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การวิจยัในครัK งนีK มีวตัถุประสงคเ์พื2อศึกษาแนวคิดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายเกี2ยวกบัการ

เรียกค่าเสียหายทางแพ่งในคดีสิ2งแวดลอ้ม โดยนาํกรณีเรือบรรทุกนํK าตาลทรายดิบล่มในแม่นํK า

เจา้พระยา จงัหวดัอ่างทองมาใชเ้ป็นกรณีศึกษา ซึ2 งการศึกษาจะวเิคราะห์พระราชบญัญติัส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวขอ้ง จากการศึกษา

พบว่า ขอ้กฎหมายที2ผูเ้สียหายใชใ้นการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง ตามพระราชบญัญติัดงักล่าว   

ยงัประสบกบัปัญหา ไดแ้ก่ การกาํหนดค่าเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้มยงัไม่สามารถเรียกค่าเสียหายให้

ครอบคลุมกบัผลกระทบที2เกิดขึKนไดเ้ท่าที2ควรจะเป็น เช่น เรียกร้องค่าเสียหายเฉพาะในส่วนที2แสดง

ใหเ้ห็นเป็นประจกัษแ์ลว้เท่านัKน และไม่ไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมินความเสียหายไว้

เป็นการเฉพาะ ยงัพบปัญหาเกี2ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายที2อาจส่งผลกระทบในระยะยาว             

ในอนาคต ซึ2 งยงัไม่พบว่ามีหลกัเกณฑ์ในการประเมินค่าเสียหายที2เกิดขึKนภายหลงัจากวนัที2ศาลมี    

คาํพิพากษา รวมถึงการคาํนวณมูลค่าความเสียหายอาจไม่สามารถคาํนวณจากพยานหลกัฐานที2

ผูเ้สียหายไดรั้บ เนื2องจากพยานหลกัฐานสามารถเปลี2ยนสภาพไปตามกาลเวลา จากประเดน็ที2คน้พบ 

จึงเสนอแนะให้ออกคู่มือปฏิบติัราชการของตุลาการ เพื2อให้ความรู้และเป็นแนวทางการกาํหนด

ค่าเสียหายแก่ศาลในการพิจารณาคดีสิ2งแวดลอ้มใหมี้ความเหมาะสม และเพิ2มหลกัเกณฑใ์นการรับ

ฟังพยานผูเ้ชี2ยวชาญเพื2อประเมินผลกระทบและมูลค่าความเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้มไปพร้อมกบั

การชั2งนํKาหนกัพยานหลกัฐานอยา่งเป็นรูปธรรม 
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The purpose of this study is to examine key concepts, principles, and environmental  

litigation for a civil lawsuit via explanation of the sinking of a raw sugar tanker in the Chao Phraya 

River in Ang Thong Province as a case study. The study shall mainly analyze the Enhancement and 

Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2535 including legal cases from abroad. 

According to the study, it was found that there are major legal problems resulting from 

determination of remedy in environmental cases which could not be effective as it should be.             

A claim for environmental damages can be partially made for any damage that is only obviously 

proven; moreover, there is no any legal provision concerning particular criteria for determining 

those damages. Due to naturally long-term effects of environmental damages, it was not yet found 

any criteria for evaluating the damages incurred after the date of the court judgment would be 

created. Further, a problem is also shown through the calculation of the value of damages which is 

not based on evidence available to victims. This is because the evidence can probably change over 

periods of time, provoking incredibility. In terms of recommendations, it would be feasible to create 

a judicial handbook for judges who must be contributed to environmental cases, and to promote the 

application of experts who are able to prove the damage incurred according to scientific principles 

with reliable information in order to support the victims’ claim with greater accuracy. 
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บทที2 1 

 

บทนํา  

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
ในปัจจุบนัปัญหาความเสื2อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ2 งแวดลอ้มกาํลงัเป็น

สาเหตุสําคัญของการรักษาฐานการผลิตและให้บริการในทุกภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น

อุตสาหกรรมการผลิตหรือแมก้ระทั2งอุตสาหกรรมการท่องเที2ยว เนื2องจากทรัพยากรธรรมชาติถูก

นาํไปใชอ้ยา่งต่อเนื2องแต่ไม่ไดมี้แผนในการฟืK นฟูแหล่งทรัพยากร พืKนที2ป่าไมล้ดลง ทรัพยากรดิน

เสื2อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ซึ2 งในปี พ.ศ. 2564 ที2ผ่านมานัKน พบว่า มีสถิติ

การร้องเรียนเกี2ยวกบัปัญหาสิ2งแวดลอ้มเป็นจาํนวนทัKงสิKนกวา่ 452 เรื2อง โดยพืKนที2จงัหวดักรุงเทพฯ 

พบปัญหาการร้องเรียนมากที2สุด กวา่ 122 เรื2อง คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือ จงัหวดัสมุทรปราการ 

คิดเป็นร้อยละ 8.63 จงัหวดันนทบุรี คิดเป็นร้อยละ 5.31 และจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา คิดเป็น   

ร้อยละ 5.09 ตามลาํดบั (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) ซึ2 งจะเห็นไดว้่าจงัหวดัเหล่านีK ลว้นเป็นพืKนที2

เศรษฐกิจและเขตโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย ส่งผลให้พืKนที2ดงักล่าวประสบกบัปัญหามลภาวะ

และสิ2 งแวดล้อม เ ป็นอย่ า งมาก  และจากปัญหาดังก ล่ าว ส่งผลกระทบต่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติที2ไม่สามารถจดัสรรไดต้ามความตอ้งการอย่างไม่เป็นธรรม เกิดปัญหาความ

ขดัแยง้ระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในการทาํกิจกรรมต่างๆ      

จนนาํไปสู่การฟ้องร้องทางกฎหมายในเวลาต่อมา (อุดมศกัดิi  สินธิพงษ,์ 2560) ซึ2 งคดีสิ2งแวดลอ้ม  

ในประเทศไทยในอดีตถึงปัจจุบันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่สําคัญที2ส่งผลกระทบในมุมกวา้ง            

ทัKงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ2งแวดลอ้ม ดงัเช่นกรณีเรือนํK าตาลล่มในแม่นํK าเจา้พระยา จงัหวดั

อ่างทอง ซึ2 งส่งผลกระทบทัKงต่อสิ2งแวดลอ้ม อุตสาหกรรม เกษตรกร และประชาชนผูใ้ชป้ระโยชน์

จากแม่นํKาเจา้พระยาโดยรอบเป็นอยา่งมาก  

เหตุการณ์เรือบรรทุกนํK าตาลทรายดิบล่มในแม่นํK าเจา้พระยา จงัหวดัอ่างทอง เกิดขึKนเมื2อ

วนัที2 3 มีนาคม 2550 ซึ2 งมีระวางบรรทุกนํK าตาลทรายดิบเป็นจาํนวนกว่า 650 ตนั เหตุเกิดจากเรือ

บรรทุกนํKาตาลทรายดิบเกินกวา่นํKาหนกับรรทุกที2ไดจ้ดทะเบียนไว ้จึงเป็นเหตุใหท้อ้งเรือที2บรรทุก
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นํK าหนกัเกินพิกดัเกิดการเกยตืKนบริเวณสันดอนทรายกลางแม่นํK า เป็นผลให้เรือแตกรั2วนํK าไหลเขา้      

สู่ลาํเรือจนกระทั2งจมลง ซึ2 งจากผลกระทบที2เกิดขึKนดงักล่าวนัKนส่งผลใหน้ํK าตาลทรายดิบแพร่กระจาย

ปนเปืK อนลงสู่แม่นํK าเจา้พระยา และในขณะทาํการกูเ้รือขึKนจากแม่นํK านัKน เจา้หน้าที2ไดท้าํการดูด

นํK าตาลทรายดิบออกจากภายในเรือเพื2อให้ตวัเรือมีนํK าหนกัเบาและง่ายต่อการกูซ้ากเรือขึKนสู่ผิวนํK า    

แต่กลบัมีการปล่อยนํK าตาลทราบดิบทิKงลงสู่แม่นํK าเจา้พระยาดงัเดิมแทนที2จะทาํการดูดนํK าตาลขึKน    

ไปไวบ้นฝั2งของลาํนํK า ส่งผลให้นํK าในแม่นํK าเจา้พระยาในจงัหวดัอ่างทองบริเวณตาํบลบางเสด็จ 

ตาํบลโผงเผง อาํเภอป่าโมก ซึ2 งอยู่ห่างจากจุดที2เรือนํK าตาลล่มกว่า 12.5 กิโลเมตร และจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา บริเวณอาํเภอบางบาล อาํเภอเสนา และอาํเภอบางปะอิน เกิดปัญหานํK าเน่าเสีย 

ส่งผลกระทบต่อสัตวน์ํK าตามธรรมชาติตลอดจนปลาในกระชงัของเกษตรกรตายเป็นจาํนวนมาก 

โดยมีมูลค่าความเสียหายกวา่ 21 ลา้นบาท ซึ2 งจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํK าในบริเวณที2เกิดเหตุ

ภายหลงัจากเหตุการณ์เรือล่ม พบวา่ ค่าปริมาณออกซิเจนละลายนํK าในแหล่งนํK า (Dissolved Oxygen 

: DO) อยู่ในปริมาณตํ2ากว่ามาตรฐานที2สัตวน์ํK าจะสามารถอาศยัอยู่ได ้เนื2องจากนํK าตาลเป็นแหล่ง

อาหารที2สาํคญัของเชืKอจุลินทรียซึ์2 งจะตอ้งใชอ้อกซิเจนในนํK าเพื2อนาํไปใชใ้นการยอ่ยสลายนํK าตาล

สําหรับการเจริญเติบโตอย่างมาก แมใ้นเวลาต่อมาจะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหา เช่น        

การติดตัK งเครื2 องกลเติมอากาศ และการเพิ2มการระบายนํK าให้รวดเร็วมากยิ2งขึK น แต่ก็ส่งผลให้

เกษตรกรและสิ2งแวดลอ้มในแม่นํKาเจา้พระยาไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกัจนนาํสู่การฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายกวา่ 41 ลา้นบาท ในเวลาต่อมา (มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2554) 

ปัจจุบนัประเทศไทยได้มีการศึกษาวิจัยเกี2ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการนําบทบญัญติัเรื2 อง        

ค่าสินไหมทดแทนในเชิงลงโทษ (Punitive Damages) มาใชบ้งัคบัในประเทศไทย ซึ2 งปรากฎอยูใ่น

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 438 สาํหรับคดีละเมิด1 หลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าสินไหม

ทดแทนเพื2อละเมิดในคดีสิ2งแวดลอ้มพอสมควร และแมใ้นปัจจุบนัประเทศไทยจะมีการกาํหนด

กฎหมายเกี2ยวกบัการรักษาสิ2งแวดลอ้มเป็นกฎหมายหลกัในการป้องกนัไม่ให้มีการปล่อยมลพิษสู่

สิ2งแวดลอ้ม และมีการให้รับผิดโดยเคร่งครัด รวมถึงกาํหนดความรับผิดทางแพ่งไวใ้น มาตรา 962 

แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กล่าวคือ ผูก่้อใหเ้กิด

การรั2วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษตอ้งรับผิดเสมอ แมมิ้ได้กระทาํโดยจงใจหรือประมาท

เลินเล่อ เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย โดยเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษมีหนา้ที2

ตอ้งรับผดิในค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย รวมถึง ค่าใชจ่้ายทัKงหมดที2ทางราชการตอ้งรับภาระ

 
1 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์(ฉบบัที9 19) พ.ศ. 2555, มาตรา 438 
2 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ9งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 96 
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จ่ายจริงในการขจดัมลพิษที2เกิดขึKนนัKนดว้ย ส่วนมาตรา 973 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดบ้ญัญติัใหผู้ก้ระทาํผดิชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่รัฐตามมูลค่า

ทัKงหมดของทรัพยากรธรรมชาติที2ถูก ทาํลาย สูญหาย หรือเสียหาย แต่ไม่ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์     

ในการกําหนดค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย รวมถึงวิธีการประเมินมูลค่าทัK งหมดของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ2 งแวดล้อมไว้ต่างหาก เมื2อมีเหตุการฟ้องเรียกค่าเสียหายเกี2ยวกับ

สิ2 งแวดล้อม จึงเกิดประเด็นที2ว่าศาลจะใช้อาํนาจตามกฎหมายใดในการพิจารณาการกาํหนด

ค่าเสียหายเกี2ยวกบัสิ2งแวดลอ้มที2เกิดขึKน รวมถึงควรนาํประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 

438 มาปรับใชห้รือไม่ 

จากปัญหาเกี2ยวกบัความเสียหายและการไดรั้บผลกระทบทางดา้นสิ2งแวดลอ้มที2เกิดขึKน

ตัK งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนันัKน แมจ้ะมีตวับทกฎหมายและบทบญัญติัต่างๆ ไวอ้ย่างชัดเจนใน

บทลงโทษและปัญหาเกี2ยวกบัการกาํหนดค่าเสียหายเกี2ยวกบัสิ2งแวดลอ้ม ซึ2 งแมว้า่การกระทาํผดิตาม

กฎหมายเกี2ยวกับสิ2 งแวดล้อม จะมีบทลงโทษอย่างชัดเจนแก่ผูก้ระทาํความผิดที2จะต้องชดใช้

ค่าเสียหาย แต่เมื2อกฎหมายเฉพาะไม่ไดร้ะบุหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าเสียหายไว ้จึงส่งผลใหเ้กิด

ปัญหาการเรียกร้องค่าเสียหายซํK าซ้อนและก่อให้เกิดความล่าช้าในการดาํเนินการ จึงต้องนํา

หลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 438 มาบงัคบัใช ้  

แต่การกําหนดค่าเสียหายอาจยังไม่ครอบคลุมถึงข้อพิจารณาอื2นๆ  ตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เช่น การเยียวยาความ

เสียหายที2เกิดกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้ม 

อย่างไรก็ตามปัญหาการเรียกร้องค่าเสียหายที2อาจเกิดจากการฟืK นฟูในอนาคตเนื2องจาก

ผลกระทบทางสิ2งแวดลอ้มอาจส่งผลหรือสังเกตเห็นไดช้า้ถือไดว้่าเป็นอีกหนึ2 งประเด็นที2จะตอ้ง     

ใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งยิ2ง เนื2องจากแมใ้นกรณีที2ผลกระทบปรากฏชดัเจนก็อาจตอ้งใชเ้วลาในการ

ฟืK นฟูและขจดัมลพิษเป็นเวลานานดงัเช่นกรณีที2กล่าวมาในขา้งตน้ ซึ2 งในเวลาต่อมาแมเ้หตุการณ์     

ที2เกิดขึKนจะพน้วนัที2ศาลมีคาํพิพากษาออกไปอีกหลายปี แต่ในขณะเดียวกนัค่าใชจ่้ายและมาตรการ

ในการฟืK นฟูและขจดัมลพิษก็อาจเกิดความเปลี2ยนแปลงจนกระทั2งการดาํเนินการเสร็จสิKน และดว้ย

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 และ 97 ไม่ได้

ระบุถึงการฟืK นฟูหลงัพน้วนัพิพากษา แต่กระบวนการทางกฎหมายไดมี้การนาํประมวลกฎหมายแพง่

และพาณิชย ์มาตรา 4444 มาประยกุตใ์ชเ้พิ2มเติม ซึ2 งไดก้าํหนดใหศ้าลมีอาํนาจสงวนสิทธิที2จะแกไ้ข

คาํพิพากษาเกี2ยวกบัการชดใชสิ้นไหมทดแทนที2เกิดขึKนแก่ร่างกาย อนามยั และจิตใจ ต่ออีกภายใน

 
3 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ9งแวดลอ้ม พ.ศ. 2535, มาตรา 97 
4 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์(ฉบบัที9 19) พ.ศ. 2555, มาตรา 444 
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ระยะเวลาไม่เกินสองปีเท่านัKน ซึ2 งอาจไม่สอดคลอ้งกบัระยะเวลาการฟืK นฟูและขจดัมลพิษดงักรณี   

ที2กล่าวมาในขา้งตน้ 

จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาที2กล่าวมาในขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงไดท้าํการศึกษา

เรื2อง ปัญหาการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้ม ภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ศึกษากรณีเรือบรรทุกนํK าตาลทรายดิบล่ม จงัหวดัอ่างทอง โดยนาํ

กรณีเรือบรรทุกนํK าตาลทรายดิบล่มในแม่นํK าเจา้พระยา จงัหวดัอ่างทอง มาทาํการศึกษา เนื2องจาก

เหตุการณ์ที2 เกิดขึK นนัK นส่งผลกระทบต่อสิ2 งแวดล้อมและประชาชนผูใ้ช้ประโยชน์จากแม่นํK า

เจ้าพระยาเป็นอย่างมาก จึงเป็นที2สนใจของประชาชนและนักสิ2 งแวดลอ้มในเวลาดงักล่าวเป็น     

อยา่งมากถึงมาตรการในการแกไ้ขผลกระทบทางสิ2งแวดลอ้ม มาตรการเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

บทลงโทษแก่ผูก้ระทาํความผิด และแนวทางการป้องกนัเหตุที2อาจเกิดขึKนไดอี้กในอนาคต อีกทัKง   

คดีดงักล่าวยงัเป็นคดีที2ไดมี้คาํพิพากษาสิKนสุดแลว้และทาํให้พบปัญหาที2ตามมามากมายเกี2ยวกบั

กฎหมายและการชดใชค่้าเสียหาย จึงเป็นกรณีศึกษาที2น่าสนใจเพื2อที2จะไดน้าํประเด็นดงักล่าวไป

เป็นแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑ์หรือข้อพิจารณาในการกําหนดค่าเสียหายเกี2ยวกับ

สิ2งแวดลอ้มใหมี้ความครอบคลุมกบัความเสียหายที2เกิดขึKนต่อไป 

 

1.2 คาํถามงานวจิยั 
การเรียกค่าเสียหายทางแพ่งตามกฎหมายสิ2งแวดลอ้มของประเทศไทย มีหลกัเกณฑห์รือ

ขอ้พิจารณาเพื2อใหค้รอบคลุมค่าเสียหายที2เกิดขึKนกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้ม รวมไปถึง

ค่าเสียหายที2อาจจะเกิดขึKนจากการฟืK นฟูในอนาคตหรือไม่อยา่งไร 

 

1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.3.1 เพื2อศึกษาแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีที2เกี2ยวกบัการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้ม 

จากกรณีเรือนํKาตาลล่ม จงัหวดัอ่างทอง 

1.3.2 เพื2อศึกษาขอ้กฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายในการเรียกค่าเสียหายในคดี

สิ2งแวดลอ้มตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

1 .3 .3  เพื2อศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียกค่าเสียหายในคดีความที2 เกี2 ยวกับ

สิ2งแวดลอ้ม โดยศึกษาจากกรณีศึกษาเรือนํKาตาลล่ม จงัหวดัอ่างทอง 

1.3.4 เพื2อสร้างข้อเสนอแนะทางวิชาการ และแนวทางในการกําหนดค่าเสียหายต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มรวมถึงค่าเสียหายอื2นที2เหมาะสม 
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1.4 ข้อสมมตฐิานของการศึกษา 
จากกรณีเรือบรรทุกนํK าตาลทรายดิบล่มในจังหวดัอ่างทอง จนถึงสถานการณ์ต่างๆ             

ในปัจจุบนัที2ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิ2งแวดลอ้ม ทาํใหเ้ห็นไดว้่าการกาํหนดมูลค่าความเสียหาย

ต่อสิ2งแวดลอ้มยงัขาดความชัดเจน โดยเฉพาะปัญหาขอ้กฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ที2เกี2ยวกบัการ

กาํหนดค่าเสียหายเกี2ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้ม และปัญหาค่าเสียหายที2อาจจะ

เกิดขึKนในอนาคตอนัเนื2องมาจากความล่าชา้ของกระบวนการยติุธรรม หรือการประเมินมูลค่าความ

เสียหายของสิ2งแวดลอ้ม ซึ2 งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 

2535  มาตรา 96 และมาตรา 97 ถือไดว้า่เป็นกฎหมายเฉพาะ แต่ไม่ไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการเรียก

ค่าเสียหายไว ้การที2ศาลนาํประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าบงัคบัใช ้อาจจะไม่สามารถทาํให้

ทราบถึงมูลค่าความเสียหายที2แทจ้ริงได ้ดงันัKนจึงตอ้งมีการแกไ้ขขอ้กฎหมายในส่วนที2เกี2ยวขอ้งกบั

ค่าเสียหายที2เกิดขึKนกบัคดีสิ2งแวดลอ้ม เพื2อใหไ้ดรั้บการชดเชยค่าเสียหายอยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง 

 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาในครัK งนีK  เป็นการศึกษาวิเคราะห์เกี2ยวกบัการเรียกค่าเสียหายทางสิ2งแวดลอ้ม   

กรณีเรือบรรทุกนํK าตาลทรายดิบล่มในแม่นํK าเจา้พระยา จงัหวดัอ่างทอง บทบญัญติัของกฎหมายที2

เกี2ยวขอ้ง โดยเฉพาะพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

รวมถึงกฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวขอ้งกบัประเดน็การเรียกค่าเสียหายทางแพง่ในคดีสิ2งแวดลอ้ม  

 

1.6 วธีิการดาํเนินการศึกษา 
เป็นการศึกษาโดยการศึกษาขอ้มูลต่างๆ ที2ไดม้าจากการวิจยัเอกสารกฎหมายและเอกสาร

วิชาการ ซึ2 งจะนาํมารวบรวม เพื2อใช้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นาํไปสู่การคน้หาคาํตอบ ทัKงนีK      

การวจิยันีK  ไดก้าํหนดใหก้ฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศที2เกี2ยวขอ้งกบัการเรียกค่าเสียหาย

ทางแพง่ในคดีสิ2งแวดลอ้มเป็นวตัถุแห่งการศึกษา เพื2อจะทาํใหเ้ห็นถึงความเป็นไปไดใ้นการกาํหนด

หลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าเสียหายทางสิ2งแวดลอ้ม โดยแหล่งขอ้มูลจะมาจากสองแหล่ง ไดแ้ก่ 

แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ เช่น บทบญัญติัของกฎหมายไทย และต่างประเทศ และคาํพิพากษาของศาล 

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ เช่น หนงัสือ ตาํรา บทความ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ รวมถึงขอ้มูลจาก

เวบ็ไซตที์2เชื2อถือได ้
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1.7 ผลทีHคาดว่าจะได้รับ 

1.7.1 ทราบถึงแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีที2เกี2ยวกบัการเรียกค่าเสียหายในคดีที2เกี2ยวขอ้ง

กบัปัญหาผลกระทบทางสิ2งแวดลอ้ม จากกรณีเรือบรรทุกนํK าตาลทรายดิบล่มในแม่นํK าเจา้พระยา 

จงัหวดัอ่างทอง 

1.7.2 ทราบถึงข้อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการเรียกค่าเสียหายในคดี

สิ2งแวดลอ้มตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

1.7.3 ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียกค่าเสียหายในคดีความที2เกี2ยวกบัสิ2งแวดลอ้ม 

โดยศึกษาจากกรณีศึกษาเรือนํKาตาลล่ม จงัหวดัอ่างทอง 

1.7.4 สามารถนาํขอ้เสนอแนะทางดา้นวิชาการ และแนวทางในการกาํหนดมูลค่าความ

เสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มรวมถึงมูลค่าความเสียหายอื2นที2เหมาะสมไปปรับใช้

กบักรณีศึกษาอื2นๆ ที2อาจเกิดขึKนไดใ้นอนาคต 

 

 

 

 

 



 

บทที2 2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที2เกี2ยวข้อง 

การวิจยัเรื2อง ปัญหาการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้ม ภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ศึกษากรณีเรือบรรทุกนํK าตาลทรายดิบล่ม จงัหวดั

อ่างทอง เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยอาศยัการศึกษาเอกสารกฎหมายและเอกสารอื2นที2เกี2ยวขอ้งเป็น

สําคัญ เพื2อทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย ซึ2 งผูว้ิจัยได้

ทาํการคน้ควา้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที2เกี2ยวขอ้ง เพื2อนําไปใช้ในการลาํดบั

ความคิดเป็นระบบมากยิ2งขึKน ดงัต่อไปนีK  

2.1 แนวคิดเกี2ยวกบัคดีสิ2งแวดลอ้ม  

2.2 แนวคิดเกี2ยวกบัการกาํหนดค่าเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้ม 

2.3 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี2ยวกบัการประเมินมูลค่าทางสิ2งแวดลอ้ม 

2.4 แนวคิดการกาํหนดความเสียหายทางสิ2งแวดลอ้มในต่างประเทศ 

2.5 เหตุการณ์เรือบรรทุกนํKาตาลทรายดิบล่มในจงัหวดัอ่างทอง พ.ศ. 2550 

 

2.1 แนวคดิเกีHยวกบัคดสิีHงแวดล้อม 

2.1.1 ความหมายของคดสิี#งแวดล้อม  

คดีสิ2งแวดลอ้มเกิดขึKนจากคาํวา่ “คดี” หมายถึง เรื2อง หรือความที2ฟ้องร้อง หรือกล่าวหากนั

ในทางกฎหมาย ซึ2 งตอ้งดาํเนินการตามกระบวนการพิจารณาความตามที2กฎหมายกาํหนด และคาํวา่ 

“สิ2งแวดลอ้ม” หมายถึง สิ2งต่าง ๆ ที2มีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพที2อยูร่อบตวัมนุษยซึ์2 งเกิดขึKน

ไดเ้องตามธรรมชาติและสิ2งที2มนุษยส์ร้างขึKนทัKงที2สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมหรือแสดง

ในรูปแบบนามธรรม แสดงให้เห็นไดด้ว้ยตาเปล่าหรือมองไม่เห็นไดด้ว้ยตาเปล่าซึ2 งอาจจะตอ้งใช้

อุปกรณ์เสริมในการมองเห็นสิ2งเหล่านัKน สามารถเป็นไดท้ัKงสิ2งที2มีชีวติหรือไม่มีชีวติ อาจก่อใหเ้กิด
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คุณประโยชน์หรือส่งผลเสียจนก่อให้เกิดผลกระทบที2ตามมาได ้(ภาวิณี กาญจนาภา และปานจิต 

วฒันสารัช, 2557: 10) เมื2อให้คาํนิยามความเป็นกฎหมายจึงหมายถึง กฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่าง ๆ 

และการบงัคบัใชก้ฎหมายที2เกี2ยวขอ้งกบัการบริหารจดัสิ2งแวดลอ้ม  

สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์(2548: 4) ไดใ้ห้ความหมายเกี2ยวกบัคดีสิ2งแวดลอ้มเอาไวว้่า เป็นคดีที2มี

ขอ้พิพาทจากการกระทาํที2ละเมิดต่อกฎหมาย หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายทาํให้เกิดความเสียหาย   

ต่อสิ2งแวดลอ้มและประชาชน อนัมีลกัษณะที2ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติที2เป็น

สาธารณสมบติัของประชาชนทั2วไป และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม

จาํนวนมากทัKงทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง  

ชวลักานติi  เกราะแกว้ (2552: 39) กล่าวว่า คดีสิ2งแวดลอ้ม หมายถึง คดีแพ่งและคดีอาญา     

ที2 มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ2 งแวดล้อมตามกลุ่มกฎหมายสิ2 งแวดล้อมด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษอนัเกิดจากการกระทาํของมนุษยใ์นลกัษณะที2ก่อใหเ้กิดความเสียหาย 

อีกทัKงยงัมีผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชน และในบางกรณีอาจตอ้งใชเ้วลาในการแสดงผล

ของความเสียหายเป็นระยะเวลานาน ตอ้งใชพ้ยานผูเ้ชี2ยวชาญในการพิสูจน์ความเสียหายและตอ้ง     

มีวธีิการแกไ้ขเยยีวยาที2รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ 

จากความหมายเกี2ยวกับคดีสิ2 งแวดลอ้มที2กล่าวมาในขา้งต้นนัKน สามารถสรุปได้ว่าคดี

สิ2งแวดลอ้ม หมายถึง ขอ้พิพาทต่างๆ ที2เกิดขึKนจากการกระทาํหรือกิจกรรมของบุคคล หรือกลุ่ม

บุคคลที2ส่งผลกระทบต่อสิ2งแวดลอ้มเป็นวงกวา้ง และนาํมาซึ2 งปัญหาต่างๆ มากมาย ส่งผลกระทบ

ต่อผูที้2อยูใ่นสิ2งแวดลอ้มซึ2 งตอ้งใชท้รัพยากรร่วมกนัจนนาํไปสู่การฟ้องร้องโดยใชต้วับทกฎหมาย

เป็นเครื2องมือในการลงโทษผูก้ระทาํความผดิเกี2ยวกบัสิ2งแวดลอ้ม  

2.1.2 ลกัษณะสําคญัของคดสิี#งแวดล้อม  

คดีสิ2งแวดลอ้มนัKนจะมีความแตกต่างจากคดีอื2นทั2วไป กล่าวคือ คดีสิ2งแวดลอ้มและคดี

ละเมิดทั2วไปนัKนตัKงอยูบ่นพืKนฐานเดียวกนัคือหลกักฎหมายความรับผิดทางละเมิด แต่จากการศึกษา

ลกัษณะของคดีสิ2 งแวดล้อมจะพบว่าความเสียหายที2ผูเ้สียหายได้รับผลกระทบจากการปัญหา

สิ2งแวดลอ้มนัKนมีความแตกต่างกบัคดีละเมิดทั2วไป ซึ2 งคดีสิ2งแวดลอ้มจะไม่มีการแบ่งปันความรับผดิ

ที2เกิดขึKนจากความประมาทระหว่างคู่คดีและผูที้2อยู่อาศยับริเวณที2เกิดเหตุซึ2 งไม่อาจหลีกเลี2ยง

ผลกระทบจากปัญหาสิ2งแวดลอ้มนัKนได ้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผูที้2อาศยัในบริเวณที2เกิดเหตุ
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เป็นจาํนวนมากแลว้นัKน ยงัส่งผลกระทบต่อสิ2งมีชีวิตที2อาศยัอยูบ่ริเวณโดยรอบอยา่งหลีกเลี2ยงไม่ได ้

อยา่งไรกต็ามในคดีสิ2งแวดลอ้มนีKยงัมีปัญหาเกี2ยวกบัการระบุถึงตวับุคคลผูก่้อเหตุหรือกระทาํใหเ้กิด

