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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

	 ในปัจจุบัน	“ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”	นั้น	ถือเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบทั้งในด้านระบบนิเวศ	 
สงัคม	เศรษฐกจิ	และสาธารณชนในวงกว้าง	อนัสมควรทีจ่ะให้การด�าเนนิกระบวนวธิพีจิารณาคดีปกครอง 
เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมเป็นไปด้วยความรวดเรว็ทนัต่อการป้องกนัผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้	และสามารถ 
แก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายแก่คู่กรณีได้อย่างทันท่วงที	 รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่การบริหาร
ราชการแผ่นดินของรฐั	ดังนัน้	ประธานศาลปกครองสงูสดุโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตลุาการ
ศาลปกครอง	จึงได้ออกประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อจัดตั้ง “แผนกคดีสิ่งแวดล้อม” ขึ้น  
ในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ต้น๒ เพือ่ท�าหน้าทีพ่จิารณาพพิากษาและด�าเนินการท้ังปวง 
ในคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมภายในเขตอ�านาจของศาลปกครองสงูสุดและศาลปกครองชัน้ต้น 
โดยได้เริม่เปิดท�าการตัง้แต่วนัที ่๒ สงิหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา๓		ในขณะเดยีวกนัยงัได้ออก	“ค�าแนะน�า 
ของประธานศาลปกครองสูงสุดในการด�าเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”๔	 เพื่อก�าหนด 
รายละเอยีดเกีย่วกบัการด�าเนนิกระบวนวธิพีจิารณาคดปีกครองเกีย่วกับสิง่แวดล้อมให้เป็นไปโดยรวดเรว็
ทันต่อการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศ	สังคม	และเศรษฐกิจ	 รวมทั้งต่อการแก้ไข
เยยีวยาความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายแก่คูก่รณอีย่างมปีระสทิธภิาพ	ตลอดจนมมีาตรการเพือ่ลดและเร่งรดั 
ขั้นตอนการด�าเนินกระบวนพิจารณาและงานธุรการคดีให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว

 ๑จัดโดย	 สาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ร่วมกับ	 ส�านักงานศาลปกครอง	
โดยคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 ในการจัดงานเสวนาในหัวข้อ	 เรื่อง	 “การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครอง
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”	ในวันจันทร์ที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๖๐	เวลา	๐๙.๐๐	-	๑๖.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องจิตติ	ติงศภัทิย์	คณะนิติศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์.
 ๒โปรดดู	ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด	เรื่อง	การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด	ลงวันที่	๒๙	มิถุนายน	
๒๕๕๔	 และประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด	 เรื่อง	 การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองชั้นต้น	 ลงวันที่	 ๒๙	 มิถุนายน	
๒๕๕๔	โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมือ่วนัที	่๔	กรกฎาคม	๒๕๕๔	ซึง่มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที	่๕	กรกฎาคม	๒๕๕๔	เป็นต้นไป.
 ๓ตามประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดต้ังแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น 
ทั้งสองฉบับในเชิงอรรถที่	๒	น้ัน	ได้ก�าหนดให้การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองจะเริ่มด�าเนินการเม่ือใดให้เป็นไปตาม
ประกาศของประธานศาลปกครองสงูสดุหรอือธบิดศีาลปกครองชัน้ต้น	แล้วแต่กรณ	ีแต่ทัง้นีต้้องไม่เกนิกว่า	๓๐	วนันบัแต่วนัท่ีประกาศ 
มีผลใช้บังคับ.
 ๔ประกาศราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๘	ตอนที่	๕๔	ก	หน้า	๑๘	เมื่อวันที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๕๔.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

๑

การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครอง
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
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การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จุลนิติ

 อย่างไรก็ด ีแม้ว่าการจัดตัง้แผนกคดสีิง่แวดล้อมในศาลปกครองจะประสบความส�าเรจ็ กล่าวคอื  
โดยนับตั้งแต่แผนกคดีสิ่งแวดล้อมได้เปิดท�าการ ปรากฏว่ามีคดีปกครองเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมเข้าสู่ 
การพจิารณาของศาลปกครองเป็นจ�านวนมากถึง ๕,๐๗๔ คดี๕ ทัง้ท่ีมสีาเหตุมาจากมลพษิ	การผงัเมอืง	
การควบคุมอาคาร	การสาธารณสุข	สุขอนามัย	และการอุตสาหกรรม	ซึ่งคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
และเป็นคดท่ีีมผีลกระทบด้านระบบนเิวศ	เศรษฐกจิ	สงัคม	และประชาชนจ�านวนมาก	เช่น	คดโีรงไฟฟ้า
ถ่านหินแม่เมาะ	คดโีคบอลท์-๖๐	คดโีรงบ�าบดัขยะท่ีจงัหวดัสระบุร	ีคดเีกีย่วกับการประกอบอตุสาหกรรม
ขนาดใหญ่ที่มาบตาพุด	 คดีลักลอบปล่อยสารตะก่ัวจากโรงแต่งแร่ลงสู่ล�าห้วยคลิตี้	 และคดีท่อก๊าซ 
ไทย-มาเลเซยี	เป็นต้น	รวมทัง้เป็นการยกระดบัคณุภาพของการพจิารณาพพิากษาคดปีกครองเกีย่วกับ 
สิ่งแวดล้อมให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมก็ตาม แต่กระบวนการพิจารณาคดีปกครอง 
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมนั้น ก็ยังคงมีสภาพปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ หลายประการ	 อาทิ	 
เรือ่ง	“สิทธกิารฟ้องคดส่ิีงแวดล้อม”	ท้ังในแง่ของปัญหาการจ�าแนกคดปีกครองเก่ียวกับสิง่แวดล้อม	และ
การก�าหนดสิทธิการฟ้องคดีโดยกลุ่มบุคคล	เรื่อง	“ค่าธรรมเนียมศาล”	ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการ
พิจารณาค�าขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	และเรื่อง	 “วิธีพิจารณา
คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”	ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการก�าหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา	และ
การก�าหนดค่าเสยีหาย	รวมทัง้เรือ่ง	“การก�าหนดค�าบงัคบัตามค�าพพิากษา”	เป็นต้น	ซึง่จ�าเป็นต้องมกีาร
ปรบัปรงุหรอืแก้ไขเพิม่เติมกฎหมายหรือระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง	เพือ่พฒันาวธิพีจิารณาคดปีกครองเกีย่วกบั
สิ่งแวดล้อมในเรื่องดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรค	 รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้องค์กรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าว	สาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ	
คณะนติศิาสตร์	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	ร่วมกับส�านักงานศาลปกครอง	โดยคณะอนุกรรมการปรบัปรงุ
กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม	จงึได้จัดให้มงีานเสวนาทางวชิาการในหวัข้อ	เรือ่ง	“การพฒันาวธีิพจิารณา
คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”	ขึ้น	เมื่อวันจันทร์ที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ที่ผ่านมา	โดยการจัดงาน
เสวนาในครัง้นี	้นายนพดล เฮงเจริญ	รองประธานศาลปกครองสงูสดุ	ได้กล่าวเปิดการเสวนา	และมกีาร
เสวนาทางวิชาการ	เรือ่ง	“การพฒันาวธิพีจิารณาคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม” โดย	ศาสตราจารย์ 
ดร.บญุศร ีมวีงศ์อโุฆษ อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์		ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ 
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น	นายศรัณยู โพธิรัชตางกูร	 ตุลาการศาลปกครองสงขลา		
นายสุรศักดิ์ บุญเรือง	 อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และศาสตราจารย์ 
ดร.อ�านาจ วงศ์บณัฑติ	อาจารย์ประจ�าคณะนิตศิาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	เป็นผูด้�าเนินรายการ	
โดยมีนายสุชาติ	มงคลเลิศลพ	ตุลาการศาลปกครองสูงสุด	และประธานกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับ 
กฎหมายส่ิงแวดล้อม	 รวมทั้งผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดส�านักงาน 
ศาลปกครอง	เข้าร่วมงานดังกล่าว

