(บทความเผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์ เดลินิวส์ ทุกวันจันทร์ หน้ า 2)

การสิ้นสภาพตามกฎหมายของคลองสาธารณะประโยชน์ !

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 สถานะทางกฎหมายของคลองสาธารณะประโยชน์
สัปดาห์ที่แล้วลุงเป็ นธรรมได้นาเสนออุทาหรณ์จากคดี ปกครองเกี่ยวกับการขอให้เพิกถอนใบอนุ ญาต
จัดตั้งสุ สานและฌาปนสถาน ในประเด็นที่ วา่ ถนน 3 สาย ที่อยูใ่ กล้กบั สุ สานพิพาททางด้านทิ ศเหนื อ ทิศตะวันออก และทิศใต้
ซึ่ งมี สภาพเป็ นถนนสาธารณะที่ ยงั ไม่ได้ลงทะเบี ยนทางหลวง ถื อเป็ นทางหลวงที่ เป็ นทางหรื อถนนสาหรั บประชาชน
ใช้ในการจราจรสาธารณะ หรื อไม่ ??? ซึ่ งศาลปกครองสู งสุ ดโดยที่ ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดได้วินิจฉัยแล้วว่า
ถนน 3 สาย ดัง กล่ า ว ยัง ไม่ ไ ด้ล งทะเบี ย นทางหลวง กรณี จึ ง ไม่ ใ ช่ ท างหลวงที่ เ ป็ นทางหรื อ ถนนส าหรั บ ประชาชน
ใช้ในการจราจรสาธารณะ จึงไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายจัดตั้งสุ สานและฌาปนสถานที่กาหนดระยะห่ างของสุ สานกับทางหลวงไว้
ฉะนั้น ในสัปดาห์ น้ ี ลุงเป็ นธรรมก็จะมาเล่าต่อในข้อพิจารณาประเด็นที่สองของศาลปกครองสู งสุ ด
กรณี ที่ ตั้ ง สุ ส านพิ พ าทอยู่ ห่ า งจากทางน้ า ซึ่ ง ประชาชนใช้ ในการจราจรสาธารณะ ห้ ว ย แม่ น้ า คลอง หรื อ แหล่ ง น้ า
สาธารณประโยชน์ อื่นอย่ างน้ อย 400 เมตร หรือไม่ ???
ในอดี ตที่ ผ่านมา การคมนาคมทางน้ ามี ความสาคัญต่อชี วิตความเป็ นอยู่ของคนไทยมากกว่าทางบก
ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงทางอากาศ เพราะคนในสมัยก่อนยังบินไม่ได้ ! เนื่องจากยังไม่มีเครื่ องบินเหมือนยุคปั จจุบนั ... ดังนั้น ทะเล
แม่น้ า ลาคลอง จึ งอาจเรี ยกได้ว่าเป็ นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชี วิตคนไทยมาแต่ครั้งปู่ ย่าตายาย ดังจะเห็นได้จากการให้
ความสาคัญกับการคมนาคมทางน้ าตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่ มีการขุดคลองลัดแม่น้ าเจ้าพระยาอยูห่ ลายช่วง ทั้ง คลองลัดเกร็ ด
(บริ เวณเกาะเกร็ ด) คลองลัดบางกอก (บริ เวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) หรื อคลองลัดโพธิ์ (บริ เวณบางกระเจ้า) เป็ นต้น
เพื่อให้การคมนาคมทางน้ าจากพระนครศรี อยุธยามายังเมืองบางกอกและปากแม่น้ าเจ้าพระยาเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ ว
ไม่ตอ้ งอ้อมไปมาตามความคดเคี้ยวของแม่น้ าเจ้าพระยา
ต่อมา ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ได้มีการขุดคลองขึ้นมากมายเพื่อเป็ นเส้นทางคมนาคมขนส่ งและการเกษตร
เช่น คลองรอบกรุ ง คลองหลอด คลองมหานาค คลองพระโขนง คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุ งเกษม ซึ่ งโดยมากจะเป็ นคลอง
ที่ทางราชการเป็ นผูด้ าเนินการขุด แต่ก็มีอยูค่ ลองหนึ่งที่ขดุ โดยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บริ ษทั เอกชนดาเนิ นการ
ชื่อ “คลองรังสิ ตประยูรศักดิ์” โดยทาสัญญาอนุญาตให้บริ ษทั ขุดคลองแลคูนาสยาม จากัด หรื อกอมปนี ขุดคลองแลคูนาสยาม
