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ข้ อพิจารณาสาคัญในการฟ้องคดีละเลยต่ อหน้ าที่หรือปฏิบัตหิ น้ าที่ล่าช้ าจนเกินสมควร :
ศึกษากรณีการฟ้องคดีปกครองด้ านสิ่งแวดล้ อม
สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
นักกฎหมายประจามูลนิธินิติธรรมสิง่ แวดล้ อม

คดี ล ะเลยต่อ หน้ า ที่ ห รื อ ปฏิ บัติห น้ า ที่ ล่ า ช้ า จนเกิ น สมควร เป็ นคดี ป กครองประเภทหนึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญโดยเฉพาะในเรื่ องสิ่ งแวดล้ อม เนื่องจากในหลาย ๆ กรณี เมื่ อรัฐ บาลต้ องตัดสินใจดาเนิน
โครงการพัฒ นาบางอย่างซึ่ง ประโยชน์ ส าธารณะด้ านสิ่ง แวดล้ อมขัดแย้ ง กับประโยชน์ สาธารณะด้ า น
เศรษฐกิจ รัฐบาลมีแนวโน้ มที่จะละเลยหรื อไม่ให้ ความสาคัญกับสิ่งแวดล้ อมมากเท่าที่ให้ ความสาคัญกับ
เรื่ องเศรษฐกิจ เพื่อควบคุมกากับการตัดสินใจและดาเนินการทางปกครองดังกล่าวของรัฐบาลและฝ่ าย
ปกครอง กฎหมายสมัยใหม่ที่ให้ อานาจฝ่ ายปกครองในการดาเนินโครงการพัฒนาหรื อการอนุญาตให้ มี
การดาเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ จึงกาหนดกรอบในการใช้ อานาจของฝ่ ายปกครองไว้ โดยกาหนดให้ ต้อง
คานึงถึงปั จจัยที่หลากหลาย โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม และในกรณีที่การดาเนินการ
ของหน่วยงานรัฐหรื อเอกชนก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ก็จะมีกฎหมายกาหนดหน้ าที่ให้ หน่วยงาน
รัฐเข้ าไปแก้ ไขปั ญหาผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตามถ้ าขาดการบังคับใช้ อย่างจริ งจัง กฎหมายดังกล่าว
ก็จะไร้ ผลในทางปฏิบตั ิ สิ่งแวดล้ อมก็ไม่ได้ รับการปกป้อง หรื อเยียวยา ฟื น้ ฟู การฟ้องคดีให้ หน่วยงานทาง
ปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดจึงเป็ นช่องทางสาคัญช่องทางหนึ่งในการ
ปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้ อม
บทความนี ้จะชี ้ให้ เห็นถึงข้ อพิจารณาที่สาคัญบางประการในการ
ฟ้องคดีละเลยต่อหน้ าที่หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ล่าช้ าจนเกิ นสมควร ซึ่ง ผู้ประสงค์จ ะฟ้ องคดีต้องรู้ พร้ อมตัง้
ข้ อสังเกตบางประการต่อคาพิพากษาหรื อคาสั่งของศาลปกครองสูง สุด จากมุมมองของทนายความที่
ทางานช่วยเหลือประชาชนด้ านกฎหมายสิ่งแวดล้ อมเพื่อให้ มีการปรับปรุ งหรื อพัฒนาต่อไป โดยใช้ คดี
ปกครองด้ านสิ่งแวดล้ อมเป็ นกรณีศกึ ษา

๑. ความเป็ นผู้เสียหายหรื ออาจจะเดือดร้ อนเสียหาย
ผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครองเพื่อขอให้ ศาลบังคับให้ หน่วยงานทางปกครองหรื อ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ นนั ้ จาต้ องพิจารณาในเบื ้องต้ นก่อนว่าตนเป็ นผู้เสียหายหรื ออาจจะได้ รับ
ความเดือดร้ อนเสี ยหายโดยมิ อาจหลี กเลี่ ยงได้ จ ากการละเลยต่อหน้ าที่หรื อปฏิบัติหน้ าที่ ล่าช้ าจนเกิ น
สมควรของหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อไม่ (ดู พระราชบัญญัติจดั ตังศาลปกครองและ
้
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วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคแรก) ซึ่งความเสียหายต้ องเป็ นความเสียหายต่อ
สิทธิหรื อหน้ าที่ของผู้ฟ้องคดีอนั เป็ นผลจากการละเลยต่อหน้ าที่หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ล่าช้ าจนเกินสมควร ณ
ที่นีข้ อยกตัวอย่างคดีที่ศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยรับรองว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้เสียหายหรื ออาจจะเดือดร้ อน
เสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีประกอบการทาความเข้ าใจ ๓ คดีดงั นี ้
ตัวอย่ างที่ ๑ คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.๗๔๓/๒๕๕๕
คดีนีเ้ ป็ นกรณี ที่ ผ้ ูฟ้องคดีรวม ๒๒ คน เป็ นประชาชนซึ่ง ดารงชีพ อยู่ด้วยการอาศัยและ
พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะลาห้ วยคลิตี ้ ได้ ยื่นฟ้องกรมควบคุมมลพิษว่าละเลยต่อหน้ าที่หรื อ
