
 

 

บทที่ 2 
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม 

โดยผลผูกพันของค าพิพากษา 

 ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลผูกพันค าพิพากษา เกี่ยวกับการเยียวยา
ความเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศและของไทยมีเนื้อหาเป็นล าดับ ดังนี้ 
 ค าว่า “สิ่งแวดล้อม ” นั้นสามารถท าให้เราทราบถึงกรอบหรือขอบเขตของปัญหาต่าง  ๆ 
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนานาอารยประเทศที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมก็ได้ให้ค า
จ ากัดความของค าว่า “สิ่งแวดล้อม ” ไว้ในบทนิยามของกฎหมายแต่ละประเทศ ซึ่งกฎหมายที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่มากมาย เช่น พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ า
ไทย พ.ศ.2456 และพระราชบัญญัติประมง พ.ศ.2490 เป็นต้น 
 ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เน่ืองจากในภาวะปัจจุบันได้มี
ปัญหาในเร่ืองของโลกร้อนเกิดขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนจ านวนไม่
น้อยและแม้แต่สิ่งแวดล้อมหรือสัตว์ต่าง ๆ ก็พลอยได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้ด้วย ซึ่ง
แหล่งก าเนิดมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเกิดด้วยกั นหลายประเด็น เช่น เกิดจากชุมชน  โรงงาน
อุตสาหกรรมและเกิดจากการเกษตรกรรม เป็นต้น 
 สิ่งต่าง  ๆ ดังที่กล่าวไปข้างต้นน้ันเป็นสิ่งที่เป็นต้นก าเนิดของมล ภาวะที่เป็น พิษ 
(Pollution) และมลพิษที่แยกออกได้เป็นหลายประเภท เช่น มลพิษทาง น้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษ
ทางเสียงและมลพิษจากสารอันตราย มลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นต้น ภาวะมลพิษต่าง  ๆ นี้จะก่อตัว
ขึ้นในรูปแบบของการสะสม ซึ่งในภายหลังจะเป็นสภาวะความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 การให้ค านิยามของค าว่า “สิ่งแวดล้อม” นั้นเป็นเร่ืองยากเน่ืองจากเป็นค าที่ทุกคนเข้าใจว่า 
หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบ  ๆ ตัวเรา แต่หากจะให้ระบุให้ชัดเจนว่า หมายถึ งสิ่งใดบ้าง คงเป็นเร่ืองยากที่
จะระบุให้ชัดเจนได้ แม้แต่ปฏิญญากรุงสต๊อกโฮมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ค .ศ .1972 
(Stockholm Declaration on Human Environment, 1972) (จุมพต สายสุนทร , 2550, หน้า 24-26) ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับกันในต่างประเทศว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญในการวาง แนวความคิดและหลักการในการ
คุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้การดูแลของสหประชาชาติ 
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 สิ่งที่ปฏิญญากรุงสต๊อกโฮมซึ่งว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ค .ศ.1972 (United Nation, 
United Nation Environment Programmed (UNEP), Online, 2008) กล่าวถึง สิ่งแวดล้อมไม่ได้จ ากัด
เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วย และทั้งสองสิ่งนี้ท า
ให้มนุษย์สามารถด ารงชีพทางกายภาพ สติปัญญา ศีลธรรม สังคมและจิตวิญญาณ และสามารถใช้
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานได้ 

 ความหมายสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศและประเทศไทย 

 ค าว่าสิ่งแวดล้อมนั้นนานาประเทศส่วนใหญ่ต่างก็ให้ความหมายคล้ายคลึงกัน แต่อาจมี
รายละเอียดที่แตกต่างกันบ้างและย่อมน าไปบัญญัติเป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันบ้าง 
กล่าวคือ 

 1. ความหมายของสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ 
 ส าหรับความหมายของค าว่า “กฎหมายสิ่งแวดล้อม ” นั้น มีกฎหมายของต่างประเทศได้
ให้ค านิยามไว้ดังต่อไปนี้  เครือรัฐออสเตรเลีย นั้น The environmental protection Act, 1993 ให้
ความหมายว่า หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้อมรอบมนุษย์ซึ่งไม่ว่าจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์แต่ละคน
หรือกลุ่มชนที่รวมกันอยู่ในสังคมก็ตาม (The national archives 1993-1997, Online, 2008) 
 สหพันธรัฐแคนาดา Canadian Environmental Protection Act, 1988 ที่ให้ความหมายว่า 
“สิ่งแวดล้อม ” คือ ส่วนประกอบของโลกและหมายความรวมถึงอากาศ พื้นดินและน้ า บรรยากาศ
ทุกชั้น อินทรีย์สารและอนินทรีย์สาร และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและระบบทางธร รมชาติที่รวมสิ่งต่าง  ๆ 
ดังกล่าวมาแล้วด้วย  (United Nation Environment Programme (UNEP), 2005, p. 3 อ้างถึงใน สุนีย์ 
มัลลิกะมาลย์, 2539, หน้า 1-2) 
 สหพันธ์มาเลเซีย The environment quality Act, 1974 ของประเทศมาเลเซีย ให้ค านิยาม
ค าว่า “สิ่งแวดล้อม ” ไว้ว่า หมายถึ ง ปัจจัยทางกายภาพของสิ่งต่าง  ๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ 
ประกอบด้วย ดิน น้ า บรรยากาศ อากาศ เสียง กลิ่น รส และปัจจัยทางชีวภาพของความสวยงาม  
(Rashid, 2005, pp. 15 อ้างถึงใน สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2539, หน้า 4) 
 “สิ่งแวดล้อม ” คือ ผลรวมของกรณีแวดล้อมทั้งหมดที่รายล้อมตั วบุคคลหรือชุมชน 
รวมถึงทั้งสิ่งที่เป็นกายภาพ เช่น อากาศ น้ า ก๊าซ และพื้นดิน ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของบุคคลหรือชุมชน สิ่งที่เป็นเงื่อนไขทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น จริยธรรม 
เศรษฐกิจ และความงาม ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลหรือชุมชน  (Edward A. Keller, 
1996, p. 3) 
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 “สิ่งแวดล้อม” (Environment) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รายรอบที่ซึ่งสิ่งมีชีวิต ชุมชน 
หรือสิ่งของ คงอยู่และเป็นเงื่อนไขของการคงอยู่ สิ่งแวดล้อมเป็นค าที่ไม่มีความหมายจ ากัด 
สิ่งมีชีวิต ชุมชน หรือสิ่งของหน่ึง  ๆ จะเป็นหรือมักจะเป็นสิ่ งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตชุมชนหรือ
สิ่งของอ่ืน ๆ (Henry W. Art, Online, 1993) 

 2. ความหมายของสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
 ส าหรับในประเทศไทยได้ให้ความหมายของค าว่า “สิ่งแวดล้อม ” ไว้ใน มาตรา 4 ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ไว้ว่า 
 “สิ่งแวดล้อม ” หมายความว่า สิ่งต่าง  ๆ ทุก  ๆ สิ่งทุก  ๆ อย่างไม่ว่าจะมีลักษณะทาง
กายภาพและชีวภาพ ซึ่งเป็นสิ่งต่าง  ๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์และได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเป็นสิ่งที่
มนุษย์ได้สร้างขึ้น 
 ความหมายของค าว่า “สิ่งแวดล้อม” ดังกล่าวนั้นเป็นความหมายที่กว้างขวางมาก กล่าวคือ 
เป็นค าที่มีลักษณะครอบคลุมไปในทุก  ๆ ด้านทางธรรมชาติที่อยู่รอบ  ๆ ตัวมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น
สิ่งมีชีวิตหรือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่อากาศ 
แสง สี เสียงต่าง  ๆ สิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นสิ่งแวดล้อมแทบทั้งสิ้น ซึ่งหากว่าถ้าสิ่งแวดล้อมด้านใดด้าน
หนึ่งถูกท าลายไปแล้วก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอ่ืน  ๆ ด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น หาก
สิ่งแวดล้อมป่าไม้ถูกท าลายไปโดยการตัดไม้ท าลายป่า ซึ่งน าไม้เหล่านั้นมาดัดแปลงเป็น
เฟอร์นิเจอร์ต่าง  ๆ สิ่งแวดล้อมป่าไม้ถูกท าลายไปจึงมีผ ลกระทบต่อน้ าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าที่มี
ความส าคัญต่อมนุษย์ด้วย (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2538, หน้า 15) 

แนวความคิดพื้นฐานและหลักการพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

 ความพยายามในการควบคุมและจัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่ยุคก่อนคริ สตกาล โดยปรากฏหลักฐานอยู่ในบัญญัติสิบประการของโมเสสที่บัญญัติถึง
กฎเกณฑ์ในการใช้สอยทรัพย์สินและการก่อความสกปรกของประชาชน ต่อมาในสมัยของกษัตริย์
ฮัมูราบีแห่งราชอาณาจักรโรมันได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้สอยและรักษาความสะอาดใน
บ้านเรือนของชาวโรมันไว้ในประมวลกฎหมายฮั มูราบี (Humurabi Code) พร้อมทั้งก าหนดโทษไว้
ด้วย อน่ึงกฎหมายฉบับนี้ยังได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการใช้ที่ดินว่าจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
โดยค านึงถึงประโยชน์ของการใช้สอยและผู้ที่จะมาใช้ที่ดินในภายหลังอีกด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่า
กฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในยุคนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะคุ้มครองมนุษย์รวมทั้ง
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ผลประโยชน์ของมนุษย์โดยตรงมากกว่าที่จะค านึงถึงสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามกฎเกณฑ์
เหล่านั้นนับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อมยุคดังกล่าวได้ระดับหนึ่ง 
 ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ปัญหาฝุ่นควันและอากาศ
เป็นพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมได้ปรากฏให้เห็นอยู่โดยทั่วไป เช่น ใน ประเทศสหราช
อาณาจักร และประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรป ปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเสียหายและความ
เดือดร้อนร าคาญต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ในยุคนั้นเป็นอันม าก ดังนั้น จึงได้มีความพยายามใน
การออกกฎหมายเพื่อควบคุมการปล่อยฝุ่นควันและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น 
นอกจากนี้เนื่องจากในยุคนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการปฏิวัติทางการแพทย์ ซึ่งได้มีการ
ค้นพบที่ส าคัญในทางการแพทย์อย่างต่อเน่ืองท าให้เกิดขบวนการรณรง ค์ด้านสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์อย่างกว้างขวาง ดังนั้น จึงได้มีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
รวมทั้งการควบคุมและจัดระเบียบเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสุขลักษณะในเคหสถาน
มากขึ้น ในยุคนี้กฎเกณฑ์และระเบียบต่าง  ๆ ยังคงมุ่งไปที่การคุ้มครองสุขภาพอ นามัยของมนุษย์
โดยตรง อันได้แก่ ปัญหาความเดือดร้อนร าคาญ และการแพร่ระบาดของโรคต่าง  ๆ มากกว่าที่จะ
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับในยุคก่อน 
 จากแนวคิดในระบอบประชาธิปไตยที่หลายชาติต่างให้ความส าคัญกับประชาชนในรัฐ 
การเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งต้ องอาศัยความคิดของบรรพบุรุษมาเป็นพื้นฐาน
ของการเปลี่ยนแปลง การคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และ
ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่รัฐได้ให้ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ โดยได้บัญญัติ
การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวไว้ในรัฐธรรม นูญ เพื่อรับรองสิทธิของประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรม 
 ในประเทศไทยก็เช่นกัน ก็ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการตรากฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ัง
องค์การอิสระในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนได้ใช้สิทธิที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
 ดังนั้นเมื่อรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยให้มีการจัดตั้งองค์การอิสระใน
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แต่ทั้งนี้การที่จะมีอนาคตได้ก็ต้องมีปัจจุบันและอดีต ท า ให้การที่เราได้
ศึกษาอดีตเพื่อมาเป็นการพัฒนาในปัจจุบัน และในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่ง เพราะการ
ด าเนินการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเป็นการด าเนินการที่ดีน้ัน ทั้งนี้ได้พัฒนามาจากแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจะกล่าวดังต่อไปนี้ 
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 1. สิทธิในสิ่งแวดล้อม 
 แนวความคิดเร่ืองสิทธิในสิ่งแวดล้อม (Right to the environment) ได้ปรากฏขึ้นพร้อมกับ
พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีวิวัฒนาการเมื่อไม่นานมานี้ อันเป็นผลมาจากความวิตกกังวลของ
มนุษยชาติต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมว่าอาจจะต้องสูญสลายลงไปเน่ืองจากการกระท า
ของมนุษย์  ประกอบกับการที่โลกได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองซึ่ง
ได้สร้างความเสียหายให้กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างใหญ่หลวง ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของ
แนวความคิดที่ว่า “สิ่งแวดล้อมควรถือเป็นสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ ” (Common heritage of 
mankind) และถือเป็นหน้าที่ของทุก  ๆ คนที่จะต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมนี้ไว้ให้ด ารงอยู่คู่กับมนุษย์ตลอดไป ทั้งนี้เพื่อที่มนุษย์จะได้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวนั้นอย่างยั่งยืนและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
เหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (พินิจ นิติวิทยาเทพ, 2549, หน้า 39) 
 จากรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการนัก นิติศาสตร์ระหว่างประเทศในหัวข้อ การ
พัฒนาชนบทกับสิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้บริโภคแห่งปีนัง เมื่อ
เดือนธันวาคม ค.ศ.1981 ได้กล่าวถึงสิทธิในสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ไว้อย่างน่าสนใจว่า  (พิเชษฐ เมา
ลานนท์, 2533, หน้า 54 อ้างอิงจาก International Commission of Juristic & Consumers Association 
of Penang, 1981, pp. 27-30) 
 “มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติซึ่งได้แก่ ดิน น้ า และอากาศ ดังนั้น 
การให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนจึงต้องขยายรวมไปถึงความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัย
อยู่ด้วย ดังนั้น สิทธิมนุษยชนจึงครอบคลุมถึงสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดด้วยนั่นเอง” 
 ในเร่ืองสิทธิในสิ่งแวดล้อมนี้ ศาสตราจารย์ ดร .สุนีย์ มัลลิกะมาลย์  นักกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมผู้มีชื่อเสียงของไทยได้กล่าวถึงแนวความคิดในเร่ืองดังกล่าวของนานาประเทศไว้อย่าง
น่าสนใจ (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2538, หน้า 37-40) ดังนี ้
 “รัฐธรรมนูญของรัฐญ่ีปุ่นมีบทบัญญัติอยู่ 2 มาตรา ที่รับรองเร่ืองสิทธิในสิ่งแวดล้อมของ
พลเมืองของรัฐญ่ีปุ่นไว้ ดังนี้ 
 มาตรา 13 ประชาชนทั้งหลายต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน รวมทั้งสิทธิใน
ชีวิต เสรีภาพ และสิทธิในการแสวงหาความสุขด้วยการประกอบกิจการใด  ๆ ของประชาชนต้องอยู่
ในขอบเขต เท่าที่ไม่เป็นการรบกวน หรือขัดต่อสวัสดิภาพสูงสุดของสาธารณชน การบัญญัติ
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กฎหมาย รวมตลอดถึงการด าเนินงานอ่ืน ๆ ทั้งหลายของรัฐ ต้องค านึงถึงความมีอยู่และความเป็นอยู่
ของสิทธิดังกล่าวข้างต้นน้ีเป็นเกณฑ์แห่งการพิจารณาเช่นเดียวกัน 
 มาตรา 25 ประชาชนทั้งหลายมีสิทธิที่จะด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสุขภาพ ความ
เป็นอยู่ในชีวิต และการมีชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมร่วมกัน 
 ในทุกวิถีทางแห่งการด ารงชีวิตอยู่ของประชาชน รัฐจักต้องด าเนินการด้วยความพยายาม
ในอันที่จะส่งเสริมและขยายออกไปอย่างทั่วถึงซึ่งสวัสดิการสังคมและความมั่นคงปลอดภัย รวม
ตลอดถึงการสาธารณสุขแห่งสังคม 
 บทบัญญัติทั้ง 2 มาตราข้างต้นนี้ เป็นการยืนยันได้ว่าประชาชนของรัฐญ่ีปุ่นมีสิทธิในชีวิต 
เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข โดยถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องให้หลักประกันแก่ประชาชน
และคุ้มครองสิทธิดังกล่าวนั้น หลักการดังกล่าวถือเป็นที่มาของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการ
รบกวนต่อสาธารณะของรัฐญ่ีปุ่นในเวลาต่อมา 
 ในกลุ่มของประเทศแอฟริกา แนวความคิดเร่ืองสิทธิในสิ่งแวดล้อมได้ถูกระบุไว้ใน “กฎ
บัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชน ” โดยระบุถึงสิทธิในสิ่งแวดล้อมไว้ใน
ข้อที่ 24 ของกฎบัตรดังกล่าวว่า “ประชาชนย่อมมีสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีอันเอ้ือต่อการพัฒนาของ
ตน” 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา  แนวความคิดเร่ือง “สิทธิในสิ่งแวดล้อม ” ปรากฏอยู่ใน Public 
trust doctrines โดยแนวความคิดดังกล่าวนี้ถือว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิโดยชอบที่จะด ารงชีวิตอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่ดี และมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพโดยเท่าเทียม
กัน โดยถือเป็นหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตินั้นให้อยู่ในสภาพที่
ดีอยู่เสมอ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดท ากฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา 
 ในส่วนของประเทศไทย รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ทุกฉบับ ได้มีบทบัญญัติ
รับรอง “สิทธิในสิ่งแวดล้อม”ของประชาชนไว้เช่นเดียวกัน โดยได้มีการน าเอาหลักการดังกล่าวมา
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ.2517 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับปัจจุบัน ได้มีบทบัญญัติที่ให้การรับรอง “สิทธิใน
สิ่งแวดล้อม” ไว้ในมาตรา 67 ซึ่งบัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
อนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและ
ต่อเน่ืองในสิ่งแวดล้อม ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต
ของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม” 
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 บทบัญญัติดังกล่าวถือเป็นการรับรองสิทธิในสิ่งแวดล้อมของประชาชนโดยก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดการและบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ซึ่ง เป็นที่มาของการ
จัดท ากฎหมายในระดับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎหมายในล าดับรองอีกหลายฉบับในเวลาต่อมา 

 2. หลักความเดือดร้อนร าคาญ (Nuisance) (อ านาจ วงศ์บัณฑิต, 2547, หน้า 529-536) 
 คดีสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมานานแล้วพร้อมกับการมีชุมชน ได้แก่ การก่อเหตุเดือดร้อน
ร าคาญระหว่างผู้ที่อยู่อาศัยใกล้ชิดกัน เช่น อาจเป็นปัญหาเร่ืองควันไฟที่เกิดจากการหุงต้มอาหาร
หรืออาจเป็นกลิ่นเหม็นที่เกิดจากสัตว์ในบริเวณเดียวกันกับที่อยู่อาศัย เป็นต้น ซึ่งหลักความ
เดือดร้อนร าคาญนี้ได้มีบทบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337 ซึ่งบัญญัติ
ว่า 
 “บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหายหรือ
เดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควร ในเมื่อเอาสภาพและ
ต าแหน่ งที่อยู่แห่งทรัพย์สินมาค านึงประกอบไซร้ ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะ
ปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนให้สิ้นไปทั้งนี้ไม่ลบล้างสิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทน” 
 เหตุเดือดร้อนร าคาญในมาตรา 1337 นั้นเกิดจากการใช้สิทธิของบุคคล ซึ่งหากไม่มี
บทบัญญัตินี้แล้ว บุคคลนั้นคงไม่มีความรับผิดอะไรเพราะเป็นการใช้สิทธิของเขา แต่มาตรา 1337 
ก าหนดว่า การใช้สิทธินั้นจะท าให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เสียหายหรือเดือดร้อนเกินสมควรมิได้ 
เช่น นาย ก มีสิทธิที่จะใช้ที่ดินและบ้านของตนเองประกอบอาชีพท าอู่รถยนต์เพื่อรับจ้างซ่อมสีร ถ 
แต่การใช้สิทธิของนาย ก นั้นจะท าให้นาย ข เพื่อนบ้านเดือดร้อนไม่ได้ 
 บุคคลซึ่งจะใช้สิทธิฟ้องร้องตามมาตรา 1337 จะต้องเป็น “เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ”
เท่านั้น หากผู้ที่อาศัยอยู่บนอสังหาริมทรัพย์และได้รับความเดือดร้อนนั้นเป็นเพียงผู้เช่า ผู้นั้นไม่มี
สิทธิฟ้องตามบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ได้ 
 ระดับของความเดือดร้อนนั้น กรณีที่จะฟ้องร้องตามมาตรา 1337 ได้นั้นจะต้องเป็นการ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายไว้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุ
อันสมควร โดยจะต้องค านึงถึงสภาพและต าแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์นั้นด้วย เ ช่น หากนาย ก ตั้ง
โรงงานที่ดินของตนเองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยและการประกอบกิจการน้ัน ได้ก่อให้เกิดเสียงดัง
ตลอดทั้งคืนอันเป็นการรบกวนการพักผ่อนของชาวบ้านในบริเวณนั้นบ้างคงเป็นเร่ืองปกติส าหรับ
กิจการในเขตน้ัน ดังน้ีจะถือว่าเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกินสมค วรไม่ได้ กรณีจึงต้อง
พิจารณาเป็นรายกรณีไป 
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 อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัตินั้น การวินิจฉัยว่าการใช้สิทธิของบุคคลก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนเกินสมควรหรือไม่นั้น บางคร้ังมิใช่เร่ืองง่าย เพราะประเทศไทยนั้นเพิ่งจะมีการ
ประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว ก็มิได้หมายความว่าจะมีการจัดท าผังเมืองทุกพื้นที่ทันที แต่มีการจัดท า
ผังเมืองในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป พร้อมกันนี้การจัดท าผังเมืองในพื้นที่ต่าง  ๆ ที่ผ่านมานั้น
เป็นไปในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่ด าเนินกิจการต่าง  ๆ ในพื้นที่นั้นมาก่อน 
นอกจากนี้ผังเมืองในบางพื้นที่ยังได้มีการอนุญาตให้มีการใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมบางอย่างในเขตที่ไม่
ควรให้ใช้ เช่น บางเขตได้ประกาศในผังเมืองให้เป็นเขตเพื่อพักอาศัยแล้ว แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นให้
ประกอบกิจการโรงงานบางประเภทได้ในเขตนั้น ดังนั้น การพิจารณาว่าการท ากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งจะถือว่าก่อให้เกิดความเดือดร้อ นเกินสมควรแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในเขตนั้นหรือไม่ จะ
พิจารณาจากการแบ่งเขตการใช้ที่ดินมากฎหมายผังเมืองอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ แต่จะต้องค านึงถึง
สิ่งอื่น ๆ เกี่ยวข้องดัวย  

 3. หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
 ในช่วงก่อนปี พ.ศ.2503 ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม่ได้รับความสนใจจากนานาประเทศเท่าที่ควร ความสนใจอย่างจริงจังเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้เร่ิมต้นขึ้นอย่างจริงจังในช่วงทศวรรษ 1960 โดยเกิดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติในประ เทศที่พัฒนาแล้วเพื่อต่อต้านการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ
การใช้สารเคมีและสารพิษ จนกระทั่งในปี ค .ศ.1968 องค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุม
นานาชาติว่าด้วยเร่ืองปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยมีตัวแทนจาก
ประเทศต่าง  ๆ เข้าร่วมประชุม มีวัตถุ ประสงค์เพื่อพิจารณาก าหนดรูปแบบในการด าเนินการเพื่อ
พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกอย่างจริงจัง  (วศิน อิงคพัฒนากุล , 2548, 
หน้า 82) 
 ต่อมาในปี ค.ศ.1972 องค์การสหประชาชาติ ได้จัดการประชุมเร่ืองสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
(United Nations Conference on the Human Environment) ณ กรุงสต๊อกโฮม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จากประเทศต่าง  ๆ 113 ประเทศ และองค์การพัฒนาเอกชน 400 องค์กร จ านวนมากกว่า 1200 คน
จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติสื่อมวลชนแขนงต่าง  ๆ และตัวแทนเยาวชนเพื่อ
พิจารณาร่วมกันในการจัดท าข้อเสนอแนะทั้งหมด  106 ข้อรวมทั้งร่วมกันจัดท าแผนด าเนินการและ
ร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (Declaration of the Human Environment and the 
Action Plan for the Human Environment หรือ The Stockholm Declaration) ที่ให้ความส าคัญอย่าง
จริงจังกับสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ และไ ด้มีการจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
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(United Nations on Environment Programmed หรือ UNEP) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานงานระหว่างประเทศ และในส่วนของร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์นั้น
ได้มีการก าหนดหลักการไว้ 26 ประการที่เกี่ยวข้องโดย ตรงกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึง
สถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การจัดการและการศึกษาอบรมทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
ชวนให้ประเทศต่าง  ๆ ร่วมกันรับผิดชอบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้อมของ
มนุษย์ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มชนท้องถิ่น ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
เพื่อร่วมกันป้องกัน ฟื้นฟูและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วศิน อิงคพัฒนากุล , 
2548, หน้า 83) 
 กล่าวได้ร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์  (Declaration of the Human 
Environment and the Action Plan for the Human Environment หรือ The Stockholm Declaration) 
เป็นการวางรากฐานแนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนื่องจากเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อมภายในประเทศและระหว่างประเทศใน เวลาต่อมา (วศิน อิงคพัฒนา -
กุล, 2548, หน้า 21) 
 ในปี ค .ศ.1989 หรือปี พ .ศ.2533 องค์การสหประชาชาติก าหนดให้มีการประชุม The 
United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) หรือการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาหรือ Earth Summit ณ กรุงริโอ เดอ จาไนโร 
ประเทศบราซิล การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากประเทศต่าง  ๆ จ านวน 30,000 คน จาก 176 ประเทศ
เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้ให้การรับรองผลการประชุมและมีการลงนามรับรองเอกสารส าคัญ 5 
ฉบับ (วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548, หน้า 85) คือ 

  1) ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนา หรือ “ค าประกาศริโอ ” (The Rio 
Declaration on Environment and Development) ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 27 ประการ เกี่ยวกับ
สิทธิและความรับผิดชอบของประชาชาติในการด าเนินงานการพัฒนาเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
  2) แผนปฏิบัติการที่ 21 (Agenda 21) เป็นแผนแม่บทของโลกเพื่อด าเนินการตามค า
ประกาศริโอที่จะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม แบ่ง
ออกเป็น 40 บท ครอบคลุมถึงมาตรการในการจัดรูปแบบองค์กร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุก  ๆ ด้าน และวิธีการที่จะท าให้สามารถด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการได ้
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  3) ค าแถลงเกี่ยวกับหลักการในเร่ืองป่าไม้ (Statement of principle on forest) เป็น
แนวทางในการจัดการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับป่าไม้ทุกประเภท อันเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและรักษาไว้ซึ่งสิ่งมีชีวิตในทุกรูปแบบ 
  4) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (United Nations 
Framework on Climate Change) มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse 
Gases) ในบรรยากาศที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาวะอากาศทั่วโลก โดย การลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกบางชนิดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นพลังงาน 
  5) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on biological diversity) 
เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ยอมรับเอาวิธีการที่จะอนุ รักษ์ความหลากหลายทางชีวพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและ
เพื่อให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันจากการเข้าไปใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ  (เอกสารข้อ 1-3 ไม่ถือว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ
แต่เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศต่าง  ๆ ที่ร่วมลงนามในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของโลกส่วนอนุสัญญาตามเอกสารข้อ 4-5 เป็นกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต่อไป
เมื่อประเทศที่ลงนามได้ให้สัตยาบันตามจ านวนที่ก าหนดไว้ ขณะนี้อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ มีผลบังคับ
ใช้กับประเทศที่ให้สัตยาบันแล้ว) 
  ผลการประชุม Earth Summit โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนปฏิบัติการที่ 21 ได้ก่อให้เกิด
การด าเนินงานทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมขึ้นอย่างจริงจังภายหลังจากที่ประเทศ
ต่าง ๆ ได้ยอมรับแนวทางการพัฒนาอย่างยืนไปปฏิบัติเป็นเวลา 5 ปี แนวความคิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนได้รับการยอมรับในวงกว้าง โดยประเทศต่าง  ๆ มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  ต่อมาในปี ค .ศ.2002 องค์การสหประชาชาติ ได้จัดให้มีการประชุมสุดยอดระดับโลก
ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Summit on Sustainable Development: WSSD) ที่ประเทศ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกประมาณ 180 ประเทศที่เข้าร่วมประชุม ที่
ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในพันธกรณีร่วมกันที่จะต้ องด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ 
21 อย่างต่อเน่ืองต่อไป เพื่อให้การพัฒนาที่ยั่งยืนมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้นและกว้างขวางขึ้น  (วศิน 
อิงคพัฒนากุล, 2548, หน้า 86) 
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  ในการก าหนดความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นไม่สามารถยึดถือความหมาย
ใดเป็นการเฉพาะได้ เนื่องจากการ พัฒนาอย่างยั่งยืนนี้มีความเกี่ยวข้องกับหลักการด าเนินการที่มี
ความแตกต่างกันไป แต่อาจกล่าวได้ว่าแนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development) นั้น ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
และเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นส า คัญ โดยในปัจจุบัน แนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการ
ประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินงานในสาขาต่าง  ๆ มากขึ้น สามารถจ าแนกแนวทางการ
ประยุกต์แนวความคิดดังกล่าวเป็น 2 แนวทางส าคัญ (วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548, หน้า 87) คือ 

  1) แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดถื อการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศเป็น
ส าคัญ (Ecocentric or biocentric philosophy) ให้ความส าคัญกับการพิทักษ์รักษาดุลยภาพของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด จัดเป็นกลุ่มนักนิเวศวิทยาแนวลึกโดยอาศัยหลักการที่ว่า
มนุษย์กับสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกมีชีวิตอยู่ร่วมกันใ นรูปของประชาคมธรรมชาติและระบบนิเวศ
จะมีส่วนประกอบที่อยู่ร่วมกันในลักษณะที่เกื้อกูลกันและกันอย่างแน่นแฟ้น หากส่วนใดส่วนหนึ่ง
ถูกท าลายไป ทั้งระบบก็จะถูกท าลายไปด้วย และแต่ละส่วนประกอบของธรรมชาติจึงไม่มีสิทธิใด  
ๆ ที่จะไปท าลายดุลยภาพดังกล่าวและในขณะเดียวกัน มนุษย์ควรที่จะปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยความ
เคารพ 
  2) แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดถือหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์เป็น
ส าคัญ (Anthropocentric philosophy) เป็นแนวความคิดที่ยึดเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ใน
การด าเนินการใด  ๆ มีขึ้นเพื่อตอบสนองหรือรับรองความต้ องการของมนุษย์ทั้งสิ้น โดยในการ
พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์สุขของมนุษย์
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ที่ยึดถือแนวทางนี้จัดเป็นนักนิเวศวิทยาแนวต้ืน โดยมีความเชื่อมั่นการ
พัฒนาควรอยู่บนพื้นฐานส าคัญ 3 ประการ คือ การอนุรั กษ์ (Conservation) การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource use efficiency) และมีการจัดการที่ดี (Good 
management) 
  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั้น ได้ปรากฏรายละเอียดอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ใน Agenda 21 ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการอนุรั กษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมุ่งหวังที่จะอนุรักษ์ความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้เป็นส าคัญ ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ได้รับการยอมรับว่าเป็น
พื้นฐานของชีวิตที่มีส่วนส าคัญในการด ารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติอื่น  ๆ ให้คงความอุดมสมบูรณ์
อยู่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ า ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน รวมทั้งยังเป็นกลไกส าคัญใน
การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและระบบสิ่งแวดล้อมโดยรวม นอกจากนี้ชุมชนในประเทศ
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ก าลังพัฒนาส่วนหน่ึงยังอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เพื่อการด ารงชีวิตในรูปแบบ
ต่าง  ๆ กัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญข องการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่าง
ยั่งยืนและเป็นพื้นฐานที่ส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (วศิน อิงคพัฒนากุล , 2548, 
หน้า 98) 

  Agenda 21 ได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยเสนอแนะแนวทาง
ด าเนินงานไว้ในส่วนของการจัดการที่ดินอย่า งยั่งยืน การแก้ไขปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า 
(Combating deforestation) และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้บนพื้นที่ที่เปราะบางต่อการถูกท าลาย
โดยก าหนดแนวทางด าเนินการหลัก คือ การเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเข้ากับการ
คุ้มครองและส่งเสริมความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม โดยต้ องด าเนินการในเร่ืองการจัดการพื้นที่
คุ้มครองเร่ืองทรัพย์สินส่วนตัวและสิทธิของชุมชนต่าง ๆ และด าเนินงานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนในการ
ก าหนดนโยบายการจัดการป่าไม้ระยะยาวโดยท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการพัฒนาป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน (ปริณภา จิตราภัณฑ์, 2547, หน้า 62-64) 

