
 

 

บทที ่5 

การจดัท ากฎหมายต้นแบบว่าด้วยการด าเนินคดแีพ่งทางส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม 

 จากอดีตถึงปัจจุบนัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยท าให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งส้ินเปลืองและก่อใหเ้กิดความเส่ือมโทรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีสร้างผลกระทบ
และความเสียหายต่อมนุษย ์มี 2 สาเหตุหลกั คือ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกท าลายดว้ยน ้ ามือมนุษย ์
และมลพิษในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีสาเหตุส าคญัจากแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
การประกอบกิจการดา้นต่าง ๆ เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดปัญหามลพิษแลว้ย่อมแพร่กระจายสู่ส่ิงแวดล้อม
กินพื้นท่ีกวา้งไกลจึงส่งผลท าให้ประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงต่างได้รับมลพิษและเกิดความ
เสียหายแก่ชีวติ ร่างกาย สุขภาพ อนามยั และทรัพยสิ์น ต่อประชาชนจ านวนมาก จึงเป็นขอ้พิพาทใน
การเรียกร้องค่าเสียหายท่ีมีไม่เท่ากนัในแต่ละคนท่ีไดรั้บความเสียหาย และหากไม่สามารถไกล่เกล่ีย
กนัไดก้็จะเกิดการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลท าให้มีคดีข้ึนสู่ศาลจ านวนมากทั้ง ๆ ท่ีมีความเสียหายจาก
สาเหตุเดียวกนัท าให้เป็นภาระแก่ศาลท่ีจะตอ้งพิจารณาคดีในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท า
คร้ังเดียว 
 จากปัญหาดงักล่าวจึงเป็นประเด็นหน่ึงนอกเหนือไปจากประเด็นปัญหาอ่ืนกรณีท่ีมีผู ้
ได้รับความเสียหายจ านวนมากจึงน าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล ใน
ปัจจุบนัไดมี้การปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่โดยการเพิ่มหมวด 
4 การด าเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อใชบ้งัคบักบัการฟ้องคดีแพ่งทุกประเภทท่ีมีผูเ้สียหายจ านวนมาก ทั้งน้ี
รวมถึงคดีส่ิงแวดลอ้มดว้ย แต่อย่างไรก็ตามแมจ้ะไดมี้กระบวนวิธีพิจารณาความแพ่งส าหรับการ
ด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มก็ตามแต่เม่ือวิเคราะห์แลว้กลบัพบวา่ยงัคงมีปัญหาอีกหลายประการ
ท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหมวด 4 น้ี ไม่สามารถใชก้บัการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มแบบ
กลุ่มได้ เน่ืองจากลกัษณะของการกระท าความผิดและความเสียหายรวมทั้งกระบวนวิธีพิจารณา
ความท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากการด าเนินคดีแบบกลุ่มในความผิดตามกฎหมายฉบบัอ่ืน ซ่ึง
ส่งผลต่อการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผูเ้สียหายได้ 
การศึกษาและวิจยัจึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะด าเนินการปรับปรุง แกไ้ขกฎหมายเพื่อให้มีกระบวนวิธี
พิจารณาคดี ส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มเป็นการเฉพาะ ซ่ึงการวิจยัจะจดัท าเป็นร่าง
กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการด าเนินคดีแพ่งทางส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม ซ่ึงในการจดัท ากฎหมาย
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ตน้แบบนั้นการวิจยัน้ีไดใ้ชว้ิธีวิทยาการเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย การวิจยัเอกสารและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจนกระทัง่ได้ค  าตอบท่ีเป็นประเด็น
ส าคญัต่อการจดัท าเป็นกฎหมายตน้แบบ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ประเด็นสาระส าคัญในโครงสร้างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการด าเนินคดีแพ่งทาง
ส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นกฎหมายท่ีวางกระบวนวิธีพิจารณาความแพ่ง
ไว ้เป็น 3 ขั้นตอน คือ กระบวนการด าเนินคดีชั้นก่อนพิจารณาคดี กระบวนการด าเนินคดีชั้นระหว่าง
พิจารณาคดี และกระบวนการด าเนินคดีชั้นหลงัพิจารณาคดี ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
พิจารณาคดีมีความส าคญัต่อการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม และจากการวิเคราะห์ในบทท่ี 4 
พบว่ามีปัญหาท่ีสมควรจะน าไปสู่การปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติมบทบญัญติัให้มีความเหมาะสมกบั
การด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มเพื่อจดัท าเป็นกฎหมายตน้แบบว่าด้วยการด าเนินคดีแพ่ง
ทางส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม ดงัน้ี 

