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เรื่อง   คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ 
  อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่ งไมรับคําฟอง 
  บางประเด็นไวพิจารณา) 
  
  ผูฟองคดีทั้งสามยื่นคํารองอุทธรณคําสั่ง ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๖/๒๕๕๑  
ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองสงขลา) 
 คดีนี้ผูฟองคดีทั้งสามฟองวา  ผูฟองคดีที่ ๑ มีบานพักอาศัยอยูที่หมูที่ ๖  
ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๓ มีบานพักอาศัย

ระหวาง 

คําสั่ง (ต. ๒๑) 

ผูฟองคด ี

ผูถูกฟองคด ี
 กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ที่ ๑ 
 อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ที ่๒ 

๓๕๓ 

นายสาลี มะประสิทธิ์ ที่ ๑ 
นายเจะหมัด สังขแกว ที่ ๒ 
นายดลรอหมาน โตะกาหวี ที่ ๓ 
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อยูที่หมูที่ ๗ ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยผูฟองคดีทั้งสามไดประกอบ
อาชีพประมงชายฝงบริเวณชายหาดสะกอม ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  
เมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดออกคําสั่งและ
ดําเนินการสรางเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากคลองสะกอม ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา จํานวน ๖ ตัว เพื่อไมใหตะกอนทับถมบริเวณรองน้ําปากคลองสะกอม  
ซึ่งเปนการแกไขปญหาในการที่รัฐตองขุดลอกปากคลองสะกอมทุกป ผูฟองคดีทั้งสาม 
เห็นวา การออกคําสั่งและการดําเนินการดังกลาวของผูถูกฟองคดีทั้งสองขัดตอมาตรา ๕๖  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใชอยูในขณะน้ัน ซึ่งบังคับ
ไมใหผูถูกฟองคดีทั้งสองลวงละเมิดสิทธิของผูฟองคดีทั้งสามซึ่งเปนสมาชิกของชุมชน
บริเวณชายหาดสะกอม ในอันที่จะดํารงชีพอยูไดอยางปกติทั้งในการประกอบอาชีพ  
และในทางสังคมและวัฒนธรรม อยูในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอทรัพยสิน 
สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของผูฟองคดีทั้งสาม นอกจากนั้น คําสั่งดังกลาวยังขัดตอ 
มาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใชอยูในขณะน้ัน 
ซึ่งบังคับใหผูถูกฟองคดีทั้งสองตองทําการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมกอนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง 
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งตอมามาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ไดบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพดังกลาวนี้สืบตอมา นอกจากนี้  
การกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองยังไมชอบดวยมาตรา ๖ (๑) มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๐ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงมิไดปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมาย
กําหนด กลาวคือ มิไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จากการดําเนิน
โครงการกอสรางเขื่อนเสียตั้งแตในระยะทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการดังกลาว 
เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และตอคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ตามลําดับ เพื่อใหหนวยงานและคณะกรรมการดังกลาวเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาตอคณะรัฐมนตรี กอนการเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

/การกอสราง... 
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การกอสราง อีกทั้ง มิไดเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผูฟองคดีทั้งสาม  
โดยการจัดใหผูฟองคดีทั้งสามรวมทั้งชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณดังกลาว มีโอกาส 
ไดรับทราบขอมูล คําชี้แจงและเหตุผลในการกอสรางเข่ือนเหลานี้อยางชัดเจนเพียงพอ 
จากผูถูกฟองคดีทั้งสอง และมิไดเปดโอกาสใหผูฟองคดีทั้งสามไดโตแยงแสดงเหตุผล หลักฐาน 
และความคิดเห็นอยางเพียงพอกอนการอนุญาตดําเนินการกอสราง ทั้ง ๆ ที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ทราบอยูแลววาการกอสรางเขื่อนดังกลาวอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับผูฟองคดีทั้งสามและชาวบาน 
ที่อาศัยอยูบริเวณดังกลาว และภายหลังจากการกอสรางเขื่อนกันทรายและคลื่นตามคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีทั้งสองเสร็จสิ้นในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ชายหาดสะกอมถูกน้ําทะเลกัดเซาะ 
อยางรุนแรงและพังทลายลง โดยปแรกชายฝงของบานบอโซนถูกกัดเซาะกวา ๑๐ เมตร  
แตขณะน้ีถูกกัดเซาะลึกถึง ๘๐ เมตร เปนระยะทางยาวกวา ๓ กิโลเมตร แลว สงผลให 
ระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมบริเวณชายหาดสะกอมถูกทําลาย เปนเหตุใหปริมาณสัตวน้ํา
บริเวณชายหาดสะกอมมีปริมาณลดลง ผูฟองคดีทั้งสามและชาวบานบริเวณดังกลาว  
จึงไมอาจทําการประมงและใชประโยชนจากชายหาดดังกลาวไดดังเดิม และหากมีการฟนฟูเยียวยา
ชายหาดใหกลับคืนสูสภาพเดิม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก  
  ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้ 
 ๑. ใหศาลวินิจฉัยวาการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองในการกอสรางเขื่อน
กันทรายและคลื่นที่ปากคลองสะกอม เปนการกระทําที่มิชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
และมีคําสั่งหามมิใหผูถูกฟองคดีทั้งสองกระทําการดังกลาวทั้งหมด 
 ๒. ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสาม
เนื่องจากการขาดรายไดและขาดประโยชนจากการไดใชชายหาดสะกอม นับตั้งแตวันที่  
๑ มีนาคม ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ รวม ๙ ป เปนเงินจํานวน ๙๖๕,๐๔๙ บาท ๑,๓๔๙,๕๕๐บาท 
และ ๑,๓๔๙,๕๕๐ บาท ตามลําดับ พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันที่ 
๑ มีนาคม ๒๕๔๑ จนถึงวันฟองคดี และนับตั้งแตวันฟองคดีเปนตนไปจนกวาผูถูกฟองคดีทั้งสอง
จะชําระคาเสียหายเสร็จสิ้น 

