
 

 

บทที ่6 

สรุป อภปิรายผล และเสนอแนะ 

 การวิจยัน้ีไดก้  าหนดวตัถุประสงค์หลกั คือ การจดัท าร่างกฎหมายตน้แบบ (Model Law)
ว่าด้วยการด าเนินคดีแพ่งทางส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพส าหรับการ
ด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม เน่ืองจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม และขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 
มีปัญหา ขอ้จ ากดั อุปสรรค หรือความไม่เหมาะสม หากน ามาใชก้บัคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม ในการ
วิเคราะห์เพื่อให้ไดค้  าตอบตามวตัถุประสงคไ์ดใ้ช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวิธีวิทยาการวิจยั 
เชิงคุณภาพ คือ การวจิยัเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก การวจิยัไดน้ าหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกฎหมายต่างประเทศมาวิเคราะห์
ก าหนดโครงสร้างของกฎหมายตน้แบบว่าดว้ยการด าเนินคดีแพ่งทางส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม ไดแ้ก่ 
หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายเพื่อน ามาอธิบายถึงการท่ีผูก่้อความเสียหายจะตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหาย
ให้แก่ประชาชนในกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยั หรือทรัพยสิ์น 
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐจากการท าลายท าให้สูญหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นของรัฐ แนวคิดสิทธิในส่ิงแวดลอ้มเพื่อน ามาสนบัสนุนประเด็นการเป็น
ผูเ้สียหายทางอ้อมท่ีมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อให้ผูก่้อมลพิษหยุดการกระท าอันก่อความเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด (Absolute Liability Theory) เพื่อน ามา
อธิบายถึงการก าหนดให้บุคคลตอ้งรับผิดท่ีเกิดจากการกระท าของตนโดยท่ีไม่สามารถแกต้วัอย่างใด
ไดจ้ะแตกต่างจากทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัดท่ีสามารถพิสูจน์เพื่อแกต้วัให้พน้จากความรับผิดได ้
ทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability Theory) เพื่อน ามาอธิบายถึงการท่ีกฎหมายได้
ก าหนดให้ผูก่้อมลพิษซ่ึงเป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีเกิดการร่ัวไหลหรือ
แพร่กระจายจะตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผูเ้สียหายแมว้า่จะไม่ไดเ้กิดจากการกระท าโดยจงใจ 
หรือประมาทเลินเล่อก็ตามซ่ึงส่งผลให้โจทก์ไม่ตอ้งมีการพิสูจน์ในเร่ืองของการกระท าโดยจงใจ 
หรือประมาทเลินเล่อ เวน้แต่ การกระท าจะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ตามมาตรา 96 
แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทฤษฎีความสัมพนัธ์
ระหวา่งการกระท าและผล (Causation Theory) เพื่อน ามาอธิบายถึงการท่ีกฎหมายก าหนดให้บุคคล
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ตอ้งรับผิดท่ีเกิดจากการกระท าของตนนั้นซ่ึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งปรากฏวา่เป็นผลมาจาก
การกระท าของตน นอกจากน้ีการวิจยัไดว้ิเคราะห์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
พ.ศ. 2559 และวิเคราะห์การด าเนินคดีแบบกลุ่มของต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐ
ออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซีย ได้ข้อสรุปประเด็นท่ีน าไปสู่การจดัท าเป็นร่างกฎหมาย
ตน้แบบ  
 สรุปขอ้คน้พบประเด็นท่ีน าไปสู่การจดัท าเป็นร่างกฎหมายตน้แบบ ดงัน้ี 

1. สรุป อภิปรายผล 

 1.1 ปัญหา ข้อจ ากดั หรือความไม่เหมาะสมของการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหาย  
 ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดข้ึนแก่ผูเ้สียหายจ านวนมาก ผูเ้สียหายเหล่าน้ีมีทางเลือก
โดยฟ้องร้องเป็นรายคดี หรือรวมกนัฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มไดต้ามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
แพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ซ่ึงไดก้ าหนดให้ผูเ้สียหายจ านวนมากท่ีไดรั้บความเสียหายจาก
เหตุการณ์หรือการกระท าคร้ังเดียวกนัสามารถรวมกนัฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มได ้การวิจยัสรุปไดว้า่ 