 1.1 กระบวนการด าเนินคดีช้ันก่อนพจิารณาคดี 
  1) ผูเ้สียหายคดีส่ิงแวดลอ้ม  
  ผูท่ี้มีจะมีสิทธิฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก าหนดให้เป็น
ผูเ้สียหายโดยตรงโดยน ามาตรา 55 ที่บญัญตัิให้ผูม้ีสิทธิฟ้องคดี คือ ผูที้่ถูกโตแ้ยง้สิทธิ ซ่ึงถือว่า
เป็นผูเ้สียหายโดยตรง จึงไม่มีการบญัญตัิความหมายไวใ้นค านิยาม ส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้มนั้น
ความเป็นผูเ้สียหายเม่ือน ามาใชก้บัการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มจะท าให้ผูเ้สียหายโดยออ้มไม่มี
อ านาจฟ้องคดีต่อศาลไดซ่ึ้งจากการวเิคราะห์ในบทท่ี 4 พบวา่ ผูเ้สียหายมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ ผูเ้สียหาย
โดยตรง และผูเ้สียหายโดยออ้ม ดงัน้ี  
   (1) ผูเ้สียหายโดยตรง หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการไดรั้บมลพิษเขา้สู่
ร่างกายท าให้เกิดการเจ็บป่วย หรือทรัพยสิ์นได้รับความเสียหายในช่วงเวลาท่ีมีการร่ัวไหลหรือ
แพร่กระจายของมลพิษ  
   (2) ผูเ้สียหายโดยอ้อม หมายถึง บุคคลท่ีอยู่ในบริเวณรอบ ๆ หรือใกล้เคียงกบั
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีความเสียหายแก่ร่างกาย สุขภาพ อนามยั หรือทรัพยสิ์นในช่วงเวลาท่ีมีการ
ร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ปรากฏความเสียหาย และรวมถึงองคก์รเอกชนท่ี
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้านส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  
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  เหตุผลท่ีการวิจยัตอ้งการให้มีค านิยามผูเ้สียหายในคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มโดยแยก
ออกเป็นผูเ้สียหายโดยตรง กบั ผูเ้สียหายโดยออ้ม ก็เพราะว่าสิทธิในการด าเนินคดีนั้นหากเป็น
ผูเ้สียหายโดยตรงจะตอ้งมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามยั ทรัพยสิ์นของตน 
กบัมีสิทธิฟ้องให้ระงบัการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย ส่วนผูเ้สียหายโดยออ้ม ควรก าหนดให้
เป็นผูเ้สียหายท่ีมีสิทธิฟ้องร้องไดเ้ฉพาะกรณีความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และระงบัการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและองคก์รเอกชน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  2) จ  านวนสมาชิกกลุ่ม 
  หลกัการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกกลุ่มจ านวนมาก ในการท่ี
โจทก์ไดย้ื่นค าร้องขออนุญาตต่อศาล การท่ีศาลจะอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มศาลจะตอ้งท าการ
ไต่สวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/12 (3) จนเป็นท่ีพอใจวา่ “กลุ่มบุคคลมี
สมาชิกกลุ่มจ านวนมาก” โดยกฎหมายดงักล่าวน้ีไม่ไดก้  าหนดจ านวนผูเ้สียหายซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่ม
ขั้นต ่าไวแ้ต่ให้เป็นดุลพินิจของศาล จึงน่าจะเป็นปัญหาในการใชดุ้ลพินิจของแต่ละศาลในการอนุญาต
ใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่มแตกต่างกนัไป ซ่ึงอาจส่งผลต่อความแตกต่างของคดีได ้เช่น ดุลพินิจของศาลหน่ึง
อาจให้ฟ้องไดใ้นขณะท่ีอีกศาลหน่ึงไม่ใหฟ้้อง ทั้ง ๆ ท่ีจ  านวนผูเ้สียหายท่ีใชสิ้ทธิในการฟ้องเท่ากนั
หรือมีจ านวนสมาชิกกลุ่มเท่ากนัก็ตาม ในประเด็นน้ีกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลียไดก้ าหนดไว้
อยา่งชดัเจนวา่การด าเนินคดีแบบกลุ่มตอ้งมีสมาชิกกลุ่มอยา่งน้อย จ านวน 7 คน โดยมีขอ้เรียกร้อง
ต่อบุคคลเดียวกนัหรือหลายคน (Federal Count of Australia Act, 1976, 33 (1) (a)) ดงันั้น เพื่อให้
เกิดความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัส าหรับศาลในการใช้ดุลพินิจท่ีเหมือนกนัในการ
อนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม จึงควรบญัญติัจ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าอย่างน้อย จ านวน 7 คน 
เหมือนกฎหมายของประเทศออสเตรเลียเพราะจ านวนสมาชิกกลุ่มเพียงเท่าน้ีจะท าให้เกิดการ
รวมกลุ่มกนัฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มไดง่้ายข้ึน 
  3) อายคุวามการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้ม 
  อายุความการฟ้องคดีในแต่ละประเภทกฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะเพื่อให้
เหมาะสมกบัสภาพความผิดท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ่ืน ๆ ส าหรับอายุความ
การฟ้องคดีส่วนใหญ่จะก าหนดอายุความไวเ้ป็นการเฉพาะ ในคดีละเมิดทัว่ไปการฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายตอ้งฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่ผูเ้สียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัผูท่ี้จะต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทน หรือ 10 ปี นบัแต่วนัท าละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 448 ส าหรับ
การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางส่ิงแวดล้อมแมว้่าจะมีพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีบทบญัญติัความรับผิดทางแพ่งไวแ้ต่ก็มิไดมี้บทบญัญติัในเร่ือง
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อายุความไวเ้ป็นการเฉพาะ เห็นไดว้า่ความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มจะแตกต่างจากคดีละเมิดทัว่ไป
ซ่ึงความเสียหายจะไม่เกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัแต่จะค่อย ๆ สะสมอยูใ่นร่างกายคน เม่ือร่างกายอ่อนแอ 
หรือตา้นทานไม่ไหวจึงจะแสดงอาการออกมาให้เห็น หากจะน าบทบญัญติัในเร่ืองอายคุวามละเมิด
ทัว่ไปมาใช้บงัคบั กล่าวคือ 1 ปี นบัแต่ผูเ้สียหายรู้ถึงการละเมิดกว่าท่ีผูเ้สียหายจะทราบชัดเจนถึง
ความเสียหายจากการละเมิดก็อาจจะล่วงเลยอายุความฟ้องคดี หรืออายุความ 10 ปี นบัแต่วนัท าละเมิด 
แต่ความเสียหายทางส่ิงแวดล้อมบางคร้ังไม่ได้เกิดข้ึนทนัทีทนัใดกว่าท่ีจะปรากฏอาการเจ็บป่วย
ออกมาให้เห็นอาจจะใช้เวลามากกว่า 10 ปี ดงันั้น อายุความ 10 ปี ในกรณีน้ีจึงถือว่าน้อยเกินไป
ไม่เหมาะสมในการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจากการวิเคราะห์ในบทที่ 4 พบว่าที่เป็นปัญหา คือ 
อายุความ 10 ปี ควรท่ีจะเร่ิมตน้นบัตั้งแต่เม่ือใดหากพิจารณาความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้ม จะพบวา่
เม่ือไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกายจะไม่แสดงอาการเจ็บป่วยออกมาให้เห็นทนัทีก็ได ้แต่ใช้เวลานาน
ข้ึนอยูก่บัสภาพร่างกาย หรือภูมิคุม้กนัของแต่ละคน ดงันั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูเ้สียหาย
ในการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้ม จึงควรบญัญติัอายุความส าหรับการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มไวเ้ป็น
การเฉพาะ คือ 10 ปี นบัแต่วนัท่ีผูเ้สียหายรู้ถึงความเสียหายและผูท่ี้ตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทน  
  4) การยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาล 
  เจตนารมณ์ของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม คือ มีผูแ้ทนด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่มเพราะ
จะท าให้การฟ้องคดีเพียงคร้ังเดียวสามารถคุม้ครองผูเ้สียหายจ านวนมาก เม่ือโจทก์ซ่ึงเป็นผูแ้ทนกลุ่ม
ไดรั้บอนุญาตใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่ม กฎหมายก าหนดใหโ้จทกต์อ้งเสียค่าธรรมเนียมศาลตามจ านวน
ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องซ่ึงจากการวเิคราะห์ในบทท่ี 4 พบวา่โจทกห์รือผูเ้สียหายส่วนใหญ่เป็นชาวบา้น
ธรรมดาท่ีมีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสในสังคมจึงอาจจะไม่มีเงินท่ีตอ้งเสียค่าธรรมเนียมศาล 
นอกจากน้ีโจทก์ยงัตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีแบบกลุ่มอีก เช่น การเสียค่าน าส่งหมายเรียก
และส าเนาค าฟ้องให้แก่จ าเลย หรือเม่ือศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มยงัตอ้งเสียค่าส่ง
ค าบอกกล่าวให้แก่สมาชิกกลุ่มทราบโดยทางไปรษณีย ์หรือประกาศหนงัสือพิมพอ์ย่างน้อย 3 วนั 
ทั้งหมดน้ีคือภาระค่าใช้จ่ายส าหรับโจทก์ การท่ีโจทก์เป็นผูแ้ทนกลุ่มในการด าเนินคดีน้ีไม่ใช่เพื่อ
ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่เป็นการด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่มจ านวนมากเป็นประโยชน์สาธารณะ 
การท่ีกฎหมายก าหนดให้โจทกเ์สียค่าธรรมเนียมศาลอาจจะท าให้เป็นปัญหาต่อผูเ้สียหายท่ีจะเขา้มา
เป็นผูแ้ทนกลุ่มในการด าเนินคดี ซ่ึงจะท าให้การด าเนินคดีแบบกลุ่มเกิดข้ึนไดย้ากไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ตอ้งการให้มีผูแ้ทนด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่มจ านวนมาก ดงันั้น 
จึงควรบญัญติัยกเวน้การเสียค่าธรรมเนียมศาล ในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 
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  5) ทนายความฝ่ายโจทก ์
  ในการด าเนินคดีทัว่ไปทนายความเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งจากคู่ความจะมีอ านาจวา่ความ
และด าเนินกระบวนพิจารณาและรักษาผลประโยชน์ของคู่ความไม่ว่าในศาลหรือนอกศาลก็ตาม 
ส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มตามท่ีไดแ้กไ้ข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาคดีแพ่ง 
หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นไม่มีการก าหนดในเร่ืองคุณสมบติัของทนายความฝ่ายโจทก์ไว้
เป็นการเฉพาะ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ในบทที่ 4 พบว่าทนายความที่ไดรั้บใบอนุญาตว่าความจาก
สภาทนายความก็สามารถเป็นทนายความในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มได ้อยา่งไรก็ตาม 
จะเห็นไดว้า่ในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มเม่ือพิจารณาจากบทบาท หนา้ท่ีของทนายความ
ฝ่ายโจทก์แลว้จะมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งเพราะวา่ในขั้นตอนก่อนฟ้องคดีจะตอ้งเป็นผูท่ี้รวบรวม
พยานหลกัฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสาร พยานบุคคล หรือพยานวตัถุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและประสานผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานท่ีตอ้งใชอ้า้งอิง
ในชั้นศาล ซ่ึงพยานหลักฐานในคดีส่ิงแวดล้อมส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกบัทางด้านวิทยาศาสตร์ 
สารเคมีต่าง ๆ หรือระบบนิเวศทางธรรมชาติ ในขั้นตอนน้ีถือวา่เป็นเร่ืองส าคญัถา้หากไม่มีความรู้ 
ความเขา้ใจทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเพียงพอจะไม่สามารถคน้หาหรือรวบรวมพยานหลกัฐานไดอ้ยา่ง
ครบถว้นและจะส่งผลต่อการน าพยานหลกัฐานมาใช้อา้งอิงในการพิจารณาคดีต่อไป นอกจากน้ี 
การเป็นทนายความฝ่ายโจทก์จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสมาชิกกลุ่มจ านวนมากซ่ึงในการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มมีความซับซ้อนจะแตกต่างจากการด าเนินคดีทัว่ไป ดงันั้น จึงควรจะบญัญติั
คุณสมบติัของทนายความฝ่ายโจทก์ไวเ้ป็นการเฉพาะแตกต่างจากทนายความท่ีด าเนินคดีทัว่ไป 
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา 
 1.2 กระบวนการด าเนินคดีช้ันระหว่างพจิารณาคดี  
  1) เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ไดก้ าหนดให้
ใช้กระบวนพิจารณาคดีแบบไต่สวนจึงได้ก าหนดให้มีเจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่ม เพื่อท าหน้าท่ี
ช่วยเหลือศาลตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น การไกล่เกล่ียหรือประนีประนอมยอมความคดีแบบกลุ่ม 
ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐาน ประสานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขอให้ตรวจ