/๓. ใหผูถูกฟองคดี... 
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 ๓. ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชดใชคาเสียหายใหแกกรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๙๗ แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเปนคาใชจาย 
ในการฟนฟูเยียวยาชายหาดสะกอม ใหกลับมามีสภาพดีใกลเคียงกับสภาพเดิมมากที่สุดปละ 
๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมระยะเวลา ๙ ป เปนเงินจํานวน ๑๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๔. ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองทําการฟนฟูชายหาดสะกอมและเยียวยาสภาพแวดลอม
ของบริเวณชายหาดดังกลาวใหกลับคืนสูสภาพดีโดยเร็ว 
 ๕. ใหศาลมีคําสั่งเรียกใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเขามาในคดีนี้ 
เพื่อรับหนาที่ดําเนินการฟนฟูและเยียวยาสภาพแวดลอมของบริเวณชายหาดสะกอม 
ตามมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
รวมกับผูถูกฟองคดีทั้งสองจนเสร็จสิ้น 
 ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา  คดีมีประเด็นที่จะตองพิจารณา 
สามประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นที่หนึ่ง ที่ผูฟองคดีทั้งสามฟองวาผูถูกฟองคดีทั้งสองไดออกคําสั่ง 
และดําเนินการสรางเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากคลองสะกอม ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา จํานวน ๖ ตัว โดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากเปนคําสั่งที่ ขัดตอ 
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใชอยูในขณะนั้น และมาตรา ๖ (๑) มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓๐ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองทําการฟนฟูชายหาดสะกอมและเยียวยา
สภาพแวดลอมของบริเวณชายหาดดังกลาวใหกลับคืนสูสภาพดีโดยเร็ว นั้น ตามมาตรา ๑๒๐ 
แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ บัญญัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มีหนาที่ดูแล รักษา และขุดลอกรองน้ํา ทางเรือเดิน แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบและทะเล
ภายในนานน้ําไทย  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกอสรางเขื่อนกันทราย
และคลื่นบริเวณปากคลองสะกอมเพื่อไมใหเกิดการทับถมของตะกอนบริเวณรองน้ํา 
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อันเปนการดูแลรักษารองน้ําดังกลาวมิใหตื้นเขิน จึงเปนการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๒๐ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งแมหากการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวจะทําให
ชายหาดสะกอมถูกน้ําทะเลกัดเซาะอยางรุนแรงและพังทลายลง ทําใหระบบนิเวศน 
และส่ิงแวดลอมบริเวณดังกลาวถูกทําลายมีผลใหปริมาณสัตวน้ําในบริเวณดังกลาวลดลง 
สงผลใหผูฟองคดีทั้งสามและชาวบานบริเวณดังกลาวไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
เนื่องจากไมอาจทําการประมงและใชประโยชนจากชายหาดดังกลาวไดดังเดิมก็ตาม  
การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาวมิไดเปนการใชอํานาจ 
ตามกฎหมายอันจะทําใหการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายดังที่ผูฟองคดีทั้งสามไดกลาวอาง 
อันจะทําใหคดีที่ ผูฟองคดีทั้ งสามฟองนี้ เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด 
ของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แตเปนคําฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน
ทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมื่อปรากฏตามถอยคําของผูฟองคดีทั้งสาม 
ที่ศาลเรียกมาไตสวนวาผูฟองคดีทั้งสามอาศัยและประกอบอาชีพทําการประมงอยูบริเวณ
ชายหาดสะกอม  ผูฟองคดีทั้ งสามจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ 
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงไดอันเนื่องมาจากการงดเวนการกระทํา 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
และคําขอของผูฟองคดีทั้งสามที่ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองทําการฟนฟู
ชายหาดสะกอมและเยียวยาสภาพแวดลอมของบริเวณชายหาดดังกลาวใหกลับคืนสูสภาพดีโดยเร็ว 
เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว และแมวาผูฟองคดีทั้งสามไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๑ แลว 