ปฏิบัติหน้ าที่ ล่าช้ าจนเกิ นสมควรในการขจัดมลพิษหรื อฟื ้นฟูลาห้ วยคลิตีใ้ ห้ กลับสู่สภาพเดิม โดยมิไ ด้
ควบคุมตรวจสอบ เร่งรัดให้ บริ ษัทดาเนินการดูดหรื อขุดลอกตะกอนเพื่อนาไปกลบฝั งตามแผนที่เสนอต่อผู้
ถูกฟ้องคดี และไม่ได้ นาเสนอข้ อมูลหรื อสภาพปั ญหาเสนอให้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติประกาศ
ให้ ลาห้ วยคลิตี ้เป็ นเขตควบคุม มลพิษ อีกทัง้ ไม่เข้ าดาเนินการฟื ้นฟูและเรี ยกค่าใช้ จ่ายค่าเสียหายจาก
บริษัทที่เป็ นผู้ก่อมลพิษ ซึง่ เป็ นผู้ทาลายทรัพยากรของรัฐหรื อสาธารณะสมบัตขิ องแผ่นดิน และการละเลย
ดังกล่าวทาให้ ผ้ ฟู ้ องคดีได้ รับความเดือดร้ อนเสียหาย โดยศาลปกครองสูงสุดได้ รับรองความเป็ นผู้เสียหาย
ของผู้ฟ้องคดีทงั ้ ๒๒ คน ด้ วยการรับฟ้องและพิจารณาจนมีคาพิพากษาออกมาในที่สดุ
ตัวอย่ างที่ ๒ คาพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๖๓/๒๕๔๙
กรณีนี ้เป็ นคดีที่มลู นิธิป้องกันควันพิษและพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อม ฟ้องว่าองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ล่าช้ าจนเกินสมควรในการ
ควบคุม ตรวจสอบเพื่ อมิ ให้ ร ถโดยสารปล่อยมลพิษ สูง เกิ นมาตรฐาน เมื่ อผู้ฟ้ องคดี เป็ นนิ ติบุคคลซึ่ง มี
วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ร่ ว มมื อ กับ หน่ว ยงานของรั ฐ และเอกชนในการปรั บ ปรุ ง และปกป้ องรั ก ษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้ อมตามมาตรา ๕๖ ของรั ฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้ จดทะเบียนเป็ นองค์กรเอกชนด้ านการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้ อมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติตอ่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมแล้ ว
ดังนันเมื
้ ่อมีเหตุอนั เกิดจากการละเลยต่อหน้ าที่ของผู้ถกู ฟ้องคดีอนั เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อมซึ่ง
อยู่ในวัตถุประสงค์หลักของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็ นผู้ได้ รับความเดือดร้ อนเสียหายอันมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองได้
ตัวอย่ างที่ ๓ คาสัง่ ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๗/๒๕๕๒
กรณีนี ้เป็ นคดีที่ผ้ ฟู ้ องคดีและบุคคลอื่ นๆ ได้ รวมตัวกันโดยใช้ ชื่อว่า กลุ่มศรี ทวารวดี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ประสานและอนุรักษ์ ดาเนินการที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ฟ้องกรม
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ศิลปากร (ผู้ถกู ฟ้องคดีที่ ๑) ที่อนุญาตให้ เทศบาลนครปฐม (ผู้ถกู ฟ้องคดีที่ ๒) ที่มีคาสัง่ อนุญาตให้ เทศบาล
นครปฐมก่อสร้ างอาคารสานักงานหลังใหม่บนพื ้นที่พระราชวังเดิม ซึ่งอยู่ใกล้ พระปฐมเจดีย์อนั เป็ นโบราณ
สถานที่สาคัญ ซึ่งผู้ฟ้ องคดีเ ห็นว่าจะเกิ ดผลกระทบต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จึงนาคดีม าฟ้ อง เมื่ อการ
รวมกลุ่มของผู้ฟ้องคดีมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาค้ นคว้ าประวัติศาสตร์ และโบราณคดีรวมทังอนุ
้ รักษ์ ปกป้อง
พื ้นที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในจังหวัดนครปฐม สร้ างจิตสานึกความเป็ นเจ้ าของมรดก
ทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาและแหล่งเรี ยนรู้ โดยแสดงให้ เห็นได้ ว่าการรวมกลุ่มกันเพื่อรักษา
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่น เมื่อการรวมกลุ่มของผู้ฟ้องคดีเป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
ชุมชนและของประเทศชาติ ตามหลักสิทธิชมุ ชน ซึง่ เป็ นชุมชนดังเดิ
้ มที่มีลกั ษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
มายาวนานและมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลหลาย ๆ คน ย่อมได้ รับความคุ้มครองตามมาตรา ๖๔, ๖๖
