
 

 
 

 

บทที ่3 

วธีิวทิยาการวจิยั  (Research Methodology) 

 วิจยัเร่ืองกฎมายตน้แบบวา่ดว้ยการด าเนินคดีแพง่ทางส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม  (Model Law 
on Class action in Environmental  case Litigation) ไดก้  าหนดวิธีวิทยาการวิจยั เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) ประกอบด้วยการวิจยัเอกสาร (Documentary research) และ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) เพื่อให้ไดข้อ้มูลส าหรับการวิเคราะห์หาค าตอบถึงเหตุผลท่ีท าให้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ไม่สามารถใช้กบัการด าเนินคดีแพ่ง
ทางส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มได ้เพื่อน าไปสู่การจดัท าเป็นกฎหมายตน้แบบส าหรับการด าเนินคดีแพ่ง
ทางส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของการกระท าความผดิและผลเสียหายท่ีผูเ้สียหาย
ได้รับ ซ่ึงผลของการจดัท าร่างกฎหมายตน้แบบน้ีได้น าไปสู่การรับฟังความคิดเห็น (Hearing) 
ในลกัษณะของการจดัประชุสัมมนารับฟังความคิดเห็นโดยประชากรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม  
 วธีิวทิยาการวจิยัท่ีก าหนดไวน้ั้น มีรายละเอียดของแต่ละวธีิ ดงัน้ี 

1. การวจิัยเอกสาร (Documentary Research) 

 การวิจยัเอกสาร เป็นการรวบรวม ค้นควา้ข้อมูลจากเอกสาร ประกอบด้วย หนังสือ 
บทความ งานวิจยั และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งของไทยและต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัการด าเนินคดี
แบบกลุ่ม และการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มในศาล เอกสารท่ีน ามาวจิยัในคร้ังน้ี แยกเป็น 

 1.1 กฎหมายไทยทีเ่กีย่วข้องกบัคดีส่ิงแวดล้อม 
  1) พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
  2) พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
  3) ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์  
  4) ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
  5) ขอ้ก าหนดประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 
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 1.2 กฎหมายต่างประเทศ 
  1)  สหรัฐอเมริกา 
  สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีไดช่ื้อวา่มีการคุม้ครองสิทธิของประชาชนในดา้นต่าง ๆ 
มากมาย ซ่ึงสิทธิในส่ิงแวดล้อมก็เช่นกันท่ีได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้มีการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม ( Class action) โดยมีกฎหมาย คือ ขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางวา่ดว้ยกฎวธีิพิจารณา
ความแพ่ง กฎขอ้ 23 (Federal Rule of Civil Procedure, Rule 23)  ไดบ้ญัญติัให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
ไดท้ั้งในศาลระดบั สหพนัธรัฐ (Federal court) และศาลมลรัฐ (state court) เป็นบทบญัญติัทัว่ไปท่ี
สามารถน ามาใชไ้วก้บัคดีแพ่งทุกคดีเหตุผลท่ีท าการศึกษาและวิเคราะห์ เน่ืองจากวา่เป็นบทบญัญติั
ท่ีน ามาใช้ในการด าเนินคดีท่ีมีผูเ้สียหายเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะเป็นตน้แบบในการศึกษาเพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการจดัท ากฎหมายการด าเนินแบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผูเ้สียหายเป็นจ านวนมาก 
  2) เครือรัฐออสเตรเลีย 
  เครือรัฐออสเตรเลีย มีการบญัญติัหลกัเกณฑ์การด าเนินคดีแบบกลุ่มไวใ้นพระราชบญัญติั
ศาลรัฐบาลกลางออสเตรเลีย  ค.ศ.1976 (Federal Court of Australia Act 1976) ส่วนท่ี A4 ว่าดว้ย
การด าเนินคดีโดยผูแ้ทน (Representative Proceeding) วตัถุประสงคข์องกระบวนการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
มีข้ึนเพื่อส่งเสริมให้ผูไ้ดรั้บความเสียหายท่ีอยูภ่ายใตเ้หตุเดียวกนั สามารถเขา้สู่กระบวนวธีิพิจารณา
ความท่ีเยียวยาสิทธิของบุคคลในสถานการณ์เดียวกนัได ้จึงเห็นควรศึกษา แนวคิดและหลกัเกณฑ์
การด าเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการจดัท ากฎหมายการด าเนินคดีแบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดลอ้ม
ต่อไป 
  3) ประเทศอินโดนีเซีย 
  ประเทศอินโดนีเซียมีกฎหมายที่เก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มไวเ้ป็นการเฉพาะ
โดยได้รับอิทธิพลมาจากการด าเนินคดีแบบกลุ่มของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงประเทศอินโดนีเซีย
มีพระราชบญัญติัการจดัการส่ิงแวดล้อม ฉบบัท่ี 23 ค.ศ. 1997 (Environmental Management Act 
No.23 or EMA 23/1997) กฎหมายฉบบัดงักล่าวได้ให้อ านาจองค์กรเอกชนท่ีแมว้่าจะไม่ได้เป็น
ผูเ้สียหายก็ตามก็มีอ านาจฟ้องร้องคดีเพื่อพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อมได้ และกฎหมายวิธีพิจารณาความ
ในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม ตามข้อก าหนดท่ี 1  ปี 2002 ของศาลฎีกา ( Regulation of the Supreme 
Court of the Republic of Indonesia, Number; 1 of  2002) เป็นกฎหมายต่างประเทศท่ีจะได้น ามา
วเิคราะห์เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการจดัท ากฎหมายตน้แบบ  
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2. การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 