  ๕คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม	ศาลปกครอง.	“สถิติข้อมูลคดีหลังจากเปิดแผนกคดีสิ่งแวดล้อม”.	 
แนวทางการพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม.	กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักวิจัยและวิชาการ	ส�านักงานศาลปกครอง,	
๒๕๕๗.	หน้า	๑๓๔.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

	 การเสวนาทางวิชาการในเรื่องดังกล่าวนี้มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้
 ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ  ตุลาการหัวหน้า
คณะศาลปกครองขอนแก่น	 ได้แสดงความคิดเห็นว่า	
สภาพปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญประการหนึ่งของ
การพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้นก็คือ	 
เรื่อง	 “สิทธิการฟ้องคดีสิ่งแวดล้อม”	 โดยเฉพาะ
ปัญหาเกีย่วกบัการจ�าแนกคดีปกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม 
และปัญหาเกี่ยวกับการก�าหนดสิทธิการฟ้องคดี 
โดยกลุ่มบคุคล	กล่าวคอื	การจ�าแนกว่าคดีปกครองใด
เป็นคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ยังขาด
หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการจ�าแนกคดีท่ีชัดเจน 
และยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก เพราะในระบบ
กฎหมายของไทยยงัไม่มกีารก�าหนดบทนิยามของค�าว่า	 
“คดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม”	ไว้โดยเฉพาะ	ดังนัน้	จึงต้องพจิารณาและท�าความเข้าใจในเบือ้งต้นว่า	 
“คดีปกครอง”	คืออะไร	และ	“สิ่งแวดล้อม”	คืออะไร	เพื่อที่จะได้ความหมายของค�าว่า	“คดีปกครอง
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”	ต่อไป	
	 โดยความหมายของ	“คดีปกครอง”	 เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า	 ตามมาตรา	 ๒๒๓	 วรรคหน่ึง	
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้ก�าหนดบทบาทอ�านาจหน้าที่ของ 
ศาลปกครองในการพจิารณาพพิากษาคดีปกครอง	อันได้แก่	“คดีพพิาทระหว่างหน่วยราชการ	หน่วยงาน 
ของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กับเอกชน	 หรือระหว่างหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน	 อันเนื่องมาจากการใช้อ�านาจทางปกครอง
ตามกฎหมาย	 หรือเนื่องมาจากการด�าเนินกิจการทางปกครองของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	
รัฐวิสาหกิจ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
	 ส่วนความหมายของค�าว่า	 “สิ่งแวดล้อม”	 ตามมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ได้ก�าหนดนิยามไว้ว่าหมายถึง	“สิ่งต่าง	ๆ	ที่มีลักษณะ
ทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท�าขึ้น”
	 นอกจากนี	้ค�าแนะน�าของประธานศาลปกครองสงูสดุในการด�าเนนิคดปีกครองเกีย่วกับสิง่แวดล้อม	
ได้ก�าหนดไว้ในข้อ	๑	ว่า	“คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”	หมายความรวมถึง	“คดีพิพาทระหว่าง
หน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	
หรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐักบัเอกชน	หรอืระหว่างหน่วยราชการ	หน่วยงานของรฐั	รฐัวสิาหกจิ	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วยกัน	 อันเน่ืองมาจากการใช้อ�านาจ
ทางปกครองหรือการด�าเนินกิจการทางปกครองตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม	
การคุ้มครองหรือรักษาสภาพทางธรรมชาติ	 พืช	 สัตว์	 หรือสิ่งมีชีวิต	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	
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การคุ้มครองดูแลสุขภาพมนุษย์	 การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมมนุษย์	 สภาพภูมิอากาศ	 ภูมิทัศน	์ 
ศิลปวัฒนธรรม	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และคดีอื่นตามประกาศของประธานศาลปกครองสูงสุด”
 จากนยิามความหมายของคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมดงักล่าวจะเห็นได้ว่ามคีวามหมาย
ค่อนข้างกว้าง และที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หรือพนักงานคดีปกครองยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
และความเชี่ยวชาญในการจ�าแนกคดี เช่น	 คดีควบคุมอาคาร	 ยังไม่สามารถจ�าแนกได้อย่างชัดเจน 
ว่าอย่างไรถือเป็นคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	หรือเป็นคดีปกครองทั่วไป	จึงท�าให้เกิดปัญหาในช่วง
รับฟ้องและการลงคดีในระบบ	 โดยเฉพาะเมื่อมีการรับฟ้องและรับคดีมาแล้วหากจะด�าเนินการแก้ไข 
ในภายหลังก็จะกระท�าได้ยาก
	 ดงันัน้	การพจิารณาว่าค�าฟ้องในคดใีดเป็นคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมหรือไม่	ตาม	“หลกัเกณฑ์ 
ในการจ�าแนกคดปีกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในคดีปกครอง”๖	จึงก�าหนดให้ค�านึงถงึปัจจัยดงัต่อไปนี ้
ประกอบด้วย
	 ๑.	 วัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นการฟ้องคดีเพื่อตรวจสอบการใช้อ�านาจของหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
	 	 ก.		คุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	 	 ข.		คุ้มครองหรือเยียวยาแก้ไขสุขภาพของมนุษย์
	 	 ค.		การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	หรือ
	 	 ง.			 การก�าหนดกฎเกณฑ์หรอืมาตรฐานของสภาพแวดล้อมของมนษุย์	สภาพภมูอิากาศ	ภมูทิศัน์	 
หรือศิลปวัฒนธรรม	หรือไม่
	 ๒.		บทกฎหมายทีเ่ป็นมาตรฐานในการใช้อ�านาจทางปกครอง	หรอืการด�าเนินกิจการทางปกครอง
ของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัว่าเป็นกฎหมายทีอ่ยูใ่นกลุม่กฎหมายดงัต่อไปน้ี	หรอืไม่
	 	 ก.		กลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือมลพิษโดยตรง
	 	 ข.			 กลุ่มกฎหมายทีเ่ก่ียวกับการคุม้ครองและรกัษาสภาพทางธรรมชาต	ิพืช	สตัว์	หรอืสิง่มชีวีติ
	 	 ค.		กลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	 	 ง.			 กลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองหรือเยียวยาแก้ไขสุขภาพของมนุษย์
	 	 จ.		 กลุ่มกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัระเบยีบสภาพแวดล้อมมนษุย์	สภาพภมูอิากาศ	ภมูทิศัน์	 
หรือศิลปวัฒนธรรม
	 ๓.		ปัจจัยประกอบอื่น	ๆ	เช่น
	 	 ก.		ข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับโครงการที่จ�าต้องมีการจัดท�า	EIA๗	หรือ	HIA๘ 

 ๖เพิ่งอ้าง,	หน้า	๑๓.
  ๗การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หรือที่มักเรียกกันว่า	“EIA”	ย่อมาจากค�าว่า	Environmental Impact Assessment  
หมายถงึ	การใช้หลกัวชิาการในการท�านายหรอืคาดการณ์ผลกระทบสิง่แวดล้อมทัง้ทางบวกและทางลบของการด�าเนนิโครงการพฒันา 
ที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุก	ๆ 	ด้าน	ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ	ทางเศรษฐกิจ	และสังคม	เพื่อจะได้หาทางป้องกันผลกระทบในทางลบ 
ท่ีอาจเกิดขึ้นให้เกิดน้อยที่สุด	ในขณะเดียวกันก็มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้อย่างมีประโยชน์ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด	และคุ้มค่าที่สุด,	ข้อมูลจากส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(http://www.onep.go.th).
 ๘การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	 หรือ	“HIA”	ย่อมาจากค�าว่า Health Impact Assessment	 หมายถึง	 กระบวนการ 
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย	ที่ใช้เพื่อการคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบาย	แผนงาน	หรือโครงการท่ีมีต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนและการกระจายของผลกระทบในกลุ่มประชากร	และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจะก�าหนดถึง 
กิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการผลกระทบเหล่านั้น,	ข้อมูลจากส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๖	ส�านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(http://reo06.mnre.go.th).
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	 	 ข.		ข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างและเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
	 	 ค.		ศาลอาจจ�าต้องออกค�าบังคับเพื่อเยียวยาแก้ไขสภาพแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ
หรือยุติข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 นอกจากนี้ เพื่อให้จ�าแนกคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
มีการพิจารณาเหตุในการฟ้องคดี ค�าขอ และขอบเขตของความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นส�าคัญด้วย 
จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามค�าว่า “คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” โดยก�าหนดว่า		 
““คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า คดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน 
หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร 
ตามรัฐธรรมนญู หรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัด้วยกัน อันเน่ืองมาจากการใช้อ�านาจทางปกครองหรอืการด�าเนนิ 
กิจการทางปกครองในการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุ้มครองหรือเยียวยาสุขภาพ 
ของมนุษย์ สภาพภูมิอากาศ ภูมิทัศน์ หรือศิลปวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากเหตุแห่งการฟ้องคดี ค�าขอ
และขอบเขตของความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศก�าหนด”๙

 ส�าหรับปัญหาเกี่ยวกับการก�าหนดสิทธิการฟ้องคดีโดยกลุ่มบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาถึง “ความเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย” ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ต่อศาลปกครองนั้น นอกจากการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามมาตรา	๔๒	วรรคหนึ่ง	แห่งพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 แล้ว	 ยังต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตาม 
ค�าแนะน�าของประธานศาลปกครองสูงสุดในการด�าเนินคดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมด้วย	ซึ่งข้อ	 ๓	 
วรรคหนึง่	 ของค�าแนะน�าดงักล่าวก�าหนดให้	“การพจิารณาถงึความเป็นผูไ้ด้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหาย
หรืออาจจะเดอืดร้อนหรอืเสยีหายโดยมอิาจหลีกเลีย่งได้ท่ีจะเป็นผู้มีสทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลนัน้	ควรพิจารณา 
ในความหมายอย่างกว้าง	โดยค�านงึถงึสทิธชิมุชน	ชมุชนท้องถิน่	ชมุชนท้องถิน่ดัง้เดมิ	องค์การเอกชน	สมาคม 
นิติบุคคลหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม	สหภาพ	สหพันธ์	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	องค์การเอกชน	
องค์การพัฒนาเอกชน	หรือหมู่คณะอื่นด้วย”	
	 ทั้งน้ี	 เม่ือพิจารณาแนวค�าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ีผ่านมาเกี่ยวกับความเป็นผู้เดือดร้อน 
หรอืเสียหายทีจ่ะมีสิทธิฟ้องคดีปกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม	อาจแยกประเภทของผูเ้ดอืดร้อนหรอืเสยีหาย 
ตามลักษณะตัวบุคคลออกได้เป็น	๓	ประเภท	คือ	
 ๑. บคุคลธรรมดา	โดยหลกัแล้วความเป็นผูเ้ดอืดร้อนหรอืเสยีหายของบคุคลธรรมดาทีจ่ะมสีทิธิ
ฟ้องคดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมได้ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบทางตรงจากการด�าเนินการของรัฐ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 หรือมีส่วนได้เสียในคดีในประเด็นเกี่ยวกับการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

 ๙ข้อมูลจาก	“ตารางประเด็นเสวนาทางวิชาการ”,	เอกสารประกอบการสัมมนา	หน้า	๑.
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 ๒. นติบิคุคล หรอืองค์กรเอกชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	 ซึ่งองค์กรเอกชนดังกล่าวหมายถึง	 องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะ 
เป็นนติิบคุคลตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศทีม่กีจิกรรมเกีย่วข้องโดยตรงกบัการคุม้ครอง 
สิง่แวดล้อม	หรืออนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิและมไิด้มวีตัถปุระสงค์ในทางการเมอืง	หรอืมุง่ค้าหาก�าไร
จากการประกอบกจิกรรมดงักล่าว	มสีทิธขิอจดทะเบยีนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุม้ครองสิง่แวดล้อม	
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยแนวค�าวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับความเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายของนิติบุคคลหรือองค์กรเอกชนตาม
กฎหมายดงักล่าวทีจ่ะมสีทิธฟ้ิองคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม	ได้แก่	สมาคม	สหภาพ	และสหกรณ์ต่าง	ๆ  
 ๓. กลุม่บคุคล	เนือ่งจากกลุม่บคุคลไม่มฐีานะเป็นทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล	จึงไม่มกีฎหมาย
รับรองให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล	 แต่จากลักษณะของคดีปกครอง 
เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมนัน้	มกัปรากฏความเดอืดร้อนเสยีหายเป็นวงกว้างและอาจมผีลกระทบต่อเนือ่งกนัไป 
ในอนาคต	ดังนั้น	การปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหา	และการพิจารณาถึง
ความสามารถตามกฎหมายของบคุคลธรรมดาและนิตบิคุคลเท่าน้ันทีจ่ะเป็นผูท้รงสทิธิในการยืน่ฟ้องคดี 
ต่อศาลได้	 ย่อมเป็นการตัดโอกาสกลุ่มบุคคลที่มีเป้าหมายในการท�างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการ 
ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ศาลปกครองสูงสุดจึงยอมรับถึงความเป็นผู้เดือดร้อน
หรือเสียหายของกลุ่มบุคคลและได้วางแนวค�าวินิจฉัยไว้หลายคดี	 โดยเฉพาะในกรณีของสิทธิชุมชน	
เช่น	กลุ่มภาคประชาชนที่ใช้ชื่อว่า	“กลุ่มศรีทวารวดี”	ที่ฟ้องกรมศิลปากรและเทศบาลนครปฐมในการ
ก่อสร้างอาคารส�านักงานเทศบาลใกล้บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ส�าคัญ๑๐		รวมทั้ง
กลุม่บุคคลทีม่บีทบาทอยูใ่นปัจจบุนั	อาท	ิกลุม่	Songkhla	Forum	และกลุม่	Beach	For	Life	ทีร่วมตวักนั 
เพื่อพิทักษ์ชายหาดสมิหลา	จังหวัดสงขลา	หรือกลุ่มประมงพื้นบ้านในจังหวัดต่าง	ๆ	เป็นต้น
 อย่างไรก็ดี การก�าหนดสิทธิการฟ้องคดีโดยกลุ่มบุคคลก็ยังมีความไม่ชัดเจน ทั้งนี้ เนื่องจาก 
มีปัญหาว่ากลุ่มบุคคลซึ่งส่วนใหญ่จะอ้างสิทธิชุมชนมาฟ้องคดีต่อศาลจะใช้สิทธิในการฟ้องคดี
อย่างไร ดังนั้น จึงเห็นควรให้ก�าหนดบทนิยามของผู้เดือดร้อนหรือเสียหายที่เป็นนิติบุคคล องค์กร
เอกชน และกลุ่มบุคคล ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งในเรื่ององค์ประกอบทางกฎหมายและการใช้
สทิธฟ้ิองคดใีห้มคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้	โดยให้เป็นอ�านาจของประธานศาลปกครองสงูสดุทีจ่ะก�าหนด 
คุณสมบัติของนิติบุคคล	 องค์กรเอกชน	 หรือตัวแทนชุมชนที่มีสิทธิฟ้องคดี	 และเพื่อความยืดหยุ่น 
ควรก�าหนดไว้ในประกาศหรือค�าแนะน�า	
	 ส�าหรับแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่จะช่วยก�าหนดสิทธิการฟ้องคดีโดยกลุ่มบุคคล 
ให้มีความชัดเจนยิง่ขึน้นัน้	เห็นควรให้มข้ีอความในลกัษณะดงันี	้“การฟ้องคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือคุ้มครองสิทธิของชนรุ่นต่อไป ให้นิติบุคคลหรือองค์กรเอกชน 
ทางสิ่งแวดล้อม หรือชุมชน ที่มีคุณสมบัติตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศก�าหนด มีสิทธิฟ้อง 
คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีอยู ่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลหรือองค์กรเอกชน 
ทางสิ่งแวดล้อม หรืออยู่ในขอบเขตสิทธิประโยชน์ของชุมชน ต่อศาล เพ่ือขอให้ก�าหนดมาตรการ 
ในการด�าเนินการเพื่อป้องกันหรือหยุดยั้งการก่อความเสียหาย การเรียกให้จัดการแก้ไขปัญหาและ 
การกระท�าการฟื้นฟู เยียวยา หรือเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมได้”๑๑

	 ๑๐โปรดดู	ค�าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	๒๔๗/๒๕๕๒.
	 ๑๑อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๙,	หน้า	๒.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 นายศรณัย ูโพธริชัตางกูร  ตลุาการศาลปกครองสงขลา	ได้แสดงความคิดเหน็ว่า	เน่ืองจากเรือ่ง	 
“ค่าธรรมเนียมศาล”	 เป็นเงื่อนไขในการฟ้องคดีอย่างหนึ่ง	 ดังนั้น	 ปัญหาประการต่อมาเก่ียวกับ 
การพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็คือ	 “การพิจารณาค�าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล” 
โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และ	 “ระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๓๑๒	ก�าหนดให้	 
ผู ้ยื่นค�าร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลต้อง “สาบานตัว” และการพิจารณาค�าขอยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมศาลจะต้องท�าการ “ไต่สวน” กรณีจึงเป็นการเพิ่มขั้นตอนในกระบวนพิจารณาค�าขอ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ซึ่งส่งผลให้การพิจารณารับค�าฟ้องต้องล่าช้าออกไป อันไม่สอดคล้องกับ
ลกัษณะของคดส่ิีงแวดล้อมท่ีส่วนใหญ่เมือ่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนหรอื
ท�าให้มีผูไ้ด้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายเป็นจ�านวนมาก	เช่น	การฟ้องคดีอุทกภยั	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๕๔	
มีผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจากรัฐ	 และมีค�าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเป็นจ�านวนมาก	 ท�าให้ศาล 
ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาค�าขอนั้นอย่างยาวนาน
	 ดงันัน้ เพือ่เป็นการแก้ไขเรือ่งการย่ืนค�าขอสาบานตัว โดยเฉพาะปัญหาการขอขยายระยะเวลา
ยื่นค�าขอสาบานตัว ซึ่งท�าให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาคดี จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
กฎหมาย โดยยกเลิกการสาบานตัวและการจัดส่งส�าเนาให้คู ่ความอีกฝ่ายหนึ่ง ดังเช่นกรณี 
การด�าเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง๑๓

อย่างไรก็ตาม	 หากเห็นว่าการสาบานตัวเป็นขั้นตอนท่ีมีความจ�าเป็นเพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่า 
ผู้สาบานตัวจะไม่กล่าวเท็จต่อศาล	 เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นขอขยายระยะเวลาสาบานตัว	 ศาลอาจอนุญาต 
โดยขยายระยะเวลาได้ไม่นานและควรอนุญาตเพียงครั้งเดียว	พร้อมทั้งมีค�าสั่งว่า	 หากไม่ด�าเนินการ
สาบานตวัภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	ให้ผูฟ้้องคดนี�าเงนิมาช�าระค่าธรรมเนียมศาลตามทีก่ฎหมายก�าหนด
 ส่วนปัญหาเรื่องการไต่สวน ควรก�าหนดให้ศาลไต่สวนค�าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 
จากเอกสารแทนการไต่สวนบคุคล และสามารถใช้ดลุพนิจิทีจ่ะด�าเนนิการไต่สวนหรอืไม่ก็ได้ โดยแก้ไข 
เพิม่เตมิมาตรา	๔๕/๑	แห่งพระราชบญัญตัจัิดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	
ให้การพิจารณาค�าร้อง ศาลไม่จ�าต้องไต่สวน แต่ศาลอาจแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้หากเห็นว่า
จ�าเป็น	 และแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	 ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว	 
โดยก�าหนดว่า	 “คู่กรณีใดยื่นค�าร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในคดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  
อาจเสนอพยานหลักฐานไปพร้อมกับค�าร้อง โดยศาลอาจจะไต่สวนก่อนหรือไม่ก็ได้ หากศาลเหน็สมควร
ให้ไต่สวนค�าร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ให้คู่กรณีที่ยื่นค�าร้องสาบานตัวให้ค�าชี้แจงต่อพนักงาน 

	 ๑๒ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๓	ข้อ	๔๑/๑	ก�าหนดว่า	
	 “ข้อ	 ๔๑/๑	 ถ้าคู่กรณีใดอ้างว่า	 ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล	 หรือโดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร เมื่อศาลได้ไต่สวนแล้วเป็นที่เชื่อได้ว่า	คู่กรณีนั้นไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสีย
ค่าธรรมเนียมศาล	หรือโดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรก็ให้ศาลอนุญาต
ให้คู่กรณีน้ันด�าเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้	แต่การขอเช่นว่านี้	ผู้ขอจะต้องแสดงให้เป็นที่พอใจศาลด้วยว่าคดีของผู้ขอ 
มข้ีออ้างหรือข้อเทจ็จริงเพียงพอทีจ่ะรับค�าฟ้องไว้พจิารณา	หรอืในกรณอีทุธรณ์ศาลเหน็ว่ามเีหตุผลอนัสมควรทีจ่ะอทุธรณ์ได้แล้วแต่กรณ”ี.
	 ๑๓พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 (ฉบับที่	๒๔)	พ.ศ.	๒๕๕๑	ก�าหนดให้ยกเลิก 
การสาบานตัวและการจัดส่งส�าเนาให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง.
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การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จุลนิติ

เจ้าหน้าทีว่่าไม่มทีรพัย์สนิเพยีงพอทีจ่ะเสยีค่าธรรมเนยีมศาล หรอืโดยสถานะของตนถ้าไม่ได้รบัยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร”๑๔

	 ส�าหรับปัญหาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	 คือ	 
“การก�าหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา”	 โดยคดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมน้ันจะมี 
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีทั่วไป	เนื่องจากมีขอบเขตความเสียหายที่กว้างขวางและมีผลกระทบต่อ 
ความเป็นอยูข่องประชาชนในสงัคมจ�านวนมาก	 ซ่ึงต้องมวิีธีการแก้ไขเยยีวยาทีร่วดเรว็	 ทนัต่อเหตุการณ์	
และหากปล่อยให้เนิน่ช้าอาจจะยากแก่การแก้ไขเยยีวยาได้	 จงึมคีวามจ�าเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย 
บางประการที่จะระงับหรือบรรเทาการกระท�าที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นให้เร็วที่สุด	ดังนั้น เพื่อเป็น 
การบรรเทาความเสียหายในคดีปกครองเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรก�าหนดให้ศาลมีอ�านาจพิจารณาการก�าหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาได้ โดยไม่ต้องรอผู้ฟ้องคดีร้องขอ	 ซึ่งต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ	๔	 ของค�าแนะน�า 
ของประธานศาลปกครองสูงสุดในการด�าเนินคดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมเสียใหม่ให้มีข้อความ 
ที่ชัดเจนว่า	 “คดีปกครองเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะในปัจจุบัน หรือ 
อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะในอนาคต ให้ศาลมีอ�านาจพิจารณาก�าหนดวิธีการชั่วคราว 
ก่อนการพิพากษาโดยไม่ต้องรอให้ผู้ฟ้องคดีร้องขอ”๑๕ 

   นายสรุศักดิ ์บญุเรอืง  อาจารย์ประจ�าคณะนติศิาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	 ได้แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัปัญหา 
การก�าหนดค่าเสียหายในคดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมว่า	
เมือ่มคีวามเสยีหายทางสิง่แวดล้อมเกดิขึน้	 ผูท้ีไ่ด้รบัความเสยีหาย
อาจน�าคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหาย	 และเมื่อศาล 
พจิารณาพพิากษาแล้วเหน็ว่ามคีวามรบัผดิเกิดขึน้	ประเดน็ทีต้่อง 
วนิจิฉยัต่อไปคอื ค่าเสยีหายอนัเกดิจากความเสยีหายดงักล่าว
ประกอบด้วยค่าเสียหายประเภทใดบ้าง และหลักเกณฑ ์
ในการค�านวณค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ เป็นอย่างไร

 	 	 อย่างไรก็ดี	 เนื่องจากจากศาลปกครองไทยยังไม่มี 
หลักเกณฑ์และแนวทางการก�าหนดค่าเสียหายในคดีปกครอง

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน	 แต่ในต่างประเทศได้มีการพัฒนาเรื่องค่าเสียหายที่ค่อนข้างก้าวหน้ามาก	
โดยเฉพาะค่าเสียหายทางจิตใจ	 รวมทั้งค่าเสียหายในอนาคต	 ค่าเสียหายเชิงลงโทษ	 และค่าเสียหาย 
ต่อสิ่งแวดล้อม	
	 ยกตวัอย่างเช่น	“ค่าเสยีหายทางจติใจ” ในกฎหมายปกครองของประเทศฝรัง่เศส	ในกระบวน
วธิพีจิารณาคดีปกครองของประเทศฝร่ังเศสน้ัน	ไม่มกีารแยกคดีสิง่แวดล้อมออกเป็นคดีพเิศษ	แต่ก�าหนด
ให้อยูภ่ายใต้วธีิพจิารณาคดปีกครองทัว่ไป	ดงันัน้	 การก�าหนดค่าเสยีหายในคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม 

	 ๑๔อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๙,	หน้า	๓.
	 ๑๕เพิ่งอ้าง,	หน้า	๔.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

จึงใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการก�าหนดค่าเสียหายในคดีเก่ียวกับการท�าละเมิดทั่วไป	 โดยแนว 
ค�าพิพากษาเกี่ยวกับการก�าหนดค่าเสียหายทางจิตใจนั้น ศาลปกครองฝรั่งเศสจะก�าหนดให้ 
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีกระท�าละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายทางจิตใจ 
อันเนื่องมาจากเหตุต่าง ๆ ดังนี้
 ๑. กรณเียยีวยาความทกุข์ทรมานทางจติใจอนัเนือ่งมาจากการถกูละเมดิทางร่างกาย ผูเ้สยีหาย	 
อาจได้รบัค่าเสยีหายเพือ่เยยีวยาความทกุข์ทรมานอันเน่ืองมาจากอาการบาดเจ็บ	ความเจ็บป่วย	เสยีโฉม	 
หรือทุพพลภาพ	 รวมทั้งกรณีการสูญเสียผู้เป็นที่รัก	 หรือต้องทนทุกข์ทรมานเนื่องจากผู้เป็นที่รัก 
ได้รับบาดเจ็บ	เจ็บป่วย	หรือทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
 ๒. กรณเียียวยาความทุกข์ทรมานทางจติใจอนัเนือ่งมาจากการเส่ือมเสยีชือ่เสยีง	เมือ่หน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่องรฐักระท�าการใด	ๆ 	อนัเป็นผลให้เกิดความเสือ่มเสยีเกียรต	ิชือ่เสยีง	หรือ
ความอบัอายแก่บคุคลใดบคุคลหนึง่	ศาลปกครองฝรัง่เศสอาจก�าหนดให้มกีารชดใช้ค่าเสยีหายทางจติใจ
อันเนื่องมาจากความเสื่อมเสียหรืออับอายนั้นได้
 ๓. กรณเียยีวยาความทกุข์ทรมานทางจติใจอนัเนือ่งมาจากการทีส่ทิธเิสรภีาพของตนถกูละเมดิ 
การเยยีวยาความเสยีหายทางจติใจในกรณน้ีีจะกระท�าได้เมือ่ผูเ้สยีหายถกูละเมิดสิทธิหรอืเสรภีาพ	อาทิ	
สทิธเิสรภีาพในการนบัถอืศาสนาหรอืมคีวามเชือ่	เสรภีาพสือ่มวลชน	เสรภีาพในการสญัจร	และเสรภีาพ
ในการปฏิเสธการรับการรักษา	เป็นต้น
 ๔. กรณีเยยีวยาความเสียหายทางจติใจแก่นติบุิคคล	อนัได้แก่	สมาคม	และสหภาพ	โดยนติบิคุคล
เหล่านีอ้าจได้รบัการเยยีวยาความเสียหายทางจิตใจได้เช่นกนั	หากรฐักระท�าการใด	ๆ 	ทีเ่ป็นการละเมดิ
วตัถปุระสงค์ของสมาคมหรอืสหภาพ	หรอืเป็นการกระท�าทีก่่อให้เกิดความเสยีหายแก่ทรพัยากร	ค่านยิม	 
หรือสิทธิประโยชน์ที่สมาคมหรือสหภาพต้องการจะปกป้อง	 และถือเป็นวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
สมาคมหรือสหภาพนั้นขึ้น
	 เมื่อพิจารณาการก�าหนดค่าเสียหายทางจิตใจในคดีปกครองไทยเกี่ยวกับการกระท�าละเมิดของ
หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัแล้วพบว่า	ศาลปกครองสงูสดุได้พจิารณาพพิากษาให้มกีาร
ชดใช้ค่าเสียหายทางจิตใจแก่ผู้เสียหายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น	 ในคดีหมายเลขแดงที่	 อ.	 ๗๐๓/๒๕๕๕	
ซึ่งในคดีนี้ข้าราชการต�ารวจผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดทางอาญา	 ถูกสอบสวนทางวินัยและ 
ถูกให้ออกจากราชการโดยมิชอบ	 ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติชดใช้ 
ค่าเสียหายทางจิตใจ	เพื่อชดเชยความคับข้องใจและความทุกข์ใจจากการถูกกล่าวหาในครั้งนี้	ซึ่งท�าให ้
เสื่อมเสียช่ือเสียง	 อนามัย	 เสียประวัติในการรับราชการ	 และเสียโอกาสในการเจริญก้าวหน้า	 
โดยศาลปกครองสงูสุดพจิารณาพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมดิ	ตามมาตรา	๔๓๘	วรรคหนึง่	 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์แล้ว	เหน็สมควรก�าหนดค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายทางจิตใจ 
เป็นจ�านวนเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท๑๖ 

	 ๑๖คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม	ศาลปกครอง.	อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๕.	หน้า	๗๕-๗๖.
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การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จุลนิติ

	 ส่วน	“ค่าเสียหายในอนาคต”	สามารถแบ่งออกได้เป็น	๒	กรณี	คือ	ความเสียหายต่อชีวิต	และ
ความเสียหายต่อร่างกาย๑๗	กล่าวคือ
 ๑. กรณีมีความเสียหายต่อชวีติ	ค่าเสยีหายในอนาคตได้แก่	“ค่าขาดประโยชน์ท�ามาหาได้เพราะ
ไม่สามารถประกอบการงาน”	 ตามมาตรา	 ๔๔๓	 วรรคสอง	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
ค่าเสียหายในกรณีนี้มุ่งเน้นประโยชน์ที่ผู้เสียหายจะได้รับหากไม่มีการกระท�าละเมิด	 และ “ค่าขาดไร้ 
อุปการะ”	 ตามมาตรา	 ๔๔๓	 วรรคสาม	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ซึ่งเป็นค่าเสียหาย 
ที่ผู้ท�าละเมิดต้องชดใช้ให้แก่บุคคลซึ่งผู้เสียหายมีหน้าท่ีต้องอุปการะตามกฎหมาย	 โดยไม่จ�าเป็นต้อง
พิจารณาว่าข้อเท็จจริงนั้นจะได้มีการอุปการะกันหรือไม่	 เพราะ	 “ค่าขาดไร้อุปการะ”	 น้ันเป็นสิทธิ 
ตามกฎหมาย	 ดังน้ัน	 จึงไม่ต้องมีการอุปการะกันจริง	 ไม่ต้องค�านึงถึงฐานะของผู้มีสิทธิได้รับค่าขาดไร ้
อปุการะ	และไม่ต้องค�านงึว่าผูต้ายจะมรีายได้หรอืไม่	ทัง้น้ี	ในการค�านวณค่าขาดไร้อุปการะ	ควรค�านวณ 
ว่าผูต้ายอยูใ่นฐานะทีค่าดหวังได้ว่าจะมีชวีติท�ามาหาได้ต่อไปข้างหน้าอกีประมาณเท่าไร	รวมทัง้ต้องน�า 
อายุและภาระที่ครอบครัวต้องแบกรับมาพิจารณาประกอบด้วย	 ส่วนกรณีที่บุตรถึงแก่ความตาย	 
ต้องค�านงึถงึเงนิทีบ่ตุรเคยอปุการะบดิามารดา	และระยะเวลาทีค่าดว่าบดิามารดาจะได้รับการอปุการะ
เลี้ยงดูซึ่งต้องพิจารณาความยืดยาวของชีวิตมาเป็นฐานในการก�าหนดค่าเสียหาย
 ๒. กรณีมีความเสียหายต่อร่างกาย ค่าเสียหายในอนาคตได้แก่	“ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป 
ตามมาตรา ๔๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”	 ซึ่งหมายความถึงค่ารักษา
พยาบาลและค่าใช้จ่ายในการที่ต้องเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย	 รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟู
สภาพร่างกายให้อยู่ในสภาพเดิม	 โดยการก�าหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ควรค�านึงถึงอวัยวะที่ถูกกระท�า
ละเมิดว่าเป็นส่วนใดของร่างกายหรือเป็นอวัยวะที่ส�าคัญหรือไม่	และ	“ค่าเสียความสามารถประกอบ
การงาน”	ตามมาตรา	๔๔๔	วรรคหนึง่	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	ซ่ึงเป็นกรณทีีผู่เ้สยีหาย
ต้องพกิาร	ทพุพลภาพ	ท�าให้เสียไปหรอืเสือ่มลงของสมรรถภาพหรอืประสทิธภิาพในการประกอบการงาน	 
รวมถึงการเสียโอกาสความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานด้วย	ทัง้นี	้ต้องเป็นทีแ่น่นอนว่าการเสยีความสามารถ 
ประกอบการงานนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคต	 มิใช่การคาดเดาของผู้เสียหาย	 ดังน้ัน	 การก�าหนดค่าเสีย 
ความสามารถประกอบการงานต้องค�านึงถึงข้อเท็จจริงในอดีตว่าได้รับเงินเดือนเท่าไร	 และในอนาคต
สามารถท�างานได้เป็นระยะเวลาเท่าใด	นอกจากนี้ต้องค�านึงถึงอาชีพ	โอกาส	และความเจริญก้าวหน้า 
ของผูเ้สยีหายด้วย	รวมทัง้	“ค่าเสยีหายอย่างอืน่อนัมใิช่ตวัเงนิ”	ตามมาตรา	๔๔๖	วรรคหนึง่	แห่งประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณชิย์	เป็นกรณทีีศ่าลน�าค่าเสยีความสามารถประกอบการงานท่ีมกีารสญูเสยีอวยัวะ 
ลกัษณะความเจบ็ปวดทกุข์ทรมาน	ระยะเวลาเจ็บปวดทกุข์ทรมาน	และรายได้มาเป็นฐานในการค�านวณ
ค่าเสียหาย
	 ส�าหรับ “ค่าเสียหายเชิงลงโทษ”	เมื่อพิจารณาระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีแล้วจะพบว่า	 
การฟ้องร้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายแทบทุกกรณีมีมูลเหตุมาจากการกระท�าละเมิดในลักษณะและ
พฤติการณ์ที่มีเจตนาร้าย	 จงใจหรือเจตนา	 ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	 กดขี่ข่มเหง	 หรือดูหมิ่น 
เหยียดหยาม	 ซึ่งผู้เสียหายสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเชิงลงโทษได้	 แต่คณะลูกขุนจะเป็น 

	 ๑๗เพิ่งอ้าง,	หน้า	๘๔-๘๕.
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ผู้ใช้ดุลพินิจว่าจะก�าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือไม่	 ทั้งนี้ เนื่องจากค่าเสียหายเชิงลงโทษถือเป็น 
ค่าเสียหายส่วนพเิศษทีเ่พิม่ขึน้ให้แก่โจทก์ ซึง่คณะลกูขนุจะก�าหนดให้หรอืไม่กไ็ด้ ขึน้อยู่กบัลกัษณะ 
และพฤตกิารณ์ของการกระท�าความผิดของจ�าเลย ดงันัน้ อ�านาจในการก�าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ 
จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะลูกขุนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยศาลจะเป็นเพียงผู้ให้ค�าแนะน�าหรือ 
แนวทางแก่คณะลูกขุนเพื่อประกอบการพิจารณาว่าในคดีดังกล่าวสมควรท่ีจะมีการก�าหนด 
ค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปคณะลูกขุนจะพิจารณาจากพยานหลักฐานแห่งคดี	 และ
พฤติการณ์ของการกระท�าความผิดของจ�าเลยว่าเป็นไปโดยเจตนาเพือ่ท�าร้ายโจทก์	หรอืเชือ่ได้ว่าจ�าเลย 
ได้รับผลประโยชน์จากการกระท�าความผิด	 หรือเป็นการกระท�าโดยประสงค์ร้ายหรือด้วยจิตใจช่ัวร้าย	
รวมท้ังความรุนแรงในการบาดเจ็บของโจทก์	 และความจ�าเป็นที่ต้องยับยั้งหรือป้องปรามมิให้เป็น 
เยี่ยงอย่างแก่บุคคลที่จะกระท�าความผิดในลักษณะเช่นเดียวกันในอนาคต	 ทั้งนี้	 ค่าเสียหายเชิงลงโทษ
อาจจะก�าหนดเป็นจ�านวนหนึ่งเท่า	 สองเท่า	 หรือสามเท่า	 โดยเปรียบเทียบกับค่าสินไหมทดแทน	 
แต่ต้องอยู่ในระดับที่ยุติธรรมและเหมาะสมกับความเสียหายที่จ�าเลยได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่โจทก์๑๘

	 อนึ่ง	 ในส่วนของ	 “ค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม”	 นั้น	 ประเทศไทยมีพ้ืนฐานแนวคิดที่ให้มีการ
ชดเชยค่าเสียหายเฉพาะค่าเสียหายที่ปรากฏชัดแจ้งแล้วเท่าน้ัน	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเสียหาย 
ที่เกิดข้ึน	 ในขณะที่ต่างประเทศจะก�าหนดโดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยความเสียหาย 
เตม็จ�านวนต่อส่ิงแวดล้อมและผลติผลท่ีได้จากสิง่แวดล้อมนัน้ รวมถงึค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ท่ีเกดิขึน้จาก 
การที่ต้องสูญเสียสิ่งแวดล้อมนั้นไปด้วย และนอกเหนือจากค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้ว 
ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ว่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้นอาจขจัดให้หายไปหรือสถานการณ์แห่ง 
ความเสียหายนั้นสามารถฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ “การฟื้นฟูและเยียวยาความเสียหาย 
ต่อสิ่งแวดล้อม” ก็เป็นวิธีการเยียวยาความเสียหายที่ได้รับการยอมรับมาก โดยในคดีสิ่งแวดล้อม 
ศาลจะมคี�าสัง่ให้ท�าความสะอาดสิง่แวดล้อมท่ีถูกท�าลายไป หรอืสัง่ให้มกีารด�าเนนิการให้ระบบนเิวศ 
ที่เสียไปกลับคืนสู่สภาวะปกติ	 ค�าสั่งเช่นว่าน้ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับค�าสั่งให้กระท�าการหรืองดเว้น 
กระท�าการซึง่เป็นการเยยีวยาความเสยีหายแทนการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน	และเป็นผลดต่ีอสิง่แวดล้อม
มากกว่าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย	ทัง้น้ี	ในการพจิารณาเพือ่มคี�าสัง่เก่ียวกับการฟ้ืนฟูหรอืเยยีวยา
ความเสยีหายนัน้	ศาลจะต้องค�านงึถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟคูวามเสยีหายทีเ่กิดข้ึนจรงิต่อสิง่แวดล้อมด้วย	
โดยศาลในบางประเทศจะจ�ากดัค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟคูวามเสียหายไว้ไม่เกินราคาตลาดของสิง่แวดล้อม
ทีเ่สยีหายไป	ในขณะทีศ่าลอกีหลายประเทศจะมคี�าสัง่ให้ฟ้ืนฟคูวามเสยีหายของสิง่แวดล้อมโดยไม่ค�านงึ
ถึงราคาตลาดของสิ่งแวดล้อมที่เสียหายนั้นเลย
 ดังนั้น เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการก�าหนดค่าเสียหายในคดีปกครองเกี่ยวกับ 
สิง่แวดล้อมทีช่ดัเจน นอกเหนอืจากค่าเสยีหายทีแ่ท้จรงิ และเป็นไปตามแนวความคดิเรือ่งค่าเสยีหาย
ของต่างประเทศ จึงเห็นควรให้ศาลมีอ�านาจก�าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งจะท�าให้ผู้ที่ก่อมลพิษ 

 ๑๘ในกฎหมายไทยเท่าที่มีการบัญญัติหลักการนี้	 จะก�าหนดให้ชดใช้ไม่เกินสองเท่า	 เช่น	 มาตรา	 ๑๑	 (๒)	 แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๑	หรือสี่เท่า	เช่น	มาตรา	๑๖	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๐,	ธรรมนิตย์	สุมันตกุล,	“ค่าเสียหายเชิงลงโทษ		(Punitive	Damages),	๒๕๕๘,	
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	(http://web.krisdika.go.th/pdfPage.jsp?type=act&actCode=253).
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มีจิตส�านึกและเกรงกลัวที่จะไม่ท�าให้เกิดความเสียหายในอนาคตต่อไป โดยค�านึงถึงความเสียหาย 
ทีผู่เ้สยีหายได้รบัทัง้ทางด้านชวีติ สขุภาพ อนามยั และความทุกข์ทรมานทางจติใจ รวมถงึค่าชดเชย 
ความเสียหายของสิ่งแวดล้อมในทางตรง และการสูญเสียผลประโยชน์จากความเสียหายของ 
สิ่งแวดล้อมในทางอ้อมด้วย	ทั้งนี้	 โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในข้อ	๑๒	ของค�าแนะน�าของประธาน
ศาลปกครองสูงสุดในการด�าเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	ให้มีข้อความในลักษณะ	ดังนี้	
 “นอกเหนือจากค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก�าหนดให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว ให้ศาลมีอ�านาจก�าหนด 
ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นตามท่ีเห็นสมควร เพื่อความเป็นธรรมแก่คู่กรณี หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะในการคุ้มครอง ป้องกัน รักษา ขจัดมลพิษ หรือฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยค�านึงถึงความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับทั้งทางด้านชีวิต สุขภาพอนามัย และความทุกข์ทรมาน 
ทางจิตใจ รวมถึงค่าชดเชยความเสียหายของสิ่งแวดล้อมในทางตรง และการสูญเสียผลประโยชน์ 
จากความเสียหายของสิ่งแวดล้อมในทางอ้อมด้วย 
 การก�าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอ�านาจก�าหนดได้ไม่เกินสองเท่า 
ของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก�าหนด แต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก�าหนดมีจ�านวนเงินไม่เกิน 
ห้าหม่ืนบาท ให้ศาลมอี�านาจก�าหนดค่าเสยีหายเพือ่การลงโทษได้ไม่เกนิห้าเท่าของค่าเสยีหายทีแ่ท้จรงิ 
ที่ศาลก�าหนด โดยค่าเสียหายเพื่อการลงโทษน้ี ศาลอาจจะก�าหนดให้คู่กรณีหรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้เพื่อการคุ้มครอง ป้องกัน รักษา ขจัดมลพิษ หรือฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมที่เสียหายนั้นต่อไป”๑๙ 

 ศาสตราจารย์ ดร.บญุศร ีมีวงศ์อโุฆษ  อาจารย์ประจ�าคณะนติศิาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก�าหนดค�าบังคับตามค�าพิพากษาว่า	 เนื่องจากคดีปกครองเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมมีลักษณะพิเศษ	 และหากการบังคับคดีมีความล่าช้าก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
อย่างร้ายแรงอันยากต่อการเยียวยาแก้ไขได้ในภายหลัง	 ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการก�าหนด 
ค�าบังคับตามค�าพิพากษา จึงควรก�าหนดให้ศาลปกครองสูงสุดมีดุลพินิจในการมีค�าสั่งให้คดี
ปกครองเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมสามารถบงัคับคดีก่อนคดีถึงท่ีสดุได้ โดยก�าหนดไว้เฉพาะนอกเหนอืจาก 
คดีปกครองทั่วไป นอกจากนี้ หากปรากฏว่าไม่อาจบังคับคดีตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งได้ ให้ศาล 
มอี�านาจออกค�าสัง่เพือ่แก้ไขข้อขดัข้องได้ เพราะคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมนัน้อาจมีข้อเท็จจริง 
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา ดังนั้น ค�าบังคับท่ีมีความยืดหยุ่นจะท�าให้สามารถเยียวยา 
ความเสยีหายได้อย่างแท้จรงิ	ทัง้นี	้โดยด�าเนินการแก้ไขเพิม่เติมบทบญัญติัในข้อ	๑๓	ของค�าแนะน�าของ
ประธานศาลปกครองสงูสดุในการด�าเนนิคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม	ให้มข้ีอความในลกัษณะ	ดงันี	้
 “ในการบังคับคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามค�าพิพากษา ให้รอการปฏิบัติตามค�าบังคับไว้ 
จนกว่าจะพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
เว้นแต่ปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่า หากมีการบังคับคดีที่ล่าช้าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  
อันยากต่อการเยียวยาได้ในภายหลัง คู ่กรณีฝ่ายชนะคดีอาจยื่นค�าขอต่อศาลปกครองชั้นต้น  

 ๑๙อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๙,	หน้า	๔-๕.
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หรือศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี โดยชี้แจงเหตุผลอันสมควรที่ขอให้มีการปฏิบัติตามค�าบังคับ 
และให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาค�าขอและมีค�าสั่งตามที่เห็นสมควร
 ภายหลังที่ได้มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งถึงที่สุดในคดีสิ่งแวดล้อมแล้ว หากความปรากฏแก่ศาลว่า  
ไม่อาจบังคับคดีตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งได้ หรือมีความจ�าเป็นต้องก�าหนดวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด 
เพื่อบังคับให้เป็นไปตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง ให้ศาลมีอ�านาจออกค�าสั่งใด ๆ  เพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง 
ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม”๒๐  

