Justice Brian J Preston 
๑๐. Specialized Access to Justice: Creating and Improving Environmental Courts and 

Tribunals By George (Rock) Pring & Catherine (Kitty) Pring University of Denver 
College of Law and Global Environmental Outcomes LLC (GEO) 

๑๑. SPECIALIZED ENVIRONMENTAL COURTS AND TRIBUNALS (ECTs): A GLOBAL 
STUDY by George (Rock) Pring & Catherine (Kitty) Pring University of Denver Sturm 
College of Law and Global Environmental Outcomes LLC (GEO) 

๑๒. Operating an environment court: The experience of the Land and Environment Court 
of New South Wales Hon Justice Brian J Preston* The Land and Environment Court 
of New South Wales was the first specialist 
 



ภาคผนวก ก: เอกสารหมายเลข ก- ๒ 

๑๘ 

 

ลาํดบั ชื�อเอกสาร 
๑๓. Operating An Environmental Court: The Experience of the Land and Environment 

Court of NSW By Hon Justice Brian J Preston Chief Judge Land and Environment 
Court of NSW 

๑๔. Role of Expert Witnesses and Concurrent Evidence in Environmental Adjudication By 
Hon Justice Brian J Preston Chief Judge, Land and Environment Court of NSW 

๑๕. Science and the law: Evaluating evidentiary reliability* Brian J. Preston Chief Judge 
Land and Environmental Court of NSW 

๑๖. Role of Regulatory Agencies : David F. Askman 
๑๗. The Land and Environment Court of New South Wales: Moving Towards a Multi-door 

Courthouse  By Hon Justice Brian J Preston Chief Judge, Land and Environment 
Court of NSW 

๑๘. The Land and Environment Court of New South Wales: Moving towards a multi-door 
courthouse – Part I Hon Justice Brian J Preston Chief Judge Land and Environmental 
Court of NSW 

๑๙. The Land and Environment Court of New South Wales: Moving towards a multi-door 
courthouse – Part II Hon Justice Brian J Preston Chief Judge Land and 
Environmental Court of NSW 

๒๐. COURT PROCEDURES TO ADJUDICATE ENVIRONMENTAL CASES - Standing 
and Expert Witness Lessons Learned from the United States – by George (Rock) 
Pring & Catherine (Kitty) Pring University of Denver Sturm College of Law and Global 
Environmental Outcomes LLC (GEO) 

๒๑ JURISDICTION IN ENVIRONMENTAL CASES- Lessons Learned from the US and 
Other Nations – by George (Rock) Pring & Catherine (Kitty) Pring University of 
Denver Sturm College of Law and Global Environmental Outcomes LLC (GEO) 

๒๒. KEY LEGAL PRINCIPLES - To Support Effective Environmental Litigation - George 
(Rock) Pring & Catherine (Kitty) Pring University of Denver Sturm College of Law and 
Global Environmental Outcomes LLC (GEO) 

๒๓. Operating an environment court: The experience of the Land and Environment Court 
of New South Wales : Hon Justice Brian J Preston Chief Judge Land and 
Environmental Court of NSW 

๒๔. Specialised Court Procedures: Lessons Learned From Australia By The Hon Justice 
Brian J Preston Chief Judge Land and Environmental Court of NSW 
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๑๙ 

 

ลาํดบั ชื�อเอกสาร 
๒๕. Standing to Sue at Common Law by The Honourable Justice Brian J Preston Chief 

Judge, Land and Environment Court of New South Wales Australia 
๒๖. Adjudication of Environmental Disputes By  Hon Justice Brian J Preston Chief Judge 

Land and Environmental Court of NSW 
๒๗. The Art of Judging Environmental Disputes : Hon Justice Brian J Preston Chief Judge 

Land and Environmental Court of NSW 
๒๘. Land and Environment Court of New South Wales: Overview By Hon Justice Brian J 

Preston 
๒๙. Principles of Ecologically Sustainable Development By The Hon. Justice Brian J 

Preston 
๓๐. The Role of the Judiciary in Promoting Sustainable Development: The Experience of 

Asia and the Pacific* The Honourable Justice Brian J. Preston Chief Judge of the 
Land and Environment Court of New South Wales, Australia 

๓๑. Sustainable Development Law in the Courts:  The Polluter Pays Principle  Hon. 
Justice Brian J Preston Chief Judge, Land and Environment Court of NSW 

ตารางที� ก-๑ รายชื�อเอกสารวชิาการดา้นกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มจากต่างประเทศ 
 ที�ไดแ้ปลเป็นฉบบัภาษาไทยไวแ้ลว้ 

ลาํดบั ชื�อเอกสาร 
๑. Environment, Resources and Development Court Act 1993, South Australia, Australia 
๒. Land and Environment Court Act 1979, Australia 
๓. Federal Rules of Civil Procedure 2007: Class Action, the United States of America 
๔. The Swedish Environmental Code 1999: Chapter ๒๐ to Chapter 25, Sweden 
๕. Adjudicating Sustainability, New Zealand’s Environment Court and the Resource 

Management Act, Prepared by Bret Birdsong 
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๒๐ 

 

โครงการศึกษาแนวทางการประเมินมลูค่าทางเศรษฐกิจจากผลกระทบทางด้านสิ�งแวดล้อม
เพื�อสนับสนุนกระบวนการยติุธรรม โดย รศ.ดร. อรพรรณ ณ บางช้าง ศรีเสาวลกัษณ์ 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
 

โปรดดเูอกสารแนบ 
โครงการศกึษาแนวทางการประเมนิมลูค่าทางเศรษฐกจิจากผลกระทบทางดา้นสิ�งแวดลอ้มเพื�อสนบัสนุน
กระบวนการยตุธิรรม จดัทาํโดย รศ.ดร. อรพรรณ ณ บางชา้ง ศรเีสาวลกัษณ์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช เสนอต่อ สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ o สาํนกังานศาลยตุธิรรม  
(๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒) 
(ภาคผนวก_ก_เอกสารหมายเลข_ก-๕_รายงานฉบบัสมบรูณ์_โครงการศกึษาแนวทางการประเมนิมลูค่า
ทางเศรษฐกจิ_ศาลยตุธิรรม_pdf file.zip) 
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๒๑ 

 

 
 

โครงการการจดัการความรู้และสร้างศกัยภาพศาลยุติธรรมในศาลชาํนัญพิเศษ  
โดย รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรตัน์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

โปรดดเูอกสารแนบ 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการการจดัการความรูแ้ละสรา้งศกัยภาพศาลยตุธิรรมในศาลชาํนญัพเิศษ 
จดัทําโดย คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เสนอต่อ สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ o สาํนกังานศาลยตุธิรรม (กนัยายน ๒๕๕๒) 
(ภาคผนวก_ก_เอกสารหมายเลข_ก-๔_รายงานฉบบัสมบรูณ์ศาลชํานญั.pdf) 
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๒๒ 

 

โครงการสมัมนาทางวิชาการ 
เรื�อง “ทิศทางใหม่ในการพฒันากระบวนการยุติธรรมด้านสิ�งแวดล้อม” 

(New Approaches on Development of Environmental Judicial Process) 

๑. หลกัการและเหตุผล 

ตามที�ศาลยุตธิรรมได้จดัตั ?งแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในชั ?นศาลฎกีา และในชั ?นศาลอุทธรณ์ 
โดยมอีํานาจหน้าที�วนิิจฉัยชี?ขาดคดเีกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งศาลยุตธิรรมมนีโยบายที�จะพฒันาระบบการ
พจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มอยา่งเป็นรปูธรรมตามหลกัสากล แต่ปรากฏว่าผูท้ี�มสี่วนเกี�ยวขอ้งในกระบวนการ
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมทุกฝ่ายยงัขาดความรูค้วามเชี�ยวชาญด้านคดสีิ�งแวดล้อมโดยตรง อกีทั ?งเรื�อง
ดงักล่าวเป็นเรื�องใหม่ซึ�งกลไกทางกฎหมายเกี�ยวกบัการพจิารณาคดใีนรูปแบบดั ?งเดมิที�มอียู่ไม่สามารถ
รองรบักบัปญัหาและความซบัซอ้นของคดลีกัษณะพเิศษดงักล่าวได ้ไมว่่าจะเป็นปญัหาเรื�องการเรยีกรอ้ง
ค่าเสยีหายในการฟื?นฟูทรพัยากรธรรมชาต ิการดาํเนินคดแีพ่ง และคดอีาญาแบบอื�นๆ ซึ�งปญัหามตีั ?งแต่
เรื�องการเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรม อํานาจฟ้อง การสบืพยาน การขอคุ้มครองชั �วคราว ตลอดจนการ
ตดัสินคดีและการบงัคบัคดี ฯลฯ ทําให้กระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมของไทยยงัไม่สามารถ
เยยีวยาความเสยีหายที�เกดิขึ?นทั ?งต่อประชาชนและระบบนิเวศได ้

ในการพฒันาสรา้งองค์ความรูต่้างๆ ให้ครบถ้วน เพื�อที�จะนํามาใช้ในการแก้ไขปญัหา
ขา้งต้น สํานักงานศาลยุตธิรรมจงึเหน็สมควรจดัทําโครงการสมัมนาทางวชิาการเรื�อง “ทศิทางใหม ่
ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านสิ�งแวดล้อม” (New Approaches on Development of 
Environmental Judicial Process) ขึ?น โดยเชญิวทิยากรผู้ทรงคุณวุฒทิี�มคีวามรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์เกี�ยวกับคดีสิ�งแวดล้อมและการบรหิารศาลสิ�งแวดล้อมจากต่างประเทศ ซึ�งเป็นผู้ที�มี
ชื�อเสยีงระดบัโลกในวงการวชิาการ เพื�อที�จะได้นําความรูแ้ละประสบการณ์โดยตรงจากต่างประเทศมา
เผยแพรแ่ละแลกเปลี�ยนกบัผูพ้พิากษาที�รบัผดิชอบในคดสีิ�งแวดลอ้ม บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมที�
เกี�ยวขอ้งและผูส้นใจทั ?งหมด เพื�อที�จะได้พฒันาการทํางานในเรื�องคดสีิ�งแวดลอ้ม กระบวนการยุตธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้ม และการพฒันากฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งในโอกาสต่อไป 

๒. วตัถปุระสงค ์

(๑) เพื�อให้เกิดการพัฒนากฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมในระดับที�สูงขึ?น  
โดยการรับฟงัประสบการณ์จากต่างประเทศ การระดมความรู้ความคิดเห็น รวมถึงแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์ร่วมกนัระหว่างบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมด้านสิ�งแวดลอ้ม เพื�อพฒันาความรูค้วาม
เขา้ใจเกี�ยวกบัวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มและศาลสิ�งแวดลอ้ม 

(๒) เพื�อนําข้อมูลที�ได้จากการทําโครงการนี?มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาระบบ 
การพจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มและกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มต่อไป และนําขอ้สรุปในเชงินโยบาย



ภาคผนวก ก: เอกสารหมายเลข ก- ๕ 

๒๓ 

 

ที�ได้ไปเป็นขอ้มูลในการจดัทําร่างกฎหมายที�เกี�ยวกบัวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม แนวปฏบิตัแิละคู่มอื 
คดใีนลกัษณะต่างๆ และนําขอ้สรปุดงักล่าวเสนอแนะต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งต่อไป 

(๓) เพื�อนําข้อมูลที�ได้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้พิพากษาและบุคลากรในกระบวนการ
ยตุธิรรมดา้นสิ�งแวดลอ้มไดร้บัทราบต่อไป 

(๔) เพื�อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาวิธีพิจารณาคดี
สิ�งแวดล้อมและศาลที�ร ับผิดชอบคดีสิ�งแวดล้อมระหว่างศาลยุติธรรมกับหน่วยงานอื�น เพื�อให้ได้
ฐานขอ้มลูดา้นกระบวนการยตุธิรรมดา้นสิ�งแวดลอ้มที�ครบถว้นสมบรูณ์ 

๓. วิธีการดาํเนินการ 

วธิกีารดาํเนินการ แบ่งเป็น ๓ กจิกรรม คอื 

กิจกรรมที�  ๑ จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื�อง “การพัฒนากฎหมาย 
วิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมและศาลสิ�งแวดล้อม” โดยวิธีการบรรยาย อภิปรายและแลกเปลี�ยน 
ความคดิเหน็ จาํนวน ๒ วนั 

กิจกรรมที� ๒ จดัการบรรยายสาธารณะ เรื�อง “ทศิทางใหม่ในการพฒันากระบวนการ
ยุติธรรมด้านสิ�งแวดล้อม” โดยวิทยากรต่างประเทศเพื�อนําเสนอข้อมูลทางวิชาการและแลกเปลี�ยน 
ความคดิเหน็ จาํนวนครึ�งวนั 

กิจกรรมที�  ๓ จดัการประชุมวางแนวทางการตัดสินคดีกับผู้พิพากษาในแผนกคดี
สิ�งแวดลอ้มในศาลฎกีา โดยวธินํีาเสนอขอ้มลูทางวชิาการและแลกเปลี�ยนความคดิเหน็ จาํนวนหนึ�งวนั 
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๔. ระยะเวลาและสถานที�การดาํเนินการ 

กิจกรรมที� ๑ วนัจนัทรท์ี� ๒๒ ถงึองัคารที� ๒๓ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม
ชั ?น ๗ ศาลอุทธรณ์ (ระยะเวลา ๒ วนั) 

กาํหนดการการประชุมเชิงปฏิบติัการของผูพิ้พากษา 
และผูท้รงคณุวฒิุทางกฎหมายสิ�งแวดล้อม 

เรื�อง “การพฒันากฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมและศาลสิ�งแวดล้อม” 
 วนัที� ๒๒ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั Cน ๗ ศาลอทุธรณ์ 

ถนนรชัดาภิเษก กรงุเทพมหานคร 
๘.๓๐ - ๙.๐๐ ลงทะเบยีน 
๙.๐๐ - ๙.๑๕ พธิเีปิด 

โดยนายเกษม วรีวงศ ์ประธานแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลฎกีา 
๙.๑๕ - ๑๐.๑๕ การบรรยาย เรื�อง “การคดิมลูค่าทางสิ�งแวดลอ้ม : บทเรยีนจากประเทศ

สหรฐัอเมรกิา” โดย Mr. David F. Askman และ Prof. Dr. George (Rock) Pring 
๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ อาหารว่าง 
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ การบรรยาย เรื�อง “วธิกีารคดิมลูค่าความเสยีหายทางสิ�งแวดลอ้ม”  

โดย Mr. David F. Askman และ Hon. Justice Brian J. Preston 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ อาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ การบรรยายเรื�อง “การดําเนินคดีอาญาสิ�งแวดล้อม : บทเรียนจากประเทศ

สหรฐัอเมรกิา” โดย Mr. David F. Askman และ Prof. Dr. George (Rock) Pring 
๑๔.๐๐ - ๑๔.๔๕ เปิดเวทซีกัถาม อภปิราย 
๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ อาหารว่าง 
๑๕.๐๐ - ๑๕.๔๕ การบรรยาย เรื�อง “การพพิากษาคดอีาญาสิ�งแวดลอ้ม” โดย Hon. Justice Brian J. 

Preston 
๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ เปิดเวทซีกัถาม อภปิราย 
ผูด้าํเนินรายการ 

� นางศศริศัมิ o ปราณจีติต ์ผูพ้พิากษาศาลชั ?นตน้ประจาํกองผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีา 
� นางสาวธญัญานุช ตนัตกุิล ผูพ้พิากษาศาลจงัหวดัปทุมธานี 
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กาํหนดการการประชุมเชิงปฏิบติัการของผูพิ้พากษาและ 
ผูท้รงคณุวฒิุทางกฎหมายสิ�งแวดล้อม 

เรื�อง “การพฒันากฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมและศาลสิ�งแวดล้อม” 
 วนัที� ๒๓ มิถนุายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั Cน ๗ ศาลอทุธรณ์  

ถนนรชัดาภิเษก กรงุเทพมหานคร 
๘.๓๐ - ๙.๐๐ ลงทะเบยีน 
๙.๐๐ - ๙.๔๕ การบรรยาย เรื�อง “กฎหมายกบัวทิยาศาสตร ์: การประเมนิความน่าเชื�อถอืของ

พยานหลกัฐานในคดสีิ�งแวดลอ้ม” โดย Hon. Justice Brian J. Preston 
๙.๔๕ - ๑๐.๑๕ เปิดเวทซีกัถาม อภปิราย 
๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ อาหารว่าง 
๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ การบรรยาย เรื�อง “บทบาทหน้าที�ของพยานผู้เชี�ยวชาญและพยานหลักฐาน 

ในการพจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม” โดย Hon. Justice Brian J. Preston โดย  
Mr. David F. Askman 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ เปิดเวทซีกัถาม อภปิราย 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ อาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ การอภปิราย เรื�อง “การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพองคก์รศาลสิ�งแวดลอ้มใหเ้ขม้แขง็” 

โดย Dr. George (Rock) Pring, Kitty Pring และ Hon. Justice Brian J. Preston 
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ อาหารว่าง 
๑๕.๐๐ - ๑๕.๔๕ การอภปิราย เรื�อง “การจดัตั ?งศาลสิ�งแวดลอ้มในประเทศไทย” 

นําการอภปิรายโดย นายประทปี เฉลมิภทัรกุล ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลฎกีา 
และ นายวนิัย เรอืงศร ีเลขานุการแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลฎกีา 

ผูด้าํเนินรายการ 
� นางสาวจริาวลัย ์คชฤทธิ o ผูพ้พิากษาศาลชั ?นตน้ประจาํกองผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีา 
� นายเกรกิเกยีรต ิพุทธสถติย ์ผูพ้พิากษาศาลจงัหวดันครปฐม 
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๒๖ 

 

กิจกรรมที� ๒ วนัพุธที� ๒๔ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ หอ้งประชุมชั ?น ๗ อาคารสถาบนั
พฒันาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร (ระยะเวลา 
ครึ�งวนับ่าย) 

กาํหนดการการบรรยายสาธารณะ 
เรื�อง “ทิศทางใหม่ในการพฒันากระบวนการยุติธรรมด้านสิ�งแวดล้อม” 

วนัที� ๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๒ 
ณ ห้องประชุม ๑ ชั Cน ๗ อาคารสถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยติุธรรม 

ถนนรชัดาภิเษก กรงุเทพมหานคร 
๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ ลงทะเบยีน 
๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๐ พธิเีปิด โดย ฯพณฯ นายวริชั ลิ?มวชิยั ประธานศาลฎกีา 

กล่าวรายงานโดยนายพนิิจ สุเสารจั เลขาธกิารสํานกังานศาลยตุธิรรม 
๑๓.๑๐ - ๑๓.๔๕ การบรรยาย เรื�อง “ทศิทางในการพฒันาศาลชาํนญัพเิศษคดสีิ�งแวดลอ้มและ 

ผูพ้พิากษา โดย Dr. George (Rock) Pring และ Kitty Pring 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ เปิดเวทซีกัถาม อภปิราย 
๑๔.๔๕ - ๑๕.๓๐ การบรรยายเรื�อง “บทบาทของหน่วยงานของรฐัและอยัการในการดาํเนิน 

คดสีิ�งแวดลอ้ม : บทเรยีนจากประเทศสหรฐัอเมรกิา” โดย Mr. David F. Askman 
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ เปิดเวทซีกัถาม อภปิราย 
ผูด้าํเนินรายการ 

� นายคมวชัร เอี?ยงอ่อง ผูพ้พิากษาศาลชั ?นตน้ประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา 
� ผศ.ดร. คนึงนิจ ศรบีวัเอี�ยม อาจารยป์ระจาํคณะนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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๒๗ 

 

กิจกรรมที� ๓ วนัที� ๒๖ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ศาลฎกีา (ระยะเวลา ๑ วนั) 

 
การประชุมทางวิชาการเพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเหน็และ 

ประสบการณ์ร่วมกบัผูพิ้พากษาในแผนกคดีสิ�งแวดล้อมในศาลฎีกา 
วนัที� ๒๖ มิถนุายน ๒๕๕๒ 

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการตลุาการ ชั Cน ๓ อาคารศาลยติุธรรม 
๘.๓๐ - ๙.๐๐ ลงทะเบยีน 
๙.๐๐ - ๙.๑๕ พธิเีปิดโดย นายเกษม วรีวงศ ์ประธานแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลฎกีา 
๙.๑๕ - ๙.๔๕ การบรรยายสรุปเรื�อง “ภาพรวมของระบบกฎหมายและระบบศาลของไทย” 

โดยนายวนิัย เรอืงศร ีเลขานุการแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลฎกีา 
๙.๔๕ - ๑๐.๓๐ การเสวนาเรื�อง “ปญัหาและอุปสรรคในการกําหนดค่าเสยีหายเกี�ยวกบั

ทรพัยากรธรรมชาต ิและกรณศีกึษาจากศาลฎกีา”นําการเสวนา  
โดย นายพรีพล พชิยวฒัน์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลฎกีา 

๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ การวเิคราะหก์รณศีกึษาและการอภปิราย 
โดย Hon. Justice Brian J. Preston และ Mr. David F. Askman 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ สรปุเพื�อหาแนวทางออกรว่มกนั 
โดย นายเกษม วรีวงศ ์ประธานแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลฎกีา 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ รบัประทานอาหารกลางวนั 

๕. ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมที� ๑ ผูพ้พิากษา และผูท้รงคุณวุฒทิี�เกี�ยวขอ้งประมาณ ๕๐ คน 

กิจกรรมที� ๒ ผู้พพิากษา อยัการ ตํารวจ ทนายความ แพทย ์นักสาธารณสุข วศิวกร
สิ�งแวดล้อม นักเศรษฐศาสตร์สิ�งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ นักวนศาสตร์ คณาจารย์จาก
สถาบนัการศึกษาต่างๆ ผู้แทนจากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ผู้แทนจากองค์กร
พฒันาเอกชน และผู้แทนจากหน่วยงานภาคนโยบาย ผูแ้ทนภาคเอกชนหรอืผู้ประกอบการต่างๆ องคก์ร
ปกครองทอ้งถิ�น ผูท้รงคุณวุฒ ิและประชาชนทั �วไปที�สนใจ ประมาณ ๔๐๐ คน 

กิจกรรมที� ๓ ผูพ้พิากษาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลฎกีาและผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง ประมาณ 
๒๐ – ๓๐ คน 
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๒๘ 

 

๖. วิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกหน่วยงานศาลยุติธรรมที�ทํางานเกี�ยวข้องกับ
สิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทั ?งผูท้รงคุณวุฒจิากต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

� Honorable Justice Brian J. Preston ประธานศาลที�ดนิและสิ�งแวดลอ้ม มลรฐั 
นิวเซาทเ์วลส ์ออสเตรเลยี 

� Mr. David Askman อยัการผูเ้ชี�ยวชาญด้านสิ�งแวดล้อม จากกระทรวงยุตธิรรม 
สหรฐัอเมรกิา ที�มชีื�อเสยีงทางดา้นกฎหมายสิ�งแวดลอ้มที�ทําคดชีดใช้ค่าเสยีหาย จากกระทรวงยุตธิรรม
สหรฐัอเมรกิา 

� Prof. Dr. George (Rock) Pring ศาสตราจารยท์างกฎหมาย ผู้ศกึษาระบบ
กฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มและศาลสิ�งแวดลอ้มทั �วโลก จากมหาวทิยาลยัเดนเวอร ์สหรฐัอเมรกิา 

� Kitty Pring  นักวิชาการผู้ศึกษาระบบกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมและ 
ศาลสิ�งแวดลอ้มทั �วโลก จากมหาวทิยาลยัเดนเวอร ์สหรฐัอเมรกิา 

๗. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สํานักงานศาลยุตธิรรม โดยสถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม ร่วมกบั
สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ oและกองการต่างประเทศ 

ที�ปรกึษาโครงการ 
(๑) นายเกษม วรีวงศ ์ ประธานแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในฎกีา 
(๒) นายพนิิจ สุเสารจั เลขาธกิารสาํนกังานศาลยตุธิรรม 
(๓) นายภทัรศกัด ์วรรณแสง ผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา 
(๔) นายวนิยั เรอืงศร ี ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(๕) นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา 

๘. งบประมาณ 

ใช้งบประมาณของสถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม สํานักงานศาลยุตธิรรม โดย
ไดร้บัความสนับสนุนค่าเดนิทางและที�พกัวทิยากรต่างประเทศจาก Asian Environmental Compliance and 
Enforcement Network (AECEN) อนัเป็นองคก์รระหว่างประเทศทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม ที�รบัเงนิทุนจาก 
USAID และธนาคารพฒันาแห่งเอเชยี (Asian Development Bank) 
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๒๙ 

 

๙. สรปุผลการจดักิจกรรมสมัมนาทางวิชาการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้พิพากษาจากศาลยุติธรรม และศาลปกครอง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ด้านกฎหมายสิ�งแวดล้อม อัยการ ตํารวจ ทนายความ นักวิชาชีพด้าน
สิ�งแวดล้อม เช่น แพทย ์นักสาธารณสุข วศิวกรสิ�งแวดลอ้ม นักเศรษฐศาสตรส์ิ�งแวดลอ้ม นักวนศาสตร ์
นักวทิยาศาสตร์ เป็นต้น ได้เรยีนรู้ประสบการณ์บทเรยีนจากประเทศออสเตรเลยี สหรฐัอเมรกิา และ
ประเทศอื�น ๆ จากการบรรยายของวทิยากรจากประเทศออสเตรเลยี และสหรฐัอเมรกิา ในเรื�องกฎหมาย
วธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การประเมนิมลูค่าความเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
การดําเนินคดีอาญาสิ�งแวดล้อม การพิพากษาคดีอาญาสิ�งแวดล้อม กฎหมายกับวิทยาศาสตร์:  
การประเมนิความน่าเชื�อถอืของพยานหลกัฐานในคดสีิ�งแวดล้อม บทบาทหน้าที�ของพยานผู้เชี�ยวชาญ
และพยานหลกัฐานในการพจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพองคก์รศาลสิ�งแวดลอ้มให้
เขม้แขง็ ทศิทางในการพฒันาศาลชาํนญัพเิศษคดสีิ�งแวดลอ้มและผูพ้พิากษา และบทบาทของหน่วยงาน
ของรฐัและอยัการในการดําเนินคดสีิ�งแวดล้อม ซึ�งผู้พพิากษาแผนกคดสีิ�งแวดล้อมในศาลยุตธิรรมได้
บรรยายภาพรวมและระบบศาลยุตธิรรมไทย การจดัตั ?งศาลสิ�งแวดลอ้มในประเทศไทย นอกจากนี?แล้ว 
ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี�ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัคดี
สิ�งแวดล้อม ทําให้ได้รบัความรู้ ความเข้าใจมากยิ�งขึ?น เพื�อนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที�ของตนใน
กระบวนการยุตธิรรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม และนําไปใชเ้ป็นขอ้มลูพื?นฐานในการพฒันาระบบวธิพีจิารณาคดี
สิ�งแวดลอ้มในประเทศไทย นอกจากนี? ผูเ้ขา้รว่มประชุมไดท้าํใหเ้กดิเครอืข่ายของนักวชิาการ นักวชิาชพี 
ในหลากหลายสาขาที�ปฏบิตัหิน้าที�ในกระบวนการยุตธิรรมด้านสิ�งแวดล้อม ที�มคีวามจาํเป็นอย่างยิ�งต่อ
การทาํงานดา้นสิ�งแวดลอ้มรว่มกนัต่อไปในอนาคต 

ในส่วนของศาลยุตธิรรม จะไดนํ้าขอ้มลูที�ไดจ้ากการสมัมนาทางวชิาการครั ?งนี?ไปใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาและแก้ไขปรบัปรุงพฒันาระบบการพิจารณาและชี?ขาดคดสีิ�งแวดล้อม รวมทั ?ง 
ไดข้อ้สรุปในเชงินโยบายเพื�อเป็นขอ้มลูในการจดัทําร่างกฎหมายที�เกี�ยวกบัการพจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 
และนําขอ้สรปุดงักล่าวเสนอแนะต่อรฐับาลหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งต่อไป 
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๓๐ 

 

๑๐. ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ 

Mr. David Askman อยัการผู้เชี�ยวชาญด้าน
สิ�งแวดล้อม นายเกษม วีรวงศ์ ประธานแผนก
คดสีิ�งแวดลอ้มในศาลฎกีา Prof. Dr. George 
(Rock) Pring ศาสตราจารยท์างกฎหมาย เป็น
วทิยากร 

ผู้เขา้ร่วมสมัมนาประกอบด้วย ผู้พพิากษาศาล
ฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม ตุลาการศาลปกครอง 
อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการด้าน
สิ�งแวดลอ้ม 

  
นายวริชั ลิ?มวชิยั ประธานศาลฎีกา ให้เกียรติ
เ ปิดงานสัมมนา และนาย เกษม วีรวงศ ์
ประธานแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในฎกีา Prof. Dr. 
George (Rock) Pring และ Prof. Dr. George 
(Rock) Pring ผูเ้ชี�ยวชาญกฎหมายสิ�งแวดลอ้ม
จากประเทศสหรฐัอเมรกิา ร่วมเสวนาเกี�ยวกบั
งาน 

Mr. David Askman และ Hon. Justice Brian  
J. Preston เป็นวทิยากร โดยม ีผศ. ดร. คนึง
นิ จ  
ศรบีวัเอี�ยม นายคมวชัร เอี?ยงอ่อง และนายวรี
ภทัร ชยัรตัน์ เป็นผูด้าํเนินรายการ 
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๓๑ 

 

โครงการทบทวนวรรณกรรมกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมประเทศออสเตรเลีย 

โครงการทบทวนวรรณกรรมกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมประเทศออสเตรเลยี 
เป็นโครงการที�จดัทาํขึ?นเมื�อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื�อศกึษากฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มประเทศ
ออสเตรเลยี ซึ�งเป็นประเทศที�ศาลสิ�งแวดลอ้มและที�ดนิ ศาลที�ดนิและการพฒันา และมกีฎหมายเฉพาะ
ดา้นที�ใชใ้นการพจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 

ขั ?นตอนการดาํเนินโครงการ แบ่งเป็น ๒ ขั ?นตอน ไดแ้ก่ 

(๑) ขั ?นตอนการรวบรวม ศกึษาและแปล เอกสารทางกฎหมายและบทความที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการพจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม (ตารางที� ก-๖-๑) และได้มอบหมายให้ผู้พพิากษาและนักวชิาการด้าน
กฎหมาย อ่านและตรวจสอบความถูกต้องของการแปลและอธิบายความให้เป็นภาษาไทย (โปรดดู
ทาํเนียบนกัวจิยัและบรรณาธกิารแปลในตารางที� ก-๖-๒) 

(๒) ขั ?นตอนการนําเสนอผลงานศกึษาและแปล โดยการจดัประชุมนําเสนอผลงาน และ
จดัให้มกีารระดมความคดิเหน็ ในเรื�องที�เกี�ยวข้อง จากการแลกเปลี�ยนแนวความคดิและประสบการณ์
ระหว่างผูท้ี�เขา้ร่วมประชุม ซึ�งประกอบด้วย ผูศ้กึษาและแปลเป็นภาษาไทย ผูอ่้านและตรวจสอบความ
ถูกต้องของงานทบทวนวรรณกรรม ผู้เชี�ยวชาญทางด้านกฎหมายสิ�งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒ ินักวจิยั
ทางดา้นกฎหมายสิ�งแวดลอ้ม จากมหาวทิยาลยัและสถาบนัชั ?นนําในประเทศไทย 

ขณะนี?โครงการกําลงัอยู่ในขั ?นตอนของการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบบั
ภาษาไทย และจดัเตรยีมใหม้กีารจดัประชุมนําเสนอผลงานตามขั ?นตอนที�สองดงักล่าวขา้งต้น ที�กําลงัจะ
จดัใหม้ขีึ?นภายในเดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นี? 
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๓๒ 

 

ตารางที� ก-๖-๑ เอกสารทางกฎหมายและบทความที�เกี�ยวขอ้งกบัการพจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมประเทศ
ออสเตรเลยีในโครงการทบทวนวรรณกรรมกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มประเทศออสเตรเลยี 
ลาํดบั ชื�อเอกสาร 

๑. Standing to sue at common law 
๒. The LEC of NSW: Moving towards a multi-door courthouse—Part 1 
๓. The LEC of NSW: Moving towards a multi-door courthouse—Part 2 
๔. Operating and environment court: the experience of the LECs of NSW 
๕. Science and the law: Evaluating evidentiary reliability 
๖. The role of the judiciary in promoting sustainable development: the experience of  

Asia and the Pacific 
๗. Principled sentencing for environmental offences—Part 1: Purposes of sentencing 
๘. Principled sentencing for environmental offences—Part 2: Sentencing considerations 

and options 

ตารางที� ก-๖-๒ ทาํเนียบนักวจิยัและบรรณาธกิารแปล  

บรรณาธกิารแปล 
โครงการทบทวนวรรณกรรมกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มประเทศออสเตรเลยี 

 ชื�อ-สกุล ตําแหน่งและหน่วยงาน 
๑. นายวนิยั เรอืงศร ี ผูพ้พิากษาจงัหวดันครปฐม  

(เอกสารหมายเลข ก-๖-๑) 
๒. นายธนารกัษ์ เนาวรตัน์ ผูพ้พิากษาศาลชั ?นตน้ประจาํกองผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีา  

(เอกสารหมายเลข ก-๖-๒) 
๓. นายคมวชัร เอี?ยงอ่อง ผูพ้พิากษาประจาํศาล ช่วยราชการผูพ้พิากษาศาลแพ่งธนบุร ี

(เอกสารหมายเลข ก-๖-๓) 
๔. นางสาวสุนทรยีา  

เหมอืนพะวงศ์ 
ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์  
(เอกสารหมายเลข ก-๖-๔) 
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๓๓ 

 

ตารางที� ก-๖-๒ (ต่อ)  

นกัวจิยั 
โครงการทบทวนวรรณกรรมกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มประเทศออสเตรเลยี 

 ชื�อ-สกุล ตําแหน่งและหน่วยงาน 
๑. นายเกรกิเกยีรต ิพุทธสถติย ์ ผูพ้พิากษาจงัหวดันครปฐม  

(เอกสารหมายเลข ก-๖-๕) 
๒. นางสาวจริาวลัย ์คชฤทธิ o ผูพ้พิากษาศาลชั ?นตน้ประจาํกองผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีา  

(เอกสารหมายเลข ก-๖-๖) 
๓. นางสาวธญัญานุช ตนัตกุิล ผูพ้พิากษาประจาํศาล ช่วยราชการผูพ้พิากษาศาลแพ่งธนบุร ี

(เอกสารหมายเลข ก-๖-๗) 
๔. นายนิตธิร วงศย์นื ผูพ้พิากษาศาลชั ?นตน้ประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา  

(เอกสารหมายเลข ก-๖-๘) 
๕. นางสาวลลลิ ก่อวุฒกุิลรงัษ ี นกักฎหมายและนกัวจิยัอสิระ 

(เอกสารหมายเลข ก-๖-๙) 
๖. นายวรีภทัร ชยัรตัน์ ผูพ้พิากษาประจาํศาล  

(เอกสารหมายเลข ก-๖-๑๐) 
๗. นางศศริศัมิ o ปราณจีติต์ ผูพ้พิากษาศาลชั ?นตน้ประจาํกองผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีา  

(เอกสารหมายเลข ก-๖-๑๑) 
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๓๔ 

 

 
 
 
 

 
คาํสั �งสาํนักงานศาลยุติธรรม 

ที� ๗๓๑/๒๕๕๒ 
เรื�อง แต่งตั Cงคณะทาํงานเพื�อพฒันากฎหมายและกระบวนการยติุธรรมทางสิ�งแวดล้อม” 

……………………………………………………….. 
 

เนื�องจากปญัหาสิ�งแวดลอ้มเป็นปญัหาสาํคญัที�ทวคีวามรุนแรงขึ?นเรื�อยๆ แมใ้นปจัจุบนัได้
มกีารจดัตั ?งแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มขึ?นในศาลฎกีาและศาลอุทธรณ์ทุกภาค แต่กย็งัไม่มกีระบวนการพจิารณา
คดทีี�เป็นระบบ สาํนกังานศาลยตุธิรรมไดต้ระหนกัถงึปญัหาดงักล่าว จงึเหน็สมควรแต่งตั ?งคณะทํางานเพื�อ
พฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มขึ?นมา ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนี? 

 
 ๑. ประธานแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลฎกีา ที�ปรกึษา 
 ๒. นายภทัรศกัดิ o วรรณแสง 

ผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ประจาํสํานกัประธานศาลฎกีา 
ประธานกรรมการ 

 ๓. นายวนิยั เรอืงศร ี
ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม 

กรรมการ 

 ๔. นายชาญณรงค ์ปราณีจติต ์
ผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ 

กรรมการ 

 ๕. นายพงษ์เดช วานิชกติตกิูล 
พพิากษาหวัหน้าศาลประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา 

กรรมการ 

 ๖. นายสุรยิา พวงจนัทน์แดง 
ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลแพ่งกรงุเทพใต ้

กรรมการ 

 ๗. นายธนารกัษ์ เนาวรตัน์ 
ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลทรพัยส์นิทางปญัญา 
และการคา้ระหว่างประเทศกลาง 

กรรมการ 

 ๘. นายสรวศิ ลมิปรงัษ ี
ผูพ้พิากษาศาลชั ?นตน้ประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา 

กรรมการ 

 ๙. นายคมวชัระ เอี?ยงอ่อง 
ผูพ้พิากษาศาลชั ?นตน้ประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา 
 

กรรมการ 
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๓๕ 

 

 ๑๐. นายสุเนต ิคงเทพ 
ผูพ้พิากษาศาลจงัหวดักระบี� 

กรรมการ 

 ๑๑. นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์
ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา 

กรรมการและเลขานุการ 

โดยใหม้อีํานาจหน้าที�ดงัต่อไปนี? 

๑. ศกึษา วจิยั รวบรวมความคดิเหน็ และจดัประชุมในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง 
๒. จดัทําขอ้เสนอแนะเพื�อการปรบัปรงุกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

ดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
๓. เผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์นเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง 
๔. ตั ?งคณะทาํงานยอ่ยเพื�อดาํเนินการในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง 
๕. สรา้งเครอืข่ายในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง 
๖. ดาํเนินการอื�นๆ ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง 

 

สั �ง ณ วนัที� ๕ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(นายพนิิจ สุเสารจั)  
เลขาธกิารสํานกังานศาลยตุธิรรม 
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ร่างพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม พ.ศ.... 

บนัทึกหลกัการและเหตผุล 
ประกอบร่างพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม พ.ศ. .... 

.................................................... 
หลกัการ 

ใหม้วีธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 
 

เหตผุล 

โดยที�ปจัจุบันปญัหาสิ�งแวดล้อม โดยเฉพาะปญัหามลพิษและปญัหาการทําลาย
ทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นปญัหารา้ยแรงระดบัชาตแิละถอืเป็นปญัหาสําคญัของโลกด้วย ซึ�งผู้ก่อความ
เสยีหายมกัจะกระทําโดยไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย และผู้เสยีหายมกัขาดโอกาสที�จะต่อรอง นอกจากนี? 
เมื�อเกดิขอ้พพิาทขึ?น กระบวนการในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายต้องใชเ้วลานาน มรีาคาแพงและสรา้งความ
ยุ่งยากใหแ้ก่ผูเ้สยีหายที�จะต้องพสิูจน์ถงึขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ซึ�งไม่อยู่ในความรูเ้หน็ของตนเอง อกีทั ?งต้อง
เสยีค่าใชจ้า่ยในการดําเนินคดสีูง ซึ�งการพสิูจน์คดสีิ�งแวดลอ้มจาํเป็นต้องใชค้วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยชีั ?นสูงมาช่วย โดยผูเ้สยีหายไม่สามารถดําเนินการไดเ้องโดยสะดวก ผูเ้สยีหายที�ไม่ไดร้บั
ความเป็นธรรมจงึตกอยู่ในฐานะที�เสยีเปรยีบจนบางครั ?งนําไปสู่การใชว้ธิกีารที�รุนแรงและก่อให้เกดิการ
เผชญิหน้าระหว่างผู้ก่อความเสยีหายกบักลุ่มผู้เสยีหาย อนัส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคม
โดยรวมของประเทศ แม้กระทั �งกรณีที�หน่วยงานของรฐัเป็นผู้เสียหาย ก็มคีวามยากลําบากในการ
ดําเนินคดกีับผู้กระทําความผิดเช่นเดียวกัน ดงันั ?น จงึสมควรให้มรีะบบวิธีพจิารณาคดีที�เอื?อต่อการ
ดาํเนินคดสีิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหผู้ค้วามเสยีหายไดร้บัการแก้ไขเยยีวยาดว้ยความรวดเรว็ ประหยดัและเป็น
ธรรม อนัเป็นการคุ้มครองสทิธขิองผู้เสยีหาย รวมถงึการรกัษาสภาพแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ
ของส่วนรวม ในขณะเดยีวกนั เป็นการส่งเสรมิใหผู้ก้ระทาํความผดิไดป้รบัปรงุพฤตกิรรมและกลบัมาช่วย
แกไ้ขปญัหา จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ? 
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(รา่ง) 
(กรกฎาคม ๒๕๕๒) 

พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม พ.ศ. .... 
……………………………… 

ใหไ้ว ้ณ วนัที�...................................พ.ศ................. 

โดยที�เป็นการสมควรใหม้กีฎหมายว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 

พระราชบญัญตัฉิบบันี?มบีทบญัญตับิางประการเกี�ยวกบัการจํากดัสทิธแิละเสรภีาพของ
บุคคล  ซึ�งตามมาตรา  ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๒ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึ?นไว้โดยคําแนะนําและยนิยอม
ของรฐัสภา ดงัต่อไปนี? 

มาตรา ๑ พระราชบญัญตันีิ?เรยีกว่า "พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดงีแวดลอ้ม พ.ศ. ...." 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันีิ?ใหใ้ชบ้งัคบั เมื�อพน้หนึ�งรอ้ยแปดสบิวนั นบัตั ?งแต่วนัถดัจาก
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันีิ? 

“คดีสิ�งแวดล้อม” หมายความว่า คดีแพ่งและคดีอาญาที�มกีารพพิาทหรอืการกระทํา
ความผดิกฎหมายในดา้นสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิศลิปกรรม ผงัเมอืง และมลพษิ และใหร้วมถงึ
คดทีี�เกี�ยวพนักนัดว้ย 

“ที�ปรึกษาทางสิ�งแวดล้อม”   หมายความว่า บุคคลซึ�งมีความรู้ความชํานาญด้าน
สิ�งแวดล้อมสาขาต่างๆ เช่น นักวทิยาศาสตร ์วศิวกร แพทย ์นักระบาดวทิยา นักผงัเมอืง ผู้เชี�ยวชาญ
ด้านแผนที�ทางอากาศ ผู้เชี�ยวชาญเรื�องประเพณีท้องถิ�นที�เกี�ยวกับการรักษาสิ�งแวดล้อมและ
ทรพัยากรธรรมชาต ินักเศรษฐศาสตรส์ิ�งแวดลอ้ม หรอืบุคคลที�มคีวามเชี�ยวชาญในเรื�องการสิ�งแวดลอ้ม
ประการอื�น ตามที�กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 

“เจา้พนักงานคด”ี หมายความว่า บุคคลที�เลขาธกิารสํานักงานศาลยุตธิรรมแต่ตั ?งให้มี
ปฏบิตัหิน้าที�ตามพระราชบญัญตันีิ? 

“ก.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบยีบบรหิารราชการศาลยตุธิรรม 



ภาคผนวก ข: เอกสารหมายเลข ข- ๒ 

๓๘ 

 

“องค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อม” หมายความว่า องค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมที�ได้จด
ทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิ

มาตรา ๔ ให้มเีจา้พนักงานคดปีระจําศาลยุตธิรรมชั ?นต้นที�มอีํานาจพจิารณาพพิากษา
คดสีิ�งแวดลอ้ม เพื�อทาํหน้าที�ช่วยเหลอืศาลในการดาํเนินคดสีิ�งแวดลอ้มตามที�ศาลมอบหมาย ดงัต่อไปนี? 

(๑) ไกล่เกลี�ยคดสีิ�งแวดลอ้มทางแพ่ง 
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐาน 
(๓) การบนัทกึคาํพยาน 
(๔) ดาํเนินการคุม้ครองสทิธขิองคู่ความทั ?งก่อนและระหว่างการพจิารณา 
(๕) เป็นผูป้ระสานงานในคดอีาญา เพื�อช่วยเหลอืในการจดัทาํแผนบาํบดัฟื?นฟูเยยีวยา 
(๖) ปฏบิตัหิน้าที�อื�นตามพระราชบญัญตันีิ?หรอืตามขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาใน

การทาํหน้าที�ช่วยเหลอืนั ?น 

ในการปฏบิตัิหน้าที�ตามพระราชบญัญตัินี?   ให้เจ้าพนักงานคดีเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและให้มอีํานาจมหีนังสือเรยีกบุคคลใดบุคคลหนึ�งมาให้ข้อมูล  หรอืให้จดัส่ง
เอกสาร เพื�อประกอบการพจิารณาเรื�องใดเรื�องหนึ�งตามอํานาจหน้าที� 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารปฏบิตัิหน้าที�ของเจ้าพนักงานคดใีห้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ใน
ขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 

มาตรา ๕  ผู้ที�จะได้รบัแต่งตั ?งเป็นเจา้พนักงานคด ี ต้องมคีุณสมบตัอิย่างหนึ�งอย่างใด  
ดงัต่อไปนี? 

(๑) สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททางกฎหมายหรอืปรญิญาเอกทางกฎหมาย 
(๒) สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีางกฎหมาย เป็นสามญัสมาชกิแห่งเนตบิณัฑติย

สภาและไดป้ระกอบวชิาชพีทางกฎหมายตามที� ก.ศ. กําหนดเป็นเวลาไมน้่อยกว่าหนึ�งปี 
(๓) สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีางกฎหมายและปรญิญาในสาขาวชิาอื�นที�ก.ศ. 

กําหนดซึ�งไมต่ํ�ากว่าปรญิญาตร ีและไดป้ระกอบวชิาชพีตามที�ก.ศ. กําหนดเป็นเวลาไมน้่อยกว่าสี�ปี 

ให้เลขาธกิารสํานักงานศาลยุตธิรรมมอีํานาจพจิารณาแต่งตั ?งบุคคลซึ�งมคีุณสมบตัติาม
วรรคหนึ�งเป็นเจา้พนกังานคด ีทั ?งนี? ตามระเบยีบที� ก.ศ. กําหนด 

มาตรา ๖ ให้ประธานศาลฎีการกัษาการตามพระราชบญัญัตินี?  และให้มอีํานาจออก
ขอ้กําหนดเพื�อใหก้ารดาํเนินกระบวนพจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเรว็ และเที�ยง
ธรรม แต่ขอ้กําหนดดงักล่าวจะตอ้งไมท่าํใหส้ทิธใินการต่อสูค้ดขีองคู่ความลดน้อยลง 
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ขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาตามพระราชบญัญตันีิ?   เมื�อได้รบัความเหน็ชอบจากที�
ประชุมใหญ่ศาลฎกีาและประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

มาตรา ๗ ให้ประธานศาลฎีกาจดัตั ?งคณะกรรมการร่วมเพื�อการพฒันากฎหมายวิธี
พจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม โดยคดัเลอืกตวัแทนจากศาลต่างๆ ที�มเีขตอํานาจเหนือคดสีิ�งแวดล้อมในทุก
ระดบัชั ?นศาล รวมถงึตวัแทนจากศาลแรงงาน ศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการค้าระหว่างประเทศและ
ศาลเยาวชนและครอบครวั โดยใหม้อีํานาจหน้าที�ดงัต่อไปนี? 

(๑) พฒันามาตรฐานการบงัคบัใชก้ฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(๒) พฒันาบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(๓) พฒันางานวชิาการที�เกี�ยวขอ้งกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(๔) พฒันาระบบขอ้มลูคดทีี�เกี�ยวขอ้งกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(๕) พัฒนาระบบการคัดสรรและขึ?นทะเบียนที�ปรึกษากฎหมาย ผู้ ไกล่ เกลี�ย

ประนีประนอม ผูป้ระสานงานในคดอีาญา และงานที�เกี�ยวขอ้ง 
(๖) ดําเนินกิจการอื�นๆ เพื�อพัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดี

สิ�งแวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพ 

หมวด ๑ 
บททั �วไป 
………….. 

มาตรา ๘ การดําเนินการทั ?งปวงก่อนการเริ�มต้นคด ี การฟ้อง  การเขา้เป็นคู่ความใน
คด ี การดําเนินกระบวนพจิารณา  การรบัฟงัพยานหลกัฐาน และการพพิากษาคดสีิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นไป
ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันีิ?และขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาตามมาตรา  ๖    ในกรณีที�ไม่มี
บทบญัญตัแิละขอ้กําหนดดงักล่าว     ใหนํ้าบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง   
หรอืประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา  หรอืพระราชบญัญตัิจดัตั ?งศาลแขวงและวธิพีิจารณา
ความอาญาในศาลแขวงมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

สําหรบัคดสีิ�งแวดล้อมที�อยู่ในอํานาจหน้าที�ของ ศาลแรงงาน ศาลทรพัยส์นิทางปญัญา
และการค้าระหว่างประเทศ และศาลเยาวชนและครอบครวัให้นําพระราชบญัญตัฉิบบันี?ไปบงัคบัใชโ้ดย
อนุโลม 

มาตรา ๙ ภายใต้บงัคบัแห่งมาตรา ๕๐  ถงึมาตรา ๕๓ (วธิกีารชั �วคราวก่อนฟ้องและ
ก่อนพพิากษา) ในกรณมีปีญัหาว่าคดใีดเป็นคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืไม่ ใหป้ระธานศาลฎกีาเป็นผูว้นิิจฉัย คํา
วนิิจฉัยของประธานศาลฎีกาให้เป็นที�สุด แต่ทั ?งนี?ไม่กระทบถึงกระบวนพจิารณาใดๆ ที�ได้กระทําไป
ก่อนที�จะมคีาํวนิิจฉยันั ?น 
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การขอให้ประธานศาลฎกีาวนิิจฉัยปญัหาตามวรรคหนึ�งไม่ว่าโดยคู่ความเป็นผู้ขอหรอื
โดยศาลเหน็สมควร   ถ้าเป็นการขอในคดสีิ�งแวดล้อมต้องกระทําอย่างชา้ในวนันัดพจิารณา แต่ถ้าเป็น
การขอในคดอีื�นตอ้งกระทาํอยา่งชา้ในวนัชี?สองสถานหรอืวนัสบืพยาน ในกรณีที�ไม่มกีารชี?สองสถานหาก
พน้กําหนดเวลาดงักล่าวแล้วห้ามมใิห้มกีารขอให้วนิิจฉัยปญัหาดงักล่าวอกี ทั ?งนี? เว้นแต่เป็นคดทีี�ศาล
เหน็ว่ามคีวามคลา้ยคลงึกบัคดทีี�ประธานศาลฎกีาไดม้คีําวนิิจฉัยแลว้ ศาลอาจใชดุ้ลพนิิจไม่ส่งเรื�องไปอกี 
เพื�อไมใ่หเ้กดิความล่าชา้ 

เมื�อไดร้บัคาํขอจากศาลชั ?นตน้แลว้ ใหป้ระธานศาลฎกีามคีาํวนิิจฉยัและแจง้ผลไปยงัศาล
ชั ?นตน้โดยเรว็ 

เพื�อให้การดําเนินคดเีป็นไปด้วยความรวดเรว็ การดําเนินการใดๆ ระหว่างศาลชั ?นต้น
กบัศาลอุทธรณ์ตามมาตรานี? จะดาํเนินการโดยทางโทรสารหรอืสื�อเทคโนโลยสีารสนเทศอื�นใดกไ็ด ้

มาตรา ๑๐ ในกรณีที�ปรากฏว่ามีข้อผิดระเบียบหรือผิดหลงในการดําเนินกระบวน
พจิารณาของคู่ความฝา่ยใด ใหศ้าลสั �งใหคู้่ความที�ดําเนินกระบวนพจิารณาผดิระเบยีบหรอืผดิหลงนั ?นทํา
การแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาและเงื�อนไขที�ศาลเหน็สมควรกําหนด เวน้แต่ขอ้ผดิระเบยีบหรอืผดิ
หลงดงักล่าวเกดิจากความไมสุ่จรติของคู่ความฝา่ยนั ?น 

มาตรา ๑๑ ในคดแีพ่ง กรณีที�ทําใหค้วามเสยีหายเกดิขึ?นต่อชวีติ ร่างกาย สุขภาพ หรอื
อนามยั โดยผลของสารที�สะสมอยูใ่นรา่งกายของผูเ้สยีหายหรอืเป็นกรณทีี�ตอ้งใชเ้วลาในการแสดงอาการ  
ผูเ้สยีหายหรอืผูม้อีํานาจฟ้องคดแีทนผูเ้สยีหายต้องใชส้ทิธเิรยีกรอ้งภายในสามปี  นับแต่วนัที�รูถ้งึความ
เสยีหายและรูต้วัผูท้ี�ตอ้งรบัผดิ แต่ไมเ่กนิสบิปีนบัแต่วนัที�รูถ้งึความเสยีหาย 

มาตรา ๑๒ ถา้มกีารเจรจาเกี�ยวกบัค่าเสยีหายที�พงึจ่ายระหว่างคู่ความในคดสีิ�งแวดลอ้ม 
ใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุอยูไ่มน่บัในระหว่างนั ?นจนกว่าฝา่ยใดฝา่ยหนึ�งไดบ้อกเลกิการเจรจา 

มาตรา ๑๓ ระยะเวลาตามที�กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตันีิ?หรอืกฎหมายอื�นที�บทบญัญตัิ
แห่งพระราชบญัญตันีิ?ใหนํ้ามาใชบ้งัคบั หรอืระยะเวลาตามที�ศาลกําหนดไว ้เมื�อศาลเหน็สมควรหรอืเมื�อ
คู่ความร้องขอ ศาลมอีํานาจย่นหรอืขยายระยะเวลาได้ตามความจําเป็นและเพื�อประโยชน์แห่งความ
ยตุธิรรม 

มาตรา ๑๔ การส่งคําคู่ความหรอืเอกสารอื�นใด หรอืการแจง้วนันัด คําสั �งของศาลหรอื
ขอ้ความอย่างอื�นไปยงัคู่ความหรอืบุคคลอื�นใดในคดสีิ�งแวดล้อมซึ�งปกตจิะต้องดําเนินการโดยทางเจ้า
พนักงานศาลนั ?น ศาลอาจสั �งให้ดําเนินการโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั โทรศัพท์ โทรสาร 
ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์หรอืสื�อเทคโนโลยสีารสนเทศอื�นใดกไ็ด ้โดยคํานึงถงึความจาํเป็นเร่งด่วน ความ
สะดวกรวดเรว็ ความเหมาะสมตามสภาพแห่งเนื?อหาของเรื�องที�ทําการตดิต่อ ทั ?งนี? ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารที�กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 
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หมวด ๒ 
วิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมในศาลชั Cนต้น 

………….. 

ส่วนที� ๑ 
การฟ้องคดี 
………….. 

มาตรา ๑๕  การดําเนินการทั ?งปวงก่อนการเริ�มต้นคด ีการฟ้อง การเขา้เป็นคู่ความใน
คด ี การดําเนินกระบวนพจิารณา  การรบัฟงัพยานหลกัฐาน และการพพิากษาคดใีนศาลสิ�งแวดลอ้มให้
เป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันีิ?และขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาตามมาตรา  ๖  ในกรณี
ที�ไม่มบีทบญัญตัแิละขอ้กําหนดดงักล่าว  ใหนํ้าบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 
หรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา หรอืพระราชบญัญตัจิดัตั ?งศาลแขวงและวธิพีจิารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖ ในคดแีพ่ง  เมื�อมหีรอือาจจะมขีอ้โต้แยง้เกดิขึ?น เกี�ยวกบัสทิธหิรอืหน้าที�ของ
บุคคลใดตามกฎหมายสิ�งแวดลอ้ม หรอืบุคคลใดจะต้องใชส้ทิธดิงักล่าวทางศาล บุคคลนั ?นชอบที�จะเสนอ
คดขีองตนต่อศาลที�มเีขตอํานาจได ้ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายนี? 

มาตรา ๑๗ เพื�อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็นสําคัญ ให้องค์กรเอกชนทาง
สิ�งแวดลอ้มที�ไดจ้ดทะเบยีนแลว้มสีทิธทิี�จะฟ้องคดต่ีอศาลและดําเนินคดสีิ�งแวดลอ้มเพื�อเรยีกค่าเสยีหาย
ทางสิ�งแวดลอ้มได ้หากเป็นคดทีี�อยูใ่นขอบเขตวตัถุประสงคข์ององคก์รนั ?น รวมทั ?งใหถ้อืว่าเป็นผูเ้สยีหาย
ในคดอีาญาดว้ย 

มาตรา ๑๘ ตวัแทนชุมชนที�มคีุณสมบตัติามที�กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดประธานศาลฎกีา 
มสีิทธิที�จะฟ้องคดีต่อศาลและดําเนินคดีสิ�งแวดล้อมเพื�อเรียกค่าเสียหายทางสิ�งแวดล้อมที�เกิดแก่
สิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตขิองชุมชนได ้รวมทั ?งใหถ้อืว่าเป็นผูเ้สยีหายในคดอีาญาดว้ย 

มาตรา ๑๙ ค่าเสียหายที�ได้รบัจากการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ ให้
นําไปใช้เพื�อฟื?นฟูเยยีวยาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม รวมทั ?งเพื�อค่าใช้จ่ายต่างๆ ในเรื�องที�
เกี�ยวขอ้ง 

มาตรา ๒๐ ในคดอีาญาที�พนักงานอยัการเป็นโจทก์ พนักงานอยัการมสีทิธยิื�นคํารอ้ง
เพื�อเรียกค่าเสียหายที�เกิดแก่สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมาในคดีอาญาได้ โดยต้องยื�น
รายละเอยีดที�เพยีงพอ และใหนํ้าค่าเสยีหายที�ไดร้บักลบัไปนําไปใชเ้พื�อฟื?นฟูเยยีวยาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม รวมทั ?งเพื�อค่าใช้จ่ายต่างๆ ในเรื�องที�เกี�ยวข้อง โดยให้หน่วยงานด้านสิ�งแวดล้อมที�มี
อํานาจหน้าที�เป็นผูด้าํเนินการต่อไป 
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มาตรา ๒๑ ในคดีแพ่ง โจทก์จะฟ้องด้วยวาจาหรอืเป็นหนังสือก็ได้ ในกรณีที�โจทก์
ประสงค์จะฟ้องด้วยวาจา ให้เจา้พนักงานคดจีดัให้มกีารบนัทกึรายละเอยีดแห่งคําฟ้องแล้วให้โจทก์ลง
ลายมอืชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 

คําฟ้องต้องมขีอ้เทจ็จรงิที�เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดรีวมทั ?งคําขอบงัคบัชดัเจนพอที�จะทํา
ใหเ้ขา้ใจได้ หากศาลเหน็ว่าคําฟ้องนั ?นไม่ถูกต้องหรอืขาดสาระสําคญับางเรื�อง ศาลอาจมคีําสั �งใหโ้จทก์
แกไ้ขคาํฟ้องในส่วนนั ?นใหถู้กตอ้งหรอืชดัเจนขึ?นกไ็ด ้

มาตรา ๒๒  ในคดแีพ่ง ภายหลงัที�ไดม้กีารฟ้องคดสีิ�งแวดลอ้มแลว้ หากมกีารเสนอคํา
ฟ้องเขา้มาในคดดีงักล่าวไม่ว่าโดยวธิฟ้ีองเพิ�มเตมิ ฟ้องแยง้ หรอืโดยสอดเขา้มาในคด ีหรอืหากศาลมี
คําสั �งใหร้วมพจิารณาคดแีพ่งอื�นใดเขา้กบัคดสีิ�งแวดล้อม ให้ถอืว่าคดใีนส่วนที�เกี�ยวกบัคําฟ้องซึ�งได้ยื�น
ภายหลงัและคดทีี�ศาลสั �งใหร้วมพจิารณาเหล่านั ?นเป็นคดสีิ�งแวดลอ้มตามพระราชบญัญตันีิ?ดว้ย 

มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติจดัตั ?งศาลเยาวชนและครอบครวัและวิธี
พจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั ในคดอีาญาที�ผูต้อ้งหาว่ากระทาํความผดิอาญาซึ�งมอีตัราโทษอย่างสูง
ตามที�กฎหมายกําหนดไว้ให้จําคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรบัด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่า
ผู้ต้องหาไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถงึที�สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นความผดิที�ได้กระทําโดย
ประมาทหรอืความผดิลหุโทษ หากผู้ต้องหารบัสารภาพก่อนฟ้องคด ีเมื�อคํานึงถึงอายุ ประวตัิ ความ
ประพฤติ สติปญัญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจติ อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการกระทํา
ความผดิแลว้ หากพนกังานอยัการเหน็ว่าผูต้อ้งหาอาจกลบัตวัเป็นคนดไีดโ้ดยไม่ต้องฟ้องคดสีิ�งแวดลอ้ม 
ใหคู้่ความทุกฝา่ยรว่มกนัจดัทาํแผนบาํบดัฟื?นฟูเยยีวยา เพื�อใหเ้กดิการฟื?นฟูเยยีวยาผูเ้สยีหาย การฟื?นฟู
เยยีวยาสิ�งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ และการแก้ไขบําบดัฟื?นฟูผู้ต้องหา แทนการฟ้องคดกี็ได ้
ทั ?งนี? ผูก้ระทาํผดิต้องรบัสารภาพและยนิยอมกระทําตามแผน รวมทั ?งผูเ้สยีหายต้องยนิยอม หรอืในกรณี
ที�เป็นรฐัเป็นผูเ้สยีหาย เจา้หน้าที�ผูม้อีํานาจหน้าที�จกัต้องไม่คดัคา้น ศาลอาจสั �งใหเ้ขา้กระบวนการพเิศษ
ดงักล่าวแทนการฟ้องคด ีและหากมกีารดาํเนินการตามแผนอยา่งถูกต้อง จนเกดิผลตามแผนที�วางไว ้ให้
ศาลมคีาํสั �งจาํหน่ายคดอีอกจากสารบบความ 

ในการดําเนินการจดัทําแผนบําบดัฟื?นฟูเยยีวยา ศาลอาจตั ?งผูป้ระสานงานในคดอีาญา
เพื�อจดัทาํและตดิตามผลการดาํเนินการตามแผนได ้

ผู้ประสานงานในคดอีาญาที�ไม่ใช่เจ้าพนักงานคด ีมสีทิธไิด้รบัค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
เดนิทาง และค่าเช่าที�พกัตามระเบยีบที�คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 
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ส่วนที� ๒ 
การพิจารณาคดี 

………….. 

มาตรา ๒๔  เพื�อประโยชน์แห่งความยุตธิรรมในอนัที�จะใหไ้ดค้วามแจง้ชดัในขอ้เทจ็จรงิ
แห่งคด ีให้ศาลมอีํานาจเรยีกพยานหลกัฐานมาสบืได้เองตามที�เห็นสมควร และศาลมอีํานาจซกัถาม
พยานเพิ�มเตมิไดจ้นสิ?นขอ้สงสยั 

ให้ศาลดําเนินการนั �งพิจารณาคดีติดต่อกันไปโดยไม่เลื�อนคดีจนกว่าจะเสร็จการ
พจิารณา เว้นแต่มเีหตุจาํเป็นอนัมอิาจก้าวล่วงเสยีไดแ้ละศาลสิ�งแวดลอ้มจะเลื�อนครั ?งหนึ�งไดไ้ม่เกนิเจด็
วนั และเมื�อเสรจ็การพจิารณาคด ีใหศ้าลสิ�งแวดลอ้มรบีทาํคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งโดยเรว็ 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที�มคีวามจําเป็น เพื�อให้ได้ขอ้เทจ็จรงิอย่างเพยีงพอรอบด้าน หาก
คู่ความที�เกี�ยวข้องร้องขอ หรอืศาลเห็นเป็นการสมควร ศาลอาจจะเดินเผชิญสืบพยานหลกัฐานใน
สถานที�ที�เกี�ยวขอ้งได ้

ในการเดินเผชิญสืบ หากมีความจําเป็นเพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมี
อํานาจสอบถามบุคคลในบรเิวณที�เกดิเหตุ ตรวจเกบ็พยานหลกัฐานต่างๆ หรอืแสวงหาขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 
ตามที�เหน็สมควรได ้

มาตรา ๒๖  ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลกัฐานที�ตนอาจต้องอ้างองิในภายหน้าจะสูญ
หายหรอืยากแก่การนํามาเมื�อมคีดสีิ�งแวดลอ้มเกดิขึ?น หรอืถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดเีกรงว่าพยานหลกัฐาน
ที�ตนจาํนงจะอ้างองิจะสูญหายเสยีก่อนที�จะนํามาสบืหรอืเป็นการยากที�จะนํามาสบืในภายหลงับุคคลนั ?น
หรือ คู่ความฝ่ายนั ?นอาจยื�นคําขอต่อศาลโดยทําเป็นคําร้องขอหรือคําร้องให้ศาลมีคําสั �งให้สืบ
พยานหลกัฐานนั ?นไวท้นัทเีท่านั ?น ใหศ้าลหมายเรยีกผูข้อและคู่ความอกี ฝ่ายหนึ�งหรอืบุคคลภายนอกที�
เกี�ยวขอ้งมาศาล และเมื�อไดฟ้งับุคคลเหล่านั ?นแลว้ ใหศ้าลสั �งคําขอตามที�เหน็สมควร ถ้าศาลสั �งอนุญาต
ตามคําขอแล้วให้สบืพยานหลกัฐานไปตามที�บญัญตัไิว้ในกฎหมาย  ส่วนรายงานและเอกสารอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการนั ?นใหศ้าลเกบ็รกัษาไว ้

มาตรา ๒๗  ในกรณีมเีหตุฉุกเฉิน เมื�อมกีารยื�นคําขอตามมาตรา ๓๖  ผูย้ ื�นคําขอจะยื�น
คํารอ้งรวมไปด้วยเพื�อให้ศาลมคีําสั �งหรอืออกหมายตามที�ขอโดยไม่ชกัชา้ และถ้าจําเป็นจะขอให้ศาลมี
คําสั �งให้ยดึหรอือายดัเอกสารหรอืวตัถุที�จะใช้เป็นพยานหลกัฐานที�ขอสบืไว้ก่อนโดยมเีงื�อนไขอย่างใด
อยา่งหนึ�งตามที�ศาลเหน็สมควรกไ็ด ้

ให้นํามาตรา ๒๖๑ ถึงมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗ ถึงมาตรา ๒๖๙  แห่งประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใชแ้ก่กรณตีามวรรคหนึ�งโดยอนุโลม 
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มาตรา ๒๘  ในคดแีพ่ง คู่ความจะแต่งตั ?งบุคคลใดซึ�งมภีูมลิําเนาในเขตศาลเพื�อรบัคํา
คู่ความหรอืเอกสารแทนตนก็ได้โดยให้ยื�นคําขอต่อศาลที�พจิารณาคดนีั ?นเมื�อศาลอนุญาตแล้ว จะส่งคํา
คู่ความหรอืเอกสารแก่บุคคลซึ�งไดร้บัแต่งตั ?งนั ?นกไ็ด ้

ถ้าคู่ความไม่มภีูมลิําเนาหรอืสํานักทําการงานในเขตศาลที�พจิารณาคด ีศาลนั ?นจะสั �งให้
คู่ความแต่งตั ?งบุคคลซึ�งมภีูมลิําเนาในเขตศาลนั ?นซึ�งจะเป็นการสะดวกในการส่งคําคู่ความหรอืเอกสาร
ภายในเวลาที�ศาลกําหนดเพื�อรบัคาํคู่ความหรอืเอกสารแทนกไ็ด ้

ถา้คู่ความไม่ปฏบิตัติามคําสั �งศาลตามวรรคสอง การส่งคําคู่ความหรอืเอกสารจะกระทํา
โดยวธิปิีดประกาศไว้ ณ ศาลที�พจิารณาคด ีแจง้ให้คู่ความมารบัคําคู่ความหรอืเอกสารนั ?นแทนการส่ง
โดยวิธีอื�นก็ได้การส่งคําคู่ความหรอืเอกสารโดยวิธีเช่นนี?ให้มผีลใช้ได้เมื�อพ้นสิบห้าวนันับแต่วนัปิด
ประกาศ 

การส่งคําคู่ความหรอืเอกสารแก่บุคคลซึ�งไดร้บัแต่งตั ?ง ใหก้ระทําไดเ้ช่นเดยีวกบัการส่ง
คําคู่ความหรือเอกสารแก่คู่ความหรือการส่งโดยวิธีอื�นแทนดังที�บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความแพ่งการส่งคําคู่ความหรอืเอกสารแก่บุคคลซึ�งได้รบัแต่งตั ?งตามความในวรรคนี?ให้มผีล
ใชไ้ดเ้มื�อพน้เจด็วนันบัแต่วนัส่งหรอืสบิหา้วนันบัแต่วนัที�ไดม้กีารส่งโดยวธิอีื�นแทน 

มาตรา ๒๙ ในคดแีพ่ง เมื�อศาลสั �งรบัคําฟ้องแลว้ ใหศ้าลกําหนดวนันัดพจิารณาโดยเรว็ 
และออกหมายเรยีกจําเลยให้มาศาลตามกําหนดนัดเพื�อการไกล่เกลี�ยหรอืดําเนินกระบวนการระงบั 
ขอ้พพิาททางเลอืกแบบอื�น ใหก้าร และสบืพยานในวนัเดยีวกนั ทั ?งนี? ใหศ้าลส่งสําเนาคําฟ้องหรอืสําเนา
บนัทกึคาํฟ้องใหจ้าํเลย และสั �งใหโ้จทกม์าศาลในวนันดัพจิารณานั ?นดว้ย 

จาํเลยจะยื�นคาํใหก้ารเป็นหนงัสอืก่อนวนันดัพจิารณาตามวรรคหนึ�งกไ็ด ้

มาตรา ๓๐ ในคดแีพ่ง ในวนันัดพจิารณา เมื�อโจทก์และจําเลยมาพร้อมกนัแล้วให้เจ้า
พนักงานคดหีรอืบุคคลที�ศาลกําหนดหรอืที�คู่ความตกลงกนัทําการไกล่เกลี�ยให้คู่ความได้ตกลงกนัหรอื
ประนีประนอมยอมความกนัก่อน ในการไกล่เกลี�ย ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งร้องขอหรอืผู้ไกล่เกลี�ย
เหน็สมควรผูไ้กล่เกลี�ยจะสั �งใหด้ําเนินการเป็นการลบัเฉพาะต่อหน้าตวัความทุกฝ่ายหรอืฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง
กไ็ด ้

นอกเหนือจากการไกล่เกลี�ย ศาลอาจแสวงหาแนวทางใหม้กีารดําเนินกระบวนการระงบั
ขอ้พพิาททางเลอืกแบบอื�นได ้ตามที�ศาลเหน็สมควร และคู่ความยนิยอม 

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และระยะเวลาในการไกล่เกลี�ยหรอืการดําเนินกระบวนการระงบั 
ขอ้พพิาททางเลอืกแบบอื�น ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 
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ผูไ้กล่เกลี�ยหรอืผูร้บัผดิชอบในการดําเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกแบบอื�น 
ที�มใิช่เจ้าหนักงานคดมีสีทิธไิด้รบัค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดนิทาง และค่าเช่าที�พกัตามระเบยีบที�คณะ
กรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 

มาตรา ๓๑ ในคดแีพ่ง ถ้าคู่ความไม่อาจตกลงกนัหรอืไม่อาจประนีประนอมยอมความ
กนัได้ และจาํเลยยงัไม่ไดย้ื�นคําใหก้าร ใหศ้าลจดัใหม้กีารสอบถามคําให้การของจาํเลยโดยจาํเลยจะยื�น
คําให้การเป็นหนังสอืหรอืจะให้การด้วยวาจาก็ได้ ในกรณีที�ยื�นคําให้การเป็นหนังสอื หากศาลเห็นว่า
คาํใหก้ารดงักล่าวไมถู่กตอ้งหรอืขาดสาระสาํคญับางเรื�อง ศาลอาจมคีาํสั �งใหจ้าํเลยแก้ไขคําใหก้ารในส่วน
นั ?นให้ถูกต้องหรอืชดัเจนขึ?นก็ได้ ในกรณีใหก้ารดว้ยวาจา ให้ศาลจดัให้มกีารบนัทกึคําให้การนั ?นและให้
จาํเลยลงลายมอืชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 

ถ้าจําเลยไม่ให้การตามวรรคหนึ�ง และไม่ได้รบัอนุญาตจากศาลให้ขยายระยะเวลายื�น
คาํใหก้ารใหถ้อืว่าจาํเลยขาดนดัยื�นคาํใหก้าร 

มาตรา ๓๒  ในคดีแพ่ง เมื�อศาลแจ้งกําหนดนัดพิจารณาให้คู่ความฝ่ายใดทราบ
แล้ว คู่ความฝ่ายนั ?นไม่มาศาลตามกําหนดนัด ให้เป็นหน้าที�ของคู่ความฝ่ายนั ?นมารบัทราบกําหนดนัด
ต่อไปจากศาลเองหากไมม่ารบัทราบ ใหถ้อืว่าคู่ความฝา่ยนั ?นไดท้ราบกําหนดนดัต่อไปแลว้ 

มาตรา ๓๓  ในคดทีี�ต้องอาศยัความรูค้วามชํานาญเป็นพเิศษ ศาลอาจขอให้ที�ปรกึษา
ทางสิ�งแวดลอ้มใหค้วามเหน็เพื�อประกอบการพจิารณาพพิากษาคดไีด ้  โดยที�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มมี
สทิธใินการเขา้ถงึเอกสารและขอ้มลูในคดทีี�จาํเป็นเพื�อใหม้ขีอ้มลูที�เพยีงพอในการเสนอความคดิเหน็ โดย
ในคดเีดยีว อาจมทีี�ปรกึษาหลายคนหรอืหลายสาขากไ็ด ้ตามสภาพของคด ี

มาตรา ๓๔ ในกรณีที�คู่ความแต่ละฝ่ายประสงคจ์ะนําพยานผูเ้ชี�ยวชาญที�แตกต่างกนัมา
สืบ ในกรณีที�ศาลเห็นสมควรเพื�อให้ได้ข้อมูลที�แจ้งกระจ่างอย่างรอบด้าน ศาลอาจสั �งให้นําพยาน
ผูเ้ชี�ยวชาญของทุกฝ่ายมาสบืในคราวเดยีวกนั โดยให้เป็นไปตามวธิกีารที�กําหนดไว้ในขอ้กําหนดของ
ประธานศาลฎกีา ทั ?งนี? ศาลอาจมขีอใหท้ี�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มมาร่วมในการสบืพยานและใหค้วามเหน็
ต่อศาลได ้

มาตรา ๓๕  ที�ปรกึษาทางสิ�งแวดล้อมที�ศาลขอให้มาให้ความเห็นมสีทิธไิด้รบัค่าป่วย
การ ค่าพาหนะเดนิทาง และค่าเช่าที�พกัตามระเบยีบที�คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 
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ส่วนที� ๓ 
คาํพิพากษาหรือคาํสั �งคดีสิ�งแวดล้อม 

………….. 

มาตรา ๓๖ เมื�อไดส้บืพยานตามที�จาํเป็นแลว้ ใหถ้อืว่าการพจิารณาเป็นอนัสิ?นสุด แต่
คู่ความอาจแถลงการณ์ปิดคดดี้วยวาจาในวนัเสรจ็การพจิารณานั ?นได้ แล้วให้ศาลสิ�งแวดล้อมอ่านคํา
พพิากษาหรอืคาํสั �งภายในเวลาสามวนันบัแต่วนันั ?น 

ก่อนที�ศาลสิ�งแวดลอ้มอ่านคําพพิากษาหรอืคําสั �ง ถ้าศาลเหน็สมควรเพื�อประโยชน์แห่ง
ความยตุธิรรม ศาลอาจทาํการพจิารณาต่อไปอกีได ้

มาตรา ๓๗ คําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลให้ทําเป็นหนังสอืและต้องกล่าวหรอืแสดง
ขอ้เทจ็จรงิที�ฟงัไดโ้ดยสรปุและคาํวนิิจฉยัในประเดน็แห่งคดพีรอ้มดว้ยเหตุผลแห่งคาํวนิิจฉยันั ?น 

ในการจัดทําคําพิพากษาในคดีสิ�งแวดล้อม ให้ศาลคํานึงถึงผลกระทบที�เกิดต่อ
สิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิและแสวงหาแนวทางที�จะสรา้งความสมดุลทางนิเวศใหเ้กดิขึ?นอย่าง
ยั �งยนืดว้ย 

มาตรา ๓๘ ห้ามมใิห้ศาลพพิากษาหรอืสั �งเกนิไปกว่าหรอืนอกจากที�ปรากฏในคําฟ้อง 
เว้นแต่ในกรณีที�ศาลเหน็สมควรเพื�อความเป็นธรรมแก่คู่ความหรอืเพื�อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะจะ
พพิากษาหรอืสั �งเกนิคาํขอบงัคบัหรอืที�มไิดก้ล่าวในคาํฟ้องกไ็ด ้

มาตรา ๓๙ คําพิพากษาหรอืคําสั �งใด ๆ ให้ถือว่าผูกพนัเฉพาะคู่ความในกระบวน
พจิารณาของศาลที�พพิากษาหรอืมคีําสั �ง แต่ศาลจะกําหนดใหค้ําพพิากษาหรอืคําสั �งนั ?นผูกพนัผูอ้ื�นซึ�งมี
ผลประโยชน์รว่มกนัในมลูความแห่งคดหีรอืมหีน้าที�เกี�ยวขอ้งดว้ยกไ็ด ้

มาตรา ๔๐ ในคดีแพ่ง กรณีที�ทําให้ความเสียหายเกิดขึ?นแก่ร่างกาย สุขภาพ หรือ
อนามยัและในเวลาที�พพิากษาคดเีป็นการพ้นวสิยัจะหยั �งรูไ้ด้แน่ว่าความเสยีหายนั ?นมแีท้จรงิเพยีงใด 
ศาลอาจกล่าวในคําพิพากษาหรอืคําสั �งว่ายงัสงวนไว้ซึ�งสิทธทิี�จะแก้ไขคําพพิากษาหรอืคําสั �งนั ?นอีก
ภายในระยะเวลาที�ศาลกําหนด โดยกําหนดให้จําเลยวางหลกัประกันความเสียหายที�อาจจะมขีึ?นใน
อนาคตตามจํานวนที�เหน็สมควรกําหนดก็ได้ ทั ?งนี? ต้องไม่เกนิสบิปีนับแต่วนัที�ศาลมคีําพพิากษาหรอื
คาํสั �ง แต่ก่อนการแกไ้ขตอ้งใหโ้อกาสคู่ความอกีฝา่ยที�จะคดัคา้น 
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หมวด ๔ 
อทุธรณ์ 

………….. 

มาตรา ๔๑  ภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบญัญตัินี?และข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา
ตามมาตรา ๖ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งหรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  
คําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลนั ?น ให้อุทธรณ์ไปยงัศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์
ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มไดภ้ายในกําหนดหนึ�งเดอืนนบัแต่วนัที�ไดอ่้านคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งนั ?น 

มาตรา  ๔๒   ในคดอีาญาที�มอีตัราโทษอย่างสูงตามที�กฎหมายกําหนดไวใ้หจ้าํคุกไม่
เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื�นบาท หรือทั ?งจําทั ?งปรบั ห้ามมิให้อุทธรณ์คําพิพากษาของศาล
สิ�งแวดลอ้มในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ เวน้แต่กรณต่ีอไปนี?ใหจ้าํเลยอุทธรณ์ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิได ้

(๑) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคุกหรอืลงโทษกกัขงัแทนโทษจาํคุก 
(๒) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคุก แต่ศาลรอการลงโทษไว ้
(๓) ศาลพพิากษาว่าจาํเลยมคีวามผดิ แต่ศาลรอการกําหนดโทษไว ้
(๔) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษปรบัเกนิหนึ�งหมื�นบาท 

มาตรา  ๔๓   ในคดแีพ่งที�ราคาทรพัยส์นิหรอืจาํนวนทุนทรพัยท์ี�พพิาทกนัในชั ?นอุทธรณ์
ไม่เกินสองแสนบาท หรือไม่เกินจํานวนที�กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์คํา
พพิากษาในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที�ผู้อุทธรณ์เหน็ว่าคดตี้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๗ และมาตรา 
๔๘ ผูอุ้ทธรณ์อาจยื�นคาํขอโดยทาํเป็นคาํรอ้งเพื�อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม
หรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มไปพรอ้มกบัอุทธรณ์กไ็ด ้ในกรณีเช่นว่านี? เมื�อศาลชั ?นต้นตรวจ
อุทธรณ์แลว้เหน็ว่าเป็นอุทธรณ์ที�ต้องหา้ม กใ็หส้่งอุทธรณ์และคําขอดงักล่าวไปยงัศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมเพื�อพิจารณา แต่ถ้าศาลชั ?นต้นเห็นว่าอุทธรณ์
ดงักล่าวไมต่อ้งหา้มกใ็หม้คีาํสั �งรบัอุทธรณ์นั ?นไวด้าํเนินการต่อไป 

ในกรณีที�ศาลชั ?นต้นสั �งไม่รบัอุทธรณ์เพราะเหตุต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๗ และ
มาตรา ๔๘  ผู้อุทธรณ์อาจยื�นคําขอโดยทําเป็นคํารอ้งเพื�อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมภายในกําหนดสบิห้าวนันับแต่วนัที�ศาลชั ?นต้นมี
คาํสั �งกไ็ด ้ถา้คู่ความยื�นคาํขอดงักล่าวแลว้ จะอุทธรณ์คาํสั �งไมร่บัอุทธรณ์ไมไ่ด ้



ภาคผนวก ข: เอกสารหมายเลข ข- ๒ 

๔๘ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการยื�นคําขอและการพิจารณาคําขอของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิ�งแวดล้อมหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิ�งแวดล้อมตามวรรคหนึ�งและวรรคสองให้เป็นไปตาม
ขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 

มาตรา ๔๕ การพจิารณาพพิากษาคดสีิ�งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดล้อม
หรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมต้องดําเนินการให้เสรจ็สิ?นโดยเรว็ ทั ?งนี? ตามขอ้กําหนดของ
ประธานศาลฎกีา 

ภายใต้บงัคบัมาตรา ๕๒ คําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดล้อม
และศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นที�สุด 

มาตรา ๔๖ ใหนํ้าบทบญัญตัใินหมวด ๒ วธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลชั ?นต้นมาใช้
บงัคบัแก่การอุทธรณ์และการพจิารณาพพิากษาชี?ขาดตดัสนิคดขีองศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มและ
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มโดยอนุโลม 

หมวด ๕ 
ฎีกา 

………….. 

มาตรา ๔๗ ในคดแีพ่งที�ศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดี
สิ�งแวดล้อมมคีําพพิากษาหรอืคําสั �งแล้ว  คู่ความอาจยื�นคําร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดสีิ�งแวดล้อมเพื�อ
ขอให้พจิาณารบัฎกีาในปญัหาขอ้เทจ็จรงิในคดทีี�มทุีนทรพัยท์ี�พพิาทในชั ?นฎกีาเกนิสองแสนบาทหรอืใน
ปญัหาขอ้กฎหมายไวว้นิิจฉัย ภายในกําหนดหนึ�งเดอืนนับแต่วนัทไีดอ่้านคําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาล
อุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม แลว้แต่กรณ ี

ในคดอีาญาที�มอีตัราโทษอยา่งสงูตามที�กฎหมายกําหนดไวใ้หจ้าํคุกไม่เกนิหา้ปีหรอืปรบั
ไม่เกนิหนึ�งแสนบาท หรอืทั ?งจําทั ?งปรบั ห้ามมใิห้ฏกีาคําพพิากษาของศาลในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ เว้นแต่
กรณต่ีอไปนี?ใหจ้าํเลยอุทธรณ์ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิได ้

(๑) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคุกหรอืลงโทษกกัขงัแทนโทษจาํคุก 
(๒) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคุก แต่ศาลรอการลงโทษไว ้
(๓) ศาลพพิากษาว่าจาํเลยมคีวามผดิ แต่ศาลรอการกําหนดโทษไว ้
(๔) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษปรบัเกนิหนึ�งแสนบาท 

การยื�นคําร้องตามวรรคหนึ�ง ให้คู่ความยื�นฎกีาไปพร้อมกบัคําร้องนั ?นด้วย โดยยื�นต่อ
ศาลชั ?นตน้ที�มคีาํพพิากษาหรอืคาํสั �งในคดนีั ?น แลว้ใหศ้าลชั ?นตน้รบีส่งคาํรอ้งพรอ้มฎกีาดงักล่าวไปยงัศาล
ฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มเพื�อพจิารณาโดยเรว็ 
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๔๙ 

 

ศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดล้อมอาจพจิารณารบัฎกีาเรื�องใดเรื�องหนึ�งไวว้นิิจฉัยกไ็ด ้เมื�อ
เหน็ว่าปญัหาขอ้กฎหมายตามฎกีานั ?นเป็นเรื�องที�เกี�ยวพนักบันโยบายสาธารณะหรอืเป็นปญัหาสําคญัที�
ศาลฎกีาควรจะไดว้นิิจฉยั 

คดทีี�ศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มมคีําสั �งไม่รบัฎกีาไวว้นิิจฉัย  ใหถ้อืว่าเป็นที�สุดตั ?งแต่
วนัที�ไดอ่้านคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งของศาลอุทธรณ์หรอืศาลอุทธรณ์ภาค  แลว้แต่กรณ ี

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการยื�นคํารอ้งตามวรรคหนึ�ง  การพจิารณาคํารอ้ง  การตรวจ
รบัฎกีา  การแกฎ้กีา  ตลอดจนการพจิารณาพพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามที�
กําหนดไวใ้นระเบยีบของที�ประชุมใหญ่ของศาลฎกีา 

มาตรา ๔๘ ในคดทีี�ไดร้บัอนุญาตใหฎ้กีาเฉพาะปญัหาขอ้กฎหมาย หากศาลฎกีาแผนก
คดสีิ�งแวดลอ้มเหน็ว่าคําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มไม่ถูกต้องไม่ว่าทั ?งหมดหรอืบางส่วน  ศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มจะมคีําวนิิจฉัย
แต่เฉพาะในปญัหาขอ้กฎหมายและยกคําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอื
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลชั ?นต้นแผนกคดสีิ�งแวดล้อม แล้วมคีําสั �งให้ศาลอุทธรณ์
แผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลชั ?นต้นแผนกคดีสิ�งแวดล้อม
แลว้แต่กรณ ีทาํคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งใหมภ่ายใตก้รอบคาํวนิิจฉยัของศาลฎกีากไ็ด ้

มาตรา ๔๙ ให้นําบทบญัญัติในหมวด ๒ วธิพีิจารณาคดผีู้บรโิภคในศาลชั ?นต้นมาใช้
บงัคบัแก่การพจิารณาพพิากษาชี?ขาดตดัสนิคดขีองศาลฎกีาโดยอนุโลม 

หมวด ๖ 
วิธีการชั �วคราวก่อนฟ้องและก่อนพิพากษาและการบงัคบัตามคาํพิพากษาหรือคาํสั �ง 

………….. 

มาตรา ๕๐ วธิกีารชั �วคราวก่อนฟ้องและก่อนพพิากษาและการบงัคบัตามคําพพิากษา
หรอืคาํสั �งใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันีิ?และขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาตามมาตรา ๖ 

มาตรา ๕๑ ในกรณีที�ศาลเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรอืวธิกีารใด ๆ เพื�อบรรเทา
ทุกข ์ ความเสยีหายหรอืป้องกนัเหตุที�จะก่อใหเ้กดิความเสยีหายให้แก่คู่ความหรอืประโยชน์สาธารณะ
เป็นการชั �วคราวก่อนการพพิากษาคด ีไม่ว่าจะมคีํารอ้งขอจากบุคคลดงักล่าวหรอืไม่ ให้ศาลมอีํานาจ
กําหนดมาตรการหรอืวธิกีารชั �วคราว และออกคําสั �งไปยงัคู่ความ หรอืผู้ที�มหีน้าที�เกี�ยวข้องให้ปฏบิตัิ
ได ้ทั ?งนี? ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�กําหนดโดยขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 

มาตรา ๕๒ ก่อนฟ้องคดี ถ้ามเีหตุเช่นเดยีวกบัที�โจทก์มสีทิธยิื�นคําขอให้ศาลมคีําสั �ง
คุม้ครองชั �วคราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๔ หรอืมาตรา 
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๕๐ 

 

๒๖๔ ผู้มสีทิธเิสนอคดชีอบจะยื�นคําร้องขอต่อศาลได้เช่นกนั โดยให้นําประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความแพ่ง ภาค ๔ ลกัษณะ ๑ วธิกีารชั �วคราวก่อนพพิากษามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มื�อศาลมคีําสั �งคุ้มครองชั �วคราวก่อนพพิากษาตามวรรคหนึ�งแล้ว หากได้มกีารฟ้องคดี
ภายในหนึ�งเดือนนับแต่วนัยื�นคําร้องขอตามวรรคหนึ�ง ให้คําสั �งศาลนั ?นมผีลต่อไปเสมอืนเป็นคําสั �ง
คุม้ครองชั �วคราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 

หากมไิดม้กีารฟ้องคดต่ีอศาลสิ�งแวดลอ้มภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหค้ําสั �งศาล
นี?เป็นอนัยกเลกิไป 

ในระหว่างพจิารณาคาํรอ้งขอตามวรรคหนึ�ง แมจ้ะมกีารฟ้องคดภีายในกําหนดเวลาตาม
วรรคสองแลว้ กใ็หศ้าลสิ�งแวดลอ้มดําเนินกระบวนพจิารณาตามคํารอ้งนี?ต่อไป และหากศาลสิ�งแวดลอ้ม
มคีาํสั �งคุม้ครองชั �วคราวก่อนพพิากษา กใ็หค้าํสั �งนี?มผีลบงัคบัต่อไปตามวรรคสอง 

มาตรา  ๕๓ ภายหลงัที�ได้มคีําสั �งหรอืคําพพิากษาถงึที�สุดในคดสีิ�งแวดล้อมแลว้  หาก
ความปรากฏแก่ศาลว่า  ไม่อาจบงัคบัคดตีามคําพพิากษาหรอืคําสั �งได้หรอืมคีวามจําเป็นต้องกําหนด
วธิกีารอย่างหนึ�งอย่างใดเพื�อบงัคบัใหเ้ป็นไปตามคําพพิากษาหรอืคําสั �ง  ใหศ้าลมอีํานาจออกคําสั �งใดๆ 
เพื�อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งดงักล่าวไดต้ามที�เหน็สมควร  เพื�อประโยชน์แห่งความยตุธิรรม 

ในกรณีที�ประโยชน์สาธารณะจะเสยีหายอย่างร้ายแรง หากไม่มกีารกระทําตามคําสั �ง
หรือคํ าพิพากษา ศาลอาจสั �ง ให้ บุคคลอื� นมาแก้ ไขบําบัด ป้องกันภัยทางสิ�ง แวดล้อมและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิโดยใหล้กูหนี?ตามคาํพพิากษาเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้า่ยนั ?นโดยเรว็กไ็ด ้

หมวด ๗ 
ค่าฤชาธรรมเนียม 

………….. 

มาตรา ๕๔ การดําเนินการทางศาลตามพระราชบญัญตันีิ? ใหไ้ดร้บัยกเวน้ค่าฤชาธรรม
เนียมทั ?งปวง 
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๕๑ 

 

บทเฉพาะกาล 
………….. 

มาตรา ๕๕ บรรดาคดสีิ�งแวดล้อมซึ�งคา้งพจิารณาอยู่ในศาลก่อนวนัที�พระราชบญัญตันีิ?
ใช้บังคบัให้ศาลนั ?นมีอํานาจพิจารณาพิพากษาต่อไป และให้บงัคับตามกฎหมายซึ�งใช้อยู่ก่อนวนัที�
พระราชบญัญตันีิ?ใชบ้งัคบัจนกว่าคดนีั ?นจะถงึที�สุด 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

.............................................. 

นายกรฐัมนตร ี
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(สาํเนา) 
 
 

คาํสั �งคณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรม 
ที� ๖/๒๕๕๓ 

เรื�อง แต่งตั ?งคณะอนุกรรมการพจิารณายกร่างกฎหมายว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 
______________________ 

เนื�องด้วยทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมมคีวามสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิ
ของประเทศ การใช้ทรพัยากรธรรมชาตจิงึต้องมปีระสทิธภิาพภายใต้หลกัการของการพฒันา
อยา่งยั �งยนื กระบวนการยตุธิรรมเป็นองคป์ระกอบสําคญัประการหนึ�งต่อการใชบ้งัคบักฎหมาย
ที�เกี�ยวข้องกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ซึ�งการดําเนินคดมีปีญัหาเกี�ยวเนื�องกับ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มจาํเป็นตอ้งมวีธิกีารพเิศษแตกต่างจากคดปีระเภทอื�นหลาย
ประการ จงึจําเป็นต้องมกีฎหมายว่าด้วยวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม เพื�อให้การอํานวยความ
ยตุธิรรมดา้นคดสีิ�งแวดลอ้มเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการศาลยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ จงึเหน็สมควรแต่งตั ?งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายว่า
ดว้ยวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม ประกอบดว้ยบุคคล ดงัต่อไปนี? 

 ๑. นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายประทปี เฉลมิภทัรกุล อนุกรรมการ 
 ๓. นายศรอีมัพร ศาลคิุปต ์ อนุกรรมการ 
 ๔. นายวุฒชิยั หรจูติตววิฒัน์ อนุกรรมการ 

 ๕. นายจรินิต ิหะวานนท ์ อนุกรรมการ 

 ๖. นายภทัรศกัดิ o วรรณแสง อนุกรรมการ 

 ๗. นายวนิยั เรอืงศร ี อนุกรรมการ 

 ๘. นายชาญณรงค ์ปราณีจติต ์ อนุกรรมการ 

 ๙. นายภมี ธงสนัต ิ อนุกรรมการ 

 ๑๐. นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์ อนุกรรมการ 
 ๑๑. นายดล บุนนาค อนุกรรมการ 
 ๑๒. นายคมวชัระ เอี?ยงอ่อง อนุกรรมการ 
 ๑๓. ผศ.ณรงค ์ใจหาญ 

 
 
 

อนุกรรมการ 
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๕๓ 

 

 ๑๔. ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรบีวัเอี�ยม อนุกรรมการ 
 ๑๕. ดร.ศริกิาญจน์ เหลอืงสกุล อนุกรรมการ 
 ๑๖. นายพงษ์เดช วานิชกติตกิูล อนุกรรมการและ

เลขานุการ 
 ๑๗. นางสาวศศริศัมิ o ชยัรตัน์ อนุกรรมการและ

ผูช่้วยเลขานุการ 
 ๑๘. ผูอ้ํานวยการสาํนกักฎหมายและวชิาการศาลยตุธิรรม อนุกรรมการและ

ผูช่้วยเลขานุการ 
 ๑๙. นางสาวพนูทรพัย ์นรมติร อนุกรรมการและ

ผูช่้วยเลขานุการ 
 ๒๐. นิตกิร สาํนกักฎหมายและวชิาการ 

ศาลยตุธิรรมตามที�ผูอ้ํานวยการสาํนกักฎหมาย 
และวชิาการศาลยตุธิรรมมอบหมาย 

ผูช่้วยเลขานุการ 

ใหค้ณะอนุกรรมการมอีํานาจหน้าที� ดงัต่อไปนี? 
๑. พจิารณาจดัทาํรา่งกฎหมายที�เกี�ยวกบัวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 
๒. เสนอแนะแนวทางหรือความเห็นเพื�อแก้ไขปญัหาข้อขดัข้องในการปฎิบัติงาน 

และดา้นวชิาการเกี�ยวกบัวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มแก่สาํนกังานศาลยตุธิรรม 
๓. แต่งตั ?งคณะทาํงานเพื�อช่วยเหลอืในการปฏบิตัหิน้าที�ไดต้ามสมควร 
๔. ปฎบิตัหิน้าที�อื�นตามที�ประธานศาลฎกีามอบหมาย 

ทั ?งนี? ตั ?งแต่วนัที� ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป 

สั �ง ณ วนัที� ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(ลงชื�อ)   สบโชค สุขารมณ์ 
        (นายสบโชค สุขารมณ์) 
           ประธานศาลฎกีา 
ประธานกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรม 
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๕๔ 

 

ภาคผนวก ค: แผนภูมภิาพรวมโครงการหลกัและโครงการยอ่ยสนับสนุนโครงการหลกั 
 

 
 

ภาพที� ค-๑ แสดงความสมัพนัธข์องโครงการวจิยัหลกัและโครงการวจิยัยอ่ย 

 
  



 

ภาพที� ค-๒ ภาพรวมกจิกรรมโครงการวจิยั เรื�องการพฒันากฎหมายวิ

 

๕๕ 

 

 
ภาพรวมกจิกรรมโครงการวจิยั เรื�องการพฒันากฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม

ภาคผนวก ค 

 

ธพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 
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๕๖ 

 

ตารางที� ค-๑ แสดงภาพรวมของกจิกรรมโครงการพฒันากฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 

โครงการ กิจกรรม 
ศึกษากฎหมายวิธี
พิจารณาคดี
สิ�งแวดล้อมใน
ภาพรวม 

� รวบรวมและศกึษากฎหมาย ระเบยีบ และแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบั 
วธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มต่างประเทศ โดยวธิกีารวจิยัเอกสารทาง
กฎหมาย (Documentary research) 

� การวางกรอบใหญ่ของร่างกฎหมาย (Framework)  
� จดัระบบและหมวดหมูข่องร่างกฎหมาย  
� การจดัลาํดบัความสําคญัของหมวดหมูใ่นร่างกฎหมาย 

การทบทวน
วรรณกรรมเกี�ยวกบั
กฎหมายวิธี
พิจารณาคดี
สิ�งแวดล้อม 

� ศกึษา แปล และตรวจสอบความถูกตอ้ง ของบทความ และกฎหมาย
ต่างประเทศที�เกี�ยวขอ้งกบักฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 

� นําเสนอผลการศกึษาและแปล และรบัฟงัขอ้คดิเหน็จากผูท้รงคุณวุฒ ิ 
� จดัทําตน้ฉบบัเพื�อตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงาน และนําไปใขใ้นการยกร่าง

กฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มจากต่างประเทศ 

การรวบรวมคดี
ด้านสิ�งแวดล้อมที�
สาํคญัของไทย 

� รวบรวมคดทีี�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้พพิาทดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
� การวเิคราะหเ์พื�อจดักลุ่มประเภทคดทีี�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้พพิาทดา้น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งจะรวมคดใีนศาลยตุธิรรม ศาล
ปกครอง ศาลรฐัธรรมนูญ และศาลอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

� จดัทําตน้ฉบบัตพีมิพเ์ผยแพรค่ดทีี�เกบ็รวบรวม และนําเสนอแนวทางเพื�อ
พฒันาเป็นตน้แบบในการจดัทาํระบบฐานขอ้มลูคดทีี�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้พพิาท
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 

พฒันาระบบ
กฎหมายว่าด้วย
ค่าเสียหายและ
ความรบัผิดในคดี
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

� รวบรวมและศกึษาขอ้มลูเชงิเทคนิค และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง  
� จดัทําร่างกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
� จดัประชุมเวทสีาธารณะ  
� จดัทําตน้ฉบบัตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงาน 



ภาคผนวก ค 
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โครงการ กิจกรรม 
การระงบัข้อพิพาท
ทางเลือกในคดี
สิ�งแวดล้อม 

� ศกึษาการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกในคดสีิ�งแวดลอ้ม  
� จดัทําระเบยีบและกฎหมายวธิกีารระงบัขอ้พพิาททางเลอืกในคดี

สิ�งแวดลอ้ม  
� จดัทําร่างคู่มอืวธิกีารปฏบิตัใินการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกในคดสีิ�งแวดลอ้ม 

(การไกล่เกลี�ย)  
� นําเสนอผลงานและรบัฟงัขอ้คดิเหน็จากผูพ้พิากษาจากศาลสิ�งแวดลอ้มและ

ที�ดนิจากประเทศออสเตรเลยี และผูท้รงคุณวุฒ ิเพื�อขอรบัขอ้เสนอแนะ  
� ปรบัปรงุแกไ้ขร่างเอกสาร และนําเสนอใหม้กีารตราเป็ฯกฎหมายและมผีล

บงัคบัใช ้
คู่มือเบืCองต้นในการ
เกบ็รวบรวมและ
ดแูลรกัษา
พยานหลกัฐานเพื�อ
การดาํเนินคดี
ผูก้ระทาํความผิด
คดีมลพิษ
สิ�งแวดล้อม 

� ศึกษาวิธกีารเก็บรวบรวมและดูแลรกัษาพยานหลกัฐาน ในคดทีี�เกี�ยวกับ
มลพษิสิ�งแวดลอ้ม ทางดา้นอากาศเสยี นํ?าเสยี ของเสยีและของเสยีอนัตราย
ปนเปื?อนในดนิ มลภาวะทางเสยีงและความสั �นสะเทอืนที�ได้รบัการยอมรบั
ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

� จัดทําคู่มือเบื?องต้นในการเก็บรวบรวมและดูแลพยานหลักฐานที�เป็น
ขอ้เท็จจรงิในคดสีิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวขอ้งกบัมลพษิในสิ�งแวดล้อม เพื�อการ
ดาํเนินคดผีูก้ระทาํความผดิในคดเีกี�ยวกบัมลพษิสิ�งแวดลอ้ม พรอ้มแนวทาง
เบื?องตน้ในการนําไปสู่การใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการฟ้องคด ี

� จดัทาํตน้ฉบบัรายงานผลการศกึษา และส่งรายงาน 
แนวทางในการ
จดัทาํระบบพยาน
ผูเ้ชี�ยวชาญในคดี
สิ�งแวดล้อม 

� จดัทําร่างโครงสรา้งของระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดลอ้ม  
� จดัประชุมระดมสมองกลุ่มย่อยจดัทําร่างโครงสรา้งระบบผูเ้ชี�ยวชาญดา้น

สิ�งแวดลอ้ม  
� จดัประชุมรบัฟงัความคดิเหน็จากผูเ้ชี�ยวชาญและผูพ้พิากษาศาล

สิ�งแวดลอ้มและที�ดนิออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์ 
� จดัประชุมเวทสีาธารณะรบัฟงัความคดิเหน็แนวทางทางการพฒันาระบบ

ผูเ้ชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดลอ้ม 
� จดัทําตน้ฉบบัรายงานผลการศกึษา และส่งรายงาน 

การพิสจูน์สิทธิใน
คดีป่าไม้และที�ดิน 

� รวบรวมและศกึษาหลกัวชิาการ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการพสิูจน์สทิธิ
ในคดปีา่ไมแ้ละที�ดนิ  

� ลงพื?นที� เกบ็ขอ้มลูจากพื?นที�และจดัประชุมแลกเปลี�ยนความคดิเหน็  
� นําเสนอผลการศกึษาและแปล และรบัฟงัขอ้คดิเหน็จากผูท้รงคุณวุฒ ิ 
� จดัทําตน้ฉบบัตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงาน 

 



ภาคผนวก จ 

๕๘ 

 

ภาคผนวก ง: การรวบรวมคดดีา้นสิ�งแวดลอ้มที�สาํคญัของไทย 
(ฉบบัแนบทา้ยสญัญาขอรบัทุนจาก นสธ.) 

นักวิจยั  
หวัหน้าโครงการ : นางสาวสุภาภรณ์  มาลยัลอย 
ทมีวจิยั : นายสงกรานต ์ ป้องบุญจนัทร ์

รายละเอียดเบืCองต้นของข้อเสนอโครงการ 
 

๑ ความเป็นมาและความสาํคญั  

ปญัหาขอ้พพิาทดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม เป็นปญัหาขอ้พพิาทที�มอียู่ใน
สงัคมมานานมาแล้ว ตั ?งแต่ยงัไม่มกีฎหมายเฉพาะที�จะออกมาใชบ้งัคบัเพื�อจดัการยุตขิอ้พพิาทดงักล่าว
อย่างเป็นธรรม คดทีี�ข ึ?นสู่การพจิารณาคดขีองศาลยุตธิรรมในอดตีที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องนี?จงึเป็นความรบั
ผดิทางแพ่งในมูลละเมดิเพื�อเรยีกค่าเสยีหายหรอืให้มกีารชดใช้เยยีวยาความเสยีหายที�เกิดจากการ
กระทาํที�ไมช่อบดว้ยกฎหมาย และคดอีาญาตามความผดิในกฎหมายสารบญัญตัเิฉพาะเรื�อง ที�เกี�ยวขอ้ง
กบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม จนกระทั �งประเทศไทยได้มกีารแก้ไขกฎหมายพระราชบญัญตัิ
ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื�อใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายที�ใช้ในการคุม้ครองและ
รกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มโดยรวม ซึ�งกฎหมายฉบบันี?ไดร้บัอทิธพิลทางความคดิในการ
คุม้ครองทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มใหม่ ๆ มาจากหลกักฎหมายระหว่างประเทศในขณะนั ?น แต่
กระนั ?นกย็งัไมเ่พยีงพอที�จะแกไ้ขปญัหาขอ้พพิาททางดา้นสิ�งแวดลอ้มไดอ้ยา่งเป็นธรรม  

ต่อมาเมื�อมีการประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบับปีพุทธศักราช 
๒๕๔๐ มผีลทําให้สทิธแิละหน้าที�ของประชาชนในด้านการคุ้มครองและป้องกนัทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดล้อมไดร้บัการรบัรองในฐานะของสทิธขิ ั ?นพื?นฐานของประชาชน ทําใหม้กีารแก้ไขกฎหมายหลาย
ฉบบัที�เกี�ยวขอ้ง และประกอบกบัการจดัตั ?งศาลปกครอง ในเวลาต่อมา มผีลทําใหม้หีลายช่องทางในการ
นําคดหีรอืขอ้พพิาททางด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมขึ?นสู่การพจิารณาคดขีองศาล เพื�อให้
เกดิการแก้ไขเยยีวความเสยีหายที�เกดิขึ?นอย่างเป็นธรรมมากยิ�งขึ?น และยงัสามารถใชม้าตรการป้องกนั
ไมใ่หม้กีารทาํลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มมากยิ�งขึ?นอกีดว้ย  

อย่างไรก็ตาม ปญัหาขอ้พพิาททางด้านสิ�งแวดล้อม นั ?น เมื�อเกดิขึ?นแล้ว นอกจากการ
เยยีวยาความเสยีหายที�เกดิขึ?นต่อมนุษยแ์ลว้ ยงัมคีวามจาํเป็นที�จะต้องเยยีวยาแก้ไขปญัหาเพื�อใหม้กีาร
เยยีวยาความเสยีหายต่อสิ�งแวดล้อม หรอืใหม้กีารบําบดั ขจดั และป้องกนัปญัหามลพษิในสิ�งแวดล้อม
ดว้ย ดงันั ?น จาํนวนคดหีรอืขอ้พพิาทที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องปญัหาสิ�งแวดลอ้มที�นับวนัจะมจีาํนวนมากยิ�งขึ?น
จะต้องถูกหยบิยกขึ?นฟ้องร้องต่อศาล รวมถงึทั ?งศาลยุตธิรรม ศาลปกครอง และศาลอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น แมว้่า นับตั ?งแต่เริ�มมกีารจดัตั ?งแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มขึ?นในศาลฎกีา และศาล



ภาคผนวก จ 

๕๙ 

 

อุทธรณ์ ของศาลยุตธิรรม มกีารฟ้องคดจีํานวนมากไปที�ศาลปกครองเพื�อเรยีกรอ้งใหร้ฐัดําเนินการตาม
กฎหมายหรอืบงัคบัใช้กฎหมายที�รฐัมอีํานาจทําให้เกิดการรกัษา ป้องกนั เยยีวยา สิ�งแวดล้อมได้จรงิ 
และมกีารจดัเก็บสถติคิดแีละแยกประเภทคดทีี�เกี�ยวขอ้งกบัปญัหาขอ้พพิาทในเรื�องนี? แต่คดทีี�กําลงัอยู่
ระหว่างการพจิารณาคดขีองศาลในลําดบัชั ?นศาลต่าง ๆ นั ?น ไม่สามารถที�จะเปิดเผยเนื?อหาสาระสําคญั
ของประเดน็ขอ้พพิาทในคดโีดยศาลไดท้ั ?งหมด เวน้แต่ ผูม้สี่วนไดเ้สยีหรอืคู่ความในคดทีี�จะสามารถคดั
สําเนาคําฟ้องของคดทีี�อยู่ในศาลยุตธิรรม และสามารถจะเปิดเผยเนื?อหาสาระได้อย่างยดืหยุ่นกว่าใน
กรณีคดีที�ขึ?นสู่ศาลปกครอง และสืบเนื�องจากผลการดําเนินคดีที�ล่าช้าของศาล ยิ�งทําให้เนื?อหา
สาระสําคญัของประเดน็ขอ้พพิาทในคด ีรวมถงึตวัอย่างในการรวบรวมและเตรยีมพยานหลกัฐาน การ
ดาํเนินกระบวนพจิารณาคด ีการใหเ้หตุผลในประเดน็ต่าง ๆ ในคดไีม่สามารถนํามากล่าวถงึและแบ่งปนั 
เพื�อแลกเปลี�ยนความรู ้ประสบการณ์ กบัคดอีื�น ๆ ที�อาจมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
ซึ�งจะสามารถทําให้เกดิความเป็นธรรมทั ?งในด้านกระบวนพจิารณาคดแีละการบงัคบัคดไีด้สะดวกและ
รวดเรว็ ส่งผลใหม้กีารเยยีวยาทั ?งมนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและทนัเวลา 

ดงันั ?น โครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม จงึตระหนักถงึความจาํเป็นที�จะต้องมกีารรเิริ�มเกบ็
รวบรวมขอ้มลูในเชงิคดพีพิาททางดา้นสิ�งแวดลอ้ม โดยเฉพาะคดทีี�มคีวามสําคญัในประเทศไทย เพื�อใช้
เป็นฐานขอ้มลูคด ีที�มเีนื?อหาสาระที�กล่าวถงึ ความรู ้ความเขา้ใจ และแบ่งปนัประสบการณ์ ในเชงิคด ีที�
รวมถงึ ประเดน็ขอ้เทจ็จรงิของขอ้พพิาทในคด ีอํานาจฟ้องคดตีามคําฟ้อง คําใหก้าร คําขอทา้ยฟ้อง เขต
อํานาจศาล ปญัหาข้อกฎหมาย การเก็บรวบรวมพยานหลกัฐาน พยานหลกัฐานที�สามารถรบัฟงัได ้
ความคดิเหน็ของพยานผูเ้ชี�ยวชาญ การเลอืกพยานผูเ้ชี�ยวชาญ คําสั �งคุม้ครองชั �วคราว ภาระการพสิูจน์ 
ค่าใชจ้า่ย คาํพพิากษา การบงัคบัคด ีซึ�งจะมรีายละเอยีดที�แตกต่างกนัไปในแต่ละคด ีจงึไดร้เิริ�มโครงการ
นี?ขึ?นเพื�อเก็บรวบรวมข้อมูลเนื?อหาสาระสําคญัแห่งคดทีี�เกี�ยวขอ้งกบัข้อพพิาททางด้านสิ�งแวดล้อมใน
ประเทศไทยไวเ้ป็นการเบื?องตน้ ใหเ้ป็นแนวทางและตวัอยา่งในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคดใีนอนาคต 

๒ วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
 เพื�อจดัระบบและหาแนวทางในการจดัทาํฐานขอ้มลูคดพีพิาทที�เกี�ยวกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้มในอนาคต 

๓ ขั Cนตอนการดาํเนินงาน  

วธิกีารศกึษาวจิยัประกอบดว้ยการวจิยัเอกสาร (Documentary Research)  

(๑) เก็บรวบรวม คําพพิากษา คําสั �งศาล และเอกสารต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในคด ีที�เกี�ยวกบัข้อ
พพิาททางด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมของประเทศไทย ทั ?งที�ขึ?นสู่การพจิารณาคดใีนศาล
ยตุธิรรม ศาลปกครอง ศาลรฐัธรรมนูญ และศาลอื�น ๆ (ถา้ม)ี โดย 
  ๑.๑ คดัเลอืกคาํพพิากษาที�จะรวบรวม 



ภาคผนวก จ 

๖๐ 

 

- เลอืกจากคดทีี�ส่งผลกระทบต่อคนจํานวนมากหรอืชุมชนในวงกว้าง หรอื 
ประโยชน์สาธารณะ (ตวัอยา่งคดทีี�เลอืกว่าจะรวบรวม ตามภาคผนวก ก แนบทา้ยสญัญา) 

- รวบรวมคําพิพากษาของศาลในประเทศไทย คือ ศาลรฐัธรรมนูญ ศาล
ปกครอง และศาลยตุธิรรม ทั ?งในชั ?นตน้ ชั ?นอุทธรณ์ และชั ?นสงูสุด อยา่งน้อย 30 คด ีโดยการทําคํารอ้งไป
ขอคดัถ่ายคาํพพิากษาจากสาํนกังานศาลที�เกบ็รวบรวมคาํพพิากษาของแต่ละศาล 

- ในบางคดทีี�เราอาจไม่สามารถไปคดัถ่ายคําพพิากษาจากศาลได้เนื�องจาก
มใิช่คู่กรณีในคดี จะประสานงานกับเครอืข่ายทนายความ ผู้ทํางานฝ่ายกฎหมายขององค์กรพฒันา
เอกชน หรอืผูเ้สยีหายในคดปีา่ไมแ้ละที�ดนิ ของคดนีั ?นๆ เพื�อขอคดัถ่ายคาํพพิากษาจากผูเ้กี�ยวขอ้งในคด ี

 
(๒) ศกึษา จําแนก จดักลุ่มประเภทคด ีและจดัรูปแบบของการนําเสนอเอกสารรวบรวมคดทีี�

เกี�ยวกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มที�เกบ็รวบรวมมาได้ ใหอ้ยู่รูปแบบที�อ่านทําความเขา้ใจได้
ง่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพในการคน้หา รวมถงึการแบ่งประเภทตามเขตอํานาจศาลและลําดบัชั ?น
ศาล เช่น คดใีนศาลยุตธิรรม ที�ขึ?นศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลแรงงาน ศาลภาษี คดใีนศาลปกครองกลาง
และศาลปกครองสงูสุด คดใีนศาลรฐัธรรมนูญ เป็นต้น การเกบ็รวบรวมสํานวนคด ีคําฟ้อง คําใหก้าร คํา
แก้ฟ้องเพิ�มเตมิ คําขอทา้ยฟ้อง คํารอ้งคดัค้าน คําขอคุม้ครองชั �วคราว การยื�นบญัชรีะบุพยาน การเก็บ
รวบรวมและเตรยีมพยานหลกัฐาน การรบัฟงัพยานหลกัฐานโดยเฉพาะประเดน็พยานวทิยาศาสตรแ์ละ
พยานผูเ้ชี�ยวชาญ คาํสั �งศาลในเรื�องคาํขอต่าง ๆ ในคด ีคาํพพิากษา การบงัคบัคด ีเป็นตน้ 
  ๒.๑  แยกกลุ่มคาํพพิากษาตามประเดน็คด ีประเภทคด ีศาล 
  ๒.๒  อ่านวเิคราะหค์าํพพิากษาประเดน็แห่งคด ีเช่น การเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ความเป็น
ผู้เสยีหายในคดสีิ�งแวดล้อม  พยานหลกัฐานผู้เชี�ยวชาญ การฟื?นฟูความเสยีหายทางสิ�งแวดล้อม การ
ละเลยการปฏบิตัหิน้าที�ของหน่วยงานรฐั 
 

(๓) จดัพมิพเ์ป็นเอกสารรวบรวมคดอียา่งน้อย ๓๐ คดทีี�สําคญัทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดล้อมไว้เป็นขอ้มูลอ้างองิ และแนวทางในการเก็บรวบรวมเพื�อจดัทําเป็นฐานขอ้มูลคดอีย่างเป็น
ระบบต่อไปในอนาคต 
 

๔ กิจกรรมต่างๆ เพื�อให้บรรลวุตัถปุระสงคแ์ต่ละข้อ 
 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา
ดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ 

เกบ็รวบรวมและจดัทาํรปูแบบการ
นําเสนอ 

๓ เดอืน นางสาวสุภาภรณ์  มาลยัลอย 

ศกึษา จาํแนก จดักลุ่มประเภทคด ี ๑ เดอืน นางสาวสุภาภรณ์  มาลยัลอย 
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๖๑ 

 

 
๕ ผลที�คาดว่าจะได้รบัเมื�อการดาํเนินงานเสรจ็สิCน 

(๑) ขอ้มลูรายละเอยีดคดทีี�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้พพิาททางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มที�
สาํคญัของประเทศไทย ที�ขึ?นสู่การพจิารณาคดขีองศาลยุตธิรรม ศาลปกครอง ศาลรฐัธรรมนูญ และศาล
อื�น ๆ (ถา้ม)ี โดยจาํแนกและจดักลุ่มประเภทคด ีและประเดน็แห่งคด ี 

(๒) เอกสารรวบรวมคดทีี�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้พพิาททางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มที�
สําคญัของประเทศไทย อย่างน้อย ๓๐ คด ีเพื�อใช้เป็นแนวทางในการจดัทําระบบฐานขอ้มูลคดทีี�เกี�ยว
ดว้ยขอ้พพิาทดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มในอนาคต 
 
๖ ผลผลิต 

(๑) เอกสารคาํพพิากษา คาํสั �งศาล และเอกสารต่างๆ ในคดทีรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม
ในบางคดทีี�สามารถสบืคน้ได ้

(๒) รายงานการศึกษา จําแนก จัดกลุ่มประเภทคดี ประเด็นแห่งคดี เช่น การเรียกร้อง
ค่าเสยีหาย ความเป็นผู้เสยีหายในคดสีิ�งแวดล้อม พยานหลกัฐานผู้เชี�ยวชาญ การฟื?นฟู
ความเสียหายทางสิ�งแวดล้อม การละเลยการปฏิบตัิหน้าที�ของหน่วยงานรฐั และผลคํา
พพิากษาหรอืคาํสั �งของศาล  

 
๗ งบประมาณโครงการ 

รายการ รายละเอียด จาํนวนเงิน 
๑. 
  

หมวดค่าตอบแทน   
หวัหน้าโครงการ 
น.ส.สุภาภรณ์  มาลยัลอย 

๓,๐๐๐ บาท x ๔ เดอืน ๑๒,๐๐๐  

ผูช่้วยหวัหน้าโครงการ 
นายสงกรานต ์ ป้องบุญจนัทร ์

๒,๐๐๐ บาท x ๔ เดอืน x ๑ คน ๘,๐๐๐ 

 รวมค่าใชจ้า่ยหมวด ๑        ๒๐,๐๐๐ 
๒. 
  

ค่าบรหิารจดัการ     
ค่าตดิต่อประสานงาน 
(โทรศพัท ์ ค่าพาหนะ  ไปรษณยี)์ 

 
        ๕,๐๐๐ 

ค่าคดัถ่ายเอกสาร และเบด็เตลด็  ๕,๐๐๐ 
 รวมค่าใชจ้า่ยหมวด ๒ ๑๐,๐๐๐ 

   รวมค่าใช้จ่ายทั CงสิCน ๓๐,๐๐๐ 
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ภาคผนวก ฉ: การระงบัขอ้พพิาททางเลอืกในคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(อยูร่ะหว่างทาํสญัญาขอรบัทุน) 

นักวิจยั  
หวัหน้าโครงการ : นายสรวศิ ลมิปรงัษ ี
 

รายละเอียดเบืCองต้นของข้อเสนอโครงการ 
 

๑ ความเป็นมาและความสาํคญั  

ปญัหาขอ้พพิาทในสงัคมระหว่างเอกชนกบัเอกชนด้วยกนันั ?นมจีํานวนมาก และส่งผล
กระทบต่อประชากรในวงกวา้ง โดยเฉพาะที�เป็นคดอียู่ในอํานาจศาลยุตธิรรมนั ?น มทีั ?งขอ้พพิาทในเรื�อง
เล็กน้อยไปจนกระทั �งเรื�องใหญ่ ที�ผ่านมา สํานักงานศาลยุติธรรมได้พฒันากระบวนการไกล่เกลี�ยข้อ
พพิาททางเลอืกมาเป็นระยะเวลานานแลว้ โดยถอืว่าเป็นภารกจิสําคญัส่วนหนึ�งของศาล ซึ�งในกฎหมาย
วธิพีจิารณาความแพ่งมบีทบญัญตัใิหอ้ํานาจศาลในการดําเนินการไกล่เกลี�ยขอ้พพิาทหรอืคดทีี�ฟ้องรอ้ง
ต่อศาลไมว่่าจะอยูใ่นขั ?นตอนใดก่อนมคีําพพิากษา โดยศาลยุตธิรรมถอืว่าบทบญัญตันีิ?มคีวามสําคญัที�จะ
ใชอ้า้งองิในการดําเนินการไกล่เกลี�ยขอ้พพิาททางเลอืกในคดทีี�ฟ้องรอ้งต่อศาลและพฒันาระบบการไกล่
เกลี�ยขอ้พพิาททางเลอืกใหม้ปีระสทิธภิาพมาตามลาํดบัจนถงึปจัจบุนั 

ในระยะแรก นับตั ?งแต่มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
พ.ศ. ๒๔๗๗ ผู้พพิากษาเจ้าของคดจีะเป็นผู้ดําเนินการไกล่เกลี�ยคดดี้วยตนเอง ตามความสนใจและ
ความรู้ความสามารถเฉพาะของผู้พพิากษาผู้นั ?น หากไม่เป็นผลสําเรจ็ ผู้พพิากษาผู้นั ?นก็จะทําหน้าที�
ต่อไปในการรบัฟงัพยานหลกัฐานของคู่ความทั ?งสองฝ่ายและชี?ขาดตดัสนิคดนีั ?นดว้ยตนเอง ซึ�งระบบการ
ไกล่เกลี�ยขอ้พพิาทดงักล่าว มจีุดอ่อนที�ทําใหคู้่ความลงัเลที�จะเปิดเผยขอ้มลูที�สําคญัหรอืความต้องการที�
แทจ้รงิ เนื�องจากไม่มั �นใจว่าการเปิดเผยขอ้มลูหรอืความต้องการที�แทจ้รงินั ?นจะส่งผลเสยีหายต่อตนเอง
หรอืไม ่หากกระบวนการไกล่เกลี�ยขอ้พพิาทนั ?นไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ในระยะถดัมา นับตั ?งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นมา ศาลยุติธรรมได้แยกกระบวนการ 
ไกล่เกลี�ยขอ้พพิาทออกจากกระบวนการพจิารณาสบืพยานตามปกต ิโดยแยกผูพ้พิากษาที�ทําหน้าที�ไกล่
เกลี�ยออกจากผู้พพิากษาที�ทําหน้าที�รบัฟงัพยานหลกัฐานและตดัสนิคด ีแยกขอ้มูลในการไกล่เกลี�ยข้อ
พพิาทออกจากสาํนวนพจิารณาคด ีและแยกสถานที�หอ้งไกล่เกลี�ยขอ้พพิาทกบัหอ้งพจิารณาคดอีอกจาก
กนั เพื�อเป็นหลกัประกนัและสรา้งความมั �นใจใหแ้ก่คู่ความ 

ครั ?นต่อมาเมื�อรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใชบ้งัคบัและแยกสํานักงานศาลยุตธิรรมออกมา
เป็นองค์กรอิสระจากกระทรวงยุติธรรม ศาลยุติธรรมจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการบรหิารศาล
ยุตธิรรมว่าด้วยการไกล่เกลี�ยขอ้พพิาท พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื�อสรา้งระบบการไกล่เกลี�ยขอ้พพิาทในศาลทั �ว
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ประเทศ โดยมกีารบญัญัติหลกัการสําคญัๆ เกี�ยวกับการไกล่เกลี�ยข้อพิพาท หลกัเกณฑ์การรกัษา
ความลบัในการไกล่เกลี�ยขอ้พพิาทไว ้เช่น ความสมคัรใจของคู่ความ หลกัเกณฑก์ารรกัษาความลบั และ
หลกัความเป็นกลาง เป็นตน้ 

นอกจากนี? พฒันาการที�สําคญัในระยะนี? คอืการยอมรบัการมผีู้ไกล่เกลี�ยข้อพพิาทที�
ไม่ใช่ผู้พพิากษาทําหน้าที�ไกล่เกลี�ยขอ้พพิาทในศาลด้วย ซึ�งเป็นผลมาจากการแก้ไขเพิ�มเติมประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐ ทว ิวรรคสอง และวรรคสาม โดยสํานักงานศาลยุตธิรรม ได้
มอบหมายให้สํานักระงบัข้อพพิาท สํานักงานศาลยุติธรรม ทําการพฒันาการระบบการไกล่เกลี�ยข้อ
พพิาทมาอย่างต่อเนื�องและได้ทํางานร่วมกบัศาลต่างๆ มาเป็นระยะเวลานาน ทั ?งเรื�องการไกล่เกลี�ยคดี
แพ่งทั �วไป การไกล่เกลี�ยคดแีพ่งที�เกี�ยวเนื�องกบัคดอีาญา การไกล่เกลี�ยคดกีูย้มืเงนิเพื�อการศกึษาที�มเีป็น
จํานวนมาก ฯลฯ และในขณะนี?  สํานักงานศาลยุติธรรมก็กําลังทําการปรับปรุงประกาศคณะ
กรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมว่าดว้ยการไกล่เกลี�ยขอ้พพิาทดงักล่าวใหม้คีวามเหมาะสมมากยิ�งขึ?น 

แต่อย่างไรก็ตาม จนถึงปจัจุบนันี? หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ยงัมไิด้พฒันาระบบการไกล่
เกลี�ยคดีสิ�งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ เพื�อรองรบัข้อพิพาททางสิ�งแวดล้อมที�มเีนื?อหาการพิพาทอันมี
ลกัษณะแตกต่างออกไป เพราะข้อพพิาทในคดสีิ�งแวดล้อมอาจเกิดขึ?นได้ทั ?งระหว่างบุคคลกบับุคคล 
บุคคลกบัชุมชน และบุคคลกบัรฐั โดยเป็นปญัหาข้อพพิาทที�เกดิจากการใช้ทรพัยากรธรรมชาตทิี�มอียู่
อย่างจํากดั ทั ?งที�ดนิ ป่าไมห้รอืแหล่งนํ?าธรรมชาต ิการกระกระทําอนัส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม การ
ประกอบกจิการโรงงานที�มขีองเสยีจากการผลติ ทั ?งอากาศ นํ?า และวตัถุของเสยี รวมทั ?งยงัอาจเกดิขึ?น
จากการกําหนดนโยบาย การออกกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัหรอืคําสั �งของรฐัเพื�อบงัคบักบัประชาชน 
ซึ�งอาจรวมถงึกรณีการไกล่เกลี�ยคดแีพ่งที�เกี�ยวเนื�องกบัคดอีาญาสิ�งแวดลอ้ม ฯลฯ ที�จาํเป็นต้องมรีะบบ
การไกล่เกลี�ยคดต่ีางจากคดทีี�มขีอ้พพิาทโดยทั �วไป ทั ?งในเรื�องการกําหนดประเภทคดสีิ�งแวดล้อมที�จะ
ไกล่เกลี�ย การสรรหาหรือแต่งตั ?งผู้ไกล่เกลี�ย แนวทางในการไกล่เกลี�ย การตกลงของคู่ความให้มี
ผูเ้ชี�ยวชาญเขา้ร่วม ตลอดจนระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งหากมกีารพฒันาในเรื�องดงักล่าว จะทําให้
ศาลสามารถจัดการคดีสิ�งแวดล้อมได้สะดวก รวดเร็ว และพัฒนาความเป็นธรรมมากยิ�งขึ?น ซึ�ง
นอกเหนือจากการระงบัข้อพพิาททางแพ่งในทางสิ�งแวดล้อม กระบวนการทางเลือกในกระบวนการ
ยตุธิรรมทางอาญาทางสิ�งแวดลอ้ม กเ็ป็นประเดน็สําคญัที�สมควรไดร้บัการศกึษาพฒันาควบคู่กนัไปดว้ย 
สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ o สํานักงานศาลยุติธรรม จงึเห็นสมควรจดัทําโครงการ “การพฒันาระบบการ
ระงบัขอ้พพิาททางเลอืกในคดสีิ�งแวดล้อม” ในภาพรวมขึ?น เพื�อให้เกดิการพฒันาในเรื�องดงักล่าวอย่าง
จรงิจงัและเป็นรปูธรรมต่อไป 

๒ วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

- เพื�อศกึษาและพฒันาแนวทางในการพฒันาระบบการไกล่เกลี�ยคดสีิ�งแวดลอ้ม ทั ?งในเรื�อง
หลกัเกณฑ ์รปูแบบ วธิกีารไกล่เกลี�ยในคดสีิ�งแวดลอ้มทั ?งในทางแพ่งและทางอาญา  

- เพื�อพฒันากฎหมายหรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 
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๓ ขั Cนตอนการดาํเนินงาน  

วธิกีารศกึษาวจิยัประกอบดว้ยการวจิยัเอกสาร (Documentary Research) 

(๑) ศกึษาวจิยัเอกสาร งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง บทความต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
(๒) วเิคราะห์และค้นหาแนวทางในการพฒันาระบบการไกล่เกลี�ยคดสีิ�งแวดล้อม ทั ?งในเรื�อง

หลกัเกณฑ ์รูปแบบ วธิกีารไกล่เกลี�ยในคดสีิ�งแวดลอ้มทั ?งในทางแพ่งและทางอาญาจดัทําร่างกฎหมายหรอื
กฎระเบยีบในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง 

(๓) จดัทาํรา่งกฎหมายหรอืกฎระเบยีบในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง 

๔ กิจกรรมต่างๆ เพื�อให้บรรลวุตัถปุระสงคแ์ต่ละข้อ 
 

กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลา

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

๑. ศกึษาวจิยัและจดัทาํบทสรปุในเบื?องตน้
รวมทั ?งการจดัทําร่างระเบยีบและ
แนวทางปฏบิตั ิ

๕ เดอืน นายสรวศิ ลมิปรงัษ ี 

 
๕ ผลที�คาดว่าจะได้รบัเมื�อการดาํเนินงานเสรจ็สิCน 

กําหนดการแลว้เสรจ็ ๕ เดอืน หลงัจากทาํสญัญาจา้งศกึษา 

(๑) แนวทางในการพฒันาระบบการไกล่เกลี�ยคดสีิ�งแวดล้อม ทั ?งในเรื�องหลกัเกณฑ ์รูปแบบ วธิกีาร
ไกล่เกลี�ยในคดสีิ�งแวดลอ้มทั ?งทางแพ่งและทางอาญา 

(๒) รา่งกฎหมายหรอืกฎระเบยีบในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง 
 

๖ งบประมาณของโครงการ 
 

รายการ แจกแจงรายละเอียด จาํนวนเงิน(บาท) 
๑. หมวดค่าตอบแทน   

๑.๑ เงนิเดอืนนกัวจิยั เหมาจา่ย ๕๐,๐๐๐ 
รวม  ๕๐,๐๐๐ 

๗  
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ภาคผนวก ช: คู่มอืเบื?องตน้ในการเกบ็รวบรวมและดแูลรกัษาพยานหลกัฐานเพื�อการดําเนินคด ี
กบัผูก้ระทําความผดิในคดมีลพษิสิ�งแวดลอ้ม 

(ฉบบัแนบทา้ยสญัญาขอรบัทุนจาก นสธ.) 

นักวิจยั  
หวัหน้าโครงการ : ผศ.ดร.รฐัพล อน้แฉ่ง 
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รายละเอียดเบืCองต้นของข้อเสนอโครงการ 

๑. ความเป็นมาและความสาํคญั 

นับตั ?งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที�มกีารจดัตั ?งแผนกคดีสิ�งแวดล้อมในศาลฎีกา การพฒันา
กฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมได้เริ�มต้นขึ?นอย่างเป็นระบบและมคีวามเป็นรูปธรรมมากขึ?น คดทีี�
เกี�ยวดว้ยเรื�องสิ�งแวดลอ้มมลีกัษณะที�มคีวามแตกต่างจากคดทีั �วไปทั ?งในดา้นการฟ้องคด ีการสบืพยาน 
การรบัฟงัพยาน การชั �งนํ?าหนักพยาน การฟงัพยานผู้เชี�ยวชาญ การไกล่เกลี�ยระงบัขอ้พพิาท และการ
บงัคบัคด ี 

ดงันั ?น ในขั ?นตอนของการพฒันากฎหมายและกระบวนพจิารณาคดทีางดา้นสิ�งแวดลอ้ม
นั ?น กระบวนการค้นหาความจรงิในคดโีดยเฉพาะอย่างยิ�งในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการเก็บและการดูแล
รกัษาพยานหลกัฐานทางดา้นวทิยาศาสตรท์ี�จะสามารถใชพ้สิูจน์สภาวะความเป็นพษิโดยใชก้ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ที�เป็นที�ยอมรบันับถือในวงการวิทยาศาสตร์มีความสําคญัอย่างยิ�ง โดยเฉพาะใน
ประเดน็ที�เป็นพยานหลกัฐานสําคญัที�จะใชใ้นการพสิูจน์ความรบัผดิของผูก่้อภยัหรอืก่อมลพษินั ?น ๆ ซึ�ง
พยานหลกัฐานในส่วนของภาวะมลพษินี?อาจทาํใหเ้กดิความเสยีหายแก่สุขภาพอนามยัและทรพัยส์นิของ
ประชาชน รวมถงึความเสยีหายต่อระบบนิเวศและสิ�งแวดลอ้มซึ�งในกรณีนี?ยงัอาจจะนําไปสู่ผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามยัโดยออ้มจากภาวะมลพษิตกคา้งในสิ�งแวดลอ้มและระบบนิเวศอกีดว้ย 

การเก็บรวบรวมและดูแลรักษาพยานหลักฐานของเหตุการณ์ใด ๆ ที�เกิดขึ?น จะ
เกี�ยวขอ้งกบัทั ?งมติขิองเนื?อหาของพยานหลกัฐานที�ต้องเกบ็และรกัษาไวใ้นสภาวะเดยีวกนักบัเวลาที�เกดิ
เหตุการณ์ มติิของเวลาเดียวกบัขณะที�เกิดเหตุการณ์ซึ�งเมื�อเวลาผ่านไปอาจทําให้ภาวะมลพิษจาก
เหตุการณ์จะลดระดบัความรุนแรงหรอืเจอืจางไปในสิ�งแวดลอ้มจนอยู่ในระดบัที�ไม่สามารถตรวจสอบได้
ในภายหลงั มติขิองปจัจยัสภาวะแวดล้อมขณะที�เกดิเหตุการณ์ รวมถงึการเขา้ถงึการวเิคราะห์คุณภาพ
สิ�งแวดล้อมของพยานหลกัฐานเหล่านั ?นไดอ้ย่างรวดเรว็ที�สุดหรอืพงึรกัษาสภาวะของพยานหลกัฐานนั ?น
ไว้จนกว่าจะได้ส่งตัวอย่างพยานหลักฐานนั ?นไปสู่การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที�เหมาะสมได ้
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กระบวนการที�ได้กล่าวมาแล้วขา้งต้นมผีลอย่างยิ�งต่อความน่าเชื�อถอืของพยานหลกัฐานที�จะใช้ในการ
ฟ้องคดทีางดา้นมลพษิสิ�งแวดลอ้มในทางปฏบิตั ิ 

จะเหน็ได้ว่า ความสําคญัของการเก็บรวบรวมและดูแลรกัษาพยานหลกัฐานในเชงิการ
นําไปสู่การฟ้องคดีนั ?น มีความซ้บซ้อน และมีข้อควรต้องพึงใช้ความระมัดระวังในการใช้ความรู้
หลากหลายสาขาในการดําเนินการ และมีความละเอียดอ่อนอย่างยิ�ง เช่น พยานหลักฐานทาง
วทิยาศาสตรน์ั ?นเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ดว้ยวธิกีารที�ไดร้บัการยอมรบัทางวทิยาศาสตร ์ต้องมคีวาม
แม่นยาํและความไม่แน่นอนที�สามารถอธบิายและสอบกลบัได้ ต้องมกีารทําการวเิคราะห์ซํ?า ต้องมกีาร
เก็บตวัอย่างที�ทําการวเิคราะหไ์ว้อ้างองิหรอืตรวจสอบซํ?าได้ในภายหลงั ต้องมรีะบบที�ช่วยสนับสนุนให้
การเก็บรวบรวมตวัอย่างและดูแลรกัษาตวัอย่างใหอ้ยู่ในสภาวะที�เหมอืนกบัสภาวะขณะเกดิเหตุการณ์
มากที�สุด เป็นตน้ 

นอกจากที�กล่าวมาแลว้ยงัมขี ั ?นตอนที�จะทาํใหพ้ยานหลกัฐานมคีวามน่าเชื�อถอืทั ?งในดา้น
มาตรฐานทางดา้นวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์การแปลผลการวเิคราะหท์างวทิยาศาสตร ์การใชค้ณิตศาสตร์
และสถติมิาใชใ้นการประเมนิความน่าเชื�อถอืของพยานหลกัฐาน ยงัมมีาตรฐานของความน่าเชื�อถอืของ
พยานหลักฐานในทางด้านนิติศาสตร์ที�จะต้องสามารถรับฟงัได้ในกระบวนพิจารณาคดีอีกด้วย 
พยานหลกัฐานที�ไดม้าจากกระบวนการที�กล่าวมาขา้งต้นจะนําไปสู่กระบวนการที�จะลดขอ้ผดิพลาดและ
บกพร่องในการพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิในคด ีมผีลทําให้ศาลสามารถทําหน้าที�ชี?ขาดขอ้พพิาทแก่คู่ความในคดี
ไดอ้ยา่งเที�ยงธรรม 

สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ o สํานักงานศาลยุตธิรรม ไดต้ระหนักดถีงึความสําคญัของการ
เกบ็รวบรวมและดแูลรกัษาพยานหลกัฐานในคดมีลพษิสิ�งแวดลอ้ม จงึไดร้เิริ�มโครงการนี?ขึ?นเพื�อที�จะรเิริ�ม
จดัทาํคู่มอืการเกบ็และดแูลหลกัฐานเพื�อการดาํเนินคดผีูก้ระทาํความผดิเกี�ยวกบัคดมีลพษิสิ�งแวดลอ้มใน
ศาลยตุธิรรม ซึ�งเป็นส่วนที�มคีวามสาํคญัที�สุดในการคน้หาความจรงิและพสิูจน์ความรบัผดิของคู่ความใน
กระบวนพจิารณาคดมีลพษิสิ�งแวดลอ้ม 

๒. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

จดัทําคู่มอืเบื?องต้นในการเก็บรวบรวมและดูแลรกัษาพยานหลักฐานเพื�อการดําเนินคดีกับ
ผูก้ระทาํความผดิในคดมีลพษิสิ�งแวดลอ้ม  

๓. ขอบเขตของงานวิจยั 

- ทบทวนประสบการณ์ต่างประเทศ 2-3 ประเทศ ที�เกี�ยวกับการเก็บรวบรวม และดูแล
พยานหลกัฐานที�เป็นขอ้เทจ็จรงิในคดสีิ�งแวดลอ้มที�เกี�ยวกบัมลพษิในสิ�งแวดลอ้ม 

- คู่มอืเบื?องต้นในการเก็บรวบรวม และดูแลพยานหลกัฐานที�เป็นขอ้เทจ็จรงิในคดสีิ�งแวดลอ้ม
ที�เกี�ยวกบัมลพษิในสิ�งแวดลอ้ม ทางดา้นอากาศเสยี นํ?าเสยี ของเสยีและของเสยีอนัตรายปนเปื?อนในดนิ 



ภาคผนวก ช 

๖๗ 

 

มลภาวะทางเสยีงและความสั �นสะเทอืน เพื�อนําไปสู่การใช้พยานหลกัฐานในการดําเนินคดต่ีอผู้กระทํา
ความผดิในคดเีกี�ยวกบัมลพษิสิ�งแวดล้อม ที�สามารถดําเนินการโดยผู้ที�เก็บรวบรวมและดูแลรกัษา
พยานหลกัฐานสําหรบันักกฎหมายและประชาชนทั �วไปที�ไม่จําเป็นต้องผ่านการฝึกฝนเฉพาะทางสาย
วทิยาศาสตร ์ซึ�งควรจะประกอบดว้ย 

(๑) วิธีการวิธีการเก็บรวบรวมสารมลพิษตัวอย่าง จากเหตุการณ์ที�เกิดขึ?น รวมถึง
ขั ?นตอนต่างๆ และขอ้พงึระมดัระวงัและสงัเกตขณะเกบ็รวบรวมตวัอยา่ง 

(๒) อุปกรณ์และขอ้สงัเกตเกี�ยวกบัอุปกรณ์การเกบ็รวบรวม และวธิกีารเกบ็รวบรวม 
(๓) วธิกีารเตรยีมและเกบ็รกัษาตวัอยา่งของสารมลพษิในตวัอยา่ง 
(๔) ขอ้มลูที�จะตอ้งบนัทกึไวแ้ละส่งไปพรอ้มกบัตวัอยา่งของสารมลพษิตวัอยา่ง 
(๕) ขอ้จาํกดัที�อาจมผีลกระทบต่อความน่าเชื�อถอืของพยานหลกัฐาน 
(๖) วธิกีารอนัเป็นมาตรฐานของการเกบ็รวบรวมและดแูลรกัษาพยานหลกัฐาน  
(๗) เทคนิคและวิธีการที�เป็นไปตามมาตรฐานอย่างง่ายที�สามารถเก็บรวบรวม ดูแล

รกัษา และส่งต่อพยานหลกัฐาน โดยบุคคลทั �วไปที�พบเหน็เหตุการณ์ 
(๘) หน่วยงานที�ให้ความช่วยเหลือและให้คําแนะนําเบื?องต้นทางโทรศัพท์หรือ 

ช่องทางการสื�อสารอื�นใด ที�สามารถทําให้การเก็บรวบรวมตวัอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นตวัแทนของ
มลพษิจากเหตุการณ์นั ?นอยา่งเหมาะสมและน่าเชื�อถอืในทางวชิาการ 

(๙) ขอ้มลูอื�นๆ (เท่าที�จาํเป็น) 

- แนวทางเบื?องต้นในการเกบ็รวบรวมและเตรยีมพยานหลกัฐานขอ้เทจ็จรงิในคดสีิ�งแวดลอ้ม
เกี�ยวกบัด้านมลพษิในสิ�งแวดล้อมเพื�อนําไปสู่การใช้เป็นพยานหลกัฐานในการฟ้องคด ีรวมถงึประเดน็
ต่างๆ ต่อไปนี?  

(๑) ขอ้มูลใดบ้างที�มคีวามจําเป็นต่อการเก็บรวบรวมและเตรยีมพยานหลกัฐานในคดี
สิ�งแวดลอ้มที�เป็นไปตามมาตรฐานวชิาการ มคีวามน่าเชื�อถอื เป็นตวัแทนของเหตุการณ์ที�เกดิขึ?นจรงิ  

(๒) จะจดัหาอุปกรณ์จดัเก็บรวบรวมตัวอย่าง ที�ได้มาตรฐานตามวิธีการที�ได้รบัการ
รบัรองจากสถาบนัหรอืหน่วยงานที�กํากบัดแูลความถูกตอ้งของการวเิคราะหค์ุณภาพสิ�งแวดลอ้มไดจ้ากที�
ใด มรีาคาเท่าใด 

(๓) ห้องปฏิบัติการที�ได้ร ับการรับรองว่าตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษ
สิ�งแวดล้อมได้ถูกต้องตามหลกัการทางวทิยาศาสตร ์พารามเิตอร์ที�รบัวเิคราะห์ การได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานห้องปฏบิตักิาร ค่าใช้จ่าย และห้องปฏบิตักิารของหน่วยงานรฐัที�ได้รบัการยอมรบัและมรีาคา
ยอ่มเยาว ์

(๔) แนวปฏบิตัทิี�ดใีนการเกบ็รวบรวมและดแูลรกัษาพยานหลกัฐานไวเ้พื�อการตรวจสอบ
ภายหลงัอกีครั ?ง ในกรณทีี�โตแ้ยง้กนัเรื�องความน่าเชื�อถอื ความถูกตอ้งแมน่ยาํ หรอืวเิคราะหซ์ํ?า 
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(๕) แนวทางในการปฏิบัติของประชาชนทั �วไปผู้พบเห็นเหตุการณ์ ในกรณีที�เกิด
เหตุการณ์แล้วผู้เชี�ยวชาญยงัเข้าไม่ถึงบรเิวณที�เกิดเหตุการณ์ได้อย่างทนัท่วงท ีและทําอย่างไรจะให้
ไดร้บัคาํแนะนําที�ถูกตอ้งและเหมาะสมจากผูเ้ชี�ยวชาญ 

๔. กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 

กรอบแนวคดิในการศกึษาครั ?งนี?แสดงดงัรปูที� ๑ 

 

จากรปูที� ๑ กรอบเสน้ทบึแสดงขั ?นตอนการดําเนินการในปจัจบุนักรณทีี�มเีหตุรอ้งเรยีน
ดา้นมลพษิสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งในบางกรณีมคีวามล่าชา้ไมท่นัต่อสภาพของวตุัถพยานที�เปลี�ยนแปลงไป 
กรอบเสน้ประ คอื ขั ?นตอนที�เป็นส่วนเสรมิโดยมปีระชาชนในพื?นที�สามารถเขา้มามสี่วนรว่มในการเกบ็
ตวัอยา่ง โดยปฏบิตัติามคู่มอืการเกบ็ตวัอยา่งซี�งเป็นผลลพัธท์ี�ไดจ้ากโครงการนี? ส่งผลใหไ้ดต้วัอยา่งที�มี
การเสื�อมสลายไปตามธรรมชาตน้ิอยกว่าขั ?นตอนการดําเนินการขา้งตน้ 

๕. ขั Cนตอนการดาํเนินงาน 

- ศกึษาวธิกีารเกบ็รวบรวมและดูแลรกัษาพยานหลกัฐาน ในคดทีี�เกี�ยวกบัมลพษิสิ�งแวดลอ้ม 
ทางด้านอากาศเสยี นํ?าเสยี ของเสยีและของเสยีอนัตรายปนเปื?อนในดนิ มลภาวะทางเสยีงและความ
สั �นสะเทอืน ที�ไดร้บัการยอมรบัตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ กรม
ควบคุมมลพษิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั ?งจากหน่วยงานในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ที�คาดว่าจะส่งผล
กระทบสิ�งแวดล้อมในพื?นที�

ผู้ได้รับผลกระทบดําเนินการเก็บ
ตัวอย่าง/ตรวจวัดด้วยวิธีการอย่าง

ง่ายที�กําหนดไว้ในคู่มือฯ

ผู้ได้รับผลกระทบร้องเรียนไปยังหน่วยงาน
ที�เกี�ยวข้อง (เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรม

โรงงานอุตสาหกรรม)

ส่งตวัอย่างให้กับหน่วยงานที�
เกี�ยวข้องเพื�อทําการวิเคราะห์ หน่วยงานที�รับผิดชอบเข้าสู่พื?นที�

ร้องเรียน และดําเนินการเก็บตัวอย่าง
หรือตรวจวัดด้วยวิธีมาตรฐาน

ดําเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างและ
รายงานผล

เป�นหลักฐานเพื�อประกอบการ
ดําเนินการตามกฎหมายมาก

น้อย

ระดับการเสื�อมสลายของมลพษิ
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- จดัทําคู่มือเบื?องต้นในการเก็บรวบรวมและดูแลพยานหลักฐานที�เป็นข้อเท็จจริงในคดี
สิ�งแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งกบัมลพษิในสิ�งแวดลอ้ม ในประเดน็ดา้นมลพษิทางอากาศ มลพษิทางนํ?า ของเสยี
และของเสยีอนัตรายปนเปื?อนในดนิ มลพษิทางเสยีงและความสั �นสะเทอืน  ซึ�งประกอบไปด้วยขั ?นตอน
การเกบ็และการรกัษาตวัอยา่งเพื�อการวเิคราะหท์ี�มคีวามน่าเชื�อถอื ต่อการดําเนินคดผีูก้ระทําความผดิใน
คดเีกี�ยวกบัมลพษิสิ�งแวดลอ้ม พรอ้มแนวทางเบื?องตน้ในการนําไปสู่การใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการฟ้อง
คด ี

- จดัทาํรายงานผลการศกึษา และส่งรายงาน 

๖. กิจกรรมต่างๆ เพื�อให้บรรลวุตัถปุระสงคแ์ต่ละข้อ 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา
ดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ 

๑. รวบรวม และศกึษาขั ?นตอนของ
การเกบ็รวบรวม และดแูลรกัษา
พยานหลกัฐานทางดา้นมลพษิ
สิ�งแวดลอ้ม 

๒ เดอืน ผูร้ว่มวจิยั และหวัหน้าโครงการ 

๒. จดัประชุมระดมสมองกลุ่มยอ่ย 
(๒๕ คน) 

๑ วนั ผูร้ว่มวจิยั และหวัหน้าโครงการ
และผูเ้ชี�ยวชาญ  

หมายเหตุ : (โดยจดัรว่มและใช้งบประมาณจากโครงการระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญฯ) 

๓. จดัทาํคู่มอืเบื?องตน้ของการเกบ็
รวบรวม และดแูลรกัษา
พยานหลกัฐานทางดา้นมลพษิ
สิ�งแวดลอ้ม 

๑ เดอืน หวัหน้าโครงการ 
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๗. แผนการทาํงาน 

กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
สปัดาหท์ี�มีกิจกรรมและภาระงาน 

รวม 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑. ทบทวนวรรณกรรมและเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูร้ว่มวจิยั ------ ------ ---->          ๓ 
สปัดาห ์

๒. ศกึษาขอ้มลูเบื?องตน้ การเกบ็รวบรวมและ
ดแูลรกัษาพยานหลกัฐาน (อากาศเสยี นํ?า
เสยี ของเสยีและสารอนัตรายตกคา้งในดนิ 
เสยีงและความสั �นสะเทอืน) 

ผูร้ว่มวจิยัและ
หวัหน้า
โครงการ 

  ------ ------ ------ ------ ------ -----
> 

    ๖ 
สปัดาห ์

๓. จดัประชุมระดมสมองกลุ่มย่อยผูเ้ชี�ยวชาญ 
(จดัรว่มและใชง้บประมาณจากโครงการ
ระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญฯ ) 

หวัหน้า
โครงการ และ
สถาบนัวจิยัฯ 

    ------ ---->       ๑ วนั 

๔. จดัทําคู่มอืเบื?องตน้ การเกบ็รวบรวมและ
ดแูลรกัษาพยานหลกัฐาน (อากาศเสยี นํ?า
เสยี ของเสยีและสารอนัตรายตกคา้งในดนิ 
เสยีงและความสั �นสะเทอืน) 

ผูร้ว่มวจิยัและ
หวัหน้า
โครงการ 

      ------ ------ ---->    ๓ 
สปัดาห ์

๕. จดัทํารายงานการศกึษา หวัหน้า
โครงการ 

         ------ ---->  ๒ 
สปัดาห ์

๖. ส่งรายงานการศกึษา หวัหน้า
โครงการ 

           ----> ๑ 
สปัดาห ์
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๘. ผลที�คาดว่าจะได้รบัเมื�อการดาํเนินงานเสรจ็สิCน 

กําหนดการแลว้เสรจ็ ๓ เดอืน หลงัจากทาํสญัญาจา้งศกึษา 

คู่มอืเบื?องต้นในการเก็บรวบรวมและดูแลรกัษาพยานหลกัฐานเพื�อการดําเนินคดกีับ
ผูก้ระทําความผดิในคดมีลพษิสิ�งแวดล้อม โดยเน้นวธิกีารที�สามารถปฏบิตัไิด้โดยบุคคลที�ไม่ใช่
นกัวทิยาศาสตร ์นักกฎหมาย หรอืบุคคลทั �วไปที�เป็นผูท้ี�พบเหน็พยานหลกัฐาน เพื�อนําไปสู่การ
ใช้พยานหลักฐานในการดําเนินคดีต่อผู้กระทําความผิดในคดีเกี�ยวกับมลพิษสิ�งแวดล้อม 
กลุ่มเป้าหมายที�คาดว่าจะมกีาร โดยคาดว่าจะมผีูใ้ช้หรอืรบัไปดูแล ได้แก่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�นและ/หรอืองคก์รพฒันาเอกชน 

๙. งบประมาณของโครงการ 

แบ่งงบประมาณออกเป็นหมวดใหญ่ ๆ ๒ หมวดดงันี? 

รายการ* แจกแจงรายละเอียด 
จาํนวนเงิน 

(บาท) 
๑. หมวดค่าตอบแทน   

๑.๑ เงนิเดอืนหวัหน้าโครงการ ๙,๐๐๐ บาท x ๑ คน x ๓ เดอืน ๒๗,๐๐๐ 
๑.๒ เงนิเดอืนผูร้ว่มวจิยั ๗,๐๐๐ บาท x ๒ คน x ๓ เดอืน ๔๒,๐๐๐ 
๑.๓ เงนิเดอืนผูช่้วยวจิยั ๕,๐๐๐ บาท x ๑ คน x ๓ เดอืน ๑๕,๐๐๐ 

รวมหมวดค่าตอบแทน ๘๔,๐๐๐ 
๒. หมวดค่าดาํเนินงาน  

๑.๓ ค่าวสัดุอุปกรณ์สาํหรบัการเกบ็ขอ้มลู และ
จัดทํารายงาน ค่ าโทรศัพท์ ค่ า ถ่ าย
เอกสาร ค่าอาหาร เคริ�องดื�ม ค่าเดนิทาง 
ค่าทาํรปูเล่มรายงาน และอื�นๆ 

 
 

 
๑๖,๐๐๐ 

รวมหมวดค่าดาํเนินการ ๑๖,๐๐๐ 
รวม (หนึ�งแสนบาทถว้น) ๑๐๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ: * เบกิจา่ยตามจรงิทุกรายการ ในส่วนค่าดําเนินการสามารถใชข้า้มหมวดไดไ้ม่

เกนิ ๑๐% ในกรณทีี�ตอ้งการปรบัเพิ�มใหเ้สนอแผนงานนสธ. เพื�อพจิารณา 

๑๐.  
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ภาคผนวก ซ: แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(ฉบบัแนบทา้ยสญัญาขอรบัทุนจาก นสธ.) 

นักวิจยั  
หวัหน้าโครงการ : ผศ.ปรชัญา บุญประเสรฐิ 
ทมีวจิยั : นางสาวลลลิ ก่อวุฒกุิลรงัษ ี

: นายราชศกัดิ o สมยานนทนากุล 
  นางโปรดปราน บ.ี พคิชนีิ 

 

รายละเอียดเบืCองต้นของข้อเสนอโครงการ 

๑. ความเป็นมาและความสาํคญั 

นับตั ?งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที�มกีารจดัตั ?งแผนกคดีสิ�งแวดล้อมในศาลฎีกา การพฒันา
กฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมได้เริ�มต้นขึ?นอย่างเป็นระบบและมคีวามเป็นรูปธรรมมากขึ?น คดทีี�
เกี�ยวดว้ยเรื�องสิ�งแวดลอ้มมลีกัษณะที�มคีวามแตกต่างจากคดทีั �วไปทั ?งในดา้นการฟ้องคด ีการสบืพยาน 
การรบัฟงัพยาน การชั �งนํ?าหนักพยาน การฟงัพยานผู้เชี�ยวชาญ การไกล่เกลี�ยระงบัขอ้พพิาท และการ
บงัคบัคด ีดงันั ?น ในขั ?นตอนของการพฒันากฎหมายและกระบวนพจิารณาคดทีางด้านสิ�งแวดล้อมนั ?น 
กระบวนการคน้หาความจรงิที�เกี�ยวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม จากพยานหลกัฐานและ
กระบวนการวธิรีบัฟงัพยานหลกัฐานในคดเีกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อมทั ?งในขั ?นตอนของการสบืสวนสอบสวน
ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการของศาล และภายหลังที�คดีขึ?นสู่ศาลแล้วทั ?งคดีแพ่งและคดีอาญาเป็น
กระบวนการที�มีความสําคัญอย่างยิ�งในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีและเพื�อให้ศาลทําหน้าที�ชี?ขาด 
ขอ้พพิาทแก่คู่ความในคดไีดอ้ยา่งเที�ยงธรรม  

แนวทาง ในการพัฒนาจัดทํ าระบบพยานผู้ เ ชี� ยวชาญในคดีที� เ กี� ย วกับด้าน
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดล้อม ที�เหมาะสมกบักระบวนการพจิารณาคด ีประเภท คุณสมบตั ิและ
จํานวนของพยานผู้เชี�ยวชาญในสาขาวชิาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัด้านนี?ในปจัจุบนัของประเทศไทย เป็น
ประเด็นที�จะต้องมกีารศึกษาและนําเสนอแนวทางของการพฒันาระบบพยานผู้เชี�ยวชาญอย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั ?งประเด็นข้อเสนอแนะเบื?องต้นในการนําระบบพยานผู้เชี�ยวชาญมาใช้ในศาลยุติธรรม 
เพื�อใหศ้าลยตุธิรรมสามารถพฒันาระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญและกระบวนวธิพีจิารณารบัฟงัพยานหลกัฐาน
ที�เหมาะสมกบักระบวนการพจิารณาคดดีา้นสิ�งแวดลอ้มในประเทศไทยต่อไป  

สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ o สาํนกังานศาลยตุธิรรม ไดต้ระหนักดถีงึความสําคญัของระบบ
พยานผู้เชี�ยวชาญ จึงได้ริเริ�มโครงการ “แนวทางการจัดทําระบบผู้เชี�ยวชาญด้านสิ�งแวดล้อมใน 
คดสีิ�งแวดล้อม” นี?ขึ?นเพื�อที�จะเป็นแนวทางในการพฒันาระบบพยานผู้เชี�ยวชาญและการรบัฟงัพยาน
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ผู้เชี�ยวชาญในคดทีี�เกี�ยวข้องกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมในศาลยุติธรรม ซึ�งเป็นส่วนที�มี
ความสาํคญัที�สุดในการคน้หาความจรงิในกระบวนพจิารณาคดทีรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 

 
๒. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

(๑) จัดทําแนวทางเบื?องต้นในการจัดทําระบบพยานผู้ เชี�ยวชาญด้านสิ�งแวดล้อมใน 
คดสีิ�งแวดลอ้ม 

(๒) จดัทําข้อเสนอแนะเพื�อหาแนวทางเบื?องต้นเกี�ยวกับการนําระบบพยานผู้เชี�ยวชาญมา 
ใชใ้นศาลในลกัษณะต่างๆ 

๓. ขอบเขตของงานวิจยั 

- แนวทางเบื?องต้นในการจดัทําระบบพยานผู้เชี�ยวชาญที�เหมาะสมสําหรบักรณีประเทศไทย 
รวมถึงการจดัประเภทของผู้เชี�ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับด้านสิ�งแวดล้อมในคดีด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ซึ�งจะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการจดัทําทะเบยีนพยาน
ผูเ้ชี�ยวชาญ ที�จะตอ้งประกอบดว้ย  

(๑) รายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญทางสิ�งแวดลอ้มของประเทศไทย (มตีวัอยา่งในจาํนวนที�เหมาะสม) 
(๒) การจดัประเภทของผูเ้ชี�ยวชาญ 
(๓) ประเภทหรอืสาขาวชิาที�เชี�ยวชาญที�เกี�ยวขอ้ง 
(๔) คุณสมบตัเิฉพาะของผูเ้ชี�ยวชาญในแต่ละประเภท 
(๕) หน่วยงานตน้สงักดัของผูเ้ชี�ยวชาญ 
(๖) ขอ้มลูอื�นๆ ของผูเ้ชี�ยวชาญ (เท่าที�จาํเป็น) 

- แนวทางเบื?องต้นเกี�ยวกับการนําระบบพยานผู้เชี�ยวชาญมาใช้ในศาลในลักษณะต่างๆ 
รวมถงึประเดน็ต่างๆ ต่อไปนี?  

(๑) ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสิ�งแวดลอ้มคอืใครบา้ง 
(๒) ระบบการสรรหาผูเ้ชี�ยวชาญควรเป็นอยา่งไร 
(๓) ผู้ที�จะเป็นผู้สรรหาผู้เชี�ยวชาญเป็นใครบ้าง มหีลกัเกณฑ์ในการเข้าสู่ตําแหน่ง และ

อํานาจหน้าที�อยา่งไร 
(๔) บทบาทของพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืกระบวนพจิารณาคดขีองศาล 
(๕) หลักการรบัฟงัพยานผู้เชี�ยวชาญ และการใช้ดุลพินิจของศาลในการรบัฟงัพยาน

ผูเ้ชี�ยวชาญ ควรเป็นอยา่งไร 
(๖) กรณีที�มพียานผู้เชี�ยวชาญหลายคนหรอืหลายฝ่ายจะมหีลกัเกณฑใ์นการรบัฟงัพยาน

ผูเ้ชี�ยวชาญอยา่งไร 
(๗) กรณทีี�ศาลมคีวามคดิเหน็ขดัหรอืแยง้กบัความคดิเหน็ของผูเ้ชี�ยวชาญจะมหีลกัเกณฑ์

ในการพจิารณาอยา่งไร 
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(๘) การประเมินข้อมูลทางสิ�งแวดล้อมและสุขภาพจากห้องปฏิบัติการที�จะใช้ในการ
พจิารณาว่ามคีวามน่าเชื�อถอืหรอืไม ่และมมีากน้อยเพยีงใด 

(๙) ความจาํเป็นของการมขีอ้มูลทางวชิาการ หรอืนักวชิาการที�มคีวามเชี�ยวชาญที�เขา้ใจ
การเปลี�ยนแปลงของสารพษิในสิ�งแวดลอ้ม กลไก และแนวโน้มของผลกระทบต่อสุขภาพ เพื�อสนับสนุน
การพจิารณาเกี�ยวกบัผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกรณีผลกระทบที�จะแสดงผลใน
ระยะเวลาที�นาน หรอืมกีารสะสมในร่างกายนานกว่าจะแสดงอาการว่าได้รบัผลกระทบ (long-term or 
chronic effects) 

๔. ขั Cนตอนการดาํเนินงาน 

- กรอบแนวคดิในการจดัทาํระบบผูเ้ชี�ยวชาญ (Conceptual Framework) (รปูที� ๑) 
- แนวทางเบื?องต้นในการจดัทําระบบพยานผู้เชี�ยวชาญที�เหมาะสมสําหรบักรณีประเทศไทย 

รวมถงึการจดัแบ่งประเภทของผูเ้ชี�ยวชาญในสาขาวชิาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัคดดีา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งจะสามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํทะเบยีนพยานผูเ้ชี�ยวชาญ  

- ศกึษาและจดัทําขอ้เสนอแนะในการนําระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญมาใชใ้นกระบวนพจิารณาคดี
ที�เกี�ยวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดลอ้ม โดยมุ่งสนับสนุนใหเ้กดิความเป็นรปูธรรมในการพฒันา
กระบวนวธิพีจิารณาคดใีนศาลโดยใชร้ะบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้น 

- จดัทาํรายงานผลการศกึษา และส่งรายงาน 
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หมายเหตุ:  

๑. ขอ้ (๑) ในกรอบ เป็นการจดัทําโครงสรา้งการวเิคราะห์ปญัหาซึ�งส่งผลต่อการจดัทําโครงสรา้ง
การสรรหาผูเ้ชี�ยวชาญ ใน ขอ้ (๒)  

๒. ขอ้ (๓) เป็นหลกัเกณฑห์รอืบรรทดัฐานในการตรวจสอบความเชี�ยวชาญของผูเ้ชี�ยวชาญ 
๓. ขอ้ (๔) เป็นกรอบของหน้าที�และบทบาทของผูเ้ชี�ยวชาญ 

 : เกี�ยวขอ้งกบัระบบผูเ้ชี�ยวชาญ 
 
รปูที� ๑  กรอบแนวคดิในการจดัทาํระบบผูเ้ชี�ยวชาญ (Conceptual Framework) 
 

การฟ้องรอ้ง
คดีสิ�งแวดล้อม หลกัฐาน

(๑) การวิเคราะห์
ลกัษณะและประเภท

ของปัญหา

(๒) การสรรหา
ผูเ้ชี�ยวชาญที�เกี�ยวข้อง

ตามประเภทของ
กลุ่มความรู้

(๓) การตรวจสอบความ
เชี�ยวชาญของ

ผูเ้ชี�ยวชาญ

มีความ
ชาํนาญจริง

หรือไม่

(๔) การทาํหน้าที�และบทบาทของ
ผูเ้ชี�ยวชาญ (การวิเคราะห ์การ
ประเมินผล การพิสจูน์ อื�นๆ)

สรปุผลและ
ให้ข้อคิดเหน็
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๕. กิจกรรมต่างๆ เพื�อให้บรรลวุตัถปุระสงคแ์ต่ละข้อ 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา
ดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ 

๑. ศกึษาวจิยัและวเิคราะหป์ระเภท
และคุณสมบตัขิองพยานผูเ้ชี�ยวชาญ
ที�เกี�ยวขอ้งกบัดา้นสิ�งแวดลอ้มและ
สุขภาพอนามยั 

๒ เดอืน ผูว้จิยัทุกท่าน 

๒. เตรยีมจดัประชุมระดมสมองกลุ่ม
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสิ�งแวดลอ้มและ
สุขภาพอนามยั 

๑๕ วนั หวัหน้าโครงการ และสถาบนัวจิยั
รพพีฒันศกัดิ o 

๓. จดัประชุมระดมสมองกลุ่ม
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสิ�งแวดลอ้มและ
สุขภาพอนามยั (๒๕ คน) 

๐.๕ วนั หวัหน้าโครงการ นกัวชิาการที�มี
ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องพยาน 
ผูเ้ชี�ยวชาญ และสถาบนัวจิยั
รพพีฒันศกัดิ o 

๔. จดัทํารายงานผลการศกึษา ๑ เดอืน หวัหน้าโครงการ 
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๖. แผนการทาํงาน 

กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
สปัดาหท์ี�มีกิจกรรมและภาระงาน รวม 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
๑. ทบทวนวรรณกรรมและเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูป้ระสานงานโครงการ ---->            ๑ 

สปัดาห ์
๒. ศกึษาขอ้มลูและแบ่งกลุ่มประเภทเบื?องตน้ของ

ระบบผูเ้ชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดลอ้ม 
หวัหน้าโครงการ  ---->           ๒ 

สปัดาห ์
๓. จดัประชุมกลุ่มยอ่ย (ครึ�งวนั) ระดมสมอง 

จดัประเภทของผูเ้ชี�ยวชาญที�เกี�ยวขอ้งในคดี
สิ�งแวดลอ้ม (๒๕ คน) และโครงการคู่มอืจดัทาํ
พยานฯ (ครึ�งวนั) 

สถาบนัวจิยัรพพีฒัน
ศกัดิ oและหวัหน้า
โครงการ 

     ---
> 

      ๑ วนั 

๔. กําหนดประเภทและคุณสมบตัเิบื?องตน้ของ
ผูเ้ชี�ยวชาญที�เกี�ยวขอ้งในคดสีิ�งแวดลอ้ม (โดยจดั
รว่มกนักบัโครงการคู่มอืการเกบ็รวบรวมพยาน
ฯ) 

หวัหน้าโครงการ    ----
- 

---
> 

       ๒ 
สปัดาห ์

๕. จดัทําแนวทางในการทาํระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญ
ใน 
คดสีิ�งแวดลอ้ม 

หวัหน้าโครงการ      ----
- 

----
- 

----
- 

---
> 

   ๔ 
สปัดาห ์

๖. จดัประชุมระดมสมองและรบัฟงัความคดิเหน็จาก
ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งในคดสีิ�งแวดลอ้ม (รว่มกบั ECO-
Asia และสาํนกัวชิาการ สนง.ศาลยตุธิรรม) 

สาํนกักฎหมายและ
วชิาการฯ และ
สถาบนัวจิยัรพพีฒัน

  ---->          ๒ วนั  
(๑๘-๑๙
ก.ย. ๕๓) 
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ศกัดิ o 
๗. จดัทําขอ้เสนอแนะเพื�อหาแนวทางเบื?องตน้

เกี�ยวกบัการนําระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญมาใชใ้น
ศาลในลกัษณะต่างๆ 

หวัหน้าโครงการ         ----
- 

---
> 

  ๒ 
สปัดาห ์

๘. จดัประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ (๘๐ คน)  
(โดยใชง้บประมาณใชจ้ากโครงการวจิยัหลกั) 

สถาบนัวจิยัรพพีฒัน
ศกัดิ o 

          ---
> 

 ๒ วนั 

๙. ส่งรายงานการศกึษา หวัหน้าโครงการ          ----
- 

----
- 

---> ๒ 
สปัดาห ์
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๗. ผลที�คาดว่าจะได้รบัเมื�อการดาํเนินงานเสรจ็สิCน 

กําหนดการแลว้เสรจ็ ๓ เดอืน หลงัจากทาํสญัญาจา้งศกึษา 

(๑) แนวทางเบื?องตน้ในการจดัทําระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญที�เหมาะสมสําหรบักรณปีระเทศไทย 
รวมถงึการจดัประเภทของผูเ้ชี�ยวชาญในสาขาวชิาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัดา้นสิ�งแวดลอ้มในคดดีา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 

� โครงสรา้งการวเิคราะหล์กัษณะของปญัหา 
� โครงสรา้งหลกัเกณฑก์ารจดัประเภทตามสาขาความชํานาญของผูเ้ชี�ยวชาญที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการนําสบืพยานของคดสีิ�งแวดลอ้ม 
� หลกัเกณฑก์ารสรรหาสาขาวชิาชพีของผูเ้ชี�ยวชาญที�เกี�ยวขอ้งกบัการนําสบืพยานของ

คดสีิ�งแวดลอ้ม 
(๒) แนวทางเบื?องตน้เกี�ยวกบัการนําระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญมาใชใ้นศาลในลกัษณะต่างๆ 

� หลกัเกณฑก์ารจาํแนกบทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของผูเ้ชี�ยวชาญในการให้
ขอ้มลู การวเิคราะห ์หรอืทศันคตต่ิอคดสีิ�งแวดลอ้ม 

� ตวัอยา่ง ผูเ้ชี�ยวชาญบางสาขาที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงสรา้งระบบผูเ้ชี�ยวชาญ 
� โครงสรา้งบรรทดัฐานการตรวจสอบหรอืพสิูจน์คุณสมบตัแิละความเชี�ยวชาญของ

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
� ตวัอยา่งของการนํา โครงสรา้งการวเิคราะหล์กัษณะของปญัหา โครงสรา้งหลกัเกณฑ์

การจดัประเภทตามสาขาความชํานาญของผูเ้ชี�ยวชาญที�เกี�ยวขอ้งกบัการนําสบืพยาน
ของคดสีิ�งแวดลอ้ม และหลกัเกณฑก์ารสรรหาสาขาวชิาชพีของผูเ้ชี�ยวชาญที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการนําสบืพยานของคดสีิ�งแวดลอ้ม มาใชก้บัคดสีิ�งแวดลอ้มตวัอยา่ง  
(ประมาณ ๓-๔ ตวัอยา่ง) 

� เอกสารทางวชิาการเกี�ยวกบัการนําสบืพยานในคดสีิ�งแวดลอ้ม 

๘. หน่วยงานที�นําไปใช้ 

ศาลยตุธิรรม 

๙. งบประมาณของโครงการ 

แบ่งงบประมาณออกเป็นหมวดใหญ่ ๆ ๒ หมวดดงันี? 

รายการ แจกแจงรายละเอียด 
จาํนวนเงิน 

(บาท) 
๑. หมวดค่าตอบแทน   
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รายการ แจกแจงรายละเอียด 
จาํนวนเงิน 

(บาท) 
๑.๑ เงนิเดอืนหวัหน้าโครงการ ๓๕,๐๐๐ บาท x ๑ คน x ๓ เดอืน ๕๔,๐๐๐ 
๑.๒ เงนิเดอืนนกัวจิยัทางกฎหมาย ๑๔,๐๐๐ บาท x ๑ คน x ๓ เดอืน ๔๒,๐๐๐ 
๑.๓ เงนิเดอืนทมีวจิยั ๕,๐๐๐ บาท x ๒ คน x ๓ เดอืน ๓๐,๐๐๐ 
๑.๓ ค่าจดัประชุมระดมสมอง (หนึ�งวนั) สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ o ไมม่ ี

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื�องดื�ม ๒๕ คน x ๓๕๐ บาท ๘,๗๕๐ 
- ค่าเบี?ยประชุม/ค่าเดนิทางของ

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
๒๕ คน x ๒,๐๐๐ บาท ๕๐,๐๐๐ 

- ค่าจดัทําเอกสารประกอบการประชุม เหมาจา่ย ๕,๐๐๐ 
หมายเหตุ : ใช้งบประมาณนี?จดัประชุมระดมสมองร่วมกนัโครงการจดัทําคู่มอืเก็บรวบรวมพยานฯ 
เนื�องจากเนื?อหาของโครงการทั ?งสองโครงการมคีวามเกี�ยวขอ้งกนั 

๑.๔ ค่าวสัดุอุบกรณ์สาํหรบัการเกบ็ขอ้มลู 
      และจดัทาํรายงาน 

ค่าโทรศพัท,์ ค่าถ่ายเอกสาร,  
ค่าทาํรปูเล่มรายงาน, อื�น ๆ 

๕,๐๐๐ 

รวม  ๑๙๔,๗๕๐ 
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ภาคผนวก ฌ: การพสิูจน์สทิธใินคดปีา่ไมแ้ละที�ดนิ 
(ฉบบัแนบทา้ยสญัญาขอรบัทุนจาก นสธ.) 

นักวิจยั  
หวัหน้าโครงการ : นายสุรชยั ตรงงาม 
ที�ปรกึษาโครงการ : นายสุมติรชยั หตัถสาร 
ทมีวจิยั : นายสุเนต ิคงเทพ  

  นางสาวสุภาภรณ์ มาลยัลอย  
  นายอมัรนิทร ์ สายจนัทร ์
  นางสาวมนทนา ดวงประภา 

 

รายละเอียดเบืCองต้นของข้อเสนอโครงการ 

๑. ความเป็นมาและความสาํคญั 

ปญัหาขอ้พพิาทเกี�ยวกบัที�ดนิและปา่ไมเ้ป็นปญัหาสาํคญัของสงัคมไทย แต่กระบวนการ
พสิูจน์คดทีี�ดินและป่าไม้ยงัไม่มปีระสทิธิภาพเท่าที�ควร ทําให้เกิดปญัหาความไม่เป็นธรรมในสงัคม
เกี�ยวกบัการเขา้ถงึและใชท้รพัยากรที�ดนิและป่าไม ้ปญัหานี?ส่งผลใหภ้าครฐัสูญเสยีทรพัยากรป่าไมแ้ละ
ที�ดินจํานวนมากของรฐัไปให้แก่ภาคเอกชนที�กระทําการโดยมชิอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้มี
อทิธพิล นายทุน หรอืผู้มตีําแหน่งทางการเมอืงหรอืตําแหน่งราชการที�สามารถเขา้ถงึทรพัยากรป่าไม้
และที�ดนิของรฐัได้โดยมชิอบด้วยกฎหมาย ในขณะที�ประชาชนที�มสีทิธดิั ?งเดมิในทรพัยากรธรรมชาติ
และที�ดนินั ?นอาจตอ้งเสยีสทิธขิองตนเองไป เนื�องจากไมส่ามารถพสิจูน์สทิธใินที�ดนิไดต้ามกฎหมาย 

ดงันั ?น การรวบรวมปญัหา ตวัอย่างคด ีและการจดักลุ่มประเภทคดทีี�เกี�ยวขอ้ง รวมทั ?ง
การศึกษาระบบการจดัการคดทีี�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนําไปสู่การปฏริูประบบการค้นหาความจรงิในคดทีี�ดนิ
และสิ�งแวดลอ้ม จงึเป็นเรื�องสาํคญั ทั ?งในประเดน็ของการพฒันาบทบาทของศาลในการไต่สวนคดใีนเชงิ
รุก การพฒันาการใชม้าตรการคุ้มครองชั �วคราวในคด ีรวมถงึ การพฒันาระบบการสบืพยาน การเดนิ
เผชญิสบื การทาํงานรว่มกบัผูเ้ชี�ยวชาญในลกัษณะ ต่างๆ เป็นตน้ จงึเป็นเรื�องที�มคีวามสําคญัจะช่วยทํา
ใหร้ฐัและบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมสามารถสรา้งความเป็นธรรมทางสิ�งแวดลอ้มได้อย่างแท้จรงิ 
ทั ?งต่อประโยชน์ของส่วนรวม และต่อประชาชน 

๒. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

๑. เพื�อศกึษาใหท้ราบถงึหลกัเกณฑ ์รปูแบบ วธิกีารและปญัหาขอ้ขดัขอ้งในระบบคน้หาความจรงิใน
การพจิารณาคดทีี�ดนิและปา่ไมใ้นปจัจบุนั 
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๒. เพื�อปฏริปูระบบการคน้หาความจรงิและคดทีี�ดนิและปา่ไม ้ทั ?งในส่วนของการพฒันาบทบาท
ของศาลในการไต่สวนคดใีนเชงิรกุ การพฒันาการใชม้าตรการคุม้ครองชั �วคราวในคด ีรวมถงึ การพฒันา
ระบบการสบืพยาน การเดนิเผชญิสบื การทํางานรว่มกบัผูเ้ชี�ยวชาญในลกัษณะ ต่างๆ ฯลฯ 

๓. กรอบคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ขั Cนตอนการดาํเนินงาน 

วธิกีารศกึษาวจิยัประกอบดว้ยการวจิยัเอกสาร (Documentary Research) 

๑. ศกึษาวจิยัเอกสาร งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง บทความต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
๒. การเกบ็ขอ้มลูและคน้หาแนวทางในการพฒันาระบบระบบการคน้หาความจรงิและคดทีี�ดนิ

และปา่ไม ้ โดย 
๒.๑ จดัประชุมทมีวจิยัเตรยีมประเดน็ภาพรวม 
๒.๒ คดัเลอืกกลุ่มเป้าหมายในการสมัภาษณ์ 
 - คดัเลอืกจากเครอืขา่ยที�ทาํงานดา้นงานคดปีา่ไมท้ี�ดนิจาก 3 กลุ่ม คอื 
  ๑. ทนายความที�มปีระสบการณ์ในการทําคดปี่าไมท้ี�ดนิ 
  ๒. นกัพฒันาที�ช่วยเหลอืดา้นงานคดหีรอืงานกฎหมายขององคก์รพฒันาเอกชน

ที�ทาํประเดน็ป่าไมท้ี�ดนิ 

ขอ้เสนอวธิพีจิารณาคดปีระเดน็ปา่
ไมท้ี�ดนิ ต่อ ร่างวธิพีจิารณาคดี
สิ�งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

a. การดาํเนินการทั ?งปวงก่อนการ
เริ�มตน้คด ี 

b. การเจรจาไกล่เกลี�ย 
c. การฟ้อง การเขา้เป็นคู่ความใน

คด ีอํานาจฟ้องคด ี
d. วธิกีารชั �วคราวก่อนฟ้องและ

ก่อนพพิากษา 
e. การดาํเนินกระบวนพจิารณา   
f. การรบัฟงัพยานหลกัฐาน /

พยานผูเ้ชี�ยวชาญ 
g. การเดนิเผชญิสบื 
h. การเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย และ

การลงโทษ 

ปญัหาอุปสรรคในการใช้

กลไกทางกฎหมายใน

ปญัหาป่าไมท้ี�ดนิ 

ปญัหาอุปสรรคในการ

เขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม 

บทเรยีนการต่อสูค้ดปีา่ไม้
ที�ดนิ 

ผูเ้กี�ยวขอ้ง ประเดน็การศกึษา 
สรปุและวเิคราะห ์

ทนายความ 

นกัพฒันา 

ผูเ้สยีหายในคด ี
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  ๓. ประชาชนผูเ้สยีหายในคดปีา่ไมแ้ละที�ดนิทั ?งผูท้ี�โดนฟ้องคด ีหรอืผูท้ี�ใชส้ทิธิ
ในการฟ้องคดเีกี�ยวกบัประเดน็ป่าไมท้ี�ดนิ 

โดยทั ?ง 3 กลุ่มเป้าหมายจะกระจายไปตามภูมภิาคต่างๆ เนื�องจากแต่ละภูมภิาคอาจมี
ลกัษณะคด ีและลกัษณะปญัหาที�แตกต่างกนัไปในประเด็นป่าไม้ที�ดิน รายละเอียด
ตวัอย่างกลุ่มเป้าหมายในเบืCองต้นตามภาคผนวก ก (ประมาณ 20 คน) 

๒.๓ จดัทําประเดน็และแนวคําถาม เพื�อสมัภาษณ์แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตามรายละเอียด
แนบ ภาคผนวก ข (จาํนวนกลุ่มเป้าหมาย 4 ภาค 3 กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 20 
คน) 

๒.๔ ลงพื?นที�เกบ็รวบรวมขอ้มลู และสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย สรปุรายงานขอ้มลูเบื?องตน้ 
๓. ทมีวจิยัวเิคราะหข์อ้มลูเบื?องตน้ที�ไดม้า และเรยีบเรยีงเอกสารทั ?งหมดจดัทํารายงาน 
๔. จดัประชุมนําเสนอผลงานรวมถงึรบัฟงัขอ้คดิเหน็จากผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัการพจิารณาคดดีา้น

ปา่ไมท้ี�ดนิ 
๕. จดัทํารายงานผลการศกึษารวมถงึความคดิเหน็จากผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง และส่งรายงาน 

๕. กิจกรรมต่างๆ เพื�อให้บรรลวุตัถปุระสงคแ์ต่ละข้อ 

กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลา

ดาํเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 

1. ศกึษาวจิยัและจดัทาํบทสรปุใน
เบื?องตน้รวมทั ?งการจดัทาํรา่ง
กฎหมายเฉพาะเรื�อง 

๓ เดอืน นายสุเนต ิคงเทพ ผูพ้พิากษา 

2. เกบ็ขอ้มลูเชงิพื?นที�โดยการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ รายงาน
ตวัอยา่งคด ีจากพื?นที�ศกึษาจรงิ 

๓ เดอืน นายสุรชยั ตรงงาม และทมีวจิยั 

 

๖. แผนงาน 

กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
สปัดาหที์�มีกิจกรรมของ 

แต่ละภาระงาน 
รวม 

๑  ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ เดอืน 
๑. รวบรวมและศกึษาเอกสาร 

งานวจิยั และสถติทิี�เกี�ยวขอ้งกบั
คด ีและประสานงาน 

นายสุเนต ิ  
คงเทพ 

        ๓ เดอืน 

๒. จดัประชุมทมีวจิยัจดัเตรยีม หวัหน้า         ๑ 
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กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
สปัดาหที์�มีกิจกรรมของ 

แต่ละภาระงาน 
รวม 

๑  ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ เดอืน 
ประเดน็ภาพรวม โครงการ อาทติย ์

๓. ลงพื?นที�เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
สมัภาษณ์ สรปุรายงานขอ้มลู 

ทมีวจิยั         ๓ เดอืน 

๔. วเิคราะหแ์ละเรยีบเรยีงเอกสาร
ทั ?งหมด และจดัทํารายงานส่งให้
ผูอ่้านและตรวจสอบไดศ้กึษา 
ประชุมรว่มกนักบันกัวจิยั 

ทมีวจิยั          
๒ เดอืน 

๕. จดัประชุมนําเสนอผลงาน หวัหน้า
โครงการ 

        ๑ วนั 

๖. เตรยีมประเดน็สาํหรบังาน
สมัมนารว่มกบังานวจิยัโครงการ
ยอ่ย 
(ไมเ่กนิ ๘๐ คน) 

หวัหน้า
โครงการ 

         

 

๗. ผลที�คาดว่าจะได้รบัเมื�อการดาํเนินงานเสรจ็สิCน 

ขอ้เสนอเพื�อปฏริปูระบบการคน้หาความจรงิและวธิพีจิารณาคดปีา่ไมท้ี�ดนิ ทั ?งในส่วนของการ
พฒันาบทบาทของศาลในการไต่สวนคดเีชงิรกุ การพฒันาการใชม้าตรการคุม้ครองชั �วคราวในคด ีรวมถงึ
การพฒันาระบบการสบืพยาน การเดนิเผชญิสบื การชั �งนํ?าหนกัพยาน การทํางานร่วมกบัผูเ้ชี�ยวชาญใน
ลกัษณะต่างๆ ฯลฯ โดยผลกัดนัประเดน็ขอ้เสนอเขา้สู่การรา่งวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มต่อไป 

๘. ผลผลิต 

- ขอ้มลูพื?นฐานของประเดน็ปญัหาดา้นป่าไมท้ี�ดนิ 
- ขอ้มลูปญัหาอุปสรรคในการดาํเนินการก่อนฟ้องคด/ีการเขา้ถงึกระบวนการใชส้ทิธทิางศาล 
- ขอ้มลูปญัหาในระบบการพจิารณาคดใีนศาล 
- ขอ้คดิเหน็ต่อกระบวนการยุตธิรรม การตดัสนิคด ีผลของคด ี การบงัคบัคด ี
- ขอ้เสนอต่อการปฎริปูระบบการคน้หาความจรงิและวธิพีจิารณาคดปีา่ไมท้ี�ดนิ เช่น 

o การดําเนินการทั ?งปวงก่อนการเริ�มตน้คด ี
o การเจรจาไกล่เกลี�ย 
o การฟ้อง การเขา้เป็นคู่ความในคด ีอํานาจฟ้องคด ี
o วธิกีารชั �วคราวก่อนฟ้องและก่อนพพิากษา 
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o การดําเนินกระบวนพจิารณา   
o การรบัฟงัพยานหลกัฐาน /พยานผูเ้ชี�ยวชาญ 
o การเดนิเผชญิสบื 
o การเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย และการลงโทษ 
o การพพิากษาคดสีิ�งแวดลอ้ม 

 

๙. งบประมาณของโครงการ 

แบ่งงบประมาณออกเป็นหมวดใหญ่ ๆ ๒ หมวดดงันี? 

 รายการ รายละเอยีด จาํนวนเงนิ 
๑ หมวดค่าตอบแทน     

 
หวัหน้าโครงการ 
นายสุรชยั ตรงงาม 

๑๒,๐๐๐ บาท x ๔ เดอืน ๔๘,๐๐๐๐ 

 
ค่าตอบแทนผูพิ้พากษา 
นายสเุนติ คงเทพ 

๕,๐๐๐ บาท x ๔ เดอืน x ๑ 
คน 

๒๐,๐๐๐๐  

 
ที�ปรกึษาโครงการ 
นายสุมติรชยั หตัถสาร 

๕,๐๐๐ บาท x ๔ เดอืน x ๑ 
คน 

๒๐,๐๐๐๐ 

 

ผูช่้วยหวัหน้าโครงการ  
(ค่าตอบแทนนกัวจิยั) 
น.ส.สุภาภรณ์  มาลยัลอย 
น.ส.มนทนา  ดวงประภา 
นายอมัรนิทร ์ สายจนัทร ์

๔,๐๐๐ บาท x ๔ เดอืน x ๓ 
คน 

๔๘,๐๐๐๐  

  รวมค่าใชจ้่ายหมวด ๑ ๑๓๐,๐๐๐ 
๒ ค่าบรหิารจดัการ     

 
ค่าตดิต่อประสานงาน 
(โทรศพัท ์ ค่าพาหนะ  ไปรษณยี)์ 

๔,๐๐๐ บาท x ๔ เดอืน ๑๖,๐๐๐ 

 ค่าวสัดุอุปกรณ์สาํนกังาน ๓,๕๐๐ บาท x ๔ เดอืน ๑๔,๐๐๐  
  รวมค่าใชจ้่ายหมวด ๒ ๓๐,๐๐๐ 

๓ การดําเนินงานเกบ็ขอ้มลูในพื?นที�   

 

ค่าตอบแทนและค่าใชจ้่ายในการ
เกบ็ขอ้มลูในพื?นที� 4 ภาค (เหมา
จา่ย) 
นายอนุชา  มติรสุวรรณ ๑๕,๐๐๐ บาท x ๔ คน ๖๐,๐๐๐ 



ภาคผนวก ฌ 

๘๖ 

 

 รายการ รายละเอยีด จาํนวนเงนิ 
นายเฉลิมชยั  การมั �งมี 
นายกฤษดา  ขนุณรงค ์
น.ส.จริงจงั  นะแส 

  รวมค่าใชจ้่ายหมวด ๓ ๖๐,๐๐๐  

๔ จดัประชุมยอ่ยระดมความคดิเหน็     
 ค่าอาหารกลางวนั ๑๐๐ บาท X ๒๐ คน ๒,๐๐๐ 
 ค่าอาหารว่าง ๕๐ บาท X ๒๐ คน ๑,๐๐๐ 
 ค่าเอกสารประกอบ ๑๐๐ บาท X ๒๐ ชุด ๒,๐๐๐ 
 ค่าเดนิทางวทิยากร ๕๐๐ บาท X ๑๐ คน ๕,๐๐๐ 
 ค่าตอบแทนวทิยากร ๑๐๐๐ บาท X ๑๐ คน ๑๐,๐๐๐ 
   รวมค่าใชจ้่ายหมวด ๔  ๒๐,๐๐๐ 

๕ จดัเวทปีระชุมรบัฟงัความคดิเหน็ (กรงุเทพมหานคร ๑ ครั ?ง)  
 ค่าอาหารกลางวนั ๒๕๐ บาท X ๖๐ คน ๑๕,๐๐๐  
 ค่าอาหารว่าง  ๖๐ บาท X ๖๐ คน  X ๒ มื?อ ๗,๒๐๐ 
 เอกสารประกอบ  ๑๕๐ บาท X ๖๐ คน ๙,๐๐๐  
 ค่าสถานที�จดัประชุม  ๗,๘๐๐ 
 ค่าเดนิทางวทิยากร ๑๐๐๐ บาท X ๕ คน ๕,๐๐๐ 
 ค่าตอบแทนวทิยากร ๒๐๐๐ บาท X ๕ คน ๑๐,๐๐๐ 

    รวมค่าใชจ้่ายหมวด ๕ ๕๔,๐๐๐ 
   รวมค่าใชจ้่ายทั ?งสิ?น ๓๐๐,๐๐๐ 

 

 



ภาคผนวก ฎ 

๘๗ 

 

โครงการ “Strengthening Environmental Adjudication in Thailand” 
-PLAN OF ENGAGEMENT- 

Strenthening Environmental Adjudication in Thailand 
Office of the Judiciary 

Courts of Justice, Thailand 

Background 

Asian courts have witnessed an increasing number of environmental cases as a direct result of 
rapid urbanization, industrialization and related problems. These cases typically stem from 
deterioration of water and air quality, dumping of hazardous waste, and deforestation. Key 
challenges facing environmental courts include: inflexible procedures to adjudicate 
environmental cases, limited remedies for injured parties; and limited capacity of judges and 
courts to adjudicate specialized environmental cases. Through cooperative engagement with 
courterparts from India, Australia and the U.S., the Thai Courts of Justice has established 
“green benches” at the Supreme Court and at the appellate level, with assistance from the 
USAID supported Asian Environmental Compliance and Enforcement Network (AECEN). Base 
on exchanges and twining partnership with the Land and Environmental Court of New South 
Wales, in July ๒๐๐๙, The President of the Thai Supreme Court announced the priority to 
prepare a draft law on environmental adjudication procedure to strengthen environmental 
adjudication in Thailand. 

Program Objective and Activities 

In working to implement a recent President of the Thai Supreme Court directive to strengthen 
environmental enforcement and adjudication, Office of the Judiciary is working with other 
partners to develop new environment mediation and expert witness rules, and a draft law on 
environmental adjudication. To support this effort, the Office of the Judiciary, AECEN and Land 
and Environmental Court will cooperate in a joint program with the following objectives: 

To achieve these objectives, Office of the Judiciary and AECEN will co-organize a series of 
targeted activities with three components: (๑) conduct an assessment of legal challenges and 
limitations including case studies to identify key issues for exchanges with counterpart courts; 
(๒) prepare draft legal framework for the mediation procedures and draft rules on expert 
witness; (๓) hold two workshops to discuss the draft rules and draft law with inputs from 
experts from Australia and New Zealand. 

หมายเหต:ุ โปรดดสูรปุผลการประชุม (เอกสารหมายเลข ญ-๑) 



 

 

 

ภาคผนวก ข 

กฎหมายและระเบียบต่างๆ  

ที�เกี�ยวข้องกบัวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

 

๑. ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการประสานงานเพื�อบงัคบัใชก้ฎหมายเกี�ยวกบั
สิ�งแวดลอ้ม พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วนัที� ๒๐ กุมภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๕๐ ลงตพีมิพใ์น
หนงัสอืราชกจิจานุเบกษา เล่มที� ๑๒๔ ตอนพเิศษ ๒๓ ง ลงวนัที� ๒๘ กุมภาพนัธ ์ 
พ.ศ.๒๕๕๐ หน้า ๑-๑๓ 

๒. คาํแนะนําของประธานศาลฎกีาเกี�ยวกบัการดาํเนินคดสีิ�งแวดลอ้ม ภาประกาศ ณ วนัที� 
๙ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ลงตพีมิพใ์นหนงัสอืราชกจิจานุเบกษา เล่มที� ๑๒๘ ตอนที� ๓๐ ก 
ลงวนัที� ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๔๗-๔๙ 

๓. คาํแนะนําของประธานศาลปกครองสงูสุดในการดาํเนินคดปีกครองเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม 
ประกาศ ณ วนัที� ๒๙ มถุินายน พ.ศ.๒๕๕๔ ลงตพีมิพใ์นหนงัสอืราชกจิจานุเบกษา  
เล่มที� ๑๒๘ ตอนที� ๕๔ ก ลงวนัที� ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๑๘-๒๒ 

๔. รา่งกฎหมายพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม พ.ศ.... (ฉบบัศาลยตุธิรรม) 
๕. รา่งกฎหมายพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม พ.ศ.... (ฉบบัแผนกคดี

สิ�งแวดลอ้มในศาลฎกีา) 
๖. รา่งระเบยีบว่าดว้ยการไกล่เกลี�ยคดสีิ�งแวดลอ้ม พ.ศ....  

(ฉบบัยกร่างโดยท่านผูพ้พิากษาสรวศิ ลมิปรงัษ)ี 
๗. รา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิหมวดที�... 

ว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดทีี�ดนิและปา่ไม ้ส่วนที� ๑ หลกัทั �วไป (รา่งนําเสนอประกอบ
รายงานการวจิยัโครงการพสิจูน์สทิธใินคดปีา่ไมแ้ละที�ดนิ) 

๘. ตวัอยา่งกฎหมายทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้ง 
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลแมท่าว่าดว้ยการจดัการปา่ชุมชนตําบลแมท่า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข ๑ 

 

ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการประสานงานเพื�อบงัคบัใชก้ฎหมายเกี�ยวกบั
สิ�งแวดลอ้ม พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วนัที� ๒๐ กุมภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๕๐  
ลงตพีมิพใ์นหนงัสอืราชกจิจานุเบกษา เล่มที� ๑๒๔ ตอนพเิศษ ๒๓ ง  
ลงวนัที� ๒๘ กุมภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๕๐ หน้า ๑-๑๓ 

 
 



 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการประสานงานเพื่อบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่สมควรใหมีระเบียบกําหนดมาตรการและวิธีการประสานงานระหวางหนวยงาน 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  เพื่อให 
การปองกันและปราบปรามการละเมิดกฎหมายและการแกไขเยียวยาความเสียหายเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการประสานงานเพื่อบังคับใช
กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 

 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ส่ิงแวดลอม”  หมายความวา  ส่ิงตาง  ๆ  ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัว

มนุษย  ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงที่มนุษยไดทําข้ึน 
“มลพิษ”  หมายความวา  ของเสีย  วัตถุอันตราย  และมลสารอื่น  ๆ  รวมทั้ง  กาก  ตะกอน  

หรือส่ิงตกคางจากสิ่งเหลานั้นที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ  หรือที่มีอยูในส่ิงแวดลอม 
ตามธรรมชาติ  ซ่ึงกอใหเกิด  หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือภาวะที่เปนพิษภัย
อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได  และใหหมายความรวมถึง  รังสี  ความรอน  แสง  เสียง  
กลิ่น  ความส่ันสะเทือน  หรือเหตุรําคาญอื่น  ๆ  ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย 

“แหลงกําเนิดมลพิษ”  หมายความวา  ชุมชน  โรงงานอุตสาหกรรม  อาคาร  ส่ิงกอสราง  
ยานพาหนะ  สถานที่ประกอบกิจการใด  ๆ  หรือส่ิงอื่นใด  ซ่ึงเปนแหลงที่มาของมลพิษ 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

“กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม”  หมายความวา  กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมตามที่คณะกรรมการวาดวยการประสานงานเพื่อบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
ประกาศกําหนด 

“องคกรเอกชน”  หมายความวา  องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ธรรมชาติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  หรือองคกรเอกชนที่มี
วัตถุประสงคในการคุมครองสิ่งแวดลอมหรืออนุรักษธรรมชาติที่ไดจดทะเบียนเปนองคกรเอกชน 
ตามกฎหมายอื่น 

“สํานักงานคุมครองสิทธิ”  หมายความวา  สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
แกประชาชน  สํานักงานอัยการสูงสุด 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ 
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่ต้ังข้ึน
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  องคการมหาชนที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน  
และหนวยงานอื่นของรัฐ 

“ผูกอใหเกิดความเสียหาย”  หมายความวา   
(๑) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่กอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดการร่ัวไหล

หรือแพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแกชีวิต  รางกายหรือสุขภาพ  อนามัย  
หรือเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอื่นเสียหาย 

(๒) ผูที่กอใหเกิดการร่ัวไหล  แพรกระจายของมลพิษ  หรือกอใหเกิดภาวะมลพิษหรือ 
โดยประการอื่นอันเปนเหตุใหเกิดความเสยีหายตอชีวิต  รางกาย  สุขภาพอนามัยหรือทรัพยสิน  ของผูอื่น  
ทั้งนี้  ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูกอใหเกิดความ
เสียหายหรือไมก็ตาม 

(๓) ผูที่กระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยกฎหมายอันเปน 
การทําลาย  ทําใหสูญหาย  หรือเสียหาย  แกทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเปนของรัฐ  หรือเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน 

“ผูเสียหาย”  หมายความวา  ผูไดรับความเสียหายไมวาโดยทางตรงหรือทางออมจากการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  และใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับความเสียหายที่เกิดข้ึน 



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ตอชีวิต  รางกาย  สุขภาพ  หรืออนามัย  โดยผลของสารที่สะสมอยูในรางกายซึ่งตองใชเวลาในการแสดง
อาการ  และความเสียหายนั้นสามารถพิสูจนไดตามหลักวิชาการ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการวาดวยการประสานงานเพื่อบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

 

 

ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการวาดวยการประสานงานเพื่อ
บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม”  เรียกโดยยอวา  “กป.วล.” ประกอบดวย 

(๑) รองอัยการสูงสุดซ่ึงไดรับ 
 มอบหมายจากอัยการสูงสุด    เปนประธานกรรมการ 
(๒) อธิบดีอัยการฝายชวยเหลือทางกฎหมาย   เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) ผูแทนกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  เปนกรรมการ 
(๔) ผูแทนกรมการปกครอง     เปนกรรมการ 
(๕) ผูแทนกรมชลประทาน     เปนกรรมการ 
(๖) ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม   เปนกรรมการ 
(๗) ผูแทนกรมอนามัย     เปนกรรมการ 
(๘) ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช เปนกรรมการ 
(๙) ผูแทนกรุงเทพมหานคร     เปนกรรมการ 

(๑๐) ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ    เปนกรรมการ 
(๑๑) ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผน 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   เปนกรรมการ 
(๑๒) ผูทรงคุณวุฒซ่ึิงรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 แตงต้ังจํานวนสองคน     เปนกรรมการ 
(๑๓) ผูแทนองคกรเอกชนซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
 แตงต้ังจํานวนสองคน     เปนกรรมการ 
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(๑๔) ผูแทนกรมควบคุมมลพิษซ่ึงไดรับมอบหมาย 
 จากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ    เปนกรรมการและ 
        เลขานุการ 
(๑๕) ผูแทนกรมควบคุมมลพิษซ่ึงไดรับมอบหมาย 
 จากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษจํานวนสองคน  เปนกรรมการและผูชวย 
        เลขานุการ 
ขอ ๖ กรรมการผูแทนสวนราชการตามขอ  ๕  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)   

และ  (๑๑)  จะตองมีตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 
ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๕  (๑๒)  และกรรมการผูแทนองคกรเอกชนตาม 

ขอ  ๕  (๑๓)  จะตองมีความรูความสามารถเปนที่ประจักษและมีประสบการณที่ เกี่ยวของกับการ
คุมครอง  สงเสริม  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนองคกรเอกชน  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สองป  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือผูแทนองคกรเอกชนพนจากตําแหนงกอนครบวาระ   
ใหแตงต้ังผูอื่นเปนกรรมการแทนได  และใหผูที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่ เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  หรือ
กรรมการผูแทนองคกรเอกชน  แลวแตกรณี  เหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงต้ังกรรมการแทนก็ได 

ขอ ๘ การประชุมของ  กป.วล.  ตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม  

ในการประชุมของ  กป.วล.  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได  ใหรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน  ในกรณีที่ไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งข้ึนทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   
ถามีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด   

ขอ ๙ กป.วล.  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ประสานงานระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแกไขเร่ืองรองทุกขที่ เกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม 
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(๒) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อเรงรัดการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม  ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีแพง  คดีอาญา  และคดีปกครอง 

(๓) สนับสนุนสํานักงานคุมครองสิทธิ  ในการตรวจสอบเรื่องรองทุกขเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
และสนับสนุนองคกรเอกชนในการดําเนินงานตามขอ  ๑๔ 

(๔) เสนอแนะใหหนวยงานของรัฐออกกฎกระทรวง  ขอบังคับ  ขอบัญญัติทองถิ่น  ระเบียบ  
หรือประกาศ  ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(๕) เรงรัดใหสวนราชการที่เกี่ยวของปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลที่เกี่ยวของกับคดี
ส่ิงแวดลอม 

(๖) พิจารณาและกําหนดมาตรการเพื่อใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ขอบัญญัติ
ทองถิ่น  ระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  และติดตามใหมี
การปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว 

(๗) ใหการสนับสนุนการวิเคราะหและประเมินความเสียหายในทางวิชาการเพื่อกําหนด
มูลคาความเสียหาย 

(๘) แตงต้ังคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามที่  กป.วล.  มอบหมาย 
(๙) เรียกใหหนวยงานของรัฐ  หรือขอใหองคกรเอกชน  สงเอกสารหรือขอมูล  หรือขอให

เจาหนาที่จากหนวยงานหรือองคกรดังกลาวมาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองรองทุกขที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
(๑๐) ปฏิบั ติการอื่นใดเพื่อให เปนไปตามระเบียบนี้   หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๑๐ ใหมีศูนยขอมูล  เปนหนวยงานภายในกรมควบคุมมลพิษ  ทําหนาที่เปนสํานักงาน

เลขานุการของ  กป.วล.  และใหมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการ  งานวิชาการ  งานการประชุม  และงานเลขานุการของ  

กป.วล.  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
(๒) รวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรองทุกขเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมจากหนวยงาน

ของรัฐ  องคกรเอกชน  ประชาชน  หรือส่ือมวลชนแขนงตาง  ๆ   
(๓) วิเคราะหและประเมินผลการแกไขปญหาเร่ืองราวรองทุกขเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
(๔) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชน  เพื่อรวบรวมและใหบริการขอมูล

ทุกชนิดที่เกี่ยวของกับการรองทุกขเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
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(๕) ติดตามเรงรัดการปฏิบัติการของหนวยงานของรัฐที่ไดแจงหรือรายงานตอศูนยขอมูล
ตามระเบียบนี้  แลวรายงาน  กป.วล.  เพื่อทราบหรือพิจารณาตอไป 

(๖) ติดตามเรงรัดการปฏิบัติการของหนวยงานของรัฐที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยหรือคําส่ัง
ที่ไดออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบนี้  แลวรายงาน  กป.วล.  เพื่อทราบหรือพิจารณาตอไป 

(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

หมวด  ๓ 
การประสานงานกับหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชน 

 

 

สวนที่  ๑ 
การประสานงานเพื่อแกไขความเสียหายที่เกิดข้ึนแกสาธารณะ 

 

 

ขอ ๑๑ ในกรณีหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพบเห็นการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม  หรือไดรับแจงจากองคกรเอกชนหรือบุคคลใดวามีการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม   เปนเหตุใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชนอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษที่ เกิดจากการ
แพรกระจายของมลพิษ  ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองเพื่อระงับเหตุ
แหงความเสียหายตามอํานาจหนาที่โดยทันที  เชน  การสั่งปดหรือพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต  หรือ
การสั่งใหหยุดใช  หรือทําประโยชนดวยประการใด  ๆ  เพื่อระงับเหตุแหงความเสียหายนั้น  และหากมี
ความจําเปนจะตองดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด  ใหหนวยงานของรัฐที่ เกี่ยวของดําเนินการเก็บ
รวบรวมพยานหลักฐานและใหแจงใหศูนยขอมูลทราบโดยไมชักชา 

กรณีที่องคกรเอกชนหรือบุคคลใด  พบวาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งจะกอใหเกิดความ
เสียหายตอส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึน  ใหแจงศูนยขอมูลทราบเพื่อพิจารณาหามาตรการในการระงับเหตุแหง
ความเสียหายเพิ่มเติม   

ในกรณีที่ศูนยขอมูลเห็นวา  มาตรการที่ใชเพื่อการระงับเหตุแหงความเสียหายของหนวยงาน
ของรัฐที่ เกี่ยวของตามวรรคหนึ่งไมเพียงพอ  ใหศูนยขอมูลเสนอมาตรการใหหนวยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวของดําเนินการเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร  หากหนวยงานที่เกี่ยวของไมดําเนินการตามที่ 
ศูนยขอมูลเสนอ  ใหศูนยขอมูลรายงานใหรัฐมนตรีผูกํากับดูแลหนวยงานของรัฐที่ เกี่ยวของ  และ  
กป.วล.  ทราบโดยไมชักชา 
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ขอ ๑๒ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายตอสาธารณชน  อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ 
ที่เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษในเขตกรุงเทพมหานคร  ราชการสวนภูมิภาค  หรือราชการ 
สวนทองถิ่น  เมื่อนายกรัฐมนตรีไดส่ังการหรือไดมอบอํานาจใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือ 
ผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  ปฏิบัติหนาที่แทนนายกรัฐมนตรีในการสั่งการภายในเขตจังหวัด 
ตามมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
แลว  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี  ติดตามดูแลใหบุคคลที่
เกี่ยวของปฏิบัติตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรีหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากนายกรัฐมนตรีโดยเครงครัด  
และรายงานใหศูนยขอมูลทราบโดยไมชักชา 

ในกรณีที่เหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายดังกลาวเกิดข้ึนในหลายจังหวัดคาบเกี่ยวกัน  ให  กป.วล.  
รายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อใหพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป 

ใหศูนยขอมูลมีหนาที่ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามคําส่ังนายกรัฐมนตรีหรือผูที่ไดรับ
มอบอํานาจจากนายกรัฐมนตรีที่ส่ังการตามวรรคหนึ่งให  กป.วล.  ทราบ 

ขอ ๑๓ ในกรณีบุคคลที่เกี่ยวของฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรีหรือผูไดรับ
มอบอํานาจจากนายกรัฐมนตรีตามขอ  ๑๒  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ประสานงานกับผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูบัญชาการตํารวจนครบาลแลวแตกรณี  ในเขตจังหวัด
อื่น  ใหผูวาราชการจังหวัดประสานงานกับผูบังคับการตํารวจภูธรประจําจังหวัด  เพื่อดําเนินคดีกับบุคคล
ซ่ึงฝาฝนคําส่ังนั้น  และรายงานใหศูนยขอมูลทราบโดยไมชักชา  และใหศูนยขอมูลรายงานผลการ
ดําเนินคดีให  กป.วล.  ทราบทุกระยะ 

ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนในการคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอม  หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
อาจขอความรวมมือจากผูเสียหาย  องคกรเอกชน  หรือบุคคลใดเพื่อ 

(๑) สืบเสาะหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
(๒) คนหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดีแพงหรือคดีอื่น  ๆ 
ขอ ๑๕ ใหโรงพยาบาลที่ เปนหนวยงานของรัฐหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล  รักษาพยาบาลประชาชนที่ไดรับอันตรายจากภาวะมลพิษที่เกิดข้ึนโดยเร็ว  โดยมี
มาตรฐานในการบริการไมตํ่ากวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

สวนที่  ๒ 
การประนอมขอพิพาท 

 

 

ขอ ๑๖ หากคูกรณีที่เกี่ยวของประสงคจะตกลงระงับขอพิพาทที่เกิดข้ึนดวยวิธีประนอม 
ขอพิพาท  ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการประนอมขอพิพาท 

หมวด  ๔ 
การประสานงานคดี 

 

 

สวนที่  ๑ 
การประสานงานในชั้นสอบสวน 

 

 

ขอ ๑๗ เพื่อประโยชนในการเรงรัดติดตามการดําเนินคดีในชั้นสอบสวนคดีอาญาใหเปนไป
โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  เมื่อมีการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมข้ึน  ให
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  และไมปรากฏ 
ผูรองทุกขหรือกลาวโทษตามกฎหมายภายในเจ็ดวัน  ใหกรมควบคุมมลพิษดําเนินการกลาวโทษตาม
กฎหมายโดยไมชักชา 

(๒) เพื่อประโยชนในการดํา เนินคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ ยวกับส่ิงแวดลอม   หรือ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน   พนักงานสอบสวนอาจขอคําแนะนําหรือ
คําปรึกษาขอรับทราบขอมูลขาวสาร  หรือขอใหจัดสงส่ิงอื่นใดที่อาจใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนคดี
จากหนวยงานของรัฐ  องคกรเอกชน  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือบุคคลอื่นใดได 

ในกรณีจําเปน  พนักงานสอบสวนจะขอคําปรึกษาจากพนักงานอัยการ  เพื่อใหความเห็นหรือ
คําแนะนําตามที่เห็นสมควรได 

(๓) เมื่อพนักงานสอบสวนไดรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษแลว  ใหหนวยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวของซ่ึงเปนผูรองทกุขหรือกลาวโทษ  รายงานขอเท็จจริงใหศูนยขอมูลทราบเปนลายลักษณอักษร
โดยไมชักชา  เวนแตขอเท็จจริงอันเปนพยานหลักฐานแหงคดีในสํานวนที่อาจใชเปนพยานหลักฐานใน
ชั้นศาล  หรือขอเท็จจริงที่หากเปดเผยแลวอาจทําใหเส่ือมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย 



 หนา   ๙ 
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ในกรณีที่องคกรเอกชนหรือบุคคลใดเปนผูรองทุกขหรือกลาวโทษ  ใหพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบรายงานใหศูนยขอมูลทราบเปนลายลักษณอักษรโดยไมชักชา 

(๔) ใหศูนยขอมูลติดตามผลการดําเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวนอยางใกลชิดหากปรากฏวา
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไมดําเนินการในเวลาอันควร  ใหศูนยขอมูลรายงานตอ  กป.วล.  เพื่อ
ติดตามผลตอไป 

ขอ ๑๘ เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีที่ไมปรากฏแนชัดวาหนวยงานใดของรัฐใน
จังหวัดมีหนาที่ตองประสานงานกับพนักงานสอบสวน  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและ 
คําวินิจฉัยชี้ขาดนั้นใหเปนที่สุด 

หากการวินิจฉัยชี้ขาดตามวรรคหนึ่งไมสามารถกระทําได  เพราะเหตุที่ไมอยูในอํานาจของ 
ผูวาราชการจังหวัด  หรือผูวาราชการจังหวัดไมชี้ขาดภายในระยะเวลาอันสมควรหรือเพราะเหตุอื่นใด  
ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของแจงใหศูนยขอมูลทราบ  เพื่อให  กป.วล.  วินิจฉัยชี้ขาดโดยไมชักชา  และ
คําวินิจฉัยชี้ขาดนั้นใหเปนที่สุด 

สวนที่  ๒ 
การประสานงานคดีอาญาชั้นพนักงานอัยการ 

 

 

ขอ ๑๙ ในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  เมื่อพนักงานอัยการไดรับ
ความเห็นและสํานวนจากพนักงานสอบสวนแลว  หากพนักงานอัยการมีคําส่ังใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม  หรือสงพยานคนใดมาใหซักถามตามมาตรา  ๑๔๓  แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการโดยไมชักชา  ทั้งนี้  ใหพนักงานสอบสวน
ประสานงานกับพนักงานอัยการอยางใกลชิด 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นควรส่ังฟองผูตองหาที่ยังเรียกหรือจับตัวไมไดตาม
มาตรา  ๑๔๑  วรรคส่ี  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และไดแจงใหผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ  หรือผูวาราชการจังหวัดเพื่อจัดการใหไดตัวผูตองหามาภายในกําหนดอายุความแลว   
ใหพนักงานสอบสวนเรงรัดดําเนินการใหไดตัวผูตองหามาดําเนินคดีตอไปโดยเร็ว 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่พนักงานอัยการผูพิจารณาสํานวนมีคําส่ังใหพนักงานสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนผูตองหาในขอหาอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม



 หนา   ๑๐ 
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เพิ่มเติม  หรือแนะนําใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวของในคดีดังกลาวเพิ่มเติม   
ใหพนักงานสอบสวนเรงรัดดําเนินคดีตามคําส่ังของพนักงานอัยการโดยเร็ว 

ขอ ๒๒ ใหพนักงานอัยการประสานงาน   ใหความรู   ใหคําปรึกษา   แนะนํา   ชี้แจง
ขอบกพรอง  วิธีปองกันแกไข  ตลอดจนใหบริการดานกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมแกพนักงานสอบสวน   หนวยงานของรัฐ  เจาพนักงานทองถิ่น  องคกรเอกชน   และ
ประชาชนในจังหวัด 

ขอ ๒๓ กรณีมีการเดินเผชิญสืบในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม   
ใหพนักงานสอบสวนประสานกับผูเสียหายหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการอํานวยความสะดวกแก
พนักงานอัยการ  และศาลในการเดินเผชิญสืบ 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่ผูเสียหาย  ผูแทนโดยชอบธรรม  ผูบุพการี  ผูสืบสันดาน  สามีหรือภริยา
ของผูเสียหาย  หนวยงานของรัฐ  เจาพนักงานทองถิ่น  องคกรเอกชน  หรือบุคคลที่เกี่ยวของขอทราบ 
ผลการดําเนินคดีในศาลอันถึงที่สุดหรือคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีพรอมดวยเหตุผลของคําส่ังดังกลาวจาก
พนักงานอัยการ  ใหพนักงานอัยการดําเนินการใหตามระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุดโดยมิชักชา 

ในกรณีที่การดําเนินคดีในศาลยังไมถึงที่สุดหรืออยูระหวางการพิจารณาสั่งคดีของพนักงาน
อัยการ  ใหพนักงานอัยการเปดเผยรายละเอียดหรือขอมูลเทาที่เห็นวาไมเปนการเสียหายแกการดําเนินคดี
ในอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ 

ขอ ๒๕ ในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  เมื่อคดีถึงที่สุดใหพนักงาน
อัยการแจงผลคดีแกศูนยขอมูลโดยเร็ว  และใหศูนยขอมูลแจงหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและผูมีสวน
เกี่ยวของในคดีทราบตอไป 

สวนที่  ๓ 
การประสานงานคดีแพงระหวางหนวยงานของรัฐ 

 

 

ขอ ๒๖ เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีแพงตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใหหนวยงาน
ของรัฐซ่ึงมีอํานาจหนาที่คุมครอง  สงเสริม  อนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมตามกฎหมายที่ไดรับความ
เสียหาย  รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับผูกอใหเกิดความเสียหาย  ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับ
คาเสียหาย  จํานวนผูเสียหายและพยานหลักฐานอื่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงความเสียหาย 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ถาหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาที่
กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ใหย่ืนเร่ืองตอ  กป.วล.  ผานศูนยขอมูลเพื่อขอขยายเวลา  ทั้งนี้  กป.วล.  จะขยาย
เวลาใหคร้ังละไมเกินสามสิบวัน 

ขอ ๒๗ การรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกลาวตามขอ  ๒๖  ใหหนวยงาน 
ของรัฐที่ไดรับความเสียหายเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูแทนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรวมพิสูจนคนหา
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับคาเสียหาย  จํานวนผู เสียหาย  มูลคาความเสียหาย 
ที่เกิดข้ึน  และพยานหลักฐานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุดในการ
วางรูปคดี 

ขอ ๒๘ การพิสูจนความเสียหายตามขอ  ๒๗  ตองดําเนินการโดยมิชักชา  ในกรณีที่ความ
เสียหายหรือผลกระทบใดไมสามารถพิสูจนทราบไดโดยแนชัด  ใหดําเนินการพิสูจนความเสียหาย 
โดยอางอิงการพิสูจนทางวิชาการ  หรือรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิดานส่ิงแวดลอม 

ขอ ๒๙ ในการรวบรวมขอเท็จจริงตามขอ  ๒๖  หากมีกรณีจําเปนใหเชิญผูกอใหเกิดความ
เสียหายหรือประชาชนผูไดรับความเสียหายเขาชี้แจงหรือใหขอมูลดวย 

ขอ ๓๐ ใหหนวยงานของรัฐตามขอ  ๒๖  แจงผลใหศูนยขอมูลทราบภายในสิบวันนับแต
วันที่รวบรวมขอเท็จจริง  คาเสียหายและพยานหลักฐานแลวเสร็จ  และใหศูนยขอมูลติดตามผลการ
ดําเนินคดีอันเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวเพื่อรายงานตอ  กป.วล.  ทุกระยะดวย 

ขอ ๓๑ กรณีที่การพิสูจนคาเสียหายมีคาใชจาย  ใหเบิกจายจากงบประมาณของหนวยงาน
ของรัฐตามขอ  ๒๖  หากเงินงบประมาณของหนวยงานของรัฐดังกลาวไมเพยีงพอ  ใหใชเงินจากกองทุน
ส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  หรือเงินบริจาค 
จากองคกรการกุศล 

ขอ ๓๒ ในกรณีที่มีหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหายหลายหนวยงานในเขตทองที่
เดียวกันหรือในหลายทองที่  ใหทุกหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายสงเร่ืองไปยังสํานักงานอัยการ
สูงสุดเพื่อพิจารณาตามระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุดโดยไมชักชา 

ในกรณีที่ไมมีหนวยงานของรัฐหนวยงานใดรับเปนตัวความ  ใหศูนยขอมูลนําเร่ืองเสนอ  
กป.วล.  เพื่อพิจารณาตามอํานาจหนาที่โดยไมชักชา 

ขอ ๓๓ เมื่อหาตัวผูรับผิดทางแพงและจํานวนมูลคาความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนได
แลว  ใหหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายรีบสงเร่ืองไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

สวนที่  ๔ 
การดําเนินคดีและการบังคับคดี 

 

 

ขอ ๓๔ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายฟองคดีแพงเพื่อเรียกคาเสียหาย  
นอกจากจะเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยหรือคาเสียหายอันจะเรียกรองไดตามกฎหมายเฉพาะแลว  ใหหนวยงานของรัฐดังกลาว  
ดําเนินการพิสูจนถึงคาเสียหายดังตอไปนี้ประกอบดวย  คือ 

(๑) คาเสียหายที่รัฐพึงไดรับจากสิ่งแวดลอมที่เสียหาย 
(๒) คาเสียหายที่เกิดจากการใชงบประมาณของรัฐหรือจากแหลงเงินทุนอื่นเพื่อใชในการ

บําบัดฟนฟูและบูรณะความเสียหายของสิ่งแวดลอมใหคืนกลับสูสภาพเดิม 
(๓) คาเสียโอกาสในการนํางบประมาณหรือเงินทุนที่ใชตาม  (๒)  ไปลงทุนในโครงการอื่น

ของรัฐเพื่อสังคมโดยรวม 
(๔) คาเสียหายที่รัฐตองมีภาระเพิ่มข้ึนในการดูแลสุขภาพ  รางกายและอนามัยของประชาชน  

อันอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
(๕) คาเสียหายตอเนื่องอื่น  ๆ  อันพึงจะเกิดในอนาคต   
ขอ ๓๕ ในการดําเนินคดี  หากหนวยงานของรัฐที่เปนตัวความพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปน

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเสียหายหรือเพื่อคุมครองประโยชนหรือสิทธิของผูไดรับความเสียหาย  หรือ
มีเหตุจําเปนอื่น  ใหหนวยงานของรัฐดังกลาวรีบแจงพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาใชวิธีการคุมครอง
ประโยชนในระหวางการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ังตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง   

ขอ ๓๖ เมื่อคดีถึงที่สุดแลว   ใหหนวยงานของรัฐผู เปนตัวความรายงานผลคดีไปยัง 
ศูนยขอมูลโดยเร็วและเรงรัดติดตามบังคับคดีแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาใหถึงที่สุด  และใหรายงาน 
ผลการบังคับคดีไปยังคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพงที่ไดรับแตงต้ังจากกระทรวงการคลัง
และรายงานสํานักงานอัยการสูงสุดทราบเปนระยะ 

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐผูเปนตัวความดําเนินการติดตามบังคับคดีแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ลาชาเกินสมควร  ใหศูนยขอมูลรายงาน  กป.วล.  เพื่อพิจารณาตอไป 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๓๗ เพื่อประโยชนในการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล   สํ าหรับในเขต
กรุงเทพมหานคร  ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนตัวความขอความรวมมือจากผูอํานวยการเขตหรือหัวหนา
สํานักงานเขตสาขา  ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหขอความรวมมือจากนายอําเภอหรือ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  เพื่อสืบเสาะหาทรัพยสินของผูกอใหเกิดความเสียหาย   
แลวแจงพนักงานอัยการเพื่อดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาตามระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุด
ตอไป   

ขอ ๓๘ ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของวางระเบียบหรือออกคําส่ังของหนวยงานหรือ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ   จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข ๒ 

 

คาํแนะนําของประธานศาลฎกีาเกี�ยวกบัการดาํเนินคดสีิ�งแวดลอ้ม ประกาศ ณ วนัที� ๙ 
มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ลงตพีมิพใ์นหนงัสอืราชกจิจานุเบกษา เล่มที� ๑๒๘ ตอนที� ๓๐ ก 
ลงวนัที� ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๔๗-๔๙ 
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ภาคผนวก ข ๓ 

 

คาํแนะนําของประธานศาลปกครองสงูสุดในการดาํเนินคดปีกครองเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม 
ประกาศ ณ วนัที� ๒๙ มถุินายน พ.ศ.๒๕๕๔ ลงตพีมิพใ์นหนงัสอืราชกจิจานุเบกษา 
เล่มที� ๑๒๘ ตอนที� ๕๔ ก ลงวนัที� ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๑๘-๒๒ 

 
 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

คําแนะนําของประธานศาลปกครองสูงสุด 
ในการดําเนินคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 

 

 

โดยที่ปัญหาเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของสาธารณชนและการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยรวม  สมควรให้การดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมเป็นไป
โดยรวดเร็วทันต่อการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศ  สังคมและเศรษฐกิจ  รวมทั้งต่อการ
แก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่คู่กรณีอย่างมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบข้อ  ๖  (๕)  และ  (๖)  ของระเบียบ  ก.ศป.  ว่าด้วยอํานาจหน้าที่
ประธานศาลปกครองสูงสุดและอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  และการบริหารงานศาลปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
ประธานศาลปกครองสูงสุดจึงออกคําแนะนํา  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในคําแนะนํานี้ 
“คดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม”  หมายความรวมถึง  คดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ  

หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กร  ตามรัฐธรรมนูญ  หรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐกับเอกชน  หรือระหว่างหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน  อันเนื่องมาจากการใช้อํานาจทาง
ปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม   
การคุ้มครองหรือรักษาสภาพทางธรรมชาติ  พืช  สัตว์  หรือสิ่งมีชีวิต  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
การคุ้มครองดูแลสุขภาพมนุษย์  การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมมนุษย์  สภาพภูมิอากาศ  ภูมิทัศน์   
ศิลปวัฒนธรรม  หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  และคดีอ่ืนตามประกาศของประธานศาลปกครองสูงสุด 

กรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมหรือไม่  ในศาลปกครองชั้นต้น 
ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นนั้นเป็นผู้วินิจฉัย  ส่วนในศาลปกครองสูงสุดให้ประธานศาลปกครองสูงสุด
เป็นผู้วินิจฉัย 

ข้อ ๒ ในการพิจารณาความสมบูรณ์ครบถ้วนของคําฟ้อง  ตามมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ศาลพึงพิจารณาดังนี้ 

(๑) การพิจารณาเก่ียวกับการกระทําที่ เ ป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี  รวมทั้งข้อเท็จจริ ง 
หรือพฤติการณ์เก่ียวกับการกระทําดังกล่าว  หากพอที่จะเข้าใจได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหรืออาจจะได้รับ 
ผลจากการกระทําดังกล่าวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้  ก็ถือได้ว่าเพียงพอที่จะ
พิจารณาและดําเนินการต่อไปได้แล้ว 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๒) การพิจารณาเก่ียวกับคําขอให้ศาลกําหนดคําบังคับ  เนื่องจากคดีปกครองเก่ียวกับ
ส่ิงแวดล้อมมีลักษณะพิเศษในเรื่องการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแตกต่างจากคดีปกครองทั่วไป  
คําขอและคําบังคับจึงควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงประเด็นความเสียหายดังนี้ 

 (ก) ค่าเสียหายทางด้านสุขภาพอนามัย  เช่น  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าขาดไร้อุปการะ   
คา่ปลงศพ  ค่าทดแทนความเสื่อมเสียสมรรถภาพของร่างกาย  ค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ  
ค่าเสียหายทางด้านจิตใจ  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาติดตามอาการ
ป่วยหลังจากวันฟ้อง  เป็นต้น 

 (ข) ค่าเสียหายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ค่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   ค่าเสียหายที่ ไม่ มีตัวเลขเชิ งพาณิชย์  ได้แก่  ความสูญเสียทางระบบนิ เวศ   
หรือทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น 

 (ค)  ค่าเสียหายทางด้านวิถีชีวิตของชุมชนในสังคม  เช่น  ความสูญเสียเอกลักษณ์ 
ของชุมชน  ความสูญเสียทางศิลปวัฒนธรรม  เป็นต้น 

 ทั้งนี้  เม่ือคําขอหรือคําบังคับไม่สมบูรณ์ครบถ้วน  ศาลพึงมีคําส่ังให้ผู้ฟ้องคดีทําการแก้ไข
หรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  หรือดําเนินการไต่สวนผู้ฟ้องคดีหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี  
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้ชัดเจน 

ข้อ ๓ คดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ  การพิจารณา 
ถึงความเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
ที่จะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลนั้น  ควรพิจารณาในความหมายอย่างกว้าง  โดยคํานึงถึงสิทธิชุมชน   
ชุมชนท้องถิ่น  ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม  องค์การเอกชน  สมาคม  นิติบุคคลหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสีย
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เก่ียวกับเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม  
สหภาพ  สหพันธ์  สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  องค์การเอกชน  องค์การพัฒนาเอกชน  หรือหมู่คณะอ่ืนด้วย 

การพิจารณาระยะเวลาการฟ้องคดี  ควรให้ความสําคัญกับหลักเกณฑ์เก่ียวกับระยะเวลา 
การฟ้องคดี  ตามมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   
พ.ศ.  ๒๕๔๒   

กรณีที่ มีการยื่นคําขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล  ศาลควรพิจารณาให้ความสําคัญเก่ียวกับ
ผลกระทบหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสาธารณะประกอบในการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมศาลด้วย  
และโดยสถานะของผู้ขอซ่ึงยื่นฟ้องเพื่อแก้ไขเยียวยาส่ิงแวดล้อม  หากต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล  พึงถือว่า
ผู้ขอจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร  ตามมาตรา  ๔๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ข้อ ๔ คดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะในปัจจุบัน   
และหรืออาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะในอนาคต  ศาลพึงพิจารณากําหนดมาตรการ 
หรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยไม่ต้องรอให้ผู้ฟ้องคดีร้องขอ 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา   
ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศาลกําหนด  ศาลพึงมี
คําส่ังให้เจ้าหน้าที่ศาลที่เ ก่ียวข้องกับการบังคับคดีไปติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามคําส่ังศาล   
และรายงานให้ศาลทราบเป็นระยะ  หากปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนคําส่ังศาล  ให้ศาลดําเนินการตามที่
เห็นสมควรเพื่อให้คําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาบรรลุผล   

ข้อ ๖ ศาลพึงวางแนวทางในการแสวงหาข้อเท็จจริงใ ห้ตรงตามรูปคดีโดยรวดเร็ว   
และกําหนดประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องทําคําให้การ  พร้อมทั้งให้จัดส่งพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
ที่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี  และในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีทําคําให้การศาลอาจแสวงหาข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานอ่ืน ๆ  ควบคู่กันไป  รวมทั้งพิจารณาว่าสมควรที่จะมีการแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ความเห็นในประเด็นเก่ียวกับปัญหาทางเทคนิคหรือไม่  หากสมควรก็ให้พิจารณาแต่งตั้งพยาน
ผู้เชี่ยวชาญไปด้วยในคราวเดียวกัน 

การพิจารณาตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญ  ศาลพึงคํานึงถึงความเป็นกลาง  ความรู้  ประสบการณ์   
และประวัติการทํางานของพยานผู้เชี่ยวชาญ  ความเป็นที่ยอมรับของหลักการและทฤษฎีที่พยาน
ผู้เชี่ยวชาญเสนอ  รวมทั้งประโยชน์ส่วนได้เสียของพยานผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว 

ข้อ ๗ เพื่อเป็นการเร่งรัดการดําเนินคดีและมิให้กระบวนพิจารณาคดีล่าช้าเกินสมควร   
ในกรณีที่มีการขอขยายระยะเวลาทําคําให้การ  ศาลพึงพิจารณาอนุญาตให้เท่าที่จําเป็น  สําหรับกรณี 
ที่มีข้อเท็จจริงยุ่งยากซับซ้อน  ให้ศาลพิจารณาขยายระยะเวลาทําคําให้การตามความเหมาะสม 

ข้อ ๘ เม่ือผู้ถูกฟ้องคดีทําคําให้การยื่นต่อศาลแล้ว  หากข้อเท็จจริงที่ได้จากคู่กรณีและที่ศาล
แสวงหามาเพียงพอที่จะพิจารณาพิพากษาได้แล้ว  ศาลพึงส่งสําเนาคําให้การพร้อมทั้งพยานหลักฐาน
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อทราบ  พร้อมทั้งสรุปข้อเท็จจริงและความเห็นเพื่อเตรียมจัดทําบันทึกของตุลาการ
เจ้าของสํานวนเสนอต่อองค์คณะเพื่อพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๙ ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับการพิสูจน์ระหว่างการกระทํากับผลที่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย  ตลอดจนการกําหนดค่าเสียหาย  ซ่ึงมีความซับซ้อนและเป็นปัญหาทางเทคนิค   
ศาลพึงพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่มีการฟ้องเรียกค่าเสียหาย  นอกจากการรับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
ของผู้ฟ้องคดีแล้ว  ศาลอาจแสวงหาข้อเท็จจริงโดยการไต่สวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เก่ียวกับความเสียหายให้เกิดความชัดเจน  ทั้งนี้  เพื่อใช้ในการพิจารณากําหนดจํานวนค่าเสียหาย 
ที่แน่นอน  ในกรณีที่ไม่อาจแสวงหาพยานหลักฐานได้อย่างชัดเจนเก่ียวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นและศาล
เห็นว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจริง  ศาลอาจใช้ดุลพินิจกําหนดค่าเสียหายแบบเหมารวมตามความ
เหมาะสม  โดยคํานึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทาํนั้น 
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(๒) กรณีที่เกิดความเสียหายซ่ึงศาลอาจกําหนดค่าเสียหายได้ในอนาคต  ศาลควรไต่สวน
ข้อเท็จจริงเพื่อใช้ในการกําหนดค่าสินไหมทดแทนในคําพิพากษาด้วย  เช่น  กรณีผู้เสียหายได้รับมลพิษ
จากรังสีหรือสารพิษอันตรายอ่ืน ๆ  และเกิดอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง  ศาลควรกําหนดค่าเสียหายให้เป็น
ธรรมตามความเสี ยหายที่ เ กิดขึ้ นจริ ง   ทั้ งนี้ ในกรณีที่ ยั ง ไ ม่ มีการแต่ งตั้ งพยานผู้ เชี่ ย วชาญ   
ศาลอาจพิจารณาแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อให้ความเห็นแก่ศาลก็ได้  เช่น  แพทย์เฉพาะทางด้าน 
อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น   

(๓) กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ  ศาลควรพิจารณาแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะในการรวบรวมพยานหลักฐาน  ในเรื่องสาเหตุของการเกิดความเสียหาย  มูลค่าความเสียหาย
ของระบบนิเวศที่ เสีย ไป  ค่าใช้ จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและขจัดมลพิษที่ เกิดแก่
ทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งมาตรการเพื่อป้องกัน  คุ้มครอง  รักษา  หรือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม  เพื่อใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป   

(๔) กรณีที่ค วามเ สียหายเกิดจากมลพิษ   การ กําหนดค่ าเสียหาย ในกรณีดั งกล่าว   
ศาลควรพิจารณาแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้านโดยตรง  เช่น  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเสียง  
อากาศ  หรือของเสียอันตรายอ่ืน ๆ  ซ่ึงอาจเป็นนักวิชาการในหน่วยงานของรัฐ  ให้ความเห็นต่อศาล 
ในการกําหนดค่าเสียหายอันเกิดจากมลพิษนั้น   

(๕) กรณีที่ศาลไต่สวนแล้วปรากฏว่า  ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมากเกินกว่าที่ปรากฏ 
ในคําขอท้ายฟ้อง  ศาลควรแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ   

ข้อ ๑๐ การตรวจสอบสถานที่พิพาท  ศาลพึงดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ก่อนออกไปตรวจสอบสถานที่  ศาลควรวางแผนการตรวจสอบสถานที่ให้ละเอียดรอบคอบ  

หากกรณีมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป  ศาลควรพิจารณาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านั้นให้มีความ
เหมาะสมและมีเหตุผล  โดยจะต้องระมัดระวังในการวางตนเพื่อมิให้คู่กรณีเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า  
ศาลวางตนไม่เป็นกลาง  หรือไม่ให้ความเสมอภาคแก่คู่กรณี   

(๒) กรณีที่เห็นว่าในการตรวจสอบสถานที่อาจมีการเผชิญหน้าระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
หรือบุคคลภายนอก  จนอาจก่อให้เกิดความรุนแรงหรืออุปสรรคต่อการตรวจสอบสถานที่  ศาลควรสั่งให้
สํานักงานศาลปกครองประสานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่
เป็นการล่วงหน้า  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ดังกล่าว 

(๓) ก่อนตรวจสอบข้อเท็จจริงในสถานที่  ศาลควรแจ้งให้คู่กรณีและบุคคลที่อยู่  ณ  สถานที่นั้น 
ทราบว่า  การตรวจสอบสถานที่เป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาล  ขอให้คู่กรณีและบุคคล 
ที่อยู่  ณ  สถานที่นั้น  อํานวยความสะดวกในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาล  หากผู้ใดกระทําการ
อันเป็นการขัดขวาง  อาจมีความผิดตามกฎหมาย   

(๔) เม่ือสิ้นสุดการตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวแล้ว  ศาลควรจดแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับ 
การดําเนินการของศาลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นไว้ในรายงานกระบวนพิจารณา 
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ข้อ ๑๑ ศาลพึงวินิจฉัยและให้เหตุผลในทุกข้อหา  ทุกประเด็นหรือข้อโต้เถียงที่คู่กรณีกล่าวอ้าง
ทั้งหมด  รวมทั้งควรวินิจฉัยเพื่อวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดี  การสร้างปทัสถานของสังคม
และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม   
การบริหารราชการแผ่นดิน  การป้องกัน  คุ้มครอง  รักษาหรือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม  
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  ชีวิตหรือสุขภาพ
อนามัยของบุคคล  และสิทธิของชนรุ่นหลังด้วย 

ข้อ ๑๒ การกําหนดค่าเสียหายในคําพิพากษา  ศาลพึงกําหนดให้ครอบคลุมค่าเสียหายต่าง ๆ  
ตามข้อเท็จจริงในแต่ละคดี  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาติดตาม
อาการป่วยหลังจากวันฟ้อง  ค่าเสียหายทางด้านสุขภาพ  ค่าขาดประโยชน์  ค่าเสียหายในอนาคต  
ค่าเสียหายทางด้านจิตใจหรือค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน  ค่าเสียหายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ค่าขจัดมลพิษ  
ค่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสิทธิชุมชนและวิถีชีวิตชุมชน  รวมทั้งอาจตั้งข้อสงวน
ในคําพิพากษาเพื่อกําหนดค่าเสียหายในอนาคตด้วย 

กรณีที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาให้ผู้รับผิดต้องดําเนินการอ่ืนใดเพื่อเยียวยาความเสียหาย 
ทางสิ่งแวดล้อม  ศาลควรกําหนดเป็นเงื่อนไขในคําพิพากษาเพื่อให้ผู้รับผิดปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าว  
ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมแก่กรณี   

ข้อ ๑๓ ศาลพึงพิจารณาว่าในการกําหนดคําบังคับในเรื่องใดเรื่องหนึ่งควรต้องกําหนดให้ 
คําบังคับนั้นมีผลย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตหรือไม่  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ในการเยียวยา 
ความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีและสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ  รวมทั้งต้องคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากผลแห่งคําพิพากษาด้วย 

สําหรับกรณีที่คําบังคับเป็นการสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใด  ศาลพึงกําหนดระยะเวลาเพื่อให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นต้อง
ปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในก่ีวัน  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความร้ายแรงของผล 
ที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและระยะเวลาตามปกติในการปฏิบัติราชการที่หน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ศาลได้ตั้งข้อสงวนเก่ียวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดไว้ในคําพิพากษา  หากความ
ปรากฏต่อศาลในระหว่างระยะเวลาที่กําหนดว่าข้อเท็จจริงตามที่ศาลได้ตั้งข้อสงวนไว้นั้นได้เกิดขึ้น 
หรือเปลี่ยนแปลงไป  ศาลพึงดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนและอาจมีคําพิพากษา
ในส่วนที่ได้มีการตั้งข้อสงวนไว้ก็ได้ 

ข้อ ๑๕ นอกจากที่กําหนดไว้ในคําแนะนํานี้  ศาลพึงลดและเร่งรัดขั้นตอนการดําเนินกระบวน
พิจารณาและงานธุรการคดี  เพื่อให้คดีแล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
หัสวุฒิ  วิฑิตวิรยิกุล 

ประธานศาลปกครองสูงสุด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข ๔ 

 

รา่งกฎหมายพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม พ.ศ.... (ฉบบัศาลยตุธิรรม) 
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ร่างพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม พ.ศ.... 

บนัทึกหลกัการและเหตผุล 
ประกอบร่างพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม พ.ศ. .... 

.................................................... 
หลกัการ 

ใหม้วีธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 
 

เหตผุล 

โดยที�ปจัจุบันปญัหาสิ�งแวดล้อม โดยเฉพาะปญัหามลพิษและปญัหาการทําลาย
ทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นปญัหารา้ยแรงระดบัชาตแิละถอืเป็นปญัหาสําคญัของโลกด้วย ซึ�งผู้ก่อความ
เสยีหายมกัจะกระทําโดยไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย และผู้เสยีหายมกัขาดโอกาสที�จะต่อรอง นอกจากนี7 
เมื�อเกดิขอ้พพิาทขึ7น กระบวนการในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายต้องใชเ้วลานาน มรีาคาแพงและสรา้งความ
ยุ่งยากใหแ้ก่ผูเ้สยีหายที�จะต้องพสิูจน์ถงึขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ซึ�งไม่อยู่ในความรูเ้หน็ของตนเอง อกีทั 7งต้อง
เสยีค่าใชจ้า่ยในการดําเนินคดสีูง ซึ�งการพสิูจน์คดสีิ�งแวดลอ้มจาํเป็นต้องใชค้วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยชีั 7นสูงมาช่วย โดยผูเ้สยีหายไม่สามารถดําเนินการไดเ้องโดยสะดวก ผูเ้สยีหายที�ไม่ไดร้บั
ความเป็นธรรมจงึตกอยู่ในฐานะที�เสยีเปรยีบจนบางครั 7งนําไปสู่การใชว้ธิกีารที�รุนแรงและก่อให้เกดิการ
เผชญิหน้าระหว่างผู้ก่อความเสยีหายกบักลุ่มผู้เสยีหาย อนัส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคม
โดยรวมของประเทศ แม้กระทั �งกรณีที�หน่วยงานของรฐัเป็นผู้เสียหาย ก็มคีวามยากลําบากในการ
ดําเนินคดกีับผู้กระทําความผิดเช่นเดียวกัน ดงันั 7น จงึสมควรให้มรีะบบวิธีพจิารณาคดีที�เอื7อต่อการ
ดาํเนินคดสีิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหผู้ค้วามเสยีหายไดร้บัการแก้ไขเยยีวยาดว้ยความรวดเรว็ ประหยดัและเป็น
ธรรม อนัเป็นการคุ้มครองสทิธขิองผู้เสยีหาย รวมถงึการรกัษาสภาพแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ
ของส่วนรวม ในขณะเดยีวกนั เป็นการส่งเสรมิใหผู้ก้ระทาํความผดิไดป้รบัปรงุพฤตกิรรมและกลบัมาช่วย
แกไ้ขปญัหา จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ7 
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(รา่ง) 
(กรกฎาคม ๒๕๕๒) 

พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม พ.ศ. .... 
……………………………… 

ใหไ้ว ้ณ วนัที�...................................พ.ศ................. 

โดยที�เป็นการสมควรใหม้กีฎหมายว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 

พระราชบญัญตัฉิบบันี7มบีทบญัญตับิางประการเกี�ยวกบัการจํากดัสทิธแิละเสรภีาพของ
บุคคล  ซึ�งตามมาตรา  ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๒ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึ7นไว้โดยคําแนะนําและยนิยอม
ของรฐัสภา ดงัต่อไปนี7 

มาตรา ๑ พระราชบญัญตันีิ7เรยีกว่า "พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดงีแวดลอ้ม พ.ศ. ...." 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันีิ7ใหใ้ชบ้งัคบั เมื�อพน้หนึ�งรอ้ยแปดสบิวนั นบัตั 7งแต่วนัถดัจาก
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันีิ7 

“คดีสิ�งแวดล้อม” หมายความว่า คดีแพ่งและคดีอาญาที�มกีารพพิาทหรอืการกระทํา
ความผดิกฎหมายในดา้นสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิศลิปกรรม ผงัเมอืง และมลพษิ และใหร้วมถงึ
คดทีี�เกี�ยวพนักนัดว้ย 

“ที�ปรึกษาทางสิ�งแวดล้อม”   หมายความว่า บุคคลซึ�งมีความรู้ความชํานาญด้าน
สิ�งแวดล้อมสาขาต่างๆ เช่น นักวทิยาศาสตร ์วศิวกร แพทย ์นักระบาดวทิยา นักผงัเมอืง ผู้เชี�ยวชาญ
ด้านแผนที�ทางอากาศ ผู้เชี�ยวชาญเรื�องประเพณีท้องถิ�นที�เกี�ยวกับการรักษาสิ�งแวดล้อมและ
ทรพัยากรธรรมชาต ินักเศรษฐศาสตรส์ิ�งแวดลอ้ม หรอืบุคคลที�มคีวามเชี�ยวชาญในเรื�องการสิ�งแวดลอ้ม
ประการอื�น ตามที�กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 

“เจา้พนักงานคด”ี หมายความว่า บุคคลที�เลขาธกิารสํานักงานศาลยุตธิรรมแต่ตั 7งให้มี
ปฏบิตัหิน้าที�ตามพระราชบญัญตันีิ7 

“ก.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบยีบบรหิารราชการศาลยตุธิรรม 



ภาคผนวก ข: เอกสารหมายเลข ข- ๒ 

๓๘ 

 

“องค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อม” หมายความว่า องค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมที�ได้จด
ทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิ

มาตรา ๔ ให้มเีจา้พนักงานคดปีระจําศาลยุตธิรรมชั 7นต้นที�มอีํานาจพจิารณาพพิากษา
คดสีิ�งแวดลอ้ม เพื�อทาํหน้าที�ช่วยเหลอืศาลในการดาํเนินคดสีิ�งแวดลอ้มตามที�ศาลมอบหมาย ดงัต่อไปนี7 

(๑) ไกล่เกลี�ยคดสีิ�งแวดลอ้มทางแพ่ง 
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐาน 
(๓) การบนัทกึคาํพยาน 
(๔) ดาํเนินการคุม้ครองสทิธขิองคู่ความทั 7งก่อนและระหว่างการพจิารณา 
(๕) เป็นผูป้ระสานงานในคดอีาญา เพื�อช่วยเหลอืในการจดัทาํแผนบาํบดัฟื7นฟูเยยีวยา 
(๖) ปฏบิตัหิน้าที�อื�นตามพระราชบญัญตันีิ7หรอืตามขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาใน

การทาํหน้าที�ช่วยเหลอืนั 7น 

ในการปฏบิตัิหน้าที�ตามพระราชบญัญตัินี7   ให้เจ้าพนักงานคดีเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและให้มอีํานาจมหีนังสือเรยีกบุคคลใดบุคคลหนึ�งมาให้ข้อมูล  หรอืให้จดัส่ง
เอกสาร เพื�อประกอบการพจิารณาเรื�องใดเรื�องหนึ�งตามอํานาจหน้าที� 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารปฏบิตัิหน้าที�ของเจ้าพนักงานคดใีห้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ใน
ขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 

มาตรา ๕  ผู้ที�จะได้รบัแต่งตั 7งเป็นเจา้พนักงานคด ี ต้องมคีุณสมบตัอิย่างหนึ�งอย่างใด  
ดงัต่อไปนี7 

(๑) สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททางกฎหมายหรอืปรญิญาเอกทางกฎหมาย 
(๒) สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีางกฎหมาย เป็นสามญัสมาชกิแห่งเนตบิณัฑติย

สภาและไดป้ระกอบวชิาชพีทางกฎหมายตามที� ก.ศ. กําหนดเป็นเวลาไมน้่อยกว่าหนึ�งปี 
(๓) สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีางกฎหมายและปรญิญาในสาขาวชิาอื�นที�ก.ศ. 

กําหนดซึ�งไมต่ํ�ากว่าปรญิญาตร ีและไดป้ระกอบวชิาชพีตามที�ก.ศ. กําหนดเป็นเวลาไมน้่อยกว่าสี�ปี 

ให้เลขาธกิารสํานักงานศาลยุตธิรรมมอีํานาจพจิารณาแต่งตั 7งบุคคลซึ�งมคีุณสมบตัติาม
วรรคหนึ�งเป็นเจา้พนกังานคด ีทั 7งนี7 ตามระเบยีบที� ก.ศ. กําหนด 

มาตรา ๖ ให้ประธานศาลฎีการกัษาการตามพระราชบญัญัตินี7  และให้มอีํานาจออก
ขอ้กําหนดเพื�อใหก้ารดาํเนินกระบวนพจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเรว็ และเที�ยง
ธรรม แต่ขอ้กําหนดดงักล่าวจะตอ้งไมท่าํใหส้ทิธใินการต่อสูค้ดขีองคู่ความลดน้อยลง 
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ขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาตามพระราชบญัญตันีิ7   เมื�อได้รบัความเหน็ชอบจากที�
ประชุมใหญ่ศาลฎกีาและประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

มาตรา ๗ ให้ประธานศาลฎีกาจดัตั 7งคณะกรรมการร่วมเพื�อการพฒันากฎหมายวิธี
พจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม โดยคดัเลอืกตวัแทนจากศาลต่างๆ ที�มเีขตอํานาจเหนือคดสีิ�งแวดล้อมในทุก
ระดบัชั 7นศาล รวมถงึตวัแทนจากศาลแรงงาน ศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการค้าระหว่างประเทศและ
ศาลเยาวชนและครอบครวั โดยใหม้อีํานาจหน้าที�ดงัต่อไปนี7 

(๑) พฒันามาตรฐานการบงัคบัใชก้ฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(๒) พฒันาบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(๓) พฒันางานวชิาการที�เกี�ยวขอ้งกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(๔) พฒันาระบบขอ้มลูคดทีี�เกี�ยวขอ้งกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(๕) พัฒนาระบบการคัดสรรและขึ7นทะเบียนที�ปรึกษากฎหมาย ผู้ ไกล่ เกลี�ย

ประนีประนอม ผูป้ระสานงานในคดอีาญา และงานที�เกี�ยวขอ้ง 
(๖) ดําเนินกิจการอื�นๆ เพื�อพัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดี

สิ�งแวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพ 

หมวด ๑ 
บททั �วไป 
………….. 

มาตรา ๘ การดําเนินการทั 7งปวงก่อนการเริ�มต้นคด ี การฟ้อง  การเขา้เป็นคู่ความใน
คด ี การดําเนินกระบวนพจิารณา  การรบัฟงัพยานหลกัฐาน และการพพิากษาคดสีิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นไป
ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันีิ7และขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาตามมาตรา  ๖    ในกรณีที�ไม่มี
บทบญัญตัแิละขอ้กําหนดดงักล่าว     ใหนํ้าบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง   
หรอืประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา  หรอืพระราชบญัญตัิจดัตั 7งศาลแขวงและวธิพีิจารณา
ความอาญาในศาลแขวงมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

สําหรบัคดสีิ�งแวดล้อมที�อยู่ในอํานาจหน้าที�ของ ศาลแรงงาน ศาลทรพัยส์นิทางปญัญา
และการค้าระหว่างประเทศ และศาลเยาวชนและครอบครวัให้นําพระราชบญัญตัฉิบบันี7ไปบงัคบัใชโ้ดย
อนุโลม 

มาตรา ๙ ภายใต้บงัคบัแห่งมาตรา ๕๐  ถงึมาตรา ๕๓ (วธิกีารชั �วคราวก่อนฟ้องและ
ก่อนพพิากษา) ในกรณมีปีญัหาว่าคดใีดเป็นคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืไม่ ใหป้ระธานศาลฎกีาเป็นผูว้นิิจฉัย คํา
วนิิจฉัยของประธานศาลฎีกาให้เป็นที�สุด แต่ทั 7งนี7ไม่กระทบถึงกระบวนพจิารณาใดๆ ที�ได้กระทําไป
ก่อนที�จะมคีาํวนิิจฉยันั 7น 
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การขอให้ประธานศาลฎกีาวนิิจฉัยปญัหาตามวรรคหนึ�งไม่ว่าโดยคู่ความเป็นผู้ขอหรอื
โดยศาลเหน็สมควร   ถ้าเป็นการขอในคดสีิ�งแวดล้อมต้องกระทําอย่างชา้ในวนันัดพจิารณา แต่ถ้าเป็น
การขอในคดอีื�นตอ้งกระทาํอยา่งชา้ในวนัชี7สองสถานหรอืวนัสบืพยาน ในกรณีที�ไม่มกีารชี7สองสถานหาก
พน้กําหนดเวลาดงักล่าวแล้วห้ามมใิห้มกีารขอให้วนิิจฉัยปญัหาดงักล่าวอกี ทั 7งนี7 เว้นแต่เป็นคดทีี�ศาล
เหน็ว่ามคีวามคลา้ยคลงึกบัคดทีี�ประธานศาลฎกีาไดม้คีําวนิิจฉัยแลว้ ศาลอาจใชดุ้ลพนิิจไม่ส่งเรื�องไปอกี 
เพื�อไมใ่หเ้กดิความล่าชา้ 

เมื�อไดร้บัคาํขอจากศาลชั 7นตน้แลว้ ใหป้ระธานศาลฎกีามคีาํวนิิจฉยัและแจง้ผลไปยงัศาล
ชั 7นตน้โดยเรว็ 

เพื�อให้การดําเนินคดเีป็นไปด้วยความรวดเรว็ การดําเนินการใดๆ ระหว่างศาลชั 7นต้น
กบัศาลอุทธรณ์ตามมาตรานี7 จะดาํเนินการโดยทางโทรสารหรอืสื�อเทคโนโลยสีารสนเทศอื�นใดกไ็ด ้

มาตรา ๑๐ ในกรณีที�ปรากฏว่ามีข้อผิดระเบียบหรือผิดหลงในการดําเนินกระบวน
พจิารณาของคู่ความฝา่ยใด ใหศ้าลสั �งใหคู้่ความที�ดําเนินกระบวนพจิารณาผดิระเบยีบหรอืผดิหลงนั 7นทํา
การแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาและเงื�อนไขที�ศาลเหน็สมควรกําหนด เวน้แต่ขอ้ผดิระเบยีบหรอืผดิ
หลงดงักล่าวเกดิจากความไมสุ่จรติของคู่ความฝา่ยนั 7น 

มาตรา ๑๑ ในคดแีพ่ง กรณีที�ทําใหค้วามเสยีหายเกดิขึ7นต่อชวีติ ร่างกาย สุขภาพ หรอื
อนามยั โดยผลของสารที�สะสมอยูใ่นรา่งกายของผูเ้สยีหายหรอืเป็นกรณทีี�ตอ้งใชเ้วลาในการแสดงอาการ  
ผูเ้สยีหายหรอืผูม้อีํานาจฟ้องคดแีทนผูเ้สยีหายต้องใชส้ทิธเิรยีกรอ้งภายในสามปี  นับแต่วนัที�รูถ้งึความ
เสยีหายและรูต้วัผูท้ี�ตอ้งรบัผดิ แต่ไมเ่กนิสบิปีนบัแต่วนัที�รูถ้งึความเสยีหาย 

มาตรา ๑๒ ถา้มกีารเจรจาเกี�ยวกบัค่าเสยีหายที�พงึจ่ายระหว่างคู่ความในคดสีิ�งแวดลอ้ม 
ใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุอยูไ่มน่บัในระหว่างนั 7นจนกว่าฝา่ยใดฝา่ยหนึ�งไดบ้อกเลกิการเจรจา 

มาตรา ๑๓ ระยะเวลาตามที�กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตันีิ7หรอืกฎหมายอื�นที�บทบญัญตัิ
แห่งพระราชบญัญตันีิ7ใหนํ้ามาใชบ้งัคบั หรอืระยะเวลาตามที�ศาลกําหนดไว ้เมื�อศาลเหน็สมควรหรอืเมื�อ
คู่ความร้องขอ ศาลมอีํานาจย่นหรอืขยายระยะเวลาได้ตามความจําเป็นและเพื�อประโยชน์แห่งความ
ยตุธิรรม 

มาตรา ๑๔ การส่งคําคู่ความหรอืเอกสารอื�นใด หรอืการแจง้วนันัด คําสั �งของศาลหรอื
ขอ้ความอย่างอื�นไปยงัคู่ความหรอืบุคคลอื�นใดในคดสีิ�งแวดล้อมซึ�งปกตจิะต้องดําเนินการโดยทางเจ้า
พนักงานศาลนั 7น ศาลอาจสั �งให้ดําเนินการโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั โทรศัพท์ โทรสาร 
ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์หรอืสื�อเทคโนโลยสีารสนเทศอื�นใดกไ็ด ้โดยคํานึงถงึความจาํเป็นเร่งด่วน ความ
สะดวกรวดเรว็ ความเหมาะสมตามสภาพแห่งเนื7อหาของเรื�องที�ทําการตดิต่อ ทั 7งนี7 ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารที�กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 
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หมวด ๒ 
วิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมในศาลชั ,นต้น 

………….. 

ส่วนที� ๑ 
การฟ้องคดี 
………….. 

มาตรา ๑๕  การดําเนินการทั 7งปวงก่อนการเริ�มต้นคด ีการฟ้อง การเขา้เป็นคู่ความใน
คด ี การดําเนินกระบวนพจิารณา  การรบัฟงัพยานหลกัฐาน และการพพิากษาคดใีนศาลสิ�งแวดลอ้มให้
เป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันีิ7และขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาตามมาตรา  ๖  ในกรณี
ที�ไม่มบีทบญัญตัแิละขอ้กําหนดดงักล่าว  ใหนํ้าบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 
หรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา หรอืพระราชบญัญตัจิดัตั 7งศาลแขวงและวธิพีจิารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖ ในคดแีพ่ง  เมื�อมหีรอือาจจะมขีอ้โต้แยง้เกดิขึ7น เกี�ยวกบัสทิธหิรอืหน้าที�ของ
บุคคลใดตามกฎหมายสิ�งแวดลอ้ม หรอืบุคคลใดจะต้องใชส้ทิธดิงักล่าวทางศาล บุคคลนั 7นชอบที�จะเสนอ
คดขีองตนต่อศาลที�มเีขตอํานาจได ้ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายนี7 

มาตรา ๑๗ เพื�อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็นสําคัญ ให้องค์กรเอกชนทาง
สิ�งแวดลอ้มที�ไดจ้ดทะเบยีนแลว้มสีทิธทิี�จะฟ้องคดต่ีอศาลและดําเนินคดสีิ�งแวดลอ้มเพื�อเรยีกค่าเสยีหาย
ทางสิ�งแวดลอ้มได ้หากเป็นคดทีี�อยูใ่นขอบเขตวตัถุประสงคข์ององคก์รนั 7น รวมทั 7งใหถ้อืว่าเป็นผูเ้สยีหาย
ในคดอีาญาดว้ย 

มาตรา ๑๘ ตวัแทนชุมชนที�มคีุณสมบตัติามที�กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดประธานศาลฎกีา 
มสีิทธิที�จะฟ้องคดีต่อศาลและดําเนินคดีสิ�งแวดล้อมเพื�อเรียกค่าเสียหายทางสิ�งแวดล้อมที�เกิดแก่
สิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตขิองชุมชนได ้รวมทั 7งใหถ้อืว่าเป็นผูเ้สยีหายในคดอีาญาดว้ย 

มาตรา ๑๙ ค่าเสียหายที�ได้รบัจากการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ ให้
นําไปใช้เพื�อฟื7นฟูเยยีวยาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม รวมทั 7งเพื�อค่าใช้จ่ายต่างๆ ในเรื�องที�
เกี�ยวขอ้ง 

มาตรา ๒๐ ในคดอีาญาที�พนักงานอยัการเป็นโจทก์ พนักงานอยัการมสีทิธยิื�นคํารอ้ง
เพื�อเรียกค่าเสียหายที�เกิดแก่สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมาในคดีอาญาได้ โดยต้องยื�น
รายละเอยีดที�เพยีงพอ และใหนํ้าค่าเสยีหายที�ไดร้บักลบัไปนําไปใชเ้พื�อฟื7นฟูเยยีวยาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม รวมทั 7งเพื�อค่าใช้จ่ายต่างๆ ในเรื�องที�เกี�ยวข้อง โดยให้หน่วยงานด้านสิ�งแวดล้อมที�มี
อํานาจหน้าที�เป็นผูด้าํเนินการต่อไป 
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มาตรา ๒๑ ในคดีแพ่ง โจทก์จะฟ้องด้วยวาจาหรอืเป็นหนังสือก็ได้ ในกรณีที�โจทก์
ประสงค์จะฟ้องด้วยวาจา ให้เจา้พนักงานคดจีดัให้มกีารบนัทกึรายละเอยีดแห่งคําฟ้องแล้วให้โจทก์ลง
ลายมอืชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 

คําฟ้องต้องมขีอ้เทจ็จรงิที�เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดรีวมทั 7งคําขอบงัคบัชดัเจนพอที�จะทํา
ใหเ้ขา้ใจได้ หากศาลเหน็ว่าคําฟ้องนั 7นไม่ถูกต้องหรอืขาดสาระสําคญับางเรื�อง ศาลอาจมคีําสั �งใหโ้จทก์
แกไ้ขคาํฟ้องในส่วนนั 7นใหถู้กตอ้งหรอืชดัเจนขึ7นกไ็ด ้

มาตรา ๒๒  ในคดแีพ่ง ภายหลงัที�ไดม้กีารฟ้องคดสีิ�งแวดลอ้มแลว้ หากมกีารเสนอคํา
ฟ้องเขา้มาในคดดีงักล่าวไม่ว่าโดยวธิฟ้ีองเพิ�มเตมิ ฟ้องแยง้ หรอืโดยสอดเขา้มาในคด ีหรอืหากศาลมี
คําสั �งใหร้วมพจิารณาคดแีพ่งอื�นใดเขา้กบัคดสีิ�งแวดล้อม ให้ถอืว่าคดใีนส่วนที�เกี�ยวกบัคําฟ้องซึ�งได้ยื�น
ภายหลงัและคดทีี�ศาลสั �งใหร้วมพจิารณาเหล่านั 7นเป็นคดสีิ�งแวดลอ้มตามพระราชบญัญตันีิ7ดว้ย 

มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติจดัตั 7งศาลเยาวชนและครอบครวัและวิธี
พจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั ในคดอีาญาที�ผูต้อ้งหาว่ากระทาํความผดิอาญาซึ�งมอีตัราโทษอย่างสูง
ตามที�กฎหมายกําหนดไว้ให้จําคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรบัด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่า
ผู้ต้องหาไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถงึที�สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นความผดิที�ได้กระทําโดย
ประมาทหรอืความผดิลหุโทษ หากผู้ต้องหารบัสารภาพก่อนฟ้องคด ีเมื�อคํานึงถึงอายุ ประวตัิ ความ
ประพฤติ สติปญัญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจติ อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการกระทํา
ความผดิแลว้ หากพนกังานอยัการเหน็ว่าผูต้อ้งหาอาจกลบัตวัเป็นคนดไีดโ้ดยไม่ต้องฟ้องคดสีิ�งแวดลอ้ม 
ใหคู้่ความทุกฝา่ยรว่มกนัจดัทาํแผนบาํบดัฟื7นฟูเยยีวยา เพื�อใหเ้กดิการฟื7นฟูเยยีวยาผูเ้สยีหาย การฟื7นฟู
เยยีวยาสิ�งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ และการแก้ไขบําบดัฟื7นฟูผู้ต้องหา แทนการฟ้องคดกี็ได ้
ทั 7งนี7 ผูก้ระทาํผดิต้องรบัสารภาพและยนิยอมกระทําตามแผน รวมทั 7งผูเ้สยีหายต้องยนิยอม หรอืในกรณี
ที�เป็นรฐัเป็นผูเ้สยีหาย เจา้หน้าที�ผูม้อีํานาจหน้าที�จกัต้องไม่คดัคา้น ศาลอาจสั �งใหเ้ขา้กระบวนการพเิศษ
ดงักล่าวแทนการฟ้องคด ีและหากมกีารดาํเนินการตามแผนอยา่งถูกต้อง จนเกดิผลตามแผนที�วางไว ้ให้
ศาลมคีาํสั �งจาํหน่ายคดอีอกจากสารบบความ 

ในการดําเนินการจดัทําแผนบําบดัฟื7นฟูเยยีวยา ศาลอาจตั 7งผูป้ระสานงานในคดอีาญา
เพื�อจดัทาํและตดิตามผลการดาํเนินการตามแผนได ้

ผู้ประสานงานในคดอีาญาที�ไม่ใช่เจ้าพนักงานคด ีมสีทิธไิด้รบัค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
เดนิทาง และค่าเช่าที�พกัตามระเบยีบที�คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 
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ส่วนที� ๒ 
การพิจารณาคดี 

………….. 

มาตรา ๒๔  เพื�อประโยชน์แห่งความยุตธิรรมในอนัที�จะใหไ้ดค้วามแจง้ชดัในขอ้เทจ็จรงิ
แห่งคด ีให้ศาลมอีํานาจเรยีกพยานหลกัฐานมาสบืได้เองตามที�เห็นสมควร และศาลมอีํานาจซกัถาม
พยานเพิ�มเตมิไดจ้นสิ7นขอ้สงสยั 

ให้ศาลดําเนินการนั �งพิจารณาคดีติดต่อกันไปโดยไม่เลื�อนคดีจนกว่าจะเสร็จการ
พจิารณา เว้นแต่มเีหตุจาํเป็นอนัมอิาจก้าวล่วงเสยีไดแ้ละศาลสิ�งแวดลอ้มจะเลื�อนครั 7งหนึ�งไดไ้ม่เกนิเจด็
วนั และเมื�อเสรจ็การพจิารณาคด ีใหศ้าลสิ�งแวดลอ้มรบีทาํคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งโดยเรว็ 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที�มคีวามจําเป็น เพื�อให้ได้ขอ้เทจ็จรงิอย่างเพยีงพอรอบด้าน หาก
คู่ความที�เกี�ยวข้องร้องขอ หรอืศาลเห็นเป็นการสมควร ศาลอาจจะเดินเผชิญสืบพยานหลกัฐานใน
สถานที�ที�เกี�ยวขอ้งได ้

ในการเดินเผชิญสืบ หากมีความจําเป็นเพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมี
อํานาจสอบถามบุคคลในบรเิวณที�เกดิเหตุ ตรวจเกบ็พยานหลกัฐานต่างๆ หรอืแสวงหาขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 
ตามที�เหน็สมควรได ้

มาตรา ๒๖  ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลกัฐานที�ตนอาจต้องอ้างองิในภายหน้าจะสูญ
หายหรอืยากแก่การนํามาเมื�อมคีดสีิ�งแวดลอ้มเกดิขึ7น หรอืถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดเีกรงว่าพยานหลกัฐาน
ที�ตนจาํนงจะอ้างองิจะสูญหายเสยีก่อนที�จะนํามาสบืหรอืเป็นการยากที�จะนํามาสบืในภายหลงับุคคลนั 7น
หรือ คู่ความฝ่ายนั 7นอาจยื�นคําขอต่อศาลโดยทําเป็นคําร้องขอหรือคําร้องให้ศาลมีคําสั �งให้สืบ
พยานหลกัฐานนั 7นไวท้นัทเีท่านั 7น ใหศ้าลหมายเรยีกผูข้อและคู่ความอกี ฝ่ายหนึ�งหรอืบุคคลภายนอกที�
เกี�ยวขอ้งมาศาล และเมื�อไดฟ้งับุคคลเหล่านั 7นแลว้ ใหศ้าลสั �งคําขอตามที�เหน็สมควร ถ้าศาลสั �งอนุญาต
ตามคําขอแล้วให้สบืพยานหลกัฐานไปตามที�บญัญตัไิว้ในกฎหมาย  ส่วนรายงานและเอกสารอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการนั 7นใหศ้าลเกบ็รกัษาไว ้

มาตรา ๒๗  ในกรณีมเีหตุฉุกเฉิน เมื�อมกีารยื�นคําขอตามมาตรา ๓๖  ผูย้ ื�นคําขอจะยื�น
คํารอ้งรวมไปด้วยเพื�อให้ศาลมคีําสั �งหรอืออกหมายตามที�ขอโดยไม่ชกัชา้ และถ้าจําเป็นจะขอให้ศาลมี
คําสั �งให้ยดึหรอือายดัเอกสารหรอืวตัถุที�จะใช้เป็นพยานหลกัฐานที�ขอสบืไว้ก่อนโดยมเีงื�อนไขอย่างใด
อยา่งหนึ�งตามที�ศาลเหน็สมควรกไ็ด ้

ให้นํามาตรา ๒๖๑ ถึงมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗ ถึงมาตรา ๒๖๙  แห่งประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใชแ้ก่กรณตีามวรรคหนึ�งโดยอนุโลม 
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มาตรา ๒๘  ในคดแีพ่ง คู่ความจะแต่งตั 7งบุคคลใดซึ�งมภีูมลิําเนาในเขตศาลเพื�อรบัคํา
คู่ความหรอืเอกสารแทนตนก็ได้โดยให้ยื�นคําขอต่อศาลที�พจิารณาคดนีั 7นเมื�อศาลอนุญาตแล้ว จะส่งคํา
คู่ความหรอืเอกสารแก่บุคคลซึ�งไดร้บัแต่งตั 7งนั 7นกไ็ด ้

ถ้าคู่ความไม่มภีูมลิําเนาหรอืสํานักทําการงานในเขตศาลที�พจิารณาคด ีศาลนั 7นจะสั �งให้
คู่ความแต่งตั 7งบุคคลซึ�งมภีูมลิําเนาในเขตศาลนั 7นซึ�งจะเป็นการสะดวกในการส่งคําคู่ความหรอืเอกสาร
ภายในเวลาที�ศาลกําหนดเพื�อรบัคาํคู่ความหรอืเอกสารแทนกไ็ด ้

ถา้คู่ความไม่ปฏบิตัติามคําสั �งศาลตามวรรคสอง การส่งคําคู่ความหรอืเอกสารจะกระทํา
โดยวธิปิีดประกาศไว้ ณ ศาลที�พจิารณาคด ีแจง้ให้คู่ความมารบัคําคู่ความหรอืเอกสารนั 7นแทนการส่ง
โดยวิธีอื�นก็ได้การส่งคําคู่ความหรอืเอกสารโดยวิธีเช่นนี7ให้มผีลใช้ได้เมื�อพ้นสิบห้าวนันับแต่วนัปิด
ประกาศ 

การส่งคําคู่ความหรอืเอกสารแก่บุคคลซึ�งไดร้บัแต่งตั 7ง ใหก้ระทําไดเ้ช่นเดยีวกบัการส่ง
คําคู่ความหรือเอกสารแก่คู่ความหรือการส่งโดยวิธีอื�นแทนดังที�บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความแพ่งการส่งคําคู่ความหรอืเอกสารแก่บุคคลซึ�งได้รบัแต่งตั 7งตามความในวรรคนี7ให้มผีล
ใชไ้ดเ้มื�อพน้เจด็วนันบัแต่วนัส่งหรอืสบิหา้วนันบัแต่วนัที�ไดม้กีารส่งโดยวธิอีื�นแทน 

มาตรา ๒๙ ในคดแีพ่ง เมื�อศาลสั �งรบัคําฟ้องแลว้ ใหศ้าลกําหนดวนันัดพจิารณาโดยเรว็ 
และออกหมายเรยีกจําเลยให้มาศาลตามกําหนดนัดเพื�อการไกล่เกลี�ยหรอืดําเนินกระบวนการระงบั 
ขอ้พพิาททางเลอืกแบบอื�น ใหก้าร และสบืพยานในวนัเดยีวกนั ทั 7งนี7 ใหศ้าลส่งสําเนาคําฟ้องหรอืสําเนา
บนัทกึคาํฟ้องใหจ้าํเลย และสั �งใหโ้จทกม์าศาลในวนันดัพจิารณานั 7นดว้ย 

จาํเลยจะยื�นคาํใหก้ารเป็นหนงัสอืก่อนวนันดัพจิารณาตามวรรคหนึ�งกไ็ด ้

มาตรา ๓๐ ในคดแีพ่ง ในวนันัดพจิารณา เมื�อโจทก์และจําเลยมาพร้อมกนัแล้วให้เจ้า
พนักงานคดหีรอืบุคคลที�ศาลกําหนดหรอืที�คู่ความตกลงกนัทําการไกล่เกลี�ยให้คู่ความได้ตกลงกนัหรอื
ประนีประนอมยอมความกนัก่อน ในการไกล่เกลี�ย ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งร้องขอหรอืผู้ไกล่เกลี�ย
เหน็สมควรผูไ้กล่เกลี�ยจะสั �งใหด้ําเนินการเป็นการลบัเฉพาะต่อหน้าตวัความทุกฝ่ายหรอืฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง
กไ็ด ้

นอกเหนือจากการไกล่เกลี�ย ศาลอาจแสวงหาแนวทางใหม้กีารดําเนินกระบวนการระงบั
ขอ้พพิาททางเลอืกแบบอื�นได ้ตามที�ศาลเหน็สมควร และคู่ความยนิยอม 

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และระยะเวลาในการไกล่เกลี�ยหรอืการดําเนินกระบวนการระงบั 
ขอ้พพิาททางเลอืกแบบอื�น ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 
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ผูไ้กล่เกลี�ยหรอืผูร้บัผดิชอบในการดําเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกแบบอื�น 
ที�มใิช่เจ้าหนักงานคดมีสีทิธไิด้รบัค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดนิทาง และค่าเช่าที�พกัตามระเบยีบที�คณะ
กรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 

มาตรา ๓๑ ในคดแีพ่ง ถ้าคู่ความไม่อาจตกลงกนัหรอืไม่อาจประนีประนอมยอมความ
กนัได้ และจาํเลยยงัไม่ไดย้ื�นคําใหก้าร ใหศ้าลจดัใหม้กีารสอบถามคําให้การของจาํเลยโดยจาํเลยจะยื�น
คําให้การเป็นหนังสอืหรอืจะให้การด้วยวาจาก็ได้ ในกรณีที�ยื�นคําให้การเป็นหนังสอื หากศาลเห็นว่า
คาํใหก้ารดงักล่าวไมถู่กตอ้งหรอืขาดสาระสาํคญับางเรื�อง ศาลอาจมคีาํสั �งใหจ้าํเลยแก้ไขคําใหก้ารในส่วน
นั 7นให้ถูกต้องหรอืชดัเจนขึ7นก็ได้ ในกรณีใหก้ารดว้ยวาจา ให้ศาลจดัให้มกีารบนัทกึคําให้การนั 7นและให้
จาํเลยลงลายมอืชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 

ถ้าจําเลยไม่ให้การตามวรรคหนึ�ง และไม่ได้รบัอนุญาตจากศาลให้ขยายระยะเวลายื�น
คาํใหก้ารใหถ้อืว่าจาํเลยขาดนดัยื�นคาํใหก้าร 

มาตรา ๓๒  ในคดีแพ่ง เมื�อศาลแจ้งกําหนดนัดพิจารณาให้คู่ความฝ่ายใดทราบ
แล้ว คู่ความฝ่ายนั 7นไม่มาศาลตามกําหนดนัด ให้เป็นหน้าที�ของคู่ความฝ่ายนั 7นมารบัทราบกําหนดนัด
ต่อไปจากศาลเองหากไมม่ารบัทราบ ใหถ้อืว่าคู่ความฝา่ยนั 7นไดท้ราบกําหนดนดัต่อไปแลว้ 

มาตรา ๓๓  ในคดทีี�ต้องอาศยัความรูค้วามชํานาญเป็นพเิศษ ศาลอาจขอให้ที�ปรกึษา
ทางสิ�งแวดลอ้มใหค้วามเหน็เพื�อประกอบการพจิารณาพพิากษาคดไีด ้  โดยที�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มมี
สทิธใินการเขา้ถงึเอกสารและขอ้มลูในคดทีี�จาํเป็นเพื�อใหม้ขีอ้มลูที�เพยีงพอในการเสนอความคดิเหน็ โดย
ในคดเีดยีว อาจมทีี�ปรกึษาหลายคนหรอืหลายสาขากไ็ด ้ตามสภาพของคด ี

มาตรา ๓๔ ในกรณีที�คู่ความแต่ละฝ่ายประสงคจ์ะนําพยานผูเ้ชี�ยวชาญที�แตกต่างกนัมา
สืบ ในกรณีที�ศาลเห็นสมควรเพื�อให้ได้ข้อมูลที�แจ้งกระจ่างอย่างรอบด้าน ศาลอาจสั �งให้นําพยาน
ผูเ้ชี�ยวชาญของทุกฝ่ายมาสบืในคราวเดยีวกนั โดยให้เป็นไปตามวธิกีารที�กําหนดไว้ในขอ้กําหนดของ
ประธานศาลฎกีา ทั 7งนี7 ศาลอาจมขีอใหท้ี�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มมาร่วมในการสบืพยานและใหค้วามเหน็
ต่อศาลได ้

มาตรา ๓๕  ที�ปรกึษาทางสิ�งแวดล้อมที�ศาลขอให้มาให้ความเห็นมสีทิธไิด้รบัค่าป่วย
การ ค่าพาหนะเดนิทาง และค่าเช่าที�พกัตามระเบยีบที�คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 
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ส่วนที� ๓ 
คาํพิพากษาหรือคาํสั �งคดีสิ�งแวดล้อม 

………….. 

มาตรา ๓๖ เมื�อไดส้บืพยานตามที�จาํเป็นแลว้ ใหถ้อืว่าการพจิารณาเป็นอนัสิ7นสุด แต่
คู่ความอาจแถลงการณ์ปิดคดดี้วยวาจาในวนัเสรจ็การพจิารณานั 7นได้ แล้วให้ศาลสิ�งแวดล้อมอ่านคํา
พพิากษาหรอืคาํสั �งภายในเวลาสามวนันบัแต่วนันั 7น 

ก่อนที�ศาลสิ�งแวดลอ้มอ่านคําพพิากษาหรอืคําสั �ง ถ้าศาลเหน็สมควรเพื�อประโยชน์แห่ง
ความยตุธิรรม ศาลอาจทาํการพจิารณาต่อไปอกีได ้

มาตรา ๓๗ คําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลให้ทําเป็นหนังสอืและต้องกล่าวหรอืแสดง
ขอ้เทจ็จรงิที�ฟงัไดโ้ดยสรปุและคาํวนิิจฉยัในประเดน็แห่งคดพีรอ้มดว้ยเหตุผลแห่งคาํวนิิจฉยันั 7น 

ในการจัดทําคําพิพากษาในคดีสิ�งแวดล้อม ให้ศาลคํานึงถึงผลกระทบที�เกิดต่อ
สิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิและแสวงหาแนวทางที�จะสรา้งความสมดุลทางนิเวศใหเ้กดิขึ7นอย่าง
ยั �งยนืดว้ย 

มาตรา ๓๘ ห้ามมใิห้ศาลพพิากษาหรอืสั �งเกนิไปกว่าหรอืนอกจากที�ปรากฏในคําฟ้อง 
เว้นแต่ในกรณีที�ศาลเหน็สมควรเพื�อความเป็นธรรมแก่คู่ความหรอืเพื�อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะจะ
พพิากษาหรอืสั �งเกนิคาํขอบงัคบัหรอืที�มไิดก้ล่าวในคาํฟ้องกไ็ด ้

มาตรา ๓๙ คําพิพากษาหรอืคําสั �งใด ๆ ให้ถือว่าผูกพนัเฉพาะคู่ความในกระบวน
พจิารณาของศาลที�พพิากษาหรอืมคีําสั �ง แต่ศาลจะกําหนดใหค้ําพพิากษาหรอืคําสั �งนั 7นผูกพนัผูอ้ื�นซึ�งมี
ผลประโยชน์รว่มกนัในมลูความแห่งคดหีรอืมหีน้าที�เกี�ยวขอ้งดว้ยกไ็ด ้

มาตรา ๔๐ ในคดีแพ่ง กรณีที�ทําให้ความเสียหายเกิดขึ7นแก่ร่างกาย สุขภาพ หรือ
อนามยัและในเวลาที�พพิากษาคดเีป็นการพ้นวสิยัจะหยั �งรูไ้ด้แน่ว่าความเสยีหายนั 7นมแีท้จรงิเพยีงใด 
ศาลอาจกล่าวในคําพิพากษาหรอืคําสั �งว่ายงัสงวนไว้ซึ�งสิทธทิี�จะแก้ไขคําพพิากษาหรอืคําสั �งนั 7นอีก
ภายในระยะเวลาที�ศาลกําหนด โดยกําหนดให้จําเลยวางหลกัประกันความเสียหายที�อาจจะมขีึ7นใน
อนาคตตามจํานวนที�เหน็สมควรกําหนดก็ได้ ทั 7งนี7 ต้องไม่เกนิสบิปีนับแต่วนัที�ศาลมคีําพพิากษาหรอื
คาํสั �ง แต่ก่อนการแกไ้ขตอ้งใหโ้อกาสคู่ความอกีฝา่ยที�จะคดัคา้น 
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๔๗ 

 

หมวด ๔ 
อทุธรณ์ 

………….. 

มาตรา ๔๑  ภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบญัญตัินี7และข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา
ตามมาตรา ๖ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งหรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  
คําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลนั 7น ให้อุทธรณ์ไปยงัศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์
ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มไดภ้ายในกําหนดหนึ�งเดอืนนบัแต่วนัที�ไดอ่้านคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งนั 7น 

มาตรา  ๔๒   ในคดอีาญาที�มอีตัราโทษอย่างสูงตามที�กฎหมายกําหนดไวใ้หจ้าํคุกไม่
เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื�นบาท หรือทั 7งจําทั 7งปรบั ห้ามมิให้อุทธรณ์คําพิพากษาของศาล
สิ�งแวดลอ้มในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ เวน้แต่กรณต่ีอไปนี7ใหจ้าํเลยอุทธรณ์ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิได ้

(๑) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคุกหรอืลงโทษกกัขงัแทนโทษจาํคุก 
(๒) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคุก แต่ศาลรอการลงโทษไว ้
(๓) ศาลพพิากษาว่าจาํเลยมคีวามผดิ แต่ศาลรอการกําหนดโทษไว ้
(๔) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษปรบัเกนิหนึ�งหมื�นบาท 

มาตรา  ๔๓   ในคดแีพ่งที�ราคาทรพัยส์นิหรอืจาํนวนทุนทรพัยท์ี�พพิาทกนัในชั 7นอุทธรณ์
ไม่เกินสองแสนบาท หรือไม่เกินจํานวนที�กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์คํา
พพิากษาในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที�ผู้อุทธรณ์เหน็ว่าคดตี้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๗ และมาตรา 
๔๘ ผูอุ้ทธรณ์อาจยื�นคาํขอโดยทาํเป็นคาํรอ้งเพื�อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม
หรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มไปพรอ้มกบัอุทธรณ์กไ็ด ้ในกรณีเช่นว่านี7 เมื�อศาลชั 7นต้นตรวจ
อุทธรณ์แลว้เหน็ว่าเป็นอุทธรณ์ที�ต้องหา้ม กใ็หส้่งอุทธรณ์และคําขอดงักล่าวไปยงัศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมเพื�อพิจารณา แต่ถ้าศาลชั 7นต้นเห็นว่าอุทธรณ์
ดงักล่าวไมต่อ้งหา้มกใ็หม้คีาํสั �งรบัอุทธรณ์นั 7นไวด้าํเนินการต่อไป 

ในกรณีที�ศาลชั 7นต้นสั �งไม่รบัอุทธรณ์เพราะเหตุต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๗ และ
มาตรา ๔๘  ผู้อุทธรณ์อาจยื�นคําขอโดยทําเป็นคํารอ้งเพื�อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมภายในกําหนดสบิห้าวนันับแต่วนัที�ศาลชั 7นต้นมี
คาํสั �งกไ็ด ้ถา้คู่ความยื�นคาํขอดงักล่าวแลว้ จะอุทธรณ์คาํสั �งไมร่บัอุทธรณ์ไมไ่ด ้
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หลักเกณฑ์และวิธีการยื�นคําขอและการพิจารณาคําขอของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิ�งแวดล้อมหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิ�งแวดล้อมตามวรรคหนึ�งและวรรคสองให้เป็นไปตาม
ขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 

มาตรา ๔๕ การพจิารณาพพิากษาคดสีิ�งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดล้อม
หรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมต้องดําเนินการให้เสรจ็สิ7นโดยเรว็ ทั 7งนี7 ตามขอ้กําหนดของ
ประธานศาลฎกีา 

ภายใต้บงัคบัมาตรา ๕๒ คําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดล้อม
และศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นที�สุด 

มาตรา ๔๖ ใหนํ้าบทบญัญตัใินหมวด ๒ วธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลชั 7นต้นมาใช้
บงัคบัแก่การอุทธรณ์และการพจิารณาพพิากษาชี7ขาดตดัสนิคดขีองศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มและ
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มโดยอนุโลม 

หมวด ๕ 
ฎีกา 

………….. 

มาตรา ๔๗ ในคดแีพ่งที�ศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดี
สิ�งแวดล้อมมคีําพพิากษาหรอืคําสั �งแล้ว  คู่ความอาจยื�นคําร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดสีิ�งแวดล้อมเพื�อ
ขอให้พจิาณารบัฎกีาในปญัหาขอ้เทจ็จรงิในคดทีี�มทุีนทรพัยท์ี�พพิาทในชั 7นฎกีาเกนิสองแสนบาทหรอืใน
ปญัหาขอ้กฎหมายไวว้นิิจฉัย ภายในกําหนดหนึ�งเดอืนนับแต่วนัทไีดอ่้านคําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาล
อุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม แลว้แต่กรณ ี

ในคดอีาญาที�มอีตัราโทษอยา่งสงูตามที�กฎหมายกําหนดไวใ้หจ้าํคุกไม่เกนิหา้ปีหรอืปรบั
ไม่เกนิหนึ�งแสนบาท หรอืทั 7งจําทั 7งปรบั ห้ามมใิห้ฏกีาคําพพิากษาของศาลในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ เว้นแต่
กรณต่ีอไปนี7ใหจ้าํเลยอุทธรณ์ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิได ้

(๑) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคุกหรอืลงโทษกกัขงัแทนโทษจาํคุก 
(๒) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคุก แต่ศาลรอการลงโทษไว ้
(๓) ศาลพพิากษาว่าจาํเลยมคีวามผดิ แต่ศาลรอการกําหนดโทษไว ้
(๔) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษปรบัเกนิหนึ�งแสนบาท 

การยื�นคําร้องตามวรรคหนึ�ง ให้คู่ความยื�นฎกีาไปพร้อมกบัคําร้องนั 7นด้วย โดยยื�นต่อ
ศาลชั 7นตน้ที�มคีาํพพิากษาหรอืคาํสั �งในคดนีั 7น แลว้ใหศ้าลชั 7นตน้รบีส่งคาํรอ้งพรอ้มฎกีาดงักล่าวไปยงัศาล
ฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มเพื�อพจิารณาโดยเรว็ 
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ศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดล้อมอาจพจิารณารบัฎกีาเรื�องใดเรื�องหนึ�งไวว้นิิจฉัยกไ็ด ้เมื�อ
เหน็ว่าปญัหาขอ้กฎหมายตามฎกีานั 7นเป็นเรื�องที�เกี�ยวพนักบันโยบายสาธารณะหรอืเป็นปญัหาสําคญัที�
ศาลฎกีาควรจะไดว้นิิจฉยั 

คดทีี�ศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มมคีําสั �งไม่รบัฎกีาไวว้นิิจฉัย  ใหถ้อืว่าเป็นที�สุดตั 7งแต่
วนัที�ไดอ่้านคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งของศาลอุทธรณ์หรอืศาลอุทธรณ์ภาค  แลว้แต่กรณ ี

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการยื�นคํารอ้งตามวรรคหนึ�ง  การพจิารณาคํารอ้ง  การตรวจ
รบัฎกีา  การแกฎ้กีา  ตลอดจนการพจิารณาพพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามที�
กําหนดไวใ้นระเบยีบของที�ประชุมใหญ่ของศาลฎกีา 

มาตรา ๔๘ ในคดทีี�ไดร้บัอนุญาตใหฎ้กีาเฉพาะปญัหาขอ้กฎหมาย หากศาลฎกีาแผนก
คดสีิ�งแวดลอ้มเหน็ว่าคําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มไม่ถูกต้องไม่ว่าทั 7งหมดหรอืบางส่วน  ศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มจะมคีําวนิิจฉัย
แต่เฉพาะในปญัหาขอ้กฎหมายและยกคําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอื
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลชั 7นต้นแผนกคดสีิ�งแวดล้อม แล้วมคีําสั �งให้ศาลอุทธรณ์
แผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลชั 7นต้นแผนกคดีสิ�งแวดล้อม
แลว้แต่กรณ ีทาํคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งใหมภ่ายใตก้รอบคาํวนิิจฉยัของศาลฎกีากไ็ด ้

มาตรา ๔๙ ให้นําบทบญัญัติในหมวด ๒ วธิพีิจารณาคดผีู้บรโิภคในศาลชั 7นต้นมาใช้
บงัคบัแก่การพจิารณาพพิากษาชี7ขาดตดัสนิคดขีองศาลฎกีาโดยอนุโลม 

หมวด ๖ 
วิธีการชั �วคราวก่อนฟ้องและก่อนพิพากษาและการบงัคบัตามคาํพิพากษาหรือคาํสั �ง 

………….. 

มาตรา ๕๐ วธิกีารชั �วคราวก่อนฟ้องและก่อนพพิากษาและการบงัคบัตามคําพพิากษา
หรอืคาํสั �งใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันีิ7และขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาตามมาตรา ๖ 

มาตรา ๕๑ ในกรณีที�ศาลเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรอืวธิกีารใด ๆ เพื�อบรรเทา
ทุกข ์ ความเสยีหายหรอืป้องกนัเหตุที�จะก่อใหเ้กดิความเสยีหายให้แก่คู่ความหรอืประโยชน์สาธารณะ
เป็นการชั �วคราวก่อนการพพิากษาคด ีไม่ว่าจะมคีํารอ้งขอจากบุคคลดงักล่าวหรอืไม่ ให้ศาลมอีํานาจ
กําหนดมาตรการหรอืวธิกีารชั �วคราว และออกคําสั �งไปยงัคู่ความ หรอืผู้ที�มหีน้าที�เกี�ยวข้องให้ปฏบิตัิ
ได ้ทั 7งนี7 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�กําหนดโดยขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 

มาตรา ๕๒ ก่อนฟ้องคดี ถ้ามเีหตุเช่นเดยีวกบัที�โจทก์มสีทิธยิื�นคําขอให้ศาลมคีําสั �ง
คุม้ครองชั �วคราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๔ หรอืมาตรา 
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๕๐ 

 

๒๖๔ ผู้มสีทิธเิสนอคดชีอบจะยื�นคําร้องขอต่อศาลได้เช่นกนั โดยให้นําประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความแพ่ง ภาค ๔ ลกัษณะ ๑ วธิกีารชั �วคราวก่อนพพิากษามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มื�อศาลมคีําสั �งคุ้มครองชั �วคราวก่อนพพิากษาตามวรรคหนึ�งแล้ว หากได้มกีารฟ้องคดี
ภายในหนึ�งเดือนนับแต่วนัยื�นคําร้องขอตามวรรคหนึ�ง ให้คําสั �งศาลนั 7นมผีลต่อไปเสมอืนเป็นคําสั �ง
คุม้ครองชั �วคราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 

หากมไิดม้กีารฟ้องคดต่ีอศาลสิ�งแวดลอ้มภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหค้ําสั �งศาล
นี7เป็นอนัยกเลกิไป 

ในระหว่างพจิารณาคาํรอ้งขอตามวรรคหนึ�ง แมจ้ะมกีารฟ้องคดภีายในกําหนดเวลาตาม
วรรคสองแลว้ กใ็หศ้าลสิ�งแวดลอ้มดําเนินกระบวนพจิารณาตามคํารอ้งนี7ต่อไป และหากศาลสิ�งแวดลอ้ม
มคีาํสั �งคุม้ครองชั �วคราวก่อนพพิากษา กใ็หค้าํสั �งนี7มผีลบงัคบัต่อไปตามวรรคสอง 

มาตรา  ๕๓ ภายหลงัที�ได้มคีําสั �งหรอืคําพพิากษาถงึที�สุดในคดสีิ�งแวดล้อมแลว้  หาก
ความปรากฏแก่ศาลว่า  ไม่อาจบงัคบัคดตีามคําพพิากษาหรอืคําสั �งได้หรอืมคีวามจําเป็นต้องกําหนด
วธิกีารอย่างหนึ�งอย่างใดเพื�อบงัคบัใหเ้ป็นไปตามคําพพิากษาหรอืคําสั �ง  ใหศ้าลมอีํานาจออกคําสั �งใดๆ 
เพื�อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งดงักล่าวไดต้ามที�เหน็สมควร  เพื�อประโยชน์แห่งความยตุธิรรม 

ในกรณีที�ประโยชน์สาธารณะจะเสยีหายอย่างร้ายแรง หากไม่มกีารกระทําตามคําสั �ง
หรือคํ าพิพากษา ศาลอาจสั �ง ให้ บุคคลอื� นมาแก้ ไขบําบัด ป้องกันภัยทางสิ�ง แวดล้อมและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิโดยใหล้กูหนี7ตามคาํพพิากษาเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้า่ยนั 7นโดยเรว็กไ็ด ้

หมวด ๗ 
ค่าฤชาธรรมเนียม 

………….. 

มาตรา ๕๔ การดําเนินการทางศาลตามพระราชบญัญตันีิ7 ใหไ้ดร้บัยกเวน้ค่าฤชาธรรม
เนียมทั 7งปวง 
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๕๑ 

 

บทเฉพาะกาล 
………….. 

มาตรา ๕๕ บรรดาคดสีิ�งแวดล้อมซึ�งคา้งพจิารณาอยู่ในศาลก่อนวนัที�พระราชบญัญตันีิ7
ใช้บังคบัให้ศาลนั 7นมีอํานาจพิจารณาพิพากษาต่อไป และให้บงัคับตามกฎหมายซึ�งใช้อยู่ก่อนวนัที�
พระราชบญัญตันีิ7ใชบ้งัคบัจนกว่าคดนีั 7นจะถงึที�สุด 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

.............................................. 

นายกรฐัมนตร ี



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข ๕ 

 

รา่งกฎหมายพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม พ.ศ....  
(ฉบบัแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลฎกีา) 

 
 



                                                       
               (ร่างฉบบั  คณะทาํงานฯ)                           มิถนุายน  ๒๕๕๔ 

 
พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ$งแวดล้อม 

พ.ศ. .... 
----------- 

 

..................................... 
ใหไ้ว ้ณ วนัที …………….. พ.ศ. …. 

........................................... 
              ..................................................................................................................................... 
             

         โดยทีเป็นการสมควรใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยวธิพีจิารณาคดสีิงแวดลอ้ม 

             

          พระราชบญัญตัิฉบบันี+มบีทบญัญตับิางประการเกียวกบัการจํากดัสทิธิและเสรภีาพของ
บุคคล  ซึงตามมาตรา  ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๒ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย 

 

          จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึ+นไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอมของ
รฐัสภา ดงัต่อไปนี+ 
              มาตรา ๑  พระราชบญัญตันีิ+เรยีกวา่ "พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิงแวดลอ้ม พ.ศ. ...." 