พิสูจน์หรือขอขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการด าเนินคดี มีหนงัสือเรียกให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาให้ข้อมูล
หรือจดัส่งเอกสารเพื่อประกอบการด าเนินคดีแลว้จดัท ารายงานเสนอต่อศาล พร้อมทั้งให้ความเห็น
แก่ศาลว่าควรจะเรียกพยานหลักฐานประเภทใดเข้ามาเพิ่มเติมในชั้นพิจารณาคดีไม่ว่าจะเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ หรือผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ในบทท่ี 4 พบวา่ บทบาท อ านาจ และหนา้ท่ีของ
เจา้พนักงานคดีแบบกลุ่มตามท่ีศาลได้มอบหมายให้ด าเนินการต่าง ๆ นั้น เป็นเร่ืองส าคญัเพราะ
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เก่ียวขอ้งกบักระบวนพิจารณาและพยานหลกัฐานในแต่ละคดีและศาลยงัใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากรายงาน
ของเจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มเป็นแนวทางในการซักถามพยานหรือคู่ความในชั้นพิจารณาคดี 
ส าหรับเจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดล้อมหน้าท่ีต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดไวจ้ะ
เก่ียวขอ้งกบัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น จึงควรบญัญติัคุณสมบติัเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มในคดี
ส่ิงแวดลอ้มโดยตอ้งผ่านการศึกษาวิชากฎหมายส่ิงแวดลอ้ม อยา่งนอ้ย 1 วิชา และก่อนท่ีจะปฏิบติั
หน้าท่ีจะต้องได้รับการฝึกอบรมซ่ึงจัดโดยส านักงานศาลยุติธรรมเป็นไปตามข้อก าหนดของ
ประธานศาลฎีกา 
  2) ผูพ้ิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้ม 
  คดีละเมิดทางส่ิงแวดลอ้มย่อมมีความแตกต่างจากคดีละเมิดทางแพ่งทัว่ไป เพราะว่า
คดีส่ิงแวดลอ้มจะมีลกัษณะความเสียหายเป็นวงกวา้งมีผูที้่ไดร้ับความเสียหายจ านวนมาก และ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะมาจากการไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกายและจะค่อย ๆ สะสมมากข้ึนเร่ือย ๆ 
ในบางคร้ังต้องใช้เวลานานกว่าจะแสดงอาการปรากฏเจ็บป่วยออกมาให้เห็นในการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลจะมีความซบัซ้อนกวา่คดีแพง่ทัว่ไป ซ่ึงจากการวเิคราะห์ในบทท่ี 4 พบวา่ผูพ้ิพากษา
ท่ีพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้มจะเป็นผูพ้ิพากษาท่ีมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัผูพ้ิพากษาในคดีแพง่
ทัว่ไป ซ่ึงเห็นไดว้า่อาจมีขอ้จ ากดัดา้นประสบการณ์และความเขา้ใจในทางส่ิงแวดลอ้ม และเคยมีคดี
ทางส่ิงแวดลอ้มท่ีศาลไดน้ าหลกักฎหมายแพง่ทัว่ไปมาใช ้เช่น คดีอ่าวมาหยา ท่ีศาลตดัสินใหย้กฟ้อง
โจทก์ท่ี 3 ถึงโจทก์ท่ี 19 ซ่ึงเป็นประชาชนจงัหวดักระบ่ีและกลุ่มอนุรักษอุ์ทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา 
หมู่เกาะพีพี เน่ืองจากไม่ใช่ผูเ้สียหายในคดีน้ีโดยตรงเพราะยงัไม่มีกฎหมายรับรองสิทธิชุมชนทอ้งถ่ิน
ดั้งเดิมจึงไม่ใช่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายโดยตรงและไม่มีอ านาจฟ้อง (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5818/2549) 
หรือคดีท่ีศาลชั้นตน้ตดัสินให้ชาวบา้นท่ีบุกรุกป่าและตดัตน้ไมเ้ป็น “ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย” ตอ้งรับผิด
ชดใชค้่าเสียหายฐานท าให้โลกร้อนตามค าพิพากษาน้ีท าให้เห็นวา่ผูพ้ิพากษาขาดความรู้ ความเขา้ใจ
ในหลกัดงักล่าว (กฤษณะ ช่างกล่อม, 2556, หน้า 36) ดงันั้น จึงควรบญัญตัิคุณสมบตัิผูพ้ิพากษา
ท่ีท าหนา้ท่ีพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งด ารงต าแหน่งผูพ้ิพากษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 
และจะตอ้งผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัทางส่ิงแวดลอ้มและการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม
ท่ีจดัข้ึนโดยส านกังานศาลยติุธรรมเป็นไปตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา 
  3) ผูพ้ิพากษาสมทบ 
  การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มตามบทบญัญติัท่ีไดมี้การแกไ้ข เพิ่มเติม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่มไม่ไดก้  าหนดให้มีผูพ้ิพากษาสมทบ
ร่วมเป็นองคค์ณะในการพิจารณาพิพากษาคดี ซ่ึงจากการวิเคราะห์ในบทท่ี 4 พบวา่กฎหมายดงักล่าวน้ี
เป็นกฎหมายกลางท่ีสามารถน าไปใชบ้งัคบักบัการด าเนินคดีแพง่ไดทุ้กประเภทท่ีมีผูเ้สียหายจ านวนมาก
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ท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามในคดีส่ิงแวดล้อมมีความยุ่งยาก 
ซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองทางวิทยาศาสตร์หรือสารเคมีต่าง ๆ หรือระบบนิเวศธรรมชาติ ดงันั้น 
การก าหนดให้มีผูพ้ิพากษาสมทบร่วมเป็นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดล้อมแบบ
กลุ่มจะท าให้ผูพ้ิพากษาไดมี้ขอ้มูล และมีความเขา้ใจทางส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการตดัสินคดี ซ่ึงจะสามารถคุม้ครอง และเยียวยาผูเ้สียหายไดอ้ยา่งเป็นธรรม ดงันั้น จึงควรบญัญติั
ให้มีผูพ้ิพากษาสมทบร่วมเป็นองค์คณะในกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม 
ส าหรับคุณสมบติั หลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกผูพ้ิพากษาสมทบให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกบุคคลเพื่อด ารง
ต าแหน่งผูพ้ิพากษาสมทบคดีส่ิงแวดลอ้ม 
  4) อ านาจวนิิจฉยัช้ีขาดประเภทคดีส่ิงแวดลอ้ม 
  เม่ือมีความเสียหายทางส่ิงแวดล้อมเกิดข้ึน โดยลกัษณะของคดีนั้นอาจจะเป็นการ
กระท าละเมิดทางแพ่งทัว่ไปซ่ึงเป็นปัญหาเก่ียวกบัการน าคดีข้ึนสู่ศาล แมว้า่ประธานศาลฎีกาจะได้
ออกค าแนะน าเก่ียวกบักระบวนพิจารณาคดีแพ่งท่ีเก่ียวกบัคดีส่ิงแวดลอ้มเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั
ส าหรับผูพ้ิพากษาและผูที้่เก่ียวขอ้งกบัการฟ้องร้องคดี ซ่ึงไดก้ าหนดให้คดีส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง 
คดีประเภทใดบา้ง ซ่ึงจะเป็นคดีท่ีมีการฟ้องร้องเก่ียวกบัการคุม้ครอง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม และยงัเป็นการฟ้องร้องเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยั 
หรือทรัพยสิ์นของผูเ้สียหายอนัเกิดจากมลพิษ อยา่งไรก็ตาม หากมีปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ของคู่ความ
หรือศาลเองเห็นว่าเป็นคดีส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ ในปัญหาดงักล่าวน้ีแมจ้ะมีค าแนะน าของประธาน
ศาลฎีกาก าหนดว่าในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีส่ิงแวดล้อมหรือไม่ ให้อธิบดีผูพ้ิพากษาศาล
ชั้นตน้ หรือผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาลแลว้แต่กรณี เป็นผูพ้ิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาด ซ่ึง ค าวนิิจฉยัดงักล่าวน้ี
ยงัไม่เป็นท่ีสุด คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์ หรือฎีกาโตแ้ยง้ค าวินิจฉัยดงักล่าวนั้นไดจึ้งท าให้เกิดความ
ล่าช้าในกระบวนพิจารณาคดี ส าหรับปัญหาน้ีหากเกิดข้ึนในคดีคุม้ครองผูบ้ริโภคจะก าหนดให้
ประธานศาลอุทธรณ์เป็นผูมี้อ  านาจในการวินิจฉยัช้ีขาดและเป็นท่ีสุด ดงันั้น เม่ือมีขอ้โตแ้ยง้วา่เป็นคดี
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม ่จึงควรบญัญติัใหป้ระธานศาลอุทธรณ์มีอ านาจวนิิจฉยัช้ีขาดและใหเ้ป็นท่ีสุด 
  5) ภาระการพิสูจน์ 
  ในการฟ้องร้องคดีแพ่งกฎหมายไดก้ าหนดให้ภาระการพิสูจน์ตกอยู่กบัผูท่ี้กล่าวอา้ง 
ตามหลัก “ผูใ้ดกล่าวอ้าง ผูน้ั้นมีภาระการพิสูจน์” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 84/1 ในการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มนั้นตามบทบญัญติัท่ีได้มีการ แก้ไข เพิ่มเติม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ไม่ไดก้  าหนดไวเ้ป็นการ
เฉพาะในเร่ืองภาระการพิสูจน์จึงตอ้งน าหลกัดงักล่าวมาใชบ้งัคบัดว้ย ซ่ึงจากการวเิคราะห์ในบทท่ี 4 
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พบว่า คดีส่ิงแวดลอ้มนั้นในการน าสืบพิสูจน์ถึงความเสียหาย แมว้่าโจทก์ไม่ตอ้งน าสืบพิสูจน์ว่า
เป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูก่้อมลพิษ เพราะเป็นไปตามทฤษฎีความรับผิด
โดยเคร่งครัด (Strict Liability Theory) ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 แต่อย่างไรก็ตาม จะตอ้งน าสืบพิสูจน์ให้ไดว้่าความเสียหายท่ีเกิด
ข้ึนกบัโจทก์และสมาชิกกลุ่มนั้นเกิดจากการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษท่ีมาจากแหล่งก าเนิด
ของจ าเลย ตามทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างการกระท าและผล (Causation Theory) จึงเป็นเร่ืองท่ี
พิสูจน์ไดย้ากมากเพราะวา่พยานหลกัฐานคดีส่ิงแวดลอ้มส่วนมากจะเก่ียวขอ้งทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
สารเคมีต่าง ๆ หรือกระบวนการผลิตสินคา้ต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดมลพิษจะอยู่
ในความครอบครองของจ าเลย และยิ่งจะเป็นการพิสูจน์ยากยิ่งข้ึนหากว่าแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นมี
หลายแห่งที่อยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกนั เช่น โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งปล่อยน ้ าเสียลงสู่แม่น ้ า 
ล าคลอง หรือปล่อยมลพิษออกสู่อากาศ ท าให้ประชาชนท่ีอยู่บริเวณรอบ ๆ นั้นไดรั้บมลพิษเขา้สู่
ร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วยในเวลาต่อมาการท่ีจะพิสูจน์วา่ไดรั้บมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
ใดแห่งหน่ึงเป็นเร่ืองท่ียากจึงส่งผลให้โจทก์แพค้ดีไป การวจิยัน้ีจึงประสงคท่ี์จะก าหนดใหภ้าระการ
พิสูจน์ในประเด็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนน้ีตกเป็นของผูก่้อมลพิษโดยไม่ค  านึงวา่จะเกิดจากความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ ดงันั้น จึงควรบญัญติัเปล่ียนแปลงภาระการพิสูจน์จากโจทก์ไปยงั
จ าเลยท่ีจะตอ้งพิสูจน์วา่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไม่ไดเ้กิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษของจ าเลย 
 1.3 กระบวนการด าเนินคดีช้ันหลงัพจิารณาคดี 
  1) การสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษา 
  บทบญัญติัเร่ืองการสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษาตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์มาตรา 444 วรรคสอง ท่ีบญัญติัให้ศาลในเวลาพิพากษาคดีในขณะนั้นเป็นการพน้
วิสัยจะหยัง่รู้ไดแ้น่ว่าความเสียหายนั้นไดมี้จริงเพียงใด ศาลจะกล่าวในค าพิพากษาว่ายงัสงวนไว้
ซ่ึงสิทธิท่ีจะแกไ้ขค าพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก็ได ้ซ่ึงจากการวเิคราะห์ในบทท่ี 4 
พบวา่บทบญัญติัดงักล่าวน้ีใชใ้นคดีละเมิดทัว่ไปท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนชดัเจนและใชเ้วลาไม่นาน
ในการแสดงอาการออกมาให้เห็นซ่ึงระยะเวลา 2 ปี นั้น ถือวา่มีความเหมาะสม แต่ส าหรับความเสียหาย
ทางส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนจากการไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกาย และมีการสะสมในร่างกายจนถึงปริมาณท่ี
มากพอจึงจะแสดงอาการออกมาใหเ้ห็นซ่ึงอาจใชเ้วลานาน และในขณะท่ีฟ้องคดียงัมีอาการเจบ็ป่วย
ซ่ึงยงัตอ้งรักษาอาการต่อไป และเห็นไดช้ดัเจนวา่อาการเจ็บป่วยจะตอ้งปรากฏข้ึนอีกหรือตอ้งคอย
ติดตามผลเป็นระยะ ๆ ซ่ึงเป็นแน่นอนว่าอาจใช้เวลานานหลายปีท าให้ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลเพิ่มข้ึน ดงันั้น การท่ีประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 444 วรรคสอง บญัญติั
ใหอ้ านาจศาลท่ีจะสงวนสิทธิแกไ้ขพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี จึงมีความไม่เหมาะสม
