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บทคัดยอ 
บทความน้ีเปนการนําเสนอผลงานวิจัยเรื่องการคุมครองสิทธิชุมชนในคดีปกครอง มุงนําเสนอผลงานวจิัยใน
ประเด็นปญหาการคุมครองสิทธิชุมชนในการฟองและรองสอดคดีปกครอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดให
ชุมชนมีสิทธิและหนาทีร่วมมือกับรัฐในการปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยตรง จากการศึกษาพบวา การฟองคดีปกครอง
จะตองอาศัยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 และมาตรา 42 
สวนการรองสอดเปนไปตามระเบยีบที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยการพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2543 ขอที่ 78 โดยจะตองเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรืออาจจะเดือดรอนและมสีถานะเปนบคุคลหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายดวย ดังน้ันเมื่อชุมชนมิใชบุคคลตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย จึงไมมสีิทธิและหนาท่ีใน 
การฟองหรือรองสอด เพื่อปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได แมปจจุบันจะมีประมวลวิธีพิจารณา
ความแพง หมวด 4 วาดวยการดําเนินคดีแบบกลุม แตกไ็มมีบทบัญญัติรับรองสิทธิและหนาที่ไวโดยตรงในคดี
ปกครอง จึงทําใหสิทธิชุมชนไมไดถูกรับรองไวในบทบัญญตัิกฎหมายจากการศึกษาขอเสนอแนะวา ควรมี
บทบัญญัติกฎหมายสารบัญญัติรองรับสิทธิชุมชน ท้ังสิทธิในการฟอง การรองสอดและรับรองสถานะหรือตัวตน
ของชุมชน รวมทั้งใหมีหนวยงานอิสระหรือหนวยงานกลางในการควบคุมและดําเนินการของชุมชนในเรื่องตางๆ 
ไวในบทบัญญัติกฎหมายดังกลาว เพื่อใหศาลปกครองใชเปนแนวทางในการพิจารณาสิทธิของชุมชนในการ
ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
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ABSTRACT 
 

This article presents the research result relating to the protection of community rights in the 
Administrative Case by intending to present the research result in the issues of protect the 
community rights for the Administrative Case Interpleading and Prosecuting which has the 
objective to define the community to have the rights and duty for cooperating with the 
government in order to protect the natural resources because have been affected by the 
destruction of nature resources and environment directly. The study found that the 
Administrative Case Prosecuting shall follow by virtue of Section 9 and Section 42 of the Act 
on Establishment of Administrative Court and Administrative Court Procedure, B.E. 2542 (1999), 
and for the Administrative Case Interpleading shall be follow by the regulations of the Judicial 
Conference in the Supreme Administrative Court regarding to the Administrative Court 
Procedure B.E. 2543, Article 78 The prosecutor must be the persons or legal entities who have 
suffered or may have suffered. When the community is not the person according to the 
provisions of the law, therefore, has no rights and duty to prosecute or interplead for 
