
 

 

บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยอย่างต่อเน่ืองก่อให้เกิดปัญหาภาวะมลพิษ
ในดา้นต่าง ๆ อนัส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต
ในเวลาต่อมา จึงตอ้งมีการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากผูก้่อมลพิษโดยการฟ้องคดีต่อศาล 
ซ่ึงในปัจจุบนัการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มสามารถท่ีจะฟ้องเป็นรายบุคคลหรือจะรวมกนั
ฟ้องคดีแบบกลุ่มก็ได ้  
 ในบทน้ีจะเป็นการทบทวนวรรณกรรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั แนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีทางส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 และกฎหมายของ
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

1. แนวคดิ หลกัการและทฤษฎทีางส่ิงแวดล้อม 

 1.1 แนวคิดสิทธิในส่ิงแวดล้อม (Environmental Right)  
 สิทธิในส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง สิทธิท่ีจะไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ท่ีสะอาด ปราศจากมลพิษ 
มีทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้ไดใ้ช้ประโยชน์อย่างพอเพียงแก่ความ
จ าเป็นในการด ารงชีวิต ดงันั้น สิทธิในส่ิงแวดลอ้มท่ีดีน้ีจะตอ้งไดรั้บการยืนยนัในสิทธิน้ีดว้ยการ
บญัญติัไวใ้นกฎหมาย ซ่ึงสิทธิในส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Right) มีหลกัเกณฑ์ส าคญัวา่ การใช้
ชีวิตของมนุษยจ์  าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัอยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีดีปราศจากมลพิษ มนุษยแ์ละบุคคลแต่ละคน
เป็นผูท้รงสิทธิท่ีจะสงวนรักษาและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพื่อความสุขสบายของตนเอง เม่ือมี
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากการปล่อยมลพิษจากแหล่งต่าง ๆ ก็สามารถ
บงัคบัตามวตัถุแห่งสิทธิได้โดยไม่จ  าตอ้งค านึงว่าได้เกิดความเสียหายหรือภยนัตรายข้ึนกบัชีวิต
ทรัพยสิ์น สุขภาพ และอนามยัของผูน้ั้นมากน้อยเพียงใด (สุนีย ์มลัลิกะมาลย ,์ 2545, หน้า 62) 
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อาจกล่าวไดว้า่ส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์ปัจจุบนัอตัราการ
เกิดประชากรของโลกมีแนวโนม้สูงและอตัราการมีอายุมากเพิ่มมากข้ึน ส่วนอตัราการตายลดลง
ในขณะเดียวกนัประชาชนยงัคงตอ้งการคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสังคมท่ีอุดมสมบูรณ์มัง่คัง่ (Prosperity) 
ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึนและตอ้งการคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนเช่นกนั (ภทัรศกัด์ิ วรรณแสง, 2555, หนา้ 2) 
โดยท่ีส่ิงแวดลอ้มเป็นของทุก ๆ คน ซ่ึงหมายความวา่ โดยทฤษฎีแลว้ทุกคนจะกล่าวอา้งความเป็น
เจา้ของเพื่อจะไดใ้ชป้ระโยชน์ หวงกนัและจะไดพ้ิทกัษมิ์ใหผู้อ่ื้นมาท าลายลงไปได ้ดงันั้น จึงก่อใหเ้กิด
แนวความคิดในเร่ืองสิทธิในส่ิงแวดลอ้มข้ึนซ่ึงแนวความคิดเร่ืองสิทธิในส่ิงแวดลอ้มนั้นไม่ปรากฏ
หลกัฐานท่ีแน่ชดัวา่เกิดข้ึนเม่ือใด แต่เหตุท่ีท าให้แนวความคิดน้ีแพร่หลายออกไปก็เพราะเหตุการณ์
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาท าลายความสมดุลของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของโลกจนถึงขั้นวิกฤติ ท าให้
มนุษยเ์กิดความรู้สึกหวัน่วิตกและกลวัวา่ส่ิงแวดลอ้มอาจจะถูกท าลายหมดส้ินไปได ้จึงเกิดความรัก
และหวงแหนในส่ิงแวดล้อมเพื่อท่ีจะให้ส่ิงแวดล้อมคงอยู่กับโลกได้นาน ๆ จึงเป็นท่ีมาของ
แนวความคิดวา่ส่ิงแวดลอ้มน่าจะเป็นสมบติัของทุกคนมิใช่ของคนใดคนหน่ึงแต่เพียงผูเ้ดียว (สุนีย ์
มลัลิกะมาลย,์2542: 34-35) ซ่ึงสิทธิในส่ิงแวดลอ้มน้ีไดรั้บการรับรองและยนืยนัในรัฐธรรมนูญของ
ประเทศญ่ีปุ่น กล่าวคือ สิทธิในส่ิงแวดลอ้มไดมี้การพฒันามาจากสิทธิท่ีจะไดรั้บแสงตะวนั (Right 
to Sunshine) ปัญหาน้ีเกิดข้ึนเม่ือมีการก่อสร้างตึกสูง ๆ บดบงัทางเขา้ของแสงสวา่งจากดวงอาทิตย์
ในคดีระหวา่ง มิตามูระและซูซูกิ (Mitamura V. Suzki ) (Julian Gresser, Koichiro Fujikura and Akio 
Morishima, 1981, pp. 135-141) ในคดีน้ีศาลฎีกาของญ่ีปุ่นใน ปี ค.ศ. 1972 โจทก์ไดฟ้้องร้องเรียก
ค่าเสียหายจากจ าเลยซ่ึงเป็นเพื่อนบ้านและได้ต่อเติมอาคารของตนเกินจากขอบเขตท่ีกฎหมาย
บญัญติั ตวัอาคารของจ าเลยไดบ้ดบงัแสงสวา่งจากดวงอาทิตยแ์ละท าให้เป็นอุปสรรคต่อการระบาย
อากาศของบา้นโจทก์ โจทก์จึงฟ้องเรียกค่าเสียหายท่ีครอบครัวของตนตอ้งทนทุกขท์รมานเป็นเงิน 
1,000,000 เยน ศาลจงัหวดัโตเกียวยกฟ้องโจทก ์แต่ศาลอุทธรณ์โตเกียวพิพากษากลบั จ าเลยอุทธรณ์ 
ศาลฎีกาของญ่ีปุ่นไดพ้ิพากษายืน โดยการเทียบเคียงกบัหลกักฎหมายเร่ืองการก่อความเดือดร้อน
ร าคาญอนัเก่ียวเน่ืองมาจากควนั เสียง หรือกล่ิน แมแ้นววนิิจฉยัคดีของศาลในขณะนั้นจะไม่ยอมรับ
สิทธิท่ีจะไดรั้บแสงตะวนัของโจทก์วา่เป็นสิทธิทางกฎหมายประการหน่ึงและมิไดถื้อวา่อากาศและ
แสงสวา่งจากดวงอาทิตยมี์ความจ าเป็นต่อการใชชี้วิตประจ าวนัและให้ความสะดวกสบายในความ
เป็นอยู ่และการด ารงชีวิตจึงตอ้งมีการคุม้ครองทางกฎหมายเพราะขณะท่ีเกิดคดีน้ีข้ึนศาลฎีกาของ
ญ่ีปุ่นยงัไม่เคยวางบรรทดัฐานไว ้ดว้ยเหตุน้ีศาลฎีกาของญ่ีปุ่นจึงไดพ้ิพากษาโดยอาศยัหลกัทฤษฎี
กฎหมายการใช้สิทธิโดยมิชอบ (Julian Gresser, Koichiro Fujikura and Akio Morishima, 1981, p.142) 
ซ่ึงทฤษฎีกฎหมายดงักล่าวมีสาระส าคญั คือ “เม่ือบุคคลใดใชสิ้ทธิโดยไม่ค  านึงถึงผลทางสังคมท่ีจะ
ติดตามมาและท าให้ผูอ่ื้นเสียหายในระดบัท่ีเกินจากขอบเขตแห่งความเหมาะสม บุคคลนั้นไดช่ื้อวา่
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ไดใ้ชสิ้ทธิโดยมิชอบ การกระท าตามสิทธินั้นผิดกฎหมายและตอ้งรับผิดในผลแห่งการกระท าท่ีผดิ
กฎหมาย” ต่อมาศาลญ่ีปุ่นไดมี้การพฒันา “สิทธิท่ีจะไดรั้บแสงตะวนั” โดยฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติั
ของญ่ีปุ่นก็ได้ให้ความสนใจท าให้มีสิทธิทางแพ่งใหม่เกิดข้ึน คือ “สิทธิในส่ิงแวดล้อม” ซ่ึงได้
ครอบคลุมถึงเร่ือง อากาศ น ้ า ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ รวมตลอดถึงสิทธิแวดลอ้ม
ทางวฒันธรรมของมนุษยด์้วย ปัจจุบนัรัฐธรรมนูญของญ่ีปุ่นได้บญัญติัถึงสิทธิในส่ิงแวดล้อม 
(ดนัยยศ ศรลมัพ,์ 2525, หนา้ 136) มีบทบญัญติัอยู ่2 มาตรา คือ 
 มาตรา 13 บญัญติัว่า “ประชาชนทั้งหลายตอ้งเคารพในสิทธิส่วนบุคคลซ่ึงกนัและกัน 
สิทธิในชีวติเสรีภาพ และสิทธิในการแสวงหาความสุขดว้ยการประกอบกิจการใด ๆ ของประชาชน
ตอ้งอยู่ในขอบเขตเท่าท่ีไม่เป็นการรบกวน หรือขดัแยง้สวสัดิภาพของสาธารณชน การบญัญติั
กฎหมาย รวมตลอดถึงการด าเนินงานทั้งหลายอ่ืน ๆ ของรัฐตอ้งค านึงถึงความมีอยู่ของสิทธิขา้งตน้น้ี
เป็นเกณฑแ์ห่งการพิจารณาเช่นเดียวกนั”  
 มาตรา 25 บญัญติัวา่ “ประชาชนทั้งหลายมีสิทธิท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งมาตรฐานขั้นต ่าแห่งสุขภาพ
ความเป็นอยูใ่นชีวติและการมีอยูใ่นวฒันธรรมร่วมกนั 
 ในทุกวิถีทางแห่งการด ารงชีวิตอยู่ของประชาชน รัฐตอ้งด าเนินการดว้ยความพยายาม
ในอนัท่ีจะส่งเสริมและขยายออกไปอยา่งทัว่ถึงซ่ึงสวสัดิการสังคมและความมัน่คงปลอดภยัรวมตลอดถึง
การสาธารณสุขแห่งสังคม”  
 จากบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญของญ่ีปุ่นน้ี ท าให้เห็นว่ารัฐให้ความส าคญัในสิทธิของ
ประชาชนท่ีจะไดอ้าศยัอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ประชาชนทุกคนมีสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหา
ความสุขโดยรัฐจะตอ้งให้หลกัประกนัแก่ประชาชนเพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิในดา้นของสิทธิ
ในส่ิงแวดลอ้มโดยตรงซ่ึงเป็นสิทธิพื้นฐานท่ีชาวญ่ีปุ่นไดรั้บการคุม้ครองจากรัฐนั้นยอ่มหมายความถึง
สิทธิในส่ิงแวดลอ้มดว้ย (สุนีย ์มลัลิกะมาลย,์ 2542, หนา้ 37)  
 นโยบายในดา้นต่าง ๆ ของรัฐจะก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญเพื่อท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการ
บญัญติักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของประเทศชาติ ไม่ว่าดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วฒันธรรม รวมทั้งส่ิงแวดลอ้ม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2517 เป็นฉบบัแรก
ท่ีก าหนดนโยบายในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและรัฐธรรมนูญทุก ๆ ฉบบั จะมีบทบญัญติัในการ
จดัการส่ิงแวดล้อมไวโ้ดยเฉพาะเพื่อให้รัฐและหน่วยงานของรัฐปฏิบติัหน้าท่ีในการคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งประชาชนทั่วไป ชุมชนท้องถ่ินและองค์กรเอกชนมีสิทธิในการอนุรักษ์ 
คุ ้มครองและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ส าหรับประเทศไทยนั้นได้มีการน าเอา
แนวความคิดสิทธิในส่ิงแวดลอ้มมาใช้โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีสิทธิ เสรีภาพ ในการเขา้ไป
มีส่วนร่วมกบัรัฐในการจดัการ การอนุรักษ ์และพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540, 2550 และ 2560 ซ่ึงไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และไดมี้การบญัญติัหลกัการใหม่ ๆ อนัเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
 1.2 แนวคิดสิทธิของธรรมชาติ (Conceptual of the rights of nature) 
 แนวคิดเร่ืองสิทธิของธรรมชาติพฒันามาจากความคิดท่ีเช่ือวา่ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดมีความส าคญั
ต่อความสมดุลของระบบนิเวศ (Ecological Egalitarianism) เท่า ๆ กนัโดยเช่ือว่าไม่มีส่ิงใดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมนุษยมี์สิทธิมากกว่าส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ จึงกล่าวได้ว่าแนวความคิดเร่ืองสิทธิของธรรมชาติ
ตรงกนัขา้มกบัแนวความคิดท่ีเอามนุษยม์าเป็นศูนยก์ลางของส่ิงมีชีวิตทุก ๆ อยา่ง (Antropocentrisms) 
แนวคิดวา่มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของส่ิงมีชีวิตท่ีท าให้การพฒันาและการด าเนินการใด ๆ ของมนุษย์
เป็นผูบ้ริหารจดัการโดยไม่กงัวลหรือห่วงใยท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ เม่ือยอมรับวา่ธรรมชาติ
และส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ มีสถานะเท่าเทียมกบัมนุษย ์ธรรมชาติจึงมีสิทธิในลกัษณะเดียวกบัที่มนุษยมี์
และมนุษยจ์ะตอ้งให้การยอมรับและรับรองสิทธิของธรรมชาติ ว่าธรรมชาติมีฐานะเสมอเหมือน
มนุษย์เช่นเดียวกันแม้ธรรมชาติจะมิใช่นิติบุคคลตามกฎหมายก็ตาม แต่ควรจะมีการยอมรับว่า
ธรรมชาตินั้นมีคุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการฟ้องคดีเน่ืองจากเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรง 
การกระท าใด ๆ ของมนุษยจ์ะตอ้งไม่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายแก่ธรรมชาติ ในเร่ืองน้ี 
ศาสตราจารย ์Aldo Lepold ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการคุม้ครองสัตวป่์า กล่าววา่ “มนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นเพียงสัตว์
ผูส้วมใส่เส้ือผา้เท่านั้น เม่ือเทียบกบัสังคมของส่ิงมีชีวิตแลว้ (Biotic Community) มนุษยเ์ป็นเพียง
ส่วนประกอบอนัหน่ึงเท่านั้นและควรท่ีจะอยูร่่วมกบัธรรมชาติ” (น ้าแท ้มีบุญสลา้ง, 2554, หนา้ 73)  
 ส าหรับแนวคิดสิทธิของธรรมชาติน้ีไดมี้การประชุมวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มโลก (Earth Summit) 
ท่ีกรุงริโอ ดิจาเนโร ประเทศบราซิล ระหวา่งวนัท่ี 3-14 มิถุนายน ปี ค.ศ. 1992 กลุ่ม NGO ไดร่้วมกนั
ประกาศกฎบตัรโลก (Earth Charter) มีใจความส าคญัว่าโลกเป็นบา้นของส่ิงมีชีวิตที่พวกเรา
ตอ้งรักษาไวซ่ึ้งความสวยงามและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิติ นอกจากน้ีในหลกัการขอ้ 11 
(We agree to respect, encourage, protect and restore Earth’ s ecosystems to ensure biological and 
cultural diversity) ยงัวางหลกัการยอมรับความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศท าให้เห็นวา่
ไม่เพียงแต่มนุษยเ์ท่านั้นที่มีความส าคญัแต่ทุกชีวิตบนโลกใบน้ีมีความส าคญัต่อการด ารงอยู่
ของชีวติอ่ืน ๆ ดว้ย (น ้าแท ้มีบุญสลา้ง, 2554, หนา้ 73) 
 ประเด็นการฟ้องคดีเร่ืองสิทธิของธรรมชาติของสหรัฐอเมริกานั้น เม่ือปี ค.ศ. 1969 ศาลฎีกา
ได้มีค  าตดัสินประเด็นเร่ืองอ านาจฟ้องไว ้ได้แก่ คดี Sierra Club v. Morton (คมวชัร เอ้ียงอ่อง, 2556, 
หนา้ 77) เป็นการน าเร่ืองสิทธิของธรรมชาติมาเป็นประเด็นในการฟ้องคดี โดย  Sierra Club ซ่ึงเป็น
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องคก์รท่ีท างานเพื่อคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มบริเวณเทือกเขา Sierra Nevada ไดต่้อตา้นการสร้าง รีสอร์ท 
และสนามสกีขนาดใหญ่ของบริษทั Walt Disney Co. ท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมป่าไมแ้ละกรมอุทยาน
แห่งชาติและฟ้องคดีต่อศาลชั้นตน้มลรัฐแคลิฟอร์เนียวา่การอนุญาตเป็นไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
โดยศาลมีค าพิพากษาตามค าขอของ Sierra Club โดยระงบัการอนุญาตต่าง ๆ ไวช้ัว่คราวแมต่้อมา
ศาลสูงแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียไดล้งมติ 4 ต่อ 3 ว่า Sierra Club ไม่มีสิทธิเป็นผูฟ้้องคดีน้ี (น ้ าแท ้มี
บุญสลา้ง, 2554, หนา้ 74) อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่ศาลฎีกาจะปฏิเสธอ านาจฟ้องของ Sierra Club ใน
คดีดงักล่าวก็ตาม แต่ค าพิพากษาน้ีท าใหเ้กิดการตีความวา่การท่ีศาลชั้นตน้มลรัฐแคลิฟอร์เนียยอมรับ
สิทธิในการฟ้องคดีของ Sierra Club ท าให้ประชาชนเกิดความต่ืนตวัในปัญหาส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน
ท าให้บริษทั Walt Disney Co. ยอมรับและเห็นถึงความส าคญัของผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ยนิยอมปรับลดขนาดโครงการโดยความสมคัรใจในท่ีสุดและต่อมาแนวความคิดสิทธิของธรรมชาติ
ได้รับการยอมรับมากข้ึนในสหรัฐอเมริกาโดยในปี ค.ศ. 1973 ได้มีการผ่านกฎหมายคุ้มครอง
ส่ิงมีชีวิตท่ีใกลสู้ญพนัธ์ (Endangered Species Act of 1973) โดยมาตรา 11 ไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิให้
ผูใ้ดก็ตามมีสิทธิท่ีจะฟ้องคดีต่อศาลหากพบว่ามีการกระท าใดท่ีเป็นอันตรายและกระทบต่อ
ส่ิงมีชีวิตท่ีใกลสู้ญพนัธ์เท่ากบัวา่กฎหมายน้ีท าให้ประเด็นเร่ืองสิทธิของธรรมชาติและผูมี้สิทธิใน
การฟ้องคดีไม่ใช่เง่ือนไขและปัญหาในการฟ้องคดีอีกต่อไป (น ้าแท ้มีบุญสลา้ง, 2554, หนา้ 75) 
 1.3 หลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืน (Sustainable Development) 
 ในสภาวะของการเปล่ียนแปลงในระบบนิเวศของโลกมีสาเหตุหลายประการมาจากมนุษย์
นบัตั้งแต่การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
และปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (สุนีย ์มลัลิกะมาลย์ , 
2545, หน้า 20) ในการพฒันาประเทศได้น าไปสู่สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมโลก ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศท่ีพฒันาหรือก าลงัพฒันาก็ตาม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนไดมี้ชีวิตอยูดี่ กินดี เป็น
ผลให้ต้องมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มากท่ีสุดและเป็นไปอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่ค  านึงถึง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสียไปและการก่อให้เกิดภาวะมลพิษท่ีจะตามมา (นันทพล กาญจนวฒัน์, 
2555, หนา้ 24) ซ่ึงผลจากความเจริญกา้วหนา้ของการพฒันาประเทศและความเจริญเติบโตทางดา้น
เศรษฐกิจก าลงัท าลายระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม 
 การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) เป็นหลกัการพื้นฐานและเป้าหมายหลกั
ของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดยมีหวัใจหลกัอยูท่ี่การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม หลกัการดงักล่าวน้ี
มีนยับ่งบอกอยู่ในประกาศหลกัของปฏิญญาสากลสตอกโฮล์มว่าดว้ยเร่ืองส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์
(พนัส ทศันียานนท์, 2552, หน้า 1-26) การประกาศ Stockholme Declaration, 1972 โดยมีเน้ือหา
ทั้งหมด 24 รายการ แต่หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางส่ิงแวดลอ้มมีอยู ่12 หลกัการ คือ หลกัการท่ี 1-7, 
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9, 13, 21, 22, 24 กล่าวโดยสรุป คือ เป็นการยืนยนัถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในทางส่ิงแวดล้อม
และไดช้ี้ใหรั้ฐมีสิทธิอธิปไตย (sovereign right) ท่ีจะใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรของตนแต่รัฐยอ่มมี
หนา้ท่ีประกนัวา่การใชป้ระโยชน์ดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นอนัตรายหรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มรัฐ
อ่ืน นอกจากนั้นค าประกาศน้ียงัได้เรียกร้องให้ความร่วมมือกันทั้งในระดับประเทศและระดบั
ระหว่างประเทศเพื่อให้มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นระบบ เพื่อการป้องกนั ฟ้ืนฟู และคุม้ครอง
สภาวะแวดล้อมโดยรวมของโลก นับได้ว่า Stockholm Declaration, 1972 เป็นท่ีมาของหลักการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืนท่ีน ามาใชก้บัการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เกิดผลต่อการคุม้ครองทรัพยากรโลก
และพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม (สุนีย ์มลัลิกะมาลย,์ 2542, หนา้ 22) 
 ในการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติวา่ดว้ยเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (UN Conference 
on Environmental and Development: UACED) หรือ Earth Summit เมื่อ ค.ศ. 1992 ที่กรุงริโอ 
เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ท่ีประชุมไดอ้อกประกาศหลกัการเรียกว่า ปฏิญญาริโอ ว่าดว้ยเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (Rio Declaration on Environmental and Development) ยืนยนัหลกัการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนตามท่ีประกาศไวใ้นปฏิญญาสตอกโฮล์มว่าดว้ยเร่ืองส่ิงแวดล้อมของมนุษย ์(พนสั 
ทศันียานนท,์ 2552, หนา้ 1-27) ดงัต่อไปน้ี 
  หลกัการที่ 1 มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของการพฒันาที่ย ัง่ยนื มนุษยท์ุกคนมีสิทธิในชีวิต
ท่ีมีสุขภาวะท่ีดีและมีผลงานท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัธรรมชาติ 
  หลักการท่ี 3 สิทธิต่อการพฒันาต้องมีการบงัคบัตามโดยสมบูรณ์เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความจ าเป็นของการพฒันาและส่ิงแวดล้อมของคนรุ่นปัจจุบนัและอนาคตได้อย่าง
เป็นธรรม  
  หลักการท่ี 4 เพื่อให้การพฒันาท่ีย ัง่ยืนบรรลุผล การคุ้มครองส่ิงแวดล้อมต้องเป็น
องคป์ระกอบส่วนหน่ึงของกระบวนการพฒันาและไม่สามารถแยกพิจารณาโยล าพงัจากกนัได ้
  หลกัการท่ี 25 สันติภาพ การพฒันาและการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีพึ่งพิงซ่ึงกนั
และกนัและไม่อาจแบ่งแยกได ้
 กระบวนการในการจดัการประชุมขององค์การสหประชาชาติ นับว่าเป็นมิติใหม่ของ
กระบวนการในการพฒันากฎหมายระหวา่งประเทศโดยเฉพาะกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพิทกัษห์รือรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นบัวา่มีการพฒันาท่ีรวดเร็วมากซ่ึงเร่ิม
จากความตกลงระหว่างประเทศท่ีไม่มีผลผูกพนัในฐานะท่ีเป็นกฎหมาย เช่น ในกรณี the Rio 
Declaration, 1992 กบั the Stockholm Declaration, 1972 น้ี นับว่ามีบทบาทส าคญัต่อกระบวนการ
ในการพฒันากฎหมายส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนเป็น
อยา่งมาก (สุนีย ์มลัลิกะมาลย,์ 2545, หนา้ 27)  
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 เป้าหมายส าคญัของหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน คือ รัฐจ าตอ้งวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเพื่อให้มัน่ใจว่าการพฒันาสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการคุม้ครองและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มากท่ีสุดซ่ึงเป็นการพฒันาท่ีมีผลระยะยาว
มากกวา่การพฒันาตวัเลขของอตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอยา่งเดียว (คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550, หนา้ 45)  
 ประเทศไทยไดม้ีการน าเอาหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนมาบญัญตัิไวใ้นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั โดยให้การรับรองสิทธิของ
ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัรัฐในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติในการ
ดูแล รักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดให้รัฐ
จะตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืนและ
ตอ้งท าการบ ารุง รักษาทรัพยากรดงักล่าวอยา่งย ัง่ยนือีกดว้ย 
 นอกจากน้ี ยงัมีพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ซ่ึงหมายถึง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดตามหลกั “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” ดงันั้น จึงมีบทบญัญติัหลายมาตราท่ี
ก าหนดมาตรการบางอยา่งเพื่อการคุม้ครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไวด้ว้ย (สุทธิศกัด์ิ 
ภทัรมานะวงศ,์ 2553, หนา้ 38) ไดแ้ก่  
  1) การก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (มาตรา 32-34)  
  2) การวางแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (มาตรา 35-41) 
  3) การก าหนดพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม (มาตรา 41-45)  
  4) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (มาตรา 46-51)  
 มาตรการเหล่าน้ีเป็นแนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานของการอนุรักษต์ามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
อาจกล่าวไดว้า่ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ
มีการก าหนดนโยบายและการวางแผนในการใชท้รัพยากร ตามหลกัการของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
ควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์ โดยมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับนโยบาย
ด้านส่ิงแวดลอ้มของชาติ 
 1.4 หลกัการป้องกนัล่วงหน้า (Precautionary Principle)  
 หลกัการป้องกนัล่วงหนา้เป็นหลกัการส าคญัประการหน่ึงท่ีมุ่งหาวธีิการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มก่อนท่ีจะให้มีกิจการหรือโครงการเกิดข้ึนซ่ึงการป้องกนัล่วงหน้ามีวิธีการท่ีน ามาใช้
หลายวิธีแต่หลายประเทศน ามาใชก้นัมาก คือ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental 
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Impact Assessment: EIA) (สุนีย ์มลัลิกะมาลย,์ 2545, หนา้ 33) เป็นหลกัท่ีวา่ ในกรณีท่ีอาจเกิดความ
เสียหายอย่างรุนแรงและไม่สามารถแกไ้ขให้กลบัคืนดีไดรั้ฐจะตอ้งด าเนินมาตรการป้องกนัความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึน โดยการศึกษาหามาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ต่อเน่ืองทั้งขณะด าเนินการและหลงัด าเนินการเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (ศาลปกครอง
แผนกคดีส่ิงแวดล้อม, 2554, หน้า 54) ซ่ึงหลักการป้องกันล่วงหน้าเป็น 1 ใน 14 หลักการของ
แนวความคิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนทางส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดจากประเทศต่าง ๆ และองคก์ารระหว่าง
ประเทศท่ีได้เขา้ร่วมประชุมในการประชุมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยส่ิงแวดล้อมมนุษย ์ณ กรุง
สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (ค.ศ. 1972) และการประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและ
การพฒันา ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล (ค.ศ. 1992) ต่างยอมรับและลงนามความตกลง
ระหวา่งประเทศ 2 ฉบบั คือ the Stockholm Declaration, 1972 กบั the Rio Declaration, 1992 ผลจาก
การลงนามดงักล่าวท าให้ประเทศต่าง ๆ ต่างต่ืนตวัและตระหนกัถึงปัญหาทางส่ิงแวดลอ้ม ในส่วน
ขององคก์ารระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและการจดัการส่ิงแวดลอ้มไดพ้ยายามมีการ
สร้างกฎเกณฑ์และมาตรฐานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้เป็นรูปธรรมเพื่อประเทศต่าง ๆ จะได้
น าไปใช ้(สุทธิศกัด์ิ ภทัรมานะวงศ,์ 2553, หนา้ 43) จึงอาจกล่าวไดว้า่หลกัการป้องกนัล่วงหนา้ เป็น
หลกัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีเหตุผลมาจากความเช่ือท่ีวา่การป้องกนัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ี
พึงกระท า เป็นแนวความคิดที่ไดรั้บการยอมรับในระดบัระหว่างประเทศ ดงัเช่นใน ค าประกาศ
กรุงริโอ เดอ จาเนโร วา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ค.ศ. 1992 (Rio Declaration on Environment 
and Development Agenda 21) ได้มีการก าหนดให้หลักการน้ีเป็นหลักการส าคัญในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม (คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550, หนา้ 40) โดยมีการก าหนดหลกัการน้ีไว้
ในขอ้บทท่ี 15 วา่ “รัฐพึงก าหนดมาตรการในการป้องกนัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ”  
 ในส่วนของประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรอง The Rio Declaration on Environmental 
and Development, 1992 ซ่ึงไดต้ระหนกัและให้ความส าคญัต่อหลกัการป้องกนัล่วงหน้าเป็นอย่างมาก
จึงไดรั้บเอาและน ามาบญัญติัไวใ้นกฎหมายสูงสุดของประเทศตามท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบบัต่าง ๆ 
และกฎหมายฉบบัอ่ืน ๆ ดงัน้ี  
  1) หลกัการป้องกนัล่วงหนา้ ไดมี้การบญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 เช่น มาตรา 67 วรรคสอง บญัญติัว่า “การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรงทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพจะกระท ามิได ้เวน้แต่จะไดศึ้กษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชนและจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนได้
เสียก่อนรวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระซ่ึงประกอบด้วยผูแ้ทนองค์การเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมและ
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สุขภาพและผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติ
หรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว” บทบญัญติัดังกล่าวน้ีได้
ก าหนดให้การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพไม่สามารถกระท าได ้เวน้แต่จะไดศึ้กษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) และสุขภาพของประชาชน 
(Health Impact Assessment: HIA) 
  2) พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีหลกั
ป้องกันความเสียหายไวล่้วงหน้าได้มีการบญัญติัรับรองไวอ้ย่างชัดเจนภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หมวด 3 ส่วนท่ี 4 วา่ดว้ยการท ารายงาน
การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรา 46 ถึงมาตรา 51 
  ในกรณีท่ีกิจการใดไม่ไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรงก่อนมีการด าเนินโครงการนั้นไดมี้ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดวินิจฉยั
ไวเ้ป็นบรรทดัฐานวา่จะด าเนินกิจการนั้นต่อไปไม่ได ้
  ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 592/2552 วนิิจฉยัวา่ ก่อนการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
ใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ จึงตอ้ง
ด าเนินการให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทั้ งหลายท่ีก าหนดไว้ใน มาตรา 67 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญดังกล่าว การบงัคบัใช้บทบญัญติัมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จึงตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง ดว้ย ดงันั้น โครงการ
หรือกิจกรรมท่ีผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดจะออกใบอนุญาตใหด้ าเนินการหากเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ี
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพจะกระท ามิได้จนกว่าจะด าเนินการตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 เสียก่อน  
 1.5 หลกัผู้ก่อมลพษิเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle) 
 แนวคิดพื้นฐานท่ีส าคญัของหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายเร่ิมจากมุมมองท่ีวา่ “มนุษยทุ์กคน
ยอ่มมีสิทธิอยา่งสมบูรณ์ท่ีจะไดอ้าศยัอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี” และยงัมีจุดยนืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) ท่ีต้องการให้คนทุกคนในสังคมปรับเปล่ียนวิธีคิด วิถีการ
ด ารงชีวิตและวิธีการผลิตเพื่อน าไปสู่การไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมหรือท าลายน้อยท่ีสุด อนัจะท าให้
กระบวนการบริโภคและกระบวนการผลิตสามารถด ารงอยู่ในประชาชนรุ่นต่อ ๆ ไป (ประพจน์
คลา้ยสุบรรณ, 2551, หน้า 18) โดยปกติผูผ้ลิตจะจดัสรรค่าใชจ่้ายในการผลิตสินคา้หรือบริการท่ีมี
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ตน้ทุนต ่าสุดเพื่อสร้างผลก าไรให้แก่ตนมากที่สุด โดยมิไดร้วมความเส่ือมโทรมดา้นส่ิงแวดล้อม
ซ่ึงเป็นตน้ทุนดา้นสังคม (Social Cost) เขา้ไปในสินคา้หรือค่าบริการดงักล่าว ท าใหร้าคาสินคา้หรือ
บริการนั้นมิไดส้ะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการน าหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pay 
Principle: PPP) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใชก้บัการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
(คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554, หนา้ 42) 
 หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย เป็นหลกัการท่ีก าหนดใหผู้ก่้อมลพิษตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหาย
ตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงปรากฏอยูใ่นปฏิญญาริโอวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ค.ศ. 1992 
อยูใ่นหลกัการท่ี 16 คือ  
 “องคก์รของรัฐพึงใช้ความพยายามส่งเสริมมาตรการเพื่อก าหนดตน้ทุนทางส่ิงแวดล้อม
และการใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนหลกัการที่ว่าผูก้่อมลพิษต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายจากมลพิษนั้นเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ และโดยท่ีไม่เป็นการบิดเบือนต่อหลกัการ
ของการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ”  
 ภายใตห้ลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายน้ี เป็นเร่ืองท่ีรัฐจะตอ้งมีมาตรการท่ีก าหนดให้ผูก่้อ
มลพิษจะตอ้งรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม มาตรการท่ีใช้โดยทัว่ไปจะเป็นการควบคุม
โดยตรงโดยการก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมทั้งมาตรฐานส่ิงแวดล้อมโดยทัว่ไปและ
มาตรฐานจากแหล่งก าเนิดมลพิษ  
 หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายนั้น เป็นหลกัท่ีก าหนดให้ผูก่้อมลพิษตอ้งรับผิดชอบต่อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน เพื่อป้องกนัและปรับปรุงคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มให้อยูใ่นสภาวะท่ีสมดุล ซ่ึงรัฐจะ
มีหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยผูก่้อมลพิษจะตอ้งรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูเ้สียหาย และตอ้งท าการแก้ไขฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมท่ีเสียไป (ศาลปกครอง, 
2554, หนา้ 58) เช่น ในกรณีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน ้ าทิ้งลงสู่แม่น ้ า ล าคลองโดยท่ีมิไดมี้การ
บ าบดัก่อนเป็นเหตุให้แม่น ้ า ล าคลอง เน่าเสีย ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมดงักล่าวจะตอ้ง
จ่ายค่าบ าบดัเพื่อให้แม่น ้ า ล าคลองเป็นดงัเดิม นอกจากน้ีผูป้ระกอบการจะตอ้งจ่ายค่าชดเชยแก่
ประชาชนท่ีตอ้งงดใชน้ ้าจากแม่น ้า ล าคลองนั้นเพื่อการอุปโภคหรือบริโภคอีกดว้ย 
 ตามหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายน้ีมีค าพิพากษาทั้งของศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ได้
วนิิจฉยัไว ้ดงัน้ี 
  1) คดีท่ีโรงแต่งแร่ได้ปล่อยน ้ าเสียท่ีปนเป้ือนสารตะกั่วลงสู่ล าห้วยคลิต้ี ศาลฎีกา
วินิจฉยัให้จ  าเลยตอ้งรับผดิชดใชค้่าค่าเสียหายจากการท่ีชาวบา้นในหมู่บา้นคลิต้ีไดรั้บสารพิษตะกัว่
เขา้สู่ร่างกายท าให้เกิดการเจบ็ป่วย นอกจากน้ี จ  าเลยยงัตอ้งแกไ้ขฟ้ืนฟูล าห้วยคลิต้ีดว้ยค่าใชจ่้ายของ
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จ าเลยเอง จนกว่าล าห้วยคลิต้ีจะกลับมามีสภาพเดิมท่ีสามารถใช้อุปโภค หรือบริโภคได้ตาม
มาตรฐานท่ีทางราชการก าหนด (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 15219/2558) 
  2) คดีท่ีส านกังานปรมาณูเพื่อสันติถูกฟ้องฐานละเลยการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อควบคุมดูแล
เก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์พลงังานปรมาณู การเก็บรักษาวสัดุกมัมนัตรังสี และการจดัการมนัตรังสี
ใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ชแ้ละประชาชนเป็นเหตุให้มีการน าเคร่ืองฉายรังสีไปเก็บไวใ้นท่ีท่ีไม่ได้
รับอนุญาตจนกระทัง่มีคนร้ายลกัไป ต่อมามีการแพร่กระจายของกมัมนัตรังสีจึงเป็นผลโดยตรงจาก
การละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ ถือวา่เป็นการกระท าละเมิดต่อผูท่ี้ได้รับ
สารกมัมนัตรังสีทั้ง 12 คน จึงตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ร่างกาย สุขภาพของแต่ละคน 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 415/2550) 
 หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย เป็นหลกัเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงองคก์ารความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OCED) 
เสนอให้น ามาใช้เป็นหลกัการพื้นฐานส าหรับการป้องกนัแกไ้ขปัญหามลพิษโดยมีสาระส าคญั คือ 
การก าหนดให้ผูท่ี้ก่อให้เกิดมลพิษมีหน้าท่ีต้องรับภาระการลงทุนและออกค่าใช้จ่ายทั้ งหมด 
(Internalization of environmental costs) ท่ีจ  าเป็นส าหรับการป้องกนัและแกไ้ขมลพิษท่ีเกิดข้ึนจาก
การประกอบกิจการของตน นอกจากน้ียงัตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายในการขจดัมลพิษทั้งหมดท่ี
รัฐไดด้ าเนินการไปเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและผลจากการประกอบกิจการดงักล่าวก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประชาชนไม่ว่าทางดา้นชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยัหรือทรัพยสิ์น ผูก่้อให้เกิดมลพิษ
ตอ้งชดใช้ค่าเสียหายดงักล่าวให้แก่ผูที้่ไดร้ับความเสียหายอีกดว้ย (พนสั ทศันียย์านนท์, 2552, 
หน ้า  1-34) ดังนั้ น หลักผู ้ก่อมลพิษเป็นผู ้จ่ายจึงเป็นการก าหนดให้ผู ้ท่ี ก่อให้เกิดมลพิษเป็น
ผูรั้บผิดชอบในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  
 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 และ
มาตรา 97 ไดมี้การน าหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายมาบญัญติัไวใ้นความรับผิดทางแพ่งโดยก าหนดให้
เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนินมลพิษจะตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายแก่ชีวติ ร่างกาย ทรัพยสิ์น 
รวมทั้งทรัพยสิ์นของรัฐเสียหายดว้ย 
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2. ทฤษฎคีวามรับผดิทางแพ่งทีใ่ช้ในคดีส่ิงแวดล้อม 

 ปัจจุบนัสภาวะแวดลอ้มของโลกถูกท าลายไปมากส่งผลใหเ้กิดความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ เกิดภยัธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงมากข้ึนและส่งผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษยซ่ึ์งเป็น
ประชากรโลก ดว้ยเหตุดงักล่าวมนุษยจึ์งใหค้วามสนใจในเร่ืองการคุม้ครองรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้ม
มากข้ึน เพื่อป้องกนัไม่ใหโ้ลกตอ้งเผชิญกบัภยัอนัตรายท่ีร้ายแรงมากยิง่ข้ึนก่อใหเ้กิดแนวคิดมากมาย
ในการสงวนและรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แนวคิดในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งย ัง่ยืนซ่ึงเป็นผลมาจากแนวคิดในการพฒันาอย่างย ัง่ยืน แนวคิดสิทธิของธรรมชาติ เป็นตน้ 
(ดามร ค าไตรย,์ 2556, หนา้ 94) ในการเรียกร้องค่าเสียหายจะมีทฤษฎีวา่ดว้ยความรับผิดทางแพ่งท่ี
เก่ียวขอ้งส าหรับการเรียกร้องค่าเสียหายทางส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย (1) ทฤษฎีวา่ดว้ยความรับผิด
เด็ดขาด (2) ทฤษฎีวา่ดว้ยความรับผิดโดยเคร่งครัด และ (3) ทฤษฎีวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การกระท าและผล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ทฤษฎคีวามรับผดิเด็ดขาด (Absolute Liability Theory) 
 ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดเกิดข้ึนเม่ือประมาณกลาง ศตวรรษท่ี 19 โดยมีแนวความคิดวา่ 
บุคคลใดกระท าการอนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนบุคคลนั้นต้องรับผิดในการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ค  านึงถึงความผิด (fault) ของผูก้ระท า (ประสิทธ์ิ จงวิชิต, 2554, หนา้ 32) 
หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าทฤษฎีความรับผิดโดยไม่มีความผิด (Liability Without Fault) มีพื้นฐาน
มาจากการคุม้ครองสิทธิของบุคคลในอนัท่ีจะไม่ถูกท าให้เสียหาย แต่เดิมนั้นในการก าหนดความรับผิด
ของบุคคลจะตอ้งปรากฏวา่จะตอ้งมี “ความผดิ” (Never any Liability Without Fault) อนัเป็นหลกัเกณฑ์ 
ในเร่ืองความรับผิดทางละเมิด กล่าวคือ ผูท่ี้จะตอ้งรับผิดทางละเมิดนั้นตอ้งปรากฏว่าผูน้ั้นกระท า
หรืองดเวน้การกระท าการใดหรือโดยจงใจ (Wrongful Intention) หรือประมาทเลินเล่อ (Negligence) 
และสามารถพิสูจน์ไดว้่าผูน้ั้นเป็นผูก้ระท าเช่นนั้นจริง ส าหรับขอบเขตและหลกัเกณฑ์ทางละเมิด
ดั้งเดิมนั้นยงัไม่กวา้งมากพอท่ีจะครอบคลุมถึงความรับผิดชอบโดยเฉพาะในกรณีตามขอ้เท็จจริง
อาจปรากฏวา่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ผูห้น่ึงผูใ้ดนั้นผูถู้กกล่าวหาไม่ไดจ้งใจหรือประมาทเลินเล่อ
ในการกระท า หากแต่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความบกพร่องหรือผิดปกติของการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ดงันั้น หากพิจารณาตามหลกัความรับผิดแบบดั้งเดิมแลว้ก็จะมีผลว่า ผูถู้กกล่าวหานั้นไม่มี
ความผดิ (No Fault) และไม่ตอ้งมีความรับผดิ (No Liability) ในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้น (สุดารัตน์ 
จนัทร์เจริญ, 2547, หนา้ 32) ทฤษฎีความรับผดิเด็ดขาด (Absolute Liability Theory ) มาจากแนวคิด
ของกฎหมายท่ีตอ้งการคุม้ครองผูเ้สียหายให้ได้รับการเยียวยาความเสียหายในกรณีท่ีเกิดความ
เสียหายข้ึนนอกเหนือจากเจตนาหรือประมาทโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและมี
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วิวฒันาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพราะการท่ีจะก าหนดให้ผูท่ี้ได้รับความเสียหาย
เรียกร้องค่าเสียหายไดน้ั้น เฉพาะในเร่ืองการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเท่านั้นไม่เป็นการ
เพียงพอ รากฐานแห่งความรับผดิเด็ดขาดจึงมาจากการท่ีจ าเลยก่อใหเ้กิดความเส่ียงภยัอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ไดต่้อสมาชิกในสังคม (สายสุดา นิงสานนท,์ 2525, หนา้ 52)  
 ส าหรับแนวความคิดเร่ืองความรับผิดโดยเด็ดขาดในประเทศแคนาดาเจา้หนา้ท่ีของรัฐได้
น าใช้กนัในการพิจารณาคดีอาญาและความผิดฐานละเมิดมาปรับใช้กบักฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อคุม้ครองความเป็นอยู่ท่ีดีของสาธารณชน (Public Welfare Offences) เช่น กฎหมายท่ีเก่ียวกบั
การป้องกนัสภาพแวดลอ้มเป็นพิษท่ีเป็นความรับผดิทางอาญาประเภทหน่ึงท่ีมีไวเ้พื่อคุม้ครองความ
เป็นอยู่ท่ีดีของสาธารณชน ซ่ึงเป็นผลให้โจทก์หรือผูเ้สียหายในคดีอาญาตามประเภทท่ีกฎหมาย
ก าหนดน้ีไม่มีหน้าท่ีตอ้งน าสืบถึงเจตนา (Mens Rea) ของจ าเลยให้ปรากฏต่อศาล โจทก์เพียงแต่
พิสูจน์ว่าจ  าเลยได้กระท าการใด ๆ ครบองค์ประกอบตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวใ้นเร่ืองของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก็เพียงพอ (อ านาจ วงศ์บณัฑิต, 2529, หน้า 166) เช่น 
กฎหมายบญัญติัว่าห้ามมิให้ผูใ้ดทิ้งสารพิษหรือส่ิงอ่ืนใด อนัเป็นอนัตรายต่อคุณภาพของน ้ าลงใน
แม่น ้ า ล าคลองและหากผูใ้ดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ โจทก์ก็ไม่ตอ้งพิสูจน์วา่จ  าเลยไดก้ระท าโดยเจตนา
หรือประมาทท่ีท าใหข้องเสียลงสู่แม่น ้า โจทกเ์พียงแต่น าสืบองคป์ระกอบภายนอก (Actus Reus) วา่
ในแหล่งน ้ านั้นถูกเจือปนดว้ยของเสียท่ีออกมากบัน ้ าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมของจ าเลยให้เป็นไป
ตามท่ีโจทกบ์รรยายในค าฟ้องเม่ือน าสืบไดเ้ช่นน้ีแลว้จะท าให้จ  าเลยถูกลงโทษตามกฎหมายทนัที จึง
กล่าวไดว้า่จากการท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐไดน้ าเอาแนวความคิดในเร่ืองความรับผดิโดยเด็ดขาดมาใช้ใน
คดีประเภท Public Wefare Offences นั้ น นอกจากจะเป็นการท าให้ก ลุ่มผู ้ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมตอ้งระมดัระวงัอยา่งมากในการปล่อยของเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงัเป็นการท าให้
เห็นว่าเจา้หน้าท่ีของรัฐดูแลเอาใจใส่คุม้ครองและรับรองในสิทธิของประชาชนท่ีจะด ารงอยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีโดยรัฐอีกด้วย จึงส่งผลให้ในกฎหมายใหม่หลายฉบบัไม่ว่าจะเป็น Canada Water 
Act, Clean Air Act รัฐบาลแคนาดาไดน้ าเอาแนวความคิดเร่ืองความรับผดิโดยเด็ดขาดมาบญัญติัไว้
ในกฎหมายเหล่านั้นดว้ย (โกเมท ทองภิญโญชยั, 2534, หนา้ 44) 
 ในคดีละเมิดท่ีเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกาเก่ียวกบัหลกัความรับผดิเด็ดขาด เป็นผลมาจากการ
ตีความของศาลและการบญัญติักฎหมายข้ึนมาใชเ้องโดยเฉพาะอยา่งยิ่งศาลไดย้อมรับหลกัความรับ
ผิดเด็ดขาดและไดมี้การพฒันาหลกัการน้ีน าไปใชใ้นคดีท่ีก่อให้เกิดความร าคาญ (nuisance) ความ
รับผิดผิดของผูผ้ลิตสินคา้ (products liability) และกฎหมายเก่ียวกบัการใชค้่าสินไหมทดแทนแก่
คนงาน (workers compensation Laws) และคดีท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงภยัอย่างยิ่ง (ultrahazadous 
actives) ขณะเดียวกนัหลายมลรัฐไดบ้ญัญติักฎหมายความรับผิดเด็ดขาด เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการ
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ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่คนงาน (workers compensation Laws) และกฎหมายเก่ียวกับการใช้ค่า
สินไหมทดแทนกรณีความเสียหายเกิดจากยานยนต์ (Vernon Palmer, 1988, p. 1314 อ้างถึงใน 
ประสิทธ์ิ จงวิชิต, 2554, หน้า 33-34) ซ่ึงสหรัฐอเมริกายงัได้น าทฤษฎีสิทธิในส่ิงแวดล้อม และ
ทฤษฎีความรับผดิเด็ดขาดมาประยกุตใ์ชเ้พื่อการเยยีวยาปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เช่น สิทธิในการฟ้องตาม
กฎหมาย The Environmental Protection ดว้ยเหตุท่ีกฎหมายก าหนดให้ประชาชนอเมริกาทุกคนมี
สิทธิและหนา้ท่ีในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม จึงให้ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการะท าหรือจาก
กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้เก่ียวกบัคุณค่าส่ิงแวดลอ้มซ่ึงอยู่
ในฐานะเป็นปากเสียงแทนประชาชนในปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดมี้สิทธิฟ้องร้องคดีต่อศาล ในกรณีท่ี
เกิดหรืออาจเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มข้ึนและในการฟ้องร้องนั้น หากวา่ไดมี้กฎหมาย ค าสั่ง ค  าอนุญาต 
หรือมาตรฐานเก่ียวกบัการคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยู่แลว้ โจทก์เพียงแต่พิสูจน์ว่าจ  าเลยได้
กระท าการท่ีผดิไปจากท่ีกฎหมายบญัญติัไวก้็พอ (กาญจนา นิมมานเหมินทร์, 2535, หนา้ 52-55) 
  จึงอาจกล่าวไดว้า่ตามทฤษฎีวา่ดว้ยความรับผิดเด็ดขาดนั้น หากบุคคลกระท าการใด ๆ 
อนัก่อให้เกิดความเสียหายหากความเสียหายเกิดข้ึนแก่ผูอ่ื้น บุคคลนั้นตอ้งรับผิดในผลท่ีเกิดข้ึน
ถึงแมว้่าในการกระท าดงักล่าวบุคคลผูก้ระท าการจะไดจ้ดัให้มีการป้องกนัภยนัตรายไวแ้ลว้ และ
มิไดก้ระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อท่ีจะก่อความเสียหายให้เกิดข้ึนแก่ผูอ่ื้นแต่ประการใด
ก็ตาม เพราะถือเป็นหน้าท่ีซ่ึงผูก้ระท าตอ้งระมดัระวงัและป้องกนัมิให้ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตรายจากการ
กระท าของตนหรือบริวารของตน ดงันั้น ผูก้ระท าดงักล่าวจึงตอ้งรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
(ดนยัยศ ศรลมัพ,์ 2525, หนา้ 146) จึงเป็นทฤษฎีท่ีเป็นการก าหนดใหบุ้คคลท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ตอ้งรับผดิโดยไม่มีขอ้แกต้วัหรือขอ้ยกเวน้ใด ๆ ทั้งส้ิน  
 2.2 ทฤษฎคีวามรับผดิโดยเคร่งครัด (Strict Liability Theory) 
 ทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัด เกิดจากแนวความคิดทางกฎหมายท่ีวา่ “ผูใ้ดก่อความเสียหาย 
ผูน้ั้นตอ้งจ่าย” โดยถือวา่เป็นหนา้ท่ีโดยเคร่งครัดท่ีผูก้ระท าความผิดจะตอ้งระมดัระวงัมิให้การกระท า
ของตนเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นได้รับความเสียหาย (สุนีย์ มลัลิกะมาลย ์และคณะ, 2531, หน้า 96) หากว่า
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยัหรือทรัพยสิ์นจะตอ้งรับผิดชดใชค้่าสินไหม
ทดแทนให้กบัผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย แมว้า่การกระท านั้นจะไม่ไดเ้กิดจากความจงใจหรือประมาท
เลินเล่อก็ตาม อย่างไรก็ตามผูท่ี้ก่อให้เกิดความเสียหายจะไม่ตอ้งรับผิดก็ต่อเม่ือการกระท าเป็นไป
ตามข้อยกเวน้ท่ีกฎหมายบญัญติัไวเ้ท่านั้น ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผูท่ี้ก่อให้เกิดความเสียหายจะตอ้ง
พิสูจน์ใหเ้ขา้ยกเวน้ตามกฎหมายดงักล่าว 
 ความรับผิดตามแนวความคิดดั้งเดิมนั้นหากวา่ผูก้ระท าไม่ไดจ้งใจหรือประมาทเลินเล่อ 
ก็ไม่ตอ้งรับผิดต่อผลความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ต่อมาเม่ือสังคมมีความเจริญกา้วหนา้มากข้ึน นกันิติศาสตร์
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จึงมีแนวความคิดวา่หากมุ่งพิจารณาความรับผดิท่ีมาจากหลกัความรับผิดตามท่ีเป็นอยูด่ ั้งเดิมนั้นก็จะ
มีผูเ้สียหายท่ีเป็นผูบ้ริสุทธ์ิอีกจ านวนมากท่ีจะตอ้งได้รับความเดือดร้อนโดยท่ีจะไม่ได้รับความ
คุม้ครองหรือเยียวยาตามกฎหมาย ดว้ยเหตุน้ี จึงสมควรท่ีจะมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดภาระความ
รับผิดใหม่ท่ีกวา้งข้ึนกว่าเดิม จึงไดมี้การน าทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัดข้ึนมาพิจารณา เพราะ
โดยหลกัแลว้ทฤษฎีดงักล่าวสามารถครอบคลุมขอบเขตความรับผิดของผูก้ระท าความเสียหายได้
กวา้งกวา่ความรับผดิตามหลกัละเมิดทัว่ไป โดยไม่จ  าเป็นตอ้งพิจารณาเร่ืองความผิดของผูก้ระท าอนั
เป็นสาระส าคญัเหมือนกบัหลกัการดั้งเดิม จึงเรียกได้ว่าเป็นความรับผิดโดยปราศจากความผิด 
(Liability Without Fault) เพียงแต่เม่ือความเสียหายเกิดข้ึนเพราะการกระท าของผูถู้กกล่าวหาแลว้
ความรับผิดของผูถู้กกล่าวหาท่ีมีต่อผูเ้สียหายจะเกิดข้ึนทนัที ทั้งน้ีโดยไม่ตอ้งพิจารณาวา่การกระท า
ดงักล่าวจะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อซ่ึงถือวา่เป็นความผิดของผูก้ระท าหรือไม่ก็ตาม 
ถา้หากวา่การด าเนินกิจการนั้นโดยสภาพอาจเป็นอนัตราย หรืออาจเส่ียงต่อความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน
ต่อผูอ่ื้นแลว้ก็ตอ้งถือวา่เป็นความรับผิดชอบของเจา้ของกิจการนั้นในทนัทีท่ีเขาเร่ิมด าเนินการแลว้
เพราะเขานั้นยอมรับความเส่ียงต่อความรับผดิในทนัทีท่ีเขาด าเนินกิจการความรับผดิจึงเกิดควบคู่ไป
กบัการด าเนินกิจการนั้นเอง (William L. Prosser, 1971, pp. 494-495) 
 ตวัอย่างค าพิพากษาของศาลต่างประเทศที่วินิจฉัยคดีโดยใช้ทฤษฎีว่าดว้ยความรับผิด
โดยเคร่งครัดในศาลประเทศญ่ีปุ่นและองักฤษ ดงัน้ี 
  1) ประเทศญ่ีปุ่น ศาลไดน้ าเอาแนวความคิดความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใชใ้นคดีโรคอิไต-
อิไต (Itai-itai Case) และโรคมินามาตะ (Minamata Case) (โรคอิไต-อิไต และโรคมินามาตะ เป็นผล
มาจากการพฒันาอุตสาหกรรมอย่างมากของญ่ีปุ่นในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง โรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ไดร้ะบายมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มเป็นจ านวนมากก่อให้เกิดโรคมินามาตะใน
บริเวณอ่าวมินามาตะในจงัหวดัคุมะโมะทางตอนใตข้องญ่ีปุ่น โรคดงักล่าวเกิดจากการสะสมของ
สารปรอทท่ีเป็นพิษในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตวโ์ดยจะท าลายระบบประสาทจนถึงขั้นเสียชีวิต 
โดยผูป่้วยท่ีเป็นชาวประมงมีสารปรอทสะสมอยูใ่นร่างกายสูงเน่ืองจากรับประทานสัตวน์ ้ าท่ีมีการ
สะสมของสารปรอทท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณอ่าวท่ีมีการระบายน ้ าเสียจากโรงงานท่ีมีสารปรอทเจือปน
อยู่ลงสู่อ่าวมินามาตะ ซ่ึงเป็นคดีท่ีเก่ียวกบัความเสียหายอนัเกิดจากการระบายน ้ าทิ้งซ่ึงเป็นมลพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน ้ า โดยผูเ้สียหายท่ีบริโภคสัตวน์ ้ าในบริเวณนั้นแลว้เกิดโรคข้ึน 
ศาลในคดีโรคอิไต-อิไต ได้มีค  าพิพากษาให้เจา้ของโรงงานต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายโดยวาง
หลกัเกณฑ์ไวว้า่ “ในการพิสูจน์เพื่อผูก้ระท าผิดท่ีจะตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายไม่จ  าเป็นตอ้งพิสูจน์
ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมลพิษกบัโรคท่ีเกิดข้ึนจนกระทัง่ปราศจากขอ้สงสัย เพียงแต่พิสูจน์วา่มีการ
เกิดของโรคในหมู่ประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปล่อยมลพิษนั้นก็พอ” คดีดงักล่าวน้ีถือเป็นบรรทดัฐาน