และ๖๗ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงถือได้ ว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้เสียหายหรื ออาจจะเดือดร้ อนเสียหายโดย
มิอาจหลีกเลี่ยงได้
จากคาพิพากษาและคาสัง่ ที่ยกมาทัง้ ๓ ฉบับจะเห็นได้ ว่าในการตีความผู้เสียหายหรื อ
อาจจะเดือดร้ อนเสียหายที่มีสิทธินาคดีสิ่งแวดล้ อมมาฟ้องต่อศาลปกครองนัน้ ศาลปกครองมีแนวโน้ มที่จะ
ตีความความเป็ นผู้เสียหายอย่างกว้ างว่าเป็ นได้ ทงบุ
ั ้ คคล สมาคม หรื อกลุ่มบุคคล อย่างไรก็ตามผู้ที่จะนา
คดีมาฟ้องก็ต้องตังรู้ ปคดีและอธิบายให้ เห็นความเดือดร้ อนเสียหายหรื ออาจจะเดือดร้ อนเสียหายที่เกิดหรื อ
จะเกิดขึ ้นต่อสิทธิของตนให้ ชดั เจนด้ วย

๒. การดาเนินการเยียวยาความเสียหายก่ อนการฟ้องคดี
เนื่องจากกระบวนการดาเนินคดีปกครองตังแต่
้ การฟ้องคดีจนถึงการบังคับคดีมกั จะใช้
เวลาค่อนข้ างยาวนาน ดังนัน้ หากมี กฎหมายกาหนดวิธีการหรื อขันตอนส
้
าหรับเยียวยาความเสียหายไว้
ประชาชนก็ต้องไปดาเนินการแก้ ไขปั ญหาตามนันก่
้ อน หากประชาชนไม่พอใจกับผลของการเยียวยาจึงนา
คดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง (ดู พระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลปกครองและวิ
้
ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๒ วรรคสอง) เมื่อพิจารณาในบริ บทของคดีละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องปฏิบตั ิ
หรื อปฏิ บัติหน้ าที่ ล่าช้ าจนเกินสมควร โดยหลักแล้ วไม่มีกฎหมายกาหนดให้ ผ้ ูฟ้องคดีต้องดาเนินการ
เยียวยาความเดือดร้ อนเสียหายก่อนการฟ้องคดี แต่ศาลปกครองสูงสุดได้ วางหลักกฎหมายในเรื่ องนี ้ไว้ ว่า
ในบางกรณีประชาชนต้ องเรี ยกร้ องให้ หน่วยงานที่มีหน้ าที่ปฏิบตั ิหน้ าที่เสียก่อนจึงจะนาคดีมาฟ้องต่อศาล
ปกครองได้ โดยหลักกฎหมายเรื่ องนี ้มาจากการแยกหน้ าที่ตามกฎหมายของฝ่ ายปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐออกเป็ นหน้ าที่เฉพาะและหน้ าที่ทวั่ ไป โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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๒.๑ หน้ าที่ท่ ัวไป เป็ นกรณีที่กฎหมายกาหนดหน้ าที่ให้ แก่หน่วยงานทางปกครองหรื อ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื ออาจเป็ นการมอบภาระอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะทั่วๆ ไปเพื่อให้ ฝ่ายปกครองมี
หน้ าที่ควบคุม กากับดูแล หรื อเป็ นการใช้ อานาจในการบริ หาร (สรี รัตน์ หมวดเมือง, คดีปกครองเกี่ยวกับ
การละเลยหรื อ ล่ าช้ าในการปฏิ บัติห น้ า ที่ ของฝ่ ายปกครอง, วิ ทยานิพ นธ์ ม หาบัณฑิต คณะนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๙, น.๒๖) แต่กฎหมายจะมิได้ กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขัน้ ตอนหรื อ
วิธีการ ที่ฝ่ายปกครองต้ องดาเนินการไว้ อย่างชัดเจน ซึ่งหน้ าที่ทวั่ ไปมักจะเชื่อมโยงหรื อเกี่ยวพันกับเรื่ อง
นโยบาย แนวคิด หรื อเป็ นเรื่ องหน้ าที่ในทางบริหาร ขอยกตัวอย่างดังนี ้
ตัวอย่ างที่ ๑ พ.ร.บ.ส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา
๑๓ บัญญัตวิ า่
“คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติมีอานาจและหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้ (๑) เสนอนโยบายและ
แผนการส่ง เสริ ม และรั ก ษาคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อมแห่ง ชาติเพื่ อขอความเห็นชอบจากคณะรั ฐ มนตรี (๒)
กาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้ อมตามมาตรา ๓๒.......”
ตัวอย่ างที่ ๒ พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗
บัญญัตวิ า่
“ภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมาย องค์การบริ หารส่วนตาบล มีหน้ าที่ต้องทาในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี ้
(๑) จัดให้ มีและบารุงรักษาทางน ้าและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทังก
้ าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกลู
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...........”