protecting the natural resources and environment. Although at the present, there is the Civil 
Procedure Code, Division 4, regarding to the Class Action, but there is no provision to 
acknowledge the rights and duty directly in the Administrative Case, so, the community rights 
has not been acknowledged in the legal provision. Suggesting that there should be a provision 
of substantive law supporting the community rights regarding to the rights for prosecuting, 
interpleading and acknowledging the status or identity of community, together with appointing 
the independent agency or the central authority to control and operate the community in 
various matters, and defining in such legal provision in order that the Administrative Court can 
use as the guideline to judge the community rights for protecting the natural resources and 
environment. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ชุมชน (Community) เปนการรวมตัวกันของหนวยสังคมที่อาศัยข้ึนอยูกับขนาดของกลุม โดยใช      
คําเรียกที่แตกตางกันออกไป เชน ละแวก บาน หมูบาน เมือง นคร มหานคร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) อาศัย
อยูรวมกันในอาณาเขตบรเิวณหนึง่โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นเพื่อการดํารงชีวิต มีวัตถุประสงค
อยางใดอยางหน่ึงรวมกัน มีความสัมพันธผูกพันระหวางกันทางสังคม ในลักษณะวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม     
จารีตประเพณีหรือการอยูรวมกันตามธรรมชาติโดยมีการเรียนรูรวมกันและการถายทอดภูมปิญญา มกีารสื่อสาร
ติดตอกัน มีความรูสึกเปนพวกเดยีวกัน (กิตติศักดิ์ ปรกต,ิ 2550) รวมถึงมีการจัดการเพ่ือใหเกิดความสําเรจ็ตาม
เปาหมายที่ชุมชนมีความตองการรวมกันตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3    
วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนท่ี 12 วาดวยสิทธิชุมชนมาตรา 66-67 ซึ่งใหความสําคัญกับชุมชน
ในการมีสวนรวมในการจดัการทรพัยากรอนุรักษบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิทธิของบุคคลที่จะมสีวนรวมกับรัฐและชุมชนในการคุมครองรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนตน การดําเนิน
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โครงการตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงจะดาํเนินการไมได นอกจากไดมีการศึกษาและ
ผานกระบวนการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนกอนสิทธิชุมชนในฐานกระบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมและ
วัฒนธรรม(อักขราทร จุฬารัตน, 2556) 
 สิทธิชุมชน(Community Rights)หมายถึงสิทธิของชุมชนทองถิ่นตามวัฒนธรรมด้ังเดิมทีส่ืบทอดและ
ปฏิบัติกันมาโดยมีจารตีประเพณีเปนกลไกทางสังคมในการควบคุมการปฏิบัติและถือเปนสิทธิตามธรรมชาติดวย
รวมถึงสิทธิรวม เหนือทรัพยสินของชุมชน สมาชิกของชุมชนซึ่งทําหนาท่ีดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จึงจะมี
สิทธิใชและไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยนัยนี้สิทธิชุมชน ใหความสําคัญกับการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรเพื่อสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนมีการใหชุมชน ชาวบานจําเปนจะตองเรียนรู ดูแลรักษา ปกปอง
ชุมชนท่ีเขาอาศัยอยูเนื่องจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภมูิปญญาเหลานี้เปนสิ่งที่โลกกําลัง
ตองการและถูกจองอยู (เสนห จามริก, 2549) 
 การคุมครองสิทธิชุมชนจึงมีความสําคัญในการใชรูปแบบการละเมิดสิทธิกระบวนการนิยามสิทธิของ
ชุมชน การใชยุทธศาสตรสิทธิชุมชนในการตอสูและคุมครองสิทธิชุมชนไมใชเปนสิทธิที่ชุมชนใชการพิทักษและ
ปกปองรักษาทรัพยากรหรือสถานะตัวตนของชุมชนเองเทานั้น แตยงัเปนสิทธิที่ชุมชนจะสรางประโยชนใหแก
สังคมไมวาจะเปนการจดัการทรัพยากรภมูิปญญาทองถิ่นและอ่ืนๆ (กิตติศักดิ์ ปรกต,ิ 2550)  อันสอดคลองกับ
หลักการของการสรางสิทธิที่วาสิทธิท่ีเจาของจะอางความชอบธรรมของตนเองได หาใชเปนสิ่งที่เจาตัวกําหนด
ฝายเดียวแตตองเปนการยอมรับจากสังคมไปพรอมกันการสรางการยอมรับโดยขบวนการเคลื่อนไหวผลักดันเชิง
นโยบายการตอสูทางวาทกรรมก็เปนหนทางท่ีสําคัญ ในขณะเดียวกนัสังคมก็มีหนาที่ท่ีจะสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชนดวยจะทําใหสิทธิชุมชนจะมคีวามยั่งยืนอันจะเปนหลักประกันสําคัญของสิทธิมนุษยชนในสังคมนับต้ังแตมี
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งเปนแนวทางของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจากแนวทางการพัฒนา
ประเทศภายใตยุคกระแสโลกาภิวตัน มีปญหาท่ีเกดิขึ้นมากมายในสงัคม ปญหาความยากจนและความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดทวีความรุนแรงมากข้ึนเรือ่ยๆ สิ่งเหลานี้ลวนเปนผลมาจากการที่รัฐ
บริหารประเทศโดยเนนแตการเตบิโตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเปนหลักเหนือภาคเศรษฐกิจสังคมอ่ืนๆ (นิติยา 
โพธิ์นอก, 2557)   
 ในการดําเนินการฟองคดีและการรองสอดของสิทธิชุมชนในคดีปกครองน้ันการที่ชุมชนเปนผูเสียหาย 
ถือวาเปนกลุมคนหลายคนทีร่วมตวักันมาดําเนินการฟองคดี สิทธิชุมชนเปนสิ่งท่ีมีตัวตนทางกายภาพตาม
ขอเท็จจริง แตยังไมมีสถานะทางกฎหมายรับรองฐานะใหเปนสภาพบุคคล ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลจึงไมอาจมสีิทธิและหนาท่ีในการกอนิติสมัพันธไดอยางสมบรูณ รวมถึงสิทธิในการฟองคดีและรองสอดเพื่อ
การพิทักษและปกปองคุมครองสาธารณสมบัติของแผนดิน ในสวนบทบัญญัติของพระราชบัญญตัิจัดตัง้ศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ใหสิทธิในการฟองคดีปกครองเปนบุคคล ท่ีเปนบุคคลเดียวท้ัง
ในมาตรา 9 และมาตรา 45 วรรคสาม สวนในเรื่องการรองสอดนั้นในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติทางกฎหมายมหาชน
ไดบัญญัติในเรื่องการรองสอดไวเพียงแค ใหนําเอาบทบัญญัตจิากกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดย
อนุโลมหลักเกณฑนั้นใชเปนระบบกลาวหา แตในความเสียหายของชุมชนนั้น มีลักษณะบุคคลทีไ่ดรับผลกระทบ
เปนจํานวนมากและควรใชระบบในการพิจารณาเปนระบบไตสวนตามแบบกฎหมายมหาชน 
 ดังนั้น การศึกษาน้ีจึงมีจุดมุงหมายเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมใหเห็นถึงขอเท็จจริงที่จะสามารถหา
