
 

 

บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

 การเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมโดยผลผูกพันของค าพิพากษาตามที่ผู้ศึกษาได้ท า
การวิเคราะห์ปัญหาในระดับการใช้อ านาจของศาลในการที่จะก าหนดขอบเขตอ านาจของค า
พิพากษาเพื่อให้ค าพิพากษามีความเป็นธรรมและมีการใช้เวลาในการด าเนินการพิจ ารณาโดย
รวดเร็วและไม่กระทบถึงสิทธิของประชาชนในการที่จะน าคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลสามารถ
สรุปได้ว่า 
 1. การเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมโดยผลผูกพันของค าพิพากษาเกี่ยวกับอ านาจใน
การก าหนดขอบเขตของค าพิพากษาศาลยุติธรรมนั้นได้ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 145 ไม่มีมาตรการเพียงพอในการที่จะเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมเพราะ
ตามมาตราดังกล่าวมีหลักการและแนวคิดที่ไม่เอื้อต่อการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม ซึ่งคดี
สิ่งแวดล้อมนั้นต้องอาศัยหลักการหลายอย่างในการที่จะก าหนดมาตรการและขอบเขตการใช้อ านาจ
ในการท าค าพิพากษาของศาล เช่น มาตรการในการเยียวยาตามหลักการเยียวยาคดีแบบกลุ่ม การใช้
มาตรการในการก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ เป็นต้น ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะท าให้การเยียวยา
ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาที่ครอบคลุมถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหาย 
 ในส่วนของการเยียวยาผลผู กพันค าพิพากษาในการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมในศาล
ปกครองนั้นเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ .ศ.2542 มาตรา 70 ซึ่งมาตราดังกล่าวก็ยังคงเห็นว่าได้รับ หลักการจากประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 อยู่เช่นเดิม ซึ่งค าพิพากษาของศาลปกครองไม่ควรถูกผูกติดอยู่ กับ
หลักการเยียวยาผู้เสียหายที่มีลักษณะแคบจนเกินไปจนอาจจะท าให้ค าพิพากษาของศาลปกครองไม่
มีประสิทธิภาพเพียงพอในการเยียวยาผู้เสียหาย เพราะในคดีสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยอ านาจในการที่
จะต้องก าหนดความเสียหายเป็นพิเศษและในขณะเดียวกัน อ านาจของศาลปกครองไม่ว่าจะเป็น
อ านาจในการพิจารณา อ านาจก าหนดขอบเขตค าพิพากษา ล้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพในการที่จะ
ก าหนดมาตรการในการพิจารณาคดี เช่น การแสวงหาพยานหลักฐาน การมีกลไกที่จะช่วยให้การ
พิจารณาคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ซึ่งมาตรการที่ศาลปกครองมีเช่นนี้ ย่อมถือว่ามี



193 

 

ประสิทธิภาพอย่างมาก แต่กลับต้องถูกบังคับให้ก าหนดขอบเขตของค าพิพากษาตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 70 ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าปัญหานี้ต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เพื่อให้
