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กาหนดจุดวางท่ อไม่ เหมาะสม ... นา้ ไหลพุ่งเข้ าทีด่ นิ ชาวบ้ าน : ต้ องแก้ ไข !
นางณั ฐท์ เนตร เศวตอริ ยพงษ์
เจ้ าหน้ าที่ ศาลปกครองชานาญการพิเศษ
กลุ่มเผยแพร่ ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง
แน่ นอนว่ าในการจั ดทาบริ การสาธารณะต่ าง ๆ ของรั ฐ ก็เพื่ อประโยชน์ ของประชาชนส่ วนรวม
เป็ นสาคัญแต่ บางกรณี ก็จาเป็ นต้ องกระทบประโยชน์ ส่วนตัวของปั จเจกบุคคลหรื อเอกชนอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ ฉะนั้น
ในขณะที่ ป ระชาชนส่ วนใหญ่ ไ ด้ ป ระโยชน์ แต่ ก็มี เ อกชนหรื อประชาชนบางคนหรื อบางส่ วนที่ อ าจจ าต้ อ งได้ รั บ
ความเดื อ ดร้ อนเสี ย หายบ้ าง ซึ่ ง ความเดื อ ดร้ อนเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ ้น จากการจั ด ท าบริ การสาธารณะดั ง กล่ าว ใช่ ว่ารั ฐ
จะดาเนินการตามอาเภอใจได้ หากแต่ ต้องดาเนินการตามขั้นตอน วิธีการ หรื อหลักเกณฑ์ ตามที่ กฎหมายกาหนดไว้
นอกจากนี้ ในการใช้ดุลพินิจเพื่อดาเนิ นการใด ๆ ยังต้องพิจารณาตาม “หลักความได้ สัดส่ วน” หรื อ
“หลักพอสมควรแก่ เหตุ” ประกอบด้วย ซึ่ งก็คือ การที่ เจ้าหน้าที่ ของรัฐต้องเลือกใช้วิธีการที่ ทาให้ภารกิ จงานนั้นบรรลุ
ผลสาเร็ จโดยวิธีการหรื อมาตรการที่เลือกใช้ซ่ ึงมีผลกระทบต่อสิ ทธิเสรี ภาพของปั จเจกบุคคลนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง
ตัดสิ นใจเลือกใช้วิธีการที่ทาให้ปัจเจกบุคคลได้รับความเดือดร้อนเสี ยหายน้อยที่ สุด (กระทบเท่าที่จาเป็ น) หรื อไม่เป็ น
ภาระเกินสมควรแก่บุคคลดังกล่าว
กรณี หากรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ ของรัฐใช้อานาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์สาธารณะแต่ก่อให้เกิ ดความเดื อดร้อน
หรื อเสี ยหายในลักษณะที่ ก่อให้เกิ ดภาระแก่ ผูใ้ ดผูห้ นึ่ งเกิ นสมควร การกระทานั้นอาจเป็ นการกระทาที่ ไม่ชอบด้วย
กฎหมายและอาจเป็ นการกระทาละเมิดต่อผูท้ ี่ได้รับความเดือดร้อนเสี ยหายจากการกระทาดังกล่าวได้
เช่นเรื่ องที่นามาคุยกันในวันนี้ เป็ นกรณี การใช้ดุลพินิจกาหนดตาแหน่งวางท่อระบายน้ าซึ่ งส่ งผลให้
ทิศทางของน้ าไหลพุ่งเข้าที่ ดินของประชาชนรายหนึ่ งจนได้รับความเสี ยหาย ทั้งที่ สามารถกาหนดตาแหน่ งวางท่อจุดอื่นได้
ซึ่ งส่ งผลกระทบที่ นอ้ ยกว่า คดี ดงั กล่าวจึ งนับว่าน่ าสนใจสาหรับประชาชนทัว่ ไปที่ วนั หนึ่ งอาจเป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบ
จากการจัดทาบริ การสาธารณะต่าง ๆ ของรัฐ ก็เป็ นได้
เรื่ องราวของคดี มีอยู่ว่า.... ผูฟ้ ้ องคดี เป็ นเจ้าของที่ ดินตามหนังสื อรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)