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ส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้มดงัเหตุผลท่ีกล่าวไวแ้ลว้ ดงันั้น จึงควรบญัญติัใหอ้ านาจศาลในการใชดุ้ลพินิจ
สงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษาเป็นการเฉพาะส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้มโดยขยายเวลาเป็น 10 ปี นบัแต่วนั
มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
  2) การก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก ์
  ในการคิดค่าตอบแทนทนายความ ส าหรับค่าจา้งวา่ความของประเทศไทยยงัไม่เคยมี
กฎหมายบญัญติัถึงหลกัเกณฑ ์และวธีิการค านวณไวแ้ต่อยา่งใดในการคิดค่าจา้งวา่ความนั้นจึงข้ึนอยูก่บั
ความสมคัรใจของทนายความและลูกความ อยา่งไรก็ตาม ส าหรับการเป็นทนายความท่ีศาลแต่งตั้ง
ในคดีอาญา จะมีระเบียบคณะกรรมการศาลยุติธรรม วา่ดว้ยการจ่ายเงินรางวลัและค่าใชจ่้ายทนายความ
ท่ีศาลตั้งใหผู้ต้อ้งหาหรือจ าเลย ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 173 พ.ศ. 2550 
เพื่อเป็นกรอบส าหรับการใช้ดุลพินิจของศาลในการก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความโดยจะมี
อตัราขั้นต ่าและขั้นสูงอยา่งชดัเจนตามความร้ายแรงของประเภทคดี แต่ส าหรับการด าเนินคดีแบบ
กลุ่มถือวา่เป็นเร่ืองใหม่ ตามบทบญัญติัท่ีไดมี้การแกไ้ข เพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 
หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม กฎหมายดงักล่าวน้ีไดใ้ห้ศาลใชดุ้ลพินิจในการก าหนดจ านวนเงิน
รางวลัทนายความฝ่ายโจทก์โดยพิจารณาจากความยากง่ายของคดี ระยะเวลาและการท างานของ
ทนายความฝ่ายโจทก์ โดยก าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนเงินท่ีโจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิ
ไดรั้บจากจ าเลย โดยให้จ  าเลยซ่ึงเป็นฝ่ายแพค้ดีมีหนา้ท่ีจะตอ้งรับผิดชอบจ่ายเงินส่วนน้ี ซ่ึงจากการ
วเิคราะห์ในบทท่ี 4 พบวา่ในการก าหนดจ านวนเงินรางวลัใหแ้ก่ทนายความฝ่ายโจทกแ์มว้า่กฎหมาย
จะไดก้ าหนดไวว้า่ไม่เกินอตัราร้อยละ 30 ของจ านวนเงินท่ีโจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิไดรั้บจาก
จ าเลยก็ตาม แต่ไม่ได้ก าหนดอตัราขั้นต ่าเอาไวจึ้งอาจท าให้การใช้ดุลพินิจในแต่ละศาลในการ
ก าหนดจ านวนเงินรางวลัให้แก่ทนายความฝ่ายโจทก์แตกต่างกนั แมว้า่การด าเนินคดีนั้นจะมีความ
ยากหรือง่าย ระยะเวลาและการท างานของทนายความฝ่ายโจทก์เท่ากนัก็ตาม ซ่ึงจะส่งผลให้ขาด
ความเช่ือมัน่และเช่ือถือในองค์กรศาล และยงัก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมส าหรับทนายความฝ่าย
โจทก์ในการได้รับเงินรางวลัทนายความท่ีไม่เท่าเทียมกัน ส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาศาลสูงจะก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความไวเ้ป็นจ านวนอตัราร้อยละ 25 
แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินกองทุนรวม เพื่อให้เหมาะสมส าหรับการใช้ดุลพินิจของศาลในการ
ก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก์เห็นวา่การก าหนดขั้นต ่าในอตัราร้อยละ 25 จะเหมาะสม 
ดงันั้น เพื่อให้การใช้ดุลพินิจในแต่ละศาลไม่แตกต่างกนัมากนักส าหรับการก าหนดจ านวนเงิน
รางวลัทนายความฝ่ายโจทก ์จึงควรบญัญติัจ านวนเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทกโ์ดยก าหนดขั้นต ่า
เอาไวใ้นอตัราร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนเงินท่ีโจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิไดรั้บ
จากจ าเลย ซ่ึงจะท าใหก้ารใชดุ้ลพินิจของศาลมีความแตกต่างกนัไม่มากนกั 
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  3) ล าดบัการช าระหน้ี 
  ตามบทบญัญติัท่ีได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น เจา้หน้ีจะไดรั้บช าระหน้ีก่อนหรือหลงัเป็นไปตามล าดบัการช าระหน้ี
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ซ่ึงมี 4 ล าดบั คือ 
   (1) ผูมี้สิทธิไดรั้บช าระหน้ีก่อน ตามมาตรา 322 และมาตรา 324  
   (2) เงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทก ์ตามมาตรา 222/37   
   (3) ค่าฤชาธรรมเนียมใชแ้ทนโจทก ์ 
   (4)โจทก ์สมาชิกกลุ่ม และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีมีสิทธิไดรั้บเฉล่ียทรัพย ์ตามมาตรา 326 
  จากล าดบัการไดรั้บช าระหน้ีทั้ง 4 ล าดบั ดงักล่าวหากวา่ไดมี้การช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ี
ในล าดบัก่อนอาจไม่มีเงินเหลือก็จะท าให้เจา้หน้ีล าดบัถดัมาไม่ไดรั้บการช าระหน้ี ตามกฎหมายได้
ก าหนดให้โจทก์ และสมาชิกกลุ่ม มีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีในล าดบัท่ี 4 ซ่ึงเป็นล าดบัสุดทา้ยร่วมกบั
เจา้หน้ีอ่ืนท่ีมีสิทธิมาขอเฉล่ียทรัพย ์ซ่ึงจากการวิเคราะห์ในบทท่ี 4 พบวา่ การท่ีกฎหมายก าหนดให้
โจทก์และสมาชิกกลุ่มได้รับช าระหน้ีในล าดบัสุดทา้ย อาจจะท าให้ไม่ได้รับช าระหน้ีหรือไดรั้บ
ช าระหน้ีไม่ครบถ้วนไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ี
ตอ้งการใหผู้เ้สียหายจ านวนมากท่ีไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์เดียวกนัไดรั้บการเยยีวยาในการ
ฟ้องคดีเพียงคร้ังเดียว โดยเฉพาะผูเ้สียหายทางส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่เป็นคนที่มีฐานะยากจน
เมื่อไดรั้บความเสียหายแก่ร่างกาย สุขภาพ อนามยั หรือทรัพยสิ์น ย่อมตอ้งไดรั้บการชดใช้ หรือ
เยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น จึงควรบญัญติัให้ล าดบัการได้รับช าระหน้ีของโจทก์ และ
สมาชิกกลุ่ม อยูใ่นล าดบัท่ี 2 เพราะวา่ในกรณีท่ีจ าเลยน าเงินมาช าระหน้ีหรือบงัคบัคดีไดเ้งินไม่พอ
ช าระหน้ีทั้งหมดจะท าใหมี้โอกาสไดรั้บช าระหน้ีมากกวา่อยูใ่นล าดบัท่ี 4 ซ่ึงเป็นล าดบัสุดทา้ย 
  4) การอุทธรณ์และฎีกา 
  ปัจจุบนัการด าเนินคดีแพง่จะมีกระบวนพิจารณาคดีเพียง 2 ศาล ไดแ้ก่ ศาลชั้นตน้ และ
ศาลอุทธรณ์ เม่ือศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาหรือค าสั่งแลว้คดียอ่มเป็นท่ีสุด ตามประมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 244/1 เวน้แต่ คู่ความจะไดรั้บอนุญาตให้ฎีกาจากศาลฎีกาเท่านั้น ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ปัญหาท่ีจะได้รับอนุญาตให้ฎีกาจะตอ้งเป็น
ปัญหาส าคญัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 249 บญัญติัไวใ้นเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   (1) ปัญหาท่ีเก่ียวพนักบัประโยชน์สาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
   (2) เม่ือค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ไดว้นิิจฉยัขอ้กฎหมายท่ีส าคญัขดักนั
หรือขดักบัแนวบรรทดัฐานของค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลฎีกา 
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   (3) ค  าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ไดว้นิิจฉยัขอ้กฎหมายท่ีส าคญัซ่ึงยงัไม่มี
แนวค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลฎีกามาก่อน 
   (4) เม่ือค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ขดักบัค าพิพากษาหรือค าสั่งอนัถึงท่ีสุด
ของศาลอ่ืน 
   (5) เพื่อเป็นการพฒันาการตีความกฎหมาย 
   (6) ปัญหาส าคญัอ่ืนตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา 
  จากท่ีกล่าวมากระบวนพิจารณาคดีแพ่งนั้นแมว้า่กฎหมายก าหนดให้การพิจารณาคดี
ส้ินสุดในศาลอุทธรณ์ แต่อยา่งไรก็ตาม กฎหมายยงัเปิดช่องใหมี้การฎีกาคดัคา้นค าพิพากษาศาลอุทธรณ์
ต่อไปไดโ้ดยไดรั้บอนุญาตจากศาลฎีกาในกรณีท่ีศาลฎีกาเห็นวา่เป็นปัญหาส าคญัท่ีควรจะไดรั้บการ
วินิจฉัยจากศาลฎีกาอีกคร้ังหน่ึง ส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มเมื่อศาลอุทธรณ์
มีค าพิพากษาแลว้ยอ่มเป็นท่ีสุด ซ่ึงจากการวเิคราะห์ในบทท่ี 4 พบวา่คู่ความมีสิทธิท่ีจะยืน่ค  าร้องขอ
อนุญาตเพื่อฎีกาได้ หากศาลฎีกาเห็นว่าคดีนั้ นเป็นปัญหาส าคัญจะมีค  าสั่งอนุญาตให้ฎีกา 
เม่ือพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก เห็นวา่เป็นคดีท่ีมีปัญหาเก่ียวพนั
กบัประโยชน์สาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนท่ีศาลฎีกาสามารถอนุญาตใหฎี้กาได ้
ซ่ึงจะส่งผลให้การด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มได้รับการพิจารณาถึง 3 ศาล ท าให้ต้องใช้
เวลานานและเสียเวลาอยา่งมาก กวา่ท่ีผูเ้สียหายจะไดรั้บการชดใชค้่าเสียหาย เช่น คดีคลิต้ี ท่ีใชเ้วลา
พิจารณาคดีพิพากษาคดี ถึง 12 ปี (ค  าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 15219/2558) ดงันั้น จึงควรบญัญติัให้การ
ด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มมีการพิจารณาคดีเพียง 2 ศาล เท่านั้น คือ ให้ถึงท่ีสุดในศาลอุทธรณ์
โดยท่ีไม่สามารถขออนุญาตฎีกาจากศาลฎีกาได ้ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะไดย้น่ระยะเวลาการส้ินสุดแห่งคดีให้
สั้นลง 
  5) สิทธิการบงัคบัคดีของสมาชิกกลุ่ม  
  การบงัคบัคดีเป็นมาตรการท่ีจะท าให้โจทก์หรือเจา้หน้ีตามค าพิพากษาไดรั้บช าระหน้ี
หากว่าจ าเลย หรือลูกหน้ีไม่ช าระหน้ีตามค าพิพากษา ตามบทบญัญติัท่ีได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น กฎหมายให้อ านาจโจทก์ 
หรือทนายความฝ่ายโจทก์เท่านั้นท่ีมีสิทธิในการบงัคบัคดี ส าหรับสมาชิกกลุ่มมีสิทธิเพียงขอรับ
ช าระหน้ีเท่านั้นแต่ไม่มีสิทธิท่ีจะด าเนินการบงัคบัคดีได ้ทั้งท่ีสมาชิกกลุ่มคือผูไ้ดรั้บผลประโยชน์
ตามค าพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/35 และไดรั้บความเสียหาย
จากการกระท าของจ าเลยเช่นเดียวกบัโจทก์ นอกจากน้ี เม่ือศาลมีค าพิพากษาแล้วยงัมีผลผูกพนั
สมาชิกกลุ่มดว้ยท าให้ไม่สามารถไปฟ้องเป็นคดีใหม่ได ้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 222/18 การท่ีกฎหมายก าหนดให้โจทกห์รือทนายความฝ่ายโจทก์เท่านั้นมีอ านาจด าเนินการ
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บงัคบัคดีแมจ้ะถือว่าเป็นการบงัคบัคดีแทนสมาชิกกลุ่มก็ตาม หากว่าโจทก์หรือทนายความฝ่าย
โจทกไ์ม่สามารถด าเนินการบงัคบัคดีหรือเป็นไปดว้ยความล่าชา้ หรือไม่สามารถคุม้ครองประโยชน์
ของสมาชิกกลุ่มไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นธรรม ในเร่ืองดงักล่าวน้ีกฎหมายไดก้ าหนดแนวทางแกไ้ข 
คือ สมาชิกกลุ่มมีสิทธิยืน่ค  าร้องต่อศาลเพื่อขอใหเ้ปล่ียนทนายความฝ่ายโจทกแ์ละจดัหาทนายความ
คนใหม่เขา้มาด าเนินการบงัคบัคดีแทน ซ่ึงจากการวิเคราะห์ในบทท่ี 4 พบว่า หากทนายความคน
ใหม่ไม่ด าเนินการบงัคบัคดี หรือไม่สามารถคุม้ครองประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มได้อย่างเพียงพอ
และเป็นธรรม สมาชิกกลุ่มจะตอ้งยื่นค าร้องต่อศาลขอให้เปล่ียนทนายความคนใหม่ต่อไปเร่ือย ๆ 
ไม่มีท่ีส้ินสุด ผลเสียหายจะตกอยู่กบัสมาชิกกลุ่มจ านวนมากท่ีรอการได้รับช าระหน้ีเพื่อเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดข้ึน ดงันั้น จึงควรบญัญติัให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิแต่งตั้งผูแ้ทนเพื่อด าเนินการ
บงัคบัคดีไดโ้ดยไดรั้บอนุญาตจากศาลหากว่าโจทก์หรือทนายความฝ่ายโจทก์ไม่ด าเนินการบงัคบั
คดีหรือเป็นไปด้วยความล่าช้าหรือไม่สามารถด าเนินการบงัคบัคดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ
สมาชิกกลุ่มไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นธรรม 
  จากประเด็นปัญหาท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีในการวิจยัไดน้ าไปสู่การจดัท าเป็นร่างบทบญัญติั
ท่ีใช้เฉพาะในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มท่ีแยกออกมาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง โดยการจดัท าเป็นร่างปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติมพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... เพื่อใหเ้ป็นกฎหมายตน้แบบส าหรับการด าเนินคดีต่อไป 