กระบวนพิจารณา และการท าค าพิพากษา ของศาลปกครองเป็นไปอย่างบูรณาการ และมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เพื่อให้ศาลมีอ านาจในการก าหนด
หลักเกณฑ์การเยียวยา ได้แก่ หลักความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict liability) หลักความเดือดร้อน
ร าคาญ (Nuisance) หลักการป้องกันเอาไว้ก่อนหรือหลักเตือนภัยก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น  
(Precautionary principle) และหลักภาระการพิสูจน์ในคดีละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ  (Res Ipsa 
Loquitur) เป็นต้น 
 2. การเยียวยาผู้เสียหายโดยผลผูกพันค าพิพากษาในคดีสิ่งแวดล้อมตามหลักการด าเนินคดี
แบบกลุ่ม  ตามกฎหมายวิธีพิจารณาของประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกร ณีของ
การด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรม ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าบทบัญญัติที่จะเทียบเคียงหลักการ
ดังกล่าวก็คงมีอยู่ในบทบัญญัติมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการ
เป็นคู่ความร่วมกันในมูลความแห่งคดีเดียวกัน ตามที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ใ นปัญหาแรก
ที่กล่าวมาแล้ว เห็นว่าก็ไม่อาจจะน ามาเป็นหลักการที่จะใช้ด าเนินกระบวนพิจารณาในคดี
สิ่งแวดล้อมได้ด้วยหลักการและทฤษฎีกฎหมายที่แตกต่างกัน และในขณะเดียวกันหลักการพิสูจน์
ถึงสิทธิของคู่ความแตกต่างกันเช่นกัน ดังนั้นถ้าน าหลักการฟ้องคดีแบบกลุ่มมาใช้ในระบบศาล
ยุติธรรมโดยเฉพาะในคดีสิ่งแวดล้อมนั้นคงเป็นไปได้ยา กกว่าศาลปกครองเพราะตามหลักการแล้ว
การใช้อ านาจของศาลยุติธรรมเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายเอกชนซึ่งคู่ความมีสถานะเท่าเทียมกัน
จึงต้องอาศัยหลักการเยียวยาที่ไม่อาจจะก าหนดให้มีขอบเขตกว้างขวางมากจนท าให้ผู้ที่มิใช่คู่ความ
ต้องได้รับผลกระทบจากค าพิพากษา แต่ในส่วนของคดีสิ่งแวดล้อมมิใช่มีลักษณะเช่นนั้น ซึ่งต้อง
อาศัยหลักการเยียวยาที่กว้างขวาง นอกจากจะท าให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างครอบคลุมแล้ว 
อีกส่วนหน่ึงเป็นการลงโทษผู้ก่อมลพิษที่ไม่ระมัดระวังในการด าเนินกิจการของตน 
 ส่วนการเยียวยาผู้เสียหายโดยผลผูกพันค าพิพากษาในคดีสิ่งแวดล้อมตามหลักกฎหมาย
ของศาลปกครองก็มีการบัญญัติไว้เช่นกัน โดยได้บัญญัติหลักการฟ้องคดีที่มีผู้เสียหายจ านวนมากไว้
ในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 มาตรา 45 วรรคสาม 
ซึ่งบัญญัติไว้เช่นนีก้็ไม่อาจจะมีมาตรการเพียงพอในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะถ้าตัวแทนกลุ่ม
ซึ่งเป็นตัวแทน ในการด าเนินคดี ด าเนินการอันเป็นการท าให้สมาชิกของกลุ่มได้รับความเสียหาย
แล้วย่อมท าให้การพิจารณาคดีของศาลและอ านาจศาลมีผลกระทบโดยอาจจะเป็นการน าระบบการ
พิจารณาของศาลแสวงหาประโยชน์ก็เป็นได้ เช่น กรณีการเพิกถอนกฎหรือการเพิกถอนใบอนุญาต
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ก็มีผลไปถึงผู้ที่มิได้ฟ้องด้วย เช่น กรณีการออกใบอนุญาติของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ต้ังสุสานฝังศพ
และฌาปนกิจสถานให้แก่เจ้าของที่ดิน แต่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อการ
ใช้ประโยชน์ใน ที่ดินแล ะน้ าตกบริเวณใกล้เคียง ชาวบ้านจึงฟ้องศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอน
ใบอนุญาตของผู้ว่าราชการจังหวัดและศาล ปกครองสูงสุดวินิจฉัยให้ เพิกถอนค าสั่งของผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่ออกใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน  (คดีหมายเลขแดงที่ อ . 44/2550) จึงเท่ากับว่า
ค าวินิจฉัยของศาลปกครองมีผลไปถึงบุคคลอ่ืน ๆ ด้วย  
 ดังนั้นเห็นได้ว่าบทบัญัติของกฎหมายมหาชนนั้นมีแนวทางและมาตรการที่เอ้ือต่อการ
เยียวยาความเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมมากกว่าระบบของศาลยุติธรรมซึ่งผูกพันเฉพาะคู่กรณี เท่านั้น 
ดังนั้นในส่วนของการเพิกถอนกฎหรือเพิกถอนใบอนุญาตย่อมมีผลไปถึงบุ คคลอ่ืนที่มิได้ฟ้องด้วย 
แต่ถ้าเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมย่อมผูกพันเฉพาะคู่ความเท่านั้ นในปัญหานี้ผู้
ศึกษาจึงขอเสนอแนะว่าควรมี พระราชบัญญัติว่าด้วยการฟ้องคดีแบบกลุ่มและ พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการชดเชยความเสียหายของรัฐเช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศญี่ ปุ่นที่ก าหนดให้ผู้ได้รับ
ความเสียหายจากคดีสิ่งแวดล้อมนอกจากจะเยียวยาเพียงผู้ฟ้องคดีเท่านั้นก็เยียวยาผู้ที่ได้รับความ
เสียหายด้วย แม้จะไม่ได้ฟ้องคดี ซึ่งถือว่าเป็นทางออกที่ดีมากกว่าท ี ่จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ในเร่ืองละเมิดในการเยียวยาความเสียหาย นอกจาก นั้นก็เพื่อให้ทั้งศาลยุติธรรมและศาล
ปกครองสามารถหยิบยกพระราชบัญญัติการฟ้องคดีแบบกลุ่มและพระราชบัญญัติว่าด้วยการชดเชย
ความเสียหายของรัฐไป ปรับใช้ในการพิจารณาคดีแทนที่จะไปเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งว่าด้วยการฟ้องคดีแบบกลุ่มซึ่งมีเพียงศาลยุติธรรมเท่านั้นที่จะสามารถหยิบยกไป
ใช้ได้ แต่ศาลปกครองไม่อาจจะน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไปใช้บังคับได้เพราะไม่มี
จุดเกาะเกี่ยวและมีทฤษฎีกฎหมายที่แตกต่างกัน 
 3. ความเป็นเอกภาพและอ านาจในการก าหนดขอบเขตของค าพิพากษาในการก าหนด
มาตรการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อ ม สรุปได้ว่าปัญหาความเป็นเอกภาพของค าพิพากษาใน
คดีสิ่งแวดล้อมในการก าหนดมาตรการเยี ยวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม พบว่าค าพิพากษาในการ
เยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมนั้นไม่มีเอกภาพของค าพิพากษาอย่างเพียงพอ เพราะเมื่อกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมได้ก าหนดไว้เพื่อให้ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีที่ตนได้รับความเสียหายจากผู้ก่อมลพิษแล้ว 
แต่กฎหมายในเร่ืองเดียวกันกลับเป็นอ านาจของศาลทั้งสองศาลนั่นก็คือ ศาลปกครองและศาล
ยุติธรรม เช่น การเรียกค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.
2535 ก าหนดให้การเรียกค่าเสียหายเป็นอ านาจของศาลยุติธรรมทั้ง ๆ ที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นกฎหมายมหาชนและถือว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย
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หรือศี ลธรรมอันดีของประชาชนควรเป็นอ านาจของศาลปกครองเพียงศาลเดียว แม้ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 จะก าหนดให้เป็นสิทธิ ที่จะเรียก
ค่าเสียหายในทางแพ่งก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติข้างต้นกล่าวได้ว่าเป็นการเรียก
ค่าเสียหายทางแพ่งที่เป็นลักษณะตามกฎหมายมหาชนย่อมถือว่าเป็นการเรียกค่าเสียหายตาม
กฎหมายปกครองนั่นเอง และในขณะเดียวกันตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศา ลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบ มาตรา 42 และมาตรา 71 ที่การ
เรียกค่าเสียหายแก่ผู้ก่อมลพิษย่อมเป็นการใช้อ านาจในทางปกครองเพื่อผู้ที่จะสามารถก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมได้ต้องปรากฏว่าได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานเสียก่อนน่ันก็หมา ยความว่า
โรงงานอุตสาหกรรมก าลังท าหน้าที่เป็นตัวแทนของฝ่ายปกครองในการด าเนินการจัดต้ังโรงงาน 
เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ เช่น 
การผลิตพลาสติก เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นการใช้อ านาจแทนรัฐหรือฝ่ายปกครองทั้งสิ้น เมื่อ ไปท า
ให้เอกชนได้รับความเสียหายย่อมถือว่าเป็นความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐหรือตัวแทนรัฐด้วย
จึงเป็นอ านาจของศาลปกครองเท่านั้น อ านาจในการก าหนดมาตรการในการเยียวยาผู้เสียหายในคดี
สิ่งแวดล้อมในส่วนของศาลยุติธรรมย่อมเป็นไปตามอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งว่าด้วยการบังคับคดีตามค าพิพากษา ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดมาตรการในการที่จะเยียวยา
ผู้เสียหายหรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไว้ย่อมเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 142  
 ในส่วนมาตรการในการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมโดยศาลปกครองนั้นผู้ศึกษาก็
ยังคงเห็นว่ายังมี หลักการ จากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งน ามาใช้ในคดีปกครองด้วย
เพราะถ้าพิจารณาแล้วอ านาจในการท าค าพิพากษาของศาลปกครองก็ยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกัน
และมีขอบเขตที่ไม่แตกต่างกันจึงเห็นว่าก็ยังคงไม่มีมาตรการเพียงพอในการเยียวยาผู้เสียหายในคดี
สิ่งแวดล้อมโดยศาลปกครองแม้ศาลปกครองจะมีกลไกในการด าเนินกระบวนพิจารณาก็ตามแต่เมื่อ
อ านาจในการ ก าหนดขอบเขตของค าพิพากษายังคงถูกจ ากัดอยู่ตามกฎหมายแล้วก็คงยังไม่อาจจะ
แก้ไขปัญหาได้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 4. มาตรการสงวนสิทธิค าพิพากษาของศาลในการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวด ล้อม ใน
การพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมควรมีการก าหนดมาตรการสงวนสิทธิค าพิพากษาของศาล อย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะต้องมีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 
ในการเยียวยาผู้เสียหาย เพราะการได้รับความเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม เมื่อผู้ฟ้องคดีชนะคดีอาจจะ
มีปัญหาว่าความเสียหายยังไม่อาจจะมองเห็น ณ ขณะก าหนดในค าพิพากษา เพราะการได้รับ
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ผลกระทบจากผู้ก่อมลพิษนั้นอาจจะไม่พบการกระท าในขณะนั้น ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะ
พบความเสียหายขึ้น ดังนั้นศาลควรน าหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 444 ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีท า
ให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น  ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป  
และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน  ทั้งในเวล า
ปัจจุบันน้ันและในเวลาอนาคตด้วย และถ้าในเวลาที่พิพากษาคดี เป็นพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความ
เสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใด  ศาลจะกล่าวในค าพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขค า
พิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีก็ได้ ” เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะสงวนสิ ทธิในค า
พิพากษาไว้ก่อนและศาลอาจจะเยียวยาเพียงความเสียหายที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าไปก่อนส่วน
อาจจะก าหนดเงื่อนไขไว้โดยมีระยะเวลา 2 ปีตามที่กฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดไว้ก็น่าจะเป็นธรรม
กับผู้เสียหาย เพราะถ้าพิพากษาไปโดยไม่พิจารณาถึงความเสียหายที่มีในอนาคตแล้วก็อาจ จะท าให้
ผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเพียงพอก็เป็นได้ 
 ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นค าพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองก็ตามก็ควรที่จะน า
หลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 444 ดังที่ผู้ศึกษาได้หยิบยกมาเป็นตัวอย่าง
ข้างต้น ควรมีการก าหนดเงื่อนไขไว้ในค าพิพ ากษาด้วย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการเยียวยา
ผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นเป็นการท าให้ผู้ก่อมลพิษมีความตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นและบริหารจัดการไปในแนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้น เพราะถ้าไม่ใช้ความระมัดระวังแล้ว
อาจจะต้องถูกเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนมากซึ่งอาจจะท าให้ธุรกิจของตนต้อง
ปิดกิจการก็เป็นได้ 
 5. หน่วยงานผู้รับผิดชอบบังคับ คดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาในคดีสิ่งแวดล้อม ควรมี
หน่วยงานบังคับคดีที่มีอ านาจเฉพาะในการที่จะใช้อ านาจบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลโดยให้มีการจัดต้ังแผนกคดีสิ่งแวดล้อมขึ้นในกรมบังคับคดี และแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ในส านักบังคับคดีปกครอง แล้วแต่กรณี เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถใช้อ านาจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะปัจจุบันกรมบังคับ
คดีมีอ านาจบังคับคดีเพียงคดีแพ่งและคดีล้มล ะลายเท่านั้น ส่วนคดีสิ่งแวดล้อมแม้ส่วนหน่ึงจะเป็น
ลักษณะการเยียวยาในทางแพ่ง เช่น คดีละเมิดก็ตาม แต่คดีสิ่งแวดล้อม ถือว่าเมื่อมีการเยียวยาใน
รูปแบบการฟ้องคดีแบบกลุ่มแล้วก็ควรมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบเฉพาะของแต่ละศาลในการที่จะมี
อ านาจบังคับการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าบังคับ       
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ข้อเสนอแนะ 

 ปัญหาและอุปสรรคในการ เยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการก าหนด
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มี
การปรับปรุงแก้ไขดังต่อไปนี้ 
 1. การเยียวยาผู้เสียห ายในคดีสิ่งแวดล้อมโดยผลผูกพันของค าพิพากษา ควรมีบทบัญญัติ
ในการก าหนดขอบเขตผลผูกพันเกี่ยวกับการให้ศาลก าหนดค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนไว้
เป็นการเฉพาะ  เช่น อาจจะออกเป็นกฎหมายว่าด้วยการชดเชยจากรัฐ โดยไม่ต้องอาศัยประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติจัดต้ังศ าลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.
2542 เน่ืองจากความเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแพร่กระจายของมลพิษจะ
