
 

 

บทที่ 4 

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม 
โดยผลผูกพันของค าพิพากษา 

 การเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมโดยผลผูกพันของค าพิพากษา  ผู้ศึกษาจะได้
ท าการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาโดยเปรียบเทียบการเยียวยาคดีสิ่งแวดล้อมโดยค าพิพากษาของศาล
ยุติธรรมและค าพิพากษาของศาลปกครองเป็นล าดับไป เนื่องจากปัจจุบันได้มีกฎหมายและข้อบังคับ
เปลี่ยนแปลง ไปหลายประการ เกี่ยวกับ อ านาจของศาลแต่ละศาล และอ านาจในการก าหนดค า
พิพากษาเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อม 

การเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมโดยผลผูกพันของค าพิพากษา 

 การเยียวย าผู้เสียหายโดยผลผูกพันค าพิพากษาในคดีสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับอ านาจในการ
ก าหนดขอบเขตของค าพิพากษาศาลยุติธรรมนั้นได้ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 145 โดยบัญญัติไว้ว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการ
อุทธรณ์ ฎีกา และการพิจารณาใหม่  ค าพิพากษาหรือค าสั่งใด  ๆ ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวน
พิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีค าสั่งนับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีค าสั่งจนถึงวันที่ค าพิพากษา
หรือค าสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับหรืองดเสีย ถ้าหากมี ถึงแม้ศาลจะได้กล่าวไว้โดยทั่วไป
ว่าให้ใช้ค าพิพากษาบังคับแก่บุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลด้วยก็ดี  
ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นย่อมไม่ผูกพันบุคคลภายนอก  เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  142(1), 245 
และ 274 และในข้อต่อไปนี้ 
 (1) ค าพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรือความสามารถของบุคคล  หรือค าพิพากษาสั่งใ ห้เลิกนิติ
บุคคลหรือค าสั่งเร่ืองล้มละลายเหล่านี้  บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือจะใช้ยันแก่
บุคคลภายนอกก็ได้ 
 (2) ค าพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใด  ๆ เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้  เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่ าตนมีสิทธิดีกว่า ”
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 ซึ่งเมื่อพิจารณาตามหลักกฎหมายข้างต้นเห็นได้ว่า กฎหมายได้ก าหนดถึงขอบเขตผล
ผูกพันค าพิพากษาไว้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะไม่ให้มีผลกว้างขวางจนเกินไปจนท าให้อ านาจของ
ศาลในการก าหนดขอบเขตค าพิพากษามีอย่างไม่จ ากัดและตามทฤษฎีเกี่ยวกับข้อพิพาทในคดีแพ่ง
นัน้เป็นเร่ืองการเรียกร้องระหว่างเอกชนด้วยกันเองเท่านั้น โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ
แต่อย่างใดจึงควรที่จะมีการก าหนดขอบเขตไว้โดยมีข้อจ ากัดนั่นเอง เพราะการฟ้องคดีและการ
บังคับคดีบุคคลอ่ืนย่อมไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในค าพิพากษาซึ่งถ้ากฎห มาย
ก าหนดให้ศาลมีอ านาจในการที่จะก าหนดขอบเขตของค าพิพากษามากจนเกินไปก็ อาจจะไปท าให้
กระทบสิทธิผู้อ่ืนที่อยู่นอกคดีดังกล่าว 
 หลักการและทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดขอบเขตค าพิพากษาของศาลยุติธรรม
ย่อมเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามที่ผู้ศึกษาได้กล่าวไว้ข้างต้นก็ยังคงพบว่า
ไม่อาจจะน ามาใช้กับคดีสิ่งแวดล้อมได้เลยแม้ปัจจุบันได้มีค าสั่ง ประธาน ศาลฎีกาที่ 30/2547 ที่
ก าหนดให้มีการจัดต้ังแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา โดยมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี
สิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา  หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (กบศ.) มีมติให้มีการจัดต้ัง
แผนกคดีสิ่งแวดล้อมขึ้นอย่างเป็นทางการในศาลฎีกาในวันที่ 1 ตุลาคม พ .ศ.2548 และได้มีการ
จัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์เป็นล าดับ และเพื่อให้การด าเนินกระบวนพิจารณาคดี
แพ่งที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศประธานศาลฎีกาจึงออกประกาศคณะกรรมการบริหา รศาล
ยุติธรรม เร่ือง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลแพ่ง ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2554 ให้ศาลแพ่ง
เป็นศาลน าร่องในการจัดต้ังแผนกคดีสิ่งแวดล้อมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ในเขตศาลแพ่งและคดีสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนอกเขตศาลแพ่งที่มีความยุ่งยากซั บซ้อนให้ศาลแพ่งรับ
ไว้พิจารณาพิพากษา 
 ดังนั้นจึงออกประกาศอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเปิดท าการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาล
แพ่งและได้มีค าแนะน าของประธานศาลฎีกาก าหนดไว้ว่า 
 คดีสิ่งแวดล้อม  หมายถึง คดีอาญาและคดีแพ่งที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามกลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ  รวมทั้งคดีที่ประธาน
ศาลฎีกาเห็นสมควรก าหนดให้เป็นคดีสิ่งแวดล้อม  ตามค าสั่งศาลฎีกาที่ 30/2547 ได้ก าหนดอ านาจ
ของศาลแพ่งตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านมลพิษนั้นมีทั้งหมด  24 ฉบับ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่ พระราชบัญญัติรักษาคลอง
รัตนโกสินทรศก 121 (พ.ศ.2445) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ .ศ.2484 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ.2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
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พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ .ศ.2514 พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ าไทย พ .ศ.2456 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ .ศ.2485 พระราชบัญญัติ
น้ าบาดาล พ .ศ.2520 พระราชบัญญัติการประมง พ .ศ.2490 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 
 2. กลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ ได้แก่ ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 (24 
ธันวาคม 2514) พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ .ศ.2542 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ .ศ.2530 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ .ศ.
2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ .ศ.2535 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติควบคุมการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ .ศ.2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
 คดีสิ่งแวดล้อม (ในส่วนคดีแพ่ง) 
 1. คดีแพ่งที่มีข้อพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  1.1 กฎหมายว่าด้วยละเมิด  ได้แก่ ความรับผิดฐานละเมิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม มาตรา 420 (ยกเว้นคดีอุบัติเหตุ สิ่งปลูกสร้าง และละเมิดทั่วไป ) การใช้สิทธิเกินส่วนที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรา 421 และความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์อันตราย 
มาตรา 437 
  1.2 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ได้แก่ การก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ มาตรา 1337 การเก็บ
กักและระบายน้ าระหว่างที่ดินข้างเคียง มาตรา 1339 , 1340  การป้องกันการร่ัวซึมของน้ าและสิ่ง
โสโครก มาตรา 1342 และการใช้น้ าเพื่อประโยชน์ที่ดินติดทางน้ า มาตรา 1355 
 2. คดีแพ่งที่มีข้อพิพาทตามกลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้าน
มลพิษตามพระราชบัญญัติรวม 24 ฉบับ เช่น 
  2.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 ได้แก่ ความรับ
ผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากมลพิษ มาตรา 96  และความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดแก่
ทรัพยากรธรรมชาติ มาตรา 97 
  2.2 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ .ศ.2535 ได้แก่ ข้อระวังของผู้ผลิ ต ผู้น าเข้า ขนส่ง
และมีไว้ในครอบครอง มาตรา 59-62 ความเสียหายจากวัตถุอันตรายซึ่งอยู่ในความครอบครอง 
มาตรา 63 ความรับผิดต่อผู้รับมอบวัตถุอันตราย มาตรา 64 ความรับผิดต่อความเสียหายจากการท า
ละเมิดของผู้อ่ืน มาตรา 64 การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนโดยรัฐ มาตรา 69 
  2.3 พระราชบัญญัติ อ่ืน ๆ (ในจ านวนพระราชบัญญัติ 24 ฉบับ) 
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 ซึ่งเมื่อพิจารณาตามแนวทางของศาลยุติธรรมที่ได้จัดต้ังแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาล
ยุติธรรมข้างต้นผู้ศึกษาก็ยังเห็นว่าเมื่อศาลยุติธรรมก าหนดขอบเขตเกี่ยวกับผลผูกพันค าพิพากษาแก่
คู่ความก็ยังคงต้องใช้ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 เพราะ เป็นกฎหมายที่
เกี่ยวกับอ านาจศาลในการที่จะก าหนดขอบเขต ให้มีผลต่อบุคคลใดบ้าง  และจะเห็นได้ว่าแม้มีการ
ก าหนดอ านาจของศาลยุติธรรมแผนกคดีสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม มาตรา 96 เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายที่เกิดจากผู้ก่อมลพิษ ก็ตาม และ
ในขณะเดียวกันแม้มาตราดังกล่าวจะก าหนดเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งก็ตามแต่
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 นั้นถือว่าเป็นกฎหมายมหาชนและ
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยหรือศี ลธรรมอันดีของประชาชนด้วยเช่นกัน ย่อม
หมายความว่ากฎหมายดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจของศาลยุติธรรมด้วย  
 ผู้ศึกษาเห็นว่าไม่น่าจะถูกต้องเพราะเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 เป็นกฎหมายที่ก าหนดอ านาจให้ส่วนราชการโดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรร มเป็นผู้มีสิทธิและหน้าที่ในการให้ใบอนุญาตสถานประกอบการในการที่จะไป
ด าเนินการประกอบกิจการของตนเมื่ออุตสาหกรรมเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก าหนด เช่น ไม่บ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงแม่น้ าสาธารณะหรือการไม่ควบ คุมมลพิษ
ในการปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ  กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจในการที่จะ ออกค าสั่งทางปกครอง  
เช่น ตักเตือนให้แก้ไข ปิดโรงงาน เป็นต้น ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นเร่ืองของการปฏิบัติการหรือการ
ด าเนินการในทางปกครองทั้งสิ้นแม้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.
2535 หมวด 6 ว่าด้วยเร่ืองความรับผิดทา งแพ่ง มาตรา 96 เกี่ยวกับความรับผิดของผู้ก่อมลพิษก็ตาม 
ยังคงเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายในทางกฎหมายมหาชนอยู่ เมื่อกรณีที่ศาลยุติธรรมได้ก าหนดเป็น
อ านาจของตนด้วยโดยเห็นว่าเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งซึ่ง อาจจะก่อให้เกิดปัญหากับ
ผู้เสียหายเอง เพราะเมื่อการเรี ยกร้องค่าเสียหายดังกล่าวเป็นอ านาจของศาลยุติธรรมแล้ว ต้อง
ด าเนินการท าค าพิพากษาให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145  
 ผู้ศึกษาเห็นว่าแทนที่จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาได้มากกว่านี้กลับอาจจะท าให้เกิดอุปสรรค
ต่อประชาชนผู้ฟ้องคดีและการบังคับให้เป็นไปตาม ค าพิพากษาที่ยังคงผูกติดอยู่กับ ผลผูกพันเฉพาะ
คู่ความเท่านั้น ส่วนข้อยกเว้นที่กฎหมายก าหนดไว้ก็ไม่อาจจะน ามาใช้บังคับใช้คดีสิ่งแวดล้อม ที่
จะต้องมีความเสียหาย นอกเหนือจากผู้ฟ้องคดี เพราะความเสียหายในทางสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นความ
เสียหายที่ไม่อาจจะน าหลักเร่ืองผลผูกพัน ตามค าพิพากษามาใช้บังคับได้ เนื่องจากความเสียหาย
ในทางสิ่งแวดล้อมเป็นความเสียหายที่มีลักษณะเป็นความเสียหายในวงกว้างอันเกิดจาก แหล่งก่อ
มลพิษของ ผู้ก่อมลพิษ ซึ่งถ้าหากว่ามูลหนี้ความผิดมูลหนี้เดียว กันก็ควรที่จะต้องมีการด าเนินคดี
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เพียงคร้ังเดียวเพื่อเป็นการประหยัดทั้ งค่าใช้จ่าย เวลาในการด าเนินการและก่อให้เกิดความยุติธรรม
ต่อผู้เสียหายสูงสุด 
 นอกจากนั้นหากน าหลักการฟ้องคดีในการเป็นคู่ความร่วมกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 59 มาใช้กับคดีปกครองซึ่งบัญญัติไว้ว่า “บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป  อาจ
เป็นคู่ความในคดีเดี ยวกันได้  โดยเป็นโจทก์ร่วมหรือจ าเลยร่วม  ถ้าหากปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นมี
ผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีแต่ห้ามมิให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นแทนซึ่งกันและกัน  เว้นแต่
มูลแห่งความคดีเป็นการช าระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันมิได้  หรือได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ดังน้ันโดยชัด
แจ้ง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าบุคคล เหล่านั้นแทนซึ่งกันและกันเพียงเท่าที่จะกล่าวต่อไปนี้ 
 (1) บรรดากระบวนพิจารณาซึ่งได้ท าโดย หรือท าต่อคู่ความร่วมคนหน่ึงนั้นให้ถือว่าได้
ท าโดย หรือท าต่อ คู่ความร่วมคนอ่ืน ๆ ด้วย เว้นแต่กระบวนพิจารณาที่คู่ความร่วมคนหนึ่งกระท า
ไปเป็นที่เสื่อมเสียแก่คู่ความร่วมคนอ่ืน ๆ 
 (2) การเลื่อนคดีหรือการงดพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับคู่ความร่วมคนหน่ึงนั้นให้ใช้ถึงคู่ความ
ร่วมคนอ่ืน ๆ ด้วย” 
 การน ามาใช้กับคดีสิ่งแวดล้อมผู้ศึกษาก็เห็นว่าจะไม่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะตาม
มาตรา 59 เป็นเร่ืองการฟ้องคดีในมูลหนี้เดียวกันที่ท าให้กระบวนพิจารณามีผลต่อคู่ความร่วมคนอ่ืน 
ๆ ด้วย แต่คดีสิ่งแวดล้อมนั้นถือว่าเป็นมูลหนี้เดียวกันหรือไม่ ก็ไม่อาจจะเทียบได้กับหลักลูกหนี้ร่วม 
ความรับผิดของผู้ค้ าประกันกับลูกหนี้ คดีสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองเพียงความรับผิดของผู้ก่อมลพิษกับผู้
ได้รับความเสียหาย ซึ่งก็ไม่อาจจะถือว่าเป็นหลักลูกหนี้ร่วมได้ 
 ในส่วนของคดีสิ่งแวดล้อมในการพิจารณาของศาลยุติธรรมนั้นถือว่ายังเป็นปัญหาและ
อุปสรรคต่อการด าเนินกระบวนพิจารณา แม้ว่าศาลยุติธรรมจะได้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่ออ านวย
ความยุติธรรมให้กับประชาชนได้ก็ตาม แต่ก็ยังคงพบว่าปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของศาลนั่นก็คือ
กฎหมายที่บังคับใช้ที่อาจจะยังคงไม่ครอบคลุมกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพ 
 ในส่วนของการเยียวยาผลผูกพันค าพิพากษาในการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมในศาล
ปกครองนั้นเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ .ศ.2542 มาตรา 70 บัญญัติไว้ว่า “ค าพิพากษาศาลปกครองให้ผูกพันคู่กรณีที่จะต้อง
ปฏิบัติตามค า บังคับนับแต่วันที่ก าหนดในค าพิพากษาจนถึงวันที่ค าพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลง
แก้ไขกลับหรืองดเสีย” 
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 มาตรา 71 บัญญัติไว้ว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ค าพิพากษาหรือค าสั่งใด ๆ ให้มีผลผูกพันบุคคลภายนอกได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในค าพิพากษาให้บุคคลใดออกไปจากสถานที่ใดให้ใช้บังคับตลอดถึงบริวารของผู้น้ัน
ที่อยู่ในสถานที่นั้นด้วย เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิพิเศษอ่ืน 
 (2) ถ้าบุคคลใดได้เข้าเป็นผู้ค้ าประกันในศาลเพื่อการด าเนินการใด ๆ ตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง ให้ค าพิพากษาหรือค าสั่งใช้บังคับแก่การประกันนั้นได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค้ าประกันใหม่ 
 (3) ค าพิพากษาหรือค าสั่งเกี่ยวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคล  หรือนิติบุคคล  
บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือใช้ยันกับบุคคลภายนอกก็ได้  เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิ
ดีกว่า 
 (4) ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินใด  ๆ คู่กรณีที่เกี่ยวข้องอาจอ้างกับ
บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า” 
 ตามบทบัญญัติมาตรา 70 และมาตรา 71 ตามที่ผู้ศึกษาได้หยิบยกมาข้างต้นเห็นได้ว่าโดย
หลักแล้วค าพิพากษามีผลผูกพันเฉพาะคู่ กรณี เว้นแต่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 71 ข้างต้น 
เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าไม่อาจจะน าหลักการที่บัญญัติไว้มาบังคับกับคดีสิ่งแวดล้อมได้  เพราะ
เมื่อมาบัญญัติมาตรา 71 ก าหนดให้มีผลไปถึงบุคคลภายนอกก็เพียงแต่ บริวาร ผู้ค้ าประกัน สถานะ
ของบุคคลและ สิทธิแห่งทรัพย์สิน หรือค าพิพากษาที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้ าที่ในทรัพย์สิน เท่านั้น  
โดยมิได้ก าหนดให้มีผลความเสียหายไปถึงบุคคลภายนอกที่อาจจะปรับใช้กับคดีสิ่งแวดล้อมได้เลย 
ในปัจจุบันผู้ฟ้องคดีใช้วิธีการน าผู้เสียหายมาเป็นโจทก์ทั้งหมดโดยบุคคลใดเป็นผู้เสียหายก็น าเข้ามา
เป็นผู้ฟ้องคดี เช่น ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 244/2553 เร่ือง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา ) ฟ้ององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าม่วง ที่ 1 เทศบาลต าบลน้ าพอง ที่ 2 เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง  ที่ 3 มีผู้ฟ้องคดี
จ านวนทั้งสิ้น 211 คน หรือค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 68/2553 มีผู้ฟ้องคดีถึง 393 คน 
หมายความว่าผู้ที่เข้ามาในคดีก็ต้องน าสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายหรือ
ได้รับความเดือดร้อนตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 
มาตรา 42 และต้องปรากฏว่าสามารถออกค าบังคับได้ตามมาตร า 72 ของพระราชบัญญัติเดียวกัน
ด้วยจึงจะฟ้องคดีได้ ดังนั้นในส่วนของการเยียวยาผลผูกพันตามค าพิพากษาคดีปกครองนั้นก็ยังคง
ได้รับแนวความคิดจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 อยู่เช่นเดิม ถ้าพิจารณา
แล้วผู้ศึกษาเห็นว่าก็ยังคงมีหลักการดังนี้บัญญัตไิว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั่นเอง 
ซึ่งได้ก าหนดขอบเขตค าพิพากษาศาลปกครองใหม่เพราะค าพิพากษาศาลปกครองนั้นไม่เหมือนกับ
ค าพิพากษาศาลยุติธรรม และในขณะเดียวกันระบบการพิจารณาคดีก็แตกต่างกันด้วย  ท าให้จะน า