ของนายโยอาคิม แกรซี (Joachim Grassi) ชาวอิตาลี ร่ วมกับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิ ทวงศ์ พระนานาพิธภาษี
(ชื่น บุนนาค) และหม่อมราชวงศ์สุวพรรณ สนิทวงศ์ เป็ นผูด้ าเนินการ เป็ นต้น
คลองเหล่านี้ จึงมีความสาคัญต่อผูอ้ ยูอ่ าศัยริ มคลองและประชาชนโดยทัว่ ไป จึงถือเป็ นสาธารณสมบัติ
ของแผ่ นดินสาหรั บพลเมืองใช้ ร่วมกัน ตามมาตรา 1304 (2) แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ที่ต้องได้ รับการดูแล
รั กษาและความคุ้มครองป้ องกัน ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ ง แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิน เว้ นแต่ จะมีการเปลี่ยนสภาพไปจาก
การเป็ นที่ดินส าหรั บพลเมื องใช้ ร่ วมกัน หรื อมีการถอนสภาพความเป็ นคลองสาธารณประโยชน์ โดยผลของกฎหมาย
ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายเดียวกันครับ
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ส่ วนที่ 2 การสิ้นสภาพตามกฎหมายของคลองสาธารณะประโยชน์ !
มาต่อที่ประเด็นพิพาทประการที่สองที่ ศาลปกครองสู งสุ ดหยิบยกขึ้นมาพิจารณาคือ ที่ตั้งสุ สานพิพาท
อยู่ห่างจากทางน้าซึ่งประชาชนใช้ ในการจราจรสาธารณะ ห้ วย แม่ น้า คลอง หรื อแหล่ งน้าสาธารณประโยชน์ อื่นอย่ างน้ อย
400 เมตร หรื อไม่ ??? ข้อเท็จจริ งในคดีน้ ี ปรากฏว่า ที่ดินที่ได้ รับอนุญาตให้ จัดตั้งสุ สานพิพาทอยู่ห่างจากคลองลาชะล่ า
ซึ่งเป็ นคลองสาธารณะประมาณ 203.5 เมตร ขนาดเขตคลอง 8 เมตร ทางน้ าไหล 4.5 เมตร ปั จจุบนั ใช้เป็ นคลองระบายน้ า
และไม่มีเรื อสัญจรในคลองแห่งนี้แล้ว
ตามกฎหมายแล้ว ในการขอใบอนุ ญาตจัดตั้งสุ สานและฌาปนสถาน ตามพระราชบัญญัติสุสานและ
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 นั้น ตามข้ อ 4 ของกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ดังกล่ าว กาหนดว่ า
การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรื อสุสานและฌาปนสถานเอกชนสาหรั บเก็บหรื อฝั งศพเป็ นการถาวร
ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังต่ อไปนี ้ ... (4) สถานที่ ตั้งต้ องอยู่... ห่ างจากทางนา้ ซึ่ งประชาชนใช้
ในการจราจรสาธารณะ ห้ วย แม่ นา้ คลอง หรื อแหล่ งนา้ สาธารณประโยชน์ อื่นอย่ างน้ อย 400 เมตร เว้ นแต่ ในกรณี ที่มีการป้ องกัน
มิให้ กลิ่นและสิ่ งปฏิ กูลรั่ วไหล สถานที่ ตั้งนั้นจะต้ องอยู่ห่างจากทางนา้ ไม่ น้อยกว่ า 100 เมตร และตามข้ อ 7 ของข้ อบัญญัติ
กรุ งเทพมหานคร เรื่ อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2546 ซึ่ งกาหนดไว้ เช่ นเดียวกัน
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วสรุ ปได้วา่ ในปั จจุบนั มีการใช้ประโยชน์จากคลองลาชะล่าในการระบายน้ า
เพื่อป้ องกันมิให้น้ าท่วมขังในชุมชน ประกอบกับสานักงานเขตและชุมชนหมู่บา้ นใกล้เคียงหลายชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
เพื่อฟื้ นฟูคลองลาชะล่า ไม่วา่ จะเป็ นการเทน้ าหมักสกัดชีวภาพลงในลาคลองเพื่อรักษาคุณภาพน้ า ตลอดจนมีการปล่อยปลา
ลงคลอง มีการตั้งกลุ่มนักอนุ รักษ์คูคลอง และจัดทาแปลงสาธิ ตเกษตรชี วภาพ อันแสดงให้เห็ นได้ว่า คลองลาชะล่ามี สภาพ
เป็ นคลองสาธารณประโยชน์ แม้ปัจจุบันประชาชนจะไม่ได้ใช้ในการสัญจรไปมา แต่ยงั คงมี การใช้ประโยชน์ดา้ นอื่ น