28 

ของทฤษฎีวา่ดว้ยความรับผิดโดยเคร่งครัด ในความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มในเวลาต่อมา (อุดมศกัด์ 
สินธิพงษ,์ 2556, หนา้ 30) 
  2) ประเทศองักฤษมีรากฐานมาจากค าตดัสินในคดี Rylands v. Fletcher ซ่ึงขอ้เท็จจริง
ในคดีน้ีปรากฏว่า จ  าเลยเป็นเจา้ของเหมืองแร่อยู่ในท่ีดินท่ีติดกบัท่ีโจทก์ ต่อมาจ าเลยไดก่้อสร้าง
เข่ือนกั้นน ้ าในท่ีดินของตนเองโดยว่าจา้งวิศวกรให้เป็นผูส้ร้างเข่ือนในลกัษณะท่ีเป็นการวา่จา้งท า
ของท่ีผูรั้บจา้งท าเป็นเอกเทศมิใช่เป็นเพียงตวัแทนหรือลูกจา้ง ดว้ยความประมาทเลินเล่อของวิศวกร
ผูรั้บจา้งเม่ือเข่ือนกั้นน ้ าสร้างเสร็จและเร่ิมใชง้านเข่ือนนั้นไม่อาจกั้นน ้ าไดน้ ้ าจึงไหลผ่านท่ีดินของ
จ าเลยเข้าไปยงัท่ีของโจทก์ซ่ึงอยู่ติดกัน โจทก์ได้รับความเสียหายจึงน าคดีข้ึนฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหาย ศาลตดัสินใหจ้  าเลยรับผดิตอ้งชดใชค้่าเสียหายแมว้า่จ  าเลยจะไม่ไดป้ระมาทเลินเล่อก็ตาม 
ผูพ้ิพากษา Blackburn ไดว้างหลกัเกณฑใ์นเร่ืองน้ีวา่ “บุคคลใดน าส่ิงของเขา้มาในท่ีดินของตนหรือ
มีหน้าท่ีดูแลส่ิงใดบุคคลนั้นจะตอ้งรับผิดถา้ส่ิงนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูอ่ื้น” (Harry Street, 
1983, p. 259) คดีน้ี ถือเป็นตวัอยา่งท่ีวางแนวทางในเร่ืองความรับผิดโดยเคร่งครัดเอาไวแ้มจ้  าเลยจะ
มิไดมี้ความประมาทเลินเล่อ (negligence) ก็ตาม ต่อมาหลกัเกณฑใ์นคดีน้ีไดถู้กน ามาประยกุตใ์ช้ใน
การพิจารณาพิพากษาคดีต่าง ๆ ซ่ึงในคดีดงักล่าวน้ีก็มีขอ้ยกเวน้หลายกรณีโดยจ าเลยอาจน าสืบให้
พน้ความรับผดิได ้เช่น เหตุสุดวสิัยหรือเป็นความฝ่ายผิดของฝ่ายโจทก ์เป็นตน้ (สุนีย ์มลัลิกะมาลย,์ 
2542, หนา้ 296)  
 อาจกล่าวได้ว่าทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability Theory) นั้น แม้ว่าจะ
ก าหนดให้ผูก่้อความเสียหายจะตอ้งรับผิดในการกระท าของตนโดยไม่ตอ้งค านึงวา่เป็นการกระท า
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม แต่ก็ยงัเปิดโอกาสให้มีการแกต้วัเพื่อยกเวน้ความรับผิด
ได ้เช่น เหตุสุดวสิัย เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม บางคร้ังจะเกิดความสับสนกนัระหวา่งทฤษฎีความรับผิด
โดยเคร่งครัดกบัทฤษฎีความรับผิดโดยเด็ดขาด (Absolute Liability Theory) ซ่ึงความรับผิดโดย
เด็ดขาดนั้นจะไม่เปิดโอกาสให้ผูก่้อความเสียหายไดมี้ไดมี้การพิสูจน์แกต้วัแต่อย่างใด เม่ือมีความ
เสียหายเกิดข้ึนจะตอ้งรับผดิเสมอ (สุนีย ์มลัลิกะมาลย,์ 2542, หนา้ 296)  
 ส าหรับประเทศไทยนั้นไดรั้บเอาหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัดมาบญัญติัไวใ้นกฎหมาย
หลายฉบบัท่ีเก่ียวกบัการกระท าละเมิดโดยทัว่ไป และการกระท าละเมิดทางส่ิงแวดลอ้ม ดงัรายละเอียด 
ต่อไปน้ี  
  1) ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
   (1) ก าหนดใหบุ้คคลท่ีครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะหรือครอบครองทรัพย์
อนัตรายตอ้งรับผดิ  
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   มาตรา 437 บญัญติัวา่ “บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอยา่งใด ๆ 
อนัเดินดว้ยก าลงัเคร่ืองจกัรกล บุคคลนั้นจะตอ้งรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอนัเกิดแต่ยายพาหนะนั้น 
เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูต้อ้งเสียหาย
นั้นเอง 
   ความขอ้น้ีให้ใช้บงัคบัไดต้ลอดถึงบุคคลผูม้ีไวใ้นครอบครองของตนซ่ึงทรัพย์
อนัเป็นของเกิดอนัตรายไดโ้ดยสภาพหรือความมุ่งหมายท่ีจะใชห้รือโดยอาการกลไกของทรัพยน์ั้นดว้ย” 
   ตามบทบญัญติั มาตรา 437 น้ี ในการพิสูจน์ความเสียหาย ผูเ้สียหายไม่ตอ้งพิสูจน์
ว่าผูท่ี้ก่อความเสียหายนั้นได้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าให้เกิดความเสียหายข้ึน
หรือไม่ตามหลกัในเร่ืองละเมิด ตามมาตรา 420 เพียงแต่พิสูจน์ใหเ้ห็นไดว้า่ความเสียหายนั้นเกิดข้ึน
จากยานพาหนะหรือทรัพยอ์นัตรายท่ีบุคคลนั้นครอบครองอยู ่ก็เป็นการเพียงพอท่ีจะให้ผูก่้อความ
เสียหายนั้นตอ้งรับผิดในความเสียหายดงักล่าว ถึงแมว้า่จะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งดีแลว้ก็ตาม 
   (2) ก าหนดใหบุ้คคลตอ้งรับผดิในกรณีท่ีก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
   มาตรา 1337 บญัญติัวา่ “บุคคลใดใชสิ้ทธิของตนเป็นเหตุให้เจา้ของอสังหาริมทรัพย์
ไดรั้บความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินท่ีควรคิดหรือคาดหมายไดว้า่จะเป็นไปตามปกติและเหตุอนั
ควรในเม่ือเอาสภาพและต าแหน่งท่ีอยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาค านึงประกอบไซร้ ท่านว่าเจ้าของ
อสังหาริมทรัพยมี์สิทธิท่ีจะปฏิบติัการเพื่อยงัความเสียหายหรือความเดือดร้อนใหส้ิ้นไป ทั้งน้ีไม่ลบลา้ง
สิทธิท่ีจะเรียกเอาค่าทดแทน” 
   ตามบทบญัญติัมาตรา 1337 เป็นการก าหนดให้บุคคลท่ีก่อความเดือดร้อนหรือ
ร าคาญตอ้งรับผดิ แมว้า่จะมิไดก้ระท าโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ในการพิสูจน์ความเสียหาย
พิจารณาเพียงวา่บุคคลท่ีตอ้งรับผิดนั้นไดใ้ชสิ้ทธิก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินสมควร
ก็เพียงพอแลว้ แมว้า่บุคคลนั้นจะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งดีแลว้ก็ตาม 
  2) พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
  ไดน้ าหลกัการวา่ดว้ยความรับผิดโดยเคร่งครัดและหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายมาบญัญติัไว ้
โดยก าหนดให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตอ้งรับผิดในความเสียหายจากการ
ร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอนัเกิดจากกิจกรรมของตนตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 96 คือ  
  มาตรา 96 บญัญติัว่า “แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการ
ร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอนัเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพ
อนามยัหรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผูอ่ื้นหรือของรัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ เจ้าของหรือ
ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่ตอ้งรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย
เพื่อการนั้น ไม่ว่าการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือ
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ประมาทเลินเล่อของเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เวน้แต่กรณีท่ีพิสูจน์
ไดว้า่มลพิษเช่นวา่นั้นเกิดจาก 
   (1) เหตุสุดวสิัยหรือการสงคราม 
   (2) การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจา้พนกังานของรัฐ 
   (3) การกระท าหรือละเวน้การกระท าของผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายหรือความเสียหายเอง
หรือของบุคคลอ่ืนซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออ้มในการร่ัวไหลหรือการแพร่กระจาย
ของมลพิษนั้น 
  ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซ่ึงเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมี
หนา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึงค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีทางราชการตอ้งรับภาระ
จ่ายจริงในการขจดัมลพิษท่ีเกิดข้ึนนั้นดว้ย” 
  ตามมาตรา 96 น้ี ความรับผิดของเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ มิได้
ข้ึนอยูก่บัการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบุคคลดงักล่าวแต่เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึน
จากมลพิษแล้ว บทบัญญัติมาตราน้ีเป็นบทสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของหรือผู ้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น จะตอ้งรับผิด เวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้ เป็นการน าเอาหลกัความรับผิดโดย
เคร่งครัดมาก าหนดให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายกรณี
ท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนแก่ประชาชนหรือทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น เจา้ของโรงงาน
อุตสาหกรรมเก็บสารพิษท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมและไดมี้การระมดัระวงัดูแลตามมาตรฐานท่ีกฎหมาย
ก าหนดแล้วต่อมาสารพิษนั้นมีการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายออกไปสู่ภายนอกก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประชาชน กรณีน้ีเจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นผูค้รอบครองสารพิษยงัคงตอ้งรับ
ผิดในความเสียหายนั้น หรือกรณีท่ีเจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยปะละเลยไม่ดูแลน ้ าเสียจาก
โรงงานท าใหไ้หลออกมาจากโรงงานก่อใหเ้กิดมลพิษแก่บุคคลท่ีอยูโ่ดยรอบ ๆ นั้น เป็นตน้ 
  3) พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
  เป็นการก าหนดความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดจากวตัถุอนัตรายซ่ึงอยู่ในความ
ครอบครองของ ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูข้นส่ง หรือผูมี้ไวใ้นครอบครอง ซ่ึงวตัถุอนัตราย ตอ้งรับผิดชอบ
ในความเสียหายอนัเกิดแต่ตวัวตัถุอนัตรายท่ีอยูใ่นความครอบครองของตน เวน้แต่ จะพิสูจน์ไดว้่า
ความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูเ้สียหายนั้นเอง การก าหนดความ
รับผดิโดยใชห้ลกัเร่ืองความรับผิดโดยเคร่งครัดเช่นน้ีในท านองเดียวกบั มาตรา 437 วรรคสอง แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ท่ีก าหนดให้ผูค้รอบครองทรัพย์อนัตรายท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผูอ่ื้นตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้น  
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 2.3 ทฤษฎคีวามสัมพนัธ์ระหว่างการกระท าและผล (Causation Theory) 
 เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนอนัเป็นท่ีมาของการฟ้องร้องคดีเรียกค่าเสียหาย ในชั้นพิจารณา
คดีของศาลประเด็นท่ีศาลจะหยบิยกข้ึนมาพิจารณา คือ การกระท ากบัความเสียหายมีความสัมพนัธ์
กนัหรือไม่ ถ ้าปรากฏว่ามีความสัมพนัธ์กนัผูก้ระท าจะตอ้งรับผิดในความเสียหายที่เกิดข้ึน 
(กมลทิพย ์คติการ, 2539, หนา้ 332) ในคดีแพ่งทัว่ไปการก าหนดให้โจทก์เป็นผูมี้หนา้ท่ีพิสูจน์เร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าและผลเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง เพราะโจทก์เป็นผูก้ล่าวหาบุคคลอ่ืนและ
โจทก์เป็นผูท่ี้จะไดรั้บผลประโยชน์จากขอ้กล่าวหาของตน ดงันั้นโจทก์ควรจะตอ้งมีหน้าท่ีพิสูจน์
ไปตามขอ้กล่าวหาของตน (อ านาจ วงศ์บณัฑิต, 2557, หน้า 569) โดยในการเรียกร้องค่าเสียหาย
จะตอ้งพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท ากบัความเสียหายท่ีไดรั้บวา่มีความเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กนัหรือไม่อย่างไร ซ่ึงเป็นแนวคิดจากทฤษฎีว่าดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าและผล 
(Causation Theory) ทฤษฎีน้ีใชพ้ิสูจน์ความรับผดิทางละเมิดพิจารณาถึงเง่ือนไขและความเหมาะสม
ของเหตุและผลของการกระท านั้นเป็นส่วนประกอบ (อุดมศกัด์ิ สินธิพงษ,์ 2556, หนา้ 488) ในเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าและผลน้ี นกันิติศาสตร์มีความเห็นอยูห่ลายประการ ตามแนวคิด
ของนักนิติศาสตร์เยอรมันได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในเ ร่ืองน้ีเป็นทฤษฎีส าคัญรวม 2 ทฤษฎี 
(จิตติ ติงศภทัย ,์ 2523, หนา้ 212-214) คือ   
  1) ทฤษฎีความเท่ากนัแห่งเหตุ หรือทฤษฎีเง่ือนไข ทฤษฎีน้ีถือหลกัว่าถ้าไม่มีการ
กระท าดงัท่ีถูกกล่าวหาแล้วผลจะไม่เกิดข้ึน ดงันั้น ตอ้งถือว่าผลท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นผลเกิดจากการ
กระท าท่ีถูกกล่าวหา แมผ้ลอนัหน่ึงอาจเกิดข้ึนไดจ้ากเหตุหลาย ๆ ประการ ถา้การกระท าของจ าเลย
เป็นเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิดผลอนันั้นข้ึนจ าเลยตอ้งรับผิดหรืออาจกล่าวไดว้า่ การกระท าของจ าเลยเป็น
เง่ือนไขให้ผลเกิดข้ึน ซ่ึงถา้ไม่มีการกระท าของจ าเลยผลนั้นก็จะไม่เกิดข้ึนแสดงว่าผลนั้นเกิดข้ึน
เพราะการกระท าของจ าเลย ดงันั้น จ  าเลยจึงตอ้งรับผดิ จะเห็นไดว้า่ทฤษฎีน้ียดึหลกัเกณฑใ์นเร่ืองกฎ
ธรรมชาติเป็นขอ้ใหญ่และถือวา่เหตุทุก ๆ เหตุเท่ากนัและทุก ๆ เหตุท าใหเ้กิดผลข้ึนได ้ 
  2) ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม ส าหรับทฤษฎีน้ีมีหลกัว่า บรรดาเหตุทั้งหลายท่ีก่อให้เกิด
ผลข้ึนนั้น ผูก้ระท าการจะต้องรับผิดเฉพาะแต่เหตุท่ีตามปกติย่อมก่อให้เกิดผลเช่นนั้น ซ่ึงผลท่ี
เกิดข้ึนจะตอ้งไม่ห่างไกลจนความคิดเห็นของคนธรรมดาไม่สามารถคาดหมายได ้เช่น ในกรณีท่ีมี
โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งตั้งอยู่บริเวณฝ่ังแม่น ้ า โจทก์กล่าวหาว่ามีการปล่อยน ้ าเสียจาก
โรงงานเหล่าน้ีเป็นเหตุให้น ้ าในแม่น ้ าเน่าเสีย ถา้ศาลใช้ทฤษฎีน้ีในการปรับขอ้เท็จจริงเขา้กับข้อ
กฎหมายวา่ การกระท าของจ าเลยคือเจา้ของโรงงานมีความสัมพนัธ์กบัผลท่ีเกิดข้ึน คือ น ้ าในแม่น ้ า
เน่าเสียหรือไม่ ถา้มีความสัมพนัธ์กนัจ าเลยก็ตอ้งรับผิด ศาลก็ตอ้งพิเคราะห์ถึงท่ีตั้งของโรงงานของ
จ าเลยแต่ละรายว่าอยู่ห่างไกลจากฝ่ังแม่น ้ าเพียงใด หรืออยู่บริเวณช่วงตน้หรือช่วงปลายแม่น ้ า 
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ถ้าจ าเลยคนใดมีโรงงานอยู่ห่างฝ่ังแม่น ้ ามาก และมีขอ้เท็จจริงปรากฏด้วยว่าโรงงานดงักล่าวน้ี
มีระบบการจดัการน ้ าทิ้งท่ีมีประสิทธิภาพและจ าเลยไดมี้การก าจดัน ้าทิ้งโดยผา่นกรรมวธีิตามระบบ
การก าจดัน ้ าทิ้งของตน ศาลก็อาจจะวินิจฉัยยกฟ้องเฉพาะในส่วนที่กล่าวหาจ าเลยรายน้ี และ
ศาลจะตอ้งวินิจฉัยไปตามสภาพขอ้เท็จจริงที่เหมาะสมว่าจ าเลยคนใดควรจะตอ้งรับผิดหรือไม่ 
ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นผลท่ีปกติธรรมดายอ่มเกิดข้ึนไดจ้ากการกระท าของจ าเลยหรือไม่ 
 ทั้งสองทฤษฎีจะพบวา่ต่างมีขอ้ดีและขอ้เสียอยูด่ว้ยกนั กล่าวคือ ทฤษฎีเง่ือนไขถือหลกัวา่
ไม่มีการกระท าความเสียหายจะไม่เกิด แต่เม่ือมีการกระท าและก่อให้เกิดความเสียหายข้ึน ผูก้ระท า
จึงตอ้งรับผิด มีขอ้ดีท่ีเป็นหลกัซ่ึงตรงกบัความจริงตามธรรมชาติ แต่อยา่งไรก็ตาม มีขอ้เสีย เพราะ
อาจท าให้จ  าเลยตอ้งรับผิดโดยไม่มีขอบเขตเลยตลอดจนถึงความเสียหายท่ีไม่มีใครคาดหมายได้
ก็ตอ้งรับผิด ส่วนทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมถือวา่ผลท่ีผูก้ระท าจะตอ้งรับผิดนั้นตอ้งเป็นผลท่ีตามปกติ
ควรเกิดจากการกระท าของผูก้ระท านั้น มีขอ้ดี ท่ีตรงกบัหลกัวนิิจฉยัความรับผดิ หรือความประมาท
เลินเล่อของจ าเลย ตอ้งวินิจฉัยตามพฤติการณ์ท่ีบุคคลในฐานะเช่นจ าเลยควรท่ีจะตอ้งรู้ มีขอ้เสียท่ี
ผูก้ระท าตอ้งรับผิดท่ีจ  ากดัเฉพาะภายในส่ิงท่ีผูก้ระท าควรไดค้าดเห็นเท่านั้น ขดักบัความเป็นจริงท่ี
อาจมีความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการกระท าของจ าเลยแท้ ๆ แต่จ  าเลยซ่ึงเป็นผูก้ระท า
กลบัไม่ตอ้งรับผดิ  
 เน่ืองจากการเรียกร้องค่าเสียหายในคดีส่ิงแวดล้อมมีความแตกต่างจากคดีละเมิด
โดยทัว่ไปในการพิสูจน์ความสัมพนัธ์ระหว่างการกระท าและผลคดีส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะใน
ประเทศท่ีถือตามทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม โจทก์ผูก้ล่าวอา้งมีภาระในการพิสูจน์ท่ีจะต้องพิสูจน์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าและผลใหไ้ดค้วามแน่ชดัวา่ขอ้เทจ็จริงท่ีตนกล่าวอา้งเป็นความจริง 
ความเสียหายท่ีตนไดรั้บเป็นผลจากการกระท าของจ าเลยโดยตรงและใกลชิ้ดกบัเหตุความเสียหาย 
คือไม่ห่างไกลจนความคิดเห็นของคนธรรมดาไม่สามารถคาดหมายได ้ (กมลทิพย ์คติการ, 2539, 
หนา้ 333-334) ส าหรับคดีการเรียกร้องค่าทดแทนความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มนั้น ศาลไทยไดถื้อ
หลกัผสมผสานกนัระหว่างทฤษฎีเง่ือนไขและทฤษฎีมูลเหตุท่ีเหมาะสม (ดนยัยศ พรลมัพ์, 2525, 
หนา้ 122)  

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

 นโยบายในดา้นต่าง ๆ ของรัฐจะก าหนดไวใ้นรูปของรัฐธรรมนูญเพื่อท่ีจะใชเ้ป็นแนวทาง
ในการบญัญติักฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วฒันธรรม รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มโดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2517 
เป็นฉบบัแรกท่ีก าหนดนโยบายในการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม ในการศึกษาวิจยัน้ีจะได้ศึกษา
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 3 ฉบบั ซ่ึงเป็นฉบบัหลงัสุดและในแต่ละฉบบัจะมีเน้ือหาท่ี
ส าคญัเก่ียวกบัการบริหารจดัการ สิทธิของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
 ภายหลังจากท่ีประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผน่ดินสยามชัว่คราว (27 มิถุนายน 2475) จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร พุทธศกัราช 2540 นั้น 
สถานการณ์ทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศก็อยูใ่นภาวะท่ีลม้ลุกคลุกคลานมา
ตลอดเช่นเดียวกบัรัฐธรรมนูญ เพราะผลพวงมาจากการพฒันาประเทศในลกัษณะท่ีไม่ย ัง่ยืนส่งผล
ใหมี้การแพร่กระจายของมลพิษออกไปทุกภูมิภาคของประเทศ (สุนีย ์มลัลิกะมาลย,์ 2545, หนา้ 71) 
ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรก ท่ีเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการและคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จากเดิมท่ีรัฐเป็นผูใ้ช้
อ  านาจในเร่ืองดงักล่าวมาเป็นระบบการจดัการร่วมกนัระหว่างรัฐกบัประชาชน โดยบญัญติัรับรอง
และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและบ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อม
มากกวา่รัฐธรรมนูญฉบบัอ่ืน ๆ ท่ีเคยมีและสิทธิท่ีมอบให้มีทั้งเป็นของปัจเจกบุคคลและท่ีเป็นของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงสิทธิในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมิไดเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของรัฐ
แต่ฝ่ายเดียวดงัเช่นในอดีต ชุมชนทอ้งถ่ินมีสิทธิในการอนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัการหรืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีดงัน้ี  
  1) รัฐส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการคุม้ครองและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ไดก้ าหนดให้รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน 
บ ารุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการ การพฒันา
ท่ีย ัง่ยืน ตลอดจนควบคุมและก าจดัภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพ อนามยั สวสัดิภาพและคุณภาพ
ชีวติของประชาชน (มาตรา 79) 
  2) สิทธิของชุมชนในการรวมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู คุ ้มครองและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มโดยเป็นกรณีท่ีรัฐได้มอบให้ชุมชนท าหน้าท่ีบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มกนัเองตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินซ่ึงไดก้ าหนดให้บุคคลท่ีรวมกนัเป็นชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม
ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะหรือวฒันธรรมอนัดีของ
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ท้องถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื (มาตรา 46) 
  3) สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐในการบ ารุงรักษาหรือใชท้รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมและไม่เกิดอนัตรายต่อบุคคลอ่ืน มาจากแนวคิดท่ีว่าส่ิงแวดล้อมเป็นของทุกคน
ไม่ใช่ของรัฐเพียงฝ่ายเดียวโดยก าหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐ และชุมชนใน
การบ ารุงรักษา และการไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและ
ในการคุม้ครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ด ารงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติและต่อเน่ือง 
ในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ อนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน
ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง (มาตรา 56 วรรคแรก) 
  4) สิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางส่ิงแวดลอ้ม 
  สิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการทางส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 6 บญัญติัว่า “เพื่อประโยชน์
ในการร่วมกนัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
   (1) การไดรั้บขอ้มูลและข่าวสารจากทางราชการในเร่ืองเก่ียวกบัการส่งเสริม และ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เวน้แต่ ขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีทางราชการถือว่าเป็นความลบัเก่ียวขอ้งกบั
การรักษาความมัน่คงแห่งชาติ หรือเป็นความลบัเก่ียวกบัสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพยสิ์น หรือ
สิทธิในทางการคา้ หรือกิจการของบุคคลใดท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย”  
   จากบทบัญญัติดังกล่าวจะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2540 ท่ีก าหนดไวว้า่ ในกรณีท่ีรัฐจะอนุญาตให้ด าเนินโครงการใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามยันั้น บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผล จากหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต 
หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัตนหรือชุมชนทอ้งถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน
ในเร่ืองดงักล่าว (มาตรา 59) 
   (5) สิทธิในการฟ้องหน่วยงานของรัฐ 
   ส าหรับสิทธิในการฟ้องหน่วยงานของรัฐเป็นการฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เน่ืองจากว่า
หน่วยงานของรัฐเหล่าน้ีไม่ได้ปฏิบติัตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดไว ้กล่าวคือ ไม่ได้ให้สิทธิแก่
ประชาชนในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุม้ครองส่งเสริม 
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และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ด ารงชีพอยู่ไดอ้ย่างปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่
ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ อนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน (มาตรา 56 วรรคแรก) 
หรือในกรณีท่ีการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งไดศึ้กษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งตอ้งให้องคก์ารอิสระ
ซ่ึงประกอบด้วยผูแ้ทนองค์การเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการ 
การศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดงักล่าว (มาตรา 56 วรรคสอง) 
หากมีการการด าเนินโครงการโดยยงัไม่ได้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว ้ประชาชนก็มีสิทธิท่ีจะฟ้องเพื่อให้ปฏิบติัให้ถูกต้องได้ 
(มาตรา 56 วรรคสาม) 
 3.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและควบคุม และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนการควบคุมและก าจดัมลพิษและไดมี้การบญัญติัหลกัการใหม่ ๆ อนัเป็นการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
  1) สิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
  สิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารน้ีไดก้ าหนดวา่บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บทราบและเขา้ถึง
ขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน เวน้แต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ 
ความปลอดภยัของประชาชน หรือส่วนไดเ้สียอนัพึงไดรั้บความคุม้ครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็น
ขอ้มูลส่วนบุคคล (มาตรา 56) นอกจากน้ียงัก าหนดใหบุ้คคลมีสิทธิไดรั้บขอ้มูล ค าช้ีแจง และเหตุผล
จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ก่อนการอนุญาตหรือ
การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามยั 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัตนหรือชุมชนทอ้งถ่ิน และมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว (มาตรา 57) 
สิทธิดงักล่าวน้ีเช่นเดียวกบัท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
  2) สิทธิฟ้องรัฐและหน่วยงานของรัฐ 
  ส าหรับสิทธิฟ้องรัฐและหน่วยงานของรัฐน้ีเป็นการก าหนดให้บุคคลมีสิทธิท่ีจะฟ้อง
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติ
บุคคลให้รับผิดเน่ืองจากการกระท าหรือการละเวน้การกระท าของขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้ง
ของหน่วยงานนั้น (มาตรา 60) นอกจากน้ียงัมีสิทธิฟ้องให้ฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
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รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือองค์กรอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลเพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้น
ปฏิบติัตามกฎหมายเพื่อการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม (มาตรา 67 วรรคสาม) ซ่ึงประชาชนทัว่ไปสามารถ
ฟ้องไดไ้ม่จ  ากดัว่าจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บความเสียหายหรือไดรั้บผลกระทบจากการงดเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายให้อ านาจไวแ้ต่อยา่งใด ซ่ึงยงัคงหลกัการให้สิทธิแก่ประชาชนฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐเช่นเดียวกบัท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
  3) การรับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  เป็นการรวมกนัเพื่ออนุรักษแ์ละบ ารุงรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยไดมี้การรับรองสิทธิของ
บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม มีสิทธิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมในการ
จดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื (มาตรา 66) 
  4) สิทธิการมีส่วนร่วมกบัรัฐ 
  สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ ์บ ารุงรักษาและการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ครอง ส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ด ารงชีพอยู่ไดอ้ย่างปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่
ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ อนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง
ตามความเหมาะสม (มาตรา 67 วรรคแรก) 
  5) รัฐมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  เป็นแนวนโยบายของรัฐท่ีมีหน้าท่ีต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ตลอดจนควบคุมและก าจดัภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทอ้งถ่ิน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ตอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน (มาตรา 85 (5)) 
 อาจกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ได้มีการบญัญติั
หลกัการใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน อนัเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชน หรือชุมชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อีกหลายมาตรา เช่น สิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีอยูใ่นความครอบครองของรัฐในมาตรา 56 การใชป้ระชาพิจารณ์ในงานจดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ตามมาตรา 57 และสิทธิฟ้องร้องรัฐและหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการคุ้มครอง
ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 60 รวมทั้งหนา้ท่ีของประชาชนทัว่ไป คณะบุคคลและองคก์ารพฒันาเอกชน
ในการคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (อุดมศกัด์ิ สินธิพงษ,์ 2556, หนา้ 51) 
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 3.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงเป็นฉบับปัจจุบันก็ยงัคงมี
หลกัการท่ีเก่ียวกบับทบาท หน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
ชุมชนในดา้นการจดัการ การอนุรักษห์รือการคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
  1) หนา้ท่ีของรัฐ 
  บทบญัญติั หมวด 5 ไดก้ าหนดหนา้ท่ีของรัฐไว ้คือ อนุรักษ ์คุม้ครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู 
บริหารจดัการ และใชห้รือจดัให้มีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อยา่งสมดุลและย ัง่ยนื โดยตอ้งให้ประชาชนและชุมชนใน
ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมด าเนินการและไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินการดงักล่าว (มาตรา 57 (2)) 
นอกจากน้ียงัก าหนดหน้าท่ีเก่ียวกบัการจะอนุญาตให้ด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้
ผูใ้ดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ 
อนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
รุนแรง รัฐตอ้งด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ
ของประชาชนหรือชุมชน และจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียและประชาชนและ
ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งก่อน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาต ( มาตรา 58 วรรคแรก) 
ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งจดัให้มีการรับฟังความเห็นของผูมี้ส่วนได้เสียและประชาชนหรือ
ชุมชนก่อนท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผูใ้ดด าเนินโครงการท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวติของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง 
  2) สิทธิของบุคคลหรือชุมชนในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  
  บทบญัญติั หมวด 3 บุคคลหรือชุมชนมีสิทธิไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ (มาตรา 41 (1)) และรัฐตอ้งเปิดเผยเปิดเผยขอ้มูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ขอ้มูลเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐหรือ
เป็นความลบัของทางราชการตามท่ีกฎหมายบญัญติั และตอ้งจดัให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูล  หรือ
ข่าวสารดงักล่าวไดโ้ดยสะดวก (มาตรา 59) เป็นหลกัการท่ียอมรับสิทธิของประชาชนหรือชุมชนใน
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นสาธารณะไม่รวมถึงขอ้มูลหรือข่าวสารภายในของหน่วยราชการ ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นขอ้มูลสาธารณะเก่ียวกบัทางดา้นส่ิงแวดล้อม เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ค าส่งอนุญาตใหก่้อสร้างโรงงานของหน่วยงานราชการ เป็นตน้ 
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  3) สิทธิและหนา้ท่ีในการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 
  นอกจากน้ีบทบัญญัติ หมวด 3 ยงัได้ก าหนดให้บุคคลหรือชุมชนมีสิทธิจัดการ 
บ ารุงรักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อยา่งสมดุลและย ัง่ยนื (มาตรา 43 (2))  
  ส าหรับบทบญัญติั หมวด 4 ไดก้ าหนดหนา้ท่ีของบุคคลไว ้คือ ร่วมมือและสนบัสนุน
การอนุรักษแ์ละคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมรดก
ทางวฒันธรรม (มาตรา 50 (8))  
  จึงเห็นได้ว่าสิทธิและหน้าท่ีในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมตามท่ี
บญัญติัไวใ้น หมวด 3 และหมวด 4 น้ี เป็นการก าหนดให้สิทธิบุคคลหรือชุมชนได้ ดูแล คุม้ครอง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
นอกจากน้ียงัก าหนดหนา้ท่ีใหร่้วมมือกบัรัฐและสนบัสนุนในการจดัการและการด าเนินการต่าง ๆ ท่ี
เป็นการอนุรักษแ์ละคุม้ครอง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ถือวา่เป็นการยอมรับบทบาทของ
ชุมชนท้องถ่ินในการมีสิทธิเข้าร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
หลกัการดงักล่าวน้ีเป็นการยอมรับแนวคิดในเร่ือง “สิทธิชุมชน” (Community Right) ซ่ึงในอดีต
มนุษยจ์ะอยูร่่วมกนัตามธรรมชาติและพฒันาข้ึนเป็นชุมชนนัน่เอง 
  4) สิทธิฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ 
  บทบญัญติั หมวด 5 สิทธิในการฟ้องหน่วยงานของรัฐใหด้ าเนินการตามท่ีรัฐธรรมนูญ
บญัญติัไวใ้หเ้ป็นหนา้ท่ีของรัฐ ถา้หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการ ประชาชนและชุมชนยอ่มมีสิทธิท่ี
จะติดตามและเร่งรัด หรือฟ้องร้องให้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการเพื่อให้ประชาชนและ
ชุมชนไดรั้บประโยชน์ (มาตรา 51) การฟ้องร้องให้รัฐด าเนินการตามหน้าท่ีท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 
เช่น การอนุรักษ ์คุม้ครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจดัการ และใชห้รือจดัใหมี้การใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสมดุลและ
ย ัง่ยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินการดงักล่าว (มาตรา 57 (2)) หรือกรณีท่ีเป็นการด าเนินการของรัฐหรือรัฐ
จะอนุญาตใหผู้ใ้ดด าเนินการ ถา้การนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวติ หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้ม
อย่างรุนแรง รัฐตอ้งด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้เสียและ
ประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวข้องก่อน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาต 
(มาตรา 58) 
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4. ระบบการพจิารณาคดีและการสืบพยาน 

 ระบบการวธีิพิจารณาคดี คือ วธีิการด าเนินคดีในศาล หลกัเกณฑก์ารฟ้องคดีต่าง ๆ รวมถึง
ภาระการพิสูจน์ การแสวงหาพยานหลกัฐานน าเสนอต่อศาลเพื่อสนบัสนุนขอ้อา้งหรือขอ้เถียงของ
แต่ละฝ่าย 
 กฎหมายลกัษณะพยาน คือ กฎหมายท่ีวางหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงโดย
พยานหลกัฐานว่าคดีแต่ละคดีนั้นมีขอ้เท็จจริงใดบา้งท่ีจะตอ้งมีการพิสูจน์และผูใ้ดมีหน้าท่ีพิสูจน์ 
พยานหลกัฐานชนิดใดบา้งซ่ึงอาจเสนอต่อศาลและศาลรับฟังได้ และยงัเป็นกระบวนพิจารณา
ในการน าพยานหลกัฐานเขา้สู่ศาลและการชัง่น ้าหนกัพยานหลกัฐาน (เขม็ชยั ชุติวงศ,์ 2557, หนา้ 5) 
ซ่ึงกฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐานจดัอยูใ่นประเภทกฎหมายวิธีสบญัญติั กล่าวคือ เป็นกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัการพิจารณาคดีในศาลโดยเป็นการเสนอขอ้เท็จจริงต่อศาลเพื่อให้ศาลไดว้ินิจฉยัปัญหาคดีความ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ระบบกฎหมายท่ีส าคญัของโลกมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบคอมมอนลอว ์(Common Law) 
และระบบซีวลิอว ์(Civil Law) ทั้ง 2 ระบบกฎหมายมีกระบวนพิจารณาคดีและสืบพยานแตกต่างกนั 
ส าหรับระบบคอมมอนลอวใ์ชร้ะบบท่ีเรียกวา่ ระบบกล่าวหา (accusatory system) ส่วนระบบซีวิลลอว ์
ใชร้ะบบท่ีเรียกวา่ ระบบไต่สวน (inquisitorial system) (โสภณ รัตนากร, 2557, หนา้ 1) 

