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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในการศึกษาบทบาทของศาลปกครองในการพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม จากแบบสัมภาษณ์
และแนวคิดทฤษฎีรวมถึงเอกสารทางวิชาการต่างๆ ซ่ึงสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ โดยน าเสนอ 
ผลการศึกษาดงัน้ี 

1. ลักษณะของคดีปกครอง  จากความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ได้มีความเห็นเก่ียวกับ
ลกัษณะคดีปกครองโดยรวมพอสรุปไดด้งัน้ี   

คดีปกครองเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับ
เอกชน หรือระหวา่งหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนัเอง อนัเน่ืองมาจากการใช้
อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ี
ของรัฐ ซ่ึงเป็นขอ้พิพาทเก่ียวกบัการกระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย การละเลยต่อหนา้ท่ีตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้ปฏิบติัหรือปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร การกระท าละเมิดหรือความ
รับผิดอย่างอ่ืน สัญญาทางปกครอง หรือคดีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง 
ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 

ซ่ึงการพิจารณาว่าเป็นคดีปกครองหรือไม่โดยหลักจึงต้องพิจารณาว่ามีลักษณะ
ดงัต่อไปน้ี  

ประการแรก เป็นคดีพิพาทท่ีมีคู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายหน่ึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  

ประการท่ีสอง ลกัษณะของคดีพิพาทเป็นคดีพิพาทท่ีเกิดจากการใชอ้  านาจทางปกครอง
หรือการด าเนินกิจการทางปกครอง  

ประการท่ีสาม ผูฟ้้องคดีหรือผูเ้สียหายต้องเป็นผูไ้ด้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
กระท าหรืองดเวน้การกระท าทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
9 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

2. บทบาทการพจิารณาคดีปกครองจากความเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง ไดมี้ความเห็นเก่ียวกบั
บทบาทการพิจารณาคดีปกครองโดยรวมพอสรุปไดด้งัน้ี   

ศาลปกครองมีกระบวนพิจารณาคดีโดยใช ้“ระบบไต่สวน” ซ่ึงเป็นระบบการพิจารณา
คดีท่ีก าหนดใหศ้าลมีอ านาจในการแสวงหาขอ้เท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาคดี เน่ืองจากฐานะ
ของคู่ความมีความต่างกนัเพราะหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐอาจมีอ านาจเหนือ
เอกชน และเอกสารหรือพยานหลกัฐานอาจอยู่ในความคอบครองของหน่วยงานทางปกครองหรือ
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เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ศาลจึงเข้ามามีบทบาทในกระบวนพิจารณาคดีซ่ึงพระราชบัญญติัจดัตั้ งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ให้อ านาจไว้ตามมาตรา 55วรรคหน่ึง บญัญติัว่า 
“การพิจารณาพิพากษาคดีตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินไปโดยเร็ว แต่ตอ้งเปิดโอกาสให้คู่กรณีช้ีแจง
และแสดงพยานหลกัฐานประกอบค าช้ีแจง ของตนตามควรแก่กรณี แต่การช้ีแจงตอ้งท าเป็นหนงัสือ 
เวน้แต่เป็นกรณีท่ีศาลอนุญาตใหช้ี้แจงดว้ยวาจาต่อหนา้ศาล” 

วรรคสอง “คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูพยานหลักฐานท่ีแต่ละฝ่ายได้ยื่นไวใ้นส านวน  
เวน้แต่กรณีใดมีกฎหมายคุม้ครองให้ไม่ตอ้งเปิดเผยหรือศาลปกครองเห็นว่าจ าเป็นตอ้งไม่เปิดเผย 
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การด าเนินงานของ รัฐ แต่กรณีท่ีไม่เปิดเผยดังกล่าวศาลปกครอง 
จะน ามาใชรั้บฟังในการพิจารณาพิพากษาคดีไม่ได”้ 

วรรคสาม “ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหา 
ขอ้เท็จจริงไดต้ามความเหมาะสม ในการน้ีศาลปกครองจะรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร พยาน
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือพยานหลกัฐานอ่ืนนอกเหนือจากพยานหลกัฐานของคู่กรณีไดต้ามท่ีเห็นสมควร” 

วรรคส่ี “พยานบุคคลหรือพยานผูเ้ช่ียวชาญท่ีศาลปกครองเรียกมาให้ถ้อยค าหรือ  
ท าความเห็นต่อศาลปกครองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา” 

การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองประกอบด้วยผูท่ี้มีความเช่ียวชาญทางด้าน
กฎหมายมหาชนหรือกฎหมายปกครองโดยเฉพาะ ดงัต่อไปน้ี 

ตุลาการเจา้ของส านวน ท าหนา้ท่ีในการแสวงหาขอ้เทจ็จริงเพื่อประกอบการวินิจฉัยคดี 
รวมทั้งพิจารณาร่วมกบัองคค์ณะในการวนิิจฉยัเพื่อมีค าพิพากษาหรือค าสั่งในคดีต่างๆ 

ตุลาการผูแ้ถลงคดี ท าหน้าท่ีตรวจสอบส านวนคดีเพื่อเสนอความเห็นต่อองค์คณะ 
เพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาหรือการมีค าสั่งต่างๆ อนัเป็นการถ่วงดุลองคค์ณะ 

อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นท่ีอธิบดีศาลปกครอง
ชั้นตน้มอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีตรวจสอบการพิจาณากลัน่กรองร่างค าสั่งและร่างค าพิพากษา 

นอกจากนั้นยงัมีพนกังานคดีปกครองท าหนา้ท่ีช่วยเหลือหรือสนบัสนุนตุลาการในการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง  

ในการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองจะมีการถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่าง
ตุลาการศาลปกครองดว้ยกนั เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของขอ้เท็จจริงกล่าวคือ โดยหลกั
แลว้ ตุลาการเจา้ของส านวน จะเป็นผูมี้บทบาทอยา่งส าคญัในการแสวงหาและรวบรวมขอ้เท็จจริง 
และจะตอ้งเสนอขอ้เท็จจริงนั้นต่อตุลาการอ่ืนท่ีประกอบเป็นองคค์ณะเพื่อพิจารณา และตอ้งเสนอ
ส าวนคดีต่อตุลาการผูแ้ถลงคดี ซ่ึงมิใช่ตุลาการในองคค์ณะนั้นไดพ้ิจารณาดว้ย ส าหรับในส่วนของ
การวินิจฉัยช้ีขาดตดัสินคดี ตุลาการผูแ้ถลงคดีจะเสนอค าแถลงการณ์ซ่ึงรวมถึงความเห็นในทาง 
ช้ีขาดตดัสินคดีต่อองค์คณะก่อนท่ีองค์คณะจะลงมติวินิจฉัย อนัเปรียบเสมือนเป็นความเห็นของ 
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ตุลาการคนเดียวว่า หากตนมีหน้าท่ีต้องตดัสินคดีเร่ืองนั้นตนจะพิพากษาอย่างไร ด้วยเหตุผล
ประการใด ซ่ึงแมว้่าค าตดัสินขององค์คณะเท่านั้นท่ีจะถือเป็นค าพิพากษา แต่การให้มีระบบการ
เสนอค าแถลงการณ์ของตุลาการผูแ้ถลงคดีต่อองคค์ณะเช่นน้ีจะช่วยส่งเสริมให้การใชอ้  านาจตดัสิน
คดีขององค์คณะมีความรอบคอบและถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีเพราะหากองค์คณะไม่เห็นด้วยกบั 
ค าแถลงการณ์ โดยหลกัก็จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงเหตุผลท่ีหนกัแน่นและน่าเช่ือถือมากกวา่ เพราะจะ
มีการเปรียบเทียบขอ้วินิจฉัยและเหตุผลของตุลาการผูแ้ถลงคดีและขององค์คณะไดง่้าย เน่ืองจาก
กฎหมายก าหนดให้มีการพิมพเ์ผยแพร่ค าพิพากษาขององคค์ณะและค าแถลงการณ์ของผูแ้ถลงคดี
ควบคู่กนัเสมอ 

3. ความหมายขอบเขตของค าว่า “ส่ิงแวดล้อม” จากความเห็นของกลุ่มตวัอย่าง ได้มี
ความเห็นเก่ียวกบัความหมายหรือขอบเขตของค าวา่ “ส่ิงแวดลอ้ม” โดยรวมพอสรุปไดด้งัน้ี   

ส่ิงแวดล้อมคือ ส่ิงต่างๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยู่รอบตัวมนุษย ์
ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยท์  าข้ึน ท่ีมีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกนั เป็นปัจจยัในการเก้ือกุล 
ซ่ึงกนัและกนัผลกระทบจากปัจจยัหน่ึงมีส่วนเสริมหรือท าลายปัจจยัอ่ืนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เป็น
วงจรหรือวฎัจกัรท่ีเก่ียวเน่ืองกนัทั้งระบบ ไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวิต ไม่มีชีวิต พืช สัตว ์สภาพภูมิอากาศ ภูมิ
ทศัน์ ศิลปวฒันธรรม  

4. ลักษณะของคดีส่ิงแวดล้อมจากความเห็นของกลุ่มตวัอย่าง ได้มีความเห็นเก่ียวกับ
ลกัษณะของคดีส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมพอสรุปไดด้งัน้ี 

“คดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม” หมายความรวมถึง คดีพิพาทระหวา่งหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนั อนัเน่ืองมาจากการ
ใช้อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทางปกครองตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดล้อม การคุ้มครองหรือรักษาสภาพทางธรรมชาติ พืช สัตว์ หรือส่ิงมีชีวิต การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลสุขภาพมนุษย์ การจดัระเบียบสภาพแวดล้อมมนุษย์  สภาพ
ภูมิอากาศ ภูมิทศัน์ ศิลปวฒันธรรม หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และคดีอ่ืนตามประกาศของประธาน
ศาลปกครองสูงสุด 

คดีส่ิงแวดล้อมส่วนใหญ่จะปรากฏในรูปแบบการกระท าของมนุษยท่ี์ก่อให้เกิดข้ึน
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาท าให้ระบบนิเวศดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไม่เหมาะสม 
หรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษยเ์องคดีส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นคดีพิพาทมาจากการกระท า
ของผู ้ก่อให้เกิดมลพิษแล้วเกิดความเสียหายแก่ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงลักษณะของคดีส่ิงแวดล้อม 
มีดงัต่อไปน้ี  
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1) คู่กรณีตอ้งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีกฎหมายให้อ านาจ
หน้าท่ีในการคุ้มครองป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกับเอกชน หรือระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วยกันในการด าเนินกิจการทางปกครองตาม
บทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2) ลกัษณะขอ้พิพาทเกิดจากการกระท าหรืองดเวน้การกระท าทางปกครอง การกระท า
ละเมิดอนัเกิดจากการกระท าทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือการจัดการ ดูแล ควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติแต่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ หรือสร้างความเสียหายให้กบัเอกชนหรือ
ประชาชน  

3) ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นสาธารณสมบติัของประชาชนทัว่ไป 
เช่น มลภาวะท่ีเกิดในน ้ า อากาศ พื้นดิน ป่าไม ้เป็นตน้ ผูเ้สียหายตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรง
หรือเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยออ้มจากการกระท าหรืองดเวน้การกระท าหรือการกระท าละเมิดของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4) จ านวนผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายหรือผลกระทบจากการกระท าหรืองดเวน้การกระท า
ทางปกครอง การกระท าละเมิดอนัเกิดจากการกระท าทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐมีจ านวน
มาก เน่ืองจากผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายหรือผลกระทบโดยตรงแลว้ยงัหมายความถึงบุคคลผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบโดยออ้มดว้ย ซ่ึงอาจจะไม่สามารถระบุจ านวนไดแ้น่ชดั 

5) ต้องมีผูเ้ช่ียวชาญในการพิสูจน์ความเสียหายร่วมด าเนินกระบวนการแสวงหา
ขอ้เทจ็จริงหรือพิสูจน์ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายนอกดว้ยก็ได ้

