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บุคคลเป็นองค์ประกอบสาคัญ แต่คดีสิ่งแวดล้อมนอกจากจะมีความแตกต่างจากคดีละเมิดหรือ คดีแพ่งหรือ
คดีอาญาทั่วไปแล้ว ยังมีความยุ่งยากซับซ้อนและลักษณะพิเศษเป็นการเฉพาะ ดังนี้
1. การก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นสาธารณะสมบัติที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
จะพบเสมอว่า ในคดีสิ่งแวดล้อมผลที่เกิดจากการกระทามักก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์ สินส่ วนตัวของผู้ใดผู้ห นึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางครั้งไม่ใช่ทรัพย์สิ น
ของโจทก์ผู้ฟูองคดีอีกด้วย เช่น มลภาวะที่เกิดในน้า อากาศ พื้นดิน หรือการทาลายปุาไม้ เป็นต้น จึงเป็น
เรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิหรือผลประโยชน์ของสาธารณะด้วย
2. มีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมจานวนมาก
ในบางครั้งความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมอาจแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ซึ่งจะมีผู้ทีได้รับความ
เดือดร้อนหรือผลกระทบตามมาเป็นจานวนมาก อาจเป็นคนภายในชุมชน หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ หรือ
จังหวัด บางกรณีอาจแผ่ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้าเสี ยลงสู่ แม่น้า
ลาคลอง โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือกรณีกลุ่มควันไฟที่เกิดจากเหตุไฟปุาในประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น
3. ต้องใช้เวลาในการแสดงผลความเสียหาย
บางครั้งผลความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลใดบุค คลหนึ่งอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมี
สารพิษ หรือวัตถุใดๆในกระบวนการอุตสาหกรรมจะไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใด แต่ต้องอาศัยระยะเวลา
ในการบ่มเพาะของสารนั้นไว้ในร่างกาย หรืออาจจะต้องมีปริมาณสะสมในจานวนหนึ่งจึงจะแสดงปฏิกิริยาต่อ
ร่างการมนุษย์ ในกรณีเช่นนี้ ปัญหาในการพิจารณาคดีที่ซับซ้อนกว่าคดีทั่วไปก็คือ การพิสูจน์ความเกี่ยวข้อง
หรือความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีกับความเสียหายต่อสุขภาพของโจทก์ซึ่งอาจต้องใช้เวลานาน ผลร้ายอาจ
แสดงขึ้นหลังจากคดีเสร็จสิ้นไปนานแล้ว ซึ่งจะมีผลกระทบในเรื่องการกาหนดค่าเสียหาย หรืออายุความ
ฟูองร้องคดี เป็นต้น
4. ต้องใช้พยานผู้เชี่ยวชาญในการพิสูจน์ความเสียหาย
คดีสิ่งแวดล้อมที่ มีปัญหาเกี่ยวข้องการมลพิษต่างๆ จาเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการสืบ
พิสูจน์ความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้ นแก่บุคคล ในบางคดีจาเป็นต้องอาศัยเทคนิค
วิธีการ และวิชาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยเหลือในการสืบพยาน ดังนั้น ศาลจาต้องใช้พยานผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านมาให้ความเห็นประกอบการวินิจฉัยคดีเหล่านี้
5. ต้องมีมาตรการแก้ไขเยียวยาที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในคดีสิ่งแวดล้อมมักจะสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติเป็น
อย่างมากและส่งผลกระทบต่อมนุษย์ค่อนข้างรุนแรง หากปล่อยเวลาให้เนิ่นนานออกไปอาจเป็นการยากที่ จะ
แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในบางครั้งอาจต้องใช้เวลานานและใช้เงินเป็นจานวนมาก ทั้งต้องใช้วิทยาการ
สมั ย ใหม่ห รื อ ขั้ น สู ง จึ ง จะแก้ ไ ขได้ ดั งนั้ น ศาลจะต้ องมี อ านาจในการออกค าสั่ ง ให้ ร ะงั บการกระท าใดๆ
ไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา หรือในบางกรณีจาเป็นต้องออกคาสั่งคุ้มครองก่อนการฟูองคดี เป็นต้น เพื่อใช้เป็น
มาตรการในทางกฎหมายที่จะหยุดยั้งหรือระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นให้รวดเร็วที่สุด
หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก็เห็นได้ว่า คดีสิ่งแวดล้อมยังมีความแตกต่างจากคดีอื่นทั่วๆไป
อีกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักคิดในเรื่องของทฤษฎีหรือปรัชญาของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่า
เป็ น กฎหมายใหม่ที่มีความโดดเด่น และได้รับการพัฒ นามาอย่างต่อเนื่องในช่ว งไม่กี่ทศวรรษมานี้ ดังนั้น
ในประเด็นเรื่องของแนวคิดหรือทฤษฎี ทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม นั้น ผู้ที่สนใจศึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อม
จะต้องยอมรับว่ามีความต่างจากหลักกฎหมายแพ่งทั่วๆไป ซึ่งเป็นกฎหมายภาคเอกชน (Private Law)
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แต่กฎหมายสิ่งแวดล้อมมีทั้งเนื้อหาในส่วนของกฎหมายภาคเอกชน (Private Law) และกฎหมายภาคมหาชน
(Public Law) รวมเข้าอยู่ด้วยกัน นอกจากนี้แล้วกฎหมายสิ่งแวดล้อมยังมีเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็น
กฎหมายระหว่างประเทศอีกด้ว ย กล่ าวคือ เมื่อไม่นานมานี้นานาชาติต่างตระหนักร่ว มกันว่า ปัญหา
สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องเฉพาะของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่ อไป แต่เป็นเรื่องของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่
จะต้องร่ว มมือกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะผลของปัญหาได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมโดยรวม จึงมี
ความคิดริเริ่มและประชุมปรึกษากันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในปัจจุบันนี้มี
ข้ อ ตกลงหรื อ สนธิ สั ญ ญาส าคั ญ ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มอยู่ จ านวนหลายร้ อ ยฉบั บ Multilateral
environmental agreements (MEAs) และยังมีกิจกรรมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้มีการบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจานวนมากในทุกภูมิภาค
อีกด้วย ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ที่มาหรือบ่อเกิดและวิวัฒนาการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมนั้น ส่วนหนึ่ง
ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจาก ”กระแสนานาชาติ ท างกฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ ม” (Internationalization
of
Environmental
Law) นั่ น เอง ซึ่ ง กระแสนานาชาติ ท างกฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มนี้ ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ
กระบวนการพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมภายในของแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่องในช่วง
ไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะปรากฏในรูปของบทบัญญัติของกฎหมายภายในที่แต่ละประเทศได้อนุวัตตาม
พันธกรณีหรือความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปแบบของอนุสัญญา
ปฏิญญาหรือพิธีสารต่างๆ ซึ่งมีตัวอย่างที่สาคัญๆ อาทิเช่น อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้าย
และการกาจัดของเสียอันตรายข้ามแดน (Basel Convention on the Control of Transboundary
Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ปุาและพืชปุาที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora, 1973-CITES) ปฏิญญาริโอเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The Rio
Declaration on Environment and Development) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เป็นต้น
หรือจะปรากฏอยู่ในคาวินิจฉัยของศาลต่างๆ ซึ่งได้รับเอาแนวคิดหรือหลักการทางกฎหมายสิ่ งแวดล้อม
