
 

 

บทที ่4 

รูปแบบกระบวนการด าเนินคดส่ิีงแวดล้อมแบบกลุ่ม 

 ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากมลพิษจะมีบุคคลไดร้ับความเสียหายจ านวนมาก ซ่ึงหาก
ไม่สามารถเจรจาไกล่เกล่ียในเร่ืองการชดใชค้่าเสียหายไดก้็จะน าไปสู่การฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล 
และเป็นการฟ้องโดยผูเ้สียหายแต่ละคนต่างฟ้องคดีเอง จึงท าให้มีคดีข้ึนสู่ศาลเป็นจ านวนมาก 
เป็นภาระแก่ศาลท่ีจะตอ้งพิจารณาพิพากษาคดีในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากผูก้ระท าผดิในคร้ังเดียว 
ปัญหาการมีผูเ้สียหายหลายคนน้ี แมว้า่ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง มาตรา 28 จะก าหนดให้
มีการรวมคดีได ้แต่ก็ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีไดมี้การเร่ิมฟ้องคดีไวก่้อนแลว้และมาขอรวมการพิจารณาคดี
ในภายหลงั และการรวมคดีนั้นศาลจะตอ้งฟังคู่ความทุกฝ่ายจนเป็นที่พอใจก่อนวา่คดีเหล่านั้น
เก่ียวเน่ืองกนัซ่ึงตอ้งใชเ้วลานานมากในขั้นตอนน้ี ก่อใหเ้กิดความยุง่ยากไม่สะดวกในการด าเนินคดี 
ส่วน มาตรา 59 ก าหนดให้มีการเขา้เป็นคู่ความร่วมในคดี กล่าวคือ เม่ือผูเ้สียหายหลายคนไดรั้บ
ความเสียในเหตุการณ์เดียวกนัตอ้งการเป็นโจทก์ร่วมกนัจะตอ้งมีการรวบรวมผูเ้สียหายทั้งหมด
ซ่ึงบางคร้ังอาจตอ้งใชเ้วลามากข้ึนกวา่ปกติและโจทก์แต่ละคนต่างก็มีสิทธิน าพยานหลกัฐานมาสืบ
พิสูจน์ตามค าฟ้องของตนท าให้การพิจารณาคดีเกิดความล่าช้าและยุ่งยากเป็นอย่างมากเช่นกนั 
จากปัญหาดงักล่าวจึงเกิดแนวคิดว่าในคดีท่ีมีผูเ้สียหายเหมือนกนัหลายคนสมควรท่ีจะด าเนินคดี
แบบกลุ่มได ้
 แนวคิดการด าเนินคดีแบบกลุ่ม เกิดข้ึนเม่ือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดด้ าเนินการจดัท าร่างพระราชบญัญติัการด าเนินคดีแบบกลุ่มในการฟ้องคดี
เก่ียวกบัหลกัทรัพย ์พ.ศ. .... โดยน าหลกัการส่วนใหญ่มาจาก ขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางวา่ดว้ยกฎวิธี
พิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ 23 (Federal Rule of Civil Procedure, Rule 23) ของสหรัฐอเมริกาตามท่ี
กล่าวมาแลว้ในบทท่ี 2  
 จนในปัจจุบนัประเทศไทยมีกฎหมายส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่ม คือ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ตั้งแต่ มาตรา 222/1 ถึง มาตรา 222/49 
โดยบทบญัญติัดงักล่าวใช้กบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มส าหรับคดีแพ่งทัว่ไป รวมทั้งคดีฟ้องเรียก
ค่าเสียหายท่ีเกิดกบัร่างกาย ชีวติ และทรัพยสิ์นท่ีมาจากมลพิษ หรือท่ีเรียกวา่คดีแพง่ทางส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
อย่างไรก็ตาม แมว้่าคดีส่ิงแวดลอ้มจะเป็นคดีละเมิดประเภทหน่ึงก็ตามแต่มีลกัษณะพิเศษกว่าคดี



124 

ละเมิดทัว่ ๆ ไป เน่ืองจากความเสียหายท่ีผูเ้สียหายไดรั้บในบางกรณีตอ้งใชเ้วลานานพอสมควรจาก
การสะสมของมลพิษกวา่ท่ีจะปรากฏผลของความเสียหายออกมาให้เห็น และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้น
จะกระจายออกไปสู่ส่ิงแวดลอ้มเป็นวงกวา้งและส่งผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก และการพิสูจน์
ความเสียหายท าไดย้ากกวา่คดีแพ่งทัว่ไป ซ่ึงลกัษณะความเสียหายทางแพง่ท่ีมีผูเ้สียหายจ านวนมาก
เช่นน้ีจึงจดัอยูใ่นลกัษณะคดีท่ีสามารถด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้ 
 ตามท่ีกล่าวมาหากพิจารณาเฉพาะการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายท่ีเกิดจากมลพิษทาง
ส่ิงแวดลอ้มตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งท่ีให้สิทธิแก่ผูเ้สียหายท่ีจะ
รวมกลุ่มฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายร่วมกันได้นั้ น จะพบว่ายงัมีปัญหาอีกหลายประการรวมทั้ง
กระบวนวิธีพิจารณาความท่ีไม่เหมาะสมจากการด าเนินคดีแบบกลุ่มซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม การศึกษาและวิจยัจึงน าเอาประเด็นต่าง ๆ ไปสู่การวิเคราะห์เพื่อหาค าตอบ
ซ่ึงการวิเคราะห์โดยน าเอาข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องทั้งท่ีเป็น
กฎหมายต่างประเทศและรูปแบบการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มของต่างประเทศ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซียมาศึกษา ส าหรับกฎหมายไทยท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์นั้น ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่
ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และความคิดเห็นของประชากรจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดงันั้น วิจยัน้ีจึงมี
เป้าหมายท่ีจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมของกฎหมายท่ีน ามาใชบ้งัคบักบัการด าเนินคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม และผลกระทบท่ีจะไดรั้บ เพื่อหาค าตอบท่ีจะน าไปสู่การจดัท าเป็นบทบญัญติั
กฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มเป็นกฎหมายเฉพาะแยกออกมาจากประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
 ส าหรับประเด็นการวิเคราะห์ ประกอบด้วย กระบวนการด าเนินคดีแบบกลุ่มของ
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซีย และกระบวนการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ กระบวนการด าเนินคดีชั้นก่อน
พิจารณาคดี กระบวนการด าเนินคดีชั้นระหว่างพิจารณาคดี และกระบวนการด าเนินคดีชั้นหลัง
พิจารณาคดี โดยมีรายละเอียดของการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
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1. กระบวนการด าเนินคดส่ิีงแวดล้อมแบบกลุ่มของต่างประเทศ  

 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีสร้างความเสียหายใหแ้ก่ประชาชนมีอยูใ่นหลายประเทศ ซ่ึงในแต่ละ
ประเทศจะมีการก าหนดกระบวนวธีิพิจารณาคดีในการท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายคลา้ยคลึงกนั คือ เร่ิม
จากการเจรจาไกล่เกล่ีย และหากไม่สามารถจะเจรจาไกล่เกล่ียในเร่ืองค่าเสียหายไดก้็จะใช้วิธีการ
ฟ้องร้องเป็นคดียงัศาล และโดยเหตุท่ีจ  านวนผูเ้สียหายไม่ว่าจะเป็นผูเ้สียหายของประเทศใดก็มี
จ  านวนมากเหมือน ๆ กนั การพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มและคดีท่ีมีผูเ้สียหายจ านวนมากน้ีจึงไดใ้ช้
วิธีการฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่ม หมายถึง การรวมผูเ้สียหายฟ้องร่วมเป็นคดีเดียว โดยมีกระบวนวิธี
พิจารณาคดีท่ีมีการด าเนินการกนัมาแล้วในหลายประเทศ ซ่ึงการวิจยัน้ีได้ก าหนดการวิเคราะห์
กระบวนการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มของ 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย 
และประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศศึกษาเน่ืองจากเป็นประเทศท่ีให้ความส าคัญกับปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและมุ่งคุ้มครองผูเ้สียหายจากส่ิงแวดล้อมซ่ึงมีจ านวนมากจึงมีการก าหนดให้การ
ด าเนินคดีเป็นลกัษณะเฉพาะของการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม การวิเคราะห์ในบทน้ีจึงมี
เป้าหมายเพื่อจะได้ขอ้มูลของการพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มของทั้ง 3 ประเทศ เพื่อเป็น
แนวทางในการจดัท าตน้แบบของกฎหมายกระบวนการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มส าหรับ
ประเทศไทยท่ีแยกออกจากประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
โดยมีประเด็นการวเิคราะห์ 7 ประเด็น คือ 
  1) ประเภทและลกัษณะคดี 
  2) หลกัเกณฑก์ารด าเนินคดี 
  3) การส่งค าบอกกล่าวใหแ้ก่สมาชิกกลุ่มทราบ 
  4) การถอนฟ้องหรือการประนีประนอมยอมความ  
  5) การอุทธรณ์ค าสั่งของศาล 
  6) ค  าพิพากษาคดีแบบกลุ่ม 
  7) เงินรางวลัทนายความ 
 โดย มีรายละเอียดของการวเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 

 1.1 สหรัฐอเมริกา 
 สหรัฐอเมริกาเผชิญกบัปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มท่ีรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชน
หมู่มากเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ ดังนั้ น เพื่อให้การคุ้มครองแก่ผู ้เสียหายจ านวนมาก
สหรัฐอเมริกาจึงไดมี้กฎหมายก าหนดการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ซ่ึงเป็นการด าเนินคดีแพง่ท่ีบุคคลหน่ึง
หรือหลายคนได้ด าเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อตนเองหรือเพื่อกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บความเสียหาย
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อนัเน่ืองมาจากการกระท าคร้ังเดียวกนัหรือในเหตุการณ์เดียวกนั ซ่ึงในการด าเนินคดีแบบกลุ่มน้ี
โจทกห์รือเรียกวา่ ผูแ้ทนกลุ่ม (Class Representative) และทนายความของกลุ่ม จะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีใน
การด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่ม โดยท่ีสมาชิกกลุ่มไม่ไดเ้ขา้ร่วมในการพิจารณาคดีในฐานะคู่ความ 
อยา่งไรก็ตามในการด าเนินคดีแบบบกลุ่มถือวา่ค าพิพากษาจะผูกพนัคู่ความและสมาชิกกลุ่มทุกคน 
ส าหรับสหรัฐอเมริกามีกฎหมายการด าเนินคดีแบบกลุ่มไดบ้ญัญติัไวใ้นขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางว่า
ดว้ยกฎวธีิพิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ 23 (Federal Rule of Civil Procedure, Rule 23) ดงัมีรายละเอียด
ของรูปแบบการด าเนินคดีแบบกลุ่มแยกตามประเด็นวเิคราะห์ท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 
  1) ประเภทและลกัษณะคดี 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นวิธีพิจารณาคดีท่ีใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายท่ีบรรดาผูเ้สียหายไดรั้บความเสียหายจากการกระท าเดียวกนัเป็นรูปแบบหน่ึงของการ
ด าเนินคดีท่ีมีบุคคลเขา้มาเก่ียวขอ้งจ านวนมาก ตามขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางว่าดว้ยกฎวิธีพิจารณา
ความแพ่ง กฎขอ้ 23 สามารถน ามาใช้กบัการด าเนินคดีแพ่งทัว่ไป ส าหรับประเภทคดีท่ีสามารถ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มไดน้ั้นสหรัฐอเมริกามิไดก้ าหนดประเภทของคดีท่ีสามารถด าเนินคดีแบบกลุ่มไว ้
จึงท าให้คดีแพ่งทุกประเภทท่ีมีขอ้เท็จจริงซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
สามารถน ามาฟ้องคดีแบบกลุ่มได้ (Federal Rule of Civil Procedure Rule, 23 (b)) ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
   (1) คดีท่ีจะให้สมาชิกกลุ่มแยกกนัฟ้องคดีต่างหากอาจเป็นการเส่ียงท่ีจะท าให้ศาล
แต่ละคดีมีค าพิพากษาขดัแยง้หรือแตกต่างกนั (Federal Rule of Civil Procedure Rule, 23 (b) (1) (A)) 
เน่ืองจากวา่คดีท่ีข้ึนสู่ศาลนั้นในการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพ้ิพากษาแต่ละคนอาจจะวินิจฉยัช้ีขาดคดี
แตกต่างกนัไดซ่ึ้งสาเหตุมาจากความสามารถในการคน้หา หรือรวบรวมพยานหลกัฐานของผูเ้สียหาย
และทนายความของแต่ละคนในการน าเสนอขอ้เท็จจริงในชั้นพิจารณาคดีของศาลจึงท าให้ผลของคดี
แต่ละคดีท่ีแมจ้ะมาจากการกระท าคร้ังเดียวกนัหรือเหตุการณ์เดียวกนัแตกต่างกนัหรือขดัแยง้กนัได ้
หรือการฟ้องคดีแยกต่างหากจากกนัจะมีผลกระทบต่อผูเ้สียหายคนอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ขา้มาเป็นคู่ความในคดี 
( Federal Rule of Civil Procedure Rule, 23 (b) (1) (B)) อาจเกิดข้ึนไดใ้นกรณีท่ีมีผูเ้สียหายหลายคน 
และผูเ้สียหายคนใดคนหน่ึงไดฟ้้องใหจ้ าเลยรับผิด แต่จ าเลยมีเงินท่ีจะชดใชค้วามเสียหายอยา่งจ ากดั 
กล่าวคือ มีเงินกองทุนจ ากัด (limited fund) ท าให้ผูเ้สียหายท่ีฟ้องคดีก่อนเท่านั้นท่ีได้รับชดใช้
ค่าเสียหาย จึงท าให้เห็นวา่การฟ้องเป็นคดีแยกต่างหากจากกนัน้ีอาจท าให้ผูเ้สียหายบางคนเสียหาย
เพราะจ าเลยไม่มีเงินกองทุนเหลือพอท่ีจะชดใชแ้ก่ผูเ้สียหายคนอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ขา้มาเป็นคู่ความในคดี  
   (2) คดีท่ีผูแ้ทนกลุ่มร้องขอใหศ้าลมีค าสั่งใหก้ระท าการหรือห้ามมิใหจ้  าเลยกระท าการ 
(injunctive relief) หรือขอใหศ้าลมีค าพิพากษาแสดงสิทธิ (declaratory judgment) อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
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(Federal Rule of Civil Procedure Rule, 23 (b) (2)) เน่ืองจากการกระท าของจ าเลยกระทบสิทธิของ
สมาชิกกลุ่ม ตวัอย่าง กรณีท่ีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างในบริษทัแห่งหน่ึงโดยท่ีไม่มีความผิด ดังน้ี 
สามารถฟ้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้นายจา้งรับลูกจา้งเขา้มาท างานทั้งหมดอีกคร้ังซ่ึงเป็นการฟ้องให้
นายจา้งกระท าการตามกฎหมายแรงงาน 
   (3) คดีท่ีมีลกัษณะขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายเดียวกนั ซ่ึงถ้าหากมีการแยกฟ้อง
เป็นรายบุคคลจะท าให้ไม่คุม้กบัค่าใชจ่้าย เน่ืองจากความเสียหายเพียงเล็กนอ้ย นอกจากน้ีในคดีท่ีมี
ผูเ้สียหายจ านวนมาก การด าเนินคดีแบบกลุ่มจะเป็นกระบวนพิจารณาคดีท่ีดีและมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรมสามารถคุม้ครองผูเ้สียหายให้ไดรั้บการเยียวยามากกว่าการการด าเนินคดีแบบทัว่ ๆ ไป 
(Federal Rule of Civil Procedure Rule, 23 (b) (3)) คดีท่ีมีลกัษณะเช่นน้ีส่วนมาก ไดแ้ก่ คดีส่ิงแวดลอ้ม 
คดีผูบ้ริโภค คดีเก่ียวกบัสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั คดีลม้ละลาย หรือคดีละเมิด เป็นตน้  
  จากข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคดีนั้นหากว่ามีข้อเท็จจริงตรงตามหลักเกณฑ์ท่ี
บญัญติัไวใ้นขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางว่าดว้ยกฎวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ 23 (b) ก็สามารถท่ีจะ
ร้องขอต่อศาลเพื่อด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้
  2) หลกัเกณฑก์ารด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะสามารถด าเนินนคดีแบบกลุ่ม
ไดน้ั้น คือ โจทก์ยื่นค าร้องขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่มต่อศาล การท่ีศาลจะอนุญาตให้ด าเนินคดี
แบบกลุ่มได้หรือไม่จะตอ้งพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ตามขอ้ก าหนดรัฐบาล
กลางว่าดว้ยกฎวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ 23 (b) เป็นการก าหนดถึงหลกัเกณฑ์ของการท่ีจะขอ
อนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่ม ส่วนขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางว่าดว้ยกฎวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ 23 (a) 
เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นเง่ือนไขของการด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีศาลจะมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
ซ่ึงเป็นเง่ือนไขเบ้ืองตน้อนัเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีศาลจะพิจารณาในการท่ีจะอนุญาตให้มีการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม ประกอบดว้ย หลกัเกณฑ ์4 ประการ ดงัน้ี  
   (1) ขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางวา่ดว้ยกฎวธีิพิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ 23 (a) (1) ก าหนดวา่
ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มจะตอ้งมีสมาชิกกลุ่มจ านวนมาก แต่จะมีจ านวนเท่าใดท่ีจะถือวา่มีจ านวน
มากกฎหมายไม่ไดก้  าหนดเอาไว ้ซ่ึงการท่ีมีจ  านวนสมาชิกกลุ่มจ านวนมากน้ีท าให้การด าเนินคดี
โดยการเข้าเป็นคู่ความร่วม (joinders) ในคดีเดียวกันเป็นเร่ืองท่ีไม่อาจกระท าได้ในทางปฏิบติั 
(impracticable) จึงตอ้งร้องขอต่อศาลเพื่อใหศ้าลอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม การท่ีกฎหมายไม่ได้
ก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มเอาไวแ้สดงให้เห็นว่ากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ศาลไดใ้ช้ดุลพินิจท่ีจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของสมาชิกกลุ่มในแต่ละคดีของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
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   ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มฝ่ายผูร้้อง คือโจทก์ให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม จะมีภาระใน
การแสดงขอ้เทจ็จริงให้ศาลเห็นวา่จ านวนสมาชิกท่ีไดรั้บความเสียหายจากการกระท าของจ าเลยน้ีมี
เป็นจ านวนมาก ประเด็นในเร่ืองผูไ้ดรั้บความเสียหายจ านวนมากน้ี ตามขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางว่า
ด้วยกฎวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ 23 (a) (1) จะตอ้งปรากฏว่าการท่ีสมาชิกของกลุ่มจะเขา้มา
ร่วมกนัในคดีนั้น เป็นไปไดย้ากในทางปฏิบติั (Impracticable) เช่น การท่ีมีผูเ้สียหายกระจดักระจาย
อยู่ในเมืองต่าง ๆ ท าให้ไม่สะดวกในการเป็นโจทก์ร่วมกนัฟ้องคดีซ่ึงการด าเนินคดีแบบกลุ่มจะมี
ความสะดวกกวา่การด าเนินคดีแบบทัว่ ๆ ไป 
   (2) ขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางวา่ดว้ยกฎวธีิพิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ 23 (a) (2) ก าหนดวา่
สมาชิกกลุ่มนั้นมีปัญหาขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายเป็นอย่างเดียวกนั การก าหนดเง่ือนไขให้คดีมี
ประเด็นเร่ืองปัญหาขอ้เทจ็จริงหรือขอ้กฎหมายเป็นอยา่งเดียวกนัในกลุ่ม แสดงใหเ้ห็นถึงเจตนารมณ์
ของกฎหมายท่ีมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นหลกัประกนัท่ีจะช่วยให้บุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายจ านวน
มากจากการกระท าหรือเหตุการณ์เดียวกนัไดรั้บการคุม้ครอง เยยีวยาหรือปกป้องผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม การท่ีขอ้พิพาทของสมาชิกกลุ่มมีขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายอย่างเดียวกนั ท าให้ศาล
สามารถพิพากษาคดีไปในลกัษณะทิศทางเดียวกนัซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มทุกคน  
   (3) ขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางวา่ดว้ยกฎวธีิพิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ 23 (a) (3) ก าหนดวา่
ขอ้เรียกร้องหรือขอ้ต่อสู้ของโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มเป็นขอ้เรียกร้องหรือขอ้ต่อสู้ประเภทเดียวกนั
หรือเป็นอย่างเดียวกันกับของกลุ่ม (Typical of claim or defense) การท่ีโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มจะ
สามารถร้องขอด าเนินคดีแบบกลุ่มไดน้ั้นจะตอ้งปรากฏวา่ขอ้เรียกร้องหรือขอ้ต่อสู้ของโจทกซ่ึ์งเป็น
ผูแ้ทนกลุ่มเป็นอย่างเดียวกันกบัข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้ของสมาชิกในกลุ่ม (Typicality of the 
claims of the class representative) เป็นการเช่ือมโยงของผลประโยชน์และส่วนไดเ้สียของบุคคลท่ี
เป็นโจทกห์รือผูแ้ทนกลุ่มวา่เป็นอยา่งเดียวกนักบับรรดาสมาชิกกลุ่มทั้งหมด ซ่ึงหลกัเกณฑน้ี์มีความ
มุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการด าเนินคดี เพื่อให้ศาลมีค าพิพากษาเป็นอย่างเดียวกนั 
ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม โดยแตกต่างจากประเด็นในขอ้ 2 ตามขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางว่าดว้ยกฎวิธี
พิจารณาความแพง่ กฎขอ้ 23 (a) (2) เร่ือง มีขอ้เทจ็จริงหรือขอ้กฎหมายอยา่งเดียวกนั กล่าวคือ การมี
ขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายอยา่งเดียวกนัตามขอ้ 2 นั้น มุ่งท่ีเหตุแห่งการกระท าอนัเป็นการละเมิด
นั้นวา่จะตอ้งเกิดจากการกระท าอยา่งเดียวกนั ขอ้กฎหมายท่ีใชเ้ป็นขอ้อา้งในการเรียกร้องให้จ  าเลย
ตอ้งรับผิดเป็นขอ้กฎหมายเดียวกนั การท่ีขอ้เรียกร้องของโจทก์หรือผูแ้ทนคดีตั้งอยูบ่นขอ้กฎหมาย
เดียวกบัสมาชิกในกลุ่มโดยมุ่งประสงคใ์ห้ศาลมีค าพิพากษาเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสมาชิกใน
กลุ่มด้วย แสดงให้เห็นว่าการฟ้องคดีของโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของ
สมาชิกในกลุ่มทุกคนผูไ้ดรั้บความเสียหายอยา่งแทจ้ริง 
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   (4) ขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางวา่ดว้ยกฎวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ 23 (a) (4) คู่ความ
ซ่ึงเป็นโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มตอ้งสามารถป้องกนัผลประโยชน์ของกลุ่มอยา่งเป็นธรรมและเพียงพอ 
(Fairly and adequately protect the interest of the class) หลกัเกณฑ์ในขอ้น้ีเป็นส่ิงส าคญัมากเพราะ
ค าพิพากษาในคดีแบบกลุ่มจะกระทบถึงสิทธิและมีผลผูกพนักบัสมาชิกกลุ่มท่ีมิไดม้าศาลดว้ย โดย
คู่ความซ่ึงเป็นผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งพิสูจน์ใหศ้าลเห็นวา่ตนสามารถท่ีจะคุม้ครองผลประโยชน์ของกลุ่ม
บุคคลไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเพียงพอ ไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กนัและสามารถดูแลสมาชิกกลุ่มได้
อยา่งเต็มท่ี เห็นไดว้า่เง่ือนไขขอ้น้ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งท่ีศาลจะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบถึง
ความสามารถของโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มในการท าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนกลุ่มว่าจะสามารถปกปักรักษา 
หรือคุม้ครองผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงใด    
  การท่ีศาลจะอนุญาตให้โจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่มไดน้ั้นจะตอ้ง
พิจารณาวา่เป็นไปตามท่ีกฎมายก าหนดไวห้รือไม่ หากศาลไดพ้ิจารณาค าร้องของโจทกท่ี์ขออนุญาต
ด าเนินคดีแบบกลุ่มครบองคป์ระกอบทั้ง 4 ประการ ก็จะมีค าสั่งอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
ต่อไป 
  3) การส่งค าบอกกล่าวใหส้มาชิกกลุ่มทราบ 
  การส่งค าบอกกล่าวให้สมาชิกกลุ่มทราบถือวา่เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัภายหลงัจากท่ีศาล
มีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม ในการส่งค าบออกกล่าวให้สมาชิกกลุ่มทราบนั้นกฎหมาย
ไม่ไดก้  าหนดวิธีการการส่งค าบอกกล่าวไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจง แต่ในทางปฏิบติัศาลสั่งให้โจทก์
หรือผูแ้ทนกลุ่ม ส่งค าบอกกล่าวซ่ึงการส่งค าบอกกล่าวนั้นเป็นการส่งเป็นรายบุคคลถึงสมาชิกทุก
คนท่ีสามารถระบุตัวได้หรือในกรณีท่ีไม่สามารถระบุตัวได้จะใช้วิธีการประกาศโฆษณาใน
หนงัสือพิมพ ์ในทางปฏิบติัการส่งค าบอกกล่าวมี 2 กรณี 
  กรณีแรก เป็นกรณีท่ีสามารถระบุตวัสมาชิกกลุ่มไดก้็ตอ้งส่งค าบอกกล่าวดว้ยวิธีการ
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ (first class mail) ซ่ึงในบางคร้ังศาลอาจอนุญาตให้ส่งจดหมายไปยงั
ผูค้รอบครอง (occupant) ท่ีพกัอาศยั เห็นไดว้่าการส่งค าบอกกล่าวโดยวิธีน้ีเป็นกรณีท่ีโจทก์หรือ
ผูแ้ทนกลุ่ม ทราบวา่สมาชิกกลุ่มมีบุคคลใดบา้ง ตวัอยา่ง ในกรณีท่ีนายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งในบริษทั
แห่งหน่ึง ดงัน้ี สามารถท่ีจะตรวจสอบถึงสมาชิกกลุ่มไดว้่ามีบุคคลใดบา้งท่ีถูกนายจา้งเลิกจา้งใน
คร้ังน้ี การส่งค าบอกกล่าวโดยวิธีน้ีจะสามารถระบุตวัสมาชิกกลุ่มได้แน่นอนจะเป็นผลดีตรงท่ี
สามารถท าให้สมาชิกกลุ่มไดรั้บทราบวา่มีโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มไดด้ าเนินการฟ้องร้องคดีในฐานะ
เป็นผูแ้ทนตน และจะได้ด าเนินการตามสิทธิท่ีมีอยู่ตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไวส้ าหรับการเป็น
สมาชิกกลุ่ม 
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  กรณีท่ีสอง เป็นกรณีท่ีไม่สามารถระบุตวัสมาชิกกลุ่มไดซ่ึ้งวิธีการท่ีใชท่ี้สามารถแจ้ง
ค าบอกกล่าวไดส้ะดวก คือ การส่งค าบอกกล่าวโดยประกาศในหนงัสือพิมพห์รือลงโฆษณาในส่ือ
ส่ิงพิมพ์ท่ีเช่ือได้ว่าสมาชิกกลุ่มจะได้รับทราบค าบอกกล่าวหรือใช้วิธีการอ่ืนซ่ึงรวมถึงส่ือทาง
โทรทศัน์ วทิย ุและจดหมายข่าว การบอกกล่าวโดยวธีิน้ีเป็นกรณีท่ีโจทกห์รือผูแ้ทนกลุ่มไม่สามารถ
ท่ีจะทราบได้แน่นอนว่ามีบุคคลใดบา้งท่ีได้รับความเสียหายจากการกระท าของจ าเลย จึงตอ้งใช้
วิธีการประกาศในหนงัสือพิมพห์รือส่ืออ่ืน ๆ ท่ี จะสามารถท าให้ผูเ้สียหายไดรั้บทราบว่าศาลไดมี้
ค าสั่งอนุญาตใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  เน้ือหาของการประกาศหรือการส่งค าบอกกล่าวให้แก่สมาชิกกลุ่มทราบนั้น ตาม
ขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางวา่ดว้ยกฎวิธีพิจารณาความแพง่ กฎขอ้ 23 (c) (2) ไดก้  าหนดให้หนงัสือบอก
กล่าวศาลจะตอ้งแจง้ใหส้มาชิกแต่ละคนทราบ ดงัน้ี 
   (1) ศาลจะตดัสมาชิกออกจากกลุ่มถา้สมาชิกร้องขอภายในวนัท่ีก าหนดไว ้ 
   (2) ค  าพิพากษาไม่วา่จะเป็นคุณหรือโทษจะมีผลต่อสมาชิกทั้งหมดท่ีไม่ร้องขอให้
ตดัออกจากกลุ่ม และ 
   (3) สมาชิกคนใดซ่ึงไม่ไดร้้องขอให้ตดัออกจากกลุ่มอาจมอบหมายให้ทนายความ
เขา้ฟังการพิจารณาคดีได ้
  ส าหรับค่าใช้จ่าย ในการส่งค าบอกกล่าวให้แก่สมาชิกกลุ่มทราบนั้นจะเป็นโจทก์ท่ี
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายดงักล่าว และเม่ือสมาชิกกลุ่มไดรั้บแจง้ค าบอกกล่าวแลว้จะตอ้งตดัสินใจวา่จะออก
จากกลุ่มหรือไม่ โดยตอ้งจะตอ้งแสดงเจตนาออกจากกลุ่มโดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นค าบอกกล่าว  
  การส่งค าบอกกล่าวให้แก่สมาชิกกลุ่มทราบว่าศาลได้มีค  าสั่งอนุญาตให้มีการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มไดน้ั้น นบัวา่มีความส าคญัเพราะจะท าใหส้มาชิกกลุ่มไดรั้บทราบถึงสิทธิของตน
ในการเป็นสมาชิกกลุ่มในคดีดงักล่าว เหตุผลท่ีกฎหมายไดก้ าหนดให้มีการส่งค าบอกกล่าวให้แก่
สมาชิกกลุ่มทราบภายหลงัท่ีศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม เน่ืองจากว่าการด าเนินคดี
แบบกลุ่ม เป็นเร่ืองท่ีโจทก์ได้ฟ้องคดีและขออนุญาตต่อศาลเพื่อด าเนินคดีแบบกลุ่มซ่ึงเป็นการ
ด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่มท่ีไดรั้บความเสียหายอนัเน่ืองมาจากขอ้เทจ็จริงหรือขอ้กฎหมายเดียวกนั 
โดยท่ีสมาชิกกลุ่มไม่ไดมี้การมอบหมายให้มีการด าเนินคดีแทนจึงไม่ทราบวา่มีการด าเนินคดีแบบ
กลุ่มเกิดข้ึน การท่ีไดมี้การส่งค าบอกกล่าวให้สมาชิกกลุ่มทราบก็เพื่อท่ีจะให้ไดรั้บทราบวา่มีโจทก์
ซ่ึงเป็นตวัแทนกลุ่มไดรั้บอนุญาตให้ด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงผลของการด าเนินคดีแทนนั้น
เม่ือศาลมีค าพิพากษาไม่วา่จะชนะหรือแพค้ดี ค  าพิพากษาจะผกูพนัสมาชิกกลุ่มทุกคน ดงันั้น ในการ
ส่งค าบอกกล่าวจะไดแ้จง้ดว้ยว่าให้สมาชิกกลุ่มท่ีไม่ประสงค์จะอยู่ในกลุ่มให้แสดงเจตนาต่อศาล
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ภายในเวลาท่ีศาลก าหนดไวเ้พื่อขอออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม (opt-out) เม่ือสมาชิกกลุ่มไดแ้สดง
เจตนาออกจากกลุ่มแลว้ ในเวลาต่อมาหากศาลได้มีค  าพิพากษาในคดีแบบกลุ่ม ค าพิพากษาก็ไม่
ผูกพนัสมาชิกกลุ่มท่ีขอออกจากลุ่ม ท าให้เห็นวา่แมว้า่การด าเนินคดีแบบกลุ่มจะเป็นการด าเนินคดี
โดยผูแ้ทนแต่กฎหมายก็ยงัเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิขอออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มไดโ้ดย
ท่ีสามารถน าคดีไปฟ้องเป็นคดีใหม่ได ้
  การส่งค าบอกกล่าวให้แก่สมาชิกกลุ่มทราบน้ี กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ส่งค าบอก
กล่าวเฉพาะในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มเท่านั้นยงัรวมถึงในกรณีท่ีโจทก์
หรือผูแ้ทนกลุ่มจะถอนฟ้องหรือประนีประนอมยอมความกนั จะตอ้งส่งค าบอกกล่าวใหส้มาชิกกลุ่ม
ทราบดว้ย  
  4) การถอนฟ้องหรือการประนีประนอมยอมความ  
  การท่ีโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มได้ด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
สมาชิกกลุ่มท่ีมีจ านวนมาก ดงันั้น เม่ือศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มแล้ว 
ต่อมาหากโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มจะถอนฟ้องหรือประนีประนอมยอมความกนัจะตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากศาลก่อนเสมอ ตามข้อก าหนดรัฐบาลกลางว่าด้วยกฎวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎข้อท่ี 23 (e) 
เพื่อใหศ้าลพิจารณาวา่การท่ีจะอนุญาตให้มีการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกนัจะเป็นธรรม 
มีเหตุผล และเพียงพอท่ีจะคุม้ครองผลประโยชน์ของคู่ความและสมาชิกกลุ่มมากกว่าหากตอ้งให้
ด าเนินคดีต่อไปจนศาลมีค าพิพากษาหรือไม่ เน่ืองจากการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นโจทก์หรือผูแ้ทน
กลุ่มตอ้งท าหนา้ท่ีรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มอยา่งเป็นธรรมดว้ย หากการท่ีโจทก์หรือ
ผูแ้ทนกลุ่มไปถอนฟ้องหรือท าขอ้ตกลงประนีประนอมยอมความใด ๆ กบัคู่ความฝ่ายจ าเลย อาจจะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสมาชิกในกลุ่มได ้กฎหมายจึงก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนวา่การถอนฟ้องหรือ
ประนีประนอมยอมความจะกระท าโดยล าพงัไม่ได้ ในทางปฏิบติัศาลจะเป็นผูท้  าหน้าท่ีไต่สวน
เพื่อให้ไดค้วามจริงวา่การตกลงประนีประนอมยอมความนั้นเป็นธรรมหรือไม่อยา่งไร บทบาทศาล
ในส่วนน้ีเป็นบทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม โดยศาลจะต้องเข้าไป
ตรวจสอบไม่ให้โจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มและทนายความฝ่ายโจทก์ไดท้  าความตกลงประนีประนอม
ยอมความโดยท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มอย่างเพียงพอ
และเป็นธรรม อย่างไรก็ตามแมว้่าศาลจะมีบทบาทในการตรวจสอบหรือดูแลรักษาผลประโยชน์
ของสมาชิกกลุ่มและเม่ือท าการไต่สวนแลว้ศาลมีอ านาจไดเ้พียง 3 ประการ คือ 
   (1) ใหค้วามเห็นชอบกบัสัญญาประนีประนอมยอมความ  
   (2) ไม่เห็นชอบและให้เล่ือนการพิจารณาคดีออกไปเพื่อให้คู่ความมีการตกลงกนั
โดยก าหนดเง่ือนไขกนัใหม่อีกหรือไม่  
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   (3) เม่ือไม่เห็นชอบกบัการตกลงประนีประนอมยอมความแลว้ส่ิงท่ีศาลสามารถท า
ไดก้็คือด าเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไป 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มในกรณีท่ีมีการประนีประนอมยอมความนั้น ศาลจะมีบทบาท
ส าคญัเป็นอยา่งมากเน่ืองจากวา่จะตอ้งพิจารณาให้รอบคอบถึงผลประโยชน์ท่ีสมาชิกกลุ่มจะไดรั้บ
จากการตกลงประนีประนอมในแต่ละคดี ภายหลงัจากท่ีศาลไต่สวนขอ้เท็จจริงแลว้ศาลอาจจะมี
ค าสั่งเห็นชอบ ในกรณีท่ีศาลเห็นวา่สมาชิกกลุ่มไม่ไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเพียงพอและเป็นธรรมก็
จะมีค าสั่งไม่เห็นชอบและใหด้ าเนินกระบวนพิจารณาคดีกนัต่อไปจนส้ินกระบวนพิจารณาคดี 
  5) การอุทธรณ์ค าสั่ง 
  เม่ือโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มร้องขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่มแทนสมาชิกกลุ่ม และศาล
ไดพ้ิจารณาค าร้องจากพยานหลกัฐานและค าคดัคา้นของจ าเลยแลว้จึงไดมี้ค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ซ่ึงการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มย่อมจะส่งผล
กระทบต่อสมาชิกกลุ่มและต่อจ าเลย เน่ืองจากการด าเนินคดีแบบกลุ่มจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างจาก
การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีแบบทัว่ไปเพราะวา่จะมีผูเ้สียหายท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มจ านวนมากและ
ไม่จ  าตอ้งเขา้มาในกระบวนพิจารณาคดีเม่ือศาลมีค าพิพากษาให้ชนะคดีจะส่งผลดีต่อสมาชิกกลุ่ม 
ซ่ึงไดรั้บการเยยีวยาชดใชค้วามเสียหายท่ีไดรั้บโดยท่ีไม่ตอ้งเสียเวลา และค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 
แต่จะส่งผลกระทบต่อจ าเลยเป็นอย่างมากเน่ืองจากว่าเม่ือศาลมีค าพิพากษาจะต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายใหแ้ก่โจทกแ์ละสมาชิกลุ่มอีกจ านวนมาก ในบางกรณีอาจจะท าใหจ้  าเลยไม่สามารถช าระ
หน้ีไดท้ั้งหมดหากเป็นบุคคลธรรมดาก็อาจจะถึงขั้นเป็นบุคคลลม้ละลายหรือหากเป็นนิติบุคคลท่ี
เป็นผูป้ระกอบการอาจจะเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินส่งผลเสียหายต่อธุรกิจได ้ดงันั้น 
เม่ือศาลชั้นตน้มีค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มกฎหมายจึงก าหนดให้มี
การอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวเพื่อให้ศาลอุทธรณ์ไดท้  าการตรวจสอบศาลชั้นตน้ในการมีค าสั่งดงักล่าว 
กล่าวคือ เม่ือศาลชั้นตน้มีค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้โจทก์ด าเนินคดีแบบกลุ่ม ค าสั่งดงักล่าว
สามารถท่ีจะอุทธรณ์เพื่อให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดอีกคร้ังหน่ึง ตามขอ้ก าหนดรัฐบาล
กลางว่าดว้ยกฎวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ 23 (f) ในเร่ืองการอุทธรณ์ค าสั่งน้ี เม่ือมีการอุทธรณ์
ค าสั่งข้ึนมาท่ีศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีดุลพินิจท่ีจะอนุญาตให้รับอุทธรณ์ท่ีศาลชั้นตน้มีค าสั่งรับ
หรือปฏิเสธการด าเนินคดีแบบกลุ่ม เม่ือมีการอุทธรณ์ค าสั่งภายใน 10 วนั หลงัจากไดรั้บค าสั่งของ
ศาลชั้นตน้  
  6) ค  าพิพากษา  
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นกระบวนการด าเนินคดีในรูปแบบของกลุ่มบุคคลจ านวน
มาก ในการเร่ิมตน้การด าเนินคดีจะเร่ิมโดยโจทกย์ืน่ค  าร้องขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่มพร้อมกบั
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เสนอค าฟ้องต่อศาล เม่ือศาลมีค าสั่งอนุญาตจะมีการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีจนถึงศาลมีค า
พิพากษา จึงเห็นไดว้า่การด าเนินคดีแบบกลุ่มท าให้เกิดผลทางกฎหมายท่ีแตกต่างจากการด าเนินคดี
แบบทัว่ ๆ ไป คือ โดยผลของค าพิพากษาจะผูกพนัโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มและสมาชิกกลุ่มทุกคนไม่
วา่ศาลจะมีค าพิพากษาให้แพห้รือชนะคดีก็ตามไม่วา่ค  าพิพากษาจะเป็นคุณต่อกลุ่มหรือไม่ ก็ตามจะ
ครอบคลุมถึงบุคคลท่ีถูกระบุโดยเฉพาะเจาะจงและท่ีไดรั้บการส่งหนงัสือบอกกล่าว ตามขอ้ก าหนด
รัฐบาลกลางวา่ดว้ยกฎวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ 23 (c) (2) เวน้แต่ สมาชิกกลุ่มท่ีไดแ้สดงเจตนา
ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มซ่ึงจะมีผลท าใหห้ลุดพน้จากการเป็นสมาชิกกลุ่ม  อาจกล่าวได้ว่า ตาม
หลกัทัว่ไปเม่ือศาลมีค าพิพากษาแลว้ ค าพิพากษาจะผกูพนัเฉพาะคู่ความเท่านั้น แต่ในการด าเนินคดี
แบบกลุ่มถือวา่เป็นการยกเวน้หลกัค าพิพากษาผกูพนัเฉพาะคู่ความ เน่ืองจากการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
เป็นกรณีท่ีโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มไดด้ าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่มท่ีมีสิทธิอยา่งเดียวกนัอนัเน่ืองมาจาก
ขอ้เทจ็จริงหรือหลกักฎหมายเดียวกนั  
  7) เงินรางวลัทนายความ 
  ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มส่ิงท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ทนายความ คือ เงินรางวลั
ทนายความ ในการจ่ายเงินรางวลัทนายความของสหรัฐอเมริกานั้นสมาชิกกลุ่มจะเป็นผูจ่้าย กล่าวคือ 
เงินรางวลัทนายความจะหักจากจ านวนเงินค่าเสียหายท่ีสมาชิกกลุ่มจะไดรั้บ ในกรณีท่ีโจทก์เป็น
ฝ่ายแพค้ดีทนายความจะไม่ได้รับเงินรางวลัทนายความรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีทนายความได้
ส ารองจ่ายไปก่อน ในเร่ืองค่าทนายความนั้น ศาลในสหรัฐอเมริกามกัจะก าหนดใหส้มาชิกกลุ่มตอ้ง
รับผดิตามสัดส่วนร่วมกบัโจทกห์รือผูแ้ทนกลุ่มดว้ยเน่ืองจากเม่ือชนะคดีแลว้สมาชิกกลุ่มทุกคนก็จะ
ไดรั้บประโยชน์ไปดว้ย ซ่ึงโดยหลกัการแลว้แมว้า่สมาชิกกลุ่มจะไม่ไดต้กลงเร่ืองค่าทนายความไว้
กบัโจทกห์รือทนายความก็ตาม ศาลจะก าหนดค่าตอบแทนทนายความไวใ้นค าพิพากษาส าหรับการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มใหเ้สมอ โดยศาลมีวธีิคิดค านวณ 2 วธีิ คือ 
  วิธีแรก เป็นการคิดค านวณตามอตัราส่วนร้อยละของกองทุน (The Percentage –of-
the-fund Method) กองทุนรวมอาจเกิดจากค าพิพากษาหรือการตกลงประนีประนอมยอมความ ศาล
สูงสุดของสหรัฐอเมริกายอมรับวิธีการค านวณค่าทนายความตามความสามารถของทนายความ 
ความยากง่ายของคดี ระยะเวลาท่ีทนายความใช้ในการด าเนินคดี ซ่ึงคดีแบบกลุ่มส่วนใหญ่เงิน
รางวลัโดยการคิดค านวณจะอยู่ระหว่างร้อยละ 25 และ 30 แต่อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของ
เงินกองทุนรวม การก าหนดเงินรางวลัทนายความตามวิธีแรกน้ีมีข้อดีตรงท่ีจะเป็นการสะดวก
ส าหรับศาล เน่ืองจากว่าเม่ือศาลมีค าพิพากษาให้จ  าเลยช าระเงินให้แก่โจทก์หรือสมาชิกกลุ่มก็
สามารถค านวณเงินรางวลัทนายความเป็นอตัราร้อยละหรือท่ีเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ทนัทีโดย
พิจารณาจากความยากง่าย ความรู้ความสามารถ ระยะเวลาของทนายความในการด าเนินคดี  
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  วธีิท่ีสอง เป็นการคิดค านวณตามระยะเวลา (The Lodestar) โดยเป็นการคิดจากชัว่โมง
การท างานทั้งหมดของทนายความการด าเนินคดีคูณดว้ยอตัราค่าจา้งในอตัราตามสมควร ตวัอยา่ง 1 
ชัว่โมง ของการท างานก็จะน ามาค านวณเป็นอตัราค่าจา้งของค่าทนายความ การคิดค่าตอบแทนตาม
วิธีท่ีสอง จะมีขอ้ดีตรงท่ีสามารถค านวณระยะเวลาการท างานของทนายความไดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่
อย่างไรก็ตามก็มีขอ้เสียอยู่เช่นกนัเน่ืองจากว่าการค านวณค่าตอบแทนการท างานของทนายความ
โดยคิดค านวณตามระยะเวลาจะส่งผลให้การท างานของท างานของทนายความเป็นไปดว้ยความ
ล่าชา้ พยายามยดืระยะเวลาออกไปให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าไดเ้พื่อให้มีระยะเวลาการท างาน
มากท่ีสุดเพื่อจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัการด าเนินคดีแลว้อาจจะ
ท าใหท้นายความไดรั้บค่าตอบแทนมากกวา่ท่ีควรจะไดรั้บ 
  การจ่ายเงินรางวลัทนายความของสหรัฐอเมริกาส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ศาล
จะก าหนดเป็นอตัราร้อยละตามท่ีโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มไดรั้บจากจ าเลยโดยพิจารณาจากความยาก
ง่ายในการด าเนินคดี ระยะเวลาในการด าเนินคดี และความสามารถของทนายความ โดยโจทก์หรือ
สมาชิกกลุ่มจะเป็นผูจ่้ายเงินรางวลัให้แก่ทนายความเอง หากวา่โจทก์แพค้ดีทนายความก็ไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินรางวลัทนายความ อย่างไรก็ตามในการด าเนินคดีแบบกลุ่มการท่ีต้องหักเงินรางวลั
ทนายความออกจากค่าเสียหายท่ีโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มมีสิทธิจะไดรั้บจากจ าเลยนั้นท าให้มีขอ้เสีย
ตรงท่ีว่าจะกระทบต่อผลประโยชน์ท่ีโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มท าให้ได้รับค่าเสียหายไม่เต็มจ านวน
ตามความเสียหายท่ีไดรั้บโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในคดีท่ีศาลก าหนดเงินรางวลัทนายความในอตัราร้อยละ
ท่ีมีจ านวนมาก 
 1.2 เครือรัฐออสเตรเลยี 
 เครือรัฐออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีมีความเจริญทางดา้นอุตสาหกรรมมาอยา่งต่อเน่ืองและ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ผลจากการเจริญเติบโตทางดา้นอุตสาหกรรมจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะอยา่งยิ่งมลพิษท่ีมีแหล่งก าเนิดมาจากโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณรอบ ๆ โรงงาน ท าให้ประชาชนไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกาย จนกระทัง่ร่างกาย
อ่อนแอก็จะแสดงอาการออกมา นอกจากน้ียงัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
 ความเสียหายท่ีได้รับจากมลพิษจะมีประชาชนได้รับความเสียหายจ านวนมาก ในการ
ฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายโดยจะฟ้องเป็นรายบุคคลหรือร่วมกนัฟ้องเป็นคดีเดียวกนัได ้
ในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายท่ีมีผูเ้สียหายจ านวนมากน้ี เครือรัฐออสเตรเลีย มีกฎหมายเก่ียวกบั
การฟ้องร้องท่ีมีผูเ้สียหายจ านวนมากอนัมีลกัษณะของการด าเนินคดีแบบกลุ่มซ่ึงไดมี้การบญัญติัไว้
ในพระราชบญัญติัศาลรัฐบาลกลางออสเตรเลีย ค.ศ. 1967 (Federal Court of Australia Act, 1967) 
ส่วนท่ี 4A วา่ดว้ยการด าเนินคดีโดยผูแ้ทน (Representative Proceeding) กฎหมายดงักล่าวมีหลกัเกณฑ์
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คล้ายกับ ข้อก าหนดรัฐบาลกลางว่าด้วยกฎวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎข้อ 23 ของสหรัฐอเมริกา 
(Federal Rule of Civil Procedure Rule, 23) การด าเนินคดีแบบกลุ่มเหตุผลเน่ืองจากวา่ไดรั้บอิทธิพล
มาจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการให้ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายแมเ้พียง
เล็กน้อยไดรั้บการเยียวยา ซ่ึงการท่ีตอ้งฟ้องร้องคดีเองอาจจะไม่คุม้ค่ากบัค่าใช้จ่ายและเวลาท่ีตอ้ง
เสียไปในการด าเนินคดี  
 ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มตามพระราชบญัญติัศาลรัฐบาลกลางออสเตรเลีย ค.ศ. 1967 
(Federal Court of Australia Act, 1967) ส่วนท่ี 4A ว่าดว้ยการด าเนินคดีโดยผูแ้ทน (Representative 
Proceeding) มีรูปแบบการด าเนินคดีแยกตามประเด็นวเิคราะห์ท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 
  1) ประเภทและลกัษณะคดี 
  เครือรัฐออสเตรเลียไดใ้ห้ความส าคญักบัการคุม้ครองผูเ้สียหายจ านวนมากซ่ึงไดรั้บ
ความเสียหายเพียงเล็กน้อย จึงมีการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ได้แก่
พระราชบญัญตัิศาลรัฐบาลกลางออสเตรเลีย  ค.ศ. 1976 (Federal Court of Australia Act, 1976) 
ส่วนท่ี 4A วา่ดว้ยการด าเนินคดีโดยผูแ้ทน (Representative Proceeding) ผลจากการท่ีไดรั้บอิทธิพล
มาจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ตามขอ้ก าหนดรัฐบาลกลางวา่ดว้ยกฎวธีิพิจารณาความแพง่ กฎขอ้ท่ี 23 
จึงไม่ไดก้  าหนดประเภทและลกัษณะคดีท่ีสามารถด าเนินคดีแบบกลุ่มไว ้แต่ไดก้ าหนดเป็นลกัษณะ
ของคดีไวว้่าเป็นคดีท่ีมีผูเ้สียหายไดรั้บความเสียหายจากการกระท าของจ าเลย และไดเ้รียกร้องให้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงความเสียหายน้ีจะเกิดจากการสัญญา หรือการท าธุรกรรมใด ๆ ก็ตาม 
นอกจากน้ียงัรวมถึงการงดเวน้การกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายดว้ย ซ่ึงความเสียหายท่ีเกิดจาก
การกระท าหรืองดเวน้การกระท าก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกกลุ่มแต่ละราย (Federal Court of 
Australia Act, 1976, 33 c (2) (b)) จากบทบัญญัติดังกล่าว ท าให้เห็นว่าการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
สามารถท าไดใ้นคดีทุกประเภทท่ีมีการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจาการกระท าการหรืองดเวน้
กระท าการ รวมถึงคดีส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายท่ีแต่ละคนไดรั้บแมเ้พียง
เล็กนอ้ยจากการกระท าหรืองดเวน้การกระท าของจ าเลย  
  2) หลกัเกณฑก์ารด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นกลไกท่ีส าคญัในการด าเนินคดีกับผูท่ี้ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบุคคลจ านวนมาก ซ่ึงเป็นกระบวนพิจารณาที่แตกต่างจากการด าเนินคดีทัว่ ๆ ไป 
เพราะวา่จะมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลายฝ่ายทั้งโจทก์ สมาชิกกลุ่มซ่ึงมีจ านวนมากและจ าเลย การด าเนินคดี
แบบกลุ่มก าหนดใหเ้ฉพาะโจทก์เท่านั้นท่ีขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้หากวา่โจทกห์รือผูแ้ทน
กลุ่มตอ้งการท่ีจะด าเนินคดีแบบกลุ่มตอ้งยื่นค าร้องขออนุญาตต่อศาล อยา่งไรก็ตามขั้นตอนในการ
พิจารณาของศาลเก่ียวกบัการอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มน้ี ศาลเพียงแต่พิจารณาตามค าร้องของ
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โจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มเท่านั้นว่าเป็นไปตามเง่ือนไขครบองค์ประกอบตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
หรือไม่ โดยท่ีศาลจะไม่ท าการไต่สวนค าร้องหรือเปิดโอกาสให้จ  าเลยคดัคา้นดงัเช่นสหรัฐอเมริกา 
เน่ืองจากเห็นวา่การท่ีตอ้งท าการไต่สวนค าร้องจะท าให้เสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการพิสูจน์ว่าคดีมี
ความเหมาะสมหรือไม่ และการท่ีตอ้งให้จ  าเลยมีสิทธิโตแ้ยง้คดัคา้นก็ยิ่งจะท าให้กระบวนพิจารณา
คดีใชเ้วลาทอดยาวออกไปอีก เม่ือศาลเห็นวา่มีขอ้เท็จจริงครบองคป์ระกอบตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ก็จะมีค าสั่งใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป 
  ค าร้องของโจทก์ท่ีขออนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มศาลจะตอ้งพิจารณาว่าครบ
องคป์ระกอบ 3 ประการ ดงัน้ี 
   (1) จ  านวนสมาชิกกลุ่ม 
   การด าเนินคดีแบบกลุ่มเกิดจากการท่ีประชาชนไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์
หรือการกระท าเดียวกนัไดร้วมตวักนัเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายโดยมีผูแ้ทนกลุ่มเป็นผูด้  าเนินคดีแทน 
การท่ีศาลจะอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มไดน้ั้นจะตอ้งพิจารณาทางดา้นจ านวนบุคคลท่ีเป็น
สมาชิกกลุ่มซ่ึงกฎหมายไดก้ าหนดไวว้่าจะตอ้งมีจ านวนบุคคลท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มอย่างน้อย 7 คน 
(Federal Court of Australia Act, 1976, 33 c (1)(a) การท่ีกฎหมายได้ก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่ม
อย่างน้อย 7 คน นั้น เป็นเพราะว่าการด าเนินคดีแบบกลุ่มของเครือรัฐออสเตรเลียมีวตัถุประสงค์
เพื่อใหเ้อกชนซ่ึงเป็นกลไกส าคญัในการด าเนินคดีแทนผูเ้สียหายในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก
ผูท่ี้กระท าการหรืองดเวน้กระท าการท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายไดง่้ายข้ึน 
   (2) ขอ้เรียกร้องสมาชิกกลุ่ม 
   ตามหลกัเกณฑ์น้ีท่ีก าหนดให้ผูเ้สียหายจะตอ้งมีขอ้เรียกร้องต่อจ าเลยคนเดียวกนั
อนัเน่ืองมาจากการกระท าของจ าเลยในคร้ังเดียวกนัหลกัเกณฑ์ดงักล่าวน้ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบั
สหรัฐอเมริกา ดงันั้น เม่ือมีสมาชิกกลุ่มอยา่งนอ้ย จ านวน 7 คน ส่ิงท่ีศาลจะตอ้งพิจารณาต่อไป คือ
ขอ้เรียกร้องของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อบุคคลเดียวกันซ่ึงเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการกระท าหรือ
สถานการณ์เดียวกนัหรือท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมายอยา่งเดียวกนั (Federal Court of 
Australia Act, 1976 33 c (1)(b) and (c) ) การท่ีกฎหมายก าหนดใหส้มาชิกกลุ่มจะตอ้งมีขอ้เรียกร้อง
ต่อจ าเลยเช่นเดียวกนัเน่ืองจากวา่เจตนารมณ์ของการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น เป็นการคุม้ครอง หรือ
เยยีวยาผูเ้สียหายแมค้วามเสียหายเพียงเล็กนอ้ยก็ตาม หากวา่ความเสียหายนั้นเกิดจากการกระท าของ
บุคคลเดียวในเหตุการณ์เดียวกนั เม่ือมีการด าเนินคดีแบบกลุ่มศาลจะไดมี้ค าพิพากษาไปในทิศทาง
เดียวกนัท าให้ผูเ้สียหายทั้งหมดไดรั้บการคุม้ครองหรือเยียวยาความเสียหายอยา่งไรก็ตาม หากศาล
พิจารณาค าร้องแลว้เห็นวา่มีขอ้เรียกร้องแตกต่างกนั ศาลจะไม่อนุญาตใหส้มาชิกกลุ่มด าเนินคดีแบบกลุ่ม  
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   (3) คุณสมบติัของผูแ้ทนกลุ่ม 
   หลกัท่ีส าคญัของการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นบุคคลท่ีจะเป็นผูแ้ทนกลุ่มในการฟ้อง
คดีไดจ้ะตอ้งเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในคดี (sufficient interest) กล่าวคือ จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความ
เสียหายจากเหตุการณ์หรือการกระท าเดียวกันกับสมาชิกกลุ่ม (Federal Court of Australia Act, 
1976, 33 d (1) ) เน่ืองจากวา่ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งด าเนินกระบวน
พิจารณาคดีแทนสมาชิกกลุ่มอีกจ านวนหลายคน การท่ีโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มไม่ใช่ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย
เก่ียวกบัคดีท่ีมีการฟ้องร้องจะท าให้ขาดการเอาใจใส่ในการด าเนินคดีจะส่งผลเสียหายต่อสมาชิก
กลุ่ม ดงันั้น การท่ีกฎหมายก าหนดให้โจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้น จะท าให้
สามารถท าหนา้ท่ีรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี และในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
เม่ือศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาแล้วโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งมีการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาล
แมว้่าสมาชิกกลุ่มจะไม่ตอ้งการท่ีจะเรียกร้องจากจ าเลยอีกก็ตาม (Federal Court of Australia Act, 
1976, 33 d (2)) การท่ีจะพิจารณาว่าโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งมีส่วนได้เสียในคดีเพียงใดเป็น
อ านาจของศาลท่ีจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาในแต่ละคดีถึงความมีส่วนไดเ้สียดงักล่าวซ่ึงถือว่า
เป็นส่วนส าคญัท่ีศาลจะอนุญาตใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
   การท่ีศาลจะมีค าสั่งอนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่มตามท่ีโจทก์ร้องขอนั้น จะต้อง
พิจารณาวา่ค าร้องนั้นเป็นไปตามเง่ือนไขหรือครบองคป์ระกอบท่ีกฎหมายก าหนดไวท้ั้ง 3 ประการ
หรือไม่ ถา้ครบองคป์ระกอบตามท่ีกฎหมายก าหนดไวศ้าลจะมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม
หากไม่ครบองคป์ระกอบก็จะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ด าเนินนคดีแบบกลุ่ม ซ่ึงการท่ีศาลมีค าสั่งอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มย่อมส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เก่ียวขอ้งหากวา่ไม่อนุญาต
ให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มยอ่มท าให้โจทก์หรือสมาชิกกลุ่มตอ้งไปด าเนินการฟ้องร้องแบบคดีทัว่ ๆ ไป 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกกลุ่มแต่ละคนไม่คุม้กบัค่าใชจ่้าย และเป็นภาระต่าง ๆ อีกมากจากการ
ด าเนินคดีดว้ยตนเอง  
  3) การส่งค าบอกกล่าวใหแ้ก่สมาชิกกลุ่มทราบ 
  เม่ือโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มได้ยื่นค าร้องขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่มและศาลได้
พิจารณาเห็นวา่ครบองคป์ระกอบตามท่ีกฎหมายก าหนดไวจึ้งมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม
ขั้นตอนต่อมาเพื่อท่ีจะให้สมาชิกกลุ่มทราบค าสั่งดงักล่าวจะตอ้งมีการบอกกล่าวให้แก่สมาชิกกลุ่ม
ทราบอีกคร้ังหน่ึง โดยศาลจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการส่งค าบอกกล่าว (Federal Court of Australia Act, 
1976, 33 Y (3)) โดยทัว่ไปในการแจง้ใหแ้ก่สมาชิกกลุ่มทราบนั้นโจทกห์รือผูแ้ทนกลุ่มยอ่มจะทราบ
ดีว่าสมาชิกกลุ่มประกอบด้วยกลุ่มบุคคลใดบา้งซ่ึงจะตอ้งหาขอ้มูลท่ีอยู่เพื่อส่งค าบอกกล่าวทาง
ไปรษณีย ์หรืออาจจะประกาศทางหนงัสือพิมพก์็ได ้
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  ส าหรับขั้นตอนการแจ้งให้สมาชิกกลุ่มทราบว่าศาลได้มีค  าสั่งอนุญาตให้มีการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มนบัว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั การท่ีกฎหมายไดก้ าหนดให้ในเน้ือหาในค าบอกกล่าว
ค าสั่งท่ีอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มจะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะของคดีท่ีมีการฟ้องคดีโดยโจทก์
หรือผูแ้ทนกลุ่ม เช่น มีการกระท าอย่างไร หรือมีความเสียหายเกิดข้ึนแก่ร่างกาย สุขภาพ อนามยั
หรือทรัพยสิ์นประเภทใด เป็นตน้ เน่ืองจากว่าเม่ือสมาชิกกลุ่มได้ทราบขอ้มูลดงักล่าวแล้วจะได้
ตดัสินใจว่าจะอยู่เป็นสมาชิกกลุ่มตามท่ีโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มฟ้องในคดีน้ีหรือไม่ หรือจะขอออก
จากการเป็นสมาชิกกลุ่ม อยา่งไรก็ตาม หากสมาชิกกลุ่มคนใดไม่ไดร้้องขอออกจากการเป็นสมาชิก
กลุ่มภายในเวลาท่ีก าหนดก็จะตอ้งถูกผูกพนัตามค าพิพากษา แมว้่าจะไม่ทราบเร่ืองการด าเนินคดี
แบบกลุ่มหรือไม่ทราบว่าตนเป็นสมาชิกกลุ่มตามค าบรรยายลกัษณะกลุ่มของโจทก์ซ่ึงเป็นผูแ้ทน
กลุ่มก็ตาม ซ่ึงไดมี้การส่งค าบอกกล่าวแก่สมาชิกกลุ่มทราบโดยวิธีการประกาศโฆษณาหรือวิธีการ
อ่ืน ๆ ไปแลว้ แต่เน่ืองจากวา่มีผูเ้สียหายจ านวนมากและในบริเวณท่ีเกิดความเสียหายมีลกัษณะเป็น
วงกวา้งจึงท าให้ผูเ้สียหายไม่สามารถแสดงเจตนาออกจากกลุ่มได ้ก็ตอ้งถูกผูกพนัตามค าพิพากษา 
(Federal Court of Australia Act, 1976, 33 Y (8)) การท่ีสาชิกกลุ่มไดแ้สดงเจตนาออกจากการเป็น
สมาชิกกลุ่มอาจจะดว้ยเหตุผลท่ีวา่ไม่มัน่ใจวา่คดีท่ีโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มฟ้องร้องจะชนะคดีหรือไม่ 
ดงันั้น เม่ือไดมี้การร้องขอออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มยอ่มท าใหไ้ม่ตอ้งผกูพนัตามค าพิพากษาหาก
วา่ต่อมาศาลไดมี้ค าพิพากษาให้โจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มแพค้ดีก็ตามและยงัสามารถน าคดีไปฟ้องเป็น
คดีใหม่ไดอี้ก  
  4) การยกเลิกการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  เม่ือมีเหตุต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เช่น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินคดี
เพิ่มสูงมากข้ึนหากเปรียบเทียบกบัการด าเนินคดีเป็นรายบุคคลอาจเป็นไปไดใ้นกรณีท่ีการด าเนินคดี
แบบกลุ่มใชร้ะยะเวลานานกวา่การด าเนินคดีทัว่ไปหรือตอ้งมีการพิสูจน์พยานหลกัฐานมากข้ึนจึงมี
ค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึนซ่ึงจะเป็นภาระแก่โจทกห์รือผูแ้ทนกลุ่มอยา่งมาก หรือหากวา่กระบวนพิจารณา
คดีอย่างอ่ืนสามารถเยียวยาสิทธิของสมาชิกกลุ่มไดดี้กว่าการด าเนินคดีแบบกลุ่ม เช่น กรณีท่ีการ
ด าเนินคดีท่ีมีทุนทรัพยเ์ล็กนอ้ย (Small Claim Court) ซ่ึงจะใชเ้วลาไม่นานในการพิจารณาคดีท าให้
ได้รับการเยียวยาเร็วข้ึนกว่าการด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีต้องใช้เวลานานเน่ืองจากว่ามีกระบวน
พิจารณาคดีท่ีซับซ้อนกว่าการด าเนินคดีทั่วไป หรือการด าเนินคดีโดยโจทก์ผู ้แทนกลุ่มไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัการหรือแกไ้ขขอ้เรียกร้องของสมาชิกกลุ่มในกลุ่ม หรือ
ลกัษณะของคดีไม่เหมาะสมกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Federal Court of Australia Act, 1976, 33 N) 
กรณีดงักล่าวน้ี เห็นไดว้า่เป็นความบกพร่องของโจทกห์รือผูแ้ทนกลุ่มท่ีไม่ใส่ใจหรือรับผิดชอบต่อ
สมาชิกกลุ่มในการด าเนินคดีซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มไดรั้บขอ้เสนอท่ี
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เป็นประโยชน์แก่ตนฝ่ายเดียวจากฝ่ายจ าเลย ส าหรับจ านวนสมาชิกกลุ่มท่ีศาลอนุญาตให้ด าเนินคดี
แบบกลุ่มไดน้ั้นกฎหมายไดก้ าหนดขั้นต ่าไวจ้  านวน 7 คน หากวา่สมาชิกกลุ่มลดนอ้ยลงกวา่น้ีเห็นวา่
ก็ไม่มีเหตุผลท่ีจะด าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไปเพราะสามารถท่ีจะฟ้องคดีเป็นรายบุคคลได้ซ่ึงศาล
สามารถใชดุ้ลพินิจท่ีจะอนุญาตใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไปหรือจะยกเลิกการด าเนินคดีแบบกลุ่มก็ได ้
(Federal Court of Australia Act, 1976, 33 L) 
  จากเหตุต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการพิจารณาคดีแบบกลุ่มนั้นกฎหมายจึงก าหนดให้
ศาลพิจารณาว่าหากมีการด าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไปจะท าให้สมาชิกกลุ่มไดรั้บประโยชน์หรือเป็น
การสร้างภาระทางดา้นค่าใช้จ่าย หรือเป็นการเสียเวลาส าหรับสมาชิกกลุ่มหรือไม่เพียงใดซ่ึงเป็น
ดุลพินิจของศาลท่ีจะมีค าสั่งยกเลิกการด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้
  5) การถอนฟ้องหรือการประนีประนอมยอมความ 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นการท่ีโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มไดด้ าเนินการฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายทั้งในส่วนของตนและสมาชิกกลุ่ม ถือว่าเป็นกระบวนการด าเนินคดีท่ีมีประสิทธิภาพ
เพราะวา่สามารถคุม้ครองผูเ้สียหายจ านวนมากในการด าเนินคดีเพียงคร้ังเดียว ท าให้ประหยดัเวลา 
ค่าใช้จ่ายและยงัลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสู่ศาลได้อีกทางหน่ึง ในคดีท่ีศาลได้มีค  าสั่งอนุญาตให้
ด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น ศาลยอ่มไดพ้ิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีสมาชิกกลุ่มจะไดรั้บเป็นส าคญั หาก
ต่อมาจะมีการถอนฟ้อง หรือประนีประนอมยอมความโดยโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มกบัจ าเลยยอ่มส่งผล
กระทบต่อสมาชิกกลุ่ม การท่ีกฎหมายไดก้ าหนดให้ศาลเขา้มีส่วนร่วมในการท่ีจะอนุญาตหรือไม่ 
ก็เน่ืองจากวา่สมาชิกกลุ่มไม่ไดเ้ขา้มาร่วมในการด าเนินคดีจึงอาจท าให้โจทกห์รือผูแ้ทนกลุ่มใชสิ้ทธิ
ในการประนีประนอมยอมความโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ไม่ไดต้กลงเพื่อผลประโยชน์ของ
สมาชิกกลุ่มอยา่งเพียงพอและเป็นธรรม 
  ส าหรับการถอนฟ้องนั้นจะท าให้คดีเสร็จไปจากศาล ส่วนการประนีประนอมยอม
ความก็เป็นขอ้ตกลงระหว่างโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มกบัจ าเลยโดยท่ีสมาชิกกลุ่มไม่ไดเ้ขา้ร่วมในการ
ตกลงในเง่ือนไขใดเลยอาจจะท าให้สมาชิกกลุ่มเสียผลประโยชน์ ดงันั้น การท่ีกฎหมายไดก้ าหนด
ไวว้า่ก่อนท่ีศาลจะมีค าสั่งอนุญาตให้โจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มถอนฟ้องหรือมีการตกลงประนีประนอม
ยอมความกนัจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากศาลก่อนนั้น (Federal Court of Australia Act, 1976, 33 V (1)) 
แสดงให้เห็นวา่กฎหมายไดใ้ห้อ านาจศาลเขา้ตรวจสอบในการท าหน้าท่ีของโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่ม
ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มวา่เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มอยา่งเพียงพอและเป็นธรรม
ตามเจตนารมณ์ของการด าเนินคดีแบบกลุ่มหรือไม่ นอกจากน้ี เม่ือโจทกห์รือผูแ้ทนกลุ่มกบัจ าเลย
ไดมี้การตกลงประนีประนอมยอมความกนัศาลจะอนุญาตใหป้ระนีประนอมยอมความไม่ได ้หากวา่
ไม่ไดส่้งค าบอกกล่าวการตกลงประนีประนอมยอมความให้แก่สมาชิกกลุ่มได้รับทราบ (Federal 
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Court of Australia Act, 1976, 33 X (4)) การส่งค าบอกกล่าวให้สมาชิกกลุ่มไดท้ราบถึงการท่ีโจทก์
หรือผูแ้ทนกลุ่มมีการประนีประนอมยอมความน้ีก็เพื่อให้สมาชิกกลุ่มไดต้ดัสินใจแสดงเจตนาต่อศาล
ท่ีจะไม่ผูกพนัตามสัญญาประนีประนอมยอมความ กรณีน้ีก็ถือวา่ขอ้ตกลงตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความไม่มีผลผกูพนัสมาชิกกลุ่มคนท่ีออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม  
  ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มหากโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มเห็นวา่การประนีประนอมยอมความ
ตามขอ้เรียกร้องของตนนั้นท าให้ตนไดป้ระโยชน์ก็สามารถท่ีจะประนีประนอมยอมความไดเ้ฉพาะ
ตามขอ้เรียกร้องของตน ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บอนุญาตจากศาลเสียก่อน (Federal Court of Australia Act, 
1976, 33 W (1)) และเม่ือไดรั้บอนุญาตจากศาลให้ประนีประนอมยอมความแลว้โจทก์หรือผูแ้ทน
กลุ่มสามารถขอถอนตวัออกจากการด าเนินคดีจากคดีได้ เน่ืองจากว่าในส่วนคดีของโจทก์หรือ
ผูแ้ทนกลุ่มได้เสร็จส้ินไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรท่ีจะให้โจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มตอ้งด าเนินคดี
แบบกลุ่มแทนสมาชิกกลุ่มอีกต่อไปเพราะวา่อาจจะไม่สามารถท าหนา้ท่ีปกปัก รักษาผลประโยชน์
ของสมาชิกกลุ่มไดอ้ยา่งพอเพียงและเป็นธรรมก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกกลุ่มได ้(Federal 
Court of Australia Act, 1976, 33 W (2)) ดงันั้น เม่ือโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มได้ประนีประนอมยอมความ
และถอนตวัออกจากการเป็นผูแ้ทนกลุ่มจะท าให้คดีนั้นไม่มีผูด้  าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่มต่อไป 
กฎหมายจึงไดก้ าหนดไวว้า่ก่อนท่ีศาลจะอนุญาตให้ถอนตวัออกจากคดี จะตอ้งแจง้ค ากบอกกล่าว
ไปยงัสมาชิกกลุ่มเพื่อทราบและก าหนดเวลาให้แต่งตั้งสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนมาเป็นผูแ้ทนกลุ่มโดยศาล
จะเป็นผูท่ี้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะมาท าหนา้ท่ีเป็นโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่ม (Federal 
Court of Australia Act, 1976, 33 W (4)) ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมและแต่งตั้งให้สมาชิก
กลุ่มคนใดเป็นโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มต่อไปนั้น ศาลจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีมีความ
เหมาะสมซ่ึงอาจะเป็นสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนก็ได้โดยไม่จ  าตอ้งแต่งตั้งสมาชิกกลุ่มคนท่ียื่นค าขอให้
แต่งตั้ งตนเองตั้งแต่แรกก็ได้ (Federal Court of Australia Act, 1976, 33 W (3)) ทั้ งน้ี เน่ืองจากว่า
กฎหมายได้ให้อ านาจศาลท่ีจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะมาท าหน้าท่ีโจทก์หรือ
ผูแ้ทนกลุ่มในการด าเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อท่ีจะสามารถคุม้ครองหรือรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก
กลุ่มไดใ้นการด าเนินคดีต่อไป 
  6) ค  าพิพากษา 
  ค าพิพากษาส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มจะมีลกัษณะพิเศษกวา่การด าเนินคดีแบบ
ทัว่ ๆ ไป โดยหลกัของการด าเนินคดีแบบกลุ่มแมว้า่สมาชิกกลุ่มจะไม่ไดเ้ขา้ร่วมในการด าเนินคดีก็
ตามก็จะตอ้งถูกผูกพนัดว้ยค าพิพากษาซ่ึงในการบรรยายค าฟ้องของโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มกฎหมาย
ก าหนดให้โจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งบรรยายหรือระบุสมาชิกกลุ่มซ่ึงจะตอ้งผูกพนัตามค าพิพากษา
ทุกคน ยกเวน้คนท่ีไดแ้สดงเจตนาออกจากกลุ่ม อยา่งไรก็ตาม หากมีปัญหาวา่ในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
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นั้นจะมีสมาชิกกลุ่มจ านวนเท่าใด ในกรณีน้ี สามารถตรวจสอบได้จากค าฟ้อง (Federal Court of 
Australia Act, 1976, 33 ZB ) ในการท าค าพิพากษาของศาลกฎมายไดก้ าหนดให้ศาลตอ้งตดัสินใน
ประเด็นต่าง ๆ (Federal Court of Australia Act, 1976, 33 Z(1)) ดงัต่อไปน้ี 
   (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 
  ผลของค าพิพากษาท่ีตดัสินคดีในประเด็นทั้ง 7 ประเด็นดงักล่าวจะมีผลผูกพนัสมาชิก
กลุ่มทุกคนท่ีไม่ได้แสดงเจตนาขอออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มและจะมีสิทธิได้รับเงินรางวลั
ค่าเสียหายตามท่ีก าหนดไวใ้นค าพิพากษา 
  ตามพระราชบญัญติัศาลรัฐบาลกลางออสเตรเลีย ค.ศ. 1976 (Federal Court of Australia 
Act, 1976) ส่วนท่ี 4A วา่ดว้ยการด าเนินคดีโดยผูแ้ทน (Representative Proceeding) ในเร่ืองค่าเสียหาย
ท่ีสมาชิกกลุ่มจะไดรั้บนั้นจะตอ้งก าหนดไวใ้นค าพิพากษา และศาลตอ้งก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน
หรือการจดัสรรเงินให้แก่สมาชิกกลุ่มตามสิทธิของสมาชิกกลุ่ม (Federal Court of Australia Act, 
1976, 33 Z (2)) จะเห็นไดว้่าเม่ือศาลไดมี้ค าพิพากษาจะก าหนดเง่ือนไขในการจดัสรรเงินเพื่อแบ่ง
ช าระใหแ้ก่สมาชิกกลุ่มตามสิทธิของแต่ละคนท่ีไดรั้บความเสียหายตามท่ีปรากฏในการบรรยายตาม
ค าฟ้อง การท่ีกฎหมายไดก้ าหนดให้ศาลจะตอ้งก าหนดเง่ือนไขหรือวิธีการจดัสรรเงินให้แก่สมาชิก
กลุ่มนั้น แสดงให้เห็นว่ากฎหมายมีความประสงค์ท่ีจะให้สมาชิกกลุ่มได้รับทราบว่าศาลได้มีค  า
พิพากษาใหต้นไดรั้บช าระเงินค่าเสียหายเป็นจ านวนเท่าใดและไดรั้บการจดัสรรใหด้ว้ยวธีิใดซ่ึงเงิน
รางวลัความเสียหายท่ีแต่ละคนมีสิทธิไดรั้บนั้นจะตอ้งก าหนดเป็นรายบุคคล ส าหรับกรณีท่ีมีการ
ประนีประนอมยอมความนั้นศาลจะไม่ก าหนดเงินรางวลัเป็นจ านวนรวมเพราะจะก่อให้เกิดความ
ยุง่ยากในการจดัสรรแบ่งช าระให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคน เวน้แต่ การประนีประนอมยอมความจะได้
ก าหนดความเสียหายไวอ้ยา่งชดัเจนของแต่ละบุคคลจึงจะสามารถก าหนดเป็นจ านวนรวมไดซ่ึ้งจะ
ท าใหส้มาชิกกลุ่มจะมีสิทธิไดรั้บตามค าพิพากษานั้น (Federal Court of Australia Act, 1976, 33 Z (3)) 
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  7) เงินรางวลัทนายความ 
  ส าหรับเงินรางวลัทนายความนั้นจะไดรั้บต่อเม่ือในการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นโจทก์
หรือผูแ้ทนกลุ่มเป็นฝ่ายชนะคดีซ่ึงจะไดรั้บเงินรางวลัทนายความจากจ าเลยซ่ึงเป็นฝ่ายแพค้ดี รวมถึง
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีท่ีโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มไดส้ ารองจ่ายไปก่อน อยา่งไรก็ตามหากวา่โจทก์
หรือผูแ้ทนกลุ่มแพค้ดีผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบในส่วนของเงินรางวลัทนายความ ไดแ้ก่ โจทก์หรือผูแ้ทน
กลุ่ม เน่ืองจากวา่การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นกรณีท่ีโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มไดด้ าเนินคดีแทนสมาชิก
กลุ่มโดยท่ีสมาชิกกลุ่มไม่ไดมี้การมอบหมายให้ด าเนินคดีแทนแต่อยา่งใด และการท่ีให้โจทก์หรือ
ผูแ้ทนกลุ่มตอ้งรับผิดชอบเงินรางวลัทนายความในกรณีท่ีแพค้ดีนั้น ก็ถือวา่เหมาะสมเพราะในการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นสมาชิกกลุ่มไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนพิจารณาคดีแต่อยา่งใด 
 1.3 ประเทศอนิโดนีเซีย  
 ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีอยูใ่นภูมิภาคอาเซียนเช่นเดียวกบัประเทศไทย ในการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียได้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก ท าให้
ประชาชนตอ้งประสบกบัปัญหาการใชชี้วิตในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นพิษซ่ึงรัฐไดใ้ห้ความส าคญักบั
ปัญหาดงักล่าวจึงไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิของประชาชนท่ีจะไดอ้ยู่อาศยัในสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีต่อ
สุขภาพในรัฐธรรมนูญและไดบ้ญัญติักฎหมายท่ีให้ประชาชนมีหนา้ท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มหรือการจดัการส่ิงแวดลอ้มรวมถึงกฎหมายส าหรับการฟ้องร้องคดีเรียกค่าเสียหาย
ทางส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
 เม่ือมีข้อพิพาททางส่ิงแวดล้อมเกิดข้ึนประชาชนท่ีได้รับความเสียหายจึงต้องมีการ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผูก่้อมลพิษ ส าหรับการฟ้องคดีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของประเทศอินโดนีเซีย
ได้บญัญติัไวใ้นกฎหมายสารบญัญติั และกฎหมายวิธีสบญัญติั 2 ฉบบั คือ พระราชบญัญติัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 23 ค.ศ. 1997 (Environmental Management Act No. 23 or EMA 23/1997) 
ซ่ึงเป็นกฎหมายสารบญัญติั และ กฎหมายวิธีพิจารณาความในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม ตามขอ้ก าหนด
ท่ี 1 ปี 2002 ของศาลฎีกา (Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Number; 
1 of 2002) ซ่ึงเป็นกฎหมายวธีิสบญัญติั  
 ตามรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิของประชาชนท่ีจะไดอ้ยู่อาศยัสภาพแวดล้อมท่ีดี 
การฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียไดก้ าหนดใหชุ้มชนมีสิทธิในการท่ีจะ
ฟ้องคดีทางส่ิงแวดล้อมได้โดยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Environmental Management Act No. 23, 
1997, Article 37) และยงัไดบ้ญัญติัให้องคก์รเอกชนมีสิทธิในการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มได ้อยา่งไรก็ตาม 
ในการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มขององคเ์อกชนน้ีจะมีความแตกต่างจากการฟ้องคดีของประชาชนและ



