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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดของการนําวิธีการ
ดําเนินคดีแบบกลุมมาใชกับคดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหศาล
ปกครองสามารถอํานวยความยุติธรรมและผูเสียหายในคดีสิ่งแวดลอมสามารถเขาถึงกระบวนการ
เยียวยาความเสียหายไดมากขึ้น ในการศึกษานี้ ผูวิจัยไดพิจารณาวิธีปฏิบัติในการดําเนินคดีปกครอง
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของศาลปกครองไทย และประสบการณในการใชวิธีการดําเนินคดีแบบกลุม
ในตางประเทศมาเปนแนวทางในการเรียนรูปญหาและอุปสรรค แลวนําผลการศึกษาทั้งหมดมา
จัดทําขอเสนอแนะวา หากจะนําวิธีการดําเนินคดีแบบกลุมมาใชในการดําเนินคดีปกครองที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม จะตองปรับปรุงกฎหมายหรือกระบวนวิธีพิจารณาคดีอยางไร
ผลการศึกษาพบวาในทางปฏิบัติ ศาลปกครองไดมีการยอมรับวิธีการดําเนินคดีแบบกลุม
มาใชกับคดีปกครองดานสิ่งแวดลอมอยูบางแลว โดยปรากฏอยูในคําพิพากษาและกฎหมายวิธี
พิ จ ารณาคดี ป กครอง อย า งไรก็ ดี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ดั ง กล า วยั ง ไม ส ามารถแก ไ ขป ญ หาการจั ด การคดี
สิ่งแวดลอมที่มีผูเสียหายเปนจํานวนมากไดทั้งหมด อีกทั้งการยอมรับแนวคิดการดําเนินคดีแบบ
กลุมก็มี อยู แ ต เ ฉพาะในตุล าการศาลปกครองบางส ว น การที่ ไ มมีก ฎหมายกํ า หนดในเรื่ อ งการ
ดําเนินคดีแบบกลุมอยางชัดเจนเปนสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหตุลาการไมมีเครื่องมือในการจัดการกับ

จ

การดําเนินคดีสิ่งแวดลอมที่มีผูเสียหายจํานวนมากอยางมีประสิทธิภาพได ทั้งที่ระบบการพิจารณา
คดีปกครองคอนขางเอื้อและยอมรับวิธีพิจารณาคดีปกครองแบบกลุม
ดังนั้ น จึงควรกํ า หนดกฎหมายเรื่องการดํา เนินคดี แ บบกลุม ในคดี สิ่ง แวดล อมไวใ น
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยจัดทําเปนระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง เนื่องจากกฎหมายไทยเปนระบบกฎหมาย Civil Law ที่อิง
การใชกฎหมายลายลักษณอักษรเปนหลัก ทั้งนี้ ควรนําแนวทางการดําเนินคดีแบบกลุมในประเทศ
สหรัฐอเมริกามาปรับใชเปนกฎหมาย เพราะในทางปฏิบัติของคดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ของไทยมีลักษณะคลายกับการดําเนินคดีแบบกลุมของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ควร
นํามาใชเฉพาะกับคดีสิ่งแวดลอมโดยมิตองบัญญัติเปนการทั่วไป เพื่อจะไดมีความชัดเจนและเปน
ประโยชนตอคดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมซึ่งมีผูเสียหายจํานวนมากตอไป
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ABSTRACT
The purpose of this research is to explore the feasibility of permitting class
action environmental litigation in administrative courts, with an objective to enhance
the role of the court in facilitating justice and to enable better access to remedial
procedure. In this study, the researcher examines the practice of administrative courts
in adjudicating environmental cases and experiences of other countries which permit
class action or group litigation, so as to learn the problems and obstacles in allowing
class action. The findings are used to suggest how the law and administrative legal
procedure should be amended if class action is permitted in environmental litigation
in Thailand.
It is found that in practice administrative courts have adopted the concept of
class action in their function of adjudicating cases, as demonstrated in court decisions
and administrative procedural law. However, the practice and techniques used by the
courts cannot help to solve all the problems in environmental cases involving a large
number of injured parties. Besides, the practice is not uniformly adopted by all
administrative court judges. Part of the problems is because there is no clear
prescribed procedure for the court to allow class action in environmental cases
involving several injured parties, despite the fact that existing administrative
procedure is already conducive to class action or group litigation.
Therefore, it is recommended that rules for class action environmental
litigation should be introduced in administrative procedural law. This is supported by
the fact that Thailand adheres to the Civil Law tradition of following written law. In
allowing group litigation, the practice of class action in the United States should be
adopted because it resembles the existing practice of litigation in Thai courts. In
addition, the procedure for class action should be limited to environmental cases so
that the rules can be prescribed clearly for the maximum benefits of adjudicating
cases involving several injured parties.