ความเสียหายขึKน และในส่วนของภาระการพิสูจน์มีความยุง่ยากและสลบัซบัซอ้นมากกวา่คดีละเมิด

ทั2วไป (กมลทิพย ์คติการ, 2531: 339-340) โดยมีลกัษณะพิเศษดงันีK  

1. เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ2 งแวดล้อม เมื2อกล่าวถึงคดี

สิ2งแวดลอ้มส่วนใหญ่มกัจะเป็นคดีที2เกี2ยวกบัการฟืK นฟูและเยยีวผลกระทบที2เกิดขึKนและนาํมาสู่ความ

เสียหายต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือทรัพยสิ์น ทัKงในส่วนของการเยียวยาความเสียหายที2เกิดขึKนต่อ

ชีวิต ร่างกาย อนามยั จิตใจ หรือความเดือดร้อนรําคาญทางกายและจิตใจ โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก

ปัญหาสิ2งแวดลอ้มที2มีความเสื2อมโทรมจากการกระทาํของมนุษย ์แต่เมื2อมีการยกระดบัการพฒันา

องคค์วามรู้ทางดา้นสงัคม วิชาการ และเทคโนโลยต่ีางๆ มากยิ2งขึKน ส่งผลใหป้ระชาชนเริ2มใหค้วาม

สนใจต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เนื2องจากตระหนกัไดว้่าการนาํทรัพยากรธรรมชาติมาใช้

อย่างสิKนเปลืองโดยไร้การบริหารจดัการที2ดี หรือทาํกิจกรรมต่างๆ โดยไม่คาํนึงถึงผลกระทบต่อ

สิ2งแวดลอ้ม ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงจนก่อให้เกิดการแยง่ชิงทรัพยากรจนนาํมาสู่ความ

ขดัแยง้และขอ้พิพาททางคดีสิ2งแวดลอ้มขึKน อยา่งไรก็ตามในคดีสิ2งแวดลอ้มมกัจะพบเสมอว่าการ

กระทาํของบุคคลที2ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มที2ประชาชน       

ใชร่้วมกนั โดยไม่คาํนึงว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มดงักล่าวนัKนไม่ใช่ทรัพยสิ์นส่วนตวั

ของผูก้ระทาํความผิดและไม่ใช่ของผูใ้ดผูห้นึ2 ง แต่เป็นสมบติัของชาติซึ2 งเป็นทรัพยสิ์นส่วนรวม    

เช่น มลภาวะทางนํKา มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางพืKนดิน ความเสื2อมโทรมของป่า เป็นตน้ ดงันัKน 

คดีสิ2งแวดลอ้มจึงถือไดว้่าเป็นขอ้พิพาทที2เกี2ยวขอ้งกบัสิทธิหรือผลประโยชน์ของสาธารณะดว้ย

เช่นเดียวกนั (ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์, 2564: 142) ซึ2 งความเสียหายที2เกิดขึKนต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ2งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ความเสียหายต่อสิ2งแวดลอ้มทางนํK า สิ2งแวดลอ้มทางอากาศ สิ2งแวดลอ้ม    

ทางดิน ทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรสตัวป่์า และระบบนิเวศในพืKนที2ต่างๆ เป็นตน้ 

2. ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้ง ผลกระทบที2เกิดขึKนกบัสิ2งแวดลอ้มนัKน  

มกัขยายวงกวา้งออกไปอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหมี้ผูที้2ไดรั้บความเดือดร้อนหรือผลกระทบตามมาเป็น

จาํนวนมาก ทัKงในระดบัชุมชนขนาดเล็ก ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั ประเทศ หรือในบางกรณีส่งผล

กระทบเป็นวงกวา้งไปยงัประเทศเพื2อนบา้น เช่น เหมืองแร่ปล่อยนํK าเสียลงสู่แหล่งนํK าธรรมชาติ 
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โรงไฟฟ้าพลงัถ่านหิน หรือเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดส่งผลใหเ้กิดสารกมัมนัตรังสีรั2วไหล

สู่ชัKนบรรยากาศโลกเป็นจาํนวนมาก เป็นตน้ ปัญหาที2มกัจะเกิดขึKนคือกระบวนการพิจารณาคดี        

ที2มีจาํนวนคู่ความและพยานจาํนวนมาก โดยความเสียหายที2เกิดขึKนกบัประชาชนส่วนใหญ่เริ2มตน้

จากการทาํลายสิ2งแวดลอ้มอย่างรุนแรง ผลจากการกระทาํดงักล่าวส่งผลให้เกิดภยัพิบติั ซึ2 งลว้น

เกิดขึKนจากกิจกรรมต่างๆ ที2มนุษยส์ร้างขึKน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที2ชอบดว้ยกฎหมายและมิชอบ   

ด้วยกฎหมาย ซึ2 งนอกจากจะเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มแลว้นัKน         

ยงัส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนจาํนวนมากเปลี2ยนแปลงไป ทัKงส่งผลกระทบ

จนถึงแก่ชีวติ ร่างกาย สุขภาพอนามยั จิตใจ และทรัพยสิ์น เนื2องจากสิ2งแวดลอ้มที2ผดิปกติไปจากเดิม

เหล่านัK นล้วนเป็นสิ2 งที2ประชาชนต้องใช้ในการดํารงชีวิตประจําวนั เมื2อสิ2 งแวดล้อมเหล่านีK              

เกิดมลพิษยอ่มส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนจาํนวนมากอยา่งหลีกเลี2ยงไม่ไดท้ัKงในระยะสัKน

และระยะยาว 

3. ระยะเวลาความเสียหาย ในบางกรณีความเสียหายที2 เกิดขึK นต่อประชาชน           

อนัเนื2องมาจากสารเคมี สารพิษ หรือวตัถุใดในกระบวนการอุตสาหกรรมมิไดเ้กิดขึKนทนัทีทนัใด   

แต่ตอ้งอาศยัระยะเวลาและการสะสมของสารนัKนในร่างกาย หรืออาจจะตอ้งมีปริมาณการสะสม

ของสารจาํนวนหนึ2ง จึงจะแสดงปฏิกิริยาต่อร่างกายของประชาชน ในกรณีดงักล่าวปัญหาที2เกิดขึKน

ในการพิจารณาคดีของศาลคือการพิสูจน์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสารเคมีกบัความเสียหายต่อสุขภาพ

ร่างกายของโจทก์ เพราะในบางครัK งผลเสียหายอาจจะเกิดขึKนหลงัจากคดีเสร็จสิKนไปแลว้เป็น

เวลานาน ซึ2 งจะมีผลกระทบในเรื2 องการกาํหนดมูลค่าความเสียหายหรืออายุความฟ้องร้องคดี       

เป็นตน้ (สุนีย ์มลัลิกะมาลย,์ 2542: 163) 

4. การใชพ้ยานบุคคลซึ2 งเป็นผูเ้ชี2ยวชาญในการพิจารณาและพิสูจน์ความเสียหาย 

เนื2องจากคดีสิ2 งแวดล้อมมีลักษณะพิเศษในการพิสูจน์ตามภาระการพิสูจน์บางประการ เช่น           

การพิสูจน์ถึงสารเคมี หรือสารพิษบางชนิดที2มีความสลบัซบัซอ้นทางวิทยาศาสตร์ ทางเทคโนโลย ี

และทางการแพทย ์ซึ2 งในปัจจุบนัไดว้ิวฒันาการกา้วหน้าไปอย่างมาก แต่ในบางกรณีจะตอ้งนาํ

ขอ้มูลทางเคมีหรือชีววิทยามาประกอบการพิจารณาร่วมกนัเพื2อที2จะทราบถึงผลกระทบที2จะออกมา

ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายที2เกิดขึKน ซึ2 งตอ้งใช้เทคนิคและหลกั

วิชาการเขา้มาวิเคราะห์ นอกจากนีK  พยานหลกัฐานที2ผูเ้สียหายไดม้าหลงัจากที2ไดรั้บผลร้ายแลว้     
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อาจเปลี2ยนสภาพหรือสภาวะอาจส่งผลให้พยานหลกัฐานนัKนหมดความน่าเชื2อถือ และไม่อาจบ่งชีK    

ถึงการกระทาํของผูก้ระทาํความผิดได้ คดีสิ2 งแวดล้อมจึงมีความจาํเป็นต้องใช้พยานซึ2 งเป็น

ผูเ้ชี2ยวชาญเฉพาะทางในการพิสูจน์ความเสียหายที2เกิดขึKน เพราะพยานผูเ้ชี2ยวชาญจะเป็นผูใ้หข้อ้มูล

ที2ถูกตอ้งต่อศาลในเรื2องผลของการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย ์หรือทาง

วิชาการอื2นๆ เป็นตน้ สาํหรับความเสียหายที2เกิดขึKนซึ2 งเป็นเรื2องที2บุคคลธรรมดาทั2วไปไม่มีความรู้

ความเขา้ใจและไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้(ชนาธิป เหมือนพะวงศ,์ 2550) 

5 .  มาตรการแก้ไขฟืK นฟูที2ทันต่อสถานการณ์  ความเสียหายที2 เกิดขึK นในคดี

สิ2งแวดลอ้มมกัจะสร้างความเสียหายที2เกิดขึKนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก 

และส่งผลกระทบต่อมนุษยใ์นระดบัรุนแรง ซึ2 งหากปล่อยให้ระยะเวลาเนิ2นนานออกไปอาจยากที2  

จะแกไ้ขให้กลบัสู่สภาพปกติ อาจตอ้งใชท้รัพยากรจาํนวนมาก หรืออาจตอ้งอาศยัวิทยาการขัKนสูง

สมยัใหม่เพื2อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาที2เกิดขึKนได ้ดงันัKน ในบางกรณีจึงมีความจาํเป็นที2จะตอ้งอาศยั

มาตรการทางกฎหมายบางประการที2จะหยุดหรือระงบัการกระทาํหรือกิจกรรมที2ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อสิ2งแวดลอ้มอยา่งเร็วที2สุด เช่น กรณีของการก่อให้เกิดมลภาวะทางนํK าหรือทางอากาศที2  

จะสร้างความเสียหายแก่มนุษยแ์ละทรัพยากรธรรมชาติจาํนวนมาก ศาลอาจมีคาํสั2งให้ระงบัการ

กระทาํใดที2อาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิ2งแวดลอ้มไวช้ั2วคราวก่อนพิพากษา (สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์

และคณะ, 2547: 19) หรือในบางกรณีก็จาํเป็นตอ้งออกคาํสั2งคุม้ครองก่อนการฟ้องคดี เป็นตน้      

เพื2อใชเ้ป็นมาตรการในทางกฎหมายที2จะหยดุย ัKงหรือระงบัความเสียหายที2เกิดขึKนใหร้วดเร็วที2สุด 

นอกจากนีKคดีสิ2งแวดลอ้มยงัมีลกัษณะพิเศษอื2นๆ นอกเหนือจากลกัษณะดงัที2กล่าวมาแลว้

ในขา้งตน้ ดงันีK  

1. มีจุดมุ่งหมายเพื2อพิทกัษ ์คุม้ครอง ทัKงในส่วนของสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละ

สิ2งแวดลอ้มโดยการลดหรือเลิกการใชแ้ละการปลดปล่อยสิ2งปฏิกลูหรือสารมลพิษที2ทาํลายหรืออาจ

ตกคา้งในสิ2งแวดลอ้มไดเ้ป็นเวลาอยา่งยาวนาน ตลอดจนการส่งเสริมการพฒันาสิ2งแวดลอ้มโดยใช้

กฎหมายเป็นเครื2องมือในการบงัคบัใชใ้ห้สถานประกอบการหรือประชาชนคิดคน้วิธีการต่าง ๆ       

ที2จะช่วยลดการปลดปล่อยมลพิษและบาํรุงรักษาสิ2งแวดลอ้มให้มีสภาพที2เหมาะแก่การนาํไปใช้

ประโยชน์ได ้(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ2งแวดลอ้ม, 2563) 
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2. มีสภาพบงัคบัทัKง ทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง กล่าวคือ หากบุคคลมิได้

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที2กฎหมายกาํหนด หรือการละเวน้ที2จะไม่กระทาํตามที2กฎหมายกาํหนด       

ซึ2 งส่งผลให้เกิดความเสียหายตามมา บุคคลผูน้ัKนจะตอ้งโทษทัKงในส่วนของการชดใชค่้าสินไหม

ทดแทนความเสียหายในทางคดีแพ่ง จาํคุก กกัขงั ปรับ ริบทรัพยสิ์น หรือประหารชีวิตในทาง

คดีอาญา และการออกคาํสั2งโดยเจา้หน้าที2รัฐให้บุคคลปฏิบติัตามคาํสั2งซึ2 งหากพบว่ามีการฝ่าฝืน

คาํสั2ง เจา้หนา้ที2ที2มีอาํนาจตามกฎหมายสามารถออกคาํสั2งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั2งปรับ (ปาริชาติ 

สายจนัดี, 2561: 194; วชัราภรณ์ จิตรชุ่ม, 2564: 1) 

3. พิจารณาความเสียหายที2 เกิดขึK นมากกว่าความผิดที2กระทาํ โดยไม่คาํนึงว่า

ผูก้ระทาํความผิดนัKนจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ แต่จะพิจารณาว่าการกระทาํดงักล่าวนัKน 

ก่อใหเ้กิดความเสียหายมากนอ้ยเพียงใด 

4. ตอ้งการบทบาทของผูพิ้พากษาในคดีสิ2งแวดลอ้มแบบเดียวกบัระบบไต่สวน 

และมีความรู้ความเขา้ใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายสิ2งแวดลอ้มแบบองค์รวม เพื2อช่วยให้การ

พิจารณาคดีสามารถคุม้ครองสิ2งแวดลอ้มและผูเ้สียหายไดอ้ยา่งเป็นธรรม 

2.1.3 ประเภทของคดสิี#งแวดล้อม 

คดีที2เกี2ยวขอ้งกบัสิ2งแวดลอ้มนัKนสามารถแบ่งประเภทออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันีK  

1. คดีเอกชนเกี2ยวกบัสิ2งแวดลอ้ม 

คดีสิ2งแวดลอ้มส่วนใหญ่นัKนมกัจะเป็นคดีแพ่งซึ2 งเป็นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายระหว่าง

โจทกแ์ละจาํเลย ซึ2 งหากพิจารณาในแง่กฎหมายเกี2ยวกบัสิ2งแวดลอ้มที2กาํหนดความรับผิดและความ

เสียหายทางแพง่ ไดมี้การบญัญติัอยูใ่นกฎหมายโดยสามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท ดงันีK  

1.1 คดีแพ่งที2มีขอ้พิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ไดแ้ก่ กฎหมาย

ลกัษณะละเมิด ประกอบดว้ย ความรับผิดฐานละเมิด มาตรา 420 โดยมีเนืKอหาใจความหลกัเกี2ยวกบั

บุคคลที2จงใจหรือกระทาํการโดยประมาทต่อบุคคลอื2นจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 

สุขอนามยั เสรีภาพ และทรัพยสิ์น บุคคลผูน้ัKนจะตอ้งดาํเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายอนัเกิดจากทรัพยอ์นัตราย มาตรา 437 โดยมีเนืKอหาใจความหลกัเกี2ยวกบับุคคลที2ครอบครอง

ทรัพยอ์นัตรายที2ก่อใหเ้กิดความเสียหายทัKงในส่วนของทรัพยอ์นัตรายโดยสภาพ โดยความมุ่งหมาย

ที2จะใช ้และโดยกลไกของทรัพยน์ัKน จะตอ้งรับผดิชอบค่าสินไหมทดแทน แมว้า่บุคคลนัKนจะกระทาํ
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โดยความตัKงใจหรือไม่ตัKงใจก็ตาม และกฎหมายลกัษณะทรัพยสิ์นคือการก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

มาตรา 1337 โดยมีเนืKอหาใจความหลกัเกี2ยวกบับุคคลที2กระทาํเป็นเหตุให้ผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์น

ไดรั้บความเสียหายเดือดร้อน บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์นมีสิทธิที2จะดาํเนินการเพื2อยบัย ัKงความ

เสียหายโดยยงัคงไดรั้บค่าสินไหมทดแทนตามเดิม เป็นตน้ 

1.2 คดีแพ่งที2มีขอ้พิพาทตามกฎหมายสิ2งแวดลอ้ม ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และ

ดา้นมลพิษตามพระราชบญัญติัซึ2 งประกอบไปดว้ย 24 ฉบบั เช่น พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ความรับผดิต่อความเสียหายที2เกิดจากมลพิษ มาตรา 96 

ความรับผิดต่อความเสียหายที2เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ มาตรา 97 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย 

พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ ขอ้ระวงัของผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ขนส่ง และมีไวใ้นครอบครอง มาตรา 59 ถึงมาตรา 62 

ความเสียหายจากวตัถุอนัตรายซึ2 งอยู่ในความครอบครอง มาตรา 63 ความรับผิดต่อผูรั้บมอบวตัถุ

อนัตราย มาตรา 64 ความรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทาํละเมิดของผูอื้2น มาตรา 64 การฟ้อง

เรียกค่าสินไหมทดแทนโดยรัฐ มาตรา 69 และพระราชบญัญติัอื2นๆ เป็นตน้ โดยในการศึกษาวิจยันีK

จะมุ่งศึกษา พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นสาํคญั 

นอกจากนีKยงัมีคดีเอกชนเกี2ยวกบัสิ2งแวดลอ้มทางดา้นคดีอาญาเกี2ยวกบัสิ2งแวดลอ้ม

ซึ2งมีลกัษณะที2เป็นขอ้พิพาททางสิ2งแวดลอ้มที2กฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นความผดิอาญา (Environmental 

Crime) เป็นการกระทาํที2ถือเป็นความผิดอาญาเกี2ยวกบัสิ2งแวดลอ้มนีK มีลกัษณะที2เป็นความผิดทาง

อาญาอนัเนื2องมาจากมีกฎหมายบญัญติัวา่ผิด (mala prohibita) เช่น คดีความผิดฐานละเวน้ไม่ปฏิบติั

ตามมาตรการเกี2ยวกบัสิ2งแวดลอ้ม คดีฐานกระทาํผิดเงื2อนไขที2เจา้พนกังานอนุญาต หรือคาํเตือนที2

เจา้พนกังานแจง้ใหท้ราบ เป็นตน้ 

2. คดีทางมหาชนเกี2ยวกบัสิ2งแวดลอ้ม 

2.1 คดีรัฐธรรมนูญเกี2ยวกับสิ2 งแวดล้อม มีลักษณะเป็นข้อพิพาทที2 เกี2ยวกับ

ความชอบดว้ยกฎหมายในรัฐธรรมนูญ ร่างกฎหมาย หรือบทบญัญติักฎหมายที2เป็นเรื2องสิ2งแวดลอ้ม 

เช่น การร้องขอให้พิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของรัฐธรรมนูญเกี2ยวกับร่างกฎหมายภาษี

สิ2งแวดลอ้ม เป็นตน้ (ปวริศร เลิศธรรมเทว,ี 2560) 

2.2 คดีปกครองเกี2ยวกับสิ2 งแวดลอ้ม เป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ2น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือ
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เจ้าหน้าที2ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ2น หรือองคก์รตาม รัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ที2ของรัฐดว้ยกนั อนัเนื2องมาจากการ

ใชอ้าํนาจทางปกครองหรือการดาํเนินกิจการทางปกครองตามบทบญัญติัของกฎหมายที2เกี2ยวกบั

สิ2 งแวดล้อม การคุ้มครองหรือรักษาสภาพทางธรรมชาติ พืช สัตว์ หรือสิ2 งมีชีวิต การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ การคุม้ครองดูแลสุขภาพประชาชน การจดัระเบียบสภาพแวดลอ้มมนุษย ์สภาพ

ภูมิอากาศ ภูมิทศัน์ ศิลปวฒันธรรม หรือกฎหมายอื2นๆ ที2เกี2ยวขอ้ง เช่น คดีฟ้องขอใหเ้พิกถอนคาํสั2ง

ปฏิเสธของหน่วยงานทางปกครองที2ไม่ออกใบอนุญาตจดัตัKงโรงงานอุตสาหกรรม เนื2องจากยงัไม่มี

การเสนอรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ2งแวดลอ้ม (EIA) เป็นตน้ (ทศันีย ์ไชยแสน, 2564) 

2.1.4 ความแตกต่างระหว่างคดสิี#งแวดล้อมกบัคดลีะเมิดทั#วไป 

คดีสิ2งแวดลอ้มและคดีละเมิดทั2วไปนัKนมกัจะตัKงอยู่บนพืKนฐานเดียวกนัคือหลกั

ความผิดทางละเมิด โดยในส่วนของคดีละเมิดจะมีลกัษณะเกี2ยวกบัการกระทาํของบุคคลทัKงที2จงใจ

หรือการกระทาํดว้ยความประมาท ซึ2 งเป็นการกระทาํที2มีความผิดตามกฎหมายและก่อใหเ้กิดความ

เสียหายแก่บุคคลอื2นทัKงทางร่างกาย จิตใจ ทรัพยสิ์น และเสรีภาพ แต่ในส่วนของคดีสิ2งแวดลอ้มนัKน

จะเห็นไดว้า่ความเสียหายที2ผูเ้สียหายไดรั้บนัKนมีความแตกต่างจากคดีละเมิดทั2วไป ดงันีK  

1. คดีสิ2งแวดลอ้มไม่มีการแบ่งปันความรับผิดในความประมาทระหว่างคู่กรณี 

ส่งผลให้คดีสิ2งแวดลอ้มไม่เหมือนคดีละเมิดทั2วไป เช่น คดีการเกิดอุบติัเหตุทางรถยนต ์หรือคดีที2

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลโดยทั2วไป ซึ2 งบุคคลยอ่มมีโอกาสที2จะเป็นผูเ้สียหายหรือผูก่้อคดีได้

ในอตัราที2เท่ากนั (กมลทิพย ์คติการ, 2531: 339) แต่ในส่วนของคดีสิ2งแวดลอ้มนัKน ความรับผิดจะ

เป็นความรับผิดเด็ดขาดซึ2 งผูก้ระทาํความผิดไม่จาํเป็นตอ้งมีการกระทาํที2จงใจหรือเกิดจากความ

ประมาท เช่น พระราชบญัญติัวตัถุอนัตรายแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญติัส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 9 และผูเ้สียหายในคดีสิ2งแวดลอ้มไม่อาจทราบ

ไดว้า่ตนเองกาํลงัไดรั้บอนัตราย อีกทัKงยงัไม่มีการกลบัสถานะในระหวา่งโจทกแ์ละจาํเลย กล่าวคือ 

ไม่อาจนาํหลกักฎหมายในเรื2องหนีK ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 223 วรรคแรก    

มาใชไ้ด ้(กมลทิพย ์คติการ, 2531: 340) นอกจากนีKคดีสิ2งแวดลอ้มนัKน ผูที้2ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน

หรือก่อให้เกิดความเสียหายมกัจะเป็นผูป้ระกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม หรือบุคคลที2มี

ทรัพยอ์นัตรายไวใ้นครอบครอง ส่งผลให้โอกาสที2บุคคลเหล่านีK จะเป็นผูก้ระทาํความผิดให้เกิด
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มลภาวะทางสิ2งแวดลอ้มไม่เท่าเทียมกนัเมื2อเทียบกบักรณีละเมิดทั2วไป ซึ2 งตามประมวลกฎหมายแพง่

และพาณิชย ์มาตรา 420 ไดก้ล่าวถึงผูใ้ดคือบุคคลซิ2งเป็นผูก้ระทาํการละเมิด ซึ2 งในกรณีย่อยนัKน

หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็เป็นได้ซึ2 งกระทาํต่อผูอื้2น หรือกระทาํต่อตนเองอนัจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอื้2น จึงจะเห็นไดว้่า ในคดีละเมิดนัKนทัKงผูก่้อให้เกิดความเสียหายและ

ผูเ้สียหายนัKนย่อมหมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็เป็นได ้เพียงแต่อยู่ต่างสถานะกนั และ     

ในคดีละเมิดนัKนหากต่างฝ่ายต่างประมาทก็อาจมีการฟ้องร้องเแยง้กนัซึ2 งเป็นผลให้การพิจารณาคดี

อาจมีการกลบัสถานะในการเป็นคู่ความในคดีกนัได ้

2. คดีสิ2งแวดลอ้มนัKนผูที้2อยู่อาศยัในบริเวณที2เกิดเหตุไม่อาจหลีกเลี2ยงผลกระทบ

จากภาวะการณ์นัKนๆไดอ้ยา่งทนัท่วงที ทัKงนีK จะเห็นไดว้า่คดีสิ2งแวดลอ้มในสภาวะแวดลอ้มต่างๆ นัKน

มีผลก่อให้เกิดการทาํลายสิ2งแวดลอ้มทางธรรมชาติ ผูอ้าศยัโดยรวมจึงไม่อาจหลีกเลี2ยงปัญหาที2

เกิดขึKนได ้และในทางกลบักนัยงัไดรั้บผลกระทบโดยตรงอยา่งไร้ทางเลือก แต่ในส่วนของคดีละเมิดนัKน 

ผูเ้สียหายอาจเป็นผูที้2ยอมเสี2ยงภยัเอง เช่น ในกรณีที2ความเสียหายเกิดจากการกระทาํของผูเ้สียหายเอง 

ถา้เป็นผลเนื2องมาจากการกระทาํของจาํเลยแลว้นัKน จาํเลยจะตอ้งรับผิดเพราะการเป็นผูเ้สียหาย

กระทาํไปตามความสามารถแลว้ หากจาํเลยไม่เป็นตน้เหตุ ความเสียหายก็จะไม่เกิดขึKน จาํเลยก็จะ

ไม่ตอ้งรับผดิ (เพง็ นิติ, 2550)  

3. คดีสิ2งแวดลอ้ม ภาวะผลกระทบทางสิ2งแวดลอ้มซึ2 งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ      

ผูอ้ยู่อาศยัโดยรอบเป็นจาํนวนมากสามารถขยายความไดว้่า บริเวณที2ไดรั้บผลกระทบจากสภาวะ

ความเป็นพิษในวงกวา้ง กล่าวคือ เป็นผลกระทบทางสังคมนอกเหนือจากความเสียหายเป็น

รายบุคคล (กมลทิพย  ์คติการ, 2531) ความเสียหายในคดีสิ2 งแวดลอ้มนีK จะเกิดแก่ผูเ้สียหายเป็น 

จาํนวนมาก เนื2องจากผลกระทบทางสิ2งแวดลอ้มสามารถแพร่กระจายไปในวงกวา้ง เช่น ทางนํK า  

ทางอากาศ เป็นต้น สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน แต่ในคดีละเมิดนัK น           

ความเสียหายอาจเกิดแก่บุคคลผุไ้ดรั้บความเสียหายเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็เป็นไดต้ามแต่        

ที2ผูก้ระทาํความผดิจะเจตนาหรือไม่เจตนา 

4. ปัญหาสิ2งแวดลอ้มมีผลกระทบต่อสิ2งมีชีวิตในทุกสภาพแวดลอ้มโดยไม่เลือก

ประเภทหรือบุคคลอยา่งไม่เลือกหนา้ กล่าวคือ ไม่ว่าใครก็สามารถไดรั้บความเสียหายในปริมาณ

เท่ากนั (กมลทิพย ์คติการ, 2531) ซึ2 งคดีสิ2งแวดลอ้มนัKนยงัเกี2ยวขอ้งโดยตรงต่อประโยชน์ส่วนรวม
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หรือสาธารณประโยชน์ แต่ความเสียหายที2นอกเหนือจากนีK จะเกิดแก่บุคคลที2อาศยัอยู่ในระบบ

นิเวศน์นัKนดว้ย และความเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้มส่วนใหญ่มกัจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงมาก 

เนื2องจากการไดรั้บสารพิษจากสิ2งแวดลอ้มโดยตรงในปริมาณน้อยๆ สะสมเป็นเวลานานจนยาก      

ที2จะไดรั้บการรักษาให้หายเป็นปกติ แต่ในคดีละเมิดนัKน ความเสียหายย่อมเกิดแก่เฉพาะบุคคล

เท่านัKน โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 420 ไดก้าํหนดความเสียหายเอาไวว้่า  

ตอ้งเกิดความเสียหายแก่บุคคลทั2วไปหรือนิติบุคคล ดงันัKน ในคดีละเมิดความเสียหายอาจเกิดแก่

บุคคลคนหรือเอกชนเพียงลาํพงั ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อบุคคลอื2น หรือไม่กระทบต่อสิ2งแวดลอ้ม

โดยรวม 

5. คดีสิ2งแวดลอ้มในสภาวะแวดลอ้ม มีปัญหาในการที2จะชีKชดัวา่ใครเป็นผูก่้อหรือ

กระทาํให้เกิดความเสียหายขึKน เพราะกรณีสิ2 งแวดลอ้มเป็นพิษอนัเนื2องมาจากการกระทาํของ

ประชาชน เช่น การเกิดมลพิษทางนํK า ซึ2 งปัญหาที2เกิดขึKนนัKนไม่สามารถระบุไดว้่าใครเป็นผูก่้อเหตุ

ใหเ้กิดสภาวะนัKน เมื2อประชาชนที2อาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงต่างก็เป็นผูป้ล่อยนํK าเสียลงสู่แหล่งนํK า

เดียวกนั ผูเ้สียหายมกัจะกล่าวหาวา่โรงงานอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาหากมีโรงงาน

อุตสาหกรรมตัKงอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกนั แมจ้ะไม่สามารถพิสูจน์ไดใ้นขัKนแรกว่าโรงงานเป็น         

ผูป้ล่อยนํK าเสียลงสู่แหล่งนํK าหรือไม่ และในคดีสิ2งแวดลอ้ม เมื2อเกิดความเสียหายขึKน ผูไ้ดรั้บความ

เสียหายมกัจะไม่ทราบแน่ชดัวา่ความเสียหายนัKนเกิดขึKนจากแหล่งมลพิษใด เนื2องจากบริเวณดงักล่าว

อยูใ่กลก้บัแหล่งมลพิษหลายแห่งดว้ยกนั แต่ในคดีละเมิดนัKน หากเกิดเหตุละเมิดขึKน ผูเ้สียหายมกัจะ

รู้ตวัผูก้ระทาํความผิดไดอ้ย่างแน่ชดัว่าเป็นผูใ้ด เนื2องจากเป็นการละเมิดระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลที2มีจาํนวนไม่มากนกั และไม่ส่งผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม 