143 

ชุมชน ซ่ึงกฎหมายไดก้ าหนดให้องคเ์อกชนฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มภายใตเ้ง่ือนไขหรือขอ้จ ากดั 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 
   (1) องคก์รเอกชนสามารถฟ้องคดีไดใ้นฐานะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยเป็นองค์กรท่ี
จดัตั้งข้ึนมาเพื่อพิทกัษ์ หรือการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม (Environmental Management Act No. 23, 
1997, Article 38 (1))  
   ตามหลกัของการฟ้องคดีแพ่งทัว่ ๆ ไปนั้นการท่ีจะฟ้องคดีต่อศาลได้นั้นจะตอ้ง
ปรากฏวา่เป็นผูท่ี้ถูกโตแ้ยง้สิทธิ กล่าวคือ ไดรั้บความเสียจากการกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงแต่
โดยเหตุ ท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นของคนทุกคนและมีสิทธิ ท่ีจะอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีดี กฎหมายของประเทศอินโดนีเซียจึงก าหนดให้องค์กรเอกชนมีอ านาจท่ีจะฟ้อง
บุคคลท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ส่ิงแวดลอ้มได ้
   (2) การฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มขององค์กรเอกชน ตาม มาตรา 38 (1) น้ี กฎหมายได้
ก าหนดใหมี้สิทธิฟ้องใหก้ระท าการ หรืองดเวน้กระท าการอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม 
แต่การฟ้องคดีดังกล่าวจะเรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ (Environmental 
Management Act No. 23, 1997, Article 38 (2))  
   การท่ีกฎหมายได้ให้สิทธิแก่องค์กรเอกชนในการฟ้องบุคคลท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ส่ิงแวดล้อมนั้ น ก็ เพราะว่าเพื่อท่ีจะให้องค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไม่ให้ถูกท าลายเท่านั้นแมว้า่องคเ์อกชนไม่ไดรั้บความเสียหาย
โดยตรงก็ตาม ดงันั้น ในส่วนของการฟ้องคดีขององคก์รเอกชนตามกฎหมายจึงไม่ใหมี้การเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน  
   (3) องคก์รเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้มมีสิทธิท่ีจะฟ้องคดีตาม มาตรา 38 (1) ได ้แต่การ
ฟ้องคดีดงักล่าวนั้นจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข 3 ประการ ดงัน้ี 
    (3.1) องคก์รเอกชนนั้นไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  
    (3.2) เม่ือไดมี้การจดัตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ในการจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลนั้น การท่ีองคก์รเอกชนจะมีอ านาจกระท าการใดไดบ้า้ง จะตอ้งมีการระบุวตัถุประสงคไ์วใ้น
ขอ้บงัคบัขององคก์รหรือสมาคมท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
    (3.3) เม่ือไดมี้การจดทะเบียนจดัตั้งเป็นองคก์รเอกชนท่ีด าเนินกิจกรรมทางดา้น
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม องค์กรเอกชนนั้นจะต้องได้มีการท ากิจกรรมดังกล่าวตามท่ีระบุไวใ้น
ขอ้บงัคบันั้นดว้ย  
   เม่ือไดมี้การปฏิบติัครบทั้ง 3 ประการ องคก์รเอกชนจึงมีอ านาจฟ้องคดีกบับุคคลท่ี
ก่อใหเ้กิดความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้ม แมว้า่ในสภาพความเป็นจริงจะไม่ไดรั้บความเสียหายก็ตาม 
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แต่เป็นการฟ้องเพื่ออนุรักษ์ หรือคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มตามท่ีระบุไวใ้นวตัถุประสงค์ของการจดัตั้ง 
การท่ีกฎหมายได้ก าหนดให้องค์กรเอกชนมีสิทธิฟ้องคดีด้านส่ิงแวดลอ้มน้ีและยงัได้ก าหนดให้
ชุมชนมีสิทธิท่ีจะฟ้องคดีกบับุคคลท่ีก่อให้เกิดความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย แสดงใหเ้ห็นวา่
ประเทศอินโดนีเซียให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อมโดยได้มอบภารกิจของรัฐในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มใหอ้งคก์รเอกชน หรือชุมชนไดช่้วยดูแล ปกปัก รักษา อีกทางหน่ึง  
   การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 23 ค.ศ. 1997 (Environmental Management Act No. 23 or EMA 23/1997) และ 
กฎหมายวธีิพิจารณาความในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม ตามขอ้ก าหนดท่ี 1 ปี 2002 ของศาลฎีกา (Regulation 
of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Number; 1 of 2002) สามารถแยกตามประเด็น
การวเิคราะห์ท่ีก าหนดไว ้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1) ประเภทและลกัษณะคดี 
  ประเทศอินโดนีเซียได้น ารูปแบบการด าเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ในการด าเนินคดี
ส่ิงแวดล้อม โดยมีรูปแบบและเน้ือหาท่ีคล้ายกบักฎหมายของสหรัฐอเมริกา คือ ขอ้ก าหนดของ
รัฐบาลกลางว่าดว้ยกฎวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎขอ้ 23 (Federal Rule of Civil Procedure Rule, 23) 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร 
(Civil Law) ดงันั้น ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มจึงไดมี้การบญัญติัรูปแบบของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
ไวเ้ป็นการเฉพาะในกฎหมายแต่ละประเภท เช่น พระราชบญัญติัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 23 
ค.ศ. 1997 ได้มีการก าหนดให้มีการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มไว ้ ซ่ึงในกฎหมายฉบบัน้ีได้
ก าหนดใหชุ้มชนมีสิทธิในการท่ีจะน าการฟ้องคดีแบบกลุ่มมาใชใ้นการด าเนินคดีในศาลไดห้รือแจง้
ต่อเจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจตามกฎหมายเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน
เพื่อให้เจ้าผูมี้อ  านาจตามกฎหมายได้ด าเนินคดีต่อไป (Environmental Management Act No. 23, 
1997, Article 37) ส่วนกฎหมายอีกฉบบัหน่ึง คือ กฎหมายวธีิพิจารณาความในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม 
ตามขอ้ก าหนดท่ี 1 ปี 2002 ของศาลฎีกาซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนมารองรับกระบวนการและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม  
  2) หลกัเกณฑก์ารด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  จากการท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศอินโดนีเซียไดมี้การบัญญติัรับรองสิทธิ
ของประชาชนให้อยู่อาศยัในสภาพแวดลอ้มท่ีดีปราศจากมลพิษและได้บญัญติัให้ประชาชนของ
ประเทศไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รัฐจึงไดอ้อกกฎหมายท่ีให้ประชาชน ชุมชนหรือ
องค์กรเอกชนไดใ้ช้กฎหมายดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือในการอนุรักษ์และคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงใน
ส่วนของการฟ้องร้องด าเนินคดีทางส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มจะมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ฉบบั ตามท่ี
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กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ส าหรับกฎหมายการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มของประเทศอินโดนีเซีย
ไดรั้บอิทธิพลมาจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกา (Federal Rule of Civil Procedure Rule, 23) ในส่วน
ของรูปแบบหรือหลกัเกณฑต่์าง ๆ ของการด าเนินคดีแบบกลุ่มจึงมีความคลา้ยกนั ส าหรับบทบญัญติั
ของกฎหมายท่ีใช้บงัคบัส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มปรากฏอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความใน
การฟ้องคดีแบบกลุ่ม ตามข้อก าหนดท่ี 1 ปี 2002 ของศาลฎีกา ตามมาตรา 2 (Regulation of the 
Supreme Court of the Republic of Indonesia, Number; 1 of 2002, Article 2)  
  ในการเร่ิมต้นของการด าเนินคดีแบกลุ่มจะเกิดข้ึนจากผูแ้ทนกลุ่มซ่ึงเป็นผูท่ี้ได้รับ
เสียหายเช่นเดียวกับสมาชิกกลุ่ม จากเหตุการณ์เดียวกันหรือจากการกระท าของจ าเลย มีความ
ประสงคท่ี์จะด าเนินคดีแบบกลุ่มจึงไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่ม เม่ือมีการ
ร้องขอด าเนินคดีแบบกลุ่มศาลจะต้องพิจารณาว่าค าร้องดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย
ก าหนดไวค้รบ 4 ประการ ดงัน้ี 
   (1) จ  านวนสมาชิกกลุ่มมีจ านวนมาก (Numerousity) จนกระทัง่ท าใหไ้ม่มีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินคดี หากมีการน าคดีมาฟ้องรวมกนัหรือแยกกนัเป็นรายคดี คือ หลกัเกณฑ์ในขอ้น้ีเป็น
การกล่าวถึงจ านวนสมาชิกกลุ่มซ่ึงมีจ านวนมาก การท่ีสมาชิกกลุ่มจ านวนมากน้ีหากว่าได้มีการ
รวมกนัฟ้องคดีหรือท่ีเรียกว่าโจทก์ร่วมน้ีจะท าให้เกิดความยุ่งยากและไม่สะดวกในการด าเนินคดี
เพราะจ านวนโจทกใ์นคดีมีมากเกินไป อาจก่อใหเ้กิดปัญหาทางดา้นการน าสืบพยานหลกัฐานท่ีตอ้ง
ใช้ระยะเวลานานเพราะโจทก์แต่ละคนจะตอ้งน าพยานหลกัฐานมาสืบ พิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงความ
เสียหายท่ีไดรั้บตามท่ีปรากฏในค าฟ้อง หรือหากมีการแยกฟ้องเป็นรายคดีจะส่งผลใหมี้คดีข้ึนสู่ศาล
จ านวนมากและผลของค าพิพากษาอาจจะแตกต่างหรือขดัแยง้กนั จึงท าให้เห็นว่าการเป็นโจทก์
ร่วมกนัฟ้องคดี หรือสมาชิกกลุ่มแต่ละคนต่างแยกกนัฟ้องเป็นรายคดี จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในคร้ัง
เดียวกนัน้ีจะส่งผลเสียมากกวา่ผลดี ซ่ึงการท่ีศาลอนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มส าหรับคดีท่ีมี
ผูเ้สียหายจ านวนมากจะเกิดประสิทธิภาพและเป็นผลดีกวา่การเป็นโจทก์ร่วมกนัหรือต่างคนแยกกนัฟ้อง
เป็นรายละคดี 
   (2) ปัญหาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายของผูแ้ทนกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มเป็นอยา่ง
เดียวกนั (Commonality) การท่ีกฎหมายไดก้ าหนดให้คดีท่ีผูแ้ทนกลุ่มมีสิทธิขออนุญาตด าเนินคดี
แบบกลุ่มได้นั้น จะตอ้งเป็นคดีท่ีเกิดจากปัญหาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายเป็นอย่างเดียวกนักบั
สมาชิกกลุ่ม ก็เพราะวา่การด าเนินคดีแบบกลุ่มมีเจตนารมณ์ท่ีจะใหผู้ท่ี้ไดรั้บความเสียหายท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์เดียวกนัหรือการกระท าคร้ังเดียวกนัไดมี้ผูท่ี้ด าเนินคดีแทนบุคคลอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ผูแ้ทนกลุ่ม
ซ่ึงมีหน้าท่ีด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่ม ดงันั้น สิทธิของผูแ้ทนกลุ่มกบัสมาชิกกลุ่มจึงตอ้งเกิดจาก
ปัญหาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายเดียวกนั และเม่ือศาลไดมี้ค าพิพากษาจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
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สมาชิกกลุ่มเพราะค าพิพากษาจะมีผลผูกพนัสมาชิกกลุ่ม เช่น ผูแ้ทนกลุ่มและสมาชิกกลุ่มได้รับ
ความเสียหายจากการท่ีรถบรรทุกแก๊สระเบิดในหมู่บา้นแห่งหน่ึง ท าให้ประชาชนท่ีอยู่บริเวณนั้น
ไดรั้บอนัตรายแก่กาย และยงัท าให้ทรัพยสิ์นเกิดความเสียหาย ดงันั้น ผูเ้สียหายคนใดคนหน่ึงจึง
สามารถเป็นผูแ้ทนกลุ่มในการด าเนินคดีแบบกลุ่มแทนสมาชิกกลุ่มไดเ้น่ืองจากว่าความเสียหายท่ี
ไดรั้บนั้นเกิดจากเหตุการณ์เดียวกนัซ่ึงเป็นปัญหาขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมายเดียวกนั 
   (3) รูปแบบขอ้ต่อสู้และขอ้เรียกร้องของผูแ้ทนกลุ่มเป็นแบบเดียวกนั (Typicality) 
กบัสมาชิกกลุ่ม การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นรูปแบบท่ีผูท่ี้ได้รับความเสียหายจากการกระท าหรือ
เหตุการณ์เดียวกนัร่วมกนัฟ้องเป็นคดีเดียวกนั ในส่วนของการเรียกร้องความเสียหายนั้นผูแ้ทนกลุ่ม 
และสมาชิกกลุ่มทั้งหมดจึงตอ้งมีขอ้ต่อสู้หรือขอ้เรียกร้องเป็นอย่างเดียวกนั เช่น ผูแ้ทนกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มไดซ้ื้อตัว๋เคร่ืองบินเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ พอถึงก าหนดเวลาการเดินทางเม่ือไปถึง
สนามบินปรากฏวา่สายการบินไม่อาจจดัหาเคร่ืองบินมาได ้ท าใหไ้ม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศ
ตามวนั เวลา ท่ีไดจ้องตัว๋เคร่ืองบินไว ้ทั้งหมดน้ี ถือวา่สายการบินนั้นเป็นฝ่ายผิดสัญญา หากต่อมามี
การด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยผูแ้ทนกลุ่ม จะเห็นไดว้า่ทั้งผูแ้ทนกลุ่มและสมาชิกกลุ่มทั้งหมดจะมีขอ้
เรียกร้องท่ีเหมือนกนั คือ เรียกร้องให้มีการคืนเงินท่ีจองตัว๋เคร่ืองบินและค่ายเสียหายท่ีไม่สามารถ
เดินทางไปต่างประเทศได ้เห็นไดว้า่การท่ีกฎหมายไดก้ าหนดใหผู้แ้ทนกลุ่มและสมาชิกกลุ่มจะตอ้ง
มีรูปแบบขอ้ต่อสู้และขอ้เรียกร้องเป็นแบบเดียวกนักบัสมาชิกกลุ่ม ก็เพราะวา่ในการด าเนินคดีแบบ
กลุ่มนั้น เม่ือศาลไดมี้ค าพิพากษาให้ผูแ้ทนกลุ่มชนะคดีย่อมมีผลผูกพนัต่อสมาชิกกลุ่มทุกคนท่ีได้
แสดงเจตนาเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่ม ดงันั้น คดีท่ีผูแ้ทนกลุ่มฟ้องกฎหมายจึงก าหนดให้ขอ้ต่อสู้และ
ขอ้เรียกร้องของผูแ้ทนกลุ่มเป็นแบบเดียวกนักบัสมาชิกกลุ่ม 
   (4) ผูแ้ทนกลุ่มมีคุณสมบติัเพียงพอ (Adequacy of Representation) หลกัเกณฑ์น้ี
กฎหมายไดก้ าหนดข้ึนเน่ืองจากวา่ผูแ้ทนกลุ่ม คือ ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์เดียวกนักบั
สมาชิกกลุ่ม ไดข้ออนุญาตต่อศาลเพื่อด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่ม และในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
สมาชิกกลุ่มจะไม่ได้เข้ามาร่วมด าเนินคดีในฐานะเป็นคู่ความแต่จะมีผูแ้ทนกลุ่มปฏิบัติหน้าท่ี
ดงักล่าวแทน ฉะนั้น ผูแ้ทนกลุ่มจึงถือว่ามีความส าคญัในกระบวนพิจารณาคดีเพราะตอ้งท าหน้าท่ี
เพื่อคุม้ครองหรือปกปักรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม ดงันั้น การท่ีศาลจะอนุญาตให้บุคคลใด
ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนกลุ่มนั้น จะตอ้งพิจารณาคุณสมบติัเบ้ืองตน้ก่อนว่ามีความเหมาะสมท่ีจะ
สามารถเป็นผูแ้ทนกลุ่มในการด าเนินคดีโดยท่ีจะสามารถคุม้ครองสิทธิของสมาชิกกลุ่มไดอ้ยา่งเพียงพอ
และเป็นธรรมหรือไม่ ซ่ึงบุคคลใดท่ีจะมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเป็นผูแ้ทนกลุ่มนั้น จะตอ้งไม่เป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียหรือเก่ียวขอ้งไม่วา่ในทางใดกบัจ าเลยมาก่อน เช่น ไม่เคยท างานเป็นลูกจา้ง การเป็นญาติ 
หรือเคยเป็นหุน้ส่วนในการประกอบธุรกิจกนัมาก่อน เป็นตน้ 
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  จากท่ีกล่าวมาแลว้วา่การด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศอินโดนีเซียมีความคลา้ยคลึง
กบักฎหมายของสหรัฐอเมริกา ดงันั้น เม่ือศาลไดพ้ิจารณาค าร้องขอด าเนินคดีแบบกลุ่มของผูแ้ทน
กลุ่มแลว้เห็นวา่ครบหลกัเกณฑ์หรือองคป์ระกอบทั้ง 4 ประการ ก็จะมีค าสั่งรับรองหรืออนุญาตให้
ด าเนินคดีแบบกลุ่มซ่ึงในขั้นตอนของกระบวนพิจารณาคดีภายหลงัจากท่ีศาลอนุญาตแลว้จะเป็น
ขั้นตอนการส่งค าบอกกล่าวให้แก่สมาชิกกลุ่มทราบต่อไปถือวา่ขั้นตอนการส่งค าบอกกล่าวให้แก่
สมาชิกกลุ่มทราบน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมาก 
  3) การส่งค าบอกกล่าวใหส้มาชิกกลุ่มทราบ 
  เม่ือโจทกห์รือผูแ้ทนกลุ่มไดรั้บอนุญาตใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่มแลว้ เน่ืองจากวา่สมาชิก
กลุ่มไม่ได้เขา้ร่วมในการด าเนินคดีตั้งแต่เร่ิมต้นจึงไม่สามารถทราบค าสั่งของศาลท่ีอนุญาตได้ 
กฎหมายจึงไดก้ าหนดให้มีการส่งค าบอกกล่าวให้แก่สมาชิกกลุ่มทราบโดยเป็นหน้าท่ีของโจทก์
หรือผูแ้ทนกลุ่มท่ีตอ้งด าเนินการประกาศหรือส่งค าบอกกล่าวให้แก่สมาชิกกลุ่มทราบโดยตรงเป็น
รายบุคคล ซ่ึงเน้ือหาของค าบอกกล่าวประกอบดว้ย เลขคดี ช่ือโจทก์หรือผูเ้ป็นตวัแทนกลุ่มท่ีฟ้อง
คดีและช่ือจ าเลย เน้ือหาของค าฟ้อง เน่ืองจากวา่สมาชิกกลุ่มไม่ไดเ้ป็นคนฟ้องคดีตั้งแต่เร่ิมตน้จึงท า
ให้ไม่ทราบวา่ในคดีน้ีคนท่ีเป็นโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มท่ีเร่ิมตน้ฟ้องคดีเป็นใคร คนท่ีเป็นจ าเลยเป็นใคร 
และไดมี้การฟ้องในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอะไรเพื่อจะไดท้ราบเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการท่ีจะตดัสินใจว่า
เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มหรือไม่ โดยการส่งค าบอกกล่าวจะต้องประกาศทางหนังสือพิมพ์ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เม่ือไดมี้การประกาศตามช่องทางดงักล่าวแลว้จะตอ้งน าประกาศดงักล่าวเขา้สู่
คณะกรรมการซ่ึงกฎหมายไดก้ าหนดว่าเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐในระดบัต าบลหรือหมู่บา้น (Regulation 
of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Number; 1 of 2002 , Article 7 (1)) ซ่ึงการประกาศ
จะตอ้งประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   (1) การประกาศใหส้มาชิกกลุ่มทราบวา่ศาลไดมี้ค าสั่งรับรองหรืออนุญาตใหด้ าเนินคดี
แบบกลุ่มจะต้องด าเนินการประกาศทันที ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะเห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลาไว ้แต่เม่ือพิจารณาจากเจตนารมณ์ของกฎหมายในการด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีตอ้งการให้
ประกาศค ารับรองหรือค าสั่งอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มทราบทนัทีเพราะวา่สมาชิกจะไดรั้บทราบค าสั่งของ
ศาลโดยเร็วและไดมี้ขอ้มูลในการตดัสินใจท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มในคดีน้ีหรือไม่ 
   (2) การส่งค าบอกกล่าวให้แก่สมาชิกทราบนั้น กฎหมายได้ก าหนดให้ต้องแจ้ง
ใหแ้ก่สมาชิกทราบโดยในเน้ือหาของค าบอกกล่าวนอกจาก เลขคดี ช่ือโจทกห์รือผูเ้ป็นตวัแทนกลุ่ม
ท่ีฟ้องคดีและช่ือจ าเลย เน้ือหาของค าฟ้อง จะตอ้งแจง้ให้ทราบดว้ยวา่จะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มใน
คดีท่ีโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มไดรั้บอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มหรือไม่ ในกรณีท่ีตอ้งการเป็นสมาชิ
กกลุ่มจะตอ้งแสดงความประสงค์โดยแจง้มายงัท่ีศาลภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นค าบอกกล่าว ถา้
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ไม่ไดมี้การแจง้ต่อศาลจะถือว่าไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงแตกต่างจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
และเครือรัฐออสเตรเลียท่ีก าหนดไวว้่าในกรณีท่ีได้มีการประกาศหรือส่งค าบอกกล่าวให้แก่ผูท่ี้
ไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์เดียวกนัทราบแลว้ จะตอ้งแสดงเจตนาต่อศาลว่าไม่ประสงค์จะ
เป็นสมาชิกกลุ่มและตอ้งขอออกจาการเป็นสมาชิกกลุ่ม หากไม่แสดงเจตนาขอออกจากการเป็น
สมาชิกกลุ่มจะถือว่าเป็นสมาชิกกลุ่ม การท่ีกฎหมายไดก้ าหนดให้สมาชิกแสดงความประสงค์เขา้
เป็นสมาชิกกลุ่ม จะท าให้เกิดความชดัเจนและสามารถทราบไดว้า่ในคดีท่ีมีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
มีจ านวนสมาชิกกลุ่มจ านวนเท่าใดและเป็นใครบา้ง  
  4) การถอนฟ้องหรือการประนีประนอมยอมความ 
  การด าเนินคดีแบบส่ิงแวดล้อมกลุ่มของประเทศอินโดนีเซียตามท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบญัญติัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 23 ค.ศ. 1997 (Environmental Management Act No. 23 
or EMA 23/1997) และ กฎหมายวิธีพิจารณาความในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม ตามขอ้ก าหนดท่ี 1 ปี 2002 
ของศาลฎีกา (Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Number; 1 of 2002) 
ไม่พบวา่มีบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการการถอนฟ้องหรือการประนีประนอมยอมความแต่อยา่งใด แสดง
ใหเ้ห็นวา่กฎหมายไม่ตอ้งการให้มีการถอนฟ้องหรือประนีประนอมยอมความส าหรับการด าเนินคดี
แบบกลุ่มเพราะจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกกลุ่มซ่ึงมีจ านวนมาก จะท าให้เกิดผลดีเน่ืองจากว่าเม่ือ
ศาลไดมี้ค าสั่งรับรองหรืออนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มแลว้จะท าใหส้ามารถด าเนินคดีต่อไปจนถึง
ชั้นศาลไดมี้ค าพิพากษา 
  5) การอุทธรณ์ค าสั่ง 
  เม่ือศาลได้มีค  าสั่งรับรองหรืออนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่ม กฎหมายได้
ก าหนดให้โจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งประกาศหรือส่งค าบอกกล่าวให้แก่สมาชิกกลุ่มทราบ โดย
เน้ือหาของค าบอกกล่าวประกอบดว้ย เลขคดี ช่ือโจทกห์รือผูเ้ป็นตวัแทนกลุ่มท่ีฟ้องคดีและช่ือจ าเลย 
เน้ือหาของค าฟ้อง นอกจากน้ีในค าบอกกล่าวจะตอ้งแจง้ให้สมาชิกทราบว่าถา้ตอ้งการท่ีจะเขา้มา
เป็นสมาชิกกลุ่มให้แสดงความประสงค์มายงัศาลภายในเวลาท่ีก าหนดไวใ้นค าบอกกล่าว เม่ือ
พิจารณากฎหมายวธีิพิจารณาความในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม ตามขอ้ก าหนดท่ี 1 ปี 2002 ของศาลฎีกา 
(Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Number; 1 of 2002) ไม่ปรากฏว่า
ไดมี้การบญัญติัให้โจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่ม และจ าเลย มีสิทธิท่ีจะอุทธรณ์ค าสั่งของศาลท่ีรับรองหรือ
อนุญาต หรือไม่รับรองหรือไม่อนุญาตให้มีการด าเนินคดีแบบกลุ่มไดแ้สดงให้เห็นวา่ค าสั่งดงักล่าว
ไม่สามารถอุทธรณ์ไดซ่ึ้งการท่ีไม่สามารถอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวของศาลไดน้ั้นจะส่งผลใหก้ระบวน
พิจารณาคดีในส่วนของการรับรองหรืออนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มไม่เสียเวลาโดยท่ีไม่ตอ้งรอ
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ให้ศาลอุทธรณ์กลัน่กรองค าสั่งอนุญาตของศาลชั้นตน้อีกคร้ังหน่ึง ส่วนค าสั่งท่ีไม่รับรองหรือไม่
อนุญาตนั้น ก็จะท าใหไ้ม่มีการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มอีกต่อไป 
  6) ค  าพิพากษา 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นรูปแบบท่ีมีโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มด าเนินคดีแทนสมาชิก
กลุ่ม โดยท่ีสมาชิกกลุ่มไม่ได้เข้ามาเป็นคู่ความร่วมในการด าเนินคดีแต่อย่างใด ตามหลักการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มเม่ือศาลมีค าพิพากษาท าให้ค  าพิพากษามีผลผูกพนัสมาชิกกลุ่มทุกคนท่ีไดแ้สดง
ความประสงค์เขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่ม ตามเจตนารมณ์ของการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นตอ้งการให้มี
การด าเนินคดีโดยผูแ้ทนกลุ่มท าหน้าท่ีแทนสมาชิกกลุ่มท่ีได้รับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการ
กระท าหรือเหตุการณ์เดียวกนั ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มของสหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย 
ได้มีก าหนดไวเ้หมือนกนัว่าให้ค  าพิพากษาผูกพนัสมาชิกกลุ่มด้วยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคู่ความเข้า
มาร่วมในการด าเนินคดีก็ตาม 
  7) เงินรางวลัทนายความ 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายวิธีพิจารณาความในการด าเนินคดี
แบบกลุ่ม ตามขอ้ก าหนดท่ี 1 ปี 2002 ของศาลฎีกา (Regulation of the Supreme Court of the Republic 
of Indonesia, Number; 1 of 2002) ไม่พบวา่ไดมี้การบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินรางวลัทนายความ
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การท าหน้าท่ีของทนายความนั้นเป็นการท าหน้าท่ีแทนตัวความใน
กระบวนการด าเนินคดีในชั้นศาล ดงันั้น ในส่วนของค่าตอบแทนหรือเงินรางวลัทนายความนั้นคง
จะตอ้งมีการตกลงกนัระหว่างโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มกบัทนายความส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
อยูแ่ลว้เพียงแต่วา่ไม่มีการก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

2. กระบวนการด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศไทย 

 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตวัเศรษฐกิจของประเทศ เป็นผลมาจากการท่ี
รัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ แต่ไม่ได้ให้ความส าคญักบัมาตรการในการท่ีจะ
ป้องกนัหรือควบคุมผลกระทบท่ีอาจจะตามมาจากการประกอบกิจการจึงส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรม
หรือผูป้ระกอบกิจการต่าง ๆ ก่อให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงผูไ้ดรั้บผลกระทบ คือ ประชาชนท่ี
อยูอ่าศยัในบริเวณนั้น ๆ โดยลกัษณะของปัญหาส่ิงแวดลอ้มจะส่งผลกระทบในลกัษณะเป็นบริเวณ
กวา้งมีผูไ้ดรั้บความเสียหายจากสาเหตุเดียวกนัเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ประชาชนไดรั้บผลกระทบ
ต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามยัจากมลพิษ เม่ือประชาชนไดรั้บความเสียหายข้ึนมาส่ิงท่ีประชาชน
สามารถท าได ้คือ การเรียกร้องค่าเสียหายซ่ึงการเรียกร้องค่าเสียหายในท่ีน้ี ก็คือ การฟ้องร้องคดีต่อศาล
แต่ที่เป็นปัญหาก็คือ คนที่ไดรั้บความเสียหายไม่ใช่มีเพียงแค่คนเดียวแต่มีหลายคนเพราะในพื้นท่ี
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ที่อยูใ่กลเ้คียงกบัแหล่งก าเนิดมลพิษทั้งชุมชนจะไดรั้บความเสียหายซ่ึงความเสียหายน้ีจะมีมากนอ้ย
แตกต่างกนัไป และจะตอ้งมีการเรียกร้องค่าเสียหายโดยมีการฟ้องร้องโดยต่างคนต่างฟ้องก็จะท าให้
เป็นภาระต่อตนเอง เสียค่าใชจ่้ายจ านวนมาก และเป็นภาระต่อกระบวนการยุติธรรม จึงเกิดแนวคิด
ใหม่ในกรณีท่ีประชาชนไดรั้บความเสียหายท่ีมีจ านวนหลายคนสามารถท่ีจะรวมตวักนัฟ้องเป็น
ลกัษณะคดีแบบกลุ่มโดยน าแบบอยา่งมาจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกา คือ ขอ้ก าหนดรัฐบาลกลาง
ว่าด้วยกฎวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎข้อ 23 (Federal Rule of Civil Procedure, Rule 23) แต่ท่ีเป็น
ปัญหาตามมาก็คือ แมจ้ะมีกฎหมายการด าเนินคดีแบบกลุ่มอย่างเช่นใน สหรัฐอเมริกา แลว้ก็ตาม 
แต่ส าหรับประเทศไทยถือว่าเป็นเร่ืองใหม่และจ าเป็นท่ีจะต้องมีรูปแบบของการด าเนินคดี
ส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มท่ีชัดเจนและเหมาะสม ประเทศไทยจึงได้มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม 
บทบญัญติัเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี 26) 
หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม การน ามาบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ซ่ึงเป็นกฎหมายกลางท่ีสามารถน าไปใชไ้ดก้บัคดีแพ่งทัว่ไปท่ีมีผูเ้สียหายจ านวนมาก คดีส่ิงแวดลอ้มนั้น
ถือวา่เป็นคดีท่ีมีลกัษณะพิเศษกวา่คดีละเมิดทัว่ ๆไป เน่ืองจากบางกรณีตอ้งใชเ้วลานานพอสมควร
จึงจะแสดงผลความเสียหายออกมาให้เห็นและการพิสูจน์ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท าไดย้ากกว่าคดี
ละเมิดทัว่ ๆ ไป นอกจากน้ีความเสียหายยงัส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นวงกวา้งและบุคคล
ได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก แม้ว่าได้มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ตั้งแต่ มาตรา 222/1 ถึง มาตรา 222/49 
อยา่งไรก็ตาม เม่ือน ากระบวนการด าเนินคดีแบบกลุ่มตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งมา
ใชก้บัคดีส่ิงแวดลอ้ม เม่ือน ามาพิจารณาถึงสภาพหรือลกัษณะของความเสียหายทางส่ิงแวดล้อมจะ
พบวา่ยงัมีหลายประเด็นท่ีเป็นปัญหาหรือความไม่เหมาะสม ซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม
แบบกลุ่ม ผูว้ิจยัจึงไดว้ิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ถึงความไม่เหมาะสมต่อการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบ
กลุ่ม เพื่อหาค าตอบท่ีจะน าไปสู่การจดัท าเป็นบทบญัญติักฎหมายตน้แบบวา่ดว้ยการด าเนินคดีแพง่
ทางส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม ส าหรับประเด็นการวิเคราะห์ ประกอบดว้ย กระบวนการด าเนินคดีแบบ
กลุ่ม แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ กระบวนการด าเนินคดีชั้นก่อนพิจารณาคดี กระบวนการด าเนินคดี
ชั้นระหวา่งพิจารณาคดี และกระบวนการด าเนินคดีชั้นภายหลงัพิจารณาคดี โดยมีรายละเอียดของการ
วเิคราะห์ ดงัน้ี 

