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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์น้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพเอกสาร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือมุ่งศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการบงัคบัคดีของ

ศาลปกครองในคดีส่ิงแวดลอ้ม โดยศึกษาผ่านค าพิพากษาและรูปแบบการบงัคบัคดีส่ิงแวดลอ้ม  ผลการศึกษาพบวา่    การ
บงัคบัคดีของศาลปกครอง เป็นไปตามบทบญัญติัพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี 8) 
พ.ศ. 2559 ประกอบพระราชบัญญติัดังกล่าวให้อ านาจแก่ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด าเนินการออก
ระเบียบก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการด าเนินการบังคบัคดี ซ่ึงมีลกัษณะเป็นบทบญัญติัให้อ านาจศาล
ปกครองในการสัง่ใหห้น่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐช าระค่าปรับคร้ังละไม่เกินห้าหม่ืนบาท รวมทั้งให้อ านาจ
ศาลปกครองแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเพ่ือให้ด าเนินการลงโทษทางวินยัแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หากหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐยงัมิไดป้ฏิบติัตามค าพิพากษาให้ถูกตอ้งครบถว้น หรือปฏิบติัล่าชา้เป็นไปโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ซ่ึง
การปฏิบัติตามค าพิพากษาในคดีส่ิงแวดลอ้มจ าเป็นตอ้งอาศัยการบังคบัคดีเขา้มาติดตามตรวจสอบเพ่ือให้การเยียวยา
ส่ิงแวดลอ้มเกิดผลสัมฤทธ์ิ แต่เน่ืองจากคดีส่ิงแวดลอ้มมีความสลบัซบัซอ้นในเชิงขอ้เท็จจริง ทางเทคนิควิชาการตลอดจน
ความเสียหายท่ีลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละคดี  การน าการบงัคบัคดีปกครองทัว่ไปมาใชก้บัการแกไ้ข
ส่ิงเป็นพิษในการเยียวยาฟ้ืนฟูสภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากคดีปกครองทั่วไป อาจท าให้ปัญหา
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือความเสียหายท่ีเกิดจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่ไดรั้บการแกไ้ข ฟ้ืนฟ ูไดอ้ยา่งทนัท่วงที  
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ABSTRACT 
 This thesis was considered a qualitative research study. The objective was to study the problems and obstacles 
on the enforcement of the Administrative Court for the environmental cases. The study was then conducted through the 
judgments and forms of enforcement for the environmental cases. The study indicated that enforcement of the 
Administrative Court was congruent with the provisions of Act on Establishment of Administrative Courts and 
Administrative Procedure Procedures (No. 8) B.E.2559 (2016). This Act also empowered the general meeting of judges 
in the Supreme Administrative Court to issue the criteria, procedures and conditions for legal execution whereby the 
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administrative court was authorized to order the administrative agencies or government officials to pay a fine of not more 
than fifty thousand baht. In addition, the Administrative Court was allowed to notify other relevant superiors of such 
matters to carry out disciplinary actions against the government officials if the administrative agencies or government 
officials did not fully comply with the judgements or delay the actions without reasonable grounds. In fact, 
implementation of the judgment for environmental cases required legal executions to track and ensure the effective 
remedies in the environmental cases. However, the environmental cases are complicated in terms of facts and techniques 
as well as other damage, resulting in distinctive impacts in each case. Implementation of general administrative 
enforcement with the remedies against toxicity for environmental rehabilitations was somewhat different from general 
administrative cases. Such implementation probably caused the environmental cases or relevant damage not to be solved 
or restored in a timely manner.           
Keywords: enforcement of environmental cases , problem , administrative court  

 
บทน า 

ปัจจุบนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่างมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ละมีผลกระทบต่อโลกอย่างมาก ดว้ยเหตุท่ี
มนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีความคิด มีสติปัญญาสูง มีเหตุผลในการด ารงเผ่าพนัธ์ุ มีการพฒันาการอยู่ตลอดเวลาทั้ งทาง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเมือง การปกครอง (ภมร, 2558) ซ่ึงปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้นมกัจะมีผลกระทบต่อผูไ้ดรั้บความ
เสียหายเป็นจ านวนมาก และความเสียหายจะไม่ไดจ้ ากดัอยู่แค่พ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงโดยเฉพาะ หากแต่ขยายวงออกไปเป็น
บริเวณกวา้งค่อนขา้งกวา้ง (ประพจน์, 2550) ยิง่ในสภาพสังคมปัจจุบนัท่ีซบัซอ้นมากข้ึน ความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มอาจ
เกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือในการด าเนินชีวติประจ าวนั (ประพจน์, 2550) ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาศาลปกครองไทยไดเ้ขา้มามีบทบาท
อยา่งมากในการจดัการปัญหาความขดัแยง้ทางส่ิงแวดลอ้มผ่านการตดัสินคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั (สงกรานต,์ 2556) ท่ีเป็น
ผลสืบเน่ืองมาจากการกระท าผิดกฎหมายของเอกชน ผูป้ระกอบการ การละเลยการปฏิบติัหนา้ท่ี การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ
หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงล่าชา้เกินสมควรของหน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ (คณะกรรมการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มสภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558) เช่น คดีล าห้วยคลิต้ีท่ีพบสารปนเป้ือนตะกัว่ หรือคดี โคบอลต์-60 ท่ีมีการ
แพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี หรือคดีมาบตาพดุท่ีมีการประกาศใหเ้ป็นเขตควบคุมมลพิษ เป็นตน้ จึงอาจกล่าวไดว้า่ “คดี
ส่ิงแวดลอ้ม” ถือไดว้า่เป็นคดีท่ีสร้างผลกระทบต่อคนจ านวนมากและเป็นคดีท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้น อีกทั้งยงัมีลกัษณะ
แตกต่างจากคดีแพง่ทัว่ไป ( iLaW, 2559) จนท าใหศ้าลปกครองซ่ึงเป็นกลไกหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม
และท าหนา้ท่ีตดัสินคดีเม่ือมีขอ้พิพาทเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมาสู่ศาลไดเ้ปิดแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดี
ปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ (มหาวิทยาลยันเรศวร, 2544) หรือแมแ้ต่ศาลยติุธรรมต่างก็ให้ความส าคญัในคดี
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยเช่นกนัจึงได้จดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มข้ึนเพ่ือให้มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ งคดีท่ี
ประธานศาลฎีกาเห็นสมควรก าหนดใหเ้ป็นคดีส่ิงแวดลอ้ม (ศาลฎีกา, ม.ป.ป.) เม่ือศาลปกครองไดมี้ค าพิพากษาเก่ียวกบัคดี
ส่ิงแวดลอ้มไปแลว้ การเยียวยาความเสียหายแก่ส่ิงแวดลอ้มไม่อาจจะประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าประสงคใ์นการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการบงัคบัคดีเขา้มาติดตามตรวจสอบ (คณะกรรมการดา้นวิชาการเก่ียวกบักฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครอง, 2556) เพื่อให้การเยียวยาฟ้ืนฟูสภาพส่ิงแวดล้อมมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล    ตาม
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2559 ไดก้ าหนดวิธีด าเนินการบงัคบัคดีไว้
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โดยใหศ้าลปกครองมีอ านาจสัง่ปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีไม่ปฏิบติัตามค าบงัคบัของศาลรวมทั้งมี
อ านาจแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการลงโทษทางวนิยัดว้ยนั้น อาจจะไม่เหมาะสมท่ีจะน าการบงัคบัคดีดงักล่าวมาใชก้บัคดี
ส่ิงแวดลอ้มกบัการแกไ้ขส่ิงเป็นพิษ (อรพรรณ และอิทธิพล, 2552) ในการเยียวยาฟ้ืนฟูสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกท าลายไป 
เน่ืองจากการท าลายส่ิงแวดลอ้มนั้นเกิดจากเกิดจากการกระท าของบุคคลหลายฝ่ายสะสมกนัมาโดยล าดบั (อุดมศกัด์ิ, 2556) 
ความเสียหายท่ีเกิดจากคดีส่ิงแวดลอ้ม ลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละคดี อาทิ ความเสียหายท่ีเกิดต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติในคดีสองคดีอาจมีความแตกต่างกนัทั้งในเร่ืองของสภาพธรรมชาติ ชนิดและประเภทของทรัพยากรท่ี
ถูกท าลาย เม่ือทรัพยากรท่ีถูกท าลายแตกต่างกนัค่าความเสียหายยอ่มแตกต่างไปดว้ย (อรพรรณ และอิทธิพล, 2552) เช่น การ
แพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีจากซากเคร่ืองฉายรังสีโคบอลท์-60 กรณีสารตะกัว่ปนเป้ือนในห้วยคลิต้ีตอนล่างจาก
กิจกรรมเหมืองแร่ ท่ีจงัหวดักาญจนบุรี การปนเป้ือนของสารแคดเมียมจากกิจกรรมเหมืองแร่ในดินท่ีใชท้ าการเกษตรท่ีบา้น
แม่ตาว จังหวดัตาก (กอบกุล, 2550) วิกฤติส่ิงแวดลอ้มท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง การลกัลอบท้ิงขยะ
อุตสาหกรรมจนปนเป้ือนสู่น ้ าใตดิ้นในพ้ืนท่ี อ.หนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา การร่ัวไหลของน ้ ามนัดิบจนปนเป้ือนส่ิงแวดลอ้ม
ทางทะเลในพ้ืนท่ี จ.ระยอง (สงกรานต,์ 2557) 