แนวทางในการแกไขปญหาการคุมครองสิทธิชุมชนในการดําเนินการฟองคดีและการรองสอดในคดีปกครองโดย
กําหนดใหเห็นถึงขอเท็จจริงท่ีจะสามารถกําหนดใหมีการคุมครองสิทธิชุมชนเพ่ือดําเนินการฟองคดีและการรอง
สอดในคดีปกครองใหมีความนาเชือ่ถือและความศักดิ์สิทธ์ิ ตลอดจนเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเกดิข้ึนกับ
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สิทธิชุมชน เพื่อเปนประโยชนสูงสดุแกสมาชิกภายในชุมชนตลอดจนเปนการกําหนดใหสิทธิชุมชนไดมกีารพิทักษ
และปกปองรักษา คุมครองพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินและหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
เปนประโยชนในวงการกฎหมายและวงการวิชาการสืบไป 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาถึงปญหาของสิทธิชุมชนไมมีกฎหมายบญัญัตริับรองสถานะหรือตัวตน 
 2. เพื่อศึกษาถึงปญหาการใชสิทธิฟองคดีของชุมชนในการพิทักษและปกปองสาธารณสมบัติของ
แผนดิน 
 3. เพื่อศึกษาถึงปญหาการรองสอดของชุมชนในการพิทักษและปกปองสาธารณสมบตัิของแผนดิน 
 4. เพื่อศึกษาถึงปญหาการฟองคดีแบบกลุมของชุมชนไมไดบัญญัตไิวโดยตรงตามรูปแบบคดีปกครอง 
 5. เพื่อใหไดมาถึงแนวทางในการแกไขปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการคุมครองสิทธิชุมชนใน 
การฟองและการรองสอดในคดีปกครอง 
 

สมมติฐานของการศึกษา 
 พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และระเบียบของที่
ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ไมไดกําหนดเรือ่ง       
การคุมครองสิทธิชุมชนในการฟองและรองสอดในคดีปกครอง จึงกอใหเกิดเปนปญหาในการใชสิทธิทางศาล     
ที่กําหนดสิทธิและหนาที่ของชุมชนในการรวมมือกับรัฐเพื่อปกปองคุมครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีเปนสาธารณสมบตัิของแผนดิน ดังนั้นจึงเห็นควรเพ่ิมเติมบทบัญญัติสิทธิชุมชนในกฎหมายระดับ
สารบัญญัตริับรองสิทธิชุมชนใหมสีถานะเปนนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชน เพื่อใหมีสิทธิทางศาลไดไวเพิ่มเติม
เปนการคุมครองสิทธิชุมชนในการฟองคดีแบบกลุมโดยแยกจากการฟองคดีที่มีผูฟองคดีเพียงคนเดยีวและ
กําหนดใหมีหนวยงานอิสระที่มหีนวยงานกลางในการดูแลและควบคุมการดําเนินการของสิทธิชุมชนในเรื่องตางๆ 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 การดําเนินการศึกษาในรูปแบบวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยคนควาจากเอกสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมทั้งขอมูลตางๆ อันเกีย่วของกับปญหาการคุมครองสิทธิชุมชนในการฟอง
คดีและการรองสอดในคดีปกครอง ตลอดจนตํารากฎหมาย ตัวบทกฎหมาย งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความ
กฎหมาย วารสารทางวิชาการ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ หนังสือพิมพ ความเห็นของนักนิติศาสตรและเจาหนาที่
ของหนวยงานในสาขานิติศาสตรและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลการคนควาในหองสมุดของทาง
มหาวิทยาลยัและของสถาบันตางๆ รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการคนควาทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ปรากฏอยูบน
เครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อนํามาทําการวิเคราะหและนํามาแกไขปญหาทางกฎหมายตอไป 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาไดทําการศกึษา รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย คําพิพากษาศาลฎีกา และ 
คําสั่งศาลปกครองสูงสดุพระราชบญัญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และระเบียบ
ที่ประชุมใหญตลุาการศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง มาตรา 57 (1) (2) ถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหาการคุมครองสิทธิชุมชนใน   
การฟองคดีและการรองสอดคดีปกครองโดยศึกษาประเด็นปญหา สทิธิชุมชนไมมีกฎหมายบัญญัตริับรองการ
คุมครองสิทธิชุมชนในการฟองคดแีบบกลุมของชุมชนตามหลักกฎหมายปกครองวามีหลักเกณฑในการฟองคดี
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และมีกฎหมายกําหนดใหชุมชนเขามาเปนผูรองสอดในคดีปกครอง นอกจากน้ันผูศึกษาก็ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
รวมทั้งกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวเพื่อนํามาเปนขอมลูในการนํามาวิเคราะหปญหาทางกฎหมายและ
ไดมาซึ่งบทสรุปและขอเสนอแนะตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เพื่อใหทราบถึงปญหาของสิทธิชุมชนไมมีกฎหมายบญัญัตริับรองสถานะหรือตัวตน 
 2. เพื่อใหทราบถึงปญหาการใชสิทธิฟองคดีของชุมชนในการพิทักษและปกปองสาธารณสมบตัิของ
แผนดิน 
 3. เพื่อใหทราบถึงปญหาการรองสอดของชุมชนในการพิทักษและปกปองสาธารณสมบตัิของแผนดิน 
 4. เพื่อใหทราบถึงปญหาการฟองคดีแบบกลุมของชุมชนไมไดบญัญตัิไวโดยตรงตามรูปแบบคดี
ปกครอง 
 5. เพื่อไดแนวทางในการแกไขปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการคุมครองสิทธิชุมชนในการฟอง
และการรองสอดในคดีปกครอง 
 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบวา 
 1. ปญหาของสิทธิชุมชนไมมีกฎหมายบัญญัติรบัรองสถานะหรือตัวตน เนื่องจากปจจุบันสิทธิชุมชน
นั้นไมมสีถานะหรือตัวตนในทางกฎหมาย สิทธิชุมชนเกิดจากบุคคลที่อยูรวมกลุมกันเกิดข้ึนเปนชุมชน เปน
สถาบันสังคมแบบหน่ึง และกอใหเกิดสิทธิรวมกัน กลายเปนสิทธิรวมกันในชุมชน ไมใชสิทธิของปจเจกบุคคล 
สิทธิชุมชนนั้น เปนสิ่งที่มีตัวตนทางกายภาพตามขอเท็จจริง แตไมมสีถานะทางกฎหมายรับรองฐานะใหเปน
สภาพบุคคล ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลตามกฎหมายในลักษณะแพง ท้ังนี้ บุคคลแตละบุคคล
ภายในชุมชนยอมมสีภาพและสถานะเปนบุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายกําหนด แตเมื่อมีการรวมกลุมกนัเปน
ชุมชน อยูในรูปแบบของหนวยทางสังคมหนวยหน่ึง กลับไมมีกฎหมายบัญญัติรับรองในสภาพบุคคลทีชั่ดเจน จึง
ไมอาจมสีิทธิและหนาที่ในการกอนิติสัมพันธไดอยางสมบูรณอยางบคุคลธรรมดา หรือไมอาจทํานิติกรรม
บางอยางไดดังเชนนิติบุคคล ทําใหกรณีที่มีการเกิดขอพิพาทเก่ียวกับสิทธิชุมชนข้ึน บุคคลภายในชุมชนจึงไม
สามารถใชสิทธิในการฟองคดีรวมกันในฐานะท่ีเปนชุมชนเพ่ือในการพิทักษและปกปองคุมครองสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน ไมวาจะเปนในเร่ืองเกียรติยศ ช่ือเสียง การทํานุบํารุงรกัษา และการจดัการทรัพยสิน เสมือนมีสิทธิ
ในการเปนเจาของสาธารณสมบตัขิองชุมชนรวมกัน ตลอดจนมีความสามารถในการฟองคดีเพื่อพิทักษและ