2. ร่างปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

 ขอ้คน้พบจากการวจิยั ท าใหไ้ดร่้างกฎหมายตน้แบบวา่ดว้ยการด าเนินคดีแพง่ทางส่ิงแวดลอ้ม
แบบกลุ่ม จึงมีปัญหาว่าควรท่ีจะน าเอาร่างกฎหมายต้นแบบดังกล่าวไปบัญญติัไวใ้นประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ผูว้ิจยัมีแนวคิดว่าบทบญัญตัิในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 
การด าเนินคดีแบบกลุ่มใชบ้งัคบักบัการฟ้องคดีแพ่งทัว่ไปท่ีมีลกัษณะผูเ้สียหายจ านวนมากจากการ
ได้รับผลกระทบคร้ังเดียวก ัน หากจะน าเอาร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการด าเนินคดีแพ่ง
ทางส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มมาบญัญติัเพิ่มเติมไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจะเกิด
ความไม่เหมาะสมหลายประการ เน่ืองว่าจากบทบญัญติัการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นเป็นกฎหมาย
กลางท่ีสามารถน ามาใชส้ าหรับการฟ้องคดีแพ่งทุกประเภทท่ีมีผูเ้สียหายจ านวนมาก ดงันั้น คดีอ่ืน ๆ 
เช่น คดีคุม้ครองผูบ้ริโภค คดีแรงงาน คดีหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคดีการแข่งขนัทางการคา้ 
ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะหากต่อมาได้มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม กระบวนพิจารณาคดีแบบกลุ่ม
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ส าหรับคดีเหล่าน้ีหากน ามาบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ หมวด 4 การด าเนินคดี
แบบกลุ่มก็จะท าใหก้ฎหมายท่ีมีลกัษณะเฉพาะอีกหลายฉบบัน ามาบญัญติัต่อทา้ยกนัไปอีกจ านวนมาก 
ก็จะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุง แกไ้ข ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหลายคร้ังท าให้เกิด
ความยุง่ยากและตอ้งใชเ้วลายาวนานตามระยะเวลาในการจดัท า นอกจากน้ีหากพิจารณาบทบญัญติั
ของกฎหมายท่ีตอ้งการใหมี้การบญัญติัไวใ้นกฎหมายฉบบัน้ีตามท่ีกล่าวมาแลว้จะตอ้งน ามาบญัญติั
ต่อทา้ยบทบญัญติัการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มอีก นอกจากน้ียงัจะท าใหห้ลกัการฟ้องคดีแบบ
กลุ่มของประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งท่ีมุ่งจะใหเ้ป็นหลกัการทัว่ไปท่ีสามารถจะใชก้บัคดี
ทุกประเภทท่ีเขา้เง่ือนไขของการฟ้องคดีกลุ่มไม่เป็นไปตามหลกัการนั้น 
 แนวทางของการวิจยัน้ีจึงพิจารณาถึงความเป็นไปไดท่ี้จะน าเอาร่างกฎมายตน้แบบวา่ดว้ย
การด าเนินคดีแพ่งทางส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม มาบญัญติัเพิ่มเติมดว้ยการปรับปรุง แกไ้ขพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงมี หมวด 6 วา่ดว้ยความรับผิดทางแพ่ง
เป็นบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการเรียกร้องค่าเสียหายจากผูก่้อมลพิษ หากน ามาบญัญติัไวใ้นหมวดน้ีก็
เห็นวา่จะเหมาะสมมากกวา่ ซ่ึงหากวา่ในระหวา่งน้ีพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ฉบบัน้ี อยูใ่นระหวา่งการปรับปรุง แกไ้ข ก็จะเป็นโอกาสดีท่ีจะน าร่างปรับปรุง 
แกไ้ข มาบญัญติัเพิ่มเติมไวใ้นพระราชบญัญติัฉบบัน้ี 
 การจดัท าร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ..) 
พ.ศ. .... มีประเด็นเน้ือหาสาระท่ีส าคญัน ามาจากค าตอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในบทท่ี 4 และจดัท า
เป็นร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ไดน้ าเอา
ร่างท่ีได้จดัท ามานั้นไปสู่การสัมมนารับฟังความคิดเห็น (Hearing) จากองค์กรหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม เพื่อน าเอาขอ้วพิากษท่ี์ไดม้าน าไปสู่
การปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติมใหเ้ป็นร่างกฎหมายท่ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึนและเหมาะสมท่ีจะเป็นกฎหมาย
ท่ีสามารถน าไปบงัคบัใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในการ
ฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม  
 โครงสร้างของร่างพระราชบญัญติัปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติม พระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... มีดงัน้ี 

 2.1 โครงสร้างกฎหมาย  
 เน่ืองจากการด าเนินคดีแพ่งแบบกลุ่มนั้นมีบญัญติัอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม แต่ก็เป็นบทบญัญติัท่ีใช้ส าหรับคดีแพ่งท่ีมีผูเ้สียหาย
จ านวนมากโดยไม่จ  ากดัประเภทคดี ซ่ึงคดีส่ิงแวดล้อมมีความเฉพาะท่ีอาจท าให้การใช้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ไม่เหมาะสม และหากจะน าเอาร่างปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติม กฎหมาย



244 

ตน้แบบว่าด้วยการด าเนินคดีแพ่งทางส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มไปบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งก็จะเกิดปัญหาอีกหลายประการตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ดงันั้น การปรับปรุง 
แกไ้ข เพิ่มเติมพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดว้ยการ
เพิ่มเติมหมวด 6/1 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ดงัน้ี 
 โครงสร้างของพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ประกอบดว้ย  
 บทบญัญติั 6 หมวด และบทเฉพาะกาล รวมจ านวน 115 มาตรา ดงัน้ี 
  บททัว่ไป      (มาตรา 1 - มาตรา 11) 
  หมวด 1 คณะกรรมส่ิงแวดลอ้ม  (มาตรา 12 - มาตรา 21)  
  หมวด 2 กองทุนส่ิงแวดลอ้ม   (มาตรา 22 - มาตรา 31) 
  หมวด 3 การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม  (มาตรา 32 - มาตรา 51) 
  หมวด 4 การควบคุมมลพิษ   (มาตรา 52 - มาตรา 63) 
  หมวด 5 มาตรการส่งเสริม   (มาตรา 64 - มาตรา 95) 
  หมวด 6 ความรับผดิทางแพง่   (มาตรา 96 - มาตรา 97)  
  หมวด 7 บทก าหนดโทษ   (มาตรา 98 - มาตรา 111) 
  บทเฉพาะกาล    (มาตรา 112 - มาตรา 115) 
 ส าหรับ หมวด 6 เป็นบทบญัญติัความรับผิดทางแพ่ง มี 2 มาตรา คือ มาตรา 96 เป็นบทบญัญติั
ท่ีก าหนดให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตอ้งรับผิดชดใช้ความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย สุขภาพ อนามยั หรือทรัพยสิ์น ตามเจตนารมณ์ของมาตราน้ีเพื่อบงัคบัให้ผูก้ระท าผิดตอ้งรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูเ้สียหาย ส่วนมาตรา 97 เป็นบทบญัญตัิที่ก  าหนดให้ผูที้่กระท าให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นของรัฐซ่ึงถือว่าเป็นความผิดต่อรัฐตอ้ง
รับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐ ตามเจตนารมณ์ของมาตราน้ีเพื่อบงัคบัให้ผูก้ระท าผิดตอ้งรับผิด
ชดใชใ้นความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
 ทั้งมาตรา 96 และมาตรา 97 เป็นบทบญัญติัท่ีก าหนดให้ผูเ้สียหายซ่ึงเป็นประชาชนและรัฐ 
มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผูก้ระท าความผิด ดงันั้น การวิจยัน้ีจึงก าหนดให้ร่างกฎหมายท่ีจดัท า
เป็นกฎหมายตน้แบบน้ี เป็นร่างกฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีแพ่งทางส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มเป็น
บทบญัญติัในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยเพิ่มเติม 
หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง เป็น หมวด 6/1 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม แยกออกเป็น 6 ส่วน จ านวน 
20 มาตรา ดงัน้ี 

 