 4.1 ระบบกล่าวหา (Accusatory System)  
 ระบบกล่าวหา เป็นระบบการพิจารณาคดีของประเทศที่ใช ้ระบบคอมมอนลอว  ์
(Common Law) ซ่ึงมีก าเนิดข้ึนในประเทศองักฤษก่อนแลว้ต่อมาถูกน าไปใชใ้นประเทศอาณานิคม
ของประเทศองักฤษปัจจุบนั นอกจากท่ีใช้อยู่ในประเทศองักฤษแล้วกฎหมายระบบน้ียงัใช้อยู่ใน
ประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย และ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ (โสภณ รัตนากร, 2557, หนา้ 1) ระบบน้ีถือวา่ไดพ้ฒันาข้ึนมาใชแ้ทนการแกแ้คน้
กนัเองเป็นการส่วนตวัโดยจะให้ผูเ้สียหายมีอ านาจฟ้องคดีไดเ้องรวมถึงบรรดาญาติของผูเ้สียหาย
ดว้ยการฟ้องคดีเช่นน้ีในฐานะผูก้ล่าวหามีอ านาจน าสืบพยานหลกัฐานส่วนศาลจะวางตวัเป็นคน
กลางในการพิจารณาคดี 
 เน่ืองจากระบบกล่าวหาน้ีเน้นความเป็นกลางของศาล ศาลจึงมีบทบาทในการแสวงหา
ขอ้เท็จจริงในคดีน้อยมาก ศาลเปรียบเสมือนกรรมการของการต่อสู้คดี ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของ
คู่ความแต่ละฝ่ายจะตอ้งเสนอขอ้เท็จจริงและตรวจสอบขอ้เท็จจริงของกนัเองการพิสูจน์ขอ้เท็จจริง
ต่าง ๆ เป็นหนา้ท่ีของคู่ความซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้(พรเพชร วชิิตชลชยั, 
2555, หนา้ 5) จึงมีการเรียกการด าเนินคดีระบบน้ีวา่ ระบบกล่าวหา ในคดีแพ่งนั้นศาลถือโดยเคร่งครัด
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วา่จะไม่ยุง่เก่ียวกบัการด าเนินของคู่ความทั้ง 2 ฝ่าย โดยถือวา่เป็นหนา้ท่ีของคู่ความแต่ละฝ่ายจะตอ้ง
เสนอพยานหลกัฐานของตนถือว่าภาระการพิสูจน์เป็นของคู่ความ (burden of proof ) และศาลจะ
พิจารณาเฉพาะพยานหลกัฐานท่ีคู่ความเสนอต่อศาลเท่านั้น โดยทัว่ไปศาลจะไม่เรียกพยานหลกัฐาน
มาสืบเอง เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและในคดีแพง่นั้นศาลจะเรียกพยานมาสืบเองไดก้็แต่โดยความ
ยินยอมของคู่ความเท่านั้น (โสภณ รัตนากร, 2557, หน้า 2-3) ระบบกล่าวหาน้ี ถ้าคู่ความฝ่ายใด
ไม่พิสูจน์ขอ้เท็จจริงใดตามท่ีตนมีภาระหรือหน้าท่ีน าสืบก็ยอ่มแพค้ดีในประเด็นขอ้นั้น ดงันั้น จึง
ตอ้งมีกฎเกณฑ์ในเร่ืองการน าสืบพยานหลกัฐานท่ีเคร่งครัด เร่ิมตั้งแต่การก าหนดประเด็นขอ้พิพาท
และภาระการพิสูจน์วิธีการน าเสนอพยานหลกัฐานประเภทต่าง ๆ ส่ิงท่ีเป็นกลไกส าคญัในการ
สืบพยานบุคคลในระบบกล่าวหาน้ี คือ การถามคา้น (cross examination) ซ่ึงเช่ือว่าการเปิดโอกาส
ใหคู้่ความถามคา้นฝ่ายตรงกนัขา้มเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะพิสูจน์ความจริงและท าใหศ้าลวนิิจฉยัคดีนั้น
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในระบบน้ีแมจ้ะยอมรับอ านาจศาลในการเรียกพยานมาสืบเพิ่มเติมหรือมีการซักถาม
พยาน ศาลก็จะไม่ก้าวล่วงไปล้วงขอ้เท็จจริงด้วยตนเองจะซักถามเฉพาะเพื่อให้พยานอธิบายค าเบิก
ความของตนให้กระจ่างชดัเจนข้ึนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเรียกพยานมาสืบเพิ่มเติมโดยศาลนั้น
พบว่ามีน้อยมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลย (พรเพชร วิชิตชลชยั, 2555, หน้า 5-6) ดงันั้น ระบบ
กล่าวหาจึงเป็นระบบการด าเนินคดีเป็นไปในทางท่ีมีโจทก์หรือจ าเลยต่างน าพยานหลกัฐานมาสืบ
พิสูจน์ให้ศาลเห็น ส่วนศาลท าหนา้ท่ีเป็นกลางคอยดูแลให้ทั้ง 2 ฝ่าย ไดด้ าเนินกระบวนพิจารณาคดี
ของตนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายไดก้ าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
 อาจกล่าวไดว้า่ระบบกล่าวหามีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี (เขม็ชยั ชุติวงศ,์ 2557, หนา้ 4)  
  1) ศาลมีบทบาทจ ากดัเพียงเป็นผูต้ดัสินคดีเท่านั้น ไม่มีอ านาจในการสืบพยานเพิ่มเติม
หรือช่วยคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแสวงหาพยานหลกัฐานการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีมีกฎเกณฑ์
ละเอียด เคร่งครัด ศาลใชดุ้ลพินิจไดน้อ้ย 
  2) คู่ความทั้ง 2 ฝ่าย มีบทบาทส าคญัเป็นคู่ต่อสู้ซ่ึงกนัและกนั การน าพยานหลกัฐานมา
พิสูจน์ตามขอ้ต่อสู้ของฝ่ายตนจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอย่างมากถา้ไม่สามารถน าสืบไดต้ามขอ้
ต่อสู้ของฝ่ายตนท าใหต้อ้งเป็นฝ่ายแพค้ดีได ้
  3) มีกฎเกณฑ์การสืบพยานอยา่งเคร่งครัดมาก ศาลมีโอกาสใชดุ้ลพินิจไดน้อ้ย การใช้
ค  าถามในการซกัถาม ถามคา้น ของคู่ความก็ตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑโ์ดยเคร่งครัด 
 4.2 ระบบไต่สวน (Inquisitorial System) 
 ระบบไต่สวนน้ีเป็นระบบการพิจารณาคดีของประเทศในภาคพื้นยุโรป เช่น สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นตน้ (เขม็ชยั ชุติวงศ์, 2557, หนา้ 2) ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจาก
กฎหมายโรมนัเป็นระบบการพิจารณาของประเทศท่ีใช้กฎหมายระบบซีวลิลอว ์(Civil Law) ซ่ึงเป็น
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วิธีการช าระความของผูมี้อ านาจในศาสนาโรมนัคาทอลิก ในวงการศาสนาคริสตน์ั้นเม่ือผูมี้อ  านาจ
ปกครองดูแลไดท้ราบว่ามีการกระท าความผิดหรือการกระท าอนัมิชอบเกิดข้ึนในสังคมของตน 
ผูม้ีอ  านาจปกครองจะตอ้งไต่สวนคน้หาขอ้เท็จจริงให้ได ้โดยไม่ค  านึงวา่ผูเ้สียหายหรือบุคคลอ่ืนมา
กล่าวหาหรือไม่และการหาตวัผูก้ระท าความผิดก็ไม่มีหลกัเกณฑ์ในการไต่สวนหรือวิธีพิจารณา
เคร่งครัด (ประมูล สุวรรณศร, 2526, หน้า 2) ระบบไต่สวนน้ีเป็นการพฒันาต่อจากการแก้แคน้
เป็นส่วนตวั โดยไดย้กเลิกวิธีการให้ผูเ้สียหายเป็นผูก้ล่าวหาเองและให้เจา้หน้าท่ีของรัฐท าหน้าท่ี
แทน ผูพ้ิพากษาเปล่ียนสถานะจากการเป็นคนกลางมาเป็นผูท้  าหน้าท่ีในการไต่สวน มีอ านาจ
สืบพยานและควบคุมการไต่สวนเองการพิจารณาคดีไม่ใช่เป็นการต่อสู้ระหว่างผูก้ล่าวหากบัผูถู้ก
กล่าวหา แต่เป็นการต่อสู้ระหวา่งจ าเลยกบัรัฐ ศาลในระบบน้ีจะมีบทบาทในการคน้หาความจริงมาก
และเพื่อให้ศาลท างานไดอ้ยา่งสะดวกมากยิ่งข้ึน หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิจารณาคดีและสืบพยาน
จึงมีการยืดหยุ่นไม่เคร่งครัดมากนกัอย่างเช่นในระบบกล่าวหา (โสภณ รัตนากร, 2557, หน้า 3-4) 
นอกจากน้ีศาลยงัมีบทบาทส าคญัในการท่ีจะสืบพยานเพิ่มเติมหรืองดสืบพยานก็ได ้วิธีปฏิบติัใน
การถามพยานก็จะให้ศาลเป็นผูซ้กัถามก่อนแลว้คู่ความค่อยซกัถามในภายหลงั ในระบบไต่สวนน้ี
กฎหมายลกัษณะพยานไม่ค่อยมีบทบาทส าคญั ส่วนมากบญัญติัไวใ้นกฎหมายวิธีพิจารณาความ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ไม่มีบทตดัพยานหรือกฎท่ีหา้มน าเสนอพยานหลกัฐานท่ีเขม้งวด ส่วนใหญ่จะรับ
ฟังพยานหลกัฐานทุกประเภท เวน้แต่ พยานหลกัฐานนั้นไม่เก่ียวขอ้งกบัคดี อยา่งไรก็ตาม ศาลมีอ านาจ
กวา้งขวางท่ีจะใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลกัฐานท่ีคู่ความเสนอมาในคดี นอกจากการรับฟัง
พยานหลกัฐานอย่างกวา้งขวางแลว้ศาลยงัมีดุลพินิจในการชัง่น ้ าหนกัพยานหลกัฐานอยา่งเต็มท่ี 
(พรเพชร วชิิตชลชยั, 2555, หนา้ 5)  
 ระบบไต่สวน มีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี (เขม็ชยั ชุติวงศ,์ 2555, หนา้ 2) 
  1) ศาลเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการพิจารณาคดี มีอ านาจท่ีสืบพยานเพิ่มเติมหรืองด
สืบพยาน ทั้ งน้ีเพื่อการค้นหาความจริงให้ได้มากท่ีสุด การก าหนดระเบียบวิธี (Technicality) 
เก่ียวกบัการสืบพยานมีน้อยศาลจะมีอ านาจในการใช้ดุลพินิจได้อย่างมากและวิธีพิจารณาคดี
จะมีความยดืหยุน่ไดม้าก  
  2) กฎเกณฑ์ในการสืบพยานจะไม่เคร่งครัดมากนกัโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่มีบทตดั
พยาน (Exclusionary rule) ท่ีเด็ดขาดแต่จะเปิดโอกาสให้มีการเสนอพยานหลกัฐานทุกชนิดเขา้สู่
กระบวนพิจารณาคดีไดแ้ละศาลมีดุลพินิจอยา่งกวา้งขวางท่ีจะรับไวไ้ด ้
 ความแตกต่างของระบบกฎหมายดงักล่าวมานั้น ปัจจุบนัมีไม่มากนกัเพราะทั้ง 2 ระบบ 
ต่างยอมรับจุดอ่อนของตนไดมี้การปรับปรุงการพิจารณาโดยเอาส่วนดีของอีกระบบหน่ึงมาใช้จน
ทั้ง 2 ระบบ มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัเป็นส่วนใหญ่โดยมีผูก้ล่าววา่การแยกระบบกล่าวหากบัระบบไต่
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สวนนั้นถูกตอ้งเฉพาะในอดีตเท่านั้น ส าหรับปัจจุบนัไม่ถูกตอ้งนกัและอาจท าให้เขา้ใจผิดไปได้
เพราะทั้งระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) ซ่ึงเป็นต้นก าเนิดของระบบกล่าวหาและระบบ
กฎหมายซีวลิลอว ์(Civil Law) ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของระบบไต่สวนต่างไดป้รับปรุงวิธีพิจารณาความ
ใกลเ้คียงกนัมาก  
 ส าหรับโครงสร้างกระบวนพิจารณาคดีของประเทศไทยตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้อ านาจศาลเช่นเดียวกบัระบบไต่สวนบญัญติัไวใ้นมาตราต่าง ๆ 
(ธนกฤต วรธนชัชากุล, ออนไลน์) ไดแ้ก่ 
  มาตรา 86 วรรคทา้ย ก าหนดให้ศาลมีอ านาจเรียกพยานมาสืบเพิ่มเติมไดเ้อง หรือเรียก
พยานท่ีสืบไปแลว้มาสืบใหม่ไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งมีคู่ความฝ่ายใดร้องขอ 
  มาตรา 99 และ 129 ก าหนดให้อ านาจศาลในการตั้ งผูเ้ช่ียวชาญได้เองตามท่ีศาล
เห็นสมควร แมไ้ม่มีคู่ความร้องขอ 
 แต่อย่างไรก็ตามในส่วนบทบญัญติัเร่ืองการสืบพยานในศาลได้บญัญติัไวเ้ช่นเดียวกบั
ระบบกล่าวหาจึงท าให้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย มีเน้ือหาท่ีเป็นระบบผสม
ระหว่างระบบไต่สวนและกล่าวหา นอกจากน้ียงัมีกฎหมายท่ีก าหนดให้ให้ใช้ระบบไต่สวนของ
กระบวนพิจารณาคดี คือ พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ก าหนดบทบาทและ
อ านาจของศาลไวเ้ช่นเดียวกบัระบบไต่สวนในหลายมาตรา ไดแ้ก่ 
  มาตรา 33 ก าหนดใหอ้ านาจศาลในการเรียกพยานมาสืบไดเ้องตามท่ีเห็นสมควร 
  มาตรา 34 ก าหนดให้ศาลเป็นผูซ้ักถามพยาน และให้ศาลมีอ านาจซักถามพยาน
เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงใด ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีได ้แมไ้ม่มีคู่ความฝ่ายใดยกข้ึนอา้งก็ตาม 
  มาตรา 36 ก าหนดให้อ านาจศาลในการขอให้ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญมาให้
ความเห็นต่อศาลได ้
  มาตรา 37 ก าหนดให้อ านาจศาลในการเรียกพยานมาสืบเพิ่มเติม เรียกพยานท่ีสืบแลว้
มาสืบใหม่ได ้โดยไม่ตอ้งมีคู่ความฝ่ายใดร้องขอ 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่กระบวนพิจารณาคดีทั้งระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนมีขอ้ดี
และขอ้เสียดว้ยกนัทั้ง 2 ระบบ (สมยศ ไขประพาย, มปป., หนา้ 14-15) ดงัน้ี 
  ระบบกล่าวหา 
  ขอ้ดี คือ ส าหรับฐานะของจ าเลยถูกเปล่ียนจากผูถู้กซกัฟอกในฐานะเป็นกรรมแห่งคดี 
มาเป็นผูร่้วมในการเสนอขอ้เท็จจริง และร่วมในการคน้หาความจริงในกระบวนพิจารณา การท่ี
จ าเลยอยูใ่นฐานะประธานแห่งคดีนั้นท าให้จ  าเลยมีบทบาทมากยิง่ข้ึนโดยไดรั้บสิทธิต่าง ๆ ท่ีจะต่อสู้
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คดีอยา่งเต็มท่ี หรือการวางเฉยในการด าเนินคดีเพราะไดรั้บการสันนิษฐานวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ จนกวา่
จะไดรั้บการพิพากษาตดัสินจากศาลวา่เป็นผูก้ระท าความผดิ  
  ขอ้เสีย คือ เม่ือจ าเลยไดรั้บการยกฐานะเป็นประธานในคดีแลว้ จ าเลยจะมีโอกาสใน
การต่อสู่คดีไดอ้ยา่งเต็มท่ี ท าให้อาจมีการพิพากษายกฟ้องจ าเลยโดยอาศยัเทคนิคทางกระบวนการ
พิจารณาคดี และจ าเลยอาจหลุดพน้คดีเพียงเพราะพยานหลกัฐานยงัไม่เพียงพอและพยานหลกัฐาน
น่าสงสัย ท าให้ไม่ไดค้วามจริงแห่งคดีท่ีครบถว้นและรอบดา้น ศาลมีบทบาทในการเสาะแสวงหา
ข้อเท็จจริงในคดีน้อยมากเพราะมีขอ้จ ากัดเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับหลกัความเป็นกลางของผู ้
พิพากษา 
  ระบบไต่สวน 
  ขอ้ดี คือ ท าใหก้ระบวนพิจารณาคดีมีความรวดเร็วยิง่ข้ึน คู่ความไม่อาจท่ีจะประวิงคดีได ้
และท าใหค้ดีไดข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูค่รบถว้นโดยศาลมีอ านาจแสวงหาขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมจากท่ีคู่ความ
น าเขา้สู่กระบวนพิจารณาคดีได ้
  ขอ้เสีย คือ การให้อ านาจศาลแสวงหาขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมและวินิจฉยัช้ีขาดคดีรวมทั้ง
กระบวนการอยูใ่นดุลพินิจของคนเพียงคนเดียว ดงันั้น จึงอาจเกิดกรณีท่ีการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น 
มิไดเ้กิดจากความบริสุทธ์ิใจหรือมีอคติต่อโจทก์หรือจ าเลยแลว้แต่กรณี อาจส่งผลต่อการพิจารณา
พิพากษาคดีท าใหฝ่้ายใดฝ่ายหน่ึงอาจชนะหรือแพค้ดีได ้  
 4.3 การรับฟังพยานหลกัฐาน 
 พยานหลกัฐาน คือ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีสามารถพิสูจน์ขอ้เท็จจริงท่ีมีการกล่าวอา้งในการด าเนินคดี
ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีประเภทอ่ืน ๆ เช่น คดีปกครอง เป็นตน้ ส่วนมากแล้วจะมี
คู่ความ 2 ฝ่าย คือ โจทก์และจ าเลย ทั้งโจทก์และจ าเลยต่างก็จะกล่าวอา้งขอ้เท็จจริงต่าง ๆ  มาในค าฟ้อง
และค าให้การเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างหรือข้อเถียงของตน ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เหล่าน้ีย่อมจะ
ตรงกันบ้างและขดัแยง้กันบ้างท าให้ศาลไม่สามารถจะตดัสินคดีให้ฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิด ดังนั้น 
คู่ความแต่ละฝ่ายจึงตอ้งมีการน าสืบพยานหลกัฐานเพื่อพิสูจน์ตามขอ้กล่าวอา้งหรือขอ้เถียงของตน
ให้ศาลเช่ือและพิพากษาให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดี (เข็มชัย ชุติวงศ์, 2555, หน้า 1) ในส่วนของ
พยานหลกัฐานท่ีน าสืบพิสูจน์นั้นจะประกอบดว้ย พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวตัถุ เป็นหลกั 
 เมื่อการพิจารณาคดีเสร็จส้ินแล้วก่อนที่ศาลจะตดัสินว่าให้ฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะคดี 
ศาลจะตอ้งฟังขอ้เท็จจริงให้เป็นอนัยุติอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงขอ้เท็จจริงนั้นมาจากการท่ีคู่ความน า
พยานหลกัฐานมาสืบพิสูจน์ขอ้เท็จจริงตามขอ้อา้งของตน เพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าควรจะเช่ือว่า
ขอ้เท็จจริงเป็นอยา่งไรหากคู่ความไม่น าพยานหลกัฐานมาสืบหรือการน าสืบท าไม่ถูกตอ้ง กฎหมาย
จึงห้ามมิให้รับฟังหรือพยานหลกัฐานท่ีน าสืบนั้นกฎหมายห้ามมิให้รับฟังศาลก็น าพยานหลกัฐานนั้น
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มาตดัสินคดีไม่ได ้(โสภณ รัตนากร, 2557, หนา้ 36) ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 85 
เป็นการก าหนดให้คู่ความฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ีน าสืบจะตอ้งน าพยานหลกัฐานมาสืบภายใตข้อ้บงัคบัหลกั
กฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานและหลักกฎหมายว่าด้วยการยื่นพยานหลักฐาน และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 86 วรรคแรก เป็นบทบญัญติัเร่ืองบทตดัพยาน 
(sanction) วา่ พยานหลกัฐานใดท่ีรับฟังไม่ไดใ้หศ้าลตดัออกไปอยา่รับฟังหรือถา้เป็นพยานหลกัฐาน
ท่ีรับฟังไดแ้ต่ยื่นไม่ถูกตามหลกักฎหมายว่าดว้ยการยื่นพยานหลกัฐานก็ให้ตดัออกไปไม่ให้รับฟัง
เช่นเดียวกนั (จรัญ ภกัดีธนากุล, 2558, หนา้ 280) 
 ตวัอยา่งค าพิพากษาฎีกาท่ีวินิจฉยัในเร่ืองพยานหลกัฐานท่ีไม่สามารถรับฟังได ้เช่น โจทก์
มิไดอ้า้งส านวนความอีกคดีหน่ึงเป็นพยานจะขอให้ศาลเรียกส านวนนั้นมาประกอบการพิจารณาใน
ชั้นฎีกาไม่ได ้(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 736/2497) 
 4.4 ภาระการพสูิจน์ 
  1) ภาระการพิสูจน์คดีแพง่ 
  ค าว่า “ภาระการพิสูจน์” เป็นค าที่ใช้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 84/1 โดยเปล่ียนจากค าวา่ “หนา้ท่ีน าสืบ” ตามมาตรา 84 ก่อนท่ีจะมีการแกไ้ขกฎหมายดงักล่าว
ในปี พ.ศ. 2550  
  มาตรา 84/1 บญัญติัว่า “คู่ความฝ่ายใดกล่าวอา้งขอ้เท็จจริงเพื่อสนับสนุนค าคู่ความ
ของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงนั้น แต่ถา้มีขอ้สันนิษฐานไวใ้นกฎหมายหรือ
มีขอ้สันนิษฐานท่ีควรจะเป็นซ่ึงปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่าย
ใดคู่ความฝ่ายนั้นตอ้งพิสูจน์เพียงวา่ตนไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขแห่งการท่ีตนจะไดรั้บประโยชน์จาก
ขอ้สันนิษฐานนั้นครบถว้นแลว้” 
  ค าว่า “ภาระการพิสูจน์” ตามกฎหมายลักษณะพยาน หมายถึง หน้าท่ีหรือภาระท่ี
กฎหมายก าหนดให้คู่ความฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะตอ้งน าพยานหลกัฐานมาพิสูจน์ในชั้นพิจารณาคดีต่อศาล
ใหศ้าลเห็นตามขอ้กล่าวอา้งหรือขอ้เถียงของตน (ประมูล สุวรรณศร, 2526, หนา้ 30) ถา้เป็นคดีแพ่ง
ก็จะตอ้งน าสืบพยานหลกัฐานให้มีน ้ าหนักดีกว่าพยานหลกัฐานของอีกฝ่ายหน่ึง ถา้เป็นคดีอาญา
โจทก์ก็ตอ้งน าสืบให้เห็นถึงขนาดท่ีศาลเช่ือว่าจ  าเลยกระท าความผิดโดยปราศจากขอ้สงสัยตาม
สมควร(โสภณ รัตนากร, 2557, หนา้ 60) แมว้า่ถอ้ยค าในตวับทกฎหมายเดิม คือ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84 จะใช้ค  าว่า “หน้าท่ีน าสืบ” แต่ภาษาท่ีใช้ในทางกฎหมายหรือ
แมก้ระทัง่ในการเขียนค าพิพากษาก็จะมีการใช้ทั้ง 2 ค า น้ี อยา่งไรก็ตาม ทั้ง 2 ค าน้ี ก็มีความหมาย
อยา่งเดียวกนั การท่ีนกักฎหมายนิยมใชค้  าวา่ “ภาระการพิสูจน์” แทนค าวา่ “หนา้ท่ีน าสืบ” ก็เน่ืองจาก
ไดรั้บอิทธิพลมาจากกฎหมายระบบคอมมอนลอว ์(Common Law) ท่ีหมายถึงหนา้ท่ีในการน าเสนอ
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พยานหลกัฐาน (burden of producing evidence) ซ่ึงมีความหมายในท านองเดียวกับหน้าท่ีน าสืบ
ก่อน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 183 และภาระการพิสูจน์ ซ่ึงมีความหมาย
ตรงกบัหนา้ท่ีน าสืบหรือภาระการพิสูจน์ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 84 เดิม 
กล่าวคือ ถา้คู่ความฝ่ายใดมีหนา้ท่ีน าสืบแลว้จะตอ้งน าพยานหลกัฐานมาสืบเพื่อท่ีจะให้ศาลเช่ือตาม
ค ากล่าวอา้งหรือขอ้เถียงของตน (พรเพชร วชิิตชลชยั, 2555, หนา้ 119-120) 
  หน้าท่ีน าสืบหรือภาระการพิสูจน์เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดตามปกติศาลจะใช้
ภาระการพิสูจน์เป็นเคร่ืองก าหนดวา่จะใหคู้่ความฝ่ายใดน าพยานมาสืบก่อน ส่วนคู่ความฝ่ายใดจะมี 
“ภาระการพิสูจน์” เป็นไปตามหลกัท่ีวา่ “ผูใ้ดกล่าวอา้ง ตอ้งเป็นผูพ้ิสูจน์” ตามประมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 ซ่ึงบญัญติัวา่ “คู่ความฝ่ายใดกล่าวอา้งขอ้เท็จจริงเพื่อสนบัสนุนค า
คู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงนั้น” ขอ้เท็จจริงท่ีสนบัสนุนค าฟ้อง
เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 กล่าวคือ ค าฟ้องตอ้งแสดงโดยชดั
แจ้งซ่ึงสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างท่ีอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ส่วนค าให้การนั้นเป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 ซ่ึงค าให้การตอ้งแสดงโดยชดัแจง้ว่ายอมรับ
หรือปฏิเสธขอ้อา้งของโจทก์รวมทั้งเหตุแห่งการปฏิเสธนั้น อาจกล่าวไดว้า่ไม่วา่ขอ้อา้งหรือขอ้เถียง
ตามค าฟ้องหรือค าใหก้ารก่อใหเ้กิดประเด็นท่ีจะตอ้งน าสืบ 
  ภาระการพิสูจน์เกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย Lord Denning อดีตอธิบดีผูพ้ิพากษาศาล
อุทธรณ์ขององักฤษ จึงเรียก “ภาระการพิสูจน์” วา่เป็น “หนา้ท่ีน าสืบตามกฎหมาย” (legal burden) 
ส่วน Phipson เรียกภาระการพิสูจน์วา่ “หนา้ท่ีน าสืบตามคู่ความ” (The burden of proof on the pledings) 
ภาระการพิสูจน์น้ีเป็นไปตามกฎหมายและเป็นการแน่นอน ถา้ตามกฎหมายฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ 
ภาระนั้นจะตกแก่คู่ความฝ่ายนั้นตลอดไปไม่มีการผลกัหรือโอนไปให้แก่คู่ความฝ่ายอ่ืนดงักรณีของ
หนา้ท่ีน าพยานเขา้สืบ ดว้ยเหตุน้ีจึงมีผูเ้รียกภาระการพิสูจน์วา่เป็น “หนา้ท่ีน าสืบท่ีก าหนดแน่นอน” 
(The fixed burden of proof) ตามท่ีกล่าวมาแลว้ว่าภาระการพิสูจน์เป็นภาระท่ีจะตอ้งน าสืบพยาน
เพื่อชนะคดี ศาสตราจารย์ Glanville Williams จึงเรียกว่าเป็น “ภาระในการจูงใจ” (persuasive 
burden) อยา่งไรก็ดี ศาสตราจารย ์Nokes ถือวา่ภาระการพิสูจน์เป็นหนา้ท่ีน าสืบขอ้เท็จจริงในประเด็น 
(The burden of proof of the fact in issue) เท่านั้น (โสภณ รัตนากร, 2557, หนา้ 61-62) 
  ตามที่กล่าวมาหน้าที่น าสืบหรือภาระการพิสูจน์มีความส าค ัญอยู ่ 2 ประการ 
(จรัญ ภกัดีธนากุล , 2558, หนา้ 201) คือ 
  ประการท่ีหน่ึง เป็นหลกักฎหมายทัว่ไปท่ีถือปฏิบติักนัเป็นสากลว่าคู่ความฝ่ายใดมี
ภาระการพิสูจน์ประเด็นข้อใดแล้วไม่น าพยานหลักฐานมาพิสูจน์ตามหน้าท่ีของตนหรือน า
พยานหลกัฐานมาสืบพิสูจน์แต่ไม่ไดต้ามมาตรฐานการพิสูจน์ท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้นประเด็นนั้น
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จะถือวา่เป็นฝ่ายแพค้ดีในประเด็นนั้น หลกักฎหมายทัว่ไปน้ีท าใหก้ฎเกณฑใ์นเร่ืองภาระการพิสูจน์
หรือในเร่ืองหนา้ท่ีน าสืบส าคญัมากท่ีสุดเพราะท าใหเ้กิดผลแพช้นะคดีกนัโดยตรง 
  ประการท่ีสอง เร่ืองภาระการพิสูจน์กฎหมายถือว่าเป็นเร่ืองส าคญัเพราะเป็นหลัก
กฎหมายท่ีจะท าใหเ้กิดผลแพช้นะคดีกนัในทางคดีโดยตรง ฉะนั้นในกรณีท่ีศาลจะวนิิจฉยัใหคู้่ความ
ฝ่ายใดแพช้นะคดีกนัตามหลกักฎหมายในเร่ืองหนา้ท่ีน าสืบน้ี ศาลจะตอ้งวิเคราะห์วา่หนา้ท่ีน าสืบ
หรือภาระการพิสูจน์ถูกตอ้งตามหลกักฎหมายเสียก่อน 
  2) ภาระการพิสูจน์คดีส่ิงแวดลอ้ม 
  กฎหมายส่ิงแวดลอ้มของไทยก าหนดมาตรการในการท่ีผูเ้สียหายหรือรัฐจะฟ้องเรียก
ค่าสินไหมทดแทนไวเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยใหค้วามส าคญักบัลกัษณะของการก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ในคดีส่ิงแวดลอ้มว่ามีความหมายกวา้งกว่าการกระท าละเมิดโดยทัว่ไป และการเยียวยาความเสียหาย
ในคดีละเมิดทางส่ิงแวดล้อมจะมีหลกัการสอดคล้องกบัหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (polluter pay 
principle) นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดความรับผดิทางแพง่ตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มโดยมีลกัษณะพิเศษ
แม้ว่าไม่ได้ความเสียหายไม่ได้เกิดจากกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ยงัคงต้องรับผิด
(ณรงค ์ใจหาญ, 2552, หนา้ 15-12) การก่อใหเ้กิดความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มถือวา่เป็นการกระท า
ทางละเมิดอีกประเภทหน่ึง แมว้า่พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 
มาตรา 96 จะก าหนดใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษใหต้อ้งรับผดิแมว้า่ไม่ไดก้ระท า
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ส าหรับการฟ้องคดีให้ตอ้งรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนนั้น 
โจทก์ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายซ่ึงเป็นผูก้ล่าวอา้งว่าจ  าเลยเป็นผูก่้อให้เกิดความเสียหายแก่ตน
จะตอ้งมีภาระการพิสูจน์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าของจ าเลยอนัส่งผลให้โจทกต์อ้งไดรั้บ
ความเสียหายมาจากการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 84/1 ท่ีก าหนดให้ “ผูใ้ดกล่าวอา้ง ผูน้ั้นมีภาระการพิสูจน์” ซ่ึงเรียกกนัในทางวิชาการวา่ 
การพิสูจน์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าและผล (causation) (ณรงค ์ใจหาญ, 2552, หนา้ 15-47)  
  ก่อนท่ีจะมีพระราชบญัญติัส่งเสริมละรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ท าให้โจทก์หรือผูเ้สียหายในคดีส่ิงแวดลอ้มตอ้งฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายโดยอาศยัหลกัละเมิด ตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 420 ซ่ึงจะตอ้งพิสูจน์ให้ไดว้า่จ  าเลยกระท าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ (สมศกัด์ิ เธียรจรูลกุล, 2557, หนา้ 87) หากพิสูจน์ไม่ไดศ้าลจะมีค าพิพากษายกฟ้อง
ท าให้จ  าเลยก็ไม่ตอ้งรับผิด ต่อมาเม่ือพระราชบญัญติัส่งเสริมละรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ใช้บงัคบัท าให้โจทก์ไม่ตอ้งพิสูจน์ว่าจ าเลยกระท าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ แต่อย่างไรก็ตาม โจทก์ยงัมีภาระการพิสูจน์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการกระท าและผล 
จึงเป็นการยากท่ีโจทก์จะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าและผลไดอ้ย่างชัดเจน 
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(อ านาจ วงศบ์ณัฑิต, 2557, หนา้ 568-569) เช่น กรณีท่ีลูกจา้งไดรั้บสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีท าอยูแ่ละสะสมในร่างกายมากข้ึนจึงเจ็บป่วยตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล ดงัน้ี หากไม่สามารถ
พิสูจน์ให้ศาลเห็นไดว้่าความเจ็บป่วยเกิดจากผลท่ีไดรั้บสารพิษจากโรงงานดงักล่าวเป็นเวลานาน
เจา้ของโรงงานก็ไม่ตอ้งรับผดิ (ณรงค ์ใจหาญ, 2552, หนา้ 15-47)  
 4.5 การช่ังน า้หนักพยานหลกัฐาน 
 กระบวนพิจารณาคดีแพง่นั้นเม่ือคู่ความทั้งสองฝ่าย น าพยานหลกัฐานเขา้สืบจนหมดแลว้
คดีก็เป็นอนัเสร็จส้ินการพิจารณาหลงัจากน้ีศาลจะพิจารณาค าเบิกความของพยานบุคคล พยาน
เอกสารหรือพยานวตัถุท่ีเขา้มาสู่ส านวนความของศาล ศาลจึงน าพยานหลกัฐานทั้งหมดมาพิจารณา
อีกทีวา่จะเช่ือถือพยานหลกัฐานช้ินใดไดเ้พียงใด ซ่ึงขั้นตอนน้ีเรียกวา่การชัง่น ้าหนกัพยานหลกัฐาน 
(เขม็ชยั ชุติวงศ,์ 2555, หนา้ 1) ในการชัง่น ้าหนกัพยานหลกัฐานท่ีคู่ความแต่ละฝ่ายน าเขา้มาสืบวา่จะเช่ือ
ฝ่ายใดนั้นปกติเป็นดุลพินิจของศาลท่ีจะใช้สามญัส านึกวินิจฉัยว่าพยานหลกัฐานของฝ่ายใดจะ
น่าเช่ือถือกวา่กนั การชัง่น ้ าหนกัพยานหลกัฐานจึงเป็นเร่ืองของพยานหลกัฐานท่ีกฎหมายมิไดห้้ามมิให้
รับฟังและได้เข ้ามาสู่ส านวนโดยชอบเป็นพยานหลักฐานที่ศาลจะต้องน ามาวินิจฉัยคดี 
(ยิ่งศกัด์ิ กฤษณจินดา, 2528, หนา้ 261) 
 ตามท่ีกล่าวมาจึงสามารถให้ความหมายของการชัง่น ้ าหนกัพยานหลกัฐานไดว้า่ หมายถึง 
การท่ีศาลน าพยานหลกัฐานทุกประเภทท่ีคู่ความน าสืบไม่วา่จะเป็นพยานบุคคล พยานเอกสารหรือ
พยานวตัถุ มาพิเคราะห์วา่พยานหลกัฐานเหล่านั้นคู่ความไดน้ าสืบใหเ้ช่ือไดต้ามขอ้อา้งหรือขอ้เถียง
ในประเด็นขอ้พิพาทหรือตามหน้าที่น าสืบ นอกจากน้ีพยานหลกัฐานที่ศาลจะน ามาชัง่น ้ าหนกั
เพื่อวินิจฉัยอย่างใดอย่างหน่ึงนั้นจะตอ้งเป็นพยานหลกัฐานท่ีรับฟังได้ตามกฎหมาย (admissible) 
(พรเพชร วชิิตชลชยั, 2555, หนา้ 561) 
 การชัง่น ้ าหนกัหรือการประเมินความน่าเช่ือถือของพยานหลกัฐานเป็นขั้นตอนสุดทา้ย
ของกระบวนการใชก้ฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน (จรัญ ภกัดีธนากุล, 2558, หนา้ 555) ในคดีแพง่
ศาลจะตดัสินใหคู้่ความฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะคดีไดน้ั้นก็โดยการชัง่น ้าหนกัพยานของโจทกแ์ละจ าเลย
ดูวา่พยานหลกัฐานของฝ่ายใดมีเหตุผลน่าเช่ือถือกวา่กนัโดยถือเอาความเป็นไปไดเ้ป็นมาตรฐานเม่ือ
พยานหลกัฐานของฝ่ายใดมีเหตุผลน่าเช่ือวา่จะเป็นความจริงมากกวา่ก็ถือวา่พยานหลกัฐานของฝ่ายนั้น
มีน ้าหนักดีกว่าและศาลจะตดัสินให้ฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะคดี (โสภณ รัตนากร, 2557, หน้า 32) 
ในการวินิจฉัยว่าพยานหลกัฐานเก่ียวกบัประเด็นแห่งคดีหรือการชั่งน ้ าหนักพยานหลกัฐานนั้น 
กฎหมายให้อ านาจศาลในการใช้ดุลพินิจไดอ้ย่างเต็มท่ี ตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 104 วรรคแรก ซ่ึงบญัญติัว่า “ให้ศาลมีอ านาจเต็มท่ีในอนัท่ีจะวินิจฉัยว่าพยานหลกัฐานท่ี
คู่ความน ามาสืบนั้นจะเก่ียวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอ ให้เช่ือฟังเป็นยุติได้หรือไม่ แล้ว
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พิพากษาคดีไปตามนั้น” (เข็มชยั ชุติวงศ์, 2555, หนา้ 452) ดงัท่ีศาลฎีกาเคยวางหลกัการชัง่น ้ าหนกั
พยานหลกัฐานในคดีแพ่งไวว้่า ในคดีแพ่ง ศาลตอ้งดูพยานหลกัฐานของทุก ๆ ฝ่ายแลว้วินิจฉัยว่า
พยานหลกัฐานทั้งหมดนั้นเจือสมหนกัไปขา้งฝ่ายใด แมจ้ะไม่ถึงกบัปราศจากขอ้สงสัย ศาลก็ยงัช้ีขาด
ใหฝ่้ายนั้นเป็นชนะคดีได ้(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 899/2487) 
 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของทุกประเทศมีข้อยุติตรงกันว่าไม่ควรวางหลัก
กฎหมายตายตวัไปในทางใดทางหน่ึงของขั้นตอนการชัง่น ้ าหนกัพยานหลกัฐาน แต่ควรจะให้เป็น
ดุลพินิจแก่ศาลหรือผูพ้ิพากษาท่ีจะตอ้งช้ีขาดปัญหาขอ้เทจ็จริงในคดี (trier of fact) ให้ไดใ้ชดุ้ลพินิจ
ท่ีเหมาะสมและละเอียดรอบคอบท่ีสุดเป็นรายกรณีไปตามประสบการณ์ วุฒิภาวะ ความรอบรู้ และ
ความละเอียดรอบคอบของผูที้่ท  าหนา้ที่มากกวา่ ดงันั้น ในระบบคอมมอนลอว ์(Common Law) 
จึงมีการน าประชาชนที่อยู่ในชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้มเขา้มาท าหน้าที่น้ีเกิดเป็นระบบลุกขุนข้ึน 
ส่วนในประเทศท่ีใช้ระบบซีวิลลอว์ (Civil law) ก็มีการเปิดทางให้ผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจในคดี
บางประเภทเขา้มาร่วมเป็นองคค์ณะในการพิจารณาคดีกบัผูพ้ิพากษา ซ่ึงประเทศไทยไดน้ ามาใช้
ซ่ึงก็คือผูพ้ิพากษาสมทบในคดีเยาวชนและครอบครัว คดีแรงงาน คดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
การคา้ระหวา่งประเทศ เป็นตน้ (จรัญ ภกัดีธนากุล, 2558, หนา้ 555) 
 จึงอาจกล่าวไดว้่าการชัง่น ้ าหนกัพยานหลกัฐานของศาลเป็นการใช้เหตุผล สามญัส านึก 
หลักตรรกวิทยา และหลักจิตวิทยา ค้นหาความเป็นไปได้เท่านั้น การท่ีผูพ้ิพากษาจะวินิจฉัยว่า
พยานหลกัฐานมีความน่าเช่ือถือหรือไม่ มีน ้าหนกัมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัความน่าเป็นไปไดแ้ละ
ความน่าเช่ือถือของพยานหลกัฐานนั้นเองซ่ึงผูพ้ิพากษาแต่ละคนยอ่มมีความคิด มุมมองและการใช้
เหตุผลแตกต่างกนัไปบา้งพยานหลกัฐานอย่างเดียวกนัอาจแปลความหมายแตกต่างกนัไป การมี
ความเห็นท่ีแตกต่างกนัจะท าให้มีการตรวจสอบความผิดและเห็นแง่มุมของปัญหาไดก้วา้งขวางท า
ให้การวินิจฉัยคดีรอบคอบข้ึน แม้ผู ้พิพากษามีความเห็นท่ีแตกต่างกันในการชั่งน ้ าหนัก
พยานหลกัฐานแต่การตดัสินคดีกระท าโดยหลายคนเป็นองคค์ณะและถือความเห็นของฝ่ายขา้งมาก 
(โสภณ รัตนากร, 2557, หนา้ 528-529) อยา่งไรก็ตาม เม่ือตดัสินคดีแลว้คู่ความท่ีไม่เห็นดว้ยก็สามารถ
อุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษาของศาลล่างเพื่อให้ศาลศาลสูงตรวจสอบการชัง่น ้าหนกัของศาลล่าง
ซ่ึงศาลสูงอาจมีค าวนิิจฉยักลบัหรือแกไ้ขค าพิพากษาศาลล่างไดอี้กดว้ย 

5. การระงับข้อพพิาททางส่ิงแวดล้อม 

 ขอ้พิพาททางส่ิงแวดลอ้ม คือ ขอ้โตแ้ยง้สิทธิและเรียกร้องให้มีการด าเนินการเพื่อแกไ้ข
ปัญหาของผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากผูก่้อมลพิษ โดยมีสาเหตุมาจากปัญหามลพิษและการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สุนีย ์มลัลิกะมาลย,์ 2542, หนา้ 66) อาจกล่าวไดว้่าสภาพสังคม