             มาตรา ๒  พระราชบญัญตันีิ+ใหใ้ชบ้งัคบั   เมือพน้หนึงรอ้ยแปดสบิวนั  นบัตั +งแต่วนัถดัจาก   
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

            มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันีิ+ คาํวา่ 

“คดสีิงแวดลอ้ม”  หมายความดงันี+    
(ก) คดแีพง่ที�มลีกัษณะดงัต่อไปนี�  

(๑) คดแีพง่ที�การกระทาํตามคาํฟ้องก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่โจทกอ์นั
เนื�องมาจากการทาํลายหรอืเปลี�ยนแปลงสภาพทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้มของชมุชน หรอืระบบนิเวศ  

(๒) คดแีพง่ที�มคีาํขอใหจ้าํเลยกระทาํการหรอืงดเวน้กระทาํการเพื�อคุม้ครอง
รกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืสิ�งแวดลอ้มของชมุชน 



 ๒

(๓) คดแีพง่ที�มคีาํขอใหจ้าํเลยชดใชค้า่สนิไหมทดแทนหรอืคา่เสยีหายเพื�อขจดั
มลพษิที�เกดิขึ�นหรอืฟื�นฟูสภาพแวดลอ้ม หรอืเพื�อมลูคา่ของ
ทรพัยากรธรรมชาตทิี�เสยีไป 

(๔) คดแีพง่ที�มคีาํขอใหจ้าํเลยชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพื�อความเสยีหายต่อชวีติ 
รา่งกาย สขุภาพอนามยั หรอืสทิธใิดๆของโจทก ์อนัเกดิจากมลพษิที�จาํเลย
เป็นผูก้่อหรอืตอ้งรบัผดิ 

(๕) คดแีพง่ที�อาจเกดิขึ�นจากการฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามบทบญัญตัขิอง
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์พระราชบญัญตัหิรอืประกาศของคณะ
ปฏวิตั ิซึ�งมบีทบญัญตัเิกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิมลพษิ 
ศลิปกรรม หรอืผงัเมอืง   

(ข) คดอีาญาที�เกี�ยวกบัความผดิตามกลุ่มกฎหมายสิ�งแวดลอ้มดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ 
มลพษิ  ศลิปกรรม และผงัเมอืง  ดงัต่อไปนี�  

(๑) กลุ่มกฎหมายสิ�งแวดลอ้มดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ ไดแ้ก ่                        
                            (๑.๑) พระราชบญัญตัริกัษาคลองรตันโกสนิทรศก ๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๕)        
                            (๑.๒) พระราชบญัญตัปิา่ไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ 
                            (๑.๓) พระราชบญัญตัอุิทยานแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ 
                            (๑.๔) พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗ 
                            (๑.๕) พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                            (๑.๖) พระราชบญัญตัแิร ่พ.ศ. ๒๕๑๐ 
                            (๑.๗) พระราชบญัญตัปิิโตรเลยีม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
                            (๑.๘) พระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านนํ�าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ 
                            (๑.๙) พระราชบญัญตักิารชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ 
                            (๑.๑๐) พระราชบญัญตันํิ�าบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ 
                            (๑.๑๑) พระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
                            (๑.๑๒) พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
                            (๑.๑๓) พระราชบญัญตักิารสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ.๒๕๓๕  

(๒)  กลุ่มกฎหมายสิ�งแวดลอ้มดา้นมลพษิ  ไดแ้ก่   
    (๒.๑) ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที� ๒๘ (๒๔ ธนัวาคม ๒๕๑๔) 
    (๒.๒) พระราชบญัญตัคิวบคมุนํ�ามนัเชื�อเพลงิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    (๒.๓) พระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณูเพื�อสนัต ิพ.ศ. ๒๕๐๔        
    (๒.๔) พระราชบญัญตัคิวบคมุยทุธภณัฑ ์พ.ศ.๒๕๓๐         
    (๒.๕) พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 ๓

    (๒.๖) พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    (๒.๗) พระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย พ.ศ.   
    ๒๕๒๒         
    (๒.๘) พระราชบญัญตัคิวบคมุการจดัสรรที�ดนิ พ.ศ.๒๕๔๓         
    (๒.๙) พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ  
    เรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕         
    (๒.๑๐) พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕         
    (๒.๑๑) พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิ�งแวดลอ้มแหง่ชาต ิ    
 พ.ศ.  ๒๕๓๕    

(๓)  กลุ่มกฎหมายสิ�งแวดลอ้มดา้นศลิปกรรม   ไดแ้ก่  
(๓.๑) พระราชบญัญตัคิวบคมุการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า พ.ศ. 
๒๔๗๔    
(๓.๒)  พระราชบญัญตัโิบราณสถาน โบราณวตัถุ ศลิปวตัถุ และพพิธิภณัฑ์
สถานแหง่ชาต พ.ศ. ๒๕๐๔  

(๔)  กลุ่มกฎหมายสิ�งแวดลอ้มดา้นผงัเมอืง      ไดแ้ก ่           
 (๔.๑) พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. ๒๕๑๘   
 (๔.๒) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๔.๓) พระราชบญัญตักิารอาชพีงานก่อสรา้ง พ.ศ. ๒๕๒๒  
 (๔.๔) พระราชบญัญตัวิศิวกร  พ.ศ. ๒๕๔๒  
 (๔.๕) พระราชบญัญตัสิถาปนิก  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 (๔.๗) พระราชบญัญตักิารจดัรปูที�ดนิเพื�อพฒันาพื�นที� พ.ศ. ๒๕๔๗            

(ค) คดแีพง่หรอืคดอีาญาที�มกีฎหมายหรอืขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีาบญัญตัหิรอื
กาํหนดใหใ้ชว้ธิพีจิารณาตามพระราชบญัญตันีิ� 

(ง)  คดแีพง่หรอือาญาที�เกี�ยวพนักนักบัคดตีาม (ก) (ข) และ (ค)  
        “ทีปรกึษาทางสิงแวดลอ้ม”   หมายความวา่ บุคคลซึ�งมคีวามรูค้วามชาํนาญดา้นสิ�งแวดลอ้ม
สาขาต่างๆ เช่น นักวทิยาศาสตร์ วศิวกร แพทย์ นักระบาดวทิยา นักผงัเมอืง ผูเ้ชี�ยวชาญด้าน
แผนที�ทางอากาศ ผู้เชี�ยวชาญเรื�องประเพณีท้องถิ�นที�เกี�ยวกับการรักษาสิ�งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ นักเศรษฐศาสตร์สิ�งแวดล้อม หรือบุคคลที�มีความเชี�ยวชาญในเรื�อง
สิ�งแวดลอ้มประการอื�น ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา 

            “เจ้าพนักงานคดี” หมายความว่า  บุคคลทีเลขาธกิารสํานักงานศาลยุติธรรมแต่ตั +งให้มี
ปฏบิตัหิน้าทีตามพระราชบญัญตันีิ+ 



 ๔

         “ก.ศ.” หมายความวา่  คณะกรรมการขา้ราชการศาลยุตธิรรมตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบ
บรหิารราชการศาลยตุธิรรม 

            “องค์กรเอกชนทางสิงแวดล้อม ” หมายความว่า  องค์กรเอกชนทางสิงแวดล้อมทีได้จด
ทะเบยีนตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิงแวดลอ้มแหง่ชาต ิ
         มาตรา ๔    ใหม้เีจา้พนกังานคดปีระจาํศาลยตุธิรรมชั +นตน้ทีมอีํานาจพจิารณาพพิากษาคดี
สิงแวดล้อม  เพือทําหน้าทีช่วยเหลือศาลในการดําเนินคดีสิงแวดล้อมตามทีศาลมอบหมาย   
ดงัต่อไปนี+   

(๑) ไกล่เกลียคดสีิงแวดลอ้มทางแพง่ 

(๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐาน   
(๓) การบนัทกึคาํพยาน   
(๔) ดาํเนินการคุม้ครองสทิธขิองคูค่วามทั +งก่อนและระหวา่งการพจิารณา 

(๕) เป็นผูป้ระสานงานในคดอีาญา เพื�อชว่ยเหลอืในการจดัทาํแผนบาํบดัฟื�นฟูเยยีวยา 

(๖) ปฏบิตัหิน้าทีอืนตามพระราชบญัญตันีิ+หรอืตามขอ้กําหนดของประธานศาลฎีกาใน
การทาํหน้าทีชว่ยเหลอืนั +น 

          ในการปฏิบตัิหน้าทีตามพระราชบัญญัตินี+   ให้เจ้าพนักงานคดีเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและให้มีอํานาจมหีนังสอืเรยีกบุคคลใดบุคคลหนึงมาให้ขอ้มูล  หรอืให้
จดัสง่เอกสาร เพือประกอบการพจิารณาเรืองใดเรืองหนึงตามอาํนาจหน้าที 
         หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าทีของเจ้าพนักงานคดีให้เป็นไปตามทีกําหนดไว้ใน
ขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา             
            มาตรา ๕  ผู้ทีจะได้รบัแต่งตั +งเป็นเจ้าพนักงานคดี  ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึงอย่างใด  
ดงัต่อไปนี+  

(๑)    สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททางกฎหมายหรอืปรญิญาเอกทางกฎหมาย 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย  เป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติ
บณัฑติยสภาและไดป้ระกอบวชิาชพีทางกฎหมายตามทีก.ศ.  กาํหนดเป็นเวลาไมน้่อยกวา่หนึงปี 

(๓) สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีางกฎหมายและปรญิญาในสาขาวชิาอืนทีก.ศ. 
กาํหนดซึงไมต่ํากวา่ปรญิญาตร ี และไดป้ระกอบวชิาชพีตามทีก.ศ. กําหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี
ปี            

           ใหเ้ลขาธกิารสาํนกังานศาลยตุธิรรมมอีาํนาจพจิารณาแต่งตั +งบุคคลซึงมคีณุสมบตัติามวรรค
หนึงเป็นเจา้พนกังานคด ี โดยใหต้าํแหน่งเจา้พนกังานคดเีป็นตาํแหน่งทีมเีหตุพเิศษตามกฎหมาย
วา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน และในการกาํหนดใหไ้ดร้บัเงนิเพิมสาํหรบัตําแหน่งทีมเีหตุ
พเิศษตอ้งคาํนึงถงึภาระหน้าที คณุภาพของงาน และการดาํรงตนอยูใ่นความยุตธิรรมโดย



 ๕

เปรยีบเทยีบกบัคา่ตอบแทนของผูป้ฏบิตังิานอืนในกระบวนการยตุธิรรมดว้ย ทั +งนี+ ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบที ก.ศ. กาํหนด 

          มาตรา  ๖  ให้ประธานศาลฎีการกัษาการตามพระราชบญัญัตินี+  และให้มอีํานาจออก
ขอ้กําหนดเพือให้การดําเนินกระบวนพจิารณาคดสีิงแวดล้อมเป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเรว็  
และเทียงธรรม  แต่ขอ้กาํหนดดงักล่าวจะตอ้งไมท่าํใหส้ทิธใินการต่อสูค้ดขีองคูค่วามลดน้อยลง   
             ขอ้กําหนดของประธานศาลฎีกาตามพระราชบญัญตันีิ+   เมือได้รบัความเหน็ชอบจากที
ประชมุใหญ่ศาลฎกีาและประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

 

หมวด ๑ 
บททั $วไป 
----------- 

          มาตรา ๗   การดําเนินการทั +งปวงก่อนการเริมต้นคดี  การฟ้อง  การเขา้เป็นคู่ความใน
คด ี การดําเนินกระบวนพจิารณา  การรบัฟงัพยานหลกัฐาน และการพพิากษาคดสีิงแวดลอ้มให้
เป็นไปตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตันีิ+และขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีาตามมาตรา ๖       
         ในกรณีทีไม่มบีทบญัญตัแิละขอ้กําหนดดงักล่าว     ใหนํ้าบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความแพง่   หรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  หรอืพระราชบญัญตัจิดัตั +ง
ศาลแขวงและวธิพีจิารณาความอาญาในศาลแขวงมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

         สาํหรบัคดสีิงแวดล้อมทีอยู่ในอํานาจหน้าทีของศาลแรงงาน หรอืศาลทรพัยส์นิทางปญัญา
และการคา้ระหวา่งประเทศ ใหนํ้าพระราชบญัญตัฉิบบันี+ไปบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

         ห้ามมใิห้นําบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัตินี�ใช้บงัคบัแก่คดีเยาวชนและครอบครวัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั �งศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั 

            มาตรา ๘  ภายใตบ้งัคบัแห่งมาตรา ๕๕  ถงึมาตรา ๕๘ (วธิกีารชั วคราวก่อนฟ้องและก่อน
พพิากษา)   ในกรณีมปีญัหาวา่คดใีดเป็นคดสีิงแวดลอ้มหรอืไม่   ใหศ้าลรอการพจิารณาพพิากษา
คดไีวช้ ั วคราวแลว้เสนอปญัหานั +นใหป้ระธานศาลฎกีาเป็นผูว้นิิจฉัย คาํวนิิจฉัยดงักล่าวใหเ้ป็นทีสดุ 
แต่ทั +งนี+ไมก่ระทบถงึกระบวนพจิารณาใดๆ ทีไดก้ระทาํไปก่อนทีจะมคีาํวนิิจฉยันั +น  
         การขอใหว้นิิจฉัยปญัหาตามวรรคหนึงไม่ว่าโดยคู่ความเป็นผูข้อหรอืโดยศาลเหน็สมควร   
ถ้าเป็นการขอในคดสีิงแวดล้อมต้องกระทําอย่างชา้ในวนันัดพจิารณา แต่ถ้าเป็นการขอในคดอีืน
ตอ้งกระทาํอยา่งชา้ในวนัชี+สองสถานหรอืวนันดัไต่สวนมลูฟ้องหรอืวนัสบืพยาน  ในกรณีทีไม่มกีาร
ชี+สองสถานหรอืไต่สวนมูลฟ้อง  หากพ้นกําหนดเวลาดงักล่าวแล้วห้ามมิให้มกีารขอให้วนิิจฉัย



 ๖

ปญัหาดงักล่าวอกี  ทั +งนี+  เวน้แต่เป็นคดทีีศาลเหน็ว่ามคีวามคลา้ยคลงึกบัคดทีีไดม้คีาํวนิิจฉัยแลว้ 

ศาลอาจใชดุ้ลพนิิจไมส่ง่เรื�องไปอกี เพื�อไมใ่หเ้กดิความล่าชา้ 

        เมือไดร้บัคาํขอจากศาลชั +นตน้แลว้ ใหม้คีาํวนิิจฉยัและแจง้ผลไปยงัศาลชั +นตน้โดยเรว็  
        เพือให้การดําเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว การดําเนินการใดๆ ตามมาตรานี+  จะ
ดาํเนินการโดยทางโทรสารหรอืสือเทคโนโลยสีารสนเทศอืนใดกไ็ด ้ 
            มาตรา ๙ ในกรณีทีปรากฏว่ามขีอ้ผดิระเบยีบหรอืผดิหลงในการดําเนินกระบวนพจิารณา
ของคู่ความฝ่ายใด ใหศ้าลสั งใหคู้่ความทีดําเนินกระบวนพจิารณาผดิระเบยีบหรอืผดิหลงนั +นทํา
การแกไ้ขใหถู้กต้องภายในระยะเวลาและเงือนไขทีศาลเหน็สมควรกําหนด เวน้แต่ขอ้ผดิระเบยีบ
หรอืผดิหลงดงักล่าวเกดิจากความไมส่จุรติของคูค่วามฝา่ยนั +น 

        มาตรา ๑๐  คดีแพ่ง กรณีทีทําให้ความเสียหายเกิดขึ+นต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือ
อนามยั โดยผลของสารทีสะสมอยูใ่นรา่งกายของผูเ้สยีหายหรอืเป็นกรณีทีตอ้งใชเ้วลาในการแสดง
อาการ  ผูเ้สยีหายหรอืผูม้อีํานาจฟ้องคดแีทนผูเ้สยีหายตอ้งใชส้ทิธเิรยีกรอ้งภายในสามปี  นบัแต่
วนัทีรูถ้งึความเสยีหายและรูต้วัผูท้ีตอ้งรบัผดิ แต่ไมเ่กนิสบิปีนบัแต่วนัทีรูถ้งึความเสยีหาย  
         มาตรา ๑๑   คดีแพ่ง ถ้ามีการเจรจาเกียวกบัค่าเสยีหายทีพงึจ่ายระหว่างคู่ความในคดี
สิงแวดลอ้ม  ใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุอยูไ่มน่บัในระหว่างนั +นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึงไดบ้อกเลกิการ
เจรจา 

         มาตรา ๑๒  คดแีพ่ง  ระยะเวลาตามทีกําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัินี+หรอืกฎหมายอืนที
บทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตันีิ+ให้นํามาใชบ้งัคบั หรอืระยะเวลาตามทีศาลกําหนดไว ้เมือศาล
เหน็สมควรหรอืเมือคู่ความรอ้งขอ ศาลมอีํานาจย่นหรอืขยายระยะเวลาได้ตามความจําเป็นและ
เพือประโยชน์แหง่ความยตุธิรรม  
        มาตรา ๑๓  คดแีพง่   การสง่คาํคูค่วามหรอืเอกสารอืนใด หรอืการแจง้วนันดั คาํสั งของศาล
หรอืขอ้ความอยา่งอืนไปยงัคูค่วามหรอืบุคคลอืนใดในคดสีิงแวดลอ้มซึงปกตจิะตอ้งดําเนินการโดย
ทางเจา้พนกังานศาลนั +น ศาลอาจสั งใหด้ําเนินการโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั โทรศพัท ์
โทรสาร ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์หรอืสือเทคโนโลยสีารสนเทศอืนใดกไ็ด ้โดยคาํนึงถงึความจาํเป็น
เร่งด่วน ความสะดวกรวดเรว็ ความเหมาะสมตามสภาพแห่งเนื+อหาของเรืองทีทําการตดิต่อ ทั +งนี+ 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา                      
        มาตรา ๑๔  คดอีาญา   ในกรณีที�เจ้าพนกังานขอใหบุ้คคลใดซึ�งมคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญ
เป็นพิเศษเฉพาะในเรื�องหนึ�งเรื�องใดเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที�ตาม
พระราชบญัญตัินี� ใหบุ้คคลนั �นไม่ต้องรบัผดิทางแพ่งเป็นการส่วนตวัในบรรดาความเสยีหายที�
เกดิขึ�น เวน้แต่จะได้กระทําด้วยความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง แต่ไม่ตดัสทิธิ
ผูเ้สยีหายที�จะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากทางราชการ  



 ๗

        มาตรา ๑๕  คดีอาญา  ในกรณีจําเป็นและเพื�อประโยชน์ในการดําเนินการตาม
พระราชบญัญตันีิ� เจ้าพนักงานอาจรอ้งขอใหพ้นักงานเจ้าหน้าที�ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทํา
ความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอรด์ําเนินการใหไ้ดม้าซึ�งขอ้มลูคอมพวิเตอรเ์พื�อใชเ้ป็นพยานหลกัฐาน 
ในการพสิจูน์ความผดิและการดาํเนินคดตีามพระราชบญัญตันีิ�  
        เมื�อพนกังานเจา้หน้าที�ตามกฎหมายว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอรไ์ดร้บั
การรอ้งขอดงักล่าว ใหพ้นกังานเจา้หน้าที�มอีํานาจดําเนินการตามคาํรอ้งขอโดยปฏบิตัติามวธิกีาร
ในกฎหมายดงักล่าว  
        เจา้พนกังานผูใ้ดเปิดเผยหรอืสง่มอบขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ี�ไดม้าตามวรรคหนึ�งใหแ้ก่ บุคคล
อื�นอนัมใิช่เพื�อประโยชน์ในการดําเนินคดกีบัผูก้ระทําความผดิตามพระราชบญัญตันีิ� หรอืกระทํา
โดยประมาทเป็นเหตุใหผู้อ้ื�นล่วงรูข้อ้มลูคอมพวิเตอรด์งักล่าว ตอ้งระวางโทษเชน่เดยีวกบัพนกังาน
เจา้หน้าที�ตามกฎหมายวา่ดว้ยการกระทาํความ ผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์ 
           มาตรา ๑๖  คดอีาญา  ซึ�งพนกังานสอบสวนได้ยดึสิ�งของไวต้ามกฎหมาย ใหพ้นักงาน
สอบสวนสง่สิ�งของที�ยดึนั �นภายในสามวนัทาํการนบัแต่เวลาที�พนกังานสอบสวนไดร้บัสิ�งของนั �นไว้
เป็นของกลางในคด ี เพื�อใหผู้ช้าํนาญการพเิศษตรวจพสิจูน์และทาํความเหน็เป็นหนงัสอืรวมไวใ้น
สาํนวนการสอบสวน เวน้แต่มเีหตุสุดวสิยัหรอืมเีหตุจําเป็นอย่างอื�นที�ไม่อาจส่งสิ�งของที�ยดึนั �น 
ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้โดยให้บันทึกเหตุสุดวิสยัหรือเหตุจําเป็นที�ไม่อาจดําเนินการ
ดงักล่าวไวใ้นสาํนวนการสอบสวนดว้ย 
 

                     
หมวด ๒ 

วิธีพิจารณาคดีสิ$งแวดล้อมในศาลชั 1นต้น 
----------- 

 

ส่วนที$ ๑ 
การฟ้องคดี 

----------- 

มาตรา ๑๗   คดีแพ่ง  เมือมหีรอือาจจะมขีอ้โต้แย้งเกดิขึ+น เกียวกบัสทิธิหรอืหน้าทีของ
บุคคลใดตามกฎหมายสิงแวดลอ้ม  หรอืบุคคลใดจะตอ้งใชส้ทิธดิงักล่าวทางศาล  บุคคลนั +นชอบที
จะเสนอคดขีองตนต่อศาลทีมเีขตอาํนาจได ้ ตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายนี+ 
         มาตรา ๑๘  เพือคุม้ครองประโยชน์สาธารณะเป็นสาํคญั ใหอ้งคก์รเอกชนทางสิงแวดลอ้มที
ได้จดทะเบียนแล้วตามกฎหมาย  มสีทิธิทีจะฟ้องคดีต่อศาลและดําเนินคดสีิงแวดล้อมเพือเรยีก



 ๘

ค่าเสยีหายทางสิงแวดล้อมได้ หากเป็นคดทีีอยู่ในขอบเขตวตัถุประสงคข์ององคก์รนั +น รวมทั +งให้
ถอืวา่เป็นผูเ้สยีหายในคดอีาญาดว้ย 

        มาตรา ๑๙  ตวัแทนชุมชนทีมคีุณสมบตัติามทีกําหนดไวใ้นขอ้กําหนดประธานศาลฎีกา มี
สทิธทิีจะฟ้องคดีต่อศาลและดําเนินคดสีิงแวดล้อมเพือเรยีกค่าเสยีหายทางสิงแวดล้อมทีเกดิแก่
สิงแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชนได ้รวมทั +งใหถ้อืวา่เป็นผูเ้สยีหายในคดอีาญาดว้ย 

        มาตรา ๒๐  คา่เสยีหายทีไดร้บัจากการฟ้องคดตีามมาตรา  ๑๘ และมาตรา ๑๙  ใหนํ้าไปใช้
เพือฟื+นฟูเยยีวยาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม รวมทั +งเพือใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในเรืองที
เกียวขอ้ง  

        มาตรา ๒๑   คดแีพ่ง  โจทก์จะฟ้องดว้ยวาจาหรอืเป็นหนงัสอืกไ็ด้ ในกรณีทีโจทก์ประสงค์
จะฟ้องด้วยวาจา ให้เจ้าพนักงานคดีจดัให้มกีารบนัทกึรายละเอียดแห่งคําฟ้องแล้วให้โจทก์ลง
ลายมอืชือไวเ้ป็นสาํคญั  
        คาํฟ้องตอ้งมขีอ้เทจ็จรงิทีเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดรีวมทั +งคาํขอบงัคบัชดัเจนพอทีจะทําให้
เขา้ใจได้ หากศาลเหน็ว่าคําฟ้องนั +นไม่ถูกต้องหรอืขาดสาระสําคญับางเรือง ศาลอาจมคีําสั งให้
โจทกแ์กไ้ขคาํฟ้องในสว่นนั +นใหถู้กตอ้งหรอืชดัเจนขึ+นกไ็ด ้ 

        มาตรา ๒๒  คดแีพง่ ภายหลงัทีไดม้กีารฟ้องคดสีิงแวดลอ้มแลว้ หากมกีารเสนอคาํฟ้องเขา้
มาในคดดีงักล่าวไมว่า่โดยวธิฟ้ีองเพิมเตมิ ฟ้องแยง้ หรอืโดยสอดเขา้มาในคด ีหรอืหากศาลมคีาํสั ง
ใหร้วมพจิารณาคดแีพ่งอืนใดเขา้กบัคดสีิงแวดลอ้ม ใหถ้ือว่าคดใีนส่วนทีเกียวกบัคาํฟ้องซึงไดย้ืน
ภายหลงัและคดทีีศาลสั งใหร้วมพจิารณาเหล่านั +นเป็นคดสีิงแวดลอ้มตามพระราชบญัญตันีิ+ดว้ย                 
       มาตรา ๒๓  คดีอาญา  ทีพนักงานอยัการเป็นโจทก์ พนักงานอยัการมสีทิธยิืนคําร้องเพือ
เรยีกคา่เสยีหายทีเกดิแก่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มมาในคดไีด ้โดยตอ้งยืนรายละเอยีดที
เพียงพอ และให้นําค่าเสียหายทีได้ร ับกลับไปใช้เพือฟื+ นฟูเยียวยาทรพัยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม รวมทั +งเพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในเรืองทีเกียวข้อง โดยให้หน่วยงานด้าน
สิงแวดลอ้มทีมอีาํนาจหน้าทีเป็นผูด้าํเนินการต่อไป  
         มาตรา ๒๔   คดอีาญา    ที�ผูต้้องหาว่ากระทาํความผดิอาญาซึ�งมอีตัราโทษอย่างสงูตามที�
กฎหมายกําหนดไว้ให้จําคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรบัด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่า
ผูต้้องหาไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคาํพพิากษาถึงที�สดุใหจ้ําคุก เวน้แต่เป็นความผดิที�ไดก้ระทํา
โดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ หากผูต้อ้งหารบัสารภาพก่อนฟ้องคด ีเมื�อคาํนึงถงึอายุ ประวตั ิ
ความประพฤต ิสตปิญัญา การศกึษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจติ อาชพี ฐานะ และเหตุแห่งการ
กระทาํความผดิแล้ว หากพนกังานอยัการเหน็ว่าผูต้้องหาอาจกลบัตวัเป็นคนดไีด้โดยไม่ตอ้งฟ้อง
คดีสิ�งแวดล้อม ให้คู่ความทุกฝ่ายร่วมกันจดัทําแผนบําบดัฟื�นฟูเยียวยา เพื�อให้เกิดการฟื�นฟู
เยยีวยาผูเ้สยีหาย การฟื�นฟูเยยีวยาสิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิและการแกไ้ขบําบดัฟื�นฟู
ผูต้้องหา แทนการฟ้องคดีก็ได้ ทั �งนี� ผูก้ระทําผดิต้องให้การรบัสารภาพและยนิยอมกระทําตาม



 ๙

แผน  รวมทั �งผูเ้สยีหายตอ้งยนิยอม หรอืในกรณีที�เป็นรฐัเป็นผูเ้สยีหาย เจา้หน้าที�ผูม้อีํานาจหน้าที�
จกัต้องไม่คดัค้าน ศาลอาจสั �งใหเ้ขา้กระบวนการพเิศษดงักล่าวแทนการฟ้องคด ีและหากมกีาร
ดาํเนินการตามแผนอยา่งถูกตอ้ง จนเกดิผลตามแผนที�วางไว ้  ใหศ้าลมคีาํสั �งจําหน่ายคดอีอกจาก
สารบบความ 

ในการดาํเนินการจดัทาํแผนบาํบดัฟื�นฟูเยยีวยา ศาลอาจตั �งผูป้ระสานงานในคดอีาญาเพื�อ
จดัทาํและตดิตามผลการดาํเนินการตามแผนได ้

ผู้ประสานงานในคดีอาญาทีไม่ใช่เจ้าพนักงานคดี มีสิทธิได้รบัค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
เดนิทาง และคา่เชา่ทีพกัตามระเบยีบทีคณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกาํหนด 

 
ส่วนที$ ๒ 

การพิจารณาคดี 
----------- 

        มาตรา ๒๕   เพือประโยชน์แหง่ความยตุธิรรมในอนัทีจะใหไ้ดค้วามแจง้ชดัในขอ้เทจ็จรงิแห่ง
คด ีใหศ้าลมอีํานาจเรยีกพยานหลกัฐานมาสบืได้เองตามทีเหน็สมควร และศาลมอีํานาจซกัถาม
พยานเพิมเตมิไดจ้นสิ+นขอ้สงสยั 

           ใหศ้าลดําเนินการนั งพจิารณาคดตีดิต่อกนัไปโดยไม่เลือนคดจีนกว่าจะเสรจ็การพจิารณา    
เวน้แต่มเีหตุจําเป็นอนัมอิาจก้าวล่วงเสยีได้และศาลจะเลือนครั +งหนึงได้ไม่เกินเจด็วนั   และเมือ
เสรจ็การพจิารณาคด ีใหศ้าลรบีทาํคาํพพิากษาหรอืคาํสั งโดยเรว็ 

        มาตรา ๒๖  ในกรณีที�มีความจําเป็น เพื�อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอรอบด้าน หาก
คูค่วามที�เกี�ยวขอ้งรอ้งขอ หรอืศาลเหน็เป็นการสมควร ศาลอาจจะเดนิเผชญิสบืพยานหลกัฐานใน
สถานที�ที�เกี�ยวขอ้งได ้
        ในการเดนิเผชญิสบื หากมคีวามจําเป็นเพื�อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม ใหศ้าลมอีํานาจ
สอบถามบุคคลในบรเิวณที�เกดิเหตุ ตรวจเกบ็พยานหลกัฐานต่างๆ หรอืแสวงหาขอ้เทจ็จรงิต่างๆ
ไดต้ามที�เหน็สมควร 
           มาตรา ๒๗   ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลกัฐานทีตนอาจตอ้งอา้งองิในภายหน้าจะสญูหาย
หรือยากแก่การนํามาเมือมีคดีสิงแวดล้อมเกิดขึ+น  หรือถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดีเกรงว่า
พยานหลกัฐานทีตนจํานงจะอา้งองิจะสญูหายเสยีก่อนทีจะนํามาสบืหรอืเป็นการยากทีจะนํามาสบื
ในภายหลงับุคคลนั +นหรอื   คู่ความฝ่ายนั +นอาจยืนคาํขอต่อศาลโดยทาํเป็นคาํรอ้งขอหรอืคาํรอ้งให้
ศาลมคีาํสั งใหส้บืพยานหลกัฐานนั +นไวท้นัทเีท่านั +น ใหศ้าลหมายเรยีกผูข้อและคู่ความอกี    ฝ่าย
หนึงหรอืบุคคลภายนอกทีเกียวขอ้งมาศาล และเมือได้ฟงับุคคลเหล่านั +นแล้ว    ใหศ้าลสั งคําขอ



 ๑๐ 

ตามทีเหน็สมควร ถ้าศาลสั งอนุญาตตามคําขอแล้วใหส้บืพยาน   หลกัฐานไปตามทีบญัญตัิไว้ใน
กฎหมาย  สว่นรายงานและเอกสารอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการนั +นใหศ้าลเกบ็รกัษาไว ้

           มาตรา ๒๘   ในกรณีมเีหตุฉุกเฉิน เมือมกีารยืนคําขอตามมาตรา ๒๗  ผูย้ืนคําขอจะยืนคํา
รอ้งรวมไปดว้ยเพือใหศ้าลมคีาํสั งหรอืออกหมายตามทีขอโดยไม่ชกัชา้ และถ้าจําเป็นจะขอใหศ้าล
มคีําสั งให้ยดึหรอือายดัเอกสารหรอืวตัถุทีจะใช้เป็นพยานหลกัฐานทีขอสบืไวก้่อนโดยมเีงือนไข
อยา่งใดอยา่งหนึงตามทีศาลเหน็สมควรกไ็ด ้

             ให้นํามาตรา ๒๖๑  ถึงมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗  ถึงมาตรา ๒๖๙  แห่งประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่มาใชแ้ก่กรณีตามวรรคหนึงโดยอนุโลม  
          มาตรา ๒๙   ในคดทีีตอ้งอาศยัความรูค้วามชาํนาญเป็นพเิศษ ศาลอาจขอใหท้ีปรกึษาทาง
สิงแวดลอ้มใหค้วามเหน็เพือประกอบการพจิารณาพพิากษาคดไีด ้  โดยทีปรกึษาทางสิงแวดลอ้มมี
สทิธใินการเขา้ถงึเอกสารและขอ้มลูในคดทีีจาํเป็นเพือใหม้ขีอ้มลูทีเพยีงพอในการเสนอความ
คดิเหน็ โดยในคดหีนึงอาจมทีีปรกึษาหลายคนหรอืหลายสาขากไ็ด ้ทั +งนี+ ขึ+นอยูก่บัตามพฤตกิารณ์
แหง่รปูคด ี
          มาตรา ๓๐  ในกรณีที�คูค่วามแต่ละฝา่ยประสงคจ์ะนําพยานผูเ้ชี�ยวชาญที�มคีวามเหน็
แตกต่างกนัมาสบื   หากศาลเหน็สมควรเพื�อใหไ้ดข้อ้มลูที�แจง้กระจ่างอยา่งรอบดา้น ศาลอาจสั �งให้
นําพยานผูเ้ชี�ยวชาญของทกุฝา่ยมาสบืพรอ้มกนัในคราวเดยีว โดยใหเ้ป็นไปตามวธิกีารใน
ขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา ทั �งนี� ศาลอาจขอใหท้ี�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มมารว่มในการ
สบืพยานและใหค้วามเหน็ต่อศาลกไ็ด ้
             มาตรา ๓๑  ทีปรึกษาทางสิงแวดล้อมทีศาลขอให้มาให้ความเห็นมีสิทธิได้รบัค่าป่วย
การ คา่พาหนะเดนิทาง และคา่เชา่ทีพกัตามระเบยีบทีคณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกาํหนด  
             มาตรา ๓๒   คดแีพง่  คูค่วามจะแต่งตั +งบุคคลใดซึงมภีูมลิําเนาในเขตศาลเพือรบัคาํคู่ความ
หรอืเอกสารแทนตนก็ได้โดยให้ยืนคําขอต่อศาลทีพจิารณาคดีนั +นเมือศาลอนุญาตแล้ว จะส่งคํา
คูค่วามหรอืเอกสารแก่บุคคลซึงไดร้บัแต่งตั +งนั +นกไ็ด ้

             ถ้าคู่ความไม่มภีูมลิําเนาหรอืสํานักทําการงานในเขตศาลทีพจิารณาคดี ศาลนั +นจะสั งให้
คู่ความแต่งตั +งบุคคลซึงมภีูมลิําเนาในเขตศาลนั +นซึงจะเป็นการสะดวกในการส่งคําคู่ความหรือ
เอกสารภายในเวลาทีศาลกาํหนดเพือรบัคาํคูค่วามหรอืเอกสารแทนกไ็ด ้

            ถา้คูค่วามไมป่ฏบิตัติามคาํสั งศาลตามวรรคสอง การสง่คาํคู่ความหรอืเอกสารจะกระทาํโดย
วธิปิีดประกาศไว ้ณ ศาลทีพจิารณาคด ีแจ้งใหคู้่ความมารบัคําคู่ความหรอืเอกสารนั +นแทนการส่ง
โดยวธิอีืนกไ็ดก้ารสง่คาํคูค่วามหรอืเอกสารโดยวธิเีช่นนี+ใหม้ผีลใชไ้ดเ้มือพน้สบิหา้วนันบัแต่วนัปิด
ประกาศ 



 ๑๑

            การสง่คาํคู่ความหรอืเอกสารแก่บุคคลซึงได้รบัแต่งตั +ง ใหก้ระทําไดเ้ช่นเดยีวกบัการสง่คํา
คู่ความหรอืเอกสารแก่คู่ความหรอืการส่งโดยวธิีอืนแทนดงัทีบญัญตัิไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความแพ่งการสง่คาํคู่ความหรอืเอกสารแก่บุคคลซึงไดร้บัแต่งตั +งตามความในวรรคนี+ใหม้ี
ผลใชไ้ดเ้มือพน้เจด็วนันบัแต่วนัสง่หรอืสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไดม้กีารสง่โดยวธิอีืนแทน 

         มาตรา ๓๓   คดแีพ่ง   เมือศาลสั งรบัคําฟ้องแล้ว ใหศ้าลกําหนดวนันัดพจิารณาโดยเรว็ 
และออกหมายเรยีกจาํเลยใหม้าศาลตามกาํหนดนดัเพือการไกล่เกลียหรอืดาํเนินกระบวนการระงบั
ขอ้พพิาททางเลอืกแบบอืน ใหก้าร และสบืพยานในวนัเดยีวกนั ทั +งนี+ ใหศ้าลสง่สาํเนาคาํฟ้องหรอื
สาํเนาบนัทกึคาํฟ้องใหจ้าํเลย และสั งใหโ้จทกม์าศาลในวนันดัพจิารณานั +นดว้ย  
         จาํเลยจะยืนคาํใหก้ารเป็นหนงัสอืก่อนวนันดัพจิารณาตามวรรคหนึงกไ็ด ้ 
         มาตรา ๓๔    คดีแพ่ง   ในวนันัดพจิารณา เมือโจทก์และจําเลยมาพร้อมกนัแล้วให้เจ้า
พนกังานคดหีรอืบุคคลทีศาลกําหนดหรอืทีคู่ความตกลงกนัทาํการไกล่เกลียใหคู้่ความไดต้กลงกนั
หรอืประนีประนอมยอมความกนัก่อน ในการไกล่เกลีย ถา้คูค่วามฝ่ายใดฝ่ายหนึงรอ้งขอหรอืผูไ้กล่
เกลียเหน็สมควรผูไ้กล่เกลียจะสั งใหด้าํเนินการเป็นการลบัเฉพาะต่อหน้าตวัความทุกฝ่ายหรอืฝ่าย
ใดฝา่ยหนึงกไ็ด ้

        นอกเหนือจากการไกล่เกลีย ศาลอาจแสวงหาแนวทางใหม้กีารดําเนินกระบวนการระงบัขอ้
พพิาททางเลอืกแบบอืนได ้ตามทีศาลเหน็สมควร และคูค่วามยนิยอม 
        หลกัเกณฑ์ วธิีการ และระยะเวลาในการไกล่เกลียหรอืการดําเนินกระบวนการระงบัข้อ
พพิาททางเลอืกแบบอืน ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา  
          ผูไ้กล่เกลียหรอืผู้รบัผดิชอบในการดําเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกแบบอืน ที
มใิชเ่จา้หนกังานคดมีสีทิธไิดร้บัคา่ป่วยการ ค่าพาหนะเดนิทาง และค่าเช่าทีพกัตามระเบยีบทีคณะ
กรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกาํหนด 

       มาตรา ๓๕   คดแีพง่   ถา้คูค่วามไมอ่าจตกลงกนัหรอืไม่อาจประนีประนอมยอมความกนัได ้
และจําเลยยงัไม่ไดย้ืนคําใหก้าร ใหศ้าลจดัใหม้กีารสอบถามคําใหก้ารของจําเลยโดยจําเลยจะยืน
คาํใหก้ารเป็นหนงัสอืหรอืจะใหก้ารดว้ยวาจากไ็ด ้ในกรณีทียืนคาํใหก้ารเป็นหนงัสอื หากศาลเหน็
ว่าคําให้การดงักล่าวไม่ถูกต้องหรือขาดสาระสําคญับางเรือง ศาลอาจมีคําสั งให้จําเลยแก้ไข
คําให้การในส่วนนั +นให้ถูกต้องหรือชดัเจนขึ+นก็ได้ ในกรณีให้การด้วยวาจา ให้ศาลจดัให้มกีาร
บนัทกึคาํใหก้ารนั +นและใหจ้าํเลยลงลายมอืชือไวเ้ป็นสาํคญั  
        ถ้าจําเลยไม่ให้การตามวรรคหนึง และไม่ได้รบัอนุญาตจากศาลให้ขยายระยะเวลายืน
คาํใหก้ารใหถ้อืวา่จาํเลยขาดนดัยืนคาํใหก้าร 

           มาตรา ๓๖   คดแีพ่ง เมือศาลแจ้งกําหนดนัดพจิารณาใหคู้่ความฝ่ายใดทราบแล้ว คู่ความ
ฝา่ยนั +นไมม่าศาลตามกาํหนดนดั ใหเ้ป็นหน้าทีของคูค่วามฝา่ยนั +นมารบัทราบกาํหนดนดัต่อไปจาก
ศาลเองหากไมม่ารบัทราบ ใหถ้อืวา่คูค่วามฝา่ยนั +นไดท้ราบกาํหนดนดัต่อไปแลว้ 



 ๑๒

        มาตรา ๓๗   คดอีาญา  สาํหรบัการกระทาํอนัเป็นกรรมเดยีวเป็นความผดิต่อกฎหมาย
หลายบท และบทใดบทหนึ�งอยูใ่นภายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญตันีิ�  ถอืวา่ขอ้หาความผดิบทอื�น
เป็นคดทีี�เกี�ยวพนักนัตามมาตรา ๓ (ง) 
        มาตรา ๓๘   คดอีาญา   สาํหรบัการกระทาํอนัเป็นความผดิหลายกรรมต่างกนัในความผดิที�
เกี�ยวเนื�องกนั และบางกรรมไมอ่ยูใ่นภายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญตันีิ�  ศาลจะรบัพจิารณา
พพิากษาทกุกรรม หรอืไมร่บัพจิารณาพพิากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ�งหรอืหลายกรรมที�ไมอ่ยู่
ในบงัคบัแหง่พระราชบญัญตันีิ�  โดยใหโ้จทกแ์ยกฟ้องเป็นคดใีหมย่งัศาลที�มอีํานาจกไ็ด ้ ทั �งนี� ให้
คาํนึงถงึความสะดวกและเพื�อประโยชน์แหง่ความยตุธิรรมเป็นสาํคญั  
        มาตรา ๓๙   คดอีาญา  ซึ�งจาํเลยมทีนายความ ถา้ปรากฏวา่จาํเลยคนใดจงใจไมม่าศาลหรอื
หลบหนี และมคีวามจาํเป็นเพื�อมใิหพ้ยานหลกัฐานสญูหายหรอืยากแก่การนํามาสบืในภายหลงั 
เมื�อศาลเหน็เป็นการสมควรกใ็หศ้าลมอีาํนาจสบืพยานหลกัฐานลบัหลงัจาํเลย แต่ตอ้งใหโ้อกาส
ทนายความของจาํเลยที�จะถามคา้นและนําสบืหกัลา้งพยานหลกัฐานนั �นได ้ 
         
             

หมวด ๓    
คาํพิพากษาหรือคาํสั $งคดีสิ$งแวดล้อม 

----------- 

         มาตรา  ๔๐      เมือไดส้บืพยานตามทีจําเป็นแลว้ ใหถ้อืว่าการพจิารณาเป็นอนัสิ+นสดุ แต่
คูค่วามอาจแถลงการณ์ปิดคดดีว้ยวาจาในวนัเสรจ็การพจิารณานั +นได ้แลว้ใหศ้าลอ่านคาํพพิากษา
หรอืคาํสั งภายในเวลาสามวนันบัแต่วนันั +น 

             ก่อนทีศาลอ่านคาํพพิากษาหรอืคาํสั ง ถ้าศาลเหน็สมควรเพือประโยชน์แห่งความยุตธิรรม 
ศาลอาจทาํการพจิารณาต่อไปอกีได ้

             มาตรา   ๔๑     คาํพพิากษาหรอืคาํสั งของศาลใหท้าํเป็นหนงัสอืและตอ้งกล่าวหรอืแสดง
ขอ้เทจ็จรงิทีฟงัไดโ้ดยสรปุและคาํวนิิจฉยัในประเดน็แหง่คดพีรอ้มดว้ยเหตุผลแหง่คาํวนิิจฉยันั +น 

          ในการจดัทาํคาํพพิากษาในคดสีิ�งแวดลอ้ม ใหศ้าลคาํนึงถงึผลกระทบที�เกดิต่อสิ�งแวดลอ้ม
และทรพัยากรธรรมชาต ิและแสวงหาแนวทางที�จะสรา้งความสมดุลทางระบบนิเวศและการพฒันา
อยา่งยั �งยนืดว้ย  
            มาตรา ๔๒   ห้ามมใิห้ศาลพพิากษาหรอืสั งเกินไปกว่าหรอืนอกจากทีปรากฏในคําฟ้อง 
เว้นแต่ในคดีส่วนแพ่งกรณีทีศาลเห็นสมควรเพือความเป็นธรรมแก่คู่ความหรือเพือคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะจะพพิากษาหรอืสั งเกนิคาํขอบงัคบัหรอืทีมไิดก้ล่าวในคาํฟ้องกไ็ด ้

           มาตรา  ๔๓     คาํพพิากษาหรอืคาํสั งใด ๆ ในคดสีว่นแพ่งใหถ้อืว่าผกูพนัเฉพาะคู่ความใน
กระบวนพจิารณาของศาลทีพพิากษาหรอืมคีําสั ง แต่ศาลจะกําหนดใหค้าํพพิากษาหรอืคําสั งนั +น



 ๑๓

ผกูพนัผูอ้ืนซึงมผีลประโยชน์ร่วมกนัในมลูความแห่งคดหีรอืมหีน้าทีเกียวขอ้งตามกฎหมายดว้ยก็
ได ้

        มาตรา ๔๔    คดแีพ่ง  กรณีทีทําใหค้วามเสยีหายเกดิขึ+นแก่ร่างกาย สุขภาพ หรอือนามยั
และในเวลาทีพพิากษาคดเีป็นการพน้วสิยัจะหยั งรูไ้ดแ้น่ว่าความเสยีหายนั +นมแีทจ้รงิเพยีงใด ศาล
อาจกล่าวในคําพพิากษาหรอืคําสั งว่ายงัสงวนไว้ซึงสทิธิทีจะแก้ไขคําพพิากษาหรอืคําสั งนั +นอีก
ภายในระยะเวลาทีศาลกําหนด     โดยกําหนดใหจ้ําเลยวางหลกัประกนัความเสยีหายทีอาจจะมี
ขึ+นในอนาคตตามจํานวนทีเห็นสมควรกําหนดก็ได้  ทั +งนี+ ต้องไม่เกินสบิปีนับแต่วนัทีศาลมีคํา
พพิากษาหรอืคาํสั ง    แต่ก่อนการแกไ้ขตอ้งใหโ้อกาสคูค่วามอกีฝา่ยทีจะคดัคา้น 
           

หมวด ๔ 
อทุธรณ์ 
----------- 

            มาตรา ๔๕     ภายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญตันีิ+และขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีาตาม
มาตรา ๖   ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่หรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ
อาญา   คาํพพิากษาหรอืคาํสั งของศาลนั +น ใหอุ้ทธรณ์ไปยงัศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอื
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดลอ้มไดภ้ายในกาํหนดหนึงเดอืนนบัแต่วนัทีไดอ่้านคาํพพิากษา
หรอืคาํสั งนั +น  
        มาตรา  ๔๖   คดแีพ่ง   ทีราคาทรพัยส์นิหรอืจํานวนทุนทรพัยท์ีพพิาทกนัในชั +นอุทธรณ์ไม่
เกนิสองแสนบาท หรอืไม่เกนิจํานวนทีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา   หา้มมใิหคู้่ความอุทธรณ์คํา
พพิากษาในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ   
          มาตรา  ๔๗   คดอีาญา   ทีมอีตัราโทษอยา่งสงูตามทีกฎหมายกาํหนดไวใ้หจ้ําคุกไม่เกนิสาม
ปีหรือปรบัไม่เกินหกหมืนบาท หรือทั +งจําทั +งปรบั ห้ามมิให้อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลชั +นต้น
สิงแวดลอ้มในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ เวน้แต่กรณีต่อไปนี+ใหจ้าํเลยอุทธรณ์ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิได ้

             (๑) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคกุหรอืลงโทษกกัขงัแทนโทษจาํคกุ 

             (๒) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคกุ แต่ศาลรอการลงโทษไว ้

             (๓) ศาลพพิากษาวา่จาํเลยมคีวามผดิ แต่ศาลรอการกาํหนดโทษไว ้
             (๔) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษปรบัเกนิหนึงหมืนบาท   
         มาตรา ๔๘  คดอีาญา   ที�โจทก์ฟ้องว่าจําเลยกระทาํผดิหลายกรรมต่างกนั และกรรมใด
กรรมหนึ�งเป็นความผิดเกี�ยวกับคดีสิ�งแวดล้อม หากมีการอุทธรณ์ในความผิดเกี�ยวกบัคดี
สิ�งแวดล้อมพร้อมความผิดอื�น    ให้ยื�นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิงแวดล้อมหรือศาล



 ๑๔

อุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดลอ้ม  และใหศ้าลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดีสิงแวดล้อมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาในความผิดอื�นซึ�งมิใช่ความผิดเกี�ยวกับคดี
สิ�งแวดลอ้มดว้ย               
        มาตรา ๔๙   ในกรณีทีผูอุ้ทธรณ์เหน็วา่คดตีอ้งหา้มอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗  
ผู้อุทธรณ์อาจยืนคําขอโดยทําเป็นคําร้องเพือขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิงแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดล้อมไปพร้อมกบัอุทธรณ์ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี+ 
เมือศาลชั +นตน้ตรวจอุทธรณ์แลว้เหน็วา่เป็นอุทธรณ์ทีตอ้งหา้ม กใ็หส้ง่อุทธรณ์และคาํขอดงักล่าวไป
ยงัศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดลอ้มเพือพจิารณา แต่ถ้า
ศาลชั +นตน้เหน็วา่อุทธรณ์ดงักล่าวไมต่อ้งหา้มกใ็หม้คีาํส ั งรบัอุทธรณ์นั +นไวด้าํเนินการต่อไป 

         ในกรณีทีศาลชั +นตน้สั งไมร่บัอุทธรณ์เพราะเหตุตอ้งหา้มอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๖ และมาตรา 
๔๗  ผู้อุทธรณ์อาจยืนคําขอโดยทําเป็นคําร้องเพือขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิงแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิงแวดล้อมภายในกําหนดสบิห้าวนันับแต่วนัทีศาล
ชั +นตน้มคีาํสั งกไ็ด ้ถา้คูค่วามยืนคาํขอดงักล่าวแลว้ จะอุทธรณ์คาํสั งไมร่บัอุทธรณ์ไมไ่ด ้ 
         หลักเกณฑ์และวิธีการยืนคําขอและการพิจารณาคําขอของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิงแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดล้อมตามวรรคหนึงและวรรคสองใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา 

         มาตรา ๕๐ การพจิารณาพพิากษาคดสีิงแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอื
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดล้อมตอ้งดําเนินการใหเ้สรจ็สิ+นโดยเรว็ ทั +งนี+ ตามขอ้กําหนดของ
ประธานศาลฎกีา 

        ภายใต้บงัคบัมาตรา ๕๒ คําพพิากษาหรอืคําสั งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดล้อมและ
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดลอ้มใหเ้ป็นทีสดุ  

          คดอีาญา คําพพิากษาหรอืคาํสั งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดสีิงแวดล้อมในการกระทาํกรรมอืนซึงมใิช่ความผดิเกียวกบัคดสีิงแวดล้อม  คู่ความอาจ
ฎกีาไดภ้ายใตบ้ทบญัญตัวิา่ดว้ยการฎกีาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  
        มาตรา ๕๑ ใหนํ้าบทบญัญตัใินหมวด ๒ วธิพีจิารณาคดสีิงแวดลอ้มในศาลชั +นตน้มาใชบ้งัคบั
แก่การอุทธรณ์และการพจิารณาพพิากษาชี+ขาดตดัสนิคดขีองศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดลอ้มและ
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดลอ้มโดยอนุโลม 

           

หมวด ๕ 
ฎีกา 

----------- 



 ๑๕

            มาตรา  ๕๒    คดสีิงแวดลอ้มทีศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดสีิงแวดลอ้มมคีาํพพิากษาหรอืคาํสั งแลว้  คูค่วามอาจยืนคาํรอ้งไปพรอ้มกบัฎกีาต่อศาล
ฎกีาแผนกคดสีิงแวดลอ้มเพือขอใหพ้จิาณารบัฎกีาในปญัหาขอ้เทจ็จรงิหรอืในปญัหาขอ้กฎหมาย
ไวว้นิิจฉยั  ภายในกาํหนดหนึงเดอืนนบัแต่วนัทไีดอ่้านหรอืถอืวา่ไดอ่้านคาํพพิากษาหรอืคาํสั งนั +น
ใหคู้ค่วามฝา่ยทีขออนุญาตฎกีาฟงั เพือขอใหพ้จิารณารบัฎกีาไวว้นิิจฉยักไ็ด ้
          เมือมคีาํรอ้งขอตามวรรคหนึง ศาลฎกีาแผนกคดสีิงแวดลอ้มอาจพจิารณารบัฎีกาในปญัหา
เรืองหนึงเรืองใดไว้วนิิจฉัยกไ็ด้ หากเหน็ว่าเป็นเรืองทีเกียวพนักบันโยบายสาธารณะหรอืเป็น
ปญัหาสาํคญัทีศาลฎกีาควรจะไดว้นิิจฉยั             
          คดทีีศาลฎกีาแผกคดสีิงแวดลอ้มมคีาํสั งไมร่บัฎกีาไวว้นิิจฉยั ใหเ้ป็นทีสดุตั +งแต่วนัทีไดอ่้าน
หรอืถอืวา่ไดอ่้านคาํพพิากษาหรอืคาํสั งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดสีิงแวดลอ้ม แลว้แต่กรณี 
          หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยืนคาํขอ ตลอดจนการพจิารณาและมคีาํสั งอนุญาตหรอืไมอ่นุญาต
ใหฎ้กีาตามวรรคหนึง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีประชมุใหญ่ศาลฎกีา ทั +งนี+ ในระเบยีบดงักล่าวอยา่ง
น้อยตอ้งระบุเงือนเวลาของการสั งไมอ่นุญาตทีไมข่ดัหรอืแยง้ต่อการปฏบิตัติามมาตรา ๒๖๒ แหง่
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  
          ระเบยีบตามวรรคสี เมือไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
          มาตรา ๕๓  ในคดทีีไดร้บัอนุญาตใหฎ้กีาเฉพาะปญัหาขอ้กฎหมาย หากศาลฎกีาแผนก
คดสีิงแวดลอ้มเหน็วา่คาํพพิากษาหรอืคาํสั งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์
ภาคแผนกคดสีิงแวดลอ้มไมถู่กตอ้งไมว่า่ทั +งหมดหรอืบางสว่น    ศาลฎกีาแผนกคดสีิงแวดลอ้มจะ
มคีาํวนิิจฉยัแต่เฉพาะในปญัหาขอ้กฎหมายและยกคาํพพิากษาหรอืคาํสั งของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิงแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอืศาลชั +นตน้   แลว้มคีาํสั งใหศ้าลอุทธรณ์
แผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอืศาลชั +นตน้แลว้แต่กรณี ทาํคาํ
พพิากษาหรอืคาํสั งใหมภ่ายใตก้รอบคาํวนิิจฉยัของศาลฎกีากไ็ด ้ 
         มาตรา ๕๔ ให้นําบทบญัญตัิในหมวด ๒ วิธีพจิารณาคดีสิงแวดล้อมในศาลชั +นต้นมาใช้
บงัคบัแก่การพจิารณาพพิากษาชี+ขาดตดัสนิคดขีองศาลฎกีาโดยอนุโลม  

 

หมวด ๖ 
วิธีการชั $วคราวก่อนฟ้องและก่อนพิพากษา 

และการบงัคบัตามคาํพิพากษาหรือคาํสั $ง  และการบงัคบัโทษปรบั 
 

----------- 



 ๑๖ 

             มาตรา  ๕๕  คดแีพ่ง    วธิกีารชั วคราวก่อนฟ้องและก่อนพพิากษาและการบงัคบัตาม
คําพพิากษาหรอืคําสั งให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัินี+และขอ้กําหนดของประธานศาลฎีกาตาม
มาตรา ๖ 

                มาตรา  ๕๖  คดแีพ่ง  ในกรณีทีศาลเหน็สมควรกําหนดมาตรการหรอืวธิกีารใด ๆ  เพือ
บรรเทาทุกข์  ความเสียหายหรือป้องกันเหตุทีจะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่คู่ความหรือ
ประโยชน์สาธารณะเป็นการชั วคราวก่อนการพิพากษาคดี    ไม่ว่าจะมีคําร้องขอจากบุคคล
ดงักล่าวหรือไม่  ให้ศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั วคราว   และออกคําสั งไปยงั
คู่ความ  หรือผู้ทีมหีน้าทีเกียวข้องให้ปฏิบตัิได้ ทั +งนี+  ตามหลกัเกณฑ์และวธิีการทีกําหนดโดย
ขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา 

             มาตรา  ๕๗  คดแีพ่ง   ก่อนฟ้องคด ี ถ้ามเีหตุเช่นเดียวกบัทีโจทก์มสีทิธยิืนคําขอให้
ศาลมคีําสั งคุม้ครองชั วคราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง  มาตรา  
๒๕๔ หรอืมาตรา ๒๖๔ ผูม้สีทิธเิสนอคดชีอบจะยืนคาํรอ้งขอต่อศาลไดเ้ช่นกนั  โดยใหนํ้าประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง  ภาค ๔  ลกัษณะ ๑  วธิกีารชั วคราวก่อนพพิากษามาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

             เมือศาลมคีาํสั งคุม้ครองชั วคราวก่อนพพิากษาตามวรรคหนึงแลว้  หากไดม้กีารฟ้องคดี
ภายในหนึงเดอืนนบัแต่วนัยืนคาํรอ้งขอตามวรรคหนึง  ใหค้าํสั งศาลนั +นมผีลต่อไปเสมอืนเป็นคาํสั ง
คุม้ครองชั วคราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่   
             หากมไิด้มกีารฟ้องคดต่ีอศาลสิงแวดล้อมภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหค้ําสั ง
ศาลนี+เป็นอนัยกเลกิไป 

             ในระหว่างพจิารณาคําร้องขอตามวรรคหนึง  แมจ้ะมกีารฟ้องคดภีายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสองแลว้  กใ็หศ้าลสิงแวดลอ้มดาํเนินกระบวนพจิารณาตามคาํรอ้งนี+ต่อไป  และหากศาล
สิงแวดลอ้มมคีาํสั งคุม้ครองชั วคราวก่อนพพิากษา  กใ็หค้าํสั งนี+มผีลบงัคบัต่อไปตามวรรคสอง 

            มาตรา  ๕๘  ภายหลงัทีได้มคีําสั งหรอืคําพพิากษาถึงทีสุดในคดสีิงแวดลอ้มแล้ว  หาก
ความปรากฏแก่ศาลว่า  ไม่อาจบงัคบัคดีตามคําพิพากษาหรอืคําสั งได้หรือมีความจําเป็นต้อง
กําหนดวธิกีารอย่างหนึงอย่างใดเพือบงัคบัใหเ้ป็นไปตามคําพพิากษาหรอืคําสั ง  ใหศ้าลมอีํานาจ
ออกคาํสั งใดๆ เพือแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งดงักล่าวไดต้ามทีเหน็สมควร  เพือประโยชน์แหง่ความยตุธิรรม 

            ในกรณีที�ประโยชน์สาธารณะจะเสยีหายอยา่งรา้ยแรง หากไมม่กีารกระทาํตามคาํสั �งหรอื
คําพิพากษา ศาลอาจสั �ง ให้บุคคลอื� นมาแก้ไขบําบัด ป้องกันภัยทางสิ�งแวดล้อมและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิโดยใหล้กูหนี�ตามคาํพพิากษาเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้่ายนั �นโดยเรว็กไ็ด ้  
           มาตรา   ๕๙  คดอีาญา   ในกรณีทีศาลมคีาํพพิากษาใหล้งโทษปรบั ใหพ้นกังานอยัการ
รอ้งขอใหศ้าลออกหมายบงัคบัคดเีพือแต่งตั +งเจ้าพนักงาน บงัคบัคดขีองกรมบงัคบัคดดีําเนินการ
ยดึหรอือายดัทรพัยส์นิของผูต้อ้งโทษแทน คา่ปรบัได ้ 



 ๑๗

           การบงัคบัคดตีามวรรคหนึง ใหนํ้าประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม โดยให้กรมต่างๆในกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีมหีน้าทีเกียวขอ้งมี
อาํนาจตรวจสอบทรพัยส์นิและใหถ้อืวา่เป็นเจา้หนี+ตามคาํพพิากษา แลว้แต่กรณี 

บทบัญญัติมาตรานี+ ไม่กระทบต่อการทีศาลจะมีคําสั งขงัผู้ต้องโทษแทนค่าปรับตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
   

หมวด ๗  
ค่าฤชาธรรมเนียม 

----------- 

         มาตรา  ๖๐   การดําเนินการทางศาลตามพระราชบญัญตันีิ+    ใหไ้ดร้บัยกเวน้ค่าฤชาธรรม
เนียมทั +งปวง 
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รา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ 
หมวดที�...ว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดทีี�ดนิและป่าไม ้ส่วนที� ๑ หลกัทั �วไป  
(รา่งนําเสนอประกอบรายงานการวจิยัโครงการพสิจูน์สทิธใินคดปีา่ไมแ้ละที�ดนิ) 

 
 



(ร่างนําเสนอประกอบรายงานการวิจัยโครงการการพสูิจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที#ดนิ) 
 

(ร่าง) 
 พระราชบัญญัตวิิธีพจิารณาคดีสิ#งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

หมวดที#...... 
ว่าด้วยวิธีพจิารณาคดีที#ดนิและป่าไม้ 

ส่วนที# ๑ 
หลักทั#วไป 

 

มาตรา ๑ ในพระราชบญัญตันีิ � 
 “คดีที�ดนิและป่าไม้” หมายความวา่  
  (๑) คดีแพ่งที�พิพาทเกี�ยวกับสิทธิในการอนุรักษ์ การจัดการ บํารุงรักษาหรือได้
ประโยชน์จากที�ดินและป่าไม้ของชุมชน รวมทั �งพิพาทเกี�ยวกับกรรมสิทธิ1 สิทธิครอบครองที�ได้มา
โดยกฎหมายที�ดนิและกฎหมายอื�น 
 (๒) คดีอาญาที�เกิดจากการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายที�ดนิ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวกบัที�ดนิและป่าไม้ทกุฉบบั 
 “สิทธิชมุชน” หมายความว่า สิทธิชมุชนตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ 
 “ชมุชน” หมายความว่า ถิ�นฐานที�อยู่ ของกลุ่มคน ถิ�นฐานนี �มีพื �นที�อ้างอิงได้ และกลุ่ม
คน นี �มีการอยู่อาศยัร่วมกัน มีการทํากิจกรรม เรียนรู้ ติดต่อสื�อสาร ร่วมมือและพึ�งพา อาศยักัน มี
วฒันธรรมและภมูิปัญญาประจําถิ�น มีจิตวิญญาณและ ความผกูพนัอยูก่บั พื �นที�แห่งนั �น อยู่ภายใต้
การปกครองเดียวกนั 
 
มาตรา ๒ ในการพิจารณาพิพากษาคดีที�ดนิและป่าไม้ ให้ศาลคํานึงถึงความเป็นธรรมทางสงัคม 
(Social Justice) กบัความเป็นธรรมทางสิ�งแวดล้อมและนิเวศ (Environmental and Ecological 
Justice) รวมถึงให้คํานงึถึงสิทธิของชมุชนและบคุคลในการมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ ในการจดัการ 
บํารุงรักษาหรือได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั �งสิทธิที�จะดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื�องในสิ�งแวดล้อมที�จะไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายตอ่สขุภาพอนามยั สวสัดภิาพหรือคณุภาพชีวิตของตน ตามรัฐธรรมนญูไทย ควบคูก่นัไป  
 
มาตรา ๓ ในคดีอาญาที�เป็นคดีที�ดินและป่าไม้ตามความหมายในมาตรา ๑ และผู้ ต้องหาหรือ
จําเลยในคดีได้ยกสิทธิชมุชนตามรัฐธรรมนญูขึ �นโต้แย้งตอ่สู้ให้ 
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  (๑) ให้พนักงานสอบสวนผู้ มีอํานาจและหน้าที�ในการสอบสวนคดีอาญาทําการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเกี�ยวกับสิทธิชุมชนที�ผู้ ต้องหากล่าวอ้าง โดยให้ทําการสอบคําให้การของ
ผู้ ต้องหา ผู้ นําชุมชน ผู้ ใหญ่บ้าน กํานัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ�นที�ชุมชนอยู่ในเขต
รับผิดชอบ รวมทั �งพยานหลักฐานอื�นที�ผู้ ต้องหาอ้างเป็นพยานประกอบการพิจารณาสั�งคดี เมื�อ
พนักงานสอบสวนสรุปสํานวนคดีและมีคําสั�งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีแล้ว ให้พนักงานสอบสวน         
สง่พยานหลกัฐานทั �งหมดที�เกี�ยวกบัสิทธิชมุชนไปยงัพนกังานอยัการด้วย  
  (๒) ให้พนกังานอยัการพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐานเกี�ยวกับสิทธิชุมชนที�
พนักงานสอบสวนรวบรวมส่งมาพร้อมสํานวนคดีประกอบการสั�งคดีด้วย หากพบว่าพนักงาน
สอบสวนไม่ได้สอบสวนในประเด็นนี �ไว้ ให้พนกังานอยัการส่งสํานวนกลบัไปให้พนกังานสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนใหม่หรือมีคําสั�งให้พนกังานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ�มเติมในประเด็นนี �อีก
ครั �งก่อนจะพิจารณาสั�งคดี 
 (๓) หากพนกังานอยัการมีความเห็นสั�งฟ้อง ในการฟ้องคดีตอ่ศาลให้พนกังานอยัการ
สง่พยานหลกัฐานที�เกี�ยวกบัสิทธิชมุชนในสํานวนคดีไปพร้อมกบัคําฟ้องในวนัยื�นฟ้องด้วย 
 (๔) เมื�อศาลรับคําฟ้องของพนักงานอัยการแล้ว ก่อนมีคําสั�งให้ศาลพิจารณา
พยานหลกัฐานที�เกี�ยวกบัสิทธิชมุชนที�ส่งมาพร้อมคําฟ้อง หากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามฟ้องและ
พยานหลักฐานเกี� ยวกับสิทธิชุมชนที�ส่งมายังไม่ชัดแจ้ง  ให้ศาลมีคําสั�ง คืนคําฟ้องและ
พยานหลกัฐานที�ส่งมาพร้อมคําฟ้องให้พนกังานอยัการทําการสอบสวนเพิ�มเติมและให้มายื�นฟ้อง
ใหมพ่ร้อมพยานหลกัฐาน 
 
มาตรา ๔ ในคดีอาญาที�เกี�ยวกบัคดีที�ดนิและป่าไม้ที�มีการยกสิทธิชมุชนขึ �นเป็นประเด็นตอ่สู้ เมื�อ
มีคําร้องขอให้ปลอ่ยตวัชั�วคราว ให้ปฏิบตัดิงันี � 
  (๑) ในชั �นสอบสวนให้พนกังานสอบสวนมีคําสั�งอนญุาตให้ปล่อยตวัผู้ ต้องหาชั�วคราว
ในระหว่างสอบสวนโดยไม่ต้องมีประกันหรือหลักประกัน โดยให้ผู้ ต้องหามารายงานตัวตามที�
พนกังานสอบสวนกําหนดจนกวา่การสอบสวนจะแล้วเสร็จ 
  (๒) ในชั �นพนักงานอัยการ ให้พนักงานอัยการมีคําสั�งอนุญาตให้ปล่อยตวัผู้ ต้องหา
ชั�วคราวในระหวา่งพิจารณาสั�งคดี โดยไมต้่องมีประกนัหรือหลกัประกนั โดยให้ผู้ ต้องหามารายงาน
ตวัตามที�พนกังานอยัการกําหนดจนกวา่การพิจารณาจะแล้วเสร็จ 
 (๓) ในชั �นพิจารณาของศาลชั �นต้น ศาลอทุธรณ์และศาลฎีกา ให้ศาลมีคําสั�งอนุญาต
ให้ปล่อยตวัจําเลยชั�วคราวในระหว่างพิจารณาคดี โดยไม่ต้องมีประกันหรือหลกัประกัน โดยให้
ผู้ ต้องหามาศาลตามกําหนดนดัหรือตามที�ศาลจะกําหนดจนกวา่การพิจารณาคดีจะแล้วเสร็จ 
หากผู้ ต้องหาไม่ปฏิบตัิตามคําสั�งให้มารายงานตวัของพนกังานสอบสวนตาม (๑) และให้พนกังาน
สอบสวนยื�นคําร้องตอ่ศาลให้ออกหมายจบัตวัผู้ ต้องหามาศาล  
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  หากผู้ ต้องหามารายงานตวัตามกําหนดตามคําสั�งพนักงานสอบสวนหรือคําสั�งของ
พนกังานอยัการตาม (๑) และ (๒) ให้พนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการยื�นคําร้องต่อศาลให้
ศาลออกหมายเรียกหรือหมายจบัจําเลยให้มาศาลเพื�อไตส่วน และให้ศาลมีคําสั�งตามที�เห็นสมควร
วา่เห็นควรให้ปลอ่ยตวัชั�วคราวเช่นเดิม หรือให้ปล่อยตวัชั�วคราวโดยมีประกนัหรือหลกัประกนั หรือ
ให้มีคําสั�งคมุขงัไว้ระหวา่งสอบสวนก็ได้ 
  หากจําเลยไม่มาศาลตามกําหนดนดั ให้ศาลมีคําสั�งให้ออกหมายเรียกหรือหมายจบั
จําเลยให้มาศาลเพื�อไตส่วน และให้ศาลมีคําสั�งตามที�เห็นสมควรว่าเห็นควรให้ปล่อยตวัชั�วคราว
เช่นเดิม หรือให้ปล่อยตัวชั�วคราวโดยมีประกันหรือหลักประกัน หรือให้มีคําสั�งคุมขังไว้ระหว่าง
สอบสวนก็ได้ 
 
มาตรา ๕ ในคดีที�ดินและป่าไม้ที�เกี�ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะของชุมชน ไม่ว่าคดีแพ่งหรือ
คดีอาญาให้ 

(๑) บคุคลในชมุชนหรือตวัแทนมีอํานาจฟ้องคดีที�เกี�ยวข้องกบัที�ดนิและป่าไม้ได้ 
(๒) องค์กรพฒันาเอกชนที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการอนรัุกษ์ที�ดินและป่าไม้ฟ้องคดีป่า

ไม้และที�ดนิได้ แม้ไมไ่ด้มีภมูิลําเนาอยูใ่นพื �นที�พิพาท 
  ในการพิจารณาเรื�องอํานาจฟ้อง ให้ศาลคํานึงถึงสิทธิของบคุคลที�จะได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  รวมทั �งสิทธิที�จะดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติ
และต่อเนื�องในสิ�งแวดล้อมที�จะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสขุภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคณุภาพ
ชีวิตของตน  ตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

ค่าเสียหายที�ได้ในคดีแพ่ง ให้นํามาฟื�นฟูสภาพทรัพยากรที�ดินและป่าไม้อันเป็น
ประโยชน์สาธารณะนั �นๆ 

 
มาตรา ๖ ในคดีที�ดนิและป่าไม้ที�เกี�ยวข้องกบัประโยชน์สาธารณะ ให้ศาลทําหน้าที�ไตส่วนค้นหา
พยานหลกัฐานในเชิงรุก เพื�อให้ได้ความจริงอยา่งถกูต้องและสมบรูณ์  โดยให้ศาลนําบทบญัญัติใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 86, 87, 99, 129,130 และบทบญัญัติในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 226 มาใช้อย่างเคร่งครัด  โดยให้เป็นไปตามคําแนะนํา
ของประธานศาลฎีกา 
  กรณีที�ประเดน็โต้แย้งในคดีมีเหตตุ้องมีการพิสจูน์สิทธิเกี�ยวกบัป่าไม้และที�ดิน  ให้ศาล
เรียกพยานหลักฐานเกี�ยวกับการพิสูจน์ เช่น ระวางแผนที�ภาพถ่ายทางอากาศ สารบบที�ดินที�
เกี�ยวข้อง เป็นต้นและให้ศาลเรียกหน่วยงานที�เกี�ยวข้องมาให้ถ้อยคําตอ่ศาลประกอบการพิจารณา
ได้  โดยคูค่วามไมจํ่าต้องร้องขอ 
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มาตรา ๗ ในคดีที�ดินและป่าไม้ที�เกี�ยวข้องกับสิทธิชุมชนหรือประโยชน์สาธารณะ  ให้ศาลออก
เผชิญสืบเพื�อให้ได้ข้อเท็จจริงโดยชดัแจ้ง  สําหรับคดีที�ดินและป่าไม้ที�เป็นข้อพิพาททางแพ่งทั�วไป  
ศาลพงึออกเผชิญสืบได้ตามความเหมาะสมเพื�อประโยชน์แหง่ความยตุธิรรม 
 
มาตรา ๘ หากคดีใดเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชน แต่มีประเด็นว่าที�ดินหรือป่าไม้นั �นอาจเป็น
ทรัพย์สินของรัฐหรือเป็นคดีเพื�อประโยชน์สาธารณะอื�นๆ  เช่น  ข้อพิพาทเกี�ยวกับการบุกรุกที�ป่า     
ที�ริมนํ �าที�ชายหาด หรือการบกุรุกที�สาธารณประโยชน์ ให้ศาลเรียกหน่วยงานที�ดแูลรักษาพื �นที�นั �นๆ 
เข้ามาเป็นคูค่วาม  เพื�อพิสจูน์ความจริงให้ถึงที�สดุ 
 
มาตรา  ๙  การดําเนินการทางศาลตามพระราชบญัญตันีิ �  ให้ได้รับยกเว้นคา่ฤชาธรรมเนียม 
 
 

ส่วนที# ๒ 
พยานผู้เชี#ยวชาญและผู้เชี#ยวชาญศาลในคดีป่าไม้ที#ดนิ 

 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที�มีความจําเป็นเพื�อการพิสจูน์ความจริง ให้ศาลตั �งผู้ เชี�ยวชาญด้านป่าไม้และ
ที�ดิน  เพื�อให้ความเห็นตอ่ศาลถึงวิธีกาพิสจูน์ความจริง  และร่วมพิสจูน์คดีได้  โดยผู้ เชี�ยวชาญมี
สิทธิในการเข้าถึงเอกสารและข้อมลูที�จําเป็นในคดี  เพื�อให้มีข้อมลูเพียงพอในการเสนอความเห็น
ได้ 
 
มาตรา ๑๑ ในกรณีที�รัฐเป็นคูค่วาม การตั �งผู้ เชี�ยวชาญจากหนว่ยงานของรัฐ จกัต้องคํานึงถึงความ
เป็นกลางของผู้ ที�เกี�ยวข้องด้วย 
 
มาตรา ๑๒ ในกรณีที�มีประเด็นเกี�ยวกับธรรมเนียมปฏิบตัิของท้องถิ�น ให้มีพยานผู้ เชี�ยวชาญหรือ
ผู้ เชี�ยวชาญศาลด้านนั �นๆ เข้าร่วมหาข้อเท็จจริงในคดีด้วย 
 
มาตรา ๑๓  ในการพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดินไม่ให้ศาลนําข้อสนันิษฐานเรื�องความแท้จริงและ
ถูกต้องของเอกสารมหาชนตามที�บญัญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 
๑๒๗ มาใช้  เพื�อเปิดช่องให้คูค่วามทั �งสองฝ่ายสามารถนําสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้อย่างเท่าเทียม
กนั 
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ส่วนที# ๓ 
นิตวิิทยาศาสตร์เกี#ยวกับป่าไม้และที#ดิน 

มาตรา ๑๔ ในคดีที�มีปัญหาเรื�องแนวเขตที�ดิน การใช้แผนที�ทางอากาศ จกัต้องดําเนินการอย่าง
จริงจงั เพื�อให้มีการพิสจูน์แนวเขตของพื �นที�อยา่งถกูต้อง โดยสํารวจพิกดัและรหสัพื �นที�ที�ถกูต้อง 

 
 

ส่วนที# ๔ 
การพัฒนาระบบข้อมูลคดีป่าไม้ที#ดนิ 

มาตรา ๑๕  ให้สํานักงานศาลยุติธรรมจัดให้มีการเก็บข้อมูลด้านคดีป่าไม้ที�ดิน ในประเด็นที�
เกี�ยวข้องดงัตอ่ไปนี � 

(๑) ข้อมลูด้านการกระทําความผิด และการกระทําผิดซํ �า 
(๒) ข้อมลูของผู้กระทําความผิด 
(๓) ข้อมลูพื �นที�พิพาท 
(๔) ข้อมลูด้านพยานผู้ เชี�ยวชาญและผู้ เชี�ยวชาญ 
 

มาตรา ๑๖  ให้ศาลจดัทําและขึ �นบญัชีผู้ เชี�ยวชาญด้านการพิสจูน์สิทธิด้านป่าไม้และที�ดินโดยให้มี
การตดิประกาศและเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวก 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข ๘ 

 

ตวัอยา่งกฎหมายทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้ง 
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลแมท่าว่าดว้ยการจดัการปา่ชุมชนตําบลแมท่า 

 
 



ข้อบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ทา 
ว่าด้วยการจดัการป่าชุมชนตาํบลแม่ทา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
------------------------------ 

อาศยัอํานาจตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญตักิําหนดแผนและขั �นตอนการกระจาย
อํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ(น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบญัญตัสิภา
ตําบลและองค์การบรหิารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ(มเติมถึง (ฉบบัที( ๕) พ.ศ.๒๕๔๖  
ประกอบกบัแผนปฏบิตักิารกําหนดขั �นตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ(น 
พ.ศ. ๒๕๔๕  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลแมท่า จงึออกขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลแม่ทา 
โดยความเหน็ชอบของสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลแมท่า ดงัต่อไปนี� 

ข้อ ๑ ขอ้บญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนตําบลนี�เรยีกว่า “ขอ้บญัญตัอิงค์การบรหิารส่วน
ตําบลแมท่า ว่าดว้ยการจดัการปา่ชุมชน ตําบลแมท่า พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ข้อ ๒ ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลนี� ใหใ้ชบ้งัคบัไดน้ับถดัจากวนัประกาศ ณ ที(
ทาํการองคก์ารบรหิารส่วนตําบลแมท่าแลว้ ๑๕ วนั 

ข้อ ๓ ในขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลนี� 
“ปา่ชุมชนตําบลแมท่า” หมายถงึ  
(๑) ป่าชุมชนบ้านทาม่อน เนื�อที(จํานวน ๘,๔๕๗ ไร่ มอีาณาเขตทศิเหนือติดต่อกบั

หว้ยปา่กลว้ยจนถงึสนัตน้มว่งคุ๊ ทศิใต้ตดิต่อกบัสนัหว้ยแลง้ หว้ยนํ�าขุ่น และสนักลางหว้ยป่าเต้า 
ทศิตะวนัออกตดิต่อกบั หว้ยแม่บอนบก และทศิตะวนัตกตดิต่อกบัห้วยแม่ผาแหน และสนัหว้ย
แมล่าน 

(๒) ป่าชุมชนบา้นท่าขา้ม - บ้านค้อกลาง เนื�อที(จาํนวน ๑๘,๘๑๓ ไร่ มอีาณาเขตทศิ
เหนือตดิต่อกบัหว้ยยาบ สนัหว้ยแลง้ และหว้ยแมต่ะกรา้ ทศิใตต้ดิต่อกบัสนัเขาหว้ยแม่เลาะ และ
หว้ยแมค่่อม ทศิตะวนัออกตดิต่อกบัหว้ยแมนึ่ง และหว้ยแม่แจก และทศิตะวนัตกตดิต่อกบัลํานํ�า
แมท่า 

(๓) ป่าชุมชนบ้านหว้ยทราย เนื�อที(จํานวน ๕,๐๐๐ ไร่ มอีาณาเขตทศิเหนือตดิต่อกบั
ห้วยนํ�าขุ่น ทศิใต้ตดิต่อกบัห้วยปงกา ทศิตะวนัออกติดต่อกบัห้วยเมี(ยง และห้วยฮ่อม และทศิ
ตะวนัตกตดิต่อกบัหว้ยแมธ่ ิ

(๔) ป่าชุมชนบ้านป่านอด เนื�อที(จํานวน ๑๐,๖๐๑ ไร่ มอีาณาเขตทศิเหนือติดต่อกบั
สนัห้วยทราย และขุนห้วยนํ�าขุน ทศิใต้ติดต่อกบัห้วยป่ากล้วย และห้วยแม่ตีบ ทศิตะวนัออก
ตดิต่อกบัหว้ยแมเ่ลาะ และทศิตะวนัตกตดิต่อกบัหว้ยแมธ่ ิ

(๕) ปา่ชุมชนบา้นดอนชยั - บา้นใหมด่อนชยั เนื�อที(จาํนวน ๙,๘๖๒ ไร่ มอีาณาเขตทศิ
เหนือติดต่อกับสนักอม่วงจดสนัเขาแม่ตีบ ทิศใต้ติดต่อกับห้วยหก และห้วยแม่โฮงห่าง ทิศ



ตะวนัออกตดิต่อกบัสนัเขาทศิตะวนัออกเฉียงเหนือติดสนัเขาห้วยไม้งุน้ จดสนัเขาแม่ขะแมว  
ทศิตะวนัออกเฉียงใต ้ตดิต่อกบัหว้ยหกตดิสนัเขาแมป่า่ขา่ ทศิตะวนัตกตดิต่อกบัสนัเขาหว้ยแม่ธ ิ
และทศิตะวนัตกเฉียงใตต้ดิต่อกบัลาํหว้ยจะค่าน จดสนัเขาแมโ่ฮ่งห่าง 

โดยชุมชนได้ร่วมกนัจดัการอนุรกัษ์ ดูแลรกัษา และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื(องมาเป็น
เวลา ๑๒ ปี 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลแม่ทา และสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล มี
หน้าที(รกัษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญตันีิ� และใหม้อีํานาจออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืคําสั (งเพื(อ
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลนี� 

หมวด ๑ 
บททั *วไป 

ข้อ ๕ ปา่ชุมชนที(จดัตั �งขึ�นตอ้งเป็นไปเพื(อวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี� 
(๑) เพื(อใหชุ้มชนเกดิความตระหนกัในการรกัษาทรพัยากรปา่ไม ้ดนิ และนํ�า 
(๒) เพื(อส่งเสรมิ และรกัษาคุณภาพสิ(งแวดลอ้มของชุมชน และตําบล 
(๓) เพื(อให้ชุมชนบรหิารจดัการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรป่าไม้ ดนิ และนํ�า อย่าง

เป็นธรรมและยั (งยนื 
(๔) เพื(อรว่มกนัอนุรกัษ์ ดแูลรกัษาไวซ้ึ(งทรพัยากรปา่ไม ้ดนิ และนํ�า 
(๕) เพื(อเสรมิสรา้งความเขม้เขง็ และพฒันาศกัยภาพในการบรหิารจดัการใหก้บับุคคล 

กลุ่ม และองคก์รชุมชนในตําบล 

ข้อ ๖ ป่าชุมชนตําบลแม่ทาที(จดัตั �งขึ�นอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลขององคก์ารบรหิารส่วน
ตําบลแม่ทา โดยให้คณะกรรมการเครอืข่ายป่าชุมชนระดบัตําบล และคณะกรรมการป่าชุมชน
หมูบ่า้นมสี่วนรว่มในการบรหิารจดัการ 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดบัตาํบล 

ข้อ ๗ ให้มคีณะกรรมการเครอืข่ายป่าชุมชนระดบัตําบลประกอบด้วยประธานและ
กรรมการอื(นอีกจํานวนไม่น้อยกว่าสบิห้าคนแต่ไม่เกินยี(สิบห้าคน ซึ(งได้รบัการคดัเลือกโดย
คณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บ้านแต่ละชุมชน และได้รบัการรบัรองจากที(ประชุมของสมาชกิป่า
ชุมชนหมูบ่า้น 

ข้อ ๘ คณะกรรมการเครอืขา่ยปา่ชุมชนระดบัตําบล ตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี� 
(๑) เป็นคณะกรรมการปา่ชุมชนของหมูบ่า้น 
(๒) มอีายตุั �งแต่สบิแปดปีบรบิรูณ์ขึ�นไป 



(๓) มแีนวคดิและจติสาํนึกในดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิบบมสี่วนรว่ม 
(๔) มปีระสบการณ์การทาํงานการจดัการทรพัยากรป่าไม ้ดนิ และนํ�า ไม่น้อยกว่าสอง

ปี 

ข้อ ๙ คณะกรรมการเครอืข่ายป่าชุมชนระดบัตําบลมวีาระการดํารงตําแหน่งสองปี และ
จะดาํรงตําแหน่งไดไ้มเ่กนิสองวาระตดิต่อกนั 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการเครอืขา่ยปา่ชุมชนระดบัตําบล พน้จากตําแหน่งเมื(อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ครบวาระตามการดาํรงตําแหน่ง 
(๔) พน้จากตําแหน่งคณะกรรมการปา่ชุมชนหมูบ่า้น 
(๕) ขาดการทาํงานของเครอืขา่ยป่าชุมชนระดบัตําบลเกนิสามครั �งตดิต่อกนัโดยไม่ได้

แจง้ต่อคณะกรรมการเครอืขา่ยปา่ชุมชนระดบัตําบล 
(๖) คณะกรรมการเครอืข่ายป่าชุมชนระดบัตําบลมมีติไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จํานวนกรรมการทั �งหมดให้พ้นจากตําแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที( หรอืกระทําผดิระเบยีบ
ของคณะกรรมการปา่ชุมชนทั �งในระดบัหมูบ่า้นและระดบัตําบลอยา่งรา้ยแรง 

(๗) สภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลมมีตไิม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชกิสภา
ทั �งหมดใหพ้้นจากตําแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที( หรอืกระทําผดิระเบยีบของคณะกรรมการ
ปา่ชุมชนทั �งในระดบัหมูบ่า้นและระดบัตําบลอยา่งรา้ยแรง 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการเครอืขา่ยปา่ชุมชนระดบัตําบล มอีํานาจหน้าที( ดงัต่อไปนี� 
(๑) สนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการปา่ชุมชนระดบัหมูบ่า้น 
(๒) ดาํเนินการประสานแผนจดัการปา่ชุมชนของแต่ละหมูบ่า้น 
(๓) สนับสนุนงานของเครอืข่ายป่าชุมชนระดบัหมู่บ้าน และเครอืข่ายป่าชุมชนระดบั

ตําบล 
(๔) ประสานจดัทําและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านป่าชุมชนให้แก่ระดบัชุมชน และ

ระดบัตําบล 
(๕) ตดิตามการดําเนินงานบรหิารจดัการป่าชุมชนของคณะกรรมการป่าชุมชนระดบั

หมูบ่า้น 
(๖) ประสานความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน องค์กรที(เกี(ยวข้องเพื(อให้เข้ามา

สนบัสนุนการจดัการปา่ชุมชนทั �งระดบัหมูบ่า้นและระดบัตําบล 
(๗) จดัทํารายงานการดําเนินงานด้านป่าชุมชนระดบัตําบลอย่างน้อยปีละหนึ(งครั �ง 

เสนอต่อที(ประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 



หมวด ๓ 
คณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บ้าน 

ข้อ ๑๒ ใหม้คีณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บ้านประกอบดว้ยประธานและกรรมการอื(นอกี
จาํนวนไม่น้อยกว่าสบิหา้คนแต่ไม่เกนิยี(สบิคน ซึ(งมกีารเสนอชื(อและได้รบัการคดัเลอืกจากมตทิี(
ประชุมของสมาชกิปา่ชุมชนหมูบ่า้น 

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการปา่ชุมชนหมูบ่า้น ตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี� 
(๑) ตอ้งมชีื(ออยูใ่นทะเบยีนบา้นของหมูบ่า้นไมน้่อยกว่ารอ้ยแปดสบิวนั 
(๒) เป็นบุคคลมคีวามน่าเชื(อถือของคนในชุมชน มคีุณธรรม หรอืมคีวามรูท้ี(สมาชกิ

ชุมชนยอมรบั 
(๓) ไมเ่ป็นบุคคลทุพลภาพ หรอื ตอ้งคดอีาญา 

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการปา่ชุมชนหมูบ่า้นมวีาระการดาํรงตําแหน่งจาํนวนคราวละสองปี 

ข้อ ๑๕ กรรมการปา่ชุมชนหมูบ่า้นพน้จากตําแหน่งเมื(อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ครบวาระตามการดาํรงตําแหน่ง 
(๔) ไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที(ที(ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการป่าชุมชนระดับ

หมูบ่า้น และคณะกรรมการเครอืขา่ยปา่ชุมชนระดบัตําบล โดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร 
(๕) ปฏิบัติหน้าที(ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การบริหารจดัการกองทุนป่าชุมชน

หมูบ่า้น 
(๖) คณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บา้นมมีตไิม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนกรรมการ

ทั �งหมดให้พ้นจากตําแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที( หรอืทําผดิระเบยีบข้อบงัคบัการบรหิาร
จดัการปา่ชุมชนของหมูบ่า้นอยา่งรา้ยแรง 

(๗) สภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลมมีตไิม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชกิสภา
ทั �งหมดให้พ้นจากตําแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที( หรอืทําผดิระเบยีบข้อบงัคบัการบรหิาร
จดัการปา่ชุมชนของหมูบ่า้นอยา่งรา้ยแรง 

ข้อ๑๖ คณะกรรมการปา่ชุมชนหมูบ่า้น มอีํานาจหน้าที( ดงัต่อไปนี� 
(๑) บรหิารจดัการ ดแูลรกัษาทรพัยากรปา่ไมโ้ดยการมสี่วนรว่มของชุมชน 
(๒) ประสานจดัทาํแผนการจดัการ และกจิกรรมการจดัการปา่ชุมชนในหมูบ่า้น 
(๓) จดัทาํแนวเขตปา่ชุมชน และแบ่งพื�นที(จดัการปา่ชุมชนใหช้ดัเจน 
(๔) พจิารณากําหนดระเบยีบการขอใช้ไม ้หรอืการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรอื(นใน

ปา่ชุมชน 



(๕) สร้างจิตสํานึกให้แก่สมาชิกป่าชุมชนให้รู้จกัคุณค่า รกัษา หวงแหน และเข้า
มารว่มบรหิารจดัการปา่ชุมชนในหมูบ่า้น 

(๖) ประสานจดัทําและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านป่าชุมชนให้แก่สมาชกิป่าชุมชน
หมูบ่า้น 

(๗) ประสานความร่วมมอืกับบุคคล หน่วยงาน องค์กรที(เกี(ยวข้อง เพื(อให้เข้ามา
สนบัสนุนการจดัการปา่ชุมชนในหมูบ่า้น 

(๘) จดัทํารายงานผลการดําเนินงานด้านป่าชุมชนหมู่บ้านเสนอต่อที(ประชุมหมู่บ้าน 
และที(ประชุมคณะกรรมการเครอืขา่ยปา่ชุมชนระดบัตําบลอยา่งน้อยปีละหนึ(งครั �ง 

(๙) ปฏบิตัหิน้าที(เป็นคณะกรรมการกองทุนป่าชุมชนหมู่บ้านตามที(กําหนดไว้ในข้อ 
๒๐ 

(๑๐) บรหิารจดัการกองทุนป่าชุมชนหมู่บ้านใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี(กําหนดไวใ้น
ขอ้ ๑๙ 

หมวด ๔ 
สิทธิและหน้าที*ของสมาชิกป่าชุมชนหมู่บ้าน 

ข้อ ๑๗ สมาชกิปา่ชุมชนมสีทิธแิละหน้าที( ดงัต่อไปนี� 
(๑) ร่วมกําหนดแนวเขตป่าชุมชน แนวเขตพื�นที(การใชป้ระโยชน์ และพื�นที(จดัการอื(น

ในปา่ชุมชน 
(๒) ร่วมบรหิารจดัการ การจดัทําแผนการจดัการ และกิจกรรมดูแลรกัษาฟื�นฟูป่า

ชุมชน 
(๓) รว่มจดัทาํและปรบัปรงุกฎระเบยีบปา่ชุมชนระดบัหมูบ่า้น 
(๔) มสีทิธขิอใชไ้มแ้ละการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรอื(นในป่าชุมชนตามกฎระเบยีบ

ของปา่ชุมชน 
(๕) มสีทิธอิอกเสยีงเลอืกตั �งและถอดถอนคณะกรรมการปา่ชุมชนระดบัหมูบ่า้น 
(๖) ตรวจสอบและตรวจตราผูท้ี(เขา้มากระทาํผดิกฎระเบยีบปา่ชุมชนในพื�นที(หมูบ่า้น 
(๗) ตรวจสอบการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนตําบลแม่ทาของ

คณะกรรมการปา่ชุมชนหมูบ่า้น และคณะกรรมการเครอืขา่ยปา่ชุมชนระดบัตําบล 

หมวด ๕ 
กองทุนป่าชุมชนหมู่บ้าน 

ข้อ ๑๘ ให้มีกองทุนป่าชุมชนหมู่บ้าน ประกอบด้วยเงินและทรพัย์สินที(ได้ร ับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบรหิารส่วนตําบล การระดมทุนสนับสนุนจากภายในชุมชน
และภายนอกชุมชน การจดัเกบ็เงนิค่าปรบัผูก้ระทาํผดิต่อกฎระเบยีบป่าชุมชน การจดัเกบ็เงนิค่า
สมาชกิปา่ชุมชน หรอืการรบัเงนิบรจิาคเพื(อการบรหิารจดัการปา่ชุมชน 



ข้อ ๑๙ วตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิกองทุนปา่ชุมชนหมูบ่า้น 
(๑) เพื(อการบรหิารจดัการปา่ชุมชนหมูบ่า้นใหม้ปีระสทิธภิาพ 
(๒) เพื(อการสนับสนุนการดําเนินงานและบรหิารจดัการป่าชุมชนตําบลแม่ทาของ

คณะกรรมการเครอืขา่ยปา่ชุมชนระดบัตําบล 
(๓) เพื(อเป็นค่าตอบแทนหรอืจดัสวสัดกิารใหแ้ก่คณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บา้น และ

สมาชกิปา่ชุมชนหมูบ่า้น 

ข้อ ๒๐ ใหค้ณะกรรมการกองทุนปา่ชุมชนหมูบ่า้นมอีํานาจหน้าที( ดงัต่อไปนี� 
(๑) กําหนดหลกัเกณฑ ์เงื(อนไข ระเบยีบและวธิกีารดําเนินงานของการใชเ้งนิกองทุน

ปา่ชุมชนหมูบ่า้น 
(๒) พจิารณาการใชเ้งนิกองทุนป่าชุมชนหมู่บา้น เพื(อใชต้ามวตัถุประสงคท์ี(กําหนดไว้

ในขอ้ ๑๙ 
(๓) ตดิตาม รายงาน และประเมนิผลการใช้จ่ายเงนิกองทุนป่าชุมชนหมู่บ้าน อย่าง

น้อยปีละสองครั �งเสนอต่อที(ประชุมหมูบ่า้น 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๒๑ ใหก้ฎระเบยีบปา่ชุมชนหมูบ่า้นที(ใชม้าก่อนขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบล
แม่ทา ว่าด้วยการจดัการป่าชุมชนตําบลแม่ทา พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบบันี�ประกาศใช้บงัคบัให้มผีลใช้
บงัคบัต่อไปจนกว่าคณะกรรมการปา่ชุมชนหมูบ่า้นจะมกีารปรบัปรุง่แกไ้ขเพิ(มเตมิต่อไป 

ข้อ ๒๒ ให้มกีารเลอืกคณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บ้านให้เสรจ็สิ�นภายในระยะเวลาหก
สบิวนัภายหลงัจากขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลแม่ทา ว่าดว้ยการจดัการป่าชุมชนตําบล
แมท่านี�ประกาศใชบ้งัคบั 

ข้อ ๒๓ ให้มกีารเลอืกคณะกรรมการเครอืข่ายป่าชุมชนระดบัตําบลให้เสรจ็สิ�นภายใน
ระยะเวลาเก้าสบิวนัภายหลงัจากขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลแม่ทา ว่าด้วยการจดัการ
ปา่ชุมชนตําบลแมท่านี�ประกาศใชบ้งัคบั 

ข้อ ๒๔ ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตําบลแมท่า กํานนัตําบลแม่ทา ผูใ้หญ่บา้น ๗ หมู่บา้นใน
ตําบลแม่ทา คณะกรรมการเครอืข่ายป่าชุมชนระดบัตําบล และคณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บ้าน 
ร่วมกนัจดัทําและปรบัปรุงแนวเขตป่าชุมชนตําบลแม่ทา ให้เสรจ็สิ�นภายในระยะเวลาหนึ(งรอ้ย
แปดสิบวนัวนัภายหลงัจากข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลแม่ทา ว่าด้วยการจดัการป่า
ชุมชนตําบลแมท่านี�ประกาศใชบ้งัคบั 



 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายงานการประชมุ 

 

๑. รายงานการประชุมนกัวจิยัและที�ปรกึษาโครงการพฒันารา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดี
สิ�งแวดลอ้ม 
(ก) รายงานการประชุมครั )งที� ๑/๒๕๕๔ วนัพฤหสับดทีี� ๙ มถุินายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

โรงแรมเจา้พระยาปารค์ กรุงเทพ 
(ข) รายงานการประชุมครั )งที� ๒/๒๕๕๔ วนัองัคารที� ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔  

หอ้งประชุม สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ 6 สาํนกังานศาลยตุธิรรม 
(ค) รายงานการประชุมครั )งที� ๓/๒๕๕๔ วนัเสารท์ี� ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕  

หอ้งประชุม สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ 6 สาํนกังานศาลยตุธิรรม 
(ง) รายงานการประชุมครั )งที� ๔/๒๕๕๔ วนัเสารท์ี� ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕  

หอ้งประชุม สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ 6 สาํนกังานศาลยตุธิรรม  
๒. รายงานสรปุการประชุมระดมสมองผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชี�ยวชาญ เรื�อง “การพฒันารา่ง

กฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม” สรปุความคดิเหน็ผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชี�ยวชาญ 
รายประเดน็ และเอกสารประกอบการประชุม 

๓. รายงานสรปุการประชุมเวทสีาธารณะ เรื�อง “รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยตุธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้ม” และ “รา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม” วนัเสารท์ี� ๒๑ 
มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หอ้งธาราเทพ โรงแรมเจา้พระยาปารค์ กรงุเทพ และตารางสรุป
ความคดิเหน็จากที�ประชุมเวทสีาธารณะเรื�อง “พระราชบญัญตักิารบรหิารงานยตุธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้ม” และ “พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม” และเอกสาร
ประกอบการประชุม  

๔. รายงานสรปุผลการตอบแบบการประเมนิจากผูเ้ขา้รว่มประชุม การประชุมเวทเีพื�อรบั 
ฟงัความคดิเหน็ เรื�อง “รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยตุธิรรมทางสาธารณะ
สิ�งแวดลอ้ม” และ “รา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม” วนัเสารท์ี� ๑๐ 
มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ โรงแรมเจา้พระยาปารค์ กรุงเทพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค ๑  

 

รายงานการประชุมนกัวจิยัและที�ปรกึษา 
โครงการพฒันารา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 

(ก) รายงานการประชุมครั 'งที� ๑/๒๕๕๔ วนัพฤหสับดทีี� ๙ มถุินายน พ.ศ.๒๕๕๔ 
โรงแรมเจา้พระยาปารค์ กรุงเทพ 

(ข) รายงานการประชุมครั 'งที� ๒/๒๕๕๔ วนัองัคารที� ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
หอ้งประชุม สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ 6 สาํนกังานศาลยตุธิรรม 

(ค) รายงานการประชุมครั 'งที� ๓/๒๕๕๔ วนัเสารท์ี� ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ หอ้ง
ประชุม สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ 6 สาํนกังานศาลยตุธิรรม 

(ง) รายงานการประชุมครั 'งที� ๔/๒๕๕๔ วนัเสารท์ี� ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ หอ้ง
ประชุม สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ 6 สาํนกังานศาลยตุธิรรม 
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Minutes-of-Meeting-9-Jun-2011 

-๑- 

รายงานการประชุม ครั "งที� ๑/๒๕๕๔ 
โครงการพฒันาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

วนัพฤหสับดีที� ๙ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โรงแรมเจ้าพระยาปารค์ กรงุเทพ 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
๑. นายไสลเกษ วฒันพนัธุ ์ ผูพ้พิากษาศาลฎกีา 
๒. นายวนิยั เรอืงศร ี ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม 
๓. รศ.ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิ คณบดคีณะนิตศิาสตร ์ 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
๔. นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์ ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ เลขานุการแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม 

หวัหน้าโครงการวจิยั 
๕. นางสาวกฤตกิา เลศิสวสัดิ ] นกัวจิยัประจาํโครงการ และผูป้ระสานงานโครงการ 
๖. นางสาวยวุด ีคาดการณ์ไกล รองผูอ้ํานวยการ  

แผนงานสรา้งเสรมินโยบายสาธารณะที�ด ี(นสธ.) 

เริ�มประชุมเวลา ๑๘:๑๕ น. 

นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ์ หวัหน้าโครงการวจิยั สรุปประเด็นเบื_องต้นของเหตุผลและ
ความเป็นมาของโครงการวิจยั เป้าหมายและผลิตผลที�คาดว่าจะได้รบัจากงานวิจยันี_  ขอบเขตของ
งานวจิยัและระยะเวลาดําเนินโครงการ แผนงานที�จะทํางานร่วมกนั ตามข้อเสนอโครงการในเอกสาร
ประกอบการประชุม และเอกสารอ้างองิจากการทบทวนวรรณกรรมโครงการอื�นๆ รวมทั _งที�สถาบนัวจิยั
รพพีฒันศกัดิ ] และหน่วยงานต่างๆ ไดจ้ดัทําขึ_นที�เกี�ยวขอ้งกบัประเดน็ของร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดี
ในช่วงระยะเวลาที�ผ่านมา ที�ประชุมไดอ้ภปิรายร่วมกนัอย่างกว้างขวางในประเดน็กฎหมายวธิพีจิารณา
คด ีและวธิกีารดาํเนินงานของโครงการ สรปุประเดน็สาํคญัไดด้งันี_ 

๑. ลกัษณะงานโครงการนี_ จะยกร่างกฎหมายขึ_นมาอกีหนึ�งฉบบัโดยมพีื_นฐานจากร่างกฎหมายวธิี
พจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมที�ได้ยกร่างไว้แล้ว ๓ ฉบบัโดยศาลยุตธิรรม ได้แก่ (๑) ร่างกฎหมายฉบบัที�ยก
ร่างโดยแผนกคดีสิ�งแวดล้อมในศาลฎีกา (ท่านวินัย เรืองศรีและคณะ) (๒) ร่างกฎหมายฉบับที�
คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมที�คณะกรรมการบรหิารงานศาลยุติธรรม
แต่งตั _งขึ_น และ (๓) คาํแนะนําของประธานศาลฎกีาเกี�ยวกบัการดาํเนินคดสีิ�งแวดลอ้ม 



  
โครงการพฒันาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 
Project on the Development of the Draft Law on Environmental Judicial Process 

เลขที� ๒๔/๙ หมู่ที� ๖ ตาํบลคลองสอง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
โทรศพัท์ ๐๒-๙๐๑ ๕๒๗๙ มอืถอื ๐๘๕-๒๑๘-๘๗๔๔ โทรสาร ๐๒-๙๐๑ ๕๒๗๙ 

E-mail: draftgreenlaw@gmail.com  

 

 

Minutes-of-Meeting-9-Jun-2011 

-๒- 

๒. จดัทําการทบทวนวรรณกรรมเพิ�มเติมในประเด็นที�ต้องการองค์ความรู้และตวัอย่างเพิ�มเติม  
(ถ้าม)ี โดยแหล่งขอ้มูลทบทวนวรรณกรรม จะบนัทกึลงในแผ่นบนัทกึขอ้มูลส่งให้นักวจิยัและที�ปรกึษา
ภายหลงั 

๓. ภาระงานที�จะดําเนินการในโครงการนี_ คอื การยกร่างกฎหมายพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดี
สิ�งแวดล้อมเป็นรายประเด็น โดยจะทําการต่อเติม หรอืเพิ�มเติม ประเด็นจากการนําร่างกฎหมายที�
กล่าวถงึทั _งสามร่างกฎหมายมาผสมผสานกนั ให้เป็นร่างกฎหมายใหม่ที�จะมคีวามสมบูรณ์ในประเด็น
ต่างๆ อยา่งครบถว้นมากยิ�งขึ_น  

๔. นําร่างกฎหมายไปรบัฟงัความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เชี�ยวชาญที�มสี่วนได้เสีย (การ
ประชุมระดมสมอง ๒๕ คน)  

๕. นําร่างกฎหมายไปรบัฟงัความคดิเหน็จากสาธารณะ ๑๐๐ คน โดยเชื�อมโยงกบัคณะกรรมการ
ปฏริปูกฎหมาย (ศาสตราจารย ์ดร.คณติ ณ นคร) 

๖. สรุปประเด็นพิจารณาเนื_อหาของร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมเบื_องต้น การแบ่ง
หมวดหมู่ในร่างกฎหมาย บนพื_นฐานของความสมดุลระหว่างความเป็นธรรมทางด้านสิ�งแวดล้อม 
(Environmental Justice) และความเป็นธรรมทางสงัคม (Social Justice) และการดําเนินคดใีหเ้กดิความ
เป็นธรรม (งา่ย รวดเรว็ สะดวก ประหยดั) โดยดร.สุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์และท่านวนิยั เรอืงศร ีไดส้รุป
ประเดน็ในรา่งกฎหมาย ไวด้งันี_ 

(๑) ชื�อกฎหมาย  
(๒) หลกัการและเหตุผล 
(๓) ความหมาย นิยาม และขอบเขตของ “คดสีิ�งแวดลอ้ม” 
(๔) ความสมัพนัธร์ะหว่างคดสีิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายนี_กบักฎหมายอื�น (เขตอํานาจศาลอื�น) 
(๕) อํานาจฟ้องคดี ประเด็นใครเป็นผู้มีส่วนได้เสียบ้าง ใครมีอํานาจฟ้องคดี ฟ้องได้ใน

ประเดน็ใดบ้าง เช่น การฟ้องคดเีพื�อประโยชน์สาธารณะ การฟ้องคดโีดยชุมชน การฟ้องคดแีบบกลุ่ม 
กรณเีอน็จโีอฟ้องแทนชาวบา้น “open standing” กบั “citizen suit” และการพฒันาเรื�องผูถู้กฟ้องคด ีเช่น 
ฟ้องใคร รฐั นายจา้ง บรษิทั ตวัแทน ผูใ้ช ้เป็นตน้ 

(๖) ประเดน็คดอีาญาสิ�งแวดล้อม มาตรการเชงิป้องกนั มาตรการเพื�อความปลอดภยั การ
ป้องปรามการกระทาํความผดิ พฒันาการของการคุมประพฤต ิ

(๗) ประเด็นในคดีแพ่ง การยับยั _งหรือหยุดความเสียหาย การเยียวยาความเสียหาย 
ค่าเสยีหายทั _งกรณีความเสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้ม และความเสยีหายต่อมนุษย ์การฟื_นฟูสิ�งแวดลอ้ม การ
ประเมนิค่าใชจ้า่ยในการฟื_นฟู ที�จะเกี�ยวขอ้งกบัประเดน็คาํพพิากษาในคดสีิ�งแวดลอ้ม มาตรการคุม้ครอง
ชั �วคราว และกระบวนการสบืพยาน และควรมแีนวทางในการกําหนดค่าเสยีหายที�มหีลากหลายประเภท
อยา่งไร 

(๘) ประเดน็คดแีพ่งเกี�ยวเนื�องคดอีาญา 
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(๙) ประเดน็เกี�ยวกบักระบวนการสบืพยานหลกัฐาน และพยานผู้เชี�ยวชาญ ที�ใช้การพสิูจน์
ขอ้เทจ็จรงิในคด ีรวมถงึการพฒันาระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญที�เกี�ยวขอ้งดว้ย  

(๑๐) การระงบัขอ้พพิาททางเลอืก เช่น การไกล่เกลี�ย การตั _งผู้ประนอมที�เป็นกลาง เป็นต้น 
แลว้จะคดัเลอืกคนเหล่านี_มาจากที�ไหน การพฒันาระบบผูไ้กล่เกลี�ยหรอืผูป้ระนอมของศาล 

(๑๑) ประเดน็ขอ้จาํกดัในการยื�นฎกีา เพื�อลดปรมิาณคดทีี�จะขึ_นสู่ศาลหรอืป้องกนัการฟ้องคดทีี�
ไม่ควรแก่การพจิารณา หรอืฟ้องคดเีพื�อกลั �นแกลง้ ประวงิเวลา เช่น ยื�นฎกีาไดเ้ฉพาะที�ศาลอนุญาตให้
ฎกีาไดเ้ท่านั _น เป็นตน้ 

(๑๒) มาตรการคุม้ครองชั �วคราว 
(๑๓) วธิกีารทํางานของศาลเชงิรุก เช่น การเดนิเผชญิสบื การดําเนินกระบวนพจิารณานอก

ศาลในท้องถิ�นทุรกนัดารที�ประชาชนออกมาศาลได้ยากลําบาก การใชดุ้ลพนิิจของศาลใหเ้กดิความเป็น
ธรรมในการดาํเนินคด ีเป็นตน้ 

(๑๔) กระบวนการเขยีนคําพพิากษา คําพพิากษาและคําสั �ง มาตรการทางเลอืก (Restorative 
Justice) 

(๑๕) การบงัคบัคด ี
(๑๖) ประเดน็ว่า ควรมหีมวดพเิศษที�เกี�ยวกบัประเดน็สาระบญัญตัทิี�สําคญัและมปีรมิาณคดขีึ_น

สู่ศาลมาก เช่น กรณคีดเีกี�ยวดว้ยปา่ไมแ้ละที�ดนิ ควรม ีหมวดว่าดว้ย วธิพีจิารณาคดปี่าไมแ้ละที�ดนิ เป็น
การเฉพาะหรอืไม่ กรณีคดมีลพษิปนเปื_อนในสิ�งแวดล้อม ควรม ีหมวดว่า การประเมนิค่าเสยีหายจาก
มลพษิ เป็นการเฉพาะหรอืไม ่เป็นตน้  

(๑๗) หมวดว่าดว้ย กองทุนสิ�งแวดล้อม ที�จะนํามาใชใ้นการดําเนินคด ีช่วยเหลอืผู้ดอ้ยโอกาส 
ใช้เป็นหลกัประกนัความเสยีหายกรณีกิจกรรมที�มคีวามเสี�ยงต่อการเกิดภยัทางสิ�งแวดล้อมที�ยากจะ
เยยีวยาหรือใช้มาตรการทางแพ่งได้มปีระสิทธิภาพ ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ทางเทคนิค แก่
ประชาชนผูท้ี�ไดร้บัผลกระทบ ความช่วยเหลอืดา้นล่ามแก่ผูท้ี�ถูกฟ้องคดหีรอืผูฟ้้องคด ี 

(๑๘) หมวดว่าดว้ย การบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อม ผูท้ี�อํานาจบงัคบัใชก้ฎหมายและ
จดัการใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายมปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 
๗. ที�ประชุมได้อภปิรายร่วมกนั และมขีอ้สงัเกต ในประเด็นขอบเขตของกฎหมายวธิพีจิารณาคด ี

โดยเฉพาะอย่างยิ�งกรณีที�เป็นร่างกฎหมายที�ศาลเป็นผูย้กร่างและเสนอใหม้กีารประกาศใช ้ซึ�งอาจจะไม่
สามารถครอบคลุมทุกประเดน็ปญัหาดา้นความเป็นธรรมทางสิ�งแวดลอ้มได ้โดยไดม้ขีอ้พจิารณาร่วมกนั
ว่า หมวดทั �วไป ของรา่งกฎหมายฉบบันี_ อาจเรยีกว่า “หมวดนโยบายดา้นกฎหมายสิ�งแวดลอ้ม” กล่าวถงึ 
ขอ้กฎหมายที�เป็นหลกักฎหมายความเป็นธรรมทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม (Environmental Justice) ที�ไม่ได้
เป็นประเดน็โดยตรงในเรื�องกฎหมายวธิพีจิารณาคดทีี�จะกําหนดไวเ้ป็นถ้อยคําในตวับทเรยีงรายมาตรา 
แต่เป็นหลกัการสาํคญัในการใชแ้ละตคีวามกฎหมายในการระงบัขอ้พพิาทคดสีิ�งแวดลอ้ม รวมถงึสามารถ
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ใช้เป็นแนวนโยบายในการแก้ไขข้อพิพาททางสิ�งแวดล้อมที�ย ังไม่เป็นคดีอีกด้วย โดยจะศึกษา
เปรยีบเทยีบกบัหลกัการทั �วไปของกฎหมายต่างประเทศดา้นสิ�งแวดลอ้ม กรอบการยกร่างกฎหมายของ
คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย ๗ ขอ้ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา ๔ และมุ่งหมายให้
หมวดนี_เป็นหลกัการที�เป้าหมายสูงสุดในการใช้และตคีวามกฎหมายสิ�งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ�งใน
กรณทีี�มปีญัหาในการใชแ้ละตคีวามกฎหมายในการพจิารณาพพิากษาคดสีิ�งแวดลอ้ม และในหมวดอื�นๆ 
พจิารณาไปตามประเดน็ของกฎหมายวธิพีจิารณาคดตีามที� ดร.สุนทรยีา สรุปประเดน็ไวใ้นเบื_องต้นแลว้  
ประกอบรา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มทั _ง ๓ ฉบบัรา่งที�ยกมาขา้งตน้  

๘. ความรบัผดิชอบในการยกรา่งและแกไ้ขรา่งกฎหมายรายประเดน็ที�สําคญั จะขอคําแนะนําในการ
แกไ้ขรา่งตวับทบญัญตักิฎหมายจากนกัวจิยัและที�ปรกึษาทุกท่าน และพจิารณารา่งกฎหมายรว่มกนั 

นดัประชุมครั _งต่อไป ในวนัองัคารที� ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูป้ระสานงานโครงการจะแจง้ให้
ทราบกําหนดการ สถานที� วนัและเวลา ในโอกาสต่อไป 

เลกิประชุมเวลา ๒๑:๐๐ น. 

 

บนัทกึการประชุมโดย นางสาวกฤตกิา เลศิสวสัดิ ] 
ตรวจสอบบนัทกึการประชุมโดย นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์
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รายงานการประชุม ครั "งที� ๒/๒๕๕๔ 
โครงการพฒันาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

วนัองัคารที� ๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ห้องประชุม สถาบนัวิจยัรพีพฒันศกัดิ,  สาํนักงานศาลยติุธรรม 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
๑. นายไสลเกษ วฒันพนัธุ ์ ผูพ้พิากษาศาลฎกีา 
๒. นายวนิยั เรอืงศร ี ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม 
๓. รศ.ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิ คณบดคีณะนิตศิาสตร ์ 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
๔. นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์ ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ เลขานุการแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม 

หวัหน้าโครงการวจิยั 
๕. นางสาวกฤตกิา เลศิสวสัดิ ] นกัวจิยัประจาํโครงการ และผูป้ระสานงานโครงการ 

เริ�มประชุมเวลา ๑๓:๓๐ น. 

ที�ประชุมได้พิจารณา ประเด็นสําคญัของร่างกฎหมายวธิีพจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมที�จะใช้เป็น
กรอบในการประชุมระดมสมองผูท้รงคุณวุฒแิละผู้เชี�ยวชาญ ซึ�งที�ประชุมไดถ้กเถยีงกนัอย่างกวา้งขวาง
ในแต่ละประเด็นไปตามหมวดของร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม เช่น ประเด็นเรื�อง
แนวความคดิพืcนฐานของการคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม ประเดน็ที�ว่าควรมหีมวดพเิศษในกฎหมายวธิพีจิารณา
คดหีรอืไม่ ประเดน็บทบญัญตัทิี�เกี�ยวด้วยกฎหมายสารบญัญตับิางประการ ประเดน็คดอีาญา คดแีพ่ง 
และคดปีกครองด้านสิ�งแวดล้อม ประเดน็เรื�องกระบวนการบรหิารจดัการคดสีิ�งแวดล้อม ประเดน็เรื�อง
นิยามและขอบเขต ประเดน็เรื�องเขตอํานาจศาล ประเดน็เรื�องอํานาจฟ้องคด ีประเดน็เรื�องค่าเสยีหาย 
ประเด็นเรื�องการเยยีวยามนุษย์หรอืเยยีวยาสิ�งแวดล้อมและระบบนิเวศ ประเด็นเรื�องพยานหลกัฐาน 
ประเดน็เรื�องกฎหมายระหว่างประเทศ ประเดน็หมวดคดปี่าไมแ้ละที�ดนิ กรณีคดเีกี�ยวด้วยสทิธชุิมชน 
ประเด็นพยานหลักฐานข้อเท็จจริงที�เข้ามาสู่สํานวนคดี ประเด็นการสร้างบุคลากรในระบบพยาน
ผู้เชี�ยวชาญ กรณีความสนใจและการเปลี�ยนแปลงในระบบศาลและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
กรณีการนําตัวอย่างคดีจรงิที�เกิดขึcนเข้ามาตั cงประเด็น เป็นต้น โดยสามารถสรุปประเด็นสําคญัได้
ดงัต่อไปนีc  

๑. ชื�อและขอบเขตกฎหมาย 
๒. หลกัการและเหตุผล 
๓. ความหมายนิยาม และขอบเขตของคดสีิ�งแวดลอ้ม 
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๔. ความสมัพนัธ์ระหว่างคดสีิ�งแวดล้อมตามกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม กบักฎหมาย
อื�นๆ 

๕. หมวดคดอีาญาสิ�งแวดลอ้ม 
๖. หมวดคดแีพ่งสิ�งแวดล้อม ประกอบด้วยประเด็นย่อย ได้แก่ การพฒันาใช้มาตรการอื�นๆ ใน

การป้องกนั หยุดการกระทําละเมดิ หรอืเยยีวยาความเสยีหาย นอกจากเรื�องการเงนิ การใช้มาตรการ
เรื�องค่าเสียหาย ประเภทของค่าเสียหายในคดีสิ�งแวดล้อม กรณีความเสียหายต่อชีวิตและร่างกาย 
กระบวนการเรยีกร้องสิทธิกรณีทรพัยากรธรรมชาติถูกทําลาย ค่าเสียหายต่อทรพัย์สินของเอกชน 
ค่าเสยีหายพเิศษ การฟ้องคดเีพื�อเรยีกค่าเสยีหาย 

๗. หมวดกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก ประกอบด้วยประเดน็ย่อย ได้แก่ การระงบัขอ้
พพิาททางอาญา การระงบัขอ้พพิาททางแพ่ง การไกล่เกลี�ย กระบวนการอื�นๆ 

๘. หมวดอํานาจฟ้อง 
๙. การขยายขอบเขตผูถู้กฟ้อง 
๑๐. ภาระการพสิจูน์และหลกัความรบัผดิ 
๑๑. หมวดว่าด้วยพยานบุคคลและผู้เชี�ยวชาญ ประกอบด้วยประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นเรื�อง

พยานบุคคลโดยทั �วไป ประเดน็พยานผูเ้ชี�ยวชาญ การรบัฟงัพยานผูเ้ชี�ยวชาญ หลกัการชั �งนํcาหนักพยาน
ผูเ้ชี�ยวชาญ การพฒันาระบบการสบืพยานผูเ้ชี�ยวชาญ การพฒันาระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญอื�นๆ 

๑๒. หมวดว่าดว้ยพยานวตัถุ พยานเอกสาร 
๑๓. หมวดว่าดว้ยมาตรการคุม้ครองชั �วคราว 
๑๔. หมวดว่าดว้ยวธิพีจิารณาคด ีคน้หาขอ้เทจ็จรงิเชงิรกุของศาล 
๑๕. หมวดว่าดว้ยการพพิากษาและคาํสั �ง 
๑๖. หมวดว่าดว้ยการบงัคบัคดสีิ�งแวดลอ้ม 
๑๗. หมวดพเิศษว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดทีี�ดนิและปา่ไม ้
๑๘. หมวดพเิศษว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดมีลพษิและสุขภาพ 
๑๙. หมวดว่าดว้ยกองทุนคดสีิ�งแวดลอ้มและการช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส 
๒๐. หมวดว่าดว้ยการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
๒๑. อื�นๆ (ถา้ม)ี 

ทั cงนีc ที�ประชุมได้จดัทําประเดน็เพื�อพจิารณาตามที�ไดส้รุปไว้ขา้งต้นพรอ้มรายละเอยีด (โปรดดู
เอกสารแนบ ๑) ประกอบกบัรา่งกฎหมายฉบบัของศาลยุตธิรรม คําแนะนําประธานศาลฎกีาเกี�ยวกบัการ
ดําเนินคดีสิ�งแวดล้อม และคําแนะนําประธานศาลปกครองสูงสุดในการดําเนินคดีปกครองเกี�ยวกับ
สิ�งแวดล้อม และเอกสารประกอบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมระดมสมอง
ผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชี�ยวชาญ (โปรดดเูอกสารแนบ ๒) 
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ทั cงนีc ที�ประชุมได้พจิารณา กําหนดให้มกีารจดัประชุมระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เชี�ยวชาญ 
เพื�อรบัฟงัความคดิเหน็จากผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชี�ยวชาญในประเดน็ต่างๆ ตามที�ไดส้รุปไวข้า้งต้นอนัที�จะ
นําไปสู่การยกร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมต่อไป โดยได้กําหนดรูปแบบการประชุมระดม
สมองเป็นแบบประชุมโต๊ะกลมที�มุง่จดุประกายความคดิ ตั cงประเดน็ในเบืcองต้นเป็นตวัอย่างตุ๊กตา เพื�อให้
เกิดการพูดคุย แลกเปลี�ยน และรบัฟงัความคดิเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เชี�ยวชาญเป็นรายประเด็น 
จํานวนประมาณ ๒๕ คน กําหนดให้จดัขึcนในระหว่างวนัที� ๑๙-๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ เรอืน
พฤกษารสีอรท์ จงัหวดันนทบุร ีโดยผู้ประสานงานโครงการจะดําเนินการจดัการประชุม แจง้ให้ทราบ
กําหนดการ สถานที� วนัและเวลา ในโอกาสต่อไป 

เลกิประชุมเวลา ๑๗:๓๕ น. 

 

บนัทกึการประชุมโดย นางสาวกฤตกิา เลศิสวสัดิ ] 
ตรวจสอบบนัทกึการประชุมโดย นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์
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รายงานการประชุม ครั "งที� ๓/๒๕๕๕ 
โครงการพฒันาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

วนัเสารที์� ๗ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ห้องประชุม สถาบนัวิจยัรพีพฒันศกัดิ/  สาํนักงานศาลยติุธรรม 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
๑. นายไสลเกษ วฒันพนัธุ ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ 
๒. นายวนิยั เรอืงศร ี ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม 
๓. นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์ ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ เลขานุการแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม 

หวัหน้าโครงการวจิยั 
๔. นางสาวกฤตกิา เลศิสวสัดิ Z นกัวจิยัประจาํโครงการ และผูป้ระสานงานโครงการ 

ผูไ้มม่าประชุม 
๑. รศ.ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิ คณบดคีณะนิตศิาสตร ์ 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
หมายเหตุ: เนื�องจากรศ.ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิไมส่ามารถเขา้รว่มการประชุมดว้ยภารกจิการเรยีนการ
สอนที!สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์จงึไดแ้จง้ที!ประชุมว่า
จะไดนํ้าประเดน็จากที!ประชุมปรกึษาไปหารอืภายหลงัการประชุมก่อนจดัทาํรา่งกฎหมายต่อไป 

เริ�มประชุมเวลา ๑๔:๓๐ น. 

นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ์ ได้นําสรุปผลการประชุมระดมความคดิเห็นให้ที!ประชุมได้
ปรกึษาหารอื โดยสรปุประเดน็สาํคญัไดด้งันี7 

๑. สรปุผลการประชุมระดมความเหน็เมื!อวนัที! ๑๙ – ๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๔ 
นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์กล่าวสรปุผลการประชุมระดมความเหน็ที!ผ่านมาว่า เนื7อหา

การประชุมได้ขยายขอบเขตไปมากกว่าวธิพีจิารณาคดสีิ!งแวดล้อม เช่น มกีารเสนอให้มกีารปรบัปรุง
โครงสร้างในหน่วยงานยุติธรรมต่างๆ ให้มีแผนกสิ!งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ หรือมีการเสนอให ้
ตั 7งหน่วยงานหรอืกองทุนด้านคดีสิ!งแวดล้อม ฯลฯ ดงันั 7น จงึน่าจะต้องจะขยายเนื7อหาของกฎหมาย 
ฉบบันี7ใหก้วา้งขวางกว่าเรื!องการพจิารณาคดใีนศาล เมื!อพจิารณาแลว้เหน็ว่าอาจจะต้องยกร่างกฎหมาย
อื!นควบคู่กนัไป เช่น ทําเป็นร่างพระราชบญัญตักิารบรหิารยุตธิรรมสิ!งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ
เพื!อพฒันาระบบการบรหิารงานในภาพรวม เช่น การตั 7งหน่วยงานที!ดูแลงานวิชาการและนโยบาย  
การมกีารรวมศูนยข์อ้มลู ระบบฝึกอบรมบุคลากร หน่วยปฏบิตัมิไีดห้ลายแบบ สิ!งที!ที!ประชุมได้สะท้อน
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ออกมาคอื การปล่อยให้กระบวนการยุตธิรรมรวมทั 7งศาลทํางานแบบประจาํ (routine) เพยีงอย่างเดยีว 
จะไม่สามารถแก้ปญัหาได้ ดังนั 7น จําเป็นต้องมีหน่วยพัฒนาการปฏิบัติในกระทรวงยุติธรรม เช่น  
สํานักระงบัขอ้พพิาททางเลอืก กรมสอบสวนคดพีเิศษ (DSI) ดา้นสิ!งแวดลอ้ม หน่วยงานบงัคบัคดดีา้น
สิ!งแวดล้อม สถาบนันิตวิทิยาศาสตรส์ิ!งแวดล้อม หรอือยัการสิ!งแวดล้อม เป็นต้น เพื!อร่วมกนัทํางาน  
โดยใหร้า่งพระราชบญัญตัฉิบบันี7 เป็นตวัตั 7งองคก์รเหล่านั 7นขึ7นมา 

นายไสลเกษ วฒันพนัธุ์ เหน็ว่า การขยายขอบเขตของงานออกไปให้ครอบคลุมเรื!องต่างๆ 
ของกระบวนการยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อมเป็นเรื!องสําคญัมาก และยงัไม่เห็นฝ่ายใดสนใจทํา ดงันั 7น 
งานวจิยัฉบบันี7ควรทําไปให้ถงึ โดยเฉพาะต้องวางโครงสรา้งและหลกัการใหญ่ใหทุ้กคนยอมรบั สําหรบั
รายละเอยีดคงต้องให้ฝ่ายอื!นๆ มาช่วยคดิต่อไป สําหรบัเรื!องกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ!งแวดลอ้มกต็้อง
ทําต่อไปให้ดเีพราะเป็นเรื!องสําคญั แต่อาจต้องแยกร่างกฎหมายออกเป็นสองฉบบัเพระขอบเขตและ
เนื7อหาต่างกนั 

นายวนิยั เรอืงศร ีใหค้วามเหน็ว่า ขณะนี7แนวทางของประเทศในอาเซยีนมสีามแนวทาง เช่น 
ไทยมกีารจดัตั 7งศาลเป็นแผนกเฉพาะ ฟิลปิปินส์เน้นการทําเป็นกฎหมาย อนิโดนีเซยีเน้นการฝึกอบรม
คนแต่ไม่ตั 7งแผนกคดฯี นอกจากนี7 ในการประชุมที!กรุงรโิอฯ นอกจากการประชุมที!มศีาลเขา้ร่วมประชุม
แลว้ จะบงัคบัทุกประเทศส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมการประชุมโดยเฉพาะอยัการดา้นสิ!งแวดลอ้ม ซึ!งจะมผีลทําให้
อยัการและหน่วยงานอื!นๆ ต้องขยบัและปรบัตวัเกี!ยวกบัด้านสิ!งแวดล้อม ซึ!งประเทศอื!นๆ ก็พยายาม
พฒันาทั 7งระบบไมใ่ช่แค่เรื!องคดใีนศาล 

๒. ประเดน็เรื!องความทบัซอ้นกบัหน่วยงานหรอืกฎหมายฉบบัอื!น 
นายวินัย เรอืงศร ีตั 7งข้อสงัเกตว่าหากเสนอร่างกฎหมายฉบบันี7เป็นพระราชบญัญัติการ

บรหิารยุตธิรรมสิ!งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิจะมกีารลงรายละเอยีดแค่ไหน เช่น อํานาจหน้าที! 
หรอืคุณสมบตัขิองเจา้หน้าที! เป็นต้น และร่างพระราชบญัญตัฉิบบันี7จะทบัซอ้นกบัอํานาจของหน่วยงาน
หรือไม่ เพราะกรมต่างๆ ก็มีหน่วยงานแบบนี7อยู่แล้ว เช่น คณะกรรมการสิ!งแวลด้อมแห่งชาต ิ 
กรมควบคุมมลพษิ เป็นตน้ 

ในประเดน็ดงักล่าว นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ์ ได้ใหข้อ้มลูว่า พระราชบญัญตัฉิบบันี7
จะไม่ซ้อนทบักับอํานาจหน้าที!ของฝ่ายบรหิาร แต่จะทําหน้าที!เป็นเหมือนกรมยุติธรรมรวมกับศาล 
(Department of Justice and Court) และแมว้่าตอนนี7จะมหีน่วยงานต่างๆ แบบนี7อยู่แลว้ แต่ยงัไม่มี
หน่วยงานไหนที!มองภาพรวม หรอืมกีารตรวจสอบประเมนิผลประจําปี ทําให้ขาดการทํางานแบบเป็น
ระบบ ทั 7งนี7 มพีระราชบญัญตัิที!คล้ายกนั คอื พระราชบญัญตัิพฒันาการบรหิารงานยุติธรรมแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่คณะดงักล่าวเน้นงานคดอีาญาทั !วๆ ไป สําหรบัองค์กรตามร่างพระราชบญัญตัฉิบบันี7  
จะทํางานเชงิบรหิารระบบในภาพรวมที!เกี!ยวข้องกบัข้อขดัแย้งคดคีวาม โดยไม่ลงไปดูเรื!องนโยบาย
สิ!งแวดลอ้มแบบทั !วไป แต่จะเขา้มามบีทบาทในตอนที!เป็นขอ้พพิาทหรอืเป็นคดแีลว้ 
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นายวินัย เรอืงศร ีได้ให้ข้อสงัเกตว่าเราจะสามารถนํากฎหมายของ กสทช. ที!ให้อํานาจ
ควบคุมและคุม้ครองการหาประโยชน์ในการจดัสรรคลื!นความถี! เป็นองคก์รที!ทํางานอย่างอสิระ แต่ไม่ใช่
องคก์รอสิระ มาเปรยีบเทยีบกบัองคก์รตามพระราชบญัญตัฉิบบันี7ได้หรอืไม่ เช่นเดยีวกบัองค์กรพทิกัษ์
สิ!งแวดลอ้ม (EPA) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

๓. ประเดน็เรื!ององคก์รใดจะเป็นผูร้บัผดิชอบหลกั และระบบของกฎหมาย 
นายไสลเกษ วฒันพนัธุ์ ให้ความเหน็ว่าเนื7อหาของร่างกฎหมายแบบนี7 กระทรวงยุตธิรรม 

น่าจะยอมรบัเขา้มาเป็นผูร้บัผดิชอบ เพราะเป็นการขยายอํานาจของกระทรวง ดงันั 7น โอกาสในการเมอืง
จงึมสีูง อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มกีารกําหนดคุณสมบตั ิ ไว้บา้งก็จะควบคุมลําบาก เพราะกระทรวงจะเอา
ตํารวจมาบรหิารและจะมุง่ไปในทางการเมอืง แต่ไมไ่ดส้นใจสิ!งแวดลอ้ม แต่เนื!องจากวตัถุประสงคข์องเรา
ตอ้งการดูแลสิ!งแวดลอ้ม ดงันั 7น จงึต้องพจิารณาป้องกนัการเขา้มามสี่วนของฝ่ายการเมอืงดว้ยที!ผ่านมา
องคก์รนี7กลายเป็นตอ้งการเขา้มาลว้งลูกศาล ซึ!งหากมปีญัหามาก อาจต้องคดิรปูแบบองคก์รที!เป็นอสิระ
กว่ากระทรวงยตุธิรรม 

นางสาวสุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ให้ความเห็นว่าควรต้องให้หน่วยปฏิบัติด้านต่างๆ  
เพิ!มหน้าที!ดา้นสิ!งแวดลอ้มเขา้มา ดงันั 7น จงึควรเพิ!มความเขม้แขง็ที!กระทรวงยุตธิรรม เพราะว่าตอนนี7ไม่
มหีน่วยใดที!ทาํงานดา้นสิ!งแวดลอ้มเลย 

นายไสลเกษ วฒันพนัธุ์ ให้ความเหน็ว่าถ้าจะคดิในเชงิระบบ น่าจะแยกเอาเรื!องนี7ออกมา
เป็นอกีระบบหนึ!ง แต่ในเรื!องที!เป็นคดอีาญาสิ!งแวดล้อมก็อาจไปซํ7าซ้อนกบัพระราชบญัญตัพิฒันาการ
บรหิารงานยตุธิรรมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๙ ได ้เพราะวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญตัฉิบบัดงักล่าวอยู่ที!
กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา 

น.ส.กฤติกา เลิศสวสัดิ _ สอบถามที!ประชุมว่า หากจะทําร่างพระราชบญัญตัิฉบบันี7ขึ7นมา 
โอกาสสําเร็จมมีาก แต่จะเลือกเอาระบบใด ระหว่างการแยกระบบออกมาหรอืจะเป็นส่วนหนึ!งของ
พระราชบญัญตัพิฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๙ 

นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ์ใหค้วามเหน็ว่าเดมิกรมควบคุมมลพษิพยายามจะทําใหเ้กดิ
องค์กรที!คล้ายกับ EPA ของสหรฐัอเมริกา ทั 7งนี7  EPA จะดูแลโดยอัยการ มีการจดัทําระเบียบ 
สาํนกันายกรฐัมนตรอีอกมารองรบัแลว้ แต่การทาํงานนอกเหนือจากการสอบสวนคดอีาญาหรอืการระงบั
ขอ้พพิาทอื!นๆ อยัการจะไมเ่กี!ยว ดงันั 7น ถา้ใหก้ระทรวงเป็นคนดแูลกจ็ะครอบคลุมมากกว่า 

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ให้ความเห็นว่าการทํางานของเราควรเป็นการจุดประเด็นให้
หน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง เช่น อยัการ ตํารวจ กระทรวงดา้นสิ!งแวดลอ้ม ไปคดิต่อ ดงันั 7น เราไม่จาํเป็นต้อง
ลงรายละเอยีด แต่เราจะรูว้่าเรื!องนี7มใีครที!เกี!ยวขอ้ง และภาพรวมเป็นอย่างไร ดงันั 7น จะได้ทั 7งภาพใหญ่
และเลก็ ภาพใหญ่เป็นการบ้านของหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง ส่วนภาพเลก็คอืการทํากฎหมายวธิพีจิารณา
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คดีสิ!งแวดล้อม ศาลก็ทําต่อไป และจะได้งานเป็นชิ7นเป็นอันมากกว่า โดยการศึกษาชิ7นนี7 เป็นการ 
จดุประเดน็ในภาพรวมใหก้บัสงัคม 

นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ์ ให้ความเห็นว่า ข้อความคิดหลกั (Concept) ของ 
ร่างพระราชบัญญัติจะคล้ายกับระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการประสานงานเพื!อบงัคบัใช้
กฎหมายเกี!ยวกบัสิ!งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ!งมอียัการเป็นกรรมการ กรมควบคุมมลพษิเป็นเลขานุการ 
ทําหน้าที!ตรวจสอบระบบให้องค์กรเดิมทํางานให้ได้ในภาพรวม ติดตามการทํางาน บริหาร และ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ แต่ปจัจบุนัยงัไมม่กีารแต่งตั 7ง ดงันั 7น ระเบยีบนี7จงึไมม่ผีลบงัคบั 

๔. ประเดน็เกี
ยวกบัระบบการพิจารณาคดีและชื
อกฎหมาย 
นายไสลเกษ วฒันพนัธุ ์ใหข้อ้สงัเกตว่าในร่าง พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ!งแวดลอ้มว่า

ยงัมคีวามสบัสนระหว่างแพ่งและอาญา รวมทั 7งคดีปกครอง ซึ!งต้องทําให้ชดัเจน ต้องกําหนดว่าจะมี
กระบวนการใดเป็นหลกัอยา่งไร 

นายวินัย เรืองศรี เสนอให้ตัดคําว่า “ทรัพยากรธรรมชาติ” ออกไปจากชื!อร่าง 
พระราชบญัญตัิแต่สามารถใส่รายละเอียดเกี!ยวกบัทรพัยากรธรรมชาติลงไปในร่างได้ ขอให้ใช้คําว่า
สิ!งแวดลอ้มเฉยๆ 

๕. ประเดน็เรื
องคาํพิพากษาและการบงัคบัคดี 
นายวินัย เรอืงศร ีให้ข้อมูลว่าในต่างประเทศสนใจเรื!องการบงัคบัคด ีเพราะเห็นว่า ควร

คุม้ครองทรพัยากรธรรมชาตทิี!ยงัเหลอือยู่จะอย่างไรมากว่า แต่ไม่ค่อยใหค้วามสําคญัเรื!องการบงัคบัทาง
ปกครอง 

ในประเด็นดงักล่าว นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ์ ให้ข้อมูลว่าประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป (EU) และประเทศออสเตรเลยี จะใหค้วามสําคญัเรื!องการบงัคบัทางปกครองเป็นหลกั สําหรบั 
คาํพพิากษาคดแีพ่งของไทยขณะนี7มปีญัหามากตวัอย่างคดโีลกรอ้นตามมาตรา ๙๗ ของพระราชบญัญตัิ
ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ!งแวดลอ้ม พ.ศ.๒๕๓๕ ที!กรมปา่ไมฟ้้องคดชีาวบา้นขอ้หาบุกรุกป่า และเรยีก
ค่าเสยีหาย เป็นค่าความชุ่มชื7น ค่าที!ดนิ ซึ!งกฎหมายใหมน่่าจะตอ้งลงไปช่วยสรา้งระบบที!ดกีว่าที!เป็นอยู ่

นายไสลเกษ วฒันพนัธุ ์ใหค้วามเหน็ว่า ศาลควรพจิารณาว่าจะยอมรบัค่าเสยีหายเหล่านี7ได้
หรอืไม ่แต่ศาลไมค่วรลงรายละเอยีดว่าค่าเสยีหายเหล่านี7มรีาคาเท่าไหร ่ โดยหลกัใหญ่ใจความคอื “ดุลย
พนิิจของศาล” ในคดีละเมดิ ดงันั 7น ศาลต้องอธบิายเหตุผลด้วย ซึ!งเมื!อใดก็ตามที!ศาลเริ!มอธบิาย  
จะเป็นวิวัฒนาการของการใช้กฎหมาย เป็นการใช้วิทยาศาสตร์ในกฎหมาย ประเด็นที!สําคัญคือ  
ศาลรบัว่า ปจัจยัเหล่านี7เป็นค่าเสยีหายดว้ย นายไสลเกษ วฒันพนัธุ ์ใหค้วามเหน็ว่า ควรมกีารคดิเรื!อง
ค่าเสยีหายในเชงิลงโทษ (punitive damage) เพราะเป็นการทําละเมดิ อย่างไรก็ตาม มปีระเดน็เรื!อง 
คาํพพิากษาเกนิคาํขอหรอืจะกําหนดใหเ้ป็นบทบงัคบั เพราะหากอยัการไม่ขอมา ศาลกไ็ม่สามารถสั !งได้
ใช่หรอืไม ่
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นายวนิยั ไดใ้หข้อ้มลูเพิ!มเตมิว่า ในคดนีี7โจทก์เป็นผูพ้สิูจน์ค่าเสยีหายเพราะภาระการพสิูจน์
ตกแก่โจทก์ และจําเลยเป็นผู้ขาดนัดด้วย อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาได้ตั 7งคณะทํางานศึกษาวิธีคิด
ค่าเสยีหายในคดนีี7 

ทั 7งนี7 ที!ประชุมได้อภปิรายเรื!องการบงัคบัคดเีพิ!มเตมิ โดยนางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์
ได้ยกตวัอย่างปญัหาในการบงัคบัคด ีเช่น กรณีคลติี7 ที!ศาลสั !งให้ทําความสะอาดและฟื7นฟู (clean-up) 
แต่ไม่มรีายละเอียดในคําพิพากษา ดงันั 7น จงึต้องมหีน่วยงานบังคบัคดีทางด้านสิ!งแวดล้อมเฉพาะ 
เพื!อทาํหน้าที!ผูป้ระสานตดิตามการบงัคบัคดสีิ!งแวดลอ้มหรอืไม ่

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ให้ความเห็นว่าหน่วยงานฝ่ายบริหารมีหน้าที!ต้องปฏิบัติตาม 
คาํสั !งศาล แต่ในกรณกีารบงัคบัคด ีควรตอ้งมกีารรายงานกลบัมาที!ศาลดว้ย 

นายวินัย เรอืงศร ีตั 7งข้อสงัเกตเรื!องการให้ค่าปรบัเป็นค่าเสียหาย ประเด็นคําพิพากษา 
เกินคําขอ และคําพิพากษาจะผูกพันใครบ้าง ยกตัวอย่าง เช่น ประเทศฟิลิปปินส์สั !งให้หน่วยงาน 
ทําความสะอาดและฟื7นฟู (clean – up) แต่ประเทศไทยจะสั !งได้หรือไม่ ในเมื!อหน่วยงานเป็น
บุคคลภายนอกคด ีและศาลไม่ใช่ผู้เชี!ยวชาญในทุกเรื!อง ดงันั 7นจะทําอย่างไรไม่ใหเ้ป็นภาระกบัศาลมาก
เกนิไป  

และควรมกีารแก้ไขอํานาจการบงัคบัคดตีามคําสั !งศาล เช่น กรณีสั !งให้หน่วยงานปลูกป่า  
เจ้าพนักงานป่าไม้ไม่ใช่เจ้าหน้าที!ศาล และปฏบิตัิหน้าที!ตามคําพพิากษาต้องใช้งบประมาณ เมื!อไม่มี
งบประมาณก็ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั !งศาลได้ ดงันั 7น จงึต้องคดิเรื!องงบประมาณหรอืกองทุน 
ในการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามคาํพพิากษาดว้ย 

ส่วนประเดน็เรื!องผูเ้ชี!ยวชาญ เหน็ว่าศาลมอีํานาจเรยีกผูเ้ชี!ยวชาญเขา้มาในคดอียูแ่ลว้ 

ที!ประชุมได้สรุปว่าจะมกีารยกร่าง พระราชบญัญตัิขึ7นเป็น ๒ ฉบบั คอื ฉบบัแรกให้จดัทําเป็น
กฎหมายว่าด้วยการบรหิารกระบวนการยุตธิรรมทางสิ!งแวดล้อมในภาพรวม โดยให้มเีนื7อหาเกี!ยวกบั 
การบรหิารจดัการ จดัทําโครงสร้างระบบบรหิารองค์กรใหม่ โดยทําเป็นโครงสร้างทางความคิดและ 
จุดประเดน็ให้ฝ่ายอื!นมาช่วยกนัคดิต่อ ซึ!งต้องเน้นใหม้กีารสรา้งระบบ “ประสานความร่วมมอืระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ” และฉบบัที!สองคอืร่าง พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ!งแวดล้อม ทั 7งนี7ได้มปีระเดน็ 
รา่งกฎหมายเพิ!มเตมิ (โปรดด ูตารางที!๑-๑ แนบทา้ยสรปุการประชุมนี7) 

โดยจะจดัประชุมเวทีสาธารณะเพื!อรบัฟงัความคิดเห็นต่อพระราชบญัญัติทั 7งสองฉบบั ซึ!งมี
จํานวนผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน ต่อไป ซึ!งกําหนดไว้ในวันเสาร์ที! ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
โดยผูป้ระสานงานโครงการจะประสานงานการจดัประชุมและแจง้ที!ประชุมทราบรายละเอยีด กําหนดการ 
และสถานที! ในโอกาสต่อไป 
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นัดประชุมครั 7งต่อไป จะจดัให้มขีึ7นภายหลงัจากการประชุมเวทสีาธารณะ พรอ้มด้วยขอ้คดิเหน็
จากที!ประชุม โดยผู้ประสานงานโครงการจะแจ้งให้ทราบกําหนดการ สถานที!  ว ันและเวลา  
ในโอกาสต่อไป 

เลกิประชุมเวลา ๑๘:๐๐ น. 

 

บนัทกึการประชุมโดย นางสาวกฤตกิา เลศิสวสัดิ Z 
ตรวจสอบบนัทกึการประชุมโดย นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ์
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ตารางที� ๑-๑  ประเดน็ร่างกฎหมายใหม่เพิ�มเติม 

ประเดน็ สิ
งที
ต้องดาํเนินการ 
๑. ชื!อกฎหมาย พระราชบญัญตักิารบรหิารกระบวนการยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มและ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ(สทิธชุิมชน?) 
๒. หลกัการ � ปรชัญาของกฎหมาย-เพื!อสิ!งแวดลอ้ม และประชาชน ชุมชน 

(เน้นความเป็นธรรมทางสิ!งแวดลอ้ม และความเป็นธรรมทาง
สงัคม) 

� การนําหลกัการในรฐัธรรมนูญมาทําใหเ้ป็นจรงิ 
� เป้าหมายของกฎหมาย 
� เพื!อจดัพฒันาระบบการจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิ!งขึ7น 
� การพฒันาระบบการคน้หาความจรงิเพื!อพฒันาความเป็นธรรม

และความยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม 
๓. การตั 7งองคก์รบรหิาร

กระบวนการยตุธิรรมทาง
สิ!งแวดลอ้ม 

๓.๑หน่วยนโยบาย 
� สาํนกังานคณะกรรมการบรหิารกระบวนการยตุธิรรมทาง

สิ!งแวดลอ้มฯ 
o อํานาจหน้าที! 
o องคป์ระกอบของคณะกรรมการ- จากผูแ้ทนหน่วยงานต่างๆ 

เช่น ศาลยตุธิรรมศาลปกครอง จากภาคอุตสาหกรรม ภาค
ประชาสงัคม และภาควชิาการ ฯลฯ 

o โครงสรา้งยอ่ย เช่น คณะอนุกรรมการ..ฯลฯ 
o ศูนยข์อ้มลูขอ้พพิาทและคดสีิ!งแวดลอ้ม เช่น สถติคิด ี
o ตั 7งสถาบนัวชิาการดา้นคดสีิ!งแวดลอ้มฯ ประกอบดว้ยสห

วทิยาการ- พฒันาแนวทางการดําเนินการ จดัทําคู่มอื 
เผยแพรค่วามรู-้ และใหเ้ป็นศูนยฝึ์กอบรมกระบวนการ
ยตุธิรรมดา้นสิ!งแวดลอ้ม 

o ฯลฯ 
๓.๒หน่วยปฏบิตั ิ
� ตั 7งสาํนกัระงบัขอ้พพิาททางเลอืกดา้นสิ!งแวดลอ้มฯ ในกระทรวง

ยตุธิรรม- จดัระบบ วางแนวทางการป้องกนัและระงบัขอ้พพิาท- 
ขึ7นทะเบยีนผูไ้กล่เกลี!ย ฯลฯ 
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ประเดน็ สิ
งที
ต้องดาํเนินการ 
� ตั 7งกรมสอบสวนคดพีเิศษดา้นสิ!งแวดลอ้ม ที!มสีถาบนันิติ

วทิยาศาสตรด์า้นสิ!งแวดลอ้ม 
� ตั 7งสาํนกังานพฒันาระบบสิ!งแวดลอ้มในศาล 
o อํานาจหน้าที!- พฒันาระบบ 
o ขึ7นทะเบยีนผูไ้กล่เกลี!ย 
o ขึ7นทะเบยีนผูเ้ชี!ยวชาญศาล 

� ตั 7งสาํนกังานบงัคบัคดแีพ่งดา้นสิ!งแวดลอ้ม เน้น งานตดิตามการ
กําจดัปญัหา- การฟื7นฟูฯลฯ 

� ตั 7งสาํนกังานคุมประพฤตดิน้สิ!งแวดลอ้มฯ- คดิโปรแกรมฟื7นฟู
ดา้นสิ!งแวดลอ้ม ฯลฯ 

� สาํนกังานกองทุน Legal Aids 
๔. การป้องกนัขอ้พพิาทและ

การระงบัขอ้พพิาททางเลอืก
ก่อนศาล 

� หลกัการป้องกนั 
� จดัทํากฎหมายและกฎระเบยีบดา้นกระบวนการในการระงบัขอ้

พพิาททางเลอืก 
� พฒันาระบบการไกล่เกลี!ยขอ้พพิาทสิ!งแวดลอ้ม 
� ฯลฯ 
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รายงานการประชุม ครั "งที� ๔/๒๕๕๕ 
โครงการพฒันาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

วนัเสารที์� ๒๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ห้องประชุม สถาบนัวิจยัรพีพฒันศกัดิ0  สาํนักงานศาลยติุธรรม 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
๑. นายไสลเกษ วฒันพนัธุ ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ 
๒. นายวนิยั เรอืงศร ี ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม 
๓. นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์ ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ เลขานุการแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม 

หวัหน้าโครงการวจิยั 
๔. นางสาวกฤตกิา เลศิสวสัดิ Z นกัวจิยัประจาํโครงการ และผูป้ระสานงานโครงการ 

ผูไ้มม่าประชุม 
๑. รศ.ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิ คณบดคีณะนิตศิาสตร ์ 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
หมายเหตุ: เนื�องจากรศ.ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิไมส่ามารถเขา้รว่มการประชุมดว้ยภารกจิการเรยีนการ
สอนที!สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์จงึไดแ้จง้ที!ประชุมว่า
จะไดนํ้าประเดน็จากที!ประชุมปรกึษาไปหารอืภายหลงัการประชุมก่อนจดัทาํรา่งกฎหมายต่อไป 

เริ�มประชุมเวลา ๑๐:๒๐ น. 

ดร.สุนทรยีา เหมอืนพะวงศ์ แจ้งที!ประชุมทราบ ผลการประชุมเวทสีาธารณะ พร้อมรายงาน
ขอ้คดิเห็นและข้อเสนอแนะที!ได้จากที!ประชุมเวทสีาธารณะ และรายงานผลการตอบแบบประเมนิของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ที!ประชุมรบัทราบ (โปรดดูเอกสารแนบ รายงานสรุปผลการประชุมเวทสีาธารณะ และ
รายงานสรปุผลการตอบแบบประเมนิของผูเ้ขา้รว่มประชุม) 

ประเด็นเรื!องที!พิจารณา ขอความคิดเห็นของที!ประชุมเพื!อปรบัแก้ไขร่างพระราชบญัญัติวิธี
พจิารณาคดแีละสิ!งแวดลอ้ม และร่างพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม รายมาตรา 
โดยที!ประชุมได้ถกเถยีงกนัอย่างกว้างขวาง ประเดน็ข้อคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากการประชุมระดม
สมองและเวทสีาธารณะเกี!ยวกบัร่างกฎหมายทั 8งสองฉบบั เพื!อหาขอ้ยุตใินประเดน็ที!ยงัเป็นขอ้ถกเถยีง 
เพื!อใช้ในการแก้ไขร่างกฎหมายทั 8งสองฉบบั ซึ!งประเด็นข้อคิดเห็นจากที!ประชุมระดมสมองและเวที
สาธารณะ มขีอ้ถกเถยีงที!กว้างขวางเกนิขอบเขตของพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ!งแวดลอ้มไปมาก 
โดยได้ยกตัวอย่างที!เกิดขึ8นจรงิของเหตุการณ์ ข่าวการทําลายทรพัยากรธรรมชาติและสิ!งแวดล้อม 
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ขอ้เทจ็จรงิที!เป็นขอ้พพิาทหรอืคดสีิ!งแวดล้อมที!เกดิขึ8นจรงิในสงัคมไทย ได้แก่ กรณีความขดัแยง้เขื!อน
ปากมูลหรอืเขื!อนราศีไศล คดีที!เกี!ยวกบัมลพษิ เช่น คดีคลิตี8 คดีแม่ตาว คดมีาบตาพุด เป็นต้น คดี
ทาํลายทรพัยากรธรรมและสิ!งแวดลอ้มอื!นๆ เช่น คดหีาดสะกอม คดอ่ีาวมาหยา คดทีี!ชาวบา้นถูกรฐัฟ้อง
คดีอาญาข้อหาบุกรุกพื8นที!ป่าในภาคเหนือ คดีบุกรุกพื8นที!ป่าวงันํ8าเขยีว เป็นต้น เพื!อชี8ให้เห็นความ
บกพร่องของการแก้ไขปญัหาสิ!งแวดล้อมที!ประเทศกําลงัเผชญิหน้าอยู่ และอาจกําลงัอยู่ในภาวะวกิฤต
ด้วย รวมถึงเหตุผลความจําเป็นที!จะต้องมีร่างกฎหมายทั 8งสองฉบับนี8 โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ 
กระบวนการยุติธรรมด้านสิ!งแวดล้อม จะทําให้เกิดความเป็นธรรมทางสิ!งแวดล้อม ได้อย่างไรในทาง
ปฏบิตัจิรงิ ซึ!งจะต้องอาศยัหลกัการความเป็นธรรมทางสิ!งแวดล้อมจากกฎหมายระหว่างประเทศด้าน
สิ!งแวดลอ้มและสทิธมินุษยชนที!จะต้องเขยีนไว้ใหส้อดคล้องกนัในร่างกฎหมายทั 8งสองฉบบันี8 โดยมสีรุป
ประเดน็สาํคญั ดงัต่อไปนี8  

(ก) รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม 

(๑) คณะกรรมการและการตั 8งองคก์รใหม ่ตามรา่งกฎหมายฉบบันี8 มหีลายประเดน็ ไดแ้ก่ 
- การตั 8งหน่วยงานใหม่ เพื!อทําให้เกิดความเป็นธรรมทางด้านสิ!งแวดล้อมได้จริง

ในทางปฏบิตั ิรวมทั 8งระบบการตรวจสอบการทาํงานขององคก์รใหม ่มขีอ้เสนอแนะว่า จะต้องจดัการใหม่
ทั 8งระบบของการจดัการสิ!งแวดลอ้มให้ไปในแนวทางระบบยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม เพื!อมุ่งแก้ไขปญัหา
การทาํงานที!ล่าชา้ ไมเ่ป็นระบบ ไมม่ปีระสทิธภิาพ ซํ8าซอ้น มขี ั 8นตอนมากเกนิไป ดงันั 8นการที!คดิเพยีงแค่
ว่าจะมศีาลสิ!งแวดล้อมไม่ใช่แนวทางในการแก้ปญัหาซบัซ้อนที!มอียู่ในอดตีจนถงึปจัจุบนัและไม่ไดช่้วย
ป้องกนัปญัหาที!กําลงัจะเกิดขึ8นในอนาคต โดยจะต้องมุ่งพจิารณาภาพรวมทั 8งระบบของความยุตธิรรม
ทางสิ!งแวดลอ้ม ใหม้คีวามชดัเจน จดัการอย่างเป็นระบบตั 8งแต่เริ!มต้นที!ฝ่ายปกครองจนถงึกระบวนการ
เข้าสู่การระงบัข้อพิพาทโดยศาล และมรีะบบการติดตามตรวจสอบการทํางานที!มปีระสทิธภิาพด้วย 
นอกจากนี8แล้ว ลกัษณะขององค์กรที!จะตั 8งขึ8น ให้พจิารณาถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีขององค์กรตามกฎหมาย
อื!นๆ ที!ไดต้ั 8งขึ8นแลว้ในประเทศไทยดว้ย 

- การทบัซ้อนของอํานาจหน้าที!ในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการในร่างกฎหมาย
ฉบับนี8กับคณะกรรมอื!นๆ ที!เกี!ยวข้อง ตามกฎหมายที!บังคับใช้อยู่ในปจัจุบัน เช่น คณะกรรมการ
สิ!งแวดล้อมแห่งชาต ิเป็นต้น มขี้อสงัเกตว่า ในสถานการณ์ปจัจุบนัหากพจิารณาตั 8งแต่ต้นทาง จาก
ตวัอย่างพื8นป่าไม้ขณะนี8เป็นทรพัยากรที!มคี่ามากที!สุดจําเป็นต้องมมีาตรการป้องกนัไม่ให้ถูกทําลาย
เพิ!มเตมิ อํานาจการจดัการทรพัยากรธรรมชาตภิายใต้กฎหมายที!บงัคบัใช้อยู่ในปจัจุบนั ถ้าหากมองว่า 
คณะกรรมการสิ!งแวดล้อมแห่งชาต ิมอีํานาจหน้าที!ตามกฎหมายในการจดัการป่าไมอ้ย่างเป็นธรรม ยงั
ไม่ชดัเจนเลยว่าจะทําอย่างไร ทั 8งที!มอีํานาจเบด็เสรจ็ในการดําเนินการในการป้องกนัและไม่ทํางานตาม
หน้าที!อย่างมปีระสทิธภิาพเลย เมื!อประเดน็การจดัสรรทรพัยากรกลายเป็นขอ้พพิาทหรอืคดกีเ็ป็นเรื!อง
ปลายทางไมต่อ้งพดูถงึเรื!องความเป็นธรรม คงจะไมไ่ดเ้กดิขึ8นงา่ยๆ เช่น สถติกิารดาํเนินการเพื!อป้องกนั
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หรอืฟื8นฟูเยยีวยาความเสยีหายมน้ีอยมาก ในทางตรงกนัข้ามสถิติการดําเนินคดกีบัชาวบ้านที!ไม่ได้
เจตนาหรอืไม่รูข้อ้เทจ็จรงิจาํนวนมากขึ8น เป็นต้น หรอืประเดน็ขอ้เทจ็จรงิเรื!องการมสี่วนไดเ้สยีของการ
ให้ใบอนุญาตประกอบกจิการ เช่น ใบอนุญาตประกอบกจิกรรมอุตสาหกรรมที!แน่นนอนมผีลกระทบต่อ
สิ!งแวดล้อมออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเสรมิให้มกีารทําอุตสาหกรรม ในขณะเดยีวกนัก็เป็น 
ผู้ตรวจสอบผลกระทบสิ!งแวดล้อมและเพิกถอนใบอนุญาตเอง กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที!เพียงให้
คาํแนะนําในเรื!องการควบคุมมลพษิและกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ!งแวดลอ้ม คณะกรรมการสิ!งแวดลอ้ม
แห่งชาติมีหน้าที!อนุมัติให้รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ!งแวดล้อมผ่านความเห็นชอบหรือไม่ แต่
สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ!งแวดล้อมฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมนี8ไม่มี
อํานาจหากอุตสาหกรรมใดที!ไมป่ฏบิตัติามแผนการตดิตามตรวจสอบที!ไดใ้หไ้วใ้นรายงานอไีอเอ มหีน้าที!
เพยีงแจง้ให้หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตทราบเท่านั 8น ไม่สามารถดําเนินการอื!นใด เป็นต้น ปญัหาการ
ตคีวามและบงัคบัใช้กฎหมายของฝ่ายปกครองในการคุ้มครองสิ!งแวดล้อมไม่มปีระสทิธภิาพ เช่น การ
บงัคบัใชก้ฎหมายผ่านระบบการตดิตามตรวจสอบมลพษิของกรมควบคุมมลพษิไม่มปีระสทิธภิาพ เมื!อมี
ข้อพิพาทหรอืคดีมลพษิกรมควบคุมมลพิษไม่ออกคําสั !งทางปกครองหยุดหรอืยบัยั 8งการดําเนินการ 
ที!ก่อความเสยีหายในทนัท ีหรอืไมด่าํเนินการตามหนทางที!รวดเรว็กว่าโดยใชดุ้ลพนิิจทางปกครองสั !งการ
ให้มกีารฟื8นฟูเสยีก่อนแลว้ค่อยไปไล่เบี8ยกบับรษิทัหรอืผู้ก่อมลพษิ แต่กลบัไปฟ้องคดใีห้ผู้ก่อมลพษิมา
ดาํเนินการซึ!งเป็นทางที!ยากและใชร้ะยะเวลานาน เป็นตน้ 

- องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อม ตาม 
ร่างกฎหมายฉบบันี8 ไม่มคีวามสมดุลของผูม้สี่วนไดเ้สยี (Balance of interest) มฝี่ายราชการมาเกนิไป
หรอืไม่ คณะกรรมการควรจะมทีั 8งสมดุลของอํานาจ (Balance of power) และสมดุลของส่วนไดเ้สยี 
(Balance of interest) และหน้าที!หลกัของคณะกรรมการนี8 จะเป็นบทบาทใดบ้าง จะให้พจิารณา
ภาพรวมของนโยบายกฎหมาย และตดิตามตรวจสอบประสทิธภิาพ หรอืจะให้รวมหน้าที!ด้านวชิาการ 
(Think tank) ไวด้ว้ยในองคก์รเดยีวกนั แต่ประเดน็สําคญัองคก์รนี8ไม่เกี!ยวขอ้งกบัเรื!องกระบวนการทาง
คดอีย่างแน่นอน รวมถงึกระบวนการเขา้สู่ตําแหน่ง วธิกีารกลั !นกรอง วธิกีารตรวจสอบคุณสมบตั ิและ
อาจตอ้งมปีระมวลจรยิธรรมของกรรมการ 

- การจดัทําแผนแม่บท กบั การเปิดสมชัชาประชาชน จะทําสิ!งใดก่อน แล้วใครเป็น
ผูจ้ดัทําแผนแม่บท มขีอ้เสนอแนะหลายประเดน็ เช่น ควรจะมกีารจดัทําร่างแผนแม่บทก่อนที!จะนําเขา้ 
สู่การประชุมของสมชัชา มฉิะนั 8นถ้าให้สมชัชาเป็นผู้ทําแผนเองจะมคีวามล่าช้า กระบวนการทําให้เกิด
สมชัชาควรจะดูตวัอย่างของสมชัชาตามกฎหมายอื!นๆ ที!มปีระสทิธภิาพ เป็นต้น หรอืแผนแม่บทจะต้อง
เป็นอสิระ แต่อาจจะไมใ่ช่องคก์รอสิระ มุ่งใหท้ํางานวชิาการและงานขอ้มลูไปดว้ย แต่กต็้องเกาะเกี!ยวกบั
รฐัไว้ เนื!องจากไปเกี!ยวข้องกบัหลายหน่วยงาน และต้องการข้อมูลพื8นฐานหลายอย่าง เช่น สถติิของ 
ขอ้พพิาทแลว้ไปสิ8นสุดที!การฟ้องคดมีจีาํนวนเท่าใด สถติจิํานวนคด ีปญัหาในการดําเนินคดแีละสาเหตุ 
สถิติคดีที!ขึ8นสู่ศาลแล้วมีคําพิพากษา ใช้ระยะเวลาเท่าใด ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีเป็นใครบ้าง  
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คนด้อยโอกาสหรอืคนจนสดัส่วนเท่าใด หรอืคนรวยสดัส่วนเท่าใด ประเภทของขอ้พพิาทหรอืคดเีรื!อง
อะไรบา้ง เป็นตน้  

- หน่วยงานธุรการจะเป็นแบบไหน คณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน จะมใีครบ้าง 
องค์ประกอบ อํานาจหน้าที!เป็นอย่างไร เช่น ภารกจิหลกัเป็นเรื!องของความยุตธิรรม ผู้พพิากษาเขา้มา 
นั !งเป็นกรรมการไดห้รอืไม่ มบีทบาทอย่างไรจงึเหมาะสม ระบบการตรวจสอบการทํางานของสํานักงาน
เลขานุการจะเป็นอย่างไร ใครเป็นผูม้อีํานาจ รายงานผลการปฏบิตังิานต้องรายงานต่อใคร ต้องเปิดเผย 
สู่สาธารณะหรอืไม ่เป็นตน้ 

(๒) ประเด็นกฎหมายของฝ่ายบริหารที!มีบังคับใช้อยู่แล้ว ได้แก่ ระเบียบสํานัก
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการประสานงานเพื!อบงัคบัใชก้ฎหมายเกี!ยวกบัสิ!งแวดลอ้ม ปญัหาในทางปฏบิตัมิี
อยู่ว่า ตั 8งแต่มรีะเบยีบแลว้ตั 8งคณะกรรมการขึ8นตามระเบยีบนี8 ไม่เคยมกีารเรยีกประชุม คณะกรรมการ
สิ!งแวดล้อมแห่งชาติให้นายกรฐัมนตรเีป็นประธาน ตั 8งแต่มคีณะกรรมการนี8มา มเีพียงนายกอภสิทิธิ V  
เวชชาชวีะ คนเดยีวที!มาประชุมคณะกรรมการนี8ด้วยตนเอง นอกนั 8นมอบหมายรองนายกรฐัมนตรแีล้ว
กลายเป็นเรื!องการเมืองแย่งกันทําผลงาน แต่ไม่ดําเนินการด้านการคุ้มครองสิ!งแวดล้อม เป็นต้น  
มขีอ้พจิารณาว่า ถา้เช่นนั 8น ใหร้่างกฎหมายฉบบันี8กําหนดใหท้ําหน้าที!ดา้นนโยบายและการประสานงาน
ให้เกิดความเป็นธรรมทางสิ!งแวดล้อม โดยกําหนดระยะเวลาให้มผีลใช้บงัคบัไว้ ๑๘๐ วนั มฉิะนั 8นจะ
กลายเป็นละเวน้ไมป่ฏบิตัติามกฎหมายกําหนด  

(๓) กรณีการตั 8งศูนย์ขอ้มูลไว้ในกรมควบคุมมลพษิ แต่ขอบเขตอํานาจหน้าที!ของกรมนี8 
ไม่รวมเรื!องทรพัยากรธรรมชาต ิจะแก้ไขปญัหานี8อย่างไร โดยอกีด้านหนึ!งมขีอ้เสนอแนะให้ การจดัตั 8ง
หน่วยงานยอ่ยต่างๆ ตามรา่งพระราชบญัญตันีิ8 เป็นอํานาจของประธานศาลฎกีาในส่วนของกระบวนการ
ยตุธิรรม งานดา้นขอ้มลูสิ!งแวดลอ้มตอ้งมกีารพฒันาอยา่งเป็นระบบ ต้องมงีบประมาณ มผีูป้ฏบิตังิานที!มี
ความรู ้มรีะบบการตดิตามตรวจสอบคุณภาพควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพของขอ้มลูที!เป็นไป
อยา่งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้และสอดคลอ้งกบัวธิกีารอนัเป็นมาตรฐาน การตรวจตดิตามจะต้องดําเนินการ
โดยบุคคลหรอืองค์กรภายนอกที!ไม่ส่วนได้เสยี ด้วย สิ!งที!สําคญัที!สุด คือ ข้อมูลเหล่านี8 จะต้องตอบ
คําถามเพื!อแก้ไขปญัหาให้เกดิความเป็นธรรม เช่น ระบบขอ้มลูต้องช่วยเรื!องพยานหลกัฐานในเชงิสถติิ
ว่าดําเนินการแล้วมจีํานวนคดขีึ8นสู่ศาลน้อยลง พื8นที!ป่าไมไ้ม่ถูกทําลายเพิ!มและมกีารปลูกทดแทนใหม ่
ระบบนิเวศและสิ!งแวดล้อมไม่ถูกทําลาย ไม่มกีารปนเปื8อนของสารพษิลงสู่แหล่งนํ8า เป็นต้น ดงันั 8น
นอกจากที!กล่าวมาแล้ว ยงัต้องการเกณฑค์ุณภาพสิ!งแวดลอ้มที!จะมาวดัผลใชใ้นการตดิตามตรวจสอบ 
ผลสาํเรจ็อาจจะไมใ่ช่แค่ตวัเงนิ แต่อาจจะเป็นสภาวะแวดลอ้มที!ด ีใชเ้ป็นแหล่งอาหารที!ไม่มกีารปนเปื8อน 
ใช้เป็นที!อยู่อาศัยของสิ!งมชีีวิตได้ รวมถึงการพฒันาวิธีการอันเป็นมาตรฐานที!เป็นที!ยอมรบัอีกด้วย  
ที!กล่าวมานี8ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก จะดําเนินการอย่างไรให้มปีระสทิธภิาพ และใช้งบประมาณ
น้อยที!สุด  
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(๔) ประเดน็เรื!องการฟื8นฟูเยยีวยาความเสยีหายทางดา้นสิ!งแวดลอ้ม ในร่างกฎหมายฉบบั
นี8ต้องมกีลไกที!จะทําให้เกิดกระบวนการตดิตามตรวจสอบการแก้ไข/หยุดยั 8งปญัหาสิ!งแวดล้อมที!กําลงั
ดําเนินอยู่ได้ทันท่วงที ทําให้เกิดการฟื8นฟูเยียวยาความเสียหายทางด้านสิ!งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ตามกระบวนการยุตธิรรมทางดา้นสิ!งแวดลอ้ม เช่น กระบวนการตรวจสอบโดยภาพรวมที!
วเิคราะห์และมแีผนทํางานชดัเจนแล้วว่า ใครจะต้องทําอะไร ทําอย่างไร ทําเมื!อใด มอุีปสรรคใดบ้าง  
จะแกไ้ขอุปสรรคนั 8นอยา่งไรเพื!อใหเ้ดนิไปสู่ความสาํเรจ็ได ้เป็นตน้ 

(ข) รา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ!งแวดลอ้ม 

(๑) ประเด็นหลกัการสําคญัในการเขยีนกฎหมายนี8 จะต้องให้ครอบคลุม วางหลกัการ
สําคญั แต่กระชบัไม่เขียนซํ8ากับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่งและอาญาที!มีใช้บังคบัอยู่แล้ว ซึ!งจะ
สามารถนํามาใช้ได้อยู่แล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที!ต้องการเน้นหรือให้ความสําคญัเป็นพิเศษหรือเป็น
หลกัการใหม่ๆ ที!ต้องการให้มอียู่ในกฎหมายฉบบันี8 เช่น การเขยีนกฎหมายป้องกนัไม่ให้เกดิเหตุหรอื
ใช้หลักการเฝ้าระวังไว้ล่วงหน้า อํานาจฟ้องคดีในความหมายแบบกว้าง การฟ้องคดีแบบกลุ่ม  
การประเมนิค่าเสยีหาย การคดิค่าเสยีหายเชงิลงโทษ มาตรการพเิศษแทนการลงโทษทางอาญาที!จะ
เกดิประโยชน์กบัสิ!งแวดล้อมมากกว่า กระบวนการรบัฟงัพยานผู้เชี!ยวชาญและการค้นหาความจรงิที!
ต้องอาศยัข้อมูลทางด้านวทิยาศาสตร ์ดุลพนิิจของศาลในการขยายขอบเขตไปสั !งบุคคลภายนอกคดี
และดูแลการบงัคบัคดใีนการฟื8นฟูเยยีวยาความเสยีหายทางสิ!งแวดล้อม การขยายระยะเวลาของการ
แกไ้ขคาํพพิากษาในกรณผีลกระทบที!ยาวนานกว่าจะเหน็ผลชดัเจน เป็นตน้ 

มขีอ้เสนอแนะในการเขยีน มาตรา ๕ หลกัการพื8นฐานทั !วไปว่า “การตคีวามและบงัคบั
ใช้กฎหมาย ให้ใช้หลักการดังต่อไปนี8  หลักการพัฒนาอย่างยั !งยืน หลักการเฝ้าระวังไว้ล่วงหน้า  
หลกัความรบัผดิชอบของผู้ก่อมลพษิ หลกัการไม่เลอืกประตบิตั”ิ จะเป็นการกําหนดขอบเขตในใช้และ
ตคีวามกฎหมายว่าต้องทําอย่างไร และให้ตดัคําที!จะทําให้มคีวามไม่แน่นอนออกไป เช่น คําว่า “พงึ” 
“อาจจะ” หรอื “คาํนึง” เป็นตน้ 

(๒) คํานิยามและขอบเขตของ คําว่า “สิ!งแวดล้อม” กับ “ทรพัยากร” ที!อาจจะมีความ
แตกต่างในความหมาย ขอบเขต และมุมมอง ไปตามสาขาของความเชี!ยวชาญ เช่น ระบบนิเวศใน
สายตาของนกันิเวศ คาํอธบิายพื8นฐานที!สุดจะแบ่งโลกเป็นสิ!งมชีวีติกบัสิ!งไม่มชีวีติ ในกลุ่มสิ!งมชีวีติกจ็ะ
แบ่งเป็น ผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค และผูย้่อยสลาย กลุ่มสิ!งไม่มชีวีติกจ็ะเป็นแร่ธาตุต่างๆ แลว้ค่อยๆ อธบิายให้
เหน็ความเชื!อมโยงซบัซอ้นในห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร การถ่ายเทพลงังาน การหมุนเวยีนของระบบ
นิเวศ จนถงึระบบนิเวศที!เรามองเหน็ทั !วไป ระบบนิเวศป่าไม ้ระบบนิเวศทะเลและชายฝ ั !ง เป็นต้น แต่
ประเดน็ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ!งแวดลอ้มที!สาํคญัมาก คอื ผลกระทบเกดิขึ8นหรอืเคลื!อนที!ไปตาม
เหตุปจัจยัทางกายภาพในระบบนิเวศ โดยปจัจยัชวีภาพก็จะปรบัตวัตามให้สอดคล้อง เช่น สารตะกั !ว
ปนเปื8อนไปในระบบนิเวศของลําห้วยคลติี8 เคลื!อนที!เข้าสู่พื8นที!ลุ่มนํ8าที!ลําห้วยคลติี8เชื!อมโยงถึงทั 8งนํ8า 
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ผวิดนิและนํ8าใตด้นิ ปลาหรอืสิ!งมชีวีติในลาํหว้ยนี8จะปรบัตวัใหอ้ยูไ่ดก้บัสภาพแวดลอ้มที!มตีะกั !วปนเปื8อน 
ถา้มคีวามเขม้ขน้และปรมิาณมากจนเป็นพษิสิ!งมชีวีติกไ็ม่สามารถอยู่ได ้เริ!มจากอพยพยา้ยถิ!นหนี ตาม
ด้วยเจบ็ป่วย และตาย เป็นต้น แต่ขอบเขตเหล่านี8ไม่ได้ทราบถงึขอบเขตทางการปกครองของสงัคม
มนุษย ์เช่น ปลาในลําหว้ยไม่รูว้่า นี!อยู่ในเขตทองผาภูม ิหรอืออกนอกเขตไปแลว้ เป็นต้น นักวชิาการ
ทางดา้นสิ!งแวดลอ้มอาจจะเรยีกมลพษิลกัษณะนี8ว่า มลพษิขา้มแดน (Transboundary pollution) กรณ ี
ที!ยกขึ8นนี8เป็นตะกั !วที!อาจจะขา้มเขตการปกครองจากหมู่บ้านคลติี8ลงสู่แม่นํ8าในจงัหวดักาญจนบุร ีแต่
มองในภาพลุ่มนํ8าก็ยงัไม่ได้ออกนอกพื8นที!ลุ่มนํ8า ดงันั 8นจงึทําให้การเขยีนนิยามและขอบเขตของคดี
สิ!งแวดลอ้มในรา่งกฎหมายนี8 ไมง่า่ย เพราะมสี่วนเกี!ยวขอ้งกบัคาํสองคาํนี8นั 8นเอง 

อีกประเด็นในเรื!องนิยาม คือ คดีมลพิษจะเกี!ยวข้องกับสุขภาพอนามยัอย่างมาก 
เชื!อมโยงกับกรณีของการเจ็บป่วยล้มตายของทั 8งคนและสิ!งมีชีวิตอื!นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ!งที!เป็น 
แหล่งอาหารของคน การพจิารณาประเดน็ขอบเขตของผลกระทบมคีวามเชื!อมโยงกนัในระบบนิเวศไม่
สามารถพิจารณาแบบแยกส่วนได้ เช่น การควบคุมคุณภาพนํ8าผิวดินถ้าทําไม่ดี เกิดนํ8าเสีย ก็จะ
เชื!อมโยงกับคุณภาพนํ8 าชายฝ ั !งและคุณภาพนํ8าทะเล รวมถึงส่วนที!ซึมผ่านลงไปในดินและชั 8นหิน
กลายเป็นนํ8าใต้ดนิดว้ย หรอืการที!เรามเีขื!อนที!ต้นนํ8านอกจากทําลายพื8นที!ป่าไมแ้หล่งกกัเกบ็นํ8าที!สําคญั
แลว้ยงัรบกวนปรมิาณนํ8าที!ลงสู่พื8นที!ปลายนํ8า การเตมิเตม็นํ8าใต้ดนิ และรบกวนสมดุลของตะกอนใต้ทอ้ง
นํ8าและปรมิาณธาตุอาหารในนํ8ากรอ่ยและนํ8าทะเล เป็นตน้ ปจัจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพเหล่านี8ลว้น
มีผลต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย์และสิ!งมีชีวิตที!อาศัยปจัจัยเหล่านี8 ในการดํารงชีวิต และจะยิ!งมี
ผลกระทบมากขึ8นถ้าหากมคีวามเป็นพษิปนเปื8อนสู่สิ!งแวดล้อม และแพร่กระจายไปในวงกว้างที!อาจจะ
ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ เช่น ปลาบางชนิดหายไปเนื!องจากปจัจยัสภาพแวดล้อมของลํานํ8าเปลี!ยนไป
เนื!องจากเขื!อน ช้างกับเสือกําลงัอยู่ในภาวะเสี!ยงต่อการสูญพนัธุ์เนื!องจากพื8นที!ป่าไม้ถิ!นที!อยู่อาศัย 
ถูกทําลาย ชนิดพนัธุข์า้วพื8นเมอืงถูกทําลายให้สูญพนัธุไ์ปเนื!องจากการเกษตรเชงิพาณิชยท์ี!มุ่งผลติพชื
เชงิเดี!ยว เป็นตน้ 

ความหมายที!กว้างหรอืแคบของคดีสิ!งแวดล้อม อาจจะมผีลที!แตกต่างกันในเรื!อง 
คดีประเภทใดที!จะเข้าข่ายเป็นคดีสิ!งแวดล้อมบ้าง เช่น คดีเหตุรําคาญ กรณีเหตุรําคาญสาธารณะ 
(Public nuisance) (เสยีงรอบสนามบนิสุวรรณภมู ิเสยีงรบกวนจากการจราจรหรอืรถไฟความเรว็สูง) กบั
คดเีหตุรําคาญ แบบขา้งบ้านทําเสยีงดงัรบกวน (อู่เคาะพ่นสรีถยนต์ รบัทํา/ขึ8นรูปโลหะ) จะให้เป็นคดี
ละเมดิธรรมดาหรอืคดสีิ!งแวดลอ้ม จะเชื!อมโยงประเดน็วธิกีารพสิจูน์ความเสยีหายดว้ย เป็นตน้ 

(๓) บุคลากรในกระบวนการยตุธิรรมดา้นสิ!งแวดลอ้ม จะต้องพจิารณาบทบาท อํานาจและ
หน้าที! ตั 8งแต่ ตน้ทาง คอื ฝ่ายปกครอง ตํารวจ อยัการ เป็นต้น ปลายทาง คอื ศาล จะต้องมกีารพฒันา
บุคลากรทั 8งระบบให้มคีวามรู้ความเข้าใจ ความเชี!ยวชาญ เรื!องความยุติธรรมทางด้านสิ!งแวดล้อม  
ทั 8งระบบ โดยใหส้อดคลอ้งกบัแนวโน้มของพฒันาการดา้นสิ!งแวดลอ้มระหว่างประเทศ เช่น การประชุม
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สิ!งแวดลอ้มโลกครั 8งล่าสุด กําหนดใหม้กีารประชุมคู่ขนานของตุลาการ และอยัการที!ทํางานเกี!ยวขอ้งกบั
ขอ้พพิาทหรอืคดสีิ!งแวดลอ้มจากทั !วโลก ดว้ย เป็นตน้ โดยมปีระเดน็ยอ่ยของขอ้เสนอแนะ ดงันี8 

- คุณสมบตัิของผู้พพิากษา และบุคลากรอื!นๆ ที!เกี!ยวข้องกบักระบวนการยุตธิรรม
ทางสิ!งแวดล้อ เช่น ตํารวจ อยัการ ตุลาการ ผูเ้ชี!ยวชาญ ผูไ้กล่เกลี!ย พนักงานคดสีิ!งแวดล้อม ที!ปรกึษา
ของศาล ผูพ้พิากษาสมทบ เป็นต้น โดยมปีระเดน็ที!จะต้องพจิารณานอกเหนือจากคุณสมบตั ิร่วมด้วย 
กล่าวคอื ความรู้และประสบการณ์ การทดสอบความรูแ้ละประสบการณ์ การเข้าสู่ตําแหน่ง การรกัษา
คุณสมบตัแิละประสทิธภิาพของบุคลากรใหป้ฏบิตังิานตามตําแหน่งหน้าที!นั 8นๆ ไดต้ลอดระยะเวลาที!อยู่
ในตําแหน่ง ค่าตอบแทน การคุม้ครองความปลอดภยั เป็นตน้ 

(๔) เขตอํานาจศาล ในประเด็นข้อพพิาทแห่งคดเีดยีวกนั แต่อาจจะเป็นคดทีี!อยู่ในเขต
อํานาจศาลที!แตกต่างกนั ได้แก่ คดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา ซึ!งใช้วิธีพจิารณาคดีที!แตกต่างกัน 
ปญัหาเรื!องการวนิิจฉัยขอ้เทจ็จรงิในประเดน็แห่งคดเีดยีวกนั แต่ต่างเขตอํานาจศาลกนั จะทําอย่างไร 
กลไกของคณะกรรมการวนิิจฉยัชี8ขาดคดรีะหว่างศาลใชไ้ดห้รอืไม ่อยา่งไร  

(๕) อํานาจฟ้อง สทิธชุิมชน การฟ้องคดแีบบกลุ่ม 
การฟ้องคดแีบบกลุ่ม (Class action) ขณะนี8ประเทศไทยเป็นประเทศเดยีวในภูมภิาค

นี8 ที!ไม่มหีลกักฎหมายการฟ้องคดแีบบกลุ่มบงัคบัใช้ มขีอ้เสนอให้คงไวเ้ช่นเดมิ คอื เสนอใหม้กีารฟ้อง
คดแีบบกลุ่มได ้ในรา่งกฎหมายนี8 

(๖) ประเดน็ภาระการพสิจูน์และค่าเสยีหายในคดสีิ!งแวดลอ้ม เช่น การคํานวณค่าเสยีหาย 
กําหนดค่าเสียหาย และการฟื8นฟูเยยีวยาความเสียหายทางด้านสิ!งแวดล้อม เป็นต้น ในคดีมลพิษ  
มปีระเดน็การพสิจูน์ว่า ใครเป็นผูป้ล่อยมลพษิ หรอืโรงงานที!ถูกกล่าวหาเป็นผูป้ล่อยมลพษิหรอืไม่ กรณี
ที!มโีรงงานหรอือุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนัหลายโรงงานตั 8งอยู่ในบรเิวณที!ผูไ้ดร้บัผลกระทบกล่าวอ้าง 
โรงงานใดจะเป็นผู้กระทําความผดิ ภาระการพสิูจน์จะเป็นของใคร หรอืที!ก้าวหน้ามากในการใช้และ
ตคีวามกฎหมายของศาลในต่างประเทศ คอื กรณีมคีนเจบ็ป่วยหรอืตายเกดิขึ8นและอาจมเีหตุมาจาก
สารพษิที!ปล่อยออกสู่สิ!งแวดลอ้ม เมื!อไม่สามารถพสิูจน์ไดห้รอืเป็นการยากที!จะพสิูจน์ ศาลกก็ําหนดให้
เป็นความรบัผดิร่วมของทุกโรงงานที!ใชป้ระโยชน์จากสิ!งแวดล้อมหรอืปล่อยสิ!งใดๆ ออกสู่สิ!งแวดล้อม
บรเิวณนั 8น ที!จะต้องรบัผดิชอบร่วมกนัในความเสยีหายที!เกดิขึ8นและรบัภาระในการเยยีวยาและฟื8นฟู
ความเสยีหายร่วมกนัดว้ย เช่น คดมีลพษิในอ่าวโอซาก้า คดมีลพษิในอ่าวฟิลปิปินส ์เป็นต้น ในขณะที!
หลกัการเดียวกันนี8เอง อาจจะนํามาใช้กับกรณีคดีทรพัยากรที!ฟ้องชาวบ้านทําลายทรพัยากรไม่ได ้
เท่ากบัว่า จะเป็นการผลกัภาระการพสิจูน์ใหช้าวบา้น 

ประเดน็ปญัหาของภาระการพสิูจน์ คดตีามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิ!งแวดลอ้ม มาตรา ๘๖ (คดมีลพษิเท่านั 8น) มาตรา ๘๗ (คดทีําลายทรพัยากรหรอืสิ!งแวดลอ้มดว้ยกไ็ด้) 
การตีความกฎหมายที!เกี!ยวข้องกับมาตราทั 8งสองมาตรานี8ในปจัจุบันก็ยงัสับสน โดยฝ่ายปกครอง 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ!งแวดลอ้ม ไมเ่ขา้ใจเรื!องนี8 แยกไมอ่อกว่า มปีระเดน็ใดบา้ง โดยเขา้ใจ
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แค่เพยีงว่า เป็นกรณีของความรบัผดิเดด็ขาด (Strict liability) เท่านั 8น ผูก่้อมลพษิ (polluter) คอืใครบา้ง 
จงึมขีอ้เสนอในการเขยีนกฎหมายนี8ให้กําหนดภาระการพสิูจน์ใหเ้ป็นของโจทก์ไปเลยกรณีความรบัผดิ
เดด็ขาด แลว้ค่อยไปว่ากนัต่อเรื!องจะคดิค่าเสยีหายอะไรบา้ง อย่างไร เช่น คดคีลติี8 คุณภาพนํ8าเสยีไปจะ
เขา้ทั 8งสองมาตราเลยหรอืไม ่มคีาํอธบิายอยูใ่นคาํพพิากษาว่า เขา้ขา่ยทั 8งสองมาตรา แต่คนส่วนใหญ่อ่าน
แล้วไม่เหน็และไม่เขา้ใจประเดน็นี8 เป็นต้น อย่างไรก็ตามคดมีลพษิที!มคีวามซบัซ้อนของการปนเปื8อน
ของสารพษิหลายตวัที!กําลงัเกดิหรอืจะเกดิขึ8นในอนาคตอนัใกลจ้ากกจิกรรมที!มาขอสมัปทาน อาจจะทํา
ให้ความหนักหนาสาหสัของคดีคลิตี8เบาไปถนัดตา เช่น เหมอืงแร่ทองคําในจงัหวดัพจิติร เลย และ
เพชรบรูณ์ เหมอืงแรโ่ลหะในประเทศลาวใกลพ้รมแดนไทย-ลาว ที!อาจจะมกีารปนเปื8อนของโลหะหนักที!
เป็นพษิปนกนัหลายชนิดลงสู่สิ!งแวดล้อม ซึ!งการปนเปื8อนนี8อาจจะลงสู่นํ8าผวิดนิ แม่นํ8าในไทยหรอืลาว 
แม่นํ8าโขงแม่นํ8าระหว่างประเทศ ปนเปื8อนลงสู่นํ8าใต้ดนิ เป็นต้น ซึ!งในขณะนี8ยงัไม่มกีลไกใดเลยที!จะมา
จดัการเรื!องนี8อยา่งเป็นระบบทั 8งกฎหมายภายในของไทยและกฎหมายหรอืขอ้ตกลงระหว่างประเทศ 

ประเดน็ค่าเสยีหายในคดแีพ่ง ควรมคี่าเสยีหายเชงิลงโทษ (Punitive damage) ตาม
หลักกฎหมายอเมริกันที!จะคิดค่าเสียหายสองถึงสามเท่าของค่าเสียหายที!ประเมินได้ ด้วยหรือไม ่
หลกัการนี8จะไม่มใีนกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป จะคดิค่าเสยีหายอย่างไร ในการประเมนิค่าเสยีหายควร
จะสะท้อนจากแนวความคดิทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ!งแวดล้อมด้วย ที!มกีารประเมนิค่าเสยีหายจากทั 8ง
ค่าเสยีหายทางตรง และค่าเสยีหายทางออ้ม และจะตอ้งรวมถงึค่าเสยีหายที!ทําใหส้ิ!งแวดลอ้มเสยีไป การ
เสยีโอกาสเนื!องมาจากความเสยีหายเหล่านั 8น ค่าใชจ้า่ยในการเยยีวยาฟื8นฟูสิ!งแวดลอ้ม ค่าขาดโอกาสใน
การใชป้ระโยชน์ในอนาคต เช่น ค่าเสยีหายที!ทําใหป้ลาการต์ูนหายไป ต้องรวมค่าเพาะเลี8ยงปลาการต์ูน
ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติได้ใหม่อีกครั 8ง ในกรณีผลการทดลองเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนของ ดร.ธรณ์  
ธาํรงนาวาสวสัดิ V ปลาการต์ูนในราคาตลาดตวัละ ๒๐๐ บาท อตัราการรอดชวีติที!เพาะเลี8ยงแลว้ปล่อยคนื
กลับสู่ทะเล ๑,๐๐๐ ตัว รอดชีวิตหนึ!งตัว ดังนั 8นค่าเพาะเลี8ยง ๑,๐๐๐ ตัวต้องนํามารวมในการคิด
ค่าเสยีหายดว้ย เป็นตน้ 

มขีอ้สงัเกตในเรื!องการประเมนิค่าเสยีหายในมมุมองของนกัเศรษฐศาสตร ์ความเขา้ใจ
คาํว่า มลูค่าทางเศรษฐกจิ (Economic value) คอือะไร เวลาที!นักเศรษฐศาสตรจ์ะประเมนิว่า ทรพัยน์ั 8นมี
มลูค่าทางเศรษฐกจิ เท่าใด จะประเมนิว่า “ทรพัยน์ั 8นใหป้ระโยชน์ (Benefit) อะไร แลว้การใช้ประโยชน์
นั 8นมมีูลค่าเท่าใด” แต่จะไม่ประเมนิว่า ทรพัยน์ั 8นมมีูลค่า (value) เท่าใดที!เป็นแต่เพยีงตวัเงนิเท่านั 8น 
ดงันั 8น กรณมีคีนตาย ประเมนิค่าเสยีหายที!เกดิขึ8นจาก คนๆ หนึ!งหากเขาไมต่ายจะใหป้ระโยชน์อะไรบา้ง 
แล้วประโยชน์นั 8นมมีูลค่าเท่าใด ศาลควรจะต้องใชแ้ละตคีวามกฎหมายให้สอดคล้องกบัแนวความคดิที!
ถูกต้องตามข้อเสนอของนักเศรษฐศาสตร์ในกรณีที!ประเมนิค่าเสยีหายในคดสีิ!งแวดล้อม แต่อาจจะมี
ประเดน็คาํถามไดว้่า แลว้ศาลใหนํ้8าหนกักบัเรื!องเศรษฐศาสตรม์ากเกดิไปหรอืไม ่



  
โครงการพฒันาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 
Project on the Development of the Draft Law on Environmental Judicial Process 

เลขที� ๒๔/๙ หมู่ที� ๖ ตาํบลคลองสอง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
โทรศพัท์ ๐๒-๙๐๑ ๕๒๗๙ มอืถอื ๐๘๕-๒๑๘-๘๗๔๔ โทรสาร ๐๒-๙๐๑ ๕๒๗๙ 

E-mail: draftgreenlaw@gmail.com  
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-๙- 

(๗) บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อม มคีวามจําเป็นจะต้องกําหนด
คุณสมบตับุิคลากรอื!นๆ เช่น พนกังานสอบสวน ตํารวจ อยัการ ทนายความ พยานผูเ้ชี!ยวชาญ เป็นต้น 
นอกเหนือจากศาล พนกังานคด ีที!กําหนดไวแ้ลว้  

ปญัหาของพยานผูเ้ชี!ยวชาญ หลายประเดน็ เช่น ระบบฐานขอ้มูลพยานผู้เชี!ยวชาญ 
การคดัเลอืกและการเขา้สู่ตําแหน่ง การทดสอบความรู ้ความน่าเชื!อของผูเ้ชี!ยวชาญ กระบวนการรบัฟงั
พยานผู้เชี!ยวชาญในกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาล การขาดแคลนผู้เชี!ยวชาญในสาขาเฉพาะ 
ผูเ้ชี!ยวชาญไมย่อมเขา้สู่ระบบฐานขอ้มลูพยานผูเ้ชี!ยวชาญ เป็นตน้ 

(๘) มาตรการพเิศษในคดอีาญาสิ!งแวดลอ้ม ที!จะทาํใหส้ามารถลงโทษผูร้า้ยตวัจรงิ หยุดยั 8ง
การทําลายสิ!งแวดล้อมและเริ!มต้นการฟื8นฟูเยยีวยาความเสยีหาย รวมทั 8งปรบัเปลี!ยนพฤติกรรมของ
ผูก้ระทําความผดิให้มจีติสํานึกต่อสิ!งแวดล้อมด้วย เช่น กรณีคดอีาญาสิ!งแวดล้อม โทษทางอาญาม ี๕ 
สถาน บางครั 8งการลงโทษทางอาญาเช่นนั 8นไม่สามารถแก้ไขปญัหาได้ เมื!อศาลมคีวามเคร่งครดัมุ่งจบั
ตวัคนกระทําความผดิมารบัโทษ เขม้งวดมาก บางกรณีอาจจะเหมอืนเป็นการรงัแกกลั !นแกลง้จาํเลยที!
เป็นชาวบา้น บางครั 8งชาวเขาทําตามประเพณีแต่ผดิกฎหมายปจัจุบนัจําเลยไม่ทราบถงึขอ้เทจ็จรงินั 8น 
ไม่ลงโทษตามโทษอาญา ๕ สถาน แต่ใช้วธิทีี!เหมาะสมอื!นแทน ดงันั 8นจะเขยีนคําพพิากษาอย่างไร ที!
นํามาใช้แล้วเป็นผลดต่ีอการแก้ไขปญัหาสิ!งแวดล้อมก็ควรดําเนินการให้เกิดความเป็นธรรม เป็นต้น 
มาตรการพเิศษใด (การปลกูตน้ไมแ้ทนการจาํคุก การเขา้รบัการอบรมดา้นการคุม้ครองสิ!งแวดลอ้มหรอื
บาํบดัมลพษิ ไปช่วยใหค้วามรูด้า้นสิ!งแวดลอ้มแก่เดก็และเยาวชน)  

แต่มขีอ้ควรระวงัที!เกี!ยวขอ้งกบัคดปี่าไมแ้ละที!ดนิ กล่าวคอื ในคดชีาวบา้นบุกรุกพื8นที!
ป่าไม ้เนื!องจากไม่ไดแ้จง้แก่รฐัว่า ตนเองมสีทิธอิยู่ในพื8นที!นี8มาก่อนที!รฐัจะประกาศเขตป่าตามกําหนด
ระยะเวลาของกฎกระทรวง ตามพระราชบญัญตัปิ่าสงวนฯ หลงัจากที!ศาลมคีําพพิากษาว่า จําเลยไม่มี
เจตนาเนื!องจากจาํเลยไมรู่ถ้งึขอ้เทจ็จรงิว่า ตอ้งไปแจง้ขอสงวนสทิธขิองตนในกําหนดระยะเวลา จงึไม่ผดิ
ตามมาตรา ๖๒ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา แต่ชาวบา้นอาจจะยงัอยู่ในที!ดนินั 8นต่อไปหลงั
ศาลมคีําพพิากษา แปลว่า ชาวบ้านได้ทราบแล้วว่า ตนทําผดิกฎหมาย ดงันั 8นอาจจะโดนดําเนินคดอีกี 
ก็ได้ เนื!องจากกระทําผดิกฎหมายอีกมาตราหนึ!ง คือ การอาศัยอยู่ในที!ดินป่า โดยไม่มเีอกสารสิทธ ิ
เนื!องจากตนไม่ได้ไปแจ้งสิทธิในระยะเวลาก็ไม่ได้เอกสารสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายนั 8นเอง (ตาม
กฎหมายป่าสงวน คอื หา้มไม่ใหม้คีนอยู่ในป่า) ยกเวน้แต่พื8นที!ประกาศเป็นเขตป่าเสื!อมโทรม หรอืตาม
กฎหมายอื!นๆ ที!อนุญาตไดต้ามที!กฎหมายกําหนดไวเ้ท่านั 8น ประเดน็เรื!องการบุกรุกพื8นที!ป่า อาจจะมทีั 8ง
สองประเดน็กล่าวคอื ไม่ทราบถงึการประกาศเขตป่ามาตั 8งแต่ต้น หรอืรูว้่ามกีารประกาศเขตป่าแต่ไดร้บั
การผ่อนผนัตั 8งแต่ตน้จากเจา้หน้าที!ฝา่ยปกครองมาโดยตลอด ที!อาจจะทาํใหป้ญัหาขอ้เทจ็จรงิไมย่ตุไิด ้ 

อกีกรณหีนึ!ง คอื นายทุนจะซื8อที!ดนิ กจ็ะใชว้ธิมีหีนังสอืสอบถามไปยงัหน่วยงานรฐัให้
รบัรองก่อนว่า ที!ดนินั 8นสามารถซื8อขายได้จรงิ แต่ในกรณีนี8ถ้าหากว่า ที!ดนิที!นายทุนดําเนินการตามนั 8น 
ยงัอยู่ในขอบเขตของพื8นที!ป่าไม้ตามพระราชบญัญตัิป่าสงวน คํารบัรองของหน่วยงานรฐันั 8นๆ ก็ไม่
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สามารถใชอ้า้งกรรมสทิธิ Vได ้หรอืกรณซีื8อที!ดนิมาโดยสุจรติจากการบงัคบัคด ีแต่ที!ดนินั 8นเป็นที!ดนิที!ไดม้า
จากการบุกรกุพื8นที!ปา่ไม ้

นอกจากนี8แล้ว พื8นที!ป่าเสื!อมโทรมที!อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้ตาม พระราชบญัญตัิ
ที!ดนิเพื!อการเกษตรกรรม (ที!ดนิ ส.ป.ก.) และเพื!อเป็นการป้องกนัไม่ให้พื8นที!ป่าลดลง ก็ห้ามมใิห้ตัด
ต้นไมใ้นเขตนี8ดว้ย แมว้่าใหใ้ชป้ระโยชน์ไดแ้ต่กย็งัถอืเป็นพื8นที!เกษตรกรรมก็ตาม ตดัต้นไมใ้นเขตพื8นที! 
ส.ป.ก. ผดิกฎหมายเนื!องจากอย่างไรเสยีก็ยงัคงเป็นพื8นที!ป่าไม ้แต่จากขอ้เทจ็จรงิที!ปรากฏ ส่วนใหญ่
พื8นที! ส.ป.ก. ถูกใช้ประโยชน์โดยนายทุนไม่ว่า จะผ่านมอืชาวบา้นหรอืไม่ก็ตาม หรอืบางครั 8งอาจจะได้
สมัปทานจากรฐัไปทาํเหมอืงแรก่ม็ ีแต่นายทุนที!ไดร้บัประโยชน์ตวัจรงิไมค่่อยถูกดําเนินคด ีมแีต่ชาวบา้น
ที!ถูกดําเนินคดี ทั 8งในชั 8นฝ่ายปกครองและศาล เป็นหลักฐานให้เห็นว่า สิทธิชุมชนที!รบัรองไว้โดย
รฐัธรรมนูญ ที!ออกแบบไวใ้หค้นที!รกัษาป่าอาศยัอยู่ร่วมกบัป่าได ้ยงัไม่เกดิขึ8นจรงิในทางปฏบิตัหิากไม่มี
การแก้ไขกฎหมายสารบญัญตัิที!เกี!ยวขอ้งเหล่านี8 และปญัหาที!ไม่ได้รบัการแก้ไขที!ว่า หน่วยงานที!มี
หน้าที!รกัษาพื8นที!ป่าไม้ มองไม่เห็นว่า หน่วยงานควรจะใช้กฎหมายในการรกัษาพื8นที!ป่าไม้อย่างไร 
ซํ8ารา้ยบางครั 8งยงัใชก้ฎหมายไปในทางทุจรติ เช่น ใชก้ฎหมายข่มขู่จะดําเนินคดบุีกรุกเพื!อเรยีกรบัเงนิ
สินบนจากชาวบ้าน ในขณะเดียวกันก็ใช้กฎหมายเดียวกันนี8ข่มขู่นายทุนเพื!อเรยีกรบัสินบนที!จะไม่
ดาํเนินคดหีรอืทาํเป็นไมรู่ไ้มเ่หน็กบัการกระทาํผดิกฎหมายของนายทุน เป็นตน้ 

(๙) กรณฟ้ีองคดโีดยไม่สุจรติหรอืการฟ้องคดเีพื!อขดัขวางการรกัษาสิ!งแวดลอ้ม เช่น การ
ฟ้องคดหีมิ!นประมาทผูร้อ้งเรยีนกรณีมลพษิ ฟ้องเรยีกค่าเสยีหายทางแพ่งจากการขดัขวางนั 8น ฟ้องคดี
บุกรุกแก่ผู้ที!เขา้ไปขดัขวางการทําลายสิ!งแวดล้อม เป็นต้น ปญัหานี8คงเป็นปญัหาที!มอียู่เหมอืนกนัทั !ว
โลก หลายประเทศ เช่น ฟิลปิปินส์ ใหอ้ํานาจศาลไต่สวนและมมีาตรการผลกัภาระการพสิูจน์ในฟ้องที!
คาดว่า เป็นการใชส้ทิธโิดยไมสุ่จรติหรอืขดัขวางการรกัษาสิ!งแวดลอ้มนั 8นใหอ้ยู่อกีฝ่ายที!ไม่สุจรติเป็นผูม้ ี
ภาระการพสิจูน์ เป็นต้น หรอืบางครั 8งถ้าหากเป็นกรณีที!กํ!ากึ!งว่าเป็นการฟ้องคดกีลั !นแกลง้หรอืขดัขวาง
การรกัษาสิ!งแวดล้อมหรอืไม่ ศาลอาจจะใช้ดุลพนิิจให้อกีฝ่ายนําสบืพยานก่อนเพื!อเป็นการลงโทษใน
เบื8องตน้ โดยยงัไมล่งไปดใูนเนื8อหาประเดน็ขอ้พพิาทแห่งคดแีละพยานหลกัฐานเลยกท็ําได ้และจะมผีล
ต่อไปในการกําหนดค่าเสยีหายในคดทีําลายสิ!งแวดล้อมด้วย มขีอ้เสนอให้มกีารกําหนดไว้ให้ศาลมี
ดุลพนิิจจะสั !งให้หยุดการกระทําอนัเป็นการใช้สทิธโิดยไม่สุจรติหรอืขดัขวางการรกัษาสิ!งแวดล้อมนั 8น 
รวมถงึการยกฟ้องคดทีี!ทําไปเพื!อกลั !นแกลง้นั 8นๆ ดว้ย การนําขอ้เทจ็จรงิคดเีกี!ยวขอ้งเหล่านี8เขา้มาใน
สํานวนคดกี็ไม่ใช่เรื!องนอกสํานวนหรอืนอกฟ้องนอกประเด็นแต่อย่างใด ถอืเป็นการเขยีนมาตรการ
ลงโทษไวล้่วงหน้ากบัผูท้ี!ใชส้ทิธโิดยไมสุ่จรติ 

(๑๐) ประเดน็เกี!ยวกบัการขอคุม้ครองชั !วคราว เพื!อหยุดยั 8งการทําลายสิ!งแวดลอ้มหรอืหยุด
กจิกรรมที!ทําใหเ้กดิความเสยีหายไวก่้อนในระหว่างที!มขีอ้พพิาท ควรจะวางหลกัการสําคญัในปฏญิญา
กรงุรโิอฯ ไวเ้ลยเรื!องมาตรการป้องกนัและเฝ้าระวงัไวล้่วงหน้า แมว้่า ไม่มหีลกัฐานแน่นหนา แค่มเีพยีง
เหตุที!ทาํใหเ้ชื!อไดว้่า ทาํใหเ้กดิความเสยีหายตามที!อา้ง หรอื “Probable cause” แค่นั 8นกต็้องสามารถสั !ง
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คุ้มครองชั !วคราวไว้ก่อน และจะเชื!อมโยงไปมาตรการต่างๆ ในขั 8นตอนต่อไป ที!จะมกีารดําเนินการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย และมาตรการฟื8นฟูเยยีวยาความเสยีหายในคด ีโดยเฉพาะอย่างยิ!ง
ในเหตุฉุกเฉินจะต้องยิ!งทําใหเ้กดิความชดัเจนว่า เหตุนั 8นมอียู่ หรอืเหตุนั 8นหมดไปหรอืไม่ รวมถงึเป็น
เหตุทําให้ศาลมอีํานาจเข้ามาสั !งพกัใช้หรอืยกเลกิเพกิถอนใบอนุญาตได้อกีด้วยเพื!อประโยชน์ในการ
คุม้ครองสิ!งแวดลอ้มหรอืฟื8นฟูเยยีวยาความเสยีหาย เพื!อชี8โพรงใหคู้่ความในเขตอํานาจศาลยุตธิรรมได้
ไปดาํเนินคดปีกครองเพื!อการยกเลกิเพกิถอนใบอนุญาตไดต่้อไป 

(๑๑) พยานหลกัฐาน มหีลายประเดน็ 
ประเด็นสํานวนคดี ไม่มขี้อมูลครบถ้วนเพียงพอที!ศาลจะพิจารณาคดไีด้อย่างเป็น

ธรรม เช่น ในคดอีาญาฟ้องชาวบา้นบุกรกุและทาํลายพื8นที!ปา่ไม ้มหีลกัฐานมาเป็นไมส้ามท่อน จาํเลยรบั
สารภาพ ถอืเป็นคดฝีา่ยเดยีว ไมม่ขีอ้เทจ็จรงิอื!นใด ศาลถามอยัการ อยัการตอบว่า ไม่ม ีศาลไม่สามารถ
สั !งเป็นอยา่งอื!นได ้นอกจากตดัสนิลงโทษจาํเลย หรอืในบางกรณจีาํเลยอาจใหก้ารเป็นประโยชน์ที!ศาลจะ
มดุีลพนิิจให้เกดิความเป็นธรรมในคดไีด้ แต่มอิาจทําไดเ้นื!องจากคําใหก้ารเหล่านั 8นไม่ไดอ้ยู่ในสํานวนที!
ส ั !งฟ้องคดแีละถามอยัการแลว้ อยัการบอกว่า ไมม่ ีเป็นตน้ 

ประเด็นกล่าวอ้างพยานมากเกินความจําเป็นหรือฟุ่มเฟือย ศาลมีอํานาจในการ
กลั !นกรองโดยให้ชี8แจงในเบื8องต้นต่อศาลแล้วค่อยดําเนินการสบืพยานปกตต่ิอไปโดยเลอืกเพยีงพยาน
บางปากมาสบืในกระบวนพจิารณาคดเีท่านั 8นกไ็ด ้

ประเดน็พยานหลกัฐานทางดา้นวทิยาศาสตรใ์นคดสีิ!งแวดลอ้ม หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
อนัเป็นมาตรฐาน เช่น ค่ามาตรฐาน วธิกีารวเิคราะห์ผลทางหอ้งปฏบิตักิาร เป็นต้น การแสวงหาความ
จรงิโดยอาศยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจะต้องคํานึงถงึขอ้จาํกดัของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและ
ขอ้มลูพื8นฐานต่างๆ เช่น ในคดเีหมอืงแร่บรเิวณนั 8นเป็นพื8นที!ศกัยภาพแร่ ขอ้มลูพื8นฐาน (Baseline) ของ
แร่ธาตุในดินเป็นอย่างไร ต้องเปิดเผยให้ชาวบ้านได้ทราบด้วย ในคดีสิ!งแวดล้อมระดับเสียงใน
สิ!งแวดลอ้มในบรเิวณโดยรอบสนามบนิก่อนที!จะมสีนามบนิสุวรรณภมู ิเป็นตน้ 

(๑๒)  พยานผูเ้ชี!ยวชาญ จะเขา้มาในกระบวนพจิารณาคดใีนฐานะอะไร ในมาตรา ๗๘-๙๐ 
ที!ปรกึษาในคดสีิ!งแวดลอ้ม คอืใคร เนื!องจากรา่งกฎหมายฉบบันี8จะไมใ่ชร้ะบบผูพ้พิากษาสมทบ จงึม ี“ที!
ปรกึษาในคดสีิ!งแวดล้อม” ซึ!งเป็นผู้เชี!ยวชาญที!มาช่วยเหลอืศาลในคดสีิ!งแวดล้อม จะให้มาในฐานะ
พยานหรอืมาช่วยเป็นที!ปรกึษาของศาลที!อยู่ในองคค์ณะมสีทิธอ่ิานสํานวนช่วยตั 8งคําถาม หรอืเทยีบได้
กบั ”Commissioner” ในศาลสิ!งแวดล้อมและที!ดนิในประเทศออสเตรเลยี กรณีพยานผู้เชี!ยวชาญที!
อาจจะเขา้มาในคดโีดยศาลเรยีกเขา้มาเอง หรอืฝายใดฝ่ายหนึ!งในคดขีอให้ศาลเรยีก ยงัมปีญัหาของ
ผูเ้ชี!ยวชาญอยู ่เช่น ขาดแคลนผูเ้ชี!ยวชาญในสาขาเฉพาะ มผีูเ้ชี!ยวชาญแต่มปีญัหาเรื!องความน่าเชื!อถอื
ของผูเ้ชี!ยวชาญ จุดยนืของผูเ้ชี!ยวชาญต่อประเดน็ขอ้พพิาทแห่งคด ีส่วนได้เสยีของผูเ้ชี!ยวชาญ ความ
เชื!อของผูเ้ชี!ยวชาญที!ไดป้กัธงคาํตอบแลว้ค่อยหาเหตุผลตามหลงั เป็นต้น ทางออกในเรื!องนี8อาจจะเป็น
การจดัทําฐานขอ้มูลพยานผูเ้ชี!ยวชาญ การคดัเลอืกผูเ้ชี!ยวชาญ การทดสอบความเชี!ยวชาญและความ
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Minutes-of-Meeting-21-APR-2012 

-๑๒- 

น่าเชื!อถือ การแจ้งการมสี่วนได้เสียและความรบัผิดชอบในกรณีที!ไม่แจ้งหรอืแถลงเท็จ ให้ศาลตั 8ง 
ที!ปรกึษาที!เป็นผูเ้ชี!ยวชาญเฉพาะคด ีกระบวนวธิพีจิารณาคดใีนการรบัฟงัความคดิเหน็ของผูเ้ชี!ยวชาญ
ในศาล เช่น การให้ความคิดเห็นเป็นหนังสอื การประชุมผู้เชี!ยวชาญหลายคนพร้อมกันในกระบวน
พจิารณาคดีในศาล (Concurrent hearing) เหมอืนการประชุมระดมสมองหรอืให้ข้อคิดเห็น การ
กําหนดใหต้อบคําถามไดก้็ต่อเมื!อถูกถามเท่านั 8น หรอืศาลอนุญาตใหอ้ธบิายได้หากมเีหตุอนัควร หรอื
ศาลอาจจะมผีู้เชี!ยวชาญของศาลนั !งอยู่ด้วยเพื!อช่วยเหลอืศาลในการตั 8งคําถามหรอืประเดน็ เป็นต้น 
นอกจากนี8แล้ว ยงัมปีระเดน็ค่าตอบแทนพยานผู้เชี!ยวชาญและการคุ้มครองความปลอดภยัของพยาน
ผูเ้ชี!ยวชาญดว้ย 

(๑๓) คาํพพิากษาและคาํสั !ง หลกัในการทาํคาํพพิากษาและคําสั !ง ใหใ้ชใ้นประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความแพ่งและอาญา เวน้แต่ว่า จะเป็นหลกัการที!ต้องการเน้น/ใหค้วามสําคญั หรอืหลกัการ
ใหม่ๆ ที!จะใช้เฉพาะในคดสีิ!งแวดล้อมเท่านั 8น แนวทางในการเขยีนคําพพิากษาที!มใีช้อยู่อาจจะไม่
สามารถใชก้บัคดสีิ!งแวดลอ้มได ้

(๑๔) ประเดน็การตั 8งศูนยห์รอืหน่วยงานต่างๆ เพื!อที!จะทําใหค้วามยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม
เกิดขึ8นได้จริงในคดีสิ!งแวดล้อม มขี้อเสนอให้เป็นอํานาจของประธานศาล ในการพัฒนาระบบคดี
สิ!งแวดลอ้มไดเ้ลย  

(๑๕) ประเดน็ศาลเคลื!อนที!ควรจะมหีรอืไม่ มปีระเดน็ให้มศีาลเคลื!อนที! คาดว่าแค่ไปใช้ที! 
ทาํการศาลที!อยูใ่กลท้ี!สุดในการพจิารณาเพื!ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน แต่ยากที!จะไปใชส้ถานที!
เกดิเหตุในการทําเป็นหอ้งพจิารณาคด ีเนื!องจากจะทําใหย้ากในการบรหิารจดัการในกระบวนพจิารณา
คด ีมตีวัอย่างศาลสิ!งแวดลอ้มและที!ดนิของประเทศออสเตรเลยี ท่านผูพ้พิากษาเพรสตนั ทําบ่อยๆ อยู่
แลว้ คอื การไปเปิดหอ้งพจิารณาคดตีามหอ้งประชุมของศาลากลาง หรอืที!ทาํการรฐับาลที!อยู่ใกล้ๆ  เพื!อ
อํานวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน  

ที!ประชุมมมีติให้ ปรบัปรุงแก้ไขร่างกฎหมายทั 8งสองฉบบัให้สอดคล้องกบัประเดน็ต่างๆ ที!ได้
พจิารณา เพื!อแนบร่างกฎหมายในรายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการพฒันาร่างกฎหมายวิธพีจิารณาคดี
สิ!งแวดลอ้มต่อไป 

เลกิประชุมเวลา ๑๖:๓๐ น. 

 

บนัทกึการประชุมโดย นางสาวกฤตกิา เลศิสวสัดิ Z 
ตรวจสอบบนัทกึการประชุมโดย นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค ๒  

 

รายงานสรปุการประชุมระดมสมองผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชี�ยวชาญ  
เรื�อง “การพฒันาร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม” เอกสารประกอบการประชุม 
และสรปุความคดิเหน็ผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชี�ยวชาญรายประเดน็ 
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ไดร้บัการสนบัสนุนจาก แผนงานเสรมิสรา้งนโยบายสาธารณะที�ด ี(นสธ.)  

สาํนกังานกองทุนสนับสนุนการเสรมิสรา้งสุขภาพ (สสส.)  

เอกสารประกอบการประชมุระดมสมองผู้ทรงคณุวฒิุและผู้เชี�ยวชาญ 

เรื�อง “การพฒันาร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม” 

วนัที� ๑๙-๒๑ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

ณ หอ้งชมสวน เรอืนพฤกษาบูตกิรสีอรท์ จงัหวดันนทบุร ี
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กาํหนดการประชุมระดมสมองผู้ทรงคณุวฒิุและผู้เชี�ยวชาญ  
เรื�อง การพฒันาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

วนัที� ๑๙-๒๑สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ ห้องชมสวน เรือนพฤกษาบติูกรีสอรท์ จงัหวดันนทบรีุ 

เวลา กาํหนดการ 
วนัศกุรท์ี� ๑๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๕:๐๐-๑๗:๐๐ น. เดนิทางออกจากกรงุเทพ ถงึ เรอืนพฤกษาบตูกิรสีอรท์ จงัหวดันนทบุร ี 

ลงทะเบยีน รบัเอกสารประกอบการประชมุ และเขา้ที�พกั 
๑๘:๐๐ น. เป็นตน้ไป รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนัตามอธัยาศยั 
วนัเสารท์ี� ๒๐ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๐๗:๐๐ - ๐๘:๔๕ น. รบัประทานอาหารเชา้ 
๐๘:๔๕ - ๐๙:๐๐ น. ลงทะเบยีน 
๐๙:๐๐ - ๐๙:๒๐ น. บรรยาย เรื�อง “แนวความคดิพืXนฐานเกี�ยวกบัความเป็นธรรมทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม”  

โดย รศ.ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิคณบดคีณะนิตศิาสตร ์ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) ที�ปรกึษาโครงการ 

๐๙:๒๐ - ๑๐:๐๐ น. ประชมุระดมสมองเพื�อพจิารณารา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 
ดาํเนินรายการโดย ดร.สนุทรยีา เหมอืนพะวงศ ์ผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลอทุธรณ์  

๑๐:๐๐ - ๑๐:๑๕ น. พกัรบัประทานนํXาชา กาแฟ และอาหารว่าง 
๑๐:๑๕ - ๑๒:๐๐ น. ประชมุระดมสมองเพื�อพจิารณารา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม (ต่อ) 
๑๒:๐๐ - ๑๓:๓๐ น. รบัประทานอาหารกลางวนั 
๑๓:๓๐ - ๑๕:๐๐ น. ประชมุระดมสมองเพื�อพจิารณารา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม (ต่อ) 
๑๕:๐๐ - ๑๕:๑๕ น. พกัรบัประทานนํXาชา กาแฟ และอาหารว่าง 
๑๕:๑๕ - ๑๗:๓๐ น. ประชมุระดมสมองเพื�อพจิารณารา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม (ต่อ) 
๑๘:๐๐ น. เป็นตน้ไป รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั 
วนัอาทติยท์ี� ๒๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๐๗:๐๐ - ๐๙:๐๐ น. รบัประทานอาหารเชา้ 
๐๙:๐๐ – ๑๐:๐๐ น. ประชมุระดมสมองเพื�อพจิารณารา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม (ต่อ) 
๑๐:๐๐ - ๑๐:๓๐ น. บรรยาย เรื�อง “รา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มในมมุมองของศาลยตุธิรรม”  

โดย นายวนิยั เรอืงศร ี 
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ประเดน็พิจารณา 

ลาํดบั เรื�อง รายละเอียด 
๑. ชื�อและขอบเขต

กฎหมาย 
- พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม (และทรพัยากรธรรมชาต/ิ ที�ดนิ) 
- ควรขยายความไปถึงเรื�องการเป็นพระราชบัญญัติกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม 

เพื�อบรหิารระบบในภาพรวม หรอืควรจาํกดัแคเ่รื�องคดใีนศาล? 
- ควรมกีารปรบัปรงุกฎหมายสารบญัญตับิางเรื�องควบคู่ไปดว้ยเลย หรอืจะเป็นแค่วธิพีจิารณาคดี

อยา่งเดยีว? 
- ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งควรมอีะไรบา้ง หากจาํเป็นตอ้งม ีหรอืควรเขยีนทั 5งหมดในพรบ.ไปเลย? 

๒. หลกัการและ
เหตผุล 

- สรา้งความสมดุลระหว่างประโยชน์ของมนุษย ์(Human Interest- Human centric Approach) 
กบัธรรมชาตแิละระบบนิเวศ (Eco Interest- Eco centric Approach) โดยเน้นหลกัการจดัการ
และตดัสนิอยา่งสมดุลยั �งยนื (Sustainable Management) 

- สรา้งความสมดุลระหว่างความเป็นธรรมทางสงัคม (Social Justice) กบั ความเป็นธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม (Environmental Justice) คนจนจะไม่ถูก Double standard จะมกีระบวนการหา
ความจรงิโดยศาล จะมกีองทนุชว่ยเหลอืกฎหมาย หรอืจะมกีระบวนการลงโทษดว้ยวธิอีื�น 

- หลกัการ- มนุษยไ์มป่ว่ย- ธรรมชาตไิมเ่จบ็- มคีวามเป็นธรรมในการใชท้รพัยากร 
- วธิพีจิารณาคดขีองศาลสิ�งแวดลอ้ม ควรมกีระบวนการงา่ย ไมต่ดิรปูแบบ (Informal) ควรทาํโดย

รวดเรว็ แกป้ญัหาไดอ้ยา่งทนัการณ์ ประหยดั และสะดวก  
- เน้นการป้องกนั และป้องปราม มากกว่าการแกไ้ข ฟื5นฟู หรอืเยยีวยา 
- เน้นการคน้หาความจรงิโดยมกีารมสีว่นรว่มจากทกุฝา่ย สหวชิาการ และชมุชน 
- หอ้งพจิารณาเรยีบงา่ย มบีรรยากาศของการหาความจรงิ ลดความขดัแยง้ 
- เจา้หน้าที�ทุกฝา่ยและศาลควรทาํงานเชงิรุก และใหทุ้กฝา่ยคาํนึงถงึเจตนารมณ์นี5 และพยายาม

ทาํใหเ้ป็นจรงิ 
- ฯลฯ 

๓. ความหมาย 
นิยาม และ
ขอบเขตของ
คดีสิ�งแวดล้อม 

- คดคีุม้ครองคน สขุภาพ รา่งกาย ชวีติ 
- คดคีุม้ครองคน ทรพัยส์นิที�เสยีหาย ถกูทาํลาย 
- คดคีุม้ครองระบบนิเวศ ธรรมชาต ิที�เสยีหายถกูทาํลาย ที�ดนิถูกบุกรุก ป่าไมโ้ดนตดั อากาศเสยี 

เสยีงเป็นพษิ  
- คดทีวิทศัน์เสื�อม ผงัเมอืง 
- คดเีดอืดรอ้นราํคาญ (Public-Private Nuisance แยกอยา่งไร?) 
- คดฟ้ีองเพื�อประโยชน์สาธารณะ (Public interest litigation) - นิยามอยา่งไร 
- คดขีดัต่อคา่มาตรฐานสิ�งแวดลอ้มตามกฎหมาย 
- คดเีกี�ยวกบัสญัญา – โยงกบัเรื�องสิ�งแวดลอ้มอย่างไร – เช่นสญัญาสมัปทาน – สญัญาทางแพ่ง

เกี�ยวกบัเรื�องโลกรอ้น คารบ์อนเครดติ ฯลฯ 
- จะเขียนกรอบขอบเขต หรือควรกําหนดโดยการใส่รายชื�อพรบ.ด้านสิ�งแวดล้อมเข้าไปใน

กฎหมาย หรอืไม?่ อยา่งไร? 
- คดสีทิธใินสิ�งแวดลอ้ม ควรเขยีนอยา่งไร หรอืไม?่ 
- ฯลฯ 
-  



ลาํดบั เรื�อง รายละเอียด 
๔. ความสมัพนัธ์

ระหว่างคดี
สิ�งแวดล้อม
ตามกฎหมายนี.
กบักฎหมายอื�น 

- ความเชื�อมโยงระหว่างคดแีพ่ง คดีอาญา คดปีกครองและคดีรฐัธรรมนูญที�เกี�ยวขอ้ง—ความ
เกี�ยวเนื�องกบักฎหมายอื�นๆ เชน่ วแิพง่ วอิาญา วศิาลปกครอง วศิาลรฐน ฯลฯ 
- การลงโทษในคดี แพ่ง อาญา ปกครอง ที�เกี�ยวกบัเรื�องเงนิ ศาลควรพิจารณาใช้ดุลพินิจที�

มองเห็นภาพรวมมใิห้ผูก้ระทําความผดิต้องรบัโทษซํ5าซ้อนเกนิกําลงั— ทําอย่างไรให้มอง
ภาพรวมใหเ้หมาะสม- Tort Penalty Sanction/ Non-Compliance Benefit ทางแพ่ง  
อาญา ปกครอง 
- จะเชื�อมโยงกบัวธิพีจิารณาคดพีเิศษต่างๆ เช่น วแิรงงาน วเิดก็ วศิาลการคา้ระหว่างประเทศ- 

(เชน่ เรอืนํ5ามนัหก) อยา่งไร 
- คดทีี�มคีวามทบัซ้อนของเขตอํานาจศาล ระหว่างศาลยุตธิรรม กบัศาลปกครอง และศาลอื�นๆ  

จะเชื�อมโยงกนัอยา่งไรใหก้ระชบั ไมซ่ํ5าซอ้น เหน็ภาพ และแกป้ญัหาแบบเป็นองคร์วมเบด็เสรจ็? 
- คดทีี�มกัมากบัเรื�องสิ�งแวดล้อม จะเขยีนใหเ้กี�ยวขอ้งอย่างไร หรอืไม่ เช่น คดชีุมนุมสาธารณะ 

คดีหมิ�นประมาทสิ�งแวดล้อม คดีบุกรุก ทําให้เสยีทรพัย์ คดีฆ่าหรือทําร้ายผู้นําสิ�งแวดล้อม  
คดลีะเมดิสทิธมินุษยชนที�เกี�ยวขอ้ง 
- ฯลฯ 

๕. หมวดคดีอาญา
สิ�งแวดล้อม 

- การเน้นมาตรการเชงิป้องกนั มาตรการเพื�อความปลอดภยั แทนการแกต้ามปญัหา 
- ใหศ้าลพจิารณาบงัคบัใชม้าตรการเพื�อความปลอดภยัทางอาญาตามปอ. และกฎหมายต่างๆ ให้

มากขึ5น เพื�อป้องกนั และป้องปรามการกระทาํความผดิ 
- การควบคุมเรื�องการประกอบอาชพีผูก้่อมลพษิ—Culpable Conduct-history of repeated 

violations-deliberate misconduct-concealment or falsification- tampering with monitoring 
equipment- lack of permits or other documentation ฯลฯ 
- การพฒันางานคมุประพฤต ิแกไ้ข ทางสิ�งแวดลอ้ม–การพฒันาโปรแกรมใหม่ๆ บําบดัฟื5นฟูดา้น

สิ�งแวดลอ้มแบบใหม่ๆ  งานบรกิารสงัคมและชมุชนทางสิ�งแวดลอ้ม ไดแ้กอ่ะไรบา้ง 
- หากรวมคดแีพ่งและอาญาเขา้ด้วยกนัจะมปีญัหาอย่างไร เช่นหลกั presumption of guilty  

ในคดแีพง่อาจนําไปใชใ้นคดอีาญาไมไ่ด ้หลกัการพสิจูน์ในคดอีาญาตอ้งแจ่มแจง้กว่าคดแีพง่  
- คดแีพง่เกี�ยวเนื�องกบัคดอีาญาควรพฒันาอยา่งไร ในคดสีิ�งแวดลอ้ม 
- ควรพฒันาระบบสอบสวนในภาพรวมอย่างไร ควรให้อยัการเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม

ประเดน็ความผดิตามกฎหมายต่างๆ ที�มอียูห่ลากหลายอยา่งเป็นองคร์วมหรอืไม?่ 
- การพฒันาระบบโทษทางอาญาในคดสีิ�งแวดลอ้ม ใหเ้ป็นไปแบบมมีาตรฐานเดยีวกนั ไม่ลกัลั �น 

ควรทาํอยา่งไร ความแตกต่างระหว่างโทษปรบัทางอาญากบัโทษปรบัทางปกครองเป็นอยา่งไร  
- ดุลพนิิจในการกาํหนดโทษอาญาควรเป็นอย่างไร ควรจะมมีาตรฐานอย่างไร ศาลต่างๆ ควรทาํ

อยา่งไร  
- คดคีวามผดิหลายกรรม หลายกระทง หลายพระราชบญัญตั ิทาํอยา่งไรใหง้า่ยในการใชจ้รงิ 
- ฯลฯ 

๖. หมวดคดีแพ่ง
สิ�งแวดล้อม 

๖.๑. การพฒันาใช้มาตรการอื�นๆ นอกจากเรื�องเงิน เช่น การป้องกนัหรือการหยุดการ
ละเมิด การเยียวยาโดยการหาสิ�งชดเชยแทนการจ่ายค่าเสียหายทางการเงิน ฯลฯ 

๖.๒  การใช้มาตรการเรื�องค่าเสียหาย 
  ก. ประเภทของค่าเสียหายในคดีสิ�งแวดล้อม  

- ทรพัยากรของสว่นรวม (การแกป้ญัหาเฉพาะหน้า-การฟื5นฟูระยะยาว ฯลฯ) 



ลาํดบั เรื�อง รายละเอียด 
- มลูค่าของทรพัยากร ใหค้าํนึงถงึผลกระทบโดยตรงและโดยออ้ม โอกาสในการใชแ้ละ

เกบ็รกัษา ความหายาก และโอกาสในการฟื5นกลบัคนืมาเหมอืนเดมิ- ต้องคํานึงถึง
มลูค่าทางเศรษฐกจิรวม ทั 5งมูลค่าทางเศรษฐกจิที�เกดิจากการใช ้(used value) และ
มลูค่าที�ไม่ไดเ้กดิจากการใช ้(non used value) เช่น มลูค่าที�ลูกหลานจะไดใ้ช ้ฯลฯ 
และคาํนวณใหค้รบถว้น โดยเฉพาะค่าเสยีหายต่อระบบนิเวศน์ที�อาจมองไม่เหน็ดว้ย
ตาเปล่า และมกีารคาํนวณเป็นเงนิไดย้าก 
- สตูรสมการทางเศรษฐศาสตรต่์างๆ เชน่ สตูรโลกรอ้น ฯลฯ 
- คา่ประเมนิความเสยีหาย 
- คา่ใชจ้่ายในการระงบัภยั เชน่ ใชนํ้5าหยดุไฟปา่ ใชส้ารเคมหียดุการ leak ของมลพษิ 
- คา่เสยีหายในการขจดัมลพษิ (Remediation-Clean up) 
- คา่ซ่อมแซม Reparation-Restoration Damage คา่เยยีวยาฟื5นฟูธรรมชาต ิ
- คา่จดัการ- คา่แรงในการจดัการ คา่ความรู ้
- คา่เสยีหายในเชงิทรพัยส์นิ คา่เสยีโอกาส เชน่ การขาดนกัทอ่งเที�ยว ฯลฯ 

- Determination- baseline ในการประเมนิความเสยีหายเป็นอย่างไร-Pre-lining 
condition/Post-line condition- be careful of using the wrong baseline? 

- ฯลฯ 
ข. กรณีความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 
- คา่เสยีหายทางกาย- ชวีติ- รา่งกาย – การเจบ็ปว่ย (แคไ่หนเรยีกว่าปว่ย?) 
- คา่ขาดไรอ้ปุการะ 
- คา่เสยีหายทางจติใจ – ไมอ่าจคาํนวณเป็นตวัเงนิได ้ฯลฯ 
- ค่าเสยีหายที�เกดิแลว้-ในอดตี- ค่าเสยีหายในอนาคต- จํานวน--การแกไ้ขคาํพพิากษา

หรอืคาํสั �ง การใหส้ทิธยิื�นคาํรอ้งขอแกไ้ขคาํพพิากษาหากมคีวามเสยีหายเกดิขึ5นใหม่
จากเหตุการณ์เดมิ ซึ�งไมเ่หน็มากอ่นในระหว่างการฟ้องคดคีรั 5งแรก 
- คา่ทนทกุข ์
- ค่าเสยีหายเพื�อต้นทุนทางสุขภาพ เช่น ค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล ค่าใชจ้่ายใน

การเดินทางของทั 5งตนเองและญาติผู้ที�พาไปพบแพทย์ และค่าใช้จ่ายเพื�อป้องกนั
สขุภาพตนเองกนํ็ามารวมคาํนวณดว้ย  

- มลูคา่ผลติภาพที�ลดลง เชน่ คา่ผูป้ว่ยจะตอ้งขาดงาน คา่เสยีโอกาสที�ตอ้งเสยีชวีติก่อน
วยัอนัควร  

- การเรยีกรอ้งจํานวนเงนิที�เป็นอตัราในอนาคต เช่นในเรื�องค่าเสยีหายที�ผูเ้สยีหายจะ
เสยีโอกาสในการทาํงานในอนาคต เป็นตน้  

- เชื�อมโยงกบักฎหมายแรงงาน กฎหมายอาชวีอนามยั กฎหมายเงนิทดแทนอยา่งไร 
- เชื�อมโยงกบัเรื�องหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตอิย่างไร (ปจัจุบนั ประชาชนใชก้องทุน

เยยีวยา แทนการเรยีกรอ้งจากผูก้อ่มลพษิ- กองทนุไล่เบี5ยไดห้รอืไม)่ 
ค. กระบวนการในการเรียกร้องสิทธิ กรณีทรพัยากรถกูทาํลาย เสียหาย (ทรพัยากร

ส่วนรวม-การเรียกค่าเสียหาย) 
- การประเมนิความเสยีหาย การหาวธิดีาํเนินการที�เหมาะสม ใครจะทาํ 
- วธิกีารประเมนิในทางเศรษฐศาสตร ์เช่น CVM ฯลฯ ควรเป็นอย่างไร ควรเขยีนใน

กฎหมายหรอืไม ่อยา่งไร  
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- การเรยีกรอ้งใหร้ฐัดําเนินการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายต่อผูก้ระทาํความผดิ เช่น แม่นํ5าเน่า 

อากาศเสยี ป่าไมถู้กตดั ที�ดนิถูกบุกรุก ดนิถูกปนเปื5อน --หากรฐัไม่ดําเนินการ หรอื
กรณีเรง่ด่วน ใหบุ้คลทั �วไปดาํเนินการฟ้องรอ้งไดเ้อง- การฟ้อง เพื�อใหเ้กดิการจดัการ 
- การฟ้องเรยีกรอ้งคา่เสยีหายในการกาํจดัมลพษิในเบื5องตน้ ในระยะยาว และมาตรการ

ฟื5นฟู ควรทํามาแสดงให้ศาลเห็น หากเฉพาะหน้าทําได้ ในระยะยาวอาจส่งข้อมูล
ภายหลงั หรอืแยกฟ้องรอ้งต่างหากสาํหรบัมาตรการ 
- ควรใหพ้นักงานอยัการ หรอืหน่วยงานใหม่ มอีาํนาจหน้าที�เรื�องนี5โดยตรงหรอืร่วมกบั

ประชาชน หรอืไม ่ประชาชนจะไดไ้มเ่หนื�อย 
- ในกรณีจาํเป็น ฉุกเฉิน อาจตอ้งใหม้ผีูด้าํเนินการไปกอ่นแลว้มสีทิธมิาเรยีกรอ้ง แต่จะมี

หลกัประกนัอะไร เชน่ แกส้รั �วรนุแรง นํ5ามนัหกรนุแรง? 
- ฯลฯ 

          ง. ค่าเสียหายต่อทรพัยสิ์นของเอกชน เชน่ ปลาในกระชงัตาย- ไกไ่มอ่อกไข ่
- คา่ฝุน่เปื5อน  บา้น- คา่ตอ้งทาํที�กนัเสยีงหนวกห ูฯลฯ 

จ.ค่าเสียหายพิเศษ (Exemplary/Punitive damage 
จ. การฟ้องคดีเพื�อเรียกค่าเสียหาย- การฟ้องคดีแบบกลุ่ม หรือโดยคนจาํนวนมาก 

(คดีแพ่ง- คดีอาญา- คดีแรงงาน ฯลฯ) 
- การใหผู้อ้ ื�นฟ้องแทน ดาํเนินคดรีว่มกนั 
- การใหผู้อ้ ื�นฟ้องแทน และตนไดส้ทิธดิว้ย 
- ฯลฯ 

ฉ. อื�นๆ 
๗. หมวด

กระบวนการ
ระงบัข้อพิพาท
ทางเลือก 

๑. การระงบัข้อพิพาททางอาญา 
- การระงบัขอ้พพิาททางเลอืกในทางอาญาจะมไีด้หรอืไม่ อย่างไร- การพฒันามาตรการพเิศษ 

RJ เพื�อ ความสมานฉนัท ์และแกไ้ขเยยีวยา โดยไมต่อ้งฟ้อง หรอืไม่ตอ้งตดัสนิในคดทีี�แกไ้ขได ้
ใหเ้กดิกระบวนการทางเลอืกในคดอีาญา โดยเฉพาคดคีนจน ฯลฯ 

๒.การระงบัข้อพิพาททางแพ่ง 
ก.การไกล่เกลี�ย 
- ควรหาทางไกล่เกลี�ย 
- การไกล่เกลี�ย 
- การไกล่เกลี�ยกลุ่มคนจาํนวนมาก 
- การไกล่เกลี�ยคด ีPublic Interest กระทาํไดไ้หม 
- การตั 5งผูป้ระนอมที�เป็นกลาง 
- ขึ5นทะเบยีนผูไ้กล่เกลี�ย 
- การฝึกอบรมผูไ้กล่เกลี�ย 
- คา่ตอบแทนผูไ้กล่เกลี�ย 

ข. กระบวนการอื�นๆ 
- อนุญาโตตุลาการ 
- ฯลฯ 
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ค. การใช้มาตรการทางเลือกจะกระทาํได้เพียงใด โดยเฉพาะกรณีที�โยงกบัเรื�องประโยชน์
สาธารณะ เช่น กรมป่าไม ้กรมอุทยานฯ ควรมอีาํนาจทาํยอมได้หรอืไม่ ประโยชน์สาธารณะ จะ
นํามาทาํยอมไดห้รอืไม?่ 
ง.ควรให้ภาคประชาชนหรือภาคประชาสงัคมมีส่วนร่วมก่อนมีการนําคดีเข้าสู่ศาล หรือไม่ 
เชน่ ในคดสีิ�งแวดล้อมนั 5นควรมกีารกาํหนดทางเลอืกอื�นในการระงบัขอ้พพิาทโดยสะดวกรวดเรว็ 
เช่นในรูปของคณะกรรมการวนิิจฉัยชี5ขาดเบื5องต้นเกี�ยวกบัปญัหาในเรื�องสิ�งแวดล้อมเพื�อที�จะทาํ
การวนิิจฉัยเบื5องต้นในเรื�องความเสยีหายจากสิ�งแวดล้อมกจ็ะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างมาก 

๘. หมวดอาํนาจ
ฟ้อง 

- สทิธ ิส่วนได้เสยี หรอืประโยชน์ของบุคคล- ในอดตี ปจัจุบนั หรอือนาคต- “อาจจะเสยีหาย”  
แคไ่หน? 
- การฟ้องเพื�อสทิธขิองคนรุน่หน้า ? 
- การฟ้องเพื�อประโยชน์สาธารณะ เพื�อป้องกนัยบัยั 5งภยัอนัจะเกดิอย่างเหน็ไดช้ดัและมมีลูอนัควร

เชื�อไดจ้ะเกดิความเสยีหาย ควรใหป้ระชาชนทั �วไปฟ้องไดห้รอืไม ่
- การฟ้องโดยชุมชน บุคคลในชุมชน ชุมชนธรรมดา ชุมชนทอ้งถิ�นดั 5งเดมิ – เป็นตวัแทน ไดร้บั

มตจิากชุมชนที�เกี�ยวขอ้ง – จะกําหนดหลกัเกณฑ์อย่างไร- เช่น การพสิูจน์ความเป็นชุมชน- 
ความเชื�อมโยงกบัชมุชน ฯลฯ 
- การฟ้องโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในกรณีที�มผีลกระทบหลายพื5นที� อาจจะร่วมกนัหรอื

แยกกนัฟ้องกไ็ด ้ศาลอาจมอีาํนาจพจิารณารวมเป็นเรื�องเดยีว แมจ้ะขา้มเขตพื5นที�ทางปกครอง 
เชน่ ขา้มจงัหวดั อาํเภอได ้
- การฟ้องโดยองค์กรเอกชนด้านสิ�งแวดล้อม ต้องเป็นองค์กรที�ประกอบกอบกิจ หรือมี

วตัถุประสงคโ์ดยประจกัษ์ว่าดุแลเรื�องนี5 และประเดน็ที�ฟ้องตรงกบัภารกจิและวตัถุประสงคน์ั 5น 
- การฟ้องโดยบุคคลทั �วไป (Citizen Suit/ Open Standing: Public interest litigation)--

กระบวนการในการฟ้อง—การแจง้เรื�องการฟ้องต่อเจา้หน้าที�กอ่น ๖๐ วนั เพื�อใหม้กีารแกไ้ข 
- การฟ้องคดแีบบกลุ่ม (Class Action) 
- การรอ้งสอด การเขา้เป็นคูค่วามรว่ม- มขีอ้ด ีขอ้เสยีอยา่งไร? 
- การฟ้องใหด้าํเนินการบางอยา่ง แมไ้มส่ามารถหาตวัผูก้ระทาํผดิหรอื/และผูก้อ่กาํเนิดของเสยีได ้ 
- การเปิดกวา้งใหห้ลายฝา่ยฟ้องได ้จะเกดิปญัหาอะไรบา้ง เงื�อนไขในการใหฟ้้องควรเป็นอย่างไร 

จะเกดิปญัหาฟ้องซํ5า -ล้มคดหีรอืไม่ จะแกไ้ขอย่างไร การป้องกนัการถอนฟ้อง-ยุตคิดโีดยไม่
ชอบ เชน่ ถกูซื5อจากฝา่ยตรงขา้ม จะแกไ้ขอยา่งไร? 
- การมสีว่นรว่มของประชาชนทาํใหเ้กดิ legal presumption of correctness 
- คดแีพง่ อาญา ปกครอง – อาํนาจฟ้องจะแตกต่างกนัอยา่งไร สาํหรบั Actor ใหม่ๆ  
- ฯลฯ 

๙. การขยาย
ขอบเขต 
ผู้ถกูฟ้อง 

- จะฟ้องใครไดบ้า้ง- รฐั บรษิทั นายจา้ง ตวัการ ตวัแทน ผูใ้ช ้ผูส้นบัสนุน 
- ผูก้อ่ละเมดิรว่ม จะถกูจดัการอยา่งไร จงึจะเป็นธรรม? 
- จะฟ้องเรยีกคา่เสยีหายจากผูใ้ด กรณีผูก้อ่มลพษิลม้ละลาย หรอืไมม่ทีรพัยส์นิเพยีงพอ? 
- ทางแพง่กบัทางอาญาอาจแตกต่างกนั? 
- ฯลฯ 
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๑๐. ภาระการพิสจูน์

และหลกัความ
รบัผิด 

- สมควรปรบัปรงุแกไ้ขอยา่งไรบา้งหรอืไม-่ Strict Liability, Absolute Liability 
- กฎหมายเกี�ยวกบัภาระการพสิจูน์ ควรแกไ้ขอะไรหรอืไม?่ 
- ทางแพง่ ต่างจากทางอาญา หรอืไม?่ 
- ฯลฯ 

๑๑. หมวดว่าด้วย
พยานบคุคล 
และผู้เชี�ยวชาญ 

๑.ประเดน็เรื�องพยานบคุคลโดยทั �วไป  
– มขีอ้ขดัขอ้ง ขอ้ควรปรบัปรุงอย่างไร หรอืไม่ เช่น ปญัหาพยานไม่กลา้มาศาลในคดอีทิธพิล- 
การคุม้ครองพยาน  
- ฯลฯ 

๒. ประเดน็พยานผู้เชี�ยวชาญ 
ก. การรบัฟังพยานผู้เชี�ยวชาญ 
- ประเภทของผู้เชี�ยวชาญควรจะต้องหลากหลาย เพราะมิใช่แค่เรื�องทางวิทยาศาสตร ์ 

แต่รวมถึงสังคมศาสตร์ ลักษณะการทํามาหากิน ถิ�นฐานต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรม 
ประวตัศิาสตร ์เช่น ประวตัศิาสตร์ชุมชน วถิทีางการเกษตร รวมถงึเรื�องทศันียภาพ และ
รวมถงึทางแพทย ์นกัพษิวทิยา ระบาดวทิยา แต่ควรมขีอบเขตหรอืไม ่

- ความหมายของผู้เชี�ยวชาญ หมายถึง ผู้เชี�ยวชาญในเชงิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีผู้ที�
ศกึษาหรอืมคีวามรู้ หรอืประกอบการงาน ทําหน้าที�จนมคีวามเชี�ยวชาญ- ควรเขยีน
อยา่งไร? 

- การพสิจูน์ความสามารถ Expertise ทาํอยา่งไร? 
- การพสิจูน์ความเป็นกลาง Neutrality/ ความน่าเชื�อถอื Reliability ทาํอยา่งไร? 

ข. หลกัการชั �งนํ.าหนักพยานผู้เชี�ยวชาญ 
- ขอ้จาํกดัศาลมหีรอืไม ่ศาลมดีุลพนิิจอสิระที�จะเชื�อหรอืไมเ่ชื�อไดห้รอืไม่ ขอบเขตอาํนาจใน

การรบัฟงัผูเ้ชี�ยวชาญ—ขอ้จํากดัเรื�องความรูข้องศาลมหีรอืไม่ (เช่น ทฤษฎ ีKeeping the 
Gate) 

- ฯลฯ 
ค. การพฒันาระบบการสืบพยานผู้เชี�ยวชาญ 
- หากมคีวามตอ้งการผูเ้ชี�ยวชาญหลายสาขาเพื�อพสิจูน์เรื�องบางเรื�องจะมกีระบวนการสรา้ง

ทมีสหวชิาการนี5ไดอ้ยา่งไร? 
- ระบบ Double Check ในระหว่างพยานผูเ้ชี�ยวชาญกนัเอง ควรเป็นอยา่งไร 
- การคดิคน้รปูแบบการพจิารณาใหม่ๆ  เพื�อพสิจูน์ความจรงิ โดยเฉพาะเรื�องความเชี�ยวชาญ

เกี�ยวกับเทคนิควิชาที�ซับซ้อน เช่น การสืบพยานผู้เชี�ยวชาญพร้อมกันจากทุกฝ่าย 
(Concurrence Witness) อาจจะทาํใหไ้ดค้วามชดัขึ5นหรอืไม?่ 

- ฯลฯ 
ง. การพฒันาระบบผู้เชี�ยวชาญอื�นๆ 
- จาํเป็นตอ้งมรีะบบผูเ้ชี�ยวชาญอื�นๆ นอกจากพยานผูเ้ชี�ยวชาญหรอืไม่ เช่น ที�ปรกึษาของ

ศาลทางด้านสิ�งแวดล้อม ผูพ้พิากษาสมทบทางสิ�งแวดล้อมและเทคนิค จะใหม้บีทบาท 
อาํนาจหน้าที�ในขอบเขตใด ฯลฯ 

- จะมกีารพฒันากระบวนการสรรหาผูเ้ชี�ยวชาญ- การเลอืกจากวชิาชพี อยา่งไร 
 



ลาํดบั เรื�อง รายละเอียด 
- การพฒันาระบบคา่ตอบแทนผูเ้ชี�ยวชาญ- โดยเฉพาะในคดปีระโยชน์สาธารณะ- หรอืเพื�อ

ความเป็นธรรม- กฎหมายน่าจะสนบัสนุนคา่ตอบแทนที�เหมาะสม- ควรเป็นอย่างไร- ตาม
ระเบยีบของกบศ. โดยความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงั 

- ควรกาํหนดใหส้าํนักงานศาลยุตธิรรม โดยปรกึษาหารอืกบัหน่วยงานวชิาการ และหน่วย
ราชการที�เกี�ยวขอ้ง และองคก์รภาคประชาสงัคมจดัทาํทะเบยีนผูเ้ชี�ยวชาญที�เป็นที�ยอมรบั 
และปรบัปรุงเป็นระยะ รวมทั 5งการจัดทําระบบข้อมูลเผยแพร่ให้ผู้พิพากษาและที�ผู้ที�
เกี�ยวขอ้งไดท้ราบ และทาํทกุพื5นที� มใิชเ่ฉพาะในสว่นกลางที�กรงุเทพมหานคร 

- การสร้างหรือพัฒนาสถาบันที�เป็นกลาง เช่น สถาบันมาตรวิทยาทางสิ�งแวดล้อม  
สถาบนันิตวิทิยาศาสตรส์ิ�งแวดลอ้ม หรอืการสรา้งหอ้ง Lab มาตรฐาน (ในทุกพื5นที� มใิช่
แค่กทม.) เพื�อคดีสิ�งแวดล้อมขึ5นเป็นพเิศษ (ระยะยาว) จําเป็นหรอืไม่ จะขบัเคลื�อน
อยา่งไร 

๑๒. หมวดว่าด้วย
พยานวตัถ ุ
พยานเอกสาร 

- ปญัหาเรื�องพยานวตัถุมอียา่งไร  
- การจดัเกบ็พยานวตัถุโดยประชาชน ขั 5นตอนในการดาํเนินการ โดยเฉพาะในคดมีลพษิต่างๆ 
- ปญัหาพยานเอกสารของทางราชการ เชน่ โฉนด กบัปากเปล่า 
- การพฒันาระบบพยานเอกสารควรเป็นอยา่งไร? 
- การใชเ้รื�องนิตวิทิยาศาสตร ์ควรพฒันาอยา่งไร เชน่ GPS ในคดทีี�ดนิปา่ไม ้ฯลฯ 
- ฯลฯ 

๑๓. หมวดว่าด้วย
มาตรการ
คุ้มครอง
ชั �วคราว 

- หลกัป้องกนัไวล้่วงหน้า 
- Open standing หากมมีลู 
- ตอ้งมกีารวางหลกัประกนัหรอืไม ่อยา่งไร 
-  คําสั �งชั �วคราว มกีี�ลกัษณะ ควรเป็นอย่างไร นํ5าหนนักในการวนิิจฉัยควรเป็นอย่างไร ควรระวงั

ผลกระทบอยา่งไร? 
- ฯลฯ 

๑๔. หมวดว่าด้วย
วิธีพิจารณา
ค้นหา
ข้อเทจ็จริง 
เชิงรกุของศาล 

- บทบาทศาล ไต่สวนหรอืกล่าวหา? จะเปลี�ยนระบบกล่าวหาใหเ้ป็นระบบไต่สวนหรอืไม่ จะทาํให้
เป็นจรงิไดอ้ยา่งไร จะมขีอ้ขดัขอ้งอะไรในทางปฏบิตั?ิ 

- การเดนิเผชญิสบื ควรเป็นอยา่งไร มขีอ้ดขีอ้เสยีอยา่งไร จากที�เคยทาํกนัมา? 
- การใหด้งึคูค่วามฝา่ยอื�นๆ เขา้ในคด ีหากเหน็เหมาะสม เช่น เขา้มาเป็นคู่ความฝา่ยใดฝา่ยหนึ�ง

หรอือกีฝาย ฯลฯ 
- การลงเดนิเผชญิสบื โดยศาลศาลสอบถามชาวบา้นผูเ้กี�ยวขอ้ง 
- การสั �งพสิจูน์ในทางเทคนิคหรอืเรื�องต่างๆ โดยศาลเอง เพื�อประโยชน์สาธารณะ/เพื�อประโยชน์

แหง่ความเป็นธรรม 
- การเพิ�มบุคลากรอื�นๆ มาช่วย เช่น เจ้าพนักงานคดีสิ�งแวดล้อม ช่วยค้นหาความจริง  

การเพิ�มผูพ้พิากษาสมทบหรอืที�ปรกึษาศาลทางสิ�งแวดลอ้ม- ช่วยการใชดุ้ลพนิิจ ฯลฯ หากศาล
เหน็ว่าคดมีคีวามยุง่ยากซบัซอ้น ใหศ้าลใชดุ้ลพนิิจตั 5งที�ปรกึษาเฉพาะรายที�อาจจะเป็นองคค์ณะ 
เพื�อใหค้าํแนะนํา และเป็นการรบัฟงัอยา่งรอบคอบมากขึ5นได ้อาจมตีวัแทนจากผูเ้ชี�ยวชาญ หรอื
ผู้แทนของกลุ่มบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัคดี ตามที�เห็นเหมาะสม ควรหรือไม่ - ในการทําคํา
พิพากษา หรือคําสั �ง ศาลอาจให้มีคนแนะนําตามความเหมาะสม โดยเฉพาะประเด็นเรื�อง
เศรษฐศาสตร ์แพทย ์สาธารณสขุ มลพษิ เชน่ เรื�องดุลพนิิจในการลงโทษ ปญัหาดุลพนิิจในการ
กาํหนดคา่เสยีหาย ฯลฯ เป็นไปไดห้รอืไม-่ ในลกัษณะใด? 
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- หากพื5นที�ออกมาลําบาก เช่นในชนบทห่างไกล ใหผู้ท้ี�เกี�ยวขอ้งรอ้งขอหรอืเมื�อศาลเหน็เอง ให้

ศาลมอีํานาจใชดุ้ลพนิิจไปเปิดศาลชั �วคราวในพื5นที�หรอืใกลเ้คยีงพื5นที�ที�เกดิเหตุได้ เพื�อใหเ้กดิ
ความสะดวกแกค่นในพื5นที� เชน่ ไปเปิดกระบวนพจิารณาหาความจรงิ โดยเปิดศาลาว่าการเมอืง
หรอืที�ทาํการอบต. ฯลฯ 

- อายคุวามในการฟ้องรอ้ง 
- การพฒันาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพ การพฒันางานของศาลต่างๆ ที�รบัผดิชอบคดี

สิ�งแวดลอ้ม ควรเป็นอยา่งไรในเชงิรกุ 
- ฯลฯ 

๑๕. หมวดว่าด้วย
การพิพากษา
และคาํสั �ง 

- การพฒันาการทาํคาํพพิากษาและคาํสั �งในเชงิรกุ (Judicial Activism) ควรเป็นอยา่งไร 
- การพพิากษาเกนิคาํขอควรมหีรอืไม ่อยา่งไร 
- ฯลฯ 

๑๖. หมวดว่าด้วย
การบงัคบัคดี
สิ�งแวดล้อม 

- ควรมบีทบญัญตัพิเิศษเรื�องการบงัคบัคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืไม ่อยา่งไร 
- โดยเฉพาะเรื�องกระบวนการ Clean up- Restoration ที�ตอ้งรว่มกบัฝา่ยอื�นๆ อยา่งไร 
- จําเป็นต้องมกีรมบงัคบัคดสีิ�งแวดล้อมเป็นพเิศษหรอืไม่ หรอืควรจะใหเ้จ้าหน้าที�ฝ่ายปกครอง 

หรือฝ่ายอื�นๆ เข้ามาช่วยกํากบัดูแลการดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษาและคําสั �งให้
ถกูตอ้งไดอ้ยา่งไร? (ตวัอยา่งคาํสั �งใหบ้าํบดัฟื5นฟูลาํนํ5าที�ปนเปื5อน- คาํสั �งใหร้ื5อถอนการถมทะเล- 
คําสั �งใหร้ื5อรสีอร์ทออกจากอุทยาน ฯลฯ) ซึ�งอาจต้องมกีารปรบัเปลี�ยนการดําเนินการ และ
ตดิตามอยา่งใกลช้ดิ 

- กระบวนการรื5อถอน ขบัไล่ ฯลฯ เกี�ยวกบัปา่ ที�ดนิสาธารณะ 
- ฯลฯ 

๑๗. หมวดพิเศษว่า
ด้วยวิธี
พิจารณาคดี
ที�ดินและป่าไม้  

- ควรมีหมวดนี5 เป็นพิเศษหรือไม่ เช่น เรื�องคดีเกี�ยวกับระวางเขตที�ดินที�เป็นปญัหาใหญ่  
ความจาํเป็นในการตรวจสอบระวาง แผนที�ทางอากาศ แผนที�ที�สาธารณะ ฯลฯ 

- ควรมอีงคค์ณะผูพ้พิากษาพเิศษหรอืไม ่เพื�อใหเ้กดิความเป็นธรรมมากยิ�งขึ5น 
- คดีที�เกี�ยวขอ้งกบัที�ดินสาธารณะ ควรมีกระบวนการพิเศษที�จะแปรสภาพคดีพพิาทเอกชน  

ไปสูค่ดเีพื�อประโยชน์สาธารณะไดอ้ย่างไร เพื�อมใิหป้ระชาชนตอ้งเสยีที�ดนิสาธารณะ รฐัไม่เสยี
ทรพัยากร? ควรใหศ้าลเรยีกฝ่ายที�สาม เช่น ฝ่ายราชการ หรอือยัการ เขา้มาในคดอีย่างไร 
เพื�อใหร้ฐัเขา้ไปมบีทบาทรกัษาทรพัยากรของสว่นรวมดว้ย 

- คดทีี�ดนิของรฐัแต่ละประเภท มรีะบบคดเีหมอืนหรอืต่างกนัอย่างไร ควรพฒันาอย่างไร เช่น ที�
สาธารณะ ที�ใชร้ว่มกนั ที�ชายหาด ที�ปา่ ที�ราชพสัดุ ฯลฯ 

- คดปีา่ชมุชน ควรมกีารบญัญตัอิะไรพเิศษหรอืไม?่ 
- คดชีาวบา้นที�ยากจนถูกฟ้อง- คดคีนจนเรื�องที�ดนิ- จะมทีางพฒันาระบบความยุตธิรรมใหด้ขี ึ5น

อยา่งไร – การพฒันาในสว่นเจา้หน้าที�ปา่ไมท้ี�ดนิ- ตาํรวจ- อยัการ- และศาล? 
- การพฒันาระบบพยานควรเป็นอยา่งไร – เรื�องเครื�องมอืต่างๆ เพื�อพสิจูน์วงไม ้ฯลฯ 
- การพฒันาระบบพยานบุคคล พยานผูเ้ชี�ยวชาญขึ5นเป็นพเิศษ เช่น เรื�องวฒันธรรมการเกษตร

ของคนพื5นเมอืง ฯลฯ 
- คดทีี�เกี�ยวขอ้งกบัคนชาตพินัธุ์ สทิธชิุมชน หรอืคดปี่าไมท้ี�ดนิ ที�เชื�อมกบัชุมชนทอ้งถิ�นดั 5งเดมิ 

ควรมรีะบบพเิศษในการจดัการอยา่งไร? 
- คดปีา่ไมม้กีฎระเบยีบ มตคิรม. ที�เกี�ยวขอ้งมาก – ควรพฒันาระบบอยา่งไร? 
- ฯลฯ 



ลาํดบั เรื�อง รายละเอียด 
๑๗. หมวดพิเศษว่า

ด้วยคดีมลพิษ
หรือคดีสุขภาพ 

- ควรมหีมวดนี5เป็นพเิศษหรอืไม ่เชน่ ขั 5นตอนการพสิจูน์โรค ขั 5นตอนเรื�องการพสิจูน์มลพษิฯลฯ 

๑๘. หมวดว่าด้วย
กองทุนคดี
สิ�งแวดล้อม
และการ
ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

- ควรมีกองทุนเพื�อหาหลักประกันว่าหากเกิดความเสียหาย จะต้องมีผู้ร ับผิดชอบ หรือไม ่
โดยเฉพาะกจิกรรมที�เสี�ยงภยั ควรใหผู้ก้่อมลพษิต้องส่งเงนิเขา้กองทุนตั 5งแต่ต้น ก่อนมภียัมา
เพื�อเป็นหลกัประกนัใหแ้กผู่เ้สยีหาย -(โดยเฉพาะแกป้ญัหาผูก้อ่มลพษิเลกิกจิการ ลม้ละลาย หนี 
หรอืหาตวัไมไ่ด)้ ผูเ้สยีหายไดร้บัการเยยีวยาสะดวกกว่า แต่อาจมขีอ้จํากดัเรื�องจํานวนเงนิ และ
จาํกดัเฉพาะปญัหาสิ�งแวดลอ้มบางประเภทเทา่นั 5น – หรอืจาํกดัระยะเวลา 

- ควรเป็นกองทุนช่วยเหลอืเหยื�อในเบื5องตน้ เชงิสุขภาพ บําบดั  หรอืไม่ แค่ไหน อย่างไร ใหย้มื
และคนื เมื�อคดีเสร็จ เป็นไปได้หรอืไม่ ค่าใช้จ่ายเพื�อการรกัษา หากใช้หลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ กองทุนประกนัสงัคม หรืออื�นๆ ได้ ให้เป็นไปตามนั 5น หากไม่ได้ หรอืกรณีฉุกเฉิน
จาํเป็นอยา่งยิ�ง ใหม้าเบกิกองทนุกอ่น 

- การตั 5งกองทนุฟื5นฟูคน ฟื5นฟูธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม –การมกีองทุนสนับสนุนในเบื5องตน้ เช่น 
ในญี�ปุ่นมกีองทุนทดแทนความเสยีหายต่อสุขภาพ เน้นทางนํ5าและทางอากาศ (The Pollution 
Related Health Damage Compensation Law, Law no. 111 1974) จะขดัหลกัความ
รบัผิดชอบของผู้ก่อมลพิษ (PPP) ต้องให้ผู้ก่อมลพษิออก หรอืไม่ หรือกองทุนเพื�อฟื5นฟู
ธรรมชาติ แบบของอเมรกิา (Clean up-CERCLA) กองทุนสนับสนุนการฟ้องคด ีเงนิสํารอง
เบื5องตน้ ฯลฯ 

- สมให้จดัตั 5งกองทุนคดีสิ�งแวดล้อมขึ5น หรือไม่ อย่างไร ที�ไหน เช่น กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ  
จะเชื�อมโยงกบักองทนุยตุธิรรมอยา่งไร จะเชื�อมโยงกบักองทนุสิ�งแวดลอ้มในปจัจุบนัอยา่งไร 

- หรอืควรกาํหนดเรื�องการประกนัภยัสิ�งแวดลอ้มอยา่งไร 
- ใหม้หีน่วยช่วยเหลอืกฎหมาย (Legal Aid) และหน่วยช่วยเหลอืทางเทคนิค (Technical& 

Expertise Center) ควรเป็นอยา่งไร 
- หากมปีญัหาเรื�องภาษา ควรใหจ้ดัระบบล่ามบรกิารดว้ย เชน่ คนชาตพินัธุ ์ฯลฯ 
- โอกาสในการเขา้ถงึขอ้มลูของคูค่วามอกีฝา่ย เป็นไปไดย้าก จะแกไ้ขอยา่งไร 
- หน่วยใหค้วามรู ้เผยแพรใ่นเชงิป้องกนั ควรเป็นอยา่งไร 
- ฯลฯ 

๑๙. หมวดว่าด้วย
การบริหารงาน
ยติุธรรมทาง
สิ�งแวดล้อม 

- ควรมหีน่วยงานพเิศษขึ5นมาดูแลกํากบักระบวนการยุตธิรรมสิ�งแวดล้อมหรอืไม่ ควรอยู่ที�ไหน 
เชน่ กระทรวงยตุธิรรม ฯลฯ 

- ใหม้หีน่วยงานพสิจูน์ดา้นสบืสวนสอบสวนคดสีิ�งแวดลอ้ม ควรไหมจะเหมอืน DSI ไหม? ควร
พฒันาหน่วยงานกลาง เพื�อการฟ้องและพฒันาคดสีิ�งแวดล้อมอย่างไร เช่น ตามระเบยีบสาํนัก
นายกฯ กาํหนดใหม้คีณะกรรมการกลางขึ5น 

- ควรใหม้คีณะกรรมการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมทาํหน้าที�ต่างๆ ในการสนับสนุนให้
เกดิการพฒันาความเป็นธรรมทางสิ�งแวดล้อมมากขึ5น หรอืไม่ เช่น นอกเหนือจากผูพ้พิากษา 
ตอ้งมตีวัแทนจากภายนอก เช่น องคก์รราชการที�เกี�ยวขอ้ง องคก์รอุตสาหกรรมธุรกจิ เอน็จโีอ 
นกัวชิาการ ผูท้รงคณุวุฒ ิทางสิ�งแวดลอ้ม สขุภาพ ภาคประชาสงัคม ฯลฯ ในสดัสว่นที�เหมาะสม 
โดยมอีํานาจหน้าที� ได้แก่ ตดิตามการบงัคบัใชก้ฎหมาย และทําขอ้เสนอแนะต่อกบศ. และทุก
ฝ่ายที�เกี�ยวข้องเพื�อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ/ ทําระบบข้อมูลคดี



ลาํดบั เรื�อง รายละเอียด 
สิ�งแวดล้อม ตั 5งแต่ขั 5น ความผิดเกิด และการเริ�มดําเนินคดีในชั 5นต้น จนคดีสิ5นสุด/ พฒันา
หลกัสตูรฝึกอบรม จดัประชมุ และ การพฒันาศกัยภาพบุคลากรทกุฝา่ยที�เกี�ยวขอ้ง/ พฒันาคู่มอื
ประชาชนเกี�ยวกบัระบบคดสีิ�งแวดลอ้ม ฯลฯ 

- ควรใหม้สีํานักพฒันาระบบคดสีิ�งแวดล้อมขึ5นในสํานักงานศาลยุตธิรรม มผีูอ้าํนวยการดูแลใน
เบื5องตน้ – เพื�อพฒันาตดิตามระบบคดสีิ�งแวดลอ้มในสว่นศาลยตุธิรรม หรอืไม ่

- ควรมหีน่วยงานพเิศษ อะไรอกี เช่น คณะกรรมการตดิตามคดสีิ�งแวดล้อม ป่าไมท้ี�ดนิ มลพษิ 
ฯลฯ 

- ควรมหีน่วย Database ดา้นคดสีิ�งแวดลอ้มต่างๆ อยา่งไร การพฒันาขอ้มลูประวตัอิาชญากรรม
ดา้นสิ�งแวดลอ้ม ฯลฯ 

- ควรมหีน่วยพฒันาบุคลากรในภาพรวมอยา่งไร 
- องค์กรอสิระด้านสิ�งแวดล้อม ฯลฯ จะเชื�อมโยงกบัระบบยุตธิรรมสิ�งแวดล้อมและกระบวนการ

ยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม อยา่งไร 
- การพัฒนาระบบการเงินเกี�ยวกับคดีสิ�งแวดล้อม เช่น นําเงินค่าปรับมาพัฒนาระบบคดี

สิ�งแวดลอ้ม  
- การพฒันาการประชาสมัพนัธ์ การทําความเขา้ใจ การสื�อสารกบัสงัคม เพื�อป้องกนัปญัหาใน

ระยะยาว ควรเป็นอยา่งไร 
- ฯลฯ 

๒๐. อื�นๆ (ถ้ามี) - คดทีจุรติเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม ปา่ไม ้ที�ดนิ จะเชื�อมโยงกบักฎหมายนี5หรอืไมอ่ยา่งไร? 
- การจดัทาํประมวลกฎหมายสิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิเพื�อแกป้ญัหาในภาพรวมควรมี

หรอืไม ่อยา่งไร ใครจะทาํ 
- หากมปีระเด็นสิ�งแวดล้อมใหม่ๆ เช่น โลกรอ้น นิวเคลยีร์ หรอืพลงังานอื�นๆ รวมทั 5งเรื�องการ

จดัการภยัพบิตั ินํ5าทว่ม แผน่ดนิไหว ฯลฯ จะเชื�อมโยงกบักฎหมายนี5หรอืไม ่อยา่งไร?  
- ฯลฯ 

 



                                                       
               (ร่างฉบบั  คณะทาํงานฯ)                           มิถนุายน  ๒๕๕๔ 

 
พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ$งแวดล้อม 

พ.ศ. .... 
----------- 

 

..................................... 
ใหไ้ว ้ณ วนัที …………….. พ.ศ. …. 

........................................... 
              ..................................................................................................................................... 
             

         โดยทีเป็นการสมควรใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยวธิพีจิารณาคดสีิงแวดลอ้ม 

             

          พระราชบญัญตัิฉบบันี+มบีทบญัญตับิางประการเกียวกบัการจํากดัสทิธิและเสรภีาพของ
บุคคล  ซึงตามมาตรา  ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๒ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย 

 

          จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึ+นไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอมของ
รฐัสภา ดงัต่อไปนี+ 
              มาตรา ๑  พระราชบญัญตันีิ+เรยีกวา่ "พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิงแวดลอ้ม พ.ศ. ...." 

             มาตรา ๒  พระราชบญัญตันีิ+ใหใ้ชบ้งัคบั   เมือพน้หนึงรอ้ยแปดสบิวนั  นบัตั +งแต่วนัถดัจาก   
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

            มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันีิ+ คาํวา่ 

“คดสีิงแวดลอ้ม”  หมายความดงันี+    
(ก) คดแีพง่ที�มลีกัษณะดงัต่อไปนี�  

(๑) คดแีพง่ที�การกระทาํตามคาํฟ้องก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่โจทกอ์นั
เนื�องมาจากการทาํลายหรอืเปลี�ยนแปลงสภาพทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้มของชมุชน หรอืระบบนิเวศ  

(๒) คดแีพง่ที�มคีาํขอใหจ้าํเลยกระทาํการหรอืงดเวน้กระทาํการเพื�อคุม้ครอง
รกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืสิ�งแวดลอ้มของชมุชน 



 ๒

(๓) คดแีพง่ที�มคีาํขอใหจ้าํเลยชดใชค้า่สนิไหมทดแทนหรอืคา่เสยีหายเพื�อขจดั
มลพษิที�เกดิขึ�นหรอืฟื�นฟูสภาพแวดลอ้ม หรอืเพื�อมลูคา่ของ
ทรพัยากรธรรมชาตทิี�เสยีไป 

(๔) คดแีพง่ที�มคีาํขอใหจ้าํเลยชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพื�อความเสยีหายต่อชวีติ 
รา่งกาย สขุภาพอนามยั หรอืสทิธใิดๆของโจทก ์อนัเกดิจากมลพษิที�จาํเลย
เป็นผูก้่อหรอืตอ้งรบัผดิ 

(๕) คดแีพง่ที�อาจเกดิขึ�นจากการฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามบทบญัญตัขิอง
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์พระราชบญัญตัหิรอืประกาศของคณะ
ปฏวิตั ิซึ�งมบีทบญัญตัเิกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิมลพษิ 
ศลิปกรรม หรอืผงัเมอืง   

(ข) คดอีาญาที�เกี�ยวกบัความผดิตามกลุ่มกฎหมายสิ�งแวดลอ้มดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ 
มลพษิ  ศลิปกรรม และผงัเมอืง  ดงัต่อไปนี�  

(๑) กลุ่มกฎหมายสิ�งแวดลอ้มดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ ไดแ้ก ่                        
                            (๑.๑) พระราชบญัญตัริกัษาคลองรตันโกสนิทรศก ๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๕)        
                            (๑.๒) พระราชบญัญตัปิา่ไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ 
                            (๑.๓) พระราชบญัญตัอุิทยานแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ 
                            (๑.๔) พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗ 
                            (๑.๕) พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                            (๑.๖) พระราชบญัญตัแิร ่พ.ศ. ๒๕๑๐ 
                            (๑.๗) พระราชบญัญตัปิิโตรเลยีม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
                            (๑.๘) พระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านนํ�าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ 
                            (๑.๙) พระราชบญัญตักิารชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ 
                            (๑.๑๐) พระราชบญัญตันํิ�าบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ 
                            (๑.๑๑) พระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
                            (๑.๑๒) พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
                            (๑.๑๓) พระราชบญัญตักิารสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ.๒๕๓๕  

(๒)  กลุ่มกฎหมายสิ�งแวดลอ้มดา้นมลพษิ  ไดแ้ก่   
    (๒.๑) ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที� ๒๘ (๒๔ ธนัวาคม ๒๕๑๔) 
    (๒.๒) พระราชบญัญตัคิวบคมุนํ�ามนัเชื�อเพลงิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    (๒.๓) พระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณูเพื�อสนัต ิพ.ศ. ๒๕๐๔        
    (๒.๔) พระราชบญัญตัคิวบคมุยทุธภณัฑ ์พ.ศ.๒๕๓๐         
    (๒.๕) พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 ๓

    (๒.๖) พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    (๒.๗) พระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย พ.ศ.   
    ๒๕๒๒         
    (๒.๘) พระราชบญัญตัคิวบคมุการจดัสรรที�ดนิ พ.ศ.๒๕๔๓         
    (๒.๙) พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ  
    เรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕         
    (๒.๑๐) พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕         
    (๒.๑๑) พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิ�งแวดลอ้มแหง่ชาต ิ    
 พ.ศ.  ๒๕๓๕    

(๓)  กลุ่มกฎหมายสิ�งแวดลอ้มดา้นศลิปกรรม   ไดแ้ก่  
(๓.๑) พระราชบญัญตัคิวบคมุการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า พ.ศ. 
๒๔๗๔    
(๓.๒)  พระราชบญัญตัโิบราณสถาน โบราณวตัถุ ศลิปวตัถุ และพพิธิภณัฑ์
สถานแหง่ชาต พ.ศ. ๒๕๐๔  

(๔)  กลุ่มกฎหมายสิ�งแวดลอ้มดา้นผงัเมอืง      ไดแ้ก ่           
 (๔.๑) พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. ๒๕๑๘   
 (๔.๒) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๔.๓) พระราชบญัญตักิารอาชพีงานก่อสรา้ง พ.ศ. ๒๕๒๒  
 (๔.๔) พระราชบญัญตัวิศิวกร  พ.ศ. ๒๕๔๒  
 (๔.๕) พระราชบญัญตัสิถาปนิก  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 (๔.๗) พระราชบญัญตักิารจดัรปูที�ดนิเพื�อพฒันาพื�นที� พ.ศ. ๒๕๔๗            

(ค) คดแีพง่หรอืคดอีาญาที�มกีฎหมายหรอืขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีาบญัญตัหิรอื
กาํหนดใหใ้ชว้ธิพีจิารณาตามพระราชบญัญตันีิ� 

(ง)  คดแีพง่หรอือาญาที�เกี�ยวพนักนักบัคดตีาม (ก) (ข) และ (ค)  
        “ทีปรกึษาทางสิงแวดลอ้ม”   หมายความวา่ บุคคลซึ�งมคีวามรูค้วามชาํนาญดา้นสิ�งแวดลอ้ม
สาขาต่างๆ เช่น นักวทิยาศาสตร์ วศิวกร แพทย์ นักระบาดวทิยา นักผงัเมอืง ผูเ้ชี�ยวชาญด้าน
แผนที�ทางอากาศ ผู้เชี�ยวชาญเรื�องประเพณีท้องถิ�นที�เกี�ยวกับการรักษาสิ�งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ นักเศรษฐศาสตร์สิ�งแวดล้อม หรือบุคคลที�มีความเชี�ยวชาญในเรื�อง
สิ�งแวดลอ้มประการอื�น ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา 

            “เจ้าพนักงานคดี” หมายความว่า  บุคคลทีเลขาธกิารสํานักงานศาลยุติธรรมแต่ตั +งให้มี
ปฏบิตัหิน้าทีตามพระราชบญัญตันีิ+ 



 ๔

         “ก.ศ.” หมายความวา่  คณะกรรมการขา้ราชการศาลยุตธิรรมตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบ
บรหิารราชการศาลยตุธิรรม 

            “องค์กรเอกชนทางสิงแวดล้อม ” หมายความว่า  องค์กรเอกชนทางสิงแวดล้อมทีได้จด
ทะเบยีนตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิงแวดลอ้มแหง่ชาต ิ
         มาตรา ๔    ใหม้เีจา้พนกังานคดปีระจาํศาลยตุธิรรมชั +นตน้ทีมอีํานาจพจิารณาพพิากษาคดี
สิงแวดล้อม  เพือทําหน้าทีช่วยเหลือศาลในการดําเนินคดีสิงแวดล้อมตามทีศาลมอบหมาย   
ดงัต่อไปนี+   

(๑) ไกล่เกลียคดสีิงแวดลอ้มทางแพง่ 

(๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐาน   
(๓) การบนัทกึคาํพยาน   
(๔) ดาํเนินการคุม้ครองสทิธขิองคูค่วามทั +งก่อนและระหวา่งการพจิารณา 

(๕) เป็นผูป้ระสานงานในคดอีาญา เพื�อชว่ยเหลอืในการจดัทาํแผนบาํบดัฟื�นฟูเยยีวยา 

(๖) ปฏบิตัหิน้าทีอืนตามพระราชบญัญตันีิ+หรอืตามขอ้กําหนดของประธานศาลฎีกาใน
การทาํหน้าทีชว่ยเหลอืนั +น 

          ในการปฏิบตัิหน้าทีตามพระราชบัญญัตินี+   ให้เจ้าพนักงานคดีเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและให้มีอํานาจมหีนังสอืเรยีกบุคคลใดบุคคลหนึงมาให้ขอ้มูล  หรอืให้
จดัสง่เอกสาร เพือประกอบการพจิารณาเรืองใดเรืองหนึงตามอาํนาจหน้าที 
         หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าทีของเจ้าพนักงานคดีให้เป็นไปตามทีกําหนดไว้ใน
ขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา             
            มาตรา ๕  ผู้ทีจะได้รบัแต่งตั +งเป็นเจ้าพนักงานคดี  ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึงอย่างใด  
ดงัต่อไปนี+  

(๑)    สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททางกฎหมายหรอืปรญิญาเอกทางกฎหมาย 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย  เป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติ
บณัฑติยสภาและไดป้ระกอบวชิาชพีทางกฎหมายตามทีก.ศ.  กาํหนดเป็นเวลาไมน้่อยกวา่หนึงปี 

(๓) สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีางกฎหมายและปรญิญาในสาขาวชิาอืนทีก.ศ. 
กาํหนดซึงไมต่ํากวา่ปรญิญาตร ี และไดป้ระกอบวชิาชพีตามทีก.ศ. กําหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี
ปี            

           ใหเ้ลขาธกิารสาํนกังานศาลยตุธิรรมมอีาํนาจพจิารณาแต่งตั +งบุคคลซึงมคีณุสมบตัติามวรรค
หนึงเป็นเจา้พนกังานคด ี โดยใหต้าํแหน่งเจา้พนกังานคดเีป็นตาํแหน่งทีมเีหตุพเิศษตามกฎหมาย
วา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน และในการกาํหนดใหไ้ดร้บัเงนิเพิมสาํหรบัตําแหน่งทีมเีหตุ
พเิศษตอ้งคาํนึงถงึภาระหน้าที คณุภาพของงาน และการดาํรงตนอยูใ่นความยุตธิรรมโดย



 ๕

เปรยีบเทยีบกบัคา่ตอบแทนของผูป้ฏบิตังิานอืนในกระบวนการยตุธิรรมดว้ย ทั +งนี+ ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบที ก.ศ. กาํหนด 

          มาตรา  ๖  ให้ประธานศาลฎีการกัษาการตามพระราชบญัญัตินี+  และให้มอีํานาจออก
ขอ้กําหนดเพือให้การดําเนินกระบวนพจิารณาคดสีิงแวดล้อมเป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเรว็  
และเทียงธรรม  แต่ขอ้กาํหนดดงักล่าวจะตอ้งไมท่าํใหส้ทิธใินการต่อสูค้ดขีองคูค่วามลดน้อยลง   
             ขอ้กําหนดของประธานศาลฎีกาตามพระราชบญัญตันีิ+   เมือได้รบัความเหน็ชอบจากที
ประชมุใหญ่ศาลฎกีาและประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

 

หมวด ๑ 
บททั $วไป 
----------- 

          มาตรา ๗   การดําเนินการทั +งปวงก่อนการเริมต้นคดี  การฟ้อง  การเขา้เป็นคู่ความใน
คด ี การดําเนินกระบวนพจิารณา  การรบัฟงัพยานหลกัฐาน และการพพิากษาคดสีิงแวดลอ้มให้
เป็นไปตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตันีิ+และขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีาตามมาตรา ๖       
         ในกรณีทีไม่มบีทบญัญตัแิละขอ้กําหนดดงักล่าว     ใหนํ้าบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความแพง่   หรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  หรอืพระราชบญัญตัจิดัตั +ง
ศาลแขวงและวธิพีจิารณาความอาญาในศาลแขวงมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

         สาํหรบัคดสีิงแวดล้อมทีอยู่ในอํานาจหน้าทีของศาลแรงงาน หรอืศาลทรพัยส์นิทางปญัญา
และการคา้ระหวา่งประเทศ ใหนํ้าพระราชบญัญตัฉิบบันี+ไปบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

         ห้ามมใิห้นําบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัตินี�ใช้บงัคบัแก่คดีเยาวชนและครอบครวัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั �งศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั 

            มาตรา ๘  ภายใตบ้งัคบัแห่งมาตรา ๕๕  ถงึมาตรา ๕๘ (วธิกีารชั วคราวก่อนฟ้องและก่อน
พพิากษา)   ในกรณีมปีญัหาวา่คดใีดเป็นคดสีิงแวดลอ้มหรอืไม่   ใหศ้าลรอการพจิารณาพพิากษา
คดไีวช้ ั วคราวแลว้เสนอปญัหานั +นใหป้ระธานศาลฎกีาเป็นผูว้นิิจฉัย คาํวนิิจฉัยดงักล่าวใหเ้ป็นทีสดุ 
แต่ทั +งนี+ไมก่ระทบถงึกระบวนพจิารณาใดๆ ทีไดก้ระทาํไปก่อนทีจะมคีาํวนิิจฉยันั +น  
         การขอใหว้นิิจฉัยปญัหาตามวรรคหนึงไม่ว่าโดยคู่ความเป็นผูข้อหรอืโดยศาลเหน็สมควร   
ถ้าเป็นการขอในคดสีิงแวดล้อมต้องกระทําอย่างชา้ในวนันัดพจิารณา แต่ถ้าเป็นการขอในคดอีืน
ตอ้งกระทาํอยา่งชา้ในวนัชี+สองสถานหรอืวนันดัไต่สวนมลูฟ้องหรอืวนัสบืพยาน  ในกรณีทีไม่มกีาร
ชี+สองสถานหรอืไต่สวนมูลฟ้อง  หากพ้นกําหนดเวลาดงักล่าวแล้วห้ามมิให้มกีารขอให้วนิิจฉัย



 ๖

ปญัหาดงักล่าวอกี  ทั +งนี+  เวน้แต่เป็นคดทีีศาลเหน็ว่ามคีวามคลา้ยคลงึกบัคดทีีไดม้คีาํวนิิจฉัยแลว้ 

ศาลอาจใชดุ้ลพนิิจไมส่ง่เรื�องไปอกี เพื�อไมใ่หเ้กดิความล่าชา้ 

        เมือไดร้บัคาํขอจากศาลชั +นตน้แลว้ ใหม้คีาํวนิิจฉยัและแจง้ผลไปยงัศาลชั +นตน้โดยเรว็  
        เพือให้การดําเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว การดําเนินการใดๆ ตามมาตรานี+  จะ
ดาํเนินการโดยทางโทรสารหรอืสือเทคโนโลยสีารสนเทศอืนใดกไ็ด ้ 
            มาตรา ๙ ในกรณีทีปรากฏว่ามขีอ้ผดิระเบยีบหรอืผดิหลงในการดําเนินกระบวนพจิารณา
ของคู่ความฝ่ายใด ใหศ้าลสั งใหคู้่ความทีดําเนินกระบวนพจิารณาผดิระเบยีบหรอืผดิหลงนั +นทํา
การแกไ้ขใหถู้กต้องภายในระยะเวลาและเงือนไขทีศาลเหน็สมควรกําหนด เวน้แต่ขอ้ผดิระเบยีบ
หรอืผดิหลงดงักล่าวเกดิจากความไมส่จุรติของคูค่วามฝา่ยนั +น 

        มาตรา ๑๐  คดีแพ่ง กรณีทีทําให้ความเสียหายเกิดขึ+นต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือ
อนามยั โดยผลของสารทีสะสมอยูใ่นรา่งกายของผูเ้สยีหายหรอืเป็นกรณีทีตอ้งใชเ้วลาในการแสดง
อาการ  ผูเ้สยีหายหรอืผูม้อีํานาจฟ้องคดแีทนผูเ้สยีหายตอ้งใชส้ทิธเิรยีกรอ้งภายในสามปี  นบัแต่
วนัทีรูถ้งึความเสยีหายและรูต้วัผูท้ีตอ้งรบัผดิ แต่ไมเ่กนิสบิปีนบัแต่วนัทีรูถ้งึความเสยีหาย  
         มาตรา ๑๑   คดีแพ่ง ถ้ามีการเจรจาเกียวกบัค่าเสยีหายทีพงึจ่ายระหว่างคู่ความในคดี
สิงแวดลอ้ม  ใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุอยูไ่มน่บัในระหว่างนั +นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึงไดบ้อกเลกิการ
เจรจา 

         มาตรา ๑๒  คดแีพ่ง  ระยะเวลาตามทีกําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัินี+หรอืกฎหมายอืนที
บทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตันีิ+ให้นํามาใชบ้งัคบั หรอืระยะเวลาตามทีศาลกําหนดไว ้เมือศาล
เหน็สมควรหรอืเมือคู่ความรอ้งขอ ศาลมอีํานาจย่นหรอืขยายระยะเวลาได้ตามความจําเป็นและ
เพือประโยชน์แหง่ความยตุธิรรม  
        มาตรา ๑๓  คดแีพง่   การสง่คาํคูค่วามหรอืเอกสารอืนใด หรอืการแจง้วนันดั คาํสั งของศาล
หรอืขอ้ความอยา่งอืนไปยงัคูค่วามหรอืบุคคลอืนใดในคดสีิงแวดลอ้มซึงปกตจิะตอ้งดําเนินการโดย
ทางเจา้พนกังานศาลนั +น ศาลอาจสั งใหด้ําเนินการโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั โทรศพัท ์
โทรสาร ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์หรอืสือเทคโนโลยสีารสนเทศอืนใดกไ็ด ้โดยคาํนึงถงึความจาํเป็น
เร่งด่วน ความสะดวกรวดเรว็ ความเหมาะสมตามสภาพแห่งเนื+อหาของเรืองทีทําการตดิต่อ ทั +งนี+ 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา                      
        มาตรา ๑๔  คดอีาญา   ในกรณีที�เจ้าพนกังานขอใหบุ้คคลใดซึ�งมคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญ
เป็นพิเศษเฉพาะในเรื�องหนึ�งเรื�องใดเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที�ตาม
พระราชบญัญตัินี� ใหบุ้คคลนั �นไม่ต้องรบัผดิทางแพ่งเป็นการส่วนตวัในบรรดาความเสยีหายที�
เกดิขึ�น เวน้แต่จะได้กระทําด้วยความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง แต่ไม่ตดัสทิธิ
ผูเ้สยีหายที�จะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากทางราชการ  



 ๗

        มาตรา ๑๕  คดีอาญา  ในกรณีจําเป็นและเพื�อประโยชน์ในการดําเนินการตาม
พระราชบญัญตันีิ� เจ้าพนักงานอาจรอ้งขอใหพ้นักงานเจ้าหน้าที�ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทํา
ความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอรด์ําเนินการใหไ้ดม้าซึ�งขอ้มลูคอมพวิเตอรเ์พื�อใชเ้ป็นพยานหลกัฐาน 
ในการพสิจูน์ความผดิและการดาํเนินคดตีามพระราชบญัญตันีิ�  
        เมื�อพนกังานเจา้หน้าที�ตามกฎหมายว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอรไ์ดร้บั
การรอ้งขอดงักล่าว ใหพ้นกังานเจา้หน้าที�มอีํานาจดําเนินการตามคาํรอ้งขอโดยปฏบิตัติามวธิกีาร
ในกฎหมายดงักล่าว  
        เจา้พนกังานผูใ้ดเปิดเผยหรอืสง่มอบขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ี�ไดม้าตามวรรคหนึ�งใหแ้ก่ บุคคล
อื�นอนัมใิช่เพื�อประโยชน์ในการดําเนินคดกีบัผูก้ระทําความผดิตามพระราชบญัญตันีิ� หรอืกระทํา
โดยประมาทเป็นเหตุใหผู้อ้ื�นล่วงรูข้อ้มลูคอมพวิเตอรด์งักล่าว ตอ้งระวางโทษเชน่เดยีวกบัพนกังาน
เจา้หน้าที�ตามกฎหมายวา่ดว้ยการกระทาํความ ผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์ 
           มาตรา ๑๖  คดอีาญา  ซึ�งพนกังานสอบสวนได้ยดึสิ�งของไวต้ามกฎหมาย ใหพ้นักงาน
สอบสวนสง่สิ�งของที�ยดึนั �นภายในสามวนัทาํการนบัแต่เวลาที�พนกังานสอบสวนไดร้บัสิ�งของนั �นไว้
เป็นของกลางในคด ี เพื�อใหผู้ช้าํนาญการพเิศษตรวจพสิจูน์และทาํความเหน็เป็นหนงัสอืรวมไวใ้น
สาํนวนการสอบสวน เวน้แต่มเีหตุสุดวสิยัหรอืมเีหตุจําเป็นอย่างอื�นที�ไม่อาจส่งสิ�งของที�ยดึนั �น 
ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้โดยให้บันทึกเหตุสุดวิสยัหรือเหตุจําเป็นที�ไม่อาจดําเนินการ
ดงักล่าวไวใ้นสาํนวนการสอบสวนดว้ย 
 

                     
หมวด ๒ 

วิธีพิจารณาคดีสิ$งแวดล้อมในศาลชั 1นต้น 
----------- 

 

ส่วนที$ ๑ 
การฟ้องคดี 

----------- 

มาตรา ๑๗   คดีแพ่ง  เมือมหีรอือาจจะมขีอ้โต้แย้งเกดิขึ+น เกียวกบัสทิธิหรอืหน้าทีของ
บุคคลใดตามกฎหมายสิงแวดลอ้ม  หรอืบุคคลใดจะตอ้งใชส้ทิธดิงักล่าวทางศาล  บุคคลนั +นชอบที
จะเสนอคดขีองตนต่อศาลทีมเีขตอาํนาจได ้ ตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายนี+ 
         มาตรา ๑๘  เพือคุม้ครองประโยชน์สาธารณะเป็นสาํคญั ใหอ้งคก์รเอกชนทางสิงแวดลอ้มที
ได้จดทะเบียนแล้วตามกฎหมาย  มสีทิธิทีจะฟ้องคดีต่อศาลและดําเนินคดสีิงแวดล้อมเพือเรยีก



 ๘

ค่าเสยีหายทางสิงแวดล้อมได้ หากเป็นคดทีีอยู่ในขอบเขตวตัถุประสงคข์ององคก์รนั +น รวมทั +งให้
ถอืวา่เป็นผูเ้สยีหายในคดอีาญาดว้ย 

        มาตรา ๑๙  ตวัแทนชุมชนทีมคีุณสมบตัติามทีกําหนดไวใ้นขอ้กําหนดประธานศาลฎีกา มี
สทิธทิีจะฟ้องคดีต่อศาลและดําเนินคดสีิงแวดล้อมเพือเรยีกค่าเสยีหายทางสิงแวดล้อมทีเกดิแก่
สิงแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชนได ้รวมทั +งใหถ้อืวา่เป็นผูเ้สยีหายในคดอีาญาดว้ย 

        มาตรา ๒๐  คา่เสยีหายทีไดร้บัจากการฟ้องคดตีามมาตรา  ๑๘ และมาตรา ๑๙  ใหนํ้าไปใช้
เพือฟื+นฟูเยยีวยาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม รวมทั +งเพือใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในเรืองที
เกียวขอ้ง  

        มาตรา ๒๑   คดแีพ่ง  โจทก์จะฟ้องดว้ยวาจาหรอืเป็นหนงัสอืกไ็ด้ ในกรณีทีโจทก์ประสงค์
จะฟ้องด้วยวาจา ให้เจ้าพนักงานคดีจดัให้มกีารบนัทกึรายละเอียดแห่งคําฟ้องแล้วให้โจทก์ลง
ลายมอืชือไวเ้ป็นสาํคญั  
        คาํฟ้องตอ้งมขีอ้เทจ็จรงิทีเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดรีวมทั +งคาํขอบงัคบัชดัเจนพอทีจะทําให้
เขา้ใจได้ หากศาลเหน็ว่าคําฟ้องนั +นไม่ถูกต้องหรอืขาดสาระสําคญับางเรือง ศาลอาจมคีําสั งให้
โจทกแ์กไ้ขคาํฟ้องในสว่นนั +นใหถู้กตอ้งหรอืชดัเจนขึ+นกไ็ด ้ 

        มาตรา ๒๒  คดแีพง่ ภายหลงัทีไดม้กีารฟ้องคดสีิงแวดลอ้มแลว้ หากมกีารเสนอคาํฟ้องเขา้
มาในคดดีงักล่าวไมว่า่โดยวธิฟ้ีองเพิมเตมิ ฟ้องแยง้ หรอืโดยสอดเขา้มาในคด ีหรอืหากศาลมคีาํสั ง
ใหร้วมพจิารณาคดแีพ่งอืนใดเขา้กบัคดสีิงแวดลอ้ม ใหถ้ือว่าคดใีนส่วนทีเกียวกบัคาํฟ้องซึงไดย้ืน
ภายหลงัและคดทีีศาลสั งใหร้วมพจิารณาเหล่านั +นเป็นคดสีิงแวดลอ้มตามพระราชบญัญตันีิ+ดว้ย                 
       มาตรา ๒๓  คดีอาญา  ทีพนักงานอยัการเป็นโจทก์ พนักงานอยัการมสีทิธยิืนคําร้องเพือ
เรยีกคา่เสยีหายทีเกดิแก่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มมาในคดไีด ้โดยตอ้งยืนรายละเอยีดที
เพียงพอ และให้นําค่าเสียหายทีได้ร ับกลับไปใช้เพือฟื+ นฟูเยียวยาทรพัยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม รวมทั +งเพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในเรืองทีเกียวข้อง โดยให้หน่วยงานด้าน
สิงแวดลอ้มทีมอีาํนาจหน้าทีเป็นผูด้าํเนินการต่อไป  
         มาตรา ๒๔   คดอีาญา    ที�ผูต้้องหาว่ากระทาํความผดิอาญาซึ�งมอีตัราโทษอย่างสงูตามที�
กฎหมายกําหนดไว้ให้จําคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรบัด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่า
ผูต้้องหาไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคาํพพิากษาถึงที�สดุใหจ้ําคุก เวน้แต่เป็นความผดิที�ไดก้ระทํา
โดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ หากผูต้อ้งหารบัสารภาพก่อนฟ้องคด ีเมื�อคาํนึงถงึอายุ ประวตั ิ
ความประพฤต ิสตปิญัญา การศกึษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจติ อาชพี ฐานะ และเหตุแห่งการ
กระทาํความผดิแล้ว หากพนกังานอยัการเหน็ว่าผูต้้องหาอาจกลบัตวัเป็นคนดไีด้โดยไม่ตอ้งฟ้อง
คดีสิ�งแวดล้อม ให้คู่ความทุกฝ่ายร่วมกันจดัทําแผนบําบดัฟื�นฟูเยียวยา เพื�อให้เกิดการฟื�นฟู
เยยีวยาผูเ้สยีหาย การฟื�นฟูเยยีวยาสิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิและการแกไ้ขบําบดัฟื�นฟู
ผูต้้องหา แทนการฟ้องคดีก็ได้ ทั �งนี� ผูก้ระทําผดิต้องให้การรบัสารภาพและยนิยอมกระทําตาม



 ๙

แผน  รวมทั �งผูเ้สยีหายตอ้งยนิยอม หรอืในกรณีที�เป็นรฐัเป็นผูเ้สยีหาย เจา้หน้าที�ผูม้อีํานาจหน้าที�
จกัต้องไม่คดัค้าน ศาลอาจสั �งใหเ้ขา้กระบวนการพเิศษดงักล่าวแทนการฟ้องคด ีและหากมกีาร
ดาํเนินการตามแผนอยา่งถูกตอ้ง จนเกดิผลตามแผนที�วางไว ้  ใหศ้าลมคีาํสั �งจําหน่ายคดอีอกจาก
สารบบความ 

ในการดาํเนินการจดัทาํแผนบาํบดัฟื�นฟูเยยีวยา ศาลอาจตั �งผูป้ระสานงานในคดอีาญาเพื�อ
จดัทาํและตดิตามผลการดาํเนินการตามแผนได ้

ผู้ประสานงานในคดีอาญาทีไม่ใช่เจ้าพนักงานคดี มีสิทธิได้รบัค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
เดนิทาง และคา่เชา่ทีพกัตามระเบยีบทีคณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกาํหนด 

 
ส่วนที$ ๒ 

การพิจารณาคดี 
----------- 

        มาตรา ๒๕   เพือประโยชน์แหง่ความยตุธิรรมในอนัทีจะใหไ้ดค้วามแจง้ชดัในขอ้เทจ็จรงิแห่ง
คด ีใหศ้าลมอีํานาจเรยีกพยานหลกัฐานมาสบืได้เองตามทีเหน็สมควร และศาลมอีํานาจซกัถาม
พยานเพิมเตมิไดจ้นสิ+นขอ้สงสยั 

           ใหศ้าลดําเนินการนั งพจิารณาคดตีดิต่อกนัไปโดยไม่เลือนคดจีนกว่าจะเสรจ็การพจิารณา    
เวน้แต่มเีหตุจําเป็นอนัมอิาจก้าวล่วงเสยีได้และศาลจะเลือนครั +งหนึงได้ไม่เกินเจด็วนั   และเมือ
เสรจ็การพจิารณาคด ีใหศ้าลรบีทาํคาํพพิากษาหรอืคาํสั งโดยเรว็ 

        มาตรา ๒๖  ในกรณีที�มีความจําเป็น เพื�อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอรอบด้าน หาก
คูค่วามที�เกี�ยวขอ้งรอ้งขอ หรอืศาลเหน็เป็นการสมควร ศาลอาจจะเดนิเผชญิสบืพยานหลกัฐานใน
สถานที�ที�เกี�ยวขอ้งได ้
        ในการเดนิเผชญิสบื หากมคีวามจําเป็นเพื�อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม ใหศ้าลมอีํานาจ
สอบถามบุคคลในบรเิวณที�เกดิเหตุ ตรวจเกบ็พยานหลกัฐานต่างๆ หรอืแสวงหาขอ้เทจ็จรงิต่างๆ
ไดต้ามที�เหน็สมควร 
           มาตรา ๒๗   ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลกัฐานทีตนอาจตอ้งอา้งองิในภายหน้าจะสญูหาย
หรือยากแก่การนํามาเมือมีคดีสิงแวดล้อมเกิดขึ+น  หรือถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดีเกรงว่า
พยานหลกัฐานทีตนจํานงจะอา้งองิจะสญูหายเสยีก่อนทีจะนํามาสบืหรอืเป็นการยากทีจะนํามาสบื
ในภายหลงับุคคลนั +นหรอื   คู่ความฝ่ายนั +นอาจยืนคาํขอต่อศาลโดยทาํเป็นคาํรอ้งขอหรอืคาํรอ้งให้
ศาลมคีาํสั งใหส้บืพยานหลกัฐานนั +นไวท้นัทเีท่านั +น ใหศ้าลหมายเรยีกผูข้อและคู่ความอกี    ฝ่าย
หนึงหรอืบุคคลภายนอกทีเกียวขอ้งมาศาล และเมือได้ฟงับุคคลเหล่านั +นแล้ว    ใหศ้าลสั งคําขอ



 ๑๐ 

ตามทีเหน็สมควร ถ้าศาลสั งอนุญาตตามคําขอแล้วใหส้บืพยาน   หลกัฐานไปตามทีบญัญตัิไว้ใน
กฎหมาย  สว่นรายงานและเอกสารอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการนั +นใหศ้าลเกบ็รกัษาไว ้

           มาตรา ๒๘   ในกรณีมเีหตุฉุกเฉิน เมือมกีารยืนคําขอตามมาตรา ๒๗  ผูย้ืนคําขอจะยืนคํา
รอ้งรวมไปดว้ยเพือใหศ้าลมคีาํสั งหรอืออกหมายตามทีขอโดยไม่ชกัชา้ และถ้าจําเป็นจะขอใหศ้าล
มคีําสั งให้ยดึหรอือายดัเอกสารหรอืวตัถุทีจะใช้เป็นพยานหลกัฐานทีขอสบืไวก้่อนโดยมเีงือนไข
อยา่งใดอยา่งหนึงตามทีศาลเหน็สมควรกไ็ด ้

             ให้นํามาตรา ๒๖๑  ถึงมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗  ถึงมาตรา ๒๖๙  แห่งประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่มาใชแ้ก่กรณีตามวรรคหนึงโดยอนุโลม  
          มาตรา ๒๙   ในคดทีีตอ้งอาศยัความรูค้วามชาํนาญเป็นพเิศษ ศาลอาจขอใหท้ีปรกึษาทาง
สิงแวดลอ้มใหค้วามเหน็เพือประกอบการพจิารณาพพิากษาคดไีด ้  โดยทีปรกึษาทางสิงแวดลอ้มมี
สทิธใินการเขา้ถงึเอกสารและขอ้มลูในคดทีีจาํเป็นเพือใหม้ขีอ้มลูทีเพยีงพอในการเสนอความ
คดิเหน็ โดยในคดหีนึงอาจมทีีปรกึษาหลายคนหรอืหลายสาขากไ็ด ้ทั +งนี+ ขึ+นอยูก่บัตามพฤตกิารณ์
แหง่รปูคด ี
          มาตรา ๓๐  ในกรณีที�คูค่วามแต่ละฝา่ยประสงคจ์ะนําพยานผูเ้ชี�ยวชาญที�มคีวามเหน็
แตกต่างกนัมาสบื   หากศาลเหน็สมควรเพื�อใหไ้ดข้อ้มลูที�แจง้กระจ่างอยา่งรอบดา้น ศาลอาจสั �งให้
นําพยานผูเ้ชี�ยวชาญของทกุฝา่ยมาสบืพรอ้มกนัในคราวเดยีว โดยใหเ้ป็นไปตามวธิกีารใน
ขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา ทั �งนี� ศาลอาจขอใหท้ี�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มมารว่มในการ
สบืพยานและใหค้วามเหน็ต่อศาลกไ็ด ้
             มาตรา ๓๑  ทีปรึกษาทางสิงแวดล้อมทีศาลขอให้มาให้ความเห็นมีสิทธิได้รบัค่าป่วย
การ คา่พาหนะเดนิทาง และคา่เชา่ทีพกัตามระเบยีบทีคณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกาํหนด  
             มาตรา ๓๒   คดแีพง่  คูค่วามจะแต่งตั +งบุคคลใดซึงมภีูมลิําเนาในเขตศาลเพือรบัคาํคู่ความ
หรอืเอกสารแทนตนก็ได้โดยให้ยืนคําขอต่อศาลทีพจิารณาคดีนั +นเมือศาลอนุญาตแล้ว จะส่งคํา
คูค่วามหรอืเอกสารแก่บุคคลซึงไดร้บัแต่งตั +งนั +นกไ็ด ้

             ถ้าคู่ความไม่มภีูมลิําเนาหรอืสํานักทําการงานในเขตศาลทีพจิารณาคดี ศาลนั +นจะสั งให้
คู่ความแต่งตั +งบุคคลซึงมภีูมลิําเนาในเขตศาลนั +นซึงจะเป็นการสะดวกในการส่งคําคู่ความหรือ
เอกสารภายในเวลาทีศาลกาํหนดเพือรบัคาํคูค่วามหรอืเอกสารแทนกไ็ด ้

            ถา้คูค่วามไมป่ฏบิตัติามคาํสั งศาลตามวรรคสอง การสง่คาํคู่ความหรอืเอกสารจะกระทาํโดย
วธิปิีดประกาศไว ้ณ ศาลทีพจิารณาคด ีแจ้งใหคู้่ความมารบัคําคู่ความหรอืเอกสารนั +นแทนการส่ง
โดยวธิอีืนกไ็ดก้ารสง่คาํคูค่วามหรอืเอกสารโดยวธิเีช่นนี+ใหม้ผีลใชไ้ดเ้มือพน้สบิหา้วนันบัแต่วนัปิด
ประกาศ 



 ๑๑

            การสง่คาํคู่ความหรอืเอกสารแก่บุคคลซึงได้รบัแต่งตั +ง ใหก้ระทําไดเ้ช่นเดยีวกบัการสง่คํา
คู่ความหรอืเอกสารแก่คู่ความหรอืการส่งโดยวธิีอืนแทนดงัทีบญัญตัิไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความแพ่งการสง่คาํคู่ความหรอืเอกสารแก่บุคคลซึงไดร้บัแต่งตั +งตามความในวรรคนี+ใหม้ี
ผลใชไ้ดเ้มือพน้เจด็วนันบัแต่วนัสง่หรอืสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไดม้กีารสง่โดยวธิอีืนแทน 

         มาตรา ๓๓   คดแีพ่ง   เมือศาลสั งรบัคําฟ้องแล้ว ใหศ้าลกําหนดวนันัดพจิารณาโดยเรว็ 
และออกหมายเรยีกจาํเลยใหม้าศาลตามกาํหนดนดัเพือการไกล่เกลียหรอืดาํเนินกระบวนการระงบั
ขอ้พพิาททางเลอืกแบบอืน ใหก้าร และสบืพยานในวนัเดยีวกนั ทั +งนี+ ใหศ้าลสง่สาํเนาคาํฟ้องหรอื
สาํเนาบนัทกึคาํฟ้องใหจ้าํเลย และสั งใหโ้จทกม์าศาลในวนันดัพจิารณานั +นดว้ย  
         จาํเลยจะยืนคาํใหก้ารเป็นหนงัสอืก่อนวนันดัพจิารณาตามวรรคหนึงกไ็ด ้ 
         มาตรา ๓๔    คดีแพ่ง   ในวนันัดพจิารณา เมือโจทก์และจําเลยมาพร้อมกนัแล้วให้เจ้า
พนกังานคดหีรอืบุคคลทีศาลกําหนดหรอืทีคู่ความตกลงกนัทาํการไกล่เกลียใหคู้่ความไดต้กลงกนั
หรอืประนีประนอมยอมความกนัก่อน ในการไกล่เกลีย ถา้คูค่วามฝ่ายใดฝ่ายหนึงรอ้งขอหรอืผูไ้กล่
เกลียเหน็สมควรผูไ้กล่เกลียจะสั งใหด้าํเนินการเป็นการลบัเฉพาะต่อหน้าตวัความทุกฝ่ายหรอืฝ่าย
ใดฝา่ยหนึงกไ็ด ้

        นอกเหนือจากการไกล่เกลีย ศาลอาจแสวงหาแนวทางใหม้กีารดําเนินกระบวนการระงบัขอ้
พพิาททางเลอืกแบบอืนได ้ตามทีศาลเหน็สมควร และคูค่วามยนิยอม 
        หลกัเกณฑ์ วธิีการ และระยะเวลาในการไกล่เกลียหรอืการดําเนินกระบวนการระงบัข้อ
พพิาททางเลอืกแบบอืน ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา  
          ผูไ้กล่เกลียหรอืผู้รบัผดิชอบในการดําเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกแบบอืน ที
มใิชเ่จา้หนกังานคดมีสีทิธไิดร้บัคา่ป่วยการ ค่าพาหนะเดนิทาง และค่าเช่าทีพกัตามระเบยีบทีคณะ
กรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกาํหนด 

       มาตรา ๓๕   คดแีพง่   ถา้คูค่วามไมอ่าจตกลงกนัหรอืไม่อาจประนีประนอมยอมความกนัได ้
และจําเลยยงัไม่ไดย้ืนคําใหก้าร ใหศ้าลจดัใหม้กีารสอบถามคําใหก้ารของจําเลยโดยจําเลยจะยืน
คาํใหก้ารเป็นหนงัสอืหรอืจะใหก้ารดว้ยวาจากไ็ด ้ในกรณีทียืนคาํใหก้ารเป็นหนงัสอื หากศาลเหน็
ว่าคําให้การดงักล่าวไม่ถูกต้องหรือขาดสาระสําคญับางเรือง ศาลอาจมีคําสั งให้จําเลยแก้ไข
คําให้การในส่วนนั +นให้ถูกต้องหรือชดัเจนขึ+นก็ได้ ในกรณีให้การด้วยวาจา ให้ศาลจดัให้มกีาร
บนัทกึคาํใหก้ารนั +นและใหจ้าํเลยลงลายมอืชือไวเ้ป็นสาํคญั  
        ถ้าจําเลยไม่ให้การตามวรรคหนึง และไม่ได้รบัอนุญาตจากศาลให้ขยายระยะเวลายืน
คาํใหก้ารใหถ้อืวา่จาํเลยขาดนดัยืนคาํใหก้าร 

           มาตรา ๓๖   คดแีพ่ง เมือศาลแจ้งกําหนดนัดพจิารณาใหคู้่ความฝ่ายใดทราบแล้ว คู่ความ
ฝา่ยนั +นไมม่าศาลตามกาํหนดนดั ใหเ้ป็นหน้าทีของคูค่วามฝา่ยนั +นมารบัทราบกาํหนดนดัต่อไปจาก
ศาลเองหากไมม่ารบัทราบ ใหถ้อืวา่คูค่วามฝา่ยนั +นไดท้ราบกาํหนดนดัต่อไปแลว้ 



 ๑๒

        มาตรา ๓๗   คดอีาญา  สาํหรบัการกระทาํอนัเป็นกรรมเดยีวเป็นความผดิต่อกฎหมาย
หลายบท และบทใดบทหนึ�งอยูใ่นภายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญตันีิ�  ถอืวา่ขอ้หาความผดิบทอื�น
เป็นคดทีี�เกี�ยวพนักนัตามมาตรา ๓ (ง) 
        มาตรา ๓๘   คดอีาญา   สาํหรบัการกระทาํอนัเป็นความผดิหลายกรรมต่างกนัในความผดิที�
เกี�ยวเนื�องกนั และบางกรรมไมอ่ยูใ่นภายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญตันีิ�  ศาลจะรบัพจิารณา
พพิากษาทกุกรรม หรอืไมร่บัพจิารณาพพิากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ�งหรอืหลายกรรมที�ไมอ่ยู่
ในบงัคบัแหง่พระราชบญัญตันีิ�  โดยใหโ้จทกแ์ยกฟ้องเป็นคดใีหมย่งัศาลที�มอีํานาจกไ็ด ้ ทั �งนี� ให้
คาํนึงถงึความสะดวกและเพื�อประโยชน์แหง่ความยตุธิรรมเป็นสาํคญั  
        มาตรา ๓๙   คดอีาญา  ซึ�งจาํเลยมทีนายความ ถา้ปรากฏวา่จาํเลยคนใดจงใจไมม่าศาลหรอื
หลบหนี และมคีวามจาํเป็นเพื�อมใิหพ้ยานหลกัฐานสญูหายหรอืยากแก่การนํามาสบืในภายหลงั 
เมื�อศาลเหน็เป็นการสมควรกใ็หศ้าลมอีาํนาจสบืพยานหลกัฐานลบัหลงัจาํเลย แต่ตอ้งใหโ้อกาส
ทนายความของจาํเลยที�จะถามคา้นและนําสบืหกัลา้งพยานหลกัฐานนั �นได ้ 
         
             

หมวด ๓    
คาํพิพากษาหรือคาํสั $งคดีสิ$งแวดล้อม 

----------- 

         มาตรา  ๔๐      เมือไดส้บืพยานตามทีจําเป็นแลว้ ใหถ้อืว่าการพจิารณาเป็นอนัสิ+นสดุ แต่
คูค่วามอาจแถลงการณ์ปิดคดดีว้ยวาจาในวนัเสรจ็การพจิารณานั +นได ้แลว้ใหศ้าลอ่านคาํพพิากษา
หรอืคาํสั งภายในเวลาสามวนันบัแต่วนันั +น 

             ก่อนทีศาลอ่านคาํพพิากษาหรอืคาํสั ง ถ้าศาลเหน็สมควรเพือประโยชน์แห่งความยุตธิรรม 
ศาลอาจทาํการพจิารณาต่อไปอกีได ้

             มาตรา   ๔๑     คาํพพิากษาหรอืคาํสั งของศาลใหท้าํเป็นหนงัสอืและตอ้งกล่าวหรอืแสดง
ขอ้เทจ็จรงิทีฟงัไดโ้ดยสรปุและคาํวนิิจฉยัในประเดน็แหง่คดพีรอ้มดว้ยเหตุผลแหง่คาํวนิิจฉยันั +น 

          ในการจดัทาํคาํพพิากษาในคดสีิ�งแวดลอ้ม ใหศ้าลคาํนึงถงึผลกระทบที�เกดิต่อสิ�งแวดลอ้ม
และทรพัยากรธรรมชาต ิและแสวงหาแนวทางที�จะสรา้งความสมดุลทางระบบนิเวศและการพฒันา
อยา่งยั �งยนืดว้ย  
            มาตรา ๔๒   ห้ามมใิห้ศาลพพิากษาหรอืสั งเกินไปกว่าหรอืนอกจากทีปรากฏในคําฟ้อง 
เว้นแต่ในคดีส่วนแพ่งกรณีทีศาลเห็นสมควรเพือความเป็นธรรมแก่คู่ความหรือเพือคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะจะพพิากษาหรอืสั งเกนิคาํขอบงัคบัหรอืทีมไิดก้ล่าวในคาํฟ้องกไ็ด ้

           มาตรา  ๔๓     คาํพพิากษาหรอืคาํสั งใด ๆ ในคดสีว่นแพ่งใหถ้อืว่าผกูพนัเฉพาะคู่ความใน
กระบวนพจิารณาของศาลทีพพิากษาหรอืมคีําสั ง แต่ศาลจะกําหนดใหค้าํพพิากษาหรอืคําสั งนั +น



 ๑๓

ผกูพนัผูอ้ืนซึงมผีลประโยชน์ร่วมกนัในมลูความแห่งคดหีรอืมหีน้าทีเกียวขอ้งตามกฎหมายดว้ยก็
ได ้

        มาตรา ๔๔    คดแีพ่ง  กรณีทีทําใหค้วามเสยีหายเกดิขึ+นแก่ร่างกาย สุขภาพ หรอือนามยั
และในเวลาทีพพิากษาคดเีป็นการพน้วสิยัจะหยั งรูไ้ดแ้น่ว่าความเสยีหายนั +นมแีทจ้รงิเพยีงใด ศาล
อาจกล่าวในคําพพิากษาหรอืคําสั งว่ายงัสงวนไว้ซึงสทิธิทีจะแก้ไขคําพพิากษาหรอืคําสั งนั +นอีก
ภายในระยะเวลาทีศาลกําหนด     โดยกําหนดใหจ้ําเลยวางหลกัประกนัความเสยีหายทีอาจจะมี
ขึ+นในอนาคตตามจํานวนทีเห็นสมควรกําหนดก็ได้  ทั +งนี+ ต้องไม่เกินสบิปีนับแต่วนัทีศาลมีคํา
พพิากษาหรอืคาํสั ง    แต่ก่อนการแกไ้ขตอ้งใหโ้อกาสคูค่วามอกีฝา่ยทีจะคดัคา้น 
           

หมวด ๔ 
อทุธรณ์ 
----------- 

            มาตรา ๔๕     ภายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญตันีิ+และขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีาตาม
มาตรา ๖   ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่หรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ
อาญา   คาํพพิากษาหรอืคาํสั งของศาลนั +น ใหอุ้ทธรณ์ไปยงัศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอื
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดลอ้มไดภ้ายในกาํหนดหนึงเดอืนนบัแต่วนัทีไดอ่้านคาํพพิากษา
หรอืคาํสั งนั +น  
        มาตรา  ๔๖   คดแีพ่ง   ทีราคาทรพัยส์นิหรอืจํานวนทุนทรพัยท์ีพพิาทกนัในชั +นอุทธรณ์ไม่
เกนิสองแสนบาท หรอืไม่เกนิจํานวนทีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา   หา้มมใิหคู้่ความอุทธรณ์คํา
พพิากษาในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ   
          มาตรา  ๔๗   คดอีาญา   ทีมอีตัราโทษอยา่งสงูตามทีกฎหมายกาํหนดไวใ้หจ้ําคุกไม่เกนิสาม
ปีหรือปรบัไม่เกินหกหมืนบาท หรือทั +งจําทั +งปรบั ห้ามมิให้อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลชั +นต้น
สิงแวดลอ้มในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ เวน้แต่กรณีต่อไปนี+ใหจ้าํเลยอุทธรณ์ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิได ้

             (๑) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคกุหรอืลงโทษกกัขงัแทนโทษจาํคกุ 

             (๒) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคกุ แต่ศาลรอการลงโทษไว ้

             (๓) ศาลพพิากษาวา่จาํเลยมคีวามผดิ แต่ศาลรอการกาํหนดโทษไว ้
             (๔) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษปรบัเกนิหนึงหมืนบาท   
         มาตรา ๔๘  คดอีาญา   ที�โจทก์ฟ้องว่าจําเลยกระทาํผดิหลายกรรมต่างกนั และกรรมใด
กรรมหนึ�งเป็นความผิดเกี�ยวกับคดีสิ�งแวดล้อม หากมีการอุทธรณ์ในความผิดเกี�ยวกบัคดี
สิ�งแวดล้อมพร้อมความผิดอื�น    ให้ยื�นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิงแวดล้อมหรือศาล



 ๑๔

อุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดลอ้ม  และใหศ้าลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดีสิงแวดล้อมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาในความผิดอื�นซึ�งมิใช่ความผิดเกี�ยวกับคดี
สิ�งแวดลอ้มดว้ย               
        มาตรา ๔๙   ในกรณีทีผูอุ้ทธรณ์เหน็วา่คดตีอ้งหา้มอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗  
ผู้อุทธรณ์อาจยืนคําขอโดยทําเป็นคําร้องเพือขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิงแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดล้อมไปพร้อมกบัอุทธรณ์ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี+ 
เมือศาลชั +นตน้ตรวจอุทธรณ์แลว้เหน็วา่เป็นอุทธรณ์ทีตอ้งหา้ม กใ็หส้ง่อุทธรณ์และคาํขอดงักล่าวไป
ยงัศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดลอ้มเพือพจิารณา แต่ถ้า
ศาลชั +นตน้เหน็วา่อุทธรณ์ดงักล่าวไมต่อ้งหา้มกใ็หม้คีาํส ั งรบัอุทธรณ์นั +นไวด้าํเนินการต่อไป 

         ในกรณีทีศาลชั +นตน้สั งไมร่บัอุทธรณ์เพราะเหตุตอ้งหา้มอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๖ และมาตรา 
๔๗  ผู้อุทธรณ์อาจยืนคําขอโดยทําเป็นคําร้องเพือขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิงแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิงแวดล้อมภายในกําหนดสบิห้าวนันับแต่วนัทีศาล
ชั +นตน้มคีาํสั งกไ็ด ้ถา้คูค่วามยืนคาํขอดงักล่าวแลว้ จะอุทธรณ์คาํสั งไมร่บัอุทธรณ์ไมไ่ด ้ 
         หลักเกณฑ์และวิธีการยืนคําขอและการพิจารณาคําขอของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิงแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดล้อมตามวรรคหนึงและวรรคสองใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา 

         มาตรา ๕๐ การพจิารณาพพิากษาคดสีิงแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอื
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดล้อมตอ้งดําเนินการใหเ้สรจ็สิ+นโดยเรว็ ทั +งนี+ ตามขอ้กําหนดของ
ประธานศาลฎกีา 

        ภายใต้บงัคบัมาตรา ๕๒ คําพพิากษาหรอืคําสั งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดล้อมและ
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดลอ้มใหเ้ป็นทีสดุ  

          คดอีาญา คําพพิากษาหรอืคาํสั งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดสีิงแวดล้อมในการกระทาํกรรมอืนซึงมใิช่ความผดิเกียวกบัคดสีิงแวดล้อม  คู่ความอาจ
ฎกีาไดภ้ายใตบ้ทบญัญตัวิา่ดว้ยการฎกีาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  
        มาตรา ๕๑ ใหนํ้าบทบญัญตัใินหมวด ๒ วธิพีจิารณาคดสีิงแวดลอ้มในศาลชั +นตน้มาใชบ้งัคบั
แก่การอุทธรณ์และการพจิารณาพพิากษาชี+ขาดตดัสนิคดขีองศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดลอ้มและ
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดลอ้มโดยอนุโลม 

           

หมวด ๕ 
ฎีกา 

----------- 



 ๑๕

            มาตรา  ๕๒    คดสีิงแวดลอ้มทีศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดสีิงแวดลอ้มมคีาํพพิากษาหรอืคาํสั งแลว้  คูค่วามอาจยืนคาํรอ้งไปพรอ้มกบัฎกีาต่อศาล
ฎกีาแผนกคดสีิงแวดลอ้มเพือขอใหพ้จิาณารบัฎกีาในปญัหาขอ้เทจ็จรงิหรอืในปญัหาขอ้กฎหมาย
ไวว้นิิจฉยั  ภายในกาํหนดหนึงเดอืนนบัแต่วนัทไีดอ่้านหรอืถอืวา่ไดอ่้านคาํพพิากษาหรอืคาํสั งนั +น
ใหคู้ค่วามฝา่ยทีขออนุญาตฎกีาฟงั เพือขอใหพ้จิารณารบัฎกีาไวว้นิิจฉยักไ็ด ้
          เมือมคีาํรอ้งขอตามวรรคหนึง ศาลฎกีาแผนกคดสีิงแวดลอ้มอาจพจิารณารบัฎีกาในปญัหา
เรืองหนึงเรืองใดไว้วนิิจฉัยกไ็ด้ หากเหน็ว่าเป็นเรืองทีเกียวพนักบันโยบายสาธารณะหรอืเป็น
ปญัหาสาํคญัทีศาลฎกีาควรจะไดว้นิิจฉยั             
          คดทีีศาลฎกีาแผกคดสีิงแวดลอ้มมคีาํสั งไมร่บัฎกีาไวว้นิิจฉยั ใหเ้ป็นทีสดุตั +งแต่วนัทีไดอ่้าน
หรอืถอืวา่ไดอ่้านคาํพพิากษาหรอืคาํสั งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดสีิงแวดลอ้ม แลว้แต่กรณี 
          หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยืนคาํขอ ตลอดจนการพจิารณาและมคีาํสั งอนุญาตหรอืไมอ่นุญาต
ใหฎ้กีาตามวรรคหนึง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีประชมุใหญ่ศาลฎกีา ทั +งนี+ ในระเบยีบดงักล่าวอยา่ง
น้อยตอ้งระบุเงือนเวลาของการสั งไมอ่นุญาตทีไมข่ดัหรอืแยง้ต่อการปฏบิตัติามมาตรา ๒๖๒ แหง่
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  
          ระเบยีบตามวรรคสี เมือไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
          มาตรา ๕๓  ในคดทีีไดร้บัอนุญาตใหฎ้กีาเฉพาะปญัหาขอ้กฎหมาย หากศาลฎกีาแผนก
คดสีิงแวดลอ้มเหน็วา่คาํพพิากษาหรอืคาํสั งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์
ภาคแผนกคดสีิงแวดลอ้มไมถู่กตอ้งไมว่า่ทั +งหมดหรอืบางสว่น    ศาลฎกีาแผนกคดสีิงแวดลอ้มจะ
มคีาํวนิิจฉยัแต่เฉพาะในปญัหาขอ้กฎหมายและยกคาํพพิากษาหรอืคาํสั งของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิงแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอืศาลชั +นตน้   แลว้มคีาํสั งใหศ้าลอุทธรณ์
แผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิงแวดลอ้มหรอืศาลชั +นตน้แลว้แต่กรณี ทาํคาํ
พพิากษาหรอืคาํสั งใหมภ่ายใตก้รอบคาํวนิิจฉยัของศาลฎกีากไ็ด ้ 
         มาตรา ๕๔ ให้นําบทบญัญตัิในหมวด ๒ วิธีพจิารณาคดีสิงแวดล้อมในศาลชั +นต้นมาใช้
บงัคบัแก่การพจิารณาพพิากษาชี+ขาดตดัสนิคดขีองศาลฎกีาโดยอนุโลม  

 

หมวด ๖ 
วิธีการชั $วคราวก่อนฟ้องและก่อนพิพากษา 

และการบงัคบัตามคาํพิพากษาหรือคาํสั $ง  และการบงัคบัโทษปรบั 
 

----------- 



 ๑๖ 

             มาตรา  ๕๕  คดแีพ่ง    วธิกีารชั วคราวก่อนฟ้องและก่อนพพิากษาและการบงัคบัตาม
คําพพิากษาหรอืคําสั งให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัินี+และขอ้กําหนดของประธานศาลฎีกาตาม
มาตรา ๖ 

                มาตรา  ๕๖  คดแีพ่ง  ในกรณีทีศาลเหน็สมควรกําหนดมาตรการหรอืวธิกีารใด ๆ  เพือ
บรรเทาทุกข์  ความเสียหายหรือป้องกันเหตุทีจะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่คู่ความหรือ
ประโยชน์สาธารณะเป็นการชั วคราวก่อนการพิพากษาคดี    ไม่ว่าจะมีคําร้องขอจากบุคคล
ดงักล่าวหรือไม่  ให้ศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั วคราว   และออกคําสั งไปยงั
คู่ความ  หรือผู้ทีมหีน้าทีเกียวข้องให้ปฏิบตัิได้ ทั +งนี+  ตามหลกัเกณฑ์และวธิีการทีกําหนดโดย
ขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา 

             มาตรา  ๕๗  คดแีพ่ง   ก่อนฟ้องคด ี ถ้ามเีหตุเช่นเดียวกบัทีโจทก์มสีทิธยิืนคําขอให้
ศาลมคีําสั งคุม้ครองชั วคราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง  มาตรา  
๒๕๔ หรอืมาตรา ๒๖๔ ผูม้สีทิธเิสนอคดชีอบจะยืนคาํรอ้งขอต่อศาลไดเ้ช่นกนั  โดยใหนํ้าประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง  ภาค ๔  ลกัษณะ ๑  วธิกีารชั วคราวก่อนพพิากษามาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

             เมือศาลมคีาํสั งคุม้ครองชั วคราวก่อนพพิากษาตามวรรคหนึงแลว้  หากไดม้กีารฟ้องคดี
ภายในหนึงเดอืนนบัแต่วนัยืนคาํรอ้งขอตามวรรคหนึง  ใหค้าํสั งศาลนั +นมผีลต่อไปเสมอืนเป็นคาํสั ง
คุม้ครองชั วคราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่   
             หากมไิด้มกีารฟ้องคดต่ีอศาลสิงแวดล้อมภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหค้ําสั ง
ศาลนี+เป็นอนัยกเลกิไป 

             ในระหว่างพจิารณาคําร้องขอตามวรรคหนึง  แมจ้ะมกีารฟ้องคดภีายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสองแลว้  กใ็หศ้าลสิงแวดลอ้มดาํเนินกระบวนพจิารณาตามคาํรอ้งนี+ต่อไป  และหากศาล
สิงแวดลอ้มมคีาํสั งคุม้ครองชั วคราวก่อนพพิากษา  กใ็หค้าํสั งนี+มผีลบงัคบัต่อไปตามวรรคสอง 

            มาตรา  ๕๘  ภายหลงัทีได้มคีําสั งหรอืคําพพิากษาถึงทีสุดในคดสีิงแวดลอ้มแล้ว  หาก
ความปรากฏแก่ศาลว่า  ไม่อาจบงัคบัคดีตามคําพิพากษาหรอืคําสั งได้หรือมีความจําเป็นต้อง
กําหนดวธิกีารอย่างหนึงอย่างใดเพือบงัคบัใหเ้ป็นไปตามคําพพิากษาหรอืคําสั ง  ใหศ้าลมอีํานาจ
ออกคาํสั งใดๆ เพือแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งดงักล่าวไดต้ามทีเหน็สมควร  เพือประโยชน์แหง่ความยตุธิรรม 

            ในกรณีที�ประโยชน์สาธารณะจะเสยีหายอยา่งรา้ยแรง หากไมม่กีารกระทาํตามคาํสั �งหรอื
คําพิพากษา ศาลอาจสั �ง ให้บุคคลอื� นมาแก้ไขบําบัด ป้องกันภัยทางสิ�งแวดล้อมและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิโดยใหล้กูหนี�ตามคาํพพิากษาเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้่ายนั �นโดยเรว็กไ็ด ้  
           มาตรา   ๕๙  คดอีาญา   ในกรณีทีศาลมคีาํพพิากษาใหล้งโทษปรบั ใหพ้นกังานอยัการ
รอ้งขอใหศ้าลออกหมายบงัคบัคดเีพือแต่งตั +งเจ้าพนักงาน บงัคบัคดขีองกรมบงัคบัคดดีําเนินการ
ยดึหรอือายดัทรพัยส์นิของผูต้อ้งโทษแทน คา่ปรบัได ้ 



 ๑๗

           การบงัคบัคดตีามวรรคหนึง ใหนํ้าประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม โดยให้กรมต่างๆในกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีมหีน้าทีเกียวขอ้งมี
อาํนาจตรวจสอบทรพัยส์นิและใหถ้อืวา่เป็นเจา้หนี+ตามคาํพพิากษา แลว้แต่กรณี 

บทบัญญัติมาตรานี+ ไม่กระทบต่อการทีศาลจะมีคําสั งขงัผู้ต้องโทษแทนค่าปรับตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
   

หมวด ๗  
ค่าฤชาธรรมเนียม 

----------- 

         มาตรา  ๖๐   การดําเนินการทางศาลตามพระราชบญัญตันีิ+    ใหไ้ดร้บัยกเวน้ค่าฤชาธรรม
เนียมทั +งปวง 

 

บทเฉพาะกาล 
----------- 

             มาตรา ๖๑  บรรดาคดสีิงแวดลอ้มซึงคา้งพจิารณาอยู่ในศาลก่อนวนัทีพระราชบญัญตันีิ+ใช้
บงัคบัใหศ้าลนั +นมอีํานาจพจิารณาพพิากษาต่อไป และให้บงัคบัตามกฎหมายซึงใช้อยู่ก่อนวนัที
พระราชบญัญตันีิ+ใชบ้งัคบัจนกวา่คดนีั +นจะถงึทีสดุ  
 

   ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

           ....................... 
              นายกรฐัมนตร ี
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการประสานงานเพื่อบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่สมควรใหมีระเบียบกําหนดมาตรการและวิธีการประสานงานระหวางหนวยงาน 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  เพื่อให 
การปองกันและปราบปรามการละเมิดกฎหมายและการแกไขเยียวยาความเสียหายเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการประสานงานเพื่อบังคับใช
กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 

 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ส่ิงแวดลอม”  หมายความวา  ส่ิงตาง  ๆ  ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัว

มนุษย  ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงที่มนุษยไดทําข้ึน 
“มลพิษ”  หมายความวา  ของเสีย  วัตถุอันตราย  และมลสารอื่น  ๆ  รวมทั้ง  กาก  ตะกอน  

หรือส่ิงตกคางจากสิ่งเหลานั้นที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ  หรือที่มีอยูในส่ิงแวดลอม 
ตามธรรมชาติ  ซ่ึงกอใหเกิด  หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือภาวะที่เปนพิษภัย
อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได  และใหหมายความรวมถึง  รังสี  ความรอน  แสง  เสียง  
กลิ่น  ความส่ันสะเทือน  หรือเหตุรําคาญอื่น  ๆ  ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย 

“แหลงกําเนิดมลพิษ”  หมายความวา  ชุมชน  โรงงานอุตสาหกรรม  อาคาร  ส่ิงกอสราง  
ยานพาหนะ  สถานที่ประกอบกิจการใด  ๆ  หรือส่ิงอื่นใด  ซ่ึงเปนแหลงที่มาของมลพิษ 
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“กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม”  หมายความวา  กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมตามที่คณะกรรมการวาดวยการประสานงานเพื่อบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
ประกาศกําหนด 

“องคกรเอกชน”  หมายความวา  องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ธรรมชาติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  หรือองคกรเอกชนที่มี
วัตถุประสงคในการคุมครองสิ่งแวดลอมหรืออนุรักษธรรมชาติที่ไดจดทะเบียนเปนองคกรเอกชน 
ตามกฎหมายอื่น 

“สํานักงานคุมครองสิทธิ”  หมายความวา  สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
แกประชาชน  สํานักงานอัยการสูงสุด 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ 
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่ต้ังข้ึน
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  องคการมหาชนที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน  
และหนวยงานอื่นของรัฐ 

“ผูกอใหเกิดความเสียหาย”  หมายความวา   
(๑) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่กอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดการร่ัวไหล

หรือแพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแกชีวิต  รางกายหรือสุขภาพ  อนามัย  
หรือเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอื่นเสียหาย 

(๒) ผูที่กอใหเกิดการร่ัวไหล  แพรกระจายของมลพิษ  หรือกอใหเกิดภาวะมลพิษหรือ 
โดยประการอื่นอันเปนเหตุใหเกิดความเสยีหายตอชีวิต  รางกาย  สุขภาพอนามัยหรือทรัพยสิน  ของผูอื่น  
ทั้งนี้  ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูกอใหเกิดความ
เสียหายหรือไมก็ตาม 

(๓) ผูที่กระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยกฎหมายอันเปน 
การทําลาย  ทําใหสูญหาย  หรือเสียหาย  แกทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเปนของรัฐ  หรือเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน 

“ผูเสียหาย”  หมายความวา  ผูไดรับความเสียหายไมวาโดยทางตรงหรือทางออมจากการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  และใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับความเสียหายที่เกิดข้ึน 
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ตอชีวิต  รางกาย  สุขภาพ  หรืออนามัย  โดยผลของสารที่สะสมอยูในรางกายซึ่งตองใชเวลาในการแสดง
อาการ  และความเสียหายนั้นสามารถพิสูจนไดตามหลักวิชาการ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการวาดวยการประสานงานเพื่อบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

 

 

ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการวาดวยการประสานงานเพื่อ
บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม”  เรียกโดยยอวา  “กป.วล.” ประกอบดวย 

(๑) รองอัยการสูงสุดซ่ึงไดรับ 
 มอบหมายจากอัยการสูงสุด    เปนประธานกรรมการ 
(๒) อธิบดีอัยการฝายชวยเหลือทางกฎหมาย   เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) ผูแทนกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  เปนกรรมการ 
(๔) ผูแทนกรมการปกครอง     เปนกรรมการ 
(๕) ผูแทนกรมชลประทาน     เปนกรรมการ 
(๖) ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม   เปนกรรมการ 
(๗) ผูแทนกรมอนามัย     เปนกรรมการ 
(๘) ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช เปนกรรมการ 
(๙) ผูแทนกรุงเทพมหานคร     เปนกรรมการ 

(๑๐) ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ    เปนกรรมการ 
(๑๑) ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผน 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   เปนกรรมการ 
(๑๒) ผูทรงคุณวุฒซ่ึิงรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 แตงต้ังจํานวนสองคน     เปนกรรมการ 
(๑๓) ผูแทนองคกรเอกชนซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
 แตงต้ังจํานวนสองคน     เปนกรรมการ 
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(๑๔) ผูแทนกรมควบคุมมลพิษซ่ึงไดรับมอบหมาย 
 จากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ    เปนกรรมการและ 
        เลขานุการ 
(๑๕) ผูแทนกรมควบคุมมลพิษซ่ึงไดรับมอบหมาย 
 จากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษจํานวนสองคน  เปนกรรมการและผูชวย 
        เลขานุการ 
ขอ ๖ กรรมการผูแทนสวนราชการตามขอ  ๕  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)   

และ  (๑๑)  จะตองมีตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 
ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๕  (๑๒)  และกรรมการผูแทนองคกรเอกชนตาม 

ขอ  ๕  (๑๓)  จะตองมีความรูความสามารถเปนที่ประจักษและมีประสบการณที่ เกี่ยวของกับการ
คุมครอง  สงเสริม  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนองคกรเอกชน  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สองป  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือผูแทนองคกรเอกชนพนจากตําแหนงกอนครบวาระ   
ใหแตงต้ังผูอื่นเปนกรรมการแทนได  และใหผูที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่ เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  หรือ
กรรมการผูแทนองคกรเอกชน  แลวแตกรณี  เหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงต้ังกรรมการแทนก็ได 

ขอ ๘ การประชุมของ  กป.วล.  ตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม  

ในการประชุมของ  กป.วล.  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได  ใหรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน  ในกรณีที่ไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งข้ึนทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   
ถามีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด   

ขอ ๙ กป.วล.  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ประสานงานระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแกไขเร่ืองรองทุกขที่ เกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม 
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(๒) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อเรงรัดการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม  ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีแพง  คดีอาญา  และคดีปกครอง 

(๓) สนับสนุนสํานักงานคุมครองสิทธิ  ในการตรวจสอบเรื่องรองทุกขเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
และสนับสนุนองคกรเอกชนในการดําเนินงานตามขอ  ๑๔ 

(๔) เสนอแนะใหหนวยงานของรัฐออกกฎกระทรวง  ขอบังคับ  ขอบัญญัติทองถิ่น  ระเบียบ  
หรือประกาศ  ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(๕) เรงรัดใหสวนราชการที่เกี่ยวของปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลที่เกี่ยวของกับคดี
ส่ิงแวดลอม 

(๖) พิจารณาและกําหนดมาตรการเพื่อใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ขอบัญญัติ
ทองถิ่น  ระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  และติดตามใหมี
การปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว 

(๗) ใหการสนับสนุนการวิเคราะหและประเมินความเสียหายในทางวิชาการเพื่อกําหนด
มูลคาความเสียหาย 

(๘) แตงต้ังคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามที่  กป.วล.  มอบหมาย 
(๙) เรียกใหหนวยงานของรัฐ  หรือขอใหองคกรเอกชน  สงเอกสารหรือขอมูล  หรือขอให

เจาหนาที่จากหนวยงานหรือองคกรดังกลาวมาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองรองทุกขที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
(๑๐) ปฏิบั ติการอื่นใดเพื่อให เปนไปตามระเบียบนี้   หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๑๐ ใหมีศูนยขอมูล  เปนหนวยงานภายในกรมควบคุมมลพิษ  ทําหนาที่เปนสํานักงาน

เลขานุการของ  กป.วล.  และใหมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการ  งานวิชาการ  งานการประชุม  และงานเลขานุการของ  

กป.วล.  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
(๒) รวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรองทุกขเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมจากหนวยงาน

ของรัฐ  องคกรเอกชน  ประชาชน  หรือส่ือมวลชนแขนงตาง  ๆ   
(๓) วิเคราะหและประเมินผลการแกไขปญหาเร่ืองราวรองทุกขเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
(๔) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชน  เพื่อรวบรวมและใหบริการขอมูล

ทุกชนิดที่เกี่ยวของกับการรองทุกขเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 



 หนา   ๖ 
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(๕) ติดตามเรงรัดการปฏิบัติการของหนวยงานของรัฐที่ไดแจงหรือรายงานตอศูนยขอมูล
ตามระเบียบนี้  แลวรายงาน  กป.วล.  เพื่อทราบหรือพิจารณาตอไป 

(๖) ติดตามเรงรัดการปฏิบัติการของหนวยงานของรัฐที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยหรือคําส่ัง
ที่ไดออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบนี้  แลวรายงาน  กป.วล.  เพื่อทราบหรือพิจารณาตอไป 

(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

หมวด  ๓ 
การประสานงานกับหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชน 

 

 

สวนที่  ๑ 
การประสานงานเพื่อแกไขความเสียหายที่เกิดข้ึนแกสาธารณะ 

 

 

ขอ ๑๑ ในกรณีหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพบเห็นการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม  หรือไดรับแจงจากองคกรเอกชนหรือบุคคลใดวามีการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม   เปนเหตุใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชนอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษที่ เกิดจากการ
แพรกระจายของมลพิษ  ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองเพื่อระงับเหตุ
แหงความเสียหายตามอํานาจหนาที่โดยทันที  เชน  การสั่งปดหรือพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต  หรือ
การสั่งใหหยุดใช  หรือทําประโยชนดวยประการใด  ๆ  เพื่อระงับเหตุแหงความเสียหายนั้น  และหากมี
ความจําเปนจะตองดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด  ใหหนวยงานของรัฐที่ เกี่ยวของดําเนินการเก็บ
รวบรวมพยานหลักฐานและใหแจงใหศูนยขอมูลทราบโดยไมชักชา 

กรณีที่องคกรเอกชนหรือบุคคลใด  พบวาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งจะกอใหเกิดความ
เสียหายตอส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึน  ใหแจงศูนยขอมูลทราบเพื่อพิจารณาหามาตรการในการระงับเหตุแหง
ความเสียหายเพิ่มเติม   

ในกรณีที่ศูนยขอมูลเห็นวา  มาตรการที่ใชเพื่อการระงับเหตุแหงความเสียหายของหนวยงาน
ของรัฐที่ เกี่ยวของตามวรรคหนึ่งไมเพียงพอ  ใหศูนยขอมูลเสนอมาตรการใหหนวยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวของดําเนินการเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร  หากหนวยงานที่เกี่ยวของไมดําเนินการตามที่ 
ศูนยขอมูลเสนอ  ใหศูนยขอมูลรายงานใหรัฐมนตรีผูกํากับดูแลหนวยงานของรัฐที่ เกี่ยวของ  และ  
กป.วล.  ทราบโดยไมชักชา 



 หนา   ๗ 
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ขอ ๑๒ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายตอสาธารณชน  อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ 
ที่เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษในเขตกรุงเทพมหานคร  ราชการสวนภูมิภาค  หรือราชการ 
สวนทองถิ่น  เมื่อนายกรัฐมนตรีไดส่ังการหรือไดมอบอํานาจใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือ 
ผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  ปฏิบัติหนาที่แทนนายกรัฐมนตรีในการสั่งการภายในเขตจังหวัด 
ตามมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
แลว  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี  ติดตามดูแลใหบุคคลที่
เกี่ยวของปฏิบัติตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรีหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากนายกรัฐมนตรีโดยเครงครัด  
และรายงานใหศูนยขอมูลทราบโดยไมชักชา 

ในกรณีที่เหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายดังกลาวเกิดข้ึนในหลายจังหวัดคาบเกี่ยวกัน  ให  กป.วล.  
รายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อใหพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป 

ใหศูนยขอมูลมีหนาที่ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามคําส่ังนายกรัฐมนตรีหรือผูที่ไดรับ
มอบอํานาจจากนายกรัฐมนตรีที่ส่ังการตามวรรคหนึ่งให  กป.วล.  ทราบ 

ขอ ๑๓ ในกรณีบุคคลที่เกี่ยวของฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรีหรือผูไดรับ
มอบอํานาจจากนายกรัฐมนตรีตามขอ  ๑๒  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ประสานงานกับผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูบัญชาการตํารวจนครบาลแลวแตกรณี  ในเขตจังหวัด
อื่น  ใหผูวาราชการจังหวัดประสานงานกับผูบังคับการตํารวจภูธรประจําจังหวัด  เพื่อดําเนินคดีกับบุคคล
ซ่ึงฝาฝนคําส่ังนั้น  และรายงานใหศูนยขอมูลทราบโดยไมชักชา  และใหศูนยขอมูลรายงานผลการ
ดําเนินคดีให  กป.วล.  ทราบทุกระยะ 

ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนในการคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอม  หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
อาจขอความรวมมือจากผูเสียหาย  องคกรเอกชน  หรือบุคคลใดเพื่อ 

(๑) สืบเสาะหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
(๒) คนหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดีแพงหรือคดีอื่น  ๆ 
ขอ ๑๕ ใหโรงพยาบาลที่ เปนหนวยงานของรัฐหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล  รักษาพยาบาลประชาชนที่ไดรับอันตรายจากภาวะมลพิษที่เกิดข้ึนโดยเร็ว  โดยมี
มาตรฐานในการบริการไมตํ่ากวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
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สวนที่  ๒ 
การประนอมขอพิพาท 

 

 

ขอ ๑๖ หากคูกรณีที่เกี่ยวของประสงคจะตกลงระงับขอพิพาทที่เกิดข้ึนดวยวิธีประนอม 
ขอพิพาท  ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการประนอมขอพิพาท 

หมวด  ๔ 
การประสานงานคดี 

 

 

สวนที่  ๑ 
การประสานงานในชั้นสอบสวน 

 

 

ขอ ๑๗ เพื่อประโยชนในการเรงรัดติดตามการดําเนินคดีในชั้นสอบสวนคดีอาญาใหเปนไป
โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  เมื่อมีการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมข้ึน  ให
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  และไมปรากฏ 
ผูรองทุกขหรือกลาวโทษตามกฎหมายภายในเจ็ดวัน  ใหกรมควบคุมมลพิษดําเนินการกลาวโทษตาม
กฎหมายโดยไมชักชา 

(๒) เพื่อประโยชนในการดํา เนินคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ ยวกับส่ิงแวดลอม   หรือ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน   พนักงานสอบสวนอาจขอคําแนะนําหรือ
คําปรึกษาขอรับทราบขอมูลขาวสาร  หรือขอใหจัดสงส่ิงอื่นใดที่อาจใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนคดี
จากหนวยงานของรัฐ  องคกรเอกชน  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือบุคคลอื่นใดได 

ในกรณีจําเปน  พนักงานสอบสวนจะขอคําปรึกษาจากพนักงานอัยการ  เพื่อใหความเห็นหรือ
คําแนะนําตามที่เห็นสมควรได 

(๓) เมื่อพนักงานสอบสวนไดรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษแลว  ใหหนวยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวของซ่ึงเปนผูรองทกุขหรือกลาวโทษ  รายงานขอเท็จจริงใหศูนยขอมูลทราบเปนลายลักษณอักษร
โดยไมชักชา  เวนแตขอเท็จจริงอันเปนพยานหลักฐานแหงคดีในสํานวนที่อาจใชเปนพยานหลักฐานใน
ชั้นศาล  หรือขอเท็จจริงที่หากเปดเผยแลวอาจทําใหเส่ือมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย 



 หนา   ๙ 
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ในกรณีที่องคกรเอกชนหรือบุคคลใดเปนผูรองทุกขหรือกลาวโทษ  ใหพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบรายงานใหศูนยขอมูลทราบเปนลายลักษณอักษรโดยไมชักชา 

(๔) ใหศูนยขอมูลติดตามผลการดําเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวนอยางใกลชิดหากปรากฏวา
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไมดําเนินการในเวลาอันควร  ใหศูนยขอมูลรายงานตอ  กป.วล.  เพื่อ
ติดตามผลตอไป 

ขอ ๑๘ เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีที่ไมปรากฏแนชัดวาหนวยงานใดของรัฐใน
จังหวัดมีหนาที่ตองประสานงานกับพนักงานสอบสวน  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและ 
คําวินิจฉัยชี้ขาดนั้นใหเปนที่สุด 

หากการวินิจฉัยชี้ขาดตามวรรคหนึ่งไมสามารถกระทําได  เพราะเหตุที่ไมอยูในอํานาจของ 
ผูวาราชการจังหวัด  หรือผูวาราชการจังหวัดไมชี้ขาดภายในระยะเวลาอันสมควรหรือเพราะเหตุอื่นใด  
ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของแจงใหศูนยขอมูลทราบ  เพื่อให  กป.วล.  วินิจฉัยชี้ขาดโดยไมชักชา  และ
คําวินิจฉัยชี้ขาดนั้นใหเปนที่สุด 

สวนที่  ๒ 
การประสานงานคดีอาญาชั้นพนักงานอัยการ 

 

 

ขอ ๑๙ ในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  เมื่อพนักงานอัยการไดรับ
ความเห็นและสํานวนจากพนักงานสอบสวนแลว  หากพนักงานอัยการมีคําส่ังใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม  หรือสงพยานคนใดมาใหซักถามตามมาตรา  ๑๔๓  แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการโดยไมชักชา  ทั้งนี้  ใหพนักงานสอบสวน
ประสานงานกับพนักงานอัยการอยางใกลชิด 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นควรส่ังฟองผูตองหาที่ยังเรียกหรือจับตัวไมไดตาม
มาตรา  ๑๔๑  วรรคส่ี  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และไดแจงใหผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ  หรือผูวาราชการจังหวัดเพื่อจัดการใหไดตัวผูตองหามาภายในกําหนดอายุความแลว   
ใหพนักงานสอบสวนเรงรัดดําเนินการใหไดตัวผูตองหามาดําเนินคดีตอไปโดยเร็ว 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่พนักงานอัยการผูพิจารณาสํานวนมีคําส่ังใหพนักงานสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนผูตองหาในขอหาอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

เพิ่มเติม  หรือแนะนําใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวของในคดีดังกลาวเพิ่มเติม   
ใหพนักงานสอบสวนเรงรัดดําเนินคดีตามคําส่ังของพนักงานอัยการโดยเร็ว 

ขอ ๒๒ ใหพนักงานอัยการประสานงาน   ใหความรู   ใหคําปรึกษา   แนะนํา   ชี้แจง
ขอบกพรอง  วิธีปองกันแกไข  ตลอดจนใหบริการดานกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมแกพนักงานสอบสวน   หนวยงานของรัฐ  เจาพนักงานทองถิ่น  องคกรเอกชน   และ
ประชาชนในจังหวัด 

ขอ ๒๓ กรณีมีการเดินเผชิญสืบในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม   
ใหพนักงานสอบสวนประสานกับผูเสียหายหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการอํานวยความสะดวกแก
พนักงานอัยการ  และศาลในการเดินเผชิญสืบ 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่ผูเสียหาย  ผูแทนโดยชอบธรรม  ผูบุพการี  ผูสืบสันดาน  สามีหรือภริยา
ของผูเสียหาย  หนวยงานของรัฐ  เจาพนักงานทองถิ่น  องคกรเอกชน  หรือบุคคลที่เกี่ยวของขอทราบ 
ผลการดําเนินคดีในศาลอันถึงที่สุดหรือคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีพรอมดวยเหตุผลของคําส่ังดังกลาวจาก
พนักงานอัยการ  ใหพนักงานอัยการดําเนินการใหตามระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุดโดยมิชักชา 

ในกรณีที่การดําเนินคดีในศาลยังไมถึงที่สุดหรืออยูระหวางการพิจารณาสั่งคดีของพนักงาน
อัยการ  ใหพนักงานอัยการเปดเผยรายละเอียดหรือขอมูลเทาที่เห็นวาไมเปนการเสียหายแกการดําเนินคดี
ในอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ 

ขอ ๒๕ ในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  เมื่อคดีถึงที่สุดใหพนักงาน
อัยการแจงผลคดีแกศูนยขอมูลโดยเร็ว  และใหศูนยขอมูลแจงหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและผูมีสวน
เกี่ยวของในคดีทราบตอไป 

สวนที่  ๓ 
การประสานงานคดีแพงระหวางหนวยงานของรัฐ 

 

 

ขอ ๒๖ เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีแพงตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใหหนวยงาน
ของรัฐซ่ึงมีอํานาจหนาที่คุมครอง  สงเสริม  อนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมตามกฎหมายที่ไดรับความ
เสียหาย  รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับผูกอใหเกิดความเสียหาย  ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับ
คาเสียหาย  จํานวนผูเสียหายและพยานหลักฐานอื่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงความเสียหาย 



 หนา   ๑๑ 
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ถาหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาที่
กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ใหย่ืนเร่ืองตอ  กป.วล.  ผานศูนยขอมูลเพื่อขอขยายเวลา  ทั้งนี้  กป.วล.  จะขยาย
เวลาใหคร้ังละไมเกินสามสิบวัน 

ขอ ๒๗ การรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกลาวตามขอ  ๒๖  ใหหนวยงาน 
ของรัฐที่ไดรับความเสียหายเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูแทนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรวมพิสูจนคนหา
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับคาเสียหาย  จํานวนผู เสียหาย  มูลคาความเสียหาย 
ที่เกิดข้ึน  และพยานหลักฐานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุดในการ
วางรูปคดี 

ขอ ๒๘ การพิสูจนความเสียหายตามขอ  ๒๗  ตองดําเนินการโดยมิชักชา  ในกรณีที่ความ
เสียหายหรือผลกระทบใดไมสามารถพิสูจนทราบไดโดยแนชัด  ใหดําเนินการพิสูจนความเสียหาย 
โดยอางอิงการพิสูจนทางวิชาการ  หรือรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิดานส่ิงแวดลอม 

ขอ ๒๙ ในการรวบรวมขอเท็จจริงตามขอ  ๒๖  หากมีกรณีจําเปนใหเชิญผูกอใหเกิดความ
เสียหายหรือประชาชนผูไดรับความเสียหายเขาชี้แจงหรือใหขอมูลดวย 

ขอ ๓๐ ใหหนวยงานของรัฐตามขอ  ๒๖  แจงผลใหศูนยขอมูลทราบภายในสิบวันนับแต
วันที่รวบรวมขอเท็จจริง  คาเสียหายและพยานหลักฐานแลวเสร็จ  และใหศูนยขอมูลติดตามผลการ
ดําเนินคดีอันเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวเพื่อรายงานตอ  กป.วล.  ทุกระยะดวย 

ขอ ๓๑ กรณีที่การพิสูจนคาเสียหายมีคาใชจาย  ใหเบิกจายจากงบประมาณของหนวยงาน
ของรัฐตามขอ  ๒๖  หากเงินงบประมาณของหนวยงานของรัฐดังกลาวไมเพยีงพอ  ใหใชเงินจากกองทุน
ส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  หรือเงินบริจาค 
จากองคกรการกุศล 

ขอ ๓๒ ในกรณีที่มีหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหายหลายหนวยงานในเขตทองที่
เดียวกันหรือในหลายทองที่  ใหทุกหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายสงเร่ืองไปยังสํานักงานอัยการ
สูงสุดเพื่อพิจารณาตามระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุดโดยไมชักชา 

ในกรณีที่ไมมีหนวยงานของรัฐหนวยงานใดรับเปนตัวความ  ใหศูนยขอมูลนําเร่ืองเสนอ  
กป.วล.  เพื่อพิจารณาตามอํานาจหนาที่โดยไมชักชา 

ขอ ๓๓ เมื่อหาตัวผูรับผิดทางแพงและจํานวนมูลคาความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนได
แลว  ใหหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายรีบสงเร่ืองไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

สวนที่  ๔ 
การดําเนินคดีและการบังคับคดี 

 

 

ขอ ๓๔ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายฟองคดีแพงเพื่อเรียกคาเสียหาย  
นอกจากจะเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยหรือคาเสียหายอันจะเรียกรองไดตามกฎหมายเฉพาะแลว  ใหหนวยงานของรัฐดังกลาว  
ดําเนินการพิสูจนถึงคาเสียหายดังตอไปนี้ประกอบดวย  คือ 

(๑) คาเสียหายที่รัฐพึงไดรับจากสิ่งแวดลอมที่เสียหาย 
(๒) คาเสียหายที่เกิดจากการใชงบประมาณของรัฐหรือจากแหลงเงินทุนอื่นเพื่อใชในการ

บําบัดฟนฟูและบูรณะความเสียหายของสิ่งแวดลอมใหคืนกลับสูสภาพเดิม 
(๓) คาเสียโอกาสในการนํางบประมาณหรือเงินทุนที่ใชตาม  (๒)  ไปลงทุนในโครงการอื่น

ของรัฐเพื่อสังคมโดยรวม 
(๔) คาเสียหายที่รัฐตองมีภาระเพิ่มข้ึนในการดูแลสุขภาพ  รางกายและอนามัยของประชาชน  

อันอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
(๕) คาเสียหายตอเนื่องอื่น  ๆ  อันพึงจะเกิดในอนาคต   
ขอ ๓๕ ในการดําเนินคดี  หากหนวยงานของรัฐที่เปนตัวความพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปน

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเสียหายหรือเพื่อคุมครองประโยชนหรือสิทธิของผูไดรับความเสียหาย  หรือ
มีเหตุจําเปนอื่น  ใหหนวยงานของรัฐดังกลาวรีบแจงพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาใชวิธีการคุมครอง
ประโยชนในระหวางการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ังตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง   

ขอ ๓๖ เมื่อคดีถึงที่สุดแลว   ใหหนวยงานของรัฐผู เปนตัวความรายงานผลคดีไปยัง 
ศูนยขอมูลโดยเร็วและเรงรัดติดตามบังคับคดีแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาใหถึงที่สุด  และใหรายงาน 
ผลการบังคับคดีไปยังคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพงที่ไดรับแตงต้ังจากกระทรวงการคลัง
และรายงานสํานักงานอัยการสูงสุดทราบเปนระยะ 

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐผูเปนตัวความดําเนินการติดตามบังคับคดีแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ลาชาเกินสมควร  ใหศูนยขอมูลรายงาน  กป.วล.  เพื่อพิจารณาตอไป 
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ขอ ๓๗ เพื่อประโยชนในการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล   สํ าหรับในเขต
กรุงเทพมหานคร  ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนตัวความขอความรวมมือจากผูอํานวยการเขตหรือหัวหนา
สํานักงานเขตสาขา  ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหขอความรวมมือจากนายอําเภอหรือ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  เพื่อสืบเสาะหาทรัพยสินของผูกอใหเกิดความเสียหาย   
แลวแจงพนักงานอัยการเพื่อดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาตามระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุด
ตอไป   

ขอ ๓๘ ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของวางระเบียบหรือออกคําส่ังของหนวยงานหรือ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ   จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

คําแนะนําของประธานศาลปกครองสูงสุด 
ในการดําเนินคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 

 

 

โดยที่ปัญหาเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของสาธารณชนและการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยรวม  สมควรให้การดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมเป็นไป
โดยรวดเร็วทันต่อการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศ  สังคมและเศรษฐกิจ  รวมทั้งต่อการ
แก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่คู่กรณีอย่างมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบข้อ  ๖  (๕)  และ  (๖)  ของระเบียบ  ก.ศป.  ว่าด้วยอํานาจหน้าที่
ประธานศาลปกครองสูงสุดและอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  และการบริหารงานศาลปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
ประธานศาลปกครองสูงสุดจึงออกคําแนะนํา  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในคําแนะนํานี้ 
“คดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม”  หมายความรวมถึง  คดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ  

หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กร  ตามรัฐธรรมนูญ  หรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐกับเอกชน  หรือระหว่างหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน  อันเนื่องมาจากการใช้อํานาจทาง
ปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม   
การคุ้มครองหรือรักษาสภาพทางธรรมชาติ  พืช  สัตว์  หรือสิ่งมีชีวิต  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
การคุ้มครองดูแลสุขภาพมนุษย์  การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมมนุษย์  สภาพภูมิอากาศ  ภูมิทัศน์   
ศิลปวัฒนธรรม  หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  และคดีอ่ืนตามประกาศของประธานศาลปกครองสูงสุด 

กรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมหรือไม่  ในศาลปกครองชั้นต้น 
ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นนั้นเป็นผู้วินิจฉัย  ส่วนในศาลปกครองสูงสุดให้ประธานศาลปกครองสูงสุด
เป็นผู้วินิจฉัย 

ข้อ ๒ ในการพิจารณาความสมบูรณ์ครบถ้วนของคําฟ้อง  ตามมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ศาลพึงพิจารณาดังนี้ 

(๑) การพิจารณาเก่ียวกับการกระทําที่ เ ป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี  รวมทั้งข้อเท็จจริ ง 
หรือพฤติการณ์เก่ียวกับการกระทําดังกล่าว  หากพอที่จะเข้าใจได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหรืออาจจะได้รับ 
ผลจากการกระทําดังกล่าวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้  ก็ถือได้ว่าเพียงพอที่จะ
พิจารณาและดําเนินการต่อไปได้แล้ว 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๒) การพิจารณาเก่ียวกับคําขอให้ศาลกําหนดคําบังคับ  เนื่องจากคดีปกครองเก่ียวกับ
ส่ิงแวดล้อมมีลักษณะพิเศษในเรื่องการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแตกต่างจากคดีปกครองทั่วไป  
คําขอและคําบังคับจึงควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงประเด็นความเสียหายดังนี้ 

 (ก) ค่าเสียหายทางด้านสุขภาพอนามัย  เช่น  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าขาดไร้อุปการะ   
คา่ปลงศพ  ค่าทดแทนความเสื่อมเสียสมรรถภาพของร่างกาย  ค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ  
ค่าเสียหายทางด้านจิตใจ  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาติดตามอาการ
ป่วยหลังจากวันฟ้อง  เป็นต้น 

 (ข) ค่าเสียหายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ค่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   ค่าเสียหายที่ ไม่ มีตัวเลขเชิ งพาณิชย์  ได้แก่  ความสูญเสียทางระบบนิ เวศ   
หรือทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น 

 (ค)  ค่าเสียหายทางด้านวิถีชีวิตของชุมชนในสังคม  เช่น  ความสูญเสียเอกลักษณ์ 
ของชุมชน  ความสูญเสียทางศิลปวัฒนธรรม  เป็นต้น 

 ทั้งนี้  เม่ือคําขอหรือคําบังคับไม่สมบูรณ์ครบถ้วน  ศาลพึงมีคําส่ังให้ผู้ฟ้องคดีทําการแก้ไข
หรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  หรือดําเนินการไต่สวนผู้ฟ้องคดีหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี  
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้ชัดเจน 

ข้อ ๓ คดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ  การพิจารณา 
ถึงความเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
ที่จะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลนั้น  ควรพิจารณาในความหมายอย่างกว้าง  โดยคํานึงถึงสิทธิชุมชน   
ชุมชนท้องถิ่น  ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม  องค์การเอกชน  สมาคม  นิติบุคคลหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสีย
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เก่ียวกับเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม  
สหภาพ  สหพันธ์  สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  องค์การเอกชน  องค์การพัฒนาเอกชน  หรือหมู่คณะอ่ืนด้วย 

การพิจารณาระยะเวลาการฟ้องคดี  ควรให้ความสําคัญกับหลักเกณฑ์เก่ียวกับระยะเวลา 
การฟ้องคดี  ตามมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   
พ.ศ.  ๒๕๔๒   

กรณีที่ มีการยื่นคําขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล  ศาลควรพิจารณาให้ความสําคัญเก่ียวกับ
ผลกระทบหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสาธารณะประกอบในการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมศาลด้วย  
และโดยสถานะของผู้ขอซ่ึงยื่นฟ้องเพื่อแก้ไขเยียวยาส่ิงแวดล้อม  หากต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล  พึงถือว่า
ผู้ขอจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร  ตามมาตรา  ๔๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ข้อ ๔ คดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะในปัจจุบัน   
และหรืออาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะในอนาคต  ศาลพึงพิจารณากําหนดมาตรการ 
หรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยไม่ต้องรอให้ผู้ฟ้องคดีร้องขอ 
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ข้อ ๕ ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา   
ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศาลกําหนด  ศาลพึงมี
คําส่ังให้เจ้าหน้าที่ศาลที่เ ก่ียวข้องกับการบังคับคดีไปติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามคําส่ังศาล   
และรายงานให้ศาลทราบเป็นระยะ  หากปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนคําส่ังศาล  ให้ศาลดําเนินการตามที่
เห็นสมควรเพื่อให้คําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาบรรลุผล   

ข้อ ๖ ศาลพึงวางแนวทางในการแสวงหาข้อเท็จจริงใ ห้ตรงตามรูปคดีโดยรวดเร็ว   
และกําหนดประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องทําคําให้การ  พร้อมทั้งให้จัดส่งพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
ที่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี  และในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีทําคําให้การศาลอาจแสวงหาข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานอ่ืน ๆ  ควบคู่กันไป  รวมทั้งพิจารณาว่าสมควรที่จะมีการแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ความเห็นในประเด็นเก่ียวกับปัญหาทางเทคนิคหรือไม่  หากสมควรก็ให้พิจารณาแต่งตั้งพยาน
ผู้เชี่ยวชาญไปด้วยในคราวเดียวกัน 

การพิจารณาตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญ  ศาลพึงคํานึงถึงความเป็นกลาง  ความรู้  ประสบการณ์   
และประวัติการทํางานของพยานผู้เชี่ยวชาญ  ความเป็นที่ยอมรับของหลักการและทฤษฎีที่พยาน
ผู้เชี่ยวชาญเสนอ  รวมทั้งประโยชน์ส่วนได้เสียของพยานผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว 

ข้อ ๗ เพื่อเป็นการเร่งรัดการดําเนินคดีและมิให้กระบวนพิจารณาคดีล่าช้าเกินสมควร   
ในกรณีที่มีการขอขยายระยะเวลาทําคําให้การ  ศาลพึงพิจารณาอนุญาตให้เท่าที่จําเป็น  สําหรับกรณี 
ที่มีข้อเท็จจริงยุ่งยากซับซ้อน  ให้ศาลพิจารณาขยายระยะเวลาทําคําให้การตามความเหมาะสม 

ข้อ ๘ เม่ือผู้ถูกฟ้องคดีทําคําให้การยื่นต่อศาลแล้ว  หากข้อเท็จจริงที่ได้จากคู่กรณีและที่ศาล
แสวงหามาเพียงพอที่จะพิจารณาพิพากษาได้แล้ว  ศาลพึงส่งสําเนาคําให้การพร้อมทั้งพยานหลักฐาน
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อทราบ  พร้อมทั้งสรุปข้อเท็จจริงและความเห็นเพื่อเตรียมจัดทําบันทึกของตุลาการ
เจ้าของสํานวนเสนอต่อองค์คณะเพื่อพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๙ ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับการพิสูจน์ระหว่างการกระทํากับผลที่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย  ตลอดจนการกําหนดค่าเสียหาย  ซ่ึงมีความซับซ้อนและเป็นปัญหาทางเทคนิค   
ศาลพึงพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่มีการฟ้องเรียกค่าเสียหาย  นอกจากการรับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
ของผู้ฟ้องคดีแล้ว  ศาลอาจแสวงหาข้อเท็จจริงโดยการไต่สวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เก่ียวกับความเสียหายให้เกิดความชัดเจน  ทั้งนี้  เพื่อใช้ในการพิจารณากําหนดจํานวนค่าเสียหาย 
ที่แน่นอน  ในกรณีที่ไม่อาจแสวงหาพยานหลักฐานได้อย่างชัดเจนเก่ียวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นและศาล
เห็นว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจริง  ศาลอาจใช้ดุลพินิจกําหนดค่าเสียหายแบบเหมารวมตามความ
เหมาะสม  โดยคํานึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทาํนั้น 
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(๒) กรณีที่เกิดความเสียหายซ่ึงศาลอาจกําหนดค่าเสียหายได้ในอนาคต  ศาลควรไต่สวน
ข้อเท็จจริงเพื่อใช้ในการกําหนดค่าสินไหมทดแทนในคําพิพากษาด้วย  เช่น  กรณีผู้เสียหายได้รับมลพิษ
จากรังสีหรือสารพิษอันตรายอ่ืน ๆ  และเกิดอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง  ศาลควรกําหนดค่าเสียหายให้เป็น
ธรรมตามความเสี ยหายที่ เ กิดขึ้ นจริ ง   ทั้ งนี้ ในกรณีที่ ยั ง ไ ม่ มีการแต่ งตั้ งพยานผู้ เชี่ ย วชาญ   
ศาลอาจพิจารณาแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อให้ความเห็นแก่ศาลก็ได้  เช่น  แพทย์เฉพาะทางด้าน 
อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น   

(๓) กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ  ศาลควรพิจารณาแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะในการรวบรวมพยานหลักฐาน  ในเรื่องสาเหตุของการเกิดความเสียหาย  มูลค่าความเสียหาย
ของระบบนิเวศที่ เสีย ไป  ค่าใช้ จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและขจัดมลพิษที่ เกิดแก่
ทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งมาตรการเพื่อป้องกัน  คุ้มครอง  รักษา  หรือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม  เพื่อใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป   

(๔) กรณีที่ค วามเ สียหายเกิดจากมลพิษ   การ กําหนดค่ าเสียหาย ในกรณีดั งกล่าว   
ศาลควรพิจารณาแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้านโดยตรง  เช่น  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเสียง  
อากาศ  หรือของเสียอันตรายอ่ืน ๆ  ซ่ึงอาจเป็นนักวิชาการในหน่วยงานของรัฐ  ให้ความเห็นต่อศาล 
ในการกําหนดค่าเสียหายอันเกิดจากมลพิษนั้น   

(๕) กรณีที่ศาลไต่สวนแล้วปรากฏว่า  ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมากเกินกว่าที่ปรากฏ 
ในคําขอท้ายฟ้อง  ศาลควรแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ   

ข้อ ๑๐ การตรวจสอบสถานที่พิพาท  ศาลพึงดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ก่อนออกไปตรวจสอบสถานที่  ศาลควรวางแผนการตรวจสอบสถานที่ให้ละเอียดรอบคอบ  

หากกรณีมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป  ศาลควรพิจารณาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านั้นให้มีความ
เหมาะสมและมีเหตุผล  โดยจะต้องระมัดระวังในการวางตนเพื่อมิให้คู่กรณีเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า  
ศาลวางตนไม่เป็นกลาง  หรือไม่ให้ความเสมอภาคแก่คู่กรณี   

(๒) กรณีที่เห็นว่าในการตรวจสอบสถานที่อาจมีการเผชิญหน้าระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
หรือบุคคลภายนอก  จนอาจก่อให้เกิดความรุนแรงหรืออุปสรรคต่อการตรวจสอบสถานที่  ศาลควรสั่งให้
สํานักงานศาลปกครองประสานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่
เป็นการล่วงหน้า  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ดังกล่าว 

(๓) ก่อนตรวจสอบข้อเท็จจริงในสถานที่  ศาลควรแจ้งให้คู่กรณีและบุคคลที่อยู่  ณ  สถานที่นั้น 
ทราบว่า  การตรวจสอบสถานที่เป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาล  ขอให้คู่กรณีและบุคคล 
ที่อยู่  ณ  สถานที่นั้น  อํานวยความสะดวกในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาล  หากผู้ใดกระทําการ
อันเป็นการขัดขวาง  อาจมีความผิดตามกฎหมาย   

(๔) เม่ือสิ้นสุดการตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวแล้ว  ศาลควรจดแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับ 
การดําเนินการของศาลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นไว้ในรายงานกระบวนพิจารณา 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๑๑ ศาลพึงวินิจฉัยและให้เหตุผลในทุกข้อหา  ทุกประเด็นหรือข้อโต้เถียงที่คู่กรณีกล่าวอ้าง
ทั้งหมด  รวมทั้งควรวินิจฉัยเพื่อวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดี  การสร้างปทัสถานของสังคม
และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม   
การบริหารราชการแผ่นดิน  การป้องกัน  คุ้มครอง  รักษาหรือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม  
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  ชีวิตหรือสุขภาพ
อนามัยของบุคคล  และสิทธิของชนรุ่นหลังด้วย 

ข้อ ๑๒ การกําหนดค่าเสียหายในคําพิพากษา  ศาลพึงกําหนดให้ครอบคลุมค่าเสียหายต่าง ๆ  
ตามข้อเท็จจริงในแต่ละคดี  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาติดตาม
อาการป่วยหลังจากวันฟ้อง  ค่าเสียหายทางด้านสุขภาพ  ค่าขาดประโยชน์  ค่าเสียหายในอนาคต  
ค่าเสียหายทางด้านจิตใจหรือค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน  ค่าเสียหายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ค่าขจัดมลพิษ  
ค่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสิทธิชุมชนและวิถีชีวิตชุมชน  รวมทั้งอาจตั้งข้อสงวน
ในคําพิพากษาเพื่อกําหนดค่าเสียหายในอนาคตด้วย 

กรณีที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาให้ผู้รับผิดต้องดําเนินการอ่ืนใดเพื่อเยียวยาความเสียหาย 
ทางสิ่งแวดล้อม  ศาลควรกําหนดเป็นเงื่อนไขในคําพิพากษาเพื่อให้ผู้รับผิดปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าว  
ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมแก่กรณี   

ข้อ ๑๓ ศาลพึงพิจารณาว่าในการกําหนดคําบังคับในเรื่องใดเรื่องหนึ่งควรต้องกําหนดให้ 
คําบังคับนั้นมีผลย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตหรือไม่  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ในการเยียวยา 
ความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีและสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ  รวมทั้งต้องคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากผลแห่งคําพิพากษาด้วย 

สําหรับกรณีที่คําบังคับเป็นการสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใด  ศาลพึงกําหนดระยะเวลาเพื่อให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นต้อง
ปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในก่ีวัน  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความร้ายแรงของผล 
ที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและระยะเวลาตามปกติในการปฏิบัติราชการที่หน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ศาลได้ตั้งข้อสงวนเก่ียวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดไว้ในคําพิพากษา  หากความ
ปรากฏต่อศาลในระหว่างระยะเวลาที่กําหนดว่าข้อเท็จจริงตามที่ศาลได้ตั้งข้อสงวนไว้นั้นได้เกิดขึ้น 
หรือเปลี่ยนแปลงไป  ศาลพึงดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนและอาจมีคําพิพากษา
ในส่วนที่ได้มีการตั้งข้อสงวนไว้ก็ได้ 

ข้อ ๑๕ นอกจากที่กําหนดไว้ในคําแนะนํานี้  ศาลพึงลดและเร่งรัดขั้นตอนการดําเนินกระบวน
พิจารณาและงานธุรการคดี  เพื่อให้คดีแล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
หัสวุฒิ  วิฑิตวิรยิกุล 

ประธานศาลปกครองสูงสุด 



(ร่างนําเสนอประกอบรายงานการวิจัยโครงการการพสูิจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที#ดนิ) 
 

(ร่าง) 
 พระราชบัญญัตวิิธีพจิารณาคดีสิ#งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

หมวดที#...... 
ว่าด้วยวิธีพจิารณาคดีที#ดนิและป่าไม้ 

ส่วนที# ๑ 
หลักทั#วไป 

 

มาตรา ๑ ในพระราชบญัญตันีิ � 
 “คดีที�ดนิและป่าไม้” หมายความวา่  
  (๑) คดีแพ่งที�พิพาทเกี�ยวกับสิทธิในการอนุรักษ์ การจัดการ บํารุงรักษาหรือได้
ประโยชน์จากที�ดินและป่าไม้ของชุมชน รวมทั �งพิพาทเกี�ยวกับกรรมสิทธิ1 สิทธิครอบครองที�ได้มา
โดยกฎหมายที�ดนิและกฎหมายอื�น 
 (๒) คดีอาญาที�เกิดจากการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายที�ดนิ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวกบัที�ดนิและป่าไม้ทกุฉบบั 
 “สิทธิชมุชน” หมายความว่า สิทธิชมุชนตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ 
 “ชมุชน” หมายความว่า ถิ�นฐานที�อยู่ ของกลุ่มคน ถิ�นฐานนี �มีพื �นที�อ้างอิงได้ และกลุ่ม
คน นี �มีการอยู่อาศยัร่วมกัน มีการทํากิจกรรม เรียนรู้ ติดต่อสื�อสาร ร่วมมือและพึ�งพา อาศยักัน มี
วฒันธรรมและภมูิปัญญาประจําถิ�น มีจิตวิญญาณและ ความผกูพนัอยูก่บั พื �นที�แห่งนั �น อยู่ภายใต้
การปกครองเดียวกนั 
 
มาตรา ๒ ในการพิจารณาพิพากษาคดีที�ดนิและป่าไม้ ให้ศาลคํานึงถึงความเป็นธรรมทางสงัคม 
(Social Justice) กบัความเป็นธรรมทางสิ�งแวดล้อมและนิเวศ (Environmental and Ecological 
Justice) รวมถึงให้คํานงึถึงสิทธิของชมุชนและบคุคลในการมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ ในการจดัการ 
บํารุงรักษาหรือได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั �งสิทธิที�จะดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื�องในสิ�งแวดล้อมที�จะไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายตอ่สขุภาพอนามยั สวสัดภิาพหรือคณุภาพชีวิตของตน ตามรัฐธรรมนญูไทย ควบคูก่นัไป  
 
มาตรา ๓ ในคดีอาญาที�เป็นคดีที�ดินและป่าไม้ตามความหมายในมาตรา ๑ และผู้ ต้องหาหรือ
จําเลยในคดีได้ยกสิทธิชมุชนตามรัฐธรรมนญูขึ �นโต้แย้งตอ่สู้ให้ 
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  (๑) ให้พนักงานสอบสวนผู้ มีอํานาจและหน้าที�ในการสอบสวนคดีอาญาทําการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเกี�ยวกับสิทธิชุมชนที�ผู้ ต้องหากล่าวอ้าง โดยให้ทําการสอบคําให้การของ
ผู้ ต้องหา ผู้ นําชุมชน ผู้ ใหญ่บ้าน กํานัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ�นที�ชุมชนอยู่ในเขต
รับผิดชอบ รวมทั �งพยานหลักฐานอื�นที�ผู้ ต้องหาอ้างเป็นพยานประกอบการพิจารณาสั�งคดี เมื�อ
พนักงานสอบสวนสรุปสํานวนคดีและมีคําสั�งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีแล้ว ให้พนักงานสอบสวน         
สง่พยานหลกัฐานทั �งหมดที�เกี�ยวกบัสิทธิชมุชนไปยงัพนกังานอยัการด้วย  
  (๒) ให้พนกังานอยัการพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐานเกี�ยวกับสิทธิชุมชนที�
พนักงานสอบสวนรวบรวมส่งมาพร้อมสํานวนคดีประกอบการสั�งคดีด้วย หากพบว่าพนักงาน
สอบสวนไม่ได้สอบสวนในประเด็นนี �ไว้ ให้พนกังานอยัการส่งสํานวนกลบัไปให้พนกังานสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนใหม่หรือมีคําสั�งให้พนกังานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ�มเติมในประเด็นนี �อีก
ครั �งก่อนจะพิจารณาสั�งคดี 
 (๓) หากพนกังานอยัการมีความเห็นสั�งฟ้อง ในการฟ้องคดีตอ่ศาลให้พนกังานอยัการ
สง่พยานหลกัฐานที�เกี�ยวกบัสิทธิชมุชนในสํานวนคดีไปพร้อมกบัคําฟ้องในวนัยื�นฟ้องด้วย 
 (๔) เมื�อศาลรับคําฟ้องของพนักงานอัยการแล้ว ก่อนมีคําสั�งให้ศาลพิจารณา
พยานหลกัฐานที�เกี�ยวกบัสิทธิชมุชนที�ส่งมาพร้อมคําฟ้อง หากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามฟ้องและ
พยานหลักฐานเกี� ยวกับสิทธิชุมชนที�ส่งมายังไม่ชัดแจ้ง  ให้ศาลมีคําสั�ง คืนคําฟ้องและ
พยานหลกัฐานที�ส่งมาพร้อมคําฟ้องให้พนกังานอยัการทําการสอบสวนเพิ�มเติมและให้มายื�นฟ้อง
ใหมพ่ร้อมพยานหลกัฐาน 
 
มาตรา ๔ ในคดีอาญาที�เกี�ยวกบัคดีที�ดนิและป่าไม้ที�มีการยกสิทธิชมุชนขึ �นเป็นประเด็นตอ่สู้ เมื�อ
มีคําร้องขอให้ปลอ่ยตวัชั�วคราว ให้ปฏิบตัดิงันี � 
  (๑) ในชั �นสอบสวนให้พนกังานสอบสวนมีคําสั�งอนญุาตให้ปล่อยตวัผู้ ต้องหาชั�วคราว
ในระหว่างสอบสวนโดยไม่ต้องมีประกันหรือหลักประกัน โดยให้ผู้ ต้องหามารายงานตัวตามที�
พนกังานสอบสวนกําหนดจนกวา่การสอบสวนจะแล้วเสร็จ 
  (๒) ในชั �นพนักงานอัยการ ให้พนักงานอัยการมีคําสั�งอนุญาตให้ปล่อยตวัผู้ ต้องหา
ชั�วคราวในระหวา่งพิจารณาสั�งคดี โดยไมต้่องมีประกนัหรือหลกัประกนั โดยให้ผู้ ต้องหามารายงาน
ตวัตามที�พนกังานอยัการกําหนดจนกวา่การพิจารณาจะแล้วเสร็จ 
 (๓) ในชั �นพิจารณาของศาลชั �นต้น ศาลอทุธรณ์และศาลฎีกา ให้ศาลมีคําสั�งอนุญาต
ให้ปล่อยตวัจําเลยชั�วคราวในระหว่างพิจารณาคดี โดยไม่ต้องมีประกันหรือหลกัประกัน โดยให้
ผู้ ต้องหามาศาลตามกําหนดนดัหรือตามที�ศาลจะกําหนดจนกวา่การพิจารณาคดีจะแล้วเสร็จ 
หากผู้ ต้องหาไม่ปฏิบตัิตามคําสั�งให้มารายงานตวัของพนกังานสอบสวนตาม (๑) และให้พนกังาน
สอบสวนยื�นคําร้องตอ่ศาลให้ออกหมายจบัตวัผู้ ต้องหามาศาล  
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  หากผู้ ต้องหามารายงานตวัตามกําหนดตามคําสั�งพนักงานสอบสวนหรือคําสั�งของ
พนกังานอยัการตาม (๑) และ (๒) ให้พนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการยื�นคําร้องต่อศาลให้
ศาลออกหมายเรียกหรือหมายจบัจําเลยให้มาศาลเพื�อไตส่วน และให้ศาลมีคําสั�งตามที�เห็นสมควร
วา่เห็นควรให้ปลอ่ยตวัชั�วคราวเช่นเดิม หรือให้ปล่อยตวัชั�วคราวโดยมีประกนัหรือหลกัประกนั หรือ
ให้มีคําสั�งคมุขงัไว้ระหวา่งสอบสวนก็ได้ 
  หากจําเลยไม่มาศาลตามกําหนดนดั ให้ศาลมีคําสั�งให้ออกหมายเรียกหรือหมายจบั
จําเลยให้มาศาลเพื�อไตส่วน และให้ศาลมีคําสั�งตามที�เห็นสมควรว่าเห็นควรให้ปล่อยตวัชั�วคราว
เช่นเดิม หรือให้ปล่อยตัวชั�วคราวโดยมีประกันหรือหลักประกัน หรือให้มีคําสั�งคุมขังไว้ระหว่าง
สอบสวนก็ได้ 
 
มาตรา ๕ ในคดีที�ดินและป่าไม้ที�เกี�ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะของชุมชน ไม่ว่าคดีแพ่งหรือ
คดีอาญาให้ 

(๑) บคุคลในชมุชนหรือตวัแทนมีอํานาจฟ้องคดีที�เกี�ยวข้องกบัที�ดนิและป่าไม้ได้ 
(๒) องค์กรพฒันาเอกชนที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการอนรัุกษ์ที�ดินและป่าไม้ฟ้องคดีป่า

ไม้และที�ดนิได้ แม้ไมไ่ด้มีภมูิลําเนาอยูใ่นพื �นที�พิพาท 
  ในการพิจารณาเรื�องอํานาจฟ้อง ให้ศาลคํานึงถึงสิทธิของบคุคลที�จะได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  รวมทั �งสิทธิที�จะดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติ
และต่อเนื�องในสิ�งแวดล้อมที�จะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสขุภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคณุภาพ
ชีวิตของตน  ตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

ค่าเสียหายที�ได้ในคดีแพ่ง ให้นํามาฟื�นฟูสภาพทรัพยากรที�ดินและป่าไม้อันเป็น
ประโยชน์สาธารณะนั �นๆ 

 
มาตรา ๖ ในคดีที�ดนิและป่าไม้ที�เกี�ยวข้องกบัประโยชน์สาธารณะ ให้ศาลทําหน้าที�ไตส่วนค้นหา
พยานหลกัฐานในเชิงรุก เพื�อให้ได้ความจริงอยา่งถกูต้องและสมบรูณ์  โดยให้ศาลนําบทบญัญัติใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 86, 87, 99, 129,130 และบทบญัญัติในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 226 มาใช้อย่างเคร่งครัด  โดยให้เป็นไปตามคําแนะนํา
ของประธานศาลฎีกา 
  กรณีที�ประเดน็โต้แย้งในคดีมีเหตตุ้องมีการพิสจูน์สิทธิเกี�ยวกบัป่าไม้และที�ดิน  ให้ศาล
เรียกพยานหลักฐานเกี�ยวกับการพิสูจน์ เช่น ระวางแผนที�ภาพถ่ายทางอากาศ สารบบที�ดินที�
เกี�ยวข้อง เป็นต้นและให้ศาลเรียกหน่วยงานที�เกี�ยวข้องมาให้ถ้อยคําตอ่ศาลประกอบการพิจารณา
ได้  โดยคูค่วามไมจํ่าต้องร้องขอ 
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มาตรา ๗ ในคดีที�ดินและป่าไม้ที�เกี�ยวข้องกับสิทธิชุมชนหรือประโยชน์สาธารณะ  ให้ศาลออก
เผชิญสืบเพื�อให้ได้ข้อเท็จจริงโดยชดัแจ้ง  สําหรับคดีที�ดินและป่าไม้ที�เป็นข้อพิพาททางแพ่งทั�วไป  
ศาลพงึออกเผชิญสืบได้ตามความเหมาะสมเพื�อประโยชน์แหง่ความยตุธิรรม 
 
มาตรา ๘ หากคดีใดเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชน แต่มีประเด็นว่าที�ดินหรือป่าไม้นั �นอาจเป็น
ทรัพย์สินของรัฐหรือเป็นคดีเพื�อประโยชน์สาธารณะอื�นๆ  เช่น  ข้อพิพาทเกี�ยวกับการบุกรุกที�ป่า     
ที�ริมนํ �าที�ชายหาด หรือการบกุรุกที�สาธารณประโยชน์ ให้ศาลเรียกหน่วยงานที�ดแูลรักษาพื �นที�นั �นๆ 
เข้ามาเป็นคูค่วาม  เพื�อพิสจูน์ความจริงให้ถึงที�สดุ 
 
มาตรา  ๙  การดําเนินการทางศาลตามพระราชบญัญตันีิ �  ให้ได้รับยกเว้นคา่ฤชาธรรมเนียม 
 
 

ส่วนที# ๒ 
พยานผู้เชี#ยวชาญและผู้เชี#ยวชาญศาลในคดีป่าไม้ที#ดนิ 

 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที�มีความจําเป็นเพื�อการพิสจูน์ความจริง ให้ศาลตั �งผู้ เชี�ยวชาญด้านป่าไม้และ
ที�ดิน  เพื�อให้ความเห็นตอ่ศาลถึงวิธีกาพิสจูน์ความจริง  และร่วมพิสจูน์คดีได้  โดยผู้ เชี�ยวชาญมี
สิทธิในการเข้าถึงเอกสารและข้อมลูที�จําเป็นในคดี  เพื�อให้มีข้อมลูเพียงพอในการเสนอความเห็น
ได้ 
 
มาตรา ๑๑ ในกรณีที�รัฐเป็นคูค่วาม การตั �งผู้ เชี�ยวชาญจากหนว่ยงานของรัฐ จกัต้องคํานึงถึงความ
เป็นกลางของผู้ ที�เกี�ยวข้องด้วย 
 
มาตรา ๑๒ ในกรณีที�มีประเด็นเกี�ยวกับธรรมเนียมปฏิบตัิของท้องถิ�น ให้มีพยานผู้ เชี�ยวชาญหรือ
ผู้ เชี�ยวชาญศาลด้านนั �นๆ เข้าร่วมหาข้อเท็จจริงในคดีด้วย 
 
มาตรา ๑๓  ในการพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดินไม่ให้ศาลนําข้อสนันิษฐานเรื�องความแท้จริงและ
ถูกต้องของเอกสารมหาชนตามที�บญัญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 
๑๒๗ มาใช้  เพื�อเปิดช่องให้คูค่วามทั �งสองฝ่ายสามารถนําสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้อย่างเท่าเทียม
กนั 
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ส่วนที# ๓ 
นิตวิิทยาศาสตร์เกี#ยวกับป่าไม้และที#ดิน 

มาตรา ๑๔ ในคดีที�มีปัญหาเรื�องแนวเขตที�ดิน การใช้แผนที�ทางอากาศ จกัต้องดําเนินการอย่าง
จริงจงั เพื�อให้มีการพิสจูน์แนวเขตของพื �นที�อยา่งถกูต้อง โดยสํารวจพิกดัและรหสัพื �นที�ที�ถกูต้อง 

 
 

ส่วนที# ๔ 
การพัฒนาระบบข้อมูลคดีป่าไม้ที#ดนิ 

มาตรา ๑๕  ให้สํานักงานศาลยุติธรรมจัดให้มีการเก็บข้อมูลด้านคดีป่าไม้ที�ดิน ในประเด็นที�
เกี�ยวข้องดงัตอ่ไปนี � 

(๑) ข้อมลูด้านการกระทําความผิด และการกระทําผิดซํ �า 
(๒) ข้อมลูของผู้กระทําความผิด 
(๓) ข้อมลูพื �นที�พิพาท 
(๔) ข้อมลูด้านพยานผู้ เชี�ยวชาญและผู้ เชี�ยวชาญ 
 

มาตรา ๑๖  ให้ศาลจดัทําและขึ �นบญัชีผู้ เชี�ยวชาญด้านการพิสจูน์สิทธิด้านป่าไม้และที�ดินโดยให้มี
การตดิประกาศและเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวก 
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คาํถามสาํหรบัสมัภาษณ์บนัทึกวีดีโอ 

๑. เคยทาํอะไรมาบา้งเกี�ยวกบัเรื�องความเป็นธรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

๒. พบปญัหาอุปสรรคอะไรบา้ง พบอะไรดีๆ  ที�น่าประทบัใจบา้ง 

๓. ทางออกของปญัหาที�ไดพ้บควรเป็นอยา่งไร 

๔. ระบบยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มในภาพรวมควรปรบัปรุงอยา่งไร 

๕. การจดัทาํกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มจะชว่ยไดห้รอืไม ่หรอืควรมกีฎหมายอะไร

อกี เพื�อสนบัสนุนในเรื�องนี3 

๖. ขอ้เสนอแนะอื�นๆ (หากม)ี 
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Minutes-of-Meeting-BrainStromming-Meeting 

-๑- 

รายงานการประชุม ระดมสมองผูท้รงคณุวฒิุและผูเ้ชี�ยวชาญ 
เรื�อง “การพฒันาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม” 

วนัที� ๑๙-๒๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ณ ห้องชมสวน เรือนพฤกษาบติูกรีสอรท์ จงัหวดันนทบรีุ 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
๑. นายไสลเกษ วฒันพนัธุ ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ 

และที�ปรกึษาโครงการวจิยั 
๒. นายวนิยั เรอืงศร ี ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม 

และที�ปรกึษาโครงการวจิยั 
๓. รศ.ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิ คณบดคีณะนิตศิาสตร ์ 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
และที�ปรกึษาโครงการวจิยั 

๔. นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์ ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ เลขานุการแผนกคดี
สิ�งแวดลอ้ม และหวัหน้าโครงการวจิยั 

๕. รศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร รองผูอ้ํานวยการ แผนงานสรา้งเสรมินโยบายสาธารณะที�ด ี
(นสธ.) สถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

๖. นายเกรยีงไกร พรพพิฒัน์กุล บรรณาธกิารข่าว หนงัสอืพมิพผ์ูจ้ดัการ 
๗. รศ.ดร.จนัทจริา เอี�ยมมยรุา อาจารยป์ระจาํคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
๘. ดร.ฉนัทนา ผดุงทศ แพทยช์ํานาญการพเิศษ สาํนกัโรคจากการประกอบอาชพี

และสิ�งแวดลอ้ม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
๙. นายธนารกัษ์ เนาวรตัน์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและ

การคา้ระหว่างประเทศกลาง  
ศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 

๑๐. นายนิวตั ิแกว้ลว้น รองเลขาธกิารสภาทนายความ สาํนกังานสิ�งแวดลอ้ม  
สภาทนายความ 

๑๑. นายประยุทธ ไชยพณิ ผูพ้พิากษาศาลชั _นตน้ ประจาํกองผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีา 
๑๒. นายประสาท มแีตม้ นกัคณติศาสตร ์(อสิระ) 
๑๓. ผศ.ปรชัญา บุญประเสรฐิ อาจารยป์ระจาํภาควชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติ ิ

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
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Minutes-of-Meeting-BrainStromming-Meeting 

-๒- 

๑๔. นางสาวปิตุภูม ินิตยานนัทะ นกักฎหมาย องคก์ารอสิระดา้นกจิการกระจายเสยีงและ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) 

๑๕. ดร.พชิญ รชัฎาวงศ ์ อาจารยป์ระจาํภาควชิาวศิวกรรมศาสตรส์ิ�งแวดลอ้ม 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๑๖. นางสาวเพญ็โฉม แซ่ตั 2ง มลูนิธบิรูณะนิเวศ 
๑๗. นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏริปูกฎหมาย คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย 
๑๘. นายไพโรจน์ มนิเดน็ ตุลาการศาลปกครอง ศาลปกครอง 
๑๙. นางสาวยวุด ีคาดการณ์ไกล แผนงานสรา้งเสรมินโยบายสาธารณะที�ด ี(นสธ.) สถาบนั

ศกึษานโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
๒๐. นางสาวรณดิา สุขเกษมภวตั เจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิาน 

สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ b สาํนกังานศาลยตุธิรรม 
๒๑. ผศ.ดร.รฐัพล อน้แฉ่ง อาจารยป์ระจาํภาควชิาวทิยาศาสตรส์ิ�งแวดลอ้ม 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร 
๒๒. รศ.ดร.เรณู เวชรชัตพ์มิล รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร 
๒๓. นางสาวลลลิ ก่อวุฒกุิลรงัส ี นกัวจิยัอสิระ (กฎหมายระหว่างประเทศ) 
๒๔. นางสาวลกัขณา พบร่มเยน็ นกักฎหมายมหาชน 
๒๕. นางสาวศยามล ไกยรูวงศ ์ เอน็จโีอ (สิ�งแวดลอ้ม) 
๒๖. นายศรสีุวรรณ จรรยา ทนายความ สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกรอ้น 
๒๗. นางสาวศริกาญจน์ เหลอืงสกุล วศิวกรสิ�งแวดลอ้มชาํนาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๒๘. นายศริชิยั วฒันโยธนิ ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลฎกีา ศาลฎกีา 
๒๙. นางสาว ส.รตันมณี พลกลา้ ทนายความ/เอน็จโีอ (กฎหมายสิ�งแวดลอ้ม) 
๓๐. นางสาวสมปรารถนา ฤทธิ 8พริ2ง อาจารยป์ระจาํ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
๓๑. พนัตํารวจโทสุธ ีเอี�ยมเจรญิยงค ์ กองกฎหมาย สาํนกังานตํารวจแห่งชาต ิ
๓๒. นางสุนี ไชยรส กรรมการปฏริปูกฎหมาย คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย 
๓๓. นางสาวสุภาภรณ์ มาลยัลอย เจา้หน้าที� โครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม 
๓๔. นายสุมติรชยั หตัถสาร ทนายความ/ผูอ้ํานวยการศูนยพ์ทิกัษ์และฟื_นฟูสทิธิ

มนุษยชนทอ้งถิ�น 
๓๕. นายสุรชยั ตรงงาม ทนายความ/ผูอ้ํานวยการโครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม 
๓๖. นายสุรยิา พวงจนัทน์แดง ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ ศาลอุทรธรณ์ภาค ๘ (ภเูกต็) 
๓๗. นางสาวสุวรรณา สมบตัริกัษาสุข นกักฎหมายมหาชน/สถานีวทิยแุห่งจฬุากรณ์มหาวทิยาลยั  

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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๓๘. นางสาวสุวลกัษณ์ จสูวสัดิ 8 นิตกิรประจาํสํานกักฎหมาย สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 

๓๙. นายแสงชยั รตันเสรวีงษ์ ทนายความ สภาทนายความ 
๔๐. ผศ.ดร.อาภา หวงัเกยีรต ิ อาจารยป์ระจาํภาควชิาวศิวกรรมศาสตรส์ิ�งแวดลอ้ม  

มหาวทิยาลยัรงัสติ 
๔๑. รศ.ดร.อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ อาจารยป์ระจาํคณะนิตศิาสตร ์คณะนิตศิาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
๔๒. นางสาวธนนัญา แสงเทศ เจา้หน้าที�ศาลยตุธิรรม ศาลจงัหวดัสมุทรปราการ 
๔๓. นางสาวกฤตกิา เลศิสวสัดิ b นกัวจิยัประจาํโครงการ และผูป้ระสานงานโครงการ 

วนัเสารท์ี� ๒๐ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
เริ�มประชุมเวลา ๐๙:๐๕ น.  