ระหว่างประเทศมาปรับใช้แก่คดีสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศของตน ด้วยการตีความหรือขยายความตัว
บทกฎหมาย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมแก่ทุกฝุาย ไม่เพียงแต่เฉพาะคู่ความที่พิพาทกันในคดี
เหมือนเช่นเดิมเท่านั้น ตั วอย่างหนึ่งที่จะขอนาเสนอในที่นี้ คือ แนวคิดทางกฎหมายสิ่ งแวดล้อมที่ว่า ด้ว ย
“ความเป็นธรรมระหว่างชนต่างรุ่น” (Intergenerational Equity) หมายถึง ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น
ปั จจุ บั น และชนรุ่ น อนาคต (Future Generation) ซึ่ งอาจเกี่ยวข้ องกั บการจัดสรรและใช้ ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคานึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการตัดสินและการ
ดาเนินโครงการในปัจจุบัน รวมทั้ง สิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไปอีกด้วย ซึ่งแนวคิดนี้
ย่อมต่างจากสิทธิของบุคคลตามกฎหมายแพ่งที่จากัดเฉพาะผู้ที่คลอดแล้วอยู่เป็นทารกเท่านั้นกฎหมายถึงจะ
รับรองและคุ้มครองให้ เป็นต้น สาหรับข้อแตกต่างประการอื่นๆนั้นเนื่องจากมีเวลาจากัด ผู้เขียนขออนุญาต
ชี้ให้เห็นเป็น เพียงประเด็นหลักๆ ดังนี้ คือ ประเด็นเรื่องในขอบเขตและการประเมิน ความเสียหายในคดี
สิ่งแวดล้อม หลักและวิธีการชดเชยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม แนวความคิดในเรื่องอาชญากรรมทาง
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัตถุประสงค์และวิธีการลงโทษที่เหมาะสม และกระบวนวิธีพิจารณาคดีที่จะส่งเสริมการ
บังคับใช้กฎหมายสารบัญญัติสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
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3. ขอบเขตของคดีสิ่งแวดล้อม
ความยากล าบากในเบื้ อ งแรกก็ คื อ การค้ น หาลั ก ษณะและขอบเขตของคดี สิ่ ง แวดล้ อ ม
ซึ่งนอกจากจะค้นหาความแตกต่างระหว่างคดีทั่วไปแล้ว ยังเป็นความยากลาบากยิ่งที่จะให้คานิยาม
ความหมายที่ชัดเจนว่า “คดีสิ่งแวดล้อม” คือ คดีประเภทใด
3.1 คดีสิ่งแวดล้อม คือ คดีประเภทใด?
คาว่า “สิ่งแวดล้อม” ( Environment, ambient) โดยทั่วไปจะหมายถึงสิ่งต่างๆทั้งทาง
ธรรมชาติและทางสังคมที่อยู่รอบ ๆ มนุษย์ มีทั้งที่ดีและไม่ดี ในขณะที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้นิยามศัพท์คาว่า “สิ่งแวดล้อม” ว่าหมายถึง สิ่งต่างๆที่มีลักษณะในทาง
กายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ ได้ทาขึ้น ทาให้ไม่อาจเข้าใจ
ได้แน่ชัดว่า “สิ่งแวดล้อม” นี้จะหมายถึงอะไรบ้าง? จึงเป็นคาทีม่ ีความหมายที่กว้างมาก
ดังนั้น “คดีสิ่งแวดล้อม” ( Environmental cases ) หากจะหมายถึงข้อพิพาทหรือความ
ขัดแย้งต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้ว คงจะครอบคลุมไปในคดีทุกประเภทจนไม่มีขอบเขตจากัดที่ชัดเจน
และน่าจะไม่ถูกต้องนักเพราะเป็นการให้ความหมายที่กว้างเกินไป
การกาหนดนิยามคดีสิ่งแวดล้อมนั้น มีผ ลกระทบต่อเขตอานาจของศาลในการพิจารณา
พิพากษาคดีด้ว ย ในต่างประเทศนั้ น ศาลสิ่ งแวดล้ อมจะมี เขตอานาจกว้างขวางมาก กล่ าวคือ มีอานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรงแล้ว เขตอานาจของศาลยัง
ครอบคลุมไปถึงข้อพิพาทตามกฎหมายที่ดิน กฎหมายแรงงาน (ในส่วนของสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน)
กฎหมายคุ้มครองโบราณสถาน เป็นต้น คดีสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหม่สาหรับประเทศไทย และในต่างประเทศก็
มีแนวปฏิบัติแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาค
เป็ นส าคัญ ฉะนั้น การวางหลั กเกณฑ์เพื่อกาหนดกรอบหรือขอบเขตว่าคดีประเภทใดบ้างควรจัดเป็นคดี
สิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น อั น ดั บ แรกและเกณฑ์ ที่ จ ะน ามาพิ จ ารณาควรยึ ด หลั ก ตาม
แนวความคิดพื้นฐานทีท่ ุกประเทศมุ่งจะอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างกันไป
ตามนโยบายของแต่ละประเทศในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่กาลังเผชิญอยู่ ว่าจะเน้น
ในเรื่องใดบ้าง
สาหรับประเทศไทย ที่ผ่านมาเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายมุ่งพัฒนาประเทศ โดยเน้นทางด้าน
การลงทุ น และเพิ่ ม ผลผลิ ต ทั้ ง ในด้ า นเกษตรกรรมและอุ ต สาหกรรม อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น เหตุ ใ ห้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วในกระบวนการผลิตและการอุปโภคบริโภคต่างๆ เกิดเป็นปัญหาการ
ทาลายและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง และเกิดปัญหามลพิษหรือความเสื่อมโทรมลงของ
สภาพแวดล้ อม อัน เป็ นเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก จนปัญหาเพิ่ม ความ
ร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จากรายงานสถานการณ์ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2538 – 2548 ซึ่งจัดทา
โดยกลุ่ ม งานระบบฐานข้ อ มู ล และสารสนเทศ กองติ ด ตามประเมิ น ผล ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( Office of The Natural Resources and Environmental Policy
and Planning ) สรุปปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สาคัญและสมควรที่จะได้รับการแก้ไขไว้ ดังนี้
a. ปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรปุาไม้ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้า
ทรัพยากรธรณี (เช่น แร่เชื้อเพลิงและพลังงาน แร่อุตสาหกรรมก่อสร้าง) ทรัพยากร
ชายฝั่งทะเล ( เช่น ปุาชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก ทรัพยากร
ประมงหรือสัตว์น้าเค็ม ชายหาดท่องเที่ยวและเกาะ) ทรัพยากรพลังงาน
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b. ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมจากแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม (เช่น เมืองเก่าและ
เมืองโบราณ)
c. ปั ญ หาทางด้ า นภาวะมลพิ ษ (เช่ น มลพิ ษ น้ า มลพิ ษ ทางอากาศ มลพิ ษ ทางเสี ย ง
ขยะ สารอันตราย ของเสียอันตราย)
d. ปัญหาทางด้านสิ่ งแวดล้ อมในเขตเมืองและชุมชนต่า งๆ (เช่น ผั งเมือง ชุมชนแออัด
การจราจร)
จากแนวความคิดที่จะอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ประกอบกับรัฐมีความ
จ าเป็ น ต้อ งหาหนทางในการแก้ ไขปั ญหาทางด้า นสิ่ งแวดล้ อมที่ ป ระสบอยู่ จึง พยายามที่ จะใช้ กลไกทาง
กฎหมายเพื่ อ น ามาเป็ น เครื่ อ งมื อ หรื อ มาตรการให้ ค วามคุ้ ม ครองและแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทางด้ า น
สิ่งแวดล้อม ในเบื้องแรกขอบเขตหรือนิยามของ “คดีสิ่งแวดล้อม” (Environmental Cases) จึงหมายถึง
คดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ ส่วนกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะมีเพีย งใดและได้แก่
กฎหมายฉบั บ ใดบ้ างนั้ น ไม่อาจจะพิจารณาจากชื่อของกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว คงจะต้องพิจารณา
ในรายละเอียดและเนื้อหาของกฎหมายแต่ละฉบับ เพราะไม่อาจแบ่งแยกได้ชัดเจนว่ากฎหมายในลักษณะใด
เป็นกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่พอที่จะให้คาจากัดความตามเจตนารมณ์ดังกล่าวในเบื้องแรกได้
ว่า “กฎหมายสิ่งแวดล้อม” (Environmental Law) คือ กฎหมายที่สามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือหรือ
มาตรการในการปูองกัน แก้ไข บรรเทา ลงโทษ หรือเยียวยาผลจากการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือคุมคามต่อสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและความปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สิน รวมถึงการใช้และการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อีกด้วย กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจึงมีจานวน
มากและกระจั ดกระจายอยู่ ทั่ว ไปไม่เป็ น ระบบ ยกตัว อย่าง เช่น รัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2550 พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาคลองประปา พ.ศ. 2526
หรือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม “กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” นั้น คงไม่อาจ
หมายถึง เฉพาะกฎหมายที่รั ฐ บั ญ ญัติขึ้ น ดัง กล่ าวข้ างต้ นเท่ านั้ น ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิช ย์ และ
ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐานทั่วไปก็ยังมีบทบัญญัติที่คุ้มครองในเรื่องดังกล่าวอยู่เช่นกัน
นอกจากนี้ปัญหาหรือสภาพสิ่งแวดล้อมยังได้รับการคุ้มครองจากกลไกทางกฎหมายเหล่านี้ ทั้งในทางแพ่งและ
ทางอาญามาก่อนหน้านานแล้ว กล่าวคือ เมื่อใดที่ผู้ ได้รับความเสียหายจากการกระทาอันมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมฟูองเรียกร้องค่าเสียหายในเรื่องละเมิดหรือฟูองให้ผู้กระทาความผิดต้องรับโทษในความผิดต่อชีวิต
ร่างกาย สุขภาพ อนามัยและทรัพย์สินแล้ว ย่อมมีผลเป็นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัวเอง และแม้ว่า
จะบังคับใช้อยู่ในวงจากัดเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยตรงเท่านั้น แต่ถือว่ามีส่วนเสริมให้การ
บังคับใช้เครื่องมือทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอบเขตของ
คดีสิ่งแวดล้อมจึงควรเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กับประมวลกฎหมายอาญาในบทบัญญัติ
ที่ให้ความคุ้มครองต่อสิ่งแวดล้อมนี้ด้วย เช่น ความรับผิดในเรื่องละเมิ ด และเรื่องแดนกรรมสิทธิ์และการใช้
กรรมสิ ทธิ์ หรื อความผิ ด เกี่ ย วกั บ การก่ อให้ เกิ ดภยั นตรายต่อ ประชาชน ความผิ ดเกี่ ยวกับ ชี วิต ร่ า งกาย
ทรัพย์สิน และลหุโทษ
จะเห็นได้ว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมักจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อประชาชน
เป็นจานวนมาก และความเสียหายอาจแผ่ขยายไปในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบเป็นบริเวณ
กว้างได้ ดังนั้น คดีสิ่งแวดล้อมนอกจากจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิหรือประโยชน์ของเอกชนแล้ว
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ยังเกี่ยวข้องโดยตรงต่อประโยชน์ส่ วนร่ว มหรือสาธารณประโยชน์อีกด้ว ย และบุคคลที่ต้องเข้ามามีส่ว น
รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นจึงมีอยู่ด้วยกันหลายฝุาย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชน
ปั ญ หาทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มนั้ น บางครั้ ง เกิ ด จากความขั ด แย้ ง ระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ กั บ เอกชน
หรือระหว่างเอกชนผู้ก่อมลภาวะกับเอกชนผู้ได้รับความเสียหาย หรือเกิดจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบจากการกระทา
ดังกล่าวอาจใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือการเยียวยาความเสียหายได้ทั้งในทางแพ่งและในทาง
ปกครอง และผู้ที่ฝุ าฝืนกฎหมายดังกล่าวก็ต้องถูกดาเนินคดีอาญาอีกส่ วนหนึ่ง คดีสิ่งแวดล้ อมบางส่ว น
จึงเกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครองและจัดอยู่ในประเภทคดีปกครอง ด้วย
3.2 การจาแนกคดีสิ่งแวดล้อม
ในทางปฏิบัติการจาแนกว่าคดีอาญาประเภทใดบ้างถือว่าเป็นคดีสิ่งแวดล้อมนั้น กระทาได้ไม่
ยากนักเพียงอาศัยหลักเกณฑ์ว่า คดีนั้นมีการกระทาผิดทางอาญาฝุาฝืนต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
หรือไม่เท่านั้นก็เป็นการเพียงพอแล้ว แต่การจาแนกว่าคดีแพ่งประเภทใดบ้างถือว่าเป็นคดีสิ่ งแวดล้อมนั้น