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม หากน ามาใชก้บัการด าเนินคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มไม่มีความเหมาะสมเพราะเป็นกฎหมายกลางท่ีบญัญติัเพื่อน ามาใชส้ าหรับการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มในคดีแพ่งทัว่ไป ซ่ึงสภาพปัญหาของคดีแต่ละประเภทมีความแตกต่างกนั 
แต่เม่ือน ามาใชใ้นการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มจึงก่อใหเ้กิดปัญหา ขอ้จ ากดั หรือความไม่เหมาะสม 
ในทางกระบวนวธีิพิจารณาคดี 3 ขั้นตอน คือ 
  1) กระบวนการด าเนินคดีชั้นก่อนพิจารณาคดี คือ 
   (1) ผูเ้สียหายคดีส่ิงแวดลอ้ม 
   ในคดีแพ่งทั ่วไปผู ที้่จะมีอ านาจฟ้องคดีได ้จะต ้องเป็นผู ที้่ถูกโต ้แยง้สิทธิ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้มผูท่ี้จะฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายไดจ้ะตอ้งเป็นผูท่ี้ถูกโตแ้ยง้สิทธิ คือ เป็นผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากมลพิษหรือท่ีเรียกว่า
ผูเ้สียหายโดยตรง ส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้มนั้นนอกจากจะฟ้องเรียกค่าเสียหายแลว้ยงัสามารถฟ้องให้
ระงบัการปล่อยมลพิษและการจดัการกบัปัญหามลพิษดว้ยซ่ึงหากไม่ใช่ผูเ้สียหายแลว้ก็ไม่สามารถ
ฟ้องได ้ดงันั้นการวิจยัน้ีจึงก าหนดให้มีผูเ้สียหายอีกประเภทหน่ึง คือ ผู เ้สียหายโดยออ้มกบั
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องค์กรเอกชน (Non-Governmental Organization: NGO) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนมา
เพื่อด าเนินกิจกรรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูเ้สียหายท่ีสามารถฟ้องให้ระงบัการปล่อยมลพิษและ
การจดัการกบัปัญหามลพิษได ้ในกรณีน้ีการวจิยัพบวา่ไม่เป็นผูท่ี้มีอ านาจฟ้องตามประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 55 ดงันั้น งานวจิยัน้ีจึงไดก้ าหนดใหผู้เ้สียหายโดยออ้มมีอ านาจฟ้องคดี
ใหผู้ก่้อมลพิษหยดุหรือระงบักระท าการอนัเป็นการก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มได ้
   (2) จ  านวนสมาชิกกลุ่ม 
   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ไม่ได้
ก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าเอาไวเ้พียงแต่ก าหนดวา่จะตอ้งมีสมาชิกกลุ่มจ านวนมากจึงท าให้
การใชดุ้ลพินิจของแต่ละศาลในการอนุญาตใหฟ้้องคดีแบบกลุ่มแตกต่างกนัไป จะส่งผลกระทบต่อ
ความน่าเช่ือถือขององคก์รศาลและกระบวนการยุติธรรมได ้ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงไดก้ าหนดจ านวน
สมาชิกกลุ่มขั้นต ่าเอาไวเ้พื่อให้ศาลใชดุ้ลพินิจในการอนุญาตให้ฟ้องคดีแบบกลุ่มเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 
   (3) อายคุวามการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้ม 
   อายุความในการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มไม่ไดก้  าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จึงตอ้งใช้อายุความตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์คือ ตอ้งฟ้องภายใน 1 ปี นบัแต่ผูเ้สียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัผูท่ี้จะตอ้ง
ใชค้่าสินไหมทดแทน หรือ 10 ปี นบัแต่วนัท าละเมิด แต่ท่ีเป็นปัญหา คือ อายคุวาม 10 ปี นั้นบางคร้ัง
ไม่สามารถใช้กบัผูเ้สียหายจากมลพิษส่ิงแวดล้อมไดเ้พราะบางกรณีความเสียหายอนัเกิดจากการ
สะสมมลพิษในร่างกายซ่ึงอาจตอ้งใชร้ะยะเวลาเกิน 10 นบัจากวนัท่ีเกิดมลพิษก็ได ้จึงอาจส่งผลให้
คดีขาดอายุความท าให้ผูเ้สียหายนั้นไม่มีอ านาจฟ้อง ขอ้สรุปของวิจยัน้ีจึงก าหนดให้มีอายุความเฉพาะ
ส าหรับการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้ม คือ 10 ปี นบัแต่รู้ถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและผูท่ี้ตอ้งใชค้่าสินไหม
ทดแทน  
   (4) การยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาล 
   ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม เม่ือศาลมี
ค าสั่งอนุญาตให้โจทก์ด าเนินคดีแบบกลุ่มจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมศาล ส าหรับโจทก์หรือผูเ้สียหาย
คดีส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่จะเป็นชาวบา้นท่ีมีฐานะยากจนหรือประกอบอาชีพเกษตรกรจึงไม่มีเงิน