จะเห็นได้ ว่ากฎหมายทังสองมาตราที
้
่ยกมาเป็ นการกาหนดหน้ าที่ให้ หน่วยงานปฏิบตั ิไว้
กว้ าง ๆ ไม่ได้ กาหนดรายละเอียดวิธีการในการปฏิบตั ทิ ี่ชดั เจนไว้ จึงมีลกั ษณะเป็ นหน้ าที่ทวั่ ไป
๒.๒ หน้ าที่เฉพาะ เป็ นกรณีที่กฎหมายกาหนดรายละเอียดของเนื ้อหาในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ง อย่ างเฉพาะเจาะจง ให้ ห น่ว ยงานทางปกครองหรื อ เจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ ปฏิ บัติ เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กฎหมายกาหนด โดยส่วนใหญ่ หน้ าที่เฉพาะมักเริ่ มต้ นโดยมีการร้ องขอจากเอกชน (สรี รัตน์
หมวดเมือง, เพิ่งอ้าง, น.๓๐) ซึง่ เมื่อมีคาร้ องขอดังกล่าวฝ่ ายปกครองก็มีหน้ าที่ต้องพิจารณาคาร้ องขอแล้ ว
ออกคาสัง่ ตอบสนองต่อคาร้ องขอดังกล่าวไป หากหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐไม่พิจารณา
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คาร้ องหรื อพิจารณาล่าช้ าจนเกินสมควรโดยไม่มีเหตุผลที่รับฟั งได้ ก็ย่อมเป็ นการละเลยต่อหน้ าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดให้ ต้องปฏิบตั หิ รื อปฏิบตั หิ น้ าที่ลา่ ช้ าจนเกินสมควร ขอยกตัวอย่างดังนี ้
ตัวอย่ างที่ ๑ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๕ บัญญัตวิ า่
“ในกรณีที่เป็ นการยื่นคาขอรับใบอนุญาต ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาต หรื อมีหนังสือแจ้ งคาสัง่ ไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผล ให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบห้ า
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคาขอ
ในกรณีมีเหตุจาเป็ นที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรื อยังไม่อาจมีคาสัง่ ไม่
อนุญาตได้ ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิ นสองคราว คราวละไม่เกินสี่
สิบห้ าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ละคราวให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ ้น
กาหนดเวลาตามวรรคหนึง่ หรื อตามที่ได้ ขยายเวลาไว้ นนั ้ แล้ วแต่กรณี
ในกรณี ที่ เ จ้ า พนัก งานท้ องถิ่ นออกใบอนุญาตหรื อ มี คาสั่ง ไม่อนุญาต ให้ เจ้ า พนัก งาน
ท้ องถิ่นแจ้ งให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชกั ช้ า”
ตัวอย่ างที่ ๒ พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗ บัญญัตวิ า่
“ผู้ใดประสงค์จะทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื ้นดินเกินสามเมตรหรื อมีพื ้นที่ปาก
บ่อดินเกินหนึง่ หมื่นตารางเมตร หรื อมีความลึกหรื อพื ้นที่ตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกาศกาหนด ให้ แจ้ ง
ต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามแบบที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนดโดยยื่นเอกสารแจ้ งข้ อมูล ดังต่อไปนี ้
(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทาการขุดดิน
(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดนิ และที่ดนิ บริเวณข้ างเคียง
(๓) รายการที่กาหนดไว้ ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
.................................................................................................
ถ้ าผู้แจ้ งได้ ดาเนินการตามที่ระบุไว้ ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ออกใบรับแจ้ งตามแบบที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้ งให้ แก่ผ้ นู นภายในเจ็
ั้
ดวันนับ
แต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง และให้ ผ้ แู จ้ งเริ่มต้ นทาการขุดดินตามที่ได้ แจ้ งไว้ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ได้ รับใบรับแจ้ ง
ถ้ าการแจ้ งเป็ นไปโดยไม่ถกู ต้ อง ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นแจ้ งให้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเจ็ด