 2.1 กระบวนการด าเนินคดีช้ันก่อนพจิารณาคดี  
 กฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งมีลกัษณะเป็นกฎหมายท่ีวา่ดว้ยวธีิด าเนินการเพื่อความรับรอง 
คุม้ครอง และบงัคบัตามสิทธิของบุคคลในทางแพ่ง หากมีการล่วงละเมิดสิทธิและหนา้ท่ี ผูท่ี้ไดรั้บ
ความเสียหายไม่สามารถท่ีจะบงัคบัตามสิทธินั้นได้ด้วยตนเองจะตอ้งน าคดีข้ึนสู่ศาลเพื่อให้ศาล
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บงัคบัให้ ดงันั้น กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจึงเป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัขั้นตอนของกระบวนการ
ด าเนินคดีในชั้นศาลตั้งแต่การน าคดีข้ึนสู่ศาล การพิจารณา การวินิจฉัยช้ีขาดคดีและการบงัคบัคดี 
(ไพโรจน์ วายุภาพ, 2559, หนา้ 3) ซ่ึงในคดีส่ิงแวดลอ้มเม่ือไดรั้บความเสียหายจากมลพิษ ผูเ้สียหาย
ทางส่ิงแวดลอ้มจะฟ้องร้องด าเนินคดีเรียกค่าเสียหายโดยจะใชป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งในการด าเนินคดีเหมือนกบัคดีแพ่งทัว่ไป อย่างไรก็ตาม เม่ือไดมี้การปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี 26) หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม จึงท าให้
ผูเ้สียหายมีทางเลือกในการฟ้องร้องคดีโดยจะเป็นโจทก์ฟ้องคนเดียวหรือรวมกนัฟ้องเป็นคดีท่ีมี
ลกัษณะเป็นแบบกลุ่มได ้
 การท่ีจะฟ้องคดีต่อศาลได้นั้นจะต้องมีข้อโต้แยง้เกิดข้ึนเก่ียวกับสิทธิหรือหน้าท่ีตาม
กฎหมายแพง่หรือท่ีเรียกวา่เป็นผูเ้สียหาย จึงจะมีอ านาจฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 55 ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มบุคคลใดท่ีจะเป็นโจทก์ฟ้องคดีไดน้ั้นจะตอ้งปรากฏว่า
เป็นผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย ส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มในส่วนของกระบวนการ
ด าเนินคดีชั้นก่อนพิจารณา ผูว้ิจยัจึงให้ความส าคญัในการศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็น การเป็น
ผูเ้สียหายคดีส่ิงแวดล้อม จ านวนสมาชิกกลุ่ม อายุความฟ้องคดี การเสียค่าธรรมเนียมศาล และ
ทนายความฝ่ายโจทก ์ดงัน้ี 
  1) ผูเ้สียหายหรือจ านวนสมาชิกกลุ่ม 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นรูปแบบของการด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่มโดยได้รับ
อนุญาตจากศาล ซ่ึงโจทก์หรือผู ้แทนกลุ่มจะต้องเป็นผู ้ท่ีได้รับความเสียหายอันเน่ืองมาจาก
ขอ้เทจ็จริงและหลกักฎหมายเดียวกนักบัสมาชิกกลุ่ม แมว้า่จะมีลกัษณะของความเสียหายท่ีแตกต่าง
กนัก็ตาม  
   (1) ผูเ้สียหายคดีส่ิงแวดลอ้ม 
   การด าเนินคดีแบบกลุ่มจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลหลายคนท่ีมีสิทธิอยา่งเดียวกนั
อนัเน่ืองมาจากขอ้เท็จจริงและหลกักฎหมายเดียวกนัแมว้า่จะมีลกัษณะของความเสียหายท่ีแตกต่าง
กนัก็ตาม กล่าวคือ บางคนไดรั้บความเสียหายทางดา้นร่างกาย สุขภาพ อนามยั หรือบางคนไดรั้บ
ความเสียหายทางดา้นทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
   ความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการแพร่กระจายของมลพิษก่อให้เกิด
ความเสียหายมีลกัษณะเป็นวงกวา้ง ซ่ึงความเสียหายสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี คือ 
   กรณีแรก ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงความ
เสียหายในส่วนน้ีจะเป็นการท าลายส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติไม่วา่จะเป็น แม่น ้ า ล าคลอง ทะเล 
ป่าไม ้ดินและแร่ธาตุ รวมถึงส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัอยูใ่นน ้า เช่น กุง้ หอย ปู ปลา และพืชต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยู่
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ในน ้ าท าให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติต้องสูญเสียไปขาดความสมดุลตามแหล่งน ้ าธรรมชาติ 
นอกจากน้ียงัท าใหป้ระชาชนท่ีตอ้งอาศยั แม่น ้า ล าคลอง ทะเล เป็นส่วนหน่ึงของการประกอบอาชีพ
ไดรั้บผลกระทบไม่สามารถใชน้ ้าเพื่ออุปโภค บริโภค หรือท าการจบัสัตวน์ ้าเหล่าน้ีได ้
   กรณีท่ีสอง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยมีผลกระทบมีลกัษณะเป็นวง
กวา้งต่อประชาชนจ านวนมากท าให้ได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยั และยงัมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพ เช่น ในกรณีท่ีโรงงาน
อุตสาหกรรมปล่อยมลพิษออกมาทางอากาศท าให้ประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณรอบ ๆ ตอ้งสูดดม
อากาศเขา้ไปสู่ร่างกายทุกวนัก่อให้เกิดการสะสมสารพิษในร่างกายเขา้ไปเร่ือย ๆ จนถึงปริมาณ
สารพิษท่ีสะสมไวน้ั้นมีจ านวนมากจึงเกิดอนัตรายข้ึน นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพยสิ์นอีกดว้ย ในกรณีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยมลพิษลงสู่แม่น ้ า ล าคลอง ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนท่ีเล้ียงปลาหรือสัตวน์ ้ าอย่างอ่ืนท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ซ่ึงก็เคยมีกรณีน้ีเกิดข้ึน 
ไดแ้ก่ กรณีท่ีโรงงานปล่อยสารพิษลงสู่แม่น ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น ท าให้ปลาท่ีชาวบา้นเล้ียงไวใ้น
กระชังตายไปเป็นจ านวนมาก รวมทั้งสัตวน์ ้ าอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในแม่น ้ าก็ตายไปด้วย หรือคดีคลิต้ีล่าง 
จงัหวดักาญจนบุรี ท่ีโรงแต่งแร่คลิต้ีของบริษทัคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีลกัลอบปล่อย
สารตะกัว่ลงสู่ล าห้วยคลิต้ี ท าให้ชาวบา้นท่ีใชน้ ้ าอุปโภค บริโภค หรือจบัสัตวน์ ้ ามาเป็นอาหารต่าง
ไดรั้บสารตะกัว่เขา้สู่ร่างกาย ท าให้เจ็บป่วยกนัไปต่าง ๆ นา ๆ ดงัเช่น นางมะนุเมีย ทองผาภูมิเจริด 
อายุ 34 ปี มีสารตะกัว่ในเลือด 27.18 ไมโครกรัม/ เดซิลิตร ตรวจเม่ือปี พ.ศ. 2543 หรือ ด.ญ. วศัยา 
นาสวนกิตติ อาย ุ6 ปี มีตะกัว่ในเลือด 29.45 ไมโครกรัม/เดซิลิตร ตรวจเม่ือปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้ 
   การเป็นผูเ้สียหายในคดีส่ิงแวดล้อมนั้น คือ การได้รับความเสียหายจากสารพิษ
หรือวตัถุอนัตราย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยัหรือทรัพยสิ์น จึงถือว่า
เป็นผูถู้กโตแ้ยง้สิทธิ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 จึงมีอ านาจฟ้องคดีได้ 
แต่อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากวา่ความเสียหายท่ีเกิดจากมลพิษนั้น มีลกัษณะเป็นวงกวา้งก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่คนจ านวนมาก และความเสียหายบางรายจะพบไดใ้นขณะฟ้องร้องคดีกบับางรายเป็น
ความเสียหายท่ีสะสมและยงัไม่ปรากฏความเสียหายท่ีชดัเจนในลกัษณะของระบาดวทิยา (Epidemiology) 
ในขณะที่มีการฟ้องร้องคดี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน นอกจากน้ี 
ยงัก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นของรัฐอีกดว้ย ดงันั้น 
การเป็นผูเ้สียหายโดยน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บงัคบั จึงอาจก่อให้เกิด
ขอ้จ ากดัในการมีอ านาจฟ้องคดี เม่ือพิจารณาถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 
ซ่ึงบญัญติัว่า “เม่ือมีขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึนเก่ียวกบัสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรือ
บุคคลใดจะตอ้งใชสิ้ทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบท่ีจะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งท่ีมีเขตอ านาจได้
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ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายน้ี” ปัญหาจึงมีวา่การกระท าเพียงใดจึงจะถือ
ว่ามีการโตแ้ยง้สิทธิเกิดข้ึนอนัจะถือว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของการโตแ้ยง้สิทธิของคดีส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี 
เน่ืองจากว่าคดีละเมิดทางส่ิงแวดล้อมในหลาย ๆ คดี ความเสียหายมิได้เกิดข้ึนให้พบเห็นได้ใน
ทนัทีทนัใด ความเสียหายมกัจะเกิดจากสารพิษท่ีเร่ิมสะสมในร่างกายทีละเล็กทีละน้อยไปเร่ือย ๆ 
จนถึงจ านวนมากพอ ท่ีจะแสดงผลออกมาใหเ้ห็นจนเกิดอาการเจบ็ป่วย หรือบางกรณีผูเ้สียหายแทบ
จะไม่รู้สึกตวัวา่ก าลงัไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกายซ่ึงมาจากการท่ีโรงงานอุตสาหกรรมไดป้ล่อยมลพิษ
ออกมาทั้งทางน ้ าและทางอากาศความเสียหายมิไดเ้กิดข้ึนฉบัพลนัอยา่งเช่นคดีละเมิดทัว่ไป ซ่ึงหาก
ผลเสียหายยงัไม่เกิดข้ึนก็ยงัไม่อาจถือไดว้่าถูกโตแ้ยง้สิทธิ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 55 (วนิยั เรืองศรี,2550: 239) หรือบางกรณีประชาชนท่ีอยูใ่กลแ้หล่งก าเนิดมลพิษ ซ่ึงสามารถ
คาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายข้ึนแก่ตนในไม่ช้า แต่ก็ยงัไม่สามารถใช้สิทธิทางศาลตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 เพราะความเสียหาย
ยงัไม่เกิดข้ึนเน่ืองจากไม่ไดเ้ป็นผูเ้สียหาย 
   การเป็นผูเ้สียหายในคดีส่ิงแวดลอ้มไดมี้ความเห็นจากนกักฎหมายว่า ปัญหาของ
ผูเ้สียหายในคดีส่ิงแวดล้อมนั้นใครคือผูเ้สียหายโดยตรง (Direct impact) และผูเ้สียหายโดยออ้ม 
(Indirect impact) เน่ืองจากวา่มลพิษท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งโดยตรงและโดยออ้ม 
กล่าวคือ โดยตรง คือ คนท่ีไดรั้บสารพิษและเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยั หรือ
ทรัพยสิ์น ส่วนผูเ้สียหายโดยออ้มนั้น คือ คนท่ีอยูใ่นบริเวณใกล ้ๆ กบั แหล่งก าเนิดหรือแพร่กระจาย
ของมลพิษแต่ไม่ไดรั้บความเสียหาย หรือคนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นบริเวณท่ีเกิดการแพร่กระจายของมลพิษ 
แต่ไดรั้บผลกระทบ เช่น กรณีท่ีมีมลพิษร่ัวไหลลงไปในทะเล คนท่ีก าลงัจะไปเท่ียวก็ตอ้งยกเลิกการ
จองท่ีพกัและไม่สามารถเดินทางไปเท่ียวตามท่ีไดมี้การจองท่ีพกัไว ้หรือกรณีท่ีทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกท าลายไม่วา่จะเป็นแม่น ้ า ล าคลอง ป่าไม ้ภูเขา หรือดินถูกท าลายจากสารพิษ ทั้งหมดน้ีจะถือว่า
ประชาชนคนใดคนหน่ึงท่ีอยูบ่ริเวณใกล ้ๆ นั้น เป็นผูเ้สียหายมีอ านาจฟ้องบุคคลท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายไดห้รือไม่ ถา้หากไม่ถือว่าเป็นผูเ้สียหายโดยตรงก็ไม่สามารถฟ้องคดีได ้จึงเป็นปัญหาว่า 
การเป็นผูเ้สียหายตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นคดีแพ่งทั่วไป หากจะน ามาใช้กับการฟ้องคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มจะมีความเหมาะสมเพียงใด  
   ในประเด็นการเป็นผูเ้สียหายคดีส่ิงแวดล้อมน้ี เม่ือน าไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึก
ประชากรท่ีเก่ียวข้องโดยตรงทางด้านส่ิงแวดล้อมซ่ึงมีทั้ งท่ีเป็น ผูพ้ิพากษา พนักงานอัยการ 
ทนายความ นกัวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม องคก์รเอกชน และผูน้ าชุมชน ไดแ้สดงความคิดเห็น ดงัน้ี 
   ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูพ้ิพากษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเป็นผูเ้สียหายคดี
ส่ิงแวดลอ้มวา่ในการเป็นผูเ้สียหายท่ีจะเป็นโจทก์ฟ้องคดีไดน้ั้น หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบ
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โดยตรงจากการท่ีไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกายก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยั
หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น ส่วนองค์กรเอกชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้ งข้ึนเพื่อด าเนิน
กิจกรรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ไม่ถือวา่เป็นผูเ้สียหายโดยตรงท่ีจะมีอ านาจในการฟ้องคดี แต่อาจจะถือวา่เป็นผูเ้สียหาย
โดยออ้มก็ได ้แต่การเป็นผูเ้สียหายโดยออ้มนั้นตามกฎหมายประเทศไทยก็ยงัไม่ไดบ้ญัญติัว่าให้มี
อ านาจฟ้องผูก่้อมลพิษเพื่อเรียกค่าเสียหาย อย่างไรก็ตามถ้ามีกฎหมายเก่ียวกับวิธีพิจารณาคดี
ส่ิงแวดลอ้มก็มีความเป็นไปไดท่ี้จะก าหนดให้องค์กรเอกชนดงักล่าวเป็นผูเ้สียหายโดยตรงและมี
สิทธิฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มได ้และประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นพนกังานอยัการมีความคิดเห็นว่าเม่ือมี
การปล่อยสารพิษออกมาไม่วา่ทางน ้า ทางอากาศ บุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากการกระท าหรืออาศยั
อยู่ใกล้ชิดติดต่อกบับริเวณท่ีเกิดมลพิษย่อมเป็นผูเ้สียหาย นอกจากน้ียงัมีความเห็นอีกว่าเม่ือเกิด
มลพิษท่ีใดตามกฎหมายส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่หลายฉบับจะก าหนดให้รัฐเป็นผูเ้สียหายมีอ านาจ
ฟ้องร้องด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิทั้งทางแพง่และทางอาญาอีกดว้ย 
   นอกจากน้ี ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นนกัวิชาการดา้นส่ิงแวดล้อม มีความเห็นว่า
ผูเ้สียหายในกรณีเป็นความเสียหายทางแพ่ง หมายถึง บุคคลท่ีได้รับความเสียหายจากการปล่อย
มลพิษ เช่น การปล่อยมลพิษลงใน แม่น ้ า ล าคลอง ท าให้เกิดการเน่าเสีย บุคคลท่ีใชป้ระโยชน์จาก
แม่น ้ า ล าคลอง ถือว่าเป็นผูเ้สียหาย ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลใดก็ถือว่า
บุคคลนั้นเป็นผูเ้สียหายเช่นกนั และการเป็นผูเ้สียหายในคดีแบบกลุ่มจะตอ้งปรากฏวา่มีลกัษณะของ
ความเสียหายจากเหตุการณ์เดียวกนักบัคนอ่ืนท่ีฟ้องคดีซ่ึงความเสียหายน้ีอาจจะเป็นความเสียหาย
ต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยัหรือทรัพยสิ์น นอกจากน้ีการท่ีมีบุคคลอาศยัอยูร่่วมกนัเป็นชุมชน
ในบริเวณท่ีชุมชนไดรั้บมลพิษก็ถือวา่ทั้งชุมชนเป็นผูเ้สียหาย ดงันั้น ผูเ้สียหายอาจเป็นกลุ่มคนหรือ
คนธรรมดาก็ได ้การเป็นผูเ้สียหายคดีส่ิงแวดลอ้มควรท่ีจะมีความหมายกวา้งกวา่การเป็นผูเ้สียหาย
คดีแพ่งทัว่ไป แต่ส่ิงท่ีกฎหมายของประเทศไทยยงัไม่ให้ความส าคญัมากนกัก็คือ ในกรณีท่ีมีความ
เสียหายเกิดข้ึนกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่คน กรณีน้ีบุคคลธรรมดาจะ
ไปฟ้องคดีไม่ไดซ่ึ้งน่าจะมีการก าหนดใหมี้ตวัแทนมาฟ้องคดี เช่น สมาคมหรือองคก์รเอกชนท่ีจดัตั้ง
ข้ึนมาเพื่ออนุรักษแ์ละพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มน่าจะมีอ านาจฟ้องคดีไดใ้นกรณีน้ี
เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผูก่้อมลพิษเม่ือชนะคดีและไดรั้บค่าเสียหายก็ให้น าเงินดงักล่าวมา
ใหก้บัรัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปใชใ้นการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติเพราะถือวา่การฟ้อง
คดีดงักล่าวเป็นการฟ้องคดีแทนธรรมชาติท่ีได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม การท่ีจะตีความว่า 
ผูเ้สียหายให้รวมถึงผูเ้สียหายโดยออ้มท่ีสามารถฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายได ้เช่น กรณีท่ีเกิดน ้ ามนั
ร่ัวไหลในทะเลและถูกน ้าทะเลพดัเอาคราบน ้ามนัเขา้มาชายฝ่ังท่ีเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง ตามท่ีเป็น
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ข่าวก่อนหน้าน้ีนั้น ท าให้คนท่ีจองท่ีพกัโรงแรมไวต้้องยกเลิกการไปพกัหรือการท่องเท่ียวไม่
สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายไดเ้พราะถือวา่มนัไกลเกินไปท่ีจะใหค้นท่ีท าให้น ้ามนัร่ัวไหลตอ้งรับผิด 
แต่ถา้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีน าคดีไปฟ้องยงัศาลปกครอง การเป็นผูเ้สียหายก็จะมีความหมายกวา้งข้ึน
ซ่ึงรวมถึงองค์กรเอกชนด้วย การท่ีให้องค์กรเอกชนสามารถฟ้องคดีได้ก็เป็นผลดีตรงท่ีว่าท าให้
องค์กรเอกชนสามารถฟ้องคดีได้ง่ายข้ึนแต่ผลเสียท าให้คดีข้ึนสู่ศาลเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะ
สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นกบัประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นทนายความ เก่ียวกบัการเป็นผูเ้สียหายคดี
ส่ิงแวดลอ้มโดยเห็นวา่ ผูเ้สียหาย มี 2 ประเภท คือ ผูเ้สียหายโดยตรงจากการท าละเมิด เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมปล่อยมลพิษออกมาทางอากาศ ท าให้คนในชุมชนได้รับมลพิษจากโรงงานเกิดการ
เจ็บป่วย ดงัน้ี ถือวา่เป็นผูเ้สียหายแลว้หรือในกรณีท่ีน ้ ามนัร่ัวไหลท่ีเกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง ท าให้
น ้ าทะเลและหาดทรายปนเป้ือนไปดว้ยคราบน ้ ามนั ดงัน้ี ผูเ้สียหายโดยตรง คือ ผูป้ระกอบการหรือ
ประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณเกาะเสมด็ ในกรณีน้ีจะถือวา่บุคคลท่ีอยูท่ี่อ่ืน เช่น อยูใ่นกรุงเทพ ฯ ไม่สามารถ
ไปเท่ียวได ้จะถือวา่เป็นผูเ้สียหายดว้ยหรือไม่ ยงัถือวา่ไกลเกินกวา่เหตุ แต่กรณีน้ีถือวา่ทรัพยากรธรรมชาติ
เสียหายและถือว่ารัฐเท่านั้นเป็นผูเ้สียหาย ส่วนผูเ้สียหายโดยออ้ม ในกรณีท่ีกฎหมายตอ้งการคุม้ครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น ในคดีปกครองก็จะมีองค์กรซ่ึงไม่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงแต่เป็นองคก์รท่ีท างานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มก็จะมีสิทธิฟ้องคดีได ้ซ่ึงถือวา่เป็นผูเ้สียหายโดย
ออ้ม องค์กรเอกชนท่ีท างานทางด้านน้ี เช่น สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนหรือมูลนิธินิติธรรม
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ซ่ึงศาลปกครองในปัจจุบนัชุมชนก็มีสิทธิฟ้องคดีไดโ้ดยไม่จ  าตอ้งข้ึน
เป็นทะเบียนชุมชน แต่ถา้ในศาลยติุธรรมยงัมีปัญหาในเร่ืองของอ านาจฟ้องซ่ึงจะตอ้งพิจารณาวา่จะ
มีสิทธิฟ้องคดีได้หรือไม่ ส่วนความคิดเห็นของประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นองค์กรเอกชน มีความ
คิดเห็นวา่ผูเ้สียหายคดีส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง บุคคลท่ีอยูใ่นบริเวณท่ีมีมลพิษเกิดข้ึน เช่น การท่ีมีการ
ปล่อยมลพิษออกมาทั้งน ้าและทางอากาศท าใหบุ้คคลเกิดการเจ็บป่วยซ่ึงเป็นกรณีท่ีไดรั้บผลกระทบ
โดยตรงต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพและอนามยั และยงัรวมถึงบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากการท่ีไม่ได้
ใชท้รัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย เช่น ภูเขา ป่าไม ้แม่น ้ า ล าคลอง ทะเล 
ดงัน้ี ถือวา่ชาวบา้นหรือชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบไม่ไดใ้ชท้รัพยากรเหล่าน้ีถือวา่เป็นผูเ้สียหาย นอกจากน้ี
การท่ีชุมชนได้รับผลกระทบจากมลพิษไม่สามารถอาศยัอยู่ต่อไปได้และมีการยา้ยถ่ินท่ีอยู่ ตอ้ง
กระจดักระจายกนัไปท าให้ความเป็นอยูข่องชุมชนท่ีเป็นอยูด่ ั้งเดิมล่มสลาย กรณีน้ีชุมชนก็น่าจะถือ
ว่าเป็นผูเ้สียหายมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนน้ีได้ และประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูน้ า
ชุมชนมีความคิดเห็นว่า การท่ีบุคคลหรือชุมชมซ่ึงในชุมชนอาจจะมีผูท่ี้อาศยัอยู่จ  านวนมากไดรั้บ
มลพิษก็ถือวา่เป็นผูเ้สียหายได ้หรือหน่วยงานราชการท่ีไดรั้บผลกระทบจากมลพิษซ่ึงอยูใ่นบริเวณ
นั้น ๆ ก็ถือว่าเป็นผูเ้สียหายได้เช่นกนั ฉะนั้นในส่วนของผูเ้สียหายก็คือผูท่ี้ได้รับผลกระทบจาก
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มลพิษรวมถึงหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาล ฯลฯ ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีมลพิษนั้น  
   ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ทรงคุณวุฒินั้ นการเป็นผู ้เสียหายทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม มี 2 ประเภท คือ  
    - ผูเ้สียหายโดยตรง คือ บุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายหรือผลกระทบจากมลพิษท่ี
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยั และจะปรากฏแสดงอาการออกมาโดยการ
เจ็บป่วยซ่ึงจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยเพียงใดก็ข้ึนอยู่กบัปริมาณมลพิษท่ีรับเขา้สู่ร่างกายหรือ
ความแข็งแรงของร่างกายของแต่ละบุคคล นอกจากน้ี ยงัรวมถึงการท่ีทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหาย
จากมลพิษ เช่น ในกรณีท่ีมีการปล่อยน ้าเสียออกมาจากโรงงานลงสู่ แม่น ้า ล าคลอง หรือทะเล ท าให ้
กุง้ ปลา หรือสัตวน์ ้าอ่ืน ๆ ท่ีประชาชนเล้ียงไวใ้นกระชงัตายไป 
    ส าหรับกรณีทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายไม่ว่าจะดว้ยมลพิษหรือการกระท า
ของบุคคลใดก็ตาม เช่น ภูเขา ป่าไม ้แม่น ้ า ล าคลอง ทะเล ถูกท าลาย ในกรณีน้ีไม่ถือว่าประชาชน
ทัว่ไปเป็นผูเ้สียหายแต่ถือว่ารัฐเป็นผูเ้สียหาย เวน้แต่ว่าประชาชนเหล่านั้นจะไดใ้ช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ เช่น ใช้น ้ าบริโภค หรือเพื่อท าการเกษตร เล้ียงปลา หรือจบัสัตวน์ ้ าเพื่อ
เป็นอาหารหรือการประกอบอาชีพส่งผลให้ไม่สามารถท่ีจะใช้น ้ านั้ นต่อไปได้ท าให้เกิดความ
เดือดร้อนไม่สามารถเล้ียงสัตวน์ ้า หรือใชน้ ้าเพื่อการบริโภคต่อไปได ้
    - ผูเ้สียหายโดยอ้อม คือ บุคคลท่ีไม่ได้รับความเสียหายจากมลพิษโดยตรง 
กล่าวคือ ไม่ไดเ้กิดความเจ็บป่วยจากการท่ีไดมี้การปล่อยมลพิษออกมาแต่จะอาศยัอยูบ่ริเวณรอบ ๆ 
หรืออยู่ใกลแ้หล่งก าเนิดมลพิษที่มีการแพร่กระจายออกมา นอกจากน้ียงัรวมถึงองค์กรเอกชน 
(Non-Governmental Organization: NGO) ท่ีจดทะเบียนจดัตั้ งข้ึนมาเพื่อด าเนินกิจกรรมทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่ออนุรักษแ์ละพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก็ยงัไม่มี
กฎหมายก าหนดใหผู้เ้สียหายโดยออ้มสามารถท่ีจะฟ้องคดีต่อศาลได ้
   ส าหรับผูเ้สียหายโดยออ้ม เห็นวา่ควรท่ีจะมีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลเม่ือเห็นวา่มีการ
กระท าอนัเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้ศาลมีค าสั่งห้ามกระท าการ
ดงักล่าวได ้และฟ้องคดีเพื่อให้ผูก่้อมลพิษให้จดัการฟ้ืนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกท าลายให้
กลบัคืนมาในสภาพท่ีดีเหมือนเดิมได้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชนมีส่วน
ร่วมพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 ก าหนดไวใ้น หมวด 3 โดยก าหนดให้บุคคลหรือชุมชนมีสิทธิจดัการ บ ารุงรักษา
และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล
และย ัง่ยืน (มาตรา 43 (2)) และหมวด 4 ไดก้  าหนดหน้าท่ีของบุคคลไว ้คือ ร่วมมือและสนบัสนุน 
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การอนุรักษแ์ละคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมรดก
ทางวฒันธรรม (มาตรา 50 (8))  
   ในคดีส่ิงแวดลอ้มการท่ีจะยดึหลกัเกณฑ์ความเป็นผูเ้สียหายตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 นั้น ส าหรับผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าเป็นข้อจ ากัดของการเป็น
ผูเ้สียหาย ท าให้ผูเ้สียหายโดยตรงหรือผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริงเท่านั้นท่ีมีอ านาจฟ้องคดี แต่ในกรณีความ
เสียหายเกิดข้ึนกบัทรัพยากรธรรมชาติ รัฐเท่านั้นเป็นผูเ้สียหาย ถา้ประชาชนไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กับการใช้ประโยชน์โดยตรงจากทรัพยากรธรรมชาติไม่ถือว่าเป็นผูเ้สียหายโดยตรงท าให้ไม่มี
อ านาจในการฟ้องคดี แต่ถา้ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์โดยการอุปโภคหรือบริโภค เช่น ไดใ้ชแ้ม่น ้า 
ล าคลอง ในการเกษตรเพาะปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว ์เม่ือมีการปล่อยมลพิษลงสู่แม่น ้ า ล าคลอง ถือวา่
เป็นผูเ้สียหายโดยตรงจึงมีอ านาจฟ้องได้ อย่างไรก็ตาม การท่ีมีการปล่อยมลพิษออกมาและท าให้
เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ แต่หากมองในแง่ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณรอบ ๆ 
หรืออยู่ใกลก้บัแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น แมว้่าประชาชนเหล่านั้นจะไม่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต 
ร่างกาย สุขภาพ อนามยัหรือทรัพยสิ์นก็ตาม แต่การท่ีธรรมชาติถูกท าลายไปไม่วา่จะเป็น แม่น ้า ล าคลอง 
ทะเล ป่าไม ้ภูเขา หรือดิน ก็กระทบต่อความเป็นอยู่ทั้งในปัจจุบนัหรืออนาคต ซ่ึงในเร่ืองน้ีตาม
แนวคิดสิทธิในส่ิงแวดลอ้มนั้น ถือวา่ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิตความเป็นอยูข่องมนุษย์
และบุคคลแต่ละคนเป็นผูท้รงสิทธิท่ีจะสงวนรักษาเพื่อให้ส่ิงแวดลอ้มไม่ถูกท าลาย และเพื่อความ
เป็นอยู่ท่ีดีปลอดจากมลพิษ ไดใ้ช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีท าให้เป็นผลดีต่อสุขภาพ อนามยั 
โดยท่ีถือว่าส่ิงแวดล้อมเป็นของทุก ๆ คน ซ่ึงทุกคนจะกล่าวอ้างความเป็นเจ้าของเพื่อจะได้ใช้
ประโยชน์โดยหวงแหน และพิทกัษ ์รักษา เพื่อมิใหผู้อ่ื้นมาท าลายส่ิงแวดลอ้ม ท าใหแ้นวคิดในเร่ือง
สิทธิในส่ิงแวดลอ้มไดมี้การแพร่ออกไปอย่างกวา้งขวางเน่ืองจากว่าไดมี้เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึน
ในโลกอนัเน่ืองมาจากการท่ีไม่ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เช่น สภาวะการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
(Climate change) ท าใหม้นุษยเ์กิดความหวาดกลวัวา่ส่ิงแวดลอ้มจะถูกท าลายจนหมดส้ินไปคงเหลือ
ไวแ้ต่มลพิษต่าง ๆ และเกิดความคิดท่ีจะอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อให้อยูก่บัตนเอง ชุมชน และโลกน้ี
ไปนาน ๆ จึงเป็นท่ีมาของแนวคิดวา่ส่ิงแวดลอ้มน่าจะเป็นสมบติัของทุกคนมิใช่ของคนใดคนหน่ึง 
ดงันั้น เม่ือทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มถูกท าลายเน่ืองจากมลพิษ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่รอบ ๆ 
หรืออยู่บริเวณใกล้ ๆ นั้น ก็มีสิทธิที่จะคุม้ครองหรือพิทกัษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาตินั้ นได้
โดยไม่จ  าตอ้งค านึงวา่มลพิษนั้นไดก่้อให้เกิดความเสียหายหรือภยนัตรายแก่ร่างกาย สุขภาพ อนามยั 
หรือทรัพยสิ์น ดงันั้น เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนส าหรับผูท่ี้มีอ านาจฟ้องคดี จึงควรก าหนดบทนิยามศพัท์
ของค าวา่ ผูเ้สียหาย ให้หมายความรวมถึงผูเ้สียหายโดยออ้มซ่ึงครอบคลุมถึงประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณ
รอบ ๆ หรืออยูใ่กลก้บัแหล่งก าเนิดมลพิษ แมว้า่จะไม่ไดรั้บความเสียหายโดยตรงก็ตามและองคก์ร
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เอกชนทางส่ิงแวดล้อมท่ีจดทะเบียนและมีวตัถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มีอ านาจท่ีจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ผูก่้อมลพิษหยุดกระท าการอันเป็นการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและฟ้องคดีเพื่อให้ผู ้ก่อมลพิษให้จัดการแก้ไขฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกท าลายใหก้ลบัคืนมาในสภาพท่ีดีเหมือนเดิมได ้
   ประเด็นในเร่ืองผูเ้สียหายนั้นการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มของสหรัฐอเมริกา 
และเครือรัฐออสเตรเลียไม่มีการกล่าวถึงแต่อย่างใด แต่ประเทศอินโดนีเซียมีการก าหนดให้
ประชาชนท่ีไดรั้บความเสียหายโดยตรงเป็นผูเ้สียหาย นอกจากน้ียงัก าหนดให้ชุมชนท่ีไดรั้บความ
เสียหายจากมลพิษมีอ านาจฟ้องคดีได้ รวมถึงองค์กรเอกชนท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซ่ึงมี
วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งองคก์รข้ึนมาเพื่อด าเนินภารกิจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ถือวา่มีฐานะ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงมีอ านาจฟ้องคดีทางส่ิงแวดลอ้มได ้
   (2) จ  านวนสมาชิกกลุ่ม 
   เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนจากมลพิษ ผูท่ี้ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิท่ีจะ
เรียกร้องให้มีการชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยการน าคดีข้ึนสู่ศาลฟ้องผูก่้อมลพิษให้ตอ้งรับผดิโดย
การเป็นโจทก์ฟ้องคดีเพียงคนเดียวหรือเป็นโจทก์ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่ไดมี้การปรับปรุง แกไ้ข เพิม่เติม หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ท าใหผู้เ้สียหาย
มีทางเลือกเพิ่มข้ึนในการเรียกร้องค่าเสียหายโดยการรวมกนัเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีมีความเสียหายอนั
เน่ืองมาจากขอ้เท็จจริงและหลกักฎหมายเดียวกนัฟ้องคดีแบบกลุ่มและเฉพาะสมาชิกกลุ่มท่ีเป็น
โจทก์เท่านั้นท่ีจะมีฐานะเป็นคู่ความท่ีสามารถด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่มได้ เช่น การท่ีโรงงาน
ปล่อยน ้ าเสียลงในแม่น ้ า ท าให้ปลาท่ีเล้ียงไวต้ายไปเป็นจ านวนมาก และยงัท าให้ผูท่ี้ใช้น ้ าในการ
อุปโภคหรือบริโภคเกิดอาการแพ ้หรือคนั ตามร่างกายเป็นอนัตรายต่อร่างกาย หรือกรณีท่ีน ้ามนัจาก
เรือบรรทุกน ้ ามนัร่ัวไหลลงสู่ทะเลสร้างความเสียหายต่อประชาชน ชาวประมง ระบบนิเวศวิทยา 
ทรัพยากรธรรมชาติ และธุรกิจการท่องเท่ียว หรือกรณีกลุ่มลูกจา้งฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายจา้ง 
หรือกลุ่มผูบ้ริโภคฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผูป้ระกอบธุรกิจ เป็นตน้ 
   การเป็นสมาชิกกลุ่มในการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น ในทางปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบั
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ก็คือ เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนเก่ียวกบัมลพิษท่ีใดทนายความจะเขา้ไปหา
กลุ่มผูเ้สียหายเอง โดยประสานไปยงัผูน้ าชุมชนเพื่อแจง้ให้ทราบวา่จะมีทนายความเขา้มาช่วยเหลือ
ในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและนดัผูเ้สียหายมาประชุมเพื่อสอบถามเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน 
ความเสียหายท่ีแต่ละคนได้รับ ซ่ึงจะท าให้ทราบว่าผูเ้สียหายแต่ละคนนั้นได้รับความเสียหาย
ทางดา้นใดบา้ง เช่น ร่างกาย สุขภาพ อนามยั หรือทรัพยสิ์น และจดัท าบญัชีรวบรวมรายช่ือผูเ้สียหาย
ทั้งหมดโดยใหผู้เ้สียหายถ่ายเอกสารส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนมามอบให ้และจดัท าบญัชีความ
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เสียหายท่ีแต่ละคนได้รับเพื่อใช้เป็นหลกัฐานประกอบในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อไป เม่ือ
ทนายความรวบรวมจ านวนคนท่ีไดรั้บความเสียหายในเหตุการณ์เดียวกนัแลว้ และไดมี้การตกลง
กนัให้ทนายความฟ้องคดีโดยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ก็จะเขา้สู่ขั้นตอนของการขออนุญาตต่อศาล
เพื่อด าเนินคดีแบบกลุ่ม การท่ีศาลจะมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้จะตอ้งท าการไต่สวน
ค าร้องดงักล่าว และเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามท่ีบญัญติัไวใ้น มาตรา 222/12 คือ 
    (1) สภาพแห่งขอ้หา ค าขอบงัคบั และขอ้อา้งท่ีอาศยัเป็นหลกัแห่งขอ้หาของ
โจทกแ์ละ ของกลุ่มบุคคล มีลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 222/10 
    (2) โจทกไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะเฉพาะท่ีเหมือนกนัของกลุ่มบุคคลท่ีชดัเจน
เพียงพอ เพื่อใหรู้้ไดว้า่เป็นกลุ่มบุคคลใด 
    (3) กลุ่มบุคคลมีสมาชิกกลุ่มจ านวนมาก ซ่ึงการด าเนินคดีอยา่งคดีสามญัจะท า
ใหเ้กิดความยุง่ยากและไม่สะดวก 
    (4) การด าเนินคดีแบบกลุ่มจะเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากกวา่การด าเนินคดี
อยา่งคดีสามญั  
    (5) โจทก์ไดแ้สดงให้เห็นว่าโจทก์เป็นสมาชิกกลุ่มท่ีมีคุณสมบติั ส่วนไดเ้สีย 
รวมตลอดทั้ง การไดม้าซ่ึงสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่ม ตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา ถา้มี และ
โจทก์รวมทั้งทนายความ ท่ีโจทก์เสนอให้เป็นทนายความของกลุ่มสามารถด าเนินคดีคุม้ครองสิทธิ
ของกลุ่มบุคคลไดอ้ยา่งเพียงพอ และเป็นธรรม 
   จากบทบญัญติัดงักล่าว เห็นได้ว่าการท่ีศาลจะมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบ
กลุ่มไดน้ั้น จะตอ้งเขา้หลกัเกณฑท์ั้ง 5 ประการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกัเกณฑป์ระการท่ี 3 ท่ีเก่ียวกบั
สมาชิกกลุ่ม ซ่ึงไดก้ าหนดวา่ “กลุ่มบุคคลมีสมาชิกกลุ่มจ านวนมาก ซ่ึงการด าเนินคดีอยา่งคดีสามญั
จะท าให้เกิดความยุ่งยากและไม่สะดวก” การท่ีกฎหมายก าหนดแต่เพียงว่า “กลุ่มบุคคลมีสมาชิก
จ านวนมาก...” ไม่ได้ก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มไวว้่าสมาชิกจ านวนมากจะตอ้งมีจ านวนขั้นต ่า
เท่าใด ศาลจึงจะมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้ซ่ึงจะท าให้การใชดุ้ลพินิจของแต่ละศาล
ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มแตกต่างกนัออกไป แมว้า่ในอีกศาลหน่ึงจะมี
จ านวนสมาชิกกลุ่มเท่ากนัก็ตาม จึงเป็นปัญหาว่า การท่ีกฎหมายไม่ไดก้  าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่ม
ขั้นต ่าเอาไวใ้นการท่ีศาลใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ด าเนินคดีแบกลุ่ม หากจะน ามาใช้กบัการฟ้องคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ในกระบวนการด าเนินคดีของศาลเพียงใด 
   ในประเด็นจ านวนสมาชิกกลุ่มน้ี เม่ือน าไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกประชากรท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงในด้านส่ิงแวดล้อมซ่ึงมีทั้งท่ีเป็น ผูพ้ิพากษา พนักงานอยัการ นักวิชาการด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ทนายความ องคก์รเอกชน มีความคิดเห็นแตกต่างกนั คือ 
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   ฝ่ายท่ีเห็นวา่ไม่ควรจะก าหนดจ านวนสมาชิกประกอบดว้ย ประชากรสัมภาษณ์ท่ี
เป็น ผูพ้ิพากษา นกัวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทนายความ และองคก์รเอกชน ดงัน้ี 
   ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูพ้ิพากษามีความคิดเห็นวา่ จ  านวนตั้งแต่ 2 คน ข้ึนไป ก็
ถือวา่เป็นกลุ่ม จึงไม่ควรท่ีจะใหก้ฎหมายก าหนดสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าไวว้า่มีจ  านวนเท่าใด แมว้า่มีเพียง 
2 คน ก็ถือวา่เป็นกลุ่ม แต่การท่ีคนเพียง 2 คน จะมาขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นก็เป็นดุลพินิจ
ของศาลอยู่แล้วว่าจะอนุญาตหรือไม่เพราะศาลต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและเหตุผลอ่ืน
ประกอบดว้ย นอกจากน้ีการท่ีจะมีการก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าไวน้ั้นอาจก่อให้เกิดการใช้
บงัคบักฎหมายไม่ทัว่ถึง ตวัอยา่งเช่น ถา้จะก าหนดไวว้า่การท่ีจะด าเนินคดีแบบกลุ่มไดน้ั้นจะตอ้งมี
สมาชิกกลุ่มขั้นต ่าอยา่งนอ้ย 10 คน ท าใหใ้นบางคดีท่ีมีผูเ้สียหายเพียง 8-9 คน ไม่สามารถขออนุญาต
ด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นนกัวิชาการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าถา้หากว่ามีการก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าไว ้จึงจะ
สามารถด าเนินคดีแบบกลุ่มไดน้ั้นจะเป็นผลดีตรงท่ีจะท าให้มีความชดัเจนข้ึน อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาในทางปฏิบติัก็จะท าให้เกิดปัญหาข้ึนไดซ่ึ้งอาจจะไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์บางอย่าง 
หรือบางกรณีก็ได ้การท่ีมีบุคคล 2 หรือ 3 คน เป็นผูเ้สียหายในกรณีน้ีก็สามารถด าเนินการฟ้องคดี
แบบธรรมดาไดโ้ดยการเป็นโจทก์ร่วม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 59 แต่ถา้มี
ผูเ้สียหายประมาณ 20 คน ก็น่าคิดว่าสามารถด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้อย่างไรก็ตาม จ านวนสมาชิก
กลุ่มน้ีเห็นว่าควรปล่อยให้เป็นดุลพินิจของศาลท่ีจะเห็นสมควรในการอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบ
กลุ่มเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้กฎหมาย และจะเป็นประโยชน์แก่ผูฟ้้องคดีมากกว่า และ
ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นทนายความ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ไม่ควรท่ีจะก าหนดจ านวนสมาชิก
กลุ่มขั้นต ่าไวเ้ป็นเง่ือนไขของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม เน่ืองจากเห็นวา่ จ  านวนสมาชิกกลุ่มไม่จ  าตอ้ง
ก าหนดจ านวนสมาชิกขั้นต ่าไวแ้ต่อยา่งใด เพราะจะท าให้เกิดปัญหาวา่จ านวนสมาชิกมากหรือนอ้ย
เป็นเพราะอะไร การท่ีก าหนดขั้นต ่าเพื่อให้เห็นว่าเป็นกลุ่มก็จะเกิดปัญหาในเร่ืองการข่มขู่หรือ
คุกคาม จากอีกฝ่ายหน่ึงเพราะไม่ตอ้งการให้มีสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด ตวัอยา่งเช่น 
กรณีท่ีโรงงานปล่อยมลพิษมาทางน ้ าท าให้ประชาชนท่ีใช้น าเกิดอาการแพ ้เป็นผื่นคนัตามร่างกาย 
หรือน าไปใช้ในการเกษตรท าให้ผกั หรือตน้ไมท่ี้ปลูกไวต้าย ในกรณีน้ีถา้มีประชาชนไดรั้บความ
เสียหายหลายร้อยคน แต่ถา้กฎหมายก าหนดการเป็นสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าไวว้า่อย่างน้อย 10 คน หรือ 
20 คน เม่ือถูกข่มขู่หรือคุกคามท าใหมี้แต่ท่ีกลา้มาฟ้องคดีมีเพียง 5 คนหรือมากกวา่น้ีแต่ไม่ถึง 10 คน 
ก็จะท าให้ไม่สามารถฟ้องคดีแบบกลุ่มได ้ดงัน้ี ควรปล่อยให้เป็นดุลพินิจของศาลในการใชดุ้ลพินิจ
ว่าจ  านวนเท่าใดจึงจะเหมาะสมในการด าเนินคดี เพราะว่าถา้จ านวนน้อยไปศาลอาจไม่อนุญาตให้
ด าเนินคดีแบบกลุ่มอยู่แลว้หรือว่าอาจจะไปฟ้องเป็นคดีทัว่ ๆ ไปได ้ส าหรับประชากรสัมภาษณ์ท่ี
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เป็นองค์กรเอกชน มีความคิดเห็นว่าในการฟ้องคดีแบบกลุ่มเป็นการฟ้องคดีแบบมีโจทก์คนเดียว
หรือหลายคนโดยโจทก์จะเรียกค่าเสียหายท่ีไดรั้บและเรียกค่าเสียหายให้แก่สมาชิกกลุ่มดว้ย ซ่ึงใน
ขั้นตอนการฟ้องคดีจะมีการรวบรวมรายช่ือสมาชิกกลุ่มท่ีได้รับความเสียหายอันเน่ืองมาจาก
ข้อเท็จจริงเดียวกันและหลักกฎหมายเดียวกัน เม่ือศาลมีค าพิพากษา สมาชิกกลุ่มก็จะน าผลค า
พิพากษาท่ีให้ชนะคดีไปยื่นค าขอรับช าระหน้ี กระบวนการต่าง ๆ เหล่าน้ี เห็นว่าไม่ควรก าหนด
จ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าไว ้ปล่อยให้เป็นไปตามดุลพินิจของศาลท่ีจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม  
   ฝ่ายท่ีเห็นว่าควรจะก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าไว ้ประกอบดว้ยประชากร
สัมภาษณ์ท่ีเป็นพนกังานอยัการ และผูน้ าชุมชน ดงัน้ี 
   ประชากรสัมภาษณ์สัมภาษณ์ท่ีเป็นพนักงานอยัการ มีความคิดเห็นว่าควรมีการ
ก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าไวเ้พื่อเป็นแนวทางให้ศาลใช้ในการพิจารณาว่ามีจ  านวนสมาชิก
กลุ่มมากเพียงพอท่ีจะอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มไดห้รือไม่ ซ่ึงจ านวนสมาชิกกลุ่มน้ีควรมีอยา่ง
น้อย 50 คน เพราะเป็นจ านวนมากเพียงพอท่ีจะแสดงถึงความเสียหายต่อคนเป็นจ านวนมากน่าจะ
ด าเนินคดีไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูน้ า
ชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรท่ีกฎหมายจะก าหนดสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าไว ้โดยจะก าหนด
จ านวนสมาชิกกลุ่มข้ึนต ่าไว ้ประมาณ 5 คน ก็ถือว่าเหมาะสมแล้ว แต่ถ้าจะก าหนดไวสู้งกว่าน้ี 
อยา่งเช่น 50 คนข้ึนไป ก็อาจจะท าใหก้ารรวมกลุ่มของผูเ้สียหายเกิดความยากล าบากเพราะบางกรณี 
อาจจะไม่มีผูเ้สียหายมากเพียงพอท่ีจะรวมกนัใหไ้ดจ้  านวนนั้นก็ได ้
   ในประเด็นจ านวนสมาชิกกลุ่มน้ี เห็นวา่การท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งไดบ้ญัญติักระบวนพิจารณาว่าดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่มก็เพราะว่าการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและสามารถคุม้ครอง
ผูเ้สียหายจ านวนมากไดใ้นการด าเนินคดีเพียงคร้ังเดียว ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเห็นไดช้ดัเจน
ว่าตอ้งการคุม้ครองผูเ้สียหายจ านวนมาก แต่กฎหมายกลบัไม่ไดก้  าหนดจ านวนผูเ้สียหายท่ีจะเป็น
สมาชิกกลุ่มในกลุ่มบุคคลท่ีจะฟ้องเป็นคดีเดียวกนัไว ้ซ่ึงในการท่ีศาลจะอนุญาตให้ด าเนินคดีแบ
กลุ่มไดน้ั้นศาลตอ้งท าการไต่สวนเพื่อให้เป็นท่ีพอใจแก่ศาล ตาม มาตรา 222/12 (3) กล่าวคือ “กลุ่ม
บุคคลมีสมาชิกกลุ่มจ านวนมาก” ตามมาตราน้ีเป็นการปล่อยให้เป็นดุลพินิจของแต่ละศาลท่ีจะ
พิจารณา วินิจฉยัวา่ จ  านวนสมาชิกกลุ่มจ านวนเท่าใดท่ีจะถือวา่มีจ านวนมากพอและเหมาะสมท่ีจะ
อนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มได้ ท าให้การใช้ดุลพินิจของแต่ละศาลอาจแตกต่างกนัไปและจะ
ส่งผลใหค้  าวนิิจฉยัของศาลท่ีเก่ียวกบัการอนุญาตใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่มขดัแยง้กนัได ้ 
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   จ านวนสมาชิกกลุ่มในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ตามกฎหมายของต่างประเทศพบวา่
มีเครือรัฐออสเตรเลียท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขจ านวนกลุ่มบุคคลไว ้กล่าวคือ ตอ้งมีจ านวนสมาชิกกลุ่ม
อย่างน้อย 7 คน โดยมีขอ้เรียกร้องต่อบุคคลเดียวกนัหรือหลายคน (Federal count of Australia Act 
1976,33©(1)(a) ) ส่วนสหรัฐอเมริกาไม่ไดก้  าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าไว ้เพียงแต่ไดก้ าหนด
ไวว้่าสมาชิกของกลุ่มมีจ านวนมาก (Numerous) และการท่ีสมาชิกของกลุ่มจะเขา้มาร่วมกนัในคดี
นั้นเป็นส่ิงท่ีท าได้ยากในทางปฏิบัติ (Impracticable) ( Federal Rule of Civil Procedure Rule, 23 
(a)(1) ) ส่วนประเทศอินโดนีเซียก็เช่นเดียวกันไม่ได้ก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าในการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มไว ้เพียงแต่ก าหนดไวว้า่จ  านวนสมาชิกกลุ่มมีจ านวนมาก จนกระทัง่ท าให้ไม่มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินคดี หากมีการน าคดีมาฟ้องรวมกนัหรือแยกกนัเป็นรายคดีในกฎหมายวิธี
พิจารณาความในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม ตามขอ้ก าหนดท่ี 1 ปี 2002 ของศาลฎีกา (Regulation of the 
Supreme Court of the Republic of Indonesia, Number; 1 of 2002) การท่ีกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลีย
ไดก้ าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าเอาไวใ้นการด าเนินคดีแบบกลุ่มจะท าให้ผูใ้ช้บงัคบักฎหมาย
อยา่งเช่นศาลไดใ้ชก้ฎหมายไปในทิศทางเดียวกนัส าหรับการอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยยดึ
หลกัเกณฑ์จ านวนผูเ้สียหาย และการท่ีก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าไวจ้  านวน 7 คนน้ี เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีตอ้งการสนบัสนุนใหมี้การด าเนินคดีแบบกลุ่มไดง่้ายข้ึน 
   อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่จากกการสัมภาษณ์เชิงลึก 
มีความคิดเห็นว่าไม่ควรท่ีจะก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าเอาไวค้วรปล่อยให้เป็นดุลพินิจของ
ศาลในการท่ีจะพิจารณาว่าจ านวนสมาชิกกลุ่มตอ้งมีจ านวนเท่าใดจึงจะเหมาะสมและอนุญาตให้
ด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้โดยท่ีไม่ไดพ้ิจารณาในประเด็นท่ีวา่หากไม่ก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่า
เอาไวจ้ะก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจของแต่ละศาลแตกต่างกนัไปท าให้ไม่เป็นบรรทดัฐานเดียวกนั 
ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในองค์กรศาลในการพิจารณาคดี ส าหรับผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าประเด็น
จ านวนสมาชิกกลุ่มนั้น ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/12 (3) ไม่ไดก้  าหนดขั้น
ต ่าเอาไวเ้พียงแต่ก าหนดว่า “กลุ่มบุคคลมีสมาชิกกลุ่มจ านวนมาก” การท่ีกฎหมายไม่ได้ก าหนด
จ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าเอาไวแ้ต่ให้เป็นดุลพินิจของศาล ท าให้อาจเกิดการใช้ดุลพินิจท่ีแตกต่าง
กนั การก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่าส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นมีความส าคญั เน่ืองจาก
จะเป็นบรรทดัฐานหรือแนวทางท่ีทุกศาลสามารถใช้พิจารณาไปในทิศทางเดียวกนัท่ีมีความชดัเจน
ไม่ใช่อยู่ในดุลพินิจของแต่ละศาลซ่ึงอาจจะไม่เหมือนกนัจึงอาจท าให้เกิดความสับสนในการฟ้อง
คดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มของทนายความหรือผูเ้สียหายได้ และอาจจะส่งผลกระทบต่อความ
น่าเช่ือถือและความเช่ือมัน่ในกระบวนการยุติธรรม นอกจากน้ีการก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่มขั้นต ่า
ไวน้ั้นจะส่งผลดีต่อทนายความท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการรวบรวมหรือตระเตรียมผูเ้สียหายให้ได้
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จ านวนสมาชิกกลุ่มครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ดงันั้น จึงเห็นควรก าหนดจ านวนสมาชิกกลุ่ม
ขั้นต ่าไวเ้อาไว ้ส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม  
  2) อายคุวามฟ้องคดี  
  อายุความ หมายถึง ก าหนดเวลาในการท่ีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับการฟ้องร้องหรือ
การใชสิ้ทธิเรียกร้องภายในก าหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว ้มิฉะนั้นจะถือวา่หมดอายุความ 
หรือ ขาดอายุความ หมายความว่าหมดเวลาในการใช้สิทธิฟ้องร้อง ซ่ึงระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้น
ลกัษณะน้ีจะมีเท่าใดข้ึนอยู่กบัลกัษณะความผิดแต่ละประเภทและข้ึนอยู่กบักฎหมายจะบญัญติัไว ้
โดยทัว่ไปอายุความจะมีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กรณีท่ีเป็นการฟ้องร้อง
ทางแพ่ง และในประมวลกฎหมายอาญาในกรณีท่ีเป็นคดีอาญา เป็นต้น และในบางกรณีเป็น
ความผดิเฉพาะก็จะมีบญัญติัไวใ้นกฎหมายเฉพาะ 
  ในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากความเสียหายท่ีไดรั้บนั้นเกิด
จากการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ เป็นการฟ้องร้องเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษให้ตอ้งรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซ่ึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ ร่างกาย สุขภาพ อนามยั 
หรือทรัพยสิ์น อาจจะมิไดเ้กิดข้ึนในทนัทีทนัใด และการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มถือ
ว่าเป็นคดีละเมิดประเภทหน่ึง กฎหมายก าหนดให้ตอ้งฟ้องร้องภายในเวลาอายุความท่ีกฎหมาย
ก าหนดไวห้ากผูเ้สียหายฟ้องคดีเม่ือพน้ก าหนดอายุความไปแลว้ศาลก็ตอ้งพิพากษายกฟ้องเพราะ
เป็นคดีขาดอายุความโดยไม่จ  าตอ้งวินิจฉยัในประเด็นความเสียหายแต่อยา่งใด ตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีบทบญัญติัความรับผิดทางแพ่งไวเ้ป็น
การเฉพาะ แต่ก็มิไดมี้บทบญัญติัในเร่ืองอายคุวามไวเ้ป็นการเฉพาะ ดงันั้น ในการฟ้องร้องด าเนินคดี
กบัผูท้  าละเมิดจึงตอ้งใชอ้ายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 448 วรรคแรก ซ่ึง
บญัญติัวา่ “สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอนัเกิดแต่มูลละเมิด ท่านวา่ขาดอายุความเม่ือพน้หน่ึงปีนบัแต่
วนัท่ีผูต้อ้งเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัผูพ้ึงจะตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนหรือเม่ือพน้สิบปีนบัแต่
วนัท าละเมิด” ดงันั้น อายคุวามส าหรับฟ้องผูท้  าละเมิดกฎหมายก าหนดอายคุวามสูงสุดไวเ้พียง 10 ปี 
จึงเป็นปัญหาวา่อายคุวามฟ้องคดีละเมิดทัว่ไปน้ีหากจะน ามาใชก้บัการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม
จะมีความเหมาะสมเพียงใด และจะเร่ิมตน้นบัอายุความเม่ือใด เม่ือพิจารณาลกัษณะความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนและปรากฏอาการเจบ็ป่วยออกมาให้เห็นซ่ึงอาจตอ้งใชเ้วลาตามสภาพร่างกาย หรือภูมิคุม้กนั
ของแต่ละคน 
  ในประเด็นอายุความฟ้องคดีน้ี เม่ือน าไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกประชากรท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงในดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีทั้งท่ีเป็น ผูพ้ิพากษา พนกังานอยัการ นกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ทนายความ องคก์รเอกชน และผูน้ าชุมชน ไดมี้ความคิดเห็น ดงัน้ี 
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  ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูพ้ิพากษามีความคิดเห็นวา่ การใชห้ลกัทัว่ไปทางละเมิดใน
การฟ้องร้องคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ 10 ปี เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว 
เน่ืองจากวา่ในการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มถือวา่เป็นการฟ้องคนท่ีท าละเมิดตามกฎหมายแพง่ ซ่ึงในเร่ือง
การนบัอายคุวามของการละเมิดน้ีตราบใดท่ียงัมีการท าละเมิดอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ในส่วนของอายคุวาม
ก็ยงัไม่เร่ิมนบั จะมีการนบัเร่ิมอายุความก็ต่อเม่ือการท าละเมิดส้ินสุดลงแลว้ ในกรณีท่ีจะก าหนดให้
มีอายคุวามส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ 10 ปี โดยอาจจะเป็น 20 ปี หรือ 30 ปี เม่ือพิจารณาถึงผูท้  า
ละเมิดก็จะตอ้งถูกผูกพนัตามอายุความน้ียาวนานข้ึน การท่ีกฎหมายก าหนดให้มีอายุความในการ
ฟ้องร้องคดีจะท าให้ผูก้ระท าความผิดไดรู้้ตวัว่าจะตอ้งหลุดพน้จากความรับผิดเม่ือใด ฉะนั้น การ
ก าหนดให้มีอายุความฟ้องร้องคดีในคดีส่ิงแวดลอ้ม 10 ปี ถือว่าเหมาะสมแลว้ไม่ควรท่ีจะมากไป
กวา่น้ี ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นพนกังานอยัการมีความคิดเห็น
ว่า ส าหรับอายุความฟ้องร้องคดีทางส่ิงแวดล้อม คือ 10 ปี นั้น เหมาะสมแลว้ เพราะว่าหากมีการ
ก าหนดให้มากกว่าน้ีจะมีปัญหาในทางปฏิบัติในเร่ืองของการพิสูจน์ความรับผิด เน่ืองจาก
พยานหลกัฐานจะสูญหายไปตามกาลเวลาหรือกระจดักระจายกนัไปหมด นอกจากน้ีในส่วนของ
พยานบุคคลก็จะลืมเลือนในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเคยได้ประสบมาซ่ึงความคิดเห็นของผูพ้ิพากษาและ
พนกังานอยัการยงัสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  ส าหรับประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นนกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ว่าอายุความส าหรับการฟ้องร้องคดีทางส่ิงแวดลอ้ม คือ 10 ปี เป็นอายุความท่ีเหมาะสมแลว้แต่ได้
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าคดีส่ิงแวดล้อมใช้อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์น้ีในการก าหนดนบัอายคุวามนั้นควรเร่ิมตน้นบัตั้งแต่เม่ือใดในเร่ืองน้ีก็ยงัมีปัญหาอยูซ่ึ่งทาง
วิชาการมีการถกเถียงกนัอยา่งมาก เพราะวา่คดีส่ิงแวดลอ้มนั้นเม่ือไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกายตราบ
ใดท่ียงัไม่ปรากฏผลหรือแสดงอาการออกมาก็ยงัไม่ถือวา่เป็นผูเ้สียหายจึงไม่สามารถฟ้องร้องคดีได ้
เม่ือเปรียบเทียบกบัการฟ้องร้องคดีจากการไดรั้บความเสียหายจากสารพิษท่ีเกิดจากวตัถุอนัตราย 
กฎหมายก าหนดไว ้3 ปี นบัแต่วนัท่ีผูเ้สียหายรู้ถึงการเสียหายและรู้ตวัผูท่ี้ตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทน 
(พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 67) อย่างไรก็ตาม ถ้าจะก าหนดให้มีอายุความ
ฟ้องร้องคดีภายใน 1 ปี นบัแต่รู้เร่ืองความผิดและรู้ตวัผูก้ระท าความผิดถือว่าเร็วเกินไปเห็นว่าไม่
เหมาะสม แต่ถา้จะก าหนดใหมี้อายคุวามในการฟ้องร้องคดีภายใน 10 ปี นบัแต่ปรากฏความเสียหาย
เห็นวา่น่าจะเหมาะสมท่ีสุดส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้ม และประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นทนายความ ส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นวา่ การก าหนดอายคุวามในการฟ้องร้องคดีไวเ้พียง 10 ปี เป็นหลกัการทัว่ไปของ