ดว้ยสภาพความแตกต่าง ความซบัซอ้นในขอ้เท็จจริงของคดี อาทิ ขอ้มูลในเร่ืองสารพิษ หรือผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
(ณรงค์, 2560) สามารถบ่งช้ีไดอ้ย่างชดัเจนว่าคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมีลกัษณะของคดีท่ีแตกต่างกนัไปจากคดี
ปกครองทัว่ไป (วิริยะ, 2546) จ าเป็นตอ้งมีมาตรการทางกฎหมายท่ีจะหยดุหรือระงบัการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (พิพากษ,์ ม.ป.ป.) ดงันั้น การปฏิบติัตามค าบงัคบัของศาลอาจจ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญในแต่
ละสาขาสหวชิาเขา้มาเก่ียวขอ้งเพ่ือใหก้ารบงัคบัตามค าพิพากษามีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล  ดงัท่ีสุรชยั ตรงงาม (MGR 
ONLINE, 2555) ไดอ้ธิบายไวว้า่คดีส่ิงแวดลอ้มนั้นมีความสลบัซบัซอ้น เก่ียวขอ้งกบัผูช้  านาญการหลากหลายสาขามิใช่เพียง
การใช้ความรู้ทางกฎหมาย การเยียวยานั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะตวัเงินเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงการเยียวยาท่ีตอ้งการให้
หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีพึงกระท า เช่น การฟ้ืนฟลู าหว้ยคลิต้ี ใหพ้น้จากการปนเป้ือนสารตะกัว่ หรือการฟ้อง
ใหห้น่วยงานรัฐปฏิบติัตามมาตราในกฎหมาย เช่น ฟ้องใหป้ระกาศเขตควบคุมมลพิษท่ีมาบตาพุด เป็นตน้ ซ่ึงความเห็นของ
สุรชยัดูเหมือนจะไปสอดคลอ้งกบัสงกรานต ์ป้องบุญจนัทร์ (ม.ป.ป.) ท่ีกล่าวถึงในคดีส่ิงแวดลอ้มไวว้า่ ค  าบงัคบัท่ีให้ฝ่าย
ปกครองปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นลว้นเป็นเร่ืองทางเทคนิควชิาการทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นเร่ืองยากท่ีคนทัว่ไปรวมทั้งศาลปกครอง
จะเขา้ไปตรวจสอบวา่ไดมี้การด าเนินการตามค าพิพากษาและค าบงัคบัของศาลอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ซ่ึงจะมีปัญหา
ถกเถียงกนัวา่การด าเนินการของฝ่ายปกครองนั้นถือเป็นการเป็นการปฏิบติัตามค าพิพากษาแลว้หรือไม่ โดยความเห็นสุรชยั
และสงกรานตไ์ปสอดรับกบัการด าเนินการบงัคบัคดีท่ีฝ่ายปกครองไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ศาลเน่ืองจากฝ่ายปกครองไม่มีความรู้ 
ความเขา้ใจในขั้นตอนการปฏิบติัตามค าสัง่ศาล มีปัญหาในการเขา้ถึงพ้ืนท่ีบา้งหรือมีความกลวัท่ีอาจจะตอ้งมีความรับผิดท่ี
เกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ี (วิชิต, 13 กุมภาพนัธ์ 2562) หรือการขาดการบังคบัการตามค าพิพากษาในเชิงรุก การขาด
ประสิทธิภาพในการบงัคบัคดี แมค้ดีท่ีชนะก็ไม่มีการด าเนินการตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ศาล ท าใหไ้ม่ไดรั้บการเยียวยาใน
เวลาอันสมควร ส่ิงแวดล้อมไม่ได้รับการฟ้ืนฟู  ไม่มีมาตรการขจัดมลพิษท่ีเป็นรูปธรรมให้เป็นไปตามค าพิพากษา 
(คณะกรรมการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558) ตลอดจนปัญหากบัขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีบงัคบัคดีในการด าเนินการบงัคบัตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองเพ่ือเยียวยาความเสียหาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือปัญหาเร่ืองระยะเวลาการบงัคบัคดีดา้นส่ิงแวดลอ้มติดต่อกนัเป็นระยะเวลายาวนาน (คณะกรรมการ
ดา้นวชิาการเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครอง, 2556)  
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จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เม่ือคดีส่ิงแวดลอ้มมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างไปจากคดีปกครองทัว่ไป กระบวนการในการจดัการ
เพื่อบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าบงัคบัจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการด าเนินการท่ีถูกตอ้งตามหลกัการในการเยียวยาฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม 
(ณรงค์, 2560) ล าพงัโดยอาศยัการบงัคบัคดีปกครองทัว่ไปมาใชก้บัการบงัคบัคดีส่ิงแวดลอ้มเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
เหมาะสมกับลกัษณะของคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีความเสียหายจากคดีส่ิงแวดลอ้มนั้นมีผลต่อส่ิงมีชีวิตทั้ งหมดและมีขอบเขต
กวา้งขวาง เป็นผลกระทบทางสงัคมนอกเหนือจากความเสียหายเป็นรายบุคคล (อุดมศกัด์ิ, 2556) ดงันั้น งานวจิยัน้ีจึงมุ่งท่ีจะ
ศึกษาโดยผ่านค าพิพากษาและรูปแบบการบังคับคดีส่ิงแวดล้อมเพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าคดีส่ิงแวดล้อมนั้ นมีความ
สลบัซบัซอ้นในขอ้เท็จจริงและมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากคดีปกครองทัว่ไป  การน าวธีิการบงัคบัคดีปกครองทัว่ไปมาใช้
บงัคบักบัคดีส่ิงแวดลอ้มอาจจะไม่เหมาะสมกบัสภาพปัญหา พร้อมกับเสนอแนะแนวทางการบงัคบัคดีให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะของคดีส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใหก้ารบงัคบัคดีมีประสิทธิภาพและสมัฤทธิผล เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั  

2) วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
2.1) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการบงัคบัคดีส่ิงแวดลอ้ม  
2.2) เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นวา่กระบวนการบงัคบัคดีปกครองโดยทัว่ไปไม่เหมาะท่ีจะน ามาใชบ้งัคบักบัคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีมี

ลกัษณะพิเศษแตกต่างไปจากคดีปกครองทัว่ไป  
3) การทบทวนวรรณกรรม 
3.1) การบงัคบัคดี 
ในยุคแรกท่ีมีการจัดตั้ งศาลปกครองพบว่าการด าเนินการบังคับคดีของศาลปกครองในช่วงแรก กฎหมายไม่ได้

ก าหนดให้ส านักงานศาลปกครองมีอ านาจบงัคบัสั่งให้หน่วยงานหรือส่วนราชการปฏิบติัตามค าบงัคบัของศาล (อภิรดี , 
2549) ซ่ึงปัญหาท่ีพบน้ี ศาลปกครองต่างก็ทราบถึงปัญหาในช่วงแรกท่ีมีการตั้งศาลปกครองเช่นกนัโดยส านกังานบงัคบัคดี
ปกครองตอ้งเตรียมการออกระเบียบส าหรับการบงัคบัคดี แต่มีปัญหาเกิดข้ึนคือ ไม่มีกฎหมายใดท่ีให้อ านาจออกระเบียบ
หรือกฎใดๆ ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไม่มีอ านาจตามมาตรา 44 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง
และวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ในการออกระเบียบเก่ียวกบัการบงัคบัคดี การบงัคบัคดีปกครองจึงตอ้งอาศยัพ้ืนฐาน
จากมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญติัจัดตั้งศาลปกครองฯ (คณะกรรมการดา้นวิชาการเก่ียวกับกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ศาล
ปกครอง, 2556) นอกจากน้ีการปฏิบติัการบงัคบัคดีโดยพนกังานคดีปกครอง สังกดัส านกับงัคบัคดีปกครอง เจา้หนา้ท่ีใน
หน่วยงานบงัคบัคดีไม่มีอ านาจใดๆ ในการบงัคบักบัลูกหน้ีตามค าพิพากษาได ้เน่ืองจากอ านาจในการบงัคบัคดีเป็นของศาล
มิใช่อ านาจของส านกังานศาลปกครอง ส านกังานศาลปกครองท าหนา้ท่ีเป็นเพียงหน่วยธุรการของศาลเท่านั้น โดยในการ
ปฏิบติังานพนกังานคดีปกครองมีอ านาจเป็นเพียงผูติ้ดตามการปฏิบติัตามค าพิพากษาของลูกหน้ีตามค าพิพากษาแลว้รายงาน
ผลใหแ้ก่ศาล เพ่ือท่ีศาลจะไดมี้ค าสัง่ต่อไปเท่านั้น ซ่ึงหากลูกหน้ีไม่ปฏิบติัตาม พนกังานคดีก็ท าไดเ้พียงประสานสอบถามให้
มีการปฏิบัติตามค าบงัคบัและเสนอเร่ืองรายงานต่อศาลเท่านั้น กลไกในการบงัคบัคดีจึงยงัไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ และ
ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกรองสูงสุดวา่ดว้ยการบงัคบัคดี ท าให้ส านกังานศาลปกครองไม่มีอ านาจในการบงัคบั
คดีตามค าพิพากษาของศาลปกครองตามภารกิจท่ีก าหนดไวจึ้งควรก าหนดให้การบงัคบัคดีของศาลปกครองบญัญติัเป็น
กฎหมายระดบัพระราชบญัญติั (ปิยะสร, 2555) 

3.2) การบงัคบัคดีส่ิงแวดลอ้ม  
หลงัจากจดัตั้งศาลปกครองมา ในช่วงปี พ.ศ. 2545 คดีส่ิงแวดลอ้มยงัไม่ข้ึนสู่ศาลมากเท่าใดนัก (คณะกรรมการดา้น

วิชาการเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครอง, 2556) และคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีข้ึนมาสู่ศาลเป็นจ านวนมากคือ กรณีตาม
มาตรา 9 (2) แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ท่ีฟ้องหน่วยงานทางปกครองวา่
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ละเลยต่อหน้าท่ี หรือปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดล่าชา้เกินสมควร(คณะกรรมการดา้นวิชาการเก่ียวกบักฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครอง, 2556) ซ่ึงพรทิพย ์(2555) ไดเ้สนอใหมี้หน่วยงานผูรั้บผิดชอบบงัคบัคดีใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษา
ในคดีส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีอ านาจเฉพาะในการท่ีจะใชอ้  านาจบงัคบัคดีใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาล โดยให้มีการ
จัดตั้ งแผนกคดีส่ิงแวดล้อมข้ึนในส านักบังคับคดีปกครอง เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถใช้อ านาจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และวชิรพงศ์ (2558) ยงัเสนอให้ให้มีการแกไ้ข
เพ่ิมเติมพระราชบญัญติัจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยให้ก าหนดหมวดภาคบังคบัคดี
ปกครองข้ึนมา เพราะการเยียวยาภายหลงัมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด ขาดบทบัญญติัของกฎหมายเก่ียวกบัมาตรการบงัคบัคดี
ปกครองเพ่ือใหห้น่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีตอ้งค าพิพากษานั้น ปฏิบติัตามค าพิพากษาอยา่งรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

