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คำแนะนำของประธานศาลฎีกา
เกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม
____________________

โดยที่ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มมี ความสำคั ญ ต่ อ สาธารณชนและ
มีผลกระทบต่อประโยชน์และความสงบเรียบร้อยในสังคม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่ง
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นไปโดยเรียบร้อยและเป็นระเบียบเดียวกัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๑ ประธานศาลฎีกาจึงออกคำแนะนำ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในคำแนะนำนี้
“คดีสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า
(๑) คดีแพ่งที่การกระทำตามคำฟ้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์อันเนื่องมาจากการทำลาย
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของชุมชน หรือระบบนิเวศ
(๒) คดีแพ่งที่โจทก์มีคำขอให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการเพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมของชุมชน
(๓) คดีแพ่งที่โจทก์มคี ำขอให้จำเลยชดใช้คา่ สินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพือ่ ขจัดมลพิษทีเ่ กิดขึน้
หรือฟื้นฟูสภาพแวดล้อม หรือเพื่อมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไป
(๔) คดีแพ่งที่มีคำขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ
อนามัย หรือสิทธิใดๆ ของโจทก์ อันเกิดจากมลพิษที่จำเลยเป็นผู้ก่อหรือต้องรับผิด
“ทรัพยากรธรรมชาติ” หมายความว่า สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ หรือมีอยูต่ ามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ปา่ พืชป่า
น้ำ อากาศ ดิน แร่ธาตุ และพลังงานตามธรรมชาติ
“สิ่งแวดล้อม” หมายความว่า สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
“มลพิษ” หมายความว่า มลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
ข้อ ๒ คดีสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๑ อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติ หรือประกาศของคณะปฏิวัติ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือมลพิษ
ข้อ ๓ สิทธิที่จะฟ้องคดีสิ่งแวดล้อม ให้คำนึงถึงสิทธิของบุคคลที่จะได้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้ สิทธิทจี่ ะดำรงชีพอยูไ่ ด้อย่างปกติและต่อเนือ่ งในสิง่ แวดล้อม
ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
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ศาลพึงพิจารณาว่าบุคคลทีม่ ภี มู ลิ ำเนาอยู่ในชุมชนหรือบริเวณทีม่ กี ารทำลายหรือทำให้เสือ่ มสภาพ
ซึง่ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ แวดล้อมโดยผิดกฎหมายได้ถกู โต้แย้งเกีย่ วกับสิทธิหรือหน้าทีต่ ามกฎหมายแล้ว
และอาจขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้กระทำการดังกล่าวระงับ หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด
เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมได้
ข้อ ๔ คดีสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๑ (๓) ที่ต้องใช้เวลาในการแสดงความเสียหาย หากตามความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญเชื่อได้ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นในอนาคต โจทก์อาจขอให้จำเลยระงับการกระทำใดๆ เพื่อ
ป้องกันความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือมลพิษที่จะเกิดขึ้นก็ได้
ข้อ ๕ คดีสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๑ (๔) ที่ต้องใช้เวลาในการแสดงอาการหากข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ในขณะยืน่ ฟ้อง โจทก์ได้รบั สารพิษเข้าสูร่ า่ งกายแล้วแม้จะยังไม่ปรากฏอาการทีผ่ ดิ ปกติใดๆ ก็ตาม พึงพิจารณาว่า
โจทก์อาจเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาติดตามอาการป่วยหรือขอให้ศาลมีคำสั่งระงับ
การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของโจทก์
ข้อ ๖ ศาลพึงใช้วธิ กี ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทเป็นหลักในการพิจารณาคดีสงิ่ แวดล้อม โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญ
ร่วมในการไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์แห่งการคุ้มครองรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือ
ระบบนิเวศ ในการพิจารณาคดีสงิ่ แวดล้อม ศาลพึงซักถามพยานเพิม่ เติม หรือเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองได้
ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์
ข้อ ๘ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงของคดีโดยชัดแจ้ง ศาลพึงนำวิธีพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง เช่น การแต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ การเดินเผชิญสืบ การสืบพยานไว้ลว่ งหน้าหรือวิธกี ารชัว่ คราว
ก่อนพิพากษา มาใช้ให้มากขึ้น
ข้อ ๙ ในการพิจารณาคดี ศาลควรขอให้ผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นหรือ
ดำเนินการอย่างหนึง่ อย่างใด เช่น การเก็บตัวอย่างของทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ แวดล้อมการตรวจวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาและการใช้ดุลพินิจโดยเฉพาะในประเด็นดังต่อไปนี้
(๑) สาเหตุของการเกิดและผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัย
(๒) ความเสียหายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษหรือฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
และมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติหรือระบบนิเวศที่เสียไป
(๓) มาตรการเพื่อป้องกัน คุ้มครอง รักษาหรือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือ
ระบบนิเวศ
ข้อ ๑๐ ในการพิจารณาชั่งน้ำหนักพยานผู้เชี่ยวชาญ ศาลพึงพิจารณาถึงความเป็นที่ยอมรับของ
หลักการและทฤษฎีที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอ โอกาสผิดพลาดทางวิทยาศาสตร์ ความรู้และประสบการณ์ของพยาน  
ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดี หรือประโยชน์ส่วนได้เสียในผลของคดี
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ข้อ ๑๑ ในกรณีที่จะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพื่อกำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน คุ้มครองรักษาหรือ
ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม หรือระบบนิเวศ ศาลควรคำนึงถึงผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตต่อทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ ประโยชน์ของสาธารณะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตหรือสุขภาพ
อนามัยของบุคคล สิทธิในสิ่งแวดล้อมของชนรุ่นหลัง และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข้อ ๑๒ ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นหรือ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำนี้ ให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการ
ให้มีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ และออกประกาศ
กำหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานทางธุรการคดีที่จำเป็นแก่การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมได้
ข้อ ๑๔ บรรดาคดีสิ่งแวดล้อมซึ่งค้างพิจารณาอยู่ ในศาลก่อนวันที่ออกคำแนะนำนี้ หากศาล
เห็นสมควร จะนำวิธีการตามคำแนะนำนี้ไปใช้ก็ได้
   ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
                      (ลงชื่อ) สบโชค   สุขารมณ์
(นายสบโชค  สุขารมณ์)
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