
 

 

บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล เร่ิมต้นโดยการที่โจทก์ฟ้องคดีต่อศาลตามเขตอ านาจ 
ระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความจะเปิดโอกาสให้จ าเลยต่อสู้คดี เมื่อศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล้ว
ศาลจะออกค าพิพากษาเพื่อเป็นมาตรการทางกฎหมายในการที่บังคับให้เป็นไปตามที่ศาลได้วินิจฉัย
หรือพิจารณาคดี ค าพิพากษาของศาลนั้นเป็นเหมือนมาตรการหนึ่งที่จะท าให้การบังคับคดีเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานเข้ามา บังคับคดี เพื่อด าเนินการ
บังคับคดี ตามค าพิพากษานั้น เช่น ค าพิพากษาคดีแพ่งให้ กรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม เป็น
ผู้ด าเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ค าพิพากษาของศาลอาญาให้กรมราชทัณฑ์
เป็นผู้บังคับคดี ให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือกฎหมาย คดีปกครองเป็นไปตามอ านาจของส านัก
บังคับคดีปกครอง สังกัดส านักงานศาลปกครอง 
 ค าพิพากษาของศาลยุติธรร มโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับค าพิพากษาหรือค าสั่งในคดีแพ่งใด  ๆ 
ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีค าสั่ง นับแต่วันที่ได้พิพากษา
หรือมีค าสั่ง จนถึงวันที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับหรืองดเสีย ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคว ามแพ่ง มาตรา 145 ถึงแม้ศาลจะได้กล่าวไว้โดยทั่วไปว่าให้ใช้ค า
พิพากษาบังคับแก่บุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลด้วยก็ดี  ค า
พิพากษาหรือค าสั่งนั้นย่อมไม่ผูกพันบุคคลภายนอก แต่ถ้าเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับการพิพากษาเกินค าขอ
ที่เกี่ยวกับเร่ืองการฟ้องเ รียกอสังหาริมทรัพย์คืนศาลอาจจะขับไล่บริวารของจ าเลยตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา 142(1) ได้หรือผลของค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 245 เกี่ยวกับ
การช าระหนี้ที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ก็ให้ศาลอุทธรณ์มีอ านาจชี้ขาดว่าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
อุทธรณ์ให้มีผลระหว่างคู่ ความทุกฝ่ายในคดีในศาลชั้นต้นด้วยหรือการบังคับคดีกับผู้ค้ าประกันที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 274 และในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย  
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 (1) ค าพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรือความสามารถของบุคคลหรือค าพิพากษาสั่งให้เลิกนิติ
บุคคลหรือค าสั่งเร่ืองล้มละลายเหล่านี้บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือจะใช้ยันแก่บุคคลภายนอก
ก็ได ้
 (2) ค าพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใด  ๆ เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่า 
 ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลยุติธรรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคดี แพ่งนั้นมีผลผูกพันเพียง
คูค่วามที่เข้ามาในคดีเท่านั้น มีข้อยกเว้นก็มีจ ากัดเพียง เช่น การบังคับคดีกับบริวารของลูกหนี้ในการ
ฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์คืน การบังคับคดีในหนี้ที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ เป็นต้น เท่านั้น ซึ่งกฎหมายมี
เจตนารมณ์เพื่อให้คู่ความที่พิพาทกันได้รั บประโยชน์จากค าพิพากษาหรือค าสั่ง โดยกฎหมายไม่ได้
มุ่งที่จะให้ประโยชน์หรือโทษของค าพิพากษาหรือค าสั่งไปถึงบุคคลภายนอกแต่อย่างใด  
 ในส่วนของค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองก็มีลักษณะคล้าย คลึงกับบทบัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 เช่นกัน โดยก า หนดไว้ว่า ค าพิพากษาศาล