เน่ืองด้วยงานศึกษาเก่ียวกบัการบังคบัคดีส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัพบว่ายงัไม่มีแนวทางการศึกษาน้ีอย่างจริงจงัโดย
ส่วนมากจะพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนในความเป็นจริงวา่ เม่ือศาลปกครองไดมี้ค าพิพากษาไปแลว้นั้น กลบัพบวา่ค าพิพากษานั้น
ไม่ไดรั้บการปฏิบัติให้เป็นไปตามการบังคบัตามค าพิพากษาศาลปกครอง โดยพบปัญหาการปฏิบัติท่ีไม่สอดคลอ้งกับ
หลกัการพฒันาแบบยัง่ยืน การขาดการบงัคบัการตามค าพิพากษาในเชิงรุก การขาดประสิทธิภาพในการบงัคบัคดี แมค้ดีท่ี
ชนะก็ไม่มีการด าเนินการตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล ท าให้ไม่ไดรั้บการเยียวยาในเวลาอนัสมควร ส่ิงแวดลอ้มไม่ไดรั้บ
การฟ้ืนฟ ูไม่มีมาตรการขจดัมลพิษท่ีเป็นรูปธรรมใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษา (คณะกรรมการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มสภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558) ซ่ึงศาลปกครองเองต่างก็ตระหนกัและทราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการ
ด าเนินการบงัคบัคดีส่ิงแวดลอ้ม ทั้งปัญหากบัขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีบงัคบัคดีในการด าเนินการบงัคบัตามค า
พิพากษาหรือค าสัง่ของศาลปกครองเพ่ือเยียวยาความเสียหายดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือปัญหาเร่ืองระยะเวลาการบงัคบัคดีดา้น
ส่ิงแวดลอ้มติดต่อกนัเป็นระยะเวลายาวนาน (คณะกรรมการดา้นวชิาการเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครอง, 2556) 
ตลอดจนปัญหาเร่ืององคค์วามรู้ เช่น ปัญหาทางเทคนิคหรือการจดัการ หน่วยงานอาจด าเนินการแลว้ไม่ส าเร็จเพราะจดัการ
ไม่เป็นหรือติดขดัปัญหาด้านงบประมาณ หรือติดปัญหาทางเทคนิคในการจัดการมลพิษ (คณะกรรมการด้านวิชาการ
เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครอง, 2556) 

3.3) ลกัษณะเฉพาะของคดีส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาส าคญัท่ีควรได้รับการเยียวยาแก้ไขให้กลบัคืนเป็นสภาพปกติโดยเร็ว เพราะปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มมิไดก่้อใหเ้กิดภาระแก่ธรรมชาติเท่านั้น หากหมายถึงผลกระทบท่ีฉกาจฉกรรจ์รุนแรงต่อคนจ านวนมากท่ีพ่ึงพิง
เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติเหล่านั้นดว้ย (แบ๊งค์, 2556) การท าความเสียหายให้เกิดข้ึนแก่ส่ิงแวดลอ้มถือว่าเป็นการล่วง
ละเมิดต่อสิทธิของผูอ่ื้น (อรพรรณ และอิทธิพล,2552) เพราะประชาชนทุกคนพึงมีสิทธิท่ีจะด ารงชีวิตอยูภ่ายใตส่ิ้งแวดลอ้ม
ท่ีดี หากพิจารณาถึงลกัษณะสภาพของคดีส่ิงแวดลอ้มแลว้ จะพบว่าสภาพของคดีส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็นคดีท่ีมีลกัษณะพิเศษ
เฉพาะแตกต่างกบัคดีปกครองทัว่ไป  โดยวริิยะ (2546) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของคดีส่ิงแวดลอ้มวา่เป็นคดีท่ีมีขอ้พิพาทมาจาก
กระท าของผูก่้อใหเ้กิดมลพิษแลว้เกิดความเสียหายแก่ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี  

 1) ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นสาธารณสมบติัของประชาชนทัว่ไป เช่น มลภาวะท่ีเกิดใน
น ้ า อากาศ พ้ืนดิน สภาพป่าไมเ้ส่ือมโทรม เป็นตน้ 

 2) มีผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องคนในสังคมจ านวนมาก เช่น แม่น ้ าท่ีไหลผ่านพ้ืนท่ีหลายจงัหวดั หากเกิดการ
เน่าเสียเพราะโรงงานปล่อยสารปนเป้ือนลงแม่น ้ าโดยไม่มีการบ าบดั ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบยอ่มมีบริเวณกวา้งและมี
จ านวนมาก 
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 3) ตอ้งใชเ้วลาในการแสดงผลความเสียหาย กล่าวคือ บางคร้ังความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อบุคคลอนัเน่ืองมาจาก
สารเคมี สารพิษ หรือวตัถุใดๆ ในกระบวนการอุตสาหกรรมไม่ไดเ้กิดข้ึนทนัที แต่ตอ้งอาศยัระยะเวลาในการบ่มเพาะของ
สารนั้นในร่างกาย 

 4) ตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญในการพิสูจน์ความเสียหาย 
 5) ตอ้งมีวิธีการแกไ้ขเยียวยาท่ีรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ในคดีส่ิงแวดลอ้มมกัสร้างความ

เสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติมาก และผลกระทบต่อมนุษยค์่อนขา้งรุนแรง หากปล่อยให้ระยะเวลาเน่ินนานออกไปอาจ
ยากท่ีจะแกไ้ขให้กลบัสู่สภาวะปกติ จึงจ าเป็นตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมายบางประการท่ีจะหยุดหรือระงบัการกระท าท่ี
ก่อใหเ้กิดความเสียหายนั้นใหเ้ร็วท่ีสุด 

 ความเสียหายท่ีเกิดจากคดีส่ิงแวดลอ้ม ลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละคดี ความเสียหายท่ีเกิด
ต่อทรัพยากรธรรมชาติในคดีสองคดีอาจมีความแตกต่างกนัทั้งในเร่ืองของสภาพธรรมชาติ ชนิดและประเภทของทรัพยากร
ท่ีถูกท าลาย เม่ือทรัพยากรท่ีถูกท าลายแตกต่างกนัค่าความเสียหายยอ่มแตกต่างไปดว้ย (อรพรรณ และอิทธิพล, 2552) เช่น 
การแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีจากซากเคร่ืองฉายรังสีโคบอลท์-60 กรณีสารตะกัว่ปนเป้ือนในห้วยคลิต้ีตอนล่างจาก
กิจกรรมเหมืองแร่ ท่ีจงัหวดักาญจนบุรี การปนเป้ือนของสารแคดเมียมจากกิจกรรมเหมืองแร่ในดินท่ีใชท้ าการเกษตรท่ีบา้น
แม่ตาว จังหวดัตาก (กอบกุล, 2550) วิกฤติส่ิงแวดลอ้มท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง การลกัลอบท้ิงขยะ
อุตสาหกรรมจนปนเป้ือนสู่น ้ าใตดิ้นในพ้ืนท่ี อ.หนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา การร่ัวไหลของน ้ ามนัดิบจนปนเป้ือนส่ิงแวดลอ้ม
ทางทะเลในพ้ืนท่ี จ.ระยอง (สงกรานต,์ 2557) สามารถบ่งช้ีไดอ้ยา่งชดัเจนวา่คดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมีลกัษณะของ
คดีท่ีแตกต่างกนัไปจากคดีปกครองทัว่ไป (วริิยะ, 2546) 

 

วธีิการวจัิย 
การวิจยัน้ีจะท าการศึกษาโดยวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Research) คือ เป็นการศึกษาโดยท าการคน้ควา้ 

วิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ เช่น กฎหมาย ต าราทางวิชาการ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร ค าพิพากษาศาล
ปกครอง ตลอดจนขอ้มูลจากเวบ็ไซต(์Website) และระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 