การฟ้องคดีท่ีไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไวเ้ป็นการเฉพาะ ในการฟ้องคดีแพ่งทัว่ไปจะมีความ
แตกต่างจากคดีส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก เช่น เร่ืองความเสียหายท่ีกว่าจะปรากฏผลออกมา การ
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แสวงหาพยานหลกัฐานในการฟ้องร้องคดี เป็นตน้ จึงควรท่ีจะมีการก าหนดอายุความไวเ้ฉพาะ
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัปัญหามลพิษท่ีนบัวนัจะเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งข้ึนในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม 
หากจะให้มีการก าหนดอายคุวามในการฟ้องร้องคดีเป็นการเฉพาะก็ควรจะเป็น 10 ปี นบัแต่มีความ
เสียหายเกิดข้ึนก็จะท าใหอ้ายคุวามส าหรับการฟ้องร้องคดีส่ิงแวดลอ้มมีความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนท า
ใหค้ดีไม่ขาดอายคุวามและเกิดความเป็นธรรมต่อผูเ้สียหาย  
  ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูน้ าชุมชนมีความคิดเห็นส าหรับการฟ้องร้องคดีส่ิงแวดล้อม
โดยแบ่งเป็น 2 ความเห็น คือ  
  ความเห็นแรก ในการด าเนินคดีท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เห็นวา่
ไม่ควรท่ีจะมีอายุความเพราะเป็นความเสียหายท่ีเกิดต่อธรรมชาติมีผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่าง
ร้ายแรง สร้างความเสียหายอยา่งมหาศาล  
  ความเห็นท่ีสอง ถา้เป็นการฟ้องร้องคดีโดยเป็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อตวับุคคลเห็น
วา่อายคุวาม 10 ปี ถือวา่เหมาะสมแลว้ 
  การท่ีผูน้ าชุมชนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัอายุความในการฟ้องร้องคดีส่ิงแวดล้อม
โดยแบ่งเป็น 2 ความเห็น ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นโดยแยกประเภทความเสียหาย ถ้าเป็นความ
เสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่ควรท่ีจะมีอายุความ เพราะทรัพยากรธรรมชาติเป็นระบบนิเวศ
ของประเทศเม่ือมีการท าให้เกิดความเสียหายข้ึนยอ่มส่งผลกระทบต่อทุกคนในประเทศ นอกจากน้ี
ในความเห็นของผูน้ าชุมชนเช่นน้ีอาจเป็นผลมาจากประสบการณ์และวิถีชีวิตของประชากร
สัมภาษณ์ท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด ใช้ชีวิตอยู่กบัธรรมชาติจึงมีความรักและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและเห็นวา่บุคคลใดก็ตามท่ีก่อความเสียหายข้ึนก็ควรท่ีจะฟ้องร้องให้
รับผิดไดต้ลอดเวลาโดยไม่ถูกจ ากดัดว้ยอายุความ ส่วนอีกความเห็นคือหากเป็นความเสียหายท่ีเกิด
จากมลพิษต่อคนสมควรท่ีจะมีการก าหนดอายุความฟ้องร้องเป็น 10 ปี โดยไม่ตอ้งมีอายุความ 1 ปี
นบัตั้งแต่ความเสียหายเกิดข้ึนและรู้ตวัผูก้ระท าผิด เพราะ จะเป็นการตดัปัญหาเร่ืองการสะสมมลพิษ
ในร่างกายออกไปได ้
  อย่างไรก็ตาม ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นองค์กรเอกชน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
แตกต่างจากผูท้รงคุณวุฒิอ่ืน ๆ โดยเห็นวา่อายุความในการฟ้องร้องคดีส่ิงแวดลอ้ม คือ 10 ปี ถือวา่
นอ้ยไป เน่ืองจากการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษออกไปภายนอกบางคร้ังกวา่จะเกิดผลเป็น
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัสุขภาพ อนามยั ของ
ประชาชน ตอ้งใช้เวลานาน เช่น การท าเหมืองแร่และมีการปล่อยสารพิษ ออกมาทางน ้ า หรือทาง
อากาศกวา่จะแสดงผลความเสียหาย กล่าวคือ ความเจ็บป่วยบางกรณีใช้เวลามากกวา่ 10 ปี หากว่า
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ก าหนดอายุความสูงสุดไวเ้พียง 10 ปี จะท าให้คดีขาดอายุความ ควรจะก าหนดเวลาในการฟ้องร้อง
คดีออกไปเป็น 20 ปี  
  เหตุผลท่ีกฎหมายก าหนดให้มีบทบญัญติัในเร่ืองอายุความ หากพิจารณาในแง่ของ
บุคคลในการใชสิ้ทธิฟ้องร้องคดีต่อกนันั้น ซ่ึงหากปล่อยให้เวลาผ่านไปนานจะท าให้ความทรงจ า
ของพยานบุคคลลืมเลือนไปไดแ้ละยงัเป็นการเร่งรัดให้เจา้หน้ีจะตอ้งใชสิ้ทธิเรียกร้องท่ีมีต่อลูกหน้ี
ภายในก าหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว ้นอกจากน้ีระยะเวลาท่ียาวนานอาจเป็นผลเสียต่อ
ผูเ้สียหายเองในดา้นพยานหลกัฐาน เพราะจะท าให้พยานหลกัฐานท่ีมีอยู่สูญหายไปตามกาลเวลา 
และในบางคร้ังผูก่้อมลพิษซ่ึงเป็นนิติบุคคลอาจจะเลิกกิจการไปแลว้ก็ได ้ในส่วนของผูก่้อมลพิษเอง
หากปล่อยใหอ้ายคุวามฟ้องร้องยาวเกินไปยอ่มท าใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมเพราะตอ้งรอคอยการถูก
ฟ้องร้องท่ีเป็นเวลาเน่ินนานอาจส่งผลต่อการประกอบธุรกิจได ้ดงันั้น การก าหนดอายคุวามฟ้องร้อง
ท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงความเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่ายประกอบดว้ย  
  ส าหรับผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าคดีส่ิงแวดลอ้มมีลกัษณะพิเศษกว่าคดีแพ่งทัว่ไป เช่น 
ความเสียหายท่ีเกิดแก่ ร่างกาย สุขภาพ อนามยั หรือทรัพยสิ์น กวา่จะแสดงปรากฏอาการออกมาให้
เห็นในบางคร้ังตอ้งใชเ้วลานาน เช่น การท่ีโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควนัพิษออกมาทางอากาศท า
ใหป้ระชาชนท่ีอยูบ่ริเวณรอบ ๆ หรือใกลเ้คียงไดสู้ดดมเขา้ไปทุกวนัค่อย ๆ สะสมจนมากพอท่ีจะท า
ให้เกิดอาการเป็นโรคทางเดินหายใจอาจตอ้งใช้เวลานานพอสมควร นอกจากน้ีในส่วนของการ
เตรียมหรือคน้หาพยานหลกัฐานในการฟ้องร้องคดีก็เป็นเร่ืองท่ีท าไดย้ากเพราะว่าพยานหลกัฐาน
ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่จ  าเลยซ่ึงเป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษและเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ สารเคมีต่าง ๆ และตอ้งอาศยัความร่วมมือกบัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นนั้น ๆ ใน
การตรวจพิสูจน์ ดว้ยเหตุต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาน้ีหากวา่อายุความในการฟ้องร้องคดีเพียง 1 ปี นบัแต่
วนัท่ีผูต้อ้งเสียหายรู้ถึงการละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 448 จะก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ผูเ้สียหายเพราะจะไม่สามารถเตรียมพยานหลกัฐานในการฟ้องร้องคดีได้ทนั 
ส าหรับอายุความฟ้องร้องคดีส่ิงแวดล้อมปัจจุบนัก็ยงัคงไม่มีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ 
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้ม คือ 10 ปี และควรจะเร่ิมนบัแต่วนัท่ีผูเ้สียหาย
รู้ถึงความเสียหายและผูพ้ึงตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทน ในประเด็นอายุความฟ้องคดีน้ี ความคิดเห็น
ของผูท้รงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ์เชิงลึกส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า อายุความส าหรับฟ้องคดี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม คือ 10 ปี เพราะวา่คดีส่ิงแวดลอ้มนั้นจะมีความแตกต่างจากคดีละเมิดทัว่ไป
เน่ืองจากความเสียหายจะไม่ปรากฏออกมาให้เห็นในทนัทีแต่จะใช้เวลานานเท่าใดข้ึนอยูก่บัสภาพ
ร่างกาย ความแข็งแรงในแต่ละคน หากว่าอายุความในการฟ้องคดีมากกว่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อ
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พยานหลกัฐานต่าง ๆ เช่น พยานเอกสาร พยานวตัถุอาจเลือนหายไปตามกาลเวลา ส าหรับพยาน
บุคคลความทรงจ าอาจจะลืมเลือนไปได้ การนบัอายุความควรใหเ้ร่ิมนบัแต่วนัท่ีผูเ้สียหายรู้ถึงความ
เสียหายและรู้ตวัผูท่ี้ตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทน เพราะจะท าให้คดีไม่ขาดอายุความและเกิดความเป็น
ธรรมต่อผูเ้สียหาย ตราบใดท่ียงัไม่ปรากฏผลหรือแสดงอาการเจ็บป่วยออกมาก็ยงัไม่ถือว่าเป็น
ผูเ้สียหายจึงไม่สามารถฟ้องร้องคดีได้ ซ่ึงหลักการดังกล่าวน้ีจะก าหนดไวส้ าหรับการใช้สิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายอนัเกิดจากวตัถุอนัตราย ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 67 
วรรคแรก ซ่ึงบญัญติัไวว้า่ “สิทธิเรียกร้องความเสียหายอนัเกิดแต่วตัถุอนัตรายตามพระราชบญัญติัน้ี
เป็นอนัขาดอายุความเม่ือพน้สามปีนบัแต่วนัท่ีผูต้อ้งเสียหายรู้ถึงการเสียหายความเป็นวตัถุอนัตราย 
และผูพ้ึงตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทน” ซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะท่ีน ามาใชใ้นการเรียกร้องค่าเสียหายอนั
เกิดจากวตัถุอนัตรายโดยไม่น าอายคุวามทัว่ไปตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์
มาใชบ้งัคบั 
  ดงันั้น เพื่อให้เกิดความชดัเจนในเร่ืองอายุความฟ้องร้องคดีส่ิงแวดลอ้ม จึงควรมีการ
ก าหนดเร่ืองอายุความฟ้องคดีไว ้10 ปีโดยให้มีการนับแต่วนัที่ผูเ้สียหายรู้ถึงความเสียหายและ
ผูท่ี้ตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทน 
  ประเด็นในเร่ืองอายุความส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มของสหรัฐอเมริกา เครือรัฐ
ออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซียไม่ไดมี้การกล่าวถึงแต่อยา่งใด  
  3) การยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาล  
  การฟ้องคดีต่อศาลกฎหมายไดก้ าหนดให้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามจ านวนทุนทรัพย์
ท่ีเรียกร้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 149 วรรคแรก บญัญติัว่า “ค่าฤชา
ธรรมเนียม ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสืบพยานหลกัฐานนอกศาล ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง 
และค่าเช่าท่ีพกัของพยาน ผูเ้ช่ียวชาญ ล่าม และ เจา้พนกังานศาล ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตลอดจนค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ บรรดาท่ีกฎหมายบงัคบัใหช้ าระ” ทั้งหมดน้ีคือ
ค่าใชจ่้ายในระหวา่งการฟ้องร้องคดี 
  จากบทบญัญติัดงักล่าวจึงเห็นไดว้า่เม่ือโจทก์ฟ้องคดีต่อศาลจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม
ศาลอีกหลายส่วน รวมถึงการเสียค่าธรรมเนียมศาลในศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกาอีกดว้ย ตามตาราง 1 
ทา้ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ส าหรับค่าธรรมเนียมศาลท่ีโจทก์จะตอ้งช าระเม่ือยื่น
ฟ้องคดีต่อศาล ได้แก่ ค่าข้ึนศาลตามจ านวนทุนทรัพย์ท่ีเรียกร้องในกรณีท่ีทุนทรัพย์ไม่เกิน 
50,000,000 ลา้นบาท ตอ้งเสียค่าข้ึนศาลในอตัราร้อยละ 2 ของ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนท่ีเกิน 
50,000,000 บาทข้ึนไปคิดอตัราร้อยละ 0.1 ตามตาราง 1 ทา้ยประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 
จึงเห็นไดว้า่การเสียค่าข้ึนศาลส าหรับการฟ้องคดีถือว่าเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีเป็นอุปสรรคของการ
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เร่ิมตน้ฟ้องคดีต่อศาล ท าใหผู้เ้สียหายทางส่ิงแวดลอ้มซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นชาวบา้นธรรมดาท่ีมีฐานะ
ยากจนไม่สามารถท่ีจะฟ้องคดีต่อศาลได ้นอกจากน้ี ตามเจตนารมณ์ของการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
ตอ้งการให้มีผูแ้ทนด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่ม และการท่ีโจทกฟ้์องคดีแบบกลุ่มมิใช่ด าเนินคดีเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตวัแต่เพียงอย่างเดียวแต่ถือว่าได้ด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่มจ านวนมากอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะ จึงเป็นปัญหาว่าการก าหนดให้เสียค่าธรรมเนียมศาลในคดีแพ่งทัว่ไปในการ
ฟ้องคดี หากจะน ามาใชก้บัการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มจะเป็นอุปสรรคส าหรับการด าเนินคดี
เพียงใด หากวา่โจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี และการฟ้องคดีน้ีเป็นการด าเนินคดี
แทนสมาชิกกลุ่มจ านวนมาก 
  ในประเด็นการเสียค่าธรรมเนียมศาลน้ี เม่ือน าไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกประชากรท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงในด้านส่ิงแวดล้อมซ่ึงมีทั้งท่ีเป็น ผูพ้ิพากษา พนักงานอยัการ นักวิชาการด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ทนายความองคก์รเอกชน และผูน้ าชุมชน มีความคิดเห็นแตกต่างกนั คือ  
  ฝ่ายท่ีเห็นควรให้ยกเวน้การเสียค่าข้ึนศาล ประกอบด้วย ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็น
พนกังานอยัการ ทนายความ องคก์รเอกชน และผูน้ าชุมชน ดงัน้ี 
  ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นพนักงานอัยการ มีความคิดเห็นว่า ควรยกเวน้การเสีย
ค่าธรรมเนียมศาล เพราะส่วนใหญ่แลว้ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากมลพิษจะเป็นประชาชนท่ี
เป็นชาวบา้นท่ีอาศยัอยูต่่างจงัหวดัประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาศยัแม่น ้า ล าคลอง เป็นหลกัใน
การท าการเกษตรหรือใช้เพื่อการอุปโภค และบริโภค จะมีฐานะยากจน การยกเว้นการเสีย
ค่าธรรมเนียมศาลส าหรับคนท่ีเป็นโจทกซ่ึ์งเป็นผูแ้ทนกลุ่มในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มจะเป็นผลดี
ท าให้คนท่ีมีฐานะยากจนสามารถท่ีจะเป็นโจทก์ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มได้ ซ่ึงสอดคล้องกบั
ความคิดเห็นของประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นทนายความส่วนใหญ่ ซ่ึงเห็นว่า หลักการของการ
ด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมไม่ควรท่ีจะมีการเสียค่าธรรมเนียมศาล และแม้ว่าจะเป็นการด าเนินคดี
ส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มก็ไม่ควรท่ีจะเสียค่าธรรมเนียมศาลเช่นเดียวกัน เพราะเป็นการฟ้องร้อง
ผูป้ระกอบการท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จึงควรท่ี
จะไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาล เพราะวา่ผูเ้สียหายในบางชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนยากจนจริง ๆ 
หากวา่จะมีการเร่ียไรเงินกนัเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส่วนน้ีใหก้บัโจทกซ่ึ์งเป็นผูแ้ทนกลุ่มก็ไม่สามารถท่ีจะ
เร่ียไรเงินกนัได ้ซ่ึงในกรณีท่ีมีค่าเสียหายจ านวนมาก เช่น 1 ลา้น บาท ก็ตอ้งเสียค่าข้ึนศาล จ านวน 
20,000 บาท หรืออ่ืน ๆ อีก ในกรณีที่มีชาวบา้นที่เป็นผูเ้สียหาย จ านวน 100 คน ก็อาจจะเฉล่ียกนั
ในการเสียค่าธรรมเนียมศาลในส่วนน้ีไดแ้ต่ถา้มีผูเ้สียหายเพียง 10 คน ในกรณีน้ีก็ตอ้งเฉล่ียกนัคนละ 
2,000 บาท ก็ถือว่าเป็นจ านวนมากพอสมควร นอกจากน้ีโจทก์ยงัตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในส่วนอ่ืนอีก 
เช่น ค่าการส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องให้กบัจ าเลย และเม่ือศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดี
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แบบกลุ่มยงัมีค่าใช้จ่ายในการส่งค าบอกกล่าวให้แก่สมาชิกกลุ่มได้ทราบอีกในการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผูเ้สียหายทางส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงรัฐไม่ควรท่ีจะมี
รายไดส่้วนน้ีจากการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม ตามหลกัในเร่ืองการเขา้ถึงความยติุธรรมซ่ึงใน
ต่างประเทศก็ไม่มีค่าธรรมเนียมศาลกนัแลว้ แมว้่าจะเป็นคดีแพ่งก็ตามโดยเฉพาะการด าเนินคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม ถือวา่เป็นคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งจะก าหนดให้โจทก์เป็นผูแ้ทนกลุ่มในการด าเนินคดียิ่งท าให้เห็นวา่เป็นการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อบุคคลอ่ืนอยา่งแทจ้ริง ส าหรับขอ้กงัวลท่ีเกรงวา่เม่ือไม่ตอ้ง
เสียค่าธรรมเนียมศาลแล้วจะท าให้มีการฟ้องร้องกันมากข้ึน ในส่วนน้ีควรจะมีกระบวนการ
ตรวจสอบเบ้ืองตน้โดยใหศ้าล พิจารณาวา่คดีท่ีฟ้องเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของกลุ่มจริง ๆ ไม่ใช่
มีเหตุผลอ่ืนแอบแฝงหรือเพื่อตอ้งการกลัน่แกลง้จ าเลยแต่เพียงอยา่งเดียว 
  นอกจากน้ีประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นองคอ์รเอกชน มีความคิดเห็นวา่ ในการด าเนินคดี
แบบกลุ่มโจทก์จะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายหลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือศาลได้มีค  าสั่งอนุญาตให้
ด าเนินคดีแบบกลุ่มแลว้ โจทก์ยงัมีภาระท่ีจะตอ้งส่งค าบอกกล่าวค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบ
กลุ่มให้แก่สมาชิกกลุ่มทราบ ในส่วนน้ีจะมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าส่งค าบอกกล่าวทางไปรษณีย์ 
ค่าประกาศหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้โจทก์ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีอยู่แลว้ ในส่วน
ของค่าธรรมเนียมศาลต่าง ๆ นั้น เห็นวา่สมควรท่ีจะยกเวน้ให้กบัโจทก์เพราะวา่การท่ีฟ้องคดีแบบ
กลุ่มเป็นการท าหน้าท่ีแทนคนอ่ืน ซ่ึงเป็นการท าเพื่อส่วนรวมและเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่
ควรท่ีจะให้มีการเสียค่าธรรมเนียมศาลเหมือนกบัการฟ้องคดีแพ่งทัว่ไปท่ีเป็นการฟ้องร้องเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูน้ าชุมชน โดยเห็น
วา่การท่ีจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลให้นั้นก็เป็นผลดี ซ่ึงท าให้ประชาชนท่ีเป็นโจทก์ด าเนินคดีแบบ
กลุ่มท่ีมีฐานะยากจนไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมศาลอีก แต่ผลเสียจากการท่ีไม่ตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมศาลก็อาจจะเกิดข้ึนได ้กล่าวคือ จะท าใหก้ารฟ้องคดีเป็นไปไดง่้ายข้ึนเพราะไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่การด าเนินคดี ถา้หากวา่จะมีการ
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลส าหรับโจทก์ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มเห็นควรยกเวน้ให้เพียงบางส่วน
หรือใหค้ร่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดก็ได ้ 
  ฝ่ายท่ีไม่เห็นควรให้ยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาล ประกอบดว้ย ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็น
ผูพ้ิพากษา และนกัวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูพ้ิพากษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการยกเวน้ค่าธรรมเนียม
ศาลโดยเห็นวา่ ในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มการท่ีโจทกย์ืน่ค  าฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก
จ าเลยก็เหมือนกบัการฟ้องคดีแพ่งทัว่ ๆ ไป การท่ีกฎหมายก าหนดให้โจทก์ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม
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ศาลตามจ านวนทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องและกรณีอ่ืน ๆ ถือวา่เหมาะสมแลว้ อยา่งไรก็ตาม หากวา่เป็น
โจทกท่ี์มีฐานะยากจนไม่มีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาลก็เห็นสมควรท่ีจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลให้ได ้
และประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นนักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อมได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการยกเวน้
ค่าธรรมเนียมศาลโดยเห็นวา่ ในการฟ้องคดีแพ่งทัว่ ๆ ไป เม่ือมีการฟ้องคดีส าหรับคดีมีทุนทรัพย์
กฎหมายก าหนดให้โจทก์ต้องเสียค่าข้ึนศาล ในอัตราร้อยละ 2 ของจ านวนทุนทรัพย์ และ
ค่าธรรมเนียมศาลอ่ืน ๆ ตามตาราง 1 ทา้ยประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ ส าหรับการด าเนินคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มกฎหมายไดก้ าหนดให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมศาลในอตัราเดียวกนักบัโจทก์
ในคดีแพง่ทัว่ ๆ ไป ไม่ไดแ้ตกต่างกนัแต่อยา่งใดเพราะวา่ค่าธรรมเนียมศาลถือวา่เป็นเงินส่วนหน่ึงท่ี
ศาลเรียกเก็บจากประชาชนท่ีน าคดีมาสู่ศาล ดงันั้น การท่ีกฎหมายไดก้ าหนดให้โจทก์ซ่ึงเป็นผูแ้ทน
ในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มตอ้งเสียค่าธรรมเนียมศาลจึงเห็นวา่เหมาะสมแลว้ อยา่งไรก็ตาม 
หากว่าโจทก์มีฐานะยากจน การยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลควรใช้หลกัการตามท่ีมีอยู่ในประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ท่ีบญัญติัไว ้
  ในประเด็นการยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลน้ี ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น
จะพบว่าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลส าหรับการด าเนินคดี
ส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มนั้น ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกบัการยกเวน้ค่าธรรมเสียมศาลให้กบัโจทก์หรือ
ผูแ้ทนกลุ่ม เน่ืองจากว่าความเสียหายท่ีเกิดจากมลพิษอนัส่งผลกระทบต่อ ชีวิต ร่างกาย ร่างกาย 
สุขภาพ อนามยั หรือทรัพยสิ์นนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจะเป็นประชาชนท่ีมี
ฐานะยากจนไม่สามารถท่ีจะเสียค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องร้องคดีไดเ้พราะวา่การด าเนินคดีแบบกลุ่ม
คนท่ีเป็นโจทกซ่ึ์งเป็นผูแ้ทนกลุ่มท่ีด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่ม นอกจากจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมศาล
แลว้ยงัตอ้งมีค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงเพิ่มข้ึนอีก ไดแ้ก่ การเสียค่าส่งค าบอกกล่าวใหแ้ก่สมาชิกกลุ่มทราบ 
ในส่วนน้ีจะเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการส่งไปรษณีย ์หรือประกาศทางหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ (ประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/15) 
  ส าหรับผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ การท่ีโจทกซ่ึ์งเป็นผูแ้ทนกลุ่มไดย้ืน่ฟ้องจ าเลยเรียกร้อง
ค่าเสียหายและขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่ม แต่กฎหมายไดก้ าหนดให้โจทก์ตอ้งเสียค่าข้ึนศาล 
ร้อยละ 2 ตามจ านวนทุนทรัพยท่ี์เรียกร้อง ตามตาราง 1 ทา้ยประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่
และค่าธรรมเนียมในส่วนอ่ืน ๆ ระหว่างพิจารณาคดีอีกนั้น เห็นได้ว่า การด าเนินคดีแบบกลุ่มมี
เจตนารมณ์เพื่อการคุม้ครอง หรือเยียวยาผูเ้สียหายจ านวนมากในการฟ้องคดีเพียงคร้ังเดียว แต่รัฐก็
ไม่ไดมี้กลไกอะไรท่ีจะมาสนบัสนุนในการด าเนินคดีแบบกลุ่มแต่อย่างใด แต่กลบัปล่อยให้เป็น
เร่ืองของประชาชนท่ีจะฟ้องร้องคดีกนัเอาเองโดยมีโจทก์ซ่ึงเป็นผูแ้ทนกลุ่มฟ้องคดีแทนผูเ้สียหาย
จ านวนมาก อาจกล่าวไดว้า่ การด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์แก่โจทกแ์ต่เพียง
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ฝ่ายเดียว แต่เป็นการด าเนินคดีแทนผูเ้สียหายจ านวนมากซ่ึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูเ้สียหายหรือ
สมาชิกกลุ่ม นอกจากน้ีเม่ือศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มโจทก์ยงัมีภาระท่ีตอ้งเสีย
ค่าใช้จ่ายในการส่งค าบอกกล่าวให้แก่สมาชิกกลุ่มทราบอีก เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งค าบอกกล่าว
โดยทางไปรษณีย ์การประกาศหนงัสือพิมพ ์หรือช่องทางอ่ืน ๆ จากการท่ีกฎหมายไดก้ าหนดให้
โจทก์ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินคดีน้ี อาจท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินคดี
ส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม เพราะผูเ้สียหายทางส่ิงแวดล้อมส่วนมากจะเป็นคนท่ีมีฐานะยากจนไม่
สามารถท่ีจะเสียค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินคดีได ้และจะท าให้ไม่มีผูเ้สียหายคนใดท่ีจะเขา้มา
เป็นผูแ้ทนในการด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงตามเจตนารมณ์ของการด าเนินคดีแบบกลุ่มตอ้งการ
ให้มีผูแ้ทนด าเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟ้องร้องคดีและอ านวยความ
ยุติธรรมให้กบัประชาชนท่ีไดรั้บความเสียหายจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีสามารถคุม้ครอง
ผูเ้สียหายจ านวนมากได้ในการด าเนินคดีเพียงคร้ังเดียว และสามารถอ านวยความยุติธรรมให้แก่
ผูเ้สียหายท่ีมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยแต่ไม่มีความสามารถฟ้องคดีดว้ยตนเอง ดงันั้น เพื่อความ
เป็นธรรมส าหรับโจทก์ในการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม เห็นควรยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาล
ใหก้บัโจทกห์รือผูแ้ทนกลุ่ม  
  ประเด็นในเร่ืองการยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลน้ี ส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มของ
สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซียไม่ไดมี้การกล่าวถึงแต่อยา่งใด  
  4) ทนายความฝ่ายโจทก ์
  พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.  2528 มาตรา 4 ให้ความหมายของ ทนายความ 
หมายความวา่ “ผูท่ี้สภาทนายความไดรั้บจดทะเบียนและออกใบอนุญาตใหเ้ป็นทนายความ” 
  ส าหรับบุคคลท่ีไม่ได้เป็นทนายความไม่สามารถท่ีจะกระท าการใด ๆ เก่ียวกับ
กระบวนพิจารณาคดีในศาลได้ เร่ืองน้ีได้ก าหนดไวใ้น พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 
มาตรา 33 ซ่ึงบญัญติัวา่ “หา้มมิใหผู้ซ่ึ้งไม่ไดจ้ดทะเบียนและรับใบอนุญาต หรือผูซ่ึ้งขาดจากการเป็น
ทนายความหรือตอ้งหา้มท าการเป็นทนายความวา่ความในศาล หรือแต่งฟ้อง ค าใหก้าร ฟ้องอุทธรณ์ 
แกอุ้ทธรณ์ ฟ้องฎีกา แกฎี้กา ค าร้อง หรือค าแถลงอนัเก่ียวแก่การพิจารณาคดีในศาลให้แก่บุคคลอ่ืน 
ทั้งน้ี เวน้แต่จะได้กระท าในฐานะเป็นขา้ราชการผูป้ฏิบติัการตามหน้าท่ีหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานของรัฐ องคก์ารของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ ผูป้ฏิบติัการตามหนา้ท่ีหรือมีอ านาจหนา้ท่ีกระท า
ไดโ้ดยบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความหรือกฎหมายอ่ืน” 
  จากบทบญัญติัดงักล่าวผูท่ี้จะเป็นทนายความและสามารถว่าความในศาลไดจ้ะตอ้ง
ไดรั้บใบอนุญาตจากสภาทนายความโดยผ่านการทดสอบตามหลกัเกณฑ์ท่ีสภาทนายความก าหนดไว ้
ตามพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62 
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ไดบ้ญัญติัถึงอ านาจของทนายความไว ้คือ ทนายความซ่ึงคู่ความไดแ้ต่งตั้งนั้นมีอ านาจวา่ความและ
ด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ แทนคู่ความไดต้ามท่ีเห็นสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของคู่ความ 
ซ่ึงเป็นอ านาจของทนายความ ท าให้เห็นว่าทนายความ ก็คือ ผูท่ี้ด าเนินคดีในศาลเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของคู่ความในการด าเนินคดีต่าง ๆ ไม่วา่จะในศาลหรือนอกศาลก็ตาม 
  ความส าคัญของบทบาททนายความ  ก็คือ การรักษาผลประโยชน์ของคู่ความ 
หมายความวา่ นอกจากการเอาใจใส่ในคดีท่ีรับผิดชอบแลว้ ตอ้งรู้ขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายในคดี
ท่ีมีขอ้พิพาทกนัเป็นอย่างดี ทนายความตอ้งรวบรวมขอ้มูลสรุปประเด็นขอ้ส าคญัในคดีเพื่อเตรียม
ความพร้อมทางดา้นพยานหลกัฐาน ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวตัถุท่ีเป็น
ประโยชนแ์ก่ลูกความในการด าเนินคดี เพื่อน าสืบพิสูจน์ขอ้เท็จจริงในชั้นพิจารณาคดีต่อไป ส าหรับ
คดีส่ิงแวดล้อมท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่งได้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หมวด 4 การ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นไม่มีการก าหนดในเร่ืองทนายความผูด้  าเนินการฟ้องคดีไวเ้ป็นการเฉพาะจึง
คงใชท้นายความในความหมายดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น 
  ส าหรับทนายความฝ่ายโจทก์ในคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มจะมีบทบาทและหน้าท่ี
ส าคญั ตั้งแต่ยงัไม่ไดมี้การฟ้องร้องคดี เม่ือทนายความทราบว่ามีความเสียหายอนัเกิดจากมลพิษ
เกิดข้ึนท่ีใด ทนายความจะลงไปในพื้นท่ีเพื่อเขา้ไปตรวจสอบถึงสาเหตุท่ีเกิดข้ึน รวบรวมจ านวน
ผูเ้สียหาย และความเสียหายท่ีแต่ละคนได้รับ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ 
อนามยัหรือทรัพยสิ์น ในการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการฟ้องร้องด าเนินคดี
นั้น ถือว่ามีความยุ่งยากเป็นอย่างมากเพราะพยานหลกัฐานในคดีส่ิงแวดลอ้มนั้นจะเก่ียวขอ้งกบั
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ สารเคมีต่าง ๆ ทั้งหมดน้ีจะตอ้งอาศยัความรู้ ความเขา้ใจทางส่ิงแวดลอ้มเป็น
อย่างดีนอกจากน้ีแล้วพยานหลักฐานเหล่าน้ีจะอยู่ในความครอบครองของจ าเลยท่ีเป็นเจ้าของ
โรงงานอุตสาหกรรม หรือผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นเจา้ของหรือครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ดงันั้น
ทนายความจะต้องมีความรู้ทางด้านส่ิงแวดล้อมเป็นการเฉพาะด้วยจึงจะสามารถเก็บรวบรวม
พยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีเพื่อน ามาใชใ้นการพิสูจน์ความผิดของจ าเลยไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ
ก่อนท่ีจะน าสืบพยานทนายความจะตอ้งเตรียมความพร้อมพยานหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดี
ในการพิสูจน์ความผิดของจ าเลย จึงนับว่าบทบาท และหน้าท่ีของทนายความตามท่ีกล่าวมาน้ี มี
ความส าคญัเป็นอยา่งมากหากวา่ไม่มีความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาจจะส่งผลให้แพค้ดี
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์หรือสมาชิกกลุ่มจ านวนมากได ้จึงเป็นปัญหาว่า ทนายความฝ่าย
โจทก์ในคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม กฎหมายไม่ได้ก าหนดคุณสมบติัไวเ้ป็นพิเศษแตกต่างจาก
ทนายความทัว่ไปจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มเพียงใด 
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  อาจกล่าวได้ว่าในการด าเนินคดีแบบกลุ่มทนายความฝ่ายโจทก์เป็นผูท่ี้มีบทบาท
ส าคญัอยา่งมากตั้งแต่การเร่ิมตน้ด าเนินคดี เพราะเป็นผูท่ี้เร่ิมตน้ในการเสาะแสวงหาพยานหลกัฐาน
เพื่อเป็นขอ้มูลในการฟ้องร้องคดี และในชั้นพิจารณาคดีก็ตอ้งน าพยานมาสืบพิสูจน์ถึงการกระท า
ของจ าเลย และความเสียหายของโจทกแ์ละสมาชิกกลุ่มไดรั้บ เม่ือเป็นทนายความฝ่ายโจทกแ์ลว้ตาม
กฎหมายยงัถือวา่เป็นทนายความของสมาชิกกลุ่มอีกดว้ย ในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 222/12 (5) รวมถึงขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 
หมวด 2 ขอ้ 15 ไดก้ าหนดให้ทนายความฝ่ายโจทก์มีบทบาทส าคญัในการคุม้ครองสิทธิของโจทก์
และสมาชิกกลุ่มแต่ไม่ได้ก าหนดคุณสมบติัของทนายความฝ่ายโจทก์ไวเ้ป็นการเฉพาะในการท่ี
จะต้องมาท าหน้าท่ีและรับผิดชอบในการเป็นทนายความฝ่ายโจทก์ส าหรับการด าเนินคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มท่ีมีความยุ่งยาก 
ซบัซ้อนแตกต่างจากคดีแพ่งทัว่ไป และตอ้งอาศยัความรู้ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นการเฉพาะ จึงเป็น
ปัญหาวา่ ทนายความฝ่ายโจทก์ในคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มกฎหมายไม่ไดก้  าหนดคุณสมบติัไวเ้ป็น
พิเศษแตกต่างจากทนายความทัว่ไปจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มเพียงใด
  ในประเด็นคุณสมบัติทนายความฝ่ายโจทก์น้ี เม่ือน าไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึก
ประชากรท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในด้านส่ิงแวดล้อมซ่ึงมีทั้ งท่ีเป็น ผู ้พิพากษา พนักงานอัยการ 
นกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทนายความ องคก์รเอกชน และผูน้ าชุมชน ไดมี้ความคิดเห็นแตกต่างกนั 
ดงัน้ี 
  ฝ่ายท่ีเห็นว่า ทนายความฝ่ายโจทก์ไม่จ  าต้องมีคุณสมบติัเพิ่มข้ึนโดยต้องผ่านการ
อบรมการด าเนินคดีทางส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็น ผูพ้ิพากษา และ
พนกังานพนกังานอยัการ ดงัน้ี 
  ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูพ้ิพากษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณสมบติัทนายความฝ่าย
โจทก ์โดยเห็นวา่ การเป็นทนายความในปัจจุบนัน้ีจะตอ้งผา่นการการอบรม และตอ้งสอบก่อนท่ีจะ
ไดรั้บใบอนุญาตว่าความ ฉะนั้น การเป็นทนายความฝ่ายโจทก์ส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อม
แบบกลุ่มท่ีมีคุณสมบติัเหมือนกับการด าเนินคดีทัว่ ๆ ไป ก็เพียงพอแล้ว การท่ีจะก าหนดให้มี
คุณสมบติัเป็นพิเศษเฉพาะข้ึนมาอีก เช่น ตอ้งจบการศึกษาทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 
หรือทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เหล่าน้ี จะท าให้ทนายความท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวหายากมากข้ึน แต่ถา้ให้
ทนายความทัว่ ๆ ไป ท่ีไดรั้บใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความก็จะท าให้มีทนายความท่ีเป็น
ทนายความส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มมากข้ึนเพราะถือว่าทนายความเหล่าน้ีมี
ประสบการณ์ทางดา้นกระบวนพิจารณาคดีในชั้นศาลมากพอสมควร ความคิดเห็นน้ีสอดคล้องกบั
ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นพนกังานอยัการ ท่ีเห็นวา่คุณสมบติัทนายความฝ่ายโจทกน์ั้น ทนายความท่ี
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ไดรั้บใบอนุญาตวา่ความถือวา่เป็นผูท่ี้มีความรู้อยูแ่ลว้ ดงันั้น การเป็นทนายความฝ่ายโจทก์ส าหรับ
การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มคุณสมบติัของการเป็นทนายความก็ไม่ควรท่ีจะมีอะไรแตกต่างกนัออกไป
จากน้ี อยา่งไรก็ตาม ยงัใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์ของทนายความในการด าเนินคดีในศาลโดย
เห็นว่าควรท่ีจะมีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ส าหรับทนายความฝ่ายโจทก์ในการด าเนินคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 
  ฝ่ายท่ีเห็นวา่ ทนายความฝ่ายโจทก์จะตอ้งมีคุณสมบติัเพิ่มข้ึนโดยตอ้งผา่นการอบรม
การด าเนินคดีทางส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ยประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นนกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทนายความ องคก์รเอกชน และผูน้ าชุมชน ดงัน้ี 
  ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นนักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อมมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณสมบติัทนายความฝ่ายโจทก์ ส่วนใหญ่เห็นว่าการเป็นทนายความฝ่ายโจทก์ในการด าเนินคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม ควรท่ีจะตอ้งมีประสบการณ์ในการท างานมาก่อน และตอ้งมีความรู้อยา่งอ่ืน
เพิ่มเติมทางด้านส่ิงแวดล้อมเน่ืองจากว่าคดีส่ิงแวดล้อมมีความหลากหลายไม่ว่าทางเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ สารเคมี เป็นตน้ ดงันั้น ในส่วนของทนายความฝ่ายโจทก์เห็นว่าควรท่ีจะตอ้งมีการ
อบรมเพิ่มเติมในเร่ืองทางส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ ตอ้งมีความรู้ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มแต่ในทางปฏิบติั
ความเป็นจริงข้ึนอยู่กบันโยบายของรัฐ เพราะการท่ีเราตอ้งการท่ีจะให้มีทนายความซ่ึงมีความรู้
ทางดา้นน้ีเขา้มาท าคดีส่ิงแวดลอ้มก็ตอ้งมีความรู้ทางดา้นน้ี ซ่ึงในปัจจุบนัสภาทนายความก็ให้ความ
สนใจเร่ืองน้ีไดมี้การจดัอบรมหลกัสูตรการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมส าหรับทนายความทัว่ประเทศ
มาแลว้หลายรุ่น และในปัจจุบนัการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มสภาทนายความก็รับเร่ืองน้ีไวแ้ละก็เห็น
ประสบความส าเร็จในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีมาขอความช่วยเหลือ และได้สร้าง
ผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี ฉะนั้น การท่ีจะมีทนายความไม่วา่จะเป็นทนายความฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจ าเลย 
จะตอ้งมีประสบการณ์ทางดา้นการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม เพราะลกัษณะการด าเนินคดีแบบกลุ่มไม่
ว่าเป็นทนายความของฝ่ายใดตอ้งวางแนวทางพื้นฐานในการด าเนินคดีเพื่อน าสืบพิสูจน์ให้ศาล
มีค าพิพากษาเพื่อใหฝ่้ายตนชนะคดี  
  ส าหรับความเห็นของประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นทนายความเก่ียวกับคุณสมบัติ
ทนายความฝ่ายโจทก์ส่วนใหญ่เห็นว่า ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นเม่ือมีการฟ้องคดีต่อศาลแลว้
จะตอ้งมีการส่งประวติัการท างานของทนายความวา่ผา่นการท าคดีส่ิงแวดลอ้มมาหรือไม่ ถา้หากวา่
มีประสบการณ์เฉพาะการท างานเฉพาะคดีอาญาหรือคดีแพ่งทัว่ไปเพียงอยา่งเดียว ศาลก็คงไม่อนุญาต
ให้เป็นทนายความคดีแบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงท่ีผา่นมามีการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มท่ี
ศาลแพ่งแผนกคดีส่ิงแวดล้อม (คดีหมายเลขด าท่ี สว. 2/2559 และ คดีหมายเลขด าท่ี สว. 4/2559) 
และไดส่้งประวติัและประสบการณ์การท างานของทีมทนายความซ่ึงศาลก็อนุญาตให้เป็นทนายความ
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แบบกลุ่มไดทุ้กคน เน่ืองจากศาลเห็นวา่ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การท าคดีส่ิงแวดลอ้มมาแลว้ 
ในการเป็นทนายความฝ่ายโจทก์ถา้หากวา่ส าเร็จการศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นส่ิงแวดล้อม
ด้วยยิ่งเป็นผลดี หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ยิ่งดี เพราจะท าให้เข้าใจระบบหรือกลไกทางด้าน
วทิยาศาสตร์ในการท่ีจะตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานหรือพบปะกบับุคคลท่ีมาเป็นพยาน เช่น แพทย ์
วิศวกร นกัธรณีวิทยา เป็นตน้ จึงเห็นดว้ยท่ีจะตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนเพิ่มข้ึนแต่ไม่ตอ้งถึงกบัตอ้ง
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาอ่ืนทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอีก นอกจากน้ีในการด าเนินคดีแบบ
กลุ่มคนท่ีจะเป็นทนายความฝ่ายโจทก์กฎหมายได้เปิดโอกาสให้ศาลพิจารณาจากความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์โดยตรงทางด้านคดีส่ิงแวดล้อมมาประกอบในการอนุญาตให้เป็น
ทนายความฝ่ายโจทก์ และในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ควรท่ีจะท างานเป็นทีมเน่ืองจากว่าถ้า
ทนายความฝ่ายโจทก์ท างานคนเดียวโอกาสท่ีศาลจะอนุญาตก็คงเป็นเร่ืองยาก อยา่งไรก็ตามส าหรับ
การก าหนดให้มีการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม
ส าหรับทนายความฝ่ายโจทก์นั้นเห็นวา่เป็นผลดีอยา่งยิง่ ซ่ึงปัจจุบนัสภาทนายความก็มีการฝึกอบรม
ในหลกัสูตรเก่ียวกบัการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นอยูแ่ลว้  
  ส าหรับประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นองค์กรเอกชน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบติั
ทนายความฝ่ายโจทก์ส่วนใหญ่เห็นว่า แมว้่าคนท่ีจะเป็นทนายความนั้นตอ้งผ่านการทดสอบของ
สภาทนายความมาก่อนก็ตาม การมีใบอนุญาตวา่ความเพียงอยา่งเดียวอาจจะไม่เหมาะสม แมว้า่โดย
สิทธ์ิแลว้ก็สามารถเป็นทนายความได ้แต่การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม จะแตกต่างจากการ
เป็นทนายความทัว่ ๆ ไป เพราะตอ้งรับผิดชอบต่อลูกความจ านวนมากคดีส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้ง
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ สารเคมี หากขาดความรู้ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขาดประสบการณ์ และกระบวน
พิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มจะเกิดความผิดพลาดในการด าเนินคดีจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่คนจ านวนมากที่เป็นสมาชิกกลุ่ม นอกจากมีประสบการณ์ทางด้านการท าคดีทัว่ ๆ ไป แล้ว 
จึงเห็นควรตอ้งผ่านการอบรมเก่ียวกบัการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มซ่ึงอาจะเป็นหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับทนายความฝ่ายโจทก์ ในประเด็นสัมภาษณ์
เดียวกนัน้ีเม่ือน าไปสัมภาษณ์ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูน้ าชุมชน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณสมบติั
ทนายความฝ่ายโจทก์ ส่วนใหญ่เห็นว่าในการก าหนดคุณสมบติัเพิ่มเติมน้ี ควรท่ีจะมีหลักสูตร
ทางดา้นการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม โดยอาจจะร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาหรือองคก์รวิชาชีพ เช่น 
เนติบณัฑิตยสภา หรือสภาทนายความ ท่ีมีหลกัสูตรพิเศษเพิ่มเติมข้ึนมาอีกเพื่อท่ีจะท าใหท้นายความ
แต่ละคนมีความเช่ียวชาญทางด้านส่ิงแวดล้อมเพิ่มข้ึน ต่อไปในอนาคตเม่ือมีปัญหาเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ชาวบา้นจะไดรู้้วา่ควรท่ีจะไปขอความช่วยเหลือจากทนายความคนใด เม่ือเปรียบเทียบ
กบัแพทยแ์ลว้ยงัตอ้งมีการแยกความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น เช่ียวชาญทางดา้นหวัใจ สมอง ตา หู 
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กระดูก เป็นตน้ เม่ือผา่นการอบรมหลกัสูตรแลว้ก็ควรท่ีจะมีการข้ึนทะเบียนไว ้เพื่อให้ประชาชนได้รู้
วา่ควรท่ีจะให้ทนายความคนใดช่วยเหลือการฟ้องร้องคดีทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการท่ีทนายความ
ผา่นการอบรม เก่ียวกบัการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มจะท าใหไ้ดรั้บความรู้มีความเขา้ใจ และมี
ประสบการณ์มากข้ึน เช่น ขั้นตอนของการท่ีจะตอ้งคน้หาพยานหลกัฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มควร
จะตอ้งท าอยา่งไร ซ่ึงเป็นหลกัพื้นฐานของการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม 
  ประเด็นคุณสมบตัิทนายความฝ่ายโจทก์ ผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ 
จะพบวา่มี 2 กลุ่มความคิดเห็น คือ เห็นวา่การเป็นทนายความจะตอ้งผา่นการฝึกอบรบและสอบวดั
ความรู้โดยสภาทนายความแห่งประเทศไทยอยูแ่ลว้จึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้พิเศษเฉพาะดา้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่วนอีกกลุ่มความเห็นมีความเห็นว่า ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการว่าความ
ความเบ้ืองตน้ท่ีทนายความจะตอ้งผ่านการประเมินของสภาทนายความก่อนได้รับใบอนุญาตว่า
ความนั้นยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นทนายความดา้นคดีส่ิงแวดล้อมได้จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
อบรมความรู้เฉพาะ ดา้นส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติมจึงจะท าหน้าท่ีทนายความดา้นส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ ทนายความฝ่ายโจทกท่ี์ด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มเป็นผูท่ี้มีบทบาท
ส าคญัเป็นอยา่งมากไม่วา่การด าเนินคดีนั้นจะอยูใ่นขั้นตอนใดก็ตาม หากขาดความรู้ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
จะเกิดความผิดพลาดในการด าเนินคดีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกกลุ่มจ านวนมาก 
ทนายความฝ่ายโจทก์นอกจากจะเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการด าเนินคดีในชั้นศาลมาเป็นระยะ
เวลานานพอสมควรแลว้ ยงัจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท่ีจะด าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีและสามารถคุม้ครองสิทธิสมาชิกกลุ่มจ านวนมากในฐานะทนายความฝ่าย
โจทก์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับทนายความทัว่ไปนั้น เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเฉพาะท่ีผ่าน
การศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์และผ่านการอบรมและฝึกปฏิบติัตามเกณฑ์ของสภา
ทนายความ แต่หากจะตอ้งท าหน้าท่ีเป็นทนายความเฉพาะดา้นแลว้ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีองค์ความรู้
และความเขา้ใจในด้านนั้นระดบัหน่ึงท่ีเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึง
ผลประโยชน์ท่ีลูกความจะได้รับจากคดีความท่ีฟ้องร้องนั้นเฉกเช่นอาชีพแพทยท่ี์เป็นวิชาชีพมี
ความรู้พื้นฐานเท่ากนัทุกคนตามท่ีก าหนดไวโ้ดยแพทยสภาแห่งประเทศไทย แต่หากจะให้มีความรู้
และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นแลว้ก็ตอ้งการศึกษาอบรมเฉพาะดา้น ดงันั้น ทนายความฝ่ายโจทก์ใน
การฟ้องคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มนั้นจะตอ้งมีความรู้เฉพาะด้านส่ิงแวดลอ้มมากกว่าทนายความ
ทัว่ไป การจดัฝึกอบรมเฉพาะจึงน่าจะมีความส าคญัและจะเป็นการท าให้ทนายความฝ่ายโจทก์มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน จึงควรท่ีจะก าหนดเง่ือนไขในส่วนคุณสมบติั
ของการเป็นทนายความฝ่ายโจทก์ในการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม เพิ่มเติม กล่าวคือ 
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ทนายความฝ่ายโจทกจ์ะตอ้งผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและการ
ด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม ซ่ึงไดจ้ดัอบรมโดยสภาทนายความ หรือองคก์รศาลยติุธรรม เป็นตน้ 
  ส าหรับคุณสมบติัของผูท่ี้จะเป็นทนายความฝ่ายโจทกใ์นการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้น 
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซีย ไม่ไดมี้การก าหนดไวแ้ต่
อยา่งใด 
 2.2 กระบวนการด าเนินคดีช้ันระหว่างพจิารณาคดี 
 ภายหลังจากท่ีโจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีและขออนุญาตด าเนินคดีแบบกลุ่มจนศาลมีค าสั่ง
อนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม ในส่วนของการด าเนินคดีหลงัจากน้ีถือว่าโจทก์ไดด้ าเนินคดีแทน
สมาชิกกลุ่มต่อไป ส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มในส่วนของกระบวนการด าเนินคดี
ชั้นระหวา่งพิจารณา ผูว้จิยัจึงใหค้วามส าคญัในการศึกษาและวเิคราะห์ในประเด็น บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม อ านาจวินิจฉัยช้ีขาดประเภทของคดีส่ิงแวดลอ้ม และภาระการพิสูจน์ 
ดงัน้ี 
  1) บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มตามท่ีกฎหมายบัญญัติเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่ จะมีบุคคลหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดีซ่ึงในแต่ละส่วนมีความส าคญั
โดยกฎหมายไดก้ าหนด บทบาท อ านาจและหน้าท่ีเอาไว ้ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์ใน
ส่วนคุณสมบติัของเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม ผูพ้ิพากษา และผูพ้ิพากษาสมทบ ดงัน้ี 
   (1) เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม 
   เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม คือ บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีช่วยเหลือศาลใน
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/1 ผูท่ี้จะท าหน้าท่ี
เป็นเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มนั้นเป็นเจา้หนา้ท่ีศาลท่ีผา่นการสอบคดัเลือกใหท้ าหนา้ท่ีน้ีโดยตรง ใน
การท าหนา้ท่ีดงักล่าวน้ีจะเป็นการช่วยเหลือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากศาลเพื่อท่ีจะท าให้กระบวน
พิจารณาคดีด าเนินไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากบทบญัญติัว่าด้วยการด าเนินคดี
แบบกลุ่มนั้นได้ก าหนดให้ใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาพิพากษา คดี (รายงานการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญติัแกไ้ข เพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) สภานิติบญัญติัแห่งชาติ) กล่าวคือ ผูพ้ิพากษา
เปล่ียนสถานะจากการเป็นคนกลางมาเป็นผู ้ท่ีมีบทบาทในการคน้หาความจริงมากข้ึน เห็นไดจ้าก
การท่ีกฎหมายก าหนดให้ศาลมีอ านาจแสวงหาขอ้เท็จจริง และพยานหลกัฐานเพิ่มเติมได ้และยงั
สามารถรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานหลกัฐานอ่ืนนอกเหนือจากพยานหลกัฐานของ
คู่ความได ้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/23 วรรคหน่ึง และขอ้ก าหนด
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ของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ดงันั้น เม่ือเป็นการใชร้ะบบไต่สวน
ในการพิจารณาคดี กฎหมายจึงก าหนดให้มีเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มท าหนา้ท่ีในการช่วยเหลือศาล
และช่วยเหลือคู่ความในการด าเนินคดี ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
    (1.1) อ านาจ หนา้ท่ีในการช่วยเหลือศาล 
     (1.1.1) อ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 222/5 คือ 
      - ไกล่เกล่ียคดีแบบกลุ่ม เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัหากวา่สามรถตกลงกนัไดก้็
จะท าใหไ้ม่ตอ้งมีการสืบพยานกนัอีกผูเ้สียหายไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายเร็วข้ึนส่งผลดีต่อผูเ้สียหาย 
และศาลท่ีไม่ตอ้งพิจารณาคดีกนัอีกต่อไป 
      - ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐาน เน่ืองจากวา่การด าเนินคดีแบบ
กลุ่มกฎหมายไดก้ าหนดใหศ้าลมีอ านาจท่ีจะแสวงหาพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีนอกเหนือจาก
พยานหลกัฐานของคู่ความท่ีน าเขา้มาในชั้นพิจารณาคดี ดงันั้น ศาลจึงมอบหมายการตรวจสอบและ
รวบรวมพยานหลกัฐานในส่วนน้ีให้เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มเพื่อด าเนินการและน าเสนอต่อศาลเขา้
มาในส านวนเพื่อประกอบการพิจารณาคดีต่อไป 
      - ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามบทบญัญติัแห่งหมวดน้ีหรือตามขอ้ก าหนดของ
ประธานศาลฎีกาในการท าหน้าท่ีช่วยเหลือนั้น ปัจจุบนัไดมี้การออกขอ้ก าหนดของประธานศาล
ฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ไดก้ าหนดหนา้ท่ีของเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มเพิ่มเติม
ข้ึนจากประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
     (1.1.2) อ านาจหนา้ท่ีตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าดว้ยการด าเนินคดี
แบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
     กฎหมายก าหนดให้เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม มีอ านาจ หนา้ท่ีด าเนินการใน
เร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากศาล เช่น การตรวจสอบพยานหลกัฐานก่อนการสืบพยาน
เพื่อให้เกิดความชดัเจนยิง่ข้ึน เม่ือศาลเห็นวา่มีความจ าเป็นเพื่อให้ไดค้วามชดัแจง้ในขอ้เท็จจริงแห่ง
คดีศาลอาจมอบหมายใหเ้จา้พนกังานคดีแบบกลุ่มด าเนินการเพื่อใหมี้การตรวจสอบพยานหลกัฐาน
อนัเป็นประเด็นแห่งคดี หรือตรวจสอบขอ้เท็จจริงอ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาพิพากษาคดี 
(ขอ้ 42 วรรคแรก) และประสานงานไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขอให้ตรวจพิสูจน์หรือขอขอ้มูล
ท่ีจ าเป็น หรือมีหนงัสือเรียกบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาให้ขอ้มูลหรือจดัส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการ
ด าเนินการ แลว้จดัท ารายงานเสนอต่อศาล โดยอาจระบุถึงพยานหลกัฐานท่ีศาลเห็นสมควรเรียกมา
สืบเพิ่มเติมหรือผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีศาลสมควรรับฟังความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
พิพากษาคดีตามมาตรา 222/23 (ขอ้ 42 วรรคสอง) ตรวจสอบและดูแลให้คู่ความด าเนินคดีไปตาม