6. ภาระในการพิสูจน์คดีสิ2 งแวดลอ้มมีความยุ่งยากและซับซ้อนกว่าคดีละเมิด

ทั2วไป เพราะคดีสิ2งแวดลอ้มเกิดขึKนจากกิจกรรมการดาํเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม มกัเป็นคดี

ที2เกี2ยวขอ้งกบัความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีดงันัKน ภาระในการพิสูจน์ความผดิของ

จาํเลยจึงมีความยุ่งยากและซับซ้อน อาจตอ้งใชผู้เ้ชี2ยวชาญและใชเ้วลานานในการทาํความเขา้ใจ    

ถึงปัญหา ซึ2 งเป็นการยากมากที2จะรวบรวมหลกัฐานเพื2อสู้คดีเนื2องจากการพิสูจน์ว่าผูเ้สียหายไดรั้บ

สารพิษเขา้สู่ร่างกายในระดบัใดจึงจะก่อใหเ้กิดความเสียหายจะตอ้งอาศยัองคค์วามรู้ ประสบการณ์

ของผูเ้ชี2ยวชาญ และเครื2องมืออนัทนัสมยั แต่ในคดีละเมิดนัKน การพิสูจน์ถึงความเสียหายมกัจะไม่มี
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ขัKนตอนที2ยุ่งยากมมากนักเนื2องจากความเสียหายที2เกิดขึKนมกัจะมีความชัดเจนในแง่ของความ

เสียหายทางกายภาพ อีกทัKงอาจมีการนาํสืบพยานบุคคลที2รู้เห็นในการละเมิดเพื2อเบิกความต่อศาล  

ในการยนืยนัถึงการกระทาํที2ก่อใหเ้กิดการละเมิดจริงเท่านัKน  

2.1.5 ทฤษฎทีี#เกี#ยวข้องกบัคดสิี#งแวดล้อม 

1. ทฤษฎีสิทธิในสิ2งแวดลอ้ม (Right to the Environment)  

สิทธิในสิ2งแวดลอ้มนัKนเกิดมีขึKนควบคู่ไปกบัการพฒันาสิทธิมนุษยชนซึ2งเป็นสิทธิ

ตามธรรมชาติหรือสิทธิขัKนพืKนฐานของประชาชนในลกัษณะที2ผูใ้ดจะล่วงละเมิดมิได้ สิทธิใน

สิ2งแวดลอ้มนีK เกิดขึKนมาในขณะที2ผลกระทบของปัญหาสิ2งแวดลอ้มอนัเกิดจากการกระทาํของมนุษย์

เริ2 มปรากฏให้เป็นที2ประจกัษ์แก่ผูค้นทั2วโลกในลกัษณะที2ก่อตวัขึKนอย่างรวดเร็ว (Ghosh, 2012)      

ซึ2 งในบางครัK งมีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างประเมินค่าความเสียหายมิได ้เช่น 

ภาวะโลกร้อนที2เกิดขึKนจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจาํนวนมาก หรือปัญหาการตดัไม้

ทาํลายป่าที2ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มหรือนํK าป่าไหลหลาก เป็นตน้ สิทธิในสิ2งแวดลอ้มจึงเกิด

ขึKนมาด้วยเหตุปัจจยัที2ว่าประชาชนทุกคนลว้นดาํรงอยู่ท่ามกลางสิ2 งแวดลอ้มที2จะตอ้งมีการใช้

ประโยชน์ร่วมกนั ดงันัKน สิ2งแวดลอ้มถือไดว้า่เป็นมรดกร่วมกนัของมนุษยชาติ (Common Heritage 

of Mankind) จึงเป็นหนา้ที2ของประชาชนแต่ละพืKนที2ทั2วโลกที2จะตอ้งสงวนเอาไวซึ้2 งสิ2งแวดลอ้มที2ดี 

พิทกัษรั์กษาจดัการสิ2งแวดลอ้มให้สามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ย่างมีคุณค่า   

และเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างย ั2งยืน (Lodge, 2012) ซึ2 งในประเทศไทยนัKนไดมี้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิในสิ2งแวดลอ้มไวใ้น มาตรา 67 นอกจากนีK     

ตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญยงัไดก้าํหนดหนา้ที2ของรัฐในการจดัการ และบาํรุงรักษาสิ2งแวดลอ้มตาม

แนวนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มไวม้าตรา 85(5) ที2รัฐมีหนา้ที2ส่งเสริม บาํรุงรักษา 

และคุม้ครองคุณภาพสิ2งแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาที2ย ั2งยืน ตลอดจนควบคุม และกาํจดัภาวะ

มลพิษที2มีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชน

ทอ้งถิ2น และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ2นจะตอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน

ดา้นสิ2งแวดลอ้มร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด  

ดงัจะเห็นว่าบทบญัญติัดงักล่าวเป็นพนัธกรณีที2รัฐจะตอ้งดูแลจดัการบาํรุงรักษา

สิ2งแวดลอ้มเพื2อประโยชน์สุขของสาธารณชน ซึ2 งนอกจากบทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญแลว้นัKน         
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ยงัมีการตรากฎหมายในระดบัพระราชบญัญติั และกฎหมายลาํดบัรองอีกหลายฉบบัที2เน้นความ

สําคญัในดา้นการจดัการสิ2งแวดลอ้ม เช่น พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้ม 

พ.ศ. 2535 กฎหมายเกี2ยวกบัการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์หรือการดาํเนินกิจการดา้นอุตสาหกรรม 

เป็นตน้  

2. ทฤษฎีความรับผดิโดยเคร่งครัด ความรับผดิตามกฎหมายฐานละเมิดทั2วไป  

ผูเ้สียหายตอ้งพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการกระทาํกบัความเสียหายที2

ไดรั้บวา่มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่อยา่งไร อนัเป็นทฤษฎีที2วา่ดว้ยความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุและผล 

(causation) กล่าวคือ ความเสียหายที2เกิดขึKนจะตอ้งเป็นผลโดยตรงจากการกระทาํที2เกิดจากความ   

จงใจหรือประมาทเลินเล่อของจาํเลยในคดีนัKนๆ เช่นเดียวกนักบัการพิจารณาการรับผิด และความ

เสียหายที2เกิดขึKนต่อสิ2งแวดลอ้ม หรือปัญหาสิ2งแวดลอ้มที2เกิดขึKนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ  

บุคคลใดบุคคลหนึ2 งซึ2 งจะตอ้งพิจารณาวินิจฉัยไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ย  

เรื2องละเมิด ตามมาตรา 420 มาตรา 437 และมาตรา 1337 และพระราชบญัญติัส่งเสริมรักษาคุณภาพ

สิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 (วชัราภรณ์ จิตรชุ่ม, 2564) อยา่งไรกต็าม การที2จะพิสูจน์

ไดว้า่ผูก้ระทาํความผิดเขา้ข่ายละเมิดหรือไม่นัKนยากแก่การพิสูจน์ใหค้รบองคป์ระกอบเป็นอยา่งยิ2ง 

เช่น ในกรณีที2ความเสียหายนัKนเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที2มีเทคโนโลยีที2ซับซ้อน 

หากประชาชนที2อาศยัอยู่บริเวณโดยรอบเกิดปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วยขึKนจากสารพิษที2มา

จากโรงงาน ย่อมก่อให้เกิดภาระ และความยากลาํบากต่อผูเ้สียหายเป็นอย่างมาก ดงันัKน ในการที2

จะตอ้งนาํสืบถึงการกระทาํของโรงงานที2เป็นผูก้ระทาํผิด และจะตอ้งเชื2อมโยงมาสู่ความเสียหายที2

เกิดขึKนต่อผูเ้สียหายอนัอาจปรากฏในรูปแบบความเจ็บป่วยของร่างกาย เป็นตน้ ซึ2 งกิจกรรมการ

ดาํเนินงานของโรงงานกมี็ขัKนตอนและเทคนิคต่างๆ ที2มีความซบัซอ้นเกินกวา่ประชาชนโดยรอบจะ

สามารถรับรู้ในรายละเอียดได้ เนื2องจากบุคคลที2รับรู้เหตุที2เกิดขึKนดีที2สุดคือตวัผูป้ระกอบการ

โรงงานนั2นเอง อีกทัKงในบางกรณีกว่าที2จะเกิดผลกระทบอนัเป็นความเสียหายต่อประชาชนโดย   

รวมอาจใชร้ะยะเวลายาวนานจนกระทั2งโรงงานนัKนเปลี2ยนแปลงรูปแบบเทคโนโลยีที2ใชห้รืออาจ  

ปิดตวัลง ทาํให้ยิ2งเป็นการยากที2ประชาชนจะไดรั้บการแกไ้ขเยียวยาความเสียหายจากการพิสูจน์

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการกระทาํกบัความเสียหายที2เกิดขึKน 
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2.2 แนวคดิเกีHยวกบัการกาํหนดค่าเสียหายในคดสิีHงแวดล้อม 

ปัจจุบนัการฟ้องร้องดาํเนินคดีสิ2 งแวดลอ้มในประเทศไทยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ     

การดาํเนินคดีแพ่งทั2วไป ซึ2 งยงัไม่อาจเยียวยาความเสียหายแก่ผูเ้สียหายในคดีสิ2งแวดลอ้มไดอ้ยา่ง

แทจ้ริง ดงันัKน จึงตอ้งมีการกาํหนดมาตรการต่างๆ ในการชดใช้ความเสียหายที2เกิดขึKนจากการ

กระทาํความผิดทางดา้นสิ2งแวดลอ้มซึ2 งส่งผลกระทบทัKงต่อสิ2งแวดลอ้มและผูใ้ช้ประโยชน์จาก

สิ2งแวดลอ้มร่วมกนั  

2.2.1 หลกัผู้ก่อมลพษิเป็นผู้จ่าย 

ดว้ยความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่าง

ฟุ่มเฟือย ใชเ้ท่าไรกไ็ม่หมดสิKน ประกอบกบัความคิดทางเศรษฐศาสตร์แต่เดิมที2วา่ตอ้งใชท้รัพยากร

ให้ไดผ้ลตอบแทนมากที2สุด (maximize profit) โดยให้มีตน้ทุนค่าใชจ่้ายนอ้ยที2สุด (minimize cost) 

ไดก่้อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างสิKนเปลืองโดยปราศจากการบริหารจดัการที2ดีเพื2อที2จะรักษา

คุณภาพสิ2งแวดลอ้ม ดงัจะเห็นไดจ้ากโรงงานต่าง ๆ พากนัปล่อยของเสียจากกิจกรรมการดาํเนินงาน 

เช่น นํK าเสียและไอเสียออกสู่สิ2 งแวดล้อมโดยปราศจากการควบคุมปริมาณของเสีย ส่งผลให้

สิ2งแวดลอ้มเสื2อมโทรมลงไป (พนสั ทศันียานนท ์และคณะ, 2533) ทัKงนีK  เนื2องมาจากผูป้ระกอบการ

พยายามลดต้นทุนการดาํเนินงานให้ตํ2าที2สุดจนขาดความรับผิดชอบต่อของเสียที2ปล่อยออกสู่

สิ2งแวดลอ้ม แต่ในปัจจุบนัเป็นที2ทราบกนัดีว่าทรัพยากรมีอยู่อย่างจาํกดัเนื2องจากเริ2มหายากมาก

ยิ2งขึKน หากยงัมีการใชท้รัพยากรอยา่งไม่รอบคอบดงัที2เคยเป็นมาในอดีต จะส่งผลใหเ้กิดความเสื2อม

โทรมของสิ2งแวดลอ้มซึ2 งเป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติไม่หลงเหลือให้ใชป้ระโยชน์ไดอี้กต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การใชห้ลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายนัKนจาํเป็นตอ้งใชม้าตรการอื2นๆ เพื2อช่วยให้หลกั

ดงักล่าวมีประสิทธิภาพยิ2งขึKน ดงันีK  

1. การควบคุมโดยตรง (Direct Control) เป็นการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ทัKงนีK  ตอ้งมีการจดัทาํมาตรฐานคุณภาพสิ2งแวดลอ้ม (Ambient Standard) มาตรฐานการปล่อยอากาศเสีย 

(Emission Standard) และมาตรฐานนํK าทิKงจากโรงงานอุตสาหกรรม (Effluent Standard) เอาไวเ้ป็น

หลกัเสียก่อน แลว้ควบคุมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานนัKน 

2. การเก็บภาษี (Taxation) เป็นความพยายามใชร้ะบบภาษีเขา้มาช่วยในการรักษา

คุณภาพสิ2งแวดลอ้ม โดยการเกบ็ภาษีจากผูมี้ส่วนก่อใหเ้กิดมลพิษ ดงันีK  
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2.1 ผูใ้ช้ทรัพยากร เช่น การเก็บค่าเขา้ชมอุทยานแห่งชาติ ผูป้ล่อยของเสีย         

สู่แหล่งนํKา 

2.2 ผูผ้ลิต เช่น เก็บภาษีจากการใชว้ตัถุดิบที2ก่อให้เกิดมลพิษในอตัราสูงกว่า

การใชว้ตัถุดิบที2ไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษ 

2.3 ผูบ้ริโภค เช่น เก็บภาษีจากผูบ้ริโภคสาํหรับสิ2งที2ไม่สามารถนาํกลบัมาใช้

ใหม่ไดใ้นอตัราที2สูงกวา่ทั2วไป 

3 .  การจ่ายเงินอุดหนุน  (Subsidies) คือการที2 รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่

ภาคเอกชนเพื2อช่วยลดภาระการลงทุนของผูป้ระกอบกิจการอุตสาหกรรมในส่วนที2เกี2ยวกับ

มาตรการในการป้องกนัการปนเปืK อนของมลพิษออกสู่สิ2งแวดลอ้ม เช่น การใชม้าตรการจูงใจดา้น

ภาษีอากร โดยการพิจารณาส่วนลดค่าใชจ่้ายเกี2ยวกบัการติดตัKงอุปกรณ์สาํหรับควบคุมภาวะมลพิษ 

หรือการจ่ายเงินอุดหนุนโดยตรงจากรัฐบาลกลางให้แก่เทศบาลหรือองคก์ารบริหารระดบัทอ้งถิ2น

เพื2อการก่อสร้างระบบบาํบดันํKาเสีย เป็นตน้ 

4. การเก็บค่าธรรมเนียม (Pollution Charge) เป็นการเก็บค่าธรรมเนียมจากผูก่้อ

มลพิษตามสดัส่วนของความเสียหายที2เกิดขึKน กล่าวคือหากผูก่้อมลพิษก่อใหเ้กิดความเสียหายมากก็

จะตอ้งถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัราที2สูงมากยิ2งขึKน มาตรการดงักล่าวนีK ต่างก็มีขอ้ดีขอ้เสีย 

ดงันัKน จึงควรไดรั้บการพิจารณาใหเ้หมาะสมก่อนนาํไปใชจ้ริง 

2.2.2 สิทธิของผู้เสียหายในคดสิี#งแวดล้อม  

ผูเ้สียหายในคดีสิ2งแวดลอ้มในที2นีK  คือ ประชาชนที2ไดรั้บผลกระทบทางสุขภาพร่างกายและ

จิตใจจากการเปลี2ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มไปสู่สภาวะมลพิษ ซึ2 งส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ

ลดลงหรือเกิดความเสียหายจนไม่สามารถนาํไปใชไ้ด ้ซึ2 งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ

บุคคลเหล่านัKนเนื2องจากความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อนัเป็นผลจากการพฒันา

ก่อให้เกิดปัญหามลพิษในสิ2งแวดลอ้มโดยรอบ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํK า และมลพิษ   

ทางเสียง เป็นตน้ ตลอดจนก่อให้เกิดปัญหาการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติตามมาดว้ย ผูที้2ไดรั้บ

ความเสียหายจากปัญหามลพิษหรือทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลายจึงมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื2อให้

ศาลลงโทษผูก้ระทาํความผิดทางอาญาเกี2ยวกบัสิ2งแวดลอ้มหรือเพื2อเรียกร้องค่าเสียหายจากความ

เสียหายที2ตนไดรั้บ (กมลทิพย ์คติการ, 2531)  



21 

สิทธิในสิ2 งแวดล้อม  (Right to the Environment) เป็นสิทธิที2 มีความเกี2 ยวพันกับสิทธิ

มนุษยชน เพราะเป็นสิทธิในการเรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ2 งเพื2อเป็น

หลกัประกนัขัKนตํ2าของประชาชนที2จะดาํรงอยูใ่นสงัคมดว้ยความสงบสุข (สุนีย ์มลัลิกะมาลย,์ 2539) 

ดงันัKน การที2โลกไดรั้บผลกระทบจากปัญหาสิ2งแวดลอ้มที2เกิดขึKนอย่างต่อเนื2องซึ2 งไดส้ร้างความ

เสียหายให้กับประชาชนและสิ2 งแวดลอ้มอย่างมาก ส่งผลให้มนุษยชาติเกิดความกังวลต่อการ

เปลี2ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มวา่อาจจะตอ้งสูญสลายลงไปเนื2องจากการกระทาํของประชาชนเอง 

และถือเป็นหน้าที2ของประชาชนทุกคนที2จะต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ2งแวดลอ้มนีK ไวใ้ห้ดาํรงอยู่ตลอดไปตราบนานเท่านัKน ทัKงนีK เพื2อที2มนุษยจ์ะไดใ้ช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาตินัKนอย่างย ั2งยืน และสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสิ2 งแวดลอ้มที2ดีและเหมาะสม         

ทัKงในปัจจุบนัและอนาคต (พิเชษฐ เมาลานนท,์ 2533) สิทธิในสิ2งแวดลอ้มนีK มีหลกัเกณฑส์าํคญัว่า

สิ2งแวดลอ้มเป็นสิ2งจาํเป็นสาํหรับชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน และประชาชนทุกคนต่างก็เป็นผู ้

ทรงสิทธิที2จะสงวนรักษาและควบคุมคุณภาพ ของสิ2งแวดลอ้มเพื2อความสุขสบายของตนเองได ้   

เมื2อคุณภาพสิ2งแวดลอ้มถูกคุกคาม เนื2องจากมลพิษก็สามารถบงัคบัการตามวตัถุแห่งสิทธินีK ไดโ้ดย

ไม่จาํเป็นตอ้งคาํนึงว่าไดเ้กิดความเสียหายกบัชีวิตทรัพยสิ์นและสุขภาพอนามยัของประชาชน     

มากนอ้ยเพียงใดหรือไม่ 

2.2.3 การใช้หลกัความรับผดิโดยเคร่งครัดกบัคดสิี#งแวดล้อม 

ในการเรียกร้องค่าเสียหายโดยทั2วไป ผูเ้สียหายจะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างการกระทาํกบัความเสียหายที2ไดรั้บว่ามีความเกี2ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ซึ2 งเป็นแนวคิด

จากทฤษฎีที2ว่าดว้ยความสัมพนัธ์ระหว่างการกระทาํและผลทฤษฎีนีK ไดใ้ชพิ้สูจน์ความรับผิดทาง

ละเมิดโดยพิจารณาถึงเงื2อนไขและความเหมาะสมของเหตุและผลของการกระทํานัK นเป็น

ส่วนประกอบซึ2งเป็นหนา้ที2ของผูเ้สียหายที2จะตอ้งพิสูจน์ใหไ้ดว้า่ขอ้กล่าวอา้งของตนเป็นความจริง

มีการกระทาํที2ผิดกฎหมายและความเสียหายที2ไดรั้บเป็นผลโดยตรงจากการกระทาํโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่อของจาํเลยในคดีนัKน (นนัทช์นก ลีสุธรรมกุล, 2564) แต่ในคดีสิ2งแวดลอ้มการที2จะ

พิสูจน์ใหไ้ดค้รบองคป์ระกอบถือเป็นภาระและความยากลาํบากอยา่งยิ2ง เช่น กรณีชุมชนที2อาศยัอยู่

ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ หากมีการเจ็บป่วยเนื2องจากสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ 

ผูเ้สียหายจะตอ้งพิสูจน์ให้ไดว้่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเป็นผลโดยตรงจากกิจกรรมของโรงไฟฟ้า



22 

ดงักล่าว ซึ2 งนบัเป็นภาระและความยากลาํบากอยา่งมากของฝ่ายโจทกที์2จะตอ้งนาํสืบถึงผูก้ระทาํผิด

และความเสียหายที2ไดรั้บ อีกทัKงฝ่ายจาํเลยยอ่มอยูใ่นวิสัยที2ป้องกนัขดัขวางการพิสูจน์ความเสียหาย

ดังกล่าวนัKนได้ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ2งในสังคมที2มีความเปลี2ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างมากอยู่ตลอดเวลา การที2จะกาํหนดให้ผูก่้อความเสียหายตอ้งรับผิดชอบเพียงการ

กระทาํที2เกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อเท่านัKนยอ่มไม่เป็นการเพียงพอ 

ในการพิสูจน์ความเสียหายจากปัญหาสิ2งแวดลอ้มนัKนจะมีความแตกต่างจากความเสียหาย

ในเรื2องอื2นๆ เช่น ละเมิด หรือเหตุเดือดร้อนรําคาญซึ2งสามารถกาํหนดตวัผูเ้สียหายและพิสูจน์ความ

เสียหายได้อย่างชัดเจน ส่วนผูเ้สียหายในคดีสิ2 งแวดล้อมจะมีลกัษณะของความเสียหายที2เป็น

สาธารณะ กล่าวคือ จะมีผูไ้ดรั้บความเสียหายเป็นจาํนวนมาก อีกทัKงเป็นความเสียหายที2เกิดจากการ

สะสมของปัญหาซึ2 งตอ้งใช้เวลานานกว่าจะพิสูจน์ถึงความเสียหายไดอ้ย่างชดัเจน ยกเวน้ความ

เสียหายจากผลกระทบของปัญหาสิ2งแวดลอ้มอยา่งเฉียบพลนั อยา่งไรก็ตาม ไดมี้ความพยายามที2จะ

กาํหนดหลกัเกณฑ์ในการพิสูจน์ความเสียหายในเรื2 องปัญหาสิ2งแวดลอ้มโดยการนาํทฤษฎีหรือ

หลกัการต่างๆ มาใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะของคดีสิ2งแวดลอ้มเพื2อที2จะไดก้าํหนดตวัผูรั้บผิดชอบ

และค่าเสียหายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม (อุดมศกัดิi  สินธิพงษ,์ 2549: 245) โดยเฉพาะอยา่งยิ2ง

หลกัความรับผิดโดยเคร่งครัด โดยมีหลกัการที2จะให้มีการเยียวยาหรือชดใชค้วามเสียหายโดยไม่

ตอ้งคาํนึงวา่ความเสียหายจากมลพิษนัKนเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูก้ระทาํหรือไม่ 

(ประพจน์ คลา้ยสุบรรณ, 2550: 33) หลกัความรับผดิโดยเคร่งครัดนีK จึงเป็นหลกัที2สามารถครอบคลุม

ขอบเขตความรับผิดของผูก้ระทาํความเสียหายไดก้วา้งกว่าหลกัความรับผิดในเรื2องละเมิดทั2วไป   

ซึ2 งตามหลกัเกณฑ์ในเรื2 องความรับผิดโดยเคร่งครัดไม่จาํเป็นตอ้งพิจารณาเรื2 องความรับผิดของ

ผูก้ระทาํ จึงอาจเรียกไดว้า่เป็นความรับผิดโดยปราศจากความผิด (Liability without Fault) กล่าวคือ

เมื2อความเสียหายเกิดขึKนเพราะการกระทาํของผูถู้กกล่าวหาความรับผิดของผูถู้กกล่าวหาที2มีต่อ

ผูเ้สียหายจะเกิดขึKนทนัทีโดยไม่ตอ้งพิจารณาว่าความเสียหายที2เกิดขึKนนัKนเกิดจากความจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่อ ไม่ว่าจะเป็นความผิดของผูก้ระทาํหรือไม่ก็ตาม และแมว้่าจะเป็นการกระทาํโดย

สุจริตตามปกติแห่งการดาํเนินกิจกรรมหากแต่วา่โดยสภาพของกิจการนัKนอาจเป็นอนัตรายหรืออาจ

เสี2ยงต่อความเสียหายที2จะเกิดขึKนต่อผูอื้2น กถื็อวา่เป็นความรับผดิของเจา้ของกิจการนัKนทนัที (ปัญจพร 

โกศลกิติวงศ ์และ สุนีย ์มลัลิกะมาลย,์ 2541: 31) เพราะผูก้ระทาํนัKนยอมรับความเสี2ยงต่อความรับผดิ
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ในทันทีที2ดาํเนินกิจการดังกล่าว ความรับผิดจึงเกิดขึKนควบคู่ไปกับการดาํเนินการแต่จะต้อง

รับผิดชอบต่อใครนัKนจะถูกกาํหนดขึKนเมื2อปรากฏตวัผูเ้สียหาย (จรณชยั ศลัยพงษ์, 2528) ดงันัKน     

จึงถือเป็นหนา้ที2ของผูถู้กกล่าวหาจะตอ้งพิสูจน์ใหไ้ดว้่าการกระทาํนัKนเขา้ขอ้ยกเวน้ตามที2กฎหมาย

กาํหนดจึงหลุดพน้จากความรับผดิ 

ดงันัKน ทฤษฎีความรับผดิโดยเคร่งครัดอาจสามารถสรุปไดว้า่ หากบุคคลใดกระทาํการหรือ

ประกอบกิจการใดอนัอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หากความเสียหายเกิดขึKนแก่ผูอื้2น บุคคลนัKนตอ้ง

รับผดิในผลที2เกิดขึKนถึงแมว้า่ในการกระทาํหรือประกอบกิจการดงักล่าว บุคคลผูก้ระทาํการจะไดจ้ดั  

ให้มีการป้องกนัอนัตรายไวแ้ลว้ก็ตาม และมิไดก้ระทาํการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อที2จะก่อ

ความเสียหายให้เกิดขึKนแก่ผูอื้2นแต่ประการใดก็ตาม เพราะถือเป็นหนา้ที2โดยเคร่งครัดซึ2 งผูก้ระทาํ

ตอ้งระวงัและป้องกนัมิใหผู้อื้2นไดรั้บอนัตรายจากการกระทาํของตน ผูก้ระทาํดงักล่าวจึงตอ้งรับผิด

เพื2อความบกพร่องในการป้องกนัชุมชน (ดนยัยศ ศรลมัพ,์ 2525) ซึ2 งในกฎหมายสิ2งแวดลอ้มของ

ไทยก็มีการนําหลักนีK มาใช้แล้วโดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 9 

2.2.4 การกาํหนดค่าสินไหมทดแทน 

การเยียวยาความเสียหายแก่ผุเ้สียหายในคดีสิ2งแวดลอ้มในปัจจุบนันัKนเป็นไปตามหลกั

กฎหมายวา่ดว้ยการละเมิดซึ2งยงัคงมีปัญหาในการเยยีวยาความเสียหาย ประกอบดว้ย 

1. ค่าสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนในคดีเกี2ยวกับสิ2 งแวดล้อมนัK นมีบทบัญญัติที2สําคัญ ได้แก่ 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 วรรคสอง และ

มาตรา 97 และตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 69 ซึ2 งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์   

ในการกาํหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิด กล่าวคือ เมื2อผูเ้สียหายไดรั้บความเสียหายอนัเกิด  

จากการกระทาํละเมิดเท่าใด ศาลก็จะพิพากษากาํหนดค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้สียหายไดไ้ม่เกิน

จากความเสียหายที2แทจ้ริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 438 จึงเกิดกรณีว่าการที2    

ผูก่้อมลพิษก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่คาํนึงถึงความเสียหายของผูที้2ไดรั้บความเสียหาย ซึ2 งใน

บางกรณีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงทัKงที2ผูก่้อมลพิษย่อมคาดเห็นไดแ้ลว้ว่าจะก่อให้เกิด

ความเสียหายแต่ก็ยงักระทาํการดงักล่าวโดยไม่คาํนึงถึงผลกระทบที2จะตามมา โดยการกาํหนดค่า
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สินไหมในคดีสิ2งแวดลอ้มของไทยยงัไม่มีการนาํหลกัการกาํหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษมาใช้

อยา่งกวา้งขวาง (ชวลักานติi  เกราะแกว้, 2552) 

2. ค่าสินไหมทดแทนในอนาคต  

การกาํหนดค่าสินไหมทดแทนในอนาคต หรือการสงวนสิทธิในการแก้ไขคาํ

พิพากษาตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 444 วรรคสอง ซึ2 งกาํหนดใหศ้าลมีอาํนาจที2

จะสงวนสิทธิที2จะแก้ไขคาํพิพากษาไดภ้ายในระยะเวลาไม่เกินสองปีได ้ซึ2 งยงัเป็นการกาํหนด

ระยะเวลาที2สัKนเกินไปในกรณีที2ความเสียหายนัKนอาจจะเกิดจากการสะสมของสารพิษในร่างกาย

โดยยงัไม่ปรากฏอาการให้เห็นทนัที ซึ2 งบางกรณีอาจใชเ้วลานานกว่าสองปีกว่าจะปรากฏอาการ

ออกมา 

2.2.5 อายุความ 

อายุความในการนําคดีมาฟ้องต่อศาลนัKน ในคดีสิ2 งแวดลอ้มมีกฎหมายหลายฉบบัที2ใช้  

บงัคบั ซึ2 งแต่ละฉบบัมีการกาํหนดอายุความไวแ้ตกต่างกนั หรือแมมิ้ไดบ้ญัญติัเรื2องอายุความไว ้      

ก็ตอ้งนาํอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 193/30 มาใชบ้งัคบัตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 หรือตามพระราชบญัญติัวตัถุ

อนัตราย พ.ศ. 2535 บญัญติัอายุความไว ้3 ปี และอายุความละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย  ์มาตรา 448 วรรคแรก กาํหนดไวเ้พียง 1 ปี จึงแล้วแต่กรณีว่าโจทก์จะฟ้องโดยอาศยั

บทบญัญติัแห่งกฎหมายฉบบัใด จึงตอ้งบงัคบัอายคุวามไปตามกฎหมายฉบบันัKน ซึ2 งความเสียหาย

อนัเกิดจากการกระทาํละเมิดที2เกี2ยวกบัสิ2งแวดลอ้มนัKน ลกัษณะอาการของผูที้2ไดรั้บสารพิษมกัจะ   

ไม่ปรากฏในทนัที แต่จะมีลกัษณะเป็นการสะสมสารพิษในร่างกาย และกวา่จะปรากฎอาการความ

เสียหายต้องใช้ระยะเวลาค่อนขา้งนาน ระยะเวลาของอายุความอาจจะไม่เพียงพอโดยเฉพาะ        

หากเป็นการฟ้องตามกฎหมายละเมิด ดงันัKน จึงควรกาํหนดอายคุวามใหย้าวกวา่นีK เพื2อเหมาะสมกบั

ลกัษณะของความเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้ม (ชวลักานติi  เกราะแกว้, 2552) 

 

2.3 แนวคดิทางเศรษฐศาสตร์เกีHยวกบัการประเมนิมูลค่าทางสิHงแวดล้อม 

เป็นการประเมินถึงลกัษณะความเสียหายต่อสิ2งแวดลอ้มมิไดเ้กิดเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใดโดยเฉพาะ แต่เป็นความเสียหายที2เกิดขึKนจากการเปลี2ยนแปลงของสิ2งแวดลอ้มที2เกี2ยวขอ้ง
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กบัการดาํรงชีวิตของมนุษย ์พืช และสัตว ์จึงเป็นความเสียหายที2มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมและ

ความเสียหายที2เกิดขึKนจากการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มแตกต่างจากความเสียหาย

ที2เกิดขึKนแก่ทรัพยสิ์นอื2นใดที2สร้างขึKนโดยมนุษย ์เพราะทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ2งที2ไม่อาจทดแทนได้

เมื2อเกิดความเสียหายแลว้ยอ่มไม่อาจจะทาํให้สิ2งที2เสียหายกลบัคืนสู่สภาพเดิมได ้หรือหากทาํไดก้็

จะตอ้งใชร้ะยะเวลานานและเสียค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวนมาก ดงันัKน จึงมีการนาํทฤษฎีและหลกัเกณฑ์

ในทางเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการประเมินค่าเสียหายทางสิ2งแวดลอ้ม แนวทางการประเมินมูลค่า

ความเสียหายในทางเศรษฐศาสตร์มิไดคิ้ดเฉพาะความสูญหายหรือความเสียหายเฉพาะตวัเงินหรือ

ตวัทรัพยากรที2หายไปเท่านัKน แต่ไดพิ้จารณาครอบคลุมถึงความสูญเสียโอกาสในการที2จะไดรั้บ

ประโยชน์ในปัจจุบนักบัทางเลือกอื2นๆ และความสูญเสียโอกาสที2จะเก็บไวใ้ชใ้นอนาคตจะเพื2อคน

รุ่นถดัไป หรือเพื2อความยั2งยืนหรือความมั2นคงในทางเศรษฐกิจแห่งอนาคตในเชิงมูลค่าตวัเงินกบั

ผลประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์ ในทางเศรษฐศาสตร์มีความหมายที2กวา้งกว่าตัวเงินและ

ผลประโยชน์ทางการเงิน ค่านิยามที2ใชจึ้งครอบคลุมถึงการไดรั้บมูลค่าเพิ2มที2จะเกิดขึKนกบัทางจิตใจ

ทางสังคมและความสุขจากสิ2งแวดลอ้มที2ดีในเชิงมูลค่าดา้นรายจ่ายหรือตน้ทุนที2ตอ้งสูญเสียไป 

(เพ็ญนภา สวนทอง, 2560) ซึ2 งในทางเศรษฐศาสตร์มีความหมายที2กวา้งกว่ารายจ่ายและตน้ทุน

ทางการเงิน คาํนิยามที2ใชจึ้งครอบคลุมถึงการสูญเสียทรัพยากรที2ตอ้งนาํมาใชใ้นการปกป้องและ

ป้องกนัความเสียหายจากสิ2งแวดลอ้ม และเพื2อสร้างสิ2งแวดลอ้มที2ดีให้กลบัคืนมาสู่สภาวะดงัเดิม 

ดงันัKน มูลค่าความเสียหายของสิ2งแวดลอ้มในมิติเศรษฐศาสตร์เป้าประสงคสู์งสุดของเศรษฐศาสตร์

ตอ้งการอธิบายการเกิดขึKนของระบบสวสัดิi การทางเศรษฐกิจที2สังคมไดรั้บจากการดาํเนินกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ โดยมีทิศทางดา้นกระจายการจดัสรร และการตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคม

บนหลกัการของความเป็นธรรมและความเสมอภาคของทุกกลุ่มประชากรในสังคมที2จะเกิดความ

เหลื2อมลํK าในแต่ละกลุ่มน้อยที2สุดหรือแต่ละกลุ่มไม่สูญเสียผลประโยชน์อย่างชัดเจนจากการ

ดาํเนินการนัKนๆ หมายความวา่การกระจายการจดัสรร และการตอบสนองต่อความตอ้งการสามารถ

ดาํเนินการบนพืKนฐานทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมีสมดุล ซึ2 งการแบ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจของสิ2งแวดลอ้ม

ออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันีK  (อรพรรณ ณ บางชา้ง และ อิทธิพล ศรีเสาวลกัษณ์, 2552: 7)  

1. มูลค่าเกิดจากการใช ้(use value) ไดแ้ก่ มูลค่าที2เกิดจากการใชโ้ดยตรงซึ2 งมีทัKง

ลกัษณะการใชแ้บบ extractive และแบบ non-extractive โดยการใชแ้บบ extractive คือ การที2มนุษย์
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ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรทาํใหป้ริมาณทรัพยากรที2ลดนอ้ยลง เช่น การใชน้ํK าเพื2อการบริโภคหรือ

ผลิตภาคอุตสาหกรรม การใชน้ํK าเพื2อการเกษตร เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันีK  

1.1 มูลค่าที2 เกิดจากการใช้โดยตรง (direct use value) คือ มูลค่าจากการที2

ประชาชนในฐานะผูบ้ริโภคได้รับประโยชน์โดยตรงจากสิ2งแวดลอ้ม เช่น การเขา้ชมศูนยว์ิจยั        

พืชสวน ผลกระทบของคุณภาพอากาศต่อสุขภาพ ผลกระทบระดบักลิ2นและเสียงบริเวณที2อยูอ่าศยั 

หรือผลกระทบของความเสี2ยงต่อสุขภาพจากการทิKงสารเคมีผดิวธีิ เป็นตน้ 

1.2 มูลค่าที2เกิดจากการใช้ทางออ้ม (indirect use value) คือ มูลค่าจากการที2

สิ2 งแวดล้อมทําหน้าที2 เป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ2 งและให้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยผ่าน

กระบวนการผลิต เช่น คุณภาพนํK าในแม่นํK าที2สะอาดช่วยลดตน้ทุนการผลิตนํK าประปา เป็นผลใหค่้า

นํKาประปาลดลง หรือคุณภาพนํKาที2มีผลต่อการเลีKยงสตัวน์ํK า เป็นตน้ 

2. การใช้แบบ non-extractive เป็นการใช้ประโยชน์ที2ไม่ได้ทําให้ปริมาณลด

น้อยลงไป แต่อาจจะทาํให้คุณภาพเปลี2ยนแปลงไป เช่น การใช้นํK าเพื2อผลิตไฟฟ้า การเดินป่า

เพื2อทศันศึกษา การดาํนํK าดูปะการัง การคมนาคมขนส่งทางนํK า การท่องเที2ยว และพกัผอ่นหยอ่นใจ 

เป็นตน้ เป็นรูปแบบการสร้างความรู้สึกที2ดีเมื2อทราบวา่สิ2งแวดลอ้มอยูใ่นสภาพที2ดีโดยที2ประชาชน

ไม่ไดรั้บประโยชน์จากการใชสิ้2งแวดลอ้มนัKนเลยไม่วา่ทางตรง หรือทางออ้ม ซึ2 งสามารถจาํแนกเป็น 

2 ประเภท ดงันีK  

2.1 มูลค่าของการคงอยู่ (existence value) คือ มูลค่าจากการที2ประชาชนได้

ประโยชน์จากสิ2งแวดลอ้มเมื2อทราบวา่สิ2งแวดลอ้มยงัอยูใ่นสภาพที2ดี เช่น การอนุรักษเ์ต่าทะเล ชา้ง 

หรือสตัวป่์าสงวน เป็นตน้ 

2.2 มูลค่าเพื2อลูกหลาน (bequest value) คือ มูลค่าจากการที2ประชาชนได้

ประโยชน์เมื2อทราบว่าสิ2 งแวดลอ้มยงัอยู่ในสภาพที2ดีเพราะลูกหลานหรือประชาชนรุ่นหลงัจะ

สามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต 

3. มูลค่าสงวนไวใ้ชใ้นอนาคต (option value) คือ มูลค่าจากการที2ประชาชนไม่ได้

ใชป้ระโยชน์จากสิ2งแวดลอ้มไม่ว่าจะในรูปแบบใดในขณะนีK  แต่คิดว่าจะมีโอกาสใชป้ระโยชน์ใน

อนาคต ดงันัKน การอนุรักษสิ์2งแวดลอ้มไวใ้นขณะนีKประชาชนอาจไดรั้บประโยชน์เพราะเป็นการ

เปิดโอกาสใหเ้ขาสามารถใชป้ระโยชน์จากสิ2งแวดลอ้มในอนาคตไดถ้า้เขาตอ้งการ 
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นอกจากนัKนมีมูลค่าที2เกิดจากการใชท้างออ้ม (indirect use value) เป็นประโยชน์ที2ไดจ้าก

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ในดา้นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพภูมิอากาศและ       

มีมูลค่าที2ไม่ได้เกิดจากการใช้ ได้แก่ มูลค่าของการคงอยู่ เป็นมูลค่าที2กาํหนดให้เพื2อที2จะรักษา

สิ2งแวดลอ้มเหล่านัKนไม่วา่ในวนันีKหรือวนัขา้งหนา้ และมูลค่าที2เก็บรักษาไวเ้พื2อใหค้นรุ่นหนา้ไดใ้ช้

ในอนาคต (ศกัดิi ศรี รักไทย, 2560) และมีแนวคิดเกี2ยวกบัหลกัตน้ทุนและผลตอบแทนเป็นพืKนฐาน

ของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ การจดัสรรทรัพยากรใหม่จะเพิ2มประสิทธิภาพของ

เศรษฐกิจถา้ผลรวมของประโยชน์ของแต่ละคนที2ไดสู้งกวา่ผลรวมของตน้ทุนของผูที้2เสีย นอกจากนีK  

ผลประโยชน์คือมูลค่าของตน้ทุนที2ตอ้งจ่ายไปเพื2อใหไ้ดป้ระโยชน์นัKนมา เช่น ประโยชน์ที2จะไดจ้าก

อากาศบริสุทธิi  คือ ตน้ทุนที2ตอ้งจ่ายในการเดินทางไปยงัแหล่งธรรมชาติเพื2อที2จะได้รับอากาศ

บริสุทธิi  ในทางตรงขา้มตน้ทุนที2จะเกิดขึKนก็คือสิ2งที2บุคคลเตม็ใจที2สูญเสียไปเพื2อจะไดใ้ห้สิ2งอื2นมา

ทดแทน ดงันัKน นกัเศรษฐศาสตร์จะวดัตน้ทุนจากมูลค่าที2จะตอ้งจ่ายเพื2อชดเชยความสูญเสียที2เกิดขึKน 

Boardman et al (2017: 48) อธิบายว่า แนวคิดเกี2ยวกับต้นทุน (cost) และผลตอบแทน 

(benefit) สามารถนาํมาใชก้บัสินคา้สาธารณะไดขึ้Kนอยูก่บัเงื2อนไข 3 ดา้น ดงันีK  

1. ผูบ้ริโภคต้องสามารถที2จะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างต้นทุนและ

ผลตอบแทนสําหรับความพึงพอใจที2จะได้จากการบริโภคสินค้าสาธารณะที2มีความแตกต่าง 

(comprehensive) 

2. ความพึงพอใจ (preference) ตอ้งมีความคงที2 (stable) คือ ไม่เปลี2ยนแปลงไปตาม

กาลเวลาและไม่ว่าจะใชว้ิธีการประเมินแบบใดย่อมไดมู้ลค่าความเต็มใจที2จะจ่าย (Willingness to 

pay: WTP) ไม่มีแตกต่างกนั (Kahneman et al, 1991: 30)  

3. Coherent คือ ความพึงพอใจย่อมมีความเป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องและไม่

ขดัแยง้กนัเช่น ถา้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจที2จะบริโภคสินคา้ A มากกวา่สินคา้ B ในขณะเดียวกนัก็

เต็มใจที2จะบริโภคสินคา้ B มากกว่าสินคา้ C ย่อมสรุปไดว้่าระหว่างสินคา้ A และ C บุคคลคนนีK   

ยอ่มเลือกที2จะบริโภคสินคา้ A มากกวา่สินคา้ C 

ปัจจยัที2เป็นตวักาํหนดค่าความมากน้อยของคุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ2งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ความจาํเป็นในการใชใ้นแต่ละช่วงเวลา ค่านิยม ความเตม็ใจที2จะจ่ายของบุคคล   

ที2เกี2ยวขอ้งความสมบูรณ์ของระบบตลาด ราคาที2มีอยู ่และนโยบายการแทรกแซงหรือการสนบัสนุน
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จากภาครัฐ เป็นต้น ซึ2 งเงื2อนไขเรื2 องเวลาและสถานการณ์จะมีบทบาททําให้ปัจจัยเหล่านัK น

เปลี2ยนแปลงไป ซึ2 งจากทฤษฎีและแนวคิดที2จะนาํหลกัเกณฑใ์นเรื2องเศรษฐศาสตร์มาใชพิ้จารณา

ประกอบการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติเพื2อกาํหนดค่าเสียหายในคดี

เกี2ยวกบัสิ2งแวดลอ้มดงักล่าว ซึ2 งจะเห็นไดว้่าเป็นการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยอาศยัตน้ทุน

และผลตอบแทนเป็นพืKนฐานของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เป็นการกําหนด

ค่าเสียหายในภาพรวมของความเสียหายทุกๆ ดา้น ที2เกิดขึKนต่อผูไ้ดรั้บความเสียหายหรือไดรั้บ

ผลกระทบจากปัญหาสิ2งแวดลอ้มที2เกิดขึKนทัKงทางตรงและทางออ้ม เช่น จาํนวนเงินหรือตน้ทุนใน

เชิงทางเศรษฐศาสตร์ และผลตอบแทนซึ2 งมีผูที้2ไดรั้บผลกระทบจากสิ2งแวดลอ้มจะตอ้งสูญเสียไป  

ทัK งในปัจจุบันและในอนาคต (ปรัชญานี ใจบุญ และ เพิ2ม หลวงแก้ว, 2564) นอกจากนีK ผลการ

วิเคราะห์มูลค่าความเสียหายตามหลกัเกณฑด์งักล่าวพบว่ามีมูลค่าสูงกว่าหลกัเกณฑท์างกฎหมาย

แพง่ในเรื2องของการละเมิด แต่ประโยชน์จากการกาํหนดค่าเสียหายในทางเศรษฐศาสตร์จะส่งผลให้

เกิดความชดัเจนในการที2ศาลจะใชดุ้ลพินิจกาํหนดค่าเสียหายไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํและสอดคลอ้ง

กบัความเสียหายจริงที2เกิดขึKนจากปัญหาดงักล่าว และยงัช่วยให้สามารถชดเชยความเสียหายแก่

ประชาชนผูที้2ไดรั้บความเสียหายจากผลกระทบทางสิ2งแวดลอ้มไดอ้ยา่งเป็นธรรม ในส่วนของการ

คาํนวณค่าเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติสามารถแยกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าเสียหาย

ทางตรง เช่น การคาํนวณเนืKอไมแ้ละของป่า และค่าเสียหายทางออ้ม คือ ค่าเสียหายจากผลกระทบ

ทางสิ2 งแวดลอ้มที2เกิดขึKนจากผลของการตดัไม้ทาํลายป่าตัK งแต่ค่าทาํให้ดินสูญหาย นํK าสูญหาย       

ธาตุอาหารหลกัในดินสูญหาย ค่าทาํให้อากาศมีอุณหภูมิเพิ2มสูงขึKน ตลอดจนค่าทาํให้เสียโอกาสที2

พืKนดินจะไดรั้บปริมาณนํKาฝนในแต่ละปีลดตํ2าลงกวา่ที2ควรจะเป็น ดงันัKน ค่าเสียหายทัKงหมดดงักล่าว

จึงถือไดว้่าเป็นค่าเสียหายตามมูลค่าทัKงหมดของทรัพยากรธรรมชาติที2ถูกทาํลายหรือไดรั้บความ

เสียหายซึ2 งศาลจะสั2งให้ผูก้ระทาํผิดตอ้งรับผิดชอบชดใชค่้าเสียหายให้แก่รัฐ (กฤษณพล ณ ถลาง, 

2556: 15) 

2.3.1 วธีิประเมินมูลค่าสิ#งแวดล้อม 

สถาบนัวิจยัเพื2อการพฒันาประเทศไทย (2543) ไดก้ล่าวถึงการเลือกวิธีการประเมินมูลค่า

สิ2งแวดลอ้มวา่ควรพิจารณาดงันีK   
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1. การพิจารณาผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ 

2. การจดักลุ่มประโยชน์ตามประเภทมูลค่าสิ2งแวดลอ้ม  

3. การพิจารณากรอบเวลาและขอ้จาํกดัของการศึกษา  

ซึ2 งในปัจจุบนัไดมี้การศึกษาวิธีการประเมินมูลค่าสิ2งแวดลอ้มที2เหมาะสมกบัประเภทของ

มูลค่าสิ2 งแวดล้อมได้หลายวิธี ซึ2 ง Chutubtim (2001) ได้แบ่งวิธีการประเมินมูลค่าสิ2 งแวดล้อม

ออกเป็น 2 แนวทาง คือ primary approach และ secondary approach โดยมีรายละเอียดดงันีK  

1. primary approach สามารถแบ่งออกเป็น 3 วธีิ ประกอบดว้ย 

1.1 วธีิ Market Price Approach หรือ Market Valuation (MV) เป็นการประเมิน

มูลค่าสิ2งแวดลอ้มโดยศึกษาการเปลี2ยนแปลงค่าใชจ่้ายของผูบ้ริโภค วิธีนีK เป็นการประเมินมูลค่า

สิ2งแวดลอ้มประเภท direct use value และ indirect use value ซึ2 งสามารถประเมินมูลค่าสิ2งแวดลอ้ม

ได ้3 วธีิ ไดแ้ก่ 

- Averting Expenditure Approach เมื2อคุณภาพสิ2งแวดลอ้มเปลี2ยนไป ผูบ้ริโภค

จะมีค่าใชจ่้ายเพิ2มขึKนหรือลดลงอยา่งไร เช่น การซืKอนํKาขวดดื2มเมื2อนํKาประปามีการปนเปืK อน  

- Dose Response Function เมื2อคุณภาพสิ2งแวดลอ้มเปลี2ยนไปส่งผลให้เกิดผล

กระทบหรือค่าใชจ่้ายต่อประชาชนอยา่งไร เช่น มลพิษอากาศเพิ2มขึKนส่งผลให้ประชาชนเป็นโรค

ทางเดินหายใจมากขึKน ทาํใหต้อ้งมีค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพสูงขึKน 

- Cost Replacement Approach เมื2อคุณภาพสิ2 งแวดล้อมเปลี2ยนไปจะสร้าง

ความเสียหายอะไรบา้งที2ก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายต่อประชาชน เช่น ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมทรัพยสิ์น

เมื2อเกิดเหตุการณ์นํKาท่วม 

1 .2  วิ ธี  Revealed Preferences หรือ  Indirect Methods เป็นการศึกษามูลค่า

สิ2งแวดลอ้มที2ไม่มีการซืKอขายโดยตรงแต่มูลค่านีK อาจซ่อนอยู่ในมูลค่าสินคา้อื2นๆ โดยมีหลายวิธี 

ไดแ้ก่ 

- แบบจาํลองตน้ทุนการท่องเที2ยว (Travel Cost Method: TCM) เป็นวิธีการวดั

โดยมกันาํมาใช้กบัการประเมินมูลค่าทางนันทนาการของสถานที2ท่องเที2ยวนัKนๆ เป็นการศึกษา      

ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนครัK งที2ประชาชนเขา้ชมสถานที2ท่องเที2ยวต่อปีกบัค่าใชจ่้ายในการ

เดินทาง ซึ2 งจะเหมือนกบัการศึกษาฟังก์ชนัอุปสงค ์(demand function) ของสถานที2ท่องเที2ยวนัKนๆ 
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โดยมูลค่านนัทนาการของสถานที2ท่องเที2ยวจะคาํนวณไดจ้ากส่วนเกินผูบ้ริโภค (consumer surplus) 

หรือขนาดพืKนที2ใตเ้ส้นฟังกช์นัอุปสงคน์ั2นเอง 

- Hedonic Price Model (HPM) เป็นวิธีใชป้ระเมินมูลค่าสิ2งแวดลอ้มประเภท 

direct use value และ  indirect use value เป็นการศึกษามูลค่าสิ2 งแวดล้อมเมื2อสิ2 งแวดล้อมเป็น

คุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ2งของสินคา้อื2นๆ ที2มีมูลค่าอยูใ่นตลาด 

- Factor Income Model (FIM) เป็นวธีิการประเมินเฉพาะกรณีที2สิ2งแวดลอ้มทาํ

หน้าที2เป็นส่วนหนึ2 งของปัจจยัการผลิต โดยใช้ขอ้มูลในระบบตลาดที2เกี2ยวขอ้งกบัสินคา้เอกชน 

(private goods) เพื2อนาํมาประเมินมูลค่าสินคา้และบริการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้ม 

ที2 เกี2ยวข้อง เช่น นํK าเสียทาํให้ต้นทุนในการผลิตนํK าประปาสูงขึK น วิธีนีK เป็นการประเมินมูลค่า

สิ2งแวดลอ้มประเภท indirect use value ซึ2 งสามารถกระทาํโดยผ่านฟังก์ชนัการผลิตหรือฟังก์ชนั

ตน้ทุนเพื2อการศึกษาถึงการเปลี2ยนแปลงสวสัดิการของผูผ้ลิตหรือผูบ้ริโภคที2เปลี2ยนแปลงไป 

1.3 Stated Preference เป็นวิธีการประเมินค่าโดยการสัมภาษณ์ประชาชน

โดยตรง โดยใช้คาํถามจากการสํารวจเพื2อแสดงให้เห็นถึงความพอใจของประชาชนที2มีต่อ

สิ2 งแวดล้อมโดยตรง ซึ2 งสามารถประเมินมูลค่าสิ2 งแวดล้อมได้ โดยในการสํารวจเป็นการถาม

ประชาชนดว้ยคาํถามที2ทาํใหป้ระชาชนตอ้งบอกถึงระดบัประโยชน์หรือโทษในรูปของมูลค่าที2มีต่อ

การเปลี2ยนแปลงสิ2งแวดลอ้มที2กาํลงัเกิดขึKนหรือสมมติขึKน คาํถามที2ใชใ้นการศึกษาอาจจะถามใน

ลักษณะความเต็มใจที2จะจ่าย (Willingness to Pay: WTP) หรือความเต็มใจที2ยอมรับเงินชดเชย 

(Willingness to Accept Compensation: WTAC) โดยสามารถตัKงคาํถามไดห้ลายวิธี และแต่ละวิธีจะ

มีการนาํมาปฏิบติัภายใตเ้งื2อนไขและสถานการณ์ที2ต่างกนัออกไปไดโ้ดยการปรับเปลี2ยนลกัษณะ

ของคาํถามที2ใชใ้นการสาํรวจทศันคติของประชาชนใหต้รงกบัเหตุการณ์ที2เกิดขึKน แมว้า่วิธีดงักล่าว

จะมีการใชเ้ทคนิคที2หลากหลายในการประเมินมูลค่าสิ2งแวดลอ้ม แต่อย่างไรก็ตามวิธีนีK ก็มีความ

ยุง่ยากในทางปฏิบติัมากกวา่วธีิอื2นๆ 

2. Secondary approach เป็นวธีิการประเมินมูลค่าสิ2งแวดลอ้มที2ผูป้ระเมินไม่ตอ้งทาํ

การสาํรวจ หรือเก็บขอ้มูลภาคสนามตามวิธีทัKงหมดที2กล่าวขา้งตน้และสามารถใชใ้นการประเมิน

มูลค่าสิ2งแวดลอ้มไดทุ้กประเภท เป็นวิธีการโอนมูลค่าสิ2งแวดลอ้มจากสถานที2ที2ไดมี้ผูท้าํการศึกษา

ประเมินไวแ้ลว้มายงัพืKนที2ที2กาํลงัตดัสินใจดาํเนินโครงการ ซึ2 งพืKนที2ทัKงสองแห่งดงักล่าวจะตอ้งมี
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ลกัษณะสภาพพืKนที2ที2ใกลเ้คียงกนั โดยอาจจะเป็นการโอนในรูปประโยชน์ กล่าวคือ โครงการที2

กาํลงัจะเกิดขึKนมีประโยชน์ต่อสิ2งแวดลอ้มอยา่งไร หรือในรูปของความเสียหายของสิ2งแวดลอ้มนัKน 

สาํหรับการโอนประโยชน์สามารถกระทาํได ้2 วธีิ คือ  

2.1 การโอนผา่นสมการ (transfer of function)  

2.2 การโอนผา่นมูลค่าหรือตวัเลข (transfer of value)  

วิธีดงักล่าวจึงเป็นวิธีที2สะดวกและรวดเร็วที2สุดในการประเมินมูลค่าสิ2งแวดลอ้ม

ในกรณีที2 เกิดปัญหาสิ2 งแวดล้อมกะทันหันและต้องการข้อมูลอย่างเร่งด่วนในการตัดสินใจ

ดาํเนินการ และไม่มีเวลามากพอในการศึกษาประเมินผลกระทบสิ2งแวดลอ้มดว้ยวิธีทางตรง ซึ2 งตอ้ง

ใชร้ะยะเวลาและงบประมาณที2สูงกวา่มากในการดาํเนินงาน 

นอกจากนีK ยงัมีวิธีการกาํหนดมูลค่าดว้ยราคาตลาด เมื2อมีตลาดของสิ2งแวดลอ้มนัKนและเป็น

ตลาดที2สมบูรณ์ การกาํหนดมูลค่าของสิ2งแวดลอ้มนัKนก็จะสามารถทาํไดง่้ายขึKน การหามูลค่าความ

เสียหายจากราคาตลาดสามารถทาํได ้3 วธีิ ไดแ้ก่ 

1. วิธีวดัการเปลี2ยนแปลงของผลผลิต (change of productivity) วิธีการนีK นิยมใช้

คาํนวณค่าเสียหายกรณีที2มีการเปลี2ยนแปลงทางสิ2งแวดลอ้มที2ส่งผลกระทบต่อการบริโภคอย่าง

ชดัเจน อาจเป็นการเปลี2ยนแปลงในคุณภาพหรือปริมาณของทรัพยากรที2ไดรั้บผลกระทบได ้(Le et 

al, 2019) เช่น นํKาเสียอาจทาํใหป้ริมาณผลิตผลทางการเกษตรที2ใชน้ํK าจากแหล่งนํKาดงักล่าวลดลงหรือ

ปริมาณผลผลิตเท่าเดิมแต่คุณภาพตํ2าลง  

2. วิธีวดัจากราคาที2ลดลง (diminution in value) คาํนวณจากราคาที2ลดลงโดย

เปรียบเทียบราคาตลาดก่อนและหลงัเกิดเหตุ (Sanders, 1996) 

3. วิธีวดัจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและฟืK นฟู (cost of repair and restoration)  

วิธีนีK เป็นทางเลือกในการคาํนวณค่าเสียหายอีกแบบหนึ2 งซึ2 งใช้กบัทรัพยากรที2ไม่ไดเ้สียหายไป

ทัKงหมด เช่น แม่นํK าที2ไดรั้บมลพิษทาํใหป้ลาหรือสัตวน์ํK าตาย ค่าใชจ่้ายในการปล่อยปลาและสัตวน์ํK า

กลบัคืนสู่แหล่งนํKาธรรมชาติดงักล่าวกส็ามารถที2จะนาํมาคาํนวณเป็นค่าเสียหายได ้
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2.4 แนวคดิการกาํหนดความเสียหายทางสิHงแวดล้อมในต่างประเทศ 

การพิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี2ยวกับการกําหนดค่าความเสียหายในคดี

สิ2งแวดลอ้มนัKน จาํเป็นอย่างยิ2งที2จะตอ้งทาํการศึกษาเปรียบเทียบกบัมาตรการและการบงัคบัใช้

กฎหมายเพื2อกาํหนดค่าความเสียหายของสิ2งแวดลอ้มในต่างประเทศ โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกทาํการศึกษา

ตามแนวทางของศาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี2ปุ่น เนื2องจากทัKงสองประเทศนัKนถือ

ได้ว่าเป็นประเทศตน้แบบในการกาํหนดกฎหมายในเรื2 องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ2งด้านปัญหา

สิ2งแวดลอ้มซึ2 งทัKงสองประเทศให้ความสําคญัอย่างมากในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ2งแวดลอ้ม อีกทัKงยงัเป็น 2 ใน 23 ประเทศสมาชิกผูริ้เริ2มองคก์ารเพื2อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา  ( Organization for Economic Co-Operation and Development: OECD)  ใน เ ดื อน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ซึ2 งไดมี้การประชุมของรัฐมลตรีดา้นสิ2งแวดลอ้มของแต่ละประเทศสมาชิก

เพื2อหารือเกี2ยวกบัหลกัการกาํหนดตวับุคคลผูรั้บผดิชอบที2ก่อความเสียหายต่อสิ2งแวดลอ้ม ตลอดจน

หนา้ที2และความรับผิดชอบของผูก่้อมลพิษที2ส่งผลกระทบต่อสิ2งแวดลอ้ม จึงถือไดว้่ากฎหมายและ

แนวทางของศาลจากทัKงสหรัฐอเมริกาและญี2ปุ่นถือไดว้่าเป็นตวัอย่างที2ดีในการนาํมาประยุกต์ใช ้   

ในการศึกษาครัK งนีK   

2.4.1 แนวคดิของศาลประเทศสหรัฐอเมริกาในการกาํหนดค่าเสียหาย 

การประเมินมูลค่าสิ2งแวดลอ้มนอกจากจะเป็นปัญหาที2ยากลาํบากแลว้ยงัเป็นประเดน็สาํคญั

ในคดีสิ2 งแวดลอ้มซึ2 งมกัจะมีการต่อสู้กันอย่างยืดเยืKอเป็นเวลานานในการพิจารณาคดีของศาล

ยติุธรรมสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด โดยเฉพาะอยา่งยิ2งปัญหาในเรื2องการกาํหนดค่าความเสียหาย

ของทรัพยากรธรรมชาติภายใต ้“The Comprehensive Environmental Response, Compensation and 