ปกครองให้ผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามค าบังคับนับแต่วันที่ก าหนดในค าพิพากษาจนถึงวันที่
ค าพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสีย ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 มาตรา 70 วรรคหนึ่ง  แต่มีข้อยกเว้นว่ า ภายใต้บังคับบทบัญญัติว่า
ด้วยการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่ง  ค าพิพากษาหรือค าสั่งใด  ๆ ให้มีผลผูกพันบุคคลภายนอกได้
ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 71 ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในค าพิพากษาให้บุคคลใดออกไปจากสถานที่ใดให้ใช้บังคับตลอดถึงบริวารของผู้น้ัน
ที่อยู่ในสถานที่นั้นด้วย เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิพิเศษอ่ืน 
 (2) ถ้าบุคคลใดได้เข้าเป็นผู้ค้ าประกันในศาลเพื่อการด าเนินการใด ๆ ตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง ให้ค าพิพากษาหรือค าสั่งใช้บังคับแก่การประกันนั้นได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค้ าประกันใหม่ 
 (3) ค าพิพากษาหรือค าสั่งเกี่ยวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคลหรือนิติบุคคล  
บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือใช้ยันกับบุคคลภายนอกก็ได้  เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิ
ดีกว่า 
 (4) ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินใด  ๆ คู่กรณีที่เกี่ยวข้องอาจอ้างกั บ
บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า 
 ดังนั้นในกรณีเช่นนี้ ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง ย่อมมีลักษณะคล้ายกับค า
พิพากษาหรือค าสั่งของศาลยุติธรรมเช่นกันคือมีผลผูกพันเพียงคู่ความเท่านั้น เว้นแต่จะฟ้องเพื่อการ
ขับไล่ให้ออกจากสถานที่หรือการบังคับกับ ผู้ค้ าประกัน  เป็นต้น หลักการเหล่านี้กฎหมายก็มี
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เจตนารมณ์เช่นเดียวกันว่าไม่อาจจะให้ค าพิพากษาของศาลปกครองมีผลต่อบุคคลภายนอกมาก
จนเกินไปเพราะบุคคลภายนอกอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีในการที่มี ผู้รับผลประโยชน์หรือ
โทษต่อข้อพิพาทที่คู่ความได้ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีและในขณะเดียวกันบุคคลภายนอกก็ไม่ได้
ด าเนินกระบวนพิจารณามาตั้งแต่ต้นซึ่งถ้าค าพิพากษาหรือค าสั่งมีผลไปถึงด้วยย่อมไม่เป็นธรรมต่อ
กระบวนการยุติธรรมของศาล แต่ในกรณีของค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญมิได้ มีบัญญัติไว้ เช่น 
ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองตามที่ผู้ศึกษาได้กล่าวมาข้างต้น แต่ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้
เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาลและองค์กรอ่ืนของรัฐ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 216 วรรคห้า กล่าวคือ กฎหมายมุ่งที่จะให้ค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลในระดับมหาภาค เนื่องจากเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ และในขณะเดียวกันอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมาจากรัฐธรรมนูญ 
ค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญจึงมีผลไปถึงหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ด้วย 
 ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่บัญญัติว่า  ค าวินิจฉัยของคณะตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาลและองค์ กรอ่ืนของรัฐ  
หมายความว่า  เมื่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีค าวินิจฉัยชี้ขาดในเร่ืองใด  เร่ืองหนึ่งแล้วค า
วินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็นที่สุดเด็ดขาด  มีผลผูกพันบุคคลหรือองค์กรผู้เป็ น