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ขั้นตอนของกฎหมาย หากพบวา่มีขอ้บกพร่อง ให้รายงานต่อศาลพร้อมดว้ยแนวทางแกไ้ขโดยเร็ว 
เพื่อให้ศาลพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควรตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากศาล (ขอ้ 46) และท่ีส าคญั
เม่ือศาลไดม้อบหมายใหเ้จา้พนกังานคดีแบบกลุ่มรวบรวมพยานหลกัฐานต่าง ๆ เก่ียวกบัคดีเสร็จส้ิน
แลว้ศาลจะใชพ้ยานหลกัฐาน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากรายงานของเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มเป็นแนวทางใน
การซกัถามพยานต่อไป (ขอ้ 44) 
    (1.2) อ านาจ หนา้ท่ีในการช่วยเหลือคู่ความ 
    นอกจากเจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มจะท าหน้าท่ีในการช่วยเหลือศาลแล้ว
กฎหมายยงัก าหนดใหมี้หนา้ท่ีช่วยเหลือคู่ความในการด าเนินการต่าง ๆ ในกระบวนพิจารณาคดี คือ 
     (1.2.1) อ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
แพง่ มาตรา 222/5 คือ 
      - ด าเนินการให้มีการคุม้ครองสิทธิของคู่ความและสมาชิกกลุ่มทั้งก่อน
และระหว่างการพิจารณา หน้าท่ีดงักล่าวน้ีนบัว่าเป็นเร่ืองส าคญัเพราะว่ากฎหมายก าหนดให้เจา้
พนกังานคดีแบบกลุ่มนั้นตอ้งด าเนินการเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือ
จ าเลยก็ตามจนกวา่คดีจะเสร็จส้ินกระบวนพิจารณา เช่น ดูแลและตรวจสอบในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนพิจารณาคดีใหถู้กตอ้งตามกฎหมายไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการนดัพิจารณา การยืน่บญัชี การ
มาศาลตามก าหนดนดั หากวา่พบขอ้ผิดพลาดหรือบกพร่องตอ้งรีบรายงานศาลเพื่อแกไ้ขให้ถูกตอ้ง 
เป็นตน้ 
     (1.2.2) อ านาจหนา้ท่ีตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าดว้ยการด าเนินคดี
แบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
      - ไกล่เกล่ียและการประนีประนอมยอมความคดีแบบกลุ่ม เป็นบทบาทท่ี
มีความส าคญัเป็นอย่างมากท่ีตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ขอ้พิพาทของคู่ความสามารถ
ตกลงกนัได้โดยไม่ตอ้งเขา้สู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีท าให้คดีเสร็จส้ินไปโดยรวดเร็ว 
ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย ส่งผลดีต่อคู่ความและกระบวนการยติุธรรม 
      - ตรวจสอบและดูแลให้คู่ความด าเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 
การด าเนินคดีแบบกลุ่มถือวา่เป็นเร่ืองใหม่ส าหรับประเทศไทย ขั้นตอนของกระบวนพิจารณาคดีจะ
แตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไปซ่ึงอาจจะยุ่งยาก สลับซับซ้อน แม้ว่าคู่ความจะมีทนายความเข้ามา
ช่วยเหลือก็ตามก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได ้กฎหมายจึงก าหนดให้เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม ท า
หนา้ท่ีตรวจสอบและดูแลใหคู้่ความด าเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมาย หากพบวา่มีขอ้บกพร่อง 
ให้รายงานต่อศาลพร้อมด้วยแนวทางแก้ไขโดยเร็วหากปล่อยไว ้อาจจะเกิดความเสียหายข้ึนต่อ
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คู่ความได ้เพื่อให้ศาลพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควรและน ามาเป็นแนวทางในการแกไ้ขความ
ผดิพลาด หรือขอ้บกพร่องตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากศาล 
     ในการด าเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจะใช้ระบบ
กล่าวหาระบบน้ีถือวา่ผูเ้สียหายมีอ านาจฟ้องคดีไดเ้องการฟ้องคดีเช่นน้ีในฐานะผูก้ล่าวหามีอ านาจ
น าพยานหลกัฐานมาสืบพิสูจน์ ส่วนศาลจะวางตวัเป็นคนกลางในการพิจารณาคดีเน้นความเป็น
กลาง ศาลจึงมีบทบาทในการแสวงหาขอ้เท็จจริงในคดีน้อยมากจึงเป็นเร่ืองของคู่ความแต่ละฝ่าย
จะตอ้งเสนอขอ้เท็จจริงและตรวจสอบขอ้เท็จจริงของกนัเองการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ เป็นหนา้ท่ี
ของคู่ความซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดไว ้ดงันั้นในคดีแพง่ทัว่ไปกฎหมายจึง
ไม่ไดก้  าหนดใหมี้เจา้พนกังานคดีดงัท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่มก าหนดไว ้ 
     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงเห็นไดว้่ากระบวนการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นใช้
ระบบไต่สวนท่ีศาลจะมีบทบาทมากกว่าระบบกล่าวหา เพราะศาลมีอ านาจท่ีจะแสวงหา
พยานหลกัฐานเพิ่มเติมได ้หากให้ศาลตอ้งด าเนินการต่าง ๆ ดว้ยตนเองทุกอยา่งอาจท าให้เกิดความ
ล่าชา้และไม่บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายก าหนด กฎหมายจึงไดก้ าหนดให้มีเจา้พนกังานคดี
แบบกลุ่มเพื่อท าหน้าท่ีช่วยเหลือศาลทางดา้นต่าง ๆ ของกระบวนพิจารณาคดี เช่น การไกล่เกล่ีย
หรือประนีประนอมยอมความ การประสานงานไปยงัหน่วยงานเพื่อขอข้อมูลหรือตรวจพิสูจน์
พยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีและการรวบรวมหรือแสวงหาพยานหลกัฐาน ตรวจสอบและดูแล
ให้คู่ความด าเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมายหากพบว่ามีขอ้บกพร่องจะตอ้งรายงานต่อศาลถึง
ขอ้บกพร่องและแนวทางแกไ้ขโดยเร็ว เพื่อให้ศาลพิจารณาสั่งการและด าเนินการแกไ้ขตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากศาล ซ่ึงจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีของศาลมากข้ึน กฎหมาย
จึงก าหนดใหมี้เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มเพื่อท าหนา้ท่ีช่วยเหลือในการด าเนินคดี 
     ด้วยเหตุท่ีเจา้พนักงานคดีแบบกลุ่มมีความส าคญัต่อการพิจารณาคดีแบบ
กลุ่มในสถานะของการเป็นผูช่้วยเหลือศาล ดงันั้น จึงตอ้งก าหนดคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการท า
หนา้ท่ีดงักล่าวและประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ หมวด 4 ก าหนดไว ้ดงัน้ี 
   คุณสมบัติของเจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่ม 
   คุณสมบติัของเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม ก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง่ มาตรา 222/6 คือ 
    (1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอกทางกฎหมาย 
    (2) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางกฎหมาย เป็นสามญัสมาชิกแห่งเนติ
บณัฑิตยสภาและไดป้ระกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามท่ีคณะกรรมการขา้ราชการศาลยุติธรรมตาม
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการศาลยติุธรรมก าหนดเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี  
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    (3) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอ่ืน
ท่ีคณะกรรมการขา้ราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
ก าหนดซ่ึงไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีและไดป้ระกอบวิชาชีพตามท่ีคณะกรรมการขา้ราชการศาลยติุธรรม
ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการศาลยติุธรรมก าหนดเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีปี 
   จึงเห็นไดว้า่ อ านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่ และขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 มี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่เป็นเร่ืองเก่ียวกบักระบวนพิจารณาคดีจึงตอ้งก าหนดคุณสมบติัให้เฉพาะผูท่ี้
ส าเร็จการศึกษาทางดา้นกฎหมายเท่านั้น แต่อยา่งไรก็ตาม ส าหรับเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มท่ีจะมา
ท าหน้าท่ีช่วยเหลือศาลในกระบวนพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มนั้น เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัทางดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด จึงเป็นปัญหาวา่การท่ีกฎหมายไม่ไดก้  าหนดใหผู้ท่ี้ท  าหนา้ท่ี
เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มนั้นตอ้งผ่านการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมาก่อน จะสามารถ
ช่วยเหลือศาลในการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีกฎหมายได้
ก าหนดอ านาจ หนา้ท่ีดงักล่าวไวเ้พียงใด 
   ในประเด็นคุณสมบติัเจา้พนักงานคดีแบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มเม่ือ
น าไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกประชากรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีทั้งท่ีเป็น ผูพ้ิพากษา 
พนกังานอยัการ นกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทนายความ องคก์รเอกชน และผูน้ าชุมชน ไดมี้ความ
คิดเห็น ดงัน้ี 
   ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูพ้ิพากษามีความคิดเห็นว่าการด าเนินคดีแบบกลุ่ม
ส าหรับประเทศไทยเป็นเร่ืองใหม่ แมแ้ต่นกักฎหมายท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ยงั
อาจจะไม่เข้าใจกระบวนการด าเนินคดี ส าหรับคุณสมบัติเจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มนั้น การท่ี
กฎหมายไดก้ าหนดคุณสมบติัไว ้คือ ส าเร็จการศึกษาทางดา้นกฎหมาย จึงท าให้ไดค้นท่ีมีความรู้
ทางดา้นกฎหมาย แต่หากเป็นเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดลอ้มนั้น จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง
มีความรู้ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มมาก่อน เช่น เคยศึกษาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นส่ิงแวดลอ้มมาก่อน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของประการสัมภาษณ์ท่ีเป็นพนกังานอยัการ มีความคิดเห็นวา่ ในการ
ใชก้ฎหมายไม่วา่จะเป็นกฎหมายประเภทใดก็ตามส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะท าใหส้ามารถใชก้ฎหมายไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและมีมุมมองท่ีรอบดา้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างานทางดา้นกฎหมายมา
ก่อน ส าหรับเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มท่ีกฎหมายก าหนดคุณสมบติัไว ้คือ ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาทาง
กฎหมายถือวา่เหมาะสมแลว้เพราะการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มเป็นขั้นตอนของ
การด าเนินคดีในชั้นศาลท่ีค่อนขา้งมีความยุง่ยากพอสมควร แต่อยา่งไรก็ตาม ส าหรับเจา้พนกังานคดี
แบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากวา่กฎหมายส่ิงแวดลอ้มจะมีลกัษณะพิเศษ ซบัซอ้นกวา่คดีแพ่ง
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ทัว่ไป จึงเห็นว่าผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาทางกฎหมายนั้นจะตอ้งผา่นการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทาง
ส่ิงแวดลอ้มมาก่อนดว้ยจึงจะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างถูกตอ้งตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากศาล 
และประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นนกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีความคิดเห็น เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม 
จะมีหน้าท่ี คือ เป็นผูช่้วยเหลือศาลในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ตามท่ีศาลไดม้อบหมาย 
ฉะนั้น คุณสมบติัของคนท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาทางดา้นกฎหมายจึงมีความเหมาะสม จะเห็นได้
ว่า การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ไม่ใช่การด าเนินคดีแบบ
กลุ่มเฉพาะคดีส่ิงแวดล้อมแต่เป็นคดีอย่างอ่ืนด้วย เช่น คดีละเมิด คดีผิดสัญญา คดีแรงงาน คดี
คุม้ครองผูบ้ริโภค คดีหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ เม่ือพิจารณาอ านาจ หน้าท่ีของผูท่ี้
เป็นเจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มก็จะคล้ายกับคดีคุ้มครองผูบ้ริโภค ซ่ึงคณะกรรมการท่ีจดัท าร่าง
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ไดน้ าเอามาใชก้บัการด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีจะใหมี้เจา้พนกังาน
ของศาลท าหน้าท่ีด าเนินการช่วยเหลือศาลในกระบวนพิจารณาคดี เช่น การช่วยเหลือหาขอ้มูล 
ขอ้เทจ็จริง หรือช่วยเหลือผูเ้สียหายหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดี แต่อยา่งไรก็ตาม เจา้พนกังาน
คดีแบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดลอ้มนั้นควรท่ีจะมีคุณสมบติัเพิ่มเติมนอกจากเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มใน
คดีแพ่งทัว่ไป กล่าวคือ ควรท่ีจะผา่นการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นส่ิงแวดลอ้มมาก่อน
จะส่งผลดีต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการช่วยเหลือศาล 
   นอกจากน้ี ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นทนายความ มีความคิดเห็นวา่ เม่ือพิจารณาดูจาก
อ านาจหน้าท่ีของเจา้พนักงานคดีแบบกลุ่มในการช่วยเหลือศาล หรือแสวงหาพยานหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นในคดี ถือวา่มีความส าคญัอยา่งมาก ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาทางดา้นกฎหมายเพียง
อยา่งเดียวคงไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในการเขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มในคดี
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงอย่างน้อยตอ้งผ่านการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทางด้านส่ิงแวดล้อม และมี
ประสบการณ์ในการท างานทางด้านกฎหมายมาก่อน เช่น เคยท างานท่ีใดมาก่อน หรือเคยมี
ประสบการณ์ในการเป็นทนายความมาก่อนยิ่งจะเป็นผลดี หรือมีประสบการณ์การท างานทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม หรือเคยท าคดีท่ีเก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะ เพราะการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม
เป็นเร่ืองของประโยชน์สาธารณะจะท าให้สามารถเขา้ใจปัญหาของกลุ่มบุคคลจ านวนมากท่ีได้รับ
ความเสียหาย ส าหรับประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นองค์กรเอกชน มีความคิดเห็นว่า เป็นคร้ังแรกท่ี
ประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองใหม่ ส าหรับเจา้พนกังาน
คดีแบบกลุ่มท่ีกฎหมายได้ก าหนดคุณสมบติัไว ้คือ ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาทางด้านกฎหมาย และ
กฎหมายไดก้ าหนดบทบาท หนา้ที่ในการช่วยเหลือศาลในกระบวนพิจารณาด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับคดีส่ิงแวดล้อมที่มีผลกระทบเป็นวงกวา้ง ความเสียหายมีมาก และ
การแสวงหาพยานหลกัฐานค่อนขา้งเป็นไปไดย้าก ดงันั้น เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดลอ้ม 
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จึงควรท่ีจะผ่านการศึกษากฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมมาก่อน ซ่ึงสอดคล้องกบัมีความคิดเห็น
ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูน้ าชุมชนท่ีเห็นวา่ส าหรับคุณสมบติัท่ีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาความแพ่ง เป็นคุณสมบติัที่เหมาะสมส าหรับเจ้าพนักงานแบบกลุ่มในคดีแพ่งทั่วไป 
ส่วนคุณสมบติัของเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดลอ้มควรท่ีจะตอ้งผา่นการศึกษากฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้มมาก่อนน่าจะเป็นผลดีต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
   ในประเด็นคุณสมบติัเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดลอ้ม อาจกล่าวไดว้่า
เจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มมีหน้าท่ีช่วยเหลือศาลในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม เช่น ไกล่เกล่ียหรือ
ประนีประนอมยอมความคดีแบบกลุ่ม ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐาน บนัทึกค าพยานหรือ
ด าเนินการให้มีการคุม้ครองสิทธิของคู่ความและสมาชิกกลุ่มทั้งก่อนและระหวา่งการพิจารณาและ
ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามบทบญัญติัแห่งหมวดน้ีหรือตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาในการท า
หนา้ท่ีช่วยเหลือนั้น (ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/5) นอกจากน้ี เจา้พนกังาน
คดีแบบกลุ่มยงัมีอ านาจหน้าท่ีตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
พ.ศ. 2559 เช่น ในกรณีท่ีศาลเห็นวา่มีความจ าเป็นเพื่อให้ไดค้วามชดัแจง้ในขอ้เท็จจริงแห่งคดีศาล
อาจมอบหมายให้เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มด าเนินการเพื่อให้มีการตรวจสอบพยานหลกัฐานอนัเป็น
ประเด็นแห่งคดี หรือในกรณีท่ีโจทก์และจ าเลยมีความประสงค์จะประนีประนอมยอมความกนั
เพื่อให้คดีท่ีพิพาทยุติลงศาลก็จะมอบหมายให้เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มด าเนินการแทนในรูปแบบ
ของการไกล่เกล่ียคดีแบบกลุ่ม หรือ ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐานหรือบนัทึกค าพยานหรือ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงอ่ืนใดเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาพิพากษาคดี นอกจากน้ียงัตอ้งประสานงาน
ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขอให้ตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานหรือขอขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัคดี หรือมีหนงัสือเรียกบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาให้ขอ้มูลหรือจดัส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการ
ด าเนินการ แล้วจดัท ารายงานเสนอต่อศาลโดยอาจระบุถึงพยานหลักฐานที่ศาลเห็นสมควร
เรียกมาสืบเพิ่มเติม หรือประสานงานกบัผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญมาเบิกความในชั้นศาล
เพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี 
   ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
ได้ออกแบบให้กระบวนพิจารณาคดีมีความแตกต่างจากการด าเนินคดีแพ่งทั่วไป กล่าวคือ 
ก าหนดใหใ้ชก้ารด าเนินคดีโดยเป็นระบบไต่สวนซ่ึงศาลจะมีบทบาทในการคน้หาความจริงมากกวา่
การด าเนินคดีในระบบกล่าวหาซ่ึงศาลจะไม่มีบทบาทมากนัก เพราะว่าตอ้งท าตวัเป็นกลางคอย
ควบคุมทั้งสองฝ่ายให้ด าเนินคดีภายใตก้รอบของกฎหมาย ดงันั้น จึงไดก้ าหนดให้มีเจา้พนกังานคดี
แบบกลุ่มในการท าหน้าท่ีช่วยเหลือศาลตามท่ีได้รับมอบหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง่ และขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. 2559 ก าหนดไว ้
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โดยลกัษณะของหน้าท่ีนั้นไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท การบนัทึกค าพยาน การตรวจสอบ
พยานหลกัฐานอนัเป็นประเด็นแห่งคดี และท่ีส าคญัเม่ือศาลไดม้อบหมายให้เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่ม
รวบรวมพยานหลกัฐานต่าง ๆ เก่ียวกบัคดีเสร็จส้ินแลว้ศาลจะใชพ้ยานหลกัฐานหรือขอ้มูลท่ีไดจ้าก
รายงานของเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มเป็นแนวทางในการซักถามพยานต่อไปซ่ึงการปฏิบติัหน้าท่ี
ดงักล่าวน้ีตอ้งอาศยัความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น คุณสมบติัของเจา้พนกังานคดี
แบบกลุ่มในคดีส่ิงแวดลอ้มควรจะมีการก าหนดเพิ่มเติมมากข้ึนกวา่เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มส าหรับ
คดีแพ่งทัว่ไป กล่าวคือ ตอ้งผา่นการศึกษากฎหมายส่ิงแวดลอ้มมาก่อนเพราะจะท าให้มีความรู้ และ
เขา้ใจกลไกต่าง ๆ ทางส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงเม่ือผา่นการสอบคดัเลือกเขา้มาเป็นเจา้พนกังาน
คดีแบบกลุ่มคดีส่ิงแวดลอ้มแลว้ก็ควรท่ีจะมีการจดัให้มีการฝึกอบรมส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
เจา้พนักงานแบบกลุ่มคดีส่ิงแวดล้อมอีกด้วย เพื่อท่ีจะท าให้เกิดความรู้ ความเช่ียวชาญทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริงอนัจะส่งผลให้การปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิท่ีเห็นวา่เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มตามท่ีกฎหมายก าหนดไวว้า่ตอ้ง
ส าเร็จการศึกษาทางดา้นกฎหมายไม่วา่จะเป็นระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ก็ตาม
และตอ้งมีประสบการณ์ในการท างานางด้านกฎหมายมาก่อน แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจทางดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนก็ควรท่ีจะผา่นการศึกษากฎหมายส่ิงแวดลอ้มมาก่อนดว้ยเช่นกนั 
ดงันั้น จึงควรก าหนดคุณสมบติัเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มคดีส่ิงแวดลอ้มโดยตอ้งผา่นการศึกษาวิชา
กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม อยา่งนอ้ย 1 วิชา และก่อนท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีช่วยเหลือศาลควรท่ีจะตอ้งได้รับ
การฝึกอบรมซ่ึงจดัโดยส านกังานศาลยติุธรรม  
   เจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มนั้นกฎหมายของสหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย และ
ประเทศอินโดนีเซีย ไม่ไดมี้การก าหนดใหมี้ต าแหน่งเจา้พนกังานคดีแบบกลุ่มไวแ้ต่อยา่งใด 
   (2) ผูพ้ิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้ม 
   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
เป็นกฎหมายกลางท่ีสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินคดีแพ่งทัว่ไป ท่ีมีผูเ้สียหายจ านวนมากท่ีมีสิทธิ
อย่างเดียวกันอันเน่ืองมาจากข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายเดียวกัน (มาตรา 222/1) ตามกฎหมาย
ก าหนดให้การด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นสามารถด าเนินคดีไดใ้นทุกศาล ยกเวน้ศาลแขวง เพราะถือวา่ 
ผูพ้ิพากษาศาลแขวงยงัมีประสบการณ์ไม่มากนักในการพิจารณาพิพากษาคดี เน่ืองจากว่าการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มมีความยุ่งยาก ซับซ้อน กว่าการด าเนินคดีแพ่งทัว่ไป ส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้ม
หากวา่มีความเสียหายเกิดข้ึนและมีผูเ้สียหายจ านวนมากท่ีไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์เดียวกนั
ก็สามารถท่ีจะรวมกนัฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มได ้
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   ตามท่ีกล่าวมาแลว้วา่การด าเนินคดีแบบกลุ่มสามารถน าไปใชใ้นคดีแพ่งทัว่ไปได ้
คือ คดีละเมิด คดีผดิสัญญา คดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
แรงงาน หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การแข่งขนัทางการคา้ รวมถึงกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นตน้ ในส่วนของผูพ้ิพากษาท่ีท าหนา้ท่ีพิจารณาพิพากษาคดีแบบกลุ่ม กฎหมายไม่ไดก้  าหนดให้มี
คุณสมบติัเฉพาะแตกต่างจากคดีแพ่งทัว่ไป จะเห็นไดว้า่คดีส่ิงแวดลอ้มมีความแตกต่างจากคดีแพ่ง
ทัว่ไป มีความยุง่ยาก ซบัซ้อน และความเสียหายที่เกิดข้ึนในบางคร้ังอาจจะไม่ปรากฏชดัเจนและ
ในบางกรณีตอ้งอาศยัพยานหลกัฐานทางดา้นวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ความรับผิด จึงนบัวา่ผูพ้ิพากษา
ท่ีจะมาท าหนา้ท่ีในการพิจารณาคดีตอ้งมีพื้นฐานความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างดี 
จึงจะสามารถพิจารณาพิพากษาคดี และคุม้ครองผูเ้สียหายให้ไดรั้บการเยียวยาอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 
แต่ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่มไม่ไดก้  าหนดใหผู้พ้ิพากษา
ท่ีพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้มตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะพิเศษแตกต่างไปจากผูพ้ิพากษาในคดีแพ่ง
ทัว่ไป จึงเป็นปัญหาว่าผูพ้ิพากษาในคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีขาดความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และการด าเนินคดีแบบกลุ่ม หากจะมาท าหนา้ท่ีในการพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มจะมีความ
เหมาะสมเพียงใด เม่ือลกัษณะของความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มมีความแตกต่างจากคดีแพง่ทัว่ไป 
   ในประเด็นคุณสมบัติผูพ้ิพากษาท่ีพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อมน้ี เม่ือน าไปสู่การ
สัมภาษณ์เชิงลึกประชากรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีทั้งท่ีเป็น ผูพ้ิพากษา พนกังาน
อยัการ นกัวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทนายความองคก์รเอกชน และผูน้ าชุมชน มีความคิดเห็น ดงัน้ี 
   ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูพ้ิพากษามีความคิดเห็นว่าระบบศาลยุติธรรมของ
ประเทศไทยยงัไม่มีการฝึกฝนให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านจริง ๆ ในปัจจุบันการก าหนด
คุณสมบติัผูส้มคัรสอบผูช่้วยผูพ้ิพากษาไม่วา่จะเป็นสนามใหญ่ สนามเล็ก หรือสนามจ๋ิว ก็ก าหนดวา่
ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัเนติบณัฑิต เป็นหลกัเท่านั้น เมื่อสอบผ่านเขา้มาแลว้ก็จะมีการอบรม
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้และเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูพ้ิพากษา
แลว้ก็จะไปประจ าอยูต่ามศาลต่าง ๆ ทัว่ราชอาณาจกัรและจะมีการโยกยา้ยไปตามวาระในต าแหน่ง
ท่ีวา่งอยู ่ในระหวา่งน้ีอาจจะมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามท่ีส านกังานศาลยุติธรรมจะก าหนด 
ก็ถือได้ว่าได้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในระดบัหน่ึง อย่างไรก็ตาม ถ้าจะให้ผูพ้ิพากษาท่ีจะมาท า
หนา้ท่ีพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มนั้น มีความรู้ ความเช่ียวชาญจริง ๆ จะตอ้งมีการก าหนดคุณสมบติัวา่
ตอ้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญทางด้านส่ิงแวดลอ้มมาก่อน และให้ส านักงานศาลยุติธรรมก าหนด
หลกัเกณฑข์องการประเมินความรู้ ความเช่ียวชาญทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี เม่ือผูพ้ิพากษาได้
เขา้มาท าหนา้ท่ีพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม ก็ตอ้งเป็นหนา้ท่ีของส านกังานศาลยุติธรรมท่ีจะตอ้งมีการ
จดัอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญทางดา้นส่ิงแวดล้อมจริง ๆ แต่ถา้หากมอง
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ยอ้นไปในอดีตก่อนท่ีจะมีการจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มข้ึนมา การฟ้องร้องคดีส่ิงแวดลอ้มถือว่า
เป็นการฟ้องคดีละเมิดอยา่งหน่ึงซ่ึงมีการฟ้องในศาลชั้นตน้ทุกจงัหวดัรวมถึงกรุงเทพมหานครดว้ย 
ถือไดว้า่ผูพ้ิพากษาท่ีเคยพิจารณาและพิพากษาคดีเหล่าน้ีมีประสบการณ์ทางดา้นคดีส่ิงแวดลอ้มมา
ก่อนเช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ถา้หากวา่จะใหเ้กิดความเช่ียวชาญเฉพาะในคดีแต่ละประเภท ก็ตอ้ง
มีการก าหนดคุณสมบติัตั้งแต่ตอนแรกท่ีสมคัรสอบผูช่้วยผูพ้ิพากษาว่าใครมีความประสงคท่ี์จะไป
ท าหนา้ท่ีศาลใดให้เลือกสอบในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นหลกั เช่น ศาลแรงงาน ก็สอบกฎหมายแรงงาน
เป็นหลกั ศาลลม้ละลายก็สอบกฎหมายลม้ละลายเป็นหลกั หรือศาลภาษีอากรก็สอบกฎหมายภาษีอากร
เป็นหลกั เป็นตน้ เม่ือเขา้มาเป็นผูพ้ิพากษาแลว้ก็ท าหน้าท่ีอยู่ในศาลท่ีไดส้อบคดัเลือกเขา้มา และ
เมื่อมีการโยกยา้ยต าแหน่งหรือข้ึนสู่ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา ก็จะอยูใ่นศาลท่ีสอบคดัเลือกเขา้มา
ตั้งแต่คร้ังแรก และท าหน้าจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ ถา้เป็นแบบน้ีจะท าให้ผูพ้ิพากษามีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นจริง ๆ แต่ในปัจจุบนัระบบศาลยุติธรรมมีการโยกยา้ยไปตามศาลต่าง ๆ เช่น 
ยา้ยจากศาลแรงงานไปศาลลม้ละลาย หรือยา้ยจากศาลแพ่งไปศาลอาญา เป็นตน้ จึงท าให้ไม่เกิด
ความเช่ียวชาญในการท าหนา้ท่ีพิจารณาและพิพากษาคดีแต่อยา่งใด 
   ส าหรับประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นพนกังานอยัการ มีความคิดเห็นวา่ คดีส่ิงแวดลอ้ม
ถือว่าเป็นคดีที่มีลกัษณะพิเศษ และมีความสลบั ซับซ้อนกว่าคดีแพ่งทัว่ ๆ ไป เพราะมีกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องทางด้านส่ิงแวดล้อมอยู่หลายฉบบั ส าหรับผูพ้ิพากษาท่ีจะมาท าหน้าท่ีพิจารณาและ
พิพากษาคดีส่ิงแวดล้อมก็ควรท่ีจะก าหนดคุณสมบติัไวเ้ป็นกรณีพิเศษ เช่น ประสบการณ์ในการ
ท างานมาแลว้อย่างน้อย 10 ปี เพื่อท่ีจะไดมี้มุมมองในการท างานท่ีหลากหลาย การท่ีผูพ้ิพากษามี
ประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 10 ปี อาจจะท าใหมี้มีมุมมองไม่กวา้งและหลากหลาย ถา้จะให้ดี
ก็ควรท่ีจะก าหนดไปเลยวา่ส าหรับผูพ้ิพากษาท่ีจะมาท าหนา้ท่ีพิจารณาและพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้ม 
โดยส านกังานศาลยติุธรรมควรจะตอ้งมีการจดัอบรมเป็นหลกัสูตรข้ึนมาทางดา้นกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อใหเ้กิดความช านาญและเช่ียวชาญในการพิจารณาและพิพากษาคดี และเม่ือผา่นการอบรมตามท่ี
ก าหนดไวแ้ลว้จึงจะถือวา่มีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงท่ีจะเขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นผูพ้ิพากษาในคดีส่ิงแวดลอ้มได ้
และจดัท าคู่มือส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มเพื่อให้ผูพ้ิพากษาใชเ้ป็นแนวทางในการ
พิจารณาคดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นนกัวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
มีความคิดเห็นว่าในระบบการสอบคดัเลือกผูช่้วยผูพ้ิพากษาส าหรับประเทศไทยในปัจจุบนัน้ี 
คงไม่สามารถไปแตะระบบการสอบได ้กล่าวคือ การท่ีจะไปก าหนดคุณสมบติัของการสมคัรสอบ
ผูช่้วยผูพ้ิพากษาให้แตกต่างไปจากปัจจุบนัคงเป็นไปไดย้าก เช่น การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะในศาล
นั้น ๆ เป็นตน้ เม่ือเป็นผูพ้ิพากษาแลว้ก็จะมีการโยกยา้ยต าแหน่งสลบักนัไปมา ถา้ก าหนดเป็นกรณี
พิเศษก็จะท าให้ระบบการเล่ือนไหลในสายงานของผูพ้ิพากษาไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวอ้าจจะ
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ติดขดัหลายอยา่ง ในส่วนของผูพ้ิพากษาท่ีจะมาท าหนา้ท่ีพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มก็ควรท่ีจะตอ้งผ่าน
การอบรมจากส านกังานศาลยุติธรรมหรือศาลฎีกามาก่อน เพราะจะท าให้มีองค์ความรู้ในเร่ืองน้ี 
และในการพิจารณาคดีควรมีเคร่ืองมือท่ีดี คือ ผูพ้ิพากษาสมทบและผูเ้ช่ียวชาญให้มากก็จะเป็น
ประโยชน์ในการพิจารณาคดี 
   ส าหรับประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นทนายความ มีความคิดเห็นว่าผูพ้ิพากษาในคดี
ส่ิงแวดลอ้มตอ้งผา่นการฝึกอบรมกฎหมายส่ิงแวดลอ้มทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ เพราะความรู้
ท่ีได้รับจากต่างประเทศจะเป็นประโยชน์อย่างมากเน่ืองจากว่าได้เรียนรู้หลักกฎหมายของ
ต่างประเทศใหม่ ๆ และปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงในประเทศไทยอาจจะยงัไม่มีปัญหาท่ีเกิดข้ึนเหมือน
ต่างประเทศก็ได ้ดงันั้น ผูพ้ิพากษาท่ีจะมาท าหนา้ท่ีในคดีส่ิงแวดลอ้มควรจะตอ้งเป็นผูพ้ิพากษาท่ีมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญทางดา้นกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในประเทศไทยมีปัญหาเร่ืองผูพ้ิพากษาท่ีมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาเป็นเวลานานแลว้ เช่น ผูพ้ิพากษาท่ีไปอยู่ท่ีศาลแรงงานก็ไม่ใช่เช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นกฎหมายแรงงาน เพราะไดมี้การโยกยา้ยไปตามวาระ สลบักนัไปมา นอกจากน้ีประชากร
สัมภาษณ์ท่ีเป็นองค์กรเอกชน มีความคิดเห็นว่า ตอ้งเป็นผูพ้ิพากษาท่ีมีประสบการณ์ในด้านการ
พิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มมาแลว้ในระดบัหน่ึง และเคยด ารงต าแหน่งหวัหนา้ศาลมาก่อนเพราะถือวา่
เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์สูงในการพิจารณาคดี และเม่ือจะมีการแต่งตั้งโยกยา้ยผูพ้ิพากษาท่ีจะมาท า
หน้าท่ีเป็นผูพ้ิพากษาในคดีส่ิงแวดล้อมก็ควรท่ีจะผ่านการฝึกอบรมในส่วนของการด าเนินคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้มมาก่อนซ่ึงอาจจะเป็นหลกัสูตรท่ี
จดัข้ึนโดยส านกังานศาลยติุธรรม อยา่งนอ้ย 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามความเหมาะสม และประชากร
สัมภาษณ์ท่ีเป็นผูน้ าชุมชน ไดมี้ความคิดเห็นว่า การท่ีจะมาท าหน้าเป็นผูพ้ิพากษาคดีส่ิงแวดล้อม 
ควรมีความรู้ทางดา้นกฎหมายส่ิงแวดลอ้มมาก่อน ไม่วา่จะผา่นการฝึกอบรมจากส านกังานศาลยุติธรรม 
หรือไดรั้บการศึกษาในหลกัสูตรหน่ึงหลกัสูตรใดมาก่อนแลว้ ซ่ึงในปัจจุบนัทราบวา่มีการรับสมคัร
บุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัเนติบณัฑิต และส าเร็จการศึกษาทางดา้นการแพทย ์พยาบาล เภสัชกร 
หรือบญัชี เพื่อสอบคดัเลือกเป็นผูช่้วยผูพ้ิพากษา ในส่วนน้ีก็ถือวา่เป็นผลดีเพราะมีความรู้ทางด้าน
วทิยาศาสตร์เป็นพื้นฐานส าหรับในการพิจารณาพิพากษาคดีทางส่ิงแวดลอ้ม 
   ในประเด็นคุณสมบติัของผูพ้ิพากษาในคดีส่ิงแวดลอ้มน้ี เห็นไดว้า่บทบาทของศาล
มีความส าคญัต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อคุม้ครองและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ในประเทศท่ีศาลบงัคบั
ใช้กฎหมายส่ิงแวดลอ้มได้อย่างมีประสิทธิภาพมกัจะปรากฏว่าศาลเป็นผูน้ าให้หน่วยงานของรัฐ
และผูป้ระกอบการทั้งหลายค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และหากศาลมีแนวคิดและความ
เขา้ใจหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนตามท่ีปรากฏใน The Rio Declaration แลว้ ก็จะสามารถท่ีจะใชก้ฎหมาย
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โดยยดึหลกัความยติุธรรมมาเป็นเคร่ืองมือในการใชก้ฎหมายใหท้นัต่อเหตุการณ์และสภาวการณ์ได้
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม (วนิยั เรืองศรี, 2550, หนา้ 235) 
   การด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมนั้นบทบาทของศาลมีความส าคญัหลายประการซ่ึงจะ
เป็นการสร้างบรรทดัฐานใหก้บักระบวนการยติุธรรม (วนิยั เรืองศรี, 2550, หนา้ 236-237) คือ 
    (2.1) ส่งเสริมให้เกิดการบงัคบัใช้ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 
กล่าวคือ หากมีกฎหมายแต่ไม่มีผลในทางปฏิบติักฎหมายยอ่มไร้ความหมาย ค าพิพากษาของศาลมี
ส่วนช่วยก าหนดแนวทางปฏิบติัส าหรับผูท่ี้ก่อมลพิษให้เกิดความเสียหายแก่ส่ิงแวดลอ้มหรือประชาชน 
ในการฟ้ืนฟู หรือเยยีวยาผูเ้สียหาย 
    (2.2) รักษาดุลยภาพระหวา่งแนวคิดของการพฒันาและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ปัจจุบนัสังคมมุ่งพฒันาเศรษฐกิจของประเทศโดยเนน้การใชเ้ทคโนโลยแีละอุตสาหกรรม ก่อใหเ้กิด
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และก่อให้เกิดมลพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อประชาชน
ปัญหาเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนในเมืองท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วท่ีขาดการวางผงัเมืองท่ีเหมาะสม เม่ือมี
การฟ้องร้องคดีเรียกค่าเสียหายต่อศาล การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจะไดว้างหลกัการทางกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหท้ั้งการพฒันาประเทศควบคู่ไปกบัการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเดินไปดว้ยกนัได ้
    (2.3) พฒันาหลกักฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อส่งเสริมการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื เช่น การใชสิ้ทธิทางศาล การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือองคก์รเอกชนเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชานสามารถใชสิ้ทธิเพื่อป้องกนัมิใหบุ้คคลใดท าลายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ ค าพิพากษาของศาลเป็นตวัก าหนดใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดี
จะตอ้งปฏิบติัตาม รวมถึงเป็นการสร้างบรรทดัฐานและแนวทางส าหรับการคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และเยียวยาผูเ้สียหาย นอกจากน้ี ยงัพฒันาหลกักฎหมายข้ึนมาเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอีกด้วย ส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มจะมีคน
จ านวนมาก ด้วยเหตุน้ี ผูพ้ิพากษาที่ท  าหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งมีความรู้ 
ความเขา้ใจทางดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมาเคยมีค าพิพากษาท่ีตดัสินคดีส่ิงแวดลอ้มท่ียงัอยู่
บนพื้นฐานหลกัความยติุธรรมแบบเดิม (Traditional Justice) ซ่ึงการตดัสินคดียงัยดึติดอยูก่บัหลกัเกณฑ์
ทางแพง่ทัว่ไป ตวัอยา่ง คดีอ่าวมาหยา ท่ีศาลตดัสินให้ยกฟ้องโจทก์ท่ี 3 ถึงโจทกท่ี์ 19 ซ่ึงเป็นประชาชน
จงัหวดักระบี่และกลุ่มอนุรักษอุ์ทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี เน่ืองจากไม่ใช่ผูเ้สียหาย
ในคดีน้ีโดยตรง เพราะยงัไม่มีกฎหมายรับรองสิทธิชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมจึงไม่ใช่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย
โดยตรงและไม่มีอ านาจฟ้อง (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5818/2549) ทั้ง ๆ  ท่ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(พุทธศกัราช 2540) มาตรา 66 บญัญติัว่า “บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชน
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ทอ้งถ่ินดั้งเดิม ยอ่มมีสิทธิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดี
ของทอ้งถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยืน” แต่ศาล
เห็นว่าเน่ืองจากบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญดงักล่าวยงัไม่มีกฎหมายรองรับจึงไม่สามารถน ามาใช้
บงัคบัได ้ค าพิพากษาศาลฎีกาดงักล่าวท าใหเ้ห็นวา่ขาดความเขา้ใจในหลกักฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีประสงค์
จะใหชุ้มชนมีสิทธิอนุรักษ ์และคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีแลว้ ค าพิพากษาของศาลยงัเป็นการ
สร้างบรรทดัฐานท่ีส าคญัในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการคุม้ครอง 
เยียวยาผูเ้สียหายให้ได้รับความเป็นธรรม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายส่ิงแวดล้อม ดังนั้น 
ในคดีส่ิงแวดลอ้มจึงควรไดรั้บการพิจารณาพิพากษาคดีโดยผูพ้ิพากษาท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจทาง
ส่ิงแวดลอ้ม ผูพ้ิพากษาท่ีจะมาท าหนา้ท่ีพิจารณา พิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม ควรท่ีจะมีการ
ก าหนดคุณสมบติัไวเ้ป็นพิเศษเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีมีความคิดเห็นว่า คดีส่ิงแวดล้อมเป็นคดีท่ีมีลกัษณะพิเศษกว่าคดีแพ่ง
ทัว่ไป ประชาชนท่ีไดรั้บความเสียหายมีจ านวนมากลกัษณะของความเสียหายจะเกิดจากมลพิษกวา่
จะแสดงอาการปรากฏออกมาให้เห็นตอ้งใชเ้วลานานและเม่ือมีอาการเจ็บป่วยยงัตอ้งติดตามอาการ
ต่อไปและใชเ้วลานานในการรักษาพยาบาล นอกจากน้ียงัท าลายส่ิงแวดลอ้มท าให้เกิดการเสียความ
สมดุลของธรรมชาติ หากจะมีการแต่งตั้ งโยกยา้ยผูพ้ิพากษาท่ีจะมาท าหน้าท่ีในการพิจารณา
พิพากษาคดีส่ิงแวดล้อมรวมถึงในแผนกคดีส่ิงแวดล้อมในศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา 
จะตอ้งมีประสบการณ์ในการท างานมาแล้วอย่างน้อย 10 ปี และตอ้งผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม และการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มมาก่อน ท่ีจดัข้ึนโดยส านกังานศาล
ยุติธรรมโดยก าหนดเป็นหลกัสูตรโดยเฉพาะตามความเหมาะสม ดงันั้น จึงควรก าหนดคุณสมบติั
ของผูพ้ิพากษาที่จะมาท าหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึนเป็นการเฉพาะ
โดยผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งทางส่ิงแวดลอ้ม และการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 
   ส าหรับผูพ้ิพากษาท่ีจะมาท าหน้าท่ีในการพิจารณาและพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้ม
ของสหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซีย ไม่ปรากฏว่าในกฎหมายเก่ียวกบั
การด าเนินคดีแบบกลุ่มไดก้ าหนดในเร่ืองน้ีไวแ้ต่อยา่งใด 
   (3) ผูพ้ิพากษาสมทบ 
   ผูพ้ิพากษาสมทบ คือ บุคคลภายนอกซ่ึงได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้เขา้มาร่วม
เป็นองคค์ณะในการพิจารณาพิพากษาคดีร่วมกบั “ผูพ้ิพากษาอาชีพ” หรือ “ผูพ้ิพากษาศาลยติุธรรม” 
ทั้งน้ี เพื่อให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ประสบการณ์หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาที่เ ก่ียวข้อง
เพื่อแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาพิพากษาคดี  
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   ศาลท่ีมีผูพ้ิพากษาสมทบ ไดแ้ก่ ศาลแรงงาน ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลทรัพยสิ์น
ทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง การท่ีจะมีผูพ้ิพากษาสมทบเป็นองค์คณะในการพิจารณา
พิพากษาคดีหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการพิจารณาพิพากษาคดีของแต่ละศาล ซ่ึงจะเห็น
ไดจ้ากคุณสมบตัิหรือจ านวนผูพ้ิพากษาสมทบที่เป็นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดี เช่น 
คดีแรงงาน จะมีผูพ้ิพากษาสมทบฝ่ายนายจา้งและฝ่ายลูกจา้ง ฝ่ายละเท่า ๆ กนั คือ ฝ่ายละ 1 คน 
(พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแรงงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ) หรือคดีท่ีศาลเยาวชน
และครอบครัว จะมีตอ้งมีผูพ้ิพากษาสมทบ 2 คน ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นสตรี 1 คน (พระราชบญัญติั
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553) หรือศาลทรัพยสิ์น
ทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศจะมีผูพ้ิพากษาสมทบ 1 คน (พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลทรัพยสิ์น
ทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่ง
ประเทศ พ.ศ. 2539) 
   คดีส่ิงแวดลอ้มเป็นคดีท่ีมีความยุง่ยาก สลบั ซบัซอ้นในการพิจารณาและพิพากษาคดี 
จึงจ าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญทางด้านส่ิงแวดล้อมเขา้มาช่วยเหลือผูพ้ิพากษาในชั้นพิจารณาคดี คือ 
ผูพ้ิพากษาสมทบ ส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งเป็นกฎหมายท่ีน ามาใช้กับคดีแพ่งทั่วไป รวมถึงคดีส่ิงแวดล้อมด้วย ซ่ึงกฎหมาย
ก าหนดใหมี้ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้วามเห็นแก่ศาลเพื่อประกอบการพิจารณาคดีเท่านั้น
แต่ไม่อาจร่วมเป็นองคค์ณะในการพิจารณาและพิพากษาคดีได ้จึงเป็นปัญหาวา่การท่ีกฎหมายไม่ได้
ก าหนดให้มีผูพ้ิพากษาสมทบร่วมเป็นองคค์ณะในการพิจารณาคดี จะส่งผลกระทบต่อการพิจารณา
คดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มเพียงใด เม่ือพิจารณาความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้น และ
ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองทางวทิยาศาสตร์ หรือสารเคมีต่าง ๆ  
   ในประเด็นการก าหนดให้มีผูพ้ิพากษาสมทบในคดีส่ิงแวดลอ้มน้ี เม่ือน าไปสู่การ
สัมภาษณ์เชิงลึกประชากรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีทั้งท่ีเป็น ผูพ้ิพากษา พนกังาน
อยัการ นกัวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทนายความ องคก์รเอกชน และผูน้ าชุมชนมีความคิดเห็น ดงัน้ี 
   ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผู ้พิพากษามีความคิดเห็นว่าปัจจุบันการด าเนินคดี
ส่ิงแวดลอ้มยงัอยูใ่นศาลยุติธรรม การท่ีจะมีผูพ้ิพากษาสมทบไดจ้ะตอ้งปรากฏวา่มีกฎหมายเฉพาะ
และไดมี้การจดัตั้งศาลช านญัพิเศษต่างหากจึงจะเหมาะสมท่ีจะมีผูพ้ิพากษาสมทบ เช่น ศาลแรงงาน 
ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง เป็นตน้ ต่อไป
ในอนาคตถา้หากวา่มีการจดัตั้งศาลส่ิงแวดลอ้มข้ึนมาเป็นศาลช านญัพิเศษ ก็อาจจะมีแนวคิดวา่ควร
ท่ีจะมีผูพ้ิพากษาสมทบเขา้มาร่วมในการพิจารณาคดี โดยก าหนดเป็นความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน 
เช่น ผูเ้ช่ียวชาญมลพิษต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงการมีผูพ้ิพากษาสมทบถือเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
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พิจารณาพิพากษาคดี ในความเป็นจริงตอ้งยอมรับวา่ผูพ้ิพากษาไม่ไดมี้ความรู้ในทุก ๆ ดา้นทางมลพิษ
ท่ีเกิดข้ึน หากมีผูพ้ิพากษาสมทบทางดา้นมลพิษมานัง่พิจารณาพิพากษาคดีก็จะท าให้เป็นผลดีต่อคดี
นั้น ๆ  
   ส าหรับคุณสมบติัของผูพ้ิพากษาสมทบ อยา่งนอ้ยตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
และเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น ดา้นวิทยาศาสตร์ ดา้นมลพิษต่าง ๆ หรือทางน ้ า เป็นตน้ 
ซ่ึงอาจจะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีเป็นแพทย ์เจา้หนา้ท่ีป่าไม ้เจา้หนา้ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม หรือขา้ราชการ
ท่ีเกษียณอาย ุโดยตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นนั้น 
   ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นพนกังานอยัการ มีความคิดเห็นว่าประเทศไทยมีศาลท่ี
ก าหนดใหมี้ผูพ้ิพากษาสมทบ เช่น ศาลแรงงาน ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา
และการคา้ระหวา่งประเทศกลาง โดยศาลแรงงานจะมีผูพ้ิพากษาสมทบ 2 คน ซ่ึงมาจากตวัแทนฝ่าย
นายจา้ง และตวัแทนฝ่ายลูกจา้ง ฝ่ายละ 1 คน เพื่อจะไดเ้ขา้ใจสภาพปัญหาการท างานระหวา่งนายจา้ง
กบัลูกจา้ง ส่วนคดีส่ิงแวดลอ้มนั้น ลกัษณะของความเสียหายจะแตกต่างจากคดีแพ่งทัว่ ๆ ไปมี
ผลกระทบเป็นวงกวา้งมีผูเ้สียหายจ านวนมาก จึงเห็นว่าควรท่ีจะให้มีผูพ้ิพากษาสมทบเขา้มาร่วม
ในการพิจารณาคดีจะไดมี้หลายมุมมองเพราะคดีส่ิงแวดลอ้มอาจมีผลกระทบหลายมิติ เช่น สุขภาพ 
อนามยั ทรัพยสิ์น สิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจ เป็นตน้ โดยอาจจะมาจากหน่วยงานภาครัฐท่ีท างาน
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในขณะเดียวกนัส่วนหน่ึงควรท่ีจะมาจากผูน้ าทอ้งถ่ิน เช่น ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
สมาชิกสภาจงัหวดั เพราะวา่คนเหล่าน้ีจะทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง และสามารถให้ความเห็น
แก่ผูพ้ิพากษาในการวินิจฉัยคดีได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม นอกจากน้ียงัรวมถึงนักวิชาการ
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือองคก์รเอกชนดว้ย 
   ส าหรับคุณสมบติั ควรท่ีจะจบปริญญาตรีทางกฎหมายหรือสาขาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
หรือไดรั้บการเสนอช่ือจากภาคประชาชนและมีอายไุม่ต ่ากวา่ 40 ปี 
   ประชากรสัมภาษณ์ที่เป็นนกัวิชาการทางด้านส่ิงแวดลอ้ม มีความคิดเห็นว่า 
เห็นดว้ยท่ีการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งมีผูพ้ิพากษาสมทบ เพราะวา่ในระบบของการเขา้สู่ต าแหน่ง
ผูพ้ิพากษาไม่สามารถท่ีจะพฒันาให้ผูพ้ิพากษาให้มีความรู้ทุกเร่ือง การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบ
กลุ่มควรท่ีจะมีผูพ้ิพากษาสมทบท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองส่ิงแวดล้อมเพราะการท่ีจะตดัสินคดีได้
จะตอ้งมีพื้นฐานความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทางดา้นวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เก่ียวกับเร่ืองมลพิษ ปัญหาหรือผลกระทบหรือความร้ายแรงของมลพิษ นอกจากน้ีในการคิด
ค่าเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มยงัตอ้งอาศยัองคค์วามรู้เฉพาะทางดว้ย เช่น ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ 
   ส าหรับคุณสมบติัของผูพ้ิพากษาสมทบควรจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ซ่ึงมีแนวคิดเหมือนกบัศาลเยาวชนและครอบครัว ท่ีผูพ้ิพากษาสมทบอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นสตรี 1 คน 
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หรือมีบุตรมาแลว้จึงจะมีความเขา้ใจในคดีเด็กและเยาวชน ฉะนั้น ผูพ้ิพากษาสมทบในคดีส่ิงแวดล้อม
จะตอ้งอยูบ่นพื้นฐาน คือ ความรู้ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม แต่ก็ไม่ถึงกบัขนาดท่ีวา่จะตอ้งส าเร็จการศึกษา
ทางด้านส่ิงแวดลอ้ม เพราะความรู้ทางด้านส่ิงแวดลอ้มก็อาจจะมาจากความเขา้ใจทางภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินก็ได ้ก็สามารถเป็นองค์คณะไดแ้ละจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างานทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
   ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นทนายความ มีความคิดเห็นวา่ผูพ้ิพากษาสมทบก็เป็นบุคคล
ท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ซ่ึงคดีส่ิงแวดลอ้พยานหลกัฐานบางกรณีก็ไม่มีอะไรท่ีเป็นหลกัเกณฑต์ายตวั 
ส าหรับพยานหลกัฐานท่ีใชอ้า้งอิงในชั้นศาลตอ้งดูขอ้เท็จจริงเป็นเร่ือง ๆ ไป เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีปล่อยน ้ าเสียลงสู่ แม่น ้ า ล าคลอง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก็อา้งว่าไม่มีหลกัฐานชดัเจนว่าโรงงาน
อุตสาหกรรมมีการปล่อยน ้ าเสีย ถา้มีหลกัฐานชดัเจนก็จะมีค  าสั่งปิดโรงงานอุตสาหกรรมทนัที 
แต่อยา่งไรก็ตาม ในการพิสูจน์หากมีการเช่ือมโยงพยานหลกัฐานได ้เช่น พื้นท่ี ๆ แม่น ้ า ล าคลองไหล
ผา่นจะไดรั้บผลกระทบ เช่น ปลาท่ีเล้ียงไวใ้นกระชงัตาย หรือน าน ้ ามาใชร้ดตน้ไมท้  าให้ตน้ไมต้าย 
หรือไม่ออกผลตามท่ีควรจะเป็น หรือมีสารระเหยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมท าให้ชาวบา้น
บริเวณรอบ ๆ นั้น ไดรั้บผลกระทบเป็นโรคทางเดินหายใจ ทั้งหมดน้ีในการท่ีจะเช่ือมโยงพยานหลกัฐาน
ว่ามาจากโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องอาศยัความรู้ในเร่ืองนั้น ซ่ึงการที่จะมีผูพ้ิพากษาสมทบ
มาช่วยเหลือในเร่ืองดงักล่าวน้ีก็ถือวา่เป็นผลดีอยา่งยิง่ อยา่งไรก็ตามในระบบการคดัเลือกผูพ้ิพากษา
สมทบน้ี ควรที่จะมีระบบกลั่นกรอง การเขา้มาเป็นผูพ้ิพากษาสมทบที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้
ได้ผูพ้ิพากษาสมทบท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นจริง ๆ จึงจะเกิดผลดีในการพิจารณาคดี
ส่ิงแวดลอ้ม  
   คุณสมบติัผูพ้ิพากษาสมทบ การเป็นผูพ้ิพากษาสมทบ ควรมีคุณสมบติัเก่ียวกบั
เร่ืองนั้น ๆ โดยตรง เช่น คุณสมบติัเก่ียวกบัเร่ือง น ้ า อากาศ เสียง มลพิษ ทะเล และมีผลงานเป็นท่ี
ยอมรับเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย และในการพิจารณาคดีผูพ้ิพากษาสมทบ ก็ควรจะให้เป็นองค์คณะ
ในการพิจารณาคดีให้ตรงกบัความเช่ียวชาญท่ีเป็นอยู่จึงจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการ
ตดัสินคดี ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นองค์กรเอกชนมีความคิดเห็นว่า ในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม 
เห็นดว้ยท่ีจะให้มีผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นส่ิงแวดลอ้มมารับฟังขอ้เท็จจริงในคดีแมว้า่ในการพิจารณาคดี
จะมีพยานผูเ้ช่ียวชาญมาเบิกความให้ความเห็นต่อศาลก็ตาม หากผูพ้ิพากษาไม่ไดม้ีความเขา้ใจ
อย่างถ่องแทใ้นเร่ืองนั้น ๆ ก็ไม่สามารถมองปัญหาไดอ้ยา่งลึกซ้ึง และเป็นการยากท่ีจะตดัสินคดีได้
อยา่งถูกตอ้ง การท่ีมีผูพ้ิพากษาสมทบซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้มาร่วมในการพิจารณาคดี
ก็จะเป็นผลดีต่อศาลในการพิจารณาคดี  



193 

   คุณสมบติัผูพ้ิพากษาสมทบควรมีความเช่ียวชาญ ทางดา้นวิทยาศาสตร์ ทางดา้น
ส่ิงแวดล้อม หรือทางด้านสิทธิมนุษยชน การท่ีมีผูพ้ิพากษาสมทบท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มนบัว่าเป็นผลดีอย่างยิ่งจะท าให้มองภาพคดีส่ิงแวดลอ้มไดช้ดัเจน และท่ีส าคญัจะตอ้ง
ไม่มีส่วนไดเ้สียในคดีนั้นดว้ย 
   ประชากรสัมภาษณ์ที่เป็นผูน้ าชุมชนมีความคิดเห็นว่า การมีผูพ้ิพากษาสมทบ
ในคดีส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ีดีเพื่อเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือและให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่
ผูพ้ิพากษาในการพิจารณาคดี เพราะว่าผูพ้ิพากษาไม่ใช่วา่จะมีความรู้ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มทุกเร่ือง 
เช่น ในการวดัค่ามาตรฐานสภาพอากาศในบริเวณรอบ ๆ โรงงานอุตสาหกรรม เจา้ของโรงงาน
จะรู้ดีวา่ควรท่ีจะมีการวดัค่ามาตรฐานในเวลาใด จึงจะไดค้่ามาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด ถา้หาก
วา่ไม่ใชค้วามรู้เฉพาะดา้นของผูพ้ิพากษาสมทบก็อาจจะท าใหผู้พ้ิพากษาไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งได ้
จึงเห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีจะให้มี ผูพ้ิพากษาสมทบ เพราะจะได้คนมีความรู้ ความเช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ในการท างานมาร่วมในการพิจารณาคดี  
   คุณสมบติัผูพ้ิพากษาสมทบ เบ้ืองตอ้งมีความรู้ทางด้านกฎหมายอาจจะไม่ต้อง
ส าเร็จการศึกษาทางดา้นกฎหมายโดยตรงก็ได ้แต่ไดผ้่านการฝึกอบรมและ มีใบประกาศนียบตัร
รับรองวา่ไดผ้า่นการอบรมทางดา้นกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม เช่น อบรมเก่ียวกบักฎหมายโรงงาน หรือ
กฎหมายส่ิงแวดลอ้มทางดา้นอ่ืน ๆ มาแลว้ และเม่ือไดเ้ขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นผูพ้ิพากษาสมทบแลว้ก็ควร
ท่ีจะตอ้งมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมอีก 
   ส าหรับผูพ้ิพากษาสมทบในการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มถือว่าเป็นส่ิงท่ี
จ  าเป็นตอ้งมีเน่ืองจากว่าในปัจจุบนัข้อพิพาททางส่ิงแวดล้อมมีปริมาณคดีข้ึนสู่ศาลจ านวนมาก 
เน่ืองจากการเพิ่มจ านวนของประชากรและการขยายตวัทางเศรษฐกิจและความเจริญกา้วหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ จึงส่งผลให้ลกัษณะของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในคดีส่ิงแวดลอ้มมีความซับซ้อนมาก
ยิ่งข้ึน จึงท าให้มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงไดแ้ก่ ผูพ้ิพากษาสมทบ 
เขา้มาร่วมในการพิจารณาพิพากษาคดีและให้ขอ้มูลแก่ผูพ้ิพากษาท่ีถูกตอ้งเพื่อจะไดเ้ขา้ใจอยา่งชัดเจน
ในขอ้เท็จจริงซ่ึงเป็นส่วนประกอบในการใช้ดุลพินิจในการตดัสินคดีอนัจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในกระบวนพิจารณาคดี ส าหรับผูว้ิจยัก็มีความคิดเห็นวา่ การท่ีกฎหมายจะก าหนดให้ศาลใดจะตอ้ง
มีผูพ้ิพากษาสมทบเขา้ร่วมในการพิจารณาคดีหรือไม่นั้น จะตอ้งเขา้ใจว่ากฎหมายตอ้งการให้มี
ผูพ้ิพากษาสมทบเพื่อจะเขา้มาช่วยเหลือผูพ้ิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีเพราะอะไร เช่น 
ศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีกฎหมายก าหนดให้มีผูพ้ิพากษาสมทบ 2 คน และอย่างน้อยตอ้งเป็น
สตรี 1 คน เน่ืองจากว่าคดีประเภทน้ีจะมีเด็กหรือเยาวชนเขา้มาเก่ียวขอ้ง หรือเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
ครอบครัวระหวา่งสามีและภรรยา ดงันั้น ผูพ้ิพากษาสมทบจึงตอ้งเป็นสตรี อยา่งนอ้ย 1 คน เพื่อท่ีจะ
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ไดเ้ขา้ใจสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชน หรือสภาพปัญหาของครอบครัว เพื่อจะไดต้ดัสินคดี
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามเจตนารมณ์ของการจดัตั้งศาลข้ึนมา หรือคดีแรงงานท่ีกฎหมายก าหนดใหมี้
ผูพ้ิพากษาสมทบฝ่ายนายจา้งและฝ่ายลูกจา้ง ฝ่ายละ 1 คน ก็เพราะวา่ผูพ้ิพากษาสมทบทั้งฝ่ายลูกจา้ง
และนายจา้ง จะเป็นผูท่ี้เขา้ใจสภาพปัญหาของการท างานว่าแต่ละฝ่ายจะมีปัญหาอะไรบา้งเพื่อน า
ขอ้เท็จจริงเสนอต่อผูพ้ิพากษา และร่วมแสดงความคิดเห็นในการตดัสินคดี เป็นตน้ ส่วนคดีทรัพยสิ์น
ทางปัญญานั้นท่ีกฎหมายก าหนดให้มีผูพ้ิพากษาสมทบก็เพราะวา่คดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหว่างประเทศนั้น เป็นคดีท่ีมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากคดีอาญาและคดีแพ่งโดยทัว่ไป ซ่ึงหาก
ไดรั้บการพิจารณาโดยผูพ้ิพากษาซ่ึงมีความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา
และการคา้ระหวา่งประเทศ โดยมีบุคคลภายนอกซ่ึงมีความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวเขา้มาร่วม 
พิจารณาและพิพากษาคดีด้วย จะท าให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยรวดเร็วมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมยิ่งข้ึน ส าหรับคดีส่ิงแวดล้อมควรท่ีตอ้งมีการก าหนดให้มีผูพ้ิพากษาสมทบ แมว้่าตาม
กฎหมายของการด าเนินคดีผูพ้ิพากษาจะมีอ านาจขอให้ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้น
ทางส่ิงแวดลอ้มมาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีก็ตาม แต่ผูพ้ิพากษายงัขาด
ความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และความเขา้ใจในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นปัญหาอยา่งถ่องแท ้เช่น 
การตรวจสอบค่าความเป็นกรดในอากาศตามหลกัสากลโดยการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการวดั
ระดบัมลพิษ หรือเร่ืองค่ามาตรฐานของระดบัเสียงในสถานประกอบการต่าง ๆ หรือความเห็นของ
แพทยใ์นเร่ืองสารพิษท่ีปนเป้ือนในอาหารหรืออากาศอนัเป็นสาเหตุให้เกิดอาการแพเ้ป็นผื่นคนั 
หรือเกิดบาดแผล เป็นตน้ จึงอาจท าให้การตดัสินคดีผิดพลาดท าให้ผูเ้สียหายไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีมีความคิดเห็นวา่
ในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มควรท่ีจะมีการก าหนดให้มีผูพ้ิพากษาสมทบร่วมเป็นองค์คณะในการ
พิจารณาพิพากษาคดี แมว้า่ผูพ้ิพากษาจะไดผ้า่นการอบรมเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มมาแลว้ถือได้
วา่มีความรู้ ความเขา้ใจ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มก็ตาม แต่ส าหรับเร่ืองส่ิงแวดลอ้มจะเก่ียวขอ้งกบัทางด้าน
วิทยาศาสตร์ การแพทย ์สารเคมี หรืออ่ืน ๆ ส่ิงเหล่าน้ี จึงเป็นเร่ืองยากท่ีผูพ้ิพากษาจะสามารถเขา้ใจ
ได้อย่างชัดเจนและลึกซ้ึง เม่ือจะตอ้งตดัสินคดีจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ คอยให้ข้อมูลอย่างละเอียดถ่ีถ้วนและถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี 
นอกจากน้ียงัถือวา่ผูพ้ิพากษาสมทบท่ีร่วมเป็นองคค์ณะในการพิจารณาพิพากษาคดีมีสิทธิท่ีจะออก
เสียงลงมติในการตดัสินคดีไดด้ว้ย ส าหรับคุณสมบติัของผูพ้ิพากษาสมทบเน่ืองจากวา่คดีส่ิงแวดลอ้ม
ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทางดา้นวิทยาศาสตร์ การแพทย ์สารเคมี น ้ า อากาศ เสียง มลพิษ 
ทะเล บุคคลท่ีจะมาท าหน้าท่ีตรงน้ีไดจ้ะตอ้งมีความรู้ทางดา้นต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาแลว้โดยอาจจะ
เป็นบุคคลท่ีเกษียณอายุราชการมาแลว้ หรือเป็นผูน้ าทอ้งถ่ินนั้น ๆ และตอ้งมีกระบวนการคดัเลือกท่ี
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โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้ไดผู้พ้ิพากษาสมทบท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญอย่างแทจ้ริง ดงันั้น 
จึงควรก าหนดให้มีผูพ้ิพากษาสมทบส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม เพื่อท าหน้าท่ี
ช่วยเหลือและใหข้อ้มูลแก่ศาลในการพิจารณาพิพากษาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้ม 
   ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มของสหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศ
อินโดนีเซีย ไม่ไดมี้การก าหนดให้มีผูพ้ิพากษาสมทบท่ีจะมาท าหนา้ท่ีในการพิจารณาและพิพากษา
คดีร่วมกบัผูพ้ิพากษาแต่อยา่งใด 
  2) อ านาจวนิิจฉยัช้ีขาดประเภทคดีส่ิงแวดลอ้ม 
  โดยเหตุท่ีการฟ้องร้องคดีส่ิงแวดลอ้มเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายถือว่าเป็นการฟ้องร้อง
ผูท้  าละเมิดให้ชดใชค้่าสินไหมทดแทน เม่ือคดีข้ึนสู่ศาลอาจจะมีขอ้โตแ้ยง้ของจ าเลย หรือศาลเห็น
ว่าเป็นคดีแพ่งทัว่ไปไม่ใช่คดีส่ิงแวดลอ้ม แมว้่าจะมีค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการ
ด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มไดใ้หค้วามหมายของคดีส่ิงแวดลอ้มไวก้็ตาม ในปัญหาดงักล่าวน้ีจะตอ้งมีการ
วินิจฉยัให้เสร็จส้ินและเป็นท่ียุติก่อนท่ีจะด าเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไปเพื่อไม่ให้จ  าเลยใช้เป็น
ช่องทางในการประวงิคดี 
  ศาลยุติธรรมไดจ้ดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มข้ึนมาเพื่อพิจารณาคดีแพ่งทางส่ิงแวดลอ้ม
เป็นการเฉพาะเน่ืองจากเห็นวา่ปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัต่อ
สาธารณชน และมีผลกระทบต่อสาธารณะและความสงบเรียบร้อยในสังคม ดงันั้น เพื่อให้การ
ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีแพง่ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นไปโดยเรียบร้อยและเป็นระเบียบเดียวกนั 
ประธานศาลฎีกาจึงออกค าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินส่ิงแวดลอ้ม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มท่ี 128 ตอนท่ี 30 ก วนัท่ี 29 เมษายน 2554) 
  ตามค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มไดใ้ห้ความหมาย
ของคดีส่ิงแวดลอ้ม ไวใ้นขอ้ 1 คือ  
  “คดีส่ิงแวดลอ้ม” หมายความวา่ 
   (1) เป็นคดีแพง่ท่ีกระท าการตามค าฟ้องก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่โจทก์อนัเน่ืองมาจาก
การท าลายหรือเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนหรือระบบนิเวศน์ 
   (2) เป็นคดีแพ่งท่ีโจทก์มีค  าขอให้จ  าเลยกระท าการหรืองดเวน้กระท าการเพื่อคุม้ครอง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
   (3) เป็นคดีแพ่งท่ีโจทก์มีค  าขอให้จ  าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย
เพื่อขจดัมลพิษท่ีเกิดข้ึนหรือฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มหรือเพื่อมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสียไป 
   (4) เป็นคดีแพ่งท่ีมีค  าขอให้จ  าเลยชดใชค้่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย สุขภาพอนามยั หรือสิทธิใด ๆ ของโจทก ์อนัเกิดจากมลพิษท่ีจ าเลยเป็นผูก่้อหรือตอ้งรับผดิ 
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  อยา่งไรก็ตาม แมว้า่จะมีค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบักระบวนพิจารณาคดีแพ่ง
เก่ียวกบัคดีส่ิงแวดลอ้มและก าหนดให้คดีส่ิงแวดลอ้มหมายถึงคดีประเภทใดก็ตามในทางปฏิบติั
อาจมีปัญหาของการตีความวา่เป็นคดีส่ิงแวดลอ้มหรือเป็นคดีแพง่ทัว่ไป ในปัญหาดงักล่าวน้ีแมจ้ะมี
ค าแนะน าของประธานศาลฎีกาก าหนดว่าในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีส่ิงแวดล้อมหรือไม่ 
ให้อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลชั้นตน้ หรือผูพ้ิพากษาหัวหน้าศาล แลว้แต่กรณีเป็นผูพ้ิจารณาวินิจฉัย 
(ขอ้ 12) แมว้า่ค  าแนะน าของประธานศาลฎีกาไดก้ าหนดให้อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลชั้นตน้หรือผูพ้ิพากษา
หวัหนา้ศาล เป็นผูพ้ิจารณาวินิจฉยั ก็ไม่ไดก้  าหนดวา่ให้เป็นท่ีสุดซ่ึงอาจจะท าให้คู่ความมีสิทธิท่ีจะ
โตแ้ยง้ค าวินิจฉัยของศาลไดท้  าให้ประเด็นดงักล่าวน้ีข้ึนสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ หรือศาล
ฎีกา และจะท าใหก้ารด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มเกิดความล่าชา้ เม่ือเปรียบเทียบกบัคดีคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคแลว้จะก าหนดให้ประธานศาลอุทธรณ์เป็นผูม้ีอ  านาจในการวินิจฉยัช้ีขาดและเป็นที่สุด 
จึงเป็นปัญหาวา่อ านาจวินิจฉยัช้ีขาดประเด็นประเภทคดีส่ิงแวดลอ้มควรเป็นอ านาจของศาลใดจึงจะ
เหมาะสม 
  ในประเด็นอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดประเภทของคดีส่ิงแวดล้อมน้ี เมื่อน าไปสู่การ
สัมภาษณ์เชิงลึกประชากรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีทั้งท่ีเป็น ผูพ้ิพากษา พนกังาน
อยัการ นักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม ทนายความ องค์กรเอกชน และผูน้ าชุมชน มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั ดงัน้ี  
  ฝ่ายท่ีมีความคิดเห็นวา่ควรให้อ านาจประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉยัช้ีขาด ประกอบดว้ย
ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็น ผูพ้ิพากษา พนกังานอยัการ และนกัวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
  ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูพ้ิพากษา มีความคิดเห็นว่า เม่ือมีการฟ้องร้องคดีต่อศาล
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมีขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึนวา่เป็นคดีส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ ในปัญหาน้ีเม่ือเปรียบเทียบ
กบัคดีคุม้ครองผูบ้ริโภค ถา้มีขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึนว่าเป็นคดีคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือไม่ ก่อนท่ีจะมีการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไป กฎหมายไดก้ าหนดให้เป็นอ านาจของศาลประธานศาลอุทธรณ์
เป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาด ถา้หากว่ามีขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึนว่าเป็นคดีส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ก็เห็นว่าควรท่ีจะให้
ประธานศาลอุทธรณ์เป็นผูมี้อ านาจวินิจฉยัช้ีขาดในปัญหาดงักล่าวน้ี ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัความเห็น
กบัประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นพนกังานอยัการ มีความคิดเห็นวา่ ในคดีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึนวา่เป็นคดี
ท่ีอยู่ในอ านาจการพิจารณาของศาลแพ่งหรือศาลปกครอง จะมีการส่งเร่ืองไปให้คณะกรรมการ
วินิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทระหว่างศาล (พระราชบญัญติัว่าดว้ยการวินิจฉยัช้ีขาดอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล 
พ.ศ. 2542) ซ่ึงในคดีส่ิงแวดลอ้มก็เช่ือวา่จะมีปัญหาดงักล่าวน้ีเกิดข้ึนเช่นเดียวกนัแต่พอผา่นไปนาน ๆ 
ก็จะมีค าวนิิจฉยัเป็นบรรทดัฐาน จากปัญหาวา่เป็นคดีส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ เห็นวา่ควรใหป้ระธานศาล
อุทธรณ์เป็นผูมี้อ  านาจในการวินิจฉยัช้ีขาดเพราะถือวา่มีประสบการณ์ทางดา้นกระบวนพิจารณาคดี
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มามากพอสมควรแลว้ และประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นนกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีความคิดเห็นว่า 
การท่ีมีกฎหมายบญัญติัไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ถา้มีขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึนวา่เป็นคดีส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ และให้
ศาลใดมีอ านาจในการวินิจฉยัช้ีขาดในปัญหาดงักล่าวน้ี ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีดี ส าหรับปัญหาการโตแ้ยง้
วา่เป็นคดีส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ เห็นควรท่ีจะใหป้ระธานศาลอุทธรณ์มีอ านาจวินิจฉยัช้ีขาดและให้เป็น
ท่ีสุด 
  ฝ่ายท่ีมีความคิดเห็นวา่ควรให้อ านาจศาลอ่ืนท่ีไม่ใช่ประธานศาลอุทธรณ์วนิิจฉยัช้ีขาด 
ประกอบดว้ยประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นทนายความ องคก์รเอกชน และผูน้ าชุมชน ดงัน้ี 
  ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นทนายความ มีความคิดเห็นวา่ เก่ียวกบัอ านาจของศาลในการ
วนิิจฉยัช้ีขาดวา่เป็นคดีส่ิงแวดลอ้ม ตามค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม 
ก าหนดไวว้่า ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีส่ิงแวดล้อมหรือไม่ ให้อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลชั้นตน้
หรือผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาล แลว้แต่กรณี เป็นผูพ้ิจารณาวินิจฉยั (ขอ้ 12) ค  าแนะน าน้ีก็เป็นแค่แนวทาง
ปฏิบัติเท่านั้ นไม่ใช่กฎหมายท่ีมีสภาพให้ต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด ในการวินิจฉัยว่าเป็นคดี
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ ปัญหาน้ีถา้เกิดข้ึนท่ีศาลใดก็ควรท่ีจะให้ศาลนั้น ๆ เป็นผูว้ินิจฉยัและค าวินิจฉยั
ให้เป็นท่ีสุด อย่างไรก็ตาม คดีใดท่ีจะเป็นคดีส่ิงแวดล้อมหรือไม่ก็ควรท่ีมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ลย
เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการวินิจฉยัวา่เป็นคดีส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ และประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็น
องค์กรเอกชน มีความคิดเห็นว่า ปัจจุบนัมีการจัดตั้ งแผนกคดีส่ิงแวดล้อมข้ึนมาแล้วซ่ึงศาลมี
หลกัเกณฑ์ ในการพิจารณาอยู่แลว้วา่จะรับหรือไม่รับคดีน้ีไวพ้ิจารณา ซ่ึงถา้มีปัญหาโตแ้ยง้ว่าเป็น
คดีส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ก็ให้ศาลในแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มวินิจฉยัไดเ้ลย และถือเป็นท่ีสุดเพราะจะท า
ให้ไม่เป็นช่องว่างให้ฝ่ายจ าเลยประวิงคดีให้ช้า ส่วนประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูน้ าชุมชน มีความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างไปจากผูท้รงคุณวฒิุอ่ืน ๆ โดยเห็นวา่ การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มควรท่ีจะมีกระบวนการ
พิพากษาท่ีรวดเร็วเพราะว่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมกัจะรุนแรงถา้กฎหมาย เปิดโอกาสให้คู่ความ
ประวิงคดีก็ยิ่งจะท าให้เกิดความเสียหาย การวินิจฉยัปัญหาน้ีควรจะมี 2 ศาล คือ ศาลชั้นตน้ และศาล
ฎีกา เพราะจะไดก้ลัน่กรองค าวนิิจฉยัศาลชั้นตน้อีกชั้นหน่ึง 
  ในขณะที่ประเทศก าลงัไดร้ับการพฒันาในหลาย ๆ ดา้น จึงน ามาซ่ึงสภาพปัญหา
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และมีการฟ้องร้องคดีเพื่อเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ปัจจุบนัไดมี้การจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มข้ึนมาในศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ และฎีกา 
เพื่อพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มเป็นการเฉพาะโดยมีวตัถุประสงค์ คือ มีผูพ้ิพากษาท่ีมีความเช่ียวชาญ
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มพิจารณาพิพากษาคดี อยา่งไรก็ตาม ในชั้นพิจารณาคดีหากมีปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้
อนัเกิดจากจ าเลย หรือศาลเห็นวา่เป็นคดีส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ แมว้า่ประธานศาลฎีกาไดอ้อกค าแนะน า
เก่ียวกบักระบวนพิจารณาคดีแพ่งท่ีเก่ียวกบัคดีส่ิงแวดลอ้ม และก าหนดให้คดีส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง
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คดีประเภทใดบา้งก็ตาม ก็อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบติัไดโ้ดยจ าเลยอาจจะใช้เป็นช่องทางในการ
ประวงิคดีเพื่อท่ีจะท าใหค้ดีท่ีโจทกฟ้์องไดรั้บการพิจารณาเป็นไปดว้ยความล่าชา้ จากปัญหาดงักล่าว
จึงตอ้งมีการบญัญติักฎหมายในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า เม่ือมีการฟ้องร้องคดีส่ิงแวดล้อมและเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนว่าเป็นคดี
ส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งให้อ านาจศาลในการวินิจฉยัช้ีขาดให้ยุติโดยเร็ว ซ่ึงมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัไป
แต่ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ควรใหศ้าลอุทธรณ์มีอ านาจในการวนิิจฉยัช้ีขาดโดยประธานศาลอุทธรณ์ 
เพราะถือวา่ศาลอุทธรณ์ก็มีประสบการณ์มากพอในการพิจารณาพิพากษาคดีและจะสามารถวินิจฉยั
ข้ีขาดได้อย่างถูกต้อง ส าหรับผูว้ิจยัมีความเห็นว่าเม่ือพิจารณาจากกฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภคท่ี
ก าหนดวา่หากมีปัญหาวา่เป็นคดีผูบ้ริโภคหรือไม่จะตอ้งไดรั้บการวินิจฉยัช้ีขาดโดยก าหนดให้เป็น
อ านาจของประธานศาลอุทธรณ์ เป็นผูว้ินิจฉยัและ ค าวินิจฉยัของประธานศาลอุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุด 
(พระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 8) อาจกล่าวไดว้่า ในการด าเนินคดี
ส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มเม่ือมีปัญหาหรือข้อโต้แยง้ว่าเป็นคดีส่ิงแวดล้อมหรือไม่ เห็นว่าควรท่ีจะ
ก าหนดให้ประธานศาลอุทธรณ์มีอ านาจในการวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาดงักล่าวน้ี และเน่ืองจากว่าคดี
ส่ิงแวดลอ้มเป็นคดีท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมากจึงควรท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีด้วย
ความรวดเร็ว ดงันั้น เม่ือประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉยัข้ีขาดแลว้ค าวินิจฉยัของประธานศาลอุทธรณ์
ใหเ้ป็นท่ีสุดเช่นเดียวกบัคดีคุม้ครองผูบ้ริโภค 
  ส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มของสหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศ
อินโดนีเซีย ไม่พบปัญหาขอ้โตแ้ยง้ในเร่ืองคดีส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 
  3) ภาระการพิสูจน์ 
  การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง ไม่ได้
ก าหนดภาระการพิสูจน์ไวเ้ป็นการเฉพาะส าหรับในเร่ืองของภาระการพิสูจน์ จึงน าประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 มาใช้บงัคบัตามหลกั “ผูใ้ดกล่าวอา้ง ผูน้ั้นมีภาระการพิสูจน์” 
แมว้า่พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ไดก้ าหนดให้
เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการร่ัวไหลหรือ
แพร่กระจายของมลพิษไม่วา่การร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อก็ตามเป็นไปตามทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability Theory) 
แต่อยา่งไรก็ตาม โจทกย์งัตอ้งพิสูจน์ให้ศาลเห็นวา่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ตนนั้นมาจากแหล่งก าเนิด
มลพิษใดตามทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าและผล (Causation Theory) ดงันั้น เม่ือโจทก์
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายถือว่าโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอา้งจึงตอ้งมีภาระการพิสูจน์ตามค าฟ้องของตน
ซ่ึงภาระการพิสูจน์ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในคดีส่ิงแวดล้อมถือว่ามีความยุ่งยาก สลับ ซับซ้อน 



199 

แตกต่างจากคดีละเมิดทัว่ไป การแสวงหาพยานหลกัฐานเพื่ออา้งอิงในชั้นศาลหรือขอ้มูลเก่ียวกบั
มลพิษจะอยู่ท่ีผูก่้อมลพิษเป็นการยากท่ีจะน ามาพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ ท าให้ไม่สามารถพิสูจน์
ขอ้เท็จจริงตามขอ้กล่าวอา้งของตนให้ถึงมาตรฐานท่ีกฎหมายตอ้งการและส่งผลให้ตอ้งแพค้ดีไป
ไม่ไดรั้บการชดใช้ค่าเสียหาย จึงเป็นปัญหาวา่ภาระการพิสูจน์ตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้นคดีแพ่ง
ทัว่ไป หากจะน ามาใชส้ าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มจะมีความเหมาะสมเพียงใด เม่ือ
พยานหลกัฐานต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการผลิต หรือการก าจดัมลพิษทั้งหมดน้ีอยูใ่นความครอบครอง
ของจ าเลยหรือผูก่้อมลพิษ 
  ในประเด็นภาระการพิสูจน์ในคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มน้ี เม่ือน าไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึก
ประชากรท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในด้านส่ิงแวดล้อมซ่ึงมีทั้ งท่ีเป็น ผู ้พิพากษา พนักงานอัยการ 
นกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทนายความองค์กรเอกชน และผูน้ าชุมชน มีความคิดเห็นแตกต่างกนั
ดงัน้ี 
  ฝ่ายท่ีมีความคิดเห็นว่า ควรท่ีจะให้จ  าเลยมีภาระการพิสูจน์ว่าความเสียหายท่ีโจทก์
ไดรั้บไม่ไดเ้กิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษของจ าเลย ประกอบดว้ย ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็น ผูพ้ิพากษา 
นกัวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทนายความ องคก์รเอกชน ผูน้ าชุมชน ดงัน้ี 
  ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูพ้ิพากษา มีความคิดเห็นวา่การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม
ในปัจจุบนับญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และยงัไดบ้ญัญติัให้น ากระบวน
พิจารณาคดีแพ่งในส่วนอ่ืนมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม ซ่ึงไม่ได้มีการบญัญติัเร่ืองภาระการพิสูจน์
ส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้มไวเ้ป็นการเฉพาะ ดงันั้น ภาระการพิสูจน์จึงตอ้งเป็นไปตามหลกัทัว่ไป คือ 
“ผูใ้ดกล่าวอา้งผูน้ั้นมีภาระการพิสูจน์” (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1) ตาม
หลกักฎหมายน้ีถา้จะให้จ  าเลยมีภาระการพิสูจน์ก็เหมือนกบัไปเปล่ียนหลกัเกณฑ์ภาระการพิสูจน์ 
คงจะไม่ถูกตอ้ง เวน้แต่วา่จ  าเลยจะไปรับวา่จะเป็นฝ่ายพิสูจน์ก็คงตอ้งเป็นไปตามนั้น เม่ือพิจารณา
ตามหลกักฎหมายดงักล่าวน้ีเม่ือโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอา้งก็ตอ้งมีภาระในการพิสูจน์ อย่างไรก็ตาม 
ถา้หากว่ามีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อมเป็นการเฉพาะต่างหาก ก็สามารถท่ีจะบัญญัติ
กฎหมายโดยเปล่ียนภาระการพิสูจน์ไปเป็นจ าเลยแทนโจทก์ซ่ึงก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง ความคิดเห็น
ดงักล่าวน้ียงัสอดคลอ้งกบัประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นนกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นวา่ ตามหลกัภาระการพิสูจน์ในคดีแพง่ทัว่ ๆ ไป นั้นจะก าหนดให ้ผูใ้ดกล่าวอา้ง ผูน้ั้นมีภาระ
การพิสูจน์ ดงันั้น การท่ีจะผลกัภาระการพิสูจน์ไปให้จ  าเลยเป็นผูพ้ิสูจน์จึงเป็นการกลบัหลกัท่ีมีอยู่เดิม 
แต่อยา่งไรก็ตาม คดีส่ิงแวดลอ้มนั้นลกัษณะของคดีจะพิเศษกวา่คดีแพ่งทัว่ ๆ ไป มีความยุง่ยาก ซบัซ้อน 
เป็นการยากท่ีโจทก์จะพิสูจน์เช่นนั้นไดเ้พราะพยานหลกัฐานต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะอยูใ่นความครอบครอง
ของจ าเลย จึงเห็นดว้ยท่ีใหจ้  าเลยมีภาระการพิสูจน ์ 
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  ส าหรับความคิดเห็นของประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นทนายความส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นวา่ การฟ้องคดีตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
มาตรา 96 แมว้่าโจทก์ไม่ตอ้งพิสูจน์วา่จ  าเลยกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม 
แต่โจทก์ตอ้งพิสูจน์ให้ไดว้่าได้รับความเสียหายมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษใดเพื่อให้เจา้ของหรือ
ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตอ้งรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย เป็นไปตามหลกั
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียากส าหรับคดีส่ิงแวดล้อมเพราะว่า
พยานหลกัฐานจะอยูใ่นความครอบครองของจ าเลยซ่ึงเป็นผูก่้อมลพิษ ส่วนการพิสูจน์แกต้วัเป็นของ
ฝ่ายจ าเลยที่จะตอ้งพิสูจน์ว่ามีเหตุอะไรที่ไม่ตอ้งรับผิดชอบตามข้อยกเวน้ของกฎหมาย เช่น 
เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม หรือการกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจา้พนกังานของรัฐหรือการ
กระท าหรือละเวน้การกระท าของผูท่ี้ได้รับอนัตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอ่ืนซ่ึงมี
หนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรงหรือโดยออ้มในการร่ัวไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น เม่ือเปรียบเทียบ
กบัคดีคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีกฎหมายก าหนดให้อะไรก็ตามท่ีเป็นเร่ืองทางเทคนิคและการรับรู้ของ
ผูป้ระกอบการเป็นภาระของผูป้ระกอบการท่ีจะตอ้งพิสูจน์เพื่อให้ตนพน้ผิด  ดงันั้น เห็นว่าในคดี
ส่ิงแวดลอ้ม ควรมีภาระการพิสูจน์ท่ีแตกต่างจากคดีแพง่ทัว่ไปโดยเปล่ียนให้จ  าเลยเป็นผูมี้ภาระการ
พิสูจน์ว่าความเสียหายท่ีโจทก์ได้รับไม่ได้เกิดจากการกระท าของจ าเลย ซ่ึงสอดคล้องกบัความ
คิดเห็นของประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นองค์กรเอกชน มีความคิดเห็นว่าในการพิสูจน์ความเสียหาย
เก่ียวกบัมลพิษเป็นเร่ืองท่ียาก เช่น การท่ีปลาตายเกิดจากสารพิษมาจากโรงงานแห่งหน่ึงซ่ึงโรงงานนั้น
อาจจะไม่ได้ปล่อยสารพิษลงสู่แหล่งน ้ าโดยตรง แต่อาจจะมาจากการซึมมาทางด้านใตดิ้นก็ได้ 
จึงเห็นดว้ยท่ีจะให้จ  าเลยมีภาระการพิสูจน์วา่ความเสียหายท่ีโจทก์ไดรั้บไม่ไดเ้กิดจากแหล่งก าเนิด
มลพิษของจ าเลย และประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูน้ าชุมชนมีความคิดเห็นวา่ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ท่ีจะให้
จ  าเลยมีภาระการพิสูจน์ว่าความเสียหายท่ีโจทก์ไดรั้บไม่ไดเ้กิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษของจ าเลย 
เน่ืองจากว่าเคยมีคนงานในโรงงานแห่งหน่ึงซ่ึงตั้ งอยู่ในชุมชนแห่งน้ี (มาบตาพุด)ได้เสียชีวิต 
เน่ืองจากเป็นมะเร็งในปอดจ านวน 5 คน แต่ไม่สามารถพิสูจน์ไดว้่าไดรั้บสารเคมีจากการท างาน 
เน่ืองจากวา่เม่ือโรงงานเห็นว่ามีคนป่วยเป็นมะเร็งในระยะสุดทา้ยแลว้จึงยื่นขอ้เสนอให้ลาออกจากงาน 
โดยจ่ายเงินใหต้ามสมควรต่อมาก็เสียชีวติ ท าใหใ้นประวติัของโรงงานไม่มีคนเสียชีวติเน่ืองจากการ
ท างาน ทางโรงงานจึงยืนยนัมาโดยตลอดว่าไม่มีสารเคมีท่ีก่อให้เกิดมะเร็งปอด เม่ือพิจารณาดู
ลกัษณะของงานท่ีท าแลว้ท าให้เช่ือไดว้า่ไดรั้บสารพิษเขา้ไปแต่การพิสูจน์วา่ไดรั้บสารพิษชนิดน้ีเขา้ไป
จึงท าให้เกิดมะเร็งปอดเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก นอกจากน้ี เม่ือมีกรณีอยา่งน้ีเกิดข้ึน แมก้ระทัง่แพทยท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัการรักษาผูป่้วยเองก็ไม่กลา้ท่ีจะให้ความเห็นว่าการท่ีมีคนตายเกิดข้ึนน้ี เกิดจากการท่ี
ไดรั้บสารพิษจากการท างานในโรงงานแห่งน้ี ซ่ึงถา้แพทยใ์หค้วามเห็นเช่นน้ี เจา้ของโรงงานอุตสาหกรรม
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ก็จะฟ้องแพทยท์นัทีท าให้แพทยต์้องถูกด าเนินคดี เพราะฉะนั้นในส่วนของแพทย์จึงอยากให้มี
กฎหมายออกมารองรับการให้ความเห็นในกรณีแบบน้ีวา่ไม่ควรท่ีจะถูกฟ้องร้องอีก จะท าให้แพทย์
กลา้ท่ีจะให้ความเห็นอยา่งตรงไปตรงมา ดงันั้นในกรณีการผลกัภาระการพิสูจน์ไปให้จ  าเลยจึงเป็น
เร่ืองท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
  ส าหรับฝ่ายท่ีมีความคิดเห็นว่า ควรใช้หลกัภาระการพิสูจน์ตามเดิม ประกอบด้วย 
ประชากรสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีเป็น พนกังานอยัการ โดยมีความคิดเห็นวา่หลกัของการพิสูจน์ คือ ผูใ้ด
กล่าวอา้งผูน้ั้นมีภาระการพิสูจน์ ถือวา่เป็นหลกัท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัอยูแ่ลว้ก็ควรจะใหโ้จทกมี์ภาระ
การพิสูจน ์และในส่วนของค่าเสียหายโจทกก์็ตอ้งพิสูจน์ใหไ้ดว้า่ไดรั้บความเสียหายอยา่งไรบา้ง 
  อาจกล่าวไดว้่า การเยียวยาความเสียหายทางส่ิงแวดล้อมถือว่าเป็นหัวใจส าคญัของ
กฎหมายส่ิงแวดล้อม เมื่อประชาชนได้รับความเสียหายจากมลพิษทางส่ิงแวดล้อมผูที้่ได้รับ
ความเสียหายยอ่มตอ้งการท่ีจะไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนแก่ตน ส าหรับการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางส่ิงแวดล้อมก่อนท่ีจะมีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ผูเ้สียหายจะฟ้องร้องโดยอาศยัหลกัเร่ือง
ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 420 โดยถือว่าผูก่้อมลพิษได้กระท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ชีวติ ร่างกาย สุขภาพ อนามยั หรือทรัพยสิ์น ซ่ึงในชั้นพิจารณาจะตอ้งน าสืบพิสูจน์
ให้ศาลเห็นว่าจ าเลยได้กระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างไร ต่อมามีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ก าหนดใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษจะตอ้งรับผดิชดใชค้่าเสียหายจากการ่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษไม่วา่การ
ร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษจะเกิดจาการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม 
แต่โจทก์หรือผูเ้สียหายยงัตอ้งพิสูจน์ให้ศาลเห็นวา่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ตนนั้นมาจากแหล่งก าเนิด
มลพิษใด 
  ในประเด็นภาระการพิสูจน์น้ี จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นวา่ การท่ีกฎหมายไดก้ าหนดภาระการพิสูจน์ไว ้คือ “ผูใ้ดกล่าวอา้ง ผูน้ั้นมีภาระการพิสูจน์” 
เป็นไปตามหลักของการด าเนินคดีแพ่งทัว่ไปท่ีกฎหมายก าหนดให้ผูท่ี้กล่าวอ้างข้อเท็จจริงใด 
จะตอ้งมีภาระการพิสูจน์ตามท่ีไดก้ล่าวอา้ง หากวา่ไม่สามารถน าสืบพิสูจน์ไดก้็จะเป็นฝ่ายแพค้ดีไป 
แต่ส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้มมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากคดีแพง่ทัว่ไป เพราะความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ชีวิต 
ร่างกาย สุขภาพ อนามยั หรือทรัพยสิ์น เป็นผลท่ีเกิดจากการไดรั้บมลพิษท่ีอาจจะมาทางน ้า หรือทาง
อากาศ บางคร้ังกวา่ท่ีจะแสดงอาการเจ็บป่วยออกมาให้เห็นตอ้งใชเ้วลานานซ่ึงในบางกรณีอาจจะยงั
ไม่ทราบสาเหตุของความเจ็บป่วยไดอ้ย่างชดัเจนตอ้งคอยเฝ้าติดตามอย่างต่อเน่ือง และพยานหลกัฐาน
ส่วนใหญ่จะอยูใ่นความครอบครองของจ าเลยจึงเป็นการยากท่ีโจทกจ์ะสามารถน าสืบพิสูจน์ให้ศาล
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เห็นไดต้ามหลกัความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าและผล (causation) หากวา่จะมีการบญัญติักฎหมาย
ท่ีเป็นการเฉพาะส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม เห็นว่าสมควรท่ีจะก าหนดให้จ  าเลยมี
ภาระการพิสูจน์ว่าความเสียหายท่ีโจทก์ไดรั้บไม่ไดเ้กิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษของตนหากพิสูจน์
ไม่ไดก้็ตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหาย 
  ส าหรับประเด็นภาระการพิสูจน์น้ีเคยมีคดีข้ึนสู่ศาล แต่ผูเ้สียหายไม่สามารถน าสืบ
พิสูจน์ถึงความเสียหายท่ีไดรั้บวา่เกิดข้ึนจากการท างานในโรงงานของจ าเลยซ่ึงเป็นนายจา้ง เป็นคดี
ท่ีผูเ้สียหายฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลาง ซ่ึงเกิดการเจ็บป่วยเน่ืองจากการไดรั้บสารพิษขณะท างาน
ในโรงงานเป็นการฟ้องเก่ียวกับคดีส่ิงแวดล้อมตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 แต่ศาลพิพากษายกฟ้องเน่ืองจากพิสูจน์ไม่ไดว้่าอาการ
เจ็บป่วยเกิดจากสารอลูมิน่าที่เกิดข้ึนจากการท างานในโรงงานของจ าเลย (ศาลแรงงานกลาง 
คดีหมายเลขแดงท่ี 8729/2539) ส าหรับผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า ประเด็นภาระการพิสูจน์ ตามท่ี
บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นการก าหนดให้คู่ความฝ่ายท่ีกล่าวอ้าง
ขอ้เทจ็จริง จะตอ้งน าสืบตามท่ีกล่าวอา้ง เป็นการใชบ้งัคบัส าหรับการด าเนินคดีแพง่ทัว่ไป ต่อมาเม่ือ
ไดม้ีการแกไ้ข เพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
ซ่ึงไดมี้การบญัญติัให้น ากระบวนพิจารณาตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ในส่วนอ่ืนมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม รวมถึงภาระการพิสูจน์ดว้ย จึงท าให้การด าเนินคดีส่ิงแวดล้อม
แบบกลุ่ม จึงตอ้งน าหลกั “ผูใ้ดกล่าวอา้ง ผูน้ั้นมีภาระการพิสูจน์” มาใชบ้งัคบัดว้ยเช่นเดียวกบัคดีแพ่ง
ทัว่ไป ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้แต่เม่ือพิจารณาสภาพปัญหาของคดีส่ิงแวดลอ้มนั้นมีความแตกต่าง
จากคดีแพ่งทัว่ไป หากจะก าหนดให้น าหลกั “ผูใ้ดกล่าวอา้ง ผูน้ั้นมีภาระการพิสูจน์” มาใช้บงัคบั
ดว้ยจะเกิดความไม่เป็นธรรมต่อโจทก์เป็นอย่างมากถา้หากว่าไม่สามารถน าสืบพิสูจน์ไดก้็จะเป็น
ฝ่ายแพค้ดีไป ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 
บญัญติัวา่ “แหล่งก าเนิดมลพิษใด ก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการร่ัวไหล หรือแพร่กระจาย
ของมลพิษ อนัเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามยั หรือเป็นเหตุให้
ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นหรือของรัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษนั้น มีหนา้ท่ี ตอ้งรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่วา่การร่ัวไหล 
หรือแพร่กระจายของมลพิษนั้น จะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ของเจา้ของ
หรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม...” แมว้่ากฎหมายดงักล่าวน้ีจะเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่โจทก์หรือผูเ้สียหายในคดีส่ิงแวดลอ้มในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายมากข้ึนกว่าท่ี
ก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยโ์ดยไม่ตอ้งน าสืบพิสูจน์ว่าการกระท าของจ าเลย
เป็นไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ เพราะเป็นไปตามทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัด 
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(Strict Liability Theory) แต่การใช้กฎหมายดงักล่าวก็ยงัมีอุปสรรคเช่นเดียวกบัการฟ้องร้องคดีละเมิด 
กล่าวคือ โจทก์ยงัมีภาระในการพิสูจน์ถึงความเสียหายที่ไดรั้บนั้นเกิดจากการกระท าของจ าเลย 
ตามทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างการกระท าและผล (Causation Theory) ดงันั้น จึงเห็นไดว้า่ การพิสูจน์
ถึงแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นเร่ืองท่ียากล าบากเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากคดีส่ิงแวดล้อมนั้นความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนพยานหลกัฐานส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นวทิยาศาสตร์ การแพทย ์
หรือสารเคมีต่าง ๆ จะอยู่ในความรู้เห็นหรืออยู่ในความครอบครองของจ าเลยหรือผูก่้อมลพิษ 
รวมถึงขอ้มูลต่าง ๆ และระบบการท างานท่ีเก่ียวกบักระบวนการผลิตอนัส่งผลให้เกิดมลพิษ เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยมลพิษออกมาทางอากาศท าใหป้ระชาชนท่ีอยูบ่ริเวณบริเวณรอบ ๆ หรือ
ใกลเ้คียงไดป่้วยเป็นโรคทางเดินหาย หรือเป็นมะเร็งท่ีปอด หรือโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน ้ าเสีย
ลงสู่แม่น ้ า ล าคลอง ท าให้ปลาในกระชงัท่ีชาวบา้นเล้ียงไวต้าย จึงเป็นการยากท่ีโจทก์จะพิสูจน์ให้
เห็นถึงความเสียหายท่ีไดรั้บวา่เกิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษของจ าเลย  
  อย่างไรก็ตาม โครงสร้างกระบวนพิจารณาคดีของประเทศไทยตามท่ีบญัญติัไวใ้น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้อ านาจศาลเช่นเดียวกบัระบบไต่สวน แต่ในเร่ืองการ
สืบพยานในศาลตามบทบญัญติัของกฎหมายลกัษณะพยานได้บญัญติัภาระการพิสูจน์ไวด้ังเช่น
ระบบกล่าวหา จึงท าให้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย มีเน้ือหาท่ีเป็นระบบผสม
ระหวา่งระบบไต่สวนและกล่าวหา ซ่ึงภาระการพิสูจน์เป็นเร่ืองของคู่ความท่ีจะตอ้งน าพยานหลกัฐาน
มาสืบพิสูจน์ ไม่ว่าจะเป็นคู่ความในระบบไต่สวนหรือระบบกล่าวหา ซ่ึงทั้งระบบวิธีพิจารณาคดี
ไม่ว่าจะเป็นระบบไต่สวนหรือระบบกล่าวหาก็ไม่มีผลต่อภาระการพิสูจน์ของคู่ความ กล่าวคือ 
ศาลไม่สามารถใช้อ านาจของศาลในการแสวงหาขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานเพิ่มเติมเพื่อปลด
เปล้ืองภาระการพิสูจน์ของคู่ความไดถึ้งแมว้่าจะเป็นศาลในระบบไต่สวนก็ตาม เพราะการด าเนินการ
ของศาลในการแสวงหาขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานเพิ่มเติมของศาลในระบบไต่สวนเป็นการ
ด าเนินการเก่ียวกบัพยานหลกัฐานท่ีอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของศาลเท่านั้นแต่ไม่ไดห้มายความวา่
ศาลมีภาระการพิสูจน์เช่นเดียวกบัคู่ความในคดีดว้ย (ธนกฤต วรธนชัชากุล, ออนไลน์) ดงันั้น แมว้า่
บทบญัญติัการด าเนินคดีแบบกลุ่มจะบญัญติัให้ศาลมีอ านาจในการแสวงหาขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมได้
นอกเหนือจากพยานหลกัฐานของคู่ความก็ตามจึงเป็นระบบวธีิพิจารณาคดีระบบไต่สวนตามท่ีกล่าว
มาแลว้ก็ไม่ท าให้ภาระการพิสูจน์ของคู่ความเปล่ียนไปจึงยงัคงใชห้ลกั “ผูใ้ดกล่าวอา้ง ผูน้ั้นมีภาระ
การพิสูจน”์ 
  จึงอาจกล่าวไดว้า่ การพิสูจน์ความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มหากวา่ยงัใชห้ลกั “ผูใ้ดกล่าวอา้ง 
ผูน้ั้นมีภาระการพิสูจน์” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 84/1 ซ่ึงน ามาใชบ้งัคบั
กับคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มจะท าให้โจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ตามท่ีกล่าวอ้างได้ แม้ว่าจะได้รับ
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ประโยชน์จากพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 
ท่ีไม่ตอ้งพิสูจน์วา่จ  าเลยกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม แต่ก็ยงัคงตอ้งพิสูจน์ให้
ได้ว่าความเสียหายที่เกิดข้ึนกบัตนนั้นมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษของจ าเลย จากปัญหาดงักล่าว
จึงควรท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงภาระการพิสูจน์จากโจทก์ไปยงัจ าเลยท่ีจะตอ้งพิสูจน์วา่ความเสียหาย
ท่ีโจทกไ์ดรั้บไม่ไดเ้กิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษของจ าเลย 
  ภาระการพิสูจน์ในการคดีแบบกลุ่มส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา เครือรัฐ
ออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซีย ไม่ปรากฏวา่กฎหมายไดบ้ญัญติัเร่ืองดงักล่าวน้ีไวแ้ต่อยา่งใด 
 2.3 กระบวนการด าเนินคดีช้ันหลงัพจิารณาคดี 
 เม่ือโจทกแ์ละจ าเลยต่างไดน้ าพยานหลกัฐานเขา้มาน าสืบพิสูจน์ตามค าฟ้องหรือค าให้การ
ของตนแล้วถือว่าคดีเป็นอนัเสร็จส้ินการพิจารณา ขั้นตอนต่อไปศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
วนิิจฉยัช้ีขาดคดี  
 ส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มในส่วนของกระบวนการด าเนินคดีชั้นหลงั
พิจารณา ผูว้ิจยัจึงให้ความส าคญัในการศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็น การสงวนสิทธิที่จะแกไ้ข
ค าพิพากษา การก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก ์ล าดบัการช าระหน้ี การอุทธรณ์และ
ฎีกา และสิทธิการบงัคบัคดีของสมาชิกกลุ่ม ดงัน้ี 
  1) การสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษา 
  ในกรณีความเสียหายเกิดข้ึนแก่ร่างกาย สุขภาพหรืออนามยั แมผู้เ้สียหายจะฟ้องคดี
ต่อศาลจนกระทัง่ศาลมีค  าพิพากษาและได้ก าหนดค่าสินไหมทดแทนแล้วก็ตามแต่ด้วยเหตุท่ี
ความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามยันั้นอาจเป็นความเสียหายระยะยาวท่ีไม่อาจประเมินความ
เสียหายเพื่อก าหนดค่าสินไหมทดแทนไดแ้น่นอนในขณะท่ีมีค าพิพากษา กฎหมายให้อ านาจศาลท่ี
จะสงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะแก้ไขค าพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ซ่ึงหมายความว่า 
ขณะท่ีฟ้องคดียงัมีความเจ็บป่วยอยู่และยงัตอ้งรักษาตวั เม่ือถึงเวลาท่ีศาลจะตดัสินคดีก็ยงัไม่รู้ว่า
จะตอ้งมีค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนเพิ่มข้ึนอีกเป็นจ านวนเท่าใด ศาลก็จะเขียนไวใ้น
ค าพิพากษาว่าค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายน้ี ศาลจะสงวนสิทธิไวท่ี้จะแก้ไขค าพิพากษาได้ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี กล่าวคือ ภายใน เวลา 2 ปี ถา้ผูเ้สียหายตอ้งรับการรักษาตวัและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน
อีกก็มาร้องขอต่อศาล ซ่ึงศาลก็จะแกไ้ขค าพิพากษาใหจ้  าเลยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนอีกได ้
  ส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มเม่ือศาลมีค าพิพากษาให้จ  าเลยตอ้งชดใช้ค่าเสียหาย
ใหก้บัโจทกแ์ละสมาชิกกลุ่ม แต่เน่ืองจากวา่ในขณะท่ีจะพิพากษาคดีนั้นไม่อาจจะทราบไดแ้น่ชดัวา่
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในอนาคตจะมีมากหรือน้อยเพียงใด กฎหมายให้
อ านาจศาลสงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะแก้ไขค าพิพากษานั้นได้อีกภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ตามท่ี
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ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 444 วรรคสอง บญัญติัไวว้า่ “ถา้ในเวลาท่ีพิพากษาคดีเป็น
พน้วสิัยจะหยัง่รู้ไดแ้น่วา่ความเสียหายนั้นไดมี้จริงเพียงใด ศาลจะกล่าวในค าพิพากษาวา่ยงัสงวนไว้
ซ่ึงสิทธิท่ีจะแกไ้ขค าพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีก็ได”้ 
  จากบทบญัญติัดงักล่าว กฎหมายให้ความคุม้ครองผูเ้สียหายให้ไดรั้บการเยียวยาตาม
ความเสียหายแทจ้ริงเพราะวา่ในช่วงเวลาท่ีฟ้องคดีจนถึงศาลพิพากษาคดีอาจจะรักษาตวัยงัไม่หายดี
หรือความเสียหายยงัไม่ชดัเจน เม่ือถึงเวลาท่ีศาลจะพิพากษาคดีก็ยงัไม่รู้วา่จะตอ้งมีค่ารักษาพยาบาล
หรือค่าใชจ่้ายอยา่งอ่ืนเพิ่มข้ึนอีกเป็นจ านวนเท่าใด ฉะนั้น ในการท าค าวนิิจฉยัช้ีขาดตดัสินคดี ศาลก็
จะเขียนไวใ้นค าพิพากษาว่าศาลจะสงวนสิทธิไวท่ี้จะแก้ไขค าพิพากษาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี 
ดงันั้น ถา้โจทก์หรือสมาชิกกลุ่มตอ้งเขา้รับการรักษาตวัและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนอีกภายหลงัท่ีศาล
พิพากษาคดี ก็มาร้องขอต่อศาลซ่ึงศาลก็จะแกไ้ขค าพิพากษาใหจ้  าเลยจ่ายค่ารักษาพยาบาลท่ีเพิ่มข้ึน 
ตามจ านวนท่ีเสียหายจริง อยา่งไรก็ตาม ส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้มนั้นเม่ือผูเ้สียหายไดรั้บสารพิษเขา้สู่
ร่างกายและเกิดการเจ็บป่วย เช่น เกิดอาการอาเจียน ปวดศีรษะ เป็นโรคทางเดินหายใจ หรือสารพิษ
ตกคา้งในร่างกาย จนตอ้งเขา้รับการรักษาตวัและแพทยไ์ด้ลงความเห็นว่าเป็นผลจากการได้รับ
สารพิษและยงัตอ้งคอยติดตามอาการอย่างอ่ืนอีกท่ีอาจจะปรากฏในภายหลงัซ่ึงตอ้งใช้เวลานาน
มากกวา่ 2 ปี จึงเป็นปัญหาวา่การท่ีกฎหมายบญัญติัให้อ านาจศาลในเวลาท่ีพิพากษาคดีเป็นการพน้
วสิัยจะหยัง่รู้ไดแ้น่วา่ความเสียหายนั้นเป็นอยา่งไรและสงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะแกไ้ขค าพิพากษานั้นอีก
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เม่ือน ามาใช้ส าหรับคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มจะมีความเหมาะสม
เพียงใด เม่ือพิจารณาจากความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะแสดงอาการออกมา
ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 
  ในประเด็นการท่ีจะสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษาน้ี เม่ือน าไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึก
ประชากรท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในด้านส่ิงแวดล้อมซ่ึงมีทั้ งท่ีเป็น ผู ้พิพากษา พนักงานอัยการ 
นกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทนายความ องคก์รเอกชน และผูน้ าชุมชน มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 
คือ 
  ฝ่ายท่ีเห็นวา่ การสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษา 2 ปี เหมาะสมแลว้ ประกอบดว้ยประชากร
สัมภาษณ์ท่ีเป็นผูพ้ิพากษา คือ 
  ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูพ้ิพากษา มีความคิดเห็นวา่ในการก าหนดให้มีการสงวนสิทธิ
แกไ้ขค าพิพากษาควรค านึงถึงทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจ าเลย ฉะนั้น การที่กฎหมายก าหนดไวใ้ห้ศาล
มีอ านาจท่ีจะสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษาไวเ้พียง 2 ปี อาจจะมองวา่ระยะเวลาดงักล่าวน้ีนอ้ยเกินไป 
แต่ก็ควรค านึงถึงฝ่ายจ าเลยดว้ยวา่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือไม่ ฉะนั้น ระยะเวลา 2 ปี ถือวา่เหมาะสม
แลว้ 
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  ฝ่ายท่ีเห็นวา่ การสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษา 2 ปี ไม่เหมาะสม ประกอบดว้ยประชากร
สัมภาษณ์ที่เป็น พนักงานอยัการ นักวิชาการทางด้านส่ิงแวดลอ้ม ทนายความ องค์กรเอกชน 
และผูน้ าชุมชน ดงัน้ี 
  ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นพนกังานอยัการ มีความคิดเห็นวา่ความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้ม
เกิดจากการไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกาย และจะตกคา้งอยูใ่นร่างกาย ซ่ึงถา้เป็นไปไดค้วรท่ีจะมีการศึกษา
ในเร่ืองของสารพิษแต่ละชนิดว่าเม่ือเขา้สู่ร่างกายคนแลว้จะใช้เวลานานเท่าใดจึงจะแสดงอาการ
ออกมาให้เห็น ปัจจุบนัการสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษากฎหมายก าหนดไว ้2 ปี เป็นไปตามหลกั
ทัว่ไปของคดีละเมิด ส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้มไม่ควรท่ีจะน าหลกัทัว่ไปดงักล่าวมาใชบ้งัคบั ควรท่ีจะมี
การก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะส าหรับการสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษาในคดีส่ิงแวดลอ้ม เห็นวา่ 5 ปี 
น่าจะเหมาะสม เพราะคดีส่ิงแวดลอ้มกว่าท่ีความเสียหายจะปรากฏอาจใช้เวลานานกว่าความเสียหาย
อย่างอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นนกัวิชาการดา้นส่ิงแวดล้อม 
ส่วนใหญ่เห็นวา่ในการสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษา ปัจจุบนัก าหนดไวเ้พียง 2 ปี เห็นวา่ในคดีส่ิงแวดลอ้ม
ควรท่ีจะก าหนดไวใ้ห้มากกวา่น้ี เน่ืองจากวา่คดีส่ิงแวดลอ้มความเสียหายกวา่ท่ีจะปรากฏชดัเจนข้ึน
อาจใช้เวลามากกว่า 2 ปี นบัแต่วนัที่มีค  าพิพากษา ฉะนั้น ก าหนดเวลาที่จะแกไ้ขค าพิพากษา 2 ปี 
เห็นวา่ยงันอ้ยเกินไปส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้ม ควรท่ีจะก าหนดไว ้เป็น 5 ปี น่าจะเหมาะสม และประชากร
สัมภาษณ์ท่ีเป็นองค์กรเอกชน ไดแ้สดงความคิดเห็นว่าการสงวนสิทธิแก้ไขค าพิพากษาควรท่ีจะ
ก าหนดไวอ้ยา่งนอ้ย 5 ปี เน่ืองจากเห็นวา่ 2 ปี ยงัถือวา่นอ้ยเกินไป ในบางกรณีกวา่ท่ีสารพิษเม่ือเขา้
สู่ร่างกายกวา่จะแสดงผลออกมาตอ้งใชเ้วลานานท าใหศ้าลไม่อาจท่ีจะก าหนดใหไ้ดรั้บความเสียหาย
ในขณะนั้นไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
  ส าหรับประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นทนายความ มีความคิดเห็นวา่ การท่ีจะแกไ้ขค าพิพากษา
หรือท่ีเรียกวา่การสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษาถือวา่เป็นค่าเสียหายในอนาคต การสงวนสิทธิแกไ้ข
ค าพิพากษาควรท่ีจะก าหนดไวม้ากกว่า 2 ปี และเป็นหนา้ท่ีของทนายความฝ่ายโจทก์ท่ีจะตอ้งมีค า
ขอสงวนสิทธิในการแกไ้ขค าพิพากษาไว ้ถา้ไม่ขอสงวนสิทธิไวศ้าลก็ไม่สามารถสั่งใหไ้ด ้ส่วนมาก
ทนายความไม่รู้ก็จะไม่ไดข้อไวใ้นค าขอทา้ยฟ้อง ซ่ึงในค าฟ้องควรท่ีจะเขียนไวว้่า ในการพิสูจน์
ความเสียหายดา้นสุขภาพ ร่างกาย ถา้ไม่สามารถพิสูจน์ไดภ้ายในระยะเวลาตามค าฟ้อง เพราะฉะนั้น 
จึงของสงวนสิทธิไวใ้นการแกไ้ขค าพิพากษาถา้หากว่าความเสียหายท่ีปรากฏชดัข้ึนในภายหลงั 
ดงันั้น การสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษาตามที่กฎหมายก าหนดไวเ้พียง 2 ปี ถือว่ายงัน้อยเกินไป 
ควรท่ีจะก าหนดไวม้ากกว่าน้ี คือ ประมาณ 10 ปี น่าจะพอดี แต่ถ้าเป็นกรณีท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญให้
ความเห็นไวว้า่ควรท่ีจะมีการติดตามมากกวา่ 10 ปี ก็ถือเป็นขอ้ยกเวน้ท่ีศาลจะสงวนสิทธิไวม้ากกวา่ 
10 ปีได้ น่าจะเหมาะสมส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้ม และประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูน้ าชุมชนมีความ
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คิดเห็นว่า การสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษาตามท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้พียง 2 ปี นั้น เห็นว่ายงัน้อย
เกินไป เพราะว่าเคยเห็นคนในชุมชนใช้เวลารักษาตวัจาการท่ีไดรั้บสารพิษ ซ่ึงเป็นปีท่ี 3 แลว้ก็ยงั
ไม่หายเลยไม่รู้ว่าตอ้งใช้เวลารักษาอีกนานเท่าใด ถา้จะให้เป็นผลดีแก่ผูไ้ดรั้บสารพิษไม่ควรท่ีจะ
ก าหนดระยะเวลาไวเ้ลย หมายความวา่ ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมจะตอ้งชดใช้
ค่าเสียหายจนกวา่จะรักษาตวัใหห้ายดี เพราะจะท าใหใ้ชค้วามระมดัระวงัในการปล่อยมลพิษออกมา
สู่ภายนอกให้มากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม เหตุที่ผูน้  าชุมชนมีความคิดเห็นว่าในการสงวนสิทธิแกไ้ข
ค าพิพากษาของศาลไม่ควรจะก าหนดระยะเวลาไวซ่ึ้งแตกต่างจากผูท้รงคุณวุฒิอ่ืน ๆ เน่ืองจากว่า
ในแหล่งชุมชนท่ีอยู่อาศยั มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก และมีคนในชุมชนเจ็บป่วยซ่ึงก าลงั
รักษาตวัอยู่และยงัไม่สามารถทราบไดว้่าจะหายเป็นปกติเม่ือใดอาจจะใช้เวลามากกว่า 10 ปี ก็ได ้
การที่ไม่ก าหนดระยะเวลาในการสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษาของศาลจึงเห็นว่าน่าจะเป็นธรรม
มากท่ีสุดส าหรับผูเ้สียหายทางส่ิงแวดลอ้ม 
  ส าหรับประเด็นอ านาจศาลในการสงวนสิทธิแก้ไขค าพิพากษาภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปี น้ี เคยมีคดีข้ึนสู่ศาลปกครองสูงสุด โดยผูเ้สียหายฟ้องส านักงานพลงังานปรมาณู
เพื่อสันติผูถู้กฟ้องในฐานละเลยการปฏิบติัหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลการเก็บรักษาวสัดุกมัมนัตรังสี 
และศาลพิพากษาให้ใชค้่าเสียหายแก่ผูฟ้้องโดยในค าพิพากษาไดก้ าหนดในเร่ืองสงวนสิทธิแกไ้ข
ค าพิพากษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ซ่ึงมีผูเ้สียหายบางคนท่ีแพทยล์งความเห็นว่าจะตอ้งมีการ
ติดตามอาการเจ็บป่วยอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี ดังน้ี ถ้าหากว่าอาการเจ็บป่วยท่ีตรวจพบเกิดข้ึน
ภายหลงั 2 ปี นบัแต่มีค าพิพากษาผลเสียจะตกอยูก่บัผูเ้สียหายท่ีไม่ไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายในส่วนน้ี 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 415/2550) เน่ืองจากว่าคดีน้ีไดฟ้้องหน่วยงานของรัฐจึงเป็น
คดีปกครอง นอกจากน้ี ยงัมีคดีท่ีข้ึนสู่ศาลยุติธรรม คือ คดีคลิต้ี ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ขอ้เท็จจริงได้
ความวา่ อาการเจบ็ป่วยของโจทกท์ั้งแปดเกิดจากการไดรั้บสารพิษตะกัว่สะสม ตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การติดตาม ไม่อาจช้ีวดัได้ว่าจะหายเป็นปกติเม่ือใด ประกอบกบัโจทก์ยงัด ารงชีวิตอยู่บริเวณล า
ห้วยคลิต้ีที่ีปนเป้ือนสารตะกัว่และยงัไม่ไดรั้บการฟ้ืนฟูอยา่งจริงจงั ยอ่มส่งผลกระทบต่อการรักษา
อาการเจ็บป่วยของโจทก์ จึงเป็นการพน้วิสัยหย ัง่รู้ว่าความเสยีหายท่ีแทจ้ริงมีเพียงใด เห็นว่ามีเหตุ
สมควรท่ีจะสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษาในส่วนน้ีไวเ้ป็นเวลา 2 ปี (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 10792/2558) 
ตามค าพิพากษาศาลฎีกาน้ี เห็นไดว้่าหากว่ามีอาการเจ็บป่วยภายหลงัศาลมีค  าพิพากษาเกิน 2 ปี 
โจทก์ก็ไม่สามารถร้องขอใหศ้าลก าหนดค่าเสียหายไดอี้ก  
  ส าหรับผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ ประเด็นอ านาจศาลในการสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษา
ก าหนดไวเ้พียง 2 ปี นั้น เมื่อน ามาใช้กบัคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะวา่
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอนัเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตราย
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แก่ร่างกาย หรือสุขภาพ ถือว่าเป็นการท าละเมิดอย่างหน่ึง เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษนั้นจะตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหาย ในบางกรณีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ร่างกายยงัไม่ทราบแน่ชดั
วา่ตอ้งใชเ้วลารักษาพยาบาลอีกนานเพียงใดจึงจะหายเป็นปกติ กฎหมายจึงใหอ้ านาจศาลสงวนสิทธิ
แกไ้ขค าพิพากษาในเร่ืองค่าเสียหายภายใน 2 ปี นบัแต่มีค าพิพากษา ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวน้ีใชบ้งัคบั
กบัคดีละเมิดทัว่ ๆ ไปท่ีความเสียหายปรากฏชดัเจน เกิดข้ึนทนัที ทนัใด ไม่ตอ้งใชเ้วลานาน แต่คดี
ส่ิงแวดลอ้มนั้นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไม่ปรากฏชดัเจน หรือบางคร้ังตอ้งใช้เวลานานกวา่จะแสดง
อาการเจ็บป่วยออกมาให้เห็นและยงัตอ้งคอยติดตามผลท่ีจะเกิดข้ึนแมว้่าได้รับการรักษามาอย่าง
ถูกตอ้งแลว้ก็ตาม ดงันั้น การท่ีกฎหมายก าหนดอ านาจของศาลในการสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษา
ในเร่ืองค่าเสียหายภายใน 2 ปี เห็นว่าไม่เหมาะสม ซ่ึงจากค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดท่ี
ผูเ้สียหายไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกายและแพทยมี์ความเห็นว่าในผูป่้วยบางรายจะตอ้งคอยติดตาม
อาการป่วยไปอีกอยา่งนอ้ย 10 ปี เพราะวา่แพทยก์็ยงัไม่แน่ใจวา่ในขณะท่ีท าการรักษาน้ี หรือภายใน
ภาคหน้าจะมีอาการเจ็บป่วยอย่างใดปรากฏออกมาให้เห็นอีก ซ่ึงสอดคล้องกบัความคิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีมีความคิดเห็นว่า ในประเด็นอ านาจศาลในการ
สงวนสิทธิแก้ไขค าพิพากษามีความคิดเห็นว่าการสงวนสิทธิแก้ไขค าพิพากษาเป็นเร่ืองท่ีศาล
ก าหนดให้จ  าเลยชดใชค้่าเสียหายให้กบัโจทก ์เป็นค่าเสียหายในอนาคต เน่ืองจากวา่ในขณะท่ีศาลมี
ค าพิพากษาไม่อาจหย ัง่รู้ไดแ้น่ชดัวา่ความเสียหายนั้นจะปรากฏผลอีกหรือไม่ ศาลจึงมีอ านาจสงวน
สิทธิแกไ้ขค าพิพากษานั้นไดภ้ายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไวน้ั้นยงั
ถือว่าน้อยเกินไปไม่เหมาะสมกบัความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้ม เพราะว่าความเสียหายท่ีเกิดจาก
สารพิษนั้นเม่ือเขา้สู่ร่างกายแลว้ตอ้งใชเ้วลานานจึงจะแสดงอาการเจบ็ป่วยออกมาให้เห็น นอกจากน้ี 
การแสดงอาการของแต่ละคนอาจใชร้ะยะเวลาไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บัสภาพร่างกายที่มีความแข็งแรง
ไม่เท่าเทียมกนั ส าหรับระยะเวลาอ านาจศาลสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษานั้นมีทั้งเห็นวา่ควรเป็น 5 ปี 
หรือ 10 ปี หรือไม่มีระยะเวลาตอ้งรับผิดชอบค่าเสียหายจนกวา่จะหายเป็นปกติ ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ 
ควรท่ีจะก าหนดอ านาจศาลในการแกไ้ขค าพิพากษาไวเ้ป็นการเฉพาะส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้ม
แบบกลุ่ม โดยให้ศาลมีอ านาจในการแก้ไขค าพิพากษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วนั
มีค าพิพากษาจึงจะเหมาะสมและสามารถคุม้ครอง เยยีวยาผูเ้สียหายไดอ้ยา่งเป็นธรรม  
  ประเด็นอ านาจศาลในการสงวนสิทธิแกไ้ขค าพิพากษาน้ี ไม่ปรากฏในกฎหมายส าหรับ
การด าเนินคดีแบบกลุ่มของสหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซีย แต่อยา่งใด 
  2) การก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก ์
  เงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทกใ์นการด าเนินคดีแบบกลุ่ม เป็นเงินท่ีทนายความฝ่ายโจทก์
มีสิทธิไดรั้บหากว่าโจทก์เป็นฝ่ายชนะคดี โดยไดรั้บจากจ าเลยซ่ึงเป็นฝ่ายแพค้ดีซ่ึงศาลจะก าหนด
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จ านวนเงินรางวลันั้นให้ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/37 แต่ในคดีอ่ืน ๆ เช่น 
คดีแพ่งทัว่ไป คดีอาญา หรือคดีอ่ืน ๆ นั้นโจทก์จะไดรั้บค่าตอบแทนค่าจา้งวา่ความจากลูกความของตน
ตามท่ีไดต้กลงกนัโดยท่ีไม่ค  านึงถึงผลแพห้รือชนะคดี 
  ส าหรับรูปแบบการคิดค่าตอบแทนส าหรับทนายความ หรือท่ีเรียกวา่ค่าจา้งวา่ความนั้น
มีความหลากหลายซ่ึงเป็นไปตามท่ีทนายความและลูกความตกลงกนัโดยทัว่ไปแลว้ทนายความและ
ลูกความจะตกลงจ่ายตอบแทนค่าทนายความกนัในรูปแบบต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี ( เสรี สุวรรณภานนท,์ 
2544, หนา้ หนา้ 41)  
  รูปแบบท่ี 1 ค่าตอบแทนการจ้างว่าความ โดยก าหนดจากระยะเวลาท างานโดยท่ี
ทนายความจะเป็นผูก้  าหนดค่าทนายความโดยมีการบนัทึกเวลาการท างานว่าไดใ้ช้เวลาปฏิบติังาน
เป็นระยะเวลาเท่าใด ท าอะไรให้แก่ลูกความ โดยคิดค านวณจากเวลาท่ีทนายความไดใ้ชไ้ปในการ
ท างาน สัญญาจา้งวา่ความในลกัษณะเช่นน้ีมิไดค้  านึงถึงทุนทรัพยใ์นคดีในการคิดค่าตอบแทนตาม
รูปแบบน้ีจะนิยมใชก้นัในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 
  รูปแบบท่ี 2 ค่าตอบแทนการจา้งว่าความโดยวิธีเหมาจ่าย ซ่ึงทนายความจะก าหนด
อตัราค่าตอบแทนล่วงหนา้ไวแ้น่นอนในสัญญาจา้งวา่ความ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและปัจจยั
ต่าง ๆ เช่น พิจารณาถึงความยากง่ายของคดี ฐานะของลูกความ ระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินคดี 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ความยุง่ยากซบัซ้อนของคดี ช่ือเสียง ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ของทนายความ รวมถึงจ านวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินท่ีเรียกร้องกันในคดี ส าหรับการคิด
ค่าตอบแทนตามรูปแบบน้ี ถือวา่เป็นท่ีนิยมใชก้นัมากในประเทศไทยโดยท่ียงัไม่มีหลกัเกณฑใ์นการ
คิดค านวณท่ีแน่นอนและตายตวั นอกจากน้ียงัไม่มีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับการคิดค่าตอบแทน
ตามรูปแบบน้ีแต่อยา่งใด 
  รูปแบบท่ี 3 ค่าตอบแทนการจา้งว่าความโดยวิธีผสมผสาน ทนายความจะก าหนด
วิธีการเรียกค่าจา้งว่าความแบบก าหนดอตัราเวลาการท างาน และวิธีเหมาจ่ายมาผสมผสานกนัใน
การคิดค านวณค่าจา้งว่าความในสัญญา เป็นลกัษณะของการประนีประนอมกนั และหาจุดตกลง
ร่วมกนัในการท าสัญญาจา้งวา่ความในการคิดค่าตอบแทนรูปแบบน้ีเห็นวา่มีความยุง่ยากพอสมควร
เพราะตอ้งมีการค านวณทั้งเร่ืองของระยะเวลาในการท างานและการคิดเหมาจ่ายไวล่้วงหนา้ทนายความ
จึงไม่ค่อยนิยมใชว้ธีิการคิดตามรูปแบบน้ี 
  จากรูปแบบ 3 ประเภท ดงักล่าว การคิดค่าตอบแทนทนายความในการด าเนินคดีไม่วา่
จะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ่ืน ๆ นั้น จะเห็นวา่ส าหรับทนายความของประเทศไทยศจะนิยม
คิดค่าตอบแทนตามรูปแบบที่ 2 เพราะว่าไม่ยุง่ยากสามารถค านวณค่าตอบแทนไดง่้ายโดยข้ึนอยู่
กบัความสมคัรใจของลูกความ 
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  ส าหรับค่าตอบแทนหรือท่ีเรียกว่าเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก์ในการด าเนินคดี
แบบกลุ่ม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่มไดก้ าหนดไว้
เป็นการเฉพาะแตกต่างจากการเรียกค่าตอบแทนในคดีอ่ืน ๆ ท่ีเคยปฏิบติักนัมา โดยกฎหมายให้
อ านาจศาลเป็นผูท่ี้ก าหนดเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทกใ์หต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 
มาตรา 222/37  
  เมื่อศาลด าเนินการพิจารณาคดีแบบกลุ่มไปจนเสร็จส้ินแล้ว ศาลจะมีค  าพิพากษา
ซ่ึงมีผลผูกพนัทั้งโจทก์ จ  าเลย และบุคคลท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มทั้งหมดดว้ย ค าพิพากษาของศาลก็เหมือน
ค าพิพากษาในคดีทัว่ไป แต่จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมโดยมีเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัจ านวนเงินรางวลั
ทนายความฝ่ายโจทก์ท่ีกฎหมายก าหนดให้ศาลจะตอ้งระบุไวใ้นค าพิพากษาเพื่อให้จ  าเลยจ่ายเงิน
ดงักล่าวให้แก่ทนายความฝ่ายโจทก์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/36 (4) 
โดยท่ีกฎหมายก าหนดให้จ  าเลยท่ีแพค้ดีตอ้งช าระเงินรางวลัให้ทนายความฝ่ายโจทก์ไม่เกินร้อยละ 30 
ของจ านวนเงินท่ีโจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่ไดก้  าหนดอตัราขั้นต ่าไวจึ้งท าให้การใช้
ดุลพินิจของแต่ละศาลแตกต่างกนัไปก่อใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัในการก าหนดจ านวนเงินรางวลั
ใหแ้ก่ทนายความฝ่ายโจทก ์จึงเป็นปัญหาวา่การก าหนดจ านวนเงินรางวลัดงักล่าวน้ี หากจะน ามาใช้
ในคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มจะมีความเหมาะสมและเป็นธรรมกบัทนายความฝ่ายโจทก์เพียงใด
เม่ือกฎหมายไม่ไดก้  าหนดอตัราขั้นต ่าของเงินรางวลัทนายความเอาไว ้
  ในประเด็นการก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก์น้ี เม่ือน าไปสู่การ
สัมภาษณ์เชิงลึกประชากรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีทั้งท่ีเป็น ผูพ้ิพากษา พนกังาน
อยัการ ทนายความ นักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม ทนายความ องค์กรเอกชน และผูน้ าชุมชน 
มีความคิดเห็นดงัน้ี  
  ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูพ้ิพากษา มีความคิดเห็นวา่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ศาล
เป็นผูก้  าหนดจ านวนเงินรางวลัให้กบัทนายความฝ่ายโจทกน์ั้น ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดไว ้
ถือว่า มีความชดัเจนแลว้ การท่ีจะก าหนดไวใ้ห้ตายตวัไปเลยจะเป็นเร่ืองที่ยากในทางปฏิบติัและ
จะกลายเป็นผลเสียมากกวา่ผลดี เม่ือเปรียบเทียบกบัเงินรางวลัของทนายขอแรงในคดีอาญาก็ไม่ได้
มีการก าหนดไวต้ายตวั แต่จะมีการก าหนดอตัราขั้นต ่า และอตัราขั้นสูงเอาไว ้เช่น 8,000-10,000 บาท 
เป็นตน้ หรือถา้เป็นคดีท่ีจ  าเลยรับสารภาพก็อาจจะมีการก าหนดจ านวนเงินลดลงตามส่วน ซ่ึงในการ
ด าเนินคดีอาญาจะเห็นภาพท่ีชัดเจน แต่คดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มจะเห็นภาพในการด าเนินคดี
ไม่ชัดเจนมากนักเพราะข้ึนอยู่กบั ระยะเวลา จ านวนสมาชิกกลุ่มมีมากน้อยเพียงใด เช่น บางคดี
มีสมาชิกกลุ่ม จ านวน 100 คน บางคดีอาจจะมากกว่าน้ีก็ได ้จะเห็นว่าการท่ีจะก าหนดจ านวนเงิน
รางวลัให้เท่ากนัก็คงจะไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงถา้จะมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีตายตวัลงไปกวา่น้ี เช่น คดีท่ีมี
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สมาชิกกลุ่มจ านวนไม่เกิน 100 คน ตอ้งจ่ายเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก์ 20 เปอร์เซ็นต์ หรือ 
คดีท่ีมีจ  านวนสมาชิกกลุ่มไม่เกิน 200 คน ตอ้งจ่ายเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก์ 25 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นตน้ ดงัน้ี จะตอ้งมีการก าหนดรายละเอียดปลีกยอ่ยอีกมากมาย ดงันั้น เห็นวา่ การก าหนดจ านวน
เงินรางวลัตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไวใ้นปัจจุบนัให้เป็นดุลพินิจของศาลท่ีจะพิจารณาเป็นเร่ือง ๆ ไป 
ถือว่าเหมาะสมแล้ว ซ่ึงสอดคล้องกบัความคิดเห็นกบัประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นพนักงานอยัการ 
โดยมีความคิดเห็นว่า การท่ีกฎหมายก าหนดให้ศาลใช้ดุลพินิจในการก าหนดจ านวนเงินรางวลั
ทนายความฝ่ายโจทกโ์ดยก าหนดใหไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนเงินท่ีโจทกแ์ละสมาชิกกลุ่มมีสิทธิ
ไดรั้บโดยพิจารณาจากความยากง่ายของคดีประกอบกบัระยะเวลา และการท างานของทนายความ
ฝ่ายโจทก์ ในบางคดีตอ้งใช้เวลานานกว่าคดีจะส้ินสุด เห็นว่าหลกัการตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
เหมาะสมแล้ว และประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นนักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม มีความคิดเห็นว่าการ
ด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มในแต่ละคดีจะมีความยุง่ยากแตกต่างกนัไปการท่ีให้ศาลก าหนดเงิน
รางวลัทนายความฝ่ายโจทก์ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนเงินท่ีโจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิได้รับ
เห็นวา่เหมาะสมแลว้ แต่อยา่งไรก็ตาม หากจะพิจารณาถึงจ านวนเงินท่ีโจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิ
ไดรั้บนั้น เห็นวา่ ถา้ในคดีใดท่ีจ านวนเงินท่ีโจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิไดรั้บนั้นมีมากก็ควรท่ีจะ
ก าหนดให้มาก แต่ถา้คดีใดท่ีจ านวนเงินท่ีโจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิไดรั้บมีจ านวนน้อยก็ควรท่ี
จะก าหนดให้นอ้ยลงไปตามล าดบั ซ่ึงเป็นรายละเอียด ดงัน้ี ควรจะออกเป็นขอ้ก าหนดของประธาน
ศาลฎีกาจะชดัเจนท่ีสุด 
  นอกจากน้ีประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นทนายความมีความคิดเห็นว่า ควรท่ีจะก าหนด
หลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนไม่เช่นนั้นจะเป็นการสั่งให้เงินรางวลัทนายความตามอ าเภอใจซ่ึงจากประสบการณ์
ในการท าคดีส่ิงแวดลอ้ม ก็เคยไดรั้บเงินรางวลัทนายความจากศาลแพง่ เป็นคดีมีทุนทรัพย ์ประมาณ 
100,000 บาท มีโจทก์หลายคนซ่ึงศาลก าหนดเงินรางวลัทนายความให้ 5,000 บาท ก็เลยอุทธรณ์
ค าสั่ง ต่อมาศาลอุทธรณ์ก็เลยเพิ่มใหเ้ป็นไปตามท่ีขอ คือ 20,000 บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัอีกคดีหน่ึง
เป็นคดีแพ่งที่ศาลต่างจงัหวดั ลกัษณะขอ้เท็จจริงเดียวกนักบัคดีแรก ทุนทรัพย ์3,000,000 บาท 
ศาลมีค าสั่งให้เงินรางวลัทนายความ 60,000 บาท ซ่ึงศาลอาจจะพิจารณาจากทุนทรัพยท่ี์ฟ้องและ
ความยากง่ายในการด าเนินคดี น่าจะถือเป็นเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความได้ 
ซ่ึงจ านวนเงินท่ีจะน ามาค านวณเป็นเงินรางวลัทนายความตอ้งเป็นเงินท่ีไดจ้ากการชนะคดีไม่ใช่
ตามท่ีฟ้องคดี ไม่เช่นนั้นทนายความก็จะตั้งทุนทรัพยท่ี์ฟ้องใหม้ากท่ีสุด 
  ถา้หากจะเปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑ์ของศาลในคดีอาญาในการก าหนดจ านวนเงิน
รางวลัทนายความท่ีก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความตามความร้ายแรงของคดี เช่น คดีท่ีมีอตัรา
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โทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ก็จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้แต่ถา้เป็นคดีท่ีมี
อตัราโทษจ าคุก ตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป หรือมากกวา่น้ี การก าหนดจ านวนเงินรางวลัก็จะสูงตามไปดว้ย 
  ดงันั้น หลกัเกณฑใ์นการก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความ ใหพ้ิจารณาจากจ านวนเงิน
ท่ีโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มไดรั้บจากจ าเลย และควรท่ีจะก าหนดเป็นอตัราขั้นต ่าเอาไวข้องจ านวนเงิน
ท่ีโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มได้รับจากจ าเลยด้วย ซ่ึงในกฎหมายไดก้ าหนดไวเ้พียงไม่เกินร้อยละ 30 
ของจ านวนเงินท่ีโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มไดรั้บจากจ าเลยแต่ไม่ไดก้  าหนดอตัราขั้นต ่าเอาไวป้ล่อยให้
เป็นดุลพินิจของแต่ละศาลซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างกนัไดแ้มว้า่คดีจะมีความยากง่ายท่ีเหมือนกนัก็ตาม 
  ส าหรับประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นองค์กรเอกชน มีความคิดเห็นว่าการท่ีกฎหมาย
ก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความท่ีจะไดรั้บไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนเงินท่ีโจทกห์รือสมาชิก
กลุ่มมีสิทธิไดรั้บจากจ าเลย ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีดีเพราะเป็นค่าตอบแทนท่ีมากพอสมควรซ่ึงทนายความ
จะได้ไม่ตอ้งไปเรียกจากผูเ้สียหายอีก และทนายความจะได้มีความตั้งใจท างานในการแสวงหา
พยานหลักฐาน เพื่อประกอบการด าเนินคดีซ่ึงถ้าหากแพค้ดีทนายความจะไม่ได้รับเงินรางวลั
ทนายความเลย ในส่วนของการก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความ ควรท่ีจะก าหนดให้ชดัเจนไปเลย
ไม่ควรท่ีจะให้ศาลใช้ดุลพินิจซ่ึงจะเป็นภาระแก่ศาลท่ีต้องค านวณในการสั่งเก่ียวกบัเงินรางวลั
ทนายความและจะเกิดความไม่เท่าเทียมกนัในแต่ละศาล นอกจากน้ีจะท าให้ทนายความท่ีเขา้มาท า
หน้าท่ีในคดีแบบกลุ่มรู้สึกว่าเกิดความไม่ชดัเจนในการไดรั้บเงินรางวลัทนายความ จึงเห็นว่าควร
ก าหนดไวเ้ลยวา่ทนายความฝ่ายโจทกมี์สิทธิไดรั้บเงินรางวลัทนายความร้อยละ 30 ของจ านวนเงินท่ีโจทก์
หรือสมาชิกกลุ่มไดรั้บจากจ าเลย จะท าใหเ้กิดความชดัเจนและเป็นบรรทดัฐานเดียวกนัทุกศาล และ
ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูน้ าชุมชน มีความคิดเห็นวา่ควรท่ีจะมีการก าหนดอตัราขั้นต ่าและขั้นสูง
เอาไว ้ซ่ึงจะเป็นกรอบในการใช้ดุลพินิจ ในการก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก์ 
นอกจากน้ียงัท าให้ทนายความฝ่ายโจทก์สามารถท่ีจะค านวณเงินรางวลัทนายความ ในการท่ีจะตอ้ง
ด าเนินคดีแบบกลุ่มว่าสุดทา้ยแล้ว ควรท่ีจะได้รับค่าตอบแทนในอตัราขั้นต ่าอย่างน้อยท่ีสุดเป็น
จ านวนเท่าใดและจะไดถื้อปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนัของแต่ละศาล 
  ในประเด็นการก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก์น้ี ถือว่าเป็นเร่ืองใหม่
ส าหรับประเทศไทย เพราะวา่ในการคิดค่าตอบแทนส าหรับการจา้งวา่ความนั้น เป็นขอ้ตกลงระหว่าง
ทนายความกบัลูกความ ตามกฎหมายถือวา่เป็นการจา้งท าของอีกประเภทหน่ึงซ่ึงยงัไม่มีกฎหมายท่ี
จะเขา้มาควบคุมในการคิดค่าตอบแทนในส่วนน้ี จึงข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของทนายความและ
ลูกความท่ีจะตกลงกนัเป็นไปตามหลกัเสรีภาพในการท าสัญญา อย่างไรก็ตาม หากวา่ทนายความ
ไดต้กลงในการคิดค่าจา้งว่าความโดยข้ึนอยู่กบัผลประโยชน์ท่ีลูกความจะได้รับหากชนะคดี เช่น 
คดีฟ้องเรียกเงินค่าเสียหายจากการท าละเมิดมีการตกลงค่าจา้งว่าความ โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ
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ที่ลูกความจะไดรั้บจากจ าเลยหรือผูท้  าละเมิดซ่ึงมีความไม่แน่นอนจึงข้ึนอยู่กบัว่าศาลจะตดัสินคดี
ให้ไดรั้บชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ านวนเท่าใด ดงัน้ี ศาลฎีกามีค าพิพากษาว่าสัญญาดงักล่าวเป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์จากการท่ีผูอ่ื้นเป็นความกันเป็นสัญญาท่ีมีวตัถุประสงค์ขดัต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนจึงเป็นโมฆะ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4016/2548) อยา่งไรก็ตาม 
หากพิจารณาตามกฎหมายวา่ดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ท่ีกฎหมายก าหนดใหท้นายความฝ่ายโจทก์
มีสิทธิไดรั้บเงินรางวลัทนายความไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนเงินท่ีโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มมีสิทธิ
จะไดรั้บจากจ าเลย โดยการก าหนดจ านวนเงินรางวลัดงักล่าวกฎหมายก าหนดให้ศาลใช้ดุลพินิจ
พิจารณาจากความยากง่ายของคดี ระยะเวลาและการท างานของทนายความฝ่ายโจทก์ ในกรณีน้ี
ไม่ถือวา่เป็นการสวงหาผลประโยชน์จากการท่ีผูอ่ื้นเป็นความกนั หรือเป็นสัญญาท่ีขดัต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน เพราะวา่หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินรางวลัทนายความส าหรับ
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ถือวา่เป็นเร่ืองใหม่ส าหรับประเทศไทยท่ีจะสนบัสนุนส่งเสริมหรือเป็นกลไก
ใหก้ระบวนการด าเนินคดีแบบกลุ่มเกิดข้ึนมาได ้จึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัค่าตอบแทนในการท างาน
ของทนายความโดยมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนทนายความไวใ้นกฎหมาย กล่าวคือ 
เงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก์ให้แตกต่างจากคดีทัว่ไป ตามท่ีกล่าวมาแล้วว่ารูปแบบการคิด
ค่าตอบแทนทนายความหรือท่ีเรียกวา่ค่าจา้งวา่ความนั้น โดยส่วนมากจะเป็นไปตามท่ีทนายความและ
ลูกความตกลงกนัเองตามหลกัเสรีภาพในการท าสัญญาโดยท่ีไม่มีกฎหมายเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยตรง
ในการก าหนดจ านวนเงินค่าจา้งในส่วนน้ีแต่อยา่งใด 
  การด าเนินคดีแบบกลุ่มกฎหมายก าหนดหลกัการไวเ้ป็นพิเศษเก่ียวกบัค่าตอบแทน
ในเร่ืองเงินรางวลัของทนายความโดยก าหนดให้จ  าเลยซ่ึงเป็นฝ่ายแพค้ดีจะตอ้งจ่ายเงินรางวลัใหแ้ก่
ทนายความฝ่ายโจทก์แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนเงินท่ีโจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิจะไดรั้บ
จากจ าเลยตามค าพิพากษาโดยท่ีไม่ไดก้  าหนดอตัราขั้นต ่าไวแ้ต่อย่างใด จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ การก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก์ท่ีกฎหมาย
ใหอ้ านาจศาลเป็นผูก้  าหนดนั้น โดยพิจารณาจากความยากง่ายของคดี ระยะเวลาและการท างานของ
ทนายความฝ่ายโจทก์ โดยก าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนเงินที่โจทก์และสมาชิกกลุ่ม
มีสิทธิได้รับ ถือว่าเป็นจ านวนมากมีความเหมาะสมและชัดเจนแลว้เพราะเป็นกรอบท่ีศาลจะใช้
ดุลพินิจในการก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความ อยา่งไรก็ตาม การที่กฎหมายไดก้ าหนดไวว้า่
ไม่เกินร้อยละ 30 น้ี แต่ไม่ไดก้  าหนดอตัราขั้นต ่าเอาไวจึ้งท าใหก้ารใชดุ้ลพินิจของแต่ละศาลแตกต่างกนั
ไดแ้มว้า่การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มจะมีความยากง่าย หรือระยะเวลาไม่แตกต่างกนัมากนกั
ก็ตามจะท าให้องค์กรศาลขาดความน่าเช่ือถือ หรือไม่เป็นธรรมส าหรับทนายความฝ่ายโจทก์ 
เมื ่อเปรียบเทียบกับเงินรางวลัส าหรับทนายความท่ีศาลตั้ งให้ผูต้ ้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา 
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(ทนายความขอแรง) จะมีการก าหนดอตัราขั้นต ่า และขั้นสูงเอาไว ้เพื่อให้ศาลไดใ้ช้เป็นดุลพินิจ
ในการก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความดงักล่าว (ระเบียบคณะกรรมการศาลยุติธรรม ว่าดว้ย
การจ่ายเงินรางวลัและค่าใชจ่้ายทนายความท่ีศาลตั้งใหผู้ต้อ้งหาหรือจ าเลย ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 173 พ.ศ. 2550) ดังนั้น จึงควรท่ีจะมีการก าหนดจ านวนเงินรางวลั
ทนายความฝ่ายโจทก์ขั้นต ่าไวส้ าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่ม ส าหรับผูว้ิจยัมีความ
คิดเห็นวา่ ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นการฟ้องร้องหรือต่อสู้กนัระหวา่งประชาชนกบัผูป้ระกอบการ
ซ่ึงมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน มากกว่าประชาชนทัว่ไป การท่ีกฎหมายก าหนดเงินรางวลัให้แก่
ทนายความฝ่ายโจทก์ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนเงินที่โจทก์หรือสมาชิกกลุ่มมีสิทธิจะไดรั้บ
จากจ าเลยเป็นเร่ืองท่ีดีเป็นการจูงใจให้ทนายความเขา้มาเป็นทนายความของโจทก์และของกลุ่ม 
ในการจ่ายเงินรางวลัดงักล่าวน้ีส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มจะแตกต่างไปจากคดีอ่ืน ๆ ท่ีไม่มี
กฎหมายก าหนดเร่ืองดงักล่าวน้ีไวแ้ต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในการก าหนดเงินรางวลัทนายความ
ฝ่ายโจทกน์ั้นเป็นดุลพินิจของศาลตามท่ีเห็นสมควรโดยพิจารณาจากความยากง่ายของคดี ระยะเวลา 
และการท างานของทนายความฝ่ายโจทกแ์มว้า่ศาลจะก าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนเงินท่ี
โจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิจะไดรั้บจากจ าเลยแต่กฎหมายไม่ไดก้  าหนดอตัราร้อยละขั้นต ่าเอาไว ้
จึงท าให้การใชดุ้ลพินิจของศาลในแต่ละศาลในการก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก์
ขั้นต ่ามีความแตกต่างกนัได้ส่งผลให้คดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มที่มีลกัษณะปัญหาเหมือนกนั 
ความยากง่าย และระยะเวลาในการท างานทนายความไม่แตกต่างกนัมากนกั แต่ไดรั้บเงินรางวลั
ทนายความโดยคิดเป็นร้อยละของจ านวนเงินท่ีโจทก์และสมาชิกกลุ่มจะไดรั้บจากจ าเลยแตกต่างกนั
ท าให้ไม่เป็นธรรมส าหรับผูท่ี้เป็นทนายความฝ่ายโจทก์ เม่ือเปรียบเทียบกบัสหรัฐอเมริกาในการ
ก าหนดเงินรางวลัทนายความนั้น จะแตกต่างจากของประเทศไทย เพราะวา่ศาลจะก าหนดใหส้มาชิกกลุ่ม
ตอ้งร่วมรับผิดกบัโจทก์ดว้ยในกรณีชนะคดี เพราะถือว่าเม่ือโจทก์ชนะคดีแลว้สมาชิกกลุ่มได้รับ
ประโยชน์ตามค าพิพากษาดว้ย โดยศาลจะก าหนดใหท้นายความไดรั้บเงินรางวลัโดยคิดค านวณตาม
อตัราส่วนร้อยละของกองทุน (The Percentage –of-the-fund Method) ซ่ึงกองทุนรวมอาจเกิดจาก
ค าพิพากษาหรือการตกลงประนีประนอมยอมความ โดยค านวณตามความสามารถของทนายความ 
ความยากง่ายของคดี ระยะเวลาท่ีทนายความใชใ้นการด าเนินคดี การด าเนินคดีแบบกลุ่มส่วนใหญ่
เงินรางวลัโดยการคิดค านวณจะอยู่ระหว่างอตัราร้อยละ 25 และ 30 หรือบางกรณีอตัราร้อยละ 50 
เป็นอตัราขั้นสูงสุด ของเงินกองทุนรวมส่วนการคิดค านวณตามระยะเวลา (The Lodestar) โดยเป็น
การคิดจากชั่วโมงการท างานทั้งหมดของทนายความจะไม่เป็นที่นิยมเพราะเกิดความยุ่งยาก
เป็นอยา่งมากเพราะตอ้งตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการท างานของทนายความวา่มีความเหมาะสม
กบัลกัษณะของงานท่ีท าและค่าจา้งหรือไม่  
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  ตามท่ีกล่าวมาแลว้วา่การด าเนินคดีแบบกลุ่มจะเกิดข้ึนไดน้ั้นผูท่ี้มีบทบาทและหน้าท่ี
ส าคญัท่ีสุด คือ ทนายความฝ่ายโจทก์ และส่ิงท่ีจะเป็นแรงจูงใจให้ทนายความเข้ามาท าหน้าท่ี
ทนายความฝ่ายโจทก์ คือ เงินรางวลัทนายความท่ีจะได้รับเม่ือศาลมีค าพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี 
และการจ่ายเงินรางวลันั้ นจะต้องมีความเหมาะสมด้วย ดังนั้ น จึงควรจะก าหนดเงินรางวลั
ทนายความฝ่ายโจทก์ไว้เป็นการเฉพาะส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มโดยให้
ทนายความฝ่ายโจทก์ได้รับเงินรางวลัอย่างต ่าในอตัราร้อยละ 25 แต่ไม่เกินอตัราร้อยละ 30 ของ
จ านวนเงินท่ีโจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิไดรั้บจากจ าเลยเพราะจะท าใหไ้ม่มีความแตกต่างกนัมากนกั
ในการใช้ดุลพินิจของศาลในการก าหนดจ านวนเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก์ซ่ึงหลกัการน้ี
จะเหมือนกบัสหรัฐอเมริกาท่ีมีการก าหนดอตัราขั้นต ่าและขั้นสูงไวส้ าหรับเงินรางวลัทนายความ
ฝ่ายโจทก์ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มเพียงแต่จะแตกต่างกนัในส่วนของอตัราขั้นต ่าเท่านั้นเพื่อให้
เหมาะสมกบัการท าหนา้ท่ีทนายความของประเทศไทย 
  ส าหรับเครือรัฐออสเตรเลียในการด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นหากจ าเลยซ่ึงเป็นฝ่ายแพค้ดี 
จะตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าทนายความ หากว่าโจทก์หรือผูแ้ทนกลุ่มเป็นฝ่ายแพค้ดีจะตอ้ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าทนายความ ส่วนประเทศอินโดนีเซียไม่ปรากฏว่าได้มีการก าหนด
ในเร่ืองเงินรางวลัทนายความไวแ้ต่อยา่งใด 
  3) ล าดบัการช าระหน้ี 
  ในคดีทัว่ไปเม่ือศาลมีค าพิพากษาให้จ  าเลยช าระหน้ีหากว่าจ าเลยน าเงินมาช าระตาม
ค าพิพากษาหรือได้มีการยึดทรัพยข์ายทอดตลาดแล้วเจา้พนกังานบงัคบัจะเป็นผูที้่จดัสรรเงิน
เพื ่อช าระหน้ีให้แก่บรรดาเจ้าหน้ีทั้ งหลายของจ าเลยในกรณีท่ีมีเจ้าหน้ีหลายคน ส าหรับการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม กฎหมายไดก้ าหนดให้เจา้พนกังานบงัคบัคดีท าหน้าท่ีรวบรวมเงินหรือทรัพยสิ์น
ไม่วา่จะเป็นกรณีท่ีจ าเลยน าเงินหรือทรัพยสิ์นมาวางหรือเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดจ้  าหน่ายทรัพยสิ์น
ของจ าเลยไดเ้งินมาแลว้ การไดรั้บช าระหน้ีจึงเป็นไปตามล าดบัท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/44 ดงัน้ี 
   (1) ผูมี้สิทธิไดรั้บช าระหน้ีก่อน ตามมาตรา 322 และมาตรา 324 คือ 
    (1.1) ผูมี้สิทธิไดรั้บช าระหน้ีก่อนตาม มาตรา 322 คือ ผูท้รงทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ 
สิทธิยดึหน่วง เจา้ของรวมท่ียงัไม่ไดแ้บ่งการครอบครองเป็นสัดส่วน 
    (1.2) ผูมี้สิทธิไดรั้บช าระหน้ีก่อน ตามมาตรา 324 คือ ผูท่ี้มีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระหน้ี
หรือไดรั้บส่วนแบ่งจากเงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาด เช่น ผูรั้บจ านอง ผูรั้บจ าน า 
   (2) เงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทก์ ตามมาตรา 222/37 ส าหรับเงินรางวลัน้ี
เป็นจ านวนเงินท่ีศาลไดมี้ค าสั่งใหจ้  าเลยช าระแก่ทนายความฝ่ายโจทกใ์นคดีท่ีโจทกช์นะคดี 
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   (3) ค่าฤชาธรรมเนียมใชแ้ทนโจทก์ หมายถึง ค่าฤชาธรรมเนียมส าหรับการด าเนินคดี
ตั้งแต่ตน้จนถึงศาลมีค าพิพากษาท่ีโจทก์ตอ้งเสียไป เช่น ค่ารับรองเอกสารต่าง ๆ ค่าสืบพยานหลกัฐาน
นอกศาล ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าท่ีพกัของพยาน ล่าม เป็นตน้  
   (4)โจทก ์สมาชิกกลุ่ม และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีมีสิทธิไดรั้บเฉล่ียทรัพยต์าม มาตรา 326 คือ 
    (4.1) โจทก ์คือ โจทกท่ี์เป็นผูเ้ร่ิมตน้ฟ้องคดีแบบกลุ่ม 
    (4.2) สมาชิกกลุ่ม คือ บุคคลท่ีอยูใ่นกลุ่มบุคคลท่ีมีสิทธิเรียกร้องอยา่งเดียวกนั 
    (4.3) เจา้หน้ีอ่ืนท่ีมีสิทธิไดรั้บเฉล่ียทรัพยต์าม มาตรา 326 คือ เป็นเจา้หน้ีในคดีอ่ืน
ท่ีไม่สามารถยึดหรืออายดัทรัพยจ์  าเลยหรือลูกหน้ีไดเ้พราะจะเป็นการยึดหรืออายดัซ ้ าจึงตอ้งมายื่น
ค าร้องขอเฉล่ียทรัพยต่์อศาลด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
   จากบทบญัญติัดังกล่าวเจ้าพนักงานบงัคบัคดีจะต้องจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ีเรียง
ตามล าดบัท่ีกฎหมายก าหนดไว ้จากล าดบัท่ี 1-4 โดยล าดบัหลงัจะไดรั้บช าระหน้ีต่อเม่ือล าดบัก่อน
ไดรั้บช าระหน้ีครบถว้นแลว้ จึงเป็นปัญหาวา่ล าดบัของการช าระหน้ีดงักล่าวน้ี หากจะน ามาใช้กบั
การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มจะมีความเหมาะสมเพียงใด เม่ือโจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิ
ไดรั้บช าระหน้ีอยูใ่นล าดบัท่ี 4 ซ่ึงเป็นล าดบัสุดทา้ยร่วมกบัเจา้หน้ีอ่ืนท่ีมีสิทธิไดรั้บเฉล่ียทรัพยต์าม 
มาตรา 326 อาจจะท าใหไ้ม่ไดรั้บช าระหน้ีหากวา่จ าเลยไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะช าระหน้ีไดท้ั้งหมด 
   ในประเด็นล าดบัการช าระหน้ีน้ี เม่ือน าไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกประชากรท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงในด้านส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีทั้งท่ีเป็น ผูพ้ิพากษา พนกังานอยัการ นกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ทนายความ องคก์รเอกชน และผูน้ าชุมชน มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ดงัน้ี  
   ฝ่ายท่ีมีความคิดเห็นวา่ล าดบัการช าระหน้ีท่ีก าหนดให้โจทก์ และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิ
ไดรั้บช าระหน้ีในล าดบัท่ี 4 เป็นล าดบัสุดทา้ย เหมาะสมแลว้ ประกอบดว้ย ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็น
ผูพ้ิพากษา และนกัวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
   ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูพ้ิพากษา มีความคิดเห็นวา่ ล าดบัในการช าระหน้ีตามท่ี
กฎหมายก าหนดไวถื้อว่าเหมาะสมแลว้ เพราะเจา้หน้ีบุริมสิทธ์ิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 322 และมาตรา 324 ย่อมจะมีสิทธิได้รับช าระหน้ีก่อนเจา้หน้ีรายอ่ืน ส่วนเงิน
รางวลัทนายความฝ่ายโจทก์ ในล าดบัท่ี 2 ค่าฤชาธรรมเนียมใช้แทนโจทก์ ในล าดบัท่ี 3 ก็ถือว่า
เหมาะสมแลว้เช่นกนั ถา้มีการก าหนดให้โจทก์ และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีในล าดบัท่ี 1 
ก็จะส่งผลต่อเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก์และอาจท าให้ทนายความฝ่ายโจทก์ไม่ได้รับเงิน
ในส่วนน้ีท่ีเป็นค่าตอบแทนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นกบัประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นนกัวิชาการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีความคิดเห็นวา่การท่ีกฎหมายไดจ้ดัล าดบัในการไดรั้บช าระหน้ีไวท้ั้งหมด 4 ล าดบั 
ส าหรับโจทก์ และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิได้รับช าระหน้ีในล าดับท่ี 4 ถือว่าเหมาะสมแล้ว ซ่ึงตาม



217 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา มาตรา 322 และมาตรา 324 ก็ไดมี้การก าหนดให้
เจา้หน้ีประเภทน้ีมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีก่อนเจา้หน้ีประเภทอ่ืนอยูแ่ลว้ ส่วนเงินรางวลัทนายความ
ฝ่ายโจทก์ ซ่ึงในการด าเนินคดีแบบกลุ่มถือว่าทนายความฝ่ายโจทก์จะเป็นผูที้่มีบทบาทส าคญั
เป็นอยา่งมาก และไดอ้อกค่าใชจ้่ายไปก่อนจึงท าให้อยูใ่นล าดบัที่ 2 ก็ถือวา่เหมาะสมแลว้ มิฉะนั้น 
ก็คงจะไม่มีทนายความคนใดท่ีจะเขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นทนายความฝ่ายโจทก์แน่นอนถา้หากวา่จดัให้
ไดรั้บการช าระหน้ีในล าดบัสุดทา้ย 
   ฝ่ายท่ีมีความคิดเห็นวา่ล าดบัการช าระหน้ีท่ีก าหนดให้โจทก์ และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิ
ไดรั้บช าระหน้ีในล าดบัท่ี 4 เป็นล าดบัสุดทา้ย มีความไม่เหมาะสม ประกอบดว้ย ประชากรสัมภาษณ์
ท่ีเป็นพนกังานอยัการ ทนายความ องคก์รเอกชน และผูน้ าชุมชน ดงัน้ี 
   ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นพนกังานอยัการ มีความคิดเห็นวา่ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 322 และมาตรา 324 เป็นหลกัการท่ีก าหนดให้เจา้หน้ีประเภทน้ีมีสิทธิ
ไดรั้บช าระหน้ีก่อนเจา้หน้ีประเภทอ่ืนอยู่แลว้ เห็นว่าเหมาะสมแลว้ แต่ส าหรับโจทก์ และสมาชิก
กลุ่มมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีในล าดบัที่ 4 เป็นล าดบัสุดทา้ย เห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าผูเ้สียหาย
ทางส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่มีฐานะยากจนตอ้งการเงินเพื่อเยียวยาความเสียหาย 
และการรักษาพยาบาลตนเอง จึงสมควรไดรั้บช าระหน้ีในล าดบัที่ 2 เพราะว่าถา้อยู่ในล าดบัที่ 4 
ซ่ึงเป็นล าดบัสุดทา้ยโอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บช าระหน้ีก็เป็นไปไดม้าก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นกบั
ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นทนายความ มีความคิดเห็นว่า เจา้หน้ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 322 และมาตรา 324 มีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีก่อนกฎหมายจึงไดจ้ดัอยูใ่นล าดบัท่ี 1 
ถือว่าเหมาะสมแล้ว เพราะเจา้หน้ีดงักล่าวน้ีกฎหมายได้ก าหนดไวเ้ป็นกรณีพิเศษ ส่วนโจทก์ และ
สมาชิกกลุ่มควรมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีอยูใ่นล าดบัท่ี 2 ซ่ึงคดีส่ิงแวดลอ้มเป็นความเสียหายแก่ ร่างกาย 
สุขภาพ อนามยั และทรัพยสิ์น เป็นเหยื่อท่ีเกิดจากมลพิษ ควรท่ีจะไดรั้บการเยียวยาอย่างรวดเร็ว และ
เป็นธรรม ตามหลกัการมองในเชิงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิของความเป็นเหยื่อมลพิษ 
ในส่วนของเงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก์กบัค่าฤชาธรรมเนียมโจทก์ควรที่จะอยู่ในล าดบั 3 
ส่วนเจา้หน้ีรายอ่ืนอยู่ในล าดบัท่ี 4 ซ่ึงเป็นล าดบัสุดทา้ย และประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูน้ าชุมชน 
มีความคิดเห็นวา่ ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มทนายความฝ่ายโจทก์เป็นคนออกค่าใชจ่้ายให้ไปก่อน 
เม่ือชนะคดีแลว้จึงมีสิทธิไดรั้บช าระเงินคืนการท่ีกฎหมายก าหนดให้เงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก์ 
อยูใ่นล าดบัท่ี 2 ถือวา่เหมาะสมแลว้ และควรจดัให้โจทก์และสมาชิกกลุ่ม มีสิทธิไดรั้บเงินช าระหน้ี
อยูใ่นล าดบัท่ี 2 ดว้ย เพราะจะท าให้ไดรั้บการเยียวยาความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้ม หากอยูใ่นล าดบัท่ี 4 
ซ่ึงเป็นล าดบัสุดทา้ยก็อาจจะไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาความเสียหาย ส่วนในล าดบัอ่ืนก็คงใหเ้ป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนดไว ้
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   อย่างไรก็ตาม ส าหรับประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นองค์กรเอกชน มีความคิดเห็นท่ี
แตกต่างไปจากผูท้รงคุณวุฒิอ่ืน ๆ โดยเห็นวา่ส าหรับเจา้หน้ีตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 322 และมาตรา 324 โดยเห็นว่าการฟ้องคดีส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มไม่ควรให้เจ้าหน้ีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 322 และมาตรา 324 มีสิทธิได้รับช าระหน้ีเลย 
การที่เจา้หน้ีดงักล่าวน้ีไดรั้บช าระหน้ีก่อนเจา้หน้ีประเภทอ่ืนเพราะเป็นหลกัการไดรั้บช าระหน้ี
ในคดีแพ่งทัว่ไป ดงันั้น ควรให้โจทก์หรือสมาชิกกลุ่มเขา้มาอยูใ่นล าดบัท่ี 1 แทน ส่วนล าดบัท่ี 2, 3 
และ 4 ก็คงใหเ้ป็นไปตามเดิม ซ่ึงคดีส่ิงแวดลอ้มควรจะมีหลกัการอะไรพิเศษแตกต่างไปจากคดีแพ่ง
ทัว่ไป  
   ส าหรับความคิดเห็นขององค์กรเอกชนที่เห็นสมควรให้โจทก์และสมาชิกกลุ่ม 
มีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีในล าดบัท่ี 1 แทน เจา้หน้ีตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 322 
และมาตรา 324 อาจจะเป็นเพราะวา่เจา้หน้ีในล าดบัท่ี 1 ตามกฎหมายน้ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งอะไรในการ
ด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มจึงไม่ควรท่ีจะจดัให้อยูใ่นสถานะท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีส่วนผูเ้สียหาย
ทางส่ิงแวดลอ้มคือผูที้่มีความเดือดร้อนเป็นอยา่งมากจากการที่ไดร้ับผลกระทบจากมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อมได้รับความเสียหายแก่ ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพยสิ์น ดงันั้น จึงควรท่ีจะได้รับการ
เยยีวยาก่อนเจา้หน้ีประเภทอ่ืน 
   ในประเด็นล าดบัการช าระหน้ีน้ี เน่ืองจากวา่การด าเนินคดีแบบกลุ่มจะมีความแตกต่าง
จากการด าเนินคดีแพ่งทัว่ไป เพราะวา่มีโจทก์ท่ีเป็นผูแ้ทนในการฟ้องร้องคดี และยงัมีสมาชิกกลุ่ม
จ านวนมาก เม่ือศาลมีค าพิพากษาให้จ  าเลยแพค้ดีและช าระหน้ี ค าพิพากษาดงักล่าวน้ีจะมีผลผูกพนั
โจทก ์จ าเลย และสมาชิกกลุ่ม จึงท าใหส้มาชิกกลุ่มมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีเช่นเดียวกบัโจทก ์กฎหมาย
ไดก้ าหนดให้เจา้พนกังานบงัคบัคดีท าหนา้ท่ีจดัสรรเงินให้แก่บรรดาเจา้หน้ีให้เป็นไปตามล าดบั คือ 
เจา้พนักงานบงัคบัคดีต้องจดัสรรเงินให้แก่ เจา้หน้ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 322 และมาตรา 324 ล าดับที่หน่ึง เงินรางวลัของทนายความฝ่ายโจทก์ล าดับที่สอง 
ค่าฤชาธรรมเนียมใชแ้ทนโจทก์ ล าดบัท่ีสาม ส่วนโจทก์ สมาชิกกลุ่ม และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีมีสิทธิไดรั้บ
เฉล่ียทรัพย ์ล าดบัสุดทา้ย ในการจดัล าดบัการช าระหน้ีเช่นน้ีจะท าให้โจทก์ สมาชิกกลุ่ม ไม่ไดรั้บ
ช าระหน้ีหากว่าไม่มีเงินเหลือจากการจดัสรรตามล าดบัดงัที่กล่าวมาแลว้ ส าหรับประเด็นล าดบั
การช าระหน้ีน้ี ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า ตามบทบญัญตัิกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ท่ีไดก้ าหนดล าดบัในการช าระหน้ีโดยให้โจทก ์สมาชิกกลุ่ม อยูใ่นล าดบัสุดทา้ย
ร่วมกบัเจา้หน้ีอ่ืนท่ีมีสิทธิขอเฉล่ียทรัพย ์ตามมาตรา 326 หากว่าน ามาใช้บงัคบักบัการด าเนินคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มเห็นว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะวา่กฎหมายดงักล่าวน้ีเป็นกฎหมายกลาง
ท่ีน ามาใช้บงัคบักบัคดีแพ่งทัว่ไป จึงไม่ไดค้  านึงถึงความเสียหายท่ีโจทก์ สมาชิกกลุ่มไดรั้บความ
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เดือดร้อน และตอ้งไดรั้บการเยียวยาความเสียหายมากนกั หากพิจารณาความเสียหายทางส่ิงแวดล้อม
จะพบวา่ทั้งโจทก ์สมาชิกกลุ่ม คือชาวบา้นท่ีมีฐานะยากจน และไดรั้บความเดือดร้อนจากการไดรั้บ
สารพิษเขา้สู่ร่างกาย ท าให้เจ็บป่วย ทุกขท์รมาน และตอ้งเขา้รับการรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลตอ้งเสีย
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีไป และตอ้งเสียเวลาในการไปพบแพทย์ นอกจากน้ี ยงัมีทรัพยสิ์นที่ไดร้ับ
ความเสียหาย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม หรือผูป้ระกอบการไดป้ล่อยน ้ าเสียลงสู่แม่น ้ า ล าคลอง 
ท าให้ประชาชนท่ีเล้ียงปลาในกระชงัตาย ดงัท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว้ในจงัหวดัขอนแก่น โดยโรงงาน
ไดป้ล่อยน ้ าเสียลงสู่ล าห้วยโจด และล าน ้ าพอง จนท าให้ปลาในกระชังท่ีชาวบา้นได้เล้ียงไวต้าย
ทั้งหมด ดงันั้น การท่ีจดัล าดบัในการช าระหน้ีให้โจทก์ สมาชิกกลุ่ม อยูใ่นล าดบัสุดทา้ย อาจท าให้
ไม่ไดรั้บเงินชดใชค้่าเสียหายซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อโจทก ์สมาชิกกลุ่ม และไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีตอ้งการคุม้ครองผูเ้สียหายจ านวนมากจากการฟ้องคดีในคร้ังเดียว และ
ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งการคุม้ครอง เยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีความคิดเห็นวา่ 
การท่ีกฎหมายไดก้ าหนดให้เจา้หน้ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 322 และ
มาตรา 324 เป็นเจา้หน้ีในล าดบัท่ีหน่ึง เห็นวา่เหมาะสมแลว้เพราะว่าเจา้หน้ีเหล่าน้ีเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธ์ิ
หรือมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นลูกหน้ี เช่น ผูรั้บจ านอง ผูรั้บจ าน า หรือเจา้ของรวม ซ่ึงมีความแตกต่าง
จากเจา้หน้ีสามญัทัว่ไป แต่การท่ีกฎหมายไดจ้ดัล าดบัในการช าระหน้ีโดยจดัให้ โจทก์ สมาชิกกลุ่ม 
ไดรั้บช าระหน้ีในล าดบัสุดทา้ย เห็นวา่อาจจะท าให้ไม่ไดรั้บช าระหน้ีหากวา่จ าเลยไม่มีเงินมากพอ 
เพราะวา่เจา้พนกังานบงัคบัคดีตอ้งจดัสรรให้กบัเจา้หน้ีในล าดบัท่ี 1 ถึง 3 ก่อน ถา้หากวา่มีเงินเหลือ
ถึงจะจดัสรรให้กบั โจทก์ สมาชิกกลุ่ม เม่ือพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัจะพบว่า 
โจทก์ สมาชิกกลุ่ม ส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านที่มีฐานะยากจน หรือประกอบอาชีพเกษตรกร 
ตกเป็นเหยื่อจากมลพิษท่ีไดรั้บความเสียหายแก่ ร่างกาย สุขภาพ และทรัพยสิ์น จึงควรท่ีจะไดรั้บ
การเยยีวอยา่งรวดเร็ว และเป็นธรรม ควรท่ีจะก าหนดใหไ้ดรั้บการช าระหน้ีในล าดบัท่ี 2 เช่นเดียวกบั
เงินรางวลัทนายความฝ่ายโจทก ์  
   ดงันั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูเ้สียหายทางส่ิงแวดลอ้มให้ไดรั้บการคุม้ครอง
และเยียวยา จึงควรก าหนดให้โจทก์ สมาชิกกลุ่ม มีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีในล าดบัท่ี 2 ร่วมกบัเงินรางวลั
ทนายความฝ่ายโจทก ์ส าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 
   ประเด็น ล าดบัการช าระหน้ี ส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มของสหรัฐอเมริกา 
เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซีย ไม่ปรากฏวา่เร่ืองดงักล่าวน้ีแต่อยา่งใด 
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  4) การอุทธรณ์และฎีกา 
  การอุทธรณ์ คือ การโตแ้ยง้ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นตน้เพื่อให้ศาลอุทธรณ์
พิจารณาโดยการกลัน่กรองคดีท่ีศาลชั้นตน้มีค าพิพากษามาแลว้ 
  การฎีกา คือ การโตแ้ยง้ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์เพื่อให้ศาลฎีกาพิจารณาทบทวน
ค าพิพากษาของอุทธรณ์อีกคร้ังหน่ึงในคดีท่ีมีการพิจารณาคดี ถึง 3 ศาล ตอ้งใช้เวลานานและเสีย
ค่าใช้จ่ายมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาคดีในศาลอ่ืนมีการพิจารณาคดีเพียง 2 ศาล ไดแ้ก่ 
คดีปกครอง คดียาเสพติด เป็นตน้  
  ส าหรับการด าเนินคดีแบบกลุ่มคู่ความมีสิทธิอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
โดยไม่ถูกจ ากดัสิทธิเร่ืองทุนทรัพยข์องการอุทธรณ์ในขอ้เท็จจริงมาใช้บงัคบั ซ่ึงหมายความว่า 
คู่ความสามารถอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นตน้ไดแ้มทุ้นทรัพยท่ี์พิพาทกนัในชั้นอุทธรณ์
ไม่เกินหา้หม่ืนบาท ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 222/45 
  อยา่งไรก็ตาม ส าหรับการฎีกาในคดีแพ่งนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ท่ีแกไ้ข เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 27) พ.ศ. 2558 มีผลใชบ้งัคบักบัคดีท่ียืน่ฟ้องตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2558 
เป็นตน้ไป จึงมีผลท าให้คดีแพ่งทุกคดีท่ีศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาหรือค าสั่งแลว้คดีย่อมเป็นท่ีสุด
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 244/1 เวน้แต่ คู่ความจะไดรั้บอนุญาตให้ฎีกา
จากศาลฎีกาเท่านั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ปัญหาท่ีจะไดรั้บอนุญาต
ให้ฎีกาจะตอ้งเป็นปัญหาส าคญัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

   (1) ปัญหาท่ีเก่ียวพนักบัประโยชน์สาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
   (2) เม่ือค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ไดว้นิิจฉยัขอ้กฎหมายท่ีส าคญัขดักนั
หรือขดักบัแนวบรรทดัฐานของค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลฎีกา 
   (3) ค  าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ไดว้นิิจฉยัขอ้กฎหมายท่ีส าคญัซ่ึงยงัไม่มี
แนวค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลฎีกามาก่อน 
   (4) เม่ือค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ขดักบัค าพิพากษาหรือค าสั่งอนัถึงท่ีสุด
ของศาลอ่ืน 
   (5) เพื่อเป็นการพฒันาการตีความกฎหมาย 
   (6) ปัญหาส าคญัอ่ืนตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา 
  จากบทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าวจึงมีผลท าให้การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 
โดยหลักเมื่อศาลอุทธรณ์มีค  าพิพากษาแล้วเป็นที่สุดไม่สามารถที่จะฎีกาคดัค้านค าพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ได้ อย่างไรก็ตาม คู่ความยงัสามารถท่ีจะฎีกาคดัคา้นค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ได้



221 

โดยขออนุญาตจากศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 วรรคสอง 
หากศาลฎีกาเห็นวา่เป็นปัญหาส าคญัอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ศาลฎีกาจะมีค าสั่ง
ให้อนุญาตฎีกาไดต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 จึงเห็นไดว้า่คดีส่ิงแวดลอ้ม
เป็นคดีท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศหรือประชาชนจ านวนมาก
จึงเป็นปัญหาที่เก่ียวพนักบัประโยชน์สาธารณะที่ศาลฎีกาจะอนุญาตให้ฎีกาได ้จึงเป็นปัญหาว่า 
การพิจารณาคดีถึง 3 ศาล หากจะน ามาใชส้ าหรับการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มจะมีความเหมาะสม
เพียงใด เม่ือพิจารณาถึงประชาชนจ านวนมากท่ีไดรั้บความเสียหายและตอ้งการไดรั้บการเยียวยา 
หรือชดใชค้่าเสียหายอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม 
  ในประเด็นการอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษาน้ี เม่ือน าไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกประชากร
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีทั้งท่ีเป็น ผูพ้ิพากษา พนกังานอยัการ นกัวิชาการด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ทนายความ องคก์รเอกชน และผูน้ าชุมชน มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ดงัน้ี 
  ฝ่ายท่ีมีความคิดเห็นว่าการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มควรให้ศาลพิจารณาคดีเพียง 2 ศาล 
ประกอบดว้ย ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็น พนกังานอยัการ นกัวิชาการทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทนายความ 
องคก์รเอกชน ผูน้ าชุมชน ดงัน้ี 
  ประชากรสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีเป็นพนกังานอยัการ มีความคิดเห็นว่าในการด าเนินคดี
ส่ิงแวดล้อมแบบกลุ่มถา้หากว่าผูพ้ิพากษาท่ีมาท าหน้าท่ีในการพิจารณาคดี มีความรู้ ความเขา้ใจ 
ความเช่ียวชาญทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยผา่นการฝึกอบรมมาแลว้ และมีผูพ้ิพากษาสมทบร่วมเป็น
องคค์ณะในการพิจารณาคดี เห็นวา่จะส่งผลดีต่อการพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม ถา้เช่นนั้นการด าเนินคดี
ก็ควรที่จะส้ินสุดเพียงศาลอุทธรณ์ก็ถือว่าเหมาะสมแล้ว ในปัจจุบนัมีคดีบางประเภทถึงที่สุด
ในศาลอุทธรณ์ ไดแ้ก่ คดียาเสพติด เป็นตน้ ในส่วนของคดีส่ิงแวดลอ้มก็เช่นกนัถา้หากวา่ไดมี้การ
จดัตั้งศาลส่ิงแวดลอ้ม โดยมีผูพ้ิพากษาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นส่ิงแวดลอ้มจริง ๆ ประกอบกบั
มีผูพ้ิพากษาสมทบ เขา้มาร่วมในการพิจารณาคดี จะท าใหก้ารตดัสินคดีเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 
เกิดความเป็นธรรมทั้งฝ่ายโจทกแ์ละฝ่ายจ าเลย ดงันั้น การพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มควรท่ีจะ
ไดรั้บการพิจารณาเพียง 2 ศาล ไดแ้ก่ ศาลชั้นตน้ และศาลอุทธรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ 
ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นนกัวิชาการดา้นส่ิงแวดล้อมส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าคดีส่ิงแวดล้อม
แบบกลุ่มไม่มีความจ าเป็นเลยท่ีจะตอ้งมีการพิจารณาคดีถึง 3 ศาล เพราะการพิจารณาคดีถึง 3 ศาล 
เป็นระบบโครงสร้างของศาลยุติธรรมท่ีมีมาแต่เดิม ในการตดัสินคดีส่ิงแวดลอ้มจะเป็นการกลัน่กรอง
ความคิดเห็นของผูพ้ิพากษาท่ีตดัสินคดี ในประเด็นความรับผิดเร่ืองค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีมีกฎหมาย
บญัญติัไวอ้ยูแ่ลว้ให้ผูท่ี้เป็นเจา้ของแหล่งก าเนิดมลพิษรับผิดชอบ เพราะฉะนั้น ก็จะมีประเด็นเพียงวา่
จะตอ้งรับผิดเป็นจ านวนเท่าใด ซ่ึงท่ีผ่านมาก็ยงัไม่ค่อยเห็นคดีส่ิงแวดลอ้มคดีใดท่ีศาลตดัสินให้
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เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพิษหลุดพน้จากความรับผิดไปได ้ดงันั้น การพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม 
ควรท่ีจะก าหนดไวเ้พียง 2 ศาล คือ ศาลชั้นตน้ และศาลอุทธรณ์ ถือวา่เหมาะสมแลว้ และประชากร
สัมภาษณ์ท่ีเป็นองคก์รเอกชนส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นวา่ การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม ควรท่ี
จะมีการพิจารณาคดีเพียง 2 ศาล จะท าให้การพิจารณาคดีเป็นไปดว้ยความรวดเร็วข้ึน หากจะให้มี
การพิจารณาคดีถึง 3 ศาล จะใชเ้วลามากจ าเลยจะใชช่้องทางต่าง ๆ เพื่อท าให้คดีล่าชา้ ซ่ึงผูเ้สียหาย
ทางส่ิงแวดลอ้มส่วนมากจะเป็นผูท่ี้มีฐานะยากจนจึงตอ้งการไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายอยา่งรวดเร็ว 
และท่ีผา่นมาก็ปรากฏชดัเจนแลว้วา่การพิจารณาคดีถึง 3 ศาล ท าใหเ้กิดความล่าชา้เป็นอยา่งมากกวา่
จะไดรั้บการเยียยาความเสียหาย เช่น คดีคลิต้ี เป็นตน้ ดงันั้น ควรท่ีจะมีการพิจารณาคดีเพียง 2 ศาล 
คือ ศาลชั้นตน้ และศาลอุทธรณ์ ก็พอแล้ว ซ่ึงศาลอุทธรณ์ถือว่าเป็นศาลท่ีมีประสบการณ์ในการ
พิจารณาคดีมามากพอสมควร และประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูน้ าชุมชนไดมี้ความคิดเห็นวา่ ส าหรับ
คดีส่ิงแวดลอ้ม เห็นวา่กระบวนการพิจารณาคดีจะชา้ท่ีศาลชั้นตน้เพราะมีหลายขั้นตอน การพิจารณา
ถึง 3 ศาล ก็ยิ่งจะท าให้การพิจารณาคดีล่าชา้อีก จะท าให้ผูเ้สียหายทางส่ิงแวดลอ้มซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นชาวบา้นท่ีมีฐานะยากจนไดรั้บการเยียวยาเป็นไปดว้ยความล่าชา้ ควรก าหนดให้มีเพียง 2 ศาล 
คือ ศาลชั้นตน้ซ่ึงเป็นศาลเร่ิมตน้คดี และศาลอุทธรณ์ แมว้า่ศาลอุทธรณ์จะมีประสบการณ์นอ้ยกว่า
ศาลฎีกา แต่ก็ถือวา่มีประสบการณ์มากพอท่ีจะพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มได ้ดงันั้น ควรให้
คดีส้ินสุดท่ีศาลอุทธรณ์ถือวา่เหมาะสมแลว้ 
  ส าหรับประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นทนายความส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า การท่ีคดี
ส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มตอ้งผา่นกระบวนการพิจารณาคดีถึง 3 ศาล เห็นวา่ใชเ้วลานานเกินไปเพราะท าให้
ผู ้เสียหายได้รับการเยียวยาเป็นไปด้วยความล่าช้ากว่าคดีจะถึงท่ีสุดและท่ีผ่านมาก็เคยมีคดี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีผา่นการพิจารณาคดีถึง 3 ศาล และตอ้งใชเ้วลานานหลายปีกวา่ท่ีผูเ้สียหายจะไดรั้บการ
เยยีวยาชดใชค้่าเสียหายจากผูก่้อมลพิษ ซ่ึงในคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีข้ึนสู่ศาลปกครองจะมีการพิจารณาคดี
เพียง 2 ศาล เท่านั้น ดงันั้น ควรก าหนดให้การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มมีเพียง 2 ศาล คือ ศาลชั้นตน้ 
และศาลฎีกา เท่านั้นก็พอ 
  เห็นไดว้า่การท่ีทนายความส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม
ควรมีการพิจารณาคดีเพียง 2 ศาล ไดแ้ก่ ศาลชั้นตน้และส้ินสุดท่ีศาลฎีกา ซ่ึงแตกต่างจากผูท้รงคุณวุฒิ
ส่วนใหญ่ท่ีมีความคิดเห็นวา่ให้มีการพิจารณาคดีท่ีศาลชั้นตน้ และส้ินสุดท่ีศาลอุทธรณ์ก็พอ อาจจะ
เป็นเพราะวา่ทนายความมีความเช่ือวา่ศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุด มีประสบการณ์มากกว่าศาลอุทธรณ์ 
จึงควรท่ีจะให้ศาลฎีกาพิจารณาคดี อย่างไรก็ตาม คดีท่ีข้ึนสู่ศาลและส้ินสุดท่ีศาลอุทธรณ์ก็มี เช่น 
คดียาเสพติด ดงันั้น จึงเห็นไดว้า่ในศาลอุทธรณ์ก็มีประสบการณ์ในการพิจารณาพิพากษาคดีไม่แตกต่าง
จากศาลฎีกามากเท่าใด 
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  ฝ่ายท่ีมีความคิดเห็นวา่การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มควรให้ศาลพิจารณาคดี 3 ศาล 
ประกอบดว้ย ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูพ้ิพากษามีความคิดเห็นวา่ การด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม
ถา้จะก าหนดให้พิจารณาคดีเพียง 2 ศาล เห็นวา่ไม่เหมาะสม ควรท่ีจะให้คู่ความไดรั้บการพิจารณา
คดีทั้ง 3 ศาล เน่ืองจากวา่คดีส่ิงแวดลอ้มมีผลผูกพนัสาธารณะประโยชน์ ผกูพนัต่อสังคม ก็ควรท่ีให้
ศาลฎีกาไดพ้ิจารณาคดีอีกคร้ังเพราะถือวา่เป็นศาลสูงสุด แต่ก็เห็นคดีอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวเ้พียง 2 ศาล 
ไดแ้ก่ คดียาเสพติด เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม เห็นวา่คดีส่ิงแวดลอ้มควรท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดี 3 ศาล 
น่าจะเหมาะสมท่ีสุด 
  ในประเด็นการพิจารณาคดีถึง 3 ศาล นั้น ปัจจุบนักระบวนพิจารณาคดีแพ่งโดยหลกั
จะมีการพิจารณาคดีเพียง 2 ศาล ภายหลงัจากไดมี้การแกไ้ข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง่ (ฉบบัท่ี 27) พ.ศ. 2558 จึงท าใหก้ารฎีกาค าพิพากษาเปล่ียนมาใชร้ะบบขออนุญาตจากศาลฎีกา
ตามท่ีกล่าวมาแลว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 247 วรรคสอง ส าหรับผูว้ิจยั
มีความคิดเห็นวา่ คดีส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาท่ีเก่ียวพนักบัประโยชน์สาธารณะ สามารถท่ีจะขออนุญาต
จากศาลฎีกาในการฎีกาคดัคา้นค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ได ้เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงท าให้คดีส่ิงแวดลอ้มจะ
ไดรั้บการพิจารณาคดี ถึง 3 ศาล หากมองในแง่การตรวจสอบหรือการกลัน่กรองคดีถือว่าเป็นการ
สร้างความมัน่ใจให้กบัคู่ความซ่ึงคดีจะไดรั้บการพิจารณาถึง 3 ศาล ในอดีตท่ีผา่นมาเคยมีการฟ้องคดี
ส่ิงแวดลอ้มและมีการพิจารณาคดีถึง 3 ศาล และเกิดความล่าชา้เพราะใชร้ะยะเวลาในการด าเนินคดี
อยา่งยาวนาน เช่น คดีคลิต้ี ท่ีใชเ้วลาตั้งแต่ศาลชั้นตน้จนถึงศาลฎีกาเป็นเวลา 12 ปี โดยฟ้องเม่ือวนัท่ี 
30 มกราคม 2546 ศาลจังหวดักาญจนบุรีใช้เวลาในการพิจารณา คดี 3 ปี (คดีหมายเลขแดงท่ี 
1565/2549) ส่วนศาลอุทธรณ์ภาค 7 แผนกคดีส่ิงแวดลอ้มใช้เวลาในการพิจารณาคดี 1 ปี (คดีหมายเลข
แดงท่ี 3426/2550) ซ่ึงกระบวนพิจารณาคดีในศาลฎีกาจะใช้เวลานานมากเน่ืองจากว่าศาลฎีกามีอยู่
เพียงศาลเดียว ใชเ้วลาในการพิจารณาคดี 8 ปี (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 15219/2558) ท าให้ผูเ้สียหาย
ตอ้งรอนานกวา่จะไดรั้บการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนซ่ึงผูเ้สียหายทั้งหมดน้ีเป็นชาวบา้นท่ีมีฐานะ
ยากจนอาศยัแหล่งน ้ าธรรมชาติในการอุปโภคและการบริโภค ส าหรับเหตุผลท่ีมีการแกไ้ข เพิ่มเติม 
บทบญัญติัเก่ียวกบัการฎีกาเพื่อให้คดีส้ินสุดที่ศาลอุทธรณ์ เน่ืองจากว่าการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลฎีกาเกิดความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่และศรัทธาท่ีมีต่อระบบศาลยุติธรรม 
ดงันั้น หากคดีส่ิงแวดลอ้มมีการพิจารณาคดีเพียง 2 ศาล จะท าให้การพิจารณาคดีเสร็จส้ินเร็วข้ึน 
ส่งผลดีต่อผูเ้สียหายไดรั้บการเยยีวอยา่งรวดเร็วเพราะความเสียหายทางดา้นร่างกาย สุขภาพ อนามยั 
หรือทรัพยสิ์นเหล่าน้ี สร้างความเสียหายใหก้บัผูเ้สียหายอยา่งร้ายแรงจึงตอ้งไดรั้บการเยียวอยา่งรวดเร็ว 
หากพิจารณาจากคดีคลิต้ีดงักล่าวจะพบวา่ความล่าชา้นั้นอยูท่ี่ศาลฎีกาเพราะใชเ้วลาในการพิจารณาคดี
ถึง 8 ปี ส่วนในชั้นอุทธรณ์ใชเ้วลาพิจารณาคดีเพียง 1 ปี และศาลชั้นตน้ใชเ้วลาในการพิจารณาคดี 3 ปี 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุส่วนใหญ่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีมีความคิดเห็นวา่ 
คดีส่ิงแวดลอ้มควรท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดีเพียง 2 ศาล เท่านั้น เน่ืองจากวา่จะท าให้การพิจารณาคดี
เสร็จส้ินไปดว้ยความรวดเร็ว ส่งผลให้ผูเ้สียหายทางส่ิงแวดลอ้มไดร้ับการเยียวยาอย่างรวดเร็ว 
หากมีการพิจารณาคดีถึง 3 ศาล ซ่ึงก็เคยมีการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกล่าวมาแลว้กวา่คดีจะเสร็จส้ิน
การพิจารณาตอ้งใชเ้วลานานหลายปีท าให้ผูเ้สียหายไดรั้บการเยยีวยายดว้ยความล่าชา้ส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยูใ่นชีวติประจ าวนัเพราะการด าเนินคดีท่ีล่าชา้เท่ากบัวา่เป็นการปฏิเสธความยติุธรรม 
  ดงันั้น จึงควรท่ีจะก าหนดให้คดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่มส้ินสุดท่ีศาลอุทธรณ์โดยท่ีไม่
สามารถขออนุญาตฎีกาค าพิพากษาศาลอุทธรณ์จากศาลฎีกาได ้
  ประเด็นการอุทธรณ์ หรือฎีกาค าพิพากษาของศาลในการด าเนินคดีแบบกลุ่มส าหรับ
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซียไม่ปรากฏเร่ืองน้ีแต่อยา่งใด 
  ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 15219/2558 ท่ีเก่ียวกับกระบวนพิจารณาคดีของศาลท่ีใช้
เวลานานถึง 12 ปี โดยมีระยะเวลาของการด าเนินคดีตั้งแต่ศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ดงัน้ี  
  คดีน้ีมีการยื่นฟ้อง เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2546 ท่ีศาลจงัหวดักาญจนบุรี โดยฟ้องเรียก
ค่าเสียหาย เป็นเงินจ านวน 119,036,400 บาท โดยความช่วยเหลือทางกฎหมายจากคณะท างาน
ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มสภาทนายความ 
   - ศาลชั้นตน้ : ศาลจงัหวดักาญจนบุรีพิพากษา เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2549 ตดัสิน
ใหจ้ าเลยชดใช ้ค่าเสยหีายรวม 4,260,000 บาทแก่โจทก ์ 
   - ศาลอุทธรณ์ : ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษา เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2551 ให้จ  าเลย
ชดใชค้่าเสียหายแก่โจทกร์วมเป็นจ านวน 29,551,000 บาท  
   - เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 ศาลจงัหวดักาญจนบุรีไดอ่้านค าพพิากษาศาลฎีกา 
  จึงอาจกล่าวไดว้่านบัแต่มีการฟ้องคดีท่ีศาลชั้นตน้จนถึงศาลชั้นตน้อ่านค าพิพากษา
ศาลฎีกาใชเ้วลาประมาณ 12 ปี (กรมควบคุมมลพิษ, ออนไลน์) 
  5) สิทธิการบงัคบัคดีของสมาชิกกลุ่ม 
  การบงัคบัคดี หมายถึง กระบวนการภายหลังศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้วต่อมา
คู่ความท่ีเป็นฝ่ายแพค้ดี (ลูกหน้ีตามค าพิพากษา) มิได้ปฏิบติัตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความซ่ึงเป็นฝ่ายชนะคดี (เจา้หน้ีตามค าพิพากษา) มีสิทธิท่ีจะร้องขอให้
บงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นได ้ในขั้นตอนน้ีเรียกวา่การบงัคบัคดี ซ่ึงเป็นการด าเนินการ
ขอใหย้ดึทรัพยคู์่ความฝ่ายท่ีแพค้ดีเพื่อน าทรัพยอ์อกขายทอดตลาดน าเงินมาช าระหน้ี  
  เม่ือศาลมีค าพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี ค าพิพากษานั้นย่อมผูกพนัสมาชิกกลุ่มท่ีมิได้
ขอออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัคดีกฎหมายก าหนดให้โจทก์หรือ
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ทนายความฝ่ายโจทก์มีสิทธิในการบงัคบัคดีแทนโจทก์และสมาชิกกลุ่มตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/35 วรรคแรก โดยการยึดทรัพย์เพื่อน ามาขายทอดตลาดตาม
ขั้นตอนของการบงัคบัคดีต่อไป ส่วนสมาชิกกลุ่มมีสิทธิเพียงยื่นค าขอรับช าระหน้ี แต่ไม่มีสิทธิท่ีจะ
ด าเนินการบงัคบัคดีดว้ยตนเองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/35 วรรคสอง 
ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นไปเพื่อประโยชน์ของโจทกแ์ละสมาชิกกลุ่ม ดงันั้น หากวา่โจทก์หรือ
ทนายความฝ่ายโจทก์ไม่ด าเนินการบงัคบัคดียดึทรัพยจ์  าเลยน ามาขายทอดตลาดจะส่งผลกระทบต่อ
สมาชิกกลุ่มเป็นอยา่งมาก จึงเป็นปัญหาวา่สิทธิการบงัคบัคดีท่ีกฎหมายก าหนดให้เฉพาะโจทกแ์ละ
ทนายความฝ่ายโจทก์ เท่านั้น หากน ามาใชก้บัการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มแบบกลุ่ม จะมีความเหมาะสม
และเป็นธรรมแก่สมาชิกกลุ่มเพียงใดซ่ึงสมาชิกกลุ่มมีสิทธิเพียงยื่นค าขอรับช าระหน้ีแต่ไม่มีสิทธิ
ด าเนินการบงัคบัคดีไดแ้ต่อยา่งใด 
  ในประเด็นสิทธิการบงัคบัคดีของสมาชิกกลุ่มน้ี เม่ือน าไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึก
ประชากรท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในด้านส่ิงแวดล้อมซ่ึงมีทั้ งท่ีเป็น ผู ้พิพากษา พนักงานอัยการ 
นกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทนายความ องคก์รเอกชน และผูน้ าชุมชน มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 
ดงัน้ี 
  ฝ่ายท่ีมีความคิดเห็นว่าไม่ควรให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิในการบงัคบัคดี ประกอบดว้ย 
ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็น ผูพ้ิพากษา และนกัวชิาการทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
  ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูพ้ิพากษา มีความคิดเห็นวา่การท่ีกฎหมายก าหนดให้โจทก์
กบัทนายความฝ่ายโจทก์เท่านั้นมีสิทธิในการบงัคบัคดีในกรณีท่ีจ าเลยไม่ช าระหน้ีหรือไม่กระท าการ
ตามท่ีศาลมีค าพิพากษาแทนสมาชิกกลุ่ม ถือว่าเหมาะสมแลว้ซ่ึงก่อนท่ีศาลจะมีค าสั่งอนุญาตให้
ด าเนินคดีแบบกลุ่มจะพิจารณาคุณสมบติัของโจทก์และทนายความฝ่ายโจทก์ก่อนวา่มีความเหมาะสม
หรือไม่ ซ่ึงโจทก์และทนายความฝ่ายโจทก์จะด าเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มหรือไม่มา
ก่อนแลว้ การท่ีกฎหมายก าหนดใหโ้จทกก์บัทนายความฝ่ายโจทกเ์ท่านั้นมีสิทธิในการบงัคบัคดีก็จะ
ท าให้ปัญหาในการบงัคบัคดีไม่เกิดการซ ้ าซ้อน ในกรณีท่ีสมาชิกกลุ่มเห็นวา่โจทก์หรือทนายความ
ฝ่ายโจทก์ไม่ด าเนินการบงัคบัคดีก็สามารถท่ีจะร้องขอให้ศาลเปล่ียนทนายความฝ่ายโจทก์ไดต้าม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/35 วรรคสาม ซ่ึงเม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัคดี
สมาชิกกลุ่มก็ควรท่ีจะใชสิ้ทธิตามท่ีกฎหมายก าหนดไวไ้ด ้จึงเห็นวา่ไม่ควรท่ีจะใหส้มาชิกกลุ่มมีสิทธิ
ในการบงัคบัคดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นนกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีความคิดเห็นวา่ เห็นดว้ยกบัการท่ีกฎหมายก าหนดให้โจทก์หรือทนายความฝ่ายโจทก์เท่านั้น
มีสิทธิในการบงัคบัคดีแทนสมาชิกกลุ่ม โดยท่ีไม่ให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิในการบงัคบัคดี เพราะว่า
ถา้กฎหมายให้อ านาจแก่สมาชิกกลุ่มซ่ึงมีจ านวนมากในการบงัคบัคดีไดก้็จะเกิดความวุ่นวายมาก
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ในทางปฏิบติั ซ่ึงในการด าเนินคดีแบบกลุ่มกฎหมายไดก้ าหนดให้โจทก์หรือทนายความฝ่ายโจทก์
ด าเนินคดีมาตั้งแต่เร่ิมตน้อยู่แลว้ การท่ีทนายความฝ่ายโจทก์ไม่ด าเนินการบงัคบัคดีแทนสมาชิกกลุ่ม
ท าให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิขอเปล่ียนตวัทนายความฝ่ายโจทก์ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีดีเพราะถือวา่ทนายความ
ฝ่ายโจทกมี์บทบาทมากในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
  จะเห็นไดว้า่เหตุผลที่ผูท้รงคุณวุฒิที่เป็นผูพ้ิพากษาและนกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ที่ไม่เห็นดว้ยท่ีจะใหส้มาชิกกลุ่มมีสิทธิด าเนินการบงัคบัคดีก็เพราะเกรงวา่จะเกิดปัญหาและมีความ
วุน่วายมากข้ึนกวา่เดิมเน่ืองจากวา่สมาชิกกลุ่มมีจ านวนมาก และยงัเห็นวา่กฎหมายไดห้าทางออกให้
ในกรณีท่ีทนายความฝ่ายโจทกไ์ม่ด าเนินการบงัคบัคดีซ่ึงโจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาล
เพื่อขอเปล่ียนทนายความคนใหม่ได้ มาตรการดังกล่าวน้ีจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้หากว่า
ทนายความคนใหม่ไม่ด าเนินการบงัคบัคดีและจะตอ้งมีการเปล่ียนทนายความฝ่ายโจทกเ์ช่นน้ีต่อไป
เร่ือย ๆ ไม่มีท่ีส้ินสุด 
  ฝ่ายท่ีมีความคิดเห็นว่า ควรให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิในการบงัคบัคดี ประกอบด้วย 
ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็น พนกังานอยัการ ทนายความ องคก์รเอกชน และผูน้ าชุมชน ดงัน้ี 
  ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นพนกังานอยัการ มีความคิดเห็นวา่ในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
เม่ือศาลมีค าพิพากษาแล้วถือว่าค าพิพากษามีผลผูกพนัคู่ความและสมาชิกกลุ่มด้วย ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/35 วรรคแรก แมว้่าจะเป็นบุคคลภายนอกที่มิได้
เป็นคู่ความในคดีก็ตาม ก็ควรท่ีจะมีสิทธิในการบงัคบัคดีเพราะวา่ไดรั้บผลตามค าพิพากษาของศาล
และมีสิทธิได้รับช าระหน้ีด้วย ส าหรับขั้นตอนของการบงัคบัคดีนั้นหากว่าสมาชิกกลุ่มไม่มีเงิน
ค่าใชจ่้ายในการบงัคบัคดีทางส านกังานอยัการก็มีส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายและการบงัคบัคดีซ่ึงเป็นการบงัคบัคดีให้แก่รัฐ แต่ในส่วนของประชาชนถา้หากวา่ไม่
ติดขดัเร่ืองระเบียบของทางราชการก็สามารถช่วยเหลือในการบงัคบัคดีได้และจะเป็นผลดีต่อ
สมาชิกกลุ่มท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของการบงัคบัคดี ซ่ึงสอดคล้องกบัความคิดเห็นของ
ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นองคก์รเอกชน มีความคิดเห็นวา่ เห็นดว้ยท่ีจะให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิบงัคบัคดี
ไดด้ว้ย เน่ืองจากเม่ือศาลมีค าพิพากษาแลว้จะเห็นไดว้า่ค  าขอทา้ยฟ้องไม่ไดข้อให้จ  าเลยช าระแก่โจทก์
เท่านั้น แต่ยงัขอให้จ  าเลยช าระหน้ีแก่สมาชิกกลุ่มดว้ย ดงันั้น จึงควรท่ีจะให้สิทธิในการบงัคบัคดีดว้ย 
เช่นเดียวกบัโจทกห์รือทนายความฝ่ายโจทก ์ 
  นอกจากน้ี ประชากรสัมภาษณ์ท่ีเป็นทนายความ มีความคิดเห็นวา่โดยหลกักฎหมาย
ก าหนดให้โจทก์หรือทนายความฝ่ายโจทก์เป็นผูมี้สิทธิในการบงัคบัคดี แต่ถา้มีเหตุขดัขอ้งประการใด
ท่ีจะท าให้โจทก์หรือทนายความฝ่ายโจทก์ไม่สามารถบงัคบัคดีได ้หรือมีเหตุน่าเช่ือวา่อาจจะรู้เห็น
เป็นใจกบัฝ่ายจ าเลยหรือกระท าการท่ีเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กบัจ าเลย ก็ควรท่ีจะให้สมาชิกกลุ่ม
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มีสิทธิบงัคบัคดีไดด้ว้ย ถา้ไม่มีมาตรการอยา่งอ่ืนรองรับให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิบงัคบัคดีไดด้ว้ยก็จะ
ท าให้สมาชิกกลุ่มไม่ไดรั้บช าระหน้ี การท่ีกฎหมายก าหนดให้เฉพาะโจทก์หรือทนายความฝ่ายโจทก์
เท่านั้นมีสิทธิบงัคบัคดีก็จะท าให้มีอ านาจมากเกินไปกลายเป็นผูมี้อิทธิพล อาจจะเกิดปัญหาการ
เรียกร้องขอส่วนแบ่งจากสมาชิกกลุ่มได ้ซ่ึงการด าเนินคดีแบบกลุ่มไม่ควรที่จะให้มีการบงัคบัคดี
ไดเ้ฉพาะโจทก์หรือทนายความฝ่ายโจทก์เท่านั้น ในเม่ือกฎหมายใหสิ้ทธิบุคคลในการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ก็ควรท่ีจะให้มีสิทธิในการบงัคบัคดีได้ด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายเพราะว่า
สมาชิกกลุ่มมีจ  านวนมากก็อาจจะให้มีการแต่งตั้งผูแ้ทนกลุ่มจ านวนคนเดียวหรือหลายคนก็ได้
โดยขออนุญาตจากศาลเพื่อด าเนินการบงัคบัคดีแทนสมาชิกกลุ่มต่อไป และประชากรสัมภาษณ์ท่ี
เป็นผูน้ าชุมชนไดแ้สดงความคิดเห็นว่า การท่ีกฎหมายก าหนดให้โจทก์หรือทนายความฝ่ายโจทก์
เท่านั้นมีสิทธิบงัคบัคดีอาจจะก่อใหเ้กิดการไม่ด าเนินการบงัคบัคดีเลยก็เป็นได ้เช่น อาจจะไปตกลง
กบัฝ่ายจ าเลยไวใ้นเง่ือนไขท่ีไดรั้บประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียว ดงันั้น จึงเห็นสมควรให้สมาชิกกลุ่ม
มีสิทธิบงัคบัคดีไดด้ว้ย 
  ส าหรับผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าเหตุผลในการท่ีต้องมีการแก้ไข เพิ่มเติม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ก็เพราะว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีสามารถคุม้ครองผูเ้สียหาย
จ านวนมากในการด าเนินคดีเพียงคร้ังเดียว และสามารถอ านวยความยติุธรรมให้แก่ผูเ้สียหายท่ีไม่มี
ความสามารถฟ้องคดีเพื่อเยียวยาความเสียหายดว้ยตนเองได ้หรือผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายเพียงเล็กน้อย 
นอกจากน้ี ยงัเป็นมาตรการท่ีสร้างความเขม้แข็งให้แก่ประชาชนผูด้อ้ยโอกาสในสังคมไดเ้ป็นอย่างดี 
การท่ีกฎหมายดังกล่าวน้ีได้ก าหนดให้เฉพาะโจทก์ และทนายความฝ่ายโจทก์เท่านั้นท่ีมีสิทธิ
ด าเนินการบงัคบัคดี ส่วนสมาชิกกลุ่มมีสิทธิเพียงยื่นค าขอรับช าระหน้ีภายหลงัจากท่ีโจทก์หรือ
ทนายความฝ่ายโจทกไ์ดด้ าเนินการบงัคบัคดีเสร็จส้ินแลว้เท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิด าเนินการบงัคบัคดีไดเ้ลย 
หากวา่โจทก ์หรือทนายความฝ่ายโจทกไ์ม่ด าเนินการบงัคบัคดี หรือด าเนินการบงัคบัดว้ยความล่าชา้
จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกกลุ่ม อาจจะไม่ไดรั้บช าระหน้ีหรือไดรั้บช าระหน้ีล่าชา้ ในประเด็นสิทธิ
การบงัคบัคดีของสมาชิกกลุ่มน้ี จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 
การท่ีกฎหมายไดก้ าหนดให้โจทก ์หรือทนายความฝ่ายโจทก ์มีสิทธิด าเนินการบงัคบัคดีแทนโจทก ์
หรือสมาชิกกลุ่มนั้น เห็นด้วยเพราะว่าในการเร่ิมตน้ด าเนินคดีแบบกลุ่มนั้นจะมีเพียงโจทก์ และ
ทนายความฝ่ายโจทก์เท่านั้น เป็นผูด้  าเนินการซ่ึงจะทราบและมีขอ้มูลทางด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
จ าเลยเป็นอยา่งดี อย่างไรก็ตาม หากว่าโจทก์ หรือทนายความฝ่ายโจทก์ไม่สามารถด าเนินการ
บงัคบัคดีได ้ไม่วา่จะเป็นเพราะไดมี้การตกลง หรือไดรั้บขอ้เสนออะไรเป็นพิเศษท่ีเป็นประโยชน์
ส าหรับโจทก์ หรือทนายความฝ่ายโจทก์เพียงผูเ้ดียวจากฝ่ายจ าเลย ท าให้โจทก์ หรือทนายความ
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ฝ่ายโจทก์ไม่สามารถด าเนินการบงัคบัคดี หรือด าเนินการบงัคบัคดีเป็นไปดว้ยความล่าชา้ ในกรณีน้ี
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ไม่สามารถคุม้ครองประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นธรรม
จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกกลุ่มจ านวนมากท่ีรอรับช าระหน้ีจากการบงัคบัคดีของโจทก์ หรือ
ทนายความฝ่ายโจทก์ เม่ือเป็นเช่นน้ี ก็ควรท่ีจะให้สิทธิแก่สมาชิกกลุ่มท่ีจะด าเนินการบงัคบัคดีได ้
เพราะถือวา่ไดรั้บผลกระทบจากการกระท าของโจทก์ หรือทนายความฝ่ายโจทก์แมว้า่สมาชิกกลุ่ม
จะไม่ใช่คู่ความในการด าเนินคดีมาตั้งแต่แรกและไม่ใช่คู่ความในคดีก็ตาม แต่ตามกฎหมายถือวา่
ค าพิพากษามีผลผกูพนัสมาชิกกลุ่มดว้ย ในขอ้ท่ีเป็นกงัวลวา่จะเกิดความวุน่วาย และยุง่ยากข้ึนมาอีกนั้น
หากให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิด าเนินการบงัคบัคดีไดเ้พราะว่าสมาชิกกลุ่มมีจ านวนมาก ก็ควรท่ีจะให้
สมาชิกกลุ่มได้เลือกผูแ้ทนคนเดียวหรือหลายคนเพื่อมาท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนส าหรับด าเนินการ
บงัคบัคดีแทนโจทก์ หรือทนายความฝ่ายโจทกต่์อไป โดยให้ศาลไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของ
ผูแ้ทนนั้นดว้ย 
  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ หมวด 4 การด าเนินคดีแบบกลุ่ม มีเจตนารมณ์
ท่ีจะคุม้ครองผูเ้สียหายจ านวนมากให้ไดรั้บการเยียวยาจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะในคดี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผูเ้สียหายจ านวนมากไดรั้บผลกระทบจากมลพิษยิง่ตอ้งไดรั้บการเยยีวยาอยา่งรวดเร็ว 
และเป็นธรรม การท่ีกฎหมายก าหนดให้เฉพาะโจทก์ หรือทนายความฝ่ายโจทก์เท่านั้นมีสิทธิ
ด าเนินการบงัคบัคดี โดยที่สมาชิกกลุ่มไม่มีสิทธิด าเนินการบงัคบัคดีแต่อย่างใด มีสิทธิเพียงยื่น
ค าขอรับช าระหน้ีภายหลงัจากท่ีโจทก์ หรือทนายความฝ่ายได้ด าเนินการบงัคบัคดีเสร็จส้ินแล้ว
เท่านั้น หากพิจารณาถึงความเป็นจริงและความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ซ่ึงโจทก์หรือทนายความ
ฝ่ายโจทก์ไม่สามารถด าเนินการบงัคบัคดีเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มไดอ้ยา่งเพียงพอและ
เป็นธรรม โดยกระท าการใด ๆ ท่ี เอ้ือประโยชน์แก่ฝ่ายจ าเลย เช่น ไม่ด าเนินการบงัคบัคดีเลย หรือ
ฝ่ายจ าเลยไดมี้การเสนอผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่โจทก์ หรือทนายความฝ่ายโจทก์ จึงด าเนินการ
บงัคบัคดีด้วยความล่าช้า หรือไม่ด าเนินการบงัคบัคดีเลย ทั้งหมดน้ีเห็นได้ว่าจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สมาชิกกลุ่ม อาจจะท าใหไ้ม่ไดรั้บช าระหน้ี หรือไดรั้บช าระหน้ีล่าชา้ หรือไดรั้บช าระหน้ี
ไม่เต็มจ านวนตามท่ีไดรั้บความเสียหาย แมว้า่กฎหมายจะก าหนดให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิท่ีจะร้องขอ
ต่อศาลเพื่อให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มจดัหาทนายความคนใหม่มาด าเนินการบงัคบัคดีแทน
ต่อไปไดก้็ตาม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222/35 วรรคสาม ในขั้นตอนน้ี
ต้องใช้เวลานาน เกิดความยุ่งยากและล่าช้า นอกจากน้ี หากว่าทนายความคนใหม่ไม่สามารถ
ด าเนินการบงัคบัคดีเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มไดอี้ก ก็คงจะตอ้งมีการร้องขอต่อศาล
เพื่อเปล่ียนทนายความคนใหม่เขา้มาแทนทนายความคนเก่าแบบน้ีไปเร่ือย ๆ ท าใหเ้สียเวลาและเกิด
ความยุ่งยากเป็นอย่างมากและจะส่งผลเสียหายต่อสมาชิกกลุ่มจ านวนมาก ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
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เจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีตอ้งการคุม้ครองผูเ้สียหายจ านวนมากโดยเฉพาะผูเ้สียหายในคดีส่ิงแวดลอ้ม 
ดงันั้น หากว่าโจทก์หรือทนายความฝ่ายโจทก์ไม่สามารถด าเนินการบงัคบัคดีเพื่อคุม้ครองประโยชน์
ของสมาชิกกลุ่มได้อย่างเพียงพอและเป็นธรรม ดงันั้น จึงควรท่ีจะให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิแต่งตั้ง
ผูแ้ทนจ านวนคนเดียวหรือหลายคนสามารถด าเนินการบงัคบัคดีไดโ้ดยไดรั้บอนุญาตจากศาล 
  ประเด็นสิทธิการบงัคบัคดีของสมาชิกกลุ่มน้ี ในการด าเนินคดีแบบกลุ่มของสหรัฐอเมริกา 
เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซียไม่ปรากฏเร่ืองน้ีแต่อยา่งใด  
  จากการศึกษาและวิจยักฎหมายว่าดว้ยการด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกนัจะเห็นว่ามีบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั 
(ดูตารางท่ี 4.1) 

ตารางที ่4.1 เปรียบเทยีบการด าเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

 
กฎหมาย 

ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลยี อนิโดนีเซีย ไทย 

1. การฟ้องคดีแพง่ 

 1.1 คดีแพง่หรือคดีส่ิงแวดลอ้ม     

2. หลกัเกณฑก์ารฟ้องคดีแบบกลุ่ม 

 2.1 ผูเ้สียหายจ านวนมาก  ตั้งแต่ 7 คน    

 2.2 มีปัญหาขอ้กฎหมายหรือขอ้เท็จจริง
อยา่งเดียวกนั 

    

 2.3 ขอ้เรียกร้องขอผูแ้ทนกลุ่มเช่นเดียวกบั
สมาชิกกลุ่ม 

    

 2.4 ผูแ้ทนกลุ่มรักษาผลประโยชน์ของ
สมาชิกกลุ่ม 

    

3. กระบวนพิจารณาคดีแบบกลุ่ม 

 3.1 ศาลจะอนุญาตใหด้ าเนินคดีแบบกลุ่ม     

 3.2 ประกาศหรือส่งค าบอกกล่าวแก่สมาชิก
กลุ่ม 

    

 3.3 สมาชิกกลุ่มแจง้ความประสงคอ์อกจา
การเป็นสมาชิก 

    

 3.4 สมาชิกกลุ่มแจง้ความประสงคเ์ขา้เป็น
สมาชิก 
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กฎหมาย 
ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลยี อนิโดนีเซีย ไทย 

4. การถอนฟ้องหรือประนีประนอมยอมความ 

 4.1 แจง้ใหส้มาชิกกลุ่มทราบ     

 4.2 ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากศาล     

5. การอุทธรณ์ค าสัง่ศาล 

 5.1 อนุญาตหรือไม่อนุญาตใหด้ าเนินคดี
แบบกลุ่ม 

    

6. ค  าพิพากษา 

 6.1 ผกูพนัคูค่วาม     

7. การจ่ายเงินรางวลัทนายความ 

 7.1 โจทก ์     

 7.2 สมาชิกกลุ่ม       

 7.3 จ าเลย     

 7.4 อตัราร้อยละ ของจ านวนเงินท่ีโจทกห์รือ
สมาชิกกลุ่มไดรั้บ 

    