ดร.สุนทรยีา เหมอืนพะวงศ์ ไดแ้จง้ที�ประชุมทราบถงึวตัถุประสงค์ของการประชุมในครั 2งนี2 เพื�อ
พฒันารา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม ที�เป็นแนวทางในการสรา้งความยุตธิรรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
โดยคณะผู้วิจยัได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการมานานหลายปี ทั 2งในส่วนของศาลฎีกาและสถาบนัวิจยั
รพพีฒันศกัดิ 8 สาํนกังานศาลยตุธิรรม ที�ผูว้จิยัไดเ้กี�ยวขอ้ง รวมทั 2งงานวจิยัของสถาบนัอื�นๆ หรอืงานวจิยั
ย่อยของชุดโครงการนี2 ก่อนที�จะนําข้อมูลมาพฒันาร่างกฎหมายวิธพีิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม และจดั
ประชุมในครั 2งนี2เพื�อขอรบัฟงัความคดิเหน็จากผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชี�ยวชาญ  

สําหรบัการยกร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มฉบบัที�เป็นทางการนั 2น เป็นกฎหมายของ
ศาลที�ขณะนี2  คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมได้ตั 2งคณะทํางานยกร่างกฎหมายวิธีพิจาณาคดี
สิ�งแวดลอ้มขึ2น โดยมนีายไพโรจน์ วายุภาพ รองประธานศาลฎกีาเป็นประธานคณะทํางาน (ต่อมาไดข้ึ2น
ดํารงตําแหน่งประธานศาลฎกีา) ซึ�งการทํางานคณะทํางานอยู่ในระยะเริ�มดําเนินการและยงัไม่แลว้เสรจ็ 
ซึ�งผู้วจิยัโครงการนี2จะนําขอ้มูลที�ทุกท่านได้ให้ไว้ในการประชุมครั 2งนี2 รวมทั 2งที�จะจดัในอนาคต พร้อม
ผลสรปุการดาํเนินการไปเสนอคณะทาํงานดงักล่าว เพื�อประโยชน์ในการจดัทําร่างกฎหมายฉบบัทางการ
ด้วย นอกจากนี2แล้วผู้วิจยัก็จะนําสรุปและร่างกฎหมายที�ได้ปรบัปรุงแล้วเสนอต่อหน่วยงานอื�นที�
เกี�ยวขอ้งดว้ยตามความเหมาะสม 

ประเดน็สําคญัของการประชุมในครั 2งนี2 คอื การพจิารณารายละเอยีดรายประเดน็ที�เป็นหลกัการ
สําคญัที�ควรจะมใีนกฎหมายฉบบันี2 และใช้เป็นแนวทางในการยกร่างกฎหมาย ที�จะขอข้อคดิเหน็และ
คําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เชี�ยวชาญที�มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เกี�ยวขอ้งในแต่ละสาขา ก่อนที�
ผูว้จิยัจะนําหลกัการเหล่านี2ไปยกรา่งกฎหมายรายมาตรา ต่อไป  
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Minutes-of-Meeting-BrainStromming-Meeting 

-๔- 

ผู้วิจยัได้สรุปประเด็นที�เป็นหลกัการสําคัญที�ควรมีอยู่ในกฎหมายฉบบันี2 ไว้ดงัรายละเอียด
ต่อไปนี2 (เอกสารประกอบการประชุม) 

(๑) ชื�อและขอบเขตกฎหมาย 
(๒) หลกัการและเหตุผล 
(๓) ความหมาย นิยาม และขอบเขตของสิ�งแวดลอ้ม 
(๔) ความสมัพนัธร์ะหว่างคดสีิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายนี2กบักฎหมายอื�น 
(๕) หมวดคดอีาญาสิ�งแวดลอ้ม 
(๖) หมวดคดแีพ่งสิ�งแวดลอ้ม 
(๗) หมวดกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก 
(๘) หมวดอํานาจฟ้อง 
(๙) การขยายขอบเขตผูถู้กฟ้อง 
(๑๐) ภาระการพสิจูน์และหลกัความรบัผดิ 
(๑๑) หมวดว่าดว้ยพยานบุคคลและผูเ้ชี�ยวชาญ 
(๑๒) หมวดว่าดว้ยพยานวตัถุ พยานเอกสาร 
(๑๓) หมวดว่าดว้ยมาตรการคุม้ครองชั �วคราว 
(๑๔) หมวดว่าดว้ยวธิพีจิารณาคน้หาขอ้เทจ็จรงิเชงิรกุของศาล 
(๑๕) หมวดว่าดว้ยการพพิากษาและคาํสั �ง 
(๑๖) หมวดว่าดว้ยการบงัคบัคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(๑๗) หมวดพเิศษว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดทีี�ดนิและปา่ไม ้
(๑๘) หมวดพเิศษว่าดว้ยคดมีลพษิและคดสีุขภาพ 
(๑๙) หมวดว่าดว้ยกองทุนคดสีิ�งแวดลอ้มและการช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส 
(๒๐) หมวดว่าดว้ยการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
(๒๑) อื�นๆ (ถา้ม)ี 

ก่อนเขา้สู่การพจิารณาคดรีายประเดน็ ท่านไสลเกษ วฒันพนัธุ ์ไดบ้รรยายพเิศษ เรื�อง “ความ
จําเป็นในการพฒันากฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม” เพื�อให้ที�ประชุมได้ทําความเขา้ใจถงึเหตุผล
ความจาํเป็นของการจดัทําร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม ต่อมา รศ.ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิได้
บรรยายพเิศษ เรื�อง “แนวความคดิพื2นฐานเกี�ยวกบัความเป็นธรรมทางด้านสิ�งแวดลอ้ม” เพื�อให้ความรู้
เบื2องต้นเกี�ยวกบัแนวความคิดพื2นฐานเกี�ยวกบัความเป็นธรรมทางด้านสิ�งแวดล้อมที�จะใช้มาในการ
ประชุมต่อไป และท่านวนิัย เรอืงศร ีอนุกรรมการยกร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม ไดบ้รรยาย
พเิศษ เรื�อง “รา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม” เพื�อนําที�ประชุมเขา้สู่การร่างกฎหมายวธิพีจิารณา
คดขีองคณะทาํงานยกรา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มของศาลยตุธิรรม  
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Minutes-of-Meeting-BrainStromming-Meeting 

-๕- 

ต่อมา ดร.สุนทรยีา เหมอืนพะวงศ์ ได้บรรยายสรุปสั 2นๆ เพื�อนําเข้าสู่ประเด็นพจิารณาของที�
ประชุมในครั 2งนี2 โดยยกตวัอยา่งปญัหาขอ้พพิาททางสงิแวดลอ้ม เช่น คดผีูม้อีทิธพิลบุกรุกพื2นที�ป่า/พื2นที�
สาธารณะ ที�รฐัไม่กล้าเขา้ไปบงัคบัใช้กฎหมาย แต่กลบัไปทําขอ้ตกลงให้มกีารเช่าพื2นที�ทดแทนการไล่
ออกไปจากที�และบงัคบัใช้กฎหมาย ในขณะที�ชาวบ้านประท้วง/ฟ้องคดคีนที�บุกรุกที�สาธารณะ จงึถูก
ชาวบ้านฟ้องคดีข้อหาต่างๆ หรืออาจจะถูกสั �งฆ่าปิดปากโดยนายทุน รฐับุกรุกที�ชาวบ้านด้วยการ
ประกาศเขตเป็นพื2นที�ป่า รฐัฟ้องคดบุีกรุกขบัไล่และรื2อถอนสิ�งปลูกสร้างออกจากพื2นที�อาศยัเดมิของ
ชาวบา้นและฟ้องเรยีกค่าเสยีหายทางแพ่งกรณีโลกรอ้น คดมีลพษิตกคา้งในสิ�งแวดลอ้ม ค่าเสยีหายทาง
สุขภาพจะใหอ้ยา่งไรแค่ไหน ค่าฟื2นฟูและเยยีวยาสิ�งแวดลอ้มจะคดิและจ่ายใหผู้เ้สยีหายอย่างไร เป็นต้น  
คาํถามสาํหรบัการประชุมสองวนันี2 คอื “เราจะปฏริปูระบบยตุธิรรมสิ�งแวดลอ้มกนัอยา่งไร”  

ที�ประชุมไดม้กีารถกเถยีงกนัอย่างกวา้งขวางในหลากหลายประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ โดยตั 2งอยู่
บนพื2นฐานองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏบิตังิานของผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เชี�ยวชาญทางด้าน
กฎหมายสิ�งแวดลอ้ม วทิยาศาสตรส์ิ�งแวดลอ้ม การฟ้องคดหีรอืระงบัขอ้พพิาททางดา้นสิ�งแวดลอ้ม การ
ตดัสนิคดสีิ�งแวดล้อมทั 2งในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ทนายความที�ว่าความในคดต่ีางๆ เกี�ยวกบั
สิ�งแวดล้อม ผูแ้ทนองคก์รเอกชนไม่หวงัผลกําไรที�ทํางานดา้นสิ�งแวดลอ้ม ที�เป็นประโยชน์ในการยกร่าง
กฎหมายของผูว้จิยัต่อไป (โปรดดตูารางสรปุความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รว่มประชุมแนบทา้ยรายงานนี2) 

 

วนัอาทติยท์ี� ๒๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เลกิประชุมเวลา ๑๖:๓๐ น. 

 

บนัทกึการประชุมโดย นางสาวกฤตกิา เลศิสวสัดิ b 
ตรวจสอบบนัทกึการประชุมโดย นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๑- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
วตัถุประสงค์
การประชมุ
เพื�อให้
ผูเ้ขา้รว่ม
รบัทราบ 

 ดร.สนุทรียา เหมือนพะวงศ ์
แจ้งวัตถุประสงค์และที�มาที�ไปของการประชุมให้ผู้เข้าร่วมทราบ กล่าวคือ ผู้จ ัดทําโครงการนี*

ประสงคจ์ะทาํการพฒันาร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม ที�เป็นแนวทางในการสรา้งกระบวนการ
ยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มที�สาํคญั โดยเรื�องนี*มกีารศกึษาขอ้มลูทางวชิาการมาอย่างยาวนาน ทั *งในส่วนของ
ศาลฎีกาและสถาบนัวจิยัรพพีฒันาศกัดิ 6 สํานักงานศาลยุตธิรรม ที�ผูว้จิยัได้ไปเกี�ยวขอ้ง รวมทั *งงานวจิยั
ของสถาบนัอื�นๆ และงานวจิยัย่อยของโครงการนี* ก่อนที�จะได้นําขอ้มูลมาพฒันาร่างกฎหมาย และจดั
ประชมุรบัฟงัความคดิเหน็จากทกุภาคสว่นทั *งในการประชมุกลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ 

สําหรบัการทํางานร่างกฎหมายอย่างเป็นทางการนั *น คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมได้ตั *ง
คณะทาํงานยกร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มขึ*น โดยมนีายไพโรจน์ วายุภาพ รองประธานศาล
ฎกีา (ต่อมาเป็นประธานศาลฎกีา) เป็นประธานคณะทาํงาน ซึ�งการทาํงานของคณะทาํงานดงักล่าวเพิ�งเริ�ม
ดาํเนินการไปยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ซึ�งผูว้จิยัโครงการนี*จะนําขอ้มลูที�ทุกท่านใหใ้นการประชุมนี*รวมทั *งที�จะจดัใน
ครั *งถดัไป รวมทั *งผลสรุปในการดําเนินการไปเสนอคณะทํางานดงักล่าวเพื�อประโยชน์แก่การจดัทําร่าง
กฎหมายฉบบัที�เป็นทางการดว้ย นอกจากนี* ผูว้จิยักจ็ะนําขอ้สรุปและร่างกฎหมายที�ไดป้รบัปรุงแลว้เสนอ
ต่อหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งเพื�อพจิารณาดาํเนินการต่อไปตามความเหมาะสมดว้ย 

การประชมุครั *งนี*ไมใ่ชก่ารดรูายละเอยีดแบบเรยีงมาตรา แต่จะคยุกนัเป็นรายประเดน็ เพื�อขอทราบ
หลกัการที�สาํคญัในความเหน็ของผูเ้ชี�ยวชาญที�ทาํงานในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งในแต่ละสาขา ก่อนที�ผูว้จิยัจะนํา
หลกัการที�ดไีปยกรา่งเป็นมาตราเพื�อนํามาเสนอในภายหลงั 

ชื�อและ
ขอบเขต
กฎหมาย 

- ควรตั *งชื�อพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(และทรพัยากรธรรมชาต/ิที�ดนิ) หรอืไม ่
- ควรขยายความไปถงึเรื�องการเป็นพระราชบญัญตัิ

กระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มเพื�อบรหิารระบบ
ในภาพรวม หรอืควรจาํกดัแคเ่รื�องคดคีวามในศาล 
หรอืไม่ 

ดร.สนุทรียา เหมือนพะวงศ ์
- คําถามที�อยากให้ผู้เขา้ร่วมประชุมพจิารณาและให้ความเห็น คอื ร่างกฎหมายฉบบันี*ควรเป็นเฉพาะ 

วธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม หรอืเราจะร่วมกนัทาํกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมในภาพรวม ซึ�งจะ
กว้างกว่า “วิธีพิจารณาคดี” เช่น นิติวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สิ�งแวดล้อม ฯลฯ เพราะ
ขอ้เสนอจากงานวชิาการหลายเรื�องเสนอใหป้ฏริปูทั *งระบบ 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๒- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
- ควรมกีารปรบัปรงุกฎหมายสารบญัญตับิางเรื�องควบคู่

ไปดว้ยเลย หรอืจะเป็นแคว่ธิพีจิารณาคดอียา่งเดยีว 
หรอืไม่ 
- ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งควรมอีะไรบา้ง หากจาํเป็นตอ้งม ี

หรอืควรเขยีนทกุเรื�องที�สาํคญัไวใ้นพระราชบญัญตั ิ
หรอืไม่ 

- สําหรบัเรื�องศาลสิ�งแวดล้อมนั *น มผีู้เรียกร้องให้จัดตั *งในประเทศไทยและให้ทํากฎหมายเรื�องนี*ด้วย  
แต่คณะผูว้จิยัยงัไม่กา้วล่วงไปเรื�องนั *น ปจัจุบนัมศีาลสิ�งแวดล้อมรูปแบบต่างๆ ประมาณ ๑๐๐ กว่าศาล 
ทั �วโลก แยกเป็นศาลและ Tribunal อนัเป็นสิ�งที�แสดงว่าองคก์รเหล่านี*กาํลงัพฒันาและมคีวามเป็นพเิศษ 
มลีกัษณะเฉพาะเกดิขึ*น 

นางศยามล ไกยรูวงศ ์
- การแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายฉบบันี*ควรพฒันาแนวทางที�ทําใหข้อ้ขดัแยง้ต่างๆ เขา้สู่กระบวนการจดัการ

กอ่นนําคดขีึ*นสูศ่าล การเขา้สู่การพจิารณาคดขีองศาลควรเป็นกระบวนการสุดทา้ย ดงันั *น กฎหมายอาจ
ออกมาในลกัษณะของระเบยีบกไ็ด ้เพื�อใหเ้กดิความยดืหยุน่ เพราะกระบวนการในศาลมคีวามยุง่ยาก 
- อยากใหม้กีารบรูณาการการทาํงานของหลายฝา่ย ศาลควรใชก้ระบวนการปรกึษาหารอืกอ่นเขา้นําคดเีขา้

สูก่ระบวนการของศาล แต่กระบวนการนี*ตอ้งมคีนกลาง เพราะการนําทกุคดขีึ*นสู่ศาล ประชาชนจะเสยีค่า
ทนายความไปเรื�อยๆ 
- กระบวนการไต่สวนในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ในการแกไ้ขปญัหาสิ�งแวดลอ้มควรใหศ้าลมี

บทบาทในการไต่สวน ให้ทั *งสองฝ่ายหาพยานผู้เชี�ยวชาญมาเพื�อเปิดกระบวนการพูดคุย เพื�อทําให้
บรรยากาศใหม้กีารนําพยานขึ*นสู่การพจิารณาคดขีองศาลผ่านการพูดคุยของทุกฝ่าย ไม่อยู่ในรูปแบบ
ของการดาํเนินคดใีนศาลที�ยากสาํหรบัชาวบา้น แต่ควรทาํใหทุ้กฝา่ยเรยีนรูค้วามคดิของกนัและกนั แมม้ี
มมุมองที�แตกต่างกนั เพื�อใหท้กุฝา่ยเรยีนรูก้ระบวนการแกไ้ขควรขดัแยง้รว่มกนั 
- ไมส่นบัสนุนใหเ้กดิกฎหมายหลายฉบบั เพราะจะเกดิความยุ่งยากและทาํใหป้ระชาชนมภีาระมากเกนิไป

เมื�อมขีอ้ขดัแยง้ 
- จะต้องคํานึงถงึประเดน็เขตอาํนาจศาล เช่น บรษิทัไทยไปทาํโครงการสมัปทานในลาว ส่งผลกระทบถงึ

สิ�งแวดลอ้มในประเทศลาว ศาลไทยจะมอีาํนาจพจิารณาประเดน็นี*หรอืไม่ การมธีรรมาภบิาลของบรษิทั
ไทยที�ไปลงทนุในต่างประเทศจะมแีคไ่หนเพยีงไร ในปจัจุบนัที�กาํลงัเปิดเสรกีารคา้อาเซยีน 
- จะทาํอยา่งไร ใหศ้าลมมีมุมองในแงข่องผลกระทบทางสิ�งแวดลอ้มอยา่งรอบดา้น เนื�องจากการประเมนิผล

กระทบต่อทรพัยากรมคีวามซบัซอ้น ในการพจิารณาคดปีระเภทนี*จะมปีระเดน็ทางกายภาพ ความคุม้ทุน 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๓- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
ประกอบการพจิารณาหรอืไม ่
- คดสี่วนใหญ่เป็นคดปีกครอง กฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมควรเกี�ยวขอ้งด้วยหรอืไม่ เพราะเป็น

เรื�องเดยีวกนั เขยีนเฉพาะแพง่และอาญาจะไมค่รอบคลุม 
- ในประเดน็เรื�องสทิธชิมุชนนั *น ที�ผา่นมามกีารผลกัดนัใหเ้กดิการจดัทาํขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นตามรฐัธรรมนูญ 

มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๒๙๐ ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งตอ้งใชก้ระบวนการยาวนานกว่าจะทาํได ้
และชมุชนตอ้งเขม้แขง็จรงิ การทาํโฉนดชมุชนทกุแหง่ควรตอ้งมแีผนที� GIS ขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นของปา่แม่
ทา ที�ลาํพนู ชมุชนมกีารทาํงานรว่มกนัเพื�อใหช้าวบา้นรว่มแกไ้ขปญัหา ไมใ่ชใ่หร้ฐัมาชว่ย เพราะคนที�
เขา้ใจปญัหาคอืชาวบา้น ขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นไม่ไดเ้ขยีนเรื�องกรรมสทิธิ 6 แต่เป็นเรื�องขอบเขตการคุม้ครอง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มเทา่นั *น สาํหรบัขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการใชท้ะเลฯ ตอนนี*มทีี�ทา่ศาลา 
เกาะลบิง เกี�ยวกบัเรื�องสทิธชิมุชน ชาวบา้นยงัคงหวงัพึ�งศาล เพราะเหน็ว่าเป็นการสง่เสรมิแนวทางการ
กระจายอาํนาจอกีทางหนึ�ง อยา่งไรกต็าม ไมค่วรใชน้กัการเมอืงแกไ้ขปญัหาสิ�งแวดลอ้มแต่ควรใชก้ลไก
ของภมูภิาคกบัทอ้งถิ�นอาจจะยงัพอมหีวงัที�จะขบัเคลื�อน หรอืใชห้วัหน้าหน่วยงาน เชน่หน.อทุยานฯ จะ
ดกีว่า 
- เมื�อเรื�องมาสู่ศาล จรงิๆแล้ว ศาลยุตธิรรมสามารถดําเนินการได้สะดวกกว่า โดยศาลควรมบีทบาทโดย

รว่มมอืกบัอยัการ จะสามารถเรยีกใหท้กุฝา่ยเขา้มาคยุกนัได ้
ผศ.ดร.พิชญ รชัฎาวงศ ์
- ในคดมีลพษิเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม กฎหมายจะดทูั *งกระบวนการเลยหรอืไม ่ซึ�งครอบคลุมทั *งแหล่งกาํเนิด  

การเคลื�อนที� (ระยะทางจากแหล่งกาํเนิดมาถงึผูร้บัมลพษิ) จนถงึผูร้บัมลพษิ หากเป็นเชน่นั *นกจ็ะมี
ประโยชน์ 

อาจารยป์ระสาท มีแต้ม 
- ถา้เป็นประเดน็สาธารณะ ศาลควรใชว้ธิตีดัสนิแบบกรรมการฟุตบอลไดห้รอืไม่ ถา้ศาลเหน็ว่าผดิ กแ็กไ้ข

ไปเลย ไมล่่าชา้ 
- กฎหมายฉบบันี*ควรเป็นรฐัธรรมนูญเลก็ๆ เพื�อใหศ้าลใชเ้ป็นกรอบในการตดัสนิ 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๔- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
- หลกัความเป็นธรรมทางสิ�งแวดลอ้มควรคดิไปถงึคนรุน่หน้าดว้ย  
- กฎกระทรวงบางฉบบัใชค้า่เฉลี�ยมลพษิ ๒๔ ชั �วโมง แต่สารเคมบีางชนิดแค ่๕ นาท ีกท็าํใหค้นตายไดแ้ลว้ 

ดงันั *น กฎกระทรวงแบบนี*ควรยกเลกิ และศาลตอ้งยดึกรอบตามรฐัธรรมนูญเลก็ๆ ฉบบันี*  
- การใชอ้ํานาจมหาชนของรฐั เช่น การวางท่อก๊าซไทยมาเลเซยี วางบนที�ดนิหรอืในทะเล รฐัไม่ตอ้งจ่าย

อะไรเลย แต่ประชาชนเดอืดรอ้น 
รศ. อิทธิพล ศรีเสาวลกัษณ์ 
- สทิธขิองประชาชนที�ด้อยโอกาส เรื�องหนึ�งที�คบัขอ้งใจมาก เคยมกีารเสนอแกไ้ขกฎหมายหวงหา้มที�ดนิ

ของรฐั ใหภ้าระการพสิูจน์ของเป็นของรฐั เพื�อลดค่าใชจ้่ายของประชาชนที�จะถูกฟ้องคดเีหล่านี* แต่ใน
ที�สุดกฎหมายก็ตกไป เห็นว่าประเด็นเรื�องชื�อของกฎหมาย ควรครอบคลุมกฎหมายสิ�งแวดล้อม 
ทรพัยากรฯ และสทิธชิมุชน 

- เรื�องหลกัการและเหตุผลนั *น อยากไดก้ฎหมายฉบบัหนึ�งมาอดุชอ่งว่าง เพื�ออาํนวยความเป็นธรรมมากขึ*น 
ตอ้งมาดวู่าคดตี่างๆ ที�มอียู่ในศาลที� คณะกรรมการปฏริปูหรอืที�กลุ่มต่างๆ ยกขึ*นมานั *น คนที�ถูกฟ้องคดี
คอืประชาชนที�เป็นคนจนทั *งสิ*น ถูกรฐักล่าวหา แต่ประชาชนไม่มสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มูล และต้องเสยี
คา่ใชจ้่าย และถา้คนจนตดิคกุคนเดยีวจะกระทบถงึทุกคนในครอบครวั นับเป็นภาระที�ใหญ่หลวงมาก ทาํ
ใหค้รอบครวัแตกสลาย 

- ประเดน็เรื�องคาํจาํกดัความคดสีิ�งแวดลอ้ม เหน็ว่าไมค่วรกาํหนดชดัเจน แต่ตอ้งกวา้ง ครอบคลุม เช่น คดี
เหตุราํคาญ จะเขา้กฎหมายนี*กไ็ดต้ามเหตุผลของกรณี หรอืจะเขา้คดมีโนสาเร ่ใหเ้ป็นดุลยพนิิจศาลกไ็ด ้
- จะเหน็ว่าขอบเขตออกนอกเรื�องวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มแลว้ เพราะอาจจะหมายถงึกระบวนการก่อน

ศาล ก่อนมขีอ้พพิาท มหีลายเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งจะต้องทําให้กระบวนการทั *งหลายสอดคล้องกบัการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มใหไ้ด ้ 

- กฎหมายสาระบญัญตัจิะใหส้อดคลอ้งกบัตรงนี* หรอืทาํเรื�องนี*ใหส้อดคลอ้งกนัอย่างไร จงึจะพฒันาไปทั *ง
ระบบ 

 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๕- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
ผศ.ดร.จนัทจิรา เอี�ยมมยุรา 
- ระบบกฎหมายไทย มกีฎหมายสาระบญัญตัทิี�คุม้ครองสิ�งแวดลอ้มแลว้ เช่น รฐัธรรมนูญมาตรา ๖๖ และ 

๖๗ วรรคแรกถือเป็นกฎหมายสารบัญญัติ ส่วนวรรคสองถือเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ ดังนั *น ถ้ามี
กฎหมายแลว้กข็ึ*นอยูก่บัองคก์รตุลากรของเราแลว้ที�จะตคีวามและบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาลตอ้งไม่ทาํหน้าที�
เป็นลกูน้องของรฐับาล  

- ในคดมีาบตาพดุที�ผา่นมา การที�รฐัไปออกกฎกระทรวงควบคมุโครงการประเภทรุนแรง ๑๑ ประเภท ศาล
ต้องดูตามขอ้เท็จจริง กฎกระทรวงหรือประกาศของฝ่ายบริหารเป็นแค่เพียงมาตรฐานขั *นตํ�าในการ
พจิารณาเท่านั *น ศาลตอ้งใชข้อ้เทจ็จรงิและหลกักฎหมายใหเ้กดิความเป็นธรรม ไม่ใช่การจํากดัขอบเขต
แค่ ๑๑ โครงการนี*เท่านั *น แต่ควรตีความรฐัธรรมนูญ ศาลควรใช้คําวินิจฉัยนี*ให้รฐัไปออกกฎหมาย
คุม้ครองประชาชนมากขึ*น ตอ้งไมย่อมตวัอยูใ่ตอ้าํนาจนิตบิญัญตักิบัรฐับาล  

- คดหีาดสะกอม ศาลปกครองสงขลาวนิิจฉัยโดยวางหลกัสาระบญัญตัไิวค้อื “หลกัความได้สดัส่วน” กรณี
กรมเจา้ทา่ สรา้งเขื�อนกั *นทรายปากคลอง ว่าประโยชน์ของคนในคลองกบัประโยชน์ของคนที�ถูกกดัเซาะ
ว่า “กรมเจา้ทา่ตอ้งพจิารณาสดัส่วนระหว่างประโยชน์สาธารณะ- ค่าใชจ้่าย-ประโยชน์ของผูใ้ชป้ระโยชน์
จากโครงการ” กรมเจ้าท่าจะต้องระมดัระวงัในการดําเนินการแม้ว่าเป็นไปเพื�อประโยชน์สาธารณะ  
ก็จะต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตามหลักความได้สดัส่วนด้วย คําพิพากษาคดีนี* เป็นการวาง
หลกัการใชก้ฎหมายของหน่วยงานของรฐัตามกฎหมาย 
- รฐัธรรมนูญ มาตรา ๘๑ มเีกี�ยวกบัเรื�องการกระจายการถอืครองที�ดนิ ดงันั *น ฝา่ยตุลาการน่าจะบงัคบัใช้

กฎหมายรฐัธรรมนูญเพื�อพจิารณาคด ีรวมถงึกฎหมายพระราชบญัญตัทิี�ขดักบัรฐัธรรมนูญ 
- ส่วนใหญ่ปญัหาเป็นเรื�องการตคีวาม โดยเฉพาะการรกัษาความศกัดิ 6สทิธิ 6ของกฎหมายโดยถอ้ยคาํในตวั

บท เขยีนไว้ในลกัษณะเป็นการทั �วไป ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตั *งแต่เจ้าหน้าที�ไปจนกระทั �งถงึศาล แต่จะใช้
อะไรเป็นพื*นฐานในการใชแ้ละตคีวาม 

 
 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๖- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
นางสนุี ไชยรส 
- การฟ้องคดีเกี�ยวกบัที�ดินสาธารณะมปีญัหามาก รฐัไม่ทําเพื�อประโยชน์ส่วนรวมจรงิ ไม่ฟ้องผู้ละเมดิ 

นายทนุ แต่ฟ้องชาวบา้น ชาวบา้นไมใ่ชแ่คไ่มไ่ดร้บัความเป็นธรรมในคด ีแต่ถกูทาํรา้ย ถกูฆา่ดว้ย หากไม่
มใีครคา้น นายทนุกม็กัไดป้ระโยชน์ ไดใ้บอนุญาต ไดป้ระกอบการต่อ  

- ในคดีโรงโม่หนองบวัลําพูที�จงัหวดัขอนแก่น ศาลปกครองสูงสุดสั �งให้ชาวบ้านไปทดลองระเบิด ว่าถ้า
ระเบดิแลว้จะมผีลกระทบอยา่งไร ถอืเป็นตวัอยา่งของเรื�องทางเทคนิค ชาวบา้นจะไปชนะคดไีดอ้ยา่งไรใน
กระบวนสบืพยานแบบนี* ในคดปีกครองเรื�องนี* ศาลปกครองชั *นตน้มคีาํสั �งเยยีวยาความเสยีหายเป็นการ
ชั �วคราวมาตั *งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ และตัดสินเพิกถอนประทานบัตร เพราะกระบวนการไม่ชอบด้วย
กฎหมาย แต่ศาลปกครองสงูสุดกลบัคําตดัสนิโดยไม่อา้งรฐัธรรมนูญ ทาํอย่างไรใหศ้าลสนใจเรื�องสทิธิ
ตามรฐัธรรมนูญใหม้ากกว่านี* กฎหมายใหมต่อ้งไปใหถ้งึ 

นายไพโรจน์ มินเดน็ 
- ปจัจุบันศาลปกครองใช้คําแนะนําของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดําเนินคดีปกครองเกี�ยวกบั

สิ�งแวดล้อม ซึ�งคําแนะนําทําได้ง่ายและแก้ไขได้รวดเร็ว แต่หากศาลยุติธรรมต้องการทําออกมาเป็น
พระราชบญัญตักิจ็ะมขีอ้ดคีอืมคีวามชดัเจน แต่กม็ขีอ้เสยีที�ไมย่ดืหยุน่ เกรงว่าจะเป็นขอ้จาํกดั 

- ชื�อของพระราชบญัญตัจิะเป็นบ่งชี*ว่าเนื*อหาเป็นอย่างไร มฉิะนั *นจะไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างหลกัการและ
เหตุผล 
- ขอบเขตของกฎหมายและชื�อมคีวามสมัพนัธ์กนั มขีอ้สงัเกตคอืในร่างมทีั *งคดอีาญากบัคดแีพ่งปนกนัแต่

วธิพีจิารณาต่างกนัเพราะวตัถุประสงค์ต่างกนั กรณีนี*ถ้าเอาทั *งแพ่งและอาญามาปรบัใชร้่วมกนัจะเกดิ
ปญัหาควรจะเขยีนแยกไวใ้หช้ดัเจน และตอนนี*ศาลอาญาไม่มแีผนกคดสีิ�งแวดล้อม ดงันั *น ต้องเอาศาล
อาญามาดว้ย 

- ชื�อ พรบไม่บอกว่าเป็นเรื�องเฉพาะแพ่งและอาญา ดงันั *น จึงเกดิความสบัสนว่าคดีปกครองจะใช้ด้วย
หรอืไม ่ถา้ใชไ้มไ่ด ้จะตอ้งแกไ้ขชื�อใหส้ื�อความมากกว่านี* 

 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๗- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
รศ.ดร.กอบกลุ รายนาคร 
- การเขียนกฎหมายวิธีสบัญญัติ โดยไม่ได้แก้ไขกฎหมายสาระบัญญัติมีข้อจํากัด ส่วนการไปแก้ไข

กฎหมายสาระบญัญตักิท็าํไดย้ากมาก เช่น สทิธชิุมชนในร่างพระราชบญัญตัทิรพัยากรชายฝ ั �งฯ และใน
รา่ง พระราชบญัญตัปิระมง ถกูตดัออกไปในกระบวนการของกฤษฎกีา โดยอา้งว่ามขีอบเขตไมช่ดัเจน  

- รา่งกฎหมายนี*ยงัแคบมาก คงจะยงัไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาความยตุธิรรมได ้
- อยา่งไรกต็าม คงจะตอ้งหวงัพึ�งพาความสามารถในการใชดุ้ลพนิิจของศาล ใหเ้ป็นผูน้ําในการสรา้งความ

เป็นธรรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
- กฎหมายเรื�องสทิธชิมุชนมแีลว้ ขาดแต่การบงัคบัใช ้สาเหตุที�รฐัธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ตดัคาํว่า “ทั *งนี* ตามที�

กฎหมายบญัญตั”ิ ออกไป เพราะไม่ต้องการใหศ้าลอา้งว่ายงัไม่มกีฎหมายบญัญตัิ ดงันั *น กฎหมายจะ
บรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ศาลจะตอ้งตคีวามชว่ยดว้ย 
- รฐัธรรมนูญ มาตรา ๓๐๓ ใหอ้าํนาจรฐัไปเขยีนกฎหมาย ดงันั *น ถา้รฐัไม่เขยีน เท่ากบัประชาชนไม่มสีทิธิ

เลยหรอื แท้จรงิแล้วศาลต้องตีความขอ้เท็จจรงิให้สอดคล้องกบัรฐัธรรมนูญ ต้องคุ้มครองสทิธิของ
ประชาชน 
- Priority แรกของการปกป้องความยตุธิรรมคอืศาล เพราะในที�สดุหากประชาชนไม่ไดร้บัสทิธกิต็อ้งไปศาล 

แลว้ศาลจะปฏเิสธไมร่บัรองสทิธหิรอื ถา้ศาลตคีวามกวา้ง ฝา่ยนิตบิญัญตัหิรอืบรหิารกจ็ะรบีออกกฎหมาย
เพื�อควบคมุอาํนาจศาล ดงันั *น ถา้ศาลไมท่าํ องคก์รบรหิารและนิตบิญัญตักิจ็ะไมท่าํ 

นายประยทุธ ไชยพิณ 
- เมื�อรฐัธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และ ๖๗ รบัรองสทิธขิองบุคคลไวแ้ลว้ ดงันั *น ตอ้งเอากฎหมายมา

บงัคบัใช ้กฎหมายที�ลาํดบัชั *นตํ�ากว่ารฐัธรรมนูญจะขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญมไิด ้
- บางกรณีอาจไม่ใช่ปญัหาการตคีวาม แต่เป็นปญัหาในเรื�องขอ้เทจ็จรงิ เช่น ตกลงชาวบา้ตดัไมไ้ผ่หรอืไม้

สกัมาสรา้งบา้น สทิธชิมุชนตอ้งดเูป็นเรื�องๆ ไป ตอ้งดขูอ้เทจ็จรงิดว้ย 
- มปีระเดน็เรื�อง “subjective rights” กบั “objective rights” ของประชาชนดว้ย ไมใ่ชเ่รื�องงา่ยที�จะเขา้ใจ  



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๘- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
- อยา่งไรกต็าม ตอ้งยดึรฐัธรรมนูญเป็นที�ตั *ง แลว้วนิิจฉยัขอ้เทจ็จรงิเป็นรายคด ี

หลกัการและ
เหตผุล 

- ประเดน็ของความเป็นธรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
(Environmental justice) ที�สรา้งความสมดุลระหว่าง
ประโยชน์ของมนุษย ์(Human Interest—Human-
centric Approach) กบัธรรมชาตแิละระบบนิเวศ (Eco 
Interest—Eco-centric Approach) โดยเน้นหลกัการ
จดัการและตดัสนิใจอยา่งสมดลุยั �งยนื (Sustainable 
Management) 
- ตอ้งสรา้งความสมดุลระหว่างความเป็นธรรมทางสงัคม 

(Social Justice) กบั ความเป็นธรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
(Environmental Justice) คนจนจะไมถ่กูดาํเนินการ
อยา่งสองมาตรฐาน (Double standard) จะมี
กระบวนการคน้หาความจรงิโดยศาล จะมกีองทนุ
ชว่ยเหลอืกฎหมาย หรอืจะมกีระบวนการลงโทษดว้ย
วธิอีื�น 
- หลกัการ- มนุษยไ์มป่ว่ย- ธรรมชาตไิมเ่จบ็- มคีวามเป็น

ธรรมในการใชท้รพัยากร 
- วธิพีจิารณาคดขีองศาลสิ�งแวดลอ้ม ควรมกีระบวนการ

งา่ย ไมต่ดิรปูแบบ (Informal) ควรทาํโดยรวดเรว็ 
แกป้ญัหาไดอ้ยา่งทนัการณ์ ประหยดั และสะดวก  
- เน้นการป้องกนั และป้องปราม มากกว่าการแกไ้ข 

ฟื*นฟู หรอืเยยีวยา 
- เน้นการคน้หาความจรงิโดยมกีารมสีว่นรว่มจากทกุ

นางสนุี ไชยรส 
- ความเป็นธรรมทางสงัคมและความเป็นธรรมทางสิ�งแวดล้อม มีความเห็นว่าทั *ง ๒ หลกัการมีความ

สอดคล้องกนั แต่ต้องหาความสมดุลระหว่างกนั ควรเอาความเป็นธรรมทางสงัคมเป็นตวัตั *ง และความ
เป็นธรรมทางสิ�งแวดลอ้มเป็นทฤษฎทีี�เอาประกอบ เพราะสิ�งแวดลอ้มไมส่ามารถอยูไ่ดล้อยๆ  
- เรื�องการคุม้ครองสิ�งแวดล้อมควรเน้นการป้องกนัและปราบปราม เนื�องจากประเดน็ที�เจ็บปวดที�สุด คอื 

ระบบนิเวศที�เสยีไปนั *นเสยีหายมาก กรณีมาตรการคุม้ครองชั �วคราวของศาล ต้องใชใ้นเชงิป้องกนัการ
ทาํลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม ถา้ปล่อยใหด้าํเนินการต่อไป จะไมส่ามารถเยยีวยาใหก้ลบัมา
เหมอืนเดมิได ้ 

นางสาวเพญ็โฉม แซ่ตั 2ง 
- คดสีิ�งแวดลอ้มเป็นปญัหาที�สมัพนัธ์กบันโยบายของรฐั โดยแบ่งปญัหาได้เป็น ๒ กลุ่ม ไดแ้ก่ เหตุทั �วไป 

เชน่ ปญัหาระหว่างชมุชนกบัชมุชน บุคคลกบับุคคล ไมม่เีหตุอะไรที�มคีวามวกิฤต ิไมไ่ดใ้หญ่โตและผกูกบั
โครงสรา้งอาํนาจ ประเดน็นี*น่าจะใชว้ธิเีจรจาไกล่เกลี�ยได ้และเหตุที�มาจากนโยบายรฐั ซึ�งเป็นโจทยใ์หญ่ 
ดงันั *น ในหลกัการและเหตุผลของกฎหมายน่าจะวเิคราะห์ใหช้ดัว่า เหตุของคดเีหล่านี*มาจากที�ใด การ
ละเมดิกฎหมายมาจากผูก้อ่มลพษิ หรอืมาจากไมป่ฏบิตักิารตามกฎหมายของรฐัหรอืหน่วยงานกาํกบัดแูล 
เป็นปญัหาโครงสรา้ง หรอืเหตุอื�น เพราะถา้ชดักจ็ะรูว้่าคดสีิ�งแวดลอ้มคอือะไร  
- ปกตปิญัหามลพษิจะเกดิแบบไรพ้รมแดน ขา้มพรมแดน การมองคดมีลพษิจะตอ้งใชห้ลกัป้องกนัไวก้่อน 

หรอืแมแ้ต่การฟ้องคดโีดยประเทศเพื�อนบา้นที�เราไปทาํใหเ้กดิมลพษิในประเทศเหล่านั *น 
- การเขยีนว่าเน้นมาตรการในเชงิป้องกนัหรอืป้องปรามมากกว่าการเยยีวยา มคีวามเหน็ว่าการป้องกนั

หรือป้องปรามนั *นบางครั *งจับต้องไม่ได้ และถ้าคดีสิ�งแวดล้อมเกิดจากนโยบายรฐั การใช้มาตรการ
ดงักล่าวกจ็ะไม่ตอบโจทย์เพราะทําได้ยาก นอกจากนี* การเยยีวยาบางครั *งก็เป็นการป้องกนัหรอืป้อง
ปรามในตวัดว้ยกไ็ด ้ดงันั *น การเขยีนในลกัษณะนี*เป็นแคค่าํหรอืแนวคดิ 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๙- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
ฝา่ย สหวชิาการ และชมุชน 
- หอ้งพจิารณาเรยีบง่าย มบีรรยากาศของการหาความ

จรงิ ลดความขดัแยง้ 
- เจา้หน้าที�ทุกฝ่ายและศาลควรทาํงานเชงิรุก และใหทุ้ก

ฝา่ยคาํนึงถงึเจตนารมณ์นี* และพยายามทาํใหเ้ป็นจรงิ 
- ฯลฯ 

- คดีความเสยีหายทางสิ�งแวดล้อม ถ้าทางกายภาพจะวเิคราะห์ไม่ยาก แต่คดีการสะสมของสารพษิใน
รา่งกาย จะพสิจูน์ไดย้าก หาบุคลากรเขา้มาช่วยในกรณีนี*ไดย้ากมาก การฟ้องผูก้่อมลพษิจะฟ้องใครเช่น
ในกรณีมาบตาพุด ลุงน้อย ป่วยด้วยโรคมะเรง็ทั *งบ้านนั *นเกดิมาจากอะไร มนักนิความกว้างและลกึซึ*ง
อยา่งไร จะฟ้องโรงงานที�ตั *งอยูท่ ั *งหมด หรอืโรงงานใดโรงงานหนึ�ง นอกจากนี* ยงัรวมถงึผลกระทบต่อสตัว์
ดว้ย เชน่ DNA ของหอยเปลี�ยนแปลงไป ใครจะพสิจูน์ไปถงึได ้

นายไพโรจน์ พลเพชร 
- เราจะนําหลกัการในรฐัธรรมนูญเขา้มาไว้ในกฎหมายฉบบันี*ได้หรอืไม่ เพื�อ Overrule กฎหมายสาร

บญัญตัทิั *งหมด ใหศ้าลใชห้ลกัการตามรฐัธรรมนูญทเป็นฐานในการไปวนิิจฉัยและตคีวามกฎหมายฉบบั
อื�น เพราะกฎหมายส่วนใหญ่ที�มจีะไม่เขยีนเรื�องสิ�งแวดลอ้ม ส่วนชื�อกฎหมายจะเป็นอะไรกไ็ด ้เพื�อปลด
ลอ็คการตอ้งมาตามแกไ้ขกฎหมายหลายๆ ฉบบั 

นายสรุิยา  พวงจนัทรแ์ดง 
- รฐัธรรมนูญไมใ่ชแ่นวคดิในอากาศ ดงันั *น ถา้มคีดตีอ้งเอาหลกัการนี*มาต่อสูใ้นศาล ตอ้งทาํใหส้ทิธเิกดิขึ*น

จรงิ 
- การดําเนินคดสีิ�งแวดล้อมต้องเรยีบง่าย เป็นกนัเอง ไม่มรีูปแบบมาก บรรยากาศต้องผ่อนคลาย จะได้

ปรกึษาหารอืกนัไดเ้ตม็ที� ไมย่ดึตดิรปูแบบที�เป็นทางการ 
นายศรีสวุรรณ จรรยา 
- แมจ้ะเป็นเรื�องหนกัใจ แต่กไ็มเ่คยถอดใจสาํหรบัทนายความที�ตอ้งทาํงานเพื�อประโยชน์สาธารณะ 
- คดเีพื�อประโยชน์สาธารณะ เช่น คดสีนามบนิสุวรรณภูมมิคีนเดอืดรอ้น ๑,๐๐๐ กว่าราย ประเดน็ปญัหา 

คอื เพื�อประโยชน์ทางเศรษฐกจิของการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยฯ ที�เป็นประโยชน์สาธารณะแบบหนึ�ง
กบัประโยชน์สาธารณะของชาวบา้นที�อยู่บรเิวณโดยรอบสุวรรณภูมแิบบหนึ�ง การกาํหนดมาตรฐานของ
มลภาวะที�เกี�ยวข้อง เช่น เรื�องเสยีง ควรทําอย่างไรให้เกดิความเป็นธรรม ชาวบ้านจะฟ้องหาความ
ยตุธิรรมไดอ้ยา่งไร เป็นเรื�องยากมาก 
- ในกรณีศาลปกครองพจิารณาเรื�องถ่านหนิท่าทราย ศาลตั *งผูเ้ชี�ยวชาญจากหน่วยงานราชการ ใหไ้ปวดั



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๑๐- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
มลพษิในฤดฝูน มาตรฐานฝุน่ละอองในอากาศ ซึ�งไมม่มีาตรฐาน ชาวบา้นจะปกป้องตนเองอยา่งไร 
- ความล่าชา้ในการดาํเนินคดกีเ็ป็นปญัหามาก คดลี่าชา้คอืไมเ่ป็นธรรมกบัคด ี
- กฎหมายตอ้งดแูลทั *งหมด ประชาชนควรใชก้ฎหมายในการปกป้องสทิธขิองตนเองได ้
- การฟ้องคดโีดยชาวบา้นเองเป็นไปไดย้ากมากในทางความเป็นจรงิ กระบวนการนําพยานหลกัฐานเขา้สู่

คดีอย่างมคีุณภาพจะทําได้อย่างไร ชาวบ้านต้องมทีี�ปรกึษา เช่น ทนายความ หรอื NGOs ที�ดีและมี
คณุภาพ ไมใ่ชเ่รื�องงา่ย 

ความหมาย 
นิยาม และ
ขอบเขตของ
คดี
สิ�งแวดล้อม 

- คดคีุม้ครองคน สขุภาพ รา่งกาย ชวีติ 
- คดคีุม้ครองคน ทรพัยส์นิที�เสยีหาย ถกูทาํลาย 
- คดคีุม้ครองระบบนิเวศ ธรรมชาต ิที�เสยีหายถกูทาํลาย 

ที�ดนิถกูบุกรกุ ปา่ไมโ้ดนตดั อากาศเสยี เสยีงเป็นพษิ  
- คดทีวิทศัน์เสื�อม ผงัเมอืง 
- คดเีดอืดรอ้นราํคาญ (Public-Private Nuisance จะ

แยกอยา่งไร?) 
- คดฟี้องเพื�อประโยชน์สาธารณะ (Public interest 

litigation) – จะนิยามอยา่งไร 
- คดกีระทาํการขดัต่อคา่มาตรฐานสิ�งแวดลอ้มตาม

กฎหมาย 
- คดเีกี�ยวกบัสญัญา – โยงกบัเรื�องสิ�งแวดลอ้มอยา่งไร – 

เชน่สญัญาสมัปทาน – สญัญาทางแพง่เกี�ยวกบัเรื�อง
โลกรอ้น คารบ์อนเครดติ ฯลฯ 
- จะเขยีนกรอบขอบเขต หรอืควรกาํหนดโดยการใส่

รายชื�อพระราชบญัญตัดิา้นสิ�งแวดลอ้มเขา้ไปใน
กฎหมาย หรอืไม่? อยา่งไร? 

ดร.สนุทรียา เหมือนพะวงศ ์
ขอชวนทุกท่านคุยในเอกสารว่าคดสีิ�งแวดล้อมจะครอบคลุมแค่ไหน โดยขอยกตวัอย่างเรื�องการก่อสรา้ง
คอนโดมเีนียม ถา้ผูเ้สยีหายเดอืดรอ้นอยู่บา้นเดยีวไดร้บัความเสยีหายจะถอืเป็นคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืไม่ คดี
แรงงานที�เกี�ยวกบัสขุภาพหรอืไม ่เนื�องจากมกีฎหมายเฉพาะเกี�ยวกบัแรงงาน อยู่แลว้หรอืไม่ คดชีี*แนวเขต
ที�ดนิระหว่างเอกชนกบัรฐัหรอืไม ่คดเีหล่านี* ถอืเป็นคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืไม ่
นายวินัย เรืองศรี 
ขออธบิายถงึมุมมองกฎหมายและทศันคตใินศาลฎกีา กล่าวคอื ศาลฎกีาไดศ้กึษาคดสีิ�งแวดล้อมที�ข ึ*นมาสู่
ศาลฎกีา พบว่าแยกคดอีอกเป็น ๒ ประเภท ไดแ้ก ่

(๑) คดอีาญา เชน่ ปา่ไม ้ประมง เหมอืงแร ่ซึ�งเป็นที�หนกัใจเพราะคดทีี�ดนิที�เกี�ยวกบัปา่จะมคีาํถามว่าศาล
ไดใ้หค้วามเป็นธรรมแลว้หรอืไม ่
- ดั *งเดมิกฎหมายปา่ออกแบบที�ดนิของรฐัไวใ้นความหมายกวา้งมาก ทาํใหท้ี�ดนิใดที�ไม่เป็นที�เอกชน 

กเ็ป็นปา่ทั *งสิ*น ต่อมามพีระราชบญัญตัติ่างๆ เพิ�มขึ*น 
- วตัถุประสงค์ของการออกมพีระราชบญัญตัปิ่าสงวนทบัพื*นที�ป่าอกีทคีอื คําว่าป่า ไม่เหน็เขตพื*นที� 

ทาํใหช้าวบา้นรกุที�ไปเรื�อยๆ ดงันั *น วธิกีารที�งา่ยคอืการทาํแผนที�ทางอากาศและประกาศเขตพื*นที� 
ประกาศเขต สปก. คดเีหล่านี* ศาลฎกีาจะใชห้ลกักฎหมายทั �วไป ว่าการไมรู่ข้อ้เทจ็จรงิเท่ากบั ขาด
เจตนา/องคป์ระกอบความผดิ ปอ. มาตรา ๖๒ 

(๒) คดีแพ่ง เกี�ยวกบัมลพิษ สิ�งแวดล้อม ที�เกดิผลกระทบในวงกว้าง ประเด็นสําคญัคอื “การพิสูจน์
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-๑๑- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
- คดสีทิธใินสิ�งแวดลอ้ม ควรเขยีนอยา่งไร หรอืไม่? 
- ฯลฯ 

พยานหลกัฐาน” ที�ทาํไดย้าก 
- วิธีการแก้ไขปญัหา คือ การแก้ไขกฎหมายและการแก้ไขทศันคติของคนที�อยู่ในกระบวนการ

ยุติธรรม ซึ�งต่อมามีนโยบายจากศาลฎีกาประสงค์ให้มีกฎหมายพิเศษในเรื�องวิธีพจิารณาคดี
สิ�งแวดลอ้ม เนื�องจากคาํพพิากษาหลายคดไีมเ่ป็นที�พอใจของสงัคม การรา่งกฎหมายนี* ปจัจุบนัอยู่
ในระหว่างการพจิารณาของคณะอนุกรรมการ นอกจากนี*มกีารตั *งแผนกสิ�งแวดลอ้มเป็นพเิศษขึ*น
แลว้ 

ขออธบิายเครื�องมอืใหมข่องรา่งฉบบันี* มมุมองของศาลฎกีา และประเดน็ที�สาํคญั ไดแ้ก ่
(๑) การใช้กลไกใหม่ๆ ที�ต่างจากการพิจารณาคดีทั �วไป (แพ่งและอาญา) และทําให้วิธีพิจารณาคดี

สิ�งแวดล้อมเป็นการดําเนินคดทีี�เรยีบง่าย (กล่าวหา/ไต่สวน) สะดวก รวดเรว็ ประโยชน์ เป็นธรรม 
โดยเอาวธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภคเป็นแบบจําลอง (Model) เบื*องตน้ บวกกลไกใหม่ๆ เช่น ในคดแีพ่ง 
ยกตวัอย่าง เช่นใหม้พียานผูเ้ชี�ยวชาญ การมคีําสั �งโดยขยายผลไปคาบเกี�ยวกบัคาํสั �งทางปกครอง 
การบงัคบัใหเ้ป็นไปตามผลสมัฤทธิ 6 ขยายผลคาํพพิากษาไปถงึผูม้สีทิธฟิ้องคดสี่วนอื�น มกีองทุน มี
หน่วยงานบงัคบัคดเีพิ�มขึ*น ฯลฯ 

(๒) ประเดน็อาํนาจฟ้องในรา่งมาตรา ๑๗ เป็นการปลดลอ็ค ปวพ. มาตรา ๕๕ โดยใชก้รอบ  
(ก) อาจไดร้บัความเสยีหาย  
(ข) สจุรติ  
(ค) ผลของคดเีป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

(๓) คาํนิยาม มกีารเขยีนใหร้ดักมุ 
(๔) การแกไ้ขปญัหาเรื�องความทบัซอ้นของศาล ศาลอาจสลบัสบัเปลี�ยนกนั (switching) ไดห้รอืไม่ อาจมี

การทาํขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOU) ระหว่างศาล 
(๕) แต่ในรา่งกฎหมายใหมน่ี*ยงัไมไ่ดม้กีารเปลี�ยนแปลงคา่ปรบัไปเป็นคา่เสยีหาย 
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-๑๒- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
ความสมัพนัธ์
ระหว่างคดี
สิ�งแวดล้อม
ตามกฎหมาย
ฉบบันี2กบั
กฎหมายอื�น 

- ความเชื�อมโยงระหว่างคดแีพง่ คดอีาญา คดปีกครอง
และคดรีฐัธรรมนูญที�เกี�ยวขอ้ง—ความเกี�ยวเนื�องกบั
กฎหมายอื�นๆ เชน่ กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ 
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา กฎหมายวธิพีจิารณา
คดศีาลปกครอง กฎหมายวธิพีจิารณาความศาล
รฐัธรรมนูญ ฯลฯ ควรเป็นอยา่งไร 
- การลงโทษในคด ีแพง่ อาญา ปกครอง ที�เกี�ยวกบัเรื�อง

เงนิ ศาลควรพจิารณาใชดุ้ลพนิิจที�มองเหน็ภาพรวมมิ
ใหผู้ก้ระทาํความผดิตอ้งรบัโทษซํ*าซอ้นเกนิกาํลงั— ทาํ
อยา่งไรใหม้องภาพรวมใหเ้หมาะสม เชน่ เรื�อง Tort 
Penalty Sanction/ Non-Compliance Benefit ที�ตอ้ง
มองทั *งทางแพง่ อาญา ปกครอง ควบคูก่นัไป 
- จะเชื�อมโยงกบัวธิพีจิารณาคดพีเิศษต่างๆ เชน่ 

กฎหมายวธิพีจิารณาคดแีรงงาน กฎหมายวธิพีจิารณา
คดเีดก็ กฎหมายวธิพีจิารณาคดขีองศาลการคา้ระหว่าง
ประเทศ- (เชน่ เรอืนํ*ามนัหก) อยา่งไร 
- คดทีี�มคีวามทบัซอ้นของเขตอาํนาจศาล ระหว่างศาล

ยตุธิรรม กบัศาลปกครอง และศาลอื�นๆ จะเชื�อมโยงกนั
อยา่งไรใหก้ระชบั ไมซ่ํ*าซอ้น เหน็ภาพ และแกป้ญัหา
แบบเป็นองคร์วมเบด็เสรจ็? 
- คดทีี�มกัมากบัเรื�องสิ�งแวดลอ้ม จะเขยีนใหเ้กี�ยวขอ้ง

อยา่งไร หรอืไม ่เชน่ คดชีมุนุมสาธารณะ คดหีมิ�น
ประมาทสิ�งแวดลอ้ม คดบีุกรกุ ทาํใหเ้สยีทรพัย ์คดฆีา่

ดร.สนุทรียา เหมือนพะวงศ ์
- มปีระเด็นเรื�องเขตอํานาจศาลระหว่างศาลปกครองกบัศาลยุติธรรม อยากฟงัความเห็นของผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุว่า ควรเชื�อมโยงคดกีนัอยา่งไร โดยเฉพาะคดทีี�ขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวพนักนัแต่มกีารแยกศาลฟ้องรอ้ง 
- สิ�งที�ศาลปกครองทาํอยูม่อีะไรที�ถอืเป็น Best Practice ที�ศาลยตุธิรรมควรนํามาใชห้รอืไม ่
- มีผู้เห็นว่าคดีบุกรุก คดีหมิ�นประมาท คดีฆ่าผู้นํา เป็นที�เกี�ยวเนื�องกบัคดีสิ�งแวดล้อมด้วย จะนํามา

เชื�อมโยงกบักฎหมายนี*อยา่งไร จงึจะเหมาะสม 
นายไพโรจน์ มินเดน็ 
- เขตอาํนาจศาล เหน็ดว้ยกบัการโยนประเดน็ แบบ Switching ไปมา หากเรื�องเกี�ยวเนื�องกนั 
- แนวคดิในการตดัสนิคดีของตุลการศาลปกครอง คอื การสร้างกุศล เนื�องจากคดปีกครองเป็นคดีเพื�อ

ประโยชน์สาธารณะ การไต่สวนขอ้เทจ็จรงิตอ้งทาํเตม็ที�เพื�อสรรหาความเป็นธรรมใหเ้กดิขึ*น แต่เรื�องนี*ก็
ขึ*นอยูก่บัวธิคีดิของตุลาการเป็นหลกั  
- ศาลปกครองจัดตั *งแผนกคดีวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม เพราะคดีต้องการความรวดเร็วและมี

ลกัษณะเฉพาะ  
- เหน็ว่ากลไกลในการระงบัขอ้พพิาทก่อนถงึศาลมคีวามสาํคญั กฎหมายเกี�ยวกบัการบรหิารงานยุตธิรรม

ต้องมาก่อน ส่วนวิธีพิจารณาคดีเป็นเรื�องสุดท้าย ดังนั *น ศาลปกครองจึงเลือกออกคําแนะนําเพื�อให้
ยดืหยุ่น แก้ไขได้ง่าย ไม่ผูกมดั โดยในคําแนะนําของประธานศาล ข้อ ๖ กําหนดให้ตุลาการพึงวาง
แนวทางและกาํหนดประเดน็ในคด ีคลา้ยกบัการชี*สองสถาน 
- ในศาลปกครอง การฟ้องคดเีพื�อประโยชน์สาธารณะจะไมม่อีายคุวาม ทั *งนี* ตอ้งดเูนื*อหากบัคาํฟ้องดว้ย 
- มลูละเมดิที�เกี�ยวกบัหน่วยงานรฐักบัเอกชน ถา้เป็นมลูละเมดิร่วมกนักแ็บ่งแยกไม่ได ้ถา้หน่วยงานรฐัจ่าย

ไปแลว้ จะทาํอยา่งไรใหเ้อกชนรบัผลนี*ไปดว้ยพรอ้มกบัการฟ้องคดคีรั *งเดยีวใหเ้กดิการดําเนินการใหจ้รงิ 
รฐัจะไปไล่เบี*ยกบัเอกชนโดยไม่ต้องฟ้องศาลได้หรอืไม่ หรอืจะเรยีกเอกชนเขา้มาในคดไีด้หรอืไม่ เช่น 
กรณีที�รฐัละเลยไมด่ําเนินการทาํใหบ้รษิทัก่อมลพษิ เป็นมลูละเมดิที�แยกกนัไม่ได ้แมก้ารดําเนินการของ
เอกชนไมเ่ขา้มาในเขตอาํนาจศาลปกครอง แต่กรณีนี*ถอืเป็นละเมดิรว่ม 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๑๓- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
หรอืทาํรา้ยผูน้ําสิ�งแวดลอ้ม  
คดลีะเมดิสทิธมินุษยชนที�เกี�ยวขอ้ง 
- ฯลฯ 

นายสมุิตรชยั  หตัถสาร 
ประเดน็เขตอาํนาจศาลนั *น 

๑. ควรดเูรื�องตน้ทนุในการนําคดขีึ*นสูศ่าลประกอบดว้ย เนื�องจากทั *งสองศาลใชทุ้นต่างกนั และตอ้งดูว่า
ศาลใดมเีครื�องมอืในการชว่ยชาวบา้นมากกว่า 

๒. อยา่งไรกต็าม หลกัคดิของทั *งสองศาลนั *นต่างกนั ศาลยุตธิรรมใชห้ลกัความเป็นเจา้ของ ถา้ไม่มสีทิธิ
ตามกฎหมายบญัญตัิ ศาลจะมองว่าชาวบ้านไม่มสีทิธิ แต่ศาลปกครองเน้นหลกัการใช้ประโยชน์ 
ดงันั *น สทิธชิมุชนน่าจะเตบิโตในศาลปกครองไดม้ากกว่า 

นางสาวลกัคณา พบร่มเยน็ 
- อาํนาจชี*ขาดของอาํนาจศาลปกครองและศาลยุตธิรรมมแีค่ไหน อย่างไร ปญัหาที�มคีอืคดจีํานวนมากอยู่

ในคณะกรรมการวนิิจฉยัชี*ขาดระหว่างศาลโดยเฉลี�ย ๒ ปี 
- กรณีคดสีทิธทิี�ดนิ ชาวเขามสีถานะตกหล่นทางทะเบยีนเนื�องจากยงัไมม่สีญัชาต ิแต่สทิธใินการแจง้ สค.๑ 

เพิ�งเกดิขึ*น ทาํใหช้าวเขาเหล่านี*สญูเสยีสทิธใินที�ดนิ  พอประกาศเขตปา่อทุยานฯ กจ็ะไมส่ามารถอา้งสทิธิ
ได ้เมื�อรฐัออกพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีากาํหนดเขตป่าสงวนกก็ลายเป็นว่าชาวบา้นไปบุกรุก
ที�ดิน ในขณะที�ชาวบ้านหรือนายทุนที�รวยๆ สามารถหยิบยกประเด็นนี*ข ึ*นมาต่อสู้ได้ว่าเป็น “ที�ดิน
ครอบครองมาก่อนประมวลกม.ที�ดนิใชบ้งัคบั” และมคีาํพพิากษารบัรองว่าอา้งสทิธไิด้ เรื�องนี*ก่อใหเ้กดิ
ความไมเ่ป็นธรรมแกผู่ย้ากไรด้อ้ยโอกาสเชน่นี*อยา่งมาก 
- อาํนาจระหว่างศาลปกครองและศาลยตุธิรรมแตกต่างกนั ในศาลยุตธิรรม ถอืว่าคู่ความมอีาํนาจเท่าเทยีม

กนั ใชร้ะบบกล่าวหา ผูพ้พิากษานั �งแทน่ กฎหมายปิดปาก ถา้คูค่วามไมเ่สนอขอ้มลู ศาลกจ็ะไม่สบื แต่ใน
ศาลปกครองมีความพยายามแก้ไขความเหลื�อมลํ*าของคู่ความ ศาลใช้ระบบไต่สวน คู่ความและ 
ผูพ้พิากษาคยุกนัในหอ้งสว่นตวั ถา้คูค่วามไมก่ล่าวอา้งแต่ศาลเหน็เอง ศาลสบืพยานได ้
- ความไมช่ดัเจนในเขตอาํนาจศาลกอ่ใหเ้กดิความไมย่ตุธิรรมสาํหรบัคนที�ดอ้ยสทิธ ิ
- ในคดปี่าชายเลนที�จงัหวดัระนอง ศาลปกครองเดนิเผชญิสบืแลว้วนิิจฉัยว่าป่าไม่มสีภาพเป็นป่าชายเลน

แต่กลายเป็นเมอืงแลว้ ดงันั *น จงึสามารถออกโฉนดได ้ไมแ่น่ใจว่าถกูตอ้งไหม 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๑๔- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
- หลกัการใหม่ๆ  ทางกฎหมาย ตอ้งอาศยัศาลในการชว่ยทาํใหเ้กดิขึ*นจรงิ ชว่ยรบัรองสทิธ ิ
นายนิวตัิ  แก้วล้วน 
- คดฟี้องเจ้าหน้าที�รฐัออกโฉนดใหเ้อกชนไม่ถูกต้อง บางทกีลายเป็นขอ้พพิาทระหว่างเอกชนกบัเอกชน  

ถา้ศาลมองว่าอยูใ่นเขตอาํนาจศาลยตุธิรรม ชาวบา้นจะขอเป็นจาํเลยรว่มในคดนีี*ไมไ่ด ้ศาลยตุธิรรมจะยก
ประเดน็เรื�องชาวบา้นไม่ใช่ผูเ้สยีหาย จะทาํอย่างไรใหผู้เ้สยีหายและผูม้สีทิธฟิ้องคดเีป็นคนละคนกนั แม้
ไมใ่ชผู่เ้สยีหายโดยตรงกม็สีทิธฟิ้องคดไีดเ้รื�องนี*ตอ้งทาํเพื�อประโยชน์สาธารณะ 

นางสนุี ไชยรส 
- ทาํอย่างไรใหก้ารดําเนินคดสีิ�งแวดลอ้ม เชื�อมโยงกบัเรื�องอื�นๆ เช่น การยอมรบัเอาพยาน รายงานของ

หน่วยงานอื�นๆ เขา้มาในคดอียา่งเปิดเผย เป็นตน้  
หมวด
คดีอาญา
สิ�งแวดล้อม 

- การเน้นมาตรการเชงิป้องกนั มาตรการเพื�อความ
ปลอดภยั แทนการแกต้ามปญัหา 
- ใหศ้าลพจิารณาบงัคบัใชม้าตรการเพื�อความปลอดภยั

ทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย
ต่างๆ ใหม้ากขึ*น เพื�อป้องกนัและป้องปรามการกระทาํ
ความผดิ 
- การควบคมุเรื�องการประกอบอาชพีผูก้อ่มลพษิ—

Culpable Conduct-history of repeated violations-
deliberate misconduct-concealment or falsification- 
tampering with monitoring equipment- lack of 
permits or other documentation ฯลฯ 
- การพฒันางานคมุประพฤต ิแกไ้ข ทางสิ�งแวดลอ้ม–

การพฒันาโปรแกรมใหม่ๆ  บาํบดัฟื*นฟูดา้นสิ�งแวดลอ้ม
แบบใหม่ๆ  งานบรกิารสงัคมและชมุชนทางสิ�งแวดลอ้ม 

นายนิวตัิ แก้วล้วน 
- ในพื*นที�เดียวกนั มกีฎหมายที�เกี�ยวขอ้งหลายฉบบัซึ�งหมายความว่าทําผดิกฎหมายหลายฉบบั ในมุม

กลบักนั ชาวบา้นที�ถูกฟ้องคดกีจ็ะไม่อยากสูเ้พราะว่าหลายกฎหมายหลายกระทง หากรฐัมนตรเีปลี�ยน 
นโยบายกเ็ปลี�ยน หรอืแมต้่อมาจะตกลงกนัได ้แต่บางเรื�องถอนฟ้องไม่ได ้ดงันั *น ในคดสีิ�งแวดลอ้มควรมี
ทางออกในกรณีที�ตกลงกนัได ้ไม่ใช่ตกลงกนัไดแ้ต่ไม่มทีางออก มฉิะนั *นชาวบา้นกจ็ะผดิกฎหมายตลอด 
เพราะมกัจะเป็นคดยีอมความไมไ่ด ้และอยัการถอนฟ้องเองไมไ่ด ้



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๑๕- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
ไดแ้กอ่ะไรบา้ง 
- หากรวมคดแีพง่และอาญาเขา้ดว้ยกนัจะมปีญัหา

อยา่งไร เชน่หลกั Presumption of Guilty ในคดแีพง่
อาจนําไปใชใ้นคดอีาญาไมไ่ด ้หลกัการพสิจูน์ใน
คดอีาญาตอ้งแจ่มแจง้กว่าคดแีพง่  
- คดแีพง่เกี�ยวเนื�องกบัคดอีาญาควรพฒันาอยา่งไร ใน

คดสีิ�งแวดลอ้ม 
- ควรพฒันาระบบสอบสวนในภาพรวมอยา่งไร ควรให้

อยัการเป็นศนูยก์ลางในการรวบรวมประเดน็ความผดิ
ตามกฎหมายต่างๆ ที�มอียูห่ลากหลายอยา่งเป็นองค์
รวมหรอืไม ่อยา่งไร ? 
- การพฒันาระบบโทษทางอาญาในคดสีิ�งแวดลอ้ม ให้

เป็นไปแบบมมีาตรฐานเดยีวกนั ไมล่กัลั �น ควรทาํ
อยา่งไร ความแตกต่างระหว่างโทษปรบัทางอาญากบั
โทษปรบัทางปกครองเป็นอยา่งไร  
- ดุลพนิจิในการกาํหนดโทษอาญาควรเป็นอยา่งไร ควร

จะมมีาตรฐานอยา่งไร ศาลต่างๆ ควรทาํอยา่งไร  
- คดคีวามผดิหลายกรรม หลายกระทง หลาย

พระราชบญัญตั ิทาํอยา่งไรใหง้า่ยในการใชจ้รงิ 
- ฯลฯ 

หมวดคดีแพ่ง
สิ�งแวดล้อม 

(๑) การพฒันาใชม้าตรการอื�นๆ นอกจากเรื�องเงนิ เชน่ 
การป้องกนัหรอืการหยดุการละเมดิ การเยยีวยาโดย
การหาสิ�งชดเชยแทนการจ่ายคา่เสยีหายทางการเงนิ 

นางสาว ส. รตันมณี พลกล้า 
- คา่เสยีหายในคดสีิ�งแวดลอ้มตอ้งฟ้องทั *งรฐัและเอกชน พอถูกแยกศาล เมื�อศาลปกครองทาํคดไีดเ้รว็กว่า

และพพิากษาใหร้ฐัจ่ายค่าเสยีหาย ศาลยุตธิรรมมองว่ารฐัจ่ายไปแล้ว จงึพพิากษาใหบ้รษิทัจ่ายส่วนที�



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๑๖- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
ฯลฯ ควรเป็นอยา่งไร 

(๒) การใชม้าตรการเรื�องคา่เสยีหาย 
(๑) ประเภทของคา่เสยีหายในคดสีิ�งแวดลอ้ม  
- ทรพัยากรของสว่นรวม (การแกป้ญัหาเฉพาะ

หน้า-การฟื*นฟูระยะยาว ฯลฯ) 
- มลูคา่ของทรพัยากร ใหค้าํนึงถงึผลกระทบ

โดยตรงและโดยออ้ม โอกาสในการใชแ้ละเกบ็รกัษา 
ความหายาก และโอกาสในการฟื*นกลบัคนืมา
เหมอืนเดมิ- ตอ้งคาํนึงถงึมลูค่าทางเศรษฐกจิรวม ทั *ง
มลูคา่ทางเศรษฐกจิที�เกดิจากการใช ้(use value) และ
มลูคา่ที�ไมไ่ดเ้กดิจากการใช ้(non- use value) เชน่ มลู
คา่ที�ลกูหลานจะไดใ้ช ้ฯลฯ และคาํนวณใหค้รบถว้น 
โดยเฉพาะคา่เสยีหายต่อระบบนิเวศน์ที�อาจมองไมเ่หน็
ดว้ยตาเปล่า และมกีารคาํนวณเป็นเงนิไดย้าก 

- สตูรสมการทางเศรษฐศาสตรต์่างๆ เชน่ สตูร
โลกรอ้น ฯลฯ มคีวามเป็นธรรมหรอืไม่ 

- คา่ประเมนิความเสยีหาย 
- คา่ใชจ้่ายในการระงบัภยั เชน่ ใชน้ํ*าหยดุไฟปา่ 

ใชส้ารเคมหียดุการ leak ของมลพษิ 
- คา่เสยีหายในการขจดัมลพษิ (Remediation-

Clean up) 
- คา่ซ่อมแซม Reparation-Restoration 

Damage คา่เยยีวยาฟื*นฟูธรรมชาต ิ

เหลอื ซึ�งมจีาํนวนน้อย  
- ค่าใชจ้่ายจากสบืพยานในการดําเนินคด ีเช่น คดลีําพะเนียง บางอย่างเป็นค่าใชจ้่ายที�นึกไม่ถงึในขณะ

เขยีนฟ้องหรอืเพิ�มเตมิคาํฟ้อง ทาํอย่างไรใหช้าวบา้นไดร้บัการเยยีวยา เช่น ใหห้น่วยงานรฐัดําเนินการ
ไปกอ่นแลว้ ใครแพค้ดเีป็นผูร้บัภาระไปจ่ายเงนิ 
- กรณีคนไทยไปทาํความเสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้มในต่างประเทศ แต่มผีลกระทบถงึคนไทยในประเทศไทย 

จะฟ้องศาลไทยไดห้รอืไม ่ 
- การคดิค่ามาตรฐาน บางครั *งค่ามาตรฐานที�ตั *งไวก้ไ็ม่คุม้ครองชาวบา้น ทั *งที�มคีวามเดอืดรอ้นเกดิขึ*นจรงิ 

ศาลจะใชห้ลกัผูก้อ่มลพษิไดห้รอืไม ่แมม้ลพษิจะไมเ่กนิคา่มาตรฐาน 
- ความเสยีหายที�เกดิขึ*นต่อสุขภาพ ที�ไม่ใช่ทางจติใจหรอืกายภาพ เช่น การมเีสยีงดงัตลอดเวลา ยงัไม่ได้

เสยีหายทางกายภาพ จะถอืเป็นคดเีดอืดรอ้นราํคาญไดห้รอืไม ่(Nuisance) 
- ความเสยีหายในเชงิลงโทษควรม ีเพราะบรษิทัได้ประโยชน์ในการประกอบกจิการมากกว่าภาษี และ

หน่วยงานรฐักม็หีน้าที�ควบคมุ ถา้มคีวามเสยีหายในเชงิลงโทษจะเป็นกรอบใหบ้รษิทัและรฐัระวงัมากขึ*น 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๑๗- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
- คา่จดัการ- คา่แรงในการจดัการ คา่ความรู ้
- คา่เสยีหายในเชงิทรพัยส์นิ คา่เสยีโอกาส เชน่ 

การขาดนกัทอ่งเที�ยว ฯลฯ 
- Determination- baseline ในการประเมนิ

ความเสยีหายเป็นอยา่งไร-Pre-lining condition/Post-
line condition- Be careful of using the wrong 
baseline? 

- ฯลฯ 
(๒) กรณีความเสยีหายต่อชวีติ รา่งกาย 
- คา่เสยีหายทางกาย- ชวีติ- รา่งกาย – การ

เจบ็ปว่ย (แคไ่หนเรยีกว่าปว่ย?) 
- คา่ขาดไรอ้ปุการะ 
- คา่เสยีหายทางจติใจ – ไมอ่าจคาํนวณเป็นตวั

เงนิได ้ฯลฯ 
- คา่เสยีหายที�เกดิแลว้-ในอดตี- คา่เสยีหายใน

อนาคต- จาํนวน--การแกไ้ขคาํพพิากษาหรอืคาํสั �ง การให้
สทิธยิื�นคาํรอ้งขอแกไ้ขคาํพพิากษาหากมคีวามเสยีหาย
เกดิขึ*นใหมจ่ากเหตุการณ์เดมิ ซึ�งไมเ่หน็มากอ่นใน
ระหว่างการฟ้องคดคีรั *งแรก 

- คา่ทนทกุขท์รมาน 
- คา่เสยีหายเพื�อตน้ทนุทางสขุภาพ เชน่ 

คา่ใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล คา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง
ของทั *งตนเองและญาตผิูท้ี�พาไปพบแพทย ์และคา่ใชจ้่าย
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-๑๘- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
เพื�อป้องกนัสขุภาพตนเองกน็ํามารวมคาํนวณดว้ย 

- มลูคา่ของความสามารถ ผลติภาพ ที�ลดลง 
เชน่ คา่ผูป้ว่ยจะตอ้งขาดงาน คา่เสยีโอกาสที�ตอ้ง
เสยีชวีติกอ่นวยัอนัควร 

- การเรยีกรอ้งจาํนวนเงนิที�เป็นอตัราในอนาคต 
เชน่ในเรื�องคา่เสยีหายที�ผูเ้สยีหายจะเสยีโอกาสในการ
ทาํงานในอนาคต เป็นตน้ 

- เชื�อมโยงกบักฎหมายแรงงาน กฎหมาย 
อาชวีอนามยั กฎหมายเงนิทดแทนอยา่งไร 

- เชื�อมโยงกบัเรื�องหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
อยา่งไร ในปจัจบุนั ประชาชนใชก้องทนุเยยีวยา แทน
การเรยีกรอ้งจากผูก้อ่มลพษิ ควรใหก้องทนุไล่เบี*ยได้
หรอืไม ่อยา่งไร 

(๓) กระบวนการในการเรยีกรอ้งสทิธ ิกรณี
ทรพัยากรถกูทาํลาย เสยีหาย (ทรพัยากรสว่นรวม-การ
เรยีกคา่เสยีหาย) 

- การประเมนิความเสยีหาย การหา
วธิดีาํเนินการที�เหมาะสม ใครจะทาํ 

- วธิกีารประเมนิในทางเศรษฐศาสตร ์เชน่  
CVM ฯลฯ ควรเป็นอยา่งไร ควรเขยีนในกฎหมายหรอืไม ่
อยา่งไร 

- การเรยีกรอ้งใหร้ฐัดาํเนินการเรยีกรอ้ง
คา่เสยีหายต่อผูก้ระทาํความผดิ เชน่ แมน่ํ*าเน่า อากาศ
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-๑๙- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
เสยี ปา่ไมถ้กูตดั ที�ดนิถกูบุกรกุ ดนิถกูปนเปื*อน --หากรฐั
ไมด่าํเนินการ หรอืกรณีเรง่ด่วน ใหบุ้คลทั �วไปดาํเนินการ
ฟ้องรอ้งไดเ้อง- การฟ้อง เพื�อใหเ้กดิการจดัการ 

- การฟ้องเรยีกรอ้งคา่เสยีหายในการกาํจดั
มลพษิในเบื*องตน้ ในระยะยาว และมาตรการฟื*นฟู ควร
ทาํมาแสดงใหศ้าลเหน็ หากเฉพาะหน้าทาํได ้ในระยะยาว
อาจสง่ขอ้มลูภายหลงั หรอืแยกฟ้องรอ้งต่างหากสาํหรบั
มาตรการ 

- ควรใหพ้นกังานอยัการ หรอืหน่วยงานใหม ่มี
อาํนาจหน้าที�เรื�องนี*โดยตรงหรอืรว่มกบัประชาชน หรอืไม ่
ประชาชนจะไดไ้มเ่หนื�อย 

- ในกรณีจาํเป็น ฉุกเฉิน อาจตอ้งใหม้ี
ผูด้าํเนินการไปกอ่นแลว้มสีทิธมิาเรยีกรอ้ง แต่จะมี
หลกัประกนัอะไร เชน่ แก๊สรั �วรนุแรง นํ*ามนัหกรนุแรง? 

- ฯลฯ 
(๔) คา่เสยีหายต่อทรพัยส์นิของเอกชน เชน่ ปลาใน

กระชงัตาย- ไกไ่ม่ออกไข ่
- คา่ฝุน่เปื*อน บา้น 
- คา่ตอ้งทาํฉนวนที�กนัเสยีงหนวกห ู
-  ฯลฯ 

(๕) ค่าเสียหายพิเศษ (Exemplary/Punitive 
damage) การฟ้องคดเีพื�อเรยีกคา่เสยีหาย- การฟ้องคดี
แบบกลุ่ม หรอืโดยคนจาํนวนมาก (คดแีพง่- คดอีาญา- 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๒๐- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
คดแีรงงาน ฯลฯ) 

- การใหผู้อ้ ื�นฟ้องแทน ดาํเนินคดรีว่มกนั 
- การใหผู้อ้ ื�นฟ้องแทน และตนไดส้ทิธดิว้ย 
- ฯลฯ 

(๖) อื�นๆ 
หมวด
กระบวนการ
ระงบัข้อ
พิพาท
ทางเลือก 

(๑) การระงบัขอ้พพิาททางอาญา 
การระงบัขอ้พพิาททางเลอืกในทางอาญาควรมไีด้
หรอืไม ่อยา่งไร- การพฒันามาตรการพเิศษ 
Restorative Justice เพื�อความสมานฉนัท ์และแกไ้ข
เยยีวยา โดยไมต่อ้งฟ้อง หรอืไมต่อ้งตดัสนิในคดทีี�
แกไ้ขได ้ใหเ้กดิกระบวนการทางเลอืกในคดอีาญา 
โดยเฉพาะคดคีนจน ฯลฯ 

(๒) การระงบัขอ้พพิาททางแพง่ 
(ก) การไกล่เกลี�ย 
- ควรหาทางไกล่เกลี�ย 
- การไกล่เกลี�ย 
- การไกล่เกลี�ยกลุ่มคนจาํนวนมาก 
- การไกล่เกลี�ยคดทีี�ฟ้องเพื�อประโยชน์

สาธารณะ (Public Interest) กระทาํไดไ้หม 
- การตั *งผูป้ระนอมที�เป็นกลาง 
- ขึ*นทะเบยีนผูไ้กล่เกลี�ย 
- การฝึกอบรมผูไ้กล่เกลี�ย 
- คา่ตอบแทนผูไ้กล่เกลี�ย 

ดร.สนุทรียา  เหมือนพะวงศ ์
- ประเด็นเรื�องสิ�งแวดล้อมเกี�ยวพนักบัอํานาจหน้าที�ของหลายกระทรวง ดงันั *น ใครจะเป็นผู้ชี*ขาด ถ้า

รฐัมนตรถีกูการเมอืงแทรกจะเป็นอยา่งไร 
-  ถา้คุยกนัก่อนขึ*นสู่ศาล แลว้จะผนัคดอีอกจากระบบไดห้รอืไม่ เนื�องจากบางครั *งมปีญัหา ยกตวัอย่างคดี

ควายเล่นนํ*าตกในอุทยานคลองลาน รฐัไปทําขอ้ตกลงกบัชาวบา้น ภายหลงัมกีารโตแ้ยง้ว่า ขอ้ตกลงไม่
ชอบดว้ยกฎหมาย ยอมความไมไ่ด ้เพราปา่เป็นสมบตัสิาธารณะ ทาํยอมไมไ่ด ้

- คด ีPublic interest จะไกล่เกลี�ย โดยไมฟ่้องคดไีดห้รอืไม ่ กฎหมายและระเบยีบไปไมถ่งึ 
- ถา้ไมแ่กก้ฎหมาย กรมอุทยานฯ หรอืผูว้่าราชการจงัหวดัจะมอีาํนาจหน้าที�เพยีงใด กรมอา้งว่าการตกลง

แบบนี*ไม่รบัรู้/ไม่มอีํานาจ/ไม่รบั/ไม่รบัรอง ถ้าตกลงแล้วจะไม่ผดิอาญา แต่อํานาจของเจ้าหน้าที�ไม่ม ี
ขอ้ตกลงกไ็มช่อบ 

นางสาว ส. รตันมณี พลกล้า 
- การไกล่เกลี�ยของราชการเป็นการใช้กลไกทางบริหาร แต่อายุความของคดีไม่สะดุดหยุดลง ทําให้

ชาวบ้านไม่ทราบว่าอะไรจะเกดิขึ*นต่อไป ที�ผ่านมา ชาวบ้านรอการทํางานของคณะทํางานของรฐั และ
ชาวบา้นหวงัพงึรฐั เพราะไมอ่ยากมภีาระในการขึ*นโรงขึ*นศาล ไมม่คีา่ใชจ้่ายอยา่งเพยีงพอ ทาํอย่างไรให้
ระบบไกล่เกลี�ยทาํงานไดจ้รงิ โดยไมไ่ดท้าํไปเพื�อยดืเยื*อเวลาออกไปใหข้าดอายคุวาม  
- หากใชร้ะบบไกล่เกลี�ย จะทาํใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุลงหรอืไม ่
นางสาวลกัคณา พบร่มเยน็ 
- ถา้การตกลงระหว่างชาวบา้นกบัสว่นราชการทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร หลกัฐานแบบนี*จะสามารถเอามาใช้
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-๒๑- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
(ข) กระบวนการอื�นๆ 
- อนุญาโตตุลาการ 
- ฯลฯ 

(ค) การใชม้าตรการทางเลอืกจะกระทาํไดเ้พยีงใด 
โดยเฉพาะกรณีที�โยงกบัเรื�องประโยชน์สาธารณะ เชน่ 
กรมปา่ไม ้กรมอทุยานฯ ควรมอีาํนาจทาํยอมไดห้รอืไม ่
ประโยชน์สาธารณะ จะนํามาทาํยอมไดห้รอืไม่? 

(ง) ควรใหภ้าคประชาชนหรอืภาคประชาสงัคมมี
สว่นรว่มกอ่นมกีารนําคดเีขา้สูศ่าล หรอืไม ่เชน่ ในคดี
สิ�งแวดล้อมนั *นควรมกีารกาํหนดทางเลอืกอื�นในการ
ระงบัขอ้พพิาทโดยสะดวกรวดเรว็ เช่น ในรปูของ
คณะกรรมการวนิิจฉัยชี*ขาดเบื*องต้นเกี�ยวกบัปญัหาใน
เรื�องสิ�งแวดล้อมเพื�อที�จะทาํการวนิิจฉัยเบื*องต้นในเรื�อง
ความเสยีหายจากสิ�งแวดล้อมกจ็ะก่อใหเ้กดิประโยชน์
แก่ประชาชนอย่างมาก 

ในศาลไดห้รอืไม ่ปจัจุบนัยงัไมแ่น่ใจ 
- การทาํใหห้น่วยงานภาครฐัยอมรบัระเบยีบของชมุชน ควรทาํอยา่งไร 
นายธนารกัษ์ เนาวรตัน์ 
- คาํพพิากษาของศาล ไมไ่ดแ้กไ้ขความเป็นธรรมทางสิ�งแวดลอ้มไดโ้ดยตรง  
- ในต่างประเทศคดทีางสิ�งแวดล้อม จะมกีระบวนการบงัคบัใหไ้ปดําเนินการตกลงกนัก่อนนําคดขีึ*นสู่ศาล 

ในหลายประเทศในยโุรป และในสหรฐัอเมรกิา คดสีิ�งแวดลอ้มที�เป็นคดกีลุ่ม เมื�อศาลรบัฟ้องแลว้จะตอ้งให้
อนุญาโตตุลาการไปดาํเนินการใหจ้บขั *นตอนกอ่น ศาลจงึจะพจิารณา ซึ�งเป็นวธิทีี�มปีระสทิธภิาพมากกว่า  
- Mediation and litigation ศาลจะเขา้ไปยุ่งไม่ไดเ้ลย กรณีที�คาดว่าจะเป็นคด ีเริ�มขอหมาย จะมกีารเรยีก

ใหม้าคุยกนัก่อน ได้ขอ้สรุป อาจฟ้องแล้วทาํคําพพิากษาตามยอมไปเลยกไ็ด้ เป็นสญัญาประนีประนอม 
ตามขอ้ตกลง 
- ในความเป็นจรงิ ศาลตดัสนิคดแีต่ละครั *งทุกคด ีศาลกจ็ะได้ศตัรูมาเพิ�มทุกครั *ง ไม่ตดัสนิดกีว่า เหน็ดว้ย

กบัเรื�องการใช้กระบวนการ ADR ให้คดีสามารถจบไปก่อนที�จะขึ*นสู่ศาล โดยทุกฝ่ายมาแก้ไขปญัหา
รว่มกนั ลดปรมิาณคดทีี�จะขึ*นสูศ่าล  
- กระบวนการ Pre-Arbitrationของศาลทรพัยส์นิทางปญัญา สามารถนํามาปรบัใชก้บัคดสีิ�งแวดลอ้มได ้ใช้

กบัโรงงานที�ปล่อยสารพษิ (แนวศาลทรพัยส์นิฯ ศาลดลูะเอยีดมาก เพราะการที�ศาลอนุญาตเกอืบจะเรยีก
ไดว้่า เป็นการชนะคดเีลย) จะตอ้งทาํอยา่งระมดัระวงั 
- Court-annexed ADR or Arbitration ศาลบงัคบัใหท้าํกระบวนการนี*กอ่นฟ้องเลย และจะเป็นผลดกีบักรณี

ที�ตกลงกนัไมไ่ด ้ดงันั *น ควรใหน้ํ*าหนกักบัประเดน็ ADR ใหม้ากๆ เพราะเป็นทศิทางที�ถกูตอ้ง 
- ประเดน็การฟ้องคดแีบบกลุ่ม (Class action) มแีลว้จะทาํใหก้ารดําเนินคด ีและผลของคาํพพิากษาจะมี

ประสิทธิภาพมาก เป็นเครื�องมือสําคัญในต่างประเทศ และเป็นแนวทางให้คําพิพากษามีความ 
Consistency รวมถงึลดภาระในการดาํเนินคด ี
- สิ�งแวดลอ้มเป็นสิ�งที�พระเจา้สรา้งขึ*น มคีวามสมดุล และใหม้นุษยม์าใชป้ระโยชน์ได ้แต่กฎหมายเป็นสิ�งที�



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๒๒- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
มนุษย์สรา้งขึ*น ไม่สามารถแก้ไขปญัหาสิ�งแวดล้อมได้ทั *งหมด ดงันั *น ควรใชก้ารคุย ความเขา้ใจ สทิธิ
ชมุชนตอ้งรว่มกนัรกัษาสิ�งแวดลอ้ม 
- การใหป้ระชาชนเขา้สูค่วามยตุธิรรม ควรใชก้ฎหมายเป็นขั *นตอนสดุทา้ย 
- ควรออกแบบกฎหมายเพื�อใหม้นุษยร์ว่มแกไ้ขปญัหารว่มกนัจะดทีี�สดุ 
- ควรใชก้ฎหมายใหส้อดคลอ้งหลกัการของรกัษาสิ�งแวดลอ้มที�ย ั �งยนื 
- ความล่าชา้ของคดสีง่ผลเสยีหายแกป่ระชาชน แต่อาจเกดิจากการส่งหมาย หรอืเกดิจากคู่ความ และศาล

ตอ้งคาํนึงถงึความรอบคอบดว้ย  
- รา่งกม.ฉบบันี*ควรเน้น “สทิธขิองการเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมของผูด้อ้ยสทิธ”ิ และระมดัระวงัเรื�องการใช้

ประโยชน์ของชมุชนเทยีม สทิธมินุษยชนในการคุม้ครองทรพัยากรฯ ตามกฎหมายนี*ควรวางหลกัเกณฑ์
สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญ 

นายแสงชยั รตันเสรีวงษ์ 
- กรณีขดัแย้งทางผลประโยชน์ประมงพื*นบ้าน ระหว่างชาวบ้านกบัประมงต่างถิ�น ทําให้ผิดประเด็น

กลายเป็นเรื�องระหว่างบุคคลกบับุคคล ทั *งที�สาเหตุจรงิๆ เกดิจากความขดัแยง้ในชุมชนทอ้งถิ�นกบัประมง
ต่างถิ�น ดงันั *น ศาลจงึควรจดัไกล่เกลี�ยเพื�อทาํใหเ้กดิการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะไปดว้ยกนั 

นางสนุี ไชยรส 
- ทกุอยา่งเคยมนีโยบายรฐัวางไวแ้ลว้ เช่น มต ิหรอืกฎหมายต่างๆ แต่รฐัไม่ดําเนินการ รฐัควรเป็นตวัตั *ง

ในการไม่ฟ้อง จะทําอย่างไรใหอ้ยัการทํางานเชงิรุก แต่จะทําตามกระบวนการของตํารวจหรอืที�ป่าไม้
กล่าวอา้งมา จะทําอย่างไรใหม้กีารยอ้นไปสู่ตน้ทางของเรื�อง จากเรื�องที�เคยมกีารสั �งการไวแ้ลว้ตามมติ
คณะกรรมการต่างๆ ชว่ยศาลในประเดน็ขอ้เทจ็จรงิหรอือาจไกล่เกลี�ยได ้หรอืถา้ปา่ไมก้บัตํารวจไม่ทาํจะ
ไต่สวนยอ้นหลงัเขา้ไปดูเรื�องราวสบืยอ้นหลงัจะไม่มกีารตดัสนิตดิคุกหรอืเสยีเวลาในการดําเนินคด ีแต่
ปจัจุบนัศาลไมไ่ดม้องยอ้นหลงัไปถงึเหตุการณ์เหล่านั *น 

- กระบวนการไกล่เกลี�ยเกี�ยวกบัที�ดนิ ถา้ทาํไม่ดจีะทาํใหช้าวบา้นถูกยดึที�ดนิทนัท ีและเป็นการปิดประตู
ตาย เพราะชาวบา้นยอมรบัว่าตวัเองเป็นผูบุ้กรกุ 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๒๓- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
รศ. อิทธิพล  ศรีเสาวลกัษณ์ 
- ขณะนี*การแกไ้ขปญัหาหลายเรื�องอยูท่ี�ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบับุคคล ดงันั *น หากขา้ราชการคนนั *น

ไมอ่ยูก่จ็บ ขอ้ตกลงกบัหวัหน้าฝา่ยปกครอง พอมกีารโยกยา้ย ชาวบา้นกถ็กูดาํเนินคดตี่อไป  
- การทําฟาร์มหอย คนทํา ทําผดิกฎหมายในพื*นที�ของรฐั เป็นผูม้อีทิธพิล แต่ไม่มใีครจดัการกบัผูก้ระทํา

ความผดิ ในขณะที�ชาวบ้านกลบัโดนรงัแก เอน็จีโอเขา้ไปช่วยไกล่เกลี�ย แต่เมื�อผูว้่าฯ ยา้ย จะหวงัพึ�ง
หน่วยงานส่วนกลางกไ็ม่ได้เพราะมกัวางนโยบายอย่างเดยีวคอืการ “จบั” จะทาํอย่างไรใหก้ระบวนการ
เหล่านี*มคีวามยั �งยนื คงตอ้งขอบารมศีาล มาทาํใหก้ลไกเกดิผล องคก์รศาลไดร้บัความเชื�อถอื เพราะเป็น
กลาง 

- ก่อนศาลจะประทบัรบัฟ้อง จะกําหนดใหคู้่กรณีไปคุยกนัก่อนได้หรอืไม่ แลว้ค่อยมาศาล จะทาํใหค้วาม
ขดัแยง้เบาลง 
- พอคดมีาถงึศาล กระบวนการที�มาศาล รกรุงรงั ศาลมหีน้าที�ตดัสนิความ จะมกีารพยายามทาํใหเ้กดิคดี

เขา้สู่ศาลน้อยลงไดห้รอืไม่ โดยศาลใชอ้ํานาจของศาลสั �งการ แนะนําใหเ้จ้าหน้าที� ผูเ้กี�ยวขอ้งฝา่ยต่างๆ 
ไปจดัการให้กระบวนการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมได้หรอืไม่ (Streamline) คดีจะ
รวดเรว็ กระบวนการต่างๆ ทางปกครอง ทาํใหฝ้า่ยปกครอบ active ใหม้กีารไกล่เกลี�ย  

นายวินัย เรืองศรี 
- ประเทศไทยใชแ้นวทางการกระจายอาํนาจมาหลายปีแลว้ วธิกีารดูแลทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยั �งยนื จะ

อยู่ภายใต้กระบวนการประชาธปิไตย คอื คนทอ้งถิ�นน่าจะดูแลทรพัยากรไดด้กีว่าคนที�อยู่ไกลๆ เป็นที�
ปรากฏแลว้ เรื�องนี*ตอ้งสนบัสนุนแต่กต็อ้งมกีรอบ ยดึหลกันิตริฐัดว้ย แต่ขณะนี* ประเทศไทยยงัไมไ่ดม้กีาร
กระจายอาํนาจ ๑๐๐ % ดงันั *น ตอ้งดลูาํดบักฎหมายในการบงัคบัใช ้ 
- ขอ้บญัญตัิตําบลฯ เป็นกฎหมายลําดบัรอง อาจมปีญัหาเรื�องพื*นที�หนึ�งๆ มอีํานาจซ้อนทบักนักบัอปท 

(เทศบญัญตั)ิ และเจา้หน้าที�รฐัตามอาํนาจหน้าที� (กฎหมายอุทยาน) สทิธขิองประชาชนที�มาทาํขอ้ตกลง
กนั ดเูหมอืนจะสวนทางกบัอาํนาจรฐัส่วนกลาง ดงันั *น ถา้มปีญัหาเหล่านี*ควรทาํสาํนวน/ขอ้เทจ็จรงิ ขึ*นสู่
ศาล เพราะศาลตอ้งรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิตามสาํนวนพยานหลกัฐาน  



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๒๔- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
- มคีดทีี�ชาวบ้านได้สทิธอิยู่ตามการผ่อนผนั ๑๐ ไร่ แต่บุกรุก ๑๒ ไร่ อยัการฟ้องพพิาทกนั ๒ ไร่ ที�เกนิ

สทิธทิี�ไดร้บั กรณีเชน่นี* ศาลตอ้งยดึหลกักฎหมาย ขอ้ตกลงที�ผ่อนผนัเป็นการดําเนินการของฝา่ยบรหิาร 
ไมไ่ดเ้ป็นกฎหมาย ศาลจะตอ้งตดัสนิโดยกฎหมาย แต่ตอ้งเอาขอ้มลูแบบนี*เขา้สาํนวนใหไ้ด ้
- ประเด็นขอ้กฎหมายหรอืใดๆ กจ็ะต้องเขา้สู่ศาล ศาลก็จะมภีารกจิในการตีความกฎหมายในประเด็น

เหล่านี* 
หมวดอาํนาจ
ฟ้อง 

- สิทธิ ส่วนได้เสีย หรือประโยชน์ของบุคคล- ในอดีต 
ปจัจุบนั หรอือนาคต- “อาจจะเสยีหาย” แคไ่หน? 
- การฟ้องเพื�อสทิธขิองคนรุน่หน้า ? 
- การฟ้องเพื�อประโยชน์สาธารณะ เพื�อป้องกนัยบัยั *งภยั

อนัจะเกดิอย่างเหน็ไดช้ดัและมมีลูอนัควรเชื�อไดจ้ะเกดิ
ความเสยีหาย ควรใหป้ระชาชนทั �วไปฟ้องไดห้รอืไม ่
- การฟ้องโดยชุมชน บุคคลในชุมชน ชุมชนธรรมดา 

ชุมชนท้องถิ�นดั *งเดิม – เป็นตัวแทน ได้ร ับมติจาก
ชุมชนที�เกี�ยวข้อง – จะกําหนดหลักเกณฑ์อย่างไร- 
เช่น การพิสูจน์ความเป็นชุมชน- ความเชื�อมโยงกบั
ชมุชน ฯลฯ 
- การฟ้องโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ในกรณีที�มี

ผลกระทบหลายพื*นที� อาจจะร่วมกนัหรอืแยกกนัฟ้องก็
ได ้ศาลอาจมอีาํนาจพจิารณารวมเป็นเรื�องเดยีว แมจ้ะ
ขา้มเขตพื*นที�ทางปกครอง เชน่ ขา้มจงัหวดั อาํเภอได ้
- การฟ้องโดยองค์กรเอกชนด้านสิ�งแวดล้อม ต้องเป็น

องค์กรที�ประกอบกอบกิจ หรือมีวัตถุประสงค์โดย

นางสาว ส. รตันมณี พลกล้า 
- คาํนิยามเรื�องผูม้สีทิธฟิ้องคดใีนทั *งสองศาลยงัไมค่รอบคลุม 
- คดสี่วนใหญ่ที�ฟ้องรฐั หากหน่วยงานรฐัแพ ้คดจีะมกีารอุทธรณ์ทั *งสิ*น กว่าที�ชาวบ้านจะได้ค่าเสยีหาย 

ยาวนานมาก 
- คดลีาํพะเนียงในศาลปกครอง กรณีกรมชลฯ ขดุที�ดนิของชาวบา้น อา้งว่าลอกคคูลอง สาํหรบักรณีเช่นนี* 

การฟ้องคดแีบบกลุ่ม มคีวามสาํคญัอยา่งมาก ควรกาํหนดกตกิาใหช้ดัเจนในกฎหมายใหมด่ว้ย 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๒๕- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
ประจักษ์ว่าดุแลเรื�องนี*  และประเด็นที�ฟ้องตรงกับ
ภารกจิและวตัถุประสงคน์ั *น 
- การฟ้องโดยบุคคลทั �วไป (Citizen Suit/ Open 

Standing: Public interest litigation)--กระบวนการใน
การฟ้อง—การแจ้งเรื�องการฟ้องต่อเจ้าหน้าที�ก่อน ๖๐ 
วนั เพื�อใหม้กีารแกไ้ข 
- การฟ้องคดแีบบกลุ่ม (Class Action) 
- การร้องสอด การเขา้เป็นคู่ความร่วม- มขีอ้ดี ขอ้เสีย

อยา่งไร? 
- การฟ้องใหด้ําเนินการบางอย่าง แม้ไม่สามารถหาตวั

ผูก้ระทาํผดิหรอื/และผูก้อ่กาํเนิดของเสยีได ้ 
- การเปิดกว้างให้หลายฝ่ายฟ้องได้ จะเกิดปญัหา

อะไรบา้ง เงื�อนไขในการใหฟ้้องควรเป็นอย่างไร จะเกดิ
ปญัหาฟ้องซํ*า -ล้มคดีหรอืไม่ จะแกไ้ขอย่างไร การ
ป้องกนัการถอนฟ้อง-ยุติคดีโดยไม่ชอบ เช่น ถูกซื*อ
จากฝา่ยตรงขา้ม จะแกไ้ขอยา่งไร? 
- กา ร มีส่ ว น ร่ ว มข อ งป ร ะช า ชน ทํ า ใ ห้ เ กิด  legal 

presumption of correctness 
- คดแีพ่ง อาญา ปกครอง – อํานาจฟ้องจะแตกต่างกนั

อยา่งไร สาํหรบั Actor ใหม่ๆ  
- ฯลฯ 

 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๒๖- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
การขยาย
ขอบเขต 
ผู้ถกูฟ้อง 

- จะฟ้องใครไดบ้า้ง- รฐั บรษิทั นายจา้ง ตวัการ ตวัแทน 
ผูใ้ช ้ผูส้นบัสนุน 
- ผูก้อ่ละเมดิรว่ม จะถกูจดัการอยา่งไร จงึจะเป็นธรรม? 
- จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ใด กรณีผู้ก่อมลพิษ

ลม้ละลาย หรอืไมม่ทีรพัยส์นิเพยีงพอ? 
- ทางแพง่กบัทางอาญาอาจแตกต่างกนั? 
- ฯลฯ 

นางสาวเพญ็โฉม แซ่ตั 2ง 
- การฟ้องคดมีลพษิในประเทศญี�ปุ่น กรณีอ่าว Osaka ในอ่าวมโีรงงานจํานวนมากและมหีลายประเภท 

ต่อมาพบว่ามกีารปนเปื*อนมลพษิ ทําใหช้าวบา้นป่วย แต่เวลาฟ้องไม่สามารถชี*ตวัไดว้่าเกดิจากโรงงาน
อะไร ศาลตดัสนิใหท้กุโรงงานตอ้งรว่มเฉลี�ยกนัจ่ายคา่ความเสยีหายต่อสขุภาพและสิ�งแวดลอ้มรวมถงึการ
ฟื*นฟูเพราะมลพษิเกดิจากโรงงานทุกโรง กรณี Kawasaki กเ็ช่นเดยีวกนั ศาลตดัสนิใหโ้รงงานทุกโรง
รว่มกนัฟื*นฟูและเยยีวยาความเสยีหาย ตามกฎหมายไทยจะทาํไดห้รอืไม ่

ดร.ศิรกาญจน์  เหลืองสกลุ 
- ค่าใชจ้่ายในการฟื*นฟู เป็นเงนิจํานวนมาก ทําใหโ้รงงานลม้ละลาย ถ้าเป็นแบบนี* ความจรงิแลว้ใครควร

รบัผดิชอบกนัแน่ 
ภาระการ
พิสจูน์และ
หลกัความรบั
ผิด 

- สมควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างหรือไม่ - Strict 
Liability, Absolute Liability 
- กฎหมายเกี�ยวกับภาระการพิสูจน์ ควรแก้ไขอะไร

หรอืไม?่ 
- ทางแพง่ ต่างจากทางอาญา หรอืไม?่ 
- ฯลฯ 

รศ. อิทธิพล ศรีเสาวลกัษณ์ 
- ประเดน็เรื�องกระบวนการพจิารณา ควรใชร้ะบบที�เปลี�ยนแปลงไปจากเดมิ ภาระการพสิจูน์มคีวามสาํคญั

มาก จะทาํอยา่งไรใหร้ฐัที�เป็นผูก้ล่าวหาและมฐีานะดกีว่าควรมหีน้าที�ตอ้งพสิจูน์ 
- ประเด็นเรื�องอายุความ ประชาชนไม่รูว้่ามรีะยะเวลาในการโต้แย้ง หรอืเสยีสทิธไิปเนื�องจากไม่รูเ้วลา 

ดงันั *น จะทาํอยา่งไรใหก้ฎหมายมคีวามยดืหยุน่/ ผอ่นปรน 
- สนบัสนุนใหม้กีารฟ้องคดแีบบ Class action เพื�อใหป้ระชาชนไมต่อ้งรบัภาระในการพสิจูน์อยู่คนเดยีวแต่

ทาํเป็นกลุ่ม หากจาํเป็นตอ้งม ี
- ประเด็นเรื�องการลงโทษ ความผดิไม่เลอืกฐานะทางเศรษฐกจิ แต่เวลาลงโทษจะใหแ้ตกต่างกนัได้ไหม 

ศาลควรคาํนึงถงึภมูหิลงัของบุคคลที�แตกต่างกนั 
หมวดว่าด้วย
พยานบคุคล 
และ
ผู้เชี�ยวชาญ 

(๑) ประเดน็เรื�องพยานบุคคลโดยทั �วไป 
– มขีอ้ขดัขอ้ง ขอ้ควรปรบัปรุงอย่างไร หรอืไม่ เช่น 

ปญัหาพยานไม่กล้ามาศาลในคดีอิทธิพล- การ
คุม้ครองพยาน 

– ฯลฯ 

ดร.สนุทรียา เหมือนพะวงศ ์
- ปญัหามทีั *งเรื�องไม่มผีูเ้ชี�ยวชาญ แต่เป็นเรื�องผูเ้ชี�ยวชาญไม่ได้คุณภาพ หรอืผูเ้ชี�ยวชาญคนเดยีวไม่อาจ

ตอบคาํถามไดท้ั *งหมด จาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ชี�ยวชาญหลายสาขามาทาํงานรว่มกนั 
- การตอบโจทยส์ิ�งแวดลอ้ม ตอ้งใชร้ะบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญที�รูจ้รงิ 
- ถา้มอีงคก์ร/มหาวทิยาลยัจดัระบบผูเ้ชี�ยวชาญกจ็ะเป็นประโยชน์ แต่ตอนนี*ยงัไมม่กีารจดัระบบ  



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๒๗- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
(๒) ประเดน็พยานผูเ้ชี�ยวชาญ 

(ก) การรบัฟงัพยานผูเ้ชี�ยวชาญ 
– ประเภทของผูเ้ชี�ยวชาญควรจะตอ้ง

หลากหลาย เพราะมใิชแ่คเ่รื�องทาง
วทิยาศาสตร ์แต่รวมถงึสงัคมศาสตร ์ 
ลกัษณะการทาํมาหากนิ ถิ�นฐานต่างๆ รวมถงึ
วฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์เชน่ ประวตัศิาสตร์
ชมุชน วถิทีางการเกษตร รวมถงึเรื�อง
ทศันียภาพ และรวมถงึทางแพทย ์ 
นกัพษิวทิยา ระบาดวทิยา แต่ควรมขีอบเขต
หรอืไม่ 

– ความหมายของผูเ้ชี�ยวชาญ หมายถงึ 
ผูเ้ชี�ยวชาญในเชงิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 
ผูท้ี�ศกึษาหรอืมคีวามรู ้หรอืประกอบการงาน 
ทาํหน้าที�จนมคีวามเชี�ยวชาญ-ควรเขยีน
อยา่งไร 

– การพสิจูน์ความสามารถ Expertise ทาํ
อยา่งไร 

– การพสิจูน์ความเป็นกลาง Neutrality/ ความ
น่าเชื�อถอื Reliability ทาํอยา่งไร 

(ข) หลกัการชั �งนํ*าหนกัพยานผูเ้ชี�ยวชาญ 
- ขอ้จาํกดัศาลมหีรอืไม ่ศาลมดีลุพนิิจอสิระที�จะ

เชื�อหรอืไมเ่ชื�อไดห้รอืไม ่ขอบเขตอาํนาจใน

นายธนารกัษ์ เนาวรตัน์ 
- รา่งนี*ควรมรีะบบผูพ้พิากษาสมทบที�มคีวามรูเ้ขา้มาดว้ย น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคด ีใหผู้เ้ชี�ยวชาญเขา้มา

นั �งเป็นศาล มาชว่ยผูพ้พิากษาอาชพี 
ผศ.ดร.จนัทจิรา เอี�ยมมยรุา 
ควรมหีน่วยงานกลางทางสิ�งแวดลอ้มของรฐัที�รวบรวมขอ้เทจ็จรงิ และพสิจูน์พยานหลกัฐานดา้นทรพัยากร 

เชน่ นิตวิทิยาศาสตรท์างสิ�งแวดลอ้มและทรพัยากร ควบคูก่บัการพสิจูน์ในศาล 
นางสนุี ไชยรส 
- การไปเป็นพยานในศาล ศาลอาญาจะอนุญาตหากมรีายงานของกรรมการสทิธฯิ ดงันั *น ถา้ไม่มรีายงานก็

จะไม่ใช่ “พยานผูเ้ชี�ยวชาญ” แต่ศาลปกครองจะไม่ใหก้รรมการสทิธฯิ เขา้ไป โดยใหเ้หตุผลว่าศาลอ่าน
รายงานไดเ้อง สว่นศาลแพง่ แลว้แต่ดุลพนิิจของศาลบางทกีฟ็งัแลว้จดบนัทกึสั *นหรอืยาวแลว้แต่ศาล  
- ศาลมมีุมมองต่อพยานกรรมการสทิธฯิ ต่างกนั ถา้เป็นพยานจําเลย (กจ็ะถูกมองว่าไม่เป็นกลาง) พยาน

ผูเ้ชี�ยวชาญ จะได้รบัค่าตอบแทน  ประเด็นไม่ใช่เรื�องเงนิแต่เป็นความสบัสนอลหม่านของความน่าเชื�อ
ของพยานในกระบวนพิจารณาคดีเช่น การให้การของคณะกรรมการสิทธิฯ เรื�องการชุมนุมใน คดี
โรงไฟฟ้าหนองแซง 

รศ.ดร.เรณู เวชรชัตพ์ิมล 
- ศาลควรมทีี�ปรกึษาและมคีนคอยตั *งคาํถาม เพื�อใหศ้าลตดัสนิไดอ้ยา่งรอบดา้น  
- มกีารทาํขอ้มลูหรอืตวัชี*วดั ใหศ้าลในประเดน็ต่างๆ ชว่ยเหลอืศาลใหไ้ดท้ราบถงึขอ้เทจ็จรงิในคด ี
- ตอ้งมกีารทาํขอ้มลูหรอืตวัชี*วดั ใหศ้าลในประเดน็ต่างๆ ช่วยเหลอืศาล ดา้นการใหข้อ้มลู มปีระเดน็เรื�อง

การมผีูเ้ชี�ยวชาญไปตั *งคาํถามเพื�อใหศ้าลไดท้ราบขอ้เทจ็จรงิในคด ีตอ้งมาดูแลสิ�งแวดลอ้มและความเป็น
ธรรมในประเทศ 
- สิ�งที�เกดิขึ*นที�ใดก็ตาม ไม่ว่าจะที�จงัหวดัระยอง หรอืที�อื�นๆ หากได้พบ จะพยายาม เก็บขอ้มูลสุขภาพ

โดยเฉพาะขอ้มลูเกี�ยวกบัโรคมะเรง็เมด็เลอืด อตัราการเกดิโรคเป็นอย่างไรตามระยะเวลาตามพื*นที� เกบ็



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๒๘- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
การรบัฟงัผูเ้ชี�ยวชาญ—ขอ้จาํกดัเรื�องความรู้
ของศาลมหีรอืไม ่(เชน่ ทฤษฎ ีKeeping the 
Gate) 
- ฯลฯ 

(ค) การพฒันาระบบการสบืพยานผูเ้ชี�ยวชาญ 
- หากมคีวามตอ้งการผูเ้ชี�ยวชาญหลายสาขา

เพื�อพสิจูน์เรื�องบางเรื�องจะมกีระบวนการสรา้ง
ทมีสหวชิาการนี*ไดอ้ยา่งไร 
- ระบบ Double Check ในระหว่างพยาน

ผูเ้ชี�ยวชาญกนัเอง ควรเป็นอยา่งไร 
- การคดิคน้รปูแบบการพจิารณาใหม่ๆ  เพื�อ

พสิจูน์ความจรงิ โดยเฉพาะเรื�องความ
เชี�ยวชาญเกี�ยวกบัเทคนิควชิาที�ซบัซอ้น เชน่ 
การสบืพยานผูเ้ชี�ยวชาญพรอ้มกนัจากทกุฝา่ย 
(Concurrence Witness) อาจจะทาํใหไ้ดค้วาม
ชดัขึ*นหรอืไม ่

(ง) การพฒันาระบบผูเ้ชี�ยวชาญอื�นๆ 
- จาํเป็นตอ้งมรีะบบผูเ้ชี�ยวชาญอื�นๆ นอกจาก

พยานผูเ้ชี�ยวชาญหรอืไม ่เชน่ ที�ปรกึษาของ
ศาลทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม ผูพ้พิากษาสมทบ
ทางสิ�งแวดลอ้มและเทคนิค จะใหม้บีทบาท 
อาํนาจหน้าที�ในขอบเขตใด ฯลฯ 
- จะมกีารพฒันากระบวนการสรรหา

ขอ้มูลกลุ่มโรคทางเดินหายใจ โรคภูมแิพ้ และตรวจสอบเรื�องความเสี�ยง เช่น สารก่อมะเรง็ non-dose 
response เบนซนิ ฯลฯ หาก เกนิคา่มาตรฐาน ควรจดัการอยา่งไร 
- คนที�เดอืดรอ้นเรื�องคดคีลติี* มปีรมิาณสารโลหะหนักในร่างกาย ยงัไม่ถงึข ั *นว่าเป็นโรคเป็นพษิตะกั �ว หรอื

กรณีแม่ตาว อไิตอไิต ขอ้มลูแบบนี*เพยีงพอหรอืไม่ แมย้งัป่วยไม่ชดั ศาลควรรบัฟงัเพยีงใด ผูเ้ชี�ยวชาญ
กบัศาลยงัไมไ่ดม้โีอกาสทาํความเขา้ใจเรื�องยากๆ รว่มกนั 

นายไพโรจน์  พลเพชร 
- ประเด็นเรื�อง พยานหลกัฐานเรามอีงค์กรตรวจสอบตามกฎหมาย เช่น คณะกรรมการสทิธิฯ หรอือื�นๆ  

ดงันั *น รายงานการตรวจสอบเหล่านี*ควรถอืเป็นพยานผูเ้ชี�ยวชาญ เพราะได้มกีารทํางานมาแลว้ ดงันั *น 
ควรใหพ้ยานหลกัฐานเหล่านี*เขา้สูก่ระบวนการพจิารณาได ้
- บางเรื�องมมีตคิรม. วางหลกัเกณฑไ์วแ้ลว้ แต่พอคดขีึ*นสูศ่าล ศาลกลบัตดัสนิจําคุก เพราะมองว่ามตคิรม. 

เป็นนโยบายไมใ่ชก่ฎหมาย ทั *งที�จรงิสองเรื�องนี*มคีวามเชื�อมโยงกนั แต่เราจะมกีระบวนการนําขอ้เทจ็จรงิ
เหล่านี*เขา้สูศ่าลไดอ้ยา่งไร  
- ปกตชิาวบา้นไม่ไดม้ตี้นทุนเหมอืนกบัรฐั ความขดัแยง้ของกลุ่มต่างๆ ขอ้เทจ็จรงิไม่เท่าเทยีมกนัแต่แรก

แลว้ และบางครั *งกไ็มใ่ชเ่นื*อแทข้องคดดีว้ย ดงันั *น การสอบสวนของกรรมการสทิธถิอืเป็นมาตรการเสรมิ
ที�ควรนํามาฟงัดว้ยเทา่กบัเป็นการบรบิทแวดลอ้มในคดเีขา้มารบัฟงัในคด ี
- ประเดน็เรื�องการฟ้องคด ีเวลาชมุชนฟ้องจะมมีตซิอ้นกนัอยู ่คอืเป็นการฟ้องเพื�อผลประโยชน์ส่วนตวัของ

เขา และเพื�อรกัษาผลประโยชน์สาธารณะอยู่ด้วย ดงันั *น การฟ้องคดบีางอย่างไม่ชดัว่าเพื�อประโยชน์
สาธารณะเทา่นั *น 
- ประเด็นเรื�องบุคลากรไม่พรอ้ม เช่น ปญัหาและประสบการณ์ของกฎหมายวธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค ถ้า

บุคลากรไมพ่รอ้ม แนวทางจะเป็นอยา่งไร รบัผูพ้พิากษาพเิศษหรอืเปล่า หรอืรบับุคลากรสหสาขาวชิาเขา้
มานั �งในองคค์ณะหรอืผูพ้พิากษาสมทบ 
- ระบบผู้พพิากษาสมทบแบบไทยๆ คงต้องทบทวนว่าถูกหลักการไหมเป็นระบบผู้พพิากษาสมทบใน
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-๒๙- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
ผูเ้ชี�ยวชาญ- การเลอืกจากวชิาชพี อยา่งไร 
- การพฒันาระบบคา่ตอบแทนผูเ้ชี�ยวชาญ- 

โดยเฉพาะในคดปีระโยชน์สาธารณะ- หรอืเพื�อ
ความเป็นธรรม- กฎหมายน่าจะสนบัสนุน
คา่ตอบแทนที�เหมาะสม- ควรเป็นอยา่งไร- 
ตามระเบยีบของกบศ. โดยความเหน็ชอบจาก
กระทรวงการคลงั 
- ควรกาํหนดใหส้าํนกังานศาลยตุธิรรม โดย

ปรกึษาหารอืกบัหน่วยงานวชิาการ และหน่วย
ราชการที�เกี�ยวขอ้ง และองคก์รภาคประชา
สงัคมจดัทาํทะเบยีนผูเ้ชี�ยวชาญที�เป็นที�
ยอมรบั และปรบัปรงุเป็นระยะ รวมทั *งการ
จดัทาํระบบขอ้มลูเผยแพรใ่หผู้พ้พิากษาและที�
ผูท้ ี�เกี�ยวขอ้งไดท้ราบ และทาํทกุพื*นที� มใิช่
เฉพาะในสว่นกลางที�กรงุเทพมหานคร 
- การสรา้งหรอืพฒันาสถาบนัที�เป็นกลาง เชน่ 

สถาบนัมาตรวทิยาทางสิ�งแวดลอ้ม สถาบนันิติ
วทิยาศาสตรส์ิ�งแวดลอ้ม หรอืการสรา้งหอ้ง 
Lab มาตรฐาน (ในทกุพื*นที� มใิชแ่คก่ทม.) 
เพื�อคดสีิ�งแวดลอ้มขึ*นเป็นพเิศษ (ระยะยาว) 
จาํเป็นหรอืไม ่จะขบัเคลื�อนอยา่งไร 

 
 

ความหมายอย่างนั *นจรงิๆ หรอืไม่ คงจะตอ้งหาวธิกีารใหม่ๆ มาเตมิ เหน็ว่าระบบของสหสาขาวชิา หรอื
ผูเ้ชี�ยวชาญในเบื*องตน้คงช่วยได ้แต่ในระยะยาวแลว้ศาลควรสรา้งคุณสมบตัแิละความเชี�ยวชาญเฉพาะ
ขึ*นมาเอง มกีารสั �งสมประสบการณ์ เพื�อใหม้คีวามยั �งยนืและแกไ้ขปญัหาไดจ้รงิ  
- ประเด็นเรื�องฐานการออกกฎหมาย ทําไมหน่วยงานรฐัไม่ออกกฎหมายที�ดเีพื�อรบัรองสทิธิประชาชน 

ดงันั *น จงึเป็นความคาดหวงัใหศ้าลตอ้งสรา้งหลกัเกณฑบ์างอยา่งที� active เชน่ การตคีวามกฎหมาย การ
ใชร้ฐัธรรมนูญใหม้ชีวีติ ดงันั *น ถา้แปลหลกัการของรฐัธรรมนูญใหเ้ป็นฐานคดิในการวนิิจฉยั/คาํนิยาม กจ็ะ
ทาํใหศ้าลนําหลกัเกณฑน์ี*ไปสูก่ารพจิารณาคด ี
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-๓๐- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
หมวดว่าด้วย
พยานวตัถ ุ
พยานเอกสาร 

- ปญัหาเรื�องพยานวตัถุมอียา่งไร  
- การจัดเก็บพยานวัตถุโดยประชาชน ขั *นตอนในการ

ดาํเนินการ โดยเฉพาะในคดมีลพษิต่างๆ 
- ปญัหาพยานเอกสารของทางราชการ เช่น โฉนด กบั

ปากเปล่า 
- การพฒันาระบบพยานเอกสารควรเป็นอยา่งไร? 
- การใช้เรื�องนิติวิทยาศาสตร์ ควรพฒันาอย่างไร เช่น 

GPS ในคดทีี�ดนิปา่ไม ้ฯลฯ 
- ฯลฯ 

นางสาวส. รตันมณี พลกล้า 
- เรื�องที�ดนิปา่ไม ้เอกสารที�ใชใ้นการพสิจูน์ขอ้มลูคดอียูท่ี�รฐัอยูใ่นมอืของราชการ แต่ถงึแมเ้อกสารเหล่านี*จะ

ปรากฏในรปูสาํเนา ศาลกจ็ะเชื�อเอกสารเหล่านั *นมากกว่าพยานบุคคล/หลกัฐานทางอากาศ แมว้่าจะมกีาร
อา้งองิจากหลกัฐานสมัภาษณ์ชาวบา้นผูท้ี�อยูม่านาน แต่ชาวบา้นไมม่หีลกัฐานยนืยนั เนื�องจากไมม่ใีครไป
แจง้ว่าเป็นเจา้ของที�ดนิในขณะที�ราชการมกีารประกาศใหแ้จง้แยง้การประกาศเขตป่า ไม่มทีางที�ชาวบา้น
จะมพียานหลกัฐานแบบที�ราชการม ีแต่ราชการมเีอกสารหลกัฐานราชการกล่าวอา้งสทิธใินทางที�ดนิของ
รฐั แมว้่าจะเป็นเพยีงแคส่าํเนากต็าม 
- เรื�องกระบวนการนําพยานหลกัฐานเขา้สู่ศาล กระบวนการพสิจูน์สทิธ ิมคี่าใชจ้่ายในการพสิจูน์สทิธทิี�ดนิ 

หรอืการรงัวดัที�ดนิ จะทาํอยา่งไรใหไ้มเ่ป็นภาระกบัชาวบา้นมากในการพสิจูน์สทิธแิละการเขา้ถงึขอ้มลู 
นางสนุี ไชยรส 
- คาํถามที�ทา้ทาย คอื ระบบปกป้องคนจนมากหรอืน้อยเกนิไปหรอืไม ่
- อยากใหศ้าลเขา้สูก่ระบวนการที�ยอมรบัให ้ 

(๑) ภาระการพสิจูน์เป็นของรฐั  
(๒) การไปค้นหาเอกสารหลักฐานเข้ามาสู่คดี เพื�อลดความเหลี�ยมลํ*ากันในคดีเรื�องการเข้าถึง

พยานหลกัฐาน ควรยอ้นกลบัเขา้ไปดคูวามเป็นมาเป็นไปในแต่ละกรณีดว้ย เช่น กรณีที�ดนิถูกบงัคบั
ซื*อไปทาํเหมอืงแรท่ี�ภเูกต็ในอดตี ออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัที�หลวงไปแลว้ แต่นายทุนไม่ยอมขายคนื
ใหช้าวบา้นตามสญัญาการบงัคบัซื*อที�ดนิในตั *งแต่ในอดตี เป็นตน้  

- ศาลเคยตดัสนิคดกี่อนว่าที�ดนิที�พพิาทเป็นที�สาธารณะ ต่อมาชาวบ้านไปขอออกโฉนดในที�ดนินั *น กรม
ที�ดินก็ไม่มีหลักฐานว่านี�ดินนี* เป็นที�สาธารณะ แต่ไม่ออกโฉนดให้เพราะอ้างคําพิพากษาในคดีก่อน 
ชาวบ้านจงึฟ้องคดตี่อศาล คดนีี*สุดทา้ยกรมที�ดนิออกโฉนดให ้แต่ใชเ้วลานาน ดงันั *น กระบวนการของ
ศาล ยิ�งเนิ�นชา้เทา่ใด ความอยตุธิรรมกย็ิ�งเกดิมากขึ*นเทา่นั *น 
- กฎหมายบางฉบบัใชม้าแลว้ยาวนานเกนิไป กฎหมายเกา่ขดัรฐัธรรมนูญ  
- ทศิทางการพฒันา ไรพ้รมแดน ไม่เป็นธรรม นโยบายของรฐัเอื*อประโยชน์กบัรฐัในการพฒันา คนจนเขา้
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-๓๑- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
ไมถ่งึความเป็นธรรม 
- คดกีระเหรี�ยงป่าผาด สุพรรณบุร ีรฐักระทําต่อชุมชน ศาลชั *นต้นตดัสนิใหต้ดิคุก ทั *งๆ ที�อยู่มายาวนาน 

หลกัฐานไมส่ามารถเขา้ไปชว่ยใหเ้กดิความเป็นธรรมในคดไีด ้
ผศ.ดร.รฐัพล อ้นแฉ่ง 
- คดมีลพษิ พยานหลกัฐานเคลื�อนไหวตลอดเวลา ดงันั *น หากใหป้ระชาชนสามารถจะเกบ็ตวัอย่างแบบงา่ย 

ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ กจ็ะช่วยได้ ที�ผ่านมาเคยมคีู่มอืของหน่วยงานภาครฐั เช่นกรมคพ. 
ดงันั *น จะเป็นไปไดห้รอืไมท่ี�จะใหต้วัอยา่งเหล่านี*เป็นพยานหลกัฐานทางคด ี
- คา่ใชจ้่ายในวเิคราะหพ์สิจูน์ จะตอ้งมกีองทนุมาช่วย มหาวทิยาลยัศลิปากรกเ็คยรบัทาํใหบ้า้งบางส่วนแต่

พอมตีวัอยา่งเขา้มามากๆ กจ็ะไมเ่พยีงพอ 
ผศ.ปรชัญา บญุประเสริฐ 
- การเกบ็ขอ้มลู ระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญ และศาลตอ้งพฒันาใหเ้ป็นระบบ 
- สิ�งที�พยานผูเ้ชี�ยวชาญจะป้อนขอ้มลูใหศ้าลคอื ความคดิเชงิตรรกะ ขอ้มลูเชงิตรรกะ มเีสน้แบ่งหรอืเปล่า/

ถ้ามองแบบองค์รวมก็จะต่างไป เช่นคดีอลูมิน่าในเรื�องความน่าเชื�อถือเรื�องแพทย์ ในมุมมองของ
นกัวทิยาศาสตรเ์ป็นการคดิเชงิเดี�ยว จบัไดว้ดัได ้แต่มนัไมใ่ชท่กุสิ�ง มนัไมใ่ชอ่งคร์วม 
- ในเรื�องคดโีลกรอ้น การใชข้อ้มลูทางวทิยาศาสตร ์เช่น ค่าเฉลี�ย ที�ไม่มสี่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (ปจัจุบนั

ใช ้Gradient) เป็นตน้ เราต้องใชม้นัใหเ้ป็น เขา้ใจขอ้จํากดัของเครื�องมอืทางวทิยาศาสตร์นี* คดโีลกรอ้น
เอาสิ�งที�เป็นสว่นประกอบมาใชอ้ยา่งสรณะ จงึไมเ่หมาะสม   
- การเอาวทิยาศาสตรม์าใชค้วรคดิแบบองคร์วม ไมใ่ชเ่อาสว่นหนึ�งสว่นใดมาใช ้
- Model ไมใ่ชส่ิ�งสมบรูณ์ แต่เป็นเพยีงการตั *งโจทยแ์ละหาความสมัพนัธข์องโจทยน์ั *น 
- ศาลควรเรยีนรูห้ลกัการเบื*องตน้ทางวทิยาศาสตร ์เพื�อให้ๆ ไมผ่ดิพลาด 

หมวดว่าด้วย
มาตรการ
คุ้มครอง

- หลกัป้องกนัไวล้่วงหน้า 
- Open standing หากคดมีมีลูเหตุอนัจะฟ้องได ้
- ตอ้งมกีารวางหลกัประกนัหรอืไม ่อยา่งไร 

นายสรุชยั ตรงงาม 
- ที�ผา่นมา ศาลไมส่ั �งเยยีวยาชั �วคราวงา่ยๆ ในคดฟี้องเยยีวยาชั �วคราวเพื�อหาป้องกนัคดตีลิ�งพงั หรอืกรณี

ศาลปกครองไต่สวนล่าชา้ ในคดสีสุานหอย ทาํใหซ้ากหอยถกูไถไปหมดแลว้ ถา้ดูจากร่างกฎหมาย จะทาํ
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-๓๒- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
ชั �วคราว - คาํสั �งชั �วคราว มกีี�ลกัษณะ ควรเป็นอย่างไร นํ*าหนนัก

ในการวินิจฉัยควรเป็นอย่างไร ควรระวงัผลกระทบ
อยา่งไร? 

- ฯลฯ 

อย่างไรใหเ้กดิการเยยีวยาชั �วคราวไดเ้รว็ เหน็ดว้ยกบัการที�อนุญาตใหศ้าลสามารถสั �งได้ ในกรณีที�ศาล
เหน็เอง อยากใหเ้กดิขึ*นจรงิในทางปฏบิตัมิากที�สดุ เพราะถา้สั �งไปแลว้แต่ไมแ่กป้ญัหากไ็มม่ปีระโยชน์ 

นายนิวตัิ แก้วล้วน 
- ศาลปกครองใหค้วามคุม้ครองชั �วคราวมากกว่าศาลยุตธิรรม อาจเป็นเพราะว่าศาลปกครองเป็นการสั �ง

เจ้าหน้าที� แต่ศาลยุติธรรมเป็นการสั �งระหว่างเอกชนและเอกชน ทั *งสองศาลส่งผลกระทบต่อบุคคล
แตกต่างกนั 

หมวดว่าด้วย
วิธีพิจารณา
ค้นหา
ข้อเทจ็จริง
เชิงรกุของ
ศาล 

- บทบาทศาล ไต่สวนหรอืกล่าวหา? จะเปลี�ยนระบบ
กล่าวหาใหเ้ป็นระบบไต่สวนหรอืไม ่จะทาํใหเ้ป็นจรงิได้
อยา่งไร จะมขีอ้ขดัขอ้งอะไรในทางปฏบิตั?ิ 
- การเดินเผชิญสืบ ควรเป็นอย่างไร มีข้อดีข้อเสีย

อยา่งไร จากที�เคยทาํกนัมา? 
- การใหด้งึคูค่วามฝา่ยอื�นๆ เขา้ในคด ีหากเหน็เหมาะสม 

เชน่ เขา้มาเป็นคูค่วามฝา่ยใดฝา่ยหนึ�งหรอือกีฝาย ฯลฯ 
- การลงเดินเผชิญสืบ โดยศาลศาลสอบถามชาวบ้าน

ผูเ้กี�ยวขอ้ง 
- การสั �งพสิจูน์ในทางเทคนิคหรอืเรื�องต่างๆ โดยศาลเอง 

เพื�อประโยชน์สาธารณะ/เพื�อประโยชน์แห่งความเป็น
ธรรม 
- การเพิ�มบุคลากรอื�นๆ มาช่วย เช่น เจ้าพนักงานคดี

สิ�งแวดล้อม ช่วยคน้หาความจรงิ การเพิ�มผูพ้พิากษา
สมทบหรอืที�ปรกึษาศาลทางสิ�งแวดล้อม- ช่วยการใช้
ดุลพนิิจ ฯลฯ หากศาลเหน็ว่าคดมีคีวามยุ่งยากซบัซอ้น 
ให้ศาลใช้ดุลพนิิจตั *งที�ปรกึษาเฉพาะรายที�อาจจะเป็น

นายสรุิยา พวงจนัทรแ์ดง 
- ศาลควรเน้นการเดินเผชญิสบื แม้คู่ความไม่ขอ ศาลก็ใช้ดุลพนิิจได้ เนื�องจากศาลไม่ต้องออกหมายก็

สามารถไปไดเ้ลย ศาลตอ้งคน้หาความจรงิเชงิรกุมากขึ*น 
นายธนารกัษ์ เนาวรตัน์ 
- ขอให้ข้อมูลว่าประธานศาลฎีกาก็อยากจะทดลองใช้กระบวนวิธีพจิารณาคดีแบบไต่สวนมาใช้ในคดี

สิ�งแวดลอ้ม เพราะถ้าเป็นขอ้พพิาทระหว่างรฐักบัเอกชน เอกชนจะหาพยานหลกัฐานได้ยาก ดงันั *น จงึ
ควรใหศ้าลเรยีกมาเอง 

- ควรนําหลกัการในรฐัธรรมนูญมาใชไ้ด ้แต่นิตปิระเพณีของผูพ้พิากษาไทย น้อยมากที�จะอา้งรฐัธรรมนูญ  
- ในสหรฐัอเมรกิา ศาลจะม ีJudicial Review ดงันั *น ถา้ศาลสามารถนําหลกัการในรฐัธรรมนูญมาใชใ้นการ

ตคีวามกฎหมายกจ็ะแกไ้ขปญัหาไดเ้ยอะ 
นายแสงชยั  รตันเสรีวงษ์ 
- ระบบไต่สวนมขีอ้ดถี้าผูใ้ชไ้ดใ้ชอ้ย่างมทีศันะที�ด ีเช่น คดทีี�นายทุนจา้งชาวบา้นเกบ็ปลงิทะเล แต่การไต่

สวนของศาลอาจมขีอ้ควรระวงั ดงันั *น วธิแีกค้อืการชี*สองสถาน ซึ�งถา้หากคดศีาลยตุธิรรมทาํใหจ้รงิจงั จะ
ไดป้ระโยชน์ไมแ่พก้ารไต่สวนในศาลปกครอง โดยศาลตั *งประเดน็จากคาํฟ้อง – คาํใหก้าร, กาํหนดหน้าที�
การพสิจูน์, เหตุผลที�เกี�ยวกนัเป็นเรื�องอะไร ศาลเคยถูกหลอกไปดูสถานที�ที�เป็นคนละเรื�องคนละประเดน็ 
เรื�องนี*ศาลตอ้งระมดัระวงัดว้ย 
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-๓๓- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
องค์คณะ เพื�อให้คําแนะนํา และเป็นการรบัฟงัอย่าง
รอบคอบมากขึ*นได ้อาจมตีวัแทนจากผูเ้ชี�ยวชาญ หรอื
ผู้แทนของกลุ่มบุคคลที�เกี�ยวข้องกับคดี ตามที�เห็น
เหมาะสม ควรหรอืไม่ - ในการทําคําพพิากษา หรอื
คําสั �ง ศาลอาจให้มีคนแนะนําตามความเหมาะสม 
โดยเฉพาะประ เด็น เรื� อ ง เศรษฐศาสตร์  แพทย ์
สาธารณสุข มลพิษ เช่น เรื�องดุลพินิจในการลงโทษ 
ปญัหาดุลพนิิจในการกาํหนดค่าเสยีหาย ฯลฯ เป็นไป
ไดห้รอืไม-่ ในลกัษณะใด? 
- หากพื*นที�ออกมาลําบาก เช่นในชนบทห่างไกล ใหผู้ท้ี�

เกี�ยวขอ้งรอ้งขอหรอืเมื�อศาลเหน็เอง ใหศ้าลมอีาํนาจใช้
ดุลพนิิจไปเปิดศาลชั �วคราวในพื*นที�หรอืใกลเ้คยีงพื*นที�ที�
เกดิเหตุได ้เพื�อใหเ้กดิความสะดวกแก่คนในพื*นที� เช่น 
ไปเปิดกระบวนพจิารณาหาความจรงิ โดยเปิดศาลาว่า
การเมอืงหรอืที�ทาํการอบต. ฯลฯ 
- อายคุวามในการฟ้องรอ้ง 
- การพฒันาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพ การ

พฒันางานของศาลต่างๆ ที�รบัผดิชอบคดสีิ�งแวดล้อม 
ควรเป็นอยา่งไรในเชงิรกุ 
- ฯลฯ 

นายไพโรจน์ มินเดน็ 
- ระบบไต่สวน จะนํามาใชใ้นคดปีา่ไมแ้ละที�ดนิของศาลยตุธิรรมจะทาํอยา่งไรจงึจะเหมาะสม มคีวามเหน็ว่า

ศาลมขีอ้จาํกดั  
๑. ผูพ้พิากษาต้องมคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญเป็นทุนเดมิ ในศาลปกครอง มตีุลาการที�มาจากขา้ราชการ

ทํางานรฐัที�มีความรู้และประสบการณ์มีความเชี�ยวชาญ ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมจะไม่มีความ
เชี�ยวชาญ ดงันั *น จงึไมรู่ว้่าจะหากพยานหลกัฐานไดอ้ยา่งไร ระบบการคดัเลอืกผูพ้พิากษาเขา้สู่ศาลก็
จะสาํคญัอยา่งมาก 

๒. เขตอาํนาจศาล ยกตวัอยา่งเชน่ การพพิาทกนัเรื�องนสลฯ. ทาํไมไ่มเ่อาผูฟ้้องเป็นหลกัว่าเขาฟ้องอะไร 
ถ้าฟ้องหน่วยงานรฐักไ็ปศาลปกครอง ถ้าฟ้องว่ากรรมสทิธิ 6เป็นของใคร ก็เป็นเขตอํานาจของศาล
ยุติธรรม ดังนั *นข้อเสนอส่วนตัวคือ ควรเอาเจตนาของคู่กรณีเป็นหลัก เพราะทั *งสองศาลมี
กระบวนการพจิารณาคดทีี�ต่างกนั ถา้มปีระเดน็อื�นกเ็ป็นเพยีงแค่ประเดน็ย่อยเท่านั *น ขณะนี*จะมกีาร
ทาํวจิยัตดิตามกรณีผลอาํนาจศาลในคดปีระเภทนี*ว่าเป็นอยา่งไร ปญัหาขอ้ขดัแยง้เรื�องอาํนาจศาลยงั
เป็นเรื�องใหญ่ 

๓. สทิธชิมุชน เมื�อรฐัธรรมนูญเขยีนไวแ้ลว้ ประการแรกหน่วยงานของรฐัผกูพนัตามกฎหมายว่าจะตอ้ง
ทาํตามและเอาสทิธชิุมชนมาคาํนึงดว้ย แต่ศาลเขา้ไปพจิารณาได้ในแต่ละกรณีเท่านั *น เยยีวยาเป็น
การเฉพาะราย ดงันั *น รฐัควรแกไ้ขกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญเพื�อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
คุม้ครองอยา่งทั �วถงึ 

๔. หลกัเกณฑก์ารฟ้องเพื�อประโยชน์สาธารณะ การฟ้องเพื�อประโยชน์สาธารณะจะฟ้องเมื�อใดกไ็ด ้เพื�อ
แกไ้ขจุดออ่นเรื�องอายคุวาม แต่คาํขอและหลกัเกณฑต์อ้งม ีไมใ่ชฟ่้องเพื�อประโยชน์ของตวัเอง ดงันั *น
ต้องดูจากคําขอและจากขอ้เท็จจรงิว่าทําเพื�อประโยชน์สาธารณะหรอืเพื�อประโยชน์ส่วนตวั ศาล
ปกครองจะแกไ้ขระเบยีบเรื�องนี*ว่า จะฟ้องอย่างไร หลกัเกณฑพ์จิารณาอย่างไร แมว้่าจะเป็น Open 
Standing กําลงัทาํหลกัเกณฑ์อยู่ ในกรร่างระเบยีบที�ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสงูสุด กเ็หน็ว่า
เรื�องนี*ไมง่า่ยเหมอืนกนั ถา้เปิดฟ้องงา่ยจะทาํใหค้ดเีขา้สูศ่าลมากเกนิไปกไ็ด ้
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-๓๔- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
- ศาลมองและใช้ร ัฐธรรมนูญอย่างไร บทบัญญัติร ัฐธรรมนูญ ม. ๖๖ ๖๗ ไม่ใช่เรื�องใหม่ มีมาตั *งแต่

รฐัธรรมนูญปี ๒๕๔๐ แลว้  แต่เดมิมคีาํว่า “ทั *งนี* ตามที�กฎหมายบญัญตั”ิ ผลคอืรฐัไม่ทาํ แต่รฐัธรรมนูญ
ปจัจุบนัไดต้ดัถอ้ยคาํดงักล่าวออกไป ทาํใหส้ทิธไิดร้บัการยอมรบัแต่ไมรู่ว้่ามขีอบเขตแคไ่หน  
- มาตรา ๓๐๓ (๑) ใหร้ฐับาลกบั รมต. ไปออกกฎหมายเกี�ยวกบัสทิธชิุมชนภายในเวลาที�กฎหมายบญัญตั ิ

แต่กย็งัไม่มกีฎหมายออกมาจากฝ่ายบรหิาร (ไม่มกีารเขา้มาคุม้ครองสทิธ)ิ แต่ศาลรฐัธรรมนูญมองว่า
รฐัธรรมนูญคุ้มครองสทิธิแล้ว แม้ยงัไม่มีกฎหมาย ทําให้ศาลปกครองยกประเด็นนี*ข ึ*นพจิารณาได้ = 
รบัรองสทิธ/ิคุม้ครองสทิธชิมุชนเป็นกรณีไป 
- การที�เทศบญัญตัอิอกกฎเกณฑ์ของตนเอง เช่น ขอ้บญัญตั ิอบต. จงึมผีลผกูพนั อบต. แต่ขอ้บญัญตัจิะ

ขดักบักฎหมายไดห้รอืไม ่เมื�อขอ้บญัญตัสิอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญ แต่ขดักบั พรบ. จะมผีลอย่างไร คดิว่า
น่าสนใจถา้ยกประเดน็นี*ข ึ*นสูศ่าล 
- ม. ๖๖, ๖๗ เป็นการรบัรองสทิธ ิไม่ใช่การบอกใหไ้ปบญัญตักิฎหมาย ดงันั *นเหน็ว่าเรื�องแบบนี*เป็น case 

by case แลว้แต่ดุลพนิิจของศาล  
- ที�ผ่านมา ม. ๖๗ เป็น process มองว่า จะต้องดําเนินการ ถ้าหากไม่ดําเนินการก็จะขดัรฐัธรรมนูญ

แน่นอน 
- ภาคเอกชนออกกฎเกณฑข์องตนเอง มผีลผกูพนัภายในองคก์รนั *นเอง  
- แนวนโยบายพื*นฐานแหง่รฐั เป็นหน้าที�ของรฐั ถา้รฐัไม่ทาํศาลอาจจะพจิารณาว่า ละเลยต่อหน้าที�หรอืไม ่

ถา้ฝา่ยบรหิารไมย่อมวางกรอบ ศาลกจ็ะวางกรอบเป็นกรณีๆ ไป 
นายศิริชยั  วฒันโยธิน 
- ศาลถูกมองว่าอนุรกัษ์นิยม และไม่เปลี�ยนแปลงแกไ้ข แต่คดทีี�เกดิขึ*นทั *งหลายมฐีานมาจากภาพยนตร ์

เรื�อง The beach ในคดนีี*ศาลยกฟ้อง เพราะมปีระเดน็เรื�องชุมชนฟ้องไดห้รอืไม่ได ้เนื�องจากรฐัธรรมนูญ
ในขณะนั *นกําหนดไวว้่า “ทั *งนี* ตามที�กฎหมายบญัญตั”ิ ทําใหค้ําพพิากษาเรื�องนั *น ถูกวจิารณ์เป็นอย่าง
มาก สว่นคาํพพิากษาที�ใหช้าวบา้นจ่ายคา่เสยีหายในคดโีลกรอ้น เขา้ใจว่าเกดิจากจาํเลยไมไ่ดโ้ตแ้ยง้เรื�อง
ความถกูตอ้งของการคดิคา่เสยีหาย ดงันั *น ศาลจงึไมอ่าจยกประเดน็นี*ข ึ*นมาพจิารณาได ้ซึ�งไม่เหมอืนกบั
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-๓๕- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
คด ีLaguna  beach ที�ทั *งสองฝา่ยต่างมนีกัวชิาการมานําสบื ศาลจงึยกขึ*นมาวนิิจฉยั 
- การอทุธรณ์ เป็นระเบยีบของกระทรวงการคลงัว่า ทกุคดทีี�จะจ่ายเงนิของรฐั ตอ้งมกีารอทุธรณ์ 
- ศาลมผีูเ้ชี�ยวชาญ เพราะมกีารพฒันาบุคลากรตลอด และสามารถเชญิพยานผูเ้ชี�ยวชาญมาช่วยเหลอืใน

คดไีด ้
- ไมเ่หน็ดว้ยกบัระบบผูพ้พิากษาสมทบ  
- เหน็ด้วยกบัการใชร้ะบบไต่สวน ในศาลฎีกาเริ�มใชร้ะบบไต่สวนแล้ว โดยเฉพาะในคดอีาญาของผูด้ํารง

ตาํแหน่งทางการเมอืง การรบัฟงัพยานหลกัฐานจะพจิารณาเป็นรายกรณีไป เหตุผลแตกต่างกนั เช่นเรื�อง
การรบัฟงัพยานบุคคล บางกรณีกข็ึ*นอยูก่บัผูพ้พิากษาความคดิเหน็ของแต่ละท่านอกีดว้ย กรณีกรรมการ
สทิธิ 6ที�เป็นพยานผูเ้ชี�ยวชาญ ศาลจะชั �งนํ*าหนกัว่าควรมาใหข้อ้มลูหรอืไม ่ 
- การที�มกีฎหมายแลว้กฎหมายคลุมเครอื ไม่สมบูรณ์ ศาลตคีวามได ้แต่ถ้าไม่มกีฎหมายศาลกจ็ะไม่ค่อย

กลา้ เพราะไม่ใช่ระบบ common law และมกีารแบ่งอาํนาจระหว่างบรหิาร นิตบิญัญตั ิตุลาการชดัเจน
แลว้  
- กรณีการบุกรุกป่า คนรวยกบัคนจน จะพิจารณาให้ต่างกนัได้อย่างไร บุกรุกป่า การใช้ทรพัยากรจะ

แบ่งปนักนัอย่างไร ใช้อย่างไร การกระทําเดียวกนัที�ขดัต่อการคุ้มครองทรพัยากรฯ ต้องใช้กฎเกณฑ์
เดยีวกนั  
- กรณีฟ้องเพกิถอนโฉนด คดีแพ่งยอมให้ประชาชนคนนั *นเขา้ไป จะรู้ได้อย่างไรว่า ประชาชนเป็นคน

เดยีวกบัที�รฐัธรรมนูญบอกไวห้รอืเปล่า แลว้เขาเป็นคนที�เป็นคนในชมุชนจรงิหรอืไม ใครคอืชุมชน อา้งองิ
พื*นที�หรอืเปล่า  

- ชุมชนมอีํานาจแค่ไหน ในการฟ้องคดไีม่ว่า จะเขตอาํนาจศาลไหน แพ่งหรอือาญา เช่น เขาเขา้ไปปลูก
บา้น ตอ้งไปดาํเนินคดวี่าบุกรกุเขา้ไปปลกูบา้น ทาํไมช่อบดว้ยกฎหมาย แต่ไม่ใช่การไปเผาบา้นเขาแบบ
นี*ผดิกฎหมาย เป็นตน้ 

 
 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๓๖- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
- ในคดอีลูมนิ่า ที�ศาลมองว่าเขา้ป่วยเพราะมสีารนี*อยู่ทั �วไป แล้วทําไมคนอื�นในโรงงานถงึไม่ป่วย ดงันั *น 

ศาลจงึมองว่าที�เขา้ปว่ยไมใ่ชเ่พราะสารพษิในโรงงานใชห่รอืไม ่เพราะที�โรงงานไมม่คีนอื�นปว่ยเลย 
- เป็นเรื�องขอ้สนันิษฐานในการเจบ็ปว่ยเชงิจาํนวน หรอืปรมิาณ ว่ามคีวามเสี�ยงมากกว่าคนอื�นหรอืไม ่

หมวดว่าด้วย
การพิพากษา
และคาํสั �ง 

- การพัฒนาการทําคําพิพากษาและคําสั �งในเชิงรุก 
(Judicial Activism) ควรเป็นอยา่งไร 

- การพพิากษาเกนิคาํขอควรมหีรอืไม ่อยา่งไร 
- - ฯลฯ 

ดร.ศิรกาญจน์ เหลืองสกลุ 
- มปีญัหาเรื�องการบงัคบัคดหีลงัจากศาลมคีําพพิากษาแล้ว คําพพิากษาควรใหม้คีวามเหมาะสมชดัเจน 

ตามหลกัวชิาการที�ด ีและใหม้บีงัคบัคดไีดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะเรื�องการบาํบดัฟื*นฟู 

หมวดว่าด้วย
การบงัคบัคดี
สิ�งแวดล้อม 

- ควรมีบทบัญญตัิพเิศษเรื�องการบังคบัคดีสิ�งแวดล้อม
หรอืไม ่อยา่งไร 

- โดยเฉพาะเรื�องกระบวนการ Clean up- Restoration 
ที�ตอ้งรว่มกบัฝา่ยอื�นๆ อยา่งไร 

- จาํเป็นตอ้งมกีรมบงัคบัคดสีิ�งแวดลอ้มเป็นพเิศษหรอืไม ่
หรอืควรจะใหเ้จา้หน้าที�ฝา่ยปกครอง หรอืฝา่ยอื�นๆ เขา้
มาช่วยกํากับดูแลการดําเนินการให้เป็นไปตามคํา
พพิากษาและคําสั �งใหถู้กต้องได้อย่างไร? (ตวัอย่าง
คําสั �งใหบ้ําบดัฟื*นฟูลํานํ*าที�ปนเปื*อน- คําสั �งให้รื*อถอน
การถมทะเล- คําสั �งใหร้ื*อรสีอร์ทออกจากอุทยาน ฯลฯ) 
ซึ�งอาจต้องมีการปรับเปลี�ยนการดําเนินการ และ
ตดิตามอยา่งใกลช้ดิ 

- กระบวนการรื*อถอน ขับไล่ ฯลฯ เกี�ยวกับป่า ที�ดิน
สาธารณะ 

- ฯลฯ 

นางศยามล  ไกรยรูวงศ ์
- คดมีลพษิ สว่นใหญ่บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในการชดเชยความเสยีหาย ดงันั *น ศาลควรมกีารบงัคบั แต่ถา้

เป็นเรื�องการประทาํทางปกครอง เป็นปญัหาเรื�องเจา้หน้าที�ไมก่ระทาํการตามกฎหมาย/หน้าที�  
- มีปญัหาว่าจะคิดค่าเสียหายอย่างไร ทฤษฎีการพฒันาอย่างยั �งยืน น่าจะเป็นแนวทางที�เหมาะ ไม่

จาํเป็นตอ้งรกัธรรมชาตมิากเกนิไป แต่ตอ้งไม่สุดโต่ง รฐัอยากจะใหเ้ป็นอุตสาหกรรมสุดโต่ง แต่ชาวบา้น
อยากจะไปในทางท่องเที�ยว เกษตร อยากใหค้ดิค่าเสยีหายในแนวทางในการพฒันาอย่างยั �งยนื ตอ้งไม่
สุดโต่ง ต้องไม่ใหเ้กดิการตามใจตนเองของทุกฝ่าย โดยทุกฝ่ายต้องเรยีนรู ้อยากใหม้งีานวจิยัของไทย 
อยา่ใชว้ธิกีารคาํนวณคารบ์อนเครดติ เขา้มาในการคดิคา่เสยีหาย 

- สถาบนัผูเ้ชี�ยวชาญ ประเด็น “ท่าเรอืนํ*าลกึทะเลสาบสงขลา” ท่าแรก อยากใหศ้าลต่างๆ ร่วมมอืกนั ทํา
วจิยัเฉพาะตรงประเดน็แหง่คด ี“สตัวน์ํ*าลดลงอยา่งไร” อยากใหใ้ชจ้ากกองทนุสิ�งแวดลอ้มที�ยงัมอียู ่
- คณะกรรมการอสิระฯ (ควรวจิยัแบบ software) รายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญ และ สช. สามารถทาํงานประสานกนั 
นายสรุชยั  ตรงงาม 
- การฟื*นฟูในเมอืงไทยมปีญัหามาก เช่น คดคีลติี* บรษิทัที�ละเมดิไม่ทาํอะไรและหน่วยงานรฐัฟื*นฟูล่าชา้ 

การฟื*นฟูแบบนี*มนัไมย่ั �งยนื ถา้บรษิทัไมท่าํ กค็วรใหช้าวบา้นฟื*นฟูโดยเรยีกค่าใชจ้่ายจากผูก้่อมลพษิ คาํ
พพิากษาแบบนี*บงัคบัยากเพราะยากกบัการแกไ้ขปญัหาที�กระทบและมคีวามซบัซอ้น และยากกบัการไป
เรยีกเกบ็เงนิจากบรษิทั 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๓๗- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
- คดิว่าควรมหีน่วยงานกาํกบัดแูลโดยเฉพาะ โดยเรยีกใหห้น่วยงานรฐัเขา้มาได ้แมไ้มใ่ชคู่ค่วาม 
- การมกีองทุนเพื�อเยยีวยาแกไ้ขหรอืป้องกนัปญัหา และไปเรยีกเกบ็เงนิจากผูก้่อมลพษิ แต่กองทุนที�มอียู่

ในปจัจุบนัไมส่ะทอ้นวตัถุประสงค ์ศาลเคยเรยีกกรมโรงงานฯ ปรากฏว่าไม่เคยใชเ้งนิในกองทุนเลย และ
กองทนุกไ็มเ่คยมรีะเบยีบที�เกี�ยวกบัเงนิเลย กฎหมายมจีุดออ่น 

- ศาลไม่เขา้ไปตรวจสอบดุลพนิิจของฝ่ายปกครอง ทั *งที�การใช้ดุลพนิิจของเจ้าหน้าที�ในประเทศไทยกบั
ต่างประเทศไมเ่หมอืนกนั สิ�งที�ตอ้งการคอื คาํพพิากษาตอ้งคาํนึงถงึบรรทดัฐานในสงัคมต่อไป แต่สิ�งที�พบ
คอืคาํพพิากษาไมไ่ดแ้สดงเหตุผลที�มนีํ*าหนกัและเหตุผลที�สงัคมเชื�อถอืได ้

- การกําหนดตวัเลขของศาลบางครั *งไม่มฐีานคดิ/ไม่ได้อธบิาย ทาํใหส้งัคมไม่ได้เรยีนรูใ้นการวางบรรทดั
ฐานเหล่านี* 

- กระบวนการยตุธิรรมที�ผ่านมา ศาลยงัขาดความยดึโยงกบัชุมชน การรายงานต่อสภาไม่เพยีงพอที�จะถอื
ไดว้่าไดส้ื�อสารต่อประชาชนโดยตรง จะทาํอยา่งไรใหว้งอื�นๆ ไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูเหล่านี* 

นางสาวเพญ็โฉม  แซ่ตั 2ง 
- การฟื*นฟู กรณีเหมอืงแม่เมาะ พดูเรื�อง ซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ แต่ไม่เคยพดูกระบวนการฟื*นฟู ไม่เคยพูด

เรื�องอื�นๆ เลย เช่น สารหนู หรอืโลหะหนักอื�นๆ เป็นต้น ที�ฟูกโูอกะ เหมอืงปิดไปแลว้ ๔๐ ปี ต้องบําบดั
มลพษิอยู ่ตามหลกั PPP แมเ่มาะยงัไมม่กีรณีนี* การเยยีวยาและฟื*นฟูความเสยีหาย ถา้ใหร้ฐัเป็นคนทาํ ก็
เทา่กบัเอางบประมาณแผน่ดนิมาทาํ ไมใ่ชต่วัผูก้อ่มลพษิ ตน้ทนุการฟื*นฟูแพงมากและไมคุ่ม้ทนุ 
- กรณีเหมืองทองในประเทศไทย ใช้การฟื*นฟูโดยปรบัภูมิทศัน์ให้สวยงาม แต่ว่า ปรมิาณสารหนู ใน

สิ�งแวดลอ้มแถบนั *นปรากฏว่ามจีาํนวนมาก และไมรู่ว้่ามาจากไหน ไม่ไดม้กีารเชื�อมโยงกบัว่าตน้เหตุของ
สารหนูมาจากเหมอืงหรอืไม ่กรณี “อคัรา ไมน์นิ�ง” โลหะหนกัจากกระบวนการสกดัทอง ในรายงาน post - 
auditing report บอกว่า ปรมิาณสารหนูเยอะมาก 

หมวดพิเศษ
ว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดี

- ควรมหีมวดนี*เป็นพเิศษหรอืไม่ เช่น เรื�องคดเีกี�ยวกบั
ระวางเขตที�ดินที�เป็นปญัหาใหญ่ ความจําเป็นในการ
ตรวจสอบระวาง แผนที�ทางอากาศ แผนที�ที�สาธารณะ 

ดร.สนุทรียา  เหมือนพะวงศ ์
- ทาํ checklist ใหต้ํารวจ อยัการ ดําเนินการใหถู้กตอ้งเหมาะสม โดยเฉพาะตอ้งป้องกนัปญัหาการเลอืก

ปฏบิตั ิและตอ้งหาคนทาํผดิรายใหญ่มาลงโทษ มใิชร่งัแกรายเลก็รายน้อย 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๓๘- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
ที�ดินและป่า
ไม้  

ฯลฯ 
- ควรมีองค์คณะผู้พิพากษาพิเศษหรือไม่ เพื�อให้เกิด

ความเป็นธรรมมากยิ�งขึ*น 
- คดีที�เกี�ยวข้องกบัที�ดินสาธารณะ ควรมกีระบวนการ

พิเศษที�จะแปรสภาพคดีพิพาทเอกชน ไปสู่คดีเพื�อ
ประโยชน์สาธารณะไดอ้ย่างไร เพื�อมใิหป้ระชาชนตอ้ง
เสยีที�ดนิสาธารณะ รฐัไม่เสยีทรพัยากร? ควรใหศ้าล
เรยีกฝ่ายที�สาม เช่น ฝ่ายราชการ หรอือยัการ เขา้มา
ในคดีอย่า งไร  เพื�อ ให้ร ัฐ เข้า ไปมีบทบาทรักษา
ทรพัยากรของสว่นรวมดว้ย 

- คดีที�ดินของรฐัแต่ละประเภท มรีะบบคดีเหมือนหรือ
ต่างกนัอย่างไร ควรพฒันาอย่างไร เช่น ที�สาธารณะ ที�
ใชร้ว่มกนั ที�ชายหาด ที�ปา่ ที�ราชพสัดุ ฯลฯ 

- คดปีา่ชมุชน ควรมกีารบญัญตัอิะไรพเิศษหรอืไม?่ 
- คดชีาวบา้นที�ยากจนถกูฟ้อง- คดคีนจนเรื�องที�ดนิ- จะมี

ทางพฒันาระบบความยุตธิรรมใหด้ีขึ*นอย่างไร – การ
พฒันาในส่วนเจ้าหน้าที�ป่าไม้ที�ดิน- ตํารวจ- อยัการ- 
และศาล? 

- การพัฒนาระบบพยานควรเป็นอย่างไร – เรื�อง
เครื�องมอืต่างๆ เพื�อพสิจูน์วงไม ้ฯลฯ 

- การพฒันาระบบพยานบุคคล พยานผูเ้ชี�ยวชาญขึ*นเป็น
พเิศษ เช่น เรื�องวฒันธรรมการเกษตรของคนพื*นเมอืง 
ฯลฯ 

- คาํถามคอื อยัการไมท่าํงานเชงิรกุหรอือยา่งไร อยากเหน็บทบาทของอยัการในการช่วยหน่วยงานรฐัฟ้อง
คด ีเชน่อยัการในต่างประเทศฟ้องคดเีอาที�ดนิคนืรฐั 

นายสมุิตรชยั หตัถสาร 
- คาํนิยามของนายทุนกบัชาวบา้นถูกนิยามได้งา่ย แต่ในพื*นที�นั *น คาํว่านายทุนกบัชาวบ้าน แยกแทบไม่

ออกว่า ใครเป็นนายทนุ ใครเป็นชาวบา้น เชน่ ในพื*นที�วงันํ*าเขยีว แต่การใชส้ื�อลงไปทาํขา่วของภาครฐัใน
การจดัการพื*นที�วงันํ*าเขยีว เวลาเจา้หน้าที�จบักจ็ะออกขา่วว่านายทนุบุกรกุ เชน่ แมแ่ตง ผูถ้กูจบัเป็นญาติ
พี�น้องกบัเจา้ของเดมิ ไดท้ี�ดนิมาจากการชดใชห้นี*สิ*นระหว่างกนัเอง แต่ถกูนําไปอา้งในขา่วว่าเป็นนายทุน
บุกรกุพื*นที� ดงันั *น จงึเสนอใหค้าํนิยามมคีวามละเอยีดออ่นกว่านี* 
- เมื�อมคีดขีึ*นสูศ่าล หน่วยงานรฐัจะบรรยายฟ้องและแสดงพยานหลกัฐานแทบจะครบองคป์ระกอบความผดิ

แล้ว ศาลเกอืบจะสามารถพจิารณาพพิากษาได้เลย จงึยากที�จะมขีอ้มูลใหม่ๆ ของชุมชน เขา้ไปได้อกี  
เชน่ เป็นปา่ไมห้รอืไม,่ทาํกจิกรรมอะไร มติใินการต่อสูเ้รื�องสทิธทิี�อยูม่ากอ่น ดงันั *น จะทาํอยา่งไรใหข้อ้มลู
ของชุมชนเขา้มาในกระบวนการพจิารณาของศาลตั *งแต่ต้น ตั *งแต่ชั *นตํารวจ-อยัการ-ศาล เช่น การ
กาํหนดเขา้ไปในวธิพีจิารณาว่าถา้ตาํรวจยงัไมท่าํ 
- อยัการเหน็ว่าตํารวจยงัไม่ไดท้าํกส็ ั �งใหต้ํารวจทาํก่อน ดงันั *น เมื�อขอ้มูลเหล่านี*เขา้มาในชั *นสอบสวน ถอื

เป็นการอุดช่องโหว่ ทนายจึงอาจไม่มคีวามจําเป็นมากนัก และศาลจะได้มขีอ้มูลเหล่านี*มาใช้ในการ
พจิารณาคดใีหม้คีวามเป็นธรรมมากขึ*น นอกจากนี* ขอ้มลูเหล่านี*จะทาํใหแ้ยกระหว่างชาวบา้นกบันายทุน
ออก 
- เคยทาํคดทีี�จาํเลยพดูไทยไมไ่ด ้โดยเฉพาะคนพื*นเมอืงชาตพินัธุ์ต่างๆ และในกระบวนพจิารณาคด ี“ไม่มี

ล่าม” ศาลอทุธรณ์สั �งใหไ้ปพจิารณาคดใีหม ่
- เคยมคีดทีี�เดมิตาํรวจสั �งฟ้อง แต่นายอาํเภอเขา้ไปทาํกระบวนการเจรจาไกล่เกลี�ยและสั �งไม่ฟ้อง แต่ต่อมา

อยัการกลบัสั �งฟ้อง ดงันั *น ถา้สามารถนํางานวจิยั เชน่ งานของอาจารยอ์นนัต ์กาญจนพนัธุ์ ไปอธบิายวถิี
ชวีติกระเหรี�ยงในการทาํไร่หมุนเวยีนเขา้ไปในกระบวนการพจิารณาตั *งแต่แรกกจ็ะเป็นประโยชน์มาก ที�
ผา่นมาศาลรบัฟงังานวจิยั แมว้่าจะไมค่อ่ยจด 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๓๙- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
- คดทีี�เกี�ยวขอ้งกบัคนชาตพินัธุ์ สทิธชิุมชน หรอืคดปี่า

ไม้ที�ดิน ที�เชื�อมกบัชุมชนท้องถิ�นดั *งเดิม ควรมรีะบบ
พเิศษในการจดัการอยา่งไร? 

- คดปี่าไมม้กีฎระเบยีบ มตคิรม. ที�เกี�ยวขอ้งมาก – ควร
พฒันาระบบอยา่งไร? 

- ฯลฯ 

- อยากทําใหม้ชี่องทางใหพ้ยานเขา้สู่สาํนวนคดเีขา้ไปในการพจิารณาคดเีพิ�มมากขึ*น ใหช้าวบา้นมสีทิธิ
เสนอขอ้มลูเหล่านี* 
- ที� อ.แม่ทา ลําพูน มีข้อตกลงร่วมในการใช้ที�ดินและทรัพยากรกับตําบล (ข้อบัญญัติตําบล) ผ่าน

กระบวนการของกฎหมายทอ้งถิ�น โดยอา้งเรื�องรฐัธรรมนูญมาตรา ๖๖ เพราะไม่ไดพ้ดูถงึเรื�องกรรมสทิธิ 6 
แต่เป็นการพดูถงึเรื�องการดูแลรกัษา (ขอ้บญัญตัเิหล่านี*ขดัต่อกฎหมายหรอืไม่ เจา้หน้าที�มกัจะกล่าวอา้ง
ว่าขดัต่อกฎหมาย)  
- ขอ้บญัญตัแิบบนี*มแีผนที�กําหนดขอบเขตชดัเจน โดยเดนิสํารวจร่วมกนั มขีอ้มูลและขอ้เทจ็จรงิชดั จะ

สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานทางศาลไดห้รอืไม ่
- ถา้ศาลรบัรองขอ้บญัญตัเิทา่กบัรบัรองการกระจายอาํนาจ เชน่ ที� ทา่ศาลา เกาะลบิง 
- ปญัหาการบุกรุกที�ป่าไม่อาจอธิบายโดยข้อเท็จจริงในปจัจุบัน เพราะฐานที�มาคอืการจัดสรรที�ดินให้

ประชาชนมคีวามไมเ่ป็นธรรม 
- พรบ.ปฏริปูที�ดนิ เกดิจากการต่อสูข้องชาวบา้น แต่ไมไ่ดแ้กไ้ขปญัหาใหป้ระชาชนอยูด่ ี
- อาํนาจทนุ และระบบตลาด ยกเลกิหมวด “การกาํหนดสทิธใินที�ดนิ” สงูสดุไมเ่กนิ ๕๐ ไร ่ใน ประมวลที�ดนิ 

แต่ตอนนี*ที�ดนิอยู่ในมอืคนรวย และเราไม่มขีอ้มูลเลยว่า ใครเป็นผูถ้ือครองที�ดนิส่วนใหญ่ของประเทศ 
ที�ดนิเกษตรกรรม ชาวนากลายเป็นลกูจา้ง/ผูเ้ชา่ในที�ดนิของตนเองไปเสยีแลว้ 
- กตกิาชุมชน ถ่วงดุลการแย่งชงิทรพัยากรของระบบตลาด เช่น กม.นํ*ากลายเป็นเขยีนเหมอืนบรหิารนํ*า

จากทอ่ 
- “ความยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อม คอื การจดัสรรอย่างเป็นธรรม” ต้องทําใหเ้กดิขึ*นจรงิ ประเด็นคอื การ

จดัสรรทรพัยากรไมเ่ป็นธรรม และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัสรรทรพัยากรอย่าง
เป็นธรรม แต่เป็นอาํนาจรฐัเพยีงฝา่ยเดยีว 
- ตอนนี*มคีนประมาณ ๑๒ ลา้นคน อยู่ในเขตป่า ถา้จะบงัคบัใชก้ฎหมาย จะใหเ้ขาไปอยู่ที�ไหน ดงันั *นตอ้ง

เห็นภาพรวมของปญัหาที�เกดิขึ*น ไม่ใช่แก้ไขแบบ case by case เพราะถ้าชาวบ้านไม่อาจพึ�ง
กระบวนการยุติธรรมได้ จะไปใช้วิธีการอย่างอื�น ซึ�งจะเกิดความเสียหายที�ไม่อาจประเมินได้ เรื�อง



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๔๐- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
ทรพัยากรอาจตอ้งเขยีนเป็นหมวดพเิศษใหช้ดั เพราะมปีญัหาเฉพาะ 

นางศยามล ไกยรูวงศ ์
- หลกัการพจิารณาของศาล ควรจะมคีู่มอืเช่นเดยีวกบัในต่างประเทศ เช่น Agenda 21: Sustainable 

development ประเดน็การกระจายการใชท้รพัยากรอย่างเป็นธรรม คู่มอืจะช่วยใหแ้นวทางแก่ศาล ตอ้ง
พจิารณารว่มกบัปญัหาความยากจน การวเิคราะหส์งัคม เป็นหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคด ี

- แนวทางการจดัการทศิทางทรพัยากร มุมมองในเชงิทรพัย์สนิส่วนบุคคลเพยีงอย่างเดยีวจะทําลายการ
คุม้ครองทรพัยากร  

- ระบบทําไร่หมุนเวยีน เป็นการมองแบบเชงิทรพัย์สนิของชุมชน แต่ขอ้มูลแบบนี*ศาลไม่ค่อยยอมรบัฟงั 
อา้งว่า ไม่มงีานทางวชิาการมารองรบั เช่น พื*นที�ไม่อยากใหท้าํกจิกรรม “หอยคราด” ประเด็นการต่อสู้
เพื�อสาธารณะสมบตัขิองแผ่นดินของชาวบ้าน ศาลใช้มุมมองว่าผู้ใดครอบครองและทําประโยชน์ เช่น 
นายทนุไปเลี*ยงหอยในพื*นที�สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ ชาวบา้นไปทาํลายเพื�อรกัษาพื*นที� นายทุนจะอา้ง
ว่าชาวบา้นทาํลายทรพัยส์นิส่วนบุคคล แต่ชาวบา้นและชุมชนต่อสูเ้พื�อป้องกนัการทาํลายทรพัยากร แต่
ชาวบ้านผดิกฎหมายอาญา ถ้าใชมุ้มมองแบบนี*ในระบบเดมิ ชาวบ้านแพ้คดตีลอด ศาลควรมองว่า
ประชาชนสูเ้พื�อสาธารณประโยชน์ของแผน่ดนิ 

- คนที�ฟ้องจะตอ้งมขีอ้มลูที�พรอ้มกว่า 
- เหน็ด้วยกบัประเด็นพยานผูเ้ชี�ยวชาญที�หลากหลายเพยีงพอ ในการอ่านแผนที� กรมป่าไม“้มคีุณวฑิูรย ์

คนเดยีวที�อ่าน” ถงึแนวทางการตรวจสอบจะบอกว่าชาวบา้นไม่ไดบุ้กรุก แต่ศาลเชื�อพยานผูอ้่านแผนที�
มากกว่า 
- ประเดน็เรื�องความทบัซอ้นแนวเขตที�ดนิ ของรฐัตามกฎหมายสามฉบบั แนวทางของรฐัอยากใหชุ้มชนอยู่

ร่วมกบัทอ้งถิ�น ศาลจะมมีุมมองไดห้รอืไม่ว่า กฎหมายเป็นอุปสรรคต่อการจดัการทรพัยากร กฎหมายมี
ผลต่อการทาํลายทรพัยากรผา่นการวางผงัเมอืง 

- สนใจเรื�องระบบการจดัการสทิธชิุมชน “คนจะอยู่ร่วมกบัป่าได้อย่างไร” และใหศ้าลใชห้ลกันี*เพื�อไม่ให้
สดุโต่งไปดา้นใดดา้นหนึ�ง สทิธชิมุชนนั *นเราหมายรวมถงึธรรมชาตดิว้ย 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๔๑- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
- สทิธชิุมชนเป็นหนึ�งในกระบวนการพฒันาตนเองของชาวบา้น เช่น การตรวจสอบมลพษิสิ�งแวดลอ้มได้

ดว้ยตนเอง ถา้ไมเ่หตุ ชาวบา้นไมรู่ห้รอก จนกว่าจะมปีญัหาเกดิขึ*น จงึจะเริ�มทาํ 
นางสาวลกัคณา พบร่มเยน็ 
- อยัการมองว่าเรื�องปา่เป็นขอ้พพิาทระหว่างเอกชนกบัเอกชน ดงันั *น จงึอยูใ่นเขตอาํนาจศาลยตุธิรรม 
- เกดิความขดักนัของสทิธริะหว่างชมุชนกบัชมุชน ดงันั *น ศาลตอ้งหาหลกัเกณฑเ์พื�อใหท้ั *ง ๒ ชุมชน ไดร้บั

ความยตุธิรรมและประโยชน์สงูสดุ 
- มปีระเด็นปญัหาว่าถ้าคนในชุมชนแทม้ปีระมาณ ๔๐% ที�เหลอื ๖๐% เป็นกลุ่มทุน ใครจะมสีทิธชิุมชน 

กลุ่มทนุจะอา้งสทิธชิมุชนไดห้รอืไม ่
- ควรคาํนึงถงึการเขา้ถงึความยตุธิรรมของผูด้อ้ยสทิธ ิ
- ผู้ใช้สทิธิยงัมีความคลุมเครือ ตอนนี*มีสิทธิชุมชนเทียม การมองภาพของชุมชนต้องมองทั *งสองด้าน 

มฉิะนั *นกลุ่มทุนกจ็ะกล่าวอา้งสทิธชิุมชนในการใชท้รพัยากรธรรมชาตไิด้ ควรคํานึงถงึสทิธมินุษยชนใน
การใชท้รพัยากรอยา่งยั �งยนื 
- วางหลกัเกณฑ์ เครื�องมอืในการแก้ไขปญัหา การชดเชยความเสยีหาย และการใช้รฐัธรรมนูญอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
นายแสงชยั รตันเสรีวงษ์ 
- อยัการที�พบ ส่วนใหญ่มองว่าตัวเองมีหน้าที�ร ักษาผลประโยชน์ของรัฐ ไม่ได้มองว่าสิทธิชุมชนคือ

ผลประโยชน์ของรฐัระยะยาวเชน่กนั  
(๑) เหน็ว่าการเอารฐัธรรมนูญที�เขยีนไวห้ลวมๆ มาจาํกดัอาํนาจรฐัไมไ่ด ้
(๒) ผูม้สีทิธคิวรเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมาย 
(๓) ถา้ไมไ่ปดาํเนินคดกีบัชาวบา้นอาจถกูฟ้องละเลยการปฏบิตัหิน้าที�ตาม ปอ. มาตรา ๑๕๗ 

- ทางแกค้อืใหอ้ยัการไปมองเจตนาแทน ว่ามเีจตนาบุกรุกหรอืไม่ ศาลส่วนใหญ่ยกฟ้องโดยมองว่าจําเลย
ขาดเจตนา (ไมไ่ดอ้า้งเรื�องสทิธชิมุชน) และเมื�อมมีต ิครม. ออกมาทาํใหจ้าํเลยเชื�อโดยสุจรติ ดงันั *น จงึไม่
มเีจตนาบุกรกุ ดงันั *น ถา้อยัการดเูจตนาเป็นหลกัอาจสั �งไมฟ่้องได ้



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๔๒- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
- ระยะเวลาของชุมชนจําเป็นตอ้ง ๑๐ ปี หรอืไม่ มคีวามเหน็ว่าบางเรื�องไม่จําเป็นต้องใชเ้วลา สทิธชิุมชน

เป็นสทิธติามธรรมชาต ิควรดวู่าชมุชนนั *นมคีณุคา่อยา่งไรในการเป็นสถาบนัหนึ�งของสงัคม ไม่ใช่เอาเวลา
มาจบั 
- ถา้จะคุม้ครองสทิธชิมุชน จะตอ้งม ีclass action 
- เหน็ว่ากฎหมายฉบบันี*จะคุม้ครองสทิธชิมุชนไดม้าก เชน่ ชมุชนไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นนิตบิุคคล หรอืการมผีล

บงัคบันอกเหนือจากคูค่วาม ไปถงึคนอื�นๆ ในชมุชน 
-  ค่าฤชาธรรมเนียมคดีแพ่ง และค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องพยานหลักฐานต่างๆ ค่าใช้จ่ายสําหรับ

ผู้เชี�ยวชาญ หน่วยงานด้านสุขภาพอนามยั หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ บางกรณีส่งไปต่างประเทศ 
คา่ใชจ้่ายนี* รฐัจะแบกรบัไวแ้ทนชมุชน ซึ�งถา้ผลปรากฏว่าจาํเลยผดิจรงิ คา่ใชจ้่ายนี*ควรจะเป็นภาระของผู้
แพค้ดจีะตอ้งใชจ้่าย ไมใ่ชภ่าระที�รฐัจะมาแบกไวแ้ทนผูก้อ่มลพษิหรอืทาํความเสยีหาย ขอใหม้กีารบญัญตัิ
ไวใ้น รา่ง พรบ.นี*กจ็ะดมีาก 

- เรื�องทรพัยากรน่าจะมบีทบญัญตัวิธิพีจิารณาคดทีี�ชว่ยในมมุชาวบา้น 
รศ.ดร.อิทธิพล  ศรีเสาวลกัษณ์ 
- ภบท. ๕ ไมใ่ชเ่อกสารสทิธ ิเป็นเพยีงการเสยีภาษบีาํรงุทอ้งที� แต่ชาวบา้นไม่เขา้ใจ เอา ภบท. ไปขอออก

โฉนดที�ดนิ ทาํใหเ้กดิกรณีวงันํ*าเขยีว 
- การบุกรุก ๑๒ ไร่ แต่อยัการฟ้อง ๒ ไร่ กฎหมายป่าสงวนใหอ้าํนาจเจา้หน้าที�อนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ใน

พื*นที�ปา่เสื�อมโทรม ดงันั *น เทา่กบัอนุญาต ๑๐ ไร ่อกี ๒ ไร ่คอืการบุกรกุ 
- ตามกฎหมายอทุยานเจา้หน้าที�อนุญาตไมไ่ด ้เจา้หน้าที�ไปขอมตคิรม เมื�อ ๓๐ มถิุนายน ๒๕๔๑ ถา้มสีทิธิ

อยู่ก่อนกอ็ยู่ได้ ถา้อยู่หลงักอ็นุญาตได ้ต่อมาเมื�ออา้งมต ิครม. มาเรื�อยๆ กรมอุทยาน/ป่าไม ้ กไ็ม่ไดท้ํา
อะไร การใชม้ต ิครม. นี*ถอืเป็นเรื�องสองมาตรฐานหรอืไม ่เพราะใครที�อยูก่อ่นจะอยู่ต่อได ้แต่ใครที�อยู่ใหม ่
กลบัถกูจบั ทั *งที�ในเขตอทุยานหา้มมคีนอยู ่มตคิรม. แบบนี*ออกไดห้รอืไม ่ใหญ่กว่ากฎหมายหรอืไม ่
- สทิธิชุมชน เกณฑ์การขอโฉนดชุมชน ต้องมเีรื�องกติกาชุมชน แผนการจดัการที�ดิน บุคคลที�อาศยัใน



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๔๓- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
ชมุชน การครอบครองที�ดนิ การจดัการชมุชนตนเองฯลฯ 
- การที�ชมุชนอยูผ่ดิกฎหมายมาหลายสบิปีแต่รฐัไมไ่ดท้าํอะไร การออกมต ิครม. เพื�อใหส้ทิธเิป็นของชุมชน

ไมใ่ชป่จัเจก และทาํการดแูลถกูตอ้งตามระเบยีบสาํนกันายกฯ  
- การทาํโฉนดชมุชนไมใ่ชเ่รื�องใหม ่เป็นเพยีงการใหส้ทิธชิมุชนจดัการใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญ 
- แนวคดิ “ชุมชน” ประชาชนอยากใช ้แต่ไม่ไดใ้ช ้ส่วนหนึ�งเพราะหน่วยงานของรฐัยดึถอืกฎหมายตนเอง

ซึ�งใชบ้งัคบัไดอ้ยูแ่ลว้ จงึไมไ่ดใ้ชต้ามรฐัธรรมนูญ  
- ขอ้เสนอแนะ หากศาลใชร้ฐัธรรมนูญในการตคีวามและบงัคบัใชก้ฎหมาย เจา้หน้าที�ที�ใชก้ฎหมายปจัจุบนั

จะไดร้บัผลกระทบ เพราะศาล สง่ผลใหเ้จา้หน้าที�แกก้ฎหมายของตนเอง 
- เราไมไ่ดม้องว่า “คนจน” ไม่ผดิ แต่การต่อสูใ้นกระบวนการยุตธิรรม ทั *งสองฝา่ยตอ้งเท่าเทยีมกนัในเรื�อง

การเขา้ถงึขอ้มลูหลกัฐานและตอ้งคาํนึงถงึกระบวนพจิารณา อายคุวาม การฟ้องคดแีบบกลุ่ม  
- สทิธไิมเ่พยีงแต่สทิธชิมุชน แต่รวมถงึสทิธขิองทรพัยากร สทิธขิองสตัว์ป่า การคุม้ครองสิ�งที�ไม่มเีสยีงพดู

จะทาํอยา่งไร ตอ้งคุม้ครองทกุเรื�องใหค้รบถว้น 
- ขอ้พพิาทขา้มชาต ิเมื�อเราเปิดเสรอีาเซยีน จะตอ้งคาํนึงถงึเรื�องเหล่านี*ดว้ย สิ�งเหล่านี* จะตอ้งเป็นประเดน็

ที�จะตอ้งพดูคยุกนัในเวทคีรั *งต่อไป 
นางสนุี ไชยรส 
- ในคดทีี�ดนิที�มนีสล. ออกมานานแลว้ ส่วนใหญ่คดจีะขาดอายุความ ชาวบา้นไปฟ้องศาลปกครอง กไ็ม่ได้

แล้ว แต่รฐัจะเข้าไปฟ้องชาวบ้านขอ้หาบุกรุก เพราะว่าที�ดินเป็นสิ�งหายากในปจัจุบัน รฐัมหีลักฐาน
คอ่นขา้งมั �ว ศาลจะเจอคดบีุกรกุ – ฟ้องขบัไล่มากมาย ดงันั *น คดแีบบนี* ควรใหร้ฐัเป็นผูพ้สิจูน์  
- กรณีการชุมนุมของแรงงาน นอกโรงงาน ในพื*นที�นิคมฯ แรงงานถูกฟ้องเรยีกค่าเสยีหายจากการนิคมฯ 

อนัเนื�องมาจากการชมุนุม ศาลสั �งคุม้ครองชั �วคราวหา้มมใิหช้มุนุม ศาลชว่ยซกัถามว่า ค่าเสยีหายที�นิคมฯ 
กล่าวอา้งมทีี�มาจากไหน  ดงันั *น บทบาทของผูพ้พิากษาจงึมสี่วนอย่างมากในการพจิารณาคดใีหไ้ด้รบั
ความยตุธิรรม 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๔๔- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
รศ.ดร.เรณู เวชรชัตพ์ิมล 
- ในคดเีหมอืงทอง รฐัออกกฎหมายใหเ้ป็นพื*นที�ปา่เสื�อมโทรม ต่อมาใหบ้รษิทัฯ ไปสวมสทิธทิาํเหมอืงทอง 
- โรงงานไปซื*อพื*นที�เกษตรกรรมในชนบท แล้วไปขอเปลี�ยนที�ดิน ที�ควรจะเป็นพื*นที�เกษตรกลายเป็น

อตุสาหกรรมไปเสยีหมด ผา่นกระบวนการมสีว่นรว่มในการจดัทาํผงัเมอืง 
- ใครคอื ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งที�ฟ้องคดไีด ้การบุกรกุแลว้ทาํใหเ้กดิความเสยีหาย ไมเ่พยีงพอ หรอืในเชงิการพสิจูน์

ความเกี�ยวขอ้งในฐานะผูเ้ป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบ 
นายสรุชยั ตรงงาม 
- ชาวบา้นเหน็ว่าคดใีนลกัษณะนายทนุบุกรกุที�ดนิ ชาวบา้นเป็นผูป้กป้องผลประโยชน์ ดงันั *น จงึควรมสีทิธิ

ร้องสอด (ชาวบ้านต้องการเสนอข้อมูลที�อยัการอาจไม่ได้เสนอให้ศาลพิจารณา) เพราะเป็นผู้ได้รบั
ผลกระทบตามคาํพพิากษา แต่ปจัจุบนัศาลไมร่บัรอ้งสอด เพราะไมใ่ชเ่จา้ของที�ดนิตามบทบญัญตัใินปวพิ. 
ดงันั *น ศาลควรตคีวามตามรฐัธรรมนูญเพื�อใหก้วา้งขวางมากกว่านี* และควรใหป้ระชาชนเขา้ไปมสี่วนร่วม
ในการพจิารณาคดใีหก้วา้งขวางมากขึ*น (ควรเพิ�มเรื�องการรอ้งสอดในคดทีรพัยากร) 

- หลกัในการไดอ้ยูใ่นสิ�งแวดลอ้มที�ดจีะมไีมไ่ดถ้า้ไม่มสีทิธอิื�นๆ เช่น สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลู สทิธริวมกลุ่ม 
สทิธชิุมชน เป็นต้น แต่ตอนนี*ชาวบ้านที�ใชส้ทิธกิลบัถูกฟ้องเป็นคด ีเช่น คดหีมิ�นประมาท ดงันั *น เรื�อง
แบบนี*ควรแกไ้ขปญัหาตั *งแต่ตน้ทาง (ตํารวจ, อยัการ) ว่าคดแีบบนี*ถอืเป็นส่วนหนึ�งของคดสีิ�งแวดล้อม
หรอืไม ่ 

- การที�ชาวบา้นใชส้ทิธติามรฐัธรรมนูญแต่ขาขา้งหนึ�งไปอยูใ่นคกุไมค่วรเกดิขึ*น 
- การฟ้องพยานผูเ้ชี�ยวชาญที�ไปแสวงหาพยานหลกัฐานว่าเป็นคดลีกัทรพัย ์ไม่ควรเกดิขึ*น มคีวามเหน็ว่า

ถา้อยูใ่นการใชส้ทิธติามรฐัธรรมนูญ กไ็มค่วรถกูดําเนินคดอีาญา คดแีบบนี*ควรถอืเป็นคดทีี�เกี�ยวเนื�องกบั
สิ�งแวดลอ้มได ้

หมวดพิเศษ
ว่าด้วยคดี
มลพิษหรือ

- ควรมหีมวดนี*เป็นพเิศษหรอืไม่ เช่น ขั *นตอนการพสิจูน์
โรค ขั *นตอนเรื�องการพสิจูน์มลพษิฯลฯ 

อาจารยป์ระสาท มีแต้ม 
- ถา้เกณฑม์าตรฐานมนัผดิกต็อ้งแกไ้ข 
- บางทคีนเรากไ็มต่อ้งปว่ยตามเกณฑ ์



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๔๕- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
คดีสขุภาพ - คดมีลพษิศาลตอ้งตามวทิยาศาสตรใ์หท้นั 

รศ.ดร.เรณู เวชรชัตพ์ิมล 
- ในคดมีาบตาพุด คนที�ตดัสนิว่า ๑๑ โครงการที�มผีลกระทบรุนแรงคอืคนที�ถูกฟ้องคด ี และตวัเองจะหลุด

จากคดนีี*ไดก้ต็อ้งทาํใหโ้ครงการในคดทีี�ถกูฟ้องเป็นโครงการที�ไมร่นุแรง ดงันั *น ศาลควรใชดุ้ลพนิิจ การจะ
บอกว่ารนุแรงหรอืไมร่นุแรง ไมไ่ดข้ึ*นกบัขนาดเพยีงอยา่งเดยีวเทา่นั *น   

- ปจัจุบนักระทรวงทรพัยากรฯ ตดัชอ่งทางการรอ้งเรยีนว่าดว้ยเรื�องโครงการที�ไมร่นุแรงออกไป 
- กรณีมาบตาพดุ ถมทะเลเพิ�มเตมิที�มาบตาพดุ โรงงานที�ถกูทิ*งรา้ง มสีารพษิอยู ่
- ใชว้ธิกีารทํา checklist กรณีที�ศาลไปเดนิเผชญิสบื แต่ปรากฏว่า อากาศดมีาก เพราะโรงงานยุตกิาร

ปล่อยของเสยี พร้อมๆ กนั ถ้าหากไปเผชญิสบืตอนนั *นก็จะไม่ได้พบเหตุการณ์ที�ผดิปกติ หรอืไม่พบ
มลพษิ  

- การสรา้งโรงงานตอ้งตั *งคาํถามว่ามกีารใชเ้ทคโนโลยเีดยีวกนัหรอืเปล่า เชน่ แคข่ ั *นตอนการเกบ็แผ่นกรอง
ฝุน่กไ็มไ่ดเ้ปลี�ยน เป็นตน้ 
- ทําไมในเมอืงไทยชาวบ้านไม่เคยได้รบัการชดเชย กฎหมายเรื�องนี*ควรจดัทําเป็นการเฉพาะเพื�อแกไ้ข

ปญัหา 
- ในต่างประเทศโรงงานตอ้งทาํประกนัภยั ถา้เกดิเรื�องบรษิทัประกนัตอ้งจ่าย แต่ในเมอืงไทยภาระในชดเชย

เยยีวยาอยู่ที�รฐัไม่ใช่ผูก้่อมลพษิ อยากใหเ้ป็นระบบการป้องกนัการเจ็บป่วย การตดิตามตรวจสอบและ
ตรวจสุขภาพใช้เงนิรฐัทั *งสิ*น ใครจะต้องจ่ายค่าบําบดัสารพิษของมาบตาพุดในอนาคต ควรหรอืยงัที�
จะตอ้งมกีารวางประกนั  
- ในเขตควบคุมมลพษิ ควรมปีระกนัที�จะต้องจ่ายใหช้าวบ้านก่อนเลย เปรยีบเทยีบกบัประเทศญี�ปุ่น ค่า

ประกนัคดิตามปรมิาณการปล่อยและระยะเวลา ถา้ปล่อยเกนิมกีารปนเปื*อนกจ็ะพจิารณาปิดโรงงานตาม
ระยะเวลามากน้อยดว้ย มาตรการทางปกครองในการหยดุกจิการนั *นโรงงานกลวัมากกว่าเสยีค่าปรบัหรอื
วางประกัน เช่น กรณีเบนซินเกินมาตรฐานในมาบตาพุด เป็นต้น ข้อมูลการรบัความเป็นพิษตาม
ระยะทางหรอืพื*นที� และระยะเวลา ขอ้มลูความผดิปกตขิองดเีอน็เอ  



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๔๖- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
- มลพษิแหล่งกาํเนิดที�ปากปล่องไมเ่กนิคา่มาตรฐาน แต่ถา้หลายโรงงานรวมกนัแลว้เกนิค่ามาตรฐานจะทาํ

อยา่งไร เชน่ ชาวบา้นรบัแบบ toxic cocktails ที�มาบตาพดุ เป็นตน้ 
- การดูว่าคนได้รบัผลกระทบหรอืไม่ ควรดูที�หลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ เช่นเดยีวกบั US-EPA โดยไม่

จาํเป็นตอ้งใหค้นปว่ยกอ่น 
- จะทาํอยา่งไรใหก้รมโรงงานมกีฎหมายเพื�อใหส้ิ�งที�บรษิทัทาํสง่ผลกระทบน้อยที�สดุ แต่ในเมอืงไทยพอออก

ใบอนุญาตเสรจ็ ไมไ่ดม้กีารตดิตาม เชน่ รายงานความเจบ็ป่วยของเจา้หน้าที�ในโรงงาน บรษิทัในมาบตา
พุดม ีHIA แต่ไม่ทาํอะไรจรงิ สะทอ้นใหเ้หน็ว่าคนในโรงงานเหล่านี*เป็นโรคเกี�ยวกบัตบั-ไต ซึ�งแสดงว่ามี
สารพษิเขา้สูร่า่งกาย ขอ้มลูที�เปิดเผยเหล่านี*ทาํใหบ้รษิทัถกูจบัตา สิ�งเหล่านี*ทาํใหเ้กดิ CSR อยา่งแทจ้รงิ 
- โรงงานตอ้งเป็นคนลงทนุ ลดผลกระทบ แต่ถา้ไมไ่ดท้าํตอ้งเป็นผูช้ดเชยความเสยีหาย เช่น โรงงานแต่ละ

โรงไม่ไดป้ล่อยมลพษิเกนิค่ามาตรฐาน แต่เมื�อรวมกนัแลว้เกนิค่ามาตรฐาน การนิคมฯ กป็ล่อยไป จะใช้
ระบบในการวางเงนิประกนัในการดาํเนินกจิกรรมอตุสาหกรรม และถา้ผดิกป็รบัไปเลย  

- การพสิจูน์หลกัฐาน น่าจะใชป้จัจยัที�สง่ผลกระทบต่อสขุภาพตาม พรบ.สขุภาพแหง่ชาต ิ
นายไพโรจน์  มินเดน็ 
- กรณีคดปีกครองขอนแก่น เป็นตวัอย่างว่าปญัหาไม่ได้อยู่ที�กฎหมาย แต่อยู่ที�ศาล ดุลพนิิจของตุลาการ 

องคค์วามรู ้มมุมองว่าจะนําองคค์วามรูใ้ดมาใชต้่างหาก  
- กรณีคดมีาบตาพุด ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าผูถู้กฟ้องคดเีพิ�งออกกฎกระทรวงก่อนถูกฟ้องคดไีม่กี�วนั ดงันั *น 

ถา้ศาลตดัสนิว่าออกกฎกระทรวงไมช่อบดว้ยกฎหมาย คดกีจ็บ 
นางสาวเพญ็โฉม  แซ่ตั 2ง 
- เทคนิคการเกบ็ตวัอย่างมปีญัหา เพราะชาวบา้นมกัจะไม่มหีลกัฐาน เช่น อาการเวยีนหวั/มผีื�นขึ*น ตอนนี*

กาํลงัทําแบบบนัทกึเพื�อใหชุ้มชนกรอกอย่างเป็นวชิาการ ขอใหห้ลกัฐานแบบนี*สามารถใชป้ระกอบการ
ต่อสูค้ดไีดใ้นอนาคต 
- การตรวจตวัอย่างสิ�งแวดลอ้ม มรีาคาแพงมาก เช่น กลิ�นเหมน็มอีนัอนัตรายหรอืไม่ ดงันั *น ชาวบา้นและ 

NGOs ไมม่ศีกัยภาพในการตรวจวเิคราะหต์วัอยา่ง นอกจากนี*หอ้งแลบ็ในเมอืงไทยกไ็มม่ศีกัยภาพในการ



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๔๗- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
ตรวจด้วย ตอนนี*อาศยัความร่วมมอืกบัต่างประเทศในการส่งตวัอย่างไปตรวจที�อเมรกิา เพื�อใช้เป็น
หลกัฐานในศาลในการฟ้องขอใหป้ระกาศเขตควบคุมมลพษิ (VOCs/Dioxin) ไม่มใีครพดูถงึทั *งที�เป็นสาร
กอ่มะเรง็ ดงันั *น ถา้หากจะมสีถาบนักลางกค็วรคดิเรื�องนี*ดว้ย มฉิะนั *นจะทาํงานไมท่นั  
- ประเด็นเรื�องการให้ขอ้มูลเท็จ/การให้ขอ้มูลไม่ครบถ้วน ขอ้มูลปลอมแปลง การให้ขอ้มูลโครงการไม่

ตรงกนั และผูต้รวจสอบรายงานไมม่ใีครมานั �งตรวจสอบความผดิปกตขิองขอ้มลูจํานวนมาก ขอฝากไวใ้ห้
พจิารณา (ของไทยมกีรณีขอ้มลูไมค่รบถว้น แต่ยงัไมม่กีรณีขอ้มลูเทจ็ แต่พบในญี�ปุน่ที�มกีารทาํขอ้มลูเทจ็
ตดิต่อกนั ๑๐ ปี) ขอ้ที�ตอ้งพจิารณาคอื บทลงโทษจะเป็นอยา่งไรในกรณีเชน่นี* หากเกดิขึ*นในประเทศไทย 
- ความเชื�อมโยงระหว่างมลพษิกบัผลกระทบต่อสขุภาพ (ความเจบ็ปว่ยหรอืโรค) เพราะพสิจูน์ยากและการ

ฟ้องคดจีะฟ้องใคร จะฟ้องการนิคมฯ ทาํไดง้า่ยแต่ไปไม่ถงึผูก้่อมลพษิตวัจรงิ (เรยีกค่าเสยีหายจากภาษี
ประชาชนไมใ่ชผู่ก้อ่มลพษิ) หรอืจะฟ้องโรงงานทั *งหมด ถา้ม ี๑๐๐ โรงงาน กฟ็้องทั *งหมดเลยหรอืไม ่
- การวเิคราะหผ์ลกระทบของมลพษิกบัโรคมะเรง็ทาํไดย้ากมาก เชน่ในอเมรกิา ใน NJ มกีารทาํปิโตรเลยีม 

ชาวบา้นป่วยมาก แต่พสิจูน์ไม่ไดว้่าสาเหตุมาจากมลพษิทางอากาศที�กลุ่มบรษิทัปิโตรเคมปีล่อยออกมา
หรอืไม่ รฐัออกกฎหมายบงัคบัให้บรษิัทรายงานว่าบรษิัทปล่อยมลพษิจากแหล่งกําเนิดตั *งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๑๗ ว่ามมีลพษิอะไรบา้ง ปรมิาณเทา่ใด ไมไ่ดว้ดัเป็นความเขม้ขน้ แต่วดัเป็นปรมิาณ (loading) ต่อมา 
US-EPA วเิคราะหไ์ดว้่ามลพษิที�ปล่อยส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และมกีารทาํมาตรการแกไ้ขต่อไป เป็น
การเพิ�มสทิธชิมุชนในการเฝ้าระวงัและสง่ขอ้มลู  
- หวัขอ้ที�คยุกนัและทกุคนที�เกี�ยวขอ้ง (หน่วยงานดา้นสิ�งแวดลอ้ม  NGOs) เป็นเรื�องปลายทางมากๆ แต่ยงั

ปรบัทศันคตใินการทาํงานไมไ่ด ้แลว้จะปรบัทศิทางการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งไร  
- ทางออกคอืการปรบัทศันคต ิเชื�อใจกนั ลดการปกป้องตวัเอง เรากาํลงัคุยกนัเรื�องระบบและโครงสรา้งที�มี

ปญัหาอยู ่ไมใ่ชก่ารโจมตตีวับุคคล 
- งานศกึษามคีวามจําเป็นและสําคญั ด้านนิติศาสตร์ จะต้องมกีารปรบัหลกัสูตรการศึกษาในเรื�องของ

ปญัหาสิ�งแวดล้อมที�มลีกัษณะพลวตัรในตวัเองที�สูง องค์ความรูต้่างๆ ต้องเขา้มาในหลกัสูตรการศกึษา
นิตศิาสตรด์ว้ย เชน่ สขุภาวะ สทิธชิมุชน 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๔๘- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
นางสาวส. รตันมณี พลกล้า 
- คดทีี�ชาวบ้านฟ้องส่วนใหญ่ หลายเป็นว่าผูป้ระกอบการก่อมลพษิจะไม่เกนิค่ามาตรฐาน ทั *งที�ชาวบ้าน

เสยีหาย การพสิจูน์ค่ามาตรฐานเป็นเรื�องที�ยากมาก ปญัหาการรบัฟงัของศาลอาจจะตอ้งมองไปไกลเกนิ
กว่า คา่มาตรฐาน แต่มนัเลยไปเป็นเรื�องสรา้งความเดอืดรอ้นราํคาญดว้ย 
- คา่มาตรฐานไทยไมไ่ดคุ้ม้ครองปญัหาสิ�งแวดลอ้มไดจ้รงิ  
- ขอบเขตของคดปีระเภทนี*คงต้องกา้วไกลไปถงึเหตุเดอืดรอ้นรําคาญจากมลพษิ เช่น ความสั �นสะเทอืน 

หรอืเสยีง จะตอ้งครอบคลุมดว้ย 
- สาเหตุที�ประชาชนต่อต้านเพราะมบีทเรยีนที�ผ่านมาและชาวบา้นไม่มคีวามเชื�อมั �นในการกาํกบัดูแลของ

หน่วยงานรฐั 
นายนิวตัิ  แก้วล้วน 
- การพสิูจน์ความเสยีหายต่อสุขภาพ ในคดีที�ทิ*งขยะ จ. นครนายก ในการทําคดีเวลาไปหาหมอว่าโรค

ทางเดนิหายใจของชาวบา้นเกดิจากมลพษิจากที�ทิ*งขยะนี*หรอืไม ่หมอจะใหค้วามเหน็ว่าปว่ยเป็นโรคอะไร 
แต่ไมไ่ดบ้อกว่าสาเหตุเกดิจากอะไร  
- ค่าใชจ้่ายในการพสิจูน์แพงมากๆ และหาคนที�จะมาทาํการพสิจูน์ไม่ได ้อยากจะใหม้อีงคก์รกลางในการ

พสิจูน์และใชเ้งนิจากกองทนุ เพราะชาวบา้นไมม่เีงนิจ่ายคา่พสิจูน์ความเสยีหาย 
- การเขา้ถงึพยานหลกัฐาน - การรบัฟงัพยานหลกัฐาน เช่น คดทีี�ขอนแก่น นํ*าเสยีปลาตาย งานวจิยัที�ศาล

เชื�อเป็นการทาํวจิยัในคนละช่วงเวลา เงนิที�ทาํวจิยัมาจากผูก้่อมลพษิ และหลกัฐานที�แสดงไม่เพยีงพอว่า
ทาํใหป้ลาตาย  
- การเดนิเผชญิสบื ถา้ผูก้อ่มลพษิรูต้วัล่วงหน้ากม็กีารเตรยีมตวักนักอ่น ทาํใหเ้วลาเดนิเผชญิสบืไม่มสีภาพ

แหง่มลพษิ 
- มาตรา ๑๕ การพจิารณาขอ้โตแ้ยง้ระหว่างศาล เหน็ดว้ยกบัผูพ้พิากษาวนิยั แต่จะตดิมาตรา ๑๕  
- ปญัหาเรื�องมลพิษ ตราบใดที�โรงงานทํางานได้อยู่ เขาไม่เดือดร้อน แต่ชาวบ้านเป็นผู้เดือดร้อน 

กระบวนการไต่สวนฉุกเฉิน ถ้ามกีารสั �งไต่สวนฉุกเฉินโรงงานจงึจะสนใจจะมาคุย ลดปรมิาณคดอีื�นๆ ที�



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๔๙- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
ตามมา จะเป็นไปไดห้รอืไมท่ี�คดสีิ�งแวดลอ้ม ใหม้กีารไต่สวนฉุกเฉินก่อนฟ้อง เพื�อจะเขา้กระบวนการไกล่
เกลี�ย หรอืกระบวนการอื�นๆ เพื�อไมใ่หค้ดเีขา้สูศ่าล เชน่เดยีวกบัศาลทรพัยส์นิทางปญัญาฯ 
- เจา้พนกังานคดสีิ�งแวดลอ้ม คดปีา่ น่าเป็นหว่งมาก เมื�อเทยีบกบัพนกังานคดใีนคดคีุม้ครองผูบ้รโิภค กลบั

กลายเป็นการรงัแกผูบ้รโิภค เช่น การรบัหมาย มผีลทนัท ีชาวบา้นเตรยีมต่อสูค้ดไีม่ทนั ชาวบ้านไดร้บั
หมายศาล แปลว่า ตอ้งตดิคกุแน่นอน 
- ฝากกรอ. กบั คพ. ว่าการเบกิความต่อศาลกบัการคยุกนันั *นแตกต่างกนั บรษิทับอกว่าถา้จะเอามาตรฐาน

สิ�งแวดลอ้ม โรงงานจะอยูไ่มไ่ด ้ดงันั *น จะทาํอยา่งไรใหม้าตรฐาน ๒ อยา่งนี* เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
- ที�ชาวบา้นต่อตา้นโรงงาน (การออกใบอนุญาต/การตรวจสอบมลพษิ) อยากใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

โรงไฟฟ้าชวีมวล ใชจ้ากเศษวสัดุ ชาวบ้านพบว่า มกีารเปลี�ยนเชื*อเพลงิเป็นถ่านหนิหรอือื�นๆ ภายหลงั
อนุญาต แต่ราชการยดึถอืที�ใหใ้บอนุญาตไปอยา่งเดยีว 
- เรื�องอายุความ ไม่ค่อยห่วงเพราะว่า ศาลให ้๑๐ ปี เป็นส่วนใหญ่แล้ว ไม่ใช่ละเมดิที�จะมอีายุความ ๑ ปี 

แต่ถา้เขยีนไวใ้นกฎหมายเลยกจ็ะด ี
- สิ�งแวดลอ้มเป็นเรื�องสาธารณะหรอืไม ่ฟ้องคดแีลว้ผลกระทบต่อผูฟ้้องหรอืกระทบต่อคนอื�นๆ ดว้ยกนัแน่ 

ประโยชน์สาธารณะกบัประโยชน์สว่นตนต่างกนัอยา่งไร 
ดร. ศิรกาญจน์ เหลืองสกลุ 
- ตอ้งตั *งคาํถามแรงๆ ว่าถา้ปา่อยูไ่ด ้คนอยูไ่ด ้อตุสาหกรรมกต็อ้งอยูไ่ด ้ตอ้งเน้นใหเ้กดิความสมดุลระหว่าง

อตุสาหกรรมและชาวบา้น แต่ตอนนี*ความสมดุลยงัไมเ่กดิ 
-  ใบอนุญาตขณะนี* กแ็ทบจะไมไ่ดอ้อกแลว้ ภาคประชาสงคัมตอ้งชว่ยคดิดว้ย สงัคมตอ้งสมดุลทกุฝา่ย 
- ตามรฐัธรรมนูญกาํหนดใหม้กีารแสดงความคดิเหน็ เป็นเรื�องการมสี่วนร่วม แต่เจา้หน้าที�เหน็ว่าระเบยีบ

ดงักล่าวเป็นการป้องกนัเพื�อไมใ่หโ้ดนฟ้องคด ีแต่ปจัจุบนักม็กีารดําเนินการมากกว่านั *นแลว้ มกีารแจง้ว่า
จะมกีารอนุญาต  
- ในปจัจุบนั อุตสาหกรรมใชเ้ทคโนโลยทีี�ดี หรอืมมีลพษิน้อยกว่าเดมิมากแล้ว  แต่ปรมิาณคดเีกี�ยวกบั



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๕๐- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
อตุสาหกรรม จะมมีากขึ*นกว่าเดมิ ในอนาคต 
- ประชาชนที�ไม่มคีวามรูม้าก ไม่สามารถโตแ้ยง้ได ้แต่ประชาชนที�มคีนช่วยเหลอื เช่น NGOs กจ็ะมภีาพ

กบัอุตสาหกรรมในเชงิลบ ทําให้เกดิการปิดบงัขอ้มูลมากกว่าการเปิดเผยขอ้มูล การฟ้องคดีว่าบรษิัท
กอ่ใหเ้กดิมลพษิเป็นการใชอ้ารมณ์ความรูส้กึของชมุชนมาเป็นเครื�องมอืในการฟ้องคด ี 
- ศาลจะมสีามารถสั �งการให้หน่วยงานไปแก้ไขระเบียบ กฎหมาย ของหน่วยงานให้สอดคล้องกบัแนว

ทางการจดัการสิ�งแวดลอ้มใหม้ากขึ*นไดห้รอืไม ่
- เรื�องอายคุวามเป็นประเดน็สาํคญัดว้ย 
- ไมอ่ยากใหช้าวบา้นใชอ้ารมณ์ความรูส้กึ แต่ควรใชเ้หตุผลในการดําเนินการ/รบัฟงัขอ้มลู เพื�อใหช้าวบา้น

และอตุสาหกรรมอยูร่ว่มกนัได ้เป็นการลดผลกระทบใหน้้อยที�สดุ 
- กฎระเบียบของกรมโรงงานก็ถูกบรษิัทรอ้งเรยีน รฐับาลส่งเสรมิการลงทุน แต่ในที�สุดกไ็ม่สามารถตั *ง

โรงงานได ้
พญ.ฉันทนา ผดงุทศ 
- การฟนัธงหรอืวนิิจฉัยผลกระทบต่อสุขภาพว่าความเจ็บป่วยนั *นเกี�ยวกบัมลพษิหรอืไม่ มอีงค์ประกอบ 

ดงันี*  
๑. มลพษิตอ้งเกนิคา่มาตรฐานสงูมาก 
๒. มหีลกัฐานที�เก็บจากตวัคนได้ จากการตรวจร่างกายทางการแพทย์หรอืทางหอ้งปฏิบตักิารว่ามี

มลพษินั *นจรงิ และมากกว่าคนทั �วไป 
๓. ความเจ็บป่วยที�เกดิขึ*นมคีวามสมัพนัธ์กบัมลพษิ และมลีกัษณะเฉพาะ ซึ�งถ้าครบองค์ประกอบ

เหล่านี*แพทยส์ามารถฟนัธงได ้แต่ความเจบ็ปว่ยแบบนี*จะเกดิขึ*นน้อย ขอ้เทจ็จรงิที�เกดิขึ*นจะฟนัธง
ไดย้าก 

- สถติดิา้นสขุภาพมคีวามสาํคญั หลายครั *งตอ้งอาจตอ้งรอระยะเวลา หรอืตอ้งอาศยัการเปรยีบเทยีบขอ้มลู
บางอยา่ง ขอ้มลูกอ่นเกดิสภาวะมลพษิ เป็นขอ้มลูที�สาํคญัในการบ่งชี* การเกบ็ขอ้มลูสุขภาพก่อนที�ชุมชน
จะไดร้บัผลกระทบ และหลงัจากไดร้บัผลกระทบ สถติจิะชดัเจนมาก 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๕๑- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
- เครื�องมอืเกบ็ขอ้มลูสขุภาพนี*จะสนบัสนุนใหเ้กดิการทาํHIA (ถา้อนาคตถา้มขีอ้มลูที�ดกีจ็ะงา่ย) 
- สถาบนันิตวิทิยาศาสตรด์า้นสิ�งแวดลอ้มจะชว่ยไดม้ากหากมกีารเกบ็หลกัฐานจากรา่งกายคน แต่ถา้เกดิใน

สิ�งแวดลอ้มสถาบนันี*จะไมไ่ดช้ว่ย 
- ในกรณีโรคบางอยา่ง ตอ้งใชเ้วลานานกว่าจะเหน็ผล ตรวจไดแ้ต่ตอ้งใชเ้วลา 
- ระบบ HIA ถ้าทําใหด้จีะดมีากช่วยชาวบา้นได้ ป้องกนัไวก้่อน กรณีมาบตาพุด ผูป้่วยมะเรง็ โรคอาจะ

สะสมมาถงึ ๒๕ ปี แต่เพิ�งปรากฏอาการ สิ�งที�ทาํไดค้อืการซกัประวตัยิอ้นหลงั พจิารณาบรเิวณที�อาศยัอยู ่
เปรยีบเทยีบขอ้มลูหลายอยา่งประกอบกนั 
- ปจัจุบนักระทรวงสาธารณสขุกาํลงัเกบ็ขอ้มลูสขุภาพ 
- ศาลพพิากษาโดยพจิารณาว่าโจทกป์ว่ยเป็นโรคอะไรแลว้หรอืไม ่ถา้ยงักไ็มใ่ชผู่เ้สยีหาย 
- ในการพจิารณาคดมีลพษิ อยากจะใหเ้น้นหลกัฐานทางสิ�งแวดล้อมก่อน แล้วค่อยมาที�ความเชื�อมโยงว่า

กบัสภาวะมลพษิ มคีวามเสี�ยงมากกว่าคนอื�นหรอืไม่ ในทางพษิวทิยา ระบาดวทิยา อาจเป็น sensitive 
person กไ็ดเ้ป็นไปได ้ขอใหศ้าลพจิารณาในฐานะความเสี�ยงดว้ย แมจ้ะยงัไมเ่จบ็ปว่ยกต็าม  
- อยากใหป้ระกอบกบัเจตนารมณ์ของผูก้่อมลพษิดว้ย ถา้หากจะดูขอ้มลูสุขภาพ ใหดู้จากความเสี�ยงดว้ย 

คอ่ยมาดขูอ้มลูเฉพาะเจาะจงกบัโรค 
ผศ.ดร.อาภา หวงัเกียรติ 
- ศาลตอ้งใชข้อ้มลูแวดลอ้มประกอบการพจิารณาคด ี
- การใชค้า่มาตรฐานและขอ้มลูของแพทยม์ขีอ้จาํกดัมาก 
- เรื�องคา่มาตรฐานเอง ถา้มนัไมไ่ดเ้ป็น criteria pollutant (อากาศ workplace ๑๐๐-๒๐๐ ตวั) กจ็ะไม่มกีาร

เก็บค่าอย่างต่อเนื�อง ขอ้จํากดัของเครื�องมอืที�จะมาจดัเก็บแบบต่อเนื�อง ไม่อยู่ในค่ามาตรฐาน ไม่ได้
หมายความว่า ไม่มสีารมลพษิ เช่น เหมอืงถ่านหนิ ค่ามาตรฐานปรอท จากโรงไฟฟ้าถ่านหนิ (ประเด็น
กฎหมายไทยกบักฎหมายต่างประเทศในเรื�องค่ามาตรฐาน) ความรูใ้นทางวทิยาศาสตร์ ถา้ค่ามาตรฐาน
ในประเทศไมค่รอบคลุมจะทาํอยา่งไร 
- ชาวบา้นเป็นผูใ้กลช้ดิกบัมลพษิมากที�สุด ดงันั *น คนที�ใหข้อ้มลูไดด้ทีี�สุดคอืชาวบา้น  พยานหลกัฐานที�ดี



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๕๒- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
ที�สดุตอ้งมาจากชาวบา้น ดงันั *น การใชแ้บบบนัทกึน่าจะเป็นวธิกีารที�ด ีและศาลควรรบัฟงัพยานหลกัฐาน
เหล่านี* เพราะการบนัทกึสามารถพฒันาไปเป็นขอ้มลูทางสถติวิทิยาศาสตรเ์ป็นปรมิาณใหญ่ๆ ได ้เป็นตน้  
- ชาวบา้นที�คลติี*ไมส่นใจขอ้มลูของทางราชการ การตดัสนิคดทีี�ล่าชา้เกนิไป ทาํใหข้อ้มลูและขอ้เทจ็จรงิหาย 

- กระจายไปหมด  
- เรื�องผูร้บั Receptor model ทุก Model มขีอ้จํากดั ทุกขอ้สนันิษฐานขอ้มูล input มคีวามสําคญัมาก 

เพราะถา้ขอ้มลูผดิ ผลลพัธก์ผ็ดิ 
- ผลความเป็นพษิ มาจากการทดลอง ทาํกบัหนู แต่แตกต่างจากคนอย่างมาก การทดลองกนัหลายๆ ครั *ง 

สารพษิผสมกนัเอง  
- ตอ้งควรจะใชข้อ้มูลอื�นๆ มาประกอบการพจิารณา เคยใหม้กีาร (โดยศาล) เปิดเผยหรอืไม่ว่าปล่อยออก

จากแหล่งกาํเนิดเท่าใดกนัแน่ ศาลน่าจะจดัการที�ผูก้่อมลพษิดว้ย ไม่ใช่มุ่งที�แค่เพยีงผูร้บัผลกระทบอย่าง
เดยีว ประเดน็ Data disclosure โดยเฉพาะขอ้มลูมลพษิจากแหล่งกาํเนิด 

นางสาวสวุลกัษณ์ จสูวสัดิN  
- พรบ. ส่งเสรมิสิ�งแวดล้อมฯ ควบคุมการปล่อยมลพษิจากแหล่งกําเนิด โดยการกําหนดใหแ้หล่งกําเนิด

มลพษิจดัส่งขอ้มูลระบบที�ใชค้วบคุม ซึ�งการจดัทํารายงานนี* เพื�อดูว่ามกีารใชร้ะบบควบคุมหรอืไม่ ถ้า
ตรวจแลว้พบว่าไมใ่ชก้จ็ะมกีารบงัคบัต่อไป 
- CEMs มขีอ้มลูออนไลน์ในเวบ็ไซดข์องคพ. เฉพาะแหล่งกาํเนิดมลพษิแบบจุดขนาดใหญ่ 
นางศยามล ไกรยรูวงศ ์
- สิ�งที�ชาวบ้านจะฟ้อง คอื หน่วยงานรฐัละเลยการปฏบิตัหิน้าที� และเอื*อประโยชน์ใหบ้รษิทั กรณีมาตรา 

๖๗ การทาํ EIA คชก.ดรูายโครงการ แต่ขาดการพจิารณาบรบิทของพื*นที� ไมท่ราบปญัหาทอ้งถิ�น การอนุ
มตโิครงการเป็นรายโครงการ/ผงัเมอืงวางหลงัเกดิโครงการ พื*นที�เหล่านี*เหมาะสมในการพฒันาอย่างไร 
การอนุญาตจึงไม่เหมาะสมอย่างไร ดังนั *น ควรวางแผนการพัฒนาประเทศให้มีความยั �งยืน ไม่ใช่
แกป้ญัหาเป็น case by case  
 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๕๓- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
หมวดว่าด้วย
กองทุนคดี
สิ�งแวดล้อม
และการ
ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

- ควรมีกองทุนเพื�อหาหลักประกันว่าหากเกิดความ
เสียหาย จะต้องมีผู้ร ับผิดชอบ หรือไม่ โดยเฉพาะ
กจิกรรมที�เสี�ยงภัย ควรให้ผู้ก่อมลพิษต้องส่งเงนิเข้า
กองทุนตั *งแต่ต้น ก่อนมีภัยมาเพื�อเป็นหลักประกัน
ใหแ้ก่ผูเ้สยีหาย -(โดยเฉพาะแกป้ญัหาผูก้่อมลพษิเลกิ
กจิการ ลม้ละลาย หนี หรอืหาตวัไมไ่ด)้ ผูเ้สยีหายไดร้บั
การเยยีวยาสะดวกกว่า แต่อาจมขีอ้จํากดัเรื�องจํานวน
เงนิ และจํากดัเฉพาะปญัหาสิ�งแวดล้อมบางประเภท
เทา่นั *น – หรอืจาํกดัระยะเวลา 
- ควรเป็นกองทุนช่วยเหลอืเหยื�อในเบื*องตน้ เชงิสุขภาพ 

บําบดั  หรอืไม่ แค่ไหน อย่างไร ใหย้มืและคนื เมื�อคดี
เสรจ็ เป็นไปไดห้รอืไม่ ค่าใชจ้่ายเพื�อการรกัษา หากใช้
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิกองทนุประกนัสงัคม หรอื
อื�นๆ ได ้ใหเ้ป็นไปตามนั *น หากไม่ได ้หรอืกรณีฉุกเฉิน
จาํเป็นอยา่งยิ�ง ใหม้าเบกิกองทนุกอ่น 
- การตั *งกองทุนฟื*นฟูคน ฟื*นฟูธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 

–การมีกองทุนสนับสนุนในเบื*องต้น เช่น ในญี�ปุ่นมี
กองทุนทดแทนความเสยีหายต่อสุขภาพ เน้นทางนํ*า
และทางอากาศ (The Pollution Related Health 
Damage Compensation Law, Law no. 111/1974 จะ
ขดัหลกัความรบัผดิชอบของผูก้่อมลพษิ (PPP) ตอ้งให้
ผู้ก่ อมลพิษออก หรือไม่  หรือกองทุน เพื�อ ฟื* น ฟู
ธรรมชาติ แบบของอเมรกิา (Clean up-CERCLA) 

นายสรุชยั ตรงงาม 
- ควรมภีาษสีิ�งแวดลอ้ม และกองทนุสิ�งแวดลอ้มมาชว่ยพฒันาระบบ 
นางสาวยวุดี คาดการณ์ไกล 
- ควรแกป้ญัหาดว้ยภาษสีิ�งแวดลอ้ม แต่ตอนนี*กาํลงัถกเถยีงกนัอยู่ ระหว่างกระทรวงการคลงักบักระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม มปีญัหาเทคนิคมากกว่าเรื�องหลกัการ 
- ควรขบัเคลื�อนเรื�องนี*รว่มกบัมหาวทิยาลยั 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๕๔- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
กองทนุสนบัสนุนการฟ้องคด ีเงนิสาํรองเบื*องตน้ ฯลฯ 
- สมใหจ้ดัตั *งกองทุนคดสีิ�งแวดล้อมขึ*น หรอืไม่ อย่างไร 

ที�ไหน เช่น กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ จะเชื�อมโยงกบั
กองทุนยุติธรรมอย่างไร จะเชื�อมโยงกับกองทุน
สิ�งแวดลอ้มในปจัจุบนัอยา่งไร 
- หรอืควรกาํหนดเรื�องการประกนัภยัสิ�งแวดลอ้มอยา่งไร 
- ใหม้หีน่วยช่วยเหลอืกฎหมาย (Legal Aid) และหน่วย

ช่วยเหลอืทางเทคนิค (Technical& Expertise Center) 
ควรเป็นอยา่งไร 
- หากมีปญัหาเรื�องภาษา ควรให้จัดระบบล่ามบริการ

ดว้ย เชน่ คนชาตพินัธุ ์ฯลฯ 
- โอกาสในการเขา้ถงึขอ้มลูของคูค่วามอกีฝา่ย เป็นไปได้

ยาก จะแกไ้ขอยา่งไร 
- หน่วยให้ความรู้ เผยแพร่ในเชิงป้องกัน ควรเป็น

อยา่งไร 
- ฯลฯ 

หมวดว่าด้วย
การ
บริหารงาน
ยตุิธรรมทาง
สิ�งแวดล้อม 

- ควรมีหน่วยงานพิเศษขึ*นมาดูแลกํากบักระบวนการ
ยุติธรรมสิ�งแวดล้อมหรือไม่  ควรอยู่ที�ไหน เช่น 
กระทรวงยตุธิรรม ฯลฯ 
- ให้มีห น่ วยงานพิสู จ น์ด้ านสืบสวนสอบสวนคดี

สิ�งแวดลอ้ม ควรไหมจะเหมอืน DSI ไหม? ควรพฒันา
หน่วยงานกลาง เพื�อการฟ้องและพฒันาคดสีิ�งแวดลอ้ม
อย่างไร เช่น ตามระเบียบสํานักนายกฯ กําหนดให้มี

 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๕๕- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
คณะกรรมการกลางขึ*น 
- ควรให้มีคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมทาง

สิ�งแวดลอ้มทาํหน้าที�ต่างๆ ในการสนับสนุนใหเ้กดิการ
พฒันาความเป็นธรรมทางสิ�งแวดลอ้มมากขึ*น หรอืไม ่
เช่น นอกเหนือจากผู้พิพากษา ต้องมีตัวแทนจาก
ภายนอก เช่น องค์กรราชการที�เกี�ยวข้อง องค์กร
อุตสาหกรรมธุรกจิ เอน็จโีอ นักวชิาการ ผูท้รงคุณวุฒ ิ
ทางสิ�งแวดล้อม สุขภาพ ภาคประชาสงัคม ฯลฯ ใน
สดัส่วนที�เหมาะสม โดยมอีํานาจหน้าที� ได้แก่ ตดิตาม
การบังคับใช้กฎหมาย และทําข้อเสนอแนะต่อกบศ. 
และทกุฝา่ยที�เกี�ยวขอ้งเพื�อปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายและ
แนวทางปฏิบตัิต่างๆ/ ทําระบบขอ้มูลคดีสิ�งแวดล้อม 
ตั *งแต่ขั *น ความผดิเกดิ และการเริ�มดําเนินคดใีนชั *นตน้ 
จนคดสีิ*นสดุ/ พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม จดัประชุม และ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้อง/ 
พัฒนาคู่มือประชาชนเกี�ยวกับระบบคดีสิ�งแวดล้อม 
ฯลฯ 
- ควรให้มีสํานักพัฒนาระบบคดีสิ�งแวดล้อมขึ*นใน

สาํนักงานศาลยุตธิรรม มผีูอ้ํานวยการดูแลในเบื*องต้น 
– เพื�อพฒันาติดตามระบบคดีสิ�งแวดล้อมในส่วนศาล
ยตุธิรรม หรอืไม ่
- ควรมีหน่วยงานพิเศษ อะไรอีก เช่น คณะกรรมการ

ตดิตามคดสีิ�งแวดลอ้ม ปา่ไมท้ี�ดนิ มลพษิ ฯลฯ 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๕๖- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
- ควรมีหน่วย Database ด้านคดีสิ�งแวดล้อมต่างๆ 

อย่างไร การพัฒนาข้อมูลประวัติอาชญากรรมด้าน
สิ�งแวดลอ้ม ฯลฯ 
- ควรมหีน่วยพฒันาบุคลากรในภาพรวมอยา่งไร 
- องคก์รอสิระดา้นสิ�งแวดลอ้ม ฯลฯ จะเชื�อมโยงกบัระบบ

ยุติธรรมสิ�งแวดล้อมและกระบวนการยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม อยา่งไร 
- การพฒันาระบบการเงนิเกี�ยวกบัคดีสิ�งแวดล้อม เช่น 

นําเงนิคา่ปรบัมาพฒันาระบบคดสีิ�งแวดลอ้ม  
- การพฒันาการประชาสมัพนัธ์ การทาํความเขา้ใจ การ

สื�อสารกบัสงัคม เพื�อป้องกนัปญัหาในระยะยาว ควร
เป็นอยา่งไร 
- ฯลฯ 

อื�นๆ (ถ้ามี) - คดทีุจรติเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม ป่าไม ้ที�ดนิ จะเชื�อมโยง
กบักฎหมายนี*หรอืไมอ่ยา่งไร? 
- กา ร จัด ทํ า ป ร ะ ม ว ล กฎหม า ย สิ� ง แ ว ด ล้ อม แ ล ะ

ทรพัยากรธรรมชาติ เพื�อแก้ปญัหาในภาพรวมควรมี
หรอืไม ่อยา่งไร ใครจะทาํ 
- หากมีประเด็นสิ�งแวดล้อมใหม่ๆ เช่น  โลกร้อน 

นิวเคลยีร ์หรอืพลงังานอื�นๆ รวมทั *งเรื�องการจดัการภยั
พิบัติ นํ* าท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ จะเชื�อมโยงกับ
กฎหมายนี*หรอืไม ่อยา่งไร?  

ดร.สนุทรียา  เหมือนพะวงศ ์
- กล่าวสรปุประเดน็การประชมุนี* มเีป้าหมาย ๓ เรื�อง คอื  

(๑) รา่งกฎหมาย  
(๒) ปฏริปูระบบ 
(๓) สรา้งเครอืขา่ยคนทาํงาน  

ซึ�งถอืว่าไปไดด้ทีั *งสามเรื�อง 
- ปรากฏการณ์คดแีละกฎหมายที�เกดิขึ*น อาจสรปุไดด้งันี* 

(๑) คดีมลพิษ (ผู้ประกอบการ ชาวบ้านผู้ได้รบัผลกระทบ และเจ้าหน้าที� ประเด็นออกใบอนุญาต
รบัรอง/ไมอ่อกใบอนุญาตแต่ไมจ่ดัการผูก้อ่มลพษิ)  

(๒) คดผีูม้อีทิธพิลรกุที�สาธารณะ-ที�ปา่ 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๕๗- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
- ฯลฯ - นายทนุรกุที� รฐัไมท่าํอะไรใหเ้ชา่แทนการไล่ที� 

- ชาวบา้นฟ้อง ประทว้งคนบุกรกุ 
- นายทนุฟ้องชาวบา้นขอ้หาต่างๆ/นายทนุกบัผูน้ําชาวบา้น 

(๓) คดปีา่รกุที�ชาวบา้น 
- รฐัรกุที�ชาวบา้น – รฐัฟ้องชาวบา้น รื*อถอนบา้น ตดัไม ้คดโีลกรอ้น 

(๔) คดคีวามเสยีหายต่อสขุภาพ อะไร แคไ่หน อยา่งไร ป้องกนั ฟื*นฟู เยยีวยา เช่น DNA เปลี�ยน เป็น
การไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายหรอืยงั ความเสยีหายต่อธรรมชาต ิแค่ไหน แกไ้ข ฟื*นฟู ความ
เสยีหายคาํนวณอยา่งไร สตูรสมการเทา่ไหร ่โดยเฉพาะทรพัยากรธรรมชาตทิี�ไมม่เีจา้ของ 

(๕) คดอีาญาสิ�งแวดลอ้ม 
- คําถามใหญ่คอืเราจะปฏิรูประบบยุติธรรมสิ�งแวดล้อมอย่างไร ทางออกที�ได้จากการประชุม  

ตอ้งปฏริปูหลายทาง ไดแ้ก ่
� การพัฒนา รัฐธรรมนูญ (ที�ประชุมอยากให้นําหลักการตามรัฐธรรมนูญ ม. ๖๖ 

มาตรา ๖๗ มา ขยายความ แต่รฐัธรรมนูญไดเ้ขยีนหลกัการไวด้แีลว้หรอืไม)่ 
� ประมวลกฎหมายสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสทิธชิมุชน (กฎหมายสารบญัญตั)ิ 
� กฎหมายบริหารยุติธรรมสิ�งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิชุมชน (ตํารวจ  

อยัการ DSI) 
� วิธีปฏิบัติทางปกครองสิ�งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิชุมชน (วิธีปฏิบัต ิ 

เป็น Rules making ใบอนุญาต HIA EIA) 
� วธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสทิธชิมุชน (วธิพีจิารณาคด)ี 
� การบงัคบัคดทีางสิ�งแวดลอ้ม จะต้องมกีรมบงัคบัคดทีางสิ�งแวดล้อมหรอืไม่ กระบวนการ 

ในการตดิตามคาํพพิากษาเป็นอยา่งไร 
 



 

ตารางสรปุความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายประเดน็ 

-๕๘- 

เรื�อง รายละเอียด ความเหน็ 
นายแสงชยั รตันเสรีวงษ์ 
- สิ�งที�คยุกนัเป็นเรื�องเกา่ปญัหาเกา่ แต่วนันี*เป็นสบายใจขึ*น เพราะเริ�มเหน็ทศิทางการแกไ้ขปญัหา จากเดมิ

ที�สิ*นหวงักบักฎหมาย  
- การแกไ้ขกฎหมายไม่ใช่คาํตอบอย่างเดยีว แต่ “ตวัขบัเคลื�อนเพื�อใหก้ฎหมายเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดี

ขึ*นเรื�อยๆ” ต่างหากที�เป็นสิ�งสาํคญั กระบวนการปรบัเปลี�ยน ตอ้งหา บุคลากร พฒันาเปลี�ยนกนัไปสรา้ง
เครอืขา่ยกนัไป พบว่า change agent คอื ชาวบา้น ควรเน้นที�ตรงนั *น  
- ประเด็นคอืขอ้เทจ็จรงิที�ต้องเปิดเผยเพื�อใหช้าวบ้านรบัรูค้วามเสี�ยง ควรสื�อสารเรื�องนี*ใหม้ากขึ*น ใหอ้ยู่

ดว้ยกนับนขอ้มลูเดยีวกนัจะดกีว่านี* และบรษิทัจะยอมเพิ�มงบประมาณเพื�อลดความเสี�ยงนั *นไดอ้ยา่งไร  
- กระบวนการที�เปิดเผย - เท่าเทยีมกนั ทศิทางเหล่านี* เกดิมาจากชาวบา้น หรอืกฎหมู่บา้ง แต่ไม่เกดิจาก

รฐั มนัเป็นของมนัไปเอง จากการเตมิหลกัการที�ดเีขา้ไป 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค ๓  

 

รายงานสรปุการประชุมเวทสีาธารณะ  
เรื�อง “รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม” และ “รา่ง
พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม”  
วนัเสารท์ี� ๒๑ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หอ้งธาราเทพ โรงแรมเจา้พระยาปารค์ กรุงเทพ  
เอกสารประกอบการประชุม และตารางสรปุความคดิเหน็จากที�ประชุมเวทสีาธารณะ 

 
 



 

 
 

 

 
  

 เอกสารประกอบการประชมุเวทีสาธารณะ 
เพื�อรบัฟังความคิดเหน็ 

 

เรื�อง “ร่างพระราชบญัญติัการบริหารงานยติุธรรมสิ�งแวดล้อม”  
และ “ร่างพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม” 

 
 
 
 
 
 
 

จดัโดย 
โครงการพฒันาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

วนัเสารที์� ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปารค์ กรงุเทพมหานคร 

 



-๒- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพฒันาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 
Project on the Development of the Draft Law on Environmental Judicial Process 
เลขที! ๒๔/๙ หมูท่ี! ๖ ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
โทรศพัท ์๐๒-๙๐๑ ๕๒๗๙ มอืถอื ๐๘๕-๒๑๘-๘๗๔๔ โทรสาร ๐๒-๙๐๑ ๕๒๗๙ 
E-mail: draftgreenlaw@gmail.com



-๓- 
 

          (ฉบบัโครงการวิจยัฯ)                 มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

(ร่าง) 
พระราชบญัญติั 

การบริหารงานยติุธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
พ.ศ. .... 
----------- 

 
..................................... 

ใหไ้ว ้ณ วนัที! …………….. พ.ศ. …. 
........................................... 

____________________________ 
 

โดยที!เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม 
 

จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึ\นไวโ้ดยคําแนะนําและยนิยอมของรฐัสภา 
ดงัต่อไปนี\ 

 
มาตรา ๑ พระราชบญัญตันีิ\เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อม 

พ.ศ. ....” 
  

มาตรา ๒ พระราชบญัญตันีิ\ให้ใช้บงัคบัตั \งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็น
ตน้ไป 

  
มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันีิ\ 
“การบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม” หมายความว่า การดําเนินการที!เกี!ยวกบัการบรหิาร

จดัการในการอํานวยความยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม ทั \งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง การป้องกนั
และแก้ไขปญัหาการละเมดิกฎหมายเกี!ยวกบัสิ!งแวดลอ้ม การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพในชวีติ ร่างกาย 
สุขภาพและทรพัยส์นิ ของประชาชน การคุม้ครองสิ!งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ และ
การบงัคบัการตามกฎหมายสิ!งแวดล้อมและการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน แต่ไม่รวมถงึอํานาจ
อสิระในการพจิารณาพพิากษาอรรถคดขีองศาลและการดาํเนินการของหน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนูญ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม 
“สาํนกังาน” หมายความว่า สาํนกังานพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม 
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“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันีิ\ 
  

มาตรา ๔ การดําเนินการตามพระราชบญัญตันีิ\ต้องไม่กระทบกระเทอืนอํานาจอสิระของศาล
และการบรหิารราชการของหน่วยงานของศาล หรอืหน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนูญ รวมทั \งการใชอ้ํานาจ
หน้าที!ตามกฎหมายของหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง 

  
มาตรา ๕ ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรมรกัษาการตามพระราชบญัญตันีิ\ 

  
หมวด ๑ 

คณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
____________________________ 

 
มาตรา ๖ ให้มคีณะกรรมการพฒันาการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อม ประกอบด้วย

นายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรซีึ!งนายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลงั ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ!งแวดลอ้ม ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ปลดักระทรวงคมนาคม
ปลดักระทรวงยุตธิรรม ปลดักระทรวงสาธารณสุข เลขาธกิารสํานักงานสุขภาพแห่งชาต ิอยัการสูงสุด  
ผูบ้ญัชาการตํารวจแห่งชาต ิเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี เลขาธกิาร
สํานักงานศาลปกครอง เลขาธกิารสํานักงานศาลยุตธิรรม ผูแ้ทนคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
นายกสภาทนายความ คณบดคีณะนิตศิาสตรห์รอืเทยีบเท่าของสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัทุกแห่งซึ!งเลอืก
กนัเองใหเ้หลอืหนึ!งคน ผูแ้ทนกระทรวงยุตธิรรม ผูแ้ทนสํานักงบประมาณ รวมทั \งผูท้รงคุณวุฒทิางดา้น
สิ!งแวดล้อม ตวัแทนภาคประชาสงัคม และตวัแทนชุมชนที!มบีทบาทด้านสิ!งแวดล้อมและสุขภาพ และ
ตวัแทนภาคธุรกจิอุตสาหกรรม ซึ!งไดร้บัแต่งตั \งจากคณะรฐัมนตรจีาํนวนประเภทละสองคนเป็นกรรมการ 
และผูอ้ํานวยการสาํนกังานกจิการยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มเป็นเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการแต่งตั \งข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมจํานวนไม่ เกินสองคนเป็น
ผูช่้วยเลขานุการ 
 

มาตรา ๗ กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๖ จะต้องแต่งตั \งจากผูท้ี!มคีวามรูค้วามเชี!ยวชาญ
หรือมีประสบการณ์ในด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ สงัคมศาสตร ์
เศรษฐศาสตร์ ที!เกี!ยวข้องกับเรื!องสิ!งแวดล้อม หรอืผู้ที!มคีวามรู้ความเชี!ยวชาญหรอืมปีระสบการณ์ 
ดา้นอื!นที!เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมสิ!งแวดลอ้ม 

ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒอิยู่ในตําแหน่งคราวละสี!ปี กรรมการซึ!งพน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัการ
แต่งตั \งใหมไ่ดแ้ต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไมไ่ด ้
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ในระหว่างที!ยงัมไิดแ้ต่งตั \งกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการเท่าที!
มอียู ่

  
มาตรา ๘ กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี\ 
(๑) มสีญัชาตไิทย 
(๒) มอีายไุมต่ํ!ากว่าสามสบิหา้ปี 
(๓) ไม่เป็นข้าราชการการเมอืง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาท้องถิ!น ผู้บรหิาร

ทอ้งถิ!น กรรมการหรอืผูด้ํารงตําแหน่งที!รบัผดิชอบในการบรหิารพรรคการเมอืง สมาชกิพรรคการเมอืง
หรอืเจา้หน้าที!ในพรรคการเมอืง 

(๔) ไม่เป็นขา้ราชการซึ!งมตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจํา เว้นแต่เป็นข้าราชการหรอืพนักงาน 
ผูด้าํรงตําแหน่งอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัของรฐั 

(๕) ไมเ่ป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(๖) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๗) ไมเ่คยตอ้งคาํพพิากษาถงึที!สุดใหจ้าํคุก ไม่ว่าจะไดร้บัโทษจาํคุกจรงิหรอืไม่ เวน้แต่เป็นโทษ

สาํหรบัความผดิที!ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
  

มาตรา ๙ นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จาก
ตําแหน่ง เมื!อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๘ 
(๔) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 
ในกรณีที!กรรมการพน้จากตําแหน่งก่อนวาระ คณะรฐัมนตรอีาจแต่งตั \งผูอ้ื!นเป็นกรรมการแทน

ได้และให้ผู้ที!ได้รบัแต่งตั \ง ให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที!เหลอือยู่ของกรรมการ 
ซึ!งตนแทน 

  
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที!ดงัต่อไปนี\ 
(๑) จดัทาํแผนแมบ่ทการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี
(๒) เสนอแนะและใหค้วามเหน็เกี!ยวกบัการกําหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารงานยุตธิรรม

ทางสิ!งแวดลอ้ม รวมทั \งการจดัทาํกฎหมายที!เกี!ยวขอ้ง ต่อคณะรฐัมนตร ี
(๓) พจิารณาให้ความเหน็เกี!ยวกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มที!คณะรฐัมนตรขีอให้

พจิารณา 
(๔) ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รที!เกี!ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทาง

สิ!งแวดลอ้ม หรอืรายงานต่อคณะรฐัมนตรเีพื!อใหเ้กดิความร่วมมอืในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
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ของรฐั หรอืองค์กรที!เกี!ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดล้อม เพื!อแก้ไขขอ้ขดัขอ้งที!เป็น
อุปสรรคต่อการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม ส่งเสรมิความร่วมมอืในการบรหิารงานยุตธิรรมทาง
สิ!งแวดลอ้ม หรอืการดาํเนินการตามแผนแมบ่ทการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม 

(๕) ศกึษา วเิคราะห ์ และประเมนิผลการบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืการปฏบิตัติาม 
แผนแมบ่ทการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม เพื!อแกไ้ขปญัหาอุปสรรคที!เกดิขึ\น 

(๖) ศึกษา วเิคราะห์ และทําการศกึษาวจิยัเพื!อกําหนดแนวทาง กลยุทธ์ และมาตรการใน 
การปรบัปรุงและพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดล้อม หรอืการดําเนินการตามแผนแม่บท 
การบรหิารงานยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อมให้เป็นไปโดยมปีระสทิธภิาพและสมัฤทธิ hผลและเสนอแนะต่อ
คณะรฐัมนตรหีน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รที!เกี!ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มเพื!อ
พจิารณา 

(๗) การพฒันาศกัยภาพของประชาชนในการปกป้องช่วยเหลอืตนเองในกระบวนการยุตธิรรม
ทางสิ!งแวดลอ้ม และการพฒันาการมสี่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม 

(๘) ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ความรู้เกี!ยวกับการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อม จดั
ประชุม สมัมนาฝึกอบรม หรอืเสนอแนะหน่วยงานของรฐั หรอืองค์กรที!เกี!ยวขอ้งกบัการบรหิารงาน
ยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม ในการเผยแพรค่วามรูท้ี! เกี!ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม 

(๙) กํากับดูแลการจัดทํารายงานประจําปีของสํานักงานตามมาตรา ๑๗ (๖) เพื!อเสนอ 
ต่อคณะรฐัมนตร ี

(๑๐) กําหนดระเบยีบอื!นใดเพื!อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันีิ\ 
(๑๑) ปฏบิตักิารอื!นตามที!กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตันีิ\หรอืกฎหมายอื!น 

  
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการอาจวางระเบยีบ ขอ้บงัคบั สําหรบัการประชุมของคณะกรรมการเป็น

การเฉพาะเรื!องหรอืทั !วไปก็ได้ หากไม่มรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั กําหนดไว้เป็นอย่างอื!น การประชุมของ
คณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองที!ประชุมคณะกรรมการ 

ในกรณทีี!กรรมการคนใดเสนอเรื!องเพื!อใหค้ณะกรรมการพจิารณา คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีาร
ประชุมเพื!อพจิารณาเรื!องที!เสนอนั \นโดยเรว็ 

  
มาตรา ๑๒ ใหป้ระธานคณะกรรมการจดัการประชุมเพื!อแลกเปลี!ยนขอ้มลู ความรู ้ความคดิเหน็ 

เป็นระยะ อยา่งน้อยปีละ ๓ ครั \ง เพื!อใหส้ามารถดาํเนินการตามอํานาจหน้าที!ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ!งหนึ!งของจาํนวน

กรรมการทั \งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม

หรอืไมอ่ยูใ่นที!ประชุม ใหก้รรมการที!มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ!งเป็นประธานในที!ประชุม 
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การวนิิจฉัยชี\ขาดของที!ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ!งให้มเีสยีงหนึ!งในการ
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที!ประชุมออกเสยีงเพิ!มขึ\นอกีเสยีงหนึ!ง เป็นเสยีงชี\ขาด 

  
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการอาจแต่งตั \งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื!อพิจารณาหรอื

ปฏบิตักิารตามที!คณะกรรมการมอบหมายได ้
การประชุมของคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานตามวรรคหนึ!ง ให้นําความในมาตรา ๑๑ และ

มาตรา ๑๓ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  

มาตรา ๑๕ ในการปฏบิตัหิน้าที! คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางาน อาจขอให้
หน่วยงานของรฐั องคก์รที!เกี!ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรม และเจา้หน้าที!ของรฐัจดัส่งเอกสารขอ้มลู 
และชี\แจงขอ้เทจ็จรงิเพื!อประกอบการพจิารณาไดต้ามความจาํเป็น 

  
มาตรา ๑๖ ให้กรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการได้รบั

ค่าตอบแทนตามที!คณะรฐัมนตรกีําหนด 
  

หมวด ๒ 
สาํนักงานพฒันาการบริหารงานยติุธรรมทางสิ�งแวดล้อม 

____________________________ 
 

มาตรา ๑๗  ให้สํานักงานพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดล้อม กระทรวงยุตธิรรม 
เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยมอีํานาจหน้าที!ตามที!กฎหมายกําหนด
และใหม้อีํานาจหน้าที! ดงัต่อไปนี\ดว้ย 

(๑) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วจิยั เสนอแนะและพฒันาระบบงานยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อม 
ตลอดจนนโยบายที!เกี!ยวกบัการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มของประเทศ เพื!อใหเ้หมาะสมกบัการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

(๒) ดําเนินการเกี!ยวกบัการจดัทําแผน แนวนโยบาย และแนวทางการบรหิารงานยุตธิรรมทาง
สิ!งแวดล้อมของประเทศ ตลอดจนรายงานต่างๆ ตามมติของคณะกรรมการ หรอืเสนอข้อมูลและ 
ความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการเพื!อพจิารณา 

(๓) ประสานการดําเนินการในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศกระบวนการยุตธิรรมทางสิ!งแวดล้อม 
รวมทั \งเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศเกี!ยวกบังานยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มแก่สาธารณชน 

(๔) ฝึกอบรมและพฒันาความรูเ้กี!ยวกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดล้อมให้แก่บุคคลที!
เกี!ยวขอ้ง 

(๕) รว่มมอืและประสานงานทางวชิาการหรอืดา้นอื!นกบัหน่วยงานหรอืองคก์รที!เกี!ยวขอ้งกบัการ
บรหิารงานยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มทั \งภายในและต่างประเทศ 
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(๖) จัดทํารายงานประจําปีเกี!ยวกับการปฏิบัติหน้าที!ของคณะกรรมการเพื!อ เสนอต่อ
คณะรฐัมนตร ี

(๗) ปฏิบัติการอื!นใดตามที!กฎหมายกําหนดให้เ ป็นหน้าที!ของสํานักงาน หรือตามที!
คณะกรรมการมอบหมาย 

  
มาตรา ๑๘ เพื!อประโยชน์ในการบรหิารงานของสํานักงาน นายกรฐัมนตรอีาจมคีําสั !งให้

ขา้ราชการหรอืลูกจ้างของส่วนราชการอื!นที!เกี!ยวขอ้ง หรอืสํานักงานอาจขอให้คณะรฐัมนตรมีมีตใิห้
พนักงานหรอืลูกจา้งของรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื!นของรฐั ไปช่วยปฏบิตังิานเป็นเจา้หน้าที!ของ
สํานักงานได้โดยถอืว่าเป็นการปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานตามปกต ิโดยจะให้ไปช่วยปฏบิตังิานเต็ม
เวลา บางเวลา หรอืนอกเวลากไ็ด ้

คณะรฐัมนตรอีาจกําหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูไ้ปช่วยปฏบิตังิานตามวรรคหนึ!งดว้ยกไ็ด ้
 

มาตรา ๑๙ ให้จดัตั \งหน่วยงานดงัต่อไปนี\ขึ\นในสํานักงานพฒันาการบรหิารงานยุติธรรมทาง
สิ!งแวดลอ้มกระทรวงยุตธิรรม โดยใหท้ําหน้าที!ประสานงานกบัหน่วยงานที!มอีํานาจหน้าที!ตามกฎหมาย
และฝา่ยอื!น เพื!อพฒันาระบบงานที!เกี!ยวขอ้งอยา่งมปีระสทิธภิาพและบรูณาการ 

(๑) ศูนยพ์ฒันาระบบงานสอบสวนและคน้หาความจรงิในคดดีา้นสิ!งแวดลอ้ม 
(๒) ศูนยพ์ฒันาระบบนิตวิทิยาศาสตรแ์ละผูเ้ชี!ยวชาญทางสิ!งแวดลอ้ม  
(๓) ศูนยพ์ฒันาระบบการบงัคบัคดทีางสิ!งแวดลอ้ม  
(๔) ศูนยพ์ฒันาระบบการบงัคบัโทษทางอาญาและการคุมประพฤตทิางสิ!งแวดลอ้ม  
(๕) ศูนยพ์ฒันาระบบงานช่วยเหลอืทางกฎหมายและทางเทคนิคในคดสีิ!งแวดลอ้ม  
(๖) ศูนย์พฒันาระบบการระงบัข้อพิพาททางเลือกและกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ทาง

สิ!งแวดลอ้ม  
(๗) ศูนยว์จิยัระบบยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม  
(๘) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกระบวนการยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม 
(๙) ศูนยพ์ฒันาการมสี่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม 

 
หมวด ๓ 

ความร่วมมือในการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
____________________________ 

 
มาตรา ๒๐ เพื!อประโยชน์ใหม้กีารวางแผนและดําเนินการเกี!ยวกบัการบรหิารงานยุตธิรรม ทาง

สิ!งแวดลอ้มของประเทศใหเ้ป็นไปโดยสอดคลอ้งกนั และมปีระสทิธภิาพในการอํานวยความยุตธิรรมแก่
ประชาชนตลอดจนการใช้ทรพัยากรให้เกดิประสทิธผิลสูงสุด ให้คณะกรรมการจดัทําแผนแม่บทการ
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บรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มขึ\นเป็นแนวทาง สําหรบัความร่วมมอืในการบรหิารงานยุตธิรรมทาง
สิ!งแวดลอ้มระหว่างหน่วยงานของรฐัและองคก์รที! เกี!ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม 

แผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดล้อมให้เป็นแผนระยะสี!ปี โดยแสดงทศิทางของ
การพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม ซึ!งมสีาระสาํคญัในเรื!องดงัต่อไปนี\ 

(๑) การประสานแนวทางการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดล้อมของหน่วยงานของรฐั และ
องคก์รที!เกี!ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มแต่ละแห่งเพื!อใหเ้กดิบูรณาการในภาพรวม
ที!สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมและการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ 

(๒) มาตรการเพื!อป้องกนัและแก้ไขปญัหาที!เกดิขึ\นในการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดล้อม
ของประเทศ 

(๓) แนวทางการพฒันาการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อมเพื!อประโยชน์ในการนํามาใช้
แกไ้ขปญัหาดา้นต่างๆ ของประเทศ 

(๔) แนวทางการปฏิบตัิงานให้เกิดความร่วมมอืในการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อม 
เพื!อใหม้ปีระสทิธภิาพและอํานวยความยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มแก่ประชาชน 

(๕) ความร่วมมอืดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกระบวนการยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มเพื!อประโยชน์
ในการใชท้รพัยากรรว่มกนัที!มปีระสทิธภิาพในการบรหิารงานยตุธิรรม 

(๖) การดาํเนินการอื!นใดเพื!อประโยชน์ในการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม 
  

มาตรา ๒๑ การจดัทําแผนแม่บทการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อม นอกจากต้องอยู่
ภายใต้บงัคบัมาตรา ๔ แล้ว จะต้องไม่ขดัแยง้กบัแนวทางตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ และตาม
กฎหมายเกี!ยวกบัการบรหิารราชการที!เป็นอสิระของศาล หน่วยงานของศาล และหน่วยงานที!เป็นอสิระ
ตามรฐัธรรมนูญดว้ย 

ในกรณีที!มขีอ้คดิเหน็จากศาล หน่วยงานของศาล หรอืหน่วยงานที!เป็นอสิระตามรฐัธรรมนูญว่า
ข้อกําหนดในแผนแม่บทข้อใดอาจจะมลีกัษณะที!ขดัต่อวรรคหนึ!ง ให้คณะกรรมการนําไปพจิารณา
ปรบัปรงุแผนแมบ่ทตามขอ้คดิเหน็นั \น 

ในการจดัทําแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม ใหค้ณะกรรมการพจิารณาโดย
ใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็และการมสี่วนรว่มของประชาชนอยา่งเหมาะสม และใหผ้่านการพจิารณาจาก
สมชัชาเครอืขา่ยยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มดว้ย 

 
มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการจดัการประชุมสมชัชาเครอืข่ายยุตธิรรมทางสิ!งแวดล้อมขึ\นปีละ

หนึ!งครั \ง เพื!อรับฟงัความคิดเห็นของทุกฝ่ายที!เกี!ยวข้องและประชาชนทั !วไปเกี!ยวกับการพัฒนา
กระบวนการยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มในภาพรวม และการจดัทําแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทาง
สิ!งแวดลอ้ม 
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หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัประชุมสมชัชาเครอืข่ายยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อมประจําปี ให้เป็นไป
ตามที!คณะกรรมการกําหนด โดยใหม้กีารรวบรวมเครอืขา่ยยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มตามประเดน็และตาม
พื\นที!อยา่งครอบคลุม ทั \งในส่วนของภาครฐั ภาควชิาการ ภาคประชาสงัคม และภาคธุรกจิอุตสาหกรรม  

ในกรณีที!สมชัชาเครอืข่ายยุตธิรรมทางสิ!งแวดล้อมมขีอ้เสนออื!นนอกเหนือจากเรื!องการจดัทํา
แผนแม่บท ใหค้ณะกรรมการนําไปพจิารณาประกอบการจดัทํานโยบายหรอืพจิารณาส่งต่อหน่วยงานที!
เกี!ยวขอ้งเพื!อนําไปปฏบิตัหิรอืนําไปพจิารณาประกอบการกําหนดนโยบายในเรื!องที!เกี!ยวขอ้งใหบ้รรลุผล
ตามควรแก่กรณต่ีอไป 

 
มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการเสนอแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อมต่อ

คณะรฐัมนตรเีพื!อใหค้วามเหน็ชอบ และเมื!อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
เมื!อแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มใช้บงัคบัแลว้ ให้หน่วยงานของรฐั หรอื

องคก์รที!เกี!ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มนําไปพจิารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที! 
เพื!อให้สอดคล้องกบัแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดล้อม โดยให้หน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง
จดัสรรงบประมาณสนับสนุนเพื!อให้สามารถปฏบิตัิ งานตามแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทาง
สิ!งแวดลอ้มได ้

ในกรณีที!สภาพการณ์เปลี!ยนแปลงไปในระหว่างที!แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมทาง
สิ!งแวดล้อมใช้บงัคับ คณะกรรมการอาจดําเนินการปรบัปรุงแผนแม่บทการบรหิารงานยุติธรรม 
ทางสิ!งแวดล้อมให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์นั \นได้ และเสนอคณะรฐัมนตรเีห็นชอบเพื!อประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาต่อไป 

  
มาตรา ๒๔ ใหค้ณะกรรมการมหีน้าที!พจิารณาผลการปฏบิตังิานตามแผนแม่บทการบรหิารงาน

ยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อม และรายงานให้คณะรฐัมนตรทีราบทุกปี ในกรณีที!มปีญัหาอุปสรรคไม่อาจ
ดําเนินการตามแผนได้ ให้คณะกรรมการรายงานให้คณะรฐัมนตรีทราบถึงปญัหาอุปสรรคและ 
แนวทางแกไ้ขดว้ย 

ในกรณทีี!หน่วยงานของรฐัหรอืองคก์รที!เกี!ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมใดไม่อาจดําเนินการ
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มได ้ ให้แจง้คณะกรรมการทราบเพื!อ
พจิารณาเสนอคณะรฐัมนตรปีรบัปรงุแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มหรอืแก้ไขปญัหา
อุปสรรคใหแ้ก่หน่วยงานของรฐัหรอืองคก์รที!เกี!ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มนั \น 
  
  
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
...................................................... 
นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี\ คอื โดยที!งานดา้นกระบวนการยุตธิรรม
ทางสิ!งแวดล้อมนั \นมคีวามจําเป็นต่อการสร้างความสงบเรยีบร้อยให้เกิดขึ\นแก่สงัคม ทั \งในด้านการ
ดําเนินการที!เกี!ยวกับการบรหิารจดัการความขดัแย้งทางสิ!งแวดล้อม ทางแพ่ง ทางอาญา และทาง
ปกครอง การป้องกนัและแก้ไขปญัหาการละเมดิกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพในชวีติ 
ร่ า งกาย สุ ขภาพและทรัพย์สินของประชาชนทางสิ!ง แวดล้อม การคุ้มครองสิ! ง แวดล้อม 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ และการบงัคบัการตามกฎหมาย แต่เนื!องจากในปจัจุบนัองค์กรที!
เกี!ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อมมีอยู่หลายองค์กร ซึ!งมีหน้าที!รบัผิดชอบตาม
กฎหมายในแต่ละด้านแยกจากกัน จึงมปีญัหาในการบริหารงานด้านกระบวนการยุติธรรมทาง
สิ!งแวดลอ้มที!ยงัไม่มคีวามเชื!อมโยง เพื!อแก้ไขปญัหาใหค้รบถ้วนทุกดา้นไปพรอ้มกนั ฉะนั \นเพื!อใหเ้กดิ
ความร่วมมอืในการประสานการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มของชาตใิหเ้ป็นไปโดยสอดคลอ้งกนั 
และมกีารพฒันาอย่างเป็นระบบ ซึ!งจะทําใหก้ารอํานวยความยุตธิรรมมปีระสทิธภิาพและตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของสงัคม สมควรส่งเสรมิใหอ้งคก์รที!เกี!ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม
ซึ!งมคีวามเชี!ยวชาญในการใชก้ฎหมายดา้นต่างๆ ไดร้่วมกนัวางแผนการบรหิารงานยุตธิรรมและแก้ไข
ปญัหาอุปสรรคในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ!งแวดล้อม เพื!อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการ
ยตุธิรรมใหเ้กดิประโยชน์ต่อประเทศไดต่้อไป จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ\ 
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(ฉบบัโครงการวิจยัฯ)                 มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

(ร่าง) 
พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

พ.ศ. .... 
____________________________ 

 
..................................... 

ใหไ้ว ้ณ วนัที! …………….. พ.ศ. …. 
____________________________ 

.................................................................................................................................... 
 
         โดยที!เป็นการสมควรใหม้กีฎหมายว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดสีิ!งแวดลอ้ม 
             
          พระราชบญัญตัฉิบบันี\มบีทบญัญตัิบางประการเกี!ยวกบัการจํากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล  
ซึ!งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 
 
          จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึ\นไวโ้ดยคําแนะนําและยนิยอมของรฐัสภา 
ดงัต่อไปนี\ 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันีิ\เรยีกว่า "พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ!งแวดลอ้ม พ.ศ. ...." 
มาตรา ๒  พระราชบญัญตันีิ\ให้ใชบ้งัคบั   เมื!อพ้นหนึ!งรอ้ยแปดสบิวนั  นับตั \งแต่วนัถดัจากวนั

ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 
(ความหมายและขอบเขต) 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันีิ\ คาํว่า 
“คดสีิ!งแวดล้อม” หมายความถงึ คดแีพ่งและคดอีาญาที!เป็นขอ้พพิาทเกี!ยวกบัเรื!องการจดัการ  

การอนุรกัษ์และการคุ้มครองสิ!งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ เรื!องศิลปกรรมและ
โบราณสถาน หรอืการก่อสรา้งหรอืผงัเมอืง รวมทั \งขอ้พพิาทเกี!ยวกบัเรื!องสุขภาพ ชวีติและทรพัยส์นิของ
บุคคลทางสิ!งแวดลอ้ม หรอืเรื!องอื!นๆ ที!เกี!ยวขอ้ง  
 

“หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม” หมายความถงึ หน่วยงานฝ่ายปกครองที!มี
อํานาจหน้าที!บงัคบัใชก้ฎหมายสิ!งแวดลอ้ม และหน่วยงานดา้นยุตธิรรมที!มอีํานาจหน้าที!ในการดําเนินคดี
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จดัทําคําสั !ง คําวนิิจฉัย หรอืคําพพิากษาในคดสีิ!งแวดล้อม รวมทั \งหน่วยงานด้านการบงัคบัคดแีละการ
บงัคบัโทษต่างๆ  

“ผู้เชี!ยวชาญในคดสีิ!งแวดลอ้ม” หมายความว่า บุคคลซึ!งมคีวามรูค้วามชํานาญด้านสิ!งแวดล้อม 
สาขาต่างๆ ทั \งโดยประสบการณ์ทางการทํางาน การศึกษาวิจยัและฝึกอบรม เช่น นักวิทยาศาสตร ์
วศิวกร สถาปนิก นักผงัเมอืง ผู้เชี!ยวชาญด้านแผนที!ทางอากาศ แพทย์ พยาบาล นักพิษวิทยา นัก
ระบาดวิทยา นักเศรษฐศาสตร์สิ!งแวดล้อม นักสงัคมวิทยามานุษยวิทยา ผู้เชี!ยวชาญเรื!องประเพณี
ท้องถิ!นที!เกี!ยวกบัการรกัษาสิ!งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิปราชญ์ชาวบ้านทางด้านการจดัการ
ทรพัยากรตามภูมปิญัญาท้องถิ!น หรอืบุคคลที!มคีวามเชี!ยวชาญในเรื!องสิ!งแวดล้อมประการอื!น ตามที!
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา  

“เจา้พนักงานคด”ี หมายความว่า  บุคคลที!เลขาธกิารสํานักงานศาลยุตธิรรมแต่งตั \งใหม้ปีฏบิตัิ
หน้าที!ตามพระราชบญัญตันีิ\ 

“ก.ศ.” หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ
บรหิารราชการศาลยตุธิรรม 

“องค์กรเอกชนทางสิ!งแวดล้อม” หมายความว่า องค์กรเอกชนทางสิ!งแวดล้อมที!มวีตัถุประสงค ์
และมผีลงานที!ดเีป็นที!ประจกัษ์ทางดา้นการปกป้องสุขภาพ ชวีติและทรพัยส์นิของบุคคลทางสิ!งแวดลอ้ม 
รวมทั \งเรื!องการจดัการ การอนุรกัษ์และการคุ้มครองสิ!งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ 
เรื!องศลิปกรรมและโบราณสถาน หรอืการก่อสรา้งหรอืผงัเมอืง หรอืเรื!องอื!นๆ ที!เกี!ยวขอ้ง 
 
(ผูร้กัษาการตามกฎหมาย) 

มาตรา ๔ ใหป้ระธานศาลฎกีารกัษาการตามพระราชบญัญตันีิ\  และใหม้อีํานาจออกขอ้กําหนด
เพื!อให้การดําเนินกระบวนพจิารณาคดสีิ!งแวดล้อมเป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเรว็  และเที!ยงธรรม  
แต่ขอ้กําหนดดงักล่าวจะตอ้งไมท่าํใหส้ทิธใินการต่อสูค้ดขีองคู่ความลดน้อยลง   

ขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาตามพระราชบญัญตันีิ\   เมื!อได้รบัความเหน็ชอบจากที!ประชุม
ใหญ่ศาลฎกีาและประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
หมวด ๑ 
บททั �วไป 

____________________________ 
 

(หลกัการของกระบวนการยติุธรรมสิ�งแวดล้อม) 
มาตรา ๕ ในการดําเนินการเกี!ยวกับคดีสิ!งแวดล้อมที!เกี!ยวข้องกับสภาวะของธรรมชาต ิ

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อมพึงดําเนินการโดยคํานึงถึงความเป็นธรรมทาง
สิ!งแวดลอ้มซึ!งหมายถงึความสมดุลของธรรมชาตแิละระบบนิเวศเป็นสําคญั ผูท้ี!ก่อภยัและความเสยีหาย
ต่อสิ!งแวดลอ้มอยา่งมากจกัตอ้งถูกดาํเนินการก่อน 
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ในคดสีิ!งแวดลอ้มที!เกี!ยวขอ้งกบัการใชท้รพัยากรของส่วนรวม หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม
ทางสิ!งแวดล้อมพงึดําเนินการโดยเคารพหลกัความเสมอภาคตามรฐัธรรมนูญและหลกัความเป็นธรรม
ทางสงัคม และพึงตระหนักถึงโอกาสที!ไม่เท่าเทยีมของบุคคลในการเข้าถึงทรพัยากรและการจดัการ
สิ!งแวดล้อมและปญัหาความเหลื!อมลํ\าทางสงัคมตามความเป็นจรงิ และต้องหลกีเลี!ยงการเลอืกปฏบิตัิ
โดยไมช่อบ 

ในคดีสิ!งแวดล้อมที!ผลกระทบต่อร่างกาย ชีวิต และสุขภาพ รวมทั \งทรัพย์สินของบุคคล 
หน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มพงึดาํเนินการเพื!อปกปกัรกัษาผลประโยชน์ของผูไ้ดร้บั
ผลกระทบอยา่งจรงิจงั 
 

มาตรา ๖ กระบวนการยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อมต้องสะดวก ประหยดั และเป็นธรรม โดยมี
สิ!งแวดลอ้มและประชาชนที!ไดร้บัผลกระทบเป็นตวัตั \ง  
 

มาตรา ๗ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อมพึงป้องกันความเสียหายต่อ
สิ!งแวดล้อมทรพัยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ รวมทั \งความเสียหายต่อชวีิต ร่างกาย สุขภาพและ
ทรพัยส์นิของบุคคล แต่หากปญัหาหรอืความเสยีหายเกดิขึ\นแล้ว พงึกําหนดมาตรการใหม้กีารหยุดยั \ง
ความเสียหายโดยเร็ว และกําหนดมาตรการการเยียวยาแก้ไขฟื\นฟูให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 
 

มาตรา ๘ ในกรณีที!มผีู้ก่อความเสยีหายต่อสิ!งแวดล้อมทรพัยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ 
รวมทั \งความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพและทรพัย์สินของบุคคล หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อมพึงพิจารณาใช้มาตรการตามกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และกฎหมาย
ปกครอง ตามอํานาจหน้าที!ใหค้รบถว้นควบคู่กนัไป เพื!อใหป้ญัหาไดร้บัการแกไ้ขแบบเบด็เสรจ็ 
 

มาตรา ๙ ในกรณีที!นิติบุคคลที!กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาและก่อความเสียหายอย่าง
รุนแรงต่อสิ!งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ รวมทั \งความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 
สุขภาพและทรพัยส์นิของบุคคล ให้หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ!งแวดล้อมพงึตรวจสอบถึง
ความรบัผดิของนิตบุิคคลและตวัแทนนิตบุิคคลเท่าที!กฎหมายจะเปิดช่อง เพื!อป้องกนัและป้องปรามนิติ
บุคคลรายอื!นมใิหก้ระทาํความผดิอกี 
 

มาตรา ๑๐ หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ!งแวดล้อมพงึสนับสนุนให้ผู้ที!เกี!ยวขอ้งใช้
วธิกีารระงบัขอ้พพิาททางเลอืกในทางแพ่งหรอืการใช้มาตรการพเิศษแทนการฟ้องคดอีาญาเท่าที!จะ
เป็นไปได ้เพื!อใหเ้กดิการระงบัขอ้พพิาทอยา่งสนัตโิดยความสมคัรใจของผูท้ี!เกี!ยวขอ้ง 
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มาตรา ๑๑ หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ!งแวดล้อมพงึเปิดช่องทางให้ประชาชนมี
ส่วนรว่มในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มเพื!อใหเ้กดิความโปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะ
ในคดสีิ!งแวดลอ้มที!ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อประโยชน์ของชุมชนหรอืสงัคมอย่างรา้ยแรง หรอืในคดทีี!อยู่ใน
ความสนใจของประชาชน 
 
(บคุลากรในกระบวนการยติุธรรมทางสิ�งแวดล้อม) 

มาตรา ๑๒ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางสิ!งแวดล้อมที!ต้องทําคดีสิ!งแวดล้อมควรมี
ความรูห้รอืไดก้ารฝึกอบรมก่อนและระหว่างการปฏบิตัหิน้าที!อย่างต่อเนื!องเกี!ยวกบัความรูพ้ื\นฐานเรื!อง
การคุ้มครองสิ!งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ และระบบการคุ้มครองชีวิต ร่างกาย 
สุขภาพและทรพัยส์นิของบุคคล เขา้ใจปรชัญาและจรยิธรรมพื\นฐานทางดา้นสิ!งแวดล้อม รวมทั \งเขา้ใจ
ปญัหาความขดัแยง้ดา้นสิ!งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศในภาพรวมอยา่งเพยีงพอ 
 

มาตรา ๑๓ บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มพงึตระหนักว่าปญัหาสิ!งแวดล้อม
เป็นเรื!องที!มผีลกระทบทั \งต่อชุมชนขนาดเลก็ จนถงึขั \นก่อความเสยีหายระดบัประเทศ และระดบัโลก ใน
การดําเนินการตามกฎหมายนี\ บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ!งแวดล้อมพงึทํางานเชงิรุกเพื!อ
ป้องกนั หยดุยั \งและแกไ้ขปญัหาอยา่งจรงิจงั 
 
(กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องกบัคดีสิ�งแวดล้อม) 

มาตรา ๑๔ การดาํเนินการทั \งปวงก่อนการเริ!มตน้คด ี การฟ้อง  การเขา้เป็นคู่ความในคด ี การ
ดําเนินกระบวนพิจารณา  การรบัฟงัพยานหลกัฐาน และการพพิากษาคดสีิ!งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันีิ\และขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาตามมาตรา ๔ 

ในกรณีที!ไม่มบีทบญัญตัแิละขอ้กําหนดดงักล่าว     ใหนํ้าบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความแพ่ง   หรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  หรอืพระราชบญัญตัิจดัตั \งศาล
แขวงและวธิพีจิารณาความอาญาในศาลแขวงมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

สาํหรบัคดสีิ!งแวดลอ้มที!อยูใ่นอํานาจหน้าที!ของศาลแรงงาน ศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้
ระหว่างประเทศ หรือศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
ใหนํ้าพระราชบญัญตัฉิบบันี\ไปบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

คดอีื!นๆ ที!มคีวามเกี!ยวเนื!องหรอืมสีาเหตุจากขอ้พพิาททางสิ!งแวดลอ้ม เช่น คดคีวามผดิต่อชวีติ 
หรอืคดคีวามผดิต่อทรพัย ์คดคีวามผดิเกี!ยวกบัเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็หรอืเสรภีาพในการ
ชุมนุมของบุคคล หากคู่ความร้องขอหรอืศาลเห็นสมควรเพื!อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาล
พจิารณานําพระราชบญัญตัฉิบบันี\ไปปรบัใชแ้ก่คดดงักล่าวโดยอนุโลมเช่นเดยีวกนั 
 

มาตรา ๑๕  ภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญตัวิ่าดว้ยวธิกีารชั !วคราวก่อนฟ้องและก่อนพพิากษาตาม
มาตรา ๕๗ ถงึมาตรา ๕๙ ในกรณีมปีญัหาว่าคดใีดเป็นคดสีิ!งแวดล้อมหรอืไม่ ให้ศาลรอการพจิารณา



-๑๖- 
 

พพิากษาคดไีวช้ั !วคราวแล้วเสนอปญัหานั \นใหป้ระธานศาลฎกีาเป็นผูว้นิิจฉัย คําวนิิจฉัยดงักล่าวใหเ้ป็น
ที!สุด แต่ทั \งนี\ไมก่ระทบถงึกระบวนพจิารณาใดๆ ที!ไดก้ระทาํไปก่อนที!จะมคีาํวนิิจฉยันั \น  

การขอใหว้นิิจฉยัปญัหาตามวรรคหนึ!งไมว่่าโดยคู่ความเป็นผูข้อหรอืโดยศาลเหน็สมควร ถ้าเป็น
การขอในคดสีิ!งแวดล้อมต้องกระทําอย่างช้าในวนันัดพจิารณา แต่ถ้าเป็นการขอในคดอีื!นต้องกระทํา
อย่างช้าในวนัชี\สองสถานหรอืวนันัดไต่สวนมูลฟ้องหรอืวนัสบืพยาน ในกรณีที!ไม่มกีารชี\สองสถานหรอื
ไต่สวนมูลฟ้อง  หากพ้นกําหนดเวลาดงักล่าวแล้วห้ามมใิห้มกีารขอให้วนิิจฉัยปญัหาดงักล่าวอีก ทั \งนี\ 
เวน้แต่เป็นคดทีี!ศาลเหน็ว่ามคีวามคลา้ยคลงึกบัคดทีี!ไดม้คีําวนิิจฉัยแลว้ ศาลอาจใชดุ้ลพนิิจไม่ส่งเรื!องไป
อกี เพื!อไมใ่หเ้กดิความล่าชา้ 

เมื!อไดร้บัคาํขอจากศาลชั \นตน้แลว้ ใหม้คีาํวนิิจฉยัและแจง้ผลไปยงัศาลชั \นตน้โดยเรว็  
เพื!อใหก้ารดําเนินคดเีป็นไปด้วยความรวดเรว็ การดําเนินการใดๆ ตามมาตรานี\ จะดําเนินการ

โดยทางโทรสารหรอืสื!อเทคโนโลยสีารสนเทศอื!นใดกไ็ด ้ 
 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที!ปรากฏว่ามขีอ้ผดิระเบยีบหรอืผดิหลงในการดําเนินกระบวนพจิารณาของ
คู่ความฝ่ายใด ใหศ้าลสั !งใหคู้่ความที!ดําเนินกระบวนพจิารณาผดิระเบยีบหรอืผดิหลงนั \นทําการแก้ไขให้
ถูกตอ้งภายในระยะเวลาและเงื!อนไขที!ศาลเหน็สมควรกําหนด เวน้แต่ขอ้ผดิระเบยีบหรอืผดิหลงดงักล่าว 
เกดิจากความไมสุ่จรติของคู่ความฝา่ยนั \น 

 
มาตรา ๑๗ ใหส้าํนกังานศาลยตุธิรรมจดัใหม้กีารเกบ็ขอ้มลูดา้นคดสีิ!งแวดลอ้มเพื!อนําไปพฒันา

ระบบคดแีละกระบวนการยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มต่อไป 
 

 
หมวด ๒ 

วิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมในศาลชั Eนต้น 
____________________________ 

 
ส่วนที� ๑ 
คดีอาญา 

____________________________ 
 

(การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบืEองต้น การสืบสวน การสอบสวนและการรวบรวมพยานหลกัฐาน
คดี) 

มาตรา ๑๘ ในกรณีหน่วยงานของรฐัที!มอีํานาจหน้าที!คุ้มครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษา
สิ!งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศตามกฎหมายพบเห็นการกระทําความผิดกฎหมาย



-๑๗- 
 

เกี!ยวกบัสิ!งแวดล้อม หรอืได้รบัแจง้จากบุคคลใดว่ามกีารกระทําความผดิกฎหมายเกี!ยวกบัสิ!งแวดลอ้ม 
จกัตอ้งรบีดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและดาํเนินการเกบ็รวบรวมพยานหลกัฐานโดยพลนั 

เพื!อประโยชน์ในการคุม้ครองและรกัษาสิ!งแวดลอ้ม หน่วยงานของรฐัที!เกี!ยวขอ้ง 
อาจขอความรว่มมอืจากผูเ้สยีหาย องคก์รเอกชน หรอืบุคคลใดเพื!อ 

(๑) สบืเสาะหาขอ้เทจ็จรงิเกี!ยวกบัการกระทาํความผดิอาญาตามกฎหมายเกี!ยวกบัสิ!งแวดลอ้ม 
(๒) คน้หาขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานในการดาํเนินคดแีพ่งหรอืคดอีื!นๆ ที!เกี!ยวเนื!อง 

 
มาตรา ๑๙ ในกรณีหน่วยงานของรฐัที!มอีํานาจหน้าที!คุ้มครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษา

สิ!งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศตามกฎหมายพบการกระทําความผดิตามกฎหมาย และ
รู้ตัวผู้กระทําความผิดแต่ยังจับกุมตัวไม่ได้ ให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลกัฐานที!เกี!ยวขอ้งกบัการกระทําความผดิดงักล่าวใหค้รบถ้วนพรอ้มทั \งเขยีนสรุปเหตุการณ์ ทํา
แผนที!เกดิเหตุ พรอ้มตําแหน่งพื\นที!ที!เกดิเหตุ และถ่ายภาพสถานที!เกดิเหตุ แลว้รบีดําเนินการรอ้งทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในเขตทอ้งที!ที!มอีํานาจตามกฎหมายภายใน ๔๘ ชั !วโมง นับแต่รูต้วั
ผูก้ระทาํความผดิและใหด้าํเนินการตดิต่อประสานงานกบัพนกังานสอบสวนเพื!อดาํเนินการรอ้งขอต่อศาล
ใหอ้อกหมายจบัผูก้ระทาํความผดิต่อไป  

ในกรณีหน่วยงานของรฐัที!มอีํานาจหน้าที!คุ้มครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ!งแวดล้อม 
ทรพัยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศตามกฎหมายพบการกระทําความผดิตามกฎหมาย แต่ไม่รู้ตวั
ผูก้ระทําความผดิ ให้ดําเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานที! เกี!ยวขอ้งกบัการ
กระทาํความผดิดงักล่าวใหค้รบถว้นพรอ้มทั \งเขยีนสรปุเหตุการณ์ ทาํแผนที!เกดิเหตุ พรอ้มตําแหน่งพื\นที!
ที!เกดิเหตุ และถ่ายภาพสถานที!เกดิเหตุ แลว้รบีดําเนินการรอ้งทุกขก์ล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนใน
เขตทอ้งที!ที!มอีํานาจตามกฎหมายภายใน ๔๘ ชั !วโมง นับแต่พบการกระทําความผดิดงักล่าว เพื!อที!
พนักงานสอบสวนจะไดด้ําเนินการสบืสวนสอบสวนและจบักุมผูก้ระทําความผดิมาดําเนินคดต่ีอไป โดย
การรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูบ้รหิารหน่วยงาน ใหป้ฏบิตัติามความในวรรคหนึ!ง 

 
มาตรา ๒๐ ในคดีอาญา เมื!อได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ให้หน่วยงานที!

เกี!ยวขอ้งแต่งตั \งผูแ้ทนคดอีาญา โดยใหม้อีํานาจหน้าที!ดงันี\ 
(๑) ตดิต่อประสานกบัพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการผูร้บัผดิชอบคด ี
(๒) ชี\แจงขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมาย และรวบรวมเอกสารและพยานหลกัฐานที!เกี!ยวขอ้งกบัคดี

ใหก้บัพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการผูร้บัผดิชอบคด ี
(๓) ตดิตามผลคดวี่าอยูใ่นขั \นตอนใด และสถานะทางคดเีป็นเช่นไร 
(๔) รายงานการดําเนินการให้ผู้บงัคบับัญชาของหน่วยงานทราบว่าผลคดีว่าอยู่ข ั \นตอนใด 

ตลอดจนสถานะทางคดเีป็นเช่นไร 
(๕) เมื!อศาลมคีําพพิากษาหรอืคําสั !งไม่ว่าศาลชั \นต้น ศาลอุทธรณ์ หรอืศาลฎกีา ใหด้ําเนินการ

คดัสาํเนาคาํพพิากษาหรอืคาํสั !งดงักล่าว แลว้รายงานใหผู้บ้รหิารหน่วยงานทราบ 



-๑๘- 
 

 
มาตรา ๒๑ เพื!อประโยชน์ในการดําเนินคดอีาญาตามกฎหมายเกี!ยวกบัสิ!งแวดล้อม หรอืเพื!อ

สนับสนุนการปฏบิตัหิน้าที!ของพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนอาจขอคําแนะนํา หรอืคําปรกึษา 
ขอรบัทราบข้อมูลข่าวสาร หรอืขอให้จดัส่งสิ!งอื!นใดที!อาจใช้เป็นพยานหลกัฐานในสํานวนคดจีาก
หน่วยงานของรฐั องคก์รเอกชน ผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืบุคคลอื!นใดได ้

ในกรณีจําเป็น พนักงานสอบสวนจะขอคําปรกึษาจากพนักงานอยัการ เพื!อให้ความเหน็หรอื
คาํแนะนําตามที!เหน็สมควรได ้
 

มาตรา ๒๒ เพื!อประโยชน์ในการดําเนินคดใีนกรณีที!ไม่ปรากฏแน่ชดัว่าหน่วยงานใดของรฐัใน
จงัหวดัมหีน้าที!ต้องประสานงานกบัพนักงานสอบสวน ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นผู้วนิิจฉัยชี\ขาดและ 
คาํวนิิจฉยัชี\ขาดนั \นใหเ้ป็นที!สุด 
 

มาตรา ๒๓ ในการสอบสวนคดสีิ!งแวดล้อม ให้พนักงานสอบสวนพยายามรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ
เกี!ยวกับการกระทําความผิดให้ครบถ้วน รวมถึงข้อเท็จจริงเกี!ยวกับผลกระทบต่อสิ!งแวดล้อม 
ทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างรอบด้าน รวมทั \งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ และ
ทรพัยส์นิของบุคคลทั \งทางตรงและทางออ้ม 
 

มาตรา ๒๔ ให้พนักงานอัยการตรวจสอบความครบถ้วนของการดําเนินการของพนักงาน
สอบสวนอีกครั \งหนึ!งอย่างละเอียด โดยในมกีารพจิารณาดําเนินการตามกฎหมายที!เกี!ยวข้องอย่าง
ครบถว้น โดยเรยีกหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้งตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และพจิารณาเรื!องการสั !งฟ้องคดไีปพรอ้ม
กนั เวน้แต่การล่าชา้จะทาํใหเ้สยีหาย ใหด้าํเนินการดงักล่าวในภายหลงั 

ในการดําเนินคดอีาญาตามกฎหมายเกี!ยวกบัสิ!งแวดล้อม เมื!อพนักงานอยัการไดร้บัความเหน็
และสํานวนจากพนักงานสอบสวนแล้ว หากพนักงานอยัการมคีําสั !งให้พนักงานสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนเพิ!มเตมิ หรอืส่งพยานคนใดมาใหซ้กัถามตามมาตรา ๑๔๓ แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา ใหพ้นักงานสอบสวนดําเนินการโดยไม่ชกัชา้ ทั \งนี\ ใหพ้นักงานสอบสวนประสานงานกบั
พนกังานอยัการอยา่งใกลช้ดิ 

ในกรณีที!พนักงานอยัการเหน็ควรสั !งฟ้องผูต้้องหาที!ยงัเรยีกหรอืจบัตวัไม่ได้ตาม มาตรา ๑๔๑  
วรรคสี! แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และไดแ้จง้ใหผู้บ้ญัชาการตํารวจแห่งชาต ิ หรอื
ผู้ว่าราชการจงัหวดัเพื!อจดัการให้ได้ตวัผู้ต้องหามาภายในกําหนดอายุความแล้วให้พนักงานสอบสวน
เรง่รดัดาํเนินการใหไ้ดต้วัผูต้อ้งหามาดาํเนินคดต่ีอไปโดยเรว็ 

ในกรณีที!พนักงานอยัการผู้พจิารณาสํานวนมคีําสั !งให้พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวน
ผู้ต้องหาในขอ้หาอื!นที!เกี!ยวขอ้งโดยตรงกบัความผดิอาญาตามกฎหมายเกี!ยวกบัสิ!งแวดล้อมเพิ!มเติม 
หรอืแนะนําให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดกีบับุคคลอื!นที!เกี!ยวขอ้งในคดดีงักล่าวเพิ!มเตมิ ให้พนักงาน
สอบสวนเร่งรดัดําเนินคดตีามคําสั !งของพนักงานอยัการโดยเรว็ ให้พนักงานอยัการประสานงาน ให้



-๑๙- 
 

ความรู ้ ใหค้ําปรกึษา แนะนํา ชี\แจง ขอ้บกพร่อง วธิป้ีองกนัแก้ไข ตลอดจนใหบ้รกิารดา้นกฎหมาย
เกี!ยวกบัการดําเนินคดเีกี!ยวกบัสิ!งแวดลอ้มแก่พนักงานสอบสวน หน่วยงานของรฐั เจา้พนักงานทอ้งถิ!น 
องคก์รเอกชน และประชาชนในจงัหวดั 
 

มาตรา ๒๕ หากพบว่ามผีูก้ระทําความผดิหลายราย ใหพ้นักงานสอบสวนและพนักงานอยัการ 
รวบรวมขอ้มลูเพื!อดาํเนินคดใีหค้รบถว้น เท่าที!จะมพียานหลกัฐานที!เพยีงพอ 
 

มาตรา ๒๖ หากพนักงานอัยการพบเห็นว่ากิจกรรมหรอืโครงการที!เกี!ยวข้องกบัการกระทํา
ความผดิอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายปกครอง ใหร้บีแจง้ใหห้น่วยงานของรฐัที!เกี!ยวขอ้งพจิารณา
ออกคําสั !งทางปกครองเพื!อระงบัเหตุแห่งความเสยีหายตามอํานาจหน้าที!โดยทนัท ี เช่น การสั !งปิดหรอื
พกัใชห้รอืเพกิถอนใบอนุญาต หรอืการสั !งใหห้ยุดใช้ หรอืทําประโยชน์ดว้ยประการใด ๆ เพื!อระงบั 
เหตุแห่งความเสยีหายนั \น 
 

มาตรา ๒๗ กรณจีาํเป็นและเพื!อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบญัญตันีิ\ เจา้พนักงาน 
อาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที!ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี!ยวกับคอมพิวเตอร์
ดําเนินการให้ได้มาซึ!งขอ้มูลคอมพวิเตอร์เพื!อใช้เป็นพยานหลกัฐาน ในการพสิูจน์ความผดิและการ
ดาํเนินคดตีามพระราชบญัญตันีิ\  

เมื!อพนักงานเจา้หน้าที!ตามกฎหมายว่าดว้ยการกระทําความผดิเกี!ยวกบัคอมพวิเตอรไ์ดร้บัการ
ร้องขอดงักล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที!มอีํานาจดําเนินการตามคําร้องขอโดยปฏบิตัิตามวธิีการใน
กฎหมายดงักล่าว  

เจา้พนักงานผู้ใดเปิดเผยหรอืส่งมอบขอ้มูลคอมพวิเตอรท์ี!ไดม้าตามวรรคหนึ!งใหแ้ก่ บุคคลอื!น 
อันมใิช่เพื!อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี\ หรอืกระทําโดย
ประมาทเป็นเหตุใหผู้อ้ ื!นล่วงรูข้อ้มลูคอมพวิเตอรด์งักล่าว ตอ้งระวางโทษเช่นเดยีวกบัพนักงานเจา้หน้าที!
ตามกฎหมายว่าดว้ยการกระทาํความ ผดิเกี!ยวกบัคอมพวิเตอร ์ 
 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที!พนักงานสอบสวนได้ยดึสิ!งของไว้ตามกฎหมาย ให้พนักงานสอบสวน 
ส่งสิ!งของที!ยดึนั \นภายในสามวนัทําการนับแต่เวลาที!พนักงานสอบสวนไดร้บัสิ!งของนั \นไว้เป็นของกลาง 
ในคด ีเพื!อใหผู้ช้ํานาญการพเิศษตรวจพสิูจน์และทําความเหน็เป็นหนังสอืรวมไวใ้นสํานวนการสอบสวน 
เวน้แต่มเีหตุสุดวสิยัหรอืมเีหตุจาํเป็นอย่างอื!นที!ไม่อาจส่งสิ!งของที!ยดึนั \น ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้
โดยใหบ้นัทกึเหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจาํเป็นที!ไมอ่าจดาํเนินการดงักล่าวไวใ้นสาํนวนการสอบสวนดว้ย 
 
(คดีแพ่งเกี�ยวเนื�องกบัคดีอาญา) 

มาตรา ๒๙ การฟ้องคดแีพ่งเกี!ยวเนื!องกบัคดอีาญาตามปกตสิามารถกระทําได้ตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
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นอกจากนี\ ในคดอีาญาที!พนักงานอยัการเป็นโจทก์ พนักงานอยัการมสีทิธยิื!นคํารอ้งเพื!อเรยีก
ค่าเสยีหายที!เกดิแก่สิ!งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศมาในคดไีด ้โดยต้องยื!นรายละเอยีด
ที!เพยีงพอ และใหนํ้าค่าเสยีหายที!ไดร้บักลบัไปใชเ้พื!อฟื\นฟูเยยีวยาสิ!งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ระบบนิเวศ รวมทั \งเพื!อใชเ้ป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในเรื!องที!เกี!ยวขอ้ง โดยให้หน่วยงานด้านสิ!งแวดล้อมที!มี
อํานาจหน้าที!เป็นผูด้าํเนินการต่อไป 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารฟ้องเรยีกค่าเสยีหายที!เกดิแก่สิ!งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบ
นิเวศ ใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๕๑ 
 
(การฟ้องคดีอาญาโดยประชาชน)  

มาตรา ๓๐ ตวัแทนชุมชนที!มคีุณสมบตัติามที!กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดประธานศาลฎกีา มสีทิธทิี!
จะฟ้องคดีอาญาในความผิดที!เกี!ยวข้องกับสิ!งแวดล้อมของชุมชนได้ โดยให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายใน
คดอีาญาดว้ย 
 

มาตรา ๓๑  เพื!อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ให้องค์กรเอกชนทางสิ!งแวดล้อม ฟ้องคดี
สิ!งแวดลอ้มที!อยูใ่นขอบเขตวตัถุประสงคข์ององคก์รได ้โดยใหถ้อืว่าเป็นผูเ้สยีหายในคดอีาญาดว้ย  

การฟ้องคดอีาญาโดยองคก์รเอกชนทางสิ!งแวดล้อมตามวรรคแรก ยงัต้องมกีารไต่สวนมูลฟ้อง
ตามกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาตามปกต ิ

หากศาลรบัฟ้องแลว้ ใหศ้าลหมายเรยีกพนกังานอยัการมาเป็นโจทกร์ว่มดว้ย 
 
 (ความผิดหลายกรรมต่างกนั) 

มาตรา ๓๒ สําหรบัการกระทําอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันในความผิดที!เกี!ยวเนื!อง
กัน และบางกรรมไม่อยู่ในภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี\   ศาลจะรับพิจารณาพิพากษาทุก
กรรม หรอืไม่รบัพิจารณาพิพากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ!งหรือหลายกรรมที!ไม่อยู่ในบงัคับแห่ง
พระราชบญัญตันีิ\  โดยใหโ้จทกแ์ยกฟ้องเป็นคดใีหมย่งัศาลที!มอีํานาจกไ็ด ้ ทั \งนี\ ใหค้าํนึงถงึความสะดวก
และเพื!อประโยชน์แห่งความยตุธิรรมเป็นสาํคญั  
 
(การใช้มาตรการพิเศษแทนการฟ้องคดีอาญา) 

มาตรา ๓๓  ในกรณีที!ผูต้้องหาว่ากระทําความผดิอาญาซึ!งมอีตัราโทษอย่างสูงตามที!กฎหมาย
กําหนดไว้ให้จําคุกไม่เกนิห้าปี ไม่ว่าจะมโีทษปรบัดว้ยหรอืไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าผู้ต้องหาไม่เคยได้รบั
โทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึที!สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นความผดิที!ไดก้ระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหุ
โทษ หากผู้ต้องหารับสารภาพก่อนฟ้องคดี เมื!อคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญัญา 
การศกึษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจติ อาชพี ฐานะ และเหตุแห่งการกระทําความผดิแลว้ หากพนักงาน
อยัการเหน็ว่าผูต้้องหาอาจกลบัตวัเป็นคนดไีด้โดยไม่ต้องฟ้องคดสีิ!งแวดลอ้ม ให้คู่ความทุกฝ่ายร่วมกนั
จดัทําแผนบําบดัฟื\นฟูเยยีวยา เพื!อใหเ้กดิการฟื\นฟูเยยีวยาผูเ้สยีหาย การฟื\นฟูเยยีวยาสิ!งแวดล้อมและ
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ทรพัยากรธรรมชาต ิและการแก้ไขบําบดัฟื\นฟูผู้ต้องหา แทนการฟ้องคดกี็ได้ ทั \งนี\ ผู้กระทําผดิต้องให้
การรบัสารภาพและยนิยอมกระทําตามแผน  รวมทั \งผู้เสยีหายต้องยนิยอม หรอืในกรณีที!เป็นรฐัเป็น
ผูเ้สยีหาย เจา้หน้าที!ผูม้อีํานาจหน้าที!จกัตอ้งไมค่ดัคา้น ศาลอาจสั !งใหเ้ขา้กระบวนการพเิศษดงักล่าวแทน
การฟ้องคด ีและหากมกีารดําเนินการตามแผนอย่างถูกต้อง จนเกดิผลตามแผนที!วางไว ้ใหศ้าลมคีําสั !ง
จาํหน่ายคดอีอกจากสารบบความ 

ในการดาํเนินการจดัทาํแผนบาํบดัฟื\นฟูเยยีวยา ศาลอาจตั \งผูป้ระสานงานในคดอีาญาเพื!อจดัทํา
และตดิตามผลการดาํเนินการตามแผนได ้

ผู้ประสานงานในคดีอาญาที!ไม่ใ ช่เจ้าพนักงานคดี มีสิทธิได้ร ับค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
เดนิทาง และค่าเช่าที!พกัตามระเบยีบที!คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 
 
(คาํพิพากษาและคาํสั �งในคดีอาญา) 

มาตรา ๓๔ ในการพพิากษาลงโทษจาํเลยในคดอีาญาสิ!งแวดลอ้ม นอกเหนือจากการโทษตามที!
กฎหมายอาญากําหนดแล้ว ศาลยงัอาจเลอืกมาตรการอื!นๆ เพื!อการแก้ไขเปลี!ยนแปลงความประพฤต ิ
จติสํานึก หรอืทศันคตขิองผู้กระทําผดิ รวมทั \งเพื!อป้องกนัการกระทําความผดิอกี แทนการลงโทษตาม
กฎหมายอาญากไ็ด ้

ศาลพงึนํามาตรการเพื!อความปลอดภยัตามกฎหมายอาญามาใช้ หากปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่ายงัมี
ภยัหรอืความเสียหายต่อทรพัยากรธรรมชาติ สิ!งแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมทั \งต่อชีวิต ร่างกาย 
สุขภาพหรอืทรพัยส์นิของบุคคลอยูต่่อไปในอนาคต 
 
 (การคมุประพฤติทางอาญาสิ�งแวดล้อม) 

มาตรา ๓๕ ให้หน่วยงานศาลและหน่วยงานคุมประพฤติ รวมทั \งหน่วยงานของรฐัที!มอีํานาจ
หน้าที!คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ!งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศตามกฎหมาย
ร่วมกันพัฒนารูปแบบและวิธีการการทําแผนบําบัดฟื\นฟูในกรณีมกีารทํามาตรการพิเศษแทนการ
ดําเนินคดอีาญา หรอืวธิกีารคุมประพฤติ เพื!อให้เกิดการแก้ไขพฤตนิิสยัและการเปลี!ยนจติสํานึกของ
ผูก้ระทาํความผดิและการฟื\นฟูเยยีวฝา่ยที!เสยีหายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

โปรแกรมเพื!อการฟื\นฟูบําบดั เพื!อให้ผู้เขา้ทํามาตรการพเิศษดําเนินการ หรอืการบรกิารสงัคม
หรอืกจิกรรมต่างๆ ที!จะกําหนดใหผู้ถู้กคุมประพฤตดิําเนินการ ควรเชื!อมโยงกบัเรื!องการคุม้ครอง แก้ไข
ปญัหาและการฟื\นฟูสิ!งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รวมถึงการฟื\นฟูชีวติ ร่างกาย
สุขภาพ และทรพัยส์นิของผูท้ี!ไดร้บัผลกระทบ 

หน่วยงานศาลและหน่วยงานคุมประพฤตคิวรสนบัสนุนใหห้น่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทาง
สิ!งแวดล้อมอื!น รวมทั \งเครือข่ายชุมชนจากภายนอกเข้ามสี่วนร่วมในการติดตามแผนหรือติดตาม 
การคุมประพฤตทิี!ไดว้างมาตรการไว ้
 
(การบงัคบัโทษปรบั) 



-๒๒- 
 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที!ศาลมคีําพพิากษาให้ลงโทษปรบั ให้พนักงานอยัการรอ้งขอให้ศาลออก
หมายบงัคบัคดเีพื!อแต่งตั \งเจา้พนกังานบงัคบัคดขีองกรมบงัคบัคดดีําเนินการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิของ
ผูต้อ้งโทษแทนค่าปรบัได ้ 

การบังคบัคดีตามวรรคหนึ!ง ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บงัคับโดย
อนุโลม โดยให้กรมต่างๆในกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ!งแวดล้อมที!มหีน้าที!เกี!ยวข้องมอีํานาจ
ตรวจสอบทรพัยส์นิและใหถ้อืว่าเป็นเจา้หนี\ตามคาํพพิากษา แลว้แต่กรณ ี

บทบญัญตัิมาตรานี\ ไม่กระทบต่อการที!ศาลจะมคีําสั !งขงัผู้ต้องโทษแทนค่าปรบัตามประมวล
กฎหมายอาญา 
 

 
ส่วนที� ๒ 
คดีแพ่ง 

____________________________ 
 
(การระงบัข้อพิพาททางเลือกในทางแพ่ง) 

มาตรา ๓๗ ในคดแีพ่ง คู่ความทุกฝ่ายโดยความสมคัรใจร่วมกันมสีิทธเิลอืกใช้การระงบัข้อ
พพิาททางเลอืก ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรอง การประนอมข้อพพิาท การไกล่เกลี!ย การชี\ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการ การใหค้าํปรกึษา การประเมนิผลคดใีนเบื\องต้นโดยคนกลาง การพจิารณาแบบย่อโดย
คนกลาง การแต่งตั \งคนกลางคน้หาความจรงิ หรอืการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกรปูแบบอื!นได ้

หลักเกณฑ์และวิธีการของการดําเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที!ประธานศาลฎีกา
กําหนด 
 

มาตรา ๓๘ ในคดทีี!เกี!ยวขอ้งกบัประโยชน์สาธารณะ หน่วยงานของรฐัที!มอีํานาจหน้าที!คุม้ครอง 
ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ!งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศตามกฎหมายสามารถเลอืกใช้
วธิกีารระงบัข้อพพิาททางเลือกได้ แต่ต้องพจิารณาอย่างรอบคอบว่าการดําเนินการดงักล่าวกับการ
ดาํเนินคดตีามปกตอิยา่งใดจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่ากนั และพงึระวงัมใิหเ้กดิขอ้ตกลงที!ทําให้
ประโยชน์สาธารณะตอ้งลดน้อยถอยลงอยา่งไมม่เีหตุผล 
 

มาตรา ๓๙ ในคดีที!มีคู่ความเป็นจํานวนมาก ศาลต้องกําหนดวิธีการที!เหมาะสมเพื!อให้ม ี
การตั \งตวัแทนของผู้ที!เกี!ยวขอ้งมาโดยชอบ และหากการมสี่วนร่วมของชุมชนหรอืองค์กรใดอาจจะเป็น
ประโยชน์ต่อคด ีศาลอาจเชญิบุคคลหรอืองคก์รเหล่านั \นเขา้รว่มในการดาํเนินการได ้
 

มาตรา ๔๐ เมื!อศาลสั !งร ับคําฟ้องแล้ว ให้ศาลกําหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ว และออก
หมายเรยีกจาํเลยใหม้าศาลตามกําหนดนัดเพื!อดําเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก ใหก้าร และ



-๒๓- 
 

สบืพยานในวนัเดยีวกนั ทั \งนี\ ใหศ้าลส่งสําเนาคําฟ้องหรอืสําเนาบนัทกึคําฟ้องใหจ้าํเลย และสั !งใหโ้จทก์
มาศาลในวนันดัพจิารณานั \นดว้ย  

จาํเลยจะยื!นคาํใหก้ารเป็นหนงัสอืก่อนวนันดัพจิารณาตามวรรคหนึ!งกไ็ด ้ 
 

มาตรา ๔๑ ในวนันัดพิจารณา เมื!อโจทก์และจําเลยมาพร้อมกนัแล้วให้เจ้าพนักงานคดีหรอื
บุคคลที!ศาลกําหนดหรอืที!คู่ความตกลงกนัทําการไกล่เกลี!ย หรอืดําเนินกระบวนการระงบัข้อพพิาท
ทางเลอืกแบบอื!น 
 

มาตรา ๔๒ ผูร้บัผดิชอบในการดําเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกพงึระวงัมใิหคู้่ความ
ฝา่ยใดฝา่ยหนึ!งใชส้ทิธเิหนือคู่ความอกีฝ่ายอย่างไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะกรณีในกรณีที!คู่ความแต่ละฝ่ายมี
อํานาจต่อรองที!ไมเ่ท่าเทยีมกนั 
 

มาตรา ๔๓ ผูร้บัผดิชอบในการดําเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก ที!มใิช่เจา้หนักงาน
คดมีสีทิธไิด้รบัค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดนิทาง และค่าเช่าที!พกัตามระเบยีบที!คณะกรรมการบรหิารศาล
ยตุธิรรมกําหนด 
 

มาตรา ๔๔ ผู้รบัผิดชอบในการดําเนินกระบวนการระงบัข้อพิพาททางเลือก ไม่ว่าจะเป็น 
ผูไ้กล่เกลี!ย ผู้ประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ หรอืคนกลางต่างๆ อาจคดัเลอืกมาจากผู้เชี!ยวชาญดา้น
สิ!งแวดลอ้ม หรอืบุคคลอื!นที!มคีุณสมบตัเิหมาะสม 
 

มาตรา ๔๕ ถา้มกีารเจรจาเกี!ยวกบัค่าเสยีหายที!พงึจา่ยระหว่างคู่ความในคดสีิ!งแวดลอ้ม ใหอ้ายุ
ความสะดุดหยดุอยูไ่มน่บัในระหว่างนั \นจนกว่าฝา่ยใดฝา่ยหนึ!งไดบ้อกเลกิการเจรจา 
 
(การฟ้องคดีแพ่ง) 

มาตรา ๔๖ เมื!อมหีรอือาจจะมขี้อโต้แย้งเกิดขึ\น เกี!ยวกับสิทธิหรอืหน้าที!หรอืประโยชน์ของ
บุคคลใดตามกฎหมายที!เกี!ยวขอ้งกบัคดสีิ!งแวดลอ้ม  หรอืบุคคลใดจะต้องใชส้ทิธดิงักล่าวทางศาล บุคคล
นั \นชอบที!จะเสนอคดขีองตนต่อศาลที!มเีขตอํานาจได ้ ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายนี\ 
 

มาตรา ๔๗ การฟ้องคดเีพื!อประโยชน์ส่วนตวัของปจัเจกชน บุคคลอาจรวมกนัฟ้องในลกัษณะ
คดแีบบกลุ่มกไ็ด ้ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการฟ้องคดแีบบกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดแีบบ
กลุ่ม 
 



-๒๔- 
 

มาตรา ๔๘  ตวัแทนชุมชนที!มคีุณสมบตัติามที!กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดประธานศาลฎกีา มสีทิธิ
ฟ้องคดต่ีอศาลเพื!อขอใหก้ําหนดมาตรการในการดาํเนินการเพื!อป้องกนัหรอืหยุดยั \งการก่อความเสยีหาย  
การเรียกให้จัดการแก้ไขปญัหาและกระทําการฟื\นฟูเยียวยา หรือการเรียกค่าเสียหายที!เกิดแก่
สิ!งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศของชุมชนได ้ 
 

มาตรา ๔๙  เพื!อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพื!อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ให้องค์กร
เอกชนทางสิ!งแวดล้อมมสีทิธฟ้ิองคดสีิ!งแวดล้อมที!อยู่ในขอบเขตวตัถุประสงค์ขององค์กรต่อศาลเพื!อ
ขอให้เกดิมาตรการในการดําเนินการเพื!อป้องกนัหรอืหยุดยั \งการก่อความเสยีหาย การเรยีกให้จดัการ
แก้ไขปญัหาและกระทําการฟื\ นฟู เยียวยา หรือการเ รียกค่ า เสียหายที! เกิดแ ก่สิ!งแวดล้อม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศได ้ 
 

มาตรา ๕๐ หากองคก์รเอกชนทางสิ!งแวดลอ้มประสงคจ์ะใชส้ทิธฟ้ิองคดตีามมาตราขา้งต้น จกั
ต้องไปเรยีกรอ้งให้หน่วยงานของรฐัที!มอีํานาจหน้าที!คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ!งแวดล้อม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศตามกฎหมายนั \นเขา้ดําเนินการตามกฎหมายก่อน หากเจา้หน้าที! 
ไม่ดําเนินการใน ๖๐ วนั องคก์รเอกชนทางสิ!งแวดล้อมดงักล่าวมสีทิธไิปฟ้องรอ้งหรอืดําเนินคดเีอง ใน
กรณีที!หน่วยงานของรฐัที!มีอํานาจหน้าที!คุ้มครอง ส่งเสริม อนุรกัษ์และรกัษาสิ!งแวดล้อม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศตามกฎหมายมกีารฟ้องคดอียู่แล้ว องค์กรเอกชนทางสิ!งแวดล้อม
อาจขอเขา้เป็นคู่ความรว่มได ้
 

มาตรา ๕๑ หน่วยงานของรฐัที!มอีํานาจหน้าที!คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ!งแวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศตามกฎหมายมอีํานาจฟ้องคดต่ีอศาลเพื!อขอใหเ้กดิมาตรการในการ
ดําเนินการเพื!อขอให้เกดิมาตรการในการดําเนินการเพื!อป้องกนัหรอืหยุดยั \งการก่อความเสยีหาย การ
เรยีกให้จดัการแก้ไขปญัหาและกระทําการฟื\นฟูเยยีวยา หรอืการเรยีกค่าเสยีหายที!เกดิแก่สิ!งแวดล้อม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศได ้

การฟ้องเรยีกค่าเสยีหายที!เกดิแก่สิ!งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศของส่วนรวม
ต้องคํานวณความเสยีหายทางตรงและทางอ้อมอย่างรอบด้าน โดยรวบรวมทั \งข้อเท็จจรงิและแสดง
วธิกีารคดิคาํนวณในเชงิวชิาการแก่ศาลอยา่งเพยีงพอ 

ในกรณีที!มผีู้ก่อภยัหรอืความเสยีหายหลายรายที!เกี!ยวเนื!องกนั ให้หน่วยงานที!มอีํานาจหน้าที!
คุ้มครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ!งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศตามกฎหมาย
รวบรวมขอ้มลูและดาํเนินการฟ้องรอ้งคดแีพ่งใหค้รบถว้นทุกกรณ ี

ในกรณีที!หน่วยงานของรฐัที!มอีํานาจหน้าที!คุ้มครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ!งแวดล้อม 
ทรพัยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศตามกฎหมายต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพื!อการแก้ไขปญัหาสิ!งแวดล้อม
ต่างๆ เช่น การขจดัมลพษิ หรอืต้องรบัผดิแทนผู้ก่อความเสยีหายโดยที!มไิดเ้ป็นผูก่้อความเสยีหายเอง
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โดยตรง ใหห้น่วยงานของรฐัฟ้องไล่เบี\ยเพื!อเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใหค้รบถ้วนเพื!อให้ผูก่้อมลพษิที!แทจ้รงิ
ตอ้งรบัผดิต่อไป 
 

มาตรา ๕๒ โจทก์จะฟ้องด้วยวาจาหรอืเป็นหนังสอืก็ได้ ในกรณีที!โจทก์ประสงค์จะฟ้องด้วย
วาจา ใหเ้จา้พนกังานคดจีดัใหม้กีารบนัทกึรายละเอยีดแห่งคาํฟ้องแลว้ใหโ้จทกล์งลายมอืชื!อไวเ้ป็นสาํคญั  

คาํฟ้องต้องมขีอ้เทจ็จรงิที!เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดรีวมทั \งคําขอบงัคบัชดัเจนพอที!จะทําใหเ้ขา้ใจ
ได้ หากศาลเหน็ว่าคําฟ้องนั \นไม่ถูกต้องหรอืขาดสาระสําคญับางเรื!อง ศาลอาจมคีําสั !งใหโ้จทก์แก้ไขคํา
ฟ้องในส่วนนั \นใหถู้กตอ้งหรอืชดัเจนขึ\นกไ็ด ้ 
 

มาตรา ๕๓ ภายหลงัที!ได้มกีารฟ้องคดสีิ!งแวดล้อมแล้ว หากมกีารเสนอคําฟ้องเข้ามาในคดี
ดงักล่าวไม่ว่าโดยวิธีฟ้องเพิ!มเติม ฟ้องแย้ง หรอืโดยสอดเข้ามาในคดี หรอืหากศาลมคีําสั !งให้รวม
พจิารณาคดแีพ่งอื!นใดเขา้กบัคดสีิ!งแวดล้อม ใหถ้อืว่าคดใีนส่วนที!เกี!ยวกบัคําฟ้องซึ!งได้ยื!นภายหลงัและ
คดทีี!ศาลสั !งใหร้วมพจิารณาเหล่านั \นเป็นคดสีิ!งแวดลอ้มตามพระราชบญัญตันีิ\ดว้ย    
 
  (การดาํเนินการเกี�ยวกบัคดีแพ่ง) 

มาตรา ๕๔ ในกรณีที!ทําใหค้วามเสยีหายเกดิขึ\นต่อชวีติ ร่างกาย สุขภาพ หรอือนามยั โดยผล
ของสารที!สะสมอยู่ในร่างกายของผู้เสยีหายหรอืเป็นกรณีที!ต้องใช้เวลาในการแสดงอาการ  ผู้เสยีหาย
หรอืผู้มอีํานาจฟ้องคดแีทนผู้เสยีหายต้องใช้สทิธเิรยีกรอ้งภายในสามปี  นับแต่วนัที!รูถ้งึความเสยีหาย
และรูต้วัผูท้ี!ตอ้งรบัผดิ แต่ไมเ่กนิสบิปีนบัแต่วนัที!รูถ้งึความเสยีหาย  
 

มาตรา ๕๕ ระยะเวลาตามที!กําหนดไว้ในพระราชบญัญตันีิ\หรอืกฎหมายอื!นที!บทบญัญตัแิห่ง
พระราชบญัญัตินี\ให้นํามาใช้บงัคบั หรอืระยะเวลาตามที!ศาลกําหนดไว้ เมื!อศาลเห็นสมควรหรอืเมื!อ
คู่ความร้องขอ ศาลมีอํานาจย่นหรือขยายระยะเวลาได้ตามความจําเป็นและเพื!อประโยชน์แห่ง 
ความยตุธิรรม  
 
(ค่าฤชาธรรมเนียมทางแพ่ง) 

มาตรา ๕๖ การดําเนินการทางศาลตามพระราชบญัญตัินี\ ให้ได้รบัยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม 
ทั \งปวง 
 
(วิธีการชั �วคราวก่อนฟ้องและก่อนพิพากษา) 

มาตรา ๕๗ วธิกีารชั !วคราวก่อนฟ้องและก่อนพพิากษาและการบงัคบัตามคําพพิากษาหรอื
คาํสั !งใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันีิ\และขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาตามมาตรา ๔ 
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มาตรา ๕๘ ในกรณีที!ศาลเหน็สมควรกําหนดมาตรการหรอืวธิกีารใดๆ เพื!อบรรเทาทุกข ์ความ
เสียหายหรอืป้องกันเหตุที!จะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่คู่ความหรอืประโยชน์สาธารณะเป็นการ
ชั !วคราวก่อนการพพิากษาคด ีไม่ว่าจะมคีํารอ้งขอจากบุคคลดงักล่าวหรอืไม่  ให้ศาลมอีํานาจกําหนด
มาตรการหรอืวธิกีารชั !วคราว และออกคําสั !งไปยงัคู่ความหรอืผู้ที!มหีน้าที!เกี!ยวข้องให้ปฏบิตัิได้ ทั \งนี\  
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที!กําหนดโดยขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 
 

มาตรา ๕๙ ก่อนฟ้องคด ี ถ้ามเีหตุเช่นเดยีวกบัที!โจทก์มสีทิธยิื!นคําขอให้ศาลมคีําสั !งคุ้มครอง
ชั !วคราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง  มาตรา  ๒๕๔ หรอืมาตรา ๒๖๔  
ผู้มสีทิธเิสนอคดชีอบจะยื!นคํารอ้งขอต่อศาลได้เช่นกนั  โดยให้นําประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ
แพ่ง ภาค ๔ ลกัษณะ ๑ วธิกีารชั !วคราวก่อนพพิากษามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เมื!อศาลมคีําสั !งคุม้ครองชั !วคราวก่อนพพิากษาตามวรรคหนึ!งแล้ว  หากไดม้กีารฟ้องคดภีายใน
หนึ!งเดอืนนับแต่วนัยื!นคําร้องขอตามวรรคหนึ!ง  ให้คําสั !งศาลนั \นมผีลต่อไปเสมอืนเป็นคําสั !งคุ้มครอง
ชั !วคราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง   

หากมไิดม้กีารฟ้องคดต่ีอศาลสิ!งแวดลอ้มภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหค้ําสั !งศาลนี\เป็น
อนัยกเลกิไป 

ในระหว่างพจิารณาคํารอ้งขอตามวรรคหนึ!ง  แมจ้ะมกีารฟ้องคดภีายในกําหนดเวลาตามวรรค
สองแล้ว  ก็ให้ศาลดําเนินกระบวนพจิารณาตามคํารอ้งนี\ต่อไป  และหากศาลมคีําสั !งคุ้มครองชั !วคราว
ก่อนพพิากษา  กใ็หค้าํสั !งนี\มผีลบงัคบัต่อไปตามวรรคสอง 
 
(การส่งคาํคู่ความคดีแพ่ง) 

มาตรา ๖๐ การส่งคําคู่ความหรอืเอกสารอื!นใด หรอืการแจง้วนันัด คําสั !งของศาลหรอืขอ้ความ
อย่างอื!นไปยงัคู่ความหรอืบุคคลอื!นใดในคดสีิ!งแวดลอ้มซึ!งปกตจิะต้องดําเนินการโดยทางเจา้พนักงาน
ศาลนั \น ศาลอาจสั !งให้ดําเนินการโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบั โทรศพัท์ โทรสาร ไปรษณีย์
อเิลก็ทรอนิกส์ หรอืสื!อเทคโนโลยสีารสนเทศอื!นใดก็ได้ โดยคํานึงถงึความจําเป็นเร่งด่วน ความสะดวก
รวดเรว็ ความเหมาะสมตามสภาพแห่งเนื\อหาของเรื!องที!ทําการตดิต่อ ทั \งนี\ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที!
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา  
 

มาตรา ๖๑ คู่ความจะแต่งตั \งบุคคลใดซึ!งมภีูมลิําเนาในเขตศาลเพื!อรบัคําคู่ความหรอืเอกสาร
แทนตนกไ็ดโ้ดยใหย้ื!นคาํขอต่อศาลที!พจิารณาคดนีั \นเมื!อศาลอนุญาตแลว้ จะส่งคําคู่ความหรอืเอกสารแก่
บุคคลซึ!งไดร้บัแต่งตั \งนั \นกไ็ด ้

ถ้าคู่ความไม่มภีูมลิําเนาหรอืสํานักทําการงานในเขตศาลที!พจิารณาคด ีศาลนั \นจะสั !งใหคู้่ความ
แต่งตั \งบุคคลซึ!งมภีูมลิําเนาในเขตศาลนั \นซึ!งจะเป็นการสะดวกในการส่งคําคู่ความหรอืเอกสารภายใน
เวลาที!ศาลกําหนดเพื!อรบัคาํคู่ความหรอืเอกสารแทนกไ็ด ้
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ถ้าคู่ความไม่ปฏบิตัติามคําสั !งศาลตามวรรคสอง การส่งคําคู่ความหรอืเอกสารจะกระทําโดยวธิี
ปิดประกาศไว ้ณ ศาลที!พจิารณาคด ีแจง้ใหคู้่ความมารบัคําคู่ความหรอืเอกสารนั \นแทนการส่งโดยวธิอีื!น
กไ็ดก้ารส่งคาํคู่ความหรอืเอกสารโดยวธิเีช่นนี\ใหม้ผีลใชไ้ดเ้มื!อพน้สบิหา้วนันบัแต่วนัปิดประกาศ 

การส่งคาํคู่ความหรอืเอกสารแก่บุคคลซึ!งไดร้บัแต่งตั \ง ใหก้ระทาํไดเ้ช่นเดยีวกบัการส่งคําคู่ความ
หรอืเอกสารแก่คู่ความหรอืการส่งโดยวธิอีื!นแทนดงัที!บญัญตัิไว้ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ
แพ่งการส่งคาํคู่ความหรอืเอกสารแก่บุคคลซึ!งไดร้บัแต่งตั \งตามความในวรรคนี\ใหม้ผีลใชไ้ดเ้มื!อพน้เจด็วนั
นบัแต่วนัส่งหรอืสบิหา้วนันบัแต่วนัที!ไดม้กีารส่งโดยวธิอีื!นแทน 
 
(การพิจารณาคดีแพ่ง) 

มาตรา ๖๒ ถ้าคู่ความไม่อาจตกลงกนัหรอืไม่อาจระงบัข้อพพิาททางเลอืกด้วยวธิใีดได้ และ
จําเลยยงัไม่ได้ยื!นคําให้การ ให้ศาลจดัให้มกีารสอบถามคําให้การของจําเลยโดยจําเลยจะยื!นคําให้การ
เป็นหนังสอืหรอืจะให้การด้วยวาจาก็ได้ ในกรณีที!ยื!นคําให้การเป็นหนังสอื หากศาลเห็นว่าคําให้การ
ดงักล่าวไม่ถูกต้องหรอืขาดสาระสําคญับางเรื!อง ศาลอาจมคีําสั !งให้จําเลยแก้ไขคําให้การในส่วนนั \นให้
ถูกต้องหรอืชดัเจนขึ\นกไ็ด้ ในกรณีใหก้ารดว้ยวาจา ใหศ้าลจดัใหม้กีารบนัทกึคําใหก้ารนั \นและใหจ้ําเลย
ลงลายมอืชื!อไวเ้ป็นสาํคญั  

ถ้าจาํเลยไม่ให้การตามวรรคหนึ!ง และไม่ไดร้บัอนุญาตจากศาลให้ขยายระยะเวลายื!นคําใหก้าร
ใหถ้อืว่าจาํเลยขาดนดัยื!นคาํใหก้าร 
 

มาตรา ๖๓  คดแีพ่ง เมื!อศาลแจง้กําหนดนัดพจิารณาให้คู่ความฝ่ายใดทราบแล้ว คู่ความฝ่าย
นั \นไม่มาศาลตามกําหนดนัด ให้เป็นหน้าที!ของคู่ความฝ่ายนั \นมารบัทราบกําหนดนัดต่อไปจากศาลเอง
หากไมม่ารบัทราบ ใหถ้อืว่าคู่ความฝา่ยนั \นไดท้ราบกําหนดนดัต่อไปแลว้ 
 
(คาํพิพากษาและคาํสั �งทางแพ่ง) 

มาตรา ๖๔ ห้ามมใิห้ศาลพพิากษาหรอืสั !งเกนิไปกว่าหรอืนอกจากที!ปรากฏในคําฟ้อง เว้นแต่ 
ในกรณทีี!ศาลเหน็สมควรเพื!อความเป็นธรรมแก่คู่ความหรอืเพื!อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะจะพพิากษา
หรอืสั !งเกนิคาํขอบงัคบัหรอืที!มไิดก้ล่าวในคาํฟ้องกไ็ด ้
 

มาตรา ๖๕ คาํพพิากษาหรอืคาํสั !งใด ๆ ในคดสี่วนแพ่งใหถ้อืว่าผูกพนัเฉพาะคู่ความในกระบวน
พจิารณาของศาลที!พพิากษาหรอืมคีําสั !ง แต่ศาลจะกําหนดใหค้ําพพิากษาหรอืคําสั !งนั \นผูกพนัผูอ้ื!นซึ!งมี
ผลประโยชน์รว่มกนัในมลูความแห่งคดหีรอืมหีน้าที!เกี!ยวขอ้งตามกฎหมายดว้ยกไ็ด ้
 

มาตรา ๖๖ กรณีที!ทําให้ความเสยีหายเกิดขึ\นแก่ร่างกาย สุขภาพ หรอือนามยัและในเวลาที!
พิพากษาคดีเป็นการพ้นวิสัยจะหยั !งรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั \นมีแท้จริงเพียงใด ศาลอาจกล่าว 
ในคําพพิากษาหรอืคําสั !งว่ายงัสงวนไวซ้ึ!งสทิธทิี!จะแก้ไขคําพพิากษาหรอืคําสั !งนั \นอกีภายในระยะเวลาที!
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ศาลกําหนด โดยกําหนดให้จําเลยวางหลกัประกนัความเสยีหายที!อาจจะมขีึ\นในอนาคตตามจํานวนที!
เหน็สมควรกําหนดกไ็ด ้ ทั \งนี\ ตอ้งไม่เกนิสบิปีนับแต่วนัที!ศาลมคีําพพิากษาหรอืคําสั !ง แต่ก่อนการแก้ไข
ตอ้งใหโ้อกาสคู่ความอกีฝา่ยที!จะคดัคา้น 
 
(การกาํหนดมาตรการป้องกนัความเสียหายในอนาคต) 

มาตรา ๖๗ ในกรณีที!ขอ้เทจ็จรงิปรากฏชดัว่าการดําเนินกจิการใดๆ ของจําเลยยงัอาจก่อภยั
หรือความเสียหายได้ในอนาคต ให้ศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการต่างๆ หรือกําหนดเงื!อนไขให้
ดําเนินการหรอืงดเว้นดําเนินการอย่างใดที!เหมาะสมเพื!อป้องกันมใิห้ผู้ก่อความเสียหายการกระทํา
ความผดิเช่นนั \นอกี  หรอืเพื!อป้องกนัภยัและความเสยีหายที!จะเกดิในอนาคตได ้ 
 
(การกาํหนดค่าเสียหายทางแพ่งต่อบคุคล) 

มาตรา ๖๘ ศาลมอีํานาจกําหนดค่าเสียหายทางแพ่งที!เกิดขึ\นในกรณีที!บุคคลที!ได้รบัความ
เสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย และสุขภาพอย่างเป็นธรรม ซึ!งต้องรวมถงึค่าเสยีโอกาสในทางเศรษฐกจิด้วย 
เช่น ค่าเสยีหายที!ผูเ้สยีหายจะเสยีโอกาสในการทํางานในอนาคต หรอืค่าเสยีโอกาสที!ต้องเสยีชวีติก่อน
วยัอนัควร  
 

มาตรา ๖๙ ศาลมอีํานาจกําหนดค่าเสียหายทางแพ่งที!เกิดขึ\นในกรณีที!บุคคลที!ได้รบัความ
เสยีหายต่อทรพัยส์นิอย่างเป็นธรรม ค่าเสยีหายต่อทรพัยส์นิที!ผู้เสยีหายได้รบั นอกจากหมายถงึความ
เสียหายโดยตรงต่อทรพัย์สินเพราะปญัหาสิ!งแวดล้อมแล้ว ยงัหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายในการที! 
ผู้ได้รบัผลกระทบต้องยา้ยที!อยู่อาศยัด้วยปญัหาสิ!งแวดล้อม การต้องซื\ออาหารหรอืสิ!งใดๆ ผดิไปจาก 
ที!เป็นเพราะปญัหาสิ!งแวดลอ้ม รวมทั \งการจดัทาํสิ!งต่างๆ เพื!อป้องกนัความเสยีหายดว้ย 
 
(ค่าเสียหายต่อทรพัยากรของชุมชนและส่วนรวม) 

มาตรา ๗๐ ในคดทีี!มกีารรอ้งขอค่าเสยีหายต่อสิ!งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศ
ของส่วนรวม นอกเหนือจากค่าเสียหายที!คู่ความร้องขอแล้ว เพื!อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมทาง
สิ!งแวดลอ้ม ศาลมอีํานาจกําหนดค่าเสยีหายทางแพ่งอื!นใหค้รอบคลุมค่าเสยีหายที!เกดิขึ\นแลว้และพงึจะ
เกดิขึ\นในอนาคต ดงัต่อไปนี\ 

(๑) ค่าเสยีหายที!เป็นมลูค่าในเชงิความสําคญัของสิ!งที!สูญเสยีต่อระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหารและ
ความเชื!อมโยงของวงจรธรรมชาต ิ

(๒) ค่าเสยีหายที!เป็นมลูค่าในเชงิประโยชน์ใชส้อยของบุคคล ทั \งเพื!อการดํารงชพี การท่องเที!ยว 
และการชื!นชมทศันียภาพ และความรื!นรมยใ์นทางธรรมชาต ิ

(๓) ค่าเสยีหายที!เป็นมลูค่าในเชงิเศรษฐกจิการคา้ รวมทั \งค่าเสยีโอกาสในเชงิเศรษฐกจิ 
(๔ )  ค่ า ใช้จ่ ายเพื! อการดํ า เ นินการขจัดมลพิษ  หรือความเสียหายต่างๆ  ที! เ กิดแ ก่

ทรพัยากรธรรมชาต ิสิ!งแวดลอ้ม และระบบนิเวศ 
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(๕) ค่าใชจ้่ายเพื!อการฟื\นฟูทรพัยากรธรรมชาต ิสิ!งแวดล้อม และระบบนิเวศ ใหค้นืสู่สภาพเดมิ
ก่อนที!จะเสยีหายอยา่งเหมาะสม 
 

มาตรา ๗๑ ในการพิจารณากําหนดค่าเสียหายทางสิ!งแวดล้อม ศาลให้ศาลเลือกใช้วิธีการ
คํานวณความเสยีหายทางสิ!งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลกัวชิาเศรษฐศาสตรส์ิ!งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์
สุขภาพ ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ หรอืวชิาการอื!นๆ ที!เกี!ยวข้อง โดยอาจขอให้ผู้เชี!ยวชาญในเรื!องที!
เกี!ยวขอ้งเสนอความคดิเหน็ประกอบได ้
 

มาตรา ๗๒ ในกรณีที!ศาลเหน็ว่าการแก้ฟื\นฟูเยยีวยาสภาพสิ!งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และระบบนิเวศในบรเิวณที!เสยีหายให้กลบัสู่สภาพเดมิไม่สามารถกระทําได้อกีแล้วหรอืกระทําได้ยาก
อยา่งยิ!ง  

เพื!อประโยชน์แห่งความยุตธิรรมทางสิ!งแวดลอ้ม ศาลอาจสั !งใหผู้ก่้อความเสยีหายจดัหาสถานที!
อื!น ที!มลีกัษณะและสภาพธรรมชาต ิและบุคคลสามารถใช้หรอืได้ประโยชน์ในลกัษะเดยีวกนัมาชดเชย 
แทนการแกไ้ขฟื\นฟูเยยีวยาในที!เดมิได ้
 

มาตรา ๗๓ ศาลอาจใช้ดุลพนิิจกําหนดในคําพพิากษาให้แบ่งชําระค่าเสยีหายออกเป็นส่วนๆ 
ตามระยะเวลาและจํานวนเงนิที!ต้องชําระในแต่ละคราวตามที!ศาลเห็นสมควร  เพื!อให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของผูก่้อความเสยีหายตามสภาพความเป็นจรงิ   
 
(การบงัคบัตามคาํพิพากษาหรือคาํสั �งทางแพ่ง) 

มาตรา ๗๔ ภายหลงัที!ได้มคีําสั !งหรอืคําพิพากษาถึงที!สุดในคดีสิ!งแวดล้อมแล้ว  หากความ
ปรากฏแก่ศาลว่า  ไม่อาจบงัคบัคดตีามคําพพิากษาหรอืคําสั !งได้หรอืมคีวามจําเป็นต้องกําหนดวธิกีาร
อย่างหนึ!งอย่างใดเพื!อบงัคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาหรือคําสั !ง  ให้ศาลมีอํานาจออกคําสั !งใดๆ  
เพื!อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งดงักล่าวไดต้ามที!เหน็สมควร  เพื!อประโยชน์แห่งความยตุธิรรม 

ในกรณีที!ประโยชน์สาธารณะจะเสียหายอย่างร้ายแรง หากไม่มีการกระทําตามคําสั !งหรือ 
คําพพิากษา ศาลอาจสั !งใหบุ้คคลอื!นมาแก้ไขบําบดัป้องกนัภยัทางสิ!งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ
โดยใหล้กูหนี\ตามคาํพพิากษาเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้า่ยนั \นโดยเรว็กไ็ด ้ 
 

ส่วนที� ๓ 
วิธีพิจารณาคดีที�ใช้ร่วมกนัทั Eงในส่วนแพ่งและอาญา 

____________________________ 
 
(การสืบพยานและการรวบรวมพยานหลกัฐานล่วงหน้า) 
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มาตรา ๗๕  ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลกัฐานที!ตนอาจต้องอ้างองิในภายหน้าจะสูญหายหรอื
ยากแก่การนํามาเมื!อมคีดสีิ!งแวดล้อมเกิดขึ\น หรอืถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดเีกรงว่าพยานหลกัฐานที!ตน
จาํนงจะอ้างองิจะสูญหายเสยีก่อนที!จะนํามาสบืหรอืเป็นการยากที!จะนํามาสบืในภายหลงับุคคลนั \นหรอื 
คู่ความฝ่ายนั \นอาจยื!นคําขอต่อศาลโดยทําเป็นคํารอ้งขอหรอืคํารอ้งให้ศาลมคีําสั !งใหส้บืพยานหลกัฐาน
นั \นไวท้นัทเีท่านั \น ใหศ้าลหมายเรยีกผูข้อและคู่ความอกี    ฝ่ายหนึ!งหรอืบุคคลภายนอกที!เกี!ยวขอ้งมา
ศาล และเมื!อไดฟ้งับุคคลเหล่านั \นแลว้    ใหศ้าลสั !งคําขอตามที!เหน็สมควร ถ้าศาลสั !งอนุญาตตามคําขอ
แลว้ให้สบืพยาน   หลกัฐานไปตามที!บญัญตัไิว้ในกฎหมาย  ส่วนรายงานและเอกสารอื!น ๆ ที!เกี!ยวขอ้ง
กบัการนั \นใหศ้าลเกบ็รกัษาไว ้
 

มาตรา ๗๖  ในกรณีมเีหตุฉุกเฉิน เมื!อมกีารยื!นคําขอตามมาตรา ๗๕  ผูย้ ื!นคําขอจะยื!นคํารอ้ง
รวมไปดว้ยเพื!อใหศ้าลมคีําสั !งหรอืออกหมายตามที!ขอโดยไม่ชกัชา้ และถ้าจาํเป็นจะขอใหศ้าลมคีําสั !งให้
ยดึหรอือายดัเอกสารหรอืวตัถุที!จะใชเ้ป็นพยานหลกัฐานที!ขอสบืไวก่้อนโดยมเีงื!อนไขอย่างใดอย่างหนึ!ง
ตามที!ศาลเหน็สมควรกไ็ด ้

ให้นํามาตรา ๒๖๑ ถึงมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗ ถงึมาตรา ๒๖๙  แห่งประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความแพ่งมาใชแ้ก่กรณตีามวรรคหนึ!งโดยอนุโลม  
 
(การพิจารณาคดี) 

มาตรา ๗๗   เพื!อประโยชน์แห่งความยุตธิรรมในอนัที!จะให้ได้ความแจง้ชดัในขอ้เทจ็จรงิแห่ง
คด ีให้ศาลมอีํานาจเรยีกพยานหลกัฐานมาสบืได้เองตามที!เหน็สมควร และศาลมอีํานาจซกัถามพยาน
เพิ!มเตมิไดจ้นสิ\นขอ้สงสยั 

ใหศ้าลดาํเนินการนั !งพจิารณาคดตีดิต่อกนัไปโดยไมเ่ลื!อนคดจีนกว่าจะเสรจ็การพจิารณา เวน้แต่
มเีหตุจาํเป็นอนัมอิาจกา้วล่วงเสยีไดแ้ละศาลจะเลื!อนครั \งหนึ!งไดไ้ม่เกนิเจด็วนั และเมื!อเสรจ็การพจิารณา
คด ีใหศ้าลรบีทาํคาํพพิากษาหรอืคาํสั !งโดยเรว็ 
 

 (การคุ้มครองพยาน)             

มาตรา ๗๘ ในกรณีที!พยานบุคคลมคีวามเสี!ยงภยัในคดสีิ!งแวดลอ้ม ใหศ้าลพจิารณาออกคําสั !ง
เพื!อใหเ้กดิการคุม้ครองพยานอยา่งเหมาะสม ทั \งนี\เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
พยาน 

 
(พยานผูเ้ชี�ยวชาญ ที�ปรึกษา และผูเ้ชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม) 

มาตรา ๗๙ เพื!อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลมอีํานาจผู้เชี!ยวชาญในคดสีิ!งแวดล้อมที!มี
ความเหมาะสมมาช่วยคน้หาความจรงิแห่งคดไีด ้
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ผูเ้ชี!ยวชาญในคดสีิ!งแวดล้อม อาจเขา้มาในคดใีนฐานะพยานผู้เชี!ยวชาญของคู่ความฝ่ายต่างๆ 
หรอืในฐานะที!ปรกึษาที!เป็นผูเ้ชี!ยวชาญทางสิ!งแวดลอ้มกไ็ด ้

ในคดีที!ต้องอาศัยความรู้ความชํานาญเป็นพิเศษ ศาลอาจขอให้ที!ปรกึษาที!เป็นผู้เชี!ยวชาญ 
ทางสิ!งแวดลอ้มใหค้วามเหน็เพื!อประกอบการพจิารณาพพิากษาคดไีด้   โดยที!ปรกึษาทางสิ!งแวดลอ้ม 
มสีทิธใินการเขา้ถงึเอกสารและขอ้มูลในคดทีี!จําเป็นเพื!อให้มขีอ้มูลที!เพยีงพอในการเสนอความคดิเหน็ 
โดยในคดหีนึ!งอาจมทีี!ปรกึษาหลายคนหรอืหลายสาขากไ็ด ้ทั \งนี\ ขึ\นอยูก่บัตามพฤตกิารณ์แห่งรปูคด ี

ผู้ เชี!ยวชาญในคดีสิ!งแวดล้อมต้องเ ป็นผู้ เชี!ยวชาญในสาขาต่างๆ อย่างแท้จริง และ 
ความเชี!ยวชาญดงักล่าวเกี!ยวพนักบัประเดน็แห่งคดพีพิาท และผูเ้ชี!ยวชาญต้องมคีวามเป็นกลางในการ
แสดงความคดิเหน็ และเขา้มาในคดเีพื!อช่วยศาลและคู่ความทุกฝ่ายในการคน้หาความจรงิแห่งคด ีมใิช่
เพื!อช่วยเหลอืฝา่ยใดฝา่ยหนึ!ง 
 

มาตรา ๘๐ ที!ปรกึษาที!เป็นผู้เชี!ยวชาญทางสิ!งแวดลอ้มที!ศาลขอให้มาให้ความเหน็มสีทิธไิด้รบั
ค่าปว่ยการ ค่าพาหนะเดนิทาง และค่าเช่าที!พกัตามระเบยีบที!คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 
 
(การประชุมผูเ้ชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม) 

มาตรา ๘๑ ในกรณีที!ข้อเท็จจรงิบางเรื!องต้องเกี!ยวพนักับหลายสาขาวิชาที!เกี!ยวพนักับข้อ
พพิาท ทั \งในส่วนของพยานทางวทิยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ต่างๆ ซึ!งคู่ความอาจอ้าง
พยานผูเ้ชี!ยวชาญที!หลากหลาย หรอืศาลอาจมกีารตั \งที!ปรกึษาที!เป็นผูเ้ชี!ยวชาญทางสิ!งแวดลอ้มดว้ยนั \น  
ศาลอาจจดัใหม้กีารประชุมเพื!อคน้หาความจรงิในคดรีว่มกนั และใหคู้่ความแต่ละฝ่ายมโีอกาสโต้แยง้ตาม
ความเหมาะสม  

รปูแบบและวธิกีารดาํเนินการดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที!ประธานศาลฎกีากําหนด 
 
 (การตรวจโดยสถานพยาบาล ห้องปฏิบติัการ) 

มาตรา ๘๒ พยานหลกัฐานที!ไดจ้ากสถานที!เกดิเหตุ ทั \งก่อนและหลงัการเกดิความเสยีหายอาจ
จดัเกบ็อาจจดัทําโดยประชาชนทั !วไป หรอืผูม้หีน้าที!หรอืผูเ้ชี!ยวชาญ แต่ต้องมวีธิกีารที!ถูกต้องเหมาะสม
ตามหลกัวชิาจงึจะควรรบัฟงั 
 

มาตรา ๘๓ ในกรณีที!มคีวามจําเป็นเพื!อให้ได้มาซึ!งขอ้มูลที!ถูกต้อง ศาลอาจดุลพนิิจส่งบุคคล
หรอืวตัถุไปตรวจสอบในสถานพยาบาล ห้องปฏบิตัิการ หน่วยวเิคราะห์โรค หรอืสถานที!อื!นๆ ที!ได้มี
มาตรฐานที!ด ีตามที!เหน็สมควรได ้ 
 

มาตรา ๘๔ หน่วยงานที!ดําเนินกจิการสถานพยาบาล หอ้งปฏบิตักิาร หน่วยวเิคราะห์โรค หรอื
สถานที!อื!นๆ ในทาํนองเดยีวกนั ที!ดําเนินกจิกรรมตามที!ศาลรอ้งขอ มสีทิธไิดร้บัค่าบรกิารตามระเบยีบที!
คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 



-๓๒- 
 

 
(การจดัทาํทะเบียน) 

มาตรา ๘๕ ให้สํานักงานศาลยุติธรรมจดัทําทะเบียนผู้เชี!ยวชาญในคดีสิ!งแวดล้อม รวมทั \ง 
สถานพยาบาล หอ้งปฏบิตักิาร หน่วยวเิคราะหโ์รค หรอืสถานที!อื!นๆ ที!เกี!ยวขอ้ง เพื!อใหศ้าลทั !วประเทศ
และหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมทางสิ!งแวดลอ้มสามารถนําไปใชง้านได ้
 

มาตรา ๘๖ ในกรณทีี!คู่ความแต่ละฝา่ยประสงคจ์ะนําพยานผูเ้ชี!ยวชาญที!มคีวามเหน็แตกต่างกนั
มาสืบ หากศาลเห็นสมควรเพื!อให้ได้ข้อมูลที!แจ้งกระจ่างอย่างรอบด้าน ศาลอาจสั !งให้นําพยาน
ผูเ้ชี!ยวชาญของทุกฝา่ยมาสบืพรอ้มกนัในคราวเดยีว โดยใหเ้ป็นไปตามวธิกีารในขอ้กําหนดของประธาน
ศาลฎกีา ทั \งนี\ ศาลอาจขอให้ที!ปรกึษาทางสิ!งแวดล้อมมาร่วมในการสบืพยานและให้ความเหน็ต่อศาล 
กไ็ด ้
 
 (การเดินเผชิญสืบ) 

มาตรา ๘๗  ในกรณทีี!มคีวามจาํเป็น เพื!อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิอย่างเพยีงพอรอบดา้น หากคู่ความที!
เกี!ยวข้องร้องขอ หรอืศาลเห็นเป็นการสมควร ศาลอาจจะเดินเผชิญสืบพยานหลกัฐานในสถานที!ที!
เกี!ยวขอ้งได ้

ในการเดนิเผชญิสบื ใหศ้าลพงึคน้หาขอ้มลูที!ถูกตอ้งแทจ้รงิดว้ยวธิกีารที!เหมาะสม 
หากมคีวามจําเป็นเพื!อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมอีํานาจสอบถามบุคคลในบรเิวณ 

ที!เกดิเหตุ ตรวจเกบ็พยานหลกัฐานต่างๆ หรอืแสวงหาขอ้เทจ็จรงิต่างๆไดต้ามที!เหน็สมควร 
 
(การรบัฟังพยานหลกัฐานและการชั �งนํEาหนักพยาน)  

มาตรา ๘๘ นอกเหนือจากพยานทางเทคนิค พยานทางวทิยาศาสตร ์หรอืทางวชิาการต่างๆ 
รวมทั \งพยานเอกสารของทางราชการแล้ว พยานบุคคลในพื\นที!ที!รบัรู้ข้อเท็จจริงโดยตรงก็นับเป็น
พยานหลกัฐานที!สาํคญัที!ศาลตอ้งใชดุ้ลพนิิจรบัฟงัตามความเหมาะสม 

พยานหลกัฐานจากส่วนราชการ โดยเฉพาะหน่วยงานที!มปีญัหาเรื!องการทุจรติประพฤตมิชิอบ
จาํนวนมาก ใหศ้าลพงึระวงัมด่ิวนเชื!อโดยงา่ย 
 
 (การทาํคาํพิพากษาหรือคาํสั �งคดีสิ�งแวดล้อมในคดีแพ่งและอาญา) 

มาตรา ๘๙ เมื!อได้สบืพยานตามที!จําเป็นแล้ว ให้ถอืว่าการพจิารณาเป็นอนัสิ\นสุด แต่คู่ความ
อาจแถลงการณ์ปิดคดดี้วยวาจาในวนัเสรจ็การพจิารณานั \นได้ แล้วให้ศาลอ่านคําพพิากษาหรอืคําสั !ง
ภายในเวลาสามวนันบัแต่วนันั \น 

ก่อนที!ศาลอ่านคําพพิากษาหรอืคําสั !ง ถ้าศาลเหน็สมควรเพื!อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม ศาล
อาจทาํการพจิารณาต่อไปอกีได ้
 



-๓๓- 
 

มาตรา ๙๐ คาํพพิากษาหรอืคาํสั !งของศาลใหท้ําเป็นหนังสอืและต้องกล่าวหรอืแสดงขอ้เทจ็จรงิ
ที!ฟงัไดโ้ดยสรปุและคาํวนิิจฉยัในประเดน็แห่งคดพีรอ้มดว้ยเหตุผลแห่งคาํวนิิจฉยันั \น 

ในการจดัทําคําพพิากษาหรอืคําสั !งในคดสีิ!งแวดลอ้ม โดยเฉพาะการกําหนดโทษ หรอืมาตรการ
ต่างๆ ทั \งทางแพ่งและทางอาญาแก่ผูก่้อความเสยีหาย ใหศ้าลคาํนึงถงึเรื!องต่างๆ ดงันี\ 

(๑) พฤตกิรรมของผู้กระทําความผดิหรอืก่อให้เกดิความเสยีหาย และลกัษณะของการกระทําที!
เกี!ยวขอ้ง 

(๒) เจตนาของผู้ก่อความเสยีหาย หากยิ!งเจตนารา้ย จงใจให้เกดิความเสยีหาย ยิ!งต้องมโีทษ
หรอืมาตรการที!เขม้ขน้ 

(๓) ความรา้ยแรงของผลกระทบที!เกดิต่อสิ!งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศ หรอื
ผลกระทบต่อบุคคลทั \งทางชวีติ รา่งกาย สุขภาพ และทรพัยส์นิ 

(๔) ประวตัเิกี!ยวกบัการปฏบิตัหิรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมายสิ!งแวดลอ้ม 
(๕) ผลประโยชน์ที!ผูก่้อความเสยีหายไดร้บัจากการก่อความเสยีหายหรอืการละเมดิกฎหมาย 
(๖) การยอมรบัผดิในสิ!งที!ไดก้ระทาํไป การสาํนึกผดิ และความพยายามแกไ้ข 

 
หมวด ๓ 
อทุธรณ์ 

____________________________ 
 
มาตรา ๙๑ ในกรณีจําเป็นเพื!อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เมื!อคู่ความร้องขอหรือศาล

เหน็สมควร ศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ!งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ!งแวดล้อมอาจพจิารณา 
จดัใหม้คีน้หาความจรงิเพิ!มเตมิ รวมถงึการสบืพยานเพิ!มเตมิสาํนวนคดทีี!ส่งมาจากศาลชั \นตน้กไ็ด ้ 
 

มาตรา ๙๒ ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี\และข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาตาม 
มาตรา ๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
คําพพิากษาหรอืคําสั !งของศาลนั \น ให้อุทธรณ์ไปยงัศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ!งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์
ภาคแผนกคดสีิ!งแวดลอ้มไดภ้ายในกําหนดหนึ!งเดอืนนบัแต่วนัที!ไดอ่้านคาํพพิากษาหรอืคาํสั !งนั \น  
 

มาตรา  ๙๓ คดแีพ่งที!ราคาทรพัยส์นิหรอืจาํนวนทุนทรพัยท์ี!พพิาทกนัในชั \นอุทธรณ์ไม่เกนิสอง
แสนบาท หรอืไม่เกินจํานวนที!กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมใิห้คู่ความอุทธรณ์คําพพิากษาใน
ปญัหาขอ้เทจ็จรงิ   
 

มาตรา  ๙๔ คดอีาญาที!มอีตัราโทษอย่างสูงตามที!กฎหมายกําหนดไวใ้หจ้าํคุกไม่เกนิสามปีหรอื
ปรบัไม่เกนิหกหมื!นบาท หรอืทั \งจําทั \งปรบั ห้ามมใิห้อุทธรณ์คําพพิากษาของศาลชั \นต้นสิ!งแวดล้อมใน
ปญัหาขอ้เทจ็จรงิ เวน้แต่กรณต่ีอไปนี\ใหจ้าํเลยอุทธรณ์ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิได ้



-๓๔- 
 

(๑) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคุกหรอืลงโทษกกัขงัแทนโทษจาํคุก 
(๒) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคุก แต่ศาลรอการลงโทษไว ้
(๓) ศาลพพิากษาว่าจาํเลยมคีวามผดิ แต่ศาลรอการกําหนดโทษไว ้
(๔) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษปรบัเกนิหนึ!งหมื!นบาท   

 
มาตรา ๙๕  คดอีาญาที!โจทกฟ้์องว่าจาํเลยกระทําผดิหลายกรรมต่างกนั และกรรมใดกรรมหนึ!ง

เป็นความผิดเกี!ยวกบัคดสีิ!งแวดล้อม หากมกีารอุทธรณ์ในความผดิเกี!ยวกับคดสีิ!งแวดล้อมพร้อม
ความผิดอื!น ให้ยื!นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิ!งแวดล้อมหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดี
สิ!งแวดลอ้ม  และใหศ้าลอุทธรณ์แผนกคดสีิ!งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ!งแวดลอ้มมอีํานาจ
พจิารณาพพิากษาในความผดิอื!นซึ!งมใิช่ความผดิเกี!ยวกบัคดสีิ!งแวดลอ้มดว้ย 
 

มาตรา ๙๖  ในกรณีที!ผู้อุทธรณ์เห็นว่าคดตี้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔  
ผูอุ้ทธรณ์อาจยื!นคาํขอโดยทาํเป็นคาํรอ้งเพื!อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ!งแวดลอ้มหรอื
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ!งแวดล้อมไปพรอ้มกบัอุทธรณ์ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี\ เมื!อศาลชั \นต้นตรวจ
อุทธรณ์แลว้เหน็ว่าเป็นอุทธรณ์ที!ต้องหา้ม กใ็หส้่งอุทธรณ์และคําขอดงักล่าวไปยงัศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิ!งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ!งแวดล้อมเพื!อพิจารณา แต่ถ้าศาลชั \นต้นเห็นว่าอุทธรณ์
ดงักล่าวไมต่อ้งหา้มกใ็หม้คีาํสั !งรบัอุทธรณ์นั \นไวด้าํเนินการต่อไป 

ในกรณทีี!ศาลชั \นตน้สั !งไม่รบัอุทธรณ์เพราะเหตุต้องหา้มอุทธรณ์ตามมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ 
ผูอุ้ทธรณ์อาจยื!นคาํขอโดยทาํเป็นคาํรอ้งเพื!อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ!งแวดลอ้มหรอื
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิ!งแวดล้อมภายในกําหนดสบิห้าวนันับแต่วนัที!ศาลชั \นต้นมคีําสั !งก็ได้ ถ้า
คู่ความยื!นคาํขอดงักล่าวแลว้ จะอุทธรณ์คาํสั !งไมร่บัอุทธรณ์ไมไ่ด ้ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยื!นคาํขอและการพจิารณาคาํขอของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ!งแวดลอ้มหรอื
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ!งแวดลอ้มตามวรรคหนึ!งและวรรคสองใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของประธาน
ศาลฎกีา 

มาตรา ๙๗  การพจิารณาพพิากษาคดสีิ!งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ!งแวดล้อมหรอื 
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิ!งแวดล้อมต้องดําเนินการให้เสร็จสิ\นโดยเร็ว ทั \งนี\ ตามข้อกําหนดของ
ประธานศาลฎกีา 

ภายใต้บงัคบัมาตรา ๑๐๐ คําพิพากษาหรอืคําสั !งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิ!งแวดล้อมและ 
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ!งแวดลอ้มใหเ้ป็นที!สุด  

คดีอาญา คําพิพากษาหรือคําสั !งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิ!งแวดล้อมหรือศาลอุทธรณ์ 
ภาคแผนกคดสีิ!งแวดลอ้มในการกระทํากรรมอื!นซึ!งมใิช่ความผดิเกี!ยวกบัคดสีิ!งแวดลอ้ม คู่ความอาจฎกีา
ไดภ้ายใตบ้ทบญัญตัวิ่าดว้ยการฎกีาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  



-๓๕- 
 

มาตรา ๙๘ ให้นําบทบญัญตัิในหมวด ๒ วธิพีจิารณาคดสีิ!งแวดล้อมในศาลชั \นต้นมาใช้บงัคบั 
แก่การอุทธรณ์และการพจิารณาพิพากษาชี\ขาดตดัสินคดขีองศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ!งแวดล้อมและ 
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ!งแวดลอ้มโดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
ฎีกา 

____________________________ 
 
มาตรา ๙๙ ในกรณีจําเป็นเพื!อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เมื!อคู่ความร้องขอหรือศาล

เห็นสมควร ศาลฎีกาแผนกคดีสิ!งแวดล้อมอาจพิจารณาจดัให้มคี้นหาความจรงิเพิ!มเติม รวมถึงการ
สบืพยานเพิ!มเตมิสาํนวนคดทีี!ส่งมาจากศาลชั \นตน้กไ็ด ้ 

 
มาตรา ๑๐๐ คดสีิ!งแวดลอ้มที!ศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ!งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดี

สิ!งแวดล้อมมคีําพพิากษาหรอืคําสั !งแล้ว  คู่ความอาจยื!นคํารอ้งไปพร้อมกบัฎีกาต่อศาลฎกีาแผนกคดี
สิ!งแวดล้อมเพื!อขอให้พจิาณารบัฎกีาในปญัหาขอ้เทจ็จรงิหรอืในปญัหาขอ้กฎหมายไว้วนิิจฉัย ภายใน
กําหนดหนึ!งเดือนนับแต่วันทีได้อ่านหรอืถือว่าได้อ่านคําพิพากษาหรอืคําสั !งนั \นให้คู่ความฝ่ายที!ขอ
อนุญาตฎกีาฟงั เพื!อขอใหพ้จิารณารบัฎกีาไวว้นิิจฉยักไ็ด ้

เมื!อมคีํารอ้งขอตามวรรคหนึ!ง ศาลฎกีาแผนกคดสีิ!งแวดลอ้มอาจพจิารณารบัฎกีาในปญัหาเรื!อง
หนึ!งเรื!องใดไวว้นิิจฉัยกไ็ด ้ หากเหน็ว่าเป็นเรื!องที!เกี!ยวพนักบันโยบายสาธารณะหรอืเป็นปญัหาสําคญัที!
ศาลฎกีาควรจะไดว้นิิจฉยั             

คดทีี!ศาลฎกีาแผกคดสีิ!งแวดลอ้มมคีําสั !งไม่รบัฎกีาไวว้นิิจฉัย ใหเ้ป็นที!สุดตั \งแต่วนัที!ไดอ่้านหรอื
ถอืว่าไดอ่้านคําพพิากษาหรอืคําสั !งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ!งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดี
สิ!งแวดลอ้ม แลว้แต่กรณ ี

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยื!นคาํขอ ตลอดจนการพจิารณาและมคีําสั !งอนุญาตหรอืไม่อนุญาตใหฎ้กีา
ตามวรรคหนึ!ง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที!ประชุมใหญ่ศาลฎกีา ทั \งนี\ ในระเบยีบดงักล่าวอย่างน้อยต้องระบุ
เงื!อนเวลาของการสั !งไมอ่นุญาตที!ไมข่ดัหรอืแยง้ต่อการปฏบิตัติามมาตรา ๒๖๒ แห่งประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความอาญา  

ระเบยีบตามวรรคสี! เมื!อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

มาตรา ๑๐๑  ในคดทีี!ได้รบัอนุญาตให้ฎกีาเฉพาะปญัหาขอ้กฎหมาย หากศาลฎกีาแผนกคดี
สิ!งแวดล้อมเห็นว่าคําพพิากษาหรอืคําสั !งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ!งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดสีิ!งแวดลอ้มไมถู่กตอ้งไมว่่าทั \งหมดหรอืบางส่วน    ศาลฎกีาแผนกคดสีิ!งแวดลอ้มจะมคีําวนิิจฉัย
แต่เฉพาะในปญัหาขอ้กฎหมายและยกคําพพิากษาหรอืคําสั !งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ!งแวดลอ้มหรอื
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ!งแวดล้อมหรอืศาลชั \นต้น   แล้วมคีําสั !งใหศ้าลอุทธรณ์แผนกคดสีิ!งแวดลอ้ม



-๓๖- 
 

หรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ!งแวดล้อมหรอืศาลชั \นต้นแล้วแต่กรณี ทําคําพพิากษาหรอืคําสั !งใหม่
ภายใตก้รอบคาํวนิิจฉยัของศาลฎกีากไ็ด ้ 
 

มาตรา ๑๐๒ ใหนํ้าบทบญัญตัใินหมวด ๒ วธิพีจิารณาคดสีิ!งแวดลอ้มในศาลชั \นต้นมาใชบ้งัคบั
แก่การพจิารณาพพิากษาชี\ขาดตดัสนิคดขีองศาลฎกีาโดยอนุโลม  
 

หมวด ๕ 
เจ้าพนักงานคดีสิ�งแวดล้อม 

____________________________ 
 
(เจ้าพนักงานคดีสิ�งแวดล้อม) 

มาตรา ๑๐๓  ให้มเีจ้าพนักงานคดสีิ!งแวดล้อมประจําศาลยุติธรรมชั \นต้นที!มอีํานาจพจิารณา
พิพากษาคดีสิ!งแวดล้อม และมีคดีสิ!งแวดล้อมเป็นจํานวนมาก  เพื!อทําหน้าที!ช่วยเหลือศาลในการ
ดาํเนินคดสีิ!งแวดลอ้มตามที!ศาลมอบหมาย ดงัต่อไปนี\   

(๑) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐาน   
(๒) การบนัทกึคาํพยาน   
(๓) สรปุขอ้มลูและขอ้เสนอแนะใหแ้ก่ผูพ้พิากษาในเบื\องตน้ 
(๔) ดาํเนินการคุม้ครองสทิธขิองคู่ความทั \งก่อนและระหว่างการพจิารณา 
(๕) ดาํเนินการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก  
(๖) ดําเนินการในส่วนของมาตรการพเิศษทางอาญาเช่นการเป็นผู้ประสานงานในคดีอาญา  

เพื!อช่วยเหลอืในการจดัทาํแผนบาํบดัฟื\นฟูเยยีวยา ฯลฯ 
(๗) ปฏบิตัิหน้าที!อื!นตามพระราชบญัญตันีิ\หรอืตามขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาในการทํา

หน้าที!ช่วยเหลอืนั \น 
ในการปฏบิตัหิน้าที!ตามพระราชบญัญตันีิ\ ให้เจา้พนักงานคดสีิ!งแวดล้อมเป็นเจา้พนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญาและให้มีอํานาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ!งมาให้ข้อมูล หรือให้จัด 
ส่งเอกสาร เพื!อประกอบการพจิารณาเรื!องใดเรื!องหนึ!งตามอํานาจหน้าที! 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัหิน้าที!ของเจา้พนักงานคดใีหเ้ป็นไปตามที!กําหนดไว้ในขอ้กําหนด
ของประธานศาลฎกีา 
 

มาตรา ๑๐๔ ผู้ที!จะได้รบัแต่งตั \งเป็นเจ้าพนักงานคดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ!งอย่างใด 
ดงัต่อไปนี\  

(๑) สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททางวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์สถาปตัยกรรมศาสตร ์
หรอืสาขาอื!นที!เกี!ยวข้องกบัสิ!งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาต ิการก่อสร้าง และการผงัเมอืง โดยได้



-๓๗- 
 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีตามกฎหมายครบถ้วน หากมกีฎหมายกําหนด และได้ประกอบวชิาชพีที!
เกี!ยวขอ้งเป็นเวลาไมน้่อยกว่าสองปี  

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์ที!เกี!ยวขอ้งกบัเรื!องสุขภาพอนามยั พษิวทิยา ระบาดวทิยา ฯลฯ โดยไดใ้บอนุญาตประกอบ
วชิาชพีตามกฎหมายครบถว้น หากมกีฎหมายกําหนด 

(๓) สําเร็จการศึกษาระดับเนติบัณฑิต หรือปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอก 
ทางกฎหมาย 

(๔) สําเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโทในสาขาวชิาอื!นที!ก.ศ. กําหนด และได้ประกอบวชิาชพี
ตามที!ก.ศ. กําหนดเป็นเวลาไมน้่อยกว่าสองปี  

ใหเ้ลขาธกิารสาํนกังานศาลยตุธิรรมมอีํานาจพจิารณาแต่งตั \งบุคคลซึ!งมคีุณสมบตัติามวรรคหนึ!ง
เป็นเจ้าพนักงานคด ีโดยให้ตําแหน่งเจ้าพนักงานคดเีป็นตําแหน่งที!มเีหตุพเิศษตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบยีบข้าราชการพลเรอืน และในการกําหนดให้ได้รบัเงนิเพิ!มสําหรบัตําแหน่งที!มเีหตุพเิศษต้อง
คํานึงถึงภาระหน้าที! คุณภาพของงาน และการดํารงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรยีบเทยีบกบั
ค่าตอบแทนของผูป้ฏบิตังิานอื!นในกระบวนการยตุธิรรมดว้ย ทั \งนี\ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที! ก.ศ. กําหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
____________________________ 

มาตรา ๑๐๕ บรรดาคดสีิ!งแวดล้อมซึ!งค้างพิจารณาอยู่ในศาลก่อนวนัที!พระราชบญัญัตินี\ใช้
บังคับให้ศาลนั \นมีอํานาจพิจารณาพิพากษาต่อไป และให้บังคับตามกฎหมายซึ!งใช้อยู่ก่อนวันที!
พระราชบญัญตันีิ\ใชบ้งัคบัจนกว่าคดนีั \นจะถงึที!สุด  
 
   ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
           ....................... 
              นายกรฐัมนตร ี 
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กาํหนดการประชุมเวทีสาธารณะเพื�อรบัฟังความคิดเหน็  
เรื�อง “ร่างพระราชบญัญติัการบริหารกระบวนการยติุธรรมทางสิ�งแวดล้อม”  

และ “ร่างพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม” 
วนัเสารที์� ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปารค์ กรงุเทพ 

เวลา กาํหนดการ 
๐๘:๔๕ - ๐๙:๐๐ น. ลงทะเบยีน 
๐๙:๐๐ - ๐๙:๒๐ น. พธิเีปิด  

โดยนายไสลเกษ วฒันพนัธุ.์ ประธานศาลอทุธรณ์ภาค ๘ และที�ปรกึษาโครงการวจิยั 
๐๙:๒๐ - ๑๐:๐๐ น. บรรยายพเิศษ เรื�อง “ความจาํเป็นในการพฒันากฎหมายใหมเ่กี�ยวกบักระบวนการ

ยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มและวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม”  
โดย ศ.ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิ 

๑๐:๐๐ – ๑๐:๓๐ น. สรปุสาระสาํคญัของรา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารกระบวนการยตุธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม และรา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 
โดย ดร.สนุทรยีา เหมอืนพะวงศ ์ผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลอทุธรณ์ หวัหน้าโครงการวจิยั 

๑๐:๓๐ – ๑๒:๐๐ น. ประชมุรบัฟงัความคดิเหน็จากผูเ้ชี�ยวชาญและผูท้รงคณุวุฒ ิ 
เรื�อง “รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม” 
ดาํเนินรายการโดย นายวนิยั เรอืงศร ีผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลฎกีา แผนกคดี
สิ�งแวดลอ้ม ที�ปรกึษาโครงการวจิยั และนางสาวสนุทรยีา เหมอืนพะวงศ ์ 
ผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลอทุธรณ์ หวัหน้าโครงการวจิยั 

๑๒:๐๐ – ๑๓:๓๐ น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
๑๓:๓๐ – ๑๖:๐๐ น. ประชมุรบัฟงัความคดิเหน็จากผูเ้ชี�ยวชาญและผูท้รงคณุวุฒ ิ 

เรื�อง “รา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม”  
ดาํเนินรายการโดย นายวนิยั เรอืงศร ีผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลฎกีา แผนกคดี
สิ�งแวดลอ้ม ที�ปรกึษาโครงการวจิยั และนางสาวสนุทรยีา เหมอืนพะวงศ ์ผูช้ว่ยผู้
พพิากษาศาลอทุธรณ์ หวัหน้าโครงการวจิยั 

๑๖:๐๐ – ๑๖:๓๐ น. สรปุการประชมุ และพธิปิีดการประชมุเวทสีาธารณะ 
 

 
หมายเหตุ : กาํหนดการอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม อาหารว่างและนํaาชากาแฟ จดัไวใ้หใ้นที�ประชุม 
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แบบตอบรบัการประชุม 

 สามารถเขา้ร่วมประชุม  ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุ 

 ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุ แต่ตอ้งการสง่ผูแ้ทนเขา้ร่วมประชมุ 

คาํนําหน้าชื�อ __________ ชื�อ _________________________ นามสกลุ ______________________ 

ตาํแหน่ง __________________________________ หน่วยงาน _________________________________ 

เลขที� ______________ หมู่ที� ______ อาคาร ____________________________________________ 

ถนน _________________________________ ตาํบล _________________________________________ 

อาํเภอ _______________________________ จงัหวดั ________________________________________ 

รหสัไปรษณีย ์ _________ โทรศพัท ์ ____________________ โทรสาร _______________________ 

มือถือ _________________________ อีเมล ์ _______________________________________________ 

อาหาร  อาหารมงัสวริตั ิ  อาหารมุสลมิ 
     

 

 

เสน้ทางและการเดนิทางไปสถานที�ประชมุ 
โรงแรมเจา้พระยาปารค์  
เลขที� ๒๔๗ ถนนรชัดาภเิษก ดนิแดง  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
โทรศพัท ์๐๒-๒๗๕๘๕๕๙ 
http://www.chaophyapark.com   
รถไฟฟ้าใตด้นิ สถานีรชัดาภิเษก 

โปรดส่งแบบตอบรบัการประชุมมาที� : 
โครงการพฒันาร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม  
(The Project on Development of the Draft Law on Environmental Judicial Process) 
เลขที� ๒๔/๙ หมูท่ี� ๖ ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
โทรศพัท ์๐๒-๙๐๑-๕๒๗๙ โทรสาร ๐๒-๙๐๑-๕๒๗๙  
ผูป้ระสานงานโครงการ นางสาวกฤตกิา เลศิสวสัดิ i มอืถอื ๐๘๕-๒๑๘-๘๗๔๔ หรอื ๐๘๗-๕๔๓-๙๕๔๓  
E-mail: draftgreenlaw@gmail.com 
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รายงานสรปุการประชุมเวทีสาธารณะ  
เรื�อง “ร่างพระราชบญัญติํการบริหารงานยติุธรรมทางสิ�งแวดล้อม  

และ ร่างพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม”  
วนัเสารที์� ๒๑ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ห้องธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปารค์ กรงุเทพ 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม  
๑. นายไสลเกษ วฒันพนัธุ ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ (ภเูกต็) และที�ปรกึษาโครงการวจิยั 
๒. นายวนิยั เรอืงศร ี ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม 

และที�ปรกึษาโครงการวจิยั 
๓. นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์ ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ เลขานุการแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม

ในศาลอุทธรณ์ หวัหน้าโครงการวจิยั 
๔. ศ.ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิ คณบดคีณะนิตศิาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

และที�ปรกึษาโครงการวจิยั 
๕. นายกฤษณะ ช่างกล่อม นกัวชิาการอสิระ (กฎหมายมหาชน) 
๖. นายกติตพิงศ ์สาํเภา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
๗. นายกฤษกร ศลิารกัษ์ สมชัชาคนจน 
๘. นางสาวคนึงภรณ์ วงเวยีน วารสารผลใิบ มลูนิธสิถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย 
๙. นางคดิงาม คงตระกูล ล ี ผูพ้พิากษา แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลแพ่ง 
๑๐. นางสาวจนัทมิา ธนาสว่างกุล อยัการผูเ้ชี�ยวชาญ สาํนกังานอยัการสงูสุด 
๑๑. นางสาวจริาภรณ์ เลศิมงคลนาม สาํนกังานกฎหมาย กรมเจา้ท่า 
๑๒. นายชนะชยั เลศิสุชาตวนิช สาํนกังานกฎหมาย กรมเจา้ท่า 
๑๓. นายชยัวฒัน์ พมิพฒัน์ สาํนกังานกฎหมาย กรมที�ดนิ 
๑๔. นายชาญณรงค ์ปรานีจติต ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลอุทธรณ์  

ปฏบิตัริาชการสํานกัประธานศาลฎกีา  
๑๕. นายณฐัพร สายสุวรรณ ผูพ้พิากษา ศาลฎกีา 
๑๖. นางสาวธนัยพฒัน์ เสง็ประเสรฐิ องคก์ารอสิระดา้นสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ (กอสส.) 
๑๗. นายนิพนธ ์พชิยพาณิชย ์ ผูพ้พิากษา ศาลอุทธรณ์ 
๑๘. นางสาวปฐมพร ธาระวานิช เจา้พนกังานคด ีศาลฎกีา 
๑๙. นายประยุทธ ไชยพณิ ผูพ้พิากษาศาลชั cนตน้ ประจาํกองผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีา 

ศาลฎกีา 
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๒๐. ผศ. ปรชัญา บุญประเสรฐิ ภาควชิาคณติศาสตรแ์ละสถติ ิ 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

๒๑. นางสาวปานระพ ีแกว้ภราดยั คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
๒๒. ดร. ปิ�นสกัก ์สุรสัวด ี ผูอ้ํานวยการสาํนกัอนุรกัษ์ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั �ง 

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั �ง 
๒๓. นายพงศฐ์ติ ิหริฐัสาล ี คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
๒๔. นางสาวพงษ์ทพิย ์สาํราญจติ กลุ่มปฏบิตังิานทอ้งถิ�น (Local Act) 
๒๕. ผศ. พนอ อศัวรจุานนท ์ ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
๒๖. นางสาวเพญ็โฉม แซ่ตั cง มลูนิธบิรูณะนิเวศ 
๒๗. นายไพชยนต ์เจรญิไชยศร ี กรมอุตสาหกรรมพืcนฐานและการเหมอืงแร ่ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
๒๘. นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฎริปูกฎหมาย คณะกรรมการปฎริปูกฎหมาย 
๒๙. นายไพโรจน์ มนิเดน็ ตุลาการศาลปกครองและโฆษกศาลปกครอง ศาลปกครอง 
๓๐. ผศ.ไพสฐิ พานิชกุล คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
๓๑. นายภาณุพงศ ์พมิพพ์พิฒัน์ สถาบนันิตวิทิยาศาสตร ์
๓๒. นายไมตร ีจงไกรจกัร เครอืขา่ยชุมชนเพื�อการปฏริปูการสงัคมและการเมอืง (คปสม.) 
๓๓. นายยานยนต ์สราญรมย ์ กองนิตกิาร กรมประมง 
๓๔. นางสาวยวุด ีคาดการณ์ไกล สถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
๓๕. ดร. รชัดาพร นิ�มพงษ์ศกัดิ i สาํนกังานศาลปกครอง 
๓๖. นางสาวรชันี เก่าเจรญิ กรมสอบสวนคดพีเิศษ 
๓๗. รศ. ดร. เรณู เวชรชัตพ์มิล รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร 
๓๘. นางสาวลลลิ ก่อวุฒกุิลรงัษ ี นกัวจิยัอสิระ (ดา้นกฎหมายระหว่างประเทศ) 
๓๙. นางสาวลกัขณา พบร่มเยน็ นกัวจิยัอสิระ (ดา้นกฎหมายมหาชน) 
๔๐. นางสาววราวรรณ เฉลมิโอฐ นกัวชิาการสิ�งแวดลอ้ม 
๔๑. นางสาววฒันา นาคประดษิฐ ์ มลูนิธอิาสาสมคัรเพื�อสงัคม 
๔๒. นางสาววลิาวลัย ์สุขรว่ม แผนงานสรา้งเสรมินโยบายสาธารณะที�ด ี
๔๓. นางสาววศินี วณชิวชิากรกจิ กลุ่มกฎหมาย  

สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
๔๔. นายศรสีุวรรณ จรรยา สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกรอ้น 
๔๕. นายศรอีมัพร ศาลคิุปต ์ ผูพ้พิากษาศาลฎกีา 
๔๖. นางศศริศัมิ i ปราณจีติต์ ผูพ้พิากษาศาลชั cนตน้ ประจาํกองผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีา 
๔๗. ดร. ศริกิาญจน์ เหลอืงสกุล วศิวกรชาํนาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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๔๘. รศ. ดร. ศุภชิยั ตั cงใจตรง นกัวจิยัอสิระ (วทิยาศาสตรท์างทะเล) 
๔๙. นางสมบุญ ศรคีาํดอกแค สภาเครอืข่ายกลุ่มผูป้ว่ยจากการทํางานและสิ�งแวดลอ้ม- 

แห่งประเทศไทย 
๕๐. นางสมภาร คนืด ี สมชัชาคนจน กรณเีขื�อนปากมลู ศูนยภ์ูมปิญัญาไทบา้นปากมลู 
๕๑. นายสมโภชน์ นิ�มสนัตเิจรญิ องคก์ารอสิระดา้นสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ (กอสส.) 
๕๒. ดร. สวินีิย ์สวสัดิ iอาร ี สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ
๕๓. นางสาวสุกรานต ์โรจนไพรวงศ ์ องคก์รอสิระดา้นกจิการกระจายเสยีงและโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

(กสทช.) 
๕๔. นางสาวสุจริา นาแซง สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
๕๕. นางสุนี ไชยรส กรรมการปฏริปูกฏหมาย คณะกรรมการปฏริปูกฏหมาย 
๕๖. พนัตํารวจโทสุพจน์ นาคเงนิทอง สถาบนันิตวิทิยาศาสตร ์
๕๗. นางสาวสุภาภรณ์ มาลยัลอย โครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม (EnLAW) 
๕๘. นายสุมติรชยั หตัถสาร ศูนยพ์ทิกัษ์และฟืcนฟูสทิธชุิมชนทอ้งถิ�น 
๕๙. นายสุรชยั ตรงงาม โครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม (EnLAW) 
๖๐. รศ. ดร. สุรชิยั หวนัแกว้ คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
๖๑. นางสุวมิล สายสุวรรณ กรมสอบสวนคดพีเิศษ (DSI) 
๖๒. นายแสงชยั รตันเสรวีงษ์ สภาทนายความ 
๖๓. นายไสว มาลยั เครอืขา่ยปฏริปูที�ดนิภาคอสีาน 
๖๔. นางสาวอชชิญา อ๊อตวงษ ์ โครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม (EnLAW) 
๖๕. นายอนุ กลัลประวทิย ์ กรมอุตสาหกรรมพืcนฐานและการเหมอืงแร่ 
๖๖. นายอมัรนิทร ์สายจนัทร ์ โครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม (EnLAW) 
๖๗. นางสาวธรีาพร วริวิุฒกิร นกัวชิาการสิ�งแวดลอ้มชํานาญการพเิศษ กรมควบคุมมลพษิ 
๖๘. นายยงยุทธ มหาราชาปี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๖๙. ดร.นาตาชา วศนิดลิก สาํนกังานศาลปกครอง 
๗๐. นายศุภพร ภู่เกษมวรางกูร กรมเจา้ท่า 
๗๑. นางสาวภารนี สวสัดริกัษ์ เครอืขา่ยวางแผนและผงัเมอืงเพื�อสงัคม 
๗๒. นายชุณหเดช พรหมเศรณี เครอืขา่ยวางแผนและผงัเมอืงเพื�อสงัคม 
๗๓. นายลขิติ ศรลีาพล สภาเครอืข่ายกลุ่มผู่ปว่ยจากการทํางานและสิ�งแวดลอ้ม- 

แห่งประเทศไทย 
๗๔. รศ.ดร.ทศพล ปิ�นแกว้ ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
๗๕. นางสาวอารวีรรณ คสูนัเทยีะ กลุ่มปฏบิตังิานทอ้งถิ�น (Local Act) 
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๗๖. นายอนุ กลัลประวทิย ์ กรมอุตสาหกรรมพืcนฐานและการเหมอืงแร่ 
๗๗. รศ.ดร.กมัปนาท ภกัดกุีล คณบดคีณะสิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ

มหาวทิยาลยัมหดิล 
๗๘. นายบณัฑรู ชุนสทิธ ิ คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
๘๙. นางสาวเนตรนภางค ์ขวญัคาํ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
๘๐. นายสุชาต เจรญิวริยิะธรรม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
๘๑. นางสาวมนขวญั มะกลํ�าทอง สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
๘๒. นางสาวกญัญารตัน์ วภิาตะวตั คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย 
๘๓. นายพลาย ภริมย ์ กรนีพซี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
๘๔. ดร.สุรพล ดวงแข คณะกรรมการองคก์รอสิระดา้นสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ (กอสส.) 
๘๕. นางงามวลัย ์ทศันียานนท ์ มลูนิธศิูนยก์ฎหมายสิ�งแวดลอ้ม 
๘๖. พ.ต.ต. ณฐัพล ดษิยธรรม ศูนยป์ฏบิตักิารแผนที�และภูมสิารสนเทศ กรมสอบสวนคดพีเิศษ 
๘๗. นางสาวธนญัญา แสงเทศ ศาลจงัหวดัสมุทรปราการ 
๘๘. นางสาวรณดิา สุขเกษมภวตั สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ i สาํนกังานศาลยตุธิรรม 
๘๙. นางสาวจฑุามาศ เกดิปราง แผนงานสรา้งเสรมินโยบายสาธารณะที�ด ี
๙๐. นางสาวยคุลธร เพญ็โรจน์ สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ i สาํนกังานศาลยตุธิรรม 
๙๑. นายศราวุธ ศรวีรรณยศ RISEAP YMAT 
๙๒. นางสาวณฐัพร จริะเรอืงฤทธิ i ALS Laboratory 
๙๓. นางสาวปิตุภูม ินิตยานนัทะ นกักฎหมาย องคก์รอสิระดา้นกจิการกระจายเสยีงและ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) 
๙๔. นางสาวกฤตกิา เลศิสวสัดิ i นกัวจิยัประจาํโครงการ 

โครงการพฒันารา่งกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 

ผูไ้มม่าประชุม  
๑. ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรบีวัเอี�ยม คณะนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
๒. ผศ.ดร.กติตศิกัดิ i ปรกต ิ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
๓. ผศ.ดร.จนัทจริา เอี�ยมมยุรา คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
๔. ผศ.ดร.อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ คณะนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
๕. รศ.ณรงค ์ใจหาญ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
๖. นายพนสั ทศันียานนท ์ มลูนิธศิูนยก์ฎหมายสิ�งแวดลอ้ม 
๗. นายประมวล เฉลยีว ผูอ้ํานวยการกองนิตกิาร  

สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
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๘. นายวสนัต ์พานิช นกักฎหมาย และอดตีคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
หมายเหตุ: ผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชี�ยวชาญที�ไมส่ามารถมาเขา้รว่มประชุมได ้เนื�องจากตดิราชการอื�น ซึ�งทาง
โครงการไดจ้ดัทาํหนงัสอืขอความคดิเหน็และคําแนะนําต่อรา่งกฎหมายทั cงสองฉบบั และกําลงัอยูร่ะหว่าง
ดาํเนินการรวบรวมขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชี�ยวชาญเหล่านั cน 

เริ�มประชุมเวลา ๐๙:๐๕ น. 

นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ์ ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ เลขานุการแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม
ในศาลอุทธรณ์ หวัหน้าโครงการวจิยั ได้กล่าวต้อนรบัผู้เขา้ร่วมประชุม นําเสนอสรุปที�มาของโครงการ 
และวตัถุประสงคใ์นการจดังานในครั 5งนี5 รวมทั 5งขอบคุณ แผนงานสรา้งเสรมินโยบายสาธารณะที�ด ี(นสธ.) 
และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้สนับสนุนทางด้านการเงินให้แก่
โครงการ 

โครงการวจิยันี5 ดําเนินการอยู่บนพื5นฐานของงานวจิยัหลายเรื�องที�ไดด้ําเนินการมาก่อนนี5 ทั 5งที�
ดาํเนินการโดยนกัวจิยัที�มาจากหน่วยงานของศาล เช่น สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ 9 เป็นต้น หรอืหน่วยงาน
อื�นๆ เช่น นสธ. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธริาช จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เป็นต้น ขณะนี5ทางศาลยุติธรรมได้ดําเนินการยกร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม โดย
คณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม ที�แต่งตั 5งโดยคณะ
กรรมการบรหิารศาลยุตธิรรม ดงันั 5นงานวจิยันี5ไดด้ําเนินการคู่ขนานกนัไปกบัการยกร่างกฎหมาย หรอื 
ร่างพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม ของศาลยุตธิรรม ที�ได้รวบรวมขอ้คดิเหน็จากภายนอก 
ข้อมูลที�เกี�ยวข้องทั 5งหมดเท่าที�จะค้นคว้ามาได้เพื�อสนับสนุนการทํางานของศาลยุติธรรม และหาก
หน่วยงานภายนอกสนใจในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกอ็าจจะยกร่างกฎหมายคู่ขนานกนัไปได้ ซึ�งจากผลการ
ประชุมระดมสมองจากผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชี�ยวชาญเมื�อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที�ผ่านมา ที�ประชุมเหน็ว่า 
ควรจะมรีะบบการบรหิารงานยตุธิรรมในภาพรวม ดงันั 5นนกัวจิยัในโครงการจงึไดย้กร่างกฎหมายอกีฉบบั
หนึ�งเพิ�มเตมิขึ5นมา ไดแ้ก่ รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

นายไสลเกษ วฒันพนัธุ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ (ภูเก็ต) ที�ปรกึษาของโครงการวจิยั และ
ประธานในที�ประชุม ได้กล่าวกับที�ประชุมสรุปได้ว่า การประชุมในครั 5งนี5ถือได้ว่า ทุกท่านที�เข้าร่วม
ประชุมได้ทํางานร่วมกนัเพื�อแสวงหาความยุตธิรรมให้แก่สิ�งแวดล้อม โดยคณะผู้วจิยัในโครงการนี5ได้มี
การจดัประชุมระดมความเหน็และปรกึษาหารอืพูดคุยกนัหลายครั 5งจากผู้ที�เกี�ยวขอ้งหลายฝ่าย ทั 5งจาก
หน่วยงานภาครฐัต่างๆ และภาคประชาชน เนื�องจากเรื�องที�กําลงัทํางานร่วมกนัอยู่นี5เป็นเรื�องที�ยากและมี
ความเกี�ยวขอ้งกบัหลายฝา่ย แต่ที�ผ่านมาในอดตีนั 5นส่วนใหญ่เป็นเรื�องต่างคนต่างทํา โดยขาดการบูรณา
การงานที�ทําร่วมกัน โดยการประชุมระดมความเห็นหลายครั 5งที�ผ่านมาได้ข้อสรุปว่า ควรจะต้องมี
เจ้าภาพรวมที�มาจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกบัเรื�องสิ�งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ โดยแต่งตั 5งผ่าน
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คณะกรรมการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ซึ�ง “ความยตุธิรรม” ในที�นี5 หมายถงึ การบรหิารความ
ยุติธรรมในภาพรวมทั 5งระบบ ทั 5งการป้องกันและเยยีวยา รวมทั 5งศาล อยัการ ตํารวจ ทั 5งภาครฐัและ
เอกชน ดงันั 5น คณะวจิยัจงึไดร้่างกฎหมาย ๒ ฉบบั เพื�อใหทุ้กท่านไดร้่วมกนัพจิารณาต่อไป ไดแ้ก่ ร่าง
พระราชบัญญัติการบริหารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
สิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหป้ระเทศไทยมกีระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มที�สอดคลอ้งกบัหลกัการสากลตาม
แนวทางการพฒันาอย่างยั �งยนืที�กล่าวไว้ใน ปฏิญญากรุงรโิอ ค.ศ.๑๙๙๒ ที�ได้ถูกพฒันาไปในแต่ละ
ประเทศตลอดระยะเวลา ๒๐ ปีที�ผ่านมา แนวคดินี5ไดพ้ฒันากระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มดว้ย ซึ�ง
ในปีนี5จะมกีารประชุม “Earth Summit 2012” อกีครั 5งที�หนึ�ง แต่ในประเทศไทยการปฏบิตัติามแนวทาง
ที�ว่าไวใ้นการประชุม “Earth Summit” ในครั 5งแรกที�กําหนดไว ้ใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมอย่างจรงิจงัยงัไม่
เกดิขึ5นจรงิ ในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมจะต้องพฒันาต่อไป ดงันั 5นการสนับสนุนของ สสส. 
ในครั 5งนี5 จงึตรงกบับทบาทของ สสส. มากที�สุด เพราะว่า คนในสงัคมจะมสีุขภาวะที�ดไีม่ได ้หากเราไม่มี
สิ�งแวดลอ้มที�ด ี 

ต่อมา ศ.ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิคณบดคีณะนิตศิาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์และที�
ปรึกษาโครงการวิจยันี5  ได้บรรยายพิเศษ เรื�อง “ความจําเป็นในการพัฒนากฎหมายใหม่เกี�ยวกับ
กระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมและวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม” โดยกล่าวถงึความจําเป็นในการ
พฒันากฎหมายไว ้๔ ประเดน็ดว้ยกนั คอื  

(๑) ความจาํเป็นพื5นฐานทางทฤษฎ ี 
ความยุติธรรมในคดอีาญาถูกพฒันาขึ5นเนื�องจากจําเลยถือเป็นบุคคลผู้ที�ถูกกระทําในคด ี

หรอืวตัถุแห่งคด ี(Subject) ดงันั 5น จําเลยจงึมสีทิธติ่างๆ เกดิขึ5นเนื�องจากจาํเลยเป็นผู้ถูกกระทํา และ
หลกัการนี5จงึถูกพฒันาไปสู่กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ความยตุธิรรมในคดแีพ่ง พฒันามาจากการใชร้ะบบกล่าวหา เพราะเป็นเรื�องของการปกป้อง
ผลประโยชน์ของตน บนพื5นฐานที�ทั 5งสองฝ่ายมคีวามเท่าเทยีมกนั แลว้พฒันาไปสู่หลกัการในกฎหมาย
วธิพีจิารณาความแพ่ง 

ความยตุธิรรมในคดปีกครอง เป็นเรื�องขอ้พพิาทระหว่างรฐัและเอกชน สถานะของคู่ความใน
คดจีะไมเ่ท่าเทยีมกนั ดงันั 5น หลกัการนี5จงึถูกพฒันาไปสู่หลกัการในกฎหมายวธิพีจิารณาคดปีกครอง 

ความยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม คาํถามคอื อะไรคอืหลกัการสําคญั เพื�อนําไปสู่การร่วมกนัคดิ
ในมติขิองกฎหมายต่างๆ เช่น สทิธชุิมชน สทิธขิองคนรุ่นต่อไป เป็นต้น เป็นขอ้พจิารณาสําคญัที�จะต้อง
ช่วยกนัคน้หาต่อไป 

(๒) ความจาํเป็นทางดา้นกฎหมายสารบญัญตั ิ 
หลกัการทางกฎหมายสารบญัญตัทิี�ถูกนํามาใชใ้นคดสีิ�งแวดลอ้ม ไม่ใช่แค่ความเสยีหายต่อ

ปจัเจกบุคคลเท่านั 5น แต่มคีวามเสยีหายต่อสาธารณะ ดว้ย 
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(๓) ความจาํเป็นทางดา้นกฎหมายวธิสีบญัญตั ิ

หลกัการในกฎหมายวธิสีบญัญตัหิรอืกฎหมายวธิพีจิารณาคด ีนั 5น อะไรคอืคดสีิ�งแวดล้อม 
ส่วนใหญ่แลว้คดสีิ�งแวดลอ้มจะเชื�อมโยงมาในคดปีกครองเสมอ เพราะเป็นกรณีที�หน่วยงานทางปกครอง
ละเลยการปฏบิตัหิน้าที� ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นคดแีพ่งที�มาจากการทําใหเ้กดิความเสยีหาย ดงันั 5น คดจีะ
มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไร เช่น ขอ้เทจ็จรงิในคด ีหรอืกรณีของอํานาจฟ้องจะพจิารณาอย่างไร เพราะมี
ทั 5งความเสียหายต่อปจัเจกและต่อส่วนรวม เป็นต้น กรณีเช่นนี5พยานผู้เชี�ยวชาญมคีวามสําคญัมาก 
หลกัการค้นหาความจรงิในคดสีิ�งแวดลอ้ม เพราะคดทีี�มผีลกระทบต่อส่วนรวมจะใช้ไต่สวนเป็นพื5นฐาน 
และหลกัการบงัคบัคดทีี�มปีระสทิธภิาพ ซึ�งลว้นแต่เกี�ยวดว้ยกฎหมายวธิสีบญัญตัทิั 5งสิ5น 

(๔) ความจาํเป็นในการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
กรณีการบงัคบัใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม เมื�อค้นหาลงไปจะพบ

คําถามที�ว่า ใครจะเป็นเจ้าภาพ จําเป็นจะต้องมกีองทุนสิ�งแวดล้อมเพื�อเยยีวยาความเสยีหายหรอืไม ่
จาํเป็นตอ้งมคีณะกรรมการระดบัชาตเิพื�อดแูละภาพรวมหรอืไม ่ 

นอกจากนี5แลว้ ไดส้รปุหลกัการของคดสีิ�งแวดลอ้ม แบบยอ่ๆ ไวด้งัต่อไปนี5 

(๑) คดสีิ�งแวดลอ้ม ไมใ่ช่คดขีองปจัเจกบุคคลโดยลาํพงั แต่เกี�ยวกบัประโยชน์สาธารณะดว้ย 
(๒) การพจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม ตอ้งคาํนึงถงึบุคคล ชุมชน ที�เกี�ยวขอ้ง และคนรุน่ต่อไป 
(๓) การพจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมต้องคํานึงถงึสิ�งอื�นที�ไม่ใช่มนุษยด์้วย เช่น ต้นไม ้ภูเขา ลําธาร 

เป็นตน้ 

ต่อจากนั 5น นายวนิัย เรอืงศร ี ผู้ช่วยผู้พพิากษาศาลฎกีา แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลฎกีา และ
ที�ปรกีษาโครงการวจิยันี5 ไดแ้สดงความคดิเหน็นําประเดน็ไวต่้อที�ประชุม สรุปความไดว้่า คําถามที�สําคญั
คอื “ท่านคดิว่ากระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มไมเ่ป็นธรรมอยา่งไร และร่างกฎหมายทั 5งสองฉบบัจะ
ตอบโจทยไ์ดเ้พยีงไร” ซึ�งในตอนแรกคณะผูว้จิยัเน้นไปที�วธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม แมแ้ต่ในเวทโีลก ก็
กล่าวไวว้่า สทิธใินเชงิเนื5อหาหรอืสารบญัญตัแิมจ้ะเขยีนไดด้เีพยีงใด แต่หากขาดกระบวนการบงัคบัสทิธิ
ที�ด ีสทิธดิงักล่าวก็จะไร้ความหมาย สงัเกตดูว่าคู่ความเมื�อมาศาล แม้จะมกีารเขยีนสญัญาที�ด ีแต่ถ้า
ขั 5นตอนหรอืกระบวนการไม่เอื5อกจ็ะสรา้งความไม่เป็นธรรมใหก้บัคู่ความได ้ขอ้พจิารณาที�ว่า กฎหมาย
วธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อมที�ดจีะสามารถรบัรองสทิธไิด้ แต่เมื�อมกีารประชุมระดมความเห็น ก็จะเห็น
ประเด็นปญัหาเพิ�มเติมว่าไม่ใช่เพียงแค่นั 5น แต่จําเป็นต้องมกีระบวนการบรหิารงานยุติธรรมที�ต้อง
ปรบัปรุง และมองในมุมใหม่ๆ โดยได้สรุปสาระสําคญัในร่างพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยุตธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม ไวด้งัต่อไปนี5 
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(๑) รา่งกฎหมาย ช่วยใหเ้กดิการพฒันาระบบการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มเพื�อใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพ และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทนัต่อสถาการณ์ และตอบสนองความตอ้งการของสงัคม 

(๒) ร่างกฎหมาย ต้องช่วยให้เกดิการบรหิารจดัการงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมเพื�อลดความ
ขดัแยง้ทางสิ�งแวดลอ้มทั 5งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง 

(๓) ร่างกฎหมาย จะมุ่งเน้นการส่งเสรมิ สนับสนุน วางแผนงาน สร้างความเชี�ยวชาญ ด้าน
สิ�งแวดลอ้มเพื�อใหง้านสมัฤทธิ 9ผล 

และสรปุสาระสาํคญัของพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม ไวด้งัต่อไปนี5 

(๑) รา่งกฎหมาย จะตอ้งมไีวเ้พื�อบงัคบัสทิธ ิและรบัรองสทิธใินทางสารบญัญตัใิหเ้กดิขึ5นจรงิได ้
(๒) ร่างกฎหมาย จะเน้นกระบวนการใหม่ เพื�อให้กระบวนพิจารณาคดทีี�เป็นธรรม เช่น การ

ทํางานขององค์กรภาคเอกชนจะทํางานเรว็กว่าภาครฐั ดงันั 5น ร่างกฎหมายจงึขยายอํานาจฟ้องให้มี
ตวัแทนฟ้องคดแีทนได ้และเน้นการสอบสวนคดอีาญา หรอืคาํพพิากษาเหนือคาํขอ เป็นตน้ 

นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ์ ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ เลขานุการแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม
ในศาลอุทธรณ์ หวัหน้าโครงการวจิยั ได้สรุปรายละเอยีด ที�มาของโครงการวจิยัและวตัถุประสงค์ของ
โครงการวจิยั วิธีการทํางาน ประเด็นปญัหาที�เกิดขึ5นในคดีสิ�งแวดล้อม และอื�นๆ เพื�อเป็นข้อมูลนํา
ประเด็นให้ที�ประชุมได้พจิารณา เพื�อรบัฟงัความคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เชี�ยวชาญ ผู้เข้าร่วม
ประชุมเวทีสาธารณะที�มาจากหน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง ทั 5งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามลาํดบัดงัต่อไปนี5 

วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยั 

๑. โครงการวจิยันี5 เป็นการทําวจิยัไม่ใช่แค่ใหไ้ด้มาซึ�งร่างกฎหมายเท่านั 5น แต่ต้องนําไปสู่การ
ปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มที�แทจ้รงิดว้ย 

๒. โครงการวจิยันี5 เป็นการทําวจิยัเพื�อนําไปสู่การสร้างเครอืข่ายคนทํางานที�เกี�ยวข้องด้าน
ยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

วธิกีารทาํงาน 

๑. รวบรวมและศกึษางานวจิยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
๒. จดัประชุมระดมสมอง ประชุม/สัมมนา เพื�อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
๓. สรปุความคดิเหน็นําไปสู่การยกรา่งกฎหมาย 
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ประเดน็ปญัหาที�เกดิขึ5น 

๑. ความไมเ่ป็นธรรมในการจดัการสิ�งแวดลอ้ม 
๒. ความไมเ่ป็นธรรมในกระบวนการจดัการสิ�งแวดลอ้ม เช่น โรงงานปล่อยควนัพษิสู่บรรยากาศ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่จดัการโรงงานที�กระทําการละเมดิกฎหมายนั 5น กรณีถ้ามกีารบุกรุกป่าหลาย
ราย หน่วยงานรฐัผู้มอีํานาจตามกฎหมายเขา้จบัผู้บุกรุกป่า ถามว่า จะมกีารดําเนินคดกีบัใครก่อนใน
ผูก้ระทําความผดิหลายรายนั 5น ใครจะถูกจบัดําเนินคดรีะหว่างนายพล นักธุรกจิ และชาวบ้าน ใครที�จะ
เป็นคนที�ตกเป็นเหยื�อเพราะระบบการจดัการและการจดัการระบบที�ไมด่ ีเป็นตน้  

ปญัหาต่างๆ เหล่านี5 คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตจิะต้องมองใหเ้หน็ภาพรวมเหล่านี5 และ
ทาํใหเ้กดิความสามารถในการแกป้ญัหาได ้และสิ�งที�ทางโครงการวจิยัไดด้าํเนินการมาและพยายามระดม
ทุกภาคส่วนมาทาํงานรว่มกนั คอืส่วนที�สองนี5 

หลกัการพื5นฐานที�เป็นขอ้พจิารณาที�สําคญั ได้แก่ ปรชัญาสิ�งแวดล้อม ที�เป็นหลกัการสากลทั �ว
โลก คือ โลกหรอืธรรมชาติจะต้องมคีนมาพูดแทน แต่ตอนนี5ถ้าหากชาวบ้านจะไปพูดแทนโลกหรอื
ธรรมชาตกิ็ยงัลําบากที�จะทําให้เกดิความสมดุลกนั จะทําอย่างไรให้คนที�ได้รบัผลกระทบเยยีวยาอย่าง
เป็นธรรม จะทําอย่างไรให้เราใช้เครื�องมอืที�มอียู่อย่างครบถ้วน คําถามสําคญัคอื เราจะปฏิรูประบบ
ยุติธรรมในภาพรวมอย่างไร นอกจากนี5 สรุปข้อคิดเห็นจากที�ประชุมระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อรบัฟงัขอ้คดิเหน็ เรื�อง การพฒันาร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม เมื�อวนัที� ๑๙-
๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กล่าวถึง รฐัธรรมนูญสิ�งแวดล้อม กฎหมายสารบญัญัติที�เกี�ยวกับ
สิ�งแวดล้อม ทั 5งทางแพ่ง อาญา และปกครอง กฎหมายวธิสีบญัญตัิทางปกครองสิ�งแวดล้อม กฎหมาย
บรหิารงานยตุธิรรมสิ�งแวดลอ้ม วธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม ระบบยุตธิรรมสิ�งแวดลอ้มทั 5งในระดบัภูมภิาค 
(regional level) และระดบัโลก (global level) 

ประเดน็สาระสําคญัที�นําเสนอเพื�อพจิารณาในร่างพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม มดีงันี5 

๑. การแต่งตั 5ง คณะกรรมการระดบัชาต ิประกอบดว้ยหน่วยงานหลายฝา่ยตามมาตรา ๖ 
๒. อํานาจหน้าที�ของหน่วยงานนี5และสํานักงานเลขาจะเป็นหน่วยงานในเชิงนโยบาย หรือ

จะต้องทําภารกจิอื�นด้วย เช่น มาตรา๑๗ และมาตรา๑๙ หรอืจะให้หน่วยงานพเิศษที�มอียู่แล้วต่อยอด 
หรอืจะตั 5งองค์กรใหม่เพื�อไปทําหน้าที�นี5 เช่น เรื�องการศึกษา (education) กบัเรื�องการคุมประพฤต ิ
(probation) จะตอ้งไปควบคู่กนัในการบงัคบัคดดีา้นสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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๓. การกําหนดให้มแีผนแม่บท มาตรา ๒๐ ปจัจุบนัมรีะเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการ
ประสานงานเพื�อบงัคบัใชก้ฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ไม่เคยมกีารประชุมหน่วยงาน
ตามระเบยีบนี5เลยจนถงึปจัจบุนั 

ประเดน็สาระสําคญัที�นําเสนอเพื�อพจิารณาในร่างพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม มี
ดงันี5 

๑. คุณค่าที�เราจะดแูลในกฎหมายนี5คอือะไร มนุษย ์แม่นํ5า ลําธาร สตัว ์ความเป็นธรรมระหว่าง
คนที�แตกต่างกนั แนวทางการใช้ดุลพนิิจที�เหมาะสม มคีู่มอืปฏบิตังิาน (code of practice) หรอืไม ่
อยา่งไร  เช่น ในมาตรา๕ และมาตรา๖ เป็นตน้ 

๒. มุ่งเน้นการป้องกนัมากกว่าการเยยีวยาความเสยีหาย มุ่งเน้นใหห้ยุดการกระทําที�ก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายอยา่งทนัถ่วงท ี

๓. เน้นการบูรณาการที�มสี่วนร่วมจากทุกฝ่าย เช่น ประเดน็การขยายอํานาจฟ้องใหแ้ก่ผูอ้ื�นที�
นอกเหนือจากบุคคลธรรมดา ในทนัททีี�มเีหตุเกดิขึ5นจะต้องเก็บรวบรวมเรื�องราวขอ้เทจ็จรงิทั 5งหมดมา
เรยีงลําดบัเหตุการณ์ทิ�เกดิได ้มกีารกําหนดอํานาจหน้าที�ของอยัการไว้ในการอํานวยความยุตธิรรมทาง
สิ�งแวดล้อม ขยายอํานาจฟ้องคดทีี�มคีวามเสยีหายต่อประโยชน์สาธารณะให้แก่ชุมชนเป็นผู้ที�สามารถ
ดําเนินการฟ้องคดไีด้ เครื�องมอื ทางกฎหมายแพ่ง ทางอาญาและทางปกครอง จะทําอย่างไรให้คนที�มี
อํานาจใช้เครื�องมอืทั 5งหมดที�มเีหล่านี5 โดยเฉพาะอย่างยิ�งผูเ้ชี�ยวชาญดา้นต่างๆ จะต้องเขา้มาในคดหีรอื
กระบวนพจิารณาคด ีหลกัการทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม “ผูก่้อมลพษิเป็นผูจ้่าย (Polluter Pays Principle)” 
จะตอ้งไล่เบี5ยไปยงัผูท้ี�ก่อใหเ้กดิมลพษิจรงิๆ ใหร้บัผดิชอบต่อความเสยีหายที�เกดิขึ5น เมื�อมคีนมาฟ้องว่า
เจบ็ปว่ยจากมลพษิ เราจะหยดุอาการเจบ็ปว่ยนั 5นไดอ้ยา่งไร เป็นตน้ 

กฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการยกร่างกฎหมายทั 5งสองฉบบันี5 เช่น กฎหมายวธิพีจิารณาคดี
ต่างๆ ทั 5งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการประสานงานเพื�อ
บงัคบัใชก้ฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายสารบญัญตับิางเรื�อง เพื�อใหท้ี�ประชุม
พจิารณารว่มกนัว่าสมควรนํามาใส่ไวห้รอืไม ่เช่น ค่าเสยีหายในคดสีิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ต่อมาผู้เขา้ร่วมประชุมแต่ละท่านได้แสดงความคดิเหน็ต่อร่างกฎหมายทั 5งสองฉบบั และมกีาร
ถกเถียงกันอย่างกว้างในหลากหลายประเด็นที�สําคัญในร่างพระราชบัญญัติทั 5งสองฉบับไปตลอด
ระยะเวลาที�เหลอือยู่ทั 5งวนั ทั 5งภาคเชา้และภาคบ่าย ซึ�งสามารถสรุปไดด้งัตารางที� ๑-๑ และ ๑-๒ ที�แนบ
ทา้ยรายงานการประชุมนี5  

นายไสลเกษ วฒันพนัธุ์ ได้กล่าวปิดการประชุม โดยขอบคุณผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านที�ทํางาน
อยา่งเสยีสละโดยมเีป้าหมายร่วมกนั คอื การสรา้งกฎหมายสิ�งแวดลอ้มที�เป็นธรรม ทําใหค้นจนสามารถ
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เข้าถึงและใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสามารถดํารงชวีติท่ามกลางการพฒันาประเทศและทศิทางการ
พฒันาเศรษฐกจิต่อไปไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั และพรอ้มจะนําขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากที�ประชุม ไป
พจิารณาในการแกไ้ขปรบัปรงุรา่งกฎหมายทั 5งสองฉบบัต่อไป 

เลกิประชุมเวลา ๑๗:๓๕ น. 

 

บนัทกึการประชุมโดย นางสาวกฤตกิา เลศิสวสัดิ i 
ตรวจสอบบนัทกึการประชุมโดย นางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์
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ตารางที� ๑-๒  ขอ้คดิแหน็และขอ้เสนอแนะจากที�ประชมุเวทสีาธารณะต่อร่างพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
ผศ. ไพสฐิ พานิชกุล 
ผูช้่วยศาสตราจารยป์ระจาํ 
คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

๑. ในแงข่องการที�ทาํใหห้ลกัการต่างๆ ในร่างใชไ้ดจ้รงิไปพลางก่อน เช่น ทาํเป็นระเบยีบประธานศาลฯ เป็นตน้ เพื�อใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาที�รุนแรง
ไปพลางก่อน 

๒. สว่นที�เกี�ยวกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม กฎหมายวธิพีจิารณาความจะสามารถจดัการกบัตวัการจรงิๆ ไดห้รอืไม่ เช่น กรณีที�เหน็ตวัผูร้บัประโยชน์สดุทา้ยไม่
ชดัเจน เช่น เกษตรกรปลกูขา้วโพดเพื�อสง่โรงงานแปรรปู โรงงานไม่ไดป้ลกูขา้วโพด โรงงานไดป้ระโยชน์ แต่ไมใ่ช่ผูท้ี�ก่อความเสยีหายโดยตรง 
ดงันั ]น เราจะพฒันาหลกันี]อย่างไร 

๓. กรณีการฟ้องหรอืดาํเนินคดกีบันิตบิุคคล จะแยกออกมาไดอ้ย่างไร เพราะนิตบิุคคลจะใชป้ระโยชน์จากสิ�งแวดลอ้มไดส้องเท่า ดงันั ]น จะมคีวาม
รบัผดิชอบมากกว่าบุคคลธรรมดาอย่างไร 

๔. ระบบการพฒันากฎหมายสิ�งแวดลอ้มไทยยงัล่าชา้ การที�ประเทศต่างๆ ใชก้ฎหมายสง่เสรมิการลงทุน และเขา้มาทาํลายสิ�งแวดลอ้มในประเทศไทย 
กระบวนการยุตธิรรมจะแกป้ญัหานี]อย่างไร เช่น ในกรณีที�ต่างประเทศหา้มใหส้ารเคมชีนิดหนึ�ง บรษิทัต่างประเทศจงึหลกีเลี�ยงโดยมาลงทุนใน
ประเทศไทยแทน ศาลจะมบีทบาทเพื�อเตอืน (warning) หรอืสง่สญัญาณในเรื�องนี]อย่างไร 

๕. คดสีิ�งแวดลอ้มจาํเป็นตอ้งมอีายคุวามหรอืไม่ หรอืการไม่ตดัสทิธใินการดาํเนินคดดีา้นสิ�งแวดลอ้มเมื�อคดขีาดอายุความ เช่น ถา้กรณีต่อมาโรงงาน
ถูกฟ้องและถูกศาลพพิากษาใหร้บัผดิตามฟ้อง กรณีนี]แมค้ดจีะขาดอายุความไปแลว้ แต่จะยอมใหผู้ท้ี�ไดร้บัความเสยีหายจะยงัฟ้องคดไีดห้รอืไม ่

๖. จะทาํใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัไิดอ้ย่างไร ศาลสิ�งแวดลอ้มจะเป็นศาลเคลื�อนที�ไดห้รอืไม่ และจะทาํใหท้ศันคตขิองคนที�อยู่ระบบเปลี�ยนแปลงไป
อย่างไร เช่น กรณีองคก์ารสิ�งแวดลอ้มโลก (World Environment Organization, WEO) ในไทยจะทาํศาลใหเ้ลก็กว่าศาลจงัหวดัไดห้รอืไม่ 
ยกตวัอย่างเช่น ศาลในพื]นที�เขตอุตสาหกรรมจะใหม้ศีาลพเิศษเชน่เดยีวกบัรปูแบบของ “Tribunal” ที�เป็นองคก์รกึ�งศาลอย่างเช่นในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาไดห้รอืไม ่

๗. กรณีที�มคีนใชส้ทิธฟิ้องคด ีและถูกฟ้องกลบัในขอ้หาเลก็น้อยเป็นการใชก้ลยุทธ ์(tactic) ในทางกฎหมาย บทบาทของคนในกระบวนการยุตธิรรมจะ
จดัการปญัหานี]อย่างไร 
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ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
นายวนิยั เรอืงศร ี
ผูช้่วยผูพ้พิากษาศาลฎกีา  
แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลฎกีา  
และที�ปรกึษาโครงการวจิยั 

ขยายความความเหน็ของ ผศ.ไพสฐิ ดงันี] 
๑. WEO ไม่ใช่องคก์รศาล เป็นองคก์รที�ประเทศมาเลเซยีเสนอใหข้ึ]นมาคู่กบั WTO โดยเน้นการบงัคบัใชก้ฎหมายสิ�งแวดลอ้ม โดยจะเขา้มาให้

คาํแนะนําในแต่ละประเทศ 
๒. กรณีศาลเคลื�อนที� ในประเทศสหรฐัอเมรกิาเวลาเกดิคดขีึ]นบนเรอืรบ จะมกีารตั ]งศาลทหารขึ]นมาเพื�อพจิารณาคดเีลย 
๓. กรณีอายุความจะตอ้งพจิารณาวา่จะขยายไดแ้ค่ไหน 
๔. มคีดิเหน็ตรงกนั กรณี BOI ที�หลายประเทศอาศยัมาตรการที�ตํ�ากว่าของประเทศอื�นเพื�อปล่อยมลพษิ ต่อไปเมื�อม ีAEC จะเป็นปญัหาสาํคญั และ

จะตอ้งมองใหไ้กล เช่น การม ีASEAN Court เป็นตน้ 
ดร.สนุทรยีา เหมอืนพะวงศ ์
ผูช้่วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ 
เลขานุการแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์ 
และหวัหน้าโครงการวจิยั 

ขอขยายความเพิ�มเตมิ ดงันี] 
๑. ปจัจบุนัในศาลปกครองและศาลยุตธิรรม มคีาํแนะนําของประธานศาลเพื�อใชใ้นการดาํเนินคด ีและมกีารบงัคบัใชแ้ลว้ 
๒. กรณีความรบัผดิของนิตบิุคคลจะขยายไปยงัผูแ้ทน เช่นเดยีวกบัพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภคหรอืไม ่
๓. กรณีที�มกีารฟ้องกลบัผูฟ้้องคด ีเช่น การหมิ�นประมาท ไดเ้ขยีนไวแ้ลว้ในมาตรา ๑๔ วรรคทา้ย ของร่างพระราชบญัญตักิารบรหิารยุตธิรรม

สิ�งแวดลอ้ม 
๔. เรื�องอายุความจะรบัไวพ้จิารณาต่อไป 
๕. ศาลเคลื�อนที�มตีวัอย่างคอืศาลในเมอืงซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี แต่กม็บีรบิทที�แตกต่างไปกรณีในไทย 

ศ.ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิ
คณบดคีณะนิตศิาสตร ์ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
และที�ปรกึษาโครงการวจิยั 

ศาลปกครองและศาลยุตธิรรมควรร่วมมอืกนัเพื�ออาํนวยความยตุธิรรมใหก้บัประชาชน และไม่ก่อใหเ้กดิภาระแก่ประชาชน 
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-๓- 

 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
นายวนิยั เรอืงศร ี
ผูช้่วยผูพ้พิากษาศาลฎกีา  
แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลฎกีา  
และที�ปรกึษาโครงการวจิยั 

ในเรื�องนี]ควรมกีารทาํ MOU ระหว่างศาลหรอืไม่ นอกจากนี] ยงัไม่ประเดน็ในศาลเดยีวกนัที�แยกศาลชาํนญัพเิศษออกไป เช่น คดแีรงงาน คดี
สิ�งแวดลอ้ม ดงันั ]น จงึเหน็ว่าตอ้งออกแบบใหม้กีารทาํงานร่วมกนั 
 
 

ดร.สนุทรยีา เหมอืนพะวงศ ์
ผูช้่วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ 
เลขานุการแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์ 
และหวัหน้าโครงการวจิยั 

๑. เหน็ดว้ยกบัการเชื�อมโยงคดรีะหว่างศาลที�เกี�ยวขอ้ง แต่มปีระเดน็ว่าศาลจะแยกการทาํงานกนัอย่างไร ใน มาตรา ๘ มกีารกาํหนดไวว้่าเมื�อเกดิ
ความเสยีหายหน่วยงานจะตอ้งใชเ้ครื�องมอืที�มอียูใ่หค้รบทั ]งทางแพ่ง อาญา ปกครอง และมาตรา ๒๖ ที�มอียู่แลว้ในระเบยีบว่าดว้ยการบงัคบัใช้
กฎหมายสิ�งแวดลอ้มที�กาํหนดใหเ้มื�อไหร่ที�อยัการพบว่า มกีารกระทาํความผดิในทางปกครองใหแ้จง้ไปยงัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อระงบัเหตุแห่ง
ความเสยีหายนั ]นทนัท ีแต่ในสว่นของการวนิิจฉยัจะมกีารเชื�อมโยงกนัอย่างไร เป็นเรื�องยาก ปจัจุบนัศาลยุตธิรรมกม็กีารรบัลกูในคดคี่าเสยีหาย
ทางสขุภาพ แต่เป็นการรบัในเชงิตดัสทิธขิองผูเ้สยีหายว่าไดร้บัค่าเสยีหายจากศาลปกครองไปแลว้ ดงันั ]น ศาลยุตธิรรมจงึไม่ใหอ้กี 

๒. กรณีคณะกรรมการทาํแผนแม่บทจะตอ้งมกีารพจิารณาต่อไป 
นายไสลเกษ วฒันพนัธุ ์
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ และที�ปรกึษา
โครงการวจิยั 

๑. เหน็ดว้ยกบักรณีศาลปกครองและศาลยุตธิรรมควรร่วมมอืกนัเพื�ออาํนวยความยตุธิรรมใหก้บัประชาชน และไม่ก่อใหเ้กดิภาระแก่ประชาชน โดย
เราน่าจะใชม้ตขิองที�ประชมุสง่เรื�องใหใ้หป้ระธานศาลยตุธิรรมและศาลปกครองไปคุยกนั 

๒. กรณีที�เหน็ว่าทาํไมไม่ใหร้่างพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มใชไ้ดก้บัทุกศาล เหน็ว่าเป็นสิ�งที�ด ีแต่ปญัหาคอืจะเขยีนยงัไงใหส้ามารถ
ใชไ้ดแ้ละไม่ไปกา้วก่ายงานของหน่วยงานอื�นมากเกนิไป 

นายสรุชยั ตรงงาม 
ทนายความ 
โครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม (EnLAW) 

๑. เหน็ดว้ยกบักรณีการใหอ้งคก์รเอกชนดา้นสิ�งแวดลอ้มเป็นผูม้สีทิธฟิ้องคด ีแต่มขีอ้สงสยัเรื�องเกณฑใ์นการพจิารณา ดงันั ]น จงึควรทาํใหเ้กดิความ
ชดัเจน 

๒. ในมาตรา ๒๔ เรื�องเขตอาํนาจศาล กรณีเป็นคดดีา้นแรงงานแต่ประเดน็ขอ้พพิาทเป็นคดสีิ�งแวดลอ้ม นิตสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลเป็นนายจา้งและ
ลกูจา้ง ดงันั ]นเขตอาํนาจของคดสีิ�งแวดลอ้มที�ทบัซอ้นกบัศาลอื�นควรมคีวามชดัเจนดา้นขอบเขตว่าหากประเดน็หลกัเป็นเรื�องสิ�งแวดลอ้ม ควรใช้
วธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มเป็นหลกั ไม่ใช่การอนุโลมใชก้ฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มได ้

๓. เหน็ดว้ยกบั มาตรา ๑๔ วรรคทา้ย เพราะแมร้ฐัธรรมนูญจะรบัรองสทิธใิน มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ แต่มกีารใชเ้ทคนิคทางกฎหมายกลั �นแกลง้ 
ดงันั ]น จงึไม่ควรนําร่างพระราชบญัญตัฉิบบันี]ไปใชโ้ดยอนุโลม แต่ใหศ้าลนําพระราชบญัญตัฉิบบันี]ไปใชเ้ลยเพื�อใหผู้ท้ี�ใชส้ทิธสิามารถใชไ้ดเ้ตม็ที�
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-๔- 

 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
และไม่ถูกกลั �นแกลง้ 

๔. มาตรา ๑๗ ภาคประชาชนเหน็วา่สาํนกังานศาลยุตธิรรมควรมคีวามสมัพนัธก์บัสงัคมมากกว่านั ]น ทั ]งนี] หน้าที�การรายงานผลการดาํเนินงานต่อรฐั
ภา ควรมกีารสื�อสารขอ้มลูดงักล่าวไปยงัสงัคมใหม้ากขึ]น และเป็นการสื�อสารสองทาง เช่น ประเดน็ที�สาํคญัในคด ีประเดน็ใดที�ยงัมปีญัหา การรบั
ฟงัความคดิเหน็ภาคประชาชน 

๕. ยงัไมค่่อยเหน็บทบาทของพนกังานอยัการ แมใ้น มาตรา ๒๖ จะกาํหนดไวแ้ลว้ แต่สาํนกังานอยัการไดเ้ตรยีมความพรอ้ม หรอืมคีวามเหน็ในเรื�อง
นี]อย่างไร และมปีญัหาการเรื�องบงัคบัใชก้ฎหมาย เช่น ถา้อยัการแจง้ไปยงัหน่วยงาน แต่หน่วยงานไม่ปฏบิตัติาม ประชาชนจะตอ้งฟ้องศาลเอง
หรอืไม่ คาํถามคอื ถา้หน่วยงานไม่ปฏบิตัติามเกดิความเสยีหายขึ]น จะมคีวามรบัผดิชอบอย่างไร 

๖. มาตรา ๓๙ เรื�องนี]เป็นหลกัการใหม่ การเชญิบุคคลเขา้มาร่วมในคด ีเป็นการเชญิในฐานะอะไร เป็นคู่ความ หรอืเป็นผูร้อ้งสอด เป็นการตั ]งตวัแทน
หรอืไม ่

๗. ความเสยีหายต่างๆ การใหช้มุชนเรยีกค่าเสยีหายในทรพัยส์นิที�เป็นของสาธารณะ ใครจะเป็นผูร้บัประโยชน์นั ]น และประโยชน์นั ]นจะกลบัไปสู่
สาธารณะอย่างไร 

๘. มาตรา ๖๖ ความเสยีหายที�เกดิกบัสขุภาพอนามยั เนื�องจากกวา่ความเสยีหายจะปรากฏใชร้ะยะเวลานาน ถา้เกนิ ๑๐ ปี นบัจากศาลมคีาํ
พพิากษาจะทาํอย่างไร ดงันั ]น จงึควรมกีารเพิ�มเงื�อนไขเพื�อใหห้ลกัเกณฑด์งักล่าวมคีวามยดืหยุน่ไดห้รอืไม่ ทั ]งนี] จะตอ้ถามความเหน็จากแพทย์
ว่าเหตุการณ์ดงักล่าวจะเกดิขึ]นไดห้รอืไม ่

๙. กรณีค่าเสยีหาย ยงัไมม่คีวามเสยีหายเชงิลงโทษ หรอืทางจติใจใหช้ดัเจน ดงันั ]น ควรมกีารพจิารณาเพิ�มเตมิ การพื]นฟูเยยีวยาใน มาตรา ๗๒ ที�
กาํหนดใหม้กีารจดัหาสถานที�อื�น จะเป็นการกา้วล่วงเขา้มาบรหิารจดัการคดมีากเกนิหรอืไม่ ซึ�งน่าจะเป็นขั ]นตอนการบงัคบัคด ีหรอืจะตอ้งมี
เงื�อนไขดว้ยหรอืไม ่เช่น จะตอ้งถามชมุชนก่อน 

๑๐. ความรบัผดิของนิตบิุคคล ในหลายคดใีชร้ะยะเวลานาน นิตบิคุคลจงึลม้เลกิกจิการไปแลว้ ดงันั ]น จงึบงัคบัคดไีดย้าก ดงันั ]น จะนําหลกักฎหมาย
อาญามาใชไ้ดห้รอืไม่ เช่น ใหผู้แ้ทนนิตบิุคคลซึ�งกระทาํการแทนนิตบิุคคลจะตอ้งบัผดิในทางสว่นตวั หรอืใหเ้ป็นขอ้สนันิษฐานในทางกฎหมาย 
ทั ]งนี] เพื�อใหผู้เ้สยีหายไดร้บัความคุม้ครองมากขึ]น 
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-๕- 

 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
ดร.สนุทรยีา เหมอืนพะวงศ ์
ผูช้่วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ 
เลขานุการแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์ 
และหวัหน้าโครงการวจิยั 

๑. มหีลกัการที�ทาํใหผู้ก้่อความเสยีหายไม่ใหด้าํเนินการก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อไป 
๒. การหาที�อยูใ่หม่ใหย้า้ยไปอาศยัอยู่ เป็นเรื�องของ “Habitat equivalence” 
 

นายชาญณรงค ์ปรานีจติต ์
ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 
ปฎบิตัริาชการสาํนกัประธานศาลฎกีา  

๑. กรณีคาํแนะนําของประธานศาล เป็นการทาํใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัไิดเ้รว็กว่าจรงิ แต่มขีอ้ตดิขดั เช่น เรื�องคดอีาญาจะออกมาเป็นคาํแนะนําเพื�อ
สั �งหน่วยงานอื�นไม่ได ้โทษทางอาญามแีค่ ๕ ประเภท เพราะฉะนั ]นจงึมขีอ้จาํกดั คดแีพ่งเกี�ยวเนื�องกบัคดอีาญา ในทางปฏบิตัหิน่วยงานทาง
ปกครองจะไม่ปฏบิตัติาม เพราะเหน็ว่ากฎหมายไม่เปิดช่อง กรณีนิตบิุคคลจาํเป็นตอ้งออกเป็นกฎหมาย 

๒. ขอ้สงัเกต ต่อไปนี] 
(ก) การบรูณาการเป็นเรื�องด ี
(ข) กรณีเอกชนฟ้องรอ้งใหเ้รยีกอยัการเขา้มาดว้ยในคดอีาญา เพื�อใหอ้ยัการมบีทบาทสาํคญัในการบงัคบัคด ี
(ค) กรณีร่างพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม มาตรา ๒๓ เรื�องการสอบสวน การเขยีนกฎหมายในลกัษณะนี] ควรใหส้มดุลกนัระหว่าง

การคุม้ครองสิ�งแวดลอ้มและการฟื]นฟูดว้ย 
๓. ขอ้เสนอเพิ�มมาตรการพเิศษในคดอีาญา 

(ก) การดาํเนินคดกีบักลุ่มคนที�มอีทิธพิลโดยอาศยัชาวบา้นเป็นเครื�องมอื เวลาจบักุมกจ็บัชาวบา้น ดงันั ]น จงึไปไม่ถงึตวัการใหญ่ ดงันั ]น ควร
พจิารณานํามาตรการที�ใชใ้นกฎหมายยาเสพตดิ เช่น หากผูถู้กจบักุมใหข้อ้มลูที�เป็นประโยชน์กบัการดาํเนินคด ีศาลอาจลงโทษเบาลงได ้

(ข) การลงโทษทางทรพัยส์นิ ค่าปรบัในคดอีาญายงัไม่พฒันา ดงันั ]น ควรเอาเรื�องการรบิทรพัยส์นิตามมลูค่ามาใช ้เพราะการทาํลายสิ�งแวดลอ้ม 
กเ็พื�อประโยชน์ในทางทรพัยส์นิ และในความเป็นจรงิ ผูก้่อความเสยีหายกจ็ะผ่องถ่ายทรพัยส์นิไปแลว้กว่าจะมดีาํเนินคดเีสรจ็สิ]น ดงันั ]น การ
รบิทรพัยส์นิตามมลูค่าจะแกป้ญัหาได ้โดยไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นทรพัยท์ี�ไดม้าจากการกระทาํความผดิเท่านั ]น 

(ค) การกระทาํความผดิโดยใชน้ิตบิคุคล เหน็ดว้ยกบัความเหน็ของคุณสรุชยั ตรงงาม เรื�องการใชข้อ้สนันิษฐานกบัผูแ้ทนนิตบิุคคล แต่ปจัจุบนั 
ผูก้ระทาํความผดิเปลี�ยนไปใชว้ธิใีหม่ โดยการให ้Nominee เป็นผูแ้ทนนิตบิุคคลแทน ดงันั ]น จะทาํอย่างไรใหก้ารดาํเนินคดแีพ่งไปถงึผูร้บั
ประโยชน์จากการกระทาํความผดิจรงิ เหมอืนกบัคดผีูบ้รโิภคที�กาํหนดใหค้วามรบัผดิไปถงึผูแ้ทนนิตบิุคคล กรรมการ ผูถ้อืหุน้ ผูร้บั
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-๖- 

 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
ประโยชน์ดว้ย 

(ง) การบงัคบัคดตีาม ม.๗๒ มปีญัหาเนื�องจากเจา้พนกังานบงัคบัคดไีม่มคีวามรูเ้รื�องการฟื]นฟูทรพัยากรธรรมชาต ิดงันั ]น จงึควรเขยีนใหช้ดัเจน
ว่าใหห้น่วยงานของรฐัเขา้มามสีว่นร่วมในการบงัคบัคดใีหเ้ป็นไปตามคาํพพิากษา เช่น กรมปา่ไม ้กรมควบคุมมลพษิ เพราะถา้ไม่เขยีนไว ้
หน่วยงานจะไม่ปฏบิตัติาม 

รศ.ดร.กมัปนาท ภกัดกีุล 
คณบดคีณะสิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๑. การแกไ้ขปญัหาตอ้งการความเชี�ยวชาญหลากหลายดา้น ปญัหาสิ�งแวดลอ้มมคีวามซบัซอ้น ดงันั ]น การแกไ้ขปญัหาจะตอ้งคาํนึงถงึเรื�องนี]ดว้ย 
๒. เหน็ดว้ยกบัการมศีาลเคลื�อนที� อยากเหน็ทนายชาวบา้น ตํารวจสิ�งแวดลอ้ม นายตรวจสิ�งแวดลอ้ม เกี�ยวขอ้งกบัระบบตรวจสอบการบงัคบัใช้

กฎหมาย 
๓. จุดสมดุลระหว่างการพฒันาและการอนุรกัษ์ คอื หากเกดิผลกระทบต่อมนุษยแ์ละระบบนิเวศน์ และผลกระทบต่อมนุษยจ์ะคาํนึงถงึรุ่นต่อไปอกีกี�

รุ่น 
ยกตวัอย่างเช่น สภาวะอากาศแปรปรวนใครเป็นจาํเลย มกีฎหมายขอ้ไหนที�ใหผู้พ้พิากษาทบุเขื�อนคอื เนื�องจากระบบนิเวศน์เปลี�ยนไป เป็นตน้ 

นางสมบุญ ศรคีาํดอกแค 
สภาเครอืขา่ยกลุ่มผูป้ว่ยจากการทาํงานและ
สิ�งแวดลอ้มแห่งประเทศไทย 

๑. เสนอใหค้ณะกรรมการมสีาํนกังานปฏริปูกฎหมาย 
๒. ค่าเสยีหายจากการต่อสูค้ด ีศาลพพิากษาใหไ้ม่เท่ากนั แต่สขุภาพที�ถูกทาํลายไปแลว้จะทาํอยา่งไร ศาลไม่มองไปถงึอนาคต และการเยยีวยาใน

อนาคต 
๓. มาตรา ๕๐ มแีพทยน์้อยรายที�กลา้วนิิจฉยัคนปว่ย เพราะหากใหค้วามเหน็ไปอาจถูกสั �งยา้ยได ้
๔. จะสนบัสนุนงบประมาณใหค้นที�เขา้ไปใหค้วามชว่ยเหลอือย่างไร 

นายศรอีมัพร ศาลคิุปต ์
ผูพ้พิาษาศาลฎกีา 
ศาลฎกีา 

๑. ศาลจะตอ้งร่วมมอืกนัเพื�อใหป้ญัหาเบาบางและถูกแกไ้ข โดยการใหป้ระชาชนฟ้องที�เดยีวและแบ่งประเดน็ของคดใีหแ้ต่ละศาลไปพจิารณา 
๒. เรื�องอายุความ ควรเอานําหลกัของการดาํเนินคดยีาเสพตดิของ ปปส. มาพจิารณา 
๓. การป้องปราม ควรเอาแนวคดิเรื�อง ปปส. เช่น การรบิทรพัยส์นิ โดยใชข้อ้สนันิษฐานว่าเป็นทรพัยส์นิที�ไดม้าจากการกระทาํความผดิ นอกจากจะ

พสิจูน์ไดว้่ามาจากที�อื�น รวมถงึนิตบิุคคลที�ใชพ้ระราชบญัญตัฟิอกเงนิเป็นมลูฐาน 
๔. ศาลเคลื�อนที� มรีะบบเดนิเผชญิสบือยู่แลว้ แต่ไมไ่ดใ้ชอ้ย่างจรงิจงั ดงันั ]น ศาลควรเดนิเผชญิสบื และเอาผูเ้ชี�ยวชาญลงไปดพูื]นที�ทนัท ี
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-๗- 

 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
นายวนิยั เรอืงศร ี
ผูช้่วยผูพ้พิากษาศาลฎกีา แผนกคดี
สิ�งแวดลอ้มในศาลฎกีา และที�ปรกึษา
โครงการวจิยั 

ศาลยุตธิรรมทาํอะไรบา้ง ตอนนี]มแีผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม และมคีาํแนะนําของประธานศาลซึ�งปจัจบุนัมผีลใชบ้งัคบัแลว้ และในร่างกฎหมายทั ]งสองฉบบั
ยงัมหีลายเรื�องที�ไมม่อียู่ในคาํแนะนํา เช่น ในคดบีุกรุกปา่และมกีารฟ้องเรยีกค่าเสยีหายทางแพ่ง ศาลคดิค่าเสยีหายไปถงึความเสยีหายที�ไมใ่ช่
ทางตรงดว้ย โดยคาํนึงถงึ Function ของทรพัยากร เป็นค่าเสยีหายทางออ้ม 

นายศรสีวุรรณ จรรยา 
สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกรอ้น 

๑. ระบบกฎหมายไทยมสีองระบบ คอื ประมวลกฎหมาย และจารตีประเพณี คาํถามคอื เราจะกา้วขา้มกฎหมายสองแบบนี]ไดห้รอืไม่ เราจะใหศ้าลใช้
ดุลพนิิจไดห้รอืไม่ หากไมม่ตีวับทเขยีนไวอ้ย่างชดัเจน 

๒. ระบบการพจิารณาจะตอ้ง สะดวก รวดเรว็ เป็นธรรม  
(ก) ความสะดวก ตอนนี]พฒันาในหลายศาลแลว้ 
(ข) ความรวดเรว็ เหน็ว่าศาลยงัพจิารณาชา้ 

นอกจากนี] ยงัมปีญัหาในทางเทคนิค เช่น การกาํหนดใหว้างทุนทรพัยค์่าธรรมเนียมศาล กระบวนการพจิารณายกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลใชเ้วลานาน 
โดยยงัไม่สามารถพจิารณาถงึเนื]อหาของคด ีดงันั ]น ควรแยกเรื�องค่าธรรมเนียมออกจากระบวนพจิารณา เพื�อใหค้ดเีป็นไปอย่างรวดเรว็ และยงัมี
ปญัหาว่าหากชาวบา้นไมม่เีงนิที�ใชว้างทุนทรพัย ์กจ็ะตอ้งลดจาํนวนความเสยีหายลง ทาํใหไ้ม่ไดร้บัความเป็นธรรม เวลาชาวบา้นสูค้ดกีบัรฐัจะพบ
ความไม่เป็นธรรม เพราะเป็นการต่อสูก้บัอยัการ หลายครั ]งคดทีี�เกี�ยวพนักบักบัรฐั เอกชน อยัการจะไปชว่ยเอกชน โดยใชก้ระบวนการทางกฎหมาย 
ดงันั ]น ประมวลจรยิธรรมของอยัการเป็นไปไดก้บัความเป็นจรงิหรอืไม ่

ดร.สนุทรยีา เหมอืนพะวงศ ์
ผูช้่วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ 
เลขานุการแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์ 
และหวัหน้าโครงการวจิยั 
 
 
 

เดมิร่างกฎหมายของศาลยตุธิรรมจะกาํหนดยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลสาํหรบัคดสีิ�งแวดลอ้ม 
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ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
นางสาวจนัทมิา ธนาสว่างกุล 
อยัการผูเ้ชี�ยวชาญ  
สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

๑. อยัการเรยีนรูค้ดสีิ�งแวดลอ้มน้อย แต่ในร่างพระราชบญัญตัฯิ ผูร้่างคาดหวงักบัอยัการมาก ดงันั ]น ควรมกีารทบทวนบทบาทของอยัการ ว่าอยัการ
มคีวามพรอ้มแค่ไหน ตอนนี]ยงัไม่มกีารสรา้งอยัการที�มคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญในเรื�องคดสีิ�งแวดลอ้ม 

๒. อยัการจะสามารถพฒันาบทบาทเป็นผูร้เิริ�มคดสีิ�งแวดลอ้มไดเ้องเลยหรอืไม่ ตามร่างพระราชบญัญตัฯิ ใหพ้นกังานสอบสวนเป็นผูร้เิริ�มคด ี
๓. อยัการมคีวามรูด้า้นสิ�งแวดลอ้มน้อยและไม่เป็นอสิระทางการเมอืง เพราะถูกแต่งตั ]งเป็นกรรมการในหลายคณะ ดงันั ]น ควรหา้มอยัการเป็น

กรรมการในรฐัวสิาหกจิ เพื�อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น และแกป้ญัหาอยัการเขา้ขา้งกลุ่มทุน 
ดร.สนุทรยีา เหมอืนพะวงศ ์
ผูช้่วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ 
เลขานุการแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์ 
และหวัหน้าโครงการวจิยั 

๑. คดสีิ�งแวดลอ้มที�อยัการทาํในปจัจุบนั สว่นใหญ่เป็นการแกค้ดใีหผู้ว้่าราชการจงัหวดัที�ออกโฉนดผดิ ดงันั ]น อยัการควรมกีารทบทวนภารกจิ 
๒. ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หน่วยงาน FBI มแีผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม 

รศ.ดร.สรุชิยั หวนัแกว้ 
คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๑. เราเป็นสว่นหนึ�งของระบบตลาด ดงันั ]น เราจะต่อสูอ่ย่างไรท่ามกลางกระแสตลาดแบบนี] ระบบราชการถูกแปรใหเ้ป็นสว่นหนึ�งของระบบเศรษฐกจิ 
แต่เราอย่าตกลงไปในเกมการแย่งชงิของขั ]วอาํนาจ 

๒. การเคลื�อนไหวคู่ขนานกบักฎหมายฉบบันี] เช่น กพร. เป็นเครื�องมอืการปฏริปูเพื�อธุรกจิ เราจะทาํใหก้ารเคลื�อนไหวนี] คูข่นานไปกบัการเคลื�อนไหว
อื�นๆ ไดอ้ย่างไร เราจะตอ้งเปิดพื]นที�สาธารณะเพื�อใหทุ้กคนรบัรู ้เปลี�ยนจากการต่อสูเ้ชงิอาํนาจเป็นการต่อสูเ่ชงิความรู ้

๓. เรื�องนี]เป็นโจทกข์องอนาคต ดงันั ]น เมื�อเรากาํลงัจะม ีAEC ควรทาํใหเ้รื�องนี]เป็น CSR ของผูป้ระกอบธุรกจิ ไมใ่ช่ CSR ประชาสมัพนัธอ์งคก์ร
ตวัเอง 

นางสาวภารนี สวสัดริกัษ ์
เครอืขา่ยวางแผนและผงัเมอืงเพื�อสงัคม 

การพจิารณาความเสยีหายอนัอาจจะเกดิขึ]นในอนาคต เช่น ความขดัแยง้ในเรื�องของผงัเมอืง มกีารวนิิจฉยัว่าความเสยีหายยงัไมเ่กดิ เนื�องจาก
โครงการยงัไม่ไดส้รา้ง ดงันั ]น ผงัเมอืงจงึยงัไม่อาจใชบ้งัคบัได ้เหน็ว่าควรมกีารพจิารณาความเสยีหายในอนาคตดว้ย เพราะแมม้ลพษิจะยงัไม่เกดิ แต่
กจิการที�จะสรา้งเป็นเป็นเรื�องที�มกีฎกระทรวงกาํหนดหา้มไวแ้ลว้ แต่กย็งัมกีารอนุญาตใหส้รา้ง ดงันั ]น จะมกีารพจิารณาความเสยีหายใยอนาคต
อย่างไร 
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-๙- 

 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
นายไพโรจน์ มนิเดน็ 
ตุลาการศาลปกครอง  
ศาลปกครอง 

๑. เมื�อดรู่างพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม เป็นการเอาทุกเรื�องมารวมกนั บางเรื�องไม่เกี�ยวขอ้งกนั และควรแยกวธิสีบญัญตัแิละสาร
บญัญตัอิอกจากกนั เมื�อดชูื�อกฎหมายกไ็ม่สื�อและไม่ครอบคลุม เพราะในเนื]อหามทีางปฏบิตัขิองเจา้หน้าที�ดว้ย ควรเป็นวธิปีฏบิตัริาชการทาง
ปกครองทางสิ�งแวดลอ้ม 

๒. หน่วยงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มครอบคลุมถงึไหน จะรวมถงึสาํนกังานศาลดว้ยหรอืไม่ ผูป้ฏบิตัคิอืใคร ดงันั ]น จงึควรนิยามใหเ้กดิความชดัเจน 
๓. ควรทาํใหก้ฎหมายฉบบันี]เป็นกฎหมายกลาง เป็นมาตรฐานขั ]นตํ�า เพื�อใหก้ฎหมายที�ไมม่บีทบญัญตันิี] เอาหลกักฎหมายนี]มาใชไ้ด ้เหมอืนกบัวธิี

ปฏบิตัริาชการทางปกครอง 
๔. มเีรื�อง class action แต่ไม่มรีายละเอยีด 
๕. สภาพบงัคบัของกฎหมาย ใชค้าํว่า “พงึ” “ควร” ซึ�งมลีกัษณะเป็น Guideline ดงันั ]น จงึไมม่สีภาพบงัคบั ไม่มบีทลงโทษ และบางถอ้ยคาํยงัเป็น

นามธรรม เป็นการใชดุ้ลพนิิจ 
๖. ยงัไมม่กีลไกเพื�อใหค้ดรีวดเรว็ 
๗. ควรมเีรื�องคดปีกครองดว้ย 

ดร.สนุทรยีา เหมอืนพะวงศ ์
ผูช้่วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ 
เลขานุการแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์ 
และหวัหน้าโครงการวจิยั 

ในหมวดแรกว่าดว้ยบททั �วไปของร่างพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาดคสีิ�งแวดลอ้ม จะเป็นเหมอืนอุดมคต ิแลแนวปฏบิตั ิ(guideline) เพื�อใชไ้ปในการ
ปฎบิตั ิแต่ในกรอบที�ยกร่างไมใ่ช่เพยีงแค่เรื�องวธิปีฏบิตัแิต่เป็นเรื�องวธิใีนเชงิสั �งคด ีเช่น คดทีี�เกดิขึ]นที�เขาใหญ่ทั ]งภูเขา มทีั ]งมาเฟีย นายทุน คนจน บุก
รุกปา่ แต่คนจนถูกดาํเนินคดเีป็นคนแรก จงึเหน็ว่า มคีวามจาํเป็นใหผู้ป้ฏบิตัแิละหน่วยงานที�เกี�ยวชอ้งตอ้งสั �งคดใีหถู้กตอ้งว่า ควรจะฟ้องดคอีย่างไร 
แต่ไม่ไดก้า้วล่วงไปถงึวธิปีฏบิตัขิองผูป้ฏบิตัแิละหน่วยงานเหล่านั ]น  

นายไสลเกษ วฒันพนัธุ ์
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘  
และที�ปรกึษาโครงการวจิยั 

ปฏญิญาหรอือนุสญัญาต่างๆ ในระดบัโลกมกีารเขยีนคาํว่า “ควรคาํนึงถงึ” “ระลกึถงึ” เพื�อใหก้ารบงัคบัใช ้การตคีวาม สอดคลอ้งกบัอุดมการณ์ที�อยู่
ขา้งหน้า แต่กฎหมายไทยเอาไปใสไ่วใ้นหลกัการและเหตุผล ดงันั ]น เราจงึเอาหลกัคดิของต่างประเทศ การร่างปฏญิญามาใสไ่วใ้นบทนํา เป็นมาตรา
หนึ�งไปเลยว่าการตคีวามใหค้าํนึงถงึหลกัดงัต่อไปนี] ... เป็นตน้ 

นายไพโรจน์ มนิเดน็ 
ตุลาการศาลปกครอง  
ศาลปกครอง 

การร่างกฎหมายไทย – ต่างประเทศ ต่างกนั คาํปรารภของกฎหมายไทยจงึอยู่ทา้ยพระราชบญัญตั ิแต่มบีางเรื�องที�เขยีนไวใ้นตวับทเช่นกนั แต่ไม่ใช่
เขยีนไวล้อยๆ แต่เป็นเรื�องที�ไมส่ามารถเขยีนใหช้ดัเจนได ้เช่น การเวนคนื ตอ้งคาํนึงถงึ ... สญัญาทางปกครอง ใหห้มายความรวมถงึ ... ทั ]งนี] เพื�อให้
เกดิความยดืหยุ่น แต่ถา้เขยีนไวล้อยๆ จะไมม่ผีลบงัคบัใช ้
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-๑๐- 

 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
นางสาวจนัทมิา ธนาสว่างกุล 
อยัการผูเ้ชี�ยวชาญ  
สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

ขอกล่าวเสรมิว่าหลกัการร่างกฎหมายแบบนี]เขยีนได ้เช่น การสนันิษฐานว่าใชส้ทิธโิดยสจุรติใน ป.พ.พ. , กรณี class action ผูเ้สยีหายมคีาํนิยามว่า 
... , การออกคาํสั �งศาลเรื�องฟื]นฟูเยยีวยาสามารถยดืหยุ่น เปลี�ยนแปลงในอนาคต โดยใหค้าํนึงถงึ ... , การพจิารณาหลกัฐานในคดสีิ�งแวดลอ้ม, ในคดี
สิ�งแวดลอ้มใหค้าํนึงถงึสทิธชิมุชน เป็นตน้ 

นางงามวลัย ์ทศันียานนท ์
มลูนิธศินูยก์ฎหมายสิ�งแวดลอ้ม 

๑. กฎหมายยงัตดิรปูแบบเดมิ เช่น มาตรา ๔ ศาลจะทาํอะไรวจิารณ์ไม่ได ้แต่คนอื�นถูกฟ้องละเมดิอาํนาจศาลตลอด ดงันั ]น ควรยกเลกิอะไรแบบนี]
ไปไดแ้ลว้ ในหลกัการเหน็ว่าด ีแต่มคีาํถามว่าตามขอ้เทจ็จรงิแลว้ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความเหลื�อมลํ]า ทุกวนันี]เป็นไปไดห้รอืไม่ 
ดงันั ]น ควรมาทบทวนบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมว่าทาํงานเป็นอสิระ เป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตัแิลว้หรอืไม ่

๒. องคป์ระกอบของคณะกรรมการที�เอามาจากหน่วยงานต่างๆ ไมค่วรตั ]งจากเจา้หน้าที� แต่ควรคาํนึงถงึคุณสมบตั ิเช่น จบการศกึษาทาง
สิ�งแวดลอ้มเป็นพื]นฐาน มปีระสบการณ์สงู เป็นตน้ 

๓. องคป์ระกอบของคณะกรรมการ ควรใหภ้าคประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมมากขึ]น 
 
ในระหว่างที�ยงัไมม่กีฎหมายสองฉบบั เพราะทศันคตขิองบุคลากรเป็นเรื�องที�ตอ้งทาํงานระยะยาว ถา้ถอดหลกัการในบททั �วไปออกมาจะเอาไปใช้
ประโยชน์ได ้และควรเอาเรื�องสทิธชิมุชนเขา้มาพจิารณาดว้ย กล่าวโดยสรุป  
(ก) ยนืยนัหลกัการ การสื�อกบัสงัคม 
(ข) ควรเสรมิศกัยภาพภาคประชาชนใหเ้ขามามสีว่นร่วมในการตรวจสอบการทาํงาน 
(ค) ควรคดิเรื�องการเยยีวยาและช่วยเหลอืเหยื�อที�ไดร้บัความไม่เป็นธรรม 
(ง) จะเพิ�มระเบยีบขอ้บงัคบัในการทาํงานของหน่วยงานไดอ้ย่างไร เพราะบางครั ]งกไ็มม่รีะเบยีบ หรอืระเบยีบที�มไีม่เอื]อกบัการทาํงาน 

นางสาวพงษท์พิย ์สาํราญจติ 
กลุ่มปฏบิตังิานทอ้งถิ�น (Local Act) 

๑. สนบัสนุนทั ]งสองร่าง เพราะทศิทางประเทศกาํลงัเดนิไปในทางทาํลายสิ�งแวดลอ้ม ถา้ไมม่อีงคก์รวางกรอบเรื�องนี] สงัคมกจ็ะไม่มคีวามหวงั 
๒. ในร่างนี]ยงัไม่เหน็เรื�องการเลอืกปฏบิตั ิเช่น ชาวบา้นที�เป็นเหยื�อในกระบวนการยตุธิรรม ชาวบา้นที�ไม่ผดิแต่ถูกฟ้อง จะมกีารเยยีวยาหรอืแกไ้ข

ปญัหานี]อย่างไร เช่น ชาวบา้นในเครอืขา่ยปฏริปูที�ดนิแห่งประเทศไทยถูกฟ้องในคดโีลกรอ้น 
๓. ควรมกีระบวนการทาํงานกบัภาคสงัคม และบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม 
๔. องคป์ระกอบของคณะกรรมการ ควรใหภ้าคประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมมากขึ]น 
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-๑๑- 

 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
 
ในระหว่างที�ยงัไมม่กีฎหมายสองฉบบั เพราะทศันคตขิองบุคลากรเป็นเรื�องที�ตอ้งทาํงานระยะยาว ถา้ถอดหลกัการในบททั �วไปออกมาจะเอาไปใช้
ประโยชน์ได ้และควรเอาเรื�องสทิธชิมุชนเขา้มาพจิารณาดว้ย กล่าวโดยสรุป 

(ก) ยนืยนัหลกัการ การสื�อกบัสงัคม 
(ข) ควรเสรมิศกัยภาพภาคประชาชนใหเ้ขามามสีว่นร่วมในการตรวจสอบการทาํงาน 
(ค) ควรคดิเรื�องการเยยีวยาและช่วยเหลอืเหยื�อที�ไดร้บัความไม่เป็นธรรม 
(ง) จะเพิ�มระเบยีบขอ้บงัคบัในการทาํงานของหน่วยงานไดอ้ย่างไร เพราะบางครั ]งกไ็มม่รีะเบยีบ หรอืระเบยีบที�มไีม่เอื]อกบัการทาํงาน 

นายกฤษณะ ช่างกล่อม 
นกัวชิาการอสิระ (กฎหมายมหาชน) 

๑. จะตอ้งอธบิายถงึวธิคีดิของต่างประเทศว่าทาํไมไม่มเีหตุการณ์แบบประเทศไทย และจะทาํอย่างไรใหใ้หค้าํพพิากษาของศาลไทยมคีุณภาพ 
๒. หลกั PPP คาํพพิากษาของศาลในคดโีลกรอ้น คนที�บุกรุกปา่คอืผูก้่อมลพษิหรอืไม่ จรงิๆ แลว้เป็นคนละเรื�องกนั ซึ�งแสดงว่าศาลไม่เขา้ใจ “นิตวิธิี

ของศาล” เป็นสิ�งที�ทาํใหศ้าลต่างกบัเครื�องจกัร จะตอ้งมหีลกัความรบัผดิของตุลาการ (Judicial Accountability) 
๓. เราจะตอ้งใชก้ฎเกณฑ ์(regime) ที�มอียูทุ่กอย่าง แมเ้ป็นแค่แนวนโยบายแห่งรฐักต็าม ศาลจะปฏเิสธว่าไมม่กีฎหมายไม่ได ้เช่น คดทีี�ศาลตดัสนิ

คดอี่าวมาหยาว่าไมม่กีฎหมาย และตอ้งใชก้ฎหมายทุกกฎหมายทั ]งแพ่ง อาญา ปกครอง 
๔. ในประเทศฝรั �งเศสมปีระมวลกฎหมายสิ�งแวดลอ้ม 
๕. ความรบัผดิต่างๆ มทีั ]งความรบัผดิที�ตอ้ง Clean up และการเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

(ก) ในต่างประเทศมคีดคีวามเสยีหายทางสิ�งแวดลอ้มที�ไมใ่ช่การเยยีวยาความเสยีหายใหบุ้คคล เช่น ความเสยีหายที�ใชใ้นการ clean up 
(ข) ความรบัผดิทางแพ่ง Toxic Tort เช่น ไดร้บัสารพษิ แลว้โรคเพิ�งแสดงทาํใหม้คีวามซบัซอ้น เช่น อายุความหมด หรอืความเสยีหายเกดิตั ]งแต่

เมื�อใด 
๖. ในประเทศอนิเดยี และฟิลปิปินส ์มคีดทีี�คลา้ยไทย แต่การตดัสนิคดไีม่เหมอืนกนั ในประเทศอนิเดยีศาลมองว่าสิ�งแวดลอ้มมาก่อนเสรภีาพ

ประชาชน รฐับาล ภาคธุรกจิ 
๗. ถา้เราเขา้ใจหลกักฎหมาย เราจะเขา้ใจหลกัสิ�งแวดลอ้ม แต่ศาล  ใหเ้หตุผลทางกฎหมายว่าอย่างไรเป็นเรื�องที�สาํคญั 
๘. ในกฎหมายวธิพิจิารณาคดีสิ�งแวดลอ้ม ตอ้งทาํความเขา้ใจว่ากาํลงัจะเขยีนกฎหมายวธิสีบญัญตัหิรอืกฎหมายสารบญัญตั ิเช่น การคุม้ครอง
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-๑๒- 

 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
ชั �วคราว การเยยีวยาความเสยีหาย ซึ�งเป็นกฎหมายว่าดว้ยความรบัผดิทางสิ�งแวดลอ้มทั ]งทางแพ่งและอาญา 

๙. กองทุนมเีพื�อการ clean up สิ�งแวดลอ้ม 
๑๐. Civil approach ศาลเยอรมนัใชห้ลกัสจุรติในการตคีวาม วธิกีารก่อนคาํพพิากษาในต่างประเทศคอืการดวู่ากฎหมายไหนมปีญัหา 
๑๑. ร่างพระราชบญัญตัฯิ ไม่ไดพ้ดูถงึคุณภาพคาํพพิากษา 
๑๒. เรื�องอาํนาจฟ้อง กรณีแม่ฟ้องคดใีหล้กู 

รศ.ดร.เรณู เวชรชัตพ์มิล 
รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร 

๑. ถา้เราไม่มกีารบงัคบัใชก้ฎหมายที�ดกีไ็มม่ปีระโยชน์ การใหช้าวบา้นไปฟ้องคดไีมใ่ช่เรื�องง่าย 
๒. มาตรา ๕๔ เรื�องผลกระทบต่อสขุภาพ สารเคมบีางชนิดพสิจูน์ได ้เช่น คนที�ไดร้บัโลหะหนกั แต่บางชนิดกพ็สิจูน์ไดย้าก เช่น VOC หรอืมกีาร

สะสมหลายชนิด เป็นตน้ ถา้มปีญัหานี]ศาลจะทาํอย่างไร ใครเป็นคนพสิจูน์ ใครเป็นคนออกค่าใชจ้่าย หน่วยงานของรฐัที�ทาํงานจะไดร้บัความ
คุม้ครองอย่างไร 

พ.ต.ต.ณฐัพงษ์ ดษิยธรรม 
ศนูยป์ฏบิตักิารแผนที�และภูมสิารสนเทศ 
กรมสอบสวนคดพีเิศษ 
 
 
 

๑. จากการทาํงานสิ�งแวดลอ้มมา ๘ ปี พบว่ามปีระชาชนที�ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม เนื�องจากไม่สามารถต่อสูก้บัหน่วยงานรฐัได ้เช่น ไม่สามารถหา
พยานหลกัฐานมาต่อสูค้ด ีมคี่าใชจ้่ายจาํนวนมาก บางคนอยูม่าก่อนกฎหมายแต่ไมม่หีลกัฐาน 

๒. กรณีวงันํ]าเขยีว น่าจะมหีน่วยงานที�ทาํแนวเขตใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบได ้เช่นเดยีวกบัต่างประเทศ 
๓. กองทุนยุตธิรรม ควรใหเ้งนิทุนประชาชนในการจา้งทนาย จ่ายค่าธรรมเนียมศาล เพื�อใหป้ระชาชนไดร้บัความช่วยเหลอืทางกฎหมาย 

นายไมตร ีจงไกรจกัร 
เครอืขา่ยชมุชนเพื�อการปฏริปูสงัคมและ
การเมอืง (คปสม.) 

๑. เป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบทางสิ�งแวดลอ้ม กรณีถูกสบูทรายไปถมที�สงิคโปร ์ชาวบา้นที�ไปขดัขวางกลบัตกเป็นจาํเลยของสงัคม ทั ]งที�ต่อสูเ้พื�อ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

๒. กรณีคดเีขาคหูา อาํเภอรฐัภูม ิสงขลา ตามพระราชบญัญตัแิร่ รฐัมนตรอีนุญาตสมัปทานเขาไป ๑ ลกู ๑๕ ปี ชาวบา้นทาํนาไม่ไดเ้ลยลุกขึ]นมาสู ้
รฐัมนตรจีงึสั �งยุตสิมัปทาน บรษิทัฟ้องชาวบา้นที�สูจ้าํนวน ๙ คน เรยีกเงนิ ๖๕ ลา้นบาท 

๓. กฎหมายฉบบันี]จะช่วยเหลอืชาวบา้นอย่างไร กรณีกองทุนเยยีวยา ตอนนี] พอคนในหน่วยงานเปลี�ยน นโยบายกเ็ปลี�ยน ทาํใหช้าวบา้นไมไ่ดเ้งนิ 
๔. ทาํไมไม่มคีนกลางมาฟ้องแทนชาวบา้น แลว้ใหช้าวบา้นเป็นคนใหข้อ้มลู เพราะเหตุการณ์มนัรุนแรง ชาวบา้นซึ�งอยูใ่นพื]นที�อาจตายได ้
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-๑๓- 

 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
นายกฤษกร ศลิารกัษ ์
สมชัชาคนจน 

๑. กฎหมายสิ�งแวดลอ้มน่าจะเป็นชอ่งทางหนึ�งในการคลี�คลายความขดัแยง้ระหว่างชาวบา้นและรฐั แต่กฎหมายฉบบันี]จะเป็นเครื�องมอืที�รฐัใชป้ราบ
ชาวบา้นหรอืไม ่

๒. กฎหมายควรคาํนึงว่าชาวบา้นเป็นคนกลุ่มแรกที�ถูกบงัคบัใชก้ฎหมาย 
๓. หน่วยงานรฐัมสีว่นผดิในฐานะตวัการที�ทาํใหเ้กดิปญัหาสิ�งแวดลอ้ม เช่น การสรา้งเขื�อน ทาํใหน้ํ]าเปลี�ยนทศิ , อะไรคอืความเสยีหายทาง

สิ�งแวดลอ้ม ถา้หน่วยงานรฐัเป็นตวัการเสยีเองจะทาํอย่างไร กฎหมายนี]จะทาํอะไรได,้ กรณีวงันํ]าเขยีว หน่วยงานรฐัปล่อยใหเ้อกชนทาํไดอ้ย่างไร 
อธบิดเีอารถขดุเจาะ (backhoe) ไปรื]อ ทั ]งๆ ที�เขาสรา้งเสรจ็แลว้ ไม่ใช่การกระทาํผดิซึ�งหน้า ควรใชก้ระบวนการยุตธิรรมมากกว่าใหร้ฐัใชอ้ภสิทิธิ �
ไปดาํเนินการ 

นายไสว มาลยั 
เครอืขา่ยปฏริปูที�ดนิภาคอสีาน 

๑. กรณีที�คนบรสิทุธิ �ถูกลงโทษ เป็นเรื�องที�สงัคมตอ้งรบัผดิชอบ  
๒. กระบวนการไดม้าซึ�งความจรงิก่อนคาํพพิากษาควรใชร้ะบบไต่สวน ชมุชนจะไดม้สีว่นร่วมในการใหข้อมลู จารตีประเพณีจะไดถู้กนําเอามา

พจิารณาดว้ย 
๓. ไม่แปลกที�จะมศีาลสิ�งแวดลอ้มเพราะแต่ละศาลมคีวามชาํนาญเฉพาะดา้น ผูพ้พิากษากต็อ้งมคีวามรู ้ความเชี�ยวชาญเป็นพเิศษ 

นางสาวสมภาร คนืด ี
สมชัชาคนจน กรณีเขื�อนปากมลู และ 
ศนูยภ์ูมปิญัญาไทบา้นปากมลู 
 

ขอ้หาที�ชาวบา้นถูกจดัการคอื ขอ้หาบุกรุก และขอ้หากดีขวางทางจราจร ซึ�งเป็นขอ้หาเลก็ๆ แต่สรา้งภาระซอ้น ทั ]งที�สิ�งที�ชาวบา้นตอ้งการคอืความ
เป็นธรรมจากการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

นายสมุติรชยั หตัถสาร 
ศนูยพ์ทิกัษแ์ละฟื]นฟูสทิธชิมุชนทอ้งถิ�น 
(เชยีงใหม่) 

มาตรา ๕ ไม่ไดพ้ดูถงึการใชท้รพัยากร จรงิๆ แลว้ที�มาของความขดัแยง้คอืการเขา้ถงึการใชท้รพัยากร ชาวบา้นซึ�งเป็นทั ]งผูป้กป้องทรพัยากรและผูใ้ช้
ทรพัยากร ถูกทาํใหเ้ป็นผูท้าํผดิกฎหมายและถูกดาํเนินคด ีคนที�ใชท้รพัยากรเพื�อดาํรงชพีเป็นคนที�ถูกดาํเนินคด ีแต่คนที�ไมถู่กดาํเนินคดเีป็นคนที�ทาํ
ธุรกจิใหญ่ คาํถามคอืใครเป็นคนที�ทาํลายทรพัยากรธรรมชาตมิากกว่ากนั แต่ศาลคดิค่าเสยีหายทางออ้มโดยไม่คาํนึงว่าคนเหล่านี]ใชท้รพัยากรเพื�อ
ดาํรงชวีติ ใน มาตรา ๕ วรรคสอง ครอบคลุมเรื�องนี]หรอืไม่ เพราะเป็นนามธรรม เช่น คนงานไปรบัจา้งทาํไร่ที�เชยีงดาว ถูกศาลพพิากษาว่าบุกรุกปา่
ทาํใหน้ํ]าท่วมกรุงเทพ จาํคุก ๑ ปี ดงันั ]น จงึคาดหวงัใหศ้าลมองมติทิางสงัคมใหม้ากขึ]น 

ผศ. ไพสฐิ พานิชกุล ๑. จะทาํอย่างไรใหช้าวบา้นเขา้ใจหลกักฎหมายในกฎหมายฉบบันี] ดงันั ]น ภาษาหรอืวฒันาธรรมการเขยีนกฎหมายควรทาํใหช้าวบา้นเขา้ใจ 
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-๑๔- 

 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
ผูช้่วยศาสตราจารยป์ระจาํ 
คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

๒. การรบัฟงัพยานหลกัฐานควรเป็นโจทกท์ี�ทาํใหศ้าลตดัสนิคด ีแต่ปจัจบุนัจาํเลยถูกสนันิษฐานว่าเป็นผูก้ระทาํความผดิถา้มสีว่นในการกระทาํ
ความผดิ ดงันั ]น จงึควรใสห่ลกัการไวใ้นกฎหมายฉบบันี] 

๓. การรบัฟงัขอ้มลูของศาลหลายเรื�องศาลรบัฟงัไดเ้อง จะทาํใหค้าํพพิากษามคีุณภาพ 
๔. หลกัแนวโน้มที�ใกลช้ดิกบัเหตุการณ์อย่างยิ�งของสหรฐัอเมรกิา ศาลจะเอามาใชไ้ดห้รอืไม ่

นางสาวลกัขณา พบร่มเยน็ 
นกัวจิยัอสิระ (กฎหมายมหาชน) 

๑. คู่กรณีเขา้ถงึทรพัยากรไม่เท่ากนั แต่ในร่างยงัไมม่เีรื�องการเขา้ถงึทรพัยากร 
๒. กระบวนการชว่ยเหลอืยงัไมช่ดัเจน ระหว่างคนที�คาบเกี�ยวกบัการเป็นคนจนหรอืนกัธุรกจิที�เป็นคนรวย ความชดัเจนของความเสยีหายจะตอ้ง

อาศยัการพสิจูน์พยานหลกัฐาน แต่ในร่างนี]ยงัเหน็ไมช่ดั 
๓. ยงัไมม่บีทบงัคบักรณีที�หน่วยงานรฐัไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย 
๔. คนที�มอีาํนาจต่อรองน้อยจะไมม่คีวามรู ้และทาํใหเ้ขา้ถงึบรกิารทางกฎหมายไดน้้อยตามไปดว้ย 

ดร.สวินิีย ์สวสัดิ �อาร ี
สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ

๑. คาํว่าสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิระบบนิเวศน์ ต่างกนัอย่างไร ควรเขยีนใหก้ระชบั ไมต่อ้งฟุ่มเฟือย 
๒. มาตรา ๖ หลกัการ “สะดวก ประหยดั เป็นธรรม” แต่เพื�อความถกูตอ้ง บางครั ]งกไ็ม่สะดวกและประหยดั ดงันั ]น จงึไม่ควรเขยีนไว ้ในแง่

สิ�งแวดลอ้ม ความเสยีหายมนัเกดิขึ]นแลว้ มนักลบัไปไมไ่ด ้
๓. มาตรา ๑๙ กาํหนดใหไ้ปหาเหตุใหค้รบถว้นและสรุปเหตุการณ์ ๔๘ ชั �วโมง ไม่ควรเขยีนไวเ้พราะในความเป็นจรงิ มนัเป็นไปไม่ได ้

นางสาวสกุรานต ์โรจนไพรวงศ ์
องคก์ารอสิระดา้นกจิการกระจายเสยีงและ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) 

มปีระมาณ ๓ เรื�องที�ควรแยกใหข้าด ระหว่าง สิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากร ผูเ้ป็นนกัอนุรกัษ์และถูกจดัการ 
๑. “เรื�องสิ�งแวดลอ้ม” เกี�ยวขอ้งกบั class action การพสิจูน์ทาํไดย้าก เป็นเรื�องทางวทิยาศาสตร ์บางครั ]งเป็นการทาํลายทรพัยากร และชาวบา้นถูก

จดัการ 
๒. “เรื�องทรพัยากร” เป็นการเขา้ถงึการใชป้ระโยชน์ สว่นใหญ่เป็นมติเิรื�องสทิธ ิแย่งชงิทรพัยากร การชดเชย 
๓. “เรื�องผูเ้ป็นนกัอนุรกัษ์และถูกจดัการ” ใครกต็ามที�ทาํลายจะมคีวามผดิ แต่ถา้การทาํลายเป็นไปเพื�อดาํรงชพี โทษกค็วรน้อยลง ไมใ่ช่การลงโทษ

ในระดบัเดยีวกนั การที�ชาวบา้นถูกจดัการโดยใชก้ฎหมายบุกรุกหรอืหมิ�นประมาท นบัเป็นราคาที�ตอ้งจา่ยในการพทิกัษ์สทิธติามกฎหมาย
รฐัธรรมนูญ ดงันั ]น  ควรดวู่ากฎหมายอะไรใหญ่กว่าอะไร 
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-๑- 

 

ตารางที� ๑-๑  ขอ้คดิแหน็และขอ้เสนอแนะจากที�ประชมุเวทสีาธารณะต่อร่างพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
นางสนุี ไชยรส 
กรรมการปฏริปูกฎหมาย 
คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย 

๑. ผูร้่างฯ พยายามร่างเพื�อแกไ้ขปญัหาที�เกดิขึ[นทั [งหมด อย่างไรกต็าม ตอนนี[ข ั [นตอนการออกกฎหมายมคีวามล่าชา้มาก ทั [งบรรจเุขา้วาระล่าชา้ 
เจตนารมณ์ถูกบดิเบอืน และมคีวามเหน็ว่าร่าง พรบ.การบรหิารยุตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม ยงัมคีวามลกัลั �นและจะตอ้งพจิารณาว่าเหมาะหรอืไม่ เช่น 
กรณีใหม้สีมชัชาหรอืการทาํแผนแม่บท ในอดตีมแีผนแมบ่ทสทิธมินุษยชน ระดมความคดิเหน็จากภาคสว่นต่างๆ แต่กวา่จะเสรจ็ใชร้ะยะเวลานาน
มาก ดงันั [น จงึเสนอใหร้่างแผนแม่บทขึ[นมาเลย โดยคณะกรรมการแผนแม่บท และนําเอาร่างนั [นไปเสนอสมชัชาต่อไป 

๒. แมจ้ะมแีนวปฏบิตัหิรอืคาํแนะนําประธานศาลทั [งศาลยุตธิรรมและศาลปกครอง แต่เหน็ว่ายงัไม่เพยีงพอ เพราะไม่สามารถนําไปสูแ่นวปฏบิตัทิี�
ชดัเจนได ้การเอาร่างกฎหมายฉบบันี[ไปออกเป็นกฎหมาย ขอใหอ้อกในฐานะกฎหมายของศาล ซึ�งรฐับาลไม่ควรเขา้ไปแกไ้ข และใหม้กีาร
ขบัเคลื�อนพรอ้มกบัสมชัชา 

๓. กรณีความขดัแยง้เกดิขึ[นจากการจดัการของรฐั คดสีิ�งแวดลอ้มจะมคีวามเกี�ยวกนักบัคดปีกครอง ดงันั [น จะทาํอยา่งไรใหร้่างกฎหมายฉบบันี[ใชไ้ด้
กบัทั [งศาลยตุธิรรมและสิ�งแวดลอ้ม 

๔. ยงัไม่เหน็วธิกีารแกไ้ขปญัหาการเลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมที�ชดัเจน 
๕. ร่างกฎหมายฉบบันี[มคีวามทา้ทาย ปจัจุบนัประชาชนเสนอใหม้รี่าง พรบ. กฎหมายองคก์รอสิระสิ�งแวดลอ้มและสขุภาพ แต่ปจัจบุนัยงัไม่มคีวาม

คบืหน้า 
๖. ตอนนี[ รฐัธรรมนูญ เรื�องต่างๆ เช่น มาตรา ๖๗ สทิธชิมุชน เรื�ององคก์รอสิระต่างๆ อาจเป็นประเดน็ที�ถูกแกไ้ข ดงันั [น เราจะทาํอย่างไรเพื�อใหเ้หน็

ภาพรวมร่วมกนัทั [งระบบทั [งในรฐัธรรมนูญและกตกิาระหว่างประเทศ 
๗. กรณีการม ีAEC จะมผีลทาํใหม้กีารหลบเลี�ยงคดสีิ�งแวดลอ้ม ไปยงัประเทศที�มมีาตรฐานทางสิ�งแวดลอ้มที�ตํ�ากว่า 

นายไพโรจน์ พลเพชร 
กรรมการปฏริปูกฎหมาย 
คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย 

แทจ้รงิการออกแบบองคก์รควรดจูากภารกจิ และเมื�อดตูามภารกจิแลว้ เหน็ว่ามดีงันี[ 
๑. มาตรา ๑๐ กาํหนดใหใ้ชแ้ผนแมบ่ทเป็นตวับรูณาการงานของหน่วยงานภาครฐัต่างๆ 
๒. ใชข้อ้เสนอแนะทางนโยบายและใหค้วามเหน็ต่อ ครม. เพื�อไปกาํกบังานของหน่วยงานต่างๆ 
๓. ใชง้านวจิยัเป็นเครื�องมอืในการกาํกบังานต่างๆ ใหเ้ดนิหน้าต่อไปได ้
๔. ตรวจสอบการบงัคบัใชก้ฎหมายว่าแทจ้รงิแลว้กฎหมายต่างๆ ที�ออกมาฝา่ยบรหิารไดม้กีารบงัคบัใชม้ากน้อยเพยีงใด 
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-๒- 

 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
๕. การพฒันาศกัยภาพประชาชนเพื�อใหม้สีวนร่วมและเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรมได ้
 
ทั [งนี[ ขอยกตวัอย่างปญัหาของการทาํร่างแผนแม่บทสทิธมินุษยชน เรื�องแผนแม่บท เวลาหน่วยงานจะปฏบิตัติามแผนจะตอ้งทาํงบประมาณให้
สอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล ดงันั [น แผนแม่บทจะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาลดว้ย มฉิะนั [นจะมปีญัหาว่าหน่วยงานไมม่งีบประมาณ ดงันั [น การ
ใชแ้ผนแม่บทเพื�อกาํกบัใหเ้กดิการบรูณาการจงึเป็นไปไม่ได ้นอกจากนี[ ยงักล่าวถงึ ประโยชน์ของแผนแม่บท มดีงันี[ 
๑. แผนแม่บทจะเป็นประโยชน์ในการไวใ้ชใ้นการเป็นตวัอย่างใหแ้ก่ต่างประเทศทราบว่า เรามแีผนแม่บท ดว้ย 
๒. ถา้แผนแม่บทอยู่ในมอืประชาชน  จะสามารถใชเ้ป็นเครื�องมอืในการตรวจสอบ แต่ประชาชนจะตอ้งเขม้แขง็ 
ภารกจิที�สาํคญัของแผนแม่บท 
๑. พฒันาศกัยภาพประชาชน เพราะถา้เชื�อมั �นว่าสิ�งแวดลอ้มเกี�ยวขอ้งกบัทุกฝา่ย ประชาชนทุกคนจะตอ้งมสีว่นร่วม 
๒. ตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมาย และเผยแพร่ความรูข้องแผนแมบ่ทต่อสาธารณะ 
 
ดงันั [น ถา้จะทาํใหร้่าง พรบ. มผีลใชบ้งัคบัไดจ้รงิ แผนแมบ่ทจะตอ้งเป็นแผนแม่บท (master plan) ซึ�งงานวจิยัน่าจะเป็นเครื�องมอืสาํคญั ดงันั [น 
องคป์ระกอบขององคก์รน่าจะเป็นงานวชิาการ ไม่ใช่การบงัคบัใชก้ฎหมาย เพราะในความเป็นจรงิแลว้ไม่สามารถบงัคบัได ้

ดร.สนุทรยีา เหมอืนพะวงศ ์
ผูช้่วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ 
เลขานุการแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์ 
และหวัหน้าโครงการวจิยั 

๑. ร่างกฎหมาย มาตรา ๖ ใชต้วัอยา่งจาก พรบ. บรหิารงานยุตธิรรมแห่งชาต ิ
๒. กรณีอาํนาจหน้าที�ตาม มาตรา ๑๐ การพฒันาศกัยภาพประชาชน สว่น มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ใชต้วัอย่างมาจากสมชัชาสขุภาพ เพื�อให้

ประชาชนเขา้มามสีว่นร่วม 
๓. หากมองว่าเป็นหน้าที� (Function) งานวชิาการตาม มาตรา ๑๙ ตอนนี[จงึมคีาํถามว่าจะใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทาํต่อยอดหรอืใหอ้งคก์รนี[ 

นายแสงชยั รตันเสรวีงษ ์
ทนายความ  
สภาทนายความ 

๑. ร่างกฎหมายนี[เป็นเครื�องมอืในการแกไ้ขปญัหา แต่มขีอ้สงัเกตว่าจะเป็นกรอบเก่าหรอืไม่ เพราะเป็นการหวงัดุลพนิิจของหน่วยงาน ซึ�งแสดงว่าเรา
ไม่กลา้วางกรอบการใชดุ้ลพนิิจ ซึ�งจะไม่ไดผ้ลในทางปฏบิตั ิ

๒. หนทางที�จะทาํใหไ้ดผ้ลในทางปฏบิตั ิจะตอ้งอาศยักฎหมาย โดยเป็นแนวปฏบิตัขิององคก์ร จะตอ้งมบีทบญัญตัวิ่าดว้ยการอาํนวยความยตุธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้ม หน่วยงานยุตธิรรมจะตอ้งดาํเนินการโดยคาํนงึถงึหลกัการอะไรบา้ง เช่น หลกัผูก้่อมลพษิเป็นผูจ้่าย (PPP) วถิชีวีติของชมุชน 
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-๓- 

 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
สทิธชิมุชน สขุภาพอนามยั ความเป็นอยู่ เพื�อใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไปออกแนวปฏบิตั ิโดยใหค้ณะกรรมการตามร่าง พรบ. เป็นผูส้อดสอ่งดแูล 

๓. จากนั [นจงึเป็นแนวปฏบิตัทิี�หน่วยงานต่างๆ จะตอ้งไปออกระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง เช่น อยัการ ตาํรวจ กรมปา่ไม ้เป็นตน้ ระเบยีบแบบนี[ถา้วางกรอบ
เป็นหลกัการในกฎหมายนี[ว่าหลกัเกณฑว์่าดว้ยการอาํนวยความยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม อย่างน้อยจะตอ้งมอีะไรบา้งเพื�อใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการตามกรอบที�กาํหนดไว ้

รศ.ดร.กมัปนาท ภกัดกีุล 
คณบดคีณะสิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

แผนแม่บทของหน่วยงานอื�นไม่เกดิผลในทางปฏบิตั ิ

นายสรุพล ดวงแข 
คณะกรรมการองคก์รอสิระดา้นสิ�งแวดลอ้มและ
สขุภาพ (กอสส.) 

๑. ขาดการสื�อสารระหว่างคนในกระบวนการยุตธิรรม ขาดเวททีี�ใหค้นในกระบวนการยตุธิรรมมารบัฟงั เช่น เมื�อวนัที� ๘ มนีาคม ๒๕๕๕ ศาลปกครอง
อ่านคาํพพิากษาสง่ชา้งไปประเทศออสเตรเลยี ศาลยกฟ้อง โดยพจิารณาว่าตั lวรปูพรรณออกโดยกระทรวงมหาดไทยโดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ 
ทั [งที�การกระทาํดงักล่าวขดัต่ออนุสญัญาไซเตส ดงันั [น หากมกีารสื�อสารกนั กจ็ะเขา้ใจกนัมากขึ[น 

๒. มคีวามพยายามแกไ้ขกฎหมายหลายฉบบั เพราะปีหน้าไทยเป็นเจา้ภาพประชุมอนุสญัญาไซเตส แต่ทาํงานไม่ตรงจุดเพราะไมม่ขีอ้มลู ถา้เราทาํให้
กระบวนการยุตธิรรมไปหยุดกระบวนการกระทาํความผดิไดท้นัทจีะดมีาก 

๓. คนที�ใชส้ทิธจิะถูกการใชเ้ทคนิคทางกฎหมาย ทาํใหค้นดไีม่กลา้ทาํอะไร ดงันั [น จะทาํอย่างไรใหก้ระบวนการทนัเหตุการณ์ ทาํใหค้นดมีกีาํลงัใจทาํ
ต่อไป ใหค้นกระทาํผดิหยุดการกระทาํ และกลวัการกระทาํความผดิ ดงันั [น ควรออกกฎหมายและคุยกนัมากขึ[น 

นายศรอีมัพร ศาลคิุปต ์
ผูพ้พิาษาศาลฎกีา 
ศาลฎกีา 

๑. มาตรา ๖ เหน็ว่ามตีวัแทนจากราชการมากเกนิไป ควรเพิ�มตวัแทนภาคประชาชน ใหม้ากขึ[นเพื�อช่วยผลกัดนัใหเ้กดิผลต่างๆ 
๒. ควรมแีผนแม่บทและแผนปฏบิตักิาร เนื�องจากการที�หน่วยงานของรฐัตั [งงบประมาณไม่สาํเรจ็ จะทาํใหไ้ม่เกดิผลในทางปฏบิตั ิ และจะทาํอย่างไร

ใหผู้บ้รหิารของหน่วยงานต่างๆ สนใจสิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหง้านสมัฤทธิ nผล 
๓. สิ�งแวดลอ้มเป็นเรื�องประโยชน์ของโลก ไมใ่ช่ประโยชน์สาธารณะเท่านั [น ดงันั [น การป้องกนั การ Clean up การเยยีวยาความเสยีหายจงึเป็นสิ�ง

สาํคญั และจาํเป็นตอ้งมกีองทุน 
รศ.ดร.สรุชิยั หวนัแกว้ 
คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๑. เราเป็นสว่นหนึ�งของระบบตลาด ดงันั [น เราจะต่อสูอ่ย่างไรท่ามกลางกระแสตลาดแบบนี[ ระบบราชการถูกแปรใหเ้ป็นสว่นหนึ�งของระบบเศรษฐกจิ 
แต่เราอย่าตกลงไปในเกมการแย่งชงิของขั [วอาํนาจ 



  
โครงการพฒันาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

Project on the Development of the Draft Law on Environmental Judicial Process 
เลขที� ๒๔/๙ หมูท่ี� ๖ ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

โทรศพัท ์๐๒-๙๐๑ ๕๒๗๙ มอืถอื ๐๘๕-๒๑๘-๘๗๔๔ โทรสาร ๐๒-๙๐๑ ๕๒๗๙ E-mail: draftgreenlaw@gmail.com  

 

 

-๔- 

 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
๒. การเคลื�อนไหวคู่ขนานกบักฎหมายฉบบันี[ เช่น กพร. เป็นเครื�องมอืการปฏริปูเพื�อธุรกจิ เราจะทาํใหก้ารเคลื�อนไหวนี[ คูข่นานไปกบัการเคลื�อนไหว

อื�นๆ ไดอ้ย่างไร เราจะตอ้งเปิดพื[นที�สาธารณะเพื�อใหทุ้กคนรบัรู ้เปลี�ยนจากการต่อสูเ้ชงิอาํนาจเป็นการต่อสูเ่ชงิความรู ้
๓. เรื�องนี[เป็นโจทกข์องอนาคต ดงันั [น เมื�อเรากาํลงัจะม ีAEC ควรทาํใหเ้รื�องนี[เป็น CSR ของผูป้ระกอบธุรกจิ ไมใ่ช่ CSR ประชาสมัพนัธอ์งคก์ร

ตวัเอง 
นางสาวภารนี สวสัดริกัษ ์
เครอืขา่ยวางแผนและผงัเมอืงเพื�อสงัคม 

๑. มาตรา ๖ โครงสรา้งกรรมการมาจากการแต่งตั [งที�มาจากหน่วยงานและมาจากคณะรฐัมนตร ีจงึกลวัจะมกีารแทรกแซง ตามภารกจิในมาตรา ๑๐ 
ใหค้วามสาํคญักบัแผนแมบ่ท มาตรา ๒๓ กาํหนดใหค้ณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบ ซึ�งคณะกรรมการมอีาํนาจในการไปแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง ดงันั [น ถา้
ตามโครงสรา้งนี[ จะแน่ใจไดอ้ย่างไรว่าการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งจะไม่เป็นการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของคนบางกลุ่มที�เป็นคนก่อใหเ้กดิความไม่ยุตธิรรมเสยี
เอง ดงันั [น จงึไม่เหน็ดว้ยกบัการใหค้ณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบ เพราะเป็นการใหก้ารเมอืงเหน็ชอบ และจะแน่ใจไดอ้ยา่งไรว่าคนที�จะมาเป็น
กรรมการจะไม่ไปแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของตวัเอง เช่น ครม. ใหม่ จะรื[อแผนแม่บท ถา้แผนแม่บทไปก่อใหเ้กดิความเสยีหายกบัแผนที�หน่วยงานรฐั
รบัผดิชอบ ดงันั [น จงึมคีวามขดัแยง้ (conflict) และจะตกอยูใ่นการแทรกแซงทางการเมอืง 

๒. มาตรา ๘ (๔) ผูท้รงคุณวฒุจิากมหาวทิยาลยั แต่อาจารยม์หาวทิยาลยับางสว่นกไ็ปชว่ยอกีฝา่ยที�ก่อใหเ้กดิความเสยีหาย ดงันั [น ควรมกีารเพิ�ม
เงื�อนไขบางอยา่งเพื�อป้องกนักรณีเช่นนี[ดว้ยหรอืไม ่

๓. มาตรา ๒๒ กาํหนดใหม้กีารรบัฟงัความเหน็จากสมชัชา แต่ในที�สดุกลบัเอาไปให ้ครม. เหน็ชอบ 
๔. ยงัไมม่กีลไกการตรวจสอบคณะกรรมการ 
๕. มาตรา ๔ การใชข้อ้ยกเวน้ที�เป็นการละเมดิกฎหมายเสยีเอง แลว้กฎหมายฉบบันี[จะอาํนวยความยุตธิรรมใหป้ระชาชนไดอ้ย่างไร 

นายไพโรจน์ มนิเดน็ 
ตุลาการศาลปกครอง  
ศาลปกครอง 

๑. เป็นการปฏริปูระบบทั [งระบบโดยใชร้่างกฎหมายทั [งสองฉบบั เป็นการใชก้ฎหมายแกไ้ขปญัหาทั [งระบบ ซึ�งจรงิๆ ยงัมวีธิอีื�นที�สามารถชว่ย
แกป้ญัหาได ้และไม่ทราบว่าเรารูป้ญัหาทั [งหมดแลว้หรอืไม ่ถา้รู ้เราจงึจะรูว้่าจะเอาอะไรมาแกไ้ขปญัหาทั [งหมดได ้โดยศกึษาจากต่างประเทศ แต่
ตอ้งใหเ้หมาะสมกบับรบิทสงัคมไทย ดงันั [น การวจิยัตอ้งไม่มธีง แต่ชื�อของงานวจิยัอาจก่อใหเ้กดิความเขา้ใจว่าการศกึษานี[ตอ้งการผลออกมา
เป็นร่างกฎหมาย แต่เหน็วา่การแกไ้ขปญัหาโดยใชก้ฎหมายอาจแคบไปหรอืไม ่

๒. บรบิทของสงัคมไทยคอือะไร มศีาลยุตธิรรม ศาลปกครอง ดงันั [น ควรศกึษาและแกไ้ขปญัหาทั [งสองระบบไปดว้ยกนั เช่น ไม่ตอ้งมอีงคก์รใหม่ แต่
ปรบัปรุงองคก์รเก่ากไ็ด ้



  
โครงการพฒันาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

Project on the Development of the Draft Law on Environmental Judicial Process 
เลขที� ๒๔/๙ หมูท่ี� ๖ ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

โทรศพัท ์๐๒-๙๐๑ ๕๒๗๙ มอืถอื ๐๘๕-๒๑๘-๘๗๔๔ โทรสาร ๐๒-๙๐๑ ๕๒๗๙ E-mail: draftgreenlaw@gmail.com  

 

 

-๕- 

 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
๓. ชื�อ พรบ. ดดู ีเพราะเป็นการมองภาพรวมทั [งระบบ 
๔. องคก์รนี[ไปซอ้นกบัศาล ดงันั [น จะเป็นการก่อใหเ้กดิปญัหาใหมห่รอืไม่ ตอนนี[มอีงคก์รสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิไดม้กีารศกึษาแลว้หรอืไม่ มี

ขอ้บกพร่องหรอืไม่ ตอ้งแกไ้ขอย่างไร จะพฒันาหรอืเพิ�มอาํนาจหน้าที�ไดห้รอืไม่ เพราะเป็นองคก์รที�มอียูแ่ลว้ การตั [งคณะกรรมการบรหิารงาน
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม จะขดัหรอืแยง้กบัองคก์รที�มอียู่แลว้หรอืไม ่หรอืใครจะใหญ่กว่า หรอืคู่กนั เพราะกฎหมายไม่ไดเ้ขยีนไว ้และถา้ขดัแยง้
กนัจะทาํอย่างไร กาํหนดใหม้กีารประชุมปีละ ๓ ครั [ง จะทาํอะไรได ้ใหด้นูโยบายเท่านั [นใช่หรอืไม ่

๕. มาตรการบงัคบัของคณะกรรมการชุดนี[ หน่วยงานจะตอ้งเอาไปปฏบิตั ิถา้ไม่ปฏบิตัจิะเป็นอย่างไร เพราะคณะกรรมการไมใ่ช่ผูบ้งัคบับญัชา และ
หน่วยงานไมม่งีบประมาณ คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มยงับงัคบัไม่ไดเ้ลย 

๖. คณะกรรมการบรหิารฯ จาํเป็นตอ้งมหีรอืไม่ หรอืใหศ้าลเป็นคณะกรรมการบรหิารเพื�อรบั feed back และปรบัปรุงการทาํงานของตวัเอง หรอื
คณะกรรมการชุดนี[จะตอ้งรวมกนัทุกศาลเพื�อใหเ้กดิการบรูณาการ แต่มปีญัหาว่าใครจะเป็นผูร้กัษาการเพราะไทยเป็นศาลคู่ 

ดร.สนุทรยีา เหมอืนพะวงศ ์
ผูช้่วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ 
เลขานุการแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์ 
และหวัหน้าโครงการวจิยั 

๑. ทาํไม่เราไม่วเิคราะหก์ระบวนการพจิารณาของศาลปกครอง เพราะจากการประชมุครั [งที�แลว้เราเริ�มจากศาลยตุธิรรม ดงันั [น เราจะเพิ�มหมวดว่า
ดว้ยคดปีกครองดว้ยหรอืไม ่

๒. คณะกรรมการชุดนี[จะซอ้นกบัคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มหรอืไม่ ตั [งแต่มคีณะกรรมการสิ�งแวดลอ้ม คณะกรรมการกไ็ม่เคยแตะคดสีิ�งแวดลอ้ม 
แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มกไ็ม่เคยแตะ ดงันั [น ดงันั [น จงึเป็นเหตุผลที�เราแยกคณะกรรมการชุดนี[ออกมาจากคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้ม (องคก์รที�มอียู่
ไม่ทาํ) แต่จรงิๆ แลว้ คณะกรรมการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มควรเป็นอนุของคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้ม 

นายไสลเกษ วฒันพนัธุ ์
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘  
และที�ปรกึษาโครงการวจิยั 

๑. คณะกรรมการทั [งสองชุด โครงสรา้งโดยระบบแทบจะเหมอืนกนั เพราะเอาของเดมิมาเป็นตุ๊กตา ดงันั [น จงึเปิดใหแ้สดงความเหน็เตม็ที� เพื�อใหม้ี
คณะกรรมการมาวางแผนเรื�องระบบงานยตุธิรรม คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มมาจากนกัเทคนิค แต่ไม่เน้นกระบวนการยุตธิรรม แต่ชุดนี[เน้น
กระบวนการยุตธิรรมและขอ้พพิาท 

๒. มาตรา ๖ มาจากหน่วยงานรฐัมาก ทาํใหเ้ป็นขอ้วจิารณ์ของท่านศรอีาํพร เราจะใหน้ํ[าหนกั สดัสว่นระหว่างรฐัและเอกชนแค่ไหน 
๓. ทาํไมไม่เอาศาลปกครองมารวมกบัศาลยุตธิรรม เหน็ว่าการแขง่ขนัเป็นสว่นดทีี�ทาํใหเ้กดิความเปลี�ยนแปลง ประชาชนจะไดป้ระโยชน์ในทา้ยที�สดุ 

ดงันั [น จงึไม่เหน็ความจาํเป็นที�จะไปเพิ�มอาํนาจใหค้ณะกรรมการสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งตอนนี[กไ็ม่ไดท้าํอะไร 
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-๖- 

 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
นางงามวลัย ์ทศันียานนท ์
มลูนิธศินูยก์ฎหมายสิ�งแวดลอ้ม 

๑. ฝา่ยเลขานุการ คอืคนทาํงานที�แทจ้รงิ ผูช้่วยเลขานุการสองคนน้อยเกนิไป ดงันั [น ควรเพิ�มคนที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการยุตธิรรมเขา้มา เช่น 
อยัการ ประชาชน ธุรกจิ 

๒. มาตรา ๑๐ (๗) ควรมกีารพฒันาศกัยภาพประชาชน และคนจากภาคประชาสงัคม 
นางสาวพงษท์พิย ์สาํราญจติ 
กลุ่มปฏบิตังิานทอ้งถิ�น (Local Act) 

๑. สนบัสนุนทั [งสองร่าง เพราะทศิทางประเทศกาํลงัเดนิไปในทางทาํลายสิ�งแวดลอ้ม ถา้ไมม่อีงคก์รวางกรอบเรื�องนี[ สงัคมกจ็ะไม่มคีวามหวงั 
๒. ในร่างนี[ยงัไม่เหน็เรื�องการเลอืกปฏบิตั ิเช่น ชาวบา้นที�เป็นเหยื�อในกระบวนการยตุธิรรม ชาวบา้นที�ไม่ผดิแต่ถูกฟ้อง จะมกีารเยยีวยาหรอืแกไ้ข

ปญัหานี[อย่างไร เช่น ชาวบา้นในเครอืขา่ยปฏริปูที�ดนิแห่งประเทศไทยถูกฟ้องในคดโีลกรอ้น 
๓. ควรมกีระบวนการทาํงานกบัภาคสงัคม และบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม 
๔. องคป์ระกอบของคณะกรรมการ ควรใหภ้าคประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมมากขึ[น 
 
ในระหว่างที�ยงัไมม่กีฎหมายสองฉบบั เพราะทศันคตขิองบุคลากรเป็นเรื�องที�ตอ้งทาํงานระยะยาว ถา้ถอดหลกัการในบททั �วไปออกมาจะเอาไปใช้
ประโยชน์ได ้และควรเอาเรื�องสทิธชิมุชนเขา้มาพจิารณาดว้ย กล่าวโดยสรุป 

(ก) ยนืยนัหลกัการ การสื�อกบัสงัคม 
(ข) ควรเสรมิศกัยภาพภาคประชาชนใหเ้ขามามสีว่นร่วมในการตรวจสอบการทาํงาน 
(ค) ควรคดิเรื�องการเยยีวยาและช่วยเหลอืเหยื�อที�ไดร้บัความไม่เป็นธรรม 
(ง) จะเพิ�มระเบยีบขอ้บงัคบัในการทาํงานของหน่วยงานไดอ้ย่างไร เพราะบางครั [งกไ็มม่รีะเบยีบ หรอืระเบยีบที�มไีม่เอื[อกบัการทาํงาน 

ดร.สวินิีย ์สวสัดิ nอาร ี ๑. เหน็ดว้ย กบัประเดน็ที�หน่วยงานนี[ควรทาํหน้าที� think tank มากกว่า ควรมอีงคก์รที�ทาํหน้าที�คดิอย่างรอบดา้น สรา้งความรู ้แลว้สรา้งขอ้เสนอ 
และผลกัดนัขอ้เสนอนั [น (ตามที�ท่านไพโรจน์ มนิเดน็ เสนอ) 

๒. เรื�ององคป์ระกอบของคณะกรรมการ ใน มาตรา ๖ เหน็ว่ากาํหนดใหม้ปีลดักระทรวงยุตธิรรมและผูแ้ทนจากกระทรวงยุตธิรรมอกี ๒ คน ไม่คดิว่า
ผูแ้ทนกระทรวงจะกลา้มคีวามเหน็คา้นกบัปลดัไดใ้นระบบราชการ 

 
 



  
โครงการพฒันาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

Project on the Development of the Draft Law on Environmental Judicial Process 
เลขที� ๒๔/๙ หมูท่ี� ๖ ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

โทรศพัท ์๐๒-๙๐๑ ๕๒๗๙ มอืถอื ๐๘๕-๒๑๘-๘๗๔๔ โทรสาร ๐๒-๙๐๑ ๕๒๗๙ E-mail: draftgreenlaw@gmail.com  

 

 

-๗- 

 

ผูแ้สดงความคิดเหน็ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
นายศราวุธ ศรวีรรณยศ ๑. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๖ ควรเขยีนใหม้ฝีา่ยที�เป็นกลางหรอืวชิาชพีเขา้มามสีว่นร่วมมากกวา่ขา้ราชการประจาํ เนื�องจาก

ปจัจบุนัมกัจะมกีารเขยีนโครงการโดยกาํหนดคุณสมบตัใิหบ้รษิทัตรวจสอบสิ�งแวดลอ้มขนาดใหญ่ไดง้าน สง่ผลเป็นการทาํลายบรษิทัเลก็ๆ โดย
บรษิทัใหญ่ๆ เหล่านี[จะใหค้วามเหน็เอื[ออาํนวยต่อบรษิทัผูป้ระกอบธุรกจิ และเป็นการกดีกนัไมใ่หม้ผีูต้รวจสอบที�เป็นกลางมากขึ[น 

๒. มาตรา ๘ เขยีนลอ็คไวล้ะเอยีดเกนิไป เช่น หา้มสมาชกิพรรคการเมอืง เหน็ว่าไม่ควรเขยีนเพราะเป็นการกระทบเสรภีาพทางการเมอืง และหาก
ในอนาคตประเทศไทยมพีรรคกรนี ซึ�งสนบัสนุนนโยบายเกี�ยวกบัเรื�องสิ�งแวดลอ้มจาํทาํอย่างไร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค ๔ 

 

รายงานสรปุผลการตอบแบบการประเมนิจากผูเ้ขา้รว่มประชุม  
การประชุมเวทเีพื อรบัฟงัความคดิเหน็ เรื อง “รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยตุธิรรม
ทางสาธารณะสิ งแวดลอ้ม” และ “รา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ งแวดลอ้ม”  
วนัเสารท์ี  ๑๐ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ โรงแรมเจา้พระยาปารค์ กรงุเทพ 

 
 



 

-๑- 

 

สรปุผลการตอบแบบการประเมินจากผูเ้ข้าร่วมประชุม 
การประชุมเวทีสาธารณะ เพื อรบัฟังความคิดเหน็ 

 เรื อง “ร่างพระราชบญัญติัการบริหารกระบวนการยติุธรรมทางสิ งแวดล้อม” 
และ “ร่างพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ งแวดล้อม” 

วนัเสารที์  ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปารค์ กรงุเทพมหานคร 

 

ผูต้อบแบบการประเมนิผลการประชุมมจีาํนวน ๓๘ ราย จากผูเ้ขา้รว่มทั  งสิ น ๙๐ รายคดิเป็น
รอ้ยละ ๔๒.๒ ไดใ้หค้วามคดิเหน็ในเรื/องต่างๆ ดงัต่อไปนี  

๑. ข้อมลูทั  วไปของผู้เข้าร่วมการประชุม 

จากการประเมนิผลการประชุม พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทํางานในหน่วยงานราชการมากที/สุด 
(รอ้ยละ ๔๒.๑) รองลงมาทาํงานในสถาบนัการศกึษา และหน่วยงานอื/นๆ เช่น เครอืข่ายวางแผนและ
ผงัเมอืงเพื/อสงัคม, องคก์รพฒันาเอกชน,สภาเครอืข่ายกลุ่มผูป้่วยจากการทํางานและสิ/งแวดลอ้มแห่ง
ประเทศไทย, แผนงานสรา้งเสรมินโยบายสาธารณะที/ด ีและมูลนิธอิาสาสมคัรเพื/อสงัคม ในลําดบั
เท่ากัน (ร้อยละ ๒๘.๙)  ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมประชุมที/โครงการพฒันาร่าง
กฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ/งแวดลอ้มจดัขึ น ( รอ้ยละ ๗๑.๑) และส่วนใหญ่มคีวามประสงคท์ี/จะเขา้ร่วม
ประชุมกบัโครงการพฒันาร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ/งแวดลอ้มถ้าหากมกีารจดัประชุมในลกัษณะ
นี อกี (รอ้ยละ๙๗.๔) รายละเอยีดปรากฏตามตารางที/ ๑ 

ตารางที  ๑  รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มประชุม จาํแนกตามขอ้มลูทั /วไป 
ข้อมลูทั  วไป ร้อยละ 

๑. สถานที/ทาํงานของผูเ้ขา้รว่มประชุม ๑๐๐.๐ 
� หน่วยงานราชการ ๔๒.๑ 
� สถาบนัการศกึษา ๒๘.๙ 
� อื/นๆ ๒๘.๙ 

๒. ผูเ้ขา้รว่มการประชุมเคยเขา้รว่มประชุมที/โครงการพฒันาร่างกฎหมายวธิี
พจิารณาคดสีิ/งแวดลอ้มจดัขึ น 

๑๐๐.๐ 

� ไมเ่คย ๗๑.๑ 
� เคย ๒๘.๙ 

๓. ความประสงค์ที/จะเข้าร่วมประชุมที/โครงการพัฒนาร่างกฎหมายวิธี
พจิารณาคดสีิ/งแวดลอ้มจดัประชุมในลกัษณะนี ต่อไปในอนาคต 

๑๐๐.๐ 



 

ข้อมลูทั  วไป ร้อยละ 
� ประสงค ์ ๙๗.๔ 
� ไมป่ระสงค ์ ๒.๖ 

๒. ความคิดเหน็เกี ยวกบัการสมัมนา  

จากการประเมนิผลการสมัมนา พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมมคีวามคดิเหน็ว่าเนื อหาของการ
ประชุมเป็นประโยชน์ในระดบัมากที/สุด (๔.๒๙ คะแนน) รองลงมาการทําหน้าที/ของวทิยากรในระดบั
มาก (๔.๒๑ คะแนน) ภาพรวมของการดาํเนินการในการจดัประชุมในระดบัมาก (๔.๐๐ คะแนน) และ
สถานที/จดัการประชุมในระดบัมาก (๓.๘๒ คะแนน) รายละเอยีดปรากฏตามตารางที/ ๒ 



 

-๑- 

 

 

ตารางที  ๒  รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มการประชุม จาํแนกตามระดบัความคดิเหน็ในการประชุม 

ประเดน็ 
ระดบัความคิดเหน็ 

คะแนน ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน 
มากที สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที สุด 

๑. การจดัประชมุในภาพรวมดาํเนินการไดด้มีากน้อยเพยีงใด ๑๘.๔ ๖๓.๒ ๑๘.๔ - - ๔.๐๐ ๐.๖๑๕ 
๒. สถานที/จดัประชมุเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด ๑๐.๕ ๖๐.๕ ๒๘.๙ - - ๓.๘๒ ๐.๖๐๙ 
๓. เนื อหาของการประชุมเป็นประโยชน์มากน้อยเพยีงใด ๓๙.๕ ๕๐.๐ ๑๐.๕ - - ๔.๒๙ ๐.๖๕๔ 
๔. วทิยากรทาํหน้าที/ไดด้มีากน้อยเพยีงใด ๒๘.๙ ๖๓.๒ ๗.๙ - - ๔.๒๑ ๐.๕๗๗ 



16 
 

-16- 

 

๓. ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายทั 8งสองฉบบั 

ผูใ้ห้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
๑. โครงการนิตธิรรมสิ/งแวดลอ้ม ควรนํารอ่งทั  งสองฉบบัเผยแพรเ่ป็นความรูต้่อสาธารณะวงกวา้งใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่ม เสนอแนะ 

ผลกัดนัรา่งสองฉบบัดงักล่าว 
๒. นางสาวมนขวญั มะกลํ/าทอง  

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
เหน็ดว้ยกบัแนวคดิที/ใหเ้ป็นกฏหมายกลางเกี/ยวกบัวธิพีจิารณาหรอืวธิปีฏบิตัทิางสิ/งแวดลอ้ม เพื/อใหห้น่วยงาน
หรอืองคก์รต่างๆ นําไปปฏบิตัไิดเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

๓. นางสาวภารนี สวสัดริกัษ์ 
เครอืขา่ยวางแผนและผงัเมอืงเพื/อสงัคม 

รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ/งแวดลอ้ม 
๑. ภาพรวมของรา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ/งแวดลอ้มในดา้นโครงสรา้ง ภาพรวมอาจมี

ปญัหา อาจตอ้งพจิารณา 
� โครงสรา้งคณะกรรมการในมาตรา ๖ น่าจะเป็นวธิคีดิใหม ่ไมใ่ช่ระบบการแต่งตั  ง มกีระบวนการสรรหา

จากภาคส่วนต่างๆ และตวัแทนภาครฐัควรระบุคุณสมบตัเิฉพาะ 
� อํานาจหน้าที/ในการจดัทาํกฏหมาย การแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง จะมกีารเขยีนป้องกนัไมใ่หม้กีารทํางานที/เพื/อ

เอื อประโยชน์บางกลุ่มอย่างไร 
� การมกีารรบัฟงัความคดิเหน็ และกลไกสมาชกิในมาตรา ๒๑ และ ๒๒ ดแีลว้ แต่การนําแผนแมบ่ทที/

ผ่านการมสี่วนรว่มนี  ไปสู่ความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีจะเป็นเพยีงการรบัทราบและดาํเนินการ
ต่อไปไดห้รอืไม่ 

� จะป้องกนัการแกไ้ข แผนแม่บทที/ไปขดัแยง้กบัแผนแมบ่ทอื/น (ที/ทาํลายหรอืสรา้งผลกระทบ ความ
เสยีหาย) ไดอ้ย่างไร เพื/อมใิหเ้กดิการใชอ้ํานาจมารื อแผนแมบ่ทที/ผ่านการมสี่วนรว่มมาแลว้นั  น 

๒. ผูท้รงคุณวุฒจิากมหาวทิยาลยัจะมกีารเขยีนเงื/อนไขเพิ/มไดไ้หม ที/จะไมใ่หน้กัวชิาการบางกลุมที/อยูใ่นกลุ่มที/
สรา้งความเสยีหายต่อสิ/งแวดลอ้มมาอยูใ่นคณะกรรมการ จะมกีารคดักรองประสบการณ์ คุณสมบตัิ



 

ผูใ้ห้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
นกัวชิาการอย่างไร เขยีนเป็นเงื/อนไขไดไ้หม 

๓. การมสีมชัชาฯ ในมาตรา ๒๒ น่าสนใจ มพีลงั เป็นการพฒันาศกัยภาพ แต่การนําแผนแมบ่ทและขอ้เสนอ
ต่างๆ ที/ผ่านความเหน็ชอบของสมชัชาฯ ไปเป็นพยีงการพจิารณาประกอบนโยบายและส่งต่อใหห้น่วยงาน 
เป็นการเขยีนที/ไมท่ําใหพ้ลงัของสมชัชาฯ เป็นพลงัเชงิรุก ควรใช ้“Soft Power” นี ใหเ้กดิผล 

๔. ควรมกีลไกการตดิตาม ตรวจสอบคณะกรรมการ 
๕. มาตรา ๔ การเขยีนว่า “ไมก่ระทบกระเทอืนการใชอ้ํานาจอสิระของการบรหิารราชการหน่วยงานศาล” อาจ

ทาํใหอ้งคก์รศาลมกีารทาํงานที/ไมเ่ชื/อมต่อกบัการเกดิความยตุธิรรมสิ/งแวดลอ้ม 
 
รา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ/งแวดลอ้ม  
๑. ขอใหพ้จิารณาความเสยีหายอนัอาจเกดิในอนาคต เช่น การสรา้งกจิการที/เป็นขอ้หา้มในร่างผงัเมอืง ในช่วง

รอประกาศจะเกดิความเสยีหายในอนาคต และผงัเมอืงผ่านกระบวนการรบัฟงัตามกฏหมาย 
๒. อยากเหน็ความชดัเจนนิยาม ในร่างกฏหมาย เกณฑพ์ฒันา 

� สิ/งแวดลอ้ม 
� ทรพัยากรเสยีหายมาก-น้อย 

 
ขอ้เสนอแนะอื/นๆ  
ผูเ้ขา้รว่มบางท่าน ควรไดร้บัการชี แจงว่ามาแสดงความคดิเหน็ ไมใ่ช่ Lecture พเิศษ 
 

๔. ชุณหเดช พรหมเศรณี 
เครอืขา่ยวางแผนและผงัเมอืงเพื/อสงัคม 

๑. (รา่ง) พรบ. การบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ/งแวดลอ้ม พ.ศ. ...มาตรา ๗ เสนอใหเ้พิ/มสถาปตัยกรรมศาสตร ์
เนื/องจากเป็นองคก์รที/ผลติบณัฑติสถาปตัยกรรมผงัเมอืงที/ออกแบบวางผงัเมอืง และภมูสิถาปตัยกรรมที/
วางแผนการใชป้ระโยชน์ที/ดนิ ออกแบบที/วาง และเป็นวชิาชพีควบคุมโดยสภาสถาปนิก ตามทางวชิาชพี



 

ผูใ้ห้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
สถาปตัยกรรม สาขาวชิาการวางแผนภาคและเมอืงกอ็ยู่ในคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์แต่ไมอ่ยูใ่นวชิาชพี
ควบคุมของสภาสถาปนิก 

๒. คาํว่า “สิ/งแวดลอ้ม” และ “ทรพัยากร” องคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nations) จาํแนกเป็น “ธรรมชาต ิ
(Nature)” และ “วฒันธรรม (Culture)” กฏหมายดูจะเน้นเรื/องธรรมชาตมิากกว่าวฒันธรรม เขา้ใจว่าใชน้ิยาม
ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ/งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๓๕ เลยจาํกดัแต่เพยีงคาํว่า 
“ศลิปกรรม” 

๕. นายยานยนต ์สราญรมย ์
กองนิตกิาร กรมประมง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑. ประเดน็ที/มกีารกล่าวถงึมากในที/ประชุมประเดน็หนึ/งคอื ทาํอย่างไรที/จะดําเนินคดกีบัผูอ้ยูเ่บื องหลงัการ
กระทําผดิดา้นสิ/งแวดลอ้มจรงิๆ ได ้หมายถงึผูท้ี/ไดป้ระโยชน์จรงิๆ โดยเฉพาะรายใหญ่ๆ หรอืตวัการที/
สาํคญั ผูถู้กดาํเนินคดสี่วนใหญ่จะเป็นผูก้ระทาํผดิรายเลก็ๆ หรอืชาวบา้นที/รบัจา้ง/ถูกว่าจา้ง/ชกัจงูใหม้า
กระทําความผดิ เพื/อหวงัเงนิค่าตอบแทนจากการนั  นเท่านั  น แต่ผูไ้ดป้ระโยชน์มากที/สุดคอืผูอ้ยูเ่บื องหลงั 
เช่น มนีายทุนจา้งชาวบา้นตดัไมท้ําลายปา่ คนไดป้ระโยชน์จรงิๆ คอืนายทุน 

๒. การดําเนินคดดีา้นสิ/งแวดลอ้ม เจา้หน้าที/ภาครฐัยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจ ความรู ้ความชํานาญ 
ประสบการณ์ดา้นสิ/งแวดลอ้มยงัน้อย ในการปฏบิตัหิน้าที/ยงัมปีญัหา ไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าที/ควร 

๓. ผูเ้สยีหายจากสิ/งแวดลอ้มมจีาํนวนมาก การดาํเนินคดแีบบกลุ่ม ที/ใชแ้ลว้เป็นผลดแีบบในบางประเทศ แต่
ตอ้งมวีธิปีฏบิตัทิี/ชดัเจน คาํนึงถงึผลด ีผลเสยี และค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินคดทีี/ตอ้ง
เหมาะสม เพราะบางกรณ ีผูเ้สยีหายมฐีานะยากจน ขาดโอกาส ขาดความรูค้วามเขา้ใจ อาจจะไมไ่ดร้บั
ความสะดวก ความเป็นธรรมในการดําเนินคด ี

๔. หากฟ้องคดทีี/มทีุนทรพัยม์ากๆ ผูท้ี/มฐีานะยากจนกจ็ะไมม่คี่าธรรมเนียมศาล หรอืมแีต่ไมเ่พยีงพอ 
ผูเ้สยีหายที/ขาดโอกาส ผูด้ว้ยโอกาสอาจถูกเอารดัเอาเปรยีบจากผูม้โีอกาส มกีําลงัที/มาก ฯลฯ 

๕. ปญัหาดา้นสิ/งแวดลอ้มมมีาตลอดทั  งในอดตี ปจัจบุนั และมแีนวโน้มที/จะเกดิขึ นในอนาคต ทั  งเกดิขึ นตาม
ธรรมชาตแิละมนุษยก์ระทาํขึ น ปญัหาในการดาํเนินคดดีา้นสิ/งแวดลอ้ม จะมปีญัหามากในเรื/องการพสิจูน์



 

ผูใ้ห้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
ความผดิว่าผูก้ระทําความผดิกระทําผดิอย่างไร กระทาํผดิจรงิหรอืไม ่ค่าเสยีหายจากการกระทาํความผดิ
นั  นมคี่าเท่าไหร ่ซึ/งภาระการพสิจูน์เป็นหน้าที/ของผูก้ล่าวอา้งจะมปีญัหาในการพสิูจน์มากจะมแีนวทางแกไ้ข
ปญัหานี อยา่งไร 

๖. สาํนกังานปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ/งแวดลอ้ม 

๑. การดําเนินคดดีา้นสิ/งแวดลอ้ม “ผูเ้สยีหาย” ควรจะมคีวามชดัเจนใกลเ้คยีงกบัผูท้ี/ไดร้บัความเสยีหายที/
แทจ้รงิ มฉิะนั  นแลว้ อาจมกีารรบัฟ้องคด ี(รบัมอบอํานาจ) ดาํเนินคดแีทนอยา่งไมสุ่จรติได ้

๒. การดําเนินคดแีบบกลุ่มใหค้ดทีางดา้นสิ/งแวดลอ้ม น่าจะนํามาเป็นแนวทางในดา้นการดาํเนินคดทีางดา้น
สิ/งแวดลอ้มดว้ยอยา่งชดัเจน ซึ/งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผูเ้สยีหายที/แทจ้รงิได ้

๗. นางสาวธรีาพร วริวิุฒกิร 
กรมควบคุมมลพษิ 

รา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ/งแวดลอ้ม 
๑. ควรระบุใหช้ดัเจนว่าหน่วยงานใดควรเป็นผูเ้สนอเรื/องใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัวนิิจฉยั ตามมาตรา ๒๒ 
๒. ตามมาตรา ๓๖ ยงัมหีน่วยงานอื/นที/นอกเหนือจากหน่วยงานในกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ/งแวดลอ้มที/ควรมอีํานาจตรวจสอบทรพัยส์นิและเป็นเจา้หนี  เช่น สํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมอืงแร ่เป็นต้น 

๓. ตามมาตรา ๔๙ การเพิ/มเตมิประเดน็ใหค้รอบคลุมถงึค่าใชจ้่ายในการลดผลกระทบที/เกดิขึ นแก่วถิชีวีติ และ
ความเป็นอยูข่องชุมชน ชวีติ รา่งกายและสุขภาพของประชาชนดว้ย 

๔. ปรบัปรงุการเขยีนมาตรา ๖๑ วรรคสี/ ใหช้ดัเจนว่า ระยะเวลาการส่งคาํคู่ความหรอืเอกสารแก่บุคคลผูไ้ดร้บั
การแต่งตั  ง ภายใน ๗ วนั หรอื ๑๕ กนัแน่ เพราะตามร่างปจัจบุนัเขยีนกํากวม 

๕. อายคุวามบางคดสีิ/งแวดลอ้ม ควรพจิารณาใหค้รอบคลุมถงึระยะเวลาที/ผลกระทบหรอืความเสยีหายต่อ
สิ/งแวดลอ้มแสดงผลลพัธอ์อกมา เพราะอาจเวลานานเป็นหลายสบิปี 

๖. การแยกประเดน็การคุม้ครองสิ/งแวดลอ้มและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิยกออกจากกนัใหช้ดัเจน 
เพราะเครื/องมอืจดัการและดําเนินคด ีการชดใชค้วามเสยีหายแตกต่างกนั 

๗. สิ/งที/ควรพฒันาไปพรอ้มๆ กบัรา่งกฏหมายทั  งสองฉบบันี คอื การเตรยีมความพรอ้มแก่หน่วยงานรฐัที/มี



 

ผูใ้ห้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
อํานาจคุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ/งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ ตามกฏหมาย 
เช่น หน่วยงานทอ้งถิ/น (สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ/งแวดลอ้มจงัหวดั สาํนักงานอุตสาหกรรม
จงัหวดั หอ้งปฏบิตักิาร (Laboratory) ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และรวบรวมพยานหลกัฐาน สรุป
เหตุการณ์ ทาํแผนที/เกดิเหตุ ถ่ายภาพสถานที/ ตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ และความพรอ้มของ
พนกังานสอบสวน ความมาตรา ๒๓ 

๘. นางสาวจนัทมิา ธนาสว่างกุล 
อยัการผูเ้ชี/ยวชาญ 
สาํนกังานอยัการสงูสุด 

รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ/งแวดลอ้ม 
๑. หลกัการเหตุผล ควรมปีระเดน็เรื/องการพฒันาอยา่งยั /งยนือยูใ่นการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ/งแวดลอ้ม และ

การมสี่วนรว่มของประชาชนเป็นสาระสาํคญั และการเปิดเผยขอ้มลูของแผนเป็นหลกั 
๒. คณะกรรมการควรมอีํานาจหน้าที/ ควบคุม กํากบั ดแูล ตดิตาม แผนที/ไดท้าํ ใหเ้ป็นไปตามแผน (มาตรา 

๑๐) 
๓. รา่งฯ ไมไ่ดก้ําหนดกลไกภาคประชาชนใหม้พีลงัพอที/จะต่อรองจดัทาํแผนกบัฝา่ยรฐั การมสี่วนรว่มของ

ประชาชนน้อยมาก ขอ้เสนอภาคประชาชนเป็นเพยีงนําไปพจิารณาประกอบ (มาตรา ๒๒) เช่นการ
กําหนดใหม้แีผนภาคประชาชน และควรใหอ้ํานาจภาคประชาชนสงูกว่าเจา้หน้าที/รฐั กระบวนการพจิารณา
ของภาคประชาชนจะมหีรอืไมใ่นร่างกฏหมาย 

รา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ/งแวดลอ้ม 
๑. ควรมกีองทุนเพื/อใหภ้าคประชาชนเกดิความรูแ้ละจดัการความเสยีหายไดม้าก 
๒. ความผดิทางอาญายงัยดึหลกัเจตนาอาจมปีญัหา (มาตรา ๙) 
๓. การระงบัขอ้พพิาททางเลอืกอาจมไีดท้ั  งทางแพ่งและในทางปรครอง ไมจ่าํกดัมเีฉพาะคดแีพ่ง 
๔. พนกังานอยัการยงัไมพ่รอ้มในการตรวจสอบออกคาํสั /งทางปกครองระงบัเหตุเสยีหาย (ตามมาตรา ๒๖) 
๕. รา่งกฎหมายนี ควรเป็นร่างแบบกลางๆ ที/ใชร้ว่มกนั โดยกําหนดกรอบการพจิารณาคดหีรอืหลกัคดิในการ

พจิารณาคดสีิ/งแวดลอ้ม 



 

ผูใ้ห้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
อื/นๆ  
ควรจดัระดมความคดิอกีเพื/อใหต้่อเนื/องและเกดิการพดูคุยปญัหา 

๙. กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เหน็ควรตอ้งพฒันากลไกดา้นอื/นๆ ควบคู่กนัไปในเชงิป้องกนั เนื/องจากกจิการอุตสาหกรรมทั  งหลายอยูก่รอบที/
ไดใ้บอนุญาตจากหน่วยงานรฐั และเป็นไปตามที/ไดร้บัการส่งเสรมิเชงินโยบาย ดงันั  น จงึควรมกีารหารอืเพื/อ
จดัทําแนวทาง/ระเบยีบเพื/อใหเ้กดิความสมดุลของการพฒันาตั  งแต่ตน้ทาง จะไดไ้มไ่ปจบลงที/ศาล 

๑๐. นางสมบุญ สคีาํดอกแค 
และนายลขิติ ศรลีาพล 
สภาเครอืข่ายกลุ่มผูป้ว่ยจากการทํางาน
และสิ/งแวดลอ้มแห่งประเทศไทย 

รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ/งแวดลอ้ม 
๑. คณะกรรมการใหเ้พิ/ม สาํนกังานปฏริปูกฏหมายเขา้ไปดว้ย 
รา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ/งแวดลอ้ม (มหีลายขอ้แต่เวลาน้อยมากๆ ตวัอยา่ง) 
๑. ไมค่วรมคี่าวางศาล 
๒. ควรคดิค่าเสยีหายใหเ้พยีงพอครอบคลุม และคดิค่าเสยีหายดา้นสุขกายใจ อาชพี และอนาคตดว้ย 
๓. มาตรา ๓๙ อาจพจิารณาเชญิบุคคลใด จะเป็นกลางไดไ้หม 
๔. มาตรา ๔๘ ตวัแทนชุมชนจะเป็นตวัแทนแทจ้รงิอย่างไร และค่าเสยีหายแต่ละคน ศาลจะเหน็ไดอ้ยา่งไร 
๕. มาตรา ๕๒ เป็นไปไดย้ากที/ฟ้องดว้ยวาจา เพราะเคยไปหาอยัการ เล่าความสามารถของเหยื/อ (บาดเจบ็จน

ไมอ่าจไมส่ามารถสื/อสารได ้หรอือาจถ่ายทอดขอ้เทจ็จรงิออกมาไมไ่ด)้ แต่ละคนจะถ่ายทอดขอ้เทจ็จรงิยาก 
๖. มาตรา ๒๐ การฟ้องอาญาชาวบา้นคงยากเพราะอาจถูกฟ้องกลบั 
๗. การฟื นฟูสภาพจติใจยงัไมม่กีารประเมนิค่าเสยีหายไปดว้ย 
๘. ผูเ้ชี/ยวชาญจะเลอืกอยา่งไรใหเ้ป็นผูเ้ชี/ยวชาญที/มใีจเขา้ใจผูต้กเป็นเหยื/อ 
๙. การตรวจสอบสถานพยาบาล ม. 83 จะยิ/งซํ าเตมิเหยื/อ เพราะหมอจะไมก่ลา้วนิิจฉัย 

๑๑. นายชนะชยั เลศิสุชาตวนิช 
กรมเจา้ท่า 

ควรส่งรา่งกฏหมายทั  ง 2 ฉบบัไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิเพื/อจะไดม้เีวลาศกึษาและเสนอแนะใหต้รงประเดน็และ
เกดิประโยชน์สงูสุด 

๑๒. ผศ. พนอ อศัวรจุานนท ์ รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ/งแวดลอ้ม 



 

ผูใ้ห้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

๑. มาตรา ๖ คณะกรรมการพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ/งแวดลอ้ม มอีงคป์ระกอบเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 
มหีน้าที/รบัผดิชอบมาก คงจะมโีอกาสมารว่มประชุมไดย้าก อาจไมค่รบองคป์ระชุม กจ็ะไมส่ามารถ
ขบัเคลื/อนภารกจิได ้(มาตรา ๑๒ และ ๑๓) 

รา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ/งแวดลอ้ม 
๑. ตามมาตรา ๑๒ และ ๑๓ คดสีิ/งแวดลอ้มแต่ละคดมีลีกัษณะเฉพาะ แลว้แต่ผลกระทบที/เกดิขึ น (ขึ นกบัชนิด

ของอุตสาหกรรมและมลพษิ) ดงันั  น ความรูพ้ื นฐานที/จะจดัฝึกอบรมแก่บุคลากรในกระบวนการยตุธิรรมคง
จะไมเ่พยีงพอ และยงัมองไมเ่หน็ภาพที/บุคลากรฯ เหล่านี จะทํางานเชงิรกุ เพื/อป้องกนัปญัหาดา้น
สิ/งแวดลอ้มอยา่งไร 

๒. ตามมาตรา ๗๐ เกี/ยวกบัค่าเสยีหายต่อทรพัยากรของชุมชนและส่วนรวม ศาลจะใชม้าตรฐานใดมากําหนด
ค่าเสยีหายทางแพ่งใหค้รอบคลุมค่าเสยีหายที/เกดิขึ นแลว้และพงึจะเกดิขึ นในอนาตต ตามวงเลบ็ ๑-๕ 

๑๓. พ.ต.ต. ณฐพล ดษิยธรรม 
ศูนยป์ฏบิตักิารแผนที�และภูมสิารสนเทศ 
สาํนกังานคดคีุม้ครองผูบ้รโิภคและ
สิ�งแวดลอ้ม กรมสอบสวนคดพีเิศษ 

รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ/งแวดลอ้ม 
๑. เหน็ดว้ยอยา่งยิ/งต่อกฏหมายฉบบัดงักล่าว โดยมปีระเดน็ในมุมมองของคนทําคดสีิ/งแวดลอ้ม 
๒. การดําเนินคดสีิ/งแวดลอ้มจะแยกเป็น 2 คดคีอื คดดีา้นสิ/งแวดลอ้ม ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิในส่วนนี กรม

สอบสวนมกีารดาํเนินคดอีย่างจรงิจงั ซึ/งตอ้งใชท้รพัยากรบุคคลและงบประมาณเป็นจาํนวนมากในแต่ละคด ี
ซึ/งในส่วนทอ้งที/จะมคีวามยุ่งยากในการทาํคด ีส่วนทางดา้นมลพษิยงัไม่มกีารดําเนินคด ี

๓. มติกิารดําเนินคดขีองการสอบสวน มกีารการปรบัมติใิหม ่โดยใหภ้าคประชาชนมามสี่วนรว่มในการ
ดาํเนินคด ีเป็นแนวป้องกนัในพื นที/ โดยกรมเขา้ไปสอนวธิกีารวเิคราะหค์ดเีบื องตน้ หากมกีารบุกรกุในพื นที/
สามารถแจง้หน่วยงานในทอ้งที/ไดอ้ยา่งทนัท ีทําใหไ้มต่้องดาํเนินคดเีลย ทําใหอ้าชญากรสิ/งแวดลอ้มหยุด
ดาํเนินการโดยมภีาคประชาชนเฝ้าระวงั 

๔. ควรใหห้น่วยงานที/ทําขอ้มลูดา้นแนวเขตสิ/งแวดลอ้ม กรมป่าไม ้กรมอุทยานฯ มารว่มกนัทําแนวเขตดา้น
ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ที/ใหป้ระชาชนตรวจสอบได ้จะทาํใหป้ระชาชนทราบแนวเขตป่าไมอ้ย่างชดัเจน 



 

ผูใ้ห้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
๕. ใหห้น่วยงานสิ/งแวดลอ้มเปิดเผยขอ้มลูของหน่วย แลว้ใหป้ระชาชนตรวจสอบได ้

๑๔. นายกติตพิงศ ์สาํเภา 
คณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

อยากใหค้าํนึงว่า 
๑. ผูเ้สยีหาย � ปจัเจกชุมชนรฐั ตอ้งไดร้บัการชดใชท้ี/เหมาะสม 
๒. ผูเ้สยีหายที/แทจ้รงิ (ธรรมชาต)ิ � ตอ้งมวีธิกีารเยยีวยาที/ถูกตอ้ง 
๓. ผูก้ระทําผดิ � ตอ้งถูกลงโทษและตอ้งตระหนกัถงึแนวคดิดา้นสิ/งแวดลอ้ม 
๔. ค่าเสยีหาย � คาํนวณตามคุณค่าของสิ/งแวดลอ้มทั  งระบบ + ค่าเสยีหายเชงิลงโทษ (ปรบั) ที/สะสม 
๕. ระบบศาล � ใหเ้ป็นความรว่มมอืของทุกฝา่ย ทุกศาลในการดาํเนินคด ีการเขา้พสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิที/ด ี
๖. มุง่เน้นถงึตวัการที/แทจ้รงิในการทําลายธรรมชาต ิตวัการใหญ่นิตบิุคคล ไมใ่ช่ดาํเนินคดแีค่ชาวบา้นที/ถูกจา้ง 

หรอืชาวบา้นที/มสีญัญาส่งผลติภณัฑเ์กษตร ฯลฯ 
๗. กระบวนการเชงิรกุในการใหค้วามรูแ้ก่กลุ่มเสี/ยงที/จะกระทาํผดิ 
๘. โทษ � ตอ้งหนกั ใหม้ากกว่าผลประโยชน์ที/ไดจ้ากการทาํลายธรรมชาต ิ
๙. ช่องทางในการฟ้องตอ้งงา่ย และมกีระบวนการเสรมิในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแต่ละกรณใีนเชงิลกึ 
๑๐. กรณรีฐักระทําผดิเสยีเอง จะทาํอย่างไร ลงโทษใคร ปรบัใคร 
๑๑. ความเสยีหายที/เกดิในรุ่นลกูรุน่หลาน (เฉพาะความผดิปกตทิางร่างกาย) ตอ้งมชี่องทางใหเ้รยีกรอ้งได ้
๑๒. บทสนันิษฐานว่าเป็นผูก้ระทําผดิ เป็นทรพัยท์ี/ไดม้าจากการกระทําผดิ ควรนํามาใชเ้ฉพาะคดแพ่ง-ปกครอง 

แต่คดอีาญาไมค่วรใชบ้ทสนันิษฐานในการลงโทษผูก้ระทาํผดิ “Proof beyond reasonable doubt”  
๑๓. ปจัจบุนัอยากใหก้ฏหมายเน้นการฟื นฟู แลว้จงึมมีาตรการป้องกนัประกอบ ไมอ่ยากใหมุ้น่เน้นถงึการนํา

ผูก้ระทําผดิมาลงโทษเพยีงอยา่งเดยีวเท่านั  น 
๑๕. นางสาวปานระพ ีแกว้ภราดยั 

คณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

๑. ศาลที/มอีํานาจพจิารณาคดสีิ/งแวดลอ้ม : เนื/องจากคดสีิ/งแวดลอ้มเป็นเรื/องที/เกี/ยวโยงทั  งทางแพ่งอาญาและ
ปกครอง ปญัหาว่าคดใีดที/จะเขา้สู่ศาลยตุธิรรมหรอืศาลปกครอง แมว้่าจะมวีธิพีจิารณาคดสีิ/งแวดลอ้ม แต่
มาตรา ๓ กจ็าํกดัไวเ้ฉพาะคดแีพ่งและอาญา แลว้คดปีกครองตอ้งมกีารแยกฟ้องต่างหากไปยงัศาลปกครอง



 

ผูใ้ห้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
หรอืไม?่ หรอืว่าฟ้องเรื/องทั  งหมดต่อศาลปกครองกนัแน่ เพราะส่วนใหญ่ที/ผ่านมามกัเป็นเรื/องปกครอง 

๒. เป็นไปไดห้รอืไมว่่า หากมกีารฟ้องคดตี่อศาลยตุธิรรมในคดสีิ/งแวดลอ้มแลว้ หากมคีวามเกี/ยวเนื/องกบัคดี
ปกครอง จะมกีารรว่มมอืไปยงัศาลปกครองโดยการส่งประเดน็ในเรื/องปกครองไปยงัศาลปกครองไดห้รอืไม ่
มฉิะนั  น จะมปีญัหาในการใชอ้ํานาจฟ้องคดวี่าจะตอ้งฟ้องคดตี่อเขตอํานาจศาลใด ทั  งนี เพื/อใหค้ดทีี/มมีลูเหตุ
เดยีวกนัสามารถจบลงไดใ้นศาลเดยีว โดยอาศยัความร่วมมอืระหว่างศาล 

๓. กระบวนการยตุธิรรมสมานฉนัทท์างสิ/งแวดลอ้ม � เป็นกระบวนการการที/ดหีากมกีารนํามาใช ้เพราะเป็น
ทางเลอืกหนึ/งที/จะทาํใหผู้เ้สยีหายไดร้บัการเยยีวยาอยา่งเหมาะสม และเป็นที/พงึพอใจกบัคู่ความทุกฝา่ย 
รวมถงึสงัคมกจ็ะไดร้บัประโยชน์มากกว่าการใชก้ระบวนการยตุธิรรมกระแสหลกัที/ต้องมผีูแ้พ-้ชนะ อยา่งไร
กต็าม การนํายตุธิรรมสมานฉนัทม์าใชใ้นคดสีิ/งแวดลอ้มจาํเป็นตอ้งมคีวามระมดัระวงัมาก เนื/องจากเป็น
เรื/องที/ละเอยีดอ่อน ซึ/งแมว้่าในเบื องตน้ผูเ้สยีหายอาจมคีวามพงึพอใจที/ไดร้บัการเยยีวยาแลว้ แต่หากความ
เสยีหายที/เกดิขึ นยงัไมป่รากฏผลทั  งหมด อาจทําใหผู้เ้สยีหายไดร้บัการเยยีวยาตามความจรงิที/เหมาะสม 
เพราะฉะนั  นจงึควรมกีารทําความเขา้ใจและใหค้วามรูก้บัผูเ้สยีหายอยา่งเตม็ที/ก่อนเริ/มกระบวนการดงักล่าว 

๑๖. นายพงศฐ์ติ ิหริญัสาล ี
คณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

๑. องคก์รเอกชนทางดา้นสิ/งแวดลอ้ม ตอ้งขึ นทะเบยีนหรอืไม?่ 
๒. ในภาพรวม มคีวามตั  งใจดใีนการมวีธิกีารที/คุณตอ้งเกี/ยวกบัสิ/งแวดลอ้ม แต่หากเป็นการพจิารณาคด ีโดยผู้

พพิากษาที/มไิดม้คีวามเขา้ใจและรู/้เรยีนรู/้ศกึษาดา้นสิ/งแวดลอ้มมาโดยเฉพาะ แลว้จะเป็นการพจิารณาคดี
ดา้นสิ/งแวดลอ้มไดด้ไีดอ้ย่างไร 

๓. กล่าวคอื วธิกีารด ี(ระบบด)ี แต่บุคลากรเฉพาะดา้นในการใชดุ้ลพนิิจ (ยงัไม่ด)ี เช่น เป็นการโยกยา้ยตาม
ฤดกูาล แต่ไมไ่ดเ้ป็นการคดัจากผูเ้ชี/ยวชาญมาใชดุ้ลพนิิจในเรื/องนี ไวโ้ดยเฉพาะ เช่น มศีาลแผนกคดี
สิ/งแวดลอ้ม แต่ไมใ่หเ้อาคนจน/อบรม/รู ้ดา้นสิ/งแวดลอ้มมาพจิารณาจะมปีระสทิธภิาพไดอ้ยา่งไร 

๔. ควรจะ Put the Right Man on the Right Job หรอืไม่ 
๕. ควรมกีารกําหนดองคค์ณะผูพ้พิากษาในคดสีิ/งแวดลอ้มแยกต่างหากออกจากพระธรรมนูญศาลยตุธิรรม



 

ผูใ้ห้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
หรอืไม่ 

๑๗. นายชยัวฒัน์ พมิพฒัน์ 
สาํนกักฎหมาย กรมที/ดนิ 

รา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ/งแวดลอ้ม 
๑. ไมค่วรใชค้าํว่า “พงึดําเนิน” “พงึป้องกนั” “พงึสนบัสนุน” หรอื “ควรม”ี ควรกําหนดอํานาจหน้าที/รบัผดิชอบ

ใหช้ดัเจน 
๒. การดําเนินการทางคด ีอาจซํ าซอ้นกบัการดําเนินการทางคดปีกครอง 
๓. หมวด ๕ ควรกําหนดใชใ้นส่วนตน้ของกฏหมาย 
๔. องคก์รเอกชนทางสิ/งแวดลอ้ม น่าจะกําหนดใหม้กีารขึ นทะเบยีนและมสีถานะทางกฏหมาย (นิตบิุคคล) ใหม้ี

สทิธฟิ้องคดไีด ้
๕. คดฯี เกี/ยวขอ้งกบัสภาวะของธรรมชาต ิความหมายคอือะไร ไม่มใีนนิยาม “คดสีิ/งแวดลอ้ม” � การใชต้าม

มาตรา ๕ ใหม้สีทิธฟิ้องคดไีด ้ตามมาตรา ๓๑ 
๖. การลงโทษทางอาญากบันิตบิุคคล ควรกําหนดโทษกบัคณะกรรมการบรหิารหรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลดว้ย 
๗. อายคุวามตามมาตรา ๕๔ กรณเีกดิเสยีหายต่อสาธารณะ ควรกําหนดใหไ้มม่อีายคุวาม แต่กอ็าจเกดิปญัหา

ในการบงัคบั เช่น กรณเีสยีหายเกดิจากบรษิทัฯ ที/สามารถเลกิบรษิทัได ้
๘. รา่งเดยีวมหีลายคด ี(แพ่ง, อาญา) ควรกําหนดเขตอํานาจศาลใหช้ดัเจน (มาตรา ๑๔) 
๙. สภาพปญัหาการบงัคบัตาม มาตรา ๒๖ 
๑๐. ใหม้หีน่วยงานบงัคบัคดสีิ/งแวดลอ้มโดยตรง 
๑๑. จดัตั  งกองทุนแลว้รองรบัการดาํเนินการ เยยีวยา หรอืการบงัคบัคด ี
รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ/งแวดลอ้ม 
๑. ควรกําหนดใหม้คีณะกรรมการระดบัจงัหวดั เพื/อควบคุมบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ/งแวดลอ้ม

ในระดบัพื นที/ไดใ้กลช้ดิยิ/งขึ น 
๒. ตามมาตรา ๑๐ กําหนดใหค้ณะรฐัมนตรนีําแผนแมบ่ท ขอ้เสนอแนะ ผลการศกึษาวเิคราะหไ์ปใชใ้นการ



 

ผูใ้ห้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
บรหิารราชการแผ่นดนิ นําไปสู่การปฏบิตัโิดยชดัเจน 

อื/นๆ  
๑. รา่งทั  งสองฉบบั ควรพจิารณาปรบัปรงุถอ้ยคาํ ขอ้ความเชื/อมโยงใหม่ 

๑๘. รศ.ดร.ทศพล ปิ/นแกว้ 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

รา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ/งแวดลอ้ม 
๑. ทมีวจิยัมเีป้าที/จะเสนอกฏหมายฉบบันี เพื/อแกป้ญัหาการปรบัใชก้ฏหมายที/เกี/ยวขอ้งในปจัจบุนั ทั  งนี เพื/อให้

เกดิ “ความเป็นธรรม สะดวก ประหยดั” มากยิ/งขึ นกว่าเดมิ อยา่งไรกด็ ีพจิารณาเพยีงขอ้ความที/ไดย้กรา่ง 
น่าจะไมเ่พยีงพอที/จะสรุปไดว้่าทมีวจิยับรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว จงึใครข่อเสนอใหท้มีวจิยัลองใชห้ลกัการ
จาํลองเหตุการณ์เพื/อแสดงใหเ้หน็ว่าบรรลุวตัถุประสงคจ์รงิ อาท ิน่าจะทดลองจาํลองนําเหตุการณ์คดพีพิาท
ในอดตีมาเปรยีบเทยีบกบัการใชร้า่งพรบ. ฉบบันี  เพื/อใหเ้หน็ว่าเป็นธรรมกว่าเดมิ สะดวกกว่าเดมิ และ
ประหยดักว่าเดมิ 

๑๙. นางสาวสุชาดา เจรญิวริยิะธรรม 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

๑. เป็นแนวคดิและแนวโน้มที/ดขีองประเทศไทยที/จะมกีฏหมายที/เกี/ยวกบัการพจิารณาคดสีิ/งแวดลอ้มโดยตรง 
แต่เนื/องจากในวนัที/สมัมนานี เพิ/งจะไดร้บัรา่งกฏหมายทั  งสองฉบบั จงึยงัไมส่ามารถมขีอ้คดิเหน็หรอื
ขอ้เสนอแนะที/มตี่อรา่งกฏหมายทั  งสองฉบบัได ้แต่กถ็อืว่าเป็นจดุเริ/มตน้ที/ดทีี/จะไดเ้ริ/มศกึษา 

๒. ถา้มเีวลาไดศ้กึษาร่างกฏหมายก่อนจะดกีว่านี  หรอืไมก่ม็กีารสรปุร่างกฏหมายเป็นภาพกวา้งๆ ใหเ้ขา้ใจ
ก่อนกจ็ะด ีเพราะจะทาํใหผู้ท้ี/ไมไ่ดศ้กึษาร่างกฏหมายมาก่อนจะเขา้ใจไดด้กีว่านี  

 

 
  



 

๔. ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะอื นๆ  

ผูใ้ห้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
๑. มหาวทิยาลยัศลิปากร พยายามต่อไป กระบวนการกท็าํใหเ้กดิการแลกเปลี/ยน เรยีนรูม้ากแลว้ ผลผลติ และผลลพัธ ์ตอ้งใชเ้วลา 
๒. นางสาวจนัทมิา ธนาสว่างกุล 

สาํนกังานอยัการสงูสุด 
ควรจดัระดมความคดิอกี เพื/อใหต้่อเนื/องและเกดิเวทพีดูคุยปญัหา 

๓. นายชนะชยั เลศิสุชาตวนิช 
กรมเจา้ท่า 

ควรจดัวนัธรรมดาและเพิ/มวนัเพื/อประโยชน์สงูสุดต่อการสมัมนา 

๔. นางสมบุญ สคีาํดอกแค และ 
นายลขิติ ศรลีาพล 

ตอ้งจดัเวทสีาธารณะใหญ่ เพื/อขยายความรูค้วามเขา้ใจต่อสงัคม และจดัสมํ/าเสมอ เป็นฏหมายสาํคญัต่อ
ประชาชน 

๕. นางสาววลิาวลัย ์สุขรว่ม 
แผนงานสรา้งเสรมินโยบายสาธารณะที/
ด ี(นสธ) 

โปรเจคเตอรไ์มช่ดัและอยู่ห่างมาก ทาํใหม้องไมเ่หน็ 

๖. นางสาววฒันา นาคประดษิฐ ์
โครงการอาสาสมคัรนกักฏหมายสทิธิ
มนุษยชน มลูนิธอิาสาสมคัรเพื/อสงัคม 

ไฟไมค่่อยสว่าง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมข้อคิดเหน็รายมาตราของร่างพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

 

 



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๑  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
หลกัการและเหตผุล และ 
มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี�เรยีกว่า "พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดี
สิ�งแวดลอ้ม พ.ศ. ...." 

- กฎหมายฉบบันี�ควรจะสง่เสรมิใหเ้กดิการทาํงานในกระบวนการยุตธิรรมดา้นสิ�งแวดลอ้มใน
ลกัษณะบรูณาการของหลายฝา่ยที�เกี�ยวขอ้งกฎหมายฉบบันี�ควรจะใชไ้ดก้บัทุกศาลที�เป็นคดี
สิ�งแวดลอ้ม เพื�อเป็นแนวทางเดยีวกนัในการพจิารณาคด ีแต่จะตอ้งเขยีนบทบญัญตักิฎหมายให้
บงัคบัใชไ้ดจ้รงิและไม่กา้วก่ายงานของหน่วยงานอื�นมากจนเกนิไป 
- กฎหมายฉบบันี�ควรจะสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาแนวทางที�ทาํใหข้อ้ขดัแยง้ต่างๆ เขา้สูก่ระบวนการ

จดัการก่อนนําคดขีึ�นสูศ่าล เช่น กระบวนการปรกึษาหารอื การไกล่เกลี�ย หรอืระงบัขอ้พพิาท
ทางเลอืก เป็นตน้ และมคีนกลางที�ชว่ยเหลอื ดงันั �น การเขา้สูก่ารพจิารณาคดขีองศาลควรเป็น
กระบวนการสดุทา้ย ในที�สดุแลว้กฎหมายอาจออกมาในลกัษณะของระเบยีบปฏบิตัขิองศาลหรอื
กฎหมายลาํดบัรองกไ็ด ้เพื�อใหเ้กดิความยดืหยุ่น เนื�องจากกระบวนการในศาลมคีวามยุ่งยาก
ซบัซอ้น ใชร้ะยะเวลานาน และประชาชนจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายในการดาํเนินคด ีเช่น ค่าทนายความ 
ค่าเตรยีมพยาน ค่าเดนิทางในการดาํเนินคด ีเป็นตน้ นั �นอาจทาํใหค้วามเป็นธรรมเขา้ถงึไดย้าก
ในทางปฏบิตั ิ
- หมวดแรกว่าดว้ยบททั �วไปของร่างพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม จะเป็นเหมอืนอุดม

คต ิและแนวปฏบิตั ิ(guideline) เพื�อใชไ้ปในการปฏบิตั ิแต่ในกรอบที�ยกร่างไม่ใช่เพยีงแค่เรื�องวธิี
ปฏบิตัแิต่เป็นเรื�องวธิใีนเชงิสั �งคด ีเช่น คดทีี�เกดิขึ�นที�เขาใหญ่ทั �งภูเขา มทีั �งมาเฟีย นายทุน คนจน 
บุกรุกปา่ แต่คนจนถูกดาํเนินคดเีป็นคนแรก จงึเหน็ว่า มคีวามจาํเป็นใหผู้ป้ฏบิตัแิละหน่วยงานที�
เกี�ยวชอ้งตอ้งสั �งคดใีหถู้กตอ้งว่า ควรจะฟ้องคดอีย่างไร แต่ไม่ไดก้า้วล่วงไปถงึวธิปีฏบิตัขิองผู้
ปฏบิตัแิละหน่วยงานเหล่านั �น 
- ประเดน็ของการมกีฎหมายหลายฉบบั มขีอ้เสนอที�ไม่สนบัสนุนใหเ้กดิกฎหมายหลายฉบบั เพราะ

จะเกดิความยุ่งยากและทาํใหป้ระชาชนมภีาระมากเกนิไปเมื�อมขีอ้ขดัแยง้หรอืขอ้พพิาททาง
สิ�งแวดลอ้มเกดิขึ�น 
- กฎหมายฉบบันี� ควรจะสง่เสรมิใหก้ารแกไ้ขปญัหาหรอืระงบัขอ้พพิาททางสิ�งแวดลอ้ม ใช้



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๒  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
กระบวนการไต่สวนโดยศาล เปิดโอกาสใหคู้่กรณีหรอืคู่ความทั �งสองฝา่ยหาพยานผูเ้ชี�ยวชาญเขา้
มาต่อสูค้ด ีโดยที�กระบวนการไต่สวนจะตอ้งทาํใหเ้กดิบรรยากาศที�ทุกฝา่ยจะพดูคุยกนัได ้ไมต่อ้ง
มคีวามเคร่งครดัในรปูแบบของการดาํเนินคดใีนศาลที�เป็นเรื�องยากสาํหรบัประชาชนหรอืบางกลุ่ม
ที�จะนําเสนอหรอืพดูคุยถงึขอ้เทจ็จรงิได ้ควรสง่เสรมิใหม้กีารพดูคุยแลกเปลี�ยนกนัในขอ้เทจ็จรงิที�
เกดิขึ�นในคดหีรอืไต่สวนพยานเพื�อคน้หาความจรงิที�เกดิขึ�น ที�แกไ้ขขอ้พพิาทร่วมกนัได ้
- ประเดน็จะทาํอย่างไรใหช้าวบา้นเขา้ใจหลกักฎหมายในกฎหมายฉบบันี� ดงันั �น ภาษาหรอืวฒันา

ธรรมการเขยีนกฎหมายควรทาํใหช้าวบา้นเขา้ใจ 
- จาํเป็นจะตอ้งพจิารณาประเดน็ของเขตอาํนาจศาลในกรณีของคดหีรอืขอ้พพิาททางสิ�งแวดลอ้ม

ขา้มพรมแดน เช่น บรษิทัไทยไปทาํโครงการสมัปทานในลาว สง่ผลกระทบถงึสิ�งแวดลอ้มใน
ประเทศลาว และอาจหรอืสง่ผลกระทบต่อคนไทย ศาลไทยจะมอีาํนาจพจิารณาประเดน็นี�หรอืไม่ 
การมธีรรมาภบิาลของบรษิทัไทยที�ไปลงทุนในต่างประเทศจะมแีค่ไหนเพยีงไร โดยเฉพาะใน
อนาคตอนัใกลท้ี�ประเทศไทยจะเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน (AEC) และการเปิดเสรทีางการคา้ใน
ภูมภิาคอาเซยีน 
- ประเดน็ของมาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพษิ ที�ถูกทาํใหห้ย่อนยานหรอืไมม่ผีลบงัคบัใชไ้ปโดย

ผลของขอ้ตกลงตามนโยบายการลงทุนของรฐับาลผ่านกฎหมายฉบบัอื�นๆ เช่น กรณีตาม
กฎหมายการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ที�ประเทศไทยและอกีหลายประเทศอาศยัมาตรการควบคุม
มลพษิที�ตํ�ากว่าประเทศอื�นเพื�อปล่อยมลพษิ กรณีการคา้ขายเครดติในการปล่อยมลพษิ 
(Emission trading) ที�โรงงานหรอืผูป้ระกอบการอาศยัเป็นช่องทางไมค่วบคุมมลพษิใหอ้ยูใ่น
เกณฑท์ี�กาํหนดแต่ใชว้ธิซีื�อขายพื�นที�หรอืปรมิาณการปล่อยมลพษิมาทดแทน เป็นตน้ ปญัหานี�จะ
ยิ�งสง่ผลกระทบรุนแรงขึ�นเมอืงประเทศไทยเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน (AEC) ดงันั �นอาจจะตอ้ง
พจิารณาเรื�องนี�ไปในอนาคต เชน่ ความจาํเป็นจะตอ้งมศีาลอาเซยีน (ASEAN Court) เป็นตน้ 
- กฎหมายฉบบันี� ควรจะสง่เสรมิใหศ้าลมมีุมมองอย่างรอบดา้นเกี�ยวกบัผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
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(รายมาตรา) 

 

๓  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
เนื�องจากการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มมคีวามซบัซอ้นในประเดน็ต่างๆ ของผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศและสิ�งแวดลอ้มโดยเฉพาะในประเดน็ดา้นเทคนิค วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสงัคม
เศรษฐกจิ ความเป็นอยูข่องประชาชนในบรเิวณที�ไดร้บัผลกระทบ ซึ�งในการพจิารณาคดหีรอืระงบั
ขอ้พพิาททางดา้นสิ�งแวดลอ้ม จะตอ้งพจิารณาร่วมกนักบัขอ้มลูหลากหลายดา้นประกอบดว้ย เช่น 
ขอ้มลูดา้นกายภาพ ชวีภาพ คุณภาพสิ�งแวดลอ้ม สงัคมและเศรษฐกจิ ความเป็นอยู่ การลงทุนใน
ภาพรวม การใชท้รพัยากรหาประโยชน์ทางเศรษฐกจิ เป็นตน้ 
- ประเดน็เรื�องชื�อและขอบเขตของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัคดสีิ�งแวดลอ้มว่าดว้ย คดแีพ่ง คดอีาญา 

และคดปีกครอง มขีอ้คดิเหน็หลายประเดน็ ดงันี� (ดมูาตรา ๘ ประกอบ) 
(ก) คดสีิ�งแวดลอ้มสว่นใหญ่มคีวามเกี�ยวขอ้งหรอืเป็นคดปีกครอง กฎหมายวธิพีจิารณาคดี

สิ�งแวดลอ้ม ควรจะมเีนื�อหาครอบคลุมเรื�องคดปีกครองดว้ยหรอืไม่ ในร่างกฎหมายนี�เหน็แต่
เฉพาะเรื�องแพ่งและอาญาคดิว่า ไม่ครอบคลุมไปถงึคดปีกครอง 

(ข) ชื�อของพระราชบญัญตัจิะเป็นบง่ชี�ว่าเนื�อหาเป็นอยา่งไร มฉิะนั �นจะไม่สอดคลอ้งกนัระหว่าง
หลกัการและเหตุผล ชื�อไมไ่ดบ้อกไวว้่า เป็นเรื�องเฉพาะแพ่งและอาญา ดงันั �นอาจจะทาํให้
สบัสนไดว้่า จะใชบ้งัคบัในคดปีกครองไดด้ว้ยหรอืไม่ จะตอ้งแกไ้ขชื�อใหส้ื�อความมากกว่านี� 

(ค) ขอบเขตของกฎหมายและชื�อมคีวามสมัพนัธก์นั มขีอ้สงัเกตคอืในร่างมทีั �งคดอีาญากบัคดี
แพ่งปนกนัแต่วธิพีจิารณาต่างกนัเพราะวตัถุประสงคต์่างกนั กรณีนี�ถา้เอาทั �งแพ่งและอาญา
มาปรบัใชร้่วมกนัจะเกดิปญัหาควรจะเขยีนแยกไวใ้หช้ดัเจน และตอนนี�ศาลอาญาไมม่แีผนก
คดสีิ�งแวดลอ้ม ดงันั �น ตอ้งเอาศาลอาญามาดว้ย 

(ง) ขอ้เสนอแนะเรื�องการแกไ้ขปญัหาความทบัซอ้นของเขตอาํนาจศาล หากมคีวามจาํเป็นให้
พจิารณาขอ้เทจ็จรงิอนัประเดน็ขอ้พพิาทแหง่คดโีดยศาลอาจสลบัสบัเปลี�ยนกนั (switching) 
ทาํหน้าที�พพิากษาไดห้รอืไม่ ออกแบบใหม้กีารทาํงานร่วมกนั อาจมกีารทาํขอ้ตกลงความ
ร่วมมอื (MOU) ระหว่างศาลว่าคดใีดเป็นเขตอาํนาจของศาลใด เพื�อลดความซบัซอ้นในการ
ดาํเนินคดเีดยีวกนัในหลายศาล 
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(รายมาตรา) 

 

๔  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
(จ) ขอ้เสนอใหศ้าลปกครองและศาลยุตธิรรมควรร่วมมอืกนัเพื�ออาํนวยความยตุธิรรมใหก้บั

ประชาชน และไม่ก่อใหเ้กดิภาระแก่ประชาชน อนัที�จรงิน่าจะใชม้ตขิองที�ประชุมนี�สง่เรื�องให้
ประธานศาลยุตธิรรมและศาลปกครองหารอืกนัในเรื�องนี�ดว้ย 

- การรบัรองสทิธติามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๖๖ และ ๖๗ ไมใ่ช่เรื�องการบญัญตักิฎหมาย ดงันั �นจงึเหน็
ว่า เป็นเรื�องที�ตอ้งพจิารณาเป็นกรณีๆ ไป ซึ�งเป็นดุลพนิิจของศาล 
- แนวความคดิเรื�องสทิธชิมุชนในแนวทางของ “คนจะอยู่ร่วมกบัปา่” โดยศาลทาํหน้าที�สรา้งสมดุล

ของการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มใหเ้กดิขึ�นไดจ้รงิในคดสีิ�งแวดลอ้ม
โดยเฉพาะที�เกี�ยวกบัปา่ไม ้และจะตอ้งสรา้งแนวทางที�จะสง่เสรมิใหป้ระชาชนชว่ยเหลอืตวัเองใน
การตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มเพื�อป้องกนัการทาํลายระบบนิเวศและสิ�งแวดลอ้ม หรอืเฝ้าระวงั
ปญัหามลพษิปนเปื�อนในสิ�งแวดลอ้ม 
- ในประเดน็เรื�องสทิธชิมุชนนั �น ที�ผ่านมามกีารผลกัดนัใหเ้กดิการจดัทาํขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นตาม

รฐัธรรมนูญ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๒๙๐ ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งตอ้งใชก้ระบวนการ
ยาวนานกว่าจะทาํได ้และชมุชนตอ้งเขม้แขง็จรงิ เช่น การทาํโฉนดชุมชนทุกแห่งควรตอ้งมแีผนที�
พกิดัทางภมูศิาสตร ์(GIS) แผนการจดัการที�ดนิ บุคคลที�อาศยัอยู่ในชมุชน การครอบครองที�ดนิ  
การเขยีนขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นเพื�อคุม้ครองพื�นที�ปา่มขีอบเขตเพื�อคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้มเท่านั �น ไม่ไดเ้ป็นการเขยีนเรื�องกรรมสทิธิ eของพื�นที�ปา่ เป็นตน้ แนวปฏบิตัทิี�ควร
เกดิขึ�นคอื ตอ้งใหชุ้มชนมาทาํงานร่วมกนัเพื�อร่วมกนัแกไ้ขปญัหาของตนเอง ช่วยกนัเขยีน
ขอ้บญัญตัขิองตนเองขึ�น เนื�องจากชุมชนเป็นผูท้ี�รูจ้กัพื�นที�มากที�สดุ มใิช่รอใหร้ฐัเขา้มาชว่ยเหลอื
อย่างเดยีว หากแต่เป็นผูส้นบัสนุนใหก้ารคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มนั �นๆ 
เกดิขึ�นไดจ้รงิและชอบดว้ยกฎหมาย เช่น กรณีขอ้บญัญตัขิองปา่แม่ทาที�มุง่คุม้ครองทรพัยากรปา่
ไม ้กรณีเกาะลบิงเพื�อคุม้ครองพื�นที�และทรพัยากรในทะเล โดยการดาํเนินการตอ้งมแีผนที�กาํหนด
ขอบเขตที�ชดัเจนในลกัษณะที�สามารถใชเ้ป็นพยานหลกัฐานทางศาลได ้เป็นตน้ นอกจากนี�แลว้
ประชาชนหรอืชาวบา้นยงัหวงัพึ�งอาํนาจศาลในเรื�องสทิธชิมุชนในการคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาติ
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(รายมาตรา) 

 

๕  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
และสิ�งแวดลอ้ม (กรณีท่าศาลา และกรณีเกาลบิง) ตามแนวทางสนบัสนุนการปกครองแบบ
กระจายอาํนาจสูท่อ้งถิ�นผ่านกลไก ระดบัภูมภิาคและทอ้งถิ�นของฝา่ยปกครองไมใ่ช่ฝา่ยการเมอืง 
เช่น อาํนาจของหวัหน้าอุทยาน เป็นตน้ ดงันั �นการทาํโฉนดชมุชนไม่ใช่เรื�องใหมแ่ต่อย่างใด เป็น
เพยีงการใหส้ทิธชิุมชนจดัการทรพัยากรใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางในรฐัธรรมนูญ 
- ประเดน็แนวคดิเรื�องสทิธชิุมชน มอียู่รฐัธรรมนูญแต่ไมไ่ดใ้ช ้อุปสรรคสาํคญัประการหนึ�ง คอื 

หน่วยงานรฐัยดึถอืกฎหมายสารบญัญตัทิี�ใชบ้งัคบัอยูใ่นปจัจุบนัที�ไม่ไดส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญ 
ไม่สามารถที�จะใชบ้งัคบัไดแ้ลว้ในสว่นที�ขดัหรอืแยง้กบัรฐัธรรมนูญ ซึ�งน่าจะมอียูม่ากที�ตอ้งแกไ้ข
และตอ้งใชร้ะยะเวลานาน หรอืไม่มกีารเริ�มตน้แกไ้ขเลยจงึไม่ไดถู้กแกไ้ข แต่หน่วยงานกย็งัยดึถอื
ไวแ้ละปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั ดงันั �นหนทางที�จะกาํจดัอุปสรรคในขอ้นี�ทางหนึ�ง คอื เมื�อมี
ประเดน็ขอ้กฎหมายเช่นนี�ขึ�นสูก่ระบวนพจิารณาคดขีองศาล แลว้ศาลใชร้ฐัธรรมนูญในการตคีวาม
และบงัคบัใชก้ฎหมาย เจา้หน้าที�รฐัผูท้ี�ใชก้ฎหมายหรอืยดึถอืที�บงัคบัใชอ้ยูใ่นปจัจุบนัซึ�งเป็น
กฎหมายที�ขดัรฐัธรรมนูญเหล่านั �นจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขกฎหมายเหล่านั �นเนื�องผลของคาํ
พพิากษาที�มาจากการใชก้ฎหมายของศาล และสามารถชว่ยลดภาระการแกไ้ขกฎหมายใหส้อ
คลอ้งกบัรฐัธรรมนูญไดอ้กีดว้ย 
- ขอ้สงัเกตตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๖๗ เป็นเรื�องของกระบวนการที�จะตอ้งดาํเนินการไปตาม

กฎหมายบญัญตั ิจะตอ้งดาํเนินการ ถา้หากไม่ดาํเนินการถอืว่า ขดัรฐัธรรมนูญอย่างแน่นอน 
- ประเดน็การพฒันาหลกัเกณฑก์ารระงบัขอ้พพิาทความขดัแยง้ระหว่างชุมชนกบัชุมชน 
- ประเดน็ที�เมื�อขอ้พพิาทนั �นๆ เป็นคดขีึ�นสูก่ารพจิารณาของศาลแลว้ กฎหมายฉบบันี�ควรจะ

สง่เสรมิให ้กระบวนการพจิารณาคดขีองศาลทาํไดส้ะดวก รวดเรว็ ใหบุ้คลากรในกระบวนการ
ยุตธิรรม เช่น อยัการ ศาล ตํารวจ เป็นตน้ มาทาํงานร่วมกนัในการคน้หาความจรงิเพื�อระงบัขอ้
พพิาทในคด ี 

- คดิเหน็ว่า จาํเป็นจะตอ้งมรี่างกฎหมายทั �งสองฉบบันี� แมว้่าจะมแีนวปฏบิตัหิรอืคาํแนะนําของ
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(รายมาตรา) 

 

๖  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ประธานศาลทั �งในศาลปกครองและศาลยุตธิรรมแลว้กต็าม เนื�องจากเหน็ว่า ยงัไม่เพยีงพอที�นํา
แนวปฏบิตันิั �นไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิที�ชดัเจนได ้ 

- การยกร่างกฎหมายทั �งสองฉบบันี� จะตอ้งออกเป็นกฎหมายของศาลที�รฐับาลไม่ควรจะเขา้ไปแกไ้ข
และใหม้กีารขบัเคลื�อนร่วมกนัไปกบักระบวนการของสมชัชา 

- ในกรณีความขอ้แยง้ที�เกดิจากปญัหาของการจดัการของภาครฐั คดสีิ�งแวดลอ้มที�เกี�ยวเนื�องกบัคดี
ปกครอง จะตอ้งทาํใหม้กีารนํากฎหมายทั �งสองฉบบันี�ไปปรบัใชใ้หไ้ดท้ั �งในศาลยุตธิรรมและศาล
ปกครอง ไดอ้ย่างไร 

- ร่างกฎหมายฉบบันี� ยงัไมม่บีทบงัคบักรณีที�หน่วยงานรฐัไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย 
- กรณีผลในทางปฏบิตัขิองร่างกฎหมายนี� จะตอ้งอาศยักฎหมายสองฉบบันี�ไปกาํหนดเป็นแนว

ปฏบิตังิานขององคก์ร (อยัการ ตํารวจ หน่วยงานทางปกครองที�เกี�ยวขอ้งกบัดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม) เป็นมาตรฐานขั �นตํ�าหรอืกฎหมายกลางและใชอ้ย่างเช่นวธิี
ปฏบิตัริาชการทางปกครอง โดยคาํนึงถงึหลกัการสาํคญัพื�นฐานทางดา้นสิ�งแวดลอ้มตามร่าง
พระราชบญัญตันิี�ซึ�งมคีณะกรรมการตามกฎหมายนี�เป็นผูส้อดสอ่งดแูล เช่น หลกัความเป็นธรรม
ดา้นสิ�งแวดลอ้ม หลกัผูก้่อมลพษิเป็นผูจ้่าย (PPP)  สทิธชิุมชน สทิธใินการอาศยัอยู่ในสิ�งแวดลอ้ม
ที�ด ีเป็นตน้ 
- กรณีของการใชอ้าํนาจมหาชนของรฐั เกี�ยวกบัการใชท้รพัยากรธรรมชาตหิรอืทาํใหเ้กดิสภาวะ

มลพษิ เช่น โครงการวางท่อก๊าซไทย-มาเลเซยีในทะเลซึ�งเป็นที�ดนิของรฐั เป็นตน้ การที�รฐัใช้
อาํนาจมหาชนเพื�อใชท้รพัยากรธรรมชาตแิลว้ทาํใหเ้กดิมลพษิ รฐัไม่ไดม้คี่าใชจ้่ายในการใชท้ี�ดนิ
หรอืเงนิที�ตอ้งจ่ายค่าภาคหลวงหรอือื�นใดตามสญัญาสมัปทาน แต่อย่างใด เพยีงแต่การทาํ
กจิกรรมนั �นๆ ก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นต่อประชาชนโดยการทาํลายระบบนิเวศที�เป็นแหล่ง
อาหารและเศรษฐกจิชมุชนของประชาชนบรเิวณนั �น กฎหมายฉบบันี�จะช่วยเหลอืกรณีเช่นนี�ได้
อย่างไร 
- กฎหมายฉบบันี�ควรเป็นกฎหมายที�ศาลสามารถใชเ้ป็นกรอบในการพจิารณาตดัสนิคด ี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๗  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
- หลกัความเป็นธรรมทางสิ�งแวดลอ้มควรคดิไปถงึคนรุ่นหน้าดว้ย 
- ตอ้งพจิารณาหลกัความสมดุลระหว่างการพฒันาและการอนุรกัษ ์ร่วมดว้ย เช่น หากเกดิผล

กระทบต่อมนุษยแ์ละระบบนิเวศ ผลกระทบต่อมนุษยน์ั �นจะตอ้งคาํนึงดว้ยว่าจะตกทอดไปสูอ่กีกี�
รุ่น สภาวะอากาศแปรปรวนใครเป็นผูม้สีว่นในการกระทาํความผดิ หากเขื�อนทาํใหร้ะบบนิเวศ
เปลี�ยนแปลงไปมกีฎหมายขอ้ไหนหรอืไม่ที�จะทาํใหศ้าลมอีาํนาจสั �งใหท้บุเขื�อน เป็นตน้  
- โดยหลกัการและเหตุผลนั �น อยากใหม้กีฎหมายฉบบัหนึ�งที�มาอุดช่องว่างที�เกดิขึ�น และอาํนวย

ความเป็นธรรมมากยิ�งขึ�น เช่นเมื�อพจิารณาดคูดทีี�เกดิขึ�นมาแลว้ไมว่่าจะเขา้สูก่ระบวนพจิารณา
ของศาลหรอืไม่ คนที�ฟ้องคดสีว่นใหญ่ คอื ประชาชนที�เป็นคนจน ที�ถูกรฐักล่าวหาทั �งสิ�น โดยที�
ประชาชนไม่ไดม้สีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูที�จะทาํใหก้ารต่อสูค้ดใีนประเดน็ของการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ
เกดิความเป็นธรรมและมปีระสทิธภิาพ อกีทั �งยงัตอ้งแบกภาระค่าใชจ้่ายในการถูกดาํเนินคดอีกี
ดว้ย ซึ�งกรณีที�คนจนตดิคุก สว่นใหญ่จะนําพามาซึ�งปญัหาอื�นๆ ในครอบครวัอาจจนถงึขั �น
ครอบครวัแตกสลายได ้เช่น พ่อหรอืแมต่ดิคุก กระทบกระเทอืนทางเศรษฐกจิของสมาชกิคนอื�นๆ 
ในครอบครวั เป็นตน้  
- ประเดน็ของการเขยีนกฎหมายวธิสีบญัญตั ิโดยไม่ไดแ้กไ้ขกฎหมายสาระบญัญตัมิขีอ้จาํกดั สว่น

การไปแกไ้ขกฎหมายสาระบญัญตักิท็าํไดย้ากมาก เช่น สทิธชิมุชนตามรฐัธรรมนูญ ที�จะตอ้งไป
แกไ้ขในร่างพระราชบญัญตัติ่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร่างพระราชบญัญตัทิรพัยากรชายฝ ั �งฯ หรอืร่าง 
พระราชบญัญตัปิระมง คาํนิยามของสทิธชิุมชนในร่างกฎหมายทั �งสองฉบบัถูกตดัออกไปใน
กระบวนการพจิารณาร่างกฎหมายของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา โดยอา้งว่ามขีอบเขต
ไม่ชดัเจน เป็นตน้ 

- ขอ้เสนอแนะจากศาลให ้มกีารนําหลกัการในรฐัธรรมนูญมาใชไ้ด ้แต่นิตปิระเพณีของผูพ้พิากษา
ไทย น้อยมากที�จะอา้งรฐัธรรมนูญ และควรนําแนวทางเรื�อง ”Judicial Review” ของศาลเช่นที�ใช้
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา มาใชร้่วมกบัหลกัการคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มใน



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๘  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
รฐัธรรมนูญมาใชใ้นการตคีวามกฎหมาย จะสามารถชว่ยแกไ้ขปญัหาไดม้าก 
- ขอ้พจิารณาเรื�อง ศาลยตุธิรรมถกูมองว่า อนุรกัษ์นิยมและไม่เปลี�ยนแปลงแกไ้ข แต่คดทีี�เกดิขึ�น

ในประเดน็ของสทิธชิมุชน เช่น คดอี่าวมาหยาหรอืคดเีดอะบชี ศาลยกฟ้องเนื�องจากประเดน็ 
ชุมชนมอีาํนาจฟ้องหรอืไม่ เนื�องจากบทบญัญตัริฐัธรรมนูญ “ทั �งนี� ตามที�กฎหมายบญัญตั”ิ ทาํให้
คาํพพิากษาถูกวจิารณ์เป็นอย่างมาก เช่นเดยีวกนัประเดน็ค่าเสยีหายในคดโีลกรอ้น ตามที�เขา้ใจ
ว่า เกดิจากกรณีจาํเลยไม่ไดโ้ตแ้ยง้เรื�องความถูกตอ้งของการคดิค่าเสยีหาย ดงันั �นศาลจงึไม่อาจ
ยกประเดน็นี�ขึ�นมาพจิารณาได ้ที�แตกต่างกบัในคดหีาดลากนู่า ที�ทั �งสองฝา่ยต่างมนีกัวชิาการมา
นําสบืในกระบวนวธิพีจิารณาคด ีศาลจงึยกขึ�นวนิิจฉยัได ้เป็นตน้ 
- กฎหมายตอ้งสง่เสรมิใหป้ระชาชนสามารถใชก้ฎหมายในการปกป้องสทิธขิองตนเองไดต้าม

กฎหมาย 
- กระบวนการที�จะนําไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาอย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝา่ย ควรใชเ้ครื�องมอืทางกฎหมาย

เป็นหนทางสดุทา้ยจะดทีี�สดุ 
- การออกแบบกฎหมายควรจะตอ้งสนบัสนุนใหทุ้กฝา่ยเขา้มามสีว่นร่วมในการแกไ้ขปญัหา 
- บทบญัญตัขิองกฎหมายควรจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการรกัษาสิ�งแวดลอ้มอย่างยั �งยนื 
- มขีอ้เสนอว่า ร่างกฎหมายฉบบันี� ควรมุ่งเน้นไปที� “สทิธขิองการเขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมของผู้

ดอ้ยสทิธ”ิ และระมดัระวงัเรื�องการใชป้ระโยชน์ของชุมชนเทยีม เช่น กลุ่มนายทุนอา้งสทิธชิุมชน 
เป็นตน้ สทิธมินุษยชนในการคุม้ครองทรพัยากรฯ ตามกฎหมายนี�ควรวางหลกัเกณฑส์อดคลอ้ง
กบัรฐัธรรมนูญ 
- ปฏญิญาหรอือนุสญัญาต่างๆ ในระดบัโลกมกีารเขยีนคาํว่า “ควรคาํนึงถงึ” “ระลกึถงึ” เพื�อใหก้าร

บงัคบัใช ้การตคีวาม สอดคลอ้งกบัอุดมการณ์ที�อยู่ขา้งหน้า แต่กฎหมายไทยเอาไปใสไ่วใ้น
หลกัการและเหตุผล ดงันั �น เราจงึเอาหลกัคดิของต่างประเทศ การร่างปฏญิญามาใสไ่วใ้นบทนํา 
เป็นมาตราหนึ�งไปเลยว่าการตคีวามใหค้าํนึงถงึหลกัดงัต่อไปนี� เป็นตน้ 
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(รายมาตรา) 

 

๙  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
- การร่างกฎหมายไทยกบัต่างประเทศแตกต่างกนั คาํปรารภของกฎหมายไทยจงึอยู่ทา้ย

พระราชบญัญตั ิแต่มบีางเรื�องที�เขยีนไวใ้นตวับทกฎหมายเช่นกนั แต่ไม่ใช่เขยีนไวล้อยๆ แต่เป็น
เรื�องที�ไม่สามารถเขยีนใหช้ดัเจนได ้เช่น การเวนคนื ตอ้งคาํนึงถงึ...สญัญาทางปกครอง ให้
หมายความรวมถงึ...ทั �งนี� เพื�อใหเ้กดิความยดืหยุ่น แต่ถา้เขยีนไวล้อยๆ จะไมม่ผีลบงัคบัใช ้
- ประเดน็ขอ้พพิาทในคดสีิ�งแวดลอ้มเกี�ยวขอ้งกบัอาํนาจหน้าที�ของหลายกระทรวง กรณีนี�ใครจะ

เป็นผูช้ี�ขาด และหากรฐัมนตรถีกูฝา่ยการเมอืงแทรกแซงไมใ่หด้าํเนินการใหถู้กตอ้งจะดาํเนินการ
เรื�องนี�อย่างไร 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี�ใหใ้ชบ้งัคบั   เมื�อพน้หนึ�งรอ้ยแปดสบิวนั  นบัตั �งแต่
วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

ไม่ม ี

(ความหมายและขอบเขต) 
มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี� คาํว่า 

“คดสีิ�งแวดลอ้ม” หมายความถงึ คดแีพ่งและคดอีาญาที�เป็นขอ้พพิาท
เกี�ยวกบัเรื�องการจดัการ การอนุรกัษ์และการคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศ เรื�องศลิปกรรมและโบราณสถาน หรอืการ
ก่อสรา้งหรอืผงัเมอืง รวมทั �งขอ้พพิาทเกี�ยวกบัเรื�องสขุภาพ ชวีติและทรพัยส์นิของ
บุคคลทางสิ�งแวดลอ้ม หรอืเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

“หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม” หมายความถงึ 
หน่วยงานฝา่ยปกครองที�มอีาํนาจหน้าที�บงัคบัใชก้ฎหมายสิ�งแวดลอ้ม และ
หน่วยงานดา้นยุตธิรรมที�มอีาํนาจหน้าที�ในการดาํเนินคดจีดัทาํคาํสั �ง คาํวนิิจฉยั 
หรอืคาํพพิากษาในคดสีิ�งแวดลอ้ม รวมทั �งหน่วยงานดา้นการบงัคบัคดแีละการ
บงัคบัโทษต่างๆ 

“ผูเ้ชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดลอ้ม” หมายความว่า บคุคลซึ�งมคีวามรูค้วาม

- ปญัหาขอ้พพิาททางสิ�งแวดลอ้ม คอื อะไร อาจแบ่งไดเ้ป็น ๒ กลุ่ม ไดแ้ก่  
(ก) ขอ้พพิาทที�มาจากเหตุทั �วไปดา้นสิ�งแวดลอ้มที�เป็นขอ้พพิาทระหว่าง บุคคลกบับุคคล ชุมชน

กบัชุมชน บุคคลกบันิตบิุคคล ปญัหาแบบนี�ไม่ค่อยใหญ่โตหรอืมเีหตุภาวะวกิฤตอิะไร และ
ไม่ไดเ้ชื�อมโยงกบัโครงสรา้งอาํนาจทางการเมอืง ขอ้พพิาทประเภทนี� วธิกีารเจรจาไกล่เกลี�ย
น่าจะใชแ้กไ้ขปญัหาไดผ้ลและมปีระสทิธภิาพ  

(ข) ขอ้พพิาทที�เป็นปญัหาที�มเีหตุมาจากนโยบายของภาครฐั ไม่ว่าจะเป็นขอ้พพิาทระหว่างใคร ก็
มคีวามผกูพนัยดึโยงอยู่กบัโครงสรา้งอาํนาจรฐัและฝา่ยการเมอืง สว่นใหญ่จะมปีญัหา
ซบัซอ้นและมเีหตุภาวะวกิฤต ิหากพจิารณาลงไปถงึสาเหตุของปญัหาอาจจะมตีั �งแต่เลก็น้อย
ที�เริ�มจากการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายของผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิ จนไปถงึขั �นของ
การไม่ปฏบิตัติามกฎหมายของหน่วยงานภาครฐัเจา้ของหรอืผูส้นบัสนุนนโยบายนั �น หรอืการ
ละเวน้ ละเลย ไม่บงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงานกาํกบัดแูล ซึ�งเป็นปญัหาในระดบั
โครงสรา้งที�มคีวามซบัซอ้นและอาจทาํใหข้อบเขตของขอ้พพิาทสิ�งแวดลอ้มยากที�จะชดัเจน 

- ธรรมชาตขิองปญัหามลพษิ สว่นใหญ่จะเกดิแบบไรพ้รมแดนหรอืขา้มพรมแดน การมองคดี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๑๐  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ชาํนาญดา้นสิ�งแวดลอ้มสาขาต่างๆ ทั �งโดยประสบการณ์ทางการทาํงาน การ
ศกึษาวจิยัและฝึกอบรม เช่น นกัวทิยาศาสตร ์วศิวกร สถาปนิก นกัผงัเมอืง 
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นแผนที�ทางอากาศ แพทย ์พยาบาล นกัพษิวทิยา นกัระบาดวทิยา 
นกัเศรษฐศาสตรส์ิ�งแวดลอ้ม นกัสงัคมวทิยามานุษยวทิยา ผูเ้ชี�ยวชาญเรื�อง
ประเพณีทอ้งถิ�นที�เกี�ยวกบัการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิปราชญ์
ชาวบา้นทางดา้นการจดัการทรพัยากรตามภูมปิญัญาทอ้งถิ�น หรอืบุคคลที�มคีวาม
เชี�ยวชาญในเรื�องสิ�งแวดลอ้มประการอื�น ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของ
ประธานศาลฎกีา 

“เจา้พนกังานคด”ี หมายความวา่  บุคคลที�เลขาธกิารสาํนกังานศาล
ยุตธิรรมแต่งตั �งใหม้ปีฏบิตัหิน้าที�ตามพระราชบญัญตันิี� 

“ก.ศ.” หมายความว่า  คณะกรรมการขา้ราชการศาลยุตธิรรมตาม
กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการศาลยุตธิรรม 

“องคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้ม” หมายความว่า องคก์รเอกชนทาง
สิ�งแวดลอ้มที�มวีตัถุประสงค ์และมผีลงานที�ดเีป็นที�ประจกัษท์างดา้นการปกป้อง
สขุภาพ ชวีติและทรพัยส์นิของบคุคลทางสิ�งแวดลอ้ม รวมทั �งเรื�องการจดัการ การ
อนุรกัษ์และการคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศ เรื�อง
ศลิปกรรมและโบราณสถาน หรอืการก่อสรา้งหรอืผงัเมอืง หรอืเรื�องอื�นๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง 

มลพษิจะตอ้งใชห้ลกัการป้องกนัไวก้่อนล่วงหน้าอย่างเหมาะสม ในการพจิารณาขอบเขตของคดี
สิ�งแวดลอ้ม ที�อาจจะเกี�ยวโยงไปถงึกรณีการฟ้องคดโีดยประเทศเพื�อนบา้นที�คนหรอืรฐัของเราไป
ทาํใหเ้กดิมลพษิในประเทศเหล่านั �น 
- กรณีคดมีลพษิเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม กฎหมายจะดทูั �งกระบวนการเลยหรอืไม่ ซึ�งครอบคลุมทั �ง

แหล่งกาํเนิด การเคลื�อนที� (ระยะทางจากแหล่งกาํเนิดมาถงึผูร้บัมลพษิ) จนถงึผูร้บัมลพษิ หาก
เป็นเช่นนั �นกจ็ะมปีระโยชน์อย่างยิ�งต่อการแกไ้ขปญัหามลพษิในสิ�งแวดลอ้ม 
- กรณีประเดน็ขอ้พพิาทเป็นประเดน็สาธารณะ ศาลควรใชว้ธิตีดัสนิแบบกรรมการฟุตบอลได้

หรอืไม ่ถา้หากศาลเหน็ว่าผดิ กม็คีาํสั �งแกไ้ขไปเลย ทาํใหไ้ม่ล่าชา้ 
- ค่ามาตรฐานหรอืเกณฑก์ารควบคุมมลพษิในสิ�งแวดลอ้มบางอย่าง อย่างเช่นที�ปรากฏใน

กฎกระทรวงบางฉบบั ใหใ้ชเ้กณฑค์่าเฉลี�ย ๒๔ ชั �วโมง แต่สารเคมบีางชนิดแค่สมัผสัเพยีง ๕ 
นาท ีกอ็าจทาํใหค้นตายไดแ้ลว้ การกาํหนดหลกัเกณฑเ์หล่านี�ควรจะตอ้งมกีระบวนการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการที�สอดคลอ้งกบัความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรท์ี�เกี�ยวขอ้ง 
กฎหมายลาํดบัรองใดที�ไม่เหมาะสมกจ็ะตอ้งถูกปรบัปรุงใหเ้หมาะสม หรอืกาํหนดขอบเขตการ
บงัคบัใชใ้หเ้หมาะสมหรอืยกเลกิไปหากไม่เป็นประโยชน์หรอืไมส่ามารถควบคุมมลพษิได ้ 
- ประเดน็เรื�องคาํจาํกดัความคดสีิ�งแวดลอ้ม เหน็ว่าไม่ควรกาํหนดชดัเจน แต่ตอ้งกวา้งและ

ครอบคลุมขอ้พพิาททางสิ�งแวดลอ้ม เช่น คดเีหตุราํคาญ จะเขา้กฎหมายนี�กไ็ดต้ามเหตุผลของ
กรณีนั �นๆ หรอืจะใหเ้ขา้กลุ่มคดมีโนสาเร่ ใหเ้ป็นดุลพนิิจของศาลกไ็ด ้เป็นตน้ 
- ขอ้สงัเกตในร่างกฎหมายฉบบันี� จะเหน็ว่าขอบเขตออกนอกเรื�องวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มแลว้ 

เพราะอาจจะหมายถงึกระบวนการก่อนศาล ก่อนมขีอ้พพิาท มหีลายเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งจะตอ้ง
ทาํใหก้ระบวนการทั �งหลายสอดคลอ้งกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มใหไ้ด ้
- ขอ้สงัเกตเรื�องกฎหมายสาระบญัญตัทิี�เกี�ยวขอ้งจะใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายฉบบันี�ไดอ้ย่างไร 

หรอืจะทาํใหก้ฎหมายฉบบันี�ใหส้อดคลอ้งกบัเรื�องที�เกี�ยวขอ้งตามบทบญัญตักิฎหมายอื�นได้



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๑๑  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
อย่างไร จงึจะตอ้งพฒันาไปดว้ยกนัทั �งระบบ 
- ระบบกฎหมายไทย มกีฎหมายสาระบญัญตัทิี�คุม้ครองสิ�งแวดลอ้มแลว้ เช่น รฐัธรรมนูญมาตรา 

๖๖ และ ๖๗ วรรคแรกถอืเป็นกฎหมายสารบญัญตั ิสว่นวรรคสองถอืเป็นกฎหมายวธิสีบญัญตั ิ
ดงันั �น ถา้มกีฎหมายแลว้กข็ึ�นอยู่กบัองคก์รตุลากรแลว้ที�ว่าจะตคีวามและบงัคบัใชก้ฎหมาย
อย่างไร ศาลตอ้งไม่ทาํหน้าที�เป็นลกูน้องของรฐับาล 
- ขอ้สงัเกต กรณีการตคีวามขอบเขตของคดสีิ�งแวดลอ้มของศาล เช่น  

(ก) คดมีาบตาพุด การออกกฎกระทรวงของภาครฐักาํหนดโครงการประเภทรุนแรง ๑๑ ประเภท 
เพื�อดาํเนินการตามรฐัธรรมนูญมาตรา ๖๗ วรรคสอง ไวน้ั �น ถอืไดว้่า กฎกระทรวงหรอื
ประกาศหรอืกฎหมายลาํดบัรองเหล่านั �น เป็นมาตรฐานขั �นตํ�าในการคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม ที�มี
คดทีี�เกี�ยวขอ้งถูกนําขึ�นสูก่ารพจิารณาของศาล ศาลกส็ามารถที�จะใชก้ฎหมายลาํดบัรอง
เหล่านั �นอย่างมาตรฐานขั �นตํ�าประกอบกบัพจิาณาขอ้เทจ็จรงิในคดแีละหลกักฎหมายเพื�อให้
เกดิความเป็นธรรม ไม่เพยีงแต่จะจาํกดัขอบเขตโครงการที�เขา้ขา่ยไวเ้ฉพาะแต่ ๑๑ ประเภท
โครงการตามมาตรฐานขั �นตํ�า เท่านั �น หากแต่ควรจะตคีวามใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัิ
รฐัธรรมนูญ ไปในทางที�คุม้ครองสิ�งแวดลอ้มและสทิธขิองประชาชนตามรฐัธรรมนูญ 

(ข) คดหีาดสะกอม ศาลปกครองสงขลาวนิิจฉยัโดยวางหลกัสาระบญัญตัไิวค้อื “หลกัความได้
สดัสว่น” กรณีกรมเจา้ท่า สรา้งเขื�อนกั �นทรายปากคลอง ว่าประโยชน์ของคนในคลองกบั
ประโยชน์ของคนที�ถูกกดัเซาะวา่ “กรมเจา้ท่าตอ้งพจิารณาสดัสว่นระหว่างประโยชน์
สาธารณะ- ค่าใชจ้่าย-ประโยชน์ของผูใ้ชป้ระโยชน์จากโครงการ” กรมเจา้ท่าจะตอ้ง
ระมดัระวงัในการดาํเนินการแมว้า่เป็นไปเพื�อประโยชน์สาธารณะ จะตอ้งเป็นไปโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายตามหลกัความไดส้ดัสว่นดว้ย คาํพพิากษาคดนีี�เป็นการวางหลกัการใช้
กฎหมายของหน่วยงานของรฐัตามกฎหมาย 

(ค) คดกีระเหรี�ยงปา่ผาด จงัหวดัสพุรรณบุร ีรฐัฟ้องคดชีุมชนบุกรุกพื�นที� ทั �งๆ ที�ชมุชนอยู่มา
ก่อนยาวนานแลว้ แต่ศาลชั �นตน้พพิากษาใหจ้าํคุกชาวบา้น พยานหลกัฐานในคดไีม่สามารถ



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๑๒  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
เขา้ไปชว่ยใหเ้กดิความเป็นธรรมในคดไีด ้

(ง) คดถีูกบงัคบัซื�อที�ดนิไปทาํเหมอืงแร่ที�ภูเกต็ในอดตี มกีารออกหนงัสอืสาํคญัรบัรองเป็นพื�นที�
ของรฐัไปแลว้ แต่นายทุนไมย่อมขายคนืใหช้าวบา้นตามสญัญาการบงัคบัซื�อที�ดนิตั �งแต่ใน
อดตี 

(จ) คดกีารก่อสรา้งคอนโดมเีนียม ถา้ผูเ้สยีหายเดอืดรอ้นอยู่บา้นเดยีวไดร้บัความเสยีหายราย
เดยีว จะถอืเป็นคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืไม่ และจะเป็นคดปีระเภทใด  

(ฉ) คดแีรงงานเกี�ยวกบัสขุภาพ จะเป็นคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืไม ่
(ช) คดชีี�แนวเขตที�ดนิที�เป็นปญัหาขอ้พพิาทการบุกรุกพื�นที�ปา่ไม ้จะเป็นคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืไม ่
- กรณีตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๘๑ เกี�ยวกบัเรื�องการกระจายการถอืครองที�ดนิ ศาลควรจะ

พจิารณาตดัสนิคดใีหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ หากมกีฎหมายสารบญัญตัหิรอืพร
ราชบญัญตัใิดที�ขดัหรอืแยง้กบัรฐัธรรมนูญ ศาลจะตอ้งนําบทบญัญตัริฐัธรรมนูญมาใชใ้นการ
พจิารณาคด ี
- ประเดน็ปญัหาเรื�องการตคีวามกฎหมาย โดยเฉพาะการรกัษาความศกัดิ eสทิธิ eของกฎหมายโดย

ถอ้ยคาํในตวับท เขยีนไวใ้นลกัษณะเป็นการทั �วไป ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตั �งแต่เจา้หน้าที�ไป
จนกระทั �งถงึศาล จะใชอ้ะไรเป็นพื�นฐานในการใชแ้ละตคีวามกฎหมาย 
- กรณีการฟ้องคดทีี�เกี�ยวกบัที�ดนิสาธารณะ จากขอ้เทจ็จรงิที�เกดิขึ�นสว่นใหญ่การบงัคบัใช้

กฎหมายของรฐัไม่ไดเ้ป็นไปเพื�อประโยชน์สาธารณะอย่างแทจ้รงิ ผูท้ี�ถูกฟ้องคดสีว่นใหญ่เป็น
ประชาชนหรอืชาวบา้นที�พยายามจะคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม หรอืถกูขม่ขูห่รอืถูกฆา่จากฝา่ยนายทนุ 
ในขณะที�นายทุนไมถู่กฟ้องคดทีั �งๆ ที�อาจจะใชป้ระโยชน์และทาํกจิกรรมที�อาจก่อความเสยีหาย 
แก่สิ�งแวดลอ้ม โดยอาจไดร้บัอนุญาตจากรฐัอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  
- ประเดน็ขอบเขตของคดสีิ�งแวดลอ้ม ปจัจุบนัศาลปกครองใชค้าํแนะนําของประธานศาลปกครอง

สงูสดุในการดาํเนินคดปีกครองเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งคาํแนะนําทาํไดง้่ายและแกไ้ขไดร้วดเรว็ มี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๑๓  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ความยดืหยุ่นในการปรบัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่หากศาลยุตธิรรมตอ้งการทาํออกมาเป็น
พระราชบญัญตั ิกจ็ะมขีอ้ดคีอืมคีวามชดัเจน แต่กม็ขีอ้เสยี คอื ที�ไม่ความยดืหยุ่น เกรงว่าจะเป็น
ขอ้จาํกดัในการบงัคบัใชแ้ละตคีวามกฎหมาย 
- ขอบเขตของคาํจาํกดัความในร่างกฎหมายฉบบันี� ยงัคบัแคบมาก คงจะยงัไม่สามารถแกไ้ข

ปญัหาความยุตธิรรมได ้แต่อย่างไรกต็ามยงัสามารถใชดุ้ลพนิิจของศาลในการสรา้งความเป็น
ธรรมดา้นสิ�งแวดลอ้มอุดช่องว่างนี�ได ้
- กรณีสทิธชิุมชนและการมสีว่นร่วมในการคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม ตามบทบญัญตัริฐัธรรมนูญ ตาม

มาตรา ๖๖ และ ๖๗ ไดร้บัสทิธขิองบุคคลไวแ้ลว้ กฎหมายใดที�มลีาํดบัชั �นตํ�ากว่ารฐัธรรมนูญหรอื
มบีงัคบัใชอ้ยู่ก่อนแลว้ จะขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญมไิด ้จะเหน็ไดว้่า การที�มกีารตดัขอ้ความ 
“ทั �งนี� ตามที�กฎหมายบญัญตั”ิ ออกไปจากรฐัธรรมนูญในคราวที�ยกร่างรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ.
๒๕๕๐ ที�บงัคบัใชอ้ยู่ในปจัจบุนั เพราะไม่ตอ้งการใหศ้าลอา้งว่า ยงัไม่กฎหมายบญัญตั ิมา
หลกีเลี�ยงการบงัคบัใชก้ฎหมายในการพจิารณาคดทีี�เกี�ยวขอ้ง และยงัเปิดโอกาสใหศ้าลไดใ้ช้
ดุลพนิิจวางหลกักฎหมายใหเ้กดิความเป็นธรรมในการพจิารณาพพิากษาคดอีกีดว้ย จะเหน็ไดว้า่ 
กฎหมายต่างๆ จะบรรลุวตัถุประสงคต์ามเจตนารมณ์ของผูร้่างกฎหมาย จะตอ้งอาศยัการตคีวาม
การใชก้ฎหมายของศาลเขา้มาชว่ยดว้ย อย่างไรกต็าม มกีรณีตวัอย่าง หลายประการที�น่าสนใจ
ตั �งเป็นขอ้สงัเกตไว ้ 
(ก) กรณีชาวบา้นตดัไมไ้ผ่หรอืไมส้กัมาเพื�อสรา้งบา้น หรอืตดัไมท้าํลายปา่ เกี�ยวเนื�องกบัสทิธิ

ชุมชมอย่างไรหรอืไม่ กอ็าจจะไม่ใช่เรื�องปญัหาของการตคีวามกฎหมาย หากแต่เป็นปญัหา
ขอ้เทจ็จรงิในคด ีตอ้งพจิารณาเป็นกรณีๆ ไป 

(ข) กรณีมปีระเดน็เรื�อง “subjective rights” กบั “objective rights” ของประชาชนดว้ย ไมใ่ช่
เรื�องง่ายที�จะเขา้ใจ อย่างไรกต็าม ตอ้งยดึหลกัการของรฐัธรรมนูญเป็นสาํคญัแลว้วนิิจฉยั
ขอ้เทจ็จรงิเป็นรายคดไีป 

- ขอ้สงัเกต กรณีตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๓๐๓ ใหอ้าํนาจรฐัไปเขยีนกฎหมาย ดงันั �น ถา้รฐัไม่



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๑๔  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
เขยีนกฎหมายนั �นขึ�นมา เท่ากบัประชาชนไมม่สีทิธเิลยหรอื แทจ้รงิแลว้ศาลตอ้งตคีวาม
ขอ้เทจ็จรงิใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญ ไปในทางที�จะตอ้งคุม้ครองสทิธขิองประชาชนดว้ย 
- ขอ้สงัเกตเรื�อง การคุม้ครองความเป็นธรรม ศาลจะตอ้งเป็นตน้ทางรเิริ�มที�จะคุม้ครองความเป็น

ธรรมผ่านการพจิารณาคด ีเนื�องจากการที�ประชาชนไปศาลเพราะว่า เขาไม่ไดร้บัสทิธติามที�
กาํหนดไวใ้นกฎหมาย จงึมาใชส้ทิธทิางศาลขอใหศ้าลพจิารณาวา่ ประชาชนมสีทิธติาม
บทบญัญตักิฎหมายนั �นจรงิหรอืไม่ มเีพิ�มเตมิว่า ในเรื�องนี�หากศาลตคีวามกวา้งเกนิไป ฝา่ยนิติ
บญัญตัหิรอืฝา่ยบรหิารกอ็าจจะไปออกฎหมายเพื�อควบคุมจาํกดัขอบเขตการตคีวามของศาล จะ
เหน็ไดว้่า ศาลมบีทบาทที�สาํคญัอย่างมากในการทาํใหเ้กดิความสมดุลผ่านการตคีวามบทบญัญตัิ
กฎหมายในการพจิารณาพพิากษาคด ี
- กรณีกฎหมายสารบญัญตั ิเกี�ยวดว้ยคดอีาญา เช่น กฎหมายกาํหนดไวว้่า ที�ดนิเป็นของรฐัใน

ความหมายอย่างกวา้ง ทาํใหพ้ื�นที�หรอืที�ดนิใดที�ไม่เป็นที�ของเอกชนตามกฎหมายที�ดนิหรอื
กฎหมายอื�นๆ กต็กอยูใ่นขอบเขตของพื�นที�ปา่ไมท้ั �งสิ�น แต่ต่อมามพีระราชบญัญตัติ่างๆ เพิ�ม
มากขึ�น กย็ิ�งทาํใหม้คีวามซบัซอ้น หรอืในกรณีมกีารออกพระราชบญัญตัปิา่สงวนมาทบัซอ้นกบั
พื�นที�ปา่ไมอ้กีท ีเป็นการง่ายดายมากที�ประชาชนจะทาํผดิกฎหมายโดยเขา้ไปครอบครองพื�นที�ปา่
ไมซ้ึ�งเป็นของรฐัจนทาํใหถู้กดาํเนินคดอีาญาได ้เป็นตน้ มขีอ้สงัเกตเพิ�มเตมิไวว้่า หากใชว้ธิกีาร
กาํหนดเขตพื�นที�อย่างชดัเจนโดยอาศยัเทคโนโลยภีาพถ่ายทางอากาศมาทาํแผนที�กาํหนดเขตไว้
จะชดัเจนและง่ายในการบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้กดิความเป็นธรรม นอกจากนี�แลว้ ในคดปีระเภทนี� 
ที�มกีารบุกรุกเขา้ไปในเขตพื�นที�หวงหา้ม หากเจา้หน้าที�ไม่ดาํเนินการตามกฎหมายเจา้หน้าที�
อาจจะถูกฟ้องคดฐีานละเวน้การปฏบิตัหิน้าที� ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ได ้ใน
กรณีเช่นนี� ศาลฎกีาจะใหห้ลกักฎหมายทั �วไปในการตคีวามกฎหมายในคดปีระกอบกบั
ขอ้เทจ็จรงิ เช่น การไม่รูถ้งึขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นองคป์ระกอบความผดิเท่ากบัขาดเจตนาตามมาตรา 
๖๒ ของประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ในการพจิารณาพพิากษาคดดีว้ย เป็นตน้ และ
มขีอ้เสนอแนะใหอ้ยัการใชว้ธิกีารพจิารณาในเรื�องเจตนาเช่นเดยีวกบัศาลในการพจิารณาสั �งฟ้อง
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(รายมาตรา) 

 

๑๕  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
หรอืไม่ฟ้องคดปีระเภทนี�ดว้ย 
- คาํนิยามในกฎหมายฉบบันี�ควรเขยีนใหร้ดักุม เช่น คาํว่าสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิระบบ

นิเวศ ต่างกนัอย่างไร ควรเขยีนใหก้ระชบั ไม่ตอ้งฟุ่มเฟือย เป็นตน้  
- หน่วยงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มครอบคลุมถงึไหน จะรวมถงึสาํนกังานศาลดว้ยหรอืไม่ ผู้

ปฏบิตัคิอืใคร ดงันั �น จงึควรนิยามใหเ้กดิความชดัเจน 
- “เรื�องทรพัยากร” เป็นการเขา้ถงึการใชป้ระโยชน์ สว่นใหญ่เป็นมติเิรื�องสทิธ ิแย่งชงิทรพัยากร 

การชดเชย  
- “เรื�องผูเ้ป็นนกัอนุรกัษ์และถูกจดัการ” ใครกต็ามที�ทาํลายจะมคีวามผดิ แต่ถา้การทาํลายเป็นไป

เพื�อดาํรงชพี โทษกค็วรน้อยลง ไม่ใช่การลงโทษในระดบัเดยีวกนั การที�ชาวบา้นถูกจดัการโดยใช้
กฎหมายบุกรุกหรอืหมิ�นประมาท นบัเป็นราคาที�ตอ้งจ่ายในการพทิกัษ์สทิธติามกฎหมาย
รฐัธรรมนูญ ดงันั �น  ควรดวู่ากฎหมายอะไรใหญ่กว่าอะไร 
- ประเดน็การตคีวามนิยามของคาํว่า “นายทุน” กบั “ชาวบา้น” อาจจะง่ายในทางทฤษฎ ีแต่ใน

พื�นที�จรงินั �นทั �งสองคาํนี�แทบจะแยกออกจากกนัไม่ได ้ไม่รูว้่า ใครเป็นนายทุน ใครเป็นชาวบา้น 
เช่น พื�นที�วงันํ�าเขยีวในการลงไปทาํขา่วของภาครฐัในการจดัการพื�นที�วงันํ�าเขยีวเวลาเจา้หน้าที�
จะจบัมาดาํเนินคดกีจ็ะใหข้า่วว่านายทุนบุกรุก หรอืคดแีมแ่ตง ผูถู้กจบัเป็นญาตพิี�น้องกบัเจา้ของ
ที�ดนิเดมิและไดท้ี�ดนินั �นมาจากการชดใชห้นี�สิ�นระหว่างกนัเอง แต่ถูกนําไปอา้งในขา่วที�ทาํโดย
ภาครฐัว่า นายทุนบุกรุกพื�นที� เป็นตน้ ดงันั �นจะตอ้งพจิารณาทั �งสองคาํนี�อย่างรอบคอบ 

(ผูร้กัษาการตามกฎหมาย) 
มาตรา ๔ ใหป้ระธานศาลฎกีารกัษาการตามพระราชบญัญตันิี�  และใหม้อีาํนาจ
ออกขอ้กาํหนดเพื�อใหก้ารดาํเนินกระบวนพจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มเป็นไปดว้ย
ความสะดวก  รวดเรว็  และเที�ยงธรรมแต่ขอ้กาํหนดดงักล่าวจะตอ้งไมท่าํใหส้ทิธิ
ในการต่อสูค้ดขีองคู่ความลดน้อยลง   

- กฎหมายยงัตดิรปูแบบเดมิ เช่น มาตรา ๔ ศาลจะทาํอะไรได ้วพิากษ์วจิารณ์กไ็ม่ได ้แต่คนอื�นถูก
ฟ้องละเมดิอาํนาจศาลตลอด ดงันั �น ควรยกเลกิอะไรแบบนี�ไปไดแ้ลว้ ในหลกัการเหน็ว่าด ีแต่มี
คาํถามว่าตามขอ้เทจ็จรงิแลว้ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความเหลื�อมลํ�า ทุกวนันี�เป็นไปได้
หรอืไม่ ดงันั �น ควรมาทบทวนบคุลากรในกระบวนการยตุธิรรมวา่ทาํงานเป็นอสิระ เป็นธรรม ไม่
เลอืกปฏบิตัแิลว้หรอืไม ่
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(รายมาตรา) 

 

๑๖  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีาตามพระราชบญัญตันิี� เมื�อไดร้บัความ

เหน็ชอบจากที�ประชุมใหญ่ศาลฎกีาและประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ช้
บงัคบัได ้

 

หมวด ๑ บททั �วไป  
(หลกัการของกระบวนการยุติธรรมสิ�งแวดล้อม) 
มาตรา ๕ ในการดาํเนินการเกี�ยวกบัคดสีิ�งแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งกบัสภาวะของ
ธรรมชาต ิหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มพงึดาํเนินการโดย
คาํนึงถงึความเป็นธรรมทางสิ�งแวดลอ้มซึ�งหมายถงึความสมดุลของธรรมชาตแิละ
ระบบนิเวศเป็นสาํคญั ผูท้ี�ก่อภยัและความเสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้มอย่างมากจกัตอ้ง
ถูกดาํเนินการก่อน 

ในคดสีิ�งแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชท้รพัยากรของสว่นรวม หน่วยงาน
ในกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มพงึดาํเนินการโดยเคารพหลกัความเสมอ
ภาคตามรฐัธรรมนูญและหลกัความเป็นธรรมทางสงัคม และพงึตระหนกัถงึโอกาส
ที�ไม่เท่าเทยีมของบุคคลในการเขา้ถงึทรพัยากรและการจดัการสิ�งแวดลอ้มและ
ปญัหาความเหลื�อมลํ�าทางสงัคมตามความเป็นจรงิ และตอ้งหลกีเลี�ยงการเลอืก
ปฏบิตัโิดยไมช่อบ 

ในคดสีิ�งแวดลอ้มที�ผลกระทบต่อร่างกาย ชวีติ และสขุภาพ รวมทั �ง
ทรพัยส์นิของบคุคล หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มพงึ
ดาํเนินการเพื�อปกปกัรกัษาผลประโยชน์ของผูไ้ดร้บัผลกระทบอย่างจรงิจงั 

- หลกัความเป็นธรรมทางสงัคมและความเป็นธรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ควรจะมคีวามสอดคลอ้งกนั แต่
ตอ้งหาความสมดุลระหว่างกนัดว้ย โดยใชห้ลกัความเป็นธรรมทางสงัคมเป็นตวัตั �งและหลกัความ
เป็นธรรมทางสิ�งแวดลอ้มเป็นทฤษฎปีระกอบ  
- หลกัความเป็นธรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ควรจะสอดคลอ้งกบัลกัษณะทางธรรมชาตขิองระบบนิเวศ ที�

จะนําไปสูก่ารคุม้ครองและรกัษาคุณภาพของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มไวแ้ละจะนํามา
ซึ�งความอยู่รอดของสมาชกิอื�นๆ ในระบบนิเวศรวมทั �งความเป็นธรรมทางสงัคมของมนุษยใ์น
ฐานะสมาชกิหนึ�งในระบบนิเวศดว้ย 
- เรื�องการคุม้ครองสิ�งแวดลอ้มควรเน้นการป้องกนัและปราบปราม มุง่ที�จะหยุดการทาํลายระบบ

นิเวศและสิ�งแวดลอ้มไมใ่หเ้สยีหายไปมากกว่านี� หรอืหา้มโดยเดด็ขาดเนื�องจากถา้ปล่อยใหม้กีาร
ดาํเนินการต่อไปก่อนระหว่างการระงบัขอ้พพิาท ในที�สดุแลว้อาจจะไม่สามารถเยยีวยา
สิ�งแวดลอ้มใหก้ลบัคนืสูส่ภาพเดมิไดอ้กี ควรใชเ้ครื�องมอืทางกฎหมายที�มอียู่ไมว่่าจะเป็นมาตรการ
คุม้ครองชั �วคราวของศาล หรอืมาตรการอื�นใด และจะตอ้งใชไ้ปในเชงิป้องกนัการทาํลาย
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม  
- ร่างกฎหมายฉบบันี� มมีาตรการเชงิป้องกนัและป้องปราม แต่ควรจะเพิ�มเตมิในสว่นของเยยีวยา

และฟื�นฟู โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกรณีของการกระทาํความผดิเกดิจากนโยบายของภาครฐัซึ�งเป็นผู้
ที�กฎหมายกาํหนดใหใ้ชม้าตรการป้องปรามหรอืป้องกนั เมื�อรฐัเองที�มสีว่นในการกระทาํความผดิ
นั �นเสยีแลว้ จะใชม้าตรการเหล่านั �นไดอ้ย่างไร  
- มขีอ้เสนอใหน้ําหลกัการในรฐัธรรมนูญเขา้มาไวใ้นกฎหมายฉบบันี� เพื�อที�จะใหม้บีทบญัญตัิ
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(รายมาตรา) 

 

๑๗  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
กฎหมายรบัรองสทิธติามรฐัธรรมนูญที�เป็นตวับทกฎหมายมารองรบัการบงัคบัใชก้ฎหมายให้
สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญ ทดแทนหรอืใชเ้ป็นหลกัการพื�นฐานในการวนิิจฉยัและตคีวามกฎหมาย
กฎหมายสารบญัญตัทิั �งหมดที�มบีงัคบัใชอ้ยูแ่ต่ไม่สอดคลอ้งกบัสทิธใินการคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม
ตามรฐัธรรมนูญ โดยมติอ้งไปไล่ตามแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายสารบญัญตัเิหล่านั �นใหส้อดคลอ้งกบั
รฐัธรรมนูญ ซึ�งอาจจะทาํไม่ไดจ้รงิในทางปฏบิตัเิลยกไ็ด ้
- หลกัการตามรฐัธรรมนูญไม่ใชม่อียู่เพยีงลอย แต่เป็นแนวคดิที�เกดิขึ�นบนพื�นฐานของความ

ตอ้งการในการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัปญัหาสิ�งแวดลอ้ม ตั �งแต่ในอดตี ดงันั �น เมื�อมขีอ้พพิาท
หรอืมปีญัหาสิ�งแวดลอ้มเกดิขึ�นจาํเป็นตอ้งใชห้ลกัการเหล่านี�มารบัรองและทาํใหส้ทิธนิั �นๆ เกดิขึ�น
ไดจ้รงิ 
- กรณีคนบรสิทุธิ eถูกลงโทษ เป็นเรื�องที�สงัคมตอ้งรบัผดิชอบ 
- ขอ้สงัเกต มาตรา ๕ วรรคสอง จะครอบคลุมกรณีเช่นนี�ดว้ยหรอืไม่ เช่น คดโีลกรอ้น ที�ศาลคดิ

ค่าเสยีหายทางออ้มจากความผดิของคนที�ใชท้รพัยากรเพื�อดาํรงชพี คนงานไปรบัจา้งทาํไร่ที�ดอย
เชยีงดาว ถูกศาลพพิากษาว่า บกุรุกพื�นที�ปา่ไม ้ทาํใหน้ํ�าทว่มกรุงเทพ จาํคุก ๑ ปี เป็นตน้ 
ประชาชน ทนายความที�ทาํงานในคดสีิ�งแวดลอ้มมคีวามคาดหวงัใหศ้าลมองมติทิางสงัคมมาก
ยิ�งขึ�น กล่าวคอื ความขดัแยง้สว่นใหญ่ดา้นสิ�งแวดลอ้ม มสีาเหตุมาจากความขดัแยง้ในการเขา้ถงึ
การใชท้รพัยากร ประชาชนผูท้ี�ปกป้องทรพัยากรและผูใ้ชท้รพัยากรเพื�อดาํรงชพี ถูกทาํให้
กลายเป็นผูก้ระทาํความผดิตามกฎหมายและถูกดาํเนินคด ีแต่คนที�ใชท้รพัยากรหาประโยชน์ทาง
ธุรกจิขนาดใหญ่กลบัไม่ถูกดาํเนินคดสีามารถใชแ้ละทาํลายทรพัยากรธรรมชาตไิดต้่อไป คาํถาม
ของประเดน็นี� คอื ใครเป็นคนที�ทาํลายทรพัยากรธรรมชาตมิากกว่ากนั 

มาตรา ๖ กระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มตอ้งสะดวก ประหยดั และเป็น
ธรรม โดยมสีิ�งแวดลอ้มและประชาชนที�ไดร้บัผลกระทบเป็นตวัตั �ง 

- ขอ้สงัเกตในมุมมองของศาลฎกีา ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนพจิารณาคดขีองศาลในคดี
สิ�งแวดลอ้ม เหน็ว่า ในร่างกฎหมายฉบบันี� มเีครื�องมอืใหม่ๆ หลายประการ ที�สาํคญั ไดแ้ก่ 
(ก) การใชก้ลไกใหม่ๆ ที�ต่างจากการพจิารณาคดทีั �วไป (แพ่งและอาญา) และทาํใหว้ธิพีจิารณา

คดสีิ�งแวดลอ้มเป็นการดาํเนินคดทีี�เรยีบง่าย (กล่าวหา/ไต่สวน) สะดวก รวดเรว็ ประโยชน์ 
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(รายมาตรา) 

 

๑๘  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
เป็นธรรม ซึ�งอาจจะนําวธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภคเป็นแบบจาํลอง (Model) เบื�องตน้ บวกกลไก
ใหม่ๆ เช่น ในคดแีพ่งใหม้พียานผูเ้ชี�ยวชาญ การมคีาํสั �งโดยขยายผลไปคาบเกี�ยวกบัคาํสั �ง
ทางปกครอง การบงัคบัใหเ้ป็นไปตามผลสมัฤทธิ e ขยายผลคาํพพิากษาไปถงึผูม้สีทิธฟิ้องคดี
สว่นอื�น มกีองทุน มหีน่วยงานบงัคบัคดเีพิ�มขึ�น เป็นตน้ 

(ข) กองทุนยุตธิรรม ควรจะใหเ้งนิชว่ยเหลอืประชาชนในการจา้งทนายความ จ่ายค่าธรรมเนียม
ศาล ในขอ้พพิาททางดา้นสิ�งแวดลอ้มดว้ย เพื�อใหป้ระชาชนไดร้บัความช่วยเหลอืทาง
กฎหมายอย่างเป็นธรรม 

- การดาํเนินคดสีิ�งแวดลอ้มตอ้งเรยีบง่าย ไมม่รีปูแบบที�เป็นทางการมาก กระบวนการไต่สวน
พยานจะตอ้งยดืหยุ่น บรรยากาศตอ้งผ่อนคลาย จะไดป้รกึษาหารอืกนัไดเ้ตม็ที�เพื�อคน้หา
ขอ้เทจ็จรงิในคด ี

- การดาํเนินคดทีี�ล่าชา้ ถอืเป็นความไม่เป็นธรรม รปูแบบหนึ�งในการพจิารณาคด ีเช่น ความล่าชา้
ที�เกดิจากการสง่หมายหรอืจากคู่ความ เป็นตน้ ดงันั �นศาลจะตอ้งคาํนึงถงึกรณีเช่นนี�อยา่ง
รอบคอบดว้ย 

- ขอ้เสนอแนะจากคาํกล่าวที�ว่า การพจิารณาคดจีะตอ้งสะดวก รวดเรว็ เป็นธรรม ปจัจบุนันี�ความ
สะดวกไดร้บัการพฒันาไปแลว้ในหลายศาล แต่ความรวดเรว็ยงัเป็นปญัหาที�ศาลยงัคงใชเ้วลาใน
การพจิารณาคดชีกัชา้อยูม่าก 

- ยงัไมม่กีลไกเพื�อทาํใหค้ดรีวดเรว็ 
- กระบวนการใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชนยงัไม่ชดัเจน เช่น ใครเป็นผูท้ี�จะตอ้งไดร้บัความ

ช่วยเหลอืทางกฎหมาย ระหว่างคนที�คาบเกี�ยวกบัการเป็นคนจนหรอืนกัธุรกจิที�เป็นคนรวย หรอื
การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิในความชดัเจนของความเสยีหายที�ตอ้งอาศยัพยานหลกัฐานในการพสิจูน์ 
เป็นตน้ มขีอ้สงัเกตว่า คนที�มอีาํนาจต่อรองน้อยจะไม่มคีวามรู ้และทาํใหเ้ขา้ถงึบรกิารทาง
กฎหมายไดน้้อยตามไปดว้ย 

- กรณีคดทีี�จาํเลยไม่สามารถพดูภาษาไทยไดเ้ลย หรอืเป็นชาวต่างชาต ิโดยเฉพาะคนพื�นเมอืง
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(รายมาตรา) 

 

๑๙  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ชาตพินัธุต์่างๆ ในกระบวนพจิารณาคด ีหากไมม่ลี่ามแปลภาษา เคยมแีนวคาํพพิากษาว่า ศาล
อุทธรณ์สั �งใหไ้ปดาํเนินกระบวนพจิารณาคดใีหม ่

- หลกัการ “สะดวก ประหยดั เป็นธรรม” แต่เพื�อความถูกตอ้ง บางครั �งกไ็ม่สะดวกและประหยดั 
ดงันั �น จงึไม่ควรเขยีนไว ้ในแง่สิ�งแวดลอ้ม ความเสยีหายมนัเกดิขึ�นแลว้ มนักลบัไปไม่ได ้

- ขอ้สงัเกต กรณีที�ดนิที�เคยมคีาํพพิากษาตดัสนิไวใ้นคดกี่อนว่าที�ดนินั �นเป็นที�สาธารณะ ต่อมา
ประชาชนไปขอออกโฉนดที�ดนินั �น แต่กรมที�ดนิกไ็มม่หีลกัฐานว่า ที�ดนินี�จะเป็นที�สาธารณะแต่
อย่างใด นอกจากคาํพพิากษาดงักล่าว และอา้งไม่ยอมออกโฉนดใหแ้ก่ผูร้อ้งขอ ประชาชนจงึไป
ฟ้องคดตี่อศาลใหก้รมที�ดนิออกโฉนดให ้สดุทา้ยแลว้กรมที�ดนิกย็นิยอมออกโฉนดใหแ้ก่
ประชาชน แต่ใชร้ะยะเวลายาวนานมาก กรณีตวัอย่างเช่นนี�ยํ�าว่า ยิ�งเนิ�นชา้กย็ิ�งไม่เป็นธรรม 

มาตรา ๗ หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มพงึป้องกนัความ
เสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศ รวมทั �งความเสยีหาย
ต่อชวีติ ร่างกาย สขุภาพและทรพัยส์นิของบุคคล แต่หากปญัหาหรอืความ
เสยีหายเกดิขึ�นแลว้ พงึกาํหนดมาตรการใหม้กีารหยุดยั �งความเสยีหายโดยเรว็ 
และกาํหนดมาตรการการเยยีวยาแกไ้ขฟื�นฟูใหค้นืสูส่ภาพเดมิอย่างความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

- ประเดน็การจดัตั �งกองทุนสาํหรบั การหยุดยั �งความเสยีหาย การขจดัสภาวะมลพษิ และการฟื�นฟู
สิ�งแวดลอ้มใหค้นืสูส่ภาพเดมิ 

- สนบัสนุนใหม้กีองทุนสาํหรบัการแกไ้ขเยยีวยาการปนเปื�อนสารพษิในสิ�งแวดลอ้ม (clean-up) 

มาตรา ๘ ในกรณีที�มผีูก้่อความเสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาต ิและ
ระบบนิเวศ รวมทั �งความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย สขุภาพและทรพัยส์นิของบุคคล 
หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มพงึพจิารณาใชม้าตรการตาม
กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และกฎหมายปกครอง ตามอาํนาจหน้าที�ให้
ครบถว้นควบคู่กนัไป เพื�อใหป้ญัหาไดร้บัการแกไ้ขแบบเบด็เสรจ็ 
(ดปูระกอบมาตรา ๑ และ มาตรา ๒๖) 

- ประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบัทั �ง คดแีพ่ง คดอีาญา และคดปีกครอง มขีอ้คดิเหน็หลายประเดน็ ดงันี� 
(ก) ขอ้เสนอแนะเรื�องการแกไ้ขปญัหาความทบัซอ้นของเขตอาํนาจศาล หากมคีวามจาํเป็นให้

พจิารณาขอ้เทจ็จรงิอนัประเดน็ขอ้พพิาทแหง่คดโีดยศาลอาจสลบัสบัเปลี�ยนกนั (switching) 
ทาํหน้าที�พพิากษาไดห้รอืไม่ ออกแบบใหม้กีารทาํงานร่วมกนั อาจมกีารทาํขอ้ตกลงความ
ร่วมมอื (MOU) ระหว่างศาลว่าคดใีดเป็นเขตอาํนาจของศาลใด เพื�อลดความซบัซอ้นในการ
ดาํเนินคดเีดยีวกนัในหลายศาล 

(ข) คดสีิ�งแวดลอ้มสว่นใหญ่มคีวามเกี�ยวขอ้งหรอืเป็นคดปีกครอง กฎหมายวธิพีจิารณาคดี
สิ�งแวดลอ้ม ควรจะมเีนื�อหาครอบคลุมเรื�องคดปีกครองดว้ยหรอืไม่ ในร่างกฎหมายนี�เหน็แต่
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(รายมาตรา) 

 

๒๐  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
เฉพาะเรื�องแพ่งและอาญาคดิว่า ไม่ครอบคลุมไปถงึคดปีกครอง 

(ค) ขอ้กาํหนดในระเบยีบว่าดว้ยการบงัคบัใชก้ฎหมายสิ�งแวดลอ้มที�กาํหนดใหเ้มื�อไหร่ที�อยัการ
พบว่า มกีารกระทาํความผดิในทางปกครองใหแ้จง้ไปยงัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อระงบัเหตุ
แห่งความเสยีหายนั �นทนัท ีแมว้า่จะมกีารเขยีนใหเ้ชื�อมโยงกนั แต่ในสว่นของการวนิิจฉยัจะมี
การเชื�อมโยงกนัอย่างไร เป็นเรื�องยาก ปจัจุบนัศาลยุตธิรรมกม็กีารรบัลกูในคดคี่าเสยีหาย
ทางสขุภาพ แต่เป็นการรบัในเชงิตดัสทิธขิองผูเ้สยีหายว่าไดร้บัค่าเสยีหายจากศาลปกครอง
ไปแลว้ ดงันั �น ศาลยตุธิรรมจงึไม่ใหอ้กี 

มาตรา ๙ ในกรณีที�นิตบิุคคลที�กระทาํความผดิอาญาโดยเจตนาและก่อความ
เสยีหายอย่างรุนแรงต่อสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศ รวมทั �ง
ความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย สขุภาพและทรพัยส์นิของบุคคล ใหห้น่วยงานใน
กระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มพงึตรวจสอบถงึความรบัผดิของนิตบิุคคล
และตวัแทนนิตบิุคคลเท่าที�กฎหมายจะเปิดช่อง เพื�อป้องกนัและป้องปรามนิติ
บุคคลรายอื�นมใิหก้ระทาํความผดิอกี 

- ความรบัผดิของนิตบิุคคล จะออกแบบกฎหมายอย่างไร มขีอ้เสนอว่า การฟ้องคดคีวรจะตอ้งแยก
ออกมาเป็นเรื�องเฉพาะเลยหรอืไม่ และควรจะตอ้งใหน้ิตบิุคคลมคีวามรบัผดิมากกว่าบุคคล
ธรรมดา เนื�องจากนิตบิุคคลใชป้ระโยชน์จากสิ�งแวดลอ้มไดส้องเท่า 

- กรณีความรบัผดิของนิตบิุคคลจะขยายไปยงัผูแ้ทน เช่นเดยีวกบัพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดี
ผูบ้รโิภคหรอืไม ่

- ความรบัผดิของนิตบิุคคล ในหลายคดใีชร้ะยะเวลานาน นิตบิคุคลจงึลม้เลกิกจิการไปแลว้ ดงันั �น 
จงึบงัคบัคดไีดย้าก ดงันั �น จะนําหลกักฎหมายอาญามาใชไ้ดห้รอืไม่ เช่น ใหผู้แ้ทนนิตบิุคคลซึ�ง
กระทาํการแทนนิตบิุคคลจะตอ้งบัผดิในทางสว่นตวั หรอืใหเ้ป็นขอ้สนันิษฐานในทางกฎหมาย 
ทั �งนี� เพื�อใหผู้เ้สยีหายไดร้บัความคุม้ครองมากขึ�น 

มาตรา ๑๐ หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มพงึสนบัสนุนใหผู้ท้ี�
เกี�ยวขอ้งใชว้ธิกีารระงบัขอ้พพิาททางเลอืกในทางแพ่งหรอืการใชม้าตรการพเิศษ
แทนการฟ้องคดอีาญาเท่าที�จะเป็นไปได ้เพื�อใหเ้กดิการระงบัขอ้พพิาทอย่างสนัติ
โดยความสมคัรใจของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 

- ตวัอย่างคดทีี�เกี�ยวกบัประเดน็ระงบัขอ้พพิาททางเลอืก 
(ก) คดคีวายเล่นนํ�าตกในเขตอุทยานแห่งชาตคิลองลาน หน่วยงานรฐัไปทาํขอ้ตกลงกบัชาวบา้น

ไว ้ภายหลงัต่อมาชาวบา้นถูกจบักรณีพาควายไปเล่นนํ�าตก มกีารอา้งว่า กรณีเช่นนี�ยอม
ความไม่ไดเ้พราะว่า พื�นที�ในเขตอุทยานแห่งชาตเิป็นพื�นที�ปา่ซึ�งเป็นสาธารณะสมบตัขิอง
แผ่นดนิ โดยมขีอ้โตแ้ยง้ว่า ขอ้ตกลงนั �นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ซึ�งขอ้ตกลงในลกัษณะนี�
ปรากฏขอ้เทจ็จรงิในทางปฏบิตั ิและทางกรมอุทยานฯ ไดก้ล่าวอา้งว่า ขอ้ตกลงในลกัษณะ
แบบนี�ดาํเนินการไม่ไดเ้นื�องจากเป็นขอ้ตกลงที�ยกเวน้การกระทาํความผดิทางอาญา เช่นนี�
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(รายมาตรา) 

 

๒๑  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
กระทาํไม่ไดเ้จา้หน้าที�ไมม่อีาํนาจ ไม่อาจรบัรองได ้จงึเป็นขอ้ตกลงที�ไมช่อบดว้ยกฎหมาย 
ดงันั �นหากไมม่กีารแกไ้ขกฎหมายใหช้ดัเจนว่า กรมอุทยานฯ หรอืผูว้่าราชการจงัหวดัจะมี
อาํนาจหน้าที�เพยีงใด และในประเดน็ขอ้ตกลงลายลกัษณ์อกัษรที�ทาํขึ�นระหว่างชาวบา้นกบั
เจา้หน้าที�และถูกหน่วยงานราชการอา้งว่าไมช่อบดว้ยกฎหมายนั �น สามารถใชเ้ป็น
พยานหลกัฐานในคดทีี�อยู่ในชั �นพจิารณาคดขีองศาลไดห้รอืไม ่ 

(ข) กรณีขอ้พพิาทการขดัแยง้ผลประโยชน์ประมงพื�นบา้นของชาวบา้นในพื�นที�กบัประมงต่างถิ�น 
ซึ�งเป็นเรื�องความขดัแยง้ระหว่างชุมชนกบัชุมชน ไม่ใช่เรื�องระหว่างบุคคลกบับคุคล ดงันั �น
ศาลควรจะเสนอใหม้กีระบวนการไกล่เกลี�ยในขอ้พพิาทนี�โดยมุ่งคุม้ครองผลประโยชน์
สาธารณะไปพรอ้มกนัดว้ย 

(ค) ในคดหีรอืขอ้พพิาทบางเรื�อง อาจจะไดเ้คยมกีารวางนโยบายภาครฐัที�จะนําไปสูก่ารแกไ้ข
ปญัหาโดยกระบวนการเจรจาตกลงกนัไวแ้ลว้ เช่น มตหิรอืกฎระเบยีบต่างๆ เป็นตน้ 
หากแต่ขอ้เทจ็จรงิที�ปรากฏคอื รฐัไม่ดาํเนินการใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย หลายเรื�องรฐัควรจะ
เป็นตวัตั �งตวัตใีนการไม่เสนอใหฟ้้องคด ีอยัการควรทาํงานเชงิรุกในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งนี�โดยไม่
ดาํเนินการตามที�ตํารวจหรอืปา่ไมย้กขึ�นแลว้ไม่ไดเ้ป็นไปในทางที�จะแกไ้ขปญัหาหรอืจะทาํ
อย่างไรใหก้ารระงบัขอ้พพิาทยอ้นไปสูต่น้ทางของเรื�องที�ไดม้คีวามพยายามที�จะเจรจาหรอืมี
กระบวนการระงบัขอ้พพิาทร่วมกนัไวก้่อนหน้าที�ซึ�งไดก้ล่าวมาแลว้ว่า อาจปรากฏอยู่ใน
แนวนโยบายหรอืการดาํเนินการใดๆ ของฝา่ยรฐัตามมตหิรอืระเบยีบที�ไดท้าํไวก้่อนหน้านี�ที�
สว่นใหญ่เป็นเรื�องของฝา่ยบรหิารและหน่วยงานภาครฐัตามมตทิี�ประชุมหรอืคณะกรรมการ
ต่างๆ เพื�อชว่ยเหลอืศาลในประเดน็ขอ้เทจ็จรงิหรอืทาํขอ้ตกลงร่วมกนัได ้ถา้หากว่า 
เจา้หน้าที�ของรฐัและ/หรอืตํารวจไดพ้จิารณากลบัไปถงึการไต่สวนหรอืสบืสวนเรื�องราว
ยอ้นหลงัไปในประเดน็ขอ้เทจ็จรงิ กจ็ะไม่มกีารตดัสนิจาํคุกหรอืเสยีเวลาในการดาํเนินคด ีก็
ดาํเนินการไปตามแนวปฏบิตันิั �นไดเ้ลย 

(ง) ขอ้พงึระวงัเกี�ยวกบักระบวนการไกล่เกลี�ยเกี�ยวดว้ยเรื�องปญัหาที�ดนิ จะตอ้งดาํเนินการอย่าง
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(รายมาตรา) 

 

๒๒  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
รอบคอบ หากมขีอ้ผดิพลาดบางครั �งมผีลทาํใหช้าวบา้นผูเ้สยีหายในคดถีูกยดึที�ดนิทนัท ี
เท่ากบัเป็นการปิดประตูตายในการใชส้ทิธทิางศาลเนื�องจากเทา่กบัว่าชาวบา้นไดย้อมรบัว่า
ตนเองกระทาํความผดิฐานบุกรุกเสยีแลว้ 

(จ) ขอ้สงัเกตเรื�องนโยบายหลายเรื�องที�ไดใ้ชใ้นการแกไ้ขปญัหายดึโยงอยู่ความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลกบับุคคล ดงันั �นเมื�อมกีารโยกยา้ยตําแหน่งทางราชกรของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งนั �น 
ขอ้ตกลงหรอืนโยบายต่างๆ ที�ไดใ้ชใ้นการแกไ้ขปญัหาร่วมกนักเ็ป็นอนัหายไปดว้ย 
ผูเ้สยีหายหรอืชาวบา้นอาจจะกลบัมาถูกดาํเนินคดตี่อไป เช่น กรณีทาํฟารม์หอยในพื�นที�
ของรฐั ทาํผดิกฎหมายในพื�นที�ของรฐั เมอืคนทาํเป็นผูม้อีทิธพิลทาํไดโ้ดยไมม่ใีครจดัการกบั
ผูก้ระทาํความผดิ ในขณะที�พื�นที�เดยีวกนักจิกรรมทาํฟารม์หอยเหมอืนกนัชาวบา้นเป็น
ผูก้ระทาํกลบัโดนรงัแกว่าทาํผดิกฎหมายในพื�นที�ของรฐั เอน็จโีอเขา้ไปชว่ยไกล่เกลี�ย
ระหว่างรฐักบัชาวบา้น พอมกีารโยกยา้ยเปลี�ยนผูว้่าราชการจงัหวดักม็กีารดาํเนินการทาง
กฎหมายกบัชาวบา้น จะหวงัพึ�งหน่วยงานสว่นกลางกไ็ม่ไดเ้พราะมกัวางนโยบายอย่างเดยีว
คอืการ “จบั” จะทาํอย่างไรใหก้ระบวนการไกล่เกลี�ยเจรจาเหล่านี�มคีวามยั �งยนื ในกรณีเช่นนี�
ศาลจะสามารถช่วยเหลอืในฐานะคนกลางไดห้รอืไม่ จะมวีธิกีารทาํใหข้อ้ตกลงจากการไกล่
เกลี�ยนั �นดาํเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ไมย่ดึตดิกบับุคคลเมื�อบุคคลนั �นยา้ยหรอืไม่อยู่
กไ็ม่มคีวามยั �งยนืในขอ้ตกลง เป็นตน้ 

- ในคดเีพื�อประโยชน์สาธารณะ (Public interest) จะอนุญาตใหม้กีารไกล่เกลี�ยยอมความกนัก่อน
ฟ้องคดไีดห้รอืไม่ ขณะนี�เขา้ใจวา่ไม่กฎหมายหรอืระเบยีบใดครอบคลุมในประเดน็นี� 

- ประเดน็อายุความในกรณีที�ขอ้พพิาทเขา้สูก่ระบวนการไกล่เกลี�ย มคีาํถามว่า เมื�อมกีารใช้
กระบวนการไกล่เกลี�ยในขอ้พพิาทนั �นจะทาํใหอ้ายุความสะดุดหยุดลงหรอืไม ่

- ขอ้สงัเกตในประเดน็การไกล่เกลี�ยของทางราชการเป็นการใชก้ลไกทางบรหิารโดยที�อายุความใน
คดไีม่ไดส้ะดุดหยุดลง ทาํใหป้ระชาชนไม่ทราบว่าจะเกดิอะไรขึ�นต่อไปภายหลงัจากกระบวนการ
ไกล่เกลี�ย โดยที�ผ่านมานั �น ประชาชนรอการทาํงานของคณะทาํงานของภาครฐัตามกลไกทาง
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(รายมาตรา) 

 

๒๓  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
บรหิาร (ชาวบา้นหวงัพึ�งภาครฐั) เนื�องจากไม่อยากมภีาระและตอ้งแบกรบัค่าใชจ้่ายในการ
ดาํเนินคดใีนศาลที�ชาวบา้นอาจจะไมม่คีวามสามารถอย่างเพยีงพอที�จะรบัภาระนั �นๆ ดงันั �นจะทาํ
อย่างไรใหม้กีระบวนการไกล่เกลี�ยทาํงานไดจ้รงิโดยไม่ไดท้าํไปเพื�อยดืระยะเวลาออกไป
จนกระทั �งคดขีาดอายุความ (ผูเ้สยีหายไม่สามารถนําคดขีึ�นสูศ่าลไดเ้นื�องจากคดขีาดอายุความ) 

- คดทีี�มกีระบวนการไกล่เกลี�ยมาก่อนโดยเฉพาะการไกล่เกลี�ยโดยฝา่ยปกครอง เช่น คดทีี�ตํารวจ
สั �งฟ้องแต่นายอาํเภอเขา้มาทาํกระบวนการไกล่เกลี� และตํารวจสั �งไมฟ้องคด ีแต่ต่อมาอยัการ
กลบัมคีาํสั �งฟ้องคด ีดว้ยสาเหตุว่า กระเหรี�ยงในคดบีุกรุกเพื�อทาํไร่เลื�อนลอย เป็นตน้ ขอ้สงัเกต
ในเรื�องพยานความเหน็ผูเ้ชี�ยวชาญในประเดน็ขอ้พพิาทแห่งคด ีมงีานศกึษาวจิยัของอาจารย์
อนนัต ์กาญจนพนัธุ ์ที�ไดอ้ธบิายความหมายของการทาํไร่หมุนเวยีนตามวถิชีวีติของชาว 
กระเหรี�ยง ที�ไม่ไดน้ําเขา้มาสูส่าํนวนคดใีนกระบวนพจิารณาคดขีองศาล และศาลกม็แีนวโน้มที�
จะไม่รบัฟงัพยานหลกัฐานที�เป็นงานวจิยัและค่อยจะจดไวใ้นสาํนวนคดใีนศาล 

- ประเดน็ตวัอย่างจากต่างประเทศ ประเทศสหรฐัอเมรกิาและหลายประเทศในยุโรป ในกรณีคดี
สิ�งแวดลอ้มจะมกีระบวนการบงัคบัก่อนนําคดขีึ�นสูก่ารพจิารณาคดขีองศาล คอื ใหไ้ปดาํเนินการ
ตกลงกนัก่อนที�จะนําคดมีาฟ้องศาล นอกจากนี�แลว้ในคดสีิ�งแวดลอ้มที�เป็นการดาํเนินคดแีบบ
กลุ่มเมื�อศาลรบัคาํฟ้องแลว้จะตอ้งใหไ้ปดาํเนินการอนุญาโตตุลาการใหจ้บขั �นตอนก่อน ศาลจงึจะ
รบัคดไีวพ้จิารณา ซึ�งเป็นกระบวนการที�มปีระสทิธภิาพมากกว่า และลดจาํนวนคดทีี�ขึ�นสูก่าร
พจิารณาคดขีองศาลอกีดว้ย  

- กรณีที�อาจคาดว่าจะเป็นคด ีเมื�อมกีารเริ�มขอหมายจากศาล จะมกีารเรยีกใหทุ้กฝา่ยที�พพิาทกนั
มาคุยกนัก่อน เพื�อหาขอ้สรุปก่อน อาจมกีารฟ้องคดแีลว้ทาํคาํพพิากษาตามยอมไปเลยกไ็ด ้หรอื
ทาํเป็นสญัญาประนีประนอมยอมความตามขอ้ตกลงที�คุยกนั  

- มขีอ้เสนอแนะใหใ้ชเ้งื�อนไขบงัคบัก่อนที�จะนําคดขีึ�นสูก่ารพจิารณาของศาลว่า ใหไ้ปใชว้ธิกีาร
ระงบัขอ้พพิาททางเลอืกมาก่อน (Streamline) เพื�อลดภาระคดเีขา้สูก่ระบวนพจิารณาของศาล 



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๒๔  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ลดภาระเรื�องกระบวนการคน้หาความจรงิในคดทีี�เกี�ยวดว้ยพยานหลกัฐานต่างๆ ที�จะตอ้งมกีาร
เตรยีมอย่างเป็นระบบในกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกมาก่อนแลว้ หรอืใหศ้าลใชดุ้ลพนิิจ
สั �งใหเ้จา้หน้าที�ของรฐัและผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งในขอ้พพิาทนั �นๆ ไปจดัการขอ้พพิาทในเบื�องตน้มา
ก่อน คน้หาความจรงิหรอืระงบัเหตุแห่งความเสยีหายไวก้่อนโดยผ่านกระบวนการและมาตรการ
ต่างๆ ของฝา่ยปกครอง  

- ในกระบวนการไกล่เกลี�ยศาลจะไม่เขา้ไปยุ่งเกี�ยวดว้ย เปิดโอกาสใหม้กีารเจรจาตกลงกนัตาม
ความตอ้งการของทั �งสองฝา่ยอยา่งเตม็ที� แต่เป็นการดาํเนินการที�มคีนกลางช่วยเหลอืใหก้าร
เจรจาตกลงกนัมคีวามเป็นไปได ้

- กระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกที�จะทาํใหข้อ้พพิาทไม่ตอ้งถกูนําขึ�นสูก่ารพจิารณาคดขีอง
ศาล โดยที�ทุกฝา่ยมสีว่นร่วมในการแกไ้ขปญัหา และลดปรมิาณคดทีี�จะนําขึ�นสูศ่าล 

- ขอ้สงัเกตในประเดน็กระบวนการ “Pre-Arbitration” ของศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้
ระหว่างประเทศสามารถนํามาปรบัใชก้บัคดสีิ�งแวดลอ้มได ้โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกรณีโรงงานที�
ปล่อยมลพษิ แนวการใชก้ระบวนการนี� ศาลจะพจิารณาโดยละเอยีดรอบคอบ เนื�องจากการที�
ศาลอนุญาตนั �น ผลคอื เกอืบเรยีกไดว้่า เป็นการชนะคด ีเลยทเีดยีว ดงันั �นกจ็ะตอ้งใชด้ว้ยความ
ระมดัระวงัอย่างยิ�งดว้ย 

- มขีอ้เสนอแนะสนบัสนุนและใหค้วามสาํคญักบัเรื�องการกาํหนดใหก้ระบวนการระงบัขอ้พพิาท
ทางเลอืก แบบ “Court-annexed ADR หรอื Arbitration” แบบเป็นเงื�อนไขบงัคบัคดกี่อนฟ้อง 
เนื�องจากเป็นที�ทศิทางที�ถูกตอ้งแลว้ และยงัเป็นผลดอีย่างมากกบักรณีที�ตกลงกนัไมไ่ดอ้กีดว้ย 

- ประเดน็กลไกในการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก ที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถในการดแูลรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มของทอ้งถิ�น และขอ้ขดัแยง้กนัหรอืซอ้นทบักนัของเครื�องมอื
ทางกฎหมาย เช่น ประเทศไทยเริ�มมกีารกระจายอาํนาจในการปกครองผ่านกฎหมายมาหลายปี
แลว้ซึ�งกร็วมถงึอาํนาจในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มอย่างยั �งยนืภายใต้



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๒๕  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
กระบวนการประชาธปิไตย ไปที�องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นบนพื�นฐานความคดิที�ว่า คนทอ้งถิ�น
น่าจะดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มไดด้กีว่าคนที�อยู่ไกลๆ ซึ�งค่อยปรากฏชดัเจนว่า 
เป็นไปไดจ้รงิในทางปฏบิตัหิากตอ้งการเครื�องมอืทางกฎหมายมารองรบัใหม้คีวามถูกตอ้งชอบ
ธรรมและเป็นกรอบในการดาํเนินการต่อไปในอนาคต ขอ้กฎหมายที�ใชบ้งัคบัภายใตข้อบเขตของ
ทอ้งถิ�นที�ปรากฏอยู่ในกฎหมายลาํดบัรองต่างๆ นั �น ขอ้บญัญตัติาํบลมขีอบเขตเชงิพื�นที�แต่
เนื�อหาอาจจะไปทบัซอ้นกบัขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นอื�น อาท ิเทศบญัญตั ิหรอืประกาศกระทรวงตาม
พระราชบญัญตัอิื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง อาท ิประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มออก
ตามพระราชบญัญตัอิุทยานแห่งชาต ิซึ�งเนื�อหาและพื�นที�อาจจะมคีวามขดัแยง้กนัหรอืสวนทาง
กนัในบางครั �งทาํใหก้ารสทิธขิองประชาชนตามกฎหมายไม่อาจเกดิผลได ้เป็นตน้ ในกรณีขอ้
ขดัแยง้ที�เป็นขอ้กฎหมายเหล่านี� บางครั �งไม่ไดม้กีารรวบรวมและจดัทาํเป็นขอ้มลูที�จะใชใ้น
กระบวนการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิได ้โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกรณีที�เขา้ไปสูก่ระบวนพจิารณาคดใีน
ศาล ศาลควรจะไดท้ราบและเขา้ใจถงึขอ้เทจ็จรงิเหล่านี�โดยเฉพาะในประเดน็ของขอ้กฎหมายที�
ซอ้นทบักนัอยู่ เพื�อใหศ้าลไดม้โีอกาสพจิารณาและไตร่ตรองก่อนใชดุ้ลพนิิจช่วยวางหลกั
กฎหมายใหเ้กดิความเป็นธรรมได ้และจะสง่ผลไปในคดทีี�มขีอ้เทจ็จรงิคลา้ยกนันี� เท่ากบัเป็นการ
ลดระยะเวลาและลดปรมิาณคดทีี�จะขึ�นสูศ่าลพรอ้มกบัคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้มไดจ้รงิ 

- ขอ้สงัเกตในกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก หากมปีระเดน็ขอ้กฎหมาย จาํเป็นจะตอ้งนํา
ประเดน็นั �นขึ�นสูก่ารพจิารณาของศาล เพื�อใหศ้าลไดม้โีอกาสในการใชดุ้ลพนิิจในการตคีวาม
กฎหมายเพื�อสรา้งความเป็นธรรมตามภารกจิและหน้าที�ของศาล 

- ประเดน็การระงบัขอ้พพิาทก่อนนําคดขีึ�นสูก่ารพจิารณาของศาล มคีวามสาํคญัอย่างมาก ลาํดบั
ของกฎหมาย ควรจะมทีั �งกฎหมายการบรหิารงานยุตธิรรมและวธิพีจิารณาคด ีแต่ในศาล
ปกครองไดเ้ลอืกที�วธิกีารที�ยดืหยุ่นในการใชท้ั �งกฎหมายการบรหิารงานยตุธิรรมและวธิพีจิารณา
คด ีโดยออกเป็นคาํแนะนําของประธานศาล ซึ�งมคีวามยดืหยุ่น แกไ้ขไดง้า่ย ไม่ผกูมดัมาก
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(รายมาตรา) 

 

๒๖  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
จนเกนิไป โดยเฉพาะในประเดน็การระงบัขอ้พพิาททางเลอืกจะปรากฏอยู่ใน คาํแนะนําประธาน
ศาลปกครอง ขอ้ ๖ กาํหนดใหตุ้ลาการพงึวางแนวทางและกาํหนดประเดน็ในคดเีสยีก่อน คลา้ย
กบัการชี�สองสถานแต่ยดืหยุ่นปรบัใชก้บัการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกได ้

- ประเดน็คาํพพิากษาของศาล สามารถแกไ้ขความเป็นธรรมทางสิ�งแวดลอ้มไดโ้ดยตรงหรอืไม ่
- ขอ้สงัเกตในเรื�องของ “Mediation and Litigation” เป็นขั �นตอนที�ศาลจะไม่เขา้ไปยุง่  

มาตรา ๑๑ หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มพงึเปิดช่องทางให้
ประชาชนมสีว่นร่วมในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มเพื�อใหเ้กดิความ
โปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะในคดสีิ�งแวดลอ้มที�ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ
ประโยชน์ของชุมชนหรอืสงัคมอย่างรา้ยแรง หรอืในคดทีี�อยูใ่นความสนใจของ
ประชาชน 

ไม่ม ี
 

(บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม) 
มาตรา ๑๒ บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มที�ตอ้งทาํคดี
สิ�งแวดลอ้มควรมคีวามรูห้รอืไดก้ารฝึกอบรมก่อนและระหว่างการปฏบิตัหิน้าที�
อย่างต่อเนื�องเกี�ยวกบัความรูพ้ื�นฐานเรื�องการคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ และระบบการคุม้ครองชวีติ ร่างกาย สขุภาพ
และทรพัยส์นิของบุคคล เขา้ใจปรชัญาและจรยิธรรมพื�นฐานทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
รวมทั �งเขา้ใจปญัหาความขดัแยง้ดา้นสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบ
นิเวศในภาพรวมอย่างเพยีงพอ 

- มขีอ้เสนอแนะใหม้บีุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม เช่น ทนายความชาวบา้น
ดา้นสิ�งแวดลอ้ม ตํารวจสิ�งแวดลอ้ม นายตรวจสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ ที�จะเขา้มาช่วยกนัทาํหน้าที�ใน
การตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมาย 
- ในระหว่างที�ยงัไมม่กีฎหมายสองฉบบั เพราะทศันคตขิองบุคลากรเป็นเรื�องที�ตอ้งทาํงานระยะยาว 

ถา้ถอดหลกัการในบททั �วไปออกมาจะเอาไปใชป้ระโยชน์ได ้และควรเอาเรื�องสทิธชิมุชนเขา้มา
พจิารณาดว้ย กล่าวโดยสรุป 
(ก) ยนืยนัหลกัการ การสื�อกบัสงัคม 
(ข) ควรเสรมิศกัยภาพภาคประชาชนใหเ้ขามามสีว่นร่วมในการตรวจสอบการทาํงาน 
(ค) ควรคดิเรื�องการเยยีวยาและช่วยเหลอืเหยื�อที�ไดร้บัความไม่เป็นธรรม 
(ง) จะเพิ�มระเบยีบขอ้บงัคบัในการทาํงานของหน่วยงานไดอ้ย่างไร เพราะบางครั �งกไ็มม่รีะเบยีบ 

หรอืระเบยีบที�มไีม่เอื�อกบัการทาํงาน 
- ควรมกีระบวนการทาํงานกบัภาคสงัคม และบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม 



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๒๗  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
- ระบบผูพ้พิากษาสมทบที�มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ ควรจะเขา้มาในกระบวนวธิพีจิารณาคด ีเพื�อ

ประโยชน์แก่คด ีดว้ย อาจจะใหผู้เ้ชี�ยวชาญมาเขา้มาในกระบวนพจิารณาคดใีนฐานะของศาล ให้
นั �งอยู่ในองคค์ณะผูพ้พิากษาเลย เพื�อมาชว่ยผูพ้พิากษาอาชพี แต่มขีอ้สงัเกตถงึปญัหาของ
ความรูแ้ละความสามารถ รวมถงึการคดัเลอืกและเขา้สูต่ําแหน่งของผูพ้พิากษาสมทบในคดี
ประเภทอื�นของศาลที�บงัคบัอยู่ในปจัจุบนันี� จะตอ้งรอบคอบอย่างมากในการวางระบบการ
คดัเลอืกและเขา้สูต่ําแหน่ง การตรวจสอบคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของระบบนี�ในคดี
สิ�งแวดลอ้มในระยะยาว 
- ประเดน็ปญัหาความไม่พรอ้มของบุคลากรในกระบวนพจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม เช่น ปญัหาความ

เชี�ยวชาญพเิศษของผูพ้พิากษาจะมวีธิตีรวจสอบหรอืรบัเขา้สูต่ําแหน่งอย่างไร จะมกีระบวนการ
คดัเลอืกผูพ้พิากษาที�มคีวามรูด้า้นสิ�งแวดลอ้มมาเป็นพเิศษในสาขาเฉพาะหรอืไม่ การคดัเลอืก 
สหสาขาวชิาเขา้มาเป็นผูพ้พิากษาสมทบหรอืนั �งในองคค์ณะของผูพ้พิากษาหรอืไม่ เป็นตน้ และ
ควรใชป้ระสบการณ์ของปญัหานี�จากกฎหมายวธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค ดว้ย 
- ศาลและบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม จะตอ้งเรยีนรูห้ลกัการเบื�องตน้

ทางดา้นวทิยาศาสตร ์เพื�อมใิหใ้ชว้ทิยาศาสตรใ์นทศิทางหรอืลกัษณะที�ผดิพลาดทาํใหเ้กดิความ
ไม่เป็นธรรม 
- ศาลและบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม ยงัขาดความเชื�อมโยงกบัชุมชน การรายงานผลการ

ดาํเนินการต่อรฐัสภายงัไม่เพยีงพอที�จะกล่าวไดว้่า ไดส้ื�อสารกบัประชาชนโดยตรงแลว้ และยงั
ยากที�จะเขา้ถงึขอ้มลูเหล่านี� 
- ไม่เหน็ดว้ยกบัระบบผูพ้พิากษาสมทบ 
- ขอ้เสนอแนะใหจ้ดัทาํคูม่อืหรอืบญัชรีายการ (checklist) ใหก้บับคุลากรในกระบวนยตุธิรรม ให้

ดาํเนินการใหถู้กตอ้งเหมาะสมตามบทบญัญตักิฎหมาย โดยเฉพาะกรณีเพื�อป้องกนัการเลอืก
ปฏบิตัทิี�ไม่เป็นธรรม และสนบัสนุนใหต้อ้งนําตวัผูก้ระทาํความผดิที�แทจ้รงิ/รายใหญ่มาลงโทษ 



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๒๘  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ป้องกนัมใิหค้นเลก็คนน้อยถูกรงัแกจากกระบวนการยุตธิรรม 
- ขอ้เสนอแนะใหก้าํหนดบทบาทของอยัการในการทาํงานเชงิรุกที�ช่วยเหลอืฝา่ยปกครองในการ

ทาํงานชว่ยหน่วยงานภาครฐัฟ้องคด ีโดยเฉพาะคดเีพื�อประโยชน์สาธารณะ หรอืแสวงหา
พยานหลกัฐานและสบืหาขอ้เทจ็จรงิในคด ีเช่นเดยีวกบับทบาทของอยัการในต่างประเทศในการ
ฟ้องคดแีละประเมนิความเสี�ยง รวมทั �งค่าใชเ้สยีหายและค่าใชจ้า่ยในการฟื�นฟูสิ�งแวดลอ้ม 
- ขอ้เสนอใหม้กีารพฒันาหลกัสตูรในคณะนิตศิาสตรข์องระดบัมหาวทิยาลยัใหผ้ลติบุคลากรที�มี

ความรูใ้นเรื�องกฎหมายสิ�งแวดลอ้ม และวทิยาศาสตรส์ิ�งแวดลอ้มอย่างเพยีงพอที�จะใหเ้ขา้ใจ
ประเดน็ขอ้พพิาทและพยานหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้ง 

มาตรา ๑๓ บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มพงึตระหนกัว่า
ปญัหาสิ�งแวดลอ้มเป็นเรื�องที�มผีลกระทบทั �งต่อชุมชนขนาดเลก็ จนถงึขั �นก่อความ
เสยีหายระดบัประเทศ และระดบัโลก ในการดาํเนินการตามกฎหมายนี� บุคลากร
ในกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มพงึทาํงานเชงิรุกเพื�อป้องกนั หยุดยั �งและ
แกไ้ขปญัหาอย่างจรงิจงั 

ไม่ม ี

(กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องกบัคดีสิ�งแวดล้อม) 
มาตรา ๑๔ การดาํเนินการทั �งปวงก่อนการเริ�มตน้คด ี การฟ้อง  การเขา้เป็น
คู่ความในคด ี การดาํเนินกระบวนพจิารณา  การรบัฟงัพยานหลกัฐาน และการ
พพิากษาคดสีิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตันิี�และ
ขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีาตามมาตรา ๔ 

ในกรณีที�ไมม่บีทบญัญตัแิละขอ้กาํหนดดงักล่าว     ใหน้ําบทบญัญตัแิหง่
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง   หรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา  หรอืพระราชบญัญตัจิดัตั �งศาลแขวงและวธิพีจิารณาความอาญาใน
ศาลแขวงมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

- กรณีที�มคีนใชส้ทิธฟิ้องคด ีและถูกฟ้องกลบัในขอ้หาเลก็น้อยเป็นการใชก้ลยุทธ ์(tactic) ในทาง
กฎหมาย บทบาทของคนในกระบวนการยุตธิรรมจะจดัการปญัหานี�อย่างไร เช่น คดบีุกรุกที�
ประชาชนถูกเจา้ของแหล่งกาํเนิดมลพษิฟ้อง หรอืชาวบา้นถูกกรมปา่ไมฟ้้อง คดหีมิ�นประมาท
กรณีฟ้องผูน้ําเสนอขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มแลว้ถูกอกีฝา่ยฟ้องหาว่าหมิ�นประมาทกล่าวหา
ในเรื�องที�เป็นเทจ็ คดฆีา่ผูน้ําการต่อตา้นการกระทาํผดิหรอืทาํใหส้ิ�งแวดลอ้มเสยีหาย เป็นตน้ จะ
พจิารณาขอ้เทจ็จรงิกบัขอ้กฎหมายในเรื�องเหล่านี�อย่างไรใหเ้หมาะสม 
- เหน็ดว้ยกบั มาตรา ๑๔ วรรคทา้ย เพราะแมร้ฐัธรรมนูญจะรบัรองสทิธใิน มาตรา ๖๖ และมาตรา 

๖๗ แต่มกีารใชเ้ทคนิคทางกฎหมายกลั �นแกลง้ ดงันั �น จงึไม่ควรนําร่างพระราชบญัญตัฉิบบันี�ไป
ใชโ้ดยอนุโลม แต่ใหศ้าลนําพระราชบญัญตัฉิบบันี�ไปใชเ้ลยเพื�อใหผู้ท้ี�ใชส้ทิธสิามารถใชไ้ดเ้ตม็ที�



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๒๙  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
สาํหรบัคดสีิ�งแวดลอ้มที�อยูใ่นอาํนาจหน้าที�ของศาลแรงงาน ศาล

ทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้ระหว่างประเทศ หรอืศาลเยาวชนและครอบครวั
และวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวัใหน้ําพระราชบญัญตัฉิบบันี�ไปบงัคบัใช้
โดยอนุโลม 

คดอีื�นๆ ที�มคีวามเกี�ยวเนื�องหรอืมสีาเหตุจากขอ้พพิาททางสิ�งแวดลอ้ม 
เช่น คดคีวามผดิต่อชวีติ หรอืคดคีวามผดิต่อทรพัย ์คดคีวามผดิเกี�ยวกบัเสรภีาพ
ในการแสดงความคดิเหน็หรอืเสรภีาพในการชมุนุมของบคุคล หากคู่ความรอ้งขอ
หรอืศาลเหน็สมควรเพื�อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม ใหศ้าลพจิารณานํา
พระราชบญัญตัฉิบบันี�ไปปรบัใชแ้ก่คดดงักล่าวโดยอนุโลมเช่นเดยีวกนั 

และไม่ถูกกลั �นแกลง้  
- กระบวนการไดม้าซึ�งความจรงิก่อนคาํพพิากษาควรใชร้ะบบไต่สวน ชมุชนจะไดม้สีว่นร่วมในการ

ใหข้อมลู จารตีประเพณีจะไดถู้กนําเอามาพจิารณาดว้ย 
- การรบัฟงัพยานหลกัฐานควรเป็นโจทกท์ี�ทาํใหศ้าลตดัสนิคด ีแต่ปจัจบุนัจาํเลยถูกสนันิษฐานว่า

เป็นผูก้ระทาํความผดิถา้มสีว่นในการกระทาํความผดิ ดงันั �น จงึควรใสห่ลกัการไวใ้นกฎหมาย
ฉบบันี� 
- การรบัฟงัขอ้มลูของศาลหลายเรื�องศาลรบัฟงัไดเ้อง จะทาํใหค้าํพพิากษามคีุณภาพ 
- หลกัแนวโน้มที�ใกลช้ดิกบัเหตุการณ์อย่างยิ�งของสหรฐัอเมรกิา ศาลจะเอามาใชไ้ดห้รอืไม ่
- ประเดน็เรื�องความเท่าเทยีมกนัของความสามารถในการเขา้ถงึทรพัยากร อย่างเช่นในกรณีที�

คู่กรณีเขา้ถงึทรพัยากรไม่เท่ากนั เป็นตน้ ยงัไม่เหน็ประเดน็นี�ในร่างกฎหมายฉบบันี� 
มาตรา ๑๕  ภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญตัวิ่าดว้ยวธิกีารชั �วคราวก่อนฟ้องและก่อน
พพิากษาตามมาตรา ๕๗ ถงึมาตรา ๕๙ ในกรณีมปีญัหาว่าคดใีดเป็นคดี
สิ�งแวดลอ้มหรอืไม่ ใหศ้าลรอการพจิารณาพพิากษาคดไีวช้ั �วคราวแลว้เสนอปญัหา
นั �นใหป้ระธานศาลฎกีาเป็นผูว้นิิจฉยั คาํวนิิจฉยัดงักล่าวใหเ้ป็นที�สดุ แต่ทั �งนี�ไม่
กระทบถงึกระบวนพจิารณาใดๆ ที�ไดก้ระทาํไปก่อนที�จะมคีาํวนิิจฉยันั �น 

การขอใหว้นิิจฉยัปญัหาตามวรรคหนึ�งไม่ว่าโดยคู่ความเป็นผูข้อหรอืโดย
ศาลเหน็สมควร ถา้เป็นการขอในคดสีิ�งแวดลอ้มตอ้งกระทาํอย่างชา้ในวนันดั
พจิารณา แต่ถา้เป็นการขอในคดอีื�นตอ้งกระทาํอย่างชา้ในวนัชี�สองสถานหรอืวนั
นดัไต่สวนมลูฟ้องหรอืวนัสบืพยาน ในกรณีที�ไมม่กีารชี�สองสถานหรอืไต่สวนมลู
ฟ้อง  หากพน้กาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้หา้มมใิหม้กีารขอใหว้นิิจฉยัปญัหาดงักล่าว
อกี ทั �งนี� เวน้แต่เป็นคดทีี�ศาลเหน็ว่ามคีวามคลา้ยคลงึกบัคดทีี�ไดม้คีาํวนิิจฉยัแลว้ 
ศาลอาจใชดุ้ลพนิิจไม่สง่เรื�องไปอกี เพื�อไม่ใหเ้กดิความล่าชา้ 

- ขอ้สงัเกตเรื�อง มาตรการคุม้ครองชั �วคราว ที�จะตอ้งดาํเนินการรวดเรว็และหยุดยั �งการทาํลายหรอื
ก่อความเสยีหายไดม้ปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ ใชค้าํสั �งคุม้ครองชั �วคราวใหส้ั �งแลว้สามารถแกไ้ข
ปญัหาไดม้ปีระโยชน์ จากขอ้เทจ็จรงิจากประสบการณ์ที�ผ่านมาของทนายความและนกักฎหมาย
ที�ทาํงานในคดสีิ�งแวดลอ้ม ศาลจะไม่ใชม้าตรการคุม้ครองชั �วคราวหรอืไม่สั �งเยยีวยาชั �วคราว
ง่ายๆ หรอืใชร้ะยะเวลาในการไต่สวนล่าชา้กว่าจะมคีาํสั �งตามมาตรการคุม้ครองชั �วคราว เช่น ใน
คดฟี้องเยยีวยาโดยขอมาตรการคุม้ครองชั �วคราว เพื�อป้องกนัตลิ�งพงั หรอืในคดสีสุานหอยความ
ล่าชา้ไมใ่ชม้าตรการคุม้ครองชั �วคราวทาํใหซ้ากหอยโบราณนั �นถูกทาํลายโดยการไถพื�นที�ไปหมด 
เป็นตน้ ซึ�งทาํใหเ้กดิขอ้สงสยัการตคีวามและบงัคบัใชก้ฎหมายของศาลในแนวทางความเป็น
ธรรมทางดา้นสิ�งแวดลอ้มโดยเฉพาะอย่างยิ�งหลกัการป้องกนัไวก้่อนหรอืเผา้ระวงัไวล้่วงหน้า 
- ขอ้สงัเกต การใชค้าํสั �งคุม้ครองชั �วคราวในคดปีกครอง มมีากกวา่ในคดใีนศาลยตุธิรรม เนื�องจาก

คาํสั �งในคดปีกครองสว่นใหญ่คาํสั �งใหเ้จา้หน้าที�ปฏบิตัหิรอืไมป่ฏบิตั ิแต่คาํสั �งในคดขีองศาล
ยุตธิรรมเป็นกรณีเกี�ยวขอ้งกบัเอกชน อาจจะทาํใหร้ะยะเวลาในการพจิารณาคาํขอคุม้ครอง
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(รายมาตรา) 

 

๓๐  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
เมื�อไดร้บัคาํขอจากศาลชั �นตน้แลว้ ใหม้คีาํวนิิจฉยัและแจง้ผลไปยงัศาล

ชั �นตน้โดยเรว็  
เพื�อใหก้ารดาํเนินคดเีป็นไปดว้ยความรวดเรว็ การดาํเนินการใดๆ ตาม

มาตรานี� จะดาํเนินการโดยทางโทรสารหรอืสื�อเทคโนโลยสีารสนเทศอื�นใดกไ็ด ้

ชั �วคราวของศาลทั �งสองศาลไม่เหมอืนกนั 
- การชี�สองสถานจะสามารถนํามาใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในคดทีี�ศาลยุตธิรรม เช่น ศาลตั �ง

ประเดน็จากคาํฟ้องหรอืคาํใหก้าร กาํหนดหน้าที�พสิจูน์ เหตุผลที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นเรื�องอะไร การ
เดนิเผชญิสบืจะตอ้งเป็นที�รบัรูข้องทุกฝา่ยในคด ีเป็นตน้ จะเกดิประโยชน์ไมแ่พก้ารไต่สวนในคดี
ปกครองเลยทเีดยีว ซึ�งการไต่สวนจะตอ้งมคีวามระมดัระวงัหลายเรื�อง อกีทั �งยงัสามารถแกไ้ข
ปญัหาทศันคตขิองผูไ้ต่สวนต่อประเดน็ขอ้พพิาทแห่งคดหีรอืฝา่ยใดฝา่ยหนึ�งในคดดีว้ย เช่น คดทีี�
นายทุนจา้งชาวบา้นเกบ็ปลงิทะเล ผูก้ระทาํความผดิที�แทจ้รงิเป็นใคร คดทีี�ศาลจะตอ้งเดนิเผชญิ
สบืไดร้บัการอาํนวยความสะดวกจากฝา่ยใดฝา่ยหนึ�งในคดแีต่พาศาลไปเดนิเผชญิสบืในบรเิวณที�
ไม่ไดเ้กดิขอ้พพิาทที�แทจ้รงิ เป็นตน้  

มาตรา ๑๖ ในกรณีที�ปรากฏว่ามขีอ้ผดิระเบยีบหรอืผดิหลงในการดาํเนินกระบวน
พจิารณาของคูค่วามฝา่ยใด ใหศ้าลสั �งใหคู้่ความที�ดาํเนินกระบวนพจิารณาผดิ
ระเบยีบหรอืผดิหลงนั �นทาํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาและเงื�อนไขที�ศาล
เหน็สมควรกาํหนด เวน้แต่ขอ้ผดิระเบยีบหรอืผดิหลงดงักล่าวเกดิจากความไม่
สจุรติของคูค่วามฝา่ยนั �น 

ไม่ม ี
 

มาตรา ๑๗ ใหส้าํนกังานศาลยตุธิรรมจดัใหม้กีารเกบ็ขอ้มลูดา้นคดสีิ�งแวดลอ้ม
เพื�อนําไปพฒันาระบบคดแีละกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มต่อไป 

- ขอ้มลูระบบคดนีี�อาจจะแกไ้ขประเดน็เรื�อง อาํนาจฟ้อง ของคดสีิ�งแวดลอ้ม ที�เป็นการไปปลดล๊อค
ของประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ โดยใหอ้ยู่ในกรอบต่อไปนี� 
(ก) อาจไดร้บัความเสยีหาย 
(ข) สจุรติ 
(ค) ผลของคดเีป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
- ภาคประชาชนเหน็ว่าสาํนกังานศาลยุตธิรรมควรมคีวามสมัพนัธก์บัสงัคมมากกว่านั �น ทั �งนี� หน้าที�

การรายงานผลการดาํเนินงานต่อรฐัภา ควรมกีารสื�อสารขอ้มลูดงักล่าวไปยงัสงัคมใหม้ากขึ�น และ
เป็นการสื�อสารสองทาง เช่น ประเดน็ที�สาํคญัในคด ีประเดน็ใดที�ยงัมปีญัหา การรบัฟงัความ
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(รายมาตรา) 

 

๓๑  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
คดิเหน็ภาคประชาชน 

หมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมในศาลชั 7นต้น 
ส่วนที� ๑ คดีอาญา 

- เมื�อมคีดขีึ�นสูศ่าล สว่นใหญ่แลว้หน่วยงานรฐัจะบรรยายฟ้องและแสดงพยานหลกัฐานแทบจะครบ
องคป์ระกอบความผดิแลว้ ศาลเกอืบจะสามารถพจิารณาพพิากษาไดเ้ลย จงึยากที�จะมขีอ้มลู
ใหม่ๆ ของชมุชน เขา้ไปไดอ้กี เช่น พื�นที�นั �นเป็นพื�นที�ปา่ไมห้รอืไม่ กจิกรรมที�ผูถู้กฟ้องคดเีป็น
กจิกรรมที�ไมช่อบดว้ยกฎหมายหรอืไม่ กระบวนการต่อสูเ้รื�องสทิธขิองประชาชนที�มอียู่ก่อนนั �น
ไม่ชอบดว้ยกฎหมายอย่างไร เป็นตน้ มขีอ้เสนอแนะใหม้กีารกาํหนดใหช้มุชนเขา้มามสีว่นร่วมใน
การคน้หาความจรงิตั �งแต่ในชั �นสอบสวนสบืสวนโดยตํารวจหรอืพนกังานสอบสวน หรอือยัการ 
จะไดไ้มม่กีารละเลยพยานหลกัฐานเขา้ไปในสาํนวนคดตีั �งแต่ก่อนฟ้องคด ีเพื�อใหเ้กดิความเป็น
ธรรมยิ�งขึ�นในการดาํเนินคดใีนชั �นศาล 

- ในพื�นที�เดยีวกนั มกีฎหมายที�เกี�ยวขอ้งหลายฉบบัซึ�งหมายความว่าทาํผดิกฎหมายหลายฉบบั 
ในมมุกลบักนั ชาวบา้นที�ถูกฟ้องคดกีจ็ะไม่อยากสูเ้พราะว่าหลายกฎหมายหลายกระทง หาก
รฐัมนตรเีปลี�ยน นโยบายกเ็ปลี�ยน หรอืแมต้่อมาจะตกลงกนัได ้แต่บางเรื�องถอนฟ้องไม่ได ้ดงันั �น 
ในคดสีิ�งแวดลอ้มควรมทีางออกในกรณีที�ตกลงกนัได ้ไม่ใช่ตกลงกนัไดแ้ต่ไม่มทีางออก มฉิะนั �น
ชาวบา้นกจ็ะผดิกฎหมายตลอด เพราะมกัจะเป็นคดยีอมความไมไ่ด ้และอยัการถอนฟ้องเอง
ไม่ได ้

- ประเดน็ขอ้พจิารณาตามมมุมองทางกฎหมายและทศันคดใีนศาลฎกีา  
(ก) ในคดอีาญา เช่น ปา่ไม ้ประมง เหมอืงแร่ เป็นตน้ ซึ�งเป็นที�หนกัใจเพราะคดทีี�ดนิที�เกี�ยวกบั

ปา่ จะมคีาํถามว่าศาลไดใ้หค้วามเป็นธรรมแลว้หรอืไม่ เนื�องจากดั �งเดมิกฎหมายปา่ไมไ้ด้
ออกแบบไวว้่า เป็นที�ดนิของรฐั ในความหมายที�กวา้งมาก ทาํใหท้ี�ดนิใดที�ไม่ไดเ้ป็นที�ดนิของ
เอกชน กจ็ะถอืเป็นพื�นที�ปา่ทั �งสิ�น ต่อมามพีระราชบญัญตัติ่างๆ เพิ�มขึ�น วตัถุประสงคส์ว่น
ใหญ่คอื กาํหนดพื�นที�ปา่สงวนทบัพื�นที�ปา่อกีทหีนึ�ง คาํว่า ปา่ กเ็ลยไม่เหน็พื�นที�ชดัเจน เมื�อ
ประชาชนอาศยัอยูใ่นพื�นที�ปา่โดยไม่รูข้อ้เทจ็จรงิ กเ็ท่ากบับุกรุกพื�นที�ปา่อย่างต่อเนื�อง
เรื�อยไป การกาํหนดเขตโดยอาศยัเทคโนโลยทีาํแผนที�หรอืแผนที�ดาวเทยีมจะช่วยทาํใหเ้รื�อง
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(รายมาตรา) 

 

๓๒  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
นี�ชดัเจนยิ�งขึ�น ในขณะที�ศาลฎกีาจะใชห้ลกักฎหมายทั �วไปในการตคีวามกฎหมายใน
คดอีาญาที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องนี�ว่า หากไม่รูข้อ้เทจ็จรงิอนัเป็นองคป์ระกอบของการกระทาํ
ความผดิกถ็อืว่า ไม่มเีจตนาหรอืขาดเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๒ 

(การตรวจสอบข้อเทจ็จริงเบื7องต้น การสืบสวน การสอบสวนและการ
รวบรวมพยานหลกัฐานคดี) 
มาตรา ๑๘ ในกรณีหน่วยงานของรฐัที�มอีาํนาจหน้าที�คุม้ครอง สง่เสรมิ อนุรกัษ์
และรกัษาสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศตามกฎหมายพบเหน็
การกระทาํความผดิกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม หรอืไดร้บัแจง้จากบุคคลใดว่ามี
การกระทาํความผดิกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม จกัตอ้งรบีดาํเนินการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิและดาํเนินการเกบ็รวบรวมพยานหลกัฐานโดยพลนั 

เพื�อประโยชน์ในการคุม้ครองและรกัษาสิ�งแวดลอ้ม หน่วยงานของรฐัที�
เกี�ยวขอ้งอาจขอความร่วมมอืจากผูเ้สยีหาย องคก์รเอกชน หรอืบุคคลใดเพื�อ 

(๑) สบืเสาะหาขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกบัการกระทาํความผดิอาญาตาม
กฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม 

(๒) คน้หาขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานในการดาํเนินคดแีพ่ง
หรอืคดอีื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�อง 

- ประเดน็ของการคุม้ครองผูเ้สยีหายที�ไดร้บัผลกระทบสิ�งแวดลอ้มที�ออกมาขดัขวางการกระทาํ
ความผดิหรอืต่อสูเ้รยีกรอ้งความเป็นธรรม อาทเิช่น  
(ก) กรณีคดสีบูทรายไปถมที�ดนิที�ประเทศสงิคโปร ์ประชาชนผูท้ี�เขา้ไปขดัขวางการกระทาํ

ความผดิ กลบัตกเป็นจาํเลยของสงัคม ทั �งๆ ที�ต่อสูเ้พื�อคุม้ครองสภาพแวดลอ้มและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

(ข) กรณีคดเีขาคหูา อาํเภอรฐัภูม ิจงัหวดัสงขลา รฐัมนตรกีระทรวงอุตสาหกรรมใชอ้าํนาจตาม
กฎหมายพระราชบญัญตัแิร่ ใหส้มัปทานทาํเหมอืงระเบดิหนิ ภูเขาหนึ�งลกูเป็นระยะเวลา ๑๕ 
ปี ประชาชนไม่สามารถทาํนาในพื�นที�ดนิของตนที�ใกลเ้คยีงไดเ้ลยตลอดระยะเวลาสมัปทาน 
จงึลุกขึ�นมาต่อสูเ้รยีกรอ้งสทิธ ิต่อมาเมื�อรฐัมนตรจีงึไดส้ั �งยุตสิมัปทาน ผลปรากฏว่า บรษิทั
ฟ้องประชาชนที�ต่อสูเ้รยีกรอ้งจาํนวน ๙ คน เรยีกค่าเสยีหาย ๖๕ ลา้นบาท 

 

มาตรา ๑๙ ในกรณีหน่วยงานของรฐัที�มอีาํนาจหน้าที�คุม้ครอง สง่เสรมิ อนุรกัษ์
และรกัษาสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศตามกฎหมายพบการ
กระทาํความผดิตามกฎหมาย และรูต้วัผูก้ระทาํความผดิแต่ยงัจบักุมตวัไมไ่ด ้ให้
ดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
กระทาํความผดิดงักล่าวใหค้รบถว้นพรอ้มทั �งเขยีนสรุปเหตุการณ์ ทาํแผนที�เกดิ
เหตุ พรอ้มตําแหน่งพื�นที�ที�เกดิเหตุ และถ่ายภาพสถานที�เกดิเหตุ แลว้รบี

- กาํหนดใหไ้ปหาเหตุใหค้รบถว้นและสรุปเหตุการณ์ ๔๘ ชั �วโมง ไม่ควรเขยีนไวเ้พราะในความ
เป็นจรงิ มนัเป็นไปไม่ได ้

 



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๓๓  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ดาํเนินการรอ้งทุกขก์ล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวนในเขตทอ้งที�ที�มอีาํนาจตาม
กฎหมายภายใน ๔๘ ชั �วโมง นบัแต่รูต้วัผูก้ระทาํความผดิและใหด้าํเนินการตดิต่อ
ประสานงานกบัพนกังานสอบสวนเพื�อดาํเนินการรอ้งขอต่อศาลใหอ้อกหมายจบั
ผูก้ระทาํความผดิต่อไป 

ในกรณีหน่วยงานของรฐัที�มอีาํนาจหน้าที�คุม้ครอง สง่เสรมิ อนุรกัษ์และ
รกัษาสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศตามกฎหมายพบการ
กระทาํความผดิตามกฎหมาย แต่ไม่รูต้วัผูก้ระทาํความผดิ ใหด้าํเนินการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานที� เกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํ
ความผดิดงักล่าวใหค้รบถว้นพรอ้มทั �งเขยีนสรุปเหตุการณ์ ทาํแผนที�เกดิเหตุ 
พรอ้มตําแหน่งพื�นที�ที�เกดิเหตุ และถ่ายภาพสถานที�เกดิเหตุ แลว้รบีดาํเนินการ
รอ้งทุกขก์ล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวนในเขตทอ้งที�ที�มอีาํนาจตามกฎหมาย
ภายใน ๔๘ ชั �วโมง นบัแต่พบการกระทาํความผดิดงักล่าว เพื�อที�พนกังาน
สอบสวนจะไดด้าํเนินการสบืสวนสอบสวนและจบักุมผูก้ระทาํความผดิมา
ดาํเนินคดตี่อไป โดยการรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูบ้รหิารหน่วยงาน ให้
ปฏบิตัติามความในวรรคหนึ�ง 
มาตรา ๒๐ ในคดอีาญา เมื�อไดม้กีารรอ้งทุกขต์่อพนกังานสอบสวนแลว้ ให้
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแต่งตั �งผูแ้ทนคดอีาญา โดยใหม้อีาํนาจหน้าที�ดงันี� 

(๑) ตดิต่อประสานกบัพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการ
ผูร้บัผดิชอบคด ี

(๒) ชี�แจงขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมาย และรวบรวมเอกสารและ
พยานหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัคดใีหก้บัพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการ
ผูร้บัผดิชอบคด ี

(๓) ตดิตามผลคดวี่าอยูใ่นขั �นตอนใด และสถานะทางคดเีป็นเช่นไร 

ไม่ม ี
 



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๓๔  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
(๔) รายงานการดาํเนินการใหผู้บ้งัคบับญัชาของหน่วยงานทราบว่าผล

คดวี่าอยู่ข ั �นตอนใด ตลอดจนสถานะทางคดเีป็นเช่นไร 
(๕) เมื�อศาลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสั �งไม่ว่าศาลชั �นตน้ ศาลอุทธรณ์ หรอื

ศาลฎกีา ใหด้าํเนินการคดัสาํเนาคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งดงักล่าว แลว้รายงานให้
ผูบ้รหิารหน่วยงานทราบ 
มาตรา ๒๑ เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินคดอีาญาตามกฎหมายเกี�ยวกบั
สิ�งแวดลอ้ม หรอืเพื�อสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าที�ของพนกังานสอบสวน พนกังาน
สอบสวนอาจขอคาํแนะนํา หรอืคาํปรกึษาขอรบัทราบขอ้มลูขา่วสาร หรอืขอให้
จดัสง่สิ�งอื�นใดที�อาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในสาํนวนคดจีากหน่วยงานของรฐั 
องคก์รเอกชน ผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืบุคคลอื�นใดได ้

ในกรณีจาํเป็น พนกังานสอบสวนจะขอคาํปรกึษาจากพนกังานอยัการ 
เพื�อใหค้วามเหน็หรอืคาํแนะนําตามที�เหน็สมควรได ้

ไม่ม ี
 

มาตรา ๒๒ เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินคดใีนกรณีที�ไม่ปรากฏแน่ชดัว่า
หน่วยงานใดของรฐัในจงัหวดัมหีน้าที�ตอ้งประสานงานกบัพนกังานสอบสวน ให้
ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูว้นิิจฉยัชี�ขาดและคาํวนิิจฉยัชี�ขาดนั �นใหเ้ป็นที�สดุ 

ไม่ม ี
 

มาตรา ๒๓ ในการสอบสวนคดสีิ�งแวดลอ้ม ใหพ้นกังานสอบสวนพยายาม
รวบรวมขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกบัการกระทาํความผดิใหค้รบถว้น รวมถงึขอ้เทจ็จรงิ
เกี�ยวกบัผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศอย่างรอบ
ดา้น รวมทั �งผลกระทบต่อชวีติ ร่างกาย สขุภาพ และทรพัยส์นิของบุคคลทั �ง
ทางตรงและทางออ้ม 

- การเขยีนกฎหมายในลกัษณะนี� ควรใหม้คีวามสมดุลกนัระหว่างการคุม้ครองสิ�งแวดลอ้มและการ
ฟื�นฟูเยยีวยาดว้ย 

 

มาตรา ๒๔ ใหพ้นกังานอยัการตรวจสอบความครบถว้นของการดาํเนินการของ
พนกังานสอบสวนอกีครั �งหนึ�งอย่างละเอยีด โดยในมกีารพจิารณาดาํเนินการตาม

- เขตอาํนาจศาล กรณีที�ขอ้พพิาทเป็นคดแีรงงานแต่ประเดน็ที�พพิาทเป็นคดสีิ�งแวดลอ้ม นิติ
สมัพนัธร์ะหว่างบคุคลเป็นนายจา้งและลกูจา้ง ดงันั �นเขตอาํนาจของคดสีิ�งแวดลอ้มที�ทบัซอ้นกบั



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๓๕  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอย่างครบถว้น โดยเรยีกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิ และพจิารณาเรื�องการสั �งฟ้องคดไีปพรอ้มกนั เวน้แต่การล่าชา้จะทาํให้
เสยีหาย ใหด้าํเนินการดงักล่าวในภายหลงั 

ในการดาํเนินคดอีาญาตามกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม เมื�อพนกังาน
อยัการไดร้บัความเหน็และสาํนวนจากพนกังานสอบสวนแลว้ หากพนกังาน
อยัการมคีาํสั �งใหพ้นกังานสอบสวนดาํเนินการสอบสวนเพิ�มเตมิ หรอืสง่พยานคน
ใดมาใหซ้กัถามตามมาตรา ๑๔๓ แหง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
ใหพ้นกังานสอบสวนดาํเนินการโดยไม่ชกัชา้ ทั �งนี� ใหพ้นกังานสอบสวน
ประสานงานกบัพนกังานอยัการอย่างใกลช้ดิ 

ในกรณีที�พนกังานอยัการเหน็ควรสั �งฟ้องผูต้อ้งหาที�ยงัเรยีกหรอืจบัตวั
ไม่ไดต้าม มาตรา ๑๔๑วรรคสี� แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และ
ไดแ้จง้ใหผู้บ้ญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิหรอืผูว้่าราชการจงัหวดัเพื�อจดัการใหไ้ดต้วั
ผูต้อ้งหามาภายในกาํหนดอายุความแลว้ใหพ้นกังานสอบสวนเรง่รดัดาํเนินการให้
ไดต้วัผูต้อ้งหามาดาํเนินคดตี่อไปโดยเรว็ 

ในกรณีที�พนกังานอยัการผูพ้จิารณาสาํนวนมคีาํสั �งใหพ้นกังานสอบสวน
ดาํเนินการสอบสวนผูต้อ้งหาในขอ้หาอื�นที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัความผดิอาญา
ตามกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มเพิ�มเตมิ หรอืแนะนําใหพ้นกังานสอบสวน
ดาํเนินคดกีบับุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้งในคดดีงักล่าวเพิ�มเตมิ ใหพ้นกังานสอบสวน
เร่งรดัดาํเนินคดตีามคาํสั �งของพนกังานอยัการโดยเรว็ ใหพ้นกังานอยัการ
ประสานงาน ใหค้วามรู ้ใหค้าํปรกึษา แนะนํา ชี�แจง ขอ้บกพร่อง วธิปี้องกนัแกไ้ข 
ตลอดจนใหบ้รกิารดา้นกฎหมายเกี�ยวกบัการดาํเนินคดเีกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มแก่
พนกังานสอบสวน หน่วยงานของรฐั เจา้พนกังานทอ้งถิ�น องคก์รเอกชน และ
ประชาชนในจงัหวดั 