ปกปองทรัพยากรหรือสาธารณสมบัติในชุมชนอันจะกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกบุคคลภายในชุมชนอันมี
สิทธิเก็บกิน หรือมสีิทธิทําประโยชนรวมกัน 
 2. ปญหาการใชสิทธิฟองคดีของชุมชนในการพิทักษและปกปองสาธารณสมบัติของแผนดิน การฟอง
คดีที่ประชาชนภายในชุมชนรวมกลุมกันมผีลกระทบและปญหาภายในชุมชน ท่ีเกี่ยวกับในเรื่อง ทรัพยากรปาไม 
ดิน นํ้า รวมถึงอากาศดวย ถือไดวาเปนสาธารณสมบตัิของชุมชนในการใชดํารงชีวิตประจําวันตามระบบนิเวศ 
ตามพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 45 วรรคสาม บัญญัติใน
เรื่องการฟองคดีที่มีผูเสยีหายรวมกัน ซึ่งไมใชเปนเรื่องการฟองคดีปกครองของกลุมคนท่ีรวมกัน แตเปนคดีของ
บุคคลหลายคนและก็ตางไดรับความเดือดรอนเสียหายเหมือนกัน และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจึงใหสิทธิใน
การรวมกันฟองเปนฉบับเดียวเมื่อพิจารณาการใชสิทธิในการฟองคดใีนการพิทักษและปกปองสาธารณสมบัติ
ภายในชุมชน ในบทบัญญัติของพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ให
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สิทธิในการฟองคดีปกครองเปนบุคคล ท่ีเปนบุคคลเดยีวท้ังในมาตรา 9 ซึ่งใชถอยคําในบัญญัติกฎหมายวาผูใด 
และมาตรา 45 วรรคสาม เปนในเร่ืองการใหสิทธิของบุคคลหลายคนท่ีมีความเดือดรอนหรือเสียหายเหมือนกัน
รวมกันฟองคดีเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ปญหาน้ีเปนปญหาหลกัในการใชสิทธิในการฟองคดีเพื่อปกปอง    
สาธารณสมบัติของแผนดิน ท่ีเปนสิ่งที่ชุมชนถือครองรวมกันและมีการจัดการและกํากับดูแล รวมถึงในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อดําเนินชีวติของประชาชนภายในชุมชน  
 3. ปญหาการรองสอดของชุมชนในการพิทักษและปกปองสาธารณสมบัติของแผนดิน การนําเอา
หลักเกณฑจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม ในคดีปกครองท่ี
เกี่ยวกับการดูแลคุมครอง รักษา ปกปองทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งปาไม ลําธาร 
ทะเล ปาชายเลน รวมถึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ท่ีเปนพื้นที่ในการดํารงชีวิตของสมาชิกภายในชุมชนนั้น 
จะสามารถนํามาบังคับใชไดเพียงใด หากยังมีปญหาเก่ียวกับขอกฎหมายในการดาํเนินการรองสอดขอเขารวมเปน
คูความในคดีที่เกี่ยวกับชุมชน จากศึกษาระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งใชระบบไตสวน โดยศาลจะเปน
ผูดําเนินการไตสวนเอง กลาวคือ มีอํานาจในการสบืพยาน หรือเรียกพยานหลักฐานไดอยางกวางขวางเพ่ือ
ประโยชนในการพิจารณาคดี แตในสวนของคดีแพงนั้น จะใชระบบกลาวหา การนําเสนอพยานหลักฐานตางๆ 
ตองอยูบนพื้นฐานความเทาเทียมกันของคูความ คูความจะตองเปดเผยพยานหลักฐานใหอีกฝายหน่ึงทราบกอน
การพิจารณา ศาลจึงมีบทบาทในการแสวงหาพยานหลักฐานจํากดั จึงอาจกอใหเกิดปญหาในการนําเอา
หลักเกณฑจากบทบัญญัติในประมวลวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคบัโดยอนุโลม เนื่องจากการรองสอดของ
ชุมชนนั้น ตองเปนกรณีการฟองคดีกับหนวยงานของรัฐ หากใชระบบกลาวหาในการพิจารณาคดียอมเกิด    
ความเสยีเปรยีบแกฝายชุมชนหรือสมาชิกภายในชุมชน ในกรณเีรื่องของภาระการพสิูจน หากชุมชนกลาวอาง
ขอเท็จจริงขึ้นบางประการ แตหากฝายชุมชนน้ันไมสามารถนําพยานหลักฐานอันเปนเอกสารราชการจากฝายรัฐ