วันนับแต่วนั ที่มีการแจ้ งตามวรรคหนึ่ง ถ้ าผู้แจ้ งไม่แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ผ้ แู จ้ งได้ รับแจ้ ง
ให้ แก้ ไขจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจออกคาสัง่ ให้ การแจ้ งตามวรรคหนึ่งเป็ นอัน
สิ ้นผล”
จะเห็นได้ ว่ากฎหมายทังสองมาตราที
้
่ยกมานันได้
้ กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ไว้ อย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ หน่วยงานทางปกครองปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยมีคาร้ องขอจากเอกชนเป็ น
จุดเริ่ ม ต้ นของการปฏิบัติหน้ าที่ ซึ่ง เมื่อฝ่ ายปกครองได้ รับคาร้ องขอจากเอกชนแล้ วไม่ดาเนินการหรื อ
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ดาเนินการล่าช้ าจนเกินสมควร ประชาชนก็มีสิทธินาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ จึงมีลกั ษณะเป็ นหน้ าที่
เฉพาะ
เมื่อพิจารณาลักษณะของหน้ าที่ทวั่ ไปและหน้ าที่เฉพาะดังที่กล่าวมา จะเห็นว่าประเด็น
เรื่ องการดาเนินการแก้ ไขเยียวยาความเดือดร้ อนเสียหายก่อนนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองนัน้ จะเกิด
ขึ ้นกับกรณีที่เป็ นหน้ าที่ทวั่ ไปเท่านัน้ เพราะกรณีที่เป็ นหน้ าที่เฉพาะ กระบวนการพิจารณาของฝ่ ายปกครอง
จะเริ่ มได้ ต้องมีการยื่นคาร้ องขอจากเอกชนอยู่แล้ ว ปั ญหาจึงมีเพียงกรณีที่เป็ นหน้ าที่ทวั่ ไปก่อนฟ้องคดี
ต้ องมีการดาเนินการเรี ยกร้ องให้ ฝ่ายปกครองเข้ ามาแก้ ไขปั ญหาก่อนหรื อไม่ เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ศาลปกครอง
สูงสุดได้ พัฒนาหลักกฎหมายโดยมีสาระสาคัญว่า กรณี ที่เป็ นการฟ้องเพื่อบังคับให้ ฝ่ายปกครองปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามอานาจหน้ าที่ทวั่ ไป ต้ องมีการเรี ยกร้ องให้ ฝ่ายปกครองแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวเสียก่อน จึงจะมี
สิทธินาคดีมาฟ้องต่อศาลได้ หากไม่ดาเนินการให้ ครบถ้ วนศาลจะถือว่ายังไม่มีข้อพิพาทเกิดขึ ้นและจะมี
คาสัง่ ไม่รับคาฟ้องไว้ พิจารณา ขอยกตัวอย่างคาพิพากษาประกอบดังนี ้
ตัวอย่ างที่ ๑ คาสัง่ ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ ๔๗๐/๒๕๔๕
กรณีนี ้เป็ นคดีที่ผ้ ฟู ้ องคดีฟ้องว่าได้ รับความเดือดร้ อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ ไม่ดาเนินการปรับปรุงทางเข้ าออกที่มีสภาพเป็ นหลุมเป็ นบ่อและ
มีน ้าท่วมขังเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ มีหนังสือร้ องขอต่อผู้ ถูกฟ้องคดีเพื่อให้ ผ้ ูถูกฟ้องคดี
ดาเนินการแก้ ไขเยียวยาความเดือดร้ อนหรื อเสียหายก่อน ยังไม่ถือว่ามีข้อพิพาทเป็ นคดีละเลยหรื อล่าช้ า
เกิดขึ ้น จึงมีคาสัง่ ไม่รับฟ้อง
ตัวอย่ างที่ ๒ คาสัง่ ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ ๒๔/๒๕๔๗
เป็ นคดีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า หากผู้ฟ้องคดีได้ รับความเดือดร้ อนเสีย หายจาก
การไม่ปฏิบตั หิ น้ าที่ของผู้ถกู ฟ้องคดีในเรื่ องใดก็ชอบที่จะแจ้ งเหตุแห่งความเดือดร้ อนเสียหายที่ได้ รับให้ ผ้ ถู กู
ฟ้องคดีทราบเพื่อหาทางแก้ ไขเยียวยา เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ มีหนังสือร้ องขอให้ ผ้ ถู กู ฟ้องคดีดาเนินการแก้ ไข
เยียวยาก่อนนาคดีมาฟ้อง จึงยังไม่มีข้อพิพาทเกิดขึ ้น จึงมีคาสัง่ ไม่รับฟ้อง
จากคาสั่ง ศาลปกครองสูง สุดทัง้ สองฉบับที่ ยกมาจะเห็ นได้ ว่า ศาลตีค วามว่า หากเป็ น
อานาจหน้ าที่ทวั่ ไปต้ องมีการเรี ยกร้ องให้ ฝ่ายปกครองแก้ ไขปั ญหาก่อนจึงจะมีสิทธินาคดีมาฟ้องต่อศาลได้
ถ้ าไม่ดาเนินการให้ ครบถ้ วนศาลถือว่ายังไม่มีข้อพิพาทเกิ ดขึ ้นและจะมีคาสัง่ ไม่รับฟ้อง ซึ่งผลก็คือการร้ อง
ขอให้ ฝ่ายปกครองแก้ ไขปั ญหาเป็ นเงื่อนไขประการหนึ่งก่อนการฟ้องคดีประเภทนี ้แม้ ศาลจะไม่เรี ยกการ
ดาเนินการนี ้ว่าวิธีการหรื อขันตอนเยี
้
ยวยาความเดือดร้ อนเสียหายตามที่ปรากฏในมาตรา ๔๒ วรรคสอง
แห่ง พ.ร.บ.จัดตังศาลปกครองฯ
้
ก็ตาม
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๓. ระยะเวลาการฟ้องคดี
โดยหลักแล้ วการฟ้องคดีละเลยต่อหน้ าที่หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ล่าช้ าจนเกินสมควรต่อศาลปกครองต้ อง
ฟ้องภายใน ๙๐ วันนับแต่ร้ ู หรื อควรรู้ เหตุแห่งการฟ้องคดี (ดู พระราชบัญญัติจดั ตังศาลปกครองและวิ
้
ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๙) เว้ นแต่เป็ นการฟ้องคดีเกี่ ยวกับการคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะหรื อสถานะบุคคลที่สามารถยื่นฟ้องเมื่อไหร่ ก็ได้ หรื อกรณี ที่ศาลเห็นว่าการยื่นฟ้องคดีจะเป็ น
ประโยชน์ แ ก่ ส่ ว นรวมหรื อ มี เ หตุจ าเป็ นอื่ น ศาลก็ มี อ านาจในการรั บ คดี ดัง กล่ า วไว้ พิ จ ารณาได้ (ดู
พระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลปกครองและวิ
้
ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒) เมื่อพิจารณาถึง
คดีละเลยต่อหน้ าที่หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ล่าช้ าจนเกินสมควรแล้ ว เรื่ องระยะเวลาการฟ้องคดีที่อาจจะมีปัญหา
ในการปรับใช้ มากที่สดุ คือการนับระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐละเลยต่อหน้ าที่หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ล่าช้ าจนเกินสมควรในกรณีที่กฎหมายไม่ได้ กาหนดระยะเวลาใน
การปฏิบตั หิ น้ าที่ไว้ อย่างชัดเจน เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ศาลปกครองสูงสุดได้ วางหลักกฎหมายไว้ ว่าระยะเวลา ๙๐
วันที่ร้ ู หรื อควรรู้ ตามกฎหมายนันเริ
้ ่ มนับหลังจากสิ ้นสุด ๙๐ วันนับแต่วนั ที่ผ้ ฟู ้ องคดีได้ ร้องขอให้ หน่วยงาน
ทางปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐปฏิบตั ิหน้ าที่ แต่ไม่ได้ รับการตอบสนอง หรื อ ได้ รับการตอบสนองแต่ไม่
เป็ นที่พอใจ ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการปล่อยมลพิษจากโรงงานจนส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่
ใกล้ เคียง ผู้เสียหายได้ ยื่นหนังสือเรี ยกร้ องให้ กรมโรงงานในฐานะหน่วยงานที่มีหน้ าที่ เข้ ามาแก้ ไขปั ญหาใน
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ แต่กรมโรงงานไม่เข้ าดาเนินการแก้ ไข วันแรกที่ประชาชนสามารถนาคดีมาฟ้องได้
คือ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ และวันสุดท้ ายที่ สามารถใช้ สิทธิ ฟ้ องคดีต่อศาลปกครองได้ คือ วันที่ ๓๐
มิ ถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่ง ตรงกับวัน อาทิตย์ อันเป็ นวันหยุดราชการจึง ขยายไปฟ้ องได้ วันสุดท้ ายในวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ดูค าสั่ง ศาลปกครองสูง สุด คดี ห มายเลขแดงที่ ๒๖๖/๒๕๔๗) ขอยกตัว อย่า งค า
พิพากษาประกอบดังนี ้
ตัวอย่ างที่ ๑ คาสัง่ ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๔/๒๕๕๑
ผู้ฟ้องคดีได้ ยื่นหนังสื อร้ องเรี ยนต่อสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคซึ่งต่อมา
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ มีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้ งว่าได้ ส่งเรื่ องของผู้
ฟ้องคดีให้ จงั หวัดพิจารณาแล้ วแต่ปัจจุบนั ยังไม่ได้ รับคาตอบกลับมา ผู้ฟ้องคดีจึงต้ องยื่นฟ้องคดีภายใน
๙๐ วันนับแต่วนั ที่ผ้ ฟู ้ องคดีได้ มีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
กฎหมายและไม่ได้ รับหนังสือชี ้แจงจากหน่วยงานทางปกครองหรื อ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อได้ รับแต่ผ้ ฟู ้ องคดี
เห็นว่าไม่มีเหตุผล แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ มีหนังสือร้ องเรี ยนไปเมื่อวันใดแต่ถือได้ ว่าอย่างช้ าที่สุด
คือวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึง่ เป็ นวันที่สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคมีหนังสือชี ้แจงมายังผู้
ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้ องฟ้องคดีภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีนาคดีมา
ฟ้องในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ จึงพ้ นกาหนดระยะเวลาฟ้องคดี