 เป็นการสัมภาษณ์ในลกัษณะของการสนทนาเชิงลึกตามประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีได้
จดัท าไวแ้ลว้ โดยมีประชากรสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงค าตอบท่ีจะไดม้าจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะน าไปใชเ้ป็นส่วนประกอบของการวิเคราะห์ร่วมกบั
การวจิยัเอกสาร  
 การสัมภาษณ์ ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 

 2.1 ประชากรสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกก าหนดให้เป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นส่ิงแวดล้อม
หรือเป็นผูท่ี้ด าเนินกิจกรรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ านวนรวม 16 คน ประกอบไปดว้ย 
  1) ประธานแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มศาลฎีกา หรือประธานแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มศาลอุทธรณ์
หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย จ านวน 1 คน 
  2) พนกังานอยัการ จ านวน 2 คน 
  3) นกัวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 3 คน 
  4) ทนายความท่ีมีประสบการณ์ทางดา้นการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 3 คน 
  5) ประธานชุมชนในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) 
จ านวน 3 คน และ 
  6) องคก์รเอกชนท่ีด าเนินกิจกรรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 3 คน 
 2.2 ประเด็นสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกได้ก าหนดประเด็นสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินคดี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลส าหรับการวิเคราะห์หาค าตอบในการสร้าง
กฎหมายตน้แบบว่าด้วยการด าเนินคดีแพ่งทางส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม ประกอบด้วยค าถามท่ีเป็น
ประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก ดงัน้ี 
  1) การเป็น “ผูเ้สียหาย” ในคดีส่ิงแวดลอ้ม  
  2) การก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าในการฟ้องคดีแบบกลุ่มท่ีเหมาะสม 
  3) อายคุวามการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  
  4) ค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 
  5) การก าหนดคุณสมบติัเจา้พนกังานคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 
  6) การก าหนดคุณสมบติัทนายความฝ่ายโจทกไ์วเ้ป็นพิเศษ   
  7) การก าหนดคุณสมบติัผูพ้ิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้มไวเ้ป็นพิเศษ 
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  8) การก าหนดใหมี้ผูพ้ิพากษาสมทบในคดีส่ิงแวดลอ้ม 
  9) ศาลท่ีเหมาะสมในการมีอ านาจวนิิจฉยัช้ีขาดประเภทของคดีส่ิงแวดลอ้ม  
  10) การเปล่ียนภาระการพิสูจน์ในเร่ืองความเสียหายให้จ  าเลยเป็นผูพ้ิสูจน์วา่ความเสียหาย
ท่ีโจทกไ์ดรั้บไม่ไดเ้กิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษของจ าเลย   
  11) ระยะเวลาในการสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขค าพิพากษา    
  12) หลกัเกณฑใ์นการก าหนดจ านวนเงินรางวลัแก่ทนายความฝ่ายโจทก ์
  13) ล าดบัการไดรั้บช าระหน้ีของโจทกห์รือสมาชิกกลุ่ม 
  14) การอุทธรณ์และฎีกา 
  15) การใหส้มาชิกกลุ่มมีสิทธิในการบงัคบัคดีไดเ้อง 
 ประเด็นปัญหาท่ีน าไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มประชากรสัมภาษณ์เชิงลึกตามท่ีได้