แตเพิ่งนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งเปนการฟองเมื่อพนกําหนดเวลา 
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน แตการฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองทําการฟนฟูชายหาดสะกอมและเยียวยาสภาพแวดลอมของบรเิวณชายหาด
ดังกลาวใหกลับคืนสูสภาพดีโดยเร็ว นั้น หากศาลมีคําบังคับตามคําขอดังกลาวก็จะเปนประโยชน 
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ไมเฉพาะตอผูฟองคดีทั้งสามเทานั้น แตหากยังเปนประโยชนตอประชาชนอื่นที่อาศัยอยูที่
ตําบลสะกอมดวย จึงเปนการฟองคดีที่เปนประโยชนตอสวนรวมตามมาตรา ๕๒ แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว ศาลจึงมีอํานาจรับคําฟองในประเด็นนี้ไวพิจารณาได 
 ประเด็นที่สอง ที่ผูฟองคดีทั้งสามฟองวาภายหลังจากการกอสรางเขื่อนกันทราย
และคล่ืนเพื่อปองกันไมใหตะกอนทับถมบริเวณรองน้ําปากคลองสะกอมตามคําสั่งของ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองเสร็จสิ้นในป ๒๕๔๑ ชายหาดสะกอมถูกน้ําทะเลกัดเซาะอยางรุนแรง 
และพังทลายลง และทําใหระบบนิเวศนและส่ิงแวดลอมบริเวณดังกลาวถูกทําลาย มีผลให
ปริมาณสัตวน้ําบริเวณดังกลาวลดนอยลง ผูฟองคดีทั้งสามจึงไมอาจประกอบอาชีพประมง
ชายฝงบริเวณชายหาดสะกอมไดดังเดิม จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีทั้งสามอันเนื่องมาจากการขาดรายไดจากการประกอบอาชีพ
ประมงชายฝงบริเวณชายหาดสะกอม และขาดประโยชนจากการไดใชชายหาดสะกอม นั้น 
ปรากฏขอเท็จจริงตามคําฟองวา ผูฟองคดีทั้งสามไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๑ การที่ผูฟองคดีทั้งสามนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ 
จึงเปนการฟองคดีเมื่อพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติขางตน แลว  
ศาลจึงไมอาจรับคําฟองในประเด็นนี้ไวพิจารณาได 
 สวนประเด็นที่สาม ที่ผูฟองคดีทั้งสามฟองวาการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ไดกอสรางเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากคลองสะกอมเพื่อปองกันตะกอนทับถมบริเวณ
รองน้ําปากคลองสะกอม ทําใหชายหาดสะกอมถูกน้ําทะเลกัดเซาะอยางรุนแรงและพังทลาย
ลงทําใหระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย ซึ่งหากมีการฟนฟูเยียวยาชายหาด 
ใหกลับคืนสูสภาพเดิม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และส่ิงแวดลอม ตองเสีย
คาใชจายเปนจํานวนมาก จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชดใช
คาเสียหายใหแกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนเงินจํานวน ๑๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อเปนคาใชจายในการฟนฟูเยียวยาชายหาดสะกอมใหกลับมามีสภาพดีใกลเคียงกับ 
สภาพเดิม นั้น ผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเล่ียงไดอันเนื่องมาจากการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองดังกลาว 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มิใชผูฟองคดีทั้งสาม  
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ทั้งไมปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสามไดรับมอบอํานาจจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ใหฟองคดีเรียกคาเสียหายแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแตอยางใด ผูฟองคดีทั้งสาม
จึงไมมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายใหกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ศาลจึงไมอาจรับคําฟอง 
ในประเด็นนี้ไวพิจารณาได  
 ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําสั่งรับคําฟองในประเด็นที่หนึ่งไวพิจารณา  
สวนประเด็นที่สองและประเด็นที่สาม ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา 
 ผูฟองคดีทั้งสามยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับ 
คําฟองบางประเด็นไวพิจารณา ความวา  กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวาผูถูกฟองคดี
ทั้งสองกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสาม โดยการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให
ตองปฏิบัติ เพราะไมเขาไปดูแลชายหาดสะกอมซึ่งเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ผูฟองคดีทั้งสามเห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองมีอํานาจหนาที่