คู่กรณีในเร่ืองที่ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีค าวินิจฉัย  รวมทั้งองค์กรอ่ืนของรัฐ  บุคคลหรือ
องค์กรผู้เป็นคู่กรณีหรือองค์กรของรัฐอ่ืน  ๆ ไม่สามารถโต้แย้งค าวินิจฉัยของ คณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญไปยังองค์กรอ่ืนใดได้อีก  แม้กระทั่งต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เอง ทั้งนี้  เน่ืองจาก
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีเพียงองค์กรเดียวหรือศาลเดียวไม่มีล าดับชั้นของศาลเหมือนศาล
ยุติธรรมที่มี 3 ชั้นศาล คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา หรือศาลปกครอง ขณะนี้มี 2 ชั้นศาล 
คือ ศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุด  

เมื่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีค าวินิจฉัยชี้ขาดในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดแล้ว  ค าวินิจฉัย
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็นที่สุดเด็ดขาด  หรือมีผลบังคับในทางกฎหมายทั้งในทาง
รูปแบบและในทางเนื้อหาตั้งแต่วันที่ได้มีการอ่านค าวินิจฉัยหรือส่งค าวินิจฉัยของ คณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญให้คู่กรณีทราบ และส่งผลให้คู่กรณีในคดีหรือองค์กรที่ถูกผูกพันต่อค าวินิจฉัยของคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญไม่สามารถอุทธรณ์โต้แย้งค าวินิจฉัยของ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่เป็น
ที่สุดเด็ดขาดแล้วด้วยกระบวนการทางกฎหมายต่อไปยังองค์กรอ่ืนใดได้อีก  ในขณะเดียวกัน คณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมค าวินิจฉัย หรือหยิบยกเร่ืองที่ตนได้วินิจฉัยชี้ขาด
ไปแล้วขึ้นมาท าการวินิจฉัยชี้ขาดใหม่ได้อีก 



4 

 

ดังนั้น ค าวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นที่สุดเด็ดขาดนั้นจึงเป็นมาตร การที่
แน่นอนในการชี้สิทธิหน้าที่หรือนิติสัมพันธ์ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญระหว่ างคู่กรณีในคดีว่า
ด ารงอยู่อย่างไรและต้องถูกผูกพันและปฏิบัติตามค าวินิจฉัยดังกล่าวตราบเท่าที่ค าวินิจฉัยนั้นยังด ารง
อยู่ในประเทศที่ก าหนดให้ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรที่มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญ เช่น ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสและรัฐธรรมนูญของประเทศดังกล่าวก็มี
การก าหนดให้ค าวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นที่สุดเด็ดขาดไม่สามารถอุทธรณ์โต้แย้ง
ไปยังองค์กรอ่ืนใดได้อีก  เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร ไทย โดยได้บัญญัติรับรอง
หลักการดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส  มาตรา  62 วรรคสองว่า  “ค า
วินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็นที่สุดและมีผลผูกพันสถาบันทางการเมืองแห่งรัฐ 
ตลอดทั้งองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและศาล ” กรณีจึงอาจกล่าวได้ว่าความเป็นที่สุดเด็ดขาดของ
ค าวินิจฉัยของ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นหลักทั่วไปของผลบังคับในท างกฎหมายของค า
วินิจฉัยขององค์กรที่มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 ข้อจ ากัดของค าพิพากษาของศาลแต่ละศาลที่ผู้ศึกษาได้กล่าวมาข้างต้นเกิดปัญหาในทาง
กฎหมายขึ้นผู้ศึกษาได้หยิบยกมา ท าการศึกษาในวิทยานิพนธ์นี้ก็คือ ใน “คดีสิ่งแวดล้อม” เมื่อโจทก์
ฟอ้งเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากจ าเลยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 มาตรา 96 ค าพิพากษาของศาลที่ให้จ าเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์นั้น
ย่อมผูกพันเฉพาะโจทก์ ซึ่งเป็นคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลเท่านั้น เมื่อในคดี
สิ่งแวดล้อ มที่ก าหนดไว้โดยกฎหมายย่อมหมายถึงเป็ นอ านาจของศาลยุติธรรมหรือศาลปกค รอง
