ให้อาหารสัตว์ในบ้าน..เป็น “เหตุราคาญ” เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับได้ครับ !

โดย... ลุงเป็นธรรม
สายด่วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 ให้ อาหารสัตว์ แต่ เดือดร้ อนผู้อนื่ “การให้ ...ทีต่ ้ องระวัง”
การให้.. เป็ นความเมตตาอารี ของผูใ้ ห้และผูใ้ ห้ยอ่ มมีความสุขกับกุศลจิตนั้นครับ !!
แต่ ทว่ า..ถ้าการให้ความเมตตาต่อสิ่ งมีชีวิตหนึ่ ง แล้วเกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งมี ชีวิตอื่ น…ผูใ้ ห้ก็ควรต้อง
ระมัดระวัง เพราะทุกสรรพสิ่ งมีชีวติ บนโลกกลม ๆ ใบนี้ จาเป็ นต้องอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ เกียรติ เคารพ
สิ ทธิ และหน้ าที่ ซึ่งกันและกันนัน่ เองครับ
ดังเช่นอุทาหรณ์จากคดีปกครองที่ลงุ เป็ นธรรมนามาให้ผอู ้ ่านได้ศึกษาวันนี้ ครับ ...เป็ นความเดือดร้อน
ราคาญจากการ “ให้ อาหารสั ตว์ ” ในคดีน้ ี คือ นกพิราบครั บ... ทาให้เพื่อนบ้านและผูอ้ าศัยใกล้เคียงได้รับความเดื อดร้อน
จากกลิ่นของมูลและไรของนกพิราบซึ่งอาจเป็ นพาหะนาโรคมาสู่คนได้
ในพื้นที่หลายแห่งทั้งในเขตเมืองหลวงของประเทศไทยหรื อในตัวเมืองของจังหวัดต่าง ๆ เรามักจะเห็น
ฝูงนกพิราบจานวนมาก บินวนเวียนรอกินอาหารจากผูเ้ มตตาหว่านโปรยอาหาร... และนี่มิใช่ สิ่งใหม่ ครั บ.. เพราะเราต่างก็ได้
ได้รับรู ้ปัญหามานานและต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั ที่มีข่าวผ่านทางสื่ อต่าง ๆ เมื่อไม่นานมานี้ ว่า “... มีการเลีย้ งนกพิราบจานวน
มากในบ้ าน ให้ อาหารทุกวัน พืน้ ที่ สกปรก อากาศมีขนนกปลิว สร้ างความราคาญให้ กับเพื่อนบ้ านจานวนมาก...”
ลุงเป็ นธรรมจาได้ ครั บว่ า...เมื่อปี พ.ศ. 2554 ศาลปกครองสูงสุดท่านได้มีคาพิพากษาในคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การให้อาหารนกพิราบในบริ เวณบ้านพักอาศัย โดยเจ้าของบ้านนาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุ นขั ไปโปรยไว้บริ เวณ
บ้านและฝูงนกพิร าบในบริ เ วณนั้นจ านวนมากบิ น มากิ นเศษอาหารเหลื อ ดังกล่า วเป็ นประจา ก่ อ ให้เกิ ดความสกปรก
เลอะเทอะจากมูลนกส่ งกลิ่นเหม็นรบกวนผูอ้ ยูอ่ าศัยข้างเคียง และไรจากนกพิราบอาจเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนาโรคได้
ต่ อมาผูอ้ านวยการเขตกรุ งเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 จึงมี
คาสัง่ ให้ยตุ ิการให้อาหารแก่นกพิราบทั้งในและนอกอาคารหรื อสถานที่สาธารณะ และให้ทาความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์
และเศษอาหารที่นามาเลี้ยงสัตว์หรื อนกพิราบทุกชนิดทั้งบนพื้น ริ มรั้ว และฝาผนังรอบรั้วต่าง ๆ ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้าง
ผูใ้ ห้อาหารนกพิราบท่านนี้ เห็นว่ า คาสัง่ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย .. ครั บ
จึงฟ้ องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคาพิพากษาเพิกถอนคาสัง่ ดังกล่าว..
ส่ วนที่ 2 ให้ อาหารสัตว์ ในบ้ าน..เป็ น “เหตุราคาญ” เจ้ าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับได้ ครับ !
คดีนีศ้ าลปกครองชั้นต้นมีคาพิพากษาว่า คาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นชอบด้วยกฎหมายแล้วครับ
แต่ผูฟ้ ้ องคดี ไม่เห็ นด้วย..จึ งอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ดครั บ (ถือเป็ นสิ ทธิ ของคู่กรณี (ผู้ฟ้องคดี
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ฯลฯ) ที่ จ ะอุ ท ธรณ์ ค าพิ พ ากษาศาลปกครองชั้ น ต้ น ต่ อ ศาลปกครองสู ง สุ ด ภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่
ศาลปกครองชั้นต้ นได้ มีคาพิพากษาหรื อคาสั่ งตามมาตรา 73 แห่ งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542)

๒
โดยโต้ แย้ งว่ า ผูอ้ านวยการเขตมีอานาจห้ามการกระทาผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการ
ของเอกชนเท่านั้นและผูอ้ านวยการเขตฯ ไม่ทาการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงเป็ นการออกคาสั่ง
โดยปราศจากอานาจหรื อนอกเหนืออานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้ อโต้ แย้ งของผูฟ้ ้ องคดีฟังขึ้นหรื อไม่ และ คาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ ครั บ
คดี น้ ี ศาลปกครองสู งสุ ดท่านรับฟังข้อเท็จจริ งได้ว่า ผูฟ้ ้ องคดี ยอมรับว่าตนเองเป็ นผูน้ าเศษอาหารที่ เหลือ
จากการเลี้ยงสุนขั มาโปรยบริ เวณบ้านให้นกพิราบมากินเศษอาหารเพื่อเป็ นการสังเคราะห์สัตว์ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุ ข
ตรวจสอบแล้วพบว่า บริ เวณบ้านผูฟ้ ้ องคดี มีเศษอาหารตกค้างภายในบ้าน ทั้งมีคอนพัก 6-7 อัน โดยมีนกพิราบเกาะอยูบ่ นคอน
จานวนมาก และในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกบ้านผูฟ้ ้ องคดีเพื่อกินเศษอาหาร ทาให้เกิดฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจายพร้อมทั้งมีมูลนก
และกลิ่นอับชื้นทั้งบริ เวณบ้านของผูฟ้ ้ องคดีและละแวกใกล้เคียง
ศาลท่านจึ งวินิจฉัยว่า พฤติการณ์ดงั กล่าวเป็ นเหตุให้เสื่ อมหรื ออาจจะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ เป็ นกรณี
ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผูอ้ าศัยบริ เวณใกล้เคียงกับบ้านผูฟ้ ้ องคดี จึ งเป็ นเหตุราคาญตามมาตรา 25 แห่ งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535…ครับ
ดังนั้น ผู้อานวยการเขต (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีอานาจตามมาตรา 26 ออกคาสั่ งห้ ามมิให้ ผู้ฟ้องคดีก่อเหตุราคาญ
พร้ อมทั้งให้ ระงับเหตุราคาญได้ ไม่ ว่าการกระทานั้น ๆ จะอยู่ในทีส่ าธารณะหรือไม่
สาหรับข้อกล่าวอ้างของผูฟ้ ้ องคดี...ว่ าผูอ้ านวยการเขต มีอานาจห้ามการกระทาผิดเฉพาะในที่สาธารณะและ
สถานประกอบการของเอกชนเท่านั้น ศาลปกครองสู งสุ ดท่านวินิจฉัยว่า..ฟั งไม่ข้ ึน..ครับ และการออกคาสั่งของผูอ้ านวยการเขต
เป็ นการใช้อานาจในการระงับ กาจัดและควบคุมเหตุราคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ไม่ใช่กรณี เพื่อการพบ
และยึดสิ่ งของหรื อบุคคล ฯลฯ จึ งไม่จาต้องปฏิ บตั ิ การให้เป็ นไปตามกรรมวิธีการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ...ครั บ
ดังนั้น การที่ ผูถ้ ูกฟอ้ งคดี มีคาสั่งให้ผูฟ้ ้ องคดี ระงับ เหตุราคาญโดยการยุติก ารให้อาหารแก่ นกพิราบ
จึงเป็ นคาสัง่ ที่ชอบด้วยกฎหมาย (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 351/2553)
แม้ในทางกฎหมายได้กาหนด “แดนแห่ งกรรมสิ ทธิ์ ” ให้เจ้าของที่ ดินมี สิทธิ ใช้สอยประโยชน์ได้ท้ งั
เหนื อพื้นดิ นและใต้พ้ืนดิ นในอาณาเขตของตนได้ก็ตาม แต่การใช้สอยประโยชน์ดงั กล่าวย่อมกระทาได้เท่าที่ ไม่ขดั ต่อ
กฎหมาย และไม่เป็ นการรบกวนการใช้สิทธิ ของบุคคลอื่นด้วยครับ..เพราะหากการใช้สิทธิ หรื อการกระทาใด ๆ ก่อให้เกิด
เหตุราคาญ เช่น กลิ่น แสง รังสี เสี ยง ความร้อน สิ่ งมีพิษ ความสัน่ สะเทือน ฝุ่ น ละออง เขม่า เถ้า หรื อกรณี อื่นใด อันเป็ นเหตุ
ให้เสื่ อมหรื ออาจจะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพต่อบุคคลอื่นหรื อก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสี ยหายในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบดังกล่าวก็ยอ่ มมีสิทธิที่จะได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายเช่นกัน...ครับ...
ลุงเป็ นธรรมขอฝากข้อคิดสักเล็กน้อยครับว่า ..การเป็ นผูใ้ ห้ นาสุ ขมาให้กบั ผูใ้ ห้ครับ .. แต่จะสุ ขมากขึ้ น
ถ้าการให้น้ นั นาความสุ ขมาให้กบั สังคมหรื อผูค้ นที่อยูร่ ่ วมหรื ออาศัยอยู่บา้ นใกล้เรื อนเคียง ยิ่งกว่านั้นครับ...การให้ยงั ส่ ง
พลังความสุขเหมือนแสงสว่างส่องไปในที่อื่น ๆ ให้สังคมสดใส สดชื่นด้วยนะครับ เพราะสิ่ งสาคัญของการอยูร่ ่ วมกันของ
มนุษย์อย่างมีความสุ ข คือ การให้ การแบ่งปั น .. การเคารพสิ ทธิ ซึ่งกันและกัน ถือเป็ นการให้ ที่ส่งผลให้ เกิดความสงบสุ ข
ร่ มเย็นในทุกสังคม..ครับ
ส่ วนที่ 3 “เหตุราคาญ”...ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
มาตรา 25 ในกรณี ที่มีเหตุอนั อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผอู ้ ยูอ่ าศัยในบริ เวณใกล้เคียงหรื อผูท้ ี่ตอ้ ง
ประสบกับเหตุน้ นั ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็ นเหตุราคาญ
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(1) แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรื อที่ ใส่ มูลหรื อเถ้า หรื อสถานที่อื่นใด ซึ่ งอยูใ่ นทาเล
ไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรื อหมักหมมสิ่ งของมีการเททิ้งสิ่ งใดเป็ นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรื อละอองสารเป็ นพิษ
หรื อเป็ นหรื อน่าจะเป็ นที่เพาะพันธุ์พาหะนาโรค หรื อก่อให้เกิดความเสื่ อมหรื ออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
(2) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรื อโดยวิธีใด หรื อมีจานวนเกินสมควรจนเป็ นเหตุให้เสื่ อมหรื ออาจเป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ
(3) อาคารอันเป็ นที่อยูข่ องคนหรื อสัตว์ โรงงานหรื อสถานที่ ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ การ
ระบายน้ า การกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อการควบคุมสารเป็ นพิษหรื อมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรื อละอองสาร
เป็ นพิษอย่างพอเพียงจนเป็ นเหตุให้เสื่ อมหรื ออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
(4) การกระทาใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสี ยง ความร้อน สิ่ งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่ น ละออง
เขม่า เถ้า หรื อกรณี อื่นใด จนเป็ นเหตุให้เสื่ อมหรื ออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
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