ศาลอื�นควรมคีวามชดัเจนดา้นขอบเขตว่าหากประเดน็หลกัเป็นเรื�องสิ�งแวดลอ้ม ควรใชว้ธิี
พจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มเป็นหลกั ไม่ใช่การอนุโลมใชก้ฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มได ้
- กรณีเอกชนฟ้องรอ้งใหเ้รยีกอยัการเขา้มาดว้ยในคดอีาญา เพื�อใหอ้ยัการมบีทบาทสาํคญัในการ

บงัคบัคด ี
- อยัการเรยีนรูค้ดสีิ�งแวดลอ้มน้อย แต่ในร่างพระราชบญัญตันิี� ผูร้่างคาดหวงักบัอยัการมาก ดงันั �น 

ควรมกีารทบทวนบทบาทของอยัการ ว่าอยัการมคีวามพรอ้มแค่ไหน ตอนนี�ยงัไมม่กีารสรา้ง
อยัการที�มคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญในเรื�องคดสีิ�งแวดลอ้ม 
- อยัการจะสามารถพฒันาบทบาทเป็นผูร้เิริ�มคดสีิ�งแวดลอ้มไดเ้องเลยหรอืไม่ ตามร่าง

พระราชบญัญตัฯิ ใหพ้นกังานสอบสวนเป็นผูร้เิริ�มคด ี
- อยัการมคีวามรูด้า้นสิ�งแวดลอ้มน้อยและไม่เป็นอสิระทางการเมอืง เพราะถูกแต่งตั �งเป็นกรรมการ

ในหลายคณะ ดงันั �น ควรหา้มอยัการเป็นกรรมการในรฐัวสิาหกจิ เพื�อป้องกนัผลประโยชน์ทบั
ซอ้น และแกป้ญัหาอยัการเขา้ขา้งกลุ่มทุน 
- คดสีิ�งแวดลอ้มที�อยัการทาํในปจัจุบนั สว่นใหญ่เป็นการแกค้ดใีหผู้ว้่าราชการจงัหวดัที�ออกโฉนด

ผดิ ดงันั �น อยัการควรมกีารทบทวนภารกจิ 
- ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หน่วยงาน FBI มแีผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม 
 



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๓๖  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
มาตรา ๒๕ หากพบว่ามผีูก้ระทาํความผดิหลายราย ใหพ้นกังานสอบสวนและ
พนกังานอยัการ รวบรวมขอ้มลูเพื�อดาํเนินคดใีหค้รบถว้น เท่าที�จะมี
พยานหลกัฐานที�เพยีงพอ 

ไม่ม ี
 

มาตรา ๒๖ หากพนกังานอยัการพบเหน็ว่ากจิกรรมหรอืโครงการที�เกี�ยวขอ้งกบั
การกระทาํความผดิอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกฎหมายปกครอง ใหร้บีแจง้ให้
หน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้งพจิารณาออกคาํสั �งทางปกครองเพื�อระงบัเหตุแหง่
ความเสยีหายตามอาํนาจหน้าที�โดยทนัท ีเช่น การสั �งปิดหรอืพกัใชห้รอืเพกิถอน
ใบอนุญาต หรอืการสั �งใหห้ยุดใช ้หรอืทาํประโยชน์ดว้ยประการใด ๆ เพื�อระงบั
เหตุแห่งความเสยีหายนั �น 
(ดปูระกอบมาตรา ๘) 

- ขอ้กาํหนดในระเบยีบว่าดว้ยการบงัคบัใชก้ฎหมายสิ�งแวดลอ้มที�กาํหนดใหเ้มื�อไหร่ที�อยัการพบวา่ 
มกีารกระทาํความผดิในทางปกครองใหแ้จง้ไปยงัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อระงบัเหตุแห่งความ
เสยีหายนั �นทนัท ีแมว้่าจะมกีารเขยีนใหเ้ชื�อมโยงกนั แต่ในสว่นของการวนิิจฉยัจะมกีารเชื�อมโยง
กนัอย่างไร เป็นเรื�องยาก ปจัจบุนัศาลยุตธิรรมกม็กีารรบัลกูในคดคี่าเสยีหายทางสขุภาพ แต่เป็น
การรบัในเชงิตดัสทิธขิองผูเ้สยีหายว่าไดร้บัค่าเสยีหายจากศาลปกครองไปแลว้ ดงันั �น ศาล
ยุตธิรรมจงึไมใ่หอ้กี 
- ยงัไมค่่อยเหน็บทบาทของพนกังานอยัการ แมใ้น มาตรา ๒๖ จะกาํหนดไวแ้ลว้ แต่สาํนกังาน

อยัการไดเ้ตรยีมความพรอ้ม หรอืมคีวามเหน็ในเรื�องนี�อย่างไร และมปีญัหาการเรื�องบงัคบัใช้
กฎหมาย เช่น ถา้อยัการแจง้ไปยงัหน่วยงาน แต่หน่วยงานไม่ปฏบิตัติาม ประชาชนจะตอ้งฟ้อง
ศาลเองหรอืไม่ คาํถามคอื ถา้หน่วยงานไม่ปฏบิตัติามเกดิความเสยีหายขึ�น จะมคีวามรบัผดิชอบ
อย่างไร 
- ตอ้งมหีลกัการที�หยุดการกระทาํอนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายนั �น และไม่ดาํเนินการใหเ้กดิความ

เสยีหายต่อไป 
มาตรา ๒๗ กรณีจาํเป็นและเพื�อประโยชน์ในการดาํเนินการตามพระราชบญัญตัิ
นี� เจา้พนกังานอาจรอ้งขอใหพ้นกังานเจา้หน้าที�ตามกฎหมายว่าดว้ยการกระทาํ
ความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอรด์าํเนินการใหไ้ดม้าซึ�งขอ้มลูคอมพวิเตอรเ์พื�อใชเ้ป็น
พยานหลกัฐาน ในการพสิจูน์ความผดิและการดาํเนินคดตีามพระราชบญัญตันิี� 

เมื�อพนกังานเจา้หน้าที�ตามกฎหมายว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกี�ยวกบั
คอมพวิเตอรไ์ดร้บัการรอ้งขอดงักล่าว ใหพ้นกังานเจา้หน้าที�มอีาํนาจดาํเนินการ

ไม่ม ี
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(รายมาตรา) 

 

๓๗  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ตามคาํรอ้งขอโดยปฏบิตัติามวธิกีารในกฎหมายดงักล่าว  

เจา้พนกังานผูใ้ดเปิดเผยหรอืสง่มอบขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ี�ไดม้าตามวรรค
หนึ�งใหแ้ก่ บุคคลอื�นอนัมใิช่เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินคดกีบัผูก้ระทาํความผดิ
ตามพระราชบญัญตันิี� หรอืกระทาํโดยประมาทเป็นเหตุใหผู้อ้ื�นล่วงรู้
ขอ้มลูคอมพวิเตอรด์งักล่าว ตอ้งระวางโทษเช่นเดยีวกบัพนกังานเจา้หน้าที�ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการกระทาํความ ผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์
มาตรา ๒๘ ในกรณีที�พนกังานสอบสวนไดย้ดึสิ�งของไวต้ามกฎหมาย ใหพ้นกังาน
สอบสวนสง่สิ�งของที�ยดึนั �นภายในสามวนัทาํการนบัแต่เวลาที�พนกังานสอบสวน
ไดร้บัสิ�งของนั �นไวเ้ป็นของกลางในคด ีเพื�อใหผู้ช้าํนาญการพเิศษตรวจพสิจูน์และ
ทาํความเหน็เป็นหนงัสอืรวมไวใ้นสาํนวนการสอบสวน เวน้แต่มเีหตุสดุวสิยัหรอืมี
เหตุจาํเป็นอย่างอื�นที�ไม่อาจสง่สิ�งของที�ยดึนั �น ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวไดโ้ดย
ใหบ้นัทกึเหตุสดุวสิยัหรอืเหตุจาํเป็นที�ไม่อาจดาํเนินการดงักล่าวไวใ้นสาํนวนการ
สอบสวนดว้ย 

ไม่ม ี
 

(คดีแพ่งเกี�ยวเนื�องกบัคดีอาญา) 
มาตรา ๒๙ การฟ้องคดแีพ่งเกี�ยวเนื�องกบัคดอีาญาตามปกตสิามารถกระทาํได้
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

นอกจากนี� ในคดอีาญาที�พนกังานอยัการเป็นโจทก ์พนกังานอยัการมี
สทิธยิื�นคาํรอ้งเพื�อเรยีกค่าเสยีหายที�เกดิแก่สิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ระบบนิเวศมาในคดไีด ้โดยตอ้งยื�นรายละเอยีดที�เพยีงพอ และใหน้ําค่าเสยีหายที�
ไดร้บักลบัไปใชเ้พื�อฟื�นฟูเยยีวยาสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ 
รวมทั �งเพื�อใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง โดยใหห้น่วยงานดา้น
สิ�งแวดลอ้มที�มอีาํนาจหน้าที�เป็นผูด้าํเนินการต่อไป 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารฟ้องเรยีกค่าเสยีหายที�เกดิแก่สิ�งแวดลอ้ม 

- ตวัอย่างจากในคดตี่างประเทศ เรื�อง ความรบัผดิต่างๆ ในการทาํความสะอาดหรอืแกไ้ขการ
ปนเปื�อนสารพษิในสิ�งแวดลอ้ม (Clean-up) และการเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ จะตอ้งรวมถงึ การ
เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบทางดา้นสขุภาพ สงัคม ความเป็นอยู่ ค่าใชจ้่ายในการทาํความสะอาด
หรอืแกไ้ขการปนเปื�อนสารพษิในสิ�งแวดลอ้มเพื�อนําไปบาํบดัโดยถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ และ
การดแูลรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มและระบบนิเวศใหก้ลบัคนืสูส่ภาพเดมิดว้ย 
- กรณีความรบัผดิในคดลีะเมดิเกี�ยวดว้ยสารพษิ (Toxic tort) จะมคีวามซบัซอ้นและอาจจะใช้

ระยะเวลายาวนานกวา่ที�ผลกระทบจะเกดิขึ�นกบัมนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้ม จะมปีระเดน็ที�เกี�ยวขอ้ง
กบัอายุความในการฟ้องคดมีลูละเมดิ และผลของคาํพพิากษาที�เกี�ยวกบัระยะเวลาในการบงัคบั
คดใีนสว่นของผลกระทบและการเยยีวยาความเสยีหายทางสิ�งแวดลอ้มเหล่านั �น  
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(รายมาตรา) 

 

๓๘  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ ใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๕๑  
(การฟ้องคดีอาญาโดยประชาชน) 
มาตรา ๓๐ ตวัแทนชุมชนที�มคีุณสมบตัติามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดประธาน
ศาลฎกีา มสีทิธทิี�จะฟ้องคดอีาญาในความผดิที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งแวดลอ้มของชุมชน
ได ้โดยใหถ้อืว่าเป็นผูเ้สยีหายในคดอีาญาดว้ย 

- การฟ้องคดโีดยชาวบา้นเองเป็นไปไดย้ากมากในทางความเป็นจรงิ กระบวนการนํา
พยานหลกัฐานเขา้สูค่ดอีย่างมคีุณภาพจะทาํไดอ้ย่างไร ชาวบา้นตอ้งมทีี�ปรกึษา เช่น ทนายความ 
หรอื NGOs ที�ดแีละมคีุณภาพ ไม่ใช่เรื�องง่าย 

 
มาตรา ๓๑  เพื�อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ ใหอ้งคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้ม 
ฟ้องคดสีิ�งแวดลอ้มที�อยูใ่นขอบเขตวตัถุประสงคข์ององคก์รได ้โดยใหถ้อืว่าเป็น
ผูเ้สยีหายในคดอีาญาดว้ย 

การฟ้องคดอีาญาโดยองคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้มตามวรรคแรก ยงั
ตอ้งมกีารไต่สวนมลูฟ้องตามกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาตามปกต ิ

หากศาลรบัฟ้องแลว้ ใหศ้าลหมายเรยีกพนกังานอยัการมาเป็นโจทกร์่วม
ดว้ย 

- เหน็ดว้ยกบักรณีที�กาํหนดใหอ้งคก์รเอกชนดา้นสิ�งแวดลอ้มเป็นผูม้สีทิธฟิ้องคด ีแต่มขีอ้สงสยัใน
เรื�องหลกัเกณฑใ์นการพจิารณา ที�ควรจะทาํใหเ้กดิความชดัเจน 

 

(ความผิดหลายกรรมต่างกนั) 
มาตรา ๓๒ สาํหรบัการกระทาํอนัเป็นความผดิหลายกรรมต่างกนัในความผดิที�
เกี�ยวเนื�องกนั และบางกรรมไม่อยู่ในภายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญตันิี�  ศาลจะ
รบัพจิารณาพพิากษาทุกกรรม หรอืไม่รบัพจิารณาพพิากษาเฉพาะกรรมใดกรรม
หนึ�งหรอืหลายกรรมที�ไม่อยู่ในบงัคบัแห่งพระราชบญัญตันิี�  โดยใหโ้จทกแ์ยกฟ้อง
เป็นคดใีหม่ยงัศาลที�มอีาํนาจกไ็ด ้ ทั �งนี� ใหค้าํนึงถงึความสะดวกและเพื�อ
ประโยชน์แห่งความยตุธิรรมเป็นสาํคญั 

ไม่ม ี

(การใช้มาตรการพิเศษแทนการฟ้องคดีอาญา) 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที�ผูต้อ้งหาว่ากระทาํความผดิอาญาซึ�งมอีตัราโทษอยา่งสงู
ตามที�กฎหมายกาํหนดไวใ้หจ้าํคุกไม่เกนิหา้ปี ไม่วา่จะมโีทษปรบัดว้ยหรอืไม่ก็

- ขอ้เสนอเพิ�มเตมิมาตรการพเิศษในคดอีาญา  
(ก) การดาํเนินคดกีบักลุ่มคนที�มอีทิธพิลโดยอาศยัชาวบา้นเป็นเครื�องมอื เวลาจบักุมกจ็บั

ชาวบา้น ดงันั �น จงึไปไมถ่งึตวัการใหญ่ ดงันั �น ควรพจิารณานํามาตรการที�ใชใ้นกฎหมายยา
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(รายมาตรา) 

 

๓๙  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ตาม ถา้ปรากฏว่าผูต้อ้งหาไม่เคยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึที�สดุใหจ้าํคุก 
เวน้แต่เป็นความผดิที�ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ หากผูต้อ้งหารบั
สารภาพก่อนฟ้องคด ีเมื�อคาํนึงถงึอายุ ประวตั ิความประพฤต ิสตปิญัญา 
การศกึษาอบรม สขุภาพ ภาวะแห่งจติ อาชพี ฐานะ และเหตุแห่งการกระทาํ
ความผดิแลว้ หากพนกังานอยัการเหน็ว่าผูต้อ้งหาอาจกลบัตวัเป็นคนดไีดโ้ดยไม่
ตอ้งฟ้องคดสีิ�งแวดลอ้ม ใหคู้่ความทุกฝา่ยร่วมกนัจดัทาํแผนบาํบดัฟื�นฟูเยยีวยา 
เพื�อใหเ้กดิการฟื�นฟูเยยีวยาผูเ้สยีหาย การฟื�นฟูเยยีวยาสิ�งแวดลอ้มและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิและการแกไ้ขบาํบดัฟื�นฟูผูต้อ้งหา แทนการฟ้องคดกีไ็ด ้ทั �งนี� 
ผูก้ระทาํผดิตอ้งใหก้ารรบัสารภาพและยนิยอมกระทาํตามแผน  รวมทั �งผูเ้สยีหาย
ตอ้งยนิยอม หรอืในกรณีที�เป็นรฐัเป็นผูเ้สยีหาย เจา้หน้าที�ผูม้อีาํนาจหน้าที�จกัตอ้ง
ไม่คดัคา้น ศาลอาจสั �งใหเ้ขา้กระบวนการพเิศษดงักล่าวแทนการฟ้องคด ีและหาก
มกีารดาํเนินการตามแผนอย่างถูกตอ้ง จนเกดิผลตามแผนที�วางไว ้ใหศ้าลมคีาํสั �ง
จาํหน่ายคดอีอกจากสารบบความ 

ในการดาํเนินการจดัทาํแผนบาํบดัฟื�นฟูเยยีวยา ศาลอาจตั �งผู้
ประสานงานในคดอีาญาเพื�อจดัทาํและตดิตามผลการดาํเนินการตามแผนได ้

ผูป้ระสานงานในคดอีาญาที�ไมใ่ช่เจา้พนกังานคด ีมสีทิธไิดร้บัค่าปว่ย
การ ค่าพาหนะเดนิทาง และค่าเช่าที�พกัตามระเบยีบที�คณะกรรมการบรหิารศาล
ยุตธิรรมกาํหนด 

เสพตดิ เช่น หากผูถู้กจบักุมใหข้อ้มลูที�เป็นประโยชน์กบัการดาํเนินคด ีศาลอาจลงโทษเบา
ลงได ้

(ข) การลงโทษทางทรพัยส์นิ ค่าปรบัในคดอีาญายงัไม่พฒันา ดงันั �น ควรเอาเรื�องการรบิ
ทรพัยส์นิตามมลูค่ามาใช ้เพราะการทาํลายสิ�งแวดลอ้ม กเ็พื�อประโยชน์ในทางทรพัยส์นิ 
และในความเป็นจรงิ ผูก้่อความเสยีหายกจ็ะผ่องถ่ายทรพัยส์นิไปแลว้กว่าจะมดีาํเนินคดี
เสรจ็สิ�น ดงันั �น การรบิทรพัยส์นิตามมลูค่าจะแกป้ญัหาได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นทรพัยท์ี�
ไดม้าจากการกระทาํความผดิเทา่นั �น 

(ค) การกระทาํความผดิโดยใชน้ิตบิคุคล เหน็ดว้ยกบัความเหน็ของคุณสรุชยั ตรงงาม เรื�องการ
ใชข้อ้สนันิษฐานกบัผูแ้ทนนิตบิุคคล แต่ปจัจุบนั ผูก้ระทาํความผดิเปลี�ยนไปใชว้ธิใีหม่ โดย
การให ้Nominee เป็นผูแ้ทนนิตบิุคคลแทน ดงันั �น จะทาํอย่างไรใหก้ารดาํเนินคดแีพ่งไปถงึ
ผูร้บัประโยชน์จากการกระทาํความผดิจรงิ เหมอืนกบัคดผีูบ้รโิภคที�กาํหนดใหค้วามรบัผดิไป
ถงึผูแ้ทนนิตบิุคคล กรรมการ ผูถ้อืหุน้ ผูร้บัประโยชน์ดว้ย 

(ง) การบงัคบัคดตีาม มาตรา ๗๒ มปีญัหาเนื�องจากเจา้พนกังานบงัคบัคดไีมม่คีวามรูเ้รื�องการ
ฟื�นฟูทรพัยากรธรรมชาต ิดงันั �น จงึควรเขยีนใหช้ดัเจนว่าใหห้น่วยงานของรฐัเขา้มามสีว่น
ร่วมในการบงัคบัคดใีหเ้ป็นไปตามคาํพพิากษา เช่น กรมปา่ไม ้กรมควบคุมมลพษิ เพราะถา้
ไม่เขยีนไว ้หน่วยงานจะไม่ปฏบิตัติาม (ดมูาตรา ๗๒ ประกอบ) 

(คาํพิพากษาและคาํสั �งในคดีอาญา) 
มาตรา ๓๔ ในการพพิากษาลงโทษจาํเลยในคดอีาญาสิ�งแวดลอ้ม นอกเหนือจาก
การโทษตามที�กฎหมายอาญากาํหนดแลว้ ศาลยงัอาจเลอืกมาตรการอื�นๆ เพื�อ
การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงความประพฤต ิจติสาํนึก หรอืทศันคตขิองผูก้ระทาํผดิ 
รวมทั �งเพื�อป้องกนัการกระทาํความผดิอกี แทนการลงโทษตามกฎหมายอาญาก็

- ยงัไม่เหน็ขอ้พจิารณาเรื�องคุณภาพของคาํพพิากษา 
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(รายมาตรา) 

 

๔๐  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ได ้

ศาลพงึนํามาตรการเพื�อความปลอดภยัตามกฎหมายอาญามาใช ้หาก
ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่ายงัมภียัหรอืความเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาต ิ
สิ�งแวดลอ้มและระบบนิเวศ รวมทั �งต่อชวีติ ร่างกาย สขุภาพหรอืทรพัยส์นิของ
บุคคลอยู่ต่อไปในอนาคต 
(การคมุประพฤติทางอาญาสิ�งแวดล้อม) 
มาตรา ๓๕ ใหห้น่วยงานศาลและหน่วยงานคุมประพฤต ิรวมทั �งหน่วยงานของรฐั
ที�มอีาํนาจหน้าที�คุม้ครอง สง่เสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศตามกฎหมายร่วมกนัพฒันารปูแบบและ
วธิกีารการทาํแผนบาํบดัฟื�นฟูในกรณีมกีารทาํมาตรการพเิศษแทนการดาํเนินคดี
อาญา หรอืวธิกีารคุมประพฤต ิเพื�อใหเ้กดิการแกไ้ขพฤตนิิสยัและการเปลี�ยน
จติสาํนึกของผูก้ระทาํความผดิและการฟื�นฟูเยยีวฝา่ยที�เสยีหายอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

โปรแกรมเพื�อการฟื�นฟูบาํบดั เพื�อใหผู้เ้ขา้ทาํมาตรการพเิศษดาํเนินการ 
หรอืการบรกิารสงัคมหรอืกจิกรรมต่างๆ ที�จะกาํหนดใหผู้ถู้กคุมประพฤติ
ดาํเนินการ ควรเชื�อมโยงกบัเรื�องการคุม้ครอง แกไ้ขปญัหาและการฟื�นฟู
สิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ รวมถงึการฟื�นฟูชวีติ ร่างกาย
สขุภาพ และทรพัยส์นิของผูท้ี�ไดร้บัผลกระทบ 

หน่วยงานศาลและหน่วยงานคุมประพฤตคิวรสนบัสนุนใหห้น่วยงานใน
กระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มอื�น รวมทั �งเครอืขา่ยชมุชนจากภายนอกเขา้
มสีว่นร่วมในการตดิตามแผนหรอืตดิตาม 
การคุมประพฤตทิี�ไดว้างมาตรการไว ้

ไม่ม ี
 

(การบงัคบัโทษปรบั)  
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(รายมาตรา) 

 

๔๑  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
มาตรา ๓๖ ในกรณีที�ศาลมคีาํพพิากษาใหล้งโทษปรบั ใหพ้นกังานอยัการรอ้ง
ขอใหศ้าลออกหมายบงัคบัคดเีพื�อแต่งตั �งเจา้พนกังานบงัคบัคดขีองกรมบงัคบัคดี
ดาํเนินการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิของผูต้อ้งโทษแทนค่าปรบัได ้

การบงัคบัคดตีามวรรคหนึ�ง ใหน้ําประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ
แพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม โดยใหก้รมต่างๆในกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้มที�มหีน้าที�เกี�ยวขอ้งมอีาํนาจตรวจสอบทรพัยส์นิและใหถ้อืว่าเป็น
เจา้หนี�ตามคาํพพิากษา แลว้แต่กรณี 

บทบญัญตัมิาตรานี� ไม่กระทบต่อการที�ศาลจะมคีาํสั �งขงัผูต้อ้งโทษแทน
ค่าปรบัตามประมวลกฎหมายอาญา 

ไม่ม ี
 

ส่วนที� ๒ คดีแพ่ง  
(การระงบัข้อพิพาททางเลือกในทางแพ่ง) 
มาตรา ๓๗ ในคดแีพ่ง คู่ความทุกฝา่ยโดยความสมคัรใจร่วมกนัมสีทิธเิลอืกใช้
การระงบัขอ้พพิาททางเลอืก ไมว่่าจะเป็นการเจรจาต่อรอง การประนอมขอ้พพิาท 
การไกล่เกลี�ย การชี�ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ การใหค้าํปรกึษา การประเมนิผล
คดใีนเบื�องตน้โดยคนกลาง การพจิารณาแบบย่อโดยคนกลาง การแต่งตั �งคนกลาง
คน้หาความจรงิ หรอืการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกรปูแบบอื�นได ้

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารของการดาํเนินการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที�
ประธานศาลฎกีากาํหนด 

- ค่าเสยีหายในคดสีิ�งแวดลอ้มตอ้งฟ้องทั �งรฐัและเอกชน พอถูกแยกศาล เมื�อศาลปกครองทาํคดไีด้
เรว็กว่าและพพิากษาใหร้ฐัจ่ายค่าเสยีหาย ศาลยตุธิรรมมองว่ารฐัจ่ายไปแลว้ จงึพพิากษาใหบ้รษิทั
จ่ายสว่นที�เหลอื ซึ�งมจีาํนวนน้อย  
- ค่าใชจ้่ายจากสบืพยานในการดาํเนินคด ีเช่น คดลีาํพะเนียง บางอย่างเป็นค่าใชจ้่ายที�นึกไม่ถงึ

ในขณะเขยีนฟ้องหรอืเพิ�มเตมิคาํฟ้อง ทาํอย่างไรใหช้าวบา้นไดร้บัการเยยีวยา เช่น ใหห้น่วยงาน
รฐัดาํเนินการไปก่อนแลว้ ใครแพค้ดเีป็นผูร้บัภาระไปจ่ายเงนิ 
- กรณีคนไทยไปทาํความเสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้มในต่างประเทศ แต่มผีลกระทบถงึคนไทยใน

ประเทศไทย จะฟ้องศาลไทยไดห้รอืไม่  
- การกาํหนดค่ามาตรฐานคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม บางครั �งค่ามาตรฐานที�ตั �งไวก้ไ็ม่คุม้ครองชาวบา้น 

ทั �งที�มคีวามเดอืดรอ้นเกดิขึ�นจรงิ ศาลจะใชห้ลกัผูก้่อมลพษิไดห้รอืไม่ แมม้ลพษิจะไม่เกนิค่า
มาตรฐาน 
- ประเดน็ขอ้พจิารณาตามมมุมองทางกฎหมายและทศันคดใีนศาลฎกีา 
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(รายมาตรา) 

 

๔๒  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
(ก) คดแีพ่งเกี�ยวกบัมลพษิในสิ�งแวดลอ้ม ทาํใหเ้กดิผลกระทบในวงกวา้ง แต่การพสิจูน์ความผดิ

โดยอาศยัพยานหลกัฐานไปตามวธิพีจิารณาคดทีี�ใชบ้งัคบัอยูใ่นปจัจบุนั ทาํไดย้าก จงึจาํเป็น
จะตอ้งมกีฎหมายวธิพีจิารณาคดใีนเรื�องการพสิจูน์พยานหลกัฐานในเรื�องนี�ไวเ้ป็นการเฉพาะ 

- ประเดน็ กรณีฟ้องเพกิถอนโฉนด ที�เป็นคดแีพ่ง ถา้หากยอมใหป้ระชาชนคนที�ฟ้องคดแีลว้ จะรูไ้ด้
อย่างไรว่า ประชาชนคนนั �นเป็นคนเดยีวกนักบัที�รฐัธรรมนูญกาํหนดไว ้แลว้จะทราบไดอ้ย่างไรว่า
เขาจะเป็นคนที�อยู่ในชุมชนจรงิ แลว้จะทราบไดอ้ย่างไรว่า ใครคอืชุมชนบา้ง อา้งองิพื�นที�ตามที�ขอ
ในคาํฟ้องหรอืไม ่

มาตรา ๓๘ ในคดทีี�เกี�ยวขอ้งกบัประโยชน์สาธารณะ หน่วยงานของรฐัที�มอีาํนาจ
หน้าที�คุม้ครอง สง่เสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและ
ระบบนิเวศตามกฎหมายสามารถเลอืกใชว้ธิกีารระงบัขอ้พพิาททางเลอืกได ้แต่
ตอ้งพจิารณาอย่างรอบคอบว่าการดาํเนินการดงักล่าวกบัการดาํเนินคดตีามปกติ
อย่างใดจะเป็นประโยชน์แก่สว่นรวมมากกว่ากนั และพงึระวงัมใิหเ้กดิขอ้ตกลงที�
ทาํใหป้ระโยชน์สาธารณะตอ้งลดน้อยถอยลงอย่างไมม่เีหตุผล 

- คดเีพื�อประโยชน์สาธารณะ เช่น คดสีนามบนิสวุรรณภูมมิคีนเดอืดรอ้น ๑,๐๐๐ กว่าราย เป็นตน้ 
ประเดน็ปญัหาของ “ประโยชน์สาธารณะ” คอือะไร ประเดน็สาํคญัร่วมกนัของคดปีระเภทนี� คอื 
จะตอ้งมกีารชั �งนํ�าหนกัของผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิของกจิกรรมนั �น (ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิจากการท่องเที�ยวผ่านโครงการสนามบนิสวุรรณภมู)ิ กบัผลประโยชน์สาธารณะดา้น
ความเป็นอยูข่องประชาชน (ความเป็นอยู่และคุณภาพสิ�งแวดลอ้มของประชาชนที�อยูโ่ดยรอบ
สนามบนิสวุรรณภูมทิี�ไดร้บัผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้ม) นอกจากนี�แลว้ยงัมปีระเดน็เรื�องเกี�ยวดว้ย
ดา้นเทคนิค เช่น การกาํหนดมาตรฐานคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม (เสยีงจากสนามบนิและอากาศยาน) 
เป็นตน้ ซึ�งเป็นอุปสรรคสาํคญัในเรื�องความเป็นธรรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ�งกรณีที�
ขอ้พพิาทไดถู้กฟ้องเป็นคด ีหากประชาชนเป็นผูฟ้้องคดจีะเป็นการยากมากในการเขา้ถงึ
ขอ้เทจ็จรงิและขอ้มลูดา้นเทคนิค เหล่านั �นในกระบวนการคน้หาความจรงิและภาระการพสิจูน์ดว้ย
พยานหลกัฐานเหล่านั �น จงึเป็นการยากที�จะทาํใหเ้กดิความเป็นธรรม 
- ขอ้สงัเกตประเดน็ การฟ้องคดขีองประชาชนตามปกตปิระชาชนกไ็ม่ไดม้ตีน้ทุนเท่าเทยีมกบั

ภาครฐัอยู่แลว้โดยขอ้เทจ็จรงิ และจะมมีตซิอ้นกนัอยู่ คอื ฟ้องคดเีพื�อประโยชน์สว่นตวัเขาเอง ไป
พรอ้มกบัฟ้องคดเีพื�อรกัษาผลประโยชน์สาธารณะอยู่ดว้ยในเวลาเดยีวกนั 
- หลกัเกณฑก์ารฟ้องคดเีพื�อประโยชน์สาธารณะ ควรจะฟ้องเมื�อใดกไ็ดโ้ดยไมม่อีายคุวาม แต่ใหม้ี
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(รายมาตรา) 

 

๔๓  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
หลกัเกณฑข์อคาํขอในคาํฟ้องไวเ้พื�อป้องกนัไมใ่หฟ้้องคดเีพื�อประโยชน์ของตนเอง ดงันั �นถงึแมว้า่
จะใชห้ลกัการ “Open Standing” แต่กต็อ้งมหีลกัเกณฑ ์มฉิะนั �นจะมคีดเีขา้สูก่ารพจิารณาคดขีอง
ศาลมากเกนิไป ขณะนี�ศาลปกครองกาํลงัจดัทาํระเบยีบเรื�องนี�อยู่  

มาตรา ๓๙ ในคดทีี�มคีู่ความเป็นจาํนวนมาก ศาลตอ้งกาํหนดวธิกีารที�เหมาะสม
เพื�อใหม้กีารตั �งตวัแทนของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งมาโดยชอบ และหากการมสีว่นร่วมของ
ชุมชนหรอืองคก์รใดอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคด ีศาลอาจเชญิบคุคลหรอืองคก์ร
เหล่านั �นเขา้ร่วมในการดาํเนินการได ้

- เรื�องนี�เป็นหลกัการใหม่ การเชญิบุคคลเขา้มาร่วมในคด ีเป็นการเชญิในฐานะอะไร เป็นคู่ความ 
หรอืเป็นผูร้อ้งสอด เป็นการตั �งตวัแทนหรอืไม ่เช่น คดนีายทุนบกุรุกที�ดนิ ชาวบา้นปกป้อง
ผลประโยชน์สาธารณะ ควรจะใหส้ทิธริอ้งสอดแก่ชาวบา้นในคดปีระเภทนี�เพื�อใหม้กีารนํา
พยานหลกัฐานเขา้สูส่าํนวนคดแีละควรเขา้ไปไดต้ั �งแต่ชั �นสอบสวนสบืสวน (ตํารวจ อยัการ) ซึ�ง
ในปจัจุบนัศาลไม่อนุญาตใหร้อ้งสอดไดเ้นื�องจากชาวบา้นไมใ่ช่เจา้ของที�ดนิตามบทบญัญตัิ
ประมวลวธิพีจิารณาความแพ่ง และกรณีนี�เป็นกรณีที�ศาลไม่ใชร้ฐัธรรมนูญในการตคีวาม
กฎหมายดว้ยเช่นกนัในประเดน็สทิธชิมุชนการคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาต ิและมคีวามเสี�ยง
อย่างมากที�ชาวบา้นเหล่านั �นจะถูกนายทุนฟ้องคดหีมิ�นประมาท เป็นตน้  

มาตรา ๔๐ เมื�อศาลสั �งรบัคาํฟ้องแลว้ ใหศ้าลกาํหนดวนันดัพจิารณาโดยเรว็ และ
ออกหมายเรยีกจาํเลยใหม้าศาลตามกาํหนดนดัเพื�อดาํเนินกระบวนการระงบัขอ้
พพิาททางเลอืก ใหก้าร และสบืพยานในวนัเดยีวกนั ทั �งนี� ใหศ้าลสง่สาํเนาคาํฟ้อง
หรอืสาํเนาบนัทกึคาํฟ้องใหจ้าํเลย และสั �งใหโ้จทกม์าศาลในวนันดัพจิารณานั �น
ดว้ย 

จาํเลยจะยื�นคาํใหก้ารเป็นหนงัสอืก่อนวนันดัพจิารณาตามวรรคหนึ�งกไ็ด ้

ไม่ม ี
 

มาตรา ๔๑ ในวนันดัพจิารณา เมื�อโจทกแ์ละจาํเลยมาพรอ้มกนัแลว้ใหเ้จา้
พนกังานคดหีรอืบุคคลที�ศาลกาํหนดหรอืที�คู่ความตกลงกนัทาํการไกล่เกลี�ย หรอื
ดาํเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกแบบอื�น 

ไม่ม ี
 

มาตรา ๔๒ ผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกพงึ
ระวงัมใิหคู้ค่วามฝา่ยใดฝา่ยหนึ�งใชส้ทิธเิหนือคู่ความอกีฝา่ยอย่างไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ม ี
 



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๔๔  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
โดยเฉพาะกรณีในกรณีที�คู่ความแต่ละฝา่ยมอีาํนาจต่อรองที�ไม่เทา่เทยีมกนั 
มาตรา ๔๓ ผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก ที�
มใิช่เจา้หนกังานคดมีสีทิธไิดร้บัค่าปว่ยการ ค่าพาหนะเดนิทาง และค่าเช่าที�พกั
ตามระเบยีบที�คณะกรรมการบรหิารศาลยุตธิรรมกาํหนด 

ไม่ม ี
 

มาตรา ๔๔ ผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก ไมว่่า
จะเป็นผูไ้กล่เกลี�ย ผูป้ระนีประนอม อนุญาโตตุลาการ หรอืคนกลางต่างๆ อาจ
คดัเลอืกมาจากผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสิ�งแวดลอ้ม หรอืบุคคลอื�นที�มคีุณสมบตัเิหมาะสม 

ไม่ม ี

มาตรา ๔๕ ถา้มกีารเจรจาเกี�ยวกบัค่าเสยีหายที�พงึจ่ายระหว่างคู่ความในคดี
สิ�งแวดลอ้ม ใหอ้ายคุวามสะดุดหยุดอยู่ไม่นบัในระหว่างนั �นจนกวา่ฝา่ยใดฝา่ยหนึ�ง
ไดบ้อกเลกิการเจรจา 

ไม่ม ี

(การฟ้องคดีแพ่ง) 
มาตรา ๔๖ เมื�อมหีรอือาจจะมขีอ้โตแ้ยง้เกดิขึ�น เกี�ยวกบัสทิธหิรอืหน้าที�หรอื
ประโยชน์ของบคุคลใดตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม  หรอืบคุคลใด
จะตอ้งใชส้ทิธดิงักล่าวทางศาล บุคคลนั �นชอบที�จะเสนอคดขีองตนต่อศาลที�มเีขต
อาํนาจได ้ ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายนี� 

- ประเดน็เรื�อง อาํนาจฟ้อง ของคดสีิ�งแวดลอ้ม ที�เป็นการไปปลดล๊อคของประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ โดยใหอ้ยูใ่นกรอบต่อไปนี� 
(ก) อาจไดร้บัความเสยีหาย 
(ข) สจุรติ 
(ค) ผลของคดเีป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

- ประเดน็อาํนาจฟ้องที�ไปที�เขตอาํนาจศาลที�ต่างกนั แต่ประเดน็ขอ้พพิาทแห่งคดเีรื�องเดยีวกนัและ
เกี�ยวขอ้งกนั ควรจะฟ้องตามเขตอาํนาจศาลแยกกนัหรอืรวมคดฟี้องที�ศาลเดยีวกนั 

- ประเดน็เขตอาํนาจศาลที�จะใหม้กีารเชื�อมโยงประเดน็แบบ “Switching” ไปมา ในกรณีต่างเขต
อาํนาจศาลกนัแต่ประเดน็ขอ้พพิาทแหง่คดเีป็นประเดน็เดยีวกนั  

- ในคดปีกครองเพื�อประโยชน์สาธารณะ แนวคดิของตุลาการศาลปกครองที�ใชใ้นการพจิารณาคด ี
จะเปิดโอกาสใหม้กีารไต่สวนขอ้เทจ็จรงิอย่างเตม็ที�เพื�อสรา้งความเป็นธรรมใหเ้กดิขึ�น เช่นนี�มี
ขอ้สงัเกตว่า วธิคีดิของตุลาการผูพ้จิารณาคดมีคีวามสาํคญัอย่างยิ�งต่อการพจิารณาคดอีย่างเป็น



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๔๕  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ธรรม 

- การฟ้องคดปีกครองเพื�อประโยชน์สาธารณะในศาลปกครอง โดยหลกัการแลว้จะไม่มอีายคุวาม 
แต่จะตอ้งพจิารณาเนื�อหาและคาํฟ้องประกอบการพจิารณาดว้ย 

- ในคดลีะเมดิที�หน่วยงานรฐักระทาํความผดิร่วมกนักบัเอกชน มลูคดลีะเมดิร่วมกไ็ม่สามารถแบ่ง
แยกกนัได ้ถา้หากหน่วยงานรฐัจ่ายค่าเสยีหายตามมลูเหตุละเมดิไปแลว้ จะทาํอย่างไรใหเ้อกชน
ผูก้ระทาํความผดิร่วมตอ้งรบัผดิกบัผลแห่งการกระทาํนี�ไปพรอ้มกบัการฟ้องคดคีรั �งเดยีวนี�  โดย
ไม่ตอ้งไปฟ้องศาลไล่เบี�ยเอากบัเอกชนรายนี�อกีครั �ง เช่น ในคดปีกครองกรณีที�รฐัละเลยไม่
ดาํเนินการตามกฎหมายกบับรษิทัที�ก่อใหเ้กดิมลพษิ ซึ�งเป็นมลูเหตุละเมดิที�แยกจากกนัไมไ่ด ้ถอื
เป็นละเมดิร่วม แมว้่าการกระทาํของเอกชนจะไม่เขา้เขตอาํนาจศาลปกครอง เป็นตน้ 

- ประเดน็ตน้ทุนในการนําคดขีึ�นสูก่ารพจิารณาของศาล ดงันั �นเขตอาํนาจศาลที�แตกต่างกนั ตน้ทุน
ในการพจิารณาคดแีตกต่างกนั โดยเฉพาะอย่างยิ�งตน้ทุนในการดาํเนินคดขีองประชาชน ควร
จะตอ้งพจิารณาดว้ยว่า ศาลใดมเีครื�องมอืใหป้ระชาชนฟ้องคดมีากกว่ากนั 

- ประเดน็หลกัในการพจิารณาอาํนาจฟ้องของเขตอาํนาจศาลที�แตกต่างกนั เช่น ศาลยุตธิรรมใช้
หลกัของความเป็นเจา้ของสทิธติามกฎหมายหากไมม่สีทิธติามกฎหมายบญัญตั ิศาลกจ็ะมองวา่ 
ประชาชนไมม่สีทิธหิรอือาํนาจฟ้อง แต่ในศาลปกครองใชห้ลกัของการใชป้ระโยชน์ในการพจิารณา 
ถา้ใชป้ระโยชน์กม็อีาํนาจฟ้อง ดงันั �นในเรื�องสทิธชิุมชนอาํนาจฟ้องในศาลปกครองจะเปิดกวา้ง
มากกว่า เป็นตน้ เช่น มาตรา ๓๐๓ (๑) กาํหนดใหร้ฐับาลกบัรฐัมนตรไีปออกกฎหมายเกี�ยวกบั
สทิธชิมุชนภายในระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นกฎหมาย แต่กย็งัไมม่กีารออกกฎหมายดงักล่าว แต่
ศาลรฐัธรรมนูญมองว่า สทิธชิมุชนไดร้บัการคุม้ครองแลว้ตามบทบญัญตัริฐัธรรมนูญ ศาลปกครอง
จงึสามารถยกประเดน็นี�ขึ�นพจิารณาได ้ทาํใหม้กีารรบัรองสทิธชิมุชนเป็นกรณีๆ ไป เป็นตน้ 

- ประเดน็อาํนาจฟ้องที�เกี�ยวเนื�องกบัเขตอาํนาจศาล ปจัจุบนัมคีดจีาํนวนมากที�อยูใ่นระหวา่งการ
พจิารณาของคณะกรรมการวนิิจฉยัชี�ขาดระหว่างศาล แต่ละคดใีชร้ะยะเวลาเฉลี�ยในการพจิารณา
ว่า คดจีะฟ้องที�ศาลใด ประมาณ ๒ ปี อาํนาจของการชี�ว่าคดจีะนําขึ�นสูก่ารพจิารณาของศาลใดมี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๔๖  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
แค่ไหนเพยีงใด และจะทาํใหร้ะยะเวลาน้อยกว่านี�ไดอ้ย่างไร ความไมช่ดัเจนและไมแ่น่นอนของ
เขตอาํนาจศาลอาจจะทาํใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมได ้โดยเฉพาะอย่างยิ�งกลุ่มที�ดอ้ยสทิธหิรอืไม่มี
ความสามารถในการเขา้ถงึขอ้มลูและความรูท้างดา้นกฎหมาย 

- ขอ้สงัเกตเรื�องขอ้พจิารณาเขตอาํนาจศาลในคณะกรรมการวนิิจฉยัอาํนาจหน้าที�ระหว่างศาล ใน
ประเดน็แห่งคดฟี้องว่า กรรมสทิธิ eเป็นของใคร ใหเ้ป็นเขตอาํนาจของศาลยุตธิรรม แต่บางครั �ง
เนื�อหาประเดน็ขอ้พพิาทแหง่คดกีไ็ม่ไดอ้ยูใ่นเขตอาํนาจของศาลยุตธิรรม ควรจะพจิารณาจาก
ประเดน็แห่งคดแีละเจตนาของคูก่รณีในการเลอืกเขตอาํนาจศาล เนื�องจากทั �งศาลยุตธิรรมและ
ศาลปกครองมวีธิพีจิารณาคดทีี�แตกต่างกนัในขณะนี� 

- ประเดน็สทิธขิองประชาชนที�มเีหตุใหส้ญูเสยีไปโดยการกระทาํของภาครฐั เช่น สทิธใินที�ดนิ 
ชาวเขามสีถานะตกหล่นทางทะเบยีนไม่สามารถจดทะเบยีนกรรมสทิธิ eไดเ้นื�องจากยงัไมม่สีญัชาต ิ
แต่สทิธใินการแจง้กรณี ส.ค.๑ เพิ�งจะเกดิขึ�น ทาํใหช้าวเขาเหล่านั �นสญูเสยีสทิธใินที�ดนิ ต่อมาพอ
มกีารประกาศเขตอุทยานแหง่ชาต ิชาวเขาเหล่านั �นกไ็ม่สามารถอา้งสทิธใินที�ดนิของพวกเขาได ้ 
เมื�อรฐัออกพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีากาํหนดเขตปา่สงวนไปแลว้กก็ลายเป็นว่า 
ชาวเขาเหล่านั �นไปบุกรุกที�ดนิของรฐั ในขณะที�ชาวบา้นหรอืนายทุนที�มฐีานะทางเศรษฐกจิดกีวา่ 
มคีวามรูข้อ้กฎหมายที�ดกีว่าสามารถหยบิยกประเดน็นี�ขึ�นเป็นขอ้ต่อสูก้บัรฐัไดว้่า “ที�ดนินี�
ครอบครองมาก่อนประมวลกฎหมายที�ดนิใชบ้งัคบั” และในกรณีเช่นนี�มคีาํพพิากษารองรบัไวว้่าใช้
ยกขึ�นอา้งสทิธตินได ้จะเหน็ไดว้า่ ในขอ้เทจ็จรงินี�กลายเป็นเรื�องความไม่เป็นธรรมแก่
ผูด้อ้ยโอกาสแต่ฝา่ยเดยีว เป็นตน้ ซึ�งคดเีช่นนี�มอียู่เป็นจาํนวนมาก กฎหมายวธิพีจิารณาคดจีะ
ช่วยแกไ้ขปญัหาเรื�องเหล่านี�ไดอ้ย่างไร 

- ในคดฟี้องว่า เจา้หน้าที�รฐัออกโฉนดใหเ้อกชนไมถู่กตอ้ง บางครั �งกลายเป็นขอ้พพิาทระหวา่ง
เอกชนกบัเอกชน เมื�อคดปีระเภทนี�อยู่ในเขตอาํนาจศาลยุตธิรรม เอกชนจะขอเขา้ไปเป็นจาํเลย
ร่วมในคดนีี�ไม่ไดเ้นื�องจากเอกชนนั �นไม่ใช่ผูเ้สยีหายตามกฎหมายศาลไม่อาจอนุญาตได ้จะทาํ
อย่างไรในกรณีเช่นนี�เนื�องจากผูเ้สยีหายและผูม้สีทิธฟิ้องคดเีป็นคนละคนกนั จะทาํอย่างไรใหผู้ท้ี�
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(รายมาตรา) 

 

๔๗  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ไม่ใช่ผูเ้สยีหายโดยตรงเขา้ร่วมฟ้องในคดดีว้ยเพื�อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ 

- ประเดน็วธิพีจิารณาคดใีนศาลที�แตกต่างกนั เช่น ในศาลยุตธิรรมใชร้ะบบกล่าวหาที�มสีมมตฐิานว่า 
คู่ความมคีวามสามารถในการต่อสูค้ดทีี�เท่าเทยีมกนั ผูพ้พิากษาทาํหน้าที�เป็นคนกลางที�รบัฟงั
พยานหลกัฐานแลว้พจิารณาพพิากษาคด ีมกีฎหมายกาํหนดไวว้า่ ถา้หากคู่ความไม่เสนอขอ้มลู 
ศาลกจ็ะไม่สามารถกาํหนดใหส้บืพยานในประเดน็นั �นได ้ในศาลปกครองใชร้ะบบไต่สวนไม่ไดม้ี
สมมตฐิานว่า คูค่วามมคีวามสามารถในการต่อสูค้ดเีท่าเทยีมกนั หากศาลพจิารณาแลว้ว่า คูค่วาม
มคีวามเหลื�อมลํ�าเรื�องความสามารถในการต่อสูค้ด ีแลว้อาจจะทาํใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมในคด ี
ศาลสามารถใชดุ้ลพนิิจสั �งใหส้บืพยานในประเดน็ที�น่าสงสยัหรอือาจนํามาซึ�งขอ้เทจ็จรงิในคดไีด ้
และศาลอาจจะเลอืกรปูแบบในการคน้หาความจรงิ วธิกีารพจิารณาคดทีี�ไม่ไดอ้ยูใ่นหอ้งพจิารณา
คดทีี�มรีปูแบบน่าเกรงขา้มมาเลอืกใชห้อ้งประชมุแลว้ศาลนั �งคุยกบัคู่ความหรอืพยานนั �นได ้หรอื
อาจเรยีกพยานหลกัฐานที�คู่ความไม่อาจเรยีกเขา้มาในคดไีดม้าสบืกส็ามารถกระทาํไดห้าก
พจิารณาแลว้เหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคด ีไม่ไดม้กีฎหมายหา้มมใิหศ้าลทาํเช่นนั �น เป็นตน้ 

- ประเดน็คาํพพิากษาในบางคด ีที�ไมแ่น่ใจว่า ผลของคาํพพิากษาถูกตอ้งหรอืไม่ เช่น คดใีนศาล
ปกครองกรณีปา่ชายเลนที�จงัหวดัระนอง หลงัจากที�ศาลปกครองเดนิเผชญิสบืแลว้วนิิจฉยัว่า 
ปจัจบุนัพื�นที�ไม่ไดม้สีภาพเป็นปา่ชายเลนแลว้ไดก้ลายเป็นพื�นที�เมอืงแลว้ ดงันั �นจงึสามารถออก
โฉนดไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย เป็นตน้ เนื�องจากผลของคาํพพิากษาอาจจะสง่เสรมิใหม้กีาร
ทาํลายสภาพพื�นที�ไม่ใหเ้หลอืสภาพเดมิแลว้มาอา้งการออกโฉนดของพื�นที�อื�นๆ ต่อไปในอนาคต
หรอืไม่ ซึ�งจะเป็นการทาํลายพื�นที�ปา่ไม ้ปา่ชายเลน หรอืพื�นที�คุม้ครองอื�นๆ  

- สทิธทิี�เกดิจากหลกัการใหม่ๆ ทางกฎหมาย จาํเป็นตอ้งอาศยัศาลช่วยทาํใหม้กีารรบัสทิธเิหล่านั �น 
- ประเดน็ อาํนาจฟ้องคดขีองชมุชน มมีากน้อยเพยีงใด ขอบเขตอยู่ที�ใด ไม่ว่าจะในเขตอาํนาจศาล

ไหนจะมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาอย่างไร 
- มขีอ้เสนอแนะว่า ชุมชนไม่จาํเป็นตอ้งเป็นนิตบิุคคล หรอื การมผีลบงัคบันอกเหนือจากคู่ความไป

ถงึคนอื�นๆ ในชุมชน จะทาํใหก้ฎหมายฉบบันี�ช่วยคุม้ครองสทิธชิุมชนไดม้าก 
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(รายมาตรา) 

 

๔๘  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
- ประเดน็เรื�องของอาํนาจฟ้องคด ีกรณี แม่ฟ้องคดใีหล้กู 
- ประชาชนผูท้ี�รบัผลกระทบมขีอ้คดิเหน็ว่า เหตุใดจงึไม่ใหม้คีนกลางมาฟ้องคดแีทนประชาชน ใน

กรณีความเสยีหายต่างๆ ต่อสิ�งแวดลอ้ม แลว้ใหป้ระชาชนที�ไดร้บัผลกระทบเป็นผูใ้หข้อ้มลู
ขอ้เทจ็จรงิ เนื�องจากประสบการณ์ที�ผ่านมาเหตุการณ์สว่นใหญ่จะมกีารใชค้วามรุนแรงทาํให้
ประชาชนไม่สามารถอยู่ในพื�นที�ไดต้่อไป หรอือาจจะตายไดห้ากอยู่ในพื�นที� 

มาตรา ๔๗ การฟ้องคดเีพื�อประโยชน์สว่นตวัของปจัเจกชน บคุคลอาจรวมกนั
ฟ้องในลกัษณะคดแีบบกลุ่มกไ็ด ้

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการฟ้องคดแีบบกลุ่มใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยการฟ้องคดแีบบกลุ่ม 

- การฟ้องคดแีบบกลุ่มในที�นี� ยงัไม่มรีายละเอยีด 
- การฟ้องคดแีบบกลุ่ม มคีวามสาํคญัอย่างยิ�งต่อการฟ้องคดปีระเภทที�มผีูเ้สยีหายหรอืผูฟ้้องคดยี

จาํนวนมาก เช่น คดลีาํพะเนียง (ศาลปกครอง) กรณีกรมชลประทานขดุที�ดนิของประชาชนอา้ง
ว่าลอกคคูลอง คดสีนามบนิสวุรรณภูม ิ(ศาลปกครอง) กรณีบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 
(มหาชน) ไม่ไดแ้กไ้ขปญัหาเสยีงดงัจากกจิกรรมของสนามบนิที�สง่ผลกระทบต่อประชาชน
โดยรอบสนามบนิ เป็นตน้ มขีอ้เสนอใหก้าํหนดกตกิาหรอืหลกัเกณฑใ์นการฟ้องคดแีบบกลุ่มให้
ชดัเจนในกฎหมายฉบบันี� 

- ประเดน็การฟ้องคดแีบบกลุ่ม (Class action) จะชว่ยใหก้ารดาํเนินคด ีและผลของคาํพพิากษาจะ
มปีระสทิธภิาพมาก ในต่างประเทศใชเ้ป็นเครื�องมอืที�สาํคญัในการระงบัขอ้พพิาท และเป็น
แนวทางใหค้าํพพิากษามคีวามถกูตอ้ง (Consistency) รวมถงึการลดภาระในการดาํเนินคดดีว้ย 

- ขอ้เสนอเพิ�มเตมิ ว่า ประเดน็การฟ้องคดแีบบกลุ่ม (Class action) จะช่วยใหก้ารดาํเนินคด ีและ
ผลของคาํพพิากษาจะมปีระสทิธภิาพมาก ในต่างประเทศใชเ้ป็นเครื�องมอืที�สาํคญัในการระงบัขอ้
พพิาท และเป็นแนวทางใหค้าํพพิากษามคีวามถูกตอ้ง (Consistency) รวมถงึการลดภาระในการ
ดาํเนินคดดีว้ย 

- “เรื�องสิ�งแวดลอ้ม” เกี�ยวขอ้งกบั class action การพสิจูน์ทาํไดย้าก เป็นเรื�องทางวทิยาศาสตร ์
บางครั �งเป็นการทาํลายทรพัยากร และชาวบา้นถูกจดัการ 

มาตรา ๔๘  ตวัแทนชุมชนที�มคีุณสมบตัติามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดประธาน
ศาลฎกีา มสีทิธฟิ้องคดตี่อศาลเพื�อขอใหก้าํหนดมาตรการในการดาํเนินการเพื�อ

- ความเสยีหายต่างๆ การใหช้มุชนเรยีกค่าเสยีหายในทรพัยส์นิที�เป็นของสาธารณะ ใครจะเป็น
ผูร้บัประโยชน์นั �น และประโยชน์นั �นจะกลบัไปสูส่าธารณะอย่างไร 
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(รายมาตรา) 

 

๔๙  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ป้องกนัหรอืหยุดยั �งการก่อความเสยีหาย การเรยีกใหจ้ดัการแกไ้ขปญัหาและ
กระทาํการฟื�นฟูเยยีวยา หรอืการเรยีกค่าเสยีหายที�เกดิแก่สิ�งแวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศของชุมชนได ้

 

มาตรา ๔๙  เพื�อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ เพื�อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ 
ใหอ้งคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้มมสีทิธฟิ้องคดสีิ�งแวดลอ้มที�อยูใ่นขอบเขต
วตัถุประสงคข์ององคก์รต่อศาลเพื�อขอใหเ้กดิมาตรการในการดาํเนินการเพื�อ
ป้องกนัหรอืหยุดยั �งการก่อความเสยีหาย การเรยีกใหจ้ดัการแกไ้ขปญัหาและ
กระทาํการฟื�นฟูเยยีวยา หรอืการเรยีกค่าเสยีหายที�เกดิแก่สิ�งแวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศได ้

- ประเดน็ของการพจิารณาค่าเสยีหายทางสิ�งแวดลอ้ม การวเิคราะหท์างกายภาพไม่ยากสามารถทาํ
ได ้แต่ประเดน็ในคดทีี�เกี�ยวกบัค่าเสยีหายจากการสะสมของสารพษิในร่างกายหรอืการฟื�นฟูทาํ
ความสะอาดในระบบนิเวศและสิ�งแวดลอ้มนั �นพสิจูน์ไดย้าก กระบวนการพสิจูน์จะเป็นอย่าไร ใคร
จะเป็นผูพ้สิจูน์ ในประเทศไทยยงัขาดแคลนบุคลากรในงานดา้นการพสิจูน์หาขอ้เทจ็จรงิในทั �งสอง
เรื�องนี� และขอ้เทจ็จรงินี�อาจจะเชื�อมโยงไปสูป่ระเดน็ผูถู้กฟ้องคดหีรอืผูก้ระทาํความผดิคอืใครอกี
ดว้ย เช่น ในคดมีาบตาพุด ลุงน้อยปว่ยดว้ยโรคมะเรง็ทั �งครอบครวั นั �นเกดิจากสาเหตุอะไร 
ขอบเขตกวา้งขวางมาก จะฟ้องคดกีบัโรงงานที�ตั �งอยู่ในมาบตาพุดทั �งหมดหรอืโรงงานหนึ�ง
โรงงานใด หรอืกรณีสารอนิทรยีร์ะเหยง่าย (VOC) มคีวามซบัซอ้นของสารเคมแีละระเหยไดง้่าย
พสิจูน์ไดย้าก หรอืกรณีของคนที�รบัโลหะหนกัซึ�งบางชนิดกพ็สิจูน์ไดย้าก หรอืการเปลี�ยนแปลง
สารพนัธุกรรม (DNA) ของหอยในทะเลมาบตาพุดที�เกดิขึ�นและอาจจะสง่ผลกระทบสูร่ะบบนิเวศ
ชายฝ ั �งและทะเลในบรเิวณนั �น จะฟ้องเรยีกค่าเสยีหายจากใคร เป็นตน้  
- คดเีพื�อประโยชน์สาธารณะที�มผีูเ้สยีหายจาํนวนมาก หรอืมปีญัหาความซบัซอ้นของขอ้มลูเทคนิค

ในขอ้เทจ็จรงิหรอืพยานหลกัฐานที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาคด ีรวมถงึประเดน็เรื�องการชั �ง
นํ�าหนกัพยานหลกัฐานในกระบวนพจิารณาคด ีและการเขา้ถงึและทาํความเขา้ใจพยานหลกัฐาน 
เช่น คดมีลพษิจากสนามบนิ คดมีลพษิปนเปื�อนสารกมัมนัตรงัสใีนสิ�งแวดลอ้มจากโรงไฟฟ้า
นิวเคลยีร ์เป็นตน้ 
- ประเดน็เรื�อง ค่าเสยีหายในคดสีิ�งแวดลอ้มที�ตอ้งฟ้องคดทีั �งภาครฐัและเอกชน แต่เนื�องจากอาจจะ

มเีขตอาํนาจศาลแตกต่างกนั ในกรณีที�ศาลปกครองพจิารณาคดไีดร้วดเรว็กว่าและมคีาํพพิากษา
ใหร้ฐัตอ้งจ่ายค่าเสยีหาย ศาลยตุธิรรมจะมองว่า รฐัไดจ้่ายค่าเสยีหายในมลูคดนีี�ไปแลว้ จงึมคีาํ
พพิากษาใหบ้รษิทัจา่ยค่าเสยีหายเฉพาะสว่นที�เหลอืนอกเหนือจากที�รฐัไดจ้่ายไปเท่านั �นซึ�งมี
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(รายมาตรา) 

 

๕๐  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
จาํนวนน้อยมาก ในประเดน็ความรบัผดิชอบของผูท้าํใหเ้กดิความเสยีหายกบัหลกัการร่วมกนั
เฉลี�ยค่าเสยีหายตามสว่นของความรบัผดินั �น ตอ้งใชเ้งนิภาษปีระชาชนมาจ่ายนั �นควรจะเป็น
อย่างไร  

มาตรา ๕๐ หากองคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้มประสงคจ์ะใชส้ทิธฟิ้องคดตีาม
มาตราขา้งตน้ จกัตอ้งไปเรยีกรอ้งใหห้น่วยงานของรฐัที�มอีาํนาจหน้าที�คุม้ครอง 
สง่เสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศตาม
กฎหมายนั �นเขา้ดาํเนินการตามกฎหมายก่อน หากเจา้หน้าที�ไมด่าํเนินการใน ๖๐ 
วนั องคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้มดงักล่าวมสีทิธไิปฟ้องรอ้งหรอืดาํเนินคดเีอง ใน
กรณีที�หน่วยงานของรฐัที�มอีาํนาจหน้าที�คุม้ครอง สง่เสรมิ อนุรกัษ์และรกัษา
สิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศตามกฎหมายมกีารฟ้องคดอียู่
แลว้ องคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้มอาจขอเขา้เป็นคู่ความร่วมได ้

- มแีพทยน์้อยรายมากที�กลา้วนิิจฉยัว่า คนปว่ยจากเหตุดา้นสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งอาจจะมาจากการ
แทรกแซงทางการเมอืงหรอืเหตุอื�น เช่น หากแพทยว์นิิจฉยัเช่นนั �นอาจจะถูกสั �งพกัหรอืยา้ยงาน
ได ้แพทยท์ั �วไปไม่ไดม้คีวามรูท้างดา้นระบาดวทิยาหรอืโรคเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มเป็นพษิ เป็นตน้ 

 

มาตรา ๕๑ หน่วยงานของรฐัที�มอีาํนาจหน้าที�คุม้ครอง สง่เสรมิ อนุรกัษ์และรกัษา
สิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศตามกฎหมายมอีาํนาจฟ้องคดตี่อ
ศาลเพื�อขอใหเ้กดิมาตรการในการดาํเนินการเพื�อขอใหเ้กดิมาตรการในการ
ดาํเนินการเพื�อป้องกนัหรอืหยุดยั �งการก่อความเสยีหาย การเรยีกใหจ้ดัการแกไ้ข
ปญัหาและกระทาํการฟื�นฟูเยยีวยา หรอืการเรยีกค่าเสยีหายที�เกดิแก่สิ�งแวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศได ้

การฟ้องเรยีกค่าเสยีหายที�เกดิแก่สิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและ
ระบบนิเวศของสว่นรวมตอ้งคาํนวณความเสยีหายทางตรงและทางออ้มอย่างรอบ
ดา้น โดยรวบรวมทั �งขอ้เทจ็จรงิและแสดงวธิกีารคดิคาํนวณในเชงิวชิาการแก่ศาล
อย่างเพยีงพอ 

ในกรณีที�มผีูก้่อภยัหรอืความเสยีหายหลายรายที�เกี�ยวเนื�องกนั ให้
หน่วยงานที�มอีาํนาจหน้าที�คุม้ครอง สง่เสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดลอ้ม 

- ประเดน็เรื�องกระบวนการพจิารณา ควรใชร้ะบบที�เปลี�ยนแปลงไปจากเดมิ ภาระการพสิจูน์มี
ความสาํคญัมาก จะทาํอย่างไรใหร้ฐัที�เป็นผูก้ล่าวหาและมฐีานะดกีว่าควรมหีน้าที�ตอ้งพสิจูน์ 

- ประเดน็เรื�องอายุความ ประชาชนไม่รูว้่ามรีะยะเวลาในการโตแ้ยง้ หรอืเสยีสทิธไิปเนื�องจากไม่รู้
เวลา ดงันั �น จะทาํอย่างไรใหก้ฎหมายมคีวามยดืหยุ่น/ ผ่อนปรน 

- มขีอ้เสนอว่า ควรนําหลกัการเรื�องอายุความ ของการดาํเนินคดยีาเสพตดิของ ป.ป.ส. มา
พจิารณาดว้ย 

- สนบัสนุนใหม้กีารฟ้องคดแีบบ Class action เพื�อใหป้ระชาชนไม่ตอ้งรบัภาระในการพสิจูน์อยู่คน
เดยีวแต่ทาํเป็นกลุ่ม หากจาํเป็นตอ้งม ี

- ประเดน็เรื�องการลงโทษ ความผดิไม่เลอืกฐานะทางเศรษฐกจิ แต่เวลาลงโทษจะใหแ้ตกต่างกนัได้
ไหม ศาลควรคาํนึงถงึภมูหิลงัของบุคคลที�แตกต่างกนั 

- ความเสยีหายที�เกดิขึ�นต่อสขุภาพ ที�ไมใ่ชท่างจติใจหรอืกายภาพ เช่น การมเีสยีงดงัตลอดเวลา 
ยงัไมไ่ดเ้สยีหายทางกายภาพ จะถอืเป็นคดเีดอืดรอ้นราํคาญไดห้รอืไม่ (Nuisance) 
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(รายมาตรา) 

 

๕๑  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศตามกฎหมายรวบรวมขอ้มลูและดาํเนินการ
ฟ้องรอ้งคดแีพ่งใหค้รบถว้นทุกกรณี 

ในกรณีที�หน่วยงานของรฐัที�มอีาํนาจหน้าที�คุม้ครอง สง่เสรมิ อนุรกัษ์
และรกัษาสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศตามกฎหมายตอ้งเสยี
ค่าใชจ้่ายเพื�อการแกไ้ขปญัหาสิ�งแวดลอ้มต่างๆ เช่น การขจดัมลพษิ หรอืตอ้งรบั
ผดิแทนผูก้่อความเสยีหายโดยที�มไิดเ้ป็นผูก้่อความเสยีหายเองโดยตรง ให้
หน่วยงานของรฐัฟ้องไล่เบี�ยเพื�อเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใหค้รบถว้นเพื�อใหผู้ก้่อ
มลพษิที�แทจ้รงิตอ้งรบัผดิต่อไป 

- ความเสยีหายในเชงิลงโทษควรม ีเพราะบรษิทัไดป้ระโยชน์ในการประกอบกจิการมากกว่าภาษ ี
และหน่วยงานรฐักม็หีน้าที�ควบคุม ถา้มคีวามเสยีหายในเชงิลงโทษจะเป็นกรอบใหบ้รษิทัและรฐั
ระวงัมากขึ�น 

- ประเดน็ที�ว่ากฎหมายวธิพีจิารณาคด ีจะมกีารพฒันาหลกัการทางกฎหมายที�จดัการกบัเรื�อง ผูก้่อ
ความเสยีหายที�แทจ้รงิหรอืผูก้ระทาํความผดิที�แทจ้รงิในคดสีิ�งแวดลอ้ม ไดอ้ย่างไร เช่น ในคดี
เกษตรกรปลกูขา้วโพด ทาํใหส้ญูเสยีพื�นที�ปา่หรอืตน้ไมท้ี�ชว่ยชะลอการชะลา้งพงัทลายของดนิ 
เพื�อสง่เขา้โรงงานแปรรปูทาํเป็นอาหารสตัวแ์ละผลติแอลกฮอลใ์ชผ้สมนํ�ามนัเบนซนิใชใ้นรถยนต ์
โรงงานไม่ไดเ้ป็นผูป้ลกูขา้วโพดแต่ไดป้ระโยชน์จากการรบัซื�อขา้วโพด อา้งว่า ตนไม่ใช่ผูก้่อ
ความเสยีหาย หรอืตามกฎหมายถอืว่าไม่ไดเ้ป็นผูเ้สยีหายโดยตรง แต่ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ
ทาํใหช้าวบา้นอยากจะปลกูขา้วโพดไปสง่ขายใหโ้รงงาน เป็นตน้ 

- ประเดน็การคดิคาํนวณค่าเสยีหาย ใชท้ฤษฎกีารพฒันาอย่างยั �งยนืเป็นแนวทางที�เหมาะสม ไม่
ตอ้งรกัธรรมชาตหิรอือยากจะพฒันาอุตสาหกรรมอย่างสดุโต่ง แต่กไ็ม่อยากใชว้ธิกีารคาํนวณที�
เคยถูกนํามาใชค้ดโีลกรอ้น หรอืวธิกีารคาํนวณแบบคารบ์อนเครดติ มาใชใ้นการคดิค่าเสยีหาย 

มาตรา ๕๒ โจทกจ์ะฟ้องดว้ยวาจาหรอืเป็นหนงัสอืกไ็ด ้ในกรณีที�โจทกป์ระสงค์
จะฟ้องดว้ยวาจา ใหเ้จา้พนกังานคดจีดัใหม้กีารบนัทกึรายละเอยีดแหง่คาํฟ้องแลว้
ใหโ้จทกล์งลายมอืชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 

คาํฟ้องตอ้งมขีอ้เทจ็จรงิที�เป็นเหตุแหง่การฟ้องคดรีวมทั �งคาํขอบงัคบั
ชดัเจนพอที�จะทาํใหเ้ขา้ใจได ้หากศาลเหน็ว่าคาํฟ้องนั �นไม่ถูกตอ้งหรอืขาด
สาระสาํคญับางเรื�อง ศาลอาจมคีาํสั �งใหโ้จทกแ์กไ้ขคาํฟ้องในสว่นนั �นใหถู้กตอ้ง
หรอืชดัเจนขึ�นกไ็ด ้

ไม่ม ี

มาตรา ๕๓ ภายหลงัที�ไดม้กีารฟ้องคดสีิ�งแวดลอ้มแลว้ หากมกีารเสนอคาํฟ้อง
เขา้มาในคดดีงักล่าวไมว่่าโดยวธิฟี้องเพิ�มเตมิ ฟ้องแยง้ หรอืโดยสอดเขา้มาในคด ี

- ประเดน็ค่าใชจ้่ายในการสบืพยานระหว่างดาํเนินคด ีที�อาจจะนึกไม่ถงึในขณะที�เขยีนคาํฟ้องหรอื
เพิ�มเตมิคาํฟ้อง หากแต่เกดิขึ�นจรงิในระหว่างการดาํเนินคด ีจะทาํอย่างไร ใครจะเป็น
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(รายมาตรา) 

 

๕๒  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
หรอืหากศาลมคีาํสั �งใหร้วมพจิารณาคดแีพ่งอื�นใดเขา้กบัคดสีิ�งแวดลอ้ม ใหถ้อืว่า
คดใีนสว่นที�เกี�ยวกบัคาํฟ้องซึ�งไดย้ื�นภายหลงัและคดทีี�ศาลสั �งใหร้วมพจิารณา
เหล่านั �นเป็นคดสีิ�งแวดลอ้มตามพระราชบญัญตันิี�ดว้ย 

ผูร้บัผดิชอบในกรณีเช่นนี� เช่น คดลีาํพะเนียง ค่าใชจ้่ายในการนําสบืพยาน ค่าใชจ้่ายใน
กระบวนการพสิจูน์สทิธใินที�ดนิหรอืการรงัวดัที�ดนิ ค่าใชจ้่ายในการเขา้ถงึขอ้มลูพยานหลกัฐาน 
เป็นตน้ และมขีอ้เสนอแนะว่า ค่าใชจ้่ายในลกัษณะนี�ที�เป็นเรื�องจาํเป็นในระหว่างการดาํเนินคดี
หรอืสบืพยานควรจะใหห้น่วยงานภาครฐัจ่ายสาํรองไปก่อนแลว้เมื�อพจิารณาพพิากษาคดี
เรยีบรอ้ยค่าใชจ้า่ยสว่นนี�จะตอ้งไปเรยีกเกบ็จากฝา่ยผูท้ี�แพค้ด ีแมว้่า จะไมไ่ดอ้ยู่ในคาํขอทา้ย
ฟ้อง กต็าม 

(การดาํเนินการเกี�ยวกบัคดีแพ่ง) 
มาตรา ๕๔ ในกรณีที�ทาํใหค้วามเสยีหายเกดิขึ�นต่อชวีติ ร่างกาย สขุภาพ หรอื
อนามยั โดยผลของสารที�สะสมอยู่ในร่างกายของผูเ้สยีหายหรอืเป็นกรณีที�ตอ้งใช้
เวลาในการแสดงอาการ  ผูเ้สยีหายหรอืผูม้อีาํนาจฟ้องคดแีทนผูเ้สยีหายตอ้งใช้
สทิธเิรยีกรอ้งภายในสามปี  นบัแต่วนัที�รูถ้งึความเสยีหายและรูต้วัผูท้ี�ตอ้งรบัผดิ 
แต่ไม่เกนิสบิปีนบัแต่วนัที�รูถ้งึความเสยีหาย 

- คาํนิยามเรื�องผูม้สีทิธฟิ้องคดใีนทั �งสองศาลยงัไม่ครอบคลุม 
- คดสีว่นใหญ่ที�ฟ้องรฐั หากหน่วยงานรฐัแพ ้คดจีะมกีารอุทธรณ์ทั �งสิ�น กว่าที�ชาวบา้นจะได้

ค่าเสยีหาย ใชร้ะยะเวลายาวนานมาก นอกจากนี�แลว้การฟ้องคดแีละการอุทธรณ์ยงัทาํให้
กระบวนการหยุดความเสยีหายหรอืฟื�นฟูเยยีวยาสะดุดหยุดลงอกีดว้ย เช่น คดสีารตะกั �วปนเปื�อน
ในลาํหว้ยคลติี� เป็นตน้ 
- ประเดน็คาํพพิากษาที�อาจจะนอกขอบเขตของคาํฟ้องหรอืมผีลต่อไปยงัผูอ้ื�นที�มไิดเ้ป็นคู่ความใน

คดหีากแต่มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัประเดน็ขอ้พพิาทแห่งคด ีเช่น กรณีความรบัผดิร่วมของผูก้่อ
มลพษิ ตอ้งรบัชอบร่วมกนัไม่ว่าจะเป็นผูท้ี�กระทาํความผดินั �นหรอืไม่กต็าม แต่ยงัไม่สามารถ
พสิจูน์ไดว้่าใครเป็นผูก้ระทาํความผดินั �น กรณีคดมีลพษิในประเทศญี�ปุน่ เรื�อง การปล่อยมลพษิลง
สูอ่่าวโอซากา้ ซึ�งมโีรงงานอุตสาหกรรมตั �งอยู่และปล่อยมลพษิลงสูอ่่าวนั �นเป็นจาํนวนมาก ต่อมา
พบว่า มกีารปนเปื�อนของมลพษิแลว้ทาํใหป้ระชาชนที�อาศยัอยูโ่ดยรอบปว่ย แต่ขณะที�ฟ้องคดี
และพจิารณาคดไีม่สามารถพสิจูน์ไดว้่า มลพษินั �นมาจากไหน พสิจูน์ไดเ้พยีงแต่ว่า มมีลพษิจรงิ
และมลพษินั �นทาํใหค้นปว่ยจรงิ ศาลพพิากษาใหโ้รงงานทุกโรงงานที�มสีว่นในการใชอ้่าวโอซากา้
ตอ้งร่วมกนัเฉลี�ยค่าใชจ้่ายในค่าเสยีหายต่อสขุภาพและสิ�งแวดลอ้มในคดรีวมถงึการฟื�นฟูและ
เยยีวยาบาํบดัและกาํจดัมลพษิที�ปนเปื�อนในอ่าวโอซากา้ร่วมกนัดว้ย และเช่นเดยีวกนัในคดมีลพษิ
ทาํนองเดยีวกนันี�ในประเทศฟิลปิปินส ์เป็นตน้ จะสามารถทาํใหเ้กดิขึ�นไดจ้รงิในประเทศไทย
หรอืไม่ อย่างไร 



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๕๓  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
- ประเดน็เรื�องค่าใชจ้่ายในการฟื�นฟูคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม สว่นใหญ่ใชเ้งนิเป็นจาํนวนมาก อาจจะทาํ

ใหโ้รงงานอุตสาหกรรมที�เป็นเจา้ของแหล่งกาํเนิดมลพษิลม้ละลายได ้กรณีเช่นนี�จะมกีลไกทาง
ปฏบิตัอิย่างไรในการแกไ้ขปญัหาความรบัผดิชอบสว่นนี� 
- ค่าเสยีหายที�เรยีกไปในคดแีต่ละคด ีศาลพพิากษาใหไ้ม่เท่ากนั ในขณะที�สขุภาพถูกทาํลายไปแลว้ 

จะทาํอย่างไร ใหศ้าลเหน็ผลกระทบต่อสขุภาพในอนาคตอนัเกดิจากความเสยีหายตามฟ้องในคดี
ที�อาจจะยงัไม่เกดิขึ�นในขณะที�ฟ้องคด ี 

มาตรา ๕๕ ระยะเวลาตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี�หรอืกฎหมายอื�นที�
บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี�ใหน้ํามาใชบ้งัคบั หรอืระยะเวลาตามที�ศาล
กาํหนดไว ้เมื�อศาลเหน็สมควรหรอืเมื�อคู่ความรอ้งขอ ศาลมอีาํนาจย่นหรอืขยาย
ระยะเวลาไดต้ามความจาํเป็นและเพื�อประโยชน์แหง่ 
ความยตุธิรรม 

ไม่ม ี
 

(ค่าฤชาธรรมเนียมทางแพ่ง) 
มาตรา ๕๖ การดาํเนินการทางศาลตามพระราชบญัญตันิี� ใหไ้ดร้บัยกเวน้ค่าฤชา
ธรรมเนียมทั �งปวง 

- การกาํหนดใหว้างทุนทรพัยค์่าธรรมเนียมศาล กระบวนการพจิารณายกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลใช้
เวลานาน โดยยงัไม่สามารถพจิารณาถงึเนื�อหาของคด ีดงันั �น ควรแยกเรื�องค่าธรรมเนียมออกจา
กระบวนพจิารณา เพื�อใหค้ดเีป็นไปอย่างรวดเรว็ และยงัมปีญัหาว่าหากชาวบา้นไมม่เีงนิที�ใชว้าง
ทุนทรพัย ์กจ็ะตอ้งลดจาํนวนความเสยีหายลง ทาํใหไ้ม่ไดร้บัความเป็นธรรม เวลาชาวบา้นสูค้ดี
กบัรฐัจะพบความไม่เป็นธรรม เพราะเป็นการต่อสูก้บัอยัการ หลายครั �งคดทีี�เกี�ยวพนักบักบัรฐั 
เอกชน อยัการจะไปชว่ยเอกชน โดยใชก้ระบวนการทางกฎหมาย ดงันั �น ประมวลจรยิธรรมของ
อยัการเป็นไปไดก้บัความเป็นจรงิหรอืไม ่
- เดมิร่างกฎหมายของศาลยตุธิรรมจะกาํหนดยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลสาํหรบัคดสีิ�งแวดลอ้ม 
- มขีอ้เสนอแนะใหบ้ญัญตัเิพิ�มเตมิไวใ้นร่างกฎหมายฉบบันี� เกี�ยวกบั ค่าฤชาธรรมเนียมคดแีพ่ง 

และค่าใชจ้่ายในการเรยีกรอ้งพยานหลกัฐานต่างๆ ค่าใชจ้่ายสาํหรบัผูเ้ชี�ยวชาญ หน่วยงานดา้น
สขุภาพอนามยั หน่วยงานดา้นวทิยาศาสตร ์บางกรณีสง่ไปต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายนี� รฐัจะแบกรบั



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๕๔  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ไวแ้ทนชุมชน ซึ�งถา้ผลปรากฏวา่จาํเลยผดิจรงิ ค่าใชจ้่ายนี�ควรจะเป็นภาระของผูแ้พค้ดจีะตอ้งใช้
จ่าย ไม่ใช่ภาระที�รฐัจะมาแบกไวแ้ทนผูก้่อมลพษิหรอืทาํความเสยีหาย 

(วิธีการชั �วคราวก่อนฟ้องและก่อนพิพากษา) 
มาตรา ๕๗ วธิกีารชั �วคราวก่อนฟ้องและก่อนพพิากษาและการบงัคบัตามคาํ
พพิากษาหรอืคาํสั �งใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี�และขอ้กาํหนดของประธาน
ศาลฎกีาตามมาตรา ๔ 

ไม่ม ี

มาตรา ๕๘ ในกรณีที�ศาลเหน็สมควรกาํหนดมาตรการหรอืวธิกีารใดๆ เพื�อ
บรรเทาทุกข ์ความเสยีหายหรอืป้องกนัเหตุที�จะก่อใหเ้กดิความเสยีหายใหแ้ก่
คู่ความหรอืประโยชน์สาธารณะเป็นการชั �วคราวก่อนการพพิากษาคด ีไมว่่าจะมี
คาํรอ้งขอจากบุคคลดงักล่าวหรอืไม่  ใหศ้าลมอีาํนาจกาํหนดมาตรการหรอืวธิกีาร
ชั �วคราว และออกคาํสั �งไปยงัคู่ความหรอืผูท้ี�มหีน้าที�เกี�ยวขอ้งใหป้ฏบิตัไิด ้ทั �งนี� 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�กาํหนดโดยขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา 

- การยา้ยถิ�นที�อยู่หรอืการหาที�อยูอ่าศยัใหม่ อยู่ในประเดน็ของ “Habitat Equivalence” 
 

มาตรา ๕๙ ก่อนฟ้องคด ี ถา้มเีหตุเช่นเดยีวกบัที�โจทกม์สีทิธยิื�นคาํขอใหศ้าลมี
คาํสั �งคุม้ครองชั �วคราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง  
มาตรา  ๒๕๔ หรอืมาตรา ๒๖๔  ผูม้สีทิธเิสนอคดชีอบจะยื�นคาํรอ้งขอต่อศาลได้
เช่นกนั  โดยใหน้ําประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง ภาค ๔ ลกัษณะ ๑ 
วธิกีารชั �วคราวก่อนพพิากษามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เมื�อศาลมคีาํสั �งคุม้ครองชั �วคราวก่อนพพิากษาตามวรรคหนึ�งแลว้  หาก
ไดม้กีารฟ้องคดภีายในหนึ�งเดอืนนบัแต่วนัยื�นคาํรอ้งขอตามวรรคหนึ�ง  ใหค้าํสั �ง
ศาลนั �นมผีลต่อไปเสมอืนเป็นคาํสั �งคุม้ครองชั �วคราวก่อนพพิากษาตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง   

หากมไิดม้กีารฟ้องคดตี่อศาลสิ�งแวดลอ้มภายในกาํหนดเวลาตามวรรค

ไม่ม ี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๕๕  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
สอง  ใหค้าํสั �งศาลนี�เป็นอนัยกเลกิไป 

ในระหว่างพจิารณาคาํรอ้งขอตามวรรคหนึ�ง  แมจ้ะมกีารฟ้องคดภีายใน
กาํหนดเวลาตามวรรคสองแลว้  กใ็หศ้าลดาํเนินกระบวนพจิารณาตามคาํรอ้งนี�
ต่อไป  และหากศาลมคีาํสั �งคุม้ครองชั �วคราวก่อนพพิากษา  กใ็หค้าํสั �งนี�มผีล
บงัคบัต่อไปตามวรรคสอง 
(การส่งคาํคู่ความคดีแพ่ง) 
มาตรา ๖๐ การสง่คาํคู่ความหรอืเอกสารอื�นใด หรอืการแจง้วนันดั คาํสั �งของศาล
หรอืขอ้ความอย่างอื�นไปยงัคูค่วามหรอืบุคคลอื�นใดในคดสีิ�งแวดลอ้มซึ�งปกติ
จะตอ้งดาํเนินการโดยทางเจา้พนกังานศาลนั �น ศาลอาจสั �งใหด้าํเนินการโดยทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั โทรศพัท ์โทรสาร ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์หรอืสื�อ
เทคโนโลยสีารสนเทศอื�นใดกไ็ด ้โดยคาํนึงถงึความจาํเป็นเร่งด่วน ความสะดวก
รวดเรว็ ความเหมาะสมตามสภาพแหง่เนื�อหาของเรื�องที�ทาํการตดิต่อ ทั �งนี� ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา 

ไม่ม ี

มาตรา ๖๑ คู่ความจะแต่งตั �งบคุคลใดซึ�งมภีมูลิาํเนาในเขตศาลเพื�อรบัคาํคู่ความ
หรอืเอกสารแทนตนกไ็ดโ้ดยใหย้ื�นคาํขอต่อศาลที�พจิารณาคดนีั �นเมื�อศาลอนุญาต
แลว้ จะสง่คาํคู่ความหรอืเอกสารแก่บุคคลซึ�งไดร้บัแต่งตั �งนั �นกไ็ด ้

ถา้คู่ความไมม่ภีมูลิาํเนาหรอืสาํนกัทาํการงานในเขตศาลที�พจิารณา
คด ีศาลนั �นจะสั �งใหคู้่ความแต่งตั �งบุคคลซึ�งมภีูมลิาํเนาในเขตศาลนั �นซึ�งจะเป็นการ
สะดวกในการสง่คาํคู่ความหรอืเอกสารภายในเวลาที�ศาลกาํหนดเพื�อรบัคาํคู่ความ
หรอืเอกสารแทนกไ็ด ้

ถา้คู่ความไม่ปฏบิตัติามคาํสั �งศาลตามวรรคสอง การสง่คาํคู่ความหรอื
เอกสารจะกระทาํโดยวธิปีิดประกาศไว ้ณ ศาลที�พจิารณาคด ีแจง้ใหคู้ค่วามมา
รบัคาํคู่ความหรอืเอกสารนั �นแทนการสง่โดยวธิอีื�นกไ็ดก้ารสง่คาํคู่ความหรอื

ไม่ม ี
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(รายมาตรา) 

 

๕๖  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
เอกสารโดยวธิเีช่นนี�ใหม้ผีลใชไ้ดเ้มื�อพน้สบิหา้วนันบัแต่วนัปิดประกาศ 

การสง่คาํคู่ความหรอืเอกสารแก่บุคคลซึ�งไดร้บัแต่งตั �ง ใหก้ระทาํได้
เช่นเดยีวกบัการสง่คาํคู่ความหรอืเอกสารแก่คู่ความหรอืการสง่โดยวธิอีื�นแทน
ดงัที�บญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งการสง่คาํคู่ความหรอื
เอกสารแก่บุคคลซึ�งไดร้บัแต่งตั �งตามความในวรรคนี�ใหม้ผีลใชไ้ดเ้มื�อพน้เจด็วนั
นบัแต่วนัสง่หรอืสบิหา้วนันบัแต่วนัที�ไดม้กีารสง่โดยวธิอีื�นแทน 
(การพิจารณาคดีแพ่ง) 
มาตรา ๖๒ ถา้คู่ความไม่อาจตกลงกนัหรอืไม่อาจระงบัขอ้พพิาททางเลอืกดว้ยวธิี
ใดได ้และจาํเลยยงัไม่ไดย้ื�นคาํใหก้าร ใหศ้าลจดัใหม้กีารสอบถามคาํใหก้ารของ
จาํเลยโดยจาํเลยจะยื�นคาํใหก้ารเป็นหนงัสอืหรอืจะใหก้ารดว้ยวาจากไ็ด ้ในกรณีที�
ยื�นคาํใหก้ารเป็นหนงัสอื หากศาลเหน็ว่าคาํใหก้ารดงักล่าวไม่ถูกตอ้งหรอืขาด
สาระสาํคญับางเรื�อง ศาลอาจมคีาํสั �งใหจ้าํเลยแกไ้ขคาํใหก้ารในสว่นนั �นใหถู้กตอ้ง
หรอืชดัเจนขึ�นกไ็ด ้ในกรณีใหก้ารดว้ยวาจา ใหศ้าลจดัใหม้กีารบนัทกึคาํใหก้ารนั �น
และใหจ้าํเลยลงลายมอืชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 

ถา้จาํเลยไม่ใหก้ารตามวรรคหนึ�ง และไมไ่ดร้บัอนุญาตจากศาลใหข้ยาย
ระยะเวลายื�นคาํใหก้ารใหถ้อืว่าจาํเลยขาดนดัยื�นคาํใหก้าร 

ไม่ม ี
 

มาตรา ๖๓  คดแีพ่ง เมื�อศาลแจง้กาํหนดนดัพจิารณาใหคู้่ความฝา่ยใดทราบ
แลว้ คู่ความฝา่ยนั �นไมม่าศาลตามกาํหนดนดั ใหเ้ป็นหน้าที�ของคู่ความฝา่ยนั �นมา
รบัทราบกาํหนดนดัต่อไปจากศาลเองหากไมม่ารบัทราบ ใหถ้อืวา่คู่ความฝา่ยนั �น
ไดท้ราบกาํหนดนดัต่อไปแลว้ 

ไม่ม ี
 

(คาํพิพากษาและคาํสั �งทางแพง่) 
มาตรา ๖๔ หา้มมใิหศ้าลพพิากษาหรอืสั �งเกนิไปกว่าหรอืนอกจากที�ปรากฏในคาํ

- ยงัไม่เหน็ขอ้พจิารณาเรื�องคุณภาพของคาํพพิากษา 
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(รายมาตรา) 

 

๕๗  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ฟ้อง เวน้แต่ในกรณีที�ศาลเหน็สมควรเพื�อความเป็นธรรมแก่คู่ความหรอืเพื�อ
คุม้ครองประโยชน์สาธารณะจะพพิากษาหรอืสั �งเกนิคาํขอบงัคบัหรอืที�มไิดก้ล่าว
ในคาํฟ้องกไ็ด ้
มาตรา ๖๕ คาํพพิากษาหรอืคาํสั �งใด ๆ ในคดสีว่นแพ่งใหถ้อืว่าผกูพนัเฉพาะ
คู่ความในกระบวนพจิารณาของศาลที�พพิากษาหรอืมคีาํสั �ง แต่ศาลจะกาํหนดให้
คาํพพิากษาหรอืคาํสั �งนั �นผกูพนัผูอ้ื�นซึ�งมผีลประโยชน์ร่วมกนัในมลูความแหง่คดี
หรอืมหีน้าที�เกี�ยวขอ้งตามกฎหมายดว้ยกไ็ด ้

ไม่ม ี

มาตรา ๖๖ กรณีที�ทาํใหค้วามเสยีหายเกดิขึ�นแก่ร่างกาย สขุภาพ หรอือนามยั
และในเวลาที�พพิากษาคดเีป็นการพน้วสิยัจะหยั �งรูไ้ดแ้น่ว่าความเสยีหายนั �นมี
แทจ้รงิเพยีงใด ศาลอาจกล่าวในคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งว่ายงัสงวนไวซ้ึ�งสทิธทิี�จะ
แกไ้ขคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งนั �นอกีภายในระยะเวลาที�ศาลกาํหนด โดยกาํหนดให้
จาํเลยวางหลกัประกนัความเสยีหายที�อาจจะมขีึ�นในอนาคตตามจาํนวนที�
เหน็สมควรกาํหนดกไ็ด ้ ทั �งนี� ตอ้งไม่เกนิสบิปีนบัแต่วนัที�ศาลมคีาํพพิากษาหรอื
คาํสั �ง แต่ก่อนการแกไ้ขตอ้งใหโ้อกาสคู่ความอกีฝา่ยที�จะคดัคา้น 

- ความเสยีหายที�เกดิกบัสขุภาพอนามยั เนื�องจากกว่าความเสยีหายจะปรากฏใชร้ะยะเวลานาน 
ถา้เกนิ ๑๐ ปี นบัจากศาลมคีาํพพิากษาจะทาํอย่างไร ดงันั �น จงึควรมกีารเพิ�มเงื�อนไขเพื�อให้
หลกัเกณฑด์งักล่าวมคีวามยดืหยุ่นไดห้รอืไม่ ทั �งนี� จะตอ้ถามความเหน็จากแพทยว์่าเหตุการณ์
ดงักล่าวจะเกดิขึ�นไดห้รอืไม ่
- กรณีค่าเสยีหาย ยงัไมม่คีวามเสยีหายเชงิลงโทษ หรอืทางจติใจใหช้ดัเจน ดงันั �น ควรมกีาร

พจิารณาเพิ�มเตมิ การพื�นฟูเยยีวยาใน มาตรา ๗๒ ที�กาํหนดใหม้กีารจดัหาสถานที�อื�น จะเป็น
การกา้วล่วงเขา้มาบรหิารจดัการคดมีากเกนิหรอืไม่ ซึ�งน่าจะเป็นขั �นตอนการบงัคบัคด ีหรอื
จะตอ้งมเีงื�อนไขดว้ยหรอืไม่ เชน่ จะตอ้งถามชุมชนก่อน เป็นตน้ 
- การพจิารณาความเสยีหายอนัอาจจะเกดิขึ�นในอนาคต เช่น ความขดัแยง้ในเรื�องของผงัเมอืง มี

การวนิิจฉยัว่าความเสยีหายยงัไม่เกดิ เนื�องจากโครงการยงัไม่ไดส้รา้ง ดงันั �น ผงัเมอืงจงึยงัไม่
อาจใชบ้งัคบัได ้เหน็ว่าควรมกีารพจิารณาความเสยีหายในอนาคตดว้ย เพราะแมม้ลพษิจะยงัไม่
เกดิ แต่กจิการที�จะสรา้งเป็นเป็นเรื�องที�มกีฎกระทรวงกาํหนดหา้มไวแ้ลว้ แต่กย็งัมกีารอนุญาตให้
สรา้ง ดงันั �น จะมกีารพจิารณาความเสยีหายใยอนาคตอย่างไร 
- ตวัอย่างในต่างประเทศ การทาํอุตสาหกรรมจะตอ้งมกีารทาํประกนัภยัในเรื�องการชดเชยเยยีวยา

และฟื�นฟูสิ�งแวดลอ้ม และเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีี�ดทีี�สดุทาํใหเ้กดิมลพษิน้อยที�สดุ แต่ในประเทศ
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(รายมาตรา) 

 

๕๘  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ไทยไม่ไดม้กีฎหมายใหว้างหลกัประกนัหรอืมรีะบบกองทุนชดเชยเยยีวยาและฟื�นฟูสิ�งแวดลอ้มไว ้
เมื�อมกีรณีที�มลพษิปนเปื�อนออกสูส่ิ�งแวดลอ้มจะตอ้งใชเ้งนิภาษขีองคนทั �งประเทศในการดแูล
เรื�องเหล่านี�ซึ�งตามขอ้เทจ็จรงิแลว้จะตอ้งเป็นความรบัผดิชอบของผูก้่อมลพษิตามหลกัการพฒันา
อย่างยั �งยนื จงึมขีอ้เสนอแนะใหเ้พิ�มเตมิขอ้กาํหนดเรื�องหลกัประกนัไวใ้นกฎหมายไทยใหเ้กดิการ
พฒันาระบบการตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสขุภาพ การเยยีวยาฟื�นฟู
สิ�งแวดลอ้ม ที�อาจจะเกดิจากการปนเปื�อนมลพษิในสิ�งแวดลอ้มจากอุตสาหกรรมหรอืกจิกรรมอื�น
ใดที�มผีลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และควรใชค้วบคู่กบัพื�นที�คุม้ครองและเขตควบคุมมลพษิดว้ย 

(การกาํหนดมาตรการป้องกนัความเสียหายในอนาคต) 
มาตรา ๖๗ ในกรณีที�ขอ้เทจ็จรงิปรากฏชดัว่าการดาํเนินกจิการใดๆ ของจาํเลย
ยงัอาจก่อภยัหรอืความเสยีหายไดใ้นอนาคต ใหศ้าลมอีาํนาจกาํหนดมาตรการ
ต่างๆ หรอืกาํหนดเงื�อนไขใหด้าํเนินการหรอืงดเวน้ดาํเนินการอย่างใดที�เหมาะสม
เพื�อป้องกนัมใิหผู้ก้่อความเสยีหายการกระทาํความผดิเช่นนั �นอกี  หรอืเพื�อ
ป้องกนัภยัและความเสยีหายที�จะเกดิในอนาคตได ้

ไม่ม ี
 

(การกาํหนดค่าเสียหายทางแพ่งต่อบุคคล) 
มาตรา ๖๘ ศาลมอีาํนาจกาํหนดค่าเสยีหายทางแพ่งที�เกดิขึ�นในกรณีที�บุคคลที�
ไดร้บัความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย และสขุภาพอย่างเป็นธรรม ซึ�งตอ้งรวมถงึค่า
เสยีโอกาสในทางเศรษฐกจิดว้ย เช่น ค่าเสยีหายที�ผูเ้สยีหายจะเสยีโอกาสในการ
ทาํงานในอนาคต หรอืค่าเสยีโอกาสที�ตอ้งเสยีชวีติก่อนวยัอนัควร 

- ศาลยุตธิรรมมแีผนกคดสีิ�งแวดลอ้มและคาํแนะนําของประธานศาลที�มผีลใชบ้งัคบัแลว้ (แมว้่า จะ
ยงัมอีกีหลายเรื�องในร่างกฎหมายสองฉบบันี�ที�ไม่ไดอ้ยูใ่นคาํแนะนํานั �น) ในประเดน็คดบีุกรุกปา่
และมกีารฟ้องเรยีกค่าเสยีหายทางแพ่ง ศาลคดิค่าเสยีหายไปจนถงึความเสยีหายที�ไม่ใช่ทางตรง
แต่ยงัคาํนึงถงึหน้าที�ของทรพัยากรธรรมชาตทิี�เป็นค่าเสยีหายทางออ้มดว้ย 
- ยงัไมม่ขีอ้กาํหนดในเรื�องการเปลี�ยนแปลงค่าปรบัไปเป็นค่าเสยีหาย 

มาตรา ๖๙ ศาลมอีาํนาจกาํหนดค่าเสยีหายทางแพ่งที�เกดิขึ�นในกรณีที�บุคคลที�
ไดร้บัความเสยีหายต่อทรพัยส์นิอย่างเป็นธรรม ค่าเสยีหายต่อทรพัยส์นิที�
ผูเ้สยีหายไดร้บั นอกจากหมายถงึความเสยีหายโดยตรงต่อทรพัยส์นิเพราะปญัหา
สิ�งแวดลอ้มแลว้ ยงัหมายความรวมถงึค่าใชจ้่ายในการที�ผูไ้ดร้บัผลกระทบตอ้งยา้ย

- แนวคดิการใชม้าตรการทางแพ่งและอาญา ในการป้องปรามหรอืชดเชยค่าเสยีหาย ควรจะนํา
แนวความคดิของ ป.ป.ส. เช่น การรบิทรพัยส์นิ โดยใชข้อ้สนันิษฐานว่าเป็นทรพัยส์นิที�ไดม้าจาก
การกระทาํความผดิ นอกจากจะพสิจูน์ไดว้่าไดม้าจากที�อื�น รวมถงึนิตบิุคคลที�ใชพ้ระราชบญัญตัิ
ฟอกเงนิเป็นมลูฐาน เป็นตน้ 
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(รายมาตรา) 

 

๕๙  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ที�อยู่อาศยัดว้ยปญัหาสิ�งแวดลอ้ม การตอ้งซื�ออาหารหรอืสิ�งใดๆ ผดิไปจากที�เป็น
เพราะปญัหาสิ�งแวดลอ้ม รวมทั �งการจดัทาํสิ�งต่างๆ เพื�อป้องกนัความเสยีหายดว้ย 
(ค่าเสียหายต่อทรพัยากรของชุมชนและส่วนรวม) 
มาตรา ๗๐ ในคดทีี�มกีารรอ้งขอค่าเสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และระบบนิเวศของสว่นรวม นอกเหนือจากค่าเสยีหายที�คู่ความรอ้งขอแลว้ เพื�อ
ประโยชน์แห่งความเป็นธรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ศาลมอีาํนาจกาํหนดค่าเสยีหายทาง
แพ่งอื�นใหค้รอบคลุมค่าเสยีหายที�เกดิขึ�นแลว้และพงึจะเกดิขึ�นในอนาคต 
ดงัต่อไปนี� 

(๑) ค่าเสยีหายที�เป็นมลูค่าในเชงิความสาํคญัของสิ�งที�สญูเสยีต่อระบบ
นิเวศ ห่วงโซ่อาหารและความเชื�อมโยงของวงจรธรรมชาต ิ

(๒) ค่าเสยีหายที�เป็นมลูค่าในเชงิประโยชน์ใชส้อยของบุคคล ทั �งเพื�อการ
ดาํรงชพี การท่องเที�ยว และการชื�นชมทศันียภาพ และความรื�นรมยใ์นทาง
ธรรมชาต ิ

(๓) ค่าเสยีหายที�เป็นมลูค่าในเชงิเศรษฐกจิการคา้ รวมทั �งค่าเสยีโอกาส
ในเชงิเศรษฐกจิ 

(๔) ค่าใชจ้่ายเพื�อการดาํเนินการขจดัมลพษิ หรอืความเสยีหายต่างๆ ที�
เกดิแก่ทรพัยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดลอ้ม และระบบนิเวศ 

(๕) ค่าใชจ้่ายเพื�อการฟื�นฟูทรพัยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดลอ้ม และระบบ
นิเวศ ใหค้นืสูส่ภาพเดมิก่อนที�จะเสยีหายอย่างเหมาะสม 

- ปญัหาค่าใชจ้่ายในการฟื�นฟูสิ�งแวดลอ้มที�ปนเปื�อนสารพษิในสิ�งแวดลอ้ม เช่น คดคีลติี� 
บรษิทัเอกชนกระทาํละเมดิทาํใหเ้กดิการปนเปื�อนสารตะกั �วในลาํหว้ยคลติี� ไมย่อมดาํเนินการ
ฟื�นฟูกาํจดัและบาํบดัสารตะกั �วปนเปื�อนตามคาํพพิากษาของศาล ทาํใหก้ารฟื�นฟูไม่เกดิขึ�นจรงิ 
ดงันั �นในกรณีนี� ตามบทบญัญตักิฎหมายแลว้ ถา้หากบรษิทัเอกชนผูก้ระทาํละเมดิ กรมควบคุม
มลพษิตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม หรอืชาวบา้นควรจะดาํเนินการ
เรื�องฟื�นฟูบาํบดัและกาํจดัสารตะกั �วปนเปื�อนในลาํหว้ยคลติี�ไดโ้ดยเรยีกค่าใชจ้่ายจากผูก้่อมลพษิ 
แต่ในความเป็นจรงิคาํพพิากษาลกัษณะเช่นนี�บงัคบัคดไีดย้าก ประกอบกบักรณีเป็นการแกไ้ข
ปญัหาที�มผีลกระทบสิ�งแวดลอ้มที�ซบัซอ้น และเป็นการยากที�จะเรยีกค่าเสยีหายในการฟื�นฟูจาก
บรษิทั จากประเดน็ปญัหาเช่นนี� ควรจะมกีองทุนและหน่วยงานกาํกบัดแูลใหเ้กดิการฟื�นฟู
เยยีวยา บาํบดัและกาํจดัมลพษิปนเปื�อนในสิ�งแวดลอ้มโดยเฉพาะ และมรีะเบยีบหลกัเกณฑใ์น
การใชเ้งนิเพื�อการฟื�นฟูและการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายจากผูก้ระทาํความผดิอย่างชดัเจนโดยมติอ้ง
ไปฟ้องคดไีล่เบี�ยเป็นคดใีหม่อกีครั �งซึ�งจะทาํใหม้คีวามล่าชา้อย่างมาก ซึ�งในปจัจุบนัยงัไม่มกีลไก
ที�ว่านี� 
- ประเดน็เรื�องหลกัการอาํนาจของศาลในการตรวจสอบดุลพนิิจของฝา่ยปกครอง เนื�องจากดุลพนิิจ

ของฝา่ยปกครองนั �นอยู่บนสมมตฐิานที�ว่า ฝา่ยปกครองจะตอ้งดาํเนินการดว้ยความกระตอืรอืรน้
ไปในแนวทางที�จะทาํใหเ้กดิการแกไ้ขหรอืฟื�นฟูเยยีวยาความเสยีหายในคดสีิ�งแวดลอ้ม (active 
administrative action) ซึ�งสว่นใหญ่แลว้เป็นเรื�องทางเทคนิคดา้นวทิยาศาสตรท์ี�ศาลไมม่คีวาม
เชี�ยวชาญ ตามแนวคาํพพิากษาต่างประเทศที�ถูกนํามาใชใ้นคดสีิ�งแวดลอ้มในประเทศไทย ซึ�ง
การที�ศาลไม่เขา้ไปตรวจสอบดุลพนิิจของฝา่ยปกครองตามแนวทางดงักล่าวทาํใหเ้กดิความไม่
เป็นธรรมในคดสีิ�งแวดลอ้ม การฟ้องคดใีนศาลปกครองเพื�อใหฝ้า่ยปกครองแกไ้ขการดาํเนินการ
ตามกฎหมายของตนที�ผดิพลาดหรอืแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และนอกจากนี�ไม่ไดช้ว่ยทาํใหฝ้า่ยปกครอง
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(รายมาตรา) 

 

๖๐  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
กระตอืรอืรน้ในการดาํเนินการไปเพื�อการคุม้ครองสิ�งแวดลอ้มเพื�อสรา้งความเป็นธรรมตาม
หลกัการของความยตุธิรรมดา้นสิ�งแวดลอ้มแต่อย่างใด 
- ประเดน็ของฐานการคดิคาํนวณเพื�อกาํหนดค่าเสยีหายหรอืใชต้วัเลขในการกาํหนดคาํสั �งในคาํ

พพิากษา ไม่ค่อยอธบิายเหตุผลว่า เหตุใดจงึทาํเช่นนั �น ทาํใหส้งัคมไมไ่ดเ้รยีนรูส้ ิ�งใดจากการวาง
บรรทดัฐานเหล่านี�เลย 
- ประเดน็เรื�องจะทาํใหเ้กดิการฟื�นฟูและค่าใชจ้่ายในคดมีลพษิไดอ้ย่างไร ไม่เคยปรากฏในคาํ

พพิากษาหลายคด ีหากไกลจากหลกัการความรบัผดิชอบของผูก้อ่มลพษิมาก และถา้หากให้
หน่วยงานภาครฐัเป็นผูด้าํเนินการโดยไม่มวีธิกีารเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�มรีาคาแพงมากเหล่านั �น
จากผูก้่อมลพษิกเ็ท่ากบัใชเ้งนิภาษใีนการบาํบดัและกาํจดัมลพษิ เช่น คดแีม่เมาะประเดน็ความ
เสยีหายจากสารซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์คดเีหมอืงร่อนพบิลูประเดน็เรื�องสารหนู คดเีหมอืงทองคาํ
ประเดน็เรื�องสารหนูที�มอียูจ่าํนวนมากในบรเิวณใกลเ้คยีงซึ�งยงัหาสาเหตุไม่ไดว้่ามาจากที�ใด หรอื
ประเดน็โลหะหนกัจากกระบวนการสกดัทอง เป็นตน้ แตกต่างจากคดปีระเภทเดยีวกนันี�ใน
ต่างประเทศ เช่น คดเีหมอืงที�ฟุกุโอกะ เหมอืงปิดไป ๔๐ กว่าปี แลว้การบาํบดัมลพษิยงัคง
ดาํเนินการต่อไปจนกว่ามลพษิจะถูกกาํจดัและบาํบดัจนหมด เป็นตน้ 

มาตรา ๗๑ ในการพจิารณากาํหนดค่าเสยีหายทางสิ�งแวดลอ้ม ศาลใหศ้าล
เลอืกใชว้ธิกีารคาํนวณความเสยีหายทางสิ�งแวดลอ้มใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิา
เศรษฐศาสตรส์ิ�งแวดลอ้ม เศรษฐศาสตรส์ขุภาพ ความรูท้างวทิยาศาสตร ์หรอื
วชิาการอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยอาจขอใหผู้เ้ชี�ยวชาญในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งเสนอความ
คดิเหน็ประกอบได ้

ไม่ม ี

มาตรา ๗๒ ในกรณีที�ศาลเหน็วา่การแกฟ้ื�นฟูเยยีวยาสภาพสิ�งแวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศในบรเิวณที�เสยีหายใหก้ลบัสูส่ภาพเดมิไม่
สามารถกระทาํไดอ้กีแลว้หรอืกระทาํไดย้ากอย่างยิ�ง 

- การบงัคบัคดตีามอาจมปีญัหาเนื�องจากเจา้พนกังานบงัคบัคดไีมม่คีวามรูเ้รื�องการฟื�นฟู
ทรพัยากรธรรมชาต ิดงันั �น จงึควรเขยีนใหช้ดัเจนว่าใหห้น่วยงานของรฐัเขา้มามสีว่นร่วมในการ
บงัคบัคดใีหเ้ป็นไปตามคาํพพิากษา เช่น กรมปา่ไม ้กรมควบคุมมลพษิ เพราะถา้ไม่เขยีนไว ้
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(รายมาตรา) 

 

๖๑  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
เพื�อประโยชน์แห่งความยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ศาลอาจสั �งใหผู้ก้่อ

ความเสยีหายจดัหาสถานที�อื�น ที�มลีกัษณะและสภาพธรรมชาต ิและบุคคล
สามารถใชห้รอืไดป้ระโยชน์ในลกัษะเดยีวกนัมาชดเชย แทนการแกไ้ขฟื�นฟู
เยยีวยาในที�เดมิได ้

หน่วยงานจะไม่ปฏบิตัติาม  
- ปญัหาเรื�องการบงัคบัคดหีลงัจากศาลมคีาํพพิากษาแลว้ คาํพพิากษาควรใหม้คีวามเหมาะสม

ชดัเจน ตามหลกัวชิาการที�ด ีและใหม้บีงัคบัคดไีดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะเรื�องการบาํบดั
ฟื�นฟู 
- ในการเขยีนบทบญัญตักิฎหมายใหห้น่วยงานเขา้มามสีว่นร่วมในการบงัคบัคด ีควรจะพจิารณา

กรณีหน่วยงานของรฐัผูม้หีน้าที�เยยีวยาและฟื�นฟูสิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายแลว้ไม่ไดด้าํเนินการ
หรอืกระทาํโดยล่าชา้เกนิสมควร ดว้ย  

มาตรา ๗๓ ศาลอาจใชดุ้ลพนิิจกาํหนดในคาํพพิากษาใหแ้บ่งชาํระค่าเสยีหาย
ออกเป็นสว่นๆ ตามระยะเวลาและจาํนวนเงนิที�ตอ้งชาํระในแต่ละคราวตามที�ศาล
เหน็สมควร  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถของผูก้่อความเสยีหายตามสภาพ
ความเป็นจรงิ 

ไม่ม ี

(การบงัคบัตามคาํพิพากษาหรอืคาํสั �งทางแพ่ง) 
มาตรา ๗๔ ภายหลงัที�ไดม้คีาํสั �งหรอืคาํพพิากษาถงึที�สดุในคดสีิ�งแวดลอ้มแลว้  
หากความปรากฏแก่ศาลว่า  ไมอ่าจบงัคบัคดตีามคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งไดห้รอืมี
ความจาํเป็นตอ้งกาํหนดวธิกีารอย่างหนึ�งอย่างใดเพื�อบงัคบัใหเ้ป็นไปตามคาํ
พพิากษาหรอืคาํสั �ง  ใหศ้าลมอีาํนาจออกคาํสั �งใดๆ เพื�อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งดงักล่าว
ไดต้ามที�เหน็สมควร  เพื�อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม 

ในกรณีที�ประโยชน์สาธารณะจะเสยีหายอย่างรา้ยแรง หากไมม่กีาร
กระทาํตามคาํสั �งหรอืคาํพพิากษา ศาลอาจสั �งใหบุ้คคลอื�นมาแกไ้ขบาํบดัป้องกนั
ภยัทางสิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิโดยใหล้กูหนี�ตามคาํพพิากษาเป็น
ผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้่ายนั �นโดยเรว็กไ็ด ้

- ทาํอย่างไรใหค้าํพพิากษาของศาลไทยมคีุณภาพ 
- คาํพพิากษาศาลตอ้งมหีลกัความรบัผดิชอบของตุลาการ (Judicial accountability) เช่น หลกั

ความรบัผดิชอบของผูก้่อมลพษิ ในคาํพพิากษาคดโีลกรอ้น คนที�บุกรุกปา่ คอืผูก้่อมลพษิหรอืไม่ 
แสดงใหเ้หน็ชดัเจนว่า ศาลอาจจะไม่เขา้ใจหลกัการนี� จงึปรากฏคาํพพิากษาเช่นนี�  
- กรณีการพจิารณาพพิากษาของศาลจะตอ้งใชก้ฎเกณฑ ์(regime) ที�ตอ้งใชก้ฎหมายทุกอย่างที�มี

อยู่ทั �งแพ่ง อาญา และปกครอง แมเ้ป็นแค่แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรฐักต็อ้งใช ้ศาลจะปฏเิสธการ
ทาํใหเ้กดิความเป็นธรรมเนื�องจากเหตุไม่มกีฎหมายไม่ได ้เช่น คดอี่าวมาหยา ที�คาํพพิากษาของ
ศาลอา้งว่า ไมม่กีฎหมายบงัคบัใช ้เป็นตน้ 

ส่วนที� ๓ วิธีพิจารณาคดีที�ใช้รว่มกนัทั 7งในส่วนแพ่งและอาญา - คดสีิ�งแวดลอ้มจาํเป็นตอ้งมอีายคุวามหรอืไม่ หรอืการไม่ตดัสทิธใินการดาํเนินคดดีา้นสิ�งแวดลอ้ม
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(รายมาตรา) 

 

๖๒  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
เมื�อคดขีาดอายุความ เช่น ถา้กรณีต่อมาโรงงานถูกฟ้องและถูกศาลพพิากษาใหร้บัผดิตามฟ้อง 
กรณีนี�แมค้ดจีะขาดอายุความไปแลว้ แต่จะยอมใหผู้ท้ี�ไดร้บัความเสยีหายจะยงัฟ้องคดไีดห้รอืไม ่

- ในประเดน็อายุความ มขีอ้เสนอแนะอกีทางหนึ�งใหม้กีารพจิารณาเป็นกรณีไปว่า จะใหข้ยายอายุ
ความออกไปไดแ้ค่ไหน เพยีงใด 

- ความรบัผดิของนิตบิุคคล จะออกแบบกฎหมายอย่างไร มขีอ้เสนอว่า การฟ้องคดคีวรจะตอ้งแยก
ออกมาเป็นเรื�องเฉพาะเลยหรอืไม่ และควรจะตอ้งใหน้ิตบิุคคลมคีวามรบัผดิมากกว่าบุคคล
ธรรมดา เนื�องจากนิตบิุคคลใชป้ระโยชน์จากสิ�งแวดลอ้มไดส้องเท่า 

(การสืบพยานและการรวบรวมพยานหลกัฐานล่วงหน้า) 
มาตรา ๗๕  ถา้บุคคลใดเกรงวา่พยานหลกัฐานที�ตนอาจตอ้งอา้งองิในภายหน้า
จะสญูหายหรอืยากแก่การนํามาเมื�อมคีดสีิ�งแวดลอ้มเกดิขึ�น หรอืถา้คู่ความฝา่ยใด
ในคดเีกรงว่าพยานหลกัฐานที�ตนจาํนงจะอา้งองิจะสญูหายเสยีก่อนที�จะนํามาสบื
หรอืเป็นการยากที�จะนํามาสบืในภายหลงับคุคลนั �นหรอื คู่ความฝา่ยนั �นอาจยื�นคาํ
ขอต่อศาลโดยทาํเป็นคาํรอ้งขอหรอืคาํรอ้งใหศ้าลมคีาํสั �งใหส้บืพยานหลกัฐานนั �น
ไวท้นัทเีท่านั �น ใหศ้าลหมายเรยีกผูข้อและคู่ความอกี    ฝา่ยหนึ�งหรอื
บุคคลภายนอกที�เกี�ยวขอ้งมาศาล และเมื�อไดฟ้งับุคคลเหล่านั �นแลว้    ใหศ้าลสั �ง
คาํขอตามที�เหน็สมควร ถา้ศาลสั �งอนุญาตตามคาํขอแลว้ใหส้บืพยาน   หลกัฐาน
ไปตามที�บญัญตัไิวใ้นกฎหมาย  สว่นรายงานและเอกสารอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
นั �นใหศ้าลเกบ็รกัษาไว ้

- ประเดน็เรื�องการยอมรบัเอาพยานหลกัฐานที�เป็นรายงานของหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
ประเดน็แห่งคด ีเขา้มาในสาํนวนคดอีย่างเปิดเผยและชอบดว้ยกฎหมาย ในคดสีิ�งแวดลอ้มที�
เชื�อมโยงกบัเรื�องอื�นๆ เช่น คดบีกุรุก คดหีมิ�นประมาท คดกีดีขวางทางจราจร คดฆีา่ตดัตอนแกน
นํา เป็นตน้ ซึ�งเกดิขึ�นจรงิและสว่นใหญ่เมื�อมขีอ้พพิาททางสิ�งแวดลอ้ม ผูถู้กกล่าวหาว่า กระทาํ
ความผดิหรอืทาํลายสิ�งแวดลอ้มจะฟ้องคดหีมิ�นประมาทแกนนําหรอืผูก้ล่าวหาคู่กรณีของตน หรอื
ฆา่แกนนําเพื�อไมใ่หก้ารกล่าวหาดาํเนินต่อไป หรอืฟ้องคดบีุกรุกเพื�อใหแ้กนนําหรอืผูก้ล่าวหาไป
ยุ่งกบัคดคีวามนั �นหรอืหวาดกลวัไม่กลา้ดาํเนินการอื�นต่อไป หรอืเป็นการสรา้งภาระซํ�าซอ้นใหแ้ก่
ชาวบา้นที�ดาํเนินการนั �นๆ  

มาตรา ๗๖  ในกรณีมเีหตุฉุกเฉิน เมื�อมกีารยื�นคาํขอตามมาตรา ๗๕  ผูย้ื�นคาํขอ
จะยื�นคาํรอ้งรวมไปดว้ยเพื�อใหศ้าลมคีาํสั �งหรอืออกหมายตามที�ขอโดยไม่
ชกัชา้ และถา้จาํเป็นจะขอใหศ้าลมคีาํสั �งใหย้ดึหรอือายดัเอกสารหรอืวตัถุที�จะใช้
เป็นพยานหลกัฐานที�ขอสบืไวก้่อนโดยมเีงื�อนไขอย่างใดอย่างหนึ�งตามที�ศาล
เหน็สมควรกไ็ด ้

ไม่ม ี
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(รายมาตรา) 

 

๖๓  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ใหน้ํามาตรา ๒๖๑ ถงึมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗ ถงึ

มาตรา ๒๖๙  แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใชแ้ก่กรณีตามวรรค
หนึ�งโดยอนุโลม 
(การพิจารณาคดี) 
มาตรา ๗๗   เพื�อประโยชน์แหง่ความยุตธิรรมในอนัที�จะใหไ้ดค้วามแจง้ชดัใน
ขอ้เทจ็จรงิแห่งคด ีใหศ้าลมอีาํนาจเรยีกพยานหลกัฐานมาสบืไดเ้องตามที�
เหน็สมควร และศาลมอีาํนาจซกัถามพยานเพิ�มเตมิไดจ้นสิ�นขอ้สงสยั 

ใหศ้าลดาํเนินการนั �งพจิารณาคดตีดิต่อกนัไปโดยไม่เลื�อนคดจีนกว่าจะ
เสรจ็การพจิารณา เวน้แต่มเีหตุจาํเป็นอนัมอิาจกา้วล่วงเสยีไดแ้ละศาลจะเลื�อนครั �ง
หนึ�งไดไ้ม่เกนิเจด็วนั และเมื�อเสรจ็การพจิารณาคด ีใหศ้าลรบีทาํคาํพพิากษาหรอื
คาํสั �งโดยเรว็ 

- ประเดน็ของการแกไ้ขปญัหาขอ้พพิาทของฝา่ยบรหิารหรอืฝา่ยปกครองโดยใชเ้ครื�องมอืดา้น
นโยบาย เช่น มตคิณะรฐัมนตร ีเป็นตน้ แมว้่า จะสามารถทาํใหเ้กดิความเป็นธรรมและแกไ้ข
ปญัหาไดห้ลายประการ แต่มแีนวคาํพพิากษาของศาลที�วางหลกัไวว้่า มตคิณะรฐัมนตรเีป็น
เครื�องมอืทางนโยบาย ไม่ใช่กฎหมาย มผีลบงัคบัเป็นการภายในแต่เฉพาะการดาํเนินการของ
ฝา่ยบรหิารและฝา่ยปกครองเท่านั �น เมื�อกรณีเป็นเช่นนี�แลว้ มตคิณะรฐัมนตรกีไ็ม่ไดม้สีถานะและ
สภาพบงัคบัทางกฎหมายในสายตาของศาล ดงันั �น หากมตคิณะรฐัมนตรนีั �นมปีญัหาขดัแยง้กบั
กฎหมายกจ็ะไม่สามารถรบัฟงัไดใ้นศาล กฎหมายฉบบันี�จะแกไ้ขปญัหานี�ใหข้อ้เทจ็จรงิเนื�อหาที�
อยู่ในมตคิณะรฐัมนตรทีี�สามารถนําไปสูก่ารแกไ้ขปญัหา เขา้สูก่ระบวนพจิารณาคดขีองศาลได้
อย่างไร 

(การคุ้มครองพยาน) 
มาตรา ๗๘ ในกรณีที�พยานบุคคลมคีวามเสี�ยงภยัในคดสีิ�งแวดลอ้ม ใหศ้าล
พจิารณาออกคาํสั �งเพื�อใหเ้กดิการคุม้ครองพยานอย่างเหมาะสม ทั �งนี�เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองพยาน 

ไม่ม ี

(พยานผูเ้ชี�ยวชาญ ที�ปรกึษา และผูเ้ชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม) 
มาตรา ๗๙ เพื�อประโยชน์แห่งความยตุธิรรม ศาลมอีาํนาจผูเ้ชี�ยวชาญในคดี
สิ�งแวดลอ้มที�มคีวามเหมาะสมมาช่วยคน้หาความจรงิแห่งคดไีด ้

ผูเ้ชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดลอ้ม อาจเขา้มาในคดใีนฐานะพยานผูเ้ชี�ยวชาญ
ของคู่ความฝา่ยต่างๆ หรอืในฐานะที�ปรกึษาที�เป็นผูเ้ชี�ยวชาญทางสิ�งแวดลอ้มกไ็ด ้

ในคดทีี�ตอ้งอาศยัความรูค้วามชาํนาญเป็นพเิศษ ศาลอาจขอใหท้ี�ปรกึษา

- ขอ้สงัเกตเกี�ยวกบัปญัหาความตอ้งการผูเ้ชี�ยวชาญที�มคีวามเชี�ยวชาญหลายดา้นในการระงบัขอ้
พพิาททางดา้นสิ�งแวดลอ้มซึ�งโดยธรรมชาตแิลว้จะมลีกัษณะที�ซบัซอ้นตอ้งอาศยัความรูด้า้น
เทคนิคในการวเิคราะหแ์ละหาวธิกีารแกไ้ขปญัหา จะตอ้งพงึคาํนึงถงึเรื�องเหล่านี�ดว้ย 
- ในคดโีรงโมห่นองบวัลาํพทูี�จงัหวดัขอนแก่น ศาลปกครองสงูสดุสั �งใหช้าวบา้นไปทดลองระเบดิ 

ว่าถา้ระเบดิแลว้จะมผีลกระทบอย่างไร ถอืเป็นตวัอย่างของเรื�องทางเทคนิค ชาวบา้นจะไปชนะ
คดไีดอ้ย่างไรในกระบวนสบืพยานแบบนี� ในคดปีกครองเรื�องนี� ศาลปกครองชั �นตน้มคีาํสั �ง
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(รายมาตรา) 

 

๖๔  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ที�เป็นผูเ้ชี�ยวชาญทางสิ�งแวดลอ้มใหค้วามเหน็เพื�อประกอบการพจิารณาพพิากษา
คดไีด ้  โดยที�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มมสีทิธใินการเขา้ถงึเอกสารและขอ้มลูในคดทีี�
จาํเป็นเพื�อใหม้ขีอ้มลูที�เพยีงพอในการเสนอความคดิเหน็ โดยในคดหีนึ�งอาจมทีี�
ปรกึษาหลายคนหรอืหลายสาขากไ็ด ้ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัตามพฤตกิารณ์แห่งรปูคด ี

ผูเ้ชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดลอ้มตอ้งเป็นผูเ้ชี�ยวชาญในสาขาต่างๆ อย่าง
แทจ้รงิ และความเชี�ยวชาญดงักล่าวเกี�ยวพนักบัประเดน็แห่งคดพีพิาท และ
ผูเ้ชี�ยวชาญตอ้งมคีวามเป็นกลางในการแสดงความคดิเหน็ และเขา้มาในคดเีพื�อ
ช่วยศาลและคู่ความทุกฝา่ยในการคน้หาความจรงิแห่งคด ีมใิช่เพื�อช่วยเหลอืฝา่ย
ใดฝา่ยหนึ�ง 

เยยีวยาความเสยีหายเป็นการชั �วคราวมาตั �งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ และตดัสนิเพกิถอนประทานบตัร 
เพราะกระบวนการไมช่อบดว้ยกฎหมาย แต่ศาลปกครองสงูสดุกลบัคาํตดัสนิโดยไม่อา้ง
รฐัธรรมนูญ ทาํอย่างไรใหศ้าลสนใจเรื�องสทิธติามรฐัธรรมนูญใหม้ากกว่านี� กฎหมายใหมต่อ้งไป
ใหถ้งึ 
- ประเดน็การแต่งตั �งผูเ้ชี�ยวชาญของศาลในคดปีกครองเกี�ยวดว้ยสิ�งแวดลอ้ม 

(ก) คดถี่านหนิท่าทรายในศาลปกครอง ศาลตั �งผูเ้ชี�ยวชาญจากหน่วยงานราชการ สั �งใหไ้ป
ดาํเนินการวดัมลพษิจากกจิกรรมเกี�ยวกบัถ่านหนิตามขอ้พพิาท การดาํเนินการไดท้าํในฤดู
ฝน (ไม่ทราบว่า ศาลสั �งใหใ้นฤดฝูนหรอืไม่ เนื�องจากเหตุใด ผูเ้ชี�ยวชาญไดแ้จง้แก่ศาล
หรอืไมว่่าการตรวจวดัมลพษิในคดเีกี�ยวเนื�องเช่นนี�ตอ้งทาํในช่วงที�ไมม่ฝีนตก เนื�องจาก
ปญัหามลพษิจากฝุน่ละออง) ซึ�งโดยธรรมชาตขิองมลพษิจากกจิกรรมถ่านหนิสว่นใหญ่คอื 
เรื�องฝุน่ละอองในบรรยากาศ ช่วงระยะเวลาในการตรวจวดัมลพษิจะตอ้งไมใ่ชช่่วงเวลาที�ฝน
ตกหรอืมกีารดาํเนินมาตรการลดผลกระทบ มขีอ้สงัเกตในประเดน็การแต่งตั �งพยาน
ผูเ้ชี�ยวชาญของศาลเขา้ไปตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในคด ีแต่มไิดด้าํเนินการตามมาตรฐาน
ทางดา้นวชิาการอย่างเหมาะสม ประชาชนที�เป็นผูเ้สยีหายจะหวงัพึ�งใครในการพจิารณาคดี
อย่างเป็นธรรม และสามารถทาํใหเ้กดิการควบคุมและลดมลพษิที�ผูเ้สยีหายไดร้บัจรงิ 
เนื�องจากขอ้มลูที�พยานผูเ้ชี�ยวชาญรายงานต่อศาลในกรณีเช่นนี�จะมคี่ามลพษิที�ตํ�ากว่าความ
เป็นจรงิ ทาํใหศ้าลฟงัไดว้่า ผูเ้สยีหายไม่ไดร้บัความเสยีหายจรงิ 

(ข) ในคดวีงันํ�าเขยีว การตรวจสอบทาํแนวเขตที�ดนิในกระบวนการระงบัขอ้พพิาทนอกจาก
ผูเ้ชี�ยวชาญแลว้ควรจะมกีารตรวจสอบจากภาคประชาชนร่วมดว้ย เช่นเดยีวกบัที�เคยเกดิขึ�น
ในต่างประเทศ 

- ในคดมีาบตาพุด กรณีสารอนิทรยีร์ะเหยง่าย (VOC) มคีวามซบัซอ้นของสารเคมแีละระเหยได้
ง่ายพสิจูน์ไดย้าก หรอืกรณีของคนที�รบัโลหะหนกัซึ�งบางชนิดกพ็สิจูน์ไดย้าก หรอืการ
เปลี�ยนแปลงสารพนัธุกรรม (DNA) ของหอยในทะเลมาบตาพุดที�เกดิขึ�นและอาจจะสง่ผลกระทบ
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(รายมาตรา) 

 

๖๕  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
สูร่ะบบนิเวศชายฝ ั �งและทะเลในบรเิวณนั �น ภาระการพสิจูน์จะเป็นของผูใ้ด ค่าใชจ้่ายในการ
พสิจูน์กจ็ะตอ้งใชเ้งนิและวธิกีารทางหอ้งปฏบิตักิาร และใครจะเป็นผูคุ้ม้ครองกระบวนการพสิจูน์
นี�ใหด้าํเนินไปได ้
- ประเดน็ ประชาชนไม่ไดร้บัความเป็นธรรม เนื�องจากไม่สามารถต่อสูค้ดกีบัหน่วยงานรฐัได ้เช่น 

ไม่สามารถหาพยานหลกัฐานมาต่อสูค้ดไีด ้การพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิในคดตีอ้งใชค้่าใชจ้่ายจาํนวน
มากหรอืตอ้งการผูม้คีวามรูค้วามเชี�ยวชาญเฉพาะทางมาพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิ ความปลอดภยัของ
พยานผูเ้ชี�ยวชาญ หรอืพยานหลกัฐานที�กฎหมายรบัรองไม่สามารถหามากไดแ้ลว้แต่กม็สีทิธิ
ก่อนที�จะมกีฎหมายบงัคบัใชใ้หเ้สยีสทิธนิั �นโดยไมช่อบ เป็นตน้ 
- ขอ้เสนอแนะใหศ้าลใชผู้เ้ชี�ยวชาญ เป็นที�ปรกึษาและคอยชว่ยตั �งคาํถามในประเดน็ที�ศาลไมม่ี

ความเชี�ยวชาญ เพื�อช่วยใหศ้าลใชดุ้ลพนิิจพจิารณาพพิากษาคดอีย่างรอบดา้น 
- ขอ้เสนอแนะ ใหม้หีน่วยงานกลางทางดา้นสิ�งแวดลอ้มของภาครฐัที�ช่วยเหลอืในการรวบรวม

ขอ้เทจ็จรงิ และพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิดว้ยพยานหลกัฐานทางดา้นทรพัยากร เช่น นิตวิทิยาศาสตร์
ทางดา้นทรพัยากรและสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ โดยใหท้าํงานควบคูไ่ปกระบวนสบืสวนและแสวงหา
ขอ้เทจ็จรงิในศาล 
- ประเดน็ความเป็นกลางของพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคด ีเช่น หากเป็นพยานที�ฝา่ยจาํเลยขอกจ็ะถูก

มองว่า ไม่เป็นกลาง เป็นตน้ 
- ประเดน็เรื�อง พยานหลกัฐานที�มอีงคก์รตรวจสอบตามกฎหมายแลว้ เช่น รายงานการตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน หรอือื�นๆ เป็นตน้ รายงานหรอืการตรวจสอบเหล่านี� 
ควรถอืเป็นพยานหลกัฐานที�ไดท้าํขึ�นโดยผูเ้ชี�ยวชาญ เนื�องจากผ่านกระบวนการดาํเนินงานและ
กลั �นกรองมาพอสมควรแลว้ ดงันั �น ควรอนุญาตใหพ้ยานหลกัฐานเหล่านี�เขา้สูก่ระบวนพจิารณา
คดใีนศาลได ้
- ขอ้สงัเกตในประเดน็ของ การไปเป็นพยานในศาล และการใชผู้เ้ชี�ยวชาญ  



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๖๖  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
(ก) ศาลอาญา จะอนุญาตและเรยีกวา่เป็นผูเ้ชี�ยวชาญ เฉพาะกรณีที� มรีายงานของ

คณะกรรมการ/กรรมการสทิธมินุษยชน เท่านั �น  
(ข) ศาลแพ่ง แลว้แต่ดุลพนิิจของศาล บางครั �งกร็บัฟงัไว ้แลว้จดเป็นบนัทกึของศาลที�อาจจะสั �น

บา้งหรอืยาวบา้ง แลว้แต่กรณี 
(ค) ศาลปกครอง ในกรณีที�มรีายงานของคณะกรรมการ/กรรมการสทิธมินุษยชน จะไมม่กีาร

เรยีกใหก้รรมการสทิธมินุษยชน เขา้ไปเป็นพยานอกี ดว้ยเหตุผลที�ว่า ศาลสามารถอ่านและ
ศกึษาทาํความเขา้ใจจากรายงานนั �นได ้

- ในคดสีิ�งแวดลอ้มดา้นมลพษิ พยานหลกัฐานต่างๆ มคีวามเคลื�อนไหวแปรเปลี�ยนไปตลอดเวลา 
ประชาชนในพื�นที� คอื ผูท้ี�อยูใ่กลช้ดิกบัสิ�งแวดลอ้ม เหตุการณ์หรอืสถานการปนเปื�อนมลพษิใน
สิ�งแวดลอ้ม และพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตรเ์หล่านั �น มากที�สดุ ดงันั �น หากสามารถชว่ยทาํ
ใหป้ระชาชนมคีวามสามารถที�จะเกบ็รวบรวมตวัอย่างสิ�งแวดลอ้มอย่างง่ายตามกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์หรอืบนัทกึเหตุการณ์ ปจัจยัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ขณะเกดิเหตุหรอืใกลช้ดิกบัเหตุ 
ที�จะนํามาเป็นพยานหลกัฐานที�น่าเชื�อถอืในขอ้พพิาททางดา้นสิ�งแวดลอ้ม กจ็ะช่วยเหลอืใหเ้กดิ
ความเป็นธรรมไดอ้ย่างมาก ที�ผ่านมาเคยมคีู่มอืของหน่วยงานภาครฐั เช่น คู่มอืการเกบ็ตวัอย่าง
ดา้นสิ�งแวดลอ้มของกรมควบคุมมลพษิ เป็นตน้ มขีอ้เสนอแนะใหส้ง่เสรมิใหเ้ปิดโอกาสที�จะใช้
พยานหลกัฐานที�เกบ็รวบรวมโดยประชาชนตามมาตรฐานและกระบวนการทางวทิยาศาสตรน์ี�
เป็นพยานหลกัฐานที�น่าเชื�อถอืในกระบวนพจิารณาคดไีด ้
- ประเดน็ขอ้มลูพื�นฐานของสภาพพื�นที� เช่น พื�นที�ศกัยภาพแร่ กย็อ่มมแีร่ประเภทนั �นปนอยูม่าก

โอกาสที�จะเขา้สูร่่างกายโดยกจิกรรมในชวีติประจาํวนักไ็ด ้ควรมกีารประเมนิความเสี�ยงของพื�นที�
ศกัยภาพแร่ เป็นตน้ 
- ประเดน็ค่าใชจ้่ายในการวเิคราะหข์อ้มลูตวัอย่างทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม ควรจะมกีารจดัตั �งกองทุน

เขา้ช่วยเหลอืในเรื�องนี� มหาวทิยาลยัที�มหีอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหต์วัอย่างทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม
สามารถจะช่วยเหลอืไดบ้างสว่นแต่ถา้หากตวัอย่างมจีาํนวนมากกจ็ะไม่สามารถดาํเนินการโดย



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๖๗  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ไม่มผีูท้ี�จ่ายค่าใชจ้่ายสว่นนี�ใหไ้ม่ได ้
- การพฒันาระบบฐานขอ้มลูผูเ้ชี�ยวชาญของศาล จะตอ้งจดัทาํอย่างเป็นระบบ คุณสมบตัแิละการ

เขา้สูต่ําแหน่งของผูเ้ชี�ยวชาญ วธิกีารตรวจสอบความรูแ้ละประสบการณ์ที�จะสง่ผลต่อความ
น่าเชื�อถอืของพยานผูเ้ชี�ยวชาญ  
- ขอ้สงัเกตความน่าเชื�อถอืของพยานผูเ้ชี�ยวชาญ ในมุมมองของนกัวทิยาศาสตร ์ในความคดิเชงิ

ตรรกะ ขอ้มลูเชงิตรรกะ มุมมองเชงิเดี�ยวหรอืแนวลกึ ความน่าเชื�อถอืจากขอ้มลูหรอืปจัจยัทาง
กายภาพที�จบัตอ้งไดห้รอืวดัได ้ไม่ใช่คาํตอบของทุกเรื�อง การพจิารณามมุมองแบบองคร์วม หรอื
ประเมนิความเสี�ยง กม็คีวามจาํเป็นดว้ย เช่น ในคดโีลกรอ้น การใชข้อ้มลูทางวทิยาศาสตรผ์่าน
ขอ้มลูเชงิสถติ ิใชค้่าเฉลี�ยที�ไมม่สีว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานมาเป็นเกณฑใ์นการพจิารณาผลกระทบ
เพื�อไปคาํนวณค่าเสยีหาย เป็นตน้ ขอ้มลูทางวทิยาศาสตรจ์ะตอ้งใชอ้ย่างเขา้ใจขอ้จาํกดัของ
เครื�องมอืทางวทิยาศาสตร ์แต่การใชแ้บบจาํลองประเมนิค่าเสยีหายในคดโีลกรอ้นเป็นตวัอย่าง
ของการเอาสิ�งที�เป็นสว่นประกอบที�ไมใ่ช่สาระสาํคญัของขอ้มลูทางวทิยาศาสตรม์าใชเ้ป็นสรณะ 
เป็นเรื�องที�ไม่เหมาะสม และแบบจาํลองในคดนีี�ไม่ใช่สิ�งที�สมบรูณ์ในตวัเอง เป็นเรื�องที�นกัวจิยัแค่
เพยีงตั �งโจทยแ์ละหาความสมัพนัธข์องโจทยน์ั �น ยงัมสีมมตฐิานและขอ้ยกเวน้มากมาย ไม่ควรจะ
เกดิขึ�นในการใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาใชใ้นกระบวนการแสวงหาความจรงิเพื�อนําไปสู่
การพจิารณาพพิากษาอย่างเป็นธรรม 
- ประเดน็การใชดุ้ลพนิิจในการชั �งนํ�าหนกัพยานหลกัฐานในคด ีเชน่ คดอีลมูนิ่า ศาลมองว่า การที�

ผูเ้สยีหายปว่ยเพราะมสีารนี�อยู่ทั �วไป เนื�องจากคนอื�นๆ ในโรงงานไม่ไดป้ว่ย เป็นตน้ และยงัมี
ประเดน็ขอ้สนันิษฐานในเรื�องการเจบ็ปว่ยดว้ยสมมตฐิานเรื�องจาํนวนผูป้ว่ย หรอืปรมิาณสารพษิ
ที�ทาํใหเ้กดิความเสี�ยงมากน้อยอย่างไร อกีดว้ย 
- ปญัหาความเชื�อมโยงขอ้มลูมลพษิกบัผลกระทบต่อสขุภาพ ซึ�งเป็นเรื�องที�พสิจูน์ไดย้าก และมี

ความยากมากยิ�งขึ�นเมื�อจะตอ้งผ่านกระบวนพจิารณาคดใีนศาลที�ใชบ้งัคบัอยู่ในปจัจบุนั เช่น 



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๖๘  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
มาตรฐานการพสิจูน์จนสิ�นขอ้สงสยัในคดอีาญา การฟนัธงว่าสาเหตุของการเจบ็ปว่ยมาจาก
มลพษิจรงิ หรอืสาเหตุของโรคมะเรง็ว่ามาจากมลพษิ เป็นตน้ และต่อเนื�องจากปญัหานี�มตีวัอย่าง
ในต่างประเทศที�กาํหนดใหโ้รงงานอุตสาหกรรมตอ้งรายงานการปล่อยมลพษิทั �งประเภทสารและ
ปรมิาณ (Loading) ไม่ใช่รายงานแค่เพยีงค่าความเขม้ขน้เช่นเดยีวกบัในประเทศไทย  
- กรณีหลกัการของการอยู่ในสิ�งแวดลอ้มที�ด ีจะไม่สามารถเกดิขึ�นไดห้ากประชาชนผูท้ี�เฝ้าระวงั

และคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาต ิไม่สามารถเขา้ถงึหรอืมสีว่นร่วมในการใหข้อ้มลูขอ้เทจ็จรงิของ
การใชท้รพัยากรในพื�นที�ไดต้ั �งแต่ตน้ทางหรอืยิ�งเรว็ยิ�งด ีในปญัหาขอ้พพิาทระหว่างนายทุนกบั
ชาวบา้น โดยเฉพาะอย่างยิ�งกรณีพยานหลกัฐานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ชาวบา้นเหล่านั �นมคีวามเสี�ยง
ที�จะถูกฟ้องคดหีมิ�นประมาทหรอืคดอีื�นๆ จากนายทุนเพื�อเป็นการปรามและสรา้งภาระในการ
ต่อสูค้ดจีะไดไ้มม่าขดัขวางการดาํเนินการของนายทุน นอกจากนี�แลว้ในประเดน็ของ
พยานหลกัฐาน พยานผูเ้ชี�ยวชาญที�ลงไปช่วยชาวบา้นแสวงหาขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานใน
ขอ้พพิาทนี� มคีวามเสี�ยงที�จะถูกนายทุนฟ้องคด ีเช่น ฟ้องคดลีกัทรพัยจ์ากพยานหลกัฐานที�
ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจพบและใชช้่วยเหลอืฝา่ยชาวบา้นหรอืไม่เป็นประโยชน์กบักจิกรรมของฝา่ย
นายทุน คดหีมิ�นประมาท หรอืคดอีื�นๆ เป็นตน้ โดยหลกัการแลว้การดาํเนินการของพยาน
ผูเ้ชี�ยวชาญในกรณีใชส้ทิธติามรฐัธรรมนูญจะตอ้งมกีฎหมายคุม้ครองไมใ่หถู้กดาํเนินคดอีาญา 
- กรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพษิ ไดใ้หก้ารในศาลว่า ถา้จะว่ากนัตามค่า

มาตรฐานสิ�งแวดลอ้มจรงิ โรงงานกไ็ม่สามารถอยู่ได ้เช่นนี�จะทาํอย่างไร และกรณีแตกต่างไป
จากการปรกึษาหารอืกนัเบื�องตน้นอกคด ีที�สาํคญัศาลมแีนวโน้มที�จะเชื�อว่า เจา้หน้าที�ของ
หน่วยงานรฐัเป็นผูเ้ชี�ยวชาญ  
- กรณีกฎระเบยีบต่างๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที�คุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม ทาํใหผู้ป้ระกอบ

รอ้งเรยีนและขอแกไ้ข เนื�องจากรฐับาลสนบัสนุนการลงทุน แต่ในที�สดุแลว้กไ็ม่สามารถตั �งโรงงาน
ได ้เนื�องจากอุปสรรคในกฎระเบยีบต่างๆ เหล่านั �น ปจัจุบนั การใหใ้บอนุญาตใหมแ่ทบจะไม่มอียู่
แลว้ และผูป้ระกอบการกไ็ดเ้ลอืกใชเ้ทคโนโลยทีี�ดทีี�สดุอยู่แลว้ 



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๖๙  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
มาตรา ๘๐ ที�ปรกึษาที�เป็นผูเ้ชี�ยวชาญทางสิ�งแวดลอ้มที�ศาลขอใหม้าให้
ความเหน็มสีทิธไิดร้บัค่าปว่ยการ ค่าพาหนะเดนิทาง และค่าเช่าที�พกัตามระเบยีบ
ที�คณะกรรมการบรหิารศาลยุตธิรรมกาํหนด 

- ประเดน็ของค่าตอบแทน/ค่าปว่ยการของพยานผูเ้ชี�ยวชาญ ไม่ไดเ้ป็นปญัหาแต่อย่างใด หากแต่มี
ประเดน็ปญัหาที�เชื�อมโยงไปยงั ความสบัสนอลหม่านของความน่าเชื�อถอืของพยาน เช่น ในการ
ใหก้ารของพยานผูเ้ชี�ยวชาญจากคณะกรรมการสทิธมินุษยชนเกี�ยวกบัการชุมนุมในคดโีรงไฟฟ้า
หนองแซง เป็นตน้ 

(การประชุมผูเ้ชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม) 
มาตรา ๘๑ ในกรณีที�ขอ้เทจ็จรงิบางเรื�องตอ้งเกี�ยวพนักบัหลายสาขาวชิาที�
เกี�ยวพนักบัขอ้พพิาท ทั �งในสว่นของพยานทางวทิยาศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์
สงัคมศาสตร ์ต่างๆ ซึ�งคู่ความอาจอา้งพยานผูเ้ชี�ยวชาญที�หลากหลาย หรอืศาล
อาจมกีารตั �งที�ปรกึษาที�เป็นผูเ้ชี�ยวชาญทางสิ�งแวดลอ้มดว้ยนั �น ศาลอาจจดัใหม้ี
การประชุมเพื�อคน้หาความจรงิในคดรี่วมกนั และใหคู้่ความแต่ละฝา่ยมโีอกาส
โตแ้ยง้ตามความเหมาะสม 

รปูแบบและวธิกีารดาํเนินการดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที�ประธาน
ศาลฎกีากาํหนด 

- ปญัหาเรื�องผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสิ�งแวดลอ้ม  
(ก) ปญัหาขาดแคลนผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสิ�งแวดลอ้มในสาขาต่างๆ เช่น แพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญทางดา้น

ระบาดวทิยา ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาการอ่านแผนที�ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที�ดาวเทยีม 
ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาการฟื�นฟูบาํบดัและกาํจดัมลพษิปนเปื�อนในสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

(ข) ปญัหาผูเ้ชี�ยวชาญไมม่คีุณภาพ เช่น คุณสมบตัขิองเชี�ยวชาญ ความรูค้วามสามารถในสาขา
ที�เชี�ยวชาญ การกลั �นกรองความน่าเชื�อถอืของผูเ้ชี�ยวชาญ ประสบการณ์ของผูเ้ชี�ยวชาญ 
เป็นตน้ 

(ค) ปญัหากระบวนการหรอืวธิกีารรบัฟงัความคดิเหน็ของผูเ้ชี�ยวชาญ เช่น ทาํความเหน็เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไม่ตอ้งมาศาล ไม่สามารถใชผู้เ้ชี�ยวชาญหรอืความเหน็ของผูเ้ชี�ยวชาญคนเดยีว
ไดใ้นกรณีที�ซบัซอ้นและตอ้งการความรอบคอบ จะตอ้งมกีารตรวจสอบความถูกตอ้งความ
คดิเหน็จากผูเ้ชี�ยวชาญหลายคน การประชุมผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อระดมความคดิเหน็ในกระบวน
วธิพีจิารณาคดขีองศาลที�จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ชี�ยวชาญหลายสาขามาทาํงานร่วมกนัในประเดน็
ขอ้พพิาทเดยีวกนั เป็นตน้ 

(ง) องคก์รที�จะจดัระบบฐานขอ้มลูของผูเ้ชี�ยวชาญ และกลั �นกรองความน่าเชื�อถอื 
(จ) เสนอใหม้กีารจดัตั �งสถาบนันิตวิทิยาศาสตรด์า้นสิ�งแวดลอ้ม ใหม้กีารจดัทาํฐานขอ้มลูที�ใช้

เป็นหลกัฐานจากร่างกายคน ควบคู่ไปกบัมาตรวทิยาสิ�งแวดลอ้ม 
(การตรวจโดยสถานพยาบาล ห้องปฏิบตัิการ) 
มาตรา ๘๒ พยานหลกัฐานที�ไดจ้ากสถานที�เกดิเหตุ ทั �งก่อนและหลงัการเกดิ

- ขอ้สงัเกตจากสถานการณ์จรงิ ขอ้มลูพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตรท์ี�เกบ็รวบรวมมาไดจ้าก
สถานที�เกดิเหตุหรอืผูเ้สยีหาย หรอืที�อื�นใด จะใชข้อ้มลูเหล่านั �นเชื�อมโยงกบัปญัหาสขุภาพของผู้
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(รายมาตรา) 

 

๗๐  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ความเสยีหายอาจจดัเกบ็อาจจดัทาํโดยประชาชนทั �วไป หรอืผูม้หีน้าที�หรอื
ผูเ้ชี�ยวชาญ แต่ตอ้งมวีธิกีารที�ถกูตอ้งเหมาะสมตามหลกัวชิาจงึจะควรรบัฟงั 

ที�ไดร้บัผลกระทบในคด ีรวมทั �งระยะเวลาในการสมัผสัสารหรอืไดร้บัผลกระทบ การประเมนิ
ความเสี�ยง แต่เมื�อพบขอ้เทจ็จรงิว่า เกนิค่ามาตรฐานที�กาํหนดไว ้การดาํเนินการในขั �นตอนต่อไป
ยงัไมช่ดัเจน 
- ปญัหาความน่าเชื�อของพยานหลกัฐานวทิยาศาสตรก์บัมาตรฐานการพสิจูน์จนกว่าจะสิ�นสงสยั 

อาจจะไม่เป็นผลดตี่อการคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม เนื�องจากไม่ไดม้กีาร
หยุดยั �งการกระทาํความผดิในทนัทตีามหลกัการเผา้ระวงัไวล้่วงหน้า หรอืไม่ไดพ้ยายามเชื�อมโยง
ดเูรื�องความเสี�ยงภยัของผูท้ี�ไดร้บัผลกระทบ/ผูอ้าจจะไดร้บัผลกระทบตามหลกัการป้องกนัไวก้่อน 
หลายกรณีไดร้บัผลกระทบแต่อาจจะยงัไม่แสดงอาการเจบ็ปว่ย หรอืสภาพสิ�งแวดลอ้มอาจจะยงั
ไม่ไดแ้ย่จนสง่ผลวกิฤต ศาลจะมหีลกัพจิารณารบัฟงัพยานหลกัฐานลกัษณะเช่นนี�อย่างไร จะ
สามารถมกีระบวนการทาํใหผู้เ้ชี�ยวชาญไดม้โีอกาสในการปรกึษาหารอืในประเดน็เหล่านี�ร่วมกบั
ศาลเพื�อใชเ้ป็นขอ้มลูพจิารณาพพิากษาคดอีย่างเป็นธรรม ไดอ้ยา่งไร 
- ประเดน็เรื�องการฟนัธงหรอืวนิิจฉยัผลกระทบต่อสขุภาพ ว่า มกีารเจบ็ปว่ยหรอืไม่ เป็นโรคอะไร 

และสาเหตุของการเจบ็ปว่ยมาจากอะไร นั �น มอีงคป์ระกอบ ๓ ประการ ไดแ้ก่ 
(๑) มลพษิตอ้งเกนิค่ามาตรฐานสงูมาก 
(๒) มหีลกัฐานที�เกบ็จากตวัคนได ้จากการตรวจร่างกายทางการแพทยห์รอืทางหอ้งปฏบิตักิาร

ว่ามมีลพษินั �นจรงิ และมากกว่าคนทั �วไป 
(๓) ความเจบ็ปว่ยที�เกดิขึ�นมคีวามสมัพนัธก์บัมลพษิ และมลีกัษณะเฉพาะ ซึ�งถา้ครบ

องคป์ระกอบเหล่านี�แพทยส์ามารถฟนัธงได ้แต่ความเจบ็ปว่ยแบบนี�จะเกดิขึ�นน้อย 
ขอ้เทจ็จรงิที�เกดิขึ�นจะฟนัธงไดย้าก 

ในประเดน็นี� สถติทิางดา้นสขุภาพมคีวามสาํคญัอยา่งมาก หลายครั �งตอ้งอาจตอ้งรอระยะเวลา 
หรอืตอ้งอาศยัการเปรยีบเทยีบขอ้มลูบางอย่าง ขอ้มลูก่อนเกดิสภาวะมลพษิ เป็นขอ้มลูที�สาํคญั
ในการบ่งชี� การเกบ็ขอ้มลูสขุภาพก่อนที�ชมุชนจะไดร้บัผลกระทบ และหลงัจากไดร้บัผลกระทบ 
สถติจิะชดัเจนมาก โดยมขีอ้เสนอแนะว่า เครื�องมอืเกบ็ขอ้มลูสขุภาพนี�จะสนบัสนุนใหเ้กดิการทาํ
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(รายมาตรา) 

 

๗๑  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
การวเิคราะหผ์ลกระทบต่อสขุภาพและเกบ็รวบรวมบนัทกึขอ้มลูสขุภาพอนามยัของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง
ไว ้เช่น กรณีมาบตาพุด ผูป้ว่ยมะเรง็ โรคอาจะสะสมมาถงึ 25 ปี แต่เพิ�งปรากฏอาการ สิ�งที�ทาํได้
คอืการซกัประวตัยิอ้นหลงั พจิารณาบรเิวณที�อาศยัอยู่ เปรยีบเทยีบขอ้มลูหลายอย่างประกอบกนั 
เป็นตน้ ปจัจุบนักระทรวงสาธารณสขุกก็าํลงัพยายามจดัเกบ็ขอ้มลูสขุภาพอยู ่
- ปญัหาของค่ามาตรฐานหรอืเกณฑท์ี�ใชป้ระเมนิผลกระทบ ถา้หากเกณฑห์รอืค่ามาตรฐานมนัผดิก็

ตอ้งแกไ้ขใหถู้กตอ้ง เกณฑม์าตรฐานไม่ไดป้ระกนัว่า จะไมม่ใีครไดร้บัผลกระทบ ไม่มใีครปว่ย 
หรอืไมม่ผีลกระทบเกดิขึ�น หากเป็นแต่เพยีงเกณฑท์ี�ใชใ้นการประเมนิว่า มคีวามเสี�ยงมากน้อย
เพยีงใด ที�จะมผีลกระทบ และมมีากเท่าใด ควรจะใชว้ธิกีารใดต่อไปในการประเมนิผลกระทบที�
ละเอยีดรอบคอบกว่านี� มตีวัอย่างหลายประการ  
(ก) ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศอาจจะไมไ่ดม้กีาํหนดสารเคมทีี�มพีษิบางชนิดไว ้ไม่ไดป้ระกนัว่า 

ไม่มสีารเคมนีั �น เนื�องจากพอไมไ่ดก้าํหนดกไ็ม่ไดต้รวจวดั เมื�อไม่ไดต้รวจวดัไม่ไดแ้ปลว่า 
ไม่มสีารนี�อยู่ แต่แปลว่า ไม่รูว้่ามสีารนี�อยู่ในอากาศหรอืไม่  

(ข) ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศเฉลี�ยใน ๒๔ ชั �วโมงกบัค่ามาตรฐานจากแหล่งกาํเนิดกจ็ะไม่
เท่ากนัจะยอมแค่ไหนอย่างไรตอ้งใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรร์่วมกบัระบาดวทิยาใน
การกาํหนดเกณฑไ์มใ่ชแ่ค่เพยีงแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยแลว้นํามาใชป้ระกาศ
เป็นกฎหมายไดเ้ลยแลว้แปลว่า นั �นจะคุม้ครองสขุภาพของคนไทยได ้หรอืแปลว่า ถา้
โรงงานตรวจวดัแลว้ไม่เกนิเกณฑน์ี�แลว้ไม่ไดก้ระทาํความผดิไมไ่ดม้สีว่นทาํใหเ้กดิสารนั �น
เลย ซึ�งความจรงิแลว้กป็ล่อยสารนี�ออกสูส่ ิ�งแวดลอ้มเกอืบๆ จะถงึระดบัที�เกณฑบ์อกไว ้เมื�อ
พสิจูน์ไดว้่ามผีลกระทบที�เกดิขึ�นจากสารนี�จรงิ แมว้่าปล่อยไม่เกนิเกณฑม์าตรฐานกไ็ม่
สามารถใชอ้า้งไม่รบัผดิในการนี�ได ้

(ค) กรณีขอ้พจิารณาว่า ผลกระทบรุนแรง หรอืผลกระทบไม่รุนแรง ในโครงการหรอืกจิกรรม
ตามรฐัธรรมนูญมาตรา ๖๗ ปจัจุบนัพอมปีระกาศเรื�องกาํหนดกจิกรรมและโครงการที�สง่ผล
กระทบรุนแรง ๑๑ ประเภทโครงการที�เขา้ขา่ยตอ้งปฏบิตัติามมาตรา ๖๗ ตามขนาดของ
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(รายมาตรา) 

 

๗๒  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
โครงการ แนวปฏบิตัทิี�เกดิขึ�น คอื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มไม่ให้
ความสาํคญักบัขอ้รอ้งเรยีนของโครงการประเภทที�มผีลกระทบไม่รุนแรง 

(ง) กรณีการศกึษาศกัยภาพในการรองรบัมลพษิของพื�นที� (Carrying capacity) และตพีมิพ์
เผยแพร่ขอ้มลูสูส่าธารณะ จะช่วยแกไ้ขปญัหาความน่าเชื�อถอืและความเหมาะสมของการ
กาํหนดเกณฑห์รอืค่ามาตรฐานคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม เช่น มลพษิจากแหล่งกาํเนิดที�ปาก
ปล่องของแต่ละโรงงานไม่เกนิค่ามาตรฐาน แต่เมื�อรวมกนัหลายๆ โรงงานงานแลว้เกนิค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศที�เป็นเกณฑช์ี�วดัความเสี�ยงที�จะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ จะทาํ
อย่างไรในกรณีเช่นนี� และที�สาํคญัชาวบา้นที�อาศยัอยู่ในบรเิวณนั �นจะรบัสารพษิในลกัษณะ 
“Toxic cocktails” เป็นตน้ 

(จ) เกณฑใ์นการพจิารณาเพื�อกาํหนดค่าระดบัมลพษิต่างๆ ในต่างประเทศมหีลกัเกณฑท์ี�ชดัเจน 
และไมจ่าํเป็นตอ้งรอใหม้คีนปว่ยก่อน จงึจะใหค้วามสนใจออกขอ้กาํหนด เช่น คดทีิ�งขยะที�
นครนายก ผูเ้สยีหายไดร้บัการวนิิจฉยัจากแพทยว์่า เป็นโรคระบบทางเดนิหายใจ แต่ไม่ได้
ระบุสาเหตุว่ามาจากสารพษิจากที�ทิ�งขยะ คดมีาบตาพุด ลุงน้อยปว่ยเป็นมะเรง็ทั �งครอบครวั
แพทยไ์ม่ไดส้ามารถฟนัธงไดว้่า สาเหตุมาจากมลพษิจากโรงงานในเขตมาบตาพุด เป็นตน้ 
ดงันั �นในคดมีลพษิอยากจะใหเ้น้นหลกัฐานทางสิ�งแวดลอ้มก่อน แลว้ค่อยมาที�ความเชื�อมโยง
ว่ากบัสภาวะมลพษิ มคีวามเสี�ยงมากกว่าคนอื�นหรอืไม่ ในทางพษิวทิยา ระบาดวทิยา อาจ
เป็นกรณีผูท้ี�อ่อนไหวต่อผลกระทบเป็นพเิศษ (sensitive person) กไ็ดเ้ป็นไปได ้ขอใหศ้าล
พจิารณาในฐานะความเสี�ยงดว้ย แมจ้ะยงัไม่เจบ็ปว่ยกต็าม 

(ฉ) ปญัหาประสทิธภิาพของการตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัมลพษิของโครงการที�ไดร้บั
อนุญาตจากหน่วยงานภาครฐั เช่น การทาํหลกัฐานบนัทกึขอ้มลูเทจ็ ไม่สง่รายงานการตรวจ
ตดิตาม ไม่ดาํเนินการตดิตามตรวจสอบตามที�ไดแ้จง้ไวก้บัหน่วยงานภาครฐั เป็นตน้ 

มาตรา ๘๓ ในกรณีที�มคีวามจาํเป็นเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งขอ้มลูที�ถูกตอ้ง ศาลอาจ
ดุลพนิิจสง่บุคคลหรอืวตัถุไปตรวจสอบในสถานพยาบาล หอ้งปฏบิตักิาร หน่วย

ไม่ม ี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๗๓  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
วเิคราะหโ์รค หรอืสถานที�อื�นๆ ที�ไดม้มีาตรฐานที�ด ีตามที�เหน็สมควรได ้
มาตรา ๘๔ หน่วยงานที�ดาํเนินกจิการสถานพยาบาล หอ้งปฏบิตักิาร หน่วย
วเิคราะหโ์รค หรอืสถานที�อื�นๆ ในทาํนองเดยีวกนั ที�ดาํเนินกจิกรรมตามที�ศาลรอ้ง
ขอ มสีทิธไิดร้บัค่าบรกิารตามระเบยีบที�คณะกรรมการบรหิารศาลยุตธิรรมกาํหนด 

ไม่ม ี

(การจดัทาํทะเบียน) 
มาตรา ๘๕ ใหส้าํนกังานศาลยตุธิรรมจดัทาํทะเบยีนผูเ้ชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดลอ้ม 
รวมทั �ง สถานพยาบาล หอ้งปฏบิตักิาร หน่วยวเิคราะหโ์รค หรอืสถานที�อื�นๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหศ้าลทั �วประเทศและหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มสามารถนําไปใชง้านได ้

ไม่ม ี

มาตรา ๘๖ ในกรณีที�คู่ความแต่ละฝา่ยประสงคจ์ะนําพยานผูเ้ชี�ยวชาญที�มี
ความเหน็แตกต่างกนัมาสบื หากศาลเหน็สมควรเพื�อใหไ้ดข้อ้มลูที�แจง้กระจ่าง
อย่างรอบดา้น ศาลอาจสั �งใหน้ําพยานผูเ้ชี�ยวชาญของทุกฝา่ยมาสบืพรอ้มกนัใน
คราวเดยีว โดยใหเ้ป็นไปตามวธิกีารในขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา ทั �งนี� ศาล
อาจขอใหท้ี�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มมาร่วมในการสบืพยานและใหค้วามเหน็ต่อศาล 
กไ็ด ้

ไม่ม ี

(การเดินเผชิญสืบ) 
มาตรา ๘๗  ในกรณีที�มคีวามจาํเป็น เพื�อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิอย่างเพยีงพอรอบดา้น 
หากคู่ความที�เกี�ยวขอ้งรอ้งขอ หรอืศาลเหน็เป็นการสมควร ศาลอาจจะเดนิเผชญิ
สบืพยานหลกัฐานในสถานที�ที�เกี�ยวขอ้งได ้

ในการเดนิเผชญิสบื ใหศ้าลพงึคน้หาขอ้มลูที�ถูกตอ้งแทจ้รงิดว้ยวธิกีารที�
เหมาะสม 

หากมคีวามจาํเป็นเพื�อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม ใหศ้าลมอีาํนาจ

- ตามกฎหมายการเดนิเผชญิสบืมอียู่แลว้เพยีงแต่ไม่ไดถู้กนํามาใชอ้ย่างจรงิจงั ดงันั �นศาลควรจะมี
การเดนิเผชญิสบืใหม้ากยิ�งขึ�นและเปิดโอกาสใหผู้เ้ชี�ยวชาญลงไปดพูื�นที�ในการเดนิเผชญิสบืดว้ย 
ดงันั �นถา้หากใชก้ารเดนิเผชญิสบือาจจะไมต่อ้งมปีระเดน็เรื�องศาลเคลื�อนที� 
- ศาลควรเน้นการเดนิเผชญิสบื แมคู้่ความไม่ขอ ศาลกใ็ชดุ้ลพนิิจได ้เนื�องจากศาลไมต่อ้งออก

หมายกส็ามารถไปไดเ้ลย ศาลตอ้งคน้หาความจรงิเชงิรุกมากขึ�น 
- ขอ้พงึระวงัของศาลในการเดนิเผชญิสบื เช่น คดทีี�ศาลจะตอ้งเดนิเผชญิสบืไดร้บัการอาํนวยความ

สะดวกจากฝา่ยใดฝา่ยหนึ�งในคดแีต่พาศาลไปเดนิเผชญิสบืในบรเิวณที�ไม่ไดเ้กดิขอ้พพิาทที�



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๗๔  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
สอบถามบุคคลในบรเิวณที�เกดิเหตุ ตรวจเกบ็พยานหลกัฐานต่างๆ หรอืแสวงหา
ขอ้เทจ็จรงิต่างๆไดต้ามที�เหน็สมควร 

แทจ้รงิ หรอืในกรณีคดมีาบตาพุด มกีารทาํบญัชรีายการ (Checklist) ใหศ้าล ใชใ้นการเดนิเผชญิ
สบืของฝา่ยผูป้ระกอบการ มขีอ้เทจ็จรงิว่าผูป้ระกอบการโรงงานในพื�นที�มาบตาพุดร่วมมอืกนัไม่
ปล่อยของเสยีออกสูส่ิ�งแวดลอ้มหรอืปล่อยใหน้้อยที�สดุในวนันั �น ทาํใหอ้ากาศที�มาบตาพุดในวนัที�
ศาลเดนิเผชญิสบืดมีาก หายใจสะดวก กจ็ะไม่พบสภาวะมลพษิแต่อย่างใด หรอืไม่ไดเ้หน็สภาพ
ปกตนิั �นเอง เป็นตน้ 

(การรบัฟังพยานหลกัฐานและการชั �งนํ7าหนักพยาน) 
มาตรา ๘๘ นอกเหนือจากพยานทางเทคนิค พยานทางวทิยาศาสตร ์หรอืทาง
วชิาการต่างๆ รวมทั �งพยานเอกสารของทางราชการแลว้ พยานบุคคลในพื�นที�ที�
รบัรูข้อ้เทจ็จรงิโดยตรงกน็บัเป็นพยานหลกัฐานที�สาํคญัที�ศาลตอ้งใชดุ้ลพนิิจรบัฟงั
ตามความเหมาะสม 

พยานหลกัฐานจากสว่นราชการ โดยเฉพาะหน่วยงานที�มปีญัหาเรื�อง
การทุจรติประพฤตมิชิอบจาํนวนมาก ใหศ้าลพงึระวงัมดิ่วนเชื�อโดยง่าย 

- คดแีพ่ง เกี�ยวกบัมลพษิ สิ�งแวดลอ้ม ที�เกดิผลกระทบในวงกวา้ง ประเดน็สาํคญัคอื “การพสิจูน์
พยานหลกัฐาน” ที�ทาํไดย้าก วธิกีารแกไ้ขปญัหา คอื การแกไ้ขกฎหมายและการแกไ้ขทศันคติ
ของคนที�อยูใ่นกระบวนการยุตธิรรม ซึ�งต่อมามนีโยบายจากศาลฎกีาประสงคใ์หม้กีฎหมายพเิศษ
ในเรื�องวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม เนื�องจากคาํพพิากษาหลายคดไีม่เป็นที�พอใจของสงัคม การ
ร่างกฎหมายนี� ปจัจุบนัอยู่ในระหว่างการพจิารณาของคณะอนุกรรมการ นอกจากนี�มกีารตั �งแผนก
สิ�งแวดลอ้มเป็นพเิศษขึ�นแลว้ 

- ในคดเีพื�อประโยชน์สาธารณะที�มผีูฟ้้องคดหีรอืผูเ้สยีหายจาํนวนมาก หรอืมคีวามซบัซอ้นของ
พยานหลกัฐานที�ตอ้งอาศยัความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นเทคนิคหรอืความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชี�ยวชาญ หรอืพยานหลกัฐานเหล่านั �นอยู่ในการครอบครองของหน่วยงานหรอืองคก์รเอกชนที�
อาจจะทาํใหก้ารเขา้ถงึพยานหลกัฐานเป็นไปไดย้าก จะตอ้งมกีระบวนการพเิศษใหส้อดคลอ้งกบั
ลกัษณะของพยานหลกัฐานนั �นๆ เช่น คดมีลพษิจากสนามบนิ คดมีลพษิตกคา้งจากสาร
กมัมนัตรงัสจีากโรงไฟฟ้านิวเคลยีร ์คดมีลพษิปนเปื�อนและตกคา้งจากพื�นที�นิคมอุตสาหกรรมหรอื
แหล่งกาํเนิดมลพษิจาํนวนมากที�ยากต่อการคน้หาผูร้บัผดิชอบต่อการปนเปื�อนนั �น เป็นตน้ 

- ขอ้สงัเกต ในคดปีา่ไมแ้ละที�ดนิ เอกสารที�ใชใ้นการพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิในคด ีสว่นใหญ่อยู่ในอาํนาจ
ของภาครฐัที�ประชาชนอาจไม่สามารถเขา้ถงึหรอืเขา้ถงึขอ้มลูเหล่านั �นไดย้าก และแนวปฏบิตัใิน
กระบวนพจิารณาคด ีคอื แมว้่า เอกสารเหล่านั �นจะอยู่ในรปูของสาํเนาเอกสาร ศาลกจ็ะรบัฟงั
พยานหลกัฐานเหล่านั �นและมแีนวโน้มที�จะเชื�อเอกสารเหล่านั �นมากกว่าพยานบุคคลหรอืหลกัฐาน
อา้งองิจากการสมัภาษณ์ชาวบา้นที�ทราบขอ้เทจ็จรงิซึ�งอาศยัอยู่ในพื�นที�มานานเนื�องจากชาวบา้น
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(รายมาตรา) 

 

๗๕  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ไม่มหีลกัฐานยนืยนัอื�นที�เป็นเอกสารหลกัฐานโดยเฉพาะในกรณีที�ไม่ไดไ้ปแจง้ว่าเป็นเจา้ของที�ดนิ
ภายในกาํหนดระยะเวลาที�ทางราชการประกาศแจง้ไวใ้นการประกาศเขตพื�นที�ปา่ไม ้หรอื
พยานหลกัฐานจากขอ้มลูภาพถ่ายทางอากาศหรอืขอ้มลูอื�นๆ ที�ยนืยนัขอ้เทจ็จรงิในประเดน็
เดยีวกนั 

- ขอ้สงัเกตในคดบีุกรุกพื�นที�ปา่ไมไ้ม่อาจอธบิายโดยขอ้เทจ็จรงิในปจัจบุนั เนื�องจากสาเหตุรากฐาน
ของปญัหาขอ้พพิาทนี� คอื การจดัสรรที�ดนิใหป้ระชาชนอย่างไม่เป็นธรรม และพระราชบญัญตัิ
ปฏริปูที�ดนิที�ไดม้าจากกระบวนการต่อสูข้องชาวบา้นนั �นในทางปฏบิตัแิลว้ยงัไม่ไดช้ว่ยแกป้ญัหา
ใหป้ระชาชน หรอืประเดน็แนวนโยบายของรฐัที�สง่เสรมิการทาํลายพื�นที�ปา่ เช่น การที�อาํนาจและ
ระบบตลาด ขอยกเลกิ ขอ้กาํหนดสทิธใินที�ดนิไวส้งูสดุไม่เกนิ ๕๐ ไร่ในประมวลกฎหมายที�ดนิ ทาํ
ใหท้ี�ดนิสว่นใหญ่ขณะนี�อยูใ่นความครอบครองของคนที�มอีาํนาจทางเศรษฐกจิ และไมม่ฐีานขอ้มลู
ที�เปิดเผยต่อสาธารณะเลยว่า ใครเป็นผูถ้อืครองที�ดนิสว่นใหญ่ของประเทศ ที�ดนิที�เหมาะสมกบั
การทาํเกษตรกรรมไม่ไดถ้อืครองโดยเกษตรกรหรอืชาวนาเสยีแลว้ หากแต่กลายเป็นลกูจา้งหรอืผู้
เช่าที�ดนิในที�ดนิของตนเองไปเสยีแลว้ เป็นตน้ 

- ในคดปีา่ไมแ้ละที�ดนิ มตีวัอยา่งขอ้เทจ็จรงิที�เป็นสาเหตุของปญัหาหลายเรื�อง  
(ก) เอกสารเสยีภาษบีาํรุงทอ้งที� (ภบท. ๕) ไม่ใช่เอกสารสทิธใินการถอืครองที�ดนิ ประชาชน

เขา้ใจผดิว่า เอกสารนี�ใชใ้นการไปขอออกโฉนดที�ดนิซึ�งเป็นเอกสารสทิธติามกฎหมายได ้จงึ
ทาํใหเ้กดิปญัหาอย่างกรณีวงันํ�าเขยีวขึ�น และเกดิขึ�นทั �วประเทศ 

(ข) กรณีเดมิตามกฎหมายอุทยานแห่งชาตเิจา้หน้าที�จะอนุญาตใหใ้ชพ้ื�นที�ไม่ได ้แต่เจา้หน้าที�ไป
ขอมตคิณะรฐัมนตร ีเมื�อวนัที� ๓๐ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื�อแกไ้ขปญัหาในกรณี ถา้
ประชาชนมสีทิธอิยู่มาก่อนกข็ออนุญาตอยู่ต่อไปไดโ้ดยเจา้หน้าที�มอีาํนาจอนุญาตได ้ต่อมาก็
มกีารอา้งมตคิณะรฐัมนตรเีรื�อยมา กรมอุทยานฯ ไดใ้ชม้ตคิณะรฐัมนตรฉีบบันี�เรื�อยมาไม่ไดม้ี
การดาํเนินการแกไ้ขกฎหมายใหถู้กตอ้งใหเ้กดิการรบัรองสทิธขิองผูท้ี�มสีทิธอิยูม่าก่อน
ประกาศเขตพื�นที�ปา่ เช่นนี�กระทาํไดห้รอืไม่ เนื�องจากการใชม้ตคิณะรฐัมนตรใีนกรณีนี�ไป



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๗๖  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ยกเลกิหรอืทาํใหบ้ทบญัญตักิฎหมายบางสว่นสิ�นผลบงัคบัไป และเป็นการเลอืกปฏบิตัสิอง
มาตรฐานหรอืไม่ที� ใครอยูม่าก่อนไดร้บัสทิธใิหอ้ยู่ต่อไปได ้แต่หลงัประกาศเขตพื�นที�ปา่
อุทยานหา้มไมใ่หม้คีนอาศยัอยู่ ถา้มาอยูใ่หม่หรอืหาหลกัฐานมาแสดงไม่ไดว้่าอยู่มาก่อนก็
จะตอ้งออกไป ถา้อยู่ต่อไปถอืว่า บุกรุก ตอ้งถูกดาํเนินคด ี

(ค) กรณีมกีารบุกรุกพื�นที�ปา่ ๑๒ ไร่ อยัการฟ้องคดแีค่ ๒ ไร่ เนื�องจากกฎหมายปา่สงวนให้
อาํนาจเจา้หน้าที�อนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ในพื�นที�ปา่เสื�อมโทรมได ้ดงันั �น กรณีนี�เท่ากบัไดร้บั
อนุญาตใหใ้ชพ้ื�นที�ได ้๑๐ ไร่ ไมอ่นุญาต ๒ ไร่ ถอืว่า บุกรุก ๒ ไร่ 

(ง) การใหอ้นุญาตใชพ้ื�นที�ปา่เสื�อมโทรม กรณีที�รฐัตอ้งการใหส้มัปทานเหมอืงแร่ในพื�นที�เขต
อนุรกัษ์ รฐัจะดาํเนินการประกาศเขตพื�นที�ใหเ้ป็นปา่เสื�อมโทรมก่อนเพื�อใหเ้จา้หน้าที�รฐัมี
อาํนาจตามมตคิณะรฐัมนตรอีนุญาตใหใ้ชพ้ื�นที� เช่น กรณีสมัปทานเหมอืงแร่ทองคาํ ก็
ดาํเนินการเช่นนี�ก่อน ต่อมาบรษิทัที�ไดร้บัสมัปทานกไ็ปยื�นขออนุญาตใชพ้ื�นที�ปา่เสื�อมโทรม
ในการทาํเหมอืงแร่ทองคาํ เป็นตน้ 

(จ) กรณีนายทุนที�ตอ้งการพื�นที�ทาํโรงงานอุตสาหกรรม กใ็ชว้ธิไีปซื�อที�ดนิที�ตอ้งการโดยมไิด้
สนใจว่าพื�นที�นี�อยู่ในเขตผงัเมอืงแบบพื�นที�เกษตรกรรมในชนบท ซึ�งลกัษณะทางภมูศิาสตร์
เหมาะแก่การใชเ้ป็นพื�นที�เกษตรกรรม หรอืที�ใกลก้บัแหล่งนํ�า หรอืแหล่งอาหารของชุมชน 
ตามแผนการใชป้ระโยชน์ที�ดนิแลว้จะตอ้งเป็นพื�นที�เกษตรกรรมจงึจะเหมาะสมและใช้
ประโยชน์ไดคุ้ม้ค่าเนื�องจากพื�นที�เหมาะสมสาํหรบัทาํเกษตรกรรมมนี้อยและหาไดย้าก 
หลงัจากนั �นนายทุนกใ็ชส้ทิธใินฐานะเจา้ของที�ดนิทาํเรื�องของเปลี�ยนผงัเมอืงจากพื�นที�
เกษตรกรรมใหก้ลายเป็นพื�นที�อุตสาหกรรมผ่านกระบวนการมสีว่นร่วมในการจดัทาํผงัเมอืง
ของพื�นที�นั �น เป็นเหตุที�มาของการทาํลายสภาพแวดลอ้มและการใชท้ี�ดนิไม่เหมาะสมกบัภูมิ
ประเทศและสภาพแวดลอ้มในประเทศไทย ที�ถา้หากไม่รบีดาํเนินการแกไ้ขจะไม่สามารถ
ฟื�นฟูเยยีวยากลบัสูส่ภาพเดมิไดอ้กี 

- ประเดน็การจดัสรรอย่างเป็นธรรมเป็นประเดน็ที�จะตอ้งแกไ้ขกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ขณะนี�มี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๗๗  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
คนประมาณ 12 ลา้นคน อยูใ่นเขตพื�นที�ปา่ไม ้ถา้จะบงัคบัใชก้ฎหมายในลกัษณะนี�ต่อไป คน
เหล่านั �นจะไปอยูท่ี�ไหน จะตอ้งมองใหเ้หน็ภาพรวมของปญัหาที�เกดิขึ�นดว้ย ไม่แกป้ญัหาแบบเป็น
กรณีๆ ไป แต่ตอ้งแกไ้ขปญัหาทั �งระบบ เนื�องจาก ชาวบา้นไม่อาจพึ�งกระบวนการยุตธิรรมได ้จะ
ไปใชว้ธิกีารอย่างอื�น ซึ�งจะเกดิความเสยีหายที�ไม่อาจประเมนิได ้เป็นตน้ 

- กรณีคดบีุกรุกพื�นที�ปา่ไม ้คนรวยกบัคนจน จะพจิารณาใหต้่างกนัอย่างไร บุกรุกปา่ ทรพัยากรจะ
แบ่งปนักนัอย่างไร ใชอ้ย่างไร การกระทาํอย่างเดยีวกนัที�ขดัต่อการคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มตอ้งใชก้ฎเกณฑเ์ดยีวกนั  

(การทาํคาํพิพากษาหรอืคาํสั �งคดีสิ�งแวดล้อมในคดีแพ่งและอาญา) 
มาตรา ๘๙ เมื�อไดส้บืพยานตามที�จาํเป็นแลว้ ใหถ้อืว่าการพจิารณาเป็นอนัสิ�นสดุ 
แต่คู่ความอาจแถลงการณ์ปิดคดดีว้ยวาจาในวนัเสรจ็การพจิารณานั �นได ้แลว้ให้
ศาลอ่านคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งภายในเวลาสามวนันบัแต่วนันั �น 

ก่อนที�ศาลอ่านคาํพพิากษาหรอืคาํสั �ง ถา้ศาลเหน็สมควรเพื�อประโยชน์
แห่งความยุตธิรรม ศาลอาจทาํการพจิารณาต่อไปอกีได ้

ไม่ม ี

มาตรา ๙๐ คาํพพิากษาหรอืคาํสั �งของศาลใหท้าํเป็นหนงัสอืและตอ้งกล่าวหรอื
แสดงขอ้เทจ็จรงิที�ฟงัไดโ้ดยสรุปและคาํวนิิจฉยัในประเดน็แหง่คดพีรอ้มดว้ย
เหตุผลแห่งคาํวนิิจฉยันั �น 

ในการจดัทาํคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งในคดสีิ�งแวดลอ้ม โดยเฉพาะการ
กาํหนดโทษ หรอืมาตรการต่างๆ ทั �งทางแพ่งและทางอาญาแก่ผูก้่อความเสยีหาย 
ใหศ้าลคาํนึงถงึเรื�องต่างๆ ดงันี� 

(๑) พฤตกิรรมของผูก้ระทาํความผดิหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหาย และ
ลกัษณะของการกระทาํที�เกี�ยวขอ้ง 

(๒) เจตนาของผูก้่อความเสยีหาย หากยิ�งเจตนารา้ย จงใจใหเ้กดิความ
เสยีหาย ยิ�งตอ้งมโีทษหรอืมาตรการที�เขม้ขน้ 

ไม่ม ี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๗๘  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
(๓) ความรา้ยแรงของผลกระทบที�เกดิต่อสิ�งแวดลอ้ม 

ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศ หรอืผลกระทบต่อบุคคลทั �งทางชวีติ ร่างกาย 
สขุภาพ และทรพัยส์นิ 

(๔) ประวตัเิกี�ยวกบัการปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมายสิ�งแวดลอ้ม 
(๕) ผลประโยชน์ที�ผูก้่อความเสยีหายไดร้บัจากการก่อความเสยีหาย

หรอืการละเมดิกฎหมาย 
(๖) การยอมรบัผดิในสิ�งที�ไดก้ระทาํไป การสาํนึกผดิ และความพยายาม

แกไ้ข 
หมวด ๓ อทุธรณ์ - การอุทธรณ์ เป็นระเบยีบของกระทรวงการคลงัวา่ ทุกคดทีี�จะจ่ายเงนิของรฐั ตอ้งมกีารอุทธรณ์ 
มาตรา ๙๑ ในกรณีจาํเป็นเพื�อประโยชน์แห่งความยตุธิรรม เมื�อคู่ความรอ้งขอ
หรอืศาลเหน็สมควร ศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนก
คดสีิ�งแวดลอ้มอาจพจิารณาจดัใหม้คีน้หาความจรงิเพิ�มเตมิ รวมถงึการสบืพยาน
เพิ�มเตมิสาํนวนคดทีี�สง่มาจากศาลชั �นตน้กไ็ด ้

ไม่ม ี

มาตรา ๙๒ ภายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญตันิี�และขอ้กาํหนดของประธานศาล
ฎกีาตาม 
มาตรา ๖ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งหรอืประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความอาญา คาํพพิากษาหรอืคาํสั �งของศาลนั �น ใหอุ้ทธรณ์ไปยงัศาล
อุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มไดภ้ายใน
กาํหนดหนึ�งเดอืนนบัแต่วนัที�ไดอ้่านคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งนั �น 

ไม่ม ี

มาตรา  ๙๓ คดแีพ่งที�ราคาทรพัยส์นิหรอืจาํนวนทุนทรพัยท์ี�พพิาทกนัในชั �น
อุทธรณ์ไม่เกนิสองแสนบาท หรอืไม่เกนิจาํนวนที�กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา 
หา้มมใิหคู้่ความอุทธรณ์คาํพพิากษาในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ 

ไม่ม ี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๗๙  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
มาตรา  ๙๔ คดอีาญาที�มอีตัราโทษอย่างสงูตามที�กฎหมายกาํหนดไวใ้หจ้าํคุกไม่
เกนิสามปีหรอืปรบัไม่เกนิหกหมื�นบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั หา้มมใิหอุ้ทธรณ์คาํ
พพิากษาของศาลชั �นตน้สิ�งแวดลอ้มในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ เวน้แต่กรณีต่อไปนี�ให้
จาํเลยอุทธรณ์ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิได ้

(๑) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคุกหรอืลงโทษกกัขงัแทนโทษ
จาํคุก 

(๒) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคุก แต่ศาลรอการลงโทษไว ้
(๓) ศาลพพิากษาว่าจาํเลยมคีวามผดิ แต่ศาลรอการกาํหนดโทษไว ้
(๔) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษปรบัเกนิหนึ�งหมื�นบาท 

ไม่ม ี

มาตรา ๙๕  คดอีาญาที�โจทกฟ์้องว่าจาํเลยกระทาํผดิหลายกรรมต่างกนั และ
กรรมใดกรรมหนึ�งเป็นความผดิเกี�ยวกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม หากมกีารอุทธรณ์ใน
ความผดิเกี�ยวกบัคดสีิ�งแวดลอ้มพรอ้มความผดิอื�น ใหย้ื�นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม  และใหศ้าล
อุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มมอีาํนาจ
พจิารณาพพิากษาในความผดิอื�นซึ�งมใิช่ความผดิเกี�ยวกบัคดสีิ�งแวดลอ้มดว้ย 

ไม่ม ี

มาตรา ๙๖  ในกรณีที�ผูอุ้ทธรณ์เหน็ว่าคดตีอ้งหา้มอุทธรณ์ตามมาตรา ๙๓ และ
มาตรา ๙๔  
ผูอุ้ทธรณ์อาจยื�นคาํขอโดยทาํเป็นคาํรอ้งเพื�อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มไปพรอ้มกบั
อุทธรณ์กไ็ด ้ในกรณีเช่นว่านี� เมื�อศาลชั �นตน้ตรวจอุทธรณ์แลว้เหน็ว่าเป็นอุทธรณ์
ที�ตอ้งหา้ม กใ็หส้ง่อุทธรณ์และคาํขอดงักล่าวไปยงัศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มเพื�อพจิารณา แต่ถา้ศาล
ชั �นตน้เหน็ว่าอุทธรณ์ดงักล่าวไมต่อ้งหา้มกใ็หม้คีาํสั �งรบัอุทธรณ์นั �นไวด้าํเนินการ

ไม่ม ี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๘๐  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ต่อไป 

ในกรณีที�ศาลชั �นตน้สั �งไม่รบัอุทธรณ์เพราะเหตุตอ้งหา้มอุทธรณ์ตาม
มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ ผูอุ้ทธรณ์อาจยื�นคาํขอโดยทาํเป็นคาํรอ้งเพื�อขอ
อนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนก
คดสีิ�งแวดลอ้มภายในกาํหนดสบิหา้วนันบัแต่วนัที�ศาลชั �นตน้มคีาํสั �งกไ็ด ้ถา้
คู่ความยื�นคาํขอดงักล่าวแลว้ จะอุทธรณ์คาํสั �งไม่รบัอุทธรณ์ไม่ได ้ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยื�นคาํขอและการพจิารณาคาํขอของศาลอุทธรณ์
แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มตามวรรคหนึ�งและ
วรรคสองใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา 
มาตรา ๙๗  การพจิารณาพพิากษาคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิ�งแวดลอ้มหรอื 
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มตอ้งดาํเนินการใหเ้สรจ็สิ�นโดยเรว็ ทั �งนี� ตาม
ขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา 

ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๐๐ คาํพพิากษาหรอืคาํสั �งของศาลอุทธรณ์แผนก
คดสีิ�งแวดลอ้มและศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นที�สดุ  

คดอีาญา คาํพพิากษาหรอืคาํสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม
หรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในการกระทาํกรรมอื�นซึ�งมใิช่ความผดิ
เกี�ยวกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม คู่ความอาจฎกีาไดภ้ายใตบ้ทบญัญตัวิ่าดว้ยการฎกีาตาม
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ไม่ม ี

มาตรา ๙๘ ใหน้ําบทบญัญตัใินหมวด ๒ วธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลชั �นตน้
มาใชบ้งัคบัแก่การอุทธรณ์และการพจิารณาพพิากษาชี�ขาดตดัสนิคดขีองศาล
อุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มและศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มโดยอนุโลม 

ไม่ม ี

หมวด ๔ ฎีกา  



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๘๑  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
มาตรา ๙๙ ในกรณีจาํเป็นเพื�อประโยชน์แห่งความยตุธิรรม เมื�อคู่ความรอ้งขอ
หรอืศาลเหน็สมควร ศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มอาจพจิารณาจดัใหม้คีน้หา
ความจรงิเพิ�มเตมิ รวมถงึการสบืพยานเพิ�มเตมิสาํนวนคดทีี�สง่มาจากศาลชั �นตน้ก็
ได ้

ไม่ม ี

มาตรา ๑๐๐ คดสีิ�งแวดลอ้มที�ศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์
ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มมคีาํพพิากษาหรอืคาํสั �งแลว้  คู่ความอาจยื�นคาํรอ้งไป
พรอ้มกบัฎกีาต่อศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มเพื�อขอใหพ้จิาณารบัฎกีาในปญัหา
ขอ้เทจ็จรงิหรอืในปญัหาขอ้กฎหมายไวว้นิิจฉยั ภายในกาํหนดหนึ�งเดอืนนบัแต่วนั
ทไีดอ้่านหรอืถอืว่าไดอ้่านคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งนั �นใหคู้่ความฝา่ยที�ขออนุญาต
ฎกีาฟงั เพื�อขอใหพ้จิารณารบัฎกีาไวว้นิิจฉยักไ็ด ้

เมื�อมคีาํรอ้งขอตามวรรคหนึ�ง ศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มอาจ
พจิารณารบัฎกีาในปญัหาเรื�องหนึ�งเรื�องใดไวว้นิิจฉยักไ็ด ้หากเหน็ว่าเป็นเรื�องที�
เกี�ยวพนักบันโยบายสาธารณะหรอืเป็นปญัหาสาํคญัที�ศาลฎกีาควรจะไดว้นิิจฉยั 

คดทีี�ศาลฎกีาแผกคดสีิ�งแวดลอ้มมคีาํสั �งไม่รบัฎกีาไวว้นิิจฉยั ใหเ้ป็นที�สดุ
ตั �งแต่วนัที�ไดอ้่านหรอืถอืว่าไดอ้่านคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งของศาลอุทธรณ์แผนก
คดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม แลว้แต่กรณี 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยื�นคาํขอ ตลอดจนการพจิารณาและมคีาํสั �ง
อนุญาตหรอืไม่อนุญาตใหฎ้กีาตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที�ประชุมใหญ่
ศาลฎกีา ทั �งนี� ในระเบยีบดงักล่าวอย่างน้อยตอ้งระบุเงื�อนเวลาของการสั �งไม่
อนุญาตที�ไม่ขดัหรอืแยง้ต่อการปฏบิตัติามมาตรา ๒๖๒ แห่งประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความอาญา  

ระเบยีบตามวรรคสี� เมื�อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบั
ได ้

ไม่ม ี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๘๒  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
มาตรา ๑๐๑  ในคดทีี�ไดร้บัอนุญาตใหฎ้กีาเฉพาะปญัหาขอ้กฎหมาย หากศาล
ฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มเหน็ว่าคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มไมถู่กตอ้งไม่ว่าทั �งหมดหรอื
บางสว่น    ศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มจะมคีาํวนิิจฉยัแต่เฉพาะในปญัหาขอ้
กฎหมายและยกคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอื
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลชั �นตน้   แลว้มคีาํสั �งใหศ้าลอุทธรณ์
แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลชั �นตน้
แลว้แต่กรณี ทาํคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งใหม่ภายใตก้รอบคาํวนิิจฉยัของศาลฎกีาก็
ได ้

ไม่ม ี

มาตรา ๑๐๒ ใหน้ําบทบญัญตัใินหมวด ๒ วธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มในศาล
ชั �นตน้มาใชบ้งัคบัแก่การพจิารณาพพิากษาชี�ขาดตดัสนิคดขีองศาลฎกีาโดย
อนุโลม 

ไม่ม ี

หมวด ๕ เจ้าพนักงานคดีสิ�งแวดล้อม  
(เจ้าพนักงานคดีสิ�งแวดล้อม) 
มาตรา ๑๐๓  ใหม้เีจา้พนกังานคดสีิ�งแวดลอ้มประจาํศาลยุตธิรรมชั �นตน้ที�มี
อาํนาจพจิารณาพพิากษาคดสีิ�งแวดลอ้ม และมคีดสีิ�งแวดลอ้มเป็นจาํนวนมาก  
เพื�อทาํหน้าที�ช่วยเหลอืศาลในการดาํเนินคดสีิ�งแวดลอ้มตามที�ศาลมอบหมาย 
ดงัต่อไปนี� 

(๑) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐาน   
(๒) การบนัทกึคาํพยาน   
(๓) สรุปขอ้มลูและขอ้เสนอแนะใหแ้ก่ผูพ้พิากษาในเบื�องตน้ 
(๔) ดาํเนินการคุม้ครองสทิธขิองคู่ความทั �งก่อนและระหว่างการ

- ขอ้สงัเกต กรณีของพนกังานคด ีในคดคีุม้ครองผูบ้รโิภคทางปฏบิตักิลบักลายเป็นทาํรา้ยรงัแก
ผูบ้รโิภค มคีวามเป็นหว่งการใชก้ฎหมายในลกัษณะเดยีวกนันี� ในกรณีของพนกังานคดใีนคดี
สิ�งแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ�งในคดปีา่ไมแ้ละที�ดนิ เช่น การรบัหมาย มผีลต่อชาวบา้นทนัท ี
ชาวบา้นไม่สามารถเตรยีมการต่อสูค้ดไีดท้นั แปลว่า ตอ้งตดิคุกแน่นอน ไม่สามารถเป็นอย่างอื�น
ไปได ้เป็นตน้ 



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๘๓  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
พจิารณา 

(๕) ดาํเนินการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก  
(๖) ดาํเนินการในสว่นของมาตรการพเิศษทางอาญาเช่นการเป็นผู้

ประสานงานในคดอีาญา เพื�อช่วยเหลอืในการจดัทาํแผนบาํบดัฟื�นฟูเยยีวยา ฯลฯ 
(๗) ปฏบิตัหิน้าที�อื�นตามพระราชบญัญตันิี�หรอืตามขอ้กาํหนดของ

ประธานศาลฎกีาในการทาํหน้าที�ช่วยเหลอืนั �น 
ในการปฏบิตัหิน้าที�ตามพระราชบญัญตันิี� ใหเ้จา้พนกังานคดสีิ�งแวดลอ้ม

เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาและใหม้อีาํนาจมหีนงัสอืเรยีกบุคคล
ใดบุคคลหนึ�งมาใหข้อ้มลู หรอืใหจ้ดัสง่เอกสาร เพื�อประกอบการพจิารณาเรื�องใด
เรื�องหนึ�งตามอาํนาจหน้าที� 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัหิน้าที�ของเจา้พนกังานคดใีหเ้ป็นไปตามที�
กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของประธานศาลฎกีา 
มาตรา ๑๐๔ ผูท้ี�จะไดร้บัแต่งตั �งเป็นเจา้พนกังานคด ีตอ้งมคีุณสมบตัอิย่างหนึ�ง
อย่างใด ดงัต่อไปนี� 

(๑) สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททางวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์
สถาปตัยกรรมศาสตร ์หรอืสาขาอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งแวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิการก่อสรา้ง และการผงัเมอืง โดยไดใ้บอนุญาตประกอบ
วชิาชพีตามกฎหมายครบถว้น หากมกีฎหมายกาํหนด และไดป้ระกอบวชิาชพีที�
เกี�ยวขอ้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี  

(๒) สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททางแพทยศาสตร ์เภสชัศาสตร ์
พยาบาลศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องสขุภาพอนามยั พษิวทิยา 
ระบาดวทิยา ฯลฯ โดยไดใ้บอนุญาตประกอบวชิาชพีตามกฎหมายครบถว้น หาก
มกีฎหมายกาํหนด 

ไม่ม ี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๘๔  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
(๓) สาํเรจ็การศกึษาระดบัเนตบิณัฑติ หรอืปรญิญาโททางกฎหมายหรอื

ปรญิญาเอกทางกฎหมาย 
(๔) สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทในสาขาวชิาอื�นที�ก.ศ. กาํหนด และ

ไดป้ระกอบวชิาชพีตามที�ก.ศ. กาํหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี  
ใหเ้ลขาธกิารสาํนกังานศาลยุตธิรรมมอีาํนาจพจิารณาแต่งตั �งบุคคลซึ�งมี

คุณสมบตัติามวรรคหนึ�งเป็นเจา้พนกังานคด ีโดยใหต้ําแหน่งเจา้พนกังานคดเีป็น
ตําแหน่งที�มเีหตุพเิศษตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน และในการ
กาํหนดใหไ้ดร้บัเงนิเพิ�มสาํหรบัตําแหน่งที�มเีหตุพเิศษตอ้งคาํนึงถงึภาระหน้าที� 
คุณภาพของงาน และการดาํรงตนอยู่ในความยุตธิรรมโดยเปรยีบเทยีบกบั
ค่าตอบแทนของผูป้ฏบิตังิานอื�นในกระบวนการยตุธิรรมดว้ย ทั �งนี� ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบที� ก.ศ. กาํหนด 
บทเฉพาะกาล 
มาตรา ๑๐๕ บรรดาคดสีิ�งแวดลอ้มซึ�งคา้งพจิารณาอยู่ในศาลก่อนวนัที�
พระราชบญัญตันิี�ใชบ้งัคบัใหศ้าลนั �นมอีาํนาจพจิารณาพพิากษาต่อไป และให้
บงัคบัตามกฎหมายซึ�งใชอ้ยู่ก่อนวนัที�พระราชบญัญตันิี�ใชบ้งัคบัจนกว่าคดนีั �นจะ
ถงึที�สดุ 

ไม่ม ี

ขอ้คดิเหน็อื�นๆ (ถา้ม)ี - ในระหว่างที�ยงัไมม่กีฎหมายนี� บงัคบัใช ้ใหน้ําหลกัการพื�นฐานต่างๆ ในร่างกฎหมายนี�มาใชไ้ด้
จรงิไปพลางก่อน โดยจดัทาํเป็นระเบยีบประธานศาล หรอือื�นๆ เพื�อใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาเฉพาะ
หน้าที�ยงัไมม่กีฎหมายนี�ใชไ้ปพลางก่อน แต่ในกรณีคาํแนะนําของประธานศาล เป็นการทาํให้
เกดิผลในทางปฏบิตัไิดเ้รว็กว่าจรงิ แต่มขีอ้ตดิขดั เช่น เรื�องคดอีาญาจะออกมาเป็นคาํแนะนําเพื�อ
สั �งหน่วยงานอื�นไม่ได ้โทษทางอาญามแีค่ ๕ ประเภท เพราะฉะนั �นจงึมขีอ้จาํกดั คดแีพ่ง
เกี�ยวเนื�องกบัคดอีาญา ในทางปฏบิตัหิน่วยงานทางปกครองจะไม่ปฏบิตัติาม เพราะเหน็ว่า
กฎหมายไม่เปิดช่อง กรณีนิตบิคุคลจาํเป็นตอ้งออกเป็นกฎหมาย 



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

(รายมาตรา) 

 

๘๕  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
- สทิธขิองประชาชนที�ดอ้ยโอกาส เรื�องหนึ�งที�คบัขอ้งใจมาก เคยมกีารเสนอแกไ้ขกฎหมายหวงหา้ม

ที�ดนิของรฐั ใหภ้าระการพสิจูน์ของเป็นของรฐั เพื�อลดค่าใชจ้่ายของประชาชนที�จะถูกฟ้องคดี
เหล่านี� แต่ในที�สดุกฎหมายกต็กไป เหน็ว่าประเดน็เรื�องชื�อของกฎหมาย ควรครอบคลุมกฎหมาย
สิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรฯ และสทิธชิมุชน 
- ระบบการพฒันากฎหมายสิ�งแวดลอ้มไทยยงัล่าชา้ การที�ประเทศต่างๆ ใชก้ฎหมายสง่เสรมิการ

ลงทุน และเขา้มาทาํลายสิ�งแวดลอ้มในประเทศไทย กระบวนการยุตธิรรมจะแกป้ญัหานี�อย่างไร 
เช่น ในกรณีที�ต่างประเทศหา้มใหส้ารเคมชีนิดหนึ�ง บรษิทัต่างประเทศจงึหลกีเลี�ยงโดยมาลงทุน
ในประเทศไทยแทน ศาลจะมบีทบาทเพื�อเตอืน (warning) หรอืสง่สญัญาณในเรื�องนี�อย่างไร 
- ประเดน็เรื�อง องคก์ารสิ�งแวดลอ้มโลก (World Environment Organization, WEO) ที�รฐับาล

มาเลเซยีไดเ้สนอใหต้ั �งขึ�นมาคู่ขนานกบั (World Trade Organization, WTO) เพื�อมาช่วยทาํงาน
ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายสิ�งแวดลอ้ม และใหค้าํแนะนําในแต่ละประเทศในเรื�องเหล่านี� ไม่ใช่
องคก์รศาล แต่จะทาํอยา่งไรใหเ้กดิมผีลในปฏบิตัไิดจ้รงิ  
- ศาลสิ�งแวดลอ้มทาํใหเ้ป็นศาลเคลื�อนที�ได ้ไดห้รอืไม่ เช่น ในพื�นที�เขตอุตสาหกรรมอาทมิาบตาพุด

ใหม้ศีาลพเิศษที�อาจจะใชร้ปูแบบของ “Tribunal” ที�เป็นองคก์รกึ�งศาลอย่างเช่นในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาไดห้รอืไม ่เป็นตน้ เคยมตีวัอย่าง เช่น ในกรณีศาลพเิศษที�เป็นศาลเคลื�อนที�ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาเวลาที�มคีดเีกดิขึ�นในเรอืรบจะมกีารตั �งศาลทหารขึ�นมาเพื�อพจิารณาคดเีลย 
หรอืศาลในเมอืงซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี แต่กม็บีรบิทที�แตกต่างไปจากกรณีของไทย เป็นตน้ 
- ในศาลสิ�งแวดลอ้ม (ถา้ม)ี ผูพ้พิากษากต็อ้งมคีวามรู ้ความเชี�ยวชาญเป็นพเิศษ ดา้นสิ�งแวดลอ้ม

ดว้ย  
- ประเดน็เรื�องงบประมาณสนบัสนุนผูท้ี�เขา้ไปใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูอ้ื�น ที�เกี�ยวดว้ยขอ้พพิาท

ทางดา้นสิ�งแวดลอ้มหรอืผูเ้สยีหาย 
- ประเดน็ปญัหาของการปรบัตวัในระบบสงัคมเศรษฐกจิแบบตลาดเสร ีเมื�อเราเป็นสว่นหนึ�งของ
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(รายมาตรา) 

 

๘๖  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ระบบตลาด ระบบราชการถูกแปรใหเ้ป็นสว่นหนึ�งของระบบเศรษฐกจินี� จะต่อสูเ้พื�อคุม้ครอง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มท่ามกลางกระแสเช่นนี�ไดอ้ย่างไร ทาํอย่างไรจะไมใ่หต้กลงไป
ในเกมการแย่งชงิของขั �วอาํนาจ 
- การเคลื�อนไหวคู่ขนานกบักฎหมายฉบบันี� เช่น กพร. เป็นเครื�องมอืการปฏริปูเพื�อธุรกจิ เราจะทาํ

ใหก้ารเคลื�อนไหวนี� คู่ขนานไปกบัการเคลื�อนไหวอื�นๆ ไดอ้ย่างไร เราจะตอ้งเปิดพื�นที�สาธารณะ
เพื�อใหทุ้กคนรบัรู ้เปลี�ยนจากการต่อสูเ้ชงิอาํนาจเป็นการต่อสูเ่ชงิความรู ้
- ประเดน็ในกฎหมายฉบบันี�เป็นโจทกข์องอนาคตและเกี�ยวขอ้งกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผู้

ประกอบธุรกจิ (Corporate Social Responsibility ,CSR) และธรรมาภบิาลขององคก์ร และใน
อนาคตอนัใกลป้ระเทศไทยกาํลงัจะเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน (AEC) เราจะตอ้งทาํใหเ้รื�องของความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบธุรกจิอย่างแทจ้รงิไมใ่ชแ่ค่การทาํเพื�อประชาสมัพนัธอ์งคก์ร
ตวัเองเท่านั �น 
- เมื�อพจิารณาร่างพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มนี� เป็นการเอาทุกเรื�องมารวมกนั บาง

เรื�องไม่เกี�ยวขอ้งกนั และควรแยกกฎหมายวธิสีบญัญตัแิละกฎหมายสารบญัญตัอิอกจากกนั ชื�อ
กฎหมายกไ็ม่สื�อและไม่ครอบคลุม เพราะในเนื�อหามทีางปฏบิตัขิองเจา้หน้าที�ดว้ย ควรเป็นวธิี
ปฏบิตัริาชการทางปกครองทางสิ�งแวดลอ้มจะเหมาะสมกว่า 
- สภาพบงัคบัของกฎหมาย ใชค้าํว่า “พงึ” “ควร” ซึ�งมลีกัษณะเป็น Guideline ดงันั �น จงึไมม่สีภาพ

บงัคบั ไม่มบีทลงโทษ และบางถอ้ยคาํยงัเป็นนามธรรม เป็นการใชดุ้ลพนิิจ 
- ในร่างนี�ยงัไม่เหน็เรื�องการเลอืกปฏบิตั ิเช่น ชาวบา้นที�เป็นเหยื�อในกระบวนการยตุธิรรม ชาวบา้น

ที�ไม่ผดิแต่ถูกฟ้อง จะมกีารเยยีวยาหรอืแกไ้ขปญัหานี�อย่างไร เชน่ ชาวบา้นในเครอืขา่ยปฏริปู
ที�ดนิแห่งประเทศไทยถูกฟ้องในคดโีลกรอ้น 
- ประมวลกฎหมายสิ�งแวดลอ้ม มบีงัคบัใชใ้นประเทศฝรั �งเศส 
- ในประเทศอนิเดยี ฟิลปิปินส ์คดมีลพษิหรอืคดสีิ�งแวดลอ้มที�มขีอ้เทจ็จรงิคลา้ยกบัคดทีี�เกดิขึ�นใน
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(รายมาตรา) 

 

๘๗  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
ประเทศไทย แต่ผลของคาํพพิากษามคีวามแตกต่างออก ศาลในทั �งสองประเทศพจิารณาว่า 
สิ�งแวดลอ้มมาก่อนเสรภีาพของประชาชน รฐับาล และภาคธุรกจิ ดงันั �นการทาํความเขา้ใจหลกั
กฎหมาย และการใหเ้หตุผลทางกฎหมายจงึเป็นเรื�องที�สาํคญั 
- ในการยกร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้ม ตอ้งทาํความเขา้ใจว่า กาํลงัเขยีนกฎหมายสาร

บญัญตัหิรอืวธิสีบญัญตั ิเช่น การคุม้ครองชั �วคราว การเยยีวยาความเสยีหาย จะเกี�ยวขอ้งกบั
ความรบัผดิทางสิ�งแวดลอ้มทั �งทางแพ่งและอาญา เป็นตน้ 
- ประเดน็เรื�องการบงัคบัใชก้ฎหมายที�มปีระสทิธภิาพ ถา้ทาํใหเ้กดิจรงิไมไ่ดใ้นทางปฏบิตักิารมี

กฎหมายกไ็มม่ปีระโยชน์ เนื�องจากการที�ประชาชนหรอืชาวบา้นจะมาฟ้องคดไีมใ่ช่เรื�องง่ายๆ 
- ขอ้คดิเหน็และคาํถามจากประชาชนผูท้ี�ไดร้บัผลกระทบและเคยเป็นผูเ้รยีกรอ้งสทิธใินการคุม้ครอง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มว่า กฎหมายฉบบันี�จะชว่ยเหลอืประชาชนหรอืชาวบา้นได้
อย่างไร ถา้หากใชก้ลไกทางนโยบายในการแกไ้ขปญัหากจ็ะยดึตดิกบัตวับุคคล เมื�อบุคคลที�อยูใ่น
ตําแหน่งหน้าที�ของหน่วยงานรฐัที�ทาํนโยบายไวโ้ยกยา้ยไป กไ็มม่คีวามชดัเจนแน่นอน ใน
ขณะเดยีวกนัถา้หากกฎหมายฉบบันี�เป็นหนทางในการคลี�คลายความขดัแยง้ระหว่างประชาชน
กบัรฐัได ้ในทางตรงกนัขา้มกฎหมายฉบบันี�อาจจะเป็นเครื�องมอืช่วยรฐัปราบปรามประชาชนได้
ดว้ยเช่นเดยีวกนัหรอืไม ่
- ขอ้คดิเหน็จากประชาชนที�ไดร้บัผลกระทบ กรณีหน่วยงานรฐัมสีว่นในการกระทาํการใหเ้กดิปญัหา

สิ�งแวดลอ้มดว้ย เช่น กรณีการสรา้งเขื�อนทาํใหก้ระแสนํ�าเปลี�ยนทศิทาง กรณีปญัหาที�ดนิวงันํ�า
เขยีว รฐัปล่อยใหเ้อกชนก่อสรา้งอาคารจนเสรจ็แลว้อธบิดเีอารถขดุเจาะ (Backhoe) ไปรื�อ ทิ�งทั �ง
ที�มใิช่การกระทาํความผดิซึ�งหน้า เนื�องจากภาครฐัเพกิเฉยใหด้าํเนินการจนเสรจ็เรยีบรอ้ย เป็นตน้ 
จะดาํเนินการอย่างไรในกรณีเหล่านี� ความเสยีหายใครเป็นผูร้บัผดิชอบ การใชก้ระบวนการ
ยุตธิรรมไมค่วรเป็นการที�ภาครฐัใชอ้ภสิทิธิ e 
- ขอ้เสนอแนะใหม้พีจิารณาแกไ้ขกฎหมายที�บงัคบัใชม้านานแลว้ และขดัแยง้กบับทบญัญตัขิอง
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(รายมาตรา) 

 

๘๘  

 

มาตรา ข้อคิดเหน็จากที�ประชมุระดมความคิดเหน็และเวทีสาธารณะ 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
- การที�มบีทบญัญตักิฎหมายแลว้ กฎหมายคลุมเครอื ไม่สมบรูณ์ ศาลตคีวามได ้แต่ถา้ไม่มี

กฎหมายศาลกจ็ะไม่ค่อยกลา้ เพราะไมใ่ช่ระบบคอมมอนลอว ์(Common law) และมกีารแบ่ง
อาํนาจระหว่างบรหิาร นิตบิญัญตั ิตุลาการชดัเจนแลว้ 
- ประเดน็กตกิาของชมุชนเพื�อถ่วงดุลการแย่งชงิทรพัยากรไปจากชุมชนโดยระบบเศรษฐกจิแบบ

ตลาดโดยบทบญัญตัขิองกฎหมายเสยีเอง เช่น กรณีร่างกฎหมายนํ�า ดเูหมอืนว่าจะกลายเป็น
เขยีนกฎหมายบรหิารจดัการนํ�าจากท่อเสยีแลว้ เป็นตน้ 
- มขีอ้เสนอใหใ้ชร้ะบบภาษสีิ�งแวดลอ้ม และการตั �งกองทุนสิ�งแวดลอ้มที�นํามาใชใ้นการพฒันาระบบ

การใชค้วามช่วยเหลอืผูท้ี�ไดร้บัผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รวมข้อคิดเหน็รายมาตรา 
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ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิการบริหารงานยตุิธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
(รายมาตรา) 

 

มาตรา ประเดน็ข้อคิดเหน็จากการประชุมระดมสมองและเวทีสาธารณะ 
มาตรา ๑ พระราชบญัญตันิี�เรยีกว่า “พระราชบญัญตักิารบรหิารงานยุตธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้ม พ.ศ. ....” 

- เหน็ว่ามคีวามจาํเป็นจะตอ้งทาํร่างกฎหมายทั �งสองฉบบันี� แมว้่าจะมแีนวปฏบิตัหิรอืคาํแนะนําของ
ประธานศาลทั �งในศาลปกครองและศาลยุตธิรรมแลว้กต็าม เนื�องจากเหน็ว่า  
ยงัไม่เพยีงพอที�นําแนวปฏบิตันิั �นไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิที�ชดัเจนได ้ 

- การยกร่างกฎหมายทั �งสองฉบบันี� จะตอ้งออกเป็นกฎหมายของศาลที�รฐับาลไม่ควรจะเขา้ไปแกไ้ข
และใหม้กีารขบัเคลื�อนร่วมกนัไปกบักระบวนการของสมชัชา 

- ในกรณีความขอ้แยง้ที�เกดิจากปญัหาของการจดัการของภาครฐั คดสีิ�งแวดลอ้มที�เกี�ยวเนื�องกบัคดี
ปกครอง จะตอ้งทาํใหม้กีารนํากฎหมายทั �งสองฉบบันี�ไปปรบัใชใ้หไ้ดท้ั �งในศาลยุตธิรรมและศาล
ปกครอง 

- ประเดน็เครื�องมอืทางกฎหมายตามร่างพระราชบญัญตันิี� มุ่งหวงัดุลพนิิจของหน่วยงาน คลา้ยกบัว่า 
ไม่กลา้วางกรอบการใชดุ้ลพนิิจไวใ้นร่างกฎหมาย ซึ�งผลกค็อื การมรี่างกฎหมายนี�กจ็ะไม่ไดผ้ล
ในทางปฏบิตั ิ

- กรณีผลในทางปฏบิตัขิองร่างกฎหมายนี� จะตอ้งอาศยักฎหมายสองฉบบันี�ไปกาํหนดเป็น 
แนวปฏบิตังิานขององคก์ร (อยัการ ตํารวจ หน่วยงานทางปกครองที�เกี�ยวขอ้งกบัดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม) โดยคาํนึงถงึหลกัการสาํคญัพื�นฐานทางดา้นสิ�งแวดลอ้มตาม
ร่างพระราชบญัญตันิี�ซึ�งมคีณะกรรมการตามกฎหมายนี�เป็นผูส้อดสอ่งดแูล เช่น  
หลกัความเป็นธรรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม หลกัผูก้่อมลพษิเป็นผูจ้่าย (PPP) สทิธชิมุชน  
สทิธใินการอาศยัอยู่ในสิ�งแวดลอ้มที�ด ีเป็นตน้ 

- ร่างกฎหมายนี� ควรจะช่วยใหก้ระบวนการทาํงานของทุกฝา่ยที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้พพิาททางดา้น
สิ�งแวดลอ้มเป็นไปตามหลกัความเป็นธรรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม เช่น กระบวนการจดัการก่อนนําคดขีึ�นสู่
ศาลหรอืปรกึษาหารอืหรอืไกล่เกลี�ยกนัก่อนฟ้องคด ีเพื�อลดปรมิาณคด ี
ที�เขา้สูก่ารพจิารณาของศาล เป็นตน้ 

มาตรา ๒ พระราชบญัญตันิี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราช
กจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

ไม่ม ี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิการบริหารงานยตุิธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
(รายมาตรา) 

 

มาตรา ประเดน็ข้อคิดเหน็จากการประชุมระดมสมองและเวทีสาธารณะ 
มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันิี� 

“การบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม” หมายความว่า การ
ดาํเนินการที�เกี�ยวกบัการบรหิารจดัการในการอาํนวยความยุตธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม ทั �งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง การป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาการละเมดิกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ
ในชวีติ ร่างกาย สขุภาพและทรพัยส์นิ ของประชาชน การคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ และการบงัคบัการตามกฎหมาย
สิ�งแวดลอ้มและการอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน แต่ไม่รวมถงึอาํนาจ
อสิระในการพจิารณาพพิากษาอรรถคดขีองศาลและการดาํเนินการของ
หน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนูญ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพฒันาการบรหิารงาน
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

“สาํนกังาน” หมายความว่า สาํนกังานพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้ม 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี� 

ไม่ม ี

มาตรา ๔ การดาํเนินการตามพระราชบญัญตันิี�ตอ้งไม่กระทบกระเทอืนอาํนาจ
อสิระของศาลและการบรหิารราชการของหน่วยงานของศาล หรอืหน่วยงาน
อสิระตามรฐัธรรมนูญ รวมทั �งการใชอ้าํนาจหน้าที�ตามกฎหมายของหน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง 

- มขีอ้สงัเกตว่า ถอืเป็นการใชข้อ้ยกเวน้ที�จะกระทาํการละเมดิกฎหมายเสยีเองหรอืไม่  
เช่นนี�แลว้กฎหมายฉบบันี�จะอาํนวยความยตุธิรรมใหป้ระชาชนไดอ้ย่างไร 

มาตรา ๕ ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรมรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี� ไม่ม ี
หมวด ๑ คณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยุติธรรมทางสิ)งแวดล้อม  
มาตรา ๖ ใหม้คีณะกรรมการพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
ประกอบดว้ยนายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรซีึ�งนายกรฐัมนตรี

- ในองคป์ระกอบของคณะกรรมการ มตีวัแทนจากสว่นราชการมากเกนิไป ควรจะเพิ�ม 
ตวัแทนภาคประชาชนในองคป์ระกอบใหม้ากขึ�น เพื�อช่วยกนัทาํใหเ้กดิผลในทางปฏบิตั ิ



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิการบริหารงานยตุิธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
(รายมาตรา) 

 

มาตรา ประเดน็ข้อคิดเหน็จากการประชุมระดมสมองและเวทีสาธารณะ 
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรมเป็นรอง
ประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
ปลดักระทรวงคมนาคมปลดักระทรวงยตุธิรรม ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
เลขาธกิารสาํนกังานสขุภาพแหง่ชาต ิอยัการสงูสดุผูบ้ญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ
เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเลขาธกิาร
สาํนกังานศาลปกครอง เลขาธกิารสาํนกังานศาลยุตธิรรม ผูแ้ทน
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ินายกสภาทนายความ คณบดคีณะ
นิตศิาสตรห์รอืเทยีบเท่าของสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัทุกแห่งซึ�งเลอืกกนัเอง
ใหเ้หลอืหนึ�งคน ผูแ้ทนกระทรวงยุตธิรรม ผูแ้ทนสาํนกังบประมาณ รวมทั �ง
ผูท้รงคุณวฒุทิางดา้นสิ�งแวดลอ้ม ตวัแทนภาคประชาสงัคม และตวัแทนชมุชน
ที�มบีทบาทดา้นสิ�งแวดลอ้มและสขุภาพ และตวัแทนภาคธุรกจิอุตสาหกรรม 
ซึ�งไดร้บัแต่งตั �งจากคณะรฐัมนตรจีาํนวนประเภทละสองคนเป็นกรรมการ และ
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานกจิการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มเป็นเลขานุการ 

ใหค้ณะกรรมการแต่งตั �งขา้ราชการในกระทรวงยุตธิรรมจาํนวนไม่
เกนิสองคนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

ไดจ้รงิ แต่ขอ้ตั �งประเดน็ว่า สดัสว่นควรเป็นเช่นใด จะใชห้ลกัเกณฑใ์ดในการกาํหนดสดัสว่น 
- ขอ้สงัเกตเกี�ยวกบั โครงสรา้งของคณะกรรมการ มทีี�มาจากการแต่งตั �งของหน่วยงานและ

คณะรฐัมนตร ีอาจจะถูกแทรกแซงจากฝา่ยการเมอืงได ้ 
- องคป์ระกอบของคณะกรรมการ กาํหนดใหม้ปีลดักระทรวงยตุธิรรมและผูแ้ทนกระทรวงยุตธิรรมอกี

สองตําแหน่ง ในทางปฏบิตัแิลว้ ผูแ้ทนกระทรวงจะไม่กลา้มคีวามคดิเหน็คดัคา้นความคดิเหน็ของ
ปลดักระทรวงไดเ้ลยในระบบราชการ 

- องคป์ระกอบของคณะกรรมการควรจะเขยีนใหม้ฝีา่ยที�เป็นกลางหรอืมคีวามเป็นวชิาชพี 
เขา้มามสีว่นร่วมมากกวา่ฝา่ยขา้ราชการประจาํ เนื�องจาก ปจัจบุนัมกัจะมหีลกัเกณฑท์ี�กาํหนดไวใ้ห ้

- โครงการถูกตรวจสอบไดโ้ดยกาํหนดคุณสมบตัทิี�เอื�อใหเ้ฉพาะบรษิทัที�ปรกึษาดา้นสิ�งแวดลอ้มขนาด
ใหญ่เท่านั �นที�จะไดง้านนั �นๆ ทาํใหผู้ป้ระกอบการบรษิทัที�ปรกึษาขนาดเลก็หรอืที�ไม่เขา้คุณสมบตัทิี�
กาํหนดแต่อาจจะมคีวามสามารถถูกกดีกนัไมใ่หไ้ดม้โีอกาสเขา้มาแขง่ขนัประมลูหรอืรบัจา้งทาํงาน
ในการตรวจสอบดา้นสิ�งแวดลอ้มและอาจจะทาํใหไ้ม่สามารถเพิ�มผูต้รวจสอบที�มคีวามเป็นกลางใหม้ี
จาํนวนเพิ�มมากขึ�นได ้

- องคป์ระกอบของคณะกรรมการที�เอามาจากหน่วยงานต่างๆ ไมค่วรตั �งจากเจา้หน้าที� แต่ควร
คาํนึงถงึคุณสมบตั ิเช่น จบการศกึษาทางสิ�งแวดลอ้มเป็นพื�นฐาน มปีระสบการณ์สงู เป็นตน้ และ
ควรใหม้ภีาคประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมดว้ย 

มาตรา ๗ กรรมการผูท้รงคุณวฒุติามมาตรา ๖ จะตอ้งแต่งตั �งจากผูท้ี�มคีวามรู้
ความเชี�ยวชาญหรอืมปีระสบการณ์ในดา้นแพทยศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
วศิวกรรมศาสตร ์นิตศิาสตร ์สงัคมศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�อง
สิ�งแวดลอ้ม หรอืผูท้ี�มคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญหรอืมปีระสบการณ์ดา้นอื�นที�เป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม 

ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒอิยูใ่นตาํแหน่งคราวละสี�ปี กรรมการซึ�ง 
พน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัการแต่งตั �งใหม่ไดแ้ต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนั 

- ขอเพิ�ม ประธานสภาอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ 



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิการบริหารงานยตุิธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
(รายมาตรา) 

 

มาตรา ประเดน็ข้อคิดเหน็จากการประชุมระดมสมองและเวทีสาธารณะ 
เกนิสองวาระไม่ได ้

ในระหว่างที�ยงัมไิดแ้ต่งตั �งกรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิใหค้ณะกรรมการ
ประกอบดว้ยกรรมการเท่าที�มอียู่ 
มาตรา ๘ กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม 
ดงัต่อไปนี� 

(๑) มสีญัชาตไิทย 
(๒) มอีายุไม่ตํ�ากว่าสามสบิหา้ปี 
(๓) ไม่เป็นขา้ราชการการเมอืง ผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืง 

สมาชกิสภาทอ้งถิ�น ผูบ้รหิารทอ้งถิ�น กรรมการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งที�
รบัผดิชอบในการบรหิารพรรคการเมอืง สมาชกิพรรคการเมอืงหรอืเจา้หน้าที�
ในพรรคการเมอืง 

(๔) ไม่เป็นขา้ราชการซึ�งมตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจาํ เวน้แต่เป็น
ขา้ราชการหรอืพนกังานผูด้าํรงตําแหน่งอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัของรฐั 

(๕) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(๖) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๗) ไม่เคยตอ้งคาํพพิากษาถงึที�สดุใหจ้าํคุก ไมว่่าจะไดร้บัโทษจาํคุก

จรงิหรอืไม ่เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิที�ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอื
ความผดิลหโุทษ 

- ในอนุมาตรา ๔ ควรจะเพิ�มเงื�อนไขบา้งอย่างเพื�อป้องกนัไม่ใหเ้กดิกรณีเช่น ผูท้รงคุณวฒุ ิ
จากมหาวทิยาลยั ที�กม็บีางสว่นไปช่วยฝา่ยที�ก่อใหเ้กดิความเสยีหายอยู่ดว้ย เป็นตน้ 
- มรีายละเอยีดมากเกนิไป อาจจะทาํใหก้ระทบสทิธเิสรภีาพทางการเมอืงได ้เช่น หากในอนาคต
ประเทศไทยจะมพีรรคกรนีที�สนบัสนุนนโยบายดา้นสิ�งแวดลอ้มไม่สามารถเขา้มามบีทบาทได ้
เนื�องจากที�ขอ้กาํหนดในมาตรานี�ที�หา้มมใิหส้มาชกิพรรคการเมอืงดาํรงตําแหน่ง เป็นตน้ 

มาตรา ๙ นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการ
ผูท้รงคุณวฒุพิน้จากตําแหน่ง เมื�อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๘ 

ไม่ม ี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิการบริหารงานยตุิธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
(รายมาตรา) 

 

มาตรา ประเดน็ข้อคิดเหน็จากการประชุมระดมสมองและเวทีสาธารณะ 
(๔) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 
ในกรณีที�กรรมการพน้จากตําแหน่งก่อนวาระ คณะรฐัมนตรอีาจ

แต่งตั �งผูอ้ื�นเป็นกรรมการแทนไดแ้ละใหผู้ท้ี�ไดร้บัแต่งตั �ง ใหด้าํรงตําแหน่งแทน
อยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที�เหลอือยู่ของกรรมการซึ�งตนแทน 
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมอีาํนาจหน้าที�ดงัต่อไปนี� 

(๑) จดัทาํแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มเสนอต่อ
คณะรฐัมนตร ี

(๒) เสนอแนะและใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัการกาํหนดนโยบายและแนว
ทางการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม รวมทั �งการจดัทาํกฎหมาย 
ที�เกี�ยวขอ้ง ต่อคณะรฐัมนตร ี

(๓) พจิารณาใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มที�คณะรฐัมนตรขีอใหพ้จิารณา 

(๔) ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบั
การบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม หรอืรายงานต่อคณะรฐัมนตรเีพื�อให้
เกดิความร่วมมอืในการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รที�
เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม เพื�อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งที�
เป็นอุปสรรคต่อการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม สง่เสรมิความร่วมมอื
ในการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม หรอืการดาํเนินการตามแผนแม่บท
การบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

(๕) ศกึษา วเิคราะห ์และประเมนิผลการบงัคบัการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายหรอืการปฏบิตัติามแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม เพื�อแกไ้ขปญัหาอุปสรรคที�เกดิขึ�น 

(๖) ศกึษา วเิคราะห ์และทาํการศกึษาวจิยัเพื�อกาํหนดแนวทาง กล

- มาตรานี� ตอ้งใหค้วามสาํคญักบั การจดัทาํแผนแม่บท 
- ยงัขาดกลไกในการตรวจสอบการดาํเนินการของคณะกรรมการตามกฎหมายฉบบันี� 
- ขอ้พจิารณาการออกแบบองคก์รผูใ้ชอ้าํนาจจะตอ้งเป็นไปตามภารกจิของคณะกรรมการในมาตรานี� 
ไดแ้ก่  

(๑) ใชแ้ผนแม่บทเป็นตวับรูณาการงานของหน่วยงานภาครฐัต่างๆ  
(๒) ใชข้อ้เสนอแนะทางนโยบายและใหค้วามเหน็ต่อคณะรฐัมนตรเีพื�อไปกาํกบัการปฏบิตังิานของ

หน่วยงานต่างๆ  
(๓) ใชง้านวจิยัเป็นเครื�องมอืในการกาํกบังานต่างๆ ใหเ้ดนิหน้าต่อไปได ้ 
(๔) ตรวจสอบการบงัคบัใชก้ฎหมายว่าแทจ้รงิแลว้กฎหมายต่างๆ ที�ออกมาฝา่ยบรหิารไดม้กีาร

บงัคบัใชม้ากน้อยเพยีงใด  
(๕) การพฒันาศกัยภาพประชาชนเพื�อใหม้สีวนร่วมและเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรมได ้

- การแกไ้ขปญัหาของการจดัทาํร่างแผนแม่บท หน่วยงานที�รบัผดิชอบจะตอ้งจดัทาํงบประมาณให้
สอดคลอ้งกนัดว้ย จงึจะทาํใหแ้ผนแม่บทเกดิขึ�นไดแ้ละถูกนําไปใชต้ามที�ตั �งเป้าหมายไว ้ตวัอย่าง
ปญัหาที�เคยเกดิขึ�นมาแลว้ เช่น กรณีการจดัทาํแผนแม่บทสทิธมินุษยชน ที�นโยบายจดัทาํแผนกบั
แผนงบประมาณไม่สอดคลอ้งกนัทาํใหก้ารจดัทาํแผนมคีวามล่าชา้ เป็นตน้ 
- ควรมทีั �งแผนแม่บทและแผนปฏบิตักิาร และจะทาํอย่างไรใหผู้บ้รหิารหน่วยงานต่างๆ มคีวามสนใจ
ในเรื�องสิ�งแวดลอ้มตามอาํนาจหน้าที�หน่วยงานตนเพื�อใหเ้กดิผลสมัฤทธิ Nไดจ้รงิ  
- แผนแมบ่ท จะตอ้งเปิดเผยสูส่าธารณะ ถอืเป็นการใหค้วามรูป้ระชาชนในเรื�องนี�ไปพรอ้มกนั 
- ประโยชน์ของแผนแม่บท มอียูด่ว้ยกนัหลายประการ ไดแ้ก่ 



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิการบริหารงานยตุิธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
(รายมาตรา) 

 

มาตรา ประเดน็ข้อคิดเหน็จากการประชุมระดมสมองและเวทีสาธารณะ 
ยุทธ ์และมาตรการในการปรบัปรุงและพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม หรอืการดาํเนินการตามแผนแม่บทการบรหิารงานยตุธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นไปโดยมปีระสทิธภิาพและสมัฤทธิ Nผลและเสนอแนะต่อ
คณะรฐัมนตรหีน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงาน
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มเพื�อพจิารณา 

(๗) การพฒันาศกัยภาพของประชาชนในการปกป้องช่วยเหลอื
ตนเองในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม และการพฒันาการมสีว่นร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

(๘) ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ความรูเ้กี�ยวกบัการบรหิารงาน
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม จดัประชุม สมัมนาฝึกอบรม หรอืเสนอแนะหน่วยงาน
ของรฐั หรอืองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ใน
การเผยแพร่ความรูท้ี� เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

(๙) กาํกบัดแูลการจดัทาํรายงานประจาํปีของสาํนกังานตามมาตรา 
๑๗ (๖) เพื�อเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

(๑๐) กาํหนดระเบยีบอื�นใดเพื�อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตันิี� 

(๑๑) ปฏบิตักิารอื�นตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี�หรอื
กฎหมายอื�น 

(๑) ใชเ้ป็นตวัอย่างว่า ประเทศไทยมแีผนอย่างไรในเรื�องเหล่านี� อาจจะเป็นประโยชน์ในกรณีที�ตอ้ง
เปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศ 

(๒) ใชเ้ป็นคู่มอืในการตรวจสอบการทาํงานของภาครฐัโดยประชาชน ถอืไดว้่า เป็นการพฒันา
ศกัยภาพของประชาชน ทาํใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มไดอ้ย่าง
แทจ้รงิ 

(๓) ใชใ้นการตรวจสอบการปฏบิตังิานของภาครฐัและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
- องคป์ระกอบและโครงสรา้งองคก์รที�จะมาทาํใหแ้ผนแม่บทมผีลใชบ้งัคบัไดจ้รงิ จะตอ้งเป็นองคก์รที�มี
พื�นฐานจากความรูท้างดา้นวชิาการ ไม่ใช่มลีกัษณะเพื�อบงัคบัใชก้ฎหมาย 
- ลกัษณะของภารกจิขององคก์รนี�จะเป็นงานวชิาการ แต่มปีระเดน็ที�ตั �งไวเ้ป็นคาํถามว่า จะให้
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทาํงานต่อยอดหรอืทาํใหต้ามที�องคก์รนี�วางหลกัการไวใ้นแผนแม่บทหรอืไม่ 
อย่างไร 
- การกาํหนดใหม้อีงคก์รนี� รวมถงึภารกจิตามกฎหมายนี� ไดศ้กึษาถงึองคป์ระกอบและอาํนาจหน้าที�
ขององคก์รเดมิ เช่น คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิศาล เป็นตน้ ในประเดน็ของการซอ้นทบักนั
ของอาํนาจหน้าที� โดยเฉพาะในประเดน็ของการบงัคบัใชก้ฎหมายใหไ้ดต้ามเจตนารมณ์ที�แทจ้รงิของ
ร่างพระราชบญัญตัฉิบบันี�หรอืไม่ ถา้หากมกีรณีที�อาจจะมอีาํนาจหน้าที�ไปซอ้นทบัหรอืขดัแยง้กนัใน
อนาคต จะมหีลกัเกณฑใ์นการดาํเนินการหรอืแกไ้ขปญัหาเหล่านั �นอย่างไร 
- เหตุผลที�จะตอ้งมคีณะกรรมการบรหิารงานยตุธิรรมดา้นสิ�งแวดลอ้มเพื�อใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัไิด้
จรงิกรณีคดสีิ�งแวดลอ้ม แกป้ญัหาที�คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตไิม่เคยเขา้มาดาํเนินการใดๆ 
ใหเ้กดิการแกไ้ขปญัหาสิ�งแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ�งกรณีที�เป็นขอ้ขดัแยง้หรอืเป็นคดสีิ�งแวดลอ้ม
แลว้ แมว้่า ความเป็นจรงิแลว้ คณะกรรมการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มควรเป็นอนุของ
คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้ม กน็่าจะเพยีงพอแลว้ใชห่รอืไม ่
- กรณีที�กาํหนดใหม้กีารประชุมปีละ ๓ ครั �ง จะสามารถทาํงานไดห้รอืไม่ เนื�องจากเนื�อหาที�กาํหนดไว้
เป็นเพยีงพจิารณาดา้นนโยบายเท่านั �นมใิช่หรอื 



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิการบริหารงานยตุิธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
(รายมาตรา) 

 

มาตรา ประเดน็ข้อคิดเหน็จากการประชุมระดมสมองและเวทีสาธารณะ 
- มาตรการบงัคบัที�ใชอ้าํนาจตามกฎหมายนี� ของคณะกรรมการชุดนี� จะมสีภาพบงัคบัอย่างไร หากมี
การฝา่ฝืนไม่ปฏบิตัติามจะดาํเนินการอย่างไร เนื�องจากคณะกรรมการนี�ไม่ไดม้อีาํนาจบงัคบับญัชา
หน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  
- ประเดน็คณะกรรมการบรหิารฯ นี� ควรตอ้งมหีรอืไม่  
- ประเดน็คณะกรรมการบรหิารฯ นี� ควรจะเป็นคณะกรรมการภายใตอ้าํนาจของศาลหรอืไม่ เพื�อรบั
ขอ้คดิเหน็และปรบัปรุงการทาํงานของตนเอง หรอืควรจะเป็นคณะกรรมการระหว่างหลายศาลเพื�อให้
เกดิการบรูณาการแต่ปญัหาคอื ใครจะเป็นผูใ้ชอ้าํนาจนั �น เนื�องจากไทยใชร้ะบบศาลคู ่
- อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการนี�จะเน้นไปที�กระบวนการยุตธิรรมและขอ้พพิาท 
- ไม่มคีวามจาํเป็นจะตอ้งไปเพิ�มอาํนาจเรอืงนี�ใหก้บัคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตทิี�ไม่เคย
เกี�ยวขอ้งเรื�องนี�และไม่ไดท้าํประโยชน์ใดๆ ในเรื�องนี�ในชว่งเวลาที�ผ่านมา แต่สง่เสรมิใหเ้กดิความ
พยายามทาํเพื�อประโยชน์ของการคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มในกระบวนพจิารณาคดี
หรอืระงบัขอ้พพิาทไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองหรอืศาลยตุธิรรม ในที�สดุแลว้ประโยชน์กจ็ะตกอยู่กบั
ประชาชน 
- องคป์ระกอบของคณะกรรมการนี� ฝา่ยเลขานุการ เป็นฝา่ยที�ทาํงานที�แทจ้รงิ ผูช้่วยเลขานุการสอง
คนน้อยเกนิไป มขีอ้เสนอใหเ้พิ�มจาํนวนโดยตอ้งเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการยุตธิรรม เช่น อยัการ 
ประชาชน ธุรกจิ เป็นตน้ 
- อนุมาตรา ๗ ควรมกีารพฒันาศกัยภาพของประชาชนและคนมมีาจากภาคประชาสงัคม 
- คณะกรรมการและหน่วยงานที�จะตั �งขึ�นตามกฎหมายนี� ควรมอีาํนาจหน้าที�เป็น “Think tank” ที�จะทาํ
หน้าที�ชว่ยคดิอยา่งรอบดา้น สรา้งองคค์วามรู ้และขอ้เสนอแนะ รวมถงึการผลกัดนัขอ้เสนอเหล่านั �น 

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการอาจวางระเบยีบ ขอ้บงัคบั สาํหรบัการประชุมของ
คณะกรรมการเป็นการเฉพาะเรื�องหรอืทั �วไปกไ็ด ้หากไมม่รีะเบยีบ ขอ้บงัคบั 
กาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื�น การประชุมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองที�
ประชุมคณะกรรมการ 

ไม่ม ี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิการบริหารงานยตุิธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
(รายมาตรา) 

 

มาตรา ประเดน็ข้อคิดเหน็จากการประชุมระดมสมองและเวทีสาธารณะ 
ในกรณีที�กรรมการคนใดเสนอเรื�องเพื�อใหค้ณะกรรมการพจิารณา 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมเพื�อพจิารณาเรื�องที�เสนอนั �นโดยเรว็ 
มาตรา ๑๒ ใหป้ระธานคณะกรรมการจดัการประชุมเพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มลู 
ความรู ้ความคดิเหน็ เป็นระยะ อย่างน้อยปีละ ๓ ครั �ง เพื�อใหส้ามารถ
ดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที�ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ไม่ม ี

มาตรา ๑๓ การประชมุคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ�ง
หนึ�งของจาํนวนกรรมการทั �งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในการประชมุของคณะกรรมการ ถา้ประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการไม่มาประชมุหรอืไม่อยู่ในที�ประชมุ ใหก้รรมการที�มาประชุม
เลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

การวนิิจฉยัชี�ขาดของที�ประชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ�ง
ใหม้เีสยีงหนึ�งในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชมุ
ออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�ง เป็นเสยีงชี�ขาด 

ไม่ม ี

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการอาจแต่งตั �งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทาํงานเพื�อ
พจิารณาหรอืปฏบิตักิารตามที�คณะกรรมการมอบหมายได ้

การประชุมของคณะอนุกรรมการหรอืคณะทาํงานตามวรรคหนึ�ง ให้
นําความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ไม่ม ี

มาตรา ๑๕ ในการปฏบิตัหิน้าที� คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรอื
คณะทาํงาน อาจขอใหห้น่วยงานของรฐั องคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงาน
ยุตธิรรม และเจา้หน้าที�ของรฐัจดัสง่เอกสารขอ้มลู และชี�แจงขอ้เทจ็จรงิเพื�อ
ประกอบการพจิารณาไดต้ามความจาํเป็น 
 

ไม่ม ี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิการบริหารงานยตุิธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
(รายมาตรา) 

 

มาตรา ประเดน็ข้อคิดเหน็จากการประชุมระดมสมองและเวทีสาธารณะ 
มาตรา ๑๖ ใหก้รรมการ อนุกรรมการ คณะทาํงาน เลขานุการ และ
ผูช้่วยเลขานุการไดร้บัค่าตอบแทนตามที�คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

ไม่ม ี

หมวด ๒ สาํนักงานพฒันาการบริหารงานยุติธรรมทางสิ)งแวดล้อม  
มาตรา ๑๗ ใหส้าํนกังานพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
กระทรวงยตุธิรรม เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
โดยมอีาํนาจหน้าที�ตามที�กฎหมายกาํหนดและใหม้อีาํนาจหน้าที� ดงัต่อไปนี�
ดว้ย 

(๑) สาํรวจ ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั เสนอแนะและพฒันาระบบงาน
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนนโยบายที�เกี�ยวกบัการบรหิารงานยุตธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้มของประเทศ เพื�อใหเ้หมาะสมกบัการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศ 

(๒) ดาํเนินการเกี�ยวกบัการจดัทาํแผน แนวนโยบาย และแนวทาง
การบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มของประเทศ ตลอดจนรายงานต่างๆ 
ตามมตขิองคณะกรรมการ หรอืเสนอขอ้มลูและความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการ
เพื�อพจิารณา 

(๓) ประสานการดาํเนินการในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
กระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม รวมทั �งเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศ
เกี�ยวกบังานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มแก่สาธารณชน 

(๔) ฝึกอบรมและพฒันาความรูเ้กี�ยวกบัการบรหิารงานยตุธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มใหแ้ก่บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

(๕) ร่วมมอืและประสานงานทางวชิาการหรอืดา้นอื�นกบัหน่วยงาน
หรอืองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มทั �งภายใน
และต่างประเทศ 

ไม่ม ี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิการบริหารงานยตุิธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
(รายมาตรา) 

 

มาตรา ประเดน็ข้อคิดเหน็จากการประชุมระดมสมองและเวทีสาธารณะ 
(๖) จดัทาํรายงานประจาํปีเกี�ยวกบัการปฏบิตัหิน้าที�ของ

คณะกรรมการเพื�อเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี
(๗) ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นหน้าที�ของ

สาํนกังาน หรอืตามที�คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๑๘ เพื�อประโยชน์ในการบรหิารงานของสาํนกังาน นายกรฐัมนตรอีาจ
มคีาํสั �งใหข้า้ราชการหรอืลกูจา้งของสว่นราชการอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรอืสาํนกังาน
อาจขอใหค้ณะรฐัมนตรมีมีตใิหพ้นกังานหรอืลกูจา้งของรฐัวสิาหกจิ หรอื
หน่วยงานอื�นของรฐั ไปช่วยปฏบิตังิานเป็นเจา้หน้าที�ของสาํนกังานไดโ้ดยถอื
ว่าเป็นการปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานตามปกต ิโดยจะใหไ้ปช่วยปฏบิตังิาน
เตม็เวลา บางเวลา หรอืนอกเวลากไ็ด ้

คณะรฐัมนตรอีาจกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูไ้ปช่วยปฏบิตังิานตาม
วรรคหนึ�งดว้ยกไ็ด ้

ไม่ม ี

มาตรา ๑๙ ใหจ้ดัตั �งหน่วยงานดงัต่อไปนี�ขึ�นในสาํนกังานพฒันาการ
บรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มกระทรวงยุตธิรรม โดยใหท้าํหน้าที�
ประสานงานกบัหน่วยงานที�มอีาํนาจหน้าที�ตามกฎหมายและฝา่ยอื�น เพื�อ
พฒันาระบบงานที�เกี�ยวขอ้งอย่างมปีระสทิธภิาพและบรูณาการ 

(๑) ศนูยพ์ฒันาระบบงานสอบสวนและคน้หาความจรงิในคดดีา้น
สิ�งแวดลอ้ม 

(๒) ศนูยพ์ฒันาระบบนิตวิทิยาศาสตรแ์ละผูเ้ชี�ยวชาญทาง
สิ�งแวดลอ้ม  

(๓) ศนูยพ์ฒันาระบบการบงัคบัคดทีางสิ�งแวดลอ้ม  
(๔) ศนูยพ์ฒันาระบบการบงัคบัโทษทางอาญาและการคุมประพฤติ

ทางสิ�งแวดลอ้ม  

- ประเดน็เรื�อง การขาดการสื�อสารระหว่างบคุลากรในกระบวนการยุตธิรรม ไมม่พีื�นที�ใหส้ื�อสารและ
แลกเปลี�ยนความรูแ้ละประสบการณ์ระหว่างกนั อาจทาํใหเ้กดิความผดิพลาดไดห้ลายประการ เช่น 
เมื�อวนัที� ๘ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ศาลปกครองอ่านคาํพพิากษาคด ีที�มกีารสง่ชา้งไปประเทศ
ออสเตรเลยี ศาลยกฟ้อง โดยพจิารณาว่าตั Yวรปูพรรณที�ออกโดยกระทรวงมหาดไทยไดด้าํเนินการโดย
ชอบดว้ยกฎหมายแลว้ ทั �งที�การกระทาํดงักล่าวขดัต่อพนัธกรณีตามอนุสญัญาไซเตส (CITES) เป็น
ตน้ 
- ประเดน็การหยุดการกระทาํที�ผดิกฎหมาย จะตอ้งดาํเนินการไดท้นัท่วงท ีเพื�อมใิหเ้กดิความเสยีหาย
ต่อสิ�งแวดลอ้ม ถา้หากมกีฎหมายฉบบันี� 
- ประเดน็เรื�องการสง่เสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการกระทาํความผดิตามกฎหมายดา้นสิ�งแวดลอ้ม การ
ป้องกนัมใิหถู้กดาํเนินการทางกฎหมายในกรณีอื�นๆ เพื�อมใิหค้นที�ตั �งใจทาํงานเพื�อสิ�งแวดลอ้ม 
หวาดกลวัและไม่กลา้ดาํเนินการหยุดการกระทาํหรอืแจง้ความต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งใหม้กีารระงบั



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิการบริหารงานยตุิธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
(รายมาตรา) 

 

มาตรา ประเดน็ข้อคิดเหน็จากการประชุมระดมสมองและเวทีสาธารณะ 
(๕) ศนูยพ์ฒันาระบบงานช่วยเหลอืทางกฎหมายและทางเทคนิคใน

คดสีิ�งแวดลอ้ม  
(๖) ศนูยพ์ฒันาระบบการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกและกระบวนการ

ยุตธิรรมสมานฉนัทท์างสิ�งแวดลอ้ม  
(๗) ศนูยว์จิยัระบบยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม  
(๘) ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
(๙) ศนูยพ์ฒันาการมสีว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการยุตธิรรม

ทางสิ�งแวดลอ้ม 

เหตุที�ทาํใหเ้กดิความเสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้ม เช่น การฟ้องหมิ�นประมาทผูท้ี�แจง้เหตุ การฟ้องบุกรุก
กรณีเขา้ไปในพื�นที�ซึ�งเกดิการกระทาํความผดิ เป็นตน้ 

หมวด ๓ ความรว่มมอืในการพฒันาการบริหารงานยุติธรรมทาง
สิ)งแวดล้อม 

 

มาตรา ๒๐ เพื�อประโยชน์ใหม้กีารวางแผนและดาํเนินการเกี�ยวกบัการ
บรหิารงานยตุธิรรม ทางสิ�งแวดลอ้มของประเทศใหเ้ป็นไปโดยสอดคลอ้งกนั 
และมปีระสทิธภิาพในการอาํนวยความยุตธิรรมแก่ประชาชนตลอดจนการใช้
ทรพัยากรใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํแผนแม่บทการ
บรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มขึ�นเป็นแนวทาง สาํหรบัความร่วมมอืใน
การบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มระหว่างหน่วยงานของรฐัและองคก์รที� 
เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

แผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นแผนระยะ 
สี�ปี โดยแสดงทศิทางของการพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
ซึ�งมสีาระสาํคญัในเรื�องดงัต่อไปนี� 

(๑) การประสานแนวทางการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มของ
หน่วยงานของรฐั และองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มแต่ละแห่งเพื�อใหเ้กดิบรูณาการในภาพรวมที�สอดคลอ้งกบัสภาพ

ไม่ม ี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิการบริหารงานยตุิธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
(รายมาตรา) 

 

มาตรา ประเดน็ข้อคิดเหน็จากการประชุมระดมสมองและเวทีสาธารณะ 
สงัคมและการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ 

(๒) มาตรการเพื�อป้องกนัและแกไ้ขปญัหาที�เกดิขึ�นในการบรหิารงาน
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มของประเทศ 

(๓) แนวทางการพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มเพื�อ
ประโยชน์ในการนํามาใชแ้กไ้ขปญัหาดา้นต่างๆ ของประเทศ 

(๔) แนวทางการปฏบิตังิานใหเ้กดิความร่วมมอืในการบรหิารงาน
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหม้ปีระสทิธภิาพและอาํนวยความยุตธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มแก่ประชาชน 

(๕) ความร่วมมอืดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกระบวนการยุตธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มเพื�อประโยชน์ในการใชท้รพัยากรร่วมกนัที�มปีระสทิธภิาพในการ
บรหิารงานยตุธิรรม 

(๖) การดาํเนินการอื�นใดเพื�อประโยชน์ในการบรหิารงานยตุธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้ม 
มาตรา ๒๑ การจดัทาํแผนแมบ่ทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
นอกจากตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัมาตรา ๔ แลว้ จะตอ้งไมข่ดัแยง้กบัแนวทางตาม
บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ และตามกฎหมายเกี�ยวกบัการบรหิารราชการที�
เป็นอสิระของศาล หน่วยงานของศาล และหน่วยงานที�เป็นอสิระตาม
รฐัธรรมนูญดว้ย 

ในกรณีที�มขีอ้คดิเหน็จากศาล หน่วยงานของศาล หรอืหน่วยงานที�
เป็นอสิระตามรฐัธรรมนูญว่าขอ้กาํหนดในแผนแมบ่ทขอ้ใดอาจจะมลีกัษณะที�
ขดัต่อวรรคหนึ�ง ใหค้ณะกรรมการนําไปพจิารณาปรบัปรุงแผนแม่บทตาม
ขอ้คดิเหน็นั �น 

ในการจดัทาํแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ให้

ไม่ม ี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิการบริหารงานยตุิธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
(รายมาตรา) 

 

มาตรา ประเดน็ข้อคิดเหน็จากการประชุมระดมสมองและเวทีสาธารณะ 
คณะกรรมการพจิารณาโดยใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็และการมสีว่นร่วมของ
ประชาชนอย่างเหมาะสม และใหผ้่านการพจิารณาจากสมชัชาเครอืขา่ย
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มดว้ย 
มาตรา ๒๒ ใหค้ณะกรรมการจดัการประชุมสมชัชาเครอืขา่ยยตุธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มขึ�นปีละหนึ�งครั �ง เพื�อรบัฟงัความคดิเหน็ของทุกฝา่ยที�เกี�ยวขอ้ง
และประชาชนทั �วไปเกี�ยวกบัการพฒันากระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม
ในภาพรวม และการจดัทาํแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัประชุมสมชัชาเครอืขา่ยยุตธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มประจาํปี ใหเ้ป็นไปตามที�คณะกรรมการกาํหนด โดยใหม้กีาร
รวบรวมเครอืขา่ยยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มตามประเดน็และตามพื�นที�อย่าง
ครอบคลุม ทั �งในสว่นของภาครฐั ภาควชิาการ ภาคประชาสงัคม และภาค
ธุรกจิอุตสาหกรรม  

ในกรณีที�สมชัชาเครอืขา่ยยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มมขีอ้เสนออื�น
นอกเหนือจากเรื�องการจดัทาํแผนแม่บท ใหค้ณะกรรมการนําไปพจิารณา
ประกอบการจดัทาํนโยบายหรอืพจิารณาสง่ต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อนําไป
ปฏบิตัหิรอืนําไปพจิารณาประกอบการกาํหนดนโยบายในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งให้
บรรลุผลตามควรแก่กรณีต่อไป 

- อาจทาํใหม้คีวามล่าชา้เกดิขึ�นในกระบวนการของการใชก้ลไกของสมชัชาในการระดมความคดิเหน็
และจดัทาํแผนแม่บทตามกฎหมายหมายนี� ยกตวัอย่างเช่น ในการจดัทาํแผนแมบ่ทสทิธมินุษยชน 
เป็นตน้ ดงันั �นจงึมขีอ้เสนอใหม้กีารร่างแผนแม่บทขึ�นมาเลยโดยคณะกรรมการแผนแมบ่ทแลว้ค่อย
นําร่างแผนแม่บทไปรบัฟงัความคดิเหน็ผ่านกลไกของสมชัชาอกีครั �งหนึ�ง 

- ในขั �นตอนที�กาํหนดใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็จากสมชัชาตามร่างกฎหมายนี� แต่แลว้ในที�สดุก็
กาํหนดไวว้่า ตอ้งนํากลบัไปใหค้ณะรฐัมนตรเีหน็ชอบก่อน มคีวามขดัแยง้กนัเองใน 
ร่างกฎหมายหรอืไม ่

มาตรา ๒๓ ใหค้ณะกรรมการเสนอแผนแมบ่ทการบรหิารงานยตุธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มต่อคณะรฐัมนตรเีพื�อใหค้วามเหน็ชอบ และเมื�อไดป้ระกาศในราช
กจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

เมื�อแผนแม่บทการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มใชบ้งัคบัแลว้ 
ใหห้น่วยงานของรฐั หรอืองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยตุธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มนําไปพจิารณาดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที� เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั

- กรณีการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ กาํหนดใหอ้าํนาจการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้เป็นของคณะกรรมการ แต่ตอ้งผ่าน
ความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรซีึ�งเป็นฝา่ยการเมอืงดว้ย จะแน่ใจไดอ้ย่างไรว่า การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้
จะไม่เป็นไปเพื�อประโยชน์ของคนบางกลุ่มที�อาจจะก่อใหเ้กดิความไมธ่รรมขึ�นมาเสยีเอง 
ตวัอย่างเช่น คณะรฐัมนตรใีหม่ จะสั �งใหร้ื�อแผนแม่บทที�ทาํแลว้โดยคณะรฐัมนตรชีุดเดมิ ถา้แผน
แม่บทไปก่อใหเ้กดิความเสยีหายกบัแผนที�หน่วยงานรฐัรบัผดิชอบอยู่ ซึ�งแน่นอนจะเกดิความ
ขดัแยง้ (conflict) และความขดัแยง้นั �นกจ็ะตกอยู่ภายใตก้ารแทรกแซงของฝา่ยการเมอืง เป็นตน้ จงึ



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิการบริหารงานยตุิธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
(รายมาตรา) 

 

มาตรา ประเดน็ข้อคิดเหน็จากการประชุมระดมสมองและเวทีสาธารณะ 
แผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม โดยใหห้น่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนเพื�อใหส้ามารถปฏบิตั ิงานตามแผน
แม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มได ้

ในกรณีที�สภาพการณ์เปลี�ยนแปลงไปในระหว่างที�แผนแม่บทการ
บรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มใชบ้งัคบั คณะกรรมการอาจดาํเนินการ
ปรบัปรุงแผนแมบ่ทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบั
สภาพการณ์นั �นได ้และเสนอคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบเพื�อประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาต่อไป 

มขีอ้เสนอให ้ตดัขอ้ความ ที�จะตอ้งผ่านความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรอีอกไป  

มาตรา ๒๔ ใหค้ณะกรรมการมหีน้าที�พจิารณาผลการปฏบิตังิานตามแผน
แม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม และรายงานใหค้ณะรฐัมนตรี
ทราบทุกปี ในกรณีที�มปีญัหาอุปสรรคไม่อาจดาํเนินการตามแผนได ้ให้
คณะกรรมการรายงานใหค้ณะรฐัมนตรทีราบถงึปญัหาอุปสรรคและแนว
ทางแกไ้ขดว้ย 

ในกรณีที�หน่วยงานของรฐัหรอืองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงาน
ยุตธิรรมใดไม่อาจดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทการบรหิารงาน
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มได ้ใหแ้จง้คณะกรรมการทราบเพื�อพจิารณาเสนอ
คณะรฐัมนตรปีรบัปรุงแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มหรอื
แกไ้ขปญัหาอุปสรรคใหแ้ก่หน่วยงานของรฐัหรอืองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
บรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มนั �น 

ไม่ม9ี 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี� คอื โดยที�งาน
ดา้นกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มนั �นมคีวามจาํเป็นต่อการสรา้งความ
สงบเรยีบรอ้ยใหเ้กดิขึ�นแก่สงัคม ทั �งในดา้นการดาํเนินการที�เกี�ยวกบัการ
บรหิารจดัการความขดัแยง้ทางสิ�งแวดลอ้ม ทางแพ่ง ทางอาญา และทาง

ไม่ม ี



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิการบริหารงานยตุิธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
(รายมาตรา) 

 

มาตรา ประเดน็ข้อคิดเหน็จากการประชุมระดมสมองและเวทีสาธารณะ 
ปกครอง การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการละเมดิกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
สทิธแิละเสรภีาพในชวีติ ร่างกาย สขุภาพและทรพัยส์นิของประชาชนทาง
สิ�งแวดลอ้ม การคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ และ
การบงัคบัการตามกฎหมาย แต่เนื�องจากในปจัจบุนัองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
บรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มมอียูห่ลายองคก์ร ซึ�งมหีน้าที�รบัผดิชอบ
ตามกฎหมายในแต่ละดา้นแยกจากกนั จงึมปีญัหาในการบรหิารงานดา้น
กระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มที�ยงัไมม่คีวามเชื�อมโยง เพื�อแกไ้ขปญัหา
ใหค้รบถว้นทุกดา้นไปพรอ้มกนั ฉะนั �นเพื�อใหเ้กดิความร่วมมอืในการประสาน
การบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มของชาตใิหเ้ป็นไปโดยสอดคลอ้งกนั 
และมกีารพฒันาอย่างเป็นระบบ ซึ�งจะทาํใหก้ารอาํนวยความยตุธิรรมมี
ประสทิธภิาพและตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคม สมควรสง่เสรมิให้
องคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มซึ�งมคีวาม
เชี�ยวชาญในการใชก้ฎหมายดา้นต่างๆ ไดร้่วมกนัวางแผนการบรหิารงาน
ยุตธิรรมและแกไ้ขปญัหาอุปสรรคในกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม เพื�อ
ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการยุตธิรรมใหเ้กดิประโยชน์ต่อประเทศ
ไดต้่อไป จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี� 
ขอ้คดิเหน็อื�นๆ (ถา้ม)ี - ประเดน็ขอ้พจิารณากระบวนการพจิารณาทางปกครอง เช่น ควรจะมกีารเพิ�มหมวดว่าดว้ยคดี

ปกครองดว้ยหรอืไม่ เป็นตน้ 
- ประเดน็ปญัหาเขตอาํนาจของศาลยุตธิรรมและศาลปกครองในคดสีิ�งแวดลอ้ม มขีอ้เสนอว่า การ

พจิารณาในเรื�องนี�ควรจะมุ่งไปที�การทาํใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงที�ทาํใหเ้กดิการคุม้ครอง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม โดยใหป้ระชาชนจะไดป้ระโยชน์มากที�สดุเป็นหลกัสาํคญั 

- ประเดน็การแกไ้ขปญัหาของการเลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมยงัไม่ปรากฏในร่างกฏหมายนี� 
- ประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบักฎหมายอื�นๆ เช่น รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๖๖ สทิธิ



ตารางข้อคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัิการบริหารงานยตุิธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
(รายมาตรา) 

 

มาตรา ประเดน็ข้อคิดเหน็จากการประชุมระดมสมองและเวทีสาธารณะ 
ชุมชน มาตรา ๖๗ วรรคสอง รวมถงึร่างพระราชบญัญตัอิงคก์รอสิระดา้นสิ�งแวดลอ้มและสขุภาพที�
ปจัจบุนัยงัไม่มคีวามคบืหน้า พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแหง่ชาต ิ
พนัธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศที�เกี�ยวขอ้ง เป็นตน้ 

- ประเดน็การจดัการสิ�งแวดลอ้ม กรณีที�ประเทศไทยจะเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน (AEC) โดยเฉพาะใน
ประเดน็ของความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการ (CSR) ทั �งที�ลงทุนในไทยและการลงทุนขา้มเขต
แดนของรฐัชาต ิ 

- ประเดน็การขบัเคลื�อนร่างกฎหมาย ท่ามกลางกระแสทางเศรษฐกจิที�ใชร้ะบบทางการตลาดเขา้มามี
อทิธพิลต่อการปรบัเปลี�ยนระบบราชการใหเ้ป็นเครื�องมอืของภาคธุรกจิที�ไม่ดแูลสิ�งแวดลอ้มซึ�งเป็น
การช่วงชงิอาํนาจการต่อสูเ้ชงิความรูท้ี�จะใชใ้นการคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 

- ควรเพิ�มเตมิประเดน็ การแกไ้ขปญัหาเรื�องการเลอืกปฏบิตั ิเช่น ชาวบา้นที�เป็นเหยื�อจากการ
กระบวนการยุตธิรรม ไม่ไดก้ระทาํความผดิแต่ถูกฟ้องคด ีหรอืการฟ้องคดโีลกรอ้นทาํใหช้าวบา้นใน
เครอืขา่ยปฏริปูที�ดนิแหง่ประเทศไทยบางคนตกเป็นเหยื�อ เป็นตน้ ในกรณีความผดิพลาดเช่นนี�จะมี
กระบวนการเยยีวยาหรอืแกไ้ขปญัหานี�อย่างไร 

- ในระหว่างที�ยงัไม่กฎหมายทั �งสองฉบบันี� การถอดบทเรยีนปญัหาที�เกดิขึ�นเพื�อปรบัเปลี�ยนทศันคติ
ของบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม ซึ�งเป็นการทาํงานในระยะยาว โดยจะตอ้งคาํนึงถงึเรื�องสทิธิ
ชุมชน หลกัการพื�นฐานทั �วไป มาใชป้ระกอบดว้ย โดยเฉพาะในประเดน็ของหลกัการพื�นฐาน การ
สื�อสารกบัสงัคมโดยรวม การสง่เสรมิใหภ้าคประชาชนมสีว่นร่วมและเสรมิศกัยภาพในการตรวจสอบ
การทาํงานของภาครฐั กลไกในเรื�องการเยยีวยาและชว่ยเหลอืเหยื�อที�ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม การ
แกไ้ขกฎระเบยีบหรอืกฎหมายลาํดบัรองใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการพื�นฐาน 

- ประเดน็การไม่สนบัสนุนใหม้กีฎหมายหลายฉบบัในเรื�องเดยีวกนั เนื�องจากจะทาํใหเ้กดิภาระแก่
ประชาชนมากเกนิไป 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่างพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

 

 



 

-๑- 

 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

(ฉบบัโครงการวิจยั) 

(ร่าง) 
พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ#งแวดล้อม 

พ.ศ. ... 

 

ใหไ้ว ้ณ วนัที� ............. พ.ศ. .... 

 

โดยที�เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัขิึ.นไว้โดยคําแนะนําและยนิยอมของ
รฐัสภา ดงัต่อไปนี. 

มาตรา ๑ พระราชบญัญัตินี.เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม พ.ศ. 
....” 

มาตรา ๒ พระราชบญัญตันีิ.ให้ใช้บงัคบั เมื�อพ้นหนึ�งรอ้ยแปดสบิวนันับตั .งแต่วนัถดัจาก
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันีิ. คาํว่า 

“คดสีิ�งแวดล้อม” หมายความถงึ คดแีพ่งและคดอีาญาที�เป็นข้อพพิาทเกี�ยวกบัเรื�องการ
จดัการ การอนุรกัษ์และการคุ้มครองสิ�งแวดล้อมในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัสทิธขิองบุคคล สทิธชุิมชน 
และประโยชน์สาธารณะ ทั .งในส่วนที�เป็นข้อพิพาทเกี�ยวกับทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 
เกี�ยวกบัศลิปวฒันธรรมและโบราณสถาน การก่อสรา้งหรอืผงัเมอืงหรอืภูมทิศัน์ของชุมชนและสงัคม 
รวมทั .งขอ้พพิาทเกี�ยวกบัเรื�องสุขภาพ ชวีติและทรพัยส์นิของบุคคลทางสิ�งแวดลอ้ม หรอืเรื�องอื�นๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง และคดอีื�นๆ ตามที�ประธานศาลฎกีากําหนด 

“หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม” หมายความถึง หน่วยงานของรฐัที�มี
อํานาจหน้าที�บงัคบัใชก้ฎหมายสิ�งแวดลอ้ม และหน่วยงานยุตธิรรมที�มอีํานาจหน้าที�ในการดําเนินคดี
จดัทําคําสั �ง คําวนิิจฉัย หรอืคําพพิากษาในคดสีิ�งแวดลอ้ม รวมทั .งหน่วยงานด้านการบงัคบัคดแีละ
การบงัคบัโทษในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง 

“ผู้ เชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม” หมายความว่า บุคคลซึ�งมีความรู้ความชํานาญ 
ด้านสิ�งแวดล้อมสาขาต่างๆ ทั .งโดยประสบการณ์ทางการทํางาน การศกึษาวจิยัและฝึกอบรม เช่น 
นักวทิยาศาสตร ์วศิวกร สถาปนิก นักผงัเมอืง ผูเ้ชี�ยวชาญด้านแผนที�ทางอากาศ แพทย ์พยาบาล 
นักพิษวิทยา นักระบาดวิทยา นักเศรษฐศาสตร์สิ�งแวดล้อม นักมานุษยวทิยา นักประวตัิศาสตร ์



 

-๒- 

 

ผูเ้ชี�ยวชาญเรื�องประเพณีท้องถิ�นที�เกี�ยวกบัการรกัษาสิ�งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิปราชญ์
ชาวบา้นทางดา้นการจดัการทรพัยากรตามภูมปิญัญาทอ้งถิ�น หรอืบุคคลที�มคีวามเชี�ยวชาญในเรื�อง
สิ�งแวดลอ้มประการอื�น ตามที�กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 

“เจ้าพนักงานคด”ี หมายความว่า บุคคลที�เลขาธกิารสํานักงานศาลยุติธรรมแต่งตั .งให้มี
ปฏบิตัหิน้าที�ตามพระราชบญัญตันีิ. 

“ก.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการขา้ราชการศาลยุตธิรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ
บรหิารราชการศาลยตุธิรรม 

“องคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้ม” หมายความว่า องคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้มซึ�งไม่แสวงหา
กําไรที�มวีตัถุประสงค์ทางด้านการปกป้องสุขภาพ ชวีิตและทรพัย์สินของบุคคลทางสิ�งแวดล้อม 
รวมทั .งเรื�องการจดัการ การอนุรกัษ์และการคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศ 
เรื�องศิลปกรรมและโบราณสถาน หรอืการก่อสรา้งหรอืผงัเมอืง หรอืเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และได ้
จดทะเบยีนไวก้บัทางราชการตามกฎหมายต่างๆ 

มาตรา ๔ ให้ประธานศาลฎีการกัษาการตามพระราชบัญญัตินี.  และให้มีอํานาจออก
ขอ้กําหนดเพื�อให้การดําเนินกระบวนพจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเรว็ และ
เที�ยงธรรมแต่ขอ้กําหนดดงักล่าวจะตอ้งไมท่าํใหส้ทิธใินการต่อสูค้ดขีองคู่ความลดน้อยลง 

ขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาตามพระราชบญัญตันีิ. เมื�อไดร้บัความเหน็ชอบจากที�ประชุม
ใหญ่ศาลฎกีาและประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด ๑ 
บททั #วไป 

มาตรา ๕ ในการดาํเนินคดสีิ�งแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ
ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมดําเนินการโดยคํานึงถึงความเป็นธรรมทาง
นิเวศซึ�งหมายถึงผลประโยชน์และความสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศที�ต้องรกัษาไว้อย่าง
ยั �งยนื ที�อยู่เหนือผลประโยชน์ของมนุษย ์ในเวลาหรอืสถานที�เดยีวกนั หากการกระทําใดก่อภยัและ
ความเสยีหายต่อธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างร้ายแรงมากกว่าจกัต้องถูกดําเนินการบงัคบัตาม
กฎหมายอยา่งจรงิจงัก่อนและมากกว่าการกระทาํอื�นๆ 

ในคดสีิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกบัการใช้ทรพัยากรของส่วนรวม หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมต้องดําเนินการโดยเคารพหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญและ 
หลกัความเป็นธรรมทางสงัคม และต้องตระหนักถึงโอกาสที�ไม่เท่าเทยีมของบุคคลในการเข้าถึง
ทรพัยากรและการจดัการสิ�งแวดลอ้มและปญัหาความเหลื�อมลํ.าทางสงัคมตามความเป็นจรงิ รวมทั .ง
ตอ้งหลกีเลี�ยงการเลอืกปฏบิตัโิดยไมช่อบ 



 

-๓- 

 

ในคดสีิ�งแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งกบัศลิปวฒันธรรมและโบราณสถาน การก่อสรา้งหรอืผงัเมอืง
หรอืภมูทิศัน์ของชุมชนและสงัคม หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มต้องมุ่งคุม้ครอง
คุณค่าของชุมชนและสงัคมนั .น 

ในคดีสิ�งแวดล้อมที�ผลกระทบต่อร่างกาย ชีวิต และสุขภาพ รวมทั .งทรพัย์สินของบุคคล 
หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มต้องดําเนินการเพื�อปกปกัรกัษาผลประโยชน์ของ 
ผูไ้ดร้บัผลกระทบอยา่งจรงิจงั 

ในคดคีวามผดิต่อชวีติร่างกาย หรอืคดคีวามผดิต่อทรพัย ์คดคีวามผดิเกี�ยวกบัเสรภีาพใน
การแสดงความคดิเหน็หรอืเสรภีาพในการชุมนุมของบุคคล หรอืคดอีื�นๆ ที�มสีาเหตุตั .งต้นมาจากขอ้
พิพาททางสิ�งแวดล้อม ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมมีอํานาจสืบสวน
สอบสวนถงึความเชื�อมโยงของเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง และอาจนําหลกัการและแนวทางการดําเนินการตาม
พระราชบญัญตันีิ.ไปปรบัใชก้บัคดทีี�เกี�ยวขอ้งโดยอนุโลม 

มาตรา ๖ กระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มตอ้งรวดเรว็ ประหยดั และเป็นธรรม 

มาตรา ๗ หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมต้องป้องกนัความเสยีหาย
ต่อสิ�งแวดลอ้ม แต่หากมปีญัหาหรอืความเสยีหายเกดิขึ.นแลว้ ต้องกําหนดมาตรการใหม้กีารหยุดยั .ง
ความเสยีหายโดยเรว็ และกําหนดมาตรการแก้ไขฟื.นฟูให้คนืสู่สภาพเดมิรวมทั .งมาตรการชดใช้
ค่าเสยีหาย อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

มาตรา ๘ ในกรณีที�มผีู้ก่อความเสียหายต่อสิ�งแวดล้อม ให้หน่วยงานในกระบวนการ
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มพจิารณาใช้มาตรการตามกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง และมาตรการ
ทางกฎหมายอื�นๆ เช่นมาตรการทางปกครอง ตามอํานาจหน้าที�ให้ครบถ้วนควบคู่กนัไป เพื�อให้
ปญัหาไดร้บัการแกไ้ขแบบเบด็เสรจ็ 

มาตรา ๙ ในกรณีที�นิติบุคคลที�กระทําความผดิอาญาโดยเจตนาและก่อความเสียหาย
อย่างรุนแรงต่อสิ�งแวดล้อม รวมทั .งความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย สุขภาพและทรพัยส์นิของบุคคล 
ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมตรวจสอบถึงความรบัผดิของนิติบุคคลและ
ตวัแทนนิตบุิคคลเท่าที�กฎหมายจะเปิดช่อง เพื�อลงโทษผู้กระทําความผดิและเพื�อป้องกนัป้องปราม
นิตบุิคคลรายอื�นมใิหก้ระทาํความผดิอกี 

มาตรา ๑๐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมต้องเปิดช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมเพื�อให้เกิดความโปร่งใสและมี
ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะในคดสีิ�งแวดลอ้มที�ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อประโยชน์ของชุมชนหรอืสงัคม 

มาตรา ๑๑ บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มที�ต้องทําคดสีิ�งแวดลอ้มต้องมี
ความรูห้รอืได้การฝึกอบรมก่อนและระหว่างการปฏบิตัหิน้าที�อย่างต่อเนื�องเกี�ยวกบัความรูพ้ื.นฐาน
เรื�องการคุม้ครองป้องกนัสิ�งแวดลอ้ม ทั .งที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ เรื�อง
ศลิปกรรมและโบราณสถาน หรอืการก่อสรา้งหรอืผงัเมอืงหรอืภูมทิศัน์ของชุมชนและสงัคม รวมทั .ง



 

-๔- 

 

เรื�องร่างกาย  ชวีติ สุขภาพ และทรพัยส์นิของบุคคลทางสิ�งแวดล้อม  เขา้ใจปรชัญาและจรยิธรรม
พื.นฐานทางด้านสิ�งแวดล้อม รวมทั .งเข้าใจปญัหาความขดัแย้งด้านสิ�งแวดล้อม ในภาพรวมอย่าง
เพยีงพอ 

มาตรา ๑๒ การดําเนินการทั .งปวงก่อนการเริ�มต้นคด ีการฟ้องคด ี การเขา้เป็นคู่ความใน
คดี การดําเนินกระบวนพิจารณา การรบัฟงัพยานหลกัฐาน และการพิพากษาคดีสิ�งแวดล้อมให้
เป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันีิ.และขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาตามมาตรา ๔ 

ในกรณีที�ไม่มบีทบญัญตัแิละขอ้กําหนดดงักล่าว  ใหนํ้าบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความแพ่ง หรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา หรอืพระราชบญัญตัจิดัตั .งศาล
แขวงและวธิพีจิารณาความอาญาในศาลแขวงมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

สําหรบัคดสีิ�งแวดล้อมที�อยู่ในอํานาจหน้าที�ของศาลแรงงาน ศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและ
การคา้ระหว่างประเทศ หรอืศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวัให้
นําพระราชบญัญตัฉิบบันี.ไปบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

ในคดคีวามผดิต่อชวีติร่างกาย หรอืคดคีวามผดิต่อทรพัย ์คดคีวามผดิเกี�ยวกบัเสรภีาพใน
การแสดงความคดิเหน็หรอืเสรภีาพในการชุมนุมของบุคคล หรอืคดอีื�นๆ ที�มสีาเหตุตั .งต้นมาจากขอ้
พพิาททางสิ�งแวดลอ้ม หากคู่ความรอ้งขอหรอืศาลเหน็สมควรเพื�อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม ให้
ศาลพจิารณานําพระราชบญัญตัฉิบบันี.ไปปรบัใชแ้ก่คดดีงักล่าวโดยอนุโลมเช่นเดยีวกนั 

มาตรา ๑๓ ภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญตัวิ่าดว้ยวธิกีารชั �วคราวก่อนฟ้องและก่อนพพิากษา
ตามมาตรา ๕๓ ถึงมาตรา ๕๕ ในกรณีมปีญัหาว่าคดใีดเป็นคดสีิ�งแวดล้อมหรอืไม่ ให้ศาลรอการ
พจิารณาพพิากษาคดไีว้ชั �วคราวแล้วเสนอปญัหานั .นให้ประธานศาลฎกีาเป็นผู้วนิิจฉัย คําวนิิจฉัย
ดงักล่าวใหเ้ป็นที�สุด แต่ทั .งนี.ไม่กระทบถงึกระบวนพจิารณาใดๆ ที�ไดก้ระทําไปก่อนที�จะมคีําวนิิจฉัย
นั .น 

การขอให้วนิิจฉัยปญัหาตามวรรคหนึ�งไม่ว่าโดยคู่ความเป็นผู้ขอหรอืโดยศาลเห็นสมควร  
ถ้าเป็นการขอในคดสีิ�งแวดล้อมต้องกระทําอย่างชา้ในวนัชี.สองสถานหรอืวนันัดไต่สวนมูลฟ้องหรอื
วนัสบืพยาน ในกรณทีี�ไมม่กีารชี.สองสถานหรอืไต่สวนมลูฟ้อง หากพน้กําหนดเวลาดงักล่าวแลว้หา้ม
มใิหม้กีารขอใหว้นิิจฉยัปญัหาดงักล่าวอกี ทั .งนี. เวน้แต่เป็นคดทีี�ศาลเหน็ว่ามคีวามคลา้ยคลงึกบัคดทีี�
ไดม้คีาํวนิิจฉยัแลว้ ศาลอาจใชดุ้ลพนิิจไมส่่งเรื�องไปอกี เพื�อไมใ่หเ้กดิความล่าชา้ 

เมื�อไดร้บัคาํขอจากศาลชั .นตน้แลว้ ใหม้คีาํวนิิจฉยัและแจง้ผลไปยงัศาลชั .นตน้โดยเรว็ 

เพื�อให้การดําเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว การดําเนินการใดๆ ตามมาตรานี.  
จะดาํเนินการโดยทางโทรสารหรอืสื�อเทคโนโลยสีารสนเทศอื�นใดกไ็ด ้

มาตรา ๑๔ ให้สํานักงานศาลยุตธิรรมจดัให้มกีารเก็บข้อมูลด้านคดสีิ�งแวดล้อมเพื�อนําไป
พฒันาระบบคดแีละกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มต่อไป 



 

-๕- 

 

หมวด ๒ 
วิธีพิจารณาคดีสิ#งแวดล้อมในศาลชั 7นต้น 

ส่วนที# ๑ 
คดีอาญา 

มาตรา ๑๕ ในกรณีหน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษา
สิ�งแวดลอ้ม ตามกฎหมายพบเหน็การกระทําความผดิกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม หรอืไดร้บัแจง้
จากบุคคลใดว่ามกีารกระทําความผดิกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม จกัต้องรบีดําเนินการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิและดาํเนินการเกบ็รวบรวมพยานหลกัฐานโดยพลนั 

เพื�อประโยชน์ในการคุ้มครองและรกัษาสิ�งแวดล้อม หน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้งอาจขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้สยีหาย องคก์รเอกชน หรอืบุคคลใดเพื�อ 

(๑) สืบเสาะหาข้อเท็จจริงเกี�ยวกับการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายเกี�ยวกับ
สิ�งแวดลอ้ม 

(๒) ค้นหาข้อเท็จจรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานในการดําเนินคดีแพ่งหรอืคดีอื�นๆ ที�
เกี�ยวเนื�อง 

มาตรา ๑๖ ในกรณีหน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษา
สิ�งแวดล้อมตามกฎหมายพบการกระทําความผดิตามกฎหมาย และรู้ตวัผู้กระทําความผดิแต่ยงั
จบักุมตวัไม่ได้ ให้ดําเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
กระทาํความผดิดงักล่าวใหค้รบถ้วนพรอ้มทั .งเขยีนสรุปเหตุการณ์ ทําแผนที�เกดิเหตุ พรอ้มตําแหน่ง
พื.นที�ที�เกิดเหตุ และถ่ายภาพสถานที�เกิดเหตุ แล้วรบีดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวนในเขตท้องที�ที�มอีํานาจตามกฎหมายและให้ดําเนินการติดต่อประสานงานกบัพนักงาน
สอบสวนเพื�อดาํเนินการรอ้งขอต่อศาลใหอ้อกหมายจบัผูก้ระทาํความผดิต่อไป 

ในกรณีหน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดลอ้ม
ตามกฎหมายพบการกระทําความผดิตามกฎหมาย แต่ไม่รูต้วัผู้กระทําความผดิ ให้ดําเนินการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานที� เกี�ยวข้องกบัการกระทําความผดิดงักล่าวให้
ครบถ้วนพร้อมทั .งเขยีนสรุปเหตุการณ์ ทําแผนที�เกิดเหตุ พร้อมตําแหน่งพื.นที�ที�เกิดเหตุ และ
ถ่ายภาพสถานที�เกดิเหตุ แลว้รบีดาํเนินการรอ้งทุกขก์ล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในเขตทอ้งที�ที�มี
อํานาจตามกฎหมาย เพื�อที�พนักงานสอบสวนจะไดด้ําเนินการสบืสวนสอบสวนและจบักุมผูก้ระทํา
ความผดิมาดําเนินคดต่ีอไป โดยการรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูบ้รหิารหน่วยงาน ใหป้ฏบิตัติาม
ความในวรรคหนึ�ง 

มาตรา ๑๗ ในคดอีาญา เมื�อได้มกีารร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ให้หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งแต่งตั .งผูแ้ทนคดอีาญา โดยใหม้อีํานาจหน้าที�ดงันี. 

(๑) ตดิต่อประสานกบัพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการผูร้บัผดิชอบคด ี



 

-๖- 

 

(๒) ชี.แจงขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมาย และรวบรวมเอกสารและพยานหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบั
คดใีหก้บัพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการผูร้บัผดิชอบคด ี

(๓) ตดิตามผลคดวี่าอยูใ่นขั .นตอนใด และสถานะทางคดเีป็นเช่นไร 
(๔) รายงานการดาํเนินการใหผู้บ้งัคบับญัชาของหน่วยงานทราบว่าผลคดวี่าอยู่ข ั .นตอนใด 

ตลอดจนสถานะทางคดเีป็นเช่นไร 
(๕) เมื�อศาลมคีําพิพากษาหรอืคําสั �งไม่ว่าศาลชั .นต้น ศาลอุทธรณ์ หรอืศาลฎีกา ให้

ดาํเนินการคดัสาํเนาคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งดงักล่าว แลว้รายงานใหผู้บ้รหิารหน่วยงานทราบ 

มาตรา ๑๘ เพื�อประโยชน์ในการดําเนินคดอีาญาตามกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม หรอื
เพื�อสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าที�ของพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนอาจขอคําแนะนํา หรอื
คําปรกึษาขอรบัทราบขอ้มลูข่าวสาร หรอืขอใหจ้ดัส่งสิ�งอื�นใดที�อาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในสํานวน
คดจีากหน่วยงานของรฐั องคก์รเอกชน ผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืบุคคลอื�นใดได ้

ในกรณจีาํเป็น พนกังานสอบสวนจะขอคาํปรกึษาจากพนักงานอยัการ เพื�อใหค้วามเหน็หรอื
คาํแนะนําตามที�เหน็สมควรได ้

มาตรา ๑๙ เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินคดใีนกรณทีี�ไมป่รากฏแน่ชดัว่าหน่วยงานใดของรฐั
ในจงัหวดัมหีน้าที�ต้องประสานงานกบัพนักงานสอบสวน ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูว้นิิจฉัยชี.ขาด
และคาํวนิิจฉยัชี.ขาดนั .นใหเ้ป็นที�สุด 

มาตรา ๒๐ ในการสอบสวนคดีสิ�งแวดล้อม ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริง
เกี�ยวกบัการกระทําความผดิใหค้รบถ้วน รวมถงึขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกบัผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม อย่าง
รอบดา้นทั .งทางตรงและทางออ้ม 

มาตรา ๒๑ ให้พนักงานอยัการตรวจสอบความครบถ้วนของการดําเนินการของพนักงาน
สอบสวนอีกครั .งหนึ�งอย่างละเอียด  โดยเรยีกหน่วยงานที�เกี�ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
พจิารณาเรื�องการสั �งฟ้องคดไีปพรอ้มกนั เวน้แต่การล่าชา้จะทําใหเ้สยีหาย ใหด้ําเนินการดงักล่าวใน
ภายหลงั 

ในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายเกี�ยวกับสิ�งแวดล้อม เมื�อพนักงานอัยการได้รบั
ความเหน็และสํานวนจากพนักงานสอบสวนแลว้ หากพนักงานอยัการมคีําสั �งใหพ้นักงานสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนเพิ�มเตมิ หรอืส่งพยานคนใดมาให้ซกัถามตามมาตรา ๑๔๓ แห่งประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ใหพ้นักงานสอบสวนดําเนินการโดยไม่ชกัชา้ ทั .งนี. ใหพ้นักงาน
สอบสวนประสานงานกบัพนกังานอยัการอยา่งใกลช้ดิ 

ในกรณีที�พนักงานอยัการเห็นควรสั �งฟ้องผู้ต้องหาที�ยงัเรยีกหรอืจบัตัวไม่ได้ตาม มาตรา 
๑๔๑วรรคสี� แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และไดแ้จง้ใหผู้บ้ญัชาการตํารวจแห่งชาต ิ
หรอืผู้ว่าราชการจงัหวดัเพื�อจดัการให้ได้ตวัผู้ต้องหามาภายในกําหนดอายุความแล้วให้พนักงาน
สอบสวนเรง่รดัดาํเนินการใหไ้ดต้วัผูต้อ้งหามาดาํเนินคดต่ีอไปโดยเรว็ 



 

-๗- 

 

ในกรณทีี�พนกังานอยัการผูพ้จิารณาสาํนวนมคีําสั �งใหพ้นักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวน
ผูต้อ้งหาในขอ้หาอื�นที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัความผดิอาญาตามกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มเพิ�มเตมิ 
หรือแนะนําให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับบุคคลอื�นที�เกี�ยวข้องในคดีดงักล่าวเพิ�มเติม ให้
พนักงานสอบสวนเร่งรดัดําเนินคดตีามคําสั �งของพนักงานอัยการโดยเรว็ ให้พนักงานอัยการ
ประสานงาน ใหค้วามรู ้ใหค้าํปรกึษา แนะนํา ชี.แจง ขอ้บกพรอ่ง วธิป้ีองกนัแก้ไข ตลอดจนใหบ้รกิาร
ด้านกฎหมายเกี�ยวกบัการดําเนินคดเีกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อมแก่พนักงานสอบสวน หน่วยงานของรฐั  
เจา้พนกังานทอ้งถิ�น องคก์รเอกชน และประชาชนในจงัหวดั 

มาตรา ๒๒ หากพบว่ามผีู้กระทําความผดิหลายราย ให้พนักงานสอบสวนและพนักงาน
อยัการ รวบรวมขอ้มลูเพื�อดาํเนินคดใีหค้รบถว้น เท่าที�จะมพียานหลกัฐานที�เพยีงพอ 

มาตรา ๒๓ หากพนกังานอยัการพบเหน็ว่ากจิกรรมหรอืโครงการที�เกี�ยวขอ้งกบัการกระทํา
ความผิดอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายปกครอง ให้รบีแจ้งให้หน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวข้อง
พจิารณาออกคาํสั �งทางปกครองเพื�อระงบัเหตุแห่งความเสยีหายตามอํานาจหน้าที�โดยทนัท ีเช่น การ
สั �งปิดหรอืพกัใชห้รอืเพกิถอนใบอนุญาต หรอืการสั �งใหห้ยุดใช ้ หรอืทําประโยชน์ดว้ยประการใด ๆ 
เพื�อระงบัเหตุแห่งความเสยีหายนั .น 

มาตรา ๒๔ กรณีจําเป็นและเพื�อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี.  
เจ้าพนักงานอาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที�ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผดิเกี�ยวกับ
คอมพวิเตอร์ดําเนินการให้ได้มาซึ�งขอ้มูลคอมพวิเตอร์เพื�อใช้เป็นพยานหลกัฐาน ในการพสิูจน์
ความผดิและการดาํเนินคดตีามพระราชบญัญตันีิ. 

เมื�อพนักงานเจา้หน้าที�ตามกฎหมายว่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอรไ์ดร้บั
การรอ้งขอดงักล่าว ใหพ้นกังานเจา้หน้าที�มอีํานาจดําเนินการตามคํารอ้งขอโดยปฏบิตัติามวธิกีารใน
กฎหมายดงักล่าว 

เจา้พนักงานผูใ้ดเปิดเผยหรอืส่งมอบขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ี�ไดม้าตามวรรคหนึ�งใหแ้ก่ บุคคล
อื�นอนัมใิช่เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินคดกีบัผูก้ระทําความผดิตามพระราชบญัญตันีิ. หรอืกระทําโดย
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื�นล่วงรูข้้อมูลคอมพวิเตอร์ดงักล่าว ต้องระวางโทษเช่นเดยีวกบัพนักงาน
เจา้หน้าที�ตามกฎหมายว่าดว้ยการกระทาํความ ผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์

มาตรา ๒๕ ในกรณทีี�พนกังานสอบสวนไดย้ดึสิ�งของไวต้ามกฎหมาย ใหพ้นักงานสอบสวน
ส่งสิ�งของที�ยดึนั .นภายในสามวนัทําการนับแต่เวลาที�พนักงานสอบสวนได้รบัสิ�งของนั .นไว้เป็นของ
กลางในคด ีเพื�อใหผู้ช้าํนาญการพเิศษตรวจพสิูจน์และทําความเหน็เป็นหนังสอืรวมไวใ้นสํานวนการ
สอบสวน เว้นแต่มเีหตุสุดวสิยัหรอืมเีหตุจําเป็นอย่างอื�นที�ไม่อาจส่งสิ�งของที�ยดึนั .น ภายใน
กําหนดเวลาดงักล่าวได้โดยให้บนัทกึเหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นที�ไม่อาจดําเนินการดงักล่าวไว้ใน
สาํนวนการสอบสวนดว้ย 



 

-๘- 

 

มาตรา ๒๖ การฟ้องคดแีพ่งเกี�ยวเนื�องกบัคดอีาญาสามารถกระทําไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ในคดอีาญาที�พนักงานอยัการเป็นโจทก์ พนักงานอยัการมสีทิธฟ้ิองคดแีพ่งเกี�ยวเนื�องกบั
คดีอาญาเพื�อเรียกค่าเสียหายแก่บุคคลที�ได้รบัผลกระทบในลักษณะปจัเจกและค่าเสียหายต่อ
ส่วนรวมได ้

 

มาตรา ๒๗ เพื�อคุม้ครองประโยชน์ของชุมชน ตวัแทนชุมชนที�มคีุณสมบตัติามที�กําหนดไว้
ในขอ้กําหนดประธานศาลฎกีา ซึ�งอยูใ่นสิ�งแวดลอ้มที�อาจไดร้บัผลกระทบหรอืไดร้บัผลกระทบแลว้ มี
สทิธทิี�จะฟ้องคดอีาญาในความผดิที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งแวดลอ้มของชุมชนได ้โดยใหถ้อืว่าเป็นผูเ้สยีหาย
ในคดอีาญาดว้ย 

การฟ้องคดอีาญาโดยตวัแทนชุมชนตามวรรคแรกต้องมกีารไต่สวนมลูฟ้องตามกฎหมายวธิี
พจิารณาความอาญา 

หากศาลรบัฟ้องคดขีองตวัแทนชุมชนแล้ว ให้ศาลหมายเรยีกพนักงานอยัการมาเป็นโจทก์
รว่มดว้ย 

มาตรา ๒๘ เพื�อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ให้องค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมฟ้อง
คดอีาญาสิ�งแวดล้อมที�อยู่ในขอบเขตวตัถุประสงค์ขององค์กรได้ โดยให้ถือว่าองค์กรเอกชนทาง
สิ�งแวดลอ้มเป็นผูเ้สยีหายในคดอีาญาดว้ย 

การฟ้องคดีอาญาโดยองค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมตามวรรคแรกต้องมีการไต่สวน 
มลูฟ้องตามกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

หากศาลรบัฟ้องคดีขององค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมแล้ว ให้ศาลหมายเรยีกพนักงาน
อยัการมาเป็นโจทกร์ว่มดว้ย 

มาตรา ๒๙ สําหรบัการกระทําอนัเป็นความผดิหลายกรรมต่างกนัในความผดิที�เกี�ยวเนื�อง
กัน และบางกรรมไม่อยู่ในภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี.  ศาลจะรับพิจารณาพิพากษา 
ทุกกรรม หรอืไมร่บัพจิารณาพพิากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ�งหรอืหลายกรรมที�ไม่อยู่ในบงัคบัแห่ง
พระราชบญัญตันีิ. โดยให้โจทก์แยกฟ้องเป็นคดใีหม่ยงัศาลที�มอีํานาจก็ได้ ทั .งนี. ให้คํานึงถงึความ
สะดวกและเพื�อประโยชน์แห่งความยตุธิรรมเป็นสาํคญั 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที�ผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาซึ�งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที�
กฎหมายกําหนดไวใ้หจ้าํคุกไม่เกนิสบิปี ไม่ว่าจะมโีทษปรบัดว้ยหรอืไม่กต็าม ถ้าปรากฏว่าผูต้้องหา
ไมเ่คยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึที�สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นความผดิที�ไดก้ระทําโดยประมาท
หรอืความผดิลหุโทษ หากผูต้อ้งหารบัสารภาพก่อนฟ้องคด ีเมื�อคํานึงถงึอายุ ประวตั ิความประพฤต ิ
สติปญัญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจติ อาชพี ฐานะ และเหตุแห่งการกระทําความผดิ 



 

-๙- 

 

เช่น ผู้ต้องหามฐีานะยากจนกระทําความผดิเพื�อการยงัชพีเพยีงเล็กน้อย หรอืเป็นกลุ่มชาติพนัธุ ์
ที�ขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรอืกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื�นๆ และการกระทําไม่ก่อให้เกิดความ
เสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้มอยา่งรนุแรง หากพนักงานอยัการเหน็ว่าผูต้้องหาอาจกลบัตวัเป็นคนดไีดโ้ดย
ไมต่อ้งฟ้องคดอีาญาสิ�งแวดลอ้ม ใหคู้่ความทุกฝ่ายร่วมกนัจดัทําแผนบําบดัฟื.นฟูเยยีวยา เพื�อใหเ้กดิ
การฟื.นฟูเยยีวยาผู้เสียหาย การชดเชยฟื.นฟูเยยีวยาสิ�งแวดล้อม และการแก้ไขบําบดัผู้ต้องหา  
แทนการฟ้องคดกี็ได้ ทั .งนี. ผู้กระทําผดิต้องให้การรบัสารภาพและยนิยอมกระทําตามแผน รวมทั .ง
ผู้เสียหายต้องยนิยอม หรอืในกรณีที�เป็นรฐัเป็นผู้เสียหาย เจ้าหน้าที�ผู้มอีํานาจหน้าที�จกัต้องไม่
คดัคา้น ศาลอาจสั �งใหเ้ขา้กระบวนการพเิศษดงักล่าวแทนการฟ้องคด ีและหากมกีารดําเนินการตาม
แผนอยา่งถูกตอ้ง จนเกดิผลตามแผนที�วางไว ้ใหศ้าลมคีาํสั �งจาํหน่ายคดอีอกจากสารบบความ 

ในการดําเนินการจดัทําแผนบําบัดฟื.นฟูเยยีวยา ศาลอาจตั .งผู้ประสานงานในคดีอาญา 
เพื�อจดัทาํและตดิตามผลการดาํเนินการตามแผนได ้

ผู้ประสานงานในคดีอาญาที�ไม่ใช่เจ้าพนักงานคดี มีสิทธิได้รบัค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
เดนิทาง และค่าเช่าที�พกัตามระเบยีบที�คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 

มาตรา ๓๑ ในการพพิากษาลงโทษจาํเลยในคดอีาญาสิ�งแวดลอ้ม นอกเหนือจากการโทษ
ตามที�กฎหมายอาญากําหนดแลว้ ศาลยงัอาจเลอืกมาตรการอื�นๆ เพื�อการแก้ไขเปลี�ยนแปลงความ
ประพฤต ิจติสาํนึก หรอืทศันคตขิองผูก้ระทาํผดิ รวมทั .งเพื�อป้องกนัการกระทาํความผดิอกี แทนหรอื
เพิ�มเตมิการลงโทษตามกฎหมายอาญากไ็ด ้ ไดแ้ก่ การเพกิถอนใบอนุญาตประกอบการต่างๆ การ
ตดัโอกาสในการเป็นคู่สญัญากบัรฐับาล การยดึทรพัยส์นิตามมูลค่าความเสยีหายที�ได้กระทํา หรอื
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที�ผู้ก่อความเสียหายได้รบัจากการก่อความเสียหายหรอืการละเมิด
กฎหมาย  การเผยแพร่โฆษณาข่าวสารการกระทําความผดิของผู้กระทําความผดิให้สาธารณชน
ทราบ การส่งผู้กระทําความผิดไปฝึกอบรมความรู้เกี�ยวกับสิ�งแวดล้อม การกําหนดให้ผู้กระทํา
ความผดิจดัทาํโครงการหรอืจดัตั .งกองทุนดา้นการอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ศาลพงึนํามาตรการเพื�อความปลอดภยัตามกฎหมายอาญามาใช ้หากปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่า
ยงัมภียัหรอืความเสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้มอยูต่่อไปในอนาคต 

มาตรา ๓๒ ให้หน่วยงานศาลและหน่วยงานคุมประพฤติ รวมทั .งหน่วยงานของรฐัที�มี
อํานาจหน้าที�คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
ร่วมกนัพฒันารูปแบบและวธิกีารการทําแผนบําบดัฟื.นฟูในกรณีมกีารทํามาตรการพเิศษแทนการ
ดําเนินคดีอาญา และพัฒนาวิธีการคุมประพฤติ เพื�อให้เกิดการแก้ไขพฤตินิสยัและการเปลี�ยน
จติสํานึกของผู้กระทําความผดิ การฟื.นฟูเยยีวยาสิ�งแวดล้อม และการฟื.นฟูเยยีวยาฝ่ายที�เสยีหาย
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

โปรแกรมเพื�อการแก้ไขบําบดัฟื.นฟู เพื�อให้ผู้เข้าทํามาตรการพเิศษดําเนินการ หรอืการ
บรกิารสงัคมหรอืกจิกรรมต่างๆ ที�จะกําหนดให้ผู้ถูกคุมประพฤตดิําเนินการ ควรเชื�อมโยงกบัเรื�อง
การคุ้มครองป้องกนั แก้ไขปญัหาและการบําบดัฟื.นฟูสิ�งแวดล้อม ทั .งการทรพัยากรธรรมชาติและ



 

-๑๐- 

 

ระบบนิเวศ การฟื.นฟูศิลปวฒันธรรมและโบราณสถาน การก่อสร้างหรอืผงัเมอืงหรอืภูมทิศัน์ของ
ชุมชนและสงัคม รวมถงึการฟื.นฟูชวีติ รา่งกายสุขภาพ และทรพัยส์นิของผูท้ี�ไดร้บัผลกระทบ 

หน่วยงานศาลและหน่วยงานคุมประพฤตติอ้งสนบัสนุนใหห้น่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้มอื�น รวมทั .งเครอืขา่ยชุมชนจากภายนอกเขา้มสี่วนรว่มในการตดิตามแผนหรอืตดิตาม
การคุมประพฤตทิี�ไดว้างมาตรการไว ้

มาตรา ๓๓ ในกรณีที�ศาลมคีําพพิากษาให้ลงโทษปรบั ให้พนักงานอยัการร้องขอให้ศาล
ออกหมายบงัคบัคดีเพื�อแต่งตั .งเจ้าพนักงานบงัคบัคดขีองกรมบงัคบัคดดีําเนินการยดึหรอือายดั
ทรพัยส์นิของผูต้อ้งโทษแทนค่าปรบัได ้

การบงัคบัคดตีามวรรคหนึ�ง ให้นําประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม โดยใหพ้นกังานอยัการหรอืหน่วยงานที�มหีน้าที�เกี�ยวขอ้งมอีํานาจตรวจสอบทรพัยส์นิและให้
ถอืว่าเป็นเจา้หนี.ตามคาํพพิากษา แลว้แต่กรณ ี

บทบญัญตัมิาตรานี. ไม่กระทบต่อการที�ศาลจะมคีําสั �งขงัผูต้้องโทษแทนค่าปรบัตามประมวล
กฎหมายอาญา 

ส่วนที# ๒ 
คดีแพ่ง 

มาตรา ๓๔ ในคดแีพ่ง คู่ความทุกฝ่ายโดยความสมคัรใจร่วมกนัมสีทิธเิลอืกใช้การระงบั 
ขอ้พพิาททางเลอืก ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรอง การประนอมขอ้พพิาท การไกล่เกลี�ย การชี.ขาด
โดยอนุญาโตตุลาการ การใหค้ําปรกึษา \การแต่งตั .งคนกลางเพื�อคน้หาความจรงิ การประเมนิผลคดี
ในเบื.องตน้โดยคนกลาง หรอืการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกรปูแบบอื�นได ้

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารของการดําเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบยีบที�ประธานศาลฎกีา
กําหนด 

มาตรา ๓๕ ในคดทีี�เกี�ยวข้องกบัประโยชน์สาธารณะ หน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�
คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายสามารถเลอืกใชว้ธิกีารระงบัขอ้พพิาท
ทางเลอืกได้ แต่ต้องพจิารณาอย่างรอบคอบว่าการดําเนินการดงักล่าวกบัการดําเนินคดตีามปกติ
อย่างใดจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่ากนั และพึงระวงัมใิห้เกิดข้อตกลงที�ทําให้ประโยชน์
สาธารณะตอ้งลดน้อยถอยลงอยา่งเหมาะสม 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที�การมสี่วนร่วมของตวัแทนชุมชนหรอืองค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อม
หรือหน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานอื�นใดอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคดีเพื�อประโยชน์แห่งความ
ยตุธิรรม ศาลอาจหมายเรยีกบุคคลหรอืองคก์รเหล่านั .นเขา้มาในคดกีไ็ด ้

มาตรา ๓๗ เมื�อศาลสั �งรบัคําฟ้องแล้ว ให้ศาลกําหนดวนันัดพิจารณาโดยเร็ว และออก
หมายเรยีกจําเลยใหม้าศาลตามกําหนดนัดเพื�อดําเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก ให้การ 



 

-๑๑- 

 

และสบืพยานในวนัเดยีวกนั ทั .งนี. ให้ศาลส่งสําเนาคําฟ้องหรอืสําเนาบนัทกึคําฟ้องให้จําเลย และ 
สั �งใหโ้จทกม์าศาลในวนันดัพจิารณานั .นดว้ย 

จาํเลยจะยื�นคาํใหก้ารเป็นหนงัสอืก่อนวนันดัพจิารณาตามวรรคหนึ�งกไ็ด ้

มาตรา ๓๘ ในวนันดัพจิารณา เมื�อโจทกแ์ละจาํเลยมาพรอ้มกนัแลว้ใหเ้จา้พนักงานคดหีรอื
บุคคลที�ศาลกําหนดหรอืที�คู่ความตกลงกนัทําการไกล่เกลี�ย หรอืดําเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาท
ทางเลอืกแบบอื�น 

มาตรา ๓๙ ผู้รบัผดิชอบในการดําเนินกระบวนการระงบัข้อพพิาททางเลอืกพงึระวงัมใิห้
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งใช้สทิธเิหนือคู่ความอกีฝ่ายอย่างไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะกรณีที�คู่ความแต่ละ
ฝา่ยมอีํานาจต่อรองที�ไมเ่ท่าเทยีมกนั 

มาตรา ๔๐ ผู้ร ับผิดชอบในการดําเนินกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ที�มิใช่ 
เจ้าพนักงานคดีมีสิทธิได้รบัค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที�พกัตามระเบียบที� 
คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 

มาตรา ๔๑ ผู้รบัผดิชอบในการดําเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก ไม่ว่าจะเป็น 
ผูไ้กล่เกลี�ย ผูป้ระนีประนอม อนุญาโตตุลาการ หรอืคนกลางต่างๆ อาจคดัเลอืกมาจากผู้เชี�ยวชาญ
ดา้นสิ�งแวดลอ้ม หรอืบุคคลอื�นที�มคีุณสมบตัเิหมาะสม 

มาตรา ๔๒ เมื�อมหีรอือาจจะมขีอ้โตแ้ยง้เกดิขึ.น เกี�ยวกบัสทิธหิรอืหน้าที�หรอืประโยชน์ของ
บุคคลใดตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัคดสีิ�งแวดล้อม หรอืบุคคลใดจะต้องใช้สทิธดิงักล่าวทางศาล 
บุคคลนั .นชอบที�จะเสนอคดขีองตนต่อศาลที�มเีขตอํานาจได ้ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายนี. 

มาตรา ๔๓ การฟ้องคดแีพ่งเพื�อประโยชน์ส่วนตนของผู้ฟ้องคดใีนลกัษณะปจัเจก ซึ�งมใิช่
เพื�อผลประโยชน์ของส่วนรวม บุคคลอาจรวมกนัฟ้องในลกัษณะคดแีบบกลุ่มกไ็ด ้

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการฟ้องคดแีบบกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดี
แบบกลุ่ม 

มาตรา ๔๔ ตวัแทนชุมชนที�มคีุณสมบตัิตามที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดประธานศาลฎีกา  
มสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลเพื�อขอให้กําหนดมาตรการเพื�อป้องกนัหรอืหยุดยั .งการก่อความเสยีหายทาง
สิ�งแวดลอ้ม ขอใหจ้ดัการแกไ้ขปญัหาและกระทําการฟื.นฟูเยยีวยาสิ�งแวดลอ้มของชุมชน รวมทั .งการ
ขอใหช้ดใชค้่าใชจ้า่ยในการขจดัมลพษิ หรอืขอใหก้ระทาํการอื�นๆ ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง  

มาตรา ๔๕ เพื�อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ใหอ้งค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมมสีทิธฟ้ิอง
คดสีิ�งแวดล้อมที�อยู่ในขอบเขตวตัถุประสงค์ขององค์กรเพื�อขอให้กําหนดมาตรการเพื�อป้องกนัหรอื
หยุดยั .งการก่อความเสยีหายทางสิ�งแวดลอ้ม ขอให้จดัการแก้ไขปญัหาและกระทําการฟื.นฟูเยยีวยา
สิ�งแวดลอ้มของสงัคม รวมทั .งการขอให้ชดใชค้่าใชจ้่ายในการขจดัมลพษิ หรอืขอใหก้ระทําการอื�นๆ 
ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งได ้



 

-๑๒- 

 

มาตรา ๔๖ หากตวัแทนชุมชนหรอืองคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้มประสงคจ์ะใชส้ทิธฟ้ิองคดี
ตามสองมาตราขา้งต้น จกัต้องไปเรยีกรอ้งให้หน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุ้มครอง ส่งเสรมิ 
อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดลอ้ม ตามกฎหมายนั .นๆ เขา้ดาํเนินการตามกฎหมายก่อน หากเจา้หน้าที�ไม่
ดําเนินการใน ๓๐ วนั ตวัแทนชุมชนหรอืองค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมดงักล่าวมสีทิธไิปฟ้องรอ้ง
หรอืดาํเนินคดเีอง เวน้แต่เป็นกรณีเร่งด่วนที�หากล่าชา้จะเกนิผลเสยีหายรา้ยแรง ตวัแทนชุมชนหรอื
องคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้มสามารถฟ้องคดไีดท้นัทโีดยไมต่อ้งจดัทาํขอ้เรยีกรอ้งดงักล่าว 

ในกรณีที�หน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดลอ้ม 
ตามกฎหมายมกีารฟ้องคดอียู่แลว้ ตวัแทนชุมชนและองคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้มดงักล่าวอาจขอ
เขา้เป็นคู่ความร่วมไดอ้ย่างช้าในวนัชี.สองสถาน หรอืวนัสบืพยานในกรณีที�ไม่มกีารชี.สองสถานโดย
ใหศ้าลพจิารณาสั �งการตามความเหมาะสม 

มาตรา ๔๗ หน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุ้มครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษา
สิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายมอีํานาจฟ้องคดต่ีอศาลเพื�อขอใหศ้าลกําหนดใหผู้ก่้อภยัหรอืความเสยีหาย
ต่อสิ�งแวดล้อมดําเนินการเพื�อป้องกนัหรอืหยุดยั .งการก่อภยัหรอืความเสยีหาย การจดัการแก้ไข
ปญัหาและกระทําการฟื.นฟูเยยีวยา หรอืฟ้องเรยีกค่าใช้จ่ายในการขจดัมลพษิ หรอืฟื.นฟูเยยีวยา
สิ�งแวดลอ้ม หรอืฟ้องเรยีกค่าเสยีหายทางสิ�งแวดลอ้ม และมลูค่าทรพัยากรธรรมชาตทิี�เสยีหายได ้ 

ในกรณีที�เกิดภัยหรือความเสียหายแก่สิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และ
โบราณสถาน การก่อสร้างหรอืการผงัเมอืงหรอืภูมทิศัน์ของชุมชนและสงัคม ให้หน่วยงานตาม
กฎหมายมอีํานาจฟ้องเพื�อเรยีกค่าเสยีหายหรอืเรยีกให้ดําเนินการแก้ไขปญัหาหรอืฟื.นฟูเยยีวยาได้
เช่นเดยีวกนั 

ในกรณีที�มผีู้ก่อภยัหรอืความเสยีหายหลายรายที�เกี�ยวเนื�องกนั ให้หน่วยงานที�มอีํานาจ
หน้าที�คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายรวบรวมขอ้มูลและดําเนินการ
ฟ้องรอ้งคดแีพ่งใหค้รบถว้นทุกกรณ ี

ในกรณีที�หน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดลอ้ม
ตามกฎหมายต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพื�อการ ขจดัมลพษิหรอืฟื.นฟูเยยีวยาสิ�งแวดล้อม หรอืต้องรบัผดิ
แทนผูก่้อความเสยีหายโดยที�มไิดเ้ป็นผูก่้อความเสยีหายเองโดยตรง ใหห้น่วยงานของรฐัฟ้องไล่เบี.ย
เพื�อเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใหค้รบถว้นเพื�อใหผู้ก่้อมลพษิที�แทจ้รงิตอ้งรบัผดิต่อไป 

เมื�อมคีวามเสียหายทางสิ�งแวดล้อมเกิดขึ.น ให้พนักงานอัยการรวบรวมข้อเท็จจรงิและ 
มหีน้าที�หลกัในการประสานงานกับหน่วยงานของรฐัทุกฝ่ายที�มอีํานาจตามกฎหมายต่างๆ เพื�อ
ดาํเนินการฟ้องคดเีรยีกรอ้งค่าเสยีหายต่างๆ ใหค้รบถว้น ในคราวเดยีวกนั 

มาตรา ๔๘ โจทกจ์ะฟ้องดว้ยวาจาหรอืเป็นหนงัสอืกไ็ด ้ในกรณทีี�โจทก์ประสงคจ์ะฟ้องดว้ย
วาจา ให้เจา้พนักงานคดจีดัใหม้กีารบนัทกึรายละเอยีดแห่งคําฟ้องแล้วใหโ้จทก์ลงลายมอืชื�อไว้เป็น
สาํคญั 



 

-๑๓- 

 

คําฟ้องต้องมขีอ้เทจ็จรงิที�เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดรีวมทั .งคําขอบงัคบัชดัเจนพอที�จะทําให้
เขา้ใจได ้หากศาลเหน็ว่าคําฟ้องนั .นไม่ถูกต้องหรอืขาดสาระสําคญับางเรื�อง ศาลอาจมคีําสั �งใหโ้จทก์
แกไ้ขคาํฟ้องในส่วนนั .นใหถู้กตอ้งหรอืชดัเจนขึ.นกไ็ด ้

มาตรา ๔๙ ภายหลงัที�ไดม้กีารฟ้องคดสีิ�งแวดลอ้มแลว้ หากมกีารเสนอคําฟ้องเขา้มาในคดี
ดงักล่าวไม่ว่าโดยวธิฟ้ีองเพิ�มเตมิ ฟ้องแย้ง หรอืโดยสอดเขา้มาในคด ีหรอืหากศาลมคีําสั �งให้รวม
พจิารณาคดแีพ่งอื�นใดเขา้กบัคดสีิ�งแวดลอ้ม ใหถ้อืว่าคดใีนส่วนที�เกี�ยวกบัคําฟ้องซึ�งไดย้ื�นภายหลงั
และคดทีี�ศาลสั �งใหร้วมพจิารณาเหล่านั .นเป็นคดสีิ�งแวดลอ้มตามพระราชบญัญตันีิ.ดว้ย 

มาตรา ๕๐ ในกรณีที�ทําให้ความเสยีหายเกิดขึ.นต่อชีวติ ร่างกาย สุขภาพ หรอือนามยั 
โดยผลของสารที�สะสมอยู่ในร่างกายของผู้เสยีหายหรอืเป็นกรณีที�ต้องใช้เวลาในการแสดงอาการ 
ผู้เสยีหายหรอืผู้มอีํานาจฟ้องคดแีทนผู้เสยีหายต้องใช้สทิธเิรยีกร้องภายในสามปี นับแต่วนัที�รู้ถึง
ความเสยีหายและรูต้วัผูท้ี�ตอ้งรบัผดิ แต่ไมเ่กนิสบิปีนบัแต่วนัที�รูถ้งึความเสยีหาย 

มาตรา ๕๑ ระยะเวลาตามที�กําหนดไว้ในพระราชบญัญตันีิ.หรอืกฎหมายอื�นที�บทบญัญตัิ
แห่งพระราชบญัญตันีิ.ใหนํ้ามาใชบ้งัคบั หรอืระยะเวลาตามที�ศาลกําหนดไว ้เมื�อศาลเหน็สมควรหรอื
เมื�อคู่ความรอ้งขอ ศาลมอีํานาจย่นหรอืขยายระยะเวลาได้ตามความจําเป็นและเพื�อประโยชน์แห่ง
ความยตุธิรรม 

มาตรา ๕๒ การดําเนินการทางศาลตามพระราชบญัญตัินี. ให้ได้รบัยกเว้นค่าฤชาธรรม
เนียมทั .งปวง 

มาตรา ๕๓ วธิกีารชั �วคราวก่อนฟ้อง ก่อนพพิากษา และการบงัคบัคดตีามคาํพพิากษาหรอื
คาํสั �งใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันีิ.และขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาตามมาตรา ๔ 

มาตรา ๕๔ ในกรณีที�ศาลเหน็สมควรกําหนดมาตรการหรอืวธิกีารใดๆ เพื�อบรรเทาทุกข ์
บรรเทาความเสียหายหรอืป้องกันเหตุที�จะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่คู่ความหรอืประโยชน์
สาธารณะเป็นการชั �วคราวก่อนการพพิากษาคด ีไม่ว่าจะมคีํารอ้งขอหรอืไม่ ใหศ้าลมอีํานาจกําหนด
มาตรการหรอืวธิกีารชั �วคราว และออกคําสั �งไปยงัคู่ความหรอืผูท้ี�มหีน้าที�เกี�ยวขอ้งใหป้ฏบิตัไิด ้ทั .งนี. 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�กําหนดโดยขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 

มาตรา ๕๕ ก่อนฟ้องคดี ถ้ามีเหตุเช่นเดียวกับที�โจทก์มีสิทธิยื�นคําขอให้ศาลมีคําสั �ง
คุ้มครองชั �วคราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๔ หรอื
มาตรา ๒๖๔ ผูม้สีทิธเิสนอคดชีอบจะยื�นคํารอ้งขอต่อศาลไดเ้ช่นกนั โดยใหนํ้าประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความแพ่ง ภาค ๔ ลกัษณะ ๑ วธิกีารชั �วคราวก่อนพพิากษามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เมื�อศาลมคีําสั �งคุ้มครองชั �วคราวก่อนพิพากษาตามวรรคหนึ�งแล้ว หากได้มกีารฟ้องคดี
ภายในหนึ�งเดอืนนับแต่วนัยื�นคํารอ้งขอตามวรรคหนึ�ง ให้คําสั �งศาลนั .นมผีลต่อไปเสมอืนเป็นคําสั �ง
คุม้ครองชั �วคราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 



 

-๑๔- 

 

หากมไิด้มกีารฟ้องคดต่ีอศาลสิ�งแวดล้อมภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้คําสั �งศาลนี.
เป็นอนัยกเลกิไป 

ในระหว่างพจิารณาคําร้องขอตามวรรคหนึ�ง แม้จะมกีารฟ้องคดภีายในกําหนดเวลาตาม
วรรคสองแล้ว ก็ให้ศาลดําเนินกระบวนพจิารณาตามคําร้องนี.ต่อไป และหากศาลมคีําสั �งคุ้มครอง
ชั �วคราวก่อนพพิากษา กใ็หค้าํสั �งนี.มผีลบงัคบัต่อไปตามวรรคสอง 

มาตรา ๕๖ ห้ามมใิห้ศาลพิพากษาหรอืสั �งเกินไปกว่าหรอืนอกจากที�ปรากฏในคําฟ้อง  
เวน้แต่ในกรณีที�ศาลเหน็สมควรเพื�อความเป็นธรรมแก่คู่ความหรอืเพื�อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
จะพพิากษาหรอืสั �งเกนิคาํขอบงัคบัหรอืที�มไิดก้ล่าวในคาํฟ้องกไ็ด ้

มาตรา ๕๗ คําพพิากษาหรอืคําสั �งใด ๆ ในคดสี่วนแพ่งให้ถือว่าผูกพนัเฉพาะคู่ความใน
กระบวนพจิารณาของศาลที�พพิากษาหรอืมคีําสั �ง แต่ศาลจะกําหนดให้คําพพิากษาหรอืคําสั �งนั .น
ผกูพนัผูอ้ื�นซึ�งมผีลประโยชน์รว่มกนัในมลูความแห่งคดหีรอืมหีน้าที�เกี�ยวขอ้งตามกฎหมายดว้ยกไ็ด ้

มาตรา ๕๘ กรณีที�ทําใหค้วามเสยีหายเกดิขึ.นแก่ร่างกาย สุขภาพ หรอือนามยัและในเวลา
ที�พพิากษาคดเีป็นการพ้นวสิยัจะหยั �งรูไ้ด้แน่ว่าความเสยีหายนั .นมแีทจ้รงิเพยีงใด ศาลอาจกล่าวใน
คาํพพิากษาหรอืคาํสั �งว่ายงัสงวนไวซ้ึ�งสทิธทิี�จะแกไ้ขคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งนั .นอกีภายในระยะเวลาที�
ศาลกําหนด โดยกําหนดใหจ้าํเลยวางหลกัประกนัความเสยีหายที�อาจจะมขีึ.นในอนาคตตามจาํนวนที�
เหน็สมควรกําหนดก็ได้ ทั .งนี. ต้องไม่เกนิสบิปีนับแต่วนัที�ศาลมคีําพพิากษาหรอืคําสั �ง แต่ก่อนการ
แกไ้ขตอ้งใหโ้อกาสคู่ความอกีฝา่ยที�จะคดัคา้น 

มาตรา ๕๙ ในกรณีที�ข้อเท็จจรงิปรากฏชดัว่าการดําเนินกิจการใดๆ ของจําเลยยงัอาจ 
ก่อภยัหรอืความเสยีหายไดใ้นอนาคต ใหศ้าลมอีํานาจกําหนดมาตรการต่างๆ หรอืกําหนดเงื�อนไขให้
ดําเนินการหรอืงดเว้นดําเนินการอย่างใดที�เหมาะสมเพื�อป้องกนัมใิห้ผูก่้อความเสยีหายการกระทํา
ความผดิเช่นนั .นอกี หรอืเพื�อป้องกนัภยัและความเสยีหายที�จะเกดิในอนาคตได ้

มาตรา ๖๐ ศาลมอีํานาจกําหนดค่าเสยีหายทางแพ่งที�เกดิขึ.นในกรณีที�บุคคลที�ไดร้บัความ
เสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย และสุขภาพอย่างเป็นธรรม ซึ�งต้องรวมถงึค่าเสยีโอกาสในทางเศรษฐกจิ
ดว้ย เช่น ค่าเสยีโอกาสในการทาํงานในอนาคต หรอืค่าเสยีโอกาสที�ต้องเสยีชวีติก่อนวยัอนัควร เป็น
ตน้ 

ศาลมอีํานาจกําหนดค่าเสยีหายทางแพ่งที�เกดิขึ.นในกรณีที�บุคคลที�ได้รบัความเสยีหายต่อ
ทรพัยส์นิอยา่งเป็นธรรม 

ศาลมอีํานาจกําหนดค่าเสยีหายทางแพ่งอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�อง ทั .งในส่วนค่าใช้จ่ายในการที�ผู้
ได้รบัผลกระทบต้องยา้ยที�อยู่อาศยั และค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบรโิภคที�เพิ�มขึ.น เพราะผลกระทบ
ทางสิ�งแวดลอ้ม รวมทั .งการจดัทําสิ�งต่างๆ เพื�อประเมนิหรอืพสิูจน์ความเสยีหายที�เกดิขึ.น หรอืการ
ป้องกนัความเสยีหายในอนาคตดว้ย 



 

-๑๕- 

 

มาตรา ๖๑ ในคดีที�มีก าร ฟ้องเ รียกค่ า เสียหายสํ าหรับมูลค่ าสิ�ง แวดล้อมที� เ ป็น
ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศ นอกเหนือจากค่าเสยีหายที�คู่ความรอ้งขอแลว้ เพื�อประโยชน์
แห่งความเป็นธรรมทางสิ�งแวดล้อม ศาลมอีํานาจกําหนดค่าเสียหายทางแพ่งอื�นให้ครอบคลุม
ค่าเสยีหายที�เกดิขึ.นแลว้และพงึจะเกดิขึ.นในอนาคต ดงัต่อไปนี. 

(๑) ค่าเสยีหายที�เป็นมลูค่าในเชงิความสาํคญัของสิ�งที�สญูเสยีต่อระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร 
และความเชื�อมโยงของวงจรธรรมชาต ิ

(๒) ค่าเสียหายที�เป็นมูลค่าในเชิงประโยชน์ใช้สอยของประชาชน ทั .งเพื�อการดํารงชีพ  
การท่องเที�ยว และการชื�นชมทศันียภาพ และความรื�นรมยใ์นทางธรรมชาต ิ

(๓) ค่าเสียหายที�เป็นมูลค่าหากคํานวณในเชิงเศรษฐกิจการค้า รวมทั .งค่าเสียโอกาส 
ในเชงิเศรษฐกจิ 

ในคดีที�มีการเรียกร้องค่า เสียหายทางสิ�งแวดล้อมสําหรับสิ�งที� เ ป็นคุณค่าในทาง
สุนทรยีศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์หรอืคุณค่าทางวฒันธรรมความเชื�อต่างๆ ของชุมชนและสงัคม ใหศ้าล
พจิารณาค่าเสยีหายใหต้ามความเหมาะสมเพื�อการชดเชยและการฟื.นฟูเยยีวยา 

มาตรา ๖๒ ในกรณทีี�ผูก่้อความเสยีหายจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างแรงทําใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้ม ศาลอาจกําหนดค่าเสยีหายในเชงิลงโทษไดด้ว้ย 

มาตรา ๖๓ ในการพจิารณากําหนดค่าเสียหายทางสิ�งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ.นจาก
ผลกระทบทางสิ�งแวดลอ้มและมลูค่าทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืค่าเสยีหายอื�นๆ ใหศ้าลเลอืกใชว้ธิกีาร
คํานวณความเสียหายทางสิ�งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์สิ�งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตรส์ุขภาพ ความรูท้างวทิยาศาสตร ์หรอืวชิาการอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยอาจขอใหท้ี�ปรกึษา
ทางสิ�งแวดลอ้มของศาลเสนอความคดิเหน็ประกอบได ้

ในคดทีี�มกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทางแพ่งเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม ใหศ้าลพจิารณาว่าผูท้ี�ไดร้บั
ผลกระทบไดร้บัการเยยีวยาอยา่งเหมาะสมและพอเพยีงหรอืไม ่โดยใหศ้าลพจิารณาถงึการไดร้บัการ
ชดเชยเยยีวยาจากศาลอื�นหรอืในส่วนอื�นๆ ประกอบเข้ามาด้วย ทั .งนี. ให้ศาลพจิารณาภาพรวมที�
จาํเลยจกัตอ้งรบัผดิชอบในคดสีิ�งแวดลอ้มทั .งมวลประกอบการกําหนดค่าเสยีหายอย่างเหมาะสมและ
ไดส้ดัส่วน ทั .งในส่วนการไดร้บัการลงโทษทางคดอีาญา หรอืโทษปรบัทางปกครอง เท่าที�จะมขีอ้มูล
เขา้มาในคด ี

มาตรา ๖๔ ในกรณีที�ศาล เห็นว่ าการแก้ ฟื. น ฟู เยียวยาสภาพสิ�งแวดล้อม ที� เ ป็น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศในบรเิวณที�เสยีหายใหก้ลบัสู่สภาพเดมิไม่สามารถกระทําไดอ้กี
แล้วหรอืกระทําได้ยากอย่างยิ�งเพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม ศาลอาจสั �งให ้
ผู้ก่อความเสยีหายจดัหาสถานที�อื�น ที�มลีกัษณะและสภาพธรรมชาต ิและบุคคลสามารถใช้หรอืได้
ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันมาชดเชย แทนการแก้ไขฟื.นฟูเยียวยาในที�เดิมได้ ทั .งนี.  ต้องให้
สอดคลอ้งและสมประโยชน์แก่ผูเ้สยีหายดว้ย 



 

-๑๖- 

 

มาตรา ๖๕ ศาลอาจใชดุ้ลพนิิจกําหนดในคาํพพิากษาใหแ้บ่งชําระค่าเสยีหายและค่าใชจ้่าย
ต่างๆ ออกเป็นส่วนๆ ตามระยะเวลาและจํานวนเงนิที�ต้องชําระในแต่ละคราวตามที�ศาลเหน็สมควร 
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถของผูก่้อความเสยีหายตามสภาพความเป็นจรงิ 

มาตรา ๖๖ ภายหลงัที�ได้มคีําสั �งหรอืคําพพิากษาถึงที�สุดในคดสีิ�งแวดล้อมแล้ว ศาลอาจ
แต่งตั .งให้ที�ปรกึษาทางสิ�งแวดล้อมของศาลหรอืหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อม
รวมทั .งเครอืขา่ยชุมชนจากภายนอกเขา้มามสี่วนรว่มในการตดิตามการบงัคบัคดสีิ�งแวดลอ้มได ้

หากความปรากฏแก่ศาลว่า ไม่อาจบงัคบัคดีตามคําพิพากษาหรอืคําสั �งได้หรือมคีวาม
จาํเป็นตอ้งกําหนดวธิกีารอย่างหนึ�งอย่างใดเพื�อบงัคบัใหเ้ป็นไปตามคําพพิากษาหรอืคําสั �ง ใหศ้าลมี
อํานาจออกคําสั �งใดๆ เพื�อแก้ไขข้อขดัข้องดงักล่าวได้ตามที�เห็นสมควร เพื�อประโยชน์แห่งความ
ยตุธิรรม 

ในกรณีที�ประโยชน์สาธารณะจะเสยีหายอย่างรา้ยแรง หากไม่มกีารกระทําตามคําสั �งหรอื 
คําพพิากษา ศาลอาจสั �งให้บุคคลอื�นมาแก้ไขบําบดัป้องกนัภยัทางสิ�งแวดล้อม โดยให้ลูกหนี.ตาม 
คาํพพิากษาเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้า่ยนั .นโดยเรว็กไ็ด ้

ส่วนที# ๓ 
วิธีพิจารณาคดีที#ใช้ร่วมกนัทั 7งในส่วนแพ่งและอาญา 

มาตรา ๖๗ ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลกัฐานที�ตนอาจต้องอ้างองิในภายหน้าจะสูญหาย
หรอืยากแก่การนํามาเมื�อมคีดสีิ�งแวดลอ้มเกดิขึ.น หรอืถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดเีกรงว่าพยานหลกัฐาน
ที�ตนจาํนงจะอา้งองิจะสญูหายเสยีก่อนที�จะนํามาสบืหรอืเป็นการยากที�จะนํามาสบืในภายหลงับุคคล
นั .นหรอื คู่ความฝ่ายนั .นอาจยื�นคําขอต่อศาลโดยทําเป็นคําร้องขอหรอืคําร้องให้ศาลมคีําสั �งให ้
สืบพยานหลักฐานนั .นไว้ทันทีเท่านั .น ให้ศาลหมายเรียกผู้ขอและคู่ความอีกฝ่ายหนึ� งหรือ
บุคคลภายนอกที�เกี�ยวข้องมาศาล และเมื�อได้ฟงับุคคลเหล่านั .นแล้ว ให้ศาลสั �งคําขอตามที�
เห็นสมควร ถ้าศาลสั �งอนุญาตตามคําขอแล้วให้สบืพยานหลกัฐานไปตามที�บญัญตัิไว้ในกฎหมาย 
ส่วนรายงานและเอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการนั .นใหศ้าลเกบ็รกัษาไว ้

มาตรา ๖๘ ในกรณีมเีหตุฉุกเฉิน เมื�อมกีารยื�นคําขอตามมาตรา ๖๗ ผู้ยื�นคําขอจะยื�นคํา
รอ้งรวมไปดว้ยเพื�อใหศ้าลมคีําสั �งหรอืออกหมายตามที�ขอโดยไม่ชกัชา้ และถ้าจําเป็นจะขอใหศ้าลมี
คําสั �งให้ยดึหรอือายดัเอกสารหรอืวตัถุที�จะใชเ้ป็นพยานหลกัฐานที�ขอสบืไวก่้อนโดยมเีงื�อนไขอย่าง
ใดอยา่งหนึ�งตามที�ศาลเหน็สมควรกไ็ด ้

ให้นํามาตรา ๒๖๑ ถึงมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗ ถึงมาตรา ๒๖๙ แห่งประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใชแ้ก่กรณตีามวรรคหนึ�งโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๙ เพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันที�จะให้ได้ความแจ้งชดัในข้อเท็จจรงิ 
แห่งคด ีใหศ้าลมอีํานาจเรยีกพยานหลกัฐานมาสบืไดเ้องตามที�เหน็สมควร และศาลมอีํานาจซกัถาม
พยานเพิ�มเตมิไดจ้นสิ.นขอ้สงสยั 



 

-๑๗- 

 

ให้ศาลดําเนินการนั �งพจิารณาคดตีิดต่อกนัไปโดยไม่เลื�อนคดจีนกว่าจะเสรจ็การพจิารณา 
เว้นแต่มเีหตุจําเป็นอนัมอิาจก้าวล่วงเสยีได้และศาลจะเลื�อนครั .งหนึ�งได้ไม่เกนิเจด็วนั และเมื�อเสรจ็
การพจิารณาคด ีใหศ้าลรบีทาํคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งโดยเรว็ 

มาตรา ๗๐ ในกรณีที�พยานบุคคลมีความเสี�ยงภัยอันตราย ให้ศาลพิจารณาออกคําสั �ง
เพื�อให้เกิดการคุ้มครองพยานอย่างเหมาะสม ทั .งนี.เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ครองพยาน 

มาตรา ๗๑ ผู้เชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อมต้องเป็นผู้เชี�ยวชาญซึ�งเป็นที�ยอมรบัในสาขา
ต่างๆ และความเชี�ยวชาญดงักล่าวเกี�ยวพนักบัประเดน็แห่งคดพีพิาท และผู้เชี�ยวชาญต้องมคีวาม
เป็นกลางในการแสดงความคดิเหน็ และเขา้มาในคดเีพื�อช่วยศาลและคู่ความทุกฝ่ายในการค้นหา
ความจรงิในคด ีมใิช่เพื�อช่วยเหลอืฝา่ยใดฝา่ยหนึ�ง 

ผู้เชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดล้อม อาจเขา้มาในคดใีนฐานะพยานผู้เชี�ยวชาญของคู่ความฝ่าย
ต่างๆ หรอืในฐานะที�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มของศาลกไ็ด ้

ในคดทีี�ตอ้งอาศยัความรูค้วามชาํนาญเป็นพเิศษ ศาลอาจขอใหท้ี�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มของ
ศาลใหค้วามเหน็เพื�อประกอบการพจิารณาพพิากษาคด ีโดยที�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มของศาลมสีทิธิ
ในการเขา้ถงึเอกสารและขอ้มลูในคดทีี�จาํเป็นเพื�อใหม้ขีอ้มลูที�เพยีงพอในการเสนอความคดิเหน็ โดย
ในคดหีนึ�งอาจมทีี�ปรกึษาหลายคนหรอืหลายสาขาขึ.นอยูก่บัตามพฤตกิารณ์แห่งรปูคด ี

มาตรา ๗๒ ที�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มของศาลมสีทิธไิดร้บัค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดนิทาง 
และค่าเช่าที�พกัตามระเบยีบที�คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 

มาตรา ๗๓ ในกรณีที�ข้อเท็จจรงิบางเรื�องต้องเกี�ยวพนักบัหลายสาขาวชิาที�เกี�ยวพนักับ 
ข้อพพิาท ซึ�งคู่ความอาจอ้างพยานผู้เชี�ยวชาญที�หลากหลาย หรอืศาลอาจมกีารตั .งที�ปรกึษาทาง
สิ�งแวดล้อมของศาลด้วยนั .น ศาลอาจจดัให้มกีารประชุมเพื�อพสิูจน์ความจรงิในคดรี่วมกนั และให้
คู่ความแต่ละฝา่ยมโีอกาสโตแ้ยง้ตามความเหมาะสม 

รปูแบบและวธิกีารดาํเนินการดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที�ประธานศาลฎกีากําหนด 

มาตรา ๗๔ พยานหลกัฐานที�ไดจ้ากสถานที�เกดิเหตุ ทั .งก่อนและหลงัการเกดิความเสยีหาย
อาจจดัเก็บโดยประชาชนทั �วไป หรอืผู้มหีน้าที�หรอืผู้เชี�ยวชาญ แต่ต้องมวีธิกีารที�ถูกต้องเหมาะสม
ตามหลกัวชิาจงึจะรบัฟงัได ้

มาตรา ๗๕ ในกรณีที�มคีวามจําเป็นเพื�อให้ได้มาซึ�งข้อมูลที�ถูกต้อง ศาลอาจใช้ดุลพินิจ 
ส่งบุคคลหรอืวตัถุไปรบัการตรวจในสถานพยาบาล หอ้งปฏบิตักิาร หน่วยวเิคราะหโ์รค สถาบนัดา้น
นิตวิทิยาศาสตร ์หรอืสถานที�อื�นๆ ที�มมีาตรฐานที�ด ีตามที�เหน็สมควรได ้



 

-๑๘- 

 

มาตรา ๗๖ หน่วยงานที�ดําเนินกจิการสถานพยาบาล ห้องปฏบิตักิาร หน่วยวเิคราะหโ์รค 
สถาบนัดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์หรอืสถานที�อื�นๆ ในทาํนองเดยีวกนั ที�ดาํเนินกจิกรรมตามที�ศาลรอ้งขอ 
มสีทิธไิดร้บัค่าบรกิารตามระเบยีบที�คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 

มาตรา ๗๗ ใหส้ํานักงานศาลยุตธิรรมจดัทําทะเบยีนผูเ้ชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดล้อม รวมทั .ง 
สถานพยาบาล หอ้งปฏบิตักิาร หน่วยวเิคราะหโ์รค สถาบนัดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์หรอืสถานที�อื�นๆ ที�
เกี�ยวข้อง เพื�อให้ศาลทั �วประเทศและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมสามารถ
นําไปใชง้านได ้

มาตรา ๗๘ ในกรณีที�คู่ความแต่ละฝ่ายประสงค์จะนําพยานผู้เชี�ยวชาญที�มีความเห็น
แตกต่างกนัมาสบื หากศาลเหน็สมควรเพื�อให้ได้ขอ้มูลที�แจง้กระจ่างอย่างรอบด้าน ศาลอาจสั �งให ้
นําพยานผูเ้ชี�ยวชาญของทุกฝา่ยมาสบืพรอ้มกนัในคราวเดยีว โดยใหเ้ป็นไปตามวธิกีารในขอ้กําหนด
ของประธานศาลฎกีา ทั .งนี. ศาลอาจขอให้ที�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มของศาลอยู่ร่วมในการสบืพยาน
และใหค้วามเหน็ต่อศาลกไ็ด ้

มาตรา ๗๙ ในกรณีที�มีความจําเป็น เพื�อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอรอบด้าน หาก
คู่ความที�เกี�ยวขอ้งรอ้งขอ หรอืศาลเหน็เป็นการสมควร ศาลอาจจะเดนิเผชญิสบืพยานหลกัฐานใน
สถานที�ที�เกี�ยวข้องได้ ทั .งนี. ศาลอาจมอบเจา้หน้าที� หรอืที�ปรกึษาทางสิ�งแวดล้อมของศาลร่วม 
เดนิเผชญิสบืดว้ย หรอืทาํการแทนกไ็ด ้

ในการเดนิเผชญิสบืโดยศาล ใหศ้าลพงึคน้หาขอ้มลูที�ถูกตอ้งแทจ้รงิดว้ยวธิกีารที�เหมาะสม 

หากมีความจําเป็นเพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมอีํานาจสอบถามบุคคลใน
บรเิวณที�เกดิเหตุ ตรวจเกบ็พยานหลกัฐานต่างๆ หรอืแสวงหาขอ้เทจ็จรงิต่างๆไดต้ามที�เหน็สมควร 

มาตรา ๘๐ ในการรบัฟงัพยานเอกสารของทางราชการที�เกี�ยวขอ้งกบัคดสีิ�งแวดล้อม ให้
ศาลตระหนักถงึความไม่สมบูรณ์ในการจดัทําเอกสาร หรอืโอกาสที�เจา้หน้าที�อาจจะกระทําโดยไม่
สุจรติหรอืประพฤตมิชิอบประกอบดว้ย 

มาตรา ๘๑ เมื�อได้สืบพยานตามที�จําเป็นแล้ว ให้ถือว่าการพิจารณาเป็นอันสิ.นสุด แต่
คู่ความอาจแถลงการณ์ปิดคดดี้วยวาจาในวนัเสรจ็การพจิารณานั .นได้ แล้วให้ศาลอ่านคําพพิากษา
หรอืคาํสั �งภายในเวลาสามวนันบัแต่วนันั .น 

ก่อนที�ศาลอ่านคําพพิากษาหรอืคําสั �ง ถ้าศาลเหน็สมควรเพื�อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม 
ศาลอาจทาํการพจิารณาต่อไปอกีได ้

มาตรา ๘๒ คําพิพากษาหรือคําสั �งของศาลให้ทําเป็นหนังสือและต้องกล่าวหรือแสดง
ขอ้เทจ็จรงิที�ฟงัไดโ้ดยสรปุและคาํวนิิจฉยัในประเดน็แห่งคดพีรอ้มดว้ยเหตุผลแห่งคาํวนิิจฉยันั .น 

ในการจดัทําคําพิพากษาหรือคําสั �งในคดีสิ�งแวดล้อม โดยเฉพาะการกําหนดโทษ หรือ
มาตรการต่างๆ ทั .งทางแพ่งและทางอาญาแก่ผูก่้อความเสยีหาย ใหศ้าลคาํนึงถงึเรื�องต่างๆ ดงันี. 