โดยที่ ดินดังกล่าวติดกับคลองสาธารณประโยชน์ ต่อมาเทศบาล (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ) ได้มีการทาถนนและสะพานข้ามคลอง
และใต้สะพานได้ทาฝายน้ าล้นที่บริ เวณหน้าที่ดินของผูฟ้ ้ องคดีเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการทานา โดยได้ขดุ ถนนเพื่อวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรี ต จานวน ๑ ท่อ บริ เวณด้านทิศตะวันออกของคอสะพานซึ่ งอยูต่ ิดกับที่ดินของผูฟ้ ้ องคดีเพื่อแก้ปัญหา
น้ าท่วมขังบริ เวณดังกล่าว
การดาเนิน การของเทศบาลเป็ นเหตุให้ น้า ไหลกัด เซาะที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผูฟ้ ้ องคดี จึง แก้ปั ญหา
โดยการยกร่ องที่ ดิ นตามแนวน้ าไหลเพื่ อปลู กต้นยางพาราและเว้นที่ ดิ นท าเป็ นทางให้ น้ าไหลผ่านตรงท่ อระบายน้ า
แล้วทาพนังกั้นน้ าด้วยหิ นเสริ มคอนกรี ตบริ เวณหน้าท่อระบายน้ าเพื่อป้ องกันน้ าไหลกัดเซาะที่ดิน
ต่อมา เทศบาลได้ขดุ ท่อระบายน้ าเดิมออกแล้วฝังท่อระบายน้ าใหม่เพิ่มจากจานวน ๑ ท่อ เป็ นจานวน
๒ ท่อ โดยอ้างว่าเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขังพื้นที่ ทางการเกษตรของประชาชนบริ เวณใกล้เคียง โดยขุดต่ ากว่าระดับเดิ ม
และต่ากว่าระดับของฝายน้ าล้นจึงทาให้น้ าไหลไปทางท่อระบายน้ าดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะที่ดินและพนังกั้นน้ า
ของผูฟ้ ้ องคดีเสี ยหาย

๒
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าบริ เวณคอสะพานด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็ นทางสาธารณประโยชน์และเป็ นแนวตรงกับ
แนวลาคลอง มี พ้ืนที่ เพี ยงพอที่ จะสร้ างท่ อระบายน้ าได้ แต่เทศบาลอ้างว่าติ ดปั ญ หาเรื่ องงบประมาณในการย้ายท่ อ
ผูฟ้ ้ องคดีจึงนาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เทศบาลดาเนิ นการขุดท่อคอนกรี ตที่ฝังอยูห่ น้าแปลงที่ดินของผูฟ้ ้ องคดี
ออกไปแล้วนาไปฝั งไว้บริ เวณคอสะพานด้านทิศตะวันตกซึ่ งเป็ นที่ดินว่างเปล่าและเป็ นที่ ดินสาธารณะ และดาเนิ นการจัดทา
ท่าน้ า พนังกั้นน้ า และที่ดินของผูฟ้ ้ องคดีให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยให้เทศบาลเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ศาลปกครองสู งสุ ดพิจารณาแล้ วเห็นว่ า การที่เทศบาล (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ) ใช้ดุลพินิจกาหนดจุดวางท่อระบาย
น้ า จ านวน ๒ ท่ อ โดยขุ ดท่ อในระดับต่ ากว่ าระดับของฝายน้ าล้นท าให้ น้ าไหลผ่ านท่ อระบายน้ าที่ อยู่ต่ ากว่ ามากขึ้ น
โดยไม่ไหลผ่านฝายน้ าล้น อีกทั้งเมื่อฝายน้ าล้นมีแผงกั้นน้ าที่ทาให้น้ าไหลน้อยลงไม่สามารถระบายน้ าได้ทนั น้ าจึงไหลพุ่งไป
ทางท่อระบายน้ าและกัดเซาะที่ดินและพนังกั้นน้ าของผูฟ้ ้ องคดี ทาให้ทรัพย์สินของผูฟ้ ้ องคดีเสี ยหาย
โดยวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถทาได้ดว้ ยการทุบแผงกั้นน้ าของฝายน้ าล้นหรื อวางท่ อระบายน้า
บริ เวณคอสะพานด้ านทิศตะวันตกที่เป็ นทางสาธารณประโยชน์ แทนได้ ซึ่ งจะทาให้ น้าไหลพุ่งไปตามแนวลาคลอง
และสามารถระบายนา้ ได้ มปี ระสิทธิภาพดีกว่ า
การกระทาของเทศบาลแม้จะถือเป็ นการจัดทาบริ การสาธารณะตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดไว้
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่ นและเทศบาลอ้างว่าได้ดาเนิ นการโดยยึดหลักตามระเบี ยบทุ กประการก็ตาม
แต่การกระทาดังกล่าวได้ก่อให้ เกิดภาระเกินสมควรแก่ ผู้ฟ้องคดี จึงเป็ นการกระทาละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดีตามมาตรา ๔๒๐
แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ จึงต้องรับผิดต่อผูฟ้ ้ องคดีในผลแห่ งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทาในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
แม้ภายหลังต่อมาเทศบาลจะได้ทุบแผงกั้นน้ าของฝายน้ าล้นออกแล้ว ทาให้น้ าไหลผ่านฝายดังกล่าว
ได้สะดวกขึ้นก็ตาม แต่เมื่อท่อระบายน้ ายังอยู่ในระดับที่ ต่ ากว่าฝายน้ าล้น แม้ความแรงของน้ าอาจลดลง แต่น้ าก็ยงั คง
ไหลพุง่ เข้าหาที่ดินของผูฟ้ ้ องคดีอยู่ จึงพิพากษาให้ เทศบาลรื้อถอนท่ อระบายน้าคอนกรีต จานวน ๒ ท่ อ ออกจากบริ เวณ
คอสะพานหน้าที่ดินของผูฟ้ ้ องคดีหรื อวางท่อระบายน้ าบริ เวณคอสะพานด้านทิศตะวันตกที่เป็ นทางสาธารณประโยชน์
หรื อด าเนิ น การโดยวิ ธี อื่ น ใดที่ ท าให้ น้ าไม่ ไ หลพุ่ ง ไปสู่ ที่ ดิ น ของผู ้ฟ้ องคดี จ นท าให้ ที่ ดิ น ของผู ้ฟ้ องคดี เ สี ย หาย
และดาเนินการปรับปรุ งที่ดินของผูฟ้ ้ องคดีที่เสี ยหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
คดี ดัง กล่ า ว ... ศาลปกครองได้ วินิ จ ฉั ย วางแนวทางในการปฏิ บั ติ ร าชการที่ ดี สาหรั บ หน่ วยงาน
ทางปกครองและเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐที่ มีหน้ าที่ จัดทาบริ การสาธารณะต่ าง ๆ ซึ่ งนอกจากจะต้ องดาเนิ นการตามที่ กฎหมาย
ให้ อานาจหรื อกาหนดไว้ แล้ ว ยังต้ องคานึ งถึงหลักแห่ งความได้ สัดส่ วน เพื่ อให้ มีผลกระทบต่ อประโยชน์ ของเอกชน
เท่ าที่ จ าเป็ นต่ อ การรั กษาประโยชน์ สาธารณะหรื อประโยชน์ ส่ วนรวม โดยจะต้ อ งเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความเดือดร้ อนหรื อเสี ยหายหรื อก่ อให้ เกิดภาระแก่ ประชาชนน้ อยที่ สุดด้ วย
ท่ านที่ สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ ในคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๐/๒๕๖๓
(ปรึ กษาการฟ้ องคดี ป กครองได้ ที่ สายด่ วนศาลปกครอง ๑๓๕๕ และสื บ ค้ นเรื่ องอื่ น ๆ ได้ จ าก
www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)