Liability Act : CERCLA” (Applegate, 1994) ซึ2 งหมายถึงกฎหมายว่าด้วยความรับผิด การชดเชย 

และความรับผิดชอบทางสิ2งแวดลอ้มอยา่งคลอบคลุม หรือเรียกสัKนๆว่า “Superfund” และกฎหมาย

เกี2ยวกบัสิ2งแวดลอ้มฉบบัอื2น เช่น กฎหมายว่าดว้ยภาวะมลพิษจากนํK ามนั (The Oil Pollution Act : 

OPA) (Rodriguez & Jaffe, 1990) ความไม่พร้อมของศาลยติุธรรมในเรื2องนีK ยอ่มจะส่งผลต่อการทาํ

หน้าที2ในการปกป้องคุ้มครองสิ2 งแวดล้อมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในฐานะที2 เป็นผูมี้หน้าที2

รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแทนประชาชนตามทฤษฎีทรัสต์เพื2อมหาชน 

(Public Trust Doctrine) (Araiza, 1997) ยกตวัอย่างเช่น คดี Ohio v. Department of Interior เป็นคดี
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สําคญัที2มีผลต่อการพฒันาแนวความคิดในเรื2องการประเมินมูลค่าสิ2งแวดลอ้มหรือการกาํหนดค่า

ความเสียหายของสิ2 งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก (Bailey, 1994) ศาล D.C. Circuit        

ไดว้นิิจฉยัโดยวางหลกัการประเมินค่าความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติไว ้2 ประการดว้ยกนั คือ  

1. หลกัการประเมินมูลค่าโดยคิดคาํนวณจากตน้ทุนค่าใชจ่้ายที2ตอ้งสูญเสียไปใน

การฟืK นฟูสภาพความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ (Restoration Costs)  

2. หลกัการประเมินมูลค่า (ทางเศรษฐกิจ) ของสิ2งแวดลอ้มส่วนที2ไม่ไดเ้กิดจาก 

การใช ้(Non-use Value) ดว้ยเครื2องมือทางเศรษฐศาสตร์ที2เรียกว่า “Contingent Valuation Method: 

CVM”  

ในเวลาต่อมาศาล D.C. Circuit ของสหรัฐไดว้างหลกัไวว้า่ หลกัการ the lesser of ของระเบียบ

ดงักล่าวมีผลเป็นโมฆะเพราะขดัแยง้กบัเจตนารมณ์ของรัฐสภาที2ตอ้งการใชค่้าใชจ่้ายในการฟืK นฟู

ความเสียหายเป็นฐานในการประเมินความเสียหายสาํหรับการทาํใหสิ้2งแวดลอ้มที2เสียหายกลบัคืน 

สู่สภาพปกติเท่านัKน และการเนน้ไปที2การใชเ้ทคนิคหรือเครื2องมือทางเศรษฐศาสตร์ในระบบตลาด

มากกว่าเทคนิคหรือเครื2 องมือที2ไม่ใช้ระบบตลาดดงัเช่น CVM ก็เป็นเรื2 องที2ไม่ถูกตอ้งเนื2องจาก      

มูลค่าที2ไม่ไดเ้กิดจากการใชท้รัพยากร (Non Use Value) สมควรที2จะตอ้งคาํนึงถึงการประเมินความ

เสียหายดงักล่าว ดว้ยคาํวินิจฉยัของศาลดงักล่าวนอกจากจะรับรองว่าวิธีการประเมินดว้ยเครื2องมือ

ทางเศรษฐศาสตร์ที2ไม่ใชร้ะบบตลาดอยา่งเช่น CVM เป็นเครื2องมือที2น่าเชื2อถือไดแ้ลว้นัKน ยงัถือว่า

เครื2องมือดงักล่าวเป็นเครื2องมืออนัดบัแรกที2ตอ้งใชใ้นการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที2ไม่ไดเ้กิด

จากการใชท้รัพยากรนัKนอีกดว้ย  

จากผลคาํวินิจฉยัคดีดงักล่าวทาํให้นกักฎหมายของสหรัฐฯ ต่างออกมาแสดงความคิดเห็น

กนัอย่างมากมาย เช่น Frederick R. Anderson ไดใ้ห้ความเห็นว่า รัฐสภาออกกฎหมาย Superfund 

โดยมีเจตนารมณ์ที2จะทาํการขจดัพืKนที2ต่างๆ ที2ปนเปืK อนจากสารพิษอนัตรายเพื2อฟืK นฟูให้กลบัคืน     

สู่สภาพดีดงัเดิม ดงันัKน วตัถุประสงคข์องการประเมินความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติตาม

พระราชบญัญติัว่าดว้ยความรับผิดการชดเชยและความรับผิดชอบทางสิ2งแวดลอ้มอยา่งครอบคลุม 

(MacAyeal, 1999) นอกจากนีK  Frank B. Cross ยงัไดใ้หค้วามเห็นวา่ การประเมินมูลค่าความเสียหาย

ของสิ2งแวดลอ้มถือไดว้่าจาํเป็นอยา่งยิ2งในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของมหาชน และเป็นการ

รับรองหลักการที2ว่าผูที้2 ก่อให้เกิดความเสียหายได้รับภาระในส่วนนีK ตามหลักการทฤษฎีทาง
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เศรษฐศาสตร์เกี2ยวกบัการจดัการตน้ทุนภายนอก (externalities) และสนบัสนุนวา่หลกัการประเมิน

จากค่าใชจ่้ายในการฟืK นฟูเป็นฐานคิดคาํนวณเป็นหลกัการที2ถูกตอ้งเหมาะสมนอกเสียจากวา่ตวัเลข

ความเสียหายที2ไดจ้ะแตกต่างจากความเสียหายที2แทจ้ริงเป็นจาํนวนมาก ซึ2 งในกรณีเช่นนีK คงตอ้ง

อาศยัหลกัการประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติที2สูญเสียไปดว้ยเครื2 องมือทางเศรษฐศาสตร์ที2

เรียกว่า “Contingent Valuation Method : CVM” ในการประเมินความเสียหายแทน แมใ้นบางครัK ง

ผลลพัธ์ที2ไดอ้าจมีมูลค่าที2ค่อนขา้งสูงเกินกว่าความเป็นจริงก็สามารถใชก้าํหนดเพดานขัKนสูงของ

มูลค่าความเสียหายไดเ้พื2อหลีกเลี2ยงความผดิพลาดที2อาจเกิดขึKนจากการประเมิน 

อย่างไรก็ตามคาํตัดสินของศาลในคดีดังกล่าวเป็นต้นเหตุให้เกิดข้อถกเถียงกันอย่าง

กวา้งขวางในสหรัฐอเมริกาถึงเทคนิคหรือวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ที2ถูกตอ้งและเหมาะสมในการ

คาํนวณมูลค่าความเสียหายของสิ2งแวดลอ้ม และคาํวนิิจฉยันีKยงัไดถู้กนาํไปใชใ้นการออกกฎระเบียบ

ของหน่วยงานราชการที2เกี2ยวขอ้งและใชเ้ป็นหลกัอา้งอิงคดีต่างๆ ต่อมาอีกหลายคดีดว้ยกนั 

จากการศึกษาเกี2ยวกบัแนวคิดของศาลประเทศสหรัฐอเมริกาในการกาํหนดมูลค่าความ

เสียหายทางสิ2งแวดลอ้มสามารถสรุปไดว้า่ หลกัการประเมินมูลค่าความเสียหายของสิ2งแวดลอ้มจะ

แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินตน้ทุนค่าใช้จ่ายที2ใช้สําหรับการฟืK นฟูความ

เสียหายที2เกิดขึKนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้ม และการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของ

สิ2งแวดลอ้มในส่วนที2เสียโอกาสในการนาํมาใชอ้นัเนื2องมาจากความเสียหายหรือความเสื2อมโทรม

ของทรัพยากร ซึ2 งการประเมินมูลค่าทัKงสองส่วนนัKนจะมีขอ้ดีตรงที2สามารถประเมินค่าสินไหม

ทดแทนได้ง่ายทัK งในมิติของมูลค่าตน้ทุนดาํเนินการฟืK นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้ม  

พร้อมกบัการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจที2จะตอ้งสูญเสียไปจากการไม่สามารถนาํสิ2งแวดลอ้มใน

ส่วนที2เกิดความเสียหายมาใชใ้นการสร้างมูลค่าเพิ2ม แต่ในขณะเดียวกนัยงัไม่มีการกาํหนดขอบเขต

หรือจุดสิKนสุดสาํหรับการประเมินมูลค่าความเสียหายที2เกิดขึKนจากการฟืK นฟูสิ2งแวดลอ้มวา่จะสิKนสุด

เมื2อใด นอกจากนีK มูลค่าทางเศรษฐกิจของสิ2งแวดลอ้มที2เสียโอกาสในการนาํไปใชน้ัKนควรมีการระบุ

ถึงช่วงเวลาหรือแนวโน้มของมูลค่าที2จะเพิ2มสูงขึKนในอนาคตสอดคลอ้งกบัปริมาณความเสียหาย 

เนื2องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มที2เสียหายในบางครัK งอาจจะมีความเสียหายในวงกวา้ง

ซึ2 งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไดน้านหลายปี ซึ2 งหากประเมินเพียงแค่มูลค่าทางเศรษฐกิจใน

ปัจจุบนัอาจส่งใหเ้สียโอกาสที2ควรจะไดรั้บจากมูลค่าเพิ2มที2สูงขึKน  
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2.4.2 แนวคดิของศาลประเทศญี#ปุ่นในการกาํหนดค่าเสียหาย 

ประเทศญี2ปุ่นมีการปรับปรุงแกไ้ขเกี2ยวกบักฎหมายดา้นสิ2งแวดลอ้มเชิงรุกอยู่ตลอดเวลา

เพื2อเป็นการจดัการปัญหาเพื2อลดระดบัปัญหาทางสิ2งแวดลอ้ม เนื2องจากกระบวนการยติุธรรมของ

ญี2ปุ่นที2มีอยูใ่นปัจจุบนัอาจยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาสิ2งแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ั2งยนืมากนกั เพราะญี2ปุ่น

ไม่มีองคก์รหรือศาลสิ2งแวดลอ้มที2มีกระบวนการดาํเนินคดีสิ2งแวดลอ้มที2สะดวกและรวดเร็ว แต่ใน

ขณะเดียวกนัศาลญี2ปุ่นก็สามารถแกไ้ขปัญหาสิ2งแวดลอ้มไดใ้นระดบัหนึ2 ง โดยใชร้ะบบศาลและ

กฎหมายที2มีอยู ่นอกจากนีK ยงัมีการบญัญติักฎหมายใหม่ๆ เพื2อเป็นการจดัการกบัปัญหาสิ2งแวดลอ้ม

โดยเฉพาะ ซึ2 งการดาํเนินคดีสิ2งแวดลอ้มของศาลญี2ปุ่นในระยะแรกนัKนจะเป็นการฟ้องร้องเพื2อ

เรียกร้องค่าเสียหายและทดแทนวา่ดว้ยประมวลกฎหมายแพง่ มาตรา 709 ซึ2 งกล่าววา่บุคคลใดละเมิด

สิทธิและประโยชน์ที2ผูบุ้คคลอื2นพึงจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายไม่วา่จะดว้ยจงใจหรือความ

ประมาท บุคคลนัKนจะตอ้งรับผดิชดใชค่้าสินไหมทดแทนความเสียหายที2เกิดขึKน (ภชัชา ธาํรงอาจริยกุล, 

2562: 691) นอกจากนีKทนายความยงัอา้งหลกักฎหมายในการฟ้องร้องคดีอีก 2 อย่าง คือ อา้งหลกั

กรรมสิทธิi ในการฟ้องคดี คือ เจา้ของกรรมสิทธิi มีแดนกรรมสิทธิi เหนือพืKนดินและใตดิ้น โดยหลกั

ดงักล่าวนีK มีใหแ้ก่เจา้ของกรรมสิทธิi เท่านัKนโดยที2ผูเ้ช่าจะไม่ไดรั้บสิทธิi นีK  ในเวลาต่อมาการดาํเนินคดี

จึงมีลกัษณะเป็นไปตามกฎหมายแพ่ง กล่าวคือ ผูใ้ดที2ไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายทัKงต่อชีวิตและ

ทรัพยสิ์นอยา่งไร กใ็หด้าํเนินการฟ้องร้องเพื2อใหไ้ดสิ้2งนัKนทดแทนกลบัคืนมา เช่น กรณีคดีอิไต-อิไต 

ซึ2 งเป็นกรณีที2ประชาชนบริโภคนํK าปนเปืK อนสารแคดเมียมที2รั2วไหลจากเหมืองแร่ลงสู่แหล่งนํK า

ธรรมชาติ ก่อใหเ้กิดโรคกระดูกผเุป็นจาํนวนมากอนัเนื2องมาจากสารแคดเมียมสะสมในร่างกายเป็น

เวลานานและมีผลต่อกระดูก บรรดาผูเ้สียหายจึงรวมตวักนัฟ้องร้องต่อศาลญี2ปุ่นเพื2อเรียกร้อง         

ค่าสินไหมทดแทน ซึ2 งภายหลงัศาลญี2ปุ่นไดพิ้จารณาจนสามารถพิสูจน์ไดว้่าโรคกระดูกผุนัKนเป็น  

ผลมาจากสารแคดเมียมที2ปนเปืK อนมาจากเหมือนแร่ของบริษทั Mitsui ดงันัKน ทางบริษทัจึงตอ้ง

รับผิดชอบชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหายทัKงหมดที2ไดด้าํเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย  

ดว้ยตนเองและรวมไปถึงผูที้2ไม่ไดเ้ขา้ร่วมการดาํเนินคดีดว้ยตนเอง ตลอดจนค่าทดแทนให้แก่

ทายาทผูป่้วยที2ไดเ้สียชีวติไปก่อนหนา้นีK  (จรณชยั ศลัยพงษ,์ 2525)  

นอกจากนีK  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของศาลญี2ปุ่นสามารถดาํเนินการ

ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที2เกิดขึKนแลว้ และค่าเสียหายในอนาคตได ้แต่จะแบ่งอยา่งไรว่าค่าเสียหาย
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ส่วนใดเป็นอดีตและส่วนใดเป็นค่าเสียหายในอนาคตนัKน ศาลญี2ปุ่นจะถือวนัพิจารณาเป็นเวลา

สุดทา้ย (ไม่ใช่วนัตดัสิน) เป็นจุดแบ่งความเสียหายในอดีตและอนาคต เนื2องจากในวนัพิจารณาคดี

วนัสุดทา้ยนัKน คู่ความสามารถแสดงความเสียหายที2เกิดขึKนแลว้ทัKงหมดได ้และในศาลสูงของญี2ปุ่น  

กไ็ดมี้การแบ่งแยกค่าเสียหายในอดีตและอนาคตอีกดว้ย โดยค่าเสียหายในอนาคตของศาลชัKนตน้จะ

กลายเป็นค่าเสียหายในอดีตจนถึงวนัที2ศาลสูงพิจารณาคดีเสร็จสิKน เพราะศาลสูงยงัสามารถพิจารณา

ขอ้เทจ็จริงได ้ศาลสูงสุดกจ็ะสามารถถือการแบ่งแยกตามศาลสูง (ประกอบ ลีนะเปสนนัท,์ 2550) 

จากการศึกษาเกี2ยวกบัแนวคิดของศาลประเทศญี2ปุ่นในการกาํหนดมูลค่าความเสียหายทาง

สิ2งแวดลอ้มสามารถสรุปไดว้่า ประเทศญี2ปุ่นนัKนไม่ไดมี้ศาลสําหรับการพิจารณาคดีสิ2งแวดลอ้ม

โดยเฉพาะ ซึ2 งอาจเนื2องมาจากมาตรการบังคบัใช้กฎหมาย การปลูกฝังจิตสํานึกในการรักษา

สิ2งแวดลอ้ม มาตรการและขอ้บงัคบัต่างๆ ที2เกี2ยวกบัการรักษาและป้องกนัผลกระทบทางสิ2งแวดลอ้ม

อยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรกต็ามสาํหรับการชดใชค่้าเสียหายของคดีสิ2งแวดลอ้มในทางแพง่นัKนจะ

พิจารณาตามความเสียหายที2เกิดขึKนจริงทัKงต่อผูไ้ดรั้บความเสียหายโดยตรงและทายาทของผูเ้สียหาย

ในกรณีที2เสียชีวติไปแลว้ นอกเหนือกจากนีKยงัสามารถเรียกร้องค่าเสียหายที2อาจเกิดขึKนในอนาคตได้

หากพิจารณาแลว้ว่าความเสียหายที2เกิดขึKนนัKนส่งผลกระทบระยะยาวในอนาคต โดยศาลประเทศ

ญี2ปุ่นยงัมีการแบ่งแยกค่าเสียหายในอดีตและอนาคตตามวนัที2พิจารณาของแต่ละศาลเพื2อให้เกิด

ความเป็นธรรมแก่ผูไ้ด้รับผลกระทบมากที2สุดจนถึงวนัพิจารณาในศาลสูงสุด จะถือได้ว่าวนั

พิจารณาของแต่ละศาลที2ผ่านมานัKนจะกลายเป็นค่าเสียหายในอดีตของศาลสูงสุด ส่งผลให้ผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบสามารถเรียกร้องค่าเสียหายไดอ้ยา่งครอบคลุมมากที2สุด 

 

2.5 เหตุการณ์เรือบรรทุกนํOาตาลทรายดบิล่มในจงัหวดัอ่างทอง 
การขนส่งทางนํK าในประเทศไทยนัKนถือไดว้่ายงัคงไดรั้บความนิยมมาอยา่งยาวนานตัKงแต่

อดีตจนถึงปัจจุบนั เนื2องจากในประเทศไทยมีลาํนํK าหลายสายที2สําคญัและลาํนํK าหลายสายยงัมี

ระยะทางยาวผ่านหลายจงัหวดั เช่น แม่นํK าเจา้พระยาซึ2 งถือได้ว่ามีความยาวกว่า 372 กิโลเมตร      

โดยเกิดขึKนจากการมาบรรจบกนัของแม่นํK าปิงและแม่นํK าน่านที2จงัหวดันครสวรรคท์อดยาวลงมา

จนถึงจงัหวดัสมุทรปราการก่อนออกสู่อ่าวไทย (การประปานครหลวง, 2558) ส่งผลให้แม่นํK า

เจา้พระยากลายเป็นเส้นทางคมนาคมที2สาํคญัสาํหรับการเดินทางและการขนส่งสินคา้หลากหลาย
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ประเภทซึ2 งหนึ2 งในนัKนคือการขนส่งนํK าตาลทรายดิบ โดยเมื2อวนัที2 3 มีนาคม พ.ศ. 2550 ไดเ้กิดเหตุ

เรือบรรทุกนํK าตาลทรายดิบล่มกลางแม่นํK าเจา้พระยาบริเวณท่ามิตรผล ตาํบลโพสะ อาํเภอเมือง 

จงัหวดัอ่างทอง โดยตวัเรือบรรทุกนํK าตาลทรายดิบจาํนวน 650 ตนั ของบริษทั ส่งออกนํK าตาลสยาม 

จาํกดั ซึ2 งดาํเนินการขนส่งโดยบริษทั เจา้สมุทรการขนส่ง จาํกดั เนื2องจากเรือบรรทุกนํKาตาลทรายดิบ

จาํนวนมาก บวกกบัจุดที2เรือล่มนัKนพบวา่มีสันดอนกลางแม่นํK าชนเขา้กบัทอ้งเรือจึงเป็นผลใหเ้รือรั2ว

และล่มลงในลกัษณะตะแคงกาบซ้ายก่อนจมลงมิดในที2สุด ส่งผลให้นํK าตาลทรายดิบรั2วไหลลง         

สู่แม่นํKาเจา้พระยาอยา่งรวดเร็ว หลงัจากเรือล่มเพียงหนึ2งวนัมีการรายงานการพบซากสตัวน์ํK าลอยตาย

เป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ2งปลาในกระชังของเกษตรกรผูเ้พาะเลีK ยงในแม่นํK าเจา้พระยา 

จังหวดัอ่างทอง ไปจนถึงจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ซึ2 งอยู่ห่างจากจุดที2เรือล่มหลายกิโลเมตร 

ในขณะที2เริ2มมีการเกบ็กูซ้ากเรือในวนัที2 10-16 มีนาคม พ.ศ. 2550 ซึ2 งการกูซ้ากในขณะนัKนไดมี้การ

สูบนํK าตาลทรายดิบออกจากซากเรือที2อบัปางเพื2อลดนํK าหนกัของเรือให้ง่ายต่อการเก็บกู ้แต่การสูบ

นํK าตาลทรายดิบกลบัปล่อยทิKงลงสู่แม่นํK าเจา้พระยาซํK าโดยที2ไม่ไดมี้การปล่อยทิKงบนบกและจดัการ

อย่างเหมาะสม ส่งผลให้วิกฤตนํK าเสียและปลาของเกษตรกรกว่า 200 ราย ตายเป็นจาํนวนเพิ2ม      

มากขึKน ในเวลาต่อมาจึงไดมี้การประกาศให้พืKนที2จงัหวดัอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาเป็นเขต   

ภยัพิบติัฉุกเฉิน (มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2554) 

ภายหลงัจากการประกาศภยัพิบติัฉุกเฉินไดมี้การเร่งระบายนํK าเสียโดยกรมชลประทาน

อนุมติัใหเ้ปิดประตูระบายนํKาจากเขื2อนเจา้พระยาและเขื2อนพระรามหกพร้อมดว้ยการติดตัKงเครื2องกล

เติมอากาศและเครื2องผลกัดนันํK าเพื2อเร่งการระบายนํK าออกสู่อ่าวไทยอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการ

ระบายนํK าจากเขื2อนต่างๆ เพื2อเร่งผลกัดนันํK าเสียให้รวดเร็วมากยิ2งขึKน ในขณะเดียวกนัชาวบา้นและ

เกษตรกรในพืKนที2ต่างตัKงขอ้สงสัยไปยงัโรงงานผลิตผงชูรสอายิโนะทาการะ ซึ2 งตัK งอยู่ในตาํบล      

บางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง จนเกิดการประทว้งหน้าโรงงานเพื2อเรียกร้องให้มีการ

ตรวจสอบจนกระทั2งไดมี้การจดัตัKงคณะกรรมเฉพาะกิจเพื2อตรวจสอบและหาสาเหตุการเน่าเสียของ

แม่นํK าเจา้พระยาซึ2 งประกอบดว้ยตวัแทนจากชาวบา้น เกษตรกร เจา้หน้าที2ภาครัฐ ผูป้ระกอบการ   

จากผลการตรวจสอบพบว่าโรงงานผลิตผงชูรสอายิโนะทาการะไดมี้ระบบการบาํบดันํK าเสียก่อน

ปล่อยออกสู่แม่นํK าเจา้พระยาซึ2 งนํK าเสียที2ปล่อยออกนัKนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที2กรมควบคุมมลพิษ

กาํหนด จนในที2สุดนัKนพบวา่สาเหตุเกิดจากเรือบรรทุกนํK าตาลทรายดิบล่มส่งผลใหน้ํK าตาลทรายดิบ
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รั2วไหลออกสู่สิ2งแวดลอ้ม ซึ2 งนํK าตาลถือไดว้่าเป็นแหล่งอาหารสําคญัของแบคทีเรียและจุลินทรีย ์ 

ตามธรรมชาติเป็นผลการเจริญเติบโตของจุลินทรียอ์ย่างฉับพลนั โดยที2กระบวนการย่อยสลาย

นํK าตาลของเชืKอจุลินทรียจ์าํเป็นอยา่งยิ2งที2จะตอ้งใชอ้อกซิเจน ส่งผลใหอ้อกซิเจนในแม่นํK าเจา้พระยา

ตํ2ากว่าค่ามาตรฐานจึงเป็นสาเหตุให้ปลาในกระชงัและสัตวน์ํK าอื2นๆ ตายเป็นจาํนวนมาก โดยมีการ

ประเมินมูลค่าความเสียหายในเบืKองตน้กวา่ 21 ลา้นบาท และในเบืKองตน้กรมควบคุมมลพิษไดเ้ป็น

โจทกย์ื2นฟ้องบริษทันํK าตาลโดยเรียกค่าเสียหายกวา่ 41 ลา้นบาท ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญติั

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2554) 

หลงัจากการต่อสู้คดีมาอย่างยาวนานจนถึงชัKนศาลฎีกาในวนัที2 6 กันยายน พ.ศ. 2559      

รวมระยะเวลากว่า 9 ปี ไดมี้การพิพากษาให้จาํเลยร่วมกนัชดใชค่้าเสียหายให้แก่โจทกร์วมเป็นเงิน

ทัKงสิKนกว่า 36 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีK ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าวนับถดัจากวนัฟ้อง      

เป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จแก่โจทก์ทัKงหมด (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) ซึ2 งจากกรณีตวัอย่าง

ดงักล่าวนัKนสามารถนาํไปวเิคราะห์ร่วมกบักฎหมายสิ2งแวดลอ้มเพื2อเป็นแนวทางในการศึกษาปัญหา

และอุปสรรคในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้ม และเพื2อเป็นแนวทางในการกาํหนด

มูลค่าความเสียหายที2เหมาะสมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มที2ไดรั้บความเสียหายจากการ

กระทาํของมนุษยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

 

 

 



 

บทที2 3 

 

ข้อกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายในการเรียกค่าเสียหาย 

ในคดสิี2งแวดล้อม  

การศึกษาขอ้กฎหมายหรือหลกัเกณฑท์างกฎหมายในการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้ม        

ซึ2 งในประเทศไทยนัKนได้มีกฎหมายหลากหลายฉบบั โดยมีพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นแนวทางหลกัสําหรับการจดัการและควบคุมดูแล        

ทัKงในส่วนของการคุม้ครองและการกาํหนดความรับผิดทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ2งการเรียก

ค่าเสียหายหรือการกาํหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีสิ2 งแวดล้อม ซึ2 งในบทนีK เป็นการศึกษาถึง

แนวทางดา้นกฎหมายดงักล่าวซึ2 งรวมไปถึงขอ้กฎหมายอื2น ๆ ที2เกี2ยวขอ้ง เพื2อนาํมาวิเคราะห์ในการ

เรียกร้องค่าเสียหายอนัเกิดจากการไดรั้บความเดือดร้อนและผลกระทบที2เกิดขึKนจากคดีสิ2งแวดลอ้ม 

ซึ2 งรวมไปถึงการกาํหนดมูลค่าของสิ2งแวดลอ้มเพื2อนาํไปสู่การประเมินมูลค่าความเสียหายที2เกิดขึKน

จริงในปัจจุบนั และความเสียหายในอนาคต  

 

3.1 การกาํหนดค่าสินไหมทดแทนในทางละเมดิ 

การกาํหนดค่าสินไหนทดแทนนัKนถูกกาํหนดอยูใ่นกฎหมายหลายฉบบั โดยเริ2มตน้พิจารณา

จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 438 ไดมี้การกล่าว ถึงค่าสินไหมทดแทนที2ผูเ้สียหาย

ควรไดรั้บจากผลกระทบจากปัญหาสิ2งแวดลอ้มเอาไวว้า่ “ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใชโ้ดยสถานใด

เพียงใดนัKนให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่ พฤติการณ์ และความร้ายแรงแห่งละเมิด” ศาลจะตอ้งทาํ

หนา้ที2เป็นผูพิ้จารณาและวินิจฉยัตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด อีกทัKงยงัเป็น

หลกัทั2วไปในการกาํหนดค่าสินไหมทดแทนโดยกาํหนดให้ผูเ้สียหายกลบัคืนสู่สภาวะดังเดิม      

ก่อนเกิดเหตุการณ์หรือก่อนได้รับผลกระทบ เช่น การกาํหนดให้สิ2 งแวดล้อมที2เสียหายไปใน

ลกัษณะใดก็จะตอ้งไดรั้บการฟืK นฟูให้เหมือนหรือใกลเ้คียงดงัสภาพเดิมก่อนไดรั้บความเสียหาย 

หากไม่สามารถฟืK นฟูไดต้ามเดิมก็จะตอ้งมีการชดใช้ความเสียดว้ยประการอื2นๆ เช่น การชดใช้     

เป็นตวัเงิน หรือการชดเชยในรูปแบบของการพฒันาพืKนที2ที2ไดรั้บความเสียหายที2ไม่สามารถฟืK นฟู

ให้กลบัเป็นสภาพเดิม โดยการเปลี2ยนแปลงสภาพสิ2งแวดลอ้มนัKนๆ ให้ดียิ2งขึKน แต่ในกรณีที2มี
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กฎหมายบญัญติัวิธีการชดใชไ้วโ้ดยเฉพาะ เช่น กรณีตามมาตรา 439 ถึงมาตรา 447 แห่งประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์หรือกฎหมายพิเศษอื2นๆ กจ็ะตอ้งเป็นไปตามที2กฎหมายมาตรานัKนระบุไว้

เท่านัKน แต่ในทางกลบักนัหากไม่การมีบญัญติัไวเ้ป็นพิเศษก็จะตอ้งบงัคบัตามมาตรา 438 ในเรื2อง  

ค่าสินไหมทดแทนในทางละเมิด โดยอาจแบ่งการพิจารณาออกไดเ้ป็น 4 หวัขอ้ดงันีK  

3.1.1 ประเภทค่าสินไหมทดแทน 

เมื2อพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์มาตรา 438 จะมีใจความ  

สาํคญัหลกั ไดแ้ก่ “ค่าสินไหมทดแทน” และ “ค่าเสียหาย” การคืนทรัพยสิ์นหรือการชดใชต้ามราคา

ค่าเสียหาย แต่การชดใชค่้าสินไหมทดแทนไม่ไดมี้เพียงการคืนทรัพยสิ์นหรือใชร้าคาและการใช้

ค่าเสียหายเท่านัKน หากแต่ในกรณีที2ทาํใหบุ้คคลเกิดความเสียหายแก่ชื2อเสียง ศาลจะสั2งใหด้าํเนินการ

เพื2อให้บุคคลซึ2 งเป็นโจทก์ไดชื้2อเสียงคืน นอกจากนีK มาตรา 447 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์ก็ยงัเป็นการใชค่้าสินไหมทดแทนอยา่งหนึ2ง เพราะอยูใ่นหมวด 2 เรื2อง ค่าสินไหมทดแทน

เพื2อละเมิดเช่นเดียวกนั ซึ2 งการสั2งให้หยุดการกระทาํการละเมิดอย่างต่อเนื2องแมไ้ม่ใช่ค่าสินไหม