 4. หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Polluter Pays Principle: PPP) 
 แนวคิดพื้นฐานที่ส าคัญของหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เร่ิมจากมุมมอง
ที่ว่า “มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ที่จะได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ” และยังมีจุดยืนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ที่ต้องการให้ผู้คนในสังคมปรับเปลี่ยน
วิธีคิด วิถีการด ารงชีวิต และวิธีการผลิตเพื่อน าไปสู่การไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมหรือท าลายน้อยที่สุด 
อันจะท าให้กระบวนการบริโภคและกระบวนการผลิตสามารถด ารงอยู่และเอื้อประโยชน์ใ ห้ทั้ง
ประชาชนในรุ่นนี้และประชาชนรุ่นต่อ ๆ ไป 
 แนวความคิดเร่ืองผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Polluter pays principle: PPP) นี้
เป็นแนวความคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ซึ่งมาจากความเชื่อที่ว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตสินค้าหรือ
ให้บริการได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติห รือสินค้าสาธารณะ (Public goods) โดยไม่ได้จ่ายค่าตอบแทน
ท าให้สินค้าราคาถูกกว่าที่เป็นจริงและผลจากการที่ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนนี้เอง ท าให้ไม่มีการรักษา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม นอกจากการตักตวงผลประโยชน์ตาม
ความสามารถของตน ซึ่งนอกจากเป็นการใช้ทรัพย ากรอย่างไม่เหมาะสมตามหลักการทาง
เศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ไม่สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแล้ว ยังเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดอีกด้วย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลดีแต่
ประการใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริโภคทรัพยากรธรรม ชาติในลักษณะของการบ าบัดมลพิษโดย
ถือเสมือนหนึ่งว่า ธรรมชาติเป็นเคร่ืองบ าบัดน้ าเสียขนาดใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเป็นการ
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ประหยัดมากที่สุดที่ปล่อยให้ธรรมชาติบ าบัดของเสียเกินขีดจ ากัดของธรรมชาติ และก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวมแล้ว ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายใน การบ าบัดของเสียก็คือสังคมนั้นเอง 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้ปล่อยของเสียดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตน โดยการ
ก าหนดค่าธรรมเนียมที่ผู้ก่อให้เกิดมลพิษ (ผู้ปล่อยของเสีย ) ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการบ าบัดมลพิษ
หรือเพื่อการอ่ืน  ๆ (มงคล วุฒิธนากุล , 2536, หน้า 115 อ้างถึงใน ประพจน์ คล้ายสุบรรณ , 2550, 
หน้า 29)  
 หลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ” หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า PPP นี้ เร่ิมต้น
กันในช่วง ค.ศ.1970 ในการประชุมของสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) ซึ่งมีสมาชิกส่ วนใหญ่อยู่ในยุโรป โดยที่ประชุมได้ชี้แนะให้ประเทศสมาชิกใช้หลักการผู้
ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งมีหลักการส าคัญก็คือ ผู้ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจะต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายที่ครอบคลุมถึงภาระค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมมลพิษ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนท าให้ กลับคืนสู่สภาพเดิมด้วย  (The organization for economic co-operation 
and development (OECD), 1989, p. 27 อ้างถึงใน สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2539, หน้า 104) 
 ในส่วนความหมายของผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายประการ เช่น 
 “การที่ผู้ก่อมลพิษจะต้องรับ ภาระค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมมลพิษ ซึ่งเกิดจาก
การจัดสรรค่าใช้จ่ายตามอัตราส่วนของการใช้ทรัพยากรซึ่งจัดและหลีกเลี่ยงจากการท าลายการค้า
ระหว่างประเทศและการลงทุน โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะก าหนดโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็น
หลักประกันว่าสิ่งแวดล้อมอยู่ในสถานภาพที่ ยอมรับได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจะกระทบถึง ราคาสินค้าและบริการซึ่งก่อให้เกิดมลพิษในการผลิต และ /หรือการบริโภค
และวิธีการเหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุน เพราะจะท าให้เกิดการส่งผลร้ายต่อการค้าระหว่าง
ประเทศและการลงทุน ” (The Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD), 1975, pp. 12-13 อ้างถึงใน มงคล วุฒิธนากุล, 2536, หน้า 116) 
 “ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมลพิษสิ่งแวดล้อม (ค่าใช้จ่ายทางตรง ) ซึ่ง
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการหลีกเลี่ยง (Avoiding) ค่าจ ากัด (Eliminating) และค่าปรับ (Compensating) 
แม้ว่ามลพิษนั้นจะยังไม่เกิดจากผู้ก่อมลพิษ (ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ) โดยรวมถึง ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน 
อนาคต และก าไรที่สูญเสียไป และแม้จะไม่อาจค านวณเป็นเงินได้ก็ตาม ” (The Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), 1975, pp. 12-13 อ้างถึงใน มงคล วุฒิธนากุล , 
2536, หน้า 117) 
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 จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่ามาจากแนวความคิดเร่ิมต้นของ OECD ทั้งสิ้น โดยได้
ก าหนดให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันและปรับปรุงคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่ส มดุล ซึ่งรัฐจะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพของสิ่งแวดล้อม และในขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้ก าหนดอัตราส่วนแห่งค่าใช้จ่ายในการ
ก าหนดค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระด้วยค าว่า “ผู้ก่อมลพิษ” นั้น มิได้มีความหมายจ ากัด
ขอบเขตอยู่แต่เพียงเฉพาะกลุ่ มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงการก่อมลพิษทุก
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การให้บริการหรือแม้กระทั่งการบริโภคที่เกิดขึ้น และก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สิ่งแวดล้อมก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม การใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ในแนวคิดเดิมของ 
OECD จ ากัดอยู่แต่เฉพา ะกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน
เท่านั้น ทั้งนี้ เป็นเพราะเหตุแห่งการน าวิทยาการต่าง  ๆ มาใช้อย่างรวดเร็วเพื่อก่อให้เกิดความเจริญ
ในประเทศที่ก าลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาทั้งหลายซึ่งในบางครั้งวิทยาการเหล่านี้มิได้มีการวิเคราะห์
ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมทั่วไปก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง 
แต่ในขณะเดียวกันหากไม่มีการน าวิทยาการใหม่  ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็จะไม่สามารถน า
ทรัพยากรโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในเร่ือง
มาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งประสบปัญหาความด้อยโอกาสในเร่ืองต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เร่ือง สุขอนามัย การศึกษา มาตรฐานในการครองชีพ ซึ่งเท่ากับไม่ได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมี
เหตุผล อันเป็นข้อจ ากัดระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาดังที่ได้กล่าวถึงแล้วในตอนต้น ดังน้ัน 
การปรับหลัก “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย” ในร่างเดิม OECD จึงได้ระบุแต่เพียงกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนเท่านั้น มิได้ครอบคลุมไปถึงทุกกรณี 
 หลักการหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย นี้ถือว่าผู้ใดก่อให้เกิดมลพิษผู้นั้นต้ อง
รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย เหตุที่ก าหนดให้ผู้ก่อให้เกิดมลพิษต้องรับผิด เน่ืองจากเป็นผู้ที่สามารถแก้ไข
เยียวยาได้ดีที่สุด เพราะผู้ก่อให้เกิดมลพิษมีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนต่าง  ๆ ของการ
ประกอบการ อีกทั้งเพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนทุกคนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้ อมเอาไว้เพื่อเป็น
สมบัติของประชาชนในรุ่นต่อไป ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
 ตามหลัก Polluter Pays Principle ผู้ก่อมลพิษจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือ
ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายนั้น ซึ่งตามหลักสากลแล้ว ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียห ายแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี ดังนี ้
  1) ส าหรับความเสียหายที่ผู้เสียหายได้เรียกร้องให้ผู้ก่อมลพิษท าการชดใช้และ 
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  2) ส าหรับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เสียไปหากน าหลักการเร่ืองนี้มาเทียบเคียงกับ
บทบัญญัติในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.
2535 แล้ว จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติรองรับหลักการดังกล่าวไว้ โดยได้ก าหนดให้ผู้
ก่อให้เกิดมลพิษรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อ 
   (1) ผู้เสียหายส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น (มาตรา 96 วรรคหนึ่ง) 
   (2) รัฐส าหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รัฐต้องรับภาระจ่ ายจริงในการขจัดมลพิษที่
เกิดขึ้น (มาตรา 96 วรรคสอง) 
  นอกจากนี้ หาก เทียบเคียงบทบัญญัติมาตรา 96 ในเร่ืองการเรียกค่าเสียหายกับ
กฎหมายของประเทศอื่น  ๆ จะเห็นได้ว่าในกฎหมายของประเทศอื่น  ๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา  
แคนาดา ก็ได้บัญญัติไว้ในท านองเดียวกัน (นิตสิต ระเบียบธรรม, ออนไลน,์ 2552)  
  ตัวอย่างเช่น กฎหมายของประเทศ สหรัฐอเมริกา ดังที่ระบุในมาตรา 1321(f) ของ 
Clean Water Act 1977 ที่ก าหนดหลักการให้เจ้าของเรือ หรือผู้คุมเรือรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน
ตามอัตราที่กฎหมายก าหนดต่อรัฐบาล ประเทศสหรัฐอเมริกา  ส าหรับค่าใช้จ่า ยที่แท้จริงที่รัฐบาล
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จ่ายไปเพื่อขจัดคราบน้ ามันหรือวัตถุอันตรายและความในมาตรา 1321 (o) 
ยังได้ระบุให้เจ้าของเรือ หรือผู้คุมเรือรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้เสียหายส าหรับความเสียหายที่
เกิดขึ้น 
  กฎหมายของประเทศแคนาดา ดังที่ระบุใน Environmental protection Act 1983 ซึ่งได้
ก าหนดให้ผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่
ผู้เสียหายหรือความเสียหายที่เกิดแก่รัฐอันสืบเน่ืองมาจากสิ่งแวดล้อมถูกท าลายก็ตาม ทั้งนี้ โดยให้
รวมถึงค่าเสียหายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม (Clean Up) ที่เสียไปด้วย 
  อย่างไรก็ตาม หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้เป็นเพียงมาตรการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการก าจัดมลพิษหรือฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม จึงเป็นมาตรการปลายทางของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม บางครั้งความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นน้ันยากที่จะเยียวยาแก้ไขหรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม
ให้กลับมาสู่สภาพเดิม รัฐจึงควรมีมาตรการที่ให้ความส าคัญแก่การป้องกันการสร้างความเสียหาย
แก่สิ่งแวดล้อมและให้ความส าคัญกับการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวอย่างแท้จริง 
  นอกจากหลักการ หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย จะน ามาใช้ในการ
ก าหนดให้ผู้ก่อมลพิษจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบ
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ค่าใช้จ่าย ยังถูกน ามาใช้ในการป้องกันและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้ก าหนดถึง 
   (1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบ าบัดมลพิษให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(มาตรา 68 และมาตรา 70) 
   (2) ในกรณีที่มีระบบบ าบัดมลพิษรวม คือ ค่าบริการที่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษจะต้องเสีย (มาตรา 71 และมาตรา 72) 
   (3) ในกรณีที่มีระบบบ าบัดมลพิษของตนเองแล้วไม่ท าการบ าบัดมลพิษตามที่
กฎหมายก าหนด มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องเสียค่าปรับในอัตราที่ก าหนดไว้ในมาตรา 91 ส่วน
ผู้ใช้บริการระบบบ าบัดมลพิษรวม หากไม่ยอมช าระค่าบริการหรือฝ่าฝืนไม่จัดส่งของเสียไปบ าบัด
ตามที่กฎหมายก าหนด ก็มีความรับผิดตามกฎหมายที่จะต้องเสียค่าปรับตามมาตรา 90 หรือมีโทษ
ทางอาญาตามมาตรา 104 แล้วแต่กรณี (ประพจน์ คล้ายสุบรรณ, 2547, หน้า 34) 

  5. หลักความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) 
  เดิมการที่ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชดใช้เยียวยาความ เสียหายที่
เกิดขึ้นแต่ตนได้นั้น ต้องเป็นไปตามหลักทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 
การเรียกร้องตาม บทบัญญัติ กฎหมายดังกล่าวนั้น ผู้เสียหายจะต้องพิสูจน์ได้ว่าจ าเลยได้กระท า
ความผิดจริง กล่าวคือ มีการกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อหรือละเว้นกระท าการ ซึ่ งในทาง
ปฏิบัตินั้นเป็นการยากต่อการพิสูจน์ 
  ดังนั้น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ.2535 
มาตรา 96 จึงได้ก าหนดวิธีการเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
น าหลักกฎหมายเร่ืองความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict liability) มาใช้บังคับโดยไม่ค านึงว่าการ
ร่ัวไหลของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น ซึ่งหลักกฎหมายในเร่ืองความรับผิดโดยเคร่งครัดหมายความถึง 
การให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการร่ัวไหล
หรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย
หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของรัฐได้รับความเสียหาย มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องพิสูจน์
ให้ศาลเห็นถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ก่อให้เกิดมลพิษ ผู้เสียหายเพียงแต่แสดงให้เห็น
ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นและตนได้รับความเสียหายก็พอแล้ว ขณะเดียวกันฝ่ายผู้ก่อให้เกิดความ
เสียหายจะรับภาระในการพิ สูจน์ว่าตนหรือกิจการของตนมิได้เป็นต้นเหตุแห่งความเสียหาย หรือ
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พิสูจน์ว่ากรณีดังกล่าว เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ตนมิต้องรับผิด บทบัญญัติน้ีนับว่าเป็นเร่ืองของ
การผลักภาระการพิสูจน์ โดยทั่วไปในการฟ้องร้องคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทนน้ัน ผู้เสียห ายที่ผู้ก่อมลพิษหรือจ าเลยได้กระท าขึ้นนั้นเกิดขึ้นด้วยความจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ (ชูศักดิ์ ฉัตรชุติมากร, 2553, หน้า 25)   
  หลักความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict liability) ในประเทศสหราชอาณาจักร มีรากฐาน
มาจากค าตัดสินในคดี Ryland v. Fletcher (ค.ศ.1868) (ภคพร สุวรรณทัต, 2545, หน้า 63 อ้างถึงใน 
ประพจน์ คล้ายสุบรรณ , 2547, หน้า 20) โดยข้อเท็จจริงในคดีน้ีได้ความว่าจ าเลยเป็นเจ้าของเหมือง
แร่อยู่ในที่ดินที่ติดกับโจทก์ ต่อมาจ าเลยได้ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ าในที่ดินของตน โดยจ้างวิศวกรเป็น
ผู้สร้างเขื่อนในลักษณะที่เป็นการว่าจ้าง ท าของที่ผู้รับจ้างท าเป็นเอกเทศ มิใช่เป็นเพียงตัวแทนหรือ
ลูกจ้างด้วยความประมาทเลินเล่อของวิศวกรผู้รับจ้าง เมื่อเขื่อนกั้นน้ าสร้างเสร็จจะเร่ิมใช้งานได้
เขื่อนนั้นมิอาจกั้นน้ าได้ น้ าจึงไหลผ่านที่ดินของจ าเลย จ าเลยเข้าไปยังที่ของโจทก์ซึ่งอยู่ติดกัน 
โจทก์ได้รับควา มเสียหายจึงน าคดีขึ้นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากจ าเลย ศาลสูงสุดของ ประเทศส -
หราชอาณาจักรหรือศาลแห่งสภาขุนนาง (House of Lords) ได้ตีความไปในทางที่กว้างมาก โดยให้
จ าเลยต้องมีความรับผิดฐานละเมิดโดยเคร่งครัด (Strict liability) แม้จ าเลยจะไม่ได้มีความประมาท
เลินเล่อ (Negligence) ก็ตาม ต่อมาหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดนี้ได้มีการยืนยันในความส าคัญของ
หลักกฎหมายตามระบบ จารีตประเพณี (Common Law) ในคดีล่าสุดคือ คดี Cambridge Water v. 
Eastern Counties Leather (ค.ศ.1994) (เขตไท ลังการ์พินธุ์, 2543, หน้า 411-412 อ้างถึงใน ประพจน์ 
คล้ายสุบรรณ , 2547, หน้า 20) ข้อเท็จจริงในคดีน้ีได้ความว่า ในเดือนกันยายน ปี ค .ศ.1976 บริษัท 
Cambridge Water Company ได้ซื้อที่ดินผืนหนึ่งซึ่งได้เคยเป็นโรงงานท ากระดาษที่เมือง Sawston 
แขวง Cambridgeshire เพื่อจะขออนุญาตขุดเจาะน้ าบาดาลท าน้ าดื่ม บริษัทฯ ท าการขุ ดเจาะน้ า
บาดาลเพื่อท าอุตสาหกรรม เมื่อเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.1979 โดยไม่รู้ว่าน้ าบาดาลนั้นมีสารพิษเจือปน
อยู่ ซึ่งเป็นสารละลาย (Solvent) ร่ัวซึมไปจากแหล่งแม่น้ าจากโรงงานฟอกหนัง Easter counties 
leather ที่อยู่ติดกัน การแพร่กระจายของสารละลายนี้สม่ าเสมอระหว่างปี ค.ศ.1950 ถึง ค.ศ.1976 
การเจือปนของสารพิษนี้ในน้ าดื่มส าหรับบริโภคไม่ได้รับการดูแล จนถึงปี ค .ศ.1976 (European 
communities: EC) ได้ออกข้อบังคับ (Directive) ที่ 80/778 เกี่ยวกับมาตรฐานน้ าดื่มส าหรับบริโภค 
จ ากัดความเข้มของสาร Pearch Loroethylene ขั้นสูงในน้ าไว้ ซึ่งปรากฏว่าน้ าบาดาลจากแหล่งนี้เจือ
ปนและมีสารพิษนี้เกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ทางการจึงสั่งปิดโรงงานน้ าดื่มนี้ทันที บริษัท 
Cambridge Water จึงฟ้อง Easter Counties Leather ละเมิดฐานเดือดร้อนร าคาญ ประมาทเลินเล่อ
และหลักในคดี Ryland v. Fletcher ศาลสูง (High Court) ยกฟ้องในข้อหา Nuisance และ 
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Negligence เพราะเห็นว่าบริษัท Easter Counties Leather ไม่สามารถคาดหมายล่วงหน้าถางความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากโรงงานที่สารพิษรั่วไหลต่อแหล่งน้ าบาดาล และถือว่าสารละลายนั้นเป็นการใช้
โดยธรรมชาติ (Natural Use) 
  ศาลอุทธรณ์กลับค าพิพากษาศ าลสูงโดยสั่งให้จ่ายค่าเสียหาย 1,000,000 ปอนด์ ต่อ
บริษัท Cambridge Water พร้อมกับค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ โดยให้เหตุผลว่ามลพิษของแหล่งนั้นที่บริษัทท า
เคร่ืองหนังก่อให้เกิดนั้นรบกวนสิทธิธรรมชาติ (Natural rights) ของบริษัท Cambridge water ใน
การขุดเจาะบาดาลท าน้ าดื่ม จึ งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัท ฐานก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ (Nuisance) 
  ในคดีนี้มีการอุทธรณ์ต่อมาถึงศาลแห่งสภาขุนนาง (House of Lords) โดยมีค าตัดสิน
ยกฟ้องทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่าความสามารถในการคาดหมายล่วงหน้า (Foresee ability) ของ
บริษัทท าเคร่ืองหนังใ นเร่ืองว่าสารละลายนี้จะก่อให้เกิดมลพิษในขณะที่ท าละเมิดนั้นไม่อาจ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
  ส าหรับคดีของบริษัท Cambridge water ดังกล่าว ศาลแห่งสภาขุนนาง (House of 
Lords) ได้เน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลักความเดือดร้อนร าคาญ (Nuisance) กับหลักในเร่ืองของ
ความรับผิดโ ดยเคร่งครัด (Strict liability) โดยเน้นย้ าว่าการร่ัวไหล (Escape) ของสารละลายที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าว แม้จะเกิดจากโรงงานของ Easter Counties Leather 
ซึ่งน่าจะถือว่า Easter Counties Leather มีความผิดตามหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด ก็ตาม แต่ การ
จะให้ Easter Counties Leather ต้องรับผิดในกรณีนี้นั้น Easter Counties Leather จะต้องคาดหมาย
ล่วงหน้าได้ ด้วยว่าความเสียหายนั้น เกิดจากสารละลายโดยผู้พิพากษา Lord Goff ได้ให้ความเห็นที่
น่าสนใจว่า (David Wilkinson, 2002, p.97 อ้างถึงใน ประพจน์ คล้ายสุบรรณ, 2547, หน้า 22) 
  “The protection and preservation of the environment is now perceives as being of 
crucial importance to the future of mankind; and public bodies both national and international are 
taking significant steps towards the establishment of legislation that will promote the protection 
of the environment. But it does not follow from these developments that a Common Law 
principle should be developed or rendered stricter. On the contrary, given that so much well 
informed and well structured legislation is being put in place for the purpose, there is less need for 
the courts to develop a Common Law principle to achieve the same end and indeed it may well be 
undesirable that they should do so” 
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  คดีนี้ได้ขยายหลักความรับผิดไปในเร่ืองหลักการคาดหมายความเสียหายได้ล่วงหน้า
อย่างมีเหตุผล (Reasonable foreseeable) กล่าวคือ ความเสียหายที่สามารถคาดหมายได้จากบุคคลใน
ฐานะและภาวะเช่นเดียวกับจ าเลยในขณะนั้น (David Wilkinson, 2002, p.96 อ้างถึงใน ประพจน์ 
คล้ายสุบรรณ, 2550, หน้า 22) เมื่อบุคคลในฐานะและภาวะเช่นเดียวกับจ าเลยในขณะนั้น ไม่อาจ
คาดหมายถึงความเสียหายล่วงหน้าได้อย่างมีเหตุผลแล้ว จ าเลยจึงไม่ต้องรับผิดในความเสียหาย
ดังกล่าว 
  กล่าวโดยสรุป หลักการหรือทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict liability) นี้มี
รากฐานแต่เดิมมาจากระบบกฎหมาย จารีตประเพณี (Common Law) ของประเทศสหราชอาณาจักร  
โดยมีหลักการที่จะให้มีการเยียวยาหรือชดใช้ความเสียหายโดยไม่ต้องค านึงว่าความเสียหายจาก
มลพิษนั้นเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้กระท าหรือไม่ แนวคิดในเร่ืองความรับผิด
โดยเคร่งครัดนี้ เกิดขึ้ นก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยถือว่าเมื่อมีความเสียหายก็ต้องมีการชดใช้
เยียวยาเสมอ จึงได้เรียกหลักนี้ว่า Strict liability ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือเรียกว่า Liability 
without fault อันหมายถึงความรับผิดโดยปราศจากความผิด ที่เรียกเช่นน้ีเน่ืองจากพื้นฐานของ
แนวความคิดนี้มาจากหลักการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในอันที่จะไม่ถูกท าให้เสียหาย ดังนั้น ทฤษฎี
นี้จึงไม่พิจารณาถึงองค์ประกอบทางด้านจิตใจของผู้กระท า เช่น จงใจหรือประมาทเลินเล่อแต่
ประการใดเพียงแค่ผู้เสียหายพิสูจน์ถึงความเสียหายเน่ืองมาจากต้นเหตุน้ันได้ก็เพียงพอแล้ว ทั้ งนี้
เพราะถือว่าความคิดของมนุษย์อันเป็นองค์ประกอบทางด้านจิตใจไม่อาจหยั่งรู้ได้ จึงเห็นได้ว่า
ทฤษฎีนี้มุ่งคุ้มครองความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลมากกว่าจะเน้นที่ความผิดของผู้
ก่อให้เกิดความเสียหาย 
  ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้น ประเทศต่าง  ๆ ที่ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้น าหลักทฤษฎีความรับผิดเคร่งครัดมาใช้กับคดีสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพิจารณา
แล้วเห็นว่าในสภาพสังคมปัจจุบันที่ซับซ้อนมากขึ้น ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมอาจเกิดขึ้นได้ทุก
เมื่อ ในการด า เนินชีวิตประจ าวัน กรณีเหล่านี้ หากผู้เสียหายต้องพิสูจน์ความผิดให้ได้ว่า ผู้กระท าจง
ใจหรือประมาทเลินเล่อในขั้นตอนต่าง ๆ ของการกระท า ส่วนใหญ่แหล่งก าเนิดมลพิษมักจะมาจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตและการด าเนินงานที่ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับเทคนิค
ทางวิทยาศาสตร์ยากต่อการพิสูจน์ อาจท าให้ไม่มีผู้เสียหายคนใดได้รับการชดใช้เยียวยาเลยก็เป็นได้ 
ดังนั้น การสร้างมาตรการทางกฎหมายโดยการวางข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่าเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษเป็นผู้ก่อให้มลพิษและจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงเป็น
เร่ืองที่เหมาะสมแก่สภาพการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 



29 

 

 6. หลักการป้องกันเอาไว้ก่อนหรือหลักเตือนภัยก่อนท่ีปัญหาจะเกิดขึ้น (Precautionary 
Principle) 
 หลักการป้องกันเอาไว้ก่อน (Precautionary Principle) เป็นหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักการหนึ่งที่มีการตกลงยอมรับและใ ห้ถือเป็น
หลักปฏิบัติจากการประชุมตั้งแต่การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ที่กรุง
ริโอเดอ จาเนโร เมื่อ พ.ศ.2535 (จิราภรณ์ คชเสนี, ออนไลน์, 2551) 

 วิธีการหนึ่งที่จะช่วยในเร่ืองของการเตือนภัยก่อนที่ปัญหาจะเกิดคือ การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) เป็นหลักการป้องกันล่วงหน้า 
หมายถึง การประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้งความเสี่ยงที่จะมีผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อธรรมชาติ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาจนิยามได้
ว่าเป็น “กระบวนการเพื่อการบ่งชี้ ท านาย ประเมิน และบรรเทาผลกระทบทางชีวภาพ สังคม และ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องอื่น  ๆ ที่มีต่อข้อเสนอการพัฒนาใด  ๆ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจให้ด าเนินได้ ” 
วัตถุประสงค์ของการประเมินก็เพื่อให้เป็นการประกันได้ว่า ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจได้พิจารณา
อย่างรอบคอบถึงผลกระทบของโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนท าการอนุมัติให้ด าเนิน
โครงการที่มีผู้ขออนุญาตด าเนินการได้ 
 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการที่มีผลส าคัญต่อการควบคุม
ตรวจสอบโครง การหรือกิจกรรมบางประเภทที่มีศักยภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าหากได้ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการหรือเจ้าของโครงการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขึ้น ภายใต้กระบวนการศึกษา
ความเป็นไปได้และความจ าเป็นของโคร งการหรือกิจการด้วยวิธีการชี้แนะท านายผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ ชีวภาพ ระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม 
คุณภาพชีวิต อันมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในอนาคต เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการพิจารณาตัดสินให้ความเห็นชอบในการจัดสร้างและด าเนินการตามโครงการหรือ
กิจการน้ันต่อไป ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังน าไปสู่
ความสงบสุขในสังคมมากขึ้น และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” 
(Sustainable Development)” ซึ่งประเทศไทยได้น าหลักการหลักเตือนภัยก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น 
(Precautionary Principle) บัญญัติไว้ใ นกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
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2550 มาตรา 67 วรรคสองว่า “การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้เว้นแต่
จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และ
จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนรวมทั้งได้ให้องค์การ
อิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้
ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว ” และมาตรา 46-51 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 การจัดให้มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะต้องจัดให้มีการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล ะ
สุขภาพของประชาชนในชุมชนเสียก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว 
 
 7. หลักภาระการพิสูจน์ในคดีละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ  (Res Ipsa Loquitur) ตาม
กฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักร (ประสิทธิ์ จงวิชิต, ออนไลน,์ 2553) 
 ค าว่า “ภาระการพิสูจน์ในคดีละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ ” หรือหลัก “Res Ipsa Loquitur” 
(The thing speaks for itself) นี้ท่าน John Burke ได้อธิบายความหมายไว้ในหนังสือ  Osborn’s 
concise Law Dictionary ว่า “Res Ipsa Loquitur” เป็นสุภาษิตซึ่งใช้ในกรณีที่ไม่น่าเป็นไปได้ว่า
เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น  โดยปราศจากความประมาทเลินเล่อของ จ าเลย  ซึ่งลูกขุนทั่ว ๆ ไป  
สามารถวินิจฉัยคดีโดยปราศจากพยานหลักฐานอ่ืนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อ  
(The maxim applies whenever it is so improbable that such an accident would have happened 
without the negligence of the defendant, that a reasonable jury could find without further 
evidence that it was so caused) สุภาษิตนี้ใช้กันมากในคดีละเมิดซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อ 
(The Tort of negligence) โดยปกติแล้วเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะพิสูจน์ถึงความประมาทเลินเล่อ  ใน
บางคร้ังถึงแม้ว่าโจทก์สามารถที่จะพิสู จน์ถึงเหตุการณ์ได้  แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะแสดงได้ว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร  อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ย่อมแจ้งชัดอยู่ในตัวเองในเมื่อโจทก์ใช้หลัก
สุภาษิต “Res Ipsa Loquitur” 
 ความเป็นมาของหลัก  Res Ipsa Loquitur หลักที่ว่าเป็นหน้าที่ของโจทก์ในการพิสูจน์ถึง
ความประมาทเลินเล่อนั้น ในบางกรณีเป็นภาระอันหนักแก่โจทก์เพราะเหตุว่าข้อเท็จจริงที่ก่อให้เกิด
เหตุการณ์นั้นอยู่ในความรู้เห็นของ  จ าเลยผู้ซึ่งเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ (The true cause of the 
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accident lies solely within the knowledge of the defendant who caused it) โจทก์สมารถพิสูจน์ถึง
เหตุการณ์ได้แต่เขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร  เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงที่มา
ของความประมาทเลินเล่อของจ าเลย  (Origin in the negligence of defendant) อย่างไรก็ตาม  อาจ
หลีกเลี่ยงข้อยุ่งยากนี้ โดยการให้หลัก Res Ipsa Loquitur มีคดีเป็นจ านวนมากซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ย่อมชัดแจ้งอยู่ในตัวเอง (The accident speaks for itself) ดังนั้นหลักนี้จึงเป็นประโยชน์แก่โจทก์ใน
การพิสูจน์ถึงเหตุการณ์  เป็นหน้าที่ของจ าเลยที่จะพิสูจน์ให้คณะลูกขุนเชื่อว่าเหตุการณ์ไม่ได้เกิด  
จากความประมาทเลินเล่อของ เขา หลัก  Res Ipsa Loquitur มีที่มาสืบเนื่องจากคดีระหว่าง Byrne V. 
Boadle (1863) ข้อเท็จจริงปรากฏว่า  ถังแป้งตกลงมาจากที่เก็บสินค้าของจ าเลยถูกโจทก์ซึ่งเดินผ่าน
ในบริเวณถนนนั้นได้รับบาดเจ็บข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกอ้างเป็นพยานหลักฐานแต่ไม่
สามารถพิสู จน์ถึงความประมาทเลินเล่อของผู้เป็นเจ้าของคลังสินค้าในการชดเชยความเสียหายแก่
โจทก์ ศาลกล่าวว่าเหตุการณ์ย่อมแจ้งชัดอยู่ในตัวเอง  (The thing speaks for itself) พยานหลักฐาน
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงพอแล้วที่จะวินิจฉัยถึงความประมาทเลินเล่อ 
 ความเห็นของศาลในคดี นี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ปกติแล้วจะไม่เกิดขึ้น  
ถ้าหากว่าเจ้าของคลังสินค้าได้ใช้ความระมัดระวัง  ในกรณีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดความ
ระมัดระวังจ าเลยซึ่งเป็นเจ้าของคลังสินค้ามีหน้าที่ที่จะแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร  
 ใน ค.ศ.1865 ปรากฏว่ามีคดีหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งค าวินิจฉัยของศาลในคดีนี้ถือเป็นบรรทัดฐาน  
จวบจนกระทั่งปัจจุบันคดีดังกล่าวก็คือคดีระหว่าง  Scott V. London & St. Katherine’s Docks Co. 
(1865) ข้อเท็จจริงได้ความว่า จ าเลยเก็บกระสอบบรรจุน้ าตาลไว้ในโรงเก็บสินค้าข้างทาง  ในวันเกิด
เหตุโจทก์เดินผ่านมาปรากฏว่ามีน้ าตาลหลายกระสอบไหลลงมาทับโจทก์ได้รับบาดเจ็บ  ศาลเห็นว่า
ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟังได้ในเบื้องต้นว่าจ าเลยประมาทในการ เก็บรักษาน้ าตาล  จึงเป็นหน้าที่ของ
จ าเลยที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังพอสมควรแล้วมิฉะนั้นต้องชดใช้ ค่าเสียหาย
แก่โจทก์ ท่านผู้พิพากษา  William Erle C.J. กล่าวไว้ในคดีน้ีว่า  “But where the thing is shown to be 
under the management of the defendant or his servants. And the accident is such as in the 
ordinary course of things does not happen if those who have the management use proper care, it 
affords reasonable evidence, in the absence of explanation by the defendant, that the accident 
arose from want of care”  
 ค ากล่าวข้างบนถอดความเป็นภาษาไทยได้ว่า  “เมื่อสิ่งซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายนั้นอยู่
ภายใต้การจัดการของจ าเลยหรือ ลูกจ้างของเขาและและเหตุการณ์ธรรมดาแล้วจะไม่เกิดขึ้น  ถ้าหาก
ว่าบุคคลซึ่งมีหน้าที่จัดการน้ันได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร  กรณีดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานที่
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รับฟังได้  โดยปราศจากการอธิบายของจ าเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากการขาดความระมัด  
ระวัง”  
 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า  คดีระหว่าง  Byrne V. Boadle (ค.ศ.1863) และคดีระหว่าง  Scott 
V. London & St. Katherine’s Docks Co. (1865) จึงเป็นที่มาของหลัก  Res Ipsa Loquitur ซึ่งใช้ใน
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Common Law) 
 เงื่อนไขในการใช้หลัก Res Ipsa Loquitur  
 ในการฟ้องคดีละเมิดซึ่งน าหลัก  Res Ipsa Loquitur มาใช้นั้นเป็นหน้าที่ของจ าเลยที่จะ
พิสูจน์ว่าจ าเลยไม่ได้ประมาทเลินเล่อหรือ  ว่ามีบางสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นั้นจ าเลยไม่มี
ส่วนในความประมาท เลินเล่อนั้นเลย  
 โดยเหตุที่หลักนี้ถือว่า  ข้อเท็จจริงของเหตุ การณ์ที่เกิดขึ้นย่อมบอกเร่ืองราวในตัวของมัน
เอง (Should tell its own story) และยกเป็นข้อต่อสู้จ าเลยในการวินิจฉัยความประมาทเลินเล่อ
เพื่อที่จะแสดงให้  เห็นว่าคดีมีมูล  (Prima facie case) และจากหลักที่ท่านผู้พิพากษา  William Erle 
C.J. ได้กล่าวว่า เมื่อสิ่งซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้การจัดการของจ าเลยหรือ  ลูกจ้างของ
เขาและเหตุการณ์ธรรมดาแล้วจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าบุคคลซึ่งมีหน้าที่จัดการน้ันได้ใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควร กรณีดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้โดยปราศจากการอธิบายของ
จ าเลยว่า  เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นเกิดจากการขาดความระมัดระวัง นั้นจะเห็นได้ว่าในการใช้หลักนี้มี
เงื่อนไขอยู่ 2 ประการ (ประสิทธิ์ จงวิชิต, ออนไลน์, 2553) คือ 
 1. สิ่งซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้การควบคุม (Control) ของจ าเลยหรือลูกจ้าง
ของเขา และ  
 2. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นตามธรร มดาจะไม่เกิดถ้าถ้าผู้กระท าได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรแต่นักนิติศาสตร์บางท่านได้วางหลักเกณฑ์ว่าในการใช้หลักนี้จะต้องมีเงื่อนไข  3 ประการ 
คือ 
  1) สิ่งซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้การจัดการและควบคุมของจ าเลย 
  2) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นตามธรรมดาจะไ ม่เกิดถ้าผู้กระท าได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควร 
  3) ไม่มีพยานหลักฐานที่แสดงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นหรือแสดงว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
อย่างไร 
 เงื่อนไข 2 ประการดังกล่าวแล้วมีข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้  
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 1. สิ่งซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้การควบคุม  (Control) ของจ าเลยหรือลูกจ้าง
ของเขา 
 จุดประสงค์ของเงื่อนไขข้อนี้ก็คือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์เป็นพยานหลักฐาน  ของความ
ประมาทเลินเล่อ  (Evidence of negligence) ของจ าเลยหรือบุคคลใดซึ่งเขาต้องรับผิดในความ
ประมาทเลินเล่อนั้น  ดังนี้เมื่อโจทก์น าหลัก  Res Ipsa Loquitur มาใช้โจทก์ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นอยู่ในความควบ คุม (Control) ของจ าเลยหรือลูกจ้างของเขา  ตัวอย่างเช่น  
คดีระหว่าง Byrne V. Boadle (ค.ศ.1863) ถังแป้งตกลงมาจากที่เก็บสินค้าของจ าเลยถูกโจทก์ซึ่งเดิน
ผ่านในบริเวณถนนนั้นได้รับบาดเจ็บ  
 คดีระหว่าง  Scott V. London & St. Katherine’s Docks Co. (ค.ศ.1865) กระสอบบรรจุ
น้ าตาลซึ่งเก็บไว้ที่คลังสินค้าของจ าเลยไหลลงมาทับโจทก์ได้รับ บาดเจ็บ  
 คดีระหว่าง  Jager V. Adams (ค.ศ.1877) ขณะที่โจทก์เดินอยู่ข้างถนนหน้าสิ่งก่อสร้างซึ่ง
สูงชัน ปรากฏว่ามีเศษอิฐตกลงมาถูกโจทก์ ได้รับบาดเจ็บ  กรณีดังกล่าวถือว่าจ าเลยซึ่งมีสัญญาใน
การก่อสร้างตึกต้องรับผิด ศาลกล่าวว่า เป็นหน้าที่ของจ าเลยในการที่จะป้องกันเหตุการณ์จะเกิดจาก
การที่อิฐตกลงมา  
 คดีระหว่าง  Kearney V. London, etc., R.Co. (ค.ศ.1870) ขณะโจทก์เดินอยู่ใต้สะพาน
รถไฟ  อิฐที่ก่อสร้าง หล่นลงมาโดนโจทก์ได้รับบาดเจ็บ  ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริษัทจ าเลยเป็น
ผู้รับผิดชอบในการก่อสร้าง ศาลวินิจฉัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อ
ของ บริษัทจ าเลยที่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควร 
 คดีระหว่าง Volkar V. Manhattan R. Co. (ค.ศ.1892) ขณะที่โจทก์ขับรถไปตามถนนใต้
รถไฟลอยฟ้า ปรากฏว่าชิ้นส่วนของรถไฟของจ าเลยหลุดและตกลงมาถูกโจทก์ได้รับบาดเจ็บ  กรณี
เช่นน้ีถือได้ว่าการที่ชิ้นส่วนของรถตกลงมานั้น  ย่อมสันนิษฐานได้ว่าเป็นเพราะจ าเลยขาดการ
ซ่อมแซมดูแลนั่นเอง  
 จากคดีที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าสิ่งซึ่งก่อให้ เกิดความเสียหายนั้นอยู่ภาย  ใต้การควบคุม 
(Control) ของจ าเลย ดังนั้นในการที่จะน าหลัก  Res Ipsa Loquitur มาใช้โจทก์จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า
สิ่งเหล่านั้นอยู่ในความควบคุมของจ าเลย 
 อย่างไรก็ตาม  สิทธิในการควบคุมนั้นตรงกันข้ามกับการควบคุมที่แท้จริง  (Actual 
control) กล่าวคือไม่จ าเป็นเสมอไปว่าโดยพฤติการณ์ทั้งหมดจะถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของ
จ าเลยแต่ถ้าเหตุการณ์ซึ่งน าไปสู่เหตุที่เกิดขึ้นหรืออาจน าไปสู่เหตุที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การควบคุม 
(Control) ของบุคคลอ่ืน  ซึ่งมิใช่จ าเลย  แล้วการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ไม่เป็นพยานหลักฐานเพี ยง
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พอที่จะยกเป็นข้อต่อสู่  จ าเลย ตัวอย่างที่ศาลถือว่าเป็นพยานหลักฐานของความประมาทเลินเล่อซึ่ง
ยกเป็นข้อต่อสู่จ าเลยได้เช่น  คดีระหว่าง  Gee V. Metropolitan Ry (ค.ศ.1873) ข้อเท็จจริงได้ความว่า
โจทก์ยืนพิงที่ประตูของรถไฟใต้ดิน  หลังจากที่รถไฟออกจาสถานีรถไฟไป  ปรากฏว่าประตูหลุด
ออกเป็นเหตุให้โจทก์ตกจากรถไฟ ศาลวินิจฉัยว่ากรณีนี้ถือได้ว่ามีพยานหลักฐานของความประมาท  
เลินเล่อ (Evidence of negligence) ซึ่งยกเป็นข้อต่อสู้จ าเลยคือบริษัทรถไฟนั้นได้  (ประสิทธิ์ จงวิชิต, 
ออนไลน,์ 2553) 
 แต่มีคดีหนึ่งซึ่งศาลวินิจฉัยในทางตรงกันข้าม  คดีดังกล่าวก็คือคดีระหว่าง  Easson 
V.L.N.E. Ry (ค.ศ.1944) ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์เป็นเด็กอายุ  4 ขวบตกออกไปจากประตูของ
ขบวนรถไฟซึ่งมีทางเดินติดต่อถึงกัน  ห่างจากที่รถไฟจอดที่สุดท้ายประมาณ  7 ไมล์ ศาลวินิจฉัยว่า
ไม่มีเหตุผลพอที่จะถือว่าจ าเลยควบคุมประตูในการที่จ ะน าหลัก Res Ipsa Loquitur มาใช้โดยคดีนี้
ศาลได้กล่าวว่า “มันเป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะกล่าวว่าการใช้ประตูซึ่งมีทางเดินเข้าออก  ติดต่อถึงกัน 
ในช่วงของการเดินทางจาก  Edinburgh ไป London นั้นอยู่ในความควบคุมอย่างต่อเน่ืองของบริษัท
รถไฟ” ศาลเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้โดยสารมากกว่าเป็นความ  ประมาท
เลินเล่อของลูกค้าของจ าเลย 
 กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าสิ่งซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายนั้นไม่อยู่ในความควบ  คุมจ าเลย
เช่นเดียวกัน  เช่น คดีระหว่าง  Manzoni V. Douglas (ค.ศ.1880) เมื่อม้าของจ าเลยวิ่งเตลิดโดยไม่
ทราบสาเหตแุละวิ่งขึ้นไปบนทางเท้าชนโจทก์ได้รับบาดเจ็บศาลวินิจฉัยว่าถึงแม้ว่าการว่ิงขึ้นไปบน
ทางเท้าของม้าโดยไม่ทราบสาเหตุนั้น เป็นพยานหลักฐานของความประมาทเลินเล่อก็ตาม  แต่พยาน
โจทก์ได้ให้การว่าม้าได้เกิดพยศขึ้นโดยไม่ได้อยู่ในความควบคุมของจ าเลยและโจ ทก์ ไม่มี
พยานหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงสิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย  ดังนั้นจึงเห็นได้
ว่าม้าได้วิ่งหนีไปโดยปราศจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขี่ม้า  
 คดีระหว่าง  Larson V. St. Francis Hotel (ค.ศ.1948) ข้อเท็จจริงได้ความว่าขณะที่โจทก์
เดินอยู่ข้างถนนซึ่งติดอยู่กับโรงแรม  St. Francis ปรากฏว่าเก้าอี้ขนาดใหญ่ตกลงมาถูกที่ศีรษะของ
โจทก์และโจทก์สลบไปโจทก์เรียกค่าเสียหายจากเจ้าของโรงแรม  ถึงแม้ว่าจะมีคนเป็นจ านวนมาก
อยู่ใกล้บริเวณนั้นขณะเกิดเหตุ แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเห็นเก้าอ้ีตกลงมากับทั้งไม่มีหลักฐานว่าเก้าอี้
เป็นของโรงแรม 
 อย่างไรก็ตามมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าเก้าอี้ตกลงมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของโรงแรม  โจทก์ได้
อ้างหลัก Res Ipsa Loquitur ศาลพิพากษาว่าข้อเท็จจริงคดีนี้น าหลัก  Res Ipsa Loquitur มาใช้ไม่ได้  
เพราะว่าหลักนี้น ามาใช้เฉพาะเมื่อพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเกิดขึ้นภายใต้  การควบคุมและ จัดการ
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ของจ าเลย  ตามปัญหาโรงแรมไม่ได้ควบคุม เก้าอี้น้ันไม่ว่าจะเป็นการควบคุมที่แท้จริงหรือชั่วคราว  
อย่างน้อยที่สุดแขกผู้มาพักมีส่วนในการควบคุม  
 หลัก Res Ipsa Loquitur จะน าไปใช้ในพฤติการณ์ซึ่งโจทก์สามารถพิสูจน์ได้ว่าจ าเลยเป็น
ผู้ควบคุมสิ่ง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่เพียงแต่พิสูจน์ว่าจ าเลยเป็นหนึ่งในจ านวนหลาย ๆ คนแต่
ยังต้องพิสูจน์ว่าความประมาทเลินเล่อของบุคคลหนึ่งบุคคลใดนั้น  ก่อให้เกิดความเสียหาย  ปัญหาน้ี
โดยแท้จริงแล้วเป็นเร่ืองยากในการใช้หลักสุภาษิตนี้  ในกรณีเกี่ยวกับการฝ่าตัดหรือการปฏิบัติการ
ทางการแพทย์อย่างอื่น อย่างไรก็ตามมีคดีเป็นจ านวนมากที่คนไข้ถูกปฏิเสธที่จะใช้หลักสุภาษิตนี้ใน 
การลงความเห็นถึงความประมาทเลินเล่อในพฤติการณ์ซึ่งเขาพิสูจน์ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัว
เขาระหว่างการผ่าตัด (คด ีMorris V. Winsbury white (ค.ศ.1937)  
 ในบางคร้ังสุภาษิตนี้อาจน าไปใช้ในกรณีที่จ าเลยต้องรับผิดในการกระท าของผู้ อ่ืนในการ
ผ่าตัดรักษาคนไข้ดังจะเห็นได้จากคดี  Cassidy V. Ministry of Health (ค.ศ.1951) คดีนี้โจทก์เป็น
กรรมการรับจ้างท างานทั่วไป คร้ันในตอนต้น ค.ศ.1948 โจทก์ 
 ผู้อ่ืนในการผ่าตัดรักษาคนไข้ดังจะเห็นได้จากคดี  Cassidy V. Ministry of Health (ค.ศ.
1951) คดีนี้โจทก์เป็นกรรมการรับจ้างท างานทั่วไป  คร้ันในตอนต้น  ค.ศ.1948 โจทก์มีอาการเกร็งที่
นิ้วมือท าให้นิ้วกลางและนิ้วนางงอที่มือซ้าย  เมื่อแพทย์ผู้มีหน้าที่ตรวจผู้ซึ่งได้ประกันสุขภาพตาม
กฎหมาย (Health Insurance Act) ได้ตรวจดูแล้วก็ส่ง โจทก์ไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล  Walton 
Hospital ในเมือง Liverpool แพทย์ได้แนะน าให้โจทก์รับการผ่าตัด  ซึ่งนายแพทย์ Fahrni เป็นแพทย์
ผู้ท าการผ่าตัด  หลังการผ่าตัดโจทก์อยู่ในความดูแลรักษาของนายแพทย์ Fahrni นายแพทย์  
Ronaldson และบรรดาพยาบาลในโรงพยาบาลนั้น  ประมาณ 14 วันหลังจากนั้นก็เอาเฝือกออกจาก
แขนโจทก์ซึ่งปรากฏว่าโดยแท้จริงแล้วมือของ  โจทก์ใช้การอะไรไม่ได้เลย  นิ้วที่ผ่าตัดทั้ง 2 นิ้วน้ัน
งอแข็งและเลยท าให้กระทบกระเทือนไปถึงนิ้วดี ๆ ถัดไปอีก 2 นิ้ว (ประสิทธิ์  จงวิชิต, ออนไลน์ , 
2553) คือ 
 