เสียค่าธรรมเนียมศาลซ่ึงถือว่าเป็นอุปสรรคอยา่งหน่ึงของการฟ้องคดีแบบกลุ่ม เห็นไดว้า่การฟ้องคดี
ของโจทกน์ั้น นอกจากเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของตนเองแลว้ยงัถือวา่ฟ้องเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ซ่ึงกฎหมายวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่มมีเจตนารมณ์ท่ีจะใหมี้การฟ้องคดีแทนผูเ้สียหายจ านวนมาก
แต่ไม่มีกลไกสนับสนุนในเร่ืองของการยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลที่จะท าให้สามารถฟ้องคดีได้
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จึงอาจจะท าให้ไม่มีโจทก์หรือผูเ้สียหายท่ีจะฟ้องคดีแทนผูเ้สียหายได้ ดังนั้น งานวิจยัน้ีจึงได้
ก าหนดใหย้กเวน้ค่าธรรมเนียมศาลส าหรับโจทกใ์นคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 
   (5) ทนายความฝ่ายโจทก ์
   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ไม่ได้
ก าหนดคุณสมบติัของทนายความฝ่ายโจทก์ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มไวเ้ป็นการเฉพาะ ดงันั้น
ทนายความท่ีได้รับใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความจึงสามารถเป็นทนายความในการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มได้ซ่ึงในคดีส่ิงแวดล้อมถือว่ามีความยุ่งยาก ซับซ้อนกว่าคดีแพ่งทั่วไป 
ทนายความฝ่ายโจทกจึ์งตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจึงจะเขา้ใจ
ในบริบทของความเสียหายท่ีผูเ้สียหายได้รับ ดงันั้น งานวิจยัน้ี จึงได้ก าหนดให้ผูท่ี้จะท าหน้าท่ี
ทนายความฝ่ายโจทก์คดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มจะตอ้งผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมหลกัสูตรด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 
  2) กระบวนการด าเนินคดีชั้นระหวา่งพิจารณาคดี 
   (1) เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม 
   ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่มไดก้ าหนดให้
ใชก้ระบวนพิจารณาคดีเป็นระบบไต่สวน จึงไดก้ าหนดให้มีเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มเพื่อท าหนา้ท่ี
ช่วยเหลือศาลดา้นต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ส าหรับเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มท่ีจะมาท าหนา้ท่ี
ดงักล่าวในคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม นอกจากมีความรู้ทางดา้นกฎหมายแลว้ยงัตอ้งมีความรู้ทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย ดงันั้น งานวิจยัน้ี จึงไดก้ าหนดให้ผูท่ี้เป็นเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มจะตอ้งผ่าน
การศึกษาวชิากฎหมายส่ิงแวดลอ้ม อยา่งนอ้ย 1 วชิา และก่อนท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีช่วยเหลือศาลจะตอ้ง
ไดรั้บการฝึกอบรมท่ีจดัโดยส านกังานศาลยติุธรรมเป็นไปตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา 
   (2) ผูพ้ิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้ม 
   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ซ่ึงเป็น
กฎหมายกลางท่ีใชบ้งัคบัส าหรับคดีแพง่ทัว่ไป แต่คดีส่ิงแวดลอ้มนั้นมีลกัษณะคดีท่ีจ าเป็นตอ้งมีองค์
ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย ซ่ึงประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
ก็ไม่ได้ก าหนดเร่ืองคุณสมบติัของผูพ้ิพากษาเป็นการเฉพาะหากจะให้ท าหน้าท่ีในการพิจารณา
พิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้ม จึงอาจเป็นผลต่อความยุติธรรมท่ีคู่พิพาทจะได้รับก็ได ้ดงันั้น งานวิจยัน้ี
จึงได้ก าหนดให้ผูพ้ิพากษาท่ีท าหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งผ่านการฝึกอบรม
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของประธานศาลฎีกา  
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   (3) ผูพ้ิพากษาสมทบ 
   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่มไม่ได้
ก าหนดใหมี้ผูพ้ิพากษาสมทบเป็นองคค์ณะในการพิจารณาคดีจึงท าใหข้าดบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นส่ิงแวดลอ้มมาร่วมพิจารณาคดี เพราะว่าคดีส่ิงแวดลอ้มจะเป็น