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ มาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง 
ซึ่งบัญญัติใหเจาทามีหนาที่ดูแล รักษา และขุดลอกรองน้ํา ทางเดินเรือ แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ 
และทะเลภายในนานน้ําไทย นั้น การใชอํานาจหนาที่ดังกลาวผูถูกฟองคดีทั้งสองจะตองปฏิบัติ 
ใหถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอน และกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติไว เพื่อเปนหลักประกัน
ความเปนธรรมหรือเปนมาตรการที่กฎหมายมุงคุมครองสิทธิเสรีภาพและประโยชนของ 
ผูที่จะถูกกระทบสิทธิหรือจะไดรับผลรายจากการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองดวย การใช
อํานาจหนาที่ดังกลาวจึงจะตองชอบดวยกฎหมายทั้งในเชิงเนื้อหาและเชิงรูปแบบ ในคดีนี้ 
ผูฟองคดีทั้งสามฟองวาการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองที่กอสรางเข่ือนกันทรายและ 
คล่ืนสงผลใหชายหาดสะกอมถูกทําลาย และไปกอผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดีทั้งสาม
และของชุมชนบริเวณชายหาดสะกอม ในอันที่จะดํารงชีพอยูไดอยางปกติทั้งในการประกอบ
อาชีพ ในทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะไดอยูในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตราย 
ตอทรัพยสิน สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของผูฟองคดีทั้งสามและชุมชนชายหาดสะกอม 
ดังนั้น ผูถูกฟองคดีทั้งสองยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติใหถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอน  
หรือวิธีการอันเปนหลักประกันความเปนธรรม หรือเปนมาตรการที่มุงคุมครองสิทธิ 
ของผูฟองคดีทั้ งสามตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ กอนที่จะสั่งการหรือ 
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กระทําการดังกลาว ในที่นี้กฎหมายที่กําหนดรูปแบบ ข้ันตอน และวิธีการอันเปนสาระสําคัญ  
ซึ่งเปนหลักประกันความเปนธรรมกอนการอนุมัติสั่งการอันจะเปนผลรายตอผูฟองคดีทั้งสาม
และชุมชนชายหาดสะกอม ไดแก มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๖ 
และมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ไดบัญญัติรับรองสิทธิ
และเสรีภาพดังกลาวนี้สืบตอมา มาตรา ๖ (๑) มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ ของ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓๐ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ ประกอบระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ  
พ.ศ. ๒๕๓๙  นอกจากนี้ ผูฟองคดีทั้งสามเห็นวาการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ขัดตอหลักความไดสัดสวนทั้งในแงที่เปนมาตรการที่เกินกวาความจําเปนที่ตองกระทํา 
ในการแกไขปญหาการตกตะกอนของทรายบริเวณปากคลองสะกอม และไมไดสัดสวน 
ในแงของประโยชนที่ชุมชนสวนนอยไดรับ เมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายของประเทศ 
ที่ตองสูญเสียชายหาดอันสวยงาม การกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีทั้งสอง ไดกระทําไป 
โดยรูสํานึกถึงผลเสียหายแหงการกระทําหรือเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง  
เพราะหากผูถูกฟองคดีทั้งสองไดใชความระมัดระวังตามสมควรในระดับวิญูชน 
พึงมีในตําแหนงหนาที่การงานของตนแลว จะตองไมอนุมัติใหกอสรางหรือดําเนินโครงการ
ลักษณะดังกลาวเลย แตเมื่อผูถูกฟองคดีทั้งสองมีคําสั่งอนุมัติและดําเนินการสรางเขื่อน 
กันทรายและคลื่นในบริเวณดังกลาว คําสั่งอนุมัติและการดําเนินการสรางเขื่อนกันทราย 
และคลื่น จึงเปนการกระทําที่ขัดตอหลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองอยางชัดแจง  
กรณีจึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อการดําเนินการสรางเขื่อนกันทรายและคลื่น
ของผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนการกระทําที่มิชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกลาวแลวขางตน 
ทําใหผูฟองคดีทั้งสามซึ่งเปนชาวบานชุมชนบอโชนและบานโคกสัก ในฐานะเปนผูอาศัย 
และใชประโยชนจากชายหาดสะกอมไดรับความเดือดรอนเสียหาย เนื่องจากไมสามารถ 
ทําการประมงและใชประโยชนจากชายหาดสะกอมได กรณีจึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ 