245 

  ส่วนท่ี 1 บททัว่ไป    (ร่างมาตรา 97/1- มาตรา 97/5) 
  ส่วนท่ี 2 การฟ้องคดี   (ร่างมาตรา 97/6- มาตรา 97/10) 
  ส่วนท่ี 3 การพิจารณาคดี   (ร่างมาตรา 97/11- มาตรา 97/15) 
  ส่วนท่ี 4 ค  าพิพากษาหรือค าสั่ง  (ร่างมาตรา 97/16- มาตรา 97/18) 
  ส่วนท่ี 5 อุทธรณ์และฎีกา  (ร่างมาตรา 97/19) 
  ส่วนท่ี 6 บงัคบัคดี    (ร่างมาตรา 97/20) 
 2.2 ร่าง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
 ร่าง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... มีหลกัการและเหตุผล ดงัน้ี 
 “เน่ืองจากคดีส่ิงแวดล้อมมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งทัว่ไป โดยลกัษณะของ
ความเสียหายจะเป็นวงกวา้งออกไปมีผูเ้สียหายจ านวนมากจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในคร้ังเดียวกนั 
ในทางระบาดวิทยานั้นบางคร้ังกว่าจะแสดงอาการเจ็บป่วยออกมาให้เห็นตอ้งใช้เวลานาน และ
ในการพิสูจน์ความผิดของผูก่้อมลพิษเป็นไปไดย้ากล าบากเพราะพยานหลกัฐานต่าง ๆ จะเก่ียวขอ้ง
กบัทางวทิยาศาสตร์ สารเคมี ซ่ึงอยูใ่นความครอบครองของผูก่้อมลพิษ ท าใหบุ้คคลภายนอกไม่สามารถ
ท่ีจะเขา้ถึงพยานหลกัฐานดงักล่าวนั้นได ้แมว้า่ปัจจุบนัจะมีบทบญัญติัวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่ก็เป็นกฎหมายวธีิพิจารณาคดีกลางที่น ามาใชบ้งัคบั
ในการฟ้องคดีแพ่งทัว่ไป เม่ือน ามาใช้ส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มจึงมีปัญหา 
ขอ้จ ากดั หรือความไม่เหมาะสมต่อกระบวนพิจารณาคดีจึงจ าเป็นตอ้งมีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีเฉพาะ
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม” 
 การน าเสนอร่างปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... มีจ  านวน 20 มาตรา ไดจ้ดัท าเป็น 2 แบบ คือ จดัท าเป็น
ตารางเรียงมาตราท่ีปรับปรุง แกไ้ข พร้อมหลกัการและเหตุผลในแต่ละมาตรา กบั จดัท าเป็นร่าง
ปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติม พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เรียงมาตรา 
ดงัน้ี  
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ตารางที่ 5.1 ร่างปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
 

มาตรา ร่างพระราชบัญญตัิ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที.่.) พ.ศ. 

.... 

หลกัการและเหตุผล 

1-97 
 
 
 

 ไม่มีการแกไ้ข 
 
 
  

เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง 
แกไ้ข เพิ่มเติม เฉพาะใน
ส่วนของการฟ้องคดีแบบ
กลุ่ม 

หมวด 6/1 
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

ส่วนที ่1 
บททัว่ไป 

97/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “ผูเ้สียหายโดยตรง” หมายความว่า ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจาก
การไดรั้บความเสียหายจากการไดรั้บมลพิษเขา้สู่ร่างกายท าให้
เกิดการเจบ็ป่วย หรือทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหายในช่วงเวลาท่ี
มีการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ  
 “ผูเ้สียหายโดยออ้ม” หมายความว่า บุคคลท่ีอยู่ในบริเวณรอบ ๆ 
หรือใกลเ้คียงกบัแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีความเสียหายแก่ร่างกาย 
สุขภาพ อนามยั หรือทรัพยสิ์นในช่วงเวลาท่ีมีการร่ัวไหลหรือ
แพร่กระจายของมลพิษ แต่ยงัไม่ปรากฏความเสียหาย และ
รวมถึงองคก์รเอกชนท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ 
 “องคก์รเอกชน” หมายความวา่ องคก์รเอกชนทางส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีได้ จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเพื่อด าเนินกิจกรรมทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มโดยมีวตัถุประสงค์เพื่ออนุรักษ ์และพิทกัษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 เพื่อให้ความหมายของ
ผูเ้สียหายทางส่ิงแวดล้อม
มีความชดัเจนมากข้ึน 
 
 เพื่อให้ความหมายของ
ผู ้เ สียหายโดยอ้อมทาง
ส่ิงแวดล้อมมีความชัดเจน
มากข้ึน 
 
 
 
 เพื่อให้องค์กรเอกชนมี
อ านาจฟ้องคดีและมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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มาตรา ร่างพระราชบัญญตัิ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที.่.) พ.ศ. 

.... 

หลกัการและเหตุผล 

  “สมาชิกกลุ่ม” หมายความว่า ผูเ้สียหายทางส่ิงแวดล้อมซ่ึงมี
จ านวนสมาชิกอยา่งนอ้ยเจด็คนข้ึนไป 
 
 
 “เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม” หมายความวา่ บุคคลท่ีเลขาธิการ
ส านกังานศาลยติุธรรมแต่งตั้งใหท้  าหนา้ท่ีช่วยเหลือศาลในการ
ด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 
 
 

 เพื่อเป็นบรรทดัฐานของ
จ านวนสมาชิกกลุ่มในการ
ด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบ
กลุ่ม  
 เพื่อใหมี้เจา้หนา้ท่ีของศาลท่ี
มีความรู้ความสามารถทาง
ส่ิ งแวดล้อมท าหน้ า ท่ี
ช่วยเหลือในการด าเนินคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 

97/2 
 
 
 

 ทนายความฝ่ายโจทก์ จะต้องมีคุณสมบติัผ่านการฝึกอบรม
หลกัสูตรดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบ
กลุ่มเป็นไปตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา  
  

 เพื่อให้ผูท่ี้เป็นทนายความ
ฝ่ายโจทก์มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและการด าเนินคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 

97/3 
 
 
 
 
 
 
 

 ผูท่ี้จะได้รับการแต่งตั้ งเป็นเจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มต้องมี
คุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตาม
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนด และ
ผ่านการศึกษาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดล้อมอย่างน้อย 1 วิชา
และก่อนท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือศาลจะต้องได้รับการ
ฝึกอบรมท่ีจดัโดยส านกังานศาลยติุธรรมเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของประธานศาลฎีกา 
 ให้เลขาธิการส านกังานศาลยติุธรรมมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบติัเป็นเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการศาลยติุธรรมก าหนด 

 เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มท่ี
ท าหน้าท่ีช่วยเหลือศาลใน
คดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มการ
ท่ีผา่นการศึกษาวิชาเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มจะท าให้มีความรู้ 
ความเข้ า ใจ เ ก่ี ย ว กั บ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะท าให้
ท าหน้าท่ีช่วยเหลือศาล
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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97/4 
 
 

 กระบวนพิจารณาส่วนใดท่ีมิได้บญัญติัไวใ้นหมวดน้ีโดยเฉพาะ 
ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัในหมวดน้ี 

 เน่ืองจากเน้ือหาบางส่วนมี
อยู่แล้วในกฎหมายวิธีส
บัญญัติอ่ืน จึงไม่จ  าต้อง
น ามาบญัญติัให้เกิดความ
ซ ้ าซอ้นอีก  

97/5 
 

 ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกขอ้ก าหนดใด ๆ ท่ีไม่ขดัหรือ
แยง้กบับทบญัญติัในหมวดน้ี 
 ข้อก าหนดนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บงัคบัได ้

 เพื่ อให้การด า เ นินคดี
ส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มมี
ความเหมาะสมเป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว และ
เป็นธรรม 

ส่วนที ่2 
การฟ้องคดี 

97/6 
 

 ในการท่ีศาลจะอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มได้จะต้องมี
จ านวนสมาชิกกลุ่มอยา่งนอ้ยเจด็คนข้ึนไป 

 
 

 เพื่อให้แต่ละศาลใช้เป็น
แนวทางเดียวกนัท่ีจะพิจารณา
จ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่า
ท่ีมีความเหมาะสมในการ
อนุญาตให้ด าเนินคดีแบบ
กลุ่ม 

97/7 
 

 ผูเ้สียหายโดยตรงนอกจากจะฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
ทางส่ิงแวดลอ้มต่อศาลแลว้ยงัมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีค า
พิพากษาหรือค าสั่งให้ผูก่้อมลพิษระงบัการกระท าท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมและแก้ไขฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมให้
กลบัคืนสู่สภาพเดิม 
 

 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยก าหนด
ไ ว้ แ ล ะ มี สิ ท ธิ อ ยู่ ใ น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

97/8 
 

 ผูเ้สียหายโดยอ้อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีค า
พิพากษาหรือค าสั่งให้ผูก่้อมลพิษระงบัการกระท าท่ีก่อให้เกิด

 เพื่อให้ผูเ้สียหายโดยอ้อมมี
ส่วนร่วมในการอนุ รักษ์
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ความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมและแก้ไขฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมให้
กลบัคืนสู่สภาพเดิม 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมและมีสิทธิ
อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

97/9 
 
 
 
 
 

 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอนัเกิดจากมลพิษท่ีเกิดข้ึนต่อชีวิต 
ร่างกาย สุขภาพ อนามยั หรือทรัพยสิ์นโดยผลของการสะสมอยู่
ในร่างกายของผูเ้สียหายหรือเป็นกรณีท่ีต้องใช้เวลาในการ
แสดงอาการเป็นอนัขาดอายุความเม่ือพน้สิบปีนบัแต่วนัท่ีผูต้อ้ง
เสียหายรู้ถึงความเสียหายและผูท่ี้ตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทน 
 การฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้
ระงบัการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็น
อนัขาดอายคุวามเม่ือพน้สิบปีนบัแต่วนัท่ีรู้ถึงการกระท า 

 เพื่อให้มีอายุความเฉพาะ
ในการฟ้องคดีส่ิงแวดล้อมท่ี
เหมาะสมและเกิดความ
เป็นธรรมแก่ผูเ้สียหาย 
 
  
 

97/10 
 

 การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มให้ได้รับยกเวน้ค่าธรรมเนียม
ศาล แต่ไม่รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นท่ีสุด 
 
 

 เพื่อให้โจทก์ซ่ึงเป็นผูแ้ทน
กลุ่มซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น
ชาวบ้านท่ีมีฐานะยากจน
สามารถฟ้องคดีแทนสมาชิก
กลุ่มได ้

ส่วนที ่3 
การพจิารณาคดี 

97/11 
 
 
 
 
 

 ในกรณีมีปัญหาวา่คดีใดเป็นคดีส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ ให้ศาลรอ
การพิจารณาคดีไวช้ัว่คราวแลว้เสนอปัญหานั้นให้ประธานศาล
อุทธรณ์เป็นผูว้ินิจฉัย ค าวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ให้
เป็นท่ีสุด แต่ทั้งน้ีไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ท่ีได้
กระท าไปก่อนท่ีจะมีค าวนิิจฉยันั้น 
 การขอให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาตามวรรคหน่ึง
ไม่วา่โดยคู่ความเป็นผูข้อหรือโดยศาลเห็นสมควร ตอ้งกระท า
อย่างช้าในวนัช้ีสองสถานหรือวนัสืบพยานในกรณีท่ีไม่มีการ
ช้ีสองสถาน หากพน้ก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้ห้ามมิให้มีการ

 ในการฟ้องคดีส่ิงแวดล้อม
อาจจะมีปัญหาคาบเก่ียว กบั
คดีแพง่ทัว่ไป หากมีปัญหา
ว่าคดีท่ีฟ้องต่อศาลเป็นคดี
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ เพื่อให้
การด าเนินคดีเป็นไปโดย
รวดเร็วโดยท่ีจ า เลยไม่
สามารถใช้เป็นช่องทาง
ในการประวิงคดี จึงควรให้
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ขอให้วินิจฉัยปัญหาดงักล่าวอีก และเม่ือได้รับค าขอจากศาล
ชั้นตน้แลว้ ให้ประธานศาลอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยและแจง้ผลไป
ยงัศาลชั้นตน้โดยเร็ว 
 เพื่อใหก้ารด าเนินคดีเป็นไปดว้ยความรวดเร็วการด าเนินการใด 
ๆ ระหวา่งศาลชั้นตน้กบัศาลอุทธรณ์ตามมาตราน้ี จะด าเนินการ
โดยทางโทรสารหรือส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศอ่ืนใดก็ได ้

ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉยั
ช้ีขาดและใหเ้ป็นท่ีสุด  

97/12 
 
 
 
 

 ผูพ้ิพากษาท่ีพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งมีความรู้ 
ความเขา้ใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบ
กลุ่ม โดยผา่นการฝึกอบรมท่ีจดัโดยส านกังานศาลยติุธรรมเป็น
ตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา 
 ในระหว่างปฏิบติัหน้าท่ีจะต้องจดัให้มีการฝึกอบรมความรู้
ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ  

 เพื่อให้ผูพ้ิพากษาท่ีพิจารณา
พิพากษาคดีส่ิงแวดล้อม 
มีความรู้ ความเขา้ใจและ
ความช านาญดา้นส่ิงแวดล้อม
อยา่งแทจ้ริง  
 

97/13 
 
 
 

 ในการพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มจะต้องมีผูพ้ิพากษา
สมทบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นองคค์ณะในการพิจารณาคดี  

 
 

 เพื่ อให้ มีผู ้ ท่ี มีคว าม รู้  
ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช าญด้ า น
ส่ิงแวดลอ้มเขา้มาร่วมใน
การพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม
ซ่ึงจะท าใหก้ารวนิิจฉยัช้ีขาด
ตัดสินคดีสามารถคุ้มครอง
และเยียวยาผูเ้สียหายได้
อยา่งเป็นธรรม 

97/14 
 

 พระมหากษตัริยจ์ะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้งผูพ้ิพากษา
สมทบจากบุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านส่ิงแวดล้อม 
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งผู ้
พิพากษาสมทบคดีส่ิงแวดลอ้ม 

 เพื่อใหไ้ดผู้พ้ิพากษาสมทบ 
ในคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความรู้ 
คว าม เ ช่ี ย วช าญด้ า น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง 

97/15 
 

 ในการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมให้จ  าเลยมีภาระการพิสูจน์ว่าความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่ไดเ้กิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษของตน 

 การพิสูจน์ว่าความเสียหาย
เกิดข้ึนจากแหล่งก าเนิด
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มลพิษใดในคดีส่ิงแวดล้อม
เป็นเร่ืองล าบากก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ 
เพราะพยานหลกัฐานจะ
เก่ียวข้องทางวิทยาศาสตร์ 
สารเคมีต่าง ๆจะอยู่ใน
ความครอบครองของจ าเลย 

ส่วนที ่4 
ค าพพิากษาหรือค าส่ัง 

97/16 
 
 
 
 
 
 

 ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดข้ึนแก่ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามยั 
ในเวลาท่ีพิพากษาคดีเป็นการพน้วิสัยจะหยัง่รู้ได้แน่ว่าความ
เสียหายนั้นมีแทจ้ริงเพียงใดศาลอาจกล่าวในค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งวา่ยงัสงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะแกไ้ขค า พิพากษาหรือค าสั่งนั้น
อีกภายในระยะเวลาไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีศาลมีค าพิพากษา
หรือค าสั่ง แต่ก่อนการแกไ้ขตอ้งให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายท่ีจะ
คดัคา้นได ้

 
 

 เน่ืองจากว่าความเสียหาย
ทางส่ิงแวดล้อม ต้องใช้
เวลานานกว่าจะปรากฏ
อาการออกมา ให้เห็นทั้งหมด 
หากศาลสงวนสิทธิท่ีจะ
แกไ้ขค าพิพากษาไวเ้พียง 2 ปี 
ดงัเช่นคดีแพ่งทัว่ไปจะเกิด
ความไม่ เ ป็นธรรมต่อ
ผูเ้สียหายในคดีส่ิงแวดลอ้ม 
จึงควรขยายระยะเวลาออกไป
เป็น 10 ปี  

97/17 
 

 ในกรณีท่ีค าพิพากษาก าหนดให้จ  าเลยใช้เงิน และในการก าหนด
จ านวนเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก์นั้น ให้ศาลพิจารณาถึง
ความยากง่ายของคดี ประกอบกบัระยะเวลาและการท างานของ
ทนายความฝ่ายโจทก ์โดยก าหนดเป็นจ านวนขั้นต ่าร้อยละยี่สิบ
หา้ แต่ไม่เกินร้อยละสามสิบของจ านวนเงินท่ีโจทกห์รือสมาชิก
กลุ่มมีสิทธิจะไดรั้บจากจ าเลย 

 เพื่อให้การก าหนดจ านวน
เงินรางว ัลทนายความ
ฝ่ายโจทก์ของแต่ละศาล
ไม่แตกต่างกนัมากนกัจึง
ตอ้งมีการก าหนดอตัราขั้น
ต ่าเอาไว ้ 
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มาตรา ร่างพระราชบัญญตัิ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที.่.) พ.ศ. 

.... 

หลกัการและเหตุผล 

97/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เม่ือจ าเลยน าเงินหรือทรัพยสิ์นมาวางต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดี
หรือเม่ือไดข้ายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซ่ึงทรัพยสิ์น
ของจ าเลย หรือเม่ือเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดร้วบรวมทรัพยสิ์น
อ่ืนใดของจ าเลยเสร็จส้ินและได้หักค่าฤชาธรรมเนียมในการ
บงัคบัคดีแล้ว ให้เจา้พนักงานบงัคับคดีจ่ายเงินให้แก่ผูมี้สิทธิ 
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 (1) ผูมี้สิทธิได้รับช าระหน้ีก่อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง่มาตรา 322 และมาตรา 324 
 (2) เงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทก์ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่มาตรา 222/37 โจทก ์และสมาชิกกลุ่ม   
 (3) ค่าฤชาธรรมเนียมใชแ้ทนโจทก ์   
 (4) เจา้หน้ีอ่ืนท่ีมีสิทธิไดรั้บเฉล่ียทรัพย ์ตามประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 326 

 เพื่อให้โจทก์และสมาชิก
กลุ่มมีสิทธิได้รับช าระ
หน้ีในล าดบัท่ี 2 ซ่ึงจะท า
ให้มีสิทธิได้รับช าระหน้ี
มากกว่าท่ีอยู่ในล าดับท่ี 4 
ซ่ึงเป็นล าดบัสุดทา้ย 

 
 
 

 

ส่วนที ่5 
อุทธรณ์และฎกีา 

97/19 
 

 ค  าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีส่ิงแวดล้อม
หรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มให้เป็นท่ีสุด และไม่
สามารถน าบทบญัญติัในเร่ืองการขออนุญาตฎีกาตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบั 

 เพื่อให้กระบวนพิจารณา
คดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม
ได้รับการพิจารณาอย่าง
รวดเร็วซ่ึงจะท าให้ผูเ้สียหาย
ได้รับการเยียวยาความ
เสียหายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ส่วนที ่6 
บังคับคดี 

97/20 
 
 
 

 ถ้าบุคคลซ่ึงเป็นฝ่ายแพค้ดี ไม่ช าระหน้ีตามค าพิพากษา ให้
โจทก์หรือทนายความฝ่ายโจทก์มีอ านาจด าเนินการบงัคบัคดี
แทนโจทกแ์ละสมาชิกกลุ่มได ้

 เพื่ อให้สมา ชิกก ลุ่ม มี
สิทธิด าเนินการบงัคบัคดี
ได้หากว่าโจทก์  ห รือ
ทนายความฝ่ายโจทก์ไม่
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.... 

หลกัการและเหตุผล 

  หากความปรากฏต่อศาลวา่โจทก์และทนายความฝ่ายโจทก์ไม่
สามารถด าเนินการบงัคบัคดีเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของสมาชิก
กลุ่มไดอ้ย่างเพียงพอและเป็นธรรม สมาชิกกลุ่มมีสิทธิแต่งตั้ง
ผูแ้ทนด าเนินการบงัคบัคดีโดยไดรั้บอนุญาตจากศาล 

สามารถด าเนินการบงัคบั
คดีแทนสมาชิกกลุ่มได ้ 
  

98-115  ไม่มีการแกไ้ข 
 

 เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง 
แกไ้ข เพิ่มเติม เฉพาะใน
ส่วนของการฟ้องคดีแบบ
กลุ่ม  
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 2.3 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 

 
บันทกึหลกัการและเหตุผลประกอบร่าง 

พระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที.่.) พ.ศ. …. 
 