นับว่าเป็ นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะไม่อาจถือหลั กเกณฑ์ตายตัวได้อย่างคดีอาญา แต่ลักษณะของคดี
สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป คือ คดีที่เกิดจากการกระทาใดๆอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม และส่งผล
กระทบต่อประชาชนส่วนรวม ซึ่งคล้ายคลึงกับการกระทาละเมิดหรือคดีละเมิดทั่วไป (Wrongful Act)
กล่าวคือ มีการกระทาของบุคคลเป็นองค์ประกอบสาคัญ เพียงแต่คดีสิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างจากคดี
ละเมิดทั่วไปบางประการ เช่น คดีสิ่งแวดล้อมมักจะมีผู้ได้รับความเสียหายและส่งผลกระทบต่อสาธารณชน
จานวนมาก ความเสียหายไม่ได้จากัดอยู่เพียงแค่พื้นใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ เป็นต้น
อย่ างไรก็ตามหากยึ ดหลั กการใช้ มาตรการทางแพ่งที่ จะคุ้มครองสิ่งแวดล้ อมและผู้ ได้รับ
ผลกระทบนั้นแล้ว ตัวจาแนกที่บ่งชี้คดีสิ่งแวดล้อมในส่วนคดีแพ่งได้อย่างชัดเจน ก็คือ กฎหมายสารบัญญัติที่
ใช้ในการพิจารณาคดีนั่นเอง หรือกล่าวอีกในหนึ่ง คดีสิ่งแวดล้อมในส่วนคดีแพ่ง ได้แก่ คดีตามกฎหมาย
ต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทีใ่ ห้สิทธิเรียกร้องทางแพ่งเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 และมาตรา 97 พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 59 – 65 มาตรา 69 และพระราชบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ทั้งนี้ รวมถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในบทมาตราที่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ในทางแพ่งจากผู้ที่กระทาละเมิดทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์อันตรายด้ว ย
เพราะหลักกฎหมายแพ่งทั่วไปโดยเฉพาะกฎหมายละเมิด ถือได้ว่ายังคงเป็นกฎหมายพื้นฐานที่สาคัญอย่าง
หนึ่งของกฎหมายสิ่งแวดล้อม แม้จะมีหลักกฎหมายที่แตกต่างกันอยู่บ้างก็ตาม
สาหรับจานวนผู้คนที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จะถือว่าเป็นตัวจาแนก
คดีสิ่งแวดล้อมในส่วนคดีแพ่งหรือไม่ เพียงใดนั้น ก็เป็นประเด็นปัญหาหนึ่งที่ยังไม่อาจหาข้อยุติไปในทิศทาง
เดี ย วกัน ได้ บ้ างก็เ ห็ น ว่า ไม่ ใช่ ปั ญหาที่ กระทบต่ อปั จเจกชนเท่ านั้ น แต่จ ะต้ องกระทบสิ ทธิ ของคนเป็ น
จานวนมาก ซึ่งโดยทฤษฎีทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้วมองว่า คดีสิ่งแวดล้อมในบางกรณีเป็นคดีที่
ไร้เหยื่อ หรือในบางกรณีหากมีผู้เสียหายก็ยังแบ่งออกเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงกับผู้ที่ได้รับความ
เสียหายโดยอ้อม ดังนั้น จานวนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจึงไม่นามาเป็นเกณฑ์
ในการพิจารณาขอบเขตของคดีสิ่งแวดล้อมในส่วนคดีแพ่ง หากแต่ควรพิจารณาถึงลักษณะของการกระทา
และผลของการกระทาว่าส่งผลกระทบหรือน่าจะส่ งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่เพียงใด เป็นข้อสาคัญ
ซึ่งแนวคิดในเรื่องนี้มีความเกี่ยวโยงกับเรื่องอานาจฟูองในคดีสิ่งแวดล้อมนั่นเอง
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4. ขอบเขตคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา
“คดี สิ่ ง แวดล้ อ มในศ าลฎี ก า ” หมายถึ ง คดี อ าญาและคดี แ พ่ ง ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมตามกลุ่ มกฎหมายสิ่ งแวดล้ อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ
รวมทั้งคดีที่ประธานศาลฎีกาเห็ น สมควรกาหนดให้ เป็นคดีสิ่ งแวดล้ อม ตามคาสั่งศาลฎีกาที่ 30/2547
โดยกลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านมลพิษนั้น มีทงั้ หมด 24 ฉบับ ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้แก่
(1.1) พระราชบัญญัติรักษาคลองรัตนโกสินทรศก 121 (พ.ศ. 2445)
(1.2) พระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ. 2484
(1.3) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
(1.4) พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
(1.5) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535
(1.6) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
(1.7) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
(1.8) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456
(1.9) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
(1.10) พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520
(1.11) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
(1.12) พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
(1.13) พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
2. กลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ ซึ่งได้แก่
(2.1) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 (24 ธันวาคม 2514) ซึง่ เป็นกฎหมาย
ควบคุมการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(2.2) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
(2.3) พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504
(2.4) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
(2.5) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(2.6) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
(2.7) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
(2.8) พระราชบัญญัติควบคุมการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
(2.9) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
(2.10) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(2.11) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
กล่าวโดยสรุปแล้ว คดีสิ่งแวดล้อมที่เข้าสู่การพิจารณาของแผนกฯ ก็คือ
ก. คดีสิ่งแวดล้อม (ในส่วนคดีอาญา)
ได้แก่ คดีที่มีการกระทาความผิดอาญาต่างๆ เกี่ยวกับกลุ่มกฎหมายจานวน 24 ฉบับ
ข้างต้น
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ข. คดีสิ่งแวดล้อม (ในส่วนคดีแพ่ง) ได้แก่
1. คดีแพ่งที่มีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับกลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และด้านมลพิษตามพระราชบัญญัติรวม 24 ฉบับ ยกตัวอย่างเช่น
1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
1) ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากมลพิษ มาตรา 96
2) ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ มาตรา 97
เช่น คดีแพ่งที่กรมปุาไม้เป็นโจทก์ฟูองคดีเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้ที่กระทาความผิดฐานบุกรุก
แผ้วถาง ตัดไม้ และทาลายปุาต่างๆ
1.2 พระราชบัญญัติ อื่น ๆ (ในจานวน 24 ฉบับข้างต้น)
2. คดี แ พ่ ง ต่ า งๆ ตามบทนิ ย ามในค าแนะน าของประธานศาลฎี ก าเกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินคดีสิ่งแวดล้อม ได้แก่
2.1 คดีแพ่งที่การกระทาตามคาฟูองก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์อันเนื่องมาจาก
การทาลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของชุมชน หรือระบบนิเวศ
2.2 คดีแพ่งที่โจทก์มีคาขอให้จาเลยกระทาการหรืองดเว้นกระทาการเพื่อคุ้มครอง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมของชุมชน
2.3 คดีแพ่งที่โจทก์มีคาขอให้จาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อขจัด
มลพิษที่เกิดขึ้นหรือฟื้นฟูสภาพแวดล้อม หรือเพื่อมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไป
2.4 คดีแพ่งที่มีคาขอให้จาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกายสุขภาพอนามัย หรือสิทธิใด ๆ ของโจทก์ อันเกิดจากมลพิษที่จาเลยเป็นผู้ก่อหรือต้องรับผิด
…………………………………………………..
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