 

 

170 

หลักการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ดังเช่นปัจจุบันไม่ได้ 
 ในส่วนของการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัญห าที่จะต้องน ามาท าการ
แก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ เพราะการที่ผู้เสียหายเข้ามาเป็นคู่ความในคดีหมดทุกคน
ย่อมท าให้การพิจารณาคดีล่าช้า และการพิจารณาไม่ละเอียดรอบคอบเพราะมีผู้เสียหายจ านวนมาก 
การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างรวบรัด อาจจะก่อให้เกิดปัญหาความไม่ยุติธรรมก็เป็นได้ ผู้ศึกษาเห็นว่า
ในการก าหนดให้กฎหมายเกี่ยวกับอ านาจศาลในการที่จะก าหนดขอบเขตนั้นควรที่จะมีหลักในการ
ด าเนินการ  
 ดังนี้ หลักการก าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษและค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษแก่
ผู้ก่อมลพิษตามหลักผู้ก่อมลพิษมีหน้าที่ที่จะต้องจ่าย (Polluter pays principle: PPP) เช่นเดียวกับที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 13 บัญญัติว่า “ในการก าหนดค่า
สินไหมทดแทนเมื่อมีการฟ้องคดีตามมาตรา 8 (2) ศาลมีอ านาจก าหนดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) นอกจากก าหนดค่าสินไหมทดแทนเฉพาะในความเสียหายที่เกิด ขึ้นอย่างแท้จริง  ศาล
อาจมีค าสั่งให้ผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเน่ืองจากการละเมิด
โดยคิดรวมเข้าไปในค่าสินไหมทดแทนได้  
 (2) ในกรณีที่ไม่อาจก าหนดค่าสินไหมทดแทนตาม (1) ได้ ให้ศาลก าหนดค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร 
 (3) ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่า  การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเป็นการ
กระท าโดยจงใจหรือมีเจตนากลั่นแกล้ง  เป็นเหตุให้ความลับทางการค้าดังกล่าวสิ้นสภาพการเป็น
ความลับทางการค้าให้ศาล มีอ านาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโ ทษเพิ่มขึ้นจาก
จ านวน ที่ศาลก าหนดตาม (1) หรือ (2) ได้ แต่ต้องไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนตาม (1) 
หรือ (2)”  
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ .ศ.2551 มาตรา 40 บัญญัติว่า  “ถ้าการกระท าที่ถูก
ฟ้องร้องเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจกระท าโดยเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคโ ดยไม่เป็นธรรมหรือจง
ใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่น าพาต่อความเสียหายที่จะ
เกิดแก่ผู้บริโภคหรือกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอัน  
เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนเมื่อศาลมีค าพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิ จชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้บริโภค
ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหาย  เพื่อเป็นการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจ านวน
ค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก าหนดได้ตาม  ที่ศาลเห็นสมควรทั้งนี้โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ  เช่น
ความเสียหายที่ผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุ รกิจได้รับสถานะทางการเงินของผู้
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ประกอบธุรกิจ  การที่ผู้ประกอบธุรกิจได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนการที่ผู้บริโภคมี
ส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย  
 การก าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหนึ่ง  ให้ศาลมีอ านาจก าหนดได้ไม่เกิน
สองเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก าหนด แต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก าหนดมีจ านวนเงินไม่
เกินห้าหมื่นบาทให้ศาลมีอ านาจก าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได้ไม่เกินห้าเท่าของค่าเสียหาย  ที่
แท้จริงที่ศาลก าหนด”   
 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ .ศ.2551 
มาตรา 11 บัญญัติว่า “นอกจากค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์  ศาลมีอ านาจก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ด้วย  ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเน่ืองมาจากความเสียหายต่อ
ร่างกาย สุขภาพหรืออนามัยของผู้เสียหายและหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย  สามี ภริยา บุพการี หรือ
ผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าเสียหายส าหรับค่าเสียหายต่อจิตใจ หากข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าผู้ประกอบการได้ผลิต  น าเข้า  หรือขายสินค้าโดยรู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยหรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือเมื่อรู้ว่าสินค้านั้น  เป็นสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยหรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือเมื่อรู้ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยภายหลัง
จากการผลิต น าเข้าหรือขายสินค้านั้นแล้ว ไม่ด าเนินการใดๆตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ ให้เกิดความ
เสียหาย  ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้น  จาก
จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง ที่ศาลก าหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่า
สินไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น  ความร้ายแ รงของความ
เสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ  การที่ผู้ประกอบการรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า  ระยะเวลาที่
ผู้ประกอบการปกปิดความไม่ปลอดภัยของสินค้า  การด าเนินการของผู้ประกอบการเมื่อทราบว่า
สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ  สถานะการเงินของ
ผู้ประกอบการ การที่ผู้ประกอบการได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนการที่ผู้เสียหาย มีส่วน
ในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย” 
 หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักกฎหมาย ข้างต้น นี้ควร จะ น ามาบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 ซึ่งเป็นกฎหมา ยสารบัญญัติ ด้วย 
นอกจากนั้นควรมีหลัก ความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict liability) หลักความเดือดร้อนร าคาญ 
(Nuisance) หลักการป้องกันเอาไว้ก่อนหรือหลักเตือนภัยก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น  (Precautionary 
principle) และหลักภาระการพิสูจน์ในคดีละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ  (Res Ipsa Loquitur) เพื่อให้
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ศาลสามารถน าหลักการดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาคดีและ การบังคับตามค าพิพากษา หรือค าสั่ง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