ก าหนดไวน้ั้นแมจ้ะมีมากถึง 15 ประเด็น แต่ก็สามารถจดัเป็นกลุ่มค าตอบตามประเด็นในการวิเคราะห์ 
ใน 3 ประเด็นหลกัของกระบวนวธีิพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม คือ 
  1) กระบวนการด าเนินคดีชั้นก่อนพิจารณาคดี 
  2) กระบวนการด าเนินคดีชั้นระหวา่งพิจารณาคดี และ 
  3) กระบวนการด าเนินคดีชั้นหลงัพิจารณาคดี 
 ทั้ง 3 ประเด็นน้ี ถือว่ามีความส าคญัต่อการวิเคราะห์เพื่อช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างของ
วิธีพิจารณาคดีแบบกลุ่มของคดีแพ่งทัว่ไป กบั วิธีพิจารณาคดีแบบกลุ่มของคดีส่ิงแวดลอ้ม เพื่อจะ
ได้ค  าตอบท่ีสามารถน าไปสู่การจัดท าเป็นกฎหมายต้นแบบส าหรับกระบวนวิธีพิจารณาคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มท่ีจะส่งผลต่อการคุม้ครองผูเ้สียหายท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ซ่ึงจะเป็นกฎหมายตน้แบบว่าด้วยการด าเนินคดีแบบกลุ่มคดีส่ิงแวดล้อมท่ีแยกออกจากประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่  

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ของการวิจยัน้ีเป็นการน าขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัเอกสาร และจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกมาวเิคราะห์ร่วมกนั ค าตอบท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เพื่อน าไปสู่การจดัท าเป็นกฎหมาย
ตน้แบบว่าด้วยการด าเนินคดีแบบกลุ่มคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มท่ีแยกออกจากประมวลกฎหมาย
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
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4. การจัดท าร่างกฎหมาย 

 เน่ืองจากการวิจยัน้ีมีแนวคิดว่ากระบวนพิจารณาคดีแบบกลุ่มท่ีใช้กบัคดีส่ิงแวดล้อม
ตามที่มีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น
ยงัไม่สามารถท่ีจะท าให้ผูเ้สียหายในคดีส่ิงแวดล้อมได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
เน่ืองจากความเสียหายจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้นมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างไปจากความเสียหาย
ทางแพ่งอ่ืน ดงันั้น การวิจยัจึงก าหนดให้มีการจดัท ากฎหมายใหม่เพื่อให้เป็นกฎหมายตน้แบบท่ีจะ
เป็นแนวทางต่อการปรับปรุง แกไ้ข การด าเนินคดีแบบกลุ่มคดีส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นท่ีมาของการวิจยั
และจดัท าผลการวิจยัเป็นกฎหมายตน้แบบเพื่อจะให้เป็นกฎหมายท่ีแยกออกมาเป็นกฎหมายเฉพาะ
ส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม  
 ในการจดัท าร่างกฎหมายตน้แบบฉบบัน้ี เร่ิมตน้จากการน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมดว้ยวิธี
วทิยาการวจิยัเชิงคุณภาพซ่ึงเป็นการวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ทั้งหมดน้ีไดน้ ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของการด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีเป็นปัญหา 
อุปสรรค ขอ้จ ากดั และความไม่เหมาะสมของการด าเนินคดีแบบกลุ่มไม่วา่จะเป็นกฎหมายวิธีสบญัญติั 
ไดแ้ก่ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
พ.ศ. 2559 และกฎหมายสารบญัญติั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ขอ้มูลท่ีเป็น
ประเด็นเหล่าน้ีจะน าไปสู่การจดัท าร่างกฎมายตน้แบบวา่ดว้ยการด าเนินคดีแพง่ทางส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม  