ดังนั้น คลองลาชะล่ายังมิได้มีการเปลี่ยนสภาพไปจากการเป็ นที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
นอกจากนี้ ก็ไม่ ป รากฏว่ ามีก ารถอนสภาพความเป็ นคลองสาธารณประโยชน์ โดยผลของกฎหมาย
ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คลองลาชะล่ าจึงยังคงมีสภาพเป็ นคลองสาธารณสมบัติของแผ่ นดิน
สาหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน ตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ในกรณี ใกล้เคียงกันนี้ เคยมีคาพิพากษาศาลฎี กาวินิจฉัยไว้ว่า แม้ คลองมหาชั ยจะมี เขื่ อนกั้นอยู่บริ เวณ
ปากคลอง แต่ มิได้ ปิดกั้นตลอดเวลา เป็ นการปิ ดกั้นเพื่อป้ องกันนา้ ทะเลหนุน คลองมหาชัยยังเป็ นคลองที่ประชาชนใช้ ในการ
สั ญจรไปมาอยู่ในปั จจุ บัน จึ งเป็ นทางสาธารณะตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ การที่ ปัจจุ บัน
ประชาชนส่ วนใหญ่ มิได้ ใช้ เป็ นทางสั ญจรทางนา้ เนื่ องจากไม่ สะดวกเท่ าการสั ญจรทางบก ก็ไม่ ได้ ทาให้ คลองมหาชั ย
สิ ้นสภาพการเป็ นทางสาธารณะไป (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1768/2548)
ดังนั้น สถานที่ตั้งสุ สานจึงต้ องอยู่ห่างจากคลองลาชะล่ าไม่ น้อยกว่ า 400 เมตร ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการฝังศพ
ใต้พ้นื ดินที่อยูใ่ กล้แหล่งน้ าไม่ถึง 400 เมตร เมื่อศพมีการเน่าเปื่ อยหรื อย่อยสลาย สิ่ งปฏิกูลที่เกิดจากการเน่าเปื่ อยหรื อย่อยสลาย
ของศพ อาจมีการปนเปื้ อนไปยังแหล่งน้ าที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดมลพิษและส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นชีวิต
และสุขอนามัยที่ดีของประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าดังกล่าว อีกทั้งไม่ปรากฏว่าผูข้ อใบอนุญาตจัดตั้งสุ สานได้จดั
ให้มีมาตรการหรื อระบบป้ องกันกลิ่นและสิ่ งปฏิกลู รั่วไหลในการจัดตั้งสุสานด้วย
เมื่อที่ ดินที่ ต้ งั สุ สานพิพาทอยู่ห่างจากคลองลาชะล่าเพียง 203.5 เมตร ดังนั้น การที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้พิจารณาออกใบอนุ ญาตจัดตั้งสุ สานและฌาปนสถานให้แก่ผูข้ ออนุ ญาต จึ งไม่เป็ นไปตามข้อ 4 (4) ของกฎกระทรวง
(พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. สุ สานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 และข้อ 7 (3) ของข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร
เรื่ อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2546 กรณี จึงเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

3
ในท้ ายที่ สุดแล้ ว ใบอนุญาตจั ดตั้งสุสานและฌาปนสถานในอุทาหรณ์ เรื่ องนี ้กถ็ ูกเพิ กถอนโดยผลของ
คาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ... !!!
อาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การพิจารณาถึงสภาพความเป็ นคลองสาธารณะประโยชน์ไม่อาจพิจารณาเพียงแค่
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่เปลี่ยนไปจากเดิ ม เช่น ในอดี ตเคยเป็ นเส้นทางคมนาคมขนส่ งทางเรื อ แต่ในปั จจุบนั ไม่มีเรื อ
สัญจรไปมาในคลองแล