เท่านั้นคงมิใช่เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน ท าให้ผู้ได้รับความเสียหาย
อ่ืน ๆ ที่มิได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 จะไม่ได้รับผลผูกพันตามค าพิพากษาด้วย
จึงมีปัญหาในกรณีที่ผู้ได้รับความเสียหายจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
ในความเป็นจริงมักจะมีจ านวนมาก และไม่อาจจะทราบความเสียหายที่แน่นอนเพราะในความ
เสียหายในคดีสิ่งแวดล้ อมนั้นผู้ที่ได้รับมลพิษมิได้ รับความเสียหายหรือบาดเจ็บอย่างเห็นด้วยตา
เปล่าได้ต้องมีการพิสูจน์โดยแพทย์ เช่น ผู้ที่เป็นมะเร็งทางเดินหายใจอันเกิดจากการปล่อยมลพิษ
ของโรงงานอุตสาหกรรมจะพิสูจน์ความเสียหายอย่างไร ผู้เสียหายอาจจะเป็นม ะเร็งเพราะเหตุอ่ืนก็
เป็นได้ ปัญหานี้จะพิสูจน์ความเสียหายอย่างไร  
 นอกจากนั้น ผู้เสียหายที่เป็นโจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีเป็นจ านวนมากซึ่ง
อาจไม่คุ้มกับค่าเสียหายที่ได้รับ และการเป็นโจทก์ฟ้องทาง แพ่งในคดีสิ่งแวดล้อมย่อมหมายถึง
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ค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีด้วยประชาชนผู้ได้รับความเสียหายส่วนใ หญ่จะมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี
ซึ่งต่างกับผู้ก่อมลพิษมักจะเป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีและมีอิทธิพลในการที่จะฝ่าฝืนมาตรฐาน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขจัดมลพิษแม้ว่าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 96 จะบัญญัติโดยอาศัยหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด ซึ่งผู้เสียหายไม่ต้อง
รับภาระการพิสูจน์ว่าจ าเลยได้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม แต่ปัญหาข้อขัดข้อง
ทางด้านภาระการพิสูจน์ในบางกรณีก็ยังคงมีอยู่เพราะโดยปกติแล้วการที่ศาลจะตัดสินใจให้จ าเลย
รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ผู้ได้รับความเสียหาย นั้นโจทก์ยังคงต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็น
อยู่ดีว่าการกระท าของจ าเลยมีความสัมพันธ์ต่อผลคือความเสียหายที่โจทก์ได้รับ เช่น จะต้องพิสูจน์
ให้ศาลเห็นว่าการที่โจทก์ได้บริโภคอุปโภคน้ าจากแม่น้ าจนเป็นโรคร้ายแรงเป็นเพราะน้ าในแม่น้ า
ดังกล่าวมีสารพิษชนิดหนึ่งและสารพิษชนิ ดนั้นถูกปล่อยออกจากโรงงานของจ าเลย ตัวอย่างเช่นน้ี
จะท าให้เห็นได้ว่าถ้าแม่น้ าสายนั้นมีโรงงานของจ าเลยเพียงแห่งเดียวที่มีใช้หรือผลิตสารเคมีชนิด
นั้นก็อาจพิสูจน์ให้ศาลเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยแต่ถ้ามีโรงงาน อุตสาหกรรม หลาย  ๆ โรงงาน
อุตสาหกรรม ในอาณาบริเวณของแม่น้ าสาย ดังกล่าวที่มีใช้หรือผลิตสารเคมีชนิดเดียวกับโรงงาน
ของจ าเลยปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีว่าสารพิษที่ก่อความเสียหายแก่โจทก์นั้นมาจากโรงงานใดกันแน่  
 ส่วนการพิสูจน์ส่วนใหญ่ในคดีสิ่งแวดล้อมจะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการแพทย์ซึ่งต้องใช้ทดสอบในห้ องทดลองและเสียค่าใช้จ่ายสูงนอกเหนือจาก
ค่าใช้จ่าย อ่ืน  ๆ ที่ต้องใช้  เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ เป็นต้น เพราะแม้การฟ้องคดี
ปกครองจะไม่เสียค่าธรรมเนียมศาลก็ตาม (พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ .ศ.2542 มาตรา 45 วรรคสาม ) แต่ก็ยังมีค่า ใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น ที่ต้อง
ช าระ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ เหล่านี้เป็นภาระแก่ผู้เสี ยหายเป็นอย่างมากในการยื่นฟ้องคดี 
นอกจากนั้นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้บัญญัติไว้
เป็นพิเศษซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่บทเกี่ยว กับสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ว่าการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการน าหลัก “ข้อสันนิษฐานทางกฎหมาย” มา
ใช้บังคับ โดยก าหนดให้ ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งมลพิษซึ่งเป็นแหล่งที่มาของการ
กระจายมลพิษไม่ว่าจะท าให้กระจายเพราะจงใ จหรือประมาทเลินเล่อ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าหรืองดเว้นการ
กระท าของตนโดยโจทก์หรือผู้เสียหายเพียงแต่พิสูจน์ให้เห็นว่าบุคคลผู้ถูกฟ้องร้องดังกล่าวนั้นเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งม ลพิษซึ่งเป็นที่มาของการกระจายมลพิษนั้น  ๆ เท่านั้นก็จะได้รับ
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ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานที่ว่าแหล่งก าเนิดมลพิษที่จ าเลยครอบครองนั้นก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่โจทก์  
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการฟ้องตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.2535 โจทก์ซึ่งเป็นผู้ เสียหายจะได้รับความคุ้มครองมากกว่า ก็ตาม แต่การฟ้องเพื่อเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนในส่วนของค่าเสียหายในทางแพ่งของผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมก็ยังเป็นปัญหาต่อ
ระบบการพิจารณาไม่เอ้ือต่อการ พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม แม้จะเรียกได้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง แต่ทา งปฏิบัติมักไม่น ามาปฏิบัติ เนื่องจากกลัวถูกกล่าวหาว่าไม่เป็นกลาง
โดยเฉพาะการพิจารณาของศาลยุติธรรม ภ าระการพิสูจน์การก าหนดค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน หลักการน าค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้ ปัญหาอ านาจของศาลในการพิจารณาคดีตั้งอยู่บน
พื้นฐานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ว่าด้วยละเมิด อ านาจการแบ่งประเภทคดีของศาล
ปกครองและศาลยุติธรรม เป็นต้น เพราะการฟ้องผู้ก่อ มลพิษที่กระท าการ ให้เกิดความเสียหายต้อง
รับผิดตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 นี้ยังต้องอาศัยกฎหมาย
ฉบับอื่นประกอบด้วย เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งแล ะพาณิชย์ ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ว่าด้วยการโต้แย้งสิทธิ วิธีพิจารณาความและการบังคับคดี 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 ว่าด้วยอ านาจและการ
บังคับคดีของศาลปกครอง มาประกอบในการฟ้องคดีท าให้การฟ้อง คดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายจากผู้ก่อมลพิษ มีผลผูกพันเฉพาะคู่ ความในคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง
หรือคดีปกครอง  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการเยียวยา
ความเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมโดยผลผูกพันของค าพิพากษา 
 2. เพื่อศึกษาประวัติ แนวคิด ทฤษฎี  หลักการที่เกี่ยวข้องกับ การเยียวยา ผู้เสียหายในคดี
สิ่งแวดล้อมโดยผลผูกพันของค าพิพากษา 
 3. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การเยียวยา ผู้เสียหายโดย ผลผูกพันของค าพิพากษา
และค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 
 4. เพื่อศึกษาปัญหากฎหมายและอุปสรรคเกี่ยวกับ อ านาจหน้าที่ของศาล การท าค า
พิพากษา ขอบเขตของผลบังคับในค าพิพากษา  รวมทั้งมาตรการในการเยียวยาคว ามเสียหายในคดี
สิ่งแวดล้อม 
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 5. เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ย วกับอ านาจหน้าที่ของศาล การท าค าพิพากษา 
ขอบเขตของผลบังคับในค าพิพากษา ของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับคดี
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

สมมติฐานของการศึกษา 