 โจทก์ฟ้องว่า หลังจากได้มีการผ่าตัดแล้วการรักษาได้กระท าไปด้วยความประมาทเลินเล่อ
ในส่วนที่เกี่ยวกับหลัก Res Ipsa Loquitur ท่านผู้พิพากษา Singleton ลงความเห็นว่า 
 1. กรณีของฝ่ายโจทก์ พยานหลักฐานที่มีมูลว่ามีการประมาทเลินเล่อนั้น อีกฝ่ายหนึ่งมิได้
สืบหักล้าง 
 2. เป็นที่ชัดแจ้งว่าได้มีการ ประมาทเลินเล่อเกี่ยวด้วยการรักษาภายหลังที่ได้มีการผ่าตัด
แล้ว 
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 3. โจทก์ไม่สามารถจะแสดงได้ว่าความประมาทเลินเล่อนั้นเป็นความประมาทเลินเล่อ  
ของคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ  อาจเป็นได้ว่าบุคคลหลายคนได้ประมาทเลินเล่อหรือเพราะเหตุที่
หย่อนในแผนการ ปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่ภายใต้ความควบคุมของโรงพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงก็เป็นผู้ที่อยู่ในทางการจ้างของเทศบาล 
 ความรับผิดชอบจึงตกอยู่แก่จ าเลย ถึงแม้หากสามารถแสดงให้เห็นว่าเร่ืองยุ่งยากที่เกิดขึ้น
นี้เนื่องมาแต่ความ  ประมาทเลินเล่อของนายแพทย์ Fahrni และซึ่งไม่อาจกล่าวได้ว่า เร่ืองนี้อยู่ใน
ฐานะเช่นน้ัน ความรับผิดชอบก็ยังตกอยู่กับจ าเลยอยู่นั่นเอง  จ าเลยจึงต้องรับผิดไม่ว่าความประมาท
เลินเล่อนั้นจะได้เกิดจากการกระท าของนาย  แพทย์ Fahrni หรือศัลยกรรม Ronaldson หรือบรรดา
พยาบาล  
 1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ตามธรรมดาจะไม่เกิดถ้าผู้กระท า ได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควร 
 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในบางขณะอาจเห็นได้ในตัวว่าเป็นความประมาท  เลินเล่อ
โดยอาศัยสามัญส านึกหรือความรู้ทั่วไป  ดังนั้นอาจเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลรู้เอง (Judicial notice) โดย
อาศัยความรู้และประสบการณ์ทั่วไป สามัญส านึกที่ว่า  ถึงจะไม่ตกจากขอบหน้าต่างไปถูกคนเดิน
ถนน ถ้าหากว่าบุคคลผู้ต้องรับผิดได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร  (คดี Byrne V. Boadle (1863) 
หรือกรณีรถไฟ 2 ขบวนจะไม่ชนกันถ้าหากคันใดคันหน่ึงไม่ประมาทเลินเล่อ (คดี Skinner V.L.B. 
& S.C.Ry. (ค.ศ.1850))  
 ในกรณีที่รถยนต์ชนคนบนทางเท้า  (คดี Ellor V. Selfridge & Co. Ltd: (ค.ศ.1930)) หรือ
กรณีรถยนต์วิ่งผิดเส้นทาง เหล่านี้ถือได้ว่าคดีเกี่ยวกับความประมาทเลินเล่อนั้นมีมูล  ยกเป็นข้อต่อสู้
คนขับได้ หรือกรณีเดียวกันทุกคนย่อมทราบได้ว่าไฟนั้นปกติจะไม่ไหม้  เว้นแต่จะเป็นเพราะความ
ประมาทของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (คดี Sochacki V. Sas (ค.ศ.1947))  
 อย่างไรก็ตามมีปัญหายุ่งยากเกิดขึ้น  กรณีการฟ้องคดีประมาทเลินเล่อซึ่งเกี่ยวกับ
ศัลยแพทย์หรือแพทย์  เพราะเหตุที่ว่า  ผู้พิพากษานั้นไม่ใช่บุคคลผู้สามารถรู้ถึง  “สิ่งที่เป็นปกติ
ธรรมดา” (The ordinary course of things) เช่น การผ่าตัดช่องท้อง ดังนั้นหลักสุภาษิตนี้จึงไม่อาจ
น ามาใช้ ดังตัวอย่างคดีระหว่าง  Mahon V.Osborne (ค.ศ.1939) ข้อเท็จจริงได้ความว่าผ้าซับเลือดถูก
ลืมไว้ในท้องของคนไข้  หลังจากการผ่าตัดช่องท้อง  ท่านผู้พิพากษา Scott L.T. ได้ให้ความเห็นว่า  
“ถ้าความรู้ของสามัญชนทั่วไปไ ม่อาจลงความเห็นในเร่ืองความประมาทเลินเล่อได้หลัก  Res lpsa  
Loquitur จึงไม่อาจน ามาใช้”  
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 ด้วยเหตุนี้โจทก์จึงควรที่จะน าพยานผู้เชี่ยวชาญ  (Expert witnesses) มาสืบเพื่อแสดงว่า
เหตุการณ์จะไม่เกิดขึ้นโดยปราศจากความประมาทเลินเล่อ  ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิทธิเรี ยกร้อง
ได้ชัดเจนขึ้น เพราะเหตุว่าผู้ว่าพิพากษาขาดประสบการณ์ในการที่จะลงความเห็นถึงความประมาท
เลินเล่อนั้น  
 ผลของการใช้หลัก Res Ipsa Loquitur ในการฟ้องคดีละเมิด  เมื่อโจทก์น าสืบได้ว่าเขา
ได้รับความเสียหายจากสิ่งซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม  ของจ าเลย  และความเสียหายนั้ นปกติแล้วจะไม่
เกิดขึ้น ถ้าหากว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร  กรณีดังกล่าวจึงเข้ากับหลัก Res Ipsa Loquitur 
มีผลท าให้โจทก์ไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์ถึงความประมาทเลินเล่อ (Poof of negligence)  
 กรณีที่ใช้หลัก Res Ipsa Loquitur เป็นข้ออ้างนั้นผลประการแรกก็คือโจทก์มี สิทธิ
มอบหมายคดีของเขาแก่คณะลูกขุนเพื่อว่าถ้าเขาถูกยกฟ้องในระหว่าง พิจารณาคดีของศาล  เขาก็อาจ
อุทธรณ์ให้พิจารณาคดีใหม่  ผลประการที่สองก็คือ  ในกรณีที่คดีถูกมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของ
ลูกขุน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมถือได้ว่าเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้  โดยปราศจากค า อธิบายของ
จ าเลย โดยถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของจ าเลย  (The defendant ’s negligence) เป็นหน้าที่ของ
จ าเลยที่จะน าสืบหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์  อย่างไรก็ตามจ าเลยมีสิทธิหลุดพ้นจากความรับ
ผิดได ้ถึงแม้ว่าเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้ขาดความระมัดระวัง  
 ในคดีซึ่งพิจารณาโดยลูกขุนนั้น  ผู้พิพากษาอาจจะไม่มอบหมายคดีนั้นแก่คณะลูกขุนถ้า
หากว่าไม่ปรากฏพยานหลักฐาน  ของความประมาทเลินเล่อ (Evidence of negligence) ในบางคดี
โจทก์ยกหลัก Res Ipsa Loquitur ขึ้นอ้างผู้พิพากษาอาจตัดสินให้จ าเลยแพ้คดีเพราะเหตุที่ว่าไม่มี
พยานหลักฐานมาแสดงต่อศาล (ประสิทธิ์ จงวิชิต, ออนไลน,์ 2553) 
 กล่าวโดยสรุป  ในการฟ้องคดีละเมิดเมื่อโจทก์น าสืบได้ว่าเขาได้รับความเสียหายจากสิ่ง
ซึ่ง อยู่ภายใต้การควบคุมของจ าเลยและความเสียหายนั้นปกติแล้วจะไม่เกิดขึ้น ถ้าหากว่าได้ใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควร  กรณีดังกล่าวจึงเข้ ากับหลัก Res Ipsa Loquitur มีผลท าให้โจทก์ไม่ต้อง
พิสูจน์ถึงความประมาทเลินเล่อของจ าเลยหลัก Res Ipsa Loquitur จึงเป็นการผลักภาระการพิสูจน์
ไปยังจ าเลย แต่จ าเลยอาจน าสืบหักล้างข้อสันนิษฐานความประมาทเลินเล่อของจ าเลย 
 
 
 8. หลักภาระการพิสูจน์ในคดีละเมิดโดยประมาทเลิน เล่อ (Res Ipsa Loquitur) ตาม
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
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 ในคดีธรรมดา  ศาลของอเมริกันส่วนใหญ่อ้างถึงหลัก Res Ipsa Loquitur ว่าเป็นสิ่งหนึ่ง
บรรดาพยานหลักฐานแวดล้อมกรณี (Circumstantial evidence) ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวของท่านผู้
พิพากษา Cullen ในคดี Griffen V. Manice (ค.ศ.1901) มีข้อความตอนหน่ึงว่า  เมื่อข้อเท็จจริงและ
พยานแวดล้อมซึ่งคณะลูกขุนลงความเห็นเกี่ยวกับความ ประมาทเลินเล่อโดยพิจารณาจากเหตุการณ์
ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงแล้ว  กรณีดังกล่าวเรียกว่า  “Circumstantial evidence” หลักภาระการพิสูจน์ในคดี
ละเมิดโดยประมาทเลินเล่อหรือหลัก  Res Ipsa Loquitur เป็นหลักที่แตกต่างจากหลักทั่วไปกล่าวคือ
ไม่มีพยานหลักฐานพฤติการณ์แวดล้อม  ที่จะแสดงถึงความประมาทเลินเล่อ  นอกจากหลักซึ่งตั้งอยู่
บนประสบการณ์ทั่วไป  (Common experience) ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์พิเศษ (Specific 
circumstance) ของคดี  ซึ่งหลักดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่ว่าเหตุการณ์ธรรมดาจะไม่เกิดขึ้น  ถ้าไม่มี
ความประมาทเลินเล่อ ตัวอย่างเช่น เคร่ืองจักรท างานไม่ปกติ  โครงสร้างหรือส่วนหน่ึงส่วนใดช ารุด  
รถไฟตกราง ขวดโคคาโคล่าระเบิด สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถให้รายละเอียดหรือพิสูจน์โดยเฉพาะในจุด
ที่จะอธิบายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้  อย่างไรก็ตามโดยปกติ  ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นย่อมแสดงว่ามี
ข้อบกพร่องบางอย่างซึ่งเป็นสาเหตุ  ให้เกิดเหตุการณ์  หรือว่าบางสิ่ง (Something) ท างานผิดพลาด  
กรณีดังกล่าวจึงเป็นจุดส าคัญของหลัก Res Ipsa Loquitur 
 หลัก Res Ipsa Loquitur ในอเมริกามีที่มาจากประเทศสหราชอาณาจักรกล่าวคือในปี ค .ศ.
1863 ปรากฏมีคดีหนึ่ง ถังแป้งตกลงมาจากที่เก็บสินค้าของจ าเลยถูกโจทก์ซึ่งเดินผ่านในบริเวณนั้น
ได้ รับบาดเจ็บ ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกอ้างเป็นพยานหลักฐาน  แต่ไม่สามารถพิสูจน์ถึง
ความประมาทเลินเล่อของจ า เลยผู้เป็นเจ้าของคลัง  สินค้า ในการชดใช้ความเสียหายแก่โจทก์  ศาล
กล่าวว่าเหตุการณ์ย่อมแจ้งชัดอยู่ในตัวเอง  (The thing speaks for itself) และพยานหลักฐานของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงพอแล้วที่จะวินิจฉัยถึงความ  ประมาทเลินเล่อ  (ประสิทธิ์ จงวิชิต, ออนไลน์, 
2553) 
 ความเห็นของศาลในคดีนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ปกติแล้วจะ  ไม่เกิด ถ้า
หากว่าเจ้าของคลังสินค้าได้ใช้ความระมัดระวัง  ในกรณีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดความ
ระมัดระวัง จ าเลยซึ่งเป็นเจ้าของคลังสินค้ามีหน้าที่ที่จะแสดง ให้เห็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร  
 คดีบรรทัดฐานที่ศาลอเมริกาอ้างถึงในกรณีที่ใช้หลัก Res Ipsa Loquitur ได้แก่ คดีระหว่าง 
Scott V. London and St. Katherine Docks Company (ค.ศ.1865) ซึ่งมีสาระส าคัญคือ “เมื่อสิ่งซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสียหายอยู่ภายใต้การจัดการของจ าเลยหรือ  ลูกจ้างของเขาและ เหตุการณ์ธรรมดา
แล้วจะไม่เกิดขึ้น  ถ้าหากว่าบุคคลซึ่งมีหน้าที่จัดการน้ันได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรกรณีดัง  
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กล่าวเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้  โดยปราศจากอธิบายของจ าเลยว่าเหตุการณ์เกิดจากการขาด
ความระมัดระวัง”  
 เหตุที่ต้องน าหลัก Res Ipsa Loquitur มาใช้เนื่องจาก โดยทั่วไปเพื่อที่จะได้รับชดใช้
ค่าเสียหาย  บุคคลผู้ได้รับความเสียหายต้องพิสูจน์ว่าผู้กระท าประพฤติในสิ่งซึ่งวิญญูชน  ไม่พึง
กระท าปัญหายุ่งยากในการพิสูจน์ก็คือบุคคลผู้ได้รับความเสียหายไม่  สามารถพิสูจน์ถึงการกระท า
อันเป็นประมาทเลินเล่อ (Active negligence) ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เสียหายโดยสารในลิฟท์ปรากฏว่า
ลิฟท์ได้ตกลงมายังพื้นโดยไม่ทราบสาเหตุ  ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ  กรณีนี้เป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะ
พิสูจน์ว่าผู้เป็นเจ้าของประมาทเลินเล่อในการดูแลหรือควบคุม 
 จากกรณีดังกล่าวกฎหมายได้ยอมรับข้อยกเว้นของหลักทั่วไปที่ก าหนดให้บุ คคลผู้  
เสียหายพิสูจน์ถึงการกระท าผิดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายของผู้กระท า  ข้อยกเว้นน้ีได้เป็นที่ยอมรับ
กันในทุกรัฐ ยกเว้น รัฐมิชิแกน (Michigan) และรัฐเซาท์แคโรไลน่า (South Carolina) หลักดังกล่าว
เป็นที่รู้กันทั่วไปว่า “Res Ipsa Loquitur” ซึ่งกลายเป็นหลักหนึ่ง ที่ยอมรับกันในกฎหมายกว่า 10 ปี
มาแล้ว  
 เงื่อนไขในการใช้หลัก Res Ipsa Loquitur 
 การใช้หลัก Res Opsa Loquitur ในอเมริกามีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 1. เหตุการณ์ปกติจะไม่เกิดขึ้นโดยปราศจากความประมาทเลินเล่อของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง (The event must be of a kind which ordinarily does not occur in the absence of someone’s 
negligence) 
 หลักที่ว่าเหตุการณ์ปกติจะไม่เกิดขึ้นโดนปราศจากความประมาทเลินเล่อนั้นเป็น  ส่วน
หนึ่งของหลักพยานหลักฐานแวดล้อม (Principle of circumstantial evidence) ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากสามัญส านึกทั่วไปย่อมลงความเห็นได้ว่าบุคคล หนึ่งบุคคลใดประมาทเลินเล่อ จากหลักพื้นฐาน
นี้ Res Ipsa Loquitur จึงถูกน ามาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน  ตัวอย่างเช่น  กรณีใบมีดโกนถูกพบใน
ก้อนขนมปัง  ดังนี้ผู้กระท าไม่สามารถอ้างได้ว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏนั้นมิใช่ความประมาท  เลินเล่อ
เช่นเดียวกันถ้าหนูที่ตายแล้วถูกพบในขวดโซดา เป็นความจริงที่ไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกัน หรือกรณี
ของถังแก๊สระเบิด  อาจยกข้ออ้างในความรู้สึกของวิญญูชนได้ว่า  การระเบิดนั้นเนื่องมาจากความ
ประมาทเลินเล่อ  
 คดีระหว่าง Mullen V. St.John (1874) ข้อเท็จจริงได้ความว่าขณะที่โจทก์เดินอยู่ ข้างถนน 
Van Brun Street ในเมือง Brooklyn ก าแพงบ้านของจ าเลยพังมาทับโจทก์ได้รับบาดเจ็บข้อเท็จจริง
ปรากฏไม่มีพายุหรือ แรงสั่นสะเทือนใด ๆ ที่จะเป็นเหตุให้ก าแพงพังลงมาไม่พยานหลักฐานยืนยัน
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ถึงข้อบกพร่องว่าสิ่งก่อสร้างนั้นไม่ได้ซ่อมแซมให้ดีพออันเป็นสาเหตุให้พังลงม าศาลวินิจฉัยว่าการ
พังของก าแพง เป็นข้อสันนิษฐานของความประมาทเลินเล่อ (Presumption of negligence) ซึ่งบุคคล
ผู้เป็นเจ้าของต้องรับผิด โดยศาลกล่าวว่า “สิ่งก่อสร้างจะไม่พังลงมาโดยปราศจากมูลเหตุ” 
 คดีระหว่าง Gleeson V.Virginia Midland R.Co. (1891) ข้อเท็จจริงได้ค วามว่า ขณะที่
โจทก์ก าลังเดินทางอยู่บนถนนของจ าเลย ปรากฏแผ่นดินถล่มเป็นเหตุให้รถไฟตกราง และพุ่งเข้าชน
รถโจทก์ขับอยู่เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บ  ศาลวินิจฉัยว่า  กรณีดังกล่าวจ าเลยต้องรับผิดเป็น
หน้าที่ของบริษัทจ าเลยที่จะสร้างขอบทางรถไฟ เพื่อกันไม่ให้รถเคลื่อนลงม าจะถือว่าเป็นเหตุการณ์
ที่ธรรมดาย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติจนไม่สามารถควบคุมไฟไว้ไม่ได ้ 
 คดีระหว่าง Plum V.Richmond (233 N.Y. 285) ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ซึ่งโดยสารมา
ในรถรางของจ าเลยได้รับบาดเจ็บเนื่องจากรถรางและรถบรรทุกชน  กัน โจทก์ให้การเกี่ยวกับความ
เสียหายและพฤติการณ์แวดล้อมที่เกิดขึ้น จ าเลยให้การว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เพราะความผิด
ของจ าเลย  ศาลกล่าวว่า  “การจัดการและควบคุมการขนส่งผู้โดยสารอยู่ในการจัดการของคนขับรถ
ซึ่งเป็น ลูกจ้างของจ าเลย  เมื่อรถได้ชนกันขึ้น  ข้อสันนิษฐานของความประมาทเลินเล่อย่อมตกแก่
จ าเลยผู้ขนส่งหลักนี้เป็นการ ผลักภาระการพิสูจน์จากโจทก์ไปยังจ าเลย จากพยานหลักฐานที่เกิดขึ้น
เห็นได้ว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของจ าเลย”  
 คดี Wolf V. American Tract Society (58 N.E. 31 (New York) ข้อเท็จจริงได้ความว่าอิฐ
ตกลงมาจากสถานที่ก าลังก่อสร้างตึกถูกคนเดิ นถนนได้ รับบาดเจ็บ  การก่อสร้างนั้นอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของผู้รับเหมา  ศาลวินิจฉัยว่าจากพฤติการณ์แวดล้อมของเหตุการณ์เป็นที่สันนิษฐานได้ว่า
บุคคลใดบุคคลหนึ่งประมาทเลินเล่อ  
 จากตัวอย่างที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า  จากพฤติการณ์แวดล้อมที่เกิดขึ้น  การบาดเจ็บของ
โจทก์จะไม่ เกิดขึ้นถ้าหากว่าจ าเลยใช้ความระมัดระวังอย่างปกติ  ธรรมดา (Ordinary care) ขณะที่
เคร่ืองมือ (Instrumentality) อยู่ในการจัดการหรือควบคุมของจ าเลย  กล่าวอีกนัยหนึ่งความประมาท
เลินเล่อบางอย่างของจ าเลยเป็นเหตุให้เกิดความ เสียหาย  
 ในคดีปกติธรรมดาในการวินิจฉัยว่าเหตุการณ์ปกติจะไม่เกิดโดยปราศจากความประมาท
เลินเล่อนั้นวินิจฉัยโดยอาศัยความรู้ของสามัญชนทั่วไป (Common knowledge) แต่ถ้าหากในการ
วินิจฉัยถึงความประมาทเลินเล่อนั้น  ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงซึ่งอยู่นอกเหนือความรู้ธรรมดาเช่น  ความ
ประมาทเลินเล่อของผู้ใช้วิชาชีพ (Professional negligence) ดังนี้ พยานผู้เชี่ยวชาญ (Expert witness) 
อาจมาให้การเพื่อประกอบการวินิจฉัยได้  ตัวอย่างเช่น  การบาดเจ็บของโจทก์จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่า
แพทย์นั้นไม่ประมาทเลินเล่อ  
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 2. เหตุการณ์เกิดขึ้นจากตัวแทนหรือเคร่ืองมือซึ่งอยู่ในความควบคุมของจ าเลย  (It must be 
causd by an agency or instrumentality within the exclusive control of the defendant) วัตถุประสงค์
ของเงื่อนไขข้อนี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าความประมาทเลินเล่อที่  เกิดขึ้นอยู่ในความควบคุมของจ าเลยมิใช่
บุคคลที่สามด้วยเหตุนี้ตามตัวอย่าง  ที่กล่าวแล้ว  กรณีในมีดโกนถูกพบในก้อนขนมปัง  กรณีหนูถูก
พบในขวดโซดา  เหล่านี้อาจเป็นไปได้ว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของบริษัทที่ท าขนมปัง  หรือ
บริษัทที่ผลิตเคร่ืองดื่ม  ซึ่งเป็นผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไม่เพียงแต่โจทก์พิสูจน์ว่าเขาได้รับความ
เสียหายจากความประมาทเลินเล่อของ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น แต่ยังต้องพิสูจน์ว่าความเสียหาย
นั้นเป็นผลจากเคร่ืองมือบางอย่าง  หรือสาเหตุจากสิ่งซึ่งจ าเลยต้องรับผิด  ดังนั้น Res Ipsa Loquitur 
ไม่อาจน ามาใช้ในกรณีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นจากสิ่งซึ่งจ าเลยไม่ได้เป็นผู้ควบ  คุมตัวอย่างเช่น เมื่อแก๊ส
หรือน้ า หรือไฟฟ้าเกิดรั่ว จากที่ที่ถูกควบคุมโดยบุคคลอ่ืน (คดีระหว่าง Barker V.Withers (ค.ศ.
1956)  
 คดีระหว่าง  Kendall V. Boston (ค.ศ.1875) ข้อเท็จจริงได้ความว่าขณะที่โจทก์นั่งดู
คอนเสิร์ตซึ่งจัดขึ้นที่เมืองของ จ าเลยปรากฏว่ารูปปั้นตกลงมาจากชั้นบนถูกโจทก์ได้รับบาดเจ็บ  ไม่
มีพยานหลักฐาน ในเร่ืองการวางแผนอยู่ของรูปปั้นซึ่งต้องอยู่ในโรงละครนั้นว่าอยู่ในสภาพที่
ปลอดภัยหรือไม่กับทั้งโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสีย หายเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ
ของบุคคลซึ่งต้องรับผิด 
 เหตุผลประการส าคัญในคดีนี้ก็คือ  การตกลงมาของรูปปั้นน้ัน  จ าเลยพิสูจน์ได้ว่ าไม่ได้
เกิดจากข้อบกพร่องในการควบคุมหรือจัดการของฝ่ายจ าเลย  แต่เกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่ม ผู้เข้าฟังคอนเสิร์ตในโรงละครนั้น  ดังนั้น Res Ipsa 
Loquitur จึงไม่อาจน ามาใช้  
 การที่ได้ก าหนดเป็นเงื่อนไขว่า Res Ipsa Loquitur จะน ามาใช้ได้ก็ต่อเมื่อจ าเลยเป็นผู้
ควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายนั้น  ตามหลักตรรกวิทยาเบื้องต้นส าหรับเงื่อนไขข้อนี้มีเพียงว่าความ
ประมาทเลินเล่อเป็นสิ่งที่บอกเร่ืองน่าเชื่อถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของจ าเลยมิใช่บุคคลอ่ืน  
ดังนั้นความเห็นนี้ได้ผ่อนคลายข้อก าหนดในการพิสูจน์ (The requirement of proof) ซึ่งเป็นภาระอัน
หนักแก่โจทก์และเงื่อนไขนี้ได้ทั่วไป ในกรณีพยานหลักฐานมีเหตุผลเพียงพอในเบื้องต้น  ส าหรับที่
จะสรุปว่าสาเหตุของเหตุการณ์  เป็นที่น่าเชื่อว่าจ าเลยจะต้องรับผิดส าหรับความประมาทเลินเล่อ  
ทั้งนี้เพราะว่าเหตุการณ์ที่เ กิดขึ้นย่อมแสดงให้เห็นว่าการบาดเจ็บของโจทก์  หรือความเสียหายของ
โจทก์มีสาเหตุมาจากเคร่ืองมือภายใต้การจัดการหรือควบคุม  ของจ าเลย  ตัวอย่างเช่น  ในกรณีที่
โจทก์ฟ้องบริษัทที่ผลิตเคร่ืองรับโทรศัพท์  ให้รับผิดเนื่องจากหูของโจทก์ได้รับอันตรายอันเกิดจาก
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การใช้โทรศัพท์ของ จ าเลย ปรากฏว่าศาลได้น าหลัก Res Ipsa Loquitur มาใช้โดยให้เหตุผลว่าเป็น
หน้าที่ของจ าเลยในการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิด อันตรายจากโทรศัพท์นั้น เช่นเดียวกันในกรณี
ที่ผู้โดยสารในรถบัสได้รับอันตรายจากคาร์บอนมอนอกไซด์  ศาลน าหลัก Res Ipsa Loquitur มาใช้
โดยเหตุที่ว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทรถบัสที่จะดูแลรักษารถซึ่งอยู่ใน  ความควบคุมของตนเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้โดยสารจากสารพิษนั้น (ประสิทธิ์ จงวิชิต, ออนไลน,์ 2553) 
 3. เหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากการกระท าโดยสมัครใจของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนในความ
ประมาทด้วย  (It must not have been due to any voluntary action or contribution on the part of the 
plaintiff) 
 เงื่อนไขที่ว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์อยู่ในความควบคุมของจ าเลยย่อมน ามา  ใช้ต่อเมื่อ
โจทก์ไม่มีส่วนในความประมาทเลินเล่อส าหรับเหตุการณ์นั้นย่อมเป็น  ที่เห็นได้ว่าโจทก์มีส่วนผิด
อยู่ด้วย  ในกรณีหม้อน้ ารถจักรเกิดระเบิดขึ้นขณะที่โจทก์ซึ่งเป็นวิศวกรก าลังใช้งานอยู่  ความ
ประมาทเลินเล่อของโจทก์อาจจะน้อยหรือมากกว่าความประมาทเลินเล่อของจ าเลยและหลัก Res 
Ipsa Loquitur จะไม่น ามาใช้จนกว่าโจทก์จะอธิบายถึงการกระท าของเขา  หรือถ้าถังแก๊สระเบิด
ภายหลังจากที่เขาจุดบุ หร่ีใกล้ ๆ ถังแก๊สนั้น  กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของเขา
ด้วยอย่างน้อยที่สุดมีความ  ส าคัญเท่ากับความประมาทเลินเล่อของจ าเลย  ตามธรรมดาถ้าผู้เสียหาย
พิสูจน์ได้จนเป็นที่พอใจของศาลว่าบุหร่ีของเขาไม่ได้  ก่อให้เกิดการกระเบิกของถังแก๊ส เมื่อพิสูจน์
ได้ดงันี้แล้วก็อาจน าหลัก Res Ipsa Loquitur มาใช้ได้  
 กรณีอาจเป็นไปได้ว่าหลักที่ว่าโจทก์มีส่วนประมาทอยู่ด้วยนั้นอาจน าไปใช้ใน  การ
วินิจฉัยถึงความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างด้วย  เดิมที่เดียวมีศาลเป็นจ านวนมากถือกันว่าหลัก Res 
Ipsa Loquitur ไม่อาจน าไปใช้ในการฟ้องคดีระห ว่างนายจ้างและลูกจ้าง  แต่ในปัจจุบันนี้ถือกันว่า
หลัก Res Ipsa Loquitur อาจน าไปใช้ส าหรับการฟ้องคดีของลูกจ้างได้ด้วย  ถึงแม้ว่าความผิดของ
โจทก์จะถูกท าให้หมดข้อสงสัยโดยเหตุผลของพยานหลักฐานที่น ามาหักล้าง  กรณีดังกล่าวยังคงน า
หลัก Res Ipsa Loquitur มาใช้ได้ภายใต้การแนะน าต่อลูกขุน  
 ดังได้กล่าวแล้วว่า Res Ipsa Loquitur จะน ามาใช้ต่อเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยมิใช่สาเหตุ
มาจากความผิดของโจทก์  ซึ่งในสมัยก่อนก าหนดว่า “โดยปราศจากการกระท าโดยสมัครใจของ
โจทก์” แต่ในปัจจุบันเพียงแต่ความระมัดระวังของโจทก์มีไม่เพียงพอ ก็ถือได้ว่าโจทก์มีส่วนร่วมใน
ความผิดนั้นด้วย 
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 ในบางศาลมีความเห็นว่า  Res Ipsa Loquitur ใช้โดยเฉพาะเป็นพยานหลักฐานใน
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เข้าถึงจ าเลยมากกว่าโจทก์ (More accessible to the defendant than to the 
plainliff) 
 อย่างไรก็ตาม หลัก Res Ipsa Loquitur เป็นนโยบายที่ช อบด้วยกฎหมาย (Policy 
justification) ซึ่งเป็นกฎ (Rule) มากกว่าที่จะเป็นข้อก าหนด (Requirement) ดังนั้นแม้จะมีนัก
นิติศาสตร์บางท่านเห็นกันว่าการที่จะน าหลัก Res Ipsa Loquitur มาใช้นั้นจะต้องมีเงื่อนไขบาง
ประการที่สี่  กล่าวคือพยานหลักฐานของสาเหตุของเหตุการณ์มีเหตุ ผลพร้อมมูลที่จะเข้าถึง  จ าเลย
มากกว่าโจทก์ตาม  แต่ศาลอเมริกันส่วนมากไม่ได้ยึดถือหลักนี้  และชดเชยค่าเสียหายให้ถ้าเข้า
หลักเกณฑ์ 3 กรณี ดังที่กล่าวมา  
 ผลของการใช้หลัก Res Ipsa Loquitur โดยเหตุที่หลัก Res Ipsa Loquitur นี้เป็นหลักของ
พยานหลักฐานแวดล้อม (Rule of circumstantial evidence) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโจทก์  กล่าวคือ เป็น
การแบ่งเบาภาระโจทก์ในการพิสูจน์ถึงความประมาทเลินเล่อของจ าเลย  เป็นหน้าที่ของจ าเลยที่
จะต้องพิสูจน์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะท า  ให้เขาหลุดพ้นจากความรับผิด  ตัวอย่างเช่น  กรณีรถ
วิ่งข้ามที่ขวาง กั้นและชนคนเดินถนนได้รับบาดเจ็บหลัก Res Ipsa Loquitur ก็จะถือว่าคนขับ
ประมาทเลินเล่อ  เงื่อนไขทั้ง  3 ประการของหลักนี้ก็จะน ามาปรับแก่คดีได้ว่า  สิ่งซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายนั้นอยู่ในความครอบครองของคนขับเหตุการณ์ปกติจะไม่เกิดขึ้นแต่ที่เกิดขึ้นนี้เพราะความ
ประมาทเลินเล่อของคนขับและเงื่อนไขประการสุดท้าย  คนเดินถนนผู้ซึ่งเดินอยู่ข้างถนนมีสิทธิที่
อ้างหลัก Res Ipsa Loquitur เพราะเหตุว่าเขาไม่ได้มีส่วนในความประมาทเลินเล่อนั้น  แม้จะไม่มี
พยานหลักฐานอ่ืนใดอีก คนเดินถนนซึ่งเป็นโจทก์อาจชนะคดีได้  
 อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า  การพิสูจน์ของโจทก์ส าหรับข้อเท็จจริงบางอย่างจะท าให้
หมดข้อสงสัยในการใช้หลัก Res Ipsa Loquitur นี้ ตัวอย่างเช่น  คนเดินถนนได้รับบาดเจ็บจากอิฐที่
ตกลงมาจากตึกของจ าเลย โจทก์จะได้รับประโยชน์จากหลักนี้  ถ้าโจทก์พิสูจน์ได้ว่าอิฐตกลงมาจาก
ปล่องไฟ ในขณะที่มีบุคคลหลายคนไปยืนพิงที่ปล่องไฟในขณะที่ก าลังดูขบวนพาเหรด  การพิสูจน์
ดังนี้เพียงพอแล้วที่จะท าให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจาก  การที่จ าเลยขาดความระมัดระวังใน
การดูแลและบ ารุงรักษาปล่องไฟของเขา  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือในการใช้หลัก Res Ipsa Loquitur นี ้
โจทก์ต้องน าพยานหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจของลูกขุนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้น่ันเอง 
 ผลของการใช้หลัก Res Ipsa Loquitur ท าให้โจทก์ได้รับประโยชน์จากการวินิจฉัยของ
คณะลูกขุน  เว้นแต่จ าเลยจะพิสูจน์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  ดังค ากล่าวศาลสูงสุด
สหรัฐ (The United States Supreme Court) ซึ่งกล่าวไว้ในคดี  Sweeney V. Erving (1913) ว่า “Res 
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Ipsa Loquitur มีความหมายว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความประมาท  เลินเล่อ แต่
มิใช่เป็นสิ่งที่เคร่งครัดในการวินิจฉัย  หลักนี้ใช้เป็นพยานหลักฐานแวดล้อมของความประมาท
เลินเล่อ  (Circumstantial evidence of negligence) เมื่อปราศจากพยานหลักฐานโดยตรง (Direct 
evidence) แต่เป็นพยานหลักฐานที่มีน้ าหนัก Res Ipsa Loquitur เมื่อถูกน ามาใช้จะเป็น
พยานหลักฐานที่มีน้ าหนักแก่ฝ่ายโจทก์ 
 ศาลอเมริกันเคยวินิจฉัยในคดีระหว่าง Bond V. St.Louis-San Frandisco R. Co. (ค.ศ.
1926) ว่า “Res Ipsa Loquitur มีผลต่อวิธีพิจารณา  กล่าวคือ  น ามาใช้ในรูปของข้อสันนิษฐาน  
(presumption) หรือเป็นการผลักภาระการพิสูจน์ (Shift burden of proof)” 
 ศาลของมลรัฐหลุยเซียน่า (Louisiana) และมิสซิสซิปปี้ (Missisippi) ถือว่า Res Ipsa 
Loquitur เป็นการผลักภาระการพิสูจน์ไปยังจ าเลย  โดยที่เขาต้องน าพยานหลักฐานมาสืบพิสูจน์
มากกว่าจะเป็นหน้าที่ของโจทก์ จะเห็นได้ว่าคดีระหว่าง Jones V. Shell Petrleum Corp., (ค.ศ.1936) 
และคดีระหว่าง Johnson V. Coca Cola Bottling Co., (ค.ศ.1960) ส่วนมลรัฐที่ไม่ถือว่า Res Ipsa 
Loquitur เป็นการผลักภาระการพิสูจน์  ได้แก่  มลรัฐอลาบามา (Alabama) และโอคลาโฮมา 
(Oklahoma) ดังจะเห็นได้จากคดีระหว่าง Brown V. Greyhound Corp. (ค.ศ.1959) และคดีระหว่าง  
Simon V. Transcontinental Bus System. Inc (ค.ศ.1961)  
 เมื่อโจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ถึงคว ามประมาทเลินเล่อของจ าเลยโดยผลของหลัก Res Ipsa 
Loquitur ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของจ าเลยที่ต้องแสดงว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร  แต่ส่วนมากแล้ว
จ าเลยไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร  ด้วยเหตุนี้ข้อต่อสู้ของจ าเลยโดยปกติ
เกิดจากการพิสูจน์ถึงความระมั ดระวังของ  จ าเลย  ที่ส าคัญที่สุดก็คือพิสูจน์ได้ว่าความจริงแล้ว
เหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นหรือ  ว่าไม่ใช่เป็นผลจากการกระท าของจ าเลย  ดังจะเห็นได้จากการวินิจฉัย
ของศาลในคดีระหว่าง Bischoff V. Newby’s Tire Service (333 Pac. 2d 44 (California)) มีข้อความ
ว่า เป็นสิ่งที่จ า เป็นส าหรับโจทก์เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าคดีมีมูล (A prima facie case) โจทก์ต้อง
พิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าโจทก็ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากเหตุการณ์นั้น  จากนั้นเป็นหน้าที่ของจ าเลยที่จะ
พิสูจน์ว่าเหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากความ  ประมาทเลินเล่อของเขา หรือเป็นผลที่ไม่อาจหลีกเลี่ ยงได้ 
(The result of an inevitable casualty) หรือว่ามีเหตุบางอย่างซึ่งวิญญูชนไม่อาจป้องกันได้  เมื่อจ าเลย
พิสูจน์ได้ดังนี้จ าเลยย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด (ประสิทธิ์ จงวิชิต, ออนไลน,์ 2553) 
 กรณีรถวิ่งข้ามที่ขวางกั้นและชนคนเดินถนนได้รับบาดเจ็บ  ถ้าสมมติว่าคนขับ รถเป็น
โรคหัวใจโดยที่เขาไม่รู้มาก่อนและในขณะที่ขับรถนั้นเกิดอาการของโรคหัวใจ  เป็นเหตุให้เขาไม่
สามารถควบคุมรถได้  เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่คนขับมีความเจ็บปวดเนื่องจากโรคหัวใจ  
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พยานหลักฐานเกี่ยวกับโรคหัวใจนี้  ถ้าท าให้คณะลูกขุนเชื่อได้ก็จะเป็นการหักล้างข้อสันนิษฐา น
ของหลัก Res Ipsa Loquitur และสรุปได้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยปราศจากการขาดความระมัดระวัง
ของคนขับรถ  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคนขับรถไม่ได้ประมาทเลินเล่อ  จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้
ว่าถ้าคดีไม่มีเหตุเพียงพอส าหรับการน าหลัก Res Ipsa Loquitur มาใช้ หรือกรณีไม่ได้รับประโยชน์
จากหลักนี้และโจทก์ก็ไม่มีพยานหลักฐานของความประมาทเลินเล่อที่จะน ามาแสดงต่อคณะลูก  ขุน 
กรณีดังกล่าวโจทก์ก็ไม่มีสิทธิได้รับการวินิจฉัยจากคณะลูกขุน  
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยก็มีบทสันนิษฐานเช่นเดียวกับหลัก Res Ipsa 
Loquitur เช่น กรณ ีตามมาตรา 434 ซึ่งบัญญัติว่า  “ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือ
สิ่งที่ปลูกสร้างอย่างอื่น  ก่อสร้างไว้ช ารุดบกพร่องก็ดี  หรือบ ารุงรักษาไม่เพียงพอก็ดี  ท่านว่าผู้ครอง
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ จ าต้องใช้สินไหมทดแทน  แต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดเสียหาย ฉะนั้นแล้ว ท่านว่าผู้เป็นเจ้าของจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน” 
 มาตรา  436 บัญญัติว่า  “บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิด
เพราะของตกหล่น จากโรงเรือนนั้นหรือเพราะทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร” 
 บทบัญญัติดังกล่าว ผู้ศึ กษามีความเห็นว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับหลัก  Res Ipsa Loquitur 
กล่าวคือ  การที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างช ารุดบกพร่อง  เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามมาตรา 
434 หรือกรณีที่ความเสียหายเกิดจากของตกหล่อนจากโรงเรือนตามมาตรา 436 ก็ตาม กรณีเหล่านี้
แสดงถึงความบกพร่องในการใช้ความระมัดระวังดูแล สิ่งที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของตน  
ซึ่งถ้าหากว่าบุคคลเหล่านั้นใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ความเสียหายย่อมจะไม่เกิดขึ้น  ทั้งนี้
จะเห็นได้จากเงื่อนไขในการใช้หลัก  Res Ipsa Loquitur ในประเทศสหราชอาณาจักร โดยมีเงื่อนไข  
คือ 
 1. สิ่งซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้การควบคุม (Control) ของจ าเลยหรือลูกจ้าง
ของเขา และ 
 2. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นตามธรรมดาจะไม่เกิด  ถ้าผู้กระท าได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควร ตัวอย่างคดีในประเทศสหราชอาณาจักร ที่พอจะเทียบเคียงกับบทบัญญัติมาตรา 434 และ 
436 ของไทยมีดังนี้ คือ คดีระหว่าง  Jager V. Adams (ค.ศ.1877) ขณะที่โจทก์เดินอยู่ข้างถนน
ข้างหน้าสิ่งก่อสร้างซึ่งสูงชันปรากฏว่ามีเศษอิฐตกลงมาถูกโจทก์ได้รับบาดเจ็บ  กรณีดังกล่าวถือว่า
จ าเลย ซึ่งมีสัญญาในการก่อสร้างตึกต้องรับผิด ศาลกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของจ าเลยในการที่จะป้อ งกัน
เหตุการณ์ที่จะเกิดจากการที่อิฐตกลงมา  
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 คดีระหว่าง Byrne V. Boadle (ค.ศ.1863) ข้อเท็จจริงปรากฏว่าถึงแป้งตกลงมาจากที่เก็บ
สินค้าของจ าเลยถูกโจทก์ซึ่งเดิน  ผ่านในบริเวณถนนนั้นได้รับบาดเจ็บ  ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นถูกอ้างเป็นพยานหลักฐานแต่ไม่สามารถ  พิสูจน์ถึงความประมาทเลินเล่อของผู้เป็นเจ้าของ
คลังสินค้า ในการชดเชยความเสียหายแก่โจทก์  ศาลกล่าวว่า  เหตุการณ์ย่อมแจ้งชัดอยู่ในตัวเอง  (the 
thing speads for itself) พยานหลักฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงพอแล้วที่จะวินิจฉัยถึงความ
ประมาทเลินเล่อ  
 คดีระหว่าง  Scott V. London and St.Katherine’s Docks Co. (ค.ศ.1865) ข้อเท็จจริงได้
ความว่าจ าเลยเก็บกระสอบบรรจุน้ าตาลไว้ในโรงเก็บสินค้าข้างทางในวันเกิดเหตุโจทก์เดินผ่านมา  
ปรากฏว่าน้ าตาลหลายกระสอบไหลลงมาทับโจทก์ได้รับบาดเจ็บ ศาลเห็นว่าตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ฟังได้ว่าในเบื้ องต้นจ าเลยประมาทในการ  เก็บรักษาน้ าตาล  ศาลเห็นว่าตามเหตุที่เกิดขึ้นฟังได้ใน
เบื้องต้นว่าจ าเลยประมาทในการเก็บ  รักษาน้ าตาลจึงเป็นหน้าที่ของจ าเลยที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า
ตนได้ใช้ความ ระมัดระวังพอสมควรแล้ว มิฉะนั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 
 กรณีคดี Jager V. Adams (ค.ศ.1877) การที่เศษอิฐตกลงมาถูกโจทก์ได้รับบาดเจ็บนั้น  
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมแสดงอยู่ในตัวว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของจ าเลยที่ไม่ใช้ความ
ระมัดระวังเพียงพอ  ถ้าหากว่าจ าเลยใช้ความระมัดระวังดูแลสิ่งที่อยู่ในความควบคุมของตนให้ดี  
แล้ว เหตุการณ์นั้นย่อมจะไม่ เกิดขึ้น ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของจ าเลยที่จะน าสืบให้เห็นว่าตนเองมิได้
ประมาทเลินเล่อ 
 กรณีคดี Byrne V. Boadle (ค.ศ.1863) และคดี Scott V. London and St.Katherine’s Dock 
Co. (ค.ศ.1865) นั้นย่อมเทียบเคียงกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 436 กล่าวคือเมื่อ
สิ่งของตกหล่นจากโรงเรือนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลต้อง  รับผิดก็เพราะว่าการที่ของตก
หล่นจากโรงเรือนนั้นข้อเท็จจริงของเหตุการณ์  ย่อมสันนิษฐานในเบื้องต้นได้ว่าเป็นเพราะการใช้
ความระมัดระวังไม่เพียงพอ 
 คดีที่เกิดขึ้นในประเทศสหราชอาณาจักร ดังที่กล่าวมาแล้วนี้  การที่ศาลน าหลัก Res Ipsa 
Loquitur มาใช้ ผู้ศึกษาเห็นว่านับว่ามีเหตุผลอยู่  เพราะในกรณีที่อันตรายเกิดจากทรัพย์ซึ่งอยู่ใน
ความควบคุมของจ าเลยโดยเฉพาะ  เช่นน้ี ย่อมไม่อยู่ในวิสัยของโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่จะน า
สืบในทางบวกให้เห็น  ความประมาทเลินเล่อของจ าเลย  พยานหลักฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพยาน
บุคคลหรือพยานวัตถุล้วนอยู่ในก ามือของฝ่ายจ าเลยกอร์ปกับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มิใช่เร่ืองปกติ
ธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นหากผู้ควบคุมทรัพย์ต้นเหตุได้ระมัดระวังอย่างเพียงพอ  ดังนั้นเพื่อ
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ความชอบธรรมจึงควรให้จ าเลยมีหน้าที่น าสืบในทางลบหักล้า งว่าตนมิได้ประมาทเลินเล่อดังกล่าว
แล้ว 
 บทบัญญัติมาตรา 434, 436 หรือ 437 ซึ่งโดยหลักแล้วโจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ถึงความ
ประมาทเลินเล่อของจ าเลยนั้นจะน า  มาใช้ได้ก็ต่อเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ใน
มาตรา 434 , 436 หรือ 437 แล้วแต่กรณี  มีปัญหาต่อไปว่าถ้าข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่สามารถน า
บทบัญญัติที่กล่าวมานี้มาใช้ปรับแก่คดีได้จะน าหลัก Res Ipsa Loquitur มาใช้ในศาลไทยได้หรือไม่  
ตัวอย่างเช่น  ขณะที่โจทก์ขับรถไปตามถนนใต้รถไฟลอยฟ้าปรากฏชิ้นส่วนของรถไฟของจ าเลย
หลุดและตกลงมาถูกโจทก์ได้รับบาดเจ็บ  กรณีนี้ถ้าพิจารณาตามก ฎหมายไทยจะน ามาตรา  434 มา
ปรับแก่คดีก็ไม่ได้  เพราะเหตุว่าบทบัญญัติมาตรา 434 บัญญัติไว้เฉพาะกรณีความเสียหายเกิดขึ้น
เพราะจะน ามาตรา 436 มาปรับแก่คดีก็ไม่ได้อีก  เพราะบทบัญญัติมาตรา 436 บัญญัติเฉพาะความ
เสียหายเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนหรือเพราะทิ้งขว้าง ของไปตกในที่อันมิควรและชิ้นส่วน
ที่หลุดไปนั้นก็ไม่ใช่ทรัพย์อันตรายอันจะน า  บทบัญญัติมาตรา 437 วรรคสองมาปรับแก่คดีได้  หรือ
ตัวอย่างเช่น  ผู้เสียหายโดยสารมาในลิฟต์ของจ าเลย  ปรากฏว่าลิฟต์ได้ตกมายังพื้นโดยไม่ทราบ
สาเหตุ เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ กรณีนี้ถ้าพิจารณาตามกฎหมายไทย  ผู้ศึกษาเห็นว่าไม่เข้า
หลักเกณฑ์ตามารตรา 433 หรือ 436 และไม่ใช่ทรัพย์อันตรายตามมาตรา 437 วรรคสอง  หรือ
ตัวอย่างกรณีโจทก์ได้รับบาดเจ็บจากการรับประทานขนมปังซึ่งมีใบมีดโกน  อยู่ข้างใน  ซึ่งกรณีนี้ถ้า
พิจารณาตามกฎหมายไทย  ก้อนขนมปังไม่ใช่ทรัพย์อันตรายตาม มาตรา 437 วรรคสอง  ดังนั้นจึงไม่
อาจน ามาตรา 437 วรรคสองมาใช้ปรับแก่คดีได้ (ประสิทธิ์ จงวิชิต, ออนไลน,์ 2553) 
 เมื่อกรณีไม่ต้องด้วยมาตรา 434, 436 หรือ 437 มีปัญหาว่าจะน าหลัก Res Ispa Loquitur 
มาใช้ในศาลไทยได้หรือไม่ 
 อย่างไรก็ตาม  มีค าพิพากษาฎีกาเร่ืองหนึ่งซึ่ งน่าจะเชื่อถือได้ว่าศาลไทยได้น าหลัก Res 
Ipsa Loquitur มาใช้ ค าพิพากษาดังกล่าว  คือ ค าพิพากษาฎีกาที่ 1206/2500 โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่  5 
สิงหาคม 2497 เวลากลางวันซึ่งเป็นเวลาน้ าไหลลงเชี่ยว  แพไม้ซุงของจ าเลยจ านวน 60 ต้นเศษได้
ขาดลอยจากต าบลบางโพ  อ าเภอดุสิต  จังหวัดพระนครไปปะทะเสาคอนกรีตรองรับเรือนแพของ
โจทก์ซึ่งปลูกในแม่น้ าเจ้าพระยาต าบล  บางพลัด  อ าเภอบางกอกน้อย  จังหวัดธนบุรี  โดยความ
ประมาทเลินเล่อของจ าเลยที่ไม่ผูกมัดแพซุงไว้ให้ดีเป็นเหตุให้เสา คอนกรีตรองรับเรือนแพแถวหน้า
หักและเอนไปจากที่เดิม  3 ต้น ท าให้ตัวเรือนเคลื่อน ที่ไปจากเดิมและทรุดเอียงซึ่งจะต้องเสียค่า
ซ่อมแซมให้  คงสภาพเดิมเป็นอย่างต่ า 13,400 บาท โจทก์บอกกล่าวให้จ าเลยซ่อมแซมให้โจทก์  
จ าเลยไม่จัดการซ่อมแซมให้ท าให้คนเช่าไม่กล้าเข้าอยู่โจทก์ต้องขาดประโยชน์ค่าเช่าที่ควรได้อีก
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เดือนละ  250 บาท จึงฟ้องขอให้จ าเลยใช้ค่าเสียห าย 13,400 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดคร่ึง
ต่อปีกับค่าเช่าที่ควรได้เดือนละ 250 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
 จ าเลยให้การต่อสู้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเรือนแพจริงหรือไม่จ าเลยไม่รับรอง  การปลูกเรือน
ในแม่น้ าเจ้าพระยา โดยปักเสาคอนกรีตในแม่น้ าเป็นการกีดขวางทาง ขณะเกิดเหตุแพซุงรายนี้อยู่ใน
ความดูแลรักษาของผู้อ่ืนโดยจ าเลยว่าจ้างให้  เป็นผู้ดูแลรักษา  จ าเลยจึงไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ  แพซุง
นี้อยู่คนละฝั่งแม่น้ ากับเรือนที่ว่าเป็นของโจทก์ หากแพซุงไปปะทะเรือนโจทก์ก็เพราะมีผู้อื่นผลักให้
ไปปะทะ  ล าพังกระแสน้ าไม่มีเหตุที่ จะพัดข้ามฟากไปโดนเรือนโจทก์ได้  ค่าเสียหายที่โจทก์
เรียกร้องไม่ได้แสดงรายการเป็นการเคลือบคลุมหากจะฟ้องว่าเสียหายก็ไม่เท่าที่ฟ้องค่าเช่าที่
เรียกร้องก็แพงเกินไปถ้าเช่าจริงก็ไม่ เกินเดือนละ 50 บาท โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าป่วยการร้อยละเจ็ด
คร่ึงต่อปีไม่ใช่ความผิดของจ าเลยขอให้ยกฟ้อง 
 ศาลแพ่งพิจารณาแล้วฟังว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2497 แพไม้ของจ าเลย 4 ตับประมาณ 60 
ท่อน ซึ่งจอดอยู่หน้าโรงเลื่อยของจ าเลยที่ต าบลบางโพได้ขาดลอยไปตามแม่น้ าเจ้า  พระยา ขณะเกิด
เหตุลมพัดจัดข้ามไปทางฝั่งตะวันตก แพไม้ของจ าเลยจึงชนเสาเรือนโจทก์ท าให้ เรือนโจทก์เสียหาย  
เสาซีเมนต์ 3 ต้น ต้นหนึ่งหักที่คอนกรีตซีเมนต์กะเทาะเหลือแต่แกนเหล็กอีก 2 ต้นซีเมนต์กระเทา
และเอนไป  ท าให้ตัวเรือนทรุดและเอน  คิดค่าซ่อมแซมเป็นเงิน  13,400 บาท ข้อต่อสู้ของจ าเลยที่ว่า  
นายด๊วดรับฝากแพไม้นี้ไม่น่าเชื่อ  พฤติการณ์ส่อแสดงไปว่านายด๊ วดเป็นลูกจ้างเฝ้าแพไม้ของจ าเลย
มากกว่า จ าเลยต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์  ส่วนค่าเช่าที่เรียกร้องนั้นได้ความว่าเรือนโจทก์ปิด
ไว้เฉย ๆ มิได้ให้เช่าจะเรียกร้องเงินจ านวนน้ีไม่ได้  จึงพิพากษาให้จ าเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็น
เงิน 13,400 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะช าระเงินเสร็จ 
 จ าเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษายืนจ าเลยฎีกาต่อมา 
 ศาลฎีกาได้ฟังค าแถลงการณ์และประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ตามทางพิจารณาว่า  
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2497 เวลาราว  16.00 น. แพซุงของจ าเลย 4 ตับ มีไม้ประมาณ 60 ท่อน ซึ่งจอด
อยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาหน้าโรงเลื่อยของจ าเลยที่ต าบลบางโพ  อ าเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ได้ขาด
ลอยไปตามล าน้ าเจ้าพระยา ในเวลานั้นเป็นหน้าน้ าไหลลงเชี่ยวและลมพัดจัดได้พัดพาเอาแพซุงของ
จ าเลยไปทาง  ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยาแล้วมาชนเอาเสาเรือ นแพของโจทก์  ซึ่งปลูกสร้างอยู่
ริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่ต าบลบางพลัดอ าเภอบางกอกน้อย  จังหวัดธนบุรี  เป็นเหตุให้เสาซีเมนต์รองรับ
เรือนแพของโจทก์ช ารุดเสียหาย รวม 3 ตัน ท าให้เรือนแพเอียงทรุดไป 
 จ าเลยฎีกาขึ้นมามีใจความว่า 
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 1. จ าเลยได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังโจทก์ฟ้ องเหตุที่แพซุงไปปะทะกับเรือน  
โจทก์เป็นเพราะการกระท าของผู้อ่ืนจ าเลยไม่ต้องรับผิด 
 2. ขณะเกิดเหตุแพซุงอยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของผู้อ่ืนจ าเลยจึงไม่ต้องรับผิด 
 3. โจทก์ไม่เสียหายเท่าที่ฟ้อง อย่างมากค่าเสียหายที่ต้องซ่อมแซมเสาเรือนที่กะเทาะ  1 ตัน 
ประมาณ 500 บาท 
 4. โจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์เรือนที่โจทก์ฟ้องโจทก์จึงไม่มีอ านาจฟ้องจ าเลย  
 ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยข้อฎีกาของจ าเลยตามล าดับไป 
 ในปัญหาข้อ 1 ตามข้อเท็จจริงในท้องส านวนเป็นที่รับฟังได้ชัดว่าแพซุงที่ไปชนเสาเรือน
โจทก์ เป็นของจ าเลย ได้ขาดหลุดลอยไปจากที่จอดริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา หน้าโรงเลื่อยของจ าเลยฝั่ง
พระนครจริงขณะนั้นเป็นหน้าน้ าไหลเชี่ยวแพซุงที่ขาดไหลลอยตามน้ านั้นไม่มีคนควบคุม
ระมัดระวังอย่างใดเลย 
 พยานของจ าเลยที่น าสืบว่า จ าเลยจ้างนายด๊อดเป็นผู้เฝ้าดูแลรักษาแพซุงนี้ไว้โดยเสียค่าจ้าง
ให้นั้นกลับ  ปรากฏจากพยานจ า เลยเองว่าในเวลากลางวันนายด๊วดไม่ได้เฝ้าอยู่ดูแล  คงเฝ้าแต่เวลา
กลางคืนเท่านั้น  ข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่า  แพซุงขาดลอยตามกระแสน้ าไปตอนบ่าย  ซึ่งเป็นเวลา
กลางวัน ถ้านายด๊วดผู้รับจ้างเฝ้าดูแลรักษาไม่ละเลยต่อหน้าที่ ใช้ความระมัดระวังดูแลตรวจตราให้ดี
แล้ว ไหนเลยแพซุงจะข าดหลุดไหลลอยไปตามกระแสน้ าเป็นตับ ๆ ไปถึง 4 ตับ และก็ไม่ปรากฏ
ตามทางพิจารณาว่าเหตุที่แพซุงขาดหลุดไหลลอยไป  เป็นเพราะการกระท าของผู้อ่ืนแต่ประการใด 
เหตุที่แพซุงไปปะทะกับเรือนโจทก์ ๆ ก็มีประจักษ์พยานเห็นขณะที่เกิดชนเสาเรือนโจทก์ว่าไม่ได้
เกิดจากผู้อ่ืนกระท า 
 ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย  ข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ว่า  เรือนของโจทก์หาใช่ว่าอยู่ตรงข้าม
กับที่จอดแพซุงของจ าเลยไม่  แพซุงของจ าเลยไหลลอยมาตามกระแสน้ าจากต าบลบางโพผ่านมา
ไกลย่อมไหลจากแหลมไปหา  คุ้งน้ าได้ เรือนโจทก์อยู่บางพลัด  กระแสน้ าและลมย่อมพัดพาเอาซุง
ให้ไหลลอยไปอีกฝั่งหนึ่ งได้ แม้โจทก์จะไม่มีพยานน าสืบถึงสาเหตุที่ท าให้แพซุงของจ าเลยหลุด
ลอยตามกระแสน้ า  อันเชี่ยวในฤดูน้ าว่าเป็นเพราะอะไร  จะใช่ความประมาทเลินเล่อของจ าเลย
หรือไม่ก็ดี  ก็ย่อมเป็นหน้าที่ของจ าเลยซึ่งเป็นเจ้าของแพซุงจะต้องระมัดระวังดูแลรักษาแพ  ซุงของ
ตนไว้ เพราะย่อมเห็นได้ โดยธรรมดาว่า  แพซุงที่จอดอยู่ริมแม่น้ า  น้ าไหลเชี่ยวอาจหลุดลอยไปตาม
กระแสน้ าไป ท าให้ทรัพย์สินของผู้อื่นช ารุดเสียหายได้ฎีกาข้อนี้ของจ าเลยเป็นฟังไม่ได้ 
 เมื่อพิจารณาตามฎีกา 1206/2500 จะเห็นได้ว่าเป็นหน้าที่ของจ าเลยซึ่งเป็นเจ้าของแพซุง
จะต้องระมัดระวังดูแล  รักษาแพซุงของตนไว้  เพราะย่อมเห็นได้โดยธรรมดาว่าแพซุงที่จอดอยู่ริม
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แม่น้ าน้ าไหลเชี่ยวอาจหลุด  ลอยไปตามกระแสน้ า  ท าให้ทรัพย์สินของผู้อื่นช ารุดเสียหายได้  การที่
แพซุงขาดหลุดไปกระทบเสาเรือนโจทก์เสียหาย  ย่อมแสดงให้เห็นว่าจ าเลยปราศจากความ
ระมัดระวัง  แม้โจทก์จะไม่มีพยานสืบ ว่าเป็นเพราะเหตุใดแพจึงขาดจ าเลยก็ต้องรับผิดเพราะ  เป็น
หน้าที่จ าเลยจะต้องระวังรักษาไม่ให้แพซุงขาดลอยไปตามกระแสน้ าที่ไหลเชี่ยว  (ประสิทธิ์ จงวิชิต, 
ออนไลน,์ 2553) 
 ผู้ศึกษาเห็นว่า หลัก Res Ipsa Loquitur น่าจะน ามาใช้กับคดีละเมิดอันเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อในทางแ พ่งได้โดยเฉพาะในคดีสิ่งแวดล้อม  เพราะเหตุว่าสาเหตุการเกิดเหตุนั้นอยู่
ในความรู้เห็นของจ าเลยผู้ก่อเหตุแต่ ผู้เดียว แม้ว่าโจทก์สามารถพิสูจน์ได้ว่า เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นจริง
แต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร  ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงมูลกรณีที่มาแพ่ง
ความประมาทเลินเล่อของจ าเลย  และในเหตุการณ์ละเมิดนั้นมักจะหาพยานบุคคลได้ยากอีกทั้ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นใน ชั่วพริบตา พยานรวมทั้งผู้เสียหายมักจ าเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุไม่ได้ซึ่งบ่อยคร้ัง
ที่ โจทก์ผู้เสียหายไม่สามารถพิสูจน์ถึงความประมาทเลิน เล่อของจ าเลยได้ท าให้ไม่ได้รับชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจากผู้ท าละเมิด  ดังนั้นเมื่อน าหลักนี้มาใช้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นและมีข้อโต้เถียงกัน
ว่าฝ่ายใด  เป็นฝ่ายประมาทแล้ว  บางกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นย่อมแสดงอยู่ในตัวว่าฝ่ายใดเป็นผู้
ประมาท เลินเล่อ กล่าวคือพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในขณะเกิดความเสียหายนั้นไม่มีใครนอกจาก  ผู้
ก่อเหตุเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  และการที่เกิดเหตุการณ์นั้นก็ไม่มีทางสันนิษฐานเป็นอย่าง
อ่ืนได ้นอกจากสันนิษฐานว่าเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของจ าเลย  
 การน าหลัก  Res Ipsa Loquitur มาใช้นั้นเป็นความพยายามที่จะบรรเทาข้อขัดข้องของ
โจทก์ในการพิสูจน์ถึงความ ประมาทเลินเล่อของจ าเลย ทั้งนี้ เพื่อให้โจทก์ผู้เสียหายมีโอกาสมากขึ้น
ในการได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

วิวัฒนาการและรูปแบบของการเรียกค่าตอนแทนการจ้างว่าความ ตามหลัก Contingent 
Fee (เสรี สุวรรณภานนท์, 2546 หน้า 79-90) 

 วิชาชีพทนายความก่อก าเนิดขึ้นมาแต่คร้ังโบราณ และวิวัฒนาการพัฒนาขึ้นตามล าดับ 
เมื่อวิชาชีพทนายความมีการพัฒนาจนถึงสามารถตกลงให้มีค่าตอบแทนการว่าความ ดังนั้น
ค่าตอบแทนการว่าความที่ทนายความเรียกเอาจากลูกความ จึงได้วิวัฒนาการควบคู่กับวิชาชีพ
ทนายความด้วยตามความเหมาะสมและความซับซ้อนของสภาพสังคม ส่งผลให้รูปแบบการเรียก
ค่าตอบแทนการว่าความมีความหลากหลายยิ่งขึ้น 
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 1. วิวัฒนาการของการเรียกค่าตอบแทนการจ้างว่าความ 
 เดิมในสมัยโบราณหัวหน้าสกุลจะเป็นผู้แก้ข้อกล่าวหาให้บุคคลสกุลและบริวาร ตลอดจน
ญาติสนิทผู้ใกล้ชิด ดังนั้นในสมัยโบราณจึงมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและปกป้องบุคคล
ในสกุลมากยิ่งกว่าเป็นการว่าจ้างท าการงาน เพื่อประสงค์ค่าตอบแทน 
 ในสมัยโรมัน แม้ว่าจะเกิดตัวแทนในการด าเนินคดีแทนตัวความ แต่ทนายความในสมัย
โรมันนั้นว่าความเพื่อเกียรติไม่มีสิทธิเรียกค่าว่าค วาม ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างว่าความนั้นแล้วแต่
ลูกความจะให้เป็นส าคัญ 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตอนปลายศตวรรษที่ 17 ทนายความถูกกีดกันจากพระและผู้มี
อ านาจ ดังน้ันค่าตอบแทนของทนายความจึงอนุญาตให้รับได้เป็นจ านวนน้อย ถ้ารับมากอาจถูก
ลงโทษ และบางเมืองไม่อนุญาตให้เรียกค่าจ้างว่าความเลย 
 ในประเทศ สหราชอาณาจักร มีทนายความ 2 ประเภท คือ Solicitor และ Barrister 
ประเทศสหราชอาณาจักร ไม่มีข้อบังคับมรรยาทก าหนดไว้เป็นลายลักษณะอักษร แต่มีแบบธรรม
เนียมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยให้หน้าที่การเรียกค่าจ้างทนายความนั้นเป็นของทนายความ
ประเภท Solicitor ซึ่งจะก าหนดและเรียกค่าทนายความก่อนที่จะน าคดีมาให้ทนายความที่เรียกว่า 
Barrister  
 Barrister จะติดต่อกับลูกความโดยตรงมิได้  ดังนั้นโดยสภาพจึงไม่มีปัญหาเร่ืองค่า
ทนายความที่จะเรียกร้อง รวมทั้ง Barrister จะฟ้องเรียกค่าทนายความต่อศาลก็ไม่อาจกระท าได้
เช่นกัน 
 ในประเทศไทยอาชีพทนายความแต่เดิมก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ค่าตอบแทนจึงมิใช่
มุ่งหวังในทางทรัพย์สินเงินทอง แต่เป็นการช่วยเหลือกันในสังคมย่อย ๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ 
แต่หากจะมีค่าตอบแทนของการว่าความบ้างก็อาจเป็นผลหมาก รากไม้หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพื่อ
ตอบแทนเป็นสินน้ าใจในการช่วยเหลือของทนายความ 
 เมื่อพัฒนาการของสังคมเจริญก้าวหน้าขึ้น ความซับซ้อนของกระบวนการยุติธรรมทาง
กฎหมายทวีมากขึ้น อาชีพทนายความจึงมีบทบาทส าคัญในเชิงให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชน 
รายได้ของทนายความก็คล้ายคลึงกับอาชีพบริการในสาขาต่าง ๆ แต่เน่ืองด้วย ทนายความเป็นงานที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความช านาญในทางกฎหมายโดยเฉพาะ อาชีพทนายความจึงมีลักษณะ
เป็นงานวิชาชีพ (Profession) และเป็นวิชาชีพที่ผูกขาด 
 วิชาชีพกับอาชีพต่างกัน ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการท างานจึงเรียกต่างกัน อาชีพนั้นจะ
ได้รับค่าจ้าง (Wage) เป็นค่าตอบแทนในการท างาน โดยผู้ประกอบการงานอาจก าหนดด้วยมุ่งหวัง
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ผลในทางธุรกิจก าไร แต่วิชาชีพนั้นมิได้มีความหมายในแง่การท ามาหากินอย่างเดียว การประกอบ
วิชาชีพมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญยิ่งกว่านั้น คือมีเจตนารมณ์เพื่อบริการหรือรับใช้ประชาชน สิ่งตอบ
แทนส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพจึ งมีชื่อเรียกเฉพาะว่าค่าวิชาชีพหรือค่าธรรมเนียม (Fee) โดยอาจ
ก าหนดได้หลายรูปแบบด้วยกัน 

 2. รูปแบบการเรียกค่าตอบแทนการจ้างว่าความ 
 รูปแบบการเรียกค่าตอบแทนการจ้างว่าความนั้นมีความหลากหลายซึ่งเป็นไป ตามที่
ทนายความและลูกความตกลงกัน โดยทั่วไปแล้วทนายความและลูกความ มักจะตกลงเรียกค่า
ทนายความกันในรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 การเรียกค่าตอบแทนการจ้างว่าความโดยก าหนดจากระยะเวลาท างาน 
 ทนายความจะก าหนดค่าทนายความโดยยึดถือระยะเวลาการท างานที่ทนายความให้กับ
ลูกความเป็นส าคัญ ทนายความในลักษณะเช่นน้ีต้องบันทึกเวลาการท างานไว้ว่าได้ใช้เวล า
ปฏิบัติงานให้ลูกความไปเท่าใด ท าอะไรให้กับลูกความแต่ละคนโดยคิดค านวณค่าตอบแทนการ
ท างานหรือการว่าความจากเวลาที่ทนายความใช้ไปในการท างาน การคิดค่าตอบแทนการจ้างว่า
ความประเภทนี้มิได้ค านึงถึงทุนทรัพย์ในคดี 
 2.2 การเรียกค่าตอบแทนการจ้างว่าความโดยวิธีเหมาจ่าย 
 ทนายค วามอาจเรียกค่าตอบแทนการจ้างว่าความโดยวิธีเหมาจ่าย ซึ่งก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนล้วงหน้าไว้แน่นอนว่าเป็นจ านวนเงินเท่าใด การเรียกค่าตอบแทนการจ้างว่าความ
ประเภทนี้จะค านึงความเหมาะสมและปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
  2.2.1 ฐานะของลูกความ พิจารณาว่าลูกความมีฐานะอย่างไร ประกอบอาชี พมีกิจการ
ธุรกิจส่วนตัวหรือมีรายได้ เป็นผู้มีฐานะร่ ารวยหรือยากจน หรือเป็นเพียงผู้ใช้แรงงาน รายได้ไม่มาก
โดยมุ่งพิจารณาถึงความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนการว่าความเป็นส าคัญ 
  2.2.2 ความยุ่งยากซับซ้อนของรูปคดี พิจารณาถึงพยานหลักฐานและความสามารถใน
การรวบรวมข้อเท็จจริง ตลอดจนความยุ่งยากในการรวบรวมพยานหลักฐาน 
  2.2.3 ระยะเวลาในการด าเนินคดี พิจารณาจ านวนพยานหลักฐานว่ามีมากน้อยเพียงใด 
ใช้เวลาในการสืบพยานทั้ งสองฝ่ายนานเพียงใด มีพยานอยู่นอกเขตศาล ซึ่งต้องเสียเวลาในการส่ง
ประเด็นไปศาลอ่ืนหรือไม่ เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศาลมากน้อยเพียงใด 
  2.2.4 ความหนักเบาแห่งข้อหา การเรียกค่าทนายความเช่นนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นคดีอาญา
ที่พิจารณาจากอัตราโทษที่กฎหมายก าหนดเป็นหลัก คดีใดโทษน้อย ค่าวิชาชีพก็น้อย คดีใดอัตรา
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โทษสูง ค่าทนายความก็จะมากขึ้นตามล าดับ เพราะคดีที่อัตราโทษสูงทนายความต้องใช้ความ
ระมัดระวังและความรับผิดชอบสูง 
  2.2.5 ชื่อเสียงและความรู้ความสามารถของทนายความ ทนายความที่มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับนับถือว่ามีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ก็จะเรียกค่าทนายความเป็นจ านวนเงิน
ที่สูงกว่าทนายความใหม่ ๆ ซึ่งลูกความยังไม่เชื่อถือในความรู้ ความสามารถมากนัก 
  2.2.6 จ านวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่เรียกร้องในคดี ส าหรับคดีที่มีจ านวนทุน
ทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่เรียกร้องในคดี ส าหรับคดีที่มีจ านวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่
เรียกร้องในคดีจ านวนมาก ค่าทนายความ ย่อมมากขึ้นด้วย เพราะทนายความต้องใช้ความ
รับผิดชอบ และความละเอียดรอบคอบในการท าคดีมากกว่าคดีที่มีจ านวนทุนทรัพย์น้อย 
 2.3 การเรียกค่าตอบแทนการจ้างว่าความแบบผสมผสาน 
 การเรียกค่าตอบแทนการจ้างว่าความแบบผสมผสาน กล่าวคือ จะน าวิธีการเรียกค่าจ้างว่า
ความแบบก าหนดจากอัตราเวลาท างาน และวิธีเหมาะผสมผสานโดยค านึง จากสองลักษณะดังกล่าว
ประกอบกัน ทั้งนี้เน่ืองจากการก าหนดค่าทนายความในคดีใดก็ตาม ขั้นตอนการท าหน้าที่
ทนายความในการว่าต่างแก้ต่าง และความสามารถของลูกความในการช าระค่าทนายความเป็นปัจจัย
ส าคัญในการตกลงระหว่างลูกความและทนายความ ซึ่งจะต้องพิจารณาจากงานที่ทนายความจะต้ อง
ด าเนินการ ความยากง่ายของคดี และความสามารถการช าระค่าทนายความของลูกความการตกลง
แบบผสมผสานจึงเหมาะสมกับคดีในบางเร่ืองที่ลูกความและทนายความจะต้องหาวิธีการในการตก
ลงการเป็นทนายความว่าต่างแก้ต่างในคดีที่เกิดขึ้นดังกล่าว เข้าลักษณะที่ว่าเป็นการประนีประนอม
กัน และหาจุดตกลงร่วมกันในการลดหย่อนผ่อนปรนให้แก่กัน 
 2.4 เรียกค่าตอบแทนการจ้างว่าความโดยก าหนดตามผลของคดีที่ไม่แน่นอนเป็นเกณฑ์ 
(Contingent fee หรือ No Win, No Fee) 
 การเรียกค่าตอบแทนการจ้างว่าความโดยก าหนดตามผลของคดีที่ไม่แน่นอน (Contingent 
Fee หรือที่เรียกว่า No Win, No Fee) เป็นการตกลงกันระหว่างทนายความและลูกความโดยค านึงถึง
ความแพ้ชนะหรือผลของคดี โดยทนายความจะได้รับค่าทนายความในกรณีที่ คดีสิ้นสุดลงโดย
ค านวณบนพื้นฐานของร้อยละหรือสัดส่วนจากเงินหรือทรัพย์สินที่ลูกความได้รับในการชนะคดี 
หรือจากผลประโยชน์ที่ลูกความจะได้รับ จากการชนะคดี ถ้าคดีไม่ชนะก็ไม่เรียกค่าทนายความเลย 
ค่าทนายความจะไม่มีความแน่นอน เพราะขึ้ นอยู่กับจ านวนทรัพย์สินที่พิพาทอันพึงได้แก่ลูกความ 
และขึ้นอยู่กับผลของคดีที่เกิดขึ้น 
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 การตกลงค่าทนายความโดยก าหนดตามผลของคดีที่ไม่แน่นอน (Contingent Fee) 
ลูกความไม่มีภาระผู กพันที่จะจ่ายค่าทนายความเหนือจากค่าใช้จ่าย ค่าทนายความที่จะต้องจ่าย
ต่อเมื่อคดีชนะ (Contingent Fee) มีลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
  1) ถ้าแพ้คดีลูกความไม่ต้องจ่ายค่าทนายความเลย 
  2) ถ้าคดีชนะลูกความจะต้องจ่ายเงินค่าทนายความซึ่งจ านวนเงินค่าทนายความจะมาก
หรือน้อยยังไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์หรือผลของคดีที่ลูกความได้รับในคดีน้ัน 
  3) ลูกความอาจจ่ายค่าวิชาชีพหรือค่าใช้จ่ายเบื้องต้นส่วนหนึ่งก่อนและหากเมื่อใดมี
การชนะคดีเกิดขึ้น ทนายความจะได้รับค่าทนายความจากสัดส่วนของทรัพย์ซึ่งเป็นมูลพิพาทในคดี 
 2.5 การเรียกค่าตอบแทนการจ้างว่าความโดยรัฐก าหนดให้ 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 บัญญัติว่า “ในคดีที่มีอัตราโทษ
ประหารชีวิต หรือในคดีที่จ าเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล ก่อนเร่ิมพิจารณาให้
ศาลถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ 
 ในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุก ก่อนเร่ิมพิจารณาให้ศาลถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่
มีและจ าเลยต้องการทนายความก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ 
 ให้ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ โดยค านึงถึง
สภาพแห่งคดีและสภาวะทางเศรษฐกิ จ ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ก าหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง” 
 ในคดีอาญารัฐต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่ประชาชนไม่มีทนายความ โดย
รัฐจัดหาทนายความให้แก่ประชาชนไม่มีทนายความ โดยรัฐจัดหาทนายความให้แก่ประชาชนที่เป็น
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย ซึ่งทนายความที่รัฐจัดหาให้ เรียกว่า “ทนายความขอแรง” 
 ทนายความในคดีที่ศาลขอแรง ไม่สามารถเรียกค่าตอบแทนการว่าความได้ ค่าตอบแทน
การว่าความหรือเงินที่ทนายความได้รับในคดีที่ศาลขอแรง รัฐจะก าหนดให้หรือผ่านหน่วยงาน เช่น 
องค์กรสภาทนายความ ส านักงานอัยการสูงสุด หรือเนติบัณฑิตยสภา โดยก าหนดในรูปของเงิน
รางวัลและค่าใช้จ่ายตามจ านวนที่รัฐเห็นว่าเหมาะสม 
 ค่าตอบแทนที่ศาลตั้งตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดน้ัน ระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลย ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ .ศ.2539 ให้ศาลชั้นต้นก าหนดเงินรางวัลให้ทนายความ
ต้องปฏิบัติในการด าเนินคดีเร่ืองนั้นโดยก าหนดตามที่ศาลเห็นสมควรว่าจะให้ขั้นต่ าหรือขั้นสูง หรือ
ระหว่างขั้นต่ าและขั้นสูง 
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 การก าหนดเงินรางวัลให้ทนายความขอแรงในคดีอาญาน้ัน ระเบียบกระทรวงยุติ ธรรม
ดังกล่าวให้ศาลค านึงถึงความยากง่ายของคดีและเวลาที่ทนายความต้องปฏิบัติโดยมิได้ค านึงถึง
ประสบการณ์และความสามารถของทนายความ ท าให้ขาดแรงจูงใจแก่ทนายความที่มีประสบการณ์
ในการเป็นทนายความขอแรงการเป็นทนายความขอแรงจึงเป็นเร่ืองของทนายความใหม่ที่ต้องการ
ฝึกหัดมากกว่าจะคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้อย่างแท้จริง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ การเยียวยาตาม ค าพิพากษาและค าสั่ง ของศาล ในคดี
สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการเยียวยาตามค าพิพากษาและค าสั่ง ของศาล
ในคดีสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ  มีรายละเอียดของแต่ละประเทศท่ีก าหนดไว้แตกต่าง
กันประกอบด้วย 

 1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา 
  1.1 ทฤษฎีเงื่อนไขแห่งอ านาจฟ้อง (The theory of prerequisites for prosecution) 
เงื่อนไขแห่งอ านาจฟ้อง (Prerequisites for prosecution) หมายถึง เงื่อนไขที่จะให้อ านาจในการ
เร่ิมต้นคดีและด าเนินคดีต่อไป กล่าวคือ การที่เจ้าพนักงานและศาลจะเร่ิมต้นคดีหรือด าเนินคดีต่อไป
จะต้องมีหรือไม่มีข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ใด  ๆ ที่ให้หรือตัดอ านาจด าเนินคดีของเจ้าพนักงานหรือ
ศาล 

 เงื่อนไขแห่งอ านาจฟ้องต่างจาก เงื่อนไขแห่งการลงโทษ เพราะถ้าขาดเงื่อนไขแห่ง
อ านาจฟ้องก็ไม่สามารถจะด าเนินคดีเพื่อให้ศ าลพิจารณาประเด็นแห่งคดีต่อไปได้ และค าฟ้องนั้นก็
จะสิ้นสุดลง แต่ถ้าขาดเงื่อนไขการลงโทษศาลก็จะพิพากษาว่าจ าเลยไม่มีความผิด 
  เงื่อนไขแห่งค าฟ้องมี 2 ประเภท คือ 
   1. เงื่อนไขแห่งอ านาจฟ้องแบบพิธี (Formal prerequisites for prosecution) เป็น
การพิจารณาว่าตามค าฟ้องที่ยื่นต่อศาลมีรูปแบบที่ชอบด้วยกฎหมายตามเงื่อนไขที่ก าหนดหรือไม่ 
ถ้าเงื่อนไขแห่งอ านาจฟ้องโดยแบบพิธีนี้ไม่มีอยู่ในขณะยื่นฟ้องหรือระหว่างการพิจารณาแล้ว ศาล
จะด าเนินคดีต่อไปไม่ได้ ต้องยกฟ้องหรือจ าหน่ายคดีแล้วแต่กรณี 
องค์ประกอบที่ส าคัญของเงื่อนไขประเภทนี้ ได้แก่ 
    1.1 เขตอ านาจศาลที่จะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น กล่าวคือ ศาลที่จะพิจารณา
พิพากษาคดีจะต้องเป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้น 
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    1.2 คู่ความมีความสามารถตามกฎหมายที่จะฟ้องคดี  คือ คู่ความต้องมีอ านาจ
ฟ้องและอาจถูกฟ้องเป็นจ าเลยได้ 
    1.3 ต้องไม่มีค าฟ้องที่เกี่ยวข้องกับคดีเร่ืองที่ยื่นฟ้องนั้นอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาล 
    1.4 ค าฟ้องนั้นจะต้องเป็นค าฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น มีอ านาจฟ้อง หรือใช้
สิทธิฟ้องโดยสุจริต 
  2. เงื่อนไขแห่งอ านาจฟ้องโดยเนื้อหา (Substantive prerequisites for prosecution) เป็น
การพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค าฟ้องว่ามีเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่และบางกรณี
เงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลถึงการห้ามด าเนินคดีซ้ าด้วยเงื่อนไขประเภทนี้ ได้แก่ 
   2.1 ต้องไม่มีค าพิพากษาเสร็ จเด็ดขาดในคดีก่อน ซึ่งห้ามฟ้องหรือด าเนิน คดีซ้ าอีก 
เว้นแต่มีเหตุผลพิเศษบางประการ เช่น การร้ือฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ เป็นต้น 
   2.2 คดียังไม่ขาดอายุความ 
  ผลของการขาดเงื่อนไขแห่งอ านาจฟ้อง 
   1. ถ้าในคดีนั้นมีทั้งเงื่อนไขแห่งอ านาจฟ้องโดยแบบพิธีและโดยเนื้อหา การจะ
วินิจฉัยเงื่อนไขแห่งอ านาจฟ้องในคดีน้ันจะดูเงื่อนไขแห่งอ านาจฟ้องโดยแบบพิธีเสียก่อน ถ้าขาด
เงื่อนไขโดยแบบพิธี ศาลก็จะยุติกระบวนพิจารณาโดยอาศัยเงื่อนไขโดยแบบพิธี ซึ่งถ้าขาดเงื่อนไข
โดยแบบพิธีหลายเงื่อนไขในเวลาเดียวกันก็จะยิ่งช่วยให้ศาลอาศัยเงื่อนไขทุกเงื่อ นไขเป็นเหตุให้ยุติ
กระบวนพิจารณา ถ้าเงื่อนไขแห่งอ านาจฟ้องโดยแบบพิธีมีครบถ้วนถูกต้องก็ต้องพิจารณาเงื่อนไข
แห่งอ านาจฟ้องโดยเนื้อหาต่อไป 
   2. เงื่อนไขแห่งอ านาจฟ้องต้องมีอยู่ทั้งในขณะยื่นฟ้องและขณะศาลมีค าพิพากษา
ถ้าขาดเงื่อนไขแห่งอ านาจฟ้องในเวลาใด ตั้งแต่เวลานั้ นเป็นต้นไปจะมีผลท าให้ค าฟ้องนั้นไม่
สมบูรณ์ (Invalid) ยกเว้นเร่ืองภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ของจ าเลยจะต้องมีอยู่แต่เฉพาะในเวลายื่นฟ้อง 
แม้ต่อมีจะเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ภายหลังจากเวลายื่นฟ้องแล้วก็ไม่มีผลกระทบถึงเขต
อ านาจของศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น 
   3. ทฤษฎีผูกพันของค าพิพากษา (Theory of finally-Binding effect) เมื่อศาลมีค า
พิพากษาแล้ว ค าพิพากษานั้นจะมีสภาพเด็ดขาดทางกฎหมายหรือไม่ ต้องพิจารณาว่าค าพิพากษานั้น
ถึงที่สุดแล้วหรือไม่ และค าพิพากษานั้นเป็นค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือไม่ ซึ่งค าพิพากษามีอยู่ 3 
รูปแบบ คือ 
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    1) Judgement เป็นค าพิพากษาของศาลโดยทั่วไป (Open court) มีการพิจารณา
โดยการสืบพยาน (Oral proceeding) 
    2) Decisions เป็นค าพิพากษาของศาลเช่นเดียวกัน แต่ไม่จ าเป็นต้องเป็นการ
พิจารณาโดยท าการสืบพยาน (Oral proceeding) 
    3) Order เป็นค าพิพากษาขอ งผู้พิพากษาคนใดคนหน่ึง ไม่ว่าจะมีการพิจารณา
โดยท าการสืบพยานหรือไม่ แต่ในศาลที่มีผู้พิพากษาเพียงคนเดียว ค าพิพากษาที่ออกมานั้นถือว่า
เป็นการกระท าโดยศาล ซึ่งจะกลายเป็นค าพิพากษารูปแบบที่ 1 หรือที่ 2 แล้วแต่กรณี 
  ค าพิพากษาอันถึงที่สุดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ค าพิพากษาอันถึงที่สุดโดยแบบ
พิธีและโดยเนื้อหา กล่าวคือ 
   1) ค าพิพากษาอันถึงที่สุดโดยแบบพิธี (Formal final adjudication) เป็นค าพิพากษา
ที่ท าให้กระบวนพิจารณาของศาลสิ้นสุดลงโดยการยกฟ้องในทางวิธีพิจารณา ซึ่งจะกระท าต่อเมื่อมี
เหตุท าให้การด าเนินคดีในเนื้อ หากระท าไม่ ได้ เช่น ขาดอายุความ หรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายวิธี
พิจารณาก าหนดไว้ เช่น การยื่นบัญชีระบุพยานภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ เป็นต้น อัน
จะท าให้สิทธิฟ้องคดีระงับไป หรือเป็นค าพิพากษาของศาลสูงสุด หรือเป็นกรณีที่มิใช่ค าพิพากษา
ของศาลสูงสุดและไม่มีการอุทธรณ์ค าพิ พากษา หรือพ้นระยะเวลาในการอุทธรณ์หรือคดีต้องห้าม
อุทธรณ์ หรือมีการถอนอุทธรณ์หรือศาลมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ หรือคู่ความสละสิทธิในการอุทธรณ์
โดยแจ้งชัด ค าพิพากษาในลักษณะนี้จะเป็นที่สุดโดยแบบพิธี ซึ่งจะมีผลผูกพันที่เรียกว่า Formal 
finally-Binding effect (วรรณชัย บุญบ ารุง , ธนกร วรปรัชญากุล  และสิริพันธ์ พลรบ , 2548, หน้า 
40-50) 
   2) ค าพิพากษาอันเป็นที่สุดโดยเนื้อหา (Substantive final adjudication) เป็นค า
พิพากษาที่วินิจฉัยว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ ซึ่งจะมีผลท าให้อ านาจในการลงโทษ
จ าเลยในภายหน้าระงับไป คือ เมื่อพิพากษายกฟ้องแล้วจ าเลยจะไม่ถูกฟ้องข้อหาเดียวกันนั้นอีกจะ
เกิดผลผูกพันที่เรียกว่า substantive finally-Binging effect โดยจะมีผลผูกพันในเนื้อหาของกฎหมาย
สารบัญญัติที่ได้กล่าวไว้ในค าพิพากษานั้น 
  ค าพิพากษาอันถึงที่สุดโดยเนื้อหา ได้แก่ 
   1) การตีความและการใช้กฎหมายสารบัญญัติ 
   2) การวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ความผิดคือเป็นการปรับข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมาย 
  ผลของค าพิพากษาอันถึงที่สุดโดยเนื้อหานี้ก่อให้เกิดผล 3 ประการ คือ 
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   1) การรับรองและยืนยันผลคดี กล่าวคือ จะเป็ นการรับรองและยืนยันถึงความผิด
หรือความบริสุทธิ์ของจ าเลย 
   2) สามารถบังคับคดีได้ คือ ถ้าจ าเลยมีความผิดและศาลก าหนดโทษแล้วก็สามารถ
ลงโทษจ าเลยได้ 
   3) ห้ามด าเนินคดีใหม่ ซึ่งถือได้ว่าค าพิพากษาฉบับนั้นมีเสถียรภาพอันเป็นผลของ
หลัก Ne bis in idem ที่เน้นการกระท ามา กกว่าฐานความผิดและไม่ค านึงว่าในคดีก่อนจะมี
ข้อผิดพลาด (Error) หรือไม่ แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่หลายประการ เช่น ข้อยกเว้นในการที่กฎหมายให้
สิทธิในการอุทธรณ์ขอให้ร้ือฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ หรือให้สิทธิในการอุทธรณ์เป็นกรณีพิเศษ
เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในค าพิพากษาคดีก่อน เป็นต้น 
  ส่วนในประเทศสหราชอาณาจักร ยุคโบราณอันได้แก่ Frankish law และ Norse law 
นั้น ไม่มีหลัก Res judicata หรือ Double jeopardy จึงมีการร้ือฟื้นคดีขึ้นฟ้องร้องใหม่เสมอ ต่อมาใน
ศตวรรษที่ 12 ได้มีคดีพิพาทระหว่าง St. Thomas Becket กับ พระเจ้าเฮนร่ีที่ 2 ในปัญหาที่ว่า จ าเลย
ถูกศาลศา สนจักร (Clerics) ลงโทษ ในความผิดหนึ่งมาแล้ว ต่อ มาจ าเลยคนเดียวกันก็ถูกศาล
อาณาจักร (Lay court) พิพากษาลงโทษอีก จึงเป็นเหตุให้มีการคิดที่จะน าหลัก Res judicata หรือ 
Double jeopardy มาใช้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา และได้พัฒนากลายเป็นส่วนห นึ่งของคอม
มอนลอว์ในศตวรรษที่ 18 (Barnett, Jon, 2001, p. 184) 
  หลัก Res judicata เป็นหลักทั่วไปใช้ได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา มีใจความว่า เมื่อศาล
พิพากษาคดีเป็นที่สุดแล้วย่อมเป็นอันยุติ ผู้หนึ่งผู้ใดจะร้ือฟื้นเร่ืองเดิมมาฟ้องร้องอีกไม่ได้ ส่วน 
double jeopardy มีความหมายอย่างเดียวกัน แต่เป็นหลักที่ใช้ในคดีอาญาเท่านั้น แต่ในกฎหมายวิธี
พิจารณาความของสาธาณรัฐฝร่ังเศสกลับใช้ค าว่า “Res judicate” (American series of foreign penal 
codes, the french code of criminal procedure as amended, january 1963, article 6 first paragraph)  
  ค าวินิจฉัยชี้ขาดที่เรียกว่า “ค าพิพากษา ” หรือ “ค าวินิจฉัย ” ขององค์กรดังกล่าวต้อง
เป็นที่สุดเด็ดขาด (Res judicata) และไม่อาจจะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนได้โดยองค์กร
เจ้าหน้าที่องค์กรใดอีก (Fait accompli) ลักษณะประการส าคัญของการเป็นองค์กรตุลาการ หรือศาล
ที่ว่าค าวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตุลาการหรือศาลต้องเป็นที่สุดเด็ดขาด (Res judicata) และไม่อาจจะ
ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนได้ (Fait accompli)โดยองค์กรเจ้าหน้าที่องค์กรใดอีก 
หมายความว่า เมื่อองค์กรตุลาการ  หรือศาลได้มีค าวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วไม่ว่าจะอ ยู่ในรูปของค า
พิพากษาหรือค า  วินิจฉัย  ค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในสถานะที่จะถูกตรวจ
กลับหรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นได้อีก ทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยองค์กรตุลาการหรือศาลที่ท าค า
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พิพากษา หรือค าวินิจฉัยนั้นเองหรือโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรอ่ืนใด เว้นแต่จะเป็นการกลับ
หรือแก้โดยองค์กรตุลาการหรือศาลที่อยู่ในล าดับชั้นที่  สูงขึ้นไปตามกระบวนวิธีพิจารณาตามปกติ
ของการอุทธรณ์หรือฎีกาเท่านั้นหรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยและเมื่อ
องค์กรตุลาการ หรือศาลที่อยู่ในล าดับที่สูงสุด เช่น ศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุดได้มีค าวินิจฉัยชี้
ขาดเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว  ค าพิพากษาขององค์กรตุลาการหรือศาลดังกล่าวย่อมเป็นที่สุด
เด็ดขาดไม่อาจถูกโต้แย้งจากองค์กรอ่ืนใดได้อีกและมีผลผูกพันคู่ความในคดีให้ต้องปฏิบัติตามค า  
พิพากษานั้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งหลั กความศักดิ์สิทธิ์แห่งค าพิพากษาของศาลและเพื่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักการแบ่งแยกอ านาจที่ต้องการแยกองค์กรที่ใช้อ านาจตุลาการออกจาก
องค์กรที่ใช้อ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหารโดยเด็ดขาดเพื่อให้องค์กรที่ใช้อ านาจตุลาการ
สามารถใช้อ านาจตุลาการคือการวินิจฉัยชี้ขาดข้ อพิพาทต่าง  ๆ ได้อย่างเป็นอิสระ ปราศจากอคติ 
ล าเอียง  หรือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลบังคับบัญชาสั่งการขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐ  องค์กรอ่ืน  
(ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2518, หน้า 137) 
  นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองนี้อีกหลายประการ คือ 
   1) การใช้ดุลยพินิจในการหยุดการพิจารณา (Stay the proceedings) นั้นโดยทั่วไป
แล้ว ผู้พิพากษาต้องหยุดการพิจารณาไว้เมื่อปรากฏต่อศาลว่า ข้อหาตามค าฟ้องนั้นมีข้อเท็จจริงเป็น
เช่นเดียวกับประเด็นที่จ าเลยถูกพิจารณามาแล้วในคดีก่อน หรือเป็นส่วนหน่ึงของค าฟ้องที่มีลักษณะ
เหมือนหรือคล้ายคลึงกับประเด็นในค าฟ้องในคดีก่อน วิธีการเช่นน้ีเป็นวิธีการที่ให้อ านาจศาลที่จะ
มีค าสั่งให้หยุดการพิจารณา เพราะเหตุที่ก่อให้เกิดความร าคาญ (Vexation) แก่จ าเลยซึ่งมีลักษณะ
คล้ายกับเป็นการฟ้องหรือพิจารณาซ้ า วิธีการนี้จะน ามาใช้ต่อเมื่อหลัก Sutrefois ไม่อาจใช้ในคดีที่
ศาลก าลังพิจารณาอยู่ได้ 
   2) การใช้หลัก Res judicata หรือหลัก Issue estoppel (หรือที่ใช้ในกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  “Collate al estopple”) ในคดีแพ่งมีหลักว่า บุคคลจะไม่ต้องถูกฟ้องคดีใน
เร่ืองเดียวกันซ้ าเป็นคร้ังที่สอง ซึ่งมีผลว่าค าสั่งของศาลที่ มีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษานั้นเป็นที่สุด 
หลักการนี้มีผลที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ (Wikipedia, Online, 2010) คือ 
    2.1) หลักการดังกล่าวใช้ห้ามทั้งในการพิจารณาประเด็นที่ยุติแล้วและในเร่ืองที่
เกี่ยวข้องกันประเด็นนั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้ออ้างอื่น ๆ  
    2.2) หลักการดังกล่าวใช้ระหว่างคู่ความเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ เพราะถือว่าค า
พิพากษานั้นเป็นค าพิพากษาที่ผูกพันบุคคลทุกคน (Judgment in rem) ดังนั้น แนวคิดเร่ืองฟ้องซ้ าที่
กล่าวมาจะเน้นในหลักความเด็ดขาด หรือความศักดิ์สิทธิ์ของค าพิพากษา คือ เมื่อศาลตัดสินคดีเป็น
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ที่สุดแล้วก็จะไม่ควรจะมีการร้ือฟื้นคดีขึ้นมาอีก แม้หลักการดังกล่าวจะเป็นผลดีแก่จ าเลย และเป็น
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจ าเลยไปในตัว 

 2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล ของประเทศสหราช
อาณาจักร 
 ก่อนศตวรรษที่ 19 วิธีพิจารณาความในศาลต่าง  ๆ ผู้พิพากษาและชานเซลเลอร์เป็นผู้
ก าหนด โดยท าเป็นค าสั่งออกเป็นระยะ ๆ ตามอ านาจพิเศษซึ่งได้รับสืบทอดต่อเน่ืองมากว่าศตวรรษ
ในการควบคุมการพิจารณาที่กระท าต่อหน้าตนให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จึงได้
มีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจผู้พิพากษาที่จะออกกฎเกณฑ์หรือค าสั่งต่า ง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับวิธีพิจารณา
ความไว้โดยชัดแจ้ง นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ The Common Law procedure acts 
และ The chancery amendment acts ก็เพื่อให้วิธีพิจารณาความในศาลคอมมอนลอว์และเอ็คควิตีเป็น
แบบเดียวกัน พระราชบัญญัติ The judicature acts จึงจัดให้มีประมวลวิธีพิจารณาความขึ้นและให้
ศาลทุกศาลใน Supreme court ใช้เป็นแบบเดียวกัน มาตรา 17 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวยังให้
อ านาจผู้พิพากษาในศาล Supreme court ที่จะออกกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความเป็นคราว  
ๆ ไป แล้วจึงน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ต่อมาอ านาจในการออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิธี
พิจารณาความจึงได้มาอยู่กับคณะกรรมาธิการ Rule committee ซึ่งประกอบด้วย ลอร์ดชานเซลเลอร์ 
ลอร์ดชีฟจัสตีส มาสเตอร์ออฟเดอะโรลส์ ประธานแผนก โพร์เบทดีวอร์ส และเอ็ดมิรัลตีและผู้
พิพากษาอีก 4 คนในศาล Supreme court สมาชิก 2 คนจาก General council of the bar และ 
Solicitor 2 คน เลือกโดยชานเซลเลอร์ (กิตติพงษ์ ศิริโรจน,์ 2529, หน้า 48-50) 
 ค าสั่งและกฎเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยกฎหมายดังกล่าวได้มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง
เร่ือยมาและทุก ๆ 2 ถึง 3 ปี ก็มีการจัดพิมพ์ประมวลค าสั่งและกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณา
ความในศาลขึ้นเรียกว่า The supreme court practice หรือที่รู้จักทั่วไปว่า White book รวมค าสั่งและ
กฎเกณฑ์ต่าง  ๆ เพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอและต่อมาก็ได้มีการตรวจตราและจัดหมวดหมู่ให้สมบูรณ์
แบบขึ้น แต่ขอให้สังเกตว่าวิธีพิจารณาดังกล่าว มิได้ใช้กับการพิจ ารณาคดีทุกประเภทในศาล 
Supreme court วิธีพิจารณาความในแผนก Probate, divorce and admiralty มีลักษณะพิเศษแตกต่าง
ออกไปและมีกฎเกณฑ์ของตนเองโดยเฉพาะ แต่ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้จะอธิบายเฉพาะวิธีพิจารณา
คดีแพ่งทั่ว ๆ ไป ซึ่งใช้ในแผนกควีนส์เบนซ์และชานเซอรีเท่านั้น 
 การด าเนินคดีในศาลแทบทุกศาลจะเร่ิมด้วยหมาย พระราชบัญญัติ The uniformity of 
process act 1832 ได้ก าหนดให้การฟ้องคดี Personal action ทุกประเภทในศาลคอมมอนลอว์ เร่ิม
โดย Writ of summons ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับ Writ of summons ที่ใช้กับทุกแผนกในศาลไฮ
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คอร์ทปัจจุบันโดยถือว่าเป็นค าสั่งของกษัตริย์ไปถึงจ าเลยให้จ าเลยแสดงความจ านงที่จะสู้คดี (Enter 
an appearance) ต่อศาลภายใน 8 วัน นับแต่วันได้รับหมาย ในหมายจะระบุแผนกศาลที่โจทก์ฟ้อง
และหลังหมายจะมีบันทึกค าฟ้องของโจทก์ หรือบันทึกค าฟ้องย่อในกรณีที่ค าฟ้องแยกส่งให้จ าเลย
ต่างหาก 
 การฟ้องร้องคดี ศาลได้วางกฎเกณฑ์ (The rules of court) อนุญาตให้โจทก์ระบุ ข้อหาลง
ในค าฟ้องได้โดยอิสระไม่ต้องอ้างถึงรูปแบบค าฟ้องใดโดยเฉพาะ และอนุญาตให้โจทก์ฟ้องหลาย  ๆ 
ข้อหามาในค าฟ้องเดียวกันได้ และบุคคลหลายคนร่วมกันเป็นโจทก์หรือจ าเลยในคดีเดียวกันเมื่อ
บุคคลเหล่านั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดี นอกจากนี้พระราชบัญญัติ The judicature 
act ยังอนุญาตให้มีการฟ้องคดีตัวแทนที่เรียกว่า “Representative proceedings” ในศาลไฮคอร์ทได้
ทุกแผนก ซึ่งแต่เดิมอนุญาตเฉพาะในศาลชานเซอรี ดังนี้ในคดีที่มีบุคคลหลายคนอาจได้รับอนุญาต
ให้ฟ้องหรือถูกฟ้องในนามของบุคคลทั้งหมด ตัวอย่างเช่นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและมีบุคคลจ านวน
มากได้รับบาดเจ็บและถึงเสียชีวิต ผู้ที่ได้รับความเสียหายหนึ่งหรือสองคนอาจด าเนินการฟ้องร้อง
เป็นคดีแทนผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดได้ 
 เมื่อออกหมาย (Writ) แล้วกระบวนการพิจารณาต่ อไปคือการส่งหมายให้จ าเลยในกรณีที่
จ าเลยมีโซลิซิเตอร์ โซลิซิเตอร์ก็จะเป็นผู้รับหมายแทน และจะเป็นผู้ท าความจ านงที่จะสู้คดีแทน
จ าเลย การส่งหมายให้จ าเลยโดยตรงในกรณีน้ีจึงไม่จ าเป็นแต่ในกรณีที่จ าเลยไม่มีโซลิซิเตอร์โจทก์
ก็จะต้องน าส่งหมายให้จ าเลยโดยตรง แต่ถ้าหากปรากฏโดยชัดแจ้งว่าไม่สามารถส่งหมายเช่นน้ันได้ 
โจทก์ก็อาจจะของอนุญาตส่งหมายโดยวิธีอ่ืนแทน เช่น ส่งทางไปรษณีย์หรือประกาศโฆษณา ใน
กรณีที่จ าเลยอยู่นอกเขตอ านาจศาลเช่นอยู่ต่างประเทศ โจทก์จะต้องขออนุญาตศาลเพื่อปฏิบัติการ
ส่งหมายให้จ าเลย โดยโจทก์จะต้องแสดงให้ปรากฏต่อศาลว่ าจ าเลยมีภูมิล าเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ปกติ
ในประเทศ หรือเป็นข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นจากทรัพย์สินของจ าเลยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศหรือเป็นความ
รับผิดซึ่งโดยสภาพทั่วไปสามารถบังคับได้ตามกฎหมายประเทศสหราชอาณาจักร 
 ในกรณีที่จ าเลยโต้แย้งข้อเรียกร้องของโจทก์และประสงค์จะสู้คดีจ า เลยหรือโซลิซิเตอร์
ของจ าเลยจะต้องท าความจ านงขอสู้คดี เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนั กงานซึ่งเกี่ยวข้องเพื่อให้โจทก์
ทราบ หากจ าเลยไม่แสดงความจ านงขอสู้คดี โจทก์ต้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาโดยถือว่าจ าเลยไม่
ต่อสู้คดีภายในเวลาที่ก าหนด วิธีการที่ขอให้ศาลมีค าพิพากษาโดยถือว่าจ า เลยไม่ต่อสู้คดีจะช้าหรือ
เร็วขึ้นอยู่กับข้อเรียกร้องของโจทก์ เช่น ถ้าโจทก์ฟ้องเรียกเงินจ านวนแน่นอน (Liquidate sum of 
money) ศาลก็อาจพิพากษาให้ได้โดยทันที แต่ถ้าโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ไม่อาจค านวณเป็นตัว
เงินได้ (Unliquidated damages) ศาลอาจจะพิพากษาในเร่ื องสิทธิของโจทก์ก่อนโดยใช้เวลาไม่มาก
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นักส่วนการก าหนดค่าเสียหายจะพิจารณาจากการไต่สวนในภายหลัง ในคดีที่มีปัญหายุ่งยาก แม้
จ าเลยจะมิได้ยื่นความจ านงขอสู้คดี โจทก์ก็ต้องขอยื่นฟ้อง (A statement of claim) ระบุใน
รายละเอียดถึงข้อหาต่าง  ๆ ให้ชัดแจ้งกว่าที่ระบุไว้หลังห มายเพื่อให้ศาลมีค าพิพากษา แต่ไม่ว่า
ระยะเวลาใดก่อนที่ศาลจะอ่านค าพิพากษาจ าเลยอาจแสดงความจ านงขอเข้ามาต่อสู้คดีได้ 
 อนึ่งแม้จ าเลยจะได้แสดงความจ านงขอสู้คดี ก็มิได้หมายความว่าคดีทุกคดีจะต้องด าเนิน
ไปตามขั้นตอนปกติ ในกรณีที่จ าเลยมิได้มีข้อต่อสู้ ที่แท้จริง แต่ต่อสู้ เพียงเพื่อประวิงคดีและตามข้อ
กล่าวหาของโจทก์ โจทก์มีความมั่นใจว่าจ าเลยไม่มีข้อต่อสู้ใด  ๆ โจทก์อาจจะขอให้จ าเลยแสดงให้
เป็นที่พอใจแต่ศาลว่าจ าเลยมีข้อต่อสู้ที่อาจจะท าให้จ าเลยชนะคดีได้ก่อนที่ศาลจะอนุญาตให้จ าเลย
ต่อสู้คดี วิธีพิจารณาดังกล่าวนี้สามารถใช้ได้กับคดีทุ กประเภท นอกจากคดีหมิ่นประมาท ล่อลวง 
ความผิดต่อเสรีภาพฟ้องเท็จและผิดสัญญา กรณีเช่นนี้โจทก์จะต้องส่งค าฟ้องให้แก่จ าเลยโดยวิธี
บันทึกที่ด้านหลังของหมายหรืออาจแยกส่งเป็นอีกฉบับหนึ่ง และเมื่อจ าเลยยื่นความจ านงว่าจะสู้คดี 
โจทก์ต้องขอหมาย (Summon) โดยมีเอกสารภายใต้ค า สาบาน (Affidavit) ระบุว่าโจทก์เชื่อว่าจ าเลย
ไม่มีข้อต่อสู้คดีและขอให้ศาลพิพากษาคดีไปเลยฝ่ายจ าเลยต้องแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลโดย
เอกสารภายใต้ค าสาบาน (Affidavit) ว่าจ าเลยมีข้อต่อสู้กล่าวหาของโจทก์หรือมิฉะนั้นก็ยอมให้ศาล
พิพากษาคดี ปัญหาดังกล่าวนี้จะได้รับการพิ จารณาโดยมาสเตอร์ของศาล คู่ความฝ่ายใดไม่พอใจก็
อุทธรณ์ต่อไปยังผู้พิพากษาได้ 
 ในกรณีที่ ศาลไม่อนุญาตตามที่โจทก์ขอ หลังจากโจทก์ยื่นค าฟ้องแล้วก็เป็นหน้าที่ของ
จ าเลยที่จะยื่นค าให้การ พระราชบัญญัติ The judicature act ได้ก าหนดแบบของค าฟ้องและค าให้การ
ว่าจะต้องประกอบด้ วยข้อเท็จจริงโดยย่อซึ่งคู่ความอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาหรือข้อต่อสู้ของตน 
โดยไม่ต้องบรรยายถึงพยานหลักฐานที่จะน ามาสืบกระบวนพิจารณาชั้นยื่นค าคู่ความ (Pleading) 
เร่ิมโดยโจทก์ยื่นค าฟ้อง ซึ่งหากคู่ความมิได้ตกลงเป็นอย่างอื่นหรือได้รับอนุญาตจากศาลโจทก์
จะต้องส่งให้จ า เลยภายในเวลาที่ก าหนด 14 วัน นับต้ังแต่วันที่จ าเลยยื่นความจ านงขอสู้คดี ค าฟ้อง
จะต้องลงชื่อโดยทนายความระบุข้อเท็จจริงโดยย่อซึ่งโจทก์ใช้อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเป็นวรรค  ๆ 
และวรรคสุดท้ายระบุถึงค าขอบังคับที่ โจทก์ประสงค์ให้จ าเลยปฏิบัติตาม ส่งบันทึกย่อที่ระบุที่หลัง
หมายนั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้จ าเลยทราบลักษณะของข้อกล่าวหาของโจทก์ล่วงหน้า โจทก์อาจ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค าในค าฟ้องใหม่ได้ตราบใดที่มิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อหาเดิม ส่วนจ าเลย
หากมิได้มีข้อตกลงกับโจทก์หรือได้รับอนุญาตจากศาลก็จะต้องส่งค าให้การสู้คดี (Defense) ภายใน 
14 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าฟ้อง หรือก าหนดเวลาที่ให้ยื่นความจ านงขอสู้คดีแล้วแต่เวลาใดจะสิ้นสุด
ในภายหลังค าให้การสู้คดีจะต้องลงชื่อโดยโซลิซิเตอร์และมีข้อความเป็นการแก้ข้อกล่าวหาของ
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โจทก์ ข้อกล่าวหาใดที่จ าเลยมิได้ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับ ถือว่าจ าเลยรับ จ าเลยอาจรับข้อกล่าวหาของ
โจทก์แต่อ้างข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นต่อสู้ซึ่งอาจท าให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปได้ ทฤษฎีเดิมที่ว่าจ าเลย
จะต้องยกข้อต่อสู้เป็นปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมายได้เพียงประเด็นเดียว (Demurrer) ได้
ถูกยกเลิก นอกจากนี้คู่ความอาจจะตกลงกันหรือโดยได้รับอนุญาตจ ากศาลขอให้ศาลชี้ขาดเบื้องต้น
ในปัญหาข้อกฎหมายได้และหากศาลเห็นว่าข้อวินิจฉัยดังกล่าวจะท าให้คดีเสร็จไปทั้งเร่ืองศาลก็อาจ
พิพากษาให้คดีเป็นอันเสร็จไปหรือมีค าสั่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร 
 ในคดีที่โจทก์ฟ้องให้ช าระเงินหรือค่าเสียหาย เมื่อจ าเลยยื่นค าให้การแล้วไม่ว่าใ น
ระยะเวลาใด  ๆ จ าเลยอาจจะน าเงินมาวางศาลตามจ านวนที่โจทก์เรียกร้องก็ได้ในกรณีเช่นนี้ถือว่า
จ าเลยยอมรับผิดในหนี้ดังกล่าว ทั้งนี้ก็เพื่อให้โจทก์ต้องรับผิดในค่าธรรมเนียมศาล หากโจทก์ไม่
ยอมรับเงินดังกล่าวและยังคงด าเนินคดีต่อไป นอกจากนี้ จ าเลยยังสามารถยกมูลหนี้อ่ืนที่ โจทก์มีอยู่
กับจ าเลยขึ้นต่อสู้เพื่อหักกลบลบหนี้ (A set-Off) กับมูลหนี้ที่โจทก์เรียกร้องหรืออาจฟ้องแย้ง 
(Counterclaim) เข้ามาในคดีเดียวกันได้ การหักกลบหนี้ (A set-Off) กระท าได้ในกรณีที่โจทก์ฟ้ อง
เรียกเงินจ านวนแน่นอนจากจ าเลยและจ าเลยต่อสู้ว่าโจทก์ก็เป็นหนี้เงิ นจ าเลยซึ่งมีจ านวนแน่นอนอยู่
ก่อนวันที่ออกหมาย การอ้างหนี้เพื่อขอหักกลบลบหนี้ใช้ได้เฉพาะเป็นข้อต่อสู้เท่านั้น หากหักกลบ
ลบหนี้กันแล้วปรากฏว่าโจทก์เป็นหนี้จ าเลย จ าเลยก็จะบังคับให้โจทก์ใช้ส่วนที่ยังขาดอยู่ไม่ได้ หาก
จ าเลยประสงค์จะขอบังคับให้โจทก์ช าระส่วนที่ยังขา ดอยู่หรือจ าเลยมีข้อเรียกร้องอื่นต่อโจทก์ 
จ าเลยก็ต้องฟ้องแย้ง (Counterclaim) ให้โจทก์ช าระแก่จ าเลย ถ้าจ าเลยยกปัญหาใหม่ขึ้นต่อสู้ข้อ
กล่าวอ้างของโจทก์ก็จะต้องยื่นค าให้การตอบโต้ (Reply) หากจ าเลยฟ้องแย้งด้วยโจทก์ก็จะต้องยื่น
ค าให้การต่อสู้คดี (Defense) พร้อมกับค า ให้การตอบโต้ จ าเลยก็อาจตอบโต้กลับไป (Rejoinder) 
โจทก์ก็อาจตอบข้อตอบโต้ดังกล่าวกลับมา (Surrejoinder) จ าเลยอาจโต้แย้ง (Rejoinder) โจทก์ก็อาจ
ตอบข้อตอบโต้ดังกล่าวกลับมา (Surrejoinder) จ าเลยอาจโต้แย้ง (Rebutter) และโจทก์ก็โต้แย้งกลับ 
(Surrebutter) จนกระทั่งเหลือประเด็นที่อีกฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้างและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับ (Join issue) 
ก็เป็นอันเสร็จกระบวนพิจารณาในชั้นนี้ ต่อจากนั้นโจทก์จะต้องขอให้ศาลออก Summons for 
direction ไม่ว่าระยะใด นับตั้ งแต่การส่งหมายจนถึงการพิจารณา คู่ความอาจยื่นค าร้องต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวกับคดีต่อศา ล ค าร้องเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาโดยมาสเตอร์หรือรีจีสตราร์ คู่ความอาจ
อุทธรณ์ไปยังผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ค าร้องระหว่างพิจารณาดังกล่าวได้แก่ ค าร้องขอ
แก้หมาย ค าร้องขอแก้ไข ค าฟ้องและค าให้การ ค าร้องขอให้คู่ความส่งเอกสารต่อศาล (Discovery) 
ค าร้องขอให้โจทก์วางเงินค่าธรรมเนียมในกรณีที่โจทก์มีภูมิล าเนาอยู่นอกเขตอ านาจศาล ค าร้องขอ
โอนคดี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีค าร้องอีกประเภทหน่ึงซึ่งเกี่ยวข้องกับผลคดีโดยตรง ได้แก่ ค าร้อง
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ขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณา เช่น เพื่อให้จ าเล ยหยุดท าละเมิด หรือห้ามจ าเลยจ าหน่าย
ทรพัย์สินพิพาท ค าร้องประเภทหลังนี้ผู้พิพากษาเท่านั้นเป็นผู้พิจารณาสั่ง 
 การพิจารณาในแผนกชานเชอรีจะไม่ใช้ลูกขุน แต่พิจารณาโดยผู้พิพากษาตามล าพัง ส่วน
การพิจารณาในแผนกควีนส์เบนซ์ใช้ลูกขุนเฉพาะบางกรณี เช่น คดีหมิ่นประมาท ปัจจุบันการ
พิจารณาจะกระท าที่ใดอยู่ในดุลยพินิจ ของศาลโดยถือเอาความสะดวกของคู่ความและพยานเป็น
ส าคัญ หลักเดิมที่ว่าด้วยฟ้อง ณ สถานที่เกิดเหตุถูกยกเลิก วิธีพิจารณาระบบ Nisi prius เปลี่ยนแปลง
ไป คดีส่วนใหญ่จะพิจารณาในลอนดอน 
 การพิจารณาในศาลเร่ิมโดยทนายโจทก์แถลงการณ์ปิดคดี (Opening speech) โดยกล่าวถึง
ข้อเท็จจริงที่โจทก์อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อแถลงการณ์เสร็จแล้วโจทก์ก็
จะน าพยานฝ่ายตนเข้สืบตามประเด็นข้อโต้แย้งที่ โจทก์กล่าวอ้างและจ าเลยไม่ยอมรับ หรือพิสูจน์
โดยส่งเอกสาร พยานโจทก์แต่ละปากจะถูกทนายโจทก์ถามซัก (Examined) เสร็จแล้ว ทนายจ าเลย
ถามค้าน (Cross examined) และทนายโจทก์ถามติง (Re-Examined) เมื่อสืบพยานเสร็จแล้ว ล าดับ
ต่อไปขึ้นอยู่กับจ าเลยว่าจะน าพยานเข้าสืบหรือไม่  การที่จ าเลยไม่สืบพยานทนายโจทก์ก็จะ
แถลงการณ์สรุปพยานหลักฐานต่อศาลอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วทนายจ าเลยแถลงการณ์ตอบ แต่หาก
จ าเลยประสงค์ จะสืบพยาน ทนายจ าเลยก็จะแถลงการณ์ปิดคดี จากนั้นก็จะน าพยานฝ่ายของตนเข้า
สืบ โดยตอบค าถามซัก ถามค้านและถามติง เสร็จแล้วทนายจ าเลยแถลงการณ์สรุปพยานหลักฐาน
ต่อศาล แล้วทนายโจทก์แถลงการณ์ตอบ ในกรณีที่พิจารณาโดยใช้คดีลูกขุน ผู้พิพากษาก็จะสรุป
ข้อเท็จจริงทั้งหมดให้คณะลู กขุนฟังและให้ค าแนะน าถึงข้อกฎหมายที่จ าเป็นอันเกี่ยวกับคดี เมื่อ
คณะลูกขุนให้ค าวินิจฉัยแล้วผู้พิพากษาก็จะท าค าพิพากษาในกรณีที่เป็นการพิจารณาคดีโดยไม่ใช้
คณะลูกขุน เมื่อทนายโจทก์ ทนายจ าเลยสืบพยานและแถลงการณ์เสร็จแล้วผู้พิพากษาจะท าค า
พิพากษาโดยเป็นผู้วินิจฉัยทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายเอง 
 หลังจากศาลพิพากษาคดีแล้ว คดีส่วนใหญ่คู่ความอาจอุทธรณ์ต่อไปยังศาลอุทธรณ์
เพื่อให้พิพากษาคดีกลับค าพิพากษาศาลชั้นต้น หรือมีค าสั่งให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีใหม่ การ
พิจารณาชั้นอุทธรณ์เป็นการพิจารณาคดีใหม่ (Rehearing) ทั้งคดีเมื่ อศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีแล้ว
คู่ความอาจจะอุทธรณ์ต่อไปยังศาลสภาขุนนางได้เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว 
 การด าเนินคดีส่วนใหญ่ในศาลไฮคอร์ทจะเร่ิมคดีโดย Writ of summon แต่ก็ยังมีคดีบาง
ประเภทที่เร่ิมคดีโดยวิธีอ่ืน ซึ่งได้แก่ Originating summons พระราชบัญญัติ The count of chancery 
procedure act, 1852 ได้ปรับปรุงวิธีการร้องขอให้ศาลมีค าสั่งในการจัดการมรดกในที่ดินของผู้ตาย 
ให้กระท าในแชมเบอร์ โดยใช้ Summon และเอกสารภายใต้ค าสาบานระบุข้อเท็จจริงประกอบ โดย
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ไม่จ าเป็นต้องเร่ิมคดีโดยวิธีฟ้องร้องอย่างปกติในศาล เน่ืองจากวิธีนี้ท าให้คดีต่าง  ๆ เสร็จไปได้
โดยเร็วและประหยัด ต่อมาจึงได้มีการน าวิธีพิจารณาน้ีไปใช้กับค าร้องขออ่ืน  ๆ ในศาลแผนกชาน
เซอรีด้วย เป็นต้นว่าค าร้องภายใต้พระราชบัญญัติ Trustee acts และ Settled land acts ค าร้องขอให้
ยึดทรัพย์สินที่จ านอง (Foreclosure of mortgages) ปัจจุบันน้ีกระบวนพิ จารณาที่เร่ิมโดย Sommon 
ในศาลชานเซอรรีมีจ านวนไม่น้อย นอกจากนี้ ภายใต้ Order 5 rule 4 ก าหนดให้การเร่ิมคดีโดย 
Originating summons เป็นวิธีการที่ใช้ได้โดยทั่วไปในทุกแผนกของศาลไฮคอร์ท หากคดีที่ฟ้องร้อง
นั้นอาศัยเฉพาะพยานหลักฐานเป็นหนังสือและไม่มีการโต้แย้งข้อเ ท็จจริงเป็นอย่างอื่น การ
ด าเนินคดีที่เร่ิมโดย Summons ที่แตกต่างกับการเร่ิมคดีโดยใช้ Writ คือ 
  (1) ไม่มีกระบวนพิจารณาชั้น Pleading 
  (2) พยานหลักฐานที่ใช้สนับสนุน ค าร้องต้องท าเป็นหนังสือภายใต้ค า สาบานจะเบิก
ความด้วยวาจาไม่ได้แต่คู่ความอีกฝ่ายอาจถามค้านเอกสารดังกล่าวได้ และ 
  (3) การเร่ิมคดีท าในแชมเบอร์และอาจจะพิจารณาเสร็จไปในแขมเบอร์นั้นเอง 
 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการด าเนินคดีในแผนกชานเซอรีเองก็มีความแตกต่างกัน
ระหว่างคดีที่เกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย โดยประการแรกจะได้รับการพิจารณาในแชมเบอร์ โดย
มาสเตอร์ในกรณีที่ไ ม่มีปัญหายุ่งยากหรือโดยผู้พิพากษาหากเป็นปัญหาส าคัญ ส่วนกรณีหลัง
มาสเตอร์จะต้องเลื่อนคดีไป เพื่อให้มีการพิจารณาข้อโต้แย้งกันในศาล (สุนัย มโนมัยอุดม , 2552, 
หน้า 168-174) 
 เมื่อศาลมีค าพิพากษาแล้ว หากโจทก์ชนะคดี  โจทก์อาจขอให้มีการบังคับคดี ซึ่งมี 3 วิธี 
คือ ขอห มาย “Fiery facias levari” ซึ่งเรียกทั่วไปว่า Fi.Fa มีค าสั่งให้เชอรีฟยึดสินค้าหรื
อสังหาริมทรัพย์ของจ าเลยซึ่งช าระหนี้ตามค าพิพากษาหรือวิธีที่ 2 โดยขอหมาย “Elegit” ยึดที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์อ่ืนและวิธีที่ 3 โดยหมาย “Capias ad satisfaciendum” ซึ่งเรียกกันทั่วไ ปว่า 
“Ca.Sa” จ าคุกลูกหนี้ที่ไม่มีทรัพย์สินช าระ สองวิธีแรกคงใช้ต่อมาจนถึงปัจจุบัน และโดย ค า
พิพากษาโจทก์สามารถบังคับเอาที่ดินที่ถือครองโดยอิสระ (Freehold lands) ด้วย ส่วนวิธีการจ าคุก
เมื่อจ าเลยไม่ช าระหนี้ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ ว่าด้วยหนี้ (Debtors Act, 1869) ยกเว้นเฉพาะ
บางกรณี ในกรณีที่ลูกหนี้มีสิทธิในทรัพย์สินซึ่งไม่สามารถใช้กฎหมาย Fi.Fa หรือ Elegit เช่น สิทธิ
ไถ่ถอนจ านอง (Redemption) เจ้าหนี้ก็อาจจะของต่อศาลานเชอรีบังคับโดยวิธีทางเอ็คควิตี 
(Equitable execution) ให้มีการต้ังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (สุนัย มโนมัยอุดม, 2552, หน้า 109) 

 3. ทฤษฎีและหลักเกี่ยวกับผลผูกพันของค าพิพากษาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความของ
ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
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 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common 
Law) และระบบลายลักษณ์อักษร (Civil Law) จะมีความแตกต่างกันทั้ งในเร่ืององค์กรหรือตัวกลไก
ในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะขั้นตอนด าเนินกระบวนพิจารณา รูปแบบกระบวนพิจารณา 
รวมทั้งหลักทั่วไปในกระบวนพิจารณา และการโต้แย้งคัดค้านค าพิพากษาของศาล และโดยที่ใน
วงการวิชาการกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทยจะคุ้นเคยดีอยู่แล้วกับกฎหมายวิธีพิ จารณา
ความแพ่งของระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ส าหรับบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ในปัจจุบันมีทั้งหมดประมาณ 1,500 
มาตรา ในภาคแรก มาตรา 1 ถึงมาตรา 749 เป็นบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้บังคับกับศาลคดีแพ่งทุก
ประเภทและทุกศ าล นอกจากจะได้มีการบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะภาคสอง  ตั้งแต่มาตรา 750 ถึง
มาตรา 1037 เป็นเร่ืองบทบัญญัติพิเศษของแต่ละศาลและในภาคสาม  ตั้งแต่มาตรา 1038 ถึงมาตรา 
1441 เป็นเร่ืองบทบัญญัติเฉพาะส าหรับคดีบางประเภททั้งนี้ บทบัญญัติในภาคสองแ ละภาคสามจะ
ใช้บังคับเป็นการเฉพา ะหรือเป็นบทเพิ่มเติม หรืออาจจะเป็นบทยกเว้นหลักทั่วไปในภาคหนึ่ง การ
บัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่าวยังพบได้ทั่วไปในแต่ละเร่ืองหรือขั้นตอนของวิธีพิจารณา ซึ่ง
เป็นประโยชน์อย่างมากในเร่ืองของการตีความบังคับใช้กฎหมาย เน่ืองจากรู้ได้แน่นอนว่า
บทบัญญัติมาตราที่อยู่ก่อน หน้ามาตรา 750 เป็นบทบัญญัติบังคับเป็นการทั่วไป และบทบัญญัติ
นอกจากนั้นเป็นบทบัญญัติเฉพาะ 
 ขั้นตอนการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่ง  เพื่อประโยชน์ในการท าความเข้าใจหลัก
ทั่วไปของการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่ง สาธารณรัฐ ฝร่ังเศส สมควรที่จะปูพื้นเกี่ยวกับเร่ือง
ขั้นตอนของกระบวนพิจารณาคดีแพ่งในศาลจังหวัดซึ่งเป็นศาลคดีแพ่งทั่วโดยย่อ โดยจะได้กล่าวถึง
วิธีพิจารณาคดีปกครอง สาธารณรัฐ ฝร่ังเศสเพื่อประโยชน์ในการปรึกษาเปรียบเทียบด้วย ดังมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 วิธีพิจารณาคดีแพ่งในศาลจังหวัดแบ่งออกเป็นการพิจารณาคดีมีข้อพิพาท (La procédure 
contradictoire) การพิจารณาคดีโดยขาดนัด (La procédure par défaut) และการพิจารณาคดีไม่มีข้อ
พิพาท (La procédure gracieuse) ในที่นี้จะขอกล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะการพิจารณาคดีมีข้อพิพาท
ซึ่งเป็นกรณีปกติธรรมดาเท่านั้น การพิจารณามีข้อพิพาทยังสามารถแยกออก เป็นวิธีพิจารณาสามัญ 
(La procédure ordinaire) และวิธีพิจารณาคดีวิสามัญ (Les procédures spéciales) ซึ่งก็จะกล่าวถึง
รายละเอียดเฉพาะในส่วนวิธีพิจารณาสามัญเท่านั้น 
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 วิธีพิจารณาสามัญมีขั้นตอนการพิจารณาก่อนมีค าพิพากษา แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ 
การเร่ิมต้นคดี การพิจารณา คดีในชั้นรวบรวมข้อมูลและเอกสารของคดี (L’instruction: la mise en 
état de l’affaire) และการพิจารณาคดีในชั้นองค์คณะผู้พิพากษา (L’audience des plaidoiries) 
 1) การเร่ิมต้นคดี คดีเร่ิมต้นโดยการที่โจทก์ส่งหมายเรียก (Une assignation) ให้แก่จ าเลย
และด าเนินการต่าง  ๆ เพื่อให้ศาลรับฟ้อง การส่งหมายเรียกดังกล่าวกระท าโดยทางเจ้าหน้าที่ซึ่ง
เรียกว่า “Huissier de justice” (มาตรา 55) ในหมายเรียกจะระบุข้อความเกี่ยวกับสภาพแห่งข้อหา
ของโจทก์และค าขอบังคับ (L’objet de la démande) ทั้งข้ออ้าง (Les moyens) ที่อาศัยเป็นหลักแห่ง
ข้อหาเช่ นว่านั้น (มาตรา 56) การระบุรายละเอียดดังกล่าวจ าเป็นต้องให้รายละเอียดมากที่สุด 
เน่ืองจากตามกฎหมายถือว่าหมายเรียกดังกล่าวมีผลเท่ากับเป็นค าฟ้องของโจทก์ (วรรณชัย บุญบ ารุง 
ธนกร วรปรัชญากุลและสิริพันธ์ พลรบ, 2548, หน้า 22-28) 
 2) การพิจารณาคดีในชั้นรวบรวมข้อมูลแ ละเอกสารของคดี (L’instruction: la mise en 
état de l’affaire) 
 ประการแรก การรับฟังคู่ความและการประนีประนอมข้อพิพาท JME 
 ประการที่สอง การควบคุมดูแลให้การรวบรวมข้อมูลและเอกสารของคดีเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 ประการที่สาม การมีค าสั่งแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่าง  ๆ ของการด าเนินกระบวน
พิจารณา (Incidents du procés) 
 ประการที่สี่ ค าสั่งปิดการพิจารณาในชั้นรวบรวมข้อมูลและเอกสารของคดี (La cloture de 
l’instruction) 
 3) การพิจารณาในชั้นองค์คณะผู้พิพากษา (L’audience des plaidoiries) 
 ดังนั้นตาม ทฤษฎีและหลักเกี่ยวกับผลผูกพันของค า พิพากษาตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสนั้นพิจารณาจากบทบัญญัติเร่ิมต้นของการพิจารณาความว่าซึ่ง
ผลการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมก็ยังมีขอบเขตจ ากัดไม่ได้ผูกพันไปถึงบุคคลภายนอกมาก
นักเพราะตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสก็ยังเกรงว่าจะ มีผลไปถึงบุคคลภายนอกจน
อาจจะท าให้บุคคลภายนอกได้รับผลกระทบโดยตนเองไม่ได้รู้เร่ืองในการพิจารณาคดีมาก่อนและ
อาจจะไม่ยุติธรรมกับผู้ที่ไม่ได้รู้เห็นหรือยินยอมในการพิจารณาคดีก่อให้เกิดผลเสียหรือผลกระทบ
อย่างกว้างขวางก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระบบพิจารณาคดีได้ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ การเยียวยาผลผูกพันของค าพิพากษาในระบบกฎหมาย จารีต
ประเพณี (Common Law) และระบบกฎหมาย ลายลักษณ์อักษร  (Civil Law) ตาม
หลักการฟ้องคดีกรณีผู้เสียหายจ านวนมาก 

 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) คือ การด าเนินคดีแพ่งที่บุคคลหนึ่งหรือหลายคน
ได้ด าเนินคดีเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนเองและเพื่อกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระท า
เดียวกันโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน เช่น ละเมิดหรือถูกฉ้อฉล  โดยกลุ่มบุคคลไม่
จ าเป็นต้องมอบหมายให้มีการด าเนินคดีแทนและไม่จ าเป็นต้องเข้ามาในคดี  แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าว
จะถูกผูกผันตามผลของค าพิพากษา  การด าเนิ นคดีแบบกลุ่มจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยแต่ไม่สามารถด าเนินคดีโดย
ตนเอง  เพราะค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีสูงกว่าค่าความเสียหายที่ได้รับ นอกจากนี้  จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการอ านวยความยุติธรรมแก่คู่กรณีและช่วยสนับสนุนการบังคับให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายอีกด้วย (วรรณชัย บุญบ ารุง และเรวดี ขวัญทองยิ้ม, ม.ป.ป., หน้า 9-13) 
 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) หมายถึง บุคคลผู้กระท าการแทน และเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลอีกคนหนึ่ง  บุคคลผู้ดูแลการด าเนินการใด  ๆ ทางกฎหมายของบุคคลอีกคน
หนึ่ง  การด าเนินคดีแบบกลุ่มใช้ส าหรับคดีที่มีผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก  โดยที่ศาล
อนุญาตให้ผู้เสียหายคนใดคนหน่ึงเป็นผู้เสียหายที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในเหตุแห่งการฟ้องคดีน้ัน 
สามารถที่จะด าเนินคดีแทนกลุ่มได้ สาระส าคัญของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
 1. ต้องมีสมาชิกกลุ่ม  ก็คือ กลุ่มบุคคลซึ่งจะเป็นผู้เสียหายอย่างเดียวกันแล้วก็ปัญหาสิทธิ
ต่าง ๆ หรือว่าปัญหาในข้อกฎหมายท านองเดียวกันหรืออย่างเดียวกันเป็นจ านวนมาก 
 2. ศาลอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ด าเนินคดีแทน 
 3. ผลของค าพิพากษาจะผูกพันสมาชิกกลุ่มทั้งหมด ศาลยกฟ้องว่าแพ้ก็แพ้ด้วยกัน  ชนะก็
ชนะด้วยกัน 
 หลักเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มของ  Class Action มีอยู่ 2 หลัก ประเทศที่เขาใช้ Class 
Action จะเห็นได้มาด าเนินคดีกับ Class Action มีอยู่ 2 ระบบ คือ 
 1. การแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งเพื่อขอเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม  (Opt-in) หลักการนี้สมาชิกต้อง
แสดงเจตนาเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มถึงจะมีผลผูกพัน คนที่ไม่เข้า ไม่เกี่ยวข้อง  คนที่ไม่ได้เข้ามาแสดง
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เจตนาเข้ามา  จะไม่เกี่ยวข้อง  เรียกว่า Opt-in ซึ่งผลของค าพิพากษาจะผูกพันเฉพาะคนแสดงเจตนา
เข้ามาเท่านั้น 
 2. การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มโดยผลของกฎหมาย (Opt-out) หลักการนี้  สมาชิกกลุ่มคนใด
คนหน่ึงมายื่นค าร้องต่อศาลว่าจะด าเนินคดีแบบ Class Action แทนกลุ่มสมาชิกทั้งหมด  โดยที่คนที่
มีผลประโยชน์ได้เสียในกลุ่มอย่างเดียวกันไม่ต้องท าอะไรเลย อยู่เฉย ๆ ก็ถือว่าผูกพันไปตามผลของ
ค าพิพากษา  แพ้ก็ต้องแพ้ด้วย ชนะก็ชนะด้วย  แต่ถ้าไม่อยากให้ผูกพันต้องมาแสดงเจตนาก่อน  
เรียกว่า Opt- out จะเห็นว่า อย่างแรกต้องแสดงเจตนาเข้า  แต่อย่างหลังไม่ต้องแสดงเจตนาถ้าอยาก
ไม่อยากให้ผูกพันต้องแสดเจตนาออก ซึ่งประเทศไทยใช้ระบบ Opt-out 
 หลักเกณฑ์ที่ศาลจะอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
 1. จะต้องมีสมาชิกของกลุ่มเป็นจ านวนมาก เช่น คดีสิ่งแวดล้อม คดีแรงงาน คดีละเมิด คดี
สัญญาอะไรใหญ ่ๆ ที่มีคนที่กลุ่มบุคคลจ านวนมากเรามีสมาชิกเป็นจ านวนมาก 
 2. มีปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน เช่น แรงงาน  โรงงานนี้มีพนักงาน 
10,000 คนเรียกร้องโบนัสอย่างเดียวกันก็ฟ้องแบบ Class Action ได้ หรือว่าสิ่งแวดล้อมรวมกันท า
ละเมิดมีประชาชนเสียหายเป็นจ านวนมากฟ้องคดีแบบ Class Action ได้ 
 3. ข้อเรียกร้อง หรือข้อต่อสู้ของคู่ความซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มจะต้องเป็นข้อเรียกร้อง  หรือข้อ
ต่อสู้ประเภทเดียวกันกับสมาชิกกลุ่ม 
 4. คู่ความซึ่งจะมาเป็นผู้แทนกลุ่มจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าสามารถที่จะปกป้องผล  
ประโยชน์ของกลุ่มได้ 
 แนวความคิดในการฟ้องคดีแบบ Class Action เกิดจากแนวคิดเร่ืองรัฐสวัสดิการ  ซึ่งถือว่า
รัฐมีภาระในการดูแลสวัสดิการของประชาชน  สิทธิที่ส าคัญส าคัญประการหนึ่ งของประชาชนคือ
สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการ  ยุติธรรมในชั้นศาลคดีบางประเภทคนในกลุ่มใหญ่ยังขาดโอกาสที่
จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยตนเอง  เช่น บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากสิ่งแวดล้อม  ความ
เสียหายจากความไม่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน  จึงสมควรเปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินคดี แบบเอกชน
นิยม ไปสู่การด าเนินคดีแบบสวัสดิการสังคมมีแนวความคิดจะเอาคดีแบบ Class Action มาใช้ใน
ประเทศไทย โดยเร่ิมเลยเถียงกันว่า  จะออกเป็นพระราชบัญญัติฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่ม  หรือจะเอาไป
ไว้ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นวิธีพิจารณาความวิสามัญอีกประเภทหนึ่ง  ผลที่สุด
คณะกรรมการยกร่างเอาไปไว้ใน ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความ แพ่ง หมวด 4 ตั้งแต่มาตรา 
222/1 มาตรา 222/50 แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้น ามาใช้  (วรรณชัย บุญบ ารุง และเรวดี ขวัญทองยิ้ม , ม.ป.ป., 
หน้า 17) 
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 การน าเอาเร่ืองการด าเนินคดีแบบกลุ่ม  Class Action โดยเฉพาะประเทศไทยยึ ดหลัก Opt-
out นั้นเห็นว่ายังไม่เหมาะกับสังคมไทย  กล่าวคือ ระบบ Opt-in หมายความว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตให้
ฟ้องด าเนินคดีแบบกลุ่มก็จะไปประกาศโฆษณาเชิญชวนว่าท่านทั้งหลาย  บัดนี้ตนได้เป็นผู้
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม  ผู้ใดที่มีสิทธิอย่างเดียวกัน  ถ้าอยากจะเข้ามามีผลเกี่ยวพัน ในคดีนี้ ขอให้แสดง
เจตนาเข้ามาภายในก าหนดเวลา  มิฉะนั้น ท่านจะไม่ได้รับผลประโยชน์  แต่ประเทศไทยไม่ใช้แบบ
ดังกล่าวข้างต้น  ประเทศไทยใช้แบบ Opt-Out หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ฟ้องด าเนินคดี
แบบกลุ่ม  หลัก  ๆ ผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้ผลคดีผูกพันตนต้องมาแสดงตนภายในเวล าที่ก าหนด  
ส่วนมากจะเป็น 45 วัน เมื่อพ้น 45 วัน ทุกคนผูกพันหมด ผู้ที่จะเข้ามามีผลผูกพันไม่ต้องท าอะไรเลย
อยู่เฉย ๆ ก็จะได้รับผลประโยชน์ด้วย  แต่ขณะเดียวกันสิทธิต่าง  ๆ ของเขาอาจจะสูญไปโดยที่ความ
เฉยของเขา  ถ้ามีคนมาฟ้องคดีกลุ่มนี้แล้วศาลอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม แล้ว จะมาฟ้องคดีอีกก็
ไม่ได้ คดีที่ก าลังฟ้องอยู่เขาก็จ าหน่ายคดี  ฟ้องเองก็ถูกจ าหน่ายคดีด้วย  ถูกจ าหน่ายคดีหมด  แล้ว
ชาวบ้านในประเทศไทยเรามีความรู้ความสามารถจะเข้าใจการฟ้องคดีแบบกลุ่ม  จึงเห็นว่ายังไม่
เหมาะสมเป็นการมัดมือชก อีกทั้งการรับรู้ข่าวสารต่าง  ๆ ในสังคมไทยยังมีข้อบกพร่องมากอีกเร่ือง
หนึ่งเป็นเร่ืองใหญ่พอสมควร  คือ ระบบการฟ้องคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ในระบบคอม
มอนลอว์ เขาเป็นระบบเหมือนกับค้าความ  ทนายความและกฎหมายของต่างประเทศ  จะคอยยุแหย
ให้ฟ้องคดี พยายามไปหาเร่ืองที่เขามีเร่ืองกันแบบนี้  แล้วบอกจะออกค่าใช้จ่าย ให้ทั้งหมด ถ้ามาฟ้อง
คดแีบบกลุ่ม (Class Action) ส านักงานทนายความที่รับเร่ืองราวก็เป็นคนออกใช้จ่ายให้ทั้งหมดแล้ว
ก็จะได้ผลตอบแทนคือรางวัลการท างาน  ซึ่งในร่าง ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความ แพ่ง
ก าหนดให้สูงสุดถึง ร้อยละ  30 ของรายได้ที่ได้รับ  โจทก์ที่ได้รับประโยชน์  ผู้เสียหายที่ได้รับ
ประโยชน์จากคดี แบบกลุ่ม (Class Action) ไม่มีสิทธิบังคับคดีเอง  ชนะแต่จะไม่มีสิทธิบังคับคดี
กันเอง ต้องมาให้ทนายความมาเป็นคนบังคับคดี  แล้วทนายความได้รับเงินทั้งหมด  ค่าใช้จ่ายและ
ค่าตอบแทนร้อยละ 30 แต่ศาลอาจจะให้ไม่ถึงก็ได้ ยกตัวอย่าง เช่น  สมมุติว่าโรงงาน ก . ก่อให้เกิด
ความเสียหายขึ้นมาด้านสิ่งแวดล้อม  โรงงานจ้างให้ผู้เสียหายคนหน่ึงมาฟ้องคดีแบบ กลุ่ม (Class 
Action) ด าเนินการเรียบร้อยหมด และมาตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายถูก  ๆ สิทธิของผู้เสียหายคนอ่ืน 
ด้วยถูกลดลงไปด้วย  จริงอยู่ที่ในกระบวนการของกฎหมายว่า  อาจจะมีบอกว่าจะคัดค้านได้  แต่คน
ส่วนใหญ่ไม่รู้หรอก  และในเร่ืองผลประโยชน์กรณีที่ให้ทนายความออกค่าใช้จ่ายแล้ว  ไปเรียกเงิน
จากคู่ความตามจ านวนรายได้ ที่ได้รับมาเป็นเปอร์เซ็นต์ แนวค าพิพากษาศาลฎีกาเราบอกเป็นการค้า
ความ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยเป็นโมฆะ  แต่การฟ้องคดีแบบกลุ่ ม (Class Action) ต้องท าอย่างนั้น  
ที่ต่างประเทศทนายความเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้หมด  แล้วก็มาเอาผลประโยชน์  ซึ่งการกระท า
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อย่างนี้ตามแนวค าพิพากษาศาลฎีกาของไทยตัดสินแล้วว่า  เร่ืองทนายความเรียกค่าเสียหายเป็น
เปอร์เซ็นต์จากจ านวนเงินรายได้ที่ได้มาจากการฟ้องร้อง ฟ้องคดี  บังคับคดี  แม้ว่าไม่มีกฎหมาย
พระราชบัญญัติทนายความไม่ห้าม  แต่ถือว่าการกระท าอย่างนี้เป็นการค้าความหรืออาจไปยุแหย่ให้
คู่ความเขาเป็นความเพื่อตัวเองจะได้ประโยชน์  (วรรณชัย บุญบ ารุง และเรวดี ขวัญทองยิ้ม , ม.ป.ป., 
หน้า 17) 
 ข้อดีของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) 
 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  เพราะผู้เสียหายหลายคนอาจจะเสียค่าใช้จ่ายในคดี
ร่วมกันถ้าด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) 
 2. เป็นมาตรการที่สามารถอ านวยความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างทั่วถึง
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ที่ได้รับความเสียหายเ ล็กน้อยก็จะได้รับการเยี่ยวยาแก้ไข  
การที่มีฟ้องคดีแบบกลุ่ม (Class Action) จะท าให้ผู้เสียหายที่ด้อยในสังคมที่คดีเล็ก  ๆ น้อย ๆ ไม่คุ้ม
ที่จะไปด าเนินคดีเอง หรืออาจจะไม่สนใจในการด าเนินคดี  สามารถจ้างทนายความมาฟ้องร้อง
กันเองได้ 

3. ผลของคดีที่เกิดขึ้นจะท าให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในหลักเกณฑ์  เดียวกัน
เมื่อมีการฟ้องคดีแทนที่เขาจะจ่ายค่าเสียหายให้เฉพาะคนที่ฟ้องคนที่ไม่ฟ้องก็จะได้ด้วย 
 4. ท าให้ผู้ที่จะฝ่าฝืนกฎหมายต้องยับยั้งชั่งใจหรือต้องระมัดระวังอย่างมากในการกระท าที่
จะก่อให้เกิดความเสียหาย 
 5. ลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล 
 ข้อเสียของการด าเนินคดีแบบ กลุ่ม (Class Action) สภาพปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหากน า
ระบบการฟ้องคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ที่ใช้ระบบ Opt-out มาใช้ 
 1. ปัญหาเร่ืองค่าขึ้นศาล  การฟ้องคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ที่ศาลอนุญาตจะเสียค่าขึ้น
ศาลเฉพาะคดีของผู้ ที่ฟ้องคดี  ผู้ฟ้องอาจหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมได้  โดยการคัดเลือกผู้เสียหายที่
เรียกร้องค่าเสียหายน้อย ๆ มาเป็นโจทก์ ซึ่งจะท าให้รัฐได้ค่าขึ้นศาลแค่ทุนทรัพย์ในการฟ้องเล็กน้อย
เท่านั้น 
 2. เกิดปัญหาการทุจริตฉ้อฉลระหว่างจ าเลยที่ถูกฟ้องกับผู้เสียหายที่ศาลอนุญาตให้ฟ้ อง
แบบกลุ่ม  (Class Action) โดยจ าเลยอาจจะว่าจ้างให้ผู้เสียหายที่เป็นผู้ฟ้องคดีรับประโยชน์โดยให้
ยอมรับค่าเสียหายแบบถูก ๆ ซึ่งจะท าให้สิทธิของผู้เสียหายอ่ืน ๆ ลดลงไปด้วย 
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 3. การฟ้องคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ถ้าเป็นระบบ Opt-in ก็หมายความว่าเข้ามายอมรับ
ผลแพ้ก็แพ้  ชนะก็ชนะ  แต่คนที่ไม่รู้เร่ืองรู้ราวก็ไม่เสียสิทธิอะไร  แต่ระบบ Opt-out ไม่รู้เร่ืองรู้ราว
เลยแพ้ด้วย เมื่อศาลพิพากษาเป็นอย่างไรแล้ว ผู้เสียหายอื่น ๆ ไม่สามารถที่จะน าคดีมาฟ้องอีก 
 4. ค่าทนายความ ที่จ่ายให้เป็นร้อยละในต่างประเทศอาจใช้ได้  แต่ในประเทศไทยอาจจะ
เป็นการค้าความขัดต่อความสงบเรียบร้อยและเป็นโมฆะ 
 5. เกิดปัญหาการยุแหย่ให้ผู้เสียหายฟ้องร้องคดี แบบกลุ่ม (Class Action) เพื่อประโยชน์
จากค่าทนายความที่ก าหนดให้เป็นค่าตอบแทนถึงร้อยละ 30 
 แต่ถึงอย่างไรก็ตามหากจะน าการฟ้องคดีแบบ กลุ่ม (Class Action) มาใช้ในประเทศไทย
เห็นสมควรที่จะพิจารณาระบบ Opt-in มาใช้จะเหมาะสมกับสภาพของประเทศไทยมากกว่า  
ประกอบกับควรจะพิจารณาผลกระทบในแง่ของค่าทนายความประกอบด้วยเพื่อจะได้ไม่ขัดกับ
กฎหมายของไทยที่มีอยู่ก่อนแล้ว 
 การด าเนินคดีแทนผู้  เสีย หาย จ านวน มากเป็นการที่หน่วยงานของรัฐหรืออัยการด าเ นิน 
การเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งเป็น  วิวัฒนาการ  อย่างหนึ่งของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งใน  
ปัจจุบันเป็นพัฒนาการที่ก้าวไปสู่แนวคิดเร่ืองรัฐสวัสดิการที่มองว่ารัฐมีภาระในการดูแลสวัสดิการ
ของประชาชนจัดเป็นส่วนหน่ึงของ เร่ือง “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ” (Access to Justice) โดย 
มองว่าบุคคลในสังคมบางกลุ่มจ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครองเป็น พิเศษ เช่น ผู้ บริโภค ผู้ อนุรักษ์ สิ่ง 
แวดล้อมหรือผู้ยากไร้ที่เป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติซึ่งบุคคลเหล่านี้มักจะเป็นผู้ด้อยโอกาสในการ
จะฟ้องคดีเพื่อป้องกันสิทธิของตนจึงก่อให้เกิดช่องว่ างหรือความต้องการทางกฎหมายที่สังคมต้อง
เข้ามาดูแล (วรรณชัย บุญบ ารุง และเรวดี ขวัญทองยิ้ม, ออนไลน,์ ม.ป.ป.) 
 การด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมากมีวัตถุประสงค์เป็นการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในคดีที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของสังคมส่วนรวมเพื่อให้ประชา ชนโดยเฉพาะ
ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดจ านวนคดีใน
ศาลและช่วยให้ค าพิพากษาของศาลกรณีที่มีมูลคดีเดียวกันไม่ขัดแย้งกันอีกด้วย 
 ในปัจจุบันแนวคิดในการด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมากโดยองค์กรของรัฐหรือโดย
สมาคมเป็นหลัก การสากลที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและรูปแบบการด าเนินคดีแทน
ผู้เสียหายมีได้ในทุกประเภทคดีทั้งคดีแพ่งคดีอาญาและคดีปกครอง 
 หลักการฟ้องคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมากสามารถแยกพิจารณาได้ตามระบบกฎหมายได้
2 ระบบคือ 
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 1) การด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมากของประเทศในระบบก ฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law) ซึ่งมีหลักการเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายที่เป็นผู้ด้อยโอกาสในทางสังคม
หรือเป็นกรณีที่เป็นการรวบรวมผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายที่ไม่มากนักไม่คุ้มค่าในการที่
ผู้เสียหายจะฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายเฉพาะตัวเองให้ได้รับการ ชดใช้ค่าเสียหายและยังเป็น
มาตรการที่จูงใจผู้ประกอบการให้ด าเนินกิจการด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลอ่ืนได้อีกทางหนึ่งด้วยและ 
 2) การด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมากของประเทศในระบบ กฎหมายลายลักษณ์
อักษร (Civil Law) ที่มีหลักการส าคัญคือการให้สิทธิแก่อัยการองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนเช่น
สมาคมสามารถฟ้องคดีแทนผู้เสียหายได้และได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการรับรอง
ฐานะของสมาคมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันมิให้มีการฟ้องคดีกลั่นแกล้งกันระหว่างผู้ประกอบการ  
(วรรณชัย บุญบ ารุง และเรวดี ขวัญทองยิ้ม, ม.ป.ป., หน้า 9-13) 

 1. วิวัฒนาการของการด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมาก 
 แนวความคิดเดิมเกี่ยวกับหลักการแบ่งแยกการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในทาง
มหาชนและในทางเอกชนซึ่งมีหลักการเกี่ยวกับความประสงค์ของคู่ความ  (Principle of 
Disposition)โดยสิทธิในทางมหาชนอัยการต้องเป็นผู้ดูแลและสิทธิในทางเอกชนคู่ความมีสิทธิอย่าง
เต็มที่นั้นเมื่อสังคมมีการพัฒนามากขึ้นก็เร่ิมพบปัญหาที่จะแบ่งแยกเช่นนี้ในคดีบางประเภทที่มี
ความส าคัญเช่นคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือการคุ้มครองผู้บริโภคตัวอย่างเช่นกรณีสิทธิที่จะได้รับ
อากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ซึ่งมีรู ปแบบในการเร่ิมคดีแบบใหม่ซึ่งอยู่นอกเหนือความเสียหายทางด้าน
ทรัพย์สินของเอกชนรายใดรายหนึ่งหรือเป็นเพียงการที่หน่วยงานของรัฐหรืออัยการด าเนินการเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะจึงเป็นพัฒนาการที่ก้าวไปสู่แนวคิดเร่ืองรัฐสวัสดิการซึ่งมองว่ารัฐมีภาระใน
การดูแลสวัสดิการของประชาชนและสิทธิที่ส าคัญประการหนึ่งของประชาชนคือสิทธิในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมโดยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19ได้มีการรับรองการเข้าถึงเฉพาะ 
 รูปแบบการฟ้องคดีอย่างเป็นทางการแต่ต่อมามีกระแสให้รัฐมีหน้าที่ท าให้ศาลเป็นองค์กร
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริงซึ่งเป็ นผลมาจากนโยบายทางสังคมบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญและแม้กระทั่งกระแสสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  เช่น European convention on 
human rights นอกจากนั้นรัฐยุคใหม่ได้ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการท าให้นโยบายทางสังคม
บรรลุผลเช่นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทางอากาศความเท่าเทียมกัน ในการจ้างงานหรือความ
ปลอดภัยในการท างานซึ่งการบังคับการให้เป็นไปตามนโยบายเหล่านี้ต้องใช้กลไกการฟ้องคดีและ
โดยที่มีบุคคลในสังคมบางกลุ่มที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษเช่นผู้บริโภคผู้อนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อมหรือผู้ยากไร้ที่เป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติซึ่งมักจะเป็น ผู้ที่ด้อยโอกาสในการจะฟ้อง
คดีเพื่อป้องกันสิทธิของตนจึงก่อให้เกิดช่องว่างหรือความต้องการทางกฎหมายที่สังคมต้องเข้ามา
ดูแลซึ่งลักษณะนี้เองที่เรียกว่าเป็น“กระแสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม”  
 แนวความคิดเดิมเกี่ยวกับหลักการแบ่งแยกการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในทาง
มหาชนและในทางเอกชนซึ่งมีหลักการเกี่ยวกับความประสงค์ของคู่ความ (Principle of disposition) 
โดยสิทธิในทางมหาชนอัยการต้องเป็นผู้ดูแลและสิทธิในทางเอกชนคู่ความมีสิทธิอย่างเต็มที่นั้น
เมื่อสังคมมีการพัฒนามากขึ้นก็เร่ิมพบปัญหาที่จะแบ่งแยกเช่นนี้ในคดีบางประเภทซึ่งมีรู ปแบบใน
การเร่ิมคดีแบบใหม่ที่อยู่นอกเหนือความเสียหายทางด้านทรัพย์สินของเอกชนรายใดรายหนึ่งจึงเป็น
พัฒนาการที่ก้าวไปสู่แนวคิดเร่ืองรัฐสวัสดิการ 
 สิทธิของประชาชนที่ส าคัญประการหนึ่งในระบบรัฐสวัสดิการคือสิทธิในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมซึ่งมีการเรียกร้องให้รัฐมีห น้าที่ท าให้ศาลเป็นองค์กรที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นผลจากนโยบายทางสังคมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกระแสสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศเช่น European Convention on Human Rights นอกจากนั้นรัฐยุคใหม่ใช้
กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการท าให้นโยบายทางสังคมบรรลุ ผลเช่นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทาง
อากาศความเท่าเทียมกันในการจ้างงานหรือความปลอดภัยในการท างานซึ่งการบังคับการให้เป็นไป
ตามนโยบายเหล่านี้ต้องใช้กลไกการฟ้องคดีและโดยที่มีบุคคลในสังคมบางกลุ่มที่ต้องได้รับการ
คุ้มครองเป็นพิเศษเช่นผู้บริโภคผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือผู้ ยากไร้ที่เป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติ
มักจะเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสในการจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันสิทธิของตนจึงก่อให้เกิดช่องว่างหรือความ
ต้องการทางกฎหมายที่สังคมต้องเข้ามาดูแลซึ่งลักษณะนี้เองที่เรียกว่าเป็น  “กระแสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม” (วรรณชัย บุญบ ารุง และเรวดี ขวัญทองยิ้ม, ม.ป.ป., หน้า 9-13) 
 การด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมากเป็นมาตรการที่ส าคัญมาตรการหนึ่งในเร่ืองการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  (Access to justice) ในยุคปัจจุบันนอกเหนือจากเร่ืองการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  (Legal aid) และเร่ืองการด าเนิน คดีมโนสาเร่ทั้งนี้เพื่อให้
ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้นและท าให้
กระบวนการยุติธรรมนั้นสามารถอ านวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะ
สิทธิใหม่  ๆ ที่มีลักษณะเป็นเร่ืองส่วนได้เสียของสังคมส่วนรวมอันเป็นนโยบายท างสังคมของรัฐ
สวัสดิการเช่นสิทธิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นรูปธรรมได้มาก
ยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีข้อดีในการช่วยลดจ านวนคดีในศาลและช่วยให้ค าพิพากษาของคดีที่มีมูลคดี
เดียวกันไม่ขัดแย้งกัน 
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 2. ความส าคัญและแนวคิดของการด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมาก 
 ประเทศต่าง  ๆ ส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาอุปสรรคในการที่ประชาชนแต่ละคนจะ
สามารถด าเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองโดยใช้กลไกการเยียวยาตามปกติธรรมดาที่รัฐจัดหา
ให้แม้กระทั่งในกรณีที่มีผู้เสียหายเป็นจ านวนมากซึ่งแต่ละคนไม่ได้รับความเสียหายร้ายแรงพอที่จะ
จูงใจให้น าคดีไปสู่ศาลการฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมากจึงท าให้ผู้ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายได้ใจว่าจะไม่ถูกฟ้องคดีเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังน้ันเพื่อเป็นการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนจึงจ าเป็นต้องมีรูปแบบการด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมากขึ้นซึ่งเป็น
มาตรการที่ส าคัญมาตรการหนึ่งในเร่ืองการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  (Access to justice) ในยุค
ปัจจุบันนอกเหนือจากเร่ืองการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  (Legal aid) และเร่ือง
การด าเนินคดีมโนสาเร่ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้ง่ายขึ้นและท าให้กระบวนการยุติธรรมนั้นสามารถอ านวยความสะดวกและคุ้มครอง
สิทธิให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะสิทธิใหม่ ๆ ที่มีลักษณะเป็นเร่ืองส่วนได้เสียของสังคมส่วนรวมอัน
เป็นนโยบายทางสังคมของรัฐสวัสดิการเช่นสิทธิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีข้อดีในการช่วยลดจ านวนคดีในศาลและช่วย
ให้ค าพิพากษาของคดีที่มีมูลคดีเดียวกันไม่ขัดแย้งกันการด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมากโดย
องค์กรของรัฐถือเป็นบทบาทในการเป็นตัวแทนของการฟ้องคดีซึ่งเป็นส่วนได้เสียส่วนรวมเกิดจาก
ความจ าเป็นเพิ่มมากขึ้นเร่ือย  ๆ ที่จะต้องมีการแทรกแซงของรัฐในเร่ืองที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
เป็นพิเศษโดยองค์กรของรัฐที่มีบทบาทมากเช่นการฟ้องคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมากโดยพนักงาน
อัยการเป็นต้นนอกจากอัยการแล้วยังมีหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมีบทบาทในการเป็นตัวแทนของส่วน
ได้เสี ยของส่วนรวมในประเทศต่าง  ๆ ได้มีการก่อตั้งหน่วยงานพิเศษต่าง  ๆ เป็นจ านวนมากเช่น
ส านักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมส านักงานคุ้มครองการแข่งขันอันเป็นธรรมทางการค้าส านักงาน
คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งหน่วยงานดังกล่าวสามารถฟ้องคดีต่อศาลในเร่ืองที่ได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายท า
ให้ประชา ชนเช่นผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือแม้กระทั่งในเร่ืองสัญญาอันไม่เป็นธรรมที่
ผู้ประกอบการได้จัดท าขึ้นล่วงหน้าส าหรับใช้กับผู้บริโภค  (วรรณชัย บุญบ ารุง และเรวดี ขวัญทอง
ยิ้ม, ม.ป.ป., หน้า 9) 
 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม  (Class Action) นับได้ว่าเป็นกลไกที่เก่าแก่มากของ กลุ่มประเทศ
แองโกลแซกซอนสามารถพบกลไกดังกล่าวย้อนอดีตไปได้จนถึงยุคกลางของ ประเทศสหราช
อาณาจักร โดยเป็นกระบวนพิจารณาที่ใช้กันในศาลเอ็คควิตี้ต่อมาใน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ 
ค.ศ.1938 ได้มีการก าหนดไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตาม Rule 
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23 ซึ่งอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มส าหรับคดีที่เรียกร้องให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนคดีที่ขอให้
ศาลสั่งห้ามกระท าการและได้มีการแก้ไขหลักการคร้ังหนึ่งใน  ค.ศ.1966 และการด าเนินคดีแบบ
กลุ่มของ ประเทศสหรัฐอเมริกา นี้ได้แพร่หลายไปในกลุ่ม ประเทศระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law) เช่น สาธารณรัฐ แคนาดา  เครือรัฐออสเตรเลียและแม้กระทั่งในบางประเทศของ
กลุ่มระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) เช่นบราซิลรัฐควิเบกของแคนาดาใน ประเทศ
สาธารณรัฐฝร่ังเศสก็มีความพยายามเสนอเป็นร่างกฎหมายแต่ไม่ประสบความส าเร็จส่วนในเอเชีย  
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 การด าเนินคดีโดยสมาคมนั้นนับได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งของเร่ืองการด าเนินคดีเพื่อส่วนรวม
(Collective action) อันเป็นส่วนหน่ึงของ  “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ” (Access to justice) 
นอกเหนือจากเร่ืองอื่นอีกสองเร่ืองคือเร่ืองการให้ความช่วยเหลือในก ระบวนการยุติธรรม  (Aide 
judiciary) และเร่ืองวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่การด าเนินคดีของสมาคมเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของ
ส่วนรวมนั้นส่วนใหญ่กฎหมายประเทศต่าง  ๆ มักจะมอบสิทธิดังกล่าวให้กับสมาคมคุ้มครอง
ผู้บริโภคสมาคมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแต่บางประเทศก็ได้ให้สิทธิกับสมาคมปร ะเภทอื่น  ๆ เช่น
สมาคมต่อต้านการแบ่งแยกเพศและผิว 
 ในประเทศต่าง  ๆ มีองค์กรของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการฟ้องคดีแทนผู้เสียหายจ านวน
มากได้แก่พนักงานอัยการนอกจากนั้นยังมีองค์กรอ่ืนของรัฐซึ่งมีบทบาทในการเป็นตัวแทนฟ้องคดี
แทนผู้เสียหายจ านวนมากเช่นส านักงานคุ้มครองสิ่ง แวดล้อมส านักงานคุ้มครองการแข่งขันอันเป็น
ธรรมทางการค้าส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งองค์กรดังกล่าวสามารถฟ้องคดีต่อศาลในเร่ืองที่ได้มี
การฝ่าฝืนกฎหมายท าให้ประชาชนเช่นผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือแม้กระทั่งในเร่ืองสัญญา
อันไม่เป็นธรรมที่ผู้ประกอบการได้จัดท าขึ้นล่วงหน้าส าหรับใช้กับผู้บริโภคส าหรับในประเทศไทย
องค์กรอ่ืน  ๆ ของรัฐที่มีอ านาจฟ้องคดีแทนประชาชนนอกเหนือจากส านักงานอัยการสูงสุดได้แก่
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายจัดตั้งองค์กรนั้น ๆ ก าหนด 
 หลักการส าคัญของการด าเนินคดีแบบกลุ่มได้แก่การด าเนินคดีที่มีผู้เสียหายเป็นจ านวน
มากโดยผู้เสียหายที่จะเป็นสมาชิกกลุ่มได้นั้นต้องได้รับความเสียหายจากการกระท าที่มีข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายเดียวกัน  (Common fact and Common Law) และในการด าเนินคดีแ บบกลุ่มนั้น
จะต้องมีการพิจารณาตั้งตัวแทนของสมาชิกกลุ่มขึ้นท าหน้าที่เป็นโจทก์ในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและสมาชิกกลุ่มทั้งหมดการด าเนินคดีแบบกลุ่มนี้เป็นวิธีการที่
สามารถคุ้มครองผู้เสียหายจ านวนมากได้เป็นอย่างดีเช่นในคดีเกี่ยวกับการคุ้มค รองผู้บริโภคจ านวน
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ความเสียหายที่ผู้เสียหายแต่ละรายได้รับอาจไม่คุ้มค่าในการน าคดีไปฟ้องเป็นคดีสามัญแต่หาก
ผู้เสียหายทั้งหมดมารวมตัวกันโดยมีทนายความเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงในคดีเพื่อฟ้อง
คดีแบบกลุ่มก็จะเป็นมาตรการที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้เสียหายที่ไ ด้รับความเสียหายเล็กน้อยได้
เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นวิธีการที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการด้วย 
 การด าเนินคดีของสมาคมเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของส่วนรวมนั้นส่วนใหญ่กฎหมายของ
ประเทศต่าง ๆ มักจะมอบสิทธิดังกล่าวให้กับสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคสมาคมคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม
แต่บางประเทศก็ได้ให้สิทธิกับสมาคมประเภทอ่ืน  ๆ เช่นสมาคมต่อต้านการแบ่งแยกเพศและผิว
โดยอาจแบ่งกลุ่มได้เป็นสองกลุ่มคือ 
 1. กลุ่มประเทศที่จ ากัดสิทธิการฟ้องคดีให้แก่สมาคมบางสมาคม  เช่น  ราชอาณาจักร
เบลเยียมเบลเยียม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีและสมาพันธรัฐสวิสโดยการให้สิทธิกับสมาคมที่จะ
ด าเนินคดีเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของส่วนรวมในกลุ่มประเทศดังกล่าวนี้ค่อนข้างจะเป็นไปอย่าง
จ ากัด 
 2. กลุ่มประเทศที่มีกฎหมายทั่วไปที่ก าหนดให้สิทธิแก่สมาคมที่จะฟ้องคดีเกี่ยวกับส่วน
ได้เสียที่เป็นวัตถุประสงค์ของสมาคมเช่นเนเธอร์แลนด์ซึ่งก าหนดเร่ืองการฟ้องคดีของสมาคมไว้ใน
กฎหมายฉบับเดียวและใช้บังคับกับทุกสมาคมโดยมีเงื่อนไข 3ประการคือประการแรกจะต้องเป็น
นิติบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมายกล่าวคือจะต้องได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งกับหน่วยงานของ
รัฐประการที่สองจะต้องมีวัตถุประสงค์คุ้มครองส่วนได้เสียของบุ คคลอ่ืนกล่าวคือจะต้องมีการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างแท้จริงตามข้อบังคับของนิติบุคคลและประการที่สามการด าเนินคดีดังกล่าวมี
ความเหมาะสมกล่าวคือไม่มีวิธีการอ่ืนใดที่จะสามารถคุ้มครองส่วนได้เสียนั้นอย่างเหมาะสมโดยมี
ข้อสังเกตว่าตามกฎหมายได้มุ่งประสงค์เฉพาะเร่ืองการฟ้องขอใ ห้ศาลมีค าสั่งให้กระท าหรือระงับ
การกระท าเท่านั้นแต่ตามแนวค าพิพากษาของศาลศาลมีอ านาจจะรับคดีที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้
ด้วย 

แนวความคิดพื้นฐานเก่ียวกับการบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ 

 ก่อนที่จะกล่าวถึงแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบังคับตามค าพิพากษาของศาล
ต่า งประเทศนั้น ในเบื้องต้นควรที่จะรู้ความหมายของการบังคับตามค าพิพากษาของศาล
ต่างประเทศเสียก่อนการบังคับตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศ หมายถึง การที่ศาลของประเทศที่ได้
รับค าร้องขอ ต้องด าเนินการในการบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเท ศโดยอาศัยหลักเกณฑ์
และวิธีการของศาลที่ ได้รับค าร้องขอให้มีการบังคับ เพื่อให้ค าพิพากษาของศาลต่างประเทศบังเกิด
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ผล หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หมายความถึงการน าผลของค าพิพากษาของศาลต่างประเทศหนึ่งไปขอให้
ศาลอีกประเทศหนึ่งบังคับตามให้ บุคคลที่ร้องขอให้น าผลของค าพิพากษาของศาลประเทศหนึ่งไป
ขอให้ศาลอีกประเทศหนึ่งบังคับตามให้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง และต้องการให้มีการบังคับตาม
ค าพิพากษานั้น เช่น โจทก์ เป็นต้น มิใช่เป็นบุคคลอ่ืน เช่น ศาลที่มีค าพิพากษาหรือองค์กรอ่ืนบังคับ
คดีแทนให้ ตัวอย่าง คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 3794/2519 ระหว่าง นางสาวเกษร มหัทนานนท์  โจทก์ 
กับ นายเจลล์ แฮมมาเบอร์ก จ าเลย โดยศาลแพ่งได้พิพากษาให้จ าเลยช าระหนี้เงินจ านวนหน่ึงพร้อม
กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จพร้อมทั้งค่าฤชา
ธรรมเนียมกับค่าทนายความที่ก าหนดไว้อีกจ านวนหน่ึงให้แก่โจทก์แต่เนื่องจากจ าเลยได้ย้าย
ภูมิล า เนา จากประเทศไทยไปยังประเทศสวีเดน โจทก์จึงได้ร้องขอให้ศาลแพ่งด าเนินการให้โดย
วิธีการทูตเพื่อจัดส่งค าบังคับให้แก่จ าเลยในประเทศสวีเดน ซึ่งไม่สามารถบังคับคดีในประเทศ
สวีเดนได้ เพราะมิได้เป็นการขอให้ศาลสวีเดนบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลไทย แต่เป็นการขอ
ความร่วมมือ ระหว่างศาลเท่านั้น หากจ าเลยที่อยู่ในสวีเดนได้รับค าบังคับแล้ว ไม่ปฏิบัติตามค า
บังคับ โจทก์ก็มีสิทธิแต่เพียงขอให้ศาลไทยแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อที่จะให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีบังคับกับทรัพย์สินของจ าเลยที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น หากเป็นเช่นน้ีแล้ ว ในทาง
ปฏิบัติเมื่อโจทก์ชนะคดีแล้ว ก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเลยแก่โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
เลย หากจ าเลยไม่มีทรัพย์สินในประเทศไทย 

 1. แนวความคิดที่สนับสนุนต่อการบังคับตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศ 
 แนวความคิดพื้นฐานที่น ามาสนับสนุนหลักการในเร่ืองการบังคับ ตามค าพิพากษาศาล
ต่างประเทศ ซึ่งจะน ามาพิจารณาดังต่อไปนี้ คือ หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ และหลักถ้อยที
ถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน (Comity and reciprocity) หลักแห่งพันธกรณี (Doctrine of 
obligation) หลักความเป็นที่สุดและเสร็จเด็ดขาดของค าพิพากษา (Final and conclusive judgment) 
 1.1 หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ และหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน 
(Comity and reciprocity) 
 ปกติโดยทั่วไปแล้ว รัฐจะมีอ านาจอธิปไตยเป็นของตนเอง กล่าวคือ รัฐจะไม่ยอมให้มีการ
ก้าวก่ายอ านาจข้ามรัฐกัน ซึ่งการไม่ยอมหรือไม่อนุญาตเช่นนี้ เป็นการล่วงการพัฒนาเจริญเติบโต
ทางด้านการค้าเป็นอย่างมาก ดังนั้น หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ และหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
ตอบแทนระหว่างกันนี้เป็นหลักพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้เกิดการบังคับตามพิพากษาศาลต่างประเทศ 
กล่าวคือ หากรัฐหน่ึงยอมลดอ านาจอธิปไตยของตนลงมา เพื่ อที่จะแสดงให้เห็นว่า ตนยอมรับ
อ านาจอธิปไตยของอีกรัฐหนึ่ง โดยการยอมบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศให้ และใน
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ขณะเดียวกันรัฐที่ยอมรับก็หวังที่จะให้รัฐที่มีค าพิพากษานั้นยอมรับบังคับตามค าพิพากษาของรัฐตน
ด้วย ซึ่งทั้งหมดอาศัยพื้นฐานจากหลักการในเร่ืองอัธยาศัยไม ตรีโดยพิจารณาจากความช่วยเหลือใน
การปฏิบัติตอบแทนซึ่งกันและกัน จากความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ดังนั้น กล่าวโดยสรุปคือ ประเทศทั้ง
สองหรือหลายประเทศต่างต้องยอมรับบังคับตามค าพิพากษาของกันและกันในลักษณะที่เหมือนกัน
และเท่าเทียมกัน 
 แนวความคิดนี้ เป็นแนวความคิดดั้งเดิมของ ประเทศสหราชอาณาจักร  โดยศาล ของ
ประเทศส-หราชอาณาจักรเชื่อว่า ศาลของประเทศหนึ่งมีพันธะหรือข้อผูกพันตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่จะต้องให้ความช่วยเหลือยังศาลของอีกประเทศหนึ่ง และยังเกรงว่าหากค าพิพากษา
ต่างประเทศไม่ได้รับการยอมรับบังคับให้ใน ประเทศสหราชอาณาจักร แล้ว ค า พิพากษาของ
ประเทศสหราชอาณาจักร เองก็จะไม่ได้รับการบังคับตามในต่างประเทศด้วยเช่นกัน โดยอาศัยหลัก
อัธยาศัยไมตรี และหลักปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน แต่การที่จะยึดถือตามหลักนี้อย่างเคร่งครัดแล้ว 
ก็เท่ากับว่า ศาลประเทศสหราชอาณาจักร ยอมรับบังคับตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศ อย่างเต็มที่ 
โดยไม่มีเงื่อนไขอย่างอ่ืนใด (Full faith and credit) ด้วยเหตุนี้จึงก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้ เช่น หากค า
พพิากษานั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือขัดต่อหลักแห่งความยุติธรรม ตามธรรมชาติ  ซึ่งกฎหมาย
ของประเทศสหราชอาณาจักร ถือเป็นเหตุส าคัญที่จะท าให้ศาล ประเทศสห ราชอาณาจักร ไม่ยอม
บังคับตามค าพิพากษานั้นให้ปัญหาดังกล่าวจึงน าไปสู่แนวทางตามหลักแห่งพันธะกรณี (Doctrine 
of obligation) ซึ่งจะกล่าวต่อไป 
 หลักการนี้ยังได้รับการ สนับสนุนจาก Dr.Castel ว่า ประเทศใดจะยอมรับและบังคับคดี
ตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศนั้น ย่อมอาศัยหลักอั ธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) โดย
เป็นการยอมรับตามหลักกฎหมาย ระหว่างประเทศโดยสมัครใจของประเทศนั้น มิใช่ยอมรับเพราะ
หน้าที่หรือพันธกรณีระหว่างประเทศแต่อย่างใด 
 นอกจากนั้นแล้ว หลักการดังกล่าวยังได้รับการยอมรับจาก รัฐญ่ีปุ่น กล่าวคือ รัฐญ่ีปุ่นจะ
ยอมรับและบังคั บคดีตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ โดยอาศัยหลักการปฏิบัติต่างตอบแทน
ตาม มาตรา 118 (4) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งศาล ของรัฐญ่ีปุ่นจะยอมรับและ
บังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ ก็ต่อเมื่อศาลต่างประเทศที่ท าการพิจารณาพิพากษา
คดีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ตัวบทกฎหมายของศาลแห่งประเทศนั้นก็ดี คดีของศาลแห่งประเทศนั้น
ก็ดี ค าวินิจฉัยของศาลแห่งประเทศนั้นก็ดี ได้ยอมรับและบังคับคดีตาม ค าพิพากษาของศาลแห่ง รัฐ
ญ่ีปุ่น นอกจากนั้นแล้ว เงื่อนไขในการยอมรับและบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาล ของรัฐญ่ีปุ่นใน
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ต่างประเทศนั้น จะต้องเป็นเงื่อนไขที่เทียบเท่าหรือมีเงื่อนไขที่ผ่อนปรนกว่าเงื่ อนไขการยอมรับและ
บังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศในรัฐญ่ีปุ่น 
 หลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ และหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอบแทนระหว่างกัน 
(Comity and reciprocity) จะพบเห็นได้จากการท าความตกลงระหว่างประเทศในรูปของสนธิสัญญา 
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 1.2 หลักแห่งพันธกรณี (Doctrine of obligation) 
 หลักแห่งพันธกรณีนี้ก็มีแหล่งก าเนิดใน ประเทศสหราชอาณาจักร ใน ค.ศ.1842 โดยผู้
พิพากษา Baron Park ได้กล่าวไว้ในคดี Russell v. Smyth มีหลักการที่ส าคัญ คือ ศาลต่างประเทศ ซึ่ง
มีเขตอ านาจศาลเหนือจ าเลย ย่อมวินิจฉัยตัดสินคดีโดยก าหนดจ านวนเงินเพื่อให้จ าเลยช าระหนี้
ให้แก่โจทก์หรือเป็นการก าหนดหน้าที่หรือความรับผิดในการที่จ าเลยจะต้องช าระหนี้ไว้ ซึ่งหน้าที่
ที่จะต้องช าระหนี้ตามจ านวนดังกล่าวย่อมกลายเป็นพันธะทางกฎหมายอันอาจจะถูกบังคับช าร ะหนี้
โดยประเทศอื่นได้ กล่าวคือ ค าพิพากษาของศาลซึ่งมีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีย่อมที่จะก าหนด
หน้าที่หรือภาระหนี้ให้แก่ตัวจ าเลยได้ เพื่อให้จ าเลยปฏิบัติตามค าพิพากษานั้น ซึ่งศาลในประเทศอื่น  
ๆ ก็ย่อมมีความผูกพันที่จะต้องบังคับตามหนี้แห่งค าพิพากษานั้นด้วย นอกจากนั้ นยังได้รับการ
ยืนยันซึ่งปรากฏอยู่ในคดี Williams v. Jones และคดี Schibsby v. Westenholz 
 จากหลักดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เมื่อศาลทุกศาลตัดสินคดีแล้ว ก็จะเกิดหน้าที่หรือความ
ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามค าพิพากษานั้น  (Obligation) เป็นหน้าที่หรือความ ผูกพัน ที่ยอมรับกัน
ทั่วไป โดยถือว่าค าพิพากษามีความศักดิ์สิทธิ์ต้องปฏิบัติตาม จึงเกิดหลักการเป็นรูปเดียวกันและเข้า
กันได้หมดในทุกประเทศ ทั้งนี้ การน าค าพิพากษาของศาลต่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศอื่น
นั้น จะต้องน าค าพิพากษาของศาลต่างประเทศมาฟ้องขอให้ศาลในอีกประเทศหนึ่งยอมรับและ
บังคับให้ (Action on judgment) โดยถือว่าค าพิพากษาของศาลต่างประเทศเป็นมูลคดี (Cause of 
action) เพื่อเรียกร้องหนี้แห่งค าพิพากษาของศาลต่างประเทศนั่นเอง 