 หากจะกล่าวโดยสรปุแล้ว	ผูเ้ขยีนมคีวามคดิเหน็ว่า	ปัญหาการก่อความเสยีหายให้แก่ทรพัยากร	
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น	 ทั้งนี้	 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากร	ทั้งความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และทีด่นิทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัเพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยั	ใช้เป็นทีท่�ากนิ	หรอืการพฒันาเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของมนุษย์ในลักษณะต่าง	ๆ	เช่น	การพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทต่าง	ๆ	การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม	
การก่อสร้างสนามบิน	 และการจัดสรรที่ดิน	 เป็นต้น	 ซึ่งส่งผลให้มีการบุกรุกหรือท�าลายพื้นที่ที่เป็น
ทรพัยากรธรรมชาติ	รวมทัง้การก่อสร้างอาคารหรอืการประกอบการต่าง	ๆ 	มกีารปล่อยมลพษิหรอืสารเคม ี
ทีม่ผีลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนและระบบนเิวศวทิยา	ซึง่ปัญหาดังกล่าวหากไม่สามารถตกลง 
หรือหาข้อยุติได้	ก็จะลุกลามกลายเป็นข้อพิพาทที่มีความรุนแรงตามมา	และหากรัฐไม่สามารถบริหาร
จัดการหรือหาวิธีระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว	 จ�านวนคดีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมก็จะมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
	 อย่างไรก็ตาม “คดีสิ่งแวดล้อม” สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลได้ในทุกระบบ
หรือมคีวามเกีย่วพนักนัในเรือ่งของเขตอ�านาจศาลระหว่างศาลยตุธิรรมและศาลปกครอง กล่าวคอื  
ลักษณะของคดีสิ่งแวดล้อมอาจเป็นไปได้ท้ังคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง ดังนั้น เมื่อเกิด 
ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจึงมีการฟ้องร้องใน ๓ ลักษณะ คือ
 ๑.  การด�าเนินคดีอาญา คดีประเภทน้ีจ�าเลยต้องรับโทษในทางอาญา	 เช่น	 จ�าคุก	 กักขัง	 ปรับ	 
หรอืรบิทรพัย์สิน	ซึง่ได้แก่	ความผิดตามพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัสิง่แวดล้อมต่าง	ๆ 	ทีม่บีทก�าหนดโทษ
ทางอาญา	เช่น	กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	และกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	เป็นต้น
 ๒.  การด�าเนนิคดแีพ่ง การด�าเนินคดีประเภทน้ี	ส่วนใหญ่เป็นการฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหายในชวิีต	 
สุขภาพ	 อนามัย	 หรือทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบจากการกระท�าของจ�าเลย	 เช่น	 การฟ้องคดีละเมิด 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	เป็นต้น
 ๓.  การด�าเนินคดปีกครอง คดีประเภทนีส่้วนใหญ่เป็นการฟ้องหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่
ของรฐัทีมี่การกระท�าทางปกครองไปกระทบต่อสทิธแิละหน้าทีข่องประชาชนซ่ึงประชาชนสามารถฟ้อง
คดียังศาลปกครองเพื่อขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหยุดการกระท�าทางปกครอง	
หรือเพิกถอนค�าสั่งทางปกครอง	เช่น	เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน	หรือมีค�าสั่งให้ระงับการก่อสร้าง	
เป็นต้น

	 ๒๐เพิ่งอ้าง,	หน้า	๖.
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การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จุลนิติ

 ดงันัน้ ในการด�าเนินคดส่ิีงแวดล้อมแต่ละประเภทดงักล่าวจะต้องด�าเนนิกระบวนพจิารณาต่อศาล 
ที่มีเขตอ�านาจตามกฎหมาย กล่าวคือ คดีแพ่งและคดีอาญาอยู่ในเขตอ�านาจของ “ศาลยุติธรรม” 
ส่วนคดีปกครองอยู่ในเขตอ�านาจของ “ศาลปกครอง” 
	 อนึ่ง	 ในส่วนของ	“ค่าเสียหายเชิงลงโทษ”	 เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าได้มีแนวความคิดในการ
ปรบัปรงุแก้ไขพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๓๕	โดยก�าหนดให้ 
มีค่าเสียหายในลักษณะของค่าเสียหายเชิงลงโทษ	 ที่สามารถก�าหนดเพ่ิมขึ้นจากจ�านวนค่าเสียหาย 
ที่แท้จริงได้	 เช่นเดียวกับแนวทางของการก�าหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษตามพระราชบัญญัต ิ
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑๒๑	และกฎหมายฉบับต่าง	ๆ	ก็ได้น�ามาบัญญัติไว้อย่างชัดเจน	อาทิ	
พระราชบัญญัติความลับทางการค้า	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕๒๒	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพกิาร	พ.ศ.	๒๕๕๐๒๓	และพระราชบัญญตัคิวามรับผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสนิค้าทีไ่ม่ปลอดภยั	
พ.ศ.	๒๕๕๑๒๔		เป็นต้น	ท�าให้เห็นว่าประเทศไทยได้ยอมรบัแนวคดิในเรือ่งของการก�าหนดค่าเสยีหายเชงิลงโทษ 
มากขึ้นอย่างชัดเจนในปัจจุบัน	อีกทั้งก�าลังขยายวงกว้างไปในกฎหมายลักษณะละเมิดอื่น	ๆ	มากยิ่งขึ้น	 
ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับแนวคิดของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้อภิปรายไว้ดังกล่าวว่า 
แม้ว่าการก�าหนดค่าเสยีหายเชิงลงโทษจะเป็นหลกักฎหมายในระบบจารตีประเพณหีรอืหลักกฎหมาย
คอมมอนลอว์ แต่หากสามารถน�าหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการก�าหนดค่าเสยีหายเชงิลงโทษมาปรบัใช้ 
ในกฎหมายไทยได้เป็นการทัว่ไปและครอบคลมุแล้ว ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการยบัยัง้และป้องปราม 
การกระท�าความผิดที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยโดยส่วนรวมมากยิ่งขึ้น. 

	 ๒๑พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๔๒	บัญญัติว่า
 “มาตรา ๔๒ ถ้าการกระท�าที่ถูกฟ้องร้องเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจกระท�าโดยเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม
หรอืจงใจให้ผูบ้รโิภคได้รบัความเสยีหายหรอืประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่น�าพาต่อความเสยีหายทีจ่ะเกดิแก่ผูบ้รโิภคหรอืกระท�าการ 
อันเป็นการฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน เม่ือศาลมีค�าพิพากษาให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู ้บริโภค ให้ศาลมีอ�านาจส่ังให้ผู ้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึน 
จากจ�านวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก�าหนดได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความเสียหาย 
ทีผู่บ้รโิภคได้รับ ผลประโยชน์ทีผู้่ประกอบธรุกิจได้รับ สถานะทางการเงนิของผูป้ระกอบธรุกจิ การทีผู่ป้ระกอบธรุกจิได้บรรเทาความเสยีหาย 
ที่เกิดขึ้น	ตลอดจนการที่ผู้บริโภคมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย
	 การก�าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอ�านาจก�าหนดได้ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง 
ที่ศาลก�าหนด แต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก�าหนดมีจ�านวนเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้ศาลมีอ�านาจก�าหนดค่าเสียหายเพื่อการ
ลงโทษได้ไม่เกินห้าเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก�าหนด”.
 ๒๒โปรดดู	มาตรา	๑๓	แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า	พ.ศ.	๒๕๔๕.
	 ๒๓โปรดดู	มาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๐.
	 ๒๔โปรดดู	มาตรา	๑๑	แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๑.
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