(คอลัมน์ระเบียบกฎหมาย วารสารกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๙ )
สิ ทธิการฟ้องคดี ... เมือ่ ฝ่ ายปกครองไม่ ดูแลพืน้ ที่สาธารณะ !
นางสาวปุญญาภา ไชยคํามี พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ ขอ้ มูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจยั และวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง
การอ้าง “สิ ทธิชุมชน” อันเป็ นสิ ทธิ เสรี ภาพขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ ได้รับรองและคุม้ ครองไว้น้ นั เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอ้างสิ ทธิ ชุมชน
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นที่ดินสาธารณะ โดยบทบัญญัติดงั กล่าวได้กาํ หนด
เอาไว้ว่า “บุคคลซึ่ งรวมกันเป็ นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรื อชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ อนุ รักษ์หรื อฟื้ นฟูจารี ตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่ วมในการจัดการ การบํารุ งรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน”
อย่างไรก็ตาม แม้รัฐธรรมนูญจะรับรองและคุม้ ครองสิ ทธิ ชุมชนไว้ หากราษฎรในชุ มชนที่ได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาลรวมตัวกันมีมติให้ก่อสร้างตลาดชุมชน หอกระจายข่าว ศาลาประชาคมหรื อศาลาอเนกประสงค์
ของหมู่บา้ นขึ้ นในพื้ นที่ สาธารณะ และเป็ นเหตุให้ปิดกั้นกี ดขวางทางเข้าออกที่ ดินของเอกชนผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ ดิน
ที่ติดกับที่สาธารณะต้องเหลือทางเข้าออกเพียงทางเดียวจากเดิมที่เคยมีสองทาง ทั้งยังมีผปู้ ระกอบการค้าได้ปล่อยนํ้าเสี ย
และโยนสิ่ งปฏิกลู เข้าไปในที่ดินด้วยนั้น
กรณี นีจ้ ะอ้ างสิ ทธิ ชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญรั บรองและคุ้มครองได้ หรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดได้วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวในคําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ด ที่ อ. ๗๙๘/๒๕๕๘
มีขอ้ เท็จจริ งโดยสรุ ปว่า ผูฟ้ ้ องคดีซ่ ึ งเป็ นเจ้าของที่ดินติดกับที่สาธารณะที่ราษฎรในชุมชนมีการก่อสร้างตลาดชุมชน
หอกระจายข่าว ศาลาประชาคมหรื อศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บา้ น ได้รับความเดือดร้อนจากอาคารที่ก่อสร้างปิ ดกั้น
กีดขวางทางเข้าออกที่ดินของผูฟ้ ้ องคดี มีการปล่อยนํ้าเสี ยและโยนสิ่ งปฏิกลู เข้าไปในที่ดินด้วย ผูฟ้ ้ องคดีจึงได้ร้องเรี ยน
ต่อผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ ๑ (ผูว้ า่ ราชการจังหวัด) เพื่อให้แก้ไขปัญหา ผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ ๓ (องค์การบริ หารส่ วนตําบล) และผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ ๒
(นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล) ที่รับผิดชอบ ได้ออกไปตรวจสอบพื้นที่แล้วรายงานผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ ให้ทราบเพียงว่า
ที่พิพาทเป็ นที่สาธารณะตามหลักฐานหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง แต่ไม่ได้ดาํ เนิ นการกับราษฎรที่เข้ามาใช้พ้ืนที่สาธารณะ
ผูฟ้ ้ องคดีจึงฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนการกระทําที่ไม่ชอบของผูถ้ ูกฟ้ องคดี รวมทั้งให้ร้ื อถอนสิ่ งปลูกสร้าง
งดเว้นกระทําการละเมิด ชดใช้ค่าเสี ยหาย และให้ถือปฏิบตั ิต่อสิ ทธิผฟู ้ ้ องคดีโดยไม่ทาํ ให้ประโยชน์ในการใช้ที่ดินลดลง
คดีน้ ีศาลปกครองสูงสุ ดวินิจฉัยในประเด็นที่น่าสนใจ ๓ ประการ คือ
ประการแรก การที่ ราษฎรรวมตัวกันก่ อสร้ างตลาดชุมชนและสิ่ งก่ อสร้ างอื่ นดังกล่ าวจะอ้ างสิ ทธิ ชุมชน
ตามที่ รัฐธรรมนูญรั บรองและคุ้มครองได้ หรื อไม่ ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า แม้มาตรา ๖๖ ของรัฐธรรมนูญที่ใช้บงั คับอยู่
ในขณะนั้นจะรั บ รองสิ ทธิ ชุมชนในการใช้ป ระโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติ ไว้ แต่การจะใช้ป ระโยชน์ในที่ ดิน
สาธารณประโยชน์ได้ จะต้องจัดการให้เป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ก่อความเดื อ ดร้ อ นเสี ยหายแก่บุคคลอื่ น
และต้องถือปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น จะอ้างการเข้าไปใช้ประโยชน์โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรื อประโยชน์ส่วนรวมโดยที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายไม่ได้ แม้การก่อสร้างไม่ทาํ ให้ผฟู ้ ้ องคดีเสี ยประโยชน์ใช้สอยที่ดิน
และเป็ นการกระทําเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะโดยส่ วนรวม และมิใช่การบุกรุ กปลูกสร้างเพื่อประโยชน์แก่บุคคลหนึ่ ง
บุคคลใดโดยมิชอบเป็ นการส่ วนตนก็ตาม

๒
ประการที่ สอง ฝ่ ายปกครองละเลยหน้ าที่ ในการคุ้มครอง ป้ องกันและรั กษาสาธารณสมบัติของแผ่ นดิ น
