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สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ และสถาบันพัฒนาข้ าราชการฝ่ ายตุลาการ สานักงานศาลยุติธรรม
วันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๒

บทนา
การประเมินมูลค่าสิ่ งแวดล้อมนอกจากจะเป็ นปัญหาที่ยากลาบากแล้ว ยังเป็ นประเด็นสาคัญในคดี
สิ่ งแวดล้อมซึ่งมีการต่อสู ้กนั อย่างยืดเยื้อในการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมสหรัฐอเมริ กาตลอดมา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ปัญหาในเรื่ องการกาหนดค่าความเสี ยหายของทรัพยากรธรรมชาติภายใต้ “The Comprehensive
Environmental Response, Compensation and Liability Act : CERCLA” ซึ่งผูเ้ ขียนขอแปลว่า “กฎหมายว่าด้วย
ความรับผิด การชดเชย และความรับผิดชอบทางสิ่ งแวดล้อมอย่างคลอบคลุม” หรื อเรี ยกชื่อสั้นๆว่า “Superfund”
และกฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมฉบับอื่น เช่น กฎหมายว่าด้วยภาวะมลพิษจากน้ ามัน (The Oil Pollution Act :
OPA) ความไม่พร้อมของศาลยุติธรรมในเรื่ องนี้ยอ่ มจะส่งผลต่อการทาหน้าที่ในการปกป้องคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม
ของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา ในฐานะที่เป็ น Trustee หรื อผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
แทนประชาชน ตามทฤษฎีทรัสต์เพื่อมหาชน (Public Trust Doctrine) ๑อย่างแน่นอน
คดี Ohio v. Department of Interior เป็ นคดีสาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาแนวความคิดในเรื่ องการ
ประเมินมูลค่าสิ่ งแวดล้อมหรื อการกาหนดค่าความเสี ยหายของทรัพยากรธรรมชาติของวงการนักกฎหมายใน
สหรัฐอเมริ กาเป็ นอย่างมาก ศาล D.C. Circuit ได้วินิจฉัยโดยวางหลักการประเมินค่าความเสี ยหายของ
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ ๒ ประการด้วยกัน คือ ๑) หลักการประเมินมูลค่าโดยคิดคานวณจากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่
ต้องสู ญเสี ยไปในการฟื้ นฟูสภาพความเสี ยหายของทรัพยากรธรรมชาติ (Restoration Costs) และ ๒) หลักการ
ประเมินมูลค่า(ทางเศรษฐกิจ)ของทรัพยากรธรรมชาติส่วนที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ (Non-use Value) ๒ ด้วย
เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เรี ยกว่า “Contingent Valuation Method: CVM” ๓ คาตัดสิ นของศาลในคดีดงั กล่าว


ผูช้ ่วยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ทาหน้าที่เลขานุการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา

๑

ทฤษฎีทรัสต์เพื่อมหาชน (Public Trust Doctrine) เป็ นหลักกฎหมายโรมันโบราณที่ว่า “ทรัพย์สินและทรัพยากรบางอย่างที่เป็ นสมบัติ
ร่ วมกันของมหาชน อากาศ พื้นน้ า ป่ าไม้ และธรรมชาติ เป็ นสิ่ งที่รัฐเก็บรักษาเป็ นทรัสต์ไว้แทนประชาชน”
๒

มูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติ (Total Economic Value) แบ่งเป็ น ๒ กลุ่ม คือ มูลค่าเกิดจากการใช้ทรัพยากร (Use

Value) ไม่ว่าจะเป็ นการบริ โภคโดยตรงหรื อโดยอ้อม รวมถึงในอนาคต และมูลค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ทรัพยากร (Non-use Value)
โดยความรู ้สึกที่ดีว่าทรัพยากรนั้นยังคงอยู่ อันเป็ นคุณค่าทางจิตใจ
๓

เป็ นวิธีการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ได้มีการซื้อขายผ่านตลาดกัน จัดอยูใ่ นกลุ่มวิธีการวัดความพึงพอใจ

ทางตรง(Stated Preference Approach) เพื่อวัดมูลค่าของความเต็มใจของผูบ้ ริ โภคที่จะยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะทาการแก้ไขฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้ดีข้ นึ ดังเดิม

๑

เป็ นต้นเหตุให้เกิดข้อถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในวงการนักกฎหมายสหรัฐอเมริ กาถึงเทคนิคหรื อวิธีการทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการคานวณค่าความเสี ยหายของทรัพยากรธรรมชาติ และคาวินิจฉัยนี้ยงั
ได้ถูกนาไปใช้ในการออกกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและใช้เป็ นหลักอ้างอิงคดีตา่ งๆต่อมาอีก
หลายคดีดว้ ยกัน
บทความนี้จึงขอนาเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประสบการณ์และแนวทางปฏิบตั ิของศาลยุติธรรม
สหรัฐอเมริ กาในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการคิดคานวณค่าเสี ยหายของทรัพยากรธรรมชาติในคดีสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คดีตวั อย่างและคาตัดสิ นของศาลที่น่าสนใจ เพื่อประกอบการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่ อง “แนวทางใหม่ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านสิ่ งแวดล้อม” “New Approaches on Development of
Environmental Judicial Process ” จัดโดยสถาบันวิจยั รพีพฒั นศักดิ์ และสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
สานักงานศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒

กฎหมายสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาที่เกีย่ วข้ อง
สหรัฐอเมริ กามีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมอยูห่ ลายฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยความรับผิด
การชดเชย และความรับผิดชอบทางสิ่ งแวดล้อมอย่างคลอบคลุม (The Comprehensive Environmental Response,
Compensation and Liability Act : CERCLA) หรื อเรี ยกชื่อสั้นๆว่า “Superfund” กฎหมายว่าด้วยภาวะมลพิษจาก
น้ ามัน (The Oil Pollution Act : OPA) กฎหมายว่าด้วยน้ าสะอาด (The Clean Water Act) กฎหมายว่าด้วยอากาศ
สะอาด (The Clean Air Act) กฎหมายว่าด้วยการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร (The Resource Conservation and
Recovery Act : RCRA) และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมวัตถุมีพิษ (Toxic Substances Control Act) และ
กฎหมายว่าด้วยนโยบายสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ (The National Environmental Policy Act) เป็ นต้น แต่จะขอ
กล่าวถึงกฎหมายฉบับที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการประเมินมูลค่าสิ่ งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งก็คือ กฎหมายว่าด้วยความ
รับผิด การชดเชย และความรับผิดชอบทางสิ่ งแวดล้อมอย่างคลอบคลุม (The Comprehensive Environmental
Response, Compensation and Liability Act : CERCLA) เนื่องจากเป็ นกฎหมายที่มีบทบาทสาคัญเกี่ยวกับการ
ประเมินมูลค่าสิ่ งแวดล้อม อันเป็ นเรื่ องใหม่ของประเทศไทยที่อยูใ่ นความสนใจของผูเ้ กี่ยวข้องกับคดีสิ่งแวดล้อม
ในขณะนี้
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๐ รัฐสภาสหรัฐประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิด การ
ชดเชย และความรับผิดชอบทางสิ่ งแวดล้อมอย่างคลอบคลุม “The Comprehensive Environmental Response,
Compensation and Liability Act : CERCLA” หรื อ “Superfund Law” เพื่อต้องการแก้ไขปัญหามลภาวะจาก
วัตถุมีพิษ สารอันตรายหรื อของเสี ยอันตรายซึ่งสะสมคัง่ ค้างอยูใ่ นพื้นที่แหล่งอุตสหกรรมต่างๆทัว่ สหรัฐอเมริ กา
อันเป็ นผลพวงมาจากการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมของประเทศในอดีตที่ผา่ นมา ประกอบกับเกิดเหตุการณ์
โศกนาฏกรรมทางสิ่ งแวดล้อมขึ้นที่บริ เวณชุมชน Love Canal ใกล้น้ าตกไนแอการา มลรัฐนิวยอร์ ค ซึ่งเคยใช้เป็ น
พื้นที่หลุมฝังกลบขยะชุมชนและสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมมากว่า ๒ ทศวรรต ที่ดินผืนนี้ได้มีการซื้อขาย
เปลี่ยนมือเรื่ อยมา ในปี ค.ศ. ๑๙๕๓ บริ ษทั Hooker Chemical ซื้อที่ดินเพื่อตั้งโรงงานแล้วขายให้แก่ทางการและ
ได้พฒั นาจนกลายเป็ นที่ต้งั หมูบ่ า้ น ต่อมาสารพิษที่ถมและฝังไว้รั่วไหลสู่แหล่งชุมชน ชาวบ้านเจ็บป่ วยโดยมี
อาการผิดปกติอย่างไม่ทราบสาเหตุ เช่น แท้งลูกและเกิดอาการของโรคมะเร็ งมากขึ้น จนกระทัง่ เดือนสิ งหาคม
๑๙๗๘ รัฐบาลกลางสหรัฐได้ประกาศให้พ้นื ที่ดงั กล่าวเป็ นพื้นที่อนั ตรายและมีคาสั่งให้อพยพชาวบ้านที่อาศัยอยู่

๒

ในหมูบ่ า้ นดังกล่าวจานวนกว่า ๑,๐๐๐ ครัวเรื อน รวมทั้งโรงเรี ยนออกไป และได้ทุ่มเทเงินงบประมาณจานวน
มหาศาลทาการชาระล้างเพื่อทาความสะอาดและฟื้ นฟูบริ เวณดังกล่าว จนเป็ นที่มาของการจัดตั้งกองทุนทาง
สิ่ งแวดล้อม Superfund ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด การชดเชย และความรับผิดชอบทางสิ่ งแวดล้อมอย่าง
คลอบคลุม (The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act : CERCLA) ขึ้นใน
ปี ค.ศ. ๑๙๘๐ กฎหมายฉบับนี้เป็ นเครื่ องมือสาคัญของรัฐบาลกลางและมลรัฐต่างๆในการดาเนินการขจัด บาบัด
และฟื้ นฟูพ้นื ที่ปนเปื้ อนสารพิษหรื อวัตถุมีพิษที่หลงเหลืออยูท่ ุกแห่งในอดีตของสหรัฐอเมริ กานับแต่น้ นั มา
จนถึงปัจจบัน
ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ค่อนข้างจะกว้างขวางกว่ากฎหมายสิ่ งแวดล้อมทุกฉบับของ
สหรัฐอเมริ กา กลไกทางกฎหมายได้กาหนดมาตรการต่างๆเพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลสามารถเข้าจัดการกับ
ปัญหาภาวะการปนเปื้ อนสารอันตราย สารพิษหรื อของเสี ยใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรื ออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมได้อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ อาทิเช่น บทบัญญัติที่เป็ นข้อห้ามข้อบังคับ
เกี่ยวกับการปิ ดหรื อทิ้งล้างพื้นที่ที่มีการปนเปื้ อนของเสี ยอันตราย การกาหนดความรับผิดของผูท้ ี่มีปล่อยของเสี ย
อันตรายหรื อก่อให้เกิดการรั่วไหล และการจัดตั้งกองทุนทางสิ่ งแวดล้อม Superfund เพื่อระดมเงินทุนเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการขจัดหรื อชาระล้างทาความสะอาดพื้นที่ที่ปนเปื้ อนสารพิษหรื อสารอันตรายต่างๆ โดยมุ่งไปใน
พื้นที่หรื อสถานที่ที่เกิดการปนเปื้ อนหรื อเป็ นแหล่งสะสมสารพิษที่เกิดขึ้นในอดีต กฎหมายแบ่งขั้นตอนการ
ดาเนินการเพื่อรับมือกับปัญหาทั้งระยะสั้นในกรณี สถานการณ์เร่ งด่วน และระยะยาวในกรณี ไม่เร่ งด่วน ซึ่งจะมี
การดาเนินการไปตามลาดับความรุ นแรงของพื้นที่ที่กาหนดไว้ใน National Priorities List ครอบคลุมพื้นที่
รับผิดชอบทั้งหมด ๕๐ มลรัฐ รวมทั้งเขตการปกครองต่างๆด้วย
ตามกฎหมายฉบับนี้หน่วยพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐ (U.S. Environmental Protection Agency : EPA)
นอกจากจะมีอานาจหน้าที่ในการสารวจ ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และทาการชาระล้าง ทาความสะอาด และฟื้ นฟู
เสี ยเองแล้ว ยังมีอานาจหน้าที่ในการหาผูร้ ับผิดชอบในการชาระล้าง ขจัดสารพิษที่ปนเปื้ อนและฟื้ นฟูพ้นื ที่ให้
กลับคืนสู่สภาพเดิม รวมถึงฟ้องและเรี ยกร้องค่าชดเชยจากผูท้ ี่ตอ้ งรับผิดชอบตามกฎหมายในภายหลังอีกด้วย
สาหรับความรับผิดตามกฎหมายฉบับนี้ถือได้ว่า มีบทบัญญัติที่มีลกั ษณะพิเศษแตกต่างจากความรับผิดตามหลัก
กฎหมายทัว่ ไป กล่าวคือ สามารถเรี ยกร้องเอาผิดกับบุคคลใดๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งใน
ปัจจุบนั และย้อนหลังไปในอดีต อันเป็ นการบัญญัติกฎหมายยกเว้นหลักความรับผิดทัว่ ไป โดยมาตรา ๑๐๗
(เอ) ๔ บัญญัติโดยสรุ ปว่า “บุคคลที่ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการชาระล้างและฟื้ นฟู ได้แก่ (๑) เจ้าของหรื อ
ผูป้ ระกอบการในพื้นที่ปนเปื้ อน ทั้งในอดีตและปัจจุบนั (๒) ผูข้ นส่งของเสี ยอันตรายไปในพื้นที่ปนเปื้ อน และ
(๓) ผูซ้ ่ ึงเป็ นผูผ้ ลิตของเสี ยอันตราย”
เรื่ องลักษณะความรับผิดพิเศษของผูอ้ ยูใ่ นข่ายความรับผิด (the Potentially Responsible Partie :
PRPs) ตามกฎหมายฉบับนี้ มีหลักการ ๓ ประการ คือ ๑. ย้อนหลัง (Restorative) ๒. เคร่ งครัด (Strict) และ ๓.
อย่างลูกหนี้ร่วม (Joint and Several) หมายความว่า ผูอ้ ยูใ่ นข่ายความรับผิดอาจต้องถูกเรี ยกร้องให้รับผิดแม้จะ
๔

The types of parties who may be liable for site remedial costs are specified in CERCLA Section 107

(1) present and past “owners or operators” of the site;
(2) parties who transported wastes to the site (“transporters”);
And
(3) parties (usually referred to as “generators”) who arranged for wastes to be disposed or treated,
either directly with an owner/operator or indirectly with a transporter.

๓

เป็ นการกระทาที่เกิดขึ้นก่อนกฎหมายฉบับนี้ใช้บงั คับ และนับเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจและพึงระมัดระวังสาหรับนัก
ลงทุนต่างๆที่จะเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริ กา เนื่องจากการซื้อหรื อเข้าถือครองที่ดินอาจมีผลทาให้ตกเป็ นผูอ้ ยูใ่ น
ข่ายต้องรับผิดตามกฎหมายดังกล่าวก็ได้ แม้จะไม่ได้มีส่วนรู ้เห็นหรื อส่วนเกี่ยวข้องกับการปนเปื้ อนในที่ดินซึ่ง
เกิดขึ้นมาก่อนก็ตาม จึงเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องคานึงถึงและควรระมัดระวังตรวจสอบให้ดีเสี ยก่อน ทั้งผูอ้ ยู่
ในข่ายความรับผิดไม่อาจยกข้อต่อสู ้ในเรื่ องขาดเจตนาหรื อความประมาทเพื่อปฏิเสธความรับผิดได้เลย
นอกจากนี้หลังจากการพิสูจน์ได้ว่าผูอ้ ยูใ่ นข่ายความรับผิดจะต้องรับผิดชอบในฐานะผูร้ ับผิด (the Responsible
Parties : RPs)ในการชาระล้าง ขจัดสารพิษที่ปนเปื้ อนและฟื้ นฟูพ้นื ที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามกฎหมายแล้ว
หน่วยงานดังกล่าวสามารถฟ้องหรื อเรี ยกร้องให้ผอู ้ ยูใ่ นข่ายความรับผิดคนใดคนหนึ่งชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้
เต็มจานวนอีกด้วย
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๖ มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับดังกล่าวให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการ
บัญญัติเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชาระล้างทาความสะอาดการปนเปื้ อนอย่างต่อเนื่อง การกาหนดขอบเขต
พื้นที่แต่ละแห่งให้ชดั เจนขึ้น และการเพิ่มเติมเทคนิคหรื อวิธีการต่างๆในการบังคับใช้กฎหมาย
เรื่ องผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแทนประชาชน (Natural Resource
Trustees) ตามทฤษฎีทรัสต์เพื่อมหาชน ในฐานะหน่วยงานหลักตามกฎหมายฉบับนี้ โดยในมาตรา ๑๐๗ (เอฟ)
(๒) (เอ) และ (บี) บัญญัติให้ประธานาธิบดีหรื อผูป้ กครองรัฐแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของทางการ ทั้งใน
ระดับรัฐบาลกลาง และมลรัฐ ในบางกรณี ยงั รวมถึงชนเผ่าอินเดียนแดงและรัฐบาลต่างประเทศด้วย โดยให้
หน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายในการประเมินมูลค่าความเสี ยหายของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทาให้เสี ยหาย ถูก
ทาลาย หรื อสู ญหายไป หน่วยงานหลักในระดับรัฐบาลกลางก็คือ กระทรวงมหาดไทย (Department of Interior :
DOI) และในมาตรา ๓๐๑ (ซี) ให้อานาจประธานาธิบดีในการออกกฎหรื อระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เพื่อใชใน
การประเมินมูลค่าความเสี ยหายดังกล่าว ซึ่งผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีสิทธิตามกฎหมายโต้แย้งคัดค้านกฎหรื อระเบียบ
ดังกล่าวผ่านทางศาลยุติธรรมได้ (ส่วนหน่วยงานหลักในระดับรัฐบาลกลางตามกฎหมายว่าด้วยภาวะมลพิษจาก
น้ ามัน (The Oil Pollution Act : OPA) ก็คือ (National Oceanic and Atmospheric Administration : NOAA) ซึ่งมี
อานาจหน้าที่คล้ายคลึงกับ DOI ตามกฎหมาย Superfund)๕
สุ ดท้ายเรื่ องกระบวนการการประเมินความเสี ยหายทางทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource
Damage Assessment : NRDA) ตามกฎหมาย จะเริ่ มตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อประเมินใน
เบื้องต้นถึงระดับความรุ นแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นและวางแนวทางในการฟื้ นฟูสภาพความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
ในทางปฏิบตั ิตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยสหรัฐ (DOI) แบ่งเป็ น ๓ ขั้นตอน คือ ๑) ขั้นตอนก่อนการ
ประเมิน เป็ นการเก็บข้อมูลและประเมินความเสี ยหายในเบื้องต้น ๒) ขั้นตอนการประเมิน เป็ นการประเมินเพื่อ
กาหนดจานวนมูลค่าความเสี ยหาย ด้วยการเลือกใช้เครื่ องมือหรื อวิธีการที่เหมาะสมที่สุด และร่ างแผนงานเพื่อ
ทาการฟื้ นฟูสภาพความเสี ยหายต่อไป ขั้นตอนนี้เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญที่สุดเพราะเป็ นการดาเนิน
เพื่อให้สอดคล้องกับตามหลักการทางกฎหมายสิ่ งแวดล้อมเรื่ องผูก้ ่อมลพิษเป็ นผูจ้ ่าย (Polluters Pay Principle)
และถือว่าเป็ นส่วนที่มีความยุง่ ยากและสร้างปัญหาอย่างมาก เพราะต้องตอบโจทย์ที่สาคัญ คือ ความเสี ยหายที่
๕

กฎหมายฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์ที่จะแก้ปัญหาทางสิ่ งแวดล้อมทางทะเล รัฐสภาสหรัฐประกาศใช้ในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ อันเป็ นผลเนื่องมาจาก

อุบตั ิเหตุน้ ามันรั่วไหลจากเรื อบรรทุกน้ ามันของบริ ษทั Exxon Valdez ต้องสญเสียงบประมาณมากกว่า ๒ พันล้านเหรี ยญสหรัฐในการ
ขจัดคราบและชาระล้างทาความสะอาดอ่าว Prince William Sound มลรัฐอลาสก้า โดยใช้เวลาหลายปี ซึ่งมีโครงสร้างและมาตรการ
ทางกฎหมายคล้ายคลึงกับกฎหมาย Superfund

๔

เกิดขึ้นควรมีมูลค่าเท่าใด? ๓) ขั้นตอนภายหลังการประเมิน หน่วยงานหลักหรื อ Trustee ต้องรายงานผลการ
ดาเนินงานให้สาธารณะชนได้รับทราบและดาเนินการฟื้ นฟูตามแผนงานที่กาหนดไว้
สาหรับเครื่ องมือหรื อวิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่าความเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ มี
หลากหลายวิธีดว้ ยกัน ตั้งแต่วิธีที่ง่ายที่สุดซึ่งประหยัดทั้งเวลา เครื่ องมือ อุปกรณ์ กาลังคน และงบประมาณ
ไปจนถึงวิธีที่ซบั ซ้อน ยุง่ ยาก และสิ้นเปลืองทั้งเวลา กาลังคน และใช้งบประมาณค่อนข้างสู ง โดยผลลัพธ์จาก
การประเมินจะมีความถูกต้องแม่นยาแตกต่างกันตามประเภทเครื่ องมือที่ใช้ และขึ้นอยูก่ บั กับสถานการณ์ สภาพ
พื้นที่หรื อสภาพความเสี ยหายอีกด้วย ในบางกรณี อาจใช้เครื่ องมือหลายประเภทร่ วมกันก็ได้ เครื่ องมือในการ
ประเมินที่ทางการสหรัฐใช้อยู่ ได้แก่ แบบจาลองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยสหรัฐ DOI,
สู ตรการประเมินค่าชดเชยของ NOAA, Benefits Transfer , Appraisal Method, Factor Income Analysis,
Marker Price Analysis, Hedonic Pricing Method, Travel Cost Analysis, Averting Behavior Analysis, Conjoint
Analysis/Contingent Ranking, Habitat Equivalency Analysis (HEA) และ Contingent Valuation เป็ นต้น

คดี Ohio v. United States Department of Interior๖
คดีสืบเนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทยสหรัฐ ออกประกาศใช้ระเบียบฉบับใหม่ว่าด้วยการประเมิน
มูลค่าความเสี ยหายของทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยความรับผิด การชดเชย และความรับผิดชอบ
ทางสิ่ งแวดล้อมอย่างคลอบคลุม (The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act
: CERCLA) และกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติม “The Superfund Amendment and Reauthorization Act of 1986 :
SARA” ซึ่งระเบียบดังกล่าวกาหนดความลาดับสาคัญของเทคนิคหรื อวิธีการประเมินความเสี ยหายของ
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ โดยมีขอ้ จากัดว่า ความเสี ยหายของทรัพยากรธรรมชาติที่ประเมินนั้นควรมีมูลค่าน้อยกว่า
(the lesser of) ค่าใช้จ่ายในการพื้นฟูความเสี ยหาย (Costs of restoring) หรื อค่าความสู ญเสี ยของมูลค่าที่เกิดจาก
การใช้ทรัพยากรนั้น (Use Value) และยังได้ให้ความสาคัญโดยเน้นไปที่การใช้เทคนิคหรื อเครื่ องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในระบบราคาตลาดมากกว่าเทคนิคหรื อเครื่ องมือที่ไม่ใช้ระบบราคาตลาดอย่างเช่น CVM ๗ในการ
คิดคานวณความเสี ยหายดังกล่าวอีกด้วย
ศาล D.C. Circuit ของสหรัฐได้วางหลักไว้ว่า หลักการ the lesser of ของระเบียบดังกล่าวมีผลเป็ น
โมฆะเพราะขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐสภาที่ตอ้ งการใช้ค่าใช้จา่ ยในการฟื้ นฟูความเสี ยหายเป็ นฐานในการ
ประเมินความเสี ยหายสาหรับการทาให้ทรัพยากรที่เสี ยหายกลับคืนสู่สภาพปกติเท่านั้น และการเน้นไปที่การใช้
เทคนิคหรื อเครื่ องมือทางเศรฐศาสตร์ในระบบตลาดมากกว่าเทคนิคหรื อเครื่ องมือที่ไม่ใช้ระบบตลาดอย่างเช่น
CVM ก็เป็ นเรื่ องที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมูลค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ทรัพยากร (Non Use Value) สมควรที่จะต้อ
คานึงถึงในคิดประเมินความเสี ยหายดังกล่าวด้วย คาวินิจฉัยของศาลดังกล่าวนอกจากจะรับรองว่า วิธีการ
๖

Ohio v. United States Dep’t of Interior. 880 F.2d 432. 438 (D.C. Cir. 1989)

๗

Contingent valuation method (CVM) เป็ นเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์แบบหนึ่งที่ซบั ซ้อนและมีตน้ ทุนในการดาเนินการประเมินที่
ค่อนข้างสู งที่มีการนามาใช้ประเมินเฉพาะมูลค่าทรัพยากรในส่วนที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ (Non use value) จัดอยูใ่ นประเภทการประเมินค่า
ทรัพยากรธรรมชาติจากความผาสุกของมนุษย์โดยวัดสวัสดิการทางเศรษฐกิจ (Stated Preference Approach) ที่ใช้ราคาซึ่งสะท้อนค่า
ความยินดีที่จะจ่ายเงินของผูบ้ ริ โภคทรัพยากรในสถานการณ์ที่สมมติข้ นึ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ได้มูลค่าที่แท้จริ ง

๕

ประเมินด้วยเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ไม่ใช้ระบบตลาดอย่างเช่น CVM เป็ นเครื่ องมือที่น่าเชื่อถือได้แล้ว ยัง
ถือว่าเครื่ องมือดังกล่าวเป็ นเครื่ องมืออันดับแรกที่ตอ้ งใช้ในการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ไม่ได้เกิดจากการใช้
ทรัพยากรนั้นอีกด้วย

ความคิดเห็นในวงการนักกฎหมายสหรัฐ
จากผลคาวินิจฉัยคดีดงั กล่าวทาให้นกั นิติศาสตร์และนักกฎหมายของสหรัฐต่างออกมาแสดงความ
คิดเห็นกันอย่างมากมาย โดยนักกฎหมายคนแรก คือ Frederick R. Anderson ให้ความเห็นว่า รัฐสภาออก
กฎหมาย Superfund โดยมีเจตนารมณ์ที่จะทาการขจัดพื้นที่ต่างๆที่ปนเปื้ อนจากสารพิษอันตรายเพื่อฟื้ นฟูให้
กลับคืนสู่สภาพดีดงั เดิม ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี ยหายของทรัพยากรธรรมชาติตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิด การชดเชย และความรับผิดชอบทางสิ่ งแวดล้อมอย่างคลอบคลุม “The
Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act : CERCLA” จึงต้องยึดถือหลักการ
ประเมินจากค่าใช้ในการฟื้ นฟูความเสี ยหายเป็ นฐานในการคิดคานวณเป็ นสาคัญ ไม่ใช่การประเมินมูลค่าที่เกิด
จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสี ยไป และการประเมินจากค่าใช้จ่ายในการฟื้ นฟูหรื อทดแทนความเสี ยหาย
ย่อมกระทาได้ง่ายกว่าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสี ยไป
ส่วน Frank B. Cross ให้ความเห็นว่า การประเมินมูลค่าความเสี ยหายของทรัพยากรธรรมชาติเป็ น
สิ่ งจาเป็ นในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของมหาชน และเป็ นการรับรองหลักการที่ว่าผูท้ ี่ก่อให้เกิดความ
เสี ยหายได้รับภาระในส่วนนี้ ตามหลักการทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการต้นทุนภายนอก
(externalities) และสนับสนุนว่าหลักการประเมินจากค่าใช้จ่ายในการฟื้ นฟูเป็ นฐานคิดคานวณเป็ นหลักการที่
ถูกต้องเหมาะสม นอกเสี ยจากว่าตัวเลขความเสี ยหายที่ได้จะแตกต่างจากความเสี ยหายที่แท้จริ งเป็ นจานวนมาก
ในกรณี เช่นนี้คงต้องอาศัยหลักการประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสี ยไปด้วยเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์
ที่เรี ยกว่า “Contingent Valuation Method : CVM” ในการประเมินความเสี ยหายแทน แม้ในบางครั้งผลลัพธ์ที่ได้
อาจมีมูลค่าที่ค่อนข้างสู งเกินกว่าความเป็ นจริ ง ก็สามารถใช้กาหนดเพดานขั้นสู งของมูลค่าความเสี ยหายได้เพื่อ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมิน
นอกจากนี้ยงั มีเสี ยงสะท้อนจากนักกฎหมายและนักวิชาการต่างๆทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับคา
ตัดสิ นของศาล โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือระหว่างการประเมินมูลค่าความเสี ยหายของทรัพยากรธรรมชาติ โดยคิด
คานวณจากค่าใช้จ่ายในการฟื้ นฟูกบั การประเมินด้วยเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ CVM ซึ่งหลังจากศาลมีคา
ตัดสิ นในคดีดงั กล่าวแล้ว หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสิ่ งแวดล้อมตามกฎหมาย เช่น
กระทรวงมหาดไทย (DOI) ได้ออกระเบียบในการประเมินความเสี ยหายของทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท บี
ฉบับใหม่ โดยใช้วิธีการประเมินที่ไม่ใช้ระบบราคาตลาดเป็ นฐานในการคิดคานวณ (non-market-based)
อย่างเช่น CVM ซึ่งศาล D.C. Circuit ได้ตดั สิ นรับรองว่าระเบียบการประเมินความเสี ยหายของ
ทรัพยากรธรรมชาติฉบับดังกล่าวออกโดยชอบด้วยกฎหมายและใช้บงั คับได้ ๘

ศาลยุติธรรมสหรัฐกับการประเมินมูลค่ าสิ่ งแวดล้ อม
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Kennecott. 88 F.3d 1191 (D.C. Cir. 1996)
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แนวทางในการเลือกและปรับใช้เครื่ องมือหรื อเทคนิคต่างๆในการประเมินมูลค่าความเสี ยหาย
ของทรัพยากรธรรมชาติจากประสบการณ์ของศาลยุติธรรมสหรัฐ อาจศึกษาได้จากคดีตวั อย่างอีกหลายคดีใน
เวลาต่อมา โดยแบ่งคดีออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
ประเภทแรก เป็ นตัวอย่างของการต่อสู ้คดีสิ่งแวดล้อมเกี่ยกับวิธีการประเมินมูลค่าความเสี ยหาย
โดยคิดจากมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสี ยไปเป็ นฐานคิดคานวณ ได้แก่
คดี Exxon Valdez ๙ เป็ นเหตุการณ์ที่โด่งดังไปทัว่ โลกเนื่องจากเกิดอุบตั ิเหตุกบั เรื อบรรทุกน้ ามัน
ขนาดใหญ่ของบริ ษทั Exxon Valdez จนทาให้น้ ามันดิบจานวนมหาศาลทะลักรั่วไหลและแพร่ กระจายสู่ทอ้ ง
ทะเลในบริ เวณอ่าว Prince William Sound และได้มีการนาคดีข้ นึ ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยแบ่งข้อเรี ยกร้องฝ่ ายโจทก์ได้เป็ น ๒ กลุ่ม คือ ๑. ข้อเรี ยกร้องของกลุ่มชาวประมง ซึ่ง
เรี ยกร้องเงินค่าเสี ยหายจานวน ๘๙๕ ล้านเหรี ยญสหรัฐ จากการสู ญเสี ยรายได้เนื่องจากปริ มาณปลาหรื อสัตว์น้ า
ทะเลที่จบั ได้ลดลง และราคาปลาที่ลดลงอันเป็ นผลที่ตามมา ซึ่งศาลยอมรับหลักการประเมินค่าเสี ยหายโดยใช้
ระบบราคาตลาดมาเป็ นฐานในการคิดคานวณ ทั้งๆที่ในคดีอื่นทัว่ ไปที่มกั จะใช้วิธีการประเมินค่าเสียหายโดยไม่
ใช้ระบบราคาตลาดมาเป็ นฐานในการคิดคานวณ เพราะทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่สินค้าที่ซ้ือขายหรื อตีค่าเป็ น
ราคาในท้องตลาดได้ ผลสุ ดท้ายคณะลุกขุนตัดสิ นให้โจทก์ได้รับค่าชดเชยความเสี ยหายเป็ นจานวน ๒๘๖.๘ ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ ๒. ข้อเรี ยกร้องของกลุ่มชนพื้นเมืองมลรัฐอลาสก้า โดยในชั้นแรกพยายามเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
เป็ นมูลค่าของพันธุ์ปลาที่จะต้องหามาทดแทนพันธุ์ปลาที่สูญเสี ยไป โดยยึดถือราคาปลาในตลาดเมือง
Anchorage แต่ในที่สุดได้เปลี่ยนแนวทางในการคิดคานวณมาเป็ นหลักการประเมินความเสี ยหายโดยไม่ใช้ระบบ
ราคาตลาดมาเป็ นฐานในการคิดคานวณ ทาให้จานวนเงินที่เรี ยกร้องสู งถึง ๘๐-๑๐๐ ล้านเหรี ยญสหรัฐ ต่างจาก
วิธีการแรกที่มีมูลค่าเพียง ๒๐ ล้านเหรี ยญสหรัฐ เท่านั้น ในที่สุดศาลชี้ขาดว่า วิธีการคานวณโดยไม่ใช้ระบบ
ราคาตลาดมาเป็ นฐานในการคิดคานวณดังกล่าวไม่มีทฤษฎีทางกฎหมายพาณิ ชย์นาวีรับรอง ต่อมาคู่ความจึงตกลง
ประนีประนอมยอมความกันในมูลค่าความเสี ยหายที่ประเมินด้วยระบบราคาตลาดเท่ากับจานวน ๒๐ ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ
คดี California v. BP American (American Trader)๑๐ เป็ นคดีที่หน่วยงานหลักซึ่งผูม้ ีหน้าที่
รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแทนประชาชน Trustee ฟ้องเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั
American Trader เนื่องจากน้ ามันปริ มาณ ๓๐๐,๐๐๐ แกลลอน รั่วไหลจากเรื อบรรทุกน้ ามันลงสู่มหาสมุทร แพร่
กระจ่ายและปนเปื้ อนไปทัว่ บริ เวณใกล้เคียงชายหาด Huntington มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
๑๙๙๐ เป็ นเหตุให้ทางการมีคาสั่งปิ ดชาดหาดดังกล่าว โดยคิดค่าเสี ยหายจากมูลค่าที่ตอ้ งสู ญเสี ยโอกาสในการใช้
ประโยชน์จากชายหาดซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ คดีน้ ีเป็ นคดีตวั อย่างอีกคดีหนึ่งที่มีการต่อสู ้
กันทางหลักวิชาการและพยานผูเ้ ชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ าย เพื่อไขปัญหาอันเป็ นประเด็นสาคัญในคดีว่า การ
พักผ่อนที่ชาดหาดทางใต้ของมลรัฐแคลิฟอเนียในช่วงเวลาดังกล่าวมีมูลค่าคิดเป็ นเงินวันละเท่าใด? ฝ่ ายโจทก์นา
สื บถึงผลงานวิจยั ทางวิชาการที่ประเมินมูลค่าของการท่องเที่ยวชายหาดของชาวเมืองที่อาศัยในมลรัฐฟลอริ ดา้ ที่
ศึกษาโดยนักเศรษฐศาสตร์ชื่อ Frederick Bell และ Vernon Leeworthy ในปี ค.ศ. ๑๙๘๖โดยใช้เครื่ องมือทาง
๙
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เศรษฐศาสตร์ที่เรี ยกว่า Travel-cost Approach แล้วสรุ ปว่า มีมูลค่าต่อหนึ่งวันเท่ากับ ๑๓.๑๙ เหรี ยญสหรัฐ ฝ่ าย
จาเลยนาสื บพยานผูเ้ ชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งให้ความเห็นโต้แย้งว่ามูลค่าตามที่โจทก์คิดคานวณไม่ถูกต้อง
เนื่องจากชาวเมืองและสถานที่ท้งั สองแห่งมีความแตกต่างกันอย่างมากไม่อาจนามาเทียบเคียงกันได้ ทั้งเวลาที่ทา
การวิจยั เป็ นช่วงฤดูร้อน ทั้งๆที่ในฤดูหนาวชายหาดจะถูกปิ ดเช่นกัน ผูเ้ ชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์ของทั้งสอง
ฝ่ ายต่างใช้วิธีการคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อค้นหาความสัมพันธ์กรณี ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ Non-parametric โดยฝ่ าย
โจทก์ประเมินมูลค่าได้ประมาณวันละ ๒๐-๒๕ เหรี ยญสหรัฐ ฝ่ ายจาเลยประเมินมูลค่าด้วยวิธีการต่างกันถึงสาม
วิธีได้มูลค่าประมาณวันละ ๕-๙ เหรี ยญสหรัฐ ในที่สุดคณะลูกขุนวินิจฉัยว่า ความเสี ยหายจากการปิ ดชายหาดคิด
เป็ นมูลค่าวันละ ๑๓.๑๙ เหรี ยญสหรัฐ ตามที่นกั เศรษฐศาสตร์ของโจทก์ได้ทาการวิจยั ไว้นนั่ เอง
ประเภทที่สอง เป็ นคดีสิ่งแวดล้อมที่มีประเด็นต่อสู ้กนั ในเรื่ องวิธีการประเมินความเสี ยหายจาก
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติเป็ นฐานในการคิดคานวณ
คดี United States v. Fisher๑๑ ในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ บริ ษทั Salvors, Inc. ทาการขุดหาทรัพย์สมบัติ
ใต้ทอ้ งทะเลบริ เวณเขตอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์น้ าและพื้นที่แนวปะการังชายฝั่ง Coffin’s Patch ทาให้เกิดความเสี ยหาย
แก่หญ้าทะเลและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลที่สาคัญของมลรัฐฟลอริ ดา ทางการได้ฟ้องเรี ยกร้อง
ค่าชดเชยความเสี ยหาย ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าความเสี ยหายตามกฎระเบียบของ NOAA ปี ๑๙๙๖ ซึ่งมุ่งที่จะ
คานวณความเสี ยหายโดยคิดมูลค่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการฟื้ นฟูสภาพความเสี ยหายของชายฝั่งให้กลับสู่สภาพเดิม
มากว่าการประเมินมูลค่าทรัพยากรที่เสี ยหายไป NOAA ในฐานะ Trustee เลือกใช้การประเมินจากต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการนาหญ้าทะเลไปปลูกทดแทนในพื้นที่บริ เวณใกล้เคียงแห่งอื่น โดยเลือกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากการเดินเรื อนัน่ เอง และใช้เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เรี ยกว่า Habitat Equivalency Analysis : HEA ในการ
กาหนดขนาดโครงการฟื้ นฟูหญ้าทะเล (Prop Scar Restoration Project) เพื่อนาไปใช้คานวณค่าชดเชยความ
เสี ยหายของหญ้าที่สูญหายไปและประโยชน์จากหญ้าทะเลที่สูญเสียไปในช่วงการฟื้ นฟูอีกด้วย NOAA คิดมูลค่า
ชดเชยจากโครงการดังกล่าวเป็ นเงิน ๓๕๑,๖๔๘ เหรี ยญสหรัฐ ซึ่งในที่สุดศาลตัดสิ นให้โจทก์ได้รับค่าชดเชยตาม
จานวนดังกล่าว โดยให้เหตุผลด้วยว่า HEA เป็ นเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมและสิ้นเปลืองน้อยที่สุด
ในการวัดมูลค่าความเสี ยหของทรัพยากรธรรมชาติ ในที่สุดในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ ศาล Eleventh Circuit พิพากษายืน
คาตัดสิ นของศาลชั้นต้นดังกล่าว
คดี United States v. Great Lakes Dredge & Dock Co.,๑๒ เป็ นคดีที่ NOAA เรี ยกร้องค่าชดเชย
ความเสี ยหายของหญ้าทะเลจากเรื อลากจุงและเครื่ องจักรขุดลอกของจาเลย โดยใช้วิธีการคิดคานวณความ
เสี ยหายของพื้นที่หญ้าทะเลอย่างเดียวกันกับคดีแรก ซึ่งศาลได้ตดั สิ นยืนตามแนววินิจฉัยของคดีเดิม

บทสรุป
แม้การประเมินมูลค่าสิ่ งแวดล้อมหรื อความเสี ยหายของทรัพยากรธรรมชาติจะเป็ นประเด็นข้อ
ต่อสู ้ในคดีสิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริ กามาเป็ นเวลานานแล้ว วงการนักกฎหมายและศาลยุติธรรมของ
สหรัฐยังคงต้องศึกษาและพัฒนาต่อไปเพื่อหาหนทางที่ดีที่สุดในการไขปัญหาสาคัญในคดีสิ่งแวดล้อมที่ว่า ความ
๑๑

United States v. Fisher (Fisher I). 22 F.3d 262.265 (11 the Cir. 1994) and United States v. Fisher

(Fisher II). 977 F. Supp 1193,1202 (S.D. Fla. 1997) affd. 174 F. 3d 1201 (11 the Cir. 1999)
๑๒
United States v. Great Lakes Dredge & Dock Co., (S.D. Fla. 1999)

๘

เสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติที่แท้จริ งมีมูลค่าเท่าใด ? ทั้งนี้เพื่อให้การทาหน้าที่ในการปกป้องคุม้ ครอง
สิ่ งแวดล้อมของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา ในฐานะที่เป็ น Trustee หรื อผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติแทนประชาชน บรรลุวตั ถุประสงค์ได้อย่างแท้จริ ง ตามทฤษฎีทรัสต์เพื่อมหาชน (Public
Trust Doctrine) สาหรับประเทศไทยปัญหาในเรื่ องนี้ถือเป็ นเรื่ องใหม่ การศึกษาจากประสบการณ์ของศาล
ยุติธรรมสหรัฐดังกล่าว เชื่อว่าจะมีส่วนช่วยให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางสิ่ งแวดล้อมของ
ประเทศไทยได้รับประโยชน์ เพือ่ จะได้ร่วมกันปกป้องคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยให้ยงั่ ยืนถาวรตลอด
ต่อไป
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