 

-๑๙- 

 

(๑) พฤติกรรมของผู้กระทําความผดิหรอืก่อให้เกิดความเสยีหาย และลกัษณะของการ
กระทาํที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั .งความสามารถในการเหน็ภยัล่วงหน้าและการป้องกนัภยั 

(๒) เจตนาของผูก่้อความเสยีหาย หากยิ�งเจตนารา้ย จงใจใหเ้กดิความเสยีหาย ยิ�งต้องมี
โทษหรอืมาตรการที�เขม้ขน้ 

(๓) ความรา้ยแรงของผลกระทบที�เกดิต่อสิ�งแวดลอ้มทั .งที�เกี�ยวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาต ิ
และระบบนิเวศ หรอืผลกระทบต่อบุคคลทั .งทางชวีติ ร่างกาย สุขภาพทรพัยส์นิ หรอืผลกระทบทาง
สุนทรยีศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์หรอืคุณค่าทางวฒันธรรมความเชื�อต่างๆ ของชุมชนและสงัคม 

(๔) ประวตัเิกี�ยวกบัการปฏบิตัหิรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมายสิ�งแวดลอ้ม 
(๕) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที�ผู้ก่อความเสยีหายได้รบัจากการก่อความเสยีหายหรอื

การละเมดิกฎหมาย 
(๖) การยอมรบัผดิในสิ�งที�ไดก้ระทาํไป การสาํนึกผดิ และความพยายามในการแกไ้ข 

หมวด ๓ 
อทุธรณ์ 

มาตรา ๘๓ ในกรณีจําเป็นเพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เมื�อคู่ความร้องขอหรอืศาล
เห็นสมควร ศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิ�งแวดล้อมหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิ�งแวดล้อมอาจ
พจิารณาจดัใหม้คีน้หาความจรงิเพิ�มเตมิ รวมถงึการสบืพยานเพิ�มเตมิจากสํานวนคดทีี�ส่งมาจากศาล
ชั .นตน้กไ็ด ้

มาตรา ๘๔ ภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบญัญตัินี.และข้อกําหนดของประธานศาลฎกีาตาม
มาตรา ๖ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งหรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  
คําพิพากษาหรือคําสั �งของศาลนั .น ให้อุทธรณ์ไปยงัศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิ�งแวดล้อมหรอืศาล
อุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมได้ภายในกําหนดหนึ�งเดอืนนับแต่วนัที�ได้อ่านคําพพิากษาหรอื
คาํสั �งนั .น 

มาตรา ๘๕ คดแีพ่งที�ราคาทรพัยส์นิหรอืจํานวนทุนทรพัยท์ี�พพิาทกนัในชั .นอุทธรณ์ไม่เกนิ
สองแสนบาทหรอืไม่เกนิจาํนวนที�กําหนดในพระราชกฤษฎกีา ห้ามมใิหคู้่ความอุทธรณ์คําพพิากษา
ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ 

มาตรา ๘๖ คดอีาญาที�มอีตัราโทษอย่างสูงตามที�กฎหมายกําหนดไวใ้หจ้าํคุกไม่เกนิสามปี
หรอืปรบัไม่เกินหกหมื�นบาท หรอืทั .งจําทั .งปรบั ห้ามมใิห้อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลชั .นต้น
สิ�งแวดลอ้มในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ เวน้แต่กรณต่ีอไปนี.ใหจ้าํเลยอุทธรณ์ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิได ้

(๑) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคุกหรอืลงโทษกกัขงัแทนโทษจาํคุก 
(๒) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคุก แต่ศาลรอการลงโทษไว ้
(๓) ศาลพพิากษาว่าจาํเลยมคีวามผดิ แต่ศาลรอการกําหนดโทษไว ้
(๔) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษปรบัเกนิหนึ�งหมื�นบาท 



 

-๒๐- 

 

มาตรา ๘๗ คดอีาญาที�โจทก์ฟ้องว่าจําเลยกระทําผดิหลายกรรมต่างกัน และกรรมใด 
กรรมหนึ�งเป็นความผดิเกี�ยวกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม หากมกีารอุทธรณ์ในความผดิเกี�ยวกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม
พรอ้มความผดิอื�น ให้ยื�นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนก 
คดสีิ�งแวดลอ้ม และใหศ้าลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มมี
อํานาจพจิารณาพพิากษาในความผดิอื�นซึ�งมใิช่ความผดิเกี�ยวกบัคดสีิ�งแวดลอ้มดว้ย 

มาตรา ๘๘ ในกรณีที�ผูอุ้ทธรณ์เหน็ว่าคดตี้องหา้มอุทธรณ์ตามมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ 
ผูอุ้ทธรณ์อาจยื�นคาํขอโดยทาํเป็นคาํรอ้งเพื�อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม
หรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มไปพรอ้มกบัอุทธรณ์กไ็ด้ ในกรณีเช่นว่านี. เมื�อศาลชั .นต้น
ตรวจอุทธรณ์แลว้เหน็ว่าเป็นอุทธรณ์ที�ต้องหา้ม กใ็หส้่งอุทธรณ์และคําขอดงักล่าวไปยงัศาลอุทธรณ์
แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มเพื�อพจิารณา แต่ถา้ศาลชั .นต้นเหน็ว่า
อุทธรณ์ดงักล่าวไมต่อ้งหา้มกใ็หม้คีาํสั �งรบัอุทธรณ์นั .นไวด้าํเนินการต่อไป 

ในกรณทีี�ศาลชั .นต้นสั �งไม่รบัอุทธรณ์เพราะเหตุต้องหา้มอุทธรณ์ตามมาตรา ๘๕ และมาตรา 
๘๖ ผู้อุทธรณ์อาจยื�นคําขอโดยทําเป็นคําร้องเพื�อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนก 
คดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมภายในกําหนดสบิห้าวนันับแต่วนัที�ศาล
ชั .นตน้มคีาํสั �งกไ็ด ้ถา้คู่ความยื�นคาํขอดงักล่าวแลว้ จะอุทธรณ์คาํสั �งไมร่บัอุทธรณ์ไมไ่ด ้

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยื�นคาํขอและการพจิารณาคําขอของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม
หรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มตามวรรคหนึ�งและวรรคสองใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของ
ประธานศาลฎกีา 

มาตรา ๘๙ การพจิารณาพพิากษาคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอื
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมต้องดําเนินการให้เสรจ็สิ.นโดยเรว็ ทั .งนี. ตามข้อกําหนดของ
ประธานศาลฎกีา 

ภายใต้บงัคบัมาตรา ๙๒ คําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดล้อมและ
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นที�สุด 

คดอีาญา คําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในการกระทํากรรมอื�นซึ�งมใิช่ความผดิเกี�ยวกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม คู่ความอาจฎกีา
ไดภ้ายใตบ้ทบญัญตัวิ่าดว้ยการฎกีาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

มาตรา ๙๐ ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมในศาลชั .นต้นมา 
ใช้บังคับแก่การอุทธรณ์และการพิจารณาพิพากษาชี.ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ์แผนก 
คดสีิ�งแวดลอ้มและศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มโดยอนุโลม 

 



 

-๒๑- 

 

หมวด ๔ 
ฎีกา 

มาตรา ๙๑ ในกรณีจําเป็นเพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เมื�อคู่ความร้องขอหรอืศาล
เหน็สมควร ศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มอาจพจิารณาจดัใหม้คีน้หาความจรงิเพิ�มเตมิ รวมถงึการ
สบืพยานเพิ�มเตมิจากสาํนวนคดทีี�ส่งมาจากศาลชั .นตน้กไ็ด ้

มาตรา ๙๒ คดสีิ�งแวดลอ้มที�ศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนก
คดสีิ�งแวดลอ้มมคีาํพพิากษาหรอืคําสั �งแลว้ คู่ความอาจยื�นคํารอ้งไปพรอ้มกบัฎกีาต่อศาลฎกีาแผนก
คดสีิ�งแวดล้อมเพื�อขอให้พจิาณารบัฎีกาในปญัหาข้อเท็จจรงิหรอืในปญัหาข้อกฎหมายไว้วนิิจฉัย 
ภายในกําหนดหนึ�งเดอืนนบัแต่วนัทไีดอ่้านหรอืถอืว่าไดอ้่านคําพพิากษาหรอืคําสั �งนั .นใหคู้่ความฝ่าย
ที�ขออนุญาตฎกีาฟงั เพื�อขอใหพ้จิารณารบัฎกีาไวว้นิิจฉยักไ็ด ้

เมื�อมคีํารอ้งขอตามวรรคหนึ�ง ศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มอาจพจิารณารบัฎกีาในปญัหา
เรื�องหนึ�งเรื�องใดไวว้นิิจฉัยกไ็ด ้หากเหน็ว่าเป็นเรื�องที�เกี�ยวพนักบันโยบายสาธารณะหรอืเป็นปญัหา
สาํคญัที�ศาลฎกีาควรจะไดว้นิิจฉยั 

คดทีี�ศาลฎกีาแผกคดสีิ�งแวดลอ้มมคีําสั �งไม่รบัฎกีาไวว้นิิจฉัย ใหเ้ป็นที�สุดตั .งแต่วนัที�ไดอ่้าน
หรอืถอืว่าไดอ่้านคําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม แลว้แต่กรณ ี

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยื�นคําขอ ตลอดจนการพจิารณาและมคีําสั �งอนุญาตหรอืไม่อนุญาตให้
ฎกีาตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที�ประชุมใหญ่ศาลฎกีา ทั .งนี. ในระเบยีบดงักล่าวอย่างน้อย
ต้องระบุเงื�อนเวลาของการสั �งไม่อนุญาตที�ไม่ขดัหรอืแย้งต่อการปฏบิตัติามมาตรา ๒๖๒ แห่ง
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ระเบยีบตามวรรคสี� เมื�อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

มาตรา ๙๓ ในคดทีี�ไดร้บัอนุญาตใหฎ้กีาเฉพาะปญัหาขอ้กฎหมาย หากศาลฎกีาแผนกคดี
สิ�งแวดลอ้มเหน็ว่าคําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดีสิ�งแวดล้อมไม่ถูกต้องไม่ว่าทั .งหมดหรือบางส่วน ศาลฎีกาแผนกคดีสิ�งแวดล้อมจะม ี
คําวินิจฉัยแต่เฉพาะในปญัหาข้อกฎหมายและยกคําพิพากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนก 
คดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลชั .นต้น แลว้มคีําสั �งใหศ้าลอุทธรณ์
แผนกคดีสิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิ�งแวดล้อมหรอืศาลชั .นต้นแล้วแต่กรณี ทํา 
คาํพพิากษาหรอืคาํสั �งใหมภ่ายใตก้รอบคาํวนิิจฉยัของศาลฎกีากไ็ด ้

มาตรา ๙๔ ให้นําบทบญัญตัิในหมวด ๒ วธิีพจิารณาคดีสิ�งแวดล้อมในศาลชั .นต้นมาใช้
บงัคบัแก่การพจิารณาพพิากษาชี.ขาดตดัสนิคดขีองศาลฎกีาโดยอนุโลม 



 

-๒๒- 

 

หมวด ๕ 
เจ้าพนักงานคดีสิ#งแวดล้อม 

มาตรา ๙๕ ใหม้เีจา้พนักงานคดสีิ�งแวดล้อมประจําศาลยุตธิรรมชั .นต้นที�มอีํานาจพจิารณา
พพิากษาคดสีิ�งแวดล้อม และมคีดสีิ�งแวดล้อมเป็นจํานวนมาก เพื�อทําหน้าที�ช่วยเหลอืศาลในการ
ดาํเนินคดสีิ�งแวดลอ้มตามที�ศาลมอบหมาย ดงัต่อไปนี. 

(๑) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐาน 
(๒) การบนัทกึคาํพยาน 
(๓) สรปุขอ้มลูและขอ้เสนอแนะความเหน็ใหแ้ก่ผูพ้พิากษาในเบื.องตน้ 
(๔) ดาํเนินการคุม้ครองสทิธขิองคู่ความทั .งก่อนและระหว่างการพจิารณา 
(๕) ดาํเนินการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก  
(๖) ดําเนินการในส่วนของมาตรการพิเศษทางอาญาเช่นการเป็นผู้ประสานงานใน

คดอีาญา เพื�อช่วยเหลอืในการจดัทาํแผนบาํบดัฟื.นฟูเยยีวยา ฯลฯ 
(๗) ปฏบิตัหิน้าที�อื�นตามพระราชบญัญตันีิ.หรอืตามขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาในการ

ทาํหน้าที�ช่วยเหลอืนั .น 

ในการปฏบิตัหิน้าที�ตามพระราชบญัญตันีิ. ให้เจา้พนักงานคดสีิ�งแวดล้อมเป็นเจา้พนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาและให้มอีํานาจมหีนังสอืเรยีกบุคคลใดบุคคลหนึ�งมาให้ขอ้มูล หรอืให้
จดัส่งเอกสาร เพื�อประกอบการพจิารณาเรื�องใดเรื�องหนึ�งตามอํานาจหน้าที� 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที�ของเจ้าพนักงานคดีให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ใน
ขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 

มาตรา ๙๖ ผู้ที�จะได้รบัแต่งตั .งเป็นเจ้าพนักงานคดี ต้องมคีุณสมบตัิอย่างหนึ�งอย่างใด 
ดงัต่อไปนี. 

(๑) สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททางวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์สถาปตัยกรรม-
ศาสตร ์หรอืสาขาอื�นที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งแวดล้อม การก่อสรา้ง และการผงัเมอืง โดยได้ใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีตามกฎหมายครบถ้วน หากมกีฎหมายกําหนด และไดป้ระกอบวชิาชพีที�เกี�ยวขอ้ง
เป็นเวลาไมน้่อยกว่าสองปี 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโททางแพทยศาสตร์ เภสชัศาสตร์ พยาบาลศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์ที�เกี�ยวข้องกบัเรื�องสุขภาพอนามยั พษิวทิยา ระบาดวทิยา ฯลฯ โดยได้ใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีตามกฎหมายครบถว้น หากมกีฎหมายกําหนด 

(๓) สําเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโทในสาขาวิชาอื�นที� ก.ศ. กําหนด และได้ประกอบ
วชิาชพีตามที� ก.ศ. กําหนดเป็นเวลาไมน้่อยกว่าสองปี 

ใหเ้ลขาธกิารสาํนักงานศาลยุตธิรรมมอีํานาจพจิารณาแต่งตั .งบุคคลซึ�งมคีุณสมบตัติามวรรค
หนึ�งเป็นเจา้พนกังานคด ีโดยใหต้ําแหน่งเจา้พนักงานคดเีป็นตําแหน่งที�มเีหตุพเิศษตามกฎหมายว่า



 

-๒๓- 

 

ดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน และในการกําหนดใหไ้ดร้บัเงนิเพิ�มสําหรบัตําแหน่งที�มเีหตุพเิศษ
ตอ้งคาํนึงถงึภาระหน้าที� คุณภาพของงาน และการดํารงตนอยู่ในความยุตธิรรมโดยเปรยีบเทยีบกบั
ค่าตอบแทนของผู้ปฏบิตังิานอื�นในกระบวนการยุตธิรรมด้วย ทั .งนี. ให้เป็นไปตามระเบยีบที� ก.ศ. 
กําหนด 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๙๗ บรรดาคดสีิ�งแวดล้อมซึ�งค้างพจิารณาอยู่ในศาลก่อนวนัที�พระราชบญัญตันีิ.ใช้
บงัคบัให้ศาลนั .นมอีํานาจพิจารณาพิพากษาต่อไป และให้บงัคบัตามกฎหมายซึ�งใช้อยู่ก่อนวนัที�
พระราชบญัญตันีิ.ใชบ้งัคบัจนกว่าคดนีั .นจะถงึที�สุด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ร่างพระราชบญัญติัการบริหารงานยติุธรรมทางสิ�งแวดล้อม 

 

 



 

-๑- 

 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

(ฉบบัโครงการวิจยั) 

(ร่าง) 
พระราชบญัญติั 

การบริหารงานยติุธรรมทางสิ$งแวดล้อม 
พ.ศ. ... 

 

ใหไ้ว ้ณ วนัที� ............. พ.ศ. .... 

 

โดยที�เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัขิึ.นไว้โดยคําแนะนําและยนิยอมของ
รฐัสภา ดงัต่อไปนี. 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี. เรียกว่า “พระราชบัญญัติการบริหารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒ พระราชบญัญตันีิ.ใหใ้ชบ้งัคบัตั .งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันีิ. 

“การบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อม” หมายความว่า การดําเนินการที�เกี�ยวกบัการ
บรหิารจดัการในการอํานวยความยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ทั .งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง 
การป้องกนัและแก้ไขปญัหาการละเมดิกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ
ในชวีติ ร่างกาย สุขภาพและทรพัยส์นิ ของประชาชน การคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศ และการบังคับการตามกฎหมายสิ�งแวดล้อมและการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน แต่ไม่รวมถงึอํานาจอสิระในการพจิารณาพพิากษาอรรถคดขีองศาลและการดําเนินการ
ของหน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนูญ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม 

“สาํนกังาน” หมายความว่า สาํนกังานพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

มาตรา ๔ ใหจ้ดัตั .ง "สาํนกังานพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม" ขึ.น และให้
สาํนกังานนี.อยูใ่นกํากบัดแูลของประธานศาลฎกีา 



 

-๒- 

 

มาตรา ๕ ใหป้ระธานศาลฎกีารกัษาการตามพระราชบญัญตันีิ. 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมทางสิ$งแวดล้อม 

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมทางสิ�ง แวดล้อม 
ประกอบด้วยผู้พพิากษาระดบัไม่ตํากว่าผู้พพิากษาศาลฎีกาที�ประธานศาลฎีกามอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนประธานศาลปกครองสูงสุด ผู้แทนปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดล้อม ผูแ้ทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแ้ทนปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีผู้แทน
ปลดักระทรวงคมนาคม ผูแ้ทนปลดักระทรวงยตุธิรรม ผูแ้ทนปลดักระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนอยัการ
สงูสุด ผูแ้ทนผูบ้ญัชาการตํารวจแห่งชาต ิผูแ้ทนนายกสภาทนายความ ผูแ้ทนประธานคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนประธานกรรมาธกิารด้านสิ�งแวดล้อมของสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทน
ประธานผูต้รวจการแผ่นดนิ ประธานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิผูแ้ทน
ประธานกรรมาธิการด้านสิ�งแวดล้อมของวุฒิสภา รวมทั .งผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสิ�งแวดล้อม 
ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านกฎหมายสิ�งแวดล้อม ตวัแทนภาคประชาสงัคม ตัวแทนชุมชนที�มบีทบาทด้าน
สิ�งแวดล้อมและสุขภาพ และตวัแทนภาคธุรกจิอุตสาหกรรม ซึ�งได้รบัแต่งตั .งจากประธานศาลฎกีา
จาํนวนประเภทละหนึ�งคนเป็นกรรมการ และผู้อํานวยการสํานักงานพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้มเป็นเลขานุการ 

ให้กรรมการอยู่ในตําแหน่งคราวละสี�ปี กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รบัการแต่งตั .ง
ใหม่ได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ในระหว่างที�ยงัมิได้แต่งตั .งกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒ ิใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการเท่าที�มอียู ่

มาตรา ๗ คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที�ดงัต่อไปนี. 

(๑) จดัทําแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานยุตธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้ม คณะรฐัมนตร ีและรฐัสภา 

(๒) เสนอแนะและให้ความเหน็เกี�ยวกบัการกําหนดนโยบายและแนวทางการพฒันาการ
บรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม รวมทั .งการจดัทํากฎหมายที�เกี�ยวขอ้งต่อหน่วยงานยุตธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม คณะรฐัมนตร ีและรฐัสภา 

(๓) ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐั หรือองค์กรที�เกี�ยวข้องกับการบรหิารงาน
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหเ้กดิความร่วมมอืในการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐั หรอื
องคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม เพื�อแก้ไขขอ้ขดัขอ้งที�เป็นอุปสรรคต่อ
การบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม ส่งเสรมิความร่วมมอืในการบรหิารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม หรอืการดาํเนินการตามแผนแมบ่ทการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

(๔) ศกึษา วเิคราะห ์และประเมนิผลการบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืการปฏบิตัิ
ตามแผนแมบ่ทการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม เพื�อแกไ้ขปญัหาอุปสรรคที�เกดิขึ.น 



 

-๓- 

 

(๕) ศกึษา วเิคราะห ์และทําการศกึษาวจิยัเพื�อกําหนดแนวทาง กลยุทธ ์และมาตรการใน
การปรบัปรุงและพฒันาการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม หรอืการดําเนินการตามแผนแม่บท
การบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นไปโดยมปีระสทิธภิาพและสมัฤทธิ Fผลและเสนอแนะต่อ
คณะรฐัมนตรหีน่วยงานของรฐั หรอืองค์กรที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อม
เพื�อพจิารณา 

(๖) การพฒันาศักยภาพของประชาชนในการปกป้องช่วยเหลือตนเองในกระบวนการ
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อม และการพฒันาการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม 

(๗) ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกบัการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม 
จดัประชุม สมัมนาฝึกอบรม หรอืเสนอแนะหน่วยงานของรฐั หรอืองค์กรที�เกี�ยวข้องกบัการ
บรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ในการเผยแพร่ความรูท้ี� เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้ม 

(๘) กํากบัดูแลการจดัทํารายงานประจําปีของสํานักงานตามมาตรา ๑๔ (๖) เพื�อเสนอต่อ
รฐัสภา 

(๙) กําหนดระเบยีบอื�นใดเพื�อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันีิ. 
(๑๐) ปฏบิตักิารอื�นตามที�กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตันีิ.หรอืกฎหมายอื�น 

มาตรา ๘ คณะกรรมการอาจวางระเบยีบ ขอ้บงัคบั สาํหรบัการประชุมของคณะกรรมการ
เป็นการเฉพาะเรื�องหรอืทั �วไปกไ็ด ้ หากไม่มรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั กําหนดไวเ้ป็นอย่างอื�น การประชุม
ของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองที�ประชุมคณะกรรมการ 

ในกรณทีี�กรรมการคนใดเสนอเรื�องเพื�อใหค้ณะกรรมการพจิารณา คณะกรรมการต้องจดัใหม้ี
การประชุมเพื�อพจิารณาเรื�องที�เสนอนั .นโดยเรว็ 

มาตรา ๙ ให้ประธานคณะกรรมการจดัการประชุมเพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มูล ความรู ้ความ
คดิเหน็ เป็นระยะ อยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหส้ามารถดาํเนินการตามอํานาจหน้าที�ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของ
จาํนวนกรรมการทั .งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรอืไม่อยู่ในที�ประชุม ให้กรรมการที�มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�
ประชุม 

การวนิิจฉัยชี.ขาดของที�ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ�งใหม้เีสยีงหนึ�งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ.นอกีเสยีงหนึ�ง เป็นเสยีงชี.
ขาด 



 

-๔- 

 

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการอาจแต่งตั .งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื�อพจิารณาหรอื
ปฏบิตักิารตามที�คณะกรรมการมอบหมายได ้

การประชุมของคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานตามวรรคหนึ�ง ให้นําความในมาตรา ๘ 
และมาตรา ๑๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒ ในการปฏบิตัหิน้าที� คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางาน อาจ
ขอให้หน่วยงานของรฐั องค์กรที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรม และเจา้หน้าที�ของรฐัจดัส่ง
เอกสารขอ้มลู และชี.แจงขอ้เทจ็จรงิเพื�อประกอบการพจิารณาไดต้ามความจาํเป็น 

มาตรา ๑๓ ใหก้รรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน เลขานุการ และผูช่้วยเลขานุการไดร้บั
ค่าตอบแทนตามที�คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 

หมวด ๒ 
สาํนักงานพฒันาการบริหารงานยติุธรรมทางสิ$งแวดล้อม 

มาตรา ๑๔ ให้สํานักงานพฒันาการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม เป็นหน่วยงาน
รบัผดิชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยมอีํานาจหน้าที�ตามที�กฎหมายกําหนดและให้มี
อํานาจหน้าที� ดงัต่อไปนี.ดว้ย 

(๑) สํารวจ ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั เสนอแนะและพฒันาระบบงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
ตลอดจนนโยบายที�เกี�ยวกบัการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มของประเทศ เพื�อใหเ้หมาะสมกบั
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

(๒) ดาํเนินการเกี�ยวกบัการจดัทําแผน แนวนโยบาย และแนวทางการบรหิารงานยุตธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้มของประเทศ ตลอดจนรายงานต่างๆ ตามมตขิองคณะกรรมการ หรอืเสนอขอ้มลูและ
ความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการเพื�อพจิารณา 

(๓) ประสานการดําเนินการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม รวมทั .งเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศเกี�ยวกบังานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มแก่สาธารณชน 

(๔) ฝึกอบรมและพฒันาความรู้เกี�ยวกับการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมให้แก่
บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

(๕) ร่วมมอืและประสานงานทางวชิาการหรอืดา้นอื�นกบัหน่วยงานหรอืองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มทั .งภายในและต่างประเทศ 

(๖) จดัทํารายงานประจําปีเกี�ยวกับการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการเพื�อเสนอต่อ
รฐัสภา 

(๗) ปฏิบัติการอื�นใดตามที�กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที�ของสํานักงาน หรือตามที�
คณะกรรมการมอบหมาย 



 

-๕- 

 

มาตรา ๑๕ ให้จดัตั .งหน่วยงานดงัต่อไปนี.ขึ.นในสํานักงานพฒันาการบรหิารงานยุติธรรม
ทางสิ�งแวดล้อม โดยให้ทําหน้าที�ประสานงานกบัหน่วยงานที�มอีํานาจหน้าที�ตามกฎหมายและฝ่าย
อื�น เพื�อพฒันาระบบงานที�เกี�ยวขอ้งอยา่งมปีระสทิธภิาพและบรูณาการ 

(๑) ศูนยว์จิยัระบบยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มในภาพรวม 

(๒) ศูนยพ์ฒันาระบบงานสบืสวนสอบสวนและคน้หาความจรงิในคดดีา้นสิ�งแวดลอ้ม 
(๓) ศูนยพ์ฒันาระบบนิตวิทิยาศาสตรแ์ละผูเ้ชี�ยวชาญทางสิ�งแวดลอ้ม 
(๔) ศูนยพ์ฒันาระบบการบงัคบัคดทีางสิ�งแวดลอ้ม 
(๕) ศูนยพ์ฒันาระบบการบงัคบัโทษทางอาญาและการคุมประพฤตทิางสิ�งแวดลอ้ม 
(๖) ศูนยพ์ฒันาระบบงานช่วยเหลอืทางกฎหมายและทางเทคนิคในคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(๗) ศูนย์พัฒนาระบบการระงับข้อพิพาททางแพ่งเลือกและกระบวนการยุติธรรม

สมานฉนัทท์างอาญา 
(๘)  
(๙) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
(๑๐) ศูนยพ์ฒันาการมสี่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

หมวด ๓ 
ความร่วมมือในการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมทางสิ$งแวดล้อม 

มาตรา ๑๖ เพื�อประโยชน์ใหม้กีารวางแผนและดําเนินการเกี�ยวกบัการบรหิารงานยุตธิรรม 
ทางสิ�งแวดล้อมของประเทศให้เป็นไปโดยสอดคล้องกนั และมปีระสทิธภิาพในการอํานวยความ
ยตุธิรรมแก่ประชาชนตลอดจนการใชท้รพัยากรใหเ้กดิประสทิธผิลสูงสุด ใหค้ณะกรรมการจดัทําแผน
แม่บทการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมขึ.นเป็นแนวทาง สําหรบัความร่วมมือในการ
บรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานของรฐัและองค์กรที� เกี�ยวข้องกับการ
บรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

แผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมให้เป็นแผนระยะสี�ปี โดยแสดงทศิทาง
ของการพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งมสีาระสาํคญัในเรื�องดงัต่อไปนี. 

(๑) การประสานแนวทางการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมของหน่วยงานของรฐั 
และองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมแต่ละแห่งเพื�อใหเ้กดิบูรณาการใน
ภาพรวมที�สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมและการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ 

(๒) มาตรการเพื�อป้องกันและแก้ไขปญัหาที�เกิดขึ.นในการบริหารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มของประเทศ 

(๓) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมเพื�อประโยชน์ในการ
นํามาใชแ้กไ้ขปญัหาดา้นต่างๆ ของประเทศ 



 

-๖- 

 

(๔) แนวทางการปฏบิตังิานใหเ้กดิความร่วมมอืในการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 
เพื�อใหม้ปีระสทิธภิาพและอํานวยความยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มแก่ประชาชน 

(๕) ความร่วมมอืด้านเทคโนโลยสีารสนเทศกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมเพื�อ
ประโยชน์ในการใชท้รพัยากรรว่มกนัที�มปีระสทิธภิาพในการบรหิารงานยตุธิรรม 

(๖) การดาํเนินการอื�นใดเพื�อประโยชน์ในการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

มาตรา ๑๗ การจดัทาํแผนแมบ่ทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม จะต้องไม่ขดัแยง้
กบัแนวทางตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ และตามกฎหมายเกี�ยวกบัการบรหิารราชการที�เป็นอสิระ
ของศาล หน่วยงานของศาล และหน่วยงานที�เป็นอสิระตามรฐัธรรมนูญดว้ย 

ในกรณทีี�มขีอ้คดิเหน็จากศาล หน่วยงานของศาล หรอืหน่วยงานที�เป็นอสิระตามรฐัธรรมนูญ
ว่าขอ้กําหนดในแผนแมบ่ทขอ้ใดอาจจะมลีกัษณะที�ขดัต่อวรรคหนึ�ง ใหค้ณะกรรมการนําไปพจิารณา
ปรบัปรงุแผนแมบ่ทตามขอ้คดิเหน็นั .น 

ในการจดัทําแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม ใหค้ณะกรรมการพจิารณา
โดยใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็และการมสี่วนรว่มของประชาชนอยา่งเหมาะสม 

มาตรา ๑๘ ใหค้ณะกรรมการจดัการประชุมเครอืข่ายยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมขึ.นปีละหนึ�ง
ครั .ง เพื�อรับฟงัความคิดเห็นของทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้องและประชาชนทั �วไปเกี�ยวกับการพัฒนา
กระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มในภาพรวม และการจดัทําแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้ม 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัประชุมเครอืข่ายยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มประจาํปี ใหเ้ป็นไปตามที�
คณะกรรมการกําหนด โดยให้มกีารรวบรวมเครอืข่ายยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมตามประเดน็และตาม
พื.นที�อย่างครอบคลุม ทั .งในส่วนของภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

ในกรณีที�เครอืข่ายยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมมขีอ้เสนออื�นนอกเหนือจากเรื�องการจดัทําแผน
แม่บท ใหค้ณะกรรมการนําไปพจิารณาประกอบการจดัทํานโยบายหรอืพจิารณาส่งต่อหน่วยงานที�
เกี�ยวข้องเพื�อนําไปปฏบิตัิหรอืนําไปพจิารณาประกอบการกําหนดนโยบายในเรื�องที�เกี�ยวข้องให้
บรรลุผลตามควรแก่กรณต่ีอไป 

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการเสนอแผนแม่บทการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหม้ผีลใชบ้งัคบัได ้

เมื�อแผนแม่บทการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมใช้บงัคบัแล้ว ให้หน่วยงานของรฐั 
หรอืองค์กรที�เกี�ยวข้องกับการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมนําไปพจิารณาดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที� เพื�อให้สอดคล้องกบัแผนแม่บทการบรหิารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม โดยให้
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจดัสรรงบประมาณสนับสนุนเพื�อใหส้ามารถปฏบิตั ิ งานตามแผนแม่บทการ
บรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มได ้



 

-๗- 

 

ในกรณีที�สภาพการณ์เปลี�ยนแปลงไปในระหว่างที�แผนแม่บทการบรหิารงานยุติธรรมทาง
สิ�งแวดลอ้มใชบ้งัคบั คณะกรรมการอาจดําเนินการปรบัปรุงแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทาง
สิ�งแวดล้อมให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์นั .นได้ และเสนอคณะรฐัมนตรเีห็นชอบเพื�อประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาต่อไป 

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการมีหน้าที�พิจารณาผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการ
บรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม และรายงานใหร้ฐัสภาทราบทุกปี ในกรณีที�มปีญัหาอุปสรรคไม่
อาจดําเนินการตามแผนได้ ให้คณะกรรมการรายงานให้รฐัสภาทราบถงึปญัหาอุปสรรคและแนว
ทางแกไ้ขดว้ย 

ในกรณีที�หน่วยงานของรฐัหรือองค์กรที�เกี�ยวข้องกับการบรหิารงานยุติธรรมใดไม่อาจ
ดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมได้ ให้แจ้ง
คณะกรรมการปรบัปรุงแผนแม่บทการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มหรอืแก้ไขปญัหาอุปสรรค
ใหแ้ก่หน่วยงานของรฐัหรอืองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มนั .น 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี.  คือ โดยที�งานด้าน
กระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มนั .นมคีวามจาํเป็นต่อการสรา้งความสงบเรยีบรอ้ยใหเ้กดิขึ.นแก่
สงัคม ทั .งในด้านการดําเนินการที�เกี�ยวกบัการบรหิารจดัการความขดัแยง้ทางสิ�งแวดลอ้ม ทางแพ่ง 
ทางอาญา และทางปกครอง การป้องกนัและแก้ไขปญัหาการละเมดิกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
สทิธแิละเสรภีาพในชวีติ ร่างกาย สุขภาพและทรพัยส์นิของประชาชนทางสิ�งแวดลอ้ม การคุม้ครอง
สิ�งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ และการบงัคบัการตามกฎหมาย แต่เนื�องจากใน
ปจัจุบนัองค์กรที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมมอียู่หลายองคก์ร ซึ�งมหีน้าที�
รบัผดิชอบตามกฎหมายในแต่ละด้านแยกจากกนั จงึมปีญัหาในการบรหิารงานด้านกระบวนการ
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มที�ยงัไม่มคีวามเชื�อมโยง เพื�อแก้ไขปญัหาใหค้รบถ้วนทุกด้านไปพรอ้มกนั 
ฉะนั .นเพื�อให้เกิดความร่วมมอืในการประสานการบรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมของชาติให้
เป็นไปโดยสอดคล้องกนั และมกีารพฒันาอย่างเป็นระบบ ซึ�งจะทําใหก้ารอํานวยความยุตธิรรมมี
ประสทิธภิาพและตอบสนองต่อความต้องการของสงัคม สมควรส่งเสรมิใหอ้งคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
บรหิารงานยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มซึ�งมคีวามเชี�ยวชาญในการใชก้ฎหมายดา้นต่างๆ ไดร้่วมกนัวาง
แผนการบรหิารงานยตุธิรรมและแกไ้ขปญัหาอุปสรรคในกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม เพื�อใช้
เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการยุตธิรรมให้เกดิประโยชน์ต่อประเทศไดต่้อไป จงึจําเป็นต้อง
ตราพระราชบญัญตันีิ. 



 

 

 

ภาคผนวก ง 

งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบั 

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

 

๑. รายงานการรวบรวมคดสีิ�งแวดลอ้มที�มคีวามสาํคญัของไทย (๓๐ คดดีงั) โดย นางสาว
สุภาภรณ์ มาลยัลอย และนายสงกรานต ์ป้องบุญจนัทร ์โครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม 
เสนอต่อแผนงานสรา้งเสรมิการเรยีนรูก้บัสถาบนัอุดมศกึษาไทยเพื�อการพฒันานโยบาย
สาธารณะที�ด ี(นสธ.) พ.ศ.๒๕๕๔ 

๒. รายงานฉบบัสมบรูณ์ แนวทางในการจดัทําระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(Guideline on the Development of the System on Expert Witness on the 
Environmental Litigation) โดยผูช่้วยศาสตราจารยป์รชัญา บุญประเสรฐิ และนางสาว
ลลลิ ก่อวุฒกุิลรงัษ ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากแผนงานสรา้ง 
เสรมิการเรยีนรูก้บัสถาบนัอุดมศกึษาไทยเพื�อการพฒันานโยบายสาธารณะที�ด ี(นสธ.) 
มถุินายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

๓. รายงานแนวทางในการพฒันาระบบไกล่เกลี�ยคดสีิ�งแวดลอ้ม โดยนายสรวศิ ลมิปรงัษ ี 
ผูพ้พิากษาศาลชั Wนตน้ประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง ๑ 

 

รายงานการรวบรวมคดสีิ�งแวดลอ้มที�มคีวามสาํคญัของไทย (๓๐ คดดีงั)  
โดย นางสาวสุภาภรณ์ มาลยัลอย และนายสงกรานต ์ป้องบุญจนัทร ์ 
โครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
 



รายงานการรวบรวมคดีสิงแวดล้อม 

ทีมีความสําคัญของไทย (๓๐ คดีดัง) 

 

 

 

โดย 

นางสาวสุภาภรณ์  มาลัยลอย 

นายสงกรานต์  ป้องบุญจันทร ์

โครงการนิติธรรมสิงแวดล้อม  

 

 

 

เสนอ 

 

แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้ก ับสถาบันอุดมศึกษาไทย

เพือการพัฒนานโยบายสาธารณะทีดี (นสธ.) 

 



๒ 
 

คํานํา 

  การรวบรวมคดีสิงแวดล้อมทีมีความสําคัญของไทย (๓๐ คดีดัง) ได้จ ัดทําขึนภายใต้การ

สนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้ก ับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพือการพัฒนานโยบายสาธารณะที

ดี (นสธ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพือเก็บรวบรวมข้อมูลเนือหา

สาระสําคัญแห่งคดีทีเกียวข้องกับข้อพิพาททางด้านสิงแวดล้อมในประเทศไทยไว้เป็นการเบืองต้น ให้

เป็นแนวทางและตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคดีในอนาคต โดยมีการเก็บรวบรวมคําพิพากษา 

คําส ั งเฉพาะคดีทีสําคัญในประเทศไทย  

  ผู้ว ิจ ัย หวังเป็นอย่างยิงว่าการรวบรวมคดีสิงแวดล้อมทีมีความสําคัญของไทย (๓๐ คดี

ดัง) นี คงเป็นประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลเบืองต้นในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพิพากษา คือ

คําส ั งของศาลในคดีด้านสิงแวดล้อม และหวังว่าจะเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมจัดทําเป็นฐานข้อมูล

คดีอย่างเป็นระบบต่อไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

โครงการ การรวบรวมคดีสิงแวดล้อมทีมีความสําคัญของไทย (๓๐ คดีดัง) 

 

นักวิจ ัย  

หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุภาภรณ์  มาลัยลอย 

ทีมวิจ ัย : นายสงกรานต์  ป้ องบุญจันทร์ 

รายละเอียดเบืองต้นของข้อเสนอโครงการ 

๑ ความเป็นมาและความสําคัญ  

ป ั ญหาข้อพิพาทด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เป็นป ั ญหาข้อพิพาททีมีอยู่ใน

สังคมมานานมาแล้ว ตั งแต่ย ังไม่มีกฎหมายเฉพาะทีจะออกมาใช้บังคับเพือจัดการยุติข้อพิพาทดังกล่าว

อย่างเป็นธรรม คดีทีขึนสู่การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมในอดีตทีเกียวข้องกับเรืองนีจึงเป็นความรับ

ผิดทางแพ่งในมูลละเมิดเพือเรียกค่าเสียหายหรือให้มีการชดใช้เยียวยาความเสียหายทีเกิดจากการ

กระทําทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีอาญาตามความผิดในกฎหมายสารบัญญัติเฉพาะเรือง ทีเกียวข้อง

กับทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จนกระทั งประเทศไทยได้มีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพือใช้บังคับเป็นกฎหมายทีใช้ในการคุ้มครองและ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมโดยรวม ซึงกฎหมายฉบับนีได้ร ับอิทธิพลทางความคิดในการ

คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมใหม่ ๆ มาจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศในขณะนัน แต่

กระนั นก็ย ังไม่เพียงพอทีจะแก้ไขป ั ญหาข้อพิพาททางด้านสิงแวดล้อมได้อย่างเป็นธรรม  

ต่อมาเมือมีการประกาศใช้ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปีพุทธศักราช 

๒๕๔๐ มีผลทําให้สิทธิและหน้าทีของประชาชนในด้านการคุ้มครองและป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมได้ร ับการรับรองในฐานะของสิทธิข ั นพืนฐานของประชาชน ทําให้มีการแก้ไขกฎหมายหลาย

ฉบับทีเกียวข้อง และประกอบกับการจัดตั งศาลปกครอง ในเวลาต่อมา มีผลทําให้มีหลายช่องทางในการ

นําคดีหรือข้อพิพาททางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมขึนสู่การพิจารณาคดีของศาล เพือให้

เกิดการแก้ไขเยียวความเสียหายทีเกิดขึนอย่างเป็นธรรมมากยิงขึน และยังสามารถใช้มาตรการป้ องกัน

ไม่ให้มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมากยิงขึนอีกด้วย  



๔ 
 

อย่างไรก็ตาม ป ั ญหาข้อพิพาททางด้านสิงแวดล้อม นัน เมือเกิดขึนแล้ว นอกจากการ

เยียวยาความเสียหายทีเกิดขึนต่อมนุษย์แล้ว ย ังมีความจําเป็นทีจะต้องเยียวยาแก้ไขป ั ญหาเพือให้มีการ

เยียวยาความเสียหายต่อสิงแวดล้อม หรือให้มีการบําบัด ขจัด และป้ องกันป ั ญหามลพิษในสิงแวดล้อม

ด้วย ดังนั น จํานวนคดีหรือข้อพิพาททีเกียวข้องกับเรืองป ั ญหาสิงแวดล้อมทีนับว ันจะมีจํานวนมากยิงขึน

จะต้องถูกหยิบยกขึนฟ้ องร้องต่อศาล รวมถึงทั งศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลอืน ๆ ทีเกียวข้อง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แม้ว่า นับตังแต่เริมมีการจัดตั งแผนกคดีสิงแวดล้อมขึนในศาลฎีกา และศาล

อุทธรณ์ ของศาลยุติธรรม มีการฟ้ องคดีจํานวนมากไปทีศาลปกครองเพือเรียกร้องให้ร ัฐดําเนินการตาม

กฎหมายหรือบังคับใช้กฎหมายทีร ัฐมีอํานาจทําให้เกิดการรักษา ป้ องกัน เยียวยา สิงแวดล้อมได้จริง 

และมีการจัดเก็บสถิติคดีและแยกประเภทคดีทีเกียวข้องกับป ั ญหาข้อพิพาทในเรืองนี แต่คดีทีกําลังอยู่

ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลในลําดับชั นศาลต่าง ๆ นัน ไม่สามารถทีจะเปิดเผยเนือหาสาระสําคัญ

ของประเด็นข้อพิพาทในคดีโดยศาลได้ทั งหมด เว้นแต่ ผู้มีส่วนได้เสียหรือคู่ความในคดีทีจะสามารถคัด

สําเนาคําฟ้ องของคดีทีอยู่ในศาลยุติธรรม และสามารถจะเปิดเผยเนือหาสาระได้อย่างยืดหยุ่นกว่าใน

กรณีคดีทีขึนสู่ศาลปกครอง และสืบเนื องจากผลการดําเนินคดีทีล่าช้าของศาล ยิงทําให้เนือหา

สาระสําคัญของประเด็นข้อพิพาทในคดี รวมถึงตัวอย่างในการรวบรวมและเตรียมพยานหลักฐาน การ

ดําเนินกระบวนพิจารณาคดี การให้เหตุผลในประเด็นต่าง ๆ ในคดีไม่สามารถนํามากล่าวถึงและแบ่งป ั น 

เพอืแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ กับคดีอืน ๆ ทีอาจมีล ักษณะคล้ายคลึงกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึงจะสามารถทําให้เกิดความเป็นธรรมทั งในด้านกระบวนพิจารณาคดีและการบังคับคดีได้สะดวกและ

รวดเร็ว ส่งผลให้มีการเยียวยาทั งมนุษย์และสิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 

ดังนั น โครงการนิติธรรมสิงแวดล้อม จึงตระหนักถึงความจําเป็นทีจะต้องมีการริเริมเก็บ

รวบรวมข้อมูลในเชิงคดีพิพาททางด้านสิงแวดล้อม โดยเฉพาะคดีทีมีความสําคัญในประเทศไทย เพือใช้

เป็นฐานข้อมูลคดี ทีมีเนือหาสาระทีกล่าวถึง ความรู้ ความเข้าใจ และแบ่งป ั นประสบการณ์ ในเชิงคดี ที

รวมถึง ประเด็นข้อเทจ็จริงของข้อพิพาทในคดี อํานาจฟ้ องคดีตามคําฟ้ อง คําให้การ คําขอท้ายฟ้ อง เขต

อํานาจศาล ป ั ญหาข้อกฎหมาย การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน พยานหลักฐานทีสามารถรับฟ ั งได้ 

ความคิดเห็นของพยานผู้เชียวชาญ การเลือกพยานผู้เชียวชาญ คําส ั งคุ้มครองชั วคราว ภาระการพิสูจน์ 

ค่าใช้จ่าย คําพิพากษา การบังคับคดี ซึงจะมีรายละเอียดทีแตกต่างกันไปในแต่ละคดี จึงได้ริเริมโครงการ

นีขึนเพือเก็บรวบรวมข้อมูลเนือหาสาระสําคัญแห่งคดีทีเกียวข้องกับข้อพิพาททางด้านสิงแวดล้อมใน

ประเทศไทยไว้เป็นการเบืองต้น ให้เป็นแนวทางและตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคดีในอนาคต 

 

 



๕ 
 

๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพือจัดระบบและหาแนวทางในการจัดทําฐานข้อมูลคดีพิพาททีเกียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมในอนาคต 

๓ ขั นตอนการดําเนินงาน  

วิธีการศึกษาวิจ ัยประกอบด้วยการวิจ ัยเอกสาร (Documentary Research)  

(๑) เก็บรวบรวม คําพิพากษา คําส ั งศาล และเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้องในคดี ทีเกียวกับข้อ

พิพาททางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของประเทศไทย ทั งทีขึนสู่การพิจารณาคดีในศาล

ยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลอืน ๆ (ถ้าม)ี โดย 

  ๑.๑ คัดเลือกคําพิพากษาทีจะรวบรวม 

- เลือกจากคดีทีส่งผลกระทบต่อคนจํานวนมากหรือชุมชนในวงกว้าง หรือ  

  ประโยชน์สาธารณะ   

- รวบรวมคําพิพากษาของศาลในประเทศไทย คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล 

ปกครอง และศาลยุติธรรม ทั งในชั นต้น ชั นอุทธรณ์ และชั นสูงสุด อย่างน้อย    

๓๐ คดี โดยการทําคําร้องไปขอคัดถ่ายคําพิพากษาจากสํานักงานศาลทีเก็บ  

รวบรวมคําพิพากษาของแต่ละศาล 

- ในบางคดีทีเราอาจไม่สามารถไปคัดถ่ายคําพิพากษาจากศาลได้เนืองจากมิใช่ 

  คู่กรณีในคดี จะประสานงานกับเครือข่ายทนายความ ผู้ทํางานฝ่ ายกฎหมาย 

  ขององค์กรพัฒนาเอกชน หรือผู้เสียหายในคดีป่ าไม้และทีดิน ของคดีนั นๆ  

  เพือขอคัดถ่ายคําพิพากษาจากผู้เกียวข้องในคดี  

 

(๒) ศึกษา จําแนก จัดกลุ่มประเภทคดี และจัดรูปแบบของการนําเสนอเอกสารรวบรวมคดีที

เกียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีเก็บรวบรวมมาได้ ให้อยู่รูปแบบทีอ่านทําความเข้าใจได้

ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพในการค้นหา รวมถึงการแบ่งประเภทตามเขตอํานาจศาลและลําดับชั น

ศาล เช่น คดีในศาลยุติธรรม ทีขึนศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลแรงงาน ศาลภาษี คดีในศาลปกครองกลาง

และศาลปกครองสูงสุด คดีในศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น การเก็บรวบรวมสํานวนคดี คําฟ้ อง คําให้การ คํา

แก้ฟ้ องเพิมเติม คําขอท้ายฟ้ อง คําร้องคัดค้าน คําขอคุ้มครองชั วคราว การยืนบัญชีระบุพยาน การเก็บ

รวบรวมและเตรียมพยานหลักฐาน การรับฟ ั งพยานหลักฐานโดยเฉพาะประเด็นพยานวิทยาศาสตร์และ

พยานผู้เชียวชาญ คําส ั งศาลในเรืองคําขอต่าง ๆ ในคดี คําพิพากษา การบังคับคดี เป็นต้น 

  ๒.๑  แยกกลุ่มคําพิพากษาตามประเด็นคดี  ประเภทคดี  ศาล   

  ๒.๒  อ่านวิเคราะห์คําพิพากษาประเด็นแห่งคดี เช่น การเรียกร้องค่าเสียหาย ความเป็น

ผู้เสียหายในคดีสิงแวดล้อม  พยานหลักฐานผู้เชียวชาญ การฟืนฟูความเสียหายทางสิงแวดล้อม การ

ละเลยการปฏิบัติหน้าทีของหน่วยงานรัฐ 
 



๖ 
 

(๓) จัดพิมพ์เป็นเอกสารรวบรวมคดอีย่างน้อย ๓๐ คดีทีสําคัญทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง และแนวทางในการเก็บรวบรวมเพือจัดทําเป็นฐานข้อมูลคดีอย่างเป็น

ระบบต่อไปในอนาคต 
 

๔ กิจกรรมต่างๆ เพือให้บรรลุว ัตถุประสงค์แต่ละข้อ 

 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผู ้ร ับผิดชอบ 

เก็บรวบรวมและจัดทํารูปแบบการ

นําเสนอ 

๓ เดือน นางสาวสุภาภรณ์  มาลัยลอย 

ศึกษา จําแนก จัดกลุ่มประเภทคดี ๑ เดือน นางสาวสุภาภรณ์  มาลัยลอย 

 

๕ ผลทีคาดว่าจะได้ร ับเมือการดําเนินงานเสร็จสิน 

(๑) ข้อมูลรายละเอียดคดีทีเกียวข้องกับข้อพิพาททางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมที

สําคัญของประเทศไทย ทีขึนสู่การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และศาล

อืน ๆ (ถ้าม)ี โดยจําแนกและจัดกลุ่มประเภทคดี และประเด็นแห่งคดี  

(๒) เอกสารรวบรวมคดีทีเกียวข้องกับข้อพิพาททางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมที

สําคัญของประเทศไทย อย่างน้อย ๓๐ คดี เพือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําระบบฐานข้อมูลคดีทีเกียว

ด้วยข้อพิพาทด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในอนาคต 

 

๖ ผลผลิต 

(๑) เอกสารคําพิพากษา  คําส ั งศาล  และเอกสารต่างๆ ในคดีทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมในบางคดีทีสามารถสืบค้นได้ 

(๒) รายงานการศึกษา จําแนก จัดกลุ่มประเภทคดี  ประเด็นแห่งคดี เช่น การเรียกร้อง

ค่าเสียหาย ความเป็นผู้เสียหายในคดีสิงแวดล้อม  พยานหลักฐานผู้เชียวชาญ การฟืนฟู

ความเสียหายทางสิงแวดล้อม การละเลยการปฏิบัติหน้าทีของหน่วยงานรัฐ และผลคํา

พิพากษาหรือคําส ั งของศาล  

 

 



๗ 
 

การรวบรวมคัดเลือก ๓๐ คดีสิงแวดล้อมทีมีความสําคัญของไทย 

 

ผู้ว ิจ ัยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพือเก็บรวบรวมคําพิพากษา คําส ั งศาล ทีเกียวกับข้อ

พิพาททางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของประเทศไทย ทั งทีขึนสู่การพิจารณาคดีในศาล

ยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ  ดังน ี

๑. คดีทีมีประเด็นข้อพิพาทสําคัญแห่งคดีเกียวข้องกับป ั ญหาผลกระทบด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชน 

ตลอดจนป ั ญหาการบังคับใช้กฎหมายสิงแวดล้อมของหน่วยงานรัฐและผู้ทีเกียวข้อง 

๒. คดีทีมีประเด็นข้อพิพาทและผลของคําพิพากษา คําส ั ง ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ

ประชาชนในวงกว้างซึงเป็นประโยชน์สาธารณะ ทั งโดยผลโดยตรงจากคําพิพากษา

และผลโดยอ้อมในการสือสารสาธารณะต่อสังคม 

๓. คดีทีมีประ เด็นสําคัญ ในการตีความบังคับใช้กฎหมายสิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติซึงเป็นกฎหมายสารบัญญัติ และวิธีพิจารณาความซึงเป็น

กฎหมายสบัญญัติ ผ่านกระบวนการยุติธรรม 

โดยคําพิพากษา คําส ั ง ทีรวบรวมจึงมีประเภทคดีทีหลากหลายทั ง คดีแพ่ง คดีอาญา 

คดีปกครอง อยู่ในเขตอํานาจศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ และโดยเหตุทีการดําเนิน

กระบวนพิจารณาในชั นศาลต่างๆ ด้านสิงแวดล้อม ส่วนใหญ่มีความล่าช้าและใช้ระยะเวลานานในการ

พิจารณาคดี คดีจํานวนมากอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูง ผู้ว ิจ ัยจึงรวบรวมคําพิพากษา คําส ั ง 

ทั งในกรณีทีมีคําพิพากษาถึงทีสุดแล้วและคดีทีมีคําพิพากษาในศาลชั นต้น ซึงต้องรอผลคําวินิจฉัยคดีถึง

ทีสุดของศาลสูงเพือเพิมเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต 

นอกจากนีการเก็บรวบรวมสํานวนคดี คําฟ้ อง คําให้การ คําคู่ความ คําส ั งของศาลต่างๆ 

ในระหว่างการพิจารณาของแต่ละคดี ยกเว้นคําพิพากษา มีข้อจํากัดเนื องจาก วิธีพิจารณาทั งในศาล

ยุติธรรม ศาลปกครอง กําหนดให้บุคคลภายนอกทีมีสิทธิยืนคําขอต่อศาลเพือตรวจดูเอกสารหรือขอคัด

สําเนาเอกสารในสํานวนคดีได้นั น จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีเท่านั น รวมทั งสํานวนคดีทีอยู่ในความ

ครอบครองของทนายความและคู่ความในคดีก็ถือว่าเป็นความลับของตัวความ ซงึหากจะเปิดเผยต้อง

ได้ร ับอนุญาตจากตัวความเสียก่อน ทั งนีย ังรวมถึงป ั ญหาระบบการจัดเก็บรวบรวมเอกสารในสํานวนซึง

อาจสูญหายไม่ครบถ้วน ดังนั น ในการรวบรวม ๓๐ คดีสิงแวดล้อมในครั งนี ผู้ว ิจ ัยจึงเน้นการรวบรวมคํา



๘ 
 

พิพากษาและคําส ั งทีสําคัญ เช่น คําส ั งคุ้มครองชั วคราวก่อนศาลมีคําพิพากษา ซึงจะมีการสรุปประเด็น

ข้อพิพาทแห่งคดีทีสําคัญในคําพิพากษาหรือคําส ั งดังกล่าว 

การศึกษา จําแนก จ ัดกลุ่มประเภทคดี 

ในการศึกษาจําแนกจัดระบบกลุ่มตามลักษณะคดีนั นผู้ว ิจ ัยจัดแบ่งกลุ่มคดีไว้ ๓ ลักษณะ 

คือ 

๑. คดีสิงแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

๒. คดีสิงแวดล้อมด้านมลพิษและเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

๓. คดสีิงแวดล้อมเกียวกับการคุ้มครองป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของ

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐตามกฎหมาย 

โดยการจัดแบ่งกลุ่มคดี ผู้ว ิจ ัยยึดหลักเกณฑ์โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงลักษณะป ั ญหา

ด้านสิงแวดล้อมทีเป็นประเด็นสําคัญอันนําไปสู่ประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี ประกอบกับกฎหมายด้าน

สิงแวดล้อมทีเกียวข้องซึงศาลนํามาเป็นประเด็นในการวินิจฉัย โดยศาลฎีกาได้กําหนดประเภทคดีทีอยู่

ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของแผนกคดีสิงแวดล้อมในศาลฎีกา เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มกฎหมาย

สิงแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ และกลุ่มกฎหมายสิงแวดล้อมด้านมลพิษ และโดยเหตุทีป ั ญหาด้าน

สิงแวดล้อมมีบุคคลทีตอ้งเข้ามามีส่วนรับผิดชอบหรือมีส่วนเกียวข้องหลายฝ่ าย ทั งหน่วยงานราชการ

หรือภาคเอกชน ป ั ญหาด้านสิงแวดล้อมบางส่วนเกิดจากความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน

หรือชุมชนโดยเป็นข้อพิพาททีเกิดจากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําทางปกครอง ไม่ว่าเป็นการออก

กฎ คําส ั งทางปกครอง การกระทําอืนใด หรือละเลยล่าช้าไม่ปฏิบัติหน้าทีตามกฎหมายหรือกระทําละเมิด

ทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐเกียวกับการคุ้มครองป้ องกัน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ซึงเป็นประเด็นข้อพิพาททีสําคัญแห่งคดี 

โดยเหตุทีคดีในลักษณะนี เป็นการควบคุม ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายของ

หน่วยงานของรัฐซึงส่วนใหญ่นอกจากมีผลบังคับโดยตรงต่อคู่ความในคดีแล้วย ังส่งผลกระทบต่อแนว

ทางการบังคับใช้กฎหมายด้านสิงแวดล้อมของหน่วยงานของรัฐและนําไปสู่การเปลียนแปลงแก้ไข

นโยบายและกฎหมายทีเกียวข้อง เช่น คดีฟ้ องเพิกถอนใบอนุญาต ๗๖ โครงการทีอาจมีผลกระทบ

รุนแรงตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรค ๒ ในพืนทีมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงเป็นต้น 

ผู้ว ิจ ัยเห็นว่าคดีล ักษณะนีมีความสําคัญต่อการคุ้มครองป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมใน

สังคมไทย จึงได้จ ัดแบ่งกลุ่มคดีดังกล่าวเป็นกลุ่มที ๓ เพือความสะดวกในการรวบรวมเอกสารและ

การศึกษาวิเคราะห์เพิมเติมต่อไป 



๙ 
 

การจัดแบ่งกลุ่มคดีใน ๓ ลักษณะดังกล่าว ผู้ว ิจ ัยได้พิจารณาจากประเด็นข้อพิพาท

ตามทีปรากฏในคําส ั ง และคําพิพากษาว่าประเด็นข้อพิพาทใดเป็นประเด็นทีสําคัญและเป็นประเด็นหลัก

ในการพิจารณาคดีตามลักษณะคดีทีได้จ ัดแบ่งไว้ทั ง ๓ กลุ่ม แม้ว่าในคดีเดียวกันอาจมีประเด็นข้อพิพาท

ทีเกียวข้องในหลายประเด็นและหลายลักษณะกลุ่มคดีก็ตาม 

โดยในแต่ละกลุ่มลักษณะคดีทั ง ๓ กลุ่ม ผู้ว ิจ ัยได้แบ่งประเภทเป็นคดีแพ่ง อาญา 

ปกครอง ร ัฐธรรมนูญ เรียงลําดับชั นศาลตามศาลชั นต้น และศาลสูงสุด ตามลําดับเวลา ณ วันทีศาลมี

คําส ั ง หรือคําพิพากษาเพือเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมจัดทําเป็นฐานข้อมูลคดีอย่างเป็นระบบต่อไป

ในอนาคต 

  ซึงจากการรวบรวมคําพิพากษา คําส ั งศาล ผู้ว ิจ ัยได้รวบรวมมาทั งสินจํานวน ๓๑ คดี 

โดยแบ่งเป็น 

๑.  คดีสิงแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ  จํานวน  ๗  คด ี

๒. คดีสิงแวดล้อมด้านมลพิษและเหตุเดือดร้อนรําคาญ  จํานวน  ๑๓  คด ี

๓. คดีสิงแวดล้อมเกียวกับการคุ้มครองป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของ  

    หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐตามกฎหมาย จํานวน  ๑๑ คด ี

 

๑. คดีสิงแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

ลําดับ ชือคด ี ประเภทคด ี เรือง เอกสารทีรวบรวม 

๑ คดีอ่าวมาหยา แพ่ง สิทธิชุมชนในการฟ้ องคดี

สิ ง แ ว ด ล้ อ ม เ พื อ ร ัก ษ า

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

คําพิพากษาศาลฎีกา 

๒ คดีเรียกค่าเสียหายโลกร้อน เขต

อนุร ักษ์ป่ าภูผาแดง 

แพ่ง ละเมิดเรียกค่าเสียหายป่ าถูก

ทําลายและค่าเสียหายโลก

ร้อน 

คําพิพากษาศาลจังหวัดหล่มสัก 

๓ คดีสิทธชิุมชนในการปกป้ อง

ทรัพยากรฯ กรณีเหมืองใต้ดิน

โปแตซ อุดรธานี 

 

อาญา สิงแวดล้อม/บุกรุก/การใช้

สิทธิด้านสิงแวดล้อมตาม

รัฐธรรมนูญ 

คําพิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี 

๔ คดสีิทธิชุมชนบ้านคลิตีล่าง 
 

อาญา ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ /

ความผิดต่อพระราชบัญญัติ

คําพิพากษาศาลจังหวัดทองผาภูมิ 



๑๐ 
 

ป่ าสงวนแห่งชาติ 

๕ คดีสิทธชิุมชนบ้านแม่อมก ิ อาญา ทรัพยากรธรรมชาติ /

ความผิดตามพระราชบัญญัติ

ป่ าไม้ ความผิดต่อ

พระราชบัญญัติป่ าสงวน

แห่งชาต ิ

คําพิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด 

๖ คดีลําพะเนียง ปกครอง ทีดินทร ัพยากรธรรมชาติ/คดี

พิพาทเกียวกับการกระทํา

ละเมิดของหน่วยงานทาง

ปกครองอันเกิดจากการใช้

อํานาจตามกฎหมาย ขุด

ลอกขยายลํานํ าลุกลํ าทีดิน

ผู้เสียหาย 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

๗ คดีกัดเซาะชายฝงั ปกครอง ทร ัพยากรธรรมชาต/ิละเมิด

ทางปกครอง 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 

๒. คดีสิงแวดล้อมด้านมลพิษและเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

ลําดับ ชือคด ี ประเภทคด ี เรือง เอกสารทีรวบรวม 

๘ คดีผลกระทบรังสีโคบอลท์-๖๐ แพ่ง ม ล พิ ษ / ล ะ เ มิ ด  เ รี ย ก

ค่าเสียหาย 

คําพิพากษาศาลอุทธรณ์ 

คําพิพากษาศาลแพ่ง 

๙ คดีนําพอง แพ่ง ม ล พิ ษ / ล ะ เ มิ ด / เ รี ย ก

ค่าเสียหาย 

คําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๔ 

๑๐ คดีการปนเปื อนสารตะกั ว ในลํ า

ห้วยคลิต ี

แพ่ง ล ะ เมิด  พ ร ะ ร าช บัญญัติ

ส่งเสริมและร ักษาคุณภาพ

สิงแวดล้อมแห่งชาต ิ

คําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ 

คําพิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี 

๑๑ คดีท่าเรือคลองเตย แพ่ง ม ล พิ ษ / ล ะ เ มิ ด  เ รี ย ก

ค่าเสียหาย 

คําพิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต ้

๑๒ คดแีม่เมาะ แพ่ง ละเมิด เรียกค่าเสียหาย คําพิพากษาศาลจังหวัดลําปาง 

(คดีหมายเลขแดงที ๓๕๔/๒๕๔๗) 

คําพิพากษาศาลจังหวัดลําปาง 

(คดีหมายเลขแดงท๔ี๓๑/๒๕๔๗) 

๑๓ คดีหลุมฝ ั งกลบขยะโปรเฟส แพ่ง หลุมฝ ั งกลบขยะ ละเมิด เหตุ

เดือดร้อนรําคาญ สัญญา

ประนีประนอมยอมความ 

สัญญาประนีประนอมยอมความ 

คําแถลงของผู้ถูกฟ้ องคดี 

๑๔ คดี คลิตี (กรมควบคุมมลพิษฟ้ อง

เรียกค่าเสียหายด้านสิงแวดล้อมจาก

ผู้ก่อมลพิษ) 

แพ่ง มลพิษ / เรียกค่าเสียหาย 

ค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษ 

และทรัพยากรธรรมชาติ

เสียหาย ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม

คําพิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี 



๑๑ 
 

แ ล ะ ร ั ก ษ า คุ ณ ภ า พ

สิงแวดล้อมแห่งชาต ิ

๑๕ ค ดี โ ร ค ที เ กิด จ า ก ก า ร ทํ า ง า น          

(โรคอลูมิน่า) 

แรงงาน เจ็บป่ วยโรคทีเกิดจากการ

ทํางาน 

คําพิพากษาศาลแรงงานกลาง 

๑๖ คดโีรงงานทอผ้า (โรคบิสสิโนซิส) แรงงาน มลพิษ/ นายจ้างทําละเมิดต่อ

ลูกจ้างทําให้ลูกจ้างได้ร ับ

มลพิษฝุ ่ นฝ้ าย จนป่ วยเป็น

โรคปอดอักเสบฝุ ่ นฝ้ าย (บิส

สิโนซิส) 

คําพิพากษาศาลฎีกา  

(ว ันที ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓) 

คําพิพากษาศาลแรงงานกลาง  

(ว ันที  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐) 

คําพิพากษาศาลฎีกา  

(ว ันที ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙) 

คําพิพากษาศาลแรงงานกลาง  

(ว ันที ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖) 

๑๗ คดีผลกระทบรังสีโคบอลท์-๖๐ ปกครอง มลพิษ/ละเมิดทางปกครอง

จากการละเลยการปฏิบัติ

หน้าท/ีเรียกค่าเสียหาย 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

คําพิพากษาศาลปกครองกลาง  

(ว ันที ๒๔ กันยายน ๒๕๔๗) 

คําพิพากษาศาลปกครองกลาง  

(ว ันที ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕) 

๑๘ คดีสนามบินสุวรรณภูมิ ปกครอง ม ล พิษ / พิ พ า ท เ กีย ว กับ

ความชอบด้วยกฎหมายของ

กฎทีออกโดย ครม. หรือโดย

ความเห็นชอบของ ครม . 

เพือเยียวยาความเสียหาย

มลพิษทางเสียง 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

๑๙ คดีการปนเปื อนสารตะกั ว ในลํ า

ห้วยคลิต ี

ปกครอง มลพิษ/การกระทําละเมิด

ของหน่วยงานของร ัฐจาก

การปฏิบัติหน้าทีฟืนฟู 

ลําห้วยคลิตีล่าช้าจนเกิน

สมควร 

 

คําพิพากษาศาลปกครองกลาง 

๒๐ คดแีม่เมาะ  ปกครอง มลพิษ/ละเมิดทางปกครอง

อันเกิดจากการละเลยต่อ

หน้าทีตามกฎหมายกําหนด/

เรียกค่าเสียหาย และฟืนฟู

สภาพแวดล้อม  

 

คําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม ่

 

 



๑๒ 
 

๓. คดีสิงแวดล้อมเกียวกับการคุ้มครองป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของหน่วยงาน

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐตามกฎหมาย 

ลําดับ ชือคด ี ประเภทคด ี เรือง เอกสารทีรวบรวม 

๒๑ คดีฟ้ องให้ประกาศพืนทีคุ้มครอง

สิงแวดล้อม  

แพ่ง สิงแวดล้อม/ละเมิดสิทธิใน

การร ักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม/ให้ปฏิบัติหน้าที 

คําพิพากษาศาลฎีกา 

๒๒ คดีสนามบินขอนแก่น แพ่ง สิงแวดล้อม/อํานาจฟ้ องเพิก

ถอนการอนุมัติก่อสร้าง

โครงการพัฒนาท่าอากาศ

ยานขอนแก่น ตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและ

ร ักษาคุณภาพสิงแวดล้อม

แห่งชาต ิ

คําพิพากษาศาลฎีกา 

๒๓ คดีบ่อขยะราชาเทวะ ปกครอง เหตุ เดือดร้อนรําคาญ/คดี

พิ พ า ท เ กี ย ว กั บ ก า ร ที

เจ้าหน้าทีของร ัฐกระทําการ

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

และละเลยต่อหน้าทีตามที

กฎหมายกําหนดให้ต้อ ง

ปฏิบัต ิ

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

คําพิพากษาศาลปกครองกลาง 

๒๔ คดี รถ ข.ส.ม.ก. ปล่อยมลพิษ ปกครอง มลพิษ/หน่วยงานของร ัฐ

ละเลยการปฏิบัติหน้าที

ตามทีกฎหมายกําหนดให้

ต้องปฏิบัต ิ

คําพิพากษาศาลปกครอง 

๒๕ คดีโรงงานฝ ั งกลบขยะ เบตเตอ 

เวอร์กรีน 

ปกครอง สิงแวดล้อมเกียวกับการ

คุ้มครองป้ องกัน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมของหน่วยงาน

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที

ของร ัฐตามกฎหมาย 

คําพิพากษาศาลปกครองกลาง 

แถลงการณ์ตุลาการผู้แถลงคด ี

คําส ั งคุ้มครองชั วคราวศาลปกครองสูสุด

๒๖ คดซีากหอยขมดึกดําบรรพ ์ ปกครอง สิงแวดล้อม/หน่วยงานของ

ร ัฐออกคําส ั งทางปกครองไม่

ชอบด้วยกฎหมายและ

ละเลยต่อหน้าทีตาม

กฎหมาย 

คําพิพากษาศาลปกครองกลาง 

๒๗ คดี แปลงมะละกอ จีเอ็มโอ ปกครอง คดีพิพ าท เกียวกับการที

หน่วยงานทางปกครองหรือ

คําพิพากษาศาลปกครองกลาง 



๑๓ 
 

เจ้าหน้าทีของร ัฐออกคําส ั ง

ทางปกครองโดยไม่ชอบด้วย

กฎห มาย แล ะ ล ะ เ ล ยต่ อ

ห น้ า ที ต า ม ที ก ฎ ห ม า ย

กําหนดให้ต้องปฏิบัติ 

๒๘ คดีมาบตาพุดเขตควบคุมมลพิษ ปกครอง มลพิษ/ คดีพิพาทเกียวกับ

ก า ร ที ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

สิงแวดล้อมแห่งชาติละเลย

ต่อหน้าทีตามทีกฎหมาย

กําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ

ป ฏิ บัติ ห น้ า ที ล่ า ช้ า เ กิ น

สมควร 

คําพิพากษาศาลปกครองระยอง 

๒๙ คดแีม่เมาะ (ปกครอง) ปกครอง มลพิษ/ละเมิดทางปกครอง

อันเกิดจากการละเลยต่อ

หน้าทีตามกฎหมาย/เรียก

ค่ า เ สี ย ห า ย  แ ล ะ ฟื น ฟู

สภาพแวดล้อม 

คําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม ่

๓๐ คดีมาบตาพุด ฟ้ องให้โรงงานปฏิบัติ

ตามร ัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ 

ปกครอง มลพิษ/ละเมิดทางปกครอง

อันเกิดจากการละเลยต่อ

หน้าทีตามกฎหมาย/เรียก

ค่ า เ สี ย ห า ย  แ ล ะ ฟื น ฟู

สภาพแวดล้อม 

 

ศาลปกครองกลาง 

คําส ั งคุ้มครองชั วคราว 

(ว ันที ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) 

คําส ั งคุ้มครองชั วคราว  

(ว ันที ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

คําส ั งคุ้มครองชั วคราว  

(ว ันที ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

๓๑ คํา วินิ จฉัยศาล ร ัฐธ รรมนูญ  ๓ /

๒๕๕๒ (สภาพบังคับของสิทธิด้าน

สิงแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ 

ร ัฐธรรมนูญ ศ า ล ป ก ค ร อ ง สู ง สุ ด ส่ ง

ประเด็นให้ศาลร ัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยตามคําขอของผู้ฟ้ อง

ค ดี  ว่ า พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ

ส่งเสริมและร ักษาคุณภาพ

สิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.

๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรค

ห นึ ง  ข ั ด ห รื อ แ ย้ ง ต่ อ

ร ัฐ ธรรมนูญ พ.ศ .๒๕๔๐ 

มาตรา ๕๖ วรรคสอง 

หรือไม ่

คําวินิจฉัยศาลร ัฐธรรมนูญที  

๓/๒๕๕๒ 

 

 



๑๔ 
 

(๑) คดีอ่าวมาหยา 

 

กลุ่มคดี  สิงแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 

คําพิพากษา  ศาลฎีกา 

 

คดีหมายเลขแดงที ๕๘๑๘/๒๕๔๙ 

 

ประเภทคดี  แพ่ง 

 

คู ่ความ   องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวนาง ที ๑ กับพวกรวม ๑๙ คน โจทก ์

 

ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที ๑  

กับพวกรวม ๕ คน      จําเลย 

 

เรือง สิทธิชุมชนในการฟ้ องคดีสิงแวดล้อมเพือร ักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ 

- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ 

- วิธีพิจารณาความแพ่ง 

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

  ศาลชันต้น มีคําส ั งงดสืบพยานโจทก์ทั งสิบเก้าและพยานจําเลยทั งห้า แล้วมีคํา

พิพากษาให้ยกฟ้ องโจทก์ทั งสิบเก้า 

 

  ศาลอุทธรณ์ พิพากษายกคําสั งศาลชั นต้นทีงดสืบพยานและคําพิพากษาของศาล

ชั นต้น แล้วมีคําส ั งให้ศาลชั นต้นดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในประเด็นข้อพิพาทตามคําขอท้ายฟ้ องใน

ข้อ ๔ ของโจทก์ทั งสิบเก้าต่อไป แล้วจึงมีคําส ั งหรือคําพิพากษาใหม่ตามรูปคดี 

   

ประเด็นในคําพิพากษาศาลฎีกา 

1. อํานาจฟ้ อง 



๑๕ 
 

โจทก์ที ๑ และที ๒ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน มีหน้าทีในการคุ้มครองดูแลและ

บํารุงร ักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ 

มาตรา ๒๙๐ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๒๓ 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ จึงมีอํานาจฟ้ องขอให้ศาลมีคําส ั ง

ห้ามมิให้จําเลยที ๔ แลที ๕ กระทําหรือขอให้บังคับจําเลยที ๔ ที ๕ ปรับปรุงแก้ไขหาดมาหยาให้

กลับคืนสภาพเดิมตามธรรมชาติได้ ซึงรวมทั งฟ้ อง จําเลยที ๑ ที ๒ และ ที ๓ ทีมีคําส ั งอนุญาตให้จําเลย

ที ๔ และที ๕ เข้าไปถ่ายทําภาพยนตร์ได้ด้วย  

 

ส่วนโจทก์ที ๓ ถึงที ๑๙ ซึงอ้างว่าตนเป็นบุคคลในชุมชนท้องถินดั งเดิมของจังหวัด

กระบี จะมีอํานาจฟ้ องหรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๖ ศาลฎีกาเห็นว่า คําว่า 

“ชุมชนท้องถินดั งเดิมย ังไม่มีคํานิยามความหมายหรือขอบเขตทีแน่นอน ทั งบทบัญญัติมาตรานีมีเงือนไข

ทีต้องมีกฎหมายบัญญัติออกมาตามมาตรนี เมือในขณะทีโจทก์ที ๓ ถึงที ๑๙ ฟ้ องยงัไม่มีกฎหมาย

บัญญัติออกมาใช้บังคับ ดังนั นย ังไม่อาจถือได้ว่ามีการโต้แย้งเกียวกับสิทธิหรือหน้าทีของโจทก์ที ๓ ถึงที 

๑๙ แล้ว โจทก์ที ๓ ถึงที ๑๙ จึงย ังไม่มีอํานาจฟ้ อง และไม่มีสิทธิฎีกาด้วย 

 

๒. คําขอให้วินิจฉัยคําส ั งนั น เห็นว่า แม้คําส ั งทางปกครองทีเจ้าหน้าทีออกคําส ั งโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย อาจถูกเพิกถอนได้ แต่สําหรับคดีนีโจทก์ที ๑ และที ๒ ฟ้ องคดีอ้างว่าคําส ั งทาง

ปกครองของจําเลยที ๑ ถึงที ๓ ทีอนุญาตให้จําเลยที ๔ เข้าไปถ่ายภาพยนตร์บริเวณอ่าวมาหยาไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายเป็นโมฆะ ขอให้เพิกถอนก็เพือมิให้จําเลยที ๔ และที ๕ เข้าไปถ่ายทําภาพยนตร์ในบริเวณ

หาดมาหยา แต่เมือจําเลยที ๕ เข้าไปถ่ายทําภาพยนตร์ตามใบอนุญาตเสร็จเรียบร้อยจนนําออกฉายทั ว

โลกแล้ว การเพิกถอนคําสั งของจําเลยที ๑ ถึงที ๓ จึงไม่บังเกิดผลในทางปฏิบัติแต่อย่างใด ดังนันคําขอ

ข้อ ๑ และข้อ ๓ จึงไม่มีประโยชน์ทีจะพิจารณาต่อไป  

 

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้ องโจทก์ที ๓ ถึงที ๑๙ นอกจากทีแก้ให้เป็นไปตามคํา

พิพากษาศาลอุทธรณ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

 

(๒) คดี ฟ้องเรียกค่าเสียหายโลกร้อน เขตอนุร ักษ์ป่าภูผาแดง 

 

กลุ่มคดี  สิงแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 

คําพิพากษา  ศาลจังหวัดหล่มสัก 

 

คดีหมายเลขดําที  ๖๗๓/๒๕๕๒ 

คดีหมายเลขแดงที ๗๘๙/๒๕๕๒ 

 

ประเภทคดี  แพ่ง 

 

คู ่ความ   กรมอุทยานแห่งชาติ ส ัตว์ป่ าและพันธุ์พืช    โจทก ์

นางขันทอง  พิมเสนา       จําเลย 

 

เรือง   ละเมิดเรียกค่าเสียหายป่ าถูกทําลายและค่าเสียหายโลกร้อน  

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ า พ.ศ.๒๕๓๕ 

- พ.ร.บ.ป่ าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ 

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

  ข้อเท็จจริงเบืองต้นรับฟ ั งได้ว่าจําเลยได้ถูกศาลอุทธรณ์ภาค ๖ พิพากษาว่ามีความผิด

ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ า พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.ป่ าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ให้จําคุก ๔ เดือน ปรับ 

๒,๐๐๐ บาท โทษจําคุกรอการลงโทษไว้มีกําหนด ๒ ปี โดยเหตุทีจําเลยบุกรุกเข้าไปในทีพิพาทแล้วแผ้ว

ถางตัดโ ค่นต้นไม้ อันเ ป็นการทําลายสภาพป่ าและย่อมก่อเกิดความเสียหายโดยตรงแ ก่

ทรัพยากรธรรมชาติซึงเป็นของรัฐและเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ดังนั น ทีจําเลยต่อสู้และมีการตั ง

คณะกรรมการแก้ไขป ั ญหาเรือยมา หรือป ั ญหาแนวเขตไม่ช ัดเจนนัน จึงเป็นเรืองการกล่าวอ้างสิทธิที

จําเลยเข้าใจว่าตนเองมีอยู่ ซึงเป็นป ั ญหาด้านนโยบายการใช้ททีํากินในพืนทีอนุร ักษ์หรือพืนทีป่ า ซึง

จะต้องไปว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึง แต่ไม่อาจเปลียนแปลงผลแห่งคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ทีพิพาท

ว่าจําเลยมีความผิดได ้



๑๗ 
 

  คดีนีโจทก์ฟ้ องเรียกค่าเสียหายจากการทําละเมิดอันเนืองจากจําเลยกระทําความผิดทาง

อาญา ซึงเป็นคดีแพ่งเกียวเนืองกับคดีอาญาโดยโจทก์ฟ้ องเรียกค่าเสียหายอันเนืองมาจากสภาพป่ าถูก

ทําลายเพราะจําเลยเข้าไปบุกรุกครองครองพืนทีป่ า และตัดฟ ั น ต้นไม้ ทําให้ดินมีสภาพเสือมโทรม 

คุณภาพดินถูกทําลาย อุณหภูมิสูงขึน และมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม คิดความเสียหายเป็นมลูค่า 

๙๗,๖๔๕ บาท และคิดดอกเบียร้อยละ ๗.๕ นับแต่ว ันทําละเมิดถึงว ันฟ้ องอีกเป็นจํานวนเงิน 

๓๒,๐๗๘.๒๘ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๙,๗๓๒.๒๘ บาท 

  เมือพิเคราะห์จากการนําสืบ เห็นว่า การคิดค่าเสียหายของโจทก์ตั งอยู่บนสมมติฐาน

พืนทีป่ าและความเสียหายทั วๆ ไป มิใช่แบบจําลองทีมุ่งใช้กับสถานทีทีจําเลยได้บุกรุกแผ้วถาง ตัดฟ ั น

ต้นไม้ในคดีนี ดังนันอาจเป็นไปได้ว่าสภาพพืนทีพิพาทในคดีนีรวมตลอดถึงสภาพแวดล้อมบริเวณ

ใกล้เคียง ไม่ตรงกับพืนทีป่ าหรือสภาพแวดล้อมทีมีการสํารวจเพือพัฒนาแบบจําลองนีก็เป็นได้ ดังนัน 

การนําแบบจําลองมาใช้คํานวณความเสียหายสําหรับพืนทีพิพาทในคดีนีอาจจะคลาดเคลือนจากความ

เสียหายทีแท้จริงได้เช่นกัน 

  อย่างไรก็ตาม การตัดต้นไม้ในปริมาณรวม ๓๘ ตอซึงมีอยู่ถึง ๓ ไร่ ๓ งาน ความ

เสียหายทีร ัฐได้ร ับย่อมมีจํานวนสูงพอสมควรและเห็นชัดว่าทําให้ทรัพยากรธรรมชาติเสียหายและถูก

ทําลาย ซึงย่อมก่อผลกระทบต่อสิงแวดล้อมให้เสือมโทรมลง ทั ง ดิน นํา อากาศในบริเวณใกล้เคียงไม่

มากก็น้อย เมือพิเคราะห์พฤติการณ์ของจําเลยประกอบจํานวนต้นไม้ทีถูกตัดโค่นและปริมาณทีดินทีถูก

บุกรุกแผ้วถางโดยคํานึงถึงวิธีคิดค่าเสียหายของโจทก์เห็นควรกําหนดความเสียหายรวมทั งสินเป็นเงิน

จํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท โดยจําเลยจะต้องชําระดอกเบียอัตรา ๗.๕ ต่อปี ให้โจทก์นับแต่ว ันละเมิดเป็นต้น

ไปจนกว่าจะชําระเสร็จ 

  พิพากษาให้จําเลยชําระเงินจํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อ

ปี นับแต่ว ันที ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบียถึงว ันฟ้ อง มิ

ให้เกิน ๓๒,๐๗๘.๒๘ บาท 

 
 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

(๓) คดีสิทธิชุมชนในการปกป้องทร ัพยากรฯ กรณีเหมืองใต้ดินโปแตซ อุดรธานี 

 

กลุ่มคดี  สิงแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 

คําพิพากษา  ศาลจังหวัดอุดรธาน ี

 

คดีหมายเลขดําที ๑๓๘๕/๒๕๔๙ 

คดีหมายเลขแดงที ๒๒๒๓/๒๕๕๐ 

 

ประเภทคดี  อาญา 

 

คู ่ความ   พนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี     โจทก ์

นางละเอียด  อ่อนสะอาด ที ๑ กับพวกรวม ๕ คน   จําเลย 

 

เรือง   สิงแวดล้อม/บุกรุก/การใช้สิทธิด้านสิงแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖, มาตรา ๕๗   

- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ 

- พ.ร.บ.แร่ (ฉบับที ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 

- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๒, มาตรา ๓๖๕, มาตรา ๘๓ 

 

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

การทีผู้เสียหายดําเนินการตามโครงการเหมืองแร่โปแตซ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการทํา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมก่อนพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที ๕) ใช้บังคับและถูกคัดค้าน

จากนักวิชาการตลอดจนกลุ่มอนุร ักษ์สิงแวดล้อมอุดรธานีก็ดี การไม่จ ัดให้มีการดําเนินการรับฟ ั งความ

คิดเห็นหรือการไม่จ ัดให้มีการเอาประกันภัยก็ดี หรือการทีนายบุญเหลือกับพวกซงึเป็นลูกจ้างของ

ผู้เสียหายทําการป ั กหมุดอันเป็นการเตรียมการเพือทําร ังว ัดพืนทีเขตคําขอประทานบัตร โดยไม่ปรากฏ

ว่าได้ร ับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าทีของกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ ผู้มีอํานาจให้

ดําเนินการรังว ัดป ั กหมุดในวันเกิดเหตุก็ดี กรณีดังกล่าวเหล่านี  ล้วนแต่เป็นข้อเท็จจริงทีแสดงว่า 

ผู้เสียหายดําเนินการโดยฝ่ าฝืนต่อพระราชบัญญัติแร่อันเป็นกฎหมายเฉพาะ และฝ่ าฝืนรัฐธรรมนูญแห่ง



๑๙ 
 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ อันเป็นกฎหมายสูงสุดทีใช้ในการปกครองประเทศในระหว่างเกิดเหตุ

ด้วย ดังนัน การทีจําเลยทั งห้าและกลุ่มอนุร ักษ์สิงแวดล้อมอุดรธานี ซึงเป็นบุคคลในชุมชนท้องถินที

ดําเนินโครงการเหมืองแร่โปแตซ พากันไปยังทีเกิดเหตุเพือสอบถามนายบุญเหลือกับพวกถึงการป ั ก

หมุดดังกล่าว จึงเป็นการกระทําการอันเป็นการร่วมกันในการจัดการ การบํารุงร ักษา และการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั งยืน อีกทั งเป็นการร่วมกันใช้สิทธิใน

การบํารุงร ักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน

การคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม เพือให้ดํารงอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื องใน

สิงแวดล้อมทีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน การ

กระทําของจําเลยทั งห้าและกลุ่มอนุร ักษ์อุดรธานีเป็นการกระทําทีต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ

แร่ และบทบัญญัติแห่งร ัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงไม่มีความผิดตามฟ้ อง 

 

พิพากษายกฟ้อง 

 

หมายเหตุคดีนีไม่มีการอุทธรณ์ คดีถึงทีสุดตามคําพิพากษาศาลชั นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

(๔) คดีสิทธิชุมชนบ้านคลิตีล่าง 
 

กลุ่มคดี  สิงแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 

คําพิพากษา    ศาลจังหวัดทองภูมิ 

 

คดีหมายเลขดําที  ๓๑๑/๒๕๕๑ 

คดีหมายเลขแดงที   ๒๓๐/๒๕๕๒ 

 

ประเภทคดี   อาญา 

 

คู ่ความ   พนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ    โจทก ์

    นายประชา  อรุณศรีสุวรรณ     จําเลย 

 

เรือง    ทรัพยากรธรรมชาต/ิความผิดต่อพระราชบัญญัติป่ าสงวนแห่งชาติ 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- พ.ร.บ. ป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ม. ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๔, ๓๑, ๓๕ 

- กฎกระทรวงฉบับที ๑๐๗๑ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เขตป่ าสงวนแห่งชาติป่ านําโจน  
  ออกตามความ พ.ร.บ.ป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  ลงวันที ๑๒ ก.ย.  

  ๒๕๒๗ 
 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

- จําเลยกระทําความผิดหรือไม่  พืนทีเกิดเหตุอยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่ านําโจนและ

อยู่ใกล้กับหมู่บ้านคลิตีล่างทีมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ย่อมจะมีการลักลอบตัดไม้ไปใช้

ประโยชน์อยู่เนือง ๆ บุคคลอืนอาจเป็นคนตัดฟ ั นก็เป็นได้   การยึดของกลางประกอบด้วยมีด คราด และ

มีดพร้าอย่างละ ๑ เล่ม โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์ทีใช้ในการกระทําผิด เห็นว่า ทรัพย์ดังกล่าวบุคคลทั วไป

สามารถมีไว้ในครอบครองเพือประโยชน์ใช้สอย  เมือพยานโจทก์ไม่เห็นว่าจําเลยใช้มีดของกลางในการ

ตัดต้นไม้ ลําพังของกลางทั งสามไม่อาจสันนิษฐานให้เป็นผลร้ายแก่จําเลยได้ ย ังฟ ั งไม่ได้ว่าจําเลยกระทํา

การตัดต้นไม้ในพืนทีเกิดเหตุอันเป็นการทําให้เสือมเสียแก่สภาพป่ าสงวนแห่งชาติ  

 

- หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ (เตรียมประกาศ) ลําคลองงูและเจ้าหน้าทีจ ับกุม พยานโจทก์ 

เคยเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนชาวบ้านคลิตีล่างและเจ้าหน้าทีมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ทําข้อตกลงร่วมกัน



๒๑ 
 

ให้เจ้าหน้าทีป่ าไม้ผ่อนผันพืนทีทํากินของราษฎรออกไปจากเดิมตามแนวเขตเส้นสีขาว เนืองจากป ั ญหา

พืนทีทํากินเดิมทีกันไว้ของราษฎรมีพืนทีมากกว่าทีเจ้าหน้าทีกันไว้  โดยไม่ถูกจับกุม แต่ห้ามไม่ให้ตัด

ต้นไม้หรือขยายพืนทีทํากินออกไปอีก และเมือตรวจสอบรายชือราษฎรผู้ถือครองทํากินในพืนทีดังกล่าว 

ก็ปรากฏชือของจําเลยครอบครองทําประโยชน์อยู่ภายในแนวเขตเส้นสีขาว 

 

- จําเลยมีสิทธิโดยชอบในการครอบครองใช้ประโยชน์ทีดินเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่ านํา

โจนหรือไม่ การทีจําเลยได้ทํากินในทีดินแปลงทีเกิดเหตุต่อเนือง จนได้ร ับการผ่อนผันจากเจ้าหน้าทีป่ า

ไม้ให้สามารถทํากินในพืนทีป่ าไม้ต่อไปได้ จําเลยย่อมมีสิทธิโดยชอบในการครอบครองใช้ประโยชน์ใน

ทีดินพืนทีเกิดเหตุ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี เมือว ันที ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑  ที

มุ่งหมายให้เฉพาะผู้ครอบครองเดิมทีทําประโยชน์ต่อเนือง ก่อนประกาศเป็นเขตป่ าสงวนแห่งชาติหรือ

อุทยานแห่งชาติสามารถเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยต่อไปได้โดยทีทางราชการจะไม่จ ับกุมดําเนินคดี  

 

- พยานหลักฐานโจทก์ทีนําสืบไม่เพียงพอรับฟ ั งว่าจําเลยกระทําผิด พิพากษายกฟ้อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

(๕) คดีสิทธิชุมชนบ้านแม่อมกิ 

 

กลุ่มคดี  สิงแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 

คําพิพากษา  ศาลจังหวัดแม่สอด 

 

คดีหมายเลขดําที ๑๗๗๐/๒๕๕๑ 

คดีหมายเลขแดงที ๑๗๓๗/๒๕๕๑ 

 

ประเภทคดี  อาญา 

 

คู ่ความ   พนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด     โจทก ์

 

นางน่อเฮมุ้ยหรือหน่อเฮหมุ่ยหรือแฮมุ้ย  เวียงวิชชา 

หรือเวียนวิชชา       จําเลย 

 

เรือง ทรัพยากรธรรมชาต/ิความผิดตามพระราชบัญญัติป่ าไม้  ความผิดต่อ

พระราชบัญญัติป่ าสงวนแห่งชาติ 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- พระราชบัญญัติป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

- พระราชบัญญัติป่ าไม้ พ.ศ. ๒๕๘๔ 

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

๑. แม้ข้อเท็จจริงร ับฟ ั งได้ว่า  บริเวณทีพิพาทเป็นเขตป่ าสงวนป่ าท่าสองยาง ซึง

การกําหนดได้มีการออกเป็นกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั งแต่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ 

ทั งได้ปิดประกาศให้ประชาชนทั วไปทราบ จึงต้องถือว่าจําเลยได้ร ับทราบว่าบริเวณทีพิพาทเป็นเขตป่ า

สงวนแห่งชาติ จะอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้ก็ตาม    แต่กลับได้ความจากคําเบิกความของนายอําเภอท่าสอง

ยางในขณะเกิดเหตุว่า  ราษฎรในตําบลแม่วะหลวงเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรียงเกือบทั งหมด  ตั งถินฐานมา

นาน มีอาชีพทําไร่หมุนเวียนและพืนทีในตําบลแม่วะหลวงเป็นเขตป่ าสงวนแห่งชาติ  ทั งบริเวณพิพาท

อยู่ข้างทางสาธารณะถนนสายแม่สอด-แม่สะเรียง และอยู่ห่างจากหมู่บ้านแม่อมกิทีชุมชนชาวกะเหรียง

พักประมาณ ๒ กิโลเมตร  โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จังหวัดตากก็เบิกความ

สนับสนุนคําเบิกความของนายอําเภอท่าสองยางว่าพยานขับรถผ่านทีพิพาททพีิพาทมีลักษณะเป็นพืนที



๒๓ 
 

ทํากิน มีดินอุดมสมบูรณ์  ยิงไปกว่านัน ดร.ปินแก้ว  เหลืองอร่ามศรี อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทีได้ร ับการสนับสนุนจากภาครัฐให้ทํางานวิจ ัยระบบการทําไร่หมุนเวียน  เป็น

พยานเบิกความยืนยันว่าทีพิพาทมีต้นไม้ใหญ่จํานวนหนงึทีชาวบ้านทิงไว้ไม่ได้ตัด เพือทําให้พืนที

ดังกล่าวฟืนตัวเร็วขึน  ไม้ทีถูกตัดเป็นไม้ขนาดเล็ก ไม่ใหญ่มาก เป็นไร่ทีชาวบ้านทําไร่หมุนเวียน  พยาน

เหล่านีประกอบอาชีพราชการเป็นพยานคนกลางไม่มีส่วนได้เสียกับคู่ความฝ่ ายใด  เบิกความให้

ข้อเท็จจริงสมเหตุสมผล  คําเบิกความของพยานทั งสามปากจึงมีนําหนักน่าเชือถือ  โดยเฉพาะอย่างยิง

นายอําเภอท่าสองยางทีดํารงตําแหน่งตั งแต่ปี ๒๕๔๖ ถึงปี ๒๕๕๑ และเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนใน

คดีนี ได้มีความเห็นสั งไม่ฟ้ องจําเลย  โดยให้เหตุผลทีควรรับฟ ั งว่า “อาศัยมติคณะรัฐมนตรีว ันที ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๔๑ มีพยานหลักฐานรับฟ ั งได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาทํากินในทีดินแปลงนีมาก่อนวันที ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๔๑ ตั งแต่รุ่นยายเคยทํากินในลักษณะไร่หมุนเวียน เข้าใจว่าทางราชการผ่อนผันให้ทําได้

โดยไม่ให้บุกรุกแผ้วถางใหม่ ชุมชนชาวกะเหรียงตั งถินฐานอยู่อาศัยทํากินกันในบริเวณนีมานานหลาย

ชั วอายุคน”  ดังนันในข้อทีโจทก์พยายามจะนําสืบให้เห็นว่าทีพิพาทไม่ผ่านการทําเกษตรหรือเข้าทํา

ประโยชน์มาก่อน  เห็นได้ว่าเลือนลอยเชือถือไม่ได้   

 

๒. ข้อเท็จจริงจึงน่าเชือตามทีจําเลยนําสืบว่าทีพิพาทเป็นทีดินทีผ่านการทํา

ประโยชน์มาแล้ว  สภาพทั วไปมีแต่ตอไม้ จะมีต้นไม้ขึนบ้างเป็นต้นเล็กๆ บริเวณข้างเคียงก็ล้วนมีราษฎร

คนอืนเข้าทําประโยชน์อยู่ท ั วไป  และมีการเข้ายึดถือทีพิพาทก่อนทีทางราชการจะกําหนดให้เป็นป่ า

สงวนแห่งชาติ  จําเลยเข้าทําประโยชน์ในทีพิพาทก่อนทีทางราชการจะกําหนดให้เป็นป่ าสงวนแห่งชาติ 

จําเลยเข้าทําประโยชน์ทีพิพาทโดยได้ร ับตกทอดมาจากบิดามารดา เช่นนี ย่อมเป็นพฤติการณ์ทีทําให้

จําเลยซึงเป็นชาวบ้านธรรมดาในชนบท โดยเฉพาะอย่างยิงเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรียงไม่สามารถพูดอ่าน

ภาษาไทยได้ ทีเข้ามาตั งถินฐานบ้านเรือนในหมู่บ้านแม่อมกิมาเป็นเวลานานแล้ว  ทั งได้อาศัยทีพิพาท

ทําประโยชน์ก่อนทีทางราชการจะประกาศให้เป็นป่ าสงวนแห่งชาติ  เข้าใจได้ว่าทีพิพาทเป็นทีดินทีร ัฐ

อนุโลมผ่อนผันให้ราษฎรทีทําประโยชน์อยู่ก่อนแล้วได้ทําประโยชน์ต่อไป จึงทําให้เห็นว่าจําเลยได้กระทํา

ไปโดยสําคัญผิดเข้าใจว่าสามารถทีจะเข้าไปแผ้วถางทีบริเวณพิพาทได้ เป็นการขาดเจตนา การกระทํา

ของจําเลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้ อง 

 

พิพากษายกฟ้อง  

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

(๖) คดีลําพะเนียง 

 

กลุ่มคดี   สิงแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 

คําพิพากษา  ศาลปกครองสูงสุด 

 

คดีหมายเลขดําที อ.๑๒๓/๒๕๕๑ 

คดีหมายเลขแดงที อ.๔๓๓/๒๕๕๑ 

 

ประเภทคดี  ปกครอง 

 

คู ่ความ   นางม้วน  พิมพ์คต      ผู้ฟ้ องคดี 

 

โครงการชลประทานหนองบัวลําภู ที ๑ 

กรมชลประทาน ที ๒      ผู้ถูกฟ้ องคด ี

 

เรือง ทีดินทรัพยากรธรรมชาติ/คดีพิพาทเกียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงาน

ทางปกครองอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย ขุดลอกขยายลํานําลุกลํา

ทีดินผู้เสียหาย 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา ๔๒๐ 

- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรคหนึง  

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

ศาลชั นต้น 

- การทีผู้ถูกฟ้ องคดีได้ นําทีดินของผู้ฟ้ องคดีไปใช้เป็นทางนําและถนน

สาธารณประโยชน์เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้ องคดี การกระทําดังกล่าวจึงเป็นการกระทํา

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั น กรณีจึงต้องถือว่าเจ้าหน้าทีของผู้ถูกฟ้ องคดีได้ใช้อํานาจตามกฎหมาย

ในการปฏิบัตหิน้าทีโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทําต่อผู้ฟ้ องคดีโดยผิดกฎหมาย มีผลให้ผู้ฟ้ องคดี

เสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นการกระทําละเมิดซึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๔๒๐ แห่ง 



๒๕ 
 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมือเป็นกรณีทีการกระทําของเจ้าหน้าทีของผู้ถูกฟ้ องคดีได้กระทํา

การในการปฏิบัติหน้าที ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๒ จึงต้องรับผิดต่อผู้ฟ้ องคดีซึงเป็นผู้เสียหายในผลแห่งละเมิด

ดังกล่าวตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ.๒๕๓๙ ศาล

ปกครองชั นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้ องคดีในอัตราตารางวาละ 

๑๐๐ บาท ตามราคาประเมินรวมเป็นเงิน ๑๕๓,๕๐๐ บาท ภายในหกสิบว ัน นับแต่ว ันทีมีคําพิพากษาถึง

ทีสุด  ผู้ฟ้ องคดีและผู้ถูกฟ้ องคดีอุทธรณ์ 

 

ศาลปกครองสูงสุด 

 

- มีการรุกลําเข้าไปในทีดินของผู้ฟ้ องคดีเป็นจํานวนทั งสิน ๓ ไร่ ๓ งาน ๓๕ 

ตารางวา โดยผู้ถูกฟ้ องคดีที ๒ ไม่มีอํานาจทีจะบุกรุกยึดถือครอบครองทีดินของผู้ฟ้ องคดีได้โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย เนืองจากผู้ถูกฟ้ องคดีที ๒ ไม่ได้ดําเนินการเวนคืนทีดินของผู้ฟ้ องคดีตามกฎหมายว่าด้วย

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือได้มีการตกลงซือขายทีดินของผู้ฟ้ องคดีดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าผู้ถูก

ฟ้ องคดีที ๒ มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายทีจะขุดลอกเอาทีดินของผู้ฟ้ องคดีโดยวิธีอืนๆ ฉะนัน การทีผู้

ถูกฟ้ องคดีที ๒ ได้ดําเนินการตามโครงการและเข้าใช้ทีดินของผู้ฟ้ องคดีเพือดําเนินการขุดลอกขยายลํา

นําพะเนียงและได้ก่อสร้างเป็นถนนเลียบลํานําพะเนียงรุกลําทีดินของผู้ฟ้ องคดี จึงเป็นการกระทําละเมิด

ต่อผู้ฟ้ องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๒ ซึงเป็น

หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้ฟ้ องคดีในฐานะผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดทีเจ้าหน้าทีของตนได้กระทํา

ในการปฏิบัติหน้าที   

 

- การทีศาลปกครองชั นต้นพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายในอัตราตารางวาละ ๑๐๐ 

บาท ตามราคาประเมินเพือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นราคาที

เหมาะสมแล้ว 

 

พิพากษายืน 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

(๗) คดีกัดเซาะชายฝั ง 

 

กลุ่มคดี  สิงแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 

คําสั ง   ศาลปกครองสูงสุด 

 

คําสั งที   ๖๓๐/๒๕๕๑ 

 

ประเภทคดี  ปกครอง 

 

คู ่ความ   นายสาล ี มะประสิทธิ   ท๑ี กับพวกรวม ๓ คน   ผู้ฟ้ องคด ี

   กรมการขนส่งทางนําและพาณิชยน์าวี ท๑ี กับพวกรวม ๒ คน       ผู้ถูกฟ้ องคด ี

 

เรือง   ทรัพยากรธรรมชาต/ิ ละเมิดทางปกครอง 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง   

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 

- พ.ร.บ.จัดตั งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ 

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําสั ง 

 

การกระทําละเมิดของผู ้ถ ูกฟ้องคดีเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรือการละเลย ต่อหน้าที 

ผู้ฟ้ องคดีฟ้ องว่า การออกคําส ั งและดําเนินการสร้างเขือนกันทรายและคลืนบริเวณปาก

คลองสะกอม ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพือไม่ให้เกิดการทับถมของตะกอนบริเวณร่อง

นํา ทําให้ชายหาดสะกอมถูกนําทะเลกัดเซาะและพังทลายลง ระบบนิเวศน์และสิงแวดล้อมถูกทําลาย 

และผู้ฟ้ องคดีรวมทั งชาวบ้านได้ร ับความเดือดร้อนเสียหายเนื องจากไม่อาจทําการประมง และใช้

ประโยชน์จากชายหาดได้ คําส ั งและการกระทําของผู้ถูกฟ้ องคดีทั งสองไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการ

กระทําละเมิดอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย  

ศาลปกครองชั นต้น วินิจฉัยในส่วนทีผู้ฟ้ องคดีฟ้ องเป็นคดีพิพาทเกียวกับการกระทํา

ละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าทีของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย ตาม 

พ.ร.บ.จัดตั งศาลปกครองฯ มาตรา ๙ (๓) นั น เห็นว่า การกระทําของผู้ถูกฟ้ องคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที

ตามกฎหมาย คือ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านนําไทย พ.ศ.๒๔๕๖ มาตรา ๑๒๐ ในการดูแลรักษาร่องนํามิ

ให้ตืนเขิน ซึงแม้จะส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน หรือทําลายสิงแวดล้อมนัน ก็เป็น
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เรืองความเสียหายอันเนืองมาจากการงดเว้นการกระทําของผู้ถูกฟ้ องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกียวกับ

การกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าทีของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าทีตามที

กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ มิได้เป็นคดีพิพาทเกียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง

และเจ้าหน้าทีของรฐัอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย 

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ผู้ฟ้ องคดีฟ้ องว่า ได้ร ับความเดือดร้อนเสียหายจากการทีผู้ถูก

ฟ้ องคดีใช้อํานาจตามกฎหมายในการมีคําส ั งและดําเนินการก่อสร้างเขือนกันทรายและคลืนโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย เพราะไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ข ั นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญทีกฎหมายกําหนดไว้  

ดังนั นมูลละเมิดตามทีผู้ฟ้ องคดีกล่าวอ้าง จึงเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้ องคดีทั งสอง 

กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าทีของรัฐอันเกิด

จากการใช้อํานาจตามกฎหมาย 

 

อายุความฟ้องคดี 

ส่วนคําขอให้ฟืนฟูเยียวยาชายหาด 

ศาลปกครองครองชั นต้นวินิจฉัยว่า แม้ผู้ฟ้ องคดีได้รู้หรือควรได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้ องคดี

แล้ว แต่เพิงนําคดีมาฟ้ องต่อศาลเมือพ้นกําหนดเวลาการฟ้ องคดีนัน เนืองจากเป็นการฟ้ องขอให้ศาล

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้ องคดีทําการฟืนฟูชายหาดและเยียวยาสภาพแวดล้อม หากศาลมีคําบังคับตามคําขอ

ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอืนในพืนทีด้วย จึงเป็นการฟ้ องคดีทีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คํา

ฟ้ องส่วนนีจึงไม่ขาดอายุความ ศาลมีอํานาจรับคําฟ้ องประเด็นนีไว้พิจารณา 

 

ส่วนคําขอให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู ้ฟ้องคดี 

ศาลปกครองชันต้นวินิจฉัยว่าผู้ฟ้ องคดีมิได้ฟ้ องเรียกค่าเสียหายในคดีนีภายใน

กําหนดเวลาหนึงปี นับแต่ว ันทีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้ องคดี ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็นคดีพิพาท

เกียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าทีของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตาม

กฎหมาย แม้ผูฟ้้ องคดีจะรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้ องคดีเมือปี พ.ศ.๒๕๔๑ แต่ความเสียหายของผู้ฟ้ อง

คดีย ังมีอยู่ต่อเนืองตลอดมา จึงถือว่าเหตุแห่งการฟ้ องคดีนีย ังคงมีอยู่ในขณะทีมีการนําคดีมาฟ้ องต่อศาล 

ศาลปกครองมีอํานาจรับคําฟ้ องในส่วนทีขอให้ผู้ถูกฟ้ องคดีชดใช้ค่าเสียหายแก่ผูฟ้้ องคดีเฉพาะความ

เสียหายทีเกิดขึนภายในหนึงปีก่อนการฟ้ องคดีไว้พิจารณาได้ 

 

ผู ้ฟ้องคดีมีอํานาจฟ้องคดีและขอให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั งหรือไม่ 

การทีศาลปกครองชั นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ได้ร ับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน

เสียหาย หากมีการฟืนฟูเยียวยาชายหาดให้กลับคืนสู่สภาพเดิมคือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ั ง 

เมือไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้ องคดีได้ร ับมอบอํานาจจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ั งให้ฟ้ องคดีเรียก

ค่าเสียหายแทน ผู้ฟ้ องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้ องเรียกค่าเสียหายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ั ง ศาล
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ปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย และเห็นว่าบทบัญญัติร ัฐธรรมนูญทีผู้ฟ้ องคดียกขึนกล่าวอ้างนัน เป็นเรือง

แนวนโยบายพืนฐานแห่งร ัฐ ไม่ถือเป็นบทบัญญัติทีกําหนดสิทธิหน้าทีให้ประชาชนเป็นผู้เสียหายทีมีสิทธิ

ฟ้ องคดีแทนหน่วยงานรัฐได้  

 

ผลของคําสั ง  

ให้ร ับคําฟ้ องเป็นคดีพพิาทเกียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและ

เจ้าหน้าทีของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย และให้ร ับคําฟ้ องในประเด็นทีผู้ฟ้ องคดีขอให้ศาล

มีคําพิพากษาหรือคําส ั งให้ผู้ถูกฟ้ องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้ องคดีในระยะเวลาหนึงปีก่อนฟ้ องคดีไว้

พิจารณา 
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(๘) คดีผลกระทบทางร ังสีโคบอลท-์๖๐ 

  

กลุ่มคดี  สิงแวดล้อมด้านมลพิษและเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

 

คําพิพากษา  ศาลแพ่ง 

คดีหมายเลขดําที  ๘๑๖/๒๕๔๔ 

คดีหมายเลขแดงที  ๑๒๖๙/๒๕๔๗ 

 

คําพิพากษา  ศาลอุทธรณ์ 

คดีหมายเลขดําที  ๔๙๐๓-๔๙๐๔/๒๕๔๗ 

คดีหมายเลขแดงที  ๑๑๗๑๓-๑๑๗๑๔/๒๕๕๑ 

 

ประเภทคดี  แพ่ง 

 

คู ่ความ   นางสาวจิตราภรณ์  เจียรอุดมทรัพย์ ที ๑ กับพวกรวม ๑๒ คน โจทก ์

บริษัท กมลสุโกศลอีเล็คทริค จํากัด ที ๑ กับพวกรวม ๕ คน จําเลย 

 

เรือง   มลพิษ/ละเมิด เรียกค่าเสียหาย 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง  

   - พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพือสันติ พ.ศ.๒๕๐๔  

   - พ.ร.บ.ว ัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ 

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๓๗ มาตรา ๔๔๓  

  มาตรา ๔๔๔ มาตรา ๔๔๖    

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

  ศาลแพ่งวินิจฉัยว่า เครืองฉายรังสีโคบอลท์-๖๐ เครืองเกิดเหตุมีสารกัมมันตรังสีบรรจุ

อยู่ภายใน หากรั วไหลออกมาจากสิงห่อหุ้มจะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอืน ประกอบกับ พ.ร.บ.ว ัตถุ

อันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔ บัญญัติให้ว ัตถุว ัตถุกัมมันตรังสีเป็นว ัตถุอันตรายอย่างหนึงด้วยจึงถือได้

ว่าเครืองฉายรังสีโคบอลท์-๖๐ เป็นทรัพย์อันตรายโดยสภาพ 

  จําเลยที ๑ เป็นเจ้าของผู้ครอบครองเครืองฉายรังสีโคบอลท์-๖๐ เป็นทรัพย์อันตรายโดย

สภาพ ซึงต้องมีความรู้ความชํานาญในการใช้และจัดเก็บโดยเฉพาะ แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระว ังตาม



๓๐ 
 

สมควรทั งๆ ที ประกอบอาชีพค้าขายเครืองฉายรังสีดังกล่าว จนเป็นเหตุให้บุคคลอืนได้ร ับอันตรายแก่

กายและถึงแก่ความตาย จึงถือได้ว่าจําเลยที ๑ ได้กระทําละเมิดต้องรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจาก

เครืองฉายรังสีโคบอลท์-๖๐ ต่อโจทก์ที ๑ ถึงที ๔ และโจทก์ที ๖ ถึงที ๑๑ 

  โจทก์ที ๑ ที ๓ ที ๖ ถึงที ๑๑ ต้องใช้เวลาในการตรวจและติดตามผลในอนาคต ๑๐ ปี 

เนื องจากมีโอกาสทีจะเป็นมะเร็งมากกว่าบุคคลทั วไป แต่ไม่สามารถทราบได้แน่ว่าโจทก์จะเป็นโรค

ดังกล่าวหรือไม่ และพ้นวิส ัยทีจะทราบว่าความเสียหายมีเพียงใด จึงสงวนสิทธิทีจะแก้ไขคําพิพากษา

ภายในกําหนดเวลา ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๔ วรรค ๒ ส่วนทีขอให้

จําเลยวางประกันเห็นว่าเมือความเสียหายยังไม่เกิดขึน จึงไม่กําหนดให้จําเลยที ๑ วางประกัน 

  พิพากษาให้จําเลยที ๑ ชําระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ที ๑ ถึงที ๔ ที ๖ ถึงที ๑๑ รวม 

๖๔๐,๒๗๖ บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่ว ันที ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ จนกว่าจะ

ชําระเสร็จ ยกฟ้ องคดีหมายเลขดําที ๕๒๙/๒๕๔๔ ของศาลแขวงพระโขนง 

 

  ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า 

  จําเลยที ๑ นําเครืองฉายกัมมันตภาพรังสีโคบอลท์-๖๐ มาเก็บไว้ในทีดินของจําเลยที ๒ 

เป็นทีรกร้างว่างเปล่า ไม่มีผู้ดูแล ร ั วส ังกะสีอยู่ในสภาพเสียหายไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ถือว่าจําเลยที ๑ 

ไม่ได้ใช้ความระมัดระว ังในการจัดเก็บ จําเลยที ๑ กับจําเลยที ๒ แม้เป็นนิติบุคคลในเครือเดียวกันแต่

ต่างเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน ความรับผิดย่อมแยกจากกัน จําเลยที ๑ นําเครื องฉาย

กัมมันตภาพรังสีโคบอลท์-๖๐ ไปเก็บไว้ในทีดินจําเลยที ๒ ย ังไม่อาจถือได้ว่าจําเลยที ๒ เป็นผู้

ครอบครองเครืองฉายกัมมันตภาพรังสีโคบอลท์-๖๐ จําเลยที ๓ กับที ๔ เป็นเพียงกรรมการของจําเลยที 

๑ กับที ๒ กระทําการแทนในฐานะกรรมการจึงไม่จําต้องรับผิดเป็นส่วนตัว  

  โจทก์ที ๔ กับโจทก์ที ๕ เป็นสามีภริยากัน ศาลปกครองกําหนดให้ค่าขาดไร้อุปการะ

รวมกันปีละ ๓๖,๐๐๐ บาท รวม ๒๐ ปี เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท นับว่าเหมาะสมแล้ว ทีศาลชั นต้นให้

จําเลยที ๑ ต้องรับผิดเพิมอีก ๑๑๐,๐๐๐ บาท ศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วย 

  พิพากษา ให้ยกฟ้ องโจทก์ที ๔ นอกจากทีแก้ให้เป็นไปตามคําพิพากษาศาลชั นต้น 

  
 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

(๙) คดีลํานําพอง 

 

กลุ่มคดี  สิงแวดล้อมด้านมลพิษและเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

 

คําพิพากษา  ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ 

 

คดีหมายเลขดําที ๘๖/๒๕๔๖ 

คดีหมายเลขแดงที ๒๑๔๗/๒๕๔๗ 

 

ประเภทคดี  แพ่ง 

 

คู ่ความ   นายศิริเดช  พรรคพิง  ที ๑ กับพวกรวม ๗ คน   โจทก ์

บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน)  จําเลย 

 

เรือง   มลพิษ/ละเมิด/เรียกค่าเสียหาย 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

- พ.ร.บ.ประมง พ.ศ.๒๔๙๐ 

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ 

 

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

ศาล ชันต้นพิ จาร ณาพิพ ากษา ให้จํา เลยชําระ เงิน ให้โ จทก์ที  ๑  – ๗  รวม 

๑,๑๔๙,๖๖๗.๕๐ บาท พร้อมดอกเบียนับแต่ว ันฟ้ อง (๒๗ พ.ค. ๔๒) เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่

โจทก์ทั ง ๗  จําเลยอุทธรณ์ 

พยานโจทก์ปากนายยรรยง เป็นนักวิชาการและผู้ตรวจสอบคุณภาพนําในลําห้วยโจด 

และลํานําพอง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับฝ่ ายใด ร ับฟ ั งเป็นพยานคนกลางได้ ซึงพยานโจทก์ปากนีเบิก

ความยืนยันว่าสภาพนําเสียในลําห้วยโจด และลํานําพองเกิดจากแหล่งอุตสาหกรรม ทีมีการรั วไหลของ

นําเสียจากโรงงานออกมา นอกจากนั นอุทธรณ์ของจําเลยก็ยอมรับว่าแม้จําเลยจะไม่ปล่อยนําทิงลงสู่ลํา

ห้วยโจด ตามข้อตกลงกับทางราชการ แต่อาจจะมีการรั วไหลเป็นบางครั ง และจากการทีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมมีคําส ั งปิดโรงงานของจําเลยและให้จําเลยทําการปรับปรุงแก้ไขป ั ญหา ๓ ประการ แสดงว่า
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การกระทําของจําเลยเป็นสาเหตุหนึงทีทําให้นําในลําห้วยโจด และลํานําพองเน่าเสียจนเป็นเหตุใหป้ลาที

โจทก์ทั งเจ็ดเลียงไว้ในกระชังตาย 

โจทก์ทั งเจ็ดเลียงปลาในกระชังในลํานําพองโดยไม่ได้ร ับอนุญาตจากกรมประมงตาม

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐ นัน ศาลชั นต้นได้วินิจฉัยแล้วว่าโจทก์ทั งเจ็ดมีส่วนประมาท

เลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายด้วย อีกทั งกําหนดให้จําเลยจา่ยค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์แต่ละคน

เพียงบางส่วนตามความร้ายแรงแห่งการละเมิด ซึงค่าสินไหมทดแทนทีศาลชั นต้นกําหนดมานันนับว่า

เหมาะสมแล้ว ไม่มีเหตุทีศาลอุทธรณ์ภาค ๔ จะเปลียนแปลงแก้ไข  

 

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน  
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(๑๐) คดี การปนเปือนสารตะกั วในลําห้วยคลิตี (แพ่ง) 

 

กลุ ่มคดี  สิงแวดล้อมด้านมลพิษและเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

 

คําพิพากษา  ศาลจังหวัดกาญจนบุรี 

คดีหมายเลขดําที  ๑๐๖/๒๕๔๖ 

คดีหมายเลขแดงที ๑๕๖๕/๒๕๔๙ 

 

คําพิพากษา  ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ 

คดีหมายเลขดําที  สวพ.๙๗/๒๕๕๐ 

คดีหมายเลขแดงที ๓๔๒๖/๒๕๕๐ 

 

ประเภทคดี  แพ่ง 

 

คู ่ความ   นายกําธร  ศรีสุวรรณมาลา ที ๑ กับพวกรวม ๘ คน  โจทก ์

 

บริษัท ตะกั วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จํากัด ที ๑  

กับพวกรวม ๒        จําเลย 

 

เรือง   ละเมิด พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ 

- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕  

- พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.๒๕๑๐  

- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

  ตามอุทธรณ์ของจําเลยทั งสองว่า การทีโจทก์ทั งแปดป่วยและกระบือของโจทก์ที 

๑ ที ๓ และที ๖ ตายเกิดจากการร ั วไหลหรือแพร่กระจายของสารตะกั วจากโรงแต่งแร่คลิตีของ

จําเลยที ๑ หรือไม่ และจําเลยทั งสองต้องร่วมกันร ับผิดต่อโจทก์ทั งแปดหรือไม่นัน  



๓๔ 
 

 

  พิจารณาจากคําเบิกความของนางอรพรรณ์  เมธาดิลกกุล ก็ดี คําเบิกความของนาง

สาลิกา วรหาญ นักวิชาการสาธารณสุข ๘ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และนายอัมพร บํารุง

ชีพ เจ้าหน้าทีบริหารงานทรัพยากรธรณี ๗ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พยานจําเลยทั ง

สองก็ดี พยานหลกัฐานอืนในสํานวนก็ดี น่าเชือว่าคงมีสารตะกั วตามธรรมชาติอยู่บ้างในปริมาณที

เล็กน้อยเท่านั น ไม่เป็นสาเหตุถึงกับให้เกิดการเจ็บป่ วยเป็นโรคพิษตะกั วได้ ข้อเท็จจริงร ับฟ ั งได้ดังทีศาล

ชั นต้นรับฟ ั งมาว่าโจทก์ทั งแปดป่ วยด้วยโรคพิษตะกั ว อันเกิดจากสารตะกั วทีร ั วไหลหรือแพร่กระจายจาก

โรงแต่งแร่คลิตี  ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ แผนกคดีสิงแวดล้อม เห็นว่า ข้อเท็จจริงย ังร ับฟ ั งได้ด้วยว่ากระบือ

ของโจทก์ที ๑ ที ๓ และที ๖ ตายจากสารตะกั วทีร ั วไหลหรือแพร่กระจายจากโรงแต่งแร่คลิตีเช่นกัน โดย

มีราคาตัวละ ๙,๐๐๐ บาท  

  ส่วนทีจําเลยทั งสองอ้างว่าเกิดจากพายุดีเปรสชั นเป็นเหตุสุดวิส ัยนั น ไม่น่าเชือเพราะไม่

สอดคล้องกับทางนําสืบของจําเลยทั งสองเอง โดยจําเลยทั งสองนําสืบทํานองว่า บ่อเก็บตะกอนบ่อที ๓ 

นําใสสะอาดดืมได้ เท่ากับบ่อที ๓ แทบจะไม่มีตะกอนดิน เมือคันกั นขอบบ่อทีพังก็อ้างว่าพังเฉพาะบ่อที 

๓ ถ้าเป็นเช่นนั นตามเหตุผลไม่น่าจะมีตะกอนดินทีปนเปือนสารตะกั วในห้วยคลิตีมากนัก แต่กลับปรากฏ

ว่ามีตะกอนดินทีปนเปือนสารตะกั วในห้วยคลิตีเป็นจํานวนมากและแพร่กระจายยาวถึงประมาณ ๑๙ 

กิโลเมตร น่าเชือว่าทางโรงแต่งแร่คลิตีปล่อยสารตะกั วลงในห้วยคลิตีมาเป็นเวลานานหลายปี  พิจารณา

จากคําเบิกความของนายจเรประกอบคําเบิกความของนางสุล ัดดา กลีบบัว ภริยาจําเลยที ๒ และนาย

ธงชัย ส่องสว่าง พยานจําเลยทั งสองตลอดแล้ว เห็นว่า บริษัทจําเลยที ๑ และอีก ๒ บริษัท เป็นบริษัทใน

ครอบครัวของจําเลยที ๒ โดยกรรมการบริษัทจําเลยที ๑ มี ๔ คน เป็นพีน้องกัน จําเลยที ๒ เป็นพีคนโต

และเป็นประธานกรรมการบริษัทจําเลยที ๑ ส่วนนายธงชัยน่าจะเป็นผู้ร ับคําส ั งจากจําเลยที ๒ ไปปฏิบัติ 

อยู่ในระดับผู้ปฏิบัติเท่านั น  การปล่อยนําสู่ห้วยคลิตีเช่นนั น เป็นเรืองร้ายแรงซึงฝ่ ายจําเลยรู้ดี ไม่น่าเชอื

ว่านายธงชัยจะกระทําโดยทีไม่ได้ร ับคําส ั งจากจําเลยที ๒ การทีจําเลยที ๒ สั งการให้เปิดระบายนําจาก

บ่อเก็บกักตะกอนสู่ห้วยคลิตีเช่นนั นถือได้ว่าจําเลยที ๒ ร่วมกับจําเลยที ๑ ในการทําให้สารตะกั วจากโรง

แต่งแร่คลิตีร ั วไหลหรือแพร่กระจายสู่ห้วยคลิตี จําเลยที ๒ จึงต้องรับผิดเป็นส่วนตัวด้วย จะอ้างว่าเป็น

เพียงกรรมการบริษัทไม่ต้องร ับผิดเป็นส่วนตัวหาได้ไม่ ทีศาลชั นต้น เห็นว่า จําเลยทั งสองต้องร่วมกันรับ

ผิดต่อโจทก์ทั งแปด ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ แผนกคดีสิงแวดล้อม เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจําเลยทั งสองใน

ข้อนีฟ ั งไม่ขึน  

เรืองอายุความ 
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  ศาลเห็นว่าบ่อเกิดแห่งหนีมีท ั งเกิดจากสัญญา เกิดจากละเมิด เกิดจากกฎหมายบัญญัติ

ด้วย ตามฟ้ องของโจทก์ทั งแปดต้องด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ.

๒๕๓๕ มาตรา ๙๖ วรรคหนึง อันเป็นหนีทีเกิดจากกฎหมายบัญญัตินั นเอง มิใช่ร ับผิดอันเกิดแต่มูล

ละเมิดดังทีจําเลยทั งสองอุทธรณ์ ความรับผิดตามหน้าทีดังกล่าว ทั งพระราชบัญญัติดังกล่าวและประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้บัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีกําหนด ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๐ ดังทีศาลชั นต้นวินิจฉัย อุทธรณ์ของจําเลยทั งสองในข้อนีฟ ั งไม่ขึน  

จําเลยทั งสองต้องร ับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายแก่โจทก์ทั งแปด

เพียงใด  

  เห็นว่า ตามบัญชีค่าเสียหายของโจทก์ทั งแปด เมือพิเคราะห์ถึงการกระทําของจําเลยทั ง

สองและความร้ายแรงแห่งการรั วไหลหรืแพร่กระจายของสารตะกั วดังกล่าวแล้วทีศาลชั นต้นกําหนดให้

มายังไม่เหมาะสม สมควรกําหนดค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั งแปดใหม่  ดังนี  

 - ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก่อนฟ้ อง เป็นเงินคนละ  ๑๑๒,๐๐๐        บาท 

 - ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อเนืองจนกว่าจะลดปริมาณของสารตะกั วในร่างกายให้อยู่ใน

ระดับทีจะไม่เกิดพิษต่อโจทก์ทั งแปดภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่ว ันฟ้ องเป็นเงินคนละ  

         ๒๔๐,๐๐๐        บาท 

 - ค่ากระบือทีตายของโจทก์ที ๑ เป็นเงิน    ๙๙,๐๐๐         บาท 

 - ค่ากระบือทีตายของโจทก์ที ๒ เป็นเงิน    ๙,๐๐๐         บาท 

 - ค่ากระบือทีตายของโจทก์ที ๖ เป็นเงิน    ๒๗,๐๐๐         บาท 

 - ค่าทีต้องเสียความสามารถและโอกาสในการทํางานอย่างสินเชิงหรือบางส่วนทั งในป ั จจุบันและ

อนาคต ค่าเสือมสุขภาพอนามัยได้ร ับทุกขเวทนาทางด้านจิตใจและสูญเสียอวัยวะ คุณภาพชีวิต โอกาสที

จะพัฒนาตนอย่างมีศักดิ ศรีและความสามารถทีจะสืบต่อชาติพันธุ์ได้ และค่าขาดประโยชน์ในการใช้นํา

อุปโภคบริโภค ขาดแหล่งอาหารขาดประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจากห้วย 

คลิตี กําหนดให้แก่ 

 โจทก์ที ๑, ที ๓, ที ๔ และที ๖ คนละ    ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 โจทก์ที ๒ และที ๗ คนละ     ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 



๓๖ 
 

 โจทก์ที ๕ และที ๘ คนละ     ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

  รวมเป็นเงินทีโจทก์ทั งแปดได้ร ับทั งสิน ๒๙,๕๕๑,๐๐๐  บาท 

   

ประเด็นการขอให้ฟืนฟูลําห้วยคลิตี 

  สําหรับอุทธรณ์ของโจทก์ทั งแปดส่วนทีขอให้บังคับจําเลยทั งสองตามคําขอท้ายฟ้ อง ที

ขอให้จําเลยทั งสองร่วมกันแก้ไขและฟืนฟูห้วยคลิตี โดยนําตะกั วทีตกค้างอยู่ในห้วยคลิตีออกไปให้หมด 

เพือให้ห้วยคลิตีสะอาดปราศจากสารตะกั ว โดยให้จําเลยทั งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและให้กรมควบคุม

มลพิษเป็นผู้ตรวจสอบและดูแลการแก้ไขฟืนฟูห้วยคลิตีให้สะอาดปราศจากสารตะกั วและสารเคมีต่างๆ 

ให้มีสภาพตามธรรมชาติดังเดิมนัน เห็นว่า ขณะทีโจทก์ทั งแปดฟ้ องคดีนีย ังไม่มีกฎหมายใดบัญญัติ

ร ับรองสิทธิให้โจทก์ทั งแปดฟ้ องและขอให้บังคับตามคําขอท้ายฟ้ องดังกล่าวได้ อุทธรณ์ของโจทก์ทั งแปด

ในส่วนนีจึงฟ ั งไม่ขึน  

  พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จําเลยทั งสองร่วมกันใช้เงินแก่โจทก์ที ๑  ที ๒  ที ๓  ที ๔  ที 

๕  ที ๖  ที ๗ และที  ๘  จํานวน  ๓,๔๕๑,๐๐๐ บาท  ๓,๘๕๒,๐๐๐ บาท   ๓,๓๖๑,๐๐๐  บาท   

๓,๓๕๒,๐๐๐ บาท  ๔,๑๕๒,๐๐๐  บาท   ๓,๓๗๙,๐๐๐  บาท   ๓,๘๕๒,๐๐๐  บาท   ๔,๑๕๒,๐๐๐  

บาท ตามลําดับ รวมเป็นเงินทั งสิน ๒๙,๕๕๑,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบียร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้น

เงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖) เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระ

เสร็จ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

คดีท่าเรือคลองเตย 

 

กลุ่มคดี  สิงแวดล้อมด้านมลพิษและเหตุเดือดร้อนรําคาญ  

 

คําพิพากษา  ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้

 

คดีหมายเลขดําที  ๕๕๗๙/๒๕๓๙ 

คดีหมายเลขแดงที  ๘๙๑๘/๒๕๔๔ 

 

ประเภทคดี  แพ่ง 

 

คู ่ความ   นางสาวอุษา โรจนพงศ์เกษม     โจทก ์

   

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที ๑ 

   พลเรือโทสมนึก เทพวัลย ์    ที ๒    จําเลย 

 

เรือง   มลพิษ/ละเมิด เรียกค่าเสียหาย 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง  

- พ.ร.บ.ว ัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  

- ประมวลกฎหมาแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐, มาตรา ๔๔๘    

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

  โจทก์ฟ้ องว่าจําเลยที ๑ โดยจําเลยที ๒ ครอบครองสารเคมีอันเป็นวัตถุอันตราย ตาม 

พ.ร.บ.ว ัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ มีหน้าทีในการดูแลควบคุมวัตถุอันตรายมิให้เกิดการระเบิดหรือร ั วไหล 

ได้กระทําโดยประมาทเลินเล่อเก็บสารเคมีผิดหลักเกณฑ์การจัดเก็บ ขาดการดูแลเครืองดับเพลิงเพือให้

อยู่ในสภาพทีสามารถใช้การได้ดี รวมทั งขาดมาตรการป้ องกันมิให้สารเคมีระเบิด จึงเป็นเหตุให้เกิดเพลิง

ไหม้ และผลจากเหตุเพลิงไหม้ทําให้โจทก์ป่ วย และขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ 

 

  ประเด็นความรับผิดของจําเลยทั งสองต่อโจทก์ร ับฟ ั งได้ว่า ตามรายงานประจําว ัน

เกียวกับคดีและบันทึกแจ้งผลการตรวจทีเกิดเหตุโจทก์ได้เข้าไปในทีเกิดเหตุ และภายหลังจากเกิดเหตุ

โจทก์มีอาการเป็นไข้ ผมร่วง ไอ อาเจียน เวียนศีรษะ และนําหนักลด เมือเข้าร ับการรักษากับแพทย์

พบว่าในเลือดโจทก์มีสารพิษซึงเกิดจากการรับสารเมธิลโบรไมล์ แสดงว่าภายหลังเกิดเหตุ ผลจากเพลิง



๓๘ 
 

ไหม้ทีได้เผาไหม้สารเคมีทีเก็บในคลังสินค้า ก่อให้เกิดการเจ็บป่ วยแก่ผู้ทีได้ร ับสารเคมีนัน และจําเลยก็

มิได้ต่อสู้ว่าทีโจทก์ฟ้ องว่าป่ วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่จริง จึงฟ ั งได้ว่าอาการเจ็บป่ วยของโจทก์เป็นผล

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าว 

 

  การเก็บสินค้าอันตรายของจําเลยที ๑ มีระเบียบการเก็บตามหลักมาตรฐาน

สหประชาชาติ แต่จําเลยที ๑ มิได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เป็นการประมาทเลินเล่อและเป็น

เหตุหนึงทีก่อให้เกิดการระเบิดขึน แม้โจทก์จะเป็นผู้บุกรุกเข้าไปในทีเกิดเหตุเองก็ตาม แต่ และชุมชน

ของโจทก์ตั งอยู่ก่อนเกิดเหตุแล้ว แต่จําเลยที ๑ จึงต้องรับผิดชอบในผลทีเกิดขึน อีกทั ง การทีพ.ร.บ.ว ัตถุ

อันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ มีผลใช้บังคับหลังเกิดเหตุ ก็มิใช่เหตุทีทําให้จําเลยที ๑ ไม่ต้องร ับผิด เมือเหตุเพลิง

ไหม้อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจําเลยที ๑ ทําให้โจทก์ป่ วย จําเลยที ๑ จึงต้องรับผิดต่อโจทก ์

 

  ประเด็นการพิจารณาว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่าแม้โจทก์จะทราบความ

เจ็บป่ วยจากเหตุการณ์เพลิงไหม้หลังเกิดเหตุประมาณ ๒-๓ เดือน แต่โจทก์ได้ความจากพนักงาน

สอบสวนทีสรุปผลการสอบสวนว่าไม่มีผู้กระทําโดยประมาททีต้องร ับผิด จึงไม่มีการดําเนินคดีอาญากับ

ผูใ้ด เมือโจทก์ไปแจ้งความเมือว ันที ๓ มิถุนายน ๒๕๓๙ เพือเป็นหลักฐานว่าป่ วยจากเหตุการณ์เพลิง

ไหม้ก็มิได้กล่าวถึงจําเลยทั งสองแต่อย่างใด อีกทั งโจทก์จบการศึกษาชั นมัธยมศึกษาปีที ๖ เท่านัน และ

เวลาทีผ่านมาก็มุ่งเกียวกับการรักษาทั งสิน ข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงว่าแม้โจทก์จะทราบถึงเหตุการณ์

ป่ วยว่ามาจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่โจทก์มิได้ทราบถึงตัวผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทน และจําเลยก็ไม่มี

หลักฐานใดมาแสดงให้เห็นว่าโจทก์ทราบแล้วว่าผู้ใดต้องเป็นผู้ร ับผิดต่อโจทก์ อายุความละเมิด ๑ ปี นับ

แต่ว ันทีผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงย ังไม่เริมนับ แม้โจทก์จะนํา

คดีมาฟ้ องวันที ๔ เมษายน ๒๕๓๙ เกิน ๑ ปี คดีโจทก์ก็ไม่ขาดอายุความ 

 

  การทีโจทก์ขอค่าขาดประโยชน์เพราะไม่อาจทํางานได้นับแต่เกิดเหตุจนกว่าจะอายุ ๖๐ 

ปี เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ซึงก่อนฟ้ องโจทก์ขอเป็นเวลา ๕ ปี เมือพิจารณาอาการป่ วย การขึนทะเบียน

เป็นคนพิการ ความรุนแรงของเหตุการณ์ และสภาพเศรษฐกิจป ั จจุบันเห็นว่าเหมาะสมแล้ว จําเลยที ๑ 

จึงต้องรับผิดในค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์ก่อนฟ้ อง ๕ ปี รวมทั งค่าขาดประโยชน์หลังฟ้ องแก่

โจทก ์

  

  พิพากษา ให้จําเลยที ๑ ชําระเงิน ๓,๒๒๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบียร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 

จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่ว ันฟ้ อง จนกว่าจะชําระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้ องโจทก์สําหรับจําเลยที ๒ 

  

 

 

 



๓๙ 
 

(๑๒) คดีแม่เมาะ (แพ่ง) 

 

กลุ ่มคดี   สิงแวดล้อมด้านมลพิษและเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

 

คําพิพากษา  ศาลจังหวัดลําปาง 

คดีหมายเลขดําที   ๑๙๖๐/๒๕๔๒ 

คดีหมายเลขแดงที  ๓๕๔/๒๕๔๗ 

 

ประเภทคดี  แพ่ง 

 

คู ่ความ   นายวงศ์  ป ั นคําใส ที ๑ กับพวกรวม ๑๕๒ คน    โจทก์  

   ร ัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ที ๑ กับพวกรวม ๑๔ คน  จําเลย 

 

คําพิพากษา  ศาลจังหวัดลําปาง 

คดีหมายเลขดําที   ๑๙๔๕/๒๕๔๒ 

คดีหมายเลขแดงที  ๔๓๑/๒๕๔๗ 

 

ประเภทคดี  แพ่ง 

 

คู ่ความ   นายสมพงษ์  สุวรรณวัจน์ ที ๑ กับพวกรวม ๗๔ คน   โจทก์  

   ร ัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ที ๑ กับพวกรวม ๑๔ คน  จําเลย 

     

เรือง   ละเมิด เรียกค่าเสียหาย 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง  

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา ๒๒๔ มาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๔๘ 

- พ.ร.บ. การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑  

- พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๓๙  

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

- เหตุละเมิดเกิดจากการกระทําของจําเลยหรือไม่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีเกิดจาก

โรงไฟฟ้ าแม่เมาะของจําเลยที ๑๔ ทําให้เกิดมลภาวะทําให้พืชของราษฎรในเขตอําเภอแม่เมาะได้ร ับ



๔๐ 
 

ความเสียหายจริง จากคําเบิกความพยานโจทก์ และหนังสือของจําเลยที ๑๔ ทียินยอมชดใช่ค่าเสียหาย

ให้ราษฎรทีได้ร ับผลกระทบจากมลภาวะของโรงไฟฟ้ าแม่เมาะระหว่างว ันที ๑๗-๑๙ สงิหาคม ๒๕๔๑ 

ประกอบกับข่าวแม่เมาะ ทียอมรับว่ามีการหยุดซ่อมเครืองดักก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จนเครืองว ัด

คุณภาพอากาศทีติดตั งในห้องควบคุมเริมมีแนวโน้มแสดงค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สูงขึนอย่างรวดเร็ว 

และช่วงเวลานั นได้เกิดอากาศแปรปรวน จึงเป็นการยอมรับว่าช่วงดังกล่าวเกิดเหตุการณ์ผลกระทบด้าน

มลภาวะจริงและฟ ั งได้ว่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีเกิดจากโรงไฟฟ้ าแม่เมาะทําให้เกิดมลภาวะตามที

โจทก์ฟ้ องจริง   

 

- ผลกระทบด้านมลพิษทําให้พืชผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้นไดร้ ับความเสียหายจริง ฟ ั งได้

จากข่าวการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในค่าเสียหายทีเกิดกับนาข้าว ต้นจามจุรีและเลียง

ครั ง  

 

- โจทก์ได้ร ับความเสียหายหรือไม่ เพียงใด พิจารณารายละเอียดเป็นรายคน จาก

หนังสือร้องเรียนไปยังจังหวัดลําปาง มีการลงรายละเอียดเกียวกับค่าเสียหายโจทก์แต่ละคนและมีกํานัน

ตําบลสบป้ าด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลลงชือร ับรองไว้ ประกอบกับผลการประชุมพิจารณาให้

ความช่วยเหลือราษฎรทีได้ร ับผลกระทบจากมลพิษตามข่าวแม่เมาะ   

 

- โจทก์ทีไม่ปรากฏชือในหนังสือร้องเรียนถึงจังหวัดแต่ได้นําสืบโดยอ้างเอกสารเกียวกับ

รายละเอียดค่าเสียหายทีทําขึนแต่ฝ่ ายเดียว โดยไม่มีผู้ใดร ับรอง ไม่เพียงพอแก่การรับฟ ั งทีจะกําหนด

ความเสียหายได้ จึงไม่กําหนดความเสียหายทีกล่าวอ้างให้ 

 

- พิพากษาใหจ้ําเลยที ๑๔ ชําระหนีแก่โจทกค์ดีหมายเลขแดงที ๓๕๔/๒๕๔๗ รวมเป็น

เงินจํานวน ๓,๑๕๔,๖๙๐ บาท คดีหมายเลขแดงที ๔๓๑/๒๕๔๗ รวมเป็นเงินจํานวน ๑,๕๒๒,๘๐๐ บาท  

พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่ว ันที ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่

โจทก์  

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

(๑๓) คดีหลุมฝังกลบขยะโปรเฟส 

 

กลุ่มคดี  สิงแวดล้อมด้านมลพิษและเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

 
สัญญาประนีประนอมยอมความ  ศาลจังหวัดสระแก้ว  

 

คดีหมายเลขดําที   ๔๑๒/๒๕๔๙ 

คดีหมายเลขแดงที   ๑๓๒๕/๒๕๔๙ 

 

ประเภทคดี   แพ่ง 

 

คู ่ความ   นายบุญเลียง ฆ้องสะท้อน ท ี๑ กับพวกรวม ๒๐๐ คน   โจทก ์

    บรษิัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(๑๙๙๙) จํากัด (มหาชน) จําเลย 

 

เรือง    หลุมฝ ั งกลบขยะ ละเมิด เหตุเดือดร้อนรําคาญ สัญญาประนีประนอมยอมความ 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 

- จําเลยตกลงแก้ไขป ั ญหาเรืองกลินเหม็นจากนําเสียและจากหลุมฝ ั งกลบขยะในการ

ประกอบกิจการของจําเลย ภายใต้การกํากับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษสํานัก

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และตัวแทนโจทก ์ 

 

- จําเลยตกลงโอนเงินเข้ากองทุนชุมชนและจ่ายเงินสมทบตันละ ๑๐ บาท เข้ากองทุน

จากรายได้ของจําเลยในการรับขยะกากของแข็งมาคัดแยกและฝ ั งกลบ และตกลงช่วยเหลือเงินให้โจทก์

และชาวบ้านทีได้ร ับผลกระทบจากไร่นาเสียหาย  

 

- ระหว่างการประกอบกิจการของจําเลย หากก่อให้เกิดกลินเหม็นรบกวนโจทก์และ

ชาวบ้าน จําเลยต้องหยดุประกอบการนํากากของแข็งเข้ามาคัดแยกฝ ั งกลบและแก้ไขกิจกรรมทีก่อให้เกิด

กลินเหม็นทันที ในการประกอบกิจการจําเลยต้องปฏิบัติตามมาตรการในรายงานผลกระทบสิงแวดล้อม

ของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

 



๔๒ 
 

(๑๔) คดีคลิตี (กรมควบคุมมลพิษเรียกค่าเสียหายด้านสิงแวดล้อมจากผู ้ก่อมลพิษ) 

 
กลุ่มคดี  สิงแวดล้อมด้านมลพิษและเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

 

คําพิพากษา    ศาลจังหวัดกาญจนบุรี 

 

คดีหมายเลขดําที   ๗๗๗/๒๕๕๑ 

คดีหมายเลขแดงที   ๗๒๔/๒๕๕๒ 

 

ประเภทคดี   แพ่ง 

 

คู ่ความ   กรมควบคุมมลพิษ       โจทก ์

    บริษัท ตะกั ว คอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จํากัด   จําเลย 

 

เรือง  มลพิษ/ร ัฐเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษ และทรัพยากรธรรมชาติ

เสียหายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๖,  

  มาตรา ๙๗, มาตรา ๑๑๑ 

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๘  

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุให้แก่โจทก์ กรมควบคุมมลพิษมีอํานาจฟ้ องเรียกค่าเสียหาย หรือค่า

สินไหมทดแทนจากแหล่งกําเนิดมลพิษทีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นของรัฐ

หรอืสาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมได้ โจทก์

จึงมีอํานาจฟ้ อง 

 

- การเรียกร้องเอาแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ อันเป็นเหตุให้ร ัฐ

เสียหายตามมาตรา ๙๖ และเรียกร้องเอาแก่ผู้กระทําหรือละเว้นการกระทําใดๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

อันเป็นการทําลาย หรือทําให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึงเป็นของรัฐ หรือเป็น

สาธารณะสมบัติของแผ่นดินให้ร ับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ร ัฐตามมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที



๔๓ 
 

ถูกทําลายสูญหาย ตาม มาตรา ๙๗ และฟ้ องขอค่าใช้จ่ายทั งหมดของราชการในการขจัดมลพษิ 

ประชาชนไม่อาจใช้สิทธิฟ้ องเรียกค่าเสียหายได้ การฟ้ องคดีนีจึงเป็นการฟ้ องโดยอาศัยสิทธิทีแตกต่าง

กันกับประชาชนทีฟ้ องคดีไปแล้ว จึงไม่เป็นฟ้ องซ้อน  

 

- ความรับผิดทางแพ่งของนิติบุคคล และผู้แทนนิติบุคคล  พิจารณาคําว่าเจ้าของหรือผู้

ครอบครองตามความหมายธรรมดาประกอบความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติฉบับนี ทีมีเจตนารมณ์

กําหนดมาตรการควบคุมและแก้ไขป ั ญหาสิงแวดล้อม โดยให้ประชาชนและองค์กรเอกชนมีส่วนร่วม 

จัดระบบบริหารด้านสิงแวดล้อม กําหนดอํานาจหน้าทีส่วนราชการให้เกิดการประสานงานและมีหน้าที

ร่วมกัน กําหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้มีระบบบําบัดอากาศเสีย และระบบบําบัดนําเสีย 

ระบบกําจัดของเสียและเครืองมืออุปกรณ์ต่างๆ เพือแก้ไขป ั ญหาเกียวกับมลพิษ ประการสําคัญยัง

กําหนดหน้าทีความรับผิดชอบของผู้ทีเกียวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไปโดยชัดเจน  ทั งปรากฏ

ว่าขณะเกิดเหตุจําเลยที ๒ และ ๓ กรรมการ ถือหุ่นบริษัทจําเลยท๑ี อยู่ ย่อมมีอํานาจบริหารและร่วมกัน

ดําเนินการควบคุมสั งการกับรับผลประโยชน์ทีได้จากกิจการ 

 

ดังนั นเห็นว่า จําเลยที ๑ จําเลยที ๒ และที ๓ ต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

หรือค่าเสียหายในกรณีทีทรัพย์สินร ัฐได้ร ับความเสียหายด้วยประการใดๆ ในฐานะเจ้าของหรือผู้

ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษด้วย  

 

- ความเสียหายทีเกิดแก่ทรัพยากรนํา ส ัตว์นํา ทีอาศัยอยู่บริเวณลําห้วยคลิตีตลอดลํานํา 

ย่อมส่งผลกระทบถึงระบบนิเวศน์โดยรวมทีเกิดขึนตั งแต่เกิดเหตุสืบเนืองมาจนป ั จจุบันและจะมีต่อไปใน

อนาคต โจทก์ไม่มีคําขอในส่วนนี แต่กําหนดค่าสินไหมในกรณีทีทรัพย์ของรัฐเสียหายตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๘ วรรคหนึง รวมเป็นเงิน ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท  

 

- ค่าใชจ้่ายในการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการปนเปือนของสารตะกั วในนําและใน

ตะกอนดิน มิใช่ค่าใช้จ่ายทีทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษทีเกิดขึนตามมาตรา ๙๖ 

แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕  ตามคําเบิกความของพยานโจทก์ว่า

เป็นเพียงการใชจ้่ายเพือให้ได้ข้อมูลมาและนําข้อมูลแจ้งให้ประชาชนกับหน่วยงานทีเกียวข้องทราบ แต่

โจทก์มิได้ลงมือกระทําการใดเพือการขจัดมลพิษโดยตรง และความเห็นทางวิชาการว่าการขจัดมลพิษ

ทางธรรมชาติเป็นวิธีการทีดีทีสุด  

 

- พิพากษาให้จําเลยที ๑ ถึงที ๓ ร่วมกันหรือแทนกันกับจําเลยที ๒ และที ๔ ในฐานะ

ผู้จ ัดการมรดกของนายคงศักดิ  กลีบบัว และจําเลยที ๕ ถึงที ๗ ในฐานะผู้จ ัดการมรดกของนายธานี กลีบ

บัว ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของ

ต้นเงินดังกล่าว นับแต่ว ันที ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ 



๔๔ 
 

(๑๕) คดีโรคทีเกิดจากการทํางาน (โรคอลูมิน่า) 

 

กลุ ่มคดี  สิงแวดล้อมด้านมลพิษและเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

 
คําพิพากษา    ศาลแรงงานกลาง 

 

คดีหมายเลขดําที   ๖๗๖๖/๒๕๓๗ 

คดีหมายเลขแดงที   ๘๗๒๙/๒๕๓๙ 

 

ประเภทคดี   แพ่ง 

 

คู ่ความ   นางมยุร ีเตวิยะ       โจทก ์

 
สํานักงานประกันสังคม ท ี๑,  
บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส ์(ไทยแลนด)์ จํากัด ท ี๒, 

นายคัตสุฮิโกะ มา เอคะ ท ี๓, นายคัตสุฮิชา ชิโรซาก ิท ี๔  จําเลย 

 

เรือง    เจ็บป่ วยโรคทีเกิดจากการทํางาน 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

ขอเพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 

- โจทก์ลูกจ้างแผนกพั นชิง (Punching) ทําหน้าทีป ั ดแผ่นวงจรอีเลคทรอนิคส์ (กรีนชีท) 

คล้ายแผ่นยาง ในสถานประกอบกิจการของจําเลยท ี๒ ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคใช้สําหรับอิเลคทรอนิคส์ 

(Alumina Ceramic Substrate) มีอาการปวดศรีษะ ชาตามมือเท้า สํานักงานประกันสังคมจังหวัด จําเลย

ที ๑ ปฏิเสธการจ่ายเงินทดแทน  

 

- คําวนิิจฉัยของจําเลยที ๑ ชอบแล้วไม่มีเหตุทีจะเพิกถอนคําสั งดังกล่าว เนืองจากตรวจ

สารอลูมิน่าในร่างกายทีมีสูงจนผิดปกติเพียงอย่างเดียว ไม่อาจยืนยันเด็ดขาดได้ว่าโจทก์มีอาการป่ วย

เกิดจากสารอลูมิน่าจากการทํางาน  ใบรับรองแพทยข์องโจทก์ทีระบุว่าเป็นโรคพิษโลหะหนัก พิษอลูมีน่า

เนืองจากการทํางานและพิษสารทําละลายจากการทํางานเสริมฤทธิ กัน รวมทั งเป็นโรคปอดอักเสบนิวโม



๔๕ 
 

โตนิโคซิส และมีคลืนหัวใจผิดปกติ  ไมต่รงกับการตรวจและคําเบิกความของแพทย์ผู้เชียวชาญในชั นนํา

สืบพยาน    

 

ผลการตรวจสารอลูมิน่าในเลือดและป ั สสาวะไม่ตรงกัน แต่การทีผลการตรวจทางห้อง

ปฏบิัติปรากฏว่ามีปริมาณสารอลูมีน่าสูงจนผิดไปจากปกติมาก จึงอาจเกิดจากการปนเปือนของสารอลู

มิน่าทีมีอยู่ในภาวะแวดล้อมขณะทีจ ัดเก็บได ้การตรวจสารอลูมิน่าในร่างกายของโจทก์อย่างเดียว จึงไม่

อาจยืนยันได้ว่าโจทก์ป่ วยจากการทํางานจริงตามฟ้ อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 

(๑๖) คดีโรงงานทอผ้ากรุงเทพ (โรคบิสสิโนสิส) 

 

กลุ่มคดี  สิงแวดล้อมด้านมลพิษและเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

 

คําพิพากษา  ศาลแรงงานกลาง 

คดีหมายเลขดําที ๔๘๑๒-๔๘๑๘/๒๕๓๘,๔๘๒๐-๔๘๓๖/๒๕๓๘,๔๘๓๘-๔๘๔๐/๒๕๓๘,๔๘๔๓-

๔๘๕๓/๒๕๓๘ 

คดีหมายเลขแดงที ๑๐๖๘๖-๑๐๖๙๒/๒๕๓๘,๑๐๖๙๔-๑๐๗๑๐/๒๕๓๘,๑๐๗๑๒-๑๐๗๑๔/

๒๕๓๘,๑๐๗๑๗-๑๐๗๒๗/๒๕๓๘ 

 

คําพิพากษา  ศาลฎีกา 

คดีหมายเลขแดงที ๓๒๔๕-๓๒๘๒/๒๕๔๙ 

 

คําพิพากษา  ศาลแรงงานกลาง 

คดีหมายเลขดําที ๔๘๑๒-๔๘๑๘/๒๕๓๘,๔๘๒๐-๔๘๓๖/๒๕๓๘,๔๘๓๘-๔๘๔๐/๒๕๓๘,๔๘๔๓-

๔๘๕๓/๒๕๓๘ 

คดีหมายเลขแดงที ๑๐๖๘๖-๑๐๖๙๒/๒๕๓๘,๑๐๖๙๔-๑๐๗๑๐/๒๕๓๘,๑๐๗๑๒-๑๐๗๑๔/

๒๕๓๘,๑๐๗๑๗-๑๐๗๒๗/๒๕๓๘ 

 

คําพิพากษาศาลฎีกา 

คดีหมายเลขแดงที ๕๑๘๕-๕๒๒๑/๒๕๕๓ 

 

ประเภทคดี  แรงงาน 
 
คู่ความ      นางสมบุญ  สีคําดอกแค กับพวกรวม ๓๘ คน                  โจทก์   

                    บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จํากัด กับพวกรวม ๒ คน    จําเลย 

 

เรือง มลพิษ/ นายจ้างทําละเมิดต่อลูกจ้างทําให้ลูกจ้างได้ร ับมลพิษฝุ ่ นฝ้ าย จนป่ วย

เป็นโรคปอดอักเสบฝุ ่ นฝ้ าย (บิสสิโนซิส)  

 

กฎหมายทีเกียวข้อง   

-  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๔๒๐ 

   -  พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๙๖ 



๔๗ 
 

-  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง ความปลอดภัยในการทํางานเกียวกับ 
  สภาวะแวดล้อม (สารเคม)ี ลงว ันที ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๐   

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

  ๑.  ความร ับผิดในฐานะผู ้ก่อมลพิษ ตาม พ.ร.บ.สิงแวดล้อมฯ มาตรา ๙๖ 

  - โรงงานของจําเลยมีฝุ ่ นฝ้ ายฟุ ้ งกระจายในระดับทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมือฝุ ่ นฝ้ าย

ถือเป็นมลพิษอย่างหนึง และโจทก์ซึงทํางานในโรงงานได้ร ับฝุ ่ นฝ้ ายจนป่ วยเป็นโรคปอดอักเสบ โรงงาน

ของจําเลยจึงถือเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษทีก่อให้การรั วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อืน

ได้ร ับความเสียหาย  จําเลยในฐานะเจ้าของหรือู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษจึงต้องรับผิดชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.สิงแวดล้อม มาตรา ๙๖ แก่โจทก์ด้วย 

  - โจทก์เป็นเพียงลูกจ้างทีทํางานในโรงงานของจําเลย มิได้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

โรงงานอันเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษด้วย เมือโจทก์ได้ร ับความเสียหาย จึงอยู่ในฐานะ “ผู้อืน” ทีมีสิทธิได้ร ับ

ค่าสินไหมทดแทนตามพ.ร.บ.สิงแวดล้อม มาตรา ๙๖ 

  -  การรั วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ ไม่จําต้องรั วไหลแพร่กระจายออกนอกโรงงาน

เท่านัน เพียงแต่ฝุ ่ นฝ้ ายฟุ ้ งกระจายอยู่ภายในโรงงาน ก็ถือเป็นการแพร่กระจายของมลพิษตาม

ความหมายของ พ.ร.บ.สิงแวดล้อม มาตรา ๙๖ แล้ว 

  

๒.  อายุความ  

 - แม้โจทก์จะรับทราบว่าตนป่ วยเป็นโรคปอดอักเสบจากฝุ ่ นฝ้ าย อันถือได้ว่าเป็นการรู้ถึง

การละเมิดและผู้ทําละเมิดมาแล้วเกิน ๑ ปี แต่เมือโจทก์ย ังคงทํางานอยู่ในโรงงานต่อเนืองเรือยมา และ

จําเลยยังมิได้แก้ไขสภาพโรงงานให้ถูกต้องตามทีกฎหมายกําหนด กรณีจึงเป็นการทําละเมิดต่อเนือง 

ฟ้ องของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ 

 - โจทก์ฟ้ องขอให้จําเลยรับผิดตาม พ.ร.บ.สิงแวดล้อม มาตรา ๙๖ ด้วย เมือกฎหมาย

ดังกล่าวไม่ได้กําหนดอายุความเฉพาะไว้ กรณีจึงใช้อายุความ ๑๐ ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์ 

 

  ๓.  การทําละเมิด 

จําเลยปล่อยให้โรงงานมีสภาวะแวดล้อมทีฝ ่ าฝืนต่อกฎหมาย ปล่อยให้มีปริมาณฝุ ่ นฝ้ าย

เกินเกณฑ์ โดยมิได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงโรงงานเพือลดปริมาณฝุ ่ นฝ้ ายลงไม่ให้เกินเกณฑ์ กับทั ง   

ผ้าปิดจมูกทีจําเลยจัดให้ลูกจ้างก็ไม่ได้มาตรฐานทีจะสามารถลดปริมาณฝุ ่ นฝ้ ายมิให้เกินเกณฑ์           

ทีกําหนดไว้ ย่อมถือได้ว่าจําเลยกระทําละเมิดต่อโจทก์ 

 

๔. ความร ับผิดเป็นส่วนตัวของผู ้แทนนิติบุคคล 



๔๘ 
 

จําเลยที ๒ (กรรมการผู้จ ัดการ) เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล แต่จําเลยที ๒ 

กระทําการไปในขอบอํานาจบริหารจัดการ จึงไม่ต้องร ับผิดเป็นส่วนตัว 

 

๕. การกําหนดค่าสินไหมทดแทน 

การกําหนดค่าสินไหมทดแทนให้พิจารณาตามความเจ็บป่ วยทีได้ร ับ, พฤติการณ์ความ

ร้ายแรงแห่งละเมิด, ความรับผิดตาม พ.ร.บ.สิงแวดล้อม ประกอบกับเงินทดแทนทีโจทก์ได้ร ับจาก

กองทุนเงินทดแทนไปแล้ว โดยกําหนดให้โจทก์ได้ร ับค่าสินไหมทดแทน ตั งแต่คนละ ๖ หมืนบาท ถงึ 

๑๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบียร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่ว ันฟ้ องจนกว่าจะชําระเสร็จสิน (ศาลฎีกา

พิพากษายืนตามศาลแรงงานกลาง) 

 

ข้อสังเกต 

๑. คดีนีมีคําพิพากษาทั งหมด ๔ ครั ง คือ 

 -  คําพิพากษาศาลแรงงานกลาง (ครั งที ๑) ลงว ันที ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 

-  คําพิพากษาศาลฎีกา (ครั งที ๑) ลงว ันที ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ : ให้ย้อนสํานวนไป 
   สืบข้อเท็จจริงเพิมเติมแล้วพิพากษาใหม่ 

 -  คําพิพากษาศาลแรงงานกลาง (ครั งที ๒) ลงว ันที ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 -  คําพิพากษาศาลฎีกา (ครั งที ๒) ลงว ันที ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

 

๒. ในคําพิพากษาศาลแรงงานกลาง (ครั งที ๑) ลงว ันที ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ศาลได้

วินิจฉัยในประเด็นการกําหนดค่าสินไหมทดแทนว่า โจทก์มีส่วนในความเสียหายทีเกิดขึนด้วย ดังนี 

-  โจทก์ได้พบเห็นสภาพโรงงานมีฝุ ่ นฝ้ ายฟุ ้ งกระจายตั งแต่เริมเข้าทํางาน โดยสามัญ

สํานึกย่อมทราบได้ว่าจะมีอันตรายต่อสุขภาพของตน แต่โจทก์ก็ย ังประสงค์เข้าทํางาน ถือว่าโจทก์ยอมรับ

ความเสียงส่วนหนึงแล้ว 

-  การทํางานในทีอันตรายต่อสุขภาพ หากผู้ทํางานรู้จ ักป้ องกันตนเอง ก็อาจทําให้     

ไม่เสียงอันตราย แต่หากไม่มีจิตสํานึกร ักษาความปลอดภัยให้ตนเอง ก็ถือว่ามีส่วนประมาทเลินเล่อด้วย 

เมือข้อเท็จจริงปรากฏว่า จําเลยได้แจกผ้าปิดจมูกให้สวมใส่แล้ว แต่มีป ั ญหาเรืองคนงานละเลยไม่สวมใส่ 

จึงฟ ั งได้ว่าลูกจ้างของจําเลยส่วนหนึงมิได้สนใจป้ องกันตนเองย่อมเสียงทีจะเป็นโรคบิสสิโนสิสได้  

-  ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ลูกจ้างของจําเลยทีป่ วยเป็นโรคบิสสิโนสิสมีเพียงบางคนเท่านัน 

สอดคล้องกับแพทย์เบิกความว่าความเสียงขึนอยู่ก ับภูมิต้านทานของร่างกายด้วยหากภูมิต้านทานตําก็

เสียงมากกว่า ซึงถือว่าสภาพร่างกายมีส่วนทําให้เกิดโรคบิสสิโนสิสด้วย 

 



๔๙ 
 

(๑๗) คดีผลกระทบจากร ังสีโคบอลท-์๖๐ 

 

กลุม่คดี  สิงแวดล้อมด้านมลพิษและเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

 

คําพิพากษา  ศาลปกครองกลาง 

คดีหมายเลขดําที   ๑๕๑๖/๒๕๔๔ 

คดีหมายเลขแดงที   ๑๘๒๐/๒๕๔๕ 

 

คําพิพากษา  ศาลปกครองสูงสุด 

คดีหมายเลขดําที  อ.๕๐๔/๒๕๔๗ 

คดีหมายเลขแดงที   อ.๔๑๕/๒๕๕๐ 

 

ประเภทคดี  ปกครอง 

 

คู ่ความ   นางสมใจ  แก้วประดับ  ที ๑ กับพวกรวม ๑๒ คน   ผู้ฟ้ องคดี 

 

สํานักงานพลังงานปรมาณูเพือสันติ    ผู้ถูกฟ้ องคด ี

 

เรือง   มลพิษ/ละเมิดทางปกครองจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที/เรียกค่าเสียหาย 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพือสันติ พ.ศ.๒๕๐๔ 

- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ.๒๕๓๙ 

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐, มาตรา ๔๔๓ ,มาตรา ๔๔๔ 

มาตรา ๔๔๖ 

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

  ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า สํานักงานพลังงานปรมาณูเพือสันติผู้ถูกฟ้ องคดี ละเลย

การปฏิบัติหน้าทีในการควบคุมดูแลการเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีและการจัดการให้เกิดความปลอดภัย

แก่ประชาชน การทีกัมมันตรังสีแพร่กระจายเป็นผลโดยตรงจากการนละเลยไม่ปฏิบัติหน้าทีอันเป็น

ละเมิดแก่ผู้ฟ้ องคดีทั ง ๑๒ ราย ศาลกําหนดค่าเสียหายตามความเสียหายทีเกิดขนึจริงแก่ผู้ฟ้ องคดีทั ง 

๑๒ ราย สําหรับค่าร ักษาพยาบาลในอนาคต ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า ผู้ฟ้ องคดีจะมีโครโมโซมเสียหายหรือ



๕๐ 
 

มีโอกาสเป็นมะเร็งหรือเจ็บป่ วยอย่างอืน แพทย์มีความเห็นสมควรติดตามผลเลือดและโครโมโซมไม่น้อย

กว่า ๑๐ ปี จึงให้สงวนสิทธิทีจะแก้ไขคําพิพากษาในส่วนนีไว้อีกภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่ว ันที

มีคําพิพากษาตามมาตรา ๔๔๔ 

 

  พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้ องคดีชําระค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ฟ้ องคดีทั ง ๑๒ รวม ๕,๒๒๒,๓๐๑ 

บาท พร้อมดอกเบียร้อยละเจ็ดครึงต่อปี นับแต่ว ันที ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะชําระ

เสร็จและให้สงวนสทิธิทีจะแก้ไขคําพิพากษาในส่วนค่ารักษาพยาบาลในอนาคตภายในระยะเวลาไม่เกิน 

๒ ปี นับแต่ว ันทีมีคําพิพากษา 

 

  คดีนี ผู้ฟ้ องคดียืนคําร้องขอให้ศาลปกครองชันต้นแก้ไขคําพิพากษาในส่วนค่า

รักษาพยาบาลในอนาคต ศาลชั นต้นยกคําร้อง 

 

  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ค่าเสียหายในอนาคตทีอุทธรณ์เป็นค่ารักษาพยาบาลที

กล่าวอ้างขึนมาใหม่ ไม่มีฐานความเสียหายทีศาลปกครองกําหนดไว้เดิม โดยศาลปกครองชั นต้นได้มีคํา

พิพากษาถึงทีสุดในคดีเดิมไม่กําหนดค่ารักษาพยาบาลในส่วนนีให้ ค่าร ักษาพยาบาลในอนาคตจึงไม่อยู่

ในหลักเกณฑ์ทีศาลปกครองจะกําหนดให้ได้ 

 

  พิพากษายืนตามศาลชั นต้น 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

(๑๘) คดีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

กลุ ่มคดี  สิงแวดล้อมด้านมลพิษและเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

 

คําพิพากษา  ศาลปกครองสูงสุด 

 

คดีหมายเลขดําที ฟ.๑๙/๒๕๕๐ 

คดีหมายเลขแดงที ฟ.๑๓/๒๕๕๒ 

 

ประเภทคดี  ปกครอง 

 

คู ่ความ   นางประภา  เอียมอร่ามศรี ที ๑ กับพวกรวม ๓ คน  ผู้ฟ้ องคดี 

คณะรัฐมนตร ี       ผู้ถูกฟ้ องคด ี

 

เรือง มลพิษ/คดีพิพาทเกียวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎทีออกโดย

คณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพือเยียวยาความ

เสียหายมลพิษทางเสียง 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- มตคิณะรัฐมนตรีเมือว ันที ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กําหนดมาตรการชดเชยผู้ที

ได้ร ับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

- มติคณะรัฐมนตรีเมือว ันที ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ อนุมัติตามมติ

คณะกรรมการนโยบายการดําเนินกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่า

อากาศยานกรุงเทพ(ดอนเมือง) ครั งที ๓/๒๕๕๐ 

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

๑. การทีผู้ถูกฟ้ องคดีมีมติเมือว ันที ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยเห็นชอบให้บริษัท ท่า

อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและสิงปลูกสร้างในพืนทีในเขต NEF ๓๐ 

ถึง NEF ๔๐ โดยทําการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (L๙๐) หากพบว่าโครงการทําให้มีระดับเสียงรบกวน 

(L๙๐) เกิน ๑๐ เดซิเบล (เอ) จึงสอดคล้องกับการชดเชยผู้ทีได้ร ับผลกระทบทางเสียงในระดับเส้นเสียง

ดังกล่าวตามทรีะบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เพิมเติม (สืบเนืองจากการเพิมจํานวนผู้โดยสารในปีเปิดดําเนินการ) และแนวทางการใช้ทีดินสําหรับ



๕๒ 
 

พืนทีในเส้น NEF ต่างๆ รวมทั งค่าระดับเสียงรบกวนตามประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ จึง

มใิช่การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบอันจะถือได้ว่าเป็นการกระทําทีไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด 

 

๒. การทีผู้ถูกฟ้ องคดีมีมติเมือว ันที ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบให้บริษัท ท่า

อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ประกาศเส้นเสียงกรณีเลวร้ายทีสุดทีเป็นไปได้ คือ กรณีทีใช้ทางวิงที ๑ 

และที ๒ เต็มความสามารถสูงสุดของทางวิงจํานวน ๗๖ เทียวบินต่อชั วโมง  เฉพาะการบินลงที

ปลายทางวิงฝ ั งตะวันตกด้านทิศเหนือร้อยละ ๘๐ ของเทียวบินทั งหมด และการบินลงทีปลายทางวิงฝ ั ง

ตะวันออกด้านทิศเหนือร้อยละ ๒๐ ของเทียวบินทั งหมด ซึงย ังคงใช้ปริมาณของจํานวนเทียวบินเต็มขีด

ความสามารถสูงสุดของทางวิงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทีจะรองรับได้คือ ๗๖ เทียวบินต่อชั วโมง 

และสอดคล้องกับสถานการณ์การบินจริงทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงมิใช่การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบอัน

จะถือได้ว่าเป็นการกระทําทีไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด  

 

๓. การทีผู้ถูกฟ้ องคดีมีมติเมือว ันที ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรืองหลักเกณฑ์ในการ

ประเมินอาคาร/ทีพักอาศัยของผู้ได้ร ับผลกระทบทางเสียงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมิได้กําหนดให้

เงินค่าชดเชยผลกระทบทางเสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิป็นเงินได้พึงประเมินทีได้ร ับยกเว้นไม่

ต้องรวมคํานวณเพือเสียภาษีเงินได้ จึงมิใช่การกระทําทีสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรหรือ

เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ อันจะถือได้ว่าเป็นการกระทําทีไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด  

 

พิพากษายกฟ้อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 
 

(๑๙) คดีการปนเปือนสารตะกั วในลําห้วยคลิตี (ปกครอง) 

 

กลุ่มคดี  สิงแวดล้อมด้านมลพิษและเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

 

คําพิพากษา  ศาลปกครองกลาง 

 

คดีหมายเลขดําที ๒๑๔/๒๕๔๗ 

คดีหมายเลขแดงที ๖๓๗/๒๕๕๑ 

 

ประเภทคดี  ปกครอง 

 

คู ่ความ   นายยะเสอะ  นาสวนสุวรรณ ที ๑ กับพวกรวม ๒๒ คน  ผู้ฟ้ องคดี 

กรมควบคุมมลพิษ      ผู้ถูกฟ้ องคด ี

 

เรือง  มลพิษ/การกระทําละเมิดของหน่วยงานของรัฐจากการปฏิบัติหน้าทีฟืนฟู 

ลําห้วยคลิตีล่าช้าจนเกินสมควร 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ 

- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ 

- พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และสิงแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ 

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐, มาตรา ๔๓๘ 

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

  เมือกรมควบคุมมลพิษทราบว่ามีการปนเปือนของสารตะกั วในลําห้วยคลิตี และได้เข้า

ตรวจสอบครั งแรกในปี ๒๕๔๑ จนถึงป ั จจุบัน แม้จะมีการติดตามตรวจสอบเฝ้ าระว ังการปนเปือนอย่าง

ต่อเนือง แต่ย ังมีการปนเปือนของสารตะกั วในตะกอนดินท้องนําในปริมาณทีสูง ซึงจะเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อสิงแวดล้อม กรณีถือได้ว่ากรม

ควบคุมมลพิษปฏิบัติหน้าทีในการฟืนฟูหรือระง ับการปนเปือนของสารตะกั วในลําห้วยคลิตีล่าช้าเกิน

สมควร 

  การทีกรมควบคุมมลพิษพบว่ามีความเสียหายเกิดขึนต่อทรัพยากรนําและดินในบริเวณ

พิพาทแล้วเป็นระยะเวลานานกว่า ๑๐ ปี แต่มิได้ดําเนินการประเมินความเสียหายทีเกิดขึนกับกรณี



๕๔ 
 

ดังกล่าวถือว่าผู้ถูกฟ้ องคดีละเลยต่อหน้าทีในการเรียกค่าเสียหายจากบริษัททีเป็นผู้ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ การทีย ังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพือรองรับสิทธิบุคคลในการได้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ เป็น

เพียงการกําหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดการได้ประโยชน์เท่านั น ไม่อาจจะแปลความได้ว่าผู้ฟ้ องคดีไม่มี

สิทธิทีจะเรียกร้องค่าเสียหายแต่อย่างใด 

  พิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้ องคดีละเลยต่อหน้าทีกรณีไม่ดําเนินการเรียกค่าเสียหายหรือค่า

สินไหมทดแทนจากบริษัทตะกั ว คอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จํากัด และปฏิบัติหน้าทีในการฟืนฟู 

หรือระง ับการปนเปือนของสารตะกั วล่าช้าเกินสมควร และให้ผู้ถูกฟ้ องคดี (กรมควบคุมมล) พิษชดใช้

ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้ องคดี ๒๒ คน เป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารทดแทนอาหารทีเคยมีอยู่ตาม

ธรรมชาติและค่าเสียหายต่อสิทธิในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติรายละ ๓๓,๗๘๓ บาท รวมค่าเสียหาย

ทั งสิน ๗๔๓,๒๒๖ บาท  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 
 

(๒๐) คดีแม่เมาะ (ปกครอง) 

 

กลุ่มคดี  มลพิษ 

 

คําพิพากษา    ศาลปกครองเชียงใหม ่

 

คดีหมายเลขดําที   ๔๔/๒๕๔๗, ๑๖๗-๑๗๘/๒๕๔๘, ๑๘๓/๒๕๔๘, ๒๗๙/๒๕๔๙, ๓๐๑/๒๕๕๐ 

คดีหมายเลขแดงที   ๔๔-๕๙/๒๕๕๒ 

 

ประเภทคดี   ปกครอง 

 

คู ่ความ   นางมะลิวรรณ  นาควิโรจน์ ที ๑ กับพวก    ผู้ฟ้ องคด ี

     

ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที ๑,  

กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ (กรมทรัพยากรธรณี เดิม) ที ๒, 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ ที ๓,  

ทรัพยากรธรณีจังหวัดลําปาง ที ๔, กรมควบคุมมลพิษ ที ๕,  

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ที ๖,  

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ที ๗    ผู้ถูกฟ้ องคด ี

 

เรือง  มลพิษ/ละเมิดทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าทีตามกฎหมาย

กําหนด/เรียกค่าเสียหาย และฟืนฟูสภาพแวดล้อม  

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- พ.ร.บ. สิงและรักษาสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๖  

- พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๕๗ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๘  

- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

- ประเด็นสิทธิในการฟ้องคดี 

ผู้ฟ้ องคดีทั ง ๑๖ สํานวนเป็นผู้ได้ร ับความเดือดร้อนหรืออาจจะเดือดร้อนมีสิทธิฟ้ องคดี

ได้ โดยไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายหรือให้ควบคุมความเสียหายมิได้เสียก่อน  เพราะผู้ฟ้ องคดีมี

ภูมิลําเนาอยู่ทีตั งและใกล้เคียงกับพืนทีโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะทีได้ร ับประทานบัตร หากการ



๕๖ 
 

ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ฟ้ องคดีที ๗ ละเลยไม่ดําเนินการตามเงือนไขในประทานบัตรและ

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อม ผลกระทบย่อมเกิดในวงกว้าง เนืองจากกระแสลมและ

มลพิษทีปนเปือนเข้าสู่แหล่งนําใต้ดิน ย่อมจะแผ่กว้างและกระจายไปอย่างรวดเร็ว และความเสียหายที

เกิดขึนยากทีจะเยียวยาหรือป้ องกันได้  

 

- ประเด็นละเว้นการปฏิบัติหน้าที 

ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๗ เป็นผู้ประกอบการทีก่อให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์โดยไม่ปรากฎ

ว่ามีป ั จจัยอืนหรือสถานประกอบการอืนเป็นผู้ปล่อยมลพิษในพืนทีดังกล่าว ประกอบกับในคดีแพ่งของ

ศาลจังหวัดลําปางฟ ั งได้ว่า ก๊าซดังกล่าวทีเกิดจากโรงไฟฟ้ าแม่เมาะทําให้เกิดมลภาวะจริง และกรณี

ดังกล่าวเกิดจากการทีผู้ถูกฟ้ องคดีมิได้บําบัดอากาศเสียให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานทีกฎหมายกําหนด

ก่อนทีจะปล่อยสู่บรรยากาศและเครืองกําจัดก๊าซใช้ได้เพียง ๒ เครือง ซึงผู้ถูกฟ้ องคดีทราบอยู่แล้วจึง

แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ถูกฟ้ องคดีสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและป้ องกันไม่ให้เกิดขึนได้ 

จึงมิใช่เหตุสุดวิส ัยตาม มาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที

ตามทีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ  

 

การทีอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ผู้ฟ้ องคดีที ๓ เพียงแต่สั งการให้

ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๗ ปฏิบัติตามเงือนไขข้อกําหนดในการทําเหมือง แต่มิได้ดําเนินการระง ับการกระทํา

ดังกล่าวจนกว่ามาตรการฯ ทีขอแก้ไขทบทวนจะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ตามอํานาจหน้าทีทีกําหนดใน พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 

๒๕๑๐ ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๓ จึงละเลยการปฏบิัติหน้าท ี

 

-  ประเด็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ เพียงใด 

เมือปรากฏว่าระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงสิงหาคม ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟ้ องคดี

ได้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยปล่อยอากาศเสียมีค่าเฉลียความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน

บรรยากาศโดยทั วไปเกินกว่าทีกฎหมายกําหนด ซึงในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ฟ้ องคดีทั ง ๑๙ สํานวนอ้างว่า

ป่ วยด้วยอาการของโรคทางเดินหายใจ โรคปอดระคายเคืองต่อเยือบุผนังตามร่างกาย ซึงการตรวจ

ดังกล่าวจะมิไดม้ีการว ัดคุณภาพอากาศและเป็นการตรวจภายหลังจากทีไม่มีความเข้มข้นของก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีจะเป็นอันตรายก็ตาม แต่เมือมีการตรวจสอบความเสียหายก็ฟ ั งได้ว่าเกิดความ

เดือดร้อนดังกล่าวขึนจริง ประกอบกับผู้เชียวชาญได้เบิกความว่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์หากได้ร ับนาน 

ๆ อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงถือว่าผู้ฟ้ องคดีได้ร ับผลกระทบ  

 

การกระทําของผู้ถูกฟ้ องคดีที ๗ เป็นการกระทําทีแตกต่างจากมาตรการป้ องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมทีเสนอไว้ในรายงาน และมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมที

กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้ อง
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คดีที ๗ ได้ยืนขอเปลียนแปลงมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมฯ ดังกล่าวแต่ประการใด 

ซึงไม่เป็นการปฏิบัติ มาตรา ๕๗ แห่ง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 

แต่ในคดีทั ง ๑๖ สํานวนผู้ฟ้ องคดีมิได้นําสืบความเสียหายให้ปรากฏ ไม่ได้ชีแจงหรือ

แสดงพยานหลักฐานให้เห็นว่าผู้ฟ้ องคดีได้ร ับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย และทรัพย์สิน 

อย่างใด เมือใด และได้ร ับความเสียหายมากน้อย เพียงใด ซึงแม้ระบบวิธีพิจารณาปกครองจะเป็นระบบ

ไต่สวน แต่การพิสูจน์ความเสียหายผู้ฟ้ องคดีก็ย ังคงมีหน้าทีสืบให้ปรากฏ จึงไม่อาจรับฟ ั งว่าการกระทํา

ของผู้ถูกฟ้ องคดีท๗ี ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ฟ้ องคดีทั ง 

๑๖ สํานวน 

 

-  ประเด็นผู้ถูกฟ้ องคดีจะต้องหยุดหรือระง ับการกระทําละเมดิ หรือต้องหยุดการผลิต

กระแสไฟฟ้ าด้วยถ่านหินลิกไนต์ และจะต้องจัดการฟืนฟูสภาพสิงแวดล้อมและคุณภาพอากาศบริเวณ

อําเภอแม่เมาะ ให้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม โดยค่าใช้จ่ายของผู้ถูกฟ้ องคดีหรือไม่ เพียงใด  

 

เมือป ั จจุบันผู้ถูกฟ้ องคดีที๗ ติดตั งและซ่อมแซมเครืองกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้

ใช้การได้ครบถ้วนแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้ องคดีที ๗ ได้หยุดหรือระง ับการกระทําละเมิดแล้ว ตลอดจนได้

ป้ องกันมิให้ก๊าซดังกล่าวฟุ ้ งกระจายไปในอากาศแล้ว ประกอบกับคุณภาพอากาศไม่มีก๊าซดังกล่าวเกิน

กว่าทีกฎหมายกําหนด และพืชผลและทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหายเพียงครั งเดียวโดยไม่มีผลต่อเนือง

ตามมา จึงฟ ั งไม่ได้ว่าสภาพแวดล้อมและคุณภาพอากาศได้ร ับผลกระทบอันจะต้องสั งให้ผู้ถูกฟ้ องทําการ

ฟืนฟู 

 

- ประเด็นคําวินิจฉัยของศาลเกียวกับการกิจการทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม หรือทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต ร่างกาย และ

ทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างและจํานวนมาก  

 

เนื องจากกิจการของผู้ถูกฟ้ องคดีที ๗ เป็นกิจการทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม หรือทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามยั ชีวิต ร่างกาย และ

ทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างและจํานวนมาก ซึงหากเกิดความเสียหายดังกล่าวก็จะเป็นการยากที

จะเยียวยาความเสียหายได้ อีกทั งความเสียหายดังกล่าวจะเกิดผลกระทบแก่ประเทศชาติและสังคม

โดยรวม มิได้เกิดเฉพาะผู้ฟ้ องคดีหรือผู้บริหารองค์กรทีเกียวข้องเท่านั น ดังนัน การดําเนินการของผู้ถูก

ฟ้ องคดีที ๗ ในส่วนทีเกียวกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายของประชาชน และเกียวกับมาตรการระง ับ

ผลกระทบหรือพืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๗ จึงต้องดําเนินการโดย

เคร่งครัด อีกทั งผู้มีหน้าทีควบคุม ดูแลจะต้องดําเนินการเช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าทีทุกระดับต้อง

ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรืองนั น โดยไม่ต้องผูกพันอยู่ก ับคําขอหรือพยานหลักฐาน
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ของคู่กรณี และเจ้าหน้าทีต้องดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขอเท็จจริงหรือ

ความเห็นจากผู้เกียวข้องหรือผู้เชยีวชาญออกไปตรวจสถานที ฯลฯ ตามมาตรา ๒๘ -๒๙ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

- พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๗ ปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิงแวดล้อม โครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะของผู้ถูกฟ้ องคดีที ๗ คําขอประทานบัตร ตั งอยู่ทีอําเภอแม่

เมาะ จังหวัดลําปาง ดังนี  

๑. ให้อพยพหมู่บ้านออกนอกรัศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร ตามข้อ ๑.๑๔ ของมาตรการ

ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมทีเสนอไว้ในรายงาน ฯ  

 

๒. ให้ฟืนฟูเหมืองให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมตามธรรมชาติ โดยการถมดินกลับในบ่อ

เหมืองให้มากทีสุด และให้ปลูกป่ าทดแทน เฉพาะในส่วนทีนําพืนทีทีต้องฟืนฟูขุมเหมืองไปทําสวน

พฤกษชาติและสนามกอล์ฟ ตามข้อ ๑.๑๗ ของมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมทีเสนอ

ไว้ในรายงาน ฯ  

 

๓. ยืนแก้ไขข้อ ๒.๖ ของมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมทีกําหนดโดย

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม 

(เดิม)) จากการปลูกและนําพืชทีปลูกใน WET LAND ไปกําจัด เป็นการใช้ระบบ Anaerobic Bacteria  

 

๔. วางแผนจุดปล่อยดินโดยให้ตําแหน่งทีปล่อยดินไม่อยู่ตําแหน่งต้นลมทีพัดผ่านไปยัง

ชุมชนทีอยู่โดยรอบ และกําหนดพืนที Buffer Zone ระยะจุดปล่อยดินกับชุมชน ได้เป็นระยะทางไม่น้อย

กว่า ๕๐ เมตร และควรจัดเป็น Bunker ให้จุดปล่อยดินอยู่ตํากว่าความสูงของ Bunker ตามข้อ ๒.๗.๒ 

และ ๒.๗.๓  ของมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมทีกําหนดโดยสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม (เดิม)) 

 

๕. ให้จ ัดทํารายงานการตรวจสอบสภาพสิงแวดล้อม (Environmental Audit) ทุก ๒ ปี 

โดยจะต้องมีรายงานการตรวจสอบ (Audit) ในทุกผลกระทบทีเกิดขึน และเสนอให้สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทราบ ตามข้อ ๒.๙ ของมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิงแวดล้อมทีกําหนดโดยสํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สํานักงาน

นโยบายและแผนสิงแวดล้อม (เดิม)) 

 

หากผู้ถูกฟ้ องคดีที ๗ มีมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมทีสามารถ

ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมทีดีกว่าให้ดําเนินการยืนขอแก้ไขมาตรการป้ องกันและแก้ไข
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ผลกระทบสิงแวดล้อมฯ ดังกล่าว ต่อหน่วยงานทีเกียวข้องเพือพิจารณา หรือเพือทราบ ก่อนทีจะ

ดําเนินการตามทขีอแก้ไข  

 

ให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๓ ตรวจสอบ กํากับดูแลการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้ องคดีที ๗ ให้ปฏิบัติตาม

เงือนไขในประทานบัตรและมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการเหมืองลิกไนต์แม่

เมาะ ของผู้ถูกฟ้ องคดีที ๗  
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(๒๑) คดีพืนทีคุ้มครองสิงแวดล้อม 

 

กลุ่มคดี  สิงแวดล้อมเกียวกับการคุ้มครองป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐตามกฎหมาย 

 

คําพิพากษา  ศาลฎีกา 

 

คดีหมายเลขแดงที   ๘๖๑/๒๕๔๐ 

 

ประเภทคดี  แพ่ง 

 

คู ่ความ   พนัส  ทัศนียานนท์  ที ๑ กับพวกรวม ๗ คน   โจทก ์

พันเอกสัณห์  หาอุปละ ที ๑ กับพวกรวม ๒๙ คน   โจทก์ร่วม 

นายกรัฐมนตรี ที ๑ กับพวกรวม ๓     จําเลย 

 

เรือง สิงแวดล้อม/ละเมิดสิทธิในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม/ 

ให้ปฏิบัติหน้าที 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๕ , มาตรา ๔๘ ทวิ 

มาตรา ๕๘ 

- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๖, 

มาตรา ๔๓, มาตรา ๔๕ 

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕, มาตรา ๑๔๒, มาตรา 

๒๔๖ 

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๑ 

 

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

ตามทีร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๕ วรรคหนึง บัญญัติว่า 

“สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้ร ับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิ และการจํากัดสิทธิเช่นว่านีย่อม

เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพืนทีตามทีโจทก์ทั งเจ็ดและโจทก์ร่วมทั งยีสิบ

เก้าฟ้ องยังไม่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นเขตพืนทีคุ้มครองสิงแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา



๖๑ 
 

คุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พงศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๓ ทั งโจทก์ทั งเจ็ดก็ยอมรับว่าพืนทีตามฟ้ องเป็น

กรรมสิทธิ ของสํานักงานทรพัย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มิใช่เป็นทีสาธารณะ ดังนัน การทีโจทก์ทั งเจ็ดมี

ความประสงค์จะให้ทางราชการกําหนดพืนทีตามฟ้ องเป็นเขตพืนทีคุ้มครองสิงแวดล้อมโดยไม่ต้องการให้

มีการปลูกสร้างอาคารใดๆ ลงบนพืนทีรวมทั งต้องการให้กําหนดมาตรการจํากัดการใช้พืนทีดังกล่าวนัน

ย่อมเป็นการใช้สิทธิโดยละเมิดสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินเป็นคําขอทีไม่อาจบังคับให้ได้  

 
ส่วนทีโจทก์ทั งเจ็ดอ้างว่ามติคณะรัฐมนตรีเมือว ันที ๑๐ กันยายน ๒๕๓๕ ขัดกับมติ

คณะรัฐมนตรีเมือว ันที ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๒ นั น เห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีเมือว ันที ๑๐ กันยายน ๒๕๓๕ 

เป็นการอนุมัติให้ทําการก่อสร้างอาคารแทนอาคารเดิมทีถูกเพลิงไหม้จนใช้การไม่ได้ โดยไม่ปรากฏว่า

มติดังกล่าวข ัดต่อกฎหมายใดตามทีโจทก์ทั งเจ็ดกล่าวอ้างในฎีกา คณะรัฐมนตรีย่อมมีอํานาจลงมติ

ดังกล่าวได้โดยชอบ อนึงแม้ปรากฏว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิงแวดล้อมจะเคยมีหนังสือ

ให้ข้อคิดเห็นต่อคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาในเรืองการใช้ทีดินในความครอบครองของกรม

ประชาสัมพันธ์ว่าควรสงวนพืนทีบางส่วนไว้เป็นพืนทีสีเขียว และบางส่วนไว้สําหรับเป็นพืนทีริมนํา แต่ก็

ปรากฏว่า ได้มีการถอนเรืองคืนไปในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมอืว ันที ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๖ โดย

เสนอว่าขณะนีสถานการณ์ได้เปลียนแปลงไป  

 
สิทธิตามทีโจทก์ทังเจ็ดกล่าวอ้างมาในฎีกา เช่น สิทธิและหน้าทีในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๕๘ 

สิทธิในการมีอากาศสะอาดบริสุทธิ หายใจเพือสุขภาพพลานามัยและคุณภาพชีวิตทีดี สิทธิในการได้ร ับ

ความรืนรมย์ตามธรรมชาติของพืนทีตามฟ้ อง สิทธิทีจะปลอดจากความเสียหายและเดือดร้อนอันเกิดจาก

ป ั ญหานําท่วมชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับพืนทีตามฟ้ อง และสิทธิทีจะปลอดจากเหตุเดือดร้อนรําคาญ

อันเกิดจากป ั ญหาการจราจรติดข ัด ป ั ญหามลพิษทางอากาศ ป ั ญหาความร้อนทีระบายจากตึกอาคารสูง 

ล้วนเป็นสิทธิตามปกติธรรมดาของคนทั วไปซึงมีสิทธิได้ร ับตามทีกฎหมายกําหนดอยู่แล้วจึงไม่ใช่เป็น

สิทธิทีโจทก์ทั งเจ็ดได้ร ับความเสียหายเป็นพิเศษโจทก์ทั งเจ็ดจึงไม่มีสิทธิทีจะฟ้ องร้องจําเลยทั งสามเป็น

คดีน ี

 

การทีโจทก์ทั งเจ็ดขอทราบข้อมูลและข่าวสารเกียวกับรายงานการประชุมและมติในการ

พิจารณาสถานทีทํางานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานคร และเมืองหลักรวมทั งแบบแปลนการ

จัดพืนทีการก่อสร้างอาคารและแผนการป้ องกันแก้ไขป ั ญหาทีจะเกิดขึนในอนาคตจากจําเลยที ๓ แต่

จําเลยที ๓ ไม่ให้ความร่วมมือ และไม่แจ้งเหตุข ัดข้องว่าเป็นข้อมูลหรือข่าวสารทีถือว่าเป็นความลับ

เกียวข้องกับการรักษาความมั นคงแห่งชาติหรือเข้าข้อยกเว้นข้ออืนทีไม่ต้องเปิดเผยแต่อย่างใดจึงเป็น

การกระทบสิทธิของโจทก์ทั งเจด็แล้ว โจทก์ทั งเจ็ดจึงมีอํานาจฟ้ อง จําเลยที ๓ ทีศาลอุทธรณ์พิพากษามา

นั น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยเป็นบางส่วน 



๖๒ 
 

พิพากษายกฎีกาของโจทก์ร่วมทั งยีสิบเก้าและฎีกาของจําเลยที ๒ และพิพากษาแก้

เป็นว่า ให้ร ับฟ้ องโจทก์ทั งเจ็ดเฉพาะทีเกียวกับจําเลยที ๓ ตามคําขอท้ายฟ้ องข้อ ๔ นอกจากทีแก้ให้

เป็นไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 
 

(๒๒) คดีสนามบินขอนแก่น 

 

กลุ่มคดี  สิงแวดล้อมเกียวกับการคุ้มครองป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐตามกฎหมาย 

 

คําพิพากษา  ศาลฎีกา 

 

คดีหมายเลขแดงที   ๑๗๓๓/๒๕๔๓ 

 

ประเภทคดี  แพ่ง 

 

คู ่ความ   นางสุมาลี  โพธิ ศรี  ที ๑ กับพวกรวม ๑๖ คน   โจทก ์

กรมการบินพาณิชย์ ที ๑ กับพวกรวม ๔ คน   จําเลย 

 

เรือง สิงแวดล้อม/อํานาจฟ้ องเพิกถอนการอนุมัติก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศ

ยานขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม

แห่งชาต ิ

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ 

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๗๒ วรรคสอง  

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

  คดีนีเป็นคดีทีโจทก์ฟ้ องหน่วยงานรัฐ ว่าได้ก่อสร้างในโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน

ขอนแก่น โดยมิได้เสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมให้คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณา 

เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อโจทก์และประชาชนทีอาศัยในบริเวณทีใกล้เคียง จึงขอให้

จําเลยระง ับโครงการพัฒนาสนามบินดังกล่าว และขอให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรทีีอนุมัติโครงการ

พัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเสีย  

ศาลชันต้นตรวจคําฟ้ องแล้วมีคําส ั งว่า ตามคําฟ้ องไม่ปรากฏว่าร ัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อมได้ออกกฎกระทรวงกําหนดให้การขยายท่าอากาศยาน

ขอนแก่นซึงเป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการจําเลยที ๑ และที ๒ ให้มีหน้าทีต้องเสนอรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๔ (๓) จึงไม่ร ับคําฟ้ อง 



๖๔ 
 

  โจทก์ทั งสิบหกอุทธรณ์ 

  ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ทั งสิบหกหาได้บรรยายฟ้ องว่าเขตพืนทีก่อสร้างคดีนี ได้มี

การกําหนดให้พืนทีนั นเป็นเขตพืนทีคุ้มครองสิงแวดล้อมตามมาตรา ๔๓, ๔๔ (๓) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ไม่ ฟ้ องโจทก์ทั งสิบหกส่วนนีจึงมิชอบด้วยประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง ส่วนคําฟ้ องเรืองการก่อสร้างของจําเลยที ๑ 

และที ๒ ทําให้โจทก์ทั งสิบหกได้ร ับความเดือดร้อนและเสียหายนั น โจทก์มิได้เรียกค่าเสียหายมา จึงไม่

อาจรับไว้พิจารณาได้ พิพากษายืน 

  โจทก์ทั งสิบหกฎีกา 

ศาลฎีกา เห็นว่า กรณีตามคําฟ้ องของโจทก์ทั งสิบหกเป็นเรืองแหล่งกําเนิดมลพิษที

ก่อให้เกิดหรือแพร่กระจายของมลพิษซึงหากเป็นเหตุให้โจทก์ทั งสิบหกได้ร ับอันตรายแก่ร่างกาย สุขภาพ

อนามัย และเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของโจทก์ทั งสิบหกเสียหายด้วยประการใดๆ โจทก์ทั งสิบหกก็ชอบทีจะ

ฟ้ องร้องเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษนั นให้ร ับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย

เพือการนั น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๙๖ 

ได้ หรืออาจเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากรัฐในกรณีทีได้ร ับความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากกิจการ

หรือโครงการทีริเริม สนับสนุนหรือดําเนินการโดยส่วนราชการหรือร ัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๖ (๒) หรือ

หากเป็นกรณีจําเลยทั งสีจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําต่อโจทก์ทั งสิบหกโดยผิดกฎหมายให้โจทก์ทั งสิบ

หกเสียหายแก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึงอย่างใดก็ดี อันเป็นการ

ละเมิดต่อโจทก์ทั งสิบหก โจทก์ทั งสิบหกก็ชอบทีจะฟ้ องร้องผู้ทําละเมิดหรือนายจ้างของผู้ทําละเมิดเรียก

ค่าสินไหมทดแทนได้ หรือหากผู้ทําละเมิดทําละเมิดต่อเนืองกันไม่ยอมหยุด โจทก์ทังสิบหกก็ชอบทีจะ

ฟ้ องร้องขอให้ศาลสั งให้ผู้ทําละเมิดหยุดทําละเมิดเสียก็ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา ๔๒๐  

การทีโจทก์ฟ้ องขอให้ระง ับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น และขอให้เพิกถอน

มติคณะรัฐมนตรีทีอนุมัติการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น โดยทีมิได้บรรยายว่าหาก

จําเลยที ๑ และที ๒ จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมแล้วจะมีผลถึงขนาดที

คณะรัฐมนตรีจะไม่อนุมัติการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น จึงย ังไม่อาจถือได้ว่ามติ

คณะรัฐมนตรีไม่ชอบ ยิงกว่านั น ตามฟ้ องได้ความแต่เพียงว่าโจทก์ได้ร ับความเสียหายจากการก่อสร้าง

อันเนื องมาจากความบกพร่องของผู้ก่อสร้างทีไม่ป้ องกันมลพิษ ซึงความเสียหายดังกล่าวก็มิใช่ผล

โดยตรงจากมติคณะรับมนตรี โจทก์ทั งสิบหกย่อมไม่อาจฟ้ องขอให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีทีอนุมัติการ

ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่นได้ โจทก์ทั งสิบหกจึงไม่มีอํานาจฟ้ องจําเลยทั งสีเป็นคดีนี

ได ้

พิพากษายกคําสั งศาลชั นต้นและคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยให้ยกฟ้ องโจทก์ทั งสิบหก 

ค่าฤชาธรรมเนียมทั งสามศาลให้เป็นพับ  

 

(๒๓) คดี บ่อขยะราชาเทวะ 



๖๕ 
 

 

กลุ ่มคดี  สิงแวดล้อมเกียวกับการคุ้มครองป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐตามกฎหมาย 

 

คําพิพากษา  ศาลปกครองกลาง 

คดีหมายเลขดําที  ๒๘๑๙/๒๕๔๔ 

คดีหมายเลขแดงที  ๒๙๖/๒๕๔๖ 

 

คําพิพากษา  ศาลปกครองสูงสุด 

คดีหมายเลขดําที  อ.๔๘/๒๕๔๖ 

คดีหมายเลขแดงที อ.๗๙/๒๕๔๗ 

 

ประเภทคดี  ปกครอง 

 

คู ่ความ   นายกมล  ณ เอ้งย่อง  ที ๑ กับพวกรวม ๓ คน   ผู้ฟ้ องคดี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ที ๑ กับพวกรวม ๖   ผู้ถูกฟ้ องคด ี

 

เรือง เหตุเดือดร้อนรําคาญ/คดีพิพาทเกียวกับการทีเจ้าหน้าทีของรัฐกระทําการโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลราชาเทวะ เรือง การกําจัดสิงปฏิกูลและ 

  มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๓๙ 

- พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

- กฎกระทรวง ฉบับท ี๑๗๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพ.ร.บ. การผัง

เมือง      

  พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมสมุทรปราการ), กฎกระทรวง ฉบับท ี๔๐๓ (พ.ศ.  

  ๒๕๔๒), กฎกระทรวง ฉบับท ี๔๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓), กฎกระทรวง ฉบับท ี

๔๖๓  

  (พ.ศ. ๒๕๔๓) และ กฎกระทรวงให้ใช้ผ ังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 

๒๕๔๔ 

- พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๙๐ 

 



๖๖ 
 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

  ศาลปกครองชั นต้นมีคําส ั งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพือบรรเทาทุกข์

ช ั วคราวก่อนการพิพากษา โดยมีคําส ั งให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๓ ใช้อํานาจตามมาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ.การ

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ออกคําส ั งห้ามผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ กระทําการใดๆ อันก่อให้เกิดกลินเหม็นของมูล

ฝอยอันเป็นเหตุรําคาญไว้จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส ั ง และให้ผู้ถูกฟ้ องคดที ๑ และที ๒ 

ควบคุมดูแลให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๓ ปฏิบัติตามคําส ั งศาลโดยเคร่งครัด 

 

  ผู ้ถ ูกฟ้องคดีที ๑ 

  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมือผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ ขออนุญาตนําขยะมูลฝอยมาฝ ั งกลบ

ในท้องทีจ ังหวัดสมุทรปราการ ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๑ ก็มิได้ตรวจสอบว่าทีดินตามทีขออนุญาตนันถูกกําหนด

ห้ามใช้ประโยชน์เพือกิจการดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือไม่ การทีผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ 

ขอให้แก้ไขเปลียนแปลงข้อกําหนดการใช้ทีดนิในเขตผังเมือง เพือให้สามารถประกอบกิจการกําจัดมูล

ฝอยได้ตามกฎกระทรวงนัน การแก้ไขข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ทีดินของผังเมืองรวมสมุทรปราการ

เพือใหผู้้ถูกฟ้ องคดีที ๖ สามารถประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยได้ในบริเวณทีดินดังกล่าวไม่เป็นการแก้ไข

ปรับปรุงผังเมืองรวมเพือประโยชน์แห่งร ัฐแต่เป็นเพือประโยชน์เอกชน ดังนันการทีผู้ถูกฟ้ องคดีที ๑ 

ดําเนินการขอให้มีการแก้ไขข้อกําหนกดการใช้ประโยชน์ทีดินของผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ

เพือให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ สามารถประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยได้ในทีดินประเภททีอยู่อาศัยหนาแน่นปาน

กลางในลักษณะดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการละเลยในการบริหารราชการโดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของการผังเมืองตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพือลดหรือขจัด

มลพิษตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 

  อีกทั งผู้ถูกฟ้ องคดทีี ๑ ย ังปล่อยให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๓ ออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ 

ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนตลอด

มา อันเป็นการไม่กํากับดูแลให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๓ ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย การกระทําของผู้

ถูกฟ้ องคดีที ๑ ดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าทีตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.

๒๕๓๔  

 

  ผู ้ถ ูกฟ้องคดีที ๒ 

  คดีนีข้อเท็จจริงร ับฟ ั งเป็นทียุติตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองชั นต้นแล้วว่า ผู้ถูกฟ้ อง

คดีที ๒ ละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติราชการในการกํากับดูแลผู้ถูกฟ้ องคดีที ๓ 

โดยปล่อยให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยในท้องทีตําบลราชาเทวะโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย และปล่อยให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยโดยก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้

ฟ้ องคดีทั งสามและผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่จําต้องวินิจฉัยในป ั ญหา

ดังกล่าวอีก 



๖๗ 
 

  แต่ภายหลังจากทีศาลปกครองชั นต้นมีคําพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้ องคดี

ที ๓ ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๒ ย ังคงปล่อยให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๓ ออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ ประกอบ

กิจการจํากัดมูลฝอยต่อไปอีกโดยทีย ังไม่พ้นกําหนดหนึงปีนับแต่ว ันทีศาลปกครองชั นต้นมีคําพิพากษา

เพิกถอนใบอนุญาตฉบับเดิม อันเป็นการฝ่ าฝืนมาตรา ๖๒ แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึง

เป็นการกระทําทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถือได้ว่าไม่กํากับดูแลผู้ถูกฟ้ องคดีที ๓ ให้ปฏิบัติหน้าทีให้

เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย อันเป็นการละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ 

  ผู ้ถ ูกฟ้องคดีที ๓  

ศาลปกครองชั นต้นได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ถูกฟ้ องคดีที ๓ ละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมาย

กําหนดให้ต้องปฏิบัติโดยปล่อยให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยก่อเหตุรําคาญแก่ผู้ฟ้ อง

คดีและผู้ทีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ส่วนกรณีทีผู้ถูกฟ้ องคดีที ๓ ออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ 

ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยต่อไปภายหลังจากศาลปกครองชั นต้นมีคําพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาต

ฉบับเดิมแล้ว นั น ศาลปกครองสงูสุดได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วว่าเป็นการออกคําส ั งทางปกครองทีไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย นอกจากนีย ังถือได้ว่าผู้ถูกฟ้ องคดีที ๓ ใช้อํานาจหน้าทีโดยไม่ยึดถือหรือไม่ปฏิบัติการให้

เป็นไปตามกฎหมาย อันเป็นการละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ 

 

ผู ้ถ ูกฟ้องคดีที ๔ 

เห็นว่าผู้ถูกฟ้ องคดีที ๔ ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าทีเพือแก้ไขและป้ องกันความ

เสียหายจากเหตุเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากการประกอบกิจการของผู้ฟ้ องคดีที ๖ แล้ว จึงมิได้

ละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ  

 

ผู ้ถ ูกฟ้องคดีที ๕ 

การทีผู้ถูกฟ้ องคดีที ๕ ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ เพือนํามูลฝอยในความ

รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้ องคดีที ๕ ไปทําลายโดยวิธีฝ ั งกลบในท้องทีตําบลราชาเทวะ โดยทีขณะนันทีดิน

ของผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ ย ังอยู่ในบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการตามกฎกระทรวง ซึงต้องห้ามใช้

ประโยชน์เพอืกิจการกําจัดมูลฝอย ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้ องคดีที ๕ ละเลยต่อหน้าทีในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

และกรณีทีผู้ถูกฟ้ องคดีที ๕ มิได้ปฏิบัติหน้าทีควบคุมดูแลให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ ดําเนินการกําจัดมูลฝอยให้

ถูกสุขลักษณะและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ก็เป็นการไม่ปฏบิัติหน้าทีควบคุมดูแลให้ผู้

ถูกฟ้ องคดีที ๖ ดําเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.

๒๕๓๕ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ 

อย่างไรก็ตามการกําจัดมูลฝอยถือเป็นบริการสาธารณะทีผู้ถูกฟ้ องคดีที ๕ ต้อง

ดําเนินการตามอํานาจหน้าทีทีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พง

ศ.๒๕๒๘ การทีผู้ถูกฟ้ องคดีที ๕ ทําส ัญญาจ้างผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ ให้ดําเนินการขนมูลฝอยไปทําลาย ซึงมี

ปริมาณมากนั น จําเป็นต้องมีการจัดเตรียมหาสถานทีทีเหมาะสม ตลอดจนการย้ายเครืองจักรอุปกรณ์ใน

การดําเนินการ ซึงต้องใช้เวลา การสั งห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยในขณะนี
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ย่อมส่งผลให้เกิดป ั ญหาตามมาทีไม่สามารถกําจัดมูลฝอยในเขตพืนทีของกรุงเทพมหานครและตําบล

ราชาเทวะซึงรวมถึงชุมชนของผู้ฟ้ องคดีทั งสามและชุมชนใกล้เคียงด้วยเป็นอันมากและจะก่อให้เกิด

ป ั ญหาด้านสภาวะแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตลอดจนการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองในเขตพืนที

ดังกล่าวเป็นวงกว้างอีกด้วย จึงเห็นว่า หากห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยตาม

สัญญาทีได้ทําไว้ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าความเสียหายทีผู้ฟ้ องคดีทั ง

สามและประชาชนทีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานทีฝ ั งกลบมูลฝอยดังกล่าวได้ร ับ  

 

พิพากษาแก้ เป็นให้เพิกถอนใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้ องคดีที ๓ ทีอนุญาตให้ผู้ถูฟ้ องคดีที 

๖ ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอย แต่เพือมิให้การเพิกถอนมีผลกระทบต่อการจัดทําบริการสาธารณะอันจะ

มีผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม จึงให้การเพิกถอนมีผลนับแต่ว ันทีพ้นกําหนดเก้าสิบว ันนับแต่ว ันทีมี

คําพิพากษา ทั งนีในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวทีคําพิพากษายังไม่มีผลบังคับ ให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๓ และที 

๕ ควบคุมดูแลผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและเงือนไขทีผู้ถูกฟ้ องคดีที ๓ กําหนดไว้ท้าย

ใบอนุญาตดังกล่าว รวมทั งคําแนะนําของกรมควบคุมมลพิษโดยเคร่งครัด และเมือการประกอบกิจการ

ของผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ สินสุดลงแล้ว ให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๕ ควบคุมดูแลให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๖ จะต้องทําการ

ตรวจสอบดูแลรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมบริเวณสถานทีฝ ั งกลบมูลฝอยเป็นระยะเวลาหนึงปีหลังจาก

สินสุดสัญญาแล้ว โดยเคร่งครัด  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๒๔) คดี รถ ข.ส.ม.ก ปล่อยควันพิษ 
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กลุ ่มคดี  สิงแวดล้อมเกียวกับการคุ้มครองป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐตามกฎหมาย 

 

คําพิพากษา  ศาลปกครองกลาง 

 

คดีหมายเลขดําที  ๒๐๒๗/๒๕๔๕, ๒๐๒๘/๒๕๔๕, ๒๐๒๕/๒๕๔๕, ๒๐๒๖/๒๕๔๕ 

คดีหมายเลขแดงที ๑๗๖๓/๒๕๔๙, ๑๗๖๔/๒๕๔๙, ๑๗๖๕/๒๕๔๙, ๑๗๖๖/๒๕๔๙ 

 

ประเภทคดี  ปกครอง 

 

คู ่ความ   มูลนิธิป้ องกันควันพิษและพิทักษ์สิงแวดล้อม ที ๑  

กับพวกรวม ๔ คน      ผู้ฟ้ องคดี 

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที ๑,  

กรมควบคุมมลพิษ ที ๒      ผู้ถูกฟ้ องคด ี

 

เรือง มลพิษ/หน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดให้ต้อง

ปฏิบัต ิ

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ 

- พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดตั งองค์การของรัฐบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 

- พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 

- พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ 

- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕  

- พ.ร.ฎ.จัดตั งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.๒๕๑๙ 

- พ.ร.ฎ.จัดตั งองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๑๙ 

- พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิงแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ 

- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ 
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ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

  ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๑ 

จากบทบัญญัติของกฎหมาย ทีเกียวข้อง เห็นได้ว่า การประกอบการขนส่งของผู้ถูกฟ้ อง

คดีที ๑ ทั งโดยดําเนินการด้วยตนเองหรือโดยร่วมกิจการหรือร่วมทุนกับบุคคล หรือโดยมอบหมายให้

บุคคลอืนดําเนินการแทน ถือเป็นบริการสาธารณะทีเป็นอํานาจหน้าทีโดยตรงของผู้ถูกฟ้ องคดีที ๑ ซึง

การดําเนินบริการสาธารณะของหน่วยงานทางปกครองย่อมต้องมีความหมายด้วยว่า จะต้องเป็นการ

ดําเนินบริการสาธารณะทีเป็นไปตามกฎหมายและไม่ฝ ่ าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายเสียเอง โดยใน

กรณีทีเกียวกับสภาพของรถนั นย่อมหมายถึงว่า จะต้องเป็นรถทีมีสภาพทีมั นคงแข็งแรง และต้องไม่อยู่

ในสภาพทีอาจทําให้เสือมเสียสุขภาพอนามัย 

  เมือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๑ มีรถและรถร่วมบริการรวมกันทั งหมด 

๑๔,๗๐๐ คัน มีเครืองมือตรวจวัดควันดําและเสียง จํานวน ๓๓ เครือง ใช้ประจําทุกๆ อู่ โดยกําหนด

มาตรการตรวจควันดําและเสียงรถทุก ๑๕ ว ัน แต่ก็ปรากฏว่า รถโดยสารและรถร่วมบริการยังมีการ

ปล่อยควันดําทีทําให้เกิดมลพิษทางอากาศทีเห็นได้อย่างแจ้งชัดและเป็นข้อเท็จจริงทีปรากฏตั งแต่ใน

ขณะทีผู้ฟ้ องคดีได้ยืนฟ้ องต่อศาลและยังคงสามารถพบเห็นได้ในขณะทีศาลพิจารณาคดี อีกทั งปรากฏ

ข้อเท็จจริงด้วยว่า การตรวจวัดควันดําของรถโดยสารของผู้ถูกฟ้ องคดีที ๑ และโดยเฉพาะอย่างยิงของ

รถร่วมบริการยังมีปริมาณทีน้อยมากเมือเทียบกับจํานวนรถทั งหมด ซึงทําให้พบเห็นรถทีปล่อยควันดําม

ในการวิงประกอบการ ตามทีผู้ถูกฟ้ องคดทีี ๒ ได้ยอมรับในคําชีแจงต่อศาล กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้ อง

คดีที ๑ ละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ 

 

  ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๒ 

  จากบทบัญญัติของกฎหมายทีเกียวข้อง เห็นได้ว่า กรณีรถโดยสารประจําทางปล่อย

ควันดําเกินมาตรฐานก่อให้เกิดป ั ญหาภาวะมลพิษทางอากาศนัน แม้ว่าเจ้าหน้าทีของผู้ถูกฟ้ องคดีที ๒ 

จะเป็นพนักงานเจ้าหน้าทีตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ก็ตาม 

แต่การใช้อํานาจตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงรถโดยสารประจําทางที

เป็นมูลเหตุแห่งการฟ้ องคดี และผู้ถกูฟ้ องคดีที ๒ ก็ได้ปฏิบัติหน้าทีเกียวกับการกํากับ ดูแล อํานวยการ 

ประสานงานติดตามและประเมินผลเกียวกับการฟืนฟู คุ้มครองและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมตามอํานาจ

หน้าทีทีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

พ.ศ.๒๕๓๕ กําหนดให้ตอ้งปฏิบัติแล้ว จึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้ องคดีที ๒ ละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมาย

กําหนดให้ต้องปฏิบัติในส่วนดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

  พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๑ ละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติโดย

ปล่อยให้มีรถโดยสารของผู้ถูกฟ้ องคดีที ๑ หรือรถร่วมบริการเอกชนออกวิงโดยปล่อยมลพิษจากไอเสีย

เกินมาตรฐาน และกําหนดคําบังคับให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๑ ปฏิบัติหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่ให้
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รถประจําทางซึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้ องคดีที ๑ ทั งทีเป็นรถประจําทางทีผู้ถูกฟ้ องคดีที ๑ 

เดินรถเองและรถประจําทางทีร่วมบรกิารก่อให้เกิดมลพิษจากไอเสียเกินมาตรฐานอีก และให้รายงานผล

การตรวจวัดไอเสียของรถโดยสารของผู้ถูกฟ้ องคดีที ๑ และรถร่วมบริการเอกชนต่อศาลทุก ๓ เดือนเป็น

เวลา ๑ ปี ส่วนผู้ถูกฟ้ องคดีที ๒ ให้ยกฟ้ อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๒๕) คดี โรงงานฝังกลบขยะ เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน 
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กลุ ่มคดี  สิงแวดล้อมเกียวกับการคุ้มครองป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐตามกฎหมาย 

 

คําพิพากษา  ศาลปกครองกลาง 

 

คดีหมายเลขดําที  ๑๗๗๕/๒๕๔๖ 

คดีหมายเลขแดงที  ๓๙๙/๒๕๕๐ 

 

ประเภทคดี  ปกครอง 

 

คู ่ความ   นายยงยศหรือพศ  อดิเรกสาร  ที ๑ กับพวกรวม ๑๒๖ คน ผู้ฟ้ องคดี 

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จํากัด    ผู้ร้องสอด 

อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ที ๑ กับพวกรวม ๔ คน  ผู้ถูกฟ้ องคด ี

 

เรือง มลพิษ/หน่วยงานของรัฐออกใบอนุญาตกิจการฝ ั งกลบสิงปฏิกูลฯ และละเลยต่อ

หน้าทีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๙ 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท ี๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความใน 

  พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- กฎกระทรวง ฉบับท ี๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.  

  ๒๕๓๕ ข้อ ๒  และข้อ ๕  

-พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๓  

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

คดีนีผู้ฟ้ องคดีกับพวกเป็นชาวตําบลห้วยแห้ง ตําบลหนองปลาไหลและตําบลกุดนก

เปล้า อําเภอแก่งคอยและอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ได้ร ับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจได้ร ับความ

เดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลียงได้ จากโรงงานฝ ั งกลบวัสดุไม่ใช้แล้ว (ขยะ) ทีไม่มีอันตราย  
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  ศาลชั นต้นกําหนดวิธีการชั วคราวก่อนการพิพากษาโดยให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๒ ซึงได้ร ับ

มอบอํานาจจากผู้ถูกฟ้ องคดีที ๓ ตามคําส ั งกระทรวงอุตสาหกรรมที ๓๕๗/๒๕๔๖ เรือง มอบหมายให้

ข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าทีตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ลงวันที ๓ 

กรกฎาคม ๒๕๔๖ ออกคําส ั งตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ภายในสิบห้าว ัน

นับแต่ว ันทีศาลมีคําส ั งให้ผู้ร้องสอดระง ับการการนํากากอุตสาหกรรมเข้ามาฝ ั งกลบในพืนที เว้นแต่กาก

อุตสาหกรรมทีไม่ก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินทีอยู่

ใกล้เคยีง 

 

  ศาลปกครองวินิจฉัยว่า ในขณะทีผู้ถูกฟ้ องคดีท ี๑ และผู้ถูกฟ้ องคดีท ี๒ พิจารณาออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับฝ ั งกลบสิงปฏิกูลหรือว ัสดุทีไม่ใช้แล้วทีไม่เป็นอันตรายจากโรงงานตาม

กฎหมายว่าด้วยโรงงานให้กับผู้ร้องสอด นัน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท ี๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑) 

ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  เรือง การกําจัดสิงปฏิกูลหรือว ัสดุทีไม่ใช้แล้ว ย ังมิได้

ประกาศใช้บังคับ กิจการของผู้ร้องสอดจึงมิต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ส่วน

การออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดขยายโรงงานครั งที ๑ ซึงเป็นการปรับปรุงระบบบําบัดนําเสียและขยาย

โรงงานครั งท ี ๒ ก็เป็นการอนุญาตให้ขยายในส่วนการคัดแยกสิงปฏิกูลหรือว ัสดุทีไม่ใช้แล้วทีไม่เป็น

อันตรายก่อนทีจะ    ฝ ั งกลบ เป็นกรณีทีกฎหมายกําหนดให้ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดล้อม สําหรับการออกใบอนุญาตให้ขยายโรงงานครั งท ี๓ ซึงอนุญาตให้ขยายในส่วนการรับฝ ั ง

กลบสิงปฏิกูลและวัสดุทีไม่ใช้แล้วทีเป็นอันตราย (Hazardous Waste) และส่วนระบบบําบัดนําเสีย

รวมกัน ปรากฏว่าสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมของผู้ร้องสอดเรียบร้อยแล้ว อีกทั งสถานทีตั งโรงงานพิพาทก็

มิได้ตั งอยู่ในบริเวณทีกฎหมายกําหนดห้ามตั งโรงงาน และตั งอยู่ในทําเล และสภาพแวดล้อมตาม

หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในข้อ ๒ และข้อ ๕ ของกฎกระทรวง ฉบับท ี๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว 

  

นอกจากนี การออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้ องคดีทั งสองนัน ร ัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ กฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข ก็มิได้กําหนดให้ต้องได้ร ับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตําบลก่อนแต่อย่างใด ส่วน

กรณีทีออกใบอนุญาตโดยระบุสถานทีตั งโรงงานผิดพลาด ก็เป็นความผิดหลงเพียงเล็กน้อยซึงสามารถ

แก้ไขป ั ญหาให้ถูกต้องได้ตาม มาตรา ๔๓ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ดังนั น การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้ถูกฟ้ องคดีทั งสองจึงชอบด้วยกฎหมายและจาก

การทีผู้ฟ้ องคดีทั งสองได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ จนมีการแต่งตั งคณะทํางานตรวจสอบการดําเนิน

กิจการของผู้ร้องสอด แต่ก็ย ังไม่มีการรายงานทีสมบูรณ์พอทีจะสรุปได้ว่ามีการแพร่กระจายมลพิษจาก

บ่อฝ ั งกลบออกสู่ภายนอก จึงไม่มีเหตุทีผู้ถูกฟ้ องคดีที ๒ จะต้องออกคําส ั งให้ผู้ร้องสอดหยุดการประกอบ
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กิจการโรงงานหรือปิดโรงงานตาม มาตรา ๓๙ แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับเมือ

คณะทํางานได้ขอให้ผู้ร้องสอดแก้ไขข้อบกพร่อง ซึงผู้ร้องสอดก็ได้ดําเนินการตามคําส ั งทุกครั ง อีกทั ง

ป ั จจุบันโรงงานพิพาทยังเป็นทีศึกษาดูงานของสถานศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน และภาคราชการทั ง

ภายในและภายนอกประเทศ ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๑ และท ี๒ จึงมิได้ละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดให้

ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด 

 

พิพากษายกฟ้ อง ส่วนคําส ั งของศาลเกียวกับวิธีการชั วคราวก่อนการพิพากษาเมือว ันที 

๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ นั น ให้สินผลลงนับแต่ว ันทีคดีถึงทีสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๒๖) คดีซากหอยขมดึกดําบรรพ ์
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กลุ ่มคดี  สิงแวดล้อมเกียวกับการคุ้มครองป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐตามกฎหมาย 

 

คําพิพากษา  ศาลปกครองกลาง 

 

คดีหมายเลขดําที ๔๕๙/๒๕๔๘ 

คดีหมายเลขแดงที ๑๒๐๓/๒๕๕๐ 

 

ประเภทคดี  ปกครอง 

 

คู ่ความ   นายเฉลียว  ทิสาระ ที ๑ กับพวกรวม ๑๘ คน   ผู้ฟ้ องคดี 

คณะรัฐมนตรี ที ๑ กับพวกรวม ๔ คน    ผู้ถูกฟ้ องคด ี

 

เรือง สิงแวดล้อม/หน่วยงานของรัฐออกคําส ั งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายและ

ละเลยต่อหน้าทีตามกฎหมาย 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.๒๕๑๐ 

- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ 

- พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๐๔ 

 

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

ฟอสซิลซากหอยขมดึกดําบรรพ์เป็นของโบราณทีเกิดตามธรรมชาติเป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาประวัติศาสตร์ธรรมชาติและประวัติศาสตร์โลก เป็นโบราณวัตถุ พืนทีทีมีซากฟอสซิลหอยขม 

๔๓ ไร่ จึงเป็นโบราณสถานซึงผู้ใดจะรือถอนทําลายไม่ได้ การทีคณะรัฐมนตรีกําหนดพืนทีอนุร ักษ์โดยมี

พนืทีซากฟอสซิลเพียง ๑๘ ไร่ เป็นการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตของกฎหมาย การขุดพบซากฟอสซิลใน

พืนที ๔๓ ไร่ เป็นข้อเท็จจริงทีเป็นสาระสําคัญในการออกประทานบัตร เมือร ัฐมนตรีกระทรวง

อุตสาหกรรม ออกประทานบัตรโดยสําคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ เมือไม่ดําเนินการเพิกถอน

ประทานบัตรจึงเป็นการละเลยต่อหน้าทีตามกฎหมาย การทีร ัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและกรม
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อุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ไม่ได้ควบคุมสั งการให้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตหยุดการทําเหมืองถ่าน

หินบริเวณทีพบซากฟอสซิล และทําการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการป้ องกันและแก้ไข

ผลกระทบสงิแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพป ั จจุบันจึงเป็นการละเลยต่อหน้าทีตามกฎหมาย 

พิพากษา ให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี ว ันที ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗  เพิกถอนประทาน

บัตรในส่วนทีเป็นพืนทีแหล่งซากฟอสซิลหอยขมเนือที ๔๓ ไร่ ให้ร ัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและ

กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ควบคุมให้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดทํารายงาน

วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม กรณีแหล่งซากฟอสซิลหอยขมเพิมเติมเพือขอรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการผู้ชํานาญการ ให้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยดําเนินการจัดทําสิงป้ องกันมิให้เกิด

การพังทลายของซากฟอสซิลอันเกิดจากการทําเหมืองถ่านหินและภัยธรรมชาติ ให้คณะรัฐมนตรีส ั งการ

ให้กรมศิลปากรขึนทะเบียนแหล่งซากฟอสซิลหอยขมเป็นเขตโบราณสถาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๒๗) คดี แปลงมะละกอ จีเอ็มโอ 
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กลุ ่มคดี  สิงแวดล้อมเกียวกับการคุ้มครองป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐตามกฎหมาย 

 

คําพิพากษา  ศาลปกครองกลาง 

 

คดีหมายเลขดําที  ๑๘๙๐/๒๕๔๙ 

คดีหมายเลขแดงที  ๑๐๔๕/๒๕๕๑ 

 

ประเภทคดี  ปกครอง 

 

คู ่ความ   มูลนิธิเพือสันติภาพสีเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ)   ผู้ฟ้ องคดี 

กรมวิชาการเกษตร ที ๑ กับพวกรวม ๒ คน   ผู้ถูกฟ้ องคด ี

 

เรือง   คดีพิพาทเกียวกับการทีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐออกคําส ั ง 

ทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมาย

กําหนดให้ต้องปฏิบัติ 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.๒๕๐๗  มาตรา ๘, มาตรา ๑๗ 

- พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ (ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๓๗ 

  

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

คดีนี ผู้ฟ้ องคดีฟ้ องสรุปได้ว่า ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๒ ได้อนุญาตให้นักวิจ ัยซึงเป็นเจ้าหน้าที

ของผู้ถูกฟ้ องคดีทั งสองนําเข้าเนือเยือและต้นกล้าของมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมต้านทานโรคใบด่า

งวงแหวน ซึงเป็นสิงต้องห้ามตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ เพือทําการปลูกทดลองและวิจ ัยใน

ห้องปฏิบัติการหรือในสภาพโรงเรือนทีปิดมิดชิด ต่อมานักวิจ ัยของผู้ถูกฟ้ องคดีทั งสองได้ดําเนินการ

ทดลองเพาะปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในพืนทีเปิดสภาพธรรมชาติไร่นา ใกล้เคียงกับบริเวณทีมี

การปลูกมะละกอพันธุ์ปกติ โดยไม่มีสิงป้ องกันพาหะ ทําให้เกิดการผสมข้ามพันธุ์ของมะละกอตัดต่อสาร

พันธุกรรมไปยังมะละกอพันธุ์ปกติ และได้มีการจ่ายแจกเมล็ดพันธุ์มะละกอทีปนเปือนสารตัดต่อสาร

พันธุกรรมให้แก่ประชาชนทั วไป ทั งทีผู้ถูกฟ้ องคดีมีหน้าทีในการควบคุมพืชตัดต่อสารพันธุกรรม การที

เจ้าหน้าทีของผู้ถูกฟ้ องคดีแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่ประชาชน ทําให้มะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม

แพร่กระจายไปสู่แปลงของเกษตรกรและสิงแวดล้อม อาจเกิดการข้ามสายพันธุ์และกระทบต่อ
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หลากหลายทางชีวภาพและสิงแวดล้อมจนไม่อาจควบคุมได ้การกระทําดังกล่าวของผู้ถูกฟ้ องคดีจึงเป็น

การละเลยต่อหน้าทีในการกําหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบการทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสาร

พันธุกรรม ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคําสั งอนุญาตให้ทดลองปลูกมะละตัดต่อสารพันธุกรรมในสถานที

เปิด และให้ผู้ถูกฟ้ องคดีดําเนินการตรวจสอบและกําหนดมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของมะละกอ

ตัดต่อสารพันธุกรรมในแปลงเกษตรกรและสิงแวดล้อม 

ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า เมือพิจารณาจากใบอนุญาตนําเข้าเนือเยือและต้นกล้า

มะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม เห็นว่าท้ายใบอนุญาตได้มีการกําหนดเงือนไขให้ผู้นําเข้าต้องปฏิบัติ โดย

ต้องทําการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือในสภาพโรงเรือนทีปิดมิดชิด ต้องยินยอมให้คณะทํางาน

ตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพเข้าตรวจสอบวิเคราะห์ความปลอดภัย ต้องปฏิบัติตามคําแนะนํา

ของคณะทํางานเพือป้ องกันอันตรายและการระบาดของศัตรูพืชอันอาจเกิดขึนในการปฏิบัติการทดลอง 

สําหรับการทดลองปลูกในแปลงทดลองซึงเป็นการทดลองขั นทีสองนัน ผู้ถูกฟ้ องคดีก็ได้กําหนดให้ต้อง

ได้ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพด้านการเกษตรและได้ร ับอนุญาตจาก

ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๒ ก่อน และการปลูกทดลองขั นที ๓ ในสภาพไร่ ก็จะต้องผ่านการทดลองขั นที ๑ และที ๒ 

ก่อน กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้ องคดีได้กําหนดมาตรการสําหรับให้เจ้าหน้าทีของผู้ถูกฟ้ องคดีนําไปปฏิบัติ

ในการวิจ ัยทดลอง เพือไม่ให้เกิดการแพร่กระจายมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมไปสู่สิงแวดล้อมแล้ว 

ประกอบกับผลการตรวจสอบโรงเรือนห้องทดลองโดยคณะทํางานตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ

ภาคสนามของพืชตระกูลแตงและมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม พบว่ามีสภาพและมาตรการกํากับดูแล

การทดลองทีเหมาะสมรัดกุมและเข้มงวดแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้ องคดีทั งสองมิได้ละเลยต่อหน้าทีตามที

กฎหมายกําหนดแต่ประการใด 

  สําหรับในประเด็นว่าผู้ถูกฟ้ องคดีทั งสองละเลยต่อหน้าทีไม่ตรวจสอบและทําลาย

มะละกอทีได้ร ับการตัดต่อสารพันธุกรรมทีปนเปือนในไร่นาของเกษตรกรหรือไม่นัน เห็นว่า เมือมีการ

ร้องเรียนให้หยุดการทดลองเพาะปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในพืนทีเปิด ให้หยุดการแจกจําหน่าย

เมล็ดพันธุ์และต้นกล้า และมีข่าวการแพร่กระจายของมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมสู่สิงแวดล้อม ผู้ถูก

ฟ้ องคดีที ๒ ได้มีคําส ั งหยุดแจกจําหน่ายเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้ามะละกอ มีการตั งคณะกรรมการสอบสวน

กรณีเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าทีจําหน่ายให้เกษตรกรเป็นมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม มีคําส ั งให้เก็บ

ตัวอย่างมะละกอจากพืนทีทีมีการจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร เมือพบว่ามีมะละกอทีได้ร ับการตัดต่อ

สารพันธุกรรม ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๒ ได้ออกประกาศกําหนดพืนทีทีตรวจพบให้เป็นเขตควบคุมศัตรูพืช ให้

ทําลายมะละกอในแปลงดังกล่าวด้วยวิธีฝ ั งกลบและจ่ายค่าชดเชย เมือทําลายหมดแล้วจึงออกประกาศ

เพิกถอนเขตควบคุมศัตรูพชื นอกจากนันในช่วงระหว่างปี ๒๕๔๗-๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๒ ได้ทําการ

ตรวจสอบมะละกอในแหล่งจําหน่ายทีสําคัญ และในแปลงเกษตรกรพืนทีต่างๆทีมีความเสียง แต่ไม่พบว่า

มีมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม จึงเชือว่าผู้ถูกฟ้ องคดีทั งสองได้ดําเนินการเฝ้ าระว ังและตรวจสอบการ

แพร่กระจายของมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในแปลงเกษตรกรอย่างต่อเนืองมาโดยตลอด อันถือได้ว่าผู้

ถูกฟ้ องคดีที ๒ มิได้ละเลยต่อหน้าทีตามทีพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ กําหนดไว้ ไม่มีเหตุทีศาล
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จะสั งให้ผู้ถูกฟ้ องคดีทั งสองดําเนินการตรวจสอบมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมซําในแปลงของเกษตรกร

อีก  

 

ผลของคําพิพากษา : ยกฟ้ อง         
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(๒๘) คดีประกาศเขตควบคุมมลพิษในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

 

กลุ่มคดี  สิงแวดล้อมเกียวกับการคุ้มครองป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐตามกฎหมาย 

 

คําพิพากษา  ศาลปกครองระยอง 

 

คดีหมายเลขดําที ๑๙๒/๒๕๕๐ 

คดีหมายเลขแดงที ๓๒/๒๕๕๒ 

 

ประเภทคดี  ปกครอง 

 

คู ่ความ   นายเจริญ  เดชคุ้ม  ที ๑ กับพวกรวม ๒๗ คน   ผู้ฟ้ องคด ี

คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาต ิ    ผู้ถูกฟ้ องคด ี

 

เรือง มลพิษ/ คดีพิพาทเกียวกับการทีคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติละเลยต่อ

หน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าทีล่าช้าเกินสมควร 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

๑.ข้อเท็จจริงร ับฟ ั งได้ว่าผู้ถูกฟ้ องคดีได้ประชุมพิจารณาเกียวกับป ั ญหาสิงแวดล้อม

บริเวณพืนทีมาบตาพุดหลายครั งเกียวกับการประกาศเขตควบคุมมลพิษ  โดยมีมติในการประชุมเมือ

ว ันที ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมพิจารณาความ

เป็นไปได้ในการประกาศเขตควบคุมมลพิษเนืองจากมีแนวโน้มทีจะก่อให้เกิดป ั ญหาต่อสิงแวดล้อมและ

สุขภาพอนามัยของประชาชนทีอาศัยอยู่โดยรอบ 

   ต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมได้พิจารณารายงานของกรมควบคุม 

มลพิษแล้วมีมติเมือว ันที ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ เห็นว่าป ั จจุบันป ั ญหามลพิษในพืนทีในพืนทีมาบตาพุดมี

แนวโน้มทีจะรุนแรงมากขึนจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพืนทีได้จึงเห็นสมควร

กําหนดให้พืนทีตําบลมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ  เอกสารรายงานของกรมควบคุมมลพิษแนบท้าย

การประชุมมีรายละเอียดดังน ี
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-  พบสารอินทรีย์ระเหยมากกว่า ๔๐ ชนิด เป็นสารก่อมะเร็ง ๒๐ ชนิด  ใน ๒๐ ชนิด 

พบสารอินทรีย์ระเหยก่อมะเร็งทีมีค่าเกินระดับการเฝ้ าระว ังคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ US-EPA 

จํานวน ๑๙ ชนิด และผลการตรวจวัดแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเก็บตัวอย่างในช่วงสั นๆหรือเก็บตัวอย่าง

เฉลีย ๒๔ ชั วโมง ก็จะพบสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกัน 

-  การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศในพืนทีมาบตาพุดสรุปได้ว่า 

หากแหล่งกําเนิดทุกแหล่งในพืนทีมาบตาพุดได้ระบายมวลสารทางอากาศออกในอัตราสูงสุดตามค่าที

ได้ร ับอนุญาต จะมีผลทําให้ค่าความเข้มข้นของมวลสารในบางพารามิเตอร์สูงเกินค่ามาตรฐานของ

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

   -  ผลการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้นําเสนอข้อมูล 

จากโครงการศึกษาระบาดวิทยาของโรคมะเร็งในประเทศไทยของจังหวัดระยอง ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. 

๒๕๔๔  รายงานว่าสถิติการเกิดโรคมะเร็งทุกชนิดและโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของอําเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง สูงกว่าอําเภออืนๆ เป็น ๓ และ ๕ เท่าตามลําดับ ซึงสาเหตุการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ส่วนหนึงมาจากสารเบนซีน 

 

   ๒. แต่การดําเนินการทีผ่านมาได้มีการมอบหมายให้เทศบาลเมืองมาบตาพุด กรม

โรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการเพือลดและขจัดมลพิษ โดยให้กรมควบคุมมลพิษประสานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การฯ   

  กนอ.ได้ประชุมผู้ประกอบการในการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพือร ับทราบ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประกาศเขตควบคุมมลพิษแต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย แม้

จะได้มีการจัดทําร่างประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ เรือง กําหนดให้ท้องทีเขตมาบตาพุด 

อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นเขตควบคุมมลพิษ แต่ก็ไม่ได้มีการ 

 

   ๓. ศาลเห็นว่าเหตุทีมิได้มีการประกาศกําหนดให้ท้องทีเขตตําบลมาบตาพุดเป็นเขต

ควบคุมมลพิษตามทีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมได้จ ัดทําร่างประกาศเสนอต่อผู้ถูกฟ้ อง

คดีนั นน่าจะเป็นเพราะผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย  เพราะปรากฏข้อเท็จจริง

ว่าผู้ถูกฟ้ องคดีได้ให้ กนอ. จัดตั งงบประมาณร่วมกับระดมทุนจากผู้ประกอบการในพืนที แต่

ผู้ประกอบการเป็นผู้ออกงบประมาณในโครงการแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษมากกว่า กนอ. และ

รายได้ของ กนอ.ย่อมได้จากผู้ประกอบการในพืนทีนั นเอง  เมือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ซึงเป็นผู้ออกเงิน

ไม่เห็นด้วยในการประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษเนืองจากเกรงเสียภาพลักษณ์ว่าเป็นผู้ก่อมลพิษ 

ย่อมเป็นสาเหตุทีสําคัญทีทําให้ไม่มีการประกาศให้พืนทีมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ   
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    จากพยานหลักฐานรับฟ ั งว่าเขตเทศบาลมาบตาพุดเป็นพืนทีซึงมีป ั ญหามลพิษซึงมี

แนวโน้มทีจะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบ

เสียหายต่อคุณภาพสิงแวดล้อม 

 

  ๔. ต่อมาเมือได้มีการตั งคณะอนุกรรมเฉพาะกิจขึนสองคณะทําหน้าทีแก้ไขป ั ญหา

มลพิษและกําหนดการพัฒนาในพืนทีจ ังหวัดระยองตั งแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลงานเพียงการจัดทํา

แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ พิจารณากําหนดแนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ด้านสุขภาพอนามัย

ของประชาชนกับปริมาณสารมลพิษ การกําหนดค่ามาตรฐาน VOCs ๙ ชนิด และประกาศบังคับใช้ค่า

มาตรฐาน การติดตาม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการดําเนินการของโรงงาน แต่เห็นว่าป ั ญหามลพิษก็ย ัง

ไม่มีแนวโน้มลดลงน้อยกว่าเดิม ตรงกันข้ามกลับมากขึนกว่าเดิม จึงสมควรทีผู้ถูกฟ้ องคดีจะประกาศให้

ท้องทีเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษเพือดําเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษได้ 

  

   ๕. ผู้ถูกฟ้ องคดีไม่อาจใช้อํานาจดุลพินิจโดยอ้างเหตุว่าขณะนีโรงงานอุตสาหกรรมเกือบ

ทั งหมดให้ความร่วมมือในการแก้ไขป ั ญหามลพิษตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ เพราะเป็นเรือง

รีบด่วนทีจะต้องดําเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษโดยเร็วทีสุด มิใช่อ้างงว่ามีแผนกําหนดมาตรการ 

งบประมาณ เป้ าหมาย ระยะเวลาและเฝ้ าระว ังในเรืองมาตรการลดมลพิษ ลดปริมาณการปล่อยทิง

อากาศเสีย นํา และปริมาณของเสีย เพราะการดําเนินการเหล่านันได้ดําเนินการมานานแล้วแต่ย ังไม่

สามารถควบคุมลดและขจัดมลพิษได้  

การทีผู้ถูกฟ้ องคดีมิได้ประกาศให้ท้องทีเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและพืนทีข้างเคียง

เป็นเขตควบคุมมลพิษจึงเป็นการละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที

ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

 

  ๖. โรงงานอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทีก่อมลพิษสูง เช่น โรงกลั น

นํามัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงงานผลิตเหล็กและเหล็กกล้า โรงงานเคมีและปุ ๋ ยเคมี โรงงานไฟฟ้ าถ่าน

หิน ตั งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดงและนิคมอุตสาหกรรมเหมราช

ตะวันออกโดยทั งหมดตั งอยู่ในเทศบาลมาบตาพุด  ข้อเท็จจริงจากการศึกษาวิเคราะห์และการตรวจสอบ

พืนทีของผู้เกียวข้องเป็นเวลาหลายปีตลอดมา สรุปได้ว่าประชาชนทีอยู่ในท้องทีเขตเทศบาลเมืองมาบตา

พุดได้ร ับผลกระทบจากมลพิษโรงงานอุตสาหกรรมมากทีสุด  ดังนันผู้ถูกฟ้ องคดีต้องออกประกาศให้

ท้องทีเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั งหมดเป็นเขตควบคุมมลพิษ  

 

  ๗. ส่วนพืนทีข้างเคียงทีได้ร ับผลกระทบจากมลพษิด้วยนัน ศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงใน

สํานวนคดีปรากฏพยานหลักฐานผลการตรวจสอบมีข้อมูลทีช ัดเจนว่านอกจานิคมอุตสาหกรรมทั ง ๓ 

แห่งข้างต้นซึงตั งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดแล้ว ย ังมีนิคมอุตสาหกรรมเอเชียอีก ๑ แห่งซึงตั งอยู่

ในท้องทีตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองอยู่ต่อเนืองกับท้องทีเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 



๘๓ 
 

โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทีตั งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชียเป็นอุตสาหกรรมหนักเช่นกันและปรากฏ

ข้อเท็จจริงว่าคุณภาพนําทะเลชายฝ ั งสถานีหาดพยูน ในปี  พ.ศ.๒๕๔๔ แบคทีเรียกลุ่มโคลีฟอร์มทั งหมด

มีค่าเกินค่ามาตรฐาน และพบวา่ในปี ๒๕๔๔ และ ปี ๒๕๔๕ เหล็กมีค่าเกินค่ามาตรฐาน  นอกจากนัน

เมือพิจารณาการประกาศกําหนดเขตควบคุมมลพิษของผู้ถูกฟ้ องคดีทีประกาศไปแล้ว ๑๗ พืนทีใน ๑๒ 

จังหวัด ปรากฏว่าเป็นการประกาศเขตควบคุมมลพิษทั งจังหวัด ทั งอําเภอหรือทั งตําบลมิใช่ประกาศ

เพียงบางส่วน เมือท้องทีเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีพืนทีบางส่วนของตําบลเนินพระ ตําบลทับมา และ

ตําบลมาบข่า อําเภอเมืองจังหวัดระยอง ซึงส่วนหนึงเป็นเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและให้ประกาศเป็น

เขตควบคุมมลพิษ ดังนั นพืนทีในส่วนทีเหลือของตําบลก็สมควรประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษด้วย 

จึงเห็นว่าผูถู้กฟ้ องคดีต้องประกาศให้ท้องทีตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั งตําบลและ

ท้องทีตําบลเนินพระ ตําบลมาบข่า และตําบลทับมา อําเภอเมืองรยะอง เป็นเขตควบคุมมลพิษ 

  

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้ องคดีประกาศให้ท้องทีเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั งหมด รวมทั ง

ตําบลเนินพระ ตําบลมาบข่าและตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง ทั งตําบล  ตลอดจนท้องทีตําบลบ้าน

ฉาง อําเภอบ้านฉาง ทั งตําบล เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพือดําเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษ ตามที

กําหนดไว้ในกฎหมายต่อไป ทั งนีให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่ว ันทีศาลมีคํา

พิพากษา 
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(๒๙) คดีแม่เมาะ (ปกครอง) 

 

กลุ่มคดี  สิงแวดล้อมเกียวกับการคุ้มครองป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐตามกฎหมาย 

 

คําพิพากษา    ศาลปกครองเชียงใหม ่

 

คดีหมายเลขดําที  ๑๔๐-๑๔๒,๑๙๐,๑๙๑,๑๙๙/๒๕๔๖, ๒๔๔/๒๕๔๗, ๔,๖๐-๗๐/๒๕๔๘ 

คดีหมายเลขแดงที   ๖๐-๗๗/๒๕๕๒, ๖๔/๒๕๔๘  

 

ประเภทคดี   ปกครอง 

 

คู ่ความ   นายคํา  อินคําปาหรืออินจําปา ที ๑ กับพวก    ผู้ฟ้ องคด ี

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที ๑,  

กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ (กรมทรัพยากรธรณี เดิม) ที ๒, 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ ที ๓,  

ทรัพยากรธรณีจังหวัดลําปาง ที ๔, กรมควบคุมมลพิษ ที ๕,  

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ที ๖,  

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ที ๗    ผู้ถูกฟ้ องคด ี

 

เรือง  มลพิษ/ละเมิดทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าทีตามกฎหมาย/เรียก

ค่าเสียหาย และฟืนฟูสภาพแวดล้อม 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- พ.ร.บ. สิงและรักษาสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ม. ๙๖  

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๒๔ มาตรา ๔๓๘     

  วรรคหนึง มาตรา ๔๔๔ มาตรา๔๔๖  

- ประกาศวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม เรือง กําหนดให้โรงไฟฟ้ า  

  เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษทีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิงอากาศเสียออกสู่ 

  สิงแวดล้อม ประกาศเมือว ันที ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙  

- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๔๔)   

  เรือง กําหนดให้โรงไฟฟ้ าแม่เมาะ เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษทีจะต้องถูกควบคุม 

  ปล่อยทิงอากาศเสียออกสู่อากาศ ประกาศเมือว ันที ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ 

- ประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออก 



๘๕ 
 

  ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ  

  พ.ศ. ๒๕๓๕ เรือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั วไป  

- ประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรือง  

  กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั วไป 

- ประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออก 

  ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ   

  พ.ศ. ๒๕๓๕ เรือง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ 

  โดยทั วไปในเวลา ๑ ชั วโมง บังคับว ันที ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘  

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 

- การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๗ เป็นผู้ประกอบการทีก่อให้เกิด

ฝุ ่ นละอองแต่ไม่ถือว่าผู้ถูกฟ้ องคดีที ๗ ก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งกําเนิดของการรั วไหลหรือแพร่กระจาย

ของฝุ ่ นละอองซึงเป็นมลพิษ และไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้ องคดีปล่อยทิงอากาศเสียเกินกว่าค่ามาตรฐาน

ตามทีกฎหมายกําหนด เพราะเมือแหล่งทีมาของฝุ ่ นละอองดังกล่าวส่วนใหญ่มิได้เกิดจากการปล่อยทิง

อากาศเสียของผู้ฟ้ องคดี แม้จะปรากฏอยู่จํานวนหนึงทีไม่ทราบว่ามาจากแหล่งใด แต่ก็มีเพียงร้อยละ ๒๐ 

ประกอบกับจํานวนฝุน่ละออง ไม่ได้แตกต่างจากสถานทีอืน ดังนันผู้ถูกฟ้ องคดีที ๗ จึงไม่ละเลยต่อ

หน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติในการควบคุมกําจัดฝุ ่ น 

 

ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๗ เป็นผู้ประกอบการทีก่อให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยไม่ปรากฏ

ว่ามีป ั จจัยอืนหรือสถานประกอบการอืนเป็นผู้ปล่อยมลพิษในพืนทีดังกล่าว ประกอบกับในคดีแพ่งของ

ศาลจังหวัดลําปางฟ ั งได้ว่า ก๊าซดังกล่าวทีเกิดจากโรงไฟฟ้ าแม่เมาะทําให้เกิดมลภาวะจริง และกรณี

ดังกล่าวเกิดจากการทีผู้ถูกฟ้ องคดีมิได้บําบัดอากาศเสียให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานทีกฎหมายกําหนด

ก่อนทีจะปล่อยสู่บรรยากาศและเครืองกําจัดก๊าซใช้ได้เพียง ๒ เครือง ซึงผู้ถูกฟ้ องคดีทราบอยู่แล้วจึง

แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ถูกฟ้ องคดีสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและป้ องกันไม่ให้เกิดขึนได้ 

จึงมิใช่เหตุสุดวิส ัยตาม มาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที

ตามทีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ  

 

- ฟ ั งไม่ได้ว่าผู้ฟ้ องคดีป่ วยเป็นโรคพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เนืองจากโรคดังกล่าวเป็น

โรคปอดอักเสบจากฝุ ่ นถ่านหิน ควัน และเขม่าจากการเผาไหม้ถ่านหินและฝุ ่ นละอองในอากาศ  แต่กลับ

ปรากฏว่าผู้ฟ้ องคดีไม่ได้ปล่อยทิงอากาศเสียประเภทฝุ ่ นละอองเกินกว่ามาตรฐานทีกฎหมายกําหนด 

ประกอบกับผลการตรวจของแพทย์บางสํานวนว่าผู้ฟ้ องคดีไม่ได้มีสาเหตุมาจากฝุ ่ นถ่านหิน  

 



๘๖ 
 

เมือปรากฏว่าระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงสิงหาคม ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟ้ องคดี

ได้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยปล่อยอากาศเสียมีค่าเฉลียความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน

บรรยากาศโดยทั วไปเกินกว่าทีกฎหมายกําหนด ซึงในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ฟ้ องคดีทั ง ๑๙ สํานวนอ้างว่า

ป่ วยด้วยอาการของโรคทางเดินหายใจ โรคปอดระคายเคืองต่อเยือบุผนังตามร่างกาย ซึงการตรวจ

ดังกล่าวจะมิได้มีการว ัดคุณภาพอากาศและเป็นการตรวจภายหลังจากทีไม่มีความเข้มข้นของก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีจะเป็นอันตรายก็ตาม ประกอบกับผู้เชียวชาญได้เบิกความว่าก๊าซซัลเฟอร์ได

ออกไซด์หากได้ร ับนาน ๆ อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงน่าเชือว่าผู้ฟ้ องคดีไดร้ ับผลกระทบจากก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นกรณีทีผู้ฟ้ องคดีกระทําละเมิดตาม พ.ร.บ. สิงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๖  

 

ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง มิได้มีความหมายเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายทั งหมดทีทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษทีเกิดขึนเท่านัน แต่ย ังมีความ

หมายถึงค่าสินไหมทดแทนหรือค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากการทีแหล่งกําเนิดมลพิษที

ก่อให้เกิดความเสียหายชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือทรัพย์สินของผู้อืนเสียหายด้วย  ซึงต้องนํา

หลักเกณฑ์เกียวกับค่าสินไหมทดแทนเพือละเมิดมาใช ้   จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๗ ชําระ

ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้ องคดีในส่วนทีคดีไม่ขาดอายุความ ได้แก่ค่าทดแทนการเสือมสมรรถภาพสุขภาพ

อนามัยและความสูญเสียทางด้านจิตใจ และค่าเสียหายเพือเป็นการลงโทษต่อการฝ่ าฝืนกฎหมาย การ

ละเมิดซึงมีพฤติการณ์ร้ายแรง ซึงต้องพิจารณาจากระยะเวลาทีผู้ฟ้ องคดีรายนันอยู่ในพืนทีดังกล่าวจริง

เป็นสําคัญ   

 

-  ประเด็นผู้ถูกฟ้ องคดีจะต้องหยุดหรือระง ับการกระทําละเมิด หรือต้องหยุดการผลิต

กระแสไฟฟ้ าด้วยถ่านหินลิกไนต์ และจะต้องจัดการฟืนฟูสภาพสิงแวดล้อมและคุณภาพอากาศบริเวณ

อําเภอแม่เมาะ ให้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม โดยค่าใช้จ่ายของผู้ถูกฟ้ องคดีหรือไม่ เพียงใด นั น 

 

เมือป ั จจุบันผู้ถูกฟ้ องคดีที๗ ติดตั งและซ่อมแซมเครืองกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้

ใช้การได้ครบถ้วนแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้ องคดีที ๗ ได้หยุดหรือระง ับการกระทําละเมิดแล้ว ตลอดจนได้

ป้องกันมิให้ก๊าซดังกล่าวฟุ ้ งกระจายไปในอากาศแล้ว ประกอบกับคุณภาพอากาศไม่มีก๊าซดังกล่าวเกิน

กว่าทีกฎหมายกําหนด และพืชผลและทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหายเพียงครั งเดียวโดยไม่มีผลต่อเนือง

ตามมา จึงฟ ั งไม่ได้ว่าสภาพแวดล้อมและคุณภาพอากาศได้ร ับผลกระทบอันจะต้องสั งให้ผู้ถูกฟ้ องทําการ

ฟืนฟู 

 

- พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้ องคด ี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้ องคดี รวมเป็นเงินจํานวน 

๒๔,๗๑๕,๒๐๐ บาท หากผู้ฟ้ องคดีรายใดได้ร ับค่าสินไหมทดแทน กรณีเป็นผู้ป่ วยทีได้ร ับผลกระทบจาก

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือทีอาจจะได้ร ับผลกระทบในช่วงระหว่างว ันที ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ ของ



๘๗ 
 

อําเภอแม่เมาะ กรณีผู้ป่ วยนอกจากผู้ถูกฟ้ องคดีไปแล้ว ให้ห ักออกจากค่าสินไหมทดแทนตามคํา

พิพากษานี แต่ไม่เกินรายละ ๓,๐๐๐ บาท คําขออืนนอกจากนีให้ยก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 
 

(๓๐) คดีมาบตาพุด ฟ้องให้โรงงานปฏิบัติตามร ัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ 

 

กลุ่มคดี  สิงแวดล้อมเกียวกับการคุ้มครองป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐตามกฎหมาย 

 

คําสั ง    ศาลปกครองกลาง 

คดีหมายเลขดําที  ๙๐๘/๒๕๕๒ 

 

คําสั ง    ศาลปกครองสูงสุด 

คดีหมายเลขดําที ๙๐๘/๒๕๕๒ 

คดีหมายเลขแดงที ๑๓๕๒/๒๕๕๓ 

 

คู่ความ   สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนที ๑ กับพวกรวม ๔๓ คน  ผู้ฟ้ องคด ี

คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ที ๑ กับพวกรวม ๘ คน ผู้ถูกฟ้ องคด ี

 

เรือง สิงแวดล้อม/ คดีพิพาทเกียวกับการทีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของ

รัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมาย

กําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าทีล่าช้าเกินสมควร 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗  

- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 



๘๙ 
 

 

  ๑. ตามบทบัญญัติร ัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลทีร ัฐธรรมนูญได้บัญญัติร ับรอง

ไว้ย่อมได้ร ับความคุ้มครอง  การทีย ังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไขและ

วิธีการใช้สิทธิดังกล่าว  ไม่ใช่เหตุทีองค์กรของรัฐจะยกขึนมาเป็นข้ออ้างเพือปฏิเสธไม่ให้ความคุ้มครอง

สิทธิดังกล่าว  เพราะโดยหลักการการใช้การตีความกฎหมาย เจตนารมณ์ตามบทบัญญัติร ัฐธรรมนูญซึง

เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจะมีผลตามทีบัญญัติโดยทันที  ไม่ว่าจะมีบทบัญญัติให้ต้องมีการตรา

กฎหมายกําหนดรายละเอียดในเรืองดังกล่าวหรือไม่  ดังนันโครงการหรือกิจกรรมใดทีผู้ถูกฟ้ องคดีทั ง

แปดจะออกใบอนุญาตให้ดําเนินการ หากเป็นโครงการหรือกิจกรรมทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

อย่างรุนแรงทั งทางด้านสิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ  จะกระทํามิได้จนกว่าจะ

ดําเนินการตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญเสียก่อน โดยเริมจากการทีต้องทําการศึกษาและ

ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน จะต้องจัดให้มีกระบวนการ

รับฟ ั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และจะต้องให้องค์การอิสระซึงประกอบด้วยผู้แทน

องค์การเอกชนดา้นสิงแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทีจ ัดการศึกษาด้านสิงแวดล้อม

หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อน  เมือผู้ถูกฟ้ องคดีทั งแปดรับในคํา

ร้องอุทธรณ์ว่าเมือย ังไม่มีการตราพระราชบัญญัติออกมาใช้บังคับเพือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๖๗ จึง

ไม่ต้องดําเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๖๗ ก่อนอนุญาตให้ดําเนินการ  คดีนีจึงน่าเชือว่าผู้ถูกฟ้ องคดีทั ง

แปดไม่ได้ดําเนินการตามมาตรา ๖๗ การกระทําของผู้ถูกฟ้ องคดีทั งแปดจึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

คําฟ้ องของผู้ฟ้ องคดีทั งสีสิบสามคนจึงมีมูล 

 

   ๒. ตามทีผู้ถูกฟ้ องคดที ั งแปดอุทธรณ์ว่าโครงการหรือกิจกรรมได้ผ่านการทํารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมแล้ว  และได้ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการก่อนที

ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ บังคับใช้แล้ว  ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่านั นเป็นเพียง

ข ั นตอนหนึงของการดําเนินการตามมาตรา ๖๗ แห่งร ัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึงทั งหมดมีถึงสาม

ขั นตอน  เพราะยังจะต้องดําเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนและ

จัดให้มีกระบวนการรับฟ ั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  และให้องค์การอิสระให้

ความเห็นประกอบด้วย  ก่อนทีผู้ถกูฟ้ องคดีทั งแปดจะสามารถพิจารณาออกใบอนุญาตอันจะทําให้ผู้มี

ส่วนได้เสียทั งสามสิบหกคนจะดําเนินการตามโครงการได้  อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้ องคดีทั งแปดและผู้มีส่วน

ได้เสียทั งสามสิบหกคนฟ ั งไม่ขึน 

   ๓. โครงการหรือกิจกรรมทีผู้ถูกฟ้ องคดีทั งแปดได้ให้ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต 

ให้ดําเนินการล้วนเป็นโครงการหรือกิจกรรมทีประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมทีก่อมลพิษสูง  ดังเช่น

โรงงานทีได้ร ับอนุญาตให้ดําเนินการมาก่อนแล้ว ซึงอาจไปเพิมมลพิษในพืนทีมาบตาพุดและบริเวณ

ใกล้เคียงและอาจก่อให้ผู้ฟ้ องคดีทั งสีสบิสามได้ร ับความเดือดร้อนเพิมเติมได้  ซึงในเรืองมลพิษนี



๙๐ 
 

ประชาชนทีอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้ยืนฟ้ องผู้ถูกฟ้ องคดีที ๑ ต่อศาลปกครองระยองและศาล

ปกครองระยองได้มีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้ องคดีที ๑ ดําเนินการประกาศให้พืนทีมาบตาพุดและพืนที

ใกล้เคียงเป็นเขตควบคุมมลพิษแล้ว   หากให้มีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิมขึนตามทีได้ร ับ

อนุญาตต่อไปจนกระทั งโครงการสร้างเสร็จและมีการดําเนินการผลิตแล้ว ก็จะทําให้ผู้ฟ้ องคดีทั งสีสิบสาม

คนและประชาชนในบริเวณพืนทีดังกล่าวอาจได้ร ับความเดือดร้อนหรือเสียหายดังทีอ้างมาในคําฟ้ อง  อัน

อาจเป็นการยากทีจะเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนในภายหลัง ซึงป ั จจุบันเป็นทีทราบกันโดยทั วไปถึง

ป ั ญหาจองมลพิษทีเกิดขึนอยู่อย่างต่อเนืองในเขตอุตสาหกรรมตําบลมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงและ

เกิดความเสียหายทีทีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพืนทีดังกล่าวตลอดเวลาอย่าง

หลีกเลียงไม่ได้  ซึงความเสียหายทีเกิดจากป ั ญหาสิงแวดล้อมโดยส่วนใหญ่มักส่งผลต่อเนืองยาวนาน

กว่าความเสียหายอันเกิดจากกรณีละเมิดทั วๆ ไป แม้อาจมองว่ามิได้ส่งผลในทันทีแต่ก็เห็นว่าย่อมส่งผล

ในอนาคต  โดยเฉพาะความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของชุมชนในท้องทีนั น  ซึงเป็นความเสียหายทีไม่

อาจแก้ไขเยียวยาได้โดยง่าย หรือไม่สามารถคํานวณเป็นมูลค่าความเสียหายได้   จึงเห็นสมควรให้ผู้ถูก

ฟ้ องคดีทั งแปดได้ตรวจสอบและศึกษาพิจารณาก่อนทีพิจารณาอนุมัติให้มีการดําเนินการตามโครงการ

ทั ง ๗๖ โครงการ ตามนัยมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญให้ครบถ้วนตามอํานาจหน้าท ี ต้องเข้าใจ

ว่ามาตรการเยียวยาความเสียหายทีเกิดขึนแล้วโดยการชดใช้ค่าเสียหาย  ถือเป็นมาตรการทีไม่ได้

แก้ป ั ญหาในเรืองของสิงแวดล้อมให้หมดไปได้อย่างแท้จริงเมือเทียบกับมาตรการอืน เช่น มาตรการ

ป้ องกันเพือไม่ให้เกิดป ั ญหาขึน  ซึงเป็นสิงทีปฏิบัติกันในประเทศทั งหลายทีพัฒนาแล้วในการแก้ป ั ญหา

สิงแวดล้อมอย่างไดผล  ตามนัยมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญก็เป็นการบัญญัติร ับข้อความคิดใน

เรืองดังกล่าวมาบัญญัติไว้  ดังนั นป ั ญหาในเรืองการอนุมัติให้มีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมโดยไม่ได้

มีการตรวจสอบและศึกษาพิจารณาผลการประเมินในเรืองต่าง ๆ ตามนัยมาตรา ๖๗ เสียก่อน  หากให้มี

การดําเนินการต่อไปย่อมก่อให้เกิดความเสียหายมากยิงกว่าการระง ับโครงการหรือกิจกรรมไว้ก่อน  

กรณีจึงมีเหตุเพียงพอทีศาลจะมีคําส ั งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพือบรรเทาทุกข์ช ั วคราวก่อน

การพิพากษาตามคําขอของผูฟ้้ องคดีทั งสีสิบสามคน 

    ๔. ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือเป็นแนว

ปฏิบัติในการบริหารราชการแผ่นดินทีว่าบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ ยังไม่มีผลบังคับทันที

เพราะมีบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๓๐๓ (๑)  ข ัดต่อคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทวีินิจฉัยว่าโครงการ

หรือกิจกรรมทีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั งด้านคุณภาพสิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ

และสุขภาพต้องดําเนินการตามมาตรา ๖๗ ทันทีนับแต่ว ันทีร ัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับตามคําวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญที ๓/๒๕๕๒  ซึงตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๖ วรรคห้าบัญญัติว่าคําวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลและองค์กรอืนของรัฐ ความเห็นของ

คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงต้องผูกพันตามแนวคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงมีผลผูกพันให้

คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานทีเกียวข้องจะต้องดําเนินการตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง   ข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

แสดงให้เห็นถึงการขาดการติดตามและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังของผู้ถูกฟ้ องคดีทีเกียวข้อง  

หน่วยงานของรัฐก็มิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  กรณีจึงเป็นความ
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รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้ องคดีโดยตรงทีมิได้ดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว  ดังนันการ

ทีผู้ถูกฟ้ องคดีทั งแปดอุทธรณ์ว่า อาจถูกฟ้ องให้ต้องร ับผิดทั งคดีอาญาและคดีแพ่งนัน  ก็สืบเนืองมาจาก

การละเลยล่าช้าของผู้ถูกฟ้ องคดีเองทีไม่ปฏิบัติตามทีร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้  ทั งที

มาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ 

๕.  หากจะเกิดป ั ญหาอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐจากคําส ั งกําหนดมาตรการหรือ

วิธีการคุ้มครองเพือบรรเทาทุกข์ช ั วคราวก่อนการพิพากษาของศาล ก็เป็นเรืองทีสืบเนืองโดยตรงมาจาก

การละเลยไม่ดําเนินการหรือความล่าช้าของผู้ถูกฟ้ องคดีเองทีไม่ปฏิบัติตามารัฐธรรมนูญ  การทีเจ้าของ

โครงการหรือกิจกรรมนันจะต้องชะลอการดําเนินการก่อสร้างต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการ  อันอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจของภาคเอกชน รวมทั งมีผลกระทบต่อการ

บริหารงานด้านเศรษฐกิจของรัฐจงัมิใช่เนื องมาจากคําส ั งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพือ

บรรเทาทุกข์ช ั วคราวก่อนการพิพากษาของศาลโดยตรง  อย่างไรก็ตามเห็นว่าความเสียหายทีเจ้าของ

โครงการได้ร ับอาจเป็นเพียงช่วงระยะหนึง อันเป็นผลสืบเนื องจากการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ  เพอืให้หน่วยงานของรัฐทีมีอํานาจหน้าทีในการอนุมัติอนุญาตได้พิจารณาผลการ

ประเมินในเรืองต่างๆ ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย  ทั งนีหากเป็นการกระทบสิทธิของเจ้าของโครงการแต่ก็

มิได้เป็นการจํากัดสิทธิโดยสินเชิง   เพียงแต่โครงการใดเป็นโครงการรุนหรือกิจกรรมใดทีอยู่ในประเภท

ทมีีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงก็ต้องดําเนินการตามมาตรา ๖๗ แห่งร ัฐธรรมนูญให้ครบถ้วนก่อน  

ประกอบกับโครงการเหล่านันต้องมีความรับผิดชอบผลกระทบผลกระทบต่อสิงแวดล้อม และให้

ความสําคัญถึงสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนทีจะต้องสุ่มเสียงกับการได้ร ับมลพิษจาก

ผลิตผลของการดําเนินการผลิตด้วย   ประกอบกับมาตรการป้ องกันเพือมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบ

สิงแวดล้อมเสียตั งแต่ต้นจะเป็นผลดียิงกว่าการปล่อยให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมลุกลามแล้วจึงเยีย

ยาในภายหลัง  ดังนั นการป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมสุขภาพจากภาวะมลพิษดังกล่าว  จึง

เป็นข้อทีควรจะพิจารณาเพือให้เกิดความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตทีดีต่อสังคม  ซึงเป็นหลักคุ้มครอง

สิทธิในชีวิตและร่างกายของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรม  ศาล

ปกครองจึงเห็นว่าไม่เป็นป ั ญหาอุปสรรคทีอาจเกิดขึนแก่การบริหารงานของรัฐ 

   ๖. ใบอนุญาตให้ประกอบโครงการหรือกิจกรรมตามฟ้ องมสีภาพเป็นคําส ั งทางปกครอง

ทีนอกจากจะต้องไม่ข ัดหรือแย้งกับกฎหมายฉบับทีให้อํานาจแล้วย ังต้องไม่ข ัดหรือแย้งกับกฎหมายฉบับ

อืนๆ อีกทั งต้องไม่ข ัดต่อรัฐธรรมนูญ  หากการใช้อํานาจไปขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติอืน ๆ และ

รัฐธรรมนูญแล้ว  ย่อมทําให้การออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้ องคดีหรือเจ้าหน้าทีทีมีอํานาจไม่ชอบด้วย

กฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้โดยเจ้าหน้าทีผู้มีอํานาจ ผู้บังคับบัญชาหรือศาล   ซึงตามนับตั งแต่

ร ัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ  หากมีการไม่ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญให้ถูกต้องก่อนการออก

ใบอนุญาตใบอนุญาตดังกล่าวจึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายทีอาจถูกเพิกถอนได้  ประกอบกับกรณีนีเป็น

กรณีทีผู้ถูกฟ้ องคดีทั งแปดสั งระง ับโครงการหรือกิจกรรมตามคําส ั งศาล  ผู้ถูกฟ้ องคดีทั งแปดย่อมมี

อํานาจโดยฐานอํานาจจากคําส ั งของศาลปกครองชั นต้น 
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   ๗. เนืองจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ได้ให้นิยาม ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 

ไว้  ซึงวิญ ูชนอาจเข้าใจความหมายกว้าง แคบ แตกต่างกันออกไป  ซึงย่อมเป็นป ั ญหาทีศาลปกครอง

ชั นต้นจะต้องวินิจฉัยในเนือหาแห่งคดีต่อไป  แต่ในชั นนีเมือพิจารณาเบืองต้นตามประเภทลักษณะของ

โครงการหรือกิจกรรมแล้ว  ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า  บางโครงการหรือกิจกรรมไม่น่าจะก่อให้เกิด

ผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างชัดเจน  แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมทีมุง่ควบคุมหรือบําบัดมลพษิหรือ

ติดตั งอุปกรณ์เพิมเติมเท่านัน  จึงย ังไม่สมควรทีจะมีคําส ั งกําหนดมาตรกรหรือวิธีการคุ้มครองเพือ

บรรเทาทุกข์ช ั วคราวก่อนพิพากษา   ส่วนโครงการทีเหลือเมือพิจารณาตามประกาศของผู้ถูกฟ้ องคดีที 

๔ เรืองโครงการหรือกิจกรรมเกียวกับการอุตสาหกรรมทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงทั งด้าน

คุณภาพสิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพได้กําหนดไว้ ๘ ประเภทโครงการหรือกิจกรรมที

รุนแรง  และตามร่างประเภทโครงการหรือกิจกรรมทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั ง

ด้านคุณภาพสิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพกําหนดไว้ ๑๙ โครงการ  ซึงได้ผ่านการรับฟ ั ง

ความคิดเห็นของประชาชนมาแล้ว  และเป็นโครงการหรือกิจกรรมทีเจ้าหน้าทีของรัฐได้กําหนดให้เป็น

โครงการหรือกิจกรรมทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงนัน  ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า

โครงการหรือกิจกรรมส่วนทีเหลือ  เป็นประเภทโครงการหรือกิจกรรมทีกําหนดไว้ในประกาศดังกล่าวจึง

น่าเชือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั งด้านคุณภาพ

สิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

 

   จึงมีคําสั งแก้คําส ั งศาลปกครองชั นต้นจากให้ผู้ถูกฟ้ องคดีทั งแปดสั งระง ับโครงการหรือ

กิจกรรมตามเอกสารหมายเลข ๗ ท้ายคําฟ้ องไว้เป็นการชั วคราว  จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส ั ง

เปลียนแปลงเป็นอย่างอนื  ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมทไีด้ร ับใบอนุญาตก่อนว่าประกาศใช้บังคับ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐  โครงการหรือกิจกรรมทีไม่ได้กําหนดให้เป็นประเภททีต้องจัดทํารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  ทั งนไีม่

รวมถึงการดําเนินการเพือให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ   เป็นให้ผู้ถูก

ฟ้ องคดีทั งแปดสั งระง ับโครงการหรือกิจกรรมตามเอกสารหมายเลข ๗ ท้ายคําฟ้ องไว้เป็นการชั วคราว  

จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส ั งเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน  ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมประเภท

อุตสาหกรรมลําดับที ๑๖, ๒๒ , ๓๗, ๔๑,๔๕, ๕๐ และ ๕๔ และประเภทคมนาคม ลําดับที ๒ ลําดับที ๓ 

ลําดับที ๔ และลําดับที ๖ นอกจากทีแก้ให้เป็นไปตามคําส ั งของศาลปกครองชั นต้น 
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(๓๑) คดีศาลร ัฐธรรมนูญ ๓/๒๕๕๒  (สภาพบังคับของสิทธิด้านสิงแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ) 

 

กลุ่มคดี สิงแวดล้อมเกียวกับการคุ้มครองป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐตามกฎหมาย 

 

คําวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

เลขคดี   คําวินิจฉัยที ๓/๒๕๕๒ 

 

ประเภทคดี     บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

 

คู ่ความ  นายไพบูลย์ กองเกิด ที ๑ กับพวกรวม ๒๑๑ คน    ผู้ฟ้ องคดี   

                   องค์การบริหารส่วนตําบลคําม่วง กับพวกรวม ๓ คน   ผู้ถูกฟ้ องคด ี

เรือง ศาลปกครองสูงสุดส่งประเด็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามคําขอของผู้ฟ้ องคดี ว่า

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ 

วรรคหนึง ข ัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง หรือไม ่ 

 

กฎหมายทีเกียวข้อง   

- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๓๕ 

มาตรา ๔๖ วรรคหนึง 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง 

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

  คําวินิจฉัยสืบเนืองจากผู้ฟ้ องคดีฟ้ องว่า การดําเนินโครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูล

ฝอยของผู้ถูกฟ้ องคดี เป็นโครงการทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิงแวดล้อม ซึงตาม

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง บัญญัติว่าจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ

ประเมินผลกระทบต่อสิงแวดล้อม รวมทั งได้ให้องค์การอิสระซึงประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน

สิงแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทีจ ัดการศึกษาด้านสิงแวดล้อมให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ

ดําเนินโครงการ เมือปรากฏว่าผู้ถูกฟ้ องคดีย ังมิได้ดําเนินการตามขั นตอนดังกล่าว การดําเนินการ

โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยของผู้ถูกฟ้ องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
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  ศาลปกครองชั นต้นวินิจฉัยว่า ข ั นตอนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรค

สอง ย ังไม่มีกฎหมายเฉพาะ จึงต้องพิจารณาตาม พ.ร.บ.สิงแวดล้อมฯ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึงปรากฏว่า 

โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอย มิได้ถูกกําหนดให้เป็นโครงการทีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิงแวดล้อม ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึงแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การทีผู้ถูกฟ้ องคดีมิได้

จ ัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม จึงไม่มีผลทําให้การดําเนินโครงการระบบกําจัดขยะมูล

ฝอยของผู้ถูกฟ้ องคดีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

  ผู้ฟ้ องคดีอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดว่า โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยของผู้ถูก

ฟ้ องคดีเป็นโครงการทีมีผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพสิงแวดล้อมซึงอยู่ในเงือนไขต้องปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง การทีศาลปกครองชั นต้นยก พ.ร.บ.สิงแวดล้อมฯ พ.ศ.

๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึงขึนวินิจฉัยเทียบเคียง จะทําให้โครงการทีมีผลกระทบรุนแรงของผู้ถูกฟ้ อง

คดีไม่ต้องปฏิบัติตามเงือนไขทีร ัฐธรรมนูญกําหนดไว้ เท่ากับว่าเป็นการหยิบยกกฎหมายขึนบังคับทําให้

สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ วรรคสอง ถูกยกเว้น ไม่สามารถนํามาใช้ได ้ผู้ฟ้ องคดีขอให้ศาล

ปกครองสูงสุดสงประเด็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.สิงแวดล้อมฯ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ 

วรรคหนึง ซึงเป็นกฎหมายทีจะใช้บังคับแก่คดี ข ัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรค

สอง 

  ศาลรัฐธรรมนูญรับคําร้องไว้พิจารณา แต่เนื องจากในขณะวนิิจฉัยมีการประกาศใช้

ร ัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ และเห็นว่าร ัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง มีหลักการเดียวกัน

กับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง จึงวินิจฉัยคําร้องตามบทบัญญัติร ัฐธรรมนูญ พ.ศ.

๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสองแทน 

  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.สิงแวดล้อมฯ พ.ศ.๒๕๓๕ ตราขึนใช้บังคับก่อน 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีเจตนารมณ์เพือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมร ักษา

และแก้ไขป ั ญหาสิงแวดล้อมเพือคุณภาพชีวิตทีดีของประชาชน โดยมาตรา ๔๖ วรรคหนึงให้อํานาจฝ่ าย

บริหารประกาศกําหนดประเภทโครงการทีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมเพือใช้

บังคับกับส่วนราชการ ร ัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนทีจะดําเนินโครงการให้ต้องปฏิบัติตามทีกฎหมายดังกล่าว

กําหนด ซึงถือเป็นมาตรการทางกฎหมายเพือคุ้มครองประโยชน์ของรัฐและชุมชนในการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิงแวดล้อม จึงเป็นบทบัญญัติทีสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรค

สองแล้ว  พ.ร.บ.สิงแวดล้อมฯ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึงจึงไม่ข ัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.

๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง 

  อย่างไรก็ตาม  ร ัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ต้องการให้สิทธิเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญบังคับใช้ได้ท ันทีโดยไม่ต้องรอการบัญญัติกฎหมายอนุว ัติการ การบังคับใช้พ.ร.บ.สิงแวดล้อม

ฯ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึง จึงต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง

ด้วย ดังนันหากปรากฏว่าโครงการใดไม่ว่าจะถูกกําหนดให้ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดล้อมตาม พ.ร.บ.สิงแวดล้อมฯ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึง หรือไม่ หากปรากฏว่าเป็น

โคร งการทีอ าจ ก่อใ ห้ เ กิดผลกร ะทบอย่ าง รุน แร ง ต่อชุมชนทัง ด้าน คุณภาพสิงแวดล้อม 



๙๕ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ บุคคลหรือชุมชนย่อมมีสิทธิฟ้ องต่อศาลปกครองเพือขอให้โครงการ

นั นๆต้องดําเนินการตามเงือนไขทีร ัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง กําหนดไว้ได ้

   

ผลคําวินิจฉัย :  

พ.ร.บ.สิงแวดล้อมฯ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึงไม่ข ัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.

๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง ๒ 

 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ แนวทางในการจดัทําระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดลอ้ม 
(Guideline on the Development of the System on Expert Witness on the 
Environmental Litigation) โดยผูช่้วยศาสตราจารยป์รชัญา บุญประเสรฐิ และนางสาวลลลิ 
ก่อวุฒกุิลรงัษ ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มถุินายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
 



 

 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผู้เชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม 
Guideline on the Development of the System on Expert Witness on 

the Environmental Litigation 
(ข้อตกลงเลขที� ๒-๐๒๐/๓๘๘๔ รหสัโครงการ นสธ. ๒๕๕๓-๒-๐๒๐) 

 

 

 

โดย 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ปรชัญา บุญประเสรฐิ และคณะ 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

 

 

ได้รบัทนุสนับสนุนจาก 

แผนงานสรา้งเสรมิการเรยีนรูก้บัสถาบนัอุดมศกึษาไทย 
เพื.อการพฒันานโยบายสาธารณะที.ด(ีนสธ.) 

โดยการสนบัสนุนของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 

มิถนุายน ๒๕๕๔ 



-ก- 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม 

ปรชัญา บุญประเสรฐิ และนางสาวลลลิ ก่อวุฒกุิลรงัษ ี
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

บทคดัย่อ 

บทบาทของพยานผู้เชี.ยวชาญในคดีสิ.งแวดล้อม ถือว่ามคีวามความสําคญัอย่างมากใน
กระบวนรบัฟงัพยานหลกัฐาน เพื.อช่วยเหลอืศาลในกระบวนพจิารณาคด ีพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิและชั .ง
นํ9าหนักความน่าเชื.อถือของพยานหลกัฐานในคดีสิ.งแวดล้อม ศาลและบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม จะต้องสามารถกําหนดว่า สาขาความเชี.ยวชาญใดที.มคีวามจําเป็นในการพิจารณาคดี
สิ.งแวดล้อม คุณสมบตัิเฉพาะด้านของผู้เชี.ยวชาญเหล่านั 9นควรจะเป็นอย่างไร กฎเกณฑ์ในการ
คดัเลอืกและประเมนิความน่าเชื.อถือของผู้เชี.ยวชาญควรเป็นอย่างไร รวมถึงหลกัเกณฑ์ในการ
ทาํงานในฐานะพยานผูเ้ชี.ยวชาญของศาลในกระบวนพจิารณาคดเีป็นอย่างไร แนวคดิเรื.องการจดัทํา
ระบบพยานผู้เชี.ยวชาญในคดีสิ.งแวดล้อมจะสามารถช่วยเหลือศาลให้คดัเลือกกลั .นกรองพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญเขา้สู่กระบวนพจิารณาคดไีด้อย่างเหมาะสม เพื.อทําหน้าที.ช่วยเหลอืศาลในการอํานวย
ความยุตธิรรม เพื.อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของคดสีิ.งแวดลอ้มที.มคีวามซบัซอ้นและต้องการความรู้
ความเชี.ยวชาญหลายสาขาวชิาเฉพาะดา้นมาปฏบิตังิานร่วมกนัอย่างเป็นบูรณาการทรพัยากรต่างๆ 
อย่างเป็นองค์รวม ไม่ว่าศาลจะเลอืกใชว้ธิกีารใดในการรบัฟงัความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดี
สิ.งแวดล้อม ศาลจะต้องมหีลกัการสําคญัในการใช้และตีความกฎหมายที.เหมาะสมกบักาละเทศะ 
จะตอ้งเปิดโอกาสใหม้กีารรบัฟงัพยานหลกัฐานเขา้มาในคดทีี.สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิของลกัษณะ
คดี ยืดหยุ่น และอ้างอิงหลักกฎหมายความเป็นธรรมทางสิ.งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาวิธีและ
หลกัเกณฑใ์นการกลั .นกรองคดัเลอืกพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.มคีวามน่าเชื.อถอืใหไ้ดเ้ขา้มาช่วยเหลอืศาล
ในการดาํเนินคด ีและศาลควรจะมกีารจดัทาํระบบฐานขอ้มลูพยานผูเ้ชี.ยวชาญไวเ้ป็นการภายในของ
ศาลเอง โดยสามารถจะเปิดเผยบญัชรีายชื.อของผูเ้ชี.ยวชาญที.ขึ9นทะเบยีนแลว้ไวใ้นสารบบขอ้มลูของ
ศาล 

คาํสาํคญั: พยานผูเ้ชี.ยวชาญ พยานหลกัฐาน คดสีิ.งแวดลอ้ม 
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจยัโครงการนี9 มอิาจจะสําเรจ็ลุล่วงได้ หากปราศจากข้อมูล คําแนะนําและ
ข้อเสนอแนะที.เป็นประโยชน์จากผู้เชี.ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ  
นักกฎหมาย นักวจิยัทางด้านวทิยาศาสตร ์และวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ในสาขาต่างๆ ที.เกี.ยวขอ้งใน 
ข้อขดัแย้งทางสิ.งแวดล้อม หรอืคดสีิ.งแวดล้อม จากหลายหน่วยงาน ตลอดระยะเวลาศึกษาวจิยั
โครงการนี9 คณะผู้วจิยัขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี9ด้วย นอกจากนี9แล้ว คณะผู้วจิยัขอขอบคุณ  
ดร.สุนทรยีา เหมอืนพะวงศ์ ผู้ช่วยผู้พพิากษาศาลอุทธรณ์ เลขานุการแผนกคดสีิ.งแวดล้อมในศาล
อุทธรณ์ ที.ได้รเิริ.มโครงการวจิยันี9อนัมาสู่ความร่วมมอืทางวชิาการของนักวชิาการในหลากหลาย
สาขาวชิาที.จะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินคดสีิ.งแวดลอ้มแบบองคร์วม คุณกฤตกิา เลศิสวสัดิ B นักวจิยั
ประจําโครงการพฒันาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ.งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒแิละเจ้าหน้าที.ของ
แผนงานการสร้างเสรมิการเรยีนรู้กบัสถาบนัอุดมศึกษาไทยเพื.อการพฒันานโยบายสาธารณะที.ด ี
(นสธ.) ทุกท่าน ที.ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ และประสานงานการจดัประชุมนําเสนอผลงานการศกึษา ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล อ้นแฉ่ง จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการ
ประชุมสมัมนาเพื.อระดมสมองรบัฟงัความคดิเหน็จากผูท้รงคุณวุฒ ิเจา้หน้าที.คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีละคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ที.ได้ให้การสนับสนุนทางด้านสถานที. 
คุรภุณัฑ ์การจดัประชุมระดมสมอง และกจิกรรมอื.นๆ ใหลุ้ล่วงดว้ยด ีตลอดระยะเวลาการศกึษานี9 
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คาํนํา 

สบืเนื.องจากสถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ B สํานักงานศาลยุตธิรรม ได้รเิริ.มที.จะใหม้กีาร
ศกึษาวจิยัเบื9องตน้เกี.ยวกบัการจดัทําระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม ซึ.งเป็นโจทยว์จิยัที.มี
ความทา้ทายเป็นอยา่งยิ.งในการดาํเนินคดสีิ.งแวดลอ้ม ที.ไดม้าจากผลการศกึษาวจิยัหลายโครงการที.
เกี.ยวข้องกบักฎหมายสิ.งแวดล้อม และการดําเนินคดีสิ.งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ.งในส่วนของ
ปญัหาการรบัฟงัพยานหลกัฐานในคดสีิ.งแวดล้อม ความน่าเชื.อถอืของพยานหลกัฐาน กระบวนการ
คดัเลือกพยานผู้เชี.ยวชาญเข้าสู่กระบวนพิจารณาคดี คณะผู้วิจยัหวังเป็นอย่างยิ.งว่า รายงาน
การศึกษาวิจยัโครงการแนวทางในการจดัทําระบบพยานผู้เชี.ยวชาญในคดีสิ.งแวดล้อม จะเป็น
ประโยชน์ต่อการรบัฟงัพยานหลกัฐานในการดําเนินคดสีิ.งแวดล้อมของศาลยุตธิรรม หรอืหน่วยงาน
อื.นๆ  ในกระบวนการแก้ไขขอ้ขดัแยง้ทางดา้นสิ.งแวดลอ้ม หากมขีอ้ผดิพลาดประการใด คณะผูว้จิยั
ต้องขออภยัมา ณ โอกาสนี9 และยนิดทีี.จะรบัฟงัขอ้เสนอแนะเพื.อเป็นประโยชน์ในการจดัทําระบบ
พยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม ในโอกาสต่อไป 

 

ปรชัญา บุญประเสรฐิ 
๓๐ มถุินายน ๒๕๕๔ 
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สารบญั 

 หน้า 
บทคดัยอ่ ก 
กติตกิรรมประกาศ ข 
คาํนํา ค 
บทสรปุสําหรบัผูบ้รหิาร ฌ 
บทที. ๑ บทนํา 

๑.๑. เหตุผลความจาํเป็นของระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
๑.๒. วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตในการวจิยั 
๑.๓. วธิกีารศกึษา 
๑.๔. ผลที.คาดว่าจะไดร้บัเมื.อดําเนินงานเสรจ็สิ9น 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๖ 

บทที. ๒ แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
๒.๑. บทนิยามและความหมายของคดสีิ.งแวดลอ้ม 

๒.๑.๑. คดสีิ.งแวดลอ้ม 
๒.๑.๒. พยานหลกัฐาน 
๒.๑.๓. พยานผูเ้ชี.ยวชาญ 

๒.๒. แนวทางเบื9องตน้ในการจาํแนกลกัษณะของผลกระทบทางดา้น
สิ.งแวดลอ้มและประเภทของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
๒.๒.๑. ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรรมชาต ิ
๒.๒.๒. ผลกระทบต่อทรพัยากรสงัคม 
๒.๒.๓. โครงสรา้งแนวทางการจาํแนกประเภทพยานผูเ้ชี.ยวชาญ 

ในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
๒.๒.๓.๑ สายงานที.เกี.ยวขอ้งกบัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
๒.๒.๓.๒ สายงานที.เกี.ยวขอ้งกบัดา้นสงัคมศาสตร ์
๒.๒.๓.๓ สายงานที.เกี.ยวขอ้งกบัดา้นการจดัการและประเมนิ

ความเสยีหาย 
๒.๒.๔. ตวัอยา่งสถาบนัหรอืหน่วยงานที.เกี.ยวขอ้งกบัโครงสรา้งแนว

ทางการจาํแนกประเภทพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้มและ
ตวัอยา่งรายชื.อผูเ้ชี.ยวชาญดา้นสิ.งแวดลอ้ม 

 
 
 

๗ 
๗ 
๗ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๖ 
 

๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
 

๒๒ 
 

๒๓ 
๒๔ 

 
๒๕ 
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สารบญั (ต่อ) หน้า 
 ๒.๓. แนวทางเบื9องต้นในการเลอืกพยานผู้เชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดล้อมโดย

อาศยัแนวคดิของโครงสรา้งประเภทพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามลกัษณะการ
เกดิปญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม 
๒.๓.๑. โครงสรา้งประเภทของผูเ้ชี.ยวชาญตามลกัษณะการเกดิปญัหา

ผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม 
๒.๓.๒. หมวดหมู่ของความรู้ความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวข้องกับปญัหา

ผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม 
๒.๓.๓. องคก์ร สถาบนั หรอืหน่วยงานที.มหีน้าที.เกี.ยวขอ้งกบัหมวดหมู่

ของความรู้ความเชี.ยวชาญนั 9นๆ ตามโครงสร้างประเภทของ
พยานผู้เชี.ยวชาญ รวมถงึรายชื.อของบุคคลหรอืคณะบุคคลที.มี
ความรูค้วามเชี.ยวชาญนั 9นๆ 

๒.๔. หลักเกณฑ์เบื9องต้นสําหรับการตรวจสอบความเชี.ยวชาญตาม
โครงสร้างของพยานผู้เชี.ยวชาญด้านสิ.งแวดล้อม และตัวอย่างการ
ตรวจสอบความเชี.ยวชาญเฉพาะด้านของพยานผู้เชี.ยวชาญด้าน
สิ.งแวดลอ้ม 

ตวัอยา่งการวเิคราะหค์ดเีกี.ยวกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้มโดยใช้
โครงสรา้งประเภทพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามปญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม 

 
๓๒ 

 
 

๓๒ 
 

๓๕ 
 

๓๕ 
 
 
 

๔๔ 
 
 
 

๕๓ 
บทที. ๓ ประเดน็สาํคญัของแนวทางเบื9องตน้ในการนําระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญมาใช้

ในศาลในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
๓.๑. หลกักฎหมายการรบัฟงัพยานหลกัฐาน 

๓.๑.๑ หลกักฎหมายการรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญของไทย 
๓.๑.๒ หลกักฎหมายการรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญของต่างประเทศ 

๓.๑.๒.๑ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
๓.๑.๒.๒ ประเทศออสเตรเลยี 

๓.๒. ปญัหาพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้มของไทย 
๓.๒.๑ ปญัหาการจดัประเภทของพยานผูเ้ชี.ยวชาญแบ่งตามความรู้

ความเชี.ยวชาญ 
๓.๒.๒ ปญัหาการคดัเลอืกและขึ9นทะเบยีนพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดี

สิ.งแวดลอ้ม 
๓.๒.๓ ปญัหาความเป็นผูเ้ชี.ยวชาญของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดี

สิ.งแวดลอ้ม 
๓.๒.๔ ปญัหาความรบัผดิชอบและค่าตอบแทนของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ 
๓.๒.๕ ปญัหาบทบาทหน้าที.ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 

๗๙ 
 

๗๙ 
๘๐ 
๘๕ 
๘๕ 
๙๓ 
๙๗ 
๙๘ 

 
๙๙ 
 

๑๐๘ 
 

๑๐๙ 
๑๑๐ 
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สารบญั (ต่อ) หน้า 
 ๓.๒.๖ ปญัหาการคุม้ครองความปลอดภยัของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ 

๓.๒.๗ ปญัหากฎระเบยีบในการปฏบิตังิานของผูเ้ชี.ยวชาญ 
๓.๒.๘ ตวัอยา่งการรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญในศาลไทย: กรณศีกึษา

คดมียุร ีเตวยิะ 
๓.๓. ขอ้พจิารณาสําหรบัแนวทางของการนําระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญไปใช้

ในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
๓.๓.๑ รปูแบบของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
๓.๓.๒ รปูแบบของการรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
๓.๓.๓ การตรวจสอบความรูค้วามเชี.ยวชาญ และความน่าเชื.อถอืของ

พยานผูเ้ชี.ยวชาญ 
๓.๓.๔ โครงสรา้งประเภทพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามปญัหาผลกระทบ

สิ.งแวดลอ้ม และระบบฐานขอ้มลูพยานผูเ้ชี.ยวชาญ 
๓.๓.๕ ขอ้เสนอแนะอื.นๆ เกี.ยวกบัพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 

๑๑๑ 
๑๑๒ 
๑๑๓ 

 
๑๑๗ 

 
๑๑๙ 
๑๒๓ 
๑๓๐ 

 
๑๓๗ 

 
๑๔๐ 

บทที. ๔ สรปุผลการศกึษา ๑๔๒ 
เอกสารอา้งองิ ๑๔๗ 
ภาคผนวก ก ขอับงัคบัประธานศาลฏกีาว่าดว้ยผูเ้ชี.ยวชาญของศาลและประเภทของสาขา
ผูเ้ชี.ยวชาญของศาลยตุธิรรม ณ วนัที. ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ก-๑ 

ภาคผนวก ข ตวัอยา่งรายชื.อของพยานผูเ้ชี.ยวชาญดา้นสิ.งแวดลอ้มตามโครงสรา้ง ข-๑ 
ภาคผนวก ค ตวัอยา่งประวตัยิอ่ผูเ้ชี.ยวชาญดา้นสิ.งแวดลอ้ม ค-๑ 
ภาคผนวก ง ตวัอยา่งหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบความเชี.ยวชาญ ง-๑ 
ภาคผนวก จ ขอ้มลูพื9นฐานกรณคีดคีลติี9 จ-๑ 
ภาคผนวก ฉ ขอ้มลูคดกีารฟ้องรอ้งคดโีลกรอ้น ฉ-๑ 
ภาคผนวก ช สรุปขอ้เทจ็จรงิคดโีคบอลท ์ ช-๑ 
ภาคผนวก ซ รายงานการประชุมสมัมนา วนัที. ๑๔ กุมภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๕๔ ซ-๑ 
ภาคผนวก ฌ รายชื.อเอกสารจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัอื.นที.เกี.ยวขอ้ง ฌ-๑ 
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สารบญัรปู 

 หน้า 
รปูที. ๑-๑ กรอบแนวคดิในการจดัทาํระบบผูเ้ชี.ยวชาญ (Conceptual Framework) ๕ 
รปูที. ๒-๑ ภาพรวมของระบบพยานพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดทีี.เกี.ยวกบัดา้น

ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ.งแวดลอ้ม 
๑๕ 

รปูที. ๒-๒ โครงสรา้งการจาํแนกลกัษณะผลกระทบทางสิ.งแวดลอ้ม ๒๐ 
รปูที. ๒-๓ โครงสรา้งแนวทางการสรรหาพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดทีี.เกี.ยวกบัดา้น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม 
๒๑ 

รปูที. ๒-๔ สดัส่วนของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในบญัชรีายชื.อของพยานผูเ้ชี.ยวชาญของ
สาํนกังานศาลยตุธิรรม ณ วนัที. ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔๕ 

รปูที. ๒-๕ เหตุการณ์ขอ้เทจ็จรงิในคดคีลติี9ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ๖๑ 
รปูที. ๒-๖ การวเิคราะหแ์ละขอ้สงัเกตในแงผ่ลกระทบก่อนกระบวนการพจิารณาคด ี

(คดคีลติี9) 
๖๒ 

รปูที. ๒-๗ การวเิคราะหแ์ละขอ้สงัเกตในแงผ่ลกระทบก่อนกระบวนการพจิารณาคด ี
(คดคีลติี9) 

๖๓ 

รปูที. ๒-๘ การวเิคราะหแ์ละขอ้สงัเกตในแงผ่ลกระทบก่อนกระบวนการพจิารณาคด ี
(คดโีลกรอ้น) 

๗๑ 

รปูที. ๒-๙ การวเิคราะหแ์ละขอ้สงัเกตในแงผ่ลกระทบก่อนกระบวนการพจิารณาคด ี
(โรงไฟฟ้านิวเคลยีรร์ะเบดิ) 

๗๖ 

รปูที. ๓-๑ กระบวนการคดัเลอืกและขึ9นทะเบยีนพยานผูเ้ชี.ยวชาญ (กรณทีั .วไป) 
 ตามขอ้บงัคบัประธานศาลฎกีาว่าดว้ยผูเ้ชี.ยวชาญศาลยตุธิรรม พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

๑๐๑ 

รปูที. ๓-๒ กระบวนการคดัเลอืกและขึ9นทะเบยีนพยานผูเ้ชี.ยวชาญ (กรณพีเิศษ) 
 ตามขอ้บงัคบัประธานศาลฎกีาว่าดว้ยผูเ้ชี.ยวชาญศาลยตุธิรรม พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

๑๐๑ 

รปูที. ๓-๓ การแต่งตั 9งพยานผูเ้ชี.ยวชาญเขา้สู่กระบวนพจิารณาคด ี ๑๐๗ 
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สารบญัตาราง 

 หน้า 
ตารางที. ๒-๑ ตวัอยา่งสาขาความเชี.ยวชาญดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ๒๒ 
ตารางที. ๒-๒ ตวัอยา่งสาขาความเชี.ยวชาญดา้นสงัคมศาสตร ์ ๒๔ 
ตารางที. ๒-๓ ตวัอยา่งสาขาความเชี.ยวชาญดา้นการจดัการและประเมนิความเสยีหาย ๒๕ 
ตารางที. ๒-๔ ตวัอยา่งของสถาบนัหรอืหน่วยงานและรายชื.อผูเ้ชี.ยวชาญดา้น

สิ.งแวดลอ้มที.เกี.ยวขอ้งกบ้คดสีิ.งแวดลอ้ม 
๒๖ 

ตารางที. ๒-๕ ขอ้พจิารณาโครงสรา้งพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามลกัษณะของปญัหา
ผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม 

๓๖ 

ตารางที. ๒-๖ ขอ้มลูสรปุช่วงเวลาของเหตุการณ์ (คดคีลติี9) ๕๔ 
ตารางที. ๒-๗ ตารางการเกบ็ขอ้มลูโดยสงัเขป (คดคีลติี9) ๕๕ 
ตารางที. ๒-๘ ตารางวเิคราะหป์ญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้มคดคีลติี9 ๕๗ 
ตารางที. ๒-๙ การใชโ้ครงสรา้งประเภทพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามปญัหาผลกระทบ

สิ.งแวดลอ้มวเิคราะหก์ารคดัเลอืกพยานผูเ้ชี.ยวชาญ 
๖๐ 

ตารางที. ๒-๑๐ ผลการวเิคราะหค์วามเสยีหายจากผลกระทบสิ.งแวดลอ้มในคดคีลติี9 ๖๔ 
ตารางที. ๒-๑๑ ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต ิ(คดโีลกรอ้น) ๖๖ 
ตารางที. ๒-๑๒ ตวัอยา่งตารางวเิคราะหโ์ครงสรา้งประเภทพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามปญัหา

ผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม (คดโีลกรอ้น) 
๗๐ 

ตารางที. ๒-๑๓ ตารางสรปุช่วงเวลาของเหตุการณ์ (คดโีคบอลท-์๖๐) ๗๒ 
ตารางที. ๒-๑๔ ตารางสรปุผลกระทบ (คดโีคบอลท-์๖๐) ๗๓ 
ตารางที. ๒-๑๕ ตวัอยา่งตารางวเิคราะหโ์ครงสรา้งประเภทพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามปญัหา

ผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม (คดโีคบอลท-์๖๐) 
๗๕ 

ตารางที. ๒-๑๖ ตวัอยา่งตารางวเิคราะหโ์ครงสรา้งประเภทพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามปญัหา
ผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม (โรงงานนิวเคลยีรร์ะเบดิ) 

๗๗ 

ตารางที. ๓-๑ สรปุการคดัเลอืกและขึ9นทะเบยีนพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามขอ้บงัคบั
ประธานศาลฎกีาว่าดว้ยผูเ้ชี.ยวชาญศาลยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๐๒ 

ตารางที. ๓-๒ การเปรยีบเทยีบประเภทของผูเ้ชี.ยวชาญที.ทาํหน้าที.พยานความเหน็
ช่วยเหลอืศาลในการรบัฟงัพยานหลกัฐานในคดสีิ.งแวดลอ้ม 

๑๒๗ 
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บทสรปุสาํหรบัผูบ้ริหาร 

การจดัตั 9งแผนกคดีสิ.งแวดล้อมขึ9นในศาลยุติธรรม การพัฒนากฎหมายวิธีพิจารณาคดี
สิ.งแวดล้อมได้เริ.มต้นขึ9นอย่างเป็นระบบและมีความเป็นรูปธรรมมากขึ9น คดีที.เกี.ยวด้วยเรื.อง
สิ.งแวดลอ้มมลีกัษณะที.มคีวามแตกต่างจากคดทีั .วไปโดยเฉพาะอยา่งยิ.งในกระบวนพจิารณาคดทีั 9งใน
ดา้นการฟ้องคด ีการสบืพยาน การรบัฟงัพยาน การชั .งนํ9าหนักพยาน การรบัฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญ 
การไกล่เกลี.ยระงบัข้อพิพาท และการบงัคบัคดี ดงันั 9น ในขั 9นตอนของการพฒันากฎหมายและ
กระบวนพิจารณาคดีทางด้านสิ.งแวดล้อมนั 9น กระบวนการค้นหาความจริงที.เกี.ยวข้องกับ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้มจากพยานหลกัฐานและกระบวนการวธิรีบัฟงัพยานหลกัฐานใน
คดเีกี.ยวกบัสิ.งแวดลอ้มทั 9งในขั 9นตอนของการสบืสวนสอบสวนก่อนจะเขา้สู่กระบวนการของศาล และ
ภายหลงัที.คดขีึ9นสู่ศาลแล้วทั 9งคดแีพ่งและคดอีาญาเป็นกระบวนการที.มคีวามสําคญัอย่างยิ.งในการ
พสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิในคดแีละเพื.อใหศ้าลทาํหน้าที.ชี9ขาดขอ้พพิาทแก่คู่ความในคดไีดอ้ยา่งเที.ยงธรรม 

ขอ้พพิาทหรอืคดทีี.เกี.ยวกบัดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม เช่น การลกัลอบปล่อย
สารตะกั .วลงลําห้วย การรั .วไหลของสารกัมมนัตภาพรงัสีเช่นโคบอลต์ ๖๐ การปลูกพืชที.มีการ
ดดัแปลงพนัธุกรรม (Genetically Modified Organism, GMO) การเผาที.นาเพื.อเตรยีมพื9นที.สําหรบั
ฤดูการทํานาใหม่ การตั 9งสถานบนัเทงิในชุมชนย่านที.พกัอาศยัและเปิดดนตรเีสยีงดงัรบกวนเพื.อน
บ้านในชุมชน การแข่งรถยนต์บนถนนสาธารณะ การรั .วไหลของนํ9ามนัจากเรอืบรรทุกนํ9ามนัหรอื
แท่นขุดเจาะนํ9ามนัลงในทะเล การจบัสตัวท์ะเลโดยใชต้าข่ายที.มคีวามถี.ของตาข่ายมากเกนิไป หรอื
การจบัสตัว์ทะเลโดยใช้เครื.องมอืประมงขนาดใหญ่ที.ไม่สามารถคดัแยกสตัว์ทะเลที.ไม่มคีุณค่าทาง
เศรษฐกจิแต่มคีุณค่าต่อระบบนิเวศทะเลและแหล่งอาหารทําให้เกดิการทําลายสตัว์ทะเลบางอย่าง
โดยไม่ตั 9งใจ การนําสตัวห์รอืพชืที.แปลกปลอมหรอืไม่ใช่สิ.งมชีวีติทอ้งถิ.นปล่อยสู่ระบบนิเวศ (Aliens 
spicies) การสมัปทานขุดทรายในแหล่งนํ9าผิวดินที.มผีลทําให้ตลิ.งพงั การระเบิดหินหรอืการทํา
สมัปทานเหมอืงแร่ต่างๆ (ปูนซเีมนต์ ทองคํา โปแตส ดบุีก) หรอืการก่อมลภาวะทางเสยีงจากท่า
อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิเป็นต้น ล้วนเป็นคดทีี.ต้องการความรูค้วามเชี.ยวชาญพเิศษเฉพาะ
ด้านมาใช้เป็นพยานหลกัฐานพิสูจน์ข้อเท็จจรงิในคดี ในปจัจุบนั ยงัไม่มรีะบบพยานผู้เชี.ยวชาญ
เฉพาะคดสีิ.งแวดลอ้ม ในระบบศาลยุตธิรรมของไทย จะมเีพยีงบญัชรีายชื.อพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาล
ใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั กล่าวคอื บญัชรีายชื.อพยานผูเ้ชี.ยวชาญของศาลยุตธิรรม ที.ไดร้บัการขึ9นทะเบยีนไว้
กบัสํานักงานศาลยุตธิรรม ตามขอ้บงัคบัประธานศาลฎกีาว่าด้วยผู้เชี.ยวชาญของศาลยุตธิรรม ลง
วนัที. ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ.งยงัไมค่รอบคลุมสาขาความเชี.ยวชาญที.ตอ้งการในคดสีิ.งแวดลอ้ม
เลย 
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ข้อพิจารณาเบื9องต้นที.จะนําไปสู่การจัดจําแนกประเภทของพยานผู้เชี.ยวชาญในคดี
สิ.งแวดลอ้ม เพื.อการพฒันาจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้มในอนาคต ควรจะเริ.มต้นที.
การวเิคราะหร์ะบบของผลกระทบสิ.งแวดลอ้มที.เกดิขึ9นทั 9งทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตหิรอืมลพษิใน
สิ.งแวดลอ้มในการศกึษานี9 จะนําเสนอการจดัหมวดหมู่โครงสรา้งของผลกระทบทางสิ.งแวดลอ้มที.จะ
นําไปสู่การเลอืกและคน้หาพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.จะมาใหค้วามเหน็ในดา้นความเชี.ยวชาญเฉพาะดา้น
นั 9นๆ ในคดีสิ.งแวดล้อมได้ โดยมีความครอบคลุมประเด็นปญัหาส่วนใหญ่ของข้อพิพาททาง
สิ.งแวดลอ้มที.หลากหลายมติแิละมคีวามซบัซอ้นได ้ซึ.งจะเชื.อมโยงกบัการสรรหาพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.
มคีวามเหมาะสมกบัประเดน็ปญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้มในกรณทีี.มคีวามจาํเป็นต้องมคีวามเหน็จาก
พยานผู้เชี.ยวชาญผู้ที.มคีวามรูพ้เิศษในประเดน็ขอ้พพิาทหรอืคดทีางด้านสิ.งแวดล้อมโดยเฉพาะใน
กรณีที.มกีารนําคดขีึ9นสู่การพจิารณาของศาล ที.จะช่วยให้ศาลพจิารณาคดอีย่างรอบคอบและเป็น
ธรรม โดยผู้วจิยัไดนํ้าเสนอโครงสรา้งประเภทพยานผู้เชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดล้อม ที.แบ่งหมวดหมู่
หลกัเป็นสายงานทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสายงานที.เกี.ยวกบัดา้นสงัคมศาสตร ์ที.จะ
นําไปสู่การค้นหาสาขาของความเชี.ยวชาญและบุคคลที.เป็นผู้เชี.ยวชาญได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
ประเดน็แห่งคด ีและไดย้กตวัอย่างการปรบัใชโ้ครงสรา้งนี9ในการวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิคดจีากตวัอย่าง
คดสีิ.งแวดลอ้มที.ศาลมคีาํพพิากษาแลว้ รวมทั 9งสาํรวจในเบื9องตน้ว่า หน่วยงานและบุคลากรใดบา้งใน
ประเทศที.ปฏบิตังิานเกี.ยวกบัคดสีิ.งแวดล้อมตามหลกัการของโครงสรา้งนั 9น ที.อาจมคีุณสมบตัเิป็น
ผู้เชี.ยวชาญได้และจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตสําหรับศาลที.จะนําไปพัฒนาระบบพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 

นอกจากนี9แล้วผู้วิจ ัยยังได้ทบทวนวรรณกรรมและพยายามจะตอบประเด็นคําถามที.
เกี.ยวขอ้งกบัแนวทางเบื9องต้นการนําระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญไปใชป้ระโยชน์จรงิ ที.ถูกตั 9งไวโ้ดยกลุ่ม
ผูพ้พิากษาในแผนกคดสีิ.งแวดลอ้มของศาลยุตธิรรม และนักกฎหมายที.เกี.ยวขอ้งกบัคดสีิ.งแวดลอ้ม
ของไทย ทั 9งนี9ไดนํ้าเสนอปญัหาที.พบจากการทําวจิยัในครั 9งนี9 พรอ้มกบัขอ้พจิารณาและขอ้เสนอแนะ
ไว้ได้วย กล่าวคือ หลักกฎหมายการรบัฟงัพยานหลกัฐานของไทยและของต่างประเทศที.เป็น
ตวัอย่างที.ดสีําหรบัการปรบัใชก้บัการรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม แนวคดิพื9นฐานของ
การใช้โครงสรา้งระบบพยานผู้เชี.ยวชาญตามลกัษณะการเกดิปญัหาผลกระทบสิ.งแวดล้อมในการ
วเิคราะห์ประเด็นที.ต้องการความเห็นของผู้เชี.ยวชาญในวเิคราะห์เพื.อการคดัเลอืกผู้เชี.ยวชาญใน
สาขาเฉพาะดา้นต่างๆ ที.มคีวามรอบคอบและสามารถไดผู้เ้ชี.ยวชาญมาในคดอีย่างเหมาะสม พรอ้ม
ตวัอย่างในเบื9องต้นรายชื.อหน่วยงานและบุคคลที.อาจจะเป็นผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้มได้ที.จะใช้
เป็นพื9นฐานในการจดัทําระบบฐานขอ้มูลพยานผู้เชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดล้อมของศาล หลกัเกณฑ์
เบื9องต้นในการตรวจสอบความเชี.ยวชาญพร้อมตัวอย่างในการใช้หลักเกณฑ์ และการปรบัใช้
หลกัเกณฑก์บัตวัอย่างคําพพิากษาคดสีิ.งแวดลอ้มที.ศาลมคีําพพิากษาแลว้ ปญัหาและขอ้พจิารณา
เกี.ยวกบั การคดัเลอืกและขึ9นทะเบยีนของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ การตรวจสอบความน่าเชื.อถอืและความ
เชี.ยวชาญของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้มของไทย รปูแบบของพยานผูเ้ชี.ยวชาญและวธิกีาร



-ฎ- 

รบัฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดล้อมจากต่างประเทศ ความรบัผดิชอบและค่าตอบแทนของ
ผู้เชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภยัและโอกาสในอาชีพการงาน และประเด็นที.
สําคญัที.สุดคือ ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะเกี.ยวกับบทบาทของผู้เชี.ยวชาญในคดีสิ.งแวดล้อม 
กฎระเบยีบและวธิปีฏบิตังิานของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ รวมระเบยีบ ขอ้บงัคบั คู่มอืต่างๆ หลกัสูตรการ
ฝึกอบรม ที.มคีวามจาํเป็นจะส่งเสรมิใหก้ารปฏบิตังิานของผูเ้ชี.ยวชาญสนองตอบความต้องการของ
ศาลในคดสีิ.งแวดลอ้ม 

อกีทั 9งยงัมขีอ้พจิารณาที.ไม่ควรละเลยในการจดัทําระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม
ของไทยในอนาคตเลย กล่าวคอื การจดัประเภทของพยานผู้เชี.ยวชาญโดยใช้โครงสร้างประเภท
พยานผู้เชี.ยวชาญในการพิจารณาในเบื9องต้นและสามารถนําไปใช้ได้ในทุกขั 9นนตอนของคดี
สิ.งแวดล้อมตามที.ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ รวมถงึแนวความคดิในเรื.องกระบวนการคดัเลอืกและขึ9นทะเบยีน
ผู้เชี.ยวชาญ พัฒนาหลักเกณฑ์การทดสอบความน่าเชื.อถือ ระบบฐานข้อมูลผู้เชี.ยวชาญในคดี
สิ.งแวดลอ้มที.ศาลจะใชใ้นการจดัทาํบญัชพียานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้มหรอืรปูแบบอื.นใดที.จะไว้
ใช้ในการพจิารณาคดสีิ.งแวดลอ้ม รปูแบบของผู้เชี.ยวชาญที.นอกเหนือไปจากผูพ้พิากษาสมทบและ
พยานผู้เชี.ยวชาญตามกฎหมาย ที.ใช้ในศาลสิ.งแวดล้อมหรอืการพจิารณาคดสีิ.งแวดล้อมในหลาย
ประเทศ เช่น ที.ปรกึษาของศาล ผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาลแต่งตั 9งขึ9น คณะกรรมการของศาล ผูพ้พิากษาที.มี
ความรูเ้ฉพาะด้าน การเปิดโอกาสให้มผีู้พพิากษาที.มคีวามรูเ้ฉพาะด้านมาทํางานเต็มเวลาในฐานะ
เจา้หน้าที.ของศาล เป็นตน้ รวมถงึวธิกีารรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญ เช่น การรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.
มีความเห็นแตกต่างกันของทุกฝ่ายพร้อมๆ กัน การมีที.ปรึกษาของศาลมานั .งข้างศาลขณะที.
พจิารณาคด ีการรบัฟงัความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในรปูแบบการประชุมระดมสมองผูเ้ชี.ยวชาญ 
เป็นต้น มาปรบัใชใ้นการพจิารณาคดสีิ.งแวดลอ้มในศาลไทยดว้ย และไม่ว่าศาลจะเลอืกใชว้ธิกีารใด
ในการรบัฟงัความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม ศาลจะต้องมหีลกัการสําคญัในการใช้
และตคีวามกฎหมายที.เหมาะสมกบักาละเทศะ จะตอ้งเปิดโอกาสใหม้กีารรบัฟงัพยานหลกัฐานเขา้มา
ในคดทีี.สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิของลกัษณะคด ียดืหยุ่น และอ้างองิหลกักฎหมายความเป็นธรรม
ทางสิ.งแวดล้อม รวมถึงพฒันาวธิแีละหลกัเกณฑ์ในการกลั .นกรองคดัเลอืกพยานผู้เชี.ยวชาญที.มี
ความน่าเชื.อถือให้ได้เข้ามาช่วยเหลือศาลในการดําเนินคดี และศาลควรจะมีการจัดทําระบบ
ฐานขอ้มลูพยานผูเ้ชี.ยวชาญไวเ้ป็นการภายในของศาลเองเพื.อทําหน้าที.ช่วยเหลอืศาลในการอํานวย
ความยุตธิรรม เพื.อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของคดสีิ.งแวดลอ้มที.มคีวามซบัซอ้นและต้องการความรู้
ความเชี.ยวชาญหลายสาขาวชิาเฉพาะดา้นมาปฏบิตังิานร่วมกนัอย่างเป็นบูรณาการทรพัยากรต่างๆ 
อยา่งเป็นองคร์วม 

 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
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 บทที� ๑ 
 บทนํา 
๑.๑ เหตผุลความจาํเป็นของระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม 

นบัตั 9งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที.มกีารจดัตั 9งแผนกคดสีิ.งแวดลอ้มในศาลฎกีา การพฒันากฎหมาย
วธิพีจิารณาคดสีิ.งแวดล้อมได้เริ.มต้นขึ9นอย่างเป็นระบบและมคีวามเป็นรูปธรรมมากขึ9น คดทีี.เกี.ยว
ด้วยเรื.องสิ.งแวดล้อมมีลักษณะที.มีความแตกต่างจากคดีทั .วไปโดยเฉพาะอย่างยิ.งในกระบวน
พจิารณาคดทีั 9งในด้านการฟ้องคด ีการสบืพยาน การรบัฟงัพยาน การชั .งนํ9าหนักพยาน การรบั 
ฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญ การไกล่เกลี.ยระงบัข้อพพิาท และการบงัคบัคดี ดงันั 9น ในขั 9นตอนของการ
พฒันากฎหมายและกระบวนพจิารณาคดทีางด้านสิ.งแวดล้อมนั 9น กระบวนการค้นหาความจรงิที.
เกี.ยวข้องกับทรพัยากรธรรมชาติและสิ.งแวดล้อมจากพยานหลกัฐานและกระบวนการวิธีรบัฟงั
พยานหลักฐานในคดีเกี.ยวกับสิ.งแวดล้อมทั 9งในขั 9นตอนของการสืบสวนสอบสวนก่อนจะเข้าสู่
กระบวนการของศาล และภายหลงัที.คดขีึ9นสู่ศาลแล้วทั 9งคดแีพ่งและคดอีาญาเป็นกระบวนการที.มี
ความสาํคญัอยา่งยิ.งในการพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิในคดแีละเพื.อใหศ้าลทําหน้าที.ชี9ขาดขอ้พพิาทแก่คู่ความ
ในคดไีดอ้ยา่งเที.ยงธรรม 

แมว้่าปจัจบุนัจะมกีารตั 9งแผนกคดสีิ.งแวดลอ้มทั 9งในศาลฎกีา ศาลอุทธรณ์และศาลชั 9นต้นของ
ศาลยุติธรรมแล้วก็ตาม แต่การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีที.เกี.ยวข้องกบัคดีสิ.งแวดล้อมในศาล
ยุติธรรมยงัคงใช้กระบวนการตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งและประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความอาญาที.ใช้บงัคบัแก่คดทีั .วไป ที.อาจจะไม่เหมาะสมกบัคดทีี.เกี.ยวด้วยสิ.งแวดล้อม 
การใช้และตีความกฎหมายของศาลในคดปีระเภทนี9ในทางปฏบิตัิมกีารใช้กฎหมายสารบญัญตัิที.
เกี.ยวข้องอื.นๆ  ในประเดน็แห่งคดนีั 9นๆ  ร่วมอยู่ด้วย แต่ก็ยงัไม่เพยีงพอที.จะทําให้ศาลทําหน้าที.
วินิจฉัยชี9ขาดข้อพิพาทแก่คู่ความในคดีสิ.งแวดล้อมที.มีล ักษณะแตกต่างจากคดีทั .วไปได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ.งในประเดน็ของการฟื9นฟูและเยยีวยาผูท้ี.ไดร้บัผลกระทบ
ไม่ว่าจะเป็นมนุษย ์ทรพัย์สนิของมนุษย ์สตัว์ พชื ในระบบนิเวศและสิ.งแวดล้อมที.ยงัไม่ได้รบัการ
ฟื9นฟูและเยยีวยาอยา่งเหมาะสม 

ระบบการค้นหาความจริง ในขั 9นตอนของกระบวนพิจารณาคดี จํา เ ป็นจะต้องมี
พยานหลกัฐานที.จะมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของคู่ความแต่ละฝ่ายในคด ีซึ.งความน่าเชื.อถือของ
พยานหลักฐานจะเป็นสาระสําคัญในการสนับสนุนข้อกล่าวอ้างที.ยกขึ9นเพื.อให้ศาลพิจารณา 
ชั .งนํ9าหนักพยานหลกัฐานในการพพิากษาคดตีามกฎหมาย ดงันั 9น จะเห็นได้ว่า พยานหลกัฐาน  
มีบทบาทที.สําคัญอย่างยิ.งต่อกระบวนพิจารณาและการตัดสินชี9ขาดข้อพิพาทในคดีของศาล  
หลกักฎหมายเกี.ยวกบัพยานหลกัฐานจงึไดถู้กพฒันาขึ9นมาในระบบกฎหมายของประเทศต่างๆ จน



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
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ในปจัจุบนัมคีวามก้าวหน้าและเปลี.ยนแปลงไปอย่างมากทั 9งในส่วนของกฎหมายสารบญัญตั ิรวมถงึ
วธิกีารใชแ้ละตคีวามกฎหมายของศาลใหส้อดคลอ้งกบับรบิทและระบบกฎหมายของสงัคมที.แตกต่าง
กนัออกไป หลกักฎหมายที.ว่าดว้ยเรื.องพยานหลกัฐานนี9จงึมคีวามสําคญัอย่างยิ.งต่อคน้หาความจรงิ
และทาํใหก้ารวนิิจฉยัชี9ขาดขอ้พพิาทไดอ้ยา่งเที.ยงธรรม 

ในปจัจุบันส่วนใหญ่ในคดีต่างๆ คู่ความแต่ละฝ่ายจะกล่าวอ้างพยานหลักฐานทางด้าน
วทิยาศาสตรห์รอืวทิยาการแขนงต่างๆ เข้ามาในคด ีซึ.งสอดคล้องกบัระบบการค้นหาความจรงิที.
เปลี.ยนแปลงไปตามยุคสมยัและเทคโนโลยทีี.ช่วยทําให้ระบบการค้นหาความจรงิมคีวามถูกต้อง
แม่นยาํมากยิ.งขึ9น เป็นผลทําให้ศาลต้องการความรูพ้เิศษในวทิยาศาสตรห์รอืวทิยาการแขนงต่างๆ 
ที.จะมาใช้ในการทําความเข้าใจพยานหลกัฐานเหล่านั 9น เพื.อให้ศาลสามารถใช้ดุลพนิิจของศาลใน 
การชั .งนํ9าหนักพยานหลกัฐานในการพจิารณาพพิากษาคดไีดอ้ย่างเป็นธรรม ในคดสีิ.งแวดลอ้มส่วน
ใหญ่มคีวามเกี.ยวขอ้งกบัหลากหลายสาขาวชิาอยู่แลว้ในตวัเอง ดงันั 9น ในคดปีระเภทนี9จงึมปีระเดน็
ข้อพิพาทที.เกี.ยวด้วยวิทยาศาสตร์หรือวิทยาการแขนงต่างๆ ที.อาจเรียกได้ว่า “สหสาขาวิชา”  
เลยทีเดียว ทําให้ พยานหลักฐาน ที.ยกขึ9นอ้างในคดีจึงมีความเกี.ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
วทิยาการแขนงต่างๆ  อยู่เกอืบตลอดเวลา จงึเป็นเหตุผลที.สําคญั ที.ศาลจะต้องมผีูท้ ี.มคีวามรูพ้เิศษ
เกี.ยวในเรื.องเหล่านี9 หรอืที.เรยีกว่า “พยานผูเ้ชี.ยวชาญ (Expert witness)” มาคอยใหค้วามช่วยเหลอื
แก่ศาลในการทําความเขา้ใจ ตั 9งคําถาม เชื.อมโยงความจรงิจากพยานหลกัฐาน สู่ประเดน็ขอ้พพิาท
แห่งคด ีเพื.อใหศ้าลสามารถชั .งนํ9าหนกัพยานหลกัฐานในการพจิารณาพพิากษาคดไีดอ้ยา่งยตุธิรรม 

ในปจัจุบัน ยงัไม่มรีะบบพยานผู้เชี.ยวชาญเฉพาะคดีสิ.งแวดล้อม ในระบบศาลยุติธรรม 
ของไทย จะมเีพยีงบญัชรีายชื.อพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาลใชอ้ยู่ในปจัจุบนั กล่าวคอื บญัชรีายชื.อพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญของศาลยุตธิรรม ณ วนัที. ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั 9งสิ9น ๗๓ คน แบ่งหมวด
ของความเชี.ยวชาญไดเ้ป็น ๗ หมวด ไดแ้ก่ หมวดพสิูจน์หลกัฐานทางเอกสารหรอืลายนิ9วมอื หมวด
ล่ามและการแปล หมวดภาพถ่ายทางอากาศและแผนที. หมวดพสิูจน์เครื.องกลและเครื.องอุปกรณ์กบั
ส่วนควบของรถยนต์ หมวดการเกบ็กู้และพสิูจน์วตัถุระเบดิ หมวดการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ อื.นๆ 
(เภสชักรรม วศิวกรรมโยธาและโครงสรา้ง นิตชิวีวทิยา (การตรวจพสิูจน์ทางพนัธุกรรม) ๑ จะเหน็ได้
ว่า ไม่มบีญัชรีายชื.อพยานผูเ้ชี.ยวชาญอกีหลายสาขาวชิาที.มคีวามจาํเป็นในการคน้หาความจรงิและ
ช่วยเหลอืศาลในดา้นความรูเ้ฉพาะสาขาในคดสีิ.งแวดลอ้ม และศาลยุตธิรรมมคีวามจําเป็นจะต้องมี
การจดัทาํระบบฐานขอ้มลูพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.จดัแบ่งหมวดหมู่ที.ศาลและคู่ความจะสบืคน้เพื.อใชง้าน
ไดส้ะดวกและประหยดัค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินคดโีดยรวม 

จะเหน็ไดว้่า โครงการวจิยันี9 จะสามารถตอบโจทยใ์นเบื9องต้นและภาพรวมของแนวทางใน
การพฒันาจดัทําระบบพยานผู้เชี.ยวชาญในคดทีี.เกี.ยวกบัด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดล้อม  

                                                           
๑ บญัชพียานผูเ้ชี.ยวชาญของศาลยุตธิรรม ณ วนัที. ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สบืคน้จากสาํนกัวชิาการและกฎหมาย  
สาํนกังานศาลยุตธิรรม 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๓- 

ที.เหมาะสมกบักระบวนการพจิารณาคด ีประเภท คุณสมบตัิ และจํานวนของพยานผู้เชี.ยวชาญใน
สาขาวชิาต่างๆ ที.เกี.ยวขอ้งกบัดา้นนี9ในปจัจุบนัของประเทศไทย เพื.อที.จะเสนอแนะแนวทางในการ
พฒันาระบบพยานผู้เชี.ยวชาญและระบบฐานขอ้มูลพยานผู้เชี.ยวชาญในเบื9องต้นให้แก่ศาลยุตธิรรม
หรอืหน่วยงานอื.นๆ ที.เกี.ยวขอ้งและสามารถใชป้ระโยชน์จากผลงานวจิยัในโครงการนี9ได ้นอกจากนี9 
ยงัจะไดร้วบรวมประเดน็ขอ้เสนอแนะเบื9องต้นในการนําระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญมาใชใ้นศาลยุตธิรรม 
เพื.อให้ศาลยุติธรรมสามารถพัฒนาระบบพยานผู้เชี.ยวชาญและกระบวนวิธีพิจารณารับฟงั
พยานหลกัฐานที.เหมาะสมกบักระบวนการพจิารณาคดดีา้นสิ.งแวดลอ้มในประเทศไทยต่อไป 

๑.๒ วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตในการวิจยั 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม มวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี9 

(๑) จัดทําแนวทางเบื9องต้นในการจัดทําระบบพยานผู้เชี.ยวชาญด้านสิ.งแวดล้อมใน 
คดีสิ.งแวดล้อมเพื.อเป็นแนวทางในการจดัทําบญัชีหมวดหมู่การขึ9นบญัชีพยานผู้เชี.ยวชาญด้าน
สิ.งแวดลอ้มในอนาคต 

(๒) จดัทําขอ้เสนอแนะเพื.อหาแนวทางเบื9องต้นเกี.ยวกบัการนําระบบพยานผู้เชี.ยวชาญมา 
ใชใ้นศาลในลกัษณะต่างๆ 

เพื.อให้การดําเนินการสนองตอบวตัถุประสงค์ดงักล่าวขา้งต้น ผู้วจิยัจงึได้กําหนดขอบเขต
แนวทางในการวจิยั ไวด้งัต่อไปนี9 

(ก) แนวทางเบื9องต้นในการจดัทําระบบพยานผู้เชี.ยวชาญที.เหมาะสมสําหรบักรณีประเทศ
ไทย รวมถงึการจดัประเภทของผูเ้ชี.ยวชาญในสาขาวชิาต่างๆ  ที.เกี.ยวขอ้งกบัดา้นสิ.งแวดลอ้มในคดี
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดล้อม ซึ.งจะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการจดัทําทะเบยีน
พยานผูเ้ชี.ยวชาญ ที.จะตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) รายชื.อผู้เชี.ยวชาญทางสิ.งแวดล้อมของประเทศไทย (มีตัวอย่างในจํานวนที.
เหมาะสม) 

(๒) การจดัประเภทของผูเ้ชี.ยวชาญ 
(๓) ประเภทหรอืสาขาวชิาที.เชี.ยวชาญที.เกี.ยวขอ้ง 
(๔) คุณสมบตัเิฉพาะของผูเ้ชี.ยวชาญในแต่ละประเภท 
(๕) หน่วยงานตน้สงักดัของผูเ้ชี.ยวชาญ 
(๖) ขอ้มลูอื.นๆ ของผูเ้ชี.ยวชาญ (เท่าที.จาํเป็น) 

(ข) แนวทางเบื9องต้นเกี.ยวกบัการนําระบบพยานผู้เชี.ยวชาญมาใช้ในศาลในลกัษณะต่างๆ 
รวมถงึประเดน็ต่างๆ ต่อไปนี9 

(๑) ผูเ้ชี.ยวชาญดา้นสิ.งแวดลอ้มคอืใครบา้ง 
(๒) ระบบการสรรหาผูเ้ชี.ยวชาญควรเป็นอยา่งไร 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๔- 

(๓) ผูท้ี.จะเป็นผูส้รรหาผูเ้ชี.ยวชาญเป็นใครบา้ง มหีลกัเกณฑใ์นการเขา้สู่ตําแหน่ง และ
อํานาจหน้าที.อยา่งไร 

(๔) บทบาทของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้มหรอืกระบวนพจิารณาคดขีองศาล 
(๕) หลกัการรบัฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญ และการใช้ดุลพนิิจของศาลในการรบัฟงัพยาน

ผูเ้ชี.ยวชาญ ควรเป็นอยา่งไร 
(๖) กรณีที.มพียานผู้เชี.ยวชาญหลายคนหรอืหลายฝ่ายจะมหีลกัเกณฑ์ในการรบัฟงั

พยานผูเ้ชี.ยวชาญอยา่งไร 
(๗) กรณีที.ศาลมีความคิดเห็นขัดหรือแย้งกับความคิดเห็นของผู้เชี.ยวชาญจะมี

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาอยา่งไร 
(๘) การประเมนิข้อมูลทางสิ.งแวดล้อมและสุขภาพจากห้องปฏบิตัิการที.จะใช้ในการ

พจิารณาว่ามคีวามน่าเชื.อถอืหรอืไม ่และมมีากน้อยเพยีงใด 
(๙) ความจําเป็นของการมขี้อมูลทางวชิาการ หรอืนักวชิาการที.มคีวามเชี.ยวชาญที.

เขา้ใจการเปลี.ยนแปลงของสารพษิในสิ.งแวดลอ้ม กลไก และแนวโน้มของผลกระทบต่อสุขภาพ เพื.อ
สนบัสนุนการพจิารณาเกี.ยวกบัผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิ.งกรณีผลกระทบที.
จะแสดงผลในระยะเวลาที.นาน หรอืมกีารสะสมในร่างกายนานกว่าจะแสดงอาการว่าไดร้บัผลกระทบ 
(long-term or chronic effects) 

๑.๓ วิธีการศึกษา 
(๑) กรอบแนวคดิในการจดัทาํระบบผูเ้ชี.ยวชาญ (Conceptual Framework รปูที. ๑-๑) 
(๒) แนวทางเบื9องต้นในการจดัทําระบบพยานผู้เชี.ยวชาญที.เหมาะสมสําหรบักรณี

ประเทศไทย รวมถงึการจดัแบ่งประเภทของผูเ้ชี.ยวชาญในสาขาวชิาต่างๆ  ที.เกี.ยวขอ้งกบัคดดี้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม ซึ.งจะสามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทําทะเบยีนพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญ 

(๓) ศกึษาและจดัทําขอ้เสนอแนะในการนําระบบพยานผู้เชี.ยวชาญมาใช้ในกระบวน
พิจารณาคดีที.เกี.ยวข้องกับทรพัยากรธรรมชาติ สิ.งแวดล้อม โดยมุ่งสนับสนุนให้เกิดความเป็น
รปูธรรมในการพฒันากระบวนวธิพีจิารณาคดใีนศาลโดยใชร้ะบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญเฉพาะดา้น 

(๔) จดัทาํรายงานผลการศกึษา และส่งรายงาน 
  



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๕- 

 

 

คาํอธบิายรปู:  

- ขอ้ (๑) ในกรอบเป็นการจดัโครงสรา้งการวเิคราะหป์ญัหาซึ.งส่งผลต่อการจดัทําโครงสรา้ง
การสรรหาผูเ้ชี.ยวชาญในขอ้ (๒) 

- ขอ้ (๓) เป็นหลกัเกณฑห์รอืบรรทดัฐานในการตรวจสอบความเชี.ยวชาญของผูเ้ชี.ยวชาญ 
- ขอ้ (๔) เป็นกรอบของหน้าที.และบทบาทของผูเ้ชี.ยวชาญ 

รปูที� ๑-๑ กรอบแนวคดิในการจดัทําระบบผูเ้ชี.ยวชาญ (Conceptual Framework) 
  

การฟ้องรอ้ง
คดีสิงแวดล้อม

หลกัฐาน (๑) การวิเคราะหล์กัษณะ
และประเภทของปัญหา

(๒) การสรรหาผูเ้ชียวชาญที
เกียวข้องตามประเภทของ

กลุ่มความรู้

(๓) การตรวจสอบความ
เชียวชาญของผู้เชียวชาญ

มีความชาํนาญ
จริงหรือไม่

(๔) การทาํหน้าทีและบทบาทของ
ผูเ้ชียวชาญ (การวิเคราะห ์การประเมินผล 

การพิสจูน์ อืนๆ)

สรปุผลและ
ให้ข้อคิดเหน็



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๖- 

๑.๔ ผลที�คาดว่าจะได้รบัเมื�อการดาํเนินงานเสรจ็สิXน 

(๑) แนวทางเบื9องต้นในการจดัทําระบบพยานผู้เชี.ยวชาญที.เหมาะสมสําหรบักรณีประเทศ
ไทย รวมถงึการจดัประเภทของผูเ้ชี.ยวชาญในสาขาวชิาต่างๆ ที.เกี.ยวขอ้งกบัด้านสิ.งแวดลอ้มในคดี
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม 

� โครงสรา้งการวเิคราะหล์กัษณะของปญัหา 
� โครงสร้างหลกัเกณฑ์การจดัประเภทตามสาขาความชํานาญของผู้เชี.ยวชาญที.