หรื อไม่ ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า ที่ดินพิพาทเป็ นที่ดินสาธารณประโยชน์ตามหลักฐานหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง
จึงเป็ นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอันเป็ นทรัพย์สินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ การใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มิได้ทาํ ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท้ งั สองหลุดพ้นหน้าที่ในการดูแล
รักษาทรัพย์สินและคุม้ ครองป้ องกันที่ ดินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ น แม้จะไม่มีอาํ นาจตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารในการสั่งให้ร้ื อถอนอาคารออกจากที่สาธารณประโยชน์ แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท้ งั สองยังมีหน้าที่ดาํ เนิ นคดี
ตามกฎหมายกับผูบ้ ุกรุ กที่สาธารณะตามมาตรา ๖๘ (๘) แห่ งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์ การบริหารส่ วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และข้ อ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้ องกันที่ดินอันเป็ น
สาธารณสมบัติของแผ่ นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ การดําเนิ นการเพียงตรวจสอบพื้นที่ แต่มิได้ดาํ เนิ นคดีกบั ผูบ้ ุกรุ กที่เข้าไปใช้
ประโยชน์ในที่ สาธารณะโดยมิชอบและมิได้จดั ให้มีการขอใช้ประโยชน์ในที่ ดินสาธารณะให้ถูกต้องตามกฎหมาย
อีกทั้งการปล่อยให้ร้านค้าร้านอาหารปล่อยนํ้าเสี ยและโยนสิ่ งปฏิกูลเข้าไปในที่ ดินของผูฟ้ ้ องคดีอนั เป็ นการก่อเหตุรําคาญ
ในที่หรื อทางสาธารณะ นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลในฐานะเป็ นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่โดยตรงในการห้าม
ผูห้ นึ่งผูใ้ ดมิให้ก่อเหตุรําคาญในที่หรื อทางสาธารณะหรื อสถานที่เอกชน รวมทั้งมีหน้าที่ระงับเหตุรําคาญตามมาตรา ๔
และมาตรา ๒๖ แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท้ งั สองมิได้ดาํ เนิ นการตามอํานาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ จึงเป็ นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่กาํ หนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ส่ วนประการที่ ส าม เอกชนเจ้ า ของที่ ดิ น มี สิ ท ธิ ฟ้ องคดี ห รื อไม่ ศาลปกครองสู ง สุ ด วินิ จ ฉั ย ว่ า
การปลูกสร้างอาคารปิ ดกั้นหน้าที่ดินของผูฟ้ ้ องคดี เป็ นการทําให้การเข้าออกที่ดินยากลําบากและไม่อาจใช้ประโยชน์
ในที่ดินได้ตามปกติ ผูฟ้ ้ องคดี มีสิทธิ ปฏิบตั ิการเพื่อให้ความเสี ยหายหรื อเดื อดร้ อนนั้นสิ้ นไปได้ตามมาตรา ๑๓๓๗
แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และการปล่อยนํ้าเสี ยเข้าไปในที่ดินของผูฟ้ ้ องคดี ถือว่าผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูไ้ ด้รับ
ความเดือดร้อนหรื อเสี ยหายจากการใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะของบุคคลอื่น เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท้ งั สองมีอาํ นาจหน้าที่
ดูแลรักษาและคุม้ ครองป้ องกันทรัพย์สินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ห้ามมิให้
ก่อเหตุรําคาญในที่ หรื อทางสาธารณะหรื อสถานที่ เอกชน แต่ไม่ปฏิ บตั ิหน้าที่ และเป็ นเหตุให้ผูฟ้ ้ องคดี ได้รับความ
เดือดร้อนเสี ยหาย ผูฟ้ ้ องคดีจึงเป็ นผูม้ ีสิทธิฟ้องคดีน้ ีต่อศาลปกครอง
ดัง นั้ น ผู้ถู ก ฟ้ องคดี ที่ ๒ ผู้ถู ก ฟ้ องคดี ที่ ๓ จึ ง มี ห น้ า ที่ ต ้อ งปฏิ บ ัติ เ พื่ อ คื น สภาพเดิ ม แก่ ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ และระงับยับยั้งไม่ให้ประชาชนในละแวกนั้นปล่อยนํ้าเสี ยและทิ้งสิ่ งปฏิ กูลเข้าไปในที่ ดินของ
ผูฟ้ ้ องคดีอีก
จากคําพิพากษาดังกล่าว นอกจากจะเป็ นการวางหลักในเรื่ องของการใช้สิทธิ ชุมชนที่ จะได้รั บ
การรับรองและคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ ซึ่ งแม้การใช้สิทธิ ชุมชนจะเป็ นการกระทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ก็จะต้อง
เป็ นการใช้สิทธิ ชุมชนโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่กระทบสิ ทธิ ของปั จเจกบุคคลด้วย และเป็ นหน้าที่ของฝ่ ายปกครอง
ที่จะต้องคุม้ ครอง ป้ องกันและรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่อาจนําข้ออ้างของประชาชน
จากการใช้สิทธิ ชุมชนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาเป็ นเหตุผลในการไม่ปฏิบตั ิตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้ได้
การที่ ฝ่ายปกครองมี อาํ นาจหน้าที่ แต่ไม่ ปฏิ บตั ิ ตามอํานาจหน้าที่ จึ งถื อ ว่าเป็ นการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่ กฎหมาย
กําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ

