
บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

จากสมมติฐานในการวิจยัท่ีตั้ งไวว้่า “ศาลปกครองเป็นศาลท่ีมีความเหมาะสมในการ
พิจารณาพิพากษาคดีท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เพราะเหตุว่า ขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัคดีส่ิงแวดลอ้มมกัจะ
เก่ียวขอ้งกบัการใชอ้  านาจรัฐ หรือรัฐมีหนา้ท่ีไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม และมกัมีผลกระทบในวงกวา้ง 
และท่ีส าคญัคือระบบการพิจารณาคดีแบบไต่สวนท่ีศาลปกครองมีอ านาจและบทบาทเข้าไป
แสวงหาขอ้เทจ็จริงไดด้ว้ยตนเอง นอกเหนือจากท่ีคู่ความในคดีจะน าเสนอต่อศาล ยอ่มจะท าให้เกิด
ความเป็นธรรมและยงัรวมถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนในการพิพากษาหรือบงัคบัให้หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งกระท าหรือการละเวน้กระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการสาธารณะส่งผลกบั
ส่ิงแวดล้อมในเหตุพิพาทนั้น ค าพิพากษาของศาลปกครองยงัเป็นแนวทางในการบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีจะมีผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกับปัญหาเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมท่ีจะมีข้ึน 
ในอนาคต ดงันั้น ศาลปกครองจึงมีบทบาทส าคญัโดยผลแห่งค าพิพากษาของศาลจะสร้างผลกระทบ
ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้ม”  ซ่ึงสามารถน ามาวิเคราะห์และขอน าเสนอผล
การศึกษาดงัน้ี 

 
สรุปผลการวจัิย 

1. ผูท่ี้มีบทบาทในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไดม้องถึงลกัษณะ
ความหมายของส่ิงแวดลอ้มว่า ส่ิงแวดลอ้มคือ ส่ิงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยู่
รอบตวัมนุษยซ่ึ์งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยท์  าข้ึน ท่ีมีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกนั เป็นปัจจยั 
ในการเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัผลกระทบจากปัจจยัหน่ึงมีส่วนเสริมหรือท าลายปัจจยัอ่ืนอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได ้เป็นวงจรหรือวฎัจกัรท่ีเก่ียวเน่ืองกนัทั้งระบบ ไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวิต ไม่มีชีวิต พืช สัตว ์สภาพ
ภูมิอากาศ ภูมิทศัน์ ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงมีความเหมือนและครอบคลุมกบัความหมายท่ีปรากฏตาม
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ศาลปกครองมีบทบาทในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมได ้ 
ให้ความหมายของคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมว่า “คดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม” 
หมายความรวมถึง คดีพิพาทระหวา่งหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัเอกชน หรือระหวา่งหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วยกัน อนัเน่ืองมาจากการใช้อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทาง
ปกครองตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม การคุ้มครองหรือรักษาสภาพ 
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ทางธรรมชาติ พืช สัตว ์หรือส่ิงมีชีวิต การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การคุม้ครองดูแลสุขภาพมนุษย ์
การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมมนุษย์ สภาพภูมิอากาศ ภูมิทัศน์ ศิลปวฒันธรรม หรือกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และคดีอ่ืนตามประกาศของประธานศาลปกครองสูงสุด 

ซ่ึงลกัษณะของคดีส่ิงแวดลอ้มมีดงัต่อไปน้ี  
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) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นสาธารณสมบติัของประชาชน
ทัว่ไป เช่น มลภาวะท่ีเกิดในน ้ า อากาศ พื้นดิน ป่าไม ้เป็นตน้ ผูเ้สียหายตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบ
โดยตรงหรือเป็นผูท่ี้ได้รับผลกระทบโดยออ้มจากการกระท าหรืองดเวน้การกระท าหรือการกระท า
ละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

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

5) ต้องมีผูเ้ช่ียวชาญในการพิสูจน์ความเสียหายร่วมด าเนินกระบวนการแสวงหา
ขอ้เทจ็จริงหรือพิสูจน์ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายนอกดว้ยก็ได ้

6) ตอ้งใช้เวลานานในการแสดงผลของความเสียหาย และตอ้งมีวิธีการแกไ้ขเยียวยา 
ท่ีรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์เน่ืองจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เพราะคดีส่ิงแวดลอ้มมกัสร้างความเสียหาย
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นจ านวนมากส่งผลกระทบต่อมนุษยอ์ย่างรุนแรง หาก
ปล่อยให้ระยะเวลาเนินช้าอาจยากแก่การแกไ้ขเยียวยา จึงจ าเป็นตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมายบาง
ประการท่ีจะหยดุหรือระงบัการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายนั้นใหเ้ร็วท่ีสุด 

ในการพิจารณาว่าคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมจะมีขอบเขตเพียงใด จ าต้อง
พิจารณาอ านาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาว่ามีกรณีใดบ้างอยู่ในอ านาจของ 
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ศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 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 าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐฟ้องคดีต่อ

ศาลเพื่อบงัคบัใหบุ้คคลตอ้งกระท าหรือละเวน้กระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
6) คดีพิพาทเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีกฎหมายก าหนดใหอ้ยูใ่นเขตอ านาจศาลปกครอง 

3. ศาลปกครองมีบทบาทในการพิพากษาคดีส่ิงแวดล้อมเน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัให้อ านาจแก่ศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษา
คดีพิพาทระหวา่งหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงาน องค์กรหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วยกันอนัเน่ืองมาจากการใช้อ านาจทางปกครอง หรือเน่ืองมาจากการด าเนิน
กิจการทางปกครองของหน่วยงาน องคก์ร หรือเจา้หนา้ท่ีดงักล่าว และคดีพิพาทเหล่านั้นเป็นคดีท่ีมี
ขอ้พิพาทเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ดงันั้น ศาลปกครองจึงมีบทบาทในการพิจารณาคดีปกครองท่ีเก่ียวกบัการใช้อ านาจ
หนา้ท่ีของฝ่ายปกครองซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาความเสียหายให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ซ่ึงนบัวนัยิ่งจะทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน อนัเน่ืองมาจากการเพิ่มจ านวนประชากร และความตอ้งการ 
ในการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานเพิ่มข้ึน ตลอดจนการพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของมนุษยใ์นลกัษณะต่างๆ เช่น การสร้างเมืองใหม่ การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม การเขา้ไปบุกรุก
ท าลายพื้นท่ีท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา 
และทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั จึงท าให้เกิดการแยง่ชิงเพื่อให้ไดป้ระโยชน์ตามท่ี
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ตอ้งการ และหากไม่สามารถตกลงหรือหาขอ้ยติุไดปั้ญหาดงักล่าวก็จะลุกลามกลายเป็นคดีพิพาทท่ีมี
ความรุนแรงตามมาได ้

4. ศาลปกครองมีบทบาทในการพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้มในอนาคตเป็นอยา่งมากเน่ืองจาก
การเพิ่มจ านวนของประชากรรวมถึงความตอ้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานและจาก
สภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองประกอบกบัสังคมโลกให้
ความส าคญัแก่ส่ิงแวดล้อมซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในระบบนิเวศวิทยาต่างๆ มาก
ยิ่งข้ึน และประชาชนจะมีความต่ืนตวัรับรู้ในเร่ืองสิทธิของประชาชนมากข้ึน ท าให้เกิดความ
เดือดร้อนเสียหายประชาชนจะใช้สิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากศาล
ปกครองสามารถคุม้ครองสิทธิของประชาชนในการท่ีจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากกรณีท่ีมีผูก่้อให้เกิด
ความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม จึงท าให้ปริมาณคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเขา้มาสู่กระบวน
พิจารณาของศาลจะมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมน ามาวิเคราะห์กับบทบาทของ 
ศาลปกครองแลว้ ผูศึ้กษาเห็นวา่ ศาลปกครองมีบทบาทในการพิจารณาพิพากษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งยิ่ง 
เน่ืองจากศาลปกครองสามารถคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างผาสุกของ
ประชาชนภายใตส้ภาวการณ์ของโลกในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการเพิ่มจ านวนของประชากร
ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ความตอ้งการพลงังานหรือทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากข้ึนดว้ย รวมถึงการพฒันา
ประเทศทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมซ่ึงอาจก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอก จึงเห็นไดว้า่ การท่ีศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นการ
คุม้ครองสิทธิของประชาชนท่ีจะไดรั้บผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีผลกระทบเป็นวงกวา้ง 
ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและประโยชน์สาธารณะจึงจะเห็นไดว้่าการพิจารณาคดีปกครองเก่ียวกบั
ส่ิงแวดล้อมนั้นเป็นการด ารงไวเ้พื่อเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนและเป็นการ
คุม้ครองประโยชน์ของสาธารณะท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

แต่อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองควรจะมีอ านาจพิพากษานอกจากบงัคบักบัคู่กรณีแล้ว 
ยงัตอ้งรวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มดว้ย การพิจารณาคดีตอ้งมีความกระชบั รวดเร็ว กบัสภาวะแวดลอ้ม 
ท่ีเปล่ียนไป โดยเฉพาะกฎหมายท่ีมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลปกครอง
ควรท่ีจะเปิดกวา้งเพิ่มมากข้ึน จึงท าให้ปริมาณคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเขา้มาสู่กระบวน
พจิารณาของศาลปกครองจะมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  
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ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มเติมพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
2. ให้อ านาจศาลในการพิพากษาหรือมีค าบงัคบักบับุคคลทุกฝ่ายและให้มีการแกไ้ขเยียวยา

ส่ิงแวดลอ้มนอกเหนือจากการบงัคบัตามค าขอของคู่กรณี ใหร้วมไปถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูโ่ดยรอบดว้ย 
3. ควรแกไ้ขบทบญัญติัท่ีเป็นเง่ือนไขในการฟ้องคดีใหป้ระชาชนมีสิทธิฟ้องคดีไดง่้ายข้ึน 

รวมถึงใหค้ดีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นคดีท่ีไม่มีอายคุวาม  
4. ให้มีการน าวิธีพิจารณาคดีพิเศษท่ีมีความกระชับรวดเร็วทนัต่อสภาวการณ์มาใช ้

ในคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม   
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการมุ่งเน้นการศึกษาในรายละเอียดเขตอ านาจศาลปกครองแยกเป็นแต่ละ 

ประเภทคดี เน่ืองจากคดีแต่ละประเภทมีเง่ือนไขในการฟ้องคดีท่ีมีความซับซ้อนและแตกต่างกนั 
ในรายละเอียดเฉพาะ เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงอ านาจของศาลปกครองในคดีส่ิงแวดลอ้มของแต่ละประเภท  

2. หากมีการปรับเปล่ียนและพฒันาในส่วนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีส่ิงแวดลอ้ม
ควรมีการแกไ้ขปรับปรุงในส่วนต่างๆ ของการพิจารณาคดีเพื่อให้เกิดความถูกตอ้งสมบูรณ์ของการ
วจิยัต่อไป 

  
 