1.3 หลักความเป็นที่สุดและเสร็จเด็ดขาดของค าพิพากษา (Final and conclusive 
judgment) 
 เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นคู่กรณี มักจะน าเร่ืองขึ้นสู้ศาล เพื่อให้มีการด าเนินกระบวนพิจารณา
คดี และในที่สุดก็น าไปสู่การมีค าพิพากษาตัดสินคดี ซึ่งถือว่าค าพิพากษาในข้อพิพาทนั้นเป็นที่ยุติ
ได้ เพราะศาลได้ท าหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีโดยผ่านขั้นตอน การกลั่นกรองและ
ไตร่ตรองในการพิพากษาคดีด้ว ยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยปราศจากอคติ ด้วยเหตุนี้ค าพิ พากษา
ของศาลจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่คู่ความในคดีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีจะต้องยอมรับและปฏิบัติ
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ตาม โดยคู่ความจะถูกห้ามมิให้โต้แย้งในค าพิพากษานั้น แต่ทั้งนี้ หากค าพิพากษานั้นเป็นค า
พิพากษาของศาลล่ าง คู่ความก็อาจโต้แย้งค าพิพากษาของศาลล่างต่อศาลสูงได้ ถ้าไม่เข้ากรณีที่
กฎหมายห้ามไว้ และเมื่อศาลสูงตัดสินคดีเป็นอย่างไรแล้ว คู่ความ ก็ต้องยอมรับและปฏิบัติไป
ตามนั้นจะโต้แย้งอีกไม่ได้ 
 หลักความเป็นที่สุดแห่งค าพิพากษานี้ (Res judicata) มีลักษณะท านองเดียวกับหลักเกณฑ์
ในเร่ืองฟ้องซ้ าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 148 ของประเทศไทย ซึ่งเป็น
หลักกฎหมายปิดปาก (Estoppel) กล่าวคือ ห้ามมิให้คู่ความน าคดีมาฟ้องร้องอีก หากเข้าหลักเกณฑ์ 
3 ประการ คือ  
 1) คดีที่ได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดในคดีก่อนถึงที่สุดแล้ว  
 2) คู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องในคดีก่อนกับคู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง
ในคดีหลังต้องเป็นคู่ความเดียวกัน  
 3) ประเด็นในคดีหลังต้องเป็นประเด็นเดียวกันกับประเด็นในคดีก่อน ซึ่งได้มีการวินิจฉัย
ชี้ขาดแล้ว 
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับตามค าพิพ ากษาของศาลต่างประเทศ ก็ได้มีการน าหลัก
ความเป็นที่สุดและเสร็จเด็ดขาดของค าพิพากษา (Final and conclusive judgment) นี้มาใช้ เป็น
แนวทางเดียวกัน คือ หากโจทก์น าคดีมาฟ้องจ าเลยในประเทศหนึ่งโดยอาศัยมูลคดีเดิมจ าเลย
สามารถที่จะยกค าพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นข้อต่อสู้ได้ เช่ น ค าพิพากษาศาลต่างประเทศได้ให้
โจทก์ได้รับช าระหนี้บางส่วนตามที่เรียกร้อง และจ าเลยได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาต่างประเทศแล้ว 
แต่โจทก์ก็ยังไม่พอใจจึงได้น าคดีโดยอาศัยมูลคดีเดิมมาฟ้องร้องในอีกประเ ทศหนึ่งซึ่งจ าเลยมี
ทรัพย์สินอยู่และเป็นภูมิล าเนานของจ าเลยในกรณีนี้จ าเลยก็สามารถที่จะอ้างค าพิพากษาต่างประเทศ
เป็นข้อต่อสู้ได้ 
 ในทางตรงกันข้ามโจทก์ก็สามารถที่จะฟ้องจ าเลยในอีกประเทศหนึ่งได้โดยอาศัยมูลหนี้ที่
เกิดขึ้นตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้นได้ เพื่อให้มีการบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาล
ต่างประเทศ ทั้งนี้ ศาลในประเทศที่โจทก์น าคดีไปฟ้องถือว่า ค าพิพากษาของศาลต่างประเทศเป็นค า
พิพากษาของศาลที่มีอ านาจเหนือคู่ความในคดีน้ันแล้ว โดยศาลในประเทศที่โจทก์น าคดีไปฟ้องจะ
ไม่ก้าวล่วงเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของค าพิพากษานั้นอีก เพราะถือว่าคดีนั้นได้มีการต่อสู้และ
วินิจฉัยในด้านสาระหรือเน้ือหา (Merits) ของคดีมาแล้ว หากคู่ความฝ่ายใดไม่เห็นด้วยกับค า
พิพากษา คู่ความฝ่ายนั้นก็สามารถที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ค าพิพากษานั้นในประเทศที่มีค าพิพากษาเอง  
ค าพิพากษานั้นจึงถือว่ามีความเสร็จเด็ดขาด (Conclusive) ในอีกประเทศหนึ่ง ระหว่างคู่ความ
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เดียวกันในคดีที่ได้มีค าพพิากษาในต่างประเทศนั้นแล้ว ฉะนั้น จ าเลยจึงไม่อาจโต้แย้งหรือคัดค้านค า
พิพากษาของศาลต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับความถูกต้องของค าพิพากษา ถึงแม้จ าเลยจะพิสูจน์
ให้ศาลในประเทศที่โจทก์น าคดีมาฟ้องเห็นว่า ศาลต่างประเทศที่ได้วินิจฉัยและมีค าพิพากษานั้น 
วินิจฉัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายผิดพลาดไปก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม ศาลในประเทศที่โจทก์น าคดี
มาฟ้องจะยอมรับบังคับตามค า พิพากษาของศาลต่างประเทศหรือไม่ ก็ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ในการยอมรับบังคับคดีของประเทศนั้น (คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม, 2550, หน้า 5) 
 การยอมรับค าพิพากษาศาลต่างประเทศ หมายถึง  การที่ศาลของประเทศที่ได้รับการร้อง
ขอท าการยอมรับค าพิพากษาศาลต่างประเทศโดยไม่ต้องมีการบังคับ ซึ่งถ้าค าพิพากษานั้นได้รับการ
ยอมรับแล้ว ย่อมมีผลในประเทศที่ท าการยอมรับให้ 
 การบังคับ ตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศ หมายถึง การที่ศาลที่ได้รับค าร้องขอต้อง
ด าเนินการในการบงัคับคดีตามหลักเกณฑ์ของศาลนั้น เพื่อให้ค าพิพากษาศาลต่างประเทศบังเกิดผล
จึงเป็นที่ แน่นอนว่าค าพิพากษาศาลต่างประเทศที่ได้รับการบังคับย่อมได้รับการยอมรับไปด้วย
เสมอ แต่ไม่ถูกต้องที่จะกล่าวว่าค าพิพากษาศาลต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับแล้วจะได้รับการ
บังคับด้วยเพราะ 
 1. ตามสภาพค าพิพากษาศาลต่างประเทศบางลักษณะอาจไม่จ าเป็นต้องขอให้มีการบังคับ 
เช่น ค าพิพากษาที่ให้การสมรสเป็นโมฆะ หรือให้หย่าขาดจากกัน เว้นแต่จะไปกระทบกับการบังคับ
เอาทรัพย์สินของบุคคลด้วย 
 2. กรณีอาจเป็นว่าการที่คู่ความอ้างอิง ค าพิพากษาศาลต่างประเทศในประเทศหนึ่ งโดย
วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการบังคับคดี เช่น ค าพิพากษาศาลต่างประเทศที่ให้ยกฟ้องหรือฟ้อง
แย้ง และจ าเลยในคดีดังกล่าวอ้างอิงค าพิพากษานั้นเพื่อเป็นข้อต่อสู้ในคดีเดียวกับ ที่โจทก์น ามาฟ้อง
อีกประเทศหนึ่ง ซึ่งถ้าค าพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นได้รับการยอมรับ ย่อมมี ผลไม่ให้โจทก์มา
ฟ้องร้องในเร่ืองเดิมยังศาลแห่งประเทศที่ได้ให้การยอม รับนั้นอีก เพราะถือเป็นการฟ้องซ้ า ตาม
หลัก Res judicata 
 ค าพิพากษา หมายความถึง ค าตัดสินของศาลยุติธรรมซึ่งเป็นองค์กรของรัฐเท่านั้น ไม่รวม
ค าตัดสินของอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ค าตัดสินของอนุญา โตตุลาการได้รวมอยู่หรือได้กลายเป็นค า
พิพากษาของศาล 

 2. กรณีท่ีเป็นค าพิพากษาศาลต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับทรัพย์ (Foreign judgments in rem) 
 กรณีที่เป็นค าพิพากษาศาลต่างประเทศที่วินิจฉัยถึง เร่ืองทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น
สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ การที่จะพิจารณาว่าศ าลต่างประเทศมีอ านาจพิจารณาพิพากษา
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คดีหรือไม่ ต้องถือเกณฑ์ที่ว่าศาลต่างประเทศนั้นต้องเป็นศาลที่ทรัพย์นั้นต้ังอยู่ในเวลาที่ เร่ิม
พิจารณาคดีน้ัน  ส่วนศาลของประเทศสหราชอาณาจักร ถือว่าถ้าเป็นค าพิพาก ษาศาลต่างประเทศที่
วินิจฉัยถึงสถานะของบุคคล ตามหลัก ประเทศสหราชอาณาจั กรถือว่าศาลที่มีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดี ได้แก่ ศาลที่คู่กรณีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ านาจศาลเมื่อเร่ิมมีการพิจารณาพิพากษา คดี 
และถ้าได้รับการตัดสิ นจากศาลที่บุคคลนั้นมีภูมิล าเนา ก็จะได้รับการยอมรับและบังคับตามให้ใน
ประเทศสหราชอาณาจักรด้วย 

 3. ค าพิพากษาศาลต่างประเทศจะต้องถึงท่ีสุดและเสร็จเด็ดขาด 
 ตามกฎหมายของประเทศที่มีการพิจารณาพิพากษาคดี  แบ่งการพิจารณาปัญหาส าคัญต่าง  
ๆ ใน 4 หัวข้อ 
 1. ศาลต่างประเทศได้พิจารณา พิพากษาคดีในประเด็นต่าง  ๆ ที่ขอให้มีการยอมรับและ
บังคับให้จนหมดสิ้นและถึงที่สุดแล้ว หมายความว่า ศาลต่างประเท ศได้พิจารณาพิพากษาคดีใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่ขอให้มีการยอมรับและบังคับให้จนหมดสิ้นและถึงที่สุดแล้ว หมายถึง  ค าพิพากษา
ที่ไม่เปิดโอกาสให้ศาลที่ท าการพิจารณาพิพากษาคดีแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าพิพากษาเหล่านั้นได้อีก 
ดังนั้น หากโจทก์ผู้ชนะคดีน าค าพิพากษาชั่วคราวที่อาจมีการเป ลี่ยนแปลงได้อีก มาขอให้ศาลอีก
ประเทศหนึ่งยอมรับและบังคับตามให้ ศาลแห่งประเทศที่ได้รับค าขอก็จะปฏิเสธการยอมรับ และ
บังคับ เพราะค าพิพากษาดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด 
 2. กรณีของค าพิพากษาศาลต่าง ประเทศโดยขาดนัด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งในประเทศต่าง  ๆ มักจะอนุญาตให้คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดร้องขอต่อศาลที่ท าการพิจารณา
พิพากษาคดี หยิบยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ภายในเวลาที่ก าหนด หรือยกเลิก หรือเพิกถอนค าพิพากษา
ที่ขาดนัดน้ันเสีย แสดงว่าค าพิพากษาศาลต่างประเทศในกรณีขาดนัด เป็นค าพิพากษาที่ยังไม่ถึง
ที่สุด ศาลแห่งประเทศที่ได้รับการร้องขอจะปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามค าพิพากษาดัง กล่าว 
 3. กรณีของค าพิพากษาศาล ต่างประเทศซึ่งจะอุทธรณ์ได้หรือก าลังอุทธรณ์อยู่ในศาล
ต่างประเทศ ถือว่าเป็นค าพิพากษาที่ยังไม่ถึงที่สุด ถ้าเป็นระบบ ลายลักษณ์อักษร (Civil Law) จะถือ
ว่าค าพิพากษาเช่นน้ียังไม่ถึงที่สุด เ พราะค าว่าถึงที่สุดคือต้องไม่สามารถโต้แย้งได้อีกต่อไป แต่ใน
ระบบจารีตประเพณี (Common Law) ถือว่าถึงที่สุดในศาลที่ท าการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเท่านั้น 
แม้ว่าคดีนั้นอาจอุทธรณ์ได้ หรือก าลังอุทธรณ์อยู่ในศาลต่างประเทศ คู่กรณีจึงน าค าพิพากษาเช่นว่า
นี้มาขอให้ศาลในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ยอมรับและบังคับตามให้ได้ 
 4. ค าพิพากษาศาลต่างประเทศที่ เกี่ยวกับค่าอุปการะเลี้ยงดู ค าพิพากษาลักษณะนี้มี
ลักษณะพิเศษในแง่ที่ว่าค าพิพากษานี้จะก าหนดให้จ าเลยมี หน้าที่หรือความผูกพันต้องจ่ายค่า
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อุปการะเลี้ยงดูโจทก์ ซึ่งก าหนดจ่ายเป็ นรายเดือน หรือรายสัปดาห์ ซึ่งโดยปกติแล้วกฎหมาย
ประเทศต่าง ๆ มักเกิดโอกาสให้ศาลแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านวนค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ สิ่งนี้เองท าให้ค า
พิพากษาศาลต่างประเทศที่เกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูเป็นค าพิพากษาที่ ยังไม่ถึงที่สุด ศาลที่ได้รับค าขอก็จะ
ปฏิเสธไม่ด าเนินการให้ แ ต่เฉพาะค่าอุปการะเลี้ยงดูในส่วนที่ถึงก าหนดจ่าย ซึ่งศาลไม่อาจแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้แล้วเท่านั้นที่ถือว่าถึงที่สุด คู่กรณีไปขอให้ศาลในอีกประเทศหนึ่งยอมรับและบังคับ
ตามให้ได้ 

 4. กรณีเป็นค าพิพากษาศาลต่างประเทศท่ีเกี่ยวด้วยหน้ีเหนือบุคคลค าพิพากษานั้นต้อง
ก าหนดให้ช าระหนี้เงินเป็นจ านวนท่ีแน่นอน 
 ถ้าค าพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นค าพิพากษาที่เกี่ยวด้วย หนี้เหนือบุคคล ค าพิพากษานั้น
ต้องก าหนดให้ช าระหนี้สิน และหนี้เงินนั้นต้องก าหนดจ านวนไว้อย่างแน่นอน เช่น ให้จ าเลยช าระ
หนี้แก่โจทก์เป็นจ านวนเท่าไร รายเดือน รายวัน กี่เดือน แต่ปัจจุ บันมีแนวโน้มที่จะขยายหลักเกณฑ์
ข้อน้ีออกไปให้มีการยอมรับและบังคับ ตามค าพิพากษาศาลต่างประเทศในหน้ีอ่ืนนอกจากหนี้เงิน
ด้วย 
 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลผูกพันตามค าพิพากษาของศาลไทย 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลผูกพันตามค าพิพากษาของประเทศไทยนั้นบางส่วนได้
น ามาจากหลักก ารที่ก าหนดไว้ตามแนวคิดและทฤษฎีของต่างประเทศ เนื่องจากตามหลักกฎหมาย
ของประเทศไทยในส่วนของแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งกฎหมายยังมีพัฒนาการที่น้อยกว่า
บทบัญญัติในเร่ืองอื่น ๆ ซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมและศึกษาตามรายละเอียดดังน้ี 

 1. แนวคิดและทฤษฎีการมีค าพิพากษาของศาลยุติธรรม 
 ศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลอ่ืน 
 วิธีพิจารณาความ หมายถึง กระบวนการพิจารณาที่ก าหนดขั้นตอนของการด าเนินการต่าง  
ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม  หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นกฎหม ายที่ประกอบด้วยกฎเกณฑ์ ที่บังคับ
หรืออนุญาตให้คู่ความและศาลปฏิบัติตามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาของคดี 
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 ความส าคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความคือเป็นกฎหมายว่าด้วยการก าหนด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะเสนอคดีหรือเร่ืองขอ งตนต่อศาลและเป็นกลไกในการควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ใช้อ านาจตุลาการ 
 หลักการส าคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความมีหลักการพื้นฐานที่ส าคัญ คือ 
 (1) หลักการค้นหาความจริงแห่งคดี 
 ในการพิจารณาคดีไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทใด  ข้อเท็จจริงที่จะใช้ประกอบในการพิจารณา
เพือ่น าไปสู่การพิพากษาหรือมีค าสั่งใด  ๆ ได้นั้นจะต้องปรากฏว่าในคดีนั้นมีข้อเท็จจริงเพียงพอแก่
การวินิจฉัยคดี  ซึ่งการที่ศาลจะได้ข้อเท็จจริงมาประกอบการวินิจฉัยนั้นก็ขึ้นอยู่กับอ านาจของศาล
ในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 (2) หลักการฟังความทุกฝ่าย 
 หลักการฟังความทุกฝ่ายมีรากฐานมาจากแนวคิดที่ว่า  ผู้ท าหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดย่อมถูก
จ ากัดในการรับรู้ข้อเท็จจริง  และบุคคลที่รู้ข้อเท็จจริงมากที่สุดก็คือบุคคลที่ถูกกระทบสิทธิจากค า
วินิจฉัยนั้นเอง  ฉะนั้นการรับฟังข้อเท็จจริงต่าง  ๆ จากบุคคลดังกล่าวย่อมท าให้ผู้ที่มีหน้าที่ วินิจฉัยชี้
ขาดสามารถตัดสินคดีได้อย่างถูกต้อง 
 (3) หลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย 
 หลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย  หมายถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าฟัง
การพิจารณาคดีของศาลได้  โดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในคดีน้ันชอบที่จะได้อยู่ร่วมในการพิจารณาได้เช่น  
เดียวกัน  เพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตุลาการโดยประชาชนทั่วไป  แต่อาจมี
ข้อจ ากัดในกรณีเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
 (4) หลักการพิจารณาคดีโดยเร็ว 
 กระบวนการยุติธรรมที่ดีนั้นจะต้องให้คู่ความได้รับความยุติธรรมด้วยความรวดเร็วตาม
สมควรด้วย ดังสุภาษิตกฎหมา ยที่ว่า  “ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม ” ถึงแม้ว่าวิธี
พิจารณาความของคดีต่าง  ๆ จะมีรายละเอียดแตกต่างกัน  แต่หลักการพื้นฐานทั่วไปที่ทุกระบบวิธี
พิจารณาความต้องมี คือหลักการค้นหาความจริง หลักการฟังความ ทุกฝ่าย หลักการพิจารณาคดีโดย
เปิดเผย หลักการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว หลักการต่าง ๆ ที่กล่าวนี้ เป็นหลักการที่แม้ไม่มีการบัญญัติ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ต้องถือว่าเป็น  หลักกฎหมายทั่วไปที่ศาลจะต้องน ามาใช้ในการด าเนิน
กระบวนพิจารณาด้วย 
 หลักการพิพากษาในคดีแพ่งและหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาความแพ่ง  “การพิพากษาคดี ” เป็น
ขั้นตอนของการด าเนินคดีแพ่งที่ต่อเน่ืองจาก “การพิจารณา” และ “ค าพิพากษาสุดท้าย ” (Endurteil) 
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เป็นค าวินิจฉัยชี้ขาดเหตุที่ท าให้คดีจบสิ้นลงที่ส าคัญที่สุด อย่างไรก็ตาม ก็มิใช่ “ค าพิพากษาสุดท้าย ” 
(Endurteil) อย่างเดียวที่ท าให้คดีแพ่งจบสิ้นลง เพราะคดีแพ่งอาจจบสิ้นลงโดยปร ะการอ่ืน เป็นต้น
ว่า โดยการประนีประนอมยอมความโดยการถอนฟ้องค าฟ้องก่อนการพิพากษาคดีอาจมีการอนุญาต
ให้คู่ความแถลงการณ์ด้วยวาจาหรือยื่นค าแถลงการณ์เป็นหนังสือได้ 
 การแถลงการณ์ในทางวิชาการถือว่าเป็นการให้ความรู้แก่ศาล จะท าให้ศาล มีความ
รอบคอบในการพิพากษาคดียิ่งขึ้น  การแถลงการณ์ไม่ว่าจะเป็นการแถลงการณ์ด้วยวาจาหรือการ
แถลงการณ์เป็นหนังสือจึงเป็นกระบวนพิจารณา (Prozesshandlung) ที่เป็นประโยชน์ แก่ศาลด้วย  
แม้คดีแพ่งจะตั้งอยู่บน “หลักความตกลง ” (Verhandlungsgrundsatz) แต่เพื่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรมแล้วกฎหมายได้ก าหนดให้ศาลมีอ านาจอย่างเต็มที่ (คณิต ณ นคร, 2552, หน้า 153) 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท าค าพิพากษาในศาลปกครอง 
 ศาลปกครอง เป็นองค์กรตุลาการที่มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครอง
หรือที่เรียกว่า “คดีปกครอง ” ซึ่งหมายถึงคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกค รองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง และข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐด้วยกันเองอีกกรณีหน่ึง โดยเป็นข้อพิพาทที่เกิดจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิ นสมควร 
หรือเป็นคดีอันเนื่องมาจากการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออันเนื่อง มาจากสัญญาทางปกครอง หรืออาจกล่าวได้ว่าศาลปกครอง มี
อ านาจหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจทางปกครองของหน่วยงานทางปกครอง
และเจ้าห น้าที่ของรัฐให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนมิให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้อ านาจทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (อนุชา ฮุนสวัสดิกุล และจุฑามาศ แก้วจุญกาญจน,์ 2552, หน้า 149) 
 ลักษณะส าคัญของวิธีพิจารณาคดีปกค รอง วิธีพิจารณาคดีปกครองมีลักษณะส าคัญหลาย
ประการ กล่าวคือ 
 1. เป็นวิธีพิจารณาที่ใช้ระบบไต่สวนในการแสวงหาข้อเท็จจริง ในคดีแพ่งซึ่งอยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมนั้น ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น เป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนต่อเอกชน
ด้วยกัน ซึ่งโดยหลักแล้วต้องถือว่ าคู่ความจะอยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกันในการต่อสู้คดี กระบวนการ
แสวงหาข้อเท็จจริงในคดีแพ่งจึงใช้ “ระบบกล่าวหา” ที่คู่ความจะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเสนอ
พยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างของตนและหักล้างข้อโต้แย้งของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง ศาลจะ
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เป็นเพียงผู้ก ากับให้การเสน อพยานหลักฐานเ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด แล้วฟัง
ข้อเท็จจริงไปตามที่มีการน าสืบ 
 คดีปกครองส่วนใหญ่จะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับ หน่วยงานของรัฐน้ัน คู่กรณี อยู่
ในฐานะที่ไม่เท่าเทียมกันในการต่อสู้คดี โดยเอกชนผู้เป็นโจทก์อยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะ
เอกสารหลัก ฐานต่าง  ๆ มักจะอยู่ในความครอบครองของทางราชการ กระบวนการแสวงหา
ข้อเท็จจริง ในวิธีพิจารณาคดีปกครองจึงต้องใช้ “ระบบไต่สวน ” โดยศาลจะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ
ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความอย่างแท้จริง 
 2. เป็นวิธีพิจารณาที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยสภาพ 
 การเสนอค าฟ้อง ค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ ค าให้การเพิ่มเติม ค าแถลง ฯลฯ โดยปกติ
จะกระท าเป็นลายลักษณ์อักษรเกือบทั้งหมด เพราะพยานหลักฐานต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ก็มีการท าให้
เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น ในเร่ืองวิธีพิจารณาคดีจึงเป็นวิธีพิจารณาที่เป็ นลายลักษณ์อักษร โดย
สภาพและศาลก็จะได้ข้อเท็จจริงต่าง  ๆ การพิจารณาเอกสารหลักฐานซึ่งสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องแท้จริงได้ชัดเจนกว่าพยานประเภทอื่น  ๆ อย่างไรก็ดี วิธีพิจารณาในระบบนี้ก็ไม่ห้ามศาลใน
การไต่สวนพยานบุคคลหรือคู่กรณีหรือตรวจสอบวัตถุเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
 3. เป็นวิธีพิจารณาที่ใช้หลักการโต้แย้งหรือหลักการฟังความสองฝ่าย 
 ในคดีปกครองถือหลักว่า เมื่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชี้แจงหรือเสนอพยานหลักฐานเช่นใด
แล้ว จะต้องให้โอกาสคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับทราบและได้มีโอกาสชี้แจงโต้แย้งข้อกล่าวอ้าง
ของฝ่ายนั้นได้ ข้อเท็จจริงที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีโอกาสโต้แย้งนั้น โดยหลักแล้วศาลจะรับฟังและ
น ามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาไม่ได้ 
 4. เป็นวิธีพิจารณาที่ก าหนดให้มีการถ่วงดุลอ านาจพิจารณาพิพากษาของตุลาการ  คดี
ปกครองใช้ระบบวิธีพิจารณาที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันระห ว่าง ตุลาการที่ท า
หน้าที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย “ตุลาการเจ้าของส านวน ” “ตุลาการผู้แถลงคดี ” และ “องค์คณะ
พิจารณาพิพากษา ” โดยตุลาการเจ้าของส านวน ซึ่งเป็นตุลาการคนหนึ่งในองค์คณะ จะเป็นผู้มี
บทบาทหลักในการแสวงหาข้อเท็จจริงต่าง  ๆ ให้ครบถ้วนมากที่สุด แต่ก็จะมีตุ ลาการผู้แถลงคดีซึ่ง
เป็นตุลาการที่ไม่ได้อยู่ในองค์คณะและองค์คณะพิจารณาพิพากษาเป็นผู้พิจารณาส านวนคดีอีกครั้ง
ในภายหลัง ซึ่งเท่ากับเป็นการตรวจสอบการแสวงหาข้อเท็จจริงซ้ าอีกถึง 2 คร้ัง ส าหรับตุลาการผู้
แถลงคดีซึ่งเป็นผู้เสนอ “ค าแถลงการณ์ ” หรือข้อเสนอในการตัดสินคดีต่ออ งค์คณะพิจารณา
พิพากษาก็มีบทบาทส าคัญในฐานะผู้ถ่วงดุลอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีขององค์คณะพิจารณา
พิพากษา เพราะแม้ว่าค าพิพากษาของศาลปกครองจะเป็นข้อวินิจฉัยขององค์คณะพิจารณาพิพากษา
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เท่านั้น แต่ “ค าแถลงการณ์” ของผู้แถลงคดีที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากจะเป็นประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉัยคดีขององค์คณะได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังเป็นมาตรฐานเทียบเคียงการ
ใช้ดุลพินิจหรือการให้เหตุผลขององค์คณะพิจารณาพิพากษาด้วย เพราะหากองค์คณะพิจารณา
พิพากษาไม่เห็นด้วยกับค าแถลงการณ์ของผู้แถลงคดี องค์คณะพิจารณาพิพากษาจะต้องแสดง
เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนหนัก แน่นกว่าไว้ด้วย ทั้งนี้ โดยปกติ จะมีการพิมพ์เผยแพร่ค า
พิพากษาและค าแถลงการณ์ควบคู่กันเสมอ  (อนุชา ฮุนสวัสดิกุล และ จุฑามาศ  แก้วจุญกาญจน์ , 
ออนไลน,์ 2546) 
 5. เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง  แม้ว่าการฟ้องคดีปกครองจะกระท าได้โดยง่าย แต่ศาล
ปกครอง ก็เป็นศาลระบบหนึ่งเช่นเดียวกับศาลยุติธรรม กฎหมายจึงก าหนดเงื่อนไขบางประการ
เอาไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การฟ้องคดี เป็นระบบและสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ประสงค์จะฟ้องคดี
ได้อย่างแท้จริง เงื่อนไข การฟ้องคดีปกครองที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1) ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง 
 ผู้ฟ้องคดีปกครองจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมาย ได้แก่ บุคคลบรรลุนิติภาวะ
ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากกระท าหรืองดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่หรือ คดีพิพาท เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นผู้ที่มีข้อโต้แย้งอ่ืนใดที่กฎหมาย
ก าหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ได้ เช่น การได้รับค่าเวนคืนที่ดินไม่เป็นธรรม เจ้าหน้าที่ไม่ออก
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยมิชอบ การออกใบอนุญาตล่าช้าท าให้ผู้รับใบอนุญาตเสียหายหรือขาด
รายได้ (พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 มาตรา 9 ประกอบ
มาตรา 42)  
 2) การขอให้แก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายในเบื้องต้นก่อนฟ้องคดี  หากเร่ืองที่
จะน ามาฟ้องคดีปกครองนั้นมีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการ ให้ต้องด าเนินการอย่างใดเพื่อ
แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้น ผู้ฟ้องคดีก็ต้องด าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการน้ันให้เสร็จ
สิ้นเสียก่อน จึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ กล่าวคือ ในกรณีที่ได้รับค าสั่งทางปกครองของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าว ก่อนที่จะน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองนั้น ผู้ฟ้อง
คดีจะต้องยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งตามขั้นตอนหรือวิธีการ ที่กฎหมายในเร่ืองนั้น  ๆ ก าหนดไว้ เช่น 
ต้องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย ค าสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร เป็นต้น หากกฎหมายในเร่ือง
นั้น ๆ มิได้บัญญัติเร่ืองการอุทธรณ์ค าสั่งไว้ เช่น ค าสั่ง ไม่อนุญาตให้ข้ าราชการเบิกค่าเช่าบ้าน ผู้
ฟ้องคดีจะต้องยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทาง
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ปกครองก าหนดไว้ โดยยื่นอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ออกค าสั่งภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้ง
ค าสั่งนั้น เว้นแต่กรณีเป็นค าสั่งของรัฐมนตรีหรือมติของคณะกรรมการต่าง ๆ  
 อย่างไรก็ตาม การฟ้องให้เพิกถอนกฎ การเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิด
หรือสัญญาทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ก่อน สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
ทันที เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรื อ
เสียหายไว้โดยเฉพาะ 
 3) ค าฟ้องและพยานหลักฐานค าฟ้องนั้นไม่มีแบบก าหนดไว้โดยเฉพาะแต่ต้องท าเป็น
หนังสือโดยใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี ข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรที่แสดงให้ศาลเห็นว่าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่กระท าการที่ไ ม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือมีข้อพิพาทอย่างไรและเมื่อใด ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์หรือขอให้เจ้าหน้าที่แก้ไข
เยียวยาตามขั้นตอน หรือวิธีการที่กฎหมายก า หนดไว้แล้วเมื่อใด ผลเป็นอย่างไร นอกจากนั้น ผู้ฟ้อง
คดีจะต้องระบุในค าขอ ด้วยว่าต้องการให้ศาลสั่งอย่างไร โดยค าขอจะต้องสอดคล้อง กับเร่ืองที่ฟ้อง
คดีและเป็นเร่ืองที่ศาลมีอ านาจสั่งให้ได้ เช่น ขอให้ศาลสั่งให้เพิกถอนค าสั่งในกรณีที่ฟ้องว่า
เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งไม่ชอบ หรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด ในกรณีที่ฟ้องว่า
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรและผู้ฟ้องคดีจ ะต้องลงลายมือชื่อในค าฟ้องพร้อมทั้งแนบ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย เช่น ค าสั่งที่ท าให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 
 กรณีที่มีผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหลายคน ซึ่งแต่ละคนประสงค์จะฟ้องคดีด้วยเหตุเดียวกัน 
ผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจยื่นค าฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวกันก็ได้ โดยลงลายมือชื่อผู้ฟ้องคดี ทุกคนท้ายค า
ฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ ฟ้องคดีทุกคนในการ
ด าเนินคดีก็ได้โดยระบุชื่อผู้แทนนั้นในค าฟ้องฉบับนั้นไม่ต้องท าใบมอบอ านาจหรือใบมอบฉันทะ
แยกต่างหากแต่อย่างใด 
 (4) ระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครอง 
 การฟ้องคดีปกครองจะต้องกระท าภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นก าหนด 90 วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอให้
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและไม่ได้รับ
หนังสือชี้แจงหรือได้รับแต่เป็นค าชี้แจงที่ไม่มีเหตุผล 
 ถ้าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ให้ยื่นฟ้องภายใน 1 ปี และ
คดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาทางปกครอง ตามพระราชบัญญั ติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
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ปกครอง พ .ศ.2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) ให้ยื่นฟ้องภายใน 5 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดี  แต่ไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี (พระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 มาตรา 51) แต่ถ้าเป็นคดี ที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ 
 ในกรณีที่เป็นค าสั่งที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้  กฎหมายบังคับให้ผู้ออกค าสั่งต้องระบุ
อายุความและวิธีการยื่นค าฟ้องไว้ในค าสั่งด้วย มิเช่นน้ันอายุความในก ารฟ้องคดีจะขยายเป็น 1 ปี
นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบค าสั่งนั้น คดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นก าหนดอายุความ ถ้าเป็นคดีที่เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน โดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีค าขอศาลจะรับไว้พิจารณา
ก็ได้ (อนุชา ฮุนสวัสดิกุล และจุฑามาศ แก้วจุญกาญจน,์ ออนไลน,์ 2552) 

 3. กระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครอง 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.2542 บัญญัติให้จัดตั้ง
ศาลปกครองขึ้นโดยให้มีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่าง
เอกชนกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ห รือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน แต่โดยที่พยานหลักฐานในคดีปกครองส่วนใหญ่มักเป็นเอกสารที่อยู่ใน
การครอบครองของหน่วยงานทางปกครองเกือบทั้งหมด ท าให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายอยู่ในฐานะที่ไม่
เท่าเทียมกัน วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองจึงต้องใช้ระบบวิธี พิจารณา  “แบบไต่สวน” ควบคู่กับ
หลักการให้สิทธิโต้แย้งหรือหลักการฟังความสองฝ่าย ซึ่งแตกต่างกับ “ระบบกล่าวหา ” ของศาล
ยุติธรรม 
 นอกจากนี้ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองยังมีการถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างตุลาการศาล
ปกครองด้วยกันเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อเท็จจริง กล่าวคือโดยหลักการแล้ว “ตุลา
การเจ้าของส านวน ” จะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง แต่จะต้อง
เสนอข้อเท็จจริงนั้นต่อตุล าการอ่ืนที่ประกอบกันเป็นองค์คณะ ต่อ “ตุลาการผู้แถลงคดี ” ซึ่งมิใช่ตุลา
การในองค์คณะนั้นพิจารณาด้วย ส าหรับในส่วนของการวินิจฉัยชี้ ขาดนั้น “ตุลาการผู้แถลงคดี ” จะ
เสนอ “ค าแถลงการณ์” ซึ่งรวมถึงความเห็นในทางชี้ขาดตัดสินคดีต่อองค์คณะก่อนที่องค์คณะจะลง
มติวินิจฉัย อันเปรียบเสมือนเป็นความเห็นของตุลาการคนเดียวว่า หากตนมีหน้าที่ตัดสินคดีเร่ืองนั้น
ตนจะพิพากษาอย่างไร ซึ่งแม้ว่าค าตัดสินขององค์คณะ เท่านั้นที่ถือเป็นค าพิพากษา แต่การให้มี
ระบบการน าเสนอ “ค าแถลงการณ์” ของตุลาการผู้แถลงคดีต่อองค์คณะเช่นน้ีจะช่วยส่งเสริมให้การ
ใช้อ านาจตัดสินคดีขององค์คณะมีความรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะหากองค์คณะไม่
เห็นด้วยกับแถลงการณ์ โดยหลักก็ต้องแสดงให้เห็น ถึงเหตุผลที่หนักแน่นและน่าเชื่อถือมากกว่า 
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เพราะจะมีการเปรียบเทียบค าวินิจฉัยและเหตุผลของตุลาการผู้แถลงคดีและขององค์คณะได้ง่าย 
เน่ืองจากกฎหมายก าหนดให้มีการพิมพ์เผยแพร่ค าพิพากษาขององค์คณะและค าแถลงการณ์ของตุลา
การของผู้แถลงคดีควบคู่กันเสมอ (อนุชา ฮุนสวัสดิกุล แ ละจุฑามาศ แก้วจุญกาญจน์ , ออนไลน์ , 
2552) 
 