มาพิสูจนไดความจริงหรือความเสยีหายได จึงกอใหเกิดเปนผลเสียตอรูปคดีของฝายชุมชนได 
 4. ปญหาการฟองคดีแบบกลุมของชุมชนไมไดบญัญัตไิวโดยตรงตามรูปแบบคดีปกครอง            
การดําเนินคดีแบบกลุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มีรูปแบบในการตัดสินคดีเปนรูปแบบ
กลาวหา โดยมีการดําเนินคดีที่ศาลอนุญาตใหเสนอคําฟองตอศาล เพื่อใหมีคําพิพากษาแสดงสิทธ์ิของผูเสยีหาย
และสมาชิกกลุมของผูเสียหาย โดยในคดีละเมิด คดีผดิสญัญา คดีเรยีกรองตามสิทธิตางๆ เชน ในกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ที่มีกลุมบุคคลไดรับความเสยีหายอันเนื่องมาจากขอเท็จจริงและหลักกฎหมายเดยีวกัน   
โดยรวมกันกอใหเกิดสิทธิเรียกรองรวมกันของบุคคลท่ีมลีักษณะกลุมเปนลักษณะเฉพาะ โดยมีตัวอยางของกรณีที่
สามารถดําเนินคดีแบบกลุมได การที่จะฟองคดีแบบกลุมไดตองมีลักษณะของกลุมที่เฉพาะ รวมทั้งมีปญหาและ
ผลกระทบท่ีมีลักษณะเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อเกิดขอพิพาททางกฎหมายในการฟองคดีแบบกลุมจึงควรใชรูปแบบ
ระบบไตสวน เพื่อใหศาลปกครองสามารถแสวงหาขอเท็จจริงแหงคดีและพยานหลักฐานที่จําเปนแกการพิสูจน
ขอเท็จจริงใหไดมากที่สุดและอยางรอบดานท่ีสุด กลาวคือกอใหเกิดดุลยภาพระหวางประโยชนสาธารณะและ
ประโยชนสวนตัวของเอกชนในการฟองคดีแบบกลุมนั้นของชุมชนในคดีปกครองนั้น ถาใชประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาใชในการตัดสินคดีความจะทําใหเกดิความไมสะดวกและไมเปนธรรมในการตัดสนิคดี    
โดยปกติในการฟองคดีศาลแพงจะฟองคดีดังกลาวก็ฟองเปนคดีแพง แตถาหากเปนคดีปกครองก็ตองฟองทาง
ศาลปกครอง และในทางพระราชบัญญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธพีิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 รวมถึง   
การดําเนินคดีแบบกลุมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ก็ยังมีบทบัญญัติกฎหมายในการฟองคดีแบบ
กลุมไมเพียงพอตอการฟองคดีแบบกลุมและการคุมครองชุมชน ในเรื่องการสงวนสิทธิตามคําพิพากษา เปนการที่
ใหศาลสามารถกําหนดเง่ือนไขของคําพิพากษาอันเปนการสงวนสิทธิไวเพื่อดูอาการของผูเสียหาย เนือ่งจาก   
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การดําเนินคดีแบบกลุมของชุมชนเปนคดีที่มีความเสยีหายท่ีเกดิแกรางกาย อาชีวอนามัย ความเสยีหายในข้ัน
ที่สุดโดยที่อาจจะยังไมปรากฏไวอยางชัดเจน เพื่อกําหนดใหสมาชิกกลุมของชุมชนที่มีกรณไีดรบัความเสียหาย
เพิ่มขึ้นจากเดมิ รวมถึงในการดาํเนินคดีแบบกลุมที่ระบไุวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หลักเกณฑ
นั้นใชเปนระบบกลาวหา แตในการเสียหายของชุมชนน้ันมีลักษณะจาํนวนมากและควรใชระบบในการพิจารณา
เปนระบบไตสวนตามแบบกฎหมายมหาชน โดยขั้นตอนการดําเนินคดีแบบกลุมนั้นไมใชแบบวิธีสืบพยานตาม
กฎหมายแพง แตเปนการพิสจูนความเสียหายโดยท่ีสมาชิกของชุมชนจะถูกศาลเรียกมาพิสูจนความจรงิโดยการ
ไตสวนตามความเสียหาย 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช 
 สามารถเพิ่มชองทางในการอํานวยความสะดวก และความยตุิธรรมใหกับชุมชนที่ไดรับ           
ความเดือดรอนเสียหายกด็ี อาจจะไดรับความเดือดรอนเสยีหายก็ดี หรือเพื่อในการพิทักษรักษาปกปองสาธารณ