การเยียวยาผู้เสียหายโดยผลผูกพันค าพิพากษาในคดีสิ่งแวดล้อมตามหลัก การด าเนินคดี
แบบกลุ่ม 

 การเยียวยาผู้เสียหายโดยผลผูกพันค าพิพา กษาในคดีสิ่งแวดล้อมตามหลักการด าเนินคดี
แบบกลุ่มนั้นมีปัญหาที่ผู้ศึกษาจะได้ท าการวิเคราะห์ดังนี้ 

 1. การ เยียวยา ผู้เสียหายโดยผลผูกพันค าพิพากษาในคดีสิ่งแวดล้อมตามหลักการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มของศาลยุติธรรมและศาลปกครอง 
 การเยียวยาผู้เสียหายโดยผลผูกพันค าพิพากษาในคดีสิ่ งแวดล้อมตามหลักการด าเนินคดี
แบบกลุ่ม ของศาลยุติธรรม ซึ่ง กฎหมายวิธีพิจารณา ความ ของประเทศไทย ในปัจจุบัน ยังไม่มี
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงมีเพียงแนวคิดที่จะแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งโดยมีการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจาร ณาความแพ่ง (ฉบับที่ ...) 
พ.ศ. ... เร่ืองการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ซึ่งยกร่างโดยความคิดริเร่ิมของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ประสงค์จะให้เพิ่มบทบัญญัติดังกล่าวในลักษณะ 2 วิธีพิจารณาคดีวิสามัญในศาลชั้นต้น
ต่อจากบทบัญญัติหมวด 3 อนุญาโตตุลาการ เป็นหมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม แต่ก็ยังไม่ได้รับ
การพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร์ให้เป็นกฎหมาย 
 ดังนั้นผู้ศึกษาเห็นว่าบทบัญญัติที่จะเทียบเคียงหลักการดังกล่าวก็คงมีอยู่ในบทบัญญัติ
มาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการเป็นคู่ความร่วมกันในมูลความ
แห่งคดีเดียวกัน ตามที่ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ในปัญหาแรกที่กล่าวมาแล้ว เห็นว่าก็ไม่
อาจจะน ามาเป็นหลักการที่จะใช้ด าเนินกระบวนพิจารณาในคดีสิ่งแวดล้อมได้ด้วยหลักการและ
ทฤษฎีกฎหมายที่แตกต่างกัน และในขณะเดียวกันหลักการพิสูจน์ถึงสิท ธิของคู่ความแตกต่างกัน
เช่นกัน เพราะการฟ้องคดีสิ่งแว ดล้อมนั้นเป็นการฟ้องคดีในมูลละเมิดหรือนิติเหตุ แต่ตาม
บทบัญญัติมาตราดังกล่าวเป็นการฟ้องคดีที่มีลักษณะเป็นนิติกรรมหรือหนี้ร่วมนั้นเอง ดังนั้นถ้าน า
หลักการฟ้องคดีแบบกลุ่มมาใช้ในระบบศาลยุติธรรมโดยเฉพาะในคดีสิ่งแวดล้อมนั้นคงเป็นไปได้
ยาก 
 ส่วนการเยียวยาผู้เสียหาย โดยผลผูกพันค าพิพากษาในคดีสิ่งแวดล้อมตามหลักกฎหมาย
ของศาลปกครองก็มีการบัญญัติไว้เช่นกัน โดยได้บัญญัติหลักการฟ้องคดีที่มีผู้เสียหายจ านวนมากไว้
ในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 มาตรา 45 วรรคสาม 
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บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีผู้ประสงค์จะฟ้องคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน  บุคคลเหล่านั้นอาจยื่น
ค าฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียว โดยจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนใน
การด าเนินคดีต่อไปก็ได้  ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าการกระท าของผู้แทนผู้ฟ้องคดีในกระบวน
พิจารณาผูกพันผู้ฟ้องคดีทุกคน ” เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติข้างต้นเห็นได้ว่าการฟ้องคดีโดยมี
ผู้เสียหายจ านวนมากนั้น ยังพบว่าถ้าตัวแทนของผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายคนอ่ืน
ไม่ว่าจะด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม  เช่น มีส่วนได้เสียกับจ าเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดีใน
ผลประโยชน์แห่งคดีโดยตั วแทนรับผลประโยชน์มาจากจ าเลย เช่นน้ีผู้เสียหายคนอ่ืนก็ย่อมได้รับ
ความเสียหายจากการกระท าของตัวแทนในการฟ้องคดี เพราะตามบทบัญญัติมาตรา 45 วรรคสาม 
ก าหนดไว้เพียงหลักการฟ้องคดีและหลักผลผูกพันตามค าพิพากษาเท่านั้น ส่วนถ้าตัวแทนของผู้ฟ้อง
คดีก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่ ความคนอื่นแล้วบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวก็มิได้บัญญัติไว้จึง
ก่อให้เกิดปัญหาว่าถ้าตัวแทนฟ้องคดีท าให้คู่ความได้รับความเสียหายหรือกระท าการอันท าให้
คู่ความต้องเสียประโยชน์ในกระบวนพิจารณา ดังกล่าว แล้วจะมีแนวทางใดในการด าเนินการซึ่ง
กฎหมายมิได้บัญญัติวิธีแก้ไขปัญหาหรือแนวทางในการปฏิบัติไว้แต่อย่างใด  

 2. การเยียวยาผู้เสียหาย คดีสิ่งแวดล้อมในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม ตามแนวทางกฎหมาย
ล้มละลาย 
 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ .ศ.2483 ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง พอที่จะน ามาใช้เป็น
แนวทางในการบัญญัติกฎหมาย เกี่ยวกับ การ เยียวยาผู้เสียหายใ นคดีแบบกลุ่มหรือการ เยียวยา
ผู้เสียหายคดีที่มีผู้เสียหายจ านวนมาก ดังนี ้
 มาตรา 15 บัญญัติว่า “ตราบใดที่ลูกหนี้ยังมิได้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  เจ้าหนี้คนหนึ่งคน
ใดจะฟ้องลูกหนี้นั้นเป็นคดีล้มละลายอีกก็ได้  แต่เมื่อศาลได้สั่งในคดีหนึ่งคดีใดให้พิทักษ์ทรัพย์ของ
ลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว ให้จ าหน่ายคดีล้มละลายซึ่งเจ้าหนี้อ่ืนฟ้องลูกหนี้คนเดียวกันนั้น” 
 มาตรา 27 บัญญัติว่า “เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว  เจ้าหนี้จะขอรับ
ช าระหนี้ได้ก็แต่โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติน้ี  แม้จะเป็นเจ้าหน้ีตามค า
พิพากษาหรือเป็นเจ้าหน้ีที่ได้ฟ้องคดีแพ่งไว้แล้ว แต่คดียังอยู่ระหว่างพิจารณาก็ตาม” 
 มาตรา  28 บัญญัติว่า “เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว  ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
โฆษณาค าสั่งนั้นในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ  ในค า
โฆษณานั้นให้แสดงการขอให้ล้มละลาย วันที่ศาลมีค าสั่ง ชื่อ ต าบลที่อยู่ และอาชีพของลูกหนี้ 
 ในค าโฆษณาค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั้น  ให้แจ้งก าหนดเวลาให้เจ้าหน้ีทั้งหลายเสนอ
ค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย” 
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 ตามบทบัญญัติข้างต้นหมายถึงการที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว เจ้าหนี้ย่อมมี
สิทธิเข้ารับการขอรับช าระหนี้แม้จะมิ ใช่เป็นเจ้าหน้ีผู้ฟ้องคดีก็ตาม โดยเจ้าหนี้มีเพียงหน้าที่ที่จะเข้า
มาพิสูจน์ถึงหนี้ของตนเท่านั้นว่าเป็นเจ้าหน้ีมีประกันหรือเป็นเจ้าหน้ีไม่มีประกัน นอกจากนั้นการ
น าหลักเกณฑ์ในกฎหมายล้มละล ายมาใช้แล้วยังคงต้องอาศัยหลักเกณฑ์ ในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
ดังนีอี้กด้วย 
 การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มโดยผลของกฎหมาย (Opt-out) โดยสมาชิกกลุ่มคนใดคนหนึ่งมา
ยื่นค าร้องต่อศาลว่าจะด าเนินคดีแบบ Class action แทนกลุ่มสมาชิกทั้งหมด  โดยที่คนที่มี
ผลประโยชน์ได้เสียในกลุ่มอย่างเดียวกัน ไม่ต้องท าอะไรเลยก็ถือว่าผูกพัน ในผลของค าพิพากษา  
หากแพ้ก็ต้องแพ้ด้วย ถ้าชนะก็ชนะด้วย  แต่ถ้าไม่อยากให้ผูกพันต้องมาแสดงเจตนาก่อน  เรียกว่า 
Opt- out จะเห็นว่า อย่างแรกต้องแสดงเจตนาเข้า  แต่อย่างหลังไม่ต้องแสดงเจตนาถ้า ไม่อยากให้
ผูกพันต้องแสดงเจตนาออก โดยวางหลักเกณฑ์ที่ศาลจะอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม ได้แก่ 
 1. ต้องมีสมาชิกของกลุ่มเป็นจ านวนมาก เช่น คดีสิ่งแวดล้อม คดีล้มละลาย คดีแรงงาน  
คดีละเมิด คดีสัญญาอะไรใหญ่ ๆ ที่มีคนที่กลุ่มบุคคลจ านวนมากและมีสมาชิกเป็นจ านวนมาก 
 2. มีปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน เช่ น แรงงาน  โรงงานนี้มีพนักงาน 
10,000 คนเรียกร้องโบนัสอย่างเดียวกันก็ฟ้อง คดีแบบกลุ่ม (Class action) ได้ หรือว่าสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันท าละเมิดมีประชาชนเสียหายเป็นจ านวนมากฟ้องคดีแบบกลุ่ม (Class action) ได้ 
 3. ข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้ของคู่ความซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มจ ะต้องเป็นข้อเรียกร้อง  หรือข้อ
ต่อสู้ประเภทเดียวกันกับสมาชิกกลุ่ม 
 4. คู่ความซึ่งจะมาเป็นผู้แทนกลุ่มจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าสามารถที่จะปกป้องผล  
ประโยชน์ของกลุ่มได้ 
 ดังนั้น  การจะน าหลักการเข้าขอรับช าระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายที่ผู้ศึกษาได้
หยิบยกมาข้างต้นยังคงมีปัญหาว่าในกรณีที่เจ้าหน้ีเข้ามาขอรับช าระหนี้ ในคดีล้มละลายนั้นเป็นการ
เข้าขอรับช าระหนี้ในฐานะที่เป็นหนี้ต่อกัน กล่าวคือ เจ้าหน้ีและลูกหนี้มีนิติสัมพันธ์กันในฐานะเป็น
หนี้หรือเป็นนิติกรรมระหว่างกันโดยกฎหมายจ าแนกว่าเป็นลูกหนี้มีประกันและลูกหนี้ไม่มีประกัน 
แต่การเยียวยาในคดีสิ่งแวดล้อมเป็นการได้รับความเสียหายจากผู้ก่อมลพิษโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติหรืออากาศ นั้นก็หมายความว่าเป็นการกระท า ละเมิดต่อ
บุคคลอ่ืนท าให้เขาเสียหายต่อชีวิต ร่ายกาย อนามัยหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด เป็นการกระท า
ในทาง “ละเมิด” หรือ “นิติเหตุ” ซึ่งจะแตกต่างจากหลักที่ผู้ศึกษาได้หยิบยกในเร่ืองการขอรับช าระ
หนี้ในคดีล้มละลาย ตามมาตรา 15, 27, 28 หรือการฟ้องคดีร่วมกันในมูลความแห่งคดีเดียวกัน ตาม
มาตรา 59 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งเป็นเร่ือง “หนี้” หรือ “นิติกรรม” เห็นได้ว่าไม่
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อาจจะน ามาใช้กับหลักการเยียวยาในคดีสิ่งแวดล้อมได้เพราะตามหลักกฎหมายที่ก าหนดไว้ดังกล่าว
มีที่มาและแนวทางในการน าไปใช้ที่แตกต่างกัน  