ทดแทนแต่ก็อาจฟ้องไดต้ามบทบญัญติัของกฎหมายนัKนๆ เช่น การอยูโ่ดยละเมิดแลว้ไม่ยอมออก

จะตอ้งอาศยัหลกักรรมสิทธิi ตามมาตรา 1336 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หรือสิทธิ

ครอบครองตามมาตรา 1375 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์จะมีสิทธิในการเรียกคืน      

การครอบครองหรือการระงบัเรื2องการก่อความเดือดร้อนรําคาญตามมาตรา 1337 แห่งประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์การใหรื้Kอสิ2งปลูกสร้างที2ละเมิด การเรียกใหจ้ดัการเพื2อป้องกนัอนัตรายที2

อาจเกิดขึKนจากสิ2งปลูกสร้างตามมาตรา 435 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หรือการฟ้อง

หน่วยงานภาครัฐที2ไม่ออกใบอนุญาตในการทาํกิจการบางอยา่งตามที2ร้องขอได ้

การคืนทรัพยสิ์นหรือใช้ราคาทรัพยที์2ตอ้งเสียไปเพราะถูกนาํไปโดยละเมิดในลกัษณะ     

แยง่การครอบครอง เจา้ของหรือผูมี้สิทธิครอบครองมีสิทธิที2จะดาํเนินการติดตามเอาทรัพยคื์นได้

ตามมาตรา 438 ประกอบมาตรา 1336 หรือมาตรา 1375 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์      

ที2กล่าวว่าหากไม่สามารถคืนไดก้็จะตอ้งมีการกาํหนดราคาเพื2อทดแทน แต่ในขณะเดียวกนัหาก

ทรัพย์สินนัK นเสื2 อมเสียหรือถูกทาํลายลงโดยอุบัติเหตุก่อนการส่งคืน จาํเลยผูล้ะเมิดก็จะต้อง

รับผิดชอบตามที2ไดมี้การบญัญติัไวใ้นมาตรา 439 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์การคืน

หรือใชร้าคาทรัพยจ์ะตอ้งเป็นไปตามลาํดบั คือ หากสามารถคืนทรัพยไ์ดจ้ะตอ้งดาํเนินการคืนทรัพย์

ให้ก่อนที2ฝ่ายใดฝ่ายหนึ2 งจะเลือกขอใช้ราคาทัKงที2ไม่สามารถคืนทรัพยไ์ด ้ในส่วนของการชดใช้

ค่าเสียหายนอกเหนือจากการให้คืนหรือใชร้าคาทรัพยสิ์นที2ถูกละเมิดแลว้ นอกจากนีK ค่าสินไหม
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ทดแทนทาํใหบุ้คคลอื2นเกิดความเสียหายตามที2บญัญติัไวใ้นมาตรา 4205 แห่งประมวลกฎหมายแพง่

และพาณิชย ์ที2กล่าววา่ การเกิดความเสียหายทัKงแก่ชีวติ ร่างกาย อนามยั เสรีภาพ ทรัพยสิ์น หรือสิทธิ

อื2นใดก็ตามนัKน ความเสียหายทัKงหมดที2เกิดขึKนนีK มีวิธีการเรียกตามที2บญัญติัไวใ้นมาตรา 438 วรรค

หนึ2ง แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

3.1.2 วธีิกาํหนดค่าสินไหมทดแทน 

การชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 438 

ได้กาํหนดให้บงัคบัใช้ตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิด ซึ2 งในบางครัK งถ้าหาก

ผูเ้สียหายก็มีส่วนแห่งความผิดเช่นเดียวกนัแมเ้พียงเล็กน้อยก็ตาม ศาลก็อาจจะแบ่งส่วนรับผิดไว้

ตามที2บญัญติัในมาตรา 442 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์หรือวา่ความเสียหายนัKนเกิดจาก

การกระทาํของกลุ่มบุคคลที2มิใช่เป็นตวัการร่วมตามมาตรา 432 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์ศาลกอ็าจจะพิจารณาวา่บุคคลผูใ้ดพึงรับผดิเท่าใดตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการ

ละเมิดในแต่ละสถานตามมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ซึ2 งหมายถึงใหบุ้คคล   

ผูล้ะเมิดจะตอ้งทาํการชดใชค่้าสินไหมทดแทน โดยจะใหคื้นทรัพยสิ์น ชดใชต้ามราคาทรัพย ์ชดใช้

ค่าเสียหาย หรือให้โฆษณาทางหน้าสื2อ เช่น หนังสือพิมพ ์เป็นตน้ และการชดใช้เพียงใดนัKนจะ

กล่าวถึงการใหช้ดใชเ้ป็นเงินจาํนวนเท่าใด การโฆษณาเพื2อชดใชเ้ป็นการชีKแจงหรือการขอโทษทาง

หนงัสือพิมพเ์ป็นจาํนวนกี2วนั และในส่วนของพฤติการณ์แห่งละเมิดจะกล่าวถึงขอ้เทจ็จริงเกี2ยวกบั

การกระทาํของจาํเลยว่ามีเจตนาอย่างไร ซึ2 งหากเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็จะ

กาํหนดค่าสินไหมทดแทนให้จาํเลยตอ้งชดใชเ้ป็นจาํนวนมาก ขอ้เท็จจริงเหล่านีK ผ่านขัKนตอนการ

พิจารณาวา่จาํเลยไดล้ะเมิดแลว้แต่ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว กจ็ะนาํมาประกอบการพิจารณาในการกาํหนด

ค่าเสียหายดว้ย นอกจากนีKการกาํหนดความร้ายแรงแห่งละเมิดจะกล่าวถึงกรณีที2จาํเลยทาํการละเมิด

โดยจงใจ อุกอาจ ทารุณโหดร้าย ในลกัษณะของการละเมิดซํK า หรือมีการใชอ้าวธุร้ายแรง 

3.1.3 การใช้ดุลพนิิจกาํหนดค่าเสียหาย 

การใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาเพื2อกาํหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทางสิ2งแวดลอ้มนัKน

อาจจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 กระบวนการ ดงันีK  (สถาบนัวจิยัเพื2อการพฒันาประเทศไทย, 2553) 

1. การกาํหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ เนื2องจากในบางครัK งการละเมิดเป็นการกระทาํ

ที2มีพฤติการณ์ร้ายแรง อุกอาจ แมจ้ะมีการห้ามปรามแลว้แต่ก็คงเกิดการฝ่าฝืน ทา้ทายอาํนาจของ

กฎหมายแห่งรัฐ เนื2องจากผูก้ระทาํผิดโดยส่วนใหญ่มกัจะจงใจกระทาํการละเมิดเพราะได้รับ

 
5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 420 บญัญติัว่า ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาํต่อบุคคลอื9นโดยผิดกฎหมายให้เขา

เสียหายถึงแก่ชีวติกดี็ แก่ร่างกายกดี็ อนามยักดี็ เสรีภาพกดี็ ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอยา่งหนึ9งอยา่งใดกดี็ ท่านวา่ผูน้ัXนทาํละเมิดจาํตอ้งใชค่้า

สินไหมทดแทนเพื9อการนัXน 
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ประโยชน์สูงกวา่การกระทาํโดยวิธีการอื2น ศาลจึงใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาเพื2อกาํหนดค่าเสียหาย

ให้เป็นเยี2ยงอยา่งแก่ผูที้2กระทาํผิด เป็นการพิจารณาถึงความชั2วร้ายของจาํเลย โดยกาํหนดให้ชดใช้

ค่าเสียหายมากกว่าความเสียหายที2เป็นจริงหรือสูงกว่าปกติเพื2อเป็นการลงโทษผูท้าํละเมิดศาล      

(ธนวชัร กิติโกมลสุข, 2561) 

2. การกาํหนดค่าเสียหายน้อยกว่าความจริง จะมีการพิจารณาในคดีที2ผูเ้สียหาย      

มีส่วนก่อใหเ้กิดความเสียหายทัKงทางตรงและทางออ้ม และในกรณีที2ผูเ้สียหายไม่ช่วยบรรเทาความ

เสียหาย โดยผูล้ะเมิดไดท้าํการละเมิดในขณะที2ผูเ้สียหายกมี็ส่วนผดิที2เป็นสาเหตุใหเ้กิดการก่อความ

เสียหายเหล่านัKน ไม่วา่จะจงใจหรือเกิดขึKนจากความประมาทเลินเล่อของตวัผูเ้สียหายเอง เมื2อเหตุที2

เกิดขึKนเพราะผูเ้สียหายมีส่วนผิดอยู่ดว้ยนัKน ศาลอาจกาํหนดค่าเสียหายให้ตํ2ากว่าความเสียหายที2

เกิดขึKนจริง และในกรณีที2ความผิดดงักล่าวมีระดบัความรุนแรงที2เทียบเท่ากบัความเสียหาย ศาลก็

อาจพิจารณาให้ค่าเสียหายเป็นค่าฤชาธรรมเนียมแก่ศาลไปโดยปริยาย โดยอาจมีการยกฟ้องโจทก์

แต่ในแง่ของกฎหมายวิธีพิจารณาความผิดแมผู้เ้สียหายจะมีส่วนแห่งความผิดอยูด่ว้ยก็จะไม่ตดัลด

อาํนาจการฟ้องของผูเ้สียหาย และแมจ้าํเลยจะมิไดก้ระทาํการยกขอ้ที2ผูเ้สียหายมีส่วนผิดอยูด่ว้ยขึKน

ต่อสู้ ศาลกมี็อาํนาจยกเอาเหตุที2ผูเ้สียหายมีส่วนผดิดว้ยขึKนมาเป็นเหตุในการลดค่าเสียหายลงไดต้าม

พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

ส่วนกรณีที2ผูเ้สียหายมีพฤติการณ์ไม่ช่วยบรรเทาความเสียหายอาจแยกยอ่ยออกไดเ้ป็น 2 กรณี คือ 

กรณีที2ผูท้าํการละเมิดไม่ไดพิ้จารณาไตร่ตรองมาก่อนว่าจะเกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงผิดปกติ

โดยผูเ้สียหายละเลย และกรณีที2ผูเ้สียหายละเลยไม่กระทาํการปัดป้องหรือบรรเทาความเสียหาย     

แมผู้เ้สียหายจะสามารถบรรเทาเหตุแห่งความรุนแรงลงไดก้ต็าม ศาลอาจกาํหนดค่าสินไหม ทดแทน

ใหผู้เ้สียหายไดรั้บนอ้ยลงกเ็ป็นได ้(วชัราภรณ์ จิตรชุ่ม, 2564) 

3. การกาํหนดค่าเสียหายโดยประมาณ ซึ2 งมีการพิจารณาทัKงการกาํหนดค่าสินไหม

ทดแทนอนัเป็นบททั2วไปตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 438 ในกรณีมีความเสียหาย

แต่โจทก์นําสืบค่าเสียหายไม่ได้ หรือการกาํหนดค่าสินไหมทดแทนเฉพาะเรื2 องประเภทความ

เสียหายที2ไม่ใช่ตวัเงินตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 446 และ 447 

3.1.4 ดอกเบีXยในค่าเสียหาย 

เมื2อโจทกมี์สิทธิไดรั้บการชดใชค่้าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

มาตรา 438 และมาตราอื2นๆ หากการชดเชยดงักล่าวเป็นลกัษณะของตวัเงิน จาํเลยก็จะตอ้งรับผิด    

ในดอกเบีKยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตัKงแต่วนัที2ทาํการละเมิดซึ2 งจะถือเป็นวนัผิดนดัตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 206 และ 224 แต่เนื2องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค    

โควิด-19 ที2ส่งผลส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจซึ2 งทาํให้รายไดข้องประชาชนลดลง อีกทัKงยงัมีภาระ
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หนีK สินต่อครัวเรือนในอตัราที2เพิ2มสูงขึKน ดงันัKน รัฐบาลจึงไดมี้การตราพระราชกาํหนดแกไ้ขเพิ2มเติม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พ.ศ. 2564 มาตรา 36 ใหล้ดอตัราดอกเบีKยลงเหลือร้อยละ 3 ต่อปี 

โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลงัเป็นผูพิ้จารณาปรับอตัราดอกเบีKยทุก 3 ปี เพื2อให้สอดคลอ้งกบั

สภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลานัKนๆ 

 

3.2 การกําหนดค่าสินไหมทดแทนในคดี สิH งแวดล้อมโดยอาศัยหลักกฎหมาย                 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

3.2.1 การกาํหนดค่าสินไหมทดแทนโดยอาศัยหลกักฎหมายเรื#องละเมิด 

การเรียกร้องค่าเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้มนัKนส่วนใหญ่จะเป็นการดาํเนินการโดย

โจทกท์าํการฟ้องร้องกล่าวหาไปยงัจาํเลยเกี2ยวกบัการกระทาํต่างๆ ที2นาํไปสู่การละเมิดจนก่อใหเ้กิด

ความเสียหายแก่โจทกต์ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 420 ซึ2 งศาลกจ็ะตอ้งวินิจฉยัวา่

จาํเลยมีพฤติกรรมละเมิดต่อโจทกจ์ริงหรือไม่ หากกระทาํการละเมิดจนก่อใหเ้กิดความเสียหายจริง 

ศาลก็จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเพื2อกาํหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ ทัKงนีK เป็นไปตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์มาตรา 438 วรรคหนึ2 ง ที2ได้มีการบญัญติัให้การกาํหนดค่า

สินไหมทดแทนเป็นไปตามดุลพินิจของศาลโดยจะพิจารณาถึงวิธีการต่างๆ ซึ2 งจะขึK นอยู่กับ

พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิด โดยอาจพิจารณาวา่ความเสียหายใหเ้ตม็จาํนวน แต่หาก

มีส่วนผดิอยูด่ว้ยศาลกอ็าจปรับลดค่าเสียหายที2จาํเลยละเมิดจะตอ้งรับผดิตามส่วนสดัส่วนแห่งความ

เสียหาย ซึ2 งเมื2อพิจารณาจากแนวคาํพิพากษาศาลฎีกาพบว่าในคดีสิ2 งแวดลอ้มนัKนค่าเสียหายที2       

ศาลฎีกาไดมี้การพิจารณาใหจ้าํเลยตอ้งรับผดิอาจแบ่งออกตามลกัษณะความเสียหายไดด้งันีK  

1. ค่าสินไหมทดแทนอนัเนื2องมาจากทาํให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย 

อนามยั หรือเสรีภาพ เช่น ผลกระทบหรือความเสียหายจากคดีสิ2 งแวดลอ้มที2จาํเลยกระทาํการ          

ทัKงโดยความประมาทหรือโดยความจงใจจนเป็นเหตุให้ความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามยั 

หรือเสรีภาพ แก่โจทก ์จาํเลยจะตอ้งชดใชค่้าสินไหมทดแทนใหแ้ก่โจทกต์ามประมวลกฎหมายแพง่

และพาณิชย ์มาตรา 420 ซึ2 งโจทก์มีสิทธิจะปฏิบติัการเพื2อยงัความเสียหายหรือความเดือดร้อน

รําคาญใหสิ้Kนไป โดยไม่ลบลา้งสิทธิที2จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชย ์มาตรา 1337 

2. ค่าสินไหมทดแทนอนัเนื2องมาจากทาํให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์น เช่น    

การกระทาํการใดกต็ามที2นาํมาสู่การเบียดบงัทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มใหเ้ป็นของตนเอง 

 
6 พระราชกาํหนดแกไ้ขเพิ9มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์พ.ศ. 2564, มาตรา 3 
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หรือเพื2อให้ตนเองไดรั้บประโยชน์แต่เพียงผูเ้ดียว จาํเลยจะตอ้งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่

ผูเ้สียหายนัKน 

3.2.2 การกําหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีสิ#งแวดล้อมโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1337 

มาตรานีK เป็นกรณีที2บุคคลใชสิ้ทธิของตนไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิi ในทรัพยสิ์นหรือ

สิทธิอื2นใด จนเป็นเหตุให้เจ้าของทรัพยสิ์นได้รับความเสียหาย หรือได้รับความเดือดร้อนเกิน

สมควรกว่าเหตุอนัเขา้ข่ายลกัษณะเป็นการทาํละเมิดอยา่งหนึ2 ง แต่เป็นการละเมิดในลกัษณะพิเศษ    

ที2มุ่งคุม้ครองเฉพาะเจา้ของทรัพยสิ์นเท่านัKน และให้สิทธิพิเศษแก่เจา้ของทรัพยสิ์นในอนัที2จะขจดั

ปัดเป่าความเสียหายหรือความเดือดร้อนใหสิ้Kนไปนอกเหนือไปจากการเรียกค่าสินไหมทดแทนตาม

ลกัษณะละเมิดทั2วๆไป (บญัญติั สุชีวะ, 2530) สาํหรับความเสียหายหรือเดือดร้อนอนัเกิดจากการใช้

สิทธิของตนนัKนอาจจะเกิดจากเสียงดงัของเครื2องจกัร กลิ2นเหม็นของโรงงานอุตสาหกรรม อากาศ  

ที2ปนเปืK อนฝุ่ นละอองที2เกิดขึKนจากโรงงานอุตสาหกรรม นํK าเสียที2โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยลง          

สู่แหล่งนํK าโดยไม่ได้รับการบาํบัด ส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนรําคาญต่อ

ทรัพยสิ์นโดยตรง เช่น นํK าเสียที2ไหลเขา้ไปในพืKนที2ของโจทก์ส่งผลให้พรรณไมข้องโจทก์ลม้ตาย 

หรือเป็นการสร้างความเดือดร้อนรําคาญต่อความสะดวกสบาย สุขภาพอนามยัของเจา้ของทรัพยสิ์น

กเ็ป็นได ้

 

3.3 การกําหนดค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในคดีสิH งแวดล้อมโดยอาศัย
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิHงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 

และมาตรา 97 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีบทบญัญติั

เกี2ยวกบัความรับผิดทางแพ่ง 2 มาตรา คือ มาตรา 96 ซึ2 งเป็นความรับผิดต่อความเสียหายจากมลพิษ 

โดยมีใจความสําคญัที2ได้มีการบญัญติัเอาไวว้่าดงันีK  “แหล่งกาํเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็น

แหล่งกาํเนิดของการรั2วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอนัเป็นเหตุให้ผูอื้2นไดรั้บอนัตรายแก่ชีวิต 

ร่างกาย หรือสุขภาพอนามยั หรือเป็นเหตุใหท้รัพยสิ์นของผูอื้2นหรือของรัฐเสียหายดว้ยประการใดๆ 

เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษนัKนมีหน้าที2ตอ้งรับผิดชดใชค่้าสินไหมทดแทนหรือ

ค่าเสียหายเพื2อการนัKน ไม่ว่าการรั2วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนัKนจะเกิดจากการกระทาํโดย   

จงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เวน้แต่     

ในกรณีที2พิสูจน์ไดว้า่มลพิษเช่นวา่นัKนเกิดจาก 
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(1) เหตุสุดวสิยัหรือการสงคราม 

(2) การกระทาํตามคาํสั2งของรัฐบาลหรือเจา้พนกังานของรัฐ 

(3) การกระทาํหรือละเวน้การกระทาํของผูที้2ไดรั้บอนัตรายหรือความเสียหายเอง หรือของ

บุคคลอื2นซึ2 งมีหนา้ที2รับผดิชอบโดยตรงหรือโดยออ้มในการรั2วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษ

นัKน” 

ซึ2 งค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายที2เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษมีหนา้ที2

ตอ้งรับผดิตามวรรคหนึ2ง ซึ2 งจะหมายความรวมถึงค่าใชจ่้ายทัKงหมดที2ทางราชการจะตอ้งรับภาระใน

การชาํระจริงในการขจดัมลพิษที2เกิดขึKนนัKนร่วมดว้ย นอกจากนีK  ยงัหมายรวมถึงพระราชบญัญติั

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 977 ซึ2 งเป็นความรับผิดในกรณี 

เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติซึ2งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน  

3.3.1 การกาํหนดค่าสินไหมทดแทนอนัเนื#องมาจากการเกดิมลพษิ 

              ความรับผิดทางแพ่งในการเ รียกร้องค่า เ สียหายในคดีสิ2 งแวดล้อมตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในส่วนมาตรา 96 เป็น

การรับผิดทางแพ่งที2ได้กาํหนดให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษต้องรับผิดใน

ค่าเสียหายจากการรั2วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษที2เป็นเหตุให้ผูรั้บได้รับอนัตรายแก่ชีวิต 

ร่างกายหรือสุขภาพอนามัยหรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผูอื้2น หรือของรัฐเสียหาย โดยใน

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ไดใ้หค้าํนิยาม

หมายความว่า “แหล่งกาํเนิดมลพิษ” หมายถึง ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ2 งก่อสร้าง     

ยานพาหนะ สถานที2ประกอบกิจการใดๆ หรือสิ2งอื2นใดซึ2 งเป็นแหล่งที2มาของมลพิษนัKน “มลพิษ” 

หมายถึง ของเสียวตัถุอนัตราย และมวลสารอื2นๆ รวมทัKงกากตะกอน หรือสิ2งตกคา้งจากสิ2งเหล่านัKน

ที2ถูกปล่อยทิKงจากแหล่งกาํเนิดมลพิษ หรือที2มีอยู่ในสิ2งแวดลอ้มธรรมชาติ ซึ2 งก่อให้เกิดหรืออาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ2งแวดลอ้มหรือภาวะที2เป็นพิษภยัอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของ

ประชาชน และให้หมายความรวมถึงรังสี ความร้อน แสง เสียงกลิ2น ความสั2นสะเทือน หรือเหตุ

รําคาญอื2นๆ ที2เกิดจากการปล่อยออกจากแหล่งกาํเนิดมลพิษดว้ย ดงันัKน แหล่งกาํเนิดมลพิษจะ

ครอบคลุมถึงแหล่งกาํเนิดมลพิษทุกประเภทและมลพิษนัKนหมายรวมถึงสิ2งต่างๆ ที2อาจก่อให้เกิด

 
7 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ9งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 97 บญัญติัว่า “ผูใ้ดกระทาํหรือละเวน้การกระทาํ

ดว้ยประการใดโดยมิชอบดว้ยกฎหมายอนัเป็นการทาํลายหรือทาํให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ9 งเป็นของรัฐหรือ

เป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน มีหน้าที9ตอ้งรับผิดชอบชดใชค่้าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทัXงหมดของทรัพยากรธรรมชาติที9ถูก

ทาํลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนัXน” 
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ผลกระทบต่อสิ2งแวดลอ้มหรืออนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยไ์ม่ว่าสิ2งที2ปล่อยออกมานัKนจะ

เป็นประโยชน์ทัKงในทางตรงหรือทางออ้มกต็าม 

ในส่วนค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 นัKน นอกจากเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งมลพิษ     

ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนในทาํนองเดียวกันกับค่าสินไหมทดแทนที2บัญญัติไวใ้นประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยต์ามลกัษณะของการละเมิดแลว้นัKน ทางราชการอาจเรียกเอาค่าใชจ่้ายที2

ตอ้งเสียไปในการขจดัมลพิษจากเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งมลพิษนัKนไดด้ว้ย ซึ2 งเมื2อนาํกรณี 

เรือบรรทุกนํK าตาลทรายดิบล่มในจงัหวดัอ่างเมื2อปี พ.ศ. 2550 มาพิจารณาร่วมกบัมาตรา 96 แห่ง

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จะพบว่า แหล่งกาํเนิด

มลพิษในขณะนัKนคือนํKาตาลทรายดิบ 650 ตนั ซึ2 งมีการรั2วไหลจากเรือบรรทุกนํKาตาลทรายลงสู่แม่นํKา

เจา้พระยา สร้างความเสียหายทัKงต่อสิ2งแวดลอ้มในแม่นํK าเจา้พระยาและเกษตรกรผูเ้พาะเลีKยงปลาใน

กระชงั ดงันัKน เจา้ของนํK าตาลทรายดิบซึ2 งก็คือ บริษทั ส่งออกนํK าตาลสยาม จาํกดั จะตอ้งเป็นผูช้ดใช้

ค่าเสียหายที2เกิดขึKน โดยกรมควบคุมมลพิษเป็นโจทกย์ื2นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นเงินทัKงสิKน

กวา่ 21 ลา้นบาท 

3.3.2 การกาํหนดค่าสินไหมทดแทนจากการก่อให้เกดิความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ

ซึ#งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดนิ 

บทบัญญติัในพระราชบัญญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2 งแวดล้อมแห่งชาติ     

พ.ศ.2535 มาตรา 97 เป็นการกาํหนดมาตรการเพื2อฟืK นฟูทรัพยากรธรรมชาติที2ถูกทาํลายหรือไดรั้บ

ความเสียหายจากการกระทาํของบุคคลฝ่ายจาํเลยซึ2 งถือได้ว่าเป็นความผิดต่อรัฐเช่นเดียวกัน         

โดยใจความหลกัของมาตรานีK  เพื2อเป็นการบงัคบัให้จาํเลยผูก้ระทาํผิดต่อสิ2งแวดลอ้มจะตอ้งรับผิด

ชดใชใ้นความเสียหายที2ตนเองไดก่้อขึKนใหแ้ก่รัฐซึ2 งเป็นผูที้2มีหนา้ที2ควบคุมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยในส่วนของการพิจารณามูลค่าความเสียหายนัKน มาตรา 97 ไดก้าํหนดให้ผูที้2ตอ้งรับผิดชอบ

จะตอ้งชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่รัฐตามมูลค่าทัKงหมดของทรัพยากรธรรมชาติที2ถูกทาํลาย สูญหาย หรือ

เสียไป ซึ2 งในทางปฏิบติัหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมป่าไมจ้ะเป็นผูฟ้้องเรียกค่าเสียหายจากผูก้ระทาํ

ผิดดงักล่าว โดยอาศยัหลกัเกณฑ์การคาํนวณค่าเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติของกรมป่าไม ้    

โดยอาศยัมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์มาใชค้าํนวณค่าเสียหายดว้ย โดยคาํนวณค่าเสียหาย

แยกเป็นค่าเสียหายโดยตรงประกอบด้วยเนืKอไม้และของป่าที2เสียหายและค่าเสียหายทางออ้ม         

คือ ค่าเสียหายทางสิ2งแวดลอ้ม เช่น ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช เรื2อง  

การกาํหนดมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และ

สวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 ขอ้ 11 จะต้องมีการจัดตัK งคณะกรรมการกาํหนดมูลค่าความเสียหาย
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ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการพิจารณาตามหลกัเกณฑต่์างๆ ที2ไดก้าํหนดไว ้เช่น แบบจาํลองการ

ประเมินค่าปริมาณนํKาและดินที2สูญหาย แบบจาํลองการประเมินค่าอากาศที2ร้อนขึKน เป็นตน้ และเมื2อ

นาํกรณีเรือบรรทุกนํK าตาลทรายดิบล่มในจงัหวดัอ่างเมื2อปี พ.ศ. 2550 มาพิจารณาร่วมกบัมาตรา 97 

แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จะพบว่า เกษตรกร   

ผูเ้พาะเลีKยงปลาในกระชงัที2ไดรั้บผลกระทบ หน่วยงานที2เกี2ยวขอ้งในการกาํจดัมลพิษที2เกิดขึKนจาก

นํK าตาลทรายดิบรั2วไหล ไดมี้การประเมินมูลค่าความเสียหายและค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาและ

ฟืK นฟูสิ2งแวดลอ้มของแม่นํK าเจา้พระยามายงักรมควบคุมมลพิษในการกาํหนดมูลค่าความเสียหายที2

เกิดขึKนแก่จาํเลยซึ2งเป็นเจา้ของนํKาตาลทรายดิบ (แหล่งกาํเนิดมลพิษ) มีหนา้ที2ในการชดใชค่้าเสียหาย

และสินไหมทดแทนใหแ้ก่โจทกต์ามมูลค่าความเสียหายทัKงหมด 



 

บทที2 4 

 

การวเิคราะห์ปัญหาและอปุสรรคในการเรียกค่าเสียหายในคดคีวาม 

ที2เกี2ยวกบัสิ2งแวดล้อม  

 

จากการศึกษาการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้มที2กล่าวถึงในบทขา้งตน้ พบว่า การ

กาํหนดหลกัการเพื2อพิจารณาการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้มมีความสาํคญัอยา่งมากต่อการ

ประเมินมูลค่าความเสียหายซึ2 งครอบคลุมความเสียหายแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากคดีสิ2งแวดลอ้ม    

ทัKงในระยะสัKน และระยะยาว เช่น ทรัพยสิ์นที2ไดรั้บความเสียหาย การเสียโอกาสในการใชท้รัพยากร

ที2สูญเสียไปในอนาคต ผลกระทบทางจิตใจ ตลอดจนการชดใช้ค่าเสียหายเกี2ยวกับการฟืK นฟู

สิ2งแวดลอ้มที2ไดรั้บผลกระทบซึ2 งไม่เพียงเป็นการฟืK นฟูในปัจจุบนัเท่านัKน แต่ยงัตอ้งรวมไปถึงการ

ชดใชค่้าเสียหายสาํหรับการฟืK นฟูสิ2งแวดลอ้มในระยะยาว ซึ2 งกฎหมายในปัจจุบนันัKนไดก้าํหนดให้

เจา้ของแหล่งกาํเนิดมลพิษจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบชดใชค่้าเสียหายจากความประมาทเลินเล่อของ

เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษ โดยหลักกฎหมายของประเทศไทยเกี2ยวกับคดี

สิ2งแวดลอ้มในปัจจุบนัยงัคงใชพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

เป็นกฎหมายหลกัที2บงัคบัใชส้ําหรับการป้องกนัไม่ให้ผูใ้ดละเมิดหรือลกัลอบปล่อยมลพิษ และ     

สิ2งปฏิกูลออกสู่สิ2งแวดลอ้ม อีกทัKงยงัมีการกาํหนดมาตรการรับผิดทางคดีแพ่งเอาไวใ้นมาตรา 96 

และ 978 แต่ในขณะเดียวกนัการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที2เกิดจากการรั2วไหลของมลพิษหรือการลุก

ลํKาซึ2 งนาํไปสู่การทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มมีความซบัซอ้นและยากต่อการประเมิน

ความเสียหายเป็นมูลค่าที2แทจ้ริง เนื2องจากความเสียหายที2เกิดขึKนส่วนใหญ่นัKนมกัจะมีความเกี2ยวขอ้ง

กบัระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ และการเสียโอกาสที2ควรไดรั้บจากการใชท้รัพยากรซึ2 งสูญเสียไป 

ดงันัKน การที2ศาลนาํหลกักฎหมายทั2วไปมาใชใ้นการพิจารณาตดัสินคดีสิ2งแวดลอ้มที2เกิดจากมลพิษ

และการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นการขดัต่อหลกักฎหมายสิ2งแวดลอ้มซึ2 งเป็นกฎหมาย

เฉพาะที2มีการบงัคบัใชอ้ยู่แลว้ในปัจจุบนั อาจส่งผลให้ผูเ้สียหายเกิดความรู้สึกไม่ไดรั้บความเป็น 

 
8 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ9งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535, มาตรา 96, มาตรา 97 
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ธรรมเนื2องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มมกัไม่สามารถตีเป็นมูลค่ากลางทางการตลาดได ้

จึงก่อใหเ้กิดปัญหาการกาํหนดค่าเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้ม 

ปัญหาที2เกิดขึKนเกี2ยวกบัการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้มส่วนใหญ่อาจเกิดขึKนจาก     

ตวับทกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายในปัจจุบนัที2อาจยงัไม่มีความเหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบั

สถานการณ์และปัญหาผลกระทบต่อสิ2งแวดลอ้มที2เกิดขึKนในปัจจุบนั เนื2องจากผูรั้กษากฎหมายอาจ

ไม่มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเต็มที2 กฎหมายไม่ครอบคลุมปัญหาหรือผลกระทบที2เกิดขึKนอย่าง

เพียงพอ ส่งผลให้ผูก้ระทาํผิดไม่สามารถที2จะชดใชค่้าเสียหายให้กบัผูเ้สียหายจากคดีสิ2งแวดลอ้ม   

ไดอ้ยา่งยติุธรรมและคุม้ค่ากบัความเสียหายที2เกิดขึKนจริงทัKงในปัจจุบนัและที2ส่งผลกระทบในระยะยาว 

ดงันัKน ผูว้ิจยัจึงทาํการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียกค่าเสียหายในคดีความที2เกี2ยวกบั

สิ2งแวดลอ้ม โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดงันีK  

 

4.1 การวเิคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายทีHเกีHยวกบัการกาํหนดค่าเสียหายในคดสิีHงแวดล้อม 

ปัญหาขอ้กฎหมายที2เกี2ยวกบัการกาํหนดค่าเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้มถือไดว้า่เป็นปัญหาที2มี

ความสาํคญัอยา่งยิ2ง อีกทัKงยงัเป็นคดีที2แตกต่างจากคดีความทั2วไปในลกัษณะของเหตุที2ทาํใหเ้กิดคดี 

(มูลคดี) และลกัษณะของผลกระทบที2เกิดขึKน เนื2องจากเป็นกระทาํที2ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้ม ซึ2 งยงัส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้ง อยา่งไรก็ตามการ

รับผิดทางคดีแพ่งยงัคงมีความยุง่ยากและซบัซ้อนซึ2 งผลกระทบมกัจะไม่เกิดขึKนเฉพาะกลุ่มเท่านัKน   

แต่ความเสียหายนัKนมกัจะก่อใหเ้กิดการเปลี2ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสิ2งแวดลอ้มซึ2งมีผลต่อระบบ

นิเวศน์ในการดาํรงชีวติเป็นห่วงโซ่ต่อเนื2องกนั ไม่วา่จะเป็นพืช สตัว ์และมนุษย ์ดงันัKนความเสียหาย

ที2เกิดขึKนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ2 งแวดล้อมจึงมิอาจฟืK นฟูขึKนมาได้ในเวลาอนัใกล้ มิอาจ

ทดแทนไดด้ว้ยองค์ความรู้ของมนุษย ์หรือตอ้งใช้ระยะเวลานานให้การบาํรุงรักษาให้กลบัมามี

สภาพใกลเ้คียงดงัเดิม อีกทัKงยงัมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายในฟืK นฟูเป็นจาํนวนมาก แตกต่างจากความเสียหาย

ที2เกิดขึKนกบัสิ2งที2มนุษยส์ร้างขึKนซึ2งสามารถปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมือนเดิมหรือดีกวา่เดิมไดต้ลอดเวลา  

สําหรับค่าเสียหายตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ    

พ.ศ. 2535 มาตรา 96 เป็นบทบญัญติัเกี2ยวกบัความรับผิดโดยเคร่งครัดของผูก้ระทาํความผิดที2

ก่อใหเ้กิดมลพิษและนาํไปสู่ปัญหาสิ2งแวดลอ้ม จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบแมมิ้ไดก้ระทาํโดยจงใจหรือ

เกิดจากความประมาทเลินเล่อเวน้แต่จะเขา้ข่ายขอ้ยกเวน้ของกฎหมาย โดยเจา้ของหรือผูค้รอบครอง

แหล่งกาํเนิดมลพิษจะตอ้งมีหน้าที2ชดใชค่้าเสียหาย ตลอดจนค่าใชจ่้ายทัKงหมดที2หน่วยงานต่างๆ 

จะตอ้งรับแบกรับภาระตน้ทุนค่าใชจ่้ายจริงสาํหรับการขจดัมลพิษและการฟืK นฟูสิ2งแวดลอ้มที2ไดรั้บ

ผลกระทบทัKงหมด  
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ในส่วนของมาตรา 97 ได้มีการบัญญัติให้ผูก้ระทาํความผิดจะต้องดําเนินการชดใช้

ค่าเสียหายแก่รัฐตามมูลค่าทัK งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที2 ถูกทําลายหรือสูญหาย แต่ใน

ขณะเดียวกนัพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กลบัยงั

ไม่ได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์ในการกาํหนดค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนแยกส่วนไว  ้ดังนัK น        

เมื2อเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ2 งแวดล้อมผูไ้ด้รับผลกระทบส่วนใหญ่คือ

ประชาชนจาํนวนมาก ดงัเช่นในกรณีเรือบรรทุกนํK าตาลทรายดิบล่มในแม่นํK าเจา้พระยา จงัหวดั

อ่างทองเมื2อปี พ.ศ. 2550 ซึ2 งส่งผลกระทบไม่เพียงแต่สิ2งแวดลอ้ม ประชาชน และเกษตรกรใน

บริเวณอาํเภอป่าโมกเท่านัKน แต่ยงัส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งไปยงัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาซึ2 งเป็น

เส้นทางที2แม่นํK าเจา้พระยาไหลผา่นก่อนเขา้สู่กรุงเทพและไหลลงสู่อ่าวไทยที2จงัหวดัสมุทรปราการ 

ดงันัKน ปัญหาที2มกัเกิดขึKนอยูเ่ป็นประจาํ คือ กระบวนการพิจารณาคดีที2มีจาํนวนคู่ความและพยาน

เป็นจาํนวนมาก โดยความเสียหายที2เกิดขึKนกบัประชาชนนัKนมาจากสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ

ไดรั้บผลกระทบจากมลภาวะเป็นพิษ เช่น มลพิษทางนํK าจากกรณีนํK าตาลทรายดิบรั2วไหลลงสู่แม่นํK า

เจา้พระยา จนทาํใหจุ้ลินทรียใ์นนํK าเจริญเติบโตอยา่งทวีคูณส่งผลใหแ้ม่นํK าเจา้พระยาเกิดการเน่าเสีย 

เป็นตน้  

ดงันัKน ประเด็นที2เกี2ยวขอ้งกบัการกาํหนดค่าเสียหายจึงมกัเป็นประเด็นหลกัที2สําคญัที2สุด  

ในการพิจารณาพิพากษาคดีสิ2งแวดลอ้มทางแพง่ อีกทัKงยงัเป็นปัญหาที2สาํคญัของศาลยติุธรรมในการ

พิจารณาคดีให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่โจทก์มากที2สุด การกาํหนดค่าสินไหมทดแทน    

จึงมีวตัถุประสงคเ์พื2อสร้างความเป็นธรรมและไดรั้บการชดเชยให้มากที2สุดแก่ผูเ้สียหายที2ไดรั้บ

ผลกระทบทัKงทางตรงและทางออ้มในคดีสิ2งแวดลอ้ม แต่การกาํหนดค่าเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้ม  

ถือไดว้่ามีความยุ่งยากเพราะความเสียหายอาจเกิดขึKนอย่างต่อเนื2องแมใ้นระหว่างการดาํเนินคดี 

ดงันัKน จึงไม่สามารถคิดมูลค่าเป็นตวัเงินสุทธิไดอ้ยา่งแน่นอนหรือใกลเ้คียงความเป็นจริงมากที2สุด 

ส่งผลใหก้ระบวนการทาํงานเพื2อนาํสืบความเสียหายเป็นไปดว้ยความยุง่ยาก หรืออาจตอ้งใชพ้ยาน

ผูเ้ชี2ยวชาญที2มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษจึงจะสามารถกาํหนดค่าเสียหายไดใ้กลเ้คียงกบัความ

เสียหายจริงมากที2สุด  

นอกจากนีK  การคาํนวณค่าเสียหายต้องอาศัยความเชี2ยวชาญทัK งด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที2เกี2ยวกบัสิ2งแวดลอ้มร่วมกบัการใชท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เขา้มาประยกุตใ์ชร่้วมกนั 

การที2ศาลจะกาํหนดค่าเสียหายนัKนจะตอ้งพิจารณาจากพยานหลกัฐานที2โจทกน์าํมาแสดงซึ2งบ่อยครัK ง

ที2โจทกใ์นคดีสิ2งแวดลอ้มมกัไม่สามารถพิสูจน์ความเสียหายจริงที2เกิดขึKนกบัตนใหศ้าลไดเ้ห็นอยา่ง

ครบถว้นเท่าที2ควรจะเป็น ส่งผลให้การกาํหนดค่าเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้มเกิดปัญหาเกี2ยวกบั

หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าสินไหมทดแทนยงัคงไม่มีความชดัเจน โดยในบทบญัญติัจะมีเพียงการ
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กาํหนดประเภทของความเสียหายเอาไวอ้ยา่งกวา้งๆ เช่น พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 และ มาตรา 97 ที2ไม่ไดมี้การระบุเอาไวอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง

ถึงค่าเสียหายจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ผู ้พิพากษาบางท่านอาจยงัไม่มีความเข้าใจถึง

วตัถุประสงคข์องการกาํหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีสิ2งแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง ส่งผลใหศ้าลตอ้งใช้

หลกักฎหมายทั2วไปเกี2ยวกบัการละเมิด (หลกัชดเชยความเสียหายตามความเป็นจริง) ซึ2 งไม่ตรงตาม

วตัถุประสงคข์องการคุม้ครองสิ2งแวดลอ้ม และไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะพิเศษของคดีสิ2งแวดลอ้ม 

เมื2อพิจารณาถึงกรณีเรือนํK าตาลทรายดิบล่มในจงัหวดัอ่างทองที2ไดมี้การวินิจฉัยว่านํK าตาล

ทรายดิบที2รั2วไหลลงสู่แม่นํK าเจา้พระยาเป็นสาเหตุใหเ้กิดการเน่าเสียของแม่นํK า ส่งผลใหส้ัตวน์ํK าตาม

ธรรมชาติและเกษตรกรผูเ้พาะเลีK ยงปลาในกระชงัในแม่นํK าเจา้พระยาบริเวณจงัหวดัอ่างทองและ

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาตายเป็นจาํนวนมาก เจา้ของนํK าตาลทรายดิบย่อมรับผิดในฐานะที2เป็น

เจา้ของแหล่งกาํเนิดมลพิษ จึงตอ้งเป็นผูช้ดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่เกษตรกรผูไ้ดรั้บผลกระทบ ตลอดจน

หน่วยงานต่างๆ ที2เขา้มาฟืK นฟูสิ2งแวดลอ้ม และรัฐซึ2 งถือไดว้่าเป็นเจา้ของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ2งแวดลอ้มที2ไดรั้บผลกระทบจนเกิดความเสื2อมโทรม แต่ขณะเดียวกนัผูที้2จะไดรั้บความเสียหาย

ดงักล่าวก็ยงัไม่อาจนําคดีมาสู่ศาลได้เพราะยงัไม่เกิดการโตแ้ยง้สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง่ มาตรา 55  

ดงันัKน ผูที้2ไดรั้บความเสียหายจากมลภาวะทางสิ2งแวดลอ้มจึงควรมีการนิยามบทบญัญติั

ผูเ้สียหายในคดีสิ2งแวดลอ้มให้ชัดเจน เพื2อเป็นการกาํหนดว่ามีบุคคลใดบา้งที2สามารถนาํความ

เดือดร้อนของตนมาฟ้องร้องเป็นคดีความต่อศาลได ้โดยกาํหนดให้ผูเ้สียหายคือผูที้2ไดรั้บความ

เสียหายอนัเกิดจากสิ2งแวดลอ้มไม่วา่จะเป็นความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย สุขภาพ อนามยั จิตใจ หรือ

ทรัพยสิ์น นอกจากนีK  อาํนาจการฟ้องของผูเ้สียหายในคดีสิ2งแวดลอ้มในปัจจุบนัยงัพบว่าการเป็น

ผูเ้สียหายในคดีสิ2งแวดลอ้มยงัไม่มีการบญัญติัคาํนิยามไวอ้ยา่งชดัเจน จึงมกัเกิดกรณีที2พิจารณาถึง

ขอ้โตแ้ยง้สิทธินัKนว่ามีขอบเขตเพียงใด เนื2องจากคดีสิ2งแวดลอ้มนัKนความเสียหายมกัไม่ไดเ้กิดขึKน

โดยฉับพลนัทนัทีดงัเช่นคดีละเมิดความเสียหายโดยทั2วไป และหากผลความเสียหายยงัไม่เกิดขึKน    

กอ็าจยงัไม่ถือเป็นการโตแ้ยง้สิทธิทาํใหไ้ม่อาจนาํคดีมาสู่ศาลได ้อีกประการหนึ2งคือในกรณีซึ2 งเป็น

ที2ทราบแน่ชดัแลว้วา่ความเสียหายใกลจ้ะเกิดขึKนแก่ตน แต่หากปล่อยใหมี้การกระทาํการละเมิดสิทธิ

ต่อไปอาจเกิดความเสียหายจนไม่อาจเยียวยาให้กลบัคืนมาเป็นดงัเดิมได ้โดยผลของการที2ปลา      

ในกระชงัและสัตวน์ํK าตามธรรมชาติในแม่นํK าเจา้พระยาตายเป็นจาํนวนมากซึ2 งตอ้งใชร้ะยะเวลา     

ในการแสดงอาการ และความเสียหายนัKนสามารถพิสูจน์ไดใ้นทางวิทยาศาสตร์ว่าเกิดจากนํK าตาล

ทรายดิบเป็นแหล่งอาหารที2สําคญัของเชืKอจุลินทรียใ์นนํK าซึ2 งเติบโตเป็นจาํนวนมาก เชืKอจุลินทรีย ์    

จึงตอ้งใชอ้อกซิเจนที2อยูใ่นนํK าเพื2อไปใชใ้นการยอ่ยสลายนํK าตาลภายในเซลลเ์ป็นสาเหตุให้ปริมาณ
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ออกซิเจนไม่เพียงพอแก่การดาํรงชีวิตของปลาในกระชงัและสัตวน์ํK าตามธรรมชาติ และรวมถึง

บุคคลซึ2 งก็คือเกษตรกรที2แสดงไดว้่าจะไดรั้บความเสียหายอย่างแน่แท ้หากยงัไม่มีการฟืK นฟูหรือ

เกบ็กูน้ํK าตาลทรายในเรืออยา่งถูกตอ้ง 

 

4.2 การวเิคราะห์ปัญหาเกีHยวกบัค่าเสียหายในอนาคต 

คดีสิ2งแวดลอ้มในบางกรณีความเสียหายที2เกิดขึKนต่อบุคคลอนัเนื2องมาจากสารเคมีสารพิษ

หรือวตัถุใดในกระบวนการอุตสาหกรรมมิไดเ้กิดขึKนทนัทีทนัใดแต่ตอ้งอาศยัระยะเวลาการสะสม 

หรืออาจจะตอ้งมีปริมาณการสะสมของมลพิษจาํนวนหนึ2 งจึงจะแสดงผลกระทบออกมาอยา่งเป็น

รูปธรรม ดังเช่นในกรณีเรือนํK าตาลทรายล่มในจงัหวดัอ่างทอง เมื2อวนัที2 3 มีนาคม พ.ศ. 2550        

เกิดการรั2วไหลของนํK าตาลทรายดิบลงสู่แม่นํK าเจา้พระยาเป็นจาํนวนมากหลงัเริ2มการเก็บกูซ้ากเรือ  

จนเกิดปัญหานํKาเน่าเสีย ซึ2 งกวา่ที2จะปรากฎความเสียหายเป็นปลาในกระชั2งของเกษตรกรผูเ้พาะเลีKยง

ปลาในกระชงัในจงัหวดัอ่างทองลม้ตายเป็นจาํนวนมากจะตอ้งใชเ้วลากวา่ 10 วนั จึงจะปรากฏความ

เสียหาย แมใ้นกรณีดงักล่าวจะปรากฏผลกระทบอย่างชดัเจนแต่ในขณะเดียวกนัอาจตอ้งใชเ้วลา    

ในการฟืK นฟูและขจดัมลพิษซึ2งกคื็อนํKาตาลทรายดิบที2ตกคา้งและเกาะตามพืชนํKาหรือนํKาตาลทราบดิบ

ที2ถูกสูบขึKนไปทิKงบนฝั2งถูกชะลา้งจากนํK าฝนไหลลงสู่แม่นํK าดงัเดิมก็อาจส่งผลกระทบเป็นเวลานาน 

จนพน้วนัที2ศาลมีคาํพิพากษาออกไปอีกหลายปี ค่าใชจ่้ายและมาตรการในการฟืK นฟูและขจดัมลพิษ

จึงอาจเปลี2ยนแปลงไปจนกวา่จะดาํเนินการเสร็จสิKน  

จากการศึกษาในข้างต้นเกี2ยวกับการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ2 งแวดล้อมจะเห็นได้ว่า

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 และมาตรา 97 

ถือไดว้า่เป็นกฎหมายที2มีความเฉพาะเจาะจง แต่ในขณะเดียวกนัยงัไม่มีกฎหมายบญัญติัใหผู้ก้ระทาํ

ความผิดที2มีหลกัฐานทางวิชาการรับรองได้ว่าการกระทาํของตนนัKนอาจเป็นสาเหตุให้เกิดผล

กระทบต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มในระยะยาวจะตอ้งรับผิดชอบโดย

การชดใชค่้าเสียหายนัKนๆ เป็นเหตุให้ศาลจะตอ้งนาํประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พ.ศ. 2535 

มาตรา 4449 ที2กาํหนดให้ศาลมีอาํนาจสงวนสิทธิที2จะแก้ไขคดีพิพากษาเกี2ยวกับค่าเสียหายแก่

ร่างกายหรืออนามยัอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีเท่านัKนมาปรับใชใ้นคดีสิ2งแวดลอ้ม ซึ2 งในความ

 
9 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พ.ศ. 2535, มาตรา 444 ในกรณีทาํใหเ้สียหายแก่ร่างกายหรืออนามยันัXน ผูต้อ้งเสียหายชอบที9จะ

ไดช้ดใชค่้าใชจ่้ายอนัตนตอ้งเสียไป และค่าเสียหายเพื9อการที9เสียความสามารถประกอบการงานสิXนเชิงหรือแต่บางส่วน ทัXงในเวลา

ปัจจุบนันัXนและในเวลาอนาคตดว้ย ถา้ในเวลาที9พิพากษาคดีเป็นพน้วสิยัจะหยั9งรู้ไดแ้น่วา่ความเสียหายนัXนไดมี้แทจ้ริงเพียงใด ศาลจะ

กล่าวในคาํพิพากษาวา่ยงัสงวนไวซึ้9งสิทธิที9จะแกไ้ขคาํพิพากษานัXนอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีกไ็ด ้
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เป็นจริงนัKนอาจไม่สอดคล้องกับการบาํบดั ฟืK นฟู และกาํจัดมลพิษให้หมดไปจากสิ2 งแวดล้อม

เนื2องจากกระบวนการดงักล่าวอาจตอ้งใชร้ะยะเวลานาน  

การที2ความรับผิดของผูก่้อให้เกิดมลพิษยงัคงจาํกดัเฉพาะในกรณีที2การก่อให้เกิดมลพิษ

จะตอ้งเป็นเหตุให้ผูอื้2นไดรั้บอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามยั แต่หากมลพิษนัKนไม่ได้

ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อบุคคลหรือต่อทรัพยสิ์นส่วนบุคคลและของรัฐ จะถือไดว้า่ไม่มีความผดิเกิดขึKน

ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535        

แมก้ารกระทาํดงักล่าวนัKนจะถือไดว้่าเป็นส่วนหนึ2 งของการก่อมลพิษก็ตาม ย่อมทาํให้ผูที้2ไดรั้บ

ผลกระทบจากการก่อมลพิษขาดโอกาสที2จะนาํมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาใชเ้ป็นพืKนฐานในการเรียกร้องหรือปกป้องสิทธิของตน

ในคดีสิ2งแวดลอ้ม แต่หากตอ้งการที2จะฟ้องก็ตอ้งอาศยัช่องทางประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

พ.ศ. 2535 มาตรา 133710 ซึ2 งจะตอ้งพิจารณาแลว้แต่กรณี แต่การฟ้องตามประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชยด์งักล่าวอาจยงัไม่ครอบคลุมถึงการขอให้ชดใชค่้าสินไหมทดแทนอนัเนื2องมาจากการก่อ

มลพิษที2มีเหตุผลทางวิชาการยืนยนัได้ว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ2งแวดลอ้ม ตลอดจนสิ2งมีชีวติในอนาคต  

ดงัเช่นคาํพิพากษาศาลฎีกาที2 6492/2559 ไดพิ้พากษาให้จาํเลยทัKง 5 จะตอ้งร่วมกนัชาํระ

ค่าเสียหายแก่กรมควบคุมมลพิษซึ2 งเป็นโจทกที์2 1 เป็นเงินทัKงสิKน 1,220,477.50 บาท แก่กรมประมง

ซึ2 งเป็นโจทกที์2 2 เป็นเงินทัKงสิKน 8,150,757.10 บาท พร้อมดอกเบีKยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี แก่โจทกที์2 

4-6 ซึ2 งก็คือเกษตรกรผูเ้พาะเลีKยงปลาในกระชงัที2ไดรั้บความเสียหายในจงัหวดัอ่างทองและจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา รวมเป็นเงินทัKงสิKน 27,988,766.50 (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) ซึ2 งจะเห็นไดว้่า

การกาํหนดค่าเสียหายของศาลฎีกาจะมุ่งเยียวยาโจทก์ที2ไดรั้บความเสียหายเป็นหลกั ส่วนความ

เสียหายที2เกิดแก่สิ2งแวดลอ้มนัKนมกัจะไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัเท่าที2ควรจะเป็น ขอบเขตของค่าเสียหาย

ก็จะจาํกดัเฉพาะที2ระบุไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยค่าสินไหมทดแทนเพื2อการ

ละเมิด ทัK งนีK  อาจเนื2องมาจากมิได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าสินไหมทดแทนหรือ

ค่าเสียหายไวต่้างหาก และแมจ้ะมีการชดใชค่้าเสียหายในส่วนของการฟืK นฟูพนัธ์ุสัตวน์ํK าและการ

บาํบดันํK าเสีย แต่ในกรณีดงักล่าวยงัไม่ไดมี้การกล่าวถึงการชดเชยความเสียหายที2อาจเกิดขึKนใน

อนาคต เนื2องจากแมปั้ญหานํKาเสียสามารถแกไ้ขไดจ้ากการผลกัดนัมวลนํKาในพืKนที2ใหไ้หลออกลงสู่

 
10 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์พ.ศ. 2535, มาตรา 1337 บุคคลใดใชสิ้ทธิของตนเป็นเหตุใหเ้จา้ของอสงัหาริมทรัพยไ์ดรั้บความ

เสียหาย หรือเดือดร้อนเกินที9ควรคิดหรือคาดหมายไดว้่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอนัควรในเมื9อเอาสภาพและตาํแหน่งที9อยูแ่ห่ง

ทรัพยสิ์นนัXนมาคาํนึงประกอบไซร้ ท่านวา่เจา้ของอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิจะปฏิบติัการเพื9อยงัความเสียหายหรือเดือดร้อนนัXนใหสิ้Xน

ไป ทัXงนีX ไม่ลบลา้งสิทธิที9จะเรียกเอาค่าทดแทน 
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ปลายทางซึ2 งก็คืออ่าวไทย แต่อาจยงัไม่ไดค้าํนึงถึงผลกระทบที2อาจเกิดขึKนในระยะยาวทัKงในส่วน

ของพืชนํK าหรือสัตวน์ํK าพืKนถิ2นที2ลม้ตายลง และแมจ้ะมีการเพาะพนัธ์ุสัตวน์ํK ามาทดแทนในบริเวณ

ดงักล่าวแต่ก็อาจทาํให้ระบบนิเวศน์ในบริเวณนัKนเปลี2ยนแปลงไปตลอดกาล ซึ2 งไม่ไดมี้การระบุ     

ถึงการชดเชยความเสียหายในส่วนนีKไว ้

 

4.3 การวเิคราะห์ปัญหาเกีHยวกบัการคาํนวณมูลค่าความเสียหายจากพยานผู้เชีHยวชาญใน
คดสิีHงแวดล้อม 

ระบบศาลยุติธรรมของประเทศไทยนัKน ประธานศาลฎีกามกัจะมีคาํแนะนาํว่าดว้ยการ

ดาํเนินคดีสิ2งแวดลอ้มใหมี้การใชพ้ยานผูเ้ชี2ยวชาญสาํหรับการนาํสืบในคดีสิ2งแวดลอ้มหลายขัKนตอน

ดว้ยกนั เช่น การเก็บขอ้มูลการรวบรวมพยานหลกัฐาน หรือการไกล่เกลี2ย เป็นตน้ และแนะนาํการ

ชั2งนํK าหนกัพยานผูเ้ชี2ยวชาญในคดีสิ2งแวดลอ้มเอาไวว้า่ ในการพิจารณาชั2งนํK าหนกัพยานผูเ้ชี2ยวชาญ 

ศาลพึงพิจารณาถึงหลกัการและทฤษฎีที2ไดรั้บการยอมรับจากผูเ้ชี2ยวชาญโดยทั2วไป ตลอดจนความรู้

และประสบการณ์ของพยานผูเ้ชี2ยวชาญทัKงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที2เกี2ยวขอ้งกบั

ประเดน็แห่งคดีหรือประโยชน์ส่วนไดเ้สียในผลของคดี (ชุติมา ขนุประจวบ, 2557) ซึ2 งในความเป็น

จริงนัKนประสิทธิภาพในการพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการรับฟังพยานผูเ้ชี2ยวชาญในคดีสิ2งแวดลอ้ม

ของไทยยงัไม่ครอบคลุมเท่าที2ควรจะเป็น เนื2องจากคดีสิ2งแวดลอ้มมีลกัษณะพิเศษที2จะตอ้งอาศยั

เทคนิคขัKนสูงในการพิสูจน์ผลกระทบที2เกิดขึKน       

ดงัเช่นในกรณีเรือนํK าตาลทรายล่มในจงัหวดัอ่างทอง พนกังานเจา้หนา้ที2จะตอ้งพิสูจน์ถึง

คุณภาพนํK าทัK งในส่วนของค่าออกซิเจนที2ละลายในนํK า (Dissolved oxygen DO) ความต้องการ

ออกซิเจนทางชีวเคมี  (Biological Oxygen Demand : BOD) ความต้องการออกซิเจนทางเคมี  

(Chemical Oxygen Demand : COD) การทดสอบสัมประสิทธิi การละลายของนํK าตาล และการ

วิ เคราะห์ปริมาณและชนิดของเชืK อจุลินทรีย์ในนํK า  ซึ2 งวิ ธีการดังกล่าวนัK นล้วนต้องมีความ

สลบัซับซ้อนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนัKนการนําขอ้มูลทางเคมีหรือชีววิทยามาใช้

ประกอบการพิจารณาคดีเพื2อที2จะทาํให้ทราบถึงผลกระทบที2อาจเกิดขึKนในรูปแบบต่างๆ รวมถึง

ความเป็นไปไดข้องความเสียหายที2เกิดขึKน นอกจากนีK  พยานหลกัฐานที2ผูเ้สียหายไดม้าหลงัจาก        

ที2ได้รับผลกระทบอาจเกิดการเปลี2ยนแปลงสภาพไปตามกลไกทางเคมีและชีววิทยา ส่งผลให้

พยานหลกัฐานนัKนอาจไม่น่าเชื2อถือและอาจไม่เพียงพอต่อการบ่งชีK ถึงการกระทาํของผูก้ระทาํ

ความผิด คดีสิ2งแวดลอ้มจึงมีความจาํเป็นตอ้งใช้พยานผูเ้ชี2ยวชาญในการพิสูจน์ความเสียหายที2

เกิดขึKน เพราะพยานผูเ้ชี2ยวชาญจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลที2ถูกตอ้งและน่าเชื2อถือต่อศาลในเรื2องผลของการ

ตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์สาํหรับความเสียหายที2เกิดขึKน ซึ2 งเป็นเรื2องที2บุคคลธรรมดาทั2วไปไม่มี
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ความรู้ความเขา้ใจและไม่สามารถให้ความเห็นได ้และแน่นอนว่าโจทก์ส่วนใหญ่มกัไม่สามารถ

พิสูจน์ความเสียหายเพื2อให้ศาลเห็นถึงผลกระทบเท่าที2ตนไดรั้บอยา่งแทจ้ริง ส่งผลให้การกาํหนด

ค่าเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้มมีปัญหา ดงันีK  

1) ในกรณีของโจทกซึ์2 งมีหนา้ที2ในการนาํสืบวา่ตนเองนัKนไดรั้บความเสียหายอยา่งไรหรือ

ไดรั้บผลกระทบมากนอ้ยเพียงใด เมื2อศาลไดข้อ้มูลดงักล่าวจึงจะสามารถพิพากษาสั2งใหจ้าํเลยรับผดิ

ชดใชค่้าเสียหายให้แก่โจทก์ได ้แมจ้าํเลยจะไม่ต่อสู้ในเรื2องค่าเสียหายไวใ้นคาํให้การหรือในการ

สืบพยานของตน นอกจากนีK โจทก์ก็ยงัมีหน้าที2ในการนาํสืบเพื2อพิสูจน์ความเสียหายที2ตนไดรั้บ     