49 

ปัจจุบนัที่มีการพฒันาประเทศโดยการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในดา้นต่าง ๆ ที่มีลกัษณะ
อนัก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อบุคคลหรือชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นบัวนัจะทวคีวาม
รุนแรงมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี เป็นผลมาจากปัญหาการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการเพิ่มข้ึนของจ านวน
ประชากรและความตอ้งการปัจจยัต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตเพิ่มมากข้ึนตามล าดบั ปัญหาการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนโดยทัว่ไปจะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายเป็น
วงกวา้งกบัส่ิงแวดล้อมและประชาชนผูท่ี้ได้รับความเสียหายย่อมตอ้งการท่ีจะได้รับการเยียวยา
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในเบ้ืองตน้อาจจะเป็นการเจรจาเรียกร้องค่าเสียหายกนัก่อนหากไม่สามารถ
ตกลงกนัไดก้็จะฟ้องคดีศาล หรือคู่ความจะน าขอ้พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาวินิจฉยัช้ีขาด
ต่อไป โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 5.1 การฟ้องคดีต่อศาล 
 การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีส่ิงแวดล้อมนั้นผูเ้สียหายสามารถน าคดีข้ึนสู่ศาล
ยุติธรรมหรือศาลปกครองได้ซ่ึงข้ึนอยู่กบัว่าเป็นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากประชาชนด้วย
กนัเองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ การน าคดีส่ิงแวดลอ้มข้ึนสู่ศาลน้ีสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ระยะ (สุนีย ์มลัลิกะมาลย,์ 2548, หนา้ 2) 
 ระยะแรก ก่อนการจดัตั้งศาลปกครอง ในปี พ.ศ. 2542 การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มทั้งปวง
ไม่วา่จะเป็นคดีแพง่ คดีอาญา หรือคดีปกครองตามพระราชบญัญติัต่าง ๆ จะอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของ
ศาลยติุธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีแต่เพียงองคก์รเดียว  
 ระยะท่ีสอง ภายหลงัการจดัตั้งศาลปกครองในปี พ.ศ. 2542 องค์กรท่ีมีอ านาจหน้าท่ีใน
การพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ศาลยติุธรรม และศาลปกครอง 
  1) ศาลยติุธรรม 
  ศาลยุติธรรมมีอ านาจในพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้ม เฉพาะในส่วนของคดีแพ่ง
และคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการศาลยติุธรรม พ.ศ. 2543) 
  ก่อนมีการจดัตั้งศาลปกครองอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้มจะอยู่ท่ี
ศาลยติุธรรมเพียงองคก์รเดียว ต่อมาเม่ือมีการจดัตั้งศาลปกครองข้ึนในปี พ.ศ. 2542 ศาลปกครองจึง
มีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในคดีส่ิงแวดลอ้มเฉพะคดีปกครองเท่านั้น ตามพระราชบญัญติั
จดัตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ส่วนศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นคดีแพ่งท่ีเอกชนก่อให้เกิดความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มและคดีอาญา
ท่ีมีการฝ่าฝืนบทบญัญติัท่ีมีโทษทางอาญา เช่นพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั
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โรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ฯลฯ   
  การด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมในอดีตของศาลยุติธรรมนั้นมีปริมาณน้อยมาก ต่อมาเม่ือ
ประชาชนเร่ิมตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากข้ึน ประกอบกบั 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 ไดบ้ญัญติัรับรอง
สิทธิของชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม ในการจดัการบ ารุงรักษาและใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยืน และ
รับรองสิทธิของบุคคลหรือชุมชนในการด ารงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่
ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตเอาไว ้ จึงท าให้คดีส่ิงแวดลอ้มเขา้สู่การ
พิจารณาของศาลยุติธรรมมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน (อวกิารัตน์ นิยมไทย, 2555, หนา้ 137-138) ประกอบกบั
คดีส่ิงแวดลอ้มท่ีมีขอ้พิพาทเกิดข้ึนในหลายกรณี ทั้งในเร่ืองละเมิด เร่ืองทรัพยสิ์น และคดีแพ่งท่ีมี
ข้อพิพาทตามกลุ่มกฎหมายส่ิงแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ จึงจ าเป็นต้องใช้
กฎหมายหลายฉบบั ส่ิงเหล่าน้ี ซ่ึงขณะน้ีมีคดีข้ึนสู่ศาลเป็นจ านวนมากและหากจะใชก้ระบวนการ
พิจารณาคดีตามระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอยา่งท่ีเป็นอยู่จะก่อให้เกิดปัญหาคดีคา้งมากข้ึน
เพราะระบบการพิจารณาท่ีตอ้งมีภาระการพิสูจน์ ท าให้การฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีส่ิงแวดลอ้ม
ในแต่ละเร่ืองต้องใช้เวลานานเพราะต้องมีการพิสูจน์ความเสียหายให้ได้ถ้าหากต้องฟ้องเรียก
ค่าเสียหายโดยใช้ระบบศาลแพ่งในปัจจุบนัซ่ึงเป็นปัญหาส าคญั และน าไปสู่การจดัตั้งแผนกคดี
ส่ิงแวดลอ้มในศาลฎีกา (มาลี สุรเชษฐ, 2550, หนา้ 63) 
  ศาลยุติธรรมมีการจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มข้ึนคร้ังแรกในศาลฎีกา ต่อมาจดัตั้งใน
ศาลอุทธรณ์และศาลชั้นตน้ ดงัน้ี 
   (1) ศาลฎีกา 
   ศาลยุติธรรมจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มข้ึนในศาลฎีกา เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้มโดยการจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลฎีกานั้น มีท่ีมาจาก
การประชุมร่วมกนัระหวา่งผูแ้ทนศาลฎีกาของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคกลุ่มแม่น ้าโขง ณ ส านกังาน
แผนงานส่ิงแวดลอ้มของสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เม่ือปี พ.ศ. 2546 ซ่ึงท่ีประชุมไดย้อมรับ
ในแถลงร่วมกนั ท่ีเรียกว่า “Bangkok Statement” อนัมีวตัถุประสงค์ท่ีจะร่วมมือกนัในการพฒันา
บุคคลากรทางดา้นกฎหมายส่ิงแวดลอ้มทั้งในระดบัภูมิภาคและในระหวา่งประเทศ 
   โครงสร้างของแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลฎีกา ประกอบไปดว้ย ประธานแผนก 
เลขานุการแผนก และองค์คณะผูพ้ิพากษาในศาลฎีกาท่ีมีความรู้ความช านาญทางด้านกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 8 คน มีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้มทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา 
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โดยมีอ านาจในการวินิจฉยัทั้งในปัญหาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย และค าวินิจฉยัช้ีขาดในคดี
ส่ิงแวดลอ้มทุกเร่ืองจะเขา้สู่การพิจารณาของท่ีประชุมแผนกคดีส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี คดีส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่
ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาดงักล่าวนั้น หมายถึง คดีอาญาและคดีแพ่งท่ีมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามกลุ่มกฎหมายส่ิงแวดลอ้มด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
มลพิษ (อวิการัตน์ นิยมไทย, 2555, หนา้ 138) รวมทั้งคดีท่ีประธานศาลฎีกาเห็นสมควรก าหนดให้
เป็นคดีส่ิงแวดลอ้ม ตามค าสั่งศาลฎีกาท่ี 30/2547 
   (2) ศาลอุทธรณ์ 
   ศาลยุติธรรมจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มข้ึนในศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ถึงภาค 9 
เมื่อวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารศาล ยุติธรรมเร่ืองการจดัตั้งแผนก
ในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ประกาศ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 ก าหนดให้จดัตั้งแผนกคดี
ส่ิงแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์ และใหมี้ประธานแผนกคดีส่ิงแวดลอ้ม ในศาลอุทธรณ์เป็นผูรั้บผิดชอบ
งานในแผนกหน่ึงคน คดีท่ีอยูใ่นอ านาจพิจารณาพิพากษาของแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์ 
คือ คดีส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีความหมายตามค าสั่งประธานศาลฎีกาท่ี 30/2557 
   (3) ศาลชั้นตน้ 
   ศาลยติุธรรมจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มข้ึนในศาลแพ่ง เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2554 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมไดป้ระกาศให้จดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มข้ึนในศาลชั้นตน้
โดยอยูท่ี่ศาลแพ่ง มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในศาลแพ่งและคดีส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเกิดข้ึนนอกเขตศาลแพ่งท่ีมีความสลบั ซบัซอ้น และศาลแพง่ไดรั้บไวพ้ิจารณา จึงท าใหก้ารด าเนิน
กระบวนการพิจารณาและพิพากษาคดีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของศาลยุติธรรมสามารถอ านวยความ
ยติุธรรมใหแ้ก่ประชาชนไดม้ากข้ึน (Manager online, Online) 
   ส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมในศาลยุติธรรมนั้น ประธานศาลฎีกาได้ออก
ค าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 128 ตอนท่ี 30 ก 
วนัท่ี 29 เมษายน 2554) ขอ้ 3 ก าหนดวา่  
   “สิทธิท่ีจะฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มให้ค  านึงถึงสิทธิของบุคคลท่ีจะไดรั้บประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสิทธิท่ีจะด ารงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติและ
ต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ อนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต
ของตนตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
   ศาลพึงพิจารณาว่าบุคคลท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในชุมชนหรือบริเวณท่ีมีการท าลายหรือ
ท าให้เส่ือมสภาพซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มโดยผิดกฎหมายแลว้ และอาจขอให้ศาลมี
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ค าสั่งหรือค าพิพากษาให้ผูก้ระท าการดงักล่าวระงบั หรือกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได”้  
   นอกจากน้ีในการพิจารณาวา่คดีใดท่ีจะเขา้ข่ายอยูใ่นเขตอ านาจของศาลยุติธรรมนั้น 
ประธานศาลฎีกาไดอ้อกค าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ 1 ก าหนดวา่ “คดีส่ิงแวดลอ้ม” 
หมายความวา่ 
    (1) เป็นคดีแพ่งที่กระท าการตามค าฟ้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์
อนัเน่ืองมาจากการท าลายหรือเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมของชุมชนหรือ
ระบบนิเวศน์ 
    (2) เป็นคดีแพ่งที่โจทก์มีค  าขอให้จ  าเลยกระท าการหรืองดเวน้กระท าการ
เพื่อคุม้ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
    (3) เป็นคดีแพง่ท่ีโจทกมี์ค าขอใหจ้  าเลยชดใชค้่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย
เพื่อขจดัมลพิษท่ีเกิดข้ึนหรือฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มหรือเพื่อมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสียไป 
    (4) เป็นคดีแพ่งท่ีมีค  าขอให้จ  าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายต่อ
ชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามยั หรือสิทธิใด ๆ ของโจทก์ อนัเกิดจากมลพิษที่จ  าเลยเป็นผูก้่อหรือ
ตอ้งรับผดิ 
   ปัจจุบนัการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มสามารถฟ้องไดท่ี้ศาลชั้นตน้ทัว่ราชอาณาจกัร
ตามเขตอ านาจศาล (ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 4) อยา่งไรก็ตามเม่ือมีการแกไ้ข 
เพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ (ฉบบัท่ี 28) ท าใหก้ารฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีศาลอ่ืน
ท่ีไม่ใช่ศาลแพ่ง เช่น ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ศาลแพ่งธนบุรี หรือศาลจงัหวดัอ่ืน ๆ หากศาลท่ีรับคดีไว้
พิจารณาเห็นว่าคดีท่ียื่นฟ้องนั้นผลของคดีดงักล่าวอาจกระทบต่อการอนุรักษ์และการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม ก็จะริเร่ิมโอนคดีไปยงัศาลแพง่และท าความเห็นเสนอประธาน
ศาลอุทธรณ์เพื่อมีค าสั่งโอนคดีนั้นไปยงัศาลแพ่ง ศาลแพ่งอาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีรับโอนมาโดย
ผูพ้ิพากษาในแผนกคดีท่ีศาลแพ่งจดัตั้ งข้ึนมาแล้วก็ได้ เช่น แผนกคุ้มครองผูบ้ริโภค แผนกคดี
ส่ิงแวดลอ้ม (ไพโรจน์ วายภุาพ, 2559, หนา้ 97) ตามท่ีมาตรา 6/1 วรรคแรก บญัญติัวา่ “คดีท่ียืน่ฟ้อง
ไวต่้อศาลชั้นตน้ซ่ึงไม่ใช่คดีแพ่ง ก่อนวนัช้ีสองสถานหรือก่อนวนัสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัใน
กรณีท่ีไม่มีการช้ีสองสถาน หากศาลท่ีคดีนั้นอยู่ระหว่างพิจารณาเห็นว่าผลของคดีดงักล่าวอาจ
กระทบต่อการอนุรักษ์และการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม การคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคเป็นส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะอยา่งอ่ืนท่ีส าคญั และการโอนคดีไปศาลแพ่งจะท าให้
การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ก็ใหศ้าลแจง้คู่ความทราบและท าความเห็น
เสนอประธานศาลอุทธรณ์เพื่อมีค าสั่งโอนคดีนั้นไปยงัศาลแพง่ได ้ค าสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุด” 
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   การด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมท่ีศาลแพ่งแผนกคดีส่ิงแวดล้อม นอกจากเป็นไปตาม
บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 6/1 แล้ว โจทก์ยงัสามารถฟ้องคดี
ส่ิงแวดลอ้มต่อศาลแพง่แผนกคดีส่ิงแวดลอ้มไดโ้ดยตรงไม่วา่จะเป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่มเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เร่ือง การจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดล้อมในศาลแพ่ง 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนท่ี 30 ก วนัท่ี 29 เมษายน2554 ) คือ 
   ข้อ 3 ให้จัดตั้ งแผนกคดีส่ิงแวดล้อมข้ึนในศาลแพ่งเพื่อพิจารณาพิพากษาคดี
ส่ิงแวดลอ้มตามค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 
   (1) คดีส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในเขตศาลแพง่ 
   (2) คดีส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนนอกเขตศาลแพ่งซ่ึงมีความยุง่ยากซบัซ้อน และศาลแพ่ง
ไดรั้บไวพ้ิจารณาพิพากษาตามมาตรา 16 วรรคสาม แห่งพระธรรมนูญศาลยติุธรรม 
  2) ศาลปกครอง 
  ศาลปกครองได้เปิดท าการมาตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2544 เพื่อท าหน้าท่ีในการพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองทุกประเภทตามท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายไดบ้ญัญติัไว ้โดยในการพิจารณา
พิพากษาคดีท่ีผา่นมาในคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มนั้นจะเป็นขอ้พิพาทท่ีมีลกัษณะพิเศษกวา่คดี
ปกครองอ่ืน ๆ เพราะเป็นขอ้พิพาทท่ีมีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐเขา้ไปเก่ียวขอ้ง
อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการใช้อ านาจตามกฎหมายในการออกกฎ ค าสั่ง หรือการละเลยต่อ
หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบติั หรือปฏิบติัหน้าท่ีดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการ
ควบคุมโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  ส าหรับคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มนั้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 ประธานศาลปกครอง
ไดอ้อก “ค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุดในการด าเนินคดีทางปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม” 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 128 ตอนท่ี 30 ก วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2554) ไดใ้ห้ความหมาย
ของคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไวว้า่  
  “คดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม” หมายความรวมถึง คดีพิพาทระหวา่งหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนั อนัเน่ืองมาจากการ
ใช้อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทางปกครองตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดล้อม การคุ้มครองหรือรักษาสภาพทางธรรมชาติ พืช สัตว์หรือส่ิงมีชีวิต การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การคุม้ครองดูแลสุขภาพสุขภาพมนุษย ์การจดัระเบียบสภาพแวดลอ้มมนุษย ์
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สภาพภูมิอากาศ ภูมิทศัน์ ศิลปวฒันธรรม หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและคดีอ่ืนตามประกาศของ
ประธานศาลปกครองสูงสุด 
  นอกจากน้ี ประธานศาลปกครองสูงสุดไดล้งนามในประกาศประธานศาลปกครอง
สูงสุด เร่ือง การจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลปกครองสูงสุดและประกาศประธานศาลปกครอง
สูงสุด เร่ือง การจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลปกครองชั้นตน้ เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2554 และ
ได้เปิดท าการพร้อมกันทั่วประเทศทั้ งศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด เม่ือวนัท่ี 2 
สิงหาคม 2554 เป็นตน้มา (ส านกังานศาลปกครองแผนกคดีส่ิงแวดลอ้ม, 2554, หนา้ 24-25) ดงัน้ี 
   (1) ศาลปกครองชั้นตน้  
   ศาลปกครองได้มีการจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดล้อมในศาลปกครองชั้นตน้ทุกศาล 
เพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณาและพิพากษาและด าเนินการทั้งปวงในคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มภายใน
เขตอ านาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น กรณีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ อธิบดีศาล
ปกครองชั้นตน้อาจมอบหมายให้ตุลาการแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มพิจารณาพิพากษาคดีอ่ืนใดตาม่ีเห็น
สามควรดว้ยก็ได ้ให้แผนกคดีส่ิวแวดลอ้มในศาลปกครองชั้นตน้ ประกอบดว้ยองค์คณะและตุลา
การผูแ้ถลงคดีท่ีมีความเช่ียวชาญคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมีจ านวนองค์คณะและตุลาการผู ้
แถลงคดีตามท่ีอธิบดีศาลปกครองชั้ นต้นประกาศก าหนด โดยมีตุลาการหัวหน้าแผนกคดี
ส่ิงแวดล้อมในศาลปกครองชั้นตน้เป็นผูรั้บผิดชอบงานของแผนก แผนกคดีส่ิงแวดล้อมในศาล
ปกครองชั้นตน้ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินกวา่สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีประกาศจดัตั้งแผนกมีผลบงัคบัใช ้ 
   (2) ศาลปกครองสูงสุด 
   ศาลปกครองสูงสุด มีการจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลปกครองสูงสุด เพื่อท า
หนา้ท่ีพิจารณาพิพากษาและด าเนินการทั้งปวงในคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มภายในเขตอ านาจ
ของศาลปกครองสูงสุด กรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ประธานศาลปกครองสูงสุด
อาจมอบหมายให้ตุลาการในแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มพิจารณาพิพากษาคดีอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้
ให้แผนกคดีส่ิงแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด ประกอบดว้ยองค์คณะและตุลาการผูแ้ถลงคดีท่ีมี
ความเช่ียวชาญคดีปกครองสูงสุดประกาศก าหนด โดยมีตุลาการหัวหน้าแผนกคดีส่ิงแวดล้อมใน
ศาลปกครองสูงสุดเป็นผูรั้บผิดชอบงานของแผนก แผนกคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลปกครองสูงสุดจะ
เร่ิมด าเนินการเม่ือใดให้เป็นไปตามประกาศของประธานศาลปกครองสูงสุด แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินกวา่
สามสิบวนันบัแต่วนัประกาศจดัตั้งแผนกมีผลบงัคบัใช ้
   การท่ีประชาชนจะฟ้องคดีส่ิงแวดล้อมต่อศาลปกครองได้นั้นจะตอ้งเป็นไปตาม 
มาตรา 9แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ประสาท พงษสุ์วรรณ, ม.ป.ป., หนา้ 2-8)     
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    (2.1) คดีฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งทางการปกครองหรือกฎท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม 
    (2.2) คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
กระท าการใด ซ่ึงหมายถึง การใชอ้  านาจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองท่ีมีลกัษณะ
เป็นการกระท าทางกายภาพ (acte physique) หรือการปฏิบติัการ (operation) ของฝ่ายปกครอง (ไม่ใช่
นิติกรรมทางปกครอง) โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม และขอใหศ้าลสั่งหา้มการกระท าดงักล่าว 
    (2.3) คดีพิพาทเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐละเลย
ต่อหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายส่ิงแวดลอ้มก าหนดใหต้อ้งปฏิบติัหรือปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร 
    (2.4) คดีพิพาทเก่ียวกบัการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ี
ของรัฐอนัเกิดจากการใชอ้  านาจตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม หรือจากกฎ หรือค าสั่งทางปกครอง หรือ
ค าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าท่ีตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มก าหนดให้ตอ้งปฏิบติั หรือปฏิบติั
หนา้ท่ีดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร  
    (2.5) คดีพิพาทเก่ียวกบัความรับผดิอยา่งอ่ืนตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
    (2.6) คดีพิพาทเก่ียวกบัสัญญาทางปกครองท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
    (2.7) คดีท่ีมีกฎหมายส่ิงแวดลอ้มก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ี
ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบงัคบัใหบุ้คคลตอ้งกระท าหรือละเวน้การกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
    (2.8) คดีพิพากษาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีกฎหมายส่ิงแวดลอ้มก าหนดให้อยูใ่นอ านาจ
หนา้ท่ีของศาลปกครอง  
  อยา่งไรก็ตาม บุคคลท่ีจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองทางส่ิงแวดลอ้มไดน้ั้นจะตอ้งปรากฏวา่
เป็นผูเ้สียหายซ่ึงมีขอ้พิจารณา ดงัต่อไปน้ี 
  ผูเ้สียหายในคดีปกครองตามท่ีพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ก าหนดไว ้หมายถึง บุคคลท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจจะหลีกเล่ียงได ้อนัเน่ืองมาจากการกระท าหรืองดเวน้การกระท า
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เห็นไดว้า่การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นแค่อาจจะ
ได้รับความเดือดร้อนเสียหายก็เพียงพอต่อการเป็นผูเ้สียหายในการฟ้องร้องคดีปกครองแล้ว 
ซ่ึงกฎหมายส่ิงแวดลอ้มไม่ไดเ้ป็นกฎหมายละเมิดทัว่ไปแต่เป็นกฎหมายเฉพาะท่ีมีการป้องกนัไว้
ล่วงหนา้ (Precautionary Principle) เป็นการก าหนดหรือหามาตรการโดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีจ าเป็น
เหมาะสมเพื่อป้องกนัมิให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายท่ีสามารถคาดหมายไวล่้วงหนา้ หรือให้
เกิดผลกระทบต่อความเสียหายนอ้ยท่ีสุดในดา้นส่ิงแวดลอ้ม จึงท าให้แมค้วามเสียหายยงัไม่เกิดข้ึน
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จนถึงขั้นแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุและผล (causation ) ตามหลกักฎหมายละเมิดหรือเพียงแต่
มีแนวโน้มท่ีจะเกิดก็มากเพียงพอแลว้ท่ีจะเขา้ไปเป็นผูเ้สียหายในคดีปกครองซ่ึงแตกต่างจากศาล
ยติุธรรม (คนึงนิจ ศรีบวัเอ่ียม, 2555, หนา้ 20)  
  อาจกล่าวไดว้า่ผูท่ี้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือ “ผูเ้สียหายในคดีปกครอง” นั้น
ไดแ้ก่ ผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได ้
อนัเน่ืองมาจากการกระท าหรืองดเวน้การกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
หรือมีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยูใ่นเขตอ านาจปกครองตามมาตรา 9 
(ฤทยั หงส์สิริ, 2555, หน้า 107) ซ่ึงเป็นการฟ้องหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐให้
ชดใชค้่าเสียหายได ้ถา้หากวา่ความเสียหายนั้นมาจากการกระท าละเมิดอนัเกิดจากการใชอ้  านาจตาม
กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม หรือจากกฎ หรือค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหนา้ท่ี
ตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั หรือปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวล่าชา้ (ชชัชม อรรฆภิญญ,์ 
2555, หนา้ 11)  
 5.2 อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 
 เม่ือมีความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายซ่ึงการท่ีจะท าให้
ไดรั้บการเยียวยานั้นสามารถท าไดโ้ดยท่ีไม่จ  าตอ้งฟ้องคดีซ่ึงไดแ้ก่ การเจรจา การตั้งอนุญาโตตุลาการ
ทางส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Mediation) ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากเพราะจะให้เกิดการระงบั
ขอ้พิพาทกนัโดยสมานฉนัทโ์ดยไม่ตอ้งฟ้องคดีหรือไม่ตอ้งให้ศาลวินิจฉยัคดี (สุนทรียา เหมือนพะวงศ,์ 
2550, หนา้ 17) ส าหรับการฟ้องคดีต่อศาลจะท าให้เสียเวลาและค่าใชจ่้ายมากท าใหมี้การมองหาทาง
เลือกอ่ืนในการระงบัขอ้พิพาทซ่ึงไดแ้ก่ การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) การระงบัขอ้พิพาทวธีิน้ี
จะอาศยับุคคลธรรมดาท่ีมิใช่ศาลเป็นผูพ้ิจารณาช้ีขาดขอ้พิพาทให้แก่คู่กรณี (สุนีย ์มลัลิกะมาลย,์ 
2542, หนา้ 75) เป็นการระงบัขอ้พิพาททางเลือกประเภทหน่ึงนอกจากศาล โดยคู่กรณีสามารถเลือก
คนท่ีมาท าหน้าท่ีเป็นคนตดัสินขอ้พิพาทของตนได้จึงเป็นท่ีนิยมเพราะเม่ือเทียบกบัศาลแล้วเป็น
วิธีการท่ีประหยดัเวลาและมีประสิทธิภาพมากกว่า เน่ืองจากว่ามีกระบวนการท่ีคู่กรณีสามารถ
ด าเนินวิธีพิจารณาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ของตน นอกจากน้ี ยงัมีสิทธิเลือกอนุญาโตตุลาการ
ที่เป็นกลางและเช่ียวชาญเฉพาะดา้นตามท่ีคู่กรณีพิพาทกนัในแต่ละเร่ือง อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะน า
อนุญาโตตุลาการมาใชใ้นการระงบัขอ้พิพาทไดน้ั้นจะตอ้งปรากฏวา่เกิดจากท่ีคู่กรณีไดต้กลงกนัไว้
ไม่วา่จะเป็นการตกลงก่อนหรือภายหลงัมีขอ้พิพาทเกิดข้ึนแลว้ก็ตามโดยอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งก่อนหรือ
ขณะฟ้องคดีก็ได ้ 
 ในคดีส่ิงแวดลอ้มก็เหมือนกบัคดีแพ่งทัว่ไปท่ีเรียกร้องค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหน่ึงแต่จะมี
ความยุง่ยากสลบัซบัซ้อนมากกว่าคดีแพ่งทัว่ไปตรงท่ีวา่การไดรั้บความเสียหายจากมลพิษนั้นบาง



57 

กรณีเป็นเร่ืองยากท่ีจะรู้วา่ไดรั้บสารพิษมาจากแหล่งใดหรือสารพิษชนิดใดท่ีท าใหไ้ดรั้บอนัตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย อนามัยหรือทรัพย์สินเพราะเป็นเร่ืองท่ีจะต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือทาง
การแพทย ์ดงันั้นในการระงบัขอ้พิพาททางส่ิงแวดลอ้มคู่กรณีสามารถด าเนินการไดห้ลายทางไม่วา่
จะเป็นทางศาล การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท หรืออนุญาโตตุลาการ 
 ประเภทของอนุญาโตตุลาการแบ่งตามบุคคลท่ีด าเนินการการระงบัขอ้พิพาท 
 การอนุญาโตตุลาการอาจด าเนินการโดยคู่กรณีเองหรือโดยการใช้บริการของสถาบนั
อนุญาโตตุลาการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี (เสาวนีย ์อศัวโรจน์, 2548, หนา้ 40-42) 
  1) การอนุญาโตตุลาการท่ีคู่กรณีด าเนินการ (ad hoc arbitration) 
  ในการระงบัขอ้พิพาทคู่กรณีสามารถตกลงใชก้ารอนุญาโตตุลาการตามวธีิการดงักล่าว
ดว้ยตนเองโดยตั้งอนุญาโตตุลาการและก าหนดรายละเอียดของวธีิพิจารณาต่าง ๆ  และใหอ้นุญาโตตุลาการ
พิจารณาช้ีขาดขอ้พิพาทของตนโดยไม่ใชบ้ริการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการใด ๆ ก็ได ้เม่ือมีการ
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแลว้ก็จะมีการด าเนินการพิจารณาขอ้พิพาทตามพยานหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีคู่กรณี
เสนอเขา้มาโดยวิธีพิจารณาเป็นไปตามท่ีตกลงกนัโดยไม่ขดัต่อบทบญัญติัของกฎหมายท่ีใช้บงัคบั
กบัการอนุญาโตตุลาการนั้น (พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545) โดยเปิดโอกาสให้คู่กรณี
ทั้งสองฝ่ายเขา้ร่วมในการพิจารณา หลงัจากท่ีอนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาดขอ้พิพาทแลว้ก็ตอ้งท า
ค าช้ีขาดโดยปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัการอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ
ยอ่มมีผลผกูพนัใหคู้่กรณีตอ้งปฏิบติัตาม 
  2) การอนุญาโตตุลาการท่ีด าเนินการโดยสถาบนัอนุญาโตตุลาการ (institutional arbitration)  
  ในการระงับข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนคู่กรณีอาจตกลงกันให้ใช้บริการของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการของสถาบันใดสถาบันหน่ึงก็ได้ซ่ึงเป็นสถาบันที่ตั้ ง ข้ึนมาเพื่อให้บริการ 
การอนุญาโตตุลาการซ่ึงอาจเป็นสมาคมหรือส านกังานอนุญาโตตุลาการของประเทศต่าง ๆ เช่น 
สมาคมอนุญาโตตุลาการ หรืออาจอยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นส่วนหน่ึงของหอการคา้ของประเทศต่าง ๆ ท่ี
ใหบ้ริการกบัสมาชิกของหอการคา้และนกัธุรกิจทัว่ไป 
  ในแต่ละสถาบนัจะมีรายช่ือบุคคลท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นอนุญาโตตุลาการซ่ึงมีความรู้และ
ความเช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ เช่น กฎหมาย การก่อสร้าง การค้า การลงทุน วิศวกรรม แพทย์ 
สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้คู่กรณีท่ีประสงคจ์ะใชบ้ริการ ผูท่ี้ไดรั้บ
ให้เป็นอนุญาโตตุลาการก็จะเป็นผูท้  าหน้าท่ีพิจารณาช้ีขาดขอ้พิพาทโดยปฏิบติัตามขอ้บงัคบัการ
อนุญาโตตุลาการของสถาบนันั้นหรือคู่กรณีจะเลือกอนุญาโตตุลาการจากบุคคลภายนอกเพื่อให้ท า
การพิจารณาช้ีขาดขอ้พิพาทภายใตก้ารควบคุมดูแลของสถาบนัก็ได ้
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  เม่ือมีความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนแลว้ในการระงบัขอ้พิพาททางส่ิงแวดล้อม
โดยอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีหลีกเล่ียงการน าคดีข้ึนสู่ศาลท าให้คู่กรณีไม่ต้อง
เสียเวลามากนกัและสามารถเลือกบุคคลท่ีจะมาเป็นคนช้ีขาดขอ้พิพาทไดซ่ึ้งจะเลือกจากบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถทางส่ิงแวดลอ้มซ่ึงอาจจะมาจากหลายสาขาอาชีพได้ เช่น นักกฎหมายทาง
ส่ิงแวดลอ้ม แพทย ์นกัเศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ อย่างไรก็ตามในการระงบัขอ้พิพาททางส่ิงแวดลอ้ม
โดยอนุญาโตตุลาการนั้นก็มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ดงัน้ี 
  ขอ้ดีของการระงบัขอ้พิพาททางส่ิงแวดลอ้มโดยอนุญาโตตุลาการ  
   (1) เป็นการประหยดัเวลาเน่ืองจากอนุญาโตตุลาการไม่มีขั้นตอนมากมายเม่ือเทียบ
กบัการด าเนินคดีในชั้นศาลซ่ึงมีวธีิพิจารณาความท่ีตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 
   (2) ผูเ้สียหายได้รับการเยียวยาเร็วข้ึนเม่ืออนุญาโตตุลาการมีค าตดัสินช้ีขาดแลว้
และคู่กรณีปฏิบติัตามค าตดัสินท าใหข้อ้พิพาทยติุลงทนัที 
   (3) กระบวนการพิจารณาเป็นการลบั มีเพียงคู่กรณีเท่านั้นท่ีรู้ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ หาก
เทียบกับการด าเนินคดีในชั้นศาลเป็นไปโดยเปิดเผยต่อหน้าคนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในห้องพิจารณาคดี
เดียวกนั 
  ขอ้เสียของการระงบัขอ้พิพาททางส่ิงแวดลอ้มโดยอนุญาโตตุลาการ 
   (1) การด าเนินกระบวนอนุญาโตตุลาการจะเสียค่าใชจ่้ายมาก โดยคู่กรณีจะตอ้งเสีย
ค่าป่วยการให้คณะอนุญาโตตุลาการซ่ึงอาจจะมีหลายคน นอกจากน้ีอนุญาโตตุลาการท่ีมีช่ือเสียงมาก
หรือคดีท่ีมีความยุ่งยากสลบัซับซ้อนก็จะเสียค่าใช้จ่ายให้กบัคณะอนุญาโตตุลาการมากข้ึนไปอีก 
โดยเฉพาะคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งมีพยานหลกัฐานทั้งทางวทิยาศาสตร์และทางการแพทย ์
   (2) เม่ืออนุญาโตตุลาการมีค าตดัสินแลว้ถา้คู่กรณีไม่ปฏิบติัตามจะตอ้งมีกระบวนการ
ของศาลท่ีตอ้งบงัคบัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการในส่วนน้ีท าให้ตอ้งเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
ในส่วนน้ีเพิ่มข้ึนอีกไม่เหมาะกบัคดีท่ีมีความเสียหายเพียงเล็กนอ้ย 
  เม่ือมีขอ้พิพาทเกิดข้ึนปัจจุบนัมีการน าวิธีการระงบัขอ้พิพาททางเลือกมาใช้มากข้ึน
โดยเฉพาะการไกล่เกล่ียและอนุญาโตตุลาการเป็นการช่วยให้คู่กรณีสามารถยุติขอ้พิพาทกนัไดโ้ดย
ไม่ตอ้งน าคดีข้ึนสู่ศาลเสมอไปท าใหไ้ม่ตอ้งเสียเวลาเหมือนอยา่งเช่นการฟ้องร้องคดีต่อศาล 

6. กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย  

 กฎหมายส่ิงแวดลอ้มนั้นประกอบไปดว้ยกฎหมายหลายฉบบั ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นกฎหมาย
มหาชนจะเป็นเร่ืองของการให้อ านาจแก่หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปจดัการ ป้องกนั แกไ้ข
หรือควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ในส่วนของกฎหมายอาญาจะเป็นเร่ืองท่ีให้เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งมี
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อ านาจด าเนินคดีกบัผูก้ระท าผิด และในส่วนท่ีเป็นกฎหมายเอกชนจะเป็นเร่ืองความรับผิดทางแพ่ง
ของบุคคลอ่ืนท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมและบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นเร่ืองการท าละเมิด 
(อ านาจ วงศ์บัณฑิต , 2557, หน้า 523) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมท่ีได้
ท าการศึกษาและวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ
ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 6.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นกฎหมายท่ีก าหนดถึงความรับผิดทางละเมิดท่ีใช้
บงัคบัในคดีส่ิงแวดล้อมในส่วนของการฟ้องคดีก่อนท่ีจะมีพระราชบัญญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 จึงตอ้งน าหลกัความรับผิดทางละเมิดมาใช้บงัคบักบัการ
ฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้ม บทบญัญติัในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและ
วจิยัในคร้ังน้ี คือ หลกัความรับผดิทางละเมิด อายคุวามฟ้องคดี และการสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษา 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1) หลกัความรับผดิทางละเมิด 
  กฎหมายว่าด้วยละเมิดเป็นรากฐานท่ีส าคัญอย่างหน่ึงของกฎหมายส่ิงแวดล้อม 
กฎหมายวา่ดว้ยละเมิดนั้นครอบคลุมความรับผดิของบุคคลในกรณีต่าง ๆ ไวห้ลายเร่ืองไม่ใช่เฉพาะ
เร่ืองส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น เช่น ละเมิดต่อชีวติ ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
  การกระท าอนัเป็นการละเมิด หมายถึง การกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล
อ่ืนโดยไม่มีสิทธิหรือท่ีเรียกวา่ “ล่วงสิทธิ ผดิหนา้ท่ี” ซ่ึงหมายถึง การล่วงล ้าเขา้ไปท าให้เสียหายต่อ
สิทธิของผูอ่ื้น อนัตนมีหน้าท่ีจกัตอ้งเคารพในสิทธินั้นจึงเท่ากบัว่าผิดหน้าท่ีในขณะเดียวกันด้วย 
(สุษม ศุภนิตย ,์ 2553, หน้า 12) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 420 เป็นแม่บทลกัษณะ
ละเมิดไดบ้ญัญติัถึงการกระท านั้นจะตอ้งก่อให้เกิดความเสียหายจึงจะเป็นการกระท าละเมิด โดย
มาตรา 420 บญัญติัว่า “ผูใ้ดจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขา
เสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี อนามยัก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใดก็ดี ท่านวา่ผูน้ั้น
ท าละเมิดจ าตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 
  องคป์ระกอบตาม มาตรา 420 แยกพิจารณาได ้ดงัน้ี 
   (1) ผูใ้ด 
   ผูใ้ด การท่ีจะถือว่าเป็นการกระท าละเมิดไดน้ั้นจะตอ้งเป็นการกระท าของบุคคล
ไม่วา่จะบรรลุนิติภาวะแลว้หรือผูเ้ยาว ์หรือบุคคลวิกลจริต นอกจากน้ียงัหมายความรวมถึงบุคคลท่ี
ตอ้งรับผดิในการกระท าของบุคคลอ่ืนหรือความเสียหายท่ีเกิดจากทรัพยห์รือส่ิงของดว้ย  
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   (2) การกระท า 
   การกระท า หมายถึง การเคล่ือนไหวร่างกายโดยรู้ส านึกในการกระท าและสามารถ
บงัคบัการเคล่ือนไหวร่างกายได้ซ่ึงสามารถเทียบเคียงได้จากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 
วรรคสอง ซ่ึงบญัญติัว่า “ ...กระท าโดยรู้ส านึกในการท่ีกระท า...” นอกจากน้ีการกระท ายงัรวมถึง
การงดเวน้การกระท าอีกด้วย การงดเวน้การกระท า คือ การไม่เคล่ือนไหวร่างกายซ่ึงสามารถ
เทียบเคียงได้จาก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคห้า ซ่ึงบัญญัติว่า “การกระท า ให้
หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอนัหน่ึงอนัใดข้ึนโดยงดเวน้การท่ีจกัตอ้งกระท าเพื่อป้องกนัผลนั้น
ดว้ย” ดงันั้น การกระท าจึงหมายความรวมถึง การงดเวน้กระท าในกรณีท่ีจกัตอ้งป้องกนัผลซ่ึงการ
ป้องกนัผลเสียหายมิให้เกิดนั้นตอ้งมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งป้องกนั หน้าท่ีนั้นอาจเกิดจากบทบญัญติัของ
กฎหมาย เช่น บิดา มารดา มีหนา้ท่ีเล้ียงดูบุตร หนา้ท่ีเกิดจากสัญญา เช่น หน่ึง ตกลงรับเล้ียงดูบุตร
ของ สอง เป็นตน้  
   (3) โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  
   การกระท าโดยละเมิดเกิดข้ึนไดท้ั้งโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ซ่ึงการกระท า
โดยจงใจ หมายถึง การกระท าด้วยความตั้งใจเช่นเดียวกับการกระท าโดยเจตนา ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสอง ซ่ึงบญัญติัวา่ “กระท าโดยเจตนา ไดแ้ก่ กระท าโดยรู้ส านึกใน
การท่ีกระท าและในขณะเดียวกนัผูก้ระท าประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น” 
จากลกัษณะของการกระท าโดยเจตนานั้นจะตอ้งปรากฏวา่ผูก้ระท าประสงคต่์อผลหรือยอ่มเล็งเห็น
ผลของการกระท า เช่น การท่ีเจ้าของโรงงานปล่อยสารพิษลงสู่แม่น ้ า ล าคลอง แม้ว่าจะไม่ได้
ประสงค์ให้ปลาท่ีชาวบา้นเล้ียงไวต้ายก็ตามแต่ก็เล็งเห็นผลไดว้่าสารพิษท่ีปล่อยออกไปนั้นท าให้
ปลาตายได ้
   ส่วนการกระท าโดยประมาท หมายถึง เป็นการกระท าโดยไม่ตั้งใจแต่ขาดความ
ระมดัระวงัมีความหมายเช่นเดียวกบัการกระท าโดยประมาท ตามประมาทกฎหมายอาญา มาตรา 59 
วรรคส่ี ซ่ึงบญัญติัว่า “กระท าโดยประมาท ได้แก่ กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนาแต่กระท าโดย
ปราศจากความระมดัระวงัซ่ึงบุคคลในภาวะเช่นนั้นจกัตอ้งมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผูก้ระท า
อาจใชค้วามระมดัระวงัเช่นนั้นไดแ้ต่หาไดใ้ชใ้ห้เพียงพอไม่” ความรับผดิทางละเมิดนั้น ระดบัความ
ระมดัระวงัเพื่อท่ีจะวินิจฉยัความรับผิดของผูก้ระท าความเสียหายนั้นตอ้งเปรียบเทียบกบับุคคลท่ีมี
ความระมดัระวงัตามพฤติการณ์ของแต่ละบุคคล โดยพิจารณาไดจ้าก อายุ การศึกษา หนา้ท่ีการงาน 
ผูมี้วิชาชีพหรือความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน ตวัอย่างเช่น จ าเลยท่ี 2 เป็นผูรั้บจา้งตอกเสาเข็มจาก
จ าเลยท่ี 1 แม้จ  าเลยท่ี 1 ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ก่อสร้างอาคารได้แต่การตอกเสาเข็ม
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บา้นโจทก์จะแกต้วัให้พน้ผิดไม่ได ้การที่จ  าเลยที่ 1 ว่าจา้งจ าเลยที่ 2 
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ตอกเสาเข็มเพื่อสร้างอาคารสูง 30 ชั้น โดยจ าเลยท่ี 1 เลือกจ าเลยท่ี 2 ให้ลงเสาเข็มโดยวิธีใช้ป้ันจัน่
ยกแท่งเหล็กตอกทั้ง ๆ ท่ีตระหนกัดีวา่จะท าให้ท่ีดินขา้งเคียงถูกกระทบกระเทือนอยา่งแรงอนัเป็นเหตุ
ให้บา้นโจทก์เสียหาย จ าเลยท่ี 1 จึงเป็นผูผ้ิดในส่วนการงานท่ีสั่งให้ท าตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์มาตรา 428 ส่วนจ าเลยท่ี 2 เป็นผูป้ระมาทเลินเล่อ จ าเลยท่ี 1 และท่ี 2 จึงตอ้งใชค้่าสินไหม
ทดแทนแก่โจทกต์ามมาตรา 420 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2474/2539)    
  (4) โดยผดิกฎหมาย 
   การกระท าท่ีจะเป็นการละเมิดนั้นนอกจากกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อแลว้
จะต้องกระท าโดยผิดกฎหมาย กล่าวคือ เป็นการกระท าลงโดยไม่มีอ านาจหรือไม่มีสิทธิหรือ
ท าโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ในกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัไวว้า่เป็นความผิดอยา่งชดัแจง้ เช่น ประมวล
กฎหมายอาญา การกระท าผดิกฎหมายอาญานั้นยอ่มเป็นการกระท าโดยมิชอบดว้ยกฎหมายอยูใ่นตวั 
ตวัอย่างเช่น เอไดท้  าร้ายบีจนไดรั้บอนัตรายแก่กาย ดงัน้ี ถือว่ากระท าผิดกฎหมายอาญาและเป็น
การกระท าละเมิดต่อบี จึงตอ้งชดใช่ค่าเสียหาย 
   (5) ความเสียหายเกิดข้ึน 
   โดยความเสียหายเกิดข้ึนต่อชีวิต ร่างกาย อนามยั เสรีภาพ ทรัพยสิ์นหรือสิทธิ
อยา่งหน่ึงอยา่งใดของบุคคลอ่ืน แมจ้ะมีการกระท าโดยผดิกฎหมายแต่ก็มิไดห้มายความวา่มีความเสียหาย
เกิดข้ึนเสมอไป เม่ือความเสียหายยงัไม่เกิดก็ยงัไม่เป็นการละเมิดแต่ถา้เป็นเพียงการคาดคะเนว่าจะ
เกิดข้ึนหรือไม่ ไม่ถือวา่เป็นความเสียหายจะถือวา่เป็นการเสียหายคงตอ้งอาศยัการวนิิจฉยัของบุคคล
ธรรมดาหรือปกติชนท่ีคิดเห็นโดยชอบในสังคมเป็นมาตรฐาน เช่น ชายยนืพิงรถของหญิง กรณีน้ีไม่
ถือว่าเป็นความเสียหาย (ไพจิตร ปุญญพนัธ์ุ, 2558, หน้า 29-30) ซ่ึงความเสียหายท่ีเกิดจากคดี
ส่ิงแวดล้อมนั้นจะเป็นการท าให้เสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย รวมถึงทรัพย์สิน 
ตวัอยา่งเช่น การท่ีเจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยมลพิษลงสู่แม่น ้ าท าให้ปลาท่ีชาวบา้นเล้ียงไว้
ตายหมด ถือวา่เป็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์น 
   (6) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าและผล  
   การกระท าอนัเป็นการละเมิดนั้น แมจ้ะไดก้ระท าจนครบองคป์ระกอบตามท่ีกล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ เม่ือมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลหากโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ไดว้า่ความเสียหายท่ีโจทก์
ไดรั้บนั้นเป็นผลมาจากการกระท าของจ าเลยตามหลกัในการพิสูจน์ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุและ
ผลของการกระท า (causation) ก็จะเอาผิดกบัจ าเลยไม่ได้ ในการฟ้องคดีโดยอาศยัหลกัละเมิดน้ี 
เฉพาะผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายเท่านั้นจึงจะมีสิทธิฟ้องคดีตามมาตราน้ีได ้ในการพิสูจน์ความเสียหาย
ถือเป็นหน้าท่ีของโจทก์ท่ีจะตอ้งพิสูจน์ให้ศาลเห็นวา่ความเสียหายท่ีตนไดรั้บนั้น เป็นผลโดยตรง
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จากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของจ าเลย หากพิสูจน์ไม่ไดว้า่การกระท าของจ าเลยได้
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่โจทกศ์าลจะพิพากษายกฟ้องโดยท่ีจ าเลยไม่ตอ้งรับผดิใด ๆ ต่อโจทก ์ 
  2) อายคุวามฟ้องคดี 
  โดยทัว่ไปเม่ือบุคคลใดได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนจะต้องใช้สิทธิทางศาล
ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนดมิฉะนั้นคดีจะขาดอายคุวาม 
  อายุความ หมายถึง ก าหนดเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับการฟ้องร้องหรือการใช้
สิทธิเรียกร้อง เพราะบุคคลใดมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนช าระหน้ีหากบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีไม่ยอม
ช าระก็ตอ้งเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อศาล เพราะกระบวนการทางศาลเท่านั้นท่ีจะท าให้ผูมี้สิทธิไดรั้บ
ช าระหน้ี จึงเรียกสิทธิน้ีว่า “สิทธิเรียกร้อง” ซ่ึงการใช้สิทธิเรียกร้องดงักล่าวตอ้งใช้ภายในเวลาท่ี
กฎหมายก าหนดไวซ่ึ้งจะสั้นหรือยาวต่างกนัแลว้แต่กรณี หากผูมี้สิทธิมิไดใ้ช้สิทธิดงักล่าวภายใน
เวลาท่ีกฎหมายก าหนดจะเรียกวา่ สิทธิเรียกร้องนั้น “ขาดอายุความ” (ศนนักรณ์ โสตถิพนัธ์ุ, 2557, 
หนา้ 246-247)  
  เหตุผลท่ีกฎหมายก าหนดให้มีบทบญัญติัในเร่ืองอายคุวาม อาจพิจารณาได ้3 ประการ 
(ก าชยั กงจกัรพนัธ์, 2547, หนา้ 85) ดงัน้ี 
   (1) พิจารณาในแง่ของรัฐ        
   การก าหนดเร่ืองอายุความไวเ้ป็นนิตินโยบายของรัฐท่ีจะก่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยและความมัน่คงแน่นอนในสิทธิต่าง ๆ ของบุคคล (เทพวทุิร, พระยา และ บุญช่วย วณิกกุล, 
2509, หนา้ 592) อนัเป็นการป้องปรามมิให้น าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนมาเป็นเวลาช้านานแลว้มาฟ้องร้อง
ต่อกนั เพราะการฟ้องท าให้เกิดความยุง่ยากในการหาพยานมาสืบพิสูจน์ต่อกนัไม่วา่ทางฝ่ายเจา้หน้ี
หรือลูกหน้ีก็ตาม นอกจากน้ี อาจท าใหพ้ยานหลกัฐานนั้นไม่มีอยูแ่ลว้หรืออาจจะมีอยูแ่ต่ก็คลาดเคล่ือน
ไปไดอ้ยูเ่ฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองความทรงจ าของบุคคล ซ่ึงจะท าใหก้ารพิจารณาพิพากษาคดีเกิดความ
ไม่เป็นธรรม กฎหมายจึงก าหนดอายเุร่ืองความไวเ้พื่อตดัปัญหาเหล่าน้ี 
   (2) พิจารณาในแง่ของเจา้หน้ี  
   การท่ีเจา้หน้ีไม่ฟ้องร้องคดีภายในก าหนดอายคุวามท าใหค้ดีขาดอายคุวาม เป็นการ
ลงโทษเจา้หน้ีท่ีปล่อยปละละเลยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องของตน จนกระทัง่เลยก าหนดอายุความท่ี
กฎหมายก าหนดไว ้ซ่ึงท าให้ลูกหน้ีเกิด “สิทธิปฏิเสธ” ข้ึน ดงันั้น อายุความจึงเป็นเหมือนเคร่ืองมือ
ท่ีคอยกระตุน้ใหเ้จา้หน้ีตอ้งรีบใชสิ้ทธิภายในก าหนดอายคุวาม 
   (3) พิจารณาในแง่ของลูกหน้ี 
   เมื่อลูกหน้ีถูกฟ้องคดีต่อศาลก็จ  าตอ้งหาพยานหลกัฐานเอามาต่อสู้กบัเจา้หน้ี 
ถือเป็นภาระกบัลูกหน้ีเป็นอย่างมากในการท่ีตอ้งเก็บหลกัฐานเหล่านั้นเอาไว ้แต่การท่ีกฎหมาย
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ก าหนดให้เจา้หน้ีตอ้งฟ้องคดีภายในก าหนดอายุความจะเป็นการช่วยปลดเปล้ืองภาระของลูกหน้ี
ในอนัท่ีจะตอ้งเก็บหลกัฐานในการช าระหน้ีไว ้ท าให้ลูกหน้ีไม่ตอ้งเก็บหลกัฐานนั้นไวต้ลอดชีวิต 
เพราะเม่ือคดีขาดอายคุวาม ลูกหน้ีก็มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการช าระหน้ีได ้ 
   ในการฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู ้ท  าละเมิดทั่วไปจะใช้อายุความตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 448 วรรคแรก ซ่ึงบญัญติัวา่ “สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอนัเกิดแต่
มูลละเมิด ท่านวา่ขาดอายุความเม่ือพน้หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีผูต้อ้งเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัผูพ้ึง
จะตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนหรือเม่ือพน้สิบปีนบัแต่วนัท าละเมิด” ดงันั้น อายคุวามส าหรับฟ้องผูท้  า
ละเมิดกฎหมายก าหนดอายุความสูงสุดไวเ้พียง 10 ปี ส าหรับการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคดีส่ิงแวดลอ้ม 
ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีบทบญัญติัเร่ือง
ความรับผิดทางแพ่งไว ้แต่ก็มิไดมี้บทบญัญติัในเร่ืองอายุความฟ้องร้องคดีไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจง 
แต่ถือว่าเป็นเร่ืองความรับผิดทางละเมิด ดงันั้น ในการฟ้องคดีกบัผูท้  าละเมิดจึงตอ้งน าประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าใชบ้งัคบัซ่ึงกฎหมายไดก้ าหนดอายุความฟ้องร้องขั้นสูงสุดไวเ้พียง 10 ปี 
(สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558, หนา้ 70-71)  
  3) การสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษา 
  เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนแก่ร่างกาย สุขภาพ อนามยั ค่าเสียหายตามธรรมดาท่ีตอ้งเสียไป
ก็คือ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล ค่าขาดรายได ้ผูก้ระท าละเมิดจึงตอ้งรับผิดชดใชค้่าสินไหม
ทดแทนหรือค่าเสียหายดงักล่าว 
  ค่าสินไหมทดแทนกรณีท าละเมิดก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 444 บญัญติัวา่ “ในกรณีท าให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามยันั้น ผูต้อ้งเสียหายชอบท่ีจะได้
ชดใชค้่าใชจ่้ายอนัตนตอ้งเสียไปและค่าเสียหายเพื่อการท่ีเสียความสามารถประกอบการงานส้ินเชิง
หรือแต่บางส่วน ทั้งในเวลาปัจจุบนันั้นและในเวลาอนาคตดว้ย 
  ถา้ในเวลาท่ีพิพากษาคดีเป็นพน้วสิัยจะหยัง่รู้ไดแ้น่วา่ความเสียหายนั้นไดมี้จริงเพียงใด 
ศาลจ ากล่าวในค าพิพากษาวา่ยงัสงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะแกไ้ขค าพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน
สองปีก็ได”้  
  การก าหนดค่าสินไหมทดแทนตามวรรคแรกเป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ผูท้  า
ละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนแก่เน้ือตวัร่างกายหรืออนามยั หมายถึง 
ค่าเสียหายตามธรรมดาท่ีตอ้งเกิดข้ึน ก็คือ ค่ารักษาพยาบาลและยงัรวมถึงค่าเสียหายจากการท่ีไม่
สามารถประกอบการงานของผูถู้กท าละเมิด ส าหรับการค่าสินไหมทดแทนตามวรรคสอง ไดแ้ก่ใน
กรณีท่ีความเสียหายเกิดข้ึนแก่ร่างกายหรืออนามยั แมผู้เ้สียหายจะฟ้องคดีต่อศาลจนกระทัง่ศาลมีค า
พิพากษาและไดก้ าหนดค่าสินไหมทดแทนแลว้ก็ตามแต่ดว้ยเหตุท่ีความเสียหายแก่ร่างกายนั้นอาจ
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เป็นความเสียหายระยะยาวท่ีไม่อาจประเมินความเสียหายเพื่อก าหนดค่าสินไหมทดแทนไดแ้น่นอน
ในขณะท่ีมีค าพิพากษา กฎหมายเปิดโอกาสให้ศาลสงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะแกไ้ขค าพิพากษานั้นอีก
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ซ่ึงหมายความวา่ ขณะท่ีฟ้องคดียงัมีความเจ็บป่วยอยูแ่ละยงัตอ้งรักษา
ตวัและตอ้งติดตามอาการต่อไปอีก เม่ือศาลจะตดัสินคดีก็ยงัไม่รู้ว่าจะตอ้งมีค่ารักษาพยาบาลหรือ
ค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนเพิ่มข้ึนอีกเป็นจ านวนเท่าใด ดังนั้น ศาลก็จะเขียนไวใ้นค าพิพากษาว่าความ
เสียหายหรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากความเจ็บป่วยน้ีศาลจะสงวนสิทธิไวท่ี้จะแกไ้ขค าพิพากษาไดภ้ายใน
ระยะเวลา 2 ปี กล่าวคือ ภายใน เวลา 2 ปี ถา้ผูเ้สียหายตอ้งรับการรักษาตวัและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน
อีกก็มาร้องขอต่อศาล ซ่ึงศาลก็จะแกไ้ขค าพิพากษาให้จ  าเลยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนอีกซ่ึงใน
การแกไ้ขค าพิพากษาน้ี ยอ่มแกไ้ขไดเ้ฉพาะจ านวนค่าเสียหายเท่านั้นจะแกไ้ขอยา่งอ่ืนไม่ได ้ 
  ส าหรับคดีส่ิงแวดล้อมเน่ืองจากว่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ร่างกาย สุขภาพ หรือ
อนามยั อาจจะค่อย ๆ สะสมและใชเ้วลานานพอสมควรท่ีจะแสดงอาการในภายหลงัและเป็นการพน้
วิสัยท่ีจะหย ัง่รู้ไดแ้น่ในเวลาพิพากษาคดีว่าความเสียหายนั้นมีแทจ้ริงเพียงใด ศาลจึงมีค าพิพากษา
โดยสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษาไวไ้ม่เกิน 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 444 
วรรคสอง ซ่ึงท่ีผา่นมาเคยมีคดีท่ีศาลไดมี้ค าพิพากษาโดยสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษาไวไ้ม่เกิน 2 ปี 
ตวัอยา่งเช่น คดีโคบอลต-์60 ท่ีผูเ้สียหายบางรายตอ้งรักษาหรือติดตามผลเลือดและโครโมโซมโดยมี
ระยะเวลาติดตามผลประมาณ 10 ปี ถึงจะทราบวา่มีโอกาสเป็นมะเร็งหรือเจ็บป่วยอยา่งอ่ืนหรือไม่ 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 415/2550) ท าใหผู้เ้สียหายไม่สามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
ภายหลงัจากท่ีเกิน 2 ปีน้ีได ้นอกจากน้ียงัมีคดีท่ีผูเ้สียหายฟ้องคดียงัศาลปกครองอีก คือ คดีน้ีผูฟ้้อง
คดีท่ี 1, 2, 3, 7 และผูฟ้้องคดีท่ี 8 มีอาการปวดศีรษะอย่างมาก คล่ืนไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ผมร่วง 
เกล็ดเลือดต ่า โครโมโซมผิดปกติ ไขกระดูกฝ่อ จึงตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งแพทย ์เช่น ตอ้งงดอาหาร
ประเภทยา่ง เผา ผกั และผลไมส้ด บางรายหา้มแปรงฟัน จึงถือวา่ผูฟ้้องคดีทั้งหา้ไดรั้บความเสียหาย
แก่ร่างกายและอนามยั จึงก าหนดค่าเสียหายท่ีไม่ใช่ตวัเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
มาตรา 446 ส าหรับค่ารักษาพยาบาลในอนาคตนั้นเม่ือไม่มีหลกัฐานแน่ชดัว่าผูฟ้้องคดีท่ี 1, 2, 4, 7 
ถึงผูฟ้้องคดีท่ี 12 จะมีโครโมโซมเสียหายหรือมีโอกาสเป็นมะเร็งหรือเจ็บป่วยอย่างอ่ืนหรือไม่
อยา่งไร อีกทั้งแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ความเห็นวา่ควรติดตามผลเลือดและโครโมโซมไม่น้อยกว่า 
10 ปี จึงไม่อาจทราบในขณะน้ีว่าผูฟ้้องคดีท่ี 1, 2, 4, 7 ถึงผูฟ้้องคดีท่ี 12 จะมีอาการเจ็บป่วยใน
อนาคตหรือไม่ จึงไม่ก าหนดค่ารักษาพยาบาลในอนาคตไวใ้ห้ในขณะน้ี แต่สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะ
แกไ้ขค าพิพากษาในส่วนน้ีอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีมีค  าพิพากษาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 444 (ค าพิพากษาศาลปกครองกลางท่ี 1820/2545 และค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.415/2550)  
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 6.2 พระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครอง หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมี
มากมายหลายฉบับ ซ่ึงกฎหมายแต่ละฉบับก็มีเน้ือหาสาระและวตัถุประสงค์ในการคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันออกไป (พนัส ทศันียานนท์ และคณ, 2539, หน้า 121) เหตุผลของการ
ประกาศใช้พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เน่ืองจากวา่
เพื่อเป็นการขจดัปัญหาและขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ท่ีไม่เหมาะสมต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัไดมี้การรับรอง
สิทธิ หนา้ท่ีทางส่ิงแวดลอ้มของประชาชนให้มากข้ึนโดยการส่งเสริมให้ประชาชนและองคเ์อกชน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และไดก้ าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นในการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้
ครอบคลุมการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและการควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ (นนัทพล กาญจนวฒัน์, 2552, หนา้ 3-8)  
 นอกจากน้ียงัได้ก าหนดมาตรการในการคุ้มครองผูท่ี้ได้รับความเสียหายจากปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มไวอ้ยา่งเป็นระบบ โดยก าหนดให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าหนดมลพิษจะตอ้ง
รับผิดทางแพ่งต่อผูไ้ด้รับความเสียหายจากการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ และก าหนด
ความรับผิดส าหรับผูท่ี้ท  าลายหรือท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสียหายจึงตอ้งชดใช้
ค่าเสียหายดงักล่าวให้กบัรัฐ นอกจากน้ี ยงัก าหนดให้รัฐตอ้งจ่ายค่าเสียหายหรือค่าทดแทนให้แก่ผูท่ี้
ไดรั้บความเสียหายท่ีเกิดจากกิจการหรือโครงการท่ีริเร่ิม สนบัสนุน หรือด าเนินการโดยส่วนราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจอีกดว้ย ซ่ึงสิทธิในการฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีดงัน้ี 
  1) สิทธิไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายจากเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษท่ี
เกิดจากการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ  
  มาตรา 96 บญัญติัว่า “แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการ
ร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอนัเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพ
อนามยัหรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผูอ่ื้นหรือของรัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ เจ้าของหรือผู ้
ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มีหนา้ท่ีตอ้งรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อ
การนั้น ไม่ว่าการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อของเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เวน้แต่กรณีท่ีพิสูจน์
ไดว้า่มลพิษเช่นวา่นั้นเกิดจาก 
   (1) เหตุสุดวสิัยหรือการสงคราม 
   (2) การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจา้พนกังานของรัฐ 
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   (3) การกระท าหรือละเวน้การกระท าของผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายหรือความเสียหายเอง
หรือของบุคคลอ่ืนซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออ้มในการร่ัวไหลหรือการแพร่กระจาย
ของมลพิษนั้น 
  ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซ่ึงเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมี
หนา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึงค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีทางราชการตอ้งรับภาระ
จ่ายจริงในการขจดัมลพิษท่ีเกิดข้ึนนั้นดว้ย” 
  บทบญัญติัดงักล่าว เป็นการก าหนดให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ
ตอ้งรับผิดชอบในค่าเสียหายทางแพ่งในการประกอบกิจการของตน ดงันั้น ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทนท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษจะตอ้งรับผิดตามมาตราน้ี ไดแ้ก่ การชดใช้
ราคาทรัพยสิ์นท่ีเสียหาย ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดรายไดข้าดประโยชน์ ค่าเสียหายจากการสูญเสีย
ความสามารถในการประกอบการงานโดยส้ินเชิงหรือเพียงบางส่วน ค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ
กรณีผูต้ายมีหนา้ท่ีตอ้งอุปการะบุคคลอ่ืนตามกฎหมาย รวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีรัฐตอ้งใช้จ่ายจริงในการ
ขจัดมลพิษทั้ งท่ีเกิดกับของรัฐและกับของเอกชนตามหลักผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pay 
Principle) ในการพิสูจน์ความเสียหาย ผูเ้สียหายเพียงแต่พิสูจน์ใหไ้ดว้า่มลพิษนั้นเกิดจากการร่ัวไหล
หรือแพร่กระจายมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าเจ้าของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นได้มีการกระท าท่ีจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎี
ความรับผดิโดยเคร่งครัด (Strict Liability Theory) ส่วนเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ
จะพน้ความรับผิดได้ก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยหรือเกิดจากสงครามหรือการกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจา้พนกังานของรัฐ หรือเกิด
จากการกระท าหรือละเวน้การกระท าของผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอ่ืน
ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรงหรือโดยออ้มในการร่ัวไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น 
  2) สิทธิไดรั้บชดใชค้่าเสียหายจากรัฐ 
  กฎหมายไดก้ าหนดให้รัฐตอ้งชดใชค้่าเสียหายหรือค่าทดแทนในกิจการหรือโครงการ
ใดท่ีเกิดการแพร่กระจายของมลพิษ ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 6 บญัญติัว่า “เพื่อประโยชน์ในการร่วมกนัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
   (2) การไดรั้บชดใชค้่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากรัฐ ในกรณีท่ีไดรั้บความเสียหาย
จากภยนัตรายท่ีเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อนัมีสาเหตุมาจากกิจการหรือ
โครงการใดท่ีริเร่ิม สนบัสนุนหรือด าเนินการโดยส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ” 
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  ตามบทบญัญติัดงักล่าวเป็นการใหสิ้ทธิแก่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย สามารถเรียกร้องให้
ชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากรัฐ ในกรณีท่ีไดรั้บความเสียหายจากภยนัตรายท่ีเกิดจากการ
แพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือโครงการใดท่ีริเ ร่ิม 
สนบัสนุนหรือด าเนินการโดยส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ แมว้า่รัฐจะมิไดก่้อใหเ้กิดความเสียหายก็
ตาม แต่รัฐก็มีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจการหรือโครงการ ท่ีริเร่ิม สนับสนุนหรือด าเนินการท่ีเกิดการ
แพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษนั้นแลว้ 
  3) การชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่รัฐ 
  เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนบุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายท่ีเห็นไดช้ดั ก็คือประชาชน ส่วน
รัฐอาจเป็นผูเ้สียหายไดท้ั้งในความผิดทางแพ่งและความผิดทางอาญา ส าหรับความผิดทางแพ่งท่ี
ประชาชนไดรั้บความเสียหายเพราะถูกกระท าละเมิด จะไดรั้บความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย สุขภาพ 
อนามยั หรือทรัพยสิ์น จึงมีสิทธิเรียกร้องให้ผูก่้อความเสียหาย (ละเมิด) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายนั้นได้ ในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนต่อทรัพยสิ์นท่ีเป็นของรัฐหรือท่ีเป็นสา
ธารณสมบติัของแผน่ดินยอ่มถือวา่รัฐเป็นผูเ้สียหาย จึงมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู ้
ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นได ้อาจกล่าวไดว้่าขอ้พิพาททางส่ิงแวดลอ้มนั้นมีทั้งขอ้พิพาททางแพ่ง 
ขอ้พิพาททางอาญา ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากขอ้พิพาทดงักล่าวมีไดท้ั้งท่ีเป็นประชาชนและรัฐ ซ่ึง
บุคคลท่ีเป็นจึงมีสิทธิฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา คดีแพ่ง แล้วแต่กรณี ส าหรับผูเ้สียหายทาง
ส่ิงแวดลอ้มในความรับผดิทางแพง่ แบ่งออกเป็น 2 กรณี (วเิชียร พรมพนัธ์ุ, 2545, หนา้ 78) คือ  
   (1) ผูเ้สียหายท่ีเป็นเอกชนหรือประชาชน 
   เอกชนหรือประชาชนจะเป็นผูเ้สียหายหรือเป็นคู่กรณีในขอ้พิพาทอนัเน่ืองมาจาก
ส่ิงแวดลอ้มไดต่้อเม่ือเป็นผูไ้ดรั้บความเสียหายจากมลพิษของส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบท่ีได้รับ
เป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยั หรือทรัพย์สิน ซ่ึงถือว่าเป็นถูกโต้แยง้สิทธิ 
เพราะฉะนั้น ผูเ้สียหายยอ่มมีสิทธิเรียกร้องใหผู้ล่้วงละเมิดสิทธิดงักล่าวชดใชค้่าสินไหมทดแทนจาก
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได ้ซ่ึงผูเ้สียหายอาจเป็นประชาชนคนเดียวหรือจ านวนมากก็ได ้ส าหรับความ
เสียหายท่ีเกิดจากมลพิษกฎหมายไดก้ าหนดความรับผดิทางแพง่ไวใ้นมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
   (2) ผูเ้สียหายท่ีเป็นรัฐ 
   ปัญหาของมลพิษท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของรัฐ ค าวา่ “รัฐ” หมายถึง 
แผ่นดิน ซ่ึงมีหน่วยงานราชการของรัฐหรือของแผ่นดินมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลโดยชอบตาม
กฎหมายซ่ึงหากเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของรัฐ หน่วยงานราชการของรัฐซ่ึงไดแ้ก่ กระทรวง 
กรม เป็นตน้ มีอ านาจฟ้องร้องด าเนินคดีเรียกค่าเสียหายจากผูก่้อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์น