ตัวอย่ างที่ ๒ คาสัง่ ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ ๓๓๖/๒๕๕๒
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กรณีนี ้เป็ นการฟ้องว่าอธิบดีกรมที่ดินละเลยต่อหน้ าที่ไม่ดาเนินการให้ บริ ษัทผู้จดั สรรที่ดิน
ปรับปรุงถนนในโครงการที่ทรุดตัวจนทาให้ เกิดน ้าท่วมขังโครงการจัดสรรส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของ
ผู้ฟ้องคดีนนั ้ ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีภายใน ๙๐ วัน นับแต่ร้ ูหรื อควรจะได้ ร้ ู ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรื อนับ
แต่พ้นกาหนด ๙๐ วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ฟู ้ องคดีได้ มีหนังสือร้ องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐเพื่อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่และไม่ได้ รับหนังสือชีแ้ จง หรื อได้ รับหนังสือชีแ้ จงแล้ วแต่เห็นว่าไม่มีเหตุผล เมื่อ
ข้ อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ถึงอธิบดีกรมที่ดินเพื่อร้ องเรี ยนและ
ขอให้ แก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อนเสียหายที่เกิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้ องนาคดีมาฟ้องภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วนั ที่พ้นกาหนด ๙๐ วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ฟู ้ องคดีได้ มีหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิ น เมื่อผู้ฟ้องคดีนาคดีมา
ฟ้องต่อศาลในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๒ จึงเป็ นการยื่นฟ้องคดีที่พ้นกาหนดระยะเวลาการฟ้องคดี
๔. การบังคับคดีตามคาพิพากษา
เนื่องจากการผลของคาพิพากษาในหลายกรณีจะช่วยบรรเทาหรื อเยียวยาความเสียหายให้ กบั
ผู้ฟ้องคดีได้ ในความเป็ นจริ งต้ องอาศัยกระบวนการบังคับคดี โดยเฉพาะคดี ละเลยต่อหน้ าที่หรื อปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ล่า ช้ า จนเกิ นสมควรที่ เ กี่ ยวกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม ในคดีที่ ศ าลมี ค าสั่ง ให้ ห น่ว ยงานทางปกครองหรื อ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎหมายที่เป็ นเรื่ องทางเทคนิควิชาการ ซึ่งในขันตอนการบั
้
งคับคดีก็
จะมี ปัญ หาถกเถี ยงกันว่า การดาเนินการของฝ่ ายปกครองนัน้ ถื อเป็ นการปฏิบตั ิตามคาพิพ ากษาแล้ ว
หรื อไม่ โดยทางปฏิบตั ิในปั จจุบนั หากมีกรณีที่ฝ่ายปกครองไม่ปฏิบตั ิตามคาพิพากษาศาลปกครองจะใช้
วิธีเรี ยกฝ่ ายปกครองมาเพื่อชี ้แจง อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวก็คงไม่มีประสิทธิ ภาพหากเป็ นเรื่ องทาง
เทคนิควิชาการที่ศาลไม่มีความรู้ ความเข้ าใจ ปั ญหาท้ าท้ ายในปั จจุบนั จึงมีว่าในเรื่ องที่เกี่ ยวกับเทคนิค
วิชาการศาลปกครองจะมี กระบวนการอย่างไรที่จ ะเป็ นหลักประกันได้ ว่าฝ่ ายปกครองได้ ปฏิบตั ิตามคา
พิพากษาอย่างถูกต้ องแล้ ว ในเบื ้องต้ นผู้เขียนมีความเห็นว่าศาลปกครองควรตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญในเรื่ องนัน้ ๆ
เป็ นผู้ช่วยศาลเพื่อช่วยให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของฝ่ ายปกครองว่าเป็ นไปโดยถูกต้ องตามหลัก
วิชาการและสอดคล้ องกับคาพิพากษาของศาลหรื อไม่ เพื่อประกอบการติดตามการบังคับคดีในเรื่ องนัน้ ๆ
เพื่ อให้ เ ห็นตัวอย่างที่ ยุ่ง ยากในการติดตามตรวจสอบการบัง คับคดีตามคาพิพ ากษา ขอยกตัวอย่างคา
พิพากษาที่มีคาบังคับเกี่ยวกับเรื่ องทางเทคนิควิทยาศาสตร์ ประกอบคาอธิบายดังนี ้
ตัวอย่ างที่ ๑ คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.๗๔๓/๒๕๕๕
คดีนีเ้ ป็ นกรณี ที่ผ้ ูฟ้องคดีรวม ๒๒ คน เป็ นประชาชนซึ่ง ดารงชีพ อยู่ด้วยการอาศัยและ
พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะลาห้ วยคลิตี ้ ได้ ยื่นฟ้องกรมควบคุมมลพิษว่าละเลยต่อหน้ าที่หรื อ
ปฏิ บัติหน้ าที่ ล่าช้ าจนเกิ น ศาลปกครองสูง สุดพิพ ากษาว่าให้ ผ้ ูถูกฟ้ องคดีกาหนดแผนงาน วิธี การและ