 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยา ผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม โดยผล
ผูกพันของค าพิพากษา และค าบังคับ ซึ่งมาตรการในการก าหนดขอบเขตค าพิพากษาและค าบังคับ
ของศาลยุติธรรมเป็นไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 มี
ลักษณะเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดในมูลหนี้ตามกฎหมาย ส่วนอ านาจในการก าหนด
ขอบเขตค าพิพากษาของศาลปกครองเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดต้ั งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ .ศ.2542 มาตรา 70 และมาตรา 71 ซึ่งมีแนวคิดและขอบเขตคล้ายคลึงกัน แต่การ
เยียวยาคดีสิ่งแวดล้อมนั้นจะใช้รูปแบบการเยียวยาเช่นเดียวกับการเยียวยาตามบทบัญญัติดังกล่าว
ไม่ได้ เพราะคดีสิ่งแวดล้อมเป็นคดีที่มิใช่ความรับผิดในมูลหนี้แต่ เป็นความเสียหายอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่จะต้องมีบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้ ส่วนผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมก็ควรได้รับการ
เยียวยาความเสียหาย แม้จะมีผู้ฟ้องคดีเพียงคนเดียวก็ตาม แต่ให้สิทธิผู้ที่ได้รับความเสียหายที่มิได้
ฟ้องคดีเข้ามาพิสูจน์ความเสียหายต่อศาลเช่นเดียวกั บการพิสูจน์สิทธิความเป็นเจ้าหน้ีในคดี
ล้มละลายโดยไม่จ าต้องไปฟ้องคดีเป็นคดีใหม่อันเป็นการลดระยะเวลาการด าเนินคดีและประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณา  

ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมโดย ผลผูกพัน
ของค า พิพากษา  ผู้ศึกษาจะเปรียบเทียบผลผูกพันค าพิพากษาในการเยียวยาผู้เสียหายของศาล
ยุติธรรมและศาลปกครอง ศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบัญญัติ
กฎหมาย ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อม พ .ศ.2535 และพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 รวมทั้งค าพิพากษาศาลฎีกาและค าสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีสิ่งแวดล้อม  
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วิธีด าเนินการศึกษา 

 การด าเนินการศึกษาวิทยานิพนธ์นี้ ผู้ศึกษา ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) โดยค้ นคว้าจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลต่าง  ๆ อัน
เกี่ยวข้องกับการเยียวยาในผลผูกพันของค าพิพากษาของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนต ารากฎหมาย ตัวบทกฎหมาย บทความทางวิชาการ ในสาขานิติศาสตร์และ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้ าในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย และของทางสถาบันต่าง  ๆ รวมทั้งข้อมูล
ที่ได้จากการค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อ เป็นข้อมูลในการ
น ามาวิเคราะห์เกี่ยวกับผลผูกพันของค าพิพากษาของศาลยุติธรรมและศาลปกครองถึงข้อจ ากัดและ
ขอบเขตการบังคับใช้ ร วมทั้งแนวทางในการท าค าพิพากษาของศาลให้มีมาตรการทางกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นในส่วนของอ านาจทางปกครองในการที่จะน าค าพิพากษาของศาลไป
บังคับ ได้แก่ หน่วยงานบังคับคดี และหลังจากนั้นจะได้ท าการน าเสนอถึงแนวทาง แก้ไขปัญหาทาง
กฎหมายต่อไป 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการเยียวยา
ความเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมโดยผลผูกพันของค าพิพากษา 
 2. ท าให้ทราบถึงประวัติ แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้เสียหายใน
คดีสิ่งแวดล้อมโดยผลผูกพันของค าพิพากษา 
 3. ท าให้ท ราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้เสียหายโดยผลผูกพันของค า
พิพากษาและค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดี 
 4. ท าให้ทราบถึงปัญหากฎหมายและอุปสรรคเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของศาล การท าค า