6) ตอ้งใชเ้วลานานในการแสดงผลของความเสียหาย และตอ้งมีวิธีการแกไ้ขเยียวยาท่ี
รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ เน่ืองจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเพราะคดีส่ิงแวดลอ้มมกัสร้างความเสียหาย
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นจ านวนมากส่งผลกระทบต่อมนุษยอ์ย่างรุนแรง หาก
ปล่อยให้ระยะเวลาเน่ินช้าอาจยากแก่การแกไ้ขเยียวยา จึงจ าเป็นตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมายบาง
ประการท่ีจะหยดุหรือระงบัการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายนั้นใหเ้ร็วท่ีสุด 

5. ขอบเขตหรือข้อจ ากัดของคดีส่ิงแวดล้อมที่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง จากความเห็น
ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดมี้ความเห็นเก่ียวกบัขอบเขตหรือขอ้จ ากดัของคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นอ านาจศาล
ปกครอง โดยรวมพอสรุปไดด้งัน้ี 

1) ต้องเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกบัเอกชน หรือระหว่าง
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนั อนัเน่ืองมาจากการใชอ้  านาจทางปกครองหรือการด าเนิน
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กิจการทางปกครองตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม การคุม้ครองหรือรักษาสภาพทาง
ธรรมชาติ พืช สัตว ์หรือส่ิงมีชีวิต การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การคุม้ครองดูแลสุขภาพมนุษย ์การจดั
ระเบียบสภาพแวดลอ้มมนุษย ์สภาพภูมิอากาศ ภูมิทศัน์ ศิลปวฒันธรรม หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
และคดีอ่ืนตามประกาศของประธานศาลปกครองสูงสุดและเป็นคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 

2) จะตอ้งเป็นผูมี้สิทธิฟ้องคดีตามมาตรา 42 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาล
ปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

3) ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความ
เสียหายก่อนการฟ้องคดีจะตอ้งมีการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดงักล่าวก่อน หากไดรั้บการ
แจง้ผลการด าเนินการดงักล่าวแลว้ หรือไม่ไดรั้บแจง้ผลการด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด จึงจะสามารถน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได ้

4) การพิจารณาเก่ียวกบัวนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เพื่อจะวินิจฉยัวา่ผูฟ้้องคดี
ไดฟ้้องคดีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

5) การก าหนดค าบงัคบัมีขอ้จ ากดัวา่จะตอ้งเป็นค าบงัคบัท่ีก าหนดในมาตรา 72วรรคหน่ึง 
แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เท่านั้น  

6. ผลกระทบของค าส่ังหรือค าพิพากษาของศาลในคดีปกครองเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม  จาก
ความเห็นของกลุ่มตวัอย่าง ไดมี้ความเห็นเก่ียวกบัผลกระทบของค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาล 
ในคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมพอสรุปไดด้งัน้ี 

เน่ืองจากคดีปกครองเป็นการใช้อ านาจ เป็นคดีพิพาทท่ีเก่ียวกบัการใช้อ านาจของรัฐ
หรือการด าเนินกิจการทางปกครองโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยราชการ ดงันั้น ผลของการใช้
อ านาจดงักล่าวยงัมีผลกระทบต่อบุคคลทัว่ๆ ไปเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นในส่วนของค าสั่งหรือ 
ค าพิพากษาซ่ึงมุ่งท่ีจะเยียวยาความเสียหายอนัเกิดจากการใชอ้  านาจของรัฐหรือเกิดจากการด าเนิน
กิจการของรัฐเองก็ยอ่มมีความจ าเป็นในการท่ีจะขจดัหรือบรรเทาหรือแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคดีปกครองก็ย่อมเป็นการท่ีเยียวยาในทางปกครองโดยอาจจะ
ก าหนดให้หยุดการกระท าหากรัฐเป็นคนด าเนินการ อยา่งเช่นการให้อนุญาต การให้เพิกถอน หรือ
ให้หยุดการด าเนินการของรัฐหรือคนท่ีด าเนินกิจการในฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองแทนรัฐ 
หรือกรณีท่ีสั่งให้กระท าในกรณีเป็นเจา้หน้าท่ีหรือพนักงานเจา้หน้าท่ีโดยตรงท่ีจะตอ้งเขา้ไปใช้
อ านาจนั้นในการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาหรือสภาพแวดลอ้มของส่ิงแวดลอ้มนั้นเปล่ียนแปลงไป 
ดงันั้น ผลของค าสั่งหรือค าพิพากษาเองยอ่มมีผลกระทบทั้งในแง่ของความครบถว้นสมบูรณ์ ก็จะ
ท าใหค้ดีส่ิงแวดลอ้มอนันั้นไดรั้บความเยยีวยาไปในท่ีสุด 
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ผลกระทบอันเกิดจากค าพิพากษาในคดีส่ิงแวดล้อมของศาลปกครองนั้ น จะมี
ผลกระทบต่อปัจเจกชนหรือประชาชนผูไ้ดรั้บความเสียหาย มีผลกระทบต่อหน่วยงานทางปกครอง
ต่อการบริหารงานภาครัฐ และมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ โดยพิจารณาไดจ้าก 

1) เป็นการคุ้มครองสิทธิหน้าท่ีของประชาชนโดยสามารถด าเนินการใช้ชีวิตตาม
ธรรมชาติไดอ้ย่างปกติสุขในส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและย ัง่ยืนโดยการคุม้ครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

2) เร่ืองการแกไ้ขเยยีวยาความเสียหายหรือการก าหนดค่าเสียหายในคดีส่ิงแวดลอ้มนั้น
สามารถชดเชยความเสียหายไดม้ากนอ้ยเพียงใด รวมถึงมีวิธีการใชม้าตรการคุม้ครองชัว่คราวก่อน
การพิพากษาช่วยยติุหรือบรรเทาความเสียหายไดอ้ยา่งทนัท่วงที โดยไม่จ  าตอ้งขอศาลมีค าพิพากษา
หรือค าสั่งถึงท่ีสุด 

3) อาจจะมีผลกระทบหรือปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการของรัฐ ทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจหรือสังคมในวงกวา้งได ้ 

4) ก่อให้เกิดบรรทดัฐานแนวทางปฏิบติัราชการท่ีดีของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หน้าท่ีของรัฐเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งก าหนดความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐในการเยยีวยาความเสียหายแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้ม 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการพจิารณาคดีส่ิงแวดล้อมจากความเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง ไดมี้
ความเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมพอสรุปไดด้งัน้ี 

1) คดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมีลกัษณะเป็นคดีเฉพาะแตกต่างจากคดีทัว่ไปท่ีศาล
จะเขา้ไปตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง แต่ในคดีส่ิงแวดล้อมนอกจากจะตรวจสอบ
เก่ียวกบัการใชอ้  านาจของฝ่ายปกครองแลว้ ยงัเก่ียวพนักบัผลกระทบอนัเกิดจากการใชอ้  านาจ สภาพ
ข้อเท็จจริงมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน ลักษณะของส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
อยูต่ลอดเวลา ดงันั้น หากศาลใชร้ะเบียบวธีิพิจารณาคดีปกครองอยา่งคดีทัว่ไปยอ่มไม่สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะของคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งใช้วิธีการพิจารณาพิพากษาโดยเร็วซ่ึงบางคร้ังประเด็นท่ีจะตอ้ง
พิจารณาเป็นประเด็นเทคนิคท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการพิสูจน์  

2) ปริมาณคดีท่ีมาก ท าให้เกิดความล่าชา้ในกระบวนพิจารณาคดีและคดีส่ิงแวดลอ้ม
หลายคดีมีผูฟ้้องคดีจ านวนมากการด าเนินการของกระบวนพิจารณาล่าช้าและอาจจะไม่ทนัต่อการ
เยยีวยาหรือไม่สามารถคุม้ครองประโยชน์สาธารณะไดท้นัท่วงที 

3) การฟ้องคดีส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นกลุ่มหรือตวัแทนโดยสมาคม (NGO) ท่ีขาดความรู้
ความเขา้ใจในการเขียนค าฟ้องเน่ืองจากเขียนค าฟ้องในลกัษณะเหมือนกนัทั้งหมดโดยไม่มีการแยก
ความเสียหายของผูฟ้้องคดีแต่ละคนซ่ึงเป็นค าฟ้องท่ีเคลือบคลุมท าให้ศาลต้องด าเนินการสืบ
แสวงหาขอ้เทจ็จริงและไต่ส่วน 
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4)  ค  าสั่ งหรือค าพิพากษาของศาลต้องค านึง ถึงผลกระทบในด้านต่างๆ มา
ประกอบด้วย การพิพากษาตดัสินคดีส่ิงแวดล้อมตอ้งรู้ตอ้งชั่งน ้ าหนักระหว่างความเสียหายของ
เอกชนกบัประโยชน์สาธารณะ 

5) ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และเจ้าหน้าท่ีผูด้  าเนินกระบวน
พิจารณาพิพากษาคดียงัมีจ านวนนอ้ยเม่ือเทียบกบัประมาณจ านวนคดีท่ีฟ้องมายงัศาลปกครอง 

8. แนวโน้มคดีปกครองเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในอนาคต  จากความเห็นของกลุ่มตวัอย่าง  
ไดมี้ความเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้คดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในอนาคต โดยรวมพอสรุปไดด้งัน้ี 

การเพิ่มจ านวนของประชากรรวมถึงความตอ้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน
และจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองประกอบกบัสังคมโลก
ให้ความส าคญัแก่ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในระบบนิเวศวิทยาต่างๆ มาก
ยิ่งข้ึน และประชาชนจะมีความต่ืนตวัรับรู้ในเร่ืองสิทธิของประชาชนมากข้ึน ท าให้เกิดความ
เดือดร้อนเสียหาย ประชาชนจะใช้สิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก 
ศาลปกครองสามารถคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการท่ีจะไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีท่ีมี 
ผูก่้อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงท าให้ปริมาณคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเขา้มาสู่
กระบวนพิจารณาของศาลจะมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 

การเพิ่มจ านวนตุลาการและเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและจดัให้มีฝึกอบรมสัมมนาความรู้
ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการพิจารณาคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมและการบงัคบัใช้กฎหมาย
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้การพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
จะมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน และส่งเสริมให้ความรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนให้มีความรู้เก่ียวกบัสิทธิ
การฟ้องคดีของตนโดยเรียนรู้จากค าพิพากษาของศาล 

วางบรรทดัฐานแนวทางปฏิบติัราชการท่ีดีของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการวางหลักและด าเนินการให้ครบถ้วนเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ในการรักษาความสมดุล ควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพรวมถึง
ส่ิงแวดลอ้มให้กบัประชาชน เพื่อน ามาซ่ึงความเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการตดัสินคดี
โดยการใชดุ้ลพินิจตามหลกันิติธรรมในการพิจารณาคดี 

เปิดท่ีท าการศาลปกครองเพิ่มข้ึนเพื่อให้มีครอบคลุมในทุกพื้นท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้น
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
การวเิคราะห์บทบาทของศาลปกครองและปัญหาอุปสรรคในการพจิารณาคดีส่ิงแวดล้อม  

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของโลกอยา่งรวดเร็ว 
อนัเน่ืองมาจากสาเหตุหลายๆ ประการท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง
มนุษยซ่ึ์งเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดล้อม ประเทศไทยเป็นรัฐซ่ึงมีประชากรเป็นจ านวนมากแต่มี
ทรัพยากรอย่างจ ากดั ปัญหาท่ีเกิดข้ึนรัฐจ าเป็นตอ้งมีการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดันั้นให้
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เกิดประโยชน์และมีโอกาสเท่าเทียมอยา่งเสมอภาคอยา่งเพียงพอในฐานะภารกิจหน่ึงของรัฐ แต่การ
ด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยากรเป็นการใช้อ านาจของรัฐซ่ึงอาจกระทบต่อประชาชน และส่ิงอ่ืนใด 
ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณภายในรัฐนั้น  เม่ือเกิดขอ้พิพาทดงัเช่นว่านั้น จึงมีลกัษณะคดีปกครองท่ีอยู่ใน 
เขตอ านาจของศาลปกครองและเป็นคดีปกครองท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครองมีบทบาทใน
การพิจารณาคดีปกครองท่ีเก่ียวกบัการใช้อ านาจหน้าท่ีของฝ่ายปกครองซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาความ
เสียหายใหแ้ก่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงนบัวนัยิ่งจะทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน อนัมาจาก
การเพิ่มจ านวนประชากร และความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเพิ่มข้ึน 
ตลอดจนการพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นลกัษณะต่างๆ เช่น การสร้างเมืองใหม่ 
การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม การเขา้ไปบุกรุกท าลายพื้นท่ีท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้เกิด
มลพิษและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวทิยา และทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั จึงท า
ให้เกิดการแย่งชิงเพื่อให้ได้ประโยชน์ตามท่ีตอ้งการ และหากไม่สามารถตกลงหรือหาขอ้ยุติได้
ปัญหาดังกล่าวก็จะลุกลามกลายเป็นคดีพิพาทท่ีมีความรุนแรงตามมา ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550ไดบ้ญัญติัให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาท
ระหวา่งหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รตาม
รัฐธรรมนูญหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกบัเอกชน หรือระหว่างหน่วยงาน องค์กรหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ
ดว้ยกนัอนัเน่ืองมาจากการใช้อ านาจทางปกครอง หรือเน่ืองมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง
ของหน่วยงาน องคก์ร หรือเจา้หน้าท่ีดงักล่าว และคดีพิพาทเหล่านั้นเป็นคดีท่ีมีขอ้พิพาทเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจพอสรุปไดด้งัน้ี  

1. ในฐานะองค์กรตุลาการทีม่ีอ านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาพพิากษาคดีปกครอง  
ศาลปกครองจึงเป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรงในการพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเก่ียวกบั

ส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับเอกชน อันเน่ืองมาจาก 
การกระท าหรือการงดเวน้การกระท าในการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือการด าเนิน
กิจการทางปกครองในขอ้พิพาทเก่ียวกบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงคดีประเภทน้ีหน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐและเอกชนซ่ึงเป็นคู่กรณีในคดีท่ีอยู่ในฐานะไม่เท่าเทียมกัน เน่ืองจากหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นผูค้รอบครองเอกสารราชการ หรือเป็นผูดู้แลสถานท่ีเกิดเหตุ ดังนั้ น คดี
ปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมจึงจ าเป็นท่ีจะต้องได้มาซ่ึงความจริงโดยไม่จ  ากัดหรือผูกพนักับ
ขอ้เทจ็จริงท่ีคู่กรณีเสนอต่อศาลเท่านั้น โดยศาลจะไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ผูมี้บทบาทหลกัในการแสวงหา
ขอ้เท็จจริงท่ีคู่กรณีเสนอต่อศาลเท่านั้น แต่ศาลจะเป็นผูมี้บทบาทหลกัในการแสวงหาขอ้เท็จจริง 
และมีหน้าท่ีส าคญัในการควบคุมการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีเพื่อให้สามารถตรวจสอบและ
คน้หาขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้นซ่ึงเป็นหลกัส าคญัของระบบไต่สวน  

คดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมเป็นคดีท่ีมีตอ้งการความรวดเร็ว ทนัต่อการป้องกนั
หรือแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายแก่คู่กรณีในคดี หรือแก้ไขปัญหามลพิษท่ีเกิดต่อ
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ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งทนัเหตุการณ์ และในกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีตั้งแต่ในขั้นตอนการยื่น
ฟ้องคดีจนกระทั้งถึงการมีค าพิพากษา รวมทั้งการรับฟังพยานหลกัฐานในคดีของศาลตอ้งเป็นไป
ดว้ยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  ดงันั้น จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีตุลาการศาลปกครอง
ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นการเฉพาะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีพิจารณาพิพากษาคดี เพราะ
เน่ืองจากหลักกฎหมายวิชาการ ลักษณะคดี และนิติวิธีในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดี
ปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มจะมีความแตกต่างจากการพิจารณาคดีทัว่ไป  

ในการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองจะมีการใช้หลกัถ่วงดุลการใช้อ านาจ
ของตุลาการ โดยในระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง นอกจากนั้นจะให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็น
อ านาจขององค์คณะตุลาการโดยมีตุลาการเจ้าของส านวนท าหน้าท่ีรับผิดชอบส านวนคดี  
เพื่อแสวงหาขอ้เท็จจริงและวินิจฉัยคดี ทั้งน้ียงัมีองค์คณะเป็นผูพ้ิจารณาและกลัน่กรองขอ้เท็จจริง
และขอ้กฎหมายต่างๆ ในคดี 

นอกจากนั้นยงัมีตุลาการผูแ้ถลงคดีท าหนา้ท่ีพิจารณาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายต่างๆ 
ในคดีนั้นและเสนอขอ้วินิจฉัยตามความเห็นโดยอิสระของตนโดยจดัท าเป็นค าแถลงการณ์เสนอ 
ในชั้นการนั่งพิจารณาคดี ก่อนท่ีองค์คณะจะประชุมปรึกษาเพื่อมีค าพิพากษา ซ่ึงถือว่าเป็นการ
ถ่วงดุลอ านาจการพิจารณาพิพากษาขององคค์ณะ ถึงแมว้า่ค  าพิพากษาขององคค์ณะเท่านั้นท่ีจะมีผล
บงัคบัทางกฎหมาย แต่การท่ีก าหนดให้มีการแถลงการณ์ของตุลการผูแ้ถลงคดีในชั้นการนัง่พิจารณา
ซ่ึงเป็นการกระท าโดยเปิดเผย รวมทั้งการมีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งมีการเผยแพร่ค าพิพากษาของ
องคค์ณะและค าแถลงการณ์ของตุลาการผูแ้ถลงคดีต่อสาธารณะคู่กนัเสมอยอ่มเปิดโอกาสให้คู่กรณี
และสาธารณะสามารถเปรียบเทียบขอ้วินิจฉยัและเหตุผลของตุลาการผูแ้ถลงคดีกบัค าพิพากษาของ
องคค์ณะได ้ เท่ากบัเป็นการถ่วงดุลการใชอ้  านาจของตุลาการผา่นกลไกทางวิธีพิจารณาคดี และยงั
ช่วยส่งเสริมใหอ้งคค์ณะใชอ้ านาจตดัสินใจอยา่งรอบคอบและถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน  

นอกจากนั้ น ศาลปกครองยงัให้อ านาจอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือรองอธิบดี 
ศาลปกครองชั้นต้นท่ีอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น มอบหมายให้ท าหน้าท่ีตรวจสอบการพิจาณา
กลัน่กรองร่างค าสั่งและร่างค าพิพากษาอีกชั้นหน่ึง และมีพนกังานคดีปกครองท าหนา้ท่ีช่วยเหลือ
หรือสนบัสนุนตุลาการในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง และมีส านกังานศาลปกครอง
รับผดิชอบในงานธุรการของศาลปกครอง 

2. เขตอ านาจศาลปกครองในการพจิารณาคดีปกครองเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 

การพิจารณาคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ตามค าแนะน าของประธานศาลปกครอง
สูงสุดในการด าเนินคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไดใ้ห้ความหมายของคดีส่ิงแวดลอ้มไวว้า่ “คดี
พิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
องคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัเอกชน หรือระหวา่งหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวสิาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนั 
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อนัเน่ืองมาจากการใช้อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทางปกครองตามบทบญัญติัของ
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม การคุม้ครองหรือรักษาสภาพทางธรรมชาติ พืช สัตว ์หรือส่ิงมีชีวิต การ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ การคุม้ครองดูแลสุขภาพมนุษย ์การจดัระเบียบสภาพแวดลอ้มมนุษย ์สภาพ
ภูมิอากาศ ภูมิทศัน์ ศิลปวฒันธรรม หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และคดีอ่ืนตามประกาศของประธาน
ศาลปกครองสูงสุด” 

ในการพิจารณาวา่คดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มจะมีขอบเขตเพียงใด จ าตอ้งพิจารณา
อ านาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาวา่มีกรณีใดบา้งอยูใ่นอ านาจของศาลปกครองตาม
มาตรา 9 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
ดงัน้ี 

1) คดีพิพาทเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าการโดย
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่วา่จะเป็นการออกกฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดเน่ืองจากกระท าโดยไม่มี
อ านาจ หรือนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบ 
ขั้นตอน หรือวธีิการอนัเป็นสาระส าคญัท่ีก าหนดไวส้ าหรับการกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมี
ลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม  หรือมีลกัษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ  าเป็น หรือ
สร้างภาระใหเ้กิดกบัประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใชดุ้ลพินิจโดยมิชอบ 

2) คดีพิพาทเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐละเลยต่อหนา้ท่ี
ตามท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั หรือปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร 

3) คดีพิพาทเก่ียวกบัการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ อนัเกิดจากการใชอ้  านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง 
หรือค าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งปฏิบติั หรือปฏิบติัหนา้ท่ี
ดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร 

4) คดีพิพาทเก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง 
5) คดีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐฟ้องคดีต่อ

ศาลเพื่อบงัคบัใหบุ้คคลตอ้งกระท าหรือละเวน้กระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
6) คดีพิพาทเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีกฎหมายก าหนดใหอ้ยูใ่นเขตอ านาจศาลปกครอง 
ในการท่ีจะฟ้องคดีปกครองจะต้องมีการการพิจารณาความสมบูรณ์ครบถ้วนของ  

ค าฟ้องการพิจารณาเก่ียวกบัการกระท าท่ีเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี รวมทั้งขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์
เก่ียวกบัการกระท าดงักล่าวตามมาตรา 45 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 หากพอเขา้ใจไดว้่าผูฟ้้องคดีไดรั้บหรืออาจจะไดรั้บผลจากการกระท าอยา่งใด
อย่างหน่ึงโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ถือว่าเพียงพอท่ีจะพิจารณาและด าเนินการต่อไป ในส่วนการ
พิจารณาเก่ียวกบัการก าหนดค าบงัคบัมีขอ้จ ากดัวา่จะตอ้งเป็นค าบงัคบัท่ีก าหนดในมาตรา 72 วรรคหน่ึง 
แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เน่ืองจากคดีปกครอง



80 

เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมีลกัษณะพิเศษในเร่ืองการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผูฟ้้องคดีแตกต่างจากคดี
ปกครองทัว่ไป ดงันั้นค าขอและค าบงัคบัจึงควรพิจารณาใหค้รอบคลุมถึงประเด็นความเสียหายดว้ย  

ในการฟ้องคดีจะตอ้งมีเง่ือนไขครบถว้นในหลายประการ ในคดีปกครองทัว่ไปการท่ี
จะน าคดีมาฟ้องต่อศาลได้นั้นผูฟ้้องคดีจะตอ้งด าเนินการแก้ไขหรือเยียวยาต่อฝ่ายปกครองโดย
วธีิการโตง้แยง้คดัคา้นหรือใหฝ่้ายปกครองทบทวน หรือขอใหฝ่้ายปกครองด าเนินการก่อนจึงมีสิทธิ
น าคดีมาฟ้องต่อศาลแต่ในลกัษณะคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิวแวดลอ้มนั้นมีลกัษณะพิเศษท่ีหากตอ้ง
ด าเนินการแกไ้ขหรือเยียวยาต่อฝ่ายปกครองก่อนการฟ้องคดี อาจก่อให้เกิดความล่าชา้ในการแกไ้ข
เยียวยาไม่ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เง่ือนไขดงักล่าวจึงอาจเป็นการปิดกั้นสิทธิในการไดรั้บการ
บริหารสาธารณะดา้นกระบวนการยติุธรรมและความเป็นธรรมในการพิพากษาคดี  

เง่ือนไขอีกประการหน่ึง ในคดีปกครองการฟ้องคดีจะตอ้งยื่นฟ้องระยะเวลาตามท่ี
กฎหมายก าหนดหรือเรียกอีกนยัหน่ึงว่าอายุความ ในคดีปกครองท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมิไดมี้การ
ก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไวเ้ป็นพิเศษแตกต่างจากคดีปกครองทัว่ไป แต่โดยลกัษณะของคดี
ปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม มกัจะกระทบต่อบุคคลเป็นจ านวนมาก หรืออาจกระทบต่อส่วนรวม 
ซ่ึงโดยลกัษณะแห่งคดีส่ิงแวดลอ้มย่อมเป็นเหตุยกเวน้การใช้อายุความทัว่ไป ซ่ึงจะเขา้เง่ือนไขท่ี
สามารถยื่นฟ้องคดีได้ตามาตรา 52 วรรคหน่ึง บญัญัติว่า “การฟ้องคดีปกครองท่ีเก่ียวกับการ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลจะยื่นฟ้องคดีเม่ือใดก็ได้” อย่างไรก็ตาม 
หากค านึงถึงเง่ือนไขท่ีเป็นการยกเวน้อายุความแลว้พอจะเห็นไดว้า่คดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
เสมือนหน่ึงเป็นการฟ้องคดีโดยไม่มีอายคุวาม  

3. การวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรค 

การวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการพิจารณาคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของ
ศาลปกครอง เป็นการพิจารณาลกัษณะเฉพาะของคดีส่ิงแวดล้อมท่ีเขา้มาสู่การพิจารณาของศาล
ปกครองกบัวิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองตามกฎหมาย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
สอดคล้องของวิธีพิจารณาคดีปกครองในการแก้ไขปัญหาขอ้พิพาทปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน  
มีปัญญาหาอุปสรรคอย่างไร จากแบบสัมภาษณ์ การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร บทความวิชาการ
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ลกัษณะเฉพาะของคดีส่ิงแวดลอ้ม ในคดีปกครองท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มจะแตกต่าง
จากคดีปกครองทัว่ไป โดยจะแยกลกัษณะคดีจากผลกระทบจากการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองท่ี
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายต่อบุคคลและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงในกรณีท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นตวัแปรท่ีไม่อาจก าหนดไดแ้ละเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงเป็นการยากท่ีศาลจะ
พิจารณารับฟังข้อเท็จจริงอนัเป็นการยุติเพื่อพิพากษาคดีนั้น นอกจากน้ีในคดีปกครองเก่ียวกับ
ส่ิงแวดล้อมยงัมีผลกระทบในหลายมิติ ทั้ งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม รวมถึงนิติวิธี 
ในแต่ละรัฐท่ีมีการปกครองท่ีแตกต่างกนั ส าหรับในคดีปกครองของประเทศไทยนั้น กฎหมายท่ี
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ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของฝ่ายปกครองอนัเป็นเหตุท่ีจะก่อให้เกิดคดีปกครองนั้นมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
การใช้อ านาจทางปกครองทบัซ้อนกบัอ านาจทางอาญาและทางแพ่ง เช่นการก าหนดโทษปรับ
ส าหรับผูท่ี้ฝ่าฝืนก่อสร้างอาคารตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2520 จะมีโทษปรับ ผูท่ี้
ไดรั้บโทษปรับจะโตแ้ยง้การใช้อ านาจดงักล่าวจะตอ้งพิจารณาว่าโทษปรับท่ีว่านั้นเป็นโทษปรับ
ทางปกครองหรือทางอาญาเป็นตน้  

2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง ในคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมยงัมิได้มีวิธีพิจารณา 
คดีปกครองท่ีแตกต่างหรือมีลักษณะเฉพาะจากวิธีพิจารณาคดีปกครองทัว่ไปทั้งท่ีลักษณะคดี
ปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งมีวิธีพิจารณาท่ีรวดเร็ว กะทดัรัด รอบดา้น หากใช้วิธีพิจารณา
คดีปกครองทัว่ไปซ่ึงมีขั้นตอนการพิจารณาท่ีมากขั้นตอน และใช้ระยะเวลาเป็นเวลานานอาจ
ก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในการพิจารณาอนัเป็นการยากท่ีจะประสาทความยุติธรรมในคดีปกครอง หรือ
อาจไม่มีประโยชน์ในการพิจารณาในคดีนั้นอีกหากสภาพแวดลอ้มทางดา้นขอ้เท็จจริงเปล่ียนแปลง
ไป เช่น ในคดีท่ีฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีในการดูแล
รักษาเขตพื้นท่ีการปกครองของตนให้ถูกสุขลักษณะมิให้มีเหตุเดือดร้อนร าคาญไม่ว่าจะเป็น  
เสียง กล่ิน เป็นตน้ ตามพระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงโดยขอ้เท็จจริงปรากฏว่ามีการ 
ประกอบกิจการโรงเล้ียงไก่ท าให้ส่งกล่ินเหม็นรบกวนต่อความเป็นอยู่อย่างปกติของประชาชน ใน
สภาพแวดล้อมหน่ึงอาจก่อให้เกิดกล่ินเหม็นรบกวน แต่เม่ือสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไปกล่ิน
ดงักล่าวอาจลดหรือหายไปภาวะแวดลอ้ม จึงไม่มีเหตุท่ีศาลจะตอ้งพิพากษาคดีท่ีไดมี้การฟ้องเพราะ
เหตุแห่งการฟ้องคดีหมดส้ินหรือในคดีกล่ินจากโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด ซ่ึงอยูใ่นความรับผดิชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยปะละเลยให้มีกล่ินจากการ
ด าเนินกิจการของโรงงานซ่ึงอาจก่อให้เกิดอนัตรายกบัประชาชนในช่วงเวลาหน่ึง แต่กล่ินดงักล่าว
ไดห้มดไปเพราะเหตุสภาวะอากาศลมเปล่ียนทิศทางไปก็ยอ่มไม่เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายกบั
ประชาชนท่ีอยูใ่นบริเวณเดิมอีก เป็นตน้  

3. อ านาจการพิพากษาในคดีปกครองซ่ึงศาลมีอ านาจพิพากษาขอ้พิพาททางปกครองท่ี
คู่กรณีน ามาฟ้องต่อศาลทั้งศาลมีอ านาจออกค าบงัคบัใหฝ่้ายปกครองเพิกถอนการกระท า กระท าการ
หรือละเวน้กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งเป็นตน้ ศาลจะถือหลกัการพิพากษาไม่เกิน
ค าขอของคู่กรณี แต่ในคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมมีผลกระทบมากกว่าท่ีศาลจะต้องออก 
ค าบงัคบัตามค าขอของคู่กรณีแต่ขอ้จ ากดัในหลกัการดงักล่าวย่อมไม่เป็นการแกไ้ขเยียวยาความ
เสียหายท่ีแทจ้ริงของคู่กรณี และไม่อาจเยียวยาความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บผลกระทบต่อ
การใช้อ านาจหรือมีเหตุจากการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง แม้ศาลปกครองจะมีอ านาจในการ
เสนอแนะการบริหารราชการแผ่นดินก็ตาม แต่ขอ้เสนอแนะดงักล่าวมิไดมี้ลกัษณะบงัคบัเช่นเดียวกบั
ค าพิพากษาผูกพนัให้ฝ่ายปกครองตอ้งปฏิบติั ดงันั้น จึงสรุปได้ว่าค าพิพากษาของศาลปกครอง
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เยียวยาความเสียหายไดแ้ก่คู่กรณีแต่ไม่อาจเยียวยาความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บผลกระทบ
การใชอ้ านาจของฝ่ายปกครอง 

4. ขอ้จ ากดัการฟ้องคดี ในคดีปกครองจะเห็นไดว้า่การฟ้องคดีปกครองนั้นมีกระบวนการ
ก่อนการฟ้องคดีค่อนขา้งมาก เพราะถือว่าการท่ีจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นั้นผูเ้ดือดร้อนหรือ
เสียหายจะตอ้งน าเร่ืองดงักล่าวให้ฝ่ายปกครองทบทวนหรือด าเนินการก่อนการฟ้องคดีซ่ึงคดีปกครอง 
ท่ีมีลกัษณะพิเศษดงัเช่นคดีส่ิงแวดลอ้มไม่อาจรอให้ฝ่ายปกครองทบทวนหรือด าเนินการซ่ึงจะก่อให้เกิด
ความล่าช้าและยากต่อการเยียวยาความเสียหายทั้งต่อคู่กรณีและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี ขอ้จ ากดั
ทางดา้นระยะเวลาการฟ้องคดี เน่ืองจากการฟ้องคดีต่อศาลปกครองมีระยะเวลาท่ีจ ากดัเพียง 90 วนั
นับแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเป็นตน้  และหากเป็นการฟ้องคดีท่ีพน้ระยะเวลา  
หากไม่เป็นการฟ้องเก่ียวกบัสถานะของบุคคลหรือประโยชน์สาธารณะ ศาลไม่อาจรับค าฟ้องของ 
ผูฟ้้องคดีได ้เวน้แต่ศาลจะใชดุ้ลพินิจรับค าฟ้องไวใ้นฐานะคดีดงักล่าวเป็นประโยชน์ส่วนรวม การท่ี
กฎหมายใหอ้ านาจศาลในการใชดุ้ลพินิจยอ่มท่ีจะข้ึนอยูก่บัศาลท่ีจะพิจารณาวา่คดีปกครองเก่ียวกบั
ส่ิงแวดล้อมนั้นสามารถรับไวพ้ิจารณาได้หรือไม่ แต่หากพิจารณาถึงลักษณะของคดีปกครอง
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มโดยแทย้อ่มจะเห็นไดว้า่คดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มโดยสภาพยอ่มกระทบ
ต่อประโยชน์ส่วนรวม ฉะนั้น จึงไม่อาจเอาเหตุเง่ือนไขทางดา้นระยะเวลามาตดัสินการฟ้อคดีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม และศาลควรท่ีจะรับค าฟ้องในลกัษณะคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไวพ้ิจารณา 

การฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นกลุ่มหรือตวัแทนโดยสมาคม (NGO) ท่ีขาดความรู้ความ
เขา้ใจในการเขียนค าฟ้องเน่ืองจากเขียนค าฟ้องในลกัษณะเหมือนกนัทั้งหมดโดยไม่มีการแยกความ
เสียหายของผูฟ้้องคดีแต่ละคนซ่ึงเป็นค าฟ้องท่ีเคลือบคลุมเพราะความเสียหายของแต่ละคนมีความ
เสียหายท่ีแตกต่างกันท าให้ศาลต้องด าเนินการสืบแสวงหาข้อเท็จจริงและไต่ส่วนโดยมีค าขอ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจึงท าให้มีปริมาณคดีเพิ่มมากข้ึนท าให้มีภาระในการสั่งค่าธรรมเสียมศาล 
ท าให้ศาลตอ้งเสียเวลาไต่สวนเพื่อมีค าสั่งค่าธรรมเนียมศาลเพิ่มเติมให้ผูฟ้้องคดีแต่ละคน ทั้งท่ี
จ  านวนบุคลากรมีอยูเ่ท่าเดิมแต่ไม่เพิ่มตามปริมาณคดีจึงท าใหก้ารพิจารณาคดีล่าชา้ได ้

5. ปริมาณคดีท่ีมาก ท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนพิจารณาคดีท าให้แกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนไม่ทนัท่วงที หรือแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของผูฟ้้องคดีไดช้า้ การฟ้องคดี 
มีการก าหนดเง่ือนไขการฟ้องคดีไวก้ารด าเนินการฟ้องคดีจึงตอ้งผา่นเง่ือนไขการฟ้องคดีดว้ย และ
คดีส่ิงแวดลอ้มหลายคดีมีผูฟ้้องคดีจ านวนมาก หากตอ้งมีการไต่สวนค าขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาล 
ค าขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา และการออกค าบงัคบัของศาล จึงจะตอ้งใช้เวลานาน ซ่ึง
อาจจะไม่ทนัต่อการเยยีวยาหรือไม่สามารถคุม้ครองประโยชน์สาธารณะไดท้นัท่วงที 

6. ศกัยภาพขององคก์ร ในคดีปกครองส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากมีลกัษณะท่ีมีผลกระทบ 
ในหลายด้านการแสวงหาขอ้เท็จจริง รวมถึงการพิพากษาคดีจะตอ้งใช้ตุลาการศาลปกครองซ่ึงมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและรอบด้าน ไม่อาจใช้ตุลาการท่ีมีองค์ความรู้ในการพิพากษาคดีได ้
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รวมถึงผูท่ี้ท  าการพิพากษาจะตอ้งมีวสิัยทศัน์ในการรู้ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัการพิพากษา แต่ใน
สภาพปัจจุบนัหากพิจารณาถึงคุณสมบติัตามมาตรา 18 (6) แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและ
วธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แมจ้ะก าหนดคุณวุฒิไวมี้ความหลากหลายแต่ถา้เก่ียวกบัการบริหาร
ราชการแผ่นดินและกฎหมายเป็นส าคญัแต่ขาดบุคลาการท่ีมีความรู้ในศาสตร์อ่ืนเช่น วิทยาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ จึงเป็นขอ้จ ากดัในการพิพากษาคดีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการวางบรรทดัฐาน
ของการบริหารราชการแผน่ดินไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง  