5. การสัมมนารับฟังความคดิเห็น (Hearing) 

 เม่ือการวิจยัไดร่้างกฎหมายตน้แบบว่าดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่มคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม
แลว้เพื่อให้ร่างกฎหมายตน้แบบมีความสมบูรณ์มากข้ึนการวิจยัจึงก าหนดให้มีการสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็น เพื่อให้ประชากรท่ีเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นไดว้ิพากษ ์(Comment) สาระส าคญัของ
ร่างกฎหมายตน้แบบท่ีไดจ้ดัท าข้ึนมานั้น ซ่ึงขอ้วิพากษ์ท่ีไดม้าผูว้ิจยัไดน้ าไปท าการวิเคราะห์และ
ปรับปรุง แกไ้ข ร่างกฎหมายตน้แบบใหมี้ความสมบูรณ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 ส าหรับประชากรท่ีเขา้ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นนั้นก าหนดให้เป็นประชากรท่ี
เก่ียวข้องกับปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย  นักวิชาการ ทนายความ องค์กรเอกชน
ทางด้านส่ิงแวดล้อม ผูน้ าชุมชนในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาส่ิงแวดล้อม นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
ประชาชนท่ีสนใจต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ความคิดเห็นทั้งหมดของผูเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนาในคร้ังน้ี
ไดน้ าไปสู่การพิจารณาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุง แกไ้ข ร่างกฎหมายตน้แบบเดิมท่ีไดมี้การจดัท าไว้
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เสร็จส้ินแลว้ ผลจากการแกไ้ข ปรับปรุง ร่างกฎหมายน้ีจะท าให้ได ้ร่างกฎหมายตน้แบบวา่ดว้ยการ
ด าเนินคดีแพ่งทางส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการคุม้ครอง
ผูเ้สียหายจากปัญหาส่ิงแวดล้อม ท าให้กระบวนพิจารณาคดีแบบกลุ่มคดีส่ิงแวดลอ้มสามารถ
อ านวยความสะดวก คุม้ครองและเยยีวยาผูเ้สียหายไดอ้ยา่งเป็นธรรมและรวดเร็ว 
 ความส าคญัของการคุม้ครองผูเ้สียหายจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนมานั้น 
หากไม่สามารถท่ีจะใชก้ระบวนวิธีการเจรจาหรือไกล่เกล่ียไดก้็ยอ่มจะตอ้งใชก้ระบวนการยติุธรรม
ทางศาลดว้ยการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลในการเรียกร้องค่าเสียหายซ่ึงจะตอ้งใชป้ระมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาความแพง่ซ่ึงในปัจจุบนัมีบญัญติัไวใ้นหมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ซ่ึงการวจิยัน้ีเห็นวา่
ยงัคงมีปัญหาท่ีไม่สามารถจะคุม้ครองผูเ้สียหายจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีจ านวนมาก จึงเป็นท่ีมา
ของการวิจยัน้ีเพื่อหาค าตอบในการจดัท ากฎหมายใหม่ในเร่ืองการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม
ส าหรับผูเ้สียหายจากปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยท่ีการจดัท ากฎหมายต้นแบบว่าด้วยการด าเนินคดี
ส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มน้ี นอกจากจะท าให้ผูเ้สียหายจ านวนมากได้รับการเยียวยาแล้วยงัท าให้ 
ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี และยงัช่วยหลีกเล่ียงความซ ้ าซ้อนในการฟ้องคดีและ
ป้องกนัความขดัแยง้กนัของค าพิพากษา ตลอดจนเป็นมาตรการในการลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสู่ศาล
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกทางหน่ึง 