แต่สําหรับคดีสิ2งแวดลอ้มนัKน ความเสียหายที2เกิดขึKนในระหว่างการดาํเนินคดีอาจยงัไม่สามารถ

นํามาคิดคาํนวณเป็นมูลค่าทางการเงินที2แม่นยาํได้มากนัก โดยส่วนใหญ่มกัจะต้องใช้ความรู้

ความสามารถของผูเ้ชี2ยวชาญจึงจะกาํหนดค่าเสียหายได ้ซึ2 งโจทกไ์ม่สามารถนาํสืบพิสูจน์ในเรื2อง

ค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายในการขจดัความเสียหายไดอ้ย่างชดัแจง้ โจทก์จึงมีอุปสรรคในการฟ้อง

เรียกค่าเสียหายและในการนาํสืบพิสูจน์ความเสียหายและจาํนวนความเสียหายอยูม่าก ซึ2 งทาํใหก้าร

กาํหนดค่าเสียหายแก่โจทกอ์าจไม่ไดรั้บความเป็นธรรมมากนกั  

2) ในกรณีของศาลซึ2 งทาํหนา้ที2ในการกาํหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีสิ2งแวดลอ้มยงัคง   

มีปัญหาเนื2องจากศาลจะตอ้งใชอ้งคค์วามรู้และวทิยาการที2หลากหลายมาประยกุตใ์ชเ้ขา้ดว้ยกนั เช่น 

องค์ความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ จึงจะสามารถกาํหนด        

ค่าสินไหมทดแทนไดอ้ย่างเป็นธรรมและครอบคลุมความเสียหายที2เกิดขึKนแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบ

ทัKงหมดหรือใกลเ้คียงมากที2สุด จะเห็นไดจ้ากกรณีเรือนํK าตาลทรายดิบล่มในจงัหวดัอ่างทองซึ2 งส่ง  

ผลเสียโดยตรงต่อบุคคลซึ2 งก็คือเกษตรกร ผูเ้พาะเลีKยงปลาในกระชงัไดรั้บผลกระทบจากนํK าเน่าเสีย

ส่งผลให้ปลาในกระชงัตายเป็นจาํนวนมาก โดยในช่วงแรกนัKนมีการกล่าวหาว่าโรงงานผงชูรส      

ซึ2 งอยูใ่กลก้บัเกษตรกรที2ไดรั้บความเสียหาย ซึ2 งในขณะนัKนหากมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายโดยอา้งวา่

ปลาในกระชงัเกิดการตายจากนํK าเน่าเสียซึ2 งมีตน้กาํเนิดมาจากโรงงานผงชูรส ศาลก็ย่อมมีความ

จาํเป็นต้องใช้ความเห็นและผลการวิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์สิ2 งแวดล้อมมาประกอบการ          

ใชดุ้ลยพินิจของศาลในการสืบหาความจริงวา่ผลกระทบที2เกิดขึKนนัKนมาจากโรงงานผงชูรสหรือไม่ 

ซึ2 งในทา้ยที2สุดนัKนพบวา่โรงงานผลชูรสไม่ใช่แหล่งกาํเนิดมลพิษแต่คือเรือนํK าตาลทรายล่มซึ2 งมีการ 

สูบนํK าตาลทรายออกจากเรือและปล่อยทิKงลงในแม่นํK าเจา้พระยาที2ส่งผลให้ในเวลาต่อมาเกิดนํK าเน่า

เสียเป็นจาํนวนมาก การประเมินมูลค่าความเสียหายของเกษตรกรนัKนจะสามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เนื2องจากเป็นความเสียหายส่วนบุคคล แต่ความเสียหายที2เกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้ม

จะตอ้งใชท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประเมินมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้ม ทาํให้

การกาํหนดค่าเสียหายในส่วนนีK ยงัเป็นปัญหาพอสมควร เช่น นํK าเสียตัKงแต่จงัหวดัอ่างทองไปจนถึง
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จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ที2เสียหายไปจะกาํหนด

ราคาอยา่งไร ซึ2 งในการพิสูจน์ความเสียหายในส่วนนีK  จาํเป็นตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผูที้2มีความรู้

ความชาํนาญในสาขาที2เกี2ยวขอ้ง เช่น นกัวิทยาศาสตร์เกษตร นกัวิทยาศาสตร์สิ2งแวดลอ้ม และนกั

เศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ 

นอกจากนีK ยงัมีมูลค่าของการไดรั้บความสําราญจากทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ2งแวดลอ้ม 

มูลค่าของการดาํรงอยูแ่ละมูลค่าการเป็นมรดกทางธรรมชาติเพื2อประโยชน์ต่อบุคคลในรุ่นต่อไปใน

อนาคต และมูลค่าของการเสียโอกาสจากการใชป้ระโยชน์ เป็นตน้ ค่าเสียหายเหล่านีKหากศาลไม่มี

ความรู้ที2มีความหลากหลายอาจไม่สามารถกาํหนดค่าเสียหายเพื2อเยียวยาความเสียหายไดอ้ย่าง

แทจ้ริง หรืออาจไม่กลา้ที2จะหยิบยกบทบญัญติัที2เกี2ยวกบัการเรียกค่าเสียหายทางสิ2งแวดลอ้มขึKนมา

ตดัสินคดี โดยพบว่าในทางปฏิบติันัKนมาตรา 97 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้อาํนาจศาลไว ้แต่ในขณะเดียวกนัศาลมกัจะไม่ค่อยนาํมาใช้

เพื2อกาํหนดค่าเสียหายให้ผูก้ระทาํความผิดต่อทรัพยากรธรรมชาติตอ้งรับผิดในการจ่ายค่าเสียหาย

ตามมูลค่าทรัพยากรธรรมชาตินัKนซึ2 งอาจรวมถึงระบบนิเวศดว้ย และในส่วนของพระราชบญัญติั

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2 งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ยงัได้มีการกล่าวถึง

แนวความคิดตามทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัด ซึ2 งสามารถสรุปได้ว่าหากผูก้ระทาํความคิด        

อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอื้2น บุคคลผูน้ัKนจะตอ้งรับผิดในผลที2เกิดขึKนถึงแมว้า่จะมีการป้องกนั

อนัตรายตามมาตรฐานที2กาํหนดไวแ้ลว้ก็ตาม หรือเป็นการกระทาํที2ไม่ไดเ้กิดขึKนจากการจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่อที2จะก่อความเสียหายแก่ผูอื้2น เพราะถือเป็นหน้าที2โดยเคร่งครัดซึ2 งผูก้ระทาํตอ้ง

ระวงัและป้องกันมิให้ผูอื้2นได้รับอนัตรายจากการกระทาํของตนหรือบริวารของตน ผูก้ระทาํ

ความผดิดงักล่าวจึงตอ้งรับผดิเพื2อความบกพร่องในการป้องกนัชุมชน 

 

 

 



 

บทที2 5 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

การเรียกค่าเสียหายทางแพง่ตามกฎหมายสิ2งแวดลอ้มของประเทศไทยยงัพบวา่เป็นปัญหาที2

สาํคญัในแง่ของการบงัคบัใชก้ฎหมายให้มีความเหมาะสมกบัคดีสิ2งแวดลอ้ม ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย

หรือเจา้หนา้ที2ที2เกี2ยวขอ้งอาจยงัไม่สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเตม็ที2เท่าที2ควรจะเป็น การชดใช้

ค่าเสียหายให้แก่ผูที้2ไดรั้บผลกระทบยงัไม่ครอบคลุมความเสียหายที2เกิดขึKนจริงทัKงความเสียหาย

ระยะสัKนที2เกิดขึKนในปัจจุบนั และความเสียหายระยะยาวที2อาจเกิดขึKนในอนาคตอยา่งไม่เหมาะสม

หรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรมแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบในคดีสิ2งแวดลอ้ม อนัเนื2องมาจากทรัพยากร

ธรรมชาติถือเป็นสิ2 งที2ไม่สามารถทดแทนกันได้ ดังนัKน ความเสียหายที2เกิดขึKนอาจไม่สามารถ

ทดแทนและฟืK นฟูให้กลบัคืนสู่สภาพดงัเดิม ซึ2 งกระบวนการฟืK นฟูมกัจะตอ้งใช้ระยะเวลาอย่าง

ยาวนานและงบประมาณมหาศาล การกาํหนดขอบเขตของผลกระทบทางสิ2งแวดลอ้มที2เกิดขึKนและ

การแยกประเภทของความเสียหายจึงทาํได้ยาก เนื2องจากความเสียหายที2เกิดขึKนนัKนเกี2ยวข้องกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ2 งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ2งระบบนิเวศน์ซึ2 งมีความอ่อนไหวต่อ

สิ2 งมีชีวิตเป็นจาํนวนมาก ส่งผลให้การประเมินมูลค่าความเสียหายมีความยุ่งยากและซับซ้อน

เนื2องจากไม่มีราคากลางหรือมูลค่าตามทอ้งตลาด ดงันัKน ผูเ้ขียนจึงทาํการศึกษาหลกัเกณฑ์และ

ขอ้พิจารณาถึงการกาํหนดค่าเสียหายในคดีสิ2งแวดลอ้มสาํหรับผลกระทบที2เกิดขึKนในปัจจุบนัและ

การฟืK นฟูในอนาคต โดยนาํกรณีเรือนํKาตาลทรายดิบล่มในแม่นํKาเจา้พระยา จงัหวดัอ่างทอง มาใชเ้ป็น

กรณีศึกษา ซึ2 งสามารถสรุปและเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาที2เกิดขึKน ดงันีK  

 

5.1 บทสรุป 

จากการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าปัญหาขอ้กฎหมายที2เกี2ยวขอ้งกบัการกาํหนดค่าเสียหาย

ในคดีสิ2งแวดลอ้มซึ2 งสร้างความเสียหาย ไม่เพียงแต่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มเท่านัKน     

แต่ยงัรวมไปถึงประชาชนที2ใชท้รัพยากรร่วมกนัซึ2 งไดรั้บผลกระทบจากความเสื2อมโทรมที2เกิดขึKน 

แต่ในขณะเดียวกันกลับไม่สามารถเรียกค่าเสียหายให้ครอบคลุมกับผลกระทบที2 เกิดขึK นได ้
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โดยส่วนใหญ่มกัเป็นการเรียกค่าเสียหายในส่วนที2สามารถพิสูจน์ให้เห็นเชิงประจกัษ์ว่ามีความ

เสียหายเกิดขึKน เนื2องจากพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

มาตรา 96 เป็นบทบญัญติัที2ผูก้ระทาํความผิดซึ2 งนาํมาสู่การแพร่กระจายมลพิษที2ก่อให้เกิดปัญหา

สิ2งแวดลอ้มจะตอ้งแสดงความรับผิดอยา่งเคร่งครัด (Strict Liability) แมจ้ะเป็นการกระทาํไปดว้ย

ความจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษซึ2 งแมจ้ะไม่ได้

เป็นผูก้ระทาํการใหเ้กิดความเสียหายโดยตรงแต่ก็จะมีหนา้ที2ชดใชค่้าเสียหายแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

ตลอดจนค่าใชจ่้ายทัKงหมดที2หน่วยงานต่างๆ ใชใ้นการกอบกูห้รือฟืK นฟูความเสียหายทางสิ2งแวดลอ้ม

ที2เกิดขึKนทัKงหมด  

ในกรณีของมาตรา  97  ได้บัญญัติ ให้ผู ้ก ระทําผิ ด ที2 ส ร้ า งความ เ สียหายให้แ ก่

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ2 งแวดล้อมจะต้องดาํเนินการชดใช้ค่าเสียหายแก่หน่วยงานภาครัฐ              

ที2 รับผิดชอบดูแลทรัพยากรธรรมชา ติและสิ2 งแวดล้อมนัK นๆ  ตามมูล ค่ าทัK งหมดของ

ทรัพยากรธรรมชาติที2ไดรั้บความเสียหายจากการถูกทาํลาย แต่ในขณะเดียวกนัมาตรา 97 ยงัไม่ได้

บัญญัติถึงหลักเกณฑ์ในการประเมินและการกําหนดค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนไว้            

เป็นการเฉพาะ ดงันัKน เมื2อทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มไดรั้บความเสียหาย ศาลควรมีการ

พิจารณาเพื2อนาํประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 438 ซึ2 งเป็นกฎหมายทั2วไปมาประยกุตใ์ช้

ร่วมกนัหรือไม่ เนื2องจากพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

มีเป้าหมายหลกัที2ตอ้งการให้ผูก้ระทาํความผิดที2ก่อให้เกิดมลพิษและผูก้ระทาํการให้เกิดความ

เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ2 งแวดล้อมจะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่

หน่วยงานภาครัฐตามมูลค่าความเสียหายที2เกิดขึKนจริง  

นอกจากนีK  ยงัสอดคลอ้งกบัหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle : PPP)      

ซึ2 งเป็นดุลพินิจในการกาํหนดค่าเสียหายตามมาตรา 96 และ 97 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดังนัKน บทลงโทษจึงไม่ได้ถูกจาํกัดให้พิจารณา         

แต่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดเหมือนที2กาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

มาตรา 438 วรรคหนึ2 ง11 แต่ยงัครอบคลุมถึงขอ้พิจารณาอื2น เช่น ค่าเสียหายทางตรงและทางออ้ม 

ค่าเสียหายต่อระบบนิเวศน์ ค่าเสื2อมราคาของทรัพยากรธรรมชาติที2ถูกทาํลาย และค่าเสียหายอนัเกิด

จากการเสียโอกาสในการใชท้รัพยากรเหล่านัKน เป็นตน้ เนื2องจากค่าเสียหายตามพระราชบญัญติั

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 และมาตรา 97 ไม่จาํกดัเฉพาะ

 
11 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 438 วรรคหนึ9ง บญัญติัว่า ค่าสินไหมทดแทนนัXน ไดแ้ก่ การคืนทรัพยสิ์นอนัผูเ้สียหาย

ตอ้งเสียไปเพราะ ละเมิด หรือใชร้าคาทรัพยสิ์นนัXน รวมทัXงค่าเสียหายอนัจะพึงบงัคบัใหใ้ชเ้พื9อความเสียหายอยา่งใด ๆ อนัไดก่้อขึXน

นัXนดว้ย 
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การคืนหรือชดใชต้ามราคาทรัพยสิ์นและค่าเสียหายใดๆ ที2เกิดขึKนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 438 วรรคสอง12 เท่านัK น แต่ยงัรวมไปถึงการเยียวยาความเสียหายที2 เกิดกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มโดยวิธีอื2น เช่น การคาํนวณมูลค่าความเสียหายจากค่าใชจ่้ายที2

ใชใ้นการฟืK นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ค่าใชจ่้ายในการจดัหาทรัพยากรธรรมชาติที2มีลกัษณะและคุณค่า

ทดัเทียมกบัทรัพยากรธรรมชาติที2ถูกทาํลาย เป็นตน้ 

ปัญหาเกี2ยวกบัการเรียกค่าเสียหายสาํหรับผลกระทบที2อาจเกิดขึKนต่อเนื2องในอนาคตและ

การแกไ้ขคาํพิพากษาในส่วนของค่าเสียหาย เนื2องจากความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ2งแวดลอ้มในบางกรณีที2ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้งจากสารเคมี สารพิษ หรือของเสีย

จากกระบวนการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่ไดเ้กิดขึKนภายในระยะสัKน แต่ตอ้งอาศยัระยะเวลาและ

ปริมาณการสะสมของสารนัKนภายในร่างกายจึงจะแสดงผลกระทบทางสุขภาพที2เกิดขึKนต่อร่างกาย 

ดงันัKน การพิสูจน์ความสัมพนัธ์ระหว่างมลพิษที2ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของโจทก์จึงเป็นปัญหา     

ที2สาํคญัในกระบวนการพิจารณาคดีของศาล เนื2องจากผลกระทบที2ก่อใหเ้กิดความเสียหายที2ชดัเจนนัKน 

อาจจะเกิดขึKนหลงัการพิจารณาคดีเสร็จสิKนไปแลว้เป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อการกาํหนด

ค่าเสียหายหรืออายคุวามในการฟ้องร้องเพื2อดาํเนินคดี และคดีสิ2งแวดลอ้มทางแพ่งนัKนเป็นคดีที2มี

ลกัษณะพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งทั2วไป เนื2องจากผลกระทบทางสิ2งแวดลอ้มใชร้ะยะเวลานานกว่า  

ที2จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบไดอ้ยา่งชดัเจน รวมไปถึงการขจดัมลพิษและการฟืK นฟูสิ2งแวดลอ้ม 

ซึ2 งอาจกินเวลานานจนกระทั2งล่วงเลยวนัที2ศาลมีคาํพิพากษาออกไปอีกหลายปี ค่าใช้จ่ายและ

มาตรการในการฟืK นฟูสิ2งแวดลอ้มจึงอาจมีการเปลี2ยนแปลงไปจนกวา่จะดาํเนินการเสร็จสิKน  

ในกรณีที2โจทก์ไม่สามารถประเมินหรือกาํหนดค่าเสียหายอยา่งเป็นทางการไดภ้ายในวนั

ฟ้องหรือวนัที2ศาลมีคาํพิพากษา หรือมีค่าเสียหายเกิดขึKนภายหลงัจากที2ศาลมีคาํพิพากษาซึ2งอาจมีเหตุ

ให้เปลี2ยนแปลงไป แต่ในขณะเดียวกนัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 44413 

ไดร้ะบุถึงขอบเขตการแกไ้ขคาํพิพากษาที2เกี2ยวขอ้งกบัค่าเสียหายโดยศาลจะเป็นผูมี้อาํนาจในการ

สงวนสิทธิในการแกไ้ขทัKงการเรียกร้องค่าเสียหายทางร่างกายหรือสุขอนามยั โดยศาลจะสามารถ

ดาํเนินการแกไ้ขไดอี้กภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีเท่านัKนนับจากวนัที2มีการพิพากษา ดงันัKน     

หลักกฎหมายทั2วไปจึงอาจไม่เหมาะสมในการนํามาบังคับใช้ในคดีสิ2 งแวดล้อมเนื2องจาก                  

 
12 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์พ.ศ. 2535, มาตรา 438 วรรคสอง ค่าเสียหายอนัจะพึงบงัคบัให้ใช้เพื9อความเสียหายใดๆ             

ที9ก่อใหเ้กิดขึXน 
13 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 444, ในกรณีทาํใหเ้สียหายแก่ร่างกายหรืออนามยันัXน ผูต้อ้งเสียหายชอบที9จะ

ไดช้ดใชค่้าใชจ่้ายอนัตนตอ้งเสียไป และค่าเสียหายเพื9อการที9เสียความสามารถประกอบการงานสิXนเชิงหรือแต่บางส่วน ทัXงในเวลา

ปัจจุบนันัXนและในเวลาอนาคตดว้ย 
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ไม่สอดคลอ้งกบัระยะเวลาในการฟืK นฟูและขจดัมลพิษออกจากสิ2งแวดลอ้ม ซึ2 งรวมไปถึงค่าใชจ่้ายที2

เกิดขึKนในกระบวนการฟืK นฟูทัKงหมดดงัที2กล่าวมาแลว้ในขา้งตน้  

ในส่วนของปัญหาที2เกี2ยวกบัคาํนวณมูลค่าความเสียหายจากการรับฟังพยานผูเ้ชี2ยวชาญ   

ในคดีสิ2งแวดลอ้ม เนื2องจากคดีสิ2งแวดลอ้มนัKนมีลกัษณะพิเศษซึ2 งจะตอ้งใช้ผูเ้ชี2ยวชาญทางดา้น

วิทยาศาสตร์และการแพทยเ์ขา้มาพิสูจน์ทราบถึงสาเหตุที2ก่อใหเ้กิดมลพิษหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบ

ต่อสุขภาพของสิ2งมีชีวิตและประชาชน แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบนันัKนได้มีความก้าวหน้าทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี2จะช่วยใหก้ารตรวจวเิคราะห์เพื2อหาสาเหตุนัKนง่าย รวดเร็ว และแม่นยาํ

มากยิ2งขึKน นอกจากนีK  ยงัสามารถประเมินและคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงความเป็นไปไดข้องผลกระทบที2

เกิดขึKนโดยใชอ้งคค์วามรู้เกี2ยวกบัเทคนิคและหลกัวิชาการ นอกจากนีKพยานหลกัฐานที2ผูเ้สียหาย

ไดรั้บมาหลงัจากที2ไดรั้บผลร้ายแลว้ อาจเปลี2ยนสภาพหรือสภาวะไป ซึ2 งทาํให้พยานหลกัฐานนัKน

หมดความน่าเชื2อถือและไม่อาจบ่งชีK ถึงการกระทาํของผูก้ระทาํความผิดได ้ดงันัKน คดีสิ2งแวดลอ้ม  

จึงมีความจาํเป็นที2จะตอ้งใช้พยานผูเ้ชี2ยวชาญเขา้มาช่วยในการพิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหายที2

เกิดขึK นจริง เพราะพยานผู ้เชี2 ยวชาญจะมีหน้าที2หลักในการให้ข้อมูลผลการตรวจสอบทาง

วทิยาศาสตร์และทางการแพทย ์ซึ2 งถือไดว้า่เป็นขอ้มูลที2จะตอ้งมีความถูกตอ้ง แม่นยาํ และน่าเชื2อถือ 

ตามหลกัจรรยาบรรณต่อศาล เนื2องจากความเสียหายที2เกิดขึKนนัKนมกัจะถือเป็นเรื2องที2ประชาชน

ทั2วไปไม่มีความรู้ความเขา้ใจและอาจไม่สามารถตรวจสอบได ้

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากสภาพปัญหาในการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ2 งแวดล้อมและการพิจารณาตัดสินคดี

สิ2งแวดลอ้มของศาลเพื2อให้ครอบคลุมค่าเสียหายที2เกิดขึKนแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้ม 

ตลอดจนปัญหาการพิจารณาถึงค่าเสียหายที2อาจเกิดขึKนในอนาคต เพื2อที2จะให้ผูเ้สียหายไดรั้บการ

ชดใชค่้าเสียหายอยา่งครอบคลุมและเป็นรูปธรรมอยา่งแทจ้ริง ผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาดงัต่อไปนีK  

5.2.1 ปัญหาเกี#ยวกบัข้อกฎหมายที#เกี#ยวกบัการกาํหนดค่าเสียหายในคดสิี#งแวดล้อม 

ผูศึ้กษามีความคิดเห็นวา่ควรมีการออกคู่มือปฏิบติัราชการของตุลาการเพื2อใหค้วามรู้แก่ศาล 

และนาํเสนอแนวทางปฏิบติัให้ศาลในการกาํหนดขอบเขตการชดเชยความเสียหายที2เกิดขึKนจาก

มลพิษ หรือกิจกรรมที2ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้ม โดยศาลอาจ

ใชคู่้มือดงักล่าวในการพิจารณาประเด็นขอ้คาํถามพยานผูเ้ชี2ยวชาญที2มีความเกี2ยวขอ้งกบัประเด็น

แห่งคดี เพื2อให้พยานผูเ้ชี2ยวชาญตอบขอ้เท็จจริงหรืออธิบายถึงแนวทางในการกาํหนดค่าเสียหาย

ให้แก่ศาลนําไปใช้ในการพิจารณาไต่สวน โดยการพิจารณาเพื2อเรียกค่าเสียหายนัK นมีวิธีที2
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หลากหลายและแตกต่างจากความ เ สียหายที2 เ กิด ขึK นกับคดีแพ่ งโดยทั2วไป  เ นื2 องจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มนัKนมิอาจทดแทนหรือฟืK นฟูให้กลบัมามีสภาพดงัเดิมได ้จึงถือ

ไดว้่าเป็นคดีที2มีความพิเศษและมีความสําคญัอย่างยิ2ง ดงันัKน การประเมินค่าเสียหายควรพิจารณา  

ถึงค่าใชจ่้ายทัKงหมดที2เกิดจากการกาํจดัมลพิษ ค่าใชจ่้ายในการฟืK นฟูสิ2งแวดลอ้มทัKงในระยะสัKนและ

ระยะยาว ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที2  ค่าเสียโอกาสในการนําทรัพยากรมาใช้

ประโยชน์ ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล และค่าใชจ่้ายอื2นๆ ตามความเหมาะสม ซึ2 งผูก่้อมลพิษหรือ

ผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการชดใชค่้าเสียหายให้แก่หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนที2ดาํเนินการฟืK นฟูสิ2งแวดลอ้ม และหน่วยงานที2กาํกบัดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ2งแวดลอ้ม ตลอดจนประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบทัKงทางตรงและทางออ้มทัKงหมด และควรคาํนวณ

ค่าเสียหายจากมูลค่าที2เกิดจากการใชแ้ละมูลค่าที2มิไดเ้กิดจากการใชด้ว้ย ซึ2 งถือไดว้า่เป็นการชดเชย

โอกาสที2ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินัKนๆ ไดอี้กต่อไป  

5.2.2 ปัญหาเกี#ยวกบัการกาํหนดค่าเสียหายในอนาคตของคดสิี#งแวดล้อม 

ผูศึ้กษามีความคิดเห็นวา่ควรดาํเนินการโดยยกตวัอยา่งคาํพิพากษาในส่วนของการกาํหนด

ค่าเสียหายที2ไดรั้บการตดัสินเป็นที2เรียบร้อยแลว้ในคดีสิ2งแวดลอ้ม เพื2อนาํคาํพิพากษาในคดีดงักล่าว

มาใช้เป็นกรณีศึกษาและแนวทางในการกําหนดค่าเสียหายที2 เกิดขึK นในอนาคต  เนื2 องจาก

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ2 งเป็นกฎหมายเฉพาะ

สาํหรับคดีสิ2งแวดลอ้ม แต่ในขณะเดียวกนักลบัมิไดมี้การกาํหนดขอบเขตระยะเวลาในการสงวนคาํ

พิพากษาไว ้ส่งผลใหศ้าลไทยจะตอ้งมีการนาํประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พ.ศ. 2535 ซึ2 งเป็น

กฎหมายในคดีแพง่ทั2วไปมาใชใ้นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพง่ในคดีสิ2งแวดลอ้ม และสงวน

สิทธิในการแกไ้ขคาํพิพากษาเกี2ยวกบัค่าเสียหายทางร่างกายหรืออนามยัที2ไดมี้การยืดระยะเวลา

ออกไปอีกไม่เกิน 2 ปี เท่านัKน ถือไดว้่าเป็นการชดเชยและเยียวยาความเสียหายภายในระยะเวลาที2

สัKนเกินไป อาจเป็นผลใหผู้เ้สียหายเกิดความรู้สึกไม่ไดรั้บความยติุธรรม และทาํใหไ้ม่สามารถเรียก

ค่าเสียหายได้อย่างเหมาะสมกับความเสียหายที2แท้จริง ดังนัKน เพื2อให้สอดคล้องกับการฟืK นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้มตลอดจนการขจดัมลพิษในกรณีที2ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน จึงควร

แก้ไขเพิ2มเติมในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ2 งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

โดยเฉพาะอย่างยิ2ง มาตรา 97 กาํหนดให้ศาลมีอาํนาจสงวนสิทธิที2จะแกไ้ขคาํพิพากษาเกี2ยวกบั

ค่าเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามยั การฟืK นฟู และขจดัมลพิษตามที2พยานผูเ้ชี2ยวชาญเกี2ยวกบัการ

ประเมินมูลค่าความเสียหายเกี2ยวกบัสิ2งแวดลอ้มกาํหนด แต่ก่อนการแกไ้ข จะตอ้งใหโ้อกาสคู่ความ

อีกฝ่ายคดัคา้นก่อน ดังเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์พ.ศ. 2535 มาตรา 444 วรรค 2            

ที2บญัญติัว่า “ถา้ในเวลาที2พิพากษาคดี เป็นพน้วิสัยจะหยั2งรู้ไดแ้น่ว่าความเสียหายนัKนไดมี้แทจ้ริง
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เพียงใด ศาลจะกล่าวในคาํพิพากษาว่ายงัสงวนไวซึ้2 งสิทธิที2จะแก้ไขคาํพิพากษานัKนอีกภายใน

ระยะเวลาไม่เกินสองปีกไ็ด”้ 

5.2.3 ปัญหาการรับฟังพยานผู้เชี#ยวชาญในการประเมินมูลค่าความเสียหายในคดี

สิ#งแวดล้อม 

ผู ้ศึกษามีความคิดเห็นว่าคําแนะนําของประธานศาลฎีกาที2 เ กี2 ยวกับการดําเนินคดี

สิ2 งแวดลอ้ม และคาํแนะนําการชั2งนํK าหนักพยานผูเ้ชี2ยวชาญในคดีสิ2 งแวดลอ้มของศาลไทยนัKน     

ลว้นแลว้แต่เป็นคาํแนะนาํที2ดีแต่อาจยงัไม่เสร็จสมบูรณ์มากนัก จึงมีความจาํเป็นที2จะตอ้งออก

ข้อกาํหนดในการรับฟังพยานให้มีประสิทธิภาพมากยิ2งขึK น ควรมีการปรับแก้ไขโดยการเพิ2ม

หลกัเกณฑใ์นการรับฟังพยานผูเ้ชี2ยวชาญในคดีสิ2งแวดลอ้ม โดยในการพิจารณาชั2งนํK าหนกัพยาน

ผูเ้ชี2ยวชาญนัKน ศาลพึงพิจารณาถึงหลกัเกณฑส์องประเภท คือ หลกัเกณฑบ์งัคบัและหลกัเกณฑที์2มี

การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสถานการณ์ต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยคาํเบิกความของพยาน

ผูเ้ชี2ยวชาญเกี2ยวกบัวิธีการคิดคาํนวณค่าเสียหายทางสิ2งแวดลอ้มจะตอ้งผ่านหลกัเกณฑ์ขอ้บงัคบั   

ทุกข้อ เว ้นแต่แสดงให้ศาลเห็นว่ามีเหตุอันควรได้รับการยกเว้น ศาลจึงจะนํามารับฟังเป็น

พยานหลักฐานได้โดยใช้หลักเกณฑ์ที2กําหนดไปพร้อมกับการใช้ดุลพินิจในการชั2งนํK าหนัก

พยานหลกัฐาน ดงันัKน หลกัเกณฑ์ทัK งสองจะช่วยให้การรับฟังพยานผูเ้ชี2ยวชาญ และวิธีการคิด

คาํนวณค่าเสียหายทางสิ2งแวดลอ้มมีความเป็นรูปธรรมและมีหลกัเกณฑอ์า้งอิงมากยิ2งขึKน 
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