 
ผลการวจัิยและอภิปรายผล 

หลงัจากท่ีศาลปกครอง ไดเ้ปิดแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มข้ึนมาเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้มเป็นการเฉพาะนั้น กลบั
พบวา่ในการด าเนินการบงัคบัคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลปกครองยงัไม่มีการบงัคบัคดีส่ิงแวดลอ้มเป็นการเฉพาะ จึงเป็นผลให้
ตอ้งน าการบงัคบัคดีปกครองทัว่ไปมาใชก้บัคดีส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองให้
น าบทบญัญติัวา่ดว้ยการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งและบทบญัญติัวา่ดว้ยค่าฤชาธรรมเนียม ตามประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความแพง่ และค่าฤชาธรรมเนียมเจา้พนกังานบงัคบัคดีทา้ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กับพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และหลกั
กฎหมายทัว่ไปวา่ดว้ยการพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรา 75/1 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 (ส านกังานคดีปกครอง ส านกังานอยัการสูงสุด, ม.ป.ป ) และในพระราชบญัญติัเดียวกนัไดก้ าหนดให้มี
เจา้พนกังานบงัคบัคดี ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือบงัคบัตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง โดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีอาจมอบหมายให้
บุคคลอ่ืนปฏิบติัการแทนภายใตก้ ากบัดูแลของเจา้พนกังานบงัคบัคดีและหากหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
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ไม่ปฏิบติัตามค าบงัคบัของศาลปกครอง ให้ถูกตอ้งครบถว้น หรือล่าชา้เกินสมควร ศาลปกครองมีอ านาจสั่งให้หน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ช าระค่าปรับใหศ้าลปกครองคร้ังละไม่เกินหา้หม่ืนบาท รวมทั้งศาลปกครองมีอ านาจแจง้
ไปยงัผูบ้งัคบับัญชาให้สั่งการด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และถา้เจา้หน้าท่ีรัฐไม่ช าระค่าปรับ ศาล
ปกครองอาจมีค าสัง่บงัคบัแก่ทรัพยสิ์นของเจา้หนา้ท่ีของรัฐคนนั้นได ้(มาตรา 75/2 ถึง มาตรา 75/4) การด าเนินการบงัคบัคดี
ดงักล่าวขา้งตน้เป็นบทบญัญติัท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2559 เน่ืองดว้ยสาเหตุมาจากการด าเนินการบงัคบัคดีปกครองยงัมีขอ้ขดัขอ้ง  เน่ืองจากกฎหมายไม่ได้
ก าหนดรายละเอียดในการด าเนินการบงัคบัคดีปกครองใหค้รอบคลุมคดีปกครองทุกประเภทซ่ึงคดีปกครองมีลกัษณะเฉพาะ
ไม่สามารถน าหลกัการของการบงัคบัคดีแพ่งมาใชใ้นการด าเนินการบงัคบัคดี  อีกทั้งไม่มีบทบญัญติัก าหนดอ านาจหนา้ท่ี
ของเจา้พนกังานบงัคบัคดีท่ีจะบงัคบัใหห้น่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐปฏิบติัตามค าบงัคบัของศาลปกครองให้
ถูกตอ้งครบถว้น (ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วฒิุสภา ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา, 2558) จึงจ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม
บทบญัญติัดงักล่าว ประกอบมาตรา 75/1 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวให้อ านาจแก่ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดมีอ านาจในการออกระเบียบก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเพ่ือบงัคบัตามค าพิพากษาศาลปกครองเอาไวด้ว้ย
ท าให้ในปัจจุบนัท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไดอ้อกระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนท่ี 33ก วนัท่ี 18 มีนาคม 2562) 
เพ่ือให้สอดคลอ้งรับกับบทบัญญติัการบังคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง ตามนัยมาตรา 75/1 แห่ง
พระราชบญัญติัดงักล่าว ซ่ึงการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลปกครองจากระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2562 กล่าวโดยสรุปไดด้งัน้ี 

1) กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบงัคบัใหเ้พิกถอนกฎ ใหป้ระกาศผลแห่งค าพิพากษาท่ีใหเ้พิกถอนกฎดงักล่าว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบงัคบัให้เพิกถอนค าสั่ง ยอ่มมีผลให้ค  าสั่งนั้นถูก
เพิกถอนโดยไม่ตอ้งมีการบงัคบัคดี และกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบงัคบัห้ามการกระท าของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐให้ด าเนินการบงัคบัคดีโดยติดตามวา่หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐไดป้ฏิบติั
ตามค าบงัคบัของศาลหรือไม่ 

2) กรณีท่ีศาลพิพากษาและก าหนดค าบงัคบัให้หัวหนา้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติั
ตามหน้าท่ีภายในเวลาท่ีศาลก าหนด เม่ือครบก าหนดเวลาดังกล่าวแลว้ ให้ด าเนินการบังคบัคดีโดยติดตามว่าหัวหน้า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐนั้น ไดป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามค าบงัคบัของศาลหรือไม่ หากยงั
ไม่ปฏิบัติตามค าบังคบัภายในเวลาท่ีศาลก าหนดหรือมีขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติัตามค าบงัคบัของศาล ศาลมีอ านาจท่ีจะ
แสวงหาขอ้เท็จจริงและมีค าสั่งก าหนดวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือมีค าสั่งใดๆเพ่ือให้การ
บงัคบัคดีเสร็จส้ิน หากยงัปรากฏวา่หัวหนา้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งไม่ปฏิบติัตามค าบงัคบั
ภายในเวลาท่ีศาลก าหนดใหถู้กตอ้งครบถว้นหรือปฏิบติัล่าชา้โดยไม่มีเหตุอนัควร ให้ด าเนินการตามระเบียบของท่ีประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐท่ีมิไดป้ฏิบติัตามค าบงัคบัของศาล ใหถู้กตอ้งครบถว้นหรือปฏิบติัล่าชา้เกินสมควร พ.ศ. 2560 ดงัน้ี 

2.1) ในกรณีท่ีศาลปกครองชั้นตน้มีค าสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐช าระค่าปรับ  ผู ้
ไดรั้บค าสัง่มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งศาลในกรณีท่ีศาลปกครอง
สูงสุดไต่สวนหรือแสวงหาขอ้เท็จจริงแลว้ปรากฏวา่ไม่มีขอ้เท็จจริงรับฟังไดว้า่หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
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มิไดป้ฏิบติัตามค าบงัคบัของศาลปกครองใหถู้กตอ้งครบถว้นหรือปฏิบติัล่าชา้โดยไม่มีเหตุอนัสมควร  ให้ศาลมีค าสั่งยกค า
ขอหรือมีค าสัง่ตามท่ีเห็นสมควร และค าสัง่ดงักล่าวใหเ้ป็นท่ีสุด  

2.2) กรณีท่ีความปรากฎวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐนั้นไม่ช าระค่าปรับภายในเวลาท่ีศาลก าหนดให้ศาลออกหมาย
บงัคบัคดีแต่งตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดีเพ่ือท าการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นของเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้นและขายทอดตลาดเสมือน
หน่ึงเป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษา โดยใหถื้อวา่ส านกังานศาลปกครองเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษาและเป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีใน
การด าเนินการบังคบัคดี โดยให้น าบทบัญญติัว่าด้วยการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

2.3) เม่ือศาลออกหมายบงัคบัคดีแลว้ ให้แจง้ใหส้ านกังานศาลปกครองในฐานะเจา้หน้ีตาม ค าพิพากษาทราบ 
ให้ส านกังานศาลปกครองตรวจสอบทรัพยสิ์นของเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ช าระค่าปรับ หากพบว่ามีทรัพยสิ์นท่ีสามารถยึด
หรืออายดัมาช าระค่าปรับได ้ใหส้ านกังานศาลปกครองยืน่ค  าแถลงพร้อมรายละเอียดของทรัพยสิ์นต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดี
เพ่ือด าเนินการบังคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นนั้น แต่หากไม่สามารถตรวจพบทรัพยสิ์นของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้ส านักงานศาล
ปกครองรายงานต่อศาลท่ีออกหมายบงัคบัคดี 

2.4) เม่ือเจา้พนกังานบงัคบัคดีด าเนินการบงัคบัคดีแลว้ ไม่พอช าระค่าปรับและไม่มีทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีจะยึดหรือ
อายดัได ้หรือมีเหตุอ่ืนท่ีไม่สามารถบงัคบัคดีได ้ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีรายงานศาลเพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งงดการบงัคบัคดี
ไวภ้ายในระยะเวลาหรือเง่ือนไขตามท่ีศาลก าหนด 

3) กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาและก าหนดค าบงัคบัใหห้น่วยงานทางปกครองใชเ้งิน ให้ด าเนินการบงัคบัคดีโดยติดตามวา่
หน่วยงานทางปกครองนั้นไดป้ฏิบติัตามค าบงัคบัของศาลถูกตอ้งครบถว้นแลว้หรือไม่ ในกรณีท่ียงัไม่ปฏิบติัตามค าบงัคบั
ของศาลภายในเวลาท่ีศาลก าหนดหรือมีขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติัตามค าบงัคบัของศาล ศาลมีอ านาจท่ีจะแสวงหาขอ้เท็จจริง
และมีค าสัง่ก าหนดวธีิการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ หรือมีค าสัง่ใดๆ เพ่ือใหก้ารบงัคบัคดีเสร็จส้ิน และ
หากวา่หน่วยงานทางปกครองไม่ปฏิบติัตามค าบงัคบัของศาลภายในเวลาท่ีศาลก าหนดให้ถูกตอ้งครบถว้นหรือปฏิบติัล่าชา้
โดยไม่มีเหตุอนัควร ให้ด าเนินการปรับตามระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไข ในการปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมิไดป้ฏิบติัตามค าบงัคบัของศาลให้ถูกตอ้ง
ครบถว้นหรือปฏิบติัล่าชา้เกินสมควร พ.ศ. 2560 ดงัท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้  หรือในกรณีท่ีศาลพิพากษาและก าหนดค าบงัคบัให้
หน่วยงานทางปกครองท่ีไม่มีกฎหมายห้ามไม่ให้ทรัพยสิ์นอยู่ในความรับผิดแห่งการบงัคบัคดีใชเ้งิน ถา้ไม่ปฏิบติัตามค า
บงัคบัของศาลทั้งหมดหรือบางส่วนภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนด เจา้หน้ีตามค าพิพากษาชอบท่ีจะร้องขอต่อศาลให้มีการ
บงัคบัคดีโดยวธีิยดึทรัพยสิ์นหรืออายดัสิทธิเรียกร้องหรือบงัคบัคดีโดยวธีิอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด  และในกรณีท่ีศาลมีค า
พิพากษาและก าหนดค าบงัคบัให้หน่วยงานทางปกครองหรือ เจา้หน้าท่ีของรัฐกระท าการหรืองดเวน้กระท าการ ให้น า
วิธีการบังคบัคดีในกรณีท่ีศาลพิพากษาและก าหนดค าบงัคบัให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งปฏิบติัตามหน้าท่ีภายในเวลาท่ีศาลก าหนดโดยศาลมีอ านาจท่ีจะแสวงหาขอ้เท็จจริงและมีค าสั่งก าหนดวิธีการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือมีค าสั่งใดๆเพ่ือให้การบังคบัคดีเสร็จส้ิน หากไม่ปฏิบัติตามให้
ด าเนินการปรับตามระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ในการ
ปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมิไดป้ฏิบติัตามค าบงัคบัของศาลใหถู้กตอ้งครบถว้นหรือปฏิบติัล่าชา้เกิน
สมควร พ.ศ. 2560 ดงัท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม และหากศาลเห็นวา่วิธีการบงัคบัคดีตามท่ีก าหนดไม่อาจ
บรรลุผลตามค าพิพากษาของศาลได ้ใหศ้าลมีอ านาจก าหนดวธีิการบงัคบัคดีตามท่ีศาลเห็นสมควรเท่าท่ีสภาพแห่งการบงัคบั
คดีจะเปิดช่องใหก้ระท าได ้  
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4) กรณีศาลก าหนดค าบงัคบัให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐถือปฏิบติัต่อสิทธิหรือหนา้ท่ีของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง ใหน้ าวธีิการบงัคบัคดีในกรณีท่ีศาลพิพากษาและก าหนดค าบงัคบัใหห้วัหนา้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตามหนา้ท่ี ภายในเวลาท่ีศาลก าหนดโดยศาลมีอ านาจท่ีจะแสวงหาขอ้เท็จจริงและมีค าสั่งก าหนด
วิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือมีค าสั่งใดๆเพ่ือให้การบงัคบัคดีเสร็จส้ินหากไม่ปฏิบติัตามให้
ด าเนินการปรับตามระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ในการ
ปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมิไดป้ฏิบติัตามค าบงัคบัของศาลใหถู้กตอ้งครบถว้นหรือปฏิบติัล่าชา้เกิน
สมควร พ.ศ. 2560 ดงัท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เม่ือคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นคดีท่ีมีลกัษณะเฉพาะและมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ านวนมาก เม่ือศาลได้
มีค  าพิพากษาหรือค าสั่งเก่ียวกบัคดีส่ิงแวดลอ้มแลว้ การเยียวยาความเสียหายแก่ผูฟ้้องคดีและแก่ส่ิงแวดลอ้มไม่อาจจะ
ประสบผลส าเร็จได้หากคู่กรณีไม่ปฏิบติัตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล การบังคบัคดีโดยการติดตามตรวจสอบให้
ขอ้เสนอแนะใหค้วามช่วยเหลือและด าเนินมาตรการบงัคบัคดี เพ่ือให้คู่กรณีปฏิบติัตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลจึงถือ
เป็นขั้นตอนส าคัญท่ีท าให้การพิพากษาคดีส่ิงแวดล้อมเสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามเป้าประสงค์ในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม (คณะกรรมการดา้นวิชาการเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครอง, 2556) อยา่งไรก็ตาม การบงัคบัคดีต่อ
เอกชนในคดีส่ิงแวดลอ้มไม่ประสบปัญหามากนักเม่ือเทียบกบัการบงัคบัคดีต่อหน่วยงานของรัฐ เน่ืองจากมีกฎหมายให้
อ านาจลงโทษเอกชนผูฝ่้าฝืนไม่ปฏิบติัตามค าสัง่หรือค าพิพากษาไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น การจบักุมหรือคุมขงั แต่ส าหรับกรณีท่ี
เป็นหน่วยงานของรัฐซ่ึงเป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษา ปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัคดีท่ีพบจะด าเนินการอยา่งไรให้มีการ
ปฏิบติัตามค าสัง่หรือค าพิพากษาของศาล (คณะกรรมการดา้นวชิาการเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครอง ส านกังาน
ศาลปกครอง, 2556) จึงขอยกตวัอยา่งปัญหาการบงัคบัคดีท่ีพบในคดีส่ิงแวดลอ้ม มีดงัน้ี 

1) ปัญหาเร่ืองระยะเวลาการบงัคบัคดีท่ีติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน  การน าโทษปรับและโทษทางวินยัมาใชบ้งัคบัคดี
กบัหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามท่ีพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี 8) 
พ.ศ. 2559 ใหอ้ านาจแก่ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด าเนินการออกระเบียบก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เง่ือนไขในการด าเนินการบงัคบัคดี หากศาลปกครองพบว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐยงัมิไดป้ฏิบติัตามค า
พิพากษาใหถู้กตอ้งครบถว้น หรือปฏิบติัล่าชา้เป็นไปโดยไม่มีเหตุอนัสมควร อาจจะไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเร่ืองระยะเวลา
การบังคบัคดีท่ีติดต่อกันเป็นระยะเวลานานได้ เน่ืองจากการติดตามการบังคบัคดีคือการติดตามดูว่าหน่วยงานของรัฐ
ปฏิบติัการตามค าพิพากษาของศาลแลว้หรือไม่ จึงตอ้งพิจารณาถึงเน้ือหากรอบแห่งค าบงัคบัท่ีศาลก าหนดให้ซ่ึงค าบงัคบัท่ี
ศาลก าหนดให้นั้นมกัเป็นค าบังคบัท่ีมาจากค าขอท้ายฟ้องของผูฟ้้องคดีท่ีน าคดีฟ้องต่อศาลปกครอง โดยกฎหมายได้
ออกแบบให้ประเภทคดีและค าขอทา้ยฟ้องมีความสอดคลอ้งกนัอย่างเป็นเหตุเป็นผล (สงกรานต์, สุรชยั และอมัรินทร์, 
2561) ซ่ึงค าฟ้องในคดีส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกบักบัค าขอทา้ยฟ้องท่ีขอให้ศาลปกครองมี
ค าพิพากษา และการก าหนดค าบงัคบัในคดีปกครองของศาลปกครองจะข้ึนอยูก่บัค  าฟ้องของผูฟ้้องคดี (อ าพน, 2550) เป็น
ส าคญั เพราะเม่ือ “ค าบงัคบั” เป็นส่ิงท่ีเช่ือมต่อระหวา่งการส้ินสุดการด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลกบัการบงัคบัคดีตาม
ค าพิพากษา (นฤมล, 2554) เพราะฉะนั้น การบงัคบัคดีจึงข้ึนอยูก่บัเน้ือหาแห่งค าพิพากษาและค าบงัคบัท่ีผูฟ้้องคดีมีค าขอ
ทา้ยฟ้องขอใหศ้าลมีค าพิพากษา และการปฏิบติัตามค าบงัคบัท่ีพบเป็นปัญหามกัเป็นกรณีท่ีศาลปกครองก าหนดค าบงัคบัสั่ง
ให้หน่วยงานของรัฐกระท าการ ซ่ึงค าบงัคบัท่ีศาลสั่งให้หน่วยงานของรัฐกระท าการนั้นเป็นจุดหน่ึงท่ีท าให้เน้ือหาแห่งค า
บงัคบัในคดีส่ิงแวดลอ้มในกรณีคดีพิพาทเดียวกนัแต่มีค  าบงัคบัท่ีศาลก าหนดให้หน่วยงานของรัฐกระท าการใชร้ะยะเวลาท่ี
แตกต่างกนั เช่น การบงัคบัคดีบ่อขยะราชาเทวะใชเ้วลาด าเนินการบงัคบัคดีถึง 8 ปี เพราะคดีดงักล่าวศาลไดอ้อกค าบงัคบั
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เป็นเง่ือนไขใหผู้ถู้กฟ้องคดีระงบัเหตุเดือดร้อนร าคาญจากการท้ิงขยะภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้และเหตุท่ีใชร้ะยะเวลา
ยาวนานถึง 8 ปี เพราะกรอบของค าบงัคบัมีค าวา่ให ้“ระงบัใหห้มดส้ินไป” จึงเป็นจุดหลกัท่ีตอ้งน ามาพิจารณาในการบงัคบั
คดี (คณะกรรมการดา้นวชิาการเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครอง, 2556) เม่ือพิจารณาตีความค าวา่ระงบัใหห้มดส้ิน
ไปนั้น อยา่งไรจึงจะถือวา่มีการด าเนินการระงบัใหห้มดส้ินไป หากน าค าบงัคบัในคดีบ่อขยะราชาเทวะดงักล่าวมาเทียบเคียง
กบัคดีบ่อขยะบางคดีหน่ึงท่ีศาลก าหนดค าบงัคบัแต่เพียงวา่ “การใหค้  าแนะน าตอ้งเป็นไปตามหลกัวชิาการเท่านั้น โดยไม่ได้
ระบุชดัเจนวา่ตอ้งระงบัใหห้มดส้ินไป” (คณะกรรมการดา้นวชิาการเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครอง, 2556) จึงท า
ใหมี้ระยะเวลาท่ีใชด้ าเนินการบงัคบัคดีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่การบงัคบัคดีเพ่ือใหมี้การปฏิบติัตามค าพิพากษาก็จะ
เป็นไปตามท่ีศาลปกครองก าหนดไวใ้นค าบงัคบั การก าหนดกรอบเน้ือหาแห่งค าบงัคบันั้นจึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้การ
บงัคบัคดีส่ิงแวดลอ้มในแต่ละคดีท่ีมีกรณีคดีพิพาทอยา่งเดียวกนัใชร้ะยะเวลาด าเนินการบงัคบัคดีท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งใน
กรณีท่ีศาลปกครองมีค าพิพากษาใหห้น่วยงานของรัฐปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไวแ้ละศาลก าหนดค าบงัคบัให้ฝ่าย
ปกครองปฏิบติัหน้าท่ีนั้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับทางเทคนิควิชาการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เช่น คดีสารตะกั่ว
ปนเป้ือนล าห้วยคลิต้ี ท่ีศาลปกครองให้กรมควบคุมมลพิษด าเนินการฟ้ืนฟูตรวจและวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้ า ดิน พืชผกั และ
สัตวน์ ้ าในล าห้วยคลิต้ี หรือคดีฟ้องให้ระงบัและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการขุดดินดูดทราย ต.ลาดหลุมแกว้ จ.
ปทุมธานี ท่ีศาลปกครองให้กระท าการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีของผูเ้สียหายเพ่ือแกไ้ขปัญหาในการพงัทลายของดิน 
ซ่ึงกรณีของค าบงัคบัท่ีศาลปกครองก าหนดนั้นเป็นเร่ืองยากท่ีคนทัว่ไปรวมทั้งศาลปกครองจะเขา้ไปตรวจสอบวา่ไดมี้การ
ด าเนินการตามค าพิพากษาและค าบงัคบัของศาลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ซ่ึงในขั้นตอนการบงัคบัคดี  ก็จะมีปัญหาถกเถียง
กนัว่าการด าเนินการของฝ่ายปกครองนั้นถือเป็นการปฏิบติัตามค าพิพากษาแลว้หรือไม่ (สงกรานต์, ม.ป.ป.) และการ
ด าเนินการดงักล่าวของหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นไปตามหลกัการทางเทคนิควิชาการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอยา่ง
ถูกตอ้งแลว้หรือไม่ 

2) ปัญหาเก่ียวกบัขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานบงัคบัคดีในการด าเนินการบงัคบัตามค าพิพากษาศาลปกครอง  
เน่ืองดว้ยอ านาจบงัคบัคดีเป็นอ านาจของศาลไม่ใช่อ านาจของส านักบงัคบัคดีปกครอง ศาลมีหนา้ท่ีติดตามการบงัคบัคดี  
ส านกับงัคบัคดีปกครองเป็นผูล้งมือปฏิบติัการ (คณะกรรมการดา้นวชิาการเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครอง,2556) 
ตามท่ีมาตรา 77 (3) แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ส านกังานศาล
ปกครองมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการบงัคบัให้เป็นไปตามค าบงัคบัของศาลปกครอง  โดยให้พนักงานคดีปกครองท่ีปฏิบติั
หน้าท่ีบังคบัคดีปกครองหรือเจ้าพนักงานบังคบัคดีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นเจา้พนักงานบงัคบัคดีในการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาของศาลปกครอง ตามขอ้ 3 (6) และ (7) แห่งระเบียบส านกังานศาลปกครองวา่ดว้ยการ
ด าเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าบงัคบัของศาลปกครอง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555 และใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีมีอ านาจหนา้ท่ี
ตามท่ีขอ้ 125 แห่งระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 
2562 ก าหนดไว ้ ซ่ึงการติดตามการด าเนินการบงัคบัคดีเพ่ือให้เป็นไปตามค าบงัคบัของศาลนั้น เจา้พนักงานบงัคบัคดีมี
หน้าท่ีติดตามการบงัคบัคดีเพ่ือให้เป็นไปตามค าบงัคบัของศาล โดยท่ีมีขอบเขตอ านาจท่ีจ ากดั เพราะกฎหมายไม่ไดใ้ห้
อ านาจเจา้พนกังานบงัคบัคดีไว ้เช่น ในกรณีการออกตรวจสถานท่ีอ านาจของเจา้พนกังานบงัคบัคดีตอ้งขอศาลเป็นกรณีๆไป 
รวมทั้งการตั้งผูเ้ช่ียวชาญในบางกรณี เช่น กล่ินเหม็น การขอให้กรมควบคุมมลพิษเขา้มาเป็นพยานผูเ้ช่ียวชาญเป็นอ านาจ
ของศาลตั้งท าใหมี้ความล่าชา้หลายอยา่งในการด าเนินการบงัคบัคดี (วิชิต, 13 กุมภาพนัธ์ 2562) หรือในกรณีท่ีเจา้พนกังาน
บงัคบัคดีพบว่าหน่วยงานของรัฐยงัไม่มีการปฏิบติัตามค าพิพากษาหรือปฏิบติัตามค าพิพากษาไม่ถูกตอ้งตามค าบงัคบั เจา้
พนกังานบงัคบัคดีเพียงแค่ออกหนงัสือเตือนใหฝ่้ายปกครองทราบและช้ีแจงเป็นหนงัสือกลบัมาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
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หากฝ่ายปกครองไม่ช้ีแจงเป็นหนังสือกลบัมา เจา้พนักงานบงัคบัคดีก็ไม่มีบทลงโทษฝ่ายปกครองไดเ้ลย ซ่ึงเจา้พนักงาน
บงัคบัคดีท าไดเ้พียงรวบรวมขอ้เท็จจริงในชั้นบงัคบัคดีเพ่ือท ารายงานเสนอให้ศาลปกครองทราบ (วิชิต, 13 กุมภาพนัธ์ 
2562) หลงัจากนั้นศาลจะดูวา่การบงัคบัคดีเป็นไปไม่ไดเ้พราะเหตุผลใด  เพราะเจา้หนา้ท่ีเองก็ตอ้งท าตามบงัคบัของศาลไม่มี
อ านาจตดัสินใจได ้(คณะกรรมการดา้นวชิาการเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครอง, 2556) เช่น คดีร้ือถอนอาคารศาล
มีค าสัง่ใหส้ านกังานเขตไปด าเนินการร้ือถอนอาคาร เม่ือทางส านกับงัคบัคดีปกครองไดติ้ดตามคดีไปแลว้ ทางเจา้หนา้ท่ีของ
เขตก็แสดงท่าทีไม่กระตือรือร้นต่อการบงัคบัคดีใชเ้วลาประสานไป 30 ถึง 60 วนั ศาลจึงมีหมายเรียกตวัผูอ้  านวยการเขตมา
ไต่สวนโดยไม่ไดม้อบอ านาจ ต่อมาตวัผูอ้  านวยการเขตไดส้ั่งการให้ด าเนินการร้ือถอนอาคารจนเสร็จส้ิน (คณะกรรมการ
ดา้นวชิาการเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครอง, 2556)  

เม่ือพิจารณาเร่ืองขอบเขตอ านาจในการด าเนินการบงัคบัคดี  จะพบวา่มาตรา 77 (3) แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาล
ปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ก าหนดใหส้ านกังานศาลปกครองมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไป
ตามค าบงัคบัของศาลปกครอง โดยให้พนกังานคดีปกครองท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีบงัคบัคดีปกครอง หรือเจา้พนกังานบงัคบัคดีท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นเจา้พนักงานบงัคบัคดีในคดีปกครองเพ่ือบงัคบัตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ปกครองตามท่ีระเบียบส านกังานศาลปกครองวา่ดว้ยการด าเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าบงัคบัของศาลปกครอง    (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2555 ตามขอ้ 3 (6) และ (7) ก าหนดไวป้ระกอบขอ้ 125 แห่งระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดวา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี 8)  พ.ศ. 2562 ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานบงัคบัคดีไว ้ 7 ประการ 
คือ 

1) ด าเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาล  
2) ส่งเอกสารเก่ียวกบัการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาล  
3) ติดตามผลการปฏิบติัตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นต่อศาล

ประกอบการพิจารณาและมีค าสัง่เก่ียวกบัการบงัคบัคดี   
4) สอบถามหรือแจง้ใหคู้่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเ้ช่ียวชาญ ช้ีแจงขอ้เท็จจริงหรือ แสดงความเห็น

เก่ียวกบัการบงัคบัคดี และบนัทึกถอ้ยค าของบุคคลดงักล่าวรวมไวใ้นส านวนการบงัคบัคดี  
5) แจง้ใหห้น่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งช้ีแจงขอ้เท็จจริงหรือ ใหค้วามเห็นเป็น

หนงัสือเก่ียวกบัการบงัคบัคดี   
6) ออกตรวจสอบสถานท่ี บุคคล หรือส่ิงอ่ืนใดอนัเก่ียวดว้ยการบงัคบัคดี และมีอ านาจ บนัทึกภาพน่ิง

หรือภาพเคล่ือนไหว พร้อมทั้งบนัทึกเหตุการณ์หรือพฤติการณ์รวมไวใ้นส านวนการบงัคบัคดี   
7) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามค าสัง่ศาล 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่อ านาจการด าเนินการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะมีอ านาจในการบงัคบัคดี ตามท่ี
ขอ้ 125 แห่งระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2562 
ก าหนดไวเ้ท่านั้น หากเป็นในกรณีอ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือจากท่ีขอ้ 125 แห่งระเบียบดงักล่าวก าหนดไวเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีไม่มี
อ านาจท่ีจะด าเนินการไดเ้ลยหรือหากเจา้พนกังานบงัคบัคดีพบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการบงัคบัคดี เจา้พนกังาน
บงัคบัคดีตอ้งท ารายงานเสนอให้ศาลทราบเพ่ือให้ศาลมีดุลพินิจสั่งการให้เจา้พนกังานบงัคบัคดีปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีขอ้ 125 
(7) แห่งระเบียบดงักล่าวก าหนดเปิดช่องไวใ้ห้คือ “ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามค าสั่งศาล” แสดงว่าอ านาจในการบงัคบัคดี
ทั้งหมดทั้งปวงแทจ้ริงแลว้เป็นอ านาจของศาลปกครองท่ีจะติดตามการบงัคบัคดีให้เป็นไปตามค าบงัคบั เพียงแต่กฎหมาย
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ก าหนดให้พนักงานคดีปกครองท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีบงัคบัคดีปกครองหรือเจา้พนกังานบงัคบัคดีท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นเจา้พนกังานบงัคบัคดีเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนศาลในการติดตามการบงัคบัคดีใหเ้ป็นไปตามค าบงัคบัของศาล  

3) ปัญหาการไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามค าพิพากษาหรือปฏิบติัดว้ยความล่าชา้ การน าโทษปรับและโทษทาง
วินยัมาใชบ้งัคบัคดีกบัหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามท่ีพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2559 ให้อ านาจแก่ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด าเนินการออกระเบียบก าหนด
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการด าเนินการบงัคบัคดี หากศาลปกครองพบวา่หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐยงั
มิไดป้ฏิบติัตามค าพิพากษาให้ถูกตอ้งครบถว้น หรือปฏิบติัล่าชา้เป็นไปโดยไม่มีเหตุอนัสมควร อาจจะไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาการไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามค าพิพากษาหรือปฏิบติัดว้ยความล่าชา้ได ้เพราะการท่ีหน่วยงานของรัฐไม่
สามารถปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามค าพิพากษาหรือปฏิบติัดว้ยความล่าชา้นั้นอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีหน่วยงานของ
รัฐผูต้อ้งปฏิบติัตามค าพิพากษานั้นติดขดัในดา้นความรู้หรือติดขดัในดา้นกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัภายในหน่วยงาน ซ่ึง
ปัญหาการไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามค าพิพากษาหรือปฏิบติัดว้ยความล่าชา้ในลกัษณะน้ีเป็นปัญหาท่ีมีสาเหตุสืบ
เน่ืองมาจากกรณีท่ีผูฟ้้องคดีมีค าขอทา้ยฟ้องให้ศาลปกครองมีค าพิพากษาและในการพิพากษาศาลปกครองมีอ านาจท่ีจะ
ก าหนดค าบงัคบัให้หน่วยงานของรัฐกระท าการดงัท่ีกล่าวอธิบายไวใ้นปัญหาเร่ืองระยะเวลาการบงัคบัคดีท่ีติดต่อกนัเป็น
ระยะเวลานาน ซ่ึงค าบงัคบัท่ีศาลก าหนดให้หน่วยงานของรัฐกระท าการนั้นอาจเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางเทคนิคทาง
วชิาการทางวทิยาศาสตร์ ท่ีหน่วยงานของรัฐผูถู้กบงัคบัใหป้ฏิบติัตามค าพิพากษาไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนใน
เร่ืองท่ีศาลก าหนดให้กระท าการ  ซ่ึงการไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามค าพิพากษาหรือปฏิบติัดว้ยความล่าชา้ โดยมี
สาเหตุมาจากหน่วยงานของรัฐผูต้อ้งปฏิบติัตามค าพิพากษานั้นติดขดัในดา้นองคค์วามรู้ท่ีจะด าเนินการตามค าพิพากษาน้ี
เป็นปัญหาท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดพ้บในระหวา่งการติดตามการบงัคบัคดีถึงสาเหตุท่ีฝ่ายปกครองไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ศาล
เน่ืองจากฝ่ายปกครองไม่มีความรู้ ความเขา้ใจในขั้นตอนการปฏิบติัตามค าสั่งศาล (วิชิต, 13 กุมภาพนัธ์ 2562)  เช่น คดี
โรงงานปล่อยน ้ าเสีย ศาลพิพากษาให้ให้หน่วยงานทางปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เขต) ไปด าเนินการ การบงัคบัคดีจ าเป็นตอ้ง
เขา้ไปดูพ้ืนท่ีก่อนวา่สภาพปัญหาเป็นอยา่งไร เม่ือไปดูแลว้จะพบวา่การจดัการของหน่วยงานทางปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ได้
เป็นไปตามหลกัวิชาการ เพราะหน่วยงานทางปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชว้ิธีง่ายๆ โดยท าแผ่นเหล็กมาปิดไม่ให้ระบายน ้ าลง
แม่น ้ า โดยท่ีหน่วยงานทางปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่กระท าการใดๆ เพ่ือควบคุมน ้ าท้ิงไม่ให้กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นซ่ึง
การจดัการในลกัษณะกรณีน้ีเป็นเพียงการระงบัไดช้ัว่ระยะเวลาหน่ึง  หรือกรณีคดีขยะ ศาลสั่งให้เทศบาลระงบักล่ินเหม็น
ภายใน 90 วนั เทศบาลก็ท าโดยการน าไปท้ิงท่ีอ่ืน ซ่ึงตน้เหตุของปัญหาอยูท่ี่วธีิการก าจดัขยะ คือ การน าขยะมาพกัไวเ้กินกวา่
ปริมาณท่ีโรงงานก าจดัขยะสามารถรองรับได ้รวมทั้งควรจะฉีดปริมาณน ้ าชีวภาพมากเพียงใด ท าให้ตอ้งประสานไปยงักรม
ควบคุมมลพิษ ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางมาช่วยในการบงัคบัคดีเพ่ือใหห้น่วยงานท่ีถูกบงัคบัคดีไดท้ราบถึงแนวทางการจดัการ
น ้ าเสีย (คณะกรรมการดา้นวชิาการเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครอง,2556) หรือคดีล าหว้ยคลิต้ี การด าเนินการตาม
ค าสัง่ศาลเป็นเร่ืองยากเพราะศาลสั่งแต่เพียงวา่ให้ติดตามและฟ้ืนฟูระดบัมลพิษไม่ให้เกิดค่ามาตรฐาน (คณะกรรมการดา้น
วชิาการเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครอง, 2556) และคดีน้ีศาลปกครองมีค าพิพากษาไปเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2556 
ให้กรมควบคุมมลพิษด าเนินการฟ้ินฟูล าห้วยคลิต้ี แต่เน่ืองจากการด าเนินการฟ้ินฟูล าห้วยคลิต้ีใช้งบประมาณสูงถึง 
454,000,000 บาท (ส่ีร้อยหา้สิบส่ีลา้นบาท) ซ่ึงเป็นงบประมาณผกูพนั 4 ปี ระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 (แนวหนา้, 
2561) ซ่ึงการท่ีกรมควบคุมมลพิษปฏิบติัตามค าพิพากษาเป็นไปอยา่งล่าชา้นั้นส่วนหน่ึงก็อาจมาจากการติดขดัในเร่ืองการใช้
งบประมาณจ านวนมากเพ่ือน ามาเป็นค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟส่ิูงแวดลอ้มตามค าบงัคบัรวมทั้งค  าบงัคบัท่ีศาลก าหนดเป็นเร่ืองท่ี
มีทางเทคนิควชิาการเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย 
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ปัญหาการไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามค าพิพากษาหรือปฏิบติัดว้ยความล่าชา้ จากการท่ีหน่วยงานของรัฐผูต้อ้ง
ปฏิบติัตามค าพิพากษานั้นติดขดัในดา้นกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัภายในหน่วยงาน ก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีเจา้พนักงาน
บงัคบัคดีไดพ้บในระหวา่งการติดตามการบงัคบัคดี เพราะโดยปกติการฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มตอ้งฟ้องหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีดูแล
ควบคุม  กรณีกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัภายในหน่วยงานของรัฐ ยงัมิไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงให้ทนัสมยั ไม่มีความ
ยืดหยุ่นให้เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน ท าให้เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานไม่กลา้ปฏิบติันอกเหนือจากท่ีกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั
ภายในหน่วยงานก าหนดไว ้เพราะเกรงวา่อาจจะตอ้งมีความรับผิดเป็นการส่วนตวัจากการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น คดีเร่ืองกล่ิน 
ตามกฎหมายก าหนดใหเ้ทศบาลมีหนา้ท่ีดูแลเร่ืองกล่ิน ทางบก ทางอากาศ ทางน ้ า เทศบาลเป็นหน่วยงานท่ีดูแลตามหนา้ท่ีท่ี
กฎหมายก าหนดไว ้การบังคบัคดีจึงตอ้งบงัคบัให้เทศบาลปฏิบัติตามค าพิพากษา  ถา้หากเทศบาลจะตอ้งปฏิบติัตามค า
พิพากษาก็ตอ้งไปดูระเบียบกฎหมายท่ีศาลปกครองวินิจฉัยว่าเทศบาลละเลยกฎหมายในส่วนใด ทางเทศบาลก็ตอ้งไปดู
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งว่าตอ้งด าเนินการอย่างไร บางคร้ังกฎหมายระเบียบท่ีศาลวินิจฉัยให้เทศบาลกระท าการแต่
กฎหมายระเบียบนั้นไม่เปิดช่องใหใ้ชดุ้ลพินิจกระท าการไดห้รือเป็นกฎหมายเก่าท่ีไม่ทนัสมยั ทางเทศบาลผูต้อ้งผูกพนัตาม
ค าพิพากษาก็ไม่รู้วา่จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร (วชิิต, 11 กรกฎาคม 2562) 

จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นปัญหาท่ีหน่วยงานของรัฐผูต้อ้งผูกพนัให้ปฏิบติัตามค าพิพากษาไม่อาจปฏิบติัตามค า
พิพากษาใหเ้ป็นผลสมัฤทธ์ิได ้ดว้ยสาเหตุท่ีสืบเน่ืองมาจากกรณีท่ีศาลก าหนดค าบงัคบัให้หน่วยงานของรัฐกระท าการตาม
ค าขอทา้ยฟ้องของผูฟ้้องคดี เพราะโดยหลกัแลว้ศาลจะไม่ออกค าสั่งหรือค าพิพากษาท่ีบงัคบัไม่ได ้(คณะกรรมการดา้น
วชิาการเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครอง ส านกังานศาลปกครอง, 2556) ซ่ึงค าบงัคบัท่ีศาลก าหนดให้กระท าการ
นั้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางเทคนิคทางวชิาการทางวทิยาศาสตร์ ท่ีหน่วยงานของรัฐผูถู้กบงัคบัให้ปฏิบติัตามค าพิพากษา
ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนในเร่ืองท่ีศาลก าหนดให้กระท าการหรือค าบงัคบัท่ีศาลก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ไปด าเนินการนั้น หรือหน่วยงานของรัฐไม่สามารถกระท าการได้เน่ืองจากติดขดัในด้านของกฎหมาย ระเบียบภายใน
หน่วยงาน โดยท่ีกฎหมายหรือระเบียบนั้นไม่เปิดช่องให้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชดุ้ลพินิจของตน
ได ้ ล าพงัการน าโทษปรับและโทษทางวินัยมาใชเ้พ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบติัตามค าพิพากษาอาจจะช่วยให้หน่วยงาน
ของรัฐมีการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษา แต่ส่ิงแวดลอ้มอาจจะไม่ไดรั้บการฟ้ืนฟ ูเยยีวยาตามหลกัการท่ีค าพิพากษา
ก าหนดไว ้ ศาลควรมีมาตรการอยา่งไรเพ่ือช่วยบรรเทาความเสียหายของส่ิงแวดลอ้มในระหวา่งท่ีรอการปฏิบติัการของ
หน่วยงานของรัฐ เพราะหากปล่อยให้ความเสียหายทางดา้นส่ิงแวดลอ้มส่งผลและปรากฎอยู่นานไปอาจท าให้ยากต่อการ
แกไ้ขส่ิงเป็นพิษในการเยยีวยาฟ้ืนฟสูภาพส่ิงแวดลอ้มใหก้ลบัคืนมาเป็นดงัปกติได ้ ล าพงัการน าโทษปรับและโทษทางวินยั
ตามแนวทางท่ีการบงัคบัคดีปกติทัว่ไปก าหนดไวม้าใช ้หากพบวา่หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐยงัมิไดป้ฏิบติั
ตามค าพิพากษาให้ถูกตอ้งครบถว้น หรือปฏิบติัล่าชา้เป็นไปโดยไม่มีเหตุอนัสมควรมาใชก้บัการแกไ้ขส่ิงเป็นพิษในการ
เยยีวยาฟ้ืนฟสูภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากคดีปกครองทัว่ไป อาจท าใหปั้ญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือ
ความเสียหายท่ีเกิดจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่ไดรั้บการแกไ้ข ฟ้ืนฟ ูไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