 3. อ านาจของผู้เสียหายและ บทบาทของทนายค วามในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ตามหลัก 
Contingent fee หรือหลัก Conditional fee 
 อ านาจของผู้เสียหายในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม  (Class action) เมื่อพิจารณาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 หรือพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 42 เป็นอ านาจของผู้เสียหายในการฟ้องคดีแพ่งและอ านาจในการฟ้องคดี
ปกครองนั้นเห็ นได้ว่าในส่วนของการฟ้องคดีแพ่งตามมาตรา 55 ใช้หลักการ “โต้แย้งสิทธิ ” คือ 
บุคคลที่จะฟ้องคดีแพ่งต้องได้รับความเสียหายอย่างแท้จริงคือเป็นความเสียหายตามกฎหมายนั่นเอง 
ส่วนการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 42 ถือหลักว่าผู้ที่จะฟ้องคดีปกคร องได้ต้องได้รับ ความ
เดือดร้อนหรืออาจจะเดือดร้อน เสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ก็หมายความว่า ถ้าผู้เสียหายเห็นว่า
ตนอาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ก็สามารถฟ้องต่อศาลปกครองได้ เช่น กรณีศาล
ปกครองเชียงใหม่ตัดสินให้ “ชาวแม่เมาะ” ชนะคดีพิพากษาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
จ่ายเงินค่าเสียหายเป็นค่าเสื่อมสุขภาพอนามัยและจิตใจ รายละ 246,900 บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้
เร่งอพยพชาวบ้านออกนอกพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร กับร้ือสนามกอล์ฟปลูกป่าทดแทน หลังยื่นฟ้อง
ศาลนาน 5 ปี ระบุโรงไฟฟ้าใช้ถ่านหินลิกไนต์คุณภาพต่ าผลิตไฟฟ้าโดยไม่ได้บ าบัดอากาศเสีย  ให้
ได้มาตรฐานก่อนปล่อยสู่บรรยากาศจนเกิดมลพิษ  ชาวบ้านสูดดมล้มป่วยด้วยโรคระบบทางเดิน
หายใจเร้ือรัง บางรายเสียชีวิต  หรือกรณีรัฐมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้า  ถ้าประชาชนภายในพื้นที่เห็น
ว่าในอนาคตอาจจะท าให้ตนต้อง เดือดร้อนหรืออาจจะเดือดร้อน จากมลพิษที่เกิดขึ้นก็สามารถฟ้อง
ต่อศาลปกครองเพื่อให้ระงับการด าเนินโครงการได้  
 แต่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรืออาจจะเดือดร้อนไม่อาจจะฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมได้ เพราะ
ยังไม่ได้รับความเ สียหายหรือยังไม่ถูกโต้แย้งสิทธิ ก็จะมีปัญหาในผลผูกพันค าพิพากษา ของ
ผู้เสียหายว่าจะมีผลผูกพันเช่นไร  ไม่อาจจะฟ้องคดีต่อศาลยุติ ธรรมได้ทั้ง  ๆ ที่เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจ
ของศาลยุติธรรม  เช่น การฟ้องเรียกค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 มาตรา 96 (ค าสั่งประธานศาลฎีกาที่ 30/2547 ก าหนดให้เป็นอ านาจของศาล
ยุติธรรม) เกี่ยวกับการก่อให้เกิดมลพิษ  
 ในขณะเดียวกัน ก็เป็นอ านาจของศาลปกครองด้วย  เพราะในการด าเนินโครงการของรัฐ
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน เช่น การท าสัมปทาน การบริหารสาธารณะ การจัดท าสิ่ง
สาธารณูปโภค หรือการซื้อที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่ในการฝังกลบกากอุตสาหกรรม  ในกรณีนี้เมื่อ
ผู้เสียหายไม่อาจจะฟ้องคดีต่อศาลยุติ ธรรมได้แล้วก็ อาจจะใช้สิทธิ ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ถ้าเป็น
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กรณีตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 และศาลปกครอง
สามารถออกค าบังคับได้ตามมาตรา 72 แต่ผลผูกพันในค าพิพากษาของศาลปกครองก็ยังคง ยึด
หลักการจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง มาตรา 70 อยู่เช่นเดิม ดังเช่นค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 244/2553 
มีผู้ฟ้องคดีจ านวนทั้งสิ้น 211 คน หรือค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 68/2553 มีผู้ฟ้องคดีถึง 393 
คน ตามที่ผู้ศึกษาได้หยิบยกเป็นตัวอย่า งข้างต้น ก่อให้เกิดปัญหาในทางพิจารณาและระยะเวลาใน
การด าเนินคดี ปัญหาน้ีผู้ศึกษาเห็นว่าการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นควรอยู่ในรูปแบบของ
พระราชบัญญัติที่ศาลปกครองและศาลยุติธรรมสามารถน าไปใช้ได้ เพราะถ้าน าไปบัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้วท าให้ศาลปกครองไม่อาจจะน าแนวทางการพิจารณาคดี
แบบกลุ่มไปใช้ในศาลปกครองได้  
 นอกจากนั้นควรบัญญัติกฎหมายรับรองในเร่ืองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้
มีความชัดเจนและครอบคลุมมากกว่านี้โดยควรจะถือว่าเมื่อมีความเสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้ใดแล้ วก็ให้ถือว่าสิทธิของผู้น้ันถูกละเมิดแล้วและควรบัญญัติให้
ชัดเจนด้วยว่าผู้เสียหายในกรณีเช่นนี้จะมีสิทธิฟ้องคดีในกรณีใดได้บ้างซึ่งอาจจะมีการแก้ไข
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ในกรณีที่ศาลยุติธรรมจะพิจารณาเร่ืองอ านาจ
ของผู้เสียหายในการฟ้องคดี แต่ในส่ วนคดีปกครองนั้นพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 มาตรา 42 ก าหนดให้ผู้ได้รับความเสียหายหรืออาจจะได้รับความ
เสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มีสิทธิฟ้องต่อศาลปกครองอยู่แล้วซึ่งบทบัญญัติน้ีไม่ต้องมีการแก้ไข
เพียงแต่ ควรมีการแก้ไขพระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 โดย
ก าหนดให้ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีไปถึงผู้ที่ไม่ได้ฟ้องคดีด้วย เพื่อให้ศาลปกครองสามารถก าหนด
ค าบังคับตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 72 ให้
สอดคล้องกับการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมได้ 
 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม  (Class action) สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือการมีทนายความว่า
ความหรือแก้ต่างแทนผู้เสียหาย ซึ่งตาม กฎหมายกรณีที่ทนายความเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ทั้งหมด
แล้วมาเอาผลประโยชน์ จากร้อยละ (เปอร์เซ็นต์ ) ที่โจทก์ชนะคดีมีปัญหาว่าที่จะต้องวินิจฉัยอ านาจ
ท าได้มากน้อยเพียงใดและกฎหมายสนับสนุนหรือไม่ ในปัญหานี้ตามหลักกฎหมายของ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นไปตามหลัก  “Contingent fee” ส่วนในกฎหมายอังกฤษและเวลล์เป็นไปตามหลัก 
“Conditional fee” ตามหลักกฎหมายต่างประเทศทั้งสองระบบดังกล่าวก าหนดไว้เช่นเดียวกั นว่า
ทนายความย่อมสามารถเรียกค่าว่าความตามมูลค่าที่โจทก์ชนะคดี แต่ทนายความต้องเป็นผู้ออก
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจนกว่าคดีจะชนะและในขณะเดียวกัน ต้องไม่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย 
 แต่ตามแนวค าพิพากษาศาลฎีกาของประเทศไทยได้ว างแนวไว้ อย่างชัดเจน ว่าการที่
ทนายความออกค่าใช้จ่ายแทนผู้เสียหายเพื่อท าการฟ้องคดีแทนนั้น เป็นการค้าความขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนมีผล เป็นโมฆะ (ค าพิพากษาฎีกาที่ 1260/2543 (ประชุม
ใหญ่)) หรืออาจเป็นการยุแหย่ให้คู่ความเป็นความ กันเพื่อตัวเองจะได้ประโยชน์  ซึ่งปัญหานี้ก็ยังคง
เป็นปัญหาในทางกฎหมายและทางปฏิบัติที่จะน าหลักการฟ้องคดีแบบกลุ่มมาใช้ในประเทศไทย ซึ่ง
ผู้ศึกษาเห็นว่าแทนที่จะเป็นการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหาย
อย่างแท้จริงและต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคร้ายที่ได้ รับผลกระทบจากระบบอุตสาหกรรมกลับต้อง
ได้รับความเสียหายจากกระบวนการยุติธรรมซ้ าอีก และเป็นการหาประโยชน์ส่วนตัวของ
ทนายความ เพราะผู้ได้รับความเสียหายจากมลพิษส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นประชาชนที่มีรายได้น้อย 
เมื่อได้รับความเสียหายก็จะไม่ฟ้องคดีเน่ืองจากค่าเสียหายในการด า เนินคดีต้องใช้เงินทุนมาก ส่วน
หนึ่งจึงจ าต้องยอมรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบว่าจะแก้ไขได้อย่างไร อีกส่วนหน่ึงเมื่อ
ทนายความยื่นความจ านงจะฟ้องคดีแทนให้และออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประชาชนย่อมรับความ
ช่วยเหลืออย่างแน่นอน กรณีเช่นนี้ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นการหาประโย ชน์จากความทุกข์ของผู้อื่นอย่าง
ชัดเจน ซึ่งรัฐมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและคดีประเภทนี้จะเป็นคดีเกี่ยวกับส่วนรวม
เป็นส่วนใหญ่ตลอดจนมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก ดังนั้นในการฟ้องคดีของผู้เสียหายรัฐ
จึงควรเข้ามามีส่วนช่วยเหลือ โดยอาจจะให้องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นผู้ประสานงานกลาง
และผู้ด าเนินการแทนผู้เสียหายแทนที่จะเป็น การติดต่อของผู้เสียหายกับ ทนายความโดยตรง เพราะ
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 ให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดต้ัง
องค์กรนี้ขึ้นแต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้ นแต่อย่างใด เพื่อท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการ
เยียวยาความเสียหายเบื้องต้น การด าเนินคดีหรือการงดเว้นไม่เรียกค่าฤาชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินคดี  
 หลักการเยียวยาผู้เสียหายในการฟ้องคดีแบบกลุ่มหรือการฟ้องคดีที่มีผู้เสียหายจ านวน
มาก (Class action) นั้นก็ยังพบว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียตามที่ผู้ศึกษาได้อธิบาย และวิเคราะห์ไว้  ซึ่ง
การแก้ไขกฎหมายก็ต้องระมัดระวังถึงการเป็นตัวแทนกลุ่มในการด าเนินคดีแทน ไม่ว่าจะเป็น
คุณสมบัติของตัวแทน ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นกลาง เพ ราะถ้าบุคคลที่เป็นตัวแทนกลุ่ม
ด าเนินการที่เป็นการเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อคู่ความร่วมคนอ่ืนแล้ว จะท าให้กระบวนการยุติธรรม
เสียหายไปด้วย ดังนั้นในปัญหานี้ผู้ศึกษาเห็นว่าหลักการ ตามหลักกฎหมายต่างประเทศที่ใช้ หลัก 
Opt-out และ Opt-in นั้นก็ยังไม่เหมาะสมกับสังคมไทย  
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 ตามระบบ Opt-in หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ฟ้องด าเนินคดีแบบกลุ่มก็จะไป
ประกาศโฆษณาเชิญชวนว่า “ท่านทั้งหลายบัดนี้ตนได้เป็นผู้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม ผู้ใดที่มีสิทธิอย่าง
เดียวกัน ถ้าอยากจะเข้ามามีผลเกี่ยวพันในคดีนี้ ขอให้แสดงเจตนาเข้ามาภายในก าหนดเวลา มิฉะนั้น
ท่านจะไม่ได้รับผลประโยชน์” แต่ในส่วนของประเทศไทยไม่ใช้แบบดังกล่าว  ประเทศไทยใช้แบบ 
Opt-Out หมายความว่า ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ฟ้องด าเนินคดีแบบกลุ่มหลัก ๆ ผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้ผล
คดีผูกพันตนต้องมาแสดงตนภายในเวลาที่ก าหนด ส่วนมากจะเป็น 45 วัน เมื่อพ้น 45 วัน ถือว่ า
ผูกพันหมดทุกคน ผู้ที่จะเข้ามามีผลผูกพันไม่ต้องท าอะไรก็จะได้รับผลประโยชน์ด้วย แต่
ขณะเดียวกันสิทธิต่าง ๆ ของ ผู้เสียหายอาจจะสูญไปด้วยนิ่งเฉยของผู้เสียหายเอง ถ้าศาลอนุญาตให้
ด าเนินคดีแบบกลุ่มแล้วจะมาฟ้องคดีอีกไม่ได้ คดีที่ก าลังฟ้องอยู่ก็ถูกจ าหน่ายคดี และผู้เสียหายจะมา
ฟ้องเองก็ถูกจ าหน่ายคดีด้วยเช่นกัน เพราะคดีดังกล่าวได้รับการพิจารณาเป็นคดีแบบกลุ่มไปแล้ว จึง
เห็นได้ว่ายังไม่เหมาะสมนักเนื่องจากเป็นการมัดมือชก อีกทั้งการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ในสังคมไทย 
 นอกจากนั้น ยังมีข้อบกพร่อง อีกประการหนึ่ง คือระบบการฟ้องคดีแบบกลุ่ม (Class 
action) ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) ซึ่งเป็นระบบเหมือนกับค้าความ 
ทนายความและกฎหมายของต่างประเทศจะคอยยุแหย่ให้ฟ้องคดีโดยพยายามท าให้เป็นคดีความกัน
แล้วแจ้งว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ถ้ามาฟ้องคดีแบบกลุ่ม (Class action) ส านักงานทนายความ
ที่รับเร่ืองราวก็เป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด หลังจากนั้นก็จะได้ผลตอบแทนคือรางวัลการท างาน 
ซึ่งตาม ร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ของไทย ก าหนดให้สูงสุดถึงร้อยละ 30 ของ
รายได้ที่ได้รับ โจทก์ที่ได้รับประโยชน์ ผู้เสียหายที่ได้รับประโยชน์จากคดีแบบกลุ่ม (Class action) 
ไม่มีสิทธิบังคับคดีเอง แม้จะเป็นฝ่ายชนะคดีก็ตาม ต้องให้ทนายความเป็นผู้บังคับคดี และ
ทนายความจะได้รับเงินทั้งหมด ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนร้อยละ 30 แต่ศาลอาจจะให้ไม่ถึงก็ได้ 
ยกตัวอย่าง เช่น โรงงาน ก . ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นมาด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานจ้างให้ผู้ เสียหาย
คนหน่ึงมาฟ้องคดีแบบกลุ่ม (Class action) ด าเนินการเรียบร้อยหมด และมาตกลงจะชดใช้
ค่าเสียหายถูก ๆ สิทธิของผู้เสียหายคนอ่ืนถูกลดลงไปด้วย ซึ่งความจริงแม้จะมีการคัดค้านได้ก็ตาม 
แต่บุคคลส่วนใหญ่ไม่อาจจะรู้ข้อมูลได้ กรณีเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ ใน
กระบวนการยุติธรรมท าให้ระบบยุติธรรมไม่มีความน่าเชื่อมั่นจาก ประชาชนและผู้ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย 
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ความเป็นเอกภาพ และอ านาจในการก าหนดขอบเขต ของค าพิพากษา ในการก าหนด
มาตรการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม 