เกี.ยวขอ้งกบัการนําสบืพยานของคดสีิ.งแวดลอ้ม 
� หลกัเกณฑก์ารสรรหาสาขาวชิาชพีของผูเ้ชี.ยวชาญที.เกี.ยวขอ้งกบัการนําสบืพยาน

ของคดสีิ.งแวดลอ้ม 

(๒) แนวทางเบื9องตน้เกี.ยวกบัการนําระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญมาใชใ้นศาลในลกัษณะต่างๆ  
� หลกัเกณฑก์ารจาํแนกบทบาท หน้าที. และความรบัผดิชอบของผู้เชี.ยวชาญในการ

ใหข้อ้มลู การวเิคราะห ์หรอืทศันคตต่ิอคดสีิ.งแวดลอ้ม 
� ตวัอยา่งผูเ้ชี.ยวชาญบางสาขาที.เกี.ยวขอ้งกบัโครงสรา้งระบบผูเ้ชี.ยวชาญ 
� โครงสรา้งบรรทดัฐานการตรวจสอบหรอืพสิูจน์คุณสมบตัแิละความเชี.ยวชาญของ

ผูเ้ชี.ยวชาญ 
� ตัวอย่างของการนําโครงสร้างการวิเคราะห์ลักษณะของปญัหา โครงสร้าง

หลกัเกณฑก์ารจดัประเภทตามสาขาความชํานาญของผู้เชี.ยวชาญที.เกี.ยวขอ้งกบัการนําสบืพยาน
ของคดสีิ.งแวดล้อม และหลกัเกณฑก์ารสรรหาสาขาวชิาชพีของผู้เชี.ยวชาญที.เกี.ยวข้องกบัการนํา
สบืพยานของคดสีิ.งแวดลอ้ม ไปใชก้บัคดสีิ.งแวดลอ้มตวัอยา่ง (ประมาณ ๓-๔ ตวัอยา่ง) 

� เอกสารทางวชิาการเกี.ยวกบัการนําสบืพยานในคดสีิ.งแวดลอ้ม 

 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๗- 

 บทที� ๒ 
แนวทางในการจดัทาํระบบพยาน

ผูเ้ชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม 
พยานหลกัฐาน ทําหน้าที.สําคญัในการค้นหาความจรงิในกระบวนการระงบัขอ้พพิาทต่างๆ 

ไม่ว่าขอ้พพิาทนั 9นจะถูกนําขึ9นมาสู่การพจิารณาคดขีองศาลหรอืใชว้ธิกีารระงบัขอ้พพิาทด้วยวธิกีาร
อื.นใดก็ตาม หลกักฎหมายในเรื.องพยานหลกัฐานถอืเป็นกฎเกณฑท์ี.สําคญัที.ถูกพฒันาขึ9นมาใช้ใน
กระบวนการระงบัขอ้พพิาทและมคีวามเปลี.ยนแปลงไปตามยุคสมยัขึ9นกบัความเจรญิดา้นวทิยาการ
แขนงต่างๆ ในปจัจุบัน สําหรบัการระงบัข้อพิพาทที.ถูกนําขึ9นมาสู่กระบวนพิจารณาคดีในศาล
ยุตธิรรมนั 9น พยานหลกัฐาน ยงัคงทําหน้าที.ใหก้ารค้นหาขอ้เทจ็จรงิในคด ีเพื.อช่วยให้ศาลทําหน้าที.
ตดัสนิพพิากษาคดไีดอ้ยา่งเที.ยงธรรม และปจัจุบนัในคดต่ีางๆ คู่ความมกักล่าวอ้างพยานหลกัฐานที.
อ้างอิงถึงวิทยาการแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ.ง พยานหลกัฐานที.เกี.ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีซึ.งศาลมคีวามจาํเป็นที.จะต้องมคีวามรูเ้กี.ยวกบัพยานหลกัฐานเหล่านั 9นในเบื9องต้นอย่าง
เพยีงพอที.ศาลจะมคีวามเขา้ใจกระบวนการได้มาซึ.งพยานหลกัฐานเหล่านั 9น ซึ.งจะมผีลอย่างยิ.งต่อ
ความน่าเชื.อถอืของพยานหลกัฐานในการพจิารณาชั .งนํ9าหนักพยานหลกัฐานในการวนิิจฉัยพพิากษา
คดขีองศาล ทาํใหน้อกจากที.ศาลตอ้งเขา้ใจวทิยาการเหล่านั 9นในเบื9องต้นแลว้ ศาลอาจจะต้องการผูท้ี.
ให้ความช่วยเหลือแก่ศาลเกี.ยวข้องกับความรู้พิเศษที.เกี.ยวข้องกับพยานหลักฐานที.อ้างอิงถึง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและวทิยาการแขนงต่างๆ เหล่านั 9น เนื.องจากเป็นไม่ไดท้ี.ศาลจะมคีวามรู้
พเิศษเหล่านั 9นเองในทุกกรณี ผูท้ี.มคีวามรูพ้เิศษที.จะมาคอยใหค้วามช่วยเหลอืศาลหรอืคู่ความในคดี
ในการทาํใหพ้ยานหลกัฐานแสดงขอ้เทจ็จรงิอนัเกี.ยวกบัประเดน็แห่งคดใีนที.นี9 คอื พยานผูเ้ชี.ยวชาญ 
(Expert witness) จงึเป็นผู้ที.มคีวามสําคญัอย่างยิ.งในการยนืยนัขอ้เทจ็จรงิของพยานหลกัฐานที.มี
การกล่าวอา้งมาในคดรีวมไปถงึคดทีี.เกี.ยวกบัสิ.งแวดลอ้มดว้ย 

๒.๑ บทนิยามและความหมายของคดีสิ�งแวดล้อม 

บทนิยามและความหมายของคาํต่างๆ ที.เกี.ยวขอ้งกบัคดสีิ.งแวดลอ้ม เป็นสิ.งที.สําคญัที.ควรจะ
ถูกกล่าวถึงในเบื9องต้นนี9 เพื.อทําความเข้าใจถึงขอบเขตและประเภทของคดปีระเภทนี9 รวมไปถึง
ความหมายและประเภทของพยานหลกัฐาน ดว้ย 

๒.๑.๑. คดีสิ�งแวดล้อม (Environmental Litigation) 

ก่อนที.จะกล่าวถงึความหมายของคดสีิ.งแวดล้อม ควรจะต้องทําความเขา้ใจถงึความหมาย
และขอบเขตของคาํว่า “สิ.งแวดลอ้ม (Environment)” เสยีก่อน เพื.อจะไดเ้ป็นการง่ายต่อการทําความ



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๘- 

เขา้ใจความหมายของคดสีิ.งแวดล้อม ซึ.งมลีกัษณะบางประการแตกต่างจากคดหีรอืขอ้พพิาททั .วไป 
สําหรบัความหมายของคําว่า “สิ.งแวดล้อม” นั 9น มผีู้ที.ได้ให้คํานิยามหรอืคําอธบิายไว้หลากหลาย ที.
น่าสนใจจะนํามากล่าวไวใ้นที.นี9 คอื 

UNEP๒ องค์กรระหว่างประเทศและในพระราชบญัญตัิว่าด้วยการคุ้มครองสิ.งแวดล้อม  
ค.ศ. ๑๙๘๘ ของประเทศแคนาดา ได้กล่าวถึงคําว่า “สิ.งแวดล้อม (Environment)” หมายถึง 
ส่วนประกอบของโลกและรวมถงึอากาศ พื9นดนิ และนํ9า บรรยากาศทุกชั 9นอนิทรยี ์และอนินทรยีส์าร 
และสิ.งมชีวีติทั 9งหลาย และระบบธรรมชาตทิี.รวมส่วนประกอบขา้งตน้ทั 9งหมด 

พระราชบญัญตัิว่าด้วยการคุ้มครองสิ.งแวดล้อม ค.ศ. ๑๙๗๔ ของประเทศออสเตรเลยีได้
นิยามคาํว่า “สิ.งแวดลอ้ม (Environment)” หมายถงึ ทุกสิ.งที.อยูร่อบๆ มนุษยไ์ม่ว่าจะส่งผลกระทบต่อ
มนุษยแ์ต่ละบุคคลหรอืต่อชุมชนที.อยูร่วมกนัในสงัคมกต็าม๓ 

สําหรับในประเทศไทยนั 9น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้
ความหมายของคาํว่า “สิ.งแวดลอ้ม” ว่า หมายถงึ สิ.งต่างๆ ทั 9งทางธรรมชาตแิละทางสงัคมที.แวดลอ้ม
มนุษยอ์ยู ่

พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ.งแวดล้อม พ  .ศ  .๒๕๓๕  มาตรา ๔ ได้บญัญตัิ
ความหมายของคําว่า “สิ.งแวดล้อม”  หมายถงึ สิ.งต่างๆ ที.มลีกัษณะทางกายภาพและชวีภาพที.อยู่
รอบตวัมนุษยซ์ึ.งเกดิขึ9นโดยธรรมชาตแิละสิ.งที.มนุษยท์าํขึ9น 

นอกจากนี9แล้วยงัมหีนังสอืหรอืบทความทางวชิาการอื.นๆ ที.ได้ใหค้วามหมายไว้ในทํานอง
เดยีวกนัอกี ยกตวัอยา่งเช่น สิ.งแวดลอ้มในความหมายอยา่งกวา้ง คอื ทุกสิ.งทุกอย่างที.อยู่ในโลกและ
นอกโลกไมว่่าจะเป็นมนุษย ์สตัว ์พชื ดนิ นํ9า แสงแดด อากาศ บรรยากาศที.ห่อหุม้โลก ๔ 

จะเห็นได้ว่า สิ.งแวดล้อม ตามความในบทบญัญตัิกฎหมายไทย มอีงค์ประกอบ กล่าวคอื 
สิ.งแวดลอ้มที.เกดิขึ9นเองตามธรรมชาตทิี.หมายรวมถงึทั 9งสิ.งมชีวีติและสิ.งไม่มชีวีติที.เกดิขึ9นไดเ้องตาม
ธรรมชาต ิและสิ.งแวดล้อมที.มนุษยส์รา้งขึ9นที.หมายรวมถงึสิ.งประดษิฐ์และสิ.งก่อสรา้งที.มนุษยส์รา้ง
ขึ9นมา 

ความหมายและขอบเขตของคําว่า  ”สิ.งแวดลอ้ม  “ในมติอิย่างกว้าง มอีทิธพิลต่อการอธบิาย
ความหมาย นิยาม และขอบเขตของ   ”คดีสิ.งแวดล้อม  “ซึ.งคําอธบิายความหมาย และขอบเขตใน

บรบิทของกฎหมายระหว่างไม่ไดก้ล่าวไวอ้ย่างชดัเจน แต่สําหรบัในประเทศไทย จะเหน็ไดว้่า มคีดี
หรอืขอ้พพิาทที.เกี.ยวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้มเกดิขึ9นมากมาย 
                                                           
๒ United Nations Environment Programme  http://www.unep.org/ 
๓ The Environmental Protection Act 1974, Australia 
(http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid /IP200401397?OpenDocument) 
๔ สุนีย ์มลัละกะมาลย,์ การบงัคบัใชก้ฎหมายสิ.งแวดลอ้ม, พมิพค์รั 9งที.สอง (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพน์ิตธิรรม, ๒๕๔๒), หน้า ๖. 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๙- 

และมอียู่จํานวนไม่น้อยที.ถูกนําขึ9นสู่การพิจารณาคดีของศาลไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมหรอืศาล
ปกครอง และนับตั 9งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มกีารจดัตั 9งแผนกคดสีิ.งแวดล้อมขึ9นในศาลฎกีา ทําให้มี
ความพยายามที.จะอธบิายและกําหนดขอบเขตของคําว่า “คดสีิ.งแวดลอ้ม” โดยเฉพาะคดสีิ.งแวดลอ้ม
ที.อยู่ในเขตอํานาจพจิารณาคดขีองศาลยุตธิรรม ตามคําสั .งของประธานศาลฎกีาเกี.ยวกบัการจดัตั 9ง
แผนกคดสีิ.งแวดลอ้มในศาลฎกีา๕ ไดอ้ธบิายความหมายของคดสีิ.งแวดลอ้ม ไวด้งันี9 

คดสีิ.งแวดล้อม หมายถึง คดอีาญาและคดแีพ่งที.มผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ.งแวดลอ้มตามกลุ่มกฎหมายสิ.งแวดล้อมด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละมลพษิ รวมทั 9งคดทีี.ประธาน
ศาลฎีกาเห็นสมควรกํ าหนดให้เ ป็นคดีสิ.งแวดล้อม โดยกลุ่ มกฎหมายสิ.งแวดล้อมด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละดา้นมลพษินั 9นมกีฎหมายรวมทั 9งสิ9น ๒๔ ฉบบั๖ ดงันี9 

(๑) กลุ่มกฎหมายสิ.งแวดล้อมด้านทรพัยากรธรรมชาต ิได้แก่ พระราชบญัญตัริกัษาคลอง
รตันโกสนิทรศก ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) พระราชบญัญตัปิ่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบญัญตัอุิทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบญัญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบญัญตัสิงวนและ
คุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบญัญตัิแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบญัญตัิปิโตรเลยีม พ.ศ. 
๒๕๑๔ พระราชบญัญตัิการเดนิเรอืในน่านนํ9าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ พระราชบญัญตัิการชลประทาน
หลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ พระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราชบญัญตันํิ9าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
พระราชบญัญัติการขุดดนิและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญัติการส่งเสรมิการอนุรกัษ์
พลงังาน พ.ศ. ๒๕๓๕  

(๒) กลุ่มกฎหมายสิ.งแวดล้อมด้านมลพษิ ได้แก่ ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที. ๒๘ (ลงวนัที. 
๒๔ ธนัวาคม ๒๕๑๔) พระราชบญัญตัคิวบคุมนํ9ามนัเชื9อเพลงิ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบญัญตัพิลงังาน
ปรมาณูเพื.อสนัต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบญัญตัคิวบคุมยุทธภณัฑ ์พ.ศ. ๒๕๓๐ พระราชบญัญตัวิตัถุ
อนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ.  ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมการจัดสรรที.ดิน พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
พระราชบญัญัติรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ.งแวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

นอกจากนี9แล้วยงัรวมถึงคดีพิพาทที.เกี.ยวข้องกับปญัหาการใช้ทรพัยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ.งแวดล้อมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และประมวลกฎหมายอาญา อกีด้วย 
ยกตวัอยา่งเช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กล่าวคอื ความรบัผดิฐานละเมดิที.เกี.ยวขอ้ง
กบัปญัหาคุณภาพสิ.งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๒๐ การใช้สทิธเิกินส่วนที.เกี.ยวขอ้งกบัปญัหาการใช้
ทรพัยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ.งแวดล้อม มาตรา ๔๒๑ ความเสียหายจากทรพัยอันตราย  

                                                           
๕ โปรดด ู http://www.supremecourt.or.th/webportal/maincode/index.php?base=๒๖   
๖ โปรดด ูhttp://www.supremecourt.or.th/webportal/maincode/content.php?content=component/content/view.php&id=
๒&base=๒๖ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๐- 

มาตรา ๔๓๗ เหตุเดอืดรอ้นราํคาญและการรบกวนการครอบครอง มาตรา ๑๓๓๗ การเก็บกกัและ
ระบายนํ9าระหว่างที.ดนิข้างเคยีงกนั มาตรา ๑๓๓๙ และ ๑๓๔๐ การป้องกนัการรั .วซมึของนํ9าและ 
สิ.งโสโครก มาตรา ๑๓๔๒ การใช้นํ9าเพื.อประโยชน์ของที.ดนิติดทางนํ9า มาตรา ๑๓๓๕ และตาม
ประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคอื ปญัหาการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละคุณภาพสิ.งแวดลอ้มที.อาจทํา
ให้เกิดความผดิเกี.ยวกบัการก่อให้เกิดภยนัตรายต่อประชาชน มาตรา ๒๑๗ ถึง ๒๓๙ ความผิด
เกี.ยวกบัชวีติและร่างกาย มาตรา ๒๘๘ ถึง ๓๐๕ ความผดิเกี.ยวกบัทรพัย ์มาตรา ๓๕๘ ถงึ ๓๖๑ 
และในหมวดความผดิลหุโทษ ทาํใหเ้กดิเสยีงดงัจนเป็นเหตุราํคาญ มาตรา ๓๗๐ การทําใหเ้กดิความ
ขดัขอ้งหรอืไมส่ะดวกต่อรางระบายนํ9า รอ่งนํ9าหรอืท่อระบายของโสโครก มาตรา ๓๗๕ การทําใหเ้กดิ
ปฏกิูลในนํ9า มาตรา ๓๘๐ การทําใหข้องแขง็ตกลง ณ ที.ใดๆ  ในลกัษณะที.อาจเป็นอนัตราย มาตรา 
๓๘๙ กระทําประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื.นได้รบัอนัตรายแก่กายและจติใจ มาตรา ๓๙๐ การทิ9งซาก
สตัวซ์ึ.งอาจเน่าเหมน็ในหรอืรมิทางสาธารณ มาตรา ๓๙๖ เป็นตน้  

แต่เนื.องจากขอบเขตคดสีิ.งแวดล้อมที.ได้ยกขึ9นขา้งต้นเป็นกรณีที.อยู่ในขอบเขตของอํานาจ
การพจิารณาคดีของศาลยุติธรรมเท่านั 9น ยงัไม่ได้รวมถึงข้อพิพาทหรอืคดีที.เกี.ยวข้องกับการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตแิละปญัหาคุณภาพสิ.งแวดล้อมในความหมายอย่างกว้าง ซึ.ง “คดสีิ.งแวดล้อม” 
น่าจะหมายรวมถงึ ขอ้พพิาทหรอืขอ้โตแ้ยง้กนัที.เกี.ยวขอ้งกบัการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละคุณภาพ
สิ.งแวดล้อม โดยมไิดจ้ํากดัอยู่ที.กฎหมายเฉพาะฉบบัใดฉบบัหนึ.งหรอืหลายฉบบั หากแต่การจํากดั
ขอบเขตนั 9นเป็นเพยีงการอํานวยความสะดวกในการนําคดหีรอืข้อพพิาทนั 9นขึ9นสู่การพจิารณาคดี
ของศาลซึ.งกม็เีขตอํานาจที.เฉพาะเจาะจงและมคีวามแตกต่างกนัออกไป นั 9นเอง 

ดังนั 9น อาจกล่าวได้ว่า “คดีสิ.งแวดล้อม” เป็นข้อพิพาทหรือคดีที. เกี.ยวด้วยการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม ที.มลีกัษณะที.แตกต่างจากคดทีั .วๆ ไป กล่าวคอื 

(๑) ข้อพิพาทที.เกี.ยวกับกับการใช้ทรพัยากรธรรมชาติที.อาจจะส่งผลกระทบหรอืส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชวีติของมนุษย ์ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ.งแวดลอ้ม 

(๒) ขอ้พพิาทที.เกี.ยวกบักบัปญัหาคุณภาพสิ.งแวดลอ้ม ไม่ว่าจะส่งผลกระทบต่อมนุษยห์รอื
สภาวะแวดลอ้ม ที.เรยีกว่า มลภาวะเป็นพษิ (Pollution) หรอืไมก่ต็าม 

(๓) ขอ้พพิาทที.เกี.ยวกบักบัการใช้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีที.อาจจะส่งผลกระทบหรอื
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติมนุษย ์ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ.งแวดลอ้ม 

(๔) ขอ้พพิาทที.เกี.ยวกบัทรพัยากรทางธรรมชาตซิึ.งเป็นสาธารณสมบตัขิองบุคคลทั .วไป 
(๕) ความเสยีหายที.อาจเกดิหรอืเกดิจากประเดน็ขอ้พพิาทหรอืคด ีมผีลกระทบต่อความ

เป็นอยูข่องคนหรอืสิ.งมชีวีติที.อยูใ่นสงัคมเป็นจาํนวนมาก ทั 9งในดา้นรา่งกาย จติใจและสงัคม 
(๖) ประเด็นข้อพิพาทหรือประเด็นแห่งคดีมีความเกี.ยวข้องกับการใช้ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความยุ่งยากและซับซ้อนเนื.องจากผลกระทบอันเกี.ยวเนื.องและ 
สมัพนัธก์นั 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๑- 

(๗) ความเสียหายที.อาจเกิดหรอืเกิดจากประเด็นข้อพิพาทหรอืคดี อาจต้องอาศัยช่วง
ระยะเวลาหนึ.งก่อนที.จะแสดงผลกระทบหรอืความเสยีหายแก่ระบบนิเวศและสิ.งแวดลอ้ม 

(๘) พยานหลกัฐานมแีละอาจมกีารเปลี.ยนแปลงไปได้ในช่วงระยะเวลาที.แตกต่างกนั และ
อาจมผีลกระทบต่อความถูกตอ้งและน่าเชื.อถอืของพยานหลกัฐานเหล่านั 9น 

(๙) การประเมนิความเสยีหายหรอืผลกระทบจาํเป็นต้องใชผู้ม้คีวามรูห้รอืความเชี.ยวชาญ
เป็นพเิศษ รวมทั 9งในการพสิจูน์เพื.อประเมนิระดบัความรนุแรงของความเสยีหายหรอืผลกระทบต่างๆ  
ที.อาจจะเกดิขึ9นทั 9งในปจัจบุนัและอนาคต 

(๑๐) การประเมนิความเสยีหายและผลกระทบจะต้องทําอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว 
และมปีระสทิธภิาพ เพื.อให้เลอืกวธิกีารเยยีวยาที.เหมาะสม เป็นธรรม มปีระสทิธภิาพ และมคีวาม
รวดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์ที.เกดิขึ9น 

ตัวอย่างข้อพิพาทหรอืคดีที.เกี.ยวกับด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ.งแวดล้อม เช่น การ
ลกัลอบปล่อยสารตะกั .วลงลาํหว้ย การรั .วไหลของสารกมัมนัตภาพรงัสเีช่นโคบอลต์ ๖๐ การปลูกพชื
ที.มกีารดดัแปลงพนัธุกรรม (Genetically Modified Organism, GMO) การเผาที.นาเพื.อเตรยีมพื9นที.
สําหรบัฤดูการทํานาใหม่ การตั 9งสถานบนัเทงิในชุมชนย่านที.พกัอาศยัและเปิดดนตรเีสยีงดงัรบกวน
เพื.อนบ้านในชุมชน การแข่งรถยนต์บนถนนสาธารณะ การรั .วไหลของนํ9ามนัจากเรอืบรรทุกนํ9ามนั
หรอืแท่นขุดเจาะนํ9ามนัลงในทะเล การจบัสตัวท์ะเลโดยใชต้าข่ายที.มคีวามถี.ของตาข่ายมากเกนิไป 
หรอืการจบัสตัว์ทะเลโดยใช้เครื.องมอืประมงขนาดใหญ่ที.ไม่สามารถคดัแยกสตัวท์ะเลที.ไม่มคีุณค่า
ทางเศรษฐกิจแต่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศทะเลและแหล่งอาหารทําให้เกิดการทําลายสัตว์ทะเล
บางอยา่งโดยไมต่ั 9งใจ การนําสตัวห์รอืพชืที.แปลกปลอมหรอืไมใ่ช่สิ.งมชีวีติทอ้งถิ.นปล่อยสู่ระบบนิเวศ 
(Aliens spicies) การสมัปทานขุดทรายในแหล่งนํ9าผวิดนิที.มผีลทําใหต้ลิ.งพงั การระเบดิหนิหรอืการ
ทาํสมัปทานเหมอืงแรต่่างๆ (ปนูซเีมนต์ ทองคํา โปแตส ดบีุก) หรอืการก่อมลภาวะทางเสยีงจากท่า
อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิเป็นตน้ 

๒.๑.๒. พยานหลกัฐาน (Evidence) 

“พยาน” มบีทนิยามและความหมายไวท้ั 9งในพจนานุกรม บทความ ตํารา โดยมคีวามหมาย
อยา่งกวา้งไวใ้นพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน กล่าวคอื หลกัฐานเครื.องพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิ ผูท้ี.รู้

เหน็เหตุการณ์  หรอืขอ้เทจ็จรงิที.ใช้เป็นหลกัฐานเพื.อพสิูจน์ได้ บุคคลซึ.ง ให้การในเรื.องหรอืสิ.งที.ตน 
ไดเ้หน็ ไดย้นิหรอืไดร้บัรูม้าโดยวธิอีื.น๗ ส่วน “พยานหลกัฐาน” หมายถงึ บุคคล เอกสารหรอืวตัถุที.ใช้
ในการยนืยนั หรอืพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิ 

พยานหลกัฐาน ที.ใชเ้ป็นสิ.งที.พสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิตามที.ไดก้ล่าวอ้างมาในกระบวนพจิารณาคดี
หรอืการระงบัขอ้พพิาท มอียูห่ลายประเภทดว้ยกนั คอื 
                                                           
๗ ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน, (กรุงเทพมหานคร: บรษิทั นานมบุ๊ีคส ์พบับลเิคชั .น จาํกดั, ๒๕๔๒), น. 
๗๕๗-๗๕๘. 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๒- 

(๑) วตัถุพยาน (Material Witness) หรอืพยานหลกัฐานที.เป็นสิ.งของ เช่น อาวุธที.
ใช้ในการกระทําความผดิ ตวัอย่างสารเคมทีี.ร ั .วไหลในสถานที.เกดิเหตุ ตวัอย่างนํ9าที.มกีารปนเปื9อน
ของสารตะกั .ว ตวัอยา่งอากาศซึ.งมกีารปนเปื9อนของมลพษิทางอากาศ เป็นตน้  

(๒) พยานบุคคล (Witness) เป็นพยานที.เป็นบุคคลให้ขอ้เทจ็จรงิ หรอืพจนานุกรม
ฉบบัภาษาองักฤษไดอ้ธบิายความหมายไวว้่า  

“Witness” หมายถงึ บุคคลที.ปรากฎขึ9นในศาลเพื.อที.จะบอกว่าเหตุการณ์ในคดี
หรอืเล่าว่าเขาทราบหรอืรูเ้หน็เกี.ยวกบัอาชญากรรมนั 9นอยา่งไร๘ 

(ก) ประจกัษ์พยาน (Eyewitness or Oral Witness) เป็นพยานบุคคลที.ให้
ขอ้เทจ็จรงิที.ตนไดพ้บเหน็ หรอืสมัผสักบัเหตุการณ์หรอืขอ้เทจ็จรงินั 9นมาดว้ยตนเอง 

(ข) พยานบอกเล่าหรอืพยานความเหน็ (Hearsay Evidence) เป็นพยานบุคคล
ที.ใหค้วามเหน็ตามความรูห้รอืความเชี.ยวชาญพเิศษของตนเองที.คนธรรมดาไม่สามารถใหค้วามเหน็
ในเรื.องเหล่านั 9นได ้

๒.๑.๓. พยานผูเ้ชี�ยวชาญ (Expert witness) 

“พยานผูเ้ชี.ยวชาญ” ประกอบดว้ยคําสองคํา คอื “พยาน” ซึ.งไดอ้ธบิายความหมายที.กล่าวไว้
แลว้ขา้งตน้ และคาํว่า “ผูเ้ชี.ยวชาญ” มคีวามหมายที.น่าสนใจที.จะหยบิยกขึ9นกล่าวไวใ้นที.นี9๙ คอื 

“Expert” หมายถงึ บุคคลที.มคีวามชํานาญมากในการทําสิ.งใดสิ.งหนึ.ง หรอืมคีวามรอบรูใ้น
เรื.องราวพเิศษเฉพาะ๑๐ 

“ผู้เชี.ยวชาญ (Expert witness)” หมายถงึ บุคคลผู้ซึ.งมคีวามรู้ในเรื.องราวเฉพาะเป็นการ
พเิศษ โดยที.ความรอบรูน้ั 9นไดจ้ากการศกึษา หรอืจากประสบการณ์เฉพาะตนที.บุคคลธรรมดากระทํา
ไมไ่ดห้รอืไมม่คีวามสามารถนี9 บุคคลผูซ้ึ.งโดยพฤตกิารณ์แห่งการใชช้วิติและการงาน มคีวามชํานาญ
ในการให้ความเห็นต่อปญัหาข้อพิพาท หรอืช่วยเหลือศาลหรอืคนธรรมดาได้เข้าใจความหมาย
เฉพาะและพเิศษเหล่านั 9น๑๑ 
                                                           
๘ Collins COBUILD Dictionary on CD-ROM, 2006. 
A witness is someone who appears in a court of law to say what they know about a crime or other event. 
๙ ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน, (กรุงเทพมหานคร: บรษิทั นานมบุ๊ีคส ์พบับลเิคชั .น จาํกดั, ๒๕๔๒), น. 
๗๕๗-๗๕๘. 
๑๐ Collins COBUILD Dictionary on CD-ROM, 2006. 
An expert is a person who is very skilled at doing something or who knows a lot about a particular subject. 
๑๑ Black, Henry Campbell, 1860-1927. Black’s Law Dictionary. Abridged 5th Edition (6th reprint—1989), West Publishing 
Co., Ltd., p.298. 
“Expert Witness” is one who by reason of education or specialized experience possesses superior knowledge respecting a 
subject about which persons having no particular training are incapable of forming an accurate opinion or deducing correct 
conclusions. A Witness who has been qualified as an expert and who thereby will be allowed (through his/her answers to 
questions posted) to assist the jury in understanding complicated and technical subjects not within the understanding of 
the average lay person. 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๓- 

“ผู้เชี.ยวชาญ” หมายถึง ผู้มคีวามรู้ความเชี.ยวชาญในทางศิลปะ วิทยาศาสตร์ การฝีมอื 
การคา้ หรอืการงานที.ทํา หรอืในกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ.งความเหน็ของผูน้ั 9นอาจเป็นประโยชน์
ในการวนิิจฉยัชี9ขาดขอ้ความในประเดน็แห่งคด ีไมว่่าผูน้ั 9นจะมอีาชพีในการนั 9นหรอืไมก่ต็าม 

พยานผู้เชี.ยวชาญ๑๒ หมายถึง พยานผู้มาเบิกความให้ความเห็นต่อศาล ในฐานะเป็น 
ผูม้คีวามรูค้วามชํานาญเป็นพเิศษในวชิาการบางอย่าง เช่น เรื.องเกี.ยวกบัอาวุธปืน การตรวจเลอืด 
ตรวจลมหายใจ ตรวจระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด ตรวจลายพมิพ์นิ9วมอื ตรวจลายเซน็ ตรวจเอกสาร
ปลอม ตรวจศิลปวตัถุ ยา เชื9อโรคและไวรสัต่างๆ วตัถุมพีษิ วตัถุเคม ีการตรวจบาดแผล การให้
ความเหน็เกี.ยวกบัอุบตัเิหตุ การเกดิอคัคภียั การใหค้วามเหน็เกี.ยวกบัวทิยุ โทรศพัท ์และการสื.อสาร
ในระบบอื.น การก่อสรา้ง การคาํนวณเครื.องยนตก์ลไก ตลอดจนเรื.องกฎหมายต่างประเทศ 

พยานผู้เชี.ยวชาญ ๑๓หมายถึง บุคคลซึ.งมคีวามรู ้มคีวามเชี.ยวชาญ มคีวามชํานาญและมี
ประสบการณ์ในเรื.องราวบางอยา่ง หรอืศาสตรใ์นบางสาขาเป็นพเิศษ ซึ.งบุคคลธรรมดาทั .วไปไม่อาจ
รูแ้ละเขา้ใจได้ และบุคคลดงักล่าวนั 9นไดใ้หค้วามเหน็หรอืใหก้ารต่อศาลเกี.ยวกบัความรูเ้ช่นว่านั 9นใน
ส่วนที.เกี.ยวขอ้งกบัประเดน็แห่งคด ีเพื.อประโยชน์ในการพจิารณาและวนิิจฉยัชี9ขาดตดัสนิคดขีองศาล 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า “พยานผูเ้ชี.ยวชาญ” หมายถงึ บุคคลที.มคีวามรูค้วามชํานาญจากการที.
ได้รบัการศึกษา หรือผ่านการฝึกอบรม หรือมปีระสบการณ์ทํางานในเรื.องราวเฉพาะทาง ที.จะ
สามารถทาํความเหน็หรอืพจิารณาดว้ยเหตุดว้ยผลทาํความเหน็ในเรื.องที.บุคคลนั 9นเชี.ยวชาญไดอ้ย่าง
ถูกต้อง มากกว่าคนธรรมดาทั .วๆ ไป ที.มไิด้มคีวามรูห้รอืความชํานาญเช่นที.ว่านั 9น โดยบุคคลนี9จะ
ได้รบัการยอมรบัให้ช่วยเหลอืศาลหรอืคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ.งในการพจิารณาคดพีพิาท ในการทํา
ความเขา้ใจในเรื.องที.ซบัซ้อนยุ่งยากที.มคีวามเฉพาะทางหรอืต้องใชเ้ทคนิคสูงในการทําความเขา้ใจ
และให้เหตุผลในฐานะพยานผู้เชี.ยวชาญ ที.บุคคลธรรมดาทั .วๆ ไปไม่สามารถทําความเหน็ในเรื.อง
นั 9นๆ ได ้

นอกจากนี9แล้ว ตามบทบญัญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ไดก้ล่าวถงึ พยานผูเ้ชี.ยวชาญไว ้สามประเภทดว้ยกนั๑๔ กล่าวคอื 

(๑) “ผูเ้ชี.ยวชาญ” หมายถงึ บุคคลที.ศาลแต่งตั 9ง โดยศาลเหน็สมควรหรอืโดยที.คู่ความฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ.งร้องขอ เพื.อที.จะทําหน้าที.ในการตรวจพิสูจน์บุคคล วตัถุ และสถานที. โดยใช้วิทยาการ 

                                                           
๑๒ โสภณ รตันากร, คาํอธบิายกฎหมายลกัษณะพยาน, พมิพค์รั 9งที. ๗ (กรุงเทพมหานคร:สาํนกัพมิพน์ติบิรรณการ, ๒๕๔๗), น.๔๔๔. 
๑๓ ชนาธปิ เหมอืนพะวงศ,์ “พยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดแีพ่งที.เกี.ยวกบัสิ.งแวดลอ้ม” (วทิยานิพนธม์หาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๕๐), น.๑๑-๑๔. 
๑๔ พรเพชร วชิติชลชยั, เอกสารประกอบการสมัมนากลุ่มย่อยเพื.อระดมสมองและแลกเปลี.ยนความคดิเหน็ เรื.อง “แนวทางการพฒันา
ศกัยภาพและสรรหาบุคลากรที.มคีวามเชี.ยวชาญเฉพาะดา้นในสายกระบวนการยุตธิรรม เพื.อรองรบัการพจิารณาคดทีางดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี จดัโดยสถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ B สาํนกังานศาลยุตธิรรมรว่มกบัศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
คอมพวิเตอรแ์ห่งชาตวินัจนัทรท์ี. ๑๔ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ โรงแรมดแิอมเมอรลัด ์ถนนรชัดาภเิษก กรุงเทพ. 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๔- 

ทางศาสตรต่์างๆ หรอืความชํานาญจากประสบการณ์ และใหค้วามเหน็ซึ.งอาจเป็นประโยชน์ในการ
วนิิจฉยัชี9ขาดขอ้ความในประเดน็แห่งคดี๑๕ 

(๒) “ผู้มคีวามรูเ้ชี.ยวชาญ” ซึ.งเป็นถ้อยคําที.ใชเ้รยีกพยานบุคคลในคดแีพ่งผู้มคีวามรูค้วาม
เชี.ยวชาญในศลิปะวทิยาศาสตรต่์างๆ ซึ.งคู่ความอา้งเป็นพยาน๑๖ 

(๓) ผูเ้ชี.ยวชาญในคดอีาญา หมายถงึ ผูใ้ดโดยอาชพีหรอืมใิช่กต็าม มคีวามเชี.ยวชาญในการ
ใดๆ เช่น ในทางวทิยาศาสตร ์ศลิปะ ฝีมอื พาณิชยการ การแพทย ์หรอืกฎหมายต่างประเทศ และ
ซึ.งความเหน็ของผูน้ั 9นอาจมปีระโยชน์ในการวนิิจฉยัคดใีนการสอบสวน ไต่สวนมลูฟ้อง หรอืพจิารณา 
อาจเป็นพยานในเรื.องต่างๆ เป็นต้นว่า ตรวจร่างกายหรอืจติของผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา หรอืจําเลย 
ตรวจลายมอื ทาํการทดลองหรอืกจิกรรมอยา่งอื.นๆ๑๗ 

ภาพรวมของระบบพยานผู้เชี.ยวชาญในคดีที.เกี.ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ.งแวดล้อมซึ.งแสดง ไว้ในแผนภาพ ๒.๑ ข้างต้น มีส่วนประกอบที.เกี.ยวข้องกับระบบพยาน
ผู้เชี.ยวชาญในคดทีี.เกี.ยวกบัด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดล้อม อยู่ ๔ ส่วนด้วยกนั คอื การ
จําแนกลักษณะผลกระทบทางสิ.งแวดล้อม การหาพยานผู้เชี.ยวชาญในคดีที.เกี.ยวกับด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดล้อม บทบาทและหน้าที.ของพยานผู้เชี.ยวชาญ และการตรวจสอบ
ความเชี.ยวชาญของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ 

เริ.มต้นจากกระบวนการวิเคราะห์ลกัษณะของปญัหาจากพยานหลกัฐานและข้อมูลทาง
วทิยาศาสตร ์ซึ.งนําไปสู่การหาสาเหตุของปญัหาและการจําแนกลกัษณะผลกระทบต่อสิ.งแวดล้อม 
ทั 9งนี9จะส่งผลต่อการระบุสาขาความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวขอ้งกบัลกัษณะของผลกระทบประเภทต่างๆ 
ถัดมาการสรรหาพยานผู้เชี.ยวชาญนอกจากพิจารณาความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวข้องกับลักษณะ
ผลกระทบของปญัหาแล้วยงัต้องพิจารณาความสามารถในการทําหน้าที.ของผู้เชี.ยวชาญด้วย  
ซึ.งบทบาทและหน้าที.ของผูเ้ชี.ยวชาญจะถุกกล่าวในรายละเอยีดต่อไปหลงัจากไดร้ายการของพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญแลว้ การเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบความเชี.ยวชาญ (ว่าม ีความเชี.ยวชาญจรงิหรอืไม่) 
เป็นการคดัเลอืกชั 9นสุดท้ายก่อนการเชญิพยานผู้เชี.ยวชาญให้เข้ามาเกี.ยวขอ้งกบั คดสีิ.งแวดล้อม 
รายละเอยีดต่างๆ ที.กล่าวมาแสดงไวใ้นหวัขอ้ยอ่ยถดัไป 
  

                                                           
๑๕ ประมวลวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๑๒๙ 
๑๖ ประมวลวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๙๘ ที.ว่า “คู่ความฝา่ยใดฝา่ยหนึ.งจะอา้งบุคคลใดเป็นพยานของตนไดก้ต่็อเมอืงบุคคลนั 9น
เป็นผูม้คีวามรูค้วามเชี.ยวชาญในศลิปะวทิยาศาสตร ์การฝีมอื การคา้หรอืการงานที.ทาํ หรอืในกฎหมายต่างประเทศ และซึ.งความเหน็
ของพยานอาจเป็นประโยชน์ในการวนิิจฉยัชี9ขาดขอ้ความในประเดน็ทง้นี9ไมว่่าพยานจะเป็นผูม้อีาชพีในการนั 9นหรอืไม”่ 
๑๗ ประมวลวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒๔๓  



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๕- 

 

 

รปูที� ๒-๑ ภาพรวมของระบบพยานพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดทีี.เกี.ยวกบั 
ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ.งแวดลอ้ม 

  



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๖- 

๒.๒ แนวทางเบืXองต้นในการจําแนกลักษณะของผลกระทบทางด้านสิ� งแวดล้อมและ
ประเภทของพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม 

ขอ้พจิารณาเบื9องตน้ของขอ้พพิาททางสิ.งแวดลอ้มส่วนใหญ่เมื.อเกดิเป็นขอ้พพิาทแลว้จะต้องมี
การกล่าวอา้งถงึผลกระทบต่อสิ.งแวดลอ้มที.เกดิจากการกระทําของฝ่ายใดฝ่ายหนึ.ง หรอืต่างฝ่ายต่าง
กล่าวอา้ง ดงันั 9น ขอ้พจิารณาเบื9องตน้ที.จะนําไปสู่การจดัจาํแนกประเภทของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดี
สิ.งแวดลอ้ม เพื.อการพฒันาจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้มในอนาคต ควรจะเริ.มต้นที.
การวเิคราะห์ระบบของผลกระทบสิ.งแวดล้อมที.เกิดขึ9นไม่ว่าจะเกี.ยวกบัทรพัยากรธรรมชาติหรอื
มลพษิในสิ.งแวดล้อมก็ตาม จากการศกึษาแนวทางในการวเิคราะห์ผลกระทบทางสิ.งแวดล้อมตาม
คําแนะนําของสํ านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ.ง แวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม (ส.ผ.) ที.ไดแ้บ่งการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ.งแวดลอ้มไวส้ี.ประเภท
ไดแ้ก่  

(๑) ทรพัยากรสิ.งแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ (Physical resources) 
(๒) ทรพัยากรสิ.งแวดลอ้มทางดา้นชวีภาพ (Biological resources) 
(๓) คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์(Values on human utilities) และ  
(๔) คุณค่าต่อคุณภาพชวีติ (Human quality of life) 

จะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ.งแวดล้อมที.ครบถ้วน จะสะท้อนมุมมองในการ
วเิคราะห์ผลกระทบทางสิ.งแวดล้อมในกรณีต่างๆ ได้ครอบคลุมทุกด้าน ถือได้ว่า เป็นจุดเริ.มต้นที.
นํามาสู่การพิจารณาจําแนกประเภทของพยานผู้เชี.ยวชาญ ที.จะนําไปสู่การจดัทําระบบพยาน
ผู้เชี.ยวชาญในคดีสิ.งแวดล้อมที.จะทําให้ศาล คู่ความในคดี และผู้ที.เกี.ยวข้องในข้อพิพาททาง
สิ.งแวดลอ้มนั 9น สามารถที.จะพจิารณาคดัเลอืกและคน้หาพยานผูเ้ชี.ยวชาญไดเ้หมาะสมกบัขอ้เทจ็จรงิ
ในแต่ละกรณไีด ้

ในการศึกษานี9  จะนําเสนอการจัดหมวดหมู่โครงสร้างของผลกระทบทางสิ.งแวดล้อม  
(รูปที. ๒-๒) อยู่บนข้อมูลพื9นฐานของการวเิคราะห์ผลกระทบสิ.งแวดล้อมตามข้อพจิารณาข้างต้น 
ประกอบกบัความรูใ้นเรื.องของระบบนิเวศที.มคีวามเชื.อมโยงกนัของปญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้มต่อ
สิ.งมชีวีติและความสมัพนัธข์องสิ.งมชีวีติในระบบนิเวศทั 9งชวีาลยัทั 9งในมติขิองการหมุนเวยีนสสารและ
พลงังาน ซึ.งโครงสร้างนี9จะมผีลต่อการกําหนดหมวดสาขาวชิาความรู้ที.จะนําไปใช้ในคดทีางด้าน
สิ.งแวดล้อม (รปูที. ๒-๓) และจะส่งผลต่อไปยงัการระบุสาขาวชิาของความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวขอ้งกบั
คดีหรือข้อพิพาทนั 9นๆ และในที.สุดจะนําไปสู่การเลือกและค้นหาพยานผู้เชี.ยวชาญที.จะมาให้
ความเหน็ในดา้นความเชี.ยวชาญเฉพาะดา้นนั 9นๆ ในคดสีิ.งแวดลอ้มต่อไป  



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๗- 

การจดัหมวดหมู่โครงสรา้งของผลกระทบทางสิ.งแวดล้อม (รูปที. ๒-๒) จะแบ่งผลกระทบ
สิ.งแวดลอ้มออกเป็น ๒ หมวดหมูใ่หญ่ ๆ ไดแ้ก่ ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต ิและผลกระทบต่อ
ทรพัยากรทางดา้นสงัคม (รวมถงึสิ.งมชีวีติอื.นในระบบนิเวศดว้ย) โดยมรีายละเอยีดดงันี9 

๒.๒.๑ ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ  
ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต ิแบ่งไดเ้ป็น ๒ กลุ่ม ไดแ้ก่ (๑) ผลกระทบต่อทรพัยากร

ทางกายภาพ (๒) ผลกระทบต่อทรพัยากรทางชวีภาพ 

(๑) ผลกระทบต่อทรพัยากรทางกายภาพ ๑๘ หมายถงึ ผลกระทบที.เกี.ยวกบัสิ.งไม่มชีวีติ 
ไดแ้ก่  

(ก) ทรพัยากรดนิ เช่น แร่ธาตุ หนิ ดนิ ทราย ตะกอนดนิ  ปิโตรเลยีม ธาตุอาหารในดนิ
หรอืในตะกอนดนิ เป็นตน้ 

(ข) ทรพัยากรนํ9า เช่น นํ9าบนดนิ นํ9าใต้ดนิ นํ9าบาดาล ความชื9น ธาตุอาหารในนํ9า เป็น
ตน้ 

(ค) ทรพัยากรอากาศ เช่น อากาศ บรรยากาศ ลม ความชื9นในอากาศ ฝน เป็นตน้ 
(ง) ทรพัยากรแสงแดดและความรอ้น  
(จ) ทรพัยากรที.เกยีวกบัภมูปิระเทศ และภมูทิศัน์ 

(๒) ผลกระทบต่อทรพัยากรทางชวีภาพ หมายถงึ ผลกระทบที.เกี.ยวกบัสิ.งมชีวีติ ไดแ้ก่ 
(ก) พชื หมายถงึ สิ.งมชีวีติที.ความสามารถในการสงัเคราะหแ์สงได ้เช่น แพลงตอนพชื 

(Phytoplankton) มอส เฟริ Bน ถั .ว สาหรา่ย มะมว่ง ยางนา เป็นตน้ 
(ข) สตัว ์ หมายถงึ สิ.งมชีวีติที.ไม่สามารถสงัเคราะหแ์สงได ้ไดแ้ก่ สตัวเ์ซลเดยีว แพลง

ตอนสตัว ์ใส้เดอืน กิ9งกอื กบ จระเข ้ปลา ควายป่า เสอื สงิโต หม ีหมา แมว โลมา 
พยนู ลงิ มนุษย ์เป็นตน้ 

(ค) สิ.งมชีีวิตอื.นๆ และระบบนิเวศของสิ.งชีวิตและสงัคมของสิ.งมชีีวิต เช่น ไลเคนส ์ 
(รากบัสาหร่าย ดํารงชวีติอยู่ร่วมกนัโดยอาศยัพงึพากนัและกนั) ป่าชายเลน แนว
ปะการงั แนวปา่หญา้ทะเล ปา่เบญจพรรณ ปา่ดงดบิ ปา่สน เป็นตน้ 

ผลกระทบของมลพษิต่อสิ.งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อสิ.งมชีีวติโดยตรง หรอือาจส่งผล
กระทบโดยออ้มจากการปนเปื9อนและสะสมสิ.งแวดลอ้มที.เป็นที.อยู่อาศยัและดํารงชวีติของสิ.งมชีวีติก็
ได้ ยกตวัอย่างเช่น การสมัผสัและรบัมลพษิเข้าสู่ร่างกายทางผวิหนังโดยตรงจากอุบตัภิยัสารเคมี
แล้วส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั (ผลกระทบโดยตรง) การสมัผสัและรบัรงัสเีข้าสู่ร่างกายของ
สิ.งมชีีวิตที.อาศัยอยู่ในบริเวณที.มีการแผ่รงัสีของสารกัมมนัตภาพรงัสีที.เกิดจากการระเบิดของ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ผลกระทบโดยอ้อม) การได้ร ับรังสีจากอาหารที.มีการปนเปื9 อนสาร
กมัมนัตภาพรงัสทีี.เกดิจากการระเบดิของโรงไฟฟ้านิวเคลยีร ์(ผลกระทบโดยตรง) การสูดหายใจเอา
                                                           
๑๘ ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน, (กรุงเทพมหานคร: บรษิทั นานมบุ๊ีคส ์พบับลเิคชั .น จาํกดั, ๒๕๔๒). 
“กายภาพ หมายถงึ เกี.ยวกบัสิ.งที.ไมม่ชีวีติ, เกี.ยวกบัสสารและพลงังาน” 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๘- 

สารพษิที.ปนเปื9อนอยู่ในอากาศในบรเิวณชุมชนใกล้นิคมอุตสาหกรรม (ผลกระทบโดยอ้อม) การ
ไดร้บัสารพษิจากการรบัประทานพชืที.ปลูกอยู่บรเิวณที.ใช้ดนิและนํ9าที.มกีารปนเปื9อนจากการรั .วไหล
ของสารพษิจากบ่อบําบดัของเสยีอนัตรายที.ปนเปื9อนลงสู่ดนิและแหล่งนํ9า (ผลกระทบโดยอ้อม) เป็น
ตน้  

๒.๒.๒ ผลกระทบต่อทรพัยากรทางสงัคม 
ผลกระทบสิ.งแวดล้อมที.เกิดขึ9นและส่งผลกระทบต่อทรพัยากรทางสงัคม เป็นข้อพจิารณา

ผลกระทบเพื.อประโยชน์ของมนุษยเ์ป็นศูนย์กลาง การพจิารณาผลกระทบต่อสิ.งแวดล้อมที.มนุษย์
อาศยัอยูท่ี.เรยีกว่า สงัคมมนุษย ์จากการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละทําใหเ้กดิมลภาวะ
เป็นพษิต่อสิ.งแวดลอ้ม แมว้่าเราจะพจิารณาถงึผลกระทบต่อสิ.งมชีวีติอื.นๆ ในระบบนิเวศ แต่กม็ุ่งไป
ที.ผลกระทบที.จะย้อนกลบัมาสู่มนุษย์ ในฐานะปจัจยัในการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็นสําคญั เช่น 
อาหาร ที.อยูอ่าศยั นํ9า อากาศ เป็นตน้  

ดงันั 9น การแบ่งหมวดหมูข่องผลกระทบต่อทรพัยากรทางสงัคม จงึแบ่งไดเ้ป็น ๓ กลุ่ม ไดแ้ก่  
(๑) คุณภาพการดาํรงชวีติ หมายถงึ สภาพแวดลอ้มที.เกี.ยวกบัการดาํรงชวีติ ไดแ้ก่ 

(ก) ที.อยูอ่าศยั สภาวะแวดลอ้ม สภาพสงัคมและชุมชน 
(ข) อาหาร 
(ค) สาธารณูปโภค 
(ง) การเสยีโอกาสดา้นอาชพี เช่น การจา้งงาน การคา้ขาย เป็นตน้ 

(๒) สทิธ ิหมายถงึ สทิธติามกฎหมาย เช่น สทิธใินการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ.งแวดล้อม๑๙ สทิธขิองชุมชนท้องถิ.นดั 9งเดมิในการอนุรกัษ์และฟื9นฟูจารตีประเพณี ภูมปิญัญา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ.น สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการบํารุงรักษาและจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้มรว่มกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ.น๒๐ เป็นต้น ผลกระทบต่อสทิธ ิ
หรอืการถูกลดิรอนสทิธ ิเช่น การละเมดิศกัดิ Bศรคีวามเป็นมนุษย์๒๑ เป็นตน้ 

(๓) อารยธรรม ๒๒ หมายถึง ความเจริญเนื.องด้วยองค์การทางสังคมของมนุษย์ในทาง
สงัคมศาสตร์๒๓ และมนุษยศาสตร์๒๔ ผลงานทางด้านความเจรญิของมนุษยใ์นด้านนี9 สามารถแบ่ง
หมวดหมูไ่ด ้๒ หมวดหมู ่ไดแ้ก่ 

                                                           
๑๙  สทิธแิละหน้าที.ของประชาชนตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจัจุบนั พ.ศ.๒๕๔๐   มาตรา ๕๖ 
๒๐ สทิธแิละหน้าที.ของประชาชนตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจัจุบนั พ.ศ.๒๕๔๐   มาตรา ๔๖, ๗๙, ๒๘o 
๒๑ สทิธแิละหน้าที.ของประชาชนตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจัจุบนั พ.ศ.๒๕๔๐   มาตรา ๔, มาตรา๒๖ - ๒๙ 
๒๒ ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน, (กรุงเทพมหานคร: บรษิทั นานมบุ๊ีคส ์พบับลเิคชั .น จาํกดั, ๒๕๔๒). 
๒๓ ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน, (กรุงเทพมหานคร: บรษิทั นานมบุ๊ีคส ์พบับลเิคชั .น จาํกดั, ๒๕๔๒).  
“สงัคมศาสตร ์หมายถงึ ศาสตรว์่าดว้ยความรูเ้กี.ยวกบัสงัคม มหีมวดใหญ่ๆ เช่น ประวตัศิาสตร ์(เกี.ยวกบัสงัคม) มานุษยวทิยา สงัคม
วทิยา เศรษฐศาสตร ์รฐัศาสตร ์จติวทิยาสงัคม”  
๒๔ ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน, (กรุงเทพมหานคร: บรษิทั นานมบุ๊ีคส ์พบับลเิคชั .น จาํกดั, ๒๕๔๒). 
“มนุษยศาสตร ์หมายถงึ วชิาว่าดว้ยคณุค่าทางจติใจและงานของคน มศีลิปะ วรรณคด ีประวตัศิาสตร ์ภาษาศาสตร ์ศาสนา และ
ปรชัญา พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒” 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๙- 

(ก) ความรู ้ภูมปิญัญา และวทิยาการต่างๆ เช่น ภูมปิญัญาชาวบา้น วฒันธรรมการ
ดาํรงชวีติ ภาษาศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์รฐัศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์สงัคมวทิยา  
เป็นตน้ 

(ข) คุณค่าทางจติใจและผลงาน เช่น ดนตร ีศลิปกรรม จติรกรรม วรรณกรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีโบราณคด ีศาสนา ปรชัญา เป็นตน้ 

โดยการแบ่งในหมวดของอารยธรรมนี9จะมผีลต่อการกําหนดและประเภทของผู้เชี.ยวชาญ
ทางดา้นสงัคมศาสตรม์นุษยศาสตร ์นกัประวตัศิาสตร ์ศลิปิน นกัปราชญ ์นกัปราชญ์ชุมชน ฯลฯ โดย
จะเชื.อมโยงไปยงัความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในกรณกีารประเมนิความเสยีหายที.จบัต้องไม่ไดใ้น
เชงิวตัถุ และจะส่งผลต่อการประเมนิค่าเสยีหายของความเสยีหายที.จบัต้องไม่ไดใ้นเชงิปรมิาณที.จะ
เกี.ยวขอ้งโดยตรงกบัค่าเสยีหายที.จะของใหศ้าลสั .งใหคู้่ความจา่ยค่าชดเชยความเสยีหายนั 9นๆ ในคด ี

๒.๒.๓. โครงสร้างแนวทางการจาํแนกประเภทพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม 

เมื.อพจิารณาจากการวเิคราะห์โครงสร้างของผลกระทบสิ.งแวดล้อมจากข้างต้นที.กล่าวมา 
สามารถใช้เป็นขอ้พจิารณาในการนําเสนอโครงสรา้งของแนวทางในการจําแนกประเภทของพยาน
ผู้เชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดล้อมได้โดยมคีวามครอบคลุมประเด็นปญัหาส่วนใหญ่ของข้อพพิาททาง
สิ.งแวดลอ้มที.หลากหลายมติแิละมคีวามซบัซอ้นได ้ซึ.งจะเชื.อมโยงกบัการสรรหาพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.
มคีวามเหมาะสมกบัประเดน็ปญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้มในกรณทีี.มคีวามจาํเป็นต้องมคีวามเหน็จาก
พยานผู้เชี.ยวชาญผู้ที.มคีวามรูพ้เิศษในประเดน็ขอ้พพิาทหรอืคดทีางด้านสิ.งแวดล้อมโดยเฉพาะใน
กรณีที.มกีารนําคดขีึ9นสู่การพจิารณาของศาล ที.จะช่วยให้ศาลพจิารณาคดอีย่างรอบคอบและเป็น
ธรรม 

ประเภทของพยานผู้เชี.ยวชาญควรจะสอดคล้องกับโครงสร้างผลกระทบสิ.งแวดล้อม ที.
สามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีกหลายหมวดหมู่ตามความซับซ้อนของผลกระทบสิ.งแวดล้อที.เป็น
ข้อเท็จจรงิในแต่ละข้อพพิาทหรอืคด ีตามที.ได้นําเสนอมาแล้วข้างต้น ดงันั 9นประเภทของพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญจะแบ่งออกเป็น ๒ สายงาน ได้แก่ สายงานที.เกี.ยวกบัด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
และสายงานที.เกี.ยวกบัดา้นสงัคมศาสตร ์(รปูที. ๒-๓) 

 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๒๐- 

 
รปูที� ๒-๒ โครงสรา้งการจาํแนกลกัษณะผลกระทบทางสิ.งแวดลอ้ม  



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๒๑- 

 

รปูที� ๒-๓ โครงสรา้งแนวทางการสรรหาพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดทีี.เกี.ยวกบัดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๒๒- 

๒.๒.๓.๑ สายงานที.เกี.ยวกบัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

พยานผู้เชี.ยวชาญกลุ่มสายงานที.เกี.ยวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นกลุ่มที.ทํางาน
เกี.ยวขอ้งกบัผลกระทบต่อด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดล้อม (รูปที. ๒-๒) แบ่งเป็นหมวดหมู ่
คอื หมวดทางวทิยาศาสตร์กายภาพ และหมวดทางวทิยาศาสตร์ชวีภาพ ที.มคีวามสอดคล้องกบั
ผลกระทบทางด้านกายภาพ และผลกระทบทางด้านชวีภาพ ตามลําดบั โดยมรีายละเอยีดของการ
แบ่งหมวดหมู่ย่อยตามโครงสร้าง (รูปที. ๒-๒) พร้อมประเภทของสาขาความเชี.ยวชาญใน 
ตารางที. ๒-๑ 

ตารางที� ๒-๑ ตวัอยา่งสาขาความเชี.ยวชาญดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ลาํดบั 
หมวดสายงานด้าน

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
กลุ่มสาขาความรู้ความเชี�ยวชาญ 

๑. หมวดวิทยาศาสตรก์ายภาพ 
๑.๑ กลุ่มวทิยาศาสตรพ์ื9นฐาน คณติศาสตรป์ระยกุตแ์ละสถติ ิ

การวจิยัปฏบิตักิาร (Operation Research) 
ฟิสกิสป์ระยกุตแ์ละนาโนเทคโนโลย ี
นิวเคลยีรฟิ์สกิส ์
เคมแีละเภสชัศาสตร ์

๑.๒ กลุ่มวทิยาศาสตรป์ระยกุต์ 
และวศิวกรรมศาสตร ์

วทิยาศาสตรห์รอืวศิวกรรมสิ.งแวดลอ้มทางดา้น
ต่างๆ เช่น สิ.งแวดลอ้มดา้นดนิ นํ9า อากาศ เสยีง 
ฯลฯ 
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วชิาการและเทคโนโลยเีกษตรดา้นต่างๆ (ดนิ นํ9า 
ฯลฯ) 
ชลประทาน 
อุตุนิยมวทิยา 
ปา่ไม ้(ดา้นไฟปา่) 

๑.๓ กลุ่มที.เกี.ยวกบัภมูทิศัน์และภมูิ
ประเทศ 

ธรณวีทิยา ปฐพวีทิยา ภมูวิศิวกรรม หรอื ภาพถ่าย
ทางอากาศ เช่น ธรณวีทิยาภาพถ่าย ธรณวีทิยา
สิ.งแวดลอ้ม ธรณวีทิยาหนิตะกอน ธรณวีทิยาหนิ
แขง็ ธรณวีทิยาเชงิพื9นที. 
ผงัเมอืง หรอื ภมูสิถาปตัยกรรม 
 
 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๒๓- 

ลาํดบั 
หมวดสายงานด้าน

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
กลุ่มสาขาความรู้ความเชี�ยวชาญ 

๒. หมวดวทิยาศาสตรช์วีภาพ 
๒.๑ กลุ่มนิตวิทิยาศาสตร ์ นิตวิทิยาศาสตร ์เช่น นิตพิยาธวิทิยา นิตเิวชกฏี

วทิยา นิตพิษิวทิยา นิตเิวชคลนิิก นิตจิติเวช 
๒.๒ กลุ่มชวีวทิยาและวทิยาศาสตร์

สุขภาพ 
ชวีวทิยา เช่น ชวีเคม ีจลุชวีวทิยา 
เทคโนโลยชีวีภาพ พนัธุศาสตร ์
สาธารณสุขศาสตร ์เช่น พษิวทิยาและอาชวีเวช
ศาสตร ์๒๕ ระบาดวทิยา เวชศาสตรป้์องกนั ชวีสถติ ิ
แพทยศ์าสตรส์าขาอื.นๆ ที.เกี.ยวขอ้ง เช่น รงัสวีทิยา 
จกัษุวทิยา พยาธวิทิยา เวชศาสตรป้์องกนั ฯลฯ 
จติวทิยา 

๒.๓ กลุ่มสตัววทิยา สตัวศาสตร ์
สมทุรศาสตรแ์ละชวีภาพทางทะเล 
ประมง 
กฏีวทิยา 

๒.๔ กลุ่มตน้ไม ้พชืพรรณ และ ปา่ไม ้ วนศาสตรแ์ละพฤกษศาสตร ์
๒.๕ อื.นๆ ชวีภมูอิากาศวทิยา๒๖ 

 

๒.๒.๓.๒ สายงานที.เกี.ยวกบัดา้นสงัคมศาสตร ์

พยานผู้เชี.ยวชาญกลุ่มสายงานที.เกี.ยวกบัด้านสงัคมศาสตร์ในคดสีิ.งแวดล้อม เป็นกลุ่มที.
ทาํงานเกี.ยวขอ้งกบัผลกระทบต่อดา้นทรพัยากรทางสงัคมในประเดน็การดําเนินชวีติของมนุษย ์การ
ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตไิปเพื.อความเป็นอยู่และคุณภาพชวีติของมนุษย ์ตามถิ.นที.อยู่
ตามลกัษณะทางภูมศิาสตร ์และสภาพสงัคมที.แตกต่างกนัไปในภูมภิาคต่างๆ การจดัหมวดหมู่ของ
พยานผู้เชี.ยวชาญทางด้านสงัคมศาสตร์ในคดสีิ.งแวดล้อมควรจะสอดคล้องกบัลกัษณะผลกระทบ
สิ.งแวดลอ้มทางดา้นสงัคมศาสตรเ์ช่นเดยีวกนั (รปูที. ๒-๒) จงึจดัแบ่งหมวดหมู่ทางดา้นสงัคมศาสตร์

                                                           
๒๕ ดรูายละเอยีดไดท้ี. http://www.thaiblogonline.com/manasu.blog?PostID=4225 
๒๖ ชวีภมูอิากาศวทิยา หรอื Phenology เป็นการศกึษาจงัหวะวงจรของธรรมชาต ิไดม้กีารเริ.มบนัทกึขอ้มลูทางชวีภมูอิากาศวทิยา 
อย่างน้อยในปี ค.ศ. ๗๐๕ เมื.อเชื9อพระวงศใ์นเกยีวโตเกบ็ขอ้มลูช่วงเวลาที.ดอกซากุระบานเอาไว ้ปจัจุบนัคนทั .วไปสามารถบนัทกึ
ขอ้มลูลงในฐานขอ้มลูออนไลน์ที.มอียูท่ ั .วโลกได ้การเปรยีบเทยีบขอ้มลูเก่ากบัขอ้มลูใหมแ่สดงใหเ้หน็ถงึผบกระทบของอุณหภมู ิ
ที.เพิ.มสงูขึ9น 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๒๔- 

ไว้ ๒ หมวด ได้แก่ หมวดด้านสิทธิ และหมวดด้านสังคมศาสตร์๒๗ และมนุษยศาสตร์๒๘ โดยมี
รายละเอียดของการแบ่งหมวดหมู่ย่อยตามโครงสรา้ง (รูปที. ๒-๒) พร้อมประเภทของสาขาความ
เชี.ยวชาญในตารางที. ๒-๒ 

ตารางที� ๒-๒ ตวัอยา่งสาขาความเชี.ยวชาญดา้นสงัคมศาสตร ์

ลาํดบั 
หมวดสายงานด้าน

สงัคมศาสตร ์
กลุ่มสาขาความรู้ความเชี�ยวชาญ 

๑. หมวดดา้นสทิธ ิ นิตศิาสตร ์ 
สทิธมินุษยชน 

๒. หมวดดา้นสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์

สงัคมวทิยา 
มานุษยวทิยา 
ความรู ้ภูมปิญัญา ศลิปกรรมแขนงต่างๆ  
ภาษาและวรรณคด ี
ประวตัศิาสตร ์
ศาสนา และปรชัญา 

 

๒.๒.๓.๓ สายงานที.เกี.ยวกบัดา้นการจดัการและประเมนิความเสยีหาย 

พยานผู้เชี.ยวชาญกลุ่มสายงานที.เกี.ยวกับด้านการจดัการและประเมนิความเสียหายใน 
คดสีิ.งแวดลอ้ม เป็นกลุ่มที.มคีวามสําคญัอย่างยิ.งในการระงบัขอ้พพิาทหรอืการดําเนินคดสีิ.งแวดลอ้ม
เนื.องจากเป็นกลุ่มความเชี.ยวชาญที.มผีลต่อการนําเครื.องมอืและเทคโนโลยต่ีางๆ มาใชบ้รหิารจดัการ
เพื.อลดข้อขดัแย้งและผลกระทบ รวมถึงการประเมนิระดบัความรุนแรงของความเสียหาย การ
ประเมนิค่าเสียหายที.เกิดจากผลกระทบเหล่านั 9นในขั 9นตอนการเยยีวยาความเสียหาย และช่วย
สนับสนุนให้มกีารแก้ไขปญัหาอย่างบูรณาการและสอดคล้องกบัสถานการณ์ความเป็นจรงิ โดยมี
รายละเอียดของการแบ่งหมวดหมู่ย่อยตามโครงสรา้ง (รูปที. ๒-๒) พร้อมประเภทของสาขาความ
เชี.ยวชาญในตารางที. ๒-๓ 
  

                                                           
๒๗ สงัคมศาสตร ์ศาสตรว์่าดว้ยความรูเ้กี.ยวกบัสงัคม มหีมวดใหญ่ๆ เช่น ประวตัศิาสตร ์(เกี.ยวกบัสงัคม) มานุษยวทิยา สงัคมวทิยา 
เศรษฐศาสตร ์รฐัศาสตร ์จติวทิยาสงัคม. พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๘ มนุษยศาสตร ์วชิาว่าดว้ยคุณค่าทางจติใจและงานของคน  มศีลิปะ วรรณคด ีประวตัศิาสตร ์ภาษาศาสตร ์ศาสนา และปรชัญา. 
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๒๕- 

 

ตารางที� ๒-๓ ตวัอยา่งสาขาความเชี.ยวชาญดา้นการจดัการและประเมนิความเสยีหาย 

ลาํดบั 
หมวดสายงานด้านการจดัการ

และประเมินความเสียหาย 
กลุ่มสาขาความรู้ความเชี�ยวชาญ 

๑. หมวดดา้นการฟื9นฟู และการ
จดัการ (ดา้นทรพัยากร และดา้น
การดํารงชพี) 

สงัคมสงเคราะห ์
การพฒันาชุมชน และส่งเสรมิอาชพี 
การจดัการที.ดนิ 
วทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมสิ.งแวดลอ้ม 
การจดัการสิ.งแวดลอ้ม 
หรอื อื.นๆ ที.เกี.ยวขอ้ง (บรูณาการกบัสาขาความ
เชี.ยวชาญอื.นๆ ทั 9งในดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี
และสงัคมศาสตร)์ 

๒. หมวดดา้นการประเมนิความ
เสยีหาย  

เศรษฐศาสตรส์ิ.งแวดลอ้ม  
วทิยาศาสตรห์รอืวศิวกรรมสิ.งแวดลอ้ม (ประเมนิ
ระดบัความรุนแรงของความเสยีหาย) 
หรอื อื.นๆ ที.เกี.ยวขอ้ง (บรูณาการกบัสาขาความ
เชี.ยวชาญอื.นๆ ทั 9งในดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี
และสงัคมศาสตร)์ 

 

๒.๒.๔ ตวัอย่างสถาบนัหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกบัโครงสร้างแนวทางการจาํแนก 
ประเภทพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อมและตวัอย่างรายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญด้านสิ�งแวดล้อม 

จากขอ้พจิารณาโครงสร้างแนวทางการจําแนกประเภทพยานผู้เชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดล้อม 
ดงักล่าวขา้งต้น คณะผู้วจิยัได้สํารวจตวัอย่างของสถาบนัหรอืหน่วยงานที.มผีู้เชี.ยวชาญด้านต่างๆ 
ตามประเภทของพยานผู้เชี.ยวชาญที.เกี.ยวข้องปฏิบตัิงานอยู่เท่าที.มอียู่ในปจัจุบนั ไว้เป็นข้อมูล
เบื9องต้นในการทวนสอบแนวคดิของโครงสร้างการจําแนกประเภทของพยานผู้เชี.ยวชาญ โดยมี
รายละเอียดของตวัอย่างในเบื9องต้นของรายชื.อสถาบนัและหน่วยงานที.เกี.ยวข้องทั 9งภาครฐั และ
เอกชน พร้อมตัวอย่างพอสังเขปของรายชื.อผู้เชี.ยวชาญด้านสิ.งแวดล้อม (ตารางที. ๒-๔) ที.จะ
สามารถครอบคลุมขอบเขตของคดีสิ.งแวดล้อม และสามารถเป็นข้อมูลพื9นฐานที.จะพฒันาระบบ
พยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้มของศาลต่อไปในอนาคต 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๒๖- 

ตารางที� ๒-๔ ตวัอยา่งของสถาบนัหรอืหน่วยงานและรายชื.อผูเ้ชี.ยวชาญดา้นสิ.งแวดลอ้มที.เกี.ยวขอ้งกบ้คดสีิ.งแวดลอ้ม 

ลาํดบั หมวด กลุ่มสาขาความรู ้
ตวัอยา่ง 

รายชื�อหน่วยงาน รายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญ 
หมวดสายงานที.เกี.ยวขอ้งกบัวทิยาศาสตร ์
๑. วทิยาศาสตรก์ายภาพ ด ูภาคผนวก ข 
๑.๑ กลุ่มวทิยาศาสตร ์

พื9นฐาน 
*คณิตศาสตรป์ระยุกต ์สถติ ิและการ
วจิยัปฏบิตักิาร(Operation 
Research) 

* สถาบนัอุดมศกึษา 
* สาํนกังานสถติแิห่งชาต ิ
* สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๑.๑.๑ 

*ฟิสกิสป์ระยุกตแ์ละนาโนเทคโนโลย ี * ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต(ินาโนเทค) 
* สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๑.๑.๒ 

*นิวเคลยีรฟ์ิสกิส ์ * สาํนกังานปรมาณูเพื.อสนัต ิ สถาบนัอุดมศกึษา หวัขอ้ ๑.๑.๓ 
*เคมแีละเภสชัศาสตร ์ * สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  สถาบนัอุดมศกึษา หวัขอ้ ๑.๑.๔ 

๑.๒ กลุ่มวทิยาศาสตรป์ระยุกตแ์ละ
วศิวกรรมศาสตร ์

*วทิยาศาสตรห์รอืวศิวกรรม
สิ.งแวดลอ้ม 

* สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม 
* กรมควบคุมมลพษิ  
* กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
* กรมทรพัยากรนํ9า  
* กรมสง่เสรมิคุณภาพสิ.งแวดลอ้ม 
* สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๑.๒.๑ 

*คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

* ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต(ิเนคเทค)  
* สาํนกัสื.อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
* ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลย(ีทเีอม็ซ)ี  
* สถาบนัอุดมศกึษา 
 

หวัขอ้ ๑.๒.๒ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๒๗- 

ลาํดบั หมวด กลุ่มสาขาความรู ้
ตวัอยา่ง 

รายชื�อหน่วยงาน รายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญ 
  *เทคโนโลยกีารเกษตร * กรมวชิาการเกษตร  

* สถาบนัอุดมศกึษา 
หวัขอ้ ๑.๒.๓ 

*ชลประทาน * กรมชลประทาน  
* กรมทรพัยากรนํ9า  
* สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๑.๒.๔ 

*อุตุนิยมวทิยา * กรมอุตุนิยมวทิยา  
* สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๑.๒.๕ 

*สาํนกัป้องกนั ปราบปราม และ
ควบคุมไฟปา่ 

* กรมปา่ไม ้ หวัขอ้ ๑.๒.๖ 

๑.๓ กลุ่มที.เกี.ยวกบัภูมทิศัน์ 
และภูมปิระเทศ 

*ธรณีวทิยา ปฐพวีทิยา หรอื ภูมิ
วศิวกรรม 

* กรมทรพัยากรธรณี 
* กรมอุตสาหกรรมพื9นฐานและการเหมอืงแร่ 
* กรมทรพัยากรนํ9าบาดาล 
* กรมทางหลวง 
* สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม 
* สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๑.๓.๑ 

*ภาพถ่ายทางอากาศ วชิาการที.ดนิ * กรมแผนที.ทหาร กรมที.ดนิ 
* กรมที.ดนิ 

หวัขอ้ ๑.๓.๒ 

*ผงัเมอืง หรอื ภมูสิถาปตัยกรรม * การท่องเที.ยวแห่งประเทศไทย 
* สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๑.๓.๓ 

๒ วทิยาศาสตรช์วีภาพ ด ูภาคผนวก ข 
๒.๑ กลุ่มนิตวิทิยาศาสตร ์ *นิตวิทิยาศาสตร ์ * สถาบนันิตวิทิยาศาสตร ์สถาบนัอุดมศกึษา 

 
หวัขอ้ ๒.๑ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๒๘- 

ลาํดบั หมวด กลุ่มสาขาความรู ้
ตวัอยา่ง 

รายชื�อหน่วยงาน รายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญ 
๒.๒ กลุ่มชวีวทิยาและวทิยาศาสตร์

สขุภาพ 
*ชวีวทิยา เทคโนโลยชีวีภาพ และ
พนัธุศาสตร ์

* ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(ไบโอเทค) 
* สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๒.๑ 

*แพทยศ์าสตรส์าขาต่างๆและ 
จติวทิยา 

* กรมการแพทย ์
* กรมควบคุมโรค 
* กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
* กรมสขุภาพจติ 
* สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๒.๒ 

*พษิวทิยา * ศนูยข์อ้มลูพษิวทิยา 
* สมาคมพษิวทิยาแหง่ประเทศไทย  
* กรมอนามยั 
* สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๒.๓ 

*เวชศาสตรป์้องกนั อาชวีเวชศาสตร ์
ระบาดวทิยาและ สาธารณสขุศาสตร ์

* กรมอนามยั  
*ชมรมอาชวีศาสตรแ์หง่ประเทศไทย  
* กรมควบคุมโรค   
* สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๒.๔ 

๒.๓ กลุ่มสตัววทิยา *สตัวศาสตร ์ * กรมปศุสตัว ์ 
* กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื   
* สาํนกัควบคุมป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์
* สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๓.๑ 

  *สมุทรศาสตรแ์ละชวีภาพทางทะเล * กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั .ง  
* สถาบนัอุดมศกึษา 
 

หวัขอ้ ๒.๓.๒ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๒๙- 

ลาํดบั หมวด กลุ่มสาขาความรู ้
ตวัอยา่ง 

รายชื�อหน่วยงาน รายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญ 
  *ประมง * กรมประมง 

* สถาบนัอุดมศกึษา 
หวัขอ้ ๒.๓.๓ 

*กฏีวทิยา * กรมอุทยานแห่งชาตสิตัวป์า่และพนัธุพ์ชื 
* สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๓.๔ 

๒.๔ กลุ่มตน้ไม ้ *วนศาสตร ์ * กรมปา่ไม ้
* สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๔.๑ 

*พฤกษศาสตร ์ * กรมอุทยานแห่งชาตสิตัวป์า่และพนัธุพ์ชื 
* สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๔.๒ 

*วทิยาศาสตรก์ารเกษตร * กรมวชิาการเกษตร 
* สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๔.๓ 

๒.๕ อื.นๆ ชวีภมูอิากาศวทิยา * สถาบนัอุดมศกึษา หวัขอ้ ๒.๕.๑ 
หมวดสายงานที.เกี.ยวขอ้งกบัสงัคมศาสตร ์
๓. กลุ่มสทิธ ิ ด ูภาคผนวก ข 
๓.๑  *นิตศิาสตร ์ * สาํนกัคุม้ครองผูบ้รโิภคและสิ.งแวดลอ้ม   

* กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ   
* สภาผูแ้ทนราษฎร 

หวัขอ้ ๓.๑ 

๓.๒  *สทิธมินุษยชน * ทนายความ   
* สถาบนั/สภาวชิาชพี เช่น เนตบิณัฑติยสภา เป็นตน้   
* สถาบนัอุดมศกึษา 
* สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ 
* องคก์ารเอกชนดา้นสทิธมินุษยชนต่างๆ 
 

หวัขอ้ ๓.๒ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๓๐- 

ลาํดบั หมวด กลุ่มสาขาความรู ้
ตวัอยา่ง 

รายชื�อหน่วยงาน รายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญ 
๔. กลุ่มสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ ด ูภาคผนวก ข 
  *สงัคมวทิยาและมนุษยวทิยา 

*ความร ูภูมปิญัญา ศลิปกรรมแขนง
ต่างๆ 

* ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร(องคก์ารมหาชน) 
* สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๔.๑ 

* ภาษาและวรรณคด ี
* ประวตัศิาสตร ์ศาสนาและปรชัญา 

* กรมศลิปากร    
* สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๔.๒ - ๔.๔ 

หมวดสายงานที.เกี.ยวขอ้งกบัการจดัการและประเมนิความเสยีหาย 
๕. การจดัการ การฟื9นฟู และการประเมนิความเสยีหายจากผลกระทบ ด ูภาคผนวก ข 
๕.๑ การจดัการและฟื9นฟูดา้น

สงัคม 
* สงัคมศาสตร ์ 
* สงัคมสงเคราะห ์ 
* สวสัดกิารและพฒันาสงัคม(ดา้น
การดาํรงชพีและการจดัการที.ดนิ) 

* กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร   
* กรมการพฒันาชมุชน  
* กรมสง่เสรมิการเกษตร 

หวัขอ้ ๔.๑ 

๕.๒ การจดัการและฟื9นฟูแบบ
บรูณาการ 

* ดกูลุ่มสาขาความรูใ้นหมวด
วทิยาศาสตรก์ายภาพ ไดแ้ก่  
๑.๑ กลุ่มวทิยาศาสตรพ์ื9นฐาน 
๑.๒ กลุ่มวทิยาศาสตรป์ระยุกตแ์ละ
วศิวกรรมศาสตร ์
๑.๓ กลุ่มที.เกี.ยวกบัภูมทิศัน์และภูมิ
ประเทศ 
 

* กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร   
* กรมการพฒันาชมุชน  
* กรมสง่เสรมิการเกษตร  
* สาํนกังานการปฏริปูที.ดนิเพื.อเกษตรกรรม  
* มลูนิธติ่างๆ   
* สถาบนัอุดมศกึษา 
* หน่วยงานต่างๆ ในหมวดสายงาน  ๑.๑-๑.๓  รวมถงึ   
 กรมสง่เสรมิคุณภาพสิ.งแวดลอ้ม  องคก์ารจดัการนํ9าเสยี  
องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก(องคก์ารมหาชน) 
 

หวัขอ้ ๒.๑ – ๒.๕.๑ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๓๑- 

ลาํดบั หมวด กลุ่มสาขาความรู ้
ตวัอยา่ง 

รายชื�อหน่วยงาน รายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญ 
๕.๓ การประเมนิความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
* ดกูลุ่มสาขาความรูใ้นหมวดวทิยา
ศาสตทางชวีภาพ ไดแ้ก่ 
๒.๑ กลุ่มนิตวิทิยาศาสตร ์
๒.๒ กลุ่มชวีวทิยาและวทิยาศาสตร์
สขุภาพ 
๒.๓ กลุ่มสตัววทิยา 
๒.๔ กลุ่มตน้ไม ้ปา่ไม ้
๒.๕ อื.นๆ  

* หน่วยงานต่างๆ ในหมวดสายงาน  ๒.๑-๒.๕  หวัขอ้ ๕.๑ – ๕.๒ 

๕.๔ การประเมนิค่าเสยีหาย * เศรษฐศาสตรส์ิ.งแวดลอ้ม * สาํนกัวเิคราะหผ์ลกระทบสิ.งแวดลอ้ม(สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ.งแวดลอ้ม) 
* สถาบนัวจิยัเพื.อการวจิยัและพฒันาแห่งประเทศ (ทดีอีารไ์อ) 
* สถาบนัการศกึษา และ/หรอื ภาควชิาเศรษฐศาสตร(์สิ.งแวดลอ้ม) 

 

 

 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๓๒- 

๒.๓ แนวทางเบืXองต้นในการเลือกพยานผู้เชี�ยวชาญในคดีสิ� งแวดล้อมโดยอาศยัแนวคิด
ของโครงสร้างประเภทพยานผูเ้ชี�ยวชาญตามลกัษณะการเกิดปัญหาผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

แนวคดิของโครงสรา้งประเภทพยานผู้เชี.ยวชาญที.อาศยัการพจิารณาจากลกัษณะการเกดิ
ปญัหาผลกระทบสิ.งแวดล้อมตามที.ได้นําเสนอไว้ขา้งต้นนั 9น นอกจากจะสามารถประยุกต์ใช้ในการ
คดัเลอืกพยานผู้เชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดล้อมซึ.งมคีวามสําคญัอย่างมากในการระงบัขอ้พพิาทในคดี
สิ.งแวดล้อมแล้ว ยงัสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบัการวเิคราะห์ผลกระทบสิ.งแวดล้อมในด้านต่างๆ  
ทาํใหเ้กดิความรอบคอบในการเตรยีมคดขีองคู่ความหรอืศาลอกีดว้ย 

แนวคดิของโครงสรา้งประเภทพยานผู้เชี.ยวชาญตามลกัษณะของการเกดิปญัหาผลกระทบ
สิ.งแวดลอ้มมขีอ้พจิารณาในการประยกุตเ์พื.อคดัเลอืกพยานผูเ้ชี.ยวชาญ และ/หรอืหมวดหมู่ของสาขา
ความรูค้วามเชี.ยวชาญ ๓ ประการ ไดแ้ก่ 

๑) โครงสรา้งประเภทของผูเ้ชี.ยวชาญตามลกัษณะการเกดิปญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม 
๒) หมวดหมู่ของความรู้ความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวข้องกับปญัหาผลกระทบสิ.งแวดล้อม  

ที.สอดคลอ้งกบัโครงสรา้งประเภทของผูเ้ชี.ยวชาญ 
๓) องค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานที.มีหน้าที.เกี.ยวข้องกับหมวดหมู่ของความรู้ความ

เชี.ยวชาญนั 9นๆ ตามโครงสร้างประเภทของพยานผู้เชี.ยวชาญ รวมถึงรายชื.อของบุคคลหรอืคณะ
บุคคลที.มคีวามรูค้วามเชี.ยวชาญนั 9นๆ 

ทั 9งนี9 การใช้โครงสรา้งประเภทพยานผู้เชี.ยวชาญ และขอ้พจิารณาขา้งต้น ดงัมรีายละเอยีด
ต่อไปนี9 

๒.๓.๑ โครงสร้างประเภทของผู้เชี�ยวชาญตามลกัษณะการเกิดปัญหาผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

โครงสร้างประเภทของผู้เชี.ยวชาญอ้างอิงจากลกัษณะของการเกิดปญัหาผลกระทบด้าน
สิ.งแวดล้อม มขีอ้พจิารณาในคดสีิ.งแวดลอ้มจากสาเหตุของปญัหาผลกระทบ ๒ กลุ่ม กล่าวคอื (๑) 
ปญัหาผลกระทบสิ.งแวดล้อมที.ทําให้เกดิสภาวะมลพษิและมลพษิตกค้างในสิ.งแวดล้อม และ (๒) 
ปญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้มจากพฤตกิรรมการทําลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้มโดยตรง
ของมนุษย์ เพื.อให้ง่ายต่อการใช้โครงสร้างประเภทพยานผู้เชี.ยวชาญในการกําหนดขอบเขตของ
ประเดน็ที.ตอ้งการความรูค้วามเชี.ยวชาญพเิศษ นําไปสู่ขอ้พจิารณาความจาํเป็นที.จะต้องมคีวามเหน็
จากพยานผู้เชี.ยวชาญหรอืไม่ และนําไปสู่การคดัเลอืกพยานผูเ้ชี.ยวชาญเขา้มาในกระบวนการระงบั
ขอ้พพิาททางสิ.งแวดลอ้ม 

 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๓๓- 

 

(๑) ปญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้มที.ทาํใหเ้กดิสภาวะมลพษิและมลพษิตกคา้งในสิ.งแวดลอ้ม 

๑) ปญัหาการทําให้เกิดสารพิษตกค้างในระบบนิเวศและสิ.งแวดล้อม (ยกเว้นสาร
กมัมนัตรงัส)ี ไดแ้ก่ ธาตุต่างๆ แร่  สารประกอบอนิทรยี ์สารระเหย ฝุ่นหรอืละออกพษิ หรอืสารเคมี
ต่างๆ ซึ.งเป็นสารพษิที.อยู่ในรูปหรอืปนเปื9อนในของแขง็ ของเหลว หรอืก๊าซ เช่น กรณีสารตะกั .ว
ปนเปื9 อนในแหล่งนํ9า(คดีสารตะกั .วปนเปื9 อนในห้วยคลิตี9) กรณีก๊าซพิษรั .วจากโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นตน้ 

๒) ปญัหาสารกมัมนัตรงัสปีนเปื9อนและตกคา้งในระบบนิเวศและสิ.งแวดลอ้ม เช่น ปญัหา
การรั .วไหลของสารกมัมนัตรงัสจีากโรงไฟฟ้านิวเคลยีร ์กรณีสารกมัมนัตรงัสปีนเปื9อนสู่สิ.งแวดล้อม
โดยมนุษย ์(กรณคีดโีคบอลท-์๖๐) เป็นตน้ 

๓) ปญัหาขยะมลูฝอย สิ.งปฏกิูล และฝุ่นละออง ที.ไม่เป็นพษิ ปนเปื9อนในระบบนิเวศและ
สิ.งแวดลอ้ม เช่น ปญัหากลิ.นเหมน็ ปญัหาฝุน่ละอองจากการระเบดิหนิหรอืการทําเหมอืแร่ ปญัหาฝุ่น
ละอองจากการขนส่งของเสยีไปบาํบดั ปญัหาฝุน่ละอองจากการเกบ็ขนและคดัแยกขยะ เป็นตน้ 

๔) ปญัหาการแพรก่ระจายของสิ.งมชีวีติต่างถิ.นหรอืสิ.งมชีวีติที.ดดัแปลงพนัธุกรรมสู่ระบบ
นิเวศและสิ.งแวดลอ้ม เช่น เชื9อโรคต่างถิ.น แมลงศตัรูพชืต่างถิ.น สตัวป์่าหรอืสตัวเ์ลี9ยงต่างถิ.น พชื
ดดัแปลงพนัธุกรรม (กรณีการปลูกฝ้ายบที ีที.สามารถทนทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย ปลากดเกราะ
หรอืปลาซกัเกอรท์ี.ถูกนําไปปล่อยลงสู่แหล่งนํ9าตามธรรมชาตต่ิางถิ.น) เป็นตน้ 

๕) ปญัหาเสยีงและความสั .นสะเทอืน เช่น การตอกเสาเขม็เพื.อปลูกสร้างอาคารและสิ.ง
ปลกูสรา้งโดยเฉพาะอาคารหรอืสิ.งปลูกสรา้งขนาดใหญ่ (กรณีการก่อสรา้งอาคารสูงขนาดใหญ่กลาง
ใจเมอืงย่านอโศกและสุขุมวทิ ส่งผลกระทบดา้นเสยีงและความสั .นสะเทอืนแก่บุคคลและอาคารหรอื
สิ.งปลูกสร้างใกล้เคยีง) การแข่งรถจกัรยานยนต์ผดิกฎหมายในที.สาธารณะที.มไิด้จดัไว้ให้สําหรบั
แข่งขนัรถจกัรยานยนต์ (กรณีเสยีงดงัและควนัพษิจากการแข่งรถจกัรยนต์บนถนนหลวงยามวกิาล) 
สถานบนัเทงิที.ตั 9งอยู่ในย่านชุมชนที.พกัอาศยั (กรณีเสยีงดงัจากเสยีงดนตรแีละกจิกรรมสนัทนาการ
ของผบั บาร ์หรอืสถานบนัเทงิในยามวกิาล) เป็นตน้ 

๖) ปญัหาเกี.ยวกบัแสง อุณหภูมแิละคลื.นความรอ้น เช่น การสะทอ้นแสงจากอาคารสูงที.
ใชก้ระจกฉาบสารปรอทลงสู่บา้นเรอืนและชุมชนใกลเ้คยีง แสงสะทอ้นจา้มากจากป้ายโฆษณาขนาด
ใหญ่ที.ใช้หลอดไฟแอลอีด ี(LED) สู่ที.พกัอาศยับรเิวณใกล้เคียงทําให้ผู้อยู่อาศัยต้องใช้ม่านบงั
ตลอดเวลาไมส่ามารถเปิดหน้าต่างใหม้กีารถ่ายเทอากาศที.ดไีด ้เป็นตน้ 
  



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๓๔- 

(๒) ปญัหาผลกระทบสิ.งแวดล้อมจากพฤติกรรมการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ.งแวดลอ้มโดยตรงของมนุษย ์

๑) ปญัหาทรพัยากรปา่ไมแ้ละที.ดนิ เช่น การบุกรกุทาํลายปา่๒๙ เป็นตน้ 
๒) ปญัหาทรพัยากรสตัว์ป่าและพรรณพชื (ทั 9งระบบนิเวศบนบก และในนํ9า) เช่น การ

ลกัลอบจบัสตัวป์า่สงวน การลกัลอบเกบ็กลว้ยไมป้า่ เป็นตน้ 
๓) ปญัหาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั .ง๓๐ ซึ.งประกอบไปดว้ย ชายฝ ั .งทะเลและชายหาด 

ทรพัยากรนํ9าทะเลชายฝ ั .ง ทรพัยากรประมง และทรพัยากรธรณี (ดนิ หนิ และแร่) เช่น การทําลาย
ป่าชายเลน การทําการเกษตรบรเิวณที.สูงของพื9นแผ่นดนิบนฝ ั .งโดยขาดการอนุรกัษ์ดนิและนํ9า จาก
การจบัปลาอย่างผดิกฎหมาย การระเบิดปลาใกล้กับเกาะต่างๆ ตามชายฝ ั .งทะเลอนัดามนั การ 
เสื.อมโทรมของแนวปะการงัซึ.งเกดิจาก การเก็บปะการงัในอ่าวไทยเพื.อทําเป็นสนิค้า ปะการงัที.หา
ยากบางชนิดถูกนําไปเลี9ยงในพพิธิภณัฑ์สตัว์นํ9า แนวปะการงัยงัถูกทําลายโดยการกระแทกของ
สมอเรอืในเขตที.มนีักท่องเที.ยว การดํานํ9าเพื.อดูปะการงัที.ไม่ถูกวิธี คุณภาพนํ9าเสื.อมโทรมจาก
กจิกรรมการท่องเที.ยว การนิยมเกบ็ปะการงัไปเป็นที.ระลกึ การทําเหมอืงทรายในบรเิวณหรอืใกลก้บั
บรเิวณชายหาด คราบนํ9ามนัที.ร ั .วไหลจากเรอืบรรทุกนํ9ามนัและเรอือื.นๆ เป็นตน้ 

๔) ปญัหาทรพัยากรทางธรณีวทิยา ภูมปิระเทศ และภูมทิศัน์ เช่น การขุดและสูบทราย
จนทําให้ตลิ.งพงั การสรา้งเขื.อนซึ.งส่งผลต่อการตื9นเขนิของอ่าวในประเทศฮ่องกง (คด ีFolkes v 
Chadd 1982)๓๑ โครงสรา้งหนิปนูในลําหว้ยคลติี9พงัเป็นรูเนื.องจากการถล่มของบ่อกกัเกบ็ตะกอน
ตะกั .วของเหมอืงแร ่(กรณคีดคีลติี9 จงัหวดักาญจนบุร)ี๓๒ เป็นตน้ 
  

                                                           
๒๙ หมายเหตุ: สาํหรบัปญัหาทรพัยากรปา่ไมแ้ละที.ดนิ ดรูายละเอยีดไดจ้ากโครงการวจิยั “การพิสจูน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดิน” 
โดย นายสุรชยั ตรงงาม ไดร้บัการสนบัสนุนจากแผนงานสรา้งเสรมิการเรยีนรูก้บัสถาบนัอุดมศกึษาไทยเพื.อพฒันานโยบายสาธารณะ
ที.ด ี(นสธ.) ภายใตก้ารสนบัสนุนจาก สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ )สสส(.  
๓๐ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั .ง  http://www.dmcr.go.th/marinecenter/coastalzone.php 
๓๑ RECENT DEVELOPMENTS AFFECTING EXPERT EVIDENCE,  MICHAEL WILKINSON Senior Lecturer in Law, 
University of Hong Kong , page 1   
๓๒ หมายเหตุ: ในการพจิารณาคดสีิ.งแวดลอ้ม ขอ้มลูที.เกบ็มาเป็นพยานหลกัฐานอาจเกี.ยวขอ้งกบัลกัษณะการเกดิปญัหามากกว่าหนึ.ง
อย่างในคดเีดยีวกนั เช่น คดคีลติี9ที.มกีารรายงานการเกบ็ขอ้มลูของที.มสีารตะกั .วในตะกอนทอ้งนํ9าปนเปื9อนในแมนํ่9า ซึ.งอยู่ในขอ้ ๑) 
ของ (๑) )ปญัหาสารพษิที.อยู่ในรปูหรอืปนเปื9อนในของแขง็หรอืของเหลว และมรีายงานโครงสรา้งหนิปนูถล่มเนื.องจากเกดิการ
พงัทลายของบ่อเกบ็ตะกอนตะกั .ว ซึ.งอยู่ในขอ้ ๔) ของ (๒) การบุกรุกทาํลายทรพัยากรทางภมูปิระเทศ ธรณวีทิยา และภมูทิศัน์  
เป็นตน้ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๓๕- 

๒.๓.๒ หมวดหมู่ของความรู้ความเชี�ยวชาญที� เกี�ยวข้องกับปัญหาผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

จากข้อพจิารณาตามประเภทโครงสร้างข้างต้น ทําให้ทราบถึงหมวดหมู่ของความรู้ความ
เชี.ยวชาญที.เกี.ยวขอ้งและสอดคล้องกบัประเภทของผู้เชี.ยวชาญ (ตารางที. ๒-๕) เช่น การทําให้
เกิดผลกระทบมลพษิตกค้างในนํ9าบาดาล จะต้องอาศยักลุ่มสาขาความรูค้วามเชี.ยวชาญทางด้าน
วทิยาศาสตรส์ิ.งแวดล้อมหรอืวศิวกรรมสิ.งแวดล้อมที.มคีวามรูส้ารพษิตกค้างในแหล่งนํ9าใต้ดนิ และ 
ดทีี.สุดคอืมคีวามรูพ้เิศษเรื.องทรพัยากรนํ9าบาดาล เป็นต้น ลกัษณะเช่นนี9เป็นการง่ายต่อความเขา้ใจ
ในการตรวจสอบสาขาความรูค้วามเชี.ยวชาญที.เกี.ยวกบัประเดน็พพิาทในคดแีละสามารถเชื.อมโยง
ไปสู่การเลอืกพยานผูเ้ชี.ยวชาญหากจําเป็นจะต้องมคีวามเหน็ของพยานผู้เชี.ยวในกรณีนั 9นๆ อย่าง
รอบคอบ 

๒.๓.๓ องค์กร สถาบนั หรือหน่วยงานที�มีหน้าที�เกี�ยวข้องกบัหมวดหมู่ของความรู้
ความเชี�ยวชาญนัXนๆ ตามโครงสร้างประเภทของพยานผู้เชี�ยวชาญ รวมถึงรายชื�อของบุคคล
หรือคณะบคุคลที�มีความรู้ความเชี�ยวชาญนัXนๆ 

ผูว้จิยัได้สํารวจในเบื9องต้น ว่า ปจัจุบนัม ีองค์กร สถาบนั หรอืหน่วยงานใดบ้างในประเทศ
ไทยที.มหีน้าที.เกี.ยวขอ้งกบัหมวดหมู่ของความรูค้วามเชี.ยวชาญสาขาต่างๆ ตามโครงสรา้งประเภท
ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ และมบุีคคลหรอืคณะบุคคลที.มคีวามเชี.ยวชาญในสาขาวชิาต่างๆ เหล่านั 9นอยู่
จรงิมาไวเ้ป็นตวัอยา่งพอสงัเขป (ตารางที. ๒-๕ และภาคผนวก ข) 

 

 

 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๓๖- 

ตารางที� ๒-๕ ขอ้พจิารณาโครงสรา้งพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามลกัษณะของปญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม 
ลาํดบั กลุ่มปัญหา ผลกระทบที�เกี�ยวช้อง กลุ่มสาชาความรู้ ตวัอย่างรายชื�อหน่วยงาน ผูเ้ชี�ยวชาญ 
กลุ่ม ๑ : กลุ่มปัญหาสิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกบัการปล่อยสสาร คลื�น หรือสิ�งมีชีวิต ที�ก่อมลพิษเข้าสู่สิ�งแวดล้อม 
๑.๑ ปัญหาสารพิษ(ยกเว้นสารกมัมนัตรงัสี)ได้แก่ ธาตตุ่างๆ แร่ สารประกอบอินทรีย ์หรือ สารเคมีต่างๆ ดภูาคผนวก ข 

สารพษิที.อยู่ในรปู หรอื
ปนเปื9อนใน ของแขง็ของเหลว 
หรอื ในรปูก๊าซ สารระเหย 
หรอื ฝุน่ละอองมพีษิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรพัยากรทางกายภาพ 
๑) เกี.ยวกบัดนิ  ตะกอนดนิ  
ธาตุอาหาร หนิ ทราย หรอื  
แร่ธาตุ 
๒) เกี.ยวกบันํ9า นํ9าบาดาล 
หรอื ความชื9น 

* วทิยาศาสตรห์รอืวศิวกรรมสิ.งแวดลอ้ม * สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม,  
  กรมควบคุมมลพษิ, กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสรมิ 
  คุณภาพสิ.งแวดลอ้ม, กรมทรพัยากรนํ9า  กรมอุตสาหกรรมพื9นฐาน 
และการเหมอืงแร ่ สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๑.๒.๑ 

* เคม ีและเภสชัศาสตร ์
* พษิวทิยา   

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา, สถาบนัอุดมศกึษา 
* ศนูยข์อ้มลูพษิวทิยา, สมาคมพษิวทิยาแห่งประเทศไทย   
   สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๑.๑.๔ 
หวัขอ้ ๒.๒.๓ 

๓) เกี.ยวกบัลม หรอื อากาศ * ชวีภมูอิากาศวทิยา * กรมอุตุนิยมวทิยา, สถาบนัอุดมศกึษา หวัขอ้ ๒.๕.๑ 
ทรพัยากรทางชวีภาพ 
๔) มนุษย ์

* แพทยศ์าสตรส์าขาต่างๆ และจติวทิยา 
* พษิวทิยา 

* กรมการแพทย ์กรมควบคุมโรค กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 
  กรมสุขภาพจติ สถาบนัอุดมศกึษา 
* ศนูยข์อ้มลูพษิวทิยา  สมาคมพษิวทิยาแห่งประเทศไทย   
กรมอนามยั สถาบนัอุดมศกึษ 

หวัขอ้ ๒.๒.๒ 

๕) สตัวต์่างๆ (เช่นสตัวเ์ลี9ยง
หรอืสตัวป์า่) 

* เวชศาสตรป์้องกนั อาชวีเวชศาสตร ์ระบาด
วทิยา และ สาธารณสุขศาสตร ์
* สตัวศาสตร ์  ประมง   กฏีวทิยา 

* กรมอนามยั  กรมควบคุมโรค ชมรมอาชวีศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  
สถาบนัอุดมศกึษา 
* กรมปศุสตัว ์ กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่และ 
  พนัธุพ์ชื  สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๒.๓ 
หวัขอ้ ๒.๒.๔ 
หวัขอ้ ๒.๓.๑, 
๒.๓.๓ - ๒.๓.๔ 

๖) ปา่ไมห้รอืพนัธุพ์ชื * วนศาสตร ์  พฤกษศาสตร ์ * กรมปา่ไม ้กรมอุทยานแห่งชาตสิตัวป์า่และพนัธุพ์ชื  
  สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๔.๑ – 
๒.๔.๒ 

ทรพัยากรทางสงัคม 
๗)คุณภาพการดาํรงชวีติ 

* สงัคมสงเคราะห ์  
สวสัดกิารและพฒันาสงัคม 

* กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร   กรมการพฒันาชุมชน   
มลูนิธติ่างๆ 
 
 
 

หวัขอ้ ๔.๑ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๓๗- 

ลาํดบั กลุ่มปัญหา ผลกระทบที�เกี�ยวช้อง กลุ่มสาชาความรู้ ตวัอย่างรายชื�อหน่วยงาน ผูเ้ชี�ยวชาญ 
(ต่อ) 
 
 

๘)สทิธ ิ * นิตศิาสตร ์   
สทิธมินุษยชน 

* สาํนกัคุม้ครองผูบ้รโิภคและสิ.งแวดลอ้ม กรมคุม้ครองสทิธแิละ 
เสรภีาพ สภาทนายความ สถาบนัวชิาชพี เช่น เนตบิณัฑติยสภา 
สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิองคก์ารเอกชน 
  ดา้นสทิธมินุษยชนต่างๆ   สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๓.๑ – 
๓.๒ 

๙)อารยธรรม * สงัคมวทิยาและมนุษยวทิยา * กรมศลิปากร      
สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๔.๑ 

๑.๒ ปัญหาสารกมัมนัตรงัสี ดภูาคผนวก ข 
 ทรพัยากรทางกายภาพ 

๑) เกี.ยวกบัดนิ  ตะกอนดนิ  
ธาตุอาหาร หนิ ทราย หรอื  
แร่ธาตุ 
๒) เกี.ยวกบันํ9า นํ9าบาดาล 
หรอื ความชื9น 
๓) เกี.ยวกบัลม หรอื อากาศ 

* วทิยาศาสตรห์รอืวศิวกรรมสิ.งแวดลอ้ม * สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม,  
  กรมควบคุมมลพษิ,  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสรมิ  
  คุณภาพสิ.งแวดลอ้ม, กรมทรพัยากรนํ9า   สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๑.๒.๑ 

* นิวเคลยีรฟ์ิสกิส ์ * สาํนกังานปรมาณูเพื.อสนัต ิ สถาบนัอุดมศกึษา หวัขอ้ ๑.๑.๓ 
* พษิวทิยา * ศนูยข์อ้มลูพษิวทิยา  สมาคมพษิวทิยาแห่งประเทศไทย   

  สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบนัอุดมศกึษา 
หวัขอ้ ๒.๒.๓ 

ทรพัยากรทางชวีภาพ 
๔) มนุษย ์

*ชวีวทิยา เทคโนโลยชีวีภาพและพนัธุศาสตร ์ * ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(ไบโอเทค)    
  สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้  ๒.๒.๑ 
 

*แพทยศ์าสตรส์าขาต่างๆ (เช่น รงัสวีทิยา)
และ  จติวทิยา 

* กรมการแพทย ์  กรมควบคุมโรค   กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์  
  กรมสุขภาพจติ   สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้  ๒.๒.๒ 

*พษิวทิยา * ศนูยข์อ้มลูพษิวทิยา  สมาคมพษิวทิยาแห่งประเทศไทย  กรม 
  อนามยั  ชมรมอาชวีศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 

หวัขอ้ ๒.๒.๓ 

*เวชศาสตรป์้องกนั อาชวีเวชศาสตร ์ระบาด
วทิยา และ สาธารณสุขศาสตร ์

* กรมอนามยั  กรมควบคุมโรค ชมรมอาชวีศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  
สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๒.๔ 

๕) สตัวต์่างๆ *สตัวศาสตร ์  ประมง  กฏีวทิยา * กรมปศุสตัว ์ กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื    
  กรมประมง  สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๓.๑  
๒.๓.๓ – ๔ 

*สมทุรศาสตรแ์ละชวีภาพทางทะเล * กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั .ง   สถาบนัอุดมศกึษา หวัขอ้ ๒.๓.๒ 
๖) ปา่ไมห้รอืพนัธุพ์ชื *วนศาสตร ์ พฤกษศาสตร ์ * กรมปา่ไม ้กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื     

  สถาบนัอุดมศกึษา 
หวัขอ้ ๒.๔.๑-๒ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๓๘- 

ลาํดบั กลุ่มปัญหา ผลกระทบที�เกี�ยวช้อง กลุ่มสาชาความรู้ ตวัอย่างรายชื�อหน่วยงาน ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ทรพัยากรทางสงัคม 
๗) คุณภาพการดาํรงชวีติ 
๘) สทิธ ิ

*สงัคมสงเคราะห ์ สวสัดกิารและพฒันาสงัคม * กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร   กรมการพฒันาชุมชน   
มลูนิธติ่างๆ 

หวัขอ้ ๔.๑ 

*นิตศิาสตร ์  สทิธมินุษยชน * สาํนกัคุม้ครองผูบ้รโิภคและสิ.งแวดลอ้ม   กรมคุม้ครองสทิธแิละ 
  เสรภีาพ  สภาทนายความ  สถาบนัวชิาชพี เช่น เนตบิณัฑติยสภา 
สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ องคก์ารเอกชน  
ดา้นสทิธมินุษยชนต่างๆ   สถาบนัอุดมศกึษา 
 

หวัขอ้ ๓.๑ - ๒ 

๑.๓ ปัญหาขยะมูลฝอยและฝุ่นละอองที�ไม่มีสารพิษ ดภูาคผนวก ข 
 ทรพัยากรทางกายภาพ 

๑) เกี.ยวกบันํ9า หรอื นํ9าบาดาล 
๒) เกี.ยวกบัลมหรอือากาศ 

*วทิยาศาสตรห์รอืวศิวกรรมสิ.งแวดลอ้ม * สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม   
  กรมควบคุมมลพษิ   กรมโรงงานอุตสาหกรรม   กรมทรพัยากรนํ9า   
  กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ.งแวดลอ้ม  สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๑.๒.๑ 

ทรพัยากรทางชวีภาพ 
๓) มนุษย ์

*แพทยศ์าสตรส์าขาต่างๆ และจติวทิยา * กรมการแพทย ์  กรมควบคุมโรค กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์  
  กรมสุขภาพจติ   สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๒.๒ 

*เวชศาสตรป์้องกนั อาชวีเวชศาสตร ์ระบาด
วทิยา  และ สาธารณสุขศาสตร ์

* กรมอนามยั  กรมควบคุมโรค ชมรมอาชวีศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 
  สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๒.๔ 

๔) สตัวต์่างๆ  เช่น  สตัวน์้า *สตัวศาสตร ์  ประมง * กรมปศุสตัว ์ กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื   
กรมประมง    สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๓.๑, 
๒.๓.๓ 

ทรพัยากรทางสงัคม 
๕) คุณภาพการดาํรงชวีติ 

*สงัคมสงเคราะห ์ สวสัดกิารและพฒันาสงัคม * กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร   กรมการพฒันาชุมชน   มลูนิธิ
ต่างๆ 

หวัขอ้ ๔.๑ 

*นิตศิาสตร ์ สทิธมินุษยชน * สาํนกัคุม้ครองผูบ้รโิภคและสิ.งแวดลอ้ม   กรมคุม้ครองสทิธแิละ  
เสรภีาพ   สภาทนายความ  สถาบนัวชิาชพี เช่น เนตบิณัฑติยสภา    
สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ  องคก์ารเอกชน  
ดา้นสทิธมินุษยชนต่างๆ   สถาบนัอุดมศกึษา 
 
 
 
 

หวัขอ้ ๓.๑ – ๒ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๓๙- 

ลาํดบั กลุ่มปัญหา ผลกระทบที�เกี�ยวช้อง กลุ่มสาชาความรู้ ตวัอย่างรายชื�อหน่วยงาน ผูเ้ชี�ยวชาญ 
๑.๔ กลุ่มปัญหาการแพร่กระจายสิ�งมีชีวิตสู่ระบบนิเวศน์และกระบวนการทางพนัธกุรรมที�ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ดภูาคผนวก ข 

 ทรพัยากรทางกายภาพ 
๑) เกี.ยวกบัดนิ  ตะกอนดนิ  
ธาตุอาหาร หนิ ทราย หรอื แร่
ธาตุ 
๒) เกี.ยวกบันํ9า หรอื นํ9า
บาดาล 

*วทิยาศาสตรห์รอืวศิวกรรมสิ.งแวดลอ้ม * สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม   
  กรมควบคุมมลพษิ   กรมโรงงานอุตสาหกรรม   กรมทรพัยากรนํ9า   
  กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ.งแวดลอ้ม  สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๑.๒.๑ 

*วทิยาศาสตรก์ารเกษตรหรอื
เทคโนโลยกีารเกษตร 

* กรมวชิาการเกษตร    สถาบนัอุดมศกึษา หวัขอ้ ๑.๒.๓, 
๒.๔.๓ 

ทรพัยากรทางชวีภาพ 
๓) มนุษย ์

*นิตวิทิยาศาสตร ์
 

* สถาบนันติวิทิยาศาสตร ์  
สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๓.๑ 
หวัขอ้ ๒.๒.๑ 

*ชวีวทิยา  เทคโนโลยชีวีภาพ พนัธุศาสตร ์ * ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(ไบโอเทค) 
  สถาบนัอุดมศกึษา 
 

 

  ๔) สตัวต์่างๆ *สตัวศาสตร ์  ประมง   กฏีวทิยา     
 สมทุรศาสตรแ์ละชวีภาพทางทะเล 

* กรมปศุสตัว ์กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื กรมประมง 
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั .ง สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๓.๑ – 
๔ 

๕) ปา่ไมห้รอืพนัธุพ์ชื *วนศาสตร ์  พฤกษศาสตร ์   วทิยาศาสตร์
การเกษตร 

* กรมปา่ไม ้กรมอุทยานแห่งชาต ิ สตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื กรม  
วชิาการเกษตร สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๔.๑ - 
๓ 

ทรพัยากรทางสงัคม 
๖) คุณภาพการดาํรงชวีติ 

*สวสัดกิารและพฒันาสงัคม * กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กรมการพฒันาชุมชน กรมส่งเสรมิ 
การเกษตร มลูนิธติ่างๆ 

หวัขอ้ ๔.๑ 

๗) สทิธ ิ *นิตศิาสตร ์ * สาํนกัคุม้ครองผูบ้รโิภคและสิ.งแวดลอ้ม กรมคุม้ครองสทิธแิละ  
เสรภีาพ สภาทนายความ สถาบนัวชิาชพี เช่น เนตบิณัฑติยสภา 
สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิองคก์ารเอกชน 
ดา้นสทิธมินุษยชนต่างๆ สถาบนัอุดมศกึษา 
 
 
 
 
 

หวัขอ้ ๓.๑ - ๒ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๔๐- 

ลาํดบั กลุ่มปัญหา ผลกระทบที�เกี�ยวช้อง กลุ่มสาชาความรู้ ตวัอย่างรายชื�อหน่วยงาน ผูเ้ชี�ยวชาญ 
๑.๕ ปัญหาเกี�ยวกบัเสียงและการสั �นสะเทือน ดภูาคผนวก ข 

 
 
 

 

ทรพัยากรทางสงัคม 
๑) คุณภาพการดาํรงชวีติ 
(ที.อยู่อาศยัและสภาพชุมชน) 
๒) สทิธ ิ

*สวสัดกิารและพฒันาสงัคม * กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร   กรมการพฒันาชุมชน    
มลูนิธติ่างๆ 

หวัขอ้ ๔.๑ 

*นิตศิาสตร ์ * สาํนกัคุม้ครองผูบ้รโิภคและสิ.งแวดลอ้ม สภาทนายความ   
กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพสถาบนัวชิาชพี เช่น เนตบิณัฑติยสภา 
สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ องคก์ารเอกชน 
  ดา้นสทิธมินุษยชนต่างๆ   สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๓.๑ – ๒ 

๑.๖ กลุ่มปัญหาเกี�ยวกบัแสง อณุหภมูิ และคลื�นความร้อน ดภูาคผนวก ข 
  ทรพัยากรทางชวีภาพ 

๑) มนุษย ์
*แพทยศ์าสตรส์าขาต่างๆ  และ จติวทิยา * กรมการแพทย ์  กรมควบคุมโรค   กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์  

  กรมสุขภาพจติ   สถาบนัอุดมศกึษา 
หวัขอ้ ๒.๒.๒ 

๒) สตัวต์่างๆ *สตัวศาสตร ์  ประมง  กฏีวทิยา สมทุร
ศาสตร ์ 
 และชวีภาพทางทะเล 

* กรมปศุสตัว ์ กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื  กรม
ประมง   
  สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๓.๑ – 
๔ 

๓) ปา่ไมห้รอืพนัธุพ์ชื *พฤกษศาสตร ์  วนศาสตร ์ * กรมปา่ไม ้  กรมอุทยานแห่งชาต ิ สตัวป์า่และพนัธุพ์ชื    กรมวชิา 
  การเกษตร    สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๔.๑ - 
๒ 

ทรพัยากรทางสงัคม 
๔) คุณภาพการดาํรงชวีติ 
(ที.อยู่อาศยัและสภาพชุมชน) 

*สวสัดกิารและพฒันาสงัคม * กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร   กรมการพฒันาชุมชน   มลูนิธิ
ต่างๆ 

หวัขอ้ ๔.๑ 

  ๕) สทิธ ิ *นิตศิาสตร ์ * สาํนกัคุม้ครองผูบ้รโิภคและสิ.งแวดลอ้ม สภาทนายความ 
สถาบนัอุดมศกึษา  กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ  
สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ     
องคก์ารเอกชนดา้นสทิธมินุษยชน ต่างๆ 
 
 
 
 
 

หวัขอ้ ๓.๑ - ๒ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๔๑- 

ลาํดบั กลุ่มปัญหา ผลกระทบที�เกี�ยวช้อง กลุ่มสาชาความรู้ ตวัอย่างรายชื�อหน่วยงาน ผูเ้ชี�ยวชาญ 
กลุ่ม ๒ ปัญหาสิ�งแวดล้อมที�เกิดจากพฤติกรรมของมนุษยใ์นการบกุรกุทาํลายสิ�งแวดล้อม 
๒.๑ กลุ่มปัญหาทรพัยากรที�ดินและป่าไม้ ดภูาคผนวก ข 
  ทรพัยากรทางกายภาพ 

๑) เกี.ยวกบัดนิ ตะกอนดนิ 
ธาตุอาหาร หนิ ทราย แร่ธาตุ 
๒) เกี.ยวกบันํ9า หรอื นํ9า
บาดาล 
๓) เกี.ยวกบัลมหรอือากาศ 
๔) เกี.ยวกบัอุณหภมู ิหรอื 
ความรอ้น 
๕) เกี.ยวกบัภมูทิศัน์และภมูิ
ประเทศ 

* วทิยาศาสตรห์รอืวศิวกรรมสิ.งแวดลอ้ม * สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม   
  กรมควบคุมมลพษิ   กรมโรงงานอุตสาหกรรม   กรมทรพัยากรนํ9า   
  กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ.งแวดลอ้ม  สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๑.๒.๑ 

* วทิยาศาสตรก์ารเกษตร * กรมวชิาการเกษตร    สถาบนัอุดมศกึษา หวัขอ้ ๒.๔.๓ 
* ปา่ไม ้ * กรมปา่ไม ้   กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื หวัขอ้ ๒.๔.๑ 
* แผนที.ทางอากาศ วชิาการที.ดนิ * กรมแผนที.ทหาร  กรมที.ดนิ หวัขอ้ ๑.๓.๒ 

ทรพัยากรทางชวีภาพ 
๖) สตัวต์่างๆ 

*สตัวศาสตร ์ กฏีวทิยา * กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื   สถาบนัอุดมศกึษา หวัขอ้ ๒.๓.๑, 
๒.๓.๔ 

๗) ปา่ไมห้รอืพนัธุพ์ชื *ปา่ไม ้  วนศาสตร ์  พฤกษศาสตร ์ * กรมปา่ไม ้ กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื
สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๔.๑ - 
๒ 

ทรพัยากรทางสงัคม 
๘) สทิธ ิ

*นิตศิาสตร ์  สทิธมินุษยชน * สาํนกัคุม้ครองผูบ้รโิภคและสิ.งแวดลอ้ม สภาทนายความ  
กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพสถาบนัวชิาชพี เช่น เนตบิณัฑติยสภา 
สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ   องคก์ารเอกชน 
  ดา้นสทิธมินุษยชนต่างๆ   สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๓.๑ – ๒ 

๙) อารยธรรม (ความรูแ้ละภมูิ
ปญัญาต่างๆ วฒันธรรมการ
ดาํรงชวีติ ) 

*สงัคมศาสตร ์ สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา * ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร(องคก์ารมหาชน)   สถาบนัอุดมศกึษา 
 
 
 
 
 
 

หวัขอ้ ๔.๑ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๔๒- 

ลาํดบั กลุ่มปัญหา ผลกระทบที�เกี�ยวช้อง กลุ่มสาชาความรู้ ตวัอย่างรายชื�อหน่วยงาน ผูเ้ชี�ยวชาญ 
๒.๒ ปัญหาทรพัยากรสตัวป์่าและพนัธุ์พืช (ระบบนิเวศบนบก และในนํXา) ดภูาคผนวก ข 

 ทรพัยากรทางกายภาพ 
๑) เกี.ยวกบัดนิ  ธาตุอาหาร 
หรอื แร่ธาตุ 
๒) แหล่งนํ9า 

*นิเวศวทิยาเกี.ยวกบัดนิ และ แหล่งนํ9า * กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื   สถาบนัอุดมศกึษา หวัขอ้ ๒.๓.๑, 
๒.๓.๓- ๔,    
๒.๔.๒ 

ทรพัยากรทางชวีภาพ 
๓) สตัวต์่างๆ 

*สตัวศาสตร ์  ประมง  กฏีวทิยา * กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื   สถาบนัอุดมศกึษา หวัขอ้ ๒.๓.๑, 
๒.๓.๓- ๔ 

๔) ปา่ไมห้รอืพนัธุพ์ชื *วนศาสตร ์ พฤกษศาสตร ์  การเกษตรหรอื  
 เทคโนโลยกีารเกษตร 

* กรมปา่ไม ้    กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื   กรมวชิา 
  การเกษตร    สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๔.๑ – 
๓ 

ทรพัยากรทางสงัคม 
๕) คุณภาพการดาํรงชวีติ  
  (วฒันธรรมการดาํรงชวีติ) 

*สงัคมวทิยาและมนุษยวทิยา * ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร(องคก์ารมหาชน)   สถาบนัอุดมศกึษา หวัขอ้ ๔.๑ 

๒.๓ ปัญหาทรพัยากรทางทะเลและชายฝั �ง ดภูาคผนวก ข 
 ทรพัยากรทางกายภาพ 

๑) เกี.ยวกบัดนิ  ตะกอนดนิ  
ธาตุอาหาร หนิ ทราย แร่ธาตุ 
๒) เกี.ยวกบันํ9าทะเลชายฝ ั .ง
หรอืนํ9าบาดาล 
๓) เกี.ยวกบัอุณหภมู ิหรอื 
ความรอ้น 
๔) เกี.ยวกบัภมูทิศัน์และภมูิ
ประเทศ(เช่น ชายฝ ั .งและ
ชายหาด ฯลฯ) 
 
 
 
 

*สมทุรศาสตรแ์ละชวีภาพทางทะเล 
 

* กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั .ง   สถาบนัอุดมศกึษา หวัขอ้ ๒.๓.๒ 

*วทิยาศาสตรห์รอืวศิวกรรมสิ.งแวดลอ้ม * สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม  
กรม  ควบคุมมลพษิ   กรมโรงงานอุตสาหกรรม   กรมทรพัยากรนํ9า  
กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ.งแวดลอ้ม  สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๑.๒.๑ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๔๓- 

ลาํดบั กลุ่มปัญหา ผลกระทบที�เกี�ยวช้อง กลุ่มสาชาความรู้ ตวัอย่างรายชื�อหน่วยงาน ผูเ้ชี�ยวชาญ 
ทรพัยากรทางชวีภาพ 
๕) มนุษย ์
๖) สตัวต์่างๆ  
๗) ปา่ไมห้รอืพนัธุพ์ชื(เช่น ปา่
ชายเลน ฯลฯ) 

*สมทุรศาสตรแ์ละชวีภาพทางทะเล * กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั .ง   สถาบนัอุดมศกึษา หวัขอ้ ๒.๓.๒ 
*ชวีวทิยาและเทคโนโลยชีวีภาพ * ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(ไบโอเทค)     

  สถาบนัอุดมศกึษา 
หวัขอ้ ๒.๒.๑ 

  ทรพัยากรทางสงัคม 
๘) คุณภาพการดาํรงชวีติ 

* สงัคมสงเคราะห ์และสวสัดกิารสงัคม   * กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร   กรมการพฒันาชุมชน  กรม
ส่งเสรมิ  การเกษตร   มลูนิธติ่างๆ 

หวัขอ้ ๔.๑ 

๒.๔ ปัญหาทรพัยากรทางภมูิประเทศ ธรณีวิทยา และภมูิทศัน์ ดภูาคผนวก ข 
 ทรพัยากรทางกายภาพ 

* เกี.ยวกบัดนิ  ตะกอนดนิ  
ธาตุอาหาร หนิ ทราย แร่ธาตุ 
* เกี.ยวกบัภมูทิศัน์และภมูิ
ประเทศ(เช่น ตลิ.ง ทอ้งน้า ถํ9า) 

* วทิยาศาสตรห์รอืวศิวกรรมสิ.งแวดลอ้ม * สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม  
กรม  ควบคุมมลพษิ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม   กรมทรพัยากรนํ9า  
กรม  ส่งเสรมิคุณภาพสิ.งแวดลอ้ม  สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๑.๒.๑ 

* ธรณวีทิยา ปฐพวีทิยา  หรอืภมูวิศิวกรรม   * กรมทรพัยากรธรณ ี กรมอุตสาหกรรมพื9นฐานและการเหมอืงแร ่     
กรมทรพัยากรนํ9าบาดาล กรมทางหลวง กรมแผนที.ทหาร กรมปา่ไม ้ 
สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม  
สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้  ๑.๓.๑ 

ทรพัยากรทางชวีภาพ 
* สตัวต์่างๆ 

* สตัวศาสตร ์  ประมง  กฏีวทิยา * กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื     กรมประมง  
  สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๒.๓.๑, 
๒.๓.๓- ๔ 

*ปา่ไมห้รอืพนัธุพ์ชื * พฤกษศาสตร ์  วทิยาศาสตรก์ารเกษตร * กรมวชิาการเกษตร    สถาบนัอุดมศกึษา หวัขอ้ ๒.๔.๒ – 
๓ 

ทรพัยากรทางสงัคม 
* คุณภาพการดาํรงชวีติ(ที.อยู่
อาศยั สภาพสิ.งแวดลอ้มและ
สภาพสงัคมชุมชน) 

* สงัคมสงเคราะห ์ พฒันาสงัคมและ
สวสัดกิาร 

* กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร   กรมการพฒันาชุมชน  กรม
ส่งเสรมิ  การเกษตร   สาํนกังานการปฏริปูที.ดนิเพื.อเกษตรกรรม  
มลูนิธติ่างๆ 

หวัขอ้ ๔.๑
หวัขอ้ ๔.๑ 

*  สทิธ ิ(เช่น การใชป้ระโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาต)ิ 

* นิตศิาสตร ์  สทิธมินุษยชน 
 

 

* สาํนกัคุม้ครองผูบ้รโิภคและสิ.งแวดลอ้ม สถาบนัวชิาชพี เช่น  
เนตบิณัฑติยสภา สภาทนายความ กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 
สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิองคก์ารเอกชน 
ดา้นสทิธมินุษยชนต่างๆ  สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๓.๑ – ๒ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๔๔- 

๒.๔ หลกัเกณฑ์เบืXองต้นสาํหรบัการตรวจสอบความเชี�ยวชาญตามโครงสร้างของพยาน
ผู้เชี�ยวชาญด้านสิ�งแวดล้อม และตัวอย่างการตรวจสอบความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านของ
พยานผูเ้ชี�ยวชาญด้านสิ�งแวดล้อม 

ปจัจุบนัศาลยุติธรรมใช้ข้อบงัคบัประธานศาลฎกีาว่าด้วยผู้เชี.ยวชาญของศาลยุตธิรรม ลง
วันที. ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖๓๓ เป็นระเบียบในการปฏิบัติงานที.เกี.ยวข้องกับการคัดเลือก  
ขึ9นทะเบยีนรายชื.อ การแต่งตั 9ง และการอื.นๆ ที.เกี.ยวขอ้งกบัพยานผู้เชี.ยวชาญในศาลยุตธิรรม โดย
ทางสาํนกังานศาลยตุธิรรมไดม้กีารรวบรวมบญัชรีายชื.อพยานผูเ้ชี.ยวชาญเชงิประจกัษ์ส่วนหนึ.งที.ใช้
อยู่ในการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม เรยีกว่า “ระบบการขึ9นทะเบียนพยานผู้เชี.ยวชาญศาล
ยุติธรรม” ให้สอดคล้องกับข้อบงัคบัประธานศาลฎีกาดงักล่าว โดยปกติระบบการขึ9นทะเบียนนี9
กําหนดให้เป็นระบบที.พยานผู้เชี.ยวชาญเป็นผู้ยื.นคําขอขึ9นทะเบยีนเป็นพยานผู้เชี.ยวชาญของศาล 
ซึ.งสํานักงานศาลยุติธรรมจะมกีารตรวจสอบคุณสมบตัิไปยงัต้นสงักัดของผู้ยื.นคําขอหรอืองค์กร
ควบคุมวชิาชพีของผู้ยื.นคําขอ รวมถึงต้องผ่านกระบวนการประกาศให้มกีารคดัค้าน รบัฟงัความ
คดิเหน็จากบุคคลอื.นใดตามสมควร จากนั 9นจะมกีารตั 9งคณะกรรมการพจิารณาเสนอความคดิเหน็ใน
การรบัขึ9นทะเบยีนบุคคลผูย้ ื.นคําขอเป็นผูเ้ชี.ยวชาญของศาล เมื.อไดร้บัการขึ9นทะเบยีนจากศาลแลว้ 
มอีํานาจหน้าที.และความรบัผิดชอบตามระเบียบดงักล่าว นอกจากนี9ยงัมรีะบบการขึ9นทะเบียน
ผู้เชี.ยวชาญกรณีพิเศษ กรณีที.ไม่มีหรือมีจํานวนพยานผู้เชี.ยวชาญในบัญชีไม่เพียงพอต่อการ
ปฏบิตังิานของศาล หรอืมคีวามจาํเป็นของศาล 

จากการสาํรวจรายชื.อพยานผูเ้ชี.ยวชาญของศาลยุตธิรรมที.ไดผ้่านระบบการขึ9นทะเบยีนของ
สํานักงานศาลยุตธิรรมไว ้ณ วนัที. ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มผีูเ้ชี.ยวชาญรวม ๑๖ สาขาความ
เชี.ยวชาญ ไดแ้ก่ ตรวจพสิูจน์ลายนิ9วมอื เภสชักรรม ล่ามและการแปลเอกสารจากภาษาองักฤษเป็น
ภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ การแปลเอกสารจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยและ
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตรวจพิสูจน์วตัถุระเบิด การเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วตัถุระเบิด  
การประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ ตรวจพสิูจน์เอกสารและการปลอมแปลง ตรวจพสิูจน์เอกสารและการ
ปลอมแปลง (สลากกนิแบ่งรฐับาล) ตรวจพสิูจน์เครื.องกลและเครื.องอุปกรณ์กบัส่วนควบของรถยนต ์
วเิคราะหภ์าพถ่ายทางอากาศและแผนที. ล่ามและการแปลเอกสารภาษาจนีเป็นภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาจนี (จนีไหหลําและจนีกลาง) ล่ามและการแปลเอกสารภาษาจนีเป็นภาษาไทย
และภาษาองักฤษ วศิวกรรมโยธาและโครงสรา้ง นิตชิวีวทิยา (การตรวจพสิูจน์สารทางพนัธุกรรม) 
และตรวจพสิจูน์เครื.องกลและเครื.องอุปกรณ์กบัส่วนควบของรถยนตทุ์กชนิดที.เกดิอุบตัเิหตุ 

ผู้วิจ ัยได้จ ัดกลุ่มของประเภทของพยานผู้เชี.ยวชาญของศาลยุติธรรมตามสาขาความ
เชี.ยวชาญที.มคีวามเหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนัให้นํามารวมกนัเพื.อให้มจีาํนวนประเภทที.น้อยลง เพื.อ

                                                           
๓๓ ขอ้บงัคบัประธานศาลฎกีาว่าดว้ยผูเ้ชี.ยวชาญของศาลยุตธิรรม ลงวนัที. ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (โปรดดภูาคผนวก ก) 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม

พจิารณาถึงสดัส่วนของพยานผู้เชี.ยวชาญ สามารถแบ่งได้เป็น 
หลกัฐานทางเอกสารหรอืลายนิ9วมอื 
แผนที. (๔) หมวดพสิูจน์เครื.องกลและอุปกรณ์กบัส่วนควบของรถยนต์ 
พสิูจน์วตัถุระเบดิ (๖) หมวดการประมูลค่าทรพัยส์นิ 
นิตชิวีวทิยา (การตรวจพสิูจน์ทางพนัธุกรรม
๗๓ คน ๓๔ 

 

รปูที� ๒-๔ สดัส่วนของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในบญัชรีายชื.อของพยานผูเ้ชี.ยวชาญของ
สาํนกังานศาลยตุธิรรม ณ วนัที. 

จากบญัชรีายชื.อพยานผูเ้ชี.ยวชาญของสํานักงานศาลยุตธิรรม เมื.อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบั
ประเภทและจาํนวนของพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.ไดนํ้าเสนอไวใ้นแนวทางการจดัทําโครงสรา้งของระบบ
พยานผู้เชี.ยวชาญในคดีสิ.งแวดล้อมที.ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นอย่างชดัเจนได้ว่า ยงัไม่ปรากฎ
ประเภทและรายชื.อของพยานผู้เชี.ยวชาญที.มคีวามเกี.ยวขอ้งกบัคดสีิ.งแวดลอ้ม ตามที.ไดนํ้าเสนอไว้
ในเบื9องตน้ เช่น ผูเ้ชี.ยวชาญทางดา้นมลพษิทางอากาศ มลพษิทางเสยีง มลพษิจากสารกมัมนัตรงัสี
ตกค้างในสิ.งแวดล้อม และอื.นๆ ผู้เชี.ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ.งแวดล้อมในการประเมิน
ค่าเสยีหายจากการปนเปื9อนสารพษิในสิ.งแวดล้อม ผูเ้ชี.ยวชาญทางดา้นพนัธุวศิวกรรม ผู้เชี.ยวชาญ
ทางด้านการผงัเมอืง เป็นต้น ดงันั 9นบญัชรีายชื.อพยานผูเ้ชี.ยวชาญของศาลยุตธิรรมมรีายชื.อพยาน

                                                          
๓๔ โปรดดภูาคผนวก ก 

หมวดภาพถ่าย
ทางอากาศและแผนที 

8%

หมวดการประเมนิ
มลูคา่ทรัพย์สิน

4%

หมวดพสิจูน์เครื องกลและ
เครื องอปุกรณ์กบัสว่นควบ

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 

พจิารณาถึงสดัส่วนของพยานผู้เชี.ยวชาญ สามารถแบ่งได้เป็น ๘ หมวด ได้แก่ 
หลกัฐานทางเอกสารหรอืลายนิ9วมอื (๒) หมวดล่ามและการแปล (๓) หมวดภาพถ่ายทางอากาศและ

หมวดพสิูจน์เครื.องกลและอุปกรณ์กบัส่วนควบของรถยนต์ (๕) 
หมวดการประมูลค่าทรพัยส์นิ (๗) เภสชักรรม วศิวกรรมโ

การตรวจพสิูจน์ทางพนัธุกรรม) (๘) อื.นๆ (รปูที. ๒-๔) มจีาํนวนผูเ้ชี.ยวชาญรวมทั 9งสิ9น 

สดัส่วนของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในบญัชรีายชื.อของพยานผูเ้ชี.ยวชาญของ
สาํนกังานศาลยตุธิรรม ณ วนัที. ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ายชื.อพยานผูเ้ชี.ยวชาญของสํานักงานศาลยุตธิรรม เมื.อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบั
ประเภทและจาํนวนของพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.ไดนํ้าเสนอไวใ้นแนวทางการจดัทําโครงสรา้งของระบบ
พยานผู้เชี.ยวชาญในคดีสิ.งแวดล้อมที.ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นอย่างชดัเจนได้ว่า ยงัไม่ปรากฎ

องพยานผู้เชี.ยวชาญที.มคีวามเกี.ยวขอ้งกบัคดสีิ.งแวดลอ้ม ตามที.ไดนํ้าเสนอไว้
ในเบื9องตน้ เช่น ผูเ้ชี.ยวชาญทางดา้นมลพษิทางอากาศ มลพษิทางเสยีง มลพษิจากสารกมัมนัตรงัสี
ตกค้างในสิ.งแวดล้อม และอื.นๆ ผู้เชี.ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ.งแวดล้อมในการประเมิน

ารปนเปื9อนสารพษิในสิ.งแวดล้อม ผูเ้ชี.ยวชาญทางดา้นพนัธุวศิวกรรม ผู้เชี.ยวชาญ
ทางด้านการผงัเมอืง เป็นต้น ดงันั 9นบญัชรีายชื.อพยานผูเ้ชี.ยวชาญของศาลยุตธิรรมมรีายชื.อพยาน

                   

หมวดพสิจูน์หลกัฐานทาง
เอกสาร หรือลายนิ 2วมือ

49%

หมวดลา่มและการแปล
28%

หมวดพสิจูน์เครื องกลและ
เครื องอปุกรณ์กบัสว่นควบ

ของรถยนต์
4%

หมวดการเก็บกู้และ
พิสจูน์วตัถรุะเบดิ

3%

อื นๆ
4%

เภสชักรรม 

วิศวกรรม
นิติชีววิทยา

ทางพนัธุกรรม

-๔๕- 

ได้แก่ (๑) หมวดพสิูจน์
หมวดภาพถ่ายทางอากาศและ

) หมวดการเก็บกู้และ
เภสชักรรม วศิวกรรมโยธาและโครงสรา้ง 

มจีาํนวนผูเ้ชี.ยวชาญรวมทั 9งสิ9น 

 

สดัส่วนของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในบญัชรีายชื.อของพยานผูเ้ชี.ยวชาญของ 
๒๕๕๓ 

ายชื.อพยานผูเ้ชี.ยวชาญของสํานักงานศาลยุตธิรรม เมื.อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบั
ประเภทและจาํนวนของพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.ไดนํ้าเสนอไวใ้นแนวทางการจดัทําโครงสรา้งของระบบ
พยานผู้เชี.ยวชาญในคดีสิ.งแวดล้อมที.ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นอย่างชดัเจนได้ว่า ยงัไม่ปรากฎ

องพยานผู้เชี.ยวชาญที.มคีวามเกี.ยวขอ้งกบัคดสีิ.งแวดลอ้ม ตามที.ไดนํ้าเสนอไว้
ในเบื9องตน้ เช่น ผูเ้ชี.ยวชาญทางดา้นมลพษิทางอากาศ มลพษิทางเสยีง มลพษิจากสารกมัมนัตรงัสี
ตกค้างในสิ.งแวดล้อม และอื.นๆ ผู้เชี.ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ.งแวดล้อมในการประเมิน

ารปนเปื9อนสารพษิในสิ.งแวดล้อม ผูเ้ชี.ยวชาญทางดา้นพนัธุวศิวกรรม ผู้เชี.ยวชาญ
ทางด้านการผงัเมอืง เป็นต้น ดงันั 9นบญัชรีายชื.อพยานผูเ้ชี.ยวชาญของศาลยุตธิรรมมรีายชื.อพยาน

หมวดพสิจูน์หลกัฐานทาง
เอกสาร หรือลายนิ 2วมือ

กรรม 

วิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง  
นิติชีววิทยา(การตรวจพิสจูน์

ทางพนัธุกรรม)



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๔๖- 

ผูเ้ชี.ยวชาญยงัไม่เพยีงพอและครอบคลุมขอบเขตของการระงบัขอ้พพิาทที.เกี.ยวกบัคดสีิ.งแวดลอ้มที.
อยูใ่นเขตอํานาจของศาลยตุธิรรม 

หลกัเกณฑเ์บื9องต้นที.ใช้ในการกลั .นกรองความเชี.ยวชาญหรอืชํานาญของบุคคลโดยทั .วไป
คาํนึงถงึขอ้พจิารณาในปจัจยัต่างๆ ต่อไปนี9 

(๑) วุฒกิารศกึษา และการไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรฐั 
(๒) ประสบการณ์การทาํงานที.เกี.ยวขอ้งโดยตรงกบัสาขาความเชี.ยวชาญนั 9น  
(๓) ผลงานตพีมิพท์ี.เกี.ยวขอ้งโดยตรงกบัสาขาความเชี.ยวชาญนั 9น 
(๔) อื.นๆ เช่น การยอมรบันับถอือย่างกวา้งขวางโดยสาธารณะหรอืบุคคลในแวดวงวชิาการ

ของสาขาความเชี.ยวชาญนั 9น เป็นตน้ 

ดงันั 9นหากพจิารณา หลกัเกณฑ์เบื9องต้นดงักล่าวประกอบกบัแนวทางการคดัเลอืกพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญตามโครงสรา้งประเภทพยานผู้เชี.ยวชาญตามปญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้มที.ได้นําเสนอ
ไว้ในหัวข้อ ๒.๓ และ ๒.๓ จะสามารถใช้เป็นแนวทางที.เหมาะสมในการพัฒนาระบบพยาน
ผู้เชี.ยวชาญของศาลในอนาคตได้ คณะผู้วิจยัได้จดัทําตัวอย่างของการพิจารณาคดัเลือกพยาน
ผู้เชี.ยวชาญโดยอาศัยโครงสร้างประเภทพยานผู้เชี.ยวชาญที.ได้นําเสนอไว้เป็นแนวทางในการ
พจิารณาประกอบ ดงัต่อไปนี9 

ตวัอย่าง ๑: ดร. สนัธวิฒัน์ พทิกัษ์พล 

สถานที.ทํางาน: สาขาวชิาการประมง คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ 
มหาวทิยาลยัพะเยา  

คุณวุฒทิางการศกึษา:  มคีวามรูท้างดา้นการประมงโดยเน้นที.วทิยาศาสตรส์ิ.งแวดลอ้มทางทะเล 
กล่าวคอื 

ปรญิญาตร ี: สาขาวชิาประมง วชิาเอกวทิยาศาสตรท์างทะเล 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรป์ระเทศไทย 

ปรญิญาโท : Bioresource Science, Kagawa University, Japan 
ปรญิญาเอก : Aquatic Environmental Science, Ehime University, Japan 

ผลงานที.เผยแพรใ่นรปูแบบงานวจิยัหรอืการตพีมิพ:์ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๔ (ดูรายละเอยีดใน
ภาคผนวก ค) คือประมาณในช่วง ๕ ปีที.ผ่านมาม ี๑๒ ผลงานโดยเป็นโครงงานวิจยัที.ทํากับ
หน่วยงานต่างๆ ทั 9งในและต่างประเทศ ผลงานตพีมิพ์ในการประชุมวชิาการและผลงานตีพมิพ์ใน
วารสารระดบัชาต ิโดยผลงานวจิยัส่วนใหญ่เป็นเรื.องของการเปลี.ยนแปลงคุณภาพนํ9าต่อสิ.งมชีวีติ 
นํ9าจดื  
  



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๔๗- 

ประสบการณ์การทํางานที.เกี.ยวขอ้งกบัความชาํนาญ : 
(ก) อาจารยป์ระจาํคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัพะเยา 
(ข) ผูเ้ชี.ยวชาญดา้นการประมงและ Bayesian Network Modeler (Fishery expert and 

Bayesian Network modeler) ฝา่ยสิ.งแวดลอ้ม สาํนกังานเลขาธกิาร คณะกรรมาธกิาร
ลุ่มแม่นํ9าโขง (Environmental Program, Mekong River Commission Secretariat: 
MRCS) ประเมนิความเสี.ยงดา้นคุณภาพนํ9าต่อระบบนิเวศในแมนํ่9าโขง 

(ค) ผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาบทความวชิาการของวารสารวจิยัเทคโนโลยกีารประมง  
มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

(ง) ผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาบทความวชิาการของวารสารสิ.งแวดลอ้มนเรศวร มหาวทิยาลยั
นเรศวร 

(จ) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื.องมาจากพระราชดําร ิ
มหาวทิยาลยันเรศวร 

(ฉ) คณะกรรมการเขตพื9นที.การศกึษาประเภทผูท้รงคุณวุฒ ิเขตพื9นที.การศกึษาเขต ๑  
จงัหวดัพะเยา 

สรปุ จากการพจิารณาหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้ชี.ยวชาญ ทั 9ง ๓ หลกัเกณฑ์
ขา้งตน้ ดร. สนัธวิฒัน์ พทิกัษ์พล มคีุณสมบตัเิป็นผูเ้ชี.ยวชาญดา้นการประมงที.เกี.ยวกบัคุณภาพนํ9า 

ตวัอย่าง ๒: นายเลก็ กุดวงศแ์กว้ (ปราชญช์าวบา้น)๓๕ 

สถานที.ทํางาน  : ศูนยอ์นิแปง อําเภอกุดบาก จงัหวดัสกลนคร 

คุณวุฒทิางการศกึษา : ประถมศกึษาปีที. ๔ และ บวชเป็นสามเณรอยู ่๘ ปี 

ผลงานที.เผยแพร่ในรปูแบบการเผยแพร่แนวคดิ งานวจิยั หรอื การตพีมิพ ์:  การเผยแพร่ความคดิ
ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิโดยประยุกต์ภูมปิญัญาทอ้งถิ.นผสานกบัแนวคดิทางพุทธศาสนา 
แนวความคดิของนายเลก็สามารถนําไปปฏบิตัแิละก่อใหเ้กดิผล อกีทั 9งยงัสมัพนัธก์บัวถิเีศรษฐกจิ
ของชาวบา้น บนพื9นฐานของการใชช้วีติอยา่งพออยู ่พอกนิ 

ประสบการณ์การทํางานที.เกี.ยวขอ้งกบัความชาํนาญ : 
(ก) ประธานกลุ่มอนิแปง อําเภอกุดบาก จงัหวดัสกลนคร ซึ.งปจัจบุนัมเีครอืข่ายประมาณ ๖๐๐ 

ครอบครวั ๕ อําเภอ ใน ๓ จงัหวดั 
(ข) รว่มกําหนดแผนแมบ่ทชุมชน รว่มกบัเครอืข่ายภูมปิญัญาไทเสนอโครงการจดัสวสัดกิาร

ชุมชนเรง่ด่วนเพื.อผูย้ากลาํบากของเครอืข่าย ไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณ ๑๕ ลา้นบาท 
จากกองทุนทางสงัคม (SIF-MENU) ระยะเวลาดาํเนินการ พ.ศ. ๒๕๓๐ – ปจัจบุนั 

                                                           
๓๕ ขอ้มลูจากรางวลัลกูโลกสเีขยีว  http://pattanathai.nesdb.go.th/PTFweb/PTFdata/Econo/Konekand/Philosopher.htm   



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๔๘- 

(ค) คณะกรรมการปฏริปูที.ดนิเพื.อเกษตรกรรม 
(ง) คณะกรรมกองทุนเพื.อสงัคม )ส่วนกลาง(  
(จ) คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิสถาบนัราชภฏัสกลนคร 

เกยีรตปิระวตั ิ: 
(ก) พ.ศ. ๒๕๓๗ รางวลัเกษตรกรดเีด่น ประเภทผูนํ้าชุมชน จากหน่วยงานการปฏริปูที.ดนิ 

จงัหวดัสกลนคร 
(ข) พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดร้บัปรญิญากติตมิศกัดิ B สาขาวทิยาศาสตรบณัฑติ สถาบนัราชภฎัสกลนคร 
(ค) พ.ศ. ๒๕๔๒ รางวลัครภูมูปิญัญา  
(ง) พ.ศ. ๒๕๔๓ รางวลัครอบครวัที.พฒันาเป็นประชาธปิไตย จากสํานกัอนุรกัษ์อธปิไตย 
(จ) ผลงานรางวลัลกูโลกสเีขยีว ครั 9งที. ๒ ประจาํปีพ.ศ. ๒๕๔๓ 

สรปุ :  จากการพจิารณาหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้ชี.ยวชาญขา้งตน้  
นายเลก็ กุดวงศแ์กว้ มคีุณสมบตัเิป็นผูเ้ชี.ยวชาญและปราชญช์าวบา้นดา้นเกษตรอนิทรยีห์รอืเกษตร
แบบธรรมชาต ิ(organic or natural farming) รวมถงึวฒันธรรมของชุมชนและภูมปิญัญาทอ้งถิ.น 

ตวัอย่าง ๓: (นามสมมต)ิ นาย สมชาย (กรณพีจิารณาแลว้ไมใ่ช่ผูเ้ชี.ยวชาญ) 

ตําแหน่ง : (สมมต)ิ ผูเ้ชี.ยวชาญเฉพาะดา้นวจิยัทรพัยากรและสิ.งแวดลอ้มในระบบนิเวศน์ทางทะเล 
 และชายฝ ั .ง 

สถานที.ทาํงาน : (สมมต)ิ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั .งทะเล 

คุณวุฒทิางการศกึษา : (สมมต)ิ วทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรท์างทะเล) 

ผลงานที.เผยแพรใ่นรปูแบบการเผยแพรแ่นวคดิ งานวจิยั หรอื การตพีมิพ ์:  (สมมต)ิ ไมม่ขีอัมลู 

ประสบการณ์การทํางานที.เกี.ยวขอ้งกบัความชาํนาญ :  (สมมต)ิ เขา้รว่มหลกัสตูรอบรมต่างๆ ทั 9งใน
และต่างประเทศ 

สรปุ :  จากการพิจารณาหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้เชี.ยวชาญข้างต้น ถือได้ใน
เบื9องต้นไว้ก่อนว่า นาย สมชาย (นามสมมติ) ไม่มคีุณสมบตัิเป็นผู้เชี.ยวชาญด้านทรพัยากรและ
สิ.งแวดล้อมในระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝ ั .ง เนื.องจากไม่มขี้อมูลหรอืไม่มปีระสบการณ์การ
ทํางานที.เกี.ยวข้องกับความชํานาญ เพียงแต่มีการเข้าร่วมหลักสูตรอบรมต่างๆ แต่ไม่มีความ
เชื.อมโยงกบัผลการปฏบิตังิานหรอืผลงานที.เผยแพร่แนวคดิ หรอืงานวจิยั รวมถงึกรณียงัขาดผลงาน
ที.เผยแพรใ่นรปูแบบการเผยแพรแ่นวคดิ งานวจิยั หรอืการตพีมิพ ์



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๔๙- 

ตวัอย่าง ๔: ดร.สุทธศิกัดิ B ศรลมัพ ์๓๖ 

สถานที.ทาํงาน : ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ตําแหน่ง : 
• ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
• หวัหน้าศูนยว์จิยัและพฒันาวศิวกรรมปฐพแีละฐานราก ภาควชิาวศิวกรรมโยธา  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
• ที.ปรกึษาฝ่ายวางแผนและพฒันา ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
• หวัหน้าหมวดวชิาวศิวกรรมปฐพ ี
• กรรมการคณะอนุกรรมการสาขาวศิวกรรมปฐพ ีวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
• กรรมการและเลขานุการ International Geosynthetics Society (IGS) - Thailand Chapter 
• อนุกรรมการ เพื.อพจิารณาจดัทาํร่างกฎกระทรวงตามมาตรา ๘ (๒) และ (๓) กําหนด

ลกัษณะและคุณสมบตัขิองวสัดุที.ใชใ้นการก่อสรา้งอาคารดา้นวศิวกรรมโยธา 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
• ปรญิญาเอก Civil Engineering (Soil Engineer), Utah State University, USA. 
• ปรญิญาโท Civil Engineering (Soil Engineer) สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 
• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สาขาที.เชี.ยวชาญ 
• Dam Risk Assessment, Dam engineering, Geotechnical Earthquake Engineering of 

Earth Dams 
• Landslide Hazard 
• Probabilistic Analysis and Uncertainty Analysis in Geotechnical Engineering 
• Ground Improvement Techniques 
• Advanced Geotechnical Engineering Laboratory, Field and Laboratory 

Instrumentations 
  

                                                           
๓๖ http://www.twoplustrainingcenter.com/trainers/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%AA% 
E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B
4%E0%B9%8C%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๕๐- 

ประสบการณ์ทาํงาน 
• อาจารย ์ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์สอนใน

ระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก ดา้น Soil Mechanics , Foundation Design, 
Pile Foundation, Foundation Engineering, Probabilistic and Reliability Based Design 
in Geotechnical Engineering ฯลฯ และเป็นอาจารยพ์เิศษใหก้บัมหาวทิยาลยัต่างๆ 

• เป็นที.ปรกึษาผูเ้ชี.ยวชาญดา้นความปลอดภยัเขื.อน กรมชลประทาน 
• หวัหน้าโครงการและผูเ้ชี.ยวชาญดา้นวศิวกรรมเขื.อน กองธรณวีทิยาสิ.งแวดลอ้ม 

 กรมทรพัยากรธรณี 
• Dam Safety/Instrument and Material Expert กรมชลประทาน 
• วศิวกรโยธาและหวัหน้าฝา่ยฝึกอบรม กรมชลประทาน 
• หวัหน้าโครงการและผู้เชี.ยวชาญการวเิคราะห์ความเสื.อม ศูนย์วจิยัป่าไม้ คณะวนศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
• หวัหน้าโครงการและผูเ้ชี.ยวชาญดา้นวศิวกรรมเขื.อนและแผ่นดนิไหว บรษิทั กฟผ จาํกดั 

)มหาชน(  
• ฯลฯ 

งานวจิยัที.ผ่านมา 
• พฒันาเครื.องมอืเพื.อผลติดนิเทยีมโดยใชห้ลกัการของการตกตะกอนและ Pre-Consolidation 
• ศกึษาการปรบัปรุงคุณภาพดนิโดยใชห้ลกัการของ  Thermal Consolidation เพื.อแก้ปญัหา

การทรดุตวัในระยะยาวของชั 9นดนิเหนียวอ่อน 
• ศกึษาทดลองและวเิคราะห์ผลกระทบที.เกดิขึ9นจากการลดปรมิาณการใชนํ้9าบาดาลและการ

เพิ.มระดับนํ9าในชั 9นนํ9าบาดาลทางเทคนิค ซึ.งเป็นการทดลองในห้องทดลองและการใช้
แบบจาํลองทางคณติศาสตรร์ว่มกนัในการพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิและผลกระทบทั 9งหมดที.เกดิขึ9น 

• ฯลฯ 

ผลงานวจิยัการออกแบบเครื.องมอื 
• พฒันาเครื.องมอืเพื.อผลติดนิเทยีมโดยใชห้ลกัการของการตกตะกอนและ Pre-Consolidation 
• นําระบบการวดัและควบคุมดา้นอเิลคโทรนิคและคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการควบคุมและวดัค่า

การทดลองดา้นปฐพวีศิวกรรม 
• พฒันาเครื.องมอืทดสอบ  Consolidation เพื.อทดสอบดนิเหนียวในระดบัลกึ ๖๐๐ เมตร เพื.อ

สรา้งแบบจาํลองทางคณติศาสตร ์เพื.อคาดการณ์การทรดุตวัเนื.องจากการใชนํ้9าบาดาล 
• ฯลฯ 

สรปุ จากการพจิารณาหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้ชี.ยวชาญทั 9ง ๓ กลุ่มหลกัเกณฑ์
ได้แก่ คุณวุฒทิางการศกึษา ประสบการณ์ทํางานที.เกี.ยวขอ้งกบัสาขาที.เชี.ยวชาญ และผลงานวจิยั



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๕๑- 

ต่างๆที.ผ่านมา ดร.สุทธศิกัดิ B ศรลมัพ ์มคีุณสมบตัเิป็นผูเ้ชี.ยวชาญดา้นความเสี.ยงทางวศิวกรรมปฐพ ี
ซึ.งอยูใ่นหมวดสายงานที.เกี.ยวขอ้งกบัวทิยาศาสตรก์ายภาพ 

ตวัอย่าง ๕: ดร.มนตร ีจฬุาวฒันฑล ๓๗
  

สถานที.ทาํงาน  : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

ตําแหน่ง : 
• ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
• ผูอ้ํานวยการ สาํนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร )องคก์ารมหาชน (กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
• ประธานสาขาวทิยาศาสตรเ์คมแีละเภสชั สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

คุณวุฒทิางการศกึษา 
• ทุนโคลมัโบ ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตรช์วีภาพ มหาวทิยาลยันิวเซาท์เวลล ์ซดินีย ์

ออสเตรเลยี 
• ปรญิญาตร ีเกยีรตนิิยม อนัดบั 1 สาขาชวีเคม ีมหาวทิยาลยันิวเซาทเ์วลล ์ออสเตรเลยี 
• ปรญิญาเอก สาขาชวีเคม ีมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย ลอสแอนเจลสิ (UCLA) สหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณ์ทาํงานและงานวจิยัที.ผ่านมา 
• ทํางานวิจยัด้านชีวเคมีของระบบสืบพันธุ์เพศชายที.ช่วยชี9นําการคุมกําเนิดวิธีใหม่และ

เทคโนโลยชีวีภาพของการสบืพนัธุ ์
• งานวจิยัเกี.ยวกบัเลคตนิ ที.มคีุณค่าต่อการประยกุตใ์นทางการแพทยแ์ละการเกษตร 
• ผลงานวิจยัเกี.ยวกับชีวเคมขีองมนัสําปะหลงัโดยค้นพบตัวยบัยั 9งที.ช่วยควบคุมปรมิาณ 

ลนิามารนิ ซึ.งเป็นตน้เหตุของพษิไซยาไนดใ์นมนัสาํปะหลงั 
โดยมบีทความที.ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ จํานวน ๕๗ เรื.อง ตําราและ
บทความวชิาการ ๙ เรื.อง เป็นผูแ้ต่งตํารา "ชวีเคม"ี "วถิเีมตาบอลสิม" และ "เมตาบอลสิม" ไดร้บัการ
นิยมใชแ้พรห่ลายในมหาวทิยาลยัทั .วประเทศ 

กจิกรรมและโครงการเพื.อสงัคมอื.นๆที.เกี.ยวขอ้งกบัวเิคราะหต์รวจสอบและการประเมณิโดยสงัเขป 
• พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๓๙ โครงการศกึษาระบบบรหิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองรฐั ใน

ระบบแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที. ๘ ตามความต้องการของ
สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) 

                                                           
๓๗ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%8 
8%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%91%E0%B
8%A5 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๕๒- 

• พ.ศ. ๒๕๔๒ ประธานการจดัทาํคู่มอืหลกัเกณฑข์องวธิกีารวเิคราะหต์รวจสอบโครงการวจิยั
ของส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิต่างๆ ที.เสนอของบประมาณประจาํปี ตามมตคิณะรฐัมนตร ี
สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

• พ.ศ. ๒๕๔๓ รายงานเรื.อง อนาคต อดตี ปจัจุบนั: วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีทย ภายใต้
โครงการ วทิยาศาสตรช์วีภาพ มลูนิธบิณัฑติสภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

• พ.ศ. ๒๕๔๓ โครงการศึกษาเพื.อวางแผนงานวจิยัเพื.อการพฒันาการเกษตร สํานักงาน
พฒันางานวจิยัการเกษตร สํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนโดยเงนิกู้
จากธนาคารพฒันาแห่งเอเชยี 

• พ.ศ. ๒๕๔๖ โครงการประเมนิผลการดําเนินงานของหน่วยปฏบิตัิการวจิยั เสนอต่อศูนย์
พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยแีห่งชาต ิสวทช. 

• พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ โครงการศึกษาสถานภาพและการจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการวิจยัทางด้านวทิยาศาสตร์เคมแีละเภสชัที.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
๒๕๔๘ – ๒๕๕๐) สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

เกยีรตคิุณและรางวลั 

• รางวลัมหาวทิยาลยัมหดิล ประเภทวจิยั พ.ศ. ๒๕๒๐ 
• รางวลัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมูลนิธโิทเรเพื.อการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
• รางวลัทุนวจิยัอาวุโส สวทช. พ.ศ. ๒๕๓๙ 
• รางวลับุคคลผู้ทําประโยชน์ต่อเยาวชน สาขาศกึษาและวชิาการ สํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิและประสานงานเยาวชนแห่งชาต ิสาํนกันายกรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๐ 
• เครื.องราชอสิรยิาภรณ์มหาวชริมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
• เครื.องราชอสิรยิาภรณ์มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก (ช.ป.ม.) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

สรปุ  จากการพจิารณาหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้ชี.ยวชาญทั 9ง ๓ กลุ่มหลกัเกณฑ์
ไดแ้ก่ คุณวุฒทิางการศกึษา  ประสบการณ์ทํางานที.เกี.ยวขอ้งกบัสาขาที.เชี.ยวชาญ และผลงานวจิยั
ต่างๆที.ผ่านมา ดร.มนตร ี จุฬาวฒันฑล  มคีุณสมบตัเิป็นผู้เชี.ยวชาญด้านด้านชวีเคมแีละการ
ประเมณิผลกระทบดา้นชวีเคม ีซึ.งอยู่ในหมวดสายงานที.เกี.ยวขอ้งกบัวทิยาศาสตรช์วีภาพและหมวด
สายงานที.เกี.ยวขอ้งกบัการจด้การและการประเมนิความเสยีหาย 

 

 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๕๓- 

๒.๕ ตวัอย่างการวิเคราะหค์ดีเกี�ยวกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมโดยใช้โครงสร้าง
ประเภทพยานผูเ้ชี�ยวชาญตามปัญหาผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

เมื.อมคีวามจาํเป็นจะต้องใชค้วามเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในขอ้พพิาทหรอืคดสีิ.งแวดลอ้ม 
ไมว่่าจะเกดิขึ9นขั 9นตอนของการเตรยีมคด ีคน้หาความจรงิเพิ.มเตมิ การระงบัขอ้พพิาททางเลอืก หรอื
แม้แต่ในกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาล โครงสร้างประเภทของพยานผู้เชี.ยวชาญตามปญัหา
ผลกระทบสิ.งแวดล้อมที.ได้นําเสนอไว้ในบทนี9 จะมปีระโยชน์อย่างยิ.งในการพจิารณาคดัเลอืกพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญ และคน้หาพยานหลกัฐานเพิ.มเตมิอยา่งเป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ.งวตัถุพยานทางดา้น
วทิยาศาสตร์ที.สอดคล้องและครอบคลุมกับประเด็นข้อพพิาทแห่งคดีนั 9น รวมไปถึงกรณีประเด็น 
ข้อพิพาทที.จําเป็นต้องใช้ความเห็นของพยานผู้เชี.ยวชาญด้วย แนวทางการวิเคราะห์คดีโดยใช้
ประโยชน์จากโครงสรา้งประเภทพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามปญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้มจะสามารถนําไป
เป็นขอ้มลูพื9นฐานที.สําคญัในการพฒันาระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้มของศาลที.มอีํานาจ
ในการพจิารณาคดนีี9ได ้

ดงันั 9น คณะผู้วจิยัจงึได้ทดลองนําตวัอย่างคดสีิ.งแวดล้อมที.มกีารฟ้องคดกีนัอยู่แล้วในศาล 
เช่น คดเีกี.ยวด้วยสารพษิปนเปื9อนในนํ9า คดเีกี.ยวด้วยสารกมัมนัตภาพรงัสปีนเปื9อนในสิ.งแวดล้อม 
เป็นต้น มาเป็นตวัอย่างในการวเิคราะหค์ดเีพื.อคน้หาพยานหลกัฐานและคดัเลอืกพยานผู้เชี.ยวชาญ
ในคดสีิ.งแวดลอ้มตามรปูแบบที.เสนอ ไวพ้อสงัเขป ดงัต่อไปนี9 

ตวัอย่าง ๑ กรณสีารตะกั .วปนเปื9อนใหมใ่นแมนํ่9า : คดคีลติี9 ๓๘ 

สถานที.ตอนเริ.มเกดิเหตุ : ลาํหว้ยคลติี9 จงัหวดักาญจนบุร ี
สาเหตุ : การปล่อยนํ9าเสยีลงลาํหว้ยคลติี9 ซึ.งพบว่ามสีารตะกั .วเจอืปน 
สถานที.ตอนเริ.มเกดิเหตุ : ลาํหว้ยคลติี9 จงัหวดักาญจนบุร ี
ช่วงเวลาที.เริ.มตรวจพบความเสยีหาย : เมษายน ๒๕๔๑ พบการลกัลอบปล่อยนํ9าเสยีลงลาํหว้ยคลติี9 

ข ั 9นตอนในการวเิคราะห ์: 
(๑) จดัทําตารางสรุปขอ้มลูช่วงเวลาของเหตุการณ์ขอ้เทจ็จรงิในคด ี(ตารางที. ๒-๖) 
(๒) จดัทําตารางเกบ็ขอ้มลูโดยสงัเขปของแต่ละคด ี(ตารางที. ๒-๗) 
(๓) จดัทําตารางวิเคราะห์ปญัหาผลกระทบสิ.งแวดล้อม (ตารางที. ๒-๘) เมื.อได้ข้อมูลจาก

ตารางวเิคราะหป์ญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้มประกอบกบัการสรุปขอ้เทจ็จรงิของเหตุการณ์
และขอ้มลูโดยสงัเขป จากสํานวนการฟ้องคดี  ๓๙ ที.ประชาชนเป็นโจทก์ฟ้อง บรษิทั ตะกั .ว

คอนเซนเตรทส ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นจาํเลย ขอ้พจิารณาตามแนวทางที.ไดนํ้าเสนอไว้
ขา้งตน้ ไดแ้ก่ 

                                                           
๓๘ จากขอ้มลูที.รวบรวมไดณ้ ปี ๒๕๕๑ ดรูายละเอยีดไดท้ี.ภาคผนวก จ (ขอ้มลูคดคีลติี9) 
๓๙ ดรูายละเอยีดไดท้ี. ภาคผนวก จ (ขอ้มลูคดคีลติี9) 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๕๔- 

• ปญัหาสิ.งแวดลอ้มที.เกดิจากปล่อยสารมลพษิออกสู่สิ.งแวดลอ้ม ในกลุ่มสารพษิที.
เป็นโลหะหนกั (โปรดด ูกลุ่ม ๑ ขอ้ ๑.๑ ในตาราง ๒-๙) ไดแ้ก่ การปล่อยสารตะกั .ว
ลงในลาํหว้ยคลติี9 เป็นตน้ 

• ปญัหาการทําลายสิ.งแวดลอ้มที.เกี.ยวกบัทรพัยากรธรณ ี(โปรดด ูกลุ่ม ๒ ขอ้ ๒.๔ 
ในตาราง ๒-๙) ไดแ้ก่ โครงสรา้งหนิปนูถล่ม เป็นตน้ 

(๔) จดัทําตารางวเิคราะหป์ระเภทของผูเ้ชี.ยวชาญตามโครงสรา้งประเภทผูเ้ชี.ยวชาญตาม
ปญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม (ตารางที. ๒-๙ ประกอบรปูที. ๒-๖ และ ๒-๗) 

(๕) วเิคราะหข์อ้มลูตามระยะเวลาการเกดิของขอ้เทจ็จรงิในคด ี(รปูที. ๒-๕) 
(๖) ตารางสรปุผลกระทบและประเภทของผูเ้ชี.ยวชาญสําหรบัคดคีลติี9 (ตารางที. ๒-๑๐) 

ตารางที� ๒-๖ ขอ้มลูสรปุช่วงเวลาของเหตุการณ์ (คดคีลติี9) 
ลาํดบั ช่วงเวลา เหตกุารณ์ 

๑ พ.ศ. ๑๐ บรษิทั ตะกั .วคอนเซนเตรทส ์(ประเทศไทย) จาํกดั เริ.มดาํเนินการ 
๒ เม.ย. ๓๒ รายงานการศกึษาการแพร่กระจายของสารตะกั .วในแหล่งนํ9า จ.กาญจนบุร ี 

ของคณะกรรมการสิ.งแวดลอ้มแห่งชาต ิ 
๓ เม.ย.๔๑ - ม.ค. ๔๓ ตรวจสอบและพบสารตะกั .วในลาํหว้ยคลติี9 
๔ ม.ค.๔๓ - ส.ค.๔๔ สาํรวจและตดิตามตรวจสอบการดาํเนินการฟื9นฟูหว้ยคลติี9 ทั 9งนี9คาดว่ามี

ปรมิาณตะกอนดนิรมิตลิ.งที.ปนเปื9อนสารตะกั .วมากกว่า ๔,ooo ตนั 
๕ ส.ค.๔๔ - พ.ย.๔๔ ใหโ้รงแต่งแร่คลติี9หยุดดาํเนินกจิการ รวมถงึการยกเลกิใบอนุญาต/ 

ต่ออายุประทานบตัร รวมถงึการ ทาํหนงัสอืถงึ ประธานคณะกรรมาธกิาร
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม สภาผูแ้ทนราษฎร และ รอ้งเรยีนต่อ
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ

๖ พ.ย.๔๔ - เม.ย.๔๕ ยื.นเรื.องการแกไ้ขปญัหาสขุภาพและฟื9นฟู 
๗ ต.ค. ๕๐ - ธ.ค. ๕๓ คาํพพิากษาของศาลชั 9นตน้ จงัหวดักาญจนบุร ี

 

 

 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๕๕- 

ตารางที� ๒-๗ ตารางการเกบ็ขอ้มลูโดยสงัเขป (คดคีลติี9) 
ลาํดบั ช่วงเวลา สิ�งที�เกบ็ขอ้มูล ข้อมูลที�พบ ปริมาณ หมายเหต ุ หน่วยงานที�เกบ็ข้อมูล 

๑ 
๒๗ เม.ย.-  
๑ พ.ค.๔๑ 

   
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ
ครั 9งแรก 

กรมควบคุมมลพษิ 

๒ 
๒๔-๒๙ 
พ.ค.๔๑ 

๑) นํ9า (ในลาํนํ9ายาว ๑๙ ก.ม.) สารตะกั .ว  
เกนิค่ามาตรฐาน  
๑o เท่า กรมควบคุมมลพษิ 

๒) ตะกอนทอ้งนํ9า (ขดุตะกอนหนา ๑ 
ฟุตตลอดอย่างละจาํนวน ๕ จุด  
(KC1-KC5) ตลอดลาํนํ9า) 

ตะกอนตะกั .ว 
ตะกอน ๑๔,๙๘๙ ตนั แยกตะกั .ว
ได ้๒๙๔ ตนั 

๓)ปลาในลาํหว้ยคลติี9 สารตะกั .วในตบัปลา     
๓ ๒๘ ม.ิย.๔๑ นํ9าในลาํหว้ยคลติี9    กรมควบคุมมลพษิ  
๔ ๒ ธ.ค.๔๑ นํ9าในลาํหว้ยคลติี9    กรมควบคุมมลพษิ 

๕ ก.ค. ๔๒ 

ตรวจเลอืดชาวบา้นคลติี9 
สารตะกั .วปนเปื9อนใน
กระแสเลอืด 

ช่วงปรมิาณ ค่าเฉลี.ย เกนิค่ามาตรฐาน  
และพบว่า มปีรมิาณ
สงูกว่า ๔o (จาํนวน 
๓ คน) 

สถานีอนามยัทุ่งเสอืโทน 
o-๖ ปี (จาํนวน ๓๙ คน) ๑๓.๕๖-๓๖.o๔ ๒๓.๕๖ 
๗-๑๕ ปี (จาํนวน ๘ คน) ๒๑.o๘-๓๓.o๕ ๒๘.๓o 
๑๖ ปีขึ9นไป (จาํนวน ๗๒ คน) ๘.๕๘-๔๑.๓๖ ๒๖.๓๑ 

๖ ก.ค. ๔๒ นํ9าในลาํหว้ยคลติี9    กรมควบคุมมลพษิ 
๗ ๒๒ ธ.ค๔๒ นํ9าในลาํหว้ยคลติี9    กรมควบคุมมลพษิ 

๘ พ.ค. ๔๓ ตรวจเลอืดชาวบา้นคลติี9 
สารตะกั .วปนเปื9อนใน
กระแสเลอืด 

 ปรมิาณไม่ลดลง 
กรมอนามยั 
สถานีอนามยัทุ่งเสอืโทน 

๙ ๒-๗ ธ.ค.๔๓ นํ9า ตะกอนดนิ และสตัวน์ํ9า 

 
พบสารตะกั .ว 
ในตวัอยา่ง 
 

ปรมิาณที.สงู  กรมควบคุมมลพษิ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๕๖- 

ลาํดบั ช่วงเวลา สิ�งที�เกบ็ขอ้มูล ข้อมูลที�พบ ปริมาณ หมายเหต ุ หน่วยงานที�เกบ็ข้อมูล 

๑๐ ๒๒ ม.ีค.๔๔ 
ตะกอนดนิรมิตลิ.งระยะจาก KC1 –KC3 
8nv ที. ๒.๕ กโิลเมตร  

ปนเปื9อนสารตะกั .ว 
ประมาณการไว ้๔,๖๑o ตนั  
แต่ขดุลอกจรงิได ้๓,๗๕๓ ตนั 

  

หมายเหต ุ

๑) หมู่บา้นคลติี9ล่าง มจีาํนวนครวัเรอืนประมาณ ๔๒ ครวัเรอืน สว่นใหญ่เป็นชาวไทยเชื9อสายกะเหรี.ยง 
๒) ค่ามาตรฐานระดบัตะกั .วในแหล่งนํ9าผวิดนิ o.o๕ มลิลกิรมั/ลติร ค่ามาตรฐานระดบัตะกั .วในตะกอนดนิ ๕๕ มลิลกิรมั/กโิลกรมัดนิ ในพชื ผกั ๑ มลิลกิรมั/ลติร 

และในเนื9อปลาสาํหรบับรโิภค o.๒๖  มลิลกิรมั/ลติร (องคก์ารอนามยัโลก) 
๓) ค่ามาตรฐานระดบัตะกั .วในเลอืดของผูใ้หญ่ ๒๕ ไมโครกรมั/เดซลิติร และเดก็ ๑o ไมโครกรมั/เดซลิติร (องคก์ารอนามยัโลก) 
๔) ค่ามาตรฐานระดบัตะกั .วในเลอืดของผูใ้หญ่ ๔o ไมโครกรมั/เดซลิติร และเดก็ ๒๕ ไมโครกรมั/เดซลิติร (ประเทศไทย) 
๕) ขอ้มลูจากใบรบัรองแพทย ์ซึ.งในขณะนั 9นไดร้บัการตรวจและออกใหโ้ดยแพทยห์ญงิอรพรรณ์  เมธาดลิกกุล โรงพยาบาลราชวถิ ี

ข้อสงัเกต 
๑) การแสดงผลค่าเฉลี.ยของสารตะกั .วที.ตรวจพบในกระแสเลอืดในขอ้ ๔  ยงัไมม่กีารแสดงค่าของสว่นเบี.ยงเบนมาตรฐาน และแผนภาพการกระจายตวักลุ่มขอ้มลู 
๒) ค่ามาตรฐานระดบัตะกั .วในเลอืดของประเทศไทยกาํหนดไวห้ย่อนกว่าค่ามาตรฐานขององคก์ารอนามยัโลกมาก เพราะเหตุใดจงึเป็นเช่นนั 9นในกรณีของสาร

ตะกั .วซึ.งมคีวามเป็นพษิต่อร่างกายและสขุภาพอนามยัอย่างมาก 

 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๕๗- 

ตารางที� ๒-๘ ตารางวเิคราะหป์ญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้มคดคีลติี9 
ทรพัยากรธรรมชาติ ผลกระทบที�ตรวจพบ หน่วยงานที�ลงพืXนที�สาํรวจ 
นํ9า ปนเปื9อนสารตะกั .ว กรมควบคุมมลพษิ 
ตะกอนทอ้งนํ9า ปนเปื9อนสารตะกั .ว กรมควบคุมมลพษิ 
โครงสรา้งหนิปนู ถล่มเนื.องจากนํ9าหนกัของนํ9าเสยีที.ปล่อยลงมาซึ.งจะเกดิ

การไหลลงสูนํ่9าใตด้นิและโผล่ซมึขึ9นมาในทางสาธารณะ 
สาํนกังานทรพัยากรธรณี
จงัหวดักาญจนบุร ี

ปลาในแม่นํ9า พบสารตะกั .วในตบั กรมควบคุมมลพษิ 
ชาวบา้น พบสารตะกั .วปนเปื9อนในกระแสเลอืดปรมิาณสงู สถานีอนามยัทุ่งเสอืโทน 

จากการเปรยีบเทยีบข้อมูลและวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั 9นตอนต่างๆ ดงักล่ามาขา้งต้น จะได้
ขอ้มลูผลการวเิคราะหท์ี.จะเป็นประโยชน์ต่อการยื.นฟ้องคดขีองโจทก์ การโต้แยง้คดขีองจาํเลย การ
เตรยีมขอ้มลูการฟ้องคด ีการต่อสูค้ด ีหรอืกระบวนพจิารณาคด ีของทนายความ ตํารวจ อยัการ และ
ศาล สามารถอธบิายไดโ้ดยรายละเอยีด จากตวัอยา่งคดคีลติี9 ดงัต่อไปนี9 

(ก) พเิคราะหจ์ากปญัหาผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้มของคดคีลติี9 ตาม
โครงสรา้งปญัหาผลกระทบสิ.งแวดล้อมและโครงสรา้งประเภทพยานผู้เชี.ยวชาญที.ผู้วจิยัได้เสนอไว้
ขา้งต้น จะเหน็ได้ว่า ยงัไม่การพจิารณาถงึประเดน็ของ ผลกระทบต่อป่าไม ้ไมย้นืต้น พรรณไมนํ้9า 
สตัว์ป่า และสิ.งมชีวีติอื.นๆ ในระบบนิเวศหรอืห่วงโซ่อาหารในภาพรวมของบรเิวณที.มกีารปนเปื9อน
สารตะกั .วลุ่มนํ9าของลําหว้ยคลติี9 เพื.อที.จะศกึษาถงึระดบัความรุนแรงของการปนเปื9อนของสารตะกั .ว
ในระบบนิเวศ ผลกระทบจากที.สารตะกั .วสะสมในห่วงโซ่อาหาร (Bio-accumulation) และมกีาร
ถ่ายทอดและหมุมเวยีนพลงังานไปในห่วงโซ่อาหารดว้ย และมผีลทําลายแหล่งที.อยู่อาศยัของสตัวท์ี.
อาศยัอยู่ในลําหว้ยหรอืระบบนิเวศรอบๆ ลําหว้ยคลติี9 ด้วย จะมขีอ้มูลแค่เพยีงในเรื.องการตรวจวดั
ปริมาณสารตะกั .วตกค้างในแหล่งนํ9า ตะกอนดิน ข้าว ดินในหน้าข้าว พืชสวนครัว เลือดของ
ประชาชนที.อาศยัอยู่ในหมู่บ้านตามรมิเส้นทาง ๑๙ กิโลเมตร ของลําห้วยคลติี9 หรอืทั 9งลุ่มนํ9าของ
หว้ยคลติี9 เท่านั 9น ขอ้พจิารณานี9ขอ้มลูพื9นฐานที.ศกึษาไวนี้9ยงัคงไม่เพยีงพอที.จะสามารถประเมนิผล
กระทบและความเสยีหาย ตลอดจนระดบัความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนที.อาศัยอยู่ใน
บริเวณนั 9นๆ แม้แต่ทางเลือกในการกําจดัสารตะกั .วออกจากแหล่งนํ9า หรือสิ.งแวดล้อมที.มีการ
ปนเปื9อน หรอืขอ้พจิารณาที.ว่า บรเิวณนั 9นเหมาะสมที.จะดํารงชวีติอยู่หรอืไม่ ถ้าหากจะอาศยัอยู่จะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัอย่างไร มวีธิกีารป้องกนัหรอืแก้ไขอย่างไร ทั 9งในด้านมติขิองเวลา
และพื9นที.  )temporal and spatial dimensions   (ซึ.งขอ้มลูที.ขาดไปเหล่านี9จะเป็นปจัจยัสําคญัอย่างยิ.ง
ในการประเมนิมูลค่าความเสยีหายในกรณีที.จะต้องมคีําขอให้ศาลพพิากษาคดเีกี.ยวกบัค่าชดเชย
ความเสยีหายที.เกดิทั 9งในด้านผลกระทบต่อสิ.งแวดล้อมเพื.อการอยู่อาศยัที.เหมาะสมกบัมนุษยแ์ละ
สิ.งมชีวีติอื.นๆ ในคดเีหล่านี9ไดอ้ยา่งครบถว้นและเป็นธรรม นอกเหนือไปจากค่าชดเชยความเสยีหาย
ต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยท์ี.เกดิจากโรคพษิสารตะกั .วโดยตรงและค่าชดเชยรายจ่ายที.เกดิจากการ
ที.ไมส่ามารถบรโิภคนํ9าและพชือาหารจากบรเิวณที.ปนเปื9อนไดอ้กีต่อไป 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๕๘- 

(ข) พเิคราะห์ถึงปญัหาผลกระทบต่อทรพัยากรทางสงัคม จะเห็นได้ว่า ไม่มรีายงานการ
สํารวจของหน่วยงานใด ที.บนัทกึไว้อย่างเป็นทางการและถูกนําเขา้มาประกอบในการพจิารณาคด ี
ในประเด็นที.เกี.ยวข้องกบัภูมปิญัญาพื9นบ้าน ขนบธรรมเนียมประเพณีหรอืวถิีชาวบ้าน ฯลฯ แต่
อาจจะมรีายงานวจิยัหรอืการสาํรวจที.ไมไ่ดถู้กหยบิยกขึ9นในการพจิารณาคด ีโดยหน่วยงานหรอืกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ.งที.ได้ศึกษาขอ้มูลเบื9องต้นไว้แต่ไม่มกีารเก็บรวบรวมไว้เป็นขอ้มูลพื9นฐานที.ทุกฝ่ายที.มี
ส่วนไดเ้สยีในขอ้พพิาทจะสามารถหยบิยกขึ9นพจิารณาประกอบไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

นอกจากนี9แล้วผลกระทบต่อทรัพยากรทางสังคมนี9  ข้อมูลส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็น 
เชงิคุณภาพซึ.งเป็นการยากต่อการประเมนิผลกระทบเพื.อให้มกีารชดเชยค่าเสยีหายจากผลกระทบ
ดา้นนี9อย่างมปีระสทิธภิาพ จะต้องอาศยัเครื.องมอืในการวเิคราะห์ประมวลผลหลายอย่างมาช่วยใน
การเกบ็รวบรวม วเิคราะหข์อ้มลู และนําเสนอทางเลอืกใหแ้ก่ผูท้ี.มหีน้าที.ประเมนิและตดัสนิใจในการ
แก้ไขปญัหาเหล่านี9อย่างรอบคอบ จงึเป็นขั 9นตอนที.ยากต่อการเรยีกร้อง ต้องอาศัยความร่วมมอื
หลายฝ่าย มขีอ้มูลประกอบการพจิารณาที.ซบัซ้อนที.ต้องอาศยัความรูแ้ละหลกัเกณฑเ์ก็บรวบรวม
และวเิคราะหข์อ้มลูทางดา้นสงัคมศาสตรอ์ย่างมาก มขีอ้สงสยัเรื.องความน่าเชื.อถอืไดง้่ายโดยเฉพาะ
หากถูกมองในกรอบความคดิในเชงิปรมิาณ และทาํใหย้ากในการเขยีนคําขอทา้ยฟ้องในคําฟ้องกรณี
ที.เป็นคดทีี.ถูกยกขึ9นสู่การพจิารณาคดขีองศาล 

ดงันั 9น จงึเป็นปจัจยัที.ส่งผลต่อความน่าเชื.อถอืของคําขอทา้ยฟ้องอย่างมาก ยกตวัอย่างเช่น 
ในช่วงต้นที.มกีารปนเปื9อนของสารตะกั .วลงสู่ลําหว้ยคลติี9แต่ชาวบา้นที.อาศยัอยู่ในบรเิวณลุ่มนํ9าของ 
ลาํหว้ยคลติี9ยงัไมท่ราบว่า มกีารปนเปื9อนของสารตะกั .วสู่ลําหว้ย หรอืแมแ้ต่ทราบแลว้ว่า มสีารตะกั .ว
ปนเปื9อนในลําห้วยคลิตี9 แต่ยงัไม่มหีน่วยงานราชการใดเข้าไปดูแลหรอืให้ความรู้ความเข้าใจที.
ถูกต้องแก่ชาวบ้าน เป็นที.แน่นอนว่า เกิดปญัหาการขาดแคลนนํ9าสะอาดสําหรบัอุปโภคบรโิภค 
อาจจะเกดิขอ้ขดัแยง้กนัเองในกรณีการแย่งกนัใชนํ้9าจากแหล่งนํ9าที.สะอาดปราศจากการปนเปื9อนที.มี
อยู่อย่างจํากดัหรอืหามาจากแหล่งอื.น ทําให้มกีารทะเลาะเบาะแว้งกนั การกกัตุนนํ9าไว้เกนิความ
จําเป็น มผีลทําให้วถิชีวีติของชุมชนเปลี.ยนแปลงไป จะส่งผลกระทบต่อเดก็และวยัรุ่นที.จะซมึซบั
ความกา้วรา้วและความเหน็แก่ตวัจากการกระทาํตามความจาํเป็นของผูใ้หญ่ในสงัคมนั 9น เป็นตน้ 

(ค) วเิคราะหใ์นมติขิองเวลา  )รูปที.  ๒- ๕   (จะเหน็ได้ว่า ในช่วงระยะเวลา ปี  พ  .ศ  .๒๕๓๒  –  
๒๕๔๑ ชาวบา้นที.ไดร้บัผลกระทบจากสารตะกั .วปนเปื9อนลงสู่ลําหว้ยคลติี9 รวมเป็นระยะเวลา ๙ ปี 
โดยที.ไมไ่ดร้บัเยยีวยา ชดเชยความเสยีหายจากผลกระทบ หรอืแมแ้ต่การแจง้เตอืนถงึการปนเปื9อน
และอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัที.เกดิจากกรณีตะกั .วปนเปื9อนลงสู่ลําหว้ย จนกระทั .งมกีารฟ้องคดต่ีอ
ศาลเมื.อวนัที. ๑๙ ตุลาคม พ  .ศ  . ๒๕๕๐ ที.นับเป็นวนัที.เริ.มต้นเรยีกรอ้งให้มกีารชดเชยเยยีวยาค่า
ชดใชค้่าเสยีหาย ซึ.งศาลไดม้คีาํตดัสนิในวนัที. ๒๐ ธนัวาคม พ  .ศ  . ๒๕๕๓ ใหโ้จทก์ชาวบา้นผูฟ้้องคดี
ได้รบัค่าชดเชยความเสยีหายแต่ความจรงิชาวบ้านก็ยงัคงไม่ได้รบัค่าชดเชยความเสยีหายจรงิๆ 
เนื.องจากในขณะนี9คดียงัอยู่ในระหว่างยื.นฎีกา ทําให้ชาวบ้านต้องแบกรบัค่าใช้จ่ายรกัษาอาการ
เจบ็ป่วยเนื.องจากสารตะกั .วเป็นพษิตกคา้งในร่างกาย ค่าใชจ้่ายที.จะต้องจ่ายไปในการดํารงชวีติอยู่
ในสภาวะแวดลอ้มที.มสีารตะกั .วเป็นพษิตกคา้งในสิ.งแวดลอ้ม 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๕๙- 

วิเคราะห์ในมติิของเวลา (รูปที. ๒-๕) จะเห็นได้ว่า ในช่วงระยะเวลา ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ – 
๒๕๔๑ ชาวบา้นที.ไดร้บัผลกระทบจากสารตะกั .วปนเปื9อนลงสู่ลําหว้ยคลติี9 รวมเป็นระยะเวลา ๙ ปี 
โดยที.ไมไ่ดร้บัเยยีวยา ชดเชยความเสยีหายจากผลกระทบ หรอืแมแ้ต่การแจง้เตอืนถงึการปนเปื9อน
และอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัที.เกดิจากกรณีตะกั .วปนเปื9อนลงสู่ลําหว้ย จนกระทั .งมกีารฟ้องคดต่ีอ
ศาลเมื.อวนัที. ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที.นับเป็นวนัที.เริ.มต้นเรยีกรอ้งให้มกีารชดเชยเยยีวยาค่า
ชดใชค้่าเสยีหาย ซึ.งศาลไดม้คีาํตดัสนิในวนัที. ๒๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหโ้จทก์ชาวบา้นผูฟ้้องคดี
ได้รบัค่าชดเชยความเสยีหายแต่ความจรงิชาวบ้านก็ยงัคงไม่ได้รบัค่าชดเชยความเสยีหายจรงิๆ 
เนื.องจากในขณะนี9คดียงัอยู่ในระหว่างยื.นฎีกา ทําให้ชาวบ้านต้องแบกรบัค่าใช้จ่ายรกัษาอาการ
เจบ็ป่วยเนื.องจากสารตะกั .วเป็นพษิตกคา้งในร่างกาย ค่าใชจ้่ายที.จะต้องจ่ายไปในการดํารงชวีติอยู่
ในสภาวะแวดลอ้มที.มสีารตะกั .วเป็นพษิตกคา้งในสิ.งแวดลอ้ม 

(ง) ดา้นการใชห้ลกัเกณฑท์างวทิยาศาสตร ์เนื.องจากการปนเปื9อนสารตะกั .วในกระแสเลอืก 
มรีะดบัค่ามาตรฐานที.ก่อให้เกดิความอนัตรายที.แน่นอน ตามหลกัเกณฑท์างวทิยาศาสตรก์ารแพร่
ของสารตะกั .วตามเส้นเลอืดในร่างกายจงึสามารถตรวจวดัและบ่งบอกความอนัตรายต่อสุขภาพได้
เป็นกระบวนการที.ชดัเจน ดงันั 9นการคาดเดา ความเสยีหายต่อร่างกายในปจัจุบนัและต่อเนื.องใน
อนาคต จงึสามารถระบุและชี9ชดัความเสยีหายเบื9องต้นไดอ้ย่างชดัเจน  อกีทั 9งการประเมนิผลกระทบ
ทางรา่งกายเบื9องตน้ ยงัสามารถใชค้่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่างเป็นตวัแทน
ของประชากรที.มลีกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มคลา้ยๆ กนั 

จากตวัอย่างในคดนีี9ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๒ – พ.ศ. ๒๕๔๑ เราสามารถใช้หลกัการทาง
วทิยาศาสตร์ ตรวจเลือดชาวบ้านเพื.อเก็บข้อมูลและตรวจวิเคราะห์ผลการตรวจเลอืดในเวลาไม ่
กี.อาทิตย์ และจากผลการตรวจเลือดดงักล่าว สามารถประเมินความเสียหายต่อระบบร่างกาย
เบื9องต้นไดภ้ายในระยะเวลาไม่ถงึ ๑ ปี ถดัมาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ ระหว่างรอตรวจ
เลอืดผูเ้สยีหายทุกคน ถ้าใช้หลกัการทางวทิยาศาสตรใ์นการใชค้่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐาน
จากตวัอย่าง เราจะสามารถประเมนิขอบเขตผลกระทบทางด้านร่างกายของผู้เสยีหายและประเมนิ
การชดใชค้วามเสยีหายเบื9องตน้ไดภ้ายในเวลาอนัสั 9นมาก 

(จ) จากการใช้ตารางประเภทพยานผู้เชี.ยวชาญตามปญัหาผลกระทบสิ.งแวดล้อม จาก
ตวัอย่างที.ประกอบด้วย หมวดสาขาความรู้ ตวัอย่างหน่วยงาน หรอืสถาบนั และตวัอย่างรายชื.อ
ผูเ้ชี.ยวชาญ    )หวัขอ้  ๒.๓  .๒  ตาราง ๒ .๕  (สามารถอ้างองิหน่วยงานที.น่าจะมบีทบาทมากขึ9นในการ
เขา้มามสี่วนเกี.ยวขอ้งทั 9งทางดา้นทางวทิยาศาสตร ์และ ดา้นสงัคม ไดด้งัตาราง ๒-๑๐๔๐ 

 

                                                           
๔๐ จากคาํพพิากษาของศาลชั 9นตน้ จงัหวดักาญจนบุร ีเมื.อวนัที. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๓ ศาลไดใ้หบรษิทัตะกั .นคอนเซนเตรทส ์กบัพวกรวม 
๗ คน ร่วมกนัชดใชค้่าเสยีหายใหก้บัชาวกะเหรี.ยงบา้นคลติี9ล่าง ๑๕๑ คน เป็นเงนิรวมกนัทั 9งสิ9น ๓๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยแต่ละรายจะ
ไดร้บัค่าชดเชยไมเ่ท่ากนัในกลุ่มความเสยีหายดา้นสุขภาพ (เฉลี.ยต่อคนประมาณ สองแสนกว่าบาท) ซึ.งเป็นค่าชดเชยที.น้อยมาก 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๖๐- 

ตารางที� ๒-๙ การใชโ้ครงสรา้งประเภทพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามปญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้มวเิคราะหก์ารคดัเลอืกพยานผูเ้ชี.ยวชาญ 

 

กลุ่ม ๑ : กลุ่มปัญหาสิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกบัการปล่อยสสาร คลื�น หรอืสิ�งมีชีวิต ที�ก่อมลพิษเขา้สู่สิ�งแวดล้อม 

หวัข้อ กลุ่มปัญหา ผลกระทบที�เกี�ยวข้อง กลุ่มสาขาความรู้ ตวัอย่างรายชื�อหน่วยงาน 
ตวัอย่างรายชื�อ

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
๑.๑ กลุ่มปัญหาสารพิษ(ยกเว้นสารกมัมนัตรงัสี)ได้แก่ ธาตตุ่างๆ   แร่ สารประกอบอินทรีย ์ หรือ สารเคมีต่างๆ ดภูาคผนวก ข 

 สารตะกั �ว ทรพัยากรทางกายภาพ 
* เกี.ยวกบัตะกอนทอ้งนํ9า 

* เกี.ยวกบันํ9าในลาํหว้ย 

 
* วทิยาศาสตรห์รอืวศิวกรรมสิ.งแวดลอ้ม 
 
 
 

 
* สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม, 
กรมควบคุมมลพษิ,  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสรมิ 
คุณภาพสิ.งแวดลอ้ม, กรมทรพัยากรนํ9า  กรมอุตสาหกรรม 
พื9นฐานและการเหมอืงแร่   สถาบนัอุดมศกึษา 

 
หวัขอ้ ๑.๒.๑ 
 
 
 

  ทรพัยากรทางชวีภาพ 
* มนุษย ์(เจบ็ปว่ยดว้ยโรคพษิตะกั .ว) 
 
 
 
 
 
* สตัวน์ํ9าในลาํหว้ยหรอืสตัวท์ี.อาศยันํ9า 
ในลาํหว้ย 

 
* แพทยศ์าสตรส์าขาต่างๆ และ จติวทิยา 
 
* พษิวทิยา 
 
* เวชศาสตรป์้องกนั อาชวีเวชศาสตร ์
ระบาดวทิยา 
และ สาธารณสุขศาสตร ์
* ประมง 

 
* กรมการแพทย ์   กรมควบคุมโรค   กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
กรมสุขภาพจติ   สถาบนัอุดมศกึษา 
* ศนูยข์อ้มลูพษิวทิยา,  สมาคมพษิวทิยาแห่งประเทศไทย, 
สถาบนัอุดมศกึษา  กรมอนามยั 
* กรมอนามยั  กรมควบคุมโรค 
 
* กรมปศุสตัว ์   กรมประมง   กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่และ 
พนัธุพ์ชื     สถาบนัอุดมศกึษา 

 
หวัขอ้ ๒.๒.๒ 
 
หวัขอ้ ๒.๒.๓ 
 
หวัขอ้ ๒.๒.๔ 
 
หวัขอ้ ๒.๓.๓ 
 

 
 
 

 

ทรพัยากรทางสงัคม 
*คุณภาพการดาํรงชวีติ (เสื.อสมรรถภาพ
ในการทาํงาน) 

 
* สงัคมสงเคราะห ์ สวสัดกิารและพฒันา
สงัคม 

 
* กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร   กรมการพฒันาชุมชน  กรม 
ส่งเสรมิการเกษตร 

 
หวัขอ้ ๔.๑ 

  

*สทิธ ิในการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ
 
 

* นิตศิาสตร ์  สทิธมินุษยชน 
 
 

* สาํนกัคุม้ครองผูบ้รโิภคและสิ.งแวดลอ้ม   กรมคุม้ครองสทิธแิละ 
เสรภีาพ   สภาทนายความ   สถาบนัวชิาชพี เช่น เนตบิณัฑติย 
สภา  สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
องคก์ารเอกชนดา้นสทิธมินุษยชนต่างๆ   สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๓.๑ - ๒ 
 
 
 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๖๑- 

ตารางที� ๒-๙ (ต่อ) 

 

 

รปูที� ๒-๕ เหตุการณ์ขอ้เทจ็จรงิในคดคีลติี9ในช่วงระยะเวลาต่างๆ  

บรษิทั ตะกั .วคอนเซนเตรทส ์
(ประเทศไทย) จาํกดั 

เริ.มดาํเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๑๐

พ.ศ. 
๒๕๒๐

พ.ศ. 
๒๕๓๐

การ
แพร่กระจาย

ของสารตะกั .วใน
แหล่งนํ9า

พ.ศ. 
๒๕๔๐

ตรวจสอบ
และพบสาร
ตะกั .วในลาํ
หว้ยคลติี9

ดาํเนินการ
ฟื9นฟู

หยุดดาํเนิน
กจิการ ยกเลกิ
ใบอนุญาต/ต่อ

สมัปทาน

พ.ศ. 
๒๕๕๐

คาํพพิากษา
ของศาลชั 9นตน้

กลุ่ม ๒ :  กลุ่มปัญหาสิ�งแวดล้อมที�เกิดจากพฤติกรรมของมนุษยใ์นการบุกรกุทาํลายสิ�งแวดล้อม 

หวัข้อ กลุ่มปัญหา ผลกระทบที�เกี�ยวข้อง กลุ่มสาขาความรู้ ตวัอย่างรายชื�อหน่วยงาน 
ตวัอย่างรายชื�อ

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
๒.๔ กลุ่มปัญหาทรพัยากรทางภมูิประเทศ ธรณีวิทยา และภมูิทศัน์ ดภูาคผนวก ข 

  ทรพัยากรทางกายภาพ 
* โครงสรา้งหนิปนูถล่ม  ซึ.งจะเกดิการ
ไหลลงสู่นํ9าใตด้นิและโผล่ซมึขึ9นมในทาง
สาธารณะ 

 
*ธรณีวทิยา ปฐพวีทิยา  หรอืภูมิ
วศิวกรรม   

 
* กรมทรพัยากรธรณี    กรมอุตสาหกรรมพื9นฐานและการเหมอืง
แร่      
  กรมทรพัยากรนํ9าบาดาล  กรมทางหลวง   กรมแผนที.ทหาร    
  กรมปา่ไม ้ สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
  สิ.งแวดลอ้ม  สถาบนัอุดมศกึษา 

 
หวัขอ้ ๑.๓.๑ 
 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๖๒- 

 

 

รปูที� ๒-๖ การวเิคราะหแ์ละขอ้สงัเกตในแงผ่ลกระทบก่อนกระบวนการพจิารณาคด ี(คดคีลติี9)



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๖๓- 

 

 

รปูที� ๒-๗ การวเิคราะหแ์ละขอ้สงัเกตในแงผ่ลกระทบก่อนกระบวนการพจิารณาคด ี(คดคีลติี9) 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๖๔- 

ตารางที� ๒-๑๐ ผลการวเิคราะหค์วามเสยีหายจากผลกระทบสิ.งแวดลอ้มในคดคีลติี9 
หมวด สิ.งที.กระทบ ความเสยีหาย 

๑) การดาํรงชพี การหาอาหาร ไม่สามารถจบัสตัวนํ์9ามาประกอบอาหาร ไม่สามารถหา
ธญัญาหาร ขาดแหล่งนํ9า ตอ้งซื9ออาหารแทนการหาจากแหล่ง
ธรรมชาต ิ

 การประกอบอาชพี  
และการครองชพี 

ไม่สามารถทาํการเกษตรได ้(พชืไร่ลม้ตายเนื.องจากขาดนํ9าหรอื
ไดร้บันํ9าจากลาํหว้ย) เสื.อมสมรรถภาพในการทาํงานหรอืไม่
สามารถรบัจา้งได ้เสยีเงนิและเวลาในการรกัษาร่างกาย 

๒) สทิธ ิ สทิธทิี.ไม่สามารถดาํรงชพี
ตามปกตใินสิ.งแวดลอ้มที.ด ีสทิธิ
พลเรอืน สทิธชิุมชน สทิธใินการใช้
และเขา้ถงึทรพัยากรธรรมชาต ิ

ถูกละเมดิสทิธต่ิางๆ เยาวชนขาดโอกาสในการพฒันาการดา้น
ร่างกายและความรู ้

๓)อารยธรรม ภูมปิญัญาหรอืความรูพ้ื9นบา้น ไม่มรีายงานการสาํรวจ 
 ศลิปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ดนตร ีวถิชีาวบา้น ฯลฯ 
ไม่มรีายงานการสาํรวจ (คาดการณ์ว่า เกดิการแก่งแย่งนํ9า
สะอาดในชุมชน ความสมัพนัธใ์นชุมชนดอ้ยลง ความสมัพนัธใ์น
ครอบครวัไมป่กตสิขุเนื.องจากความเครยีดที.มาจากสขุภาพและ
ขาดรายได)้ 

 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลข้อเทจ็จรงิในคดตีามขั 9นตอนที.ได้กล่าวมาขา้งต้นโดยใช้โครงสรา้ง
และตารางการวเิคราะหข์อ้มูลขอ้เทจ็จรงิในประเดน็ขอ้พพิาทแห่งคด ีเริ.มต้นจากปญัหาผลกระทบ
สิ.งแวดล้อมที.เกี.ยวข้อง จนกระทั .งสามารถวิเคราะห์สาขาความรู้ความเชี.ยวชาญที.เกี.ยวข้องที.จะ
นําไปสู่การคน้หาความจรงิในคดทีั 9งวตัถุพยานโดยเฉพาะพยานหลกัฐานทางดา้นวทิยาศาสตร ์และ
เสนอแนะไดว้่า ประเดน็ขอ้พพิาทใดบ้างที.มคีวามจาํเป็นต้องใช้ความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญมา
ช่วยในการระงบัขอ้พพิาทหรอืในกระบวนวธิพีจิารณาคด ี ซึ.งจะทําให้คู่ความ ทนายความ อยัการ 
และศาล สามารถเลอืกผู้เชี.ยวชาญจากบญัชรีายชื.อผู้เชี.ยวชาญได้เหมาะสมกบัคดนีี9ได้ ทั 9งนี9 ศาล
จะตอ้งมกีารพฒันาระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักรณีคดสีิ.งแวลดอ้มไวพ้รอ้ม
ที.จะใชง้านดว้ยโดยสามารถอาศยัโครงสรา้งการวเิคราะห์ปญัหาผลกระทบสิ.งแวดล้อมและประเภท
พยานผูเ้ชี.ยวชาญดว้ยกไ็ด ้



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๖๕- 

ตวัอย่าง ๒  การบุกรกุทาํลายพื9นที.อุทยานแห่งชาต ิ: คดพีทัลุง ๔๑ (คดโีลกรอ้น)  

สาเหตุ : การกล่าวหาการบุกรกุทาํลายปา่ในพื9นที.อุทยานแห่งชาต ิ
สถานที.เกดิเหตุ : อุทยานแห่งชาตเิขาปู-่เขายา่ อําเภอศรบีรรพต จงัหวดัพทัลุง 
ช่วงเวลา : ๒๒ มนีาคม ๒๕๕o (ตามคาํสั .งหนงัสอือุทยานแห่งชาต)ิ 
หมายเหตุ :  เหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ และเอกสารการเกบ็ขอ้มลูที.เกี.ยวขอ้งไมส่ามารถหาได ้

ตั 9งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นต้นมา กรมป่าไมไ้ด้ประกาศใช้มูลค่าความเสยีหายที.เกดิขึ9นจาก
การทําลายป่าต้นนํ9าลําธาร เป็นจํานวนเงนิ ๑๕๐,๐๐๐ บาท/ไร่ สําหรบัการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทาง
คดแีพ่งจากผูก้ระทาํความผดิบุกรกุทาํลายปา่ 

โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ฟ้องร้องดําเนินคดีทางแพ่งเพื.อเรียก
ค่าเสียหาย เป็นการใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาสิ.งแวดล้อมพ.ศ. ๒๕๓๕  
มาตรา ๙๗ ๔๒ ซึ.งในการคิดคํานวนค่าเสียหายอันเนื.องมาจากการบุกรุกทําลายพื9นที.อุทยาน
มหีวัขอ้ความเสยีหายในคดดีงันี9 ๔๓ 

๑) การทาํใหส้ญูหายของธาตุอาหาร  
๒) ทาํใหด้นิไมด่ดูซบันํ9าฝน 
๓) ทาํใหนํ้9าสญูเสยีออกไปจากพื9นที.โดยการแผดเผาของดวงอาทติย ์
๔) ทาํใหด้นิสญูหาย 
๕) ทาํใหอ้ากาศรอ้นมากขึ9น 
๖) ทาํใหฝ้นตกน้อยลง 
๗) ความเสยีหายทางตรงจากป่าสามชนิด คอื การทําลายป่าดงดบิ การทําลายป่าเบญจ

พรรณ และ การทาํลายปา่เตง็รงั 
ซึ.งสรปุเป็นตารางผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตไิดด้งันี9 (ตารางที. ๒-๑๑) 

การฟ้องรอ้งในคดนีี9เป็นคดใีนกลุ่มของการบุกรุกหรอืทําลายทรพัยากรที.ดนิและป่าไม ้ซึ.ง
พจิารณาประเดน็ผลกระทบต่างๆ ตาม กลุ่มสาขาความรู ้ตวัอย่างรายชื.อหน่วยงาน และ ตวัอย่าง
รายชื.อผูเ้ชี.ยวชาญที.เกี.ยวขอ้งกบัคดไีดด้งันี9 (ตารางที. ๒-๑๒) 

ทั 9งนี9ส่วนวจิยัต้นนํ9า สํานักอนุรกัษ์และการจดัการนํ9า กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่าและพนัธุ์
พชื ได้พฒันาวิธปีระเมนิมูลค่าของป่าต้นนํ9า เพื.อนํามาเปรยีบเทยีบกบัรายได้ที.เป็นผลลพัธ์ของ
โครงการต่างๆ ที.ขอเข้าใช้ประโยชน์พื9นที.ป่าต้นนํ9า และอีกจุดมุ่งหมายหนึ.งเพื.อสามารถนํามาใช้

                                                           
๔๑ จากขอ้มลูที.รวบรวมไดณ้. ปี ๒๕๕๐ ดรูายละเอยีดไดท้ี.ภาคผนวก ฉ (ขอ้มลูคดกีารฟ้องรอ้งคดโีลกรอ้น) 
๔๒ ระบุว่า “กาํหนดใหผู้ใ้ดที.กระทาํผดิหรอืละเวน้การกระทาํดว้ยประการใดโดยมชิอบดว้ยกฎหมายอนัเป็นการทาํลาย หรอืทาํใหส้ญู
หายหรอืเสยีหายแก่ทรพัยากรธรรมชาตทิี.ถูกทาํลายสญูหายหรอืเสยีไปแลว้” 
๔๓ สมจติ คงทน กลุ่มปฏบิตังิานทอ้งถิ.นไรพ้รมแดน ดรูายละเอยีดไดท้ี.ภาคผนวก ฉ (ขอ้มลูคดกีารฟ้องรอ้งคดโีลกรอ้น) 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๖๖- 

ประโยชน์ในการเรยีกค่าเสยีหายทางแพ่ง จากผู้กระทําความผดิบุกรุกทําลายป่าต้นนํ9า ซึ.งจะใช้
หลกัการ ๒ หลกัการ กล่าวคอื 

๑) หลกัการแรกคอืถ้าไม่มปี่าแห่งนี9แลว้ประชาชนจะสูญเสยีผลประโยชน์อะไรบ้างโดยนํา
ประโยชน์ที.ปา่ตน้นํ9าใหบ้รกิารกบัประชาชนมาทาํการวเิคราะหแ์ละพจิารณา และ 

๒) หลกัการที.สองคอืการสรา้งแบบจําลองคณิตศาสตร ์เพื.อประเมนิมลูค่าของป่าต้นนํ9านั 9น
จะตอ้งเป็นแบบจาํลองที.เป็นสากลสามารถใชก้บัทุกพื9นที.ดว้ยขอ้มลูที.เกบ็วดัไดง้่ายและสะดวกในการ
ใชส้าํหรบัประชาชนในทอ้งถิ.น๔๔ 

อยา่งไรกต็าม การฟ้องรอ้งในคดนีี9กรมอุทยานฯไดฟ้้องรอ้งในประเดน็ของการบุกรุกทําลาย
ป่า ซึ.งเป็นผลกระทบที.เกี.ยวกบัทางทรพัยากรทางธรรมชาติ (ทางชวีภาพ) แต่ทางฝ่ายจําเลยได้
กล่าวว่าได้ทํากินในที.ดินมานานแล้ว ดงันั 9นในคดีนี9จงึเกี.ยวข้องกับการพิจารณาเรื.องการพิสูจน์
เอกสารสทิธิ Bการครอบครองที.ดินและวิถีการดํารงชีวติที.มมีาในอดีต ซึ.งการพิสูจน์ช่วงเวลาการ
กําหนดแนวเขตป่าสงวน และการพจิารณาขอ้จาํกดัของภาพถ่ายทางอากาศที.มปีจัจยัมาจากสภาพ
ภูมปิระเทศที.ต่างกนั เช่น ที.ราบเตียนโล่ง ที.สนัเขามปี่าไม้ปกคลุม ฯลฯ เป็นเงื.อนไขที.ต้องนํามา
พจิารณาในกรณนีี9ดว้ย เงื.อนไขเหล่านี9เป็นผลกระทบที.เกี.ยวขอ้งกบัทรพัยากรทางสงัคม 

ตารางที� ๒-๑๑ ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต ิ(คดโีลกรอ้น) 
หมวด กลุ่มสิ�งที�กระทบ   ความเสียหาย 
๑)สิ.งไม่มชีวีติ ดนิ * การสญูเสยีหน้าดนิ ธาตุอาหาร(ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โพแทสเซยีม) 

ในดนิสญูหาย 
* คุณสมบตักิารดดูซบันํ9าของดนิเสื.อมลง 
* ดนิสญูหาย 

นํ9า * นํ9าสญูสยีออกจากพื9นที.โดยการแผดเผาของดวงอาทติย ์
* ปรมิาณฝนตกน้อยลง 

อุณหภูมแิละความชื9น * อุณหภูมบิรเิวณรอบๆ พื9นที.สงูขึ9น ความชุ่มชื9นน้อยลง 
๒)สิ.งมชีวีติ ตน้ไม ้ * ปา่ไมถู้กทาํลาย ไดแ้ก่ ปา่ดงดบิ ปา่เบญจพรรณ ปา่เตง็รงั  

เนื9อที. ปา่ที.ถูกทาํลายทั 9งหมด ๙ ไร่ 
 

นอกจากนี9 วฒันธรรมหรอืวถิกีารดํารงชวีติ มอีทิธพิลต่อการทําเกษตรกรรมเพื.อดํารงชวีติ 
ซึ.งประเดน็ในเชงิสงัคมชิ9นนี9 สามารถพจิารณาเป็นอกีประเดน็หนึ.งในการพจิารณาความสมัพนัธข์อง
การกระทาํและผล 

ดงันั 9นสําหรบักรณีศึกษาของคดี การใช้แผนภาพโครงสร้างการจําแนกผลกระทบทาง
สิ.งแวดล้อม ไม่ได้ใช้ชี9วดัผลกระทบทางมลภาวะต่อสิ.งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่สามารถใช ้

                                                           
๔๔  สมจติ คงทน กลุ่มปฏบิตังิานทอ้งถิ.นไรพ้รมแดน  ดรูายละเอยีดไดท้ี.ภาคผนวก ฉ (ขอ้มลูคดกีารฟ้องรอ้งคดโีลกรอ้น) 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๖๗- 

บ่งบอกถงึการพจิารณาประเดน็ต่างๆ ที.อาจแสดงความสมัพนัธ์ของเหตุและผลของปญัหาที.เกดิขึ9น 
ซึ.งอาจเป็นประเดน็ที.มกีารพจิารณาที.ตกหล่น หรอืประเดน็การพจิารณาที.ใช้โต้แยง้คํากล่าวอย่างมี
เหตุผลได ้

การวิเคราะหแ์ละข้อสงัเกตเกี�ยวกบัการคิดสตูรมลูค่าความเสียหายทางสิ�งแวดล้อม 

จากสถานการณ์ที.เกดิขึ9น มคีวามเหน็มากมายจากนักวชิาการ นักเคลื.อนไหว นักกฎหมาย 
หลงัจากกรมอุทยานแห่งชาตสิตัวป์่าและพนัธุพ์ชืไดอ้อกมาชี9แจงถงึสูตรการคดิคํานวนเป็นค่าปรบัที.
นํามาใชก้บัเกษตรกร ว่าไม่อยากใหก้รมอุทยานฯนําแบบจาํลองนี9ไปใช ้ เพราะจะสรา้งความไม่เป็น
ธรรมโดยเฉพาะกบักลุ่มชาวไรช่าวนา แบบจาํลองคดิค่าเสยีหายเป็นคดิแบบมุมเดยีว ความเสยีหาย
ที.คดิว่าก่อให้เกิดโลกร้อนนั 9นขณะนี9ยงัไม่มงีานวิจยัของประเทศใดในโลกรบัรองกนัว่าเป็นงานที.
สมบูรณ์และสามารถนํามาอ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ และถ้านํามาใช้จะทําให้ผู้คนได้รบัความ
เดอืดรอ้นมาก โดยมรีายละเอยีดในการประเมนิความเสยีหายจากการตดัไมท้าํลายปา่มดีงันี9 

๑) การทําให้สูญหายของธาตุอาหารคิดเป็นมูลค่า ๔,๐๖๔ บาทต่อไร่ต่อปี เป็นการคิด
ค่าใชจ้า่ยในการซื9อแมปุ่๋ ยไนโตรเจน,ฟอสฟอรสัและโพแทสเซี.ยมขึ9นไปโปรยทดแทน 

๒) ทาํใหด้นิไมด่ดูซบันํ9าฝน ๖๐๐ บาทต่อไรต่่อปี 
๓) ทําให้นํ9าสูญเสยีออกไปจากพื9นที.โดยการแผดเผาของดวงอาทติย ์๕๒,๘๐๐ บาทต่อไร่

ต่อปี คํานวนจากการเปลี.ยนแปลงความสูงของนํ9าจาก ๓ ส่วนคอืนํ9าที.ดนิไม่ดูดซบั นํ9าจากการคาย
ระเหย และฝนตกน้อยลงคดิเป็นปรมิาตรนํ9าทั 9งหมดต่อพื9นที. ๑ ไร่ แลว้คดิเป็นค่าจา้งเหมารถบรรทุก
เอานํ9าไปฉีดพรมในพื9นที.เดมิ 

๔) ทาํใหด้นิสญูหาย ๑,๘๐๐ บาทต่อไร่ต่อปี คดิเป็นค่าใชจ้่ายในการบรรทุกดนิขึ9นไปและปู
ทบัไวท้ี.เดมิ 

๕) ทําให้อากาศร้อนมากขึ9น ๔๕,๔๕๓.๔๕ บาทต่อไร่ต่อปี คดิคํานวณจากปรมิาตรของ
อากาศในพื9นที.ที.เสยีหายเอามาคณูดว้ยความหนาแน่น ๑.๑๕๓ x ๑๐-๓ ตนัต่อลูกบาศก์เมตร เพื.อหา
มวลของอากาศ แลว้ใชม้วลหาปรมิาณความรอ้นที.ต้องปรบัลด หลงัจากนั 9นเอาจาํนวน B.Th.U ของ
เครื.องปรบัอากาศขนาด ๑ ตัน ๓,๔๒๐,๐๐๐ แคลอรี.ต่อชั .วโมง มาหารเพื.อจะได้รู้ว่า ต้องใช้
เครื.องปรบัอากาศเท่าไหร่ แลว้คดิค่ากระแสไฟฟ้าสําหรบัเดนิเครื.องปรบัอากาศเพื.อใหอุ้ณหภูมขิอง
อากาศเยน็ลงเท่ากบัพื9นที.ที.มปีา่ปกคลุม 

๖) ทาํใหฝ้นตกน้อยลง ๕,๔๐๐ บาทต่อไรต่่อปี 
๗) มลูค่าความเสยีหายทางตรงจากปา่สามชนิด๔๕ ๔๖ ๔๗ คอื 

                                                           
๔๕ เอกสารเผยแพร่ “หลกัเกณฑก์ารคดิคาํนวณค่าเสยีหายทางสิ.งแวดลอ้มจากการทาํลายปา่ตนํ้9าที.ไมส่มบรูณ์” โดย ดร.พงษ์ศกัดิ B 
วทิวสัชุตกุิลและวารนิทร ์จริะสุขทวกุีล 
๔๖ เอกสารสมัมนาวนัที.๑๔ส.ค๒๕๕๒ “การคดิค่าเสยีหายจากการทาํใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น” โดย คณะทาํงานวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม สภาที.ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
๔๗ กรณศีกึษา “คอืทั 9งชวีติและความทรงจาํการต่อสูเ้พื.อที.ดนิของนางกาํจาย ชยัทอง ” เรยีบเรยีงโดย นายจรสั บุญรกัษ์ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๖๘- 

๗.๑ การทาํลายปา่ดงดบิ ค่าเสยีหายจาํนวน ๖๑,๒๖๓.๓๖ บาท  
๗.๒ การทาํลายปา่เบญจพรรณ ค่าเสยีหายจาํนวน ๔๒,๕๗๗.๗๕ บาท 
๗.๓ การทาํลายปา่เตง็รงั ค่าเสยีหายจาํนวน ๑๘,๖๓๔.๑๙ บาท 

และเพื.อนําค่าเฉลี.ยของมลูค่าความเสยีหายจากป่าสามชนิด ตามขอ้ ๗.๑-๗.๓ ของผลผลติ
ในรปูเนื9อไมแ้ละของปา่ มคี่าเท่ากบั ๔๐,๘๒๕.๑๐ บาทต่อไรต่่อปี มารวมกบัมลูค่าความเสยีหายทาง
สิ.งแวดล้อม จาํนวน ๑๑๐,๑๑๗.๖๐ บาทต่อไร่ต่อปี รวมมูลค่าทั 9งหมดเท่ากบั ๑๕๐,๙๔๒.๗๐ บาท 
แต่เพื.อความสะดวกกรมอุทยานแห่งชาตสิตัวป์า่และพนัธุพ์ชืคดิค่าเสยีหาย ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาทต่อไร่
ต่อปี๔๘ 

ขอ้สงัเกตบางประการว่า สตูรการคดิคาํนวนค่าเสยีหายที.ทาํใหโ้ลกรอ้นใชป้ฎบิตักิบัชาวบา้น
ที.ทํากนิมาก่อนการประกาศเขตอุทยาน ซึ.งขณะนี9อยู่ในระหว่างการพสิูจน์สทิธิ Bระหว่างชาวบ้านกบั
หน่วยงานของรฐั ฉะนั 9นยงัไมส่ามารถนําขอ้หาโลกรอ้นมาฟ้องรอ้งดาํเนินคดกีบัชาวบา้นได ้

การคิดสูตรนี9 พยายามคิดตามหลักเศรษฐศาสตร์ หลักการคิดมูลค่าความเสียหายทาง
สิ.งแวดล้อม เพื.อจะชี9ให้เห็นคุณค่าความสําคัญของป่าไม้ แต่การคํานวณบางอย่างก็ไม่ถูกต้อง
อย่างเช่นขอ้มูลการสูญเสยีธาตุอาหารในดนิ แบบทดลองพจิารณาจากสถานีทดลองทําแปลง โดย
เกบ็ตวัอยา่งดนิที.ไมม่ตีน้ไมเ้ลย ทาํเป็นแปลง กําจดัต้นหญ้าออกไปจนหมด แลว้ยกคนัขึ9นมาเพื.อตดั
ต้นไม ้เอาสงักะสฝีงัลงไปในดนิเมื.อฝนตกลงมาก็ตกใส่ถงั แล้วนํามาเปรยีบเทยีบกบัดนิที.อยู่ในป่า 
ซึ.งมนัมคีวามแตกต่างจากพื9นที.เกษตรกรรมจรงิอยู่มากเพราะในพื9นที.เกษตรกรรมมพีชืคลุมดนิ มี
ต้นหญ้า ต้นขา้วฟาง มนัไม่โล่งแบบในแปลงทดลอง แลว้จะนําไปเปรยีบเทยีบกนั แลว้คํานวณเป็น
ความเสยีหายทางสิ.งแวดล้อมได้อย่างไรเมื.อเอาโมเดลของแปลงทดลองมาเปรยีบเทยีบกบัที.ดิน
เกษตรกร แปลงทดลองซึ.งไม่มกีารปลูก หรอืทําอะไรเลยกบัดนิ ไม่มวีถิกีารปฏบิตัขิองชาวบา้น ถ้า
ชาวบา้นทําใหดิ9นพงัทลายตามโมเดลของกรมอุทยานฯ ชาวบ้านคงทํากนิไม่ได้มาตั 9งแต่บรรพบุรุษ
แลว้ เป็นตรรกะคดิแบบงา่ยๆ 

ขณะเดยีวกนั จากแบบจําลองที.นํามาคดิมูลค่าความเสยีหายทางตรงจากป่า โดยคดิจาก
ต้นไมท้ี.อยู่ในป่า ซึ.งเตบิโตปีละ ๖ ควิบกิหรอืลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี ซึ.งขอ้มูลนี9ไม่ถูกต้องเท่ากบั 
การคดิเป็นเฮกตาร ์หรอืราวๆ ๓๖ ควิบกิ แต่จากขอ้มูลของผม๔๙ ที.เคยวจิยั พบว่า ป่าในประเทศ
ไทยไม่ได้เตบิโตมากขนาดนั 9น เป็นตวัเลขที.ผดิ ต้นไมใ้นประเทศจะเตบิโตประมาณ ๑-๒ ลูกบาศ์ก
เมตรต่อไร่ต่อปี หรอืการคํานวณที.จงัหวัดเพชรบูรณ์ ต้นไม้เติบโตปีละ ๑.๘ ลูกบาศก์เมตรต่อ
เฮกตาร์ต่อปี ขณะที.แบบจําลองของกรมอุทยานฯ คํานวณสูงไปถึง ๖ ลูกบาศก์เมตร หรอืเท่ากบั
คาํนวณเกนิไปถงึ ๑๓ เท่า จากความเป็นจรงิ 

                                                           
๔๘ สมจติ คงทน กลุ่มปฏบิตังิานทอ้งถิ.นไรพ้รมแดน  
๔๙ รายงานพเิศษ นภาพร แจ่มทบัทิม คดัจากเนชั .นสุดสปัดาห ์ฉบบัที. ๙๘๐ วนัที. ๑๑ มนีาคม ๒๕๕๔ หน้า ๒๒-๒๓
<http://www.landreformthai.net/data/index.php?option=com_content&view=article&id=2...5/4/2554> 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๖๙- 

หมายเหตุ 

(๑) การประเมนิความเสยีหายจากการตดัไมท้ําลายป่า ดูไดจ้าก หลกัเกณฑก์ารคดิคํานวณ
ค่าเสยีหายทางสิ.งแวดลอ้มจากการทาํลายปา่ตน้นํ9าที.ไมส่มบรูณ์ โดย ดร.พงษ์ศกัดิ B วทิวสัชุตกุิล และ
วารนิทร ์จริะสุขทวกุีล กลุ่มวจิยัต้นนํ9า สํานักอนุรกัษ์และจดัการต้นนํ9า กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า 
และพนัธุพ์ชื เอกสารเผยแพรท่ี. ๔/๒๕๔๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๒) เทคนิคการเป็นพยานศาล กรณีเรยีกค่าเสยีหายจากการทําลายป่าต้นนํ9า โดย ดร.พงษ์
ศกัดิ B วทิวสัชุตกุิล และวารนิทร ์จริะสุขทวกุีล สถานีวจิยัต้นนํ9าชายฝ ั .งทะเลตะวนัออก สํานักอนุรกัษ์
และจดัการต้นนํ9า กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพนัธุพ์ชื เอกสารเผยแพร่ที. ๔/๒๕๔๘ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อย่างไรก็ตาม ดร.สมศกัดิ B สุขวงศ์ ที.ปรกึษาศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมภิาค
เอเชยีแปซฟิิค(รคีอฟ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อธบิายปญัหาความสมัพนัธ์ระหว่างอํานาจรฐั 
ทรพัยากรปา่ไม ้การดาํรงอยูข่องชุมชน ในฐานะนกัวชิาการดา้นปา่ไมค้นแรกของเมอืงไทย ที.มุ่งเน้น 
การศกึษาความสมัพนัธข์องชุมชนกบัป่าไม ้จากการศกึษาวจิยัปญัหาการคดิค่าเสยีหายคดโีลกรอ้น 
อดีตคณบดีคณะวนศาสตร์ผู้นี9  มุ่งเน้นประเด็นวิถีชุมชนในเขตป่า กับการสร้างภาวะสมดุลทาง
สิ.งแวดล้อมตามความถนัด โดยมเีป้าหมายเพื.อช่วยสนับสนุนการต่อสู้คดโีลกรอ้นของชาวบ้าน นํา
ขอ้มูลผลการศกึษาไปใช้อธบิายต่อสู้ทางคดคีวามในชั 9นศาลกบัเกษตร และเพื.อทําความเข้าใจกบั
สงัคมในเรื.องวถิกีารผลติและการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งยั .งยนืของชุมชนที.สมัพนัธก์บัเรื.องภาวะ
โลกรอ้น ซึ.งการเกบ็ขอ้มลูเรื.องที.ดนิทํากนิในอดตีจนถงึปจัจุบนัและที.อยู่อาศยั รวมถงึขอ้มลูวถิชีวีติ
ซึ.งมผีลต่อการเพาะปลกูยงัไมน่่าจะมกีารจดัทาํฐานขอ้มลูอยา่งเป็นรปูธรรม 

ดงัคาํกล่าวของนางกําจาย หนึ.งในผูต้้องหาคดทีี.ทําใหโ้ลกรอ้น กล่าวว่า “เธอไม่ยอมรบัเรื.อง
ที.ถูกกล่าวว่าเป็นผูท้ําใหโ้ลกรอ้น เพราะพื9นที.ดงักล่าวเป็นพื9นที.เกษตรกรรมใชเ้พื.อการเพาะปลูกมา
มากกว่า ๑๐๐ ปี มกีารเสยีภาษบีํารุงทอ้งที.สําหรบัที.ดนิตามประกาศของสภาตําบลมาอย่างต่อเนื.อง 
อีกทั 9งได้รบัทุนจากสํานักงานสงเคราะห์สวนยางขออนุมตัิโค่นต้นยางเก่า เพื.อปลูกใหม่ทดแทน 
รวมทั 9งที.ดนิดงักล่าวเป็นมรดกตกทอดมาจากปู ่ยา่มาหลายชั .วอายคุน” 

 
 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๗๐- 

ตารางที� ๒-๑๒ ตวัอยา่งตารางวเิคราะหโ์ครงสรา้งประเภทพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามปญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม (คดโีลกรอ้น) 

 

กลุ่ม ๒ :  กลุ่มปัญหาสิ�งแวดล้อมที�เกิดจากพฤติกรรมของมนุษยใ์นการบุกรกุทาํลายสิ�งแวดล้อม 

กลุ่มปัญหา ผลกระทบที�เกี�ยวข้อง กลุ่มสาขาความรู้ ตวัอย่างรายชื�อหน่วยงาน 
ตวัอย่างรายชื�อ

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
กลุ่มปัญหาทรพัยากรที�ดินและป่าไม้ ดภูาคผนวก ข 
 ทรพัยากรทางกายภาพ 

* เกี.ยวกบัดนิ  ธาตุอาหารในดนิ หรอื แร่ธาตุ 
* เกี.ยวกบันํ9า 
* เกี.ยวกบัอุณหภมู ิหรอื ความรอ้น 
* เกี.ยวกบัภมูทิศัน์และภมูปิระเทศ 

 
* วทิยาศาสตรห์รอืวศิวกรรมสิ.งแวดลอ้ม 
 
 
* การเกษตรหรอืเทคโนโลยกีารเกษตร 
* ปา่ไม ้
* แผนที.ทางอากาศ   ที.ดนิ 

 
* สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม   
  กรมควบคุมมลพษิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรมทรพัยากรนํ9า  
  กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ.งแวดลอ้ม  สถาบนัอุดมศกึษา 
* กรมวชิาการเกษตร สถาบนัอุดมศกึษา 
* กรมปา่ไม ้กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื 
* กรมแผนที.ทหาร  กรมที.ดนิ 

 
หวัขอ้ ๑.๒.๑ 
 
 
หวัขอ้ ๒.๔.๓ 
หวัขอ้ ๒.๔.๑ 
หวัขอ้ ๑.๓.๒ 

 ทรพัยากรทางชวีภาพ 
* ปา่ไมห้รอืพนัธุพ์ชื 

 
*ปา่ไม ้  วนศาสตร ์  พฤกษศาสตร ์

 
* กรมปา่ไม ้ กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื
สถาบนัอุดมศกึษา 

 
หวัขอ้ ๒.๔.๑ - ๒ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๗๑- 

 

รปูที� ๒-๘ การวเิคราะหแ์ละขอ้สงัเกตในแงผ่ลกระทบก่อนกระบวนการพจิารณาคด ี(คดโีลกรอ้น) 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๗๒- 

ตวัอย่าง ๓ คดทีางดา้นสารกมัมนัตภาพรงัส ี: คดโีคบอลท-์๖o๕๐
  

สาเหตุ : การสมัผสักบัแท่งตะกั .วที.กมัมนัตรงัส ี
สถานที.ตอนเริ.มเกดิเหตุ : รา้นรบัซื9อของเก่า 
ช่วงเวลาที.เริ.มตรวจพบความเสยีหาย : ๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๓ ผูท้ี.ไดส้มัผสักบัแท่งตะกั .วทั 9ง ๓ คน 
เริ.มเกดิอาการเจบ็ป่วย โดยไม่ทราบว่าเป็นเพราะการไดร้บัสารกมัมนัตรงัส ีโดยผูเ้สยีหายที. ๒ และ 
๓ ไดไ้ปรบัการรกัษาที.โรงพยาบาล (ตารางที. ๒-๑๓ ถงึ ๒-๑๕) 

ตารางที� ๒-๑๓ ตารางสรปุช่วงเวลาของเหตุการณ์ (คดโีคบอลท-์๖๐) 
ลาํดบั ช่วงเวลา เหตกุารณ์ 

๑ พ.ศ. ๒๕๓๘ * โรงพยาบาลรามาธบิดไีดข้ายเครื.องฉายรงัสโีคบอลท-์๖o ใหแ้ก่ บรษิทั  
กมลสโุกศล อเิลก็ทรคิ จาํกดั โดยไดแ้จง้การขายดงักล่าวใหแ้ก่ สาํนกังาน
พลงังานปรมาณูเพื.อสนัต ิ(พป.) รบัทราบแลว้ (หนงัสอืขออนุญาตลง 
วนัที. ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘) 
* ต่อมาบรษิทั กมลสโุกศล อเิลก็ทรคิฯ ไดท้าํการขนยา้ยเครื.องฉายรงัส ี
โคบอลท-์๖o ที.รบัซื9อมา รวมทั 9งเครื.องฉายรงัสโีคบอลทเ์ครื.องอื.นๆ ที.อยู ่
ในความครอบครองทั 9งหมด ประมาณ ๓-๔เครื.อง มาเกบ็ไวท้ี.ลานจอดรถ 
ของบรษิทั กมลสโุกศล จาํกดั  

๒ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๓ * บุคคลภายนอกเข้าไปยงัสถานที.เก็บดงักล่าว และนําชิ9นส่วนเครื.องฉายรงัส ี
โคบอลท์-๖o เป็นแท่งตะกั .วทรงกระบอก (ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ๒o ซม. ยาว 
๔o ซม.) รวมถงึเศษโลหะอื.นๆ ออกมาขายใหแ้ก่พ่อคา้เร่รบัซื9อของเก่า  
* ผู้เสยีหายที. ๑ และ ๒ ซึ.งเป็นพ่อค้าเร่รบัซื9อของเก่า จงึรบัซื9อเครื.องฉายรงัส ี
โคบอลท์-๖o รวมถึงเศษโลหะอื.นๆ ดงักล่าว และนํากลบัมายังที.พัก คือซอย
มหาดไทย ๒ เขตประเวศ 

๓ ๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๓ * ผู้เสียหายที. ๑ และ ๒ ได้ร่วมกับผู้เสียหายที. ๓ พยายามแยกแท่งตะกั .ว 
(สแตนเลสและตะกั .ว) ออกจากกนั ขณะนั 9นผูท้ี.ไดส้มัผสักบัแท่งตะกั .วทั 9ง ๓ คน 
เริ.มเกิดอาการเจ็บป่วย โดยผู้เสียหายที. ๒ และ ๓ ได้ไปรับการรักษาที.
โรงพยาบาลจุฬารตัน์ ๗ และคลนิีกราม ๒ 
* บ่ายวนัเดยีวกนั ผูเ้สยีหายที. ๑ และผูเ้สยีหายที. ๔ ไดนํ้าแท่งตะกั .วไปขายใหก้บั
ผูเ้สยีหายที. ๕ และผู้เสยีหายที. ๖ เจา้ของรา้นรบัซื9อของเก่า โดยผูเ้สยีหายที. ๕ 
ร่วมกบัผูเ้สยีหายที. ๖ และผูเ้สยีหายที. ๗ ซึ.งเป็นลูกจา้งในรา้นรบัซื9อของเก่า ได้
ช่วยกนัตดัแยกชิ9นสว่นของแท่งตะกั .วออกจากกนัอกีครั 9ง โดยเครื.องตดัเหลก็ที.ใช้
แก๊ส ขณะที.ผ่านั 9นเกดิควนัสเีหลอืง มกีลิ.นเหมน็มาก 
* ผูเ้สยีหายที. ๖ จงึสั .งใหห้ยุด และใหผู้เ้สยีหายที. ๑ นําแท่งตะกั .วดงักล่าวกลบัไป
รวมเวลาที.ใชใ้นการผ่าแยกชิ9นสว่นที.รา้นรบัซื9อของเก่าประมาณ ๑ ชั .วโมง โดยมี
ผูเ้สยีหายที. ๘, ที. ๙, ที. ๑o และที. ๑๑ 
 

                                                           
๕๐ การประเมนิความเสยีหายและการจ่ายค่าชดเชย ดไูดจ้ากเอกสารอา้งองิ”สรุปขอ้เทจ็จรงิกรณคีดโีคบอลท ์ ” ภาคผนวก ช 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๗๓- 

ลาํดบั ช่วงเวลา เหตกุารณ์ 
* ผู้เสียหายที. ๑ และ ๔ จึงนําแท่งตะกั .วกลับบ้านพัก ขณะที.เดินทางกลับ
ผู้เสียหายที. ๔ มีอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณขาพกั และมีอาการคลื.นไส้
อาเจยีน 

๔ ๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๓ *ผู้เสยีหายที. ๑ และ ๔ ได้ใช้เครื.องมอืต่างๆ  งดัเพื.อแยกชิ9นส่วนแท่งโลหะได ้
เป็นสแตนเลสและตะกั .ว และไดนํ้ากลบัไปขายใหผู้เ้สยีหายที. ๕ และ ๖ อกีครั 9ง 
*กมัมนัตภาพรงัสแีพร่ออกมาในปรมิาณสงู ส่งผลกระทบบุคคลที.ทํางานและพกั
อาศัยอยู่ในร้านรบัซื9อของเก่า รวมถึงผู้ที.พักอาศยัอยู่ในบริเวณใกล้เคียง คือ 
ผูเ้สยีหายที. ๑๒ 

๕ ๕ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๔๓ *ผูเ้สยีหายที. ๕ และที. ๖ เขา้รบัการรกัษาที.โรงพยาบาลสมทุรปราการ 
๖ ๗ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๔๓ *ผูเ้สยีหายที. ๖ , ที. ๗ และ ที. ๙ เขา้รบัการรกัษาที.โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
๗ ๑๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๓ *ผูเ้สยีหายที. ๑ เขา้รบัการรกัษาที.โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
๘ ๑๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๓ *ผูเ้สยีหายพบแพทยท์ี.โรงพยาบาลสมุทรปราการ มอีาการบวมที.นิ9วมอื อาเจยีน 

ผมร่วงและเมด็โลหติขาวลดตํ.าลงมาก แพทย์แจง้ว่าเป็นอาการเจบ็ป่วยนั 9นเป็น
ผลจากการสมัผสัสารกมัมนัตภาพรงัส ี

๙ ๑๘-๑๙ กุมภาพนัธ ์
๒๕๔๓ 

*สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื.อสันติ ได้ดําเนินการเก็บกู้และขนย้ายวัตถุ
กมัมนัตภาพรงัสไีปจดัเกบ็ไวท้ี.สถานที.จดัเกบ็ของ สาํนกังาน 

๑๐ ๒o กุมภาพนัธ ์ ๒๕๔๓ *ผูเ้สยีหายที. ๒ และ ๔ เขา้รบัการรกัษาที.โรงพยาบาลสมทุรปราการ 
๑๑ ๒๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๓ *ผูเ้สยีหายที. ๘ เขา้รบัการรกัษาที.โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
๑๒ ๒๗ มนีาคม ๒๕๔๓ *ผูเ้สยีหายที. ๑o และ ๑๑  เขา้รบัการรกัษาที.โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

 

ตารางที� ๒-๑๔ ตารางสรปุผลกระทบ (คดโีคบอลท-์๖๐) 
สว่นที.ไดร้บัผลกระทบ ตําแหน่ง อาการ การรกัษา ผลลพัธ ์

๑) ร่างกาย  *ไดร้บัอนัตรายในขั 9น
รุนแรงเนื.องจากอาการ
บาดเจบ็ทางรงัส ี

*รกัษาตวัในหอ้งปลอด
เชื9อของโรงพยาบาล
ประมาณ ๑ เดอืน 

 

๒) มอื *ทั 9ง ๒ ขา้ง 
 
 
*ฝา่มอืขวา 
 

*เกดิบาดแผลที.มอืทั 9งสอง
ขา้งและกลายเป็นเนื9อเน่า
ตายกลายเป็นเนื9อเน่าตาย 
*เกดิบาดแผล 

*ไดร้บัการตดันิ9วไป
ทั 9งหมด ๑o นิ9ว ถงึ
ระดบัโคนนิ9วทั 9งสองขา้ง 
*ยา้ยเนื9อเยื.อจาก
ทอ้งแขนขวามาปิดแผล
ที.ฝา่มอืขวา 

*มอืพกิารทั 9ง ๒ ขา้ง 
 
 
*สามารถใชง้านได้
ประมาณ ๙o% 

๓) เซลลแ์ละ
โครโมโซมผดิปกต ิ

   มโีอกาสเป็นมะเรง็ 
และปว่ยดว้ยโรค
อื.นๆ  ไดใ้นอนาคต 

๔) แขน(อนาคต) *ทั 9ง ๒ ขา้ง *เนื9อเน่าตายขึ9นอกีบรเิวณ
ปลายมอือาจตอ้งตดัถงึ
ระดบัปลายแขน 

*ตดัแขนทั 9ง ๒ ขา้ง  



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๗๔- 

สว่นที.ไดร้บัผลกระทบ ตําแหน่ง อาการ การรกัษา ผลลพัธ ์
๕) นิ9ว *นิ9วโป้งซา้ย 

 
 
*นิ9วกลางขวา 
*นิ9วกลางซา้ย 
*นิ9วชี9ขวา 
*นิ9วนางซา้ย 

*เกดิแผลและเนื9อเน่าตาย
ขึ9นบรเิวณปลายนิ9วมอื 
 

*ตดัออก ๑ ขอ้และ 
ตดันิ9วโป้งซา้ยเพิ.มอกี  
๑ ขอ้ (อนาคต) 
*ตดัอกี ๒ ขอ้ 
*ตดั  ๒ ขอ้ 
*ตดั  ๒ ขอ้ 
*ตดัปลายนิ9ว 

 
 
 
 
 
 
ตดัเพิ.มอกี ๑ ขอ้
(อนาคต) 

๖) ขอ้พบัเขา่ *ดา้นขวา *เนื9อเน่าตาย *ได้รับการผ่าตัดย้าย
เนื9อเยื.อหลายแห่งมา
ปิด 

*สามารถใช้งานได้
ประมาณ ๑o% 

 

ตวัอย่าง ๔ ตวัอยา่งสมมต ิ

สาเหตุ : โรงไฟฟ้านิวเคลยีรร์ะเบดิ 
สถานที.ตอนเริ.มเกดิเหตุ : ในทอ้งที.บรเิวณชุมชนที.มปีระชากรไมห่นาแน่น 

โดยใช้โครงสรา้งการจาํแนกลกัษณะผลกระทบทางสิ�งแวดล้อม (หวัข้อ๒.๑ บทที�๒) สามารถ
วเิคราะหล์กัษณะผลกระทบการต่างๆ ที.จะเกดิขึ9นไดด้งันี9 (โปรดด ูรปูที. ๒-๙ ตารางที. ๒-๑๖) 

 

 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๗๕- 

ตารางที� ๒-๑๕ ตวัอยา่งตารางวเิคราะหโ์ครงสรา้งประเภทพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามปญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม (คดโีคบอลท-์๖๐) 

กลุ่ม ๑ : กลุ่มปัญหาสิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกบัการปล่อยสสาร คลื�น หรอืสิ�งมีชีวิต ที�ก่อมลพิษเขา้สู่สิ�งแวดล้อม  

ลาํดบั กลุ่มปัญหา ผลกระทบที�เกี�ยวข้อง กลุ่มสาขาความรู้ ตวัอย่างรายชื�อหน่วยงาน 
ตวัอย่างรายชื�อ

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
๑.๒ กลุ่มปัญหาสารกมัมนัตรงัสี ดภูาคผนวก ข 

  ทรพัยากรทางกายภาพ 
* เกี.ยวกบัดนิ  ตะกอนดนิ  ธาตุอาหาร   
  หนิ ทราย หรอื แร่ธาตุ 
* เกี.ยวกบันํ9า นํ9าบาดาล หรอื ความชื9น 
* เกี.ยวกบัลม หรอื อากาศ 

 
* วทิยาศาสตรห์รอืวศิวกรรม
สิ.งแวดลอ้ม 
* นิวเคลยีรฟ์ิสกิส ์
* พษิวทิยา 

 
* กรมควบคุมมลพษิ,  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสรมิ  
  คุณภาพสิ.งแวดลอ้ม, กรมทรพัยากรนํ9า   สถาบนัอุดมศกึษา 
* สาํนกังานปรมาณูเพื.อสนัต ิ สถาบนัอุดมศกึษา 
* ศนูยข์อ้มลูพษิวทิยา  สมาคมพษิวทิยาแห่งประเทศไทย   
  สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบนัอุดมศกึษา 

 
หวัขอ้ ๑.๒.๑ 
 
หวัขอ้ ๑.๑.๓ 
หวัขอ้ ๒.๒.๓ 

   ทรพัยากรทางชวีภาพ 
* มนุษย ์

 
*ชวีวทิยา เทคโนโลยชีวีภาพและ
พนัธุศาสตร ์
* แพทยศ์าสตรส์าขาต่างๆ  
(เช่น รงัสวีทิยา) และ จติวทิยา 
* พษิวทิยาและอาชวีเวชศาสตร ์
 

 
* ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(ไบโอเทค)    
  สถาบนัอุดมศกึษา 
* กรมการแพทย ์  กรมควบคุมโรค   กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์  
  กรมสุขภาพจติ   สถาบนัอุดมศกึษา 
* ศนูยข์อ้มลูพษิวทิยา  สมาคมพษิวทิยาแห่งประเทศไทย  กรม 
  อนามยั  ชมรมอาชวีศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 

 
หวัขอ้ ๒.๒.๑ 
 
หวัขอ้ ๒.๒.๒ 
 
หวัขอ้ ๒.๒.๓ 
 
 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๗๖- 

 

รปูที� ๒-๙ การวเิคราะหแ์ละขอ้สงัเกตในแงผ่ลกระทบก่อนกระบวนการพจิารณาคด ี(โรงไฟฟ้านิวเคลยีรร์ะเบดิ) 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๗๗- 

ตารางที� ๒-๑๖ ตวัอยา่งตารางวเิคราะหโ์ครงสรา้งประเภทพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามปญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม (โรงงานนิวเคลยีรร์ะเบดิ) 

กลุ่ม ๑ : กลุ่มปัญหาสิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกบัการปล่อยสสาร คลื�น หรือสิ�งมีชีวิต ที�ก่อมลพิษเข้าสู่สิ�งแวดล้อม  

ลาํดบั 
กลุ่ม

ปัญหา 
ผลกระทบที�เกี�ยวข้อง กลุ่มสาขาความรู้ ตวัอย่างรายชื�อหน่วยงาน 

ตวัอย่างรายชื�อ
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

๑.๒ กลุ่มปัญหาสารกมัมนัตรงัสี ดภูาคผนวก ข 
  ทรพัยากรทางกายภาพ 

* เกี.ยวกบัดนิ ตะกอนดนิ ธาตุ
อาหาร หนิ ทราย หรอื แร่ธาตุ 
* เกี.ยวกบันํ9า นํ9าบาดาล หรอื 
ความชื9น 
* เกี.ยวกบัลม หรอื อากาศ 

 
* วทิยาศาสตรห์รอืวศิวกรรม
สิ.งแวดลอ้ม 
 
* นิวเคลยีรฟ์ิสกิส ์
* พษิวทิยา 

 
* สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม กรมควบคุมมลพษิ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ.งแวดลอ้ม, กรมทรพัยากรนํ9า 
สถาบนัอุดมศกึษา 
* สาํนกังานปรมาณูเพื.อสนัต ิ สถาบนัอุดมศกึษา 
* ศนูยข์อ้มลูพษิวทิยา สมาคมพษิวทิยาแห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา สถาบนัอุดมศกึษา 

 
หวัขอ้ ๑.๒.๑ 
 
หวัขอ้ ๑.๑.๓ 
หวัขอ้ ๒.๒.๓ 

  
 

ทรพัยากรทางชวีภาพ 
* มนุษย ์
 
 
 
 
 
 
* สตัวต์่างๆ  
 
* ปา่ไมห้รอืพนัธุพ์ชื 

 
*ชวีวทิยา เทคโนโลยชีวีภาพและ
พนัธุศาสตร ์
*แพทยศ์าสตรส์าขาต่างๆ  
(เช่น รงัสวีทิยา)และ จติวทิยา 
*พษิวทิยาและอาชวีเวชศาสตร ์
*เวชศาสตรป์้องกนั อาชวีเวชศาสตร ์
ระบาดวทิยาและ สาธารณสุขศาสตร ์
*สตัวศาสตร ์ประมง กฏีวทิยา 
*สมทุรศาสตรแ์ละชวีภาพทางทะเล 
*วนศาสตร ์ พฤกษศาสตร ์

 
* ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(ไบโอเทค) สถาบนัอุดมศกึษา 
* กรมการแพทย ์กรมควบคุมโรค กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กรมสุขภาพจติ 
สถาบนัอุดมศกึษา 
* ศนูยข์อ้มลูพษิวทิยา สมาคมพษิวทิยาแห่งประเทศไทย กรมอนามยั ชมรมอาชวี
ศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 
* กรมอนามยั กรมควบคุมโรค ชมรมอาชวีศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 
สถาบนัอุดมศกึษา 
* กรมปศุสตัว ์กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื กรมประมง 
สถาบนัอุดมศกึษา 
* กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั .ง สถาบนัอุดมศกึษา 
* กรมปา่ไม ้กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื สถาบนัอุดมศกึษา 
 
 

 
หวัขอ้ ๒.๒.๑ 
หวัขอ้ ๒.๒.๒ 
 
หวัขอ้ ๒.๒.๓ 
 
หวัขอ้  ๒.๒.๔ 
 
หวัขอ้ ๒.๓.๑ 
๒.๓.๓ - ๔ 
หวัขอ้ ๒.๓.๒ 
หวัขอ้ ๒.๔.๑-๒ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๗๘- 

 

กลุ่ม ๑ : กลุ่มปัญหาสิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกบัการปล่อยสสาร คลื�น หรือสิ�งมีชีวิต ที�ก่อมลพิษเข้าสู่สิ�งแวดล้อม  

ลาํดบั 
กลุ่ม

ปัญหา 
ผลกระทบที�เกี�ยวข้อง กลุ่มสาขาความรู้ ตวัอย่างรายชื�อหน่วยงาน 

ตวัอย่างรายชื�อ
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

  ทรพัยากรทางสงัคม 
* คุณภาพการดาํรงชวีติ 

 
*สงัคมสงเคราะห ์สวสัดกิารและ
พฒันาสงัคม 

 
* กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กรมการพฒันาชุมชน มลูนิธติ่างๆ  

 
หวัขอ้ ๔.๑ 

  * สทิธ ิ *นิตศิาสตร ์  สทิธมินุษยชน * สาํนกัคุม้ครองผูบ้รโิภคและสิ.งแวดลอ้ม กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ สภา
ทนายความ สถาบนัวชิาชพี เช่น เนตบิณัฑติยสภา สาํนกังานคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิองคก์ารเอกชนดา้นสทิธมินุษยชนต่างๆ สถาบนัอุดมศกึษา 

หวัขอ้ ๓.๑ - ๒ 
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-๗๙- 

 บทที� ๓ 
ประเดน็สาํคญัของแนวทางเบืXองต้น 

ในการนําระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญ 
มาใช้ในศาลในคดีสิ�งแวดล้อม 

 

๓.๑ หลกักฎหมายการรบัฟังพยานหลกัฐาน 

เมื.อมขีอ้พพิาทหรอืคดเีกดิขึ9นแล้วทุกฝ่ายที.เกี.ยวขอ้งย่อมต้องการหาขอ้ยุตหิรอืมุ่งไปสู่การ
ระงบัข้อพิพาทที.มีความเป็นธรรม ซึ.งสามารถดําเนินการได้หลายวิธี เช่น การตกลงทําสญัญา
ประนีประนอมยอมความ การไกล่เกลี.ยข้อพพิาททางเลอืก อนุญาโตตุลาการ การนําคดขีึ9นสู่การ
พิจารณาคดีของศาล เป็นต้น ในกระบวนการระงบัข้อพิพาทไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตาม พบว่า 
พยานหลกัฐาน (Evidence) เป็นสิ.งที.สําคัญอย่างมากในการพิสูจน์ข้อเท็จจรงิในคดีหรือใน
กระบวนการระงบัขอ้พพิาทนั 9นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ.งกรณีที.คู่พพิาทใช้บรกิารของอํานาจตุลาการใน
สงัคมประชาธปิไตยหรอืระบบศาล การนําพยานหลกัฐานเขา้มาสู่การพจิารณาคดขีองศาลจะต้องมี
กฎเกณฑเ์ฉพาะกําหนดไว้ เพื.อให้คู่ความที.พพิาทกนัในคดไีด้มโีอกาสพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิโดยอาศยั
พยานหลกัฐานนั 9น เพื.อใหศ้าลพจิารณาพพิากษาคดดีว้ยความเป็นธรรม 

กระบวนการค้นหาความจรงิที.อาศัยพยานหลักฐานนั 9นถูกพัฒนาขึ9น และทําให้มีความ
น่าเชื.อถอืเพื.อใช้พสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิในกระบวนพจิารณาคด ีจนเกิดเป็นหลกัเกณฑท์ี.ใช้ในการรบัฟงั
พยานหลกัฐาน จนพฒันากลายเป็นหลกักฎหมายในการรบัฟงัพยานหลักฐานที.ใช้กันอยู่อย่าง
แพรห่ลายในประเทศต่างๆ พยานหลกัฐานตามความหมายที.กล่าวไวใ้นบทที.สองแบ่งไว ้๒ ประเภท 
ไดแ้ก่ วตัถุพยานหรอืพยานหลกัฐานที.เป็นสิ.งของที.เกี.ยวขอ้งในคดสีิ.งแวดลอ้ม เช่น ตวัอย่างสารเคมี
ที.ร ั .วไหลในสถานที.เกิดเหตุ ตวัอย่างนํ9าที.มกีารปนเปื9อนของสารตะกั .ว ตวัอย่างอากาศซึ.งมกีาร
ปนเปื9อนของมลพษิทางอากาศ เป็นตน้ และพยานบุคคลหรอืพยานที.เป็นบุคคลที.ใหถ้้อยคําเกี.ยวกบั
ขอ้เทจ็จรงิที.ตนไดพ้บเหน็เหตุการณ์ หรอืเล่าว่าไดท้ราบหรอืรูเ้หน็เกี.ยวกบัเหตุการณ์นั 9น ที.เกี.ยวขอ้ง
กับคดีสิ.งแวดล้อม เช่น พยานบุคคลที.เห็นการปล่อยสารมลพิษลงสู่แหล่งนํ9า พยานบุคคลที.ให้
ความเหน็รบัรองผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพนํ9า เป็นต้น พยานบุคคลมดีว้ยกนัหลายประเภท เช่น 
ประจกัษ์พยานหรอืพยานที.ให้ขอ้เทจ็จรงิที.ตนไดพ้บเหน็หรอืสมัผสักบัเหตุการณ์หรอืขอ้เทจ็จรงินั 9น
มาด้วยตนเอง พยานความเห็นหรือพยานบอกเล่า เป็นต้น ซึ.งหลกักฎหมายที.ใช้ในการรบัฟงั
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-๘๐- 

พยานหลกัฐานจะมคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละประเภทของพยานหลกัฐาน ในที.นี9จะกล่าวถึง
รายละเอยีดเฉพาะหลกักฎหมายการรบัฟงัพยานบุคคล เท่านั 9น 

๓.๑.๑ หลกักฎหมายการรบัฟังพยานผูเ้ชี�ยวชาญของไทย 

หลกัการรบัฟงัพยานหลกัฐานโดยทั .วไป จะมปีญัหาต้องพจิารณาที.สําคญั ๒ ขอ้ กล่าวคอื 
ประการแรก ปญัหาการรบัฟงัพยานหลกัฐานเขา้สู่กระบวนพจิารณาคด ี(Admissibility of evidence) 
หรอืการปญัหาที.ศาลจะต้องวนิิจฉัยว่า จะรบัฟงัพยานหลกัฐานที.คู่ความในคดยีื.นขอมาในบญัชรีะบุ
พยานหรอืยื.นเพิ.มเตมิเขา้มาในคดภีายหลงัหรอืไม่ ซึ.งมขีอ้พจิารณาอยู่หลายประการ เช่น พยานนั 9น
ไดย้ื.นเขา้มาในคดโีดยชอบกฎหมายหรอืไม่ พยานนั 9นเป็นพยานที.ต้องหา้มตามบทบญัญตักิฎหมาย
หรอืไม่ พยานไม่ยนิยอมที.จะให้ถ้อยคําในฐานะพยานหรอืไม่ เป็นต้น ประการที.สองปญัหาความ
น่าเชื.อถอืของพยานหลกัฐาน (Reliability of evidence) เช่น พยานนั 9นมคีวามเกี.ยวขอ้งกบัประเดน็
ขอ้พพิาทแห่งคดหีรอืไม ่พยานนั 9นเป็นสาระแห่งการวนิิจฉัยพพิากษาคดหีรอืไม่ เป็นต้น ซึ.งสามารถ
ปรบัใชไ้ดก้บัพยานหลกัฐานทุกประเภทรวมทั 9งพยานบุคคล หรอืที.สนใจในที.นี9คอื พยานผูเ้ชี.ยวชาญ 
ดว้ย 

ตามหลกักฎหมายทั .วไป พยานบุคคล มหีน้าที.ในกระบวนพจิารณาคดขีองศาล ๓ ประการ 
ไดแ้ก่ หน้าที.จะต้องไปตามที.เจา้พนักงานหรอืศาลหมายเรยีก หน้าที.จะต้องสาบานหรอืปฏญิาณตน 
และหน้าที.จะต้องให้ถ้อยคําแก่ศาล โดยผู้ที.เป็นพยานบุคคลจะสิทธิตามบทบญัญัติกฎหมาย ๓ 
ประการเช่นเดยีวกนั ได้แก่ สทิธทิี.จะไดร้บัการคุ้มครอง สทิธทิี.จะใหก้ารโดยสมบูรณ์ปราศจากการ
ขดัขวางโดยมชิอบ และสทิธทิี.จะได้รบัค่าป่วยการและการปฏบิตัทิี.เหมาะสม โดยหลกักฎหมาย
เกี.ยวกับการรับฟงัพยานบุคคลโดยทั .วไปของไทย จะเป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วย
พยานหลักฐานทั 9งที.อยู่ในส่วนกฎหมายสาระบัญญัติ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น และกฎหมายวธิสีบญัญตั ิเช่น ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ
แพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น หรือในกฎหมายเฉพาะอื.นๆ เช่น 
พระราชบญัญตักิารจดัตั 9งศาลภาษีอากรและวธิพีจิารณาคดภีาษีอากร พระราชบญัญตัิจดัตั 9งศาล
ทรพัยส์นิทางปญัญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิพีจิารณาคดทีรพัยส์นิทางปญัญาและการค้า
ระหว่างประเทศ พระราชบญัญตัจิดัตั 9งศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน เป็นตน้ 

ในปจัจุบนั หลกัการทั .วในการรบัฟงัพยานบุคคลตามกฎหมายวธิพีจิารณาคดี๕๑ กล่าวคอื 
ศาลจะรบัฟงัพยานบุคคลเฉพาะพยานบุคคลที.เป็นประจกัษ์พยานเท่านั 9น จะไม่รบัฟงัพยานบุคคล
ประเภทที.เป็นพยานความเหน็หรอืศาลจะไมร่บัฟงัพยานบอกเล่า โดยมหีลกัเกณฑว์่า บุคคลทุกคนที.
                                                           
๕๑ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง  
มาตรา ๘๕ บญัญตัไิวว้่า คู่ความฝา่ยที.มหีน้าที.ตอ้งนําสบืขอ้เทจ็จรงิย่อมมสีทิธทิี.จะนําพยานหลกัฐานใดๆ มาสบืไดภ้ายใตบ้งัคบัแห่ง
ประมวลกฎหมายนี9หรอืกฎหมายอื.นอนัว่าดว้ยการรบัฟงัพยานหลกัฐานและการยื.นพยานหลกัฐาน  
มาตรา ๘๖ วรรคแรก บญัญตัไิวว้่า เมื.อศาลเหน็ว่าพยานหลกัฐานใดเป็นพยานหลกัฐานที.รบัฟงัไมไ่ดก้ด็ ีหรอืเป็นพยานหลกัฐานที.รบั
ฟงัได ้แต่ไดย้ื.นฝา่ฝืนต่อบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายนี9ใหศ้าลปฏเิสธไมร่บัฟงัพยานหลกัฐานไว ้
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สามารถรบัรู้ได้และสามารถถ่ายทอดการรบัรู้นั 9นได้ ย่อมสามารถเป็นพยานบุคคลได้ เนื.องจาก 
บทบญัญตักิฎหมายไทยไม่มขีอ้ห้ามบุคคลบางประเภทเป็นพยาน๕๒ เว้นแต่ ขอ้ห้ามในบทบญัญตัิ
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒๓๒ ซึ.งหา้มมใิหโ้จทก์อ้างจาํเลยเป็นพยาน
ในคดอีาญา ในขณะที.จําเลยสามารถอ้างตนเองเป็นพยานได้๕๓ แม้ว่า ศาลจะเคร่งครดัไม่รบัฟงั
ความเห็นของพยานบุคคลมาเพื.อใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี แต่ในบางกรณีที.ศาลมีความ
จําเป็นต้องอาศัยความรู้หรือความเชี.ยวชาญเฉพาะด้านในการพิจารณาคดีหรือชั .งนํ9 าหนัก
พยานหลกัฐานเพื.อวินิจฉัยข้อชี9ขาดข้อพิพาทแห่งคดีแล้วมคีําพิพากษา ศาลอาจมคีวามจําเป็น
จะตอ้งรบัฟงัความเหน็ของพยานบุคคลที.มคีวามรูห้รอืความเชี.ยวชาญเฉพาะดา้นซึ.งศาลไม่มคีวามรู้
นั 9นหรอืศาลไม่สามารถรูเ้องได ้โดยเฉพาะอย่างยิ.งในกรณีของพยานหลกัฐานเกี.ยวขอ้งกบัทางดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหรอืวทิยาการแขนงอื.นๆ๕๔  ๕๕ ที.เกี.ยวขอ้งกบัประเดน็ขอ้พพิาทแห่งคด ี
ดว้ยเหตุนี9จงึทําให้มกีารพฒันาหลกักฎหมายที.เป็นขอ้ยกเวน้ของการรบัฟงัพยานหลกัฐานขึ9นมาใช้
ในการพจิารณาคดเีพื.อประโยชน์แห่งความยตุธิรรม๕๖  

                                                           
๕๒ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง  
มาตรา ๙๕ บญัญตัไิวว้่า หา้มมใิหย้อมรบัฟงัพยานบุคคลใดเวน้แต่บุคคลนั 9น  
        (๑) สามารถเขา้ใจและตอบคาํถามได ้และ 
        (๒) เป็นผูท้ี.ไดเ้หน็ ไดย้นิ หรอืทราบขอ้ความเกี.ยวในเรื.องที.จะใหก้ารเป็นพยานนั 9นมาดว้ยตนเองโดยตรง แต่ความในขอ้นี9ให้
ใชไ้ดต่้อเมื.อไมม่บีทบญัญตัแิห่งกฎหมายโดยชดัแจง้หรอืคาํสั .งของศาลใหเ้ป็นอย่างอื.น 
         เมื.อศาลไมย่อมรบัไวซ้ึ.งคาํเบกิความของบุคคลใด เพราะเหน็ว่า บุคคลนั 9นจะเป็นพยานหรอืใหก้ารดงักลา่วขา้งตน้ไมไ่ด ้และ
คู่ความฝา่ยที.เกี.ยวขอ้งรอ้งคดัคา้น ก่อนที.ศาลจะดาํเนินคดต่ีอไป ใหศ้าลจดรายงานระบุนามพยาน เหตุผลที.ไมย่อมรบั และขอ้คดัคา้น
ของคู่ความฝา่ยที.เกี.ยวขอ้งไว ้สว่นเหตุผลที.คู่ความฝา่ยคดัคา้นยกขึ9นอา้งนั 9น ใหศ้าลใชดุ้ลพนิิจจดลงไว ้ในรายงานหรอืกาํหนดให้
คู่ความฝา่ยนั 9นยื.นคาํแถลงต่อศาลเพื.อรวมไวใ้นสาํนวน 
๕๓ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒๓๒ บญัญตัไิวว้่า หา้มมใิหโ้จทกอ์า้งจาํเลยเป็นพยาน 
๕๔ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง  
มาตรา ๙๘ บญัญตัไิวว้่า คู่ความฝา่ยใดฝา่ยหนึ.งจะอา้งบุคคลใดเป็นพยานของตนกไ็ดเ้มื.อบุคคลนั 9นเป็นผูม้คีวามรูเ้ชี.ยวชาญในศลิป 
วทิยาศาสตร ์การฝีมอื การคา้ หรอืการงานที.ทาํหรอืในกฎหมายต่างประเทศ และซึ.งความเหน็ของพยานอาจเป็นประโยชน์ในการ
วนิิจฉยัชี9ขาดขอ้ความในประเดน็ทั 9งนี9ไมว่่าพยานจะเป็นผูม้อีาชพีในการนั 9นหรอืไม ่ 
๕๕ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  
มาตรา ๒๔๓ วรรคหนึ.ง บญัญตัไิวว้่า ผูใ้ดโดยอาชพีหรอืมใิช่กต็าม มคีวามเชี.ยวชาญในการใดๆ เช่น ในทางวทิยาศาสตร ์ศลิปะ ฝีมอื 
พาณชิยการ การแพทย ์หรอืกฎหมายต่างประเทศ และซึ.งความเหน็ของผูน้ั 9นอาจมปีระโยชน์ในการวนิิจฉยัคดใีนการสอบสวน ไต่สวน
มลูฟ้องหรอืพจิารณา อาจเป็นพยานในเรื.องต่างๆ เป็นตน้ว่า ตรวจร่างกายหรอืจติของผูเ้สยีหาย ผูต้อ้งหา หรอืจาํเลย ตรวจลายมอื 
ทาํการทดลองหรอืกจิการอย่างอื.นๆ  
๕๖ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง  
มาตรา ๙๕/๑ บญัญตัไิวว้่า ขอ้ความซึ.งเป็นการบอกเล่าที.พยานบุคคลใดนํามาเบกิความต่อศาลกด็ ีหรอืที.บนัทกึไวใ้นเอกสารหรอืวตัถุ
อื.นใดซึ.งไดอ้า้งเป็นพยานหลกัฐานต่อศาลกด็ ีหากนําเสนอเพื.อพสิจูน์ความจรงิแห่งขอ้ความนั 9น ใหถ้อืเป็นพยานบอกเล่า 
        หา้มมใิหศ้าลรบัฟงัพยานบอกเล่า เวน้แต่  
        (๑) ตามสภาพ ลกัษณะ แหล่งที.มา และขอ้เทจ็จรงิแวดลอ้มของพยานบอกเล่านั 9น น่าเชื.อว่าจะพสิจูน์ความจรงิได ้หรอื 
        (๒) มเีหตุจาํเป็นเนื.องจากไมส่ามารถนําบุคคลซึ.งเป็นผูท้ี.ไดเ้หน็ ไดย้นิ หรอืทราบขอ้ความเกี.ยวในเรื.องที.จะใหก้ารเป็นพยานนั 9น
ดว้ยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานไดแ้ละมเีหตุผลสมควรเพื.อประโยชน์แห่งความยุตธิรรมที.จะรบัฟงัพยานบอกเลา่นั 9น 
        ในกรณทีี.ศาลเหน็ว่าไมค่วรรบัไวซ้ึ.งพยานบอกเล่าใด ใหนํ้าความในมาตรา ๙๕ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๘๒- 

ข้อยกเว้นหลกักฎหมายว่าด้วยการรบัฟงัพยานหลกัฐาน หรอื ข้อยกเว้นหลกัการรบัฟงั
พยานบุคคล คอื กรณีพยานผู้เชี.ยวชาญศาลจะรบัฟงัความเหน็ของพยานบุคคลประเภทนี9 เพื.อใช้
เป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาตดัสนิพพิากษาคดี๕๗ ๕๘ ๕๙ 

ทั 9งนี9 ในศาลยุตธิรรมของไทยโดยเฉพาะในทางปฏบิตัินั 9น ศาลผู้วนิิจฉัยชี9ขาดปญัหาว่าจะ 
รบัฟงัพยานหลกัฐานเขา้สู่กระบวนพจิารณาคดขีองศาลหรอืไม่ หรอืปญัหาว่าพยานหลกัฐานนั 9นมี
ความน่าเชื.อถอืหรอืไม่นั 9น ในเบื9องต้นศาลจะไม่ค่อยเคร่งครดักบัการใช้บทบญัญตัวิ่าดว้ย บทตดัไม่
รบัฟงัพยานหลกัฐานเขา้สู่การพจิารณาคดขีองศาลมากนัก ในทางตรงกนัขา้มศาลจะเปิดโอกาสใหม้ี
การนําพยานเข้าสืบในกระบวนพิจารณาได้อย่างเต็มที.เพื.อความยุติธรรม แต่ภายหลังจากการ
สบืพยานในศาลเสรจ็สิ9นแล้ว ศาลจงึจะมดุีลพนิิจ วนิิจฉัยว่า จะรบัฟงัพยานหลกัฐานนั 9นไว้ในคดี
หรอืไม ่และพยานหลกัฐานนั 9นน่าเชื.อหรอืไม ่ไปพรอ้มๆ กบักระบวนการจดัทาํคาํพพิากษาในคดี๖๐ 

ขอ้พพิาทหรอืคดสีิ.งแวดลอ้ม เป็นขอ้พพิาทที.มปีระเดน็แห่งคดทีี.เกี.ยวดว้ยขอ้เทจ็จรงิที.ต้อง
อาศยัความรูท้างดา้นวชิาการหลายแขนง ทั 9งด้านวทิยาศาสตร ์วทิยาศาสตรป์ระยุกต์ สงัคมศาสตร ์
และวชิาการแขนงอื.นๆ มาปรบัใช้ในการแก้ไขปญัหาสิ.งแวดล้อมอย่างเป็นองคร์วม เช่น วศิวกรรม
เคม ีธรณีวทิยา นิเวศวทิยา วทิยาศาสตรส์ิ.งแวดล้อม วทิยาศาสตรเ์คม ีสาธารณสุขศาสตร ์แพทย์
สาขาอาชวีอนามยั (Occupation-medical doctor) เศรษฐศาสตร ์วศิวกรรมโยธา สถาปนิกและการ
ผงัเมอืง พษิวทิยา วนศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละสถติ ิฟิสกิส์ของอากาศ เสยีงและความสั .นสะเทอืน 
เป็นตน้ ซึ.งความรูต่้างๆ เหล่านี9 ศาลไมไ่ดเ้ป็นผูม้คีวามรูค้วามเชี.ยวชาญในเรื.องนั 9นๆ และเป็นเรื.องที.
ศาลไม่สามารถรูไ้ด้เองจากกระบวนการพจิารณาคดโีดยอาศยัพยานหลกัฐานทางด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยทีี.เกี.ยวขอ้งนั 9นๆ 

                                                           
๕๗ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง  
มาตรา ๘๗ บญัญตัไิวว้่า หา้มมใิหศ้าลรบัฟงัพยานหลกัฐานใด เวน้แต่ 
        (๑) พยานหลกัฐานนั 9นเกี.ยวถงึขอ้เทจ็จรงิที.คู่ความฝา่ยหนึ.งฝา่ยใดในคดจีะตอ้งนําสบื และ 
        (๒) คู่ความฝา่ยใดอา้งพยานหลกัฐาน ไดแ้สดงความจาํนงที.จะอา้งองิพยานหลกัฐานนั 9นดงัที.บญัญตัไิวใ้นมาตรา ๘๘ และ ๙๐ 
แต่ถา้ศาลเหน็ว่า เพื.อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม จาํเป็นจะตอ้งสบืพยานหลกัฐานอนัสาํคญัซึ.งเกี.ยวกบัประเดน็ขอ้สาํคญัในคดโีดยฝา่
ฝืนต่อบทบญัญตัขิองอนุมาตรานี9 ใหศ้าลมอีํานาจรบัฟงัพยานหลกัฐานเช่นวา่นั 9นได ้
๕๘ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง  
มาตรา ๘๘ บญัญตัไิวว้่า เมื.อคู่ความฝา่ยใดมคีวามจาํนงที.จะอา้งองิความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาลตั 9ง เพื.อเป็นพยานหลกัฐาน
สนบัสนุนขอ้อา้งหรอืขอ้เถยีงของตน ใหคู้่ความฝา่ยนั 9นยื.นต่อศาลก่อนวนัสบืพยานไมน้่อยกว่าเจด็วนัซึ.งบญัชรีะบุพยาน โดยแสดง 
รายชื.อ ที.อยู่ ของบุคคล ซึ.งคู่ความฝา่ยนั 9น ขอใหต้ั 9งผูเ้ชี.ยวชาญ 
๕๙ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง  
มาตรา ๙๙ บญัญตัเิกี.ยวกบัพยานผูเ้ชี.ยวชาญไวว้่า “ถา้ศาลเหน็ว่าจาํเป็นที.จะตอ้งตรวจบุคคล วตัถุ สถานที. หรอืตั 9งผูเ้ชี.ยวชาญตามที.
บญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๒๙ และมาตรา ๑๓๐ เมื.อศาลเหน็สมควร ไมว่่าการพจิารณาคดจีะอยู่ในขั 9นใด หรอืเมื.อมคีาํขอของคู่ความฝา่ย
ใดภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญตัมิาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘ ใหศ้าลมอีํานาจออกคาํสั .งกาํหนดการตรวจหรอืการแต่งตั 9งผูเ้ชี.ยวชาญเช่น
ว่านั 9นได”้ 
๖๐ อา้งแลว้ในเชงิอรรถที. ๑๓ หน้า ๑๐๑. 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๘๓- 

ดงันั 9น ดุลพนิิจของศาลในการรบัฟงัพยานหลกัฐานที.ถูกนํามาปรบัใช้ในคดต่ีางๆ กล่าวได้
โดยสรปุ ดงันี9 

(๑) การใชดุ้ลพนิิจของศาลในการชั .งนํ9าหนักพยานหลกัฐาน ศาลต้องคํานึงถงึหลกักฎหมาย
ที.เกี.ยวขอ้งกบัพยานหลกัฐานและการรบัฟงัพยานหลกัฐาน บรรทดัฐานแห่งคําพพิากษาศาลฎกีา 
ความสมเหตุสมผลของพยานหลกัฐานที.สาระสาํคญัแห่งคด ีความเกี.ยวขอ้งกบัประเดน็ขอ้พพิาทแห่ง
คด ี 

(๒) การใช้ดุลพินิจของศาลเกี.ยวกับพยานหลักฐานด้านวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจใน
กระบวนการค้นหาความจรงิด้านวิทยาศาสตร์ การนําสืบพยานหลกัฐานโดยใช้ความเห็นของ
ผู้เชี.ยวชาญต้องแสดงเหตุผลประกอบตามหลักวิชาเพื.อให้คนธรรมดาที.ไม่มีความรู้เฉพาะใน
วทิยาการนั 9นเขา้ใจไดต้ามสมควร 

(๓) การใช้ดุลพนิิจของศาลในการรบัฟงัพยานหลกัฐาน ไม่มกีฎเกณฑต์ายตวั แต่ศาลต้อง
ทาํหน้าที.คุม้ครองคู่ความใหไ้ดร้บัความเป็นธรรมในกระบวนพจิารณาคด ี

ตามที.ได้กล่าวมาแล้วว่า พยานผู้เชี.ยวชาญ จัดอยู่ในประเภทพยานบุคคลในบรรดา
พยานหลกัฐานที.นําเขา้สู่กระบวนพจิารณาคดขีองศาล สามารถดําเนินการได ้๒ วธิกีาร คอื โดยการ
กล่าวอา้งคู่ความในคด ีหรอืโดยการแต่งตั 9งของศาล บทบญัญตัวิ่าดว้ยการรบัฟงัพยานบุคคล รวมถงึ
บรรดาบทบญัญตัทิี.เกี.ยวดว้ยขอ้หา้มมใิหร้บัฟงัพยานหลกัฐานประเภทนี9 ต้องถูกนํามาปรบัใชใ้นการ
รบัฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญอย่างเหมาะสมตามบทบัญญัติของกฎหมายด้วย ไม่เว้นแม้แต่ในคดี
สิ.งแวดล้อม ซึ.งพยานผู้เชี.ยวชาญเป็นพยานบุคคลที.เขา้มาในคดทีี.ข ั 9นตอนการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ
ของศาล ที.เขา้ลกัษณะของขอ้ยกเว้นขอ้ห้ามมใิห้รบัฟงัพยานบุคคลที.มาบอกหรอืเล่าให้ศาลฟงัถึง
เหตุการณ์ที.ตนเองได้รบัรู้หรือได้ยินหรือได้รบัทราบมาด้วยตนเอง กล่าวคือ การรบัฟงัพยาน
ผู้เชี.ยวชาญจะเป็นกรณีการที.พยานให้ถ้อยคําความคดิเหน็ของตนเองในเรื.องที.เกี.ยวขอ้งกบักรณี
พพิาท นั 9นในข้อที.ว่า ข้อพจิารณาในประเด็นข้อพิพาทนั 9นไม่สามารถใช้ความคิดเห็นของบุคคล
ธรรมดาที.มไิดม้คีวามรู ้ความชาํนาญมาทดแทนได ้

ถงึแมว้่า ปจัจบุนัศาลยตุธิรรมของไทยจะมแีผนกคดสีิ.งแวดลอ้มในศาลสูง และในเริ.มมแีผนก
คดีสิ.งแวดล้อมในศาลชั 9นต้นคือ ศาลแพ่ง มจีํานวนศาลผู้ที.มคีวามรู้เฉพาะทางในด้านกฎหมาย
สิ.งแวดล้อมปฏิบตัิงานในศาลยุติธรรมรวมถึงศาลปกครองมากขึ9นก็ตาม แต่ในการพิจารณาคดี
สิ.งแวดลอ้มส่วนใหญ่ที.มคีวามจาํเป็นจะตอ้งอาศยัความรูค้วามเชี.ยวชาญเฉพาะดา้นที.มมีติขิองความ
ซบัซอ้นในองคค์วามรูท้ ั 9งทางดา้นเทคนิคและทางดา้นสงัคมศาสตรโ์ดยต้องอาศยัการประยุกต์ความรู้
หลายแขนงต่างๆ เหล่านั 9นในลักษณะองค์รวม ในการวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบ นําเสนอ
ทางแก้ไขปญัหา ประเมนิความเสียหายและค่าชดเชยความเสียหาย เสนอแนวทางป้องกนัและ
ตดิตามตรวจสอบ การเฝ้าระวงัมใิหเ้กดิภยัซํ9า รวมทั 9งการฟื9นฟูระบบนิเวศและสิ.งแวดลอ้ม ที.จาํเป็น
จะต้องพจิารณาในกระบวนพจิารณาคดสีิ.งแวดล้อม ทําให้ศาลมคีวามจําเป็นต้องอาศยัความรูห้รอื



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๘๔- 

ความเชี.ยวชาญเฉพาะด้านเหล่านั 9นในการพจิารณาคดหีรอืชั .งนํ9าหนักพยานหลกัฐานเพื.อวนิิจฉัย 
ชี9ขาดประเดน็พพิาทแห่งคดแีลว้มคีาํพพิากษาที.เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝา่ย  

อาจกล่าวโดยสรปุไดว้่า ในคดสีิ.งแวดลอ้มศาลมเีหตุผลความจาํเป็นต้องรบัฟงัความเหน็ของ
พยานผูเ้ชี.ยวชาญ คอื  

(๑) คดสีิ.งแวดล้อมนั 9นต้องการความเหน็ของผู้มคีวามรูแ้ละความเชี.ยวชาญเฉพาะด้าน ใน
การพจิารณาความน่าเชื.อถอืของพยานหลกัฐานในการพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิหรอืคน้หาความจรงิในคด ี

(๒) คดสีิ.งแวดล้อมต้องการความเหน็ของผู้มคีวามรูแ้ละความเชี.ยวชาญในการพสิูจน์หรอื
ประเมนิความเสยีหายจากประเด็นข้อพิพาทแห่งคด ีเพื.อพิสูจน์ยนืยนัความสมัพนัธ์ระหว่างการ
กระทาํและผลของประเดน็ขอ้พพิาทแห่งคด ี

(๓) คดสีิ.งแวดล้อมต้องการความเห็นของผู้มคีวามรู้และความเชี.ยวชาญ ในการประเมนิ
ความเสียหายเพื.อการเยยีวยาความเสียหาย รวมถึงความเสียหายต่อมนุษย์ ความเสียหายต่อ
สิ.งมชีวีติอื.น ความเสยีหายต่อระบบนิเวศและสิ.งแวดล้อม การประเมนิความเสยีหายและค่าชดเชย
ความเสยีหาย การประเมนิค่าใชจ้า่ยในการฟื9นฟูระบบนิเวศและสิ.งแวดลอ้ม 

ศาลจะต้องมีข้อพิจารณาของในการรบัฟงัความเห็นของพยานผู้เชี.ยวชาญเพื.อวินิจฉัย 
ชั .งนํ9าหนกัพยานหลกัฐานในกระบวนพจิารณาและพพิากษาคด ีดงัต่อไปนี9 

(๑) ความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญเกี.ยวขอ้งกบัประเดน็ขอ้พพิาทแห่งคด ี
(๒) คุณสมบตัเิฉพาะตวัของพยานผู้เชี.ยวชาญมคีวามเกี.ยวขอ้งกบัประเด็นขอ้พพิาท และ

เป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาพพิากษาคด ี
(๓) วธิกีารที.ผูเ้ชี.ยวชาญเลอืกใชใ้นการพเิคราะหห์รอือธบิายหรอืตรวจพสิูจน์พยานหลกัฐาน

มคีวามน่าเชื.อถอืและเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาพพิากษาคด ี
(๔) ประเด็นข้อพิพาทในคดีเป็นปญัหาซึ.งบุคคลธรรมดาไม่อาจตัดสินได้โดยใช้ความรู ้

ความสามารถ หรอืประสบการณ์ในชวีติประจําวนัของวญิ¡ูชน เพราะประเดน็นั 9นเกี.ยวกบัความรู้
ทางวทิยาศาสตรห์รอืวทิยาการเฉพาะแขนง ซึ.งจะตดัสนิไดก้แ็ต่เฉพาะโดยผูเ้ชี.ยวชาญเท่านั 9น 

(๕) พยานผูเ้ชี.ยวชาญจะต้องมคีวามรูเ้ชี.ยวชาญหรอืมคีวามชํานาญในสาขาวชิาการแขนงที.
เป็นปญัหาที.ต้องตอบในประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี  ที.มคีุณค่าและความน่าเชื.อถือ ความรู้ความ
ชํานาญนั 9นอาจจะได้มาจากการศึกษาเล่าเรยีนจนได้ปรญิญา หรอืประกาศนียบตัร หรอืหนังสือ
รบัรองอื.นๆ  หรอือาจได้จากการทํางานในสาขานั 9นมาเป็นเวลานานจนมคีวามชํานาญก็ได้ เช่น 
ศลิปะ วทิยาศาสตร ์การฝีมอื อาวุธ เงนิตรา การคา้ หรอืการงานที.ทํา หรอืกฎหมายระหว่างประเทศ 
เป็นตน้ 

(๖) การรบัฟงัพยานหลกัฐานวทิยาศาสตร ์ต้องการความรูท้างด้านวทิยาศาสตรเ์ขา้มาช่วย
ในการตดัสนิและวนิิจฉยัขอ้เทจ็จรงิทางวทิยาศาสตรน์ั 9น 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๘๕- 

๓.๑.๒ หลกักฎหมายการรบัฟังพยานผูเ้ชี�ยวชาญของต่างประเทศ 

หลกักฎหมายการรบัฟงัพยานหลกัฐานทั .วไปที.ถูกนํามาใช้ในกฎหมายไทยดงัที.กล่าวไว้
ขา้งต้น เป็นหลกักฎหมายที.พฒันาขึ9นและใช้บงัคบักนัอย่างแพร่หลายประเทศต่างๆ การพจิารณา
คดใีนศาลกม็ปีญัหาการรบัฟงัพยานหลกัฐานเช่นเดยีวกนักบักรณีของศาลไทย ๒ ประการ กล่าวคอื 
ปญัหาว่าพยานหลกัฐานนั 9นจะถูกรบัฟงัเขา้มาในกระบวนพจิารณาคดขีองศาลโดยชอบดว้ยกฎหมาย
หรอืไม่ และปญัหาว่าพยานหลกัฐานนั 9นมคีวามน่าเชื.อถอืหรอืไม่ ในที.นี9ความสนใจจะอยู่ที.กฎหมาย
ลกัษณะพยาน โดยเฉพาะอย่างยิ.งกฎหมายเกี.ยวกบัพยานบุคคล ซึ.งในหลายประเทศจะมกีฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะพยานไว้เป็นการเฉพาะ ซึ.งจะให้ตรงกับความสนใจของการศึกษาครั 9งนี9ผู้ว ิจยั 
จะขอกล่าวถงึหลกักฎหมายว่าด้วยลกัษณะพยานหลกัฐานของประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศ
ออสเตรเลยี แต่เพยีงเฉพาะส่วนที.เกี.ยวขอ้งกบัพยานผูเ้ชี.ยวชาญ ว่ามแีนวคดิและหลกัเกณฑอ์ย่างไร
ในการรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดทีี.เกี.ยวกบัสิ.งแวดลอ้ม รวมถงึยกตวัอย่างประเดน็ของปญัหาการ
รบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญจากตวัอยา่งคดใีนประเทศทั 9งสองมาไว ้ณ ที.นี9 แต่พอสงัเขป  

๓.๑.๒.๑ ประเทศสหรฐัอเมริกา 

ปญัหาการรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญ ส่วนใหญ่จะเกี.ยวขอ้งดว้ยวทิยาการแขนงต่างๆ มากมาย
โดยเฉพาะอยา่งยิ.งกรณทีี.เกี.ยวดว้ยพยานหลกัฐานทางดา้นวทิยาศาสตร ์ซึ.งในประเทศสหรฐัอเมรกิา
ไดม้กีารพฒันาหลกักฎหมายว่าดว้ยลกัษณะพยานหลกัฐานที.มคีวามน่าเชื.อถอืและไดร้บัการยอมรบั
ไปเป็นจุดเริ.มต้นในการศึกษาทําความเข้าใจ และประยุกต์ใช้กฎหมายลักษณะพยานในหลาย
ประเทศ ในที.นี9จะหยบิยกเฉพาะในส่วนที.มคีวามเกี.ยวข้องกบัปญัหาการรบัฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญ 
โดยหลักเกณฑ์การรบัฟงัพยานหลักฐานในประเทศสหรฐัอเมริกา ก็มขี้อพิจารณาคล้ายๆ กัน 
ดงักล่าวไว้แล้วขา้งต้น คอื ปญัหาว่าพยานหลกัฐานนั 9นจะถูกรบัฟงัไว้ในการพจิารณาคดโีดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรอืไม่หรอืใช้หลกัการของ “Gatekeeper principle” ถ้าหากไม่สามารถผ่านเกณฑ ์
โดยชอบดว้ยกฎหมายใหพ้ยานหลกัฐานนี9ถูกรบัฟงัเขา้สู่กระบวนพจิารณาคดโีดยชอบดว้ยกฎหมาย 
พยานนั 9นจะไม่สามารถนํามาใช้ในกระบวนพิจารณาคดไีด้ โดยศาลจะมคีวามเคร่งครดัในการใช้
กฎหมายในส่วนนี9หากเปรียบเทียบของไทยคือ ศาลจะเคร่งครัดกับการใช้กฎหมายเกี.ยวกับ 
บทตดัพยานหลกัฐานที.ต้องห้ามไม่ให้รบัฟงัเข้ามาในกระบวนพจิารณาคดนีั 9นเอง และปญัหาว่า
พยานหลกัฐานนั 9นมคีวามน่าเชื.อถอืหรอืไม่ ซึ.งจะต้องมกีารทดสอบความน่าเชื.อถอืของพยานใหก้าร
ชั .งนํ9าหนกัพยานหลกัฐานในการพจิารณาคดมีคีวามเป็นธรรม อกีหลายประการดว้ยกนั 

พัฒนาการของกฎหมายลักษณะพยานของสหรฐัอเมริกาได้วางหลักการเกี.ยวกับการ 
รบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญไวว้่า “ถา้ความรูด้า้นวทิยาศาสตร ์ดา้นเทคนิค หรอืความรูพ้เิศษเฉพาะดา้น
อื.นๆ จะช่วยในการพิจารณาวินิจฉัยคดีในประเด็นข้อเท็จจริง (โดยลูกขุน) เพื.อให้เข้าใจใน
พยานหลกัฐานหรอืประเมนิข้อเท็จจรงิในกรณีประเดน็แห่งคดไีด้ พยานบุคคลผู้ที.มคีุณสมบตัเิป็น
ผู้เชี.ยวชาญไม่ว่าจะด้วยความรู ้ความชํานาญ(ทกัษะ) ประสบการณ์ การฝึกอบรม หรอืการศกึษา 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๘๖- 

อาจให้การเป็นพยานในศาลในเรื.องนั 9นๆ ในรปูแบบของความเหน็หรอืเป็นประการอื.นได้”๖๑ และ
ต่อมาได้ถูกแก้ไขปรบัปรุงในปี ค.ศ. ๒๐๐๐๖๒ ซึ.งเป็นพฒันาการที.เกิดจากคําพิพากษาคดีต่างๆ  
ในศาลที.มีประเด็นข้อพิพาทที.มีความจําเป็นจะต้องใช้ความเห็นของพยานผู้เชี.ยวชาญ ที.ศาล
พยายามจะคน้หาวธิกีารและเหตุผลที.จะทําใหศ้าลสามารถเขา้ถงึและรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.ช่วย
ใหก้ารพจิารณาคดเีกดิความเป็นธรรมไดม้ากที.สุด (คด ีFrye v. United States) ๖๓ กล่าวโดยสรุป 
ไดว้่า หลกัเกณฑข์องการรบัฟงัพยานวทิยาศาสตรจ์ะมขีอ้พจิารณา คอื ขอ้กําหนดดา้นเนื9อหาสาระ
ของพยานมคีวามจําเป็นต้องใชค้วามเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญหรอืไม่ ซึ.งมขีอ้พจิารณาว่าเนื9อหาสาระนี9
ต้องการความเหน็พยานผู้เชี.ยวชาญหรอืไม่จากปจัจยั เช่น ไม่สามารถใช้ความรู้ของคนทั .วไปได ้
ใช่หรอืไม่ ต้องใช้ความรู้พเิศษหรอืไม่ ต้องมกีารทดสอบด้วยว่าความรู้นั 9นเป็นความรู้ที.ได้รบัการ
ตรวจสอบและยอมรบัเป็นการทั .วไปโดยบรรดากลุ่มของนักวทิยาศาสตรห์รอืนักเทคนิคที.เกี.ยวขอ้ง 
ในเรื.องนั 9นๆ และมกีารตีพิมพ์เผยแพร่อย่างแพร่หลายเพื.อการตรวจสอบโดยบรรดาสมาชกิของ 
กลุ่มนั 9นๆ เอง (คด ีDaubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.)๖๔ เป็นต้น และขอ้กําหนด
เรื.องคุณสมบตัิของผู้เชี.ยวชาญที.จะมาให้ความเห็นมคีวามเกี.ยวข้องและมคีุณค่าเพยีงพอสําหรบั
ประเดน็เนื9อหานั 9นๆ หรอืไม่ ซึ.งจะต้องสอดคล้องกบัประเดน็ปญัหาความน่าเชื.อถอืของพยาน และ
ต่อมาได้พฒันาไปสู่หลกักฎหมายการรบัฟงัพยานและรายละเอียดในการปรบัใช้หลกักฎหมาย 
ที.ใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในเวลาต่อมา หรอืที.รูจ้กักนัในชื.อว่า “การทดสอบของเฟรย (Frye test)” และ 
“การทดสอบของดวูวเ์บริท (Daubert test)” 

การทดสอบของเฟรย (Frye test) ถูกพฒันามาจากเหตุผลและหลกัการในคําพพิากษาศาล
อุทธรณ์แห่งโคลมัเบยี (District of Columbia Circuit Court) ในคด ีFrye v. United States จนกลาย
มาเป็นหลกัทั .วไปที.เป็นที.ยอมรบัในการรบัฟงัพยานหลกัฐานวิทยาศาสตร์ตั 9งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๐  
คาํพพิากษาไดว้นิิจฉยัปญัหาการรบัฟงัพยานหลกัฐานเกี.ยวกบัวทิยาศาสตรใ์นการวดัความดนัโลหติ
เพื.อพสิูจน์การโกหกก่อนที.จะมกีารใช้เครื.องจบัเทจ็ ไว้ว่า “การศึกษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ยงัอยู่
ระหว่างขั 9นคดิค้นทดลองยากแก่การกําหนดให้ชดัเจน ในช่วงที.ผลการวจิยัยงัไม่อาจบอกได้แน่ว่า
                                                           
๖๑ US.Federal Rules of Evidence No.702  
“If scientific , technical, or other specialized knowledge will assist the trier of fact [jury] to understand the evidence or to 
determine a fact in issue, a witness qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education, may 
testify thereto in the form of an opinion or otherwise . . .” <Technical presentation on Scientific evidence by Prof.Paul 
Giannelli, Case Western Reserve University, 2002>  
๖๒ US.Federal Rules of Evidence No.702 (Amendment 2000) 
“If (1) the testimony is based on sufficient facts or data,  
(2) the testimony is the product of reliable principles and methods, and 
(3) the witness has applied the principles and methods reliably to the facts of the case . . .” <Technical presentation on 
Scientific evidence by Prof.Paul Giannelli, Case Western Reserve University, 2002> 
๖๓ David Faigman, David H.Kaye, and Joseph Sanders, “The Law and Science of Expert Testimony: Modern Scientific 
Evidence (Frye v. United States, 293 F. 1013 (D.C.Cir. 1923))”, (Volume 3: St.Paul, Minn.West Publishing Co., United 
States of America: 2002). 
๖๔ เพิ.งอา้ง คด ีDaubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., U.S. 509, 113 S.Ct. 2786, 125 L.Ed.2d 469 (1993). 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
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ถูกต้อง ผู้พิพากษาจะต้องอาศัยระยะเวลาเพื.อรอให้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ได้รบัการยอมรบั
โดยทั .วไปในหมู่นักวทิยาศาสตรแ์ขนงดงักล่าว” และมคีําพพิากษาว่า “การตรวจวดัความดนัโลหติ 
ยงัไมเ่ป็นที.ยอมรบักนัโดยทั .วไปในหมู่นักวทิยาศาสตรจ์งึไม่รบัฟงัพยานหลกัฐานดงักล่าว” ๖๕ ดงันั 9น
จงึมกีารนําการทดสอบนี9มาใชใ้นการรบัฟงัพยานหลกัฐานวทิยาศาสตรใ์นคดอีื.นๆ เพื.อป้องกนัมใิห้
ลกูขนุตอ้งพจิารณาชั .งนํ9าหนกัพยานหลกัฐานที.ไมน่่าเชื.อถอื ดว้ย 

การทดสอบของดูววเ์บริท (Daubert test) ไดถู้กพฒันาเพิ.มเตมิหลกักฎหมายในการรบัฟงั
พยานหลกัฐานวิทยาศาสตร์ที.ได้รบัการยอมรบันับถือในคําพิพากษาของศาลในคดีต่อๆ มาจน
กลายเป็นการทดสอบที.ถูกนํามาใช้พจิารณาพยานหลกัฐานที.จะเขา้มาสู่กระบวนพจิารณาคดขีอง
ศาล จากคําพพิากษาในคด ีDaubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. ที.มกีารฟ้องคดกีนัใน
ศาลแห่งมลรฐัแคลฟิอรเ์นียในประเดน็ที.มารดาของเดก็ผู้เยาวใ์ชย้า Bendectin เรื.องเขตอํานาจที.
บริษัทของจําเลยเป็นผู้จดัจําหน่ายที.มีข้อโต้แย้งกันในศาลจึงมกีารโอนคดีไปที.ศาลสหพันธรฐั 
หลงัจากที.มกีารเปิดเผยพยานในนัดแรก จาํเลยขอให้ศาลมคีําชี9ขาดในเบื9องต้นว่า ยาดงักล่าวมไิด้
เป็นตน้เหตุใหเ้กดิปญัหาและอ้างว่า พยานหลกัฐานของผูร้อ้งไม่อาจรบัฟงัได ้ประเดน็ขอ้พพิาทเป็น
เรื.องพยานหลกัฐานทางดา้นวทิยาศาสตรข์องการที.สารเคมมีผีลทําใหเ้กดิต่อความผดิปกตขิองทารก
ในครรภ์หรอืไม่ โดยมกีารกล่าวอ้างพยานผู้เชี.ยวชาญทางด้านการแพทย์ และด้านระบาดวิทยา 
ผูม้ชีื.อเสยีงทางดา้นผลกระทบจากสารเคมปีระกอบมาในคํารอ้ง ซึ.งมงีานวจิยั ๓๐ ชิ9นที.เกยีวขอ้งกบั
กรณศีกึษากบัคนไขก้ว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ.งไมพ่บว่าตวัยาดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิการผดิรปูของตวัอ่อน 
มขี้อสรุปจากผู้เชี.ยวชาญว่า ตัวยาที.ใช้ในสามเดือนแรกของการตั 9งครรภ์ไม่สามารถก่อให้เกิด
อนัตรายต่อทารกที.อยู่ในครรภ์แล้วเกิดมาภายหลงัได้โดยผู้ร้องมไิด้โต้แย้งเอกสารดงักล่าว แต่ 
ได้นําเสนอความเห็นผู้เชี.ยวชาญแปดคนที.มผีลงานน่าเชื.อถือ ที.ยนืยนัว่าตัวยาดงักล่าวสามารถ 
ก่อปญัหาต่อทารกที.จะคลอดไดโ้ดยอ้างถงึการทดลองในหลอดแก้วและในสตัว์ทดลองที.มชีวิติ และ
ไดม้กีารสงัเคราะหเ์อกสารที.เคยมกีารตพีมิพอ์กีครั 9งหนึ.งไดพ้บ ความสมัพนัธร์ะหว่างยาดงักล่าวกบั
การผดิปกตขิองทารกโดยตรง 

ศาลมีคําตัดสินในเบื9องต้นโดยอ้างว่า พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
evidence) จะเป็นที.ยอมรบักันได้ก็ต่อเมื.อหลกัการนั 9นเป็นที.ยอมรบักนัโดยทั .วไป (General 
acceptance) ในหมูน่กัวทิยาศาสตรห์รอืวงการของนักวชิการที.เกี.ยวขอ้ง โดยอ้างคําพพิากษาในคดี
ก่อนหน้านี9 จงึมขีอ้พจิารณาถงึคําว่า “Generally accepted” ไวว้่า การไดร้บัการยอมรบัโดยทั .วไป
รวมถงึการที.มขีอ้เทจ็จรงิอื.นๆ หลายประการมาประกอบกนัดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ.งในประเดน็ของ
ข้อเท็จจรงิที.ว่า ข้อมูลดงักล่าวในวงการวิชาการ ข้อมูลความรู้ความเชี.ยวชาญนั 9น จะต้องมกีาร
เผยแพร่ต่อสมาคม องค์กร หรอืสถาบนัที.เกี.ยวกบัวทิยาศาสตรใ์นเรื.องนั 9นๆ โดยจะต้องได้รบัการ
ตรวจสอบจากกลุ่มบุคคลที.มคีวามเชี.ยวชาญในวงการเดียวกันนั 9นด้วย โดยมุ่งหมายไปในการ 
ทําหน้าที.ช่วยเหลือให้ศาลได้รบัฟงัพยานหลกัฐานที.ถูกต้องที.จะใช้ในการพิจารณาพพิากษาคดี
                                                           
๖๕ อา้งแลว้ในเชงิอรรถที. ๑๓ หน้า ๑๐๔. 
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ดว้ย๖๖ ดงันั 9นในคดนีี9ศาลเหน็ว่า พยานหลกัฐานของผู้รอ้งยงัไม่ได้มาตรฐานที.ควรจะเป็นเนื.องจาก
ไมไ่ดต้ั 9งอยูบ่นพื9นฐานของเรื.องโรคตดิต่อ ขอ้มลูการศกึษา การทดลองในสตัวแ์ละขอ้มลูอื.นๆ และไม่
แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์องเหตุและผลของปญัหา รวมถงึความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญฝ่าย
ผูร้อ้งทั 9งแปดคนยงัไม่เคยมกีารตพีมิพ ์หรอืผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการทางวชิาการมาก่อน 
ความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญฝา่ยผูร้อ้งจงึไมส่ามารถรบัฟงัได ้

ต่อมามคีําพพิากษาของศาลอุทธรณ์ (Court of Appeals for the Ninth Circuit) ได้มี
ความเหน็โดยอ้างองิคําพพิากษากรณีของการทดสอบแบบ Fyre test ไวว้่า ความเหน็ของพยาน
ผู้เชี.ยวชาญที.ขึ9นอยู่กบัเทคนิคทางด้านวทิยาศาสตรจ์ะไม่สามารถยอมรบัได้ หากเทคนิคนั 9นยงัไม่
เป็นที.ยอมรบักนัเป็นการทั .วไปในหมู่ของนักวทิยาศาสตร์หรอืในวงการวชิาการของนักวชิาการที.
เกี.ยวขอ้ง โดยศาลไดข้ยายความดว้ยว่า ความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.มวีธิกีารวจิยัที.แปลกแยก
ออกไปจากกระบวนการที.ทํากนัตามปกตโิดยพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.มคีวามน่าเชื.อถอื ไม่สามารถเรยีก
ไดว้่าเป็นเรื.องที.ไดร้บัการยอมรบักนัเป็นการทั .วไป (General acceptance) โดยศาลอุทธรณ์อื.นๆ ที.
พจิารณาถงึปญัหาของตวัยานี9กไ็ดป้ฏเิสธที.จะยอมรบัหลกัการสงัเคราะหเ์อกสารที.เคยตพีมิพอ์กีครั 9ง 
(re-analysis) มาสนับสนุนขอ้อ้างที.ยงัไม่ได้มกีารตีพมิพ์เผยแพร่หรอืมไิด้ผ่านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวชิาการ ดงันั 9น เมื.อ ไมเ่คยมกีารตพีมิพเ์ผยแพร่หรอืตรวจสอบจากคณะกรรมการทาง
วชิาการมาก่อน ก็ไม่อาจเรยีกได้ว่า ถูกตรวจสอบจากสงัคมในหมู่นักวชิาการนั 9นๆ ได้ว่ามคีวาม
น่าเชื.อถอืหรอืไม่ การทําการศกึษาวจิยัเพยีงเพื.อประโยชน์ในการฟ้องคดอีย่างเดยีวนั 9นจงึเป็นการ 
ไม่เพยีงพอ ศาลอุทธรณ์พพิากษายนื คอื ความเหน็ของพยานผู้เชี.ยวชาญฝ่ายผูร้อ้งไม่สามารถรบั
ฟงัได้ ซึ.งต่อมาประเด็นของการตีความคําว่า “General acceptance” ได้ถูกนําไปบญัญตัิใน
บทบญัญตักิฎหมายว่าด้วยพยานหลกัฐานของสหรฐัอเมรกิาใน  ”Federal Rules of Evidence 
No.702“ ที.ผลทาํใหศ้าลมบีทบาทเป็นผูค้วบคุมประตูทางเขา้ของพยานหลกัฐานในคด ี(gatekeeping 
responsibility) หรอืการที.ศาลใชบ้ทบญัญตัขิอ้หา้มรบัฟงัพยานมาตดัมใิหนํ้าพยานนั 9นขึ9นสู่กระบวน
พจิารณาคดขีองศาล นั 9นเอง๖๗ 

ต่อมาได้มคีําวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่า เหตุผลที.ศาลใช้ในการตัดสินเช่นนี9เหมาะสม
หรอืไม ่ในเรื.องนี9จงึมปีระเดน็ขอ้กฎหมายหลายประการดว้ยกนั กล่าวคอื  

(๑) หลกักฎหมายจากคําพพิากษาในคด ีFrye v. United States ที.ถอืเป็นแนวปฏบิตัอิย่าง
ต่อเนื.องกนัมาเป็นเวลายาวนาน โดยถอืว่าเป็นมาตรฐานที.วางไวใ้นการตรวจสอบการยอมรบัพยาน
ผู้เชี.ยวชาญที.จะเข้ามาในคดี อันเป็นหลกัในการตรวจสอบการรบัฟงัพยานหลกัฐานใหม่ๆ ทาง
วทิยาศาสตร์ว่า ความเห็นของพยานผู้เชี.ยวชาญทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีต้องเป็น
ความเหน็ที.เป็นที.เป็นการยอมรบักนัโดยทั .วไป (general acceptance) ในหมู่ของนักวทิยาศาสตร์
                                                           
๖๖ ภทัรศกัดิ B วรรณแสง, เอกสารประกอบการบรรยายพเิศษในการประชุมเชงิปฎบิตักิาร เรื.อง “Promoting Improved Court Policies 
and Practices on the Environment in Thailand” : บทบาทของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม, กรุงเทพ, ๒๐๑๐. 
๖๗ อา้งแลว้ในเชงิอรรถที. ๑๓ หน้า ๑๑๙. 
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หรอืในวงการของนักวชิาการ นั 9นๆ ซึ.งเหตุผลที.รองรบัคําพพิากษาดงักล่าวมวี่า หากยงัไม่มกีาร
ตพีมิพ์ความคดิเห็นของพยานผู้เชี.ยวชาญ ถือว่าไม่มโีอกาสที.ความเห็นดงักล่าวจะถูกตรวจสอบ
เนื.องจากไมม่ผีูใ้ดรูเ้หน็ความคดิความเหน็ดงักล่าวได ้

(๒) บทบญัญตัติดัมใิห้พยานเขา้สู่กระบวนพจิารณาคดขีองศาลดงักล่าวนี9 ส่วนหนึ.งเป็นผล
ที.มาจากการพฒันาหลกักฎหมายเรื.องการเปิดเผยพยานหลกัฐานก่อนการพจิารณา (discovery) 
ด้วย ซึ.งกระบวนการนี9ทําให้มกีารตดัพยานหลกัฐานที.ไม่น่าจะเกี.ยวขอ้งกบัคดอีอกไปตั 9งแต่ก่อนมี
การสบืพยานหลกัฐาน โดยตาม  Federal Rules of Evidence ขอ้ ๔๐๑ ไดว้างหลกัทั .วไปเกี.ยวกบั
การรบัฟงัพยานหลกัฐานไวว้่า พยานหลกัฐานที.เกี.ยวขอ้งในประเดน็แห่งคดเีท่านั 9น ที.จะสามารถรบั
ฟงัได ้ขอ้จาํกดัมใิหร้บัฟงัพยานที.เกี.ยวขอ้งใหเ้ป็นไปตามรฐัธรรมนูญ กฎหมาย หรอืกฎของศาล ซึ.ง
พยานหลกัฐานที.เกี.ยวขอ้ง (relevant evidence) หมายถงึสิ.งที.เป็นแนวโน้มเกี.ยวขอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ
บางเรื.อง หรอืเป็นผลเกี.ยวเนื.องของการกระทาํ ที.จะช่วยพสิจูน์ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นไปไม่ได้
ของขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ใหช้ดัเจนขึ9น ซึ.งจะดกีว่าหากมสีิ.งเหล่านี9เขา้มาเป็นพยานหลกัฐานในคด ี

(๓) การตรวจสอบแบบนี9เป็นลกัษณะของการตรวจสอบในเชงิกระบวนการ หรอืตรวจสอบ
วธิกีารให้ความเหน็มากกว่าจะเป็นการตรวจสอบในเนื9อหาสาระของความเหน็นั 9น ทําให้เกดิปญัหา
อย่างมากในทางปฏบิตัิเกี.ยวกับการทําความเข้าใจกนัที.ต่างฝ่ายต่างใช้วิธกีารที.แตกต่างกนัของ
นักวทิยาศาสตรแ์ละนักกฎหมาย นักวทิยาศาสตรใ์ชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตร ์(Scientific method) 
ในขณะที.นักกฎหมายกใ็ชว้ธิกีารทางกฎหมาย หรอืนิตวิธิ ี(Legal method) ทําใหเ้ขา้ใจกนัไดย้าก
โดยเฉพาะความเป็นจรงิที.ว่า ลกัษณะธรรมชาตขิองการทาํงานทางดา้นวทิยาศาสตร ์เมื.อมขีอ้คน้พบ
หรอืความจรงิในทางวทิยาศาสตร ์ก็จะอยู่บนหลกัการที.จะต้องถูกตรวจสอบไปตลอดเวลาโดยไม่
สามารถสรุปผลอย่างรวดเรว็โดยชดัแจ้ง (Precise) มคีวามไม่แน่นอน (Uncertainty) ปรากฎอยู่
อย่างแน่นอน ทําให้ความคุณค่า และความน่าเชื.อถอืมลีําดบัความชดัเจนที.แตกต่างกนัมุมมองและ
วธิกีารของนกักฎหมาย ความมผีลในเรื.องใดเรื.องหนึ.งในทางวทิยาศาสตรอ์าจไม่สามารถจะนําไปใช้
กบัเรื.องใดอกีเรื.องหนึ.งไดด้้วยความน่าเชื.อหรอืคุณค่าที.เหมอืนกนั ดงันั 9น เมื.อมคีวามจาํเป็นต้องใช้
ความรู้วิทยาศาสตร์ในการรบัฟงัพยานหลกัฐานก็จะต้องทําความเข้าใจกระบวนการทํางานของ
นกัวทิยาศาสตรใ์นขอ้ที.แตกต่างไปจากแนวคดิทางนิตวิธิ ี

(๔) มขีอ้ถกเถยีงเกี.ยวกบั Federal Rules of Evidence ขอ้ ๗๐๒ จะเขา้มผีลบงัคบัใชแ้ทน
หลกักฎหมายในคําพพิากษาคด ีFrye v. United States แลว้หรอืไม่ มคีวามคดิเหน็ที.แตกต่างกนั 
หากเป็นเช่นนั 9น ศาลก็จะมอีํานาจใชดุ้ลพนิิจได้อย่างกว้างขวางกว่าในการรบัฟงัพยานหลกัฐานไว้
หรอืไม่ ซึ.งหากใช้หลกักฎหมายตามแนวคําพพิากษาคดนีี9อย่างเคร่งครดัจะมผีลทําให้การตคีวาม
กฎหมายวธิพีจิารณาคดสี่งผลโดยตรงต่อการจาํกดัสทิธใินทางเนื9อหาสาระของคู่ความในคด ีโดยให้
บทบาทศาลเป็นผู้ควบคุมประตูทางเข้าของพยานสู่กระบวนพจิารณาคด ีโดยไม่ได้ใช้เหตุผลกับ
เนื9อหาสาระของความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.มผีลต่อนํ9าหนกัความน่าเชื.อถอืของพยานหลกัฐาน
นั 9นเลย โดยเฉพาะในส่วนของประเดน็ที.ว่า หากไมม่กีารตพีมิพค์วามคดิเหน็ของพยานหลกัฐาน กจ็ะ
ไม่เกิดการยอมรบักันเป็นการทั .วไปหรอืไม่อาจเรยีกได้ว่าถูกตรวจสอบจากสงัคมของเพื.อนร่วม



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๙๐- 

อาชีพเดียวกัน ในทางปฏิบตัิแล้ว บางครั 9งสิ.งที.เกิดขึ9นอาจเป็นเรื.องใหม่ๆ เกินกว่าที.จะตีพิมพ์
เผยแพร่ได้ทนัโดยเฉพาะเรื.องของเทคโนโลยแีละวทิยาการใหม่ๆ และในบางเรื.องกม็ผีูท้ ี.สนใจน้อย
อยูแ่ลว้ การที.ไมไ่ดค้น้พบและถูกตรวจสอบซํ9าๆ ไม่ไดแ้ปลว่า เรื.องนั 9นไม่ไดร้บัการยอมรบัหรอืเรื.อง
นั 9นถงึขั 9นไม่มอียู่จรงิเลย หรอืเรื.องนั 9นจะไม่ได้เป็นยอมรบักนัทั .วไปในอนาคต ซึ.งเป็นไปตามปกติ
วสิยัของกระบวนการทางวทิยาศาสตรอ์ยู่แลว้ แต่ในขณะเดยีวกนักไ็ม่ไดเ้หน็ว่าควรจะเปิดกว้างใน
การรบัฟงัอย่างไม่มขีอบเขตเลย อาจจะต้องค้นหาวธิกีารที.จะทําใหป้รบัใชก้ฎหมายบทขอ้ห้ามมใิห้
รบัฟงัพยานหลกัฐานอย่างเหมาะสมกบักาละเทศะ ไม่เขม้งวดเกนิไปหรอืหย่อนยานเกนิไป เพื.อให้
ได้พยานหลักฐานที.น่าเชื.อถือได้ถูกรับฟงัไว้ในกระบวนพิจารณาคดี เช่น การมีส่วนร่วมของ
ทนายความฝ่ายที.ไม่เหน็ด้วยกบัพยานนี9ในการซกัค้าน การเสนอพยานหลกัฐานของฝ่ายที.ไม่เหน็
ดว้ย การใหค้วามระมดัระวงัในเรื.องภาระการพสิจูน์ การใชดุ้ลพนิิจชั .งนํ9าหนกัพยานหลกัฐาน เป็นตน้ 

(๕) ประโยชน์ของเรื.องที.ถกเถียงกันนี9  ส่ ง เสริมให้เกิดการพัฒนาหลักการรับฟงั
พยานหลักฐานเกี.ยวกับการบัฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญโดยเฉพาะพยานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการทดสอบความรูค้วามเชี.ยวชาญของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ 
ดว้ยความรอบคอบมากยิ.งขึ9นในกระบวนพจิารณาคด ี

การทดสอบความเกี.ยวขอ้งกบัประเดน็แห่งคด ี(The Relevancy Test) หรอืวธิกีารแบบ
ทฤษฎขีองแมค็คอรม์กิซ์ (McCormick’s Theory)  ๖๘ เป็นวธิกีารทดสอบที.ถูกพฒันามาจากแนวคํา
พพิากษาจนกลายเป็นที.ยอมรบันับถอืในการวนิิจฉัยคดอีื.นๆ อย่างแพร่หลายเช่นเดยีวกนั๖๙ เพื.อใช้
ในการแก้ไขปญัหาความสับสนของศาลเกี.ยวกับประเด็นระดับการยอมรับโดยทั .วไปในหมู่
นักวทิยาศาสตรบ์นพื9นฐานของความไม่แน่นอนในกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ี.เป็นสิ.งที.ปรากฎ
อย่างแน่นอนเสมอในทุกกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นการอธบิายทฤษฎแีละความรู ้ไม่ถงึขั 9นที.
อาจเรียกได้ว่า ไม่มีหลักเกณฑ์ที.แน่นอนในการกําหนดว่าการยอมรบัโดยทั .วไปต้องมีจํานวน
ผูเ้ชี.ยวชาญเท่าใดที.ยอมรบัในความถูกต้องของทฤษฎแีละความรูด้งักล่าว แต่บนพื9นฐานของความรู้
ทางวทิยาศาสตรก์ารตรวจสอบความถูกต้องและการยอมรบันับถอืในผลงานทางด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีส่วนใหญ่จะใช้กระบวนการเผยแพร่เพื.อให้กลุ่มนักวทิยาศาสตรด์้วยกนัตรวจสอบ
กนัเอง (Peer review) รวมถงึการตรวจสอบแบบกลุ่ม (Panal peer review) หรอืการประชุมเพื.อ
ประเมนิความน่าเชื.อถือของผู้เชี.ยวชาญ (Conferences) ในนิยามคําว่ามาตรฐานของการยอมรบั
โดยทั .วไปของศาลไม่อาจจะอธิบายได้สอดคล้องกับระดับของการยอมรบัโดยทั .วไปในวิธีการ
ตรวจสอบกนัเองของผูเ้ชี.ยวชาญทางดา้นวทิยาศาสตร ์หรอืหากเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานในการใช้
ดุลพนิิจชั .งนํ9าหนักพยานหลกัฐานในคดอีาญาที.จะต้องถงึขั 9นปราศจากขอ้สงสยัศาลจงึจะพพิากษา
ลงโทษจําเลยในคดีได้ จะนําขอบเขตและความเข้าใจของคําว่า มาตรฐาน นี9ไปใช้กับระดบัการ
ยอมรบัโดยทั .วไปของความรูใ้นหมูน่กัวทิยาศาสตรด์งัที.ไดก้ล่าวมาขา้งต้นเหน็จะเป็นการยากลําบาก
มาก ประเดน็เรื.อง ระดบัการยอมรบักนัโดยทั .วไป เช่นนี9เองที.ทําใหเ้กดิปญัหาในการใชดุ้ลพนิิจของ
                                                           
๖๘ อา้งแลว้ในเชงิอรรถที. ๑๓ หน้า ๑๐๒. 
๖๙ อา้งแลว้ในเชงิอรรถที. ๑๓ หน้า ๑๐๕. 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
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ศาลในการรบัฟงัพยานหลกัฐานด้านวทิยาศาสตรเ์ขา้ไว้ในกระบวนพจิารณาคดทีี.ไม่สอดคล้องกบั
การอํานวยความเป็นธรรมของศาล การทดสอบแบบเฟรย (Fyre test) บางครั 9งก็หย่อนหรอืตึง
จนเกนิไปทําให้การพจิารณาปญัหาขอ้เทจ็จรงิเสยีเวลาไปกบัพยานหลกัฐานที.ไม่มคีุณค่าเพยีงพอ
มากเกนิไป หรอืทําให้ไม่ได้รบัฟงัพยานหลกัฐานที.ถูกต้องในการพจิารณาปญัหาขอ้เทจ็จรงิในคด ี
ตามลาํดบั 

สาระสําคญัของ  ”The relevancy test  “  ๗๐ คอื พยานหลกัฐานที.ศาลจะยอมรบัเขา้ไว้ใน
กระบวนพจิารณาคดตีอ้งเป็นพยานหลกัฐานที.เกี.ยวเนื.องกบัประเดน็แห่งคด ีเป็นพยานหลกัฐานที.มุ่ง
พสิูจน์ความมอียู่ของขอ้เทจ็จรงิ หรอืพยานหลกัฐานนั 9นมผีลต่อความเป็นไปได้ของข้อเท็จจรงินั 9น 
และตอ้งเป็นพยานหลกัฐานที.ปราศจากความอคต ิความคลุมเครอื หรอืความเสยีเวลาเปล่า ที.อาจทํา
ใหลู้กขุนสบัสนหรอืถูกชกัจงูโดยมชิอบ หรอืเสยีเวลาไปเปล่ากบัการพจิารณาพยานหลกัฐานที.ไม่มี
คุณค่าอนัควรพจิารณานั 9น๗๑  ๗๒  ๗๓ ดงันั 9น ข้อเทจ็จรงิหรอืรายละเอยีดในคดเีฉพาะรายซึ.งมพียาน
ผู้เชี.ยวชาญใช้ในการทําความเห็น อาจเป็นขอ้เทจ็จรงิหรอืรายละเอยีดที.เขาได้รบัทราบหรอืได้ถูก
บอกให้ทราบในหรอืก่อนเวลาพจิารณาคด ีหากขอ้เทจ็จรงิหรอืรายละเอยีดนั 9นเป็นประเภทที.พยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญต้องใชอ้ยู่แลว้ในงานเฉพาะอย่าง ในการทําความเหน็ หรอืในการสอดเขา้ไปในเรื.องนั 9น 
ศาลจะไมร่บัฟงัขอ้เทจ็จรงิหรอืรายละเอยีดนั 9นเป็นพยานดว้ยกไ็ด ้เนื.องจากต้องดว้ยกรณีที.พยานนั 9น
ไมเ่กี.ยวเนื.องกบัประเดน็ขอ้พพิาท หรอืมเีหตุความอคต ิความคลุมเครอื หรอืความเสยีเวลาเปล่า 

นอกจากนี9แล้วศาลจะต้องรบัฟงัข้อเท็จจริงจากพยานผู้เชี.ยวชาญซึ.งให้ข้อเท็จจรงิหรือ
รายละเอียดที.เกี.ยวกับประเด็นแห่งคดี โดยอาศัยความน่าเชื.อถืออย่างมีเหตุมีผลของพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญในสาขาที.เกี.ยวขอ้งนั 9น อย่างไรกต็าม ปญัหาของการใชก้ารทดสอบความเกี.ยวขอ้งกบั
ประเด็นแห่งคดนีี9ในการพจิารณารบัฟงัพยานหลกัฐานเมื.อเปรยีบเทยีบกบัการทดสอบแบบเฟรย 
(Frye test) กถ็อืไดว้่า ขอ้พจิารณามคีวามผ่อนผนัมากจนเกนิไป และไม่ไดร้บัประโยชน์อย่างเตม็ที.
                                                           
๗๐ อา้งแลว้ในเชงิอรรถที. ๑๓ หน้า ๑๐๖. 
๗๑ U.S.Federal Rules of Evidence No. 401 Definition of “Relevant Evidence”  
“Relevant Evidence” means evidence having any tendency to make the existence of any fact that is of consequence to the 
determination of the action more probable or less probable than it would be without the evidence. 
๗๒ U.S.Federal Rules of Evidence No. 403  
Exclusion of Relevant Evidence on Grounds of Prejudice, Confusion, or Waste of Time 
Although relevant, evidence may be excluded if its probative value is substantially outweighed by the danger of unfair 
prejudice, confusion of the issues, or misleading the jury, or by considerations of undue delay, waste of time, or needless 
presentation of cumulative evidence. 
๗๓ U.S.Federal Rules of Evidence No. 703 Bases of Opinion Testimony by Experts 
The facts or data in the particular case upon which an expert bases an opinion or inference may be those perceived by or 
made known to the expert at or before the hearing. If of a type reasonably relied upon by experts in the particular field in 
forming opinions or inferences upon the subject, the facts or data need not be admissible in evidence in order for the 
opinion or inference to be admitted. Facts or data that are otherwise inadmissible shall not be disclosed to the jury by the 
proponent of the opinion or inference unless the court determines that their probative value in assisting the jury to evaluate 
the expert's opinion substantially outweighs their prejudicial effect. 
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จากพยานผูเ้ชี.ยวชาญในการใชห้ลกัการรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามกฎหมายว่าดว้ยพยานหลกัฐาน 
ข้อ ๗๐๒๗๔ ในขณะที.ถ้าใช้หลกัการรบัฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญตามกฎหมายว่าด้วยพยานหลกัฐาน  
ขอ้ ๔๐๑๗๕ กม็คีวามเขม้งวดจนเกนิไป๗๖ การทดสอบแบบเฟรย (Fyre test) ในปจัจุบนักย็งัไม่ไดม้ี
การยกเลกิหรอืหา้มใชไ้ป ดงันั 9นหลกัเกณฑก์ารรบัฟงัพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตรใ์นปจัจุบนักจ็ะ
มกีารนําหลกัการทดสอบแบบผสมผสานของทั 9งการทดสอบแบบเฟรย (Fyre test) และการทดสอบ
ความเกี.ยวข้องกบัประเด็นแห่งคด ี(The Relevancy Test) ประเด็นสําคญัที.ควรพจิารณาจาก
บทบาทของศาลในการเป็นผู้ควบคุมประตูการนําพยานผู้เชี.ยวชาญเขา้สู่กระบวนพจิารณาคด ีคอื 
การจะรบัฟงัความเห็นของพยานผู้เชี.ยวชาญทางวทิยาศาสตร์หรอืไม่ ศาลจะต้องพิจารณาอย่าง
จริงจังว่า ความเห็นของผู้เชี.ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ตั 9งอยู่บนหลักการพื9นฐานความรู้ทาง
วทิยาศาสตร ์(scientific knowledge   (ที.มมีาตรฐานอนัเป็นพยานที.น่าเชื.อถอืหรอืไม่   ) standard of 
evidentiary reliability) โดยศาลไม่ไดด่้วนสรุปขอ้พจิารณานี9ไปโดยลําพงั ในเวลาต่อมาขอ้พจิารณา

นี9ไดถู้กศาลนํามาใช้ในการรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญโดยอาศยั ความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญในเรื.องการใช้
แบบจาํลองคณิตศาสตรท์างคอมพวิเตอร ์(computerized mathematical model) ในการประเมนิผล
กระทบมลพษิว่าเป็นเรื.องที.มคีวามเป็นไปได้๗๗ 

ในบางกรณีพยานผู้เชี.ยวชาญอาจจะต้องพสิูจน์พยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตรว์่ามคีวาม
เชื.อมโยงระหว่างกบัเหยื.อหรอืจาํเลยในคดอีย่างไร (reliability requirement) ตามทฤษฎแีละเทคนิค
วิธีการที.เป็นที.ยอมรบัเป็นการทั .วไปในหมู่นักวิทยาศาสตร์ เช่น วิธีการทดสอบหรอืหาปรมิาณ
สารเคมชีนิดใดชนิดหนึ.งในตวัอยา่งอนัเป็นมาตรฐาน มาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร วธิกีารประเมนิความ
น่าเชื.อถอืของขอ้มูลโดยแบบจําลองคณิตศาสตรห์รอืสถติิ๗๘ เป็นต้น ซึ.งในประเดน็นี9การสื.อสารใน
รปูแบบต่างๆ กจ็ะมคีวามสาํคญัอยา่งยิ.งในการอธบิายความหมายจากผูเ้ชี.ยวชาญใหลู้กขุนหรอืคนที.
ไม่ใช่นักวทิยาศาสตร ์เช่น อยัการ ตํารวจ ศาล จําเลย โจทก์ ทนายความ เป็นต้น ที.เกี.ยวขอ้งใน
กระบวนพิจารณาคดี เพื.อช่วยให้ศาลได้รบัฟงัพยานหลกัฐานและมคีวามเข้าใจที.ถูกต้องในการ
วนิิจฉัยขอ้พพิาทในคดแีลว้มคีําพพิากษาที.เป็นธรรม เช่น กรณีการพสิูจน์ว่าเลอืดที.พบบนร่างกาย
                                                           
๗๔ US.Federal Rules of Evidence No.702  
“If scientific , technical, or other specialized knowledge will assist the trier of fact [jury] to understand the evidence or to 
determine a fact in issue, a witness qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education, may 
testify thereto in the form of an opinion or otherwise . . .” <Technical presentation on Scientific evidence by Prof.Paul 
Giannelli, Case Western Reserve University, 2002>  
๗๕ U.S.Federal Rules of Evidence No. 401 Definition of “Relevant Evidence”  
“Relevant Evidence” means evidence having any tendency to make the existence of any fact that is of consequence to the 
determination of the action more probable or less probable than it would be without the evidence. 
๗๖ อา้งแลว้ในเชงิอรรถที. ๑๓ หน้า ๑๐๗. 
๗๗ Robert A. Bohrer, “Fear and Tremling in the twentieth Century: Technological Risk,” Uncertainty and Emotional 
Distress, Wisconsin Law Review, 1984., p 134. 
๗๘ 144 Misc.2d 956, 545 N.Y.S. 2d 985 (N.Y.Sup.Ct. 1989) – ชนาทปิ เหมอืนพะวงศ ์หน้า ๑๐๙ 
คด ีPeople v. Castro ศาลแบ่งการพจิารณาออกเป็น ๓ ขั 9นตอน ไดแ้ก่ การพจิารณาเรื.องทฤษฎกีารพสิจูน์ลายพมิพด์เีอน็เอ การ
พจิารณาเทคนิคและวธิกีารทดลองที.ใชใ้นปจัจุบนั และเทคนิคและวธิกีารทดสอบทางหอ้งปฏบิตักิาร 
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ของเหยื.อใช่เลอืดของผูต้้องหาในคดหีรอืไม่๗๙ ซึ.งกรณีนี9จะเกี.ยวขอ้งโดยตรงกบัความน่าเชื.อถอืของ
พยานหลกัฐานต่อการที.จะรบัฟงัพยานหลกัฐานนั 9นไวใ้นกระบวนพจิารณาคดเีพื.อพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิ
หรอืไม ่นั 9นเอง 

๓.๑.๒.๒ ประเทศออสเตรเลีย 

ศาลสิ.งแวดลอ้มและที.ดนิแห่งมลรฐันิวเซาทเ์วลส ์(Land and Environmental Court) ไดถู้ก
จดัตั 9งขึ9นเมื.อวนัที. ๑ กนัยายน ค.ศ. ๑๙๗๘ ตามพระราชบญัญตัศิาลสิ.งแวดลอ้มและที.ดนิ (นิวเซาท์
เวลส)์ ค.ศ. ๑๙๗๙ ๘๐ โดยทําหน้าที.เป็นศาลสูงที.มเีขตอํานาจศาลในการพจิารณาพพิากษาคดเีกี.ยว
ดว้ยเรื.อง สิ.งแวดลอ้ม การวางผงัเมอืงและที.ดนิ มเีขตอํานาจเหนือศาล หรอืกรรมาธกิาร หรอืองคก์ร
กึ.งตุลาการใดๆ ที.มอีํานาจในการพจิารณาพพิากษาหรอืวนิิจฉัยชี9ขาดคดปีระเภทดงักล่าวมาก่อน
หน้าที.จะมกีารตั 9งศาลนี9ขึ9นในออสเตรเลยีโดยการโอนการพจิารณาคดทีี.เกี.ยวขอ้งมายงัศาลนี9 ตาม
บทบญัญตัวิ่าด้วยการโอนการพจิารณาคด ีโดยศาลจะแต่งตั 9งผู้ที.มคีวามรูค้วามสามารถที.เหมาะสม
กบัเขตอํานาจในการพจิารณาคดขีองศาลไว้เป็นการเฉพาะ เพื.อเป็นการส่งเสรมิให้เกดิการพฒันา
บุคลากรที.ปฏบิตังิานเกี.ยวขอ้งกบัคดทีี.อยู่เขตอํานาจของศาลนี9ไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนี9แลว้ ใน
ศาลสิ.งแวดล้อมและที.ดินแห่งมลรฐันิวเซาท์เวลล์ ได้พฒันาหลกักฎหมายว่าด้วยพยานหลกัฐาน
โดยเฉพาะในส่วนที.เกี.ยวขอ้งกบัพยานผู้เชี.ยวชาญจากแนวคําพพิากษาคดขีองศาลไปพรอ้มๆ กนั
กับการปรบัใช้และตีความบทบญัญัติกฎหมายให้สอดคล้องกันเพื.อประโยชน์แห่งการพิจารณา
พพิากษาคดทีี.มคีวามเป็นธรรมดว้ย 

ผูพ้พิากษาในศาลสิ.งแวดล้อมและที.ดนิแห่งมลรฐันิวเซาท์เวลล์ จะได้รบัการแต่งตั 9งมาจาก 
ผูพ้พิากษาศาลสูง (Superior Court of Record) หรอืแต่งตั 9งจากทนายความซึ.งปฏบิตัหิน้าที.มาแลว้
ไม่น้อยกว่า ๗ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ.งทนายความผู้ที.มคีวามรู้ ความเชี.ยวชาญและประสบการณ์
เกี.ยวข้องกบัเรื.องที.อยู่ในเขตอํานาจของศาลนี9 หรอืทนายความที.มกีารพฒันาการด้านความรู้และ
ความเชี.ยวชาญในเรื.องที.อยู่ในเขตอํานาจของศาลนี9 บุคลากรในศาลแห่งนี9ยงัม ีผู้พพิากษาสมทบ 
(Commissioners) ที.มบีทบาทสาํคญัในกระบวนพจิารณาคด ีเนื.องจากผูพ้พิากษาสมทบจะเป็นผูท้ี.มี
ความรู้เฉพาะด้านที.เกี.ยวช้องกับเรื.องที.อยู่ในเขตอํานาจของศาลมาก่อนที.จะมาปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งผูพ้พิากษาสมทบ รวมถงึบุคลากรอื.นๆ ที.มบีทบาทช่วยศาลในเรื.องความรูเ้ฉพาะดา้น และ
ความเชี.ยวชาญในการวนิิจฉยัชี9ขาดประเดน็แห่งคด ีในฐานะพยานผูเ้ชี.ยวชาญหรอืผูช่้วยของศาลใน
การพจิารณาพยานหลกัฐานในทุกๆ มติ ิรวมถงึผูป้ระเมนิทางเทคนิคและประนีประนอม (Technical 
and conciliation assessors) ซึ.งเป็นผูม้คีวามรูเ้ป็นพเิศษและมคีวามเชี.ยวชาญเฉพาะทาง สาขา

                                                           
๗๙ 144 Mise. 2d 956, 545 N.Y.S. 2d 985 (N.Y. Sup. Ct. 1989) 
๘๐ ประเทศออสเตรเลยีเป็นประเทศที.ใชร้ะบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว ์และเป็นประเทศที.อยู่ในเครอืจกัรภพองักฤษ แมจ้ะเป็น
ระบบคอมมอนลอวเ์ช่นเดยีวกนักบัประเทศสหรฐัอเมรกิา แต่กใ็ชร้ะบบหลายศาล สามารถมศีาลพเิศษที.ทาํหน้าที.เขตอํานาจศาล
เฉพาะเรื.องหรอืเฉพาะพื9นที.ได ้พฒันาการดา้นการคุม้ความเป็นธรรมทางดา้นสิ.งแวดลอ้มของประเทศออสเตรเลยี ผ่านพฒันาการของ
ระบบศาลเป็นเรื.องที.น่าสนใจศกึษาเป็นอย่างมาก 
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ความรูค้วามเชี.ยวชาญเฉพาะดา้นของบุคลากรเหล่านั 9น เช่น มคีวามเชี.ยวชาญในการปกครองส่วน
ทอ้งถิ.น (local government administration) การวางผงัเมอืง (town planning) วทิยาศาสตร์
สิ.งแวดล้อม (environmental science) การประเมนิที.ดิน (land valuation) สถาปตัยกรรม 
(architecture) วศิวกรรม (engineering) การสํารวจ (surveying) การก่อสรา้งอาคาร (building 
construction) การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ(natural resources management) ออกแบบชุมชน
เมอืง (urban design) เป็นตน้๘๑ 

หลกักฎหมายรบัฟงัพยานหลกัฐานของศาลสิ.งแวดล้อมและที.ดนิแห่งมลรฐันิวเซาท์เวลล ์
โดยทั .วไปมปีระเดน็ปญัหาการรบัฟงัพยานหลกัฐานโดยเฉพาะอย่างยิ.งการรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญ 
ที.มลีกัษณะที.สอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายในประเทศอื.นๆ รวมทั 9งประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศ
ไทย เพยีงแต่พฒันาการดา้นการใชแ้ละตคีวามกฎหมายในการพจิารณาคดทีางปฏบิตัขิองศาลหรอืผู้
พิพากษาของศาลสิ.งแวดล้อมและที.ดินแห่งมลรัฐนิวเซาท์เวลล์มีความก้าวหน้าอย่างมากเมื.อ
เปรยีบเทยีบกบัประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศไทย 

หลกักฎหมายการรบัฟงัพยานบุคคลของประเทศออสเตรเลยี กส็อดคลอ้งกบัหลกักฎหมาย
ว่าด้วยพยานหลกัฐานทั .วไป คอื พยานบุคคลมบีทบญัญตัหิ้ามมใิห้รบัฟงัพยานบุคคลที.เป็นพยาน
ความเห็น เนื.องจากไม่มีคุณค่าอันควรรบัฟงัไว้เป็นพยานในคดีเนื.องจากคําให้การของพยาน
เกี.ยวกบัเหตุการณ์นั 9นไมไ่ดเ้กดิจากประสบการณ์โดยตรงจากการใชป้ระสาทสมัผสัของตนเอง๘๒ ซึ.ง
ต้องดว้ยขอ้หา้มที.เป็นขอ้ยกเวน้ของการรบัฟงัพยานความเหน็ กล่าวคอื ขอ้พจิารณาดว้ยว่า พยาน
ความเห็นจะต้องให้แต่ความเห็นเฉพาะส่วนที.เป็นข้อเทจ็จรงิเท่านั 9น๘๓ ขอบเขตของความเห็นใน
ประเด็นข้อเท็จจรงิก็เกี.ยวด้วยข้อเท็จจรงิที.สามารถรบัรู้ได้โดยตรงผ่านประสาทสมัผสัทั 9งห้าของ
มนุษย ์  )เหน็ ได้ยนิ ได้กลิ.น ลิ9มรส สมัผสั  (เท่านั 9น ดงันั 9น  หลกักฎหมายการรบัฟงัพยานบุคคลใน
ฐานะพยานผู้เชี.ยวชาญ ถอืว่าเป็นการรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญนั 9นอย่างเป็นขอ้ยกเวน้ของหลกัหา้ม
รบัฟงัพยานความเหน็ ที.มคีวามจาํเป็นและมคีุณค่าอนัควรรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญนั 9นไวใ้นคดี๘๔ 

บทบญัญัติกฎหมายว่าด้วยแนวปฏบิตัิงานของพยานผู้เชี.ยวชาญตามประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความแพ่ง ปี ค.ศ. ๒๐๐๕ ๘๕ ไดก้ล่าวถงึ หน้าที.ความรบัผดิชอบของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ
ในศาลไว้โดยละเอยีด และครอบคลุมถงึแนวทางในการทํางานในฐานะพยานผู้เชี.ยวชาญ การต้อง

                                                           
๘๑ ระบบการบรหิารงานศาลสิ.งแวดลอ้ม จากบทความ Operating and Environment Court : The Experience of the Land and 
Environment Court of New South Wales by the Honorable Justice Brain J Preston, แปลโดย นายนิตธิร วงศย์นื ผูพ้พิากษา
ศาลชั 9นตน้ประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา เอกสารประกอบการจดัประชุมทางวชิาการ เรื.อง “การพฒันาร่างกฎหมายวธิพีจิารณาคดี
สิ.งแวดลอ้มของไทยเปรยีบเทยีบกบัแนวทางปฏบิตัขิองศาลสิ.งแวดลอ้มออสเตรเลยี, ๒๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ หน้า ๓o๘, ๓๑๖ 
๘๒ The Uniform Civil Procedure Rules 2005 (UCPR) และ Land and Environment Court Rules 2007 (LECR) 
๘๓ Brian J.Preston, เอกสารประกอบการบรรยายพเิศษในการประชุมเชงิปฎบิตักิาร เรื.อง “Promoting Improved Court Policies 
and Practices on the Environment in Thailand” :Admissibility and Reliability of Expert Evidence, กรุงเทพ, ๒๐๑๐. 
๘๔ The Uniform Civil Procedure Rules 2005 (UCPR) Schedule 7 Expert witness code of conduct 
๘๕ The Uniform Civil Procedure Rules 2005 (UCPR) Schedule 7 Expert witness code of conduct 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๙๕- 

ปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีในเขตอํานาจศาลพิเศษต่างๆ การทํางานร่วมกับพยาน
ผู้เชี.ยวชาญอื.นๆ รายงานความเห็นของพยานผู้เชี.ยวชาญ การประชุมปรึกษาหารอืของพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญ เพื.อที.จะช่วยใหศ้าลไดร้บัฟงัพยานหลกัฐานที.ถูกต้อง มคีวามน่าเชื.อถอื มคีุณค่าในการ
รบัฟงั มคีวามเกี.ยวขอ้งกบัประเดน็แห่งคด ีในการพจิารณาพพิากษาคดอียา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 

ปญัหาว่าด้วยพยานหลกัฐานนั 9นรบัฟงัไว้ได้หรอืไม่ มขี้อพจิารณาสําคญัที.เนื9อหาสาระใน
ประเดน็แห่งคด ีตอ้งการความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญที.มคีวามรูพ้เิศษเฉพาะที.ศาลไม่มคีวามรูน้ั 9น หรอื
ศาลไม่สามารถรูเ้องไดจ้ากความรูโ้ดยทั .วไปของศาล หรอืการสบืพยานในกระบวนพจิารณาดค ีซึ.ง
ความรูเ้หล่านั 9นเป็นขอ้สําคญัในการพจิารณาวเิคราะหข์อ้เทจ็จรงิที.เป็นประเดน็ขอ้พพิาทแห่งคดี๘๖  
ที.จะทําให้ศาลไม่สามารถทําหน้าที.ของศาลที.จะพิจารณาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงมาประกอบกับ
ความเหน็ของพยานผู้เชี.ยวชาญในการชั .งนํ9าหนักพยานหลกัฐานเพื.อวนิิจฉัยพพิากษาคดไีด้ด้วย
ตนเอง 

หลักเกณฑ์าการรับฟงัความเห็นของพยานผู้เชี.ยวชาญเข้าไว้ในกระบวนพิจารณาคด ี
(Requirements for admissibility of expert opinion) ตามหลกักฎหมายของประเทศออสเตรเลยี ม ี
๔ ประการดว้ยกนั คอื  

(๑) การทดสอบความเกี.ยวขอ้งหรอืความมปีระโยชน์ของความเหน็ของผู้เชี.ยวชาญ (the 
relevance or helpfulness test) ศาลจะรบัฟงัความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญเฉพาะในกรณีที.มคีวาม
เกี.ยวขอ้งกบัประเดน็ขอ้พพิาทแห่งคดหีรอืที.เป็นประโยชน์ในเขา้ใจขอ้เทจ็จรงิในประเดน็แห่งคดใีน
กระบวนพจิารณาคด ีเท่านั 9น๘๗ 

(๒) การทดสอบความรูค้วามเชี.ยวชาญพเิศษ (the specialized knowledge test) ศาลจะ
รบัฟงัความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญบนพื9นฐานของการให้ความเหน็ต้องเป็นเรื.องที.ต้องใชค้วามรู้
พิเศษที.บุคคลทั .วไปไม่มีความรู้เฉพาะนี9  และความรู้พิเศษนั 9นศาลยอมรับให้มีความเห็นของ
ผู้เชี.ยวชาญได้โดยชอบด้วยกฎหมายซึ.งจะต้องมเีนื9อหาของความเห็นนั 9นต้องเป็นส่วนหนึ.งของ
ความรู้เฉพาะนั 9น หรอืเป็นส่วนของประสบการณ์อย่างเพยีงพอหรอืเป็นที.ยอมรบัว่าน่าเชื.อถือใน

                                                           
๘๖ Brian J.Preston, เอกสารประกอบการบรรยายพเิศษในการประชุมเชงิปฎบิตักิาร เรื.อง “Promoting Improved Court Policies 
and Practices on the Environment in Thailand” :Admissibility and Reliability of Expert Evidence, กรุงเทพ, ๒๐๑๐. 
The Evidence Act 1995 (NSW) s 79 “If a person has specialised knowledge based on the person’s training, study or 
experience, the opinion rule does not apply to evidence of an opinion of that person that is wholly or substantially based 
on that knowledge,” 
๘๗ Brian J.Preston, เอกสารประกอบการบรรยายพเิศษในการประชุมเชงิปฎบิตักิาร เรื.อง “Promoting Improved Court Policies 
and Practices on the Environment in Thailand” :Admissibility and Reliability of Expert Evidence, กรุงเทพ, ๒๐๑๐. 
กรณคีด ีDaubert v. Merrell Dow Pharmaceutical 509 US 579 at 591 (US. Supreme Court) มกีารเบกิความพยานผูเ้ชี.ยวชาญ
ในคดเีกี.ยวกบัช่วงระยะเวลาของดวงจนัทร ์



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๙๖- 

เนื9อหาของความรู้เฉพาะนั 9นเป็นการทั .วไป โดยความเห็นเหล่านั 9นสามารถช่วยเหลือศาลในการ
พจิารณาคดไีด้๘๘ 

การทดสอบความรู้ความเชี.ยวชาญพิเศษนี9 หากมีส่วนเกี.ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือ
วทิยาการแขนงต่างๆ มขีอ้พจิารณาประเดน็การยอมรบัโดยทั .วไป หรอื General acceptance ที.ศาล
ศาลออสเตรเลยีได้พฒันาขึ9นดงัที.ปรากฎในคําพพิากษาคดต่ีางๆ ของศาลในประเทศออสเตรเลยี 
โดยไดร้บัอทิธพิลมาจากหลกัเกณฑว์่าดว้ยการรบัฟงัพยานหลกัฐานที.ศาลพฒันาขึ9นจากคดใีนศาล
สงูของประเทศสหรฐัอเมรกิาดงักล่าวมาแลว้ขา้งต้นเช่นเดยีวกนั โดยความรูพ้เิศษนั 9นมาจากพื9นฐาน
ความเหน็ที.เป็นที.ยอมรบักนัทั .วไปในความรูท้างทฤษฎแีละกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ี.เกี.ยวขอ้ง 
(การทดสอบทั 9งสามแบบ) ถอืไดว้่าความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในเรื.องเกี.ยวดว้ยความรูพ้เิศษนั 9น
มคีวามน่าเชื.อถอืเป็นพยานหลกัฐานได้ เช่น ในคด ีClark v Ryan  ผู้พพิากษา Menzies และ 
Windeyer JJ วางหลกัไวว้่า ต้องม ี“สาขาความรูท้ี.จดัระบบแลว้ซึ.งพยานเป็นผูเ้ชี.ยวชาญ” ตามปกติ
สาขาความรู้ที.จดัระบบแล้วเป็นสิ.งที.ผู้ที.ได้รบัการฝึกฝน  หรอืมปีระสบการณ์แบ่งปนัหลกัการและ
เทคนิคที.เป็นที.ยอมรบักนัทั .วไป ต่อมาผูพ้พิากษา Dixon CJ รบัรองขอ้ความที. J W Smith กล่าวว่า
พยานผูเ้ชี.ยวชาญจะรบัฟงัไดก้ต่็อเมื.อ “ความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญมสี่วนเกี.ยวขอ้งกบัลกัษณะ
ของวทิยาศาสตร์ที.มกีารปฏบิตัิหรอืศึกษาต่อๆ มา  เพื.อให้ได้ความรู้นั 9น” คําว่า “วทิยาศาสตร์” 
โดยทั .วไปหมายถงึสิ.งที.กลายเป็นหลกัการที.ยอมรบัทั .วไป๘๙ เป็นตน้  

การทดสอบความรูท้างดา้นวทิยาศาสตร ์มขีอ้พจิารณาความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ ว่า
เป็นความรูเ้ชงิวทิยาศาสตรห์รอืไม่ ไดแ้ก่ ความผดิพลาดของทฤษฎหีรอืเทคนิค การตพีมิพผ์ลงาน
เผยแพร่และการทบทวนตรวจสอบโดยกลุ่มผูม้คีวามรูเ้ดยีวกนั (Peer review and publication) 
อตัราความผดิพลาดที.คาดหมายได ้  )ความไม่แน่นอน  (การยอมรบัเป็นการทั .วไป และความถูกต้อง
ทางวทิยาศาสตร ์

นอกจากนี9แล้วในการทดสอบความรูค้วามเชี.ยวชาญ ยงัมกีารทดสอบคุณสมบตัขิองพยาน
ผู้เชี.ยวชาญอีกด้วย ซึ.งความเชี.ยวชาญของผู้เชี.ยวชาญนั 9นๆ ต้องได้มาจากการการเรียน 
ประสบการณ์ และการฝีกอบรมเกี.ยวดว้ยความรูเ้ฉพาะนั 9นโดยต้องเป็นที.ยอมรบัในสาขาวชิาเฉพาะ
นั 9นๆ๙๐ จรงิไมใ่ช่แค่มอืสมคัรเล่น จะตอ้งเป็นผูเ้ชี.ยวชาญมอือาชพี 

(๓) การทดสอบขั 9นพื9นฐาน (the basis test) มุ่งทดสอบความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.
แทจ้รงิโดยมขีอ้พจิารณาความเหน็นั 9นว่า ส่วนใหญ่จะตอ้งอยูบ่นพื9นฐานของความรูพ้เิศษ ขอ้เทจ็จรงิ
พื9นฐานต้องเปิดเผยพสิูจน์ได้ด้วยพยานหลกัฐานที.รบัฟงัได้ ความรู้พเิศษนั 9นจะต้องเชื.อมโยงกับ

                                                           
๘๘ Brian J.Preston, เอกสารประกอบการบรรยายพเิศษในการประชุมเชงิปฎบิตักิาร เรื.อง “Promoting Improved Court Policies 
and Practices on the Environment in Thailand”: Admissibility and Reliability of Expert Evidence, กรุงเทพ, ๒๐๑๐. 
คด ีR v. Bonython (1984) 38 SASR 45 at 46-47 
๘๙ การประเมนิความน่าเชื.อถอืของพยานหลกัฐาน จากบทความ “Science and the Law: Evaluating Evidentiary Reliability by 
Honorable Justice Brain J Preston” แปลโดย นายเกรกิเกยีรต ิพุทธสถติ ผูพ้พิากษาจงัหวดันครปฐม, หน้า ๘๖ 
๙๐ The Evidence Act 1995 (NSW) s 79 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๙๗- 

ความเห็นของพยานผู้เชี.ยวชาญได้โดยสามารถช่วยเหลอืศาลให้สามารถรบัฟงัพยานหลกัฐานที.
ถูกตอ้งและใชดุ้ลพนิิจตดัสนิพพิากษาคดไีดอ้ยา่งเที.ยงธรรม 

๓.๒ ปัญหาพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อมของไทย 

พยานผู้เชี.ยวชาญ  )Expert witness   (จากการประมวลคําศพัท์ และวเิคราะห์ความหมาย
ขอบเขตจากการทบทวนวรรณกรรมที.ไดก้ล่าวไวใ้นบทที. ๒  ทําใหเ้ราทราบว่า พยานผู้เชี.ยวชาญ มี

คุณลกัษณะ ความรูค้วามเชี.ยวชาญ  อย่างไร มขีอบเขตความหมายอย่างกว้างอย่างไร มขีอบเขต
และความหมายในบริบทของกฎหมายที.นํามาใช้ในการระงบัข้อพิพาทคดีแพ่ง และคดีอาญา 
แตกต่างกันอย่างไร หากพิจารณาในกรอบของการแต่งตั 9งที.บญัญัติไว้ในกฎหมายสามารถแบ่ง
ประเภทของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ ไดเ้ป็น ๒ ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ 

(๑) พยานผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาลเหน็สมควรแต่งตั 9งเอง 
(๒) พยานผูเ้ชี.ยวชาญที.คู่ความฝา่ยหนึ.งฝา่ยใดรอ้งขอใหม้กีารแต่งตั 9งเขา้มาในคด ี

หากพจิารณาพยานผูเ้ชี.ยวชาญในกรอบที.จาํกดัขอบเขตเกี.ยวกบัการระงบัขอ้พพิาททางดา้น
สิ.งแวดล้อม พบว่า ระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญทางดา้นสิ.งแวดล้อม มใีช้อยู่ทั .วไปในคดสีิ.งแวดลอ้มของ
ศาลในประเทศต่างๆ นั 9นมคีวามแตกต่างกนัออกไป ทั 9งในมติิของระบบศาลที.แตกต่างกนั ระบบ
กฎหมายที.แตกต่างกนั ดงันั 9นกฎหมายที.เกี.ยวขอ้งกบัระบบพยานผู้เชี.ยวชาญทางด้านสิ.งแวดล้อม 
ไม่ว่าจะเป็นการให้คํานิยาม การคดัเลอืกพยานผูเ้ชี.ยวชาญทางด้านสิ.งแวดลอ้มเขา้สู่ระบบ รวมถงึ
หลกัเกณฑใ์นการรบัฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญทางดา้นสิ.งแวดล้อม ที.แตกต่างกนัออกไป ซึ.งในประเทศ
ไทยพยานผู้เชี.ยวชาญก็จะต้องเป็นไปตามหลกักฎหมายว่าด้วยการรบัฟงัพยานบุคคลในเบื9องต้น 
และบทบญัญตักิฎหมายเฉพาะที.เกี.ยวขอ้งดว้ย โดยเป็นไปตามบทบญัญตักิฎหมายว่าดว้ยลกัษณะ
พยานโดยเฉพาะส่วนที.เกี.ยวข้องกับพยานบุคคลและพยานผู้เชี.ยวชาญ ที.ปรากฎในบทบญัญัติ
กฎหมายต่างๆ เช่น ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ
อาญา เป็นตน้ ดงัไดก้ล่าวถงึหลกักฎหมายการรบัฟงัพยานหลกัฐานของไทยไวแ้ลว้ในบทที. ๒ 
  



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๙๘- 

๓.๒.๑ ปัญหาการจดัประเภทของพยานผูเ้ชี�ยวชาญแบ่งตามความรู้ความเชี�ยวชาญ 

เมื.อมคีดสีิ.งแวดล้อมคดใีดคดหีนึ.งเกดิขึ9น ส่วนใหญ่มคีวามจําเป็นจะต้องใช้ความเหน็ของ
พยานผูเ้ชี.ยวชาญในกระบวนคน้หาความจรงิเพื.อพจิารณาพพิากษาคด ีเนื.องจากลกัษณะของปญัหา
สิ.งแวดลอ้ม ส่วนใหญ่มคีวามซบัซ้อน ต้องใชว้ทิยาการและความรูห้ลายแขนงมาบูรณาการกนัเพื.อ
อธิบายสาเหตุของปญัหา แก้ไขและเยียวยาปญัหาสิ.งแวดล้อมนั 9นๆ รวมถึงการประเมนิความ
เสยีหาย ประเมนิค่าใช้จ่ายในการฟื9นฟูเยยีวยาความเสยีหาย ค่าชดเชยความเสยีหาย แต่ปญัหาว่า 
ประเด็นที.ต้องการความเห็นของพยานผู้เชี.ยวชาญเป็นเรื.องใด ต้องใช้ความรู้ในสาขาใด พยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญในคดคีวรจะเป็นใคร บุคคลนั 9นควรมคีุณสมบตัอิย่างไร ลว้นเป็นคําถามเบื9องต้นที.เกดิขึ9น
ในขั 9นตอนการเตรยีมการเพื.อฟ้องคด ีการวางแผนแนวทางการต่อสู้คด ีแนวทางการพพิากษาคด ี
อยา่งแน่นอน 

ถ้าหากเริ.มต้นจากการสํารวจของคณะทํางานเตรยีมฟ้องคด ีค้นหาข้อเทจ็จรงิในขั 9นตอน
เหตุการณ์ในคด ีว่ามสีาเหตุปญัหามาจากอะไร อาจจะพบอุปสรรคตั 9งแต่ขั 9นตอนนี9แลว้ หากไม่มผีูท้ ี.มี
ความรูเ้รื.องของลกัษณะผลกระทบสิ.งแวดล้อมอยู่ในคณะทํางานเตรยีมฟ้องคด ีไม่ทราบว่าประเดน็
ใดที.ต้องการความเห็นของพยานผู้เชี.ยวชาญ เมื.อพิจารณาต่อมาจนกระทั .งทราบความต้องการ
ความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญว่าเป็นประเภทสาขาใดแลว้ จะต้องไปคน้หาบุคคลที.จะมาเป็นพยาน
ผู้เชี.ยวชาญอีกทหีนึ.ง ซึ.งหากเริ.มต้นที.บญัชรีายชื.อพยานผู้เชี.ยวชาญของศาลยุติธรรม หรอืบญัชี
รายชื.อของผูท้รงคุณวุฒทิี.กระจดักระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ เท่าที.จะคน้หาเจอได้ในขณะนั 9นๆ 
ก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้ได้พยานผู้เชี.ยวชาญตามที.ต้องการ เนื.องจากประเภทของความรู้ความ
เชี.ยวชาญในบญัชรีายชื.อดงักล่าวไม่ได้แบ่งประเภทตามวตัถุประสงค์ที.นํามาประยุกต์ใช้กบัการ
คดัเลอืกพยานผูเ้ชี.ยวชาญสําหรบัคดสีิ.งแวดลอ้มไดโ้ดยตรง อกีทั 9งบญัชรีายชื.อบุคคลของหน่วยงาน
ต่างๆ ที.อาจมชีื.อตําแหน่งว่าเป็นผู้เชี.ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิหรอืผู้ชํานาญการ ในสาขาวชิาเฉพาะ
ต่างๆ นั 9นอาจจะยงัไมไ่ดร้ะบุถงึวตัถุประสงค ์หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก ที.จะทําใหส้ามารถเลอืกพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญจากบญัชเีหล่านั 9นมาใชไ้ด ้หรอืคุณสมบตัขิองบุคคลเหล่านั 9นเพยีงพอที.จะนํามาพจิารณา
ในหลกัเกณฑข์องการคดัเลอืกพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามหลกักฎหมายรบัฟงัพยานหลกัฐานในกระบวน
พจิารณาคดขีองศาลได้หรอืไม่ ก็ยงัเป็นประเด็นข้อสงสยัที.จะต้องตั 9งไว้ก่อนในที.นี9 เพื.อให้ช่วยกนั
วเิคราะห์หาเหตุผล และวธิกีารที.จะแก้ไขปญัหาของประเภทของความรูค้วามเชี.ยวชาญของพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญต่อไป เพราะว่าปญัหาในขอ้นี9เป็นลกัษณะทั .วไปของคดสีิ.งแวดลอ้ม 

ดงันั 9น ข้อพจิารณาเช่นนี9ถ้าหากไม่ได้มกีารวเิคราะห์ปญัหาผลกระทบในประเด็นที.พพิาท
อย่างเป็นองค์รวมและเป็นระบบแล้ว อาจจะไม่สามารถค้นหาประเภทและบุคคลที.มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที.จะมาเป็นพยานผู้เชี.ยวชาญที.มคีวามน่าเชื.อถอืในคดนีั 9นได้อย่างแน่นอน โครงสรา้งของ
การวเิคราะห์ปญัหาผลกระทบสิ.งแวดล้อมและโครงสร้างประเภทพยานผู้เชี.ยวชาญในรูปแบบที.จะ
สามารถง่ายต่อนําไปใช้ในการพิจารณาคดีต่างๆ เพื.อวิเคราะห์ปญัหาผลกระทบสําคญัที.จําเป็น
จะต้องมกีระบวนการคน้หาความจรงิ และสบืพยานหลกัฐานเพื.อพสิูจน์ว่า เป็นการกระทําความผดิ