มีลักษณะที่แตกต่างจากความเสียหายอื่นโดยทั่วไป ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่เสียหายได้รับการชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและสะดว กยิ่งขึ้น กฎหมายฉบับนี้จึงควรบัญญัติ
เกี่ยวกับเร่ืองนี้ไว้เป็นการเฉพาะรวมทั้งการก าหนดมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติกรณีที่มีความ
เสียหายเกิดขึ้นแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินด้วย 
 2. ในคดีสิ่งแวดล้อมนั้นบางคร้ังเกิดความเสียหายเป็นบริเ วณกว้างและมีประชาชนเป็น
จ านวนมากเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าเดียวกันจึงน่าจะน าหลักกฎหมายของประเทศ
ที่ใช้กฎหมาย Common Law ที่เรียกว่า “Class Action” มาปรับใช้กล่าวคือ เมื่อผู้เสียหายคนหน่ึง
ฟ้องคดีแล้วก็อาจจะใช้สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแทนผู้เสียหายคน
อ่ืน ๆ ได้และค าพิพากษาในคดีนั้นจะมีผลผูกพันผู้เสียหายคนอ่ืนๆ ด้วย หากสามารถน าหลักการ 
Class Action มาเป็นหลักเพิ่มเติมในการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในคดีสิ่งแวดล้อมที่มีผู้เสียหาย
เป็นจ านวนมากในคดีเดียวกันได้ก็จะสามารถอ านวยควา มยุติธรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับความ
เสียหายจากคดีสิ่งแวดล้อมได้อีกเป็นจ านวนมาก โดยให้อยู่ในรูปแบบของพระราชบัญญัติว่าด้วย
การฟ้องคดีแบบกลุ่มและพระราชบัญญัติว่าด้วยการชดเชยความเสียหายจากรัฐเช่นเดียวกับหลักการ
ของประเทศญี่ปุ่น 
 3. ความเป็นเอกภาพและอ านาจในการก าหนด ขอบเขตของค าพิพากษาในการก าหนด
มาตรการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม เพราะคดีสิ่งแวดล้อมนั้น มีความใกล้เคียงกันอย่างมาก
ของอ านาจในการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมและศาลปกครองย่อมท าให้การฟ้องและการก าหนด
ขอบเขตค าพิพากษาของศาลเกิดความสับสนของประชาชนผู้ใช้สิทธิเรียกร้ องค่าเสียหายและค่า
สินไหมทดแทน  เพราะเมื่อคดีสิ่งแวดล้อมได้มีการจ าแนกประเภทออกเป็นลักษณะของเน้ือหาใน
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การฟ้องคดีว่าคดีใดเป็นคดีแพ่งธรรมดาหรือคดีใดเป็นคดีปกครอง แล้วย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อ
ประชาชนผู้ฟ้องคดี เช่น คดีฟ้องละเมิดย่อมเป็นอ านาจของศาลยุติธรรม แต่ถ้าเป็นการฟ้องเจ้าหน้าที่
รัฐหรือหน่วยงานของรัฐแล้วย่อมเป็นอ านาจของศาลปกครอง แต่เมื่อค าสั่งประธานศาลฎีกาที่ 
30/2547 ก าหนดกฎหมายต่าง ๆ เป็นอ านาจของศาลยุติธรรมแล้ว โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 ก็ได้ก าหนดให้เป็นอ านาจของศาลยุติธรรมด้ว ย 
การก าหนดไว้เช่นน้ีเป็นการท าให้ประชาชนผู้ฟ้องคดีมีความสับสนในเร่ืองอ านาจของศาลเป็นอย่าง
มากท าให้อาจจะฟ้องคดีผิดศาลอันเป็นการเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ซึ่งอาจจะเป็น
การปฏิเสธความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้ได้รับความเสียหายก็เป็นได้  ดังนั้นควรยกเลิกค า สั่ง
ประธานศาลฎีกาที่ 30/2547 เพื่อให้อ านาจศาลเป็นไปตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติมิใช่
เป็นไปตามค าสั่งประธานศาลฎีกา กล่าวคือ ถ้าเป็นการฟ้องคดีละเมิดต่อผู้ก่อมลพิษตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ย่อมเป็นอ านาจของศาลยุติธรรม แต่ถ้าเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ก็ควรที่จะฟ้องศาลปกครองแม้ตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวในมาตรา 96 จะก าหนดว่าเป็นความเสียหายในทางแพ่งก็ตามเพราะถือว่า
กฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายมหาชนมิใช่กฎหมายเอกชนที่จะเป็นอ านาจของศาลยุติธรรม   
 4. ควรน า มาตรการส งวนสิทธิค าพิพากษาของศาลในการเ ยียวยาผู้เสียหายในคดี
สิ่งแวดล้อมที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 444 มาบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 แก่การเยียวยาผู้เสียหายในคดี
สิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อเป็นการสงวนไว้ให้ศาลพิจารณาถึงอาการของความเสียหายที่แท้จริง เช่น ผู้ป่วย
จากการแพร่กระจายมลพิษยังไม่พบอาการในขณะฟ้องและการพิพากษาคดีของศาลยังไม่พบอาการ
ของความเสียหาย  อาจจะ ก าหนดระยะเวลาเพื่อ รอการเยียวยาไว้บางส่วนก็ ได้  แม้ปัจจุบันศาล
ปกครองจะน าหลักการดังกล่าวมาใช้ในบางคดีก็ตาม แต่ก็ยั งพบว่าเป็นการน าหลักกฎหมายแพ่งมา
ใช้ในกฎหมายมหาชนโดยอนุโลมเท่านั้น ส่วนกฎหมายมหาชนที่บัญญัติในเร่ืองดังกล่าวไว้เป็นการ
เฉพาะไม่มีแต่อย่างใดจึงควรจะแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.2535 ไว้เพื่อให้ศาลปกครองน าหลักการดังกล่าวไปใช้ โดยไม่จ าต้องน ากฎหมายแพ่งมาใช้ใน
กฎหมายมหาชนและในขณะเดียวกันเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้แก่กฎหมายมหาชนให้สามารถมี
หลักกฎหมายเป็นของตนเองโดยไม่จ าต้องอ้างอิงระบบกฎหมายอ่ืนมาใช้ 
 5. หน่วยงานผู้รับผิดชอบบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาในคดีสิ่งแวดล้อม ควรมีการ
ก าหนด แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในกรมบังคับคดีและส านักงานบังคับคดีของศาลปกครองให้เป็น
หน่วยงานในการบังคับคดีของศาลยุติธรรมและศาลปกครอง แล้วแต่กรณี 
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 นอกจากนั้นเพื่อให้การพิจารณาคดีและการก าหนดค าพิพากษาของศาลยุติธรรมและศาล
ปกครองมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการที่จะบูรณาการการเยียว ยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม 
ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
 1. ควรบัญญัติกฎหมายรับรองในเร่ืองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้มีความ
ชัดเจนและครอบคลุมมากกว่านี้โดยควรจะถือว่าเมื่อมีความเสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อผู้ใดแล้ วก็ให้ถือว่าสิทธิของผู้น้ันถูกละเมิดแล้วและควรบัญญัติให้ชัดเจนด้วยว่า
ผู้เสียหายในกรณีเช่นนี้จะมีสิทธิฟ้องคดีในกรณีใดได้บ้างซึ่งอาจจะมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ในกรณีที่ศาลยุติธรรมจะพิจารณาเร่ืองอ านาจของผู้เสียหายในการ
ฟ้องคดี แต่ในส่ วนคดีปกครองนั้นพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542 มาตรา 42 ก าหนดให้ผู้ได้รับความเสียหายหรืออาจจะได้รับความเสียหายมีสิทธิฟ้องศาล
ปกครองอยู่แล้วซึ่งบทบัญญัติน้ีไม่ต้องมีการแก้ไขเพียงแต่ปรับ มาตรา 72 ในส่วนค าบังคับที่ให้ศาล
ก าหนดค าบังคับให้สอดคล้องกับการเยียวยาผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมในคดีปกครอง 
 2. ผู้ได้รับความเสียหายจากมลพิษส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นประชาชนที่มีรายได้น้อย เมื่อ
ได้รับความเสียหายก็จะไม่ฟ้องคดีเน่ืองจากค่าเสียหายในการด าเนินคดีต้องใช้เงินทุนมากจึงจ าต้อง
ยอมรับภัยพิบัติที่เ กิดขึ้นโดยไม่ทราบว่าจะแก้ไขได้อย่างไร ในฐานะที่รัฐมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่
ของประชาชนและคดีประเภทนี้จะเป็นคดีเกี่ยวกับส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่ตลอดจนมีผู้ได้รับความ
เสียหายเป็นจ านวนมาก ดังนั้นในการฟ้องคดีของผู้เสียหายรัฐจึงควรเข้ามามีส่วนช่วยเหลือ เช่น 
จัดตั้งองค์ กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ขึ้นมาตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 เพื่อท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการ เยียวยาความเสียหายเบื้องต้น 
การด าเนินคดีหรือ การงดเว้นไม่เรียกค่าฤาชาธรรมเ นียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี เพื่อเป็น
องค์กรที่ มีอ านาจในการก าหนดหน้าที่สรรหาบุคลากร อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งการ
ก าหนดงบประมาณของตนเอง  