/การกระทําละเมิด... 



 
 
๙

การกระทําละเมิดซึ่ งเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายของผูถูกฟองคดีทั้ งสอง  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มิใชกรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว 
 ประเด็นที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวาผูฟองคดีทั้งสามมิไดฟองเรียก
คาเสียหายในคดีนี้ตอศาลภายในกําหนดเวลาหนึ่งป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหง 
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ผูฟองคดีทั้งสามเห็นวา แมวาคดีนี้ ผูฟองคดีทั้งสามไดรู 
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๑ แลวก็ตาม แตเมื่อพิจารณา 
จากผลกระทบที่เกิดขึ้นนับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเปนเวลาภายหลังจากการกอสรางเขื่อนกันทราย
และคลื่น จะเห็นวาในปแรกนั้นชายฝงบานบอโซนถูกกัดเซาะไปกวา ๑๐ เมตร การกัดเซาะนี้ 
ไดเกิดขึ้นตอเนื่องมาตลอด และเมื่อเข่ือนกันทรายและคลื่นยังคงมีอยูมาจนถึงปจจุบัน 
ขณะนี้ชายฝงถูกกัดเซาะลึกถึง ๘๐ เมตร เปนระยะทางยาวกวา ๓ กิโลเมตร แลว  
เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูฟองคดีทั้งสามนับตั้งแตปที่มีการกอสรางยังคงมีอยู 
ตราบเทาที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองยังไมรื้อถอน และไมมีการเยียวยาแกไขฟนฟูชายหาด 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ถือวาเปนกรณีที่เหตุแหงการละเมิดยังคงมีอยูตลอดมา จนถึงวันที่
ผูฟองคดีทั้งสามนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง จึงเปนการฟองคดีปกครองเกี่ยวกับ 
การกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายซึ่งตองฟองภายในกําหนดหนึ่งป 
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว ตามนัยคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓๒/๒๕๔๘  
ดังนั้น การที่ผูฟองคดีทั้งสามฟองเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิดของ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๑ จนถึงวันฟองคดีเมื่อวันที่  
๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ จึงเปนการฟองคดีปกครองภายในระยะเวลาสิบปนับแตวันที่มีเหตุ 
แหงการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนดแลว  
 สําหรับประเด็นที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวาผูฟองคดีทั้งสามมิใช 
ผูเสียหายที่มีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายในวงเงิน ๑๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากผูถูกฟองคดีทั้งสอง
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ใหกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงนั้น ผูฟองคดีทั้งสามเห็นวา เมื่อพิจารณาเจตนารมณ
มาตรา ๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งกําหนดใหรัฐ
ตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล ซึ่งรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดรับรองสิทธิดังกลาวไวในมาตรา ๘๕ (๔)  
สืบตอมา ประกอบกับมาตรา ๖ (๓) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งบัญญัติใหบุคคลใดก็ตามที่พบเห็นการกระทําใด ๆ  
อันเปนการละเมิดหรือฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อาจมีสิทธิ
และหนาที่รองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดนั้น ตอเจาพนักงานแทนรัฐได จึงถือไดวาผูฟองคดีทั้งสาม
เปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเปนผูที่พบเห็นการกระทําอัน
เปนการละเมิดจึงเปนผูเสียหายแทนรัฐ และมีสิทธิรองเรียนกลาวโทษผูถูกฟองคดีทั้งสอง
แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยไมจําตองไดรับมอบอํานาจจากกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงแตอยางใด  ดังนั้น ผูฟองคดีทั้งสามจึงมีสิทธิและหนาที่ฟองเรียก
คาเสียหายจากผูถูกฟองคดีทั้งสองแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ศาลปกครอง 
จึงมีอํานาจรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสามในประเด็นนี้ไวพิจารณาไดตามมาตรา ๔๒  
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประกอบมาตรา ๖ (๓) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕  
 อนึ่ง เนื่องจากการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการสรางเขื่อนกันทราย 
และคล่ืนโดยไมชอบดวยกฎหมาย และละเลยการปฏิบัติหนาที่ไมเขาไปดูแลชายหาดสะกอม
ตามที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ กําหนดใหตองปฏิบัติ 
ทําใหชายหาดสะกอมถูกน้ําทะเลกัดเซาะอยางรุนแรง ทําใหพังทลายลงและทําใหระบบนิเวศน
ตลอดจนสิ่งแวดลอมถูกทําลาย จึงถือเปนกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนที่จะตองฟนฟู 
และรักษาแนวชายฝงทะเลใหกลับเขาสูสภาพสมดุลดังเดิม ซึ่งแมขณะนี้ไดรับผลกระทบไปมากแลว 
แตยังอยูในระดับที่สามารถควบคุมได กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ 
ที่มีอํานาจหนาที่และไดรับมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ใหดําเนินการศึกษาติดตาม แกไข และฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
แนวชายฝงทะเลของประเทศไทย ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเหตุนี้ ผูฟองคดีทั้งสามจึงจําเปนตองขอใหศาลมีคําสั่งเรียก 
ใหหนวยงานดังกลาวเขามาในคดีเพื่อรับการชดใชคาเสียหายจากผูถูกฟองคดีทั้งสอง  
เพื่อเปนคาใชจายในการฟนฟูเยียวยาชายหาดสะกอมตามมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ และทําหนาที่ดําเนินการฟนฟูเยียวยาชายฝงสะกอม
รวมกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพื่อใหชายหาดสะกอมกลับมามีสภาพใกลเคียงกับสภาพเดิม 
มากที่สุด 
 ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งที่ไมรับคําฟองบางประเด็น  
เปนใหรับคําฟองทุกประเด็นตามคําฟองของผูฟองคดีทั้งสาม และมีคําสั่งเรียกใหกรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝงเขามาเปนคูกรณีในคดีนี้ เพื่อรับการชดใชคาเสียหายจากผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ตามคําขอทายฟองของผูฟองคดีทั้งสาม 
 