พิพากษา ขอบเขตของผลบังคั บในค าพิพากษา รวมทั้งมาตรการในการเยียวยาความเสียหายในคดี
สิ่งแวดล้อม 
 5. ท าให้ทราบถึงแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของศาล การท าค า
พิพากษา ขอบเขตของผลบังคับในค าพิพากษาของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อม 
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นิยามศัพท์ 

 ผู้เสยีหาย (Injured) หมายความรวมถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเน่ืองจากการกระท าผิด
ฐานใดฐานหนึ่ง แม้บุคคลนั้นจะยังไม่ได้รับความเสียหายที่เห็นด้วยตาเปล่าก็ตาม รวมทั้งบุคคลอ่ืน
ซึ่งมีอ านาจจัดการแทนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ความเสียหาย (Detriment) หมายควา มรวมถึง ความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ  อนามัย จิตใจหรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ ให้
รวมถึงความเสียหายต่อตัวสิ่งแวดล้อมนั้นด้วย 
 ความเสียหายต่อจิตใจ  (Mental anguish) หมายความว่า ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน 
ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศร้าโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายต่อจิตใจ อย่าง
อ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน 
 ค่าเสียหายเชิงลงโทษ  (Punitive damage) หมายความว่า ค่าเสียหายที่ก าหนดขึ้นเพื่อ
ลงโทษจ าเลย 
 ผลผูกพันคู่ความ (Be binding on the parties) หมายความว่า หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามค า
พิพากษาของศาล แม้ค าพิพากษานั้นจะไม่มีโทษก็ตาม  
 คดีสิ่งแวดล้อม  (Environment Case) หมายความว่า คดีแพ่งที่มีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และมลพิษ รวมทั้งคดีที่ประธานศาลฎีกาพิจารณาสมควรก าหนดให้เป็นคดีสิ่งแวดล้อม  
(ค าสั่งศาลฎีกาที่ 30/2547) 
 การด าเนินคดีผู้เสียหายจ านวนมาก  (Class Action, Representative Action) หมายความว่า  
การด าเนินคดีแพ่งที่บุคคลหนึ่งหรือหลายคนได้ด าเนินคดี เพื่อคุ้มครองสิทธิของตนเองและเพื่อกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าเดียวกันโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน 
เช่น ละเมิดหรือถูกฉ้อฉล  โดยกลุ่มบุคคลไม่จ าเป็นต้องมอบหมายให้มีการด าเนินคดีแทนและไม่
จ าเป็นต้องเข้ามาในคดี แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะถูกผูกพันตามผลของค าพิพากษา  
 การเยียวยา  (Remedy) หมายความว่า การท าให้ดีขึ้น การรักษา  การบ าบัด  การบรรเทา
ทุกข์ การเยียวยารักษา 
 ผู้ก่อมลพิษ (Polluter) หมายความว่า ผู้ครอบครองมลพิษ 
 กลุ่มบุคคล  (Groups) หมายความ ว่า กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิอย่างเดียวกันอันเนื่องมาจาก
ข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายเดียวกัน  และมีลักษณะเฉพาะของกลุ่มเหมือนกันแม้ว่าจะมีลักษณะ
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ของความเสียหายที่แตกต่างกันก็ตาม  ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบของค าว่า  “กลุ่มบุคคล” ได้ว่ามี
ข้อเท็จจริงร่วมกัน กล่าวคือ ข้อเท็จจริงที่มีร่วมกันนั้นก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องร่วมกันของกลุ่มบุคคล
กลุ่มหนึ่งท าให้มีผู้ได้รับความเสี ยหายต่อชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก  และมีหลัก
กฎหมายเดียวกัน  คือ มีสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่เหมือนกัน  เช่น 
อาจจะเกิดจากการกระท าละเมิดหรือผิดสัญญาเหมือนกัน 
 อ านาจในการก าหนดค าบังคับ  (Authority of Sanction) หมายความว่า ถ้าศ าลได้พิพากษา
หรือมีค าสั่งอย่างใดที่จะต้องมีการบังคับคดี ให้ศาลมีค าบังคับก าหนดวิธีที่จะปฏิบัติตามค าบังคับใน
วันที่อ่านค าพิพากษา 