68 

ของรัฐนั้นได ้เป็นไปตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
มาตรา 97 บญัญติัวา่ “ผูใ้ดกระท าหรือ ละเวน้ การกระท าดว้ยประการใดโดยมิชอบดว้ยกฎหมายอนั
เป็นการท าลายหรือท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นของรัฐหรือเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าท่ีรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้ งหมดของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกท าลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น”  
   ตามบทบญัญติัดงักล่าวน้ี ก าหนดให้บุคคลท่ีก่อความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสาธารณสมบติัของแผ่นดินจะตอ้งรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐในความเสียหายจากการ
กระท าของตน ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากกรณีดงักล่าวน้ี รัฐเป็นผูเ้สียหายมีสิทธิเรียกร้องจาก
บุคคลท่ีท าลายหรือท าให้เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน 
หน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาธารณสมบติัของแผ่นดินจึงมี
อ านาจฟ้องได ้จึงอาจกล่าวไดว้า่การฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายตามมาตราน้ีจึงเป็นอ านาจของรัฐไม่ใช่
อ านาจของเอกชนแต่อยา่งใด 
 6.3 พระราชบัญญตัิวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
 ในกระบวนการของการผลิตไม่วา่ในทางอุตสาหกรรม การเกษตร หรือการด ารงชีวิตของ
คนในปัจจุบนันั้นลว้นแต่มีการใชว้ตัถุต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตรายมากนกั โดยการ
ใช้วตัถุอนัตรายย่อมท าให้เกิดอุบติัภยัได ้เช่น การเกิดเพลิงไหม ้หรือการร่ัวไหลจากสถานท่ีเก็บ
รักษาหรือระหวา่งขนส่ง ท าใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ดว้ยเหตุน้ีจึงไดมี้การ
ตราพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุมวตัถุอนัตรายในดา้นต่าง ๆ 
 พระราชบญัญตัิวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ไดม้ีบทบญัญตัิเกี่ยวกบัความรับผิดทางแพ่ง 
ในหมวด 3 โดยไดก้ าหนดให้บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวตัถุอนัตรายไม่วา่จะเป็น ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ 
ผูข้นส่ง หรือผูมี้ไวใ้นครอบครอง ผูข้ายหรือผูส่้งมอบวตัถุอนัตรายตอ้งรับผดิชอบเพื่อความเสียหาย
อนัเกิดแต่ตวัวตัถุอนัตรายท่ีอยู่ในความครอบครองของตน รวมถึงนายจา้ง ตวัการ ผูว้่าจา้ง หรือ
เจา้ของกิจการตอ้งร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดท่ีบุคคลตาม มาตรา 63 หรือ มาตรา 64 ไดก้ระท าไป
ในการท างานให้แก่ตนในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดงักล่าวกฎหมายไดก้ าหนดให้ประชาชนท่ี
ไดรั้บความเสียหายและรัฐสามารถฟ้องร้องไดถ้า้รัฐไดรั้บความเสียหายเพราะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
การเขา้ช่วยเหลือ เคล่ือนยา้ย บ าบดั บรรเทาหรือขจดัความเสียหายให้เกิดการคืนสู่สภาพเดิมหรือ
สภาพท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพเดิม หรือเป็นความเสียหายต่อทรัพยไ์ม่มีเจา้ของ หรือทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือเป็นความเสียหายต่อทรัพยข์องแผน่ดินอนัเกิดจากวตัถุอนัราย 
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 ค าวา่ “วตัถุอนัตราย” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 หมายถึง 
  (1) วตัถุระเบิดได ้
  (2) วตัถุไวไฟ 
  (3) วตัถุออกซิไดซ์และวตัถุเปอร์ออกไซด ์ 
  (4) วตัถุมีพิษ  
  (5) วตัถุท่ีท าใหเ้กิดโรค 
  (6) วตัถุกมัมนัตรังสี 
  (7) วตัถุท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม  
  (8) วตัถุกดักร่อน 
  (9) วตัถุท่ีก่อใหเ้กิดการระคายเคือง 
  (10) วตัถุอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเคมีภณัฑ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจท าให้เกิดอนัตรายแก่
บุคคล สัตว ์พืช ทรัพย ์หรือส่ิงแวดลอ้ม   
 ค าว่า “วตัถุอันตราย” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 มี
ความหมายครอบคลุมวตัถุอนัตรายประเภทต่าง ๆ เม่ือมีการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายออกไปท าให้
ประชาชนจ านวนมากท่ีอยูใ่นบริเวณนั้นไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกายถา้โชคร้ายอาจไดรั้บอนัตรายถึง
แก่ชีวิตได้ ทั้ งน้ีประเทศไทยเคยมีการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของวตัถุอันตรายซ่ึงส่งผลให้
ประชาชนเจบ็ป่วยและเสียชีวติมาแลว้ 
 จากความหมายของค าวา่ “วตัถุอนัตราย” จะเห็นวา่มีความหมายกวา้งมากโดยเฉพาะใน
ขอ้ 10 ดงันั้น บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวตัถุอนัตรายเหล่าน้ีกฎหมายจึงก าหนดให้ตอ้งรับผิดจาก
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนซ่ึงพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 มีบทบญัญติัในหมวดท่ี 3 ก าหนด
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลไวเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแยกพิจารณาตามกลุ่มต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
(อ านาจ วงศบ์ณัฑิตย,์ 2550, หนา้ 461-467) 
  1) ความรับผดิชอบต่อความเสียหายจากวตัถุอนัตรายซ่ึงอยูใ่นความครอบครอง  
  มาตรา 63 บัญญัติว่า “ผูผ้ลิต ผูน้ าเข้า ผูข้นส่ง หรือผูมี้ไวใ้นครอบครอง ซ่ึงวตัถุ
อนัตราย ตอ้งรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอนัเกิดแต่ตวัวตัถุอนัตรายท่ีอยูใ่นความครอบครองของตน 
เวน้แต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูเ้สียหาย
นั้นเอง”  
  บทบญัญติัมาตรา 63 เป็นการก าหนดความรับผิดโดยใช้หลกัเร่ืองความรับผิดโดย
เคร่งครัด (strict liability) กบัผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูข้นส่ง หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีไวใ้นครอบครอง ซ่ึงวตัถุ
อนัตราย เวน้แต่ จะพิสูจน์ไดต้ามหลกักฎหมายดงักล่าวซ่ึงมาตรา 63 มีหลกัเกณฑ์คลา้ยกบั มาตรา 437 
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วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ก าหนดให้ผูค้รอบครองทรัพยอ์นัตรายท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผูอ่ื้นตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้น และมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
  2) ความรับผดิชอบของผูข้ายหรือผูส่้งมอบ  
  มาตรา 64 บญัญติัวา่ “ผูข้ายหรือผูส่้งมอบวตัถุอนัตรายให้แก่บุคคลใด ตอ้งรับผิดชอบ
เพื่อการเสียหายของบุคคลดงักล่าวอนัเกิดแต่วตัถุอนัตรายนั้น เวน้แต่ จะพิสูจน์ไดว้า่ความเสียหาย
นั้นเกิดแต่เหตุสุดวสิัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูเ้สียหายนั้นเอง”  
  บทบญัญติัมาตรา 64 เป็นบทบญัญติักรณีพิเศษท่ีก าหนดให้ผูข้ายหรือผูส่้งมอบวตัถุ
อนัตรายต้องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดแก่ผูรั้บมอบวตัถุอนัตรายซ่ึงท าให้เห็นว่าบุคคล
ดงักล่าวจะตอ้งมีความรับผิดชอบมากกว่าการส่งมอบวตัถุอ่ืน ๆ อยา่งไรก็ตาม สามารถพิสูจน์เพื่อ
ยกเวน้ความรับผดิไดโ้ดยใชห้ลกัการเดียวกบัมาตรา 63 
  3) ความรับผดิต่อความเสียหายจากการกระท าละเมิดของบุคคลอ่ืน 
  มาตรา 65 บญัญติัวา่ “นายจา้ง ตวัการ ผูว้า่จา้ง หรือเจา้ของกิจการ ตอ้งร่วมรับผิดในผล
แห่งละเมิดท่ีบุคคลตาม มาตรา 63 หรือ มาตรา 64 ไดก้ระท าไปในการท างานใหแ้ก่ตน แต่ชอบท่ีจะ
ไดช้ดใชจ้ากบุคคลดงักล่าว เวน้แต่ตนจะมีส่วนผดิในการสั่งใหท้  า การเลือกหาตวับุคคล การควบคุม 
หรือการอ่ืนอนัมีผลโดยตรงให้เกิดการละเมิดข้ึนนั้น” 
  ตามบทบญัญติัดงักล่าวน้ี แมว้า่นายจา้ง ตวัการ ผูว้า่จา้ง หรือเจา้ของกิจการ จะไม่ได้
กระท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนก็ตาม แต่กฎหมายก็ก าหนดให้ร่วมรับผิดดว้ยเน่ืองจากวา่
ได้รับประโยชน์จากการกระท าของบุคคลท่ีก่อให้เกิดความเสียหายนั้ นแล้วซ่ึงมีหลักการ
เช่นเดียวกบั มาตรา 425,427 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ท่ีก าหนดให้นายจา้ง ตวัการ 
ตอ้งร่วมรับผิดในผลจากการกระท าละเมิดของลูกจา้งหรือตวัแทน แล้วแต่กรณี นอกจากน้ียงัมี 
มาตรา 65 ก าหนดใหบุ้คคลอ่ืนตอ้งร่วมรับผดิอีกดว้ย 
  มาตรา 65 บญัญติัวา่ “ ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูข้นส่ง ผูข้ายปลีก คนกลาง และผูมี้ส่วนในการ
จ าหน่าย จ่ายแจก ทุกช่วงต่อจากผูผ้ลิต จนถึงผูรั้บผิดชอบขณะเกิดการละเมิด ตามมาตรา 63 หรือ
มาตรา 64 ตอ้งร่วมรับผดิในผลแห่งการละเมิดดว้ย”  
  บทบญัญติัมาตรา 65 น้ี เป็นการก าหนดให้บุคคลต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับวตัถุ
อนัตรายตอ้งร่วมรับผิด แมว้่าจะมีการส่งมอบไปแลว้หลายช่วงก็ตาม แต่บุคคลแรกท่ีไดช้ดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหายไปแลว้มีสิทธิไล่เบ้ียแก่ผูท้  าละเมิดไดใ้นภายหลงัตามมาตรา 68 ซ่ึงมี
หลกัเกณฑ์คลา้ยกบัการไล่เบ้ียตามหลกักฎหมายว่าด้วยตัว๋เงินท่ีก าหนดให้ผูส้ลกัหลงัท่ีช าระเงิน
ใหแ้ก่ผูท้รงไปแลว้สามารถไล่เบ้ียผูท่ี้สลกัตัว๋เงินก่อนตนได ้
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  4) การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนของรัฐ 
  เป็นกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนจากวตัถุอนัตราย มาตรา 69 จึงก าหนดให้รัฐสามารถ
ฟ้องเรียกค่าสินไหมได ้  
  มาตรา 69 บญัญติัว่า “ในกรณีท่ีวตัถุอนัตรายก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล สัตว ์
พืช หรือส่ิงแวดลอ้ม ถา้รัฐไดรั้บความเสียหายเพราะเสียค่าใช้จ่ายในการเขา้ช่วยเหลือ เคล่ือนยา้ย 
บ าบดั บรรเทาหรือขจดัความเสียหายให้เกิดการคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพเดิม 
หรือเป็นความเสียหายต่อทรัพยไ์ม่มีเจา้ของ หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นความเสียหายต่อ
ทรัพยข์องแผน่ดิน เม่ือไดรั้บค าร้องขอจากหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบวตัถุอนัตราย
ดงักล่าว ใหพ้นกังานอยัการมีอ านาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของรัฐดงักล่าวได”้ 
  การก าหนดใหรั้ฐสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายตาม มาตรา 69 น้ี เน่ืองจากวา่เม่ือมีความ
เสียหายเกิดข้ึนจากวตัถุอนัตรายโดยรัฐเขา้ช่วยเหลือ เคล่ือนยา้ย บ าบดั บรรเทาหรือขจดัความ
เสียหายให้เกิดการคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพเดิม และรัฐไดเ้สียค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี
ไปไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดแก่ทรัพยสิ์นของเอกชนหรือของรัฐหรือส่ิงแวดล้อมทั่วไป 
การร้องขอให้ฟ้องคดีดงักล่าวมิไดเ้กิดข้ึนโดยหน่วยงานท่ีไดรั้บความเสียหายหรือหน่วยงานท่ีดูแล
ทรัพยสิ์นหรือทรัพยากรธรรมชาติ แต่การด าเนินการฟ้องร้องเกิดข้ึนโดยหน่วยงานท่ีรับมอบหมาย
ใหรั้บผดิชอบวตัถุอนัตรายโดยร้องขอใหพ้นกังานอยัการฟ้องคดีแทน 
  ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไดรั้บสารพิษท่ีเป็นวตัถุอนัตรายนั้นถือว่าเป็นความ
เสียหายท่ีเกิดจากมลพิษตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดงันั้น เจา้ของหรือผูค้รอบครองวตัถุอนัตราย จึงมีหน้าท่ีรับผิด
ชดใชค้่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
  ส าหรับอายุความของการฟ้องร้องคดีเรียกค่าเสียหายท่ีเกิดจากวตัถุอนัตรายกฎหมาย
ไดก้ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ คือ 3 ปี ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 67 วรรคแรก 
ซ่ึงบญัญติัไวว้่า “สิทธิเรียกร้องความเสียหายอนัเกิดแต่วตัถุอนัตรายตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นอนั
ขาดอายุความเม่ือพน้สามปีนบัแต่วนัท่ีผูต้อ้งเสียหายรู้ถึงการเสียหายความเป็นวตัถุอนัตราย และ
ผูพ้ึงตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทน” 
 6.4 ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง 
 ส าหรับการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มนั้น ปัจจุบนัไดมี้การจดัตั้งแผนกคดี
ส่ิงแวดลอ้มข้ึนในศาลแพ่งจึงท าใหผู้เ้สียหายมีสิทธิท่ีจะเลือกฟ้องคดีท่ีศาลแพ่ง ตามท่ีมีการประกาศ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เร่ือง การจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลแพ่ง (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 19 เมษายน 2554) ซ่ึงถือเป็นการตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มข้ึนในศาลชั้นตน้
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เป็นแห่งแรก และปัจจุบนัยงัไม่มีการจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลชั้นตน้อ่ืน ๆ เพิ่มเติม แมว้า่
จะมีการจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดล้อมข้ึนเฉพาะท่ีศาลแพ่งในกรุงเทพ ฯ แต่ตามประกาศคณะกรรมการ 
บริหารศาลยุติธรรม ขอ้ 3 ก็ก าหนดให้แผนกคดีส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว มีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษา
คดีส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเกิดข้ึนในเขตศาลแพ่งและคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนนอกเขตศาลแพ่งซ่ึงมีความ
ยุง่ยากซบัซ้อนได ้ซ่ึงหมายความวา่ แผนกคดีส่ิงแวดลอ้มมีอ านาจพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีมูลเหตุ
เกิดข้ึนไดท้ัว่ราชอาณาจกัรโดยผูเ้สียหายหรือโจทก์ซ่ึงอยูต่่างจงัหวดัสามารถน าคดีมายื่นฟ้องท่ีศาล
แพง่ได ้
 การฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มเป็นการฟ้องคดีละเมิดอีกประเภทหน่ึง 
ในการฟ้องคดีจึงตอ้งน าบทบญัญติัในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซ่ึงเป็นกฎหมายท่ี
ก าหนดขั้นตอนของกระบวนพิจารณาคดีแพ่งมาใช้บงัคบัส าหรับการฟ้องร้องคดีเช่นเดียวกบัคดี
แพ่งทัว่ไป ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การแกไ้ข เพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี 26) 
หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 8 เมษายน 2558 และให้ใช้
บงัคบัเม่ือพน้ก าหนดสองร้อยส่ีสิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา) เป็นกฎหมายท่ี
สามารถน ามาใชส้ าหรับการด าเนินคดีแพง่ทุกประเภทท่ีมีผูเ้สียหายจ านวนมากท่ีไดรั้บความเสียหาย
จากเหตุการณ์เดียวกนั รวมถึงคดีส่ิงแวดลอ้มดว้ย จึงท าให้ผูเ้สียหายทางส่ิงแวดลอ้มสามารถท่ีจะ
รวมกนัเพื่อฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มได ้หรือจะฟ้องเป็นคดีเพียงคนเดียวก็ไดโ้ดยจะยืน่ฟ้องต่อศาลท่ีมูล
คดีเกิดข้ึนในเขตศาลหรือศาลท่ีจ าเลยมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตศาลหรือจะน าคดีมาฟ้องยงัศาลแพง่แผนก
คดีส่ิงแวดลอ้มตามประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เร่ือง การจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้ม
ในศาลแพง่ได ้ 
 ส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มมีกระบวนพจิารณาคดีทีเ่ป็นสาระส าคัญ ดังนี ้
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้บญัญติัให้ผูเ้สียหายที่มีสิทธิอย่างเดียวกนั
อนัเน่ืองมาจากขอ้เท็จจริงและหลกักฎหมายเดียวกนัสามารถรวมกนัฟ้องคดีแบบกลุ่มตามหลกัเกณฑ์
ที่กฎหมายบญัญตัิไว ้ ซ่ึงคดีที่สามารถฟ้องคดีแบบกลุ่มได้นั้น ได้แก่ คดีละเมิด คดีผิดสัญญา 
คดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม การคุ้มครองผูบ้ริโภค 
แรงงาน หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การแข่งขนัทางการคา้ เป็นตน้  
 ส าหรับผูเ้สียหายทางส่ิงแวดล้อมสามารถฟ้องคดีแบบกลุ่มได้ในกรณีท่ีได้รับความ
เสียหายอยา่งเดียวกนัอนัเน่ืองมาจากขอ้เทจ็จริงและหลกักฎหมายเดียวกนั 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ตั้งแต่ มาตรา 222/1 
ถึงมาตรา 222/49 ไดบ้ญัญติัถึงหลกัเกณฑก์ารฟ้องคดีแบบกลุ่มในคดีแพง่ โดยแบ่งเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
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  (1) บททัว่ไป  
  (2) การขออนุญาตใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  (3) การพิจารณาคดีแบบกลุ่ม 
  (4) ค  าพิพากษาและการบงัคบัคดี 
  (5) อุทธรณ์และฎีกา 
  (6) ค่าธรรมเนียม 
 ในแต่ละส่วนมีสาระส าคญัท่ีจะท าการศึกษา ดงัน้ี  
  1) บททัว่ไป 
  ในส่วนท่ี 1 น้ี จะเป็นการบญัญติัถึงความหมายของ กลุ่มบุคคล สมาชิกกลุ่ม การด าเนินคดี
แบบกลุ่ม เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มในส่วนของเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มจะมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบั
อ านาจ หนา้ท่ีของเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มท่ีท าหนา้ท่ีช่วยเหลือศาลตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากศาล
และยงัไดก้ าหนดคุณสมบติัของเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มไว ้
  นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดใหป้ระธานศาลฎีกามีอ านาจออกขอ้ก าหนดใด ๆ ท่ีไม่ขดัหรือ
แยง้กับบทบญัญติัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม เพื่อให้การด าเนินกระบวนพิจารณาหรือการบงัคับคดี
เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเท่ียงธรรม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/2 
ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การออกขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีต้องให้การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็วและเท่ียงธรรม 
  การบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มไดมี้การก าหนดให้น ากระบวน
พิจารณาในภาค 1 และบททั่วไปในคดีสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขัดหรือแยง้กับ
บทบญัญติัว่าด้วยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม เช่น การส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้อง วิธีการน าส่ง
หมาย อ านาจฟ้อง ภาระการพิสูจน์ การพิพากษาไม่เกินค าขอ เป็นตน้ 
  ส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มโจทก์จะตอ้งยื่นฟ้องต่อศาลใดเป็นไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/3 ซ่ึงบญัญติัวา่ “ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพง่
ตามพระธรรมนูญศาลยติุธรรม เวน้แต่ ศาลแขวงมีอ านาจด าเนินคดีแบบกลุ่ม” 
  ตามบทบญัญติัดงักล่าวก าหนดใหศ้าลท่ีมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแบบกลุ่ม ไดแ้ก่ 
ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ศาลแพ่งธนบุรี ศาลจงัหวดัหรือศาลช านญัพิเศษตามพระราชบญัญติั
จดัตั้งศาลช านญัพิเศษนั้น ๆ โดยไม่ตอ้งค านึงวา่เป็นคดีท่ีมีทุนทรัพยม์ากน้อยเท่าใด เม่ือมีการฟ้อง
คดีแบบกลุ่มคดีส่ิงแวดลอ้มจึงตอ้งฟ้องต่อศาลตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แมว้่าจะมีทุนทรัพยไ์ม่เกิน 
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300,000 บาท ก็จะฟ้องต่อศาลแขวงไม่ได ้การด าเนินคดีแบบกลุ่มคดีจึงสามารถฟ้องร้องคดีไดต่้อ
ศาลแพง่ ศาลแพง่กรุงเทพใต ้ศาลแพง่ธนบุรีหรือศาลจงัหวดั เท่านั้น 
  2) การขออนุญาตใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  การท่ีจะฟ้องคดีแบบกลุ่มไดน้ั้นจะตอ้งมีการขออนุญาตต่อศาลเพื่อด าเนินกระบวน
พิจารณาคดีแบบกลุ่ม ซ่ึงคดีที่จะขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่ม ได้แก่ คดีละเมิด คดีผิดสัญญา 
คดีเรียกร้องตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม การคุม้ครองผูบ้ริโภค แรงงาน 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การแข่งขนัทางการคา้ เป็นตน้ ในการร้องขออนุญาตให้ด าเนินคดี
แบบกลุ่ม กฎหมายไดก้ าหนดให้โจทก์ยื่นค าร้องต่อศาลพร้อมกบัค าฟ้องเพื่อขออนุญาตด าเนินคดี
แบบกลุ่ม (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/9 วรรคแรก) เม่ือโจทก์ยื่นค าฟ้อง
และค าร้องขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่ม กฎหมายไดก้ าหนดให้โจทก์ตอ้งเสียค่าข้ึนศาลตามค าขอ
บงัคบัเฉพาะในส่วนของโจทก์เท่านั้นส่วนค าขอบงัคบัท่ีเก่ียวกบัสมาชิกกลุ่มไม่ตอ้งเสียค่าข้ึนศาล
ในส่วนน้ี (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/10 วรรคสอง) โดยโจทก์ตอ้งเสียค่า
ข้ึนศาลในกรณีทุนทรัพยไ์ม่เกิน 50,000,000 บาท ในอตัราร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนท่ี
เกิน 50,000,000 บาท ข้ึนไป เสียค่าข้ึนศาลร้อยละ 0.1 ตามตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่  
  เม่ือศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอด าเนินคดีแบบกลุ่ม และไดส่้งส าเนาค าฟ้องและค าร้อง
ขอให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มให้จ  าเลยแลว้ จ  าเลยอาจท าค าคดัคา้นเป็นหนงัสือยืน่ต่อศาลภายใน 15 วนั 
( ขอ้ก าหนดประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 10) การท่ีศาลจะมีค าสั่ง
อนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มไดน้ั้น ศาลตอ้งท าการไต่สวนทุกฝ่ายเสียก่อนเพื่อเป็นการเปิดโอกาส
ให้จ  าเลยคัดค้าน เม่ือท าการไต่สวนเสร็จส้ินแล้วกฎหมายได้ก าหนดไว้ว่าศาลจะอนุญาตให้
ด าเนินคดีแบบกลุ่มไดต่้อเม่ือเป็นท่ีพอใจแก่ศาล 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
   (1) สภาพแห่งขอ้หา ค าขอบงัคบั และขอ้อา้งท่ีอาศยัเป็นหลกัแห่งขอ้หาของโจทก์
และของกลุ่มบุคคล มีลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 222/10 
   (2) โจทก์ไดแ้สดงให้เห็นถึงลกัษณะเฉพาะท่ีเหมือนกนัของกลุ่มบุคคลท่ีชัดเจน
เพียงพอเพื่อใหรู้้ไดว้า่เป็นกลุ่มบุคคลใด 
   (3) กลุ่มบุคคลมีสมาชิกกลุ่มจ านวนมาก ซ่ึงการด าเนินคดีอยา่งคดีสามญัจะท าให้
เกิดความยุง่ยากและไม่สะดวก 
   (4) การด าเนินคดีแบบกลุ่มจะเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากกวา่การด าเนินคดี
อยา่งคดีสามญั 
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   (5) โจทก์ไดแ้สดงให้เห็นว่าโจทก์เป็นสมาชิกกลุ่มที่มีคุณสมบตัิ ส่วนไดเ้สีย 
รวมตลอดทั้งการไดม้าซ่ึงสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่ม ตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา ถา้มี และ
โจทก์รวมทั้งทนายความท่ีโจทก์เสนอให้เป็นทนายความของกลุ่มสามารถด าเนินคดีคุม้ครองสิทธิ
ของกลุ่มบุคคลไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นธรรม 
   เม่ือศาลไดไ้ต่สวนแลว้จะมีค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ไดใ้นกรณีท่ีศาลมีค าสั่ง
อย่างหน่ึงอย่างใด คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งนั้นไดภ้ายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีศาลมีค าสั่ง เม่ือศาล
อุทธรณ์มีค าวินิจฉยัอย่างใดก็ตามให้เป็นท่ีสุด ในกรณีท่ีศาลอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มศาลจะ
สั่งรับค าฟ้องไวพ้ิจารณาและส่งหมายเรียกให้จ  าเลยเพื่อให้จ  าเลยท าค าให้การเป็นหนงัสือยืน่ต่อศาล 
และให้ถือวา่ทนายความของโจทก์ท่ีไดด้ าเนินกระบวนพิจารณามาตั้งแต่ขั้นตน้เป็นทนายความของ
กลุ่มดว้ย 
  3) การพิจารณาคดีแบบกลุ่ม 
  เป็นขั้นตอนการพิจารณาคดีแบบกลุ่มเม่ือศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
ศาลจะมีค าสั่งให้โจทก์น าเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีมาวางต่อศาล ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการแจง้
ค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มให้สมาชิกกลุ่มทราบ ค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณาทาง
หนงัสือพิมพ ์ทางส่ือสารมวลชน รวมทั้งใชจ่้ายในการแจง้ค าสั่งทางไปรษณียต์อบรับ (เอ้ือน ขุนแกว้ 
และวรนนัยา ใชเ้ทียมวงษ์, 2560, หนา้ 45) การส่งค าบอกกล่าวค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม
ให้สมาชิกกุ่มทราบ กฎหมายก าหนดให้โจทก์เป็นผูส่้ง และให้ประกาศทางหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ี
แพร่หลายเป็นเวลา 3 วนั ติดต่อกนัโดยเสียค่าใชจ่้ายเอง ซ่ึงในค าบอกกล่าวจะตอ้งมีรายการตามท่ี
บญัญติัไวใ้นกฎหมาย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/15) และท่ีส าคญัใน
ค าบอกกล่าวจะตอ้งแจง้ให้สมาชิกกลุ่มทราบวา่ประสงคจ์ะออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือไม่ ถา้
จะออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มให้แจง้ต่อศาลภายใน 45 วนั นบัแต่ไดรั้บทราบค าบอกกล่าว การท่ี
กฎหมายก าหนดให้ตอ้งส่งค าบอกกล่าวให้แก่สมาชิกกลุ่มทราบก็เพื่อจะใหส้มาชิกกลุ่มไดรั้บทราบ
ถึงค าสั่งอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม และจะไดท้ราบถึงสิทธิของตนในคดีและติดตามความ
เคล่ือนไหวของกระบวนพิจารณาคดีต่อไป (ไพโรจน์ วายภุาพ, 2559, หนา้ 65) 
  สมาชิกกลุ่มได้รับค าบอกกล่าวแล้วจะมีสิทธิ ดังนี ้
   (1) แจง้ต่อศาลขอออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
   กฎหมายไดถื้อเอาความประสงคข์องสมาชิกกลุ่มเป็นส าคญั หากวา่สมาชิกกลุ่มได้
แจง้ความประสงคอ์อกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มภายในเวลา 45 วนั ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ถือวา่
สมาชิกกลุ่มไดอ้อกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มแลว้ นบัแต่วนัท่ีไดแ้จง้ความประสงคต่์อศาล ทั้งน้ี โดย
ไม่จ  าตอ้งใหศ้าลมีค าสั่งอนุญาตตามความประสงคแ์ต่อยา่งใด (เอ้ือน ขนุแกว้ และวรนนัยา ใชเ้ทียมวงษ์, 
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2560, หนา้ 52) และเม่ือออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มแลว้ จะร้องขอกลบัเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่มอีก
ไม่ได ้(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/16 วรรคสาม) แต่มีสิทธิท่ีจะไปฟ้อง
จ าเลยเป็นคดีใหม่ได ้
   (2) กรณีท่ีไม่ไดแ้จง้ต่อศาลขอออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
   สมาชิกกลุ่มท่ีไดรั้บแจง้ค าบอกกล่าวของศาลท่ีอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มแลว้ 
แต่มิไดข้อออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มตามเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไวส้มาชิกกลุ่มมีสิทธิเขา้ฟังการ
พิจารณาคดี ร้องขอให้ศาลสั่งแสดงวา่โจทกมิ์ไดมี้คุณสมบติั ส่วนไดเ้สีย รวมตลอดทั้งการไดม้าซ่ึง
สิทธิ การเป็นสมาชิกกลุ่ม ขอตรวจเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนในส านวนความหรือขอคดัส าเนา
เอกสารเหล่านั้น จดัหาทนายความคนใหม่มาด าเนินคดีแทนทนายความของกลุ่ม ร้องขอเขา้แทนท่ี
โจทกโ์ดยอาศยัสิทธิตามบทบญัญติัในส่วนน้ี คดัคา้นการร้องขอเขา้แทนท่ีโจทก ์หรือการท่ีโจทก์ขอ
ถอนฟ้อง หรือการท่ีมีการตกลงกนัหรือประนีประนอมยอมความกนัในประเด็นแห่งคดี และการท่ี
คู่ความตกลงกนัเสนอขอ้พิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผูช้ี้ขาด หรือตรวจและโตแ้ยง้ค าขอรับช าระ
หน้ี และสมาชิกกลุ่มยงัมีสิทธิท่ีจะแต่งตั้งทนายความเพื่อด าเนินการต่าง ๆ แทนตนได ้(ประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/17) 
  เม่ือศาลมีค าส่ังอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
   (1) กรณีท่ีศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มและจ าเลยยื่นค าให้การแล้ว 
ในวนันดัพร้อมซ่ึงเป็นนดัแรกภายหลงัศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม เม่ือคู่ความทั้งสอง
ฝ่ายมาศาลแลว้ ศาลจะด าเนินการเพื่อให้มีการไกล่เกล่ีย หรือน าวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใช้เพื่อ
ระงบัขอ้พิพาทเพื่อใหค้ดีเสร็จส้ินไปทั้งหมดหรือบางส่วน (ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 222/20 (1))  
   (2) การท่ีศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มจะท าให้โจทก์ถอนฟ้องคดี
ไม่ได ้เวน้แต่ศาลจะอนุญาต เน่ืองจากการถอนฟ้องจะกระทบต่อสมาชิกกลุ่มอีกจ านวนหลายคน 
และเป็นการป้องกนัมิให้โจทก์อาศยัการด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นเคร่ืองมือในการต่อรองให้จ  าเลย
ชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเพื่อแลกกบัการถอนฟ้องเพื่อให้คดีเป็นอนัยุติไป (ไพโรจน์ วายุภาพ, 
2559, หนา้ 112) อนัส่งผลกระทบต่อสมาชิกกลุ่มจ านวนมาก 
  การพจิารณาพพิากษาคดี 
   (1) การรับฟังพยานหลกัฐาน ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลตอ้งรับฟังพยานหลกัฐาน
ในส านวนซ่ึงเป็นพยานหลกัฐานท่ีคู่ความน าสืบเขา้มา (ไพโรจน์ วายภุาพ, 2559, หนา้ 91) อยา่งไรก็ตาม 
กฎหมายไดใ้หอ้ านาจศาลในการแสวงหาขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมได ้และศาลจะรับฟังพยานบุคคล พยาน
เอกสาร หรือพยานหลกัฐานอ่ืนนอกเหนือจากพยานหลกัฐานของคู่ความก็ได ้(ประมวลกฎหมายวิธี
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พิจารณาความแพง่ มาตรา 222/23 วรรคแรก) การท่ีศาลมีอ านาจแสวงหาขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมไดน้ี้เป็น
ลกัษณะส าคญัของระบบไต่สวน (สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2558, หนา้ 87)  
   (2) การขอให้ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญมาให้ความเห็นประกอบการพิจารณา
พิพากษาคดี เพื่อให้ความรู้หรือความเห็นเพื่อจะไดมี้ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ีน ามาประกอบการพิจารณา
วินิจฉยัช้ีขาดคดี ซ่ึงผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญถือวา่มีความส าคญัมากโดยเฉพาะในคดีท่ีมีความ
ซับซ้อนเก่ียวขอ้งกบัทางวิทยาศาสตร์หรือเทคนิคเฉพาะ เช่น คดีส่ิงแวดล้อม เป็นตน้ ซ่ึงในการ
พิจารณาคดีในศาลช านญัพิเศษ เช่น ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง ก็ได้
มีการขอให้ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญมาให้ความเห็นต่อศาลเพื่อประกอบการการพิจารณา
พิพากษาคดี (สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2558, หนา้ 88-89) 
   (3) การพิพากษาคดี เม่ือศาลมีค าพิพากษาคดีแล้วผลของค าพิพากษาจะผูกพนั
สมาชิกกลุ่มทั้งหมดไม่วา่ผลของค าพิพากษานั้นจะเป็นคุณหรือเป็นโทษก็ตาม 
  4) ค  าพิพากษาและการบงัคบัคดี 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นกระบวนพิจารณาคดีท่ีกฎหมายก าหนดให้มีผูแ้ทน
ด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่มตั้งแต่ต้นจนถึงศาลมีค าพิพากษา นอกจากโจทก์ได้ด าเนินกระบวน
พิจารณาเพื่อตนเองแลว้ยงัถือวา่โจทกด์ าเนินกระบวนพิจารณาคดีในฐานะผูแ้ทนของสมาชิกกลุ่มดว้ย 
  ผลของค าพพิากษา 
  ตามหลักทัว่ไปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งค าพิพากษาย่อมจะผูกพนั
เฉพาะคู่ความในคดีเท่านั้น เวน้แต่จะเขา้ข้อยกเวน้ท่ีค  าพิพากษามีผลผูกพนับุคคลภายนอกตาม
มาตรา 142 แต่ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มถือวา่โจทกด์ าเนินกระบวนพิจารณาคดีในฐานะผูแ้ทนของ
สมาชิกกลุ่มอนัเป็นการด าเนินกระบวนพิจารณาแทนสมาชิกกลุ่มดว้ย ดงันั้น เม่ือศาลมีค าพิพากษา
วินิจฉัยคดีแล้ว ค าพิพากษานั้นจะมีผลผูกพนัสมาชิกกลุ่มท่ีมิได้ขออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
(ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/35 วรรคแรก) 
  การแจ้งค าพพิากษา 
  เม่ือศาลมีค าพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีแล้วศาลยงัตอ้งแจง้ค าพิพากษาให้อธิบดีกรม
บงัคบัคดีทราบและแต่งตั้งใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีใหมี้อ านาจรับค าขอรับช าระหน้ีของสมาชิกกลุ่ม
และมีค  าสั่งเก่ียวกบัค าขอรับช าระหน้ี นอกจากน้ี ศาลตอ้งแจง้ค าพิพากษาให้สมาชิกกลุ่มทราบ
โดยประกาศทางหนงัสือพิมพ์รายวนัเป็นเวลาสามวนัติดต่อกนั หรือวิธีการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มยื่นค าขอรับช าระหน้ีต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีท่ีศาลแต่งตั้งไวใ้นคดีนั้นท านอง
เดียวกบัการขอรับช าระหน้ีในคดีล้มละลายหรือคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีตามพระราชบัญญัติ
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ลม้ละลาย พ.ศ. 2483 (ไพโรจน์ วายภุาพ, 2559, หนา้ 144)     
  การก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความ 
  ในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาให้โจทกช์นะคดีกฎหมายไดก้ าหนดให้ศาลก าหนดจ านวน
เงินรางวลัที่จ  าเลยจะตอ้งช าระให้แก่ทนายความฝ่ายโจทก์ดว้ยตามที่เห็นสมควรโดยค านึงถึง
ความยากง่ายของการด าเนินคดี ประกอบกบัระยะเวลาการท างาน (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 222/35 วรรคแรก มาตรา 222/37 วรรคแรก) โดยการก าหนดจ านวนเงินรางวลั
ทนายความฝ่ายโจทกน้ี์ศาลจะก าหนดใหไ้ม่เกินร้อยละสามสิบ ของจ านวนเงินท่ีโจทก์และสมาชิกกลุ่ม
จะไดรั้บช าระหน้ีตามค าพิพากษาจากจ าเลย (ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/35 
วรรคแรก มาตรา 222/37 วรรคสอง) นอกจากเงินรางวลัท่ีทนายความฝ่ายโจทก์จะไดรั้บจากจ าเลย
แลว้ ยงัมีสิทธิไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มซ่ึงในการก าหนดค่าใชจ่้ายดงักล่าว
ทนายความฝ่ายโจทก์ต้องยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายแก่ศาลเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดเงิน
ค่าใชจ่้ายดว้ย (ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/35 วรรคแรก และมาตรา 222/37 
วรรคแรก) 
  การบังคับคดี 
  เม่ือศาลมีค าพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีและใหจ้  าเลยช าระหน้ีแก่โจทก ์หากวา่จ าเลยไม่
ช าระหน้ี กฎหมายก าหนดให้โจทก์หรือทนายความฝ่ายเท่านั้นท่ีมีอ านาจด าเนินการบงัคบัคดีแทน
โจทกแ์ละสมาชิกกลุ่ม (ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/35 วรรคแรก) อยา่งไรก็
ตาม สมาชิกกลุ่มไม่มีสิทธิท่ีจะด าเนินการบงัคบัคดีดว้ยตนเองคงมีสิทธิเพียงแค่ยืน่ค  าขอรับช าระหน้ี
เท่านั้น (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/35 )ในการด าเนินการบงัคบัคดีนั้น 
หากปรากฏว่าทนายความฝ่ายโจทก์ไม่สามารถด าเนินการบงัคบัคดีเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของ
สมาชิกกลุ่มได้อย่างเพียงพอและเป็นธรรมหรือไม่ด าเนินการใด ๆ กฎหมายได้ก าหนดให้ศาลมี
ค าสั่งให้โจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิจดัหาหรือแต่งตั้งทนายความคนใหม่เพื่อมาด าเนินการบงัคบั
คดีแทนโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มได ้(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/35 วรรคสาม) 
ภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนด 
  การย่ืนค าขอรับช าระหนี ้
  ก าหนดเวลายื่นค าขอรับช าระหน้ีในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณี 
(เอ้ือน ขนุแกว้ และวรนนัยา ใชเ้ทียมวงษ,์ 2560, หนา้ 99-100) คือ 
   (1) การยื่นค าขอรับช าระหน้ีในกรณีปกติ กล่าวคือ สมาชิกกลุ่ม จะตอ้งค าขอรับ
ช าระหน้ีต่อเจา้พนักงานบงัคบัคดีภายในเวลาที่ศาลก าหนดนับแต่วนัที่ได้รับแจง้ค าบอกกล่าว
ค าพิพากษา (ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/39 วรรคสอง) 
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   (2) การยืน่ค  าขอรับช าระหน้ีในกรณีพิเศษ กล่าวคือ เป็นกรณีท่ีพน้ก าหนดตามเวลา
ท่ีศาลก าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงสมาชิกกลุ่มสามารถยื่นค าขอรับช าระหน้ีไดอี้กคร้ังโดยอา้งว่าการท่ีไม่ได้
ยื่นค าขอรับช าระหน้ีภายในเวลาท่ีศาลก าหนดไวใ้นตอนแรกนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย แต่ตอ้งยื่น
ภายใน 30 วนั นับแต่พ้นก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอรับช าระหน้ีในคร้ังแรก (ประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/39 วรรคสอง) 
  การตรวจและการโต้แย้งค าขอรับช าระหนี้ 
  การท่ีสมาชิกกลุ่มยื่นค าขอรับช าระหน้ีย่อมมีผลกระทบต่อคู่ความในคดีและสมาชิก
กลุ่มรายอ่ืน กฎหมายจึงไดบ้ญัญติัให้สมาชิกกลุ่มดว้ยกนัมีสิทธิตรวจและโตแ้ยง้ค าขอรับช าระหน้ี
นั้นได ้(ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/40) เม่ือเจา้บงัคบัคดีไดรั้บค าขอรับช าระ
หน้ีจากสมาชิกกลุ่มแลว้ ขั้นตอนต่อไปก็คือท าการสอบสวนค าขอรับช าระหน้ีโดยมีอ านาจเรียก
คู่ความในคดี ได้แก่ โจทก์ จ  าเลย สมาชิกกลุ่มผูย้ื่นค าขอรับช าระหน้ี หรือสมาชิกกลุ่มรายอ่ืน 
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/41) ซ่ึงในเร่ืองค าขอรับช าระหน้ีนั้น เจา้พนกังาน
บงัคบัคดีอาจให้คู่ความ สมาชิกกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดี หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จดัท า
หรือส่งเอกสารใด ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได ้(ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 53) 
  เม่ือการขอรับช าระหน้ีเป็นกระบวนพิจารณาท่ีกระท าต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีจึงเป็น
อ านาจของเจา้พนักงานบงัคบัคดีท่ีจะมีค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตใหไ้ดรั้บช าระหน้ี ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานบงัคบัคดีมีค าสั่งอยา่งหน่ึงอยา่งใดเก่ียวกบัค าขอรับช าระหน้ี ไดแ้ก่ ใหย้กค าขอรับช าระหน้ี 
หรืออนุญาตให้ไดรั้บช าระหน้ีเต็มจ านวน หรืออนุญาตให้ไดรั้บช าระหน้ีบางส่วน ค าสั่งดงักล่าวท า
ใหส้มาชิกกลุ่มท่ียืน่ค  าขอรับช าระหน้ี สมาชิกกลุ่มรายอ่ืนท่ีโตแ้ยง้ค าขอรับช าระหน้ีมีสิทธิยืน่ค  าร้อง
คดัค้านค าสั่งของเจ้าพนักงานบงัคบัคดีต่อศาลได้ภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีทราบค าสั่งของเจา้
พนกังานบงัคบัคดี เม่ือศาลมีค าสั่งเก่ียวกบัค าขอรับช าระหน้ีอยา่งหน่ึงอยา่งใดแลว้ผูท่ี้โตแ้ยง้มีสิทธิ
อุทธรณ์และฎีกาค าสั่งของศาลไดต่้อไป (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/42) 
จึงเห็นไดว้า่กระบวนการและขั้นตอนการโตแ้ยง้ค าสั่งของเจา้พนกังานบงัคบัคดีในชั้นขอรับช าระหน้ี
ตอ้งยดืเวลาออกไปมากท าใหผู้เ้สียหายท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มไดรั้บช าระหน้ีล่าชา้ออกไปอีก 
  ล าดับการได้รับช าระหนี้ 
  เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการบงัคบัคดีโดยเงินท่ีจะน ามาช าระหน้ีนั้นเป็นของจ าเลยท่ี
น ามาช าระหน้ีหรือเป็นเงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของจ าเลย (สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 
2558, หน้า 129) การยื่นค าขอรับช าระหน้ีเป็นขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้พื่อให้สมาชิกกลุ่มได้
ด าเนินการยื่นค าขอรับช าระหน้ีต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดี เม่ือเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดด้ าเนินการ
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สอบสวนตามหลกัฐานท่ีสมาชิกกลุ่มน ามาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาโดยจะมีค าสั่งให้ได้รับ
ช าระหน้ีก่อนท่ีจะจ่ายเงินให้กบัเจา้หน้ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะตอ้งหักค่าฤชาธรรมเนียมในการ
บงัคบัคดีออกจากเงินท่ีรวบรวมไดก่้อน (ไพโรจน์ วายุภาพ, 2559, หนา้ 152) เม่ือมีเงินเหลือจึงจ่าย
ใหก้บัเจา้ตามล าดบั(ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/44) ดงัน้ี  
   (1) ผูมี้สิทธิไดรั้บช าระหน้ีก่อนตามมาตรา 322 และมาตรา 324 ไดแ้ก่ เจา้หน้ีบุริมสิทธ์ิ 
เจา้ของรวม และเจา้หน้ีผูรั้บจ านอง 
   (2) เงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก์ ตามมาตรา 222/37 ได้แก่ เป็นเงินรางวลัท่ี
ทนายความฝ่ายโจทกจ์ะไดรั้บเม่ือโจทกเ์ป็นฝ่ายชนะคดีเท่านั้นหากแพค้ดีจะไม่ไดรั้บเงินส่วนน้ี 
   (3) ค่าฤชาธรรมเนียมใชแ้ทนโจทก ์ไดแ้ก่ เงินท่ีศาลก าหนดใหจ้ าเลยซ่ึงเป็นฝ่ายแพ้
คดีตอ้งช าระใหแ้ก่โจทก ์
   (4) โจทก์ สมาชิกกลุ่ม และเจา้หน้ีท่ียื่นมีสิทธิได้รับเฉล่ียตามมาตรา 326 ได้แก่ 
กรณีท่ีเจา้หน้ีอ่ืนท่ีชนะคดีแต่ไม่สามารถยึดทรัพยจ์  าเลยไดอี้กจึงมาร้องขอต่อศาลเพื่อขอเฉล่ียเงินท่ี
ไดจ้ากการขายทอดตลาดในคดีท่ีมีการฟ้องคดีแบบกลุ่ม 
  จึงเห็นไดว้า่ล าดบัในการไดรั้บช าระหน้ีในการด าเนินคดีแบบกลุ่มมี 4 ล าดบั ซ่ึงโจทก์ 
และสมาชิกกลุ่มนั้นกฎหมายก าหนดให้ได้รับช าระหน้ีในล าดบัท่ี 4 ซ่ึงเป็นล าดบัสุดทา้ยร่วมกบั
เจา้หน้ีรายอ่ืนท่ียื่นค าร้องเขา้มาขอเฉล่ียหน้ีในกรณีท่ีไดมี้การช าระเงินให้แก่เจา้หน้ีในล าดบัท่ีสูง
กวา่จนเงินหมดไปแลว้จะส่งผลใหโ้จทกแ์ละสมาชิกกลุ่มไม่ไดรั้บการช าระหน้ี  
  5) อุทธรณ์และฎีกา 
  เม่ือศาลมีค าพิพากษาคู่ความมีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลได้
โดยไม่น าขอ้จ ากดัสิทธิเร่ืองทุนทรัพยข์องการอุทธรณ์และฎีกาในขอ้เท็จจริงมาใชบ้งัคบั (ประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/45) 
  คู่ความ หมายความว่า บุคคลผูย้ื่นค าฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลและเพื่อประโยชน์แห่ง
การด าเนินกระบวนพิจารณาให้รวมถึงบุคคลผูมี้สิทธิกระท าการแทนบุคคลนั้น ๆ ตามกฎหมายหรือ
ในฐานะทนายความ (ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 1 (11)) 
  บทบญัญติัของการด าเนินคดีแบบกลุ่มให้สิทธิเฉพาะคู่ความท่ีเป็นโจทก์หรือจ าเลย
เท่านั้นท่ีจะอุทธรณ์และฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล ในส่วนของสมาชิกกลุ่มไม่มีสิทธิ
อุทธรณ์และฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลแมว้า่จะไดรั้บประโยชน์จากคดีก็ตามเน่ืองจากวา่ไม่
มีฐานะเป็นคู่ความ เวน้แต่ เป็นการอุทธรณ์ค าสั่งของศาลในเร่ืองการขอรับช าระหน้ี (ประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/46)  
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  ข้อจ ากดัสิทธิในการอุทธรณ์และฎกีา 
  การอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้มีทั้งอุทธรณ์ในปัญหาขอ้กฎหมายและขอ้เท็จจริง 
ส าหรับปัญหาขอ้กฎหมายคู่ความมีสิทธิอุทธรณ์ไดไ้ม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองทุนทรัพย ์ส่วนปัญหาขอ้เท็จจริง
ในคดีแพ่งทัว่ไปถูกจ ากดัดว้ยเร่ืองทุนทรัพยแ์ต่ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มกฎหมายบญัญติัยกเวน้
ไม่ให้น าเร่ืองทุนทรัพยม์าใชส้ าหรับคู่ความท่ีจะอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาล กล่าวคือ แมทุ้นทรัพย์
ที่พิพาทกนัในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน 50,000บาท ก็ตาม (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 222/45) 
  ส่วนการฎีกาไดมี้การแกไ้ข เพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ (ฉบบัท่ี 27) 
ให้เป็นระบบอนุญาตจึงท าให้การฎีกาไม่เป็นสิทธิของคู่ความเหมือนกฎหมายเก่าท่ีถือจ านวนทุน
ทรัพยท่ี์พิพาทกนัในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ดงันั้น หากวา่คู่ความจะฎีกาค าพิพากษาของศาล
อุทธรณ์จึงตอ้งขออนุญาตศาลฎีกาเพื่อรับรองให้ฎีกาได ้(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 247) การท่ีศาลจะอนุญาตใหฎี้กาไดน้ั้นจะตอ้งเป็นปัญหาส าคญั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี (ประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 249)  
   (1) ปัญหาท่ีเก่ียวพนักบัประโยชน์สาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
   (2) เม่ือค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ไดว้นิิจฉยัขอ้กฎหมายท่ีส าคญัขดักนั
หรือขดักบัแนวบรรทดัฐานของค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลฎีกา 
   (3) ค  าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ไดว้นิิจฉยัขอ้กฎหมายท่ีส าคญัซ่ึงยงัไม่มี
แนวค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลฎีกามาก่อน 
   (4) เม่ือค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ขดักบัค าพิพากษาหรือค าสั่งอนัถึง
ท่ีสุดของศาลอ่ืน 
   (5) เพื่อเป็นการพฒันาการตีความกฎหมาย 
   (6) ปัญหาส าคญัอ่ืนตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา 
  6) ค่าธรรมเนียม  
  ตามหลกัของการด าเนินคดีแพ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการฟ้องคดี ดงันั้น 
การฟ้องคดีแบบกลุ่มจึงตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกบัคดีแพ่งทัว่ไป ส าหรับการด าเนินคดีแบบ
กลุ่มกฎหมายได้ก าหนดให้โจทก์ สมาชิกกลุ่มหรือทนายความฝ่ายโจทก์ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
(ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/49) ในกรณี ดงัต่อไปน้ี 
   (1) ค่ายื่นค าขอรับช าระหน้ีสองร้อยบาท แต่การยื่นค าขอรับช าระหน้ีท่ีไม่เกินสอง
หม่ืนบาท ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมท่ีโจทก์ หรือสมาชิกกลุ่มยื่นค าขอรับช ารับ
ช าระหน้ีต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดี 
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   (2) ค่าคดัคา้นค าสั่งของเจา้พนกังานบงัคบัคดีต่อศาล เร่ืองค าขอรับช าระหน้ีเร่ือง
ละสองร้อยบาท 
   (3) ค่าข้ึนศาลในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์เร่ืองการขอรับช าระหน้ีหรือการอุทธรณ์เร่ือง
เงินรางวลัของทนายความ เร่ืองละสองร้อยบาท ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมท่ีสมาชิกกลุ่มยื่นค าคดัคา้นไม่
เห็นดว้ยท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีก าหนดจ านวนเงินท่ีไดรั้บซ่ึงน้อยกว่าท่ีไดย้ื่นค าขอรับช าระหน้ีไว ้
หรือกรณีท่ีทนายความฝ่ายโจทกไ์ม่เห็นดว้ยกบัศาลในการก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความ 
   (4) ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ นอกจาก (1) (2) และ (3) ใหคิ้ดอตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียม
ตามตารางทา้ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ไดแ้ก่ ค่าข้ึนศาลตามตาราง 1 ค่าสืบพยาน
นอกศาลตามตาราง 3 และค่าเจา้พนกังานบงัคบัคดี ตามตาราง 5 เป็นตน้ 
 6.5 ข้อก าหนดของประธานศาลฎกีาว่าด้วยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่มไดบ้ญัญติัให้
ประธานศาลฎีกาออกขอ้ก าหนดเพื่อมาใช้กบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มเน่ืองจากว่ายงัตอ้งก าหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมอีกหลายเร่ืองตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/2 
บญัญติัวา่ “เพื่อความเหมาะสมส าหรับคดีบางประเภท หรือเพื่อใหก้ารด าเนินกระบวนพิจารณาหรือ
การบงัคบัคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเท่ียงธรรม ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกขอ้ก าหนด
ใด ๆ ท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัในหมวดน้ีได ้ดงัน้ี 
  1) ก าหนดคุณสมบติั ส่วนไดเ้สีย รวมตลอดทั้งการไดม้าซ่ึงสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ของโจทกท่ี์จะมีอ านาจฟ้องคดีแบบกลุ่มได ้
  2) ก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตให้
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  3) ก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวธีิการแจง้เร่ืองการด าเนินคดีแบบกลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มทราบ 
  4) ก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวธีิการนดัพร้อม การแกไ้ขค าฟ้องและค าใหก้าร การด าเนิน
กระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลกัฐาน ในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  5) ก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบงัคบัคดีและเงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทก ์
  6) ออกขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจ  าเป็นอ่ืน ๆ ในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
 ขอ้ก าหนดนั้น เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาและประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได”้ 
 นอกจากน้ียงัมีประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/5 วรรคแรก ยงับญัญติั
ใหป้ระธานศาลฎีกาออกขอ้ก าหนดเก่ียวกบับทบาท อ านาจและหนา้ท่ีของเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม 
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โดยให้เจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มท าหน้าท่ีช่วยเหลือศาลในการด าเนินคดีแบบกลุ่มตามท่ีศาล
มอบหมายอีกดว้ย 
 ตามบทบญัญติัดงักล่าวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/2 และ
มาตรา 222/5 ไดบ้ญัญติัให้ประธานศาลฎีกาออกขอ้ก าหนดเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินคดีแบบ
กลุ่มซ่ึงจะท าให้มีความชดัเจนและมีบทบญัญติัท่ีเป็นการเฉพาะ ปัจจุบนัศาลฎีกาไดอ้อกขอ้ก าหนด
ของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 
31 มีนาคม 2559) ซ่ึงมีทั้งหมด 5 หมวด ดงัน้ี 
  (1) บททัว่ไป 
  (2) การขออนุญาตใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่ม  
  (3) การพิจารณาคดีแบบกลุ่ม 
  (4) ค  าพิพากษาและการบงัคบัคดี 
  (5) อุทธรณ์และฎีกา 
 โดยมีสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
  1) บททัว่ไป 
  จากท่ีกล่าวมาแลว้วา่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดี
แบบกลุ่ม ไดบ้ญัญติัใหป้ระธานศาลฎีกาออกขอ้ก าหนดต่าง ๆ มาใชบ้งัคบัในส่วนของรายละเอียดท่ี
เก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ส าหรับหมวด 1 บททัว่ไปนั้น ไดก้ าหนดใหศ้าลมีอ านาจขยายระยะ
หรือย่นเวลาเก่ียวกบักระบวนพิจารณาไดเ้ม่ือมีความจ าเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
(ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 5) และส่ิงท่ีถือวา่เป็น
เร่ืองใหม่ส าหรับศาลยุติธรรม คือ ในการจดัเก็บเอกสารต่าง ๆ เช่นพยานหลกัฐานรายงานกระบวน
พิจารณา หรือค าสั่งต่าง ๆ  ของศาลเม่ือศาลเห็นสมควรจะน ารูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลในรูปอิเล็กทรอนิกส์
มาใชก้็ได ้(ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 6) 
  2) การขออนุญาตใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  การท่ีโจทก์จะสามารถฟ้องคดีแบบกลุ่มได้นั้น เม่ือโจทก์ไดย้ื่นค าฟ้องจะตอ้งยื่นค า
ร้องขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่มและในกรณีท่ีค าฟ้องหรือค าร้องของโจทกไ์ม่ถูกตอ้งศาลหรือเจา้
พนกังานคดีแบบกลุ่มอาจใหค้  าแนะน าแก่โจทกใ์หแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งได ้เม่ือค าฟ้องถูกตอ้งแลว้ศาลจะ
ก าหนดวนันดัไต่สวนค าร้องขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยเร็วแต่ตอ้งไม่เกิน 45 วนั นบัแต่วนัท่ี
ศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอ (ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 
ขอ้ 12) ซ่ึงในวนัไต่สวนค าร้องดงักล่าวศาลมีอ านาจแสวงหาขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมไดแ้ละคู่ความมีสิทธิ
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ท่ีจะตั้ งทนายความหรืออ้างพยานผู ้เ ช่ียวชาญมาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาได้
(ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 14) 
  ในส่วนของทนายความของกลุ่มท่ีโจทก์แต่งตั้งมานั้น ศาลอาจใหท้นายความนั้นแถลง
ให้ศาลทราบถึงประวติั ประสบการณ์ ความเข้าใจและบทบาทหน้าท่ีของทนายความในการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มและค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อศาลจะไดพ้ิจารณาวา่ทนายความมี
ความเหมาะสมท่ีจะเป็นทนายความของกลุ่มหรือไม่ (ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าดว้ยการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 15) 
  เม่ือศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มโจทก์จะต้องส่งค าบอกกล่าวให้แก่
สมาชิกกลุ่มทราบตามท่ีปรากฏช่ือและท่ีอยู ่โดยเป็นการส่งทางไปรษณียต์อบรับหรือทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้(ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 27) 
หรือจะประกาศทางหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีแพร่หลาย (ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าดว้ยการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 28) หรือจะปิดประกาศไวท่ี้ศาล หรือทางเวบ็ไซตข์องส านกังาน
ศาลยุติธรรมหรือเวบ็ไซต์อ่ืน หรือส่ือมวลชน หรือวิธีการอ่ืนใดเพิ่มเติมท่ีเห็นสมควร เช่น การส่ง
ขอ้ความผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจดัประชุมกลุ่ม การกระจายเสียงทางวิทยุ เป็นตน้ (ขอ้ก าหนด
ของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 29)โดยขอ้ความในค าบอกกล่าว
และประกาศจะตอ้งประกอบดว้ยค าฟ้องโดยย่อ สิทธิของสมาชิกกลุ่ม ระยะเวลาท่ีขอออกจากการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม ผลของการออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มและผลของค าพิพากษาท่ีจะผกูพนัสมาชิกกลุ่ม 
(ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 30) กรณีท่ีศาลมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น ตอ้งด าเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไปอย่างคดีสามญัและ
ไม่ท าใหค้  าฟ้องของโจทก์เสียไปแต่โจทก์ตอ้งแกไ้ขค าฟ้องให้คงเหลือเฉพาะท่ีเก่ียวกบัท่ีโจทก์ใชสิ้ทธิ
ฟ้องคดีเท่านั้น (ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 26) 
ซ่ึงในส่วนน้ีจะตอ้งตดัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสมาชิกกลุ่มออกไป 
  3) การพิจารณาคดีแบบกลุ่ม  
  กระบวนการภายหลงัศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มและส่งค าบอกกล่าว
ให้แก่สมาชิกกลุ่มทราบแลว้นั้น สมาชิกกลุ่มท่ีไม่ไดอ้อกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มมีสิทธิเขา้ฟังการ
พิจารณาคดี หรือถา้เห็นวา่โจทก์ไม่ใช่บุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายสามารถร้องขอให้ศาลมีค าสั่งว่า
โจทกมิ์ไดมี้คุณสมบติั ส่วนไดเ้สียท่ีจะเป็นสมาชิกกลุ่มและเป็นตวัแทนของกลุ่มไดแ้ละสมาชิกกลุ่ม
มีสิทธิขอตรวจเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนในส านวนความหรือคดัเอกสารได ้
  ในระหวา่งพิจารณาคดีหากโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มเห็นวา่ทนายความฝ่ายโจทกไ์ม่สามารถ
ด าเนินคดีคุม้ครองสิทธิของสมาชิกกลุ่มได้อย่างเพียงพอและเป็นธรรม เช่น อาจจะไม่ใส่ใจหรือ
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คน้หาพยานหลกัฐานท่ีจ าเป็นต่อการพิสูจน์ความผิดของจ าเลย เป็นตน้ หรือได้ถอนตวัจากการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มซ่ึงอาจจะเกิดจากการท่ีมีความคิดเห็นไม่ตรงกบัโจทก์หรือสมาชิกกลุ่ม ดงัน้ี 
โจทก์ หรือสมาชิกกลุ่มมีสิทธิจดัหาทนายความคนใหม่มาแทนท่ีทนายความคนเก่าได ้(ขอ้ก าหนด
ของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 34) 
  ภายหลังศาลมีค าสั่งให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มในวันนัดพร้อมศาลอาจให้คู่ความ
ด าเนินการไกล่เกล่ีย โดยให้เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มหรือผูป้ระนีประนอมประจ าศาลเป็นผูไ้กล่เกล่ีย
เพื่อให้คู่ความไดเ้จรจาตกลงกนั (ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
พ.ศ. 2559 ขอ้ 37) เม่ือตกลงกนัได้แล้วคู่ความอาจตกลงกนัเสนอเงินรางวลัท่ีจ  าเลยจะตอ้งช าระ
ให้แก่ทนายความฝ่ายโจทก์ก็ไดโ้ดยให้ถือวา่เงินรางวลัทนายความดงักล่าวเป็นจ านวนท่ีเหมาะสม 
เวน้แต่จะปรากฏวา่มีพฤติการณ์แสดงให้เห็นเป็นอยา่งอ่ืน (ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าดว้ย
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 38)  
  หากวา่คู่ความไม่สามารถเจรจาหรือประนีประนอมยอมความกนัไดศ้าลจะมีค าสั่งให้
สืบพยานกนัต่อไป ก่อนการสืบพยานศาลอาจมอบหมายให้เจา้พนักงานคดีแบบกลุ่มด าเนินการ
ตรวจสอบพยานหลกัฐานอนัเป็นประเด็นแห่งคดีของคู่ความเพื่อให้เกิดความชดัเจนในขอ้เท็จจริง
และในการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีศาลมอบหมายเจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มอาจประสานงานไปยงั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขอให้ตรวจพิสูจน์หลกัฐานหรือขอขอ้มูลท่ีจ าเป็นแลว้จดัท าเสนอรายงาน
ต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี (ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดี
แบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 42) ส าหรับพยานหลกัฐานท่ีศาลมอบหมายให้เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มท าการ
ตรวจสอบอนัเป็นส่วนหน่ึงของคดีนั้นศาลจะใชเ้ป็นขอ้มูลหรือแนวทางในการซกัถามพยานในระหว่าง
พิจารณาคดีไม่วา่ฝ่ายโจทก์หรือจ าเลยก็ตาม (ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดี
แบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 44) เพราะวา่การด าเนินคดีแบบกลุ่มกฎหมายไดก้ าหนดให้ใชว้ิธีพิจารณา
ความเป็นระบบไต่สวนซ่ึงศาลจะมีบทบาทในการคน้หาความจริงซ่ึงจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
คู่ความในคดี 
  4) ค  าพิพากษาและการบงัคบัคดี 
  เม่ือศาลมีค าพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีแล้วและจ าเลยน าเงินมาวางต่อเจา้พนักงาน
บงัคบัคดีหรือกรณีท่ีขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของจ าเลยเม่ือไดเ้งินมาใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีจ่ายเงิน
ให้แก่เจา้หน้ีตามล าดับ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/44) ส าหรับโจทก์ 
ทนายความฝ่ายโจทก์ และสมาชิกกลุ่ม จะตอ้งยื่นค าขอรับช าระหน้ีต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดี และ
เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะตอ้งท าการสอบสวนเร่ืองค าขอรับช าระหน้ี โดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีมี
อ านาจสั่งให้คู่ความ ไม่วา่จะเป็นโจทก ์จ าเลย สมาชิกกลุ่ม หรือทนายความฝ่ายโจทก ์ส่งเอกสารต่าง ๆ 
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เพื่อประกอบการพิจารณาและตรวจสอบค าขอรับช าระหน้ี (ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ย
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 53) ของแต่ละคนวา่มีมูลหน้ีจริงตามท่ียื่นค าขอรับช าระหน้ี
เพียงใด 
  ในกรณีท่ีมีเหตุขดัขอ้งในการบงัคบัตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง เพื่อเป็นการแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนศาลอาจมอบหมายให้เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มตรวจสอบและรายงานขอ้เท็จจริงให้ศาลทราบ 
รวมทั้งแนวทางแกไ้ขหรือความจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกค าบงัคบัเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามค าพิพากษา 
เช่น กรณีท่ีไม่สามารถส่งค าบงัคบัให้จ  าเลยไดเ้น่ืองจากหาท่ีอยู่จ  าเลยไม่พบ เจา้พนกังานคดีแบบ
กลุ่มตอ้งตรวจสอบกบัทางส านกังานทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้
ทราบท่ีอยูท่ี่ถูกตอ้งของจ าเลย 
  กฎหมายไดก้ าหนดให้โจทกห์รือทนายความมีสิทธ์ิในการบงัคบัคดีแต่ในระหวา่งการ
บงัคบัคดีหากทนายความของกลุ่มหรือทนายความฝ่ายโจทก์ไม่สามารถด าเนินการบงัคบัคดี
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม โจทก์หรือสมาชิกกลุ่มมีสิทธิร้องขอต่อศาลเพื่อเปล่ียน
ทนายความคนใหม่ได้ส่วนเงินรางวลัทนายความให้ศาลก าหนดตามสัดส่วนของการท างาน 
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายทนายความแต่ละคนท่ีเสียไป (ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าดว้ยการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 50) 
  5) อุทธรณ์และฎีกา 
  เม่ือศาลไต่สวนค าร้องขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่มแลว้การท่ีศาลมีค าสั่งอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มคู่ความฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ยมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวนั้นได้
ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีศาลมีค าสั่ง (ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/12 วรรคสาม
และ (ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 54 วรรคหน่ึง)  
  ส าหรับในเร่ืองการอุทธรณ์หรือฎีกานั้นหากว่าคู่ความหรือทนายความของกลุ่ม
อุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล กฎหมายไดก้ าหนดใหป้ระกาศใหส้มาชิกกลุ่มทราบ
เน่ืองจากวา่สมาชิกกลุ่มไดรั้บผลตามค าพิพากษาของศาล วิธีการประกาศให้ท าโดยวิธีปิดประกาศ
ไวท่ี้ศาล ทางเวบ็ไซต์ของศาล ส านกังานศาลยุติธรรมหรือเวบ็ไซต์อ่ืน ๆ หรือทางส่ือมวลชนหรือ
วิธีการอ่ืนใดเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้เช่น การส่งขอ้ความผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจดัประชุม
สมาชิกกลุ่ม (ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 55) 
เมื่อคดีเขา้สู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ กฎหมายก าหนดให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาคดีให้
แลว้เสร็จโดยเร็วภายในก าหนด 1 ปี นบัแต่วนัท่ีน าคดีลงสารบบความ อยา่งไรก็ตาม หากไม่สามารถ
พิจารณาพิพากษาคดีให้เสร็จภายในก าหนดดงักล่าวก็ให้บนัทึกเหตุแห่งพฤติการณ์พิเศษท่ีล่าชา้นั้น
ไวใ้นส านวน (ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ขอ้ 56) 
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การท่ีกฎหมายก าหนดให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาคดีโดยเร็วเน่ืองจากว่าการด าเนินคดีแบบ
กลุ่มนั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองประชาชนผูด้อ้ยโอกาสในสังคมให้ไดรั้บการเยยีวยาความเสียหาย
อยา่งรวดเร็วและเป็นธรรมแมว้า่ไดรั้บความเสียหายเพียงเล็กนอ้ยก็ตาม 