ดาเนินการฟื ้นฟูตรวจและวิเคราะห์ ตัวอย่างนา้ ดิน พื ชผักและสัตว์นา้ ในล าห้ วยคลิตีใ้ ห้ ครอบคลุม ทุก
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ฤดูกาลอย่างน้ อยฤดูกาลละ ๑ ครัง้ จนกว่าจะพบค่าตะกั่วในน ้า ดิน พืชผักและสัตว์น ้าในลาห้ วยคลิตี ้ไม่
เกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย ๑ ปี และแจ้ งให้ ผ้ ฟู ้ องคดีทงั ้ ๒๒ คนทราบโดยวิธีการเปิ ดเผย
โดยต้ องทาการปิ ดประกาศ ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี ้ ที่องค์การบริ หารส่วนตาบลชะแล ที่อาเภอ
ทองผาภูมิและให้ ผ้ ถู ูกฟ้องคดีชดใช้ ค่าเสียหายให้ ผ้ ูฟ้องคดีทงั ้ ๒๒ คน คนละ ๑๗๗,๑๙๙.๕๕ บาท คืน
ค่าธรรมเนียมศาลทังสองชั
้
นศาลแก่
้
ผ้ ฟู ้ องคดีทงั ้ ๒๒ คน ตามส่วนของการชนะคดี ทัง้ นี ้ภายใน ๙๐ วันนับ
แต่คดีถึงที่สดุ
ตัวอย่ างที่ ๒ คาพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๗๙/๒๕๕๕
คดีนี ้เป็ นกรณีที่ผ้ ฟู ้ องคดีรวม ๓๗ คน ฟ้องกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าละเลยต่อหน้ าที่หรื อ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ล่าช้ าจนเกินสมควรในการกากับควบคุมโรงงานขุดดินดูดทรายจนทาให้ ที่นาและที่อยู่อาศัย
ของผู้ฟ้องคดีพงั ทลายลงไปในบ่อดินและทรุดลงอย่างต่อเนื่อง ทังยั
้ งทาให้ ที่ดินไม่สามารถอุ้มน ้าได้ ดงั เดิม
ศาลปกครองพิพากษาให้ ผ้ ถู กู ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ร่วมกันฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมในพื ้นที่ประกอบกิจการของผู้
ร้ องสอดและแก้ ไขปั ญหาการพังทลายของดินเพื่อมิให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ฟู ้ องคดีทงั ้ ๓๗ ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วนั ที่คดีถึงที่สดุ
จากตัวอย่างทัง้ ๒ คาพิพากษาจะเห็นได้ ว่าคาบังคับให้ ฝ่ายปกครองปฏิบตั ิหน้ าที่นนล้
ั ้ วน
เป็ นเรื่ องทางเทคนิควิชาการทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม ซึง่ เป็ นเรื่ องยากที่คนทัว่ ไปรวมทังศาลปกครอง
้
จะเข้ าไปตรวจสอบว่าได้ มีการดาเนินการตามคาพิพากษาและคาบังคับของศาลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว
คดี ป ระเภทนี ซ้ ึ่ ง คงมี อี ก จ านวนมากจะยัง คงเป็ นปั ญ หาที่ ศ าลปกครองต้ อ งหาทางแก้ ไข เพื่ อ สร้ าง
หลักประกันว่าคาพิพากษาของศาลจะมีผลบังคับอย่างถูกต้ องครบถ้ วนตามที่ศาลพิพากษาต่อไป
จากที่กล่าวมาทังหมด
้
ผู้อ่านคงเห็นได้ ว่าการฟ้องคดีละเลยต่อหน้ าที่หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ล่าช้ าจน
เกินสมควรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม มีข้อพิจารณาที่สาคัญหลายประการที่ผ้ ฟู ้ องคดีต้องคานึงถึง ในส่วนการ
พิจ ารณาคดี ศ าลปกครองมี บ ทบาทส าคัญ ในการวางหลัก กฎหมายปกครองด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มผ่า นค า
พิพากษาหรื อคาสัง่ ซึ่งไม่ว่าเราจะเห็นด้ วยหรื อเห็นแย้ งกับแนวทางที่ศาลปกครองวางไว้ การได้ ร้ ู ว่าศาล
ปกครองมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ เหล่านี ้อย่างไร ก็ทาให้ เราสามารถเตรี ยมตัวก่อนเข้ าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมได้ อย่างมีความพร้ อม ผู้เขียนเห็นว่า ความก้ าวหน้ าที่ปรากฏในคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาล
ปกครองในหลายเรื่ อ งไม่ เ พี ย งแต่ศ าลปกครองเท่ า นัน้ ที่ มี บ ทบาทส าคัญ แต่ป ระชาชน สัง คมและ
นักวิชาการก็มีส่วนอย่างสาคัญในการสนับสนุน กดดัน คัดค้ านหรื อวิพากษ์ วิจารณ์ให้ ศาลปกครองต้ องคิด
ใคร่ครวญอย่างรอบครอบก่อนที่จะมีคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ออกมา ในแง่นี ้ต้ องถือว่าหลายภาคส่วนได้ เข้ า
มาเป็ นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้ านสิ่ งแวดล้ อมให้ เข้ มแข็งและมั่นคง เพื่อเป้าหมาย
สูงสุดคือความเป็ นธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม

