
บทที ่2 

แนวความคดิทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาเร่ืองบทบาทศาลปกครองกบัคดีส่ิงแวดลอ้มไดมี้การคน้ควา้ต ารา เอกสารทาง
วชิาการท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการท าศึกษา ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบับทบาท 
2. แนวคิดเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
3. แนวคิดเก่ียวกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
4. แนวคิดเก่ียวกบัสิทธิของประชาชนกบัส่ิงแวดลอ้ม 
5. แนวคิดเก่ียวกบัคดีปกครองดา้นส่ิงแวดลอ้มและขอบเขตในการพิจารณาคดี 
6. แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครองเก่ียวกบัคดีส่ิงแวดลอ้ม 
7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. แนวคิดเกีย่วกบับทบาท 

บทบาท ตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ role เป็นเร่ืองของพฤติกรรมและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
(function) เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นวา่ เม่ือบุคคลด ารงต าแหน่งใด ก็ควรแสดงพฤติกรรมให้ตรง และ
เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบนั้น 

พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 602) ให้ความหมายของค าวา่บทบาท 
ไวว้า่ บทบาท (role) หมายความวา่  การท าหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว ้เช่น บทบาทของพ่อแม่  บทบาทของ
ครู เป็นตน้ 

อุทยั หิรัญโต (2526:197-198) บทบาทคือหน้าท่ี (function) หรือพฤติกรรมอนัพึงคาดหมาย 
(expected behavior) ของแต่ละบุคคลแต่ละคนในกลุ่มหรือสังคมหน่ึงๆ หน้าท่ีหรือพฤติกรรม
ดงักล่าว โดยปกติเป็นส่ิงท่ีกลุ่มหรือสังคมหรือวฒันธรรมนั้นๆ ก าหนดข้ึน ฉะนั้นบทบาทจึงเป็น
แบบแห่งความประพฤติของบุคคลในสถานะหน่ึงท่ีพึงมีต่อบุคคลอ่ืนในสถานะอย่างใดอย่างหน่ึง 
ในสังคมเดียวกนั เช่น แพทยย์อ่มมีบทบาทในการรักษาพยาบาลคนไข ้และการท่ีแพทยมี์หนา้ท่ีตอ้ง
รักษาคนไขน้ี้เอง คือ บทบาท หรือพฤติกรรมอนัสังคมคาดหวงัจากแพทย ์เป็นตน้ กล่าวไดว้่า บทบาท 
คือแบบแห่งปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Patterns of interaction) ของมนุษย์ บทบาทของบุคคล 
ในสถานะอย่างหน่ึงท่ีมีต่อบุคคลในอีกสถานะหน่ึงย่อมไม่เหมือนกนัเพราะแบบแห่งปฏิสัมพนัธ์
แตกต่างกนั เช่น บทบาทของสามีท่ีมีต่อภรรยายอ่มแตกต่างกบับทบาทของบิดาท่ีมีต่อบุตร เป็นตน้ 

วราคม  ทีสุกะ (2527:173-174)  บทบาท (role)  ต้องควบคู่มาพร้อมกับสถานภาพ 
ทางสังคม คือ บทบาททางสังคม สถานภาพจะไม่มีความหมายอะไร ถา้ปราศจากบทบาท บุคคลท่ี
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เขาตั้งเป็นต าแหน่งนั้นต าแหน่งน้ีแต่เขาไม่ไดม้อบหมายใหท้ าอะไรก็เป็นเหมือนกบัหุ่นข้ีผึ้งหรือหุ่น
อะไรสักอย่าง ก็เท่ากบัตั้งเป็นตุ๊กตาอยู่เท่านั้นเอง ไม่มีอะไรเกิดข้ึนเพราะฉะนั้นมีสถานภาพก็ตอ้ง 
มีบทบาทมาควบคู่กนัเสมอ กล่าวไดว้่า บทบาท คือส่ิงท่ีเราท า หรือหน้าท่ีท่ีเราตอ้งท าเม่ือเราเป็น
อะไรสักอยา่งหน่ึง ส่ิงท่ีเราท าจะตอ้งมาควบคู่กบัส่ิงท่ีเราเป็น  

สงวนศรี  วิรัชชัย (2527:20) บทบาทหมายถึงรูปแบบพฤติกรรมประจ าต าแหน่ง ซ่ึง
ประกอบดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของต าแหน่ง เม่ือบุคคลด ารงต าแหน่งใดก็จะตอ้งแสดงพฤติกรรมท่ีระบุ
วา่เป็นบทบาทของต าแหน่งนั้นๆ จะเห็นไดว้า่ บทบาท คือ รูปแบบของพฤติกรรมท่ีก าหนดส าหรับ
บุคคลผูด้  ารงต าแหน่ง เม่ือบุคคลเปล่ียนต าแหน่ง บทบาทก็จะตอ้งเปล่ียนไปตามต าแหน่งดว้ย และ
ยงัอาจกล่าวไดว้่าบทบาทคือรูปแบบของพฤติกรรมท่ีบุคคลผูอ้ยู่ในต าแหน่งแสดงออกมาให้เห็น 
หรือรูปแบบของพฤติกรรมท่ีคนอ่ืนๆ คาดหวงัจากบุคคลผูอ้ยูใ่นต าแหน่งหน่ึงๆ  

ศกัด์ิไทย  สุรกิจบวร (2545:111) กล่าววา่บทบาทคือการกระท าหรือพฤติกรรมของสมาชิก
ในกลุ่มท่ีอยูใ่นสถานภาพนั้นๆ ดงันั้น บทบาทจึงเป็นการกระท าหรือพฤติกรรมตามต าแหน่งหรือ
สถานภาพซ่ึงเป็นไปตามความคาดหวงัของสังคมหรือตามลกัษณะของการรับรู้บทบาทเป็นผลรวม
ของการแสดงออกตามสิทธิและหนา้ท่ี 

สนธยา พลศรี (2545: 125) ใหค้วามหมายวา่บทบาท (Role) หมายถึงหนา้ท่ีของบุคคลตาม
สถานภาพหรือต าแหน่งฐานะท่ีตนด ารงอยู่บทบาทจึงเป็นกลไกอย่างหน่ึงของสังคมท่ีท าให้คน 
ท่ีอยูร่่วมกนัสามารถสร้างระบบความสัมพนัธ์ต่อกนัไดอ้ยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ประเสริฐ  แยม้กล่ินฟุ้งและคณะ (2544:73) ไดอ้ธิบายไวว้า่บทบาทคือพฤติกรรมท่ีคาดหวงั
ส าหรับผูท่ี้อยูใ่นสถานภาพต่างๆวา่จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร (Role Expectation) เป็นบทบาทท่ีคาดหวงั
โดยกลุ่มคนหรือสังคมเพื่อท าให้คู่สัมพนัธ์มีการกระท าระหว่างกนัทางสังคมไดร้วมทั้งสามารถ
คาดการณ์พฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได ้

ประวตัิความเป็นมาบทบาทอ านาจหน้าทีข่องศาลปกครอง 
ศาลปกครองจดัตั้งข้ึนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

2540 ซ่ึงก าหนดให้มีการจดัตั้งศาลปกครองแยกต่างหากจากศาลยุติธรรม โดยตามพระราชบญัญติั
จดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีหน้าท่ีพิจารณาพิพากษา 
คดีปกครอง ท่ีเป็นขอ้พิพาทระหวา่งหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัเอกชน และขอ้พิพาท
ระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐดว้ยกนัเอง ซ่ึงเกิดจากการท่ีหน่วยงานของรัฐหรือ
เจา้หน้าท่ีของรัฐกระท าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าท่ี ปฏิบติัหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร 
หรือเกิดจากการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอยา่งอ่ืนของหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
อนัเน่ืองมาจากสัญญาทางปกครอง  

ภานุพันธ์ ชัยรัต (2549:4-5) ซ่ึงตามอ านาจหน้าท่ีของศาลปกครองดังกล่าวข้างต้น 
เป็นเร่ืองของกฎหมายมหาชนท่ีมีระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีท่ีมีกระบวนการพิเศษนอกจาก
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กฎหมายเอกชนเพราะผลแห่งค าพิพากษาอาจกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน และมีฐานะ
เหนือเอกชนอาจจะท าให้เอกชนเสียเปรียบท่ีไม่อาจทราบขอ้มูลจากหน่วยงานของรัฐได ้ในการ
พิจารณาคดีจึงต้องใช้ระบบไต่สวนเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงแท้จริงและต้องมีตุลาการท่ีมีความ
เช่ียวชาญเป็นการเฉพาะ กฎหมายมหาชนมีวตัถุประสงคคื์อเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์
สาธารณะท่ีก าหนดความสัมพนัธ์ของประโยชน์ 3 ฝ่าย ดังน้ี ฝ่ายแรกคือประโยชน์ของรัฐหรือ
ประโยชน์ของส่วนรวม ฝ่ายสองคือประโยชน์ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือ
บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้กระท าการแทนรัฐ และฝ่ายสามคือประโยชน์ของกลุ่ม
บุคคลหรือเอกชนในฐานะปัจเจกชน  

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 276 บัญญัติให ้
ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเป็นขอ้พิพาทระหวา่งหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีอยู่ในบงัคบับญัชาหรือในก ากบัดูแล
ของรัฐบาลกบัเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในบงัคบับญัชาหรือในก ากับดูแลของรัฐบาลด้วยกนั ซ่ึงเป็น 
ขอ้พิพาทอนัเน่ืองมาจากการกระท าหรือการละเวน้การกระท าท่ีหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้น ต้องปฏิบติัตามกฎหมาย หรือ
เน่ืองจากการกระท าหรือการละเวน้การกระท าท่ีหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐนั้น ตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย 
ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีเจตนารมณ์ให้
มีตุลาการซ่ึงท าหน้าท่ีในศาลปกครองเป็นผูท่ี้มีความรู้และความเช่ียวชาญในหลากหลายวิชาชีพ  
เพื่อท าหน้าท่ีช้ีขาดคดีปกครองให้บรรลุตามปรัชญาของกฎหมายมหาชน เม่ือมีการฟ้องคดีต่อ 
ศาลปกครองใดการจ่ายส านวนคดีในศาลปกครองนั้นก าหนดให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรือ
อธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ตอ้งปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ดงักล่าว ในกรณีท่ีมีการจดัตั้งองค์คณะท่ีมี
ความเช่ียวชาญในประเภทคดีดา้นใดด้านหน่ึงเป็นการเฉพาะตอ้งจ่ายส านวนคดีให้ตรงกบัความ
เช่ียวชาญขององค์คณะท่ีจดัไว ้โดยมีตุลาการเจา้ของส านวนเป็นผูรั้บผิดชอบคดีนั้น และแต่งตั้ง 
ตุลาการท่ีอยูน่อกองคค์ณะเป็นผูแ้ถลงคดีซ่ึงการแต่งตั้งตุลาการผูแ้ถลงคดีท่ีไม่ใช่ตุลาการในองคค์ณะ
ก็เพื่อเป็นกลไกตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐของตุลาการศาลปกครองในกระบวนพิจารณาพิพากษา
คดีปกครองและมีพนักงานคดีปกครองเป็นผูช่้วยตุลาการในการแสวงหาขอ้เท็จจริงและด าเนิน
กระบวนการพิจารณาคดี 

พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดบ้ญัญติัให้
ศาลปกครองมีอ านาจหนา้ท่ีและการจดัโครงสร้างองคก์ร ดงัน้ี 

มาตรา 7 บญัญติัใหศ้าลปกครองแบ่งออกเป็น 2 ชั้นศาล คือ 
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1) ศาลปกครองสูงสุด 
2) ศาลปกครองชั้นตน้ ไดแ้ก่ 

(1) ศาลปกครองกลาง 
(2) ศาลปกครองในภูมิภาค มีเขตอ านาจครอบคลุมพื้นท่ีจงัหวดัตามท่ีก าหนด 

ในมาตรา 94 แต่ในระหวา่งยงัไม่อาจเปิดท าการศาลปกครองในภูมิภาคครบตามท่ีก าหนด ท่ีประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดให้ศาลปกครอง 
ในภูมิภาคท่ีเปิดท าการแล้วมีเขตอ านาจในจงัหวดัใดท่ีอยู่ใกล้เคียงกบัศาลปกครองนั้นเพิ่มเติม 
ได้ตามท่ีสมควร ปัจจุบนัมีจ านวน 10 แห่ง คือ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา ศาล
ปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น ศาลปกครองพิษณุโลก ศาลปกครองระยอง  
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองอุดรธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี และศาลปกครอง
เพชรบุรี 

มาตรา 9 บญัญติัใหศ้าลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค าสั่งในเร่ืองต่อไปน้ี 
1) คดีพิพาทเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกระท า

การโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่วา่จะเป็นการออกกฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดเน่ืองจากกระท า
โดยไม่มีอ านาจ หรือนอกเหนืออ านาจหนา้ท่ี หรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกตอ้งตาม
รูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอนัเป็นสาระส าคญัท่ีก าหนดไวส้ าหรับการกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริต 
หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม  หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดย 
ไม่จ  าเป็น หรือสร้างภาระใหเ้กิดกบัประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใชดุ้ลพินิจโดยมิชอบ 

2) คดีพิพาทเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐละเลยต่อ
หนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั หรือปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร 

3) คดีพิพาทเก่ียวกบัการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทาง
ปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งปฏิบติั หรือ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร 

4) คดีพิพาทเก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง 
5) คดีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐฟ้องคดี

ต่อศาลเพื่อบงัคบัใหบุ้คคลตอ้งกระท าหรือละเวน้กระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
6) คดีพิพาทเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีกฎหมายก าหนดใหอ้ยูใ่นเขตอ านาจศาลปกครอง 

เร่ืองท่ีไม่อยูใ่นอ านาจศาลปกครอง ไดแ้ก่  
1) การด าเนินการเก่ียวกบัวนิยัทหาร  
2) การด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการ ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการ

ฝ่ายตุลาการ 
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3) คดีท่ีอยู่ในอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน  ศาลภาษีอากร ศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ ศาลลม้ละลาย หรือศาลช านญัพิเศษอ่ืน 

อ านาจหนา้ท่ีของศาลปกครองชั้นตน้ 
มาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

บญัญติัให้ศาลปกครองชั้นตน้มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีอยู่ในอ านาจศาลปกครอง เวน้แต่ 
คดีท่ีอยูใ่นอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เช่น คดีท่ีฟ้องให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง กฎ ก.พ. หรือกฎอ่ืนท่ี ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ตอ้งยืน่ฟ้องโดยตรงต่อศาลปกครองสูงสุด เป็นตน้ 

อ านาจหนา้ท่ีของศาลปกครองสูงสุด 
มาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

บญัญติัใหศ้าลปกครองสูงสุดมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี ดงัน้ี 
1) คดีพิพาทเก่ียวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามท่ี 

ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศก าหนด  
2) คดีพิพาทเก่ียวกบัความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎ 

ท่ีออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
3)  คดีท่ีมีกฎหมายก าหนดใหอ้ยูใ่นอ านาจศาลปกครองสูงสุด 
4)  คดีท่ีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นตน้ 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจึงสรุปว่า บทบาท หมายถึง อ านาจหน้าท่ีท่ีบุคคลหรือ 
คณะบุคคลกระท าตามท่ีกฎหมายให้อ านาจไว ้เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตเ้ขตอ านาจของกฎหมาย  
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์และความเป็นธรรม บทบาทของศาลจึงเป็นผูแ้สวงหาขอ้เท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานทั้งหมด รวมทั้งด าเนินกระบวนพิจารณาคดี การก าหนดระยะเวลาการแสวงหา
ขอ้เท็จจริง การไต่สวน และการพิจารณาออกเป็นค าสั่งหรือพิพากษาทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
หรือประโยชน์สาธารณะ   

 
2. แนวคิดเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 

ความหมายของส่ิงแวดล้อม  
ราชบณัฑิตยสถาน (2542) ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคม

ท่ีอยู่รอบ ๆ มนุษย์มีทั้ งท่ีดีและไม่ดี เช่น โรงเรียนสร้างสวนดอกไม้ให้เป็นส่ิงแวดล้อมท่ีดีแก่
นกัเรียน ชุมชนท่ีมีการทะเลาะววิาทกนัหรือเล่นการพนนัเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดีแก่เด็ก 
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พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้ความหมายว่า
ส่ิงแวดลอ้มหมายถึงส่ิงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์ซ่ึงเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยท์  าข้ึน  

ศาสตราจารย ์ดร. เกษม  จนัทร์แกว้ (2541:1) ไดใ้หค้  านิยามของส่ิงแวดลอ้มไวว้า่ หมายถึง 
ส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัเราส่ิงแวดลอ้มตามความหมายน้ี หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยู่รอบตวัมนุษย ์
ไม่วา่จะเป็นวตัถุ ส่ิงของ กลุ่มสรรพส่ิงทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต อาทิ บา้นเรือน เสียง แสง บรรยากาศ 
แม่น ้ า ล าธาร พื้นดิน ภูเขา ป่าไม ้สัตว ์สภาพลมฟ้าอากาศ ปัจจยัทางชีวภาพอ่ืนๆ รวมทั้งกฎ กติกา
ของสังคม ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ไม่ว่าจะเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
ทั้งท่ีอยูใ่กลต้วัและไกลตวัของมนุษย ์เป็นทั้งทรัพยากรธรรมชาติและมวลสารทัว่ไป ทั้งท่ีเป็นคุณและ
เป็นโทษต่อมนุษย ์หรือส่ิงแวดลอ้มดว้ยกนั 

ส านกังานศาลปกครอง (2554:30) ในทางวชิาการ ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ปัจจยัและองคป์ระกอบ
ทางธรรมชาติของโลก ซ่ึงรวมถึงชั้นบรรยากาศดว้ย องค์ประกอบทางธรรมชาติเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์
ซ่ึงกนัและกนั สลบัซบัซอ้น และเป็นระบบนิเวศเดียวกนั  

จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้จึงสรุปวา่ ส่ิงแวดลอ้ม หมายความวา่ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน และมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกัน รวมถึงเกิด 
ผลกระทบต่อการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติและทรัพยากรธรรมชาติ 

ปัญหาส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 
ศุภวิทย ์ เป่ียมพงศส์านต ์(2533:4) ไดใ้ห้ค  านิยามของปัญหาส่ิงแวดลอ้มไวว้่า คือปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมในเชิงคุณภาพและปริมาณของส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ
และส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษยโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากการพฒันา 

อุดมศกัด์ิ  สินธิพงษ์ (2549:35) ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ความเส่ือมสลายในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ และส่ิงแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสภาวะดั้งเดิมของธรรมชาติจนเกินขนาดท่ีระบบของ
ธรรมชาติจะรองรับได ้โดยทัว่ไปธรรมชาติจะมีระบบหรือกลไกของการฟ้ืนตวัหรือการฟอกตวัของ
ธรรมชาติเอง ในกรณีท่ีสภาวะของธรรมชาติเส่ือมสลายหรือเปล่ียนแปลงไปตามปกติ กลไกของ
ธรรมชาติจะสร้างส่ิงใหม่ข้ึนทดแทนหรือท าการฟอกตวัเองเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาตินั้นๆ ไว ้
แต่หากความเปล่ียนแปลงมีมากเกินกวา่ท่ีประสิทธิภาพของกลไกดงักล่าวจะด าเนินการไดต้ามปกติ
แลว้ยอ่มจะเป็นผลใหภ้าวะของธรรมชาติหรือของระบบนิเวศน์เปล่ียนแปลงและเสียความสมดุลได ้
นอกจากน้ี การขยายตวัอย่างมากและไร้ทิศทางของชุมชนเมืองไดส่้งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ซ่ึงถือเป็นส่ิงแวดลอ้มประเภทหน่ึงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และเป็น
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีชุมชนเมืองก าลงัประสบอยูใ่นปัจจุบนั 
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อ านาจ  วงศ์บณัฑิต (2550:27-28) ในอดีตนั้น ประเทศไทยอุดมไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทต่างๆ ไม่วา่จะเป็นป่าไม ้สัตวป่์า แร่ธาตุรวมทั้งมีพื้นดินท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช
และเล้ียงสัตว์ จนมีค ากล่าวท่ีรู้กันทั่วไปในอดีตว่า ประเทศไทยนั้น “ในน ้ ามีปลา ในนามีข้าว”  
อนัหมายถึงการเป็นประเทศท่ีมีอาหารการกินท่ีอุดมสมบูรณ์ ราษฎรไม่อดอยาก สุขภาพร่างกายของ
ประชาชนแข็งแรง แต่ในช่วงส่ีทศวรรษท่ีผ่านมาน้ี ไดมี้การเปล่ียนแปลงทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยหลายประการ เช่น จ านวนพื้นท่ีป่าไมข้องประเทศไทยไดล้ดลง
อยา่งมาก พื้นท่ีป่าท่ีสูญเสียไปนั้น จ  านวนหน่ึงไดถู้กน าไปใชใ้นการเกษตรกรรม บางส่วนถูกน าไปใช้
เป็นท่ีอยู่อาศยั การอุตสาหกรรมและการท ากิจกรรมอ่ืนๆ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีกล่าวมานั้น 
มีส่วนก่อให้เกิดปัญหามลพิษหลายประการ เช่น การใช้ปุ๋ยและยาก าจดัศตัรูพืชในการเกษตรได้
ก่อให้เกิดมลพิษในแม่น ้ าล าคลอง ตลอดจนท าให้พื้นน ้ าบางชนิดเติบโตรวดเร็วมากเกินไปจนเป็น
อนัตรายต่อแหล่งน ้าบริเวณนั้น การน ากุง้ทะเลมาเล้ียงในพื้นท่ีน ้ าจืดไดก่้อให้เกิดปัญหาการแพร่กระจาย
ของความเคม็จากบ่อเล้ียงกุง้ไปยงัพื้นท่ีการเกษตรขา้งเคียงจนท าให้เกิดความเสียหายต่อการเพราะปลูก
ในท่ีดินขา้งเคียงดงักล่าว ขณะเดียวกนั ยงัก่อใหเ้กิดความยุง่ยากและมีค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงพื้นท่ี
ท่ีใชใ้นการเล้ียงกุง้ทะเลเพื่อใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมและเหมาะสมต่อการเพาะปลูก 

น ้ าเสียจากการประกอบกิจการโรงงานไดก่้อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน ้ าต่างๆ เช่น ดงัจะเห็น 
ไดจ้ากกรณีของล าน ้าแม่กลองเน่าเสียในอดีตท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานน ้ าตาล หรือกรณี
ของการเน่าเสียของล าน ้ าพองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นตน้ ขณะเดียวกนั อากาศเสียท่ีถูก
ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นไดก่้อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพและความเดือดร้อนร าคาญต่อ
ประชาชน เช่น กรณีของก๊าซซลัเฟอร์ไดออ็กไซดท่ี์เกิดจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใชถ่้านหิน
ท่ีจงัหวดัล าปาง หรือกรณีปัญหากล่ินเหม็นจาการประกอบกิจการโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
บางแห่ง ปัญหามลพิษทางอากาศยงัเกิดจากการขนส่งและการก่อสร้างโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในชุมชน
เมืองต่างๆ  

ปัญหาอีกอย่างหน่ึงท่ีมกัจะพบในเขตท่ีมีประชาชนอยูห่นาแน่นไดแ้ก่ปัญหาขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล เน่ืองจากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนันั้นมีจ านวนมาก จนท าให้
หน่วยงานทอ้งถ่ินหลายแห่งไม่สามารถจดัการและก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และเป็นเหตุให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมา เช่น ปัญหาเร่ืองกล่ินเหม็นและปัญหาของน ้ าเน่าเสียจากกองขยะ
ท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษทางน ้ า และในกรณีท่ีขยะมูลฝอยเหล่านั้นเป็นกากอุตสาหกรรมความรุนแรงของ
ส่ิงแวดลอ้มยอ่มมีมากกวา่ปัญหาท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยทัว่ไป เพราะกากอุตสาหกรรมมกัจะมีโลหะ
บางชนิดท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนปะปนอยู ่

กอบกุล  รายะนาคร (2550:5) ส่ิงแวดลอ้มเมืองและชุมชน ประเทศไทยยงัมีปัญหาในการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน ท าให้เกิดการใช้ดินท่ีปะปนกนั เช่น การเกิดข้ึนของอาคาร โรงงาน 
สถานประกอบการต่างๆ และกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพประเภทต่างๆ ในย่านท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงมี
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สาเหตุมาจากกฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ และอ านาจหนา้ท่ีซ่ึงแยกส่วนกนัของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ภายใต้กฎหมายฉบบัต่างๆ รวมทั้งการขาดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การ
ขยายตวัของเมืองและชุมชนท าให้เกิดปัญหาขยะ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในหลายพื้นท่ีมีปัญหา 
ในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มมากข้ึน ทั้งในแง่ของการเก็บ ขน และการก าจดั ขาดพื้นท่ีส าหรับ 
รับรอบขยะมูลฝอย การเติบโตของสังคมบริโภคท าให้ปริมาณขยะยิ่งเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงรวมถึงขยะอนัตราย 
ท่ีเกิดจากการทิ้งผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แลว้ ในขณะท่ีประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายท่ีก าหนดในเร่ืองการ
จดัการขยะอนัตรายจากชุมชน 

อ านาจ วงศบ์ณัฑิต (2550:28-29) ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ียกตวัอยา่งมาขา้งตน้นั้นไดก่้อให้เกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่รัฐและประชาชนทัว่ไปดว้ย กล่าวคือ ในแต่ละปีรัฐจะตอ้งจดัสรร 
เงินงบประมาณส่วนหน่ึงเพื่อป้องกนัและแกไ้ขความเสียหายท่ีเกิดจากปัญหามลพิษ ขยะมูลฝอย  
กากสารอนัตรายและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ส่วนราชการจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
ในการลงทุนก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมหรือระบบก าจดัของเสียรวม ค่าใช้จ่ายในการจดัการ
และการก าจดัขยะมูลฝอยค่าใช้จ่ายในการก าจดัหรือท าลายฤทธ์ิกากของเสียอนัตราย ค่าใช้จ่าย 
ในการท าความสะอาดพื้นท่ีท่ีมีการปนเบ้ือนของสารพิษ ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลประชาชน 
ผูเ้จ็บป่วย ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสภาพป่าไมท่ี้ถูกท าลาย ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูพื้นท่ีดินเค็มหรือ 
ดินเปร้ียว เป็นตน้ ส่วนประชาชนผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากมลพิษหรือปัญหาส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ก็
ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเช่นกนัโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดรายได้ เม่ือใดท่ีมีปัญหาส่ิงแวดล้อม
รุนแรง รัฐและประชาชนก็ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวมากข้ึน  

การเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มในประทศไทยนั้น ส่วนหน่ึงมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ระหว่างประเทศหรือของโลก กล่าวคือปัญหาส่ิงแวดล้อมบางอย่างท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 
อาจมีส่วนท่ีท าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศได้ และในทางกลับกันประเทศไทยเอง 
ก็อาจจะไดรั้บผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจากการกระท าของประเทศอ่ืนได ้ตวัอยา่งเช่น การ
ท่ีโรงงานในประทศไทยระบายน ้าทิ้งลงแม่น ้ าภายในประเทศ และน ้ าทิ้งดงักล่าวถูกพดัพาออกไปสู่
แม่น ้ าระหว่างประเทศ หรือทะเล น ้ าทิ้งเช่นว่านั้นอาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษในแม่น ้ าระหว่าง
ประเทศหรือในทะเลซ่ึงอาจสร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่ประเทศอ่ืนได้ นอกจากน้ี 
การใช้เช้ือเพลิงจากน ้ ามนัหรือก๊าซธรรมชาติตลอดจนการใช้สารคอร์โรฟลูออโรคลอไรด์ (CFC)  
ก็มีส่วนท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) หรือท าให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนได ้
ในขณะเดียวกันหากมีการเผาป่าในประเทศเพื่อนบ้าน ควนัจากการเผาป่านั้นอาจสร้างความ
เดือดร้อนร าคาญแก่คนในประเทศไทยได ้ 

กอบกุล รายะนาคร (2550:5) ปัญหาส่ิงแวดลอ้มซ่ึงรวมถึงการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ช้ีให้เห็นวา่ ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งมีประสิทธิภาพไม่นอ้ยไปกวา่การพฒันาเศรษฐกิจ เน่ืองจากระดบัการพฒันาของประเทศไทย
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ไม่สามารถจะพิจารณาไดจ้ากตวัเลขทางเศรษฐกิจแต่เพียงอยา่งเดียว หากแต่ตอ้งพิจารณาถึงคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม ซ่ึงนอกจากจะรวมถึงการพฒันาดา้นการศึกษา ภาวะโภชนาการ และความ
ผาสุกของประชากรแลว้ ยงัรวมถึงการมีชีวิตในส่ิงแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขภาพอนามยั และความเป็นธรรม
ในการจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติทั้งในคนรุ่นปัจจุบนัไปจนถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลาน นโยบายและ
กฎหมายส่ิงแวดลอ้มจึงมีบทบาทส าคญัต่อสังคมท่ีมีคุณภาพและย ัง่ยนื 

จากแนวคิดดงักล่าวข้างตน้จึงสรุปว่า ปัญหาส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยในปัจจุบนัมี
ความส าคญัอยา่งยิ่งเพราะส่ิงแวดลอ้มมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยูร่อบตวัมนุษยเ์กิดข้ึน
โดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์ได้สร้างข้ึน การใช้ทรัพยากรกันอย่างฟุ่มเฟือย อันน าไปสู่ความ 
เส่ือมโทรมต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมหรือเรียกว่าปัญหาส่ิงแวดล้อม เกิดจากปัญหามลพิษคือ
ส่ิงแวดลอ้มถูกปนเป้ือนดว้ยส่ิงท่ีเป็นพิษต่างๆ จนกระทัง่ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิเศษไปดว้ย ปัญหามลพิษ
น้ีมีบ่อเกิดมาจากแหล่งต่างๆ เช่น ในภาคโรงงานอุตสาหกรรมไดแ้ก่มลพิษทางน ้ าเน่ืองจากมีการ
ปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ มลพิษทางเสียงและแรงสั่นสะเทือน มลพิษท่ีเกิดจากขยะ
อุตสาหกรรมหรือวตัถุอนัตราย ภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การใช้สารเคมีจ ากดัศตัรูพืช ท าให้ระบบ
นิเวศน์เปล่ียนแปลงไปจากธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภาคชุมชนมีการใช้ทรัพยากร
เพิ่มมากข้ึนและก่อปัญหามลพิษกบัส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ปัญหาน ้ าเสียจากการใชชี้วิตประจ าวนัปล่อย
ลงสู่คูคลองแหล่งน ้ าสาธารณะ และปัญหาขยะครัวเรือนซ่ึงมีปริมาณมากเกินกวา่ท่ีจะก าจดัให้หมดส้ิน
ลงไปไดส่้งผลกระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม  

ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยมีสาเหตุหลายประการเช่น ปัญหา
การเพิ่มของประชากรมากข้ึนทุกวนั แมจ้ะไดมี้การรณรงคใ์หมี้การวางแผนครอบครัวก็ตาม จ านวน
ประชากรเป็นท่ีเพิ่มข้ึนจะท าใหเ้กิดการบริโภคทรัพยากรเพิ่มมากข้ึนซ่ึงรวมถึงการท าลายทรัพยากร
มากข้ึนดว้ยเช่นกนั ปัญหาการขยายตวัทางเศรษฐกิจและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี การพฒันา
ประเทศมุ่งหวงัท่ีจะให้ประเทศมีความเจริญทางเศรษฐกิจเพื่อให้ไดม้าซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึนยอ่ม
ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมและการท าลายทรัพยากรของประเทศ  การขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ก่อให้เกิดการบริโภคทรัพยากรเกินกว่าความจ าเป็นและการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีเพื่อมา
อ านวยความสะดวกในชีวิตปัจจุบนัของคนไทย ก่อให้ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และก่อให้เกิด
ปัญหาเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั อีกทั้งมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนในอนาคต  

 

3. แนวคิดเกีย่วกบัผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดล้อม 
อุดมศกัด์ิ  สินธิพงษ ์(2549: 41-44) ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะเกิดจากการกระท า

ของมนุษยห์รือโดยธรรมชาติก็ตาม ได้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อมนุษย ์พืช สัตว ์
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และส่ิงแวดล้อมเป็นอนัมาก ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนน้ีมีทั้ งท่ีประเมินออกมาเป็นตวัเงินได้ และ 
ไม่สามารถประเมินค่าเป็นตวัเงินได้ เช่น ความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ท่ีตอ้งเสียไป หากพิจารณาถึงลกัษณะและการเกิดของปัญหา ความรุนแรงของผลกระทบรวมทั้ง
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดลอ้มแบ่งออกได ้ดงัน้ี  

1. ผลกระทบอยา่งเฉียบพลนั (Acute Environmental-disruption) เป็นผลกระทบของปัญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนไดใ้นบางเวลา บางสถานท่ีในรูปแบบของปรากฏการณ์ท่ีเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดั ซ่ึงโดยทัว่ไป
มกัจะสร้างความเสียหายต่อมนุษย ์ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอ้มโดยตรง และในขอบเขตท่ีกวา้งขวาง 
เช่น การระเบิดของถุงแก๊สเหลวท่ีใช้ในอุตสาหกรรมท าให้ประชาชนในบริเวณนั้นเสียชีวิตและ
เจ็บป่วยจากการสูดดมแก๊สดงักล่าวจ านวนมาก หรือการร่ัวไหลของน ้ ามนัจากเรือบรรทุกน ้ ามนัท่ีได้
ท าลายส่ิงมีชีวติทางทะเลและความงดงามของชายหาดท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอีกดว้ย 

2. ผลกระทบอย่างต่อเน่ือง (Creeping Environmental-disruption) เป็นผลกระทบของ
ปัญหาท่ีแสดงผลในรูปของความเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างค่อยเป็นค่อยไปและ 
จะปรากฏผลให้เห็นในระยะยาว โดยปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะมีขอบเขตท่ีค่อนขา้งกวา้งขวาง เช่น 
ปัญหาภยัแลง้ท าใหป้ระชาชนตอ้งตกอยูใ่นสภาวะท่ีเส่ียงภยัต่อความอดอยากและหิวโหย เน่ืองจาก
เกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ พืช และสัตว์ท่ีใช้เป็นอาหารรวมทั้งแหล่งน ้ าเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคของมนุษย์และสัตว์ หรือปัญหาทางพันธุกรรมของนกอินทรีท่ีลดจ านวนลง 
อยา่งมากจนแทบจะสูญพนัธ์ุ เป็นผลมาจากยาปราบศตัรูพืชท่ีตกคา้งในธรรมชาติไดไ้ปสะสมอยูใ่น
เน้ือเยื่อของนกอินทรีโดยผา่นกระบวนการของห่วงโซ่อาหาร จึงถึงจุดท่ีเป็นอนัตรายต่อระบบการ
สืบพนัธ์ุ ขดัขวางกระบวนการสร้างเปลือกไข่ท าให้เปลือกไข่เปราะบางลงท าให้แม่นกไม่สามารถ 
ฟักไข่ออกมาเป็นตวัตามธรรมชาติได ้

3. ผลกระทบอยา่งสะสมความเส่ียง (Risk Environmental-disruption) เป็นผลมาจากการ
ใช้เทคโนโลยีในกิจการอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตทั้งในเชิงพาณิชยแ์ละการทหาร การผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ท่ีมีอ านาจในการท าลายลา้งสูงและอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงมนุษยส์ามารถควบคุมอนัตราย 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตรวมทั้งจากตวัผลิตภณัฑ์เหล่านั้นไดใ้นระดบัหน่ึงเท่านั้น ซ่ึง
หมายความวา่ทุกวนัน้ีเรายงัตอ้งอยูบ่นความเส่ียงต่อความผิดพลาดและความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม
อันอาจจะเกิดข้ึนได้จากการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้ น เช่น การสะสมอาวุธเคมีและอาวุธท่ีใช ้
เช้ือแบคทีเรียเป็นตวัท าลายลา้ง อาวุธดงักล่าวไม่เพียงแต่เป็นภยัคุกคามอยา่งใหญ่หลวงต่อส่ิงมีชีวิต  
แต่ยงัเป็นการสะสมอตัราความเส่ียงในการใชเ้ช้ือโรคดงักล่าวเพื่อท าลายลา้งกนัอีกดว้ย  

สรุปจากการแบ่งประเภทของผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการ
พิจารณาจากลกัษณะของปัญหาความรุนแรงและความเสียหายจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึน หากพิจารณา
ถึงส่ิงท่ีถูกกระทบ ผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศน์ ผลกระทบต่อมนุษย ์และผลกระทบต่อทรัพยสิ์นของมนุษย ์ดงัน้ี  
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1. ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ในระบบนิเวศน์หน่ึงๆ ส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตวต่์างมีอิทธิพล
ซ่ึงกนัและกนัในทางสร้างสรรค์ต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยจะช่วยด ารงสถานภาพของทั้งระบบมิให้เกิด
การเปล่ียนแปลงมากจนเกินไป ซ่ึงเป็นผลในระยะยาวเรียกกนัวา่ สมดุลทางนิเวศวิทยา หากมนุษย์
เขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัระบบนิเวศน์ในธรรมชาติมากจนเกินไป ย่อมจะท าให้ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เสียความสมดุลได ้ตวัอยา่งเช่น การระบายน ้ าจากป่าพรุในภาคใตข้องประเทศไทย มีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศน์ของป่าเป็นอย่างมาก จากการศึกษาพบว่าการท าให้ปริมาณน ้ าจืดท่ีเคยไหลลงสู่ 
ปากแม่น ้าลดปริมาณลงจะท าใหค้วามเคม็ของน ้าบริเวณปากแม่น ้ าเพิ่มข้ึนและมีผลให้แหล่งเล้ียงตวั
อ่อนของปลาและกุง้ทะเลไดรั้บความเสียหาย นอกจากน้ี ยงัท าให้พนัธ์ุไมข้นาดใหญ่ท่ีอยู่บริเวณ 
ใจกลางพรุจ านวนนบัพนัตน้ตอ้งลม้ตายลงเน่ืองจากปริมาณน ้ าใตดิ้นเปล่ียนแปลงไปอนัเป็นผลมา
จากการระบายน ้าออกท าใหเ้สียความสมดุลของน ้าตามธรรมชาติ 

2. ผลกระทบต่อมนุษย ์การเปล่ียนแปลงคุณภาพของส่ิงแวดล้อมไม่ว่าจะเกิดจากการ
พฒันา การเกษตรกรรมหรือการอุตสาหกรรม นอกจากจะท าให้สมดุลในธรรมชาติเดิมตอ้งเสียหาย
แลว้ ยงัมีผลต่อการสร้างสภาพแวดลอ้มใหม่ท่ีเหมาะสมต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ อีกดว้ย เช่น การสร้างเข่ือน
ขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรรวมทั้งโครงการชลประทานอ่ืนๆ นอกจากจะสร้างความเสียหายให้กบัสมดุล
ของธรรมชาติแลว้ยงัช่วยส่งเสริมต่อการแพร่กระจายของโรคบางชนิด เช่น โรคพยาธิใบไมใ้นเลือด 
และโรคพยาธิใบไมใ้นตบั โดยเช้ือโรคเหล่าน้ีไดใ้ช้หอยซ่ึงขยายพนัธ์ุของยุงซ่ึงเป็นพาหะของโรค
มาลาเรีย และโรคพยาธิเส้นดา้ยในเลือดอีกดว้ย 

3. ผลกระทบต่อทรัพยสิ์นของมนุษย ์ความเสียหายจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มมิได้มีผลต่อ
ระบบนิเวศน์ พืช และสัตว ์หรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยเ์ท่านั้น หากยงัมีผลต่อ
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพอ่ืนๆ รวมทั้งทรัพยสิ์นของมนุษยไ์ดอี้กดว้ยเช่น ศิลปกรรมหรือโบราณสถาน
ต่างๆ รวมถึงท่ีอยูอ่าศยัไดรั้บความเสียหายจากปัญหาฝนกรดซ่ึงเกิดจากออกไซด์ของไนโครเจนจาก
ไอเสียรถยนต์ในอากาศรวมตวักบัน ้ าฝนท่ีตกลงสู่พื้นและมีสภาพเป็นกรดกดักร่อนท าลายส่ิงก่อสร้าง
ดงักล่าว   

การวเิคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
อุดมศกัด์ิ  สินธิพงษ ์(2549:206-210) ในการด าเนินงานตามโครงการพฒันาต่างๆ ทั้งของ

รัฐและเอกชนเพื่อยกระดบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศจ าเป็นตอ้งมีการน าทรัพยากรธรรมชาติ
ต่างๆ มาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตทั้งส้ินในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว หากใช้โดยปราศจากความ
ระมดัระวงัหรือปราศจากการวางแผนท่ีดีพอย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้มได ้การวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : EIA) เป็นมาตรการประการหน่ึงท่ีถูก
คิดคน้ข้ึนเพื่อควบคุมผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินการของโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้น 
โดยก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีของโครงการหรือกิจการบางประเภทต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมก่อนท่ีจะด าเนินการตามโครงการหรือกิจการดังกล่าวนั้น โดยจะต้อง
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ท าการศึกษาถึงความเป็นไปไดแ้ละความจ าเป็นของโครงการหรือกิจการนั้นๆ ผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนต่อคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มทั้งทางดา้นกายภาพและชีวภาพในระบบนิเวศน์ของส่ิงแวดลอ้ม 
ผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของมนุษย์ โดยจัดท าเป็นรายงาน
การศึกษาขั้นตน้เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาตดัสินใจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการ
ให้ความเห็นชอบเพื่อการจดัสร้างและด าเนินการตามโครงการหรือกิจการดงักล่าวนั้น มาตรการ 
เพื่อควบคุมผลกระทบจากโครงการหรือกิจการท่ีวา่น้ีไดถู้กน ามาบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ฉบบัน้ีในรูปของมาตรการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
หรืออีกนยัหน่ึง คือ การจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยไดบ้ญัญติัไวใ้นส่วนท่ี 4 
ตั้งแต่มาตรา 46 ถึงมาตรา 51 

ในการให้ความหมายหรือค านิยามของการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มนั้น เม่ือพิจารณา
ตามบทบญัญติัในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 แลว้ไม่ปรากฏ
วา่ไดมี้บทบญัญติัใดๆ ท่ีให้ค  านิยามของค าดงักล่าวไวโ้ดยเฉพาะแต่อยา่งใด แต่อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาในเชิงเปรียบเทียบแลว้จะพบวา่มีผูรู้้หลายท่านไดใ้หค้  านิยามหรือความหมายของค าวา่ การ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : EIA) ไวใ้นความหมายท่ี
แตกต่างกนั ดงัน้ี  

องค์การส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (United Nation Environmental Programe : 
UNEP) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไวว้า่ หมายถึงการศึกษาเพื่อคาดการณ์
ถึงผลท่ีจะเกิดต่อส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินการของโครงการ อีกทั้งเสนอแนะวิธีเพื่อลดผลกระทบ 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินการเพื่อให้โครงการสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสมโดยไม่
ท าลายทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 

ศูนยว์ิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแห่งมหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร์ (Universityof Manchester 
EIA Center) ประเทศสหราชอาณาจกัร ไดใ้หค้  านิยามของการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ไวว้า่ 
หมายถึง การประเมินผลกระทบอนัอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการขนาดใหญ่ซ่ึงส่งผลกระทบกระเทือน
อย่างมากต่อส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์ได้สร้างข้ึนในการประเมินผล
จะตอ้งกระท าโดยมีการปรึกษาหารือและเขา้ร่วมกนั ซ่ึงผลจากการประเมินดงักล่าวจะตอ้งน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาก่อนท่ีจะมีการตดัสินวา่โครงการท่ีเสนอมานั้นสมควรท่ีจะให้ด าเนินการไป
ไดห้รือไม่ 

กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม ได้ให้
ความหมายของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมไวด้งัน้ี การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เป็นวิธีการอยา่งหน่ึงท่ีใช้เพื่อจ าแนกและคาดคะเนผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากโครงการหรือ
กิจกรรมตลอดจนการเสนอแนะมาตรการในการแกไ้ขผลกระทบ และแผนการติดตามตรวจสอบ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งในระหวา่งการก่อสร้างการด าเนินโครงการ 
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ศาสตราจารย ์ดร.เกษม จนัทร์แกว้ นกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ 
ค าว่า การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมไวว้่า คือกิจกรรมในการจ าแนกและการคาดคะเนผลกระทบ
ก่อนด าเนินโครงการพฒันา โดยให้แนวทางในการแก้ไขผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนและระบบ
ตรวจสอบเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

จากค านิยามดงักล่าวขา้งตน้ การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) หรืออีกนัยหน่ึงคือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม หมายถึง กระบวนการ 
ท่ีก าหนดข้ึนเพื่อคาดการณ์ วิเคราะห์และประเมินผลกระทบทั้งในทางบวกและลบของโครงการหรือ
กิจการเพื่อการพฒันาต่างๆ ท่ีจะมีผลต่อส่ิงแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม รวมทั้งผลกระทบต่อมนุษย ์พืช สัตวแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ 
ในระบบนิเวศน์ เพื่อท่ีจะได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
ผลกระทบดงักล่าวนั้นใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด และในขณะเดียวกนัก็เพื่อท่ีจะใหเ้กิดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้หลกัการทางวิชาการและระบบการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มทั้งในระหวา่งการจดัสร้างและด าเนินโครงการหรือกิจการดงักล่าวนั้น 

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นกระบวนการศึกษาถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากกิจการหรือโครงการพฒันาต่างๆ ท่ีมนุษยท์  าข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตในธรรมชาติในบริเวณพื้นท่ีตั้งของโครงการและพื้นท่ีใกลเ้คียง การวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นมาตรการท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อการคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ 
เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและควบคุมโครงการหรือกิจการบางประเภทท่ีมีศกัยภาพความเส่ียงสูง
ในการสร้างความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม โดยก าหนดให้ผูป้ระกอบการหรือเจ้าของโครงการ
เหล่านั้นจะตอ้งท าการประเมินหรือวิเคราะห์ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่างๆ 
จากโครงการหรือกิจการของตน พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวนั้น ทั้งน้ี เพื่อเป็นการช้ีแจงและใช้เป็นขอ้มูลขั้นพื้นฐานส าหรับเจา้หน้าท่ีของรัฐในการ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเพื่อการจดัสร้างหรือด าเนินการตามโครงการหรือกิจการนั้นๆ ต่อไป  

ในการศึกษาถึงการวิเคราะห์ผลกระทบของส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน จะท าการศึกษา 
ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดต่อระบบของส่ิงแวดลอ้มใน 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. ผลกระทบดา้นทรัพยากรกายภาพ (Physical Resources) 
เป็นการศึกษาถึงผลกระทบท่ีมีต่อสภาพทางธรรมชาติของบริเวณท่ีตั้งโครงการและ

พื้นท่ีโดยรอบ โดยศึกษาถึงลกัษณะของดิน น ้ าผิวดิน น ้ าใตดิ้น น ้ าทะเล อากาศ เสียง และตวัแปร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นกายภาพวา่จะมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างไรบา้ง เช่น การศึกษาถึงผลกระทบ
ต่อคุณภาพของน ้ าใตดิ้นจะตอ้งศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงในระดบัและปริมาณน ้ าใตดิ้น อตัราการ
ไหลซึม องคป์ระกอบทางดา้นเคมีและดชันีต่างๆ รวมทั้งเร่ืองของธรณีวทิยา 

2. ผลกระทบดา้นทรัพยากรนิเวศวทิยา (Ecological Resources) 
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เป็นการศึกษาถึงผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรระบบนิเวศน์ ทั้งทรัพยากรนิเวศวิทยาทางบก
และทรัพยากรนิเวศวิทยาทางน ้ า ส าหรับทรัพยากรนิเวศวิทยาทางบกนั้นจะท าการศึกษาครอบคลุม
ทั้งพืชและสัตวใ์นบริเวณโครงการและพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยศึกษาถึงชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจาย
ของพืชและสัตว์ท่ีพบในพื้นท่ีศึกษา การอพยพยา้ยถ่ินของประชากรสัตว์ รวมทั้งพืชและสัตว ์
ท่ีหายาก ในส่วนของทรัพยากรนิเวศวิทยาทางน ้ าจะท าการศึกษาถึงรายละเอียดของส่ิงมีชีวิตทั้งพืช
และสัตวใ์นน ้าครอบคลุมถึงชนิดและความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตวน์ ้ าในบริเวณโครงการและ
พื้นท่ีใกลเ้คียง 

3. ผลกระทบดา้นคุณค่าต่อการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์(Human-used Value) 
เป็นการศึกษาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งทางกายภาพและ

ชีวภาพของมนุษย ์โดยจะท าการส ารวจและศึกษาถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนในบริเวณ
ท่ีตั้งโครงการและพื้นท่ีใกลเ้คียงในเร่ืองของการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆ  เช่น การใช้น ้ า 
เพื่อการอุปโภค บริโภค การประมง การขนส่ง การนนัทนาการและอ่ืนๆ 

4. ผลกระทบดา้นคุณค่าต่อคุณภาพชีวติของมนุษย ์(Quality of Life Value Resources) 
เป็นการศึกษาถึงผลกระทบท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย ์โดยจะศึกษาถึงสภาพทาง

เศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุข อาชีวอนามยั ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียว 
และสันทนาการ รวมทั้งความปลอดภยัในชีวติของผูท่ี้อยูอ่าศยัในบริเวณใกลเ้คียงท่ีตั้งของโครงการ 
โดยมีขอ้สังเกตดงัต่อไปน้ี  

ส าหรับการศึกษาถึงผลกระทบในดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษยแ์ละผลกระทบ
ดา้นคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตในขอ้ 3 และ 4 นั้น จดัเป็นเร่ืองของผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในทางสังคม 
(Social Impact Assessment : SIA) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (EIA) โดยมุ่งศึกษาถึงปัจจยัทางสังคมท่ีมีผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนและ
สังคมนั้น เช่น การอพยพยา้ยถ่ิน การตั้งถ่ินฐาน การรวมกลุ่มของคนในชุมชน ความเจริญเติบโตของ
ชุมชน รวมทั้งการก าหนดคุณค่าในทางศิลปะ วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ โบราณคดี และอ่ืนๆ  

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นมาตรการในเชิงป้องกันเพื่อการคุ้มครอง
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มหลายประการ ดงัน้ี 

1. เป็นเคร่ืองมือในการคาดการณ์และประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม
จากโครงการหรือกิจการโดยเปรียบเทียบกบัสภาวะท่ีไม่มีโครงการหรือกิจการนั้น ทั้งน้ี เพื่อท่ีจะได้
จดัเตรียมมาตรการป้องกนัผลกระทบดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหลงั 

2. ช่วยให้มีการน าปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้มไปใชใ้นการวางแผนโครงการและใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนหรือพฒันาโครงการ รวมทั้งเป็นขอ้มูลส าหรับสาธารณะและหน่วยงาน
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ท่ีเก่ียวข้องในการก าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
โครงการพฒันาต่างๆ 

3. ช่วยลดปัญหาและขอ้ขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
โครงการหรือกิจการดงักล่าว รวมทั้งช่วยป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งรัฐและประชาชนท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการใชท้รัพยากรไดอี้กดว้ย 

4. เป็นแนวทางในการตรวจติดตามผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้มภายหลงั 
จากท่ีไดมี้การจดัสร้างและด าเนินการตามโครงการดงักล่าวแลว้ 

5. เป็นหลกัประกนัในการใชท้รัพยากรธรรมชาติต่างๆ ในระยะยาว 
 

4. แนวความคิดเกีย่วกบัสิทธิของประชาชนกบัส่ิงแวดล้อม   

สุนีย ์ มลัลิกะมาลย ์(2542:40) ส าหรับประเทศไทยนั้น ไดรั้บอิทธิพลจากการต่ืนตวัของนานา
ประเทศในการเรียกร้องสิทธิในส่ิงแวดลอ้ม ประกอบกบัประเทศไดเ้ผชิญกบัปัญหาวิกฤติส่ิงแวดลอ้ม
มาเป็นระยะๆ ซ่ึงท าให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทยจึงให้ 
ความสนใจต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน และได้มีการน ามาตราไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 โดยมีการน าเอาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานกบัสิทธิในส่ิงแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั โดย
มีเป้าหมายหลกัคือการให้สิทธิ เสรีภาพ และหนา้ท่ีแก่ปวงชนชาวไทยท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
พิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงสิทธิของประชาชนในส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายของประเทศไทย 

ภานุพนัธ์ ชัยรัต (2549:23 และ 25) การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดก้ล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้
ในมาตรา 4 บญัญติัวา่ ศกัด์ิศรี ความเป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ยอ่มไดรั้บการคุม้ครอง 
และมาตรา 27 บญัญติัว่า สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโ้ดยชดัแจง้ โดยปริยาย หรือ
โดยวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุม้ครองและผูกพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
และองค์กรอ่ืนของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บงัคับกฎหมายและการตีความตาม
กฎหมายทั้งปวง ดังนั้น ศาลปกครองในฐานะองค์กรตุลาการซ่ึงมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี
ปกครองจึงผกูพนัในการท าหนา้ท่ีเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

กอบกุล รายะนาคร (2550:10-25) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัไทย พุทธศกัราช 2540 
ไดก้ล่าวถึงสิทธิของประชาชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไวด้งัน้ี 

มาตรา 46 บญัญติัว่า “บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือ
ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะหรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ และมี
ส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและ
ย ัง่ยนื ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั”  
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บทบัญญติัน้ีมีความส าคัญเน่ืองจากนับเป็นคร้ังแรกท่ีรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิชุมชน 
ในการมีสวนร่วมกบัรัฐเพื่ออนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  

มาตรา 56 บญัญติัว่า “สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการบ ารุงรักษา 
และการไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ครอง 
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ด ารงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติและต่อเน่ือง ในส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 
ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั  

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุ่นแรงต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มจะกระท ามิได ้เวน้แต่จะไดศึ้กษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
ได้ให้องค์กรอิสระซ่ึงประกอบด้วยผู ้แทนองค์การเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมและผู ้แทนสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดงักล่าว ทั้งน้ี
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

สิทธิของบุคคลท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน
หรือองค์กรอ่ืนของรัฐเพื่อให้ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีบญัญติัในกฎหมายตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 
ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง” 

เป็นการรับรองสิทธิของบุคคลในหลายๆ ดา้น ได้แก่ สิทธิในการมีส่วนร่วมบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สิทธิท่ีจะด ารงชีพอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี ก าหนดหน้าท่ีให้
เจา้ของโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบรุ่นแรงต่อส่ิงแวดลอ้มตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสิทธิของบุคคลท่ีจะฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ปฏิบติัหนา้ท่ีในการ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม  

มาตรา 58 บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ 
ในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน เวน้แต่
การเปิดเผยขอ้มูลนั้นจะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัของประชาชน หรือส่วนไดเ้สีย 
อนัพึงไดรั้บความคุม้ครองของบุคคลอ่ืน ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

เป็นการรับรองสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นสิทธิของประชาชนทัว่ไป
โดยไม่จ  ากดัวา่จะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีร้องขอ การมี
โอกาสเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งถือวา่มีความส าคญัมากต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ไม่ว่าจะในแง่ของการตรวจสอบการปฏิบติังานของรัฐ และการแสดงความคิดเห็น
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจเก่ียวกับโครงการต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
ประชาชน โดยมีพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
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มาตรา 59 บญัญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินก่อนการอนุญาตหรือการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต 
หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัตนหรือชุมชนทอ้งถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน
ในเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ี ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามท่ีกฎหมายบญัญติั” 
เป็นการรับรองสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจอนุญาตโครงการ
ต่างๆ ท่ีคาดวา่จะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและประชาชนโดยเฉพาะการรับรองสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นผา่นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซ่ึงหมายความวา่ รัฐจะตอ้งมีหนา้ท่ี
ในการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนมากข้ึนในกรณีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีจะมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และจะตอ้งน าเอาความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบกระบวนการ
ตดัสินใจ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการ การปรึกษาหารือ และ
การก าหนดขอบเขตการศึกษา EIA 

มาตรา 79 บญัญติัวา่ “รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน 
บ ารุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน ตลอดจนควบคุมและก าจดัภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ และ
คุณภาพชีวติของประชาชน” 

นอกจากการบญัญติัรับรองสิทธิและหน้าท่ีต่างๆ ท่ีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนไวใ้นหมวดสิทธิและเสรีภาพแลว้ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการรักษาส่ิงแวดล้อมยงัถูกบญัญัติไวใ้นหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญฯ ซ่ึงเป็นหมวดท่ีว่าด้วย
แนวโนม้แห่งรัฐตามมาตรา 79 น้ี แมว้า่บทบาทน้ีจะไม่ไดจ้ดัอยูใ่นหมวดท่ีวา่ดว้ยสิทธิและเสรีภาพ 
แต่ก็มีความส าคญัในการก าหนดแนวทางส าหรับการตรากฎหมายและก าหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผน่ดิน 

มาตรา 61 บญัญติัว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาภายในเวลาอนัสมควร ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั” 

มาตรา 62 บัญญัติว่า  “สิทธิของบุคคลท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรอ่ืนของรัฐ ท่ีเป็นนิติบุคคลให้รับผิดเน่ืองจากการ
กระท าหรือการละเวน้การกระท าของขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยงานนั้น ยอ่มไดรั้บ
ความคุม้ครอง ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั” 

การเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์และการฟ้องส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีละเลยการ
ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมในกรณีท่ีเป็นการกระท าผิดหรือการละเวน้ปฏิบติัหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐหรือ
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เจา้หน้าท่ีของรัฐ นอกเหนือไปจากการร้องทุกข์ต่อหน่วยงานนั้นๆ โดยตรงแล้ว ช่องทางเสนอ
เร่ืองราวร้องทุกข์ท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในปัจจุบนัคือ การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
และนอกจากการเรียกร้องความเป็นธรรมดว้ยการฟ้องคดีต่อศาลปกครองแลว้ ประชาชนผูไ้ดรั้บ
ความเดือดร้อนยงัสามารถเสนอเร่ืองราวร้องทุกขต่์อส านกังานผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภาได ้

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 ได้กล่าวถึงสิทธิของ
ประชาชนในส่ิงแวดลอ้มไวด้งัน้ี  

มาตรา 6 บญัญติัวา่ “เพื่อประโยชน์ในการร่วมกนัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1)  การไดรั้บทราบขอ้มูลและข่าวสารจากทางราชการในเร่ืองเก่ียวกบัการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เวน้แต่ขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีทางราชการถือว่าเป็นความลบัเก่ียวขอ้งกบั
การรักษาความมัน่คงแห่งชาติ หรือเป็นความลบัเก่ียวกบัสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพยสิ์น หรือ
สิทธิในทางการคา้ หรือกิจการของบุคคลใดท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 

(2)  การไดรั้บชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากรัฐ ในกรณีท่ีไดรั้บความเสียหายจาก
ภยนัตรายท่ีเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อนัมีสาเหตุมาจากกิจการหรือ
โครงการใดท่ีริเร่ิม สนบัสนุนหรือด าเนินการโดยส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 

(3)  การร้องเรียนกล่าวโทษผูก้ระท าผดิต่อเจา้พนกังานในกรณีท่ีไดพ้บเห็นการกระท าใดๆ 
อนัเป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

(4)  การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเจา้พนกังานในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

(4)  การปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดยเคร่งครัด 

ทั้งน้ี ตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นบญัญติัไว”้ 
ส านักงานศาลปกครอง (2554:30-33) ส าหรับในประเทศไทยได้มีการบญัญติักฎหมาย

เก่ียวกบัการใช ้ดูแลรักษา และคุม้ครองป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีกฎหมายในระดบัพระราชบญัญติั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 50 กวา่ฉบบั ซ่ึงอาจจ าแนกเป็นกลุ่มกฎหมายต่างๆ ดงัน้ี  

1. กลุ่มกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองรักษาส่ิงแวดล้อม และจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายท่ีดิน พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 พระราชบญัญติัการ
จดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พุทธศกัราช 2485 พระราชบญัญติั
การเดินเรือในน่านน ้ าไทย พุทธศกัราช 2456 พระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 พระราชบญัญติัการ
ประมง พ.ศ. 2490 พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั
ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2515 พระราชบญัญติัคนัและคูน ้ า พ.ศ. 2505 พระราชบญัญติัคุม้ครองซาก 
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ดึกบรรพ ์พ.ศ. 2551 พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัจดัท่ีดินเพื่อการ
ครองชีพ พ.ศ. 2511 พระราชบญัญติัจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 พระราชบญัญติัจดัรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี พ.ศ. 2547 
พระราชบญัญติัน ้ าบาดาล พ.ศ. 2520 พระราชบญัญติับ ารุงพนัธ์ุสัตว ์พ.ศ. 2509 พระราชบญัญติั 
ป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบญัญติัปิโตรเลียม 
พ.ศ. 2514 พระราชบญัญติัพฒันาท่ีดิน พ.ศ. 2551 พระราชบญัญติัพืช พ.ศ. 2518 พระราชบญัญติั
รักษาคลอง รัตนโกสินทร์ศก 121 (พ.ศ. 2445) พระราชบญัญติัรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญติัอาคารชุด พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

2. กลุ่มกฎหมายเก่ียวกบัการจดัระเบียบสภาพแวดล้อมและคุม้ครองดูแลสุขภาพมนุษย ์
ได้แก่ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติการค้าน ้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 
พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 พระราชบญัญติัการพฒันาและส่งเสริม
พลงังาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสัตว์
และจ าหน่ายเน้ือสัตว ์พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัควบคุมการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง พ.ศ. 
2493 พระราชบญัญติัควบคุมน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 
2530 พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอานามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 
พระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจาก
สัตว ์พ.ศ. 2525 พระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พระราชบญัญติัรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 
2523 พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2499 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั
วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 พระราชบญัญติั
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 พระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง 
และส่ิงเท่ียบอาวธุปืน พ.ศ. 2490 ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 28 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2515 (การ
บรรจุก๊าซ)  

3. กลุ่มกฎหมายเก่ียวกับภูมิทัศน์  ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่  พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2547  

4. กลุ่มกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทั้ งการควบคุมคุ้มครองรักษาส่ิงแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การจดัระเบียบสภาพแวดลอ้ม การคุม้ครองดูแลสุขภาพมนุษย ์ภูมิทศัน์ ศิลปะ
และวฒันธรรม  ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535  
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หากพิจารณาโครงสร้างกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวขา้งตน้ อาจแยกโครงสร้าง
ไดเ้ป็น 4 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี ส่วนท่ีหน่ึงก าหนดลกัษณะและขอบเขตของการใชบ้งัคบักฎหมาย ส่วน
ท่ีสองก าหนดให้มีองคก์รเพื่อท าหนา้ท่ีควบคุมด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย ซ่ึงมกัจะก าหนดในรูป
คณะกรรมการ ส่วนท่ีสามก าหนดสิทธิ หน้าท่ีของเอกชน และอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐในการบงัคบัใช้กฎหมาย ส่วนท่ีส่ีก าหนดบทลงโทษแก่ผูฝ่้าฝืนบท
กฎหมาย เช่น จ าคุก หรือปรับ หรือทั้ งจ  าทั้ งปรับ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มจะก่อใหเ้กิดขอ้พิพาท 3 ประเภทใหญ่  ไดแ้ก่ คดีแพง่ คดีอาญา หรือคดีปกครอง 
โดยในส่วนของคดีแพ่งท่ีเอกชนก่อให้เกิดความเสียหาต่อส่ิงแวดลอ้ม และคดีอาญาท่ีมีการฝ่าฝืน
บทบญัญติัท่ีมีบทลงโทษจะอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม และคดีอาญาท่ีมีการ 
ฝ่าฝืนบทบญัญติัท่ีมีบทลงโทษจะอยูใ่นอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

แนวทางการใชสิ้ทธิในการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มไวด้งัน้ี 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดก้ าหนดเร่ืองเขตอ านาจของ

ศาลไวอ้ย่างชัดเจน โดยอยู่ในรูปแบบของ “ระบบศาลคู่” ซ่ึงบัญญัติให้ศาลปกครองมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกบัเอกชน หรือระหว่างหน่วยงาน 
องค์กรหรือตามรัฐธรรมนูญหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐดว้ยกนั อนัเน่ืองมาจากการใชอ้ านาจทางปกครอง 
โดยกฎหมายหรือเน่ืองมาจากการด าเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงาน องค์กรหรือเจ้าหน้าท่ี
ดงักล่าว  ซ่ึงจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้บญัญติัรับรองว่าศาลปกครองเป็น 
ศาลท่ีมีความเช่ียวชาญในคดีพิพาททางปกครอง ส่วนศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี 
ทั้งปวงท่ีไม่อยูใ่นอ านาจของศาลอ่ืน  

ในการด าเนินคดีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มนั้นมีความเก่ียวพนักนัในเร่ืองของเขตอ านาจศาล 
ระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครอง กล่าวคือ ลักษณะของคดีส่ิงแวดล้อมอาจเป็นไปได ้
ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง ดงันั้น เม่ือเกิดขอ้พิพาทเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มจึงมีการฟ้องร้อง 
ใน 3 ลกัษณะ คือ 

1. การด าเนินคดีอาญา คดีประเภทน้ีจ าเลยตอ้งรับโทษทางอาญา เช่น จ าคุก กกัขงั ปรับ 
หรือริบทรัพย์สินซ่ึงได้แก่ ความผิดตามพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวกับคดีส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีบท
ก าหนดโทษทางอาญา เช่น กฎหมายป่าไม ้กฎหมายสงวนพนัธ์ุสัตวป่์า เป็นตน้ 

2. การด าเนินคดีแพ่ง การด าเนินคดีประเภทน้ี ส่วนใหญ่เป็นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ในชีวติ สุขภาพอนามยั หรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บผลกระทบจากการกระท าของจ าเลย เช่น การฟ้องคดี
ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เป็นตน้ 

3. การด าเนินคดีปกครอง คดีประเภทน้ีส่วนใหญ่เป็นการฟ้องหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีการกระท าทางปกครองไปกระทบต่อสิทธิและหนา้ท่ีของประชาชนซ่ึงประชาชน



27 

สามารถฟ้องคดียงัศาลปกครองเพื่อขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐหยุดกระท า
ทางปกครอง หรือเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง เช่น เพิกถอนใบอนุญาตจดัตั้งโรงงาน ค าสั่งให้ระงบั
การก่อสร้าง เป็นตน้ 

ในคดีแต่ละประเภทจะตอ้งด าเนินกระบวนพิจารณาต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจตามกฎหมาย 
กล่าวคือ คดีแพ่งและคดีอาญาอยูใ่นเขตอ านาจของศาลยุติธรรม ส่วนคดีปกครองอยูใ่นเขตอ านาจ
ของศาลปกครอง ดว้ยเหตุท่ีคดีส่ิงแวดลอ้มมีลกัษณะของขอ้พิพาทท่ีเป็นไดท้ั้งคดีแพ่ง คดีอาญาและ
คดีปกครอง จึงสามารถเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของศาลไดใ้นทุกระบบไม่วา่จะเป็นศาลยุติธรรม
หรือศาลปกครอง 

 

5. แนวคิดเกีย่วกบัคดีปกครองด้านส่ิงแวดล้อมและขอบเขตในการพจิารณาคดีของศาลปกครอง 

การจัดตั้งแผนกคดีส่ิงแวดล้อม  
ส านกังานศาลปกครอง (2554:10-13) ศาลปกครองของไทยไดจ้ดัตั้งและเปิดท าการเม่ือ

วนัท่ี 9 มีนาคม 2544 เป็นไปตามท่ีได้มีการบัญญัติไวใ้นรัฐธรรม นูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2540 มาตรา 276 ท่ีมีเจตนารมณ์ให้พิจารณาพิพากษาคดีพิพาททางปกครองซ่ึงเป็นคดี
พิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกบัเอกชน หรือระหวา่งหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐดว้ยกนัอนัเน่ืองมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือ
เน่ืองมาจากการด าเนินกิจการทางปกครองให้ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลปกครองเป็น 
การเฉพาะ 

คดีพิพาททางปกครองท่ีอยูใ่นอ านาจของศาลปกครองดงักล่าวน้ีเป็นคดีพิพาทท่ีหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐใช้อ านาจตามกฎหมายบงัคบัเหนือเอกชน หรือเป็นคดีพิพาท  
ท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐละเวน้การกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด
ไว ้หรือเป็นคดีพิพาทเก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง หรือคดีพิพาทท่ีมีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบงัคบัใช้บุคคลตอ้งกระท าหรือละเวน้การ
กระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

เม่ือพิจารณาบทกฎหมายต่างๆ อนัเป็นท่ีมาของอ านาจทางปกครองจะเห็นไดว้า่กฎหมาย
ในระดบัพระราชบญัญติัท่ีมีอยูป่ระมาณ 600 กว่าฉบบัมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอยู่ 50 
กว่าฉบบั บทกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดล้อมดงักล่าวได้บญัญติัหลกัเกณฑ์ในการดูแลรักษา
คุม้ครองป้องกนัส่ิงแวดล้อม ทั้งยงัได้บญัญติับทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืนไวด้้วย ในกรณีท่ีมีการ 
ฝ่าฝืนบทบัญญัติท่ีมีบทลงโทษดังกล่าว ผู ้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญา หากการฝ่าฝืน
บทบญัญติัของกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ผูก่้อให้เกิดความเสียหายตอ้งรับผิดทางแพ่ง
ชดใชค้่าเสียหายดงักล่าว อยา่งไรก็ดีปัญหาส่ิงแวดลอ้มส่วนหน่ึงเกิดจากความผดิพลาดบกพร่องของ
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เจา้หน้าท่ีในการใช้บงัคบักฎหมายซ่ึงก่อให้เกิดขอ้พิพาททางปกครองท่ีอยู่ในอ านาจของศาลปกครอง 
หากศาลวางบรรทดัฐานในการแก้ไขความผิดพลาดบกพร่องดงักล่าวได้เหมาะสมจะช่วยให้การ
ดูแลรักษาคุม้ครองป้องกนัส่ิงแวดลอ้มสัมฤทธ์ิผล ศาลจึงเป็นองคาพยพหน่ึงท่ีมีส่วนส าคญัในการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครองจึงไดต้ระหนกัถึงบทบาทภาระหนา้ท่ีดงักล่าวและให้ความส าคญั
ในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด 

แต่จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ส่ิงแวดลอ้มนบัวนัมีแต่จะเส่ือมโทรมลงและ
ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมายดงัท่ีไดรั้บทราบอยูท่ ัว่กนั เช่น ภาวะโลกร้อน (Global Warming) 
หรือปัญหาขาดแคลนพลงังาน เป็นตน้ ในเม่ือศาลปกครองเป็นกลไกหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยในการดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อม ท าหน้าท่ีตดัสินคดีเม่ือมีขอ้พิพาทเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมมาสู่ศาล ซ่ึงนับแต่เปิด 
ท าการศาลปกครองเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั ได้มีพฒันาการเก่ียวกับการบริหารจดัการคดีและ
ปรับปรุงวธีิพิจารณาเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพทนัต่อการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มมาเป็นล าดบั  

การจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลปกครองจึงมีข้ึนเพื่อให้ประชาชนไดรั้บประโยชน์
มากท่ีสุดจากการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองท่ีรวดเร็วและเป็นธรรม นับแต่เปิดท าการศาล
ปกครองและส านกังานศาลปกครองจะมีภารกิจท่ีตอ้งด าเนินการต่างๆ มากมายหลายประการก็ตาม 
แต่ศาลปกครองก็ให้ความส าคญักบัการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยได ้
จดัให้หัวข้อคดีพิพาทเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมเป็นหัวข้อหน่ึงในการสัมมนาเตรียมความพร้อมแก่ 
ตุลาการศาลปกครองชั้นตน้ท่ีได้รับการคดัเลือกและจะเขา้รับต าแหน่งใหม่ นอกจากน้ีส านักงาน
ศาลปกครองไดก้ าหนดใหค้ดีพิพาทเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นหวัขอ้ในการอบรมให้ความรู้แก่พนกังาน
คดีปกครองด้วย ส าหรับการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองให้ความส าคัญกับคดีพิพาทเก่ียวกับ
ส่ิงแวดล้อมเป็นอันดับต้นๆ โดยอธิบดีศาลปกครองกลางได้ประกาศจัดตั้งองค์คณะท่ีมีความ
เช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้มในศาลปกครองกลางเป็นการเฉพาะ โดยให้องคค์ณะดงักล่าวรับผิดชอบ
คดีท่ีเ ก่ียวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร อาคารชุด การจัดสรรท่ีดิน เหตุเดือดร้อนร าคาญ  
การสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ การพลงังาน การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การคมนาคมและ
การขนส่ง ฯลฯ  

ส าหรับศาลปกครองชั้นตน้ในภูมิภาคนั้น เน่ืองจากในระยะเร่ิมเปิดท าการมีจ านวนตุลาการ
ศาลปกครองน้อยแต่ตอ้งพิจารณาพิพากษาคดีปกครองทุกประเภท จึงไม่ไดมี้การจดัตั้งเป็นองค์คณะ 
ท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นการเฉพาะ แต่ตุลาการศาลปกครองชั้นตน้ในภูมิภาคหลายท่าน
มีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น ในการพิจารณาจ่ายส านวนให้แก่ตุลาการเจา้ของ
ส านวน เม่ือมีคดีพิพาทเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเขา้สู่การพิจารณาของศาล ตุลาการหัวหน้าองค์คณะ 
ในศาลปกครองภูมิภาคก็จะจ่ายส านวนคดีให้แก่ตุลาการท่ีมีความรู้ความช านาญดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารพิจารณาคดีพิพากษาคดีเป็นไปดว้ยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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ช่วงเวลานับแต่มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เป็นตน้มา ซ่ึง
ประกาศใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2550 ในบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั
ดงักล่าวไดก้ าหนดสิทธิชุมชนไวใ้นหมวดท่ี 3 ส่วนท่ี 12 โดยมาตรา 66 บญัญติัว่า บุคคลซ่ึงรวมกนั
เป็นชุมชน ชุมชนท้องถ่ิน หรือชุมชนท้องถ่ินดั้ งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจดัการ การ
บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยืน มาตรา 67 วรรคหน่ึง บญัญติัวา่ สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐ
และชุมชนในการอนุรักษ ์บ ารุงรักษา และไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และในการคุม้ครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้ด ารงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติ
และต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอานามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต
ของตน ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามเหมาะสม วรรคสอง บญัญติัวา่ การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ จะกระท ามิได้ เวน้แต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนในชุมชน และจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียก่อน รวมทั้งไดใ้ห้องคก์รอิสระซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และสุขภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติ
หรือดา้นสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดงักล่าว มาตรา 67 วรรคสาม บญัญติั 
สิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
องคก์รอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบญัญติัน้ี ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง  

ส านกังานศาลปกครอง (2554:25-26) ประธานศาลปกครองสูงสุดไดป้ระกาศประธาน 
ศาลปกครองสูงสุด เร่ือง การจัดตั้ งแผนกคดีส่ิงแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด และประกาศ
ประธานศาลปกครองสูงสุด เร่ือง การจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลปกครองชั้นตน้ เม่ือวนัท่ี 29 
มิถุนายน 2554 โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี  

1. ในส่วนของศาลปกครองสูงสุด ให้จดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด 
เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาและด าเนินการทั้งปวงในคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมภายใน 
เขตอ านาจของศาลปกครองสูงสุด 

2. ในส่วนของศาลปกครองชั้นตน้ ให้จดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดล้อมในศาลปกครองชั้นตน้ 
ทุกศาล เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาและด าเนินการทั้งปวงในคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
ภายในเขตอ านาจของศาลปกครองชั้นตน้นั้น  

การพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มนั้น ตอ้งด าเนินการโดยรวดเร็วทนัต่อการแกไ้ขเยียวยาความ
เดือดร้อนหรือเสียหายแก่คู่กรณี และป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจและ
สังคม ประธานศาลปกครองสูงสุดอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้ง



30 

ศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบขอ้ 6 (5) และ (6) ของระเบียบ ก.ศป. 
วา่ดว้ยอ านาจหนา้ท่ีประธานศาลปกครองสูงสุดและอธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ และการบริหารงาน
ศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ออกค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุด ในการด าเนินคดีปกครอง
เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม ลงวนัท่ี 29 มิถุนายน 2545 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาพิพากษาคดี
ปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในศาลปกครองต่อไป 

ค าแนะน าประธานศาลปกครองสูงสุดเก่ียวกบัคดีส่ิงแวดล้อมการเปิดท าการแผนกคดี
ส่ิงแวดลอ้มในศาลปกครองนั้น โดยหลกัแลว้คงตอ้งด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มดว้ยเพื่อให้สอดคลอ้งตอ้งกนั และเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการจดัตั้ง
แผนกคดีท่ีประสงคใ์หก้ารบริหารจดัการคดีเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ลดขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ
แต่การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาลอาจตอ้งใช้เวลาพอสมควร ในเบ้ืองตน้เพื่อให้
การด าเนินกระบวนพิจารณาของแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลปกครองทุกศาลเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
และบรรลุตามเจตนารมณ์ของการจดัตั้งแผนก ประธานศาลปกครองสูงสุดจึงไดอ้อกค าแนะน าในการ
ด าเนินคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม โดยมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติจัดตั้ ง 
ศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดงัน้ี 

ความหมายของคดีปกครองเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 
ส านกังานศาลปกครอง (2554:37) “คดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม” หมายความรวมถึง 

คดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
องคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัเอกชน หรือระหวา่งหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ
ดว้ยกนั อนัเน่ืองมาจากการใชอ้  านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทางปกครองตามบทบญัญติั
ของกฎหมายท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม การคุ้มครองหรือรักษาสภาพทางธรรมชาติ พืช สัตว ์หรือ
ส่ิงมีชีวิต การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การคุม้ครองดูแลสุขภาพมนุษย ์การจดัระเบียบสภาพแวดลอ้ม
มนุษย ์สภาพภูมิอากาศ ภูมิทศัน์ ศิลปวฒันธรรม หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และคดีอ่ืนตามประกาศ
ของประธานศาลปกครองสูงสุด 

ลกัษณะพเิศษของคดีส่ิงแวดล้อม 
วิริยะ ว่องวาณิช (2546:54) คดีส่ิงแวดล้อมเป็นคดีท่ีมีขอ้พิพาทมาจากการกระท าของ 

ผูก่้อใหเ้กิดมลพิษแลว้เกิดความเสียหายแก่ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี  
1. ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นสาธารณสมบติัของประชาชน

ทัว่ไป เช่น มลภาวะท่ีเกิดในน ้า อากาศ พื้นดิน ป่าไม ้เป็นตน้  
2. มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคมจ านวนมาก เช่น แม่น ้ าท่ีไหลผ่านพื้นท่ี

หลายจงัหวดั 
3. ใชเ้วลาแสดงผลเสียหายเป็นเวลานาน 
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4. บางคดีมีความจ าเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญในการพิสูจน์ความเสียหาย 
5. จ าเป็นตอ้งมีวิธีการแกไ้ขเยียวยาท่ีรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ เน่ืองจากความเสียหายต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติมกัส่งผลกระทบค่อนขา้งรุนแรง หากปล่อยให้เน่ินช้าไปอาจยากแก่การแกไ้ข
เยียวยา จึงจ าเป็นตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมายบางประการท่ีจะหยุดหรือระงบัการกระท าท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหายนั้นใหเ้ร็วท่ีสุด 

ปัญหาการก่อความเสียหายให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนบัวนัจะทวีความ
รุนแรงเพิ่มข้ึน อนัเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร และความตอ้งการในการใชท่ี้ดิน
ส าหรับการตั้งถ่ินฐานเพื่อการอยู่อาศยัและพื้นท่ีท ากิน ตลอดจนถึงการพฒันาพื้นท่ีเพื่อตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของมนุษยใ์นลกัษณะต่างๆ เช่น การสร้างเมืองใหม่ การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม
การก่อสร้างสนามบิน การจดัสรรท่ีดิน ท่าเทียบเรือ หรือการก่อตั้งศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ฯลฯ 
ส่งผลให้มีการบุกรุกในบางพื้นท่ี และเข้าไปก่อสร้างท าลายพื้นท่ีท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
เน่ืองจากมีท่ีดินไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ การก่อสร้างอาคารต่างๆ มีการปล่อยสารพิษสารเคมี 
ท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชน รวมทั้งระบบนิเวศวิทยาทั้งระบบและโดยเหตุท่ีท่ีดิน
และทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั จึงท าให้เกิดการแยง่ชิงเพื่อให้ไดป้ระโยชน์ตามท่ี
ตอ้งการ และหากไม่สามารถตกลงหรือหาขอ้ยุติไดปั้ญหาดงักล่าวก็จะลุกลามกลายเป็นกรณีพิพาท
ท่ีมีความรุนแรงตามมา 

ดังนั้ น จึงอาจกล่าวได้ว่าปัญหาส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตัวมนุษย ์
เป็นอยา่งมาก และปรากฏใหเ้ห็นเด่นชดัข้ึนเร่ือยๆ ตราบใดท่ีมีการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรและ
ความตอ้งการท่ีดินเพื่อใช้ประโยชน์ในดา้นต่างๆ และหากรัฐไม่สามารถบริหารจดัการหรือหาวิธี
ระงบัขอ้พิพาทท่ีมีประสิทธิภาพแล้วก็จะเป็นท่ีเช่ือได้ว่าคดีพิพาทด้านส่ิงแวดล้อมจะมีปริมาณ 
เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ โดยมิอาจหลีกเล่ียงได ้

ความหมายและลกัษณะทัว่ไปของคดีปกครองเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 
ในระบบกฎหมายไทยยงัไม่มีการก าหนดบทนิยามค าว่า คดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม

เอาไว ้ แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้ าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองซ่ึงไดแ้ก่ คดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกบั
เอกชน หรือระหวา่งหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือ
องคก์รตามรัฐธรรมนูญหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนั อนัเน่ืองมาจากการใชอ้  านาจทางปกครองตาม
กฎหมายหรือเน่ืองมาจากการด าเนินกิจการทางปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวสิาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
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ส่วนความหมายค าว่า “ส่ิงแวดลอ้ม” นั้น ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดนิยามไวว้่า ส่ิงต่างๆ ท่ีมีลักษณะทาง
กายภาพและชีวภาพท่ีอยูร่อบตวัมนุษยซ่ึ์งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไ์ดท้  าข้ึน 

คณะกรรมการด้านวิชาการเก่ียวกับกฎหมายส่ิงแวดล้อม (2555: 56) นอกจากน้ี จาก
ค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุด ในการด าเนินคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ได้ให้
ความหมายเก่ียวกบั “คดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม” ไวว้่า “คดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม”  
หมายความรวมถึง คดีพิพาทระหวา่งหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกบัเอกชน หรือระหว่างหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐด้วยกนั อนัเน่ืองมาจากการใช้อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการ 
ทางปกครองตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม การคุ้มครองหรือรักษาสภาพ 
ทางธรรมชาติ พืช สัตวห์รือส่ิงมีชีวิต การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การคุม้ครองดูแลสุขภาพ
มนุษย ์การจดัระเบียบสภาพแวดล้อมของมนุษย ์สภาพภูมิอากาศ ภูมิทศัน์ ศิลปวฒันธรรม หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและคดีอ่ืนตามประกาศของประธานศาลปกครองสูงสุด 

ส านักงานศาลปกครอง (2554:37-38) กรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีปกครองเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ ในศาลปกครองชั้นตน้ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นตน้นั้นเป็นผูว้ินิจฉัย ส่วนใน
ศาลปกครองสูงสุดให้ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผูว้ินิจฉัยโดยมีแนวการสั่งคดีปกครอง
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

ความสมบูรณ์ครบถ้วนของค าฟ้อง 
คณะกรรมการดา้นวิชาการเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม (2555:56) ในการพิจารณาความ

สมบูรณ์ครบถว้นของค าฟ้อง ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลพึงพิจารณาดงัน้ี  

1. การพิจารณาเก่ียวกับการกระท าท่ีเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี รวมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์เก่ียวกบัการกระท าดงักล่าวตามมาตรา 45 หากพอท่ีจะเขา้ใจไดว้่าผูฟ้้องคดีไดรั้บหรือ
อาจจะไดรั้บผลจากการกระท าดงักล่าวในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง โดยมิอาจหลีกเล่ียงไดก้็ถือไดว้า่
เพียงพอท่ีจะพิจารณาและด าเนินการต่อไปไดแ้ลว้ 

2. การพิจารณาเก่ียวกบัค าขอให้ศาลก าหนดค าบงัคบัตามมาตรา 72 เน่ืองจากคดีปกครอง
เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมมีลกัษณะพิเศษในเร่ืองการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผูฟ้้องคดีแตกต่างจาก 
คดีปกครองทัว่ไป ค าขอและค าบงัคบัจึงควรพิจารณาใหค้รอบคลุมถึงประเด็นความเสียหายดงัน้ี 

(1) ค่าเสียหายทางดา้นสุขภาพอนามยั เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าปลงศพ  
ค่าทดแทนความเส่ือมเสียสมรรถภาพของร่างกาย ค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ 
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ค่าเสียหายทางด้านจิตใจ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาติดตาม
อาการป่วยหลงัจากวนัฟ้อง เป็นตน้ 

(2) ค่าเสียหายทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น ค่าฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ค่าเสียหายท่ีไม่มีตวัเลขเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ความสูญเสียทางระบบนิเวศ หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ 

(3) ค่าเสียหายทางดา้นวถีิชีวติของชุมชนในสังคม เช่น ความสูญเสียเอกลกัษณ์ของชุมชน 
ความสูญเสียทางศิลปวฒันธรรม เป็นตน้ 

ทั้งน้ี เม่ือค าขอหรือค าบงัคบัไม่สมบูรณ์ครบถว้น ศาลพึงมีค าสั่งให้ผูฟ้้องคดีท าการแกไ้ข
หรือช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติม หรือด าเนินการไต่สวนผูฟ้้องคดีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี 
เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นใหช้ดัเจน 

ผู้มีสิทธิฟ้องคดี 
ส านักงานศาลปกครอง (2554:38) คดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อ

ประโยชน์สาธารณะ การพิจารณาถึงความเป็นผูไ้ด้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงไดท่ี้จะเป็นผูมี้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา 42 วรรคหน่ึง 
ว่าผูใ้ดไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได ้อนัเน่ือง 
มาจากการกระท าหรือการงดเวน้การกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือมี
ขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา 9 
และการแกไ้ขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือยุติขอ้โตแ้ยง้นั้น ตอ้งมีค าบงัคบัตามท่ี
ก าหนดในมาตรา 72 ผูน้ั้นมีสิทธิฟ้องคดี  

นอกจากนั้น ศาลปกครองมีอ านาจใช้ดุลพินิจพิจารณาผูท่ี้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยตรงตามหลกัการโตแ้ยง้สิทธิให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง แลว้ยงัก าหนดให้ศาล
ปกครองมีอ านาจใช้ดุลพินิจพิจารณาผูท่ี้อาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ตามหลกั  
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียอาจเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้งกบัผลของคดีในทางใดทางหน่ึง 
รวมทั้งมีส่วนไดเ้สียในผลของคดีท่ีเป็นประโยชน์ส่วนรวมดว้ย ศาลจึงมีอ านาจใชดุ้ลพินิจพิจารณา 
ผูท่ี้อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงไดอ้นัเน่ืองมาจากการกระท าหรืองดเวน้การ
กระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามหลักผู ้มีส่วนได้เสียให้มีสิทธิ 
น าขอ้โตแ้ยง้เขา้มาสู่กระบวนการยติุธรรมทางปกครอง 

ดงันั้น ผูสิ้ทธิในการฟ้องคดีจึงควรพิจารณาในความหมายอย่างกวา้ง โดยค านึงถึงสิทธิ
ชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน ชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม องคก์ารเอกชน สมาคม นิติบุคคลหรือกลุ่มผลประโยชน์
ท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองส่ิงแวดล้อม รวมทั้งบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกบัเสรีภาพในการ
รวมกนัเป็นสมาคม สหภาพ สหพนัธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องคก์ารเอกชน องคก์ารพฒันาเอกชน 
หรือหมู่คณะอ่ืนดว้ย 
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ระยะเวลาฟ้องคดี 
ส านกังานศาลปกครอง (2554:38) การพิจารณาระยะเวลาการฟ้องคดี ควรให้ความส าคญั

กบัหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง
และวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

การฟ้องคดีปกครองจะตอ้งยื่นฟ้องภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ 
ฟ้องคดี หรือนับแต่วนัท่ีพน้ก าหนด 90 วนันบัแต่วนัท่ีผูฟ้้องคดีไดมี้หนังสือร้องขอต่อหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดและไม่ไดรั้บหนงัสือ
ช้ีแจงจากหน่วยงานทางปกครอง หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือไดรั้บแต่เป็นค าช้ีแจงท่ีผูฟ้้องคดีเห็นว่า
ไม่มีเหตุผล แล้วแต่กรณี เวน้แต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน (มาตรา 49 แห่ง
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542) 

การฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) ให้ยื่นฟ้องคดีภายใน 1 ปี และการฟ้องคดีตาม
มาตรา 9 (4) ให้ยื่นฟ้องคดีภายใน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน 10 
ปีนบัแต่วนัท่ีมีเหตุการฟ้องคดี (มาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542) 

การฟ้องคดีปกครองท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล 
จะยืน่ฟ้องคดีเม่ือใดก็ได ้ 

การฟ้องคดีปกครองท่ียื่นฟ้องเม่ือพน้ก าหนดเวลาการฟ้องคดีแลว้ ถา้ศาลปกครองเห็นว่า
คดีท่ียื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมจะมีเหตุจ าเป็นอ่ืนโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีค าขอ 
ศาลปกครองจะรับไวพ้ิจารณาก็ได้ (มาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้ งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542) 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 
ตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542โดยทัว่ไป

หากเป็นการฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) และ (4) มีค าขอให้ศาลพิพากษาหรือมีค าบงัคบัให้
เอาเงินหรือส่งมอบทรัพย์จะต้องช าระค่าธรรมเสียมศาลในอตัราท่ีกฎหมายก าหนด แต่ในคดี
ปกครองก็ไดรั้บรองการเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมในคดีท่ีมีทุนทรัพย ์

ส านกังานศาลปกครอง (2554:38) กรณีท่ีมีการยื่นค าขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาล ศาลควร
พิจารณาให้ความส าคญัเก่ียวกบัผลกระทบหรือประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัสาธารณะประกอบในการ
พิจารณายกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลด้วย และโดยสถานะของผูข้อซ่ึงยื่นฟ้องเพื่อแก้ไขเยียวยา
ส่ิงแวดล้อม หากต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล พึงถือว่าผูข้อจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร 
 ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

อย่างไรก็ตาม มีขอ้สังเกตว่าคดีส่ิงแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นการฟ้องอนัเน่ืองมาจากการ
กระท าหรือละเวน้การกระท าของเจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานของรัฐ มิไดเ้ป็นการฟ้องเพื่อหาประโยชน์
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ของปัจเจกบุคคล แต่เพียงรายใดรายเดียวไม่ เช่นน้ีหากพิจารณาถึงเจตนารมณ์ในการจดัตั้งศาล  
ในคดีส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีน่าจะมีการยกเวน้ค่าธรรมเนียมโดยบุคคลในคดีส่ิงแวดลอ้มมีผลกระทบ
ต่อส่วนรวมในวงกวา้ง และส่งเสริมการมีจริยธรรมของประชาชนในการปกป้องรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

การก าหนดมาตรการหรือวธีิการช่ัวคราวก่อนการพพิากษา 
ส านักงานศาลปกครอง (2554:38-39) .ในระหว่างการพิจารณาคดีปกครองอาจมีเหตุ

ฉุกเฉินหรือมีกรณีต่างๆ คู่กรณีในคดีปกครองสามารถร้องขอให้ศาลมีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุม้ครองใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชัว่คราวก่อนการพิพากษาเน่ืองจากการกระท าทางปกครอง 
ท่ีเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีไม่น่าจะชอบดว้ยกฎหมายหรือหากใหก้ารกระท าดงักล่าวด าเนินต่อไป
อาจจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงยากแก่การเยียวยาแกไ้ขในภายหลงั หรือหากให้บุคคล
กระท าการต่อไปอาจจะเกิดผลกระทบต่อความปลอดภยัหรือสวสัดิภาพหรือเกิดความเสียหายต่อ
คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 66 
วรรคหน่ึง บญัญติัว่า ในกรณีท่ีศาลปกครองเห็นสมควรก าหนดมาตรการก าหนดวิธีการใดๆ เพื่อ
บรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการชัว่คราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่วา่จะมีค าร้องขอจาก
บุคคลดงักล่าวหรือไม่ ให้ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดมาตรการหรือวิธีการชัว่คราวและออกค าสั่ง
ไปยงัหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้องให้ปฏิบติัได้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และวรรคสอง 
บัญญัติว่า การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหน่ึงให้ค  านึงถึงความรับผิดชอบของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐและปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนแก่การบริหารงานของ
รัฐประกอบดว้ย  

ดงันั้น คดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะในปัจจุบนั 
และหรืออาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะในอนาคต ศาลพึงพิจารณาก าหนดมาตรการหรือ
วธีิการชัว่คราวก่อนการพิพากษาโดยไม่ตอ้งรอใหผู้ฟ้้องคดีร้องขอ 

ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการชัว่คราวก่อนการพิพากษาให้หน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีศาลก าหนด ศาลพึงมีค าสั่งให้
เจา้หนา้ท่ีศาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัคดีไปติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามค าสั่งศาล และรายงาน
ให้ศาลทราบเป็นระยะ หากปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนค าสั่งศาล ให้ศาลด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร
เพื่อใหค้  าสั่งก าหนดมาตรการหรือวธีิการชัว่คราวก่อนการพิพากษาบรรลุผล 

การก าหนดแผนงานในการด าเนินคดี 
ส านกังานศาลปกครอง (2554:39) ศาลพึงวางแนวทางในการแสวงหาขอ้เท็จจริงให้ตรง

ตามรูปคดีโดยรวดเร็ว และก าหนดประเด็นท่ีผูถู้กฟ้องคดีต้องท าค าให้การ พร้อมทั้งให้จดัส่ง
พยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี และในระหวา่งท่ีผูถู้กฟ้องคดี
ท าค าให้การศาลอาจแสวงหาขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานอ่ืนๆ ควบคู่กนัไป รวมทั้งพิจารณาว่า
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สมควรท่ีจะมีการแต่งตั้งพยานผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้ความเห็นในประเด็นเก่ียวกบัปัญหาทางเทคนิค
หรือไม่ หากสมควรก็ใหพ้ิจารณาแต่งตั้งพยานผูเ้ช่ียวชาญไปดว้ยในคราวเดียวกนั 

การพิจารณาตั้งพยานผูเ้ช่ียวชาญ ศาลพึงค านึงถึงความเป็นกลาง ความรู้ ประสบการณ์ 
และประวติัการท างานของพยานผูเ้ช่ียวชาญ ความเป็นท่ียอมรับของหลกัการและทฤษฎีท่ีพยาน
ผูเ้ช่ียวชาญเสนอ รวมทั้งประโยชน์ส่วนไดเ้สียของพยานผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าว 

เพื่อเป็นการเร่งรัดการด าเนินคดีและมิให้กระบวนพิจารณาคดีล่าชา้เกินสมควร ในกรณีท่ี
มีการขอขยายระยะเวลาท าค าให้การ ศาลพึงพิจารณาอนุญาตให้เท่าท่ีจ  าเป็น ส าหรับกรณีท่ีมีขอ้เท็จจริง
ยุง่ยากซบัซอ้น ใหศ้าลพิจารณาขยายระยะเวลาท าค าใหก้ารตามความเหมาะสม 

เม่ือผูถู้กฟ้องคดีท าค าให้การยื่นต่อศาลแล้ว หากข้อเท็จจริงท่ีได้จากคู่กรณีและท่ีศาล
แสวงหามาเพียงพอท่ีจะพิจารณาพิพากษาไดแ้ลว้ ศาลพึงส่งส าเนาค าใหก้ารพร้อมทั้งพยานหลกัฐาน
ใหแ้ก่ผูฟ้้องคดีเพื่อทราบ พร้อมทั้งสรุปขอ้เทจ็จริงและความเห็นเพื่อเตรียมจดัท าบนัทึกของตุลาการ
เจา้ของส านวนเสนอต่อองคค์ณะเพื่อพิจารณาต่อไป 

การแสวงหาข้อเทจ็จริงของศาล 
ส านกังานศาลปกครอง (2554:40) ในการแสวงหาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการพิสูจน์ระหว่าง

การกระท ากบัผลท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย ตลอดจนการก าหนดค่าเสียหาย ซ่ึงมีความซบัซ้อนและ
เป็นปัญหาทางเทคนิค ศาลพึงพิจารณาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมีการฟ้องเรียกค่าเสียหาย นอกจากการรับฟังขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานของ
ผูฟ้้องคดีแลว้ ศาลจะแสวงหาขอ้เท็จจริงโดยการไต่สวนเพื่อให้ได้ขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐาน
เก่ียวกบัความเสียหายให้เกิดความชดัเจน ทั้งน้ี เพื่อใช้ในการพิจารณาก าหนดจ านวนค่าเสียหายท่ี
แน่นอน ในกรณีท่ีไม่อาจแสวงหาพยานหลกัฐานไดอ้ยา่งชดัเจนเก่ียวกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและ
ศาลเห็นวา่มีความเสียหายเกิดข้ึนจริง ศาลอาจใชดุ้ลพินิจก าหนดค่าเสียหายแบบเหมารวมตามความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท านั้น 

(2) กรณีท่ีเกิดความเสียหายซ่ึงศาลอาจก าหนดค่าเสียหายได้ในอนาคต ศาลควรไต่สวน
ขอ้เท็จจริงเพื่อใช้ในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนในค าพิพากษาด้วย เช่น กรณีผูเ้สียหายได้รับ
มลพิษจากรังสีหรือสารพิษอนัตรายอ่ืนๆ และเกิดอาการเจ็บป่วยเร้ือรัง ศาลควรก าหนดค่าเสียหาย
ให้เป็นธรรมตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ทั้ งน้ีในกรณีท่ียงัไม่มีการแต่งตั้งพยานผูเ้ช่ียวชาญ  
ศาลอาจพิจารณาแต่งตั้งพยานผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้ความเห็นแก่ศาลก็ได ้เช่น แพทยเ์ฉพาะทางดา้น 
อาชีวเวชศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

(3) กรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ศาลควรพิจารณาแต่งตั้งพยานผูเ้ชียวชาญ
โดยเฉพาะในการรวบรวมพยานหลักฐาน ในเร่ืองสาเหตุของการเกิดความเสียหาย มูลค่าความ
เสียหายของระบบนิเวศท่ีเสียไป ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มและขจดัมลพิษท่ีเกิดแก่
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ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งมาตรการเพื่อป้องกนั คุม้ครอง รักษา หรือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อใชใ้นการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป 

(4) กรณีท่ีความเสียหายเกิดจากมลพิษ การก าหนดค่าเสียหายในกรณีดงักล่าว ศาลควร
พิจารณาแต่งตั้งพยานผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้เฉพาะดา้นโดยตรง เช่น ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเสียง อากาศ 
หรือของเสียอนัตรายอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเป็นนกัวิชาการในหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นต่อศาลในการ
ก าหนดค่าเสียหายอนัเกิดจากมลพิษนั้น 

(5) กรณีท่ีศาลไต่สวนแลว้ปรากฏว่า ความเสียหายท่ีผูฟ้้องคดีไดรั้บมากเกินกว่าท่ีปรากฏ
ในค าขอทา้ยฟ้อง ศาลควรแจง้ใหผู้ฟ้้องคดีทราบ 

ส านักงานศาลปกครอง (2554:41) การตรวจสอบสถานท่ีพิพาท ศาลพึงด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ก่อนออกไปตรวจสอบสถานท่ี ศาลควรวางแผนการตรวจสอบสถานท่ีให้ละเอียด
รอบคอบ หากกรณีมีสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ศาลควรพิจารณาแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้นั้น
ให้มีความเหมาะสมและมีเหตุผล โดยจะตอ้งระมดัระวงัในการวางตนเพื่อมิให้คู่กรณีเกิดความ
เขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนวา่ ศาลวางตนไม่เป็นกลางหรือไม่ใชค้วามเสมอภาคแก่คู่กรณี 

(2) กรณีท่ีเห็นวา่ในการตรวจสอบสถานท่ีอาจมีการเผชิญหน้าระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
หรือบุคคลภายนอก จนอาจก่อให้เกิดความรุนแรงหรืออุปสรรคต่อการตรวจสอบสถานท่ี ศาลควร
สั่งให้ส านักงานศาลปกครองประสานขอความร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจในพื้นท่ีเป็นการล่วงหนา้ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานท่ีดงักล่าว 

(3) ก่อนตรวจสอบขอ้เท็จจริงในสถานท่ี ศาลควรแจง้ให้คู่กรณีและบุคคลท่ีอยู ่ณ สถานท่ี
นั้นทราบวา่ การตรวจสอบสถานท่ีเป็นการด าเนินกระบวนพิจารณาของศาล ขอให้คู่กรณีและบุคคล
ท่ีอยู ่ ณ สถานท่ีนั้น อ านวยความสะดวกในการด าเนินกระบวนพิจารณาของศาล หากผูใ้ดกระท า
การอนัเป็นการขดัขวาง อาจมีความผดิตามกฎหมาย 

(4)  เม่ือส้ินสุดการตรวจสอบสถานท่ีดงักล่าวแลว้ ศาลควรจดแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการ
ด าเนินการของศาลและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งนั้นไวใ้นรายงานกระบวนพิจารณา 

ค าวนิิจฉัยของศาล 
ส านักงานศาลปกครอง (2554:42 -43) ศาลพึงวินิจฉัยและให้เหตุผลในทุกข้อหา  

ทุกประเด็นหรือขอ้โตเ้ถียงท่ีคู่กรณีกล่าวอา้งทั้งหมด รวมทั้งควรวินิจฉยัเพื่อวางบรรทดัฐานในการ
ปฏิบติัราชการท่ีดี การสร้างปทสัถานของสังคมและคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ โดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การบริหารราชการแผ่นดิน การป้องกนัคุม้ครอง
รักษาหรือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม หลักการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนผลท่ีจะเกิดข้ึน 
ในอนาคตต่อทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ชีวิตหรือสุขภาพอนามยัของบุคคลและสิทธิของชน
รุ่นหลงัดว้ยการก าหนดค่าเสียหาย 
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การก าหนดค่าเสียหายในค าพิพากษา ศาลพึงก าหนดให้ครอบคลุมค่าเสียหายต่างๆ ตาม
ขอ้เท็จจริงในแต่ละคดี เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใชจ่้ายในการตรวจรักษาติดตาม
อาการป่วยหลงัจากวนัฟ้อง ค่าเสียหายทางด้านสุขภาพ ค่าขาดประโยชน์ ค่าเสียหายในอนาคต 
ค่าเสียหายทางดา้นจิตใจหรือค่าเสียหายอนัมิใช่ตวัเงิน ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อสิทธิชุมชนและวิถีชีวิต
ชุมชน รวมทั้งอาจตั้งขอ้สงวนในค าพิพากษาเพื่อก าหนดค่าเสียหายในอนาคตดว้ย 

กรณีท่ีศาลจะพิจารณาพิพากษาให้ผูรั้บผิดตอ้งด าเนินการอ่ืนใดเพื่อเยียวยาความเสียหาย
ทางส่ิงแวดลอ้ม ศาลควรก าหนดเป็นเง่ือนไขในค าพิพากษาเพื่อให้ผูรั้บผิดปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ดงักล่าว ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมแก่กรณี 

การก าหนดค าบังคับ  
ส านกังานศาลปกครอง (2554:44) พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72 วรรคหน่ึง ว่าในการพิจารณาคดีปกครอง ศาลปกครองมีอ านาจ
ก าหนดค าบงัคบัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี  

(1) สั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีมี
การฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม
มาตรา 9 วรรคหน่ึง (1)  

(2) สั่งใหห้วัหนา้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตามหนา้ท่ี
ภายในเวลาท่ีศาลปกครองก าหนด ในกรณีท่ีมีการฟ้องวา่หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐละเลยต่อหนา้ท่ีหรือปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้เกินสมควร  

(3) สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพยสิ์นหรือให้กระท าหรืองดเวน้กระท าการ โดยจะ
ก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ไวด้ว้ยก็ได ้ในกรณีท่ีมีการฟ้องเก่ียวกบัการกระท าละเมิดหรือ
ความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือการฟ้องเก่ียวกับสัญญาทาง
ปกครอง  

(4) สั่งให้ถือปฏิบติัต่อสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีมีการฟ้อง ให้ศาล
ปกครองมีค าพิพากษาและแสดงความเป็นอยูข่องสิทธิหรือหนา้ท่ีนั้น  

(5) สั่งใหบุ้คคลกระท าหรือละเวน้กระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  
วรรคสอง ในการมีค าบงัคบัตามวรรคหน่ึง (1) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดวา่จะให้มีผล

ยอ้นหลังหรือไม่ยอ้นหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหน่ึงได้ หรือจะก าหนดให้มี
เง่ือนไขอยา่งใดก็ได ้ทั้งน้ีตามความเป็นธรรมแห่งกรณี 

วรรคสาม ในกรณีท่ีศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหเ้พิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผล
แห่งค าพิพากษาดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษา และใหก้ารประกาศดงักล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น  
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วรรคส่ี ในกรณีท่ีศาลปกครองมีค าบงัคบัให้ผูใ้ดช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินตาม 
ค าพิพากษา ถา้ผูน้ั้นไม่ช าระเงินหรือส่งมอบทรัพยสิ์น ศาลปกครองอาจมีค าสั่งให้มีการบงัคบัคดีแก่
ทรัพยสิ์นของบุคคลนั้นได ้ 

วรรคห้า ในกรณีท่ีศาลปกครองมีค าบงัคบัตามวรรคหน่ึง (5) หรือตามวรรคส่ี ให้น า
บทบญัญติัวา่ดว้ยการบงัคบัคดีตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

วรรคหก ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีค าสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ศาลพึงพิจารณาว่าในการก าหนดค าบงัคบัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
ควรต้องก าหนดให้ค  าบงัคบันั้นมีผลยอ้นหลงัหรือมีผลไปในอนาคตหรือไม่ ทั้งน้ี โดยค านึงถึง
ผลสัมฤทธ์ิในการเยียวยาความเสียหายแก่ผูฟ้้องคดีและส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั รวมทั้งตอ้งค านึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากผลแห่งค าพิพากษาดว้ย 

ส าหรับกรณีท่ีค าบงัคบัเป็นการสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท า
การอยา่งหน่ึงอยา่งใด ศาลพึงก าหนดระยะเวลาเพื่อให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
นั้นตอ้งปฏิบติัอยา่งชดัเจนวา่ตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในก่ีวนั ทั้งน้ี โดยค านึงถึงความร้ายแรง
ของผลท่ีจะเกิดต่อส่ิงแวดล้อมและระยะเวลาตามปกติในการปฏิบัติราชการท่ีหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐนั้นสามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จได ้

การตั้งข้อสงวนในค าพพิากษา 
ส านกังานศาลปกครอง (2554:44) ในกรณีท่ีศาลไดต้ั้งขอ้สงวนเก่ียวกบัเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด

ไวใ้นค าพิพากษา หากความปรากฏต่อศาลในระหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนดวา่ขอ้เท็จจริงตามท่ีศาลได้
ตั้งข้อสงวนไวน้ั้นได้เกิดข้ึนหรือเปล่ียนแปลงไป ศาลพึงด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในเร่ือง
ดงักล่าวใหช้ดัเจนและอาจมีค าพิพากษาในส่วนท่ีไดมี้การตั้งขอ้สงวนไวก้็ได ้

นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นค าแนะน าน้ี ศาลพึงลดและเร่งรัดขั้นตอนการด าเนินกระบวน
พิจารณาและงานธุรการคดีเพื่อใหค้ดีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

หลกักฎหมายปกครองเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 
ส านักงานศาลปกครอง (2554:50) ศาลปกครองได้มีการวางหลักกฎหมายปกครอง

เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัอนัเป็นการให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน และเป็นการวางหลกัการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีดีให้แก่ระบบราชการไทย ซ่ึงความส าคญัของศาลปกครองในการตดัสิน
คดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม อยูท่ี่การชัง่น ้าหนกัระหวา่งสิทธิของเอกชนกบัประโยชน์สาธารณะ
รวมถึงการแสวงหาขอ้เทจ็จริงโดยใชร้ะบบไต่สวน ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของศาลปกครองท่ีจะ
ให้บทบาทส าคญัแก่ตุลาการศาลปกครองท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความรู้ความเขา้ใจในระบบ
บริหารราชการแผ่นดิน เป็นผูท้  าหน้าท่ีคน้หาขอ้เท็จจริงเพื่อในการตดัสินคดีจึงวางหลกักฎหมาย
ปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัดงัน้ี  
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1. หลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เป็นหลกัการท่ีเน้นถึงการพฒันาท่ีตอ้งตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความตอ้งการของคนรุ่นต่อไป  

2. หลกัการป้องกนัล่วงหนา้เป็นหลกัท่ีเนน้วา่ ในกรณีท่ีอาจเกิดความเสียหายรุนแรง และ
ไม่สามารถแกไ้ขให้กลบัคืนดีได้ รัฐจะตอ้งด าเนินมาตรการป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนนั้น 
โดยขอ้อา้งท่ีว่าความเสียหายนั้นยงัขาดหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีพิสูจน์ไดอ้ย่างชดัเจนแน่นอน 
จะตอ้งไม่ถูกใชเ้ป็นเหตุผลในการผอ่นผนัการด าเนินมาตรการป้องกนัความเสียหายดงักล่าว 

3. หลักผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย เป็นหลักท่ีเน้นให้ผูก่้อมลพิษเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน เพื่อป้องกนัและปรับปรุงคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นสภาวะท่ีสมดุล ซ่ึงรัฐจะ
มีหน้าท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีผูเ้สียหายได้เรียกร้องให ้
ผูก่้อมลพิษท าการชดใช ้และส าหรับการฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มท่ีเสียไป 

4. หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหลักท่ีเน้นว่า การจดัการเร่ืองส่ิงแวดล้อมจะ
กระท าไดดี้ท่ีสุด หากให้ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม โดยรัฐตอ้งจดัให้ประชาชนมีสิทธิ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างทัว่ถึงโดยเฉพาะขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสารเคมี
อนัตราย กิจกรรมในชุมชน ตลอดจนโอกาสในการเขา้ร่วมในขั้นตอนการตดัสินใจ โดยรัฐจะตอ้ง
อ านวยความสะดวกและกระตุน้ให้ประชาชนเกิดความตระหนกัเก่ียวกบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม
ผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งตอ้งให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครอง และกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งไดรั้บการแกไ้ขเยียวยาความเสียหายอยา่งเหมาะสมและ
เป็นธรรม 

5. หลักการบูรณาการ เป็นหลักท่ีเน้นถึงความคุ้มครองส่ิงแวดล้อมท่ีต้องได้รับการ
ผสมผสานใหเ้ขา้กบัการใหค้วามหมาย และการใชน้โยบายต่างๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในเร่ืองเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

6. หลักแห่งความใกล้ชิดเป็นหลักท่ีเน้นว่า การก าจัดของเสียต้องได้รับการจัดการ 
ยงัสถานท่ีใกล้แหล่งผลิตของเสียนั้นมากท่ีสุด เพราะการเคล่ือนยา้ยของเสียจะส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  

7. หลักว่าด้วยสิทธิการน าคดีมาฟ้องเป็นหลกัส าคญัเก่ียวกับความเป็นผูมี้สิทธิฟ้องคดี
ส่ิงแวดล้อมต่อศาลปกครอง ซ่ึงผูฟ้้องคดีต้องมีความสามารถในการใช้สิทธิทางศาล โดยอาจ 
ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นนิติบุคคลก็ได ้เพียงแต่ตอ้งแสดงใหศ้าลเห็นถึงความเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในคดี โดย
ศาลปกครองจะพิจารณาถึงความเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในลกัษณะกวา้งกล่าวคือ ความเป็นผูมี้ส่วนได้
เสียในทางทรัพยสิ์นทางจิตใจ และความเป็นผูมี้ส่วนได้เสียอาจไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นการเฉพาะตวั 
อาจเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองชุมชน หรือประโยชน์สาธารณะ 

8. การน าวิธีการคุม้ครองชัว่คราวก่อนการพิพากษามาใช้ในคดีส่ิงแวดลอ้มมีข้ึนเพื่อระงบั
การด าเนินการใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าหรือการงดเวน้การกระท าของหน่วยงานทาง
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ปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือเอกชนอ่ืนใดท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่ิงแวดล้อม 
ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลทั้งน้ีเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่อาจจะเยียวยา
แกไ้ขไดใ้นภายหลงั 

การด าเนินคดีในศาลปกครอง 
ดร.ฤทยั  หงส์สิริ (2557:107-103) ได้สรุปลกัษณะท่ีส าคญัของวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ดงัน้ี 
1. ระบบไต่สวน วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองนั้นใชร้ะบบไต่สวน ไม่ใช่ระบบกล่าวหา  

ในระบบกล่าวหาตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ ผูพ้ิพากษาท าหนา้ท่ีเป็นเพียงคนกลาง
คอยก ากบัการด าเนินคดี และการน าสืบพยานของคู่ความ การแพช้นะคดีนอกจากข้ึนอยู่กบัรูปคดี
และพยานหลักฐานแล้ว ยงัข้ึนอยู่กับก าลังทรัพย์ของคู่ความและความรู้ความสามารถของ
ทนายความของคู่ความแต่ละฝ่ายเป็นส าคญั ท าให้ประชาชนผูฟ้้องคดีท่ียากไร้ไม่มีทุนทรัพยใ์นการ
จา้งทนายความท่ีดี หรือผูฟ้้องคดีท่ีไม่มีเอกสารพยานหลกัฐานหรือไม่มีความรู้ความเขา้ใจในระบบ
ราชการ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ และวธีิพิจารณาคดีของศาล ยอ่มอยูใ่นฐานะท่ีเสียเปรียบ
เป็นอย่างมาก  ในขณะท่ีในระบบไต่สวนนั้น  ตุลาการศาลปกครองจะมีบทบาทท่ีส าคญัในการ
ด าเนินคดีตั้งแต่เร่ิมคดี ก าหนดประเด็น ส่งค าคู่ความ เอกสาร แสวงหาพยานหลกัฐานท่ีคิดวา่จะเป็น
ประโยชน์แก่คดีแมคู้่กรณีจะไม่ไดอ้า้งอิงก็ตาม  ซกัถามพยาน ตลอดจนออกค าสั่งงดสืบพยานและ
พิพากษาคดีเม่ือใดก็ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร  ทั้งน้ี เพื่อให้ศาลสามารถแสวงหาขอ้เท็จจริงแห่งคดี
ไดค้รบถว้นและมากท่ีสุด เพื่อจะได้พิจารณาพิพากษาคดีไดอ้ย่างยุติธรรม แมผู้ฟ้้องคดีจะยากไร้
หรือไม่มีทนายความหรือไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงในระบบหรือระเบียบของทางราชการก็ตาม  

ในกรณีท่ีกฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหน่ึงมิไดก้ าหนดวิธีพิจารณาเร่ืองใดไวโ้ดยเฉพาะ 
ระเบียบก็ไม่ไดก้  าหนดให้น าหลกัเกณฑ์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบั แต่
ใหด้ าเนินการตามหลกักฎหมายทัว่ไปวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีปกครอง    

อยา่งไรก็ตาม ก็ไม่ไดห้มายความวา่จะน าหลกัเกณฑใ์นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
แพง่มาใชบ้งัคบัไม่ไดเ้ลย เน่ืองจากระเบียบน้ีไดก้ าหนดใหน้ าหลกัเกณฑใ์นประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บงัคบัได้ในหลายกรณี เช่น เร่ืองการร้องสอด  การเพิกถอน
กระบวนพิจารณาท่ีผิดระเบียบ  เป็นตน้ เพียงแต่การน าหลกัเกณฑ์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บงัคบัได้นั้นต้องเป็นกรณีท่ีพระราชบญัญติัจดัตั้ งศาลปกครองฯ และระเบียบน้ี
ก าหนดไวเ้ท่านั้น 

2. กระบวนพิจารณาท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร กล่าวคือ ในคดีปกครอง โดยหลกักระบวน
พิจารณาต่าง ๆ  ตั้งแต่การท าค าฟ้อง ค าใหก้าร ค าคดัคา้นค าใหก้าร ค าใหก้ารเพิ่มเติมค าขอหรือ 

ค าร้องของคู่กรณี ค าขอและค าร้องต่างๆ ท่ียื่นต่อศาล การถอนค าฟ้อง รายงานกระบวน
พิจารณา  
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ค าแถลงของคู่กรณี ค าแถลงการณ์ของผูแ้ถลงคดีตลอดจนค าพิพากษาและค าสั่งต่าง ๆ 
ของศาล และค าอุทธรณ์ ตอ้งท าเป็นหนงัสือหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. ใหโ้อกาสคู่กรณีทราบขอ้เทจ็จริง โตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานไดเ้ต็มท่ี  ศาลตอ้งฟัง
คู่กรณีทุกฝ่าย และตอ้งแจง้ให้คู่กรณีทราบถึงขอ้เท็จจริงในคดี ให้โอกาสคู่กรณีในการช้ีแจง และ
แสดงหลกัฐานประกอบขอ้อา้งของตน ตลอดจนแก้ขอ้กล่าวหาของอีกฝ่ายหน่ึง คู่กรณีมีสิทธิขอ
ตรวจดูพยานหลกัฐานท่ีแต่ละฝ่ายไดย้ืน่ไวใ้นส านวน เวน้แต่มีกฎหมายคุม้ครองไม่ตอ้งเปิดเผยหรือ
ศาลเห็นว่าไม่ควรเปิดเผย เพื่อไม่ให้การด าเนินงานของรัฐเสียหาย อย่างไรก็ตาม ศาลก็ไม่อาจน า
พยานหลักฐานดังกล่าวมาใช้รับฟังในการพิจารณาพิพากษาคดีได้ เน่ืองจากขดักับหลักการน้ี  
นอกจากนั้น ในการนดัไต่สวนศาลตอ้งแจง้ก าหนดการไต่สวนให้คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้งทราบล่วงหน้า
เพื่อเปิดโอกาสใหคู้่กรณีนั้นคดัคา้นหรือช้ีแจงขอ้เท็จจริงได ้เวน้แต่ขอ้เท็จจริงนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
การพิจารณาพิพากษาคดี หรือคู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบขอ้เทจ็จริงนั้นมาก่อนแลว้  

4. วิธีพิจารณาคดีท่ีเรียบง่าย รวดเร็วและประหยดั เน่ืองจากในการด าเนินคดีปกครอง 
คู่กรณีอาจด าเนินการดว้ยตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งมีทนาย หรืออาจมอบหมายให้ทนายความด าเนินการ
ก็ได ้ ดงันั้น กฎหมายจึงก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัวิธีพิจารณาคดีเพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชน
ไวห้ลายประการ เช่น ไม่ไดก้  าหนดแบบของค าฟ้องไว ้เพียงแต่ขอให้ใชถ้อ้ยค าสุภาพและมีรายการ
ครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้คู่กรณีอาจมายื่นค าฟ้องต่อพนกังานเจา้หน้าท่ีของศาลปกครอง
หรืออาจยื่นค าฟ้องโดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนก็ได ้และหากค าฟ้องท่ียื่นมามีรายการไม่ครบ 
หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเขา้ใจได้ ส านักงานศาลปกครองก็จะแนะน า หรือตุลาการอาจสั่งให ้
ผูฟ้้องคดีแกไ้ขเพิ่มเติมค าฟ้องใหถู้กตอ้ง ผูฟ้้องคดีจึงไม่ถูกยกฟ้องเพราะเหตุผลวา่ ค  าฟ้องท่ีน ามายื่น
นั้นเป็นฟ้องเคลือบคลุมหรือเหตุผลทางดา้นเทคนิคกฎหมาย การฟ้องคดีต่อศาลปกครองยึดหลกั
ประหยดัเน่ืองจากคู่กรณีไม่จ  าตอ้งมีทนายความ และไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีดว้ย 
เช่น การฟ้องเพิกถอนค าสั่งของเจา้หน้าท่ีท่ีไม่ออกใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการของเอกชน ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมศาล เป็นตน้ เวน้แต่เป็นการฟ้องคดีท่ีขอให้ศาลสั่งให ้
ใช้เงิน หรือส่งมอบทรัพยสิ์น เน่ืองจากเป็นคดีพิพาทเก่ียวกบัละเมิดหรือความรับผิดอยา่งอ่ืนหรือ
สัญญา เช่น ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการท่ีส่วนราชการผิดสัญญาทางปกครอง หรือฟ้อง
ขอใหศ้าลบงัคบัใหท้างราชการจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มข้ึนจากการเวนคืนท่ีดิน เป็นตน้  อยา่งไรก็ตาม 
ในกรณีท่ีตอ้งเสียค่าธรรมเนียมศาล ผูฟ้้องคดีก็อาจยืน่ค  าร้องขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลได ้ดงัจะได้
กล่าวต่อไป 

5. วิธีพิจารณาท่ีมีกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลการปฏิบติัหน้าท่ีของตุลาการ ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมนั้น อ านาจในการรับฟังขอ้เท็จจริงและการพิพากษาคดีนั้น
เป็นขององคค์ณะผูพ้ิพากษาซ่ึงพิจารณาพิพากษาไปตามกฎหมาย ในคดีปกครองนั้นอ านาจในการ
รับฟังขอ้เท็จจริงและการพิพากษาคดีนั้นเป็นขององค์คณะตุลาการเช่นเดียวกนั แต่กฎหมายได้



43 

ก าหนดมาตรการในการตรวจสอบการใช้อ านาจดงักล่าวของศาลและตุลาการไว ้เช่น การคดัคา้น
ตุลาการ การให้สิทธิแก่บุคคลทัว่ไปท่ีจะวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครอง
โดยสุจริตด้วยวิธีการทางวิชาการโดยไม่มีความผิด แต่กลไกท่ีส าคัญประการหน่ึงซ่ึงจะเป็น
หลกัประกนัความมีประสิทธิภาพของกระบวนพิจารณา และค าพิพากษาท่ีมีคุณภาพบนพื้นฐานของ
หลักกฎหมายปกครอง มีความสมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นธรรมแก่คู่กรณีทุกฝ่าย รวมทั้ ง
สามารถจะปกป้องคุม้ครองประโยชน์ของเอกชน และประโยชน์ราชการไดใ้นเวลาเดียวกนั ก็คือ 
ระบบการพิจารณาคดีแบบไต่สวนและระบบการถ่วงดุล 3 ฝ่าย ในกระบวนพิจารณา ระหว่างตุลาการ
เจา้ของส านวน ตุลาการผูแ้ถลงคดี และองค์คณะพิจารณาพิพากษา โดยกฎหมายก าหนดให้การใช้
อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเป็นอ านาจขององค์คณะท่ีมีตุลาการหลายคน ไม่ใช่อ านาจของ 
ตุลาการเจา้ของส านวนทั้งหมดเพียงคนเดียว และยงัก าหนดให้มีตุลาการอีกคนหน่ึงท่ีไม่ไดเ้ป็นองค์
คณะเรียกวา่ “ตุลาการผูแ้ถลงคดี” มีหนา้ท่ีจดัท าสรุปขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย และความเห็นของตน
ในการวินิจฉยัคดีนั้นเสนอต่อองคค์ณะ  เพื่อเป็นการถ่วงดุลหรือตรวจสอบการใชอ้ านาจขององคค์ณะ
ดว้ย ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีไดน้ ามาจากระบบกฎหมายฝร่ังเศสท่ีเรียกวา่ “commissaire du gouvernement” 
และไดเ้คยน ามาใชใ้นระบบวนิิจฉยัเร่ืองร้องทุกขข์องคณะกรรมการวนิิจฉยัร้องทุกข ์คณะกรรมการ
กฤษฎีกา ท่ีเรียกวา่ “พนกังานผูรั้บผิดชอบส านวน”  นอกจากนั้น เม่ือตุลาการเจา้ของส านวนสรุป
ขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ากค าฟ้องและพยานหลกัฐานอ่ืน ๆ แลว้ ก็ตอ้งส่งสรุปขอ้เท็จจริงดงักล่าวให้แก่
คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั ซ่ึงคู่กรณีก็มีสิทธิยื่นค าแถลงและน าพยานหลกัฐานมาสืบ
ประกอบค าแถลงเพื่อยืนยนัหรือหกัลา้งขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายเพิ่มเติมในวนันัง่พิจารณาคดีได ้
หากเห็นวา่ตุลาการสรุปขอ้เทจ็จริงไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น    

6. วิธีพิจารณาท่ีค านึงถึงการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนไปพร้อมกนั ในคดีแพ่งทัว่ไปคู่ความในคดียอ่มอยูใ่นฐานะเท่าเทียมกนั ดงันั้น เป็นหนา้ท่ี
ของคู่ความแต่ละฝ่ายท่ีจะคอยปกปักรักษาประโยชน์ของตนเอง และคู่ความยอ่มมีสิทธิท่ีจะตกลงกนั
หรือระงบัคดีไดทุ้กเม่ือ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ของคู่ความแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะ  
แต่ในคดีปกครองนั้น นอกจากเป็นคดีพิพาทท่ีมีผลกระทบต่อคู่กรณีแล้ว ยงัอาจมีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะดว้ย ดงันั้น นอกจากศาลปกครองจะมีหนา้ท่ีในการคุม้ครอง สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนรวมตลอดถึงเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีสุจริตแลว้ ศาลปกครองยงัมีหน้าท่ีในการคุม้ครอง
ประโยชน์สาธารณะและวางหลกัเกณฑ์ในการปฏิบติัราชการและจดัท ากิจการของรัฐดว้ย  เช่น ใน
คดีปกครอง เม่ือศาลปกครองเห็นสมควร ศาลปกครองมีอ านาจในการก าหนดมาตรการหรือวิธีการ
ใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกขใ์ห้แก่คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการชัว่คราวก่อนการพิพากษาคดีได ้แมว้า่คู่กรณี
จะไม่ไดร้้องขอก็ตาม ถา้เป็นคดีท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ หรือคดีท่ีการพิจารณา
ต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือการถอนค าฟ้องเกิดจากการสมยอมกนัโดยไม่เหมาะสม 
ศาลปกครองจะมีค าสั่งไม่อนุญาตใหถ้อนค าฟ้องก็ได ้  
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ในกรณีท่ีเป็นการฟ้องคดีปกครองท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ กฎหมายให้
สิทธิยื่นฟ้องคดีเม่ือใดก็ได้ หรือแม้จะยื่นฟ้องคดีนั้นเม่ือพ้นก าหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว หาก 
ศาลปกครองเห็นว่าคดีท่ียื่นฟ้องนั้นหากศาลรับไวจ้ะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลปกครองก็มี
อ านาจท่ีจะรับคดีนั้นไวพ้ิจารณาก็ได ้ 

นอกจากนั้น ในกรณีท่ีศาลปกครองไดมี้ค าพิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดคดีเสร็จเด็ดขาดแลว้  
หากปรากฏวา่ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นไดท้  าข้ึนโดยอาศยัขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายใด และต่อมา
ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้กฎหมายนั้นเปล่ียนแปลงไปในสาระส าคญัซ่ึงท าใหผ้ลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ขดักับกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั้น คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผูมี้ ส่วนได้เสียหรืออาจถูก
กระทบจากผลแห่งคดีนั้นอาจมีค าขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค าสั่งช้ีขาดคดี
ปกครองนั้นใหม่ก็ได ้ทั้งน้ี เพื่อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ  

เขตอ านาจของศาลปกครองเกีย่วกบัคดีส่ิงแวดล้อม 
ศาลปกครองมีเขตอ านาจ (เขตพื้นท่ีท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง) 

และมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีหรืออ านาจของศาลปกครอง (อ านาจของศาลปกครองท่ีจะพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองประเภทต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด) แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ ศาลปกครองสูงสุด
และศาลปกครองชั้นตน้ 

 
เขตพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในอ านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง 
1. ศาลปกครองสูงสุดมีศาลเดียวจึงไม่มีขอ้จ ากดัดา้นเขตอ านาจ ดงันั้นคดีท่ีอยู่ในอ านาจ

ของศาลปกครองสูงสุดไม่วา่มูลคดีจะเกิดท่ีใด หรือผูฟ้้องคดีมีภูมิล าเนาอยูท่ี่ใดก็สามารถฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองสูงสุดได ้เพียงแต่ตอ้งยืน่ฟ้องใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด กล่าวคือ คดี
นั้นตอ้งยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรง ถ้าเป็นคดีตามมาตรา 11 (1) (2) และ (3) หรือยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นตน้ ถา้เป็นคดีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นตน้ตาม 
มาตรา 11 (4) 

2. ศาลปกครองชั้นตน้ ไดแ้ก่ ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาครวมทั้งส้ิน 
11 ศาล 

- ศาลปกครองกลาง โดยมีเขตอ านาจตลอดทอ้งท่ีกรุงเทพมหานคร จงัหวดันครปฐม 
จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดันครนายก 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัลพบุรี จงัหวดัสระบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดั
กาญจนบุรี จงัหวดัชยันาท จงัหวดัสุพรรณบุรี  

- ศาลปกครองเชียงใหม่ โดยมีเขตอ านาจตลอดทอ้งท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัล าปาง จงัหวดัล าพูน และมีเขตอ านาจเพิ่มเติมในจงัหวดัน่าน จงัหวดั
พะเยา จงัหวดัแพร่ 
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- ศาลปกครองสงขลา โดยมีเขตอ านาจตลอดทอ้งท่ีจงัหวดัสงขลา จงัหวดัตรัง จงัหวดั
พทัลุง จงัหวดัสตูล และมีเขตอ านาจเพิ่มเติมในจงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี และจงัหวดัยะลา 

- ศาลปกครองนครราชสีมา โดยมีเขตอ านาจตลอดทอ้งท่ีจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดั
ชยัภูมิ และมีเขตอ านาจเพิ่มเติมในจงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดัสุรินทร์ 

- ศาลปกครองขอนแก่น โดยมีเขตอ านาจตลอดทอ้งท่ีจงัหวดัขอนแก่น จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
จงัหวดัมหาสารคาม และมีเขตอ านาจเพิ่มเติมในจงัหวดัมุกดาหาร 

- ศาลปกครองพิษณุโลก โดยมีเขตอ านาจตลอดท้องท่ีจงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดั
ก าแพงเพชร จงัหวดัตาก จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัพิจิตร จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัสุโขทยั และ
จงัหวดัอุตรดิตถ ์

- ศาลปกครองระยอง โดยมีเขตอ านาจตลอดทอ้งท่ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบุรี 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัตราด จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัสระแกว้ 

- ศาลปกครองนครศรีธรรมราช โดยมีเขตอ านาจทอ้งท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดั
กระบ่ี จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และมีเขตอ านาจเพิ่มเติมในจงัหวดัชุมพร และ
จงัหวดัระนอง 

- ศาลปกครองอุดรธานี โดยมีเขตอ านาจทอ้งท่ีจงัหวดัเลย จงัหวดัหนองคาย จงัหวดั
หนองบวัล าภู จงัหวดัอุดรธานี และมีเขตอ านาจเพิ่มเติมในจงัหวดันครพนม จงัหวดับึงกาฬ และ
จงัหวดัสกลนคร 

- ศาลปกครองอุบลราชธานี โดยมีเขตอ านาจทอ้งท่ีจงัหวดัยโสธร จงัหวดัร้อยเอ็ด 
จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัอ านาจเจริญ 

- ศาลปกครองเพชรบุรี โดยมีเขตอ านาจทอ้งท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัเพชรบุรี 
จงัหวดัราชบุรี และจงัหวดัสมุทรสงคราม 

อ านาจของศาลปกครองทีจ่ะพจิารณาพพิากษาคดีปกครองประเภทต่างๆ ตามทีก่ฎหมาย 
ในการพิจารณาวา่คดีปกครองดา้นส่ิงแวดลอ้มจะมีขอบเขตเพียงใด จ าตอ้งพิจารณาอ านาจ

ของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาว่ามีกรณีใดบา้งท่ีอยู่ในอ านาจของศาลปกครอง ซ่ึงตาม
มาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดบ้ญัญติั
ให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองท่ีเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทาง
ปกครอง หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนั หรือระหวา่งหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบั
เอกชน และหากผูท่ี้ใชสิ้ทธิเรียกร้องเป็นผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้จากการกระท าหรือการงดเวน้การกระท าของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ หรือคดีเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ
ละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งปฏิบติั หรือปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวล่าช้าเกินสมควร 
หรือคดีเก่ียวกบัการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐอนัเกิดจากการใช้
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อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าท่ี
ตามท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั หรือปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวล่าชา้เกินสมควรในคดีส่ิงแวดลอ้ม 

ซ่ึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและ 
วธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดงัน้ี  

1. คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการโดย 
ไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) เช่น 

1) กรณีท่ีผูฟ้้องคดีฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐออกค าสั่งโดย 
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

2) กรณีท่ีผูฟ้้องคดีฟ้องวา่หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐออกประกาศโดย
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

3) กรณีท่ีผูฟ้้องคดีฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกระท าการโดย 
ไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบขั้นตอนหรือวธีิการอนัเป็นสาระส าคญัท่ีก าหนดไวส้ าหรับการกระท านั้น  

4) กรณีท่ีผูฟ้้องคดีฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐใช้ดุลพินิจโดย 
มิชอบดว้ยกฎหมาย 

2. คดีพิพาทเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐละเลยต่อหน้าท่ี
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบติัหน้าท่ีดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9  
วรรคหน่ึง (2) เช่น 

1) กรณีฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐเขา้ด าเนินการร้ือถอน
อาคารท่ีสร้างข้ึนโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

2) กรณีฟ้องขอใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการยา้ยท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยออกจากบริเวณท่ีพิพาท 
3) กรณีฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีในการ

ควบคุมมลพิษ 
4) กรณีฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐด าเนินการในการสงวน

และรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
5) กรณีฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐออกใบอนุญาตให้กบั 

ผูย้ืน่ค  าขอท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตครบถว้นแลว้ 
6) กรณีฟ้องวา่หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐละเลยต่อหนา้ท่ีในการเพิกถอน

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่ีก่อให้เกิดปัญหามลพิษแก่ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
7) กรณีฟ้องขอใหห้น่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดูแลรักษาส่ิงสาธารณูปโภค

และท่ีสาธารณะประโยชน์ท่ีประชาชนใชร่้วมกนั 
3. คดีพิพาทเก่ียวกบัการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ 

อนัเกิดจากการใชอ้  านาจตามกฎหมายหรือกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลย
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ต่อหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบติัหรือปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวล่าชา้เกินสมควรตามมาตรา 
9 วรรคหน่ึง (3) เช่น 

1) กรณีท่ีผูฟ้้องคดีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการท่ีหน่วยงานทาง
ปกครองปล่อยน ้าเสียลงสู่คลองสาธารณะโดยมิไดมี้การบ าบดัน ้าเสีย 

2) กรณีฟ้องวา่หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐละเลยต่อหนา้ท่ี ไม่ควบคุมดูแล
วสัดุกมัมนัตรังสีจนเป็นเหตุมีการแพร่กระจายของสารพิษดงักล่าว 

3) กรณีฟ้องวา่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยละเลยต่อหนา้ท่ีในการบ าบดัอากาศเสีย
ให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดก่อนท่ีจะปล่อยสู่บรรยากาศจนเป็นเหตุให้เกิดอนัตราย
ต่อร่างกายและจิตใจ 

4) กรณีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หน้าท่ีของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีในการด าเนินกิจการจ ากดัขยะมูลฝอยจนเป็นเหตุให้เกิดปัญหา
มลพิษแก่ส่ิงแวดลอ้ม 

5) กรณีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หน้าท่ีของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีในการไม่อนุญาตให้ผูฟ้้องคดีเขา้ท าประโยชน์ในท่ีดินท่ีได้รับ
ประทานบตัรท าเหมืองแร่ 

6) กรณีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าละเมิดโดยการก่อสร้างเข่ือนกนัทรายและคล่ืน เป็นเหตุใหป้ริมาณสัตวน์ ้ าลดลง 

4. คดีพิพาทเก่ียวกบัสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (4)  
5. คดีมีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐฟ้องคดีต่อศาล 

เพื่อบงัคบัให้บุคคลตอ้งกระท าหรือละเวน้การกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (5) 
และคดีพิพาทเก่ียวกับเร่ืองท่ีมีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา 9  
วรรคหน่ึง (6)  

6. คดีพิพาทเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎท่ีออกโดย
คณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 11 (2) เช่น 

1)  กรณีฟ้องขอใหเ้พิกถอนมติของคณะรัฐมนตรี 
2) กรณีฟ้องขอใหเ้พิกถอนกฎกระทรวง 
3) กรณีฟ้องขอใหเ้พิกถอนระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
4) กรณีฟ้องขอใหเ้พิกถอนประกาศกระทรวง 
5) กรณีฟ้องขอใหเ้พิกถอนพระราชกฤษฎีกา 

เงื่อนไขในการฟ้องคดี 
หากเป็นคดีในเขตอ านาจศาลปกครองแล้ว ต้องพิจารณาต่อไปว่าเข้าหลักเกณฑ์ของ

เง่ือนไขการฟ้องคดีท่ีศาลปกครองจะรับไวพ้ิจารณาได้หรือไม่ หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
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ศาลก็จะสั่งใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมค าฟ้องดงักล่าวหากเป็นกรณีท่ีแกไ้ขได ้หรืออาจจะมีค าสั่งไม่รับค าฟ้อง
และจ าหน่ายคดีนั้นออกจากสารบบความในกรณีท่ีเป็นเร่ืองท่ีไม่อาจแกไ้ขไดห้รือผูฟ้้องคดีไม่แกไ้ข
ตามค าสั่งศาล 

เง่ือนไขการฟ้องคดีนั้นอาจแยกออกไดเ้ป็นหลายประการ ดงัน้ี 
1. เง่ือนไขเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียและความสามารถของผูฟ้้องคดี 
ชาญชยั  แสวงศกัด์ิ (2548:167) เง่ือนไขเก่ียวกบัการเป็นผูฟ้้องคดีนั้น ตุลาการเจา้ของ

ส านวนตอ้งพิจารณาว่าผูฟ้้องคดีเป็นผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเล่ียงไดอ้นัเน่ืองมาจากการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
หรือไม่ พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปากครอง พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 42 
วรรคแรก บญัญติัวา่ “ผูใ้ดไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดย
มิอาจหลีกเล่ียงไดอ้นัเน่ืองจากการกระท าหรือการงดเวน้การกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือมีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยูใ่นเขตอ านาจศาล
ปกครองตามมาตรา 9 และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือนร้อนหรือความเสียหายหรือยุติ 
ขอ้โตแ้ยง้นั้น ตอ้งมีค าบงัคบัตามท่ีก าหนดในมาตรา 72 ผูน้ั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง” โดย
การเป็นผูมี้ส่วนได้เสียในการฟ้องคดีเป็นแต่เพียงอาจจะเดือดร้อนเสียหายก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อ 
ศาลปกครองไดแ้ลว้ อยา่งไรก็ตาม ตอ้งเป็นความเดือดร้อนเสียหายท่ีอาจเห็นไดว้า่ผูฟ้้องคดีจะไดรั้บ
จากการกระท าหรือละเวน้การกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐนั้น ซ่ึงเป็น
อ านาจหน้าท่ีของตุลาการท่ีจะวินิจฉัยหรือไต่ส่วนให้ได้ความจริง เม่ือพิจารณาบทบญัญติัตาม
มาตรา 42 วรรคหน่ึงดงักล่าวแลว้ อาจกล่าวไดว้า่ ผูมี้สิทธิฟ้องคดีปกครองจะใชห้ลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณาถึงการมีส่วนไดเ้สียของผูฟ้้องคดีเป็นหลกั เป็นลกัษณะหรือองคป์ระกอบของคดีปกครอง  

คิดงาม  คงตระกูล (2547:116)ในการพิจารณาการมีส่วนไดเ้สียในการฟ้องคดีปกครอง
นั้น อาจแยกไดเ้ป็น 2 ประการตามลกัษณะของคดี ดงัน้ี (1) หลกัผูเ้สียหายอย่างแคบ ใช้พิจารณา
ความเป็นผูมี้ส่วนได้เสียในคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) หรือ (4) คือต้องเป็นผูท่ี้ 
ถูกโต้แยง้สิทธิตามสัญญาทางปกครองหรือถูกกระท าละเมิดทางปกครอง (2) หลักผูเ้สียหาย 
อยา่งกวา้ง ใช้พิจารณาความเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) หรือ (2) คือ
เพียงแต่ไดรั้บความกระทบกระเทือนจากค าสั่งทางปกครองหรือการละเลยต่อหนา้ท่ีทางปกครองนั้น 
โดยไม่ตอ้งมีการโตแ้ยง้สิทธิก็ถือเป็นผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนเสียหายแลว้  

2. เง่ือนไขก่อนการฟ้องคดีในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดไว ้ 
ชาญชัย  แสวงศกัด์ิ (2548:167) ผูมี้สิทธิฟ้องคดีจะตอ้งด าเนินการโต้แยง้คดัคา้นต่อ

องค์กรของรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐฝ่ายบริหารให้ครบขั้นตอนตามท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้สียก่อน  
จึงจะน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได ้ 
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มาตรา 42 วรรคสอง พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดเง่ือนไขไวว้่า ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการ
แกไ้ขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเร่ืองใดไวโ้ดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเร่ืองนั้นจะกระท า
ไดต่้อเม่ือมีการด าเนินตามขั้นตอนและวิธีการดงักล่าว และไดมี้การสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือ
มิไดมี้การสั่งการภายในเวลาอนัสมควรหรือภายในเวลาท่ีกฎหมายนั้นก าหนด  

3. เง่ือนไขเก่ียวกบัระยะเวลาในการฟ้องคดี  
ชาญชัย  แสวงศักด์ิ (2548:167) ตุลาการมีหน้าท่ีในการตรวจค าฟ้องว่าได้ยื่นฟ้อง 

เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาฟ้องคดีหรือไม่ การฟ้องคดีปกครองจะตอ้งกระท าภายใน 90 วนั นบัแต่
วนัท่ีผูฟ้้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีหรือนับแต่วนัท่ีพน้ก าหนด 90 วนันับแต่วนัท่ี 
ผูฟ้้องคดีมีหนงัสือร้องขอใหห้น่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย
ก าหนดและไม่ไดรั้บหนงัสือช้ีแจง หรือไดรั้บแต่เป็นค าช้ีแจงท่ีไม่มีเหตุผล แลว้แต่กรณี เวน้แต่จะมี
บทกฎหมายเฉพาะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาปกครอง พ.ศ. 2542 หรือถ้าเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองหรือการ
กระท าละเมิดทางปกครองหรือความรับผิดอยา่งอ่ืนตอ้งฟ้องคดีภายใน 1 ปี  นบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน 10 ปีนบัแต่วนัท่ีมีเหตุแห่งการฟ้องคดี มาตรา 51 หรือในกรณีท่ี
เป็นค าสั่งท่ีอาจฟ้องต่อศาลปกครองได ้กฎหมายบงัคบัให้ผูอ้อกค าสั่งตอ้งระบุอายุความและวิธีการ
ยืน่ฟ้องค าสั่งไวใ้นค าสั่งดงักล่าวดว้ย มิเช่นนั้น อายคุวามในการฟ้องคดีจะขยายเป็น 1 ปี นบัแต่วนัท่ี 
ผูฟ้้องคดีไดรั้บทราบค าสั่งนั้นตามมาตรา 50 หรือเป็นคดีเก่ียวกบัการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ 
หรือสถานะของบุคคล ผูฟ้้องคดีจะยื่นเม่ือใดก็ไดใ้นกรณีท่ีเป็นค าสั่งท่ีอาจฟ้องต่อศาลปกครองได ้ 
คดีท่ียื่นฟ้องเม่ือพน้ก าหนดอายุความก าหนด 90 วนันับแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี  
แต่เน่ืองจากเป็นกรณีโตแ้ยง้เก่ียวกบัการบงัคบัใช้พระราชกฤษฎีกาท่ีมีผลบงัคบัใช้เป็นการทัว่ไป  
ซ่ึงกระทบต่อประชาชนจ านวนมากการฟ้องคดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมศาลจะรับค าฟ้องไวพ้ิจารณา
ก็ไดต้ามมาตรา 47 ประกอบมาตรา 52 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 

4. เง่ือนไขเก่ียวกบัค าบงัคบัคดี  
ชาญชยั  แสวงศกัด์ิ (2548:167) ค าฟ้องคดีปกครองจะตอ้งมีค าขอให้มีการแก้ไขหรือ

บรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผูฟ้้องคดี และตอ้งเป็นค าฟ้องท่ีศาลปกครองมีอ านาจออก
ค าบงัคบัได้ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาปกครอง พ.ศ. 
2542 การท่ีศาลจะก าหนดค าบังคับได้นั้ น จะต้องก าหนดให้สอดคล้องกับค าฟ้องตามมาตรา 9  
วรรคหน่ึงดว้ย 

5. เง่ือนไขรูปแบบค าฟ้องตอ้งมีเน้ือหาครบถว้นตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้
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ชาญชยั  แสวงศกัด์ิ (2548:167) มาตรา 45 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาปกครอง พ.ศ. 2542 ก าหนดว่าการท าค าฟ้องให้ใช้ถอ้ยค าสุภาพและตอ้งมี (1) ช่ือและ 
ท่ีอยู่ของผูฟ้้องคดี (2) ช่ือหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งอนัเป็นเหตุแห่ง
การฟ้องคดี (3) การกระท าทั้งหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี พร้อมทั้งขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์
ตามสมควรเก่ียวกบัการกระท าดงักล่าว (4) ค  าขอของผูฟ้้องคดี (5) ลายมือช่ือของผูฟ้้องคดี ถา้เป็น
การยื่นฟ้องคดีแทนผูอ่ื้นจะตอ้งแนบใบมอบฉันทะให้ฟ้องคดีมาด้วย การท าค าฟ้องในคดีปกครอง
นั้นไม่มีแบบฟอร์มก าหนดไวต้ายตวั กฎหมายก าหนดไวเ้พียงแต่วา่จะตอ้งจดัท าค าฟ้องเป็นหนงัสือ 
ซ่ึงจะเขียนดว้ยลายมือหรือพิมพก์็ได ้แต่จะฟ้องคดีดว้ยวาจาหรือฟ้องคดีทางโทรศพัทไ์ม่ได ้การฟ้อง
คดีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว ้นแต่การฟ้องคดีขอให้สั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน 
อนัสืบเน่ืองจากคดีตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) หรือ (4) ให้เสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย ์
ในอตัราตามท่ีระบุไวใ้นตาราง 1 ทา้ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ส าหรับคดีท่ีมีค าขอให้
ปลดเปล้ืองทุกข์อนัอาจค านวณเป็นราคาเงินไดซ่ึ้งหมายความว่าการฟ้องคดีปกครองนั้นกฎหมาย
วางหลกัไวว้่าผูฟ้้องคดีไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมศาล เช่น ฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือค าสั่ง
ทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย การฟ้องคดีขอให้สั่งห้ามการกระท าทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ผูฟ้้องคดีไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมศาลแต่อย่างใด แต่ถา้เป็นการฟ้องคดีขอให้ศาลสั่งให้มี
การใชเ้งินหรือส่งมอบทรัพยสิ์นอนัสืบเน่ืองจากคดีพิพาทเก่ียวกบัการกระท าละเมิด หรือความรับผิด
อยา่งอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือคดีพิพาทเก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง 
จะตอ้เสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพยใ์นอตัราตามท่ีระบุไวใ้นตาราง 1 ทา้ยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่ส าหรับคดีท่ีมีค าขอใหป้ลดเปล้ืองทุกขอ์นัอาจค านวณเป็นราคาเงินได ้ 

อ านาจหน้าทีตุ่ลาการในช้ันการพจิารณาเนือ้หาแห่งคดี 
คิดงาม คงตระกูล (2547:124-136) อ านาจในการท าค าสั่ง ค  าพิพากษาตดัสินคดีปกครอง

ของตุลาการตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้นระเบียบวิธีพิจารณาคดีปกครอง
เพื่อใหเ้กิดความยติุธรรมกบัสังคมมีดงัต่อไปน้ี  

1. ภาระการพิสูจน์ในคดีปกครอง หน้าท่ีในการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง  
เป็นหน้าท่ีของศาล โดยตุลาการมีอ านาจอย่างกวา้งขวางในการคน้หาขอ้เท็จจริงโดยไม่จ  ากดัอยู ่
แต่เฉพาะขอ้เท็จจริงท่ีคู่ความน าเสนอเท่านั้น แต่ศาลสามารถใช้อ านาจของตนในการแสวงหา
ขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมได ้โดยอาจหาขอ้เท็จจริงจากบุคคลอ่ืน หรือสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งส่งพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีเพื่อประกอบการพิจารณาได ้ 

2. อ านาจศาลในการก าหนดประเด็นแห่งคดี ศาลจ าเป็นตอ้งทราบประเภทของคดีนั้นๆ 
ดว้ยว่าเป็นคดีปกครองประเภทใด หากผูฟ้้องคดีก าหนดประเภทคดีมาในค าฟ้องชดัเจนแลว้ ศาล 
ก็พิจารณาไปตามนั้น อย่างไรก็ตาม ก็ไม่เป็นการตดัอ านาจศาลท่ีจะก าหนดประเภทคดีใหม่ หาก 
ผูฟ้้องคดีก าหนดประเภทคดีมาไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากหลกัทัว่ไปของการฟ้องคดีปกครองนั้น กฎหมาย
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ก าหนดให้ผูฟ้้องคดีสามารถฟ้องคดีได้โดยง่าย เพียงแต่ก าหนดให้ผูฟ้้องคดีตอ้งระบุการกระท า
ทั้งหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีพร้อมทั้งขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเก่ียวกับการ
กระท าตามฟ้องนั้น ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2543 ขอ้ 60 (2) ให้อ านาจตุลาการเจา้ของส านวนในการก าหนดประเด็นท่ีจะตอ้ง
วินิจฉัย ซ่ึงประกอบด้วยประเด็นเก่ียวกับอ านาจศาล ประเด็นเก่ียวกบัเง่ือนไขการฟ้องคดี และ
ประเด็นท่ีเป็นเน้ือหาของคดี  

3. อ านาจศาลในการก าหนดตวัผูฟ้้องคดี นอกจากอ านาจศาลปกครองในการก าหนด
ประเภทคดีแลว้ ศาลยงัมีอ านาจในการก าหนดตวัผูถู้กฟ้องคดีไดด้ว้ย แมใ้นพระราชบญัญติัจดัตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดให้ค  าฟ้องตอ้งระบุช่ือผูถู้กฟ้องคดี
คดีใหช้ดัเจนดว้ย แต่ในทางปฏิบติัเน่ืองจากการฟ้องคดีปกครองไม่ยุง่ยาก สารมารถฟ้องไดเ้องโดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีทนาย ดั้งนั้น ศาลปกครองจึงประสบปัญหาวา่ค าฟ้องไม่ระบุช่ือผูถู้กฟ้องคดี เป็นเหตุ
ใหศ้าลตอ้งก าหนดตวัผูถู้กฟ้องคดีเอง โดยพิจารณาก าหนดจากค าฟ้องของผูฟ้้องคดีนัน่เอง หรือจาก
การให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งท่ีปรากฏช่ือในค าฟ้อง ท าค าช้ีแจง
ก่อนสั่งรับค าฟ้องไวพ้ิจารณา  

4. อ านาจศาลในการก าหนดค าบงัคบัและการพิพากษาคดี เม่ือตุลาการเจ้าของส านวน
แสวงหาขอ้เทจ็จริงจนเพียงพอแก่การวินิจฉยัแลว้ อ านาจตุลาการอีกประการหน่ึง คืออ านาจในการ
ก าหนดค าบงัคบัและการพิพากษาคดีตามมาตรา 72 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ก าหนดให้อ านาจศาลในการก าหนดค าบงัคบัไดโ้ดยให้สอดคลอ้ง
กบัมาตรา 9 และศาลไม่อาจพิพากษาเกินค าขอของผูฟ้้องคดีได ้ศาลตอ้งพิจารณาค าฟ้องและค าขอ
ทา้ยฟ้องของผูฟ้้องคดีว่าประสงค์จะให้ศาลพิพากษาหรือมีค าสั่งอย่างใด หากเป็นกรณีท่ีอยู่ใน
อ านาจศาลตามท่ีก าหนดในมาตรา 72 ศาลก็สามารถพิพากษาให้ไดต้ามค าขอ แต่หากเป็นกรณีท่ี 
ผูฟ้้องคดีไม่ไดร้ะบุค าขอไวน้ั้นเป็นอ านาจของศาลท่ีจะตอ้งพิจารณาวา่ศาลมีอ านาจพิพากษาให้ได้
หรือไม่ ซ่ึงประเด็นน้ีเป็นเร่ืองท่ีศาลจะตอ้งพิจารณาตั้งแต่ในชั้นตรวจรับค าฟ้องแลว้ ซ่ึงอาจจะตอ้ง
แยกวินิจฉัยวา่คดีท่ีฟ้องนั้นเป็นคดีปกครองประเภทใด กล่าวคือหากเป็นคดีท่ีฟ้องเก่ียวกบัการฟ้อง
เพิกถอนค าสั่งทางปกครองหรือกฎท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย แต่ผูฟ้้องคดีไม่ไดร้ะบุค าขอมา ศาลอาจ
ใชอ้ านาจศาลในการสั่งเพิกถอนได ้หากพิจารณาเห็นวา่ค าสั่งทางปกครองหรือกฎนั้นไม่ชอบดว้ย
กฎหมายอยา่งแทจ้ริง ทั้งกรณีน้ีถือเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่หากเป็น
กรณีเก่ียวกับการฟ้องคดีเพื่อขอให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือส่งมอบทรัพย์สิน เป็นเร่ืองท่ีผูฟ้้องคดี
จะตอ้งมีค าขอมาทา้ยค าฟ้อง หากไม่มีค  าขอขา้งตน้ ศาลไม่อาจพิพากษาให้ได ้ในการท าค าสั่งหรือ
พิพากษานั้น ศาลปกครองจะตอ้งตดัสินคดีภายในขอบเขตขอ้เทจ็จริงแห่งคดี โดยไม่สามารถท่ีจะน า
ขอ้เท็จจริงอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้มีการพิจารณาในคดีมาใช้ในการตดัสิน ศาลปกครองตอ้งให้เหตุผลของ 



52 

ค าพิพากษาและค าสั่งท้ายค าพิพากษาออกจากกัน เหตุผลของค าพิพากษาจะต้องให้ค  าตอบแก่
มูลเหตุท่ีคู่กรณีอา้งข้ึน  

วธีิการช่ัวคราวก่อนการพพิากษาคดี 
ชาญชยั  แสวงศกัด์ิ (2548:234-236) พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 66 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัวธีิการชัว่คราวก่อนการพิพากษาไว ้คือ 
ในกรณีท่ีศาลปกครองเห็นสมควรก าหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณี 
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการชัว่คราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่วา่จะมีค าร้องขอจากบุคคลดงักล่าวหรือไม่ ให้
ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดมาตรการหรือวิธีการชัว่คราวและออกค าสั่งไปยงัหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งให้ปฏิบติัไดต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดโดยระเบียบของ 
ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการนั้น ให้ค  านึงถึง
ความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐและปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน
แก่การบริหารงานของรัฐประกอบดว้ย จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าวท าให้จ  าแนกรูปแบบวิธีการชัว่คราว
ก่อนการพิพากษาคดีได ้2 รูปแบบ คือ  

1. การทุเลาการบงัคบัตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้
เพิกถอนกฎหรือค าสั่งทางปกครอง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบงัคบัตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้น 
เวน้แต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน แต่คู่กรณีอาจยื่นค าขอทุเลาการบงัคบัตามกฎหรือค าสั่งทาง
ปกครองนั้น โดยอาจขอมาในค าฟ้องหรือยื่นค าขอในเวลาใดๆ ก่อนศาลจะพิพากษาหรือมีค าสั่ง 
ช้ีขาดคดี แต่ศาลก็มีอ านาจสั่งรับหรือไม่รับค าขอทุเลาการบงัคบัตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองนั้น
ได ้ซ่ึงศาลอาจจะไม่รับค าขอทุเลาการบงัคบัตามกฎหรือค าสั่ง เพราะศาลเห็นวา่ค าขอทุเลานั้นยื่น
โดยไม่มีขอ้อา้งหรือขอ้เท็จจริงเพียงพอหรือไม่มีเหตุผลหรือมีสาระอนัควรไดรั้บการพิจารณา หรือ 
เห็นไดอ้ย่างชดัแจง้ว่าไม่สมควรมีค าสั่งทุเลานั้น หรือเป็นกรณีท่ีศาลจะสั่งไม่รับค าฟ้องคดีนั้นไว้
พิจารณาอยูแ่ลว้ ค  าสั่งดงักล่าวใหเ้ป็นท่ีสุด 

2. การบรรเทาทุกข์ชัว่คราว การขอบรรเทาทุกข์ชัว่คราวสามารถขอไดก่้อนศาลมีค าพิพากษา
หรือค าสั่งช้ีขาดคดี (1) โดยผู ้ฟ้องคดีอาจยื่นค าขอให้ศาลมีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุม้ครองอยา่งใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา หรือ (2) คู่กรณีอาจยื่นค าขอให้ศาลมี
ค าสั่งก าหนดวิธีการเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูข้อในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบงัคบัตาม 
ค าพิพากษาได้ ตามขอ้ 75 แห่งระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วย 
วธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 การพิจารณาของศาลปกครองจะกระท าโดยองคค์ณะโดยไม่ตอ้ง
มีค าแถลงการณ์ของตุลาการผูแ้ถลงคดีซ่ึงจะกระท าด้วยวาจาก็ได้ ตามขอ้ 76 วรรคหน่ึง ค าสั่ง 
ไม่รับค าหรือยกค าขอของผูฟ้้องคดีหรือคู่กรณีให้เป็นท่ีสุด ตามขอ้ 76 วรรคสอง ผูมี้ส่วนได้เสีย 
มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งทุเลาการบงัคบัตามกฎหมายค าสั่งทางปกครองและการบรรเทาทุกข์ของ 
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ศาลชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีผูน้ั้นได้รับแจ้งหรือทราบค าสั่งของ 
ศาลปกครองชั้นตน้ 

การอุทธรณ์คดีปกครองต่อศาลปกครองสูงสุด  
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 73 ได้

ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลปกครองชั้ นต้น คือ  
(1) การคดัคา้นค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นตน้ ใหย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นตน้ท่ี
มีค าพิพากษาหรือค าสั่งภายในก าหนดสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้มีค  าพิพากษาหรือค าสั่ง ถ้ามิได ้
ยื่นอุทธรณ์ตามก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือวา่คดีนั้นเป็นอนัถึงท่ีสุด (2) ค  าพิพากษาหรือค าสั่งตาม 
วรรคหน่ึง ให้หมายความรวมถึงค าสั่งเก่ียวกับละเมิดอ านาจศาลหรือค าสั่งอ่ืนใดท่ีท าให้คดี 
เสร็จเด็ดขาด (3) ในกรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าค าอุทธรณ์ใดมีขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมาย 
ท่ีไม่เป็นสาระอนัควรไดรั้บการวินิจฉยั ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้นไวพ้ิจารณาก็ได ้
และ (4) ค  าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดใหเ้ป็นท่ีสุด  

สรุป การพิจารณาคดีปกครองด้านส่ิงแวดล้อมก็ใช้ระบบการพิจารณาเดียวกันกบัการ
พิจารณาคดีปกครองทัว่ไปตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 และระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงไม่ไดก้  าหนดหลกัเกณฑห์รือวธีิการจ าแนกประเภทคดีไว ้

ดงันั้น ศาลปกครองจึงมีบทบาทส าคญัในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมด้วยการเข้าไป
ตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
รวมไปถึงการตรวจสอบการใชอ้ านาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการริเร่ิม
หรือจดัให้มีโครงการต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศน์และให้การเยียวยา
ความเสียหายจากการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

จึงเห็นไดว้า่ บทบาทของศาลปกครองมีความส าคญัยิ่งในการคุม้ครองสิทธิของประชาชน
และประโยชน์สาธารณะในเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มการด าเนินงานของศาลปกครองมีหน่วยงาน
ธุรการของศาลคือ ส านักงานศาลปกครองเป็นผูรั้บผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครองซ่ึงมี
เลขาธิการส านกังานศาลปกครองเป็นผูด้  าเนินกิจการของส านกังานตามวิสัยทศัน์ และพนัธกิจของ
หน่วยงาน 

การสรุปภาพรวมรายงานขอ้มูลสถิติคดีปกครองแผนกคดีส่ิงแวดล้อมตั้งแต่เปิดท าการ
จนถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2558  
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ตารางที ่1 สถิติคดีปกครองแผนกคดีส่ิงแวดลอ้ม 

ศาล 
แผนกคดีส่ิงแวดล้อม 

คดีรับเข้า คดีแล้วเสร็จ ร้อยละ คดีคงค้าง ร้อยละ 
ศาลปกครองสูงสุด 703 146 20.77 557 79.23 
ศาลปกครองชั้นตน้ 4,518 2,846 62.99 1,672 37.01 
ศาลปกครองกลาง 2,644 1,116 42.21 1,528 57.79 
ศาลปกครองเชียงใหม่ 109 90 82.57 19 17,.43 
ศาลปกครองสงขลา 1,455 1,450 99.66 5 0.34 
ศาลปกครองนครราชสีมา 97 47 48.45 50 51.55 
ศาลปกครองขอนแก่น 10 7 70.00 3 30.00 
ศาลปกครองพิษณุโลก 34 33 97.06 1 2.94 
ศาลปกครองระยอง 91 51 56.04 40 43.96 
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 27 15 55.56 12 44.44 
ศาลปกครองอุดรธานี 29 22 75.86 7 24.147 
ศาลปกครองอุบลราชธานี 22 15 68.18 7 31.82 
ศาลปกครองเพชรบุรี  - - 0.00 - - 

รวม 5,221 2,992 57.31 2,229 42.69 
 
ทีม่า : ศูนยข์อ้มูลบริหารยทุธศาสตร์ ส านกับริหารยทุธศาสตร์ ส านกังานศาลปกครอง  
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ภาพประกอบที ่1 สถิติแผนกคดีส่ิงแวดลอ้ม (คดีรับเขา้) 
ทีม่า : ศูนยข์อ้มูลบริหารยทุธศาสตร์ ส านกับริหารยทุธศาสตร์ ส านกังานศาลปกครอง 
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ภาพประกอบที ่2 สถิติแผนกคดีส่ิงแวดลอ้ม (คดีแลว้เสร็จ)  
ทีม่า : ศูนยข์อ้มูลบริหารยทุธศาสตร์ ส านกับริหารยทุธศาสตร์ ส านกังานศาลปกครอง 
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ภาพประกอบที ่3 สถิติคดีปกครองแผนกส่ิงแวดลอ้ม (คดีรับและคดีแลว้เสร็จ)  
ทีม่า : ศูนยข์อ้มูลบริหารยทุธศาสตร์ ส านกับริหารยทุธศาสตร์ ส านกังานศาลปกครอง 
 
6. แนวค าวนิิจฉัยของศาลปกครองเกีย่วกบัคดีส่ิงแวดล้อม 

จากคดีปกครองดา้นคดีส่ิงแวดลอ้มฟ้องคดีต่อศาลปกครองพบว่า มีคดีปกครองเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าสนใจ จึงขอยกตวัอยา่งมาดงัน้ี  

- กรณีฟ้องขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีมิได้ 
ท าการบ าบัดอากาศเสียให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดก่อนที่จะปล่อยสู่บรรยากาศ  
จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องเจ็บป่วย 

“เม่ือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผูถู้กฟ้องคดี) มิไดท้  าการบ าบดัอากาศเสียให้มี
ค่าไม่เกินมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดก่อนท่ีจะปล่อยสู่บรรยากาศและผลจากการปล่อยอากาศเสีย 
ท่ีมีค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปเกินกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนด จนเป็นเหตุให้ผูฟ้้องคดีตอ้งเจ็บป่วยดว้ยอาการของโรคทางเดินหายใจ โรคปอด ระคายเคือง
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ต่อเยือ่บุผนงัตามร่างกายกรณีดงักล่าวถือเป็นการละเลยต่อหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งปฏิบติั 
และเม่ือผูฟ้้องคดีได้รับผลกระทบจากการกระท าของผูถู้กฟ้องคดีจึงเป็นกรณีท่ีผูถู้กฟ้องคดีตอ้ง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
พ.ศ. 2535 และเป็นการกระท าละเมิดต่อผูฟ้้องคดี” 

ผูฟ้้องคดีทั้ง 19 ส านวน มีภูมิล าเนาอยูใ่นต าบลนาสัก ต าบลบา้นดง ต าบลสบป้าด ต าบล
แม่เมาะ ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง ไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจากการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินลิกไนตเ์ป็นเช้ือเพลิง 248 เพื่อผลิตไฟฟ้าของผูถู้กฟ้องคดี 
ท่ีต  าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง เน่ืองจากโรงงานผลิตไฟฟ้าดงักล่าวไม่บ าบดัอากาศ
เสียก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ ท าให้ผูฟ้้องคดีไดรั้บก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์จนเป็นอนัตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย และทรัพยสิ์น จึงขอให้ศาลสั่งให้ผูฟ้้องคดีชดใชค้่าเสียหายจากการเส่ือมสมรรถภาพและ
อนามยั และความสูญเสียทางดา้นจิตใจแก่ผูฟ้้องคดี  

ศาลปกครองเชียงใหม่วนิิจฉัยว่า ผูถู้กฟ้องคดีเป็นผูป้ระกอบการท่ีก่อให้เกิดก๊าซซลัเฟอร์
ไดออกไซด์ โดยไม่ปรากฏว่ามีปัจจยัอ่ืนหรือสถานประกอบการอ่ืนเป็นผูป้ล่อยมลพิษในพื้นท่ี
ดงักล่าว ประกอบกบัในคดีแพ่งของศาลจงัหวดัล าปางฟังไดว้่า ก๊าซดงักล่าวท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้า 
แม่เมาะท าใหเ้กิดมลภาวะจริง และกรณีดงักล่าวเกิดจากการท่ีผูถู้กฟ้องคดีมิไดท้  าการบ าบดัอากาศเสีย
ใหมี้ค่าไม่เกินมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดก่อนท่ีจะปล่อยสู่บรรยากาศ และเคร่ืองก าจดัก๊าซใชไ้ดเ้พียง 
2 เคร่ือง ซ่ึงผูถู้กฟ้องคดีทราบอยูแ่ลว้ จึงแสดงให้เห็นวา่เหตุการณ์ดงักล่าวผูถู้กฟ้องคดีสามารถ
คาดการณ์ไดล่้วงหนา้และป้องกนัไม่ให้เกิดข้ึนได ้ จึงมิใช่เหตุสุดวิสัยตามมาตรา 8 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ถือเป็นการละเลยต่อหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งปฏิบติั เม่ือ
ปรากฏวา่ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2535 ถึงเดือนสิงหาคม 2541 ผูถู้กฟ้องคดีไดก่้อให้เกิดมลพิษ 

โดยปล่อยอากาศเสียมีค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปเกิน
กวา่ท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวผูฟ้้องคดีทั้ง 19 ส านวน อา้งวา่เจ็บป่วยดว้ยอาการของ
โรคทางเดินหายใจ โรคปอดระคายเคืองต่อเยื่อบุผนงัตามร่างกายซ่ึงการตรวจดงักล่าวจะมิไดมี้การ
วดัคุณภาพอากาศและเป็นการตรวจภายหลงัจากท่ีไม่มีความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีจะ
เป็นอนัตรายก็ตาม ประกอบกบัผูเ้ช่ียวชาญไดเ้บิกความวา่ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์หากไดรั้บนานๆ 
อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงถือว่าผูฟ้้องคดีได้รับผลกระทบจากการกระท าของผูถู้กฟ้องคดี  
จึงเป็นกรณีท่ีผูถู้กฟ้องคดีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และเป็นการกระท าละเมิดต่อผูฟ้้องคดี 
จึงพิพากษาให้ผูถู้กฟ้องคดีช าระค่าเสียหายอนัเป็นค่าทดแทนการเส่ือมสมรรถภาพและอนามยัและ
ความสูญเสียทางดา้นจิตใจแก่ผูฟ้้องคดี แต่ส าหรับประเด็นท่ีวา่ผูถู้กฟ้องคดีจะตอ้งหยุดหรือระงบั
การกระท าละเมิด หรือตอ้งหยุดการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยถ่านหินลิกไนต ์ และจะตอ้งจดัการฟ้ืนฟู
สภาพส่ิงแวดล้อมและคุณภาพอากาศบริเวณอ าเภอแม่เมาะให้กลบัคืนสู่สภาพดีดงัเดิม โดย
ค่าใชจ่้ายของผูถู้กฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด นั้น เม่ือปัจจุบนัผูถู้กฟ้องคดีติดตั้งและซ่อมแซมเคร่ือง
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ก าจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ให้ใชก้ารไดค้รบถว้นแลว้ จึงถือไดว้า่ผูถู้กฟ้องคดีไดห้ยุดหรือระงบั
การกระท าละเมิด ตลอดจนไดป้้องกนัมิให้ก๊าซดงักล่าวฟุ้งกระจายไปในอากาศแลว้ ประกอบกบั
คุณภาพอากาศไม่มีก๊าซดงักล่าวเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด และพืชผลและทรัพยสิ์นของชาวบา้น
เสียหายเพียงคร้ังเดียวโดยไม่มีผลต่อเน่ืองตามมา จึงฟังไม่ไดว้า่สภาพแวดลอ้มและคุณภาพอากาศ
ได้รับผลกระทบอันจะต้องสั่งให้ผูถู้กฟ้องคดีท าการฟ้ืนฟู (ค าพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่  
60-77/2552 และท่ี 64/2548)  

- กรณีฟ้องขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ท าสัญญาจ้างเอกชน
ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยโดยใช้พืน้ที่ต าบลราชาเทวะ ให้มีการควบคุมและดูแลมิให้การด าเนินการ
ของเอกชนก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน 

“การจ ากดัขยะมูลฝอยถือเป็นบริการสาธารณะท่ีหน่วยงานทางปกครองตอ้งด าเนินการ
ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้การท่ีหน่วยงานทางปกครองท าสัญญาจา้งเอกชนก าจดัขยะ
มูลฝอยถือเป็นการมอบให้เอกชนจดัท าบริการสาธารณะดา้นก าจดัขยะมูลฝอยแทน หน่วยงานทาง
ปกครองในฐานะผูว้่าจ้างจึงมีหน้าท่ีต้องควบคุม ดูแลเอกชนให้ด าเนินการอย่างถูกสุขลกัษณะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอ้งตรวจสอบขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผงัเมืองรวมก่อน 
และตรวจสอบการด าเนินการของเอกชนมิให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในบริเวณ
ใกลเ้คียง เม่ือไม่มีการด าเนินการดงักล่าว จึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้
ตอ้งปฏิบติั” 

กรณีผูฟ้้องคดีและชาวบา้นในต าบลราชาเทวะไดรั้บความเดือดร้อนจากกล่ินเหม็นของ
ขยะจากการท่ีผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 5) ท าสัญญาวา่จา้งห้างหุ้นส่วนจ ากดั พ. 
(ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 6) ด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอย โดยใชท่ี้ดินท่ีต าบลราชาเทวะเป็นท่ีฝังกลบ ซ่ึงมีการทิ้ง
และฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
ในบริเวณดังกล่าว จึงฟ้องขอให้ศาลปกครองมีค าพิพากษาให้ผูว้่าราชการจงัหวดัสมุทรปราการ  
(ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1) นายอ าเภอบางพลี (ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ 
(ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 3) สาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ(ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4) และผูถู้กฟ้องคดีท่ี 5 ปฏิบติั
หนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยใหย้า้ยท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยออกไปจากพื้นท่ีดงักล่าว ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยว่า เ ม่ือผู ้ถูกฟ้องคดีท่ี 6 ขออนุญาตน าขยะมูลฝอยมาฝังกลบในท้องท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 ก็มิได้ตรวจสอบว่าท่ีดินตามท่ีขออนุญาตนั้นถูกก าหนดห้ามใช้
ประโยชน์เพื่อกิจการดงักล่าวตามกฎหมายว่าดว้ยการผงัเมืองหรือไม่ การท่ีผูถู้กฟ้องคดีท่ี 6 ขอให้
แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดการใชท่ี้ดินในเขตผงัเมืองรวมจงัหวดั ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 ก็ด าเนินการให้
จนมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดในผงัเมืองรวมใหมี้การใชท่ี้พิพาทเป็นท่ีก าจดัขยะมูลฝอยได ้ซ่ึงการแกไ้ข
ดงักล่าวไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของรัฐ แต่เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของเอกชนผูป้ระกอบการ 
ซ่ึงเกิดปัญหาในการด าเนินงานท่ีตอ้งหาท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย จึงถือวา่เป็นการละเลยในการบริหาร
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ราชการโดยไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ตามพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 และระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อีกทั้งผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 ยงัปล่อยให ้
ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 3 ออกใบอนุญาตให้ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 6 ประกอบกิจการก าจดัขยะมูลฝอยโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนตลอดมา อนัเป็นการไม่ก ากบัดูแลให ้
ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 3 ปฏิบติัราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงถือเป็นการละเลยต่อหนา้ท่ีตามมาตรา 57 
(1) และ (4) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 การท่ีผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2 
ปล่อยให้ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 3 ออกและต่อใบอนุญาตให้ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 6 ประกอบกิจการก าจดัขยะ 
มูลฝอย หลังจากท่ีศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตฉบับเดิมอันเป็นการออก
ใบอนุญาตโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือได้ว่าไม่ก ากบัดูแลผูถู้กฟ้องคดีท่ี 3 ซ่ึงเป็นราชการส่วน
ทอ้งถ่ินให้ปฏิบติัให้เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของทางราชการ  
อนัเป็นการละเลยต่อหนา้ท่ีตามมาตรา 90 และมาตรา 91 แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์าร
และบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  

ส่วนผูถู้กฟ้องคดีท่ี 3 นอกจากจะไดอ้อกใบอนุญาตโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายแลว้ยงัได้
ใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยไม่ยึดถือหรือไม่ปฏิบติัการให้เป็นไปตามกฎหมาย อนัเป็นการละเลยต่อหนา้ท่ี
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งปฏิบติัดว้ยกรณีของผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4 เห็นว่า ไดด้ าเนินการเพื่อระงบั
เหตุความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดจากการประกอบกิจการของผูถู้กฟ้องคดีท่ี 6 อนัเป็นการ
ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
เพื่อแก้ไขและป้องกนัปัญหาความเสียหายจากเหตุดังกล่าวแล้ว จึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั  

กรณีของผูถู้กฟ้องคดีท่ี 5 ซ่ึงรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามมาตรา 50 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ไดท้  าสัญญาวา่จา้งผูถู้กฟ้องคดี
ท่ี 6 ให้ก าจดัขยะมูลฝอย จึงมีหน้าท่ีตอ้งควบคุมดูแลให้ด าเนินการอย่างถูกสุขลกัษณะโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจะตอ้งตรวจสอบขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามผงัเมืองรวมสมุทรปราการ
ก่อนท าสัญญาจา้ง และตรวจสอบการด าเนินการของผูถู้กฟ้องคดีท่ี 6 มิให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง แต่ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 5 ไม่ด าเนินการใดๆ จึงถือเป็นการละเลยต่อ
หนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.79/2547) 

- กรณีฟ้องขอให้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดีกรณี
ละเลยในการปฏิบัติหน้าทีป่ล่อยให้มีการแพร่กระจายของสารกมัมันตรังสี 

“ส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ (ผูถู้กฟ้องคดี) มีหน้าท่ีโดยตรงในการควบคุมดูแลเก่ียวกบั
การใช้ประโยชน์พลงังานปรมาณู การเก็บรักษาวสัดุกมัมนัตรังสี และการจดัการกากกมัมนัตรังสี 
ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผูใ้ช้และประชาชน ดังนั้น การท่ีผูถู้กฟ้องคดีละเลยการปฏิบติัหน้าท่ี
ดงักล่าวจนเป็นเหตุให้มีการน าเคร่ืองฉายรังสีไปเก็บไวใ้นท่ีท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจนกระทัง่มีคนร้าย
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ลกัไปก่อให้เกิดการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีการกระท าดงักล่าวจึงเป็นผลโดยตรงจากการ
ละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของผูถู้กฟ้องคดี 244 กรณีจึงถือไดว้า่ผูถู้กฟ้องคดีกระท าละเมิดตามมาตรา 9  
วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองฯ” 

ผูฟ้้องคดีทั้งสิบสองรายยื่นฟ้องส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ผูถู้กฟ้องคดี) ต่อศาล
ปกครองกลางวา่ ไดรั้บผลกระทบจากการร่ัวไหลของสารกมัมนัตรังสีโคบอลท-์60 ท่ีเป็นวสัดุให้
รังสีแกมมาท่ีอยู่ในรูปของเคร่ืองฉายรังสีท่ีถูกเก็บไวบ้ริเวณลานจอดรถเก่าของบริษทั ก. ท าให ้
ผูฟ้้องคดีทั้งสิบสองรายไดรั้บผลกระทบจากกมัมนัตรังสี โดยมีสาเหตุเกิดจากการจงใจละเวน้การ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผูถู้กฟ้องคดีซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีในการออกระเบียบ 
ขอ้บงัคบั วางมาตรการ และปฏิบติัการเพื่อควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์พลงังานปรมาณู  การเก็บ
รักษาวสัดุกมัมนัตรังสี และการจดัการกากกมัมนัตรังสีให้เกิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ชแ้ละประชาชน 
โดยเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2511 โรงพยาบาลไดซ้ื้อเคร่ืองฉายรังสีโคบอลท-์60 เพื่อใชบ้ริการทาง
การแพทย ์ต่อมา ในปี พ.ศ. 2538 เคร่ืองดงักล่าวเส่ือมสภาพ โรงพยาบาลไดจ้  าหน่ายเคร่ืองฉายรังสี
ดงักล่าวดว้ยวธีิขายทอดตลาด และบริษทั ก. ไดรั้บซ้ือและน าไปจดัเก็บไวท่ี้โกดงัของบริษทั ก. โดย
จดัเก็บรวมไวก้บัเคร่ืองฉายรังสีโคบอลท-์60 อ่ืนๆ ส่วนโรงพยาบาลแจง้การจ าหน่ายเคร่ืองฉายรังสี
โคบอลท-์60 ให้ผูถู้กฟ้องคดีทราบแลว้ในเอกสารค าขออนุญาตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ. 2543  
ผูถู้กฟ้องคดีมีหน้าท่ีตอ้งติดตามตรวจสอบดูแลว่าผูค้รอบครองท่ีขออนุญาตมีไวใ้นครอบครอง 
ซ่ึงเคร่ืองฉายรังสีโคบอลท์-60 ไดจ้ดัเก็บให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์และหลกัวิชาการเพื่อป้องกนั
อนัตรายท่ีจะเกิดแก่ประชาชนหรือไม่ แต่กลบัละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีโดยออกใบอนุญาตให้แก่
โรงพยาบาล โดยมิไดติ้ดตามตรวจสอบขอ้มูลวา่เคร่ืองฉายรังสีโคบอลท-์60 ดงักล่าวไดต้กไปอยูใ่น
ความครอบครองของบุคคลใดและบุคคลดงักล่าวมีใบอนุญาตถูกตอ้งรวมทั้งมีการจดัเก็บอย่าง
ปลอดภยัตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ ต่อมา ไดมี้บุคคลภายนอกผูไ้ม่อาจคาดหมายไดถึ้งภยนัตราย
ของวตัถุดงักล่าวไดน้ าช้ินส่วนเคร่ืองฉายรังสีโคบอลท-์60 คือ แท่งตะกัว่บรรจุสารกมัมนัตรังสี 
โคบอลท-์60 และเศษโลหะอ่ืนๆ มาขายให้แก่ผูฟ้้องคดีท่ี 9 และผูฟ้้องคดีท่ี 10 ซ่ึงมีอาชีพเป็นพ่อคา้เร่
รับซ้ือของเก่า ไดรั้บซ้ือไวโ้ดยปกติในทางการคา้และไม่ทราบวา่เป็นวตัถุอนัตรายและเป็นแหล่งก าเนิด
มลพิษทางกมัมนัตรังสี โดยเขา้ใจวา่เป็นวสัดุเหลือใชท่ี้ทิ้งแลว้และน ากลบัไปยงัท่ีพกั และร่วมกบั 
ผูฟ้้องคดีท่ี 11 ซ่ึงเป็นลูกจา้งและพกัอาศยัอยูบ่า้นเดียวกนั พยายามแยกช้ินส่วนแต่ไม่สามารถแยก
ช้ินส่วนแท่งตะกัว่ดงักล่าวไดส้ าเร็จ ผูฟ้้องคดีท่ี 9 ถึงผูฟ้้องคดีท่ี 11 ไดส้ัมผสักบัแท่งตะกัว่ดงักล่าว
ซ่ึงมีกมัมนัตรังสีร่ัวไหลออกมาและเกิดอาการเจ็บป่วยข้ึน โดยท่ีบุคคลทั้งสามยงัไม่ทราบว่าตน
เจบ็ป่วยเน่ืองจากการไดรั้บกมัมนัตรังสี ต่อมา ผูฟ้้องคดีท่ี 9 น าวสัดุดงักล่าวไปขายให้แก่ร้านรับซ้ือ
ของเก่า ผูฟ้้องคดีท่ี 2 ไดรั้บซ้ือไวโ้ดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่อาจคาดหมายไดถึ้งภยนัตรายของวตัถุ
ดงักล่าว จากนั้นสามีของผูฟ้้องคดีท่ี 2 พร้อมดว้ยลูกจา้งในร้านไดช่้วยกนัตดัแยกแท่งตะกัว่ท่ีห่อหุ้ม
สารกมัมนัตรังสีโคบอลท์-60 ออกจากกนั โดยสารดงักล่าวเป็นตน้ก าเนิดรังสี ท าให้กมัมนัตรังสี
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แพร่ออกมาในปริมาณสูง ส่งผลกระทบเบ้ืองตน้ต่อสุขภาพร่างกายของบุคคลท่ีท างานและท่ีพกั
อาศยัอยูใ่นร้านรับซ้ือของเก่า คือ ผูฟ้้องคดีท่ี 1 ผูฟ้้องคดีท่ี 2 ผูฟ้้องคดีท่ี 4 ผูฟ้้องคดีท่ี 7 ถึงผูฟ้้องคดี 
ท่ี 9 รวมทั้งผูท่ี้พกัอาศยัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงคือผูฟ้้องคดีท่ี 12 เม่ือบุคคลดงักล่าวไปรักษาตวัท่ี
โรงพยาบาล จึงทราบจากแพทยว์า่อาการเจบ็ป่วยเป็นผลมาจากการสัมผสัสารกมัมนัตรังสีโคบอลท-์60  
และต่อมา ผูถู้กฟ้องคดีไดด้ าเนินการเก็บกูแ้ละขนยา้ยวตัถุกมัมนัตรังสีดงักล่าวจากร้านรับซ้ือของ
เก่าไปจดัเก็บไวใ้นสถานท่ีจดัเก็บของผูถู้กฟ้องคดี ทั้งน้ี การแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี
ดงักล่าวท าใหผู้ฟ้้องคดีทั้งสิบสองรายไดรั้บอนัตรายจนถึงแก่ชีวิต ร่างกาย และสุขภาพอนามยั ก่อน
ฟ้องคดีน้ีผูฟ้้องคดีไดรั้บความเสียหายจึงด าเนินการยื่นค าร้องต่อผูถู้กฟ้องคดีขอให้ชดใชค้่าสินไหม
ทดแทนและเคยขอทราบความคืบหนา้ แต่ผูถู้กฟ้องคดีเพิกเฉย ขอให้ผูถู้กฟ้องคดีชดใชค้่าสินไหม
ทดแทนแก่ผูฟ้้องคดีทั้งสิบสองราย  

ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า ผูถู้กฟ้องคดีละเลยการปฏิบติัหน้าท่ีในการควบคุมดูแล
เก่ียวกบัการใช้ประโยชน์พลงังานปรมาณู การเก็บรักษาวสัดุกมัมนัตรังสีและการจดัการกาก
กมัมนัตรังสีให้เกิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ชแ้ละประชาชน เป็นเหตุให้มีการน าเคร่ืองฉายรังสีไปเก็บ
ไวใ้นท่ีท่ีไม่ได้รับอนุญาตจนกระทัง่มีคนร้ายลกัไป การท่ีกัมมนัตรังสีแพร่กระจายจึงเป็นผล
โดยตรงจากการละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของผูถู้กฟ้องคดี ถือวา่ผูถู้กฟ้องคดีกระท าละเมิดต่อผูฟ้้องคดี
ทั้งสิบสองรายในเร่ืองค่าเสียหายท่ีเป็นตวัเงิน ศาลก าหนดให้ตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงแก่ 
ผูฟ้้องคดีทั้งสิบสองราย ส่วนค่าเสียหายท่ีไม่เป็นตวัเงินผูฟ้้องคดีท่ี 1 ผูฟ้้องคดีท่ี 2 ผูฟ้้องคดีท่ี 3  
ผูฟ้้องคดีท่ี 7 และผูฟ้้องคดีท่ี 8 มีอาการปวดศีรษะมาก คล่ืนไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ผมร่วง เกล็ดเลือดต ่า 
โครโมโซมผิดปกติ ไขกระดูกฝ่อ จึงตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งแพทย ์ เช่น ตอ้งงดอาหารประเภทยา่ง  
เผา ผกัและผลไมส้ด บางรายห้ามแปรงฟัน ถือวา่ผูฟ้้องคดีทั้งห้าไดรั้บความเสียหายแก่ร่างกายและ
อนามยั จึงก าหนดค่าเสียหายท่ีไม่ใช่ตวัเงินให้ผูฟ้้องคดีทั้งห้าตามมาตรา 446 แห่งประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์ส าหรับค่ารักษาพยาบาลในอนาคตนั้น ไม่มีหลกัฐานแน่ชดัวา่ผูฟ้้องคดีท่ี 1 ผูฟ้้องคดี
ท่ี 2 ผูฟ้้องคดีท่ี 4 ผูฟ้้องคดีท่ี 7 ถึงผูฟ้้องคดีท่ี 12 จะมีโครโมโซมเสียหายหรือมีโอกาสเป็นมะเร็ง
หรือเจ็บป่วยอย่างอ่ืนหรือไม่อย่างไร แพทย์ให้ความเห็นว่าควรติดตามผลเลือดและโครโมโซม 
ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี จึงไม่อาจทราบในขณะน้ีวา่ผูฟ้้องคดีท่ี 1 ผูฟ้้องคดีท่ี 2 ผูฟ้้องคดีท่ี 4 ผูฟ้้องคดีท่ี 7 
ถึงผูฟ้้องคดีท่ี 12 จะมีอาการเจ็บป่วยในอนาคตหรือไม่ จึงไม่ก าหนดค่ารักษาพยาบาลในอนาคตไว้
ใหใ้นขณะน้ี แต่สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะแกไ้ขค าพิพากษาในส่วนน้ีไวอี้กภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 
นบัแต่วนัท่ีมีค าพิพากษาตามมาตรา 444 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์ (ค าพิพากษา 
ศาลปกครองกลางท่ี 1820/2555) 

หมายเหตุ : คดีน้ี ผูฟ้้องคดีท่ี 1 ผูฟ้้องคดีท่ี 2 ผูฟ้้องคดีท่ี 4 ผูฟ้้องคดีท่ี 7 ถึงผูฟ้้องคดีท่ี 12 
ยื่นค าร้องขอให้ศาลปกครองชั้นต้นแก้ไขค าพิพากษาเพิ่มเติมในส่วนของค่ารักษาพยาบาลเป็น 
ค่ารักษาพยาบาลในอนาคตบางส่วนท่ีเกิดข้ึนภายหลังท่ีศาลปกครองชั้นต้นมีค าพิพากษาของ 
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ผูฟ้้องคดีแต่ละราย และค่ารักษาพยาบาลในอนาคตท่ีเกิดข้ึนจากการเฝ้าระวงัและรักษาพยาบาล 
ในอนาคต เป็นค่าใชจ่้ายในการตรวจเฝ้าระวงัอาการเจบ็ป่วยของผูฟ้้องคดีแต่ละราย และค่ารักษาพยาบาล
กรณีเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งค านวณตามความเส่ียงของผูฟ้้องคดีแต่ละรายศาลปกครองชั้นตน้พิพากษา 
ยกค าร้อง ผูฟ้้องคดีทั้งเกา้คนอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองชั้นตน้ว่าไม่ติดใจค่ารักษาพยาบาล 
ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัศาลมีค าพิพากษา แต่อุทธรณ์ขอค่ารักษาพยาบาลในอนาคตเป็นค่าตรวจติดตามผล
การตรวจเลือดและโครโมโซมและค่ารักษาพยาบาลเม่ือป่วยเป็นโรคมะเร็งตามความเส่ียงซ่ึงในคดีน้ี  

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เม่ือปรากฏว่ากรณีท่ีผูถู้กฟ้องคดีละเลยการปฏิบติัหน้าท่ี 
เพื่อควบคุมดูแลเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์พลงังานปรมาณู การเก็บรักษาวสัดุกมัมนัตรังสี และการ
จดัการกากกมัมนัตรังสีให้เกิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ช้และประชาชน แต่มีการน าเคร่ืองฉายรังสีไป
เก็บไวใ้นท่ีท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจนกระทัง่มีคนร้ายลกัไป การแพร่กระจายของกมัมนัตรังสีจึงเป็นผล
โดยตรงจากการละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของผูถู้กฟ้องคดี ถือวา่ผูถู้กฟ้องคดีกระท าละเมิดต่อผูฟ้้องคดี
ทั้งสิบสองราย และจะตอ้งชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูฟ้้องคดีทั้งสิบสองรายดงักล่าวโดยในเร่ือง
ค่าเสียหายท่ีเป็นตวัเงินนั้น ศาลก าหนดให้ตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงแก่ผูฟ้้องคดีทั้งสิบสองราย 
ส่วนค่าเสียหายท่ีไม่เป็นตวัเงิน เม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงวา่ ผูฟ้้องคดีท่ี 1 ผูฟ้้องคดีท่ี 2 ผูฟ้้องคดีท่ี 3  
ผูฟ้้องคดีท่ี 7 และผูฟ้้องคดีท่ี 8 มีอาการปวดศีรษะมาก คล่ืนไส้อาเจียน อ่อนเพลีย ผมร่วง เกล็ดเลือดต ่า 
โครโมโซมผิดปกติ ไขกระดูกฝ่อ จึงตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งแพทยเ์ช่น ตอ้งงดอาหารประเภทยา่ง เผา 
ผกั และผลไมส้ด บางรายห้ามแปรงฟัน จึงถือวา่ผูฟ้้องคดีทั้งห้าไดรั้บความเสียหายแก่ร่างกายและ
อนามยั จึงก าหนดค่าเสียหายท่ีไม่ใช่ตวัเงินใหผู้ฟ้้องคดีทั้งหา้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
มาตรา 446 ส าหรับค่ารักษาพยาบาลในอนาคตนั้น เม่ือไม่มีหลกัฐานแน่ชดัวา่ผูฟ้้องคดีท่ี 1 ผูฟ้้องคดี
ท่ี 2 ผูฟ้้องคดีท่ี 4 ผูฟ้้องคดีท่ี 7 ถึงผูฟ้้องคดีท่ี 12 จะมีโครโมโซมเสียหายหรือมีโอกาสเป็นมะเร็ง
หรือเจ็บป่วยอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร อีกทั้ง แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ความเห็นว่าควรติดตาม 
ผลเลือดและโครโมโซมไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี จึงไม่อาจทราบในขณะน้ีวา่ผูฟ้้องคดีท่ี 1 ผูฟ้้องคดีท่ี 2  
ผูฟ้้องคดีท่ี 4 ผูฟ้้องคดีท่ี 7 ถึงผูฟ้้องคดีท่ี 12 จะมีอาการเจ็บป่วยในอนาคตหรือไม่ จึงไม่ก าหนด 
ค่ารักษาพยาบาลในอนาคตไวใ้ห้ในขณะน้ี แต่สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะแกไ้ขค าพิพากษาในส่วนน้ีไว้
อีกภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบัแต่วนัท่ีมีค  าพิพากษาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
มาตรา 444 (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.415/2550) 

- กรณีขอให้ระงับโครงการหรือกจิกรรมใดๆ ทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีม่าบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง 

สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อน สมาคมสมชัชาองคก์รเอกชนดา้นการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม
และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และประชาชนท่ีตั้งถ่ินฐานในชุมชนมาบตาพุดและบริเวณใกลเ้คียง
ฟ้องว่า คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1) กบัผูถู้กฟ้องคดีร่วมรวมแปดราย  
ไดร่้วมกนัให้ความเห็นชอบ อนุมติั อนุญาตให้โครงการหรือกิจกรรมจ านวน 76 โครงการ ท่ีอาจ
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ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในพื้นท่ีมาบตาพุดและบริเวณใกลเ้คียงสามารถด าเนินการได ้โดยยงัมิได้
ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน และมิไดจ้ดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียก่อน 
รวมทั้งมิไดใ้ห้องค์กรอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนการด าเนินการ อนัเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้ง
ตามขั้นตอนหรือวิธีการอนัเป็นสาระส าคญัตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ก าหนดไว ้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพของผูฟ้้องคดีและชาวบา้นบริเวณดงักล่าวอย่างรุนแรง จึงขอให้ศาลสั่งให้ผูถู้กฟ้องคดี 
เพิกถอนรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและใหด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยก าหนดไว ้และขอใหเ้พิกถอนใบอนุญาตโครงการหรือกิจกรรมท่ีเขา้ข่ายเป็น
โครงการท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของชาวบา้นในเขต
พื้นท่ี รวมทั้ง ใหผู้ถู้กฟ้องคดีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัใหมี้การศึกษาหรือประเมินผลกระทบดา้น
สุขภาพของประชาชน จดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการด าเนินการ 
และจดัให้องค์กรอิสระให้ความเห็นประกอบการด าเนินการดว้ย โดยผูฟ้้องคดีไดย้ื่นค าขอให้ศาล
ก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษาส าหรับโครงการจ านวน 76 
โครงการดงักล่าว  

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า สิทธิของบุคคลท่ีบทบญัญติัมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บญัญติัรับรองไว  ้ ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง การท่ียงัไม่มี
บทบญัญติัแห่งกฎหมายก าหนดหลกัเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการใช้สิทธิดงักล่าว นั้น ไม่ใช่เหตุท่ี
องคก์รของรัฐจะยกข้ึนมาเป็นขอ้อา้งเพื่อปฏิเสธไม่ให้ความคุม้ครองสิทธิดงักล่าวได ้ ดงันั้น ก่อน
การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จึงตอ้งด าเนินการให้ครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ทั้งหลายท่ีก าหนดไว้
ในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ เม่ือผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดไดอ้นุมติัโครงการหรือกิจกรรม
ทั้ง 76 โครงการไป โดยไม่ไดด้ าเนินการให้ครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ในมาตรา 67 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญดงักล่าว การกระท าของผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดจึงน่าจะไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ค าฟ้องของ 
ผูฟ้้องคดีทั้งส่ีสิบสามคนจึงมีมูล และโดยท่ีขณะยื่นค าฟ้องคดีน้ี ผูฟ้้องคดีไดรั้บความเดือดร้อน
เสียหายจากมลพิษจากการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาตให้ตั้งในนิคม
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงอยู่ก่อนแล้ว เม่ือโครงการหรือกิจกรรมท่ี 
ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดไดใ้ห้ความเห็นชอบ อนุมติั อนุญาตให้ด าเนินการ ลว้นเป็นโครงการหรือกิจกรรม
ท่ีก่อมลพิษสูงซ่ึงอาจไปเพิ่มมลพิษในพื้นท่ีมาบตาพุดและบริเวณใกลเ้คียง ท าให้ผูฟ้้องคดีไดรั้บ
ความเดือดร้อนเสียหายเพิ่มมากข้ึน หากให้มีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนตามท่ีไดรั้บ
อนุญาตต่อไปจนกระทัง่โครงการสร้างเสร็จและมีการด าเนินการผลิตแลว้ก็จะท าให้ผูฟ้้องคดีและ
ประชาชนในบริเวณพื้นท่ีดงักล่าวอาจไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหาย อนัอาจเป็นการยากท่ีจะ
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เยียวยาแกไ้ขความเดือดร้อนหรือเสียหายในภายหลงั กรณีจึงมีเหตุเพียงพอท่ีศาลจะมีค าสั่งก าหนด
มาตรการหรือวิธีการคุม้ครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชัว่คราวก่อนการพิพากษา และหากจะเกิดปัญหา
อุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐจากค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุม้ครองเพื่อบรรเทาทุกข์
ชัว่คราวก่อนการพิพากษาของศาล ก็เป็นเร่ืองท่ีสืบเน่ืองโดยตรงจากการละเลยไม่ด าเนินการหรือ
ความล่าช้าของผูถู้กฟ้องคดีเองท่ีไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ อีกทั้งหากจะเป็นการ
กระทบต่อสิทธิของเจา้ของโครงการก็มิไดเ้ป็นการจ ากดัสิทธิการด าเนินการโดยส้ินเชิง หากโครงการ
หรือกิจกรรมดงักล่าวไดด้ าเนินการให้ครบถว้น ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ แลว้ จะเป็น
กรณีท่ีศาลอาศยัเป็นหลกัในการมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอในวธีิการคุม้ครองชัว่คราวเปล่ียนแปลงไป 
ซ่ึงผูถู้กฟ้องคดีหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอาจมีค าขอต่อศาลปกครองชั้นตน้ท่ีคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา
มีค าสั่งแกไ้ขหรือยกเลิกวิธีการเช่นวา่นั้นเสียก็ได ้อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาตามประเภทลกัษณะ
ของโครงการหรือกิจกรรมแลว้ พบวา่ บางโครงการหรือกิจกรรมไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอยา่ง
รุนแรงชดัเจน แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีมุ่งควบคุมหรือบ าบดัมลพิษหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
เท่านั้น จึงยงัไม่สมควรท่ีจะมีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุม้ครองเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราว
ก่อนการพิพากษา จึงแกค้  าสั่งของศาลปกครองชั้นตน้เป็นให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบัโครงการ
หรือกิจกรรมตามเอกสารทา้ยค าฟ้อง ยกเวน้โครงการหรือกิจกรรมท่ีมุ่งควบคุมหรือบ าบดัมลพิษ
หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม นอกจากท่ีแก้ให้เป็นไปตามค าสั่งของศาลปกครองชั้นตน้ (ค าสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดท่ี 592/2552) 

 
7. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษาบทบาทของศาลปกครองกบัคดีส่ิงแวดลอ้ม มีผลงานวิจยัหรือวิทยานิพนธ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

วิริยะ  วอ่งวาณิช (2546) ศึกษาเร่ือง “วิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มของศาลปกครอง”  เป็น
การวเิคราะห์เก่ียวกบัการพิจารณาคดีปกครองประเภทคดีส่ิงแวดลอ้มของศาลปกครอง โดยพิจารณา
ถึงขอ้ขดัขอ้งทางกฎหมายในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองตามพระราชบญัญติัจดัตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 โดยศึกษาตั้งแต่ศาลปกครองเปิดด าเนินการ พ.ศ. 
2544 ถึง พ.ศ. 2546 พบขอ้ขดัขอ้งของศาลปกครองในการพิจารณาคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม
หลายประการ กล่าวคือ วิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มจะมีขอ้ขดัขอ้งทางกฎหมายส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบั
ประเภทคดี ผูมี้อ  านาจในการฟ้องคดี การใชม้าตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา 
และการรอการบงัคบัคดีตามผลค าพิพากษาและการท าหน้าท่ีของตุลาการศาลปกครอง ในการ
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พิจารณาคดีปกครองส่ิงแวดลอ้ม เป็นงานท่ีมุ่งศึกษาและวิเคราะห์บทบญัญติัของกฎหมายต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาคดีของศาลปกครอง 

น ้ าแท ้ มีบุญสร้าง (2547) ศึกษาเร่ือง “การด าเนินคดีแบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดล้อม” เป็น
การศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินแบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีปรากฏในต่างประเทศต่างๆ ทั้งระบบ
กฎหมายแบบ Civil law และ Common law โดยน ามาประเมินความเป็นไปไดใ้นการน ามาใช้ 
ในประเทศไทย เพราะคดีส่ิงแวดล้อมมีลกัษณะเฉพาะหลายอย่าง เช่น คู่กรณี ลกัษณะขอ้พิพาท  
ผูมี้สิทธิฟ้องคดี จ  านวนผูไ้ดรั้บผลกระทบมากเป็นตน้ โดยช้ีให้เห็นว่าระบบการพิจารณาคดีดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยท่ีมีอยูไ่ม่เหมาะสมกบัสภาพปัญหาเก่ียวกบัขอ้พิพาทดา้นส่ิงแวดลอ้ม
จึงไม่สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้และไดเ้สนอแนะให้น าหลกัการใหม่ๆ ท่ีต่างประเทศใชอ้ยู่มา
ปรับใช้กบัการพิจารณาคดีดา้นส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย เช่น การรับรองหลกัการในเร่ืองสิทธิ
ในส่ิงแวดลอ้มเสริมควบคู่กบัหลกัความรับผดิเด็ดขาด เป็นตน้ 

ดวงใจ  แกว้ประดบั (2549) ศึกษาเร่ือง “บทบาทของศาลปกครองในการควบคุมองค์กร
ฝ่ายปกครอง” การศึกษาคร้ังน้ีใชใ้ห้เห็นวา่ ศาลปกครองมีบทบาทในการควบคุมการใชอ้  านาจของ
องคก์รฝ่ายปกครอง ซ่ึงการใชอ้  านาจนั้นอาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เม่ือผา่นมาเป็น
ระยะเวลากวา่ห้าปีท่ีศาลปกครองไดท้  าหนา้ท่ีดงักล่าวไดส้ร้างหลกักฎหมายเก่ียวกบัการใชอ้  านาจ
ของฝ่ายปกครองท่ีชอบดว้ยกฎหมายข้ึนมาไม่น้อย และฝ่ายปกครองก็ย่อมจะมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งน า
หลักเช่นว่านั้ นไปปฏิบัติในองค์กรของตน ซ่ึงจะท าให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะ
ประชาชนผูท่ี้อยู่ภายใตก้ารปกครองและเม่ือไดมี้การควบคุมการใชอ้  านาจของฝ่ายปกครองจนถึง
ระดบัหน่ึงแลว้ ปัญหาขอ้พิพาทท่ีข้ึนมาสู่ศาลปกครองในลกัษณะเดิมท่ีผา่นมายอ่มจะนอ้ยลง และ
การใชอ้  านาจของฝ่ายปกครองก็จะเป็นการใชอ้  านาจท่ีชอบดว้ยกฎหมายอยา่งแทจ้ริง 

อรนงค ์อินต้ือ (2547) ศึกษาเร่ือง “บทบาทของศาลปกครองในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน” โดยเป็นการศึกษาความเป็นมา โครงสร้าง และอ านาจหน้าท่ีของศาลปกครอง 
ในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงบทบาทของศาลปกครองในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใน 3 ดา้น
หลกั คือ บทบาทในการป้องกนั บทบาทแกไ้ขเยียวยาและบาบาทในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน เป็นการศึกษาจากผลการด าเนินงานของศาลปกครอง 2 ดา้น คือ ดา้นท่ีเก่ียวกบัขั้นตอน
การพิจารณาคดีปกครองและดา้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาคดีปกครอง วิทยานิพนธ์ในเร่ืองน้ี 
กล่าวได้ว่าเป็นงานท่ีศึกษาบทบาทศาลปกครองในฐานะท่ีเป็นองค์กรตุลาการท่ีเกิดข้ึนตาม
รัฐธรรมนูญ และมีหน้าท่ีในการควบคุมตรวจสอบอ านาจรัฐให้มีการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ 
โดยใชอ้ านาจตุลาการในรูปแบบของศาลปกครองท่ีมีเขตอ านาจในการปกป้องคุม้ครองปัจเจกชน
จากการกระท าละเมิดหรือประทุษร้ายต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนจากอ านาจรัฐ เป็นการศึกษาท่ี
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มุ่งเน้นทฤษฎีกบัแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพ และผลการด าเนินงานของศาลปกครองท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัหมวดสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 

ประพทัธ์  ปทุมรัตน์วรกุล (2550) ศึกษาเร่ือง “บทบาทศาลปกครองกบัการพิจารณาคดี
ด้านส่ิงแวดล้อม” โดยมุ่งเน้นขอบเขตแห่งอ านาจหน้าท่ีของศาลปกครองตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 โดยศาลปกครองมีอ านาจหน้าท่ีตามตามตรา 9 แห่ง
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จากการศึกษาการพิจารณา
คดีปกครองดา้นส่ิงแวดลอ้มสามารถจ าแนกบทบาทตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดงัน้ี (1) บทบาท
รับรองและคุม้ครองสิทธิของประชาชนในส่ิงแวดลอ้ม (2) บทบาทการประสานประโยชน์สาธารณะกบั
การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในส่ิงแวดล้อม (3) บทบาทการแก้ไขเยียวยาสิทธิของประชาชน 
ในส่ิงแวดลอ้ม และ (4) บทบาทการส่งเสริมสิทธิของประชาชนในส่ิงแวดลอ้ม 

 