7. กฎหมายเกีย่วกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มของต่างประเทศ  

 งานวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษากฎหมายต่างประเทศท่ีมีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ประกอบดว้ย 
สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 7.1 สหรัฐอเมริกา 
 ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีผูเ้สียหายจ านวนมากนั้นในสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศท่ีใช้
กฎหมายคอมมอนลอว ์(Common Law) มีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการฟ้องคดีท่ีเรียกว่า “Class action” 
เป็นการด าเนินคดีโดยมีผูแ้ทนกลุ่มเพื่อให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งในคร้ังเดียว (สุนีย ์มลัลิกะมาลย,์ 
2542, หน้า 303) ส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มถือว่าเป็นกลไกที่เก่าแก่มากของกลุ่มประเทศ 
แองโกล-แซกซอน สามารถพบกลไกดงักล่าวน้ีโดยยอ้นอดีตไปจนถึงยุคกลางของประเทศองักฤษ
โดยเป็นกระบวนพิจารณาท่ีใชก้นัในศาลเอควิต้ี ต่อมาในปี ค.ศ. 1938 สหรัฐอเมริกา ไดมี้การน ามา
บญัญติัไวใ้น ขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางวา่ดว้ยกฎวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ท่ี 23 ( Federal Rule of 
Civil Procedure หรือ FRCP Rule 23) โดยมีเหตุผล คือ อนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มส าหรับ
คดีท่ีเรียกร้องให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนและคดีท่ีขอให้ศาลสั่งห้ามกระท าการและต่อมาได้มีการ
แกไ้ข เพิ่มเติมอีกคร้ังหน่ึงในปี ค.ศ. 1966 (วรรณชยั บุญบ ารุง และคณะ, 2554, หนา้ 343-344) 
 ส าหรับรูปแบบการด าเนินคดีแบบกลุ่มตามท่ีบญัญติัไวใ้นขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางว่าดว้ย
กฎวธีิพิจารณาความแพง่ กฎขอ้ท่ี 23 มีรูปแบบการด าเนินคดี ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 
  1) ประเภทและลกัษณะคดี 
  ส าหรับประเภทคดีท่ีสามารถด าเนินคดีแบบกลุ่มไดน้ั้นในสหรัฐอเมริกามิไดก้ าหนด
ประเภทของคดีท่ีสามารถด าเนินคดีแบบกลุ่มไว ้ดังนั้น คดีทุกประเภทท่ีมีข้อเท็จจริงตรงตาม
หลกัเกณฑ์ของการด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีบญัญติัไวใ้นขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางว่าด้วยกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ท่ี 23 (ดวงทิพย ์บุญปลูก, 2555, หนา้ 37) ซ่ึงการท่ีจะด าเนินคดีแบบกลุ่ม
ไดน้ั้นจะตอ้งปรากฏวา่ไดรั้บรองหรืออนุญาตจากศาลใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่ม โดยคดีท่ีขอให้รับรอง
หรืออนุญาตใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่มมีลกัษณะประเภทใดประเภทหน่ึง ตามขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางวา่
ดว้ยกฎวธีิพิจารณาความแพง่ กฎขอ้ท่ี 23 (b) (1) (2) and (3) ดงัน้ี 
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  ประเภทแรก ในคดีประเภทน้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   (1) เป็นคดีท่ีจะใหส้มาชิกกลุ่มแยกกนัฟ้องคดีต่างหาก อาจเป็นการเส่ียงท่ีจะท าให้ศาล
แต่ละคดีมีค าพิพากษาขดัแยง้หรือแตกต่างกนั (Federal Rule of Civil Procedure Rule, 23 (b) (1) (A)) 
ตวัอย่าง ในกรณีท่ีสถานบนัเทิงก่อให้เกิดเสียงดงัรบกวนผูท่ี้อาศยับริเวณใกลเ้คียง หากมีการฟ้อง
หลายคดี ต่อมาศาลในคดีหน่ึงไดมี้ค าพิพากษาให้จ  าเลยด าเนินการแกไ้ขเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดงั แต่
ในขณะอีกศาลหน่ึงมีค าพิพากษาให้จ  าเลยปิดกิจการ หรืออาจเป็นกรณีท่ีศาลหน่ึงมีค าพิพากษาให้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่อีกศาลหน่ึงมีค าพิพากษายกฟ้องท าให้เกิดความแตกต่างของค า
พิพากษาได ้(วรรณชยั บุญบ ารุง และคณะ, 2554, หนา้ 346-347) 
   (2) การฟ้องคดีแยกต่างหากจากกนัจะมีผลเป็นการท าให้ผลประโยชน์หรือส่วนได้
เสียของผู ้มีส่วนได้เสียคนอ่ืนเสียหาย ( Federal Rule of Civil Procedure Rule, 23 (b) (1) (B)) 
ตวัอยา่ง การฟ้องใหจ้  าเลยรับผิดโดยท่ีมีเงินกองทุนจ ากดั (limited fund) ท่ีจะชดใชใ้หแ้ก่ผูมี้ส่วนได้
เสียท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ดงันั้น การฟ้องเป็นคดีแยกต่างหากจากกนัอาจท าให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียบางคน
เสียหายเพราะจ าเลยไม่มีเงินกองทุนเหลือพอท่ีจะชดใช้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวในอีกคดีหน่ึงได้
ตามท่ีศาลมีค าพิพากษาในภายหลงั (สรวศิ ลิมปรังสี, 2559, หนา้ 52) 
  ประเภทท่ีสอง เป็นกรณีท่ีผูแ้ทนกลุ่มร้องขอให้ศาลมีค าสั่งห้ามมิให้จ  าเลยกระท าการ 
(injunctive relief) หรือขอให้ศาลมีค าพิพากษาแสดงสิทธิ ( declaratory judgment) อย่างใดอย่างหน่ึง 
(Federal Rule of Civil Procedure Rule, 23 (b) (2)) ตวัอยา่ง การฟ้องร้องเพื่อขอให้รับรองสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมายแรงงานหรือกฎหมายอ่ืน ๆ (ดวงทิพย ์บุญปลูก, 2555, หนา้ 38) 
  ประเภทท่ีสาม ศาลเห็นว่าประเด็นขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายท่ีร่วมกนัในระหว่าง
สมาชิกกลุ่มมีความส าคญัเหนือกวา่ปัญหาใด ๆ ของสมาชิกแต่ละคนการด าเนินคดีแบบกลุ่มจะเป็น
วิธีท่ีดีกว่าวิธีอ่ืน ๆ ในการท่ีศาลจะวินิจฉัยช้ีขาดขอ้พิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
(Federal Rule of Civil Procedure Rule, 23 (b) (3) รายละเอียดในการพิจารณาจะประกอบดว้ย 
(น ้าแท ้มีบุญสลา้ง, 2554, หนา้ 12-13)  
   (A) ผลประโยชน์ของสมาชิกของกลุ่มหากมีการแยกฟ้องร้องคดีหรือแยกต่อสู้คดี
เป็นรายบุคคล เช่น การด าเนินคดีใด ๆ โดยสมาชิกกลุ่มรายบุคคลหรือต่อสมาชิกกลุ่มรายบุคคล การ
รักษาผลประโยชน์ในการด าเนินคดีรายบุคคลนั้ นจะท าได้ดีกว่าหากมีการปฏิเสธมิให้มีการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม (รชฏ บุญสินสุข, 2545, หนา้ 40-41) กล่าวคือ ศาลจะพิจารณาวา่การด าเนินกระ
บวนพิจารณาในรูปแบบอ่ืนจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มและสามารถอ านวยความยุติธรรมได้
ดีกว่าการด าเนินคดีแบบกลุ่มหรือไม่ หากเป็นประโยชน์มากกว่าศาลก็จะไม่อนุญาตให้มีการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม  
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   (B) ขอบเขตและสภาพแห่งคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้โตแ้ยง้ท่ีสมาชิกกลุ่มไดฟ้้องหรือ
ถูกฟ้องไปแลว้วา่มีลกัษณะอยา่งไรและไดด้ าเนินคดีไปแลว้เพียงใด ศาลจะพิจารณาถึงขอ้ก าหนดน้ี
ว่า ในกรณีท่ีสมาชิกกลุ่มได้มีการฟ้องต่อศาลอ่ืนแล้ว การด าเนินคดีแบบกลุ่มจะป้องกันการ
ด าเนินคดีซ ้ าซ้อนโดยสมาชิกกลุ่ม (duplicative individual actions) หรือไม่ (น ้ าแท้ มีบุญสล้าง, 
2554, หน้า 17) ขอ้พิจารณาในส่วนน้ีวตัถุประสงค์ของการด าเนินคดีแบบกลุ่มก็เพื่อท่ีจะให้มีการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มเพียงคดีเดียวหากสมาชิกกลุ่มไดมี้การยื่นฟ้องแลว้ในศาลต่าง ๆ จ านวนหลายคดี
ก็ไม่มีประโยชน์ท่ีจะอนุญาตใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ตวัอยา่ง ในคดีท่ีมีผูเ้สียหาย จ านวน 1,254 คน 
ไดมี้ผูเ้สียหายจ านวน 556 คน ไดย้ืน่ฟ้องคดีต่อศาลแลว้ ดงัน้ี ศาลสูงสุดของรัฐนิวยอร์กจึงมีค าสั่งไม่
อนุญาตใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่ม (วรรณชยั บุญบ ารุง และคณะ, 2554, หนา้ 350)  
   (C) ความประสงคห์รือไม่ประสงคท่ี์จะด าเนินการเรียกร้องในศาลหน่ึงศาลใดเป็น
การเฉพาะเป็นแนวทางท่ีศาลจะพิจารณาวา่การด าเนินคดีแบบกลุ่มจะท าให้เกิดความซ ้ าซ้อนในการ
ฟ้องคดีหรือเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดความแตกต่างในผลแห่งคดีหรือไม่และศาลท่ีจะเลือกให้มีการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มมีความเหมาะสมกบัการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ (รชฏ บุญสินสุข, 2545, หนา้ 41) 
   (D) ความยุ่งยากและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม เป็นเง่ือนไข
ประการสุดทา้ยในทางปฏิบติัเป็นเร่ืองส าคญัและสอดคล้องกบัขอ้พิจารณาอ่ืนท่ีว่าการด าเนินคดี
แบบกลุ่มเป็นวธีิการท่ีดีกวา่การด าเนินคดีในรูปแบบอ่ืน ๆ  
  2) หลกัเกณฑก์ารด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  ขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางวา่ดว้ยกฎวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ 23 ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์
ใหส้มาชิกของกลุ่มคนหน่ึงหรือหลายคนฟ้องในฐานะคู่ความซ่ึงเป็นผูแ้ทนกลุ่ม (จุฬารัตน์ ยะปะนนั, 
2553, หนา้ 167) ซ่ึงตาม Rule 23 (a) น้ี เป็นเง่ือนไขเบ้ืองตน้อนัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการร้องขอ 
ใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่มในคดีประเภทใดก็ตามซ่ึงในการท่ีศาลจะอนุญาตใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
จะพิจารณาหลกัเกณฑ ์4 ประการ ดงัน้ี (น ้าแท ้มีบุญสลา้ง, 2554, หนา้ 3) 
   (1) สมาชิกของกลุ่มมีจ านวนมาก และการท่ีสมาชิกของกลุ่มจะเขา้มาร่วมกนัในคดี
นั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดย้ากในทางปฏิบติั (Federal Rule of Civil Procedure Rule, 23 (a) (1)) ซ่ึงใน
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ฝ่ายผูร้้องขอให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มจะมีภาระในการแสดงขอ้เท็จจริงให้ศาล
เห็นวา่จ านวนสมาชิกท่ีไดรั้บความเสียหายจากการกระท าของจ าเลยน้ีมีเป็นจ านวนมาก โดยข้ึนอยู่
กบัขอ้เท็จจริงในแต่ละคดี ซ่ึงไม่สามารถระบุหรือก าหนดจ านวนผูเ้สียหายไดว้า่จ  านวนเท่าใดจึงจะ
ถือว่ามีจ  านวนมาก (ธนารักษ์ เนาวรัตน์, 2552, หน้า 54) ประเด็นในเร่ืองผูไ้ด้รับความเสียหาย
จ านวนมากน้ี ตาม Rule 23 (a) (1) จะตอ้งปรากฏว่าการท่ีสมาชิกของกลุ่มจะเขา้มาร่วมกนัในการ



90 

ฟ้องร้องคดีนั้นเป็นไปไดย้ากในทางปฏิบติั (Impracticable) เช่น การท่ีมีผูเ้สียหายกระจดักระจายอยู่
ในเมืองต่าง ๆ ท าใหไ้ม่สะดวกในการเป็นโจทกร่์วมกนัฟ้องคดี 
   ในประเด็นการเป็นผูเ้สียหายน้ีจะต้องปรากฏว่าสมาชิกในกลุ่มจะต้องเป็นผูท่ี้
ได้รับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล้วจริงหากเพียงแต่คาดคะเนว่าอาจจะมีผูไ้ด้รับความเสียหายเป็น
จ านวนเท่าใด ยงัไม่อาจจะถือว่าบุคคลเหล่านั้นได้รับความเสียหายแล้วจึงไม่อาจจะน ามาเป็น
สมาชิกในกลุ่มได้ มีคดีตวัอย่าง คือ คดี Makue V.America Honda Motor Co. ในคดีน้ีโจทก์ฟ้อง
บริษทัรถมอเตอร์ไซคว์า่ตนไดรั้บความเสียหายจากความบกพร่องในการออกแบบของรถมอเตอร์ไซค ์
ซ่ึงเป็นสาเหตุให้โจทก์เกิดอุบติัเหตุ โดยไดมี้การร้องขอด าเนินคดีแบบกลุ่ม ในการแสดงจ านวน
ผูเ้สียหายให้ศาลเห็นน้ีโจทก์ไม่สามารถระบุหรือพิสูจน์ไดว้่ามีผูไ้ด้รับความเสียหายเช่นเดียวกบั
โจทก์หรือไม่อย่างไร โจทก์เพียงแต่แสดงหนังสือรับรองจากผูเ้ช่ียวชาญว่าจะมีความบกพร่อง
เกิดข้ึนในขั้นตอนการผลิตโดยจะบกพร่อง 1 ช้ินในทุก ๆ การผลิต 50 ช้ิน ซ่ึงศาลพิจารณาสั่งวา่ค า
ร้องน้ีเพียงแต่คาดคะเนถึงวา่บุคลอ่ืนอาจจะไดรั้บความเสียหายเช่นเดียวกนัแต่ไม่ไดร้ะบุหรือยนืยนั
ว่ามีผูเ้สียหายแลว้เช่นเดียวกบัโจทก์เป็นจ านวนมาก ศาลจึงยกค าร้องดงักล่าว (Richard L. Marcus 
and Edward F. Sherman, 1989, pp. 47-48 อา้งถึงใน น ้ าแท ้มีบุญสลา้ง, 2554, หนา้ 4) ตามค าพิพากษาน้ี
เป็นการยืนยนัว่าผูเ้สียหายนั้นจะตอ้งมีความเสียหายเกิดข้ึนจริงในขณะท่ีผูแ้ทนกลุ่มยื่นค าร้องขอ
อนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่มต่อศาล 
   ในประเด็นเร่ืองท่ีมีผูเ้สียหายจ านวนมากน้ีไม่ไดพ้ิจารณาเฉพาะจ านวนของผูไ้ดรั้บ
ความเสียหายท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มเท่านั้น แต่จะตอ้งปรากฏวา่หากมีการด าเนินคดีแบบกลุ่มแลว้จะ
สามารถท าไดโ้ดยสะดวกดว้ย (Managable) (น ้าแท ้มีบุญสลา้ง, 2554, หนา้ 6) มีตวัอยา่งตามค าพิพากษา 
ดงัน้ี 
   คดี Hackett V. General Host Corporation (ALR Federal Case and Annotation Vol 17 
(USA: The Lawters Co-operation Publishing,1973) P.913-952) ซ่ึงโจทก์เป็นผูไ้ดรั้บความเสียหาย
จากการท่ีจ าเลยซ่ึงเป็นผูผ้ลิตขนมปังขายทัว่มลรัฐฟิลาเดลเฟีย โดยโจทก์ร้องขอด าเนินคดีแบบกลุ่ม
โดยอา้งวา่ มีผูไ้ดรั้บความเสียหายประมาณ 1.5 ลา้นคน โดยศาลไดว้นิิจฉยัวา่จ านวนสมาชิกแมจ้ะมี
จ านวนมากมีเหตุอนัควรด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class action) แต่มีจ านวนผูเ้สียหายมากถึง 1 ลา้นกวา่
คนน้ี ยอ่มจะเกิดความขดัขอ้งในการด าเนินกระบวนการพิจารณาแบบกลุ่มได ้จะท าใหค้ดีเกิดความ
ยุง่ยากเกินสมควรศาลจึงไม่อนุญาตใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่ม 
   (2) มีปัญหาขอ้กฎหมายและขอ้เท็จจริงเป็นอยา่งเดียวกนัในกลุ่ม (Common question 
to fact or law) (Federal Rule of Civil Procedure Rule, 23 (a)  (2))  การก าหนดเง่ือนไขให้คดีมี
ประเด็นเร่ืองปัญหาขอ้กฎหมายและขอ้เท็จจริงเดียวกนัในกลุ่มก่อนการอนุญาตให้มีการด าเนินคดี
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แบบกลุ่ม มีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นหลกัประกนัช่วยให้บุคคลซ่ึงมิได้เขา้เป็นสมาชิกกลุ่มยงัคง
ไดรั้บการปกป้องผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม (ธนารักษ ์เนาวรัตน์, 2552, หนา้ 54) การท่ีขอ้พิพาท
ของสมาชิกกลุ่มมีขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายอย่างเดียวกนั ท าให้ศาลสามารถพิพากษาคดีไปใน
ลกัษณะรวมกลุ่มได ้(เอ้ือน ขุนแกว้ และวรนนัยา ใชเ้ทียมวงษ์, 2560, หนา้ 8) ส าหรับประเด็นเร่ือง
ขอ้เท็จจริงเป็นอย่างเดียวกนัน้ี มีตวัอย่างของการฟ้องคดี คือ บริษทั Visa และ Master Card Inc. 
(โดย สมาคมผูค้า้หนงัสือ และ National Grocera Association) ท่ีศาล U.S. Court for Eastern District 
of New York มีขอ้พิพาทในเร่ืองค่าธรรมเนียมท่ีบริษทัเรียกเก็บส าหรับการด าเนินการธุรกรรมทาง
บตัรเครดิต (Tranaction processing credit card) นอกจากน้ียงัมีคดีกลุ่มผูบ้ริโภค และ Apple reseller 
ฟ้อง Apple computer ว่าด าเนินธุรกิจโดยไม่เป็นธรรมและไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (unfair and unlawful 
business practice) การผิดสัญญา (breach of contract) และท าการคา้ไม่เหมาะสม (น ้ าแท ้มีบุญสล้าง, 
2554, หนา้ 6) ซ่ึงคดีเหล่าน้ีจะมีผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาจากปัญหาขอ้กฎหมายและขอ้เท็จจริงเดียวกนั
ซ่ึงก็คือกลุ่มลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ 
   (3) ขอ้เรียกร้องหรือขอ้ต่อสู้ของผูแ้ทนกลุ่มเป็นขอ้เรียกร้องหรือขอ้ต่อสู้ประเภท
เดียวกันหรือเป็นอย่างเดียวกันกับของกลุ่ม (Typical of claim or defense) (Federal Rule of Civil 
Procedure Rule, 23 (a) (3)) เป็นคดีที่มีขอ้เรียกร้องหรือขอ้ต่อสู้ของโจทก์ซ่ึงเป็นผูแ้ทนกลุ่ม
เป็นอยา่งเดียวกนักบัขอ้เรียกร้องหรือขอ้ต่อสู้ของสมาชิกในกลุ่ม (Typicality of the claims of the class 
representative) หลกัเกณฑ์น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการด าเนินคดี 
(ธนารักษ ์เนาวรัตน์, 2552, หนา้ 55) เพื่อใหศ้าลมีค าพิพากษาเป็นอยา่งเดียวกนัหรือทิศทางเดียวกนั
ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม โดยแตกต่างจากหลกัเกณฑ์ในขอ้ 2 คือ เร่ืองมีขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย
เดียวกนั กล่าวคือ การมีขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมายเดียวกนัตามขอ้ 2 นั้น จะมุ่งท่ีเหตุแห่งการกระท า
อนัเป็นการละเมิดนั้นวา่จะตอ้งเกิดจากการกระท าอยา่งเดียวกนั ขอ้กฎหมายท่ีใชเ้ป็นขอ้อา้งในการ
เรียกร้องให้จ  าเลยตอ้งรับผิดเป็นขอ้กฎหมายเดียวกนั การท่ีกฎหมายก าหนดให้ขอ้เรียกร้องของโจทก์
หรือผูแ้ทนกลุ่มตั้งอยู่บนขอ้กฎหมายเดียวกบัสมาชิกในกลุ่มโดยมุ่งประสงค์ให้ศาลมีค าพิพากษา
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของสมาชิกในกลุ่มดว้ยจะท าให้การฟ้องคดีของผูแ้ทนกลุ่มเป็นการฟ้อง
เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มทุกคนผูไ้ดรั้บความเสียหายอยา่งแทจ้ริงดว้ย (น ้ าแท ้มีบุญสลา้ง, 
2554, หนา้ 10) 
   (4) คู่ความซ่ึงเป็นผูแ้ทนกลุ่มตอ้งสามารถป้องกนัผลประโยชน์ของกลุ่มอยา่งเป็นธรรม
และเพียงพอ (Fairly and adequately protect the interest of the class) (Federal Rule of Civil Procedure 
Rule, 23 (a)(4)) หลกัเกณฑ์ในขอ้น้ีเป็นส่ิงส าคญัมากเพราะว่าการท่ีโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มฟ้องคดี
แบบกลุ่มเป็นการฟ้องแทนสมาชิกกลุ่มโดยท่ีสมาชิกกลุ่มไม่ได้เขา้ร่วมในกระบวนพิจารณาด้วย 
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เม่ือศาลมีค าพิพากษาผลของค าพิพากษาในคดีแบบกลุ่มจะกระทบถึงสิทธิและมีผลผูกพันกับ
สมาชิกกลุ่มด้วย โจทก์ซ่ึงเป็นผูแ้ทนกลุ่มจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าตนสามารถท่ีจะคุม้ครอง
ผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเพียงพอ (ธนารักษ ์เนาวรัตน์, 2552, หนา้ 56) 
ไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กนัสามารถดูแลสมาชิกกลุ่มไดอ้ย่างเต็มท่ี (สุพิศ ประณีตพลกรัง, 2558, 
หนา้ 9) 
   เม่ือโจทกห์รือผูแ้ทนกลุ่มยืน่ค  าร้องขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่มจะตอ้งพิสูจน์ให้
ศาลเห็นวา่ครบองคป์ระกอบตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ตามขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางว่าด้วย
กฎวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎข้อ 23 (a) ทั้ ง 4 ประการ การพิจารณาว่าจะให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม
หรือไม่นั้น มีความส าคญักับกระบวนพิจารณาคดี ดังนั้น ก่อนท่ีศาลจะมีค าสั่งอนุญาตจะต้อง
พิจารณาจากพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดไม่วา่จะเป็นของโจทก์หรือค าคดัคา้นของฝ่ายจ าเลย 
(ธนารักษ ์เนาวรัตน์, 2552, หนา้ 59-60) ในทางปฏิบติัก่อนท่ีศาลจะมีค าสั่งอนุญาตให้มีการด าเนินคดี
แบบกลุ่ม จะมีการก าหนดนัดไต่สวนค าร้องเสียก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายจ าเลยคัดค้าน
ว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดให้สามารถด าเนินคดีแบบกลุ่มได้ 
(วรรณชยั บุญบ ารุง และคณะ, 2554, หนา้ 353) 
  3) การส่งค าบอกกล่าวใหส้มาชิกกลุ่มทราบ 
  เม่ือศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มแลว้ขั้นตอนต่อไปจะตอ้งมีการส่งค าสั่ง
ดงักล่าวใหส้มาชิกกลุ่มทราบ ซ่ึงการส่งค าบอกกล่าวนั้นเป็นการส่งเป็นรายบุคคลถึงสมาชิกทุกคนท่ี
สามารถระบุตวัได ้หรือจะประกาศโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ในการส่งค าบออกกล่าวใหส้มาชิกกลุ่ม
ทราบนั้นกฎหมายไม่ไดก้  าหนดวิธีการการส่งค าบอกกล่าวไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจง แต่ในทางปฏิบติั
ศาลจะก าหนดใหมี้การส่งค าบอกกล่าวโดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี (ดวงทิพย ์บุญปลูก, 2555, หนา้ 42-43) 
คือ  
  กรณีแรก เป็นกรณีท่ีสามารถระบุตวัสมาชิกกลุ่มไดก้็ตอ้งส่งค าบอกกล่าวดว้ยวิธีการ
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ (first class mail) ซ่ึงในบางคร้ังศาลอาจอนุญาตให้ส่งจดหมายไปยงั
ผูค้รอบครอง (occupant) ท่ีพกัอาศยั และศาลชั้นตน้หลายศาลไดเ้คยมีค าพิพากษาตดัสินวา่สมาชิก
กลุ่มไม่จ  าเป็นตอ้งได้รับจดหมายจริง ๆ เพื่อให้ถูกผูกพนัตามจดหมายตราบเท่าท่ีได้เลือกวิธีการ
จดัส่งแล้ว แต่อย่างไรก็ตามศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาไม่ได้วางแนวบรรทดัฐานในเร่ืองน้ีไวอ้ย่าง
ชดัเจนวา่สถานการณ์ใดท่ีสมาชิกกลุ่มอาจตอ้งถูกผูกพนัหากมีการส่งค าบอกกล่าวโดยสุจริตแต่ค า
บอกกล่าวนั้นสมาชิกกลุ่มไม่ไดรั้บ  
  กรณีที่สอง เป็นกรณีที่ไม่สามารถระบุตวัสมาชิกได้ซ่ึงวิธีการที่ใช้ที่สามารถแจ้ง
ค าบอกกล่าวไดส้ะดวก คือ การแจง้ค าบอกกล่าวโดยประกาศในหนงัสือพิมพห์รือลงโฆษณาในส่ือ
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ส่ิงพิมพ์ท่ีเช่ือได้ว่าสมาชิกกลุ่มจะได้รับทราบค าบอกกล่าวหรือใช้วิธีการอ่ืนซ่ึงรวมถึงส่ือทาง
โทรทศัน์ วทิย ุและจดหมาย ส าหรับรูปแบบและวธีิปฏิบติัท่ีจะตอ้งแจง้ใหท้ราบในค าบอกกล่าวนั้น 
ตามขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางวา่ดว้ยกฎวธีิพิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ท่ี 23 (c) (2) ในหนงัสือบอกกล่าว
ศาลจะตอ้งแจง้ใหส้มาชิกแต่ละคนทราบ (น ้าแท ้มีบุญสลา้ง, 2554, หนา้ 19) ดงัน้ี  
   (A) ศาลจะตดัสมาชิกออกจากกลุ่มถา้สมาชิกร้องขอภายในวนัท่ีก าหนดไว ้เม่ือ
สมาชิกกลุ่มไดรั้บแจง้ว่าศาลไดมี้ค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มตามท่ีโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่ม
ร้องขอนั้น หากวา่ไม่ประสงคจ์ะอยูใ่นกลุ่มจะตอ้งแสดงเจตนาโดยแจง้ต่อศาลภายในเวลาท่ีก าหนด
ไวใ้นค าบอกกล่าวและเม่ือศาลไดรั้บแจง้ก็จะตดัสมาชิกคนนั้นออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
   (B) ค  าพิพากษาไม่วา่จะเป็นคุณหรือโทษจะมีผลต่อสมาชิกทั้งหมดท่ีไม่ร้องขอให้
ตดัออกจากกลุ่ม สมาชิกกลุ่มท่ีไดรั้บแจง้ว่าศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มแลว้หากว่า
ไม่แจง้ต่อศาลวา่จะออกจากสมาชิกกลุ่มภายในเวลาท่ีก าหนดไวใ้นค าบอกกล่าวเม่ือศาลมีค าพิพากษา
อยา่งหน่ึงอยา่งใดแลว้จะมีผลผกูพนัเช่นเดียวกบัสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน ๆ และ 
   (C) สมาชิกคนใดซ่ึงไม่ไดร้้องขอให้ตดัออกจากกลุ่มอาจมอบหมายให้ทนายความ
เขา้ฟังการพิจารณาได้ ท าให้สมาชิกกลุ่มไดรั้บทราบความเป็นไปของกระบวนพิจารณาคดีโดยการ
แต่งตั้งทนายความเขา้ร่วมรับฟังแทนตน 
  ส าหรับการแจ้งค าบอกกล่าวให้สมาชิกทราบนั้นในทางปฏิบติัคดีท่ีมีสมาชิกกลุ่ม
จ านวนมากจะมีการจา้งบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นการแจง้ค าบอกกล่าวและส่งค าบอกกล่าว
โดยตรงเพื่อให้เขา้ถึงสมาชิกกลุ่มให้มากท่ีสุด ในการประกาศหรือส่งค าบอกกล่าวเก่ียวกบัการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มให้แก่สมาชิกกลุ่มทราบน้ีไม่มีกฎหมายก าหนดว่าตอ้งมีการประกาศจ านวนก่ีคร้ัง 
แต่ส่วนใหญ่จะมีการประกาศในแต่ละคดีจ านวน 3 คร้ัง เหตุผลท่ีตอ้งการมีการประกาศถึง 3 คร้ัง 
เน่ืองจากว่า การประกาศคร้ังแรกก็เพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจวา่มีคดีอะไรเกิดข้ึน การประกาศ
คร้ังท่ีสอง ท าให้ประชาชนจ าได้ว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน และการประกาศคร้ังท่ีสาม ก็เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้ส ารวจตนเองว่าเป็นผูมี้ส่วนได้เสียในคดีท่ีได้มีการ
ประกาศหรือไม่ (วรรณชยั บุญบ ารุง และคณะ, 2554, หนา้ 355-356) 
  ในการส่งค าบอกกล่าวใหแ้ก่สมาชิกกลุ่มทราบไม่วา่โดยทางจดหมาย การประกาศใน
หนงัสือพิมพ ์การโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพท่ี์หรือใช้วิธีการอ่ืนซ่ึงรวมถึงส่ือทางโทรทศัน์ วิทยุ ยอ่มมี
ค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนทั้งส้ิน ส าหรับค่าใชจ่้ายในการส่งค าบอกกล่าวนั้นจะเป็นโจทก์ท่ีตอ้งเสียค่าใช้จ่าย
ดงักล่าว และเม่ือสมาชิกกลุ่มไดรั้บแจง้ค าบอกกล่าวแลว้จะตอ้งตดัสินใจวา่จะออกจากกลุ่ม (opt-out) 
หรือไม่ โดยตอ้งจะตอ้งแสดงเจตนาออกจากกลุ่มโดยท าเป็นหนงัสือยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดไวใ้นค าบอกกล่าว (ดวงทิพย ์บุญปลูก, 2555, หนา้ 43-44) ซ่ึงก าหนดระยะเวลาในการแสดง
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เจตนาออกจากกลุ่มน้ีศาลจะตอ้งก าหนดไวเ้ป็นระยะเวลาพอสมควรท่ีจะให้สมาชิกกลุ่มมีเวลาใน
การตดัสินใจ  
  4) การถอนฟ้องหรือการประนีประนอมยอมความ  
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มหากโจทกซ่ึ์งเป็นผูแ้ทน
กลุ่มและจ าเลยมีความประสงคจ์ะถอนฟ้องหรือจะประนีประนอมยอมความไม่อาจท าไดโ้ดยล าพงั 
ตามขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางวา่ดว้ยกฎวธีิพิจารณาความแพง่ กฎขอ้ท่ี 23 (e) ไดก้  าหนดเง่ือนไขวา่การ
ถอนฟ้องหรือการประนีประนอมยอมความกนัจะตอ้งได้รับอนุญาตจากศาล โดยหลกัแล้ว ศาล
จะตอ้งพิจารณาวา่การอนุญาตใหมี้การตกลงหรือประนีประนอมยอมความกนัจะเป็นธรรม มีเหตุผล 
และเพียงพอท่ีจะคุม้ครองผลประโยชน์ของคู่ความและสมาชิกกลุ่มไดอ้ยา่งแทจ้ริงมากกวา่หากตอ้ง
ให้ด าเนินคดีต่อไปจนศาลมีค าพิพากษาหรือไม่ (ธนารักษ ์เนาวรัตน์, 2552, หนา้ 64) เน่ืองจากการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น โจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มตอ้งท าหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่ม
อยา่งเป็นธรรมดว้ย หากโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มด าเนินการถอนฟ้องหรือท าลายขอ้ตกลงประนีประนอม
ยอมความใด ๆ กบัคู่ความฝ่ายตรงขา้มอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกในกลุ่มได ้ดงันั้น 
การถอนฟ้องหรือประนีประนอมยอมความจะกระท าโดยล าพงัไม่ไดจ้ะตอ้งใหศ้าลท าหนา้ท่ีในการ
ตรวจสอบวา่การถอนฟ้องหรือประนีประนอมยอมความนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกใน
กลุ่มหรือไม่ การถอนฟ้องหรือประนีประนอมยอมความจึงจะตอ้งไดรั้บความยินยอมหรือรับรอง
จากศาลก่อนจึงจะสามารถกระท าได ้(น ้าแท ้มีบุญสลา้ง, 2554, หนา้ 21)  
  ในทางปฏิบติัศาลจะเป็นผูท้  าหน้าท่ีไต่สวนเพื่อให้ได้ความจริงว่าการตกลงหรือ
ประนีประนอมยอมความนั้นเป็นธรรมหรือไม่อย่างไร อย่างไรก็ตามแมว้่าจะไม่มีผูใ้ดคดัคา้นการ
ตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน ศาลบางแห่งก็ก าหนดให้มีการไต่สวนได้ ในการน้ี
ศาลไม่อาจบงัคบัให้คู่ความตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความกนัไดห้ากคู่ความไม่เห็นดว้ย
เม่ือท าการไต่สวนแลว้ศาลมีอ านาจไดเ้พียง 3 ประการ (ดวงทิพย ์บุญปลูก, 2555, หนา้ 53-54) คือ  
   (1) ใหค้วามเห็นชอบกบัสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) ไม่เห็นชอบและให้เล่ือนการพิจารณาคดีออกไปเพื่อให้คู่ความมีการตกลงกนั
โดยก าหนดเง่ือนไขกนัใหม่อีกหรือไม่ 
   (3) เม่ือไม่เห็นชอบกบัการตกลงประนีประนอมยอมความแลว้ส่ิงท่ีศาลสามารถท า
ไดก้็คือด าเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไป 
  5) การอุทธรณ์ค าสั่ง 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นกระบวนพิจารณาท่ีแตกต่างจากกระบวนพิจารณาคดีทัว่ไป
เพราะวา่มีสมาชิกกลุ่มจ านวนมาก และค่อนขา้งท่ีจะยุง่ยากผลของค าพิพากษาจะผูกพนัสมาชิกกลุ่ม
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แมว้ ่าจะไม่ได ้เขา้ร่วมในการพิจารณาคดีด ้วยก็ตาม ดงันั้น เมื่อศาลชั้นตน้มีค  าสั ่งอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้โจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มด าเนินคดีแบบกลุ่ม ค าสั่งดงักล่าวคู่ความสามารถท่ีจะ
อุทธรณ์เพื่อใหศ้าลอุทธรณ์พิจารณาวินิจฉยัช้ีขาดอีกคร้ังหน่ึง ตามขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางวา่ดว้ยกฎ
วิธีพิจารณาความแพ่ง กฎข้อ 23 (f) การอุทธรณ์ค าสั่งจะต้องอุทธรณ์ภายใน 10 วนั นับแต่ได้
รับทราบค าสั่ง ซ่ึงค าสั่งของศาลท่ีใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นเป็นการใชดุ้ลพินิจของศาลชั้นตน้ เม่ือมี
การอุทธรณ์ค าสั่งของศาลชั้นตน้ข้ึนมาศาลอุทธรณ์จะพิจารณาเพียงวา่การใชดุ้ลพินิจของศาลชั้นตน้
เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบหรือไม่ กรณีท่ีศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ (A clear abuse of 
discretion) ศาลอุทธรณ์สามารถท่ีจะพิพากษากลบัค าสั่งศาลชั้นตน้ท่ีอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้
(สุธาทิพย ์จุลมนต,์ 2558, หนา้ 228) 
  6) ค  าพิพากษา  
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นกระบวนการด าเนินคดีในรูปแบบของกลุ่มบุคคลซ่ึงจะ
เป็นฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจ าเลยก็ได ้ในการเร่ิมตน้การด าเนินคดีจะเร่ิมโดยโจทก์เสนอค าฟ้องต่อศาล
พร้อมกับยื่นค าร้องขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่ม เม่ือศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขท่ีก าหมายก าหนดไวก้็จะมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม และด าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีต่อไปตามขั้นตอนของกฎหมายจนถึงศาลมีค าพิพากษา เม่ือศาลมีค าพิพากษาแล้ว
โดยผลของค าพิพากษาจะผกูพนัสมาชิกกลุ่มทุกคนท่ีไม่ไดแ้สดงเจตนาออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
(คมวชัร เอ้ียงอ่อง, 2555, หน้า 84) ค  าพิพากษานั้นไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษต่อกลุ่มหรือไม่ จะ
ครอบคลุมถึงบุคคลท่ีถูกระบุโดยเฉพาะเจาะจงและท่ีไดรั้บการส่งหนงัสือบอกกล่าว ตามขอ้ก าหนด
รัฐบาลกลางวา่ดว้ยกฎวธีิพิจารณาความแพง่ กฎขอ้ 23 (c) (2) และไม่ไดร้้องขอแยกออกจากกลุ่ม  
  7) เงินรางวลัทนายความ 
  ในการจ่ายเงินรางวลัทนายความของสหรัฐอเมริกานั้นสมาชิกกลุ่มจะเป็นผูจ่้ายเงิน
รางวลัดงักล่าว กล่าวคือ เงินรางวลัทนายความจะหักจากจ านวนเงินค่าเสียหายท่ีสมาชิกกลุ่มจะได้รับ 
(บนัทึกส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2553, หนา้ 19) ในสหรัฐอเมริกานั้นทนายความถือว่ามี
บทบาทสูงมากในกระบวนการยติุธรรม ดงันั้น การท่ีจะจ ากดัเงินรางวลัทนายความมากเกินไปอาจส่งผล
กระทบหรือเส่ียงต่อการด าเนินคดีแบบกลุ่มเพราะจะท าให้การด าเนินคดีแบบกลุ่มเกิดข้ึนได้ยาก 
อยา่งไรก็ตาม การท่ีเงินรางวลัทนายความมีจ านวนมากเกินไปจนไม่ไดส้ัดส่วนกบัจ านวนค่าเสียหาย
ท่ีโจทกห์รือสมาชิกกลุ่มไดรั้บจะท าใหท้นายความไดรั้บประโยชน์ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มมากกวา่ท่ี
จะเป็นการช่วยเหลือหรือเยยีวยาความเสียหายท่ีโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มไดรั้บความเสียหาย (วรรณชยั 
บุญบ ารุง และคณะ, 2554, หน้า 363) ซ่ึงการด าเนินคดีแบบกลุ่มถือหลกัว่า “เป็นการด าเนินคดีโดย
สมาชิกท่ีมีสถานะเหมือนกนั” ดงันั้น ในกรณีท่ีแพค้ดีทนายความไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้ายในการ
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ด าเนินคดีและค่าทนายความจากสมาชิกกลุ่มท่ีไม่ปรากฏตวัเขา้มาในคดี (absent class members) 
ทั้งน้ี เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ในฐานะลูกความโดยตรงกบัทนายความ ในเร่ือง
ค่าทนายความนั้นศาลสหรัฐอเมริกามกัจะก าหนดให้สมาชิกกลุ่มตอ้งรับผิดตามสัดส่วนร่วมกบั
โจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มดว้ย เน่ืองจากวา่เม่ือชนะคดีแลว้สมาชิกกลุ่มทุกคนก็จะไดรั้บประโยชน์ไปด้วย 
ซ่ึงโดยหลกัการแลว้แมว้า่สมาชิกกลุ่มจะไม่ไดต้กลงเร่ืองค่าทนายความไวก้บัโจทก์หรือทนายความ
ก็ตาม ศาลก็จะเป็นผูก้  าหนดค่าตอบแทนทนายความในการด าเนินคดีแบบกลุ่มให้เสมอโดยก าหนดไว้
ในค าพิพากษา ศาลมีวธีิคิดค านวณ 2 วธีิ (ดวงทิพย ์บุญปลูก, 2555, หนา้ 39-41) ดงัน้ี 
  วธีิแรก เป็นการคิดค านวณตามอตัราส่วนร้อยละของกองทุน (The Percentage-of-the-
fund Method) กองทุนรวมอาจเกิดจากค าพิพากษาหรือการตกลงประนีประนอมยอมความ 
  ตวัอยา่ง คดี Blum v. Stenson, 456 U.S. 886 (1985) ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกายอมรับ
วิธีการค านวณค่าทนายความตามความสามารถของทนายความ ความยากง่ายของคดี ระยะเวลาท่ี
ทนายความใช้ในการด าเนินคดี และรางวลัในคดีอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงคดีแบบกลุ่มส่วนใหญ่เงิน
รางวลัโดยการคิดค านวณจะอยูร่ะหวา่งร้อยละ 25 และ 30 ของเงินกองทุนรวม โดยถือวา่เงินรางวลั
ทนายความในอตัราร้อยละ 50 เป็นอตัราขั้นสูงสุด  
  วธีิท่ีสอง เป็นการคิดค านวณตามระยะเวลา (The Lodestar) โดยเป็นการคิดจากชัว่โมง
การท างานทั้งหมดของทนายความการด าเนินคดีคูณดว้ยอตัราค่าจา้งตามสมควรใน 1 ชัว่โมง ซ่ึงการ
คิดค านวณโดยวิธีน้ีมกัถูกวิจารณ์ว่ามีรายละเอียดค่อนขา้งมากและต้องมีการตรวจสอบเอกสาร
มากกว่าจ านวนชั่วโมงท างานของทนายความและการคิดค่าทนายความ กรณีน้ีไม่เหมาะสมกบั
ความรู้ความสารถและประสบการณ์ของทนายความแต่ละคน นอกจากน้ีการคูณดว้ยชั่วโมงการ
ท างานในการด าเนินคดีก็หาหลกัเกณฑท่ี์แน่นอนค่อนขา้งล าบากและผลจากการค านวณการท างาน
น้ีเองท าให้ทนายความไม่ค่อยใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ีและเม่ือคดีท่ีมีการตกลงเจรจากนัก็ไม่
พยายามท่ีจะท าให้คดีเป็นอนัเสร็จส้ินไปอย่างรวดเร็วตามก าหนดเวลาท่ีควรจะเป็นส่งผลเสียต่อ
ลูกความท่ีจะตอ้งเสียค่าตอบแทนทนายความมากกวา่ท่ีควรจะเป็น 
 7.2 เครือรัฐออสเตรเลยี 
 เครือรัฐออสเตรเลียเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีให้ความส าคญักบัการคุม้ครองผูเ้สียหายจ านวนมาก
โดยมีกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม คือ พระราชบญัญติัศาลรัฐบาลกลางออสเตรเลีย 1976 
(Federal Court of Australia Act,1976) ส่วนท่ี 4A ว่าดว้ยการด าเนินคดีโดยผูแ้ทน (Representative 
Proceeding) (รชฏ บุญสินสุข, 2545, หนา้ 25) โดยไดรั้บอิทธิพลมาจากสหรัฐอเมริกา ซ่ึงวตัถุประสงค์
ของการด าเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อตอ้งการให้มีการเยียวยาส าหรับผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายแมว้า่ความ
เสียหายท่ีแต่ละคนได้รับจะมีจ านวนน้อยก็ตามซ่ึงการท่ีต้องฟ้องร้องคดีเองอาจจะไม่คุ ้มค่ากบั
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ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียไปในการด าเนินคดี และในกรณีท่ีบุคคลหลายคนท่ีไดรั้บความเสียหายประสงค์
ที่จะฟ้องจ าเลยคนเดียวกนัจะท าให้การด าเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้ายและ
มีประสิทธิภาพมากกวา่การท่ีตอ้งด าเนินการฟ้องร้องคดีเพียงคนเดียวเป็นรายคดี  
 ส าหรับรูปแบบของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม มีรายละเอียดดงัน้ี 
  1) ประเภทและลกัษณะคดี 
  คดีท่ีสามารถด าเนินคดีแบบกลุ่มได้เป็นคดีประเภทท่ีมีลกัษณะท่ีมีข้อเรียกร้องให้
ชดใช้เยียวยาความเสียหายหรือให้กระท าการหรืองดเวน้กระท าการ รวมถึงการประเมินความ
เสียหายท่ีตอ้งประเมินความเสียหายในแต่ละคนซ่ึงเป็นการเรียกร้องอย่างเดียวกนักบับุคคลท่ีได้
ด าเนินคดีแทน และไม่วา่การด าเนินคดีนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัสัญญาหรือธุรกรรมแต่ละฉบบัหรือการ
ท าธุรกรรมท่ีท าไวก้บัจ าเลยและสมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าหรือละเวน้การ
กระท าของจ าเลยซ่ึงกระท าต่อสมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือไม่ก็ตาม (Federal Court of Australia Act, 
1976, 33 c (2)(b)) จึงเห็นได้ว่าการด าเนินคดีแบบกลุ่มสามารถท าได้ในคดีท่ีมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายทุกประเภท ทั้งน้ี เพื่อเป็นการเยยีวยาความเสียหายท่ีแต่ละคนไดรั้บจากการกระท าหรืองด
เวน้การกระท าของจ าเลย (รชฏ บุญสินสุข, 2545, หนา้ 42) 
  2) หลกัเกณฑก์ารด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มกฎหมายได้ก าหนดให้เฉพาะโจทก์เท่านั้ นท่ีขออนุญาต
ด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้ในการพิจารณาค าร้องขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่มจะไม่มีกระบวนการไต่
สวนค าร้องดงักล่าวโดยก่อนท่ีศาลจะสั่งอนุญาตใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่ม กล่าวคือ เพียงแต่โจทก์
น าเสนอคดีท่ีมีขอ้เท็จจริงครบองค์ประกอบของกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ถ้าศาล
พิจารณาแลว้เห็นวา่มีขอ้เท็จจริงครบองคป์ระกอบตามท่ีกฎหมายก าหนด ก็จะมีค าสั่งให้ด าเนินคดี
แบบกลุ่มต่อไปจนเสร็จส้ินกระบวนพิจารณาคดี 
  ในการท่ีศาลจะอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มจะตอ้งประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์ 3 
ประการ ดงัน้ี 
   (1) พิจารณาจากจ านวนบุคคล 
   เน่ืองจากการด าเนินคดีแบบกลุ่มกฎหมายตอ้งการคุม้ครองผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย
จ านวนมากในการพิจารณาของศาลนั้นจึงตอ้งพิจารณาทางดา้นจ านวนบุคคลซ่ึงตอ้งมีจ านวนบุคคล
อย่างน้อย 7 คน ท่ีมีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบุคคลเดียวกันหรือหลายคน (Federal Court of 
Australia Act, 1976, 33 c (1) (a) ) จ านวนดงักล่าวน้ีถือวา่เป็นขั้นต ่าท่ีจะสามารถร้องขอเพื่อด าเนินคดี
แบบกลุ่มได ้
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   (2) พิจารณาจากขอ้เรียกร้องเดียวกนั 
   ในการที่ด าเนินคดีแบบกลุ่มไดน้ั้นจะตอ้งปรากฏวา่ขอ้เรียกร้องของแต่ละบุคคล
ที่มีต่อบุคคลเดียวกนัซ่ึงเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการกระท าหรือสถานการณการณ์เดียวกนัหรือท่ี
เก่ียวขอ้งกนัและมีขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายอย่างเดียวกนั (Federal Court of Australia Act, 1976 
33 c (1) (b) and (c)) ซ่ึงแต่ละคนนั้นมีขอ้เรียกร้องต่อจ าเลยคนเดียวกนั กล่าวคือ สมาชิกกลุ่มและ
โจทก์ซ่ึงเป็นผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งมีขอ้เรียกร้องต่อจ าเลยทุกคน หากมีขอ้เรียกร้องแตกต่างกนัศาลจะ
ไม่อนุญาตให้สมาชิกกลุ่มฟ้องคดีแบบกลุ่ม เช่น กรณีท่ีพนกังานโรงงานแห่งหน่ึงนั่งรถโดยสาร
กลบับา้นการท่ีรถชนตน้ไมห้รือเสาไฟเกิดจากการขบัรถโดยประมาทของผูข้บัรถ ถือวา่ผูโ้ดยสาร
ทั้งหมดท่ีไดรั้บความเสียหายในคร้ังน้ีเกิดจากการกระท าคร้ังเดียวกนัมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
คนขบัรถคนเดียวกนัได ้เป็นตน้ 
   ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มซ่ึงโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มเป็นผูฟ้้องคดีแทนสมาชิกกลุ่ม
โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากสมาชิกกลุ่ม แต่ในส่วนของค าฟ้องตอ้งบรรยายใหเ้ห็นถึงลกัษณะ
ของสมาชิกกลุ่มว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดีกลุ่มอย่างไร เช่น มีปัญหาขอ้กฎหมายหรือ
ขอ้เท็จจริงท่ีเหมือนกนัอยา่งไรโดยไม่จ  าตอ้งระบุช่ือสมาชิกกลุ่มเน่ืองจากสมาชิกกลุ่มไม่ไดมี้ฐานะ
เป็นคู่ความในคดี แต่อยา่งไรก็ตามก็ตอ้งผกูพนัตามค าพิพากษา 
   (3) คุณสมบติัของผูแ้ทนกลุ่ม 
   การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นเร่ืองท่ีบุคคลหน่ึงเขา้มาฟ้องคดีและขออนุญาตต่อศาล
เพื่อด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่ม ดงันั้น ผูท่ี้จะสามารถเป็นผูแ้ทนกลุ่มไดน้ั้นจะตอ้งเป็นผูมี้ส่วนได้
เสียในคดี (sufficient interest) กล่าวคือ เป็นบุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์เดียวกนักบั
สมาชิกกลุ่ม (Federal Court of Australia Act, 1976, 33 d (1) ) นอกจากน้ียงัตอ้งท าหน้าท่ีปกปักรักษา
ผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มเม่ือศาลมีค าพิพากษาแล้วยงัตอ้งอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแม้ว่า
สมาชิกกลุ่มจะไม่ตอ้งการท่ีจะเรียกร้องจากจ าเลยอีกก็ตาม (Federal Court of Australia Act, 1976, 
33 d (2) ) การท่ีจะพิจารณาวา่ผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งมีส่วนไดเ้สียในคดีเพียงใดเป็นอ านาจของศาลท่ีจะ
ใชดุ้ลพินิจในแต่ละคดีไป 
  3) การส่งค าบอกกล่าวใหแ้ก่สมาชิกกลุ่มทราบ 
  เม่ือศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มแลว้ขั้นตอนต่อไป คือ จะตอ้งมีการส่ง
ค าบอกกล่าวใหแ้ก่สมาชิกกลุ่มทราบ โดยศาลจะเป็นผูก้  าหนดวธีิการส่งค าบอกกล่าว (Federal Court 
of Australia Act ,1976, 33 Y (3)) ซ่ึงในค าบอกกล่าวจะต้องปรากฏรายละเอียดหรือมีข้อมูลท่ี
เพียงพอและก าหนดวนัเพื่อให้สมาชิกกลุ่มแสดงเจตนาออกจากกลุ่ม (Federal Court of Australia 
Act ,1976, 33 J (1)) ส าหรับเน้ือหาของค าบอกกล่าวเป็นเร่ืองส าคญัจะประกอบดว้ยลกัษณะของคดี
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ท่ีมีการฟ้องร้องโดยโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มและก าหนดวนัท่ีให้สมาชิกกลุ่มแสดงเจตนาออกจากการ
เป็นสมาชิกกลุ่มและขอ้โตแ้ยง้การด าเนินคดีแบบกลุ่มจากฝ่ายจ าเลย (Federal Court of Australia 
Act ,1976, 33 X (1)) ในการขอออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มน้ีหากสมาชิกกลุ่มไม่สามารถแสดง
เจตนาออกจากกลุ่มภายในก าหนดระเวลาไดอ้าจยื่นค าร้องขอต่อศาลเพื่อขอขยายระยะเวลาในการ
ขอออกจาการเป็นสมาชิกกลุ่มได ้(Federal Court of Australia Act ,1976, 33 J (3)) ในการด าเนินคดี
แบบกลุ่มผูมี้หนา้ท่ีในการส่งค าบอกกล่าว ไดแ้ก่โจทกซ่ึ์งเป็นผูแ้ทนกลุ่มในการฟ้องคดี 
  เม่ือสมาชิกกลุ่มไดรั้บค าบอกล่าวแลว้สามารถแสดงเจตนาออกจากกลุ่มไดโ้ดยยื่นค า
ร้องขอต่อศาลหรือวิธีการอ่ืนท่ีศาลก าหนด (Federal Court of Australia Act ,1976, 33 J (2)) ส่วน
สมาชิกกลุ่มคนอ่ืนท่ีไม่ได้ร้องขอออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มภายในเวลาท่ีก าหนดก็จะตอ้งถูก
ผกูพนัตามค าพิพากษา แมว้า่จะไม่ทราบเร่ืองการด าเนินคดีแบบกลุ่มหรือไม่ทราบวา่ตนเป็นสมาชิก
กลุ่มตามค าบรรยายฟ้องของโจทก์ซ่ึงเป็นผูแ้ทนกลุ่มก็ตามซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นกรณีท่ีมีผูเ้สียหาย
จ านวนมากและมีอยูเ่ป็นบริเวณกวา้งแมจ้ะไดแ้จง้แก่สมาชิกกลุ่มทราบโดยวิธีการประกาศโฆษณา
หรือวิธีการอ่ืน ๆ ก็ตาม ท าให้ผูเ้สียหายไม่สามารถแสดงเจตนาออกจากกลุ่มไดแ้ละตอ้งถูกผูกพนั
ตามค าพิพากษา อยา่งไรก็ตาม แมว้า่การส่งค าบอกกล่าวนั้นไม่ถึงสมาชิกกลุ่มก็ไม่ท าให้การด าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีต้องเสียไป (Federal Court of Australia Act ,1976, 33 Y (8)) ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการส่งค าบอกกล่าวให้แก่สมาชิกกลุ่มศาลจะเป็นผูท่ี้ก าหนดตวับุคคลท่ีรับผิดชอบ 
(Federal Court of Australia Act ,1976, 33 Y (3)(d)) ส าหรับค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีเห็นไดว้่าเม่ือโจทก์
หรือผูแ้ทนกลุ่มเป็นคนเร่ิมต้นในการด าเนินคดีแบบกลุ่มย่อมจะทราบถึงจ านวนสมาชิกกลุ่ม
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีโจทกห์รือผูแ้ทนกลุ่มเป็นผูรั้บผดิชอบ  
  4) การยกเลิกการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นกระบวนพิจารณาท่ีสามารถเยียวผูเ้สียหายท่ีเกิดความ
เสียหายเล็กนอ้ยซ่ึงถา้จะด าเนินคดีเองก็อาจจะไม่คุมกบัค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียไป แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือ
การด าเนินคดีประสบกบัปัญหาทางดา้นต่าง ๆ กฎหมายไดใ้ห้อ านาจศาลท่ีจะพิจารณายกเลิกการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มไดถ้า้มีกรณีดงัต่อไปน้ี คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินคดีเพิ่มสูงมากข้ึน
หากเปรียบเทียบกบัการด าเนินคดีเป็นรายบุคคล หรือกระบวนพิจารณาคดีอยา่งอ่ืนสามารถเยียวยา
สิทธิของสมาชิกกลุ่มได้ดีกว่าการด าเนินคดีแบบกลุ่ม เช่น กรณีท่ีการด าเนินคดีท่ีมีทุนทรัพย์
เล็กนอ้ย (Small Claim Court) หรือการด าเนินคดีโดยผูแ้ทนกลุ่มไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจดัการหรือแกไ้ขขอ้เรียกร้องของสมาชิกกลุ่มในกลุ่ม หรือลกัษณะของคดีไม่เหมาะสมกบั
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Federal Court of Australia Act ,1976, 33 N) นอกจากน้ีในกรณีท่ีจ านวน
สมาชิกกลุ่มลดนอ้ยลงเหลือเพียงไม่ถึง 7 คน ในกรณีเช่นน้ีกฎหมายไดก้ าหนดให้เป็นดุลพินิจของศาล
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ท่ีจะอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไปหรือจะยกเลิกการด าเนินคดีแบบกลุ่มก็ได ้(Federal Court 
of Australia Act ,1976, 33 L) 
  จึงเห็นไดว้า่เม่ือมีเหตุหน่ึงเหตุใดเกิดข้ึนตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ในกรณีน้ีจ าเลยมีสิทธิท่ี
จะเป็นผูน้ าเสนอขอ้เท็จจริงต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาวา่มีความเหมาะสมท่ีจะด าเนินคดีแบบกลุ่ม
ต่อไปหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามเม่ือศาลมีค าสั่งยกเลิกการด าเนินคดีแบบกลุ่มแล้ว ศาลสามารถ
ด าเนินคดีต่อไปแบบคดีสามญัได้ หรือให้ด าเนินคดีกลุ่มต่อไปเฉพาะส่วนท่ีได้รับค าร้องขอจาก
สมาชิกกลุ่มคนใดคนหน่ึงใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่มได ้(Federal Court of Australia Act ,1976, 33 P) 
  5) การถอนฟ้องหรือการประนีประนอมยอมความ    
   การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นรูปแบบของการฟ้องคดีแทนสมาชิกกลุ่มอีกจ านวนหลาย
คนท่ีไดรั้บความเสียหายมาจากการกระท าเดียวกนัหรือเหตุการณ์เดียวกนั การโจทกห์รือผูแ้ทนกลุ่ม
จะถอนฟ้องหรือการประนีประนอมยอมความย่อมจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกกลุ่มจ านวนมาก 
กฎหมายจึงก าหนดว่าเม่ือโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มจะถอนฟ้องหรือการประนีประนอมยอมความ
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากศาลก่อนเสมอ (Federal Court of Australia Act ,1976, 33 V (1)) และเม่ือมี
การตกลงประนีประนอมยอมความกนัศาลจะอนุญาตให้ประนีประนอมยอมความไม่ได ้หากว่า
ไม่ไดแ้จง้ค าบอกกล่าวการประนีประนอมยอมความให้แก่สมาชิกกลุ่มไดรั้บทราบ (Federal Court 
of Australia Act ,1976, 33 X (4)) และเม่ือสมาชิกกลุ่มไดรั้บแจง้ถึงขอ้ตกลงของการประนีประนอม
ยอมความแลว้และไดแ้สดงเจตนาท่ีจะไม่ผูกพนัตามสัญญาประนีประนอมยอมความแลว้ กรณีน้ี
ก็ถือว่าข ้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความไม่มีผลผูกพนัสมาชิกกลุ่มด ังกล่าว 
(รชฏ บุญสินสุข, 2545, หนา้ 54) 
  นอกจากน้ี การประนีประนอมยอมความเฉพาะขอ้เรียกร้องของโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่ม
สามารถท าไดห้ากไดรั้บอนุญาตจากศาล (Federal Court of Australia Act ,1976, 33 W (1)) และเม่ือ
ไดรั้บอนุญาตจากศาลใหป้ระนีประนอมยอมความแลว้โจทกห์รือผูแ้ทนกลุ่มสามารถขอถอนตวัจาก
คดีได ้(Federal Court of Australia Act ,1976, 33 W (2)) ซ่ึงก่อนท่ีศาลจะอนุญาตใหผู้แ้ทนกลุ่มถอน
ตวัออกจากคดีจะต้องแจ้งค าบอกกล่าวไปยงัสมาชิกกลุ่มเพื่อทราบและก าหนดเวลาให้แต่งตั้ ง
สมาชิกกลุ่มคนอ่ืนมาเป็นผูแ้ทนกลุ่มโดยศาลจะเป็นผูช้ี้ขาดค าขอใหแ้ต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเป็นผูแ้ทนกลุ่ม 
(Federal Court of Australia Act ,1976, 33 W (4)) ซ่ึงในการท่ีศาลจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีเป็นสมาชิก
กลุ่มเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนกลุ่มนั้นจะตอ้งมีความเหมาะสมซ่ึงอาจจะเป็นผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม
ท่ียืน่ค  าขอแต่งตั้งตนเองก็ได ้(Federal Court of Australia Act ,1976, 33 W (3)) 
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  6) ค  าพิพากษาของศาล 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มในส่วนของค าฟ้องนั้นกฎหมาย
ก าหนดให้ผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งบรรยายหรือระบุสมาชิกกลุ่มซ่ึงจะตอ้งผูกพนัตามค าพิพากษาทุกคน 
ยกเวน้ คนท่ีไดแ้สดงเจตนาออกจากกลุ่ม (Federal Court of Australia Act ,1976, 33 ZB) การพิจารณา
ถึงจ านวนสมาชิกกลุ่มนั้นในเบ้ืองตน้สามารถพิจารณาไดจ้ากกลุ่มบุคคลท่ีระบุไวใ้นค าฟ้อง ในส่วน
ของค าพิพากษานั้นกฎหมายยงัก าหนดให้ศาลท าค าพิพากษาโดยก าหนดให้ตดัสินคดีในประเด็น
ดงัต่อไปน้ี (Federal Court of Australia Act ,1976, 33 Z (1)) 
   (1) ก าหนดปัญหาขอ้กฎหมาย 
   (2) ก าหนดปัญหาขอ้เทจ็จริง 
   (3) พิพากษาแสดงความรับผดิชอบ 
   (4) ก าหนดใหก้ระท าหรืองดเวน้การกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
   (5) ก าหนดเงินรางวลัค่าเสียหายแก่สมาชิกกลุ่ม สมาชิกกลุ่มยอ่ย หรือสมาชิกกลุ่ม
รายบุคคลซ่ึงเป็นความเสียหายท่ีเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอนหรือตามจ านวนท่ีศาลก าหนด 
   (6) เงินรางวลัความเสียหายในจ านวนรวมโดยไม่ไดร้ะบุจ านวนท่ีสมาชิกกลุ่มแต่ละคน
จะไดรั้บ 
   (7) ค  าสั่งอ่ืนใดตามท่ีศาลเห็นสมควร  
  ส าหรับค าพิพากษาท่ีตดัสินให้จ  าเลยช าระค่าเสียหายน้ี ศาลตอ้งก าหนดเง่ือนไขการ
ช าระเงินหรือการจดัสรรเงินให้แก่สมาชิกกลุ่มตามสิทธิของสมาชิกกลุ่มด้วย (Federal Court of 
Australia Act,1976, 33 Z (2)) และในกรณีท่ีมีการตกลงกนัและไดท้ าสัญญาประนีประนอมยอมความกนั
นั้นศาลจะไม่ก าหนดเงินรางวลัค่าเสียหายเป็นจ านวนรวม เวน้แต่ จะมีการประเมินถูกตอ้งอยา่ง
เป็นเหตุเป็นผลท่ีสามารถก าหนดเป็นจ านวนรวมไดซ่ึ้งสมาชิกกลุ่มจะมีสิทธิไดรั้บตามค าพิพากษา
ที่แต่ละคนไดรั้บความเสียหายนั้น (Federal Court of Australia Act, 1976, 33 Z (3)) ทั้งน้ีศาลมีอ านาจ
ท่ีก าหนดแนวทางใด ๆ (ถา้มี) ตามท่ีเห็นสมควรในการก าหนดเงินรางวลัค่าเสียหายโดยค านึงถึง 
   (1) ลกัษณะสิทธิของสมาชิกกลุ่มท่ีจะมีสิทธิท่ีจะรวมการจดัแบ่งค่าเสียหาย และ 
   (2) ลกัษณะขอ้พิพาทใด ๆ โดยพิจารณาสมาชิกกลุ่มท่ีจะจดัแบ่งค่าเสียหายให้ได้
ตามท่ีก าหนด (อรรถกร อิงควรานุวฒัน์, 2551, หนา้ 70) 
  กรณีท่ีค าพิพากษาของศาลไม่ได้ก าหนดเง่ือนไขการจ่ายเงินหรือการจัดสรรเงิน
ค่าเสียหายเอาไว ้ศาลอาจก าหนดหลกัเกณฑ์หรือจดัให้มีการบริหารกองทุนซ่ึงเป็นเงินท่ีจะได้รับ
จากการจดัสรร และจ าเลยช าระเงินตามท่ีก าหนดเขา้สู่กองทุนโดยพิจารณาจากขอ้เรียกร้องของ
สมาชิกกลุ่ม หรือสิทธิส าหรับผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากเงินกองทุน (Federal Court of Australia 
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Act, 1976, 33 ZA (1))โดยค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการบริหารกองทุนเกิดข้ึนจากกองทุนดงักล่าวหรือโดย
จ าเลยตามท่ีศาลก าหนด (Federal Court of Australia Act, 1976, 33 ZA (2)) 
  ในกรณีท่ีศาลก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจดัตั้ งกองทุนกฎหมายก าหนดไวว้่า
จะต้องส่งเป็นค าบอกกล่าวไปยงัสมาชิดกลุ่มตามวิธีการท่ีก าหนดในค าสั่ง (Federal Court of 
Australia Act, 1976, 33 ZA (3) (a)) และก าหนดลกัษณะของสมาชิกกลุ่มเพื่อท่ีจะจดัท าขอ้เรียกร้อง
และก าหนดสิทธิในการรับช าระเงินจากกองทุน (Federal Court of Australia Act, 1976, 33 ZA (3) (b)) 
และก าหนดวนั (ภายใน 6 เดือนหรือจากวนัท าค าสั่ง) ซ่ึงเป็นวนัก่อนหรือวนัที่สมาชิกไดจ้ดัท า
ขอ้เรียกร้องส าหรับช าระเงินจากกองทุนและก าหนดเง่ือนไขวนัก่อนท่ีกองทุนจะไดรั้บการจดัสรรให้แก่
สมาชิกกลุ่มท่ีมีสิทธิจะไดรั้บเงินจากกองทุน (Federal Court of Australia Act, 1976, 33 ZA (3) (d)) 
  ทั้งน้ี ศาลอาจอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มรายหน่ึงรายใดจดัท าขอ้เรียกร้องภายหลงัจาก
วนัท่ีก าหนดจดัท าขอ้เรียกร้องส าหรับรับเงินจากกองทุนได ้ถา้กองทุนไม่ไดรั้บการช าระเงินจดัสรร
เต็มจ านวนและเป็นการเหมาะสมท่ีจะด าเนินการเช่นนั้น ภายหลงัจากท่ีกองทุนไดรั้บการจดัสรร
ให้แก่สมาชิกจนเสร็จส้ินแลว้ ศาลอาจมีค าสั่งใด ๆ ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมส าหรับจ านวนเงินท่ี
เหลือในกองทุนเพื่อคืนใหแ้ก่จ าเลยต่อไป (รชฏ บุญสินสุข, 2545, หนา้ 69) 
  7) เงินรางวลัทนายความ 
  ในส่วนของค่าทนายความนั้นไม่ปรากฏวา่ไดมี้การบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัศาล
รัฐบาลกลางออสเตรเลีย 1976 (Federal Court of Australia Act,1976) ส่วนท่ี 4A ว่าดว้ยการด าเนินคดี
โดยผูแ้ทน (Representative Proceeding) จากการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายหรือค่าทนายความในการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มผูท่ี้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายหรือค่าทนายความในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม คือ จ าเลยซ่ึง
เป็นฝ่ายแพค้ดี หากว่าโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มเป็นฝ่ายแพค้ดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่า
ทนายความดว้ยตนเอง (รชฏ บุญสินสุข, 2545, หนา้ 75) 
 7.3 ประเทศอนิโดนีเซีย  
 ประเทศอินโดนีเซียไดใ้หค้วามส าคญักบัประชาชนท่ีจะมีชีวิตอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีจึง
ไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิดงักล่าวไวใ้นกฎหมายรัฐธรรมนูญและไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมายการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มวา่บุคคลทุกคนมีภาระหนา้ท่ีในการท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งส่ิงแวดลอ้มและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัไดบ้ญัญติัใหอ้งคก์รเอกชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอีกด้วย โดยการก าหนดให้องค์กรเอกชนมี
อ านาจฟ้องผูก่้อความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกฎหมายไดก้ าหนดให้องค์เอกชนฟ้องคดีส่ิงแวดล้อม
ภายใตเ้ง่ือนไขหรือขอ้จ ากดั 3 ประการ (Environmental Management Act No. 23, 1997) คือ 
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  1) องคก์รเอกชนสามารถฟ้องคดีไดใ้นฐานะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยเป็นองคก์รท่ีจดัตั้ง
ข้ึนมาเพื่อพิทกัษ์ หรือการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม (Environmental Management Act No. 23, 1997, 
Article 38 (1))  
  2) การฟ้องคดีส่ิงแวดล้อมขององค์กรเอกชน ตาม มาตรา 38 (1) น้ี กฎหมายได้
ก าหนดใหมี้สิทธิฟ้องใหก้ระท าการ หรืองดเวน้กระท าการอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม 
แต่การฟ้องคดีดงักล่าวจะเรียกร้องใหมี้การชดใชค้่าสินไหมทดแทนไม่ได ้(Environmental Management 
Act No. 23, 1997, Article 38 (2)) 
  3) องคก์รเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้มมีสิทธิท่ีจะฟ้องคดีตาม มาตรา 38 (1) ได ้แต่การฟ้องคดี
ดงักล่าวนั้นจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข 3 ประการ ดงัน้ี 
   (1) องคก์รเอกชนนั้นไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
   (2) เม่ือไดมี้การจดัตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนั้น 
การท่ีองคก์รเอกชนจะมีอ านาจกระท าการใดไดบ้า้ง จะตอ้งมีการระบุวตัถุประสงคไ์วใ้นขอ้บงัคบั
ขององคก์รหรือสมาคมท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   (3) เม่ือไดมี้การจดทะเบียนจดัตั้งเป็นองคก์รเอกชนท่ีด าเนินกิจกรรมทางดา้นการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม องคก์รเอกชนนั้นจะตอ้งไดมี้การท ากิจกรรมดงักล่าวตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบั
นั้นดว้ย 
  เง่ือนไขทั้ง 3 ขอ้น้ี ไดถู้กน ามาใชโ้ดยศาลกลางในเมืองจาร์กาตา ในคดี walhi vs. Indo 
Rayon, ในการอนุญาตการเป็นผูแ้ทนคดีขององคก์รเอกชน โดยการพิจารณาการมีความสามารถเต็ม
หรือสถานะทางกฎหมายของเอกชนในฐานะผูแ้ทนคดี 
  ส าหรับการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม ( Class action ) ของประเทศอินโดนีเซียได้
บญัญติัไวใ้นกฎหมาย 2 ฉบบั คือ พระราชบัญญติัการจดัการส่ิงแวดล้อม ฉบบัท่ี 23 ค.ศ. 1997 
(Environmental Management Act No. 23 or EMA 23/1997) และกฎหมายวิธีพิจารณาความในการ
ฟ้องคดีแบบกลุ่ม ตามขอ้ก าหนดท่ี 1 ปี 2002 ของศาลฎีกา ( Regulation of the Supreme Court of the 
Republic of lndonesia, Number; 1 of 2002) (เอกสารจาก ASIAN Justice Forum on The Environment, 
U.N. Conference Center, Bangkok, Thailand, November 18, 2003 อา้งถึงใน น ้าแท ้มีบุญสลา้ง, 2554, 
หนา้ 35-43)    
  กฎหมายทั้ง 2 ฉบบั ดงักล่าวมีรูปแบบและเน้ือหาคลา้ยกบักฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
คือ ขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางวา่ดว้ยกฎวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ 23 (Federal Rule of Civil Procedure 
Rule, 23) อยา่งไรก็ตาม ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) 
ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มจึงไดมี้การบญัญติัรูปแบบการด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นการเฉพาะในกฎหมาย
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แต่ละฉบบั ซ่ึงจะแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาท่ีได้บัญญัติรูปแบบการด าเนินคดีแบบกลุ่มไวใ้น
ขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางว่าด้วยกฎวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ 23 โดยไม่ได้จ  ากดัประเภทคดีไว ้
ดงันั้น คดีแพ่งทุกประเภทซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดไวจึ้งสามารถร้องขออนุญาต
ต่อศาลเพื่อด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้ 
  การด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 23 ค.ศ. 1997 ไดก้  าหนดไวใ้น มาตรา 37 อยา่งชดัเจนวา่ ชุมชนมีสิทธิในการท่ี
จะน าการฟ้องคดีแบบกลุ่มมาใชใ้นการด าเนินคดีในศาลไดห้รือแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย
เก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน (Environmental Management Act 
No. 23, 1997, Article 37) ซ่ึงเป็นสิทธิของกลุ่มบุคคลในชุมชนท่ีจะด าเนินคดีในฐานะตวัแทนของ
ชุมชนท่ีมีจ านวนประชาชนจ านวนมากในการเรียกร้องในเร่ืองท่ีไดรั้บความเสียหายบนพื้นฐานของ
ความคลา้ยคลึงกนัของปัญหาขอ้เท็จจริงและขอ้เรียกร้องตามกฎหมายอนัเน่ืองมาจากมลพิษและ
ความเสียหายท่ีไดรั้บ 
 รูปแบบการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม ดงัน้ี 
  1) ประเภทและลกัษณะคดี 
  ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อกัษร (Civil Law) 
ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มจึงได้มีการบญัญติัรูปแบบการด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นการเฉพาะใน
กฎหมายแต่ละฉบบั เช่น การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มของชุมชนไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 23 ค.ศ. 1997 เป็นตน้  
  2) หลกัเกณฑก์ารด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  เน่ืองจากวา่กฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มของประเทศอินโดนีเซีย
ตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายวิธีพิจารณาความในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม ตามขอ้ก าหนดท่ี 1 ปี 2002 
ของศาลฎีกา ตามมาตรา 2 (Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Number; 
1 of 2002, Article 2) ไดรั้บอิทธิพลมาจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกา หากมีการร้องขออนุญาตเพื่อ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มในการท่ีศาลจะอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มไดน้ั้นจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข
ท่ีกฎหมายก าหนดไวค้รบ 4 ประการ ดงัน้ี 
   (1) จ  านวนผูไ้ดรั้บความเสียหายในกลุ่มมีจ านวนมาก (Numerousity) ท าใหก้ารรวมกนั
ของกลุ่มไม่อาจจะกระท าไดใ้นทางปฏิบติั ส าหรับผูเ้สียหายจ านวนมากน้ีตามกฎหมายฉบบัน้ีไม่ได้
ก าหนดจ านวนขั้นต ่าไวเ้ช่นเดียวกนักบักฎหมายของสหรัฐอเมริกา  
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   (2) มีปัญหาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายเป็นอยา่งเดียวกนั (Commonality) ซ่ึงผูเ้สียหาย
ท่ีจะรวมกนัฟ้องคดีแบบกลุ่มไดน้ั้นจะตอ้งปรากฏว่ามีปัญหาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายเป็นอยา่ง
เดียวกนัในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์เดียวกนั 
   (3) รูปแบบของขอ้ต่อสู้และขอ้เรียกร้องของผูแ้ทนกลุ่มเป็นแบบเดียวกนักบัสมาชิก
ในกลุ่ม (Typicality) ผูท่ี้เป็นผูแ้ทนกลุ่มในการฟ้องคดีแบบกลุ่มจะต้องได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์เดียวกนักบัสมาชิกกลุ่ม 
   (4) ผูแ้ทนกลุ่มมีคุณสมบติัเพียงพอ (Adequacy of Representation) โจทก์ซ่ึงเป็น
ตวัแทนกลุ่มจะตอ้งมีความเป็นธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มอย่างเพียงพอโดยถือว่า
ผูแ้ทนกลุ่มมีบทบาทส าคญัในการด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่มจึงตอ้งท าหน้าท่ีดว้ยความเป็นธรรม
และปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มซ่ึงผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียหรือเก่ียวขอ้งกนักบั
จ าเลยมาก่อนไม่ว่าในทางใด เช่น เคยเป็นหุ้นส่วนการประกอบธุรกิจ หรือการเป็นลูกจา้ง หรือ
การเป็นญาติกนั เป็นตน้ 
  เม่ือศาลพิจารณาแลว้เห็นวา่ครบเง่ือนไขทั้ง 4 ประการก็จะมีค าสั่งประกาศรับรองหรือ
อนุญาตใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไปและเขา้สู่กระบวนพิจารณาคดีแบบกลุ่มต่อทนัทีซ่ึงในค าสั่งนั้น
ศาลจะสั่งให้โจทก์ด าเนินการแจง้แก่สมาชิกเพื่อยืนยนัว่าจะเขา้มาร่วมในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
แต่ถา้ค าร้องไม่ครบตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ศาลจะตอ้งมีค าสั่งและประกาศว่าค าร้องขอด าเนินคดี
แบบกลุ่มน้ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดและไม่อนุญาตใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  3) การส่งค าบอกกล่าวใหส้มาชิกกลุ่มทราบ 
  ขั้นตอนการส่งค าบอกกล่าวให้สมาชิกกลุ่มทราบน้ีถือว่าส าคญัเน่ืองจากว่าสมาชิก
กลุ่มไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนพิจารณาคดีตั้งแต่ขั้นตอนแรก ดงันั้น เม่ือศาลมีค าสั่งอนุญาตให้
ด าเนินคดีแบบกลุ่มจึงเป็นหน้าท่ีของโจทก์ท่ีจะต้องแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้แก่สมาชิกกลุ่มทราบ
โดยตรงเป็นรายบุคคลตามท่ีก าหนดไวใ้นวธีิพิจารณาความในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม ตามขอ้ก าหนด
ท่ี 1 ปี 2002 ของศาลฎีกา (Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Number; 1 of 
2002, Article 7 (1)) โดยเน้ือหาของการประกาศ ตามขอ้ก าหนดของศาลฎีกานั้น จะตอ้งประกาศใน
หนงัสือพิมพห์รือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และน าเขา้สู่คณะกรรมการซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐในระดบั
ต าบลหรือหมู่บา้นและจะตอ้งแจง้การประกาศโดยตรงแก่สมาชิกเป็นรายบุคคลตามขอ้ก าหนด 
มาตรา 7 (1) ซ่ึงการประกาศจะตอ้งประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   (1) เม่ือศาลมีค าสั่งรับรองกระบวนพิจารณาแบบกลุ่มจะตอ้งด าเนินการประกาศ
ทนัที เป็นการแจง้ให้สมาชิกทราบวา่ในเบ้ืองตน้นั้นโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มไดด้ าเนินการร้องขอต่อศาล 
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จนศาลได้มีค  าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มซ่ึงสมาชิกกลุ่มจะได้มีข้อมูลในการตดัสินเพื่อ
เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มหรือไม่ 
   (2) การประกาศจะต้องระบุให้สมาชิกแสดงการตดัสินใจอย่างชดัเจนว่าจะเลือก
เขา้ร่วมการด าเนินคดีแบบกลุ่มหรือไม่รวมทั้งแสดงวิธีการและระยะเวลาท่ีสมาชิกจะตอ้งแสดง
ความประสงค์ในการร่วม ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีสมาชิกเม่ือได้รับทราบประกาศของศาลท่ี
อนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มจะตอ้งตดัสินใจวา่จะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มในคดีน้ีหรือไม่ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นค าบอกกล่าว หากวา่สมาชิกไม่แสดงเจตนาเขา้ร่วมก็ไม่ถือวา่เป็นสมาชิกกลุ่ม
แต่อยา่งใดและเม่ือศาลมีค าพิพากษาแลว้ก็ไม่ถูกผูกพนัตามค าพิพากษาเหมือนกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ 
ท่ีแสดงเจตนาเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม 
  ส าหรับการประกาศจะตอ้งมีเน้ือหาเก่ียวกบั เลขคดี ช่ือโจทก์ผูเ้ป็นตวัแทนแห่งคดี
และช่ือจ าเลย เพื่อท่ีจะให้สมาชิกทราบว่าในคดีท่ีศาลอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มน้ีคนท่ีเป็น
โจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มในการฟ้องคดีคือใครและจ าเลยคือใคร และใจความส าคญัแห่งคดี คือ เน้ือหา
ของค าฟ้องท่ีโจทกห์รือผูแ้ทนกลุ่มไดบ้รรยายในค าฟ้องถึงวนั เวลา และลกัษณะของการกระท าของ
จ าเลย และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเพื่อท่ีจะให้สมาชิกกลุ่มทราบว่ามีความเสียหายเกิดข้ึนจากสาเหตุใด 
และตอ้งระบุถึงขอบเขตของสมาชิกอยา่งชดัเจนเพื่อเป็นการก าหนดถึงสมาชิกท่ีไดรั้บความเสียหาย
จากการกระท าของจ าเลย และท่ีส าคญัจะตอ้งระบุ วนั เดือน ปี ท่ีให้สมาชิกแสดงเจตนาเขา้ร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่มดว้ย 
  4) การถอนฟ้องหรือการประนีประนอมยอมความ 
  ในกฎหมายทั้ง 2 ฉบบั คือ พระราชบญัญติัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 23 ค.ศ. 1997 
(Environmental Management Act No. 23 or EMA 23/1997) และกฎหมายวิธีพิจารณาความในการ
ฟ้องคดีแบบกลุ่ม ตามขอ้ก าหนดท่ี 1 ปี 2002 ของศาลฎีกา (Regulation of the Supreme Court of the 
Republic of Indonesia, Number; 1 of 2002) ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม ไม่ปรากฏวา่
มีบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการถอนฟ้องหรือการประนีประนอมยอมความแต่อยา่งใด 
  5) การอุทธรณ์ค าสั่ง 
  เม่ือโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มขออนุญาตต่อศาลด าเนินคดีแบบกลุ่ม เม่ือศาลพิจารณาจาก
ค าร้องแลว้หากเห็นวา่ครบหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดไวก้็จะมีค าสั่งรับรองหรืออนุญาตให้มีการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม หากเห็นว่าไม่ครบหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไวก้็จะมีค  าสั่งไม่รับรอง
หรือไม่อนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ซ่ึงค าสั่งของศาลทั้ง 2 ประการน้ี ไม่พบวา่กฎหมายวธีิ
พิจารณาความในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม ตามขอ้ก าหนดท่ี 1 ปี 2002 ของศาลฎีกา ไดมี้การบญัญติัให้
โจทกห์รือผูแ้ทนกลุ่ม และจ าเลยมีสิทธิท่ีจะอุทธรณ์ค าสั่งของศาลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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  6) ค  าพิพากษา 
  เม่ือผ่านขั้นตอนการอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มและได้ด าเนินคดีแบบกลุ่มแลว้ 
จนถึงขั้นตอนของศาลท่ีจะท าค าพิพากษา ตามหลกัของการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นเม่ือศาลมีค าพิพากษา
แลว้ค าพิพากษาจะผกูพนัสมาชิกกลุ่มดว้ยแมว้า่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมในกระบวนพิจารณาคดีก็ตาม 
  7) เงินรางวลัทนายความ 
  ในส่วนของเงินรางวลัทนายความส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มน้ี ไม่ปรากฏวา่ไดมี้
การบญัญติัไวใ้นกฎหมายวิธีพิจารณาความในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ตามขอ้ก าหนดท่ี 1 ปี 2002 
ของศาลฎีกา แต่อยา่งไรก็ตาม อาจเป็นไปไดว้า่ส าหรับค่าตอบแทนหรือเงินรางวลัของทนายความน้ี
อาจจะมีการตกลงกนัเองระหวา่งทนายความกบัโจทก์ซ่ึงเป็นผูแ้ทนกลุ่มในการด าเนินคดีตามความ
สมคัรใจ 
  อาจกล่าวไดว้า่การด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศอินโดนีเซียแมจ้ะถูกบญัญติัไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรแต่ในความเป็นจริงกลบัไม่ไดถู้กน ามาใชเ้น่ืองจากวา่ความไม่ชดัเจนของกฎหมาย
วิธีพิจารณาความและความไม่เขา้ใจในรูปแบบการด าเนินคดีแบบกลุ่มจึงส่งผลให้ศาลไม่รับรอง
หรือไม่อนุญาตใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่มโดยยกค าร้องขออนุญาต (น ้าแท ้มีบุญสลา้ง, 2554, หนา้ 44) 

8. แนวคดิในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class action) ของประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีแนวคิดเร่ืองการการด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยเร่ิมมาจากคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์ีมติเห็นชอบที่จะน าแนวคิดเร่ืองการด าเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้
กับคดีท่ีเก่ียวกับหลักทรัพย์ (ดวงทิพย์ บุญปลูก , 2556, หน้า 107) จึงได้มีการริเร่ิมจัดท าร่าง
พระราชบญัญติัการด าเนินคดีแบบกลุ่มเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์พ.ศ. .... โดยส านกังานคณะกรรมการ
การก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต) เน่ืองจากท่ีผา่นมาพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
การตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ไดก้  าหนดใหอ้ านาจคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ฟ้องคดีแทนผูถื้อหุน้กูไ้ด ้แต่ก็มกัไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
  1) บทบญัญติัท่ีใหอ้  านาจคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฟ้์องคดี
แทนผูถื้อหุ้นกู ้ได้นั้นเป็นบทบญัญตัิที่ก  าหนดไวค้่อนข้างสั้ น ขาดความชัดเจน ท าให้ไม่ทราบ
วา่การท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เขา้ไปฟ้องแทนแลว้ ผูเ้สียหายรายอ่ืน
จะฟ้องเขา้มาไดอี้กหรือไม่  
  2) กรณีท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฟ้องคดีแทนผูเ้สียหายมกั
ไม่ค่อยจะไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้สียหายเท่าใดนกั นอกจากน้ี มีกรณีท่ีผูล้งทุนในตลาดทุนไดรั้บ
ความเสียหายจากการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์อนัเน่ืองมาจากผูก้ระท าผิดตามกฎหมายหลกัทรัพย์
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และตลาดหลกัทรัพย ์เช่น การให้ขอ้มูลเท็จหรือไม่ครบถว้นในการเสนอขายหลกัทรัพยก์ารสร้าง
ราคาหลกัทรัพยใ์ห้สงข้ึน ดงันั้น เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนในตลาดทุน ให้ผูล้งทุนรับการชดใช้
ค่าเสียหายจากการท่ีมีการท่ีมีการฝ่าฝืนกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
ฟ้องคดีเองซ่ึงอาจจะไม่คุ ้มกับค่าใช้จ่ายและอาจต้องใช้เวลานาน ส านักงานคณะกรรมการกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) จึงจ าเป็นตอ้งจดัท าร่างกฎหมายฉบบัดงักล่าวข้ึน 
 ในการจดัท าร่างพระราชบญัญติัการด าเนินคดีแบบกลุ่มเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์พ.ศ. .... ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยน์ั้นไดด้ าเนินการจดัท าร่างโดยน า
หลกัการส่วนใหญ่มาจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกา คือ ขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางวา่ดว้ยกฎวิธีพิจารณา
ความแพ่ง กฎข้อ 23 (Federal Rule of Civil Procedure, Rule 23) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมุ่งผลักดันให้
ผูเ้สียหายร่วมกนัมีบทบาทส าคญัยิง่ข้ึน โดยร่างกฎหมายฉบบัดงักล่าวประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ (บนัทึก
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม), 2553, หนา้ 2-3) 
  1) เง่ือนไขท่ีเหมาะสมในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ซ่ึงไดน้ าหลกัการของสหรัฐอเมริกามา
ก าหนด โดยใหศ้าลเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการพิจารณาอนุญาตใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  2) การด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีโดยส่วนใหญ่นั้น ยงัใชก้ฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งเป็นส่วนใหญ่แต่จะมีการก าหนดกระบวนการพิจารณาบางกรณีเพื่อใช้ส าหรับการด าเนินคดี
แบบกลุ่มโดยเฉพาะ เช่น กรณีการถอนฟ้อง ส าหรับคดีสามญั บทบญัญติัของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งได้ก าหนดหลกัการของการถอนฟ้องไวว้่า หากเป็นกรณีท่ีจ าเลยยงัไม่ได้ยื่น
ค าให้การ โจทก์เพียงแต่บอกกล่าวต่อศาลแต่ถา้จ าเลยยื่นค าให้การมาแลว้ก็ตอ้งฟังค าโตแ้ยง้ของ
จ าเลยก่อน แต่ในหลกัของการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น ก าหนดให้เป็นดุลพินิจของศาลเป็นผูพ้ิจารณา
ในทุกกรณีว่าสมควรอนุญาตให้ถอนค าฟ้องหรือไม่ โดยค านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มเป็น
ส าคญัเพราะเหตุว่าถา้ปล่อยให้โจทก์ถอนค าฟ้องได้ตามหลกัทัว่ไปโจทก์อาจอาศยัการด าเนินคดี
แบบกลุ่มเป็นเคร่ืองมือในการบีบบงัคบัให้จ  าเลยชดใช้ค่าเสียหายให้กบัตน เม่ือจ าเลยยอมชดใช้
ค่าเสียหายก็ขอถอนค าฟ้อง ซ่ึงจะเกิดความเสียหายต่อสมาชิกซ่ึงกลุ่มเป็นบุคคลท่ีมีจ านวนมากได ้
  3) ส่ิงท่ีจูงใจใหเ้กิดการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
คือ ทนายความซ่ึงผูท่ี้ผลกัดนัให้มีการฟ้องคดี ซ่ึงทนายความจะเป็นผูท้ดรองค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการ
ด าเนินคดีทั้งหมดไปก่อนโดยมีเงินรางวลัทนายความเป็นส่ิงจูงใจในการด าเนินคดี 

 8.1 ความเป็นมาของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
 เม่ือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดด้ าเนินการ
จดัท าร่างพระราชบญัญตัิการด าเนินคดีแบบกลุ่มในการฟ้องคดีเกี่ยวกบัหลกัทรัพย ์พ.ศ. .... 
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แล้วเสร็จเม่ือปลายปี พ.ศ. 2545 จึงไดส่้งให้ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาเป็น
การล่วงหนา้ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขณะนั้น (ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต)์ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรให้มีคณะกรรมการ
ปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซ่ึงมีนายจ ารัส เขมะจารุ เป็นประธานกรรมการ
และไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแกไ้ขประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่เก่ียวกบั
การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าร่างกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
โดยมีนายสมบูรณ์ บุญภิยนนท์ อดีตรองประธานศาลฎีกาท าหน้าท่ีประธานอนุกรรมการฯ โดย
คณะอนุกรรมการฯ เห็นควรก าหนดบทบญัญติัในเร่ืองการด าเนินคดีแบบกลุ่มไวป้ระมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งและเร่ิมจดัท าร่างกฎหมายดงักล่าว โดยไดศึ้กษาหลกักฎหมายเก่ียวกบัการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มของต่างประเทศประกอบการพิจารณาจดัท าร่างกฎหมายฉบบัน้ี นอกจากน้ี 
เพื่อให้การจดัท าร่างกฎหมายดงักล่าวเป็นไปดว้ยความละเอียดรอบคอบและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาภายใตก้ารสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณและขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม ตามโครงการ Developing a Thai Class law จากองคก์ร U.S. Agency for International 
Development (USAID) ภายใตโ้ครงการ American Bar Associated ( ABA) และ (AERA) ผา่นทาง
มูลนิธิคีนนัแห่งเอเชีย และ American Bar Associated (ABA) และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ได้จดัให้มีการจดัประชุมขา้มชาติ (video Conference) 
ระหวา่งกฎหมายไทยและนกักฎหมายจากสหรัฐอเมริกา 2 คร้ัง ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกา และมีการ
เดินทางไปศึกษาดูงานเร่ืองการด าเนินคดีแบบกลุ่มของคณะอนุกรรมการพิจารณาแกไ้ขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และศึกษาวิจยั ณ กรุงวอชิงตนั ดี ซี สหรัฐอเมริกา และไดมี้การจดั
สัมมนานกักฎหมายไทยเพื่อรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัร่างกฎหมายเก่ียวกบัด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
และจดั International Class action Workshop ซ่ึงไดเ้ชิญนกักฎหมายไทยจากทุกสาขาอาชีพมาร่วม
ประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกบันกักฎหมายจากสหรัฐอเมริกา ซ่ึงประกอบดว้ย ศาสตราจารยท์างกฎหมาย 
ผูพ้ิพากษา ทนายความ และนกัวชิาการของสหรัฐอเมริกา (บนัทึกส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ประกอบร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
(การด าเนินคดีแบบกลุ่ม, 2553, หนา้ 2-3) 
 กระบวนพิจารณาคดีท่ีสามารถคุม้ครองผูเ้สียหายจ านวนมากไดใ้นการฟ้องคดีเพียงคร้ังเดียว 
คือ การด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นส่งผลดีทางดา้นการบริหารกระบวนพิจารณาคดีซ่ึงท าใหก้ารฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายเป็นผลดีทั้งต่อผูเ้สียหาย ศาล และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในหลาย ๆ ดา้น (รชฎ บุญสินสุข, 
2545, หนา้ 26-28) ดงัต่อไปน้ี 
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  1) ดา้นการบริหารงานคดี เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนและมีผูเ้สียหายเป็นจ านวนมาก 
การท่ีผูเ้สียหายแต่ละคนต่างคนต่างฟ้องร้องคดีต่อศาลก็จะส่งผลให้คดีข้ึนสู่ศาลเป็นจ านวนมาก 
นอกจากน้ีการท่ีผูเ้สียหายมีภูมิล าเนาอยู่ในหลายทอ้งท่ีหรือไม่มีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกนัแต่
ไดรั้บความเสียหายจากสถานการณ์เดียวกนั ดงันั้นการด าเนินคดีแบบกลุ่มจึงถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อ
แก้ไขปัญหาการใช้หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในเร่ืองการฟ้องคดีร่วมกันในกรณีท่ีมี
ผูเ้สียหายเป็นจ านวนมากซ่ึงท าใหก้ารฟ้องคดีร่วมกนัเป็นไปไดย้ากอีกดว้ย 
  2) เพิ่มประสิทธิภาพของการเยียวยาทางแพง่ในบางกรณีแมมี้ผูเ้สียหายจ านวนมากแต่
ความเสียหายท่ีไดรั้บของแต่ละคนมีจ านวนนอ้ย หากมีการด าเนินคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอาจจะ
ไม่คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายและเวลาท่ีเสียไป ดงันั้น การด าเนินคดีโดยผูแ้ทนน้ีจะท าให้ไดรั้บประโยชน์
จากผลการด าเนินคดีของผูแ้ทนคดีท าใหไ้ดรั้บการเยียวยาจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
  3) ค  าพิพากษาของศาลเป็นบรรทดัฐานในความเสียหายเดียวกนัในการพิจารณาคดี
ของศาลแมว้า่ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเหมือนกนั แต่ความสามารถของผูเ้สียหายในการด าเนินคดีในชั้น
ศาลไม่วา่จะเป็นเร่ืองพยานหลกัฐานต่าง ๆ อาจจะไม่เท่ากนัท าใหมี้ค าพิพากษาท่ีลกัลัน่กนัได ้ดงันั้น 
การด าเนินคดีแบบกลุ่มจึงท าใหผ้ลของค าพิพากษาเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
  4) ลดภาระค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี การด าเนินคดีในชั้นศาลจ าตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
เร่ืองค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความและอ่ืน ๆ อีกมากมาย จะมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูท่ี่การเรียกร้อง
ค่าเสียหายของแต่ละคน เม่ือมีการด าเนินคดีแบบกลุ่มจึงช่วยแกปั้ญหาน้ีไดท้  าให้ประหยดัค่าใชจ่้าย
หรือด้านเวลา อีกทั้งการด าเนินคดีกลุ่มยงัมีประสิทธิภาพกว่าการท่ีผูเ้สียหายแต่ละคนแยกกัน
ฟ้องร้องเป็นรายคดีไป  
  5) เป็นการสร้างมาตรการทางกฎหมายในการป้องปรามการกระท าอนัละเมิดสิทธิ
ของประชาชน ในการเรียกร้องค่าเสียหายของผูเ้สียหายแต่ละคนอาจจะไม่มากนักแต่ถ้ารวมกนั
หลาย ๆ คนก็ท าให้มีจ  านวนมากข้ึน ผูป้ระกอบการจึงมีความเส่ียงมากหากวา่ละเลยหนา้ท่ีความรับ
ผิดต่อความปลอดภยัของสาธารณะ ดงันั้น การด าเนินคดีแบบกลุ่มจึงเป็นมาตรการทางกฎหมาย
ทางออ้มเพื่อบงัคบัให้มีการปฏิบติัตามสิทธิและหนา้ท่ี ท่ีกฎหมายสารบญัญติัมุ่งคุม้ครองประโยชน์
สาธารณะ นอกจากน้ียงัเป็นการรวมพลงัต่อรองหรือเรียกร้องสิทธิของตนเอง เพื่อมุ่งหวงัต่อการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและป้องปรามการกระท าของผูป้ระกอบการในการก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อประชาชน 
 8.2 คดีทีม่ีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
 การด าเนินคดีแบบกลุ่มมีลกัษณะพิเศษที่ส าคญัแตกต่างจากการด าเนินคดีทัว่ ๆ ไป 
(สุพิศ ประณีตพลกรัง, 2558, หนา้ 8-11) ดงัน้ี 
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 การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นการด าเนินคดีแทนกลุ่มหรือแทนสมาชิกในส่วนของสมาชิก
กลุ่มจึงมีจ านวนมากซ่ึงไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดจ านวนว่าต้องเท่าใดแต่จะต้องปรากฏว่าหาก
สมาชิกกลุ่มรวมตวักนัฟ้องร้องคดีจะท าให้เกิดความไม่สะดวกในการด าเนินคดี นอกจากน้ีสมาชิก
กลุ่มจะตอ้งมีปัญหาจากการกระท าท่ีเป็นขอ้เท็จจริงเดียวกนัและหลกักฎหมายเดียวกนัซ่ึงบุคคลท่ี
เป็นโจทกฟ้์องร้องคดีแทนสมาชิกกลุ่มจะตอ้งปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มอยา่งเป็นธรรมโดยไม่มี
ผลประโยชน์ขดักบัสมาชิกกลุ่ม เม่ือศาลมีค าพิพากษาผลของค าพิพากษาจะผูกพนัคู่ความและ
สมาชิกกลุ่มแมว้า่สมาชิกกลุ่มไม่ไดเ้ขา้มาเป็นคู่ความในคดีดว้ยก็ตาม ซ่ึงต่างจากกรณีทัว่ไปซ่ึงมีผล
ผูกพนัเฉพาะคู่ความเท่านั้นไม่มีผลผูกพนับุคคลภายนอกคดีแต่อย่างใด (res judicata) ในการด าเนินคดี
แบบกลุ่มทนายความจะบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในแต่ละขั้นตอน กล่าวคือ เร่ิมตั้งแต่ออกค่าใช้จ่าย 
ตอ้งหาหรือรวบรวมผูเ้สียหายหรือสมาชิกกลุ่ม หากจะฟ้องคดีแบบกลุ่มก็ตอ้งขออนุญาตต่อศาลดว้ย
และเม่ือศาลอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มก็ตอ้งก็ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในกระบวนพิจารณาคดีโดยตอ้ง
คุม้ครอง ปกป้องหรือรักษาผลประโยชน์ของโจทกแ์ละสมาชิกกลุ่ม  
 การด าเนินคดีแบบกลุ่มจึงเป็นกรณีท่ีคนกลุ่มหน่ึงมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เรียกร้อง
สินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากการท่ีตนถูกโตแ้ยง้สิทธิท่ีเกิดจากการกระท าอนัเดียวกนั ใน
การฟ้องร้องคดีแบบกลุ่มนั้นโจทก์ซ่ึงเป็นผูแ้ทนกลุ่มตอ้งบรรยายลกัษณะกลุ่มให้มีความแน่นอน 
และสามารถท่ีจะระบุไดว้า่ใครบา้งเป็นสมาชิกกลุ่ม โจทกจึ์งเป็นผูก้  าหนดลกัษณะของกลุ่มบุคคลวา่
มีขอบเขตครอบคลุมเพียงใด และเม่ือศาลพิจารณาแลว้เห็นวา่โจทกฟ้์องคดีเพื่อตนเองและเพื่อบุคคล
อ่ืนท่ีมีสิทธิหรือขอ้เรียกร้องอนัเกิดจากขอ้เท็จจริงและหลกักฎหมายเดียวกนั และโจทก์ไดบ้รรยาย
ลกัษณะของกลุ่มบุคคลซ่ึงตนด าเนินคดีแทนไดอ้ยา่งชดัเจนแลว้ ศาลอาจอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบ
กลุ่มได ้(สุรัตน์ ชาญชยักิตติกร, 2551, หนา้ 33) โดยลกัษณะท่ีส าคญัของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม คือ 
ความสะดวก ความรวดเร็ว ความประหยดั อนัก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้สียหายจ านวนมาก
ในการฟ้องร้องคดีเพียงคร้ังเดียว  
 คดีท่ีมีการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นเป็นคดีท่ีมีผลกระทบต่อบุคคลหรือผู ้เสียหายเป็น
จ านวนมากซ่ึงลกัษณะคดีท่ีมีผูเ้สียหายจ านวนมาก เช่น คดีคุม้ครองผูบ้ริโภค คดีผิดสัญญา หรือคดี
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ คดีดงักล่าวเป็นคดีท่ีเก่ียวกบัสาธารณะท่ีรัฐตอ้งมีบทบาทในการเขา้มา
คุม้ครองแต่สภาพการในปัจจุบนัพบว่าการท่ีหน่วยงานของรัฐเขา้มามีบทบาทในการฟ้องร้องคดี
แทนผูเ้สียหายจ านวนมากนั้นมีข้อจ ากัดในการด าเนินคดีค่อนข้างมากและให้ความคุ้มครอง
ประชาชนไดไ้ม่ทัว่ถึงเท่าท่ีควร จากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนพบวา่ในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา 
ประชาชนจะรวมตวักนัเพื่อท่ีจะฟ้องคดีเยยีวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน จึงเป็นท่ีมาของการด าเนินคดี
แบบกลุ่มซ่ึงเป็นวิธีท่ีประสบความส าเร็จในสหรัฐอเมริกา จึงเห็นไดว้า่ การด าเนินคดีแบบกลุ่มใน
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สหรัฐอเมริกาเป็นการแก้ไขปัญหาในเร่ืองของการฟ้องร้องด าเนินคดีท่ีมีผูเ้สียหายจ านวนมาก 
นอกจากน้ี ยงัเป็นการแกไ้ขผลของค าพิพากษาในคดีท่ีมีประเด็นเดียวกนัและเป็นปัญหาท่ีกระทบต่อ
บุคคลจ านวนมากซ่ึงเป็นผูอ้ยู่ในสถานการณ์เดียวกันให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(Louisell, Davit W. and Hazard, Geoferey C. Jr, 1973, p. 819)  
 ประเภทของคดีท่ีจะขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่ม ดงัน้ี 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/8 ได้ก าหนดประเภทของคดีท่ี
สามารถขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่มไดจ้ะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 
  1) คดีละเมิด คือ คดีท่ีเป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าใหบุ้คคลอ่ืนไดรั้บ
ความเสียหายแก่ ชีวติ ร่างกาย อนามยั หรือทรัพยสิ์น โดยมีบุคคลผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจ านวนมาก
จากการท าละเมิดเพียงคร้ังเดียว เช่น คนขบัรถโดยสารประจ าทางขบัรถโดยประมาทท าให้เกิด
อุบติัเหตุส่งผลใหผู้โ้ดยสารเสียชีวติ บาดเจบ็ หรือทรัพยสิ์นท่ีน าติดตวัมาเสียหาย หรือ เคยมีตวัอยา่ง
ของการกระท าละเมิดและมีผูเ้สียหายเป็นจ านวนมาก เหตุการณ์เกิดข้ึนโดยรถยนต์บรรทุกแก๊ส
เช้ือเพลิงพลิกคว  ่าบริเวณถนนเพชรบุรีตดัใหม่ซ่ึงอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครผลจากแก๊ส
ระเบิดท าให้ไฟเผาผลาญรถยนตท่ี์อยูบ่ริเวณนั้นและยงัไหมอ้าคาร บา้นเรือนท่ีอยูบ่ริเวณนั้น ๆ ดว้ย 
นอกจากน้ียงัท าใหผู้ค้นบาดเจบ็และเสียชีวติเป็นจ านวนมาก  
  2) คดีผดิสัญญา คือ คดีท่ีมีการผดิสัญญาต่อคนจ านวนมาก การท่ีคู่สัญญากระท าผดิสัญญา
และมีคนไดรั้บความเสียหายจ านวนมาก เช่น กรณีท่ีผูโ้ดยสารซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแลว้เม่ือถึงวนัเดินทาง 
บริษทัสายการบินแจง้ยกเลิกเท่ียวบินเน่ืองจากนกับินหรือเคร่ืองบินไม่เพียงพอ เช่นน้ี สิทธิเรียกร้อง
ของผูโ้ดยสารท่ีถูกยกเลิกเท่ียวบินถือว่าได้รับความเสียหายโดยข้อเท็จจริงและหลักกฎหมาย
เดียวกนั 
  3) คดีส่ิงแวดลอ้ม คือ คดีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนจ านวนมากในลกัษณะเป็นวงกวา้งและบางกรณีต้องใช้
เวลานานจึงจะปรากฏความเสียหาย ปัจจุบนัปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเขา้สู่ขั้นวิกฤต เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมปล่อยมลพิษก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลจ านวนมาก หรือคดีท่ีผูป้ระกอบการ
ประมาทเลินเล่อท าให้ท่อน ้ามนัซ่ึงวางอยูใ่ตท้อ้งทะเลแตก และเป็นเหตุใหน้ ามนัแพร่กระจายส่งผล
ให้ปลาท่ีประชาชนเล้ียงไวใ้นกระชงัตาย และคราบน ้ ามนักระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนท่ี
อาศยับริเวณริมทะเล จากกรณีดงักล่าวน้ีท าใหมี้ประชาชนไดรั้บความเสียหายจ านวนมาก 
  ตวัอยา่งเก่ียวกบัคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผูเ้สียหายเป็นจ านวนมาก คือ คดีปล่อยสารตะกัว่ลง
สู่ล าห้วยคลิต้ี ท่ีจงัหวดักาญจนบุรี มีการฟ้องร้องกนัเป็นคดีแพ่งและคดีปกครอง ขอ้เท็จจริงก็คือ 
การร่ัวไหลของหางแร่จากบ่อกกัเก็บตะกอนกากแร่ของโรงแต่งแร่คลิต้ี ไดส่้งผลกระทบต่อประชาชน
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ในหมู่บา้นคลิต้ีล่างและคลิต้ีบนมีความเดือดร้อนจากการปล่อยน ้าเสียลงในล าห้วยมาโดยตลอดและ
ไดรั้บความเดือดร้อนมากในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 2536-2541 หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ไดเ้ขา้ไปตรวจสอบ
พบวา่ คนับ่อกกัเก็บหางแร่และน ้ าตะกอนขุ่นขน้ของโรงแต่งแร่พงัช ารุดท าให้ตะกอนแร่และน ้ าขุ่น
ขน้ไหลลงในล าห้วย สัตวน์ ้ าประเภท กุง้ หอย ปู ปลา มีสารตะกัว่ปนเป้ือนอยูไ่ม่เหมาะสมต่อการ
บริโภคของประชาชนและพบว่าน ้ าในล าห้วยมีสารตะกัว่ปนเป้ือนอยู่หากยงัไม่ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชานที่ใชน้ ้ าจากล าห้วยเพิ่มมากข้ึน และคดีน้ี
มีองคก์รเอกชนหลายองคก์รไดใ้ห้ความช่วยเหลือโดยการน าคดีมาฟ้องต่อศาลและศาลอุทธรณ์ภาค 7 
ไดมี้ค าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงท่ี 3426/2550 ใหบ้ริษทั ตะกัว่คอนเซน เตรทส์ (ประเทศไทย) จ ากดั
กบัพวก ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์รวม 29,000,000 บาท และค าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงท่ี 
2064/2554 เมื่อจ าเลยเป็นกรรมการบริษทั จ าเลยจึงตอ้งร่วมรับผิดเป็นการส่วนตวักบัจ าเลยที่ 1 
โดยความรับผิดไม่อาจพิจารณาจากปริมาณตะกัว่ภายในเลือดซ่ึงเกินกว่าหรือต ่ากว่ามาตรฐานท่ี
ก าหนดไวเ้พียงประการเดียวได ้เม่ือชดัแจง้ว่าโจทก์ทั้ง 151 คน ไดรั้บพิษจากสารตะกัว่อนัเป็นผล
โดยตรงจากการปล่อยน ้ าเสียและตะกอนหางแร่ของโรงแต่งแร่ ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 วรรคหน่ึง จ าเลยทั้งเจ็ด จึงตอ้งร่วมกนัใช้เงิน
ใหโ้จทกท์ั้ง 151 คน ทั้งส้ิน 36,050,000 บาท 
  4) คดีคุม้ครองผูบ้ริโภค คือ คดีท่ีผูบ้ริโภคฟ้องผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูป้ระกอบธุรกิจ
ฟ้องผูบ้ริโภค เช่น ผูป้ระกอบธุรกิจผลิตรถยนต์ไม่ได้มาตรฐานท าให้รถท่ีส่งออกไปขายนั้นเกิด
อาการเกียร์กระตุก ถา้ขบัดว้ยความเร็ว ดงัน้ี ประชาชนจ านวนมากท่ีซ้ือรถยนตรุ่์นดงักล่าวถือวา่เป็น
ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย 
  5) คดีแรงงาน คือ การท่ีนายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งจ านวนมากในคราวเดียวกนั โดยท่ีไม่ได้
กระท าความผิดถือว่าเป็นการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรม เช่น นายจา้งตอ้งการลดค่าใช้จ่ายจึงเลิกจา้ง
ลูกจา้งโดยท่ีลูกจา้งไม่ได้กระท าความผิดโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรืออ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายแรงงาน
ก าหนด  
  6) คดีหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คือ กลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายโดยเขา้มา
ซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยเช่ือตามค าช้ีชวนอนัเป็นเท็จและการหลอกลวงของบริษทั ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ท าใหต้อ้งซ้ือในราคาท่ีแพงกวา่ความเป็นจริง 
  7) คดีการแข่งขนัทางการคา้ คือ คดีท่ีการท่ีผูป้ระกอบการ กระท าการระงบั ลด หรือ
จ ากดัการบริการ การผลิต การซ้ือ การจ าหน่าย การส่งมอบ การน าเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควร การกระท าดงักล่าว ท าใหร้าคาสินคา้แพงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป ประชาชนตอ้ง
ซ้ือสินคา้ในราคาแพงเกินกวา่ท่ีควรจะเป็น 
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 8.3 การฟ้องคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม 
 ภายหลงัจากท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
มีผลใชบ้งัคบั เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2558 ไดมี้การฟ้องคดีท่ีศาลแพง่แผนกคดีส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
  1) คดีเหมืองแร่ คดีหมายเลขด าท่ี สว. 2/2559 
  คดีน้ีฟ้องท่ีศาลแพ่งแผนกคดีส่ิงแวดล้อม โจทก์ฟ้องว่าจ าเลยประกอบกิจการท า
เหมืองแร่โดยการระเบิดหินเพื่อน าสินแร่ท่ีปนอยูใ่นเน้ือดินและหินไปประกอบโลหะกรรมและขดุ
ขนสินแร่จากบ่อเหมืองไปยงัโรงแต่งแร่โดยสินแร่จะบดละเอียดแลว้น าไปผ่านกระบวนการแยก
โลหะทองค าดว้ยสารไซยาไนตแ์ลว้ถูกขนส่งทางท่อไปเก็บไวใ้นบ่อกกัเก็บกากแร่ซ่ึงเป็นระบบบ่อ
เปิดสารแร่ทองค าปะปนอยู่กบัสารแร่โลหะหนัก เช่น สารหนู แมงกานีส ตะกัว่ ปรอท เป็นตน้ 
การท าเหมืองแร่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของฝุ่ นละอองโลหะหนกัท่ีมีพิษ เกิดเสียงดงัและการ
สั่นสะเทือนจากการระเบิดหิน เกิดการร่ัวไหลของสารพิษไซยาไนตท่ี์ถูกเก็บไวใ้นบ่อกกัเก็บกากแร่ 
ท าใหส้ารโลหะหนกัอ่ืน ๆ เช่น สารหนู แมงกานิส เหล็ก แพร่กระจายสู่คลองล่องหอย คลองสายรุ้ง
และแพร่กระจายเขา้สู่พื้นท่ีเกษตรกรรมของโจทกแ์ละสมาชิกกลุ่มของโจทกท่ี์อาศยับริเวณโดยรอบ
เหมืองแร่เป็นเหตุให้โจทก์และสมาชิกกลุ่มของโจทก์ไดรั้บอนัตรายต่อร่างกาย สุขภาพ อนามยัและ
จิตใจ เกิดการปนเป้ือนของมลพิษในดินและในผลผลิตทางเกษตร จ าเลยจะตอ้งช าระเงินค่าเสียหาย
เป็นค่าสินไหมทดแทนต่าง ๆ ใหแ้ก่โจทกแ์ละสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงคดีน้ีศาลแพง่แผนกคดีส่ิงแวดลอ้มได้
มีค  าสั่งอนุญาตใหโ้จทกด์ าเนินคดีแบบกลุ่ม เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 
  2) คดีโรงงานก าจดักากขยะ คดีหมายเลขด าท่ี สว. 4/2559 
  คดีน้ีฟ้องท่ีศาลแพ่งแผนกคดีส่ิงแวดล้อม โจทก์ฟ้องว่าจ าเลยประกอบกิจการก าจดั
กากขยะอุตสาหกรรมโดยการฝังกลบในดินและสารพิษได้ร่ัวซึมขยายวงกวา้งลงสู่ล าห้วย น ้ าพุ 
แหล่งน ้ าธรรมชาติ และระบบน ้ าใตดิ้น ท าให้โจทก์และสมาชิกกลุ่มท่ีอยู่บริเวณรอบ ๆ โรงงาน
ไดรั้บผลกระทบเน่ืองจากไม่สามารถใช้น ้ าเพื่ออุปโภคและบริโภคได้และได้รับความเสียหายต่อ
ร่างกาย สุขภาพ อนามยั และพืชผลทางการเกษตรเสียหาย จึงท าใหข้าดประโยชน์จากการใชน้ ้ าจาก
แหล่งน ้ าธรรมชาติและบ่อน ้ าบาดาล จ าเลยซ่ึงเป็นเจา้ของหรือผูค้รองครองแหล่งก าเนิดมลพิษจึง
ตอ้งรับชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทกแ์ละสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงคดีน้ีศาลแพ่งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้ม
ไดมี้ค าสั่งอนุญาตใหโ้จทกด์ าเนินคดีแบบกลุ่ม เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
  ทั้ง 2 คดี ดงักล่าวเป็นการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มโดยเป็นการฟ้องเจา้ของ
หรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษออกมาสู่ภายนอก
ท าใหป้ระชาชนจ านวนมากท่ีอยูบ่ริเวณรอบ ๆ หรือใกลเ้คียงไดรั้บผลกระทบโดยท่ีไม่สามารถใชน้ ้ า
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ตามแหล่งน ้าธรรมชาติ หรือใชน้ ้าบาดาลเพื่ออุปโภคและบริโภคได ้และผลจากการไดรั้บสารพิษเขา้
สู่ร่างกายท าใหเ้กิดอาการเจบ็ป่วยอีกดว้ย   
 นับแต่มีการจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มข้ึนในศาลฎีกา เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
มีคดีข้ึนสู่ศาลฎีกาแผนกคดีส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี      

 

รูปภาพที ่2.1 สถิติคดีทีขึ่น้สู่ศาลฎกีาแผนกคดีส่ิงแวดล้อม 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่บทบญัญติัในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่มและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางส่ิงแวดลอ้ม 
มีประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  1) กระบวนพิจารณาคดีแบบกลุ่มของต่างประเทศ 
  2) กระบวนการพิจารณาคดีชั้นก่อนพิจารณา ประกอบดว้ย 
   (1) ผูเ้สียหาย 
   (2) จ  านวนสมาชิกกลุ่ม 
   (3) อายคุวามการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้ม 
   (4) การเสียค่าธรรมเนียมศาล 
   (5) ทนายความฝ่ายโจทก ์
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  3) กระบวนการพิจารณาคดีชั้นระหวา่งพิจารณา ประกอบดว้ย 
   (1) เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม  
   (2) ผูพ้ิพากษาศาลยติุธรรม 
   (3) ผูพ้ิพากษาสมทบ 
   (4) อ านาจวนิิจฉยัช้ีขาดประเภทของคดีส่ิงแวดลอ้ม 
   (5) ภาระการพิสูจน์        
  4) กระบวนพิจารณาคดีชั้นหลงัพิจารณา ประกอบดว้ย 
   (1) การสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษา 
   (2) การก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก ์
   (3) การอุทธรณ์และฎีกา 
   (4) ล าดบัในการช าระหน้ี 
   (5) สิทธิการบงัคบัคดีของสมาชิกกลุ่ม 
 จากขอ้สรุปท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรม ทั้ง 4 ประเด็นน้ี จะไดน้ าไปสู่การวิเคราะห์ 
รูปแบบการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มต่อไป  


