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บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำ 
 การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเพิ่มพูนรายได้ของประเทศและประชากร
ในช่วงเวลาท่ีผ่านมามุ่งเน้นถึงการพฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เป็นภาคน าทางเศรษฐกิจ 
ส่งผลใหป้ระเทศมีความเจริญกา้วหนา้ในดา้นต่าง ๆ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและรายไดข้องประชาชน
ท่ีเพิ่มมากข้ึนแต่ก็มีผลกระทบท่ีตามมา คือ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสะสมของ
มลพิษในส่ิงแวดล้อมท าให้ประชาชนท่ีอยู่ใกล้สถานประกอบการอุตสาหกรรมได้รับผลร้าย
โดยตรงไม่วา่จะเป็นการสะสมมลพิษในร่างกายหรือในทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นความเสียหายท่ีประชาชน
ไดรั้บโดยตรง ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีกลไกหรือวิธีการท่ีจะท าให้ประชาชนท่ีไดรั้บความเสียหาย
นั้นไดรั้บการเยียวยาหรือชดเชยความเสียหายซ่ึงในอดีตและปัจจุบนัเม่ือปรากฏวา่ประชาชนได้รับ
ความเสียหายจากผลกระทบส่ิงแวดลอ้มก็จะใชว้ิธีการเรียกร้องค่าเสียหายโดยตรงจากผูก่้อมลพิษนั้น
ดว้ยวิธีการเจรจาตกลงกนัและหากไม่สามารถตกลงกนัไดก้็ตอ้งใช้วิธีสุดทา้ย คือ การฟ้องร้องคดี
เรียกค่าเสียหายทางศาล 
 แต่ท่ีเป็นปัญหาก็คือโดยเหตุท่ีมลพิษเม่ือเกิดข้ึนท่ีใดก็จะแพร่กระจายสู่ส่ิงแวดลอ้มเป็น
บริเวณพื้นท่ีกวา้งไกลส่งผลใหป้ระชาชนท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงไดรั้บมลพิษและเกิดความเสียหายต่อ
ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยั และทรัพยสิ์นของคนจ านวนมากซ่ึงหากไม่สามารถท่ีจะเจรจาไกล่เกล่ีย
ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผูก่้อมลพิษซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมได้แล้ว
ย่อมน าไปสู่การฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลท าให้มีคดีข้ึนสู่ศาลจ านวนมากเพราะจ านวนผูเ้สียหายมีมาก
และแต่ละคนท่ีไดรั้บความเสียหายก็จะแยกกนัเป็นโจทก์ฟ้องร้องท าให้เป็นภาระแก่ศาลท่ีจะตอ้ง
พิจารณาคดีในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าคร้ังเดียวและจากผูก่้อมลพิษเพียงรายเดียว และ
แมว้า่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 28 ซ่ึงบญัญติัวา่ “ถา้มีคดีหลายเร่ืองคา้งพิจารณา
อยูใ่นศาลเดียวกนัหรือในศาลชั้นตน้สองศาลต่างกนั และคู่ความทั้งหมด หรือแต่บางฝ่ายเป็นคู่ความ
รายเดียวกนั กบัทั้งการพิจารณาคดีเหล่านั้น ถา้ไดร้วมกนัแลว้ จะเป็นการสะดวก หากศาลนั้นหรือ
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ศาลหน่ึงศาลใดเหล่านั้นเห็นสมควรให้พิจารณาคดีรวมกนั หรือหากคู่ความทั้งหมดหรือแต่บางฝ่าย
มีค าขอให้พิจารณาคดีรวมกนัโดยแถลงไวใ้นค าให้การหรือท าเป็นค าร้องไม่วา่ในเวลาใด ๆ ก่อนมี
ค าพิพากษา เมื่อศาลไดฟั้งคู่ความทุกฝ่ายแห่งคดีนั้น ๆ แลว้ ถา้ศาลเป็นที่พอใจว่า คดีเหล่านั้น
เก่ียวเน่ืองกนั ก็ใหศ้าลมีอ านาจออกค าสั่งใหพ้ิจารณาคดีเหล่านั้นรวมกนั” ตามมาตรา 28 น้ี จึงเป็นการ
ก าหนดให้มีการรวมคดีไดแ้ต่การรวมคดีไดน้ั้นตอ้งเป็นเร่ืองท่ีไดมี้การเร่ิมฟ้องคดีไวก่้อนแลว้และ
มาขอรวมการพิจารณาคดีในภายหลงั ซ่ึงในการรวมคดีนั้นศาลจะตอ้งฟังคู่ความทุกฝ่ายจนเป็นท่ีพอใจ
ก่อนวา่คดีเหล่านั้นเก่ียวเน่ืองกนัและการพิจารณารวมกนัจะเป็นการสะดวกซ่ึงเป็นดุลพินิจของศาล 
กรณีเช่นน้ีต้องใช้เวลานานมากก่อให้เกิดความยุ่งยากไม่สะดวกในการด าเนินคดี อีกประการหน่ึง
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง มาตรา 59 ซ่ึงบญัญติัวา่ “บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปอาจเป็น
คู่ความในคดีเดียวกันได้โดยเป็นโจทก์ร่วมหรือจ าเลยร่วม ถ้าหากปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นมี
ผลประโยชน์ร่วมกนัในมูลความแห่งคดี” ตามมาตรา 59 น้ี ก าหนดให้มีการเขา้เป็นคู่ความร่วมใน
คดี กล่าวคือ เม่ือผูเ้สียหายหลายคนไดรั้บความเสียในเหตุการณ์เดียวกนัจะเป็นโจทก์ร่วมกนัในการ
ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อผูก่้อมลพิษซ่ึงจะตอ้งมีขั้นตอนการรวบรวมผูเ้สียหายทั้งหมดท่ีจะเป็นโจทก์
ร่วมกนัซ่ึงในขั้นตอนน้ีอาจตอ้งใชเ้วลานานมากและการเป็นโจทก์ร่วมกนันั้นแต่ละคนต่างก็มีสิทธิ
น าพยานหลกัฐานมาสืบพิสูจน์ตามค าฟ้องของตนท าให้กระบวนพิจารณาคดีเกิดความล่าช้าและ
ยุง่ยากเป็นอยา่งมากเช่นกนั ซ่ึงความล่าชา้จากเหตุปัจจยัดงักล่าวยอ่มส่งผลต่อความยติุธรรมได ้จาก
ปัญหาน้ีเองท่ีมีแนวคิดในการให้ผูเ้สียหายจ านวนมากสามารถท่ีจะรวมกนัฟ้องในลกัษณะคดีแบบกลุ่ม 
(Class action) อย่างเช่นในหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศ
อินโดนีเซีย เป็นตน้ มีการน าเอารูปแบการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มมาใช ้จึงเป็นสาเหตุประการหน่ึง
ท่ีน าไปสู่การปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี 26) หมวด 4 
โดยการเพิ่มบทบญัญติัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม แต่โดยเหตุท่ีประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 
เป็นกฎหมายวิธีสบญัญติัท่ีมีลกัษณะของวิธีพิจารณาความแพ่งทัว่ไป ส าหรับบทบญัญติัท่ีปรับปรุง 
แกไ้ข เพิ่มเติมใหมี้การฟ้องคดีแบบกลุ่ม จึงเป็นการฟ้องคดีแบบกลุ่มในคดีทัว่ ๆ ไป แต่เม่ือน ามาใช้
กบัคดีส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีความเฉพาะของลกัษณะการกระท าความผิด และผลท่ีไดรั้บจากการกระท า
ความผิดมีความความแตกต่างจากคดีแพ่งทัว่ไป ดงันั้นในกระบวนการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบ
กลุ่มจึงตอ้งมีลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นพิเศษมากกวา่และแตกต่างไปจากการฟ้องคดีแบบกลุ่มทัว่ ๆ ไป 
การวิจยัน้ีจึงเห็นวา่แมป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจะมีบทบญัญติัวา่ดว้ยการด าเนินคดี
แบบกลุ่มแต่ก็ไม่สามารถจะน ามาใช ้กบัการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใน
การคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายได้ ผูว้ ิจยัจึงมีความประสงค์ที่จะท าการศึกษาและวิจยัเร่ือง 
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“กฎหมายตน้แบบวา่ดว้ยการด าเนินคดีแพง่ทางส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม” เพื่อใหเ้ป็นกฎหมายตน้แบบ
ในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มท่ีมีความแตกต่างจากประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
 1.2 ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 จากความเป็นมาของปัญหาท่ีกล่าวมาการวจิยัน้ีจึงให้ความส าคญัต่อการคุม้ครองสิทธิของ
ผูเ้สียหายจ านวนมากให้ไดรั้บการเยียวยาอยา่งเป็นธรรม จึงมีแนวคิดท่ีจะให้มีการฟ้องคดีแบบกลุ่ม
ในการฟ้องเรียกค่าเสียหายซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมุ่งผลกัดนัให้ผูเ้สียหายร่วมกนัมีบทบาทส าคญัในการ
ฟ้องคดีอนัเกิดจากมูลละเมิดท่ีก่อให้เกิดความเสียหายท่ีมุ่งประสงค์จะคุม้ครองบุคคลจ านวนมาก 
เน่ืองจากเห็นว่าการฟ้องคดีแบบกลุ่มจะเป็นการอ านวยความสะดวกในทางการยุติธรรมให้แก่
ประชาชน ท าให้ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายตลอดจนการลดปริมาณคดดีท่ีจะข้ึนสู่ศาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกทางหน่ึง ดังนั้ น การศึกษาและวิจัยจึงให้ความส าคัญต่อเป้าหมายท่ีจะจัดท า
กฎหมายตน้แบบว่าด้วยการด าเนินคดีแพ่งทางส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มเพื่อให้เป็นกฎหมายเฉพาะ
ส าหรับคดีส่ิงแวดล้อม โดยการวิเคราะห์ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 
การด าเนินคดีแบบกลุ่มและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย มีปัญหา ขอ้จ ากดั
และความไม่เหมาะสมส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม โดยศึกษากระบวนพิจารณาคดี
แบบกลุ่มและรูปแบบวิธีการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มของต่างประเทศ เพื่อการวิเคราะห์หา
ค าตอบท่ีจะน าไปสู่การจดัท าเป็นกฎหมายตน้แบบต่อไป ดงันั้น จึงไดใ้ห้ความส าคญัต่อการศึกษา 
วจิยั และวเิคราะห์ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
  1) ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคดีส่ิงแวดลอ้ม 
  ทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวข้องกบัการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคดีส่ิงแวดล้อมท่ีมี
ความส าคญัต่อการน ามาใชเ้พื่อการวิเคราะห์ คือ ทฤษฎีวา่ดว้ยความรับผิด ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึง
ความรับผิดของผูท้  าละเมิดหรือท าให้เกิดความเสียหายแก่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายโดยแยกเป็น 3 ทฤษฎี 
คือ  
  ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าและผล (Causation theory) เป็นทฤษฎีท่ีมีการ
น ามาใช้ในกฎหมายแพ่งในคดีละเมิด โดยมองว่าเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนแล้วเหตุท่ีท าให้เกิด
ความเสียหายนั้นมีความสัมพนัธ์กบัความเสียหายนั้นมากน้อยเพียงใด ถา้หากมีความสัมพนัธ์กนั
อย่างสมเหตุสมผลแล้วผูก้ระท าความผิดท่ีก่อให้เกิดความเสียหายย่อมมีหน้าท่ีต้องรับผิดชดใช้
สินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย 
  ทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability theory) เป็นทฤษฎีท่ีก าหนดให้ผูก้ระท า
ความผิดตอ้งรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแมว้า่ไม่ไดเ้กิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อของผูก่้อความเสียหายก็ตาม เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือ
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สงคราม หรือเกิดจากการกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจา้พนักงานของรัฐ หรือเกิดจากการ
กระท าของผูเ้สียหายเอง ทฤษฎีน้ีเม่ือมีการน ามาใช้กบัคดีส่ิงแวดล้อมแต่ก็ยงัคงเป็นปัญหาว่าผูท่ี้
ไดรั้บความเสียหายก็ยงัคงตอ้งพิสูจน์ในเบ้ืองตน้ถึงเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหายกบัผลท่ีไดรั้บวา่มา
จากแหล่งก าเนิดมลใดเพื่อใหศ้าลมีค าพิพากษาใหผู้ก่้อมลพิษชดใชค้่าเสียหาย 
  ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด (Absolute Liability) เป็นทฤษฎีท่ีมุ่งจะให้ผูก้ระท าให้เกิด
ความเสียหายนั้นตอ้งรับผิดเม่ือการกระท านั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายข้ึนโดยท่ีไม่มีขอ้ยกเวน้
ความรับผิดใดดงัเช่นทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัด เป็นทฤษฎีท่ีมีการน ามาใชใ้นกรณีท่ีมุ่งจะให้
การกระท าบางกรณีท่ีจะเกิดความเสียหายท่ีรุนแรงแก่ผูอ่ื้นเพื่อให้ผูก้ระท าความผิดตอ้งรับผิดชดใช้
ค่าเสียหาย 
  หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluters Pay Principle: PPP) เป็นหลกัการท่ีก าหนดให้ผูท่ี้
กระท าหรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดมลพิษข้ึนและเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายข้ึนมีหนา้ท่ีตอ้ง
รับผิดในการชดใชค้่าเสียหายแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากมลพิษนั้น รวมถึงการตอ้งรับภาระค่าใชจ่้าย
ต่าง ๆ ในการด าเนินการเพื่อลดหรือขจดัมลพิษด้วย ซ่ึงหลักความรับผิดของผูก่้อมลพิษในคดี
ส่ิงแวดล้อมน้ีเป็นหลักการท่ีมุ่งจะให้ผูก่้อมลพิษจะต้องรับผิดในผลของการกระท าของตนท่ี
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้นเม่ือมีการฟ้องร้องด าเนินคดีเป็นคดีส่ิงแวดลอ้ม 
  2) การด าเนินคดีแบบกลุ่มของต่างประเทศ 
  ในต่างประเทศมีการฟ้องคดีแบบกลุ่มโดยก าหนดให้คดีท่ีมีผูเ้สียหายหลายคนอนั
เน่ืองมาจากขอ้เทจ็จริงและหลกักฎหมายเดียวกนัสามารถด าเนินคดีแบบกลุ่มร่วมกนัได ้ซ่ึงประเทศ
ท่ีมีการฟ้องคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มท่ีจะน ามาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับ
ประเทศไทย ประกอบไปดว้ย สหรัฐอเมริกา มีบญัญติัอยู่ใน ขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางว่าดว้ยกฎวิธี
พิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ 23 (Federal Rule of Civil Procedure, Rule 23) เครือรัฐออสเตรเลีย 
มีการบญัญติัหลกัเกณฑ์การด าเนินคดีแบบกลุ่มไวใ้นพระราชบญัญติัศาลรัฐบาลกลางออสเตรเลีย 
ค.ศ.1976 (Federal Court of Australia Act ,1976)  ส่วนท่ี  A4 ว่าด้วยการด า เ นินคดีโดยผู ้แทน 
(Representative Proceeding) และประเทศอินโดนีเซียซ่ึงได้บญัญติัอยู่ในกฎหมาย 2 ฉบบั ได้แก่
พระราชบญัญัติการจดัการส่ิงแวดล้อม ฉบบัท่ี 23 ค.ศ. 1997 (Environmental Management Act, 
No.23 or EMA 23/1997) และกฎหมายวธีิพิจารณาความในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม ตามขอ้ก าหนดท่ี 1 
ปี 2002 ของ ศาลฎีกา (Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Number 1 of 2002) 
การไดว้ิเคราะห์รูปแบบการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มในคดีท่ีมีผูเ้สียหายหลายคนในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามท่ีกฎหมายต่างประเทศก าหนดไว ้เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบกระบวนพิจารณาในการฟ้องคดี 
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ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มของไทยจะมีความส าคญัต่อการเป็นแนวทางส าหรับการจดัท ากฎหมายตน้แบบ
เพื่อการด าเนินคดีแพง่ทางส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 
  3) การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มตามกฎหมายไทย 
  การด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มตามกฎหมายไทย เป็นการศึกษาและวิจัยถึง
กระบวนพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มตามท่ีมีการปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาความแพ่ง และขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 
รวมถึงการวิเคราะห์คดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล เพื่อช้ีให้เห็นถึง
ปัญหา ขอ้จ ากดั ความไม่เหมาะสมของกระบวนพิจารณาคดีตั้งแต่ชั้นก่อนพิจารณาคดี ระหว่าง
พิจารณาคดี และหลังพิจารณาคดี รวมถึงการวิเคราะห์กฎหมายสารบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับการ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซ่ึงในส่วนน้ีเป็น
การศึกษาถึงหลกัความรับผิดทางละเมิด อายุความฟ้องคดี การสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขค าพิพากษา 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นการศึกษาถึงหลกั
ความรับผิดโดยเคร่งครัดท่ีน ามาใชใ้นการวินิจฉยัความรับผิดของผูก่้อมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม และ
พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 เป็นการศึกษาถึงความรับผดิของบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
วตัถุอนัตรายไม่วา่จะเป็น ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูข้นส่ง หรือผูมี้ไวใ้นครอบครอง ผูข้ายหรือผูส่้งมอบวตัถุ
อนัตรายตอ้งรับผิดชอบจากความเสียหายอนัเกิดแต่ตวัวตัถุอนัตรายท่ีอยูใ่นความครอบครองของตน 
รวมถึงนายจา้ง ตวัการ ผูว้า่จา้ง หรือเจา้ของกิจการตอ้งร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิด 
  4) รูปแบบการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
  เม่ือการศึกษาและวิจยัมุ่งท่ีจะจดัท ากฎหมายตน้แบบส าหรับการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้ม
แบบกลุ่มเป็นการเฉพาะแยกออกจากประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่แลว้ การศึกษาและวจิยั
จึงไดใ้ห้ความส าคญัต่อการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อให้ไดรู้ปแบบการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบ
กลุ่มท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย โดยรูปแบบการวิจัยจะเป็นโครงสร้างการด าเนินคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มท่ีแยกกระบวนวิธีพิจารณาความเป็น 3 ขั้นตอน คือ ก่อนพิจารณาคดี ระหวา่ง
การพิจารณาคดี และหลงัการพิจารณาคดี โดยมีสาระส าคญัประกอบดว้ย ผูเ้สียหายคดีส่ิงแวดลอ้ม 
จ านวนสมาชิกกลุ่ม คุณสมบติัของบุคคลหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดี ค่าธรรมเนียมศาล 
ภาระการพิสูจน์ ค  าพิพากษา อุทธรณ์และฎีกา การบงัคบัคดี 
  ท าการศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎี หลกัการ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายทางแพ่งของประเทศไทยและการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มของต่างประเทศจะท าให้
สามารถจดัท ากฎหมายตน้แบบว่าการด าเนินคดีแพ่งทางส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มท่ีมีความเหมาะสม
และเป็นการเฉพาะส าหรับการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้ม โดยโครงสร้างรูปแบบนั้นประกอบไปดว้ย 
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ในเร่ืองของ บททัว่ไป การฟ้องคดี การพิจารณาคดี ค  าพิพากษาหรือค าสั่ง อุทธรณ์และฎีกา 
การบงัคบัคดี 
  5) การจดัท าร่างกฎหมายตน้แบบเพื่อการด าเนินคดีแพง่ทางส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 
  เป้าหมายท่ีจะเป็นผลผลิต (Output) ของการวิจยัน้ี ก็คือ กฎหมายตน้แบบว่าดว้ยการ
ด าเนินคดีแพ่งทางส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม ดงันั้น ความส าคญัของการศึกษาและวิจยัจึงเป็นกระบวน
วธีิการจดัท ากฎหมายตน้แบบวา่ดว้ยการด าเนินคดีแพง่ทางส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม ท่ีมีความเหมาะสม
และเป็นการเฉพาะส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้มโดยมีสาระส าคญัมาจากผลของการวิเคราะห์ตามประเด็น
ศึกษาทั้ง 4 ประเด็นดงัไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ซ่ึงการจดัท ากฎหมายตน้แบบน้ีมีกระบวนวิธีพิจารณาคดี
ท่ีมีประสิทธิภาพอนัจะท าให้กระบวนพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมในฐานะท่ีเป็นองค์กรอ านวย
ความยุติธรรมสามารถพิจารณาพิพากษาคดีได้อย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพสร้างดุลยภาพ
ระหวา่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกบัการคุม้ครองประชาชนผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมท่ีไดรั้บความเสียหาย
จากมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดรั้บการแกไ้ขเยยีวยาอยา่งเป็นธรรม 
  ประเด็นศึกษาทั้ง 5 ประเด็นเป็นความส าคญัท่ีจะท าให้ไดค้  าตอบท่ีน าไปสู่การจดัท า
เป็นกฎหมายตน้แบบว่าด้วยการด าเนินคดีแพ่งทางส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มท่ีจะท าให้ประเทศไทย
ไดรั้บการยอมรับจากประเทศอ่ืนวา่มีการให้การคุม้ครองท่ีเป็นธรรมแก่ประชาชนผูไ้ดรั้บความเสียหาย
จากมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม 

2. วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย
ทางแพง่คดีส่ิงแวดลอ้ม 
 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ขอ้จ ากดั อุปสรรค หรือความไม่เหมาะสมตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 
 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายในการด าเนินคดีแบบกลุ่มตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบ
กบัต่างประเทศ ท่ีมีแนวทางในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มเพื่อน าไปสู่การจดัท ากฎหมาย
ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีเป็นกฎหมายเฉพาะส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้ม 
 4. เพื่อจดัท าร่างกฎหมายตน้แบบ (Model Law) วา่ดว้ยการด าเนินคดีแพง่ทางส่ิงแวดลอ้ม
แบบกลุ่มท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมโดยแยกออกจาก
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
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3. ขอบเขตของกำรวจิัย 

 ในการวจิยัไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาไว ้3 ดา้น คือ 
 3.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  
 การศึกษาและวเิคราะห์เพื่อใหไ้ดค้  าตอบส าหรับการจดัท าร่างกฎหมายตน้แบบวา่ดว้ยการ
ด าเนินคดีแพ่งทางส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม การวิจยัน้ีในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็น
ต่อไปน้ี 
  1) ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชใ้นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคดีส่ิงแวดลอ้ม 
  2) สภาพปัญหา ขอ้จ ากดั อุปสรรค และความไม่เหมาะสมของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่ในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม รวมถึงกฎหมายสารบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พระราชบญัญติัวตัถุ
อนัตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
  3) รูปแบบการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มของกฎหมายต่างประเทศ โดยจะ
ท าการศึกษาสหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  4) โครงสร้างและเน้ือหาของกฎหมายตน้แบบวา่ดว้ยการด าเนินคดีแพ่งทางส่ิงแวดล้อม
แบบกลุ่ม  
  กฎหมำยไทย 
  ในการศึกษาและวิจยัเพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบ
กลุ่มของประเทศไทยจะมีกฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
   (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540, พุทธศกัราช 2550 และ
พุทธศกัราช 2560 
   (2) พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
   (3) พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  
   (4) ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 
   (5) ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่   
   (6) ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 
  กฎหมำยต่ำงประเทศ 
  ในการศึกษาและวิจยัเพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม
ของประเทศไทย มีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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   (1) ขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางวา่ดว้ยกฎวธีิพิจารณาความแพง่ กฎขอ้ 23 (Federal Rule 
of Civil Procedure, Rule 23)  
   (2) พระราชบญัญติัศาลรัฐบาลกลางออสเตรเลีย ค.ศ. 1976 (Federal Court of Australia 
Act ,1976) 
   (3) พระราชบญัญติัการจดัการส่ิงแวดล้อม ฉบบัท่ี 23 ค.ศ. 1997 (Environmental 
Management Act, No. 23 0r 23 EMA 23/1997) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
   (4) กฎหมายวิธีพิจารณาความในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม ตามขอ้ก าหนดท่ี 1 ปี 2002 
ของศาลฎีกา (Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Number, 1 of 2002) 
ประเทศอินโดนีเซีย    
 3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 การวิจยัไดก้ าหนดกลุ่มประชากรในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ประกอบด้วย 
ประธานแผนกคดีส่ิงแวดล้อมศาลฎีกาหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย ประธานแผนกคดีส่ิงแวดล้อมศาล
อุทธรณ์หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย พนกังานอยัการ นกัวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทนายความท่ีมีประสบการณ์
ทางด้านการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม ประธานชุมชน และองค์กรเอกชนท่ีด าเนินกิจกรรมทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
 3.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ทีศึ่กษำ 
 พื้นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นพื้นท่ีใน กรุงเทพมหานคร เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง    

4. กรอบแนวคดิและสมมติฐำนของกำรวจิัย 

 4.1 กรอบแนวคิดกำรวจัิย (Theoretical framework) 
 การฟ้องคดีส่ิงแวดล้อมในปัจจุบนั สามารถท่ีจะฟ้องคดีแบบกลุ่มได้โดยใช้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม อยา่งไรก็ดี การฟ้องคดีแบบกลุ่มนั้น 
ก็ยงัมีปัญหา ขอ้จ ากดัและความไม่เหมาะสมในกระบวนวิธีพิจารณาคดี เน่ืองจากวา่กฎหมายดงักล่าว
ไดบ้ญัญติัเพื่อใช้บงัคบัในการฟ้องคดีแบบกลุ่มในคดีแพ่งทัว่ ๆ ไป แต่ส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้มจะมี
ลักษณะของความเสียหายเป็นการเฉพาะแตกต่างไปจากความเสียหายทางแพ่ง จึงจ าเป็นต้อง
ท าการศึกษาวิจยั และวิเคราะห์เพื่อหาค าตอบถึงสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนทั้งกระบวนการด าเนินคดี
ชั้นก่อนพิจารณาคดี กระบวนการด าเนินคดีชั้นระหว่างพิจารณาคดี และกระบวนการด าเนินคดี
ชั้นหลงัพิจารณาคดี โดยการวิเคราะห์ไดย้ึดทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างการกระท าและผล (Causation 
Theory) ทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability Theory) และทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด 
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(Absolute Liability Theory) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อม ของไทย กบั 
กฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มของต่างประเทศซ่ึงจะท าให้ได้ค  าตอบเป็น
กฎหมายตน้แบบ  
 เม่ือได้ค  าตอบจากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและ วิเคราะห์เปรียบเทียบกบักฎหมาย
ต่างประเทศซ่ึงเป็นตน้แบบของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม จึงน ามาสู่การจดัท ากฎหมายตน้แบบในการ
ด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มเพื่อให้ไดก้รอบ โครงสร้างกฎหมายท่ีสมบูรณ์มีเน้ือหาครอบคลุม
บทบญัญติัเก่ียวกบัขั้นตอนกระบวนพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ (ดูภาพท่ี 1.1 
กรอบแนวคิดการวจิยั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ภำพประกอบที ่1.1 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