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๙๙- 

ของผู้ใด และการกระทําความผดินั 9นเกี.ยวขอ้งกบัความเสยีหายหรอืประเดน็ในคดอีย่างไร รวมถึง
วเิคราะห์เพื.อคดัเลอืกว่า ควรจะต้องมคีวามเห็นของพยานผู้เชี.ยวชาญในประเด็นใดบ้าง มพียาน
ผูเ้ชี.ยวชาญในสาขาที.ต้องการหรอืไม่ พยานผูเ้ชี.ยวชาญคนนั 9นเป็นบุคคลที.มคีุณสมบตัอิย่างไรหรอื
ควรจะไปสรรหาผูเ้ชี.ยวชาญเหล่านั 9นมาจากที.ไหน 

ผู้วจิยัได้ตั 9งสมมติฐานในเรื.องการค้นหาพยานผู้เชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดล้อม ไว้ว่า ปญัหา
ผลกระทบสิ.งแวดล้อมจะเป็นปจัจยัที.เริ.มต้นในการวเิคราะห์เพื.อค้นหาประเด็นข้อพพิาทใดในคดี
สิ.งแวดล้อมที.จะต้องการความเห็นของพยานผู้เชี.ยวชาญ และเป็นประเภทของความรู้ความ
เชี.ยวชาญสาขาใด เพื.อที.จะนําไปสู่การไดม้าซึ.งบุคคลที.เหมาะสมที.จะเป็นพยานผูเ้ชี.ยวชาญในกรณี
นั 9นๆ ผู้วิจยัจงึได้นําเสนอโครงสร้างการวิเคราะห์ปญัหาผลกระทบสิ.งแวดล้อม และโครงสร้าง
ประเภทของพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามปญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม (รปูที. ๒-๑ ถงึ ๒-๒) มาประยุกต์ใช้
ในการวเิคราะห์เพื.อกําหนดประเด็นที.มคีวามต้องการความเหน็ของพยานผู้เชี.ยวชาญ และค้นหา
พยานผูเ้ชี.ยวชาญที.เหมาะสมกบัประเดน็ปญัหานั 9นๆ 

๓.๒.๒ ปัญหาการคดัเลือกและขึXนทะเบียนพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม 

ปจัจบุนัในการระงบัขอ้พพิาทในศาลเมื.อมคีวามจาํเป็นจะต้องใชจ้ะต้องใชพ้ยานผูเ้ชี.ยวชาญ 
ผู้ที.ปฏบิตัหิน้าที.ในกระบวนการยุติธรรมทุกฝ่ายจะใช้บทบญัญตัิกฎหมายที.เกี.ยวข้องไปตามหลกั
กฎหมายว่าด้วยการรบัฟงัพยานหลกัฐานที.ได้กล่าวไว้แล้วในบทที. ๒ โดยในทางปฏบิตัิศาลจะมี
กฎหมายลําดับรอง หรือระเบียบที.เป็นกฎหมายที.ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานกันภายใน
กระบวนการยตุธิรรมในการดาํเนินการเกี.ยวกบัเรื.องพยานผูเ้ชี.ยวชาญ ซึ.งกจ็ะแตกต่างกนัออกไปใน
แต่ละศาลที.มเีขตอํานาจศาลที.แตกต่างกนั เช่น ขอับงัคบัประธานศาลฎกีาว่าด้วยผู้เชี.ยวชาญของ
ศาลยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบยีบกระทรวงยุตธิรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรอืค่าป่วยการ 
ค่าพาหนะเดนิทางและค่าเช่าที.พกัของผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาลขอใหม้าใหค้วามเหน็ตาม
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบยีบกระทรวงยุตธิรรมว่า
ดว้ยการจ่ายค่าตอบแทน หรอืค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดนิทางและค่าเช่าที.พกัของผูท้รงคุณวุฒ ิหรอื
ผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาลขอใหม้าใหค้วามเหน็ตามพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๑ พ.ศ. 
๒๕๔๒ เป็นตน้ 

จากการสํารวจทบทวนวรรณที.เกี.ยวข้องกับบัญชีพยานผู้เชี.ยวชาญ จากหน่วยงานที.
ปฏิบัติงานเกี.ยวข้องกับทรพัยากรธรรมชาติและสิ.งแวดล้อมในเบื9องต้น พบว่า สํานักงานศาล
ยุติธรรมได้มกีารขึ9นทะเบียนพยานผู้เชี.ยวชาญ ตามกระบวนการคดัเลอืกและขึ9นทะเบยีนพยาน
ผู้เชี.ยวชาญของสํานักงานศาลยุติธรรม (รูปที. ๓-๑ และ ๓-๒) ซึ.งรายละเอียดของประเภทและ
จํานวนผู้เชี.ยวชาญ โปรดดูรายละเอียดในบทที. ๒ และสรุปการคดัเลือกและขึ9นทะเบียนพยาน
ผู้เชี.ยวชาญของศาลยุตธิรรม (ตารางที. ๓-๑) ซึ.งเป็นหนึ.งในช่องทางที.ศาลยุตธิรรมนํามาใช้ในการ



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๐๐- 

คดัเลอืกพยานผู้เชี.ยวชาญมาใช้ในการพจิารณาคดขีองศาล ซึ.งรวมถงึคดสีิ.งแวดล้อมที.ขึ9นมาสู่การ
พจิารณาคดขีองศาลยตุธิรรมดว้ย 

นอกจากนี9ยงัพบว่า หน่วยงานอื.นๆ ที.ปฏบิตัหิน้าที.เกี.ยวขอ้งในเรื.องนี9 เช่น กรมป่าไม ้กรม
ทรพัยากรทะเลและชายฝ ั .ง กรมควบคุมมลพษิ สภาวศิวกร สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
แพทยสภา สถาบนัสิ.งแวดลอ้มไทย องคก์รอสิระดา้นสิ.งแวดลอ้มและสุขภาพตามรฐัธรรมนูญมาตรา 
๖๗ เป็นตน้ หน่วยงานหลายแห่งมบีญัชรีายชื.อผูเ้ชี.ยวชาญในสาขาต่างๆ ที.เกี.ยวขอ้งกบัหน้าที.ความ
รบัผดิชอบของหน่วยงานนั 9นๆ ไวเ้พื.อประโยชน์ของการปฏบิตังิานของหน่วยงานดว้ย มทีั 9งที.เปิดเผย
ต่อสาธารณะและใช้เป็นการภายในองค์กรหรอืหน่วยงานเท่านั 9น อกีทั 9งยงัมไิด้ระบุถึงเหตุผลและ
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกบุคลากรเขา้มาอยู่ในบญัชรีายชื.อต่างๆ เหล่านั 9น ไว้อย่างชดัเจน รวมถงึ
มไิด้มขีอ้มูลต่างๆ เกี.ยวกบัคุณสมบตัิ ความรูค้วามเชี.ยวชาญ ประสบการณ์ทํางาน ผลงานตพีมิพ ์
หรอืข้อมูลประกอบอื.นใด รวมไว้ด้วยในบญัชรีายชื.อเหล่านั 9น คณะผู้วจิยัได้สํารวจข้อมูลในบาง
หน่วยงานที.เกี.ยวขอ้งโดยใช้จดหมายสอบถามขอ้มูลและขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลที.อาจเกี.ยวขอ้ง
เหล่านั 9นมาเพื.อใชป้ระกอบการทาํวจิยัในครั 9งนี9เป็นการเบื9องต้น ซึ.งไดร้บัความร่วมมอืจากหน่วยงาน
เหล่านั 9นเป็นอย่างดตีามที.ขอ้มลูเหล่านั 9นพงึจะมแีละสามารถใหนํ้ามาใชใ้นการวเิคราะหแ์ละทดสอบ
โครงสรา้งประเภทพยานผู้เชี.ยวชาญที.นักวจิยัได้สรา้งขึ9นใช้ในการคดัเลอืกพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดี
สิ.งแวดลอ้ม (โปรดดรูายละเอยีดตวัอยา่งในบทที. ๒ และภาคผนวก) 

แต่จากการสํารวจขอ้มลู ผูว้จิยัมขีอ้สงัเกตประการหนึ.ง กล่าวคอื ชื.อตําแหน่งของขา้ราชพล
เรอืนตามโครงสรา้งตําแหน่งและเงนิเดอืนในปจัจุบนัที.ปฏบิตังิานเกี.ยวกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ.งแวดล้อมอยู่ในหน่วยงานของภาครัฐเท่าที.ได้สํารวจพบนั 9น จะมีตําแหน่งชื.อ “นัก...ระดับ
ปฏิบัติการ” และ “นัก...ระดับชํานาญการ” โดยหลายหน่วยงานได้มีการจัดทําบัญชีรายชื.อ
ผู้เชี.ยวชาญในสาขาต่างๆ ของหน่วยงานตนเองไว้เพื.อประโยชน์ในขอบเขตของหน้าที.ความ
รบัผิดชอบของหน่วยงานตนตามกฎหมาย โดยที.มไิด้ระบุวตัถุประสงค์ของใช้บญัชีรายชื.อ และ
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกบุคลากรเข้าสู่บญัชรีายชื.อไว้ชดัเจนแต่อย่างใด อีกทั 9งยงัขาดข้อมูล
ประกอบการพิจารณาที.จะพิเคราะห์ความเชี.ยวชาญของบุคคลที.ปรากฎในบญัชีรายชื.ออันเป็น
สาระสําคญัของความเป็นผู้เชี.ยวชาญในสาขาต่างๆ ดงันั 9น บญัชีรายชื.อที.มอียู่เหล่านั 9น หากจะ
นํามาใช้เป็นบญัชรีายชื.อผู้เชี.ยวชาญในสาขาต่างๆ อาจจะต้องมกีารดําเนินการอย่างหนึ.งอย่างใด 
เพื.อใหเ้กดิการคดักรอง ทดสอบความเชี.ยวชาญของบุคคลที.จะมาอยูใ่นระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดี
สิ.งแวลลอ้ม เสยีก่อน นอกจากนี9แลว้ ยงัพบว่า สภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอยู่ระหว่าง
จดัทาํกฎระเบยีบ คาํแนะนํา และหลกัเกณฑต่์างๆ และกําลงัขึ9นทะเบยีนสมาชกิ อกีดว้ย 

 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๐๑- 

 

 

รปูที� ๓-๑ กระบวนการคดัเลอืกและขึ9นทะเบยีนพยานผูเ้ชี.ยวชาญ (กรณทีั .วไป) 

 ตามขอ้บงัคบัประธานศาลฎกีาว่าดว้ยผูเ้ชี.ยวชาญศาลยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

 

รปูที� ๓-๒ กระบวนการคดัเลอืกและขึ9นทะเบยีนพยานผูเ้ชี.ยวชาญ (กรณพีเิศษ) 
 ตามขอ้บงัคบัประธานศาลฎกีาว่าดว้ยผูเ้ชี.ยวชาญศาลยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑. 
ยื�นคาํขอพรอ้มเอกสารหลกัฐาน
ตามกฎหมายบญัญัต ิเชน่ ใบรับรอง

คณุวฒุ ิประวัตแิละประสบการณ์
ทํางาน ผลงานดา้นที'ขอขึ*นทะเบยีน 
หนังสอืรับรองขององคก์รควบคมุ

วชิาชพี เป็นตน้

๒. 
ผูอํ้านวยการสํานักวชิาการและ

กฎหมาย สํานักงานศาลยตุธิรรม 
ตรวจสอบคาํขอ และเอกสาร

ประกอบคําขอ

๓. 
ผูอํ้านวยการสํานักวชิาการและ
กฎหมาย สํานักงานศาลยตุธิรรม 
ตรวจสอบคณุสมบตั ิโดย 
(๑) สอบถามขอ้มลู จากหน่วยงานตน้
สงักัด และองคก์รควบคมุวชิาชพี 
(๒) ประกาศใหม้กีารคัดคา้น

๔. 
ผูอํ้านวยการสํานักวชิาการและ

กฎหมาย สํานักงานศาลยตุธิรรม ทํา
ความเห็นเบื#องตน้เสนอเลขาธกิาร

สํานักงานศาลยตุธิรรม

๕. 
เลขาธกิารสํานักงานศาลยตุธิรรม 

แตง่ต ั#งคณะกรรมการเพื'อพจิารณา
เสนอความเหน็ในการรับขึ*นทะเบยีน 
ประกอบดว้ยขา้ราชการตลุาการ ผูท้ี'มี
ความรูค้วามเชี�ยวชาญในดา้นที�
ขอขึ#นทะเบยีน จํานวน ๓-๗ คน

๖. 
คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตั ิ
และเสนอความเห็นตอ่เลขาธกิาร

สํานักงานศาลยตุธิรรม

๗. 
เลขาธกิารสํานักงานศาลยตุธิรรม 

พจิารณาส ั�งและแจง้ผลใหผู้ย้ ื'นคํา
ขอ/ผูไ้ดรั้บเสนอชื'อทราบ

๘. 
ขึ#นทะเบยีนผูท้ี'ผ่านการคัดเลอืกให ้
เป็นผูเ้ชี'ยวชาญของศาลยตุธิรรม 
(กําหนดระยะเวลาขึ*นทะเบยีน

เป็นผูเ้ชี'ยวชาญ ๓ ปี)

ระบบการคดัเลอืก
และขึ#นทะเบยีน

พยานผูเ้ชี�ยวชาญ

๑. 
ผูอํ้านวยการสํานักวชิาการและกฎหมาย 
สํานักงานศาลยตุธิรรม ตรวจสอบจํานวน/
ความเพยีงพอของผูเ้ชี�ยวชาญในแตล่ะ
สาขา

๒. 
หากไมเ่พยีงพอ/ไมม่ ีในสาขาใด ให ้

ผูอํ้านวยการสํานักวชิาการและกฎหมาย 
สํานักงานศาลยตุธิรรม เสนอใหม้กีารขึ*น

ทะเบยีนผูเ้ชี'ยวชาญกรณีพเิศษตอ่เลขาธกิาร
สํานักงานศาลยตุธิรรม

๓. 
ผูอํ้านวยการสํานักวชิาการและกฎหมาย 
สํานักงานศาลยตุธิรรม ประสานงานกับ
(๑) องคก์รควบคมุวชิาชพี
(๒) สถาบันการศกึษา
(๓) หน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง

๔. 
องคก์ร/หน่วยงาน เสนอชื'อตอ่เลขาธกิา
สํานักงานศาลยตุธิรรม
(๑) เป็นบคุคลที'มคีณุสมบัตแิละไมม่ลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามที'กําหนด
(๒) ไดรั้บความยนิยอมจากบคุคลนั*น

(๓) เสนอขอ้มลูที'แสดงถงึความเชี'ยวชาญ

๕.  
เลขาธกิารสํานักงานศาลยตุธิรรม พจิารณา
ส ั�งและแจง้ผลใหผู้ย้ ื'นคําขอ/ผูไ้ดรั้บเสนอ

ชื'อทราบ

๖. 
ขึ#นทะเบยีนผูท้ี'ผ่านการคัดเลอืกใหเ้ป็น
ผูเ้ชี'ยวชาญของศาลยตุธิรรม (กําหนด

ระยะเวลาขึ*นทะเบยีน
เป็นผูเ้ชี'ยวชาญ ๓ ปี)



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๐๒- 

ตารางที� ๓-๑ สรปุการคดัเลอืกและขึ9นทะเบยีนพยานผูเ้ชี.ยวชาญตามขอ้บงัคบัประธานศาลฎกีา
ว่าดว้ยผูเ้ชี.ยวชาญศาลยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ข้อพิจารณา พยานผูเ้ชี�ยวชาญของศาลยุติธรรม 
บทบญัญตัิ
กฎหมาย 

� กฎหมายว่าดว้ยลกัษณะพยาน ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ประมวลกฎหมาย
อาญา ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

� ขอ้บงัคบัประธานศาลฎกีาว่าดว้ยผูเ้ชี.ยวชาญศาลยุตธิรรม พ .ศ .๒๕๔๖  
� บทบญัญตักิฎหมายอื.นๆ ที.เกี.ยวขอ้ง 

คุณสมบตั ิ
(Qualification) 
และความรู ้
ประสบการณ์ 
(Competency) 

(๑) มอีายุไม่ตํ.ากว่า ๓๐ ปีบรบิรูณ์ 
(๒) มคีวามรูค้วามเชี.ยวชาญ หรอืความชาํนาญพเิศษ มปีระสบการณ์ในดา้นที.ขอขึ9นทะเบยีน

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
(๓) ไม่เป็นผูม้คีวามประพฤตเิสื.อมเสยีหรอืบกพร่องในศลีธรรมอนัด ี
(๔) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๕) ไม่เคยตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึที.สดุ เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิที.ไดก้ระทาํ

โดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถ คนเสมอืนไรค้วามสามารถ คนวกิลจรติหรอืจติฟ ั .นเฟื.อนไม่

สมประกอบ 
(๗) ไม่เคยถูกเพกิถอนการขึ9นทะเบยีนเป็นผูเ้ชี.ยวชาญของศาล 
(๘) กรณีเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีที.มอีงคก์รควบคุมวชิาชพี ตอ้งไม่เคยถูกเพกิถอนใบอนุญาต

หรอืประพฤตผิดิจรรยบรรณในวชิาชพี 
เกณฑก์ารเขา้สู่
ตําแหน่ง 

� พยานผูเ้ชี.ยวชาญเขา้สูก่ระบวนพจิารณาคดโีดยการอา้งของคูค่วาม๙๑ 
� พยานผูเ้ชี.ยวชาญเขา้สูก่ระบวนพจิารณาคดโีดยการแต่งตั 9งของศาล๙๒ 

บทบาทหน้าที.
ในกระบวน
พจิารณาคด ี

พยานผูเ้ชี.ยวชาญเป็นบุคคลที.เขา้มาในคดใีนฐานะพยานบุคคล ที.ไม่ตอ้งหา้มตามหลกัรบัฟงั
พยานบุคคล ซึ.งเป็นบุคคลที.สามในคดทีาํหน้าที.ช่วยใหค้วามเหน็ตามความรูค้วามเชี.ยวชาญที.
ตนมใีนประเดน็ที.เกี.ยวขอ้งกบัคด ีช่วยเหลอืในการพจิารณาคดขีองศาล 
คดแีพ่ง 
การชั .งนํ9าหนกัพยานหลกัฐานจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประเดน็ขอ้พพิาทที.ยกขึ9นอา้งและพสิจูน์
ขอ้เทจ็จรงิดว้ยพยานหลกัฐาน เป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาคด ีมคีวามน่าเชื.อถอือยู่บนหลกั
ของเหตุผล  
คดอีาญา 
การชั .งนํ9าหนกัพยานหลกัฐานในคดอีาญา จะตอ้งเป็นไปตามบทบญัญตักิฎหมายประมวลวธิี
พจิารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗๙๓ กล่าวคอื จะตอ้งพสิจูน์จนปราศจากขอ้สงสยั จงึจะ
ลงโทษจาํเลยในความผดินั 9นๆ ได ้(prove beyond reasonable doubt) 

                                                           
๙๑ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๙๘ คู่ความฝา่ยใดฝา่ยหนึ.งจะอา้งบุคคลใดเป็นพยานของตนกไ็ดเ้มื.อบุคคลนั 9นเป็น
ผูม้คีวามรูค้วามเชี.ยวชาญในศลิป วทิยาศาสตร ์การฝีมอื การคา้ หรอืการงานที.ทาํหรอืในกฎหมายต่างประเทศ และซึ.งความเหน็ของ
พยานอาจเป็นประโยชน์ในการวนิิจฉยัชี9ขาดขอ้ความในประเดน็ทั 9งนี9ไมว่่าพยานจะเป็นผูม้อีาชพีในการนั 9นหรอืไม ่
๙๒ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒๔๓ วรรคหนึ.ง ผูใ้ดโดยอาชพีหรอืมใิช่กต็ามมคีวามเชี.ยวชาญในการใดๆ เช่น 
ในทางวทิยาศาสตร ์ศลิปะ ฝีมอื พาณชิยการ การแพทย ์หรอืกฎหมายต่างประเทศ และซึ.งความเหน็ของผูน้ั 9นอาจมปีระโยชน์ในการ
วนิิจฉยัคดใีนการสอบสวน ไต่สวนมลูฟ้องหรอืพจิารณา อาจเป็นพยานในเรื.องต่างๆ เป็นตน้ว่า ตรวจร่างกายหรอืจติของผูเ้สยีหาย 
ผูต้อ้งหา หรอืจาํเลย ตรวจลายมอื ทาํการทดลองหรอืกจิการอย่างอื.นๆ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๐๓- 

ข้อพิจารณา พยานผูเ้ชี�ยวชาญของศาลยุติธรรม 
ค่าตอบแทน คดแีพ่ง ๙๔ 

ไม่มอีตัรากาํหนดที.แน่นอน แต่มสีทิธไิดร้บัค่าปว่ยการตามที.ศาลเหน็สมควร ทั 9งนี9  
ใหค้าํนึงถงึสภาพแหง่คด ีความยากง่ายของงานที.ทาํและระยะเวลาที.เสยีไปในการ 
ทาํรายงาน ตลอดจนฐานะทั .วไปของผูเ้ชี.ยวชาญ 
คดอีาญา ๙๕ 
คดิเป็นรายชั .วโมงตามที.ศาลเหน็สมควร แต่ตอ้งไม่ตํ.ากว่าชั .วโมงละ ๕๐๐ บาท หรอืไม่เกนิ 
๑,๐๐๐ บาท หรอืไม่ตํ.ากว่า ๕๐๐ บาทต่อครั 9ง 
ศาลชาํนญัพเิศษอื.นๆ  
ศาลแรงงาน 
ใหศ้าลแรงงานกาํหนดค่าปว่ยการตามรายไดแ้ละฐานะของผูเ้ชี.ยวชาญ  
แต่ไม่เกนิวนัละ ๒๐๐ บาท 
ศาลอื.นๆ  
คดิเป็นรายชั .วโมงตามที.ศาลเหน็สมควร แต่ตอ้งไม่ตํ.ากว่าชั .วโมงละ ๕๐๐ บาท หรอืไม่เกนิ 
๑,๐๐๐ บาท หรอืไม่ตํ.ากว่า ๕๐๐ บาทต่อครั 9ง 

การคุม้ครอง
ความปลอดภยั 

ไม่มกีาํหนดไว ้

ขอ้ด ี � พยานผูเ้ชี.ยวชาญ ไดร้บัการคดัเลอืกและกลั .นกรองเรื.องคุณสมบตั ิความรูค้วามเชี.ยวชาญ 
ความเป็นกลาง มาในระดบัหนึ.งแลว้ 

� พยานผูเ้ชี.ยวชาญ เป็นบุคคลภายนอกคด ีไมม่สีว่นไดเ้สยีกบัคด ีและไมใ่ช่องคค์ณะผู้
พพิากษาในคด ี

ขอ้จาํกดั � ระบบการคดัเลอืกไม่ไดก้าํหนดวธิกีารทดสอบในแต่ละหลกัเกณฑ ์
� ระบบการคดัเลอืกไม่ไดเ้ปิดกวา้งใหพ้ยานผูเ้ชี.ยวชาญที.ไมไ่ดอ้ยูใ่นระบบราชการหรอื

องคก์รต่างๆ เช่น ปราชญช์าวบา้น นกัประวตัศิาสตร ์นกัเศรษฐศาสตร ์ 
เป็นตน้ ไดม้โีอกาสขึ9นทะเบยีน 

� องคป์ระกอบของคณะกรรมการคดัเลอืกไม่มคีวามสมดุลของทุกฝา่ยที.มปีระโยชน์ไดเ้สยี 
(Balance of interest) และไม่สามารถตรวจสอบไดจ้ากบุคคลอื.นๆ ในลกัษณะของ “Peer 
review” ที.จะสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท์ี.ใชใ้นการตรวจสอบกนัเองในทางวทิยาศาสตร ์และ
วทิยาการแขนงอื.นๆ 
 
 

                                                                                                                                                                             
๙๓ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ ใหศ้าลใชดุ้ลพนิิจวนิิจฉยัชั .งนํ9าหนกัพยานหลกัฐานทั 9งปวง อย่าพพิากษา
ลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามกีารกระทาํผดิจรงิและจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผดินั 9น 
       เมื.อมคีวามสงสยัตามสมควรว่าจาํเลยไดก้ระทาํผดิหรอืไม ่ใหย้กประโยชน์แห่งความสงสยันั 9นใหจ้าํเลย 
๙๔ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง  
ขอ้บงัคบัประธานศาลฎกีาว่าดว้ยผูเ้ชี.ยวชาญของศาลยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ้ ๒๘ 
๙๕ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐  
ระเบยีบกระทรวงยุตธิรรมว่าดว้ยการจ่ายค่าตอบแทน หรอืค่าปว่ยการ ค่าพาหนะเดนิทางและค่าเช่าที.พกัของผูท้รงคุณวุฒหิรอื
ผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาลขอใหม้าใหค้วามเหน็ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๐๔- 

ข้อพิจารณา พยานผูเ้ชี�ยวชาญของศาลยุติธรรม 
� ระบบการคดัเลอืกแบบกรณีทั .วไป และกรณีพเิศษ ไม่มคีวามชดัเจนในเรื.องการตรวจสอบ

คุณสมบตั ิความรูค้วามเชี.ยวชาญ อนัเป็นมาตรฐานเดยีวกนั ซึ.งอาจทาํใหพ้ยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญที.เขา้สูต่ําแหน่งในทั 9งสองช่องทางมคีวามแตกต่างกนัในคุณสมบตัแิละความรู้
ความเชี.ยวชาญ ซึ.งเป็นสาระสาํคญัของความเป็นผูเ้ชี.ยวชาญของบุคคลนั 9นๆ  

� บญัชรีายชื.อผูเ้ชี.ยวชาญของศาลยุตธิรรมในปจัจบุนัอาจจะยงัไม่สามารถนํามาใชก้บัคดี
สิ.งแวดลอ้มได ้เนื.องจากประเภทและจาํนวนของผูเ้ชี.ยวชาญยงัขาดแคลน มไีม่เพยีงพอ ไม่
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของความตอ้งการความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้มที.
มคีวามซบัซอ้นและหลากหลาย ยงัไมม่คีวามรอบคอบเพยีงพอ 

� ยงัไมม่รีะบบการคุม้ครองพยานผูเ้ชี.ยวชาญทั 9งในดา้นความปลอดภยัและผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชพีต่อไปของพยานผูเ้ชี.ยวชาญนั 9นๆ 

� ค่าตอบแทนตํ.ามาก เมื.อเปรยีบเทยีบกบัความรบัผดิชอบในการทาํหน้าที.ใหค้วามเหน็ในคด ี
� ยงัไมม่แีนวทางหรอืคาํแนะนําในการปฏบิตังิานของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ 

 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๐๕- 

ปจัจบุนัศาลยตุธิรรมไดจ้ดัตั 9งแผนกคดสีิ.งแวดลอ้มขึ9นในศาลชั 9นต้น เฉพาะส่วนของศาลแพ่ง
ที.มเีขตอํานาจพจิารณาพพิากษาคดสี่วนแพ่งแล้ว๙๖ โดยมคีําแนะนําของประธานศาลฎกีาเกี.ยวกบั
การดาํเนินคดสีิ.งแวดลอ้ม๙๗ ซึ.งมขีอ้ที.เกยีวขอ้งกบัประเดน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ และการชั .งนํ9าหนัก
พยานผู้เชี.ยวชาญบนหลกัเกณฑ์ของลกัษณะของหลกัการและทฤษฎีที.ผู้เชี.ยวชาญเสนอ รวมทั 9ง
โอกาสผดิพลาดทางวทิยาศาสตร ์ความและประสบการณ์ของพยานที.เกี.ยวขอ้งกบัประเดน็แห่งคด ี
ในข้อ ๘ ถึงข้อ ๑๐ ด้วย๙๘ ที.ทําให้รายละเอียดของการทดสอบความรู้ความเชี.ยวชาญของ
กระบวนการคดัเลือกและแต่งตั 9งพยานผู้เชี.ยวชาญปรากฎขึ9นในข้อพจิารณาของศาลในกระบวน
พจิารณาคดสีิ.งแวดลอ้มที.จาํเป็นจะต้องใชค้วามเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญ แต่ในทศันะของผูว้จิยัแลว้เหน็
ว่า ในคดสีิ.งแวดลอ้มศาลยุตธิรรมจําเป็นจะต้องพฒันาระบบฐานขอ้มูลพยานผู้เชี.ยวชาญขึ9นมาเก็บ
รวบรวมผู้เชี.ยวชาญเพื.อให้ศาลไว้ใช้ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ.งในประเดน็ของการคดัเลอืกและขึ9น
ทะเบยีนผู้เชี.ยวชาญตามข้อบงัคบัประธานศาลฎีกาดงักล่าว ระบบฐานข้อมูลผู้เชี.ยวชาญที.จะถูก
พฒันาขึ9นจะสามารถช่วยเหลอืศาลในการคดักรองผูเ้ชี.ยวชาญเพื.อขึ9นทะเบยีนผูเ้ชี.ยวชาญไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพในการนําไปใชง้านต่อไป 

อยา่งไรกต็ามจากผลการสํารวจและประเมนิตามโครงสรา้งและกรอบแนวคดิวจิยัโครงการนี9
ในเบื9องต้นนักวจิยัมคีวามเหน็คดิว่า บรรดาบญัชรีายชื.อผู้เชี.ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั 9ง
บัญชีรายชื.อพยานผู้เชี.ยวชาญ ยังไม่ได้ดําเนินการอยู่บนแนวคิดของการจัดทําระบบพยาน
ผู้เชี.ยวชาญอย่างเป็นองค์รวมและครอบคลุมสาขาความเชี.ยวชาญอย่างเพยีงพอสําหรบักรณีการ
ระงบัขอ้พพิาทในคดสีิ.งแวดลอ้ม ตามที.ผูว้จิยัไดม้กีารวเิคราะหโ์ครงสรา้งประเภทพยานผูเ้ชี.ยวชาญ
ในคดสีิ.งแวดลอ้มบนพื9นฐานของปญัหาผลกระทบสิ.งแวดลอ้มที.ไดก้ล่าวไวโ้ดยละเอยีดและมตีวัอย่าง
ประกอบในบทที. ๒ และมีข้อควรพิจารณาเมื.อจะมีการจัดทําระบบพยานผู้เชี.ยวชาญขึ9น คือ 
ผูเ้ชี.ยวชาญเฉพาะดา้นต่างๆ ในประเทศไทย มจีาํนวนมากน้อยเพยีงใดในแต่ละสาขาเฉพาะ มสีาขา

                                                           
๙๖ ประกาศคณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรม เรื.อง การจดัตั 9งแผนกคดสีิ.งแวดลอ้มในศาลแพ่ง ลงวนัที. ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
๙๗ คาํแนะนําของประธานศาลฎกีาเกี.ยวกบัการดาํเนินคดสีิ.งแวดลอ้ม ลงวนัที. ๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
๙๘ คาํแนะนําของประธานศาลฎกีาเกี.ยวกบัการดาํเนินคดสีิ.งแวดลอ้ม ลงวนัที. ๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ขอ้ ๘ เพื.อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิในคดโีดยชดัแจง้ ศาลพงึนําวธิพีจิารณาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง เช่น การแต่งตั 9ง
ผูเ้ชี.ยวชาญ การเดนิเผชญิสบื การสบืพยานไวล้่วงหน้าหรอืวธิกีารชั .วคราก่อนพพิากษา มาใชใ้หม้ากขึ9น 
ขอ้ ๙ ในการพจิารณาคด ีศาลควรขอใหผู้เ้ชี.ยวชาญหรอืหน่วยงานที.เกี.ยวขอ้งใหค้วามเหน็หรอืดาํเนินการอย่างหนึ.งอย่างใด เช่น การ
เกบ็ตวัอย่างของทรพัยากรธรรมชาตหิรอืสิ.งแวดลอ้ม การตรวจวเิคราะหผ์ลกระทบที.เกดิขึ9นเพื.อประกอบการพจิารณาและการใช้
ดุลพนิิจโดยเฉพาะในประเดน็ต่อไปนี9 

(๑) สาเหตุของการเกดิและผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้มหรอืสุขภาพอนามยั 
(๒) ความเสยีหายและค่าเสยีหายที.เกดิขึ9น ค่าใชจ่้ายในการขจดัมลพษิหรอืฟื9นฟูสภาพแวดลอ้มและมลูค่าของ

ทรพัยากรธรรมชาตหิรอืระบบนิเวศที.เสยีไป 
(๓) มาตรการเพื.อป้องกนั คุม้ครอง รกัษาหรอืฟื9นฟูทรพัยากรธรรมชาต ิสิ.งแวดลอ้ม หรอืระบบนิเวศ 

ขอ้ ๑๐ ในการพจิารณาชั .งนํ9าหนกัพยานผูเ้ชี.ยวชาญศาลพงึพจิารณาถงึความเป็นที.ยอมรบัของหลกัการและทฤษฎทีี.ผูเ้ชี.ยวชาญเสนอ 
โอกาสผดิพลาดทางวทิยาศาสตร ์ความรูแ้ละประสบการณ์ของพยาน ประวตักิารทาํงานที.เกี.ยวขอ้งกบัประเดน็แห่งคด ีหรอืประโยชน์
ส่วนไดเ้สยีในผลของคด ี



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๐๖- 

ใดที.จําเป็นแต่ขาดแคลนผู้เชี.ยวชาญ และผู้เชี.ยวชาญจํานวนมากน้อยเพยีงใดที.ไม่ได้อยู่ในระบบ
พยานผูเ้ชี.ยวชาญหรอืไมถู่กเหน็จากคนที.ตอ้งการใชบ้รกิารผูเ้ชี.ยวชาญเหล่านั 9น 

ปญัหาต่อมาในเรื.องนี9 คอื การเขา้สู่ตําแหน่งหรอืการแต่งตั 9งผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม ใช้
หลักกฎหมายว่าด้วยลักษณะพยานที.เกี.ยวข้องกับพยานผู้เชี.ยวชาญ ซึ.งมีอยู่สองวิธี คือ ศาล
เหน็สมควรใหม้กีารแต่งตั 9งผูเ้ชี.ยวชาญเขา้มาในคด ีหรอืศาลแต่งตั 9งผูเ้ชี.ยวชาญตามที.คู่ความฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ.งร้องขอ๙๙ เมื.อเข้าในกระบวนพิจารณาคดีในฐานะพยานผู้เชี.ยวชาญแล้ว จะเข้าสู่
กระบวนการรบัฟงัคําให้การความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญในศาล ซึ.งพยานผูเ้ชี.ยวชาญจะถูกตรวจสอบ
คุณสมบตัหิรอืถูกถามจากคู่ความอกีฝา่ยหนึ.งเพื.อทําลายนํ9าหนักความน่าเชื.อถอืของพยาน โดยไม่มี
สิทธิที.จะถามคําถามและเรียกพยานหลักฐานเพิ.มเติมจากคู่ความฝ่ายใดในคดีเลย ในขณะที.
ผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาลแต่งตั 9งจะใหใ้ชบ้งัคบับทบญัญตัปิระมวลวธิพีจิารณาความแพ่งมาตรา ๑๓๐๑๐๐ ซึ.ง
ผูเ้ชี.ยวชาญอาจเลอืกวธิกีารใหค้วามเหน็โดยทําเป็นหนังสอืหรอืโดยวาจากไ็ด ้โดยคู่ความที.ไม่พอใจ
ความเหน็อาจทําคํารอ้งขอใหศ้าลเรยีกผูเ้ชี.ยวชาญทําความเหน็เพิ.มเตมิเป็นหนังสอืหรอืเรยีกใหม้า
ศาลเพื.ออธบิายดว้ยวาจา หรอืใหแ้ต่งตั 9งผูเ้ชี.ยวชาญคนอื.นอกี หากผูเ้ชี.ยวชาญของศาลจะต้องแสดง
ความเหน็โดยวาจาใหนํ้าบทบญัญตัวิ่าดว้ยลกัษณะพยานบุคคลมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม (รปูที. ๓-๓) 

เมื.อพเิคราะหแ์ลว้ เหน็ว่า ศาลมแีนวโน้มที.ฟงัความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาลตั 9งเป็นสําคญั
โดยให้นํ9าหนักความน่าเชื.อความเห็นพยานมาก ตามแนวของหลกักฎหมายต่างประเทศที.ศาลมี
บทบาทเป็นผูค้วบคุมประตูที.นําเขา้พยานผูเ้ชี.ยวชาญมาในคด ี(สหรฐัอเมรกิา) แต่มขีอ้สงัเกตหนึ.งที.
ผูว้จิยัไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้ คอื กระบวนการคดัเลอืกผูเ้ชี.ยวชาญของศาลยุตธิรรมยงัไม่มกีฎเกณฑ์
ที.ชดัเจนในการตรวจสอบความรูค้วามเชี.ยวชาญของบุคคลที.ไดร้บัคดัเลอืก อกีทั 9งศาลมแีนวโน้มที.จะ
ให้นํ9าหนักความน่าเชื.อถือ ไปที.ผู้เชี.ยวชาญที.มตีัวตนอยู่จรงินั 9นส่วนใหญ่เป็นข้าราชการหรอืผู้ที.
ปฏบิตังิานในหน่วยงานของภาครฐั แมว้่าหลายท่านอาจจะมวีุฒกิารศกึษาสาขาและมปีระสบการณ์
ทาํงานในสาขาความเชี.ยวชาญนั 9นจรงิ แต่การทํางานมาเป็นระยะเวลานานในหน่วยงานราชการของ
ไทยทําให้มคีวามรูค้วามเชี.ยวชาญและประสบการณ์ในสาขานั 9นๆ อย่างแทจ้รงิและเพยีงพอต่อการ
                                                           
๙๙ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาตรา ๑๒๙ ในการที.ศาลจะมคีาํสั .งแต่งตั 9งผูเ้ชี.ยวชาญดงักล่าวในมาตรา ๙๙ โดยที.ศาล
เหน็สมควรหรอืโดยที.คู่ความฝา่ยใดฝา่ยหนึ.งรอ้งขอนั 9น 

(๑) การแต่งตั 9งผูเ้ชี.ยวชาญเช่นว่านั 9นใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของศาล แต่ศาลจะเรยีกคูค่วามมาใหต้กลงกนักาํหนดตวัผูเ้ชี.ยวชาญที.จะ
แต่งตั 9งนั 9นกไ็ด ้แต่ศาลจะบงัคบับุคคลใดใหเ้ป็นผูเ้ชี.ยวชาญไมไ่ด ้นอกจากบุคคลนั 9นไดย้นิยอมลงชื.อเป็นผูเ้ชี.ยวชาญไวใ้นทะเบยีน
ผูเ้ชี.ยวชาญของศาลแลว้ 

(๒) ผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาลแต่งตั 9งอาจถูกคดัคา้นไดแ้ละตอ้งสาบานหรอืปฏญิานตน ทั 9งมสีทิธทิี.จะไดร้บัค่าธรรมเนียมและรบัชดใช้
ค่าใชจ่้ายที.ไดอ้อกไปตามที.กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงว่าดว้ยการนั 9น 
๑๐๐ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาตรา ๑๓๐ ผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาลแต่งตั 9งอาจแสดงความเหน็ดว้ยวาจาหรอืเป็นหนงัสอืกไ็ด้
แลว้แต่ศาลจะตอ้งการ ถา้ศาลยงัไมเ่ป็นที.พอใจในความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญที.ทาํเป็นหนงัสอืนั 9น หรอืเมื.อคู่ความฝา่ยใดเรยีกรอ้งโดย
ทาํเป็นคาํรอ้ง ใหศ้าลเรยีกใหผู้เ้ชี.ยวชาญทาํความเหน็เพิ.มเตมิเป็นหนงัสอืหรอืเรยีกใหม้าศาลเพื.ออธบิายดว้ยวาจา หรอืใหต้ั 9ง
ผูเ้ชี.ยวชาญคนอื.นอกี 
       ถา้ผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาลตั 9งจะตอ้งแสดงความเหน็ดว้ยวาจาหรอืตอ้งมาศาลเพื.ออธบิายดว้ยวาจา ใหนํ้าบทบญัญตัใินลกัษณะนี9ว่า
ดว้ยพยานบคุคคลมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๐๗- 

เป็นผู้เชี.ยวชาญที.จะช่วยเหลอืศาลในคดหีรอืไม่นั 9น ยงัคงเป็นประเด็นสําคญัที.ต้องตั 9งข้อสงัเกตไว ้
และต้องหาวธิกีารตรวจสอบความเป็นผูเ้ชี.ยวชาญของบุคคลเหล่านั 9นที.จะเขา้สู่กระบวนการพจิารณ
คดกีนัต่อไปในอนาคต เนื.องจากบุคคลที.ปฏบิตังิานในหน่วยราชการเหล่านั 9นแมเ้ป็นนักวชิาการโดย
ตําแหน่งกอ็าจไมใ่ช่มอือาชพีที.จะมคีวามรูเ้พยีงพอที.จะมาช่วยเหลอืศาลในคดทีี.ซบ้ซอ้นได ้ดว้ยเหตุ
ที.นกัวชิาการโดยตําแหน่งเหล่านั 9นขาดการปฏบิตังิานจรงิกบัปญัหาจรงิในสงัคมจรงิ ขาดการตดิตาม
ตรวจสอบขอ้มลู ขาดการใชค้วามรูแ้ละการวจิยับนพื9นฐานกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นการแก้ไข
ปญัหาจรงิเหล่านั 9น เช่น นักวชิาการป่าไม้ชํานาญการอาจไม่เคยเดนิป่าศึกษาป่าไม้ นักวชิาการ
สิ.งแวดล้อมชํานาญการอาจไม่เคยไปสํารวจปญัหาเสียงดงัเป็นพิษจรงิและไม่เคยใช้เครื.องมอืที.
ซบัซ้อนในการตรวจวัดระดับเสียงได้เลย นักวิชาการด้านข้าวอาจไม่เคยลงพื9นที.ปลูกข้าวจริง 
นักวิชาการสิ.งแวดล้อมชํานาญการอาจไม่เคยตรวจวัดอากาศเป็นพิษจากปล่องของโรงงาน
อุตสาหกรรมเลย เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ.งในกรณีที.ศาลจะให้ความสําคญักบับทบาทผู้ควบคุม
ประตูนําเขา้พยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดอีย่างเช่นในประเทศสหรฐัอเมรกิาและออสเตรเลยี ที.มรีะบบการ
ตรวจสอบความเป็นผู้เชี.ยวชาญที.ชดัเจนเป็นที.ยอมรบั อีกทั 9งยงัมจีํานวนบุคคลที.มคีุณสมบตัิเป็น
ผู้เชี.ยวชาญมากกว่าให้คดัเลอืกได้ และประเด็นนี9ก็จะเกี.ยวข้องโดยตรงกบัความมสี่วนได้เสยีและ
ความเป็นกลางผูเ้ชี.ยวชาญในคดอียา่งแน่นอน 

 

 

รปูที� ๓-๓ การแต่งตั 9งพยานผูเ้ชี.ยวชาญเขา้สู่กระบวนพจิารณาคด ี

  

ตรวจสอบคณุสมบตัขิอง
ผูเ้ชี'ยวชาญ

ศาลมคํีาสั'งแตง่ตั *งใหเ้ป็น
ผูเ้ชี'ยวชาญในคด ี
(มาตรา ๑๒๙ ป.ว.ิพ.)
(๑) ศาลเห็นสมควรใหแ้ตง่ตั *งเอง
(๒) โดยคูค่วามฝ่ายใดฝ่ายหนึ'ง
รอ้งขอ

(๑) 
ผูเ้ชี'ยวชาญที'ศาลแตง่ตั *งแสดง

ความเห็นดว้ยวาจาหรอืเป็นหนังสอืก็
ได ้(มาตรา ๑๓๐ ป.ว.ิพ.) คูค่วามรอ้ง
ขอใหท้ําความเห็นเพิ'มเตมิหรอืเรยีก
ใหม้าศาลเพื'ออธบิายดว้ยวาจา หรอื

ตั *งผูเ้ชี'ยวชาญคนอื'นได ้

(๑) 
การแสดงความเห็นของ

ผูเ้ชี'ยวชาญที'ศาลตั *งดว้ยวาจาให ้
ใชบ้ทบญัญัตกิฎหมายวา่ดว้ย
ลกัษณะพยานมาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม

(๒) 
ผูเ้ชี'ยวชาญที'ศาลแตง่ตั'งโดย

คูค่วามรอ้งขออาจถกูตรวจสอบ
คณุสมบตัคิวามเชี'ยวชาญโดย
การถามคา้นจากคูค่วามอกีฝ่าย

หนึ'ง



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๐๘- 

๓.๒.๓ ปัญหาความเป็นผูเ้ชี�ยวชาญของพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม 

บุคคลที.จะมาเป็นพยานผู้เชี.ยวชาญมคีวามรู้ความเชี.ยวชาญจรงิหรอืไม่ เป็นคําถามที.ถูก
ถามทุกครั 9งที.ต้องการความเห็นของผู้เชี.ยวชาญในประเด็นต่างๆ ในกระบวนการระงบัข้อพพิาท 
รวมถงึกระบวนพจิารณาคดใีนศาลดว้ย โดยเฉพาะฝา่ยที.ถูกกล่าวอ้างขอ้เทจ็จรงิที.ต้องการความเหน็
ของผู้เชี.ยวชาญมาในการพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงินั 9น เมื.อทราบถงึประเดน็ที.ต้องการความเหน็ของพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญที.มคีวามรูค้วามเชี.ยวชาญ การคน้หาพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.มคีวามรูค้วามเชี.ยวชาญนั 9นเป็น
ปญัหาถดัมาที.มผีลต่อความน่าเชื.อถอืของพยานผู้เชี.ยวชาญเป็นอย่างมาก และอาจถงึขั 9นที.ทําให้มี
การทาํลายนํ9าหนกัความน่าเชื.อถอืของพยานหลกัฐานได ้หลกัเกณฑก์ารทดสอบต่างๆ ที.ถูกนํามาใช้
ในการทดสอบความรู้เฉพาะนั 9นๆ ได้แก่ ความรู้ในสาขาที.เชี.ยวชาญโดยตรวจสอบจากคุณวุฒิ
การศกึษา ความรูเ้ฉพาะของบุคคลนั 9นจะต้องเป็นความรูท้ี.บุคคลทั .วไปไม่มคีวามรูน้ั 9น ประสบการณ์
ทาํงาน การฝึกอบรม ผลงานวจิยัหรอืผลงานวชิาการที.ไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ การทดสอบความรู้
เฉพาะจากผูเ้ชี.ยวชาญสาขาเดยีวกนั และอื.นๆ เป็นตน้ 

ปญัหาเรื.องการทดสอบความรู ้ความชํานาญในแขนงต่างๆ ของผูเ้ชี.ยวชาญในทางปฏบิตัทิี.
ใชก้นัอยู่ในปจัจุบนัยงัไม่มหีลกัเกณฑท์ี.ชดัเจนในการทดสอบความรู ้ความเชี.ยวชาญของบุคคลที.จะ
มาเป็นพยานผู้เชี.ยวชาญ และความเพยีงพอของความรูน้ั 9น ซึ.งอาจทําให้เกดิปญัหาหลายประการ
ดว้ยกนั เช่น ในการคดัเลอืกบุคคลที.มคีวามเชี.ยวชาญ บุคคลนั 9นมคีวามชาํนาญในสาขานั 9นที.เกดิจาก
ประสบการณ์ทาํงานโดยไม่มวีุฒกิารศกึษาหรอืผลงานวจิยัตพีมิพแ์ต่อย่างใด บุคคลนั 9นมคีุณวุฒทิาง
การศึกษาในสาขาความเชี.ยวชาญนั 9นแต่มไิด้มปีระสบการณ์ทํางานในสาขาวชิานั 9นมาเลยตั 9งแต่
สําเร็จการศึกษามาเกินกว่า ๑๐ ปีแล้ว บุคคลนั 9นมคีุณวุฒทิางการศึกษาไม่ตรงกับสาขาความ
เชี.ยวชาญนั 9นแต่ได้ปฏบิตัิงานในสาขาวชิานั 9นมาตั 9งแต่เริ.มทํางานกว่า ๑๐ ปีแล้วและมผีลงานวจิยั
ตพีมิพ์ในวารสารที.เป็นที.ยอมรบัในวงการวชิาการสาขานั 9นด้วย บุคคลนั 9นไม่ได้มวีุฒกิารศึกษาใน
ระบบการศกึษาปจัจุบนัแต่บุคคลนั 9นเป็นนักปราชญ์ชาวบา้นที.มผีลงานเป็นประโยชน์สาธารณะและ
ได้รบัการยอมรบัจากประชาชนโดยทั .วไป บุคคลนั 9นมคีุณวุฒกิารศกึษาและปฎบิตังิานในตําแหน่ง
ขา้ราชการมานานกว่า ๑๕ ปีในสาขาความเชี.ยวชาญนั 9นแต่ไม่ได้รบัการยอมรบัจากบุคคลในวงการ
เดยีวกนัและไมม่ผีลงานวจิยัที.เกี.ยวขอ้งกบัสาขาความเชี.ยวชาญนั 9นเลย เป็นตน้ 

นอกจากนี9 แล้ว ปญัหาในเรื.องของความมีส่วนได้เสียของพยานผู้ เชี.ยวชาญหรือ
ความสมัพนัธเ์กี.ยวขอ้งกบัคู่ความฝา่ยใดฝา่ยหนึ.งในคด ีและความมอีคตบิางประการของผูเ้ชี.ยวชาญ 
กเ็ป็นเรื.องที.ยากในการตรวจสอบและพสิูจน์ความมสี่วนไดเ้สยีไดจ้รงิ ถ้าหากบุคคลนั 9นไม่แถลงหรอื
แจง้ หรอืขอถอนตวัจากการเป็นพยานผู้เชี.ยวชาญเสยีเอง โดยปญัหานี9จะเชื.อมโยงกบัปญัหาความ
เป็นกลางของผูเ้ชี.ยวชาญ ความน่าเชื.อถอืของผูเ้ชี.ยวชาญ และเรื.องจาํนวนของผูเ้ชี.ยวชาญในสาขา
นั 9นๆ อกีด้วย ขอ้เทจ็จรงิในปจัจุบนันี9 เมื.อไม่มคีวามชดัเจนว่า ในการดําเนินคดสีิ.งแวดล้อมมคีวาม
ต้องการผู้เชี.ยวชาญในสาขาใดบ้าง อกีทั 9งหลกัเกณฑท์ี.จะคดัเลอืกผู้ที.มคีุณสมบตั ิความเชี.ยวชาญ 
และประสบการณ์เพยีงพอที.จะเป็นพยานผูเ้ชี.ยวชาญกไ็ม่มคีวามชดัเจนดว้ย แมว้่าปจัจุบนัจะมผีูท้ ี.มี



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๐๙- 

คุณวุฒทิางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและวทิยาการแขนงต่างๆ มากมาย แต่ผู้มคีุณสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑท์ี.จะสามารถมาเป็นผูเ้ชี.ยวชาญของศาลนั 9นมอียู่จาํนวนเท่าใดยงัเป็นขอ้สงสยั และใน
จํานวนที.มอียู่นั 9นจะยนิดขีึ9นทะเบยีนเป็นผู้เชี.ยวชาญของศาลหรอืไม่ เป็นปญัหาในรายละเอียดที.
จะตอ้งพจิารณาและดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัหลกักฎหมายรบัฟงัพยานหลกัฐานต่อไป 

๓.๒.๔ ปัญหาความรบัผิดชอบและค่าตอบแทนของพยานผูเ้ชี�ยวชาญ 

การใหค้วามเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญที.จะใชเ้ป็นพยานในคดสีิ.งแวดลอ้ม มคีวามเกี.ยวขอ้งกบัการ
ใช้ความรูแ้ละประสบการณ์ทํางานของพยานผู้เชี.ยวชาญผู้ที.จะมาใหค้วามเหน็ในเรื.องเฉพาะด้านที.
อาจจะต้องใชค้วามรูค้วามเชี.ยวชาญและทรพัยากรมากในการทําความเหน็ เช่น ประเดน็แห่งคดใีน
การประเมินความเสียหายที.เกิดจากสารมลพิษในสิ.งแวดล้อม จะต้องอาศัยการวิเคราะห์โดย
แบบจาํลองทางคณิตศาสตรท์ี.มกีารทดสอบแล้วว่าน่าเชื.อถอืโดยกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์รอื
เทคโนโลยวี่าสารมลพษิแพร่ออกจากแหล่งกําเนิดมลพษิไปในนํ9าหรอือากาศในทศิทางใดมปีรมิาณ
เท่าใด ส่วนใหญ่การสรา้งและทดสอบความถูกต้องผลการคํานวณของแบบจําลองคณิตศาสตรต์้อง
อาศยับุคคลหลายคนที.มคีวามรู้เฉพาะหลายด้านมาทํางานร่วมกัน เป็นต้น ซึ.งการให้ความเห็น
หมายถงึการปฏบิตัหิน้าที.ของของผูเ้ชี.ยวชาญและบุคคลต่างๆ เหล่านั 9น ความเหน็ที.ไดแ้สดงไวใ้นคดี
ส่วนใหญ่จะเกดิจากทาํงานรว่มกนัของบุคคลผูม้คีวามรูห้ลายคนเพื.อสนบัสนุนขอ้มลูใหห้วัหน้ากลุ่มที.
ถูกเรยีกว่า “ผู้เชี.ยวชาญ” เป็นผู้นําเสนอหรอืแสดงความเหน็ และนั 9นหมายถงึความรบัผดิชอบใน
ความเหน็เหล่านั 9น บางครั 9งภาระงานและความกดดนัที.เพิ.มขึ9นจากการทําความเหน็นั 9นอาจจะส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวม ความน่าเชื.อถือหรือความเป็นมืออาชีพของ
ผูเ้ชี.ยวชาญหรอืแมแ้ต่ชวีติการทํางานในอาชพีของผูเ้ชี.ยวชาญคนนั 9นต่อไปในอนาคต ถอืเป็นต้นทุน
ทางด้านเวลาของผู้เชี.ยวชาญที.จะต้องรบัภาระไว้ด้วย ในที.นี9มขีอ้สงัเกตว่า ถ้าความเหน็นั 9นส่งผล
กระทบทางลบที.ทําใหเ้กดิอุปสรรคในความก้าวหน้าในอาชพีการงานของผูเ้ชี.ยวชาญ ในประเดน็นี9ก็
จะทําให้ผู้เชี.ยวชาญไม่ค่อยจะใหค้วามร่วมมอืในการขึ9นทะเบยีนเป็นผู้เชี.ยวชาญของศาล ส่งผลให้
ศาลไมไ่ดผู้เ้ชี.ยวชาญที.แทจ้รงิเขา้มาช่วยศาลในการพจิารณาพพิากษาคดนีั 9นเอง 

อีกประการหนึ.งเชื.อมโยงกันอย่างที.แยกกันไม่ออก คือ ค่าตอบแทนในการเป็นพยาน
ผู้เชี.ยวชาญของศาล ตามบทบญัญัติกฎหมายในคดอีาญาให้คิดค่าตอบแทนผู้เชี.ยวชาญเป็นราย
ชั .วโมงตามที.ศาลเหน็สมควร แต่ตอ้งไมต่ํ.ากว่าชั .วโมงละ ๕๐๐ บาท หรอืไม่เกนิ ๑,๐๐๐ บาท หรอืไม่
ตํ.ากว่า ๕๐๐ บาท ต่อครั 9งที.เดนิทางมาให้ความเหน็ที.อาจมรีะยะเวลาไม่ถงึหนึ.งชั .วโมง ส่วนในคดี
แพ่งไม่มอีตัรากําหนดที.แน่นอน แต่มสีทิธไิด้รบัค่าป่วยการตามที.ศาลเหน็สมควร ทั 9งนี9 ให้คํานึงถงึ
สภาพแห่งคด ีความยากง่ายของงานที.ทําและระยะเวลาที.เสยีไปในการทํารายงาน ตลอดจนฐานะ
ทั .วไปของผูเ้ชี.ยวชาญ ส่วนในศาลชาํนญัอื.นๆ เช่นในศาลแรงงาน ใหศ้าลแรงงานกําหนดค่าป่วยการ
ตามรายไดแ้ละฐานะของผูเ้ชี.ยวชาญ แต่ไม่เกนิวนัละ ๒๐๐ บาท ศาลอื.นๆ คดิเป็นรายชั .วโมงตามที.
ศาลเหน็สมควร แต่ตอ้งไมต่ํ.ากว่าชั .วโมงละ ๕๐๐ บาท หรอืไม่เกนิ ๑,๐๐๐ บาท หรอืไม่ตํ.ากว่า ๕๐๐ 
บาทต่อครั 9งที.เดนิทางมาใหค้วามเหน็ที.อาจมรีะยะเวลาไม่ถงึหนึ.งชั .วโมง เมื.อเปรยีบเทยีบกบัความ



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๑๐- 

รบัผดิชอบที.เกดิจากการแสดงความเหน็ในฐานะผู้เชี.ยวชาญในศาล ถอืว่ามคี่าตอบแทนที.น้อยมาก 
แมว้ว่าในคดแีพ่งจะให้เป็นดุลพนิิจของศาลซึ.งกค็วรตั 9งเป็นขอ้สงสยัว่า แนวความคดิพื9นฐานในการ
คาํนวนค่าตอบแทนเหล่านั 9นมาจากหลกัการใด เนื.องจากในศาลอื.นๆ นอกจากศาลแพ่งกําหนดอตัรา
ไว้ชดัเจนไม่ให้ดุลพนิิจแก่ศาลในขณะที.คดแีพ่งก็ให้ดุลพนิิจแก่ศาลอย่างเต็มที. มคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมากในอตัราที.กําหนดไวแ้ละใชบ้งัคบัจรงิในทางปฏบิตั ิหรอืในทางความเป็นจรงิอาจกล่าวไดว้่า 
ผูน้ั 9นมาทํางานใหแ้ก่ราชการในการพจิารณาคดขีองศาล ค่าตอบแทนที.จ่ายใหถ้อืเป็นค่าเดนิทางมา
ศาล เท่านั 9นเอง เปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนของการเป็นพยานผูเ้ชี.ยวชาญใหก้บัคู่ความฝ่ายที.
มคีวามสามารถในการจ่าย ที.สําคญัที.สุดเมื.อเปรยีบเทยีบกบัความปลอดภยัในชวีติและชื.อเสยีงของ
ผู้เชี.ยวชาญแต่ละคนนั 9น เป็นประเด็นที.มนํี9าหนักอย่างยิ.งในการยอมหรือสมคัรใจมาเป็นพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญใหแ้ก่ศาล 

๓.๒.๕ ปัญหาบทบาทหน้าที�ของพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม 

การรบัฟงัความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในกระบวนพจิารณาคด ีมเีป้าหมายที.สําคญัที.สุด
คอื ความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญนั 9นจะต้องทําหน้าที.ช่วยเหลอืศาลในการรบัฟงัพยานหลกัฐานที.
ถูกต้องแทจ้รงิที.สุด เพื.อพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิที.เป็นประเดน็ขอ้พพิาทแห่งคด ีใหศ้าลสามารถชั .งนํ9าหนัก
ความน่าเชื.อของพยานหลกัฐานในการวนิิจฉัยพพิากษาคดดีว้ยความยุตธิรรมได ้หลกัการต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นการตรวจสอบ การทดสอบ หรอืวธิกีารใดๆ ที.ถูกพฒันาขึ9นเพื.อนํามาใชใ้นการคดักรองให้
ไดพ้ยานผูเ้ชี.ยวชาญที.เหมาะสมเขา้มาสู่กระบวนพจิารณาคด ีมขีึ9นเพื.อเป้าหมายที.สําคญัดงักล่าวนั 9น 
เมื.อคดสีิ.งแวดลอ้มเป็นคดทีี.มลีกัษณะที.ต้องการความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาการต่างๆ หลาย
แขนงที.บุคคลทั .วไปรวมทั 9งศาลไม่มีความรู้นั 9น มาใช้ในกระบวนพิจารณาคดีเพื.อตรวจพิสูจน์
ข้อเท็จจริง พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้องตามหลักการภายใต้กฎเกณฑ์ทางด้าน
วทิยาศาสตร ์รวมทั 9งการนําเสนอขอ้มลูและวธิกีารคํานวน ความน่าจะเป็นหรอืโอกาสที.ถูกต้องตาม
หลกัวชิาการ และความไม่แน่นอนที. (Uncertainty) ที.เกดิขึ9นและความไม่แน่นอนเพยีงใดที.สามารถ
ยอมรบัไดใ้นทางวชิาการ จงึจะถอืว่าเป็นความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญที.มคีวามน่าเชื.อถอืรบัฟงัไว้เป็น
พยานได ้

บทบาทของพยานผู้เชี.ยวชาญตามเป้าหมายที.กล่าวมานี9 มคีวามสําคญัอย่างมากในการที.
ศาลจะชั .งนํ9าหนักพยานหลกัฐานในการวนิิจฉัยประเดน็ขอ้พพิาทเพื.อพพิากษาคด ีปญัหาที.เกี.ยวกบั
บทบาทของพยานผู้เชี.ยวชาญ คอื ในเรื.องของความเป็นกลางของพยานผู้เชี.ยวชาญ ที.ส่งผลต่อ
นํ9าหนักของตวามน่าเชื.อถือของพยานและความเห็นของพยานอย่างมาก ในประเด็นนี9พยาน
ผู้เชี.ยวชาญในฐานะมนุษย์อาจจะมอีคติ อารมณ์ความรู้สึก ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที.มา
กระทบกระเทอืนการทําหน้าที.อย่างเป็นกลางได้ อีกทั 9งยงัเชื.อมโยงกบัปญัหาด้านอื.นๆ เช่น การ
ทดสอบความเชี.ยวชาญที.ถูกนํามาใช้ในการคัดเลือกพยานผู้เชี.ยวชาญเพื.อพิสูจน์คุณค่าของ
ความเหน็ของพยานผู้เชี.ยวชาญให้ศาลยอมรบัและไม่บงัคบัใช้บทบญัญตัิขอ้ห้ามมใิห้รบัฟงัพยาน
ความเหน็กบัพยานผู้เชี.ยวชาญนั 9น การซกัค้านของคู่ความเพื.อทําลายนํ9าหนักความน่าเชื.อถอืของ



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๑๑- 

พยานกบัความยอมรบันับถือต่อความเชี.ยวชาญของพยานความเห็นในห้องพจิารณาคดขีองศาล 
การให้ความเห็นโดยสุจรติและไม่เอนเอียง การให้ความเห็นในขอบเขตของความรู้ประสบการณ์
สาขาความเชี.ยวชาญนั 9น การใหค้วามเหน็อนัเป็นประโยชน์แก่ประเดน็พจิารณาแห่งคด ีเป็นต้น ใน
ขอ้นี9เป็นปญัหาในทางปฏบิตัทิี.จะตอ้งอาศยัการวเิคราะหป์ญัหาเชงิองคร์วม 

นอกจากนี9แล้ว ปญัหาที.ผู้เชี.ยวชาญด้านสิ.งแวดล้อมที.จะมาเป็นพยานผู้เชี.ยวชาญในดคี
จะต้องมบีทบาทและหน้าที.ให้ความเห็นเพื.อพิสูจน์ความสัมพนัธ์ระหว่างการกระทําและผล ซึ.ง
จําเป็นต้องใช้ความรู ้ความชํานาญ ประสบการณ์ ความเป็นกลาง มาใช้ในการให้ความเห็นที.เป็น
ประโยชน์ต่อศาลในการพิจารณาคดี บทบาทช่วยขยายความ สร้างความเข้าใจ ในเรื.อง
พยานหลกัฐานหรอืขอ้เทจ็จรงิในคด ีในลกัษณะที.เป็นผู้ช่วยที.มปีระโยชน์แตกต่างจากพยานบุคคล
ทั .วไป เพราะมไิดเ้ป็นผูรู้เ้หน็เหตุการณ์หรอืรบัรู ้รบัฟงัขอ้เทจ็จรงิในคดมีาโดยตรงแต่กส็ามารถเขา้
มาช่วยได้ในฐานะที.เป็นผู้มีความรู้ความเชี.ยวชาญและมปีระสบการณ์เฉพาะเรื.องเป็นพิเศษที.
ความเหน็ของเขามคีวามจาํเป็นในคด ีซึ.งเป็นกระบวนการที.ในทางปฏบิตัจิะยากแก่การตรวจสอบว่า
เป็นไปเช่นนั 9นจรงิๆ ได้อย่างไร ในขณะที.ประเดน็ความสมัพนัธร์ะหว่างการกระทําและผลนี9จะมผีล
ต่อความน่าเชื.อถอืของพยานหลกัฐานในการพสิูจน์เพื.อประเมนิความเสยีหาย ภาระการพสิูจน์ การ
ประเมนิค่าชดเชยเยยีวยาความเสยีหาย ที.จะทําใหก้ารพพิากษาคดมีคีวามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายใน
คดไีดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

๓.๒.๖ ปัญหาการคุ้มครองความปลอดภยัของพยานผู้เชี�ยวชาญ 

บุคคลที.ยอมมาใหค้วามเหน็ในฐานะพยานผูเ้ชี.ยวชาญของศาล หรอืบุคคลที.ขึ9นทะเบยีนเป็น
ผูเ้ชี.ยวชาญของศาล จะต้องแบกรบัความเสี.ยงและความไม่ปลอดภยัหลายประการในการทําหน้าที.
พยานผู้เชี.ยวชาญในคด ีนอกจากปญัหาผลกระทบต่อภาระงานประจําในหน้าที.ของตนที.เกิดจาก
ภาระงานของการใหค้วามเหน็ต่อศาล ความกดดนัต่างๆ และโอกาสในหน้าที.การงานในอนาคตแลว้ 
อาจจะต้องแบกรับความเสี.ยงต่อการถูกฟ้องคดีจากคู่ความฝ่ายอื.นๆ ในคดีที.ไม่เห็นด้วยกับ
ความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญนั 9น หรอืความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญนั 9นทําใหฝ้่ายตนเสยีเปรยีบในการต่อสู้
คด ีหรอืความเสี.ยงภยัที.อาจจะถูกทําร้าย หรอืข่มขู่ หรอืประการอื.นใด จากฝ่ายที.ไม่เห็นด้วยกับ
ความเหน็หรอืความเหน็นั 9นทาํใหฝ้า่ยนั 9นเสยีเปรยีบในการต่อสูค้ดหีรอือาจถูกฟ้องคดจีากบุคคลอื.นๆ 
ในภายหลงั แมว้่าจะมกีฎหมายคุม้ครองพยานที.น่าจะนํามาปรบัใชไ้ด ้แต่ความเสยีหายที.อาจจะเกดิ
ในกรณีเช่นที.ว่านี9 กฎหมายคุ้มครองพยานไม่สามารถรองรบัได้ทุกประเด็นและกฎหมายคุ้มครอง
พยานปจัจุบนัมุ่งไปที.การเยยีวยาเมื.อไดร้บัความเสยีหายแต่ในเชงิป้องกนัไม่ใหเ้กดิจาํเป็นที.จะต้อง
ใช้กฎหมายคุ้มครองพยานนั 9นไม่ชดัเจนโดยเฉพาะอย่างยิ.งในทางปฏบิตั ิปญัหานี9จงึส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อการตดัสนิใจของบุคคลที.จะเขา้มาเป็นผูเ้ชี.ยวชาญในศาล นอกจากนั 9นแลว้ การแต่งตั 9ง
พยานผู้เชี.ยวชาญมบีทบญัญตัิกฎหมายห้ามมใิห้บงัคบับุคคลใดให้มาขึ9นทะเบยีนผู้เชี.ยวชาญของ
ศาล หรอืกล่าวไดว้่า การขึ9นทะเบยีนผู้เชี.ยวชาญของศาลต้องทําโดยความสมคัรใจของบุคคลที.เป็น
ผูเ้ชี.ยวชาญ อกีดว้ย 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๑๒- 

๓.๒.๗ ปัญหากฎระเบียบในการปฏิบติังานของผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผูเ้ชี.ยวชาญที.มาทาํหน้าที.พยานผูเ้ชี.ยวชาญในศาล เป็นบุคคลภายนอกกระบวนการยุตธิรรม 
ซึ.งไม่ได้มคีวามรู้ทางด้านกฎหมายเช่นเดียวกับบุคคลในกระบวนการยุติธรรมอย่างผู้พิพากษา 
อยัการ ตํารวจ ทนายความ หรอืถ้าหากจะพอมคีวามรูท้างกฎหมายกอ็าจจะไม่ทราบถงึกฎระเบยีบ
ในทางปฏบิตัใินศาลโดยเฉพาะเรื.องกระบวนวธิพีจิารณาคดใีนศาล กฎหมายลกัษณะพยานที.ใช้ใน
ศาล จงึมปีญัหาว่า ผูเ้ชี.ยวชาญไม่มคีวามเขา้ใจในขั 9นตอนและกระบวนการพจิารณาคด ีโดยเฉพาะ
อยา่งยิ.งในส่วนที.เกี.ยวกบัการใหค้วามเหน็ในฐานะพยานผูเ้ชี.ยวชาญของตน คลา้ยกนักบักรณีที.ศาล
เองกไ็ม่มคีวามรูเ้บื9องต้นในกระบวนและขอ้จาํกดัดา้นความรูท้างวทิยาศาสตร ์การยอมรบัในความ
ไม่แน่นอนของผลงานจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ.งเป็นประเด็นที.จะทําให้มีความ
ยากลําบากอย่างยิ.งในการสื.อสารระหว่างกัน เป็นอุปสรรคสําคญัในการทําความเข้าใจเกี.ยวกับ
ความเหน็ต่อพยานหลกัฐาน การตั 9งคําถามของทนายความ อยัการ คู่ความ ศาล หรอืการด่วนสรุป
ความของคนในกระบวนการยุติธรรมต่อความเข้าใจของตนเองในความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ เช่น 
มาตรฐานการพสิจูน์ชั .งนํ9าหนักพยานหลกัฐานในคดอีาญาที.จะต้องพสิูจน์จนกระทั .งสื9นความสงสยัจงึ
จะใชพ้ยานหลกัฐานนั 9นในการตดัสนิลงโทษจําเลยได้ หากพยานในคดอีาญานั 9นเป็นพยานหลกัฐาน
ทางวทิยาศาตรศ์าลอาจตั 9งคําถามใหพ้ยานผู้เชี.ยวชาญตอบคําถามว่า ความเหน็ต่อพยานหลกัฐาน
นั 9นว่าตวัเลขจากห้องปฎิบตักิารนั 9นมคีวามถูกต้องรอ้ยเปอรเ์ซนต์หรอืไม่ ไม่มนีักวทิยาศาสตรค์น
ไหนที.จะต้องคําถามนี9ว่าใช่ถูกต้องร้อยเปอรเ์ซนต์ เนื.องจากความไม่แน่นอน (Uncertainty) ใน
กระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ี.มผีลต่อปรมิาณใดๆ ที.เกดิจากกระบวนการทางวทิยาศาสตรน์ั 9นเป็น
สิ.งที.แน่นอนที.สุดว่าจะตอ้งม ีดงันั 9นไมอ่าจกล่าวไดว้่าตวัเลขนั 9นถูกตอ้งรอ้ยเปอรเ์ซนต ์เป็นตน้ 

ปญัหาเหล่านี9 โดยเฉพาะเรื.องการสื.อสารระหว่างบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและ
ผู้เชี.ยวชาญที.ร่วมอยู่ในการพจิารณาคดใีดๆ หรอืความเข้าใจของนักวทิยาศาสตร์ต่อกระบวนวธิี
พจิารณาคดี หรอืความเข้าใจของนักกฎหมายต่อกระบวนการและข้อจํากัดของวิธีการทางด้าน
วทิยาศาสตร์ เป็นปญัหาที.เกิดขึ9นมาจากการที.ไม่มคีู่มอืการปฏบิตัิงานของทุกฝ่ายที.เกี.ยวข้องใน
กระบวนวธิพีจิารณาคด ีที.จะมาอธบิายวธิกีารทํางานและขอ้จํากดัของแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะในคดี
สิ.งแวดลอ้มที.มคีวามซบัซอ้นและยุ่งยาก จะต้องมกีารใชพ้ยานผูเ้ชี.ยวชาญหลายคน ใชว้ธิกีารรบัฟงั
พยานหลายรูปแบบ แค่เพยีงขอ้บงัคบัประธานศาลฎกีาว่าด้วยผู้เชี.ยวชาญของศาลยุตธิรรม พ.ศ. 
๒๕๔๖ คงไม่เพยีงพอต่อการแก้ไขปญัหานี9โดยเฉพาะอย่างยิ.งในคดสีิ.งแวดล้อมตามเหตุผลที.ได้
กล่าวมาแลว้ 
  



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๑๓- 

๓.๒.๘ ตวัอย่างการรบัฟังพยานผู้เชี�ยวชาญในศาลไทย: กรณีศึกษา  
คดีมยรีุ เตวิยะ๑๐๑ )ปญัหาการรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญหลายคนที.มคีวามเหน็แตกต่างกนัในคดี
เดยีวกนั) 

คดแีพ่งที.เกี.ยวกบัสิ.งแวดลอ้ม ถอืเป็นคดแีพ่งที.ยากต่อการพสิูจน์ความเสยีหายที.เกดิขึ9น ซึ.ง
ศาลไม่อาจเขา้ใจประเดน็ขอ้เทจ็จรงิบางขอ้ที.เกี.ยวกบัศาสตร์หรอืวทิยาการแขนงใดแขนงหนึ.ง จงึ
จําเป็นต้องอาศัยความชํานาญ ประสบการณ์ หรอืความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีทางการ
การแพทยข์องพยานผู้เชี.ยวชาญในสาขานั 9นในการที.จะช่วยเหลอืให้ความรูแ้ก่ศาลในการวเิคราะห์
ประเดน็ปญัหาในคดอีย่างมหีลกัเกณฑ ์เพราะเป็นความเหน็ที.ไดร้บัการยอมรบัว่ามคีวามน่าเชื.อถอื 
อกีทั 9งยงัสามารถพสิจูน์ไดโ้ดยอาศยัหลกัเกณฑใ์นการวเิคราะหด์งักล่าวนั 9น ดงันั 9นพยานผูเ้ชี.ยวชาญ
จงึมคีวามสาํคญัต่อศาลในการที.จะช่วยเหลอืศาลในการพสิจูน์หาความจรงิที.เกดิขึ9นในคดสีิ.งแวดลอ้ม 

คดหีมายเลขดาํที. ๖๗๖๖/๒๕๓๗ และคดหีมายเลขแดงที. ๘๗๒๙/๒๕๓๙ ของมยุร ีเตวยิะ ที.
เป็นโจทก์ฟ้องว่าตนได้รบัสารอลูมน่ิาเข้าสะสมร่างกายจนทําให้เจบ็ป่วยเนื.องจากการํางานเป็น
พนักงานปดัฝุ่นแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ.งจะเหน็ไดว้่าการที.จะพสิูจน์ว่าอาการเจบ็ป่วยนั 9นเกดิจาก
สารอลูมน่ิาที.เขา้ไปสะสมร่างกายหรอืไม่นั 9น เป็นเรื.องที.อยู่นอกเหนือความรูค้วามสามารถของศาล
หรอืบุคคลธรรมดาทั .วๆ ไปที.จะพสิูจน์ได้ จงึจําเป็นต้องอาศัยผู้มคีวามรู้ความเชี.ยวชาญในเรื.อง
ดงักล่าวมาช่วยศาลในการพสิูจน์หาความจรงิ เช่น แพทยผ์ูเ้ชี.ยวชาญทางดา้นอาชวีเวชศาสตร ์ผู้มี
ความรู้ความเชี.ยวชาญจากศูนย์พษิวทิยา หรอือาจารย์ประจําคณะวทิยาศาสตร์จากมหาวทิยาลยั
ต่างๆ เพื.อมาใหค้วามเหน็ต่อศาลประกอบในการวนิิจฉัยชี9ขาดตดัสนิคด ีโดยมขีอ้มูลของโจทยแ์ละ
จาํเลยดงันี9 

โจทกม์อีาการปวดศรีษะบรเิวณทา้ยทอย แพทยท์าํการตรวจรกัษาแลว้เหน็ว่าโจทก์ป่วยเป็น
โรคพษิสารอลูมน่ิาสะสมในร่างกาจากการทํางาน จําเลยที. ๒ ถึงที. ๔ ต้องร่วมกนัใช้ค่าเสยีหาย
จาํนวน ๖,๑๒๘,๓๒๐ บาท พรอ้มดอกเบี9ยในอตัรารอ้ยละเจด็ครึ.งต่อปี 

จําเลยที. ๑ ให้การว่า โจทก์มีปริมาณสารอลูมิเนียมอยู่ในร่างกานในเกณฑ์ปกติไม่ได้
เจบ็ปว่ยเป็นโรคปอดจากอลมูเินียม โจทกไ์มไดร้บัอนัตรายเนื.องจากการทาํงาน ขอใหย้กฟ้อง 

จําเลยที. ๒ ถงึที. ๔ ให้การว่า โจทก์หย่อนสมรรถภาพในการทํางานและหยุดงานโดยไม่มี
เหตุอนัควร โจทก์ไม่ไดป้่วยเป็นโรคพษิสารอลูมน่ิาสะสมในร่างกาน จาํเลยที. ๒ ถงึที. ๔ ไม่ไดจ้งใจ
หรอืประมาณเลนิเล่อ ทาํใหส้ารเคมรี ั .วไหลหรอืแพร่กระจายจนเป็นเหตุใหโ้จทก์ไดร้บัอนัตราย จงึไม่
ต้องรบัผดิ ขอให้ยกฟ้อง พเิคราะห์แล้ว คดมีปีญัหาที.จะต้องวนิิจฉัยว่า มเีหตุผลจะเพกิถอนคําสั .ง
ของคณะกรรมการกองทุนเงนิทดแทนตามฟ้องหรอืไม ่ทั 9งนี9โจทกแ์ละจาํเลยมบุีคคลที.เกี.ยงขอ้งดงันี9 

                                                           
๑๐๑  อา้งแลว้ในเชงิอรรถที. ๑๓ หน้า ๘๕-๘๘ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๑๔- 

ฝา่ยโจทก ์
๑. แพทยห์ญงิชดิสุภางค ์ดชันีกุล แพทยผ์ูต้รวจรกัษาโจทก ์  
๒.แพทยห์ญงิอรพรรณ์ เมธาดลิกกุล แพทยผ์ูต้รวจรกัษาโจทก ์  
๓.นายเกยีรตศิกัดิ B อนุชยั 
๔.นางเมตตรา ตะนาถา 

เพื.อนรว่มงาน  

๕.นายประพนัธ ์เตวยิะ สามโีจทก ์  

ฝา่ยจาํเลย 
๑.นายแพทยส์มพลู กฤตลกัษณ์ แพทยผ์ูเ้ชี.ยวชาญ อดตีรองศาสตราจารยป์ระจาํภาควชิานิตเิวช

และผูอ้ํานวยการศูนยพ์ษิวทิยา โรงพยาบาลศริริาช 
๒.นายแพทยส์มธยา พรงึลาํภ ู แพทยผ์ูเ้ชี.ยวชาญดา้นอาชวีเวชศาสตรข์องแพทยสภา 
๓.ดร.กาญจนะ แกว้กําเนิน ผู้เชี.ยวชาญ รองศาสตราจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
๔.นายโสภณ พงษ์โสภณ นกัวชิาการแรงงาน ศูนยค์วามปลอดภยัในการทาํงานลาดกระบงั 

โจทกม์อีาการปวดศรีษะ ปวดขอ้กระดูกและชาตามแขนขา จงึไปพบแพทยแ์ละแพทยไ์ดท้ํา
การตรวจรกัษาเรื.อยมา โดยแพทย์หญิงชิดสุภางค์และแพทย์หญิงอรพรรณ์ เห็นว่า โจทก์ป่วย
เนื.องจากสารอลมูน่ิาจากการทํางาน ซึ.งนายเกยีรตศิกัดิ Bและนางเมตตรา เพื.อนร่วมงานของโจทก์กม็ี
อาการทาํนองเดยีวกนั 

ส่วนจําเลยมาเบกิความ โดยนายแพทย์สมมูลเบกิความว่าได้เก็บตวัอย่างเลอืด ปสัสาวะ 
และเสน้ผมของโจทก์ไปตรวจทางห้องปฏบิตักิาร ผลปรากฏว่าโจทก์มสีารอลูมน่ิาในเลอืด ปสัสาวะ 
และเสน้ผมอยูใ่นเกณฑป์กต ินายแพทยส์นธยา เบกิว่าประกอบเอกสารทางวชิาการของต่างประเทศ
ว่า โจทก์ไม่ได้เจบ็ป่วยเนื.องจากสารอลูมน่ิาจากการทํางาน ส่วนนายโสภณเบกิความว่าได้เขา้ไป
เก็บตัวอย่างฝุ่นในสถานที.ทํางานของโจทก์และนํามาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลปรากฏว่ามี
ปรมิาณฝุน่ตํ.ากว่าเกณฑม์าตรฐาน 

ศาลพเิคราะหแ์ลว้เหน็ว่า จาํเลยที. ๒ ใชส้ารอลมูน่ิาเป็นส่วนประกอบในการทํางานแผ่นวงจร
อเิลก็ทรอนิกส ์ซึ.งสารอลมิน่านี9ไดค้วามจากรองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนะ และนายโสภณ ว่าสกดั
มาจากแร่บ๊อกไซด ์มลีกัษณะเป็นผงคลา้ยดนิมสีภาพเป็นกลาง ไม่ทําปฏกิริยิากบัสารอื.น ไม่ละลาย
ในนํ9าหรอืในสารละลายเจอืจาง หากอยู่ในร่างกายจะไม่มผีลต่อร่างกาย รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจ
นะ นายแพทย์สนธยาและแพทย์หญิงอรพรรณ์ เบกิความตรงกนัว่าสารอลูมน่ิาจะไม่ดูดซมึเข้าสู่
รา่งกายดว้ยการสมัผสั ดงันั 9นสารอลมูน่ิาจงึอาจเขา้สู่รา่งกายดว้ยการหายใจหรอืการกนิ 

สําหรบัการหายใจนั 9น สภาพการทํางานของโจทก์ไม่ได้สมัผสัผงอลูมน่ิาโดยตรง ได้ความ
จากนายโสภณอีกว่า ฝุ่นผงที.จะเข้าสู่จมูกได้จะต้องมขีนาดเลก็กว่า ๑๐ ไมครอน จะเข้าสู่ปอดได้
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จะต้องมขีนาดเล็กกว่า ๕ ไมครอน และจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้จะต้องมีขนาดเล็กกว่า ๑ 
ไมครอน ในขั 9นตอนการทํางานของโจทก์ในแผนกไม่มกีารใชค้วามรอ้นจนถงึขนาดที.ทําใหเ้กดิโลหะ
ที.มอีนุภาคขนาดเลก็และเขา้สู่ร่างกายได ้แมโ้จทก์จะทําหน้าที.ซึ.งมโีอกาสสมัผสักบัฝุ่นกต็าม แต่ฝุ่น
ดงักล่าวมขีนาดใหญ่ จงึมโีอกาสเขา้สู่ปอดและซมึเขา้สู่กระแสเลอืดได้น้อยมาก ประกอบกบัผลการ
จดัเกบ็ตวัอยา่งอากาศในสถานที.ทาํงานของโจทก ์ซึ.งนายโสภณและเจา้หน้าที.ศูนยค์วามปลอดภยัใน
การทาํงานไดเ้ขา้ไปจดัเกบ็ตวัอย่าง ปรากฏว่ามปีรมิาณฝุ่นรวม และปรมิาณฝุ่นที.มขีนาดเลก็กว่า ๕ 
ไมครอน ตํ.ากว่าเกณฑม์าตรฐาน อกีทั 9งจากรายงานการตรวจร่างกายของโจทก์ปรากฏว่าแพทยไ์ด้
ตรวจร่างกายของโจทก์หลายครั 9ง โจทก์มปีอดปกติ ดงันั 9นโจทก์จงึไม่น่าจะได้รบัสารอลูมน่ิาเขา้สู่
รา่งกายทางการหายใจจนเป็นเหตุใหเ้จบ็ปว่ย 

ในส่วนที.สารอลมูน่ิาเขา้สู่รา่งกายดว้ยปนเปื9อนไปกบัอาหารที.กนิเขา้ไปนั 9น ไดค้วามจากรอง
ศาสตราจารย ์ดร. กาญจนะ นายแพทยส์นธยา และเอกสารทางวชิาการชื �อ aluminum and health a 

critical review โดยศาสตราจารย ์Hillel I. Giteleman และ neurotoxicity of aluminum โดยนาย 

Henry M.Winiewaaki กบัคณะ ว่า สารอลูมน่ิาสามารถดูดซมึเขา้สู่ร่างกายดว้ยการกนิ ร่างกานจะ
สามารถขบัสารดงักล่าวออกไปได้ โดยสารอลูมน่ิาสามารถดูดซมึเขา้สู่กระแสเลอืดได้ในปรมิาณที.
น้อยมาก เว้นแต่ในรายผู้ป่วยเป็นโรคไตวายเรื9อรงัเท่านั 9น ที.สารอลูมน่ิาอาจสะสมอยู่ในร่างกายได ้
ขอ้เทจ็จรงิในคดนีี9ไมป่รากฏ่าโจทกป์ว่ยเป็นโรคไตวายเรื9อรงัแต่อยา่งใด แมโ้จทก์จะไดร้บัสารอลูมน่ิา
เข้าสู่ร่างกายปนเปื9อนไปกบัอาหาร ก็ไม่น่าเขา้ไปสะสมในร่างกายได้ อีกทั 9งผลการตรวจตวัอย่าง
เลอืด ปสัสาวะ และเสน้ผมของโจทก์ นายแพทยส์มพูล ก็ยนืยนัว่า โจทก์มสีารอลูมน่ิาเขา้สู่ร่างกาย
อยูใ่นเลอืก ปสัสาวะ และเสน้ผมอยูใ่นเกณฑป์กต ิดงันั 9นการที.โจทก์เจบ็ป่วยโดยมอีาการเวยีนศรีษะ 
อ่อนเพลยี ปวดขอ้กระดกู และชาตามแขนขานั 9น ไมน่่าจะเกดิจากสารอลมูน่ิาจากการทาํงาน 

ในส่วนที.แพทยห์ญงิชดิสุภางค ์แพทยผ์ูท้ําการตรวจรกัษาโจทก์ เหน็ว่าโจทก์น่าจะเจบ็ป่วย
เนื.องจากสารอลูมน่ิาจากการทํางานนั 9น แพทยห์ญงิชดิสุภางคใ์หค้วามเหน็โดยใชว้ธิตีรวจรกัษา ซกั
ประวตักิารทาํงานของโจทก์ และศกึษาเปรยีบเทยีบจากเอกสารทางวชิาการของต่างประเทศเท่านั 9น 
ไม่ไดต้รวจทางหอ้งปฏบิตักิารแต่อย่างใด อกีทั 9งเพยีงสงสยัว่าโจทก์ป่วยเพราะพษิสะสมของสารอลู
มน่ิา รวมทั 9งอาจจะเป็นโรคจากสารโลหะหนักสะสมในร่างกาย มิได้ยนืยนัอย่างแน่ชดัว่าโจทก์
เจบ็ปว่ยเนื.องจากสารอลมูน่ิาจากการทาํงานแต่อยา่งใด 

ส่วนที.แพทยห์ญงิอรพรรณ์ทําการตรวจโจทก์แลว้เหน็ว่า โจทก์มคีลื.นหวัใจและปอดผดิปกต ิ
นายแพทยส์นธยา ซึ.งเป็นผูเ้ชี.ยวชาญดา้นอาชวีเวชศาสตร ์เบกิความว่า คลื.นหวัใจที.ผดิปกตไิม่อาจ
ยนืยนัไดว้่าผูป้ว่ยไดร้บัสารอลูมน่ิาเขา้ไปในร่างกายหรอืไม่ และผลการตรวจปอดของโจทก์ดงักล่าว
อยูใ่นกณฑป์กต ินอกจากแพทยห์ญงิอรพรรณ์แลว้ โจทก์ไม่ไดนํ้าพยานอื.นมาสบืใหเ้หน็ว่าปอดของ
โจทกม์อีาการผดิปกต ิในขณะที.ผลการตรวจรา่งกายของโจทก ์โจทกม์ปีอดที.ปกตมิาตลอด 
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นอกจากนี9ที.แพทยห์ญงิอรพรรณ์เบกิความว่า ไดเ้กบ็ตวัอยา่งเลอืดและปสัสาวะของโจทก์ไป
ตรวจทางห้องปฏบิตักิาร แลว้พบว่าโจทก์มสีารอลูมน่ิาอยู่ในร่างกายเป็นปรมิาณสูงนั 9น ได้ความว่า 
นายแพทยส์มพูลเกบ็ตวัอย่างเลอืด ปสัสาวะ และเส้นผมของโจทก์ไปตรวจปรากฏว่ามปีรมิาณสาร
อลูมน่ิาอยู่ในเลอืด เพยีงเลก็น้อย แต่เมื.อแพทยห์ญงิอรพรรณ์เกบ็ตวัอย่างเลอืด ปสัสาวะของโจทก์
ไปตรวจ กลบัพบว่ามปีรมิาณสารอลูมน่ิาในเลอืดสูง ทั 9งที.หลงัจากนายแพทยส์มพูลเกบ็ตวัอย่างจาก
ร่างกายโจทก์ไปแลว้ โจทก์ไม่ไดส้มัผสัสารอลูมน่ิาจากการทํางานแต่อย่างใด การที.โจทก์มปีรมิาณ
สารอลมูน่ิาเพิ.มขึ9นเป็นปรมิาณสงูหลงัจากที.ไมไ่ดส้มัผสักบัสารเช่นนี9 จงึไม่สอดคลอ้งดว้ยเหตุผล อกี
ทั 9งไดค้วามจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยุวด ีเชี.ยววฒันา พยานผูเ้ชี.ยวชาญของศาล และนายแพทย์
สนธยา ว่าสารอลมูน่ิานี9มอียูท่ ั .วไปในสภาวะแวดลอ้ม หากเกบ็ตวัอยา่งไม่ดอีาจมกีารปนเปื9อนสารอลู
มน่ิาอยูใ่นร่างกายสูงจนผดิไปจากปกตมิากเช่นนี9 จงึอาจเกดิจากการปนเปื9อนของสารอลูมน่ิาที.มอียู่
ในภาวะแวดลอ้มในขณะที.จดัเกบ็กไ็ด้ ลําพงัผลการตรวจหาสารอลูมน่ิาในร่างของโจทก์ที.มปีรมิาณ
สูงจนผดิปกตเิพยีงอบ่างเดยีวไม่อาจยนืยนัเดด็ขาดได้ว่าอาการป่วยของโจทก์เกดิจากสารอลูมน่ิา
จากการทาํงาน 

พยานที.จําเลยนําสบื อนัไดแ้ก่ นายแพทยส์นธยา นายแพทยส์มพูล รองศาสตราจารย ์ดร.
กาญจนะ และนายโสภณ ลว้นแต่เป็นผูม้คีวามรูแ้ละมคีวามเชี.ยวชาญ เมื.อรบัฟงัประกอบกบัเอกสาร
ทางวชิาการของต่างประเทศที.เกี.ยวกบัสารอลูมน่ิาแลว้ เหน็ว่ามนํี9าหนักดกีว่าพยานหลกัฐานที.โจทก์
นําสบื ขอ้เทจ็จรงิฟงัไดว้่าโจทก์เจบ็ป่วยโดยมอีาการปวดศรีษะ อ่อนเพลยี ปวดตามขอ้ ชาตามแขน
และมอืจรงิ แต่การเจบ็ป่วยดงักล่าวไม่ไดเ้กดิจากสารอลูมน่ิาจากการทํางาน ดงันั 9น การที.สํานักงาน
ประกนัสงัคมและคณะกรรมการกองทุนเงนิทดแทนวนิิจฉัยว่า โจทก์ไม่ไดเ้จบ็ป่วยเนื.องจากสารอลูมิ
น่าจากการทาํงานจงึชอบแลว้ ไมม่เีหตุผลที.จะเพกิถอนคาํสั .งดงักล่าว 

พิพากษายกฟ้อง 

การพจิารณาชั .งนํ9าหนกัความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้มที.มผีูเ้ชี.ยวชาญที.มี
ความเหน็แตกต่างกนัในประเดน็เดยีวกนั โดยเฉพาะในกรณีที.ไม่สามารถสรุปเป็นเสยีงขา้งมากได ้
หรอืจะเป็นการไม่คุม้ค่าต่อการเสี.ยงต่อภยัที.ไม่แน่นอนว่าเกดิขึ9นหรอืไม่อกีในอนาคตจากสาเหตุที.
เกิดขึ9นแล้วในอดีต หรือไม่สามารถกล่าวอ้างเหตุที.ทําให้มีความน่าเชื.อเพียงพอที.จะรับฟงั
พยานหลกัฐานนั 9นเพื.อพพิากษาคด ีความสามารถในการอธบิายและพสิูจน์ความสมัพนัธร์ะหว่างการ
กระทําและผลที.ปรากฎ เป็นปจัจยัสําคญัในการให้ความเหน็ในประเดน็ของความรูเ้ฉพาะด้านที.คน
ทั .วไปไม่มหีรอืไม่อาจทราบเองได้มเีพยีงแต่ผู้เชี.ยวชาญเท่านั 9นที.มคีวามรู้นี9 ในบางกรณีศาลหรอื
คู่ความกอ็าจเลอืกวธิกีารการแต่งตั 9งพยานผูเ้ชี.ยวชาญคนอื.นเขา้มาเพิ.มกเ็ป็นอกีทางเลอืกหนึ.ง และ
หากสามารถเลอืกผู้เชี.ยวชาญหรอืบุคคลที.มาจากหน่วยงานที.ไม่มผีลประโยชน์เกี.ยวขอ้ง หรอือาจ
แต่งตั 9งหลายคนมาจากหลายหน่วยงาน หรอืกําหนดหลกัเกณฑค์ุณสมบตัแิลว้ใหห้น่วยงานที.ปฏบิตัิ
หน้าที.เกยีวขอ้งเป็นผูส้รรหาใหก้ไ็ด ้หรอืจะเลอืกจากระบบฐานขอ้มลูผูเ้ชี.ยวชาญของศาลกไ็ด ้(ถ้าม)ี 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๑๗- 

อยา่งไรกด็พียานผูเ้ชี.ยวชาญเหล่านั 9นจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู ้ความน่าเชื.อถอื ตามหลกั
กฎหมายรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญของศาลดว้ย 

แต่ศาลอาจมเีกณฑข์องศาลที.ใช้ในการตดัสนิใจ ในกรณีที.ศาลรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญแล้ว
เหน้แนวโน้มจากความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.จะเหน็ว่ามคีาํตอบที.เป็นเสยีงขา้งมาก กล่าวคอื 

(๑) พจิารณาผูเ้ชี.ยวชาญในฐานะปจัเจก พยานผูเ้ชี.ยวชาญดา้นสิ.งแวดลอ้มที.ใหค้วามเหน็
ในคดสีิ.งแวดล้อมต้องมคีุณสมบตัใินตวับุคคลที.น่าเชื.อถือ (โปรดดูหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบความ
เชี.ยวชาญของพยานผูเ้ชี.ยวชาญดา้นสิ.งแวดลอ้ม บทที. ๒) 

(๒) พจิารณาผูเ้ชี.ยวชาญในเชงิทฤษฎ ีการพจิารณาความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญดา้น
สิ.งแวดล้อม ศาลจะต้องพิจารณาอยู่บนหลักของการทดสอบความรู้ของผู้เชี.ยวชาญในเรื.อง
หลกัเกณฑก์ารยอมรบัโดยทั .วไป หลกัเกณฑย์อมรบัในทฤษฎทีางวทิยาศาสตรท์ี.ต้องเป็นที.ยอมรบั
กันในหมู่นักวิทยาศาสตร์ และหลกัความน่าเชื.อถือของวิธีการพิสูจน์ทางเทคนิคมาตรฐานของ
หอ้งปฏบิตักิาร และวธิกีารประเมนิความน่าจะเป็นทางสถติ ิรว่มกนัอยา่งบรูณาการ 

(๓) พจิารณาผู้เชี.ยวชาญในเชงิภาคปฏบิตัิ ลกัษณะของพยานหลกัฐานโดยเฉพาะวตัถุ
พยานบางอยา่งในคดสีิ.งแวดลอ้มจะมกีารเปลี.ยนแปลงคุณสมบตัหิรอืผลกระทบไปอย่างรวดเรว็ตาม
ระยะเวลาที.ผ่านไป ดงันั 9นความน่าเชื.อถือของพยานหลกัฐานเหล่านั 9นที.จะนํามาใช้ประกอบการ
พจิารณาคดจีะมมีติิของเวลาเข้าไปมสี่วนในการพเิคราะห์ความน่าเชอืถือด้วยนอกเหนือไปจาก
ความรู้ความเชี.ยวชาญ เช่น กระบวนการเก็บวตัถุพยานที.ถูกต้องตามหลกัการทางวทิยาศาสตร ์

 )โปรดดูคู่มือเบื9อ งต้นในการเก็บรวบรวมและดูแลรักษาพยานหลักฐาน จัดทําโดย ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร  .รฐัพล อ้นแฉ่ง คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร สนับสนุนโดย  แผนงาน

สรา้งเสรมิการเรยีนรูก้บัสถาบนัอุดมศกึษาไทย เพื.อการพฒันานโยบายสาธารณะที.ดี  (และวธิกีารอนั
เป็นมาตรฐานทางหอ้งปฏบิตักิารรวมถงึการยอมรบัผลการวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารดว้ย เป็นตน้ 

๓.๓ ข้อพิจารณาสาํหรบัแนวทางของการนําระบบพยานผูเ้ชี�ยวชาญไปใช้ในคดีสิ�งแวดล้อม 

ระบบพยานผู้เชี.ยวชาญมผีลอย่างไรกบัการพจิารณาคดสีิ.งแวดล้อม เป็นคําถามที.ต้องการ
ตวัชี9วดัประสทิธภิาพของการมพียานผู้เชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดล้อม ขณะนี9อาจยงัไม่มคีําตอบเรื.อง
ตวัชี9วดัหรอืยงัไม่มขีอ้มลูเพยีงพอที.จะบอกว่า ตวัชี9วดัประสทิธภิาพของราคาที.จะต้องจ่ายไปกบัการ
มพียานผูเ้ชี.ยวชาญในการดําเนินคดสีิ.งแวดลอ้มอย่างเป็นธรรม คอือะไร แต่ขณะนี9สามารถกล่าวถงึ 
ประโยชน์ของการมพียานผูเ้ชี.ยวชาญเขา้มามสี่วนรว่มในการพจิารณาคดคีดสีิ.งแวดลอ้มได ้กล่าวคอื 

(๑) กระบวนการพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิที.เป็นประเดน็ขอ้พพิาทแห่งคด ีโดยใชพ้ยานหลกัฐานที.
มคีวามน่าเชื.อถอื กล่าวคอื พยานผูเ้ชี.ยวชาญมบีทบาทอย่างมากในการช่วยเหลอืศาลในการอธบิาย
ข้อเท็จจริงหรือข้อพิสูจน์ความเสียหาย หรือวิเคราะห์ประเด็นปญัหาในคดีอย่างมีหลักเกณฑ ์



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๑๘- 

โดยเฉพาะในประเดน็แห่งคดทีี.เกี.ยวขอ้งกบัสิ.งแวดลอ้ม ซึ.งตอ้งใชค้วามรูค้วามชํานาญ ประสบการณ์ 
ความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการแพทย ์หรอืเฉพาะสาขาต่างๆ 

(๒) กระบวนการในการวเิคราะห์และพสิูจน์ข้อเท็จจรงิที.เป็นพยานหลกัฐาน มคีวามถูก
ตอ้งและความน่าเชื.อถอื มผีลทาํใหค้าํวนิิจฉยัของศาลมมีากความน่าเชื.อถอืมากยิ.งขึ9น 

(๓) กระบวนการแสวงหาความจรงิเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาต ิ(Natural law) จงึมคีวาม
เป็นกลางและปราศจากส่วนได้เสยี เพื.อพพิากษาคดโีดยใช้พยานหลกัฐานที.เหมาะสมกบัประเด็น
แห่งคด ี

(๔) กระบวนการวเิคราะหแ์ละพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิมคีวามเป็นมาตรฐาน และตรวจสอบความ
ถูกต้องในเชงิปรมิาณได ้(quantitative approach) จงึมคีวามแน่นอนมาก แมว้่าจะมคีวามผดิพลาด 
 )uncertainty   (อยู่บ้าง ก็เป็นความผดิพลาดที.สามารถยอมรบัได้เมื.อเปรยีบเทยีบกบัความถูกต้อง 

หรอืเรยีกไดว้่าแทบจะไมม่ผีลต่อผลการวเิคราะหใ์นบางกรณเีลยทเีดยีว  

ในขณะเดยีวกนั ขอ้จาํกดัที.พงึจะต้องพจิารณาไว้เมื.อพยานผู้เชี.ยวชาญเขา้มามสี่วนร่วมใน
กระบวนพจิารณาคด ีคอื  

(๑) จาํนวนผูเ้ชี.ยวชาญในแต่ละสาขาวชิาเฉพาะทางนั 9นมน้ีอยเกนิไป และไม่เพยีงพอต่อ
การนําเขา้ไปใชใ้นระบบการพสิูจน์ความจรงิโดยใชพ้ยานหลกัฐานที.ใชอ้ยู่ในปจัจุบนั เช่น การรบัฟงั
พยานผูเ้ชี.ยวชาญจะตอ้งรบัฟงัจากผูเ้ชี.ยวชาญในสาขาเดยีวกนั แต่หลายท่านเพื.อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิที.
มีนํ9 าหนักน่าเชื.อถือในประเด็นข้อเท็จจริงเดียวกัน ก็จะไม่สามารถกระทําได้ เนื. องจากไม่มี
ผู้เชี.ยวชาญเพยีงพอ เป็นต้น ดงันั 9น ผลคอือาจทําให้ศาลสบัสนได้ว่า ควรจะฟงัความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชี.ยวชาญคนไหน ดว้ยเหตุผลอะไร 

(๒) คุณภาพของผูเ้ชี.ยวชาญ ในเรื.องนี9มหีลายมติดิว้ยกนั กล่าวคอื คุณสมบตัดิา้นความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ของผูเ้ชี.ยวชาญ ความชํานาญเฉพาะดา้นของผู้เชี.ยวชาญ จะทราบ
ไดอ้ย่างไรว่า ระดบัไหนมคีวามน่าเชื.อถอืแลว้ ความคดิเหน็ที.แตกต่างของพยานผูเ้ชี.ยวชาญแต่ละ
คนในเรื.องเดยีวกนัอาจสรา้งความสบัสนได ้

(๓) การประเมินข้อมูลทางสิ.งแวดล้อมและสุขภาพจากห้องปฏิบัติการที.จะใช้ในการ
พจิารณาว่ามคีวามน่าเชื.อถอืหรอืไม ่และมมีากน้อยเพยีงใด 

(๔) ความจาํเป็นของการมขีอ้มูลทางวชิาการ หรอืนักวชิาการที.มคีวามเชี.ยวชาญที.เขา้ใจ
การเปลี.ยนแปลงของสารพิษในสิ.งแวดล้อม กลไก และแนวโน้มของผลกระทบต่อสุขภาพ เพื.อ
สนบัสนุนการพจิารณาเกี.ยวกบัผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิ.งกรณีผลกระทบที.
จะแสดงผลในระยะเวลาที.นาน หรอืมกีารสะสมในร่างกายนานกว่าจะแสดงอาการว่าไดร้บัผลกระทบ 
(long-term or chronic effects) 

จากการศึกษาวจิยัในครั 9งนี9 แนวทางเบื9องต้นในการพฒันาระบบพยานผู้เชี.ยวชาญในคดี
สิ.งแวดลอ้มที.ไดอ้ธบิายแนวคดิและตวัอย่างไว้โดยละเอยีดในบทที. ๒ ประกอบกบัขอ้พจิารณาหลกั
กฎหมายการรบัฟงัพยานหลกัฐาน ปญัหาของการรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.กล่าวมาในตอนต้นของ



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๑๙- 

บทนี9 ผูว้จิยัมขีอ้พจิารณาสาํหรบัแนวทางการนําระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญไปใชใ้นคดสีิ.งแวดลอ้ม ที.จะ
เป็นประโยชน์กบัการรบัฟงัความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในการพจิารณาคดขีองศาล ดงัต่อไปนี9 

๓.๓.๑ รปูแบบของพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม 

ความจําเป็นของศาลในการรบัฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญทางด้านสิ.งแวดล้อม เกดิขึ9นเนื.องจาก
คู่ความส่วนใหญ่จะมกีารกล่าวอา้งพยานหลกัฐานที.เกี.ยวขอ้งกบัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีขา้
มาในคด ีซึ.งก็สอดคล้องกบัลกัษณะของขอ้พพิาททางสิ.งแวดล้อมที.มคีวามเกี.ยวขอ้งกบัความรูท้าง
วทิยาศาสตรแ์ละวทิยาการแขนงอื.นๆ ที.มาใช้อธบิายความซบัซ้อนและพลวตัของระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติ ทําให้ศาลมีความจําเป็นจะต้องใช้ดุลพินิจของศาลในการรับฟงัและชั .งนํ9 าหนัก
พยานหลกัฐานต่างๆ เหล่านั 9น ที.อยูบ่นพื9นฐานของความรูเ้ฉพาะดา้นที.เกี.ยวขอ้งกบัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีซึ.งศาลไม่มคีวามรูเ้ฉพาะนี9จงึต้องอาศยัความรูแ้ละความคดิเหน็ทางวชิาการจากความ
คดิเหน็ของพยานผู้เชี.ยวชาญ ดงันั 9นระบบพยานผู้เชี.ยวชาญทางด้านสิ.งแวดล้อม จงึเป็นระบบที.มี
ความสําคญัที.จะเข้ามามบีทบาทเป็นผู้ที.ช่วยเหลอืศาลในการค้นหาความจรงิในคดี เพื.อให้ศาล
สามารถใชดุ้ลพนิิจรบัฟงัและชั .งนํ9าหนกัพยานหลกัฐานเพื.อตดัสนิคดไีดอ้ยา่งเป็นธรรม 

รูปแบบของพยานผู้เชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดล้อมมหีลายรูปแบบด้วยกนัที.ใช้กนัอยู่ในศาล
ประเทศต่างๆ กล่าวคอื 

(ก) รปูแบบในฐานะพยานผูเ้ชี.ยวชาญ (Expert witness   (หรอืผูเ้ชี.ยวชาญของศาล   ) Court 
appointed expert( 

(๑) พยานผูเ้ชี.ยวชาญที.เขา้มาในกระบวนพจิารณาคดโีดยคู่ความ เป็นพยานบุคคลที.มี
ความรู้ความเชี.ยวชาญเฉพาะเรื.องที.เกี.ยวด้วยประเด็นแห่งคดีที.มีความต้องการความเห็นของ
ผู้เชี.ยวชาญ พยานผู้เชี.ยวชาญที.คู่ความกล่าวอ้างเขา้มาในคดจีะต้องปฎบิตัิตามบทบญัญตัวิ่าด้วย
การรบัฟงัพยานบุคคลและพยานผูเ้ชี.ยวชาญโดยชอบดว้ยกฎหมาย มหีน้าที.ให้ความเหน็โดยมาให้
ถ้อยคําในศาลหรอืวธิกีารอื.นใดทั 9งนี9ตามที.กฎหมายกําหนดไว้ในประเดน็แห่งคด ีต้องตอบคําถาม
ของฝา่ยคู่ความอกีฝ่ายหนึ.ง และคําถามของศาลในประเดน็แห่งคดแีละความเหน็ของตน โดยพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญอาจถูกคู่ความอกีฝ่ายหนึ.งในระหว่างที.ซกัคา้นหรอืตอบคําถามของศาล ในการทดสอบ
ความรูค้วามเชี.ยวชาญเพื.อพสิูจน์ความน่าเชื.อถอืของพยานในกระบวนพจิารณาคด ีก่อนที.จะลงไป
ในเนื9อหาของความเห็นในด้านความเชี.ยวชาญที.มดี้วย หรอือาจมกีารหาข้อบกพร่องของพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญหรอืการมสี่วนไดเ้สยีของพยานผูเ้ชี.ยวชาญมาทําลายนํ9าหนักความน่าเชื.อถอืของพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญ อกีดว้ย 

(๒) ผูเ้ชี.ยวชาญของศาล (Court appointed expert) เป็นผู้เชี.ยวชาญที.ศาลตั 9งขึ9นเพื.อทํา
หน้าที.ช่วยเหลอืศาลในการพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิในการพจิารณาพพิากษาคด ีที.ต้องอาศยัความรูค้วาม
เชี.ยวชาญเฉพาะดา้น หรอืที.ต้องอาศยัเทคนิควธิกีารเฉพาะในการพสิูจน์ซึ.งไม่สามารถอาศยัความรู ้
วิธีการและความสามารถของบุคคลทั .วไปมาพิสูจน์ได้ ผู้เชี.ยวชาญที.ศาลตั 9งขึ9นนี9ไม่สิทธิในการ



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๒๐- 

ซกัถามคู่ความ เรยีกพยานหลกัฐานหรอืเอกสารอื.นเพิ.มเตมิจากคู่ความไม่ได้ ขอ้มูลความเหน็ของ
ผู้เชี.ยวชาญที.ศาลตั 9งนี9ถือว่าเป็นข้อมูลในเบื9องต้นที.ศาลรบัฟงัไว้เป็นพยานหลกัฐานในคด ีเท่านั 9น 
โดยที.คู่ความยงัมสีทิธทิี.จะโต้แยง้ความเหน็หรอืสบืพยานเพิ.มเตมินั 9นได้๑๐๒ นอกเหนือไปจากการนํา
พยานผูเ้ชี.ยวชาญของตนเองเขา้มาในคด ี

(๓) ที.ปรกึษาของศาล (Court Consultants-Inspectors)๑๐๓ เป็นที.ปรกึษาของศาลที.มี
คุณสมบตัิความรู้ความเชี.ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และวทิยาการแขนงอื.นๆ ที.จําเป็นในการ
พจิารณคดสีิ.งแวดลอ้มของศาล มคีวามเป็นมอือาชพีและความเป็นกลางสูงมาก ทําหน้าที.ตามที.ศาล
กําหนด เช่น ไต่สวนคน้หาความจรงิ ตรวจสอบพยานหลกัฐาน รบัฟงัพยานหลกัฐาน ประเมนิความ
น่าเชื.อถอืของพยานหลกัฐาน ทาํความเหน็เสนอต่อศาล เป็นตน้  

(๔) ผูเ้ชี.ยวชาญของหน่วยงานสิ.งแวดลอ้ม (Agency Experts) ๑๐๔ เป็นผูเ้ชี.ยวชาญที.มา
จากหน่วยงานของรฐัที.ปฏบิตังิานในเรื.องเกี.ยวกบัสิ.งแวดลอ้ม ทําหน้าที.รวบรวมพยานหลกัฐานหรอื
จดัให้มีพิจารณาความน่าเชื.อถือพยานหลักฐาน แทนศาล ถูกนํามาใช้ในประเทศที.ขาดแคลน
ผูเ้ชี.ยวชาญเฉพาะดา้นและไม่มงีบประมาณในเรื.องการรบัฟงัความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญในประเดน็ที.
ต้องการความเห็นนั 9นในการพจิารณาคด ีเช่น บงัคลาเทศ ใช้เจ้าหน้าที.กระทรวงสิ.งแวดล้อมที.มี
ความรูเ้ชี.ยวชาญเฉพาะด้านทางเทคนิคและมคีวามรู้ทางด้านกฎหมายด้วยเป็นผู้เชี.ยวชาญให้แก่
ศาล แต่พยานผูเ้ชี.ยวชาญในรปูแบบนี9กถ็ูกตั 9งขอ้สงัเกตจากหน่วยงานคณะกรรมการวนิิจฉัยอุทธรณ์
ทางด้านสิ.งแวดล้อมขององค์กรพิทักษ์สิ.งแวดล้อมแห่งสหรฐัอเมริกา (U.S.EPA) ว่าอาจจะถูก
แทรกแซงจากฝา่ยการเมอืงไดง้า่ยจนทาํใหค้วามเป็นมอือาชพีและความเป็นกลางสูญเสยีไป ทําลาย
นํ9าหนกัความน่าเชื.อถอืของพยานหลกัฐานได ้ 

(๕) หน่วยงานอสิระ (Independent Institutes) ๑๐๕ เป็นพยานผูเ้ชี.ยวชาญคนเดยีวหรอื
คณะบุคคลกไ็ด ้ที.มาจากหน่วยงานอสิระอาจเขา้มาในคดโีดยศาลหรอืโดยการรอ้งขอของคู่ความฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ.งในคดีก็ได้ ทําหน้าที.ช่วยเหลือในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี.ยวกับประเด็นแห่งคดี
โดยเฉพาะเรื.องเทคโนโลยหีรอืวิธีการใหม่ๆ ในการจดัการมลพิษและสิ.งแวดล้อม สามารถช่วย
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ประเมนิพยานหลกัฐาน แต่กม็กีารตั 9งขอ้สงัเกตเกี.ยวกบัการแทรกแซงของฝ่าย
การเมอืงต่อการทํางานของผูเ้ชี.ยวชาญจากหน่วยงานอสิระนี9 เนื.องจากหน่วยงานอสิระนี9ก็คงยงัรบั

                                                           
๑๐๒ George (Rock) Pring and Catherine (Kitty) Pring, “Greening Justice: Creating and Improving Environmental Courts and 
Tribunals”, (The Access Initiative World Resources Institute (TAI), p 55-60.  
ตวัอย่างจากประเทศออสเตรเลยี ผูเ้ชี.ยวชาญของศาล (Court-appointed expert) ศาลเป็นผูแ้ต่งตั 9งขึ9นมาเพื.อทาํหน้าที.เป็นผูช้่วยศาล
ในการคน้หาความจรงิในคด ีโดยเมื.อศาลรบัฟงัความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญเขา้มาในคดแีลว้ ความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาลตั 9งขึ9นนี9จะ
ไดร้บัการยอมรบันบัถอื และศาลจะใหนํ้9าหนกัพยานนี9สาํคญั เมื.อเขา้ในคดแีลว้ศาลจะรบัฟงัความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาลตั 9ง
เป็นสาํคญั เป็นบุคคลเท่านั 9น ซกัถามคู่ความ หรอืเรยีกเอกสารหรอืพยานหลกัฐานเพิ.มเตมิไมไ่ด ้คู่ความสามารถทาํไดเ้พยีงสบืพยาน
เพิ.มเตมิจากพยานผูเ้ชี.ยวชาญของศาลเท่านั 9น และตอ้งรบัภาระในการนําพยานผูเ้ชี.ยวชาญของตนเขา้มาในคดอีกีดว้ย 
๑๐๓ เพิ.งอา้ง หน้า ๕๖-๖๐. ตวัอย่างจากประเทศสหรฐัอเมรกิา (มลรฐัเวอรม์อนท)์ 
๑๐๔ อา้งแลว้ใน ๑๐๒ หน้า ๕๖-๖๐. ตวัอย่างจากประเทศบงัคลาเทศ 
๑๐๕ อา้งแลว้ใน ๑๐๒ หน้า ๕๖-๖๐. ตวัอย่างจากประเทศฟินแลนด ์ญี.ปุน่ และเกาหลใีต ้



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๒๑- 

เงนิจากรฐับาล โดยเฉพาะอยา่งยิ.งในกรณขีองคดทีี.คู่ความในคดเีป็นหน่วยงานภาครฐั หรอืโครงการ
ขนาดใหญ่ที.รฐัใหส้มัปทานเอกชนดาํเนินการ 

(๖) อาสาสมคัรจากชุมชน (Community Volunteers) ๑๐๖ เป็นพยานผู้เชี.ยวชาญกลุ่ม
บุคคลทั .วไปจาํนวนมากที.อาสาสมคัรมาจากชุมชนมคีวามเชี.ยวชาญทางดา้นวทิยาศาสตรข์องตนเอง 
หรอืสามารถช่วยใหข้อ้มลูทางดา้นเทคนิค เพื.อช่วยเหลอืศาลพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิ รบัฟงัพยานหลกัฐาน 
ในคดสีิ.งแวดลอ้มที.มคีวามซบัซอ้น โดยมคี่าตอบแทนที.ตํ.ามากหรอืไม่ไดร้บัค่าตอบแทน และถ้าหาก
มคีวามจาํเป็นและเป็นประโยชน์กบัคดศีาลอาจเลอืกผู้เชี.ยวชาญจากในกลุ่มอาสาสมคัรแต่งตั 9งเป็น
รายคดไีปนั .งเป็นองคค์ณะผูพ้พิากษาพจิารณาตดัสนิคดดีว้ยกไ็ด ้ 

(ข) รปูแบบในฐานะคณะกรรมการศาล (Panel of Experts) ผู้พพิากษาสมทบ (Expert 
judge/Special Commissioner) หรอืที.ปรกึษาของศาล (Advisor of the court) 

(๑) คณะกรรมการพิเศษ (Tribunals) ๑๐๗ คณะกรรมการพิเศษเป็นรูปแบบที.
ประกอบดว้ยพยานผูเ้ชี.ยวชาญหลายคนที.ถูกแต่งตั 9งขึ9นเพื.อพจิารณาสบืสวนคน้หาความจรงิ ไต่สวน
และรับฟงัพยานหลักฐาน (Testimony)  จัดทํารายงานข้อเท็จจริงและความเห็นรวมของ
คณะกรรมการพเิศษเพื.อเสนอต่อศาลเป็นรายคดหีรอืเฉพาะเรื.องไป โดยรายงานนี9จะถูกส่งใหคู้่ความ
ตรวจสอบและโต้แยง้เนื9อหาของรายงานนั 9นได ้รวมทั 9งให้คําปรกึษาแก่ศาลในเรื.องการพจิารณาคดี
ต่างๆ หรอือาจแนะนําใหศ้าลตั 9งผุเ้ชี.ยวชาญทางดา้นวทิยาศาสตรต์รวจสอบความจรงิเฉพาะประเดน็
ในคดบีางประเด็น หรอืเฉพาะบางพื9นที.ก็ได้ แต่ไม่ได้ทําหน้าที.เป็นผู้พพิากษาหรอืเป็นองค์คณะผู้
พพิากษาในคด ี

(๒) คณะกรรมการศาล (Panel of Experts) ๑๐๘ เป็นคณะกรรมการของผูเ้ชี.ยวชาญที.
ศาลแต่งตั 9งขึ9นเพื.อปฏบิตังิานในฐานะเจา้หน้าที.ของศาล โดยจะมผีู้ที.ได้รบัการแต่งตั 9งจะถูกเลอืกให้
มานั .งพจิารณาคดรี่วมกบัผู้พพิากษาที.เป็นองค์คณะผู้พพิากษาในคดเีป็นรายคดไีป ซึ.งบางครั 9งก็
เรยีกคนที.ถูกเรยีกไปนั .งพจิารณาคดวี่า ผูพ้พิากษาสมทบ (Commissioner) ในประเทศนิวซแีลนด ์มี
ตําแหน่งงาน ๒๐ ตําแหน่งสําหรบัคณะกรรมการของศาลที.เป็นคณะกรรมการผู้เชี.ยวชาญที.ศาล
ตั 9งขึ9นทําหน้าที.ในฐานะเจา้หน้าที.ของศาลในรปูแบบคณะกรรมการศาลนี9จะทั 9งที.ปฏบิตังิานเตม็เวลา
และไม่เต็มเวลา โดยได้รบัค่าตอบแทนประมาณร้อยละ ๗๐ ของเงนิเดือนตําแหน่งผู้พิพากษา 
กําหนดระยะเวลาตํารงตําแหน่งไว้ที. ๕ ปี และสามารถต่ออายุไดโ้ดยผ่านการพจิารณาของอยัการ
สูงสุด จะเหน็ได้ว่า นอกจากศาลจะได้ผูท้ี.มคีวามเชี.ยวชาญในสาขาต่างๆ มาช่วยเหลอืศาลแลว้ ยงั
เป็นทางเลอืกสาํคญัที.การสรา้งโอกาสในการประกอบอาชพีใหแ้ก่นักวทิยาศาสตร ์หรอืนักเทคนิคใน
วชิาการแขนงอื.นๆ อย่างมาก สาขาความเชี.ยวชาญของคณะกรรมการศาลตวัอย่างจากประเทศ
นิวซแีลนด์ เช่น ผู้เชี.ยวชาญเรื.องการปกครองส่วนท้องถิ.น การจดัการทรพัยากร การวางผงัเมอืง 
วทิยาศาสตรส์ิ.งแวดลอ้ม สนธสิญัญาชนเผ่าพื9นเมอืง การจดัการนํ9า การจดัการวศิวกรรม เป็นตน้ 

                                                           
๑๐๖ อา้งแลว้ใน ๑๐๒ หน้า ๕๖-๖๐. ตวัอย่างจากประเทศเดนมารก์ 
๑๐๗ อา้งแลว้ใน ๑๐๒ หน้า ๕๖-๖๐. ตวัอย่างจากประเทศอนิเดยีและฟิลปิปินส ์
๑๐๘ อา้งแลว้ใน ๑๐๒ หน้า ๕๖-๖๐. ตวัอย่างจากประเทศออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๒๒- 

(๓) ผูพ้พิากษาสมทบ (Expert Judge/Special Commissioner)๑๐๙ เป็นผูพ้พิากษาที.มี
คุณสมบตัเิป็นผู้เชี.ยวชาญหรอืมพีื9นฐานความรูค้วามเชี.ยวชาญทางด้านวทิยาศาสตรห์รอืวทิยาการ
แขนงอื.นๆ มาก่อนที.จะดาํรงตําแหน่งเป็นผูพ้พิากษาในองคค์ณะผูม้อีํานาจในการพจิารณาพพิากษา
คดี ในประเทศสวีเดนที.ใช้ระบบนี9ถือว่า ผู้พิพากษาที.มีความเชี.ยวชาญเฉพาะด้านเช่นกรณีคดี
สิ.งแวดล้อมนี9มคีวามสําคญัอย่างยิ.งในการพจิารณาชั .งนํ9าหนักพยานหลกัฐาน เพื.อวนิิจฉัยประเด็น
แห่งคดโีดยเฉพาะอยา่งยิ.งที.เกี.ยวชอ้งกบักรณีการใชห้ลกักฎหมายทั .วไปทางสิ.งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การ
ปรบัใชห้ลกักฎหมายสิ.งแวดล้อมที.เป็นหลกัทั .วไปที.เกี.ยวขอ้งกบัประเดน็แห่งคดโีดยตรง อย่างเช่น 
หลกัเฝ้าระวงัไวก่้อนล่วงหน้า หลกัการป้องกนัไวก่้อน หลกัการใชเ้ทคโนโลยทีี.ดทีี.สุดไวก่้อน เป็นตน้ 

(๔) อยัการผูเ้ชี.ยวชาญ (Prosecutors’ Experts) ๑๑๐ เป็นพนักงานอยัการผูเ้ชี.ยวชาญที.
ทําหน้าที.สอบสวนคน้หาความจรงิในคดรี่วมกบัผูเ้ชี.ยวชาญอื.นๆ อยู่แล้ว แต่ถ้าหากอยัการมคีวามรู้
ความเชี.ยวชาญพเิศษทั 9งในดา้นกฎหมาย กระบวนพจิารณาคด ีและมคีวามรูพ้เิศษในดา้นวทิยาการ
แขนงอื.นๆ อีกด้วย ตวัอย่างในประเทศบราซิลอัยการผู้ทําหน้าที.สอบสวนค้นหาความจรงิในคดี
เพื.อที.จะฟ้องคดหีรอืเตรยีมแนวทางในการต่อสู้คดทีี.มคีวามรูเ้ชี.ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพเิศษเขา้มา
ช่วยเหลอืในทมี มทีั 9งแบบที.ทํางานเต็มเวลาเป็นเจา้หน้าที.ของสํานักงานอยัการหรอืที.ทํางานนอก
เวลาหรอือาสาสมคัรที.จะช่วยเหลอืดา้นความเชี.ยวชาญเฉพาะจากองคก์รพฒันาเอกชน หน่วยงาน
เอกชน มหาวทิยาลยั หรอืหน่วยงานอื.นๆ อกีดว้ย 

(๕) ผู้สอบข้อเท็จจริงของศาล (Special master) เป็นระบบที.ใช้กันในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ตามบทบญัญตัวิ่าดว้ยหลกัทั .วไปในวธิพีจิารณาความแพ่งระดบัสหพนัธรฐั ขอ้ที. ๕๓
ศาลจะแต่งตั 9งบุคคลหรอืคณะบุคคล มาทําหน้าที.ช่วยศาลในการค้นหาความจรงิในประเด็นที.ศาล
กําหนด โดยอนุญาตให้ผู้สอบขอ้เทจ็จรงิของศาลสามารถซกัถามคู่ความ เรยีกพยานหลกัฐานและ
เอกสารมาตรวจสอบไดใ้นการปฏบิตัหิน้าที.เพื.อศาล และทําหน้าที.จดัทํารายงานสรุปขอ้เทจ็จรงิและ
อาจรวมถงึขอ้กฎหมายที.อาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งศาล ดว้ย โดยรายงานสรุปขอ้เทจ็จรงิจะถูกส่ง
ใหศ้าลกรณีคดทีี.ไม่ต้องผ่านการพจิารณาคดขีองลูกขุน ศาลจะต้องรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิไปตามนั 9น เว้น
แต่จะมขีอ้ผดิพลาดอยา่งชดัแจง้ ซึ.งคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ.งอาจยื.นคดัคา้นได ้และศาลอาจมคีําสั .งไม่
รบัรายงานนั 9นทั 9งฉบบัหรอืแต่บางส่วนหรอืสั .งให้ไปแก้ไขใหม่ได้ แต่ในกรณีของคดทีี.ต้องผ่านการ
พิจารณาคดีของคณะลูกขุน รายงานสรุปข้อเท็จจริงของผู้สอบข้อเท็จจริงของศาลถือเป็น
พยานหลกัฐานที.รบัฟงัได้ชั 9นหนึ.ง คู่ความสามารถใช้สทิธติรวจสอบได้ แต่ไม่สามารถถามค้านกบั
ผู้สอบข้อเท็จจรงิของศาลได้ และถ้าไม่ถูกคดัค้านจากคู่ความฝ่ายใด รายงานสรุปนั 9นจะถือเป็น
พยานหลกัฐานเบื9องตน้ที.เพยีงพอใหศ้าลมคีาํวนิิจฉยัชี9ขาดโดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิเหล่านั 9นได ้

(ค) ผูไ้กล่เกลี.ย (Mediator) หรอืผูด้าํเนินกระบวนการ (Facilitator) 
(๑) ผูไ้กล่เกลี.ย (Mediator) เป็นผูท้ี.ช่วยเหลอืศาลในการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก ซึ.งก็

เป็นที.นิยมใช้กับคดสีิ.งแวดล้อมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ.งในกรณีที.คดมีคีวามซบัซ้อนยุ่งยากหาก
                                                           
๑๐๙ อา้งแลว้ใน ๑๐๒ หน้า ๕๖-๖๐. ตวัอย่างจากประเทศสวเีดน ญี.ปุน่ 
๑๑๐ อา้งแลว้ใน ๑๐๒ หน้า ๕๖-๖๐. ตวัอย่างจากประเทศบราซลิ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๒๓- 

เลอืกใช้วธิกีารระงบัขอ้พพิาทที.ยดืหยุ่น รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพกว่า จะทําให้มกีารเยยีวความ
เสียหายได้เหมาะสมและรวดเร็วกว่า ดงันั 9น หากผู้ไกล่เกลี.ยเป็นผู้มีความรู้เชี.ยวชาญทางด้าน
วทิยาศาสตรท์ี.เกี.ยวกบัประเดน็แห่งคดกีจ็ะสามารถช่วยเหลอืศาลในคดสีิ.งแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งมาก 

(๒) ผูด้าํเนินกระบวนการ (Facilitator) เป็นผูท้ี.มคีวามสามารถในการช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิ
กระบวนการค้นหาความจริง หรือรบัฟงัพยานหลักฐานได้มีประสิทธิภาพมากขึ9น เช่น ในคดี
สิ.งแวดล้อมที.ใช้ความรูท้ี.ยากต่อความเขา้ใจของคนทั .วไปมาอธบิายประเดน็ความเสยีหายแห่งคด ี
และความสมัพนัธ์ระหว่างการกระทําและผล หรอืกรณีคู่ความและพยานมคีวามขดัแย้งกนัอย่าง
รุนแรง หากมกีระบวนการประชุมที.มผีู้ดําเนินกระบวนที.ใช้เทคนิคการสนทนาที.สามารถทําให้เกิด
บรรยากาศของการสนทนาที.นําไปสู่ความเขา้ใจในความรูท้ี.เกี.ยวกบัประเดน็แห่งคดทีี.ถูกต้องตรงกนั
กจ็ะช่วยเหลอืศาลอย่างมากในการเขา้ถงึพยานหลกัฐานที.แท้จรงิ และสามารถใชดุ้ลพนิิจในการชั .ง
นํ9าหนักพยานหลกัฐานได้ เป็นต้น ดงันั 9นจงึเป็นผู้ที.มบีทบาทช่วยเหลอืศาลที.สําคญัมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ.งในกรณีประเดน็ขอ้พพิาทที.เกี.ยวกบัการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนหรอืชุมชนในคดี
สิ.งแวดล้อม ดงันั 9นหากผู้ดําเนินกระบวนการเป็นผู้ที.มพีื9นฐานความรูท้างด้านวทิยาศาสตร์อกีด้วย 
ศาลกจ็ะไดร้บัประโยชน์มากยิ.งขึ9นจากการปฏบิตัหิน้าที.ของเขา 

๓.๓.๒ รปูแบบของการรบัฟังพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม 

รูปแบบการรับฟงัพยานหลักฐาน โดยเฉพาะความเห็นของพยานผู้เชี.ยวชาญในคดี
สิ.งแวดลอ้มนั 9น มหีลายรปูแบบดว้ยกนั ไมไ่ดจ้าํกดัอยูแ่ค่รปูแบบการใหค้วามเหน็ของพยานบุคคลแค่
เพยีงบุคคลเดยีวในหอ้งพจิารณาคดขีองศาล แลว้มกีารถามคา้น ถามตงิ จากทนายความหรอือยัการ
ของคู่ความฝา่ยใดฝา่ยหนึ.ง หรอืโดยศาล เท่านั 9น ในหลายประเทศใชร้ปูแบบการรบัฟงัความเหน็ของ
พยานผูเ้ชี.ยวชาญที.ยดืหยุน่ โดยอาจดาํเนินการในหอ้งพจิารณาคดขีองศาลหรอืในหอ้งประชุมทั .วไป
ในอาคารของศาล หรอืแมแ้ต่การรบัฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญขณะที.มกีารเดนิเผชญิสบืของศาล จาก
การศกึษาทบทวนวรรณ พบว่า รปูแบบของการรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.ใชก้นัในคดสีิ.งแวดลอ้ม๑๑๑ 
มดีงันี9 

(๑) การรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญในหอ้งพจิารณาคดขีองศาลเตม็รปูแบบ วธิกีารนี9เป็นการรบั
ฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญแบบเป็นทางการในหอ้งพจิารณาคดขีองศาล มคีวามเคร่งครดักบัรูปแบบของ
การนําสบืพยาน และการรบัฟงัความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ รวมถงึการถามคําถาม และการตอบ
คําถามจะต้องผ่านคนกลาง คือ ศาล แต่ในการพจิารณาคดีสิ.งแวดล้อมบางครั 9งศาลก็จะไม่ค่อย
เคร่งครดักบัรปูแบบของการสบืพยานอย่างเป็นทางการมากนัก แต่ศาลกไ็ม่หย่อยยานในการบงัคบั
ใชก้ฎหมายในการบัฟงัพยานบุคคลกบัพยานผูเ้ชี.ยวชาญเช่นเดยีวกนั 

                                                           
๑๑๑ George (Rock) Pring and Catherine (Kitty) Pring, “Greening Justice: Creating and Improving Environmental Courts and 
Tribunals”, (The Access Initiative World Resources Institute (TAI), p 55-60. ตวัอย่างจากประเทศสวเีดน ญี.ปุน่ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๒๔- 

(๒) การรบัฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญโดยการประชุมเฉพาะเรื.องหรือประเด็น (Focusing 
meetings) เป็นวิธกีารรบัฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญโดยใช้รูปแบบของการประชุมกลุ่มเฉพาะ หรอื
พจิารณาประเดน็เฉพาะบางประเดน็ที.สําคญั โดยอาจจะดําเนินภายในห้องพจิารณาคดหีรอืในห้อง
ประชุมอื.นภายนอกหอ้งพจิารณาคดขีองศาล โดยศาลจะเสนอใหผู้เ้ชี.ยวชาญพจิารณาใหค้วามเหน็ใน
เรื.องเฉพาะนั 9นๆ หรอืให้มมีตใินเรื.องเฉพาะนั 9น แล้วมคีวามเหน็ว่าเหน็ด้วยหรอืไม่เหน็ด้วย พรอ้ม
เหตุผลประกอบ เสนอเป็นรายงานต่อศาล สาระสําคญัของการประชุมจะอยู่ที.ประเดน็เฉพาะเรื.องนั 9น 
ที.ต้องการความเหน็ในการช่วยเหลอืศาลให้ชั .งนํ9าหนักพยานหลกัฐานที.เกี.ยวกบัประเด็นนั 9นให้ได ้
นั 9นเอง 

(๓) การรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญโดยการประชุมระดมสมองกลุ่มผูเ้ชี.ยวชาญ (Conferencing 
meeting) เป็นการรบัฟงัพยานรูปแบบของการประชุมระดมสมองจากผู้เชี.ยวชาญที.เกี.ยวข้องกบั
ประเดน็แห่งคดหีลายคน เพื.อช่วยอธบิายทาํความเขา้ใจในพยานหลกัฐานที.ต้องอาศยัความรูพ้เิศษที.
ศาลไม่มคีวามรูน้ั 9น ช่วยประเมนิความน่าเชื.อถอืของพยานหลกัฐานนั 9น ทํารายงานความเหน็เสนอ
ต่อศาลซึ.งรายงานนี9จะถูกส่งใหก้บัคู่ความในคดไีดต้รวจสอบและอาจมโีต้แยง้คดัคา้นความเหน็ของ
ผูเ้ชี.ยวชาญของศาล รวมทั 9งอาจขอใหม้กีารแต่งตั 9งผูเ้ชี.ยวชาญเพิ.มเตมิได ้

(๔) การรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญโดยการประชุมพยานผูเ้ชี.ยวชาญร่วมกนัของผูเ้ชี.ยวชาญที.มี
ความเห็นแตกต่างหรอืเข้ามาในคดีจากคู่ความต่างฝ่ายกัน (Concurrent testimony or 
“Hottubbling”) เป็นการรบัฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญทุกฝ่ายพร้อมๆ กัน อาจจดัให้มีการประชุม
ผู้เชี.ยวชาญรูปแบบนี9ขึ9นในห้องพจิารณาคดหีรอืห้องประชุมอื.นๆ ในศาลก็ได้ แต่สาระสําคญัอยู่ที. 
เป็นการประชุมร่วมกนัของพยานผู้เชี.ยวชาญทุกฝ่ายในคดเีพื.อพจิารณาประเดน็แห่งคดทีี.ต้องการ
ความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญพรอ้มๆ กนั โดยพยานผูเ้ชี.ยวชาญแต่ละฝ่ายอาจจะมคีวามเหน็ที.แตกต่าง
กนัอยา่งสิ9นเชงิ แต่จะตอ้งประชุมรว่มกนัและแสดงความเหน็ของตนต่อหน้าพยานผูเ้ชี.ยวชาญคนอื.น
ต่อหน้าศาล เปิดโอกาสใหพ้ยานผูเ้ชี.ยวชาญคนอื.นหรอืฝา่ยอื.นๆ รวมถงึศาลและผูเ้ชี.ยวชาญของศาล

 )ถ้ามี  (ที.ไม่เหน็ดว้ยหรอืต้องการคําอธบิานพิ.มเตมิ ซกัถาม โต้แยง้ แสดงเหตุ ผล อธบิาย ทําความ
เข้าใจ ได้ด้วย โดยศาลเป็นผู้มบีทบาทในการควบคุมการประชุมให้ดําเนินการไปโดยเรยีบร้อย
เพื.อให้ศาลได้รบัฟงัพยานหลกัฐานที.ถูกต้อง ได้รบัคําอธบิายที.มเีหตุผลที.จะนําไปสู่การชั .งนํ9าหนัก
ความน่าเชื.อถอืของพยานหลกัฐาน ใชว้จิารณญาณของศาลวนิิจฉัยแล้วมคีําพพิากษาที.ถูกต้องและ
เป็นธรรมแก่ทุกฝา่ย  

(๕) การรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญโดยการประชุมรายประเดน็ (Issue sequencing) เป็นการ
รบัฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญที.จดัขึ9นเฉพาะรายประเด็นอีกวิธีหนึ.งที.เหมาะสมกับกรณีที.มกีารรบัฟงั
พยานหลักฐานเรยีงตามลําดับการเกิดก่อนหลังของประเด็นแห่งคดีที.สอดคล้องกับเหตุการณ์
ข้อเท็จจริงในคดี ไปที.ละประเด็น เพื.อช่วยเหลือศาลให้ทําความเข้าใจและรบัฟงัพยานไปทีละ
ประเดน็  

(๖) การรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญโดยที.มกีารยื.นความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญเป็นเอกสาร
มาก่อนการประชุมรบัฟงัพยานหลกัฐาน (Pre-field testimony) เป็นวธิีการที.ศาลกําหนดให้



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๒๕- 

ผู้เชี.ยวชาญต้องส่งเอกสารความเห็นของผู้เชี.ยวชาญมาให้ศาลก่อนกําหนดวันที.จะมกีารรบัฟงั
ความเห็นของพยานผู้เชี.ยวชาญโดยวาจา เอกสารนี9จะถูกส่งให้คู่ความฝ่ายอื.นๆ ในคดตีรวจสอบ
ก่อนที.จะมาในวนัที.มพีจิารณาคด ี

(๗) การรบัฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญโดยวธิกีารอื.นๆ เช่น ศาลอาจให้ผู้เชี.ยวชาญของศาลที.มี
ความรู้ความเชี.ยวชาญในประเด็นแห่งคดีไปนั .งข้างๆ ศาลในการพิจารณาคดีเพื.อคอยให้ความ
ช่วยเหลอืศาลในการทาํความเขา้ใจความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.นําสบืในหอ้งพจิารณาคด ีหรอื
ช่วยตั 9งคําถามที.เหมาะสมให้แก่ศาลเพื.อถามพยานผู้เชี.ยวชาญ หรอืช่วยตั 9งข้อสงัเกตว่า ศาลควร
พจิารณาประเด็นใดเป็นพเิศษ ศาลควรมคีวามรอบคอบในการรบัฟงัพยานในประเดน็ใด หรอืตั 9ง
ขอ้สงัเกตเกี.ยวกบัความน่าเชื.อถือของพยาน โดยที.ผู้นั 9นไม่สามารถสอบถามพยานผู้เชี.ยวชาญได้
ดว้ยตนเอง ไมส่ามารถเรยีกพยานหลกัฐานหรอืเอกสารใดเพิ.มเตมิจากพยานผูเ้ชี.ยวชาญหรอืคู่ความ
ฝา่ยใดฝา่ยหนึ.งในคดไีด ้ไมม่อีํานาจในการวนิิจฉยัตดัสนิชี9ขาดประเดน็แห่งคด ีเป็นตน้ 

ในการรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ.งในคดทีี.มคีวามซบัซอ้น
ของปญัหามากหรือเป็นเรื.องใหม่ๆ ที.ไม่เคยมีกรณีพิพาทมาก่อน ส่วนใหญ่จําเป็นต้องใช้
พยานหลกัฐานหลายประเภททั 9งวตัถุพยาน พยานบุคคล พยานผูเ้ชี.ยวชาญ ที.อยู่บนพื9นฐานความรู้
ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหรอืวทิยาการต่างๆ หลายแขนง มาใชร้่วมกนัในการพจิารณา
คดี วิธีการรบัฟงัพยานหลกัฐานในกรณีเช่นนี9เพียงแค่การรบัฟงัพยานหลกัฐานในกระบวนวิธี
พจิารณาปกตใิหห้อ้งพจิารณาคด ีโดยใชก้ฎเกณฑใ์นการนําสบืพยานตามกฎหมายวธิพีจิารณาคดทีี.
ใช้อยู่ในปจัจุบนั อาจจะไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายที.สําคญัของการพจิารณาคดทีี.จะต้องตดัสนิ
คดทีําให้เกดิความเป็นธรรมได ้ในแนวคําพพิากษาต่างประเทศที.ไดศ้กึษามาในที.นี9 จะเหน็ได้ว่า ผู้
พพิากษาและบุคลากรอื.นในกระบวนการยุตธิรรมในประเทศเหล่านั 9นตื.นตวัอย่างมากในเรื.องการรบั
ฟงัพยานหลกัฐานและดุลพนิิจของศาลในการชั .งนํ9าหนักความน่าเชื.อถือของพยานหลกัฐานในคดี
สิ.งแวดล้อม มกีารวางหลกักฎหมายที.นําเอาหลกัความเป็นธรรมทางสิ.งแวดล้อม (Environmental 
Justice) มาใชอ้ย่างมเีหตุผลและคําอธบิายที.สอดคลอ้งกบัหลกัการใชแ้ละตคีวามกฎหมายของศาล
ในการพิจารณาพิพากษาคดี รวมทั 9งวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการรับฟงัพยานหลักฐานเพื.อให้
พยานหลกัฐานที.ถูกต้องแทจ้รงิเขา้สู่กระบวนพจิารณาคดเีพื.อพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิและชั .งนํ9าหนักความ
น่าเชื.อถอืของพยานหลกัฐานใหไ้ดม้ากที.สุด (ตารางที. ๓-๒) 

กรณทีี.ตอ้งมกีารรบัฟงัความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญหลายคน เหน็ไดว้่า มกีารพฒันาและ
นําวธิกีารประชุมระดมสมองหลายวธิมีาปรบัใช้ในการรบัฟงัพยานหลกัฐานด้วย เช่น การประชุม
ผู้เชี.ยวชาญเพื.อระดมสมองและวเิคราะห์รายประเดน็ที.มคีวามสําคญั (Conferrencing) ที.กลุ่มของ
แพทยใ์ชก้นัในการรกัษาคนไขก้รณีที.จะต้องผ่าตดัแลว้เกี.ยวขอ้งกบัหลายระบบในร่างกายที.ต้องการ
แพทยผ์ูเ้ชี.ยวชาญเฉพาะทางหลายคนมาทํางานร่วมกนัและตรวจสอบวธิรีกัษาคนไขร้่วมกนัมาใชใ้น
การวเิคราะหพ์ยานหลกัฐานในคดสีิ.งแวดลอ้มโดยการประชุมของผูเ้ชี.ยวชาญสาขาต่างๆ การประชุม
รบัฟงัความเหน็ของพยานผู้เชี.ยวชาญทุกฝ่ายพรอ้มกนั (Hottubbling) กม็ลีกัษณะผสมผสานของ



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๒๖- 

การประชุมระดมสมองรายประเด็นเช่นเดียวกันที.ถูกนํามาใช้ในการรบัฟงัพยานหลกัฐานในศาล
สิ.งแวดลอ้มและที.ดนิในประเทศออสเตรเลยี เป็นตน้ วธิกีารและเทคนิคเหล่านี9ถูกนํามาปรบัใชใ้นการ
รบัฟงัพยานหลกัฐานในคดสีิ.งแวดล้อมที.มปีระเด็นแห่งคดทีี.ยากต่อการพจิารณาคดกีนัแต่เฉพาะ
บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม หรอืกรณีต้องการความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญแต่มผีูเ้ชี.ยวชาญหลาย
คน กรณีเหล่านี9 เป็นตัวอย่างที.ควรจะนํามาพิจารณาข้อดีข้อจํากัด การเตรยีมความพร้อมของ
บุคลากร กฎระเบยีบ ทศันคดขีองบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม การจดัสิ.งแวดลอ้มและสิ.งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ถา้หากว่าในอนาคตจะนําวธิกีารเช่นนี9มาใชใ้นการพจิารณาคดสีิ.งแวดลอ้มในศาล
ไทยบา้ง 

ขอ้สงัเกตกรณีที.มกีารรบัฟงัความเหน็ของพยานผู้เชี.ยวชาญหลายคนในคดเีดยีวกนั ศาล
ควรจะมขีอ้พจิารณาความน่าเชื.อถอืของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ ดงันี9 

(๑) วธิกีารรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญ ควรจะมคีวามยดืหยุน่ในการเลอืกวธิกีารใหเ้หมาะสมกบั
สาระสําคัญของประเด็นแห่งคดี เอื9ออํานวยให้พยานผู้เชี.ยวชาญทําหน้าที.ได้อย่างเต็มที.โดย
ปราศจากอคต ิแสดงความคดิเหน็อยา่งเตม็ที.ต่อประเดน็นั 9นๆ บนพื9นฐานความรูท้างวชิาการของตน 
ปราศจากความกลวั หรอือิทธพิลใดๆ จากทุกฝ่ายในคดหีรอืบุคคลอื.น และอาจใช้วธิกีารรบัฟงัที.
ผสมผสานกนัก็ได้ เช่น ศาลอาจเลอืกใช้วธิกีารประชุมพยานผู้เชี.ยวชาญทุกฝ่ายพร้อมกนัในห้อง
พจิารณาคด ีโดยศาลทาํหน้าที.เป็นผูด้าํเนินการประชุม ควบคุมกฎเกณฑใ์นการประชุม และศาลอาจ
ให้ที.ปรกึษาของศาลที.เป็นผู้เชี.ยวชาญที.ศาลตั 9งขึ9นเองหรอืผู้พพิากษาที.มคีวามรู้เฉพาะทาง มานั .ง
ขา้งๆ ศาลเพื.อคอยช่วยเหลอืศาลในการตั 9งคําถาม พจิารณาประเดน็ มขีอ้สงัเกตเพิ.มเตมิเกี.ยวกบั
ความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญ เป็นตน้ 

(๒) ศาลอาจจะเชญิผูเ้ชี.ยวชาญจากหน่วยงานอื.นๆ ที.เกี.ยวขอ้งกบัประเดน็แห่งคดเีพิ.มเตมิ
เขา้มาในคด ีในฐานะพยานผูเ้ชี.ยวชาญของศาลแยกต่างหากจากผูเ้ชี.ยวชาญของคู่ความในคด ีเพื.อ
มาร่วมในการพจิารณาคดนีัดที.มกีารรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญ และศาลอาจจะมทีี.ปรกึษาของศาลซึ.ง
เป็นผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาลตั 9งขึ9นหรอืผูพ้พิากษาที.มคีวามรูเ้ฉพาะทางนั .งอยูข่า้งศาล ไปพรอ้มกนัดว้ย 

(๓) ศาลอาจค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ บทความ สิ.งตีพิมพ์เผยแพร่ใดๆ ที.มีความ
น่าเชื.อถือและเป็นที.ยอมรบักันในหมู่นักวิชาการ หรอืได้รบัการรบัรองคุณภาพจากสถาบนัหรอื
หน่วยงานหรอืสภาวชิาชพี รวมถงึ หลกัการที.เกดิจากประสบการณ์ที.เป็นความสะสมกนัมาและไดร้บั
การยอมรบัอย่างกวา้งขวางในทางปฏบิตัจิรงิของสงัคม ที.เกี.ยวขอ้งกบัประเดน็แห่งคดโีดยเฉพาะที.
ตอ้งการความเหน็จากพยานผูเ้ชี.ยวชาญ มาใชป้ระกอบการพจิารณาคด ีรวมทั 9งนําเขา้มาร่วมกบัการ
รบัฟงัความเหน็พยานผูเ้ชี.ยวชาญดว้ยกไ็ด ้

(๔) ศาลอาจประเมินความน่าเชื.อถือของพยานหลักฐาน และความเห็นของพยาน
ผู้เชี.ยวชาญเป็นร้อยละของการยอมรบัความผิดพลาดในเชิงสถิติ หรอืตามกระบวนการวจิยัเชิง
คุณภาพและเชงิปรมิาณ ที.ไดร้บัการยอมรบักนัโดยทั .วไปในวงวชิาการที.เกี.ยวขอ้ง 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๒๗- 

ตารางที� ๓-๒ การเปรยีบเทยีบประเภทของผูเ้ชี.ยวชาญที.ทาํหน้าที.พยานความเหน็ช่วยเหลอืศาลในการรบัฟงัพยานหลกัฐานในคดสีิ.งแวดลอ้ม 

ประเภท บทบาท สถานะ ประเทศที�ใช้ระบบนีX  
พยานผูเ้ชี.ยวชาญ 
(Expert witness) 

ใหค้วามเหน็ดว้ยวาจาหรอืเป็นหนงัสอื หรอืเบกิความในฐานะพยานผูเ้ชี.ยวชาญใน
กระบวนพจิารณาคด ี

พยานบุคคล ไทย 

ผูพ้พิากษา
ผูเ้ชี.ยวชาญ 
(Expert Judges) 

ผูม้อีํานาจวนิิจฉัยประเดน็แห่งคด ีทาํความเหน็ของตน ถามพยาน เรยีกใหพ้ยาน
ทาํความเหน็หรอืมาเบกิความต่อศาล เรยีกพยานหรอืเอกสารเพิ.มเตมิ และ
พพิากษาคด ี

เจา้หน้าที.ของศาลตําแหน่งผู้
พพิากษา สามารถเป็นองค์
คณะผูพ้พิากษาตดัสนิคด ี

สวเีดน ญี.ปุน่ 

คณะกรรมการ
ผูเ้ชี.ยวชาญ
(Expert 
Panels/Court 
appointed expert) 

บุคคล/คณะบุคคลที.มคีุณสมบตัเิป็นผูม้คีวามเขี.ยวชาญในสาขาต่างๆ ที.ศาล
ตอ้งการใหช้่วยเหลอืศาลในเรื.องเฉพาะดา้นที.ศาลไม่มคีวามรูน้ั 9น อาจถูกตั 9งใหท้ํา
หน้าที.ผูเ้ช่วยศาลในการระหว่างการพจิารณาคดเีป็นกรณีๆ  ไป 

เจา้หน้าที.ของศาลตําแหน่ง
ผูเ้ชี.ยวชาญของศาลหรอือื.นๆ 
(ทาํงานเตม็เวลา หรอืไมเ่ตม็
เวลา) 

ออสเตรเลยีและ
นิวซแีลนด ์

ผูพ้พิากษาสมทบ 
(Special 
Commissioners) 

พจิารณาประเดน็แห่งคด ีรว่มกบัผูพ้พิากษาคนอื.นในองคค์ณะ ถามพยาน เรยีกให้
พยานทาํความเหน็หรอืมาเบกิความต่อศาล เรยีกพยานหรอืเอกสารเพิ.มเตมิ 

เจา้หน้าที.ของศาลตําแหน่งผู้
พพิากษา สามารถเป็นองค์
คณะผูพ้พิากษาคด ี(ทํางาน
เตม็เวลา หรอืไมเ่ตม็เวลา) 

 

คณะกรรมการ
พเิศษ (Tribunals) 

คณะบุคคลที.ศาลแต่งตั 9งขึ9น ทาํหน้าที.สบืสวนคน้หาขอ้เทจ็จรงิ ไต่สวนและรบัฟงั
พยานหลกัฐาน ใหค้าํปรกึษาแก่ศาลในเรื.องการพจิารณาคด ีจดัทํารายงาน
ขอ้เทจ็จรงิและความเหน็ของคณะกรรมการ เป็นรายคดหีรอืเฉพาะเรื.องไป ซึ.ง
รายงานนั 9นจะถูกตรวจสอบและโตแ้ยง้ไดจ้ากคู่ความในคด ี

เจา้หน้าที.ของศาล  
(ทาํงานเตม็เวลา หรอืไมเ่ตม็
เวลา) 

อนิเดยี 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๒๘- 

ประเภท บทบาท สถานะ ประเทศที�ใช้ระบบนีX  
ที.ปรกึษาของศาล 
(Court 
Consultants-
Inspectors) 

บุคคลหรอืคณะบุคคล ที.มคีุณสมบตัเิป็นผูเ้ชี.ยวชาญเฉพาะดา้น มคีวามเป็นมอื
อาชพีและความเป็นกลาง ตามที.ศาลตอ้งการใหช้่วยเหลอืศาลในการพจิาณาคดี
โดยทําเป็นความเหน็หรอื ไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ ตรวจสอบความน่าเชื.อถอืของ
พยานหลกัฐาน รบัฟงัและประเมนิความน่าเชื.อถอืพยานหลกัฐานตามที.ศาลสั .ง  

เจา้หน้าที.ของศาลตําแหน่ง
ผูเ้ชี.ยวชาญของศาลหรอือื.นๆ 
(ทาํงานเตม็เวลา หรอืไมเ่ตม็
เวลา) 

มลรฐัเวอรม์อนท ์
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ผูเ้ชี.ยวชาญของ
หน่วยงาน
สิ.งแวดลอ้ม 
(Agency Experts) 

บุคคลหรอืคณะบุคคล ที.ศาลแต่งตั 9งใหท้าํหน้าที.รวบรวมพยานหลกัฐานหรอื
ประเมนิความน่าเชื.อถอืของพยานหลกัฐาน รบัฟงัพยานหลกัฐาน ในการพสิูจน์
ขอ้เทจ็จรงิที.ตอ้งอาศยัความรูเ้ฉพาะดา้น 

เจา้หน้าที.ของหน่วยงานของ
รฐั หรอืองคอ์ื.นๆ ที.ไมใ่ช่ศาล 

บงัคลาเทศ (ขาด
แคลนผูเ้ชี.ยวชาญ 
และอาจถูกแทรกแซง
จากฝ่ายการเมอืงได)้ 

อยัการผูเ้ชี.ยวชาญ 
(Prosecutors’ 
Experts) 

พนกังานอยัการผูท้ี.มคีวามรูค้วามเชี.ยวชาญพเิศษเฉพาะเรื.องเพิ.มเตมิขึ9นมา ทํา
หน้าที.คน้หาความจรงิ ไต่สวนคด ีรวบรวมพยานหลกัฐาน เตรยีมการฟ้องหรอื
ต่อสูค้ด ีอื.นๆ  

เจา้หน้าที.ของรฐั (ทํางานเตม็
เวลา หรอืไมเ่ตม็เวลา หรอื
อาสาสมคัร)  

ปราซลิ 

หน่วยงานอสิระ 
(Independent 
Institutes) 

บุคคลหรอืคณะบุคคลที.เป็นผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาลตั 9งขึ9นหรอืโดยการรอ้งขอของคู่ความ
ในคดกีไ็ด ้เพื.อมาทําหน้าที.ช่วยเหลอืศาลใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในประเดน็แห่งคดี
โดยเฉพาะเรื.องเทคโนโลยแีละวทิยาการใหม่ๆ  ในการจดัการมลพษิและ
สิ.งแวดลอ้ม อาจช่วยตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ประเมนิพยานหลกัฐาน 
 
 
 
 
 

เจา้หน้าที.ของหน่วยงานอสิระ 
ที.ไมใ่ช่ศาล (รบัค่าตอบแทน
จากหน่วยงานตน้สงักดั อาจ
ถูกแทรกแซงจากฝ่ายรฐัได ้จงึ
ไมเ่ป็นกลางในกรณทีี.เป็น
โครงการที.รฐัเป็นเจา้ของหรอื
ใหส้มัปทาน) 

ฟินแลนด ์ญี.ปุน่ 
เกาหลใีต ้



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๒๙- 

ประเภท บทบาท สถานะ ประเทศที�ใช้ระบบนีX  
อาสาสมคัรจาก
ชุมชน 
(Community 
Volunteers) 

บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที.มคีวามเชี.ยวชาญ อาสาสมคัรเขา้มาช่วยเหลอืศาลในดา้น
การพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิโดยใชค้วามรูเ้ฉพาะดา้นหรอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูทางเทคนิค 
รบัฟงัพยานหลกัฐาน หรอือื.นใดที.จะเป็นประโยชน์ในการพจิารณาคดขีองศาล 
โดยเฉพาะในคดทีี.มคีวามซบัซอ้น หรอืคดทีี.กระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน
มคีวามสําคญัอยา่งมาก 

บุคคลทั .วไปที.อาสาสมคัรเขา้
มาเป็นพยานผูเ้ชี.ยวชาญ 
เนื.องจากมคีวามรูเ้ชี.ยวชาญ
เฉพาะดา้นนั 9น (จาํนวนมาก
และอาจไมม่คี่าตอบแทนหรอื
ค่าตอบแทนตํ.ามาก นอกจากนี9
อาจมบีุคคลที.ถูกเลอืกเขา้ไป
เป็นผูเ้ชี.ยวชาญของศาลใน
การพจิารณาคดดีว้ย) 

เดนมารก์ 

 

 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๓๐- 

๓.๓.๓ การตรวจสอบความรู้ความเชี� ยวชาญ และความน่าเชื� อถือของพยาน
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

การตรวจสอบความรู้ความเชี.ยวชาญของบุคคลที.จะมาเป็นพยานผู้เชี.ยวชาญ สามารถ
กระทําได้หลายวธิกีารด้วยกนั โดยไม่จําเป็นจะต้องมขี้อจํากดัเรื.องวธิกีารตรวจสอบ แต่ควรเปิด
กวา้งใหม้กีารนําวธิกีารต่างๆ มาใชอ้ยา่งยดืหยุน่และเหมาะสมกบักาละเทศะ โครงสรา้งการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ.งแวดล้อมและโครงสรา้งประเภทของพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอไวใ้นบทที. ๒ 
มบีทบาทสําคญัที.จะใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะหเ์พื.อคน้หาประเภทของผลกระทบที.เกดิขึ9นในคด ี
ค้นหาสาขาความเชี.ยวชาญที.ต้องการความเหน็ของผู้เชี.ยวชาญในการพสิูจน์ขอ้เท็จจรงิและความ
น่าเชื.อถอืของพยานหลกัฐานในคดสีิ.งแวดลอ้ม  

จากการวเิคราะหข์อ้มลูของคณะผูว้จิยั เพื.อนําเสนอขอ้เสนอแนะต่อการแก้ไขปญัหาในขอ้นี9 
กล่าวคอื มขีอ้พจิารณาเกี.ยวกบัคุณสมบตัขิองพยานผูเ้ชี.ยวชาญดา้นความรูค้วามชาํนาญ ดงัต่อไปนี9 

(๑) ความรูค้วามเชี.ยวชาญของบุคคลที.จะทําหน้าที.พยานผู้เชี.ยวชาญจะต้องเป็นความรู้
เฉพาะที.บุคคลทั .วไปไม่มคีวามรูน้ั 9นๆ เช่น ความรูน้ั 9นอยู่บนหลกัการพื9นฐานทางวทิยาศาสตร์ที.
น่าเชื.อถอืหรอืไม่ (Reliability) ทฤษฎหีรอืเทคนิคที.อ้างสามารถตรวจสอบไดห้รอืไม่ และ/หรอืไดร้บั
การตรวจสอบโดยนักวทิยาศาสตรใ์นสาขาเดยีวกนัหรอืไม่ (Peer review) กรณีกรณีวธิกีารที.คดิคน้
ขึ9นใหม่หรอืเทคนิคเฉพาะ มอีตัราความผดิพลาดที.เกดิขึ9นมากน้อยเพยีงใดและไดร้บัการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการวชิาการหรอืเป็นที.ยอมรบักนัโดยทั .วไปในสาขานั 9นหรอืไม ่เป็นตน้ 

(๒) ความรูค้วามเชี.ยวชาญ ประสบการณ์นั 9นๆ เกี.ยวขอ้งโดยตรง และมอีย่างเพยีงพอต่อ
การใหค้วามเหน็ในประเดน็พพิาทแห่งคด ีที.จะเขา้ไปใหค้วามเหน็ในฐานะผูเ้ชี.ยวชาญ 

(๓) บุคคลที.จะเป็นพยานผู้เชี.ยวชาญต้องไม่มสี่วนได้เสียในคดี หรอืไม่มคีวามสมัพนัธ์
เกี.ยวขอ้งกบัคู่ความหรอืฝา่ยใดฝา่ยหนึ.งในคด ี 

(๔) บุคคลนั 9นเป็นผูท้ี.สามารถใหค้วามเหน็หรอืเบกิความในฐานะพยานที.เป็นประโยชน์ต่อ
การพจิารณาคดใีนประเดน็ปญัหาที.เกี.ยวขอ้งกบัเรื.องราวที.ตนมคีวามรูค้วามชาํนาญโดยเฉพาะ 

(๕) บุคคลนั 9นหรอืความเหน็ของบุคคลนั 9น ตอ้งมคีวามน่าเชื.อถอื (Credibility) 
(๖) บุคคลนั 9นตอ้งใหถ้อ้ยคาํหรอืความคดิเหน็ในขอ้เทจ็จรงิประเดน็แห่งคด ีอยู่บนพื9นฐาน

ของความเป็นกลาง ปราศจากอคติ และนําเสนอเฉพาะข้อคิดเห็นที.เป็นข้อเท็จจริงจากการ
ประเมนิผลดว้ยความรู ้และความชาํนาญของตนเองเท่านั 9น 

(๗) บุคคลนั 9นมคีวามสามารถในการถ่ายทอด สื.อสาร และแถลงถ้อยคําความเห็นของ
ตนเอง 

(๘) บุคคลจะตอ้งใหค้วามเหน็ พรอ้มทั 9งเหตุผลสนบัสนุน ทั 9งในกรณีที.เหน็สอดคลอ้ง และ/
หรอืกรณทีี.เหน็ขดัแยง้ บนพื9นฐานของหลกัวชิาการ 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๓๑- 

โดยที.มีตัวชี9ว ัดในการคัดกรองทกัษะความรู้ความสามารถของบุคคลที.จะมาเป็นพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญ ดงัต่อไปนี9 

(๑) วุฒกิารศกึษา วุฒกิารศกึษาที.เกี.ยวขอ้งและไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากหน่วยงาน
ของรฐั หรอืหน่วยงานอื.นๆ ที.ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล 

(๒) ประสบการณ์การทาํงานที.เกี.ยวขอ้งโดยตรงกบัสิ.งที.ตอ้งการไมน้่อยกว่า ๕ ปี๑๑๒ หรอื 
(๓) ประสบการณ์การงานสอนหนงัสอืในสถาบนัอุดมศกึษา 
(๔) เอกสารเผยแพร่หรอืผลงานตีพมิพ์ เช่น บทความตพีมิพ์ทางวชิาการ บทความการ

สมัมนาหรอืวารสารการประชุม บทความตีพมิพ์ทางวารสารต่างๆ ตําราทางวชิาการหรอืหนังสอื 
เป็นต้น ทั 9งนี9คุณภาพของเอกสารเผยแพร่เหล่านี9สามารถตรวจสอบได้จากแหล่งอ้างอิงของ
หน่วยงานราชการที.เกี.ยวขอ้ง หรอืสภาวชิาชพี หรอืหน่วยงานอื.นใดที.ได้รบัการยอมรบั ได้ให้การ
รบัรองคุณภาพของแหล่งตีพิมพ์นั 9น๑๑๓ ซึ.งจะหมายถึงว่า ผลงานของบุคคลนั 9นเคยได้รบัการ
ตรวจสอบจากผูเ้ชี.ยวชาญในวงการเดยีวกนันั 9นเอง (Peer review) 

อย่างไรก็ตามตวัชี9วดัเหล่านี9จะใช้พจิารณาประกอบกนัอย่างเป็นองค์รวมกบัข้อพจิารณา
อื.นๆ ที.เกี.ยวข้องในลกัษณะที.ผสมผสานกัน เพื.อให้คัดเลือกพยานผู้เชี.ยวชาญที.มคีวามรู้ความ
เชี.ยวชาญที.เหมาะสมกบัประเดน็ขอ้พพิาทในคดไีดจ้รงิ เช่น กรณีผูเ้ชี.ยวชาญบางคนมปีระสบการณ์
ในเรื.องที.ต้องการและเป็นที.ยอมรบัอย่างกว้างขวางในวงการนั 9น แต่ไม่เคยมผีลงานตพีมิพ์และไม่มี
วุฒกิารศกึษาที.เกี.ยวขอ้งกบัดา้นนั 9นเลย กรณีปราชญ์ชาวบา้น หรอืผูเ้ชี.ยวชาญบางคนที.มคีุณสมบตัิ
ครบถว้น อาจารยแ์พทยท์ี.สอนวชิาที.ตอ้งการความเชี.ยวชาญนั 9นอยูใ่นโรงเรยีนแพทย ์เป็นตน้ 

อย่างไรก็ดกีารให้ความเหน็ของพยานผู้เชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดล้อม ควรจะมหีลกัเกณฑท์ี.
ช่วยในการพจิารณาความน่าเชื.อถอืของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ คอื 

(๑) พยานผูเ้ชี.ยวชาญตอ้งใหค้วามเหน็และเบกิความโดยสุจรติ 
(๒) พยานผูเ้ชี.ยวชาญตอ้งใหค้วามเหน็โดยปราศจากอคตแิละไมเ่อนเอยีง 
(๓) พยานผู้เชี.ยวชาญต้องให้ความเห็นอยู่บนพื9นฐานความรู้ทางวิชาการแขนงที.ตนมี

ความเชี.ยวชาญ เท่านั 9น 
(๔) พยานผูเ้ชี.ยวชาญตอ้งใหค้วามเหน็ที.เป็นประโยชน์ต่อประเดน็พจิารณาแห่งคด ี

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีะมวีธิีการและหลกัเกณฑ์ที.
แน่นอน ได้ถูกนํามาใช้ในคดสีิ.งแวดล้อมและมสี่วนทําให้การชั .งนํ9าหนักพยานหลกัฐานของศาลมี
ความน่าเชื.อถอืมากขึ9น มคีวามมั .นใจว่า ไดป้รบัใช้กฎหมายใหเ้กดิความเป็นธรรมในการตดัสนิคดี

                                                           
๑๑๒ อา้งองิจากขอ้บงัคบัประธานศาลฎกีา ว่าดว้ยผูเ้ชี.ยวชาญของศาลยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด (๑) การยื.นคาํขอและการรบัคาํขอ 
๑๑๓ ดตูวัอย่างคาํนิยามและการรบัรองแหล่งตพีมิพไ์ดใ้น  ภาคผนวก ง 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๓๒- 

สิ.งแวดล้อม แต่ความรูท้างด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกี็มขีอ้จํากดัด้วยเช่นกนั โดยเฉพาะใน
กรณนํีาไปใชใ้นศาล ไดแ้ก่ 

(๑) ไม่มแีมรู้ปแบบเดยีวในทางที.ดขีองวทิยาศาสตร ์ซึ.งสามารถนําไปปรบัใช้โดยอตัโนมตัิ
ไดก้บัทุกกรณขีองขอ้เสนอของพยานหลกัฐานวทิยาศาสตร ์

(๒) มาตรฐานที.นกัวทิยาศาสตรใ์ชอ้าจจะไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้หรอือาจยากที.จะเป็นไปไดใ้น
กระบวนวธิพีจิารณาคดใีนศาล 

(๓) เป้าหมายของกฎหมายในการทาํใหเ้กดิความเป็นธรรมอาจจะขดัแยง้กบัการยอมรบัโดย
สมบูรณ์ของมาตรฐานของวิทยาศาสตร์ กฎหมายอาจจะวางหลกัเกณฑ์บางอย่างที.เหมาะสม ที.
อาจจะน้อยกว่าความจรงิที.ยอมรบักนัในทางวทิยาศาสตรเ์พื.อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม ในทาง
ปฏบิตัแิลว้กรณ ีDaubert ไมไ่ดป้ฏเิสธการรบัฟงัผลการศกึษาที.เพิ.งจะผ่านการทดสอบขั 9นต้น กรณีนี9
ยงัไม่ผ่านการพิจารณาอย่างถ้วนถี.เป็นระยะเวลานานหลายปี หรอืได้ถูกทดสอบซํ9าตามแบบนั 9น
อยา่งเป็นทางการ ลกัษณะของการตรวจสอบอยูต่ลอดเวลาของกระบวนการวทิยาศาสตรท์ี.ดําเนินไป
ตามปกตโิดยไม่รบีรอ้น บางครั 9งสิ.งที.เกดิขึ9นเป็นเรื.องใหม่เกนิกว่าที.จะไดร้บัการตพีมิพ์ ยงัไม่ทนัจะ
ได้นํามาตพีมิพ์เผยแพร่ โดยเฉพาะเรื.องของวทิยาการหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ จงึเป็นไปได้ยากที.จะ
นํามาตีพิมพ์ได้ทนั หรอืบางเรื.องอาจจะต้องไปดูรายงานตีพิมพ์การนําเสนอผลงานวจิยัจากการ
ประชุมวชิาการ หรอืบางเรื.องกเ็ป็นเรื.องที.ยงัมผีู้ให้ความสนใจน้อย จงึยงัไม่มผีู้ใดตพีมิพ์ให้ แต่เมื.อ
เป็นเช่นนี9แลว้กม็ไิดห้มายความว่าเรื.องเหล่านี9จะไม่เป็นผลงานที.จะไม่ไดร้บัการยอมรบักนัทั .วไปใน
อนาคต หรอืผลงานเหล่านี9จะไม่ได้รบัการตพีมิพ์หรอืถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการใน
วงการเดยีวกนั 

จากหลกักฎหมายการรบัฟงัพยานที.ไดท้บทวนวรรณกรรม และวเิคราะหบ์ทบาทของพยาน
ผู้เชี.ยวชาญ ในทศันะของผู้วิจยัเห็นว่า บทบาทของพยานผู้เชี.ยวชาญในคดีสิ.งแวดล้อม ควรจะ
เป็นไปในแนวทางต่อไปนี9 

(๑) พยานผูเ้ชี.ยวชาญดา้นสิ.งแวดลอ้ม ควรใหค้วามเหน็ต่อศาลโดยอ้างองิแนวคดิจากการ
ทดสอบแบบเฟรย (the Frye test) การทดสอบความเกี.ยวขอ้งกบัประเดน็แห่งคด ี(the Relevancy 
test) และขอ้กําหนดความน่าเชื.อถอืของพยาน  (the Reliability requirement) ในทางปฏบิตัคิวร
กล่าวอา้งมาจากปจัจยัต่างๆ ดงัต่อไปนี9 

(ก) เอกสารทางวชิาการ ได้แก่ ตํารา หนังสอื บทความ หรอืผลงานวจิยัทไีด้รบัการ
ยอมรบัโดยทั .วไปในหมู่ผู้เชี.ยวชาญ และได้รบัการรบัรองคุณภาพจากหน่วยงานระดบัชาติ เช่น 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั  )ส .ก .ว  (. สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

)สวทช (.สถาบนัอุดมศกึษา ชั 9นนําของประเทศ เป็นตน้ 
(ข) หลกัการที.เกดิจากประสบการณ์ที.เป็นความรูท้ี.สะสมกนัมา และไดร้บัการยอมรบั

อย่างกวา้งขวางในแวดวงที.เกี.ยวขอ้ง เช่น ขอ้มลูหรอืความรูน้ั 9นสะสมกนัมาเป็นระยะเวลาหนึ.งแล้ว 
ขอ้มูลหรอืความรู้นั 9นเคยได้รบัการตรวจสอบหรอืทดลองปฏบิตัิจรงิในพื9นที.ใดหรอืไม่ ขอ้มูลได้มา



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๓๓- 

จากการสงัเกตและบนัทกึไว้จากการเรยีนรู้ตามสภาพของธรรมชาติแล้วได้รบัการยอมรบัว่าเป็น
เช่นนั 9นจรงิใช่หรอืไม่ เคยมกีารวเิคราะห์ ปฏบิตัแิละทดสอบจนสงัเคราะห์เป็นองค์ความรูเ้บื9องต้น
แลว้แต่อาจจะยงัไม่ไดม้กีารนําหลกัวชิาการแบบเป็นทางการมาอธบิายหลกัการที.คน้พบนี9 ความรูนี้9
เป็นภมูปิญัญาทอ้งถิ.นที.สะสมกนัมายาวนาน เป็นตน้ 

(ค) การใช้ระดบัความน่าเชื.อถอื เช่น ช่วงเปอรเ์ซน็ต์การยอมรบัความผดิพลาด  ใน
เชิงสถิติที.ได้รบัการยอมรับเป็นหลักการในเชิงวิชาการโดยทั .วไป ในการให้นํ9 าหนักในเรื.องที.
เกี.ยวขอ้ง 

(ง) สําหรบักรณีของพยานผู้เชี.ยวชาญที.เป็นปราชญ์ชาวบ้านหรอืผู้ที.ไม่ได้มคีวามรู้
จากระบบการศกึษาแบบเป็นทางการ หน่วยงานภาครฐัจะตอ้งมบีทบาทสําคญัในการช่วยเหลอื เรื.อง
การสื.อความหมายของภูมปิญัญาเหล่านั 9นให้อยู่ในรูปแบบที.เป็นทางการอนัเป็นที.ยอมรบัในหมู่
นักวิชาการและหน่วยงานในระบบแบบเป็นทางการ การพิสูจน์ว่าภูมิปญัญาหรือประสบการณ์
เหล่านั 9นเป็นความจรงิที.อ้างองิได้ มเีหตุผลรองรบัที.น่าเชื.อถอื และทดลองซํ9าได ้และการสงัเคราะห์
ความรู้ของภูมิปญัญาเหล่านั 9นในวงการวิชาการแบบเป็นทางการและเผยแพร่ให้ถูกนําไปใช้
ประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง 

ยกตัวอย่างเช่น การพิสูจน์และให้ความเห็นถึงสาเหตุที.ทําให้เกิดมลภาวะ ถ้าข้อมูลจาก
พยานหลกัฐานไดแ้สดงอยา่งชดัเจนถงึสาเหตุของปญัหา ผูเ้ชี.ยวชาญเพยีงแค่ยนืยนัถงึเหตุผลที.เป็น
ต้นเหตุแห่งปญัหาเท่านั 9นก็น่าจะเพยีงพอแลว้ แต่ถ้าสาเหตุการเกดิปญัหามกีารเสนอไว้หลายกรณ ี
และยงัไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นกรณีใด ผูเ้ชี.ยวชาญมหีน้าที.นําเสนอความเหน็เกี.ยวกบัสาเหตุของ
ปญัหา โดยใช้ความเห็นของตนเองในฐานะพยานผู้เชี.ยวชาญได้ แต่ทั 9งนี9ต้องมอีงค์ความรู้และ
หลกัเกณฑท์างตรรกะที.สามารถอ้างองิในเชงิวชิาการได ้เช่น จากฐานขอ้มลูวารสารวชิาการที.เป็นที.
ยอมรบัในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิี.หน่วยงานราชการใหก้ารรบัรอง๑๑๔ หรอืทฤษฎทีี.ไดร้บัการ
ยอมรบัมายาวนาน และปรากฏอยูใ่นตําราเรยีนในปจัจบุนั เป็นตน้ 

(๒) พยานผู้เชี.ยวชาญด้านสิ.งแวดล้อมต้องสามารถวิเคราะห์ความถูกต้องและความ
น่าเชื.อถอืของพยานวตัถุและใหค้วามเหน็ในดา้นต่างๆ ต่อไปนี9 

(ก) กระบวนการเก็บขอ้มูลวตัถุพยานที.เป็นพยานหลกัฐาน๑๑๕ จากรายงานการเก็บ
ขอ้มลูที.เสนอต่อศาล 

(ข) ความสมบรูณ์ของขอ้มลู 
(ค) กระบวนการในการตรวจวดัผล และการทาํซํ9าได ้
(ง) ความน่าเชื.อถอืของหอ้งปฏบิตักิารและอุปกรณ์ในการตรวจวดัผลขอ้มลู 
(จ) ปจัจยัที.มผีลต่อการเปลี.ยนแปลงลกัษณะของขอ้มลู 

                                                           
๑๑๔ ดภูาคผนวก ง 
๑๑๕ โปรดด ู”คู่มอืเบื9องตน้ในการเกบ็ตวัอย่างคุณภาพสิ.งแวดลอ้ม” จดัทาํโดยโดย ผศ.ดร.รฐัพล อน้แฉ่ง และคณะ ภาควชิา
วทิยาศาสตรส์ิ.งแวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร ร่วมกบัสถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ B สาํนกังานศาลยุตธิรรม เสนอต่อ
แผนงานสรา้งเสรมิการเรยีนรูก้บัสถาบนัอุดมศกึษาไทยเพื.อการพฒันานโยบายสาธารณะที.ด ี(นสธ.) ๒๕๕๔. 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๓๔- 

(๓) พิสูจน์ว่าสาเหตุของปญัหานั 9นเกิดจากกระทําที.จงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยใช้
หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบที.เชื.อถอืได ้โดยการกระทําที.จงใจหรอืประมาทเลนิเล่อในที.นี9 แบ่งเป็น ๒ 
หมวด กล่าวคอื 

(ก) หมวดปญัหาทางด้านกายภาพ ได้แก่ มาตรฐานของวัสดุ อุปกรณ์ สถานที. 
สิ.งก่อสรา้ง )อาคาร โรงงาน ฯลฯ  (ยานพาหนะ ภมูทิศัน์  เป็นตน้ 

(ข) หมวดปญัหาทางด้านการดําเนินกจิกรรม ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการ
ดาํเนินงานที.เกี.ยวขอ้งกบัปญัหา 

ตวัอย่างเช่น กรณีสมมต ินาย ก ขบัรถชนคนขา้มถนนเสยีชวีติในเวลากลางวนั โดยนาย ก 
ใชร้ถยนต์ยี.หอ้ A รุ่น b ทั 9งนี9มปีระกาศจากทางบรษิทัรถยนต์ยี.หอ้ A ว่า รุ่น b มปีญัหาเกี.ยวกบั
สมองกลด้านระบบเบรก ซึ.งขอ้ผดิพลาดนี9อาจทําให้เกิดความล่าช้าในการทํางานของระบบเบรก 
จากตวัอย่างนี9ผูเ้ชี.ยวชาญทางดา้นวศิวกรรมเครื.องกลและคอมพวิเตอรอ์าจถูกเรยีกใหม้าเป็นพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญในการพสิจูน์สาเหตุของปญัหานั 9นว่าเกดิจากการะทําที.จงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ หรอืไม ่
มวีธิกีารวเิคราะหด์งันี9 

(๑) ดา้นกายภาพของรถยนตแ์ละถนน 
(ก) รถยนตไ์ดร้บัการตรวจสอบตามระยะเวลาปกตอิยา่งสมํ.าเสมอหรอืไม ่
(ข) ความผดิปกตเิกี.ยวกบัสมองกลด้านระบบเบรก มผีลต่อความล่าช้า คดิเป็นเวลากี.

วนิาทต่ีอความเรว็ที.ระดบัต่างๆ 
(ค) ความเรว็จาํกดัตามกฎหมายของถนนเสน้ทางนั 9น 

(๒) ดา้นพฤตกิรรมการขบัขี. 
(ก) ผูข้บัขี. ขบัรถเรว็กว่าความเรว็จาํกดัตามที.กฎหมายกําหนดหรอืไม ่
(ข) ผูข้บัขี. พดูโทรศพัทห์รอืทาํกจิกรรมอื.นนอกเหนือจากการขบัรถ ขณะที.ขบัรถหรอืไม ่
(ค) ตรวจพบปรมิาณแอลกฮอล ์หรอืสารเสพตดิอื.นใด ในตวัผูข้บัขี.หรอืไม ่

ถ้าพจิารณาในหวัขอ้แรก ดา้นกายภาพของรถยนต์และถนน จะเหน็ไดว้่า คําถามที.ถูกถาม
สามารถหาคําตอบจากขอ้มลูทางสถติไิดท้ั 9งหมด ไดแ้ก่ ขอ้มลูประวตักิารซ่อมบํารุงจากศูนยบ์รกิาร
หรอือู่รถเอกชนที.รถยนต์คนันี9ไปใช้บรกิาร ขอ้มูลระยะเบรกต่อความเรว็ที.ระดบัต่างๆ ของรถยนต์
และความผดิปกติของระยะเวลาตอบสนองการทํางานของระบบเบรกจากบรษิัทรถยนต์ยี.ห้อ A 
ขอ้มลูความเรว็จาํกดัตามกฎหมายของถนนเสน้ทางนั 9นจากกระทรวงคมนาคม โดยหลกัการคํานวณ
ทางด้านวิศวกรรมจราจร ประกอบกบัข้อมูลพฤติกรรมการขบัขี.ของผู้ขบัขี.สามารถสรุปผลมาใช้
พสิจูน์ว่า อุบตัเิหตุครั 9งนี9กระทาํโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ เป็นตน้ 

(๔) การประเมนิความเสยีหาย ผู้เชี.ยวชาญอาจมบีทบาทในการประเมนิความเสยีหาย 
หรอืใหค้วามคดิเหน็ของการประเมนิความเสยีหาย ที.ถูกทําไวแ้ลว้ การประเมนิความเสยีหายจะต้อง
ถูกเสนอใน ๒ ส่วน คอื 

(ก) การประเมนิความเสยีหายจากเวลาที.เกดิเหตุจนถงึปจัจบุนั 
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(ข) การประเมนิความเสยีหายที.จะมผีลกระทบต่อเนื.องในอนาคต 

การประเมนิความเสยีหายตามหลกัเกณฑใ์น ๔ หวัขอ้ย่อย พบว่า พยานหลกัฐานที.ปรากฏ
ที.เกดิจากการพสิูจน์จากทฤษฎ ีสมการคณิตศาสตร ์แบบจาํลองคณิตศาสตร ์หรอือื.นๆ ผูเ้ชี.ยวชาญ
จะต้องพิสูจน์อ้างอิงถึงหลักการประเมินความเสียหายโดยอาศัยความรู้ ความเชี.ยวชาญและ
ประสบการณ์ของตนเพื.อพิสูจน์ข้อเท็จจรงิสาเหตุแห่งความเสียหายนั 9น ทั 9งนี9จะต้องประเมนิผล
กระทบที.คํานึงถึง ผลกระทบที.ต่อเนื.องไปในอนาคตในช่วงระยะเวลาหนึ.ง และการประเมนิความ
เสี.ยงที.อาจจะเกดิผลกระทบขึ9นได้อกีในภายหลงัจากสาเหตุเดมินั 9น โดยจะต้องมกีารอ้างองิถงึการ
วเิคราะห์ข้อมูลเชงิปรมิาณจากข้อมูลตวัเลข ข้อมูลสถิติ แบบจําลองคณิตศาสตร์ (Mathematical 
model) เหตุการณ์สมมต ิ(Scenario) เหตุการณ์จาํลอง (Simulation) การวเิคราะหค์วามเสี.ยง (Risk 
analysis) ตลอดจนการแสดงแนวโน้มทางสถิติ ซึ.งข้อพิจารณาเกี.ยวด้วยการประเมนิเหล่านี9
จําเป็นต้องอาศัยผู้เชี.ยวชาญหลายสาขามาทํางานร่วมกันอย่างเป็นองค์รวม และบูรณาการเพื.อ
วเิคราะหห์าคาํตอบเหล่านั 9น 

นอกจากนี9แลว้ แนวทางการใชพ้ยานผูเ้ชี.ยวชาญในการตดัสนิคด ีควรจะเป็นไปในทศิทางที.
ท่านผูพ้พิากษาไบรท์อนั เจ เพรสดนั (Justice Brian J.Preston) แห่งศาลสิ.งแวดลอ้มและที.ดนิมลรฐั
นิวเซาท์เวลส์ได้กล่าวไว้ในบทความที.เกี.ยวข้องกบัการใช้พยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ในการ
ตัดสินคดี ไว้ว่า การตัดสินคดีสิ.งแวดล้อมโดยศาลหรอืผู้พิพากษานั 9น มคีวามเกี.ยวพนัทั 9งด้าน
วิทยาศาสตร์และศิลปะ การที.กล่าวว่าการตัดสินคดีสิ.งแวดล้อมนั 9นเกี.ยวข้องกับศิลปะยิ.งกว่า
วทิยาศาสตรม์ไิด้มหีมายความว่าการตดัสนิคดจีะเป็นไปโดยขาดหลกัการและเหตุผล เซอร ์โอเว่น 
ดกิสนั (Sir Owen Dixon) กล่าวว่า การใชเ้ทคนิควธิกีารขั 9นสูงและกฎเกณฑท์ี.เขม้งวดของระบบ
กฎหมายจารตีประเพณี (Common Law) เป็นแค่เพยีงอดตีเสยีแลว้ ปจัจุบนัหลกัการในการตดัสนิ
คดนีั 9นเน้นที.ว่า คําตดัสนิคดไีม่ควรจะวางอยู่บนหลกัการและเหตุผลของแนวคดิส่วนตวั (Subject 
View) ของผู้พิพากษาแต่ละคน แต่ควรเป็นผลมาจากความพยายามอย่างยิ.งยวดในการค้นหา
หลกัการที.เป็นที.ยอมรบัจากภายนอก เพราะฉะนั 9นการบรหิารงานยุตธิรรมมคีวามสําคญัมากต่อการ
อํานวยความยุตธิรรม หลกัตดัสนิคดคีวามต่างๆ ที.มคิวรถอืเอาเหตุผลเฉพาะบุคคลเป็นที.ตั 9งในคดี
ทั .วๆ ไป ตอ้งนํามาใชก้บัการตดัสนิคดสีิ.งแวดลอ้มดว้ย๑๑๖ 

ต่อมา Cardoza ยงัอธบิายไวด้ว้ยว่า การคดัเลอืกหลกัการและกฎเกณฑเ์พื.อนํามาใชว้นิิจฉัย
คดนีั 9นประกอบด้วยแนวคดิด้านประวตัิศาสตร ์ประเพณี และสงัคมวทิยา ความเชื.อ ศีลธรรม และ
ความยุตธิรรม นักวชิาการสองท่านได้แก่ Salmon และ Sir Anthony Manson ใหค้วามคดิเหน็
ตรงกนัว่า ในคดทีี.เกี.ยวขอ้งกบัประเดน็ขอ้กฎหมายที.ไมเ่คยถูกวนิิจฉัยมาก่อน ผูพ้พิากษาต้องคน้หา
หลกัการที.มอียู่ก่อนแต่ก็ต้องคํานึงถงึการใหค้วามสําคญัต่อสภาพสงัคม และผลของการตดัสนิคดทีี.
                                                           
๑๑๖ ศลิปะในการตดัสนิคดสีิ.งแวดลอ้ม โดย Honorable Justice Brain J Preston, เอกสารสมัมนาเรื.องการส่งเสรมิการพฒันานโยบาย
และการปฏริปูของศาลเกี.ยวกบัคดสีิ.งแวดลอ้มไทย ๑๘-๑๙ กนัยายน ๒๕๕๓ จดัโดยสาํนกังานศาลยุตธิรรมรว่มกบัUSAID และ
AECEN,หน้า ๑ 
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จะมขีึ9น เพื.อผดุงหลกัการของความยุติธรรมและประสิทธิภาพในเชิงปฏิบตัิในสภาพสังคมจริง 
อย่างไรก็ตาม บางครั 9งการใช้หลกัการที.กล่าวมาขา้งต้นอาจจะนําไปสู่คําตอบหลายทาง และเมื.อผู้
พพิากษาตอ้งเผชญิกบัปญัหาเช่นนี9เป็นหน้าที.ของเขาที.จะตอ้งชั .งนํ9าหนกัเหตุและผล ขอ้ดแีละขอ้เสยี 
ก่อนที.จะตดัสนิคด ี

ในต่างประเทศได้ให้ความสําคญัหลกัเกี.ยวกบัการจดัการปญัหาและกระบวนการพจิารณา
คดทีางสิ.งแวดลอ้ม เช่น ศาลสิ.งแวดลอ้มและที.ดนิแห่งมลรฐันิวเซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลยี๑๑๗ มี
ผูพ้พิากษาบางส่วนซึ.งเป็นผูเ้ชี.ยวชาญและมคีุณสมบตัทิางดา้นการวางผงัเมอืง การก่อสรา้งและการ
พฒันา เช่น วศิวกร สถาปนิก นักผงัเมอืง พนักงานประเมนิ เป็นต้น หรอื กรณีคด ี Folkes V. 
Chadd (๑๗๘๒) ซึ.งนาย Smeaton ซึ.งเป็นวศิวกรที.มชีื.อเสยีงถูกเรยีกมาใหค้วามเหน็เป็นพยานถงึ
สาเหตุแห่งการตื9นเขนิของอ่าว ว่าเป็นผลมาจากเขื.อนกั 9นนํ9าทะเลหรอืไม่ โดยการใหค้วามเหน็ของ
วศิวกรผูนี้9ได ้อาศยัการตรวจสภาพฝ ั .งทะเล ทางไหลเวยีนของนํ9าและทศิทางของกระแสลม การซดั
สาดของทรายประกอบกบัการเปรยีบเทยีบกบัอ่าวอื.นซึ.งมไิด้มกีารสรา้งเขื.อนกั 9นนํ9าทะเล ซึ.งบุคคล
ทั .วไปไม่สามารถให้ความเห็นได้ พยานผู้เชี.ยวชาญทางวทิยาศาตรจ์งึได้รบัความเชื.อถอือย่างสูง
ควบคู่ไปกบัความกา้วหน้าทางวทิยาศาตร ์

หรอืในคด ีTelstra Corporation Ltd v. Hornsby Shire Council ซึ.งแสดงใหเ้หน็ว่าผู้
พพิากษาสรา้งและขยายความกฎเกณฑบ์างอย่าง โดยรบัหลกัการว่าดว้ยการเฝ้าระวงัไวล้่วงหน้าใน
หลกัของการพฒันาอย่างยั .งยนืที.สอดคล้องกบัระบบนิเวศซึ.งนํามาจากหลกัการในคําตดัสนิของศาล
ต่างประเทศและผลงานวจิยัทางวชิาการมาใช ้และทําให้พวกเขาไดแ้สดงความคดิและ มทีางเลอืก
อยา่งมเีหตุผลมากขึ9นซึ.งนี9เป็นความกา้วหน้าของการใชเ้หตุผลหรอืไม่กว็วิฒันาการของกระบวนการ
ตดัสนิคด ี

หรอืในคด ีLeatch v. National Parks and Wildlife Service ซึ.งเป็นคดทีี.เทศบาลทอ้งถิ.น
ออกใบอนุญาตในการพฒันาพื9นที.สร้างถนนในเขตที.มพีืชที.ใกล้จะสูญพนัธ์อยู่อาศัย ซึ.งมคีวาม
เป็นไปได้สูงที.การก่อสร้างนี9จะก่อความเสยีหายให้แก่ธรรมชาต ิประเด็นปญัหาในชั 9นอุทธรณ์ คอื 
ศาลยุตธิรรมจะนําหลกัการว่าด้วยการเฝ้าระวงัไว้ล่วงหน้ามาใช้ได้หรอืไม่ ทั 9งๆ ที.ในกฎหมายลาย
ลกัษณ์อกัษร คอื กฎหมายว่าดว้ยอุทยานแห่งชาตแิละสตัวป์่า ค.ศ. ๑๙๗๔ (The National Parks 
and Wildlife Act 1974-NSW) มไิดม้เีขยีนไวอ้ย่างชดัแจง้ และประเดน็นี9กเ็ป็นที.ถกเถยีงกนัในศาล
และในหมูน่กัวชิาการอยา่งมาก 

นอกจากนี9 ยงัมคีดสีิ.งแวดลอ้มอื.นๆ เช่น คด ีCarstens v. Pittwater Council [1999] และคด ี
Hutchinson Telecommunications (Australia) Pty.Ltd. v. Baulkham Hills Shire Council [2004] 
ซึ.งศาลยตุธิรรมของออสเตรเลยีปรบัใชก้ฎหมายในคาํพพิากษาในคดเีหล่านี9ไปในทศิทางเดยีวกนักบั
คด ีLeatch ว่า แมห้ลกัการว่าด้วยการเฝ้าระวงัไว้ล่วงหน้าจะมไิด้มอียู่ในบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย
                                                           
๑๑๗  http://www.lawlink.nsw.gov.au/lec 
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ใดๆ แต่กเ็ป็นหลกัการที.อยู่ในขอบเขตของผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ซึ.งกฎหมายได้
วางหลกัไว้แมว้่าแนวทางตดัสนิของศาลจะเป็นการพยายามเตมิเต็มในส่วนที.ขาดหายไป ในที.สุด
แนวทางการตดัสนิที.เป็นไปในทางเดยีวกนัของศาลสิ.งแวดลอ้มแห่งออสเตรเลยีกท็ําใหห้ลกัการนี9ได้
ถูกขยายเพิ.มเติม ให้มคีวามชดัแจง้ขึ9นโดยผู้พพิากษา McClellan J ได้วางหลกัว่า การสรุปว่า 
หลกัการว่าด้วยการเฝ้าระวงัไว้ล่วงหน้ามผีลให้ต้องพิจารณาถึงกฎหมายในประเทศ กฎหมาย
ต่างประเทศ และกฎหมายระดบันานาชาตริว่มดว้ย เพราะกฎหมายระหว่างประเทศนั 9นมคีวามสําคญั
เนื.องจากเป็นแหล่งที.มาแห่งกฎหมายที.ดีที.เป็นที.ยอมรบั และในปจัจุบนัคดีอื.นๆ ก็สรุปหลกัการ
เป็นไปในทางเดยีวกนั แมแ้ต่คดทีี.เพิ.งมกีารตดัสนิอย่างคด ีGray v. Ministry for Planning [2006] 
และคด ีWalker v. Minister for Planning [2007] กม็กีารสรุปเช่นเดยีวกนัว่า แมว้่าขอ้กฎหมายใน
บทบญัญตัจิะมไิดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัแจง้ใหร้ฐัมนตรนํีาหลกัการเอื9อผลประโยชน์สาธารณะมาใช ้แต่การ
กระทําโดยการใชอ้ํานาจใดๆ ของรฐัมนตรทีี.ไม่ยดึถอืเอาผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั กไ็ม่ถอืว่า
การกระทาํนั 9นเป็นการกระทาํโดยสุจรติ กล่าวโดยสรุปคอื จากคําพพิากษาในคดต่ีางๆ ไดแ้สดงออก
ใหเ้หน็ถงึการเปลี.ยนแปลงในหลกัการและกฎเกณฑบ์างอย่างโดยใชเ้หตุผลขึ9นอยู่กบัเนื9อหาของแต่
ละคดี๑๑๘  

และถ้าหากเปรยีบเทยีบการใช้กฎหมายที.ได้ยกตวัอย่างจากศาลในประเทศออสเตรเลยีใน
การตดัสนิคดสีิ.งแวดลอ้มกบัหลกักฎหมายของไทย คอืการใชแ้ละตคีวามกฎหมายตามหลกักฎหมาย
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา ๔ ให้สอดคล้องกบัหลกัเหตุผล กาละเทศะและเพื.อ
ประโยชน์แห่งความยุตธิรรม สามารถนํามาปรบัใช้กบักรณีของการใช้และตคีวามกฎหมายว่าด้วย
การรบัฟงัพยานหลกัฐานในคดสีิ.งแวดลอ้ม เพื.อใหศ้าลวนิิจฉัยและมคีําพพิากษาในคดสีิ.งแวดลอ้มได้
อย่างเป็นธรรม ซึ.งในปจัจุบนันี9 แม้ว่าศาลยุติธรรมจะมหีลกัรบัฟงัพยานหลกัฐานที.ไม่เข้มงวดใน
บทบาทของผูค้วบคุมประตูทางเขา้ของพยานหลกัฐานหรอืไม่บงัคบัใชบ้ทตดัพยานหลกัฐานมใิหเ้ขา้
สู่กระบวนพจิารณาคดอีย่างเขม้งวดอยู่แลว้กต็าม แต่เขม้งวดในการชั .งนํ9าหนักความน่าเชื.อถอืของ
พยานหลกัฐาน แต่กย็งัไม่มหีลกัฐานคําพพิากษาของศาลยุตธิรรมใดโดยเฉพาะในคดสีิ.งแวดลอ้ม ที.
ปรบัใชก้ฎหมายไปในทศิทางดงัเช่นที.ว่านี9เลย อยา่งเช่นศาลยตุธิรรมในประเทศออสเตรเลยีเลย 

๓.๓.๔ โครงสร้างประเภทพยานผู้เชี�ยวตามปัญหาผลกระทบสิ�งแวดล้อม และระบบ
ฐานข้อมลูพยานผูเ้ชี�ยวชาญ 

ปญัหาสิ.งแวดล้อม เป็นปญัหาที.ต้องการความรู ้และวทิยาการต่างๆ หลายแขนงในแก้ไข
และป้องกนัปญัหา มลีกัษณะที.ซบัซอ้นโดยธรรมชาตขิองเรื.อง ดงันั 9น เมื.อปญัหาสิ.งแวดลอ้มเกดิเป็น
คดสีิ.งแวดลอ้ม กย็่อมต้องการความรู ้และวทิยาการต่างๆ หลายแขนง รวมถงึเครื.องมอื และวธิกีาร
หลายอย่างมาใช้ในการระงบัขอ้พพิาทนั 9น พยานหลกัฐานทางด้านวทิยาศาสตร์เป็นสิ.งที.จําเป็นใน
                                                           
๑๑๘ ศลิปะในการตดัสนิคดสีิ.งแวดลอ้ม โดย Honorable Justice Brain J Preston, เอกสารสมัมนาเรื.องการส่งเสรมิการพฒันานโยบาย
และการปฏริปูของศาลเกี.ยวกบัคดสีิ.งแวดลอ้มไทย ๑๘-๑๙ กนัยายน ๒๕๕๓ จดัโดยสาํนกังานศาลยุตธิรรมรว่มกบั USAID และ 
AECEN 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๓๘- 

การพสิูจน์ข้อเท็จจรงิในคดสีิ.งแวดล้อม จงึมคีวามจําเป็นอย่างยิ.งที.จะต้องทําให้พยานหลกัฐานที.
ถูกต้องตรงกบัความเป็นจรงิ มนํี9าหนักที.น่าเชื.อถอืเขา้มาสู่กระบวนพจิารณาคดใีนคดสีิ.งแวดลอ้มให้
ได ้เพื.อช่วยเหลอืศาลในการใชดุ้ลพนิิจชั .งนํ9าหนกัพยานหลกัฐานเพื.อพพิากษาคด ี

ความเห็นของพยานผู้เชี.ยวชาญเป็นพยานที.มีความสําคัญอย่างยิ.งในการพิจารณาคดี
สิ.งแวดลอ้ม แต่ปญัหาว่า ประเดน็แห่งคดใีดบา้งที.ตอ้งการความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ และจะไป
หาผู้เชี.ยวชาญในด้านนั 9นมาจากที.ใด เป็นคําถามที.เกิดขึ9นทุกครั 9งที.มีคดีสิ.งแวดล้อมเกิดขึ9น 
โครงสร้างการวิเคราะห์ปญัหาผลกระทบสิ.งแวดล้อมที.ได้นําเสนอไว้ในบทที. ๒ จะสามารถช่วย
วเิคราะห์ปญัหาในเบื9องต้นของประเดน็แห่งคดไีด ้ทําให้ทราบว่า ประเดน็แห่งคดมีคีวามเกี.ยวขอ้ง
กบัปญัหาผลกระทบสิ.งวแวดลอ้มด้านใดบา้ง ควรจะประเมนิผลกระทบใดบา้ง มวีตัถุพยานทางใดที.
เกี.ยวขอ้งหรอืจาํเป็นตอ้งใชว้ตัถุพยานทางดา้นวทิยาศาสตรห์รอืวทิยาการอื.นๆ หรอืไม่ และประเดน็
นั 9นจะตอ้งการความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญหรอืไม ่(โปรดดตูวัอยา่งการวเิคราะหค์ดใีนบทที. ๒) 

โครงสร้างประเภทของพยานผู้เชี.ยวชาญ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการจดัทําระบบ
พยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้มของศาลยุตธิรรมได ้ตั 9งแต่การจดัทําระบบฐานขอ้มลูสําหรบัศาล
ใช้ที.จะใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลที.เกี.ยวขอ้งกบับุคคลและหน่วยงานที.มคีุณสมบตัเิป็นผู้เชี.ยวชาญได้ ที.
ประกอบด้วยข้อมูลบญัชรีายชื.อ ข้อมูลประวตัิส่วนตวั ตําแหน่งและหน่วยงานที.สงักัด สาขาของ
ความเชี.ยวชาญ ผลงานวิจยั ผลงานวิจยัที.ตีพิมพ์เผยแพร่ และอื.นๆ ที.จําเป็น สามารถใช้ระบบ
ฐานขอ้มูลนี9ในการคดัเลอืกบุคคลหรอืหน่วยงานที.มคีุณสมบตัสิามารถเป็นผูเ้ชี.ยวชาญที.จะสามารถ
นํามาขึ9นบัญชีพยานผู้เชี.ยวชาญของศาลได้ตามบทบัญญัติกฎหมาย ซึ.งบัญชีรายชื.อพยาน
ผู้เชี.ยวชาญของศาลยุตธิรรมจะเป็นบญัชรีายชื.อของพยานผู้เชี.ยวชาญที.เปิดเผยต่อสาธารณะตาม
กฎหมาย แต่เมื.อได้พจิารณาโดยอาศยัการวเิคราะห์โครงสรา้งนี9จะสามารถดําเนินการได้รอบคอบ
และครอบคลุมผู้เชี.ยวชาญในสาขาต่างๆ ที.เหมาะสมกบัคดสีิ.งแวดล้อมมากยิ.งขึ9น ในที.สุดก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อศาลยุติธรรม และฝ่ายอื.นๆ ในกระบวนการยุติธรรมที.จะนําบัญชีรายชื.อพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญนี9ไปใช้ในการพจิารณาคด ีเตรยีมการฟ้องคด ีการเตรยีมการต่อสู้คด ีให้เกดิความเป็น
ธรรมต่อไป 

ดังนั 9น โครงสร้างนี9ไม่เพียงจะเป็นแนวทางในการจดัทําระบบพยานผู้เชี.ยวชาญในคดี
สิ.งแวดลอ้มของศาลเท่านั 9น แต่โครงสรา้งนี9จะสามารถช่วยเหลอืทําความเขา้ใจเรื.องปญัหาผลกระทบ
สิ.งแวดลอ้ม ขอบเขตของพยานหลกัฐานที.จําเป็นในคด ีพยานหลกัฐานวทิยาศาสตรห์รอืสาขาอื.นๆ 
และสาขาที.มคีวามจําเป็นที.จะต้องใช้ความเหน็ของผู้เชี.ยวชาญ ให้ทุกฝ่ายในกระบวนการยุตธิรรม 
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที.ได้รบัผลกระทบหรอืผู้เป็นเหยื.อ เจ้าหน้าที.ฝ่ายปกครองของรฐั ตํารวจ 
ทนายความ อัยการ นักกฎหมาย บุคคลใดที.มสี่วนในการเตรยีมฟ้องคดีหรอืเตรยีมการต่อสู้คด ี
รวมทั 9งผู้เชี.ยวชาญในสาขาวชิาต่างๆ ด้วย สามารถเขา้ใจปญัหาผลกระทบสิ.งแวดล้อมในประเด็น
แห่งคด ีสาเหตุของของผลกระทบนําไปสู่ขอบเขตสาขาวชิาที.เกี.ยวขอ้ง ประเมนิได้ว่า ผลกระทบ
สิ.งแวดลอ้มนั 9นมคีวามเกี.ยวขอ้งกบัสาขาวชิาใดบา้ง มพียานหลกัฐานวทิยาศาสตรใ์ดที.จาํเป็นในการ



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๓๙- 

พิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดี มีประเด็นใดบ้างที.ต้องการความเห็นของผู้เชี.ยวชาญ และผู้เชี.ยวชาญ
เหล่านั 9นน่าจะหน่วยงานใดหรอืบุคคลใดบ้างโดยการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างประเภทพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญผูว้จิยัไดนํ้าเสนอแนวทางการปรบัใชไ้วด้งันี9 

(๑) ระดบัการป้องกนัและเฝ้าระวงัไวก่้อน 
การนําโครงสรา้งประเภทพยานผู้เชี.ยวชาญตามปญัหาผลกระทบสิ.งแวดล้อมไปใช้ในการ

จาํแนกผลกระทบสิ.งแวดลอ้ม เพื.อช่วยในการป้องกนัความเสยีหายต่างๆ ในการจดัการสิ.งแวดลอ้ม
ชุมชนที.จะจดัการปญัหาสิ.งแวดล้อมจากต้นเหตุของปญัหาสิ.งแวดลอ้ม เป็นผลดต่ีอการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิ.งแวดลอ้มในระยะยาวดว้ย 

(๒) ระดบัการตรวจสอบความเสยีหายทางสิ.งแวดลอ้ม 
การนําโครงสรา้งประเภทพยานผู้เชี.ยวชาญตามปญัหาผลกระทบสิ.งแวดล้อมไปใช้ในการ

ตรวจสอบความเสยีหายจากผลกระทบสิ.งแวดลอ้มดา้นต่างๆ ต่อระบบนิเวศและสงัคม รวมถงึใชเ้พื.อ
การวางแผนการเก็บข้อมูลพื9นฐานทางด้านคุณภาพสิ.งแวดล้อมที.จะใช้ในการประเมินคุณภาพ
สิ.งแวดลอ้ม ประเมนิค่าชดเชยความเสยีหาย ประเมนิวธิกีารเยยีวยาและฟื9นฟูคุณภาพสิ.งแวดล้อม 
ซึ.งจะเป็นวธิกีารที.ยดึหยุ่น ตรวจสอบได้ และมคีวามน่าเชื.อถอื รวมทั 9งมคีวามน่าเชื.อถอืในกรณีที.ใช้
เป็นพยานในการพจิารณาคดขีองศาลดว้ย 

(๓) ระบบการนําไปใชใ้นกระบวนพจิารณาคดขีองศาล 
โครงสรา้งประเภทของพยานผู้เชี.ยวชาญใช้ในการวเิคราะห์ทําใหก้ารรบัฟงัพยานหลกัฐาน

ในกระบวนพจิารณาคดเีพื.อพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิที.เป็นประเดน็แห่งคด ีความสมัพนัธร์ะหว่างเหตุและผล
ที.เกิดขึ9น ประเมนิผลกระทบและความเสียหาย ประเมินค่าชดเชยความเสียหายและการฟื9นฟู
สิ.งแวดล้อม ตั 9งแต่เตรยีมการฟ้องคดี เตรยีมแนวทางการต่อสู้คดี แนวทางในการนําสืบพยาน 
กําหนดประเดน็ที.ตอ้งการพยานหลกัฐานทางดา้นวทิยาศาสตร ์ความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญ การยกขอ้
ต่อสู้ การถามค้าน การพจิารณาชั .งนํ9าหนักความน่าเชื.อถือของพยานหลกัฐานและความเหน็ของ
พยานผูเ้ชี.ยวชาญ ไดอ้ย่างรอบคอบ ครอบคลุมทุกดา้นในการพจิารณาคดเีพื.อใหศ้าลไดว้นิิจฉัยและ
มคีาํพพิากษาคดอียา่งเป็นธรรม 
  



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๔๐- 

๓.๓.๕ ข้อเสนอแนะอื�นๆ เกี�ยวกบัพยานผูเ้ชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม 

การศกึษาแนวทางในการจดัทําระบบพยานผู้เชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดล้อม ทําให้ผู้วจิยัได้มี
โอกาสสํารวจข้อมูลเชงิประจกัษ์ของประเภทและตวัอย่างของผู้เชี.ยวชาญในประเทศไทย จงึได้มี
โอกาสสํารวจดูหน่วยงานที.เกี.ยวขอ้งในเรื.องพยานหลกัฐานในคดสีิ.งแวดลอ้ม สบืคน้หาตวัอย่างของ
ผู้เชี.ยวชาญที.เป็นบุคคลในประเภทต่างๆ ตามโครงสร้างประเภทของพยานผู้เชี.ยวชาญ เพื.อ
ตรวจสอบดูคุณสมบตั ิความรู ้ประสบการณ์ทํางาน ผลงานวจิยั ผลงานตพีมิพ์เผยแพร่ ฐานขอ้มูล
ผูเ้ชี.ยวชาญ บญัชรีายชื.อผู้เชี.ยวชาญ มาทดลองวเิคราะห์กบัโครงสรา้งที.ได้นําเสนอไว้ รวมถงึการ
ทดลองสงัเคราะห์คดสีิ.งแวดล้อมที.ศาลมคีําพพิากษาแล้วโดยอาศยัโครงสร้างประเภทของพยาน
ผู้เชี.ยวชาญดังกล่าวเพื.อทดสอบเทคนิคการวิเคราะห์ประเด็นของข้อพิพาทที.มีความต้องการ
ความเห็นของผู้เชี.ยวชาญ และทดสอบค้นหาผู้เชี.ยวชาญนั 9นให้ได้จรงิ ได้พบประเดน็ที.น่าสนใจที.
นอกเหนือไปจากที.ได้กล่าวมาทั 9งหมดข้างต้น ที.ควรจะกล่าวถึงไว้ในที.นี9 เป็นข้อสังเกตและ
ขอ้เสนอแนะจากคณะผูว้จิยั ดงันี9 

(๑) ผูท้ี.มคีวามต้องการใชพ้ยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม ควรจะกําหนดให้ไดว้่า สาขา
ความเชี.ยวชาญใดบา้งที.มคีวามจําเป็นในการพจิารณคด ีและเป็นสาขาที.มคีวามขาดแคลนหรอืยงัมี
ไม่เพยีงพอ รวมถึงกําหนดคุณสมบตัิของผู้เชี.ยวชาญที.ต้องการไว้ด้วย เพื.อให้ฝ่ายที.มหีน้าที.ผลติ
บุคลากรเขา้สู่ระบบงาน เช่น สถาบนัการศกึษา มหาวทิยาลยั องคก์รต่างๆ เป็นต้น ได้คํานึงถงึว่า 
ควรจะมหีลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบใดที.จะผลติบณัฑติหรอืผู้มคีวามรูค้วามสามารถได้ตรงกบั
ความตอ้งการ 

(๒) ถา้จาํเป็นจะตอ้งมกีารผลติบุคลากรอยา่งเรง่ด่วน ควรสนับสนุนใหม้กีารใหทุ้นการศกึษา
เฉพาะสาขาความเชี.ยวชาญที.ตอ้งการ พรอ้มมโีครงสรา้งตําแหน่งหน้าที.การงานที.มคีวามก้าวหน้าใน
การประกอบอาชพีรองรบัไวใ้นอนาคตดว้ย รวมทั 9งอาจมสีิ.งจงูใจใหค้นเขา้สู่ตําแหน่งงานในสาขาที.มี
ขาดแคลนหรอืยากในการปฏบิตังิานโดยมคี่าตอบแทนอตัราพเิศษและโอกาสในอาชพีที.ดแีละมคีวาม
มั .นคงทางเศรษฐกจิ 

(๓) พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมที.จะสรา้งผูเ้ชี.ยวชาญสาขาต่างๆ ที.จาํเป็น เพื.อเสรมิสรา้ง
ขดีความสามารถของบุคลากรในระยะยาว 

(๔) การพฒันาระบบฐานขอ้มลูผูเ้ชี.ยวชาญในคดขีองศาล จะต้องคํานึงถงึการมรีะบบพยาน
ผูเ้ชี.ยวชาญในภาพรวมของประเทศ ระบบฐานขอ้มลูจะตอ้งมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูปฐมภูมขิองบุคลากรที.
มีคุณสมบัติเป็นผู้เชี.ยวชาญได้ ไปพร้อมๆ กันกับการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ.งแวดล้อมโดยเฉพาะประเด็นการประเมนิความเสยีหายต่อชีวิตร่างกาย ทรพัย์สิน ของมนุษย ์
ตลอดจนความสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม รวมถงึระบบนิเวศในฐานะที.อยู่อาศยั
ของมนุษย ์ประเมนิแนวโน้มที.จะเกดิปญัหาขึ9นเพื.อหาทางป้องกนัและแก้ไข และการเฝ้าระวงัภยัที.จะ
เกดิจากผลกระทบที.จะตอ้งนํามาใชใ้นการพจิารณาคดขีองศาล ปญัหาเรื.องระบบฐานขอ้มลูนี9ปจัจุบนั
ยงัไม่มกีารจดัเกบ็ขอ้มูลพื9นฐานของพยานผู้เชี.ยวชาญในคดสีิ.แวลดอ้ม ทําใหม้คีวามยากลําบากใน



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๔๑- 

การคน้หาบุคคลที.เป็นผูเ้ชี.ยวชาญหรอืมคีุณสมบตัสิามารถทําหน้าที.ผูเ้ชี.ยวชาญที.จะมาใหค้วามเหน็
ในคดไีด ้โดยผูว้จิยัมขีอ้สงัเกตว่า บุคคลที.จะมคีุณสมบตัสิามารถทาํหน้าที.ไดม้อียู ่๓ กลุ่ม ไดแ้ก่ 

(ก) กลุ่มนกัวชิาการ นกัวจิยั ผูช้าํนาญการ สถาบนัการศกึษา ทั 9งภาครฐัและเอกชน 
(ข) กลุ่มนักวิชาการอิสระ นักวิจยั หรือผู้เชี.ยวชาญเฉพาะทางจากหน่วยงานอิสระ 

องคก์รเอกชนไมห่วงัผลกําไร  
(ค) กลุ่มผู้เชี.ยวชาญที.มีประสบการณ์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ.ง ปราชญ์ชาวบ้าน 

ผูเ้ชี.ยวชาญที.มาจากระบบที.ไมเ่ป็นทางการ หรอือื.นๆ เป็นตน้ 
โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภูมขิองพยานผูเ้ชี.ยวชาญแต่ละคน จะดําเนินการไดย้ากมาก 

อาจจะต้องใชก้ารสํารวจและสอบถามจากสภาวชิาชพี คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิหน่วยงานต่างๆ 
ในวงการวชิาการดว้ยกนั หรอืในกรณีของนักวชิาการอสิระ ปราชญ์ชาวบ้าน จะเป็นกลุ่มที.ไม่อยู่ใน
หน่วยงาน ไม่ปฏิบตัิงานที.มลีกัษณะที.เป็นทางการ จงึยากต่อการสํารวจข้อมูลที.ต้องการ อีกทั 9ง
ผูเ้ชี.ยวชาญบางคนก็ยงัไม่อยากที.จะขึ9นทะเบยีนเป็นผูเ้ชี.ยวชาญของศาลดว้ย เนื.องจากเหตุผลบาง
ประการ เช่น ไม่ต้องการความวุ่นวายในชวีติเพิ.มขึ9น ไม่อยากให้มเีรื.องยุ่งยากหรอืผลกระทบต่อ
อาชพีการงาน ความปลอดภยัจากฝา่ยที.ไม่เหน็ดว้ย ความปลอดภยัจากการถูกฟ้องคดจีากฝ่ายที.ไม่
เหน็ดว้ย มอีคตต่ิอกระบวนการยุตธิรรม กลวัเสยีเวลา เป็นต้น จงึมคีวามจาํเป็นจะต้องพฒันาระบบ
นี9ขึ9นมาเพื.อจดัเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เชี.ยวชาญ รวมถึงพฒันาหลกัเกณฑ์ กฎระเบียบ คู่มือการ
ปฏบิตังิาน ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้มดว้ย  

(๕) นอกจากสภาวชิาชพีที.เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายชื.อของผู้เชี.ยวชายสาขาต่างๆ ที.
เกี.ยวข้องกับบุคลากรที.มีคุณสมบัติเป็นผู้เชี.ยวชาญที.จะมาเป็นพยานผู้เชี.ยวชาญศาลในคดี
สิ.งแวดล้อมแล้ว ยงัพบว่า มบีญัชีรายชื.อที.กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ที.เกี.ยวข้องที.อาจจะ
นํามาใช้ประโยชน์ได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่อย่างไรก็ดียงัขาดความเชื.อมโยงกันโดยเฉพาะในเรื.อง
เดยีวกนัหรอืคล้ายกนั ดงันั 9นการพฒันาระบบพยานผู้เชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดล้อม ควรมกีารสร้าง
เครอืขา่ยนกัวชิาการทางดา้นสิ.งแวดลอ้มไปพรอ้มกนัดว้ย เพื.อที.จะใชป้ระโยชน์จากเครอืข่ายในเรื.อง
การตรวจสอบคุณสมบตั ิความรู ้ความน่าเชื.อถอืโดยกลุ่มเดยีวกนัเอง (Peer review) ทําใหม้กีาร
เปรยีบเทยีบวธิกีารทํางานเพื.อให้เกดิแนวปฏบิตังิานอนัเป็นมาตรฐานเดยีวกนั และลดภาระของ
ภาครฐัในการปฏบิตังิานที.ซํ9าซอ้นกนั และยงัทาํใหเ้กดิความน่าเชื.อถอือกีดว้ย 

 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๔๒- 

 บทที� ๔ 
สรปุผลการศึกษา 

หลักกฎหมายการรบัฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญที.บงัคบัใช้อยู่ศาลของไทย มบีทบัญญัติและ
แนวทางปฏบิตัทิี.ว่า ศาลจะไม่เคร่งครดักบัการใชบ้ทตดัพยานหลกัฐานไม่ใหเ้ขา้สู่กระบวนพจิารณา
คดหีรอืศาลจะไม่มบีทบาทเป็นผูค้วบคุมประตูนําเขา้พยานหลกัฐานที.เขม้งวดมากนัก ซึ.งน่าจะเป็น
ช่องทางที.จะส่งเสรมิให้มกีารนําหลกักฎหมายที.เกี.ยวข้องกบัความยุติธรรมทางด้านสิ.งแวดล้อม 
(Environmental Justice) มาบงัคบัใช้เพื.อให้เกดิการวนิิจฉัยพพิากษาคดอีย่างเป็นธรรมเมื.อคดี
สิ.งแวดล้อมถูกนําขึ9นสู่การพิจารณาคดีของศาลได้ แต่อย่างไรก็ตามบทบาทของศาลในการชั .ง
นํ9าหนักความน่าเชื.อถอืพยานหลกัฐานที.เขา้มาสู่คดกีจ็ะต้องสอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนัดว้ยจงึ
จะทําให้ศาลทําใหเ้กดิความเป็นธรรมในการพพิากษาคดตีามความมุ่งหมายของศาลได้ ซึ.งแนวคํา
พพิากษาในศาลสิ.งแวดล้อมและที.ดนิแห่งมลรฐันิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลยี คําอธบิายหมาย
เหตุท้ายคําพพิากษา บทความที.บรรดาผูพ้พิากษาเหล่านั 9นไดเ้ขยีนไวใ้นเรื.องที.เกี.ยวขอ้งกบัการรบั
ฟงัความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม ลว้นแสดงถงึความพยายามและพฒันาการของ
บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมของประเทศออสเตรเลยีที.จะพจิารณาพพิากษาคดสีิ.งแวดลอ้มดว้ย
ความยุติธรรมที.ควรจะเป็นแบบอย่างให้ประเทศอื.นๆ รวมทั 9งประเทศไทยนํามาศึกษาและถอด
บทเรยีนเพื.อจะพฒันาและปรบัใช้ให้เข้ากบัการใช้และตคีวามกฎหมายในบรบิทของประเทศเหล่า
นั 9นเอง 

หลกักฎหมายการรบัฟงัความเห็นของพยานผู้เชี.ยวชาญของไทย บทบญัญัติกฎหมายก็
สอดคล้องกบัหลกักฎหมายที.ใช้และเป็นที.ยอมรบักนัอยู่เช่นในหลายประเทศ เพยีงแต่การใช้และ
ตคีวามกฎหมายไปในทศิทางที.ส่งเสรมิความยุตธิรรมทางดา้นสิ.งแวดลอ้มตามหลกัการในกฎหมาย
ระหว่างประเทศที.สามารถนํามาปรบัใชใ้นคดสีิ.งแวดลอ้มในเรื.องการรบัฟงัความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญ 
กําลงัอยู่ในช่วงต้นของพฒันาการที.จะยงัมงีานที.จะต้องทําร่วมกนัอีกมากนับตั 9งแต่นี9เป็นต้นไป ที.
กล่าวเช่นนี9เพื.อใหเ้หน็ว่า เมื.อศาลไดเ้ริ.มมพีฒันาการในเรื.องนี9โดยบทบญัญตักิฎหมายกเ็ปิดทางไว้
พร้อมอยู่แล้ว แล้วความพร้อมของฝ่ายอื.นๆ ที.เกี.ยวข้องในคดีสิ.งแวดล้อม ไม่ว่าจะในกระบวน
ยตุธิรรมอยา่งเช่น ทนายความ อยัการ ตํารวจ เจา้พนักงานสอบสวน เป็นต้น และบุคลากรภายนอก
กระบวนการยุติธรรม เช่น นักวิชาการด้านสิ.งแวดล้อม อาจารย์มหาวิทยาลยัที.มคีุณสมบตัิเป็น
ผูเ้ชี.ยวชาญในสาขาวชิาต่างๆ สภาวชิาชพีที.เกี.ยวขอ้ง เป็นต้น ที.อาจจะยงัไม่ทราบถงึความสําคญั
และบทบาทของตนในการพจิารณาคดสีิ.งแวดล้อม อกีทั 9งฝ่ายที.อยู่ภายในกระบวนการยุตธิรรมกบั
ฝ่ายที.อยู่ภายนอกกระบวนการยุตธิรรมที.อาจจะมโีอกาสมาทํางานร่วมกนัในคดสีิ.งแวดล้อม ยงัมี
แนวความคิด ทัศนคติ และวิธีการทํางานที.แตกต่างกันอย่างมากอีกด้วย โดยฝ่ายที.อยู่ภายใน
กระบวนการยุตธิรรมส่วนใหญ่จะใชนิ้ตวิธิใีนการปฏบิตังิาน งานศกึษาวจิยัสนับสนุนจะเป็นแบบวธิี



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๔๓- 

วจิยัเชงิคุณภาพ ในขณะที.ฝา่ยที.อยู่ภายนอกกระบวนการยุตธิรรมนั 9นใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรแ์ละ
อื.นๆ อกีทั 9งงานศกึษาวจิยัสนับสนุนจะมทีั 9งกรณีวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ วธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ส่งผลใหเ้มื.อ
จะตอ้งทาํงานรว่มกนัในคดสีิ.งแวดลอ้ม สามารถทําความเขา้ใจกนัไดย้าก หลายครั 9งมคีวามไม่เขา้ใจ
กนัที.เกดิมาจากพื9นฐานวธิกีารคดิ ทศันคต ิและความเคยชนิกบัวธิกีารทํางานของฝ่ายตนเอง ที.มี
ความแตกต่างจากวธิกีารและความเคยชนิของอกีฝา่ยหนึ.ง และส่วนใหญ่จะปรากฎอยูใ่นลกัษณะของ
อุปสรรคในการทํางานร่วมกัน นอกจากนี9แล้วฝ่ายที.อาจจะต้องเป็นพยานผู้เชี.ยวชาญในคดี
สิ.งแวดล้อม แม้ว่าจะมบุีคลากรที.มคีุณวุฒทิี.เกี.ยวข้องอยู่จํานวนมาก แต่จะมผีู้ที.มคีุณสมบตัิเพยีง
พอที.จะทําหน้าที.เป็นพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้มนั 9นมจีาํนวนเท่าใด และมคีวามเพยีงพอต่อ
ปรมิาณคดหีรอืไม่ นั 9นเป็นอกีประเดน็หนึ.งที.จะต้องตอบคําถามนี9ใหไ้ดโ้ดยเรว็เพื.อความยุตธิรรมใน
การพจิารณาคดสีิ.งแวดลอ้ม 

พฒันาการของการจดัตั 9งแผนกคดีสิ.งแวดล้อมขึ9นในศาลยุติธรรม ทําให้เห็นแนวโน้มว่า 
พยานผู้เชี.ยวชาญที.ได้รบัการขึ9นทะเบยีนบญัชพียานผู้เชี.ยวชาญของศาลยุติธรรม ตามข้อบงัคบั
ประธานศาลฎีกาว่าด้วยผู้เชี.ยวชาญของศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ จะเป็นวิธีการที.ได้รบัการ
สนับสนุนจากศาลยุตธิรรมไปใช้บงัคบักบัคดสีิ.งแวดล้อมด้วย แต่แนวคดิเบื9องหลงัของบญัชพียาน
ผูเ้ชี.ยวชาญดงักล่าว จะสอดคลอ้งกนักบัลกัษณะของปญัหาในคดสีิ.งแวดลอ้มหรอืไม่ เป็นประเดน็ที.ผู้
ที.เกี.ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมจะต้องร่วมกนัตรวจสอบดูว่า บญัชีรายชื.อพยานผู้เชี.ยวชาญ
ดงักล่าวนั 9นจะสามารถนํามาปรบัใชก้บักรณพียานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้มแลว้จะไดผู้เ้ชี.ยวชาญ
ที.มคีุณสมบตัเิป็นไปตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการพพิากษาคดอีย่างเป็นธรรม
หรอืไม ่นอกจากนี9แลว้ ยงัมปีระเดน็ที.ต้องตั 9งไวเ้ป็นขอ้สงัเกตว่า ผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาลต้องการใหม้าขึ9น
ทะเบยีนในส่วนที.เกี.ยวขอ้งกบัคดสีิ.งแวดล้อมมสีาขาความเชี.ยวชาญใดบ้าง ต้องการจํานวนเท่าใด
หรอืผูเ้ชี.ยวชาญเหล่านี9มจีาํนวนตามที.ศาลตอ้งการหรอืไม่ ผูเ้ชี.ยวชาญเหล่านั 9นจะมาขึ9นทะเบยีนเป็น
พยานผูเ้ชี.ยวชาญของศาลหรอืไม่ ผู้ที.มายื.นคําขอมคีวามเชี.ยวชาญจรงิหรอืไม่ ในขณะที.ระบบการ
คดัเลอืกในข้อบงัคบัประธานศาลฎกีาฉบบันี9ไม่ได้มหีลกัเกณฑท์ี.ชดัเจนในการพจิารณาตรวจสอบ
คุณสมบตัิหรอืความรู้ความเชี.ยวชาญและประสบการณ์ของบุคคลที.ยื.นคําขอเหล่านั 9น และยงัไม่
เป็นไปตามแนวทางที.เป็นที.ยอมรบัในศาลต่างประเทศที.เป็นตวัอยา่งที.ด ียงัไมร่วมถงึมาตรฐานความ
น่าเชื.อถือต่อระบบการคดักรองผู้เชี.ยวชาญสาขาต่างๆ ของสภาวิชาชีพหรอืสมาคมผู้ประกอบ
วชิาชพีต่างๆ ที.เกี.ยวขอ้ง หรอืแมแ้ต่บุคลากรในมหาวทิยาลยัในสาขาวชิาเฉพาะดา้นที.เกี.ยวขอ้งใน
ประเทศไทย และมคีวามเป็นไปได้ว่า ศาลมแีนวโน้มที.จะให้นํ9าหนักความน่าเชื.อแก่บุคคลที.เชื.อว่า
เป็นผู้เชี.ยวชาญได้ที.ทํางานอยู่ในหน่วยงานของรฐัมากกว่าบุคคลที.มมีาจากหน่วยงานอื.นหรือ
นักวชิาการอสิระที.อาจจะไม่ได้สงักดัหน่วยงานใด หรอืแมแ้ต่นักปราชญ์ภูมปิญัญาท้องถิ.น อนัเป็น
ลกัษณะเฉพาะของประเทศไทยเกี.ยวกบัการพฒันาบุคลากรเกี.ยวกบัดา้นสิ.งแวดลอ้มในภาพรวมอกี
ดว้ย 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
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อยา่งไรกต็าม ในทางปฏบิตันิั 9น ผูเ้ชี.ยวชาญที.เขา้มาช่วยเหลอืศาลในกระบวนพจิารณาคด ีก็
ยงัมผีู้พิพากษาสมทบ ที.ใช้ในศาลชํานัญพิเศษ เช่น ศาลแรงงาน ศาลทรพัย์สนิทางปญัญาและ
การคา้ระหว่างประเทศ ศาลภาษอีากร ศาลคดเีดก็เยาวชนและครอบครวั เป็นต้น ซึ.งเป็นระบบที.เปิด
โอกาสใหม้ผีูพ้พิากษาที.มคีวามรู ้ประสบการณ์ทางดา้นวชิาการเฉพาะในเรื.องที.อยู่ในเขตอํานาจการ
พจิารณาคดขีองศาล เข้ามานั .งเป็นองค์คณะผู้พพิากษาที.ทําหน้าที.พจิารณาและพพิากษาคดดี้วย 
เป็นข้อที.แตกต่างพยานผู้เชี.ยวชาญที.เป็นบุคคลภายนอกคดี จงึไม่มสีิทธิในการอ่านสํานวนคด ี
ตรวจดูพยานหลกัฐาน เรยีกพยานหลกัฐานเพิ.มเติม ถามคําถามพยานที.มาเบกิความหรอืแถลง
ความเห็นในศาล และที.ผ่านมาในทางปฏิบัติผู้พิพากษาสมทบของไทยไม่ได้ทําหน้าที.ตาม
วตัถุประสงค์ในเรื.องความเชี.ยวชาญเฉพาะด้านอย่างมปีระสทิธภิาพเท่าที.ควร เว้นแต่ในศาลภาษี
อากร ศาลลม้ละลาย และศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้ระหว่างประเทศ ที.มพีฒันาการที.ดกีว่า
ในศาลอื.นๆ แต่อยา่งไรกต็ามผูพ้พิากษาสมทบกเ็ป็นหนึ.งในช่องทางที.จะนําพยานผูเ้ชี.ยวชาญเขา้มา
สู่คดใีนฐานะศาลเพื.อช่วยเหลอืองคค์ณะผูพ้พิากษาในคดใีหส้ามารถรบัฟงัพยานหลกัฐานที.ต้องการ
ความรูพ้เิศษเหล่านั 9นได ้

ในการศึกษาครั 9งนี9  ผู้ว ิจยัได้นําเสนอแนวทางเบื9องต้นที.จะใช้ในการจดัทําระบบพยาน
ผู้เชี.ยวชาญในคดีสิ.งแวดล้อม โดยอาศัยแนวคิดเบื9องหลังของการวิเคราะห์โครงสร้างปญัหา
ผลกระทบสิ.งแวดล้อม (รูปที.  ๒ -๒)  ที. เ ป็นสาเหตุของปญัหาทั 9งทางด้านผลกระทบต่อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรมนุษยม์าช่วยในการจดัทําโครงสรา้งประเภทพยานผู้เชี.ยวชาญ 
(รปูที. ๒-๓) ขึ9นมาเพื.อคดักรองพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.มคีวามรูเ้ฉพาะดา้นและคุณสมบตัทิี.เหมาะสมกบั
ประเด็นแห่งคดทีี.มคีวามจําเป็นต้องใช้ความเห็นของพยานผู้เชี.ยวชาญ ที.จะมาช่วยเหลอืในการ
วเิคราะห์ว่ามคีวามจําเป็นต้อง มกีารเก็บรวบรวมวตัถุพยานด้านวทิยาศาสตร์ใดบ้าง วตัถุพยาน
เหล่านั 9นจาํเป็นจะตอ้งตรวจพสิจูน์ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรห์รอืตอ้งส่งวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิาร
หรอืไม่ ผลการตรวจพสิูจน์เหล่านั 9นจําเป็นต้องมคีวามเห็นของผู้เชี.ยวชาญยนืยนัความน่าเชื.อถือ
หรือไม่ มีการประเมินความเสียหายด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที.ซับซ้อนอย่างเช่น
แบบจําลองคณิตศาสตรห์รอืไม่ แบบจาํลองหรอืกระบวนเหล่านั 9นมคีวามน่าเชอืถอืหรอืไม่และมขีอ้
กําจดัอยา่งไรบา้ง นํามาปรบัใชก้บัประเดน็แห่งคดแีลว้มคีวามน่าเชื.อถอืหรอืไม่ มคีวามจาํเป็นจะต้อง
มคีวามเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญยนืยนัความน่าเชื.อถอืเหล่านั 9นหรอืไม่ ไว้โดยละเอยีดพรอ้มตวัอย่างใน
บทที. ๒ แล้ว ซึ.งผู้วิจยัเห็นว่า แนวคิดพื9นฐานจากปญัหาผลกระทบสิ.งแวดล้อมเช่นนี9 เป็นการ
วเิคราะห์ที.เหมาสมกบัลกัษณะของขอ้พพิาททางสิ.งแวดล้อม และมคีวามรอบคอบในการพเิคราะห์
ประเด็นแห่งคดทีี.ต้องการความรู้พเิศษเฉพาะที.จะนําไปสู่พยานหลกัฐานที.ถูกต้องหรอืประเด็นที.
ตอ้งการความเหน็ของผูเ้ชี.ยวชาญไดเ้หมาะสม 

แนวทางนี9 จะช่วยพฒันาระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม ที.สอดคลอ้งกบัลกัษณะ
คดีสิ.งแวดล้อม ที.ครอบคลุมสาขาความเชี.ยวชาญเฉพาะด้านที.เกี.ยวข้อง ที.จะนําไปสู่การพฒันา
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืก การทดสอบความเชี.ยวชาญของบุคคลที.จะเป็นผูเ้ชี.ยวชาญ วธิกีารรบัฟงั



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๔๕- 

พยานผูเ้ชี.ยวชาญในศาล การชั .งนํ9าหนักความน่าเชื.อถอืของพยาน คู่มอืวธิกีารปฏบิตังิานของพยาน
ผู้ เชี.ยวชาญ คู่มือวิธีการพิจารณาคดีสิ.งแวดล้อมในศาล คู่มือหลักเกณฑ์การชั .ง นํ9 าหนัก
พยานหลกัฐาน คู่มอืการเก็บรวบรวมและดูแลรกัษาวตัถุพยานทางด้านวทิยาศาสตร์ บุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรมที.มคีวามต้องการใช้ความเหน็ของผู้เชี.ยวชาญ อาจจะใช้โครงสร้างประเภท
พยานผู้เชี.ยวชาญตามปญัหาผลกระทบสิ.งแวดล้อมหรอืผูใ้ช้บรกิารจากผู้เชี.ยวชาญแจง้แก่ฝ่ายผลติ
บุคลากรที.เป็นผูเ้ชี.ยวชาญถงึสาขาวชิาการเฉพาะด้านและคุณลกัษณะของพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.ขาด
แคลน หน่วยงานหรอืผูเ้ชี.ยวชาญเหน็ความสําคญัของงานและความรบัผดิชอบที.ตนปฏบิตัหิน้าที.อยู่
จะสามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดีสิ.งแวดล้อมได้ นอกจากนี9แล้วยงัใช้เป็น
โครงสรา้งวเิคราะหป์ระเดน็แห่งคดวี่ามสีาขาวชิาใดเกี.ยวขอ้งบา้ง มวีตัถุพยานทางดา้นวทิยาศาสตร์
ใดที.ต้องนําเข้ามาในคดบี้าง มปีระเด็นใดบ้างที.ต้องใช้ความเห็นของผู้เชี.ยวชาญ ในขั 9นตอนการ
เตรยีมฟ้องคดหีรอืเตรยีมการต่อสูค้ด ีอกีดว้ย 

แนวความคดิในเรื.องพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดล้อมจําเป็นจะต้องให้มกีระบวนการรบั
ฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญ วธิกีารรบัฟงัความเห็นผู้เชี.ยวชาญในกระบวนพจิารณาคด ีที.สอดคล้องกบั
ลกัษณะของคดทีี.มคีวามซบัซ้อน ยุ่งยาก อาศยัความรูแ้ละวทิยาการหลายแขนง โดยต้องคํานึงถงึ
ความยดืหยุ่นของการรบัฟงัพยานที.จะต้องเปิดโอกาสใหม้กีารนําพยานหลกัฐานเขา้สู่การพจิารณา
คดโีดยไมใ่ชบ้ทตดัพยานหลกัฐานอย่างเคร่งครดัจนเกนิไป คํานึงถงึเหตุผลของเนื9อสาระในประเดน็
แห่งคด ีเปิดโอกาสให้มกีารอธบิาย โต้แยง้ แสดงเหตุผลของการนําหลกัความเป็นธรรมทางด้าน
สิ.งแวดลอ้มเขา้มาปรบัใชใ้นกระบวนพจิารณาคดใีหเ้หมาะสมกบักาละเทศะ และสภาพความเป็นจรงิ
ของระบบนิเวศและสงัคม ในการคุ้มครองทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดล้อม รวมถึงการเยยีวยา
ความเสยีหาย และฟื9นฟูระบบนิเวศและสิ.งแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมดว้ย 

ปญัหาของการรบัฟงัพยานผู้เชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้มของไทย ผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะหรอื
คําอธบิายเกี.ยวกบัปญัหาเหล่านั 9นไวเ้ป็นแนวทางที.จะพฒันาวธิกีารที.จะนํามาใช้เพื.อแก้ไขปญัหาใน
อนาคต การจดัประเภทของพยานผู้เชี.ยวชาญที.ได้นําเสนอไว้ให้ใช้โครงสร้างประเภทพยาน
ผู้เชี.ยวชาญในการพจิารณาในเบื9องต้น และสามารถนําไปใช้ได้ในทุกขั 9นตอนของคดสีิ.งแวดล้อม 
ตามที.ได้กล่าวไว้แล้วด้วย รวมถึงแนวความคิดในเรื.องกระบวนการคัดเลือกและขึ9นทะเบียน
ผู้เชี.ยวชาญ พัฒนาหลักเกณฑ์การทดสอบความน่าเชื.อถือ ระบบฐานข้อมูลผู้เชี.ยวชาญในคดี
สิ.งแวดลอ้มที.ศาลจะใชใ้นการจดัทาํบญัชพียานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้มหรอืรปูแบบอื.นใดที.จะไว้
ใช้ในการพจิารณาคดสีิ.งแวดลอ้ม รปูแบบของผู้เชี.ยวชาญที.นอกเหนือไปจากผูพ้พิากษาสมทบและ
พยานผู้เชี.ยวชาญตามกฎหมาย ที.ใช้ในศาลสิ.งแวดล้อมหรอืการพจิารณาคดสีิ.งแวดล้อมในหลาย
ประเทศ เช่น ที.ปรกึษาของศาล ผูเ้ชี.ยวชาญที.ศาลแต่งตั 9งขึ9น คณะกรรมการของศาล ผูพ้พิากษาที.มี
ความรูเ้ฉพาะด้าน การเปิดโอกาสให้มผีู้พพิากษาที.มคีวามรูเ้ฉพาะด้านมาทํางานเต็มเวลาในฐานะ
เจา้หน้าที.ของศาล เป็นตน้ รวมถงึวธิกีารรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญ เช่น การรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญที.
มีความเห็นแตกต่างกันของทุกฝ่ายพร้อมๆ กัน การมีที.ปรึกษาของศาลมานั .งข้างศาลขณะที.



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
-๑๔๖- 

พจิารณาคด ีการรบัฟงัความเหน็ของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในรปูแบบการประชุมระดมสมองผูเ้ชี.ยวชาญ 
เป็นตน้ มาปรบัใชใ้นการพจิารณาคดสีิ.งแวดลอ้มในศาลไทยดว้ย 

ส่วนในเรื.องเกี.ยวกบัความรบัผดิชอบของภาระงานในหน้าที.ของพยานผู้เชี.ยวชาญ ความ
กดดนั ค่าตอบแทน และความปลอดภยัของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ กจ็ะตอ้งมกีารพฒันากฎเกณฑท์ี.จะมา
ช่วยใหบุ้คคลที.มคีุณสมบตัเิป็นผูเ้ชี.ยวชาญสมคัรใจยอมเขา้มาเป็นพยานผูเ้ชี.ยวชาญในการพจิารณา
คดสีิ.งแวดลอ้ม เพื.อช่วยเหลอืศาล โดยบุคคลเหล่านั 9นมคีวามมั .นคงในอาชพีของตน มคีวามปลอดภยั
จากความกดดนัและการถูกข่มขู่ ใหส้ามารถรดําเนินชวีติไดต้ามปกต ิโดยไดร้บัค่าตอบแทนที.คุม้ค่า
กบัภาระหน้าที.ความรบัผดิชอบของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ นอกจากนี9แลว้บทบาทของพยานผูเ้ชี.ยวชาญ
ที.ทําหน้าที.เป็นผูช่้วยเหลอืศาลในการวนิิจฉัยพพิากษาคดใีหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ทุกฝาย ไม่ว่าจะ
เป็นกรณี ความเป็นกลางของผู้เชี.ยวชาญ การมีส่วนได้เสียในคดี การนําหลักกฎหมายบทตัด
พยานหลกัฐาน มาปรบัใช้ในคดไีม่ควรเขม้งวดจนเกนิไป จนถงึขั 9นมผีลกระทบต่อพยานหลกัฐานที.
ถูกตอ้งไมส่ามารถเขา้สู่กระบวนพจิารณาคดไีด ้กรณกีารรบัฟงัพยานผูเ้ชี.ยวชาญหลายคนไม่ว่าจะใน
เรื.องที.สําคัญๆ หรอืพยานผู้เชี.ยวชาญมคีวามเห็นแตกต่างกัน บทบาทของผู้เชี.ยวชาญที.เป็นที.
ปรกึษาของศาล บทบาทของผูแ้ทนองคก์รหรอืหน่วยงานที.มคีวามเป็นกลางและไม่ส่วนไดเ้สยีในคด ี
การใช้เทคนิคการรบัฟงัเสยีงขา้งมากของพยานผู้เชี.ยวชาญหลายคนจากหลายฝ่าย หลกัเกณฑ์ที.
เอื9ออํานวยให้มกีารรบัฟงัความเหน็ที.แตกต่างของพยานผู้เชี.ยวชาญหรอืรบัฟงัความเหน็ของเสยีง
ขา้งน้อยพรอ้มเหตุผลที.ถูกเสนอเขา้มาในคด ีทําอย่างไรจะใหน้ักวชิาการหรอืผูเ้ชี.ยวชาญสามารถให้
ความเหน็ที.เป็นอสิระ ปราศจากอคต ิมคีวามเป็นกลาง ศาลหรอืบุคคลในกระบวนการยุตธิรรมไม่
ด่วนสรุปอย่างรวดเรว็ ควรค่อยๆ ฟงัให้ถ้วนถี. ค่อยๆ เรยีงรอ้ยพยานกบัประเดน็แห่งคดใีห้ชดัเจน 
รอบคอบ ก่อนที.จะวนิิจฉัย ความเหน็ของผู้เชี.ยวชาญอาจมทีั 9งที.เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ.ง หรอื
คณะบุคคล หรอืในฐานะองค์กร และศาลควรพฒันาคู่มอืการปฏบิตัิงานของผู้เชี.ยวชาญในฐานะ
พยานผู้เชี.ยวชาญในรูปแบบต่างๆ พร้อมด้วยตัวอย่างที.ทําให้เข้าใจได้ง่าย รวมถึงกระบวนวิธี
พิจารณาคดีของศาล หลักกฎหมายรบัฟงัพยานบุคคลและพยานผู้เชี.ยวชาญ พัฒนาคู่มือของ
กระบวนการวทิยาศาสรท์ี.จะนํามาใช้ในกระบวนวธิพีจิารณาคดขีองศาล คู่มอืการชึ9นทะเบยีนของ
ผูเ้ชี.ยวชาญที.บอกถงึลกัษณะอนัพงึประสงคข์องพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 

 



 

แนวทางในการจดัทาํระบบพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม 
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เอกสารอ้างอิง 
ภาษาไทย 

๑. บญัชพียานผูเ้ชี.ยวชาญของศาลยตุธิรรม ณ วนัที. ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สบืคน้จาก
สาํนกัวชิาการและกฎหมาย สาํนกังานศาลยตุธิรรม 

๒. สุนีย ์มลัละกะมาลย,์ การบงัคบัใชก้ฎหมายสิ.งแวดลอ้ม, พมิพค์รั 9งที.สอง (กรงุเทพมหานคร: 
สาํนกัพมิพนิ์ตธิรรม, ๒๕๔๒) 

๓. ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน, (กรงุเทพมหานคร: บรษิทั นาน
มบุ๊ีคส ์พบับลเิคชั .น จาํกดั, ๒๕๔๒) 

๔. โสภณ รตันากร, คาํอธบิายกฎหมายลกัษณะพยาน, พมิพค์รั 9งที. ๗ (กรงุเทพมหานคร:
สาํนกัพมิพนิ์ตบิรรณการ, ๒๕๔๗) 

๕. ชนาธปิ เหมอืนพะวงศ,์ “พยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดแีพ่งที.เกี.ยวกบัสิ.งแวดลอ้ม” (วทิยานิพนธ์
มหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๕๐) 

๖. พรเพชร วชิติชลชยั, เอกสารประกอบการสมัมนากลุ่มย่อยเพื.อระดมสมองและแลกเปลี.ยน
ความคดิเหน็ เรื.อง “แนวทางการพฒันาศกัยภาพและสรรหาบุคลากรที.มคีวามเชี.ยวชาญ
เฉพาะดา้นในสายกระบวนการยตุธิรรม เพื.อรองรบัการพจิารณาคดทีางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย”ี จดัโดยสถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ B สาํนกังานศาลยตุธิรรมรว่มกบัศูนยเ์ทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาตวินัจนัทรท์ี. ๑๔ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ โรงแรมดิ
แอมเมอรลัด ์ถนนรชัดาภเิษก กรงุเทพ. 

๗. ภทัรศกัดิ B วรรณแสง, เอกสารประกอบการบรรยายพเิศษในการประชุมเชงิปฎบิตักิาร เรื.อง 
“Promoting Improved Court Policies and Practices on the Environment in Thailand” : 
บทบาทของพยานผูเ้ชี.ยวชาญในคดสีิ.งแวดลอ้ม, กรงุเทพ, ๒๐๑๐. 

๘. โครงการวจิยั “การพิสจูน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดิน” โดย นายสุรชยั ตรงงาม ไดร้บัการ
สนบัสนุนจากแผนงานสรา้งเสรมิการเรยีนรูก้บัสถาบนัอุดมศกึษาไทยเพื.อพฒันานโยบาย
สาธารณะที.ด ี(นสธ.) ภายใตก้ารสนบัสนุนจาก สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ )สสส(.  

๙. ขอ้บงัคบัประธานศาลฎกีาว่าดว้ยผูเ้ชี.ยวชาญของศาลยุตธิรรม ลงวนัที. ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

๑๐. คาํพพิากษาของศาลชั 9นตน้ จงัหวดักาญจนบุร ีคดคีลติี9 
๑๑. ขอ้มลูการฟ้องคดโีลกรอ้น โดยสมจติ คงทน กลุ่มปฏบิตังิานทอ้งถิ.นไรพ้รมแดน 
๑๒. เอกสารเผยแพร ่หลกัเกณฑก์ารคดิคาํนวณค่าเสยีหายทางสิ.งแวดลอ้มจากการทําลายปา่ต้น

นํ9าที.ไมส่มบรูณ์ โดย ดร.พงษ์ศกัดิ B วทิวสัชุตกุิล และวารนิทร ์จริะสุขทวกุีล 
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๑๓. เอกสารสมัมนาวนัที. ๑๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ “การคดิค่าเสยีหายจากการทําใหเ้กดิภาวะ
โลกรอ้น” โดย คณะทาํงานวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดลอ้ม สภา
ที.ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
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สิ.งแวดลอ้มออสเตรเลยี, ๒๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๕. กรณศีกึษา ชวีติและความทรงจาํการต่อสูเ้พื.อที.ดนิของนางกําจาย ชยัทอง เรยีบเรยีงโดย นาย
จรสั บุญรกัษ์ 

๑๖. รายงานพเิศษ นภาพร แจ่มทบัทิม คดัจากเนชั .นสุดสปัดาห ์ฉบบัที. ๙๘๐ วนัที. ๑๑ มนีาคม 
๒๕๕๔
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5/4/2554 

๑๗. คู่มอืเบื9องตน้ในการเกบ็ตวัอยา่งคุณภาพสิ.งแวดลอ้ม” จดัทาํโดยโดย ผศ.ดร.รฐัพล อน้แฉ่ง 
และคณะ ภาควชิาวทิยาศาสตรส์ิ.งแวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร รว่มกบั
สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ B สาํนกังานศาลยตุธิรรม เสนอต่อแผนงานสรา้งเสรมิการเรยีนรูก้บั
สถาบนัอุดมศกึษาไทยเพื.อการพฒันานโยบายสาธารณะที.ด ี(นสธ.) ๒๕๕๔. 

๑๘. Brian J.Preston, เอกสารประกอบการบรรยายพเิศษในการประชุมเชงิปฎบิตักิาร เรื.อง 
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แนวทางในการพัฒนาระบบการไกลเกลี่ยคดีสิ่งแวดลอม 

1. ความขัดแยงทางสิ่งแวดลอม  

1.1 สาเหตุของความขัดแยงทางสิ่งแวดลอม 

 ความขัดแยงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลาในสังคมมนุษยทุกๆ สังคม ส่ิงที่แตกตางกันไปในความ

ขัดแยงแตละเรื่องที่เกิดขึ้นคือคูกรณีที่เกี่ยวของ วันเวลาที่เกิดความขัดแยง สถานที่ที่เกิดความขัดแยงนั้นและ

เรื่องที่เปนที่มาของความขัดแยง ส่ิงแวดลอมเปนเรื่องหนึ่งที่ทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นไดเสมอ รายละเอียด

ของความขัดแยงทางสิ่งแวดลอมแตละเรื่องอาจจะมีความแตกตางกัน แตหากพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ

ที่ทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นโดยอาศัย “วงลอแหงความขัดแยง (Circle of conflicts)” อาจจะแบงที่มาของ

ความขัดแยงทางสิ่งแวดลอมออกเปน 5 สวนดวยกัน ดังอาจแสดงไดตามแผนภูมิตอไปนี้  

แผนภูมิท่ี 1 วงลอแหงความขัดแยง 

 

ก. ความขัดแยงดานความสัมพันธ  

ความขัดแยงที่มีลักษณะของความขัดแยงดานความสัมพันธนี้เกิดจากการที่คูกรณีที่เกี่ยวของมี

ความสัมพันธระหวางกันที่ไมดี เนื่องจากคูกรณีอาจจะขาดการสื่อสารกันเทาที่ควรหรือขอมูลที่มีการสื่อสาร

ไปไมถูกตอง เมื่อเกิดปญหาขึ้นแลว คูกรณีตางไมพยายามที่จะทําความเขาใจอีกฝายหนึ่งและบางครั้งอาจ

ระบายหรือแสดงอารมณที่สะทอนถึงความไมพอใจของตนใหอีกฝายรู ทั้งๆ ที่เนื้อหาสาระของเรื่องที่เปน

ที่มาของความขัดแยงนั้นอาจจะไมไดเปนเรื่องที่รายแรงนัก หากบุคคลที่เกี่ยวของมีความสัมพันธตอกันดี
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แลว การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะไมไดเปนเรื่องที่ยากเย็นนัก แตดวยความที่คูกรณีมีความสัมพันธที่

ไมดีตอกันเสียแลว ทําใหแตละฝายไมสามารถเขามารวมทําความเขาใจปญหาและหาทางแกไขปญหา

รวมกัน เชน หากโรงงานไปตั้งในชุมชนหนึ่งและทําใหเกิดมลภาวะขึ้น เมื่อเกิดปญหาขึ้นแลว พนักงานและ

ผูบริหารไมเคยแสดงทาทีที่เอาใจใสตอปญหาความทุกขความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ ทําให

ประชาชนในพื้นที่ไมพอใจ กรณีที่เกิดขึ้นนี้แมมลภาวะที่โรงงานกอใหเกิดขึ้นจะเปนปญหาสวนหนึ่ง แตเมื่อ

คูกรณีมีความสัมพันธที่ไมดียอมทําใหการแกไขปญหานั้นยากลําบากยิ่งขึ้น  

ข.  ความขัดแยงดานขอมูล  

ความขัดแยงดานขอมูลเปนสาเหตุและที่มาของความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญอีกประการ

หนึ่ง ความขัดแยงดานขอมูลจะเกิดขึ้นเมื่อคูกรณีแตละฝายมีขอมูลที่ไมถูกตองหรือไมเพียงพอ ทําใหความ

เขาใจของคูกรณีแตละฝายแตกตางกันไปตามลักษณะและปริมาณขอมูลที่คูกรณีฝายนั้นมีอยู เชนในการ

ดําเนินโครงการหนึ่ง เจาของโครงการอาจจะมีขอมูลการทดสอบทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือไดวาโครงการจะ

ไมทําใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมแกประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณโครงการนั้น แตประชาชนที่

เกี่ยวของไดรับขอมูลในลักษณะตรงกันขามเนื่องจากไดขอมูลที่ไมถูกตอง ประชาชนที่ไดรับขอมูลใน

ทํานองที่ทําใหเชื่อวาตนเองจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการดังกลาวยอมจะไมพอใจและตอตาน

การดําเนินโครงการนั้น  

นอกจากนั้น แมคูกรณีที่เกี่ยวของจะไดรับขอมูลที่เทาเทียมหรือใกลเคียงกัน แตคูกรณีแตละฝาย

อาจจะตีความขอมูลนั้นแตกตางกัน หรือฝายหนึ่งอาจจะเห็นวาขอมูลอยางหนึ่งมีความสําคัญ แตในขณะที่

คูกรณีอีกฝายหนึ่งเห็นวาขอมูลอีกอยางหนึ่งมีความสําคัญมากกวา เชนหากผลการศึกษาระบุวาโอกาสที่

สารเคมีจากโรงงานจะทําใหเกิดโรคมะเร็งมีประมาณรอยละ 0.5 ในมุมมองของผูประกอบกิจการอาจจะมอง

วาเปนเรื่องที่ไมอันตรายและอาจไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ เนื่องจากคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการขจัด

สารเคมีดังกลาวสูงมาก แตในขณะเดียวกัน ประชาชนที่อยูในขายที่จะไดรับสารเคมีดังกลาวอาจจะมองวา

แมจะมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งรอยละ 0.5 แตความเสี่ยงดังกลาวก็ถือวามากแลวเมื่อเทียบกับแตเดิมที่ไมมี

โรงงานอยูและไมมีสารเคมีอันตรายนั้นเขาไปในชุมชนยอมทําใหประชาชนไมมีความเสี่ยงที่จะเกิด

โรคมะเร็งโดยมีสาเหตุจากสารเคมีดังกลาวเลย  
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ค. ความขัดแยงดานผลประโยชน 

 ผลประโยชนที่แตกตางกันของคูกรณีแตละฝาย โดยเฉพาะหากเปนกรณีที่ฝายหนึ่งไดประโยชน 

ในขณะที่อีกฝายหนึ่งไดประโยชนเพียงเล็กนอยหรือมีแตตองรับภาระหรือเสียประโยชนจากการดําเนินการ

ที่เกิดขึ้นยอมจะทําใหเกิดความขัดแยงไดงาย ผลประโยชนในที่นี้ไมไดจํากัดเฉพาะผลประโยชนในเชิง

ทรัพยสินที่อาจตีคาเปนตัวเงินไดเทานั้น บางครั้งผลประโยชนนี้อาจจะเปนผลประโยชนในเชิงจิตใจก็ได  

กรณีที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เชน หากการกอสรางโรงงานทําใหแหลงน้ําที่ประชาชนใน

ทองถ่ินใชทําการเกษตรและการประมงไดรับความเสียหาย ผลประโยชนของโรงงานอาจจะไดจากการผลิต

สินคาเพื่อสงออกไปจําหนายยังประเทศตางๆ แตในขณะที่ฝายประชาชนอาจจะไดประโยชนบางจากการที่มี

การจางงานเพิ่มขึ้นในทองถ่ิน แตกลับตองแบกรับภาระจากการที่แหลงน้ําเสื่อมโทรมและเสียประโยชนใน

การประกอบอาชีพที่ตองอาศัยแหลงน้ํานั้น ผลประโยชนที่แตกตางกันของคูกรณีในลักษณะดังกลาวนี้ยอม

ทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นได  

ง. ความขัดแยงดานโครงสราง  

โครงสรางของสังคมที่ประกอบเปนบริบทแวดลอมของเหตุการณตางๆ อาจจะเปนสาเหตุที่ทําให

ความขัดแยงจากการที่คูกรณี บุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของแตละฝายอาจจะมีอํานาจในการตัดสินใจและมี

ทรัพยากรที่ไมเทาเทียมกัน ในสวนที่เกี่ยวกับปญหาทางดานสิ่งแวดลอม ประชาชนมักจะเปนฝายที่ไมมี

อํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินการตางๆ มากนักและมีทรัพยากรที่จะใชในการแขงขันหรือตอสูนอย

มากจนเทียบไมไดกับฝายตรงขาม อํานาจในการตัดสินใจดําเนินการตางๆ มักจะอยูกับหนวยงานของรัฐที่มี

อํานาจในการอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมตางๆ หรือเจาของกิจการที่เปนผูกําหนดรายละเอียดหรือลักษณะ

ในการดําเนินการ ประชาชนมักจะเปนฝายที่ตองรับผลจากการดําเนินการตางๆ ที่หนวยงานของรัฐอนุมัติ

หรือการดําเนินการของผูประกอบการตางๆ หากการอนุมัติหรือการดําเนินการไมไดคํานึงถึงผลประโยชน

และความตองการของประชาชนที่ไดรับผลกระทบแลวยอมอาจจะทําใหเกิดความขัดแยงตามมาได  

จ. ความขัดแยงดานคานิยม  

บุคคลแตละคนหรือแตละกลุมยอมมีคานิยมหรือส่ิงที่ตนหรือกลุมของตนเห็นวาเปนสิ่งที่ดีงามหรือ

นาชื่นชมที่แตกตางกันไป คานิยมของคนแตละคนหรือแตละกลุมนี้อาจจะสอดคลองหรือแตกตางกันก็ได 

ในกรณีที่คานิยมของคนแตละกลุมแตกตางกันออกไปนี้อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงระหวางคนแตละกลุม
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ได คนกลุมหนึ่งอาจจะใหความสําคัญหรือมีคานิยมที่ช่ืนชมตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ

พัฒนาในเชิงวัตถุ แตในขณะที่คนอีกกลุมหนึ่งอาจจะตองการความเปนอยูที่ปลอดภัยตอสุขภาพและมี

ความสุขสงบเปนสําคัญ หากคนทั้งสองกลุมนี้ทํากิจกรรมหรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดในพื้นที่หรือ

ชุมชนเดียวกัน แนวทางการดําเนินการของคนแตละกลุมยอมแตกตางกันไดมาก คนกลุมแรกอาจจะพรอมที่

จะพัฒนาพื้นที่หรือชุมชนโดยยอมรับผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกลาว

ได หากเห็นวาผลประโยชนทางวัตถุหรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมีมากเพียงพอหรือตนเองไมไดเปนผู

ไดรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกลาว การดําเนินการของบุคคลที่มีคานิยมลักษณะดังกลาวนี้

ยอมทําใหบุคคลที่ตองการความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพเปนสําคัญไดรับผลกระทบจนเกิดเปนความ

ขัดแยงระหวางคนทั้งสองกลุมได  

1.2 ความซับซอนของความขัดแยงทางสิ่งแวดลอม 

ความขัดแยงทางสิ่งแวดลอมนอกจากจะเกิดจากสาเหตุหลายๆ ประการดังกลาวขางตนแลวยังมี

ลักษณะที่คอนขางสลับซับซอน เนื่องจากความขัดแยงที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายๆ ประการ

ดังกลาวประกอบเขาดวยกัน โครงการหนึ่งซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอาจมีการศึกษาผลดีและ

ผลเสียกอนจะเริ่มดําเนินโครงการ แตระดับการรับรูขอมูลของประชาชนที่อยูในบริเวณที่อาจไดรับ

ผลกระทบตามปกติยอมมีไมเทาเทียมกับหนวยงานรัฐที่ทําหนาที่อนุมัติโครงการและเจาของโครงการ

ดังกลาว ขอมูลที่มีอยูทั้งหมดอาจจะมีอยูจํานวนมากและอาจจะไดนําเสนอหนวยงานรัฐเพื่อประกอบการ

พิจารณาแลว แตตามปกติยอมไมอาจสื่อสารขอมูลทั้งหมดไปใหประชาชนทุกคนที่อยูในบริเวณดังกลาว

ทราบได  นอกจากนั้น ขอมูลที่มีอยูและสื่อสารไปยังประชาชนอาจเต็มไปดวยขอมูลทางเทคนิคที่ยากแกการ

ทําความเขาใจ ประชาชนที่ปราศจากความรูเฉพาะทางที่เกี่ยวของยอมไมทราบถึงความหมายที่แทจริงของ

ขอมูลดังกลาวไดวามีนัยอยางไรบาง และในการปฏิบัติระหวางผูรับผิดชอบโครงการกับประชาชนในบริเวณ

โครงการอาจมีปญหาการกระทบกระทั่งระหวางกัน ทําใหเกิดความไมพอใจและไมเขาใจในระหวางกันและ

กลายเปนปญหาความสัมพันธ ประกอบกับการตัดสินใจและการดําเนินการของผูที่เกี่ยวของแตละฝายอาจจะ

ตั้งอยูบนพื้นฐานคานิยมที่แตกตางกันอีกดวย เจาของโครงการอาจจะตัดสินใจโดยอาศัยเหตุผลเชิงเศรษฐกิจ

เปนสําคัญ หนวยงานของรัฐอาจจะพิจารณาจากเหตุผลทางเทคนิคและความรูความเชี่ยวชาญของตน แต

ในขณะที่ประชาชนอาจจะคิดและพิจารณาโครงการดังกลาวโดยอาศัยเหตุผลทางสุขอนามัยและความ

เปนอยูของตนเปนหลัก ทําใหมีความเปนไปไดสูงที่ผลลัพธของการคิดและการตัดสินใจโดยอาศัยพื้นฐานที่
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แตกตางกับเหลานี้มีความแตกตางกันไดมาก ความขัดแยงที่เกิดขึ้นนี้จึงมีองคประกอบและปจจัยหลายดาน 

การแกไขปญหาลักษณะดังกลาวนี้จึงเปนเรื่องที่สลับซับซอนมากขึ้นตามไปดวย   

1.3 ขอบเขตของผูไดรับผลกระทบ  

ความขัดแยงโดยทั่วไปเกิดขึ้นระหวางคูกรณีในวงจํากัด ตัวบุคคล หนวยงานหรือองคกรที่เปน

คูกรณีมีความชัดเจนวาเปนใครหรือหนวยงานใดบาง แตในความขัดแยงทางสิ่งแวดลอม หลายคร้ังการระบุ

ขอบเขตของคูกรณีที่เกี่ยวของอาจทําไดยากจนแทบจะไมสามารถระบุไดเลยวาคูกรณีประกอบดวยใครบาง 

เชนในกรณีของโรงงานที่ปลอยน้ําเสียลงสูลําน้ํา คูกรณีที่ถือวาไดรับผลกระทบจากกรณีดังกลาวอาจจะ

ไดแกประชาชนทุกคนที่อาศัยลําน้ําดังกลาวในการประกอบอาชีพหรือในชีวิตประจําวัน   บางคนอาจจะใช

ลําน้ํานั้นสม่ําเสมอ แตในขณะที่บางคนอาจจะอาศัยประโยชนเพียงบางครั้งบางคราว นอกจากนั้น ลักษณะ

การใชประโยชนของบุคคลแตละคน  แตละกลุมหรือแตละพวกอาจจะมีความแตกตางกันมาก    

ทําใหผลกระทบที่ไดรับมีความแตกตางกันตามไปดวย  

ลักษณะของการระบุคูกรณีไดยากนี้ทําใหการนําคูกรณีเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาททําไดยาก

ตามไปดวย ไมวาจะใชวิธีการหรือกระบวนการใดก็ตาม เนื่องจากการระงับขอพิพาทที่จะทําใหไดผลและมี

ประสิทธิภาพจําเปนตองใหคูกรณีที่เกี่ยวของทุกฝายเขาไปมีสวนรวม จึงจะสามารถทําใหไดวิธีการหรือ

แนวทางในการแกไขปญหาที่จะสามารถเยียวยาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริง การที่บุคคลบางกลุม

หรือบางฝายที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการหรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่งไมไดเขาไปมีสวนรวมใน

การแกไขปญหา ทําใหบุคคลเหลานั้นอาจไมยอมรับในวิธีการหรือแนวทางใดๆ ที่เกิดขึ้นก็ได หากมีการทํา

ขอตกลงหรือแมแตคําวินิจฉัยอยางหนึ่งอยางใดที่เกี่ยวของ ขอตกลงหรือคําวินิจฉัยดังกลาวยอมไมมีผล

ผูกพันทางกฎหมายที่จะสามารถบังคับใหบุคคลที่ไมไดเขารวมในกระบวนการดังกลาวตองปฏิบัติตามได   

1.4 มาตรการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ 

การเยียวยาปญหาสิ่งแวดลอมที่ เกิดขึ้นสวนใหญจะเกี่ยวของกับการดําเนินการที่มีขั้นตอน 

กระบวนการและคาใชจายพอสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณและลักษณะผลกระทบในแตละกรณี การ

คนหามาตรการเยียวยาที่เหมาะสมจําเปนตองอาศัยความรูความชํานาญในระดับหนึ่งและอาจตองคํานึงถึง

กฎเกณฑและระเบียบที่เกี่ยวของดวย มาตรการบางอยางที่อาจทําไดงายในความขัดแยงประเภทอื่น แตหาก

นํามาใชในบริบทของความขัดแยงทางสิ่งแวดลอมอาจจะมีความแตกตางกันออกไป เชน การชดใชเยียวยา
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เปนตัวเงิน หากเปนการชดใชเยียวยาในความขัดแยงประเภทอื่นอาจทําไดไมยากโดยเพียงแตชําระเงิน

คาเสียหายใหแกคูกรณีที่เกี่ยวของ แตในความขัดแยงทางสิ่งแวดลอม ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่

ไดรับผลกระทบแตละรายอาจจะมีความแตกตางกันพอควร การจะชดใชคาเสียหายกันเปนจํานวนมากนอย

เพียงใดจึงตองใหสอดคลองกับระดับของความเสียหายดวย นอกจากนั้น แมจํานวนผูที่ไดรับผลกระทบ

อาจจะมีจํานวนมาก แตปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลเหลานั้นแตละคนอาจจะเปนจํานวนเงินที่ไม

สูงมากนัก ทําใหอาจจะไมคุมคากับการที่เขาสูกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเรียกรองและบังคับตามสิทธิ

ของตน  

2. การระงับขอพิพาททางเลือกกับการไกลเกล่ีย 

หากสามารถหลีกเลี่ยงหรือปองกันไมใหความขัดแยงเกิดขึ้นแตแรกจะเปนการดีที่สุด เนื่องจากจะ

ทําใหการดําเนินโครงการตางๆ สามารถเปนไปดวยความราบรื่นและสอดคลองกับแผนงาน ตลอดจน

งบประมาณที่ตั้งไว เมื่อความขัดแยงหรือขอพิพาทเกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความตึงเครียดในระหวางคูกรณีที่

เกี่ยวของ ในระหวางที่ความขัดแยงคงอยู คูกรณีจําเปนตองหันเหความสนใจจากกิจการที่เคยทําอยูมาสู

ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น ทําใหกิจการที่เคยทําอยูนั้นลาชาหรือเกิดปญหาตามไปดวย นอกจากนั้น คูกรณี

อาจตองเสียคาใชจายจํานวนมากเพื่อใชในการแกไขและระงับความขัดแยงหรือขอพิพาทที่ เกิดขึ้น 

โดยเฉพาะหากเกิดเปนคดีความที่เขาสูกระบวนพิจารณาของศาล ยิ่งความขัดแยงหรือขอพิพาทนั้นคงอยูนาน

เพียงใด ผลกระทบและคาใชจายเหลานี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปดวย  

ความขัดแยงและขอพิพาทที่เกิดขึ้นนี้หากไมไดรับการจัดการหรือแกไขอยางเหมาะสมอาจจะ

กอใหเกิดปญหาบานปลายได ขอพิพาทอาจนําไปสูความรุนแรงได หากคูกรณีไมมีวิธีการที่จะจัดการแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นอยางสันติ การจัดการกับความขัดแยงและขอพิพาทที่เกิดขึ้นนี้อาจทําไดหลายวิธีการ การนํา

คดีไปฟองรองตอศาลและใหศาลพิพากษาปญหาที่เกิดขึ้นวาฝายใดทําผิดฝายใดทําถูกเปนวิธีหนึ่งที่จะทําให

ความขัดแยงและขอพิพาทที่เกิดขึ้นระงับไปได แนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีดังกลาวนี้ยอมจะเปนไปตาม

ดุลพินิจที่ศาลกําหนดใหแกคูกรณีในคําพิพากษา  แมกระบวนการฟองรองดําเนินคดีดังกลาวจะเปนวิธีการหนึ่งที่

สามารถแกไขปญหาได แตยังมีวิธีการอื่นอีกที่สามารถแกไขปญหาไดเชนเดียวกัน 
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2.1 กระบวนการการระงับขอพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) 

กระบวนการระงับขอพิพาททางเลือกเปนวิธีการระงับขอพิพาทที่คูกรณีอาจนํามาใชเพื่อหาวิธีการ

แกไขปญหาของตนนอกเหนือไปจากการใหศาลพิจารณาพิพากษาปญหาในความขัดแยงหรือขอพิพาทนั้น 

วิธีการที่จัดอยูในกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือกมีหลายวิธีการและหลายลักษณะ แตลักษณะรวมกัน

ประการหนึ่งคือการที่วิธีการเหลานี้เปน “ทางเลือก” ทําใหการจะนําวิธีการเหลานี้ไปใชจึงตองใหคูกรณีเปน

ผูเลือกวาจะใชวิธีการเหลานี้หรือไม แตในบางกรณีอาจเกิดขึ้นไดวาผูที่ทําการ “เลือก” วาจะใชวิธีการเหลานี้

อาจจะไมใชคูกรณีก็ได  

วิธีการที่จัดวาอยูในกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือกมีหลายวิธีการดังกลาวแลวขางตน แตละ

วิธีการอาจจะมีขอดีและขอดอยของตนเอง การจะเลือกใชวิธีการใดจึงขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละ

กรณี วิธีการระงับขอพิพาทที่มีการนํามาใช เชน  

2.1.1 การเจรจา (Negotiation) เปนวิธีการระงับขอพิพาททางเลือกเบื้องตน เนื่องจากเปนวิธีการ

แรกสุดที่คูกรณีมักคํานึงถึงและเกิดขึ้นแทบจะโดยธรรมชาติเพราะเมื่อคูกรณีเกิดปญหาความขัดแยงขึ้น 

ตามปกติยอมจะมีการพูดคุยกับอีกฝายกอนที่จะดําเนินการใดๆ ที่รุนแรงหรือกอใหเกิดผลกระทบมากมาย

ขึ้น กระบวนการเจรจาสามารถทําไดโดยงายและปราศจากพิธีรีตองที่ยุงยาก คูกรณีจะเจรจากับอีกฝายหนึ่ง 

ณ สถานที่และเวลาใดก็ไดแลวแตความสะดวกของแตละฝาย แตบอยครั้งที่การเจรจาอาจจะไมสามารถชวย

ใหคูกรณีระงับความขัดแยงหรือขอพิพาทที่เกิดขึ้นได เนื่องจากคูกรณีอาจจะมีปญหาเรื่องการสื่อสาร

ระหวางกัน ทําใหไมเขาใจซึ่งกันและกัน และอาจจะมีความระแวงสงสัย ไมไววางใจในตัวคูกรณีอีกฝาย

หนึ่งดวย  

2.1.2 การไกลเกล่ีย (Mediation)  

การไกลเกลี่ยเปนวิธีการระงับขอพิพาททางเลือกที่พัฒนาจากจุดออนของการเจรจา โดยลักษณะ

สําคัญของการไกลเกลี่ยยังคงเปนการเจรจาระหวางคูกรณีที่เกี่ยวของ ส่ิงที่เพิ่มเติมเขามาคือคนกลางที่จะเขา

ไปทําหนาที่ชวยคูพิพาทใหสามารถสื่อสารกันไดดียิ่งขึ้นและชวยควบคุมกระบวนการและลําดับขั้นตอนใน

การเจรจา ตลอดจนประเด็นที่จะเจรจากันเพื่อที่จะทําใหการเจรจาไดเนื้อหาสาระและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การไกลเกลี่ยยังคงเปนกระบวนการที่มีความสะดวกและไมยุงยากนักแมจะมีคนกลางที่ เข าไปทําหนาที่

เปนผูไกลเกลี่ยเพิ่มขึ้นมาก็ตาม เนื่องจากในการไกลเกลี่ยไมมีแบบพิธีเหมือนในกระบวนการทางกฎหมาย 



9 

 

และมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นไมมากนักในขณะที่ใชเวลาเพียงไมนานก็สามารถที่จะประเมินไดวาการไกลเกลี่ย

นั้นมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จหรือไม  

2.1.3 การประเมินโดยคนกลาง (Neutral Evaluation)   

การประเมินโดยคนกลางเปนวิธีการที่มีคนกลางเขาไปเกี่ยวของคลายกับในกระบวนการไกลเกลี่ย 

เพียงแตหนาที่ของคนกลางในที่นี้จะไมไดเขาไปทําหนาที่ชวยคูพิพาทในการเจรจากันโดยตรง คนกลางใน

ที่นี้จะทําหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและเหตุผลของคูกรณีแตละฝายแลวใหความเห็นถึงความเปนไปไดวา

คูกรณีฝายใดนาจะเปนฝายที่ถูกตองหรือขอเท็จจริงที่คูกรณีโตแยงกันอยูแทจริงแลว เปนอยางไรหรือ

จํานวนเงินคาเสียหายหรือเงินที่ตองชดเชยใหแกกันควรจะเปนจํานวนเทาใด ความเห็นที่คนกลางไดใหใน

ประเด็นตางๆ เหลานี้เปนเสมือนความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ไมไดมีผลผูกพันทางกฎหมายแกคูกรณี แต

คูกรณีสามารถใชความเห็นที่ไดมานี้ไปใชประกอบในการเจรจาหรือการไกลเกลี่ยเพื่อหาขอยุติระหวางกัน

ตอไป แทนที่จะใชแตเพียงขออางของแตละฝายซึ่งคงไมมีฝายใดยอมรับขออางของอีกฝายโดยงาย การเจรจา

ที่ตามมาจึงเปนการเจรจาที่วางอยูบนพื้นฐานของขอมูลใหมจากบุคคลที่ไมมีสวนไดเสียในปญหาที่เกิดขึ้น 

ทําใหมีโอกาสที่จะสามารถตกลงระงับขอพิพาทไดมากขึ้น 

2.1.4 การพิจารณาคดีแบบยอ (Mini-trial)  

การพิจารณาคดีแบบยอเปนการจําลองกระบวนพิจารณาของศาลโดยผูที่ทําหนาที่พิจารณาและ

ตัดสินไมใชผูพิพากษา แตเปนบุคคลที่มีความรูเชี่ยวชาญในเรื่องที่เปนปญหาของความขัดแยงหรือขอพิพาท

ซ่ึงคูกรณีเลือกมา กระบวนการที่ทําขึ้นจะคลายคลึงกับกระบวนพิจารณาคดีของศาลโดยคูกรณีแตละฝายจะ

นําเสนอขออางของตนพรอมดวยพยานหลักฐานที่เกี่ยวของพอสมควร แตไมถึงขนาดที่เปนการดําเนินคดี

อยางเต็มรูปแบบ คําตัดสินของบุคคลดังกลาวยังคงมีสถานะเปนเพียงความเห็นที่ไมมีผลผูกพันคูกรณี แต

คูกรณีอาจใชเปนขอมูลประกอบในการเจรจาหรือการไกลเกลี่ยคลายคลึงกับในกรณีของการประเมินโดยคน

กลางขางตน  

2.1.5 กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)  

กระบวนการอนุญาโตตุลาการเปนกระบวนการระงับขอพิพาทที่มีคนกลางซึ่งคูกรณีเลือกเขาไปทํา

หนาที่เปนอนุญาโตตุลาการ การดําเนินการจะมีความคลายคลึงกับกระบวนพิจารณาคดีของศาลคอนขางมาก 

โดยคูกรณีจะนําสืบพยานหลักฐานของฝายตนคลายกับที่จะนําสืบในกระบวนพิจารณาคดีของศาล เมื่อการ
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นําสืบพยานหลักฐานเสร็จสิ้น คณะอนุญาโตตุลาการจะวินิจฉัยและตัดสินโดยทําเปนคําชี้ขาด คําชี้ขาด

ดังกลาวจะมีผลผูกพันตามกฎหมายคลายกับคําพิพากษาของศาล ทําใหแตกตางจากกระบวนการระงับ

ขอพิพาทอื่นๆ ขางตนที่ความเห็นของคนกลางไมมีผลผูกพันตามกฎหมายตอคูกรณี แมคําชี้ขาดจะผูกพัน

คูกรณีใหตองปฏิบัติตาม แตถือวากระบวนการอนุญาโตตุลาการเปนการระงับขอพิพาททางเลือกวิธีการหนึ่ง

เนื่องจากคูกรณีมีสิทธิเลือกที่จะใชวิธีการนี้หรือไมก็ได แตเมื่อใดที่จะคูกรณีตกลงใจเลือกรวมกนัแลว คูกรณี

ฝายใดฝายหนึ่งจะไมเขารวมหรือไมยอมรับผลที่เกิดขึ้นแตเพียงฝายเดียวไมได  

2.2 บทบาทของการระงับขอพิพาทในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี 

การดําเนินคดีในศาลแมจะเปนวิธีการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธีการหนึ่ง แตเปนกระบวนการที่

ตองใชเวลาและคาใชจายคอนขางมาก ปริมาณคดีที่มีการฟองรองในแตละปมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นตาม

จํานวนประชากรและธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นในแตละป หากตองดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีทุกคดีที่มี

การฟองรองจะทําใหเกิดสภาพของปญหาที่กระจุกตัวเปนเหมือนคอขวดของบรรดาคดีความที่รอการ

พิจารณา การเพิ่มทรัพยากรในกระบวนการยุติธรรมก็ไมใชวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว 

เนื่องจากการเพิ่มทรัพยากร ไมวาในแงของบุคลากร อาคารสถานที่หรืออุปกรณจะทําใหเกิดภาระในทาง

งบประมาณที่เปนงบประจํา ทําใหเหลืองบประมาณที่จะนําไปใชเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพียง

เล็กนอย   

แผนภูมิท่ี 2 ปริมาณคดีศาลยุติธรรม ประจําป พ.ศ. 2551 - 2552 

 ปริมาณคดีท่ีขึน้สู ดําเนินคดีเสร็จไป อยูระหวางดําเนินการ 

 การพิจารณา 2551 2522 2551 2552 

คดี 2551 2552 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

แพง 682,992 665,053 568,833 83.29 547,116 82.27 114,159 16.71 117,937 17.73 

อาญา 565,764 580,939 503,727 89.03 520,116 89.53 62,037 10.97 60,823 10.47 

ที่มา: รายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ. 2552 สํานักแผนงานและงบประมาณ             

สํานักงานศาลยุติธรรม 
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การที่กระบวนพิจารณาคดีใชเวลาคอนขางมากทําใหบางครั้งผลที่ไดรับไมอาจแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

ไดทันทวงที โดยเฉพาะอยางการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เนื่องจากกวาที่กระบวนพิจารณาคดีจะไดขอยุติ 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูไดรับผลกระทบอาจจะพอกพูนขึ้นตามเวลาที่ผานไป ความเสียหายที่เกิดขึ้นนาน

เพียงใด การแกไขเยียวยาหรือฟนฟูยอมจะทําไดยากลําบากมากขึ้นเพียงนั้น คาใชจายที่จะตองเสียไปเพื่อ

แกไขหรือฟนฟูสภาพยอมจะตองสูงขึ้นตามสภาพปญหาที่เลวรายลงตามกาลเวลา  

ในกรณีที่มีการหามการกระทําหรือโครงการที่มีโอกาสกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไวใน

ระหวางที่รอการพิพากษา หากปรากฏในภายหลังวาการกระทําหรือโครงการดังกลาวไมไดกอใหเกิด

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามที่เกรงกลัว การกระทําหรือโครงการดังกลาวอาจจะประสบปญหาใน

การรื้อฟนกลับมาดําเนินการใหมภายหลังจากที่ถูกระงับในระหวางรอการพิจารณา คาใชจายและตนทุนใน

การดําเนินการอาจจะพุงสูงขึ้นจนทําใหไมสามารถดําเนินโครงการตอไดเนื่องจากไมคุมคาทางเศรษฐกิจ ใน

กรณีที่การกระทําหรือโครงการดังกลาวมีศักยภาพที่จะทําใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยรวม การระงับการ

ดําเนินการไวช่ัวคราวหรือการที่โครงการดังกลาวไมสามารถดําเนินการตอไปไดยอมจะทําใหสังคมไมไดรับ

ประโยชนที่พึงมีพึงไดจากการกระทําหรือโครงการดังกลาวดวย อันเปนการสูญเสียของสังคมในอีกทางหนึ่ง  

วิธีการในการบริหารจัดการคดี (Case management) แนวทางหนึ่งคือการทําใหคดีจํานวนหนึ่ง

ระงับไปดวยวิธีการระงับขอพิพาททางเลือกโดยที่คดีเหลานั้นไมตองดําเนินไปตามกระบวนการและขั้นตอน

ของการนําสืบพยานหลักฐานและการพิจารณาพิพากษาคดีตามปกติ คดีที่ระงับไปดวยวิธีการอื่นนี้ตามปกติ

จะใชเวลาและคาใชจายในการดําเนินการที่นอยกวากระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีมาก ทําใหไดขอยุติ

สําหรับปญหาที่เกิดขึ้นดวยความรวดเร็ว ทันตอความจําเปนและสภาพปญหามากขึ้น ในขณะเดียวกัน เมื่อ

คดีจํานวนหนึ่งระงับไปดวยกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือกแลว จํานวนคดีที่จะเขาสูระบบและรอการ

นําสืบพยานหลักฐานและการพิจารณาพิพากษาคดียอมนอยลงตามไปดวย คดีอ่ืนที่เหลืออยูจะใชเวลาอยูใน

ระบบนอยลงกวาเดิมและทําใหกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบทั้งหมดเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.3 การไกลเกล่ียกับการระงับขอพิพาทในกระบวนพิจารณาคดีของศาล 

การไกลเกลี่ยในฐานะที่เปนกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือกวิธีการหนึ่งไดเขามามีบทบาทใน

การระงับขอพิพาทในคดีตางๆ ในศาลยุติธรรมเปนจํานวนมาก สาเหตุที่การไกลเกลี่ยมีบทบาทมากขึ้นนี้เกิด
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จากการที่การไกลเกลี่ยสามารถชวยใหคดีความตางๆ สามารถระงับไปไดภายในเวลาอันรวดเร็ว ทําให

คูความสามารถกลับไปดําเนินชีวิตหรือธุรกิจภายในเวลาไมนานนัก การไกลเกลี่ยยังสามารถชวยคูความใน

การคนหาวิธีการหรือแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นที่เปนที่ยอมรับของคูกรณีทุกฝาย เนื่องจากใน

กระบวนการไกลเกลี่ย คูกรณีจะตองใหความเห็นชอบตอวิธีการหรือแนวทางในการแกไขปญหาใดๆ ก็

ตามที่มีการเสนอมา หากคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งไมเห็นชอบดวยแลวยอมไมสามารถบังคับใหคูกรณีฝายนั้น

ตองยอมรับหรือปฏิบัติตามได ทําใหคูกรณีตองพยายามเจรจาเพื่อแสวงหาวิธีการหรือแนวทางในการแกไข

ปญหาที่ชวยแกไขหรือเยียวยาปญหาของคูกรณีทุกฝายและเปนวิธีการหรือแนวทางที่คูกรณีสามารถยอมรับ

และปฏิบัติตามไดซ่ึงจะแตกตางอยางมากจากการใหศาลพิจารณาพิพากษาคดี เนื่องจากการระงับขอพิพาท

ดวยการใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ศาลเปนผูกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการจัดการกับปญหาใหแก

คูกรณีเองโดยที่คูกรณีไมตองใหความเห็นชอบและไมตองคํานึงดวยวาคูกรณีจะยอมรับวิธีการหรือแนวทาง

ดังกลาวหรือไม  

3. ขอพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑและแนวทางในการไกลเกล่ียคดีสิ่งแวดลอม 

การนําการไกลเกลี่ยไปใชในคดีส่ิงแวดลอมจําเปนตองมีหลักเกณฑและแนวทางพอสมควรที่จะทํา

ใหการนําคดีเขาสูระบบการไกลเกลี่ยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตในที่นี้จะขอกลาวถึงแตเฉพาะในสวนที่

เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยคดีส่ิงแวดลอมโดยตรง สวนขอพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการไกลเกล่ียโดยทั่วไปที่

เกิดขึ้นหรือใชกับคดีลักษณะอื่นๆ ดวยคงจะไมนํามากลาวไวในที่นี้ ขอพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑและ

แนวทางในการไกลเกลี่ยคดีส่ิงแวดลอมมีดังนี้  

3.1 การประเมินความเหมาะสมสําหรับการไกลเกล่ียของขอพิพาท  

การไกลเกลี่ยแมจะสามารถชวยแกปญหาขอพิพาทหลายประเภท แตมิไดหมายความการไกลเกลี่ย

จะเหมาะสมกับคดี ความขัดแยงหรือขอพิพาททุกประเภท เมื่อมีคดีส่ิงแวดลอมเกิดขึ้นจึงจําเปนตองพิจารณา

ความเหมาะสมวาสมควรที่จะนําเขาสูการไกลเกลี่ยหรือไม แตอาจกลาวไดวาขอพิพาททางแพงสวนใหญมี

แนวโนมที่จะใชการไกลเกลี่ยในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได หากจะมีขอพิพาททางแพงบางเรื่องที่อาจไม

เหมาะสมที่จะใชวิธีการไกลเกลี่ยคงจะเปนขอยกเวนเฉพาะบางประเภทหรือบางกรณีเทานั้น เชน ขอพิพาท

ประเภทที่เปนปญหาการตีความทางกฎหมายและคูกรณีตองการหาบรรทัดฐานสําหรับการกระทําหรือ

พฤติกรรมในอนาคตซึ่งจะทําใหการดําเนินการใดๆ ในอนาคตมีความชัดเจนถึงสิ่งที่สามารถทําไดและทํา
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ไมได ขอพิพาทที่คูกรณีมีอํานาจการตอรองหรือความรูความเขาใจแตกตางกันมากซึ่งจะทําใหคูกรณีที่มี

อํานาจตอรองหรือความรูความเขาใจสูงกวาใชการไกล เกลี่ยในการเอารัด เอาเปรียบคูกรณีอีกฝายหนึ่ง 

เปนตน 

3.2 อํานาจในการเขารวมการไกลเกล่ียและประนีประนอมยอมความ 

ลักษณะประการหนึ่งของความขัดแยงทางสิ่งแวดลอมที่ไดกลาวถึงแลวขางตนคือการหาขอบเขต

ของคูกรณีที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการโครงการอยางหนึ่งอยางใดไดยาก ดวยเหตุที่ตัวบุคคลที่

ไดรับผลกระทบดังกลาวอาจจะอยูอยางกระจัดกระจายหรือไมสามารถระบุตัวบุคคลไดอยางชัดเจน ทําให

เปนอุปสรรคตอการไกลเกลี่ยดวย เนื่องจากในการไกลเกลี่ยจําเปนตองไดบุคคลผูที่มีอํานาจเจรจาและทํา

ขอตกลงแทนคูกรณีฝายที่เกี่ยวของดวย หากบุคคลที่เขารวมเจรจาไมไดรับมอบอํานาจมาโดยชอบ การเจรจา

และการไกลเกลี่ยนั้นอาจเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน เพราะสุดทายบุคคลที่เปนคูกรณีที่แทจริงอาจไม

ยอมรับเงื่อนไขหรือแนวทางที่ไดมีการพูดคุยและตกลงกันในการไกลเกลี่ย เงื่อนไขและแนวทางนั้นยอมไม

มีผลผูกพันคูกรณีใหตองปฏิบัติตาม การที่จะมีบุคคลซึ่งไดรับมอบอํานาจที่ชัดเจนจําเปนตองรูตัวบุคคลที่

เปนตัวการที่จะเปนผูมอบอํานาจใหแนชัดเสียกอนจึงจะสามารถทําการมอบอํานาจได หากไมสามารถระบุ

ตัวบุคคลที่เปนตัวการที่จะเปนผูมอบอํานาจไดแลว การมอบอํานาจยอมจะเกิดขึ้นไมได หรือหากเกิดขึ้นก็จะ

มีผลเฉพาะแตตัวบุคคลเทาที่สามารถระบุไดเทานั้น บุคคลที่เปนคูกรณีเนื่องจากไดรับผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอมที่ไมสามารถรูตัวไดแนชัดในระหวางการไกลเกลี่ยอาจจะกลายปรากฏตัวข้ึนคัดคานเงือ่นไขหรอื

ขอตกลงใดๆ ที่ทําขึ้นก็ได ทําใหความพยายามในการแกไขปญหาในการไกลเกลี่ยไมบรรลุผลดังที่ตองการ  

ในสวนของคูกรณีที่เปนหนวยงานเอกชน แมการมอบอํานาจใหบุคคลหนึ่ งคนใดไปรวมใน

การไกลเกลี่ยจะทําไดไมยาก แตในทางปฏิบัติ การตัดสินใจขั้นสุดทายมักจะอยูกับคณะกรรมการหรือ

ผูบริหารระดับสูงสุด ทําใหบางครั้งอาจตองมีกระบวนการและขั้นตอนในการนําเงื่อนไขและขอตกลงที่ได

จากการไกลเกลี่ยไปใหบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอํานาจใหความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นนี้

อาจตองใชเวลาอีกระยะหนึ่ง ปญหาที่คลายคลึงกันนี้ยังอาจเกิดขึ้นในสวนผูไดรับผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

ดวย เนื่องจากบอยคร้ังจะพบวาแมจะมีการตั้งตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจในการเจรจามารวมในการไกล

เกลี่ย แตการใหความเห็นชอบขั้นสุดทายอาจตองใชฉันทามติจากบรรดากลุมบุคคลที่ไดรับผลกระทบ 
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ในขอพิพาทที่เกี่ยวของกับหนวยงานของรัฐ ไมวาหนวยงานของรัฐนั้นจะเขาไปเกี่ยวของในฐานะใด

ก็ตาม การมอบอํานาจใหรวมในการไกลเกลี่ยแทบจะเปนเพียงการมอบอํานาจใหมารวมรับฟงปญหาและ

ขอเสนอแนะ แตการตัดสินใจยังคงเปนเรื่องที่ตองเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น หากประเด็นที่พิพาท

กันนั้นเกี่ยวของกับการใชกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ การเจรจาจะทําไดคอนขางยากเนื่องจากการ

บังคับใชกฎหมายหรือระเบียบจําเปนตองมีบรรทัดฐานที่ชัดเจนที่ปฏิบัติเปนอยางเดียวกันในกรณีทุกๆ กรณี

ที่มีลักษณะสําคัญเหมือนหรือคลายคลึงกัน ความยืดหยุนในการเจรจาหรือไกลเกลี่ยจึงแทบไมม ีนอกจากนัน้ 

เจาหนาที่ของรัฐมักมีลักษณะที่เกรงวาตนเองจะเกิดความรับผิดเปนการสวนตัวตอขอตกลงใดๆ ที่ทําขึ้น 

เจาหนาที่ของรัฐจึงมักจะตองการใหมีการตัดสินขอพิพาทเสียมากกวาเพื่อวาเมื่อมีการตัดสินเปนเชนไรแลว

ตนสามารถปฏิบัติตามคําตัดสินนั้นโดยไมตองเกรงวาจะเกิดความรับผิดเปนการสวนตัว แมวากระบวนการ

ตัดสินดังกลาวจะใชเวลามากนอยเพียงใดหรือแกไขปญหาไดตรงกับสาเหตุของปญหาอยางมีประสิทธิภาพ

หรือไมก็ตาม  

3.3 การบังคับไกลเกล่ีย (Mandatory Mediation) และการสมัครใจไกลเกล่ีย (Voluntary 

Mediation) 

การไกลเกลี่ยเปนกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือกวิธีการหนึ่งดังกลาวแลวขางตน การใช

วิธีการไกล เกลี่ยจึงขึ้นอยูกับการที่คูกรณีไดตกลง เลือกที่จะใชวิธีการนี้ในการแกไขความขัดแยง

หรือขอพิพาทของตน การดําเนินการจัดใหมีระบบการไกลเกลี่ยในศาลยุติธรรมที่ผานมาก็ตั้งอยูบนพื้นฐาน

ของความสมัครใจเปนสําคัญ โดยศูนยไกลเกลี่ยของศาลจะทําหนาที่ประชาสัมพันธและชักชวนคูกรณีใหเขา

รวมการไกลเกลี่ย การดําเนินการในลักษณะดังกลาวนี้ประสบผลสําเร็จพอสมควร แตหากประสงคจะ

สงเสริมใหใชวิธีการไกลเกลี่ยใหแพรหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับความขัดแยงหรือขอพิพาทบางลักษณะ

โดยเฉพาะเจาะจง แนวทางหนึ่งที่อาจดําเนินการไดคือการใชมาตรการเชิงบังคับที่กําหนดใหการไกลเกลี่ย

เปนขั้นตอนหนึ่งที่คูกรณีจะตองกระทํากอนที่จะเขาสูกระบวนพิจารณาในชวงตอไป  

การใชมาตรการเชิงสมัครใจมีผลทําใหคูกรณีที่ เข าสูกระบวนการไกล เกลี่ย เปนคูกรณีที่

มีความพรอมและเต็มใจที่จะพูดคุยเพื่อหาหนทางระงับปญหาระหวางกันใหเสร็จสิ้นไป การไกลเกลี่ยใน

ระหวางคูกรณีที่มีลักษณะดังกลาวจะทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้น นอกจากนั้นยังทําใหการใช

ทรัพยากรในกระบวนการยุติธรรมที่มีอยูอยางจํากัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาโดยมุงใชไปใน

กรณีที่มีโอกาสประสบผลสําเร็จพอสมควร แตในขณะเดียวกัน ขอพิพาทหลายเรื่องที่ควรจะสามารถระงับ
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ไปไดดวยวิธีการไกลเกลี่ยโดยไมจําเปนตองเขาสูกระบวนพิจารณาที่ยุงยากซับซอนอาจจะไมไดใชโอกาสที่

มีอยู เนื่องจากคูกรณีไมตระหนักถึงประโยชนที่ตนจะไดรับจากการระงับขอพิพาทไปในการไกลเกลีย่ ทาํให

ไมตกลงยินยอมใหนําขอพิพาทหรือคดีของตนเขาสูการไกลเกลี่ย 

การใชมาตรการเชิงบังคับจะทําใหขอพิพาทเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยมากขึ้น ขอพิพาทจํานวนหนึ่งที่

ตามปกติคูกรณีอาจจะไมตกลงนําเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียอาจจะสามารถหาวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

ไดในการไกลเกลี่ย ทําใหปริมาณขอพิพาทที่ระงับไปไดดวยการไกลเกลี่ยมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น แมวา

คูกรณีจํานวนหนึ่งไมไดประสงคจะเขารวมการไกลเกลี่ยตั้งแตแรก แตการที่นําคูกรณีเขาสูกระบวนการแม

โดยการบังคับจะชวยทําใหผูไกลเกลี่ยมีโอกาสไดใชความสามารถของตนในการทําใหคูกรณีจํานวนหนึ่ง

สามารถยุติปญหาไปไดซ่ึงหากปราศจากมาตรการดังกลาว ผูไกลเกลี่ยอาจจะไมมีโอกาสที่จะดําเนินการใดๆ 

ไดเลยในขอพิพาทเหลานี้  

3.4 การแบงกลุมคูพิพาทกับการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action)  

การที่บุคคลที่อาจได รับผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการหรือโครงการอยางหนึ่ง

อยางใดมีจํานวนมาก ทําใหผลประโยชน สวนไดเสียและความตองการของบุคคลเหลานั้นอาจแตกตางกัน

ไดมาก เงื่อนไขหรือวิธีการแกไขปญหาอยางใดอยางหนึ่งอาจจะสามารถสนองตอบตอความตองการของคน

กลุมหนึ่งได แตอาจจะไมเปนที่ตองการของคนอีกกลุมหนึ่งก็ได เชน ผูไดรับผลกระทบกลุมหนึ่งอาจจะ

พอใจกับการไดรับคาชดเชยเปนตัวเงินเนื่องจากอาจจะไมใชผูที่พักอาศัยอยูในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบเปน

ประจําทุกวัน แตในขณะที่คนอีกกลุมหนึ่งไมตองการการชดใชเปนตัวเงิน เพราะเหตุวาการชดใชเปนตัวเงิน

โดยปราศจากมาตรการแกไขมลภาวะที่เกิดขึ้นไมสามารถชวยแกไขปญหาได เนื่องจากการไดรับเงินมาไม

ชวยใหสภาวการณเปลี่ยนแปลงไปและผูไดรับผลกระทบแตละคนไมสามารถเยียวยาสถานการณที่เกิดขึ้น

ไดดวยตนเองแตละคน เพราะขอบเขตของผลกระทบมีวงกวางที่เกี่ยวของกับบุคคลจํานวนมาก การที่จะทํา

ใหบุคคลที่ไดรับผลกระทบแตกตางกันยอมรับในวิธีการหรือแนวทางแกไขปญหาอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน

จึงไมใชเร่ืองที่สามารถทําไดโดยงาย  

การที่บุคคลซึ่งอาจไดรับผลกระทบมีผลประโยชนและความตองการที่แตกตางกันนี้ทําใหการ

กําหนดตัวบุคคลที่จะเขารวมในการไกลเกลี่ยเพื่อเจรจาแทนบรรดาบุคคลที่ไดรับผลกระทบทั้งหมดเปนเรื่อง

ที่มีความละเอียดออน หากบุคคลที่ทําหนาที่เปนตัวแทนเขารวมเจรจามีผลประโยชนหรือความตองการไป
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ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง บุคคลนั้นยอมมีแนวโนมที่จะยอมรับตกลงตามเงื่อนไขหรือแนวทางการแกไขที่

สอดคลองหรือสนองตอบตอความตองการของบรรดาผูไดรับผลกระทบในลักษณะเดียวกับตน ทําใหบุคคล

ผูไดรับผลกระทบในลักษณะอื่นๆ เสียประโยชนหรือไมไดรับการเยียวยาแกไขปญหาที่เหมาะสม วิธีการ

หนึ่งในการจัดการปองกันปญหาลักษณะดังกลาวคือการแยกลักษณะของกลุมผูไดรับผลกระทบที่มีแนวโนม

ที่จะมีผลประโยชนหรือความตองการที่แตกตางกันมากออกจากกันและใหแตละกลุมดังกลาวไดมีผูแทนเขา

รวมไกลเกลี่ยในนามของบรรดาผูไดรับผลกระทบในกลุมของตนเพื่อที่จะทําใหเงื่อนไขและแนวทางการ

แกไขปญหาที่ไดรับสามารถสนองตอบตอความตองการของกลุมตางๆ ไดในระดับหนึ่งแมวาอาจจะไม

สามารถแกไขเยียวยาปญหาทุกปญหาของทุกๆ กลุมไดก็ตาม  

การแยกกลุมเพื่อหาตัวแทนเขารวมเจรจาในการไกลเกลี่ยแทนบรรดาบุคคลผูไดรับผลกระทบอาจ

สามารถชวยแกไขปญหาในทางปฏิบัติของการไกลเกลี่ยได แตในทางกฎหมายแลว การแกไขปญหาที่มี

ความเหมาะสมมากกวาอาจจะตองดําเนินการในลักษณะของการดําเนินคดีแบบกลุม (Class action) ซ่ึงอาจมี

การแบงเปนกลุมยอย (Sub-class) เพื่อที่จะทําใหการดําเนินการและผลลัพธที่ไดมีผลผูกพันตามกฎหมายแก

บรรดาสมาชิกของกลุมทุกรายที่ไมไดขอออกจากการเปนสมาชิกกลุม (Opt-out) เนื่องจากการมอบอํานาจให

ตัวแทนเขารวมเจรจาอาจจะมีความยุงยากในการติดตามตัวผูมอบอํานาจใหครบถวน บางครั้งหากปรากฏวา

มีบางรายไมไดมอบอํานาจให เขารวมเจรจาและตกลงในการไกลเกลี่ยแทนตนอาจจะทําใหผลของ

การไกลเกลี่ยไมผูกพันบุคคลดังกลาวไดและทําใหเปนปญหาตอการปฏิบัติและบังคับตามขอตกลงที่ไดมา   

4. การพัฒนาระบบการไกลเกล่ียคดีสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาระบบการไกลเกลี่ยคดีส่ิงแวดลอมนับไดวาเปนการทํางานในลักษณะใหมที่มีความ

แตกตางจากการไกลเกลี่ยคดีประเภทอื่นๆ พอสมควร ทําใหการพัฒนาระบบงานดานนี้จําเปนตองประกอบ

ไปดวยหลายปจจัยจึงจะทําใหระบบที่จะสรางขึ้นมีประสิทธิภาพดังที่ตองการซึ่งจะขอกลาวถึงปจจัยดังกลาว

ไปตามลําดับ 

4.1 ระเบียบและหลักเกณฑสําหรับการไกลเกล่ียคดีสิ่งแวดลอม 

แมวาการไกลเกลี่ยจะเปนกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือกประเภทหนึ่งที่อาจจะไมไดมี

ขั้นตอนที่มีความสลับซับซอนและสามารถทําไดโดยสะดวก แตเมื่อนําไปใชกับขอพิพาทที่มีการฟองรอง

เปนคดีตอศาลยอมไมอาจหลีกเลี่ยงกฎเกณฑของกฎหมายที่เกี่ยวของไปได นอกจากนั้น การที่กระบวนการ
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ไกลเกลี่ยเปนสวนหนึ่งของกระบวนพิจารณาในศาล ทําใหจําเปนตองมีระเบียบและหลักเกณฑที่กําหนด

กระบวนการและขั้นตอนตางๆ ที่เกี่ยวของไวพอสมควร รายละเอียดของระเบียบที่ควรจะกําหนดปรากฏ

ตามเอกสารแนบภาคผนวก  

ในเบื้องตนอาจกลาวไดวาระเบียบที่จะกําหนดจะตองมีความเชื่อมโยงกับขั้นตอนของคดีและมีการ

เปดชองทางที่จะทําใหสามารถสงคดีเขาสูการไกลเกลี่ยได แมวาจะตามปกติจะอาศัยความยินยอมของ

คูความในการนําคดีเขาสูการไกลเกลี่ย แตควรเปดโอกาสใหศาลสามารถใชดุลพินิจกําหนดใหสงคดีบาง

เร่ืองที่แมคูความจะไมไดแสดงความประสงคใหสามารถนําเขาสูการไกลเกลี่ยไดดวย  

นอกจากนั้นตองมีกฎเกณฑที่จะใหอํานาจแกผูไกลเกลี่ยในการดําเนินการตางๆ ที่จําเปนเพื่อทําให

คูความสามารถหาขอตกลงรวมกันได เชนการใหอํานาจในการประชุมฝายเดียว (Caucus) กับคูความแตเพียง

ฝายใดฝายหนึ่ง และตองมีกฎเกณฑเกี่ยวกับการรักษาความลับของขอมูลที่เปดเผยหรือทําใหเกิดขึ้นในการ

ไกลเกลี่ย เพื่อที่จะทําใหคูความรูสึกปลอดภัยที่จะใหขอมูลหรือเสนอแนะวิธีการแกไขปญหาโดยไมตอง

เกรงวาขอมูลหรือขอเสนอแนะดังกลาวจะมีการนําไปใชในทางที่เปนผลรายแกตนในภายหลัง  

ในสวนของผูที่เขารวมในการไกลเกลี่ย จําเปนตองมีกลไกที่จะหาผูที่สามารถทําหนาที่เปนตัวแทน

ของบุคคลที่ไดรับผลกระทบทางสิ่งแวดลอมใหครบถวน ในกรณีที่บุคคลที่ไดรับผลกระทบมีผลประโยชน

และความตองการแยกไดเปนหลายกลุมโดยที่แตละกลุมอาจจะมีผลประโยชนหรือความตองการที่ไม

สอดคลองกับ จําเปนจะตองมีกลไกที่จะใหแตละกลุมมีผูแทนเขารวมในการไกลเกลี่ยดวยเพื่อที่จะทําให

เงื่อนไขหรือแนวทางแกไขปญหาใดๆ ที่จะทําขึ้นสามารถชวยบรรเทาหรือเยียวยาปญหาใหแกบุคคลกลุม

ตางๆ ไดอยางสมดุล  

4.2 การพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของกับกระบวนการไกลเกล่ียคดีสิ่งแวดลอม 

คดีส่ิงแวดลอมมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากคดีอ่ืนพอสมควร การสงเสริมและพัฒนาระบบการ

ไกลเกลี่ยในคดีส่ิงแวดลอมจึงจําเปนตองมีองคประกอบและปจจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่จําเปนตอการ

พัฒนาระบบการไกลเกลี่ยตามปกติ องคประกอบและปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญคือบุคลากรที่เกี่ยวของ 

บุคลากรในที่นี้อาจแบงออกเปนสองกลุม กลุมแรกคือเจาหนาที่ประจําศูนยไกลเกลี่ย และกลุมที่สองคือผู

ไกลเกลี่ย  
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เจาหนาที่ประจําศูนยไกลเกลี่ยจะทําหนาที่เปนกลไกที่สําคัญในการนําขอพิพาทตางๆ เขาสู

กระบวนการไกลเกลี่ย จึงจําเปนตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความขัดแยงทางสิ่งแวดลอม ตลอดจน

กฎเกณฑและระเบียบเบื้องตนที่เกี่ยวของ เจาหนาที่ประจําศูนยไกลเกลี่ยควรจะตองสามารถวิเคราะหความ

ขัดแยงเบื้องตนเพื่อแยกแยะคดีหรือขอพิพาทที่ควรนําเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยและตรวจสอบดูวาบุคคลผู

ไดรับผลกระทบที่ควรจะนําเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยหรือใหมีตัวแทนรวมในการไกลเกลี่ยประกอบไป

ดวยบุคคลกลุมใดบาง เพื่อจะไดนําบุคคลที่ไดรับผลกระทบที่เกี่ยวของเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยให

ครบถวน หากความขัดแยงที่เปนที่มาของคดีส่ิงแวดลอมนั้นมีลักษณะพิเศษที่อาจตองใชความรูความเขาใจ

เปนพิเศษดานใดดานหนึ่ง เ จ  า หนา ที ่ป ร ะ จํา ศ ูน ย ไ ก ล เ ก ลี ่ย อ า จ จ ะ ตอ ง ใหขอมูลดังกลาวเพื่อ

ประกอบการคดัสรรผูไกลเกลี่ยที่จะทําหนาที่ไกลเกลี่ยในคดีเร่ืองดังกลาว  

ผูไกล เกลี่ย เปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการไกลเกลี่ยเนื่องจากจะเปนกลไกสําคัญที่จะทําให

การไกลเกลี่ยคดีเร่ืองใดเรื่องหนึ่งประสบผลสําเร็จหรือไม ผูไกลเกลี่ยจึงจําเปนตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

ความขัดแยงทางสิ่งแวดลอมพอที่จะเขาใจสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจึงจะทําใหสามารถชวยคูพิพาทในการคนหา

เงื่อนไขหรือแนวทางในการแกไขปญหาที่คูกรณีสามารถยอมรับและปฏิบัติได  

4.3 การทําใหคูพิพาทตระหนักถึงประโยชนของการไกลเกล่ีย 

 หากระบบการไกลเกลี่ยคดีส่ิงแวดลอมวางอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจของคูกรณีที่เกี่ยวของที่

จะเขารวมการไกลเกลี่ย คูกรณีจะตองรูและตระหนักถึงประโยชนหรือคุณคาที่ตนจะไดรับจากการไกลเกลี่ย

เสียกอน  คูกรณีเหลานั้นจึงจะยินยอมพรอมใจเขารวมการไกลเกลี่ย ตราบใดที่คูกรณีไมตระหนักวาการไกล

เกลี่ยจะชวยแกไขปญหาของตนไดอยางไรบาง คูกรณียอมจะไมตกลงเขารวมการไกลเกลี่ย แมในระบบการ

ไกลเกลี่ยเชิงบังคับ การสรางความรูความเขาใจในกระบวนการไกลเกลี่ยก็จะมีสวนชวยใหการเขารวมการ

ไกลเกลี่ยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคูกรณีจะเขาใจในกระบวนการหรือข้ันตอนที่จะ

เกิดขึ้นในการไกลเกลี่ย ทําใหสามารถมีบทบาทและมีสวนรวมไดอยางเต็มที่ยิ่งขึ้น  

5. บทสรุป  

 การไกลเกลี่ยจัดเปนกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือกวิธีการหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะชวยใหคูกรณี

สามารถแกไขความขัดแยงทางสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี เนื่องจากจะชวยใหปญหาที่เกิดขึ้นสามารถระงับ

ไปภายในระยะเวลาที่ไมนานนัก ทําใหการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นสามารถทําไดทันทวงทีกับสภาพปญหาและ



19 

 

ความเดือดรอน แตในการพัฒนาระบบการไกลเกลี่ยใหมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองดําเนินการหลาย

ประการเพื่อใหระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับความขัดแยงทางสิ่งแวดลอมที่มีลักษณะเฉพาะหลาย

ประการที่มีความแตกตางจากวามขัดแยงหรือขอพิพาทประเภทอื่น โดยจําเปนตองมีกฎเกณฑและระเบียบที่

เหมาะสม มีการการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของและตองสรางการรับ รูของประชาชนและคูกรณีตอการ

ไกลเกล่ียใหมากขึ้น หากสามารถพัฒนาองคประกอบและปจจัยตางๆ เหลานี้ไดแลวยอมจะทําใหระบบการ

ไกลเกลี่ยที่พัฒนาขึ้นสามารถชวยแกไขปญหาความขัดแยงทางสิ่งแวดลอมไดเต็มศักยภาพ 

 

____________________ 
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ระเบียบวาดวยการไกลเกลี่ยคดีสิ่งแวดลอม  

พ.ศ. ..... 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยการไกลเกลี่ยคดีส่ิงแวดลอม พ.ศ. ....”  

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

 ขอ ๓  ในกรณีที่มีระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ให

ปฏิบัติตามระเบียบนี้แทน 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

ขอ ๔  ในขอกําหนดนี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น 

 “คดี” หมายความวา กระบวนพิจารณานับตั้งแตเสนอคําฟองตอศาล 

 “คดีส่ิงแวดลอม” หมายความวา คดีที่มีประเด็นขอพิพาทเกี่ยวกับการกระทําใดๆ ที่กอใหเกิด

ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม 

 “ผูรับผิดชอบราชการศาล” หมายความวา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ ประธานศาล

อุทธรณภาค อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน ผูพิพากษาหัวหนาศาล หรือผูที่บุคคลดังกลาวมอบหมายให

ดําเนินการตามระเบียบนี้ 

 “ผูประนีประนอม” หมายความวา ผูพิพากษา ขาราชการศาลยุติธรรม บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดรับ

การแตงตั้งใหเปนผูประนีประนอมเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยตามระเบียบนี้ 
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 “ศูนยไกลเกลี่ยประจําศาล” หมายความวา ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทประจําศาลที่จัดตั้งขึ้นตามหมวด 

๙ แหงระเบียบนี้ 

 “หัวหนาศูนยไกลเกลี่ย” หมายความวา ขาราชการศาลยุติธรรมที่ผูรับผิดชอบราชการศาลมอบหมาย

ใหรับผิดชอบงานของศูนยไกลเกลี่ยประจําศาล 

“เจาหนาที่ศูนยไกลเกลี่ย” หมายความวา ขาราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการหรือลูกจางที่

ผูรับผิดชอบราชการศาลมอบหมายใหปฏิบัติงานในศูนยไกลเกลี่ยประจําศาล 

ขอ ๕ ใหประธานศาลฎีกาเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด ๒ 

การดําเนนิการใหมีการไกลเกลี่ย 

ขอ ๖ ในกรณีมีคดีส่ิงแวดลอมขึ้นสูศาล หากผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษา

เห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอและคูความฝายอื่นตกลงใหมีการไกลเกลี่ย ใหดําเนินการ

ใหมีการไกลเกลี่ยตามระเบียบนี้  

ขอ ๗ เมื่อศูนยไกลเกลี่ยประจําศาลไดรับคํารองขอจากคูความฝายใดฝายหนึ่ง ใหเจาหนาที่ศูนย

ไกลเกลี่ยหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดําเนินการสอบถามความประสงคของคูความฝายอื่น 

หากคูความทุกฝายประสงคจะใหมีการไกลเกลี่ย      ให เจ าหนาที่ศูนยไกล เกลี่ยรายงานให

องคคณะผูพิพากษาหรือผูรับผิดชอบราชการศาลทราบ ในกรณีนี้ใหเจาหนาที่ศูนยไกลเกลี่ยดําเนินการจัดให

มีการไกลเกลี่ยตามระเบียบนี้ เวนแตองคคณะผูพิพากษาจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น 

ขอ ๘ หากปรากฏวามีคดีส่ิงแวดลอมอื่นที่มีประเด็นขอพิพาทเปนเรื่องเดียวกันกับคดีส่ิงแวดลอม

ที่ดําเนินการใหมีการไกลเกลี่ยตามขอ ๖ อยูระหวางการพิจารณาในศาลนั้นและการดําเนินการไกลเกลี่ยคดี

ดังกลาวรวมกันจะเปนประโยชนตอการระงับขอพิพาทที่เกี่ยวของ เจาหนาที่ประจําศูนยไกลเกลี่ยอาจทํา

รายงานหรือคูความอาจทําคํารองตอองคคณะผูพิพากษาคดีดังกลาวหรือผูรับผิดชอบราชการศาลเพื่อขอให

ดําเนินการไกลเกลี่ยรวมกันก็ได หากองคคณะผูพิพากษาในคดีที่เกี่ยวของกันดังกลาวหรือผูรับผิดชอบ

ราชการศาลเห็นวาการดําเนินการไกลเกลี่ยคดีดังกลาวรวมกันจะเปนประโยชนตอการระงับขอพิพาทคดี
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เหลานั้น องคคณะผูพิพากษาหรือผูรับผิดชอบราชการศาลอาจมีคําสั่งใหดําเนินการไกลเกลี่ยคดีดังกลาว

รวมกัน  

ขอ ๙ ในกรณีที่ปรากฏวามีบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากกรณีที่ เปนประเด็นขอพิพาทในคดี

ส่ิงแวดลอมนั้นซึ่งไมไดเปนคูความในคดีนั้นหรือในคดีอ่ืนที่อยูระหวางการพิจารณา และการใหบุคคล

ดังกลาวเขารวมการไกลเกลี่ยจะเปนประโยชนตอการระงับขอพิพาทที่เกี่ยวของ เจาหนาที่ประจําศูนยไกล

เกลี่ยอาจทํารายงานหรือคูความอาจทําคํารองตอองคคณะผูพิพากษาคดีดังกลาวหรือผูรับผิดชอบราชการศาล

เพื่อขอใหเชิญบุคคลดังกลาวเขารวมการไกลเกลี่ยดวยก็ได หากองคคณะผูพิพากษาในคดีที่เกี่ยวของกัน

ดังกลาวหรือผูรับผิดชอบราชการศาลเห็นวาการใหบุคคลดังกลาวเขารวมการไกลเกลี่ยดวยจะเปนประโยชน

ตอการระงับขอพิพาทที่เกี่ยวของ องคคณะผูพิพากษาหรือผูรับผิดชอบราชการศาลอาจมีคําสั่งใหเชิญบุคคล

ดังกลาวเขารวมการไกลเกลี่ยดวยก็ได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหศูนยไกลเกลี่ยประจําศาลดําเนินการเชิญบุคคลดังกลาวใหเขารวมการไกล

เกลี่ย หากบุคคลดังกลาวยินยอมเขารวมการไกลเกลี่ย ใหจัดใหมีการไกลเกลี่ยตามระเบียบนี้  

หมวด ๓ 

การไกลเกลี่ย 

ขอ ๑๐ ในการไกลเกลี่ย ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาอาจแตงตั้งผูประนีประนอมเพื่อ

ชวยเหลือศาลในการไกลเกลี่ยคดีเร่ืองใดเรื่องหนึ่งก็ได ใหผูประนีประนอมทีไ่ดรับการแตงตั้งดําเนินการไกลเกลี่ย

ตามระเบียบนี ้  

ขอ ๑๑ ในการแตงตั้งผูประนีประนอม           ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาพึง

คํานึงถึงความเหมาะสมและความเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมของบุคคลนั้นเทาที่จะพึงกระทําได  

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับการแตงตั้งแลว ผูประนีประนอมตองเปดเผยขอเท็จจริงซึ่งอาจเปนเหตุอันควร

สงสัยถึงความเปนกลางของตนใหคูความทราบโดยทันที  

นับแตเวลาที่ไดรับการแตงตั้งและตลอดระยะเวลาที่กระบวนการไกลเกลี่ยยังไมส้ินสุด หากปรากฏ

ขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งขึ้นภายหลังไดรับการแตงตั้ง ผูประนีประนอมตองเปดเผยขอเท็จจริงเชนวานั้นให

คูความทราบโดยทันที เวนแตจะไดแจงใหคูความทราบแลว 
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ขอ ๑๓ คูความที่เปนบุคคลธรรมดาพึงเขารวมประชุมไกลเกลี่ยดวยตนเอง เวนแตมีเหตุสุดวิสัย

หรือมีเหตุจําเปนอื่นอันไมอาจกาวลวงได คูความนั้นอาจแตงตั้งตัวแทนที่มีอํานาจตัดสินใจและทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความเขารวมประชุมไกลเกลี่ยก็ได  

คูความที่เปนนิติบุคคลพึงแตงตั้งตัวแทนที่มีอํานาจตัดสินใจและทําสัญญาประนีประนอมยอมความ

เขารวมประชุมไกลเกลี่ย  

ในกรณีที่บุคคลที่อาจไดรับผลกระทบทางสิ่งแวดลอมประกอบดวยบุคคลที่มีผลประโยชนหรือ

สวนไดเสียแตกตางกันในสาระสําคัญหลายกลุม ใหเจาหนาที่ประจําศูนยไกลเกลี่ยจัดใหมีตัวแทนของบุคคล

ในแตละกลุมดังกลาวเขารวมการไกลเกลี่ย โดยใหจัดทําหนังสือมอบอํานาจเขารวมและทําความตกลงใน

การไกลเกลี่ยใหบุคคลที่อ าจไดรับผลกระทบในกลุมนั้นลงชื่อมอบอํานาจตั้งตัวแทนเขารวมและทํา

ความตกลงในการไกลเกลี่ย 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่คูความมิไดตกลงไวเปนอยางอื่น ผูประนีประนอมอาจกําหนดขั้นตอนหรือ

แนวทางในการดําเนินการไกลเกลี่ยตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงพฤติการณแหงคดี ความประสงคของ

คูความ การปฏิบัติตอคูพิพาทอยางเปนธรรมและความตองการที่จะระงับขอพิพาทดวยความรวดเร็ว 

ขอ ๑๕ การไกลเกลี่ยจะทําดวยวิธีใด ณ วันเวลาและสถานที่ใด ใหเปนไปตามที่         หลักเกณฑ

และแนวทางที่ศาลกําหนด แตผูประนีประนอมจะตองแจงใหคูความทุกฝายทราบถึงการดําเนินการไกลเกลี่ย

ที่คูความฝายหนึ่งฝายใดมิไดเขารวมใหคูความฝายนั้นทราบดวย  

ขอ ๑๖ ผูประนีประนอมอาจประชุมไกลเกลี่ยกับคูความทุกฝายพรอมกัน หรือประชุมไกลเกล่ียกับ

คูความแตละฝายแยกตางหากจากกันก็ได 

ขอ ๑๗ กระบวนการไกลเกลี่ยใหดําเนินการเปนความลับ โดยไมมีการบันทึกรายละเอียดของการ

ไกลเกลี่ยไว ไมวาบันทึกเปนลายลักษณอักษรหรือบันทึกในรูปแบบของการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือส่ือ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น เวนแตคูความจะตกลงกันใหบันทึกการดําเนินการไกลเกลี่ยทั้งหมด

หรือสวนใดสวนหนึ่งโดยคูความเปนผูออกคาใชจายก็ได 

ขอ ๑๘ ผูประนีประนอมตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑใดๆ เกี่ยวกับ

การไกลเกลี่ยเพื่อใหการไกลเกลี่ยเปนไปโดยความเรียบรอยโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของคูความ 
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ขอ ๑๙ ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือวากระบวนการไกลเกลี่ยส้ินสุดลง 

 (๑) คูความสามารถระงับขอพิพาทไดดวยการถอนฟอง หรือขอใหศาลมีคําพิพากษาตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความ 

 (๒) คูความฝายใดฝายหนึ่งถอนตัวจากการไกลเกลี่ย 

 (๓) คูความไมสามารถระงับขอพิพาทไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 (๔) ผูประนีประนอมเห็นวาการดําเนินการไกลเกลี่ยตอไปจะไมเปนประโยชนแกคดี 

 (๕) ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาที่แตงตั้งเห็นวาการดําเนินการไกลเกลี่ย

ตอไปจะไมเปนประโยชนแกคดี 

ขอ ๒๐ เมื่อกระบวนการไกลเกลี่ยส้ินสุดลง ใหผูประนีประนอมรายงานผลของการไกลเกลี่ยให

ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาทราบเพื่อดําเนินการตอไปโดยเร็ว 

 ในกรณีที่คูความตกลงระงับขอพิพาทเพียงบางสวน หรือตกลงรับขอเท็จจริงบางประการและ

ยินยอมนําขอตกลงเชนวานั้นไปใชอางอิงในการพิจารณาพิพากษาของศาลได ใหผูประนีประนอมจัดทํา

บันทึกขอตกลงและรายงานใหผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาทราบ 

 ขอ ๒๑ ในกรณีที่คูความตกลงระงับขอพิพาทที่เกดิขึ้นได ใหคูความยื่นคํารองตอศาลขอใหมีคํา

พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หากในการไกลเกลี่ยมีบุคคลที่ไมไดเปนคูความเขารวมดวย

และบุคคลดังกลาวไดตกลงระงับขอพิพาทในสวนทีเ่กีย่วกับตน ใหจัดทาํ เปนสัญญาประนีประนอม

ยอมความขึ้นตางหาก  

ขอ ๒๒ ในกรณีที่คูความไมไดตกลงไวเปนอยางอื่น ใหรักษาขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการไกลเกลี่ย

ขอพิพาทเปนความลับ เวนแตกฎหมายบังคับใหเปดเผยขอมูลนั้นหรือเพื่อวัตถุประสงคของการปฏิบัติหรือ

การบังคับใหเปนไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 

 ขอ ๒๓ หามมิใหคูความที่เขารวมในการไกลเกลี่ย ผูประนีประนอมหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งผูที่

เกี่ยวของกับการจัดการไกลเกลี่ย อางอิง นําสืบเปนพยานหลักฐาน      เบิกความ หรือนําสงเปน
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พยานหลักฐานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ กระบวนพิจารณาของศาลหรือกระบวนพิจารณาอื่นๆ  

เกี่ยวกับกรณีดงัตอไปนี ้

 (๑) การที่คูความฝายหนึ่งเชิญชวนใหเขารวมในการไกลเกลี่ย หรือขอเท็จจริงที่วาคูความเต็มใจ

ที่จะเขารวมการไกลเกลี่ย 

 (๒) ความเหน็ที่แสดงออกมาหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการในการระงับขอ

พิพาทที่แสดงออกหรือเสนอโดยคูความฝายหนึ่งในการไกลเกลี่ย 

 (๓) ขอความหรือการยอมรับที่กระทําโดยคูความฝายหนึ่งในการไกลเกลี่ย 

 (๔) ขอเสนอที่เสนอโดยผูประนปีระนอม 

 (๕) ขอเท็จจริงที่วาคูความฝายใดฝายหนึ่งไดแสดงความเต็มใจที่จะยอมรับขอเสนอในการ

ระงับขอพิพาทที่เสนอในการไกลเกลี่ย 

 (๖) เอกสารที่จัดเตรียมเพื่อวัตถุประสงคหรือใชประโยชนในการไกลเกลี่ยโดยเฉพาะ 

 ขอ ๒๔ ภายใตบังคับของขอ ๒๓ พยานหลักฐานที่รับฟงไดอยูแลวในกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ กระบวนพิจารณาของศาล หรือกระบวนพิจารณาอื่นใดยอมไมเปนพยานหลกัฐานที่ไม

อาจรับฟงไดเพียงเพราะวาไดมีการใชพยานหลักฐานนั้นในการไกลเกลี่ย 

 

ประกาศ ณ วนัที่ ................................... 

(……………………………) 

…………………………………… 



 

 

 

ภาคผนวก จ 
นักวิจยัและเครือข่ายนักกฎหมาย นักวิชาการด้านสิ�งแวดล้อม 

 



๑ | ห น้ า  

 

รายชื�อที�ปรึกษาโครงการ 

ลาํดบั ชื�อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง/หน่วยงาน 
๑. นายไสลเกษ วฒันพนัธุ ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘  

ที�ปรกึษาโครงการวจิยั 
๒. นายวนิยั เรอืงศร ี ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม 

ศาลฎกีา ที�ปรกึษาโครงการวจิยั 
๓. ศ.ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิ คณบดคีณะนิตศิาสตร ์ 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
ที�ปรกึษาโครงการวจิยั 

รายชื�อนักวิจยั 

ลาํดบั ชื�อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง/หน่วยงาน 
๑. นายสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล 

ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดันครปฐม 
หวัหน้าโครงการวจิยั 

๒. นางสาวกฤตกิา เลศิสวสัดิ : นกัวจิยัประจาํโครงการและผูป้ระสานงาน 

รายชื�อเครือข่ายด้านกฎหมายสิ�งแวดล้อม 

ลาํดบั ชื
อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง/หน่วยงาน 
๑. นายกฤษณะ ช่างกล่อม นกัวชิาการอสิระ (กฎหมายมหาชน) 
๒. รศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร นกักฎหมาย (อสิระ) 
๓. ผศ.ดร.กติตศิกัดิ : ปรกต ิ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
๔. นายกติตพิงศ ์สาํเภา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
๕. นายกฤษกร ศลิารกัษ์ สมชัชาคนจน 
๖. รศ.ดร.กมัปนาท ภกัดกุีล คณบดคีณะสิ0งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ

มหาวทิยาลยัมหดิล 
๗. นายเกรยีงไกร พรพพิฒัน์กุล บรรณาธกิารข่าว หนงัสอืพมิพผ์ูจ้ดัการ 
๘. นางสาวคนึงภรณ์ วงเวยีน วารสารผลใิบ มลูนิธสิถาบนัสิ0งแวดลอ้มไทย 
๙. นางคดิงาม คงตระกูล ล ี ผูพ้พิากษา แผนกคดสีิ0งแวดลอ้มในศาลแพ่ง 
๑๐. นางสาวจนัทมิา ธนาสว่างกุล อยัการผูเ้ชี0ยวชาญ สาํนกังานอยัการสงูสุด 
๑๑. ผศ.ดร.จนัทจริา เอี�ยมมยุรา คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
๑๒. นางสาวจริาวลัย ์คชฤทธิ : ผูพ้พิากษาศาลชั <นตน้ 

ประจาํกองผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีา  



๒ | ห น้ า  

 

ลาํดบั ชื
อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง/หน่วยงาน 
๑๓. นายแพทยห์ญงิฉันทนา ผดุงทศ สาํนกัควบคุมโรคจากการประกอบอาชพี กระทรวง

สาธารณสุข 
๑๔ นายชนะชยั เลศิสุชาตวนิช สาํนกังานกฎหมาย กรมเจา้ท่า 
๑๕. นายชยัวฒัน์ พมิพฒัน์ สาํนกังานกฎหมาย กรมที0ดนิ 
๑๖. นายชาญณรงค ์ปรานีจติต ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลอุทธรณ์  

ปฏบิตัริาชการสํานกัประธานศาลฎกีา  
๑๗. นายชุณหเดช พรหมเศรณี เครอืขา่ยวางแผนและผงัเมอืงเพื0อสงัคม 
๑๘. ดร.เดชา พมิพสิุทธิ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๑๙. นางสาวธนัยพฒัน์ เสง็ประเสรฐิ องคก์ารอสิระดา้นสิ0งแวดลอ้มและสุขภาพ (กอสส.) 
๒๐. นายธนารกัษ์ เนาวรตัน์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลทรพัยส์นิทางปญัญา

และการคา้ระหว่างประเทศ 
๒๑. นายประสาท มแีตม้ นกัคณติศาสตร ์(อสิระ) 
๒๒. นายนิพนธ ์พชิยพาณิชย ์ ผูพ้พิากษา ศาลอุทธรณ์ 
๒๓. นางสาวปฐมพร ธาระวานิช เจา้พนกังานคด ีศาลฎกีา 
๒๔. นายประยุทธ ไชยพณิ ผูพ้พิากษาศาลชั Dนตน้ ประจาํกองผูช่้วยผูพ้พิากษา

ศาลฎกีา 
๒๕. ผศ.ปรชัญา บุญประเสรฐิ ภาควชิาคณติศาสตรแ์ละสถติ ิ 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

๒๖. นางสาวปานระพ ีแกว้ภราดยั คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
๒๗. ดร.ปิ0นสกัก ์สุรสัวด ี ผูอ้ํานวยการสาํนกัอนุรกัษ์ทรพัยากรทางทะเลและ

ชายฝ ั 0งกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั 0ง 
๒๘. นายพงศฐ์ติ ิหริฐัสาล ี คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
๒๙. นางสาวพงษ์ทพิย ์สาํราญจติ กลุ่มปฏบิตังิานทอ้งถิ0น (Local Act) 

อเีมล:์ psamranjit@yahoo.co.th 
๓๐. ผศ.พนอ อศัวรจุานนท ์ ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
๓๑. นางพรพมิล เจรญิส่ง กรมควบคุมมลพษิ  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
๓๒. ดร.พชัร ีสโิรรส คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
๓๓. ดร.พชิญ รชัฎาวงศ ์

 
ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๓๔. นางสาวเพญ็โฉม แซ่ตั Dง มลูนิธบิรูณะนิเวศ 



๓ | ห น้ า  

 

ลาํดบั ชื
อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง/หน่วยงาน 
๓๕. นายไพชยนต ์เจรญิไชยศร ี กรมอุตสาหกรรมพืDนฐานและการเหมอืงแร ่ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
๓๖. นายไพโรจน์ มนิเดน็ ตุลาการศาลปกครองและโฆษกศาลปกครอง  

ศาลปกครอง 
๓๗. นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏริปูกฎหมาย  

คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย (ค.ป.ก.) 
๓๘. ผศ.ไพสฐิ พานิชกุล คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
๓๙. นางสาวภารนี สวสัดริกัษ์ เครอืขา่ยวางแผนและผงัเมอืงเพื0อสงัคม 
๔๐. นายไมตร ีจงไกรจกัร เครอืขา่ยชุมชนเพื0อการปฏริปูการสงัคมและ

การเมอืง (คปสม.) 
๔๑. นายนิวตั ิแกว้ลว้น รองเลขาธกิารสภาทนายความ  

สาํนกังานสิ0งแวดลอ้ม สภาทนายความ 
๔๒. นายยานยนต ์สราญรมย ์ กองนิตกิาร กรมประมง 
๔๓. นางสาวยวุด ีคาดการณ์ไกล สถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
๔๔. ดร.รชัดาพร นิ0มพงษ์ศกัดิ Q สาํนกังานศาลปกครอง 
๔๕. ผศ.ดร.รฐัพล อน้แฉ่ง คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร 
๔๖. นางสาวรชันี เก่าเจรญิ กรมสอบสวนคดพีเิศษ 
๔๗. รศ.ดร.เรณู เวชรชัตพ์มิล รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร 
๔๘. นางสาวลลลิ ก่อวุฒกุิลรงัษ ี อาจารยป์ระจาํ คณะนิตศิาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
๔๙. นางสาวลกัขณา พบร่มเยน็ นกัวจิยัอสิระ (ดา้นกฎหมายมหาชน) 
๕๐. นางสาววราวรรณ เฉลมิโอฐ นกัวชิาการสิ0งแวดลอ้ม 
๕๑. นางสาววฒันา นาคประดษิฐ ์ มลูนิธอิาสาสมคัรเพื0อสงัคม 
๕๒. นางสาววลิาวลัย ์สุขรว่ม แผนงานสรา้งเสรมินโยบายสาธารณะที0ด ี
๕๓. นางสาววศินี วณชิวชิากรกจิ กลุ่มกฎหมาย  

สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ0งแวดลอ้ม 

๕๔. นายศรสีุวรรณ จรรยา สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกรอ้น 
๕๕. นายศรอีมัพร ศาลคิุปต ์ อธบิดผีูพ้พิากษาศาลแพ่งธนบุร ี
๕๖. นางศศริศัมิ Q ปราณจีติต์ ผูพ้พิากษาศาลชั Dนตน้ ประจาํกองผูช่้วยผูพ้พิากษา

ศาลฎกีา 
๕๗. ดร.ศริกาญจน์ เหลอืงสกุล วศิวกรชาํนาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



๔ | ห น้ า  

 

ลาํดบั ชื
อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง/หน่วยงาน 
๕๘. นายศริชิยั วฒันโยธนิ ผูพ้พิากษาศาลฎกีา 
๕๙. รศ.ดร.ศุภชิยั ตั Dงใจตรง นกัวจิยัอสิระ (วทิยาศาสตรท์างทะเล) 
๖๐. นางสาวศยามล ไกยรูวงศ ์ เอน็จโีอ (สิ0งแวดลอ้ม) 
๖๑. นางสาว ส.รตันมณ ีพลกลา้ ทนายความ (สิ�งแวดลอ้ม) 
๖๒. นายสมชาย อามนี ทนายความ (สิ�งแวดลอ้ม) 

สภาทนายความ 
๖๓. นายสมชาย หอมลออ สมาคมสทิธเิสรภีาพของประชาชน (ส.ส.ส.) 
๖๔. นางสมบุญ ศรคีาํดอกแค สภาเครอืข่ายกลุ่มผูป้ว่ยจากการทํางานและ

สิ0งแวดลอ้มแห่งประเทศไทย 
๖๕. นางสาวสมปรารถนา ฤทธิ :พริ<ง อาจารยป์ระจาํ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
๖๖. นางสมภาร คนืด ี สมชัชาคนจน กรณเีขื0อนปากมลู ศูนยภ์ูมปิญัญาไท

บา้นปากมลู 
๖๗. นายสมโภชน์ นิ0มสนัตเิจรญิ องคก์ารอสิระดา้นสิ0งแวดลอ้มและสุขภาพ (กอสส.) 
๖๘. ดร.สมฤด ีนิโครวฒันยิ0งยง สถาบนัสิ0งแวดลอ้มไทย 
๖๙. ดร.สวินีิย ์สวสัดิ Qอาร ี สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ
๗๐. นางสาวสุกรานต ์โรจนไพรวงศ ์ องคก์รอสิระดา้นกจิการกระจายเสยีงและ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) 
๗๑. นางสาวสุจริา นาแซง สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ0งแวดลอ้ม 
๗๒. พนัตํารวจโทสุธ ีเอี�ยมเจรญิยงค ์ กองกฎหมาย สาํนกังานตํารวจแห่งชาต ิ
๗๓. นางสุนี ไชยรส กรรมการปฏริปูกฏหมาย  

คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย 
๗๔. นางสาวสุภาภรณ์ มาลยัลอย โครงการนิตธิรรมสิ0งแวดลอ้ม (EnLAW) 
๗๕. นายสุมติรชยั หตัถสาร ศูนยพ์ทิกัษ์และฟืDนฟูสทิธชุิมชนทอ้งถิ0น 
๗๖. นายสุรชยั ตรงงาม โครงการนิตธิรรมสิ0งแวดลอ้ม (EnLAW) 
๗๗. รศ.ดร.สุรชิยั หวนัแกว้ คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
๗๘. นายสุรยิา พวงจนัทน์แดง ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์  

ศาลอุทรธรณ์ภาค ๘ (ภเูกต็) 
๗๙. นางสาวสุวรรณา สมบตัริกัษาสุข นกักฎหมายมหาชน/สถานีวทิยแุห่งจฬุากรณ์

มหาวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
๘๐. นางสาวสุวลกัษณ์ จสูวสัดิ : นิตกิรประจาํสํานกักฎหมาย สาํนกังานนโยบายและ

แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ0งแวดลอ้ม 
๘๑. นายแสงชยั รตันเสรวีงษ์ สภาทนายความ 
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ลาํดบั ชื
อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง/หน่วยงาน 
๘๒. นายไสว มาลยั เครอืขา่ยปฏริปูที0ดนิภาคอสีาน 
๘๓. นางศศริศัมิ :  ปราณีจติต ์ ผูพ้พิากษาศาลชั <นตน้ประจาํกองผูช่้วยผูพ้พิากษา

ศาลฎกีา  
๘๔. นางสาวอชชิญา อ๊อตวงษ ์ โครงการนิตธิรรมสิ0งแวดลอ้ม (EnLAW) 
๘๕. นายอนุ กลัลประวทิย ์ กรมอุตสาหกรรมพืDนฐานและการเหมอืงแร่ 
๘๖. นายอมัรนิทร ์สายจนัทร ์ โครงการนิตธิรรมสิ0งแวดลอ้ม (EnLAW) 
๘๗. นางสาวธรีาพร วริวิุฒกิร นกัวชิาการสิ0งแวดลอ้มชํานาญการพเิศษ กรม

ควบคุมมลพษิ 
๘๘. ดร.นาตาชา วศนิดลิก สาํนกังานศาลปกครอง 
๘๙. นายศุภพร ภู่เกษมวรางกูร กรมเจา้ท่า 
๙๐. นายลขิติ ศรลีาพล สภาเครอืข่ายกลุ่มผู่ปว่ยจากการทํางานและ

สิ0งแวดลอ้มแห่งประเทศไทย 
๙๑. รศ.ดร.ทศพล ปิ0นแกว้ ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
๙๒. นายบณัฑรู ชุนสทิธ ิ คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
๙๓. นางสาวเนตรนภางค ์ขวญัคาํ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
๙๔. นายสุชาต ิเจรญิวริยิะธรรม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
๙๕. นางสาวมนขวญั มะกลํ0าทอง สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
๙๖. นางสาวกญัญารตัน์ วภิาตะวตั คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย 
๙๗. นายพลาย ภริมย ์ กรนีพซี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
๙๘. ดร.สุรพล ดวงแข คณะกรรมการองคก์รอสิระดา้นสิ�งแวดลอ้มและ

สุขภาพ (กอสส.) 
๙๙. นางงามวลัย ์ทศันียานนท ์ มลูนิธศิูนยก์ฎหมายสิ�งแวดลอ้ม 
๑๐๐. พ.ต.ต.ณฐัพล ดษิยธรรม ศูนยป์ฏบิตักิารแผนที�และภูมสิารสนเทศ กรม

สอบสวนคดพีเิศษ 
๑๐๑. นางสาวจฑุามาศ เกดิปราง แผนงานสรา้งเสรมินโยบายสาธารณะที0ด ี
๑๐๒. นายศราวุธ ศรวีรรณยศ RISEAP YMAT 
๑๐๓. นางสาวณฐัพร จริะเรอืงฤทธิ Q ALS Laboratory 
๑๐๔. นางสาวปิตุภูม ินิตยานนัทะ นกักฎหมาย องคก์รอสิระดา้นกจิการกระจายเสยีง

และโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) 
๑๐๕. ผศ.ดร.อาภา หวงัเกยีรต ิ อาจารยป์ระจาํภาควชิาวศิวกรรมศาสตรส์ิ0งแวดลอ้ม  

มหาวทิยาลยัรงัสติ 
๑๐๖. นางสาวอารวีรรณ คสูนัเทยีะ กลุ่มปฏบิตังิานทอ้งถิ0น (Local Act) 
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อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง/หน่วยงาน 
๑๐๗. นางสาวองัคณา  สนิเกษม ผูพ้พิากษาศาลชั <นตน้ประจาํกองผูช่้วยผูพ้พิากษา

ศาลฎกีา  
๑๐๘. รศ.ดร.อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ คณะนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 


	IMG
	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0005
	IMG_0006
	IMG_0007
	IMG_0008
	IMG_0009
	IMG_0010
	IMG_0011
	IMG_0012
	IMG_0013
	IMG
	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0005
	IMG_0006
	IMG_0007
	IMG_0008
	IMG_0009
	IMG_0010
	IMG_0011
	IMG_0012
	IMG_0013