 ปัญหาความเป็นเอกภาพของค าพิพากษาในคดีสิ่งแวดล้อ มในการก าหนดมาตรการ
เยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม ปัญหานี้พบว่าค าพิพากษาในการเยียวยาผู้เสียหายในคดี
สิ่งแวดล้อมนั้นไม่มีเอกภาพของค าพิพากษาอย่างเพียงพอ เพราะเมื่อกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้ก าหนด
ไว้เพื่อให้ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีที่ตนได้รับความเสียหายจากผู้ก่อมลพิ ษแล้ว แต่กฎหมายในเร่ือง
เดียวกันกลับเป็นอ านาจของศาลทั้งสองศาลนั่นก็คือ ศาลปกครองและศาลยุติธรรม เช่น การเรียก
ค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 ก าหนดให้การเรียก
ค่าเสียหายเป็นอ านาจของศาลยุติธรรม (ค าสั่งประธานศาลฎีกาที่ 30/2547) ทั้ง ๆ ที่พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นกฎหมายมหาชนและถือว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความ
สงบเรียบร้อยหรือศี ลธรรมอันดีของประชาชนควรเป็นอ านาจของศาลปกครองเพียงศาลเดียว แม้
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 จะก าหนดให้ เป็นสิทธิที่จะ
เรียกค่าเสียหายในทางแพ่งก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติข้างต้นกล่าวได้ว่าเป็นการเรียก
ค่าเสียหายทางแพ่งที่เป็นลักษณะตามกฎหมายมหาชนย่อมถือว่าเป็นการเรียกค่าเสียหายตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 ในเขตอ านาจของศ าล
ปกครอง นั่นเอง และในขณะเดียวกันตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ .ศ.2542 มาตรา 9(3) ประกอบ มาตรา 42 และมาตรา 71 ที่การเรียกค่าเสียหายแก่ผู้ก่อ
มลพิษย่อมเป็นการใช้อ านาจในทางปกครองเพราะ ผู้ที่จะสามารถก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมได้
ต้องปรากฏ ว่าได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานเสียก่อนน่ันก็หมายความว่าโรงงานอุตสาหกรรม
ก าลังท าหน้าที่เป็นตัวแทนของฝ่ายปกครองในการด าเนินการจัดต้ังโรงงาน เช่น การผลิต
กระแสไฟฟ้า การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ เช่น การผลิต
พลาสติก เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นการใช้อ านาจแทนรัฐหรือฝ่ายปกครองทั้งสิ้น  เมื่อไปท าให้เอกชน
ได้รับความเสียหายย่อมถือว่าเป็นความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐหรือตัวแทนรัฐ  ผู้ศึกษาจึงเห็น
ว่าเป็นอ านาจของศาลปกครอง 
 เมื่อประธานศาลฎีกาได้มีค าสั่งของประธานศาลฎีกาก าหนดให้มีแผนกคดีสิ่งแวดล้อมใน
ศาลฎีกาและหลังจากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งขึ้นในศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้น (ประกาศคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม เร่ืองการจัดต้ังแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลแพ่ง ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 
พ.ศ.2554) เห็นได้ว่าก่อให้เกิดปัญหาต่อประชาชนผู้ฟ้องคดีและปัญหาการเยียวยาผู้เสียหายในคดี
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อพิจารณาจากระบบการฟ้องคดีของศาลยุติธรรมถือว่ายุ่งยากกว่า
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การฟ้องคดีปกครอง เพราะเป็นระบบกล่าวหาที่คู่ความต้องแสวงหาพยานหลักฐานเอง แม้ต่อมาจะ
มีแนวคิดการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้มีลักษณะการฟ้องคดีแบบกลุ่มหรือ
การฟ้องคดีโดยมีผู้เสียหายจ านวนมากแต่ก็ถือว่าเป็นเพียงแนวความคิดเท่านั้นปัจจุบันร่างประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็ได้ตกไปไม่อาจจะเป็นกฎหมายได้ก็เท่ากับว่ายังคงใช้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่มีลักษณะเป็นการฟ้องคดีในระบบกล่าวหาอยู่นั่นเอง ซึ่งปัญหานี้ผู้
ศึกษาเห็นว่าเป็นปัญหาของความเป็นเอกภาพของค าพิพากษาเป็นอย่างมาก เพราะกฎหมายในเร่ือง
เดียวกันก็ควรที่จะต้อง มีศาลเดียวมิใช่แบ่งแยกระบบกฎหมายที่มีลักษณะซ้ าซ้อนทั้งๆ ที่คดี
สิ่งแวดล้อมเป็นกฎหมายมหาชนที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครองมิใช่อ านาจของศาลยุติธรรมยกเว้น
ในเร่ืองของการฟ้องคดีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นในกรณีนี้ผู้ศึกษาเห็นด้วย
ว่าเป็นอ านาจของศาลยุติธรรมเพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายเอกชนที่ว่าด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนซึ่งมีฐานะเท่าเทียมกันจึงต้องเป็นหน้าที่ของคู่ความในการที่
จะแสวงห าพยานหลักฐานมาฟ้องแก่ศาลเองโดยไม่ต้องอาศัยกลไกของศาลในระบบของศาล
ปกครองเช่นเดียวกับลักษณะของกฎหมายมหาชนที่ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในอ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ
ซึ่งประชาชนจะน ามาใช้เป็นพยานหลักฐานฟ้องคดีเป็นไปได้ยากจึงต้องอาศัยกลไกระบบของศาล
ปกครองในการแสวงหาพยานหลักฐานใ ห้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงต้องอาศัยกลไกนี้ในการที่จะแสวงหา
พยานหลักฐานในคดีซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่ดีกว่าระบบของศาลยุติธรรมซึ่งไม่มีหลักการเรียก
พยานหลักฐานมีเพียงหลักการใช้ส าเนาเอกสารแทนต้นฉบับเอกสารเท่านั้น (ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 93 (2)) ซึ่งผู้ศึกษา เห็นว่ายังไม่เพียงพอต่อการด าเนินคดีและการท าค า
พิพากษาของศาลให้เกิดความเป็นธรรมอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ดังนั้น อ านาจในการก าหนดมาตรการในการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมในส่วน
ของศาลยุติธรรมจึงเป็นไปตามอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้ วยการบังคับ
คดีตามค าพิพากษา ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดมาตรการในการที่จะเยียวยาผู้เสียหายหรือเจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาไว้จึงเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 บัญญัติว่า “ค า
พิพากษาหรือค าสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในค าฟ้องทุกข้อ  แต่ห้ามมิให้พิพากษา
หรือท าค าสั่งให้สิ่งใด ๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค าฟ้อง เว้นแต่ 
 (1) ในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์  ให้พึงเข้าใจว่าเป็นประเภทเดียวกับฟ้องขอให้ขับไล่
จ าเลย ถ้าศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี เมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะมีค าสั่งให้ขับไล่จ าเลยก็ได้  ค าสั่ง
เช่นว่านี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงวงศ์ญาติทั้งหลายและบริวารของจ าเลยที่อยู่บนอสังหาริมทรัพย์นั้น  ซึ่ง
ไม่สามารถแสดงอ านาจพิเศษให้ศาลเห็นได้ 
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 (2) ในคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์ใด  ๆ เป็นของตนทั้งหมด  แต่พิจาณาได้ความว่าโจทก์
ควรได้แต่ส่วนแบ่ง เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะพิพากษาให้โจทก์ได้รับแต่ส่วนแบ่งนั้นก็ได้ 
 (3) ในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ช าระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องเมื่อศาลเห็นสมควร  
ศาลจะพิพากษาให้จ าเลยช าระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ได้ช าระเสร็จตามค าพิพากษาก็ได้ 
 (4) ในคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเช่าหรือค่าเสียหายอันต่อเน่ืองค าน วณถึงวันฟ้องเมื่อศาล
เห็นสมควร  ศาลจะพิพากษาให้ช าระค่าเช่าและค่าเสียหายเช่นว่านี้จนถึงวันที่ได้ช าระเสร็จตามค า
พิพากษาก็ได้ 
 (5) ในคดีที่อาจยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นอ้างได้
นั้น เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะยกข้อเหล่านั้นขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาคดีไปก็ได้ 
 (6) ในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ช าระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยซึ่งมิได้มีข้อตกลงก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยกันไว้  เมื่อศาลเห็นสมควรโดยค านึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการสู้ความหรือการ
ด าเนินคดี  ศาลจะพิพากษาให้จ าเลยช าระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นกว่าที่โจทก์มีสิ ทธิได้รับตาม
กฎหมายแต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องหรือวันอ่ืนหลังจากนั้นก็ได้” 
 ส่วนอ านาจที่จะข อในค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีน้ันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 172 วรรคสอง ได้ก าหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องแสดงโดยชัดแจ้งแห่งสภาพของข้อหาและค าขอ
บังคับเท่านั้ นเมื่อพิจารณาตามหลักการข้อบังคับในคดีสิ่งแวดล้อมผู้ศึกษาเห็นว่าผู้ฟ้องคดีก็น่าจะ
ขอให้ผู้ก่อมลพิษชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนพร้อมด้วยดอกเบี้ย หรืออาจจะขอให้หยุด
กระท าการหรือหยุดสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม ส่วนการขอให้บังคับอย่างอื่นนั้นมีอยู่น้อยมาก 
เมื่อพิจารณาหลักการขอให้ศาลบังคับและหลักการก าหนดขอบเขตของค าพิพากษาตามมาตรา 142 
ที่ผู้ศึกษากล่าวมาข้างต้นนั้น เห็นได้ว่ายังไม่มีมาตรการเพียงพอในการที่จะน ามาใช้ในคดี
สิ่งแวดล้อมได้ เพราะเมื่อพิจารณาตามมาตรา 142 ข้างต้นน้ัน จึงมี ผลผูกพัน เพียงเฉพาะคู่ความ
เท่านั้นส่วนการที่จะก าหนดขอบเขตของค าพิพากษาให้มีผลไปถึงบุคคลภายนอกก็เห็นได้ว่าไม่มี
บทบัญญัติให้อ านาจศาลในการที่จะพิพากษาให้มีผลไปถึงบุคคลภายนอกที่จะสามารถน ามาปรับใช้
ในคดีสิ่งแวดล้อมได้เพราะการที่มาตรา 142 ก าหนดไว้ก็เพื่อให้ศาลไ ม่อาจจะก าหนดขอบเขตของ
ค าพิพากษาอย่างกว้างขวางมากจนเกินไปจนท าให้ผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องใดๆ ในค า
พิพากษาต้องได้รับผลจากค าพิพากษาไปด้วย แต่ในส่วนของคดีสิ่งแวดล้อมนั้น จึงตรงข้ามกัน 
กล่าวคือ ควรมีผลไปถึงบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายด้วย แต่การมีผลไปถึงบุคคลภายน อก
นั้นจะต้องมีหลักที่ชัดเจนและรัดกุมเป็นอย่างมากเพื่อให้ระบบศาล ยุติธรรมเป็นความยุติธรรมตาม
เจตนาของผู้ได้รับความเดือนร้อนมิใช่เป็นความยุติธรรมที่เกิดจากค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
หรือกฎหมายก าหนด 
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 ส่วนมาตรการในการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมตามค าพิพากษาของศาลปกครอง
จึงเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.
2542 มาตรา 70 บัญญัติว่า “ค าพิพากษาศาลปกครองให้ผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามค าบังคับ
นับแต่วันที่ก าหนดในค าพิพากษาจนถึงวันที่ค าพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสีย” 
 มาตรา 71 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งค า
พิพากษาหรือค าสั่งใด ๆ ให้มีผลผูกพันบุคคลภายนอกได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในค าพิพากษาให้บุคคลใดออกไปจากสถานที่ใดให้ใช้บังคับตลอดถึงบริวารของผู้น้ัน
ที่อยู่ในสถานที่นั้นด้วย เว้นแต่ผูน้ั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิพิเศษอ่ืน 
 (2) ถ้าบุคคลใดได้เข้าเป็นผู้ค้ าประกันในศาลเพื่อการด าเนินการใด ๆ ตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง ให้ค าพิพากษาหรือค าสั่งใช้บังคับแก่การประกันนั้นได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค้ าประกันใหม่ 
 (3) ค าพิพากษาหรือค าสั่งเกี่ยวกับสถานะหรือความสา มารถของบุคคล  หรือนิติบุคคล  
บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือใช้ยันกับบุคคลภายนอกก็ได้  เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิ
ดีกว่า 
 (4) ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินใด  ๆ คู่กรณีที่เกี่ยวข้องอาจอ้างกับ
บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า” 
 ดังนั้นในส่วนมาตรการในการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมโดยศาลปกครองนั้นผู้
ศึกษาก็ยังคงเห็นว่ายังมี แนวคิดมาจ ากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยน ามาใช้ในคดี
ปกครองด้วยเพราะถ้าพิจารณาแล้วอ านาจในการท าค าพิพากษาของศาลปกครองก็ยังคงมีลักษณะ
เช่นเดียวกันและมีขอบ เขตที่ไม่แตกต่างกันจึงเห็นว่าก็ยังคงไม่มีมาตรการเพียงพอในการเยียวยา
ผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมโดยศาลปกครองแม้ศาลปกครองจะมีกลไกในการด าเนินกระบวน
พิจารณาก็ตามแต่เมื่ออ านาจในการก าหนดขอบเขตของค าพิพากษายังคงถูกจ ากัดอยู่ตามกฎหมาย
แล้วก็คงยังไม่อาจจะแก้ไขปัญหาได้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 ซึ่งประเทศไทยมีลักษณะรูปแบบการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมคล้ายคลึงกับการพิจารณา
คดีสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส  โดยแบ่งอ านาจการพิจารณาคดีออกเป็น
กรณีศาลยุติธรรมว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องได้รับการแก้ไขเยียวยา  แม้แต่เป็นความเสี ยหายด้าน
จิตใจ ทางด้านศีลธรรมหรือแม้แต่ความเสียหายทางด้านการท่องเที่ยวก็ตาม 
 ในเร่ืองการก าหนดให้มีการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินนั้นเป็นไปตามกระบวนยุติธรรม
ตามปกติ แต่ในกรณีที่ศาลยุติธรรมมีค าสั่งในการออกมาตรการใด ๆ เพื่อเยียวยาความเสียหาย  อาจ
ถูกจ ากัดโดยเงื่ อนไขทางปกครอง เช่น  ในการสั่งปิดโรงงานหรือหยุดการด าเนินงานใด ๆ ที่มีการ
อนุมัติให้ด าเนินการจากฝ่ายปกครองนั้นไม่สามารถท าได้  อย่างไรก็ดีศาลยุติธรรมก็มีอ านาจในการ
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สั่งให้ผู้ก่อมลพิษจัดท ามาตรการใด ๆ ที่จ าเป็น (Mesures de prévention) เพื่อป้องกันมิให้เกิดความ
เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อม  และอ านาจศาลยุติธรรมก าหนดวิธีการ
คุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี  ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 482-492 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง โดยเป็นมาตรการฉุกเฉิน  (Procédure d’urgence) ซึ่งออกโดยผู้พิพากษาเฉพาะ  
เน่ืองจาก หน้าที่ของศาลยุติธรรมมีหน้าที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและยังมีหน้าที่ในการป้องกัน
ความเสียหายที่เกิดขึ้น หน้าที่ในเร่ืองการป้องกันนี้  จึงน ามาซึ่งการออกมาตรการฉุกเฉินใด ๆ เพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม  มาตรการ Référé หรือมาตรการฉุกเฉินนี้มีลัก ษณะที่
ส าคัญ คือ เป็นมาตรการที่เป็นการชั่วคราว  มีลักษณะเป็นมาตรการบังคับให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
หรือทั้งสองฝ่ายปฏิบัติหรืองดเว้นกระท าการได้ ค าพิพากษาในการออกมาตรการฉุกเฉิน 
(Ordanance de référé) ดังกล่าวนี้ไม่ได้เข้าไปพิจารณาถึงเน้ือหาแห่งคดี (Found du litige) และ
สามารถร้องขอต่อผู้พิพากษาให้ออกมาตรการฉุกเฉินได้ตลอดช่วงเวลาของกระบวนการพิจารณา
คดีโดยเพียงแต่ผู้ร้องแสดงให้ศาลเห็นถึงความเสียหายที่กระทบต่อ  สิทธิของผู้ร้อง อย่างไรก็ดี 
มาตรการฉุกเฉินนี้มีข้อจ ากัดคือ  ศาลไม่สามารถให้มีการออกค าสั่งที่เป็นมาตรการฉุกเฉิน ในทาง
แพ่งเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า 
 นอกจากนั้นในระบบการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองของประเทศสาธาณรัฐ
ฝร่ังเศส ก าหนดให้ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนี้ไม่พียงแต่เฉพาะศาลยุติธรรมที่มีอ านาจในการ
ตัดสินวินิจฉัยคดีเท่านั้น  ศาลปกครองก็เ ป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากในการวินิจฉัยคดี
และพัฒนาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าในกรณี
ที่มีกฎหมายให้อ านาจศาลใดศาลหนึ่งเป็นการเฉพาะในการวินิจฉัยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก็ให้เป็นไป
ตามกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติไว้  หากไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะก็ต้องพิจารณาถึง
ขอบเขตอ านาจตามปกติของศาลนั้น ๆ ซึ่งศาลปกครองเป็นศาลที่มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาท
ที่เกี่ยวกับการกระท าทางปกครองทั้งหลายและมีอ านาจในการวินิจฉัยคดีอยู่สองส่วน คือ  วินิจฉัย
ตัดสินข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการขอให้มีการยกเลิกเปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองหรือการออกกฎ
ต่าง ๆ และมีอ านาจในการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับความรับผิดในการกระท าของรัฐหรือฝ่ายปกครองที่
ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 ดังนั้นคดีสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยก็ยังเป็นอ านาจของทั้งศาลยุติธรรม (ค าสั่งประธาน
ศาลฎีกาที่ 30/2547) และเป็นอ านาจของศาล ปกครองด้วย (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ .ศ.2542 และค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุดในการด าเนินคดีปกครอง
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13) ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาของประเภทคดี และตาม
ค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุดก าหนดว่า โดยศาลควรวินิจฉัยเพื่อวางบรรทัดฐานในการ
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ปฏิบัติราชการที่ดี การสร้างปทัสถานของสังคมและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารราชการแผ่นดิน การป้องกัน คุ้มครอง 
รักษาหรือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลจะเกิดขึ้นใน
อนาคตต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชีวิตหรือสุขภาพอนามัยของบุคคลและสิทธิของชนรุ่น
หลังด้วย และการก าหนดค่าเสียหายในค าพิพากษา ศาลพึงก าหนดให้ครอบคลุมค่าเสียหายต่าง ๆ 
ตามข้อเท็จจริงในแต่ละคดีและนอกจากนั้นในกรณีที่ศาลมี ค าบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ศาลพึงก าหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจนว่า
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความร้ายแรงของผลที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อม
และระยะเวลาตามปกติในการปฏิบัติราชการที่หน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐน้ัน
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ (ฤทัย หงส์สิริ, 2554, หน้า 153)  
 นอกจากนั้นกรณีของประเทศญี่ปุ่นก็มีระบบศาลเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อมไว้โดยเป็นระบบ
ศาลเด่ียว ซึ่งคดีปกครองจะฟ้องได้ที่ศาลยุติธรรมเช่นเดียวกันคดีอ่ืน ๆ เพียง แต่ศาลจะใช้กฎหมาย
พิเศษ คือ พระราชบัญญัติการฟ้องคดีปกครอง (Administrative case Litigation Law, 1962) มาใช้ใน
การประกอบการพิจารณา วิธีพิจารณาคดีปกครองจะคล้ายคลึงกับวิธีพิจารณาคดีแพ่งส่วนขั้นตอน
การฟ้องคดี ด าเนินเช่นเดียวกับคดีแพ่ง ผู้พิพากษาเจ้าของส านวนก็เป็นผู้ พิพากษาในคดีแพ่งไม่ได้
แยกเฉพาะแต่อย่างใด (ชาญวิทย์ ชัยกันย์, 2550, หน้า 140)  
 จากกรณีสภาพปัญหาข้างต้น ในแต่ละประเทศมีระบบกฎหมายในเร่ืองคดีสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งส าคัญก็คือหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมจะมีรูปแบบ
อย่างไรเพื่อให้กฎหหมายมีเอกภาพไม่มีความซับซ้อนจนก่อให้เกิดปัญหาประชาชน ในการฟ้องผิด
ศาล  เช่น  คดีเรียกค่าเสียหายจาก การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อ
หน้าที่ไม่ด าเนินการติดตั้งสัญญาณหรือเคร่ืองหมายจราจรท าให้เอกชนถึงแก่ความตาย ระหว่าง นาง
รุ่งรัตน์  ชีวสาธน์ ในฐานะส่วนตัวและผู้แทนโดยชอบธรรม ของนายกานต์  ชีวสาธน์ และนายพฤทธิ์  
ชีวสาธน์ โจทก์ กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 1 นายเผชิญ  ไพโรจน์ศักดิ์ ในฐานะ ผู้รักษาการ
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 2 นายวัฒนชัย  สุวคนธ์ ในฐานะผู้รักษาการผู้ว่าการการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 3 จ าเลย อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ซึ่งในคดีน้ีได้แก่ 
ศาลปกครองกลาง (ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 15/2547) 
 กรณีโจทก์เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค  พ.ศ. 
2522 ฟ้องจ าเลยทั้งสองซึ่งเป็นเอกชน  ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีลูกจ้างของจ าเลยที่  1 กระท า
ละเมิดในทางการที่จ้าง  ซึ่งใช้รถแบ็กโฮขุดตักดินบริเวณขอบถนนโดยประมาทปราศจากความ
ระมัดระวัง ท าให้กระแทกถูกท่อประปาของโจทก์แตกช ารุดเสียหาย  ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่หน่วยงาน
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ทางปกครองยื่นฟ้องจ าเลยทั้งสองซึ่งเป็นเอกชนเท่านั้น และแม้จ าเลยที่ 1 จะเป็นคู่สัญญากับเทศบาล
ต าบลกมลาไสยตามสัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายพิพัฒน์กมลาเขตก็ตาม  
แต่จ าเลยทั้งสอง  ก็มิใช่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา  3 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เห็นว่า ข้อพิพาทคดีนี้มิใช่
คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการ
ใช้อ านาจตามกฎหมาย  หรือจากกฎ  ค าสั่งทางปกครอง  หรือค าสั่งอื่น  หรือจากการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร  อันอยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา  9 วรรคหนึ่ง  (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542 แต่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ตามมาตรา 271 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คดีนีอ้ยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ยุติธรรม (46/2548) 
 ในกรณีนี้ย่อมเห็นได้ว่าแม้จะเป็นเร่ืองละเมิดซึ่งเป็นคดีความรับผิดในทางแพ่งก็ตาม แต่ก็
ต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ดังนั้นสามารถจ าแนกหลักเกณฑ์การฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ดังนี้ 
 1. กรณีเป็นการกระท าทางกายภาพของเจ้าหน้าที่จนท าให้เอกชนได้รับความเสียหาย 
 2. กรณีเป็นการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ โดยแบ่งออกเป็นการใช้อ านาจในทางปกครอง
และการใช้อ านาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 3. การออกกฎ ค าสั่งทางปกครองหรือค าสั่งอื่นใด 
 4. การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 5. การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
 จากกรณีข้างต้นในส่วนของการใช้อ านาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญากรณีเดียว
เท่านั้นที่เป็นอ านาจของศาลยุติธรรมส่วนกรณีอ่ืน ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอ านาจของศาลปกครอง 
ดังนั้นการที่จะพิจารณาตามหลักกฎหมายแล้วยังต้องค านึงถึงแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
ชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลประกอบด้วย เพราะในบางกรณีน่าจะฟ้องที่ศาลยุติธรรมตาม
ตัวอย่างที่ผู้ศึกษาได้หยิบยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้นกลับฟ้องที่ศาลปกครอง 