- ผลกระทบจากปัญหามลพิษท าให้มี
ผูเ้สียหายจ านวนมาก                             
- เป็นปัญหาต่อการฟ้องร้องเป็นคดีกลุ่ม
ยงัศาล 
 
 
        
 

ทฤษฎคีวำมรับผดิทำงแพ่ง 
- ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด   
- ทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัด   
- ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างการกระท า
และผล  
- หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย 
กฎหมำย 
- พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535  
- พ.ร.บ. วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535        
- ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 
- ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่      
- ขอ้ก าหนดประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 
กฎหมำยต่ำงประเทศ 
- สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลียและ
อินโดนีเซีย 
ประเดน็กำรวเิครำะห์ 
- ปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากัดของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกับการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มและกฎหมายอ่ืนท่ีใช้
ในการเรียกร้องค่าเสียหาย 

 
  
 

   
 

          โครงสร้ำงของ Model Law  
- กระบวนการก่อนการพิจารณาคดี  
- กระบวนการระหวา่งพิจารณาคดี และ 
- กระบวนการหลงัการพิจารณาคดี 

ผลทีไ่ด้จำกกฎหมำยต้นแบบ 
(Model Law) 

มีกฎหมายเฉพาะส าหรับการด าเนินคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มท าให้การด าเนินคดี
แพ่งทางส่ิงแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 
คุ ้มครองและเยียวผู ้เสียหายให้ได้รับ
ความเป็นธรรม และลดปริมาณคดีข้ึน
สู่ศาล 
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 4.2 สมมติฐำนกำรวจัิย 
 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ท่ีไดมี้การแกไ้ข 
เพิ่มเติม ส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นน ามาใช้บงัคบักับการฟ้องคดีแพ่งทุกประเภทท่ีมี
ผูเ้สียหายจ านวนมากซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากการกระท าคร้ังเดียวกนัหรือจากเหตุการณ์เดียวกนั
รวมถึงคดีส่ิงแวดลอ้มดว้ย ท าให้กระบวนพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มมีความไม่เหมาะสม 
มีปัญหาและขอ้จ ากดัทางดา้นกระบวนพิจารณาคดีส่งผลให้กระบวนพิจารณาคดีเป็นไปโดยไม่มี
ประสิทธิภาพไม่สามารถคุม้ครองและเยียวยาผูเ้สียหายทางส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างเป็นธรรม ในการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวจ าเป็นตอ้งจดัท ากฎหมายเฉพาะส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 
โดยมีโครงสร้างของกฎหมาย คือ กระบวนการด าเนินคดีชั้ นก่อนพิจารณาคดี กระบวนการ
ด าเนินคดีชั้นระหว่างพิจารณาคดี และกระบวนการด าเนินคดีชั้นหลงัพิจารณาคดี ซ่ึงจะส่งผลให้
กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มของศาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถคุม้ครองประชาชนซ่ึงเป็นผูเ้สียหายจ านวนมากและผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมท่ีไดรั้บความ
เสียหายทางส่ิงแวดลอ้ม 

5. ค ำถำมกำรวจิัย 

 1. ปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดัและความไม่เหมาะสมของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศไทยท่ีไม่เหมาะสมกบัคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มมี
อะไรบา้ง  
 2. รูปแบบการด าเนินคดีแบบกลุ่มของต่างประเทศท่ีควรน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
จดัท ากฎหมายวา่ดว้ยการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มของประเทศไทยเป็นอยา่งไร  
 3. การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มจะเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายไดอ้ยา่งไร 
 4. โครงสร้างและสาระส าคญัของกฎหมายตน้แบบวา่ดว้ยการด าเนินคดีแพ่งทางส่ิงแวดลอ้ม
แบบกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศไทย มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
 5. กฎหมายตน้แบบว่าด้วยการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มควรน าไปบญัญติัไวใ้น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือเป็นหมวดหน่ึงในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
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6. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 เม่ือไดก้ฎหมายตน้แบบ (Model Law) วา่ดว้ยการด าเนินคดีแพง่ทางส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม
ท่ีเป็นการเฉพาะ จะท าให้การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ท าให้องค์กรศาลจะไดพ้ิจารณาพิพากษาคดีและคุม้ครองผูเ้สียหายไดอ้ย่างรวดเร็วและ
เป็นธรรม ในส่วนของผูเ้สียหายนั้นจะช่วยลดภาระทางดา้นต่าง ๆ ในการด าเนินคดีไม่วา่ทางด้าน
ค่าใชจ่้าย ระยะเวลา ภาระการพิสูจน์ความเสียหายและการบงัคบัคดี ท าให้ผูเ้สียหายแมว้า่จะมีความ
เสียหายเพียงเล็กน้อย ก็ได้รับการเยียวยาและเป็นธรรม นอกจากน้ียงัท าให้ผูป้ระกอบการต่าง ๆ 
เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษจะตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามมาตรฐานของกฎหมาย
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และส่งผลให้มลพิษไม่ไปท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถือวา่
เป็นการพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทางออ้มอีกดว้ย 

7. นิยำมศัพท์เฉพำะ  

 ผู้เสียหำย หมายความวา่ บุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายจากมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม 
 กลุ่มบุคคล หมายความวา่ บุคคลหลายคนท่ีไดรั้บความเสียหายจากมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม
และมีสิทธิอย่างเดียวกนัอนัเน่ืองมาจากขอ้เท็จจริงและหลกักฎหมายเดียวกนัและมีลกัษณะเฉพาะ
ของกลุ่มเหมือนกนัแมว้า่จะมีลกัษณะของความเสียหายท่ีแตกต่างกนัก็ตาม 
 สมำชิกกลุ่ม หมายความวา่ บุคคลใด ๆ ท่ีอยูใ่นกลุ่มบุคคลผูเ้สียหายจากมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม 
 กำรด ำเนินคดีแบบกลุ่ม หมายความวา่ การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีศาลอนุญาตให้เสนอค า
ฟ้องต่อศาลเพื่อใหศ้าลมีค าพิพากษาแสดงสิทธิของโจทกแ์ละสมาชิกกลุ่ม 
 ทนำยควำมฝ่ำยโจทก์ หมายความวา่ ทนายความท่ีไดรั้บแต่งตั้งในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม
แบบกลุ่มในฐานะเป็นทนายความของโจทกแ์ละสมาชิกกลุ่ม 
 ผู้ก่อมลพิษ หมายความว่า บุคคลหรือแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีก่อให้เกิดมลพิษท าให้เกิด
อนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย สุขภาพอนามยั ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นหรือส่ิงแวดลอ้ม  
 คดีส่ิงแวดล้อม หมายความว่า คดีส่ิงแวดลอ้มท่ีด าเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้อง
ค่าเสียหายทางแพง่ 
 กระบวนพจิำรณำคดีช้ันก่อนพจิำรณำคดี หมายความวา่ การกระท าใด ๆ ตามท่ีบญัญติัไว้
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก่อนท่ีศาลจะรับคดีไวพ้ิจารณาอนัเก่ียวด้วยคดีซ่ึงได้
กระท าไปโดยคู่ความในคดีนั้นหรือโดยศาล หรือตามค าสั่งของศาลไม่วา่การนั้นจะเป็นโดยคู่ความ
ฝ่ายใดท าต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหน่ึง หรือศาลท าต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทุกฝ่าย 
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 กระบวนพิจำรณำคดีช้ันระหว่ำงพิจำรณำคดี หมายความว่า การกระท าใด ๆ ตามท่ีบญัญติั
ไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภายหลงัศาลรับคดีไวพ้ิจารณา อนัเก่ียวดว้ยคดีซ่ึงได้
กระท าไปโดยคู่ความในคดีนั้นหรือโดยศาล หรือตามค าสั่งของศาลไม่วา่การนั้นจะเป็นโดยคู่ความ
ฝ่ายใดท าต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหน่ึง หรือศาลท าต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทุกฝ่าย 
 กระบวนพจิำรณำคดีช้ันหลังพจิำรณำคดี หมายความวา่ การกระท าใด ๆ ตามท่ีบญัญติัไว้
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภายหลงัศาลสืบพยานเสร็จส้ิน อนัเก่ียวด้วยคดีซ่ึงได้
กระท าไปโดยคู่ความในคดีนั้นหรือโดยศาล หรือตามค าสั่งของศาลไม่วา่การนั้นจะเป็นโดยคู่ความฝ่ายใด
ท าต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหน่ึง หรือศาลท าต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทุกฝ่าย  
 กฎหมำยต้นแบบ หมายความวา่ กฎหมายท่ีจดัท าข้ึนโดยก าหนดกรอบกระบวนพิจารณา
คดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มเพื่อเป็นตน้แบบในการจดัท าเป็นกฎหมาย 

 