เร่ืองทางวิทยาศาสตร์หรือสารเคมีต่าง ๆ หรือระบบนิเวศธรรมชาติ การท่ีมีผูท่ี้เช่ียวชาญทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มเขา้ร่วมพิจารณาคดีจะส่งผลให้การพิจารณาพิพากษาคดีสามารถคุม้ครองผูเ้สียหาย
ทางส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างเป็นธรรม ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงก าหนดให้มีผูพ้ิพากษาสมทบร่วมเป็นองค์คณะ
ในกระบวนพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 
   (4) อ านาจวนิิจฉยัช้ีขาดประเภทคดีส่ิงแวดลอ้ม 
   คดีละเมิดทางส่ิงแวดล้อมในบางกรณีจะเป็นปัญหาคาบเก่ียวกบัคดีแพ่งทัว่ไป 
แมว้า่ประธานศาลฎีกาจะไดอ้อกค าแนะน าเก่ียวกบักระบวนพิจารณาคดีแพ่งท่ีเก่ียวกบัคดีส่ิงแวดลอ้ม
และไดก้ าหนดให้คดีส่ิงแวดลอ้มหมายถึงคดีประเภทใดบา้งรวมทั้งไดก้ าหนดให้อธิบดีผูพ้ิพากษา
ศาลชั้นตน้ หรือผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาลแลว้แต่กรณี เป็นผูพ้ิจารณาวินิจฉยัช้ีขาด หากอธิบดีผูพ้ิพากษา
ศาลชั้นตน้หรือผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาลวินิจฉยัช้ีขาดก็ไม่เป็นท่ีสุด คู่ความสามารถท่ีจะอุทธรณ์หรือ
ฎีกาค าวินิจฉยัดงักล่าวไดท้  าให้ตอ้งเสียเวลาในการรอค าสั่งซ่ึงอาจจะท าให้จ  าเลยใชเ้ป็นช่องทางใน
การประวิงคดีได ้ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงก าหนดให้ประธานศาลอุทธรณ์มีอ านาจวินิจฉยัช้ีขาดและให้
เป็นท่ีสุด 
   (5) ภาระการพิสูจน์ 
   การฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายนั้น แมว้่าโจทก์จะไม่ตอ้งมีภาระ
การพิสูจน์วา่เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษไดก้ระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
หรือไม่ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 
ซ่ึงเป็นผลดีต่อโจทกใ์นระดบัหน่ึงเท่านั้น แต่อยา่งไรก็ตาม ก็ยงัคงตอ้งพิสูจน์ให้ไดว้า่ความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนกบัโจทกน์ั้นเป็นผลมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษใด ตามทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท า
และผล (Causation Theory) ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากเป็นอยา่งมากและท่ีผ่านมาเคยมีคดีท่ีโจทก์ไม่สามารถ
พิสูจน์เช่นนั้นไดจึ้งท าให้แพค้ดีไป ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงก าหนดให้จ าเลยจะตอ้งเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่า
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัโจทกน์ั้นไม่ไดเ้กิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษของจ าเลย 
  3) กระบวนการด าเนินคดีชั้นหลงัพิจารณาคดี  
   (1) การสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษา 
   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 444 วรรคสอง ได้ก าหนดให้ศาล
ในขณะที่ท  าค าพิพากษานั้นเป็นการพน้วิสัยจะหยัง่รู้ไดแ้น่ว่าความเสียหายนั้นได้มีจริงเพียงใด 
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ศาลจะกล่าวในค าพิพากษาว่ายงัสงวนไวซ่ึ้งสิทธิที่จะแกไ้ขค าพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปี ส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้มนั้นบางกรณีความเสียหายกวา่จะปรากฏข้ึนอยา่งชดัเจนตอ้งใช้
เวลานานเน่ืองจากวา่สารพิษท่ีสะสมอยูใ่นร่างกายจนถึงปริมาณท่ีร่างกายไม่สามารถตา้นทานไดจึ้ง
แสดงอาการออกมาให้เห็นและในบางกรณีตอ้งใชเ้วลาเฝ้าติดตามอาการเจ็บป่วยอีกซ่ึงก าหนดเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนดให้ศาลใชดุ้ลพินิจสงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะแกไ้ขค าพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปี จึงไม่เหมาะสมในคดีส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงไดก้ าหนดให้ศาลในคดีส่ิงแวดลอ้ม
แบบกลุ่มใช้ดุลพินิจสงวนไวซ่ึ้งสิทธิที่จะแกไ้ขค าพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 
นบัแต่วนัมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
   (2) การก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก ์
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่มในส่วน
ของการก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทกน์ั้นอยูใ่นดุลพินิจของศาลโดยค านึงถึงความ
ยากง่าย และระยะเวลาการท างานของทนายความฝ่ายโจทก์ ซ่ึงการใชดุ้ลพินิจของศาลน้ีจะก าหนดให้
ไม่เกินอตัราร้อยละ 30 ของจ านวนเงินท่ีโจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิได้รับจากจ าเลย แต่ไม่ได้
ก าหนดอตัราขั้นต ่าเอาไวจึ้งท าให้การใชดุ้ลพินิจของแต่ละศาลในการก าหนดจ านวนเงินรางวลัขั้น
ต ่าแตกต่างกนัไดซ่ึ้งท าให้คดีท่ีลกัษณะความยากง่าย หรือระยะเวลาการท างานไม่แตกต่างกนัมากนกั
แต่ไดรั้บเงินรางวลัทนายความแตกต่างกนัมาก ก่อให้เกิดความเหล่ือมล ้ าหรือไม่เป็นธรรมส าหรับ
ทนายความฝ่ายโจทก์และความน่าเช่ือถือขององค์กรศาล ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงไดก้ าหนดให้ศาล
ในการใช้ดุลพินิจก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก์ในอตัราร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของจ านวนเงินท่ีโจทกแ์ละสมาชิกกลุ่มมีสิทธิไดรั้บจากจ าเลย 
   (3) ล าดบัการช าระหน้ี 
   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่มไดก้ าหนด
ล าดบัในการช าระหน้ีไว ้4 ล าดบั ไดแ้ก่ ล าดบัท่ี 1 ผูมี้สิทธิไดรั้บช าระหน้ีก่อนตาม มาตรา 322 และ
มาตรา 324 ล าดบัท่ี 2 เงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทก ์ตามมาตรา 222/37 ล าดบัท่ี 3 ค่าฤชาธรรมเนียม
ใชแ้ทนโจทก ์และล าดบัท่ี 4 โจทก ์สมาชิกกลุ่ม และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีมีสิทธิไดรั้บเฉล่ียทรัพย ์ตามมาตรา 326 
การก าหนดให้โจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีในล าดบัท่ี 4 ร่วมกบัเจา้รายอ่ืนซ่ึงเป็น
ล าดบัสุดทา้ยซ่ึงอาจจะส่งผลให้ไดรั้บช าระหน้ีไม่เต็มจ านวนหน้ีหรือไม่ไดรั้บช าระหน้ี ไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของการด าเนินแบบกลุ่มท่ีตอ้งการให้ผูเ้สียหายจ านวนมากไดรั้บการเยียวยาความเสียหาย
ในการฟ้องคดีเพียงคร้ังเดียว ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงไดก้ าหนดให้โจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิไดรั้บ
ช าระหน้ีในล าดบัท่ี 2 ซ่ึงจะท าใหมี้โอกาสไดรั้บช าระหน้ีมากกวา่ในล าดบัสุดทา้ย 
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   (4) การอุทธรณ์และฎีกา 
   ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่มไดก้ าหนดให้
น าบทบญัญติัวา่ดว้ยอุทธรณ์และฎีกามาใชบ้งัคบัจึงท าให้การด าเนินคดีแบบกลุ่มไดรั้บการพิจารณา
คดีถึง 3 ชั้นศาล จึงท าให้ใช้เวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีส่ิงแวดล้อมที่ผูเ้สียหายส่วนใหญ่
เป็นชาวบา้นท่ีมีฐานะยากจนจึงตอ้งไดรั้บการเยียวยาความเสียหายอยา่งรวดเร็วซ่ึงจากการศึกษาคดี
ส่ิงแวดลอ้มพบว่าศาลใช้เวลาพิจารณาคดีโดยเร่ิมตั้งแต่ศาลชั้นตน้จนถึงศาลฎีกาใช้เวลาพิจารณา
พิพากษาคดี ถึง 12 ปี (ค  าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 15219/2558) ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงได้ก าหนดให้การ
ด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มมีการพิจารณาคดีเพียง 2 ศาล เท่านั้น คือ ศาลชั้นตน้ และถึงท่ีสุด
ในศาลอุทธรณ์ 
   (5) สิทธิการบงัคบัคดีของสมาชิกกลุ่ม 
   ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่มไดก้ าหนดให้
โจทก์หรือทนายความฝ่ายโจทก์เท่านั้นท่ีมีสิทธิในการบงัคบัคดี ส าหรับสมาชิกกลุ่มมีสิทธิเพียง
ขอรับช าระหน้ีเท่านั้นแต่ไม่มีสิทธิท่ีจะด าเนินการบงัคบัคดีได ้ทั้งท่ีเป็นผูเ้สียหายและมีสิทธิได้รับ
ช าระหน้ีตามค าพิพากษาเช่นเดียวกบัโจทก ์ในกรณีท่ีโจทก์หรือทนายความฝ่ายโจทก์ไม่ด าเนินการ
บงัคบัคดีกฎหมายไดก้ าหนดใหโ้จทกห์รือสมาชิกกลุ่มมีสิทธิเพียงร้องขอต่อศาลเพื่อใหมี้การเปล่ียน
ทนายความฝ่ายโจทก์คนใหม่เขา้มาด าเนินการแทนเท่านั้น ดงันั้น งานวจิยัน้ีจึงไดก้ าหนดใหส้มาชิก
กลุ่มมีสิทธิแต่งตั้งผูแ้ทนเพื่อด าเนินการบงัคบัคดีไดโ้ดยไดรั้บอนุญาตจากศาล  
 1.2 กระบวนพจิารณาคดีทีเ่หมาะสมและมีประสิทธิภาพส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อม
แบบกลุ่ม 
 ในการจดัท าร่างกฎหมายตน้แบบวา่ดว้ยการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มสามารถท่ีจะ
น าไปปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแห่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
หรือน าไปบญัญติัเพิ่มเติมในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ก็ได ้ในกรณีท่ีจะมีการปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติมนั้น ซ่ึงการวจิยัไดข้อ้สรุปวา่ควรจะน าไปบญัญติัเพิ่มเติม
ไวเ้ป็น หมวด 6/1 ของพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
 จากผลการวิจยัไดข้อ้สรุปประเด็นท่ีเป็นปัญหาท่ีน าไปสู่การจดัท าร่างกฎหมายตน้แบบ
ท่ีจะเป็นค าตอบในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัได้น าประเด็นที่เป็นสาระส าคญัตามท่ีได้สรุปไวใ้นข้อ 1.1 
มาด าเนินการจัดท าร่างปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... โดยน ามาบญัญติัเพิ่มเติมไวใ้น หมวด 6/1 การด าเนินคดี
แบบกลุ่ม แบ่งออกเป็น 6 ส่วน จ านวน 20 มาตรา (รายละเอียดบทบญัญติัของกฎหมาย ดูบทท่ี 5) 
โดยมีประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญั ดงัน้ี 
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 ส่วนที ่1 บททัว่ไป  
  - ค  านิยาม (ร่างมาตรา 97/1) 
  - คุณสมบติัทนายความฝ่ายโจทก ์(ร่างมาตรา 97/2) 
  - คุณสมบติัของเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มคดีส่ิงแวดลอ้ม (ร่างมาตรา 97/3) 
  - ก าหนดให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม (ร่าง
มาตรา 97/4) 
  - ก าหนดใหป้ระธานศาลฎีกามีอ านาจออกขอ้ก าหนดใด ๆ ท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติั
ในหมวดน้ี (ร่างมาตรา 97/5) 
 ส่วนที ่2 การฟ้องคดี  
  - ก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม (ร่างมาตรา 97/6) 
  - การฟ้องคดีของผูเ้สียหายโดยตรง (ร่างมาตรา 97/7) 
  - การฟ้องคดีของผูเ้สียหายโดยออ้ม (ร่างมาตรา 97/8 )  
  - ก าหนดอายคุวามเป็นการเฉพาะส าหรับการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม (ร่างมาตรา 97/9) 
  - การยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาล (ร่างมาตรา 97/10)  
 ส่วนที ่3 การพจิารณาคดี 
  -  ก าหนดให้ประธานศาลอุทธรณ์เป็นผู ้วินิจฉัยช้ีขาดประเภทคดีส่ิงแวดล้อม  
(ร่างมาตรา 97/11) 
  - ก าหนดคุณสมบติัผูพ้ิพากษาท่ีพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม (ร่างมาตรา 97/12) 
  - ก าหนดใหมี้ผูพ้ิพากษาสมทบในคดีส่ิงแวดลอ้ม (ร่างมาตรา 97/13) 
  - คุณสมบติัผูพ้ิพากษาสมทบ (ร่างมาตรา 97/14) 
  - ก าหนดใหจ้ าเลยมีภาระการพิสูจน์ (ร่างมาตรา 97/15) 
 ส่วนที ่4 ค าพพิากษาหรือค าส่ัง 
  - การสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขค าพิพากษา (ร่างมาตรา 97/16) 
  - การก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก ์(ร่างมาตรา 97/17)  
  - ล าดบัการไดรั้บช าระหน้ีของโจทกแ์ละสมาชิกกลุ่ม (ร่างมาตรา 97/18)  
 ส่วนที ่5 อุทธรณ์และฎกีา 
  - การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มไดรั้บการพิจารณาคดีเพียง 2 ชั้นศาล คือ ศาลชั้นตน้
และศาลอุทธรณ์ (ร่างมาตรา 97/19) 
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 ส่วนที ่6 บังคับคดี 
  - ก าหนดให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิด าเนินการบงัคบัคดีโดยแต่งตั้งตวัแทนบงัคบัคดีแทน 
(ร่างมาตรา 97/20) 
 1.3 การพสูิจน์สมมติฐาน 
 สรุปผลการวจิยัขา้งตน้เป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไวว้า่  
 “ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีไดมี้การแกไ้ข 
เพิ่มเติมส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นน ามาใช้บังคับกับการฟ้องคดีแพ่งทุกประเภทท่ีมี
ผูเ้สียหายจ านวนมากซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากการกระท าคร้ังเดียวกนัหรือจากเหตุการณ์เดียวกนั 
แต่เม่ือน ามาใช้บงัคบัในการฟ้องคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มจึงท าให้เกิด ปัญหา ขอ้จ ากดั อุปสรรค 
หรือความไม่เหมาะสมของกระบวนพิจารณาคดีรวมถึงกฎหมายสารบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้อง
เรียกค่าเสียหาย ในการแกปั้ญหาดงักล่าวจึงเป็นตอ้งจดัท ากฎหมายตน้แบบ (Model Law) วา่ดว้ยการ
ด าเนินคดีแพ่งทางส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มที่แยกออกจากประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่ง