 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา คดีมีประเด็นที่จะตองพิจารณา 
ตามอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสาม ดังนี้ 
 ประเด็นที่หนึ่ง คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน
ทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือเปนคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจาก 
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
 พิเคราะหแลวเห็นวา มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหศาลปกครอง 
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่น 
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย  
หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร เมื่อคดีนี้ผูฟองคดีทั้งสาม
ฟองวา ผูฟองคดีทั้งสามไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
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ใชอํานาจตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่บัญญัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนาที่ดูแล รักษา และขุดลอกรองน้ํา 
ทางเรือเดิน แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในนานน้ําไทย ดําเนินการกอสรางเขื่อนกันทราย
และคล่ืนบริเวณปากคลองสะกอม ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จํานวน ๖ ตัว 
เพื่อไมใหตะกอนทับถมบริเวณรองน้ําปากคลองสะกอม โดยไมชอบดวยกฎหมายเพราะไมถูกตอง
ตามรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น  
ทําใหชายหาดสะกอมถูกน้ําทะเลกัดเซาะอยางรุนแรงและพังทลายลง โดยปแรกชายฝง 
ของบานบอโซนถูกกัดเซาะกวา ๑๐ เมตร แตขณะนี้ถูกกัดเซาะลึกถึง ๘๐ เมตร เปนระยะ 
ทางยาวกวา ๓ กิโลเมตร ทําใหระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมบริเวณชายหาดสะกอม 
ถูกทําลายเปนเหตุใหปริมาณสัตวน้ําบริเวณชายหาดสะกอมมีปริมาณลดลง ผูฟองคดีทั้งสาม
และชาวบานบริเวณดังกลาว ไมอาจทําการประมงและใชประโยชนจากชายหาดดังกลาว 
ไดดังเดิม จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการฟนฟู 
เยียวยาชายหาดสะกอมและสภาพแวดลอมของบริเวณชายหาดดังกลาว และรวมกัน 
ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสามตามคําขอทายฟอง  ดังนั้น มูลละเมิดตามที่ผูฟองคดีทั้งสาม
กลาวอางจึงเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายของผูถูกฟองคดีทั้งสอง กรณีจึงเปนคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ อันเกิดจากการ
ใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และคําขอของผูฟองคดีทั้งสามที่ขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามดําเนินการฟนฟูเยียวยาชายหาดสะกอม 
และสภาพแวดลอมของบริเวณชายหาดดังกลาว และขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหาย 
อันเกิดจากการกระทําละเมิดของผูถูกฟองคดีทั้งสอง เปนคําขอที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับได
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ในกรณีนี้ หากจะถือวาผูฟองคดีทั้งสาม
ไดฟองเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ
อันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ .  ๒๕๔๒  
เมื่อขอเท็จจริงไมปรากฏตามคําฟองวาผูฟองคดีทั้งสามไดมีหนังสือรองขอตอผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 

/พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖... 



 
 

๑๓

พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนาที่ดูแล รักษา และขุดลอกรองน้ํา  
ทางเรือเดิน แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ และทะเลภายในนานน้ําไทย จะถือวามีขอพิพาทหรือ
ขอโตแยงระหวางผูฟองคดีทั้งสามและผูถูกฟองคดีทั้งสองเกี่ยวกับการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติเกิดขึ้นแลวหาไดไม กรณีจึงไมเปน 
คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ 
อันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่ 
ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน
ทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให
ตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย 
 ประเด็นที่สอง ผูฟองคดีทั้งสามไดย่ืนฟองคดีนี้ภายในกําหนดระยะเวลา 
การฟองคดีหรือไม 
 พิเคราะหแลวเห็นวา คดีนี้ผูฟองคดีทั้งสามไดฟองเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ 
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ อันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสาม โดยกลาวอางวาผูถูกฟองคดีทั้งสองไดดําเนินการ
สรางเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากคลองสะกอม ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
จํานวน ๖ ตัว โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหภายหลังจากการกอสรางเขื่อนกันทราย 
และคลื่นของผูถูกฟองคดีทั้งสอง ปแรกชายฝงทะเลถูกกัดเซาะกวา ๑๐ เมตร แตในขณะ 
ย่ืนฟองถูกกัดเซาะลึกถึง ๘๐ เมตร เปนระยะทางยาวกวา ๓ กิโลเมตร สงผลใหระบบนิเวศน
และส่ิงแวดลอมบริเวณชายหาดสะกอมถูกทําลาย เปนเหตุใหปริมาณสัตวน้ําบริเวณนั้นลดลง  
ทําใหผูฟองคดีทั้งสามและชาวบานบริเวณดังกลาว ไมอาจทําการประมงและใชประโยชน
จากชายหาดดังกลาวไดดังเดิม  ดังนั้น แมผูฟองคดีทั้งสามจะรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
เมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๕๔๑ แตความเสียหายของผูฟองคดีทั้งสามยังคงมีอยูอยางตอเนื่องเสมอมา 
จึงถือไดวาเหตุแหงการฟองคดีนี้ยังคงมีอยูตราบเทาที่ผูฟองคดีทั้งสามนําคดีนี้มาฟองตอศาล 

/โดยที่มาตรา ๕๑... 
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โดยที่มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลใชบังคับในขณะที่ผูฟองคดีทั้งสามยื่นฟองคดี กําหนดวา การฟองคดีพิพาท
ตามมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ ง  (๓ )  ให ย่ืนฟองภายในหนึ่ งปนับแตวันที่ รูหรือควรรูถึ ง 
เหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี ผูฟองคดีทั้งสาม 
จึงฟองเรียกคาเสียหายได เฉพาะกรณีที่ผูฟองคดีทั้งสามกลาวอางวาไดรับความเสียหาย 
อันเกิดจากการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองในการดําเนินการสรางเข่ือนกันทรายและ 
คล่ืนดังกลาว ในระยะเวลาหนึ่งปกอนการฟองคดี ซึ่งไดแกความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวาง
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ กรณีนี้ศาลปกครองจึงมีอํานาจ
รับคํ าฟอง  เฉพาะคํ าขอใหศาลมีคํ าพิพากษาหรือคํ าสั่ ง ให ผู ถู กฟองคดีทั้ งสอง 
ชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นภายในหนึ่งปกอนการฟองคดีไวพิจารณา  ที่ศาลปกครองชั้นตน 
มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาในประเด็นที่ผูฟองคดีทั้งสามฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสามนั้น  
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวยบางสวน 
 ประเด็นที่สาม ผูฟองคดีมีอํานาจฟองดําเนินคดีแทนกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรอืคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายเปนเงิน
จํานวน ๑๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือไม 
 พิเคราะหแลวเห็นวา มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวา ผูใดไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได อันเนื่องมาจาก 
การกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ  
หรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้น
ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง และโดยที่ 
มาตรา ๔๕ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา ในการดําเนินกระบวน
พิจารณา คูกรณีจะดําเนินการทั้งปวงดวยตนเอง หรือจะมอบอํานาจใหทนายความ 
หรือบุคคลอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
กําหนดเพื่อฟองคดีหรือดําเนินการแทนได เห็นวา กรณีที่ผูฟองคดีทั้งสามอางวาการกระทํา

/ของผูถูกฟองคดี... 



 
 

๑๕

ของผูถูกฟองคดีทั้งสองทําใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตองเสียคาใชจาย 
ในการฟนฟูเยียวยาชายหาดสะกอมใหกลับมามีสภาพดีใกลเคียงกับสภาพเดิมจะตอง 
เสียคาใชจายเปนจํานวนมากนั้น ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงไดที่มีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายในการฟนฟูชายหาดสะกอม
ตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สวนผูฟองคดีทั้งสาม 
ที่อางวาเปนผูเสียหายที่มีสิทธิฟองคดีตามมาตรา ๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใชบังคับในขณะที่ย่ืนฟองคดีนี้ ซึ่งมาตรา ๘๕ (๔) ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดรับรองสืบตอมา ประกอบมาตรา ๖ (๓) แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น เห็นวา 
กรณีที่มาตรา ๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใชบังคับ 
ในขณะที่ย่ืนฟองคดีนี้ บัญญัติวา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม 
ในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม บํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ ย่ังยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผล 
ตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมาตรา ๘๕ (๔)  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดรับรองสิทธิดังกลาวสืบตอมา 
นั้น เปนบทกฎหมายที่บัญญัติถึงหนาที่ของรัฐวาตองมีแนวนโยบายพื้นฐานสงเสริม 
และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการตามที่บัญญัติไวในบทกฎหมาย 
ของรัฐธรรมนูญดังกลาว ไมถือเปนบทกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของประชาชน  
ที่จะเปนผูเสียหายที่มีสิทธิฟองคดีแทนรัฐหรือหนวยงานของรัฐ สวนมาตรา ๖ (๓) แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กําหนดให
บุคคลใดก็ตามที่พบเห็นการกระทําใด ๆ อันเปนการละเมิดหรือฝาฝนตอกฎหมายเกี่ยวกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อาจมีสิทธิและหนาที่รองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดนั้น 
ตอเจาพนักงานแทนรัฐ นั้น ก็เปนบทกฎหมายที่บัญญัติใหบุคคลที่พบเห็นการกระทําผิด 
ตามบทกฎหมายดังกลาว อาจมีสิทธิและหนาที่รองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดนั้น 

/ตอเจาหนาที่... 
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ตอเจาหนาที่ ผูมีอํานาจหนาที่ดําเนินการหรือดําเนินคดีตามกฎหมายแทนรัฐเทานั้น  
หาไดบัญญัติใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและหนาที่ในการฟองดําเนินคดีแทนรัฐหรือหนวยงาน 
ของรัฐแตอยางใดไม  ดังนั้น ในกรณีนี้ ผูฟองคดีทั้งสามจึงไมเปนผูไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงไดที่มีสิทธิฟองคดีตอ 
ศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมื่อไมปรากฏวากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ไดมอบอํานาจใหผูฟองคดีทั้งสามฟองดําเนินคดีใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหาย
ใหแกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตามมาตรา ๔๕ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสามจึงไมมีอํานาจฟองคดีเรียกคาเสียหายแทนกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง ที่ศาลปกครองชั้นตนไมรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสามในประเด็นนี้ไวพิจารณานั้น 
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย 
 กรณีที่ผูฟองคดีทั้งสามมีคํารองขอใหศาลมีคําสั่งเรียกใหกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงเขามาในคดีเพื่อรับหนาที่ดําเนินการฟนฟูและเยียวยาสภาพแวดลอมบริเวณชายหาด
ตําบลสะกอมรวมกับผูถูกฟองคดีทั้งสองจนเสร็จสิ้นนั้น ปรากฏวาศาลปกครองชั้นตน 
ยังมิไดพิจารณาและมีคําสั่งตามคํารองขอของผูถูกฟองคดีทั้งสามดังกลาวแตอยางใด  
ศาลปกครองชั้นตนจึงชอบที่จะตองพิจารณาและมีคําสั่งตามคํารองขอดังกลาวตอไป 

 จึงมีคําสั่งแกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่มีคําสั่งไมรับคําฟองกรณีที่ 
ผูฟองคดีทั้งสามฟองเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง 
และเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
และคําขอของผูฟองคดีทั้งสามที่ใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสามไวพิจารณา เปนใหรับคําฟองเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหรับคําฟองในประเด็นที่ผูฟองคดีทั้งสาม 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสาม
ในระยะเวลาหนึ่งปกอนฟองคดีไวพิจารณา หลังจากที่ศาลปกครองชั้นตนไดดําเนินกระบวนพิจารณา
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เกี่ยวกับคําขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลของผูฟองคดีทั้งสามและผูฟองคดีทั้งสาม 
ไดชําระคาธรรมเนียมศาล (หากตองชําระ) ครบถวนแลว นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําสั่ง
ของศาลปกครองชั้นตน  
 
นายนพดล เฮงเจริญ                         ตุลาการเจาของสํานวน 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
นายพีระพล เชาวนศิริ 
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสดุ 
 
นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
นายไพบูลย เสียงกอง 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
นายวราวุธ ศิริยุทธวัฒนา 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  
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