หลกัการ 
ใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 

เหตุผล 
 เน่ืองจากคดีส่ิงแวดลอ้มมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งทัว่ไป โดยลกัษณะของ
ความเสียหายจะเป็นวงกวา้งออกไปมีผูเ้สียหายจ านวนมากจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในคร้ังเดียวกนั 
ในบางคร้ังกว่าจะแสดงอาการเจ็บป่วยออกมาให้เห็นตอ้งใช้เวลานาน และในการพิสูจน์ความผิด
ของผูก่้อมลพิษเป็นไปไดย้ากล าบากเพราะว่าขั้นตอนของกระบานการในการผลิตหรือพยานหลกัฐาน
ต่าง ๆ จะเก่ียวขอ้งกบัทางวิทยาศาสตร์ สารเคมี ซ่ึงอยู่ในความครอบครองของผูก่้อมลพิษ ท าให้
บุคคลภายนอกไม่สามารถท่ีจะเขา้ถึงพยานหลกัฐานดงักล่าวนั้นได ้แมว้า่ปัจจุบนัจะมีบทบญัญติัวา่
ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่มในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่ก็เป็นกฎหมายกลางท่ี
น ามาใชบ้งัคบัในการฟ้องคดีแพ่งทัว่ไปเม่ือน ามาใชส้ าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มจึงมี
ปัญหา ขอ้จ ากดั หรือความไม่เหมาะสมต่อกระบวนพิจารณาคดี ดงันั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี .. พ.ศ. .... 
เป็นปีท่ี 3 ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
 สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ใหป้ระกาศวา่ 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติม กฎหมายวา่ดว้ยส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัน้ีข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอม
ของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัติ น้ี เ รียกว่า  “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....” 
 มาตรา 2 พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสองร้อยส่ีสิบวนันบัแต่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น หมวด 6/1 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม มาตรา 97/1 ถึง
มาตรา 97/20 ดงัต่อไปน้ี  
 

หมวด 6/1 
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

ส่วนที ่1 
บททัว่ไป 

 
 มาตรา 97/1 ในหมวดน้ี 
 “ผูเ้สียหายโดยตรง” หมายความวา่ ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการไดรั้บมลพิษเขา้สู่ร่างกาย
ท าใหเ้กิดการเจบ็ป่วย หรือทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหายในช่วงเวลาท่ีมีการร่ัวไหลหรือแพร่กระจาย
ของมลพิษ 
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 “ผูเ้สียหายโดยอ้อม” หมายความว่า บุคคลท่ีอยู่ในบริเวณรอบ ๆ หรือใกล้เคียงกับ
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีความเสียหายแก่ร่างกาย สุขภาพ อนามยั หรือทรัพยสิ์นในช่วงเวลาท่ีมีการ
ร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษแต่ยงัไม่ปรากฏความเสียหาย และรวมถึงองค์กรเอกชนท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้านส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  
 “องค์กรเอกชน” หมายความว่า องค์กรเอกชนทางส่ิงแวดล้อมท่ีได้จดทะเบียนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
 “สมาชิกกลุ่ม” หมายความว่า ผูเ้สียหายทางส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ในกลุ่มบุคคลซ่ึงมีจ านวน
สมาชิกอยา่งนอ้ยเจด็คนข้ึนไป 
 “เจา้พนักงานคดีแบบกลุ่ม” หมายความว่า บุคคลท่ีเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม
แต่งตั้งใหท้  าหนา้ท่ีช่วยเหลือศาลในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 
 มาตรา 97/2 ทนายความฝ่ายโจทกจ์ะตอ้งมีคุณสมบติัโดยผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม เป็นไปตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา  
 มาตรา 97/3 ผูท่ี้จะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ี
คณะกรรมการขา้ราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
ก าหนดและผา่นการศึกษาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งนอ้ย 1 วชิา และก่อนท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี
ช่วยเหลือศาลจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมท่ีจดัโดยส านกังานศาลยุติธรรมเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ประธานศาลฎีกา 
 ใหเ้ลขาธิการส านกังานศาลยติุธรรมมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นเจา้พนกังาน
คดีแบบกลุ่ม เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการศาลยติุธรรมก าหนด      
 มาตรา 97/4 กระบวนพิจารณาส่วนใดท่ีมิได้บัญญัติไวใ้นหมวดน้ีโดยเฉพาะ ให้น า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติั
ในหมวดน้ี 
 มาตรา 97/5 ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกข้อก าหนดใด ๆ ท่ีไม่ขัดหรือแยง้กับ
บทบญัญติัในหมวดน้ี 
 ขอ้ก าหนดนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
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ส่วนที ่2 
การฟ้องคดี 

 
 มาตรา 97/6 ในการท่ีศาลจะอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มได้จะตอ้งมีจ านวนสมาชิก
กลุ่มอยา่งนอ้ยเจด็คนข้ึนไป 
 มาตรา 97/7 ผูเ้สียหายโดยตรงนอกจากจะฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายทางส่ิงแวดลอ้ม
ต่อศาลแลว้ยงัมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผูก่้อมลพิษระงบัการกระท าท่ี
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มและแกไ้ขฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิม 
 มาตรา 97/8 ผูเ้สียหายโดยออ้มมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งให้ผูก่้อมลพิษระงับการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมและแก้ไขฟ้ืนฟู
ส่ิงแวดลอ้มใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิม 
 มาตรา 97/9 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอนัเกิดจากมลพิษท่ีเกิดข้ึนต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ 
อนามยั หรือทรัพยสิ์นโดยผลของการสะสมอยูใ่นร่างกายของผูเ้สียหายหรือเป็นกรณีท่ีตอ้งใช้เวลา
ในการแสดงอาการเป็นอนัขาดอายคุวามเม่ือพน้สิบปีนบัแต่วนัท่ีผูต้อ้งเสียหายรู้ถึงความเสียหายและ 
และผูท่ี้ตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทน  
 การฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ระงบัการกระท าท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอนัขาดอายคุวามเม่ือพน้สิบปีนบัแต่วนัท่ีรู้ถึงการกระท า 
 มาตรา 97/10 การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มให้ไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาล
ทั้งปวง แต่ไม่รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นท่ีสุด 
 

ส่วนที ่3 
การพจิารณาคดี 

 
 มาตรา 97/11 ในกรณีมีปัญหาวา่คดีใดเป็นคดีส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ ให้ศาลรอการพิจารณา
คดีไวช้ัว่คราวแลว้เสนอปัญหานั้นให้ประธานศาลอุทธรณ์เป็นผูว้ินิจฉยั ค าวนิิจฉยัของประธานศาล
อุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุด แต่ทั้งน้ีไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ท่ีได้กระท าไปก่อนท่ีจะมีค า
วนิิจฉยันั้น 
 การขอให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาตามวรรคหน่ึงไม่ว่าโดยคู่ความเป็นผูข้อ
หรือโดยศาลเห็นสมควร ตอ้งกระท าอย่างช้าในวนัช้ีสองสถานหรือวนัสืบพยานในกรณีที่ไม่มี
การช้ีสองสถาน หากพน้ก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้ห้ามมิให้มีการขอให้วินิจฉัยปัญหาดงักล่าวอีก 
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และเม่ือไดรั้บค าขอจากศาลชั้นตน้แลว้ ให้ประธานศาลอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยและแจง้ผลไปยงัศาล
ชั้นตน้โดยเร็ว  
 เพื่อให้การด าเนินคดีเป็นไปดว้ยความรวดเร็วการด าเนินการใด ๆ ระหวา่งศาลชั้นตน้กบั
ศาลอุทธรณ์ตามมาตราน้ี จะด าเนินการโดยทางโทรสารหรือส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศอ่ืนใดก็ได ้
 มาตรา 97/12 ผูพ้ิพากษาท่ีพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม โดยผา่นการฝึกอบรมท่ีจดัโดยส านกังาน
ศาลยติุธรรม เป็นไปตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา 
 ในระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ีจะตอ้งจดัให้มีการฝึกอบรมความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม
และเพียงพอ 
 มาตรา 97/13 ในการพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มจะตอ้งมีผูพ้ิพากษาสมทบอยา่งน้อย
หน่ึงคนเป็นองคค์ณะในการพิจารณาคดี 
 มาตรา 97/14 พระมหากษตัริยจ์ะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้งผูพ้ิพากษาสมทบ
จากบุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งผูพ้ิพากษาสมทบคดี
ส่ิงแวดลอ้ม 
 มาตรา 97/15 ในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มให้จ  าเลยมีภาระการพิสูจน์วา่ความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนนั้นไม่ไดเ้กิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษของตน 
 

ส่วนที ่4 
ค าพพิากษาหรือค าส่ัง 

 
 มาตรา 97/16 ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดข้ึนแก่ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามยั ในเวลาท่ี
พิพากษาคดีเป็นการพน้วิสัยจะหยัง่รู้ไดแ้น่วา่ความเสียหายนั้นมีแทจ้ริงเพียงใด ศาลอาจกล่าวใน
ค าพิพากษาหรือค าสั่งวา่ยงัสงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะแกไ้ขค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นอีกภายในระยะเวลา
ไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง แต่ก่อนการแกไ้ขตอ้งให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายท่ี
จะคดัคา้นได ้
 มาตรา 97/17 ในกรณีท่ีค าพิพากษาก าหนดให้จ  าเลยใชเ้งิน และในการก าหนดจ านวนเงิน
รางวลัทนายความฝ่ายโจทก์นั้น ให้ศาลพิจารณาถึงความยากง่ายของคดี ประกอบกบัระยะเวลาและ
การท างานของทนายความฝ่ายโจทก์ โดยก าหนดเป็นจ านวนขั้นต ่าร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินร้อยละ
สามสิบของจ านวนเงินท่ีโจทกห์รือสมาชิกกลุ่มมีสิทธิจะไดรั้บจากจ าเลย 
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 มาตรา 97/18 เม่ือจ าเลยน าเงินหรือทรัพยสิ์นมาวางต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีหรือเม่ือได้
ขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซ่ึงทรัพยสิ์นของจ าเลย หรือเม่ือเจา้พนักงานบงัคบัคดีได้
รวบรวมทรัพยสิ์นอื่นใดของจ าเลยเสร็จส้ินและไดห้ักค่าฤชาธรรมเนียมในการบงัคบัคดีแลว้ 
ให้เจา้พนกังานบงัคบัคดีจ่ายเงินใหแ้ก่ผูมี้สิทธิตามล าดบั ดงัน้ี 
  (1) ผูมี้สิทธิไดรั้บช าระหน้ีก่อน ตามมาตรา 322 และมาตรา 324  
  (2) เงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทก์ ตามมาตรา 222/37 โจทก์ และสมาชิกกลุ่ม
   (3) ค่าฤชาธรรมเนียมใชแ้ทนโจทก ์
   (4) เจา้หน้ีอ่ืนท่ีมีสิทธิไดรั้บเฉล่ียทรัพย ์ตาม มาตรา 326 
 

ส่วนที ่5 
อุทธรณ์และฎกีา 

 
 มาตรา 97/19 ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีส่ิงแวดล้อมหรือศาล
อุทธรณ์ภาคแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มให้เป็นท่ีสุด และไม่สามารถน าบทบญัญติัในเร่ืองการขออนุญาต
ฎีกาตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัได ้
 

ส่วนที ่6 
บังคับคดี 

 
 มาตรา 97/20 ถ้าบุคคลซ่ึงเป็นฝ่ายแพ้คดีไม่ช าระหน้ีตามค าพิพากษา ให้โจทก์หรือ
ทนายความฝ่ายโจทกมี์อ านาจด าเนินการบงัคบัคดีแทนโจทกแ์ละสมาชิกกลุ่มได ้
 หากความปรากฏต่อศาลวา่โจทก์หรือทนายความฝ่ายโจทก์ไม่สามารถด าเนินการบงัคบั
คดีเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นธรรม สมาชิกกลุ่มมีสิทธิร้องขอ
ต่อศาลเพื่อแต่งตั้งผูแ้ทนกลุ่มด าเนินการบงัคบัคดีโดยไดรั้บอนุญาตจากศาล  
 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

 
............................................... 
 นายกรัฐมนตรี 