4) ปัญหาการไม่มีระบบการบงัคบัคดีส่ิงแวดลอ้มเป็นการเฉพาะ สืบเน่ืองจากประเทศไทยไดเ้ลือกแนวทางการจดัตั้ง
ศาลส่ิงแวดลอ้มแบบ (Green Bench) คือจดัตั้งเป็นแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มในระบบศาลเดิม (กฤษณะ, 2556) ทั้งศาลยติุธรรม
และศาลปกครอง แมว้า่จะมีการจดัตั้งแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลปกครองข้ึนมาเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้มเป็น
การเฉพาะก็ตาม แต่การบงัคบัคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลปกครองก็ยงัไม่มีการแบ่งแยกระบบการบงัคบัคดีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
ออกมาอยา่งชดัเจนเป็นผลให้ตอ้งน าระบบการบงัคบัคดีปกติทัว่ไปมาใชก้บัคดีส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการบงัคบัคดีปกติทัว่ไปจะ
ข้ึนอยู่กบัเน้ือหาค าบงัคบัในค าพิพากษา ซ่ึงค าพิพากษาศาลปกครองมีผลผูกพนัเพียงแค่คู่กรณีเท่านั้น ตามมาตรา 70 แห่ง
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พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เม่ือค าพิพากษาศาลปกครองมีผลผูกพนัเพียงแค่
คู่กรณี การบงัคบัคดีจึงท าการท าการบงัคบัไดเ้พียงแค่คู่กรณีเท่านั้น และหากคู่กรณีมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการบงัคบั
คดีแล้ว  เจ้าพนักงานบังคบัคดีก็อาจท ารายงานเสนอต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ยุติการบังคับคดีได้ เช่น กรณีฟ้องว่า
หน่วยงานของรัฐด าเนินการออกใบอนุญาตให้เจา้ของอาคารขา้งเคียงต่อเติมอาคารโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หากศาล
ปกครองมีค าพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตและให้ด าเนินการร้ือถอนอาคารท่ีต่อเติม การด าเนินการบงัคบัคดีในคดีท่ีมี
ลกัษณะกรณีแบบน้ีมกัจะไม่มีขอ้ยุง่ยากหรือซบัซอ้นในทางขอ้เท็จจริง  เพราะค าพิพากษามีผลผูกพนัเฉพาะหน่วยงานของ
รัฐผูถู้กฟ้องคดีกบัผูฟ้้องคดีเท่านั้น การติดตามการบงัคบัคดีก็จะเป็นไปตามท่ีกรอบของค าบงัคบัก าหนดไวโ้ดยติดตามวา่มี
การปฏิบติัตามค าพิพากษาแลว้หรือไม่ หรือด าเนินการสอบถามไปยงัคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงหากคู่กรณีฝ่ายนั้นพึงพอใจต่อการ
ปฏิบติัตามค าพิพากษาดงักล่าวแลว้ ก็สามารถท่ีจะด าเนินการยติุการบงัคบัคดีได ้ดงันั้น การแสวงหาขอ้เท็จจริงเพื่อติดตาม
การบงัคบัคดีในคดีปกติทัว่ไปจึงไม่มีขอ้เท็จจริงท่ียุง่ยากหรือซบัซอ้น จึงเป็นการแสวงหาขอ้เท็จจริงท่ีมีลกัษณะท่ีแคบกวา่
การบงัคบัคดีส่ิงแวดลอ้ม 

ดว้ยลกัษณะพิเศษของคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีมีสภาพความแตกต่าง ความซับซ้อนในขอ้เท็จจริงของแต่ละคดี และความ
เสียหายท่ีเกิดจากคดีส่ิงแวดลอ้มก็ไม่ไดส่้งผลกระทบเพียงแค่คู่กรณีอยา่งเดียว แต่ส่งผลกระทบแก่คนจ านวนมากและขยาย
ออกไปเป็นบริเวณกวา้ง การน าวิธีการบงัคบัคดีแบบปกติมาใชก้บัคดีส่ิงแวดลอ้มนั้น  ในความเห็นของเจา้พนกังานบงัคบั
คดีเห็นวา่ คดีส่ิงแวดลอ้มมีผลกระทบต่อประชาชนโดยกวา้ง การน าการบงัคบัคดีปกติทัว่ไปมาใชก้บัคดีส่ิงแวดลอ้ม โดยให้
น าการปรับต่อหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีไม่ปฏิบติัตามค าพิพากษาหรือการแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาด าเนินการ
ลงโทษทางวินยันั้น โดยการปรับต่อหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นการเร่งให้หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐรับผิดชอบต่อการปฏิบติัตามค าพิพากษา อาจจะไม่ไดแ้กไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีแทจ้ริงและไม่เป็นการแกไ้ขปัญหา
แบบยัง่ยนื และการบงัคบัคดีปกติทัว่ไปกระท าการบงัคบัไดเ้พียงแค่คู่กรณีเท่านั้น เช่น กรณีการเกิดมลพิษทางเสียง ในพ้ืนท่ี
มีผูป้ระกอบการมากกวา่ 1 ราย แต่มีการฟ้องผูป้ระกอบการเป็นคดีเพียงแค่ 1 ราย ซ่ึงการบงัคบัคดีท าไดเ้พียงคู่กรณี ไม่
สามารถบงัคบัคดีไปถึงผูป้ระกอบการรายอ่ืนได้  ท าให้ยงัไดรั้บการร้องเรียนวา่มลพิษทางเสียงยงัคงมีอยู่ในพ้ืนท่ี หรือใน
กรณีการเกิดมลพิษทางอากาศจากโรงงานเล้ียงสุกรส่งกล่ินเหม็นไปทั้งต าบล ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลนั้นต่าง ไดรั้บ
ผลกระทบแมจ้ะไม่ใช่ผูฟ้้องคดีก็ตาม หากน าการบงัคบัคดีปกติทัว่ไปมาใชก็้จะท าการบงัคบัคดีไดเ้พียงแค่คู่กรณี ล าพงัการ
ถามความเห็นคู่กรณีเพียงอย่างเดียว เพ่ือให้การบงัคบัคดียุติอาจไม่เพียงพอเพราะคู่กรณีในคดีอาจมีเร่ืองความพึงพอใจ
ส่วนตวัท่ีท าใหคู้่กรณีพอใจท่ีจะยติุการบงัคบัคดีได ้(วชิิต, 11 กรกฎาคม 2562) 

 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

ความเสียหายทางดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่ใช่เพียงส่งผลกระทบต่อปัจเจกชนคนใดคนหน่ึงเท่านั้น ยงัส่งผลกระทบต่อสังคม
โดยรวม การน าการบงัคบัคดีปกครองทัว่ไปท่ีศาลปกครองมีอ านาจในการสัง่ปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐคร้ังละไม่เกินหา้หม่ืนบาท รวมทั้งมีอ านาจแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเพ่ือใหด้ าเนินการลงโทษทางวินยัแก่เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ หากพบหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐยงัมิไดป้ฏิบติัตามค าพิพากษาให้ถูกตอ้งครบถว้น หรือปฏิบติัล่าชา้
เป็นไปโดยไม่มีเหตุอนัสมควรมาใชก้บัคดีส่ิงแวดลอ้มนั้น อาจจะไม่เหมาะสมเพราะคดีส่ิงแวดลอ้มมีความสลบัซบัซอ้นใน
เชิงขอ้เท็จจริง ทางเทคนิค ทางวิชาการหรือทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบท่ี
แตกต่างกนัไปในแต่ละคดี  ล าพงัการน าการบงัคบัคดีปกครองทัว่ไปมาใชก้บัการแกไ้ขส่ิงเป็นพิษในการเยียวยาฟ้ืนฟูสภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากคดีปกครองทัว่ไป อาจท าใหปั้ญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือความเสียหายท่ีเกิด
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จากปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่ไดรั้บการแกไ้ข ฟ้ืนฟ ูไดอ้ยา่งทนัท่วงที เพราะการเยียวยาฟ้ืนฟูความเสียหายของส่ิงแวดลอ้มตาม
ค าพิพากษานั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีกระบวนการเขา้มาจดัการใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการท่ีควรจะเป็น 
จึงขอเสนอแนะใหมี้ระบบการบงัคบัคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีแยกต่างหากจากระบบการบงัคบัคดีปกติทัว่ไปออกมาเป็นการเฉพาะ
เพ่ือให้ส่ิงแวดลอ้มไดก้ารเยียวยาฟ้ืนฟูตามค าพิพากษาอย่างถูกตอ้งตามหลกัการหรือมีกระบวนการ มาตรการบางอยา่งท่ี
สามารถหยดุย ั้งความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มไดท้นัทีหลงัจากท่ีศาลมีค าพิพากษาแลว้โดยกระบวนการ มาตรการดงักล่าว
นั้นอาจจะก าหนดให้อยู่ในรูปแบบของระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เพื่อเป็นแนวทางให้ศาล
ปกครองน ามาพิจารณาก าหนดไวใ้นค าบงัคบัเพ่ือใหคู้่กรณีใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัตามค าพิพากษา เพ่ือให้ค  าพิพากษานั้น
สมัฤทธ์ิผลเป็นไปตามเป้าประสงคใ์นการฟ้ืนฟส่ิูงแวดลอ้ม 
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