สมบัติของชาติไวก็ดี ใหสามารถมีสิทธิมีเสยีงในทางกฎหมายเพื่อทําการพิทักษและปกปองคุมครองสาธารณ
สมบัติของชาติที่นับวันจะลดนอยลง อันเนื่องมาจากการเพิกเฉยของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ของรัฐท่ี
มีอํานาจปลอยปละละเลยใหโดนเอกชนหรือหนวยงานของรัฐวิสาหกิจเขามาบุกรุกในพ้ืนท่ีที่เปนท่ีอยูอาศัยของ
ชุมชนและเปนสาธารณสมบัติของชาติ ซึ่งกลายเปนปญหาใหญระดบัชาติที่สงผลกระทบตอประชาชนเปนวงกวาง
จึงมีขอเสนอแนะดังนี ้
 1. เห็นควรมีบทบัญญัติกฎหมายสารบัญญัติรับรองสถานะหรือตัวตนในสวนของสิทธิชุมชน โดย
บัญญัติใหสิทธิชุมชนมีสถานะทางกฎหมายเปนนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชน และใหสิทธิชุมชนมีอาํนาจ
หนาท่ีดูแลรกัษาปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินในพ้ืนท่ีที่ชุมชนได
อาศัยอยู พรอมทั้งกําหนดขอบเขต วัตถุประสงค เพื่อท่ีสามารถใหชุมชนดําเนินการฟอง หรือเรียกรองสิทธิตางๆ 
ที่เกี่ยวกับสาธารณสมบัติของชาติ  
 2. ในการฟองคดีของชุมชนน้ัน สวนใหญจะเปนการรวมกลุมของผูเสยีหายหรือไดรับผลกระทบจาก
การพิทักษและปกปองสาธารณสมบัติของแผนดิน ควรใหศาลปกครองมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาคดีและ
กําหนดหลักเกณฑในกรณีที่ชุมชนฟองคดีเพื่อพิทักษและปกปองสาธารณสมบัติของแผนดิน ไมใชเพื่อประโยชน
ของตัวเอง จึงควรพิจารณาในศาลปกครองมากกวาใชระบบศาลยุติธรรมในเรื่องการสืบพยานและการไตสวนหา
ความจริง ในการฟองคดีนอกจากเพื่อการเยียวยาความเสียหายและสรางความเปนธรรมใหแกชุมชนแลว ควรให
รัฐกําหนดนโยบายในการพัฒนาและฟนฟูความเสียหายท่ีชุมชนไดรบัจากผลกระทบการปกปองสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน 
 3. ในบทบัญญัติของกฎหมายมหาชนไดบัญญัติในเรื่องการรองสอดไวเพียงแค ใหนําเอาบทบัญญตัิ
จากกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม เห็นควรมกีารแกไขเพื่อเติมบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไวเพื่อใหศาลปกครองนําหลักเกณฑ
ดังกลาวไปใช โดยไมจาํเปนตองนาํหลักของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ เพ่ือเปนการสราง  
บรรทัดฐานใหแกกฎหมายมหาชนใหมีหลักกฎหมายเปนของตนเองโดยไมจําเปนตองอางอิงกฎหมายอื่นมาใช
บังคับ 
 4. การฟองคดีแบบกลุมของชุมชน เปนการรวมตัวของบุคคลท่ีอาศัยอยูในชุมชนเดยีวกันไดรับ
ผลกระทบจึงมาทําการฟองคดีเพือ่ปกปองสิทธิของตนเอง เพื่อความสะดวกของชุมชนเห็นควรจัดตั้งองคกรอิสระ
ใหมีหนวยงานกลางท่ีมีหนาที่ในการปกปองคุมครองสาธารณสมบัตขิองแผนดินโดยตรง รวมถึงกําหนดใหมี
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อํานาจและหนาที่ในการใหความรูเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของคนในชุมชน ตลอดจนสามารถฟองคดีแทนชุมชนได 
และควรตราพระราชบัญญตัิในการดําเนินคดีแบบกลุมแทนการฟองคดีแบบกลุมตามแบบประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง เพื่อจะไดใชกระบวนการพิจารณาแบบไตสวนหาขอเท็จจริงในทางศาลปกครองเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชนของชุมชน ใหไดมาตรฐานและความเปนธรรมตอสิทธิชุมชนเพ่ือเปนประโยชนตอศาลในเรื่องระยะเวลา
การสืบพยานและการพิจารณาคด ี
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