มาตรการสงวนสิทธิค าพิพากษาของศาลในการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม 

 การพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม ของศาลยุติธรรมได้ ออกมาเป็นจ านวนมาก  แต่คดีส่วนใหญ่
ยังไม่สิ้นสุด  ผลการตัดสินถือว่าก้าวหน้า  เช่น คดีชาวบ้านคลิตี้ล่าง  8 คน ฟ้องร้องบริษัทตะกั่วคอน
เซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จ ากัดและกรมควบคุมมลพิษว่าท าให้เจ็บป่วยด้วยโรคพิษตะกั่วเร้ือรัง เกิด
ความทุกข์ทรมานด้านร่างกายและจิตใจ เสื่อมสมรรถภาพในการท างาน คิดเป็นเงิน  119,036,400 
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บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ าเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์จ านวน  4,260,000 บาท 
เป็นค่ารักษาพยาบาลในช่วงก่อนการฟ้องร้อง ค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองเพื่อบ าบัดฟื้นฟู สุขภาพ และ
ค่าเสียโอกาสจากการท างาน  แต่ไม่ต้องชดเชยค่าสูญเสียด้านจิตใจ อวัยวะ คุณภาพชีวิต การพัฒนา
ตน และความสามารถในการสืบต่อชาติพันธุ์ ความเสียหายจากสัตว์เลี้ยงที่ตาย  เน่ืองจากไม่มี
หลักฐานที่ชัดเจน ต่อมาศาลอุทธรณ์ แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ภาค 7 พิพากษาให้ชดเชยค่า เสียหาย
ส าหรับค่ารักษาพยาบาลก่อนการฟ้อง  และค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองจนกว่าจะหายเป็นปกติ  รวมถึง
การชดเชยรวมส าหรับค่าสูญเสียด้านจิตใจ อวัยวะ คุณภาพชีวิต และความสามารถในการสืบต่อชาติ
พันธุ์ ค่าความเสียหายจากสัตว์เลี้ยงที่ล้มตาย  และค่าเสียหายจากการไม่สามารถใช้ประโย ชน์น้ าใน
ล าห้วย เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 29,551,000 บาท ตอนนี้ชาวบ้านคลิตี้ยังไม่ได้รับเงินชดเชยเหล่านี้เลย 
 คดีโคบอล์ต 60 ที่มีคนขโมยแท่งโคบอลต์ 60 ที่เสื่อมสภาพมาขายให้ร้านรับซื้อของเก่า  
การตัดท าลายท าให้รังสีแพร่กระจายไปทั่วที่ท างานและพักอาศัยมีผู้เสียชีวิตบา งคนได้รับรังสี
ปริมาณมากท าให้โครโมโซมผิดปกติซึ่งสามารถถ่ายทอดไปถึงลูกหลานได้ ผู้เสียหายฟ้องร้องทั้งต่อ
บริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของโคบอลต์ 60 และส านักงานปรมาณูเพื่อสันติที่เป็นผู้ควบคุมดูแล ในการ
ฟ้องบริษัทเอกชนต่อศาลแพ่ง ผู้ฟ้อง 12 ราย เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่ อเยียวยาความเสียหายที่
เกิดขึ้นเป็นจ านวนทั้งสิ้น  90,424,266 ล้านบาท ศาลแพ่งพิพากษาให้ชดเชยความเสียหายในส่วนค่า
เดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลและค่าเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงินบางส่วน  รวมเป็นเงินที่บริษัทต้อง
ชดเชยค่าเสียหายทั้งสิ้น 640,276 บาทโดยไม่ได้ก าหนดให้จ่า ยค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจาก
โรงพยาบาลของรัฐให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าไปแล้ว 
 ส่วนศาลปกครองกลางพิพากษาให้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติต้องจ่ายเงินชดเชยความ
เสียหายต่อสุขภาพ  จ านวนทั้งสิ้น 5,222,301 บาท และให้สงวนสิทธิที่จะแก้ไขค าพิพากษาในส่วน
ค่ารักษาในอนาคตที่ต้องติด ตามผลการตรวจเลือด  โครโมโซม ดีเอ็นเอของผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อ
ก าหนดค่ารักษาพยาบาลในอนาคตอีกไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่มีการพิพากษา  ต่อมามีการอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสูงสุดในประเด็นที่ศาลสงวนสิทธิแก้ไขค าพิพากษาในส่วนค่ารักษาพยาบาลในอนาคต  
เพื่อขอให้มีการชดเชยค่าเสียห ายเพิ่มเติมส าหรับค่าตรวจเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยในอนาคตค่า
รักษาพยาบาลต่อเน่ืองในอนาคต  แต่ศาลไม่ก าหนดให้  เน่ืองจากไม่มีฐานค่าเสียหายส าหรับค่า
รักษาพยาบาลในอนาคตที่ศาลปกครองก าหนดไว้ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะก าหนดให้  (ค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ 3/2546) 
 ในการฟ้อง ร้องเรียกค่าเสียหายที่ผ่านมา  ผู้ฟ้องร้องมักจะได้รับค่าชดเชยค่อนข้างต่ าและ
ไม่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด เพราะมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เช่นการขาด
มาตรการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ความเสียหายเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  ผู้เสียหายขาด
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ความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิ และมีอุปสรรคในการด าเนินคดี เช่น  ข้อจ ากัดในการฟ้อง ต้ังแต่
การรวบรวมพยานหลักฐานการเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลและการสืบพยานในศาลและภาระการ
พิสูจน์ ซึ่งในระบบศาลยุติธรรมไม่มีระบบไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงในคดีสิ่งแวดล้อม  และในการ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  และสุดท้ายคือผลของคดีและการบังคับคดีที่ท าให้ผู้
ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับการชดเชย 
 ในการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม แม้ศาลยุติธรรมและศาลปกครองจะน า มาตรการสงวน
สิทธิค าพิพากษาของศาลในการเยียวยาผู้เสียหาย มาใช้ก็ตาม แต่ก็ยังคงพบปัญหาว่าศาลป กครอง
สูงสุดไม่ก าหนดความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย เช่น กรณีตามค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 3/2546 ได้
ตัดสินว่าค่ารักษาพยาบาลในอนาคต  เพื่อขอให้มีการชดเชยค่าเสียหายเพิ่มเติมส าหรับค่าตรวจเฝ้า
ระวังอาการเจ็บป่วยในอนาคตค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองในอนาคต  แต่ศาลไม่ก าหนดให้  เนื่องจาก
ไม่มีฐานค่าเสียหายส าหรับค่ารักษาพยาบาลในอนาคตที่ศาลปกครองก าหนดไว้  จึงไม่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะก าหนดให้ กรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าก็ยังคงเป็นดุลยพินิจของศาลปกครองในการที่
จะก าหนดให้หรือไม่เพราะมาตรการสงวนสิทธินั้นได้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 444 ซึ่งการที่ศาลปกครองน าหลักการในกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับก็เพื่อความเป็น
ธรรมในการพิจารณาคดี เน่ืองจากคดีสิ่งแวดล้อมเป็นการยากที่จะดูถึงความเสียหายที่เห็นได้ด้วยตา
เปล่าหรือการน าสืบถึงค่าเสียหายในขณะนั้นจะต้องมีมาตรการในการสงวนสิทธิไว้เพื่อดูอาการข อง
ผู้เสียหายว่าได้รับสารพิษมากน้อยเพียงใด กรณีดังกล่าวผู้ศึกษาเห็นว่าควร ก าหนดหลักการสงวน
สิทธิไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 เป็นการให้ศาลต้องน า
หลักการสงวนสิทธิในค าพิพากษาโดยไม่ใช้หลักดุลยพินิจ เช่นเดียวกับหลักการเรียกค่าเสียหา ยชิง
ลงโทษ ภาระการพิสูจน์ตามกฎหมายตกแก่ผู้ครอบครองมลพิษ เป็นต้น เพราะการได้รับความ
เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม เมื่อผู้ฟ้องคดีชนะคดีอาจจะมีปัญหาว่าความเสียหาย ที่มีสาเหตุใกล้ชิด
ต่อเน่ืองกันจากมูลเหตุในการฟ้องร้องคดีและค าพิพากษา เพราะการได้รับผลกระทบจากผู้ก่อมลพิษ
นั้นอาจจะไม่พบการกระท าในขณะนั้น ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะพบความเสียหาย ที่เกิดขึ้น 
ดังนั้นควรน าหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 444 ที่ก าหนดไว้ว่า  “ในกรณีท าให้เสียหายแก่ร่างกาย
หรืออนามัยนั้น ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และค่าเสียหายเพื่อการที่
เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน  ทั้งในเวลาปัจจุบันน้ันและในเวลา
อนาคตด้วย และถ้าในเวลาที่พิพากษาคดี เป็นพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริง
เพียงใด  ศาลจะกล่าวในค าพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขค าพิพาก ษานั้นอีกภายใน
ระยะเวลาไม่เกินสองปีก็ได้ ” เพื่อให้ศาลปกครองน าหลักการเหล่านี้ เป็นแนวทางในการที่จะสงวน
สิทธิในค าพิพากษาไว้ก่อนและศาลอาจจะเยียวยาเพียงความเสียหายที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า
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หรือความเสียหายตามความเป็นจริงไปก่อน ส่วนอาจจะก าหนดเงื่อนไขไว้โดยมีระยะเว ลา 2 ปี
ตามที่กฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดไว้ก็น่าจะเป็นธรรมกับผู้เสียหาย เพราะถ้าพิพากษาไปโดยไม่
พิจารณาถึงความเสียหายที่มีในอนาคตแล้วก็อาจจะท าให้ผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเพียงพอ  
เน่ืองจากขณะฟ้องอาการของโรคที่ได้รับความเสียหายจากผู้ก่อมลพิษอาจจะไม่ร้ายแร งก็เป็นได้ ซึ่ง
ตามบทบัญญัติกฎหมายข้างต้นควรที่จะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ลง ไปในกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วย
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 ก็ควรมีหลักการการ
สงวนสิทธิของค าพิพากษาเพื่อให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการก าหนดขอบเขตและระยะเวลาการบังคับ
ตามค าพิพากษาเพื่อให้ค าพิพากษาก่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการ
เยียวยาในคดีสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการเยียวยาความเสียหายในคดีอ่ืน ๆ เพราะ
อาการของผู้ได้รับความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากผู้ก่อมลพิษอาจจะไม่ สามารถมองเห็นได้ด้วย
ตาเปล่าตาม ความเสียหายที่แท้จริง  ต้องอาศัยระยะเวลาและข้อมูลทางการแพทย์ประกอบการ
พิจารณาของศาลนอกจากการไต่สวนและการพิจารณาคดีของศาลเพียงอย่างเดียว 
 ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นค าพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองก็ตามก็ควรที่จะน า
หลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มา ตรา 444 ดังที่ผู้ศึกษาได้หยิบยกมาเป็นตัวอย่าง
ข้างต้น ควรมีการก าหนดเงื่อนไขไว้ในค าพิพากษาด้วย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการเยียวยา
ผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นเป็นการท าให้ผู้ก่อมลพิษมีความตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นและบริหารจัดการไปในแนวทางที่ระมัดระวัง มากขึ้น เพราะถ้าไม่ใช้ความระมัดระวังแล้ว
อาจจะต้องถูกเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนมากซึ่งอาจจะท าให้ธุรกิจของตนต้อง
ปิดกิจการก็เป็นได้ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาในคดีสิ่งแวดล้อม 

 การที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานแต่ละแห่งไม่มีอ านาจตามกฎหมายอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณา
ถึงอ านาจหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ จะไม่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับส าหรับการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายใหม่โดยเฉพาะจะท าให้บุคลากรในหน่วยงาน
ของรัฐน้ัน ๆ ไม่มีความพร้อมและไม่เชี่ยวชาญ ตลอดจนประสบการณ์ใ นการที่จะไปบังคับใช้
มาตรการทางปกครอง หรือกรณีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหากไม่มีกฎหมายหรือ
ระเบียบมารองรับการปฏิบัติอย่างชัดเจนก็จะท าให้มีปัญหาในเร่ืองการพิจารณาใช้ดุลพินิจได้ผล 
และจะก่อให้เกิดผลเสียต่อราชการโดยตรง เนื่องจากตามมาตรการบังคับทางแพ่งจะอา ศัยอ านาจ
ของกรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย ส่วนมาตรการบังคับทาง
อาญาน้ันอาศัยอ านาจของกรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่ในส่วนของการบังคับตาม
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ค าสั่งทางปกครองหรือการบังคับคดีปกครองยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในการบังคับทางปกครองแต่
อย่างใด ไม่ว่าจะเป็น มาตรา 57 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ.
2539 หรือพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 มาตรา 72 นั้นก็
ล้วนแล้วแต่ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งมาใช้บังคับแทบทั้งสิ้น จึงควรมีการออก
กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกลางในการบังคับทางปกครองออกใช้บังคับ เพื่อเป็นหน่วยงานที่ดูแลใน
ปัญหาดังกล่าวโดยตรงโดยเฉพาะการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมพบปัญหา ดังนี้ 
 ปัญหาการเยียวยาในกรณีที่ ผู้ได้รับความเดือด ร้อนหรือเสียหายหรือถูกกระทบสิทธิ หรือ
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา  

 1. การเยียวยาโดยศาลยุติธรรม 
 เมื่อพิจารณาอ านาจในการบังคับคดีของศาลยุติธรรมกรณีผู้ที่ถูกกระทบสิทธิเป็นเอกชน
หรือเอกชนเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาโดยมีกรมบังคับคดีเป็นผู้ใช้อ านาจในการที่จะบังคับคดีแทน
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาย่อมมีอ านาจที่จะบังคับคดีต่อผู้ก่อมลพิษได้แต่มีท รัพย์สินบางประเภทที่ไม่
อยู่ภายใต้การบังคับคดีได้แก่ทรัพย์สินที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 286 นั่นก็คือ เงินเดือน  ค่าจ้าง บ านาญ บ าเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกัน
ของข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ  และเงินสงเคราะห์ บ านาญหรือบ าเหน็จที่
หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยัง คงมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้ น กล่าวคือถ้าปรากฏว่า
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามีค าบังคับให้ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือแพ้คดีแล้วย่อมเป็นอ านาจของกรม
บังคับคดีในการที่จะบังคับคดีแทนเจ้าหนี้ตามค าพิพากษ า ซึ่งมีปัญหาว่าถ้าศาลน าพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.2535 เกี่ยวกับบทบัญญัติว่าด้วยการเรียกค่าเสียหาย
ในทางแพ่งในกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้ว กรมบังคับคดีจะมีอ านาจในการบังคับคดีแทนเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาหรือไม่เพราะอ านาจของกรมบังคับคดีนั้น มีอ าน าจเพียงการบังคับคดีแพ่งและคดี
ล้มละลายเท่านั้น ส่วนการบังคับคดีสิ่งแวดล้อมจะมีอ านาจในการบังคับคดีหรือไม่ ซึ่งในปัญหานี้ผู้
ศึกษาเห็นว่ากรมบังคับคดีไม่มีอ านาจบังคับคดีในคดีสิ่งแวดล้อมแม้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 ดังกล่าวจะก าหนดให้เป็นค่าเสียหายในทางแพ่ง  แต่กรณี
ดังกล่าวเป็นค่าเสียหายตามกฎหมายมหาชนก็ควรที่จะเป็นไปตามหลักกฎหมายมหาชนมิใช่ น าหลัก
กฎหมายแพ่งมาเป็นเงื่อนไขของการก าหนดหลักการเยียวยาและหลักการแบ่งอ านาจของศาลในการ
พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม 
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 2. การเยียวยาโดยศาลปกครอง 
 การเยียว ยาในคดีสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองในกรณีที่ เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานทาง
ปกครองกระท าละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือละเลยต่อหน้าที่ในการที่จะต้องสั่งให้ผู้
ก่อมลพิษระงับหรือปรับปรุงการด าเนินการอันมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และชุมชนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานทางปกครองมีหน้าที่กลับไม่ด าเนินการย่อมถือว่าเป็นการกระท า
ละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ .ศ.2539 ประกอบพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) เมื่อผู้ฟ้องคดี เป็น
ประชาชน จะให้ ใครบังคับคดี ซึ่งในปัจจุบันการบังคับคดีปกครองนั้นส านักงานศาลปกครองได้
จัดตั้งส านักบังคับคดีปกครองขึ้นในส านักงานศาลปกครองท าหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับคดีให้
เป็นไปตามค าสั่งค าบังคับ หมายบังคับคดีและค าพิพากษาของศาลปกครอง รวมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินการตามหมายบังคับคดี ดังนั้นการบังคับคดีปกครองจึงเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักบังคับคดี
ปกครอง ส านักงานศาลปกครองไม่ใช่ของกรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม (ฤทัย หงส์สิริ , 2554, 
หน้า 165) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เร่ือง การแบ่งส่วนราชการ
และอ านาจหน้าที่ของส่วนราชกา รในส านักงานศาลปกครอง  ข้อที่ 4(9) ก าหนดให้ส านักบังคับคดี
ปกครอง มีอ านาจหน้าที่ในการ ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีในคดีปกครอง คดีละเมิดทาง
ปกครอง คดีสัญญาทางปกครอง  และคดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครองให้เป็นไปตามค าสั่ง ค า
บังคับ หมายบังคับคดีและค าพิพากษาของศาลป กครอง และด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนงาน
บังคับคด ีการค านวณและประเมินราคาทรัพย์ตามหมายบังคับคดี  และติดตามความเคลื่อนไหวการ
บังคับคด ี(ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เร่ือง การแบ่งส่วนราชการและอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการในส านักงานศาลปกครอง ข้อที่ 13)  
 ดังนั้นการที่ศาลปกครองจัดต้ังส านักบังคับคดีปกครองเท่ากับว่าศาลปกครองพิจารณา
และพิพากษาคดีแล้วย่อมเป็นอ านาจของศาลปกครองเองในการที่จะบังคับคดี ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่ายัง
ไม่มีความเหมาะสมเพราะถ้าเปรียบเทียบกับการบัง คับคดีของกรมบังคับคดี กรณีการบังคับคดีแพ่ง
และคดีล้มละลายหรือกรมราชทัณฑ์ กรณีการบังคับคดีอาญา สังกัดกระทรวงยุติธรรมแล้วเป็นการ
บังคับคดีโดยฝ่ายปกครอง มิใช่ฝ่ายตุลาการเป็นผู้บังคับคดีด้วยตนเอง ซึ่งศาลยุติธรรมและกระทรวง
ยุติธรรมแยกต่างหากจากกันเพื่อจุดมุ่งหมายมิให้ศาลยุติธรรมอยู่ในอ านาจของฝ่ายปกครองหรือฝ่าย
การเมืองอันเป็นการครอบง าการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคดี แต่การที่ส านักงานศาลปกครองได้
จัดตั้งส านักบังคับคดีไว้ในศาลปกครองแม้จะเป็นการใช้อ านาจในทางปกครองมิใช่อ านาจตุลาการ
ในการตัดสินคดีก็ตาม แต่ผู้ศึกษาก็ยังคงเห็นว่าควรที่จะให้ส านักบังคับคดีปกครองสังกัดกระทรวง
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ยุติธรรมจะเหมาะสมกว่า เพราะเป็นส่วนงานของการใช้อ านาจปกครองโดยแท้ ซึ่งการบังคับคดี
ควรเป็นการด าเนินการของฝ่ายปกครองมิใช่ด าเนินการโดยฝ่ายตุลาการ 