โดยน ามาบญัญติัเพิ่มเติมไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
หมวด 6/1 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม แยกออกเป็น 6 ส่วน จ านวน 20 มาตรา โดยมีโครงสร้างกฎหมาย
ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 บททัว่ไป ส่วนท่ี 2 การฟ้องคดี ส่วนท่ี 3 การพิจารณาคดี ส่วนท่ี 4 ค  าพิพากษา
หรือค าสั่ง ส่วนท่ี 5 อุทธรณ์และฎีกา และส่วนท่ี 6 บงัคบัคดี ซ่ึงจะส่งผลให้การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม
แบบกลุ่มมีประสิทธิภาพและสามารถคุม้ครอง เยยีวยาผูเ้สียหายไดอ้ยา่งเป็นธรรม” 
 สมมติฐานท่ีก าหนดไวเ้พื่อการพิสูจน์ความถูกตอ้งจากผลของการวิจยัพบวา่สมมติฐานน้ี
มีความถูกตอ้ง  

2. ข้อเสนอแนะ 

 ร่างปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติม พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
(ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... ท่ีไดจ้ดัท าข้ึนหากจะน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการฟ้องคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม การวิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะแนวทางการน าผลการวิจยัไปใช้
ประโยชน ์ดงัน้ี 

 2.1 การตราเป็นกฎหมายใช้บังคับ 
 การจะด าเนินการให้ร่างปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติม พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นกฎหมายเฉพาะส าหรับการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้ม
แบบกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อผูฟ้้องคดีและองคก์รศาลในการพิจารณา
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พิพากษาคดีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสร้างดุลยภาพระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกบัการ
คุม้ครองประชาชนท่ีมีฐานะยากจนซ่ึงเป็นผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมท่ีไดรั้บความเสียหายจากมลพิษ
ทางส่ิงแวดลอ้มให้ไดรั้บการคุม้ครองสิทธิและเยียวยาอยา่งเป็นธรรม และเพื่อให้ร่างกฎหมายตน้แบบ
ท่ีไดจ้ดัท าข้ึนเกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมและเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน ดงันั้น การวิจยัจึงมี
ขอ้เสนอแนะท่ีจะน าไปสู่การด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นร่างกฎหมายท่ีน าไปสู่การเป็นบทบญัญติัเพิ่มเติม
ในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ตามกระบวนการ
ทางนิติบญัญติั ได ้ดงัน้ี 
  1) ในกรณีที่ไม่มีการเลือกตั้ง สภานิติบญัญติัยงัไม่มีสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา 
ให้สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) หรือคณะรัฐมนตรี เสนอไปยงัสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
เพื่อน าร่างปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติม พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
(ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... เขา้สู่การพิจารณาเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนทางนิติบญัญติัและประกาศใช้เป็น
กฎหมายต่อไป  
  2) ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้ง สภานิติบญัญติัประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา 
ใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือคณะรัฐมนตรีเป็นผูเ้สนอร่างปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติม พระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... เสนอต่อรัฐสภาเพื่อด าเนินการ
ตามขั้นตอนทางนิติบญัญติัและประกาศใชเ้ป็นกฎหมายต่อไป 
  3) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูน้ าเสนอร่างปรับปรุง 
แกไ้ข เพิ่มเติม พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและเขา้สู่กระบวนการตรากฎหมายตามขั้นตอน
ทางนิติบญัญติัและประกาศใชเ้ป็นกฎหมายต่อไป 
  4) ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงหม่ืนคนเป็นผูน้ าเสนอร่างปรับปรุง 
แกไ้ข เพิ่มเติม พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... 
เสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อให้ความเห็นชอบและเขา้สู่กระบวนการตรากฎหมายตามขั้นตอน
ทางนิติบญัญติัและประกาศใชเ้ป็นกฎหมายต่อไป 
  5) เม่ือมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
(ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชน องคก์รเอกชนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และสภาทนายความไดรั้บทราบและเขา้ใจบทบาทของตน
ในกระบวนพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มเพื่อท่ีจะสามารถน าไปใชใ้นการฟ้องคดีส่ิงแวดล้อม
แบบกลุ่มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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 2.2 การตรากฎหมายล าดับรอง 
 เม่ือร่างปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติม พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... ไดเ้ขา้สู่การพิจารณาของสภานิติบญัญติัแห่งชาติและผา่นขั้นตอนการ
พิจารณาทุกขั้นตอนแล้วและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลเป็นกฎหมายใช้บงัคบัเม่ือพน้
ก าหนดสองร้อยส่ีสิบวนันบัแต่วนัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป ตามความในมาตรา 3 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั ฯ โดยการตรากฎหมายล าดบัรอง 
ดงัน้ี 
  1) ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยคุณสมบติัทนายความฝ่ายโจทกใ์นการด าเนินคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม อาศยัอ านาจตาม มาตรา 97/2 และมาตรา 97/5 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... เป็นการก าหนดคุณสมบติัของทนายความ
ฝ่ายโจทก์ในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ซ่ึงจะแตกต่างจากทนายความทัว่ไป  
  2) ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยคุณสมบติัผูพ้ิพากษาท่ีพิจารณาพิพากษาคดี
ส่ิงแวดลอ้มหรือแผนกคดีส่ิงแวดลอ้ม อาศยัอ านาจตามมาตรา 97/5 และมาตรา 97/12 แห่งพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัที่..) พ.ศ. .... ก าหนดหลกัเกณฑ์การไดม้า
ซ่ึงผูพ้ิพากษาท่ีท าหนา้ท่ีพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  3) ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธีิการคดัเลือกบุคคล
เพื่อด ารงต าแหน่งผูพ้ิพากษาสมทบคดีส่ิงแวดลอ้ม อาศยัอ านาจตาม มาตรา 97/14 แห่งพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวธีิการคดัเลือกผูพ้ิพากษาสมทบท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  4) ระเบียบคณะกรรมการขา้ราชการศาลยุติธรรม ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหาร
ราชการศาลยุติธรรม ว่าดว้ยการก าหนดคุณสมบติั หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกเจา้พนกังานคดี
แบบกลุ่ม อาศยัอ านาจตาม มาตรา 97/3 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... เพื่อก าหนดคุณสมบติั หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกเจา้พนกังานคดี
แบบกลุ่มเพื่อท่ีจะไดบุ้คคลท่ีมีความรู้ ความสามารถทางดา้นส่ิงแวดล้อมเพื่อเขา้มาปฏิบติัหน้าท่ี
ช่วยเหลือศาลในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3. ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 

 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ 
อนามยั หรือทรัพยสิ์น จึงมีปริมาณการฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอย่างมาก 
ปัจจุบนัไดมี้กฎหมายวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่มบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง
ซ่ึงเป็นกฎหมายกลางท่ีสามารถน าไปใช้บงัคบัในการด าเนินคดีแบบกลุ่มคดีแพ่งได้ทุกประเภท
รวมถึงคดีส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
 จากการศึกษาและวิจยัพบวา่คดีส่ิงแวดลอ้มจะมีลกัษณะพิเศษเฉพาะแตกต่างจากคดีแพ่ง
ทัว่ไป ซ่ึงควรท่ีจะมีกระบวนวิธีพิจารณาคดีท่ีมีความเหมาะสมส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้ม ในปัจจุบนั
ยงัไม่มีศาลท่ีพิจารณาพิพากษาคดีและกฎหมายท่ีเก่ียวกบักระบวนวิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น
การเฉพาะ ดงันั้น หัวขอ้ท่ีเสนอแนะให้มีการศึกษาและวิจยั ต่อไป คือ “การจดัตั้งศาลส่ิงแวดลอ้ม
และการจดัท ากฎหมายวิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อม” เพื่อให้กระบวนวิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อม
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสามารถคุม้ครองสิทธิ และเยยีวยาผูเ้สียหายไดอ้ยา่งเป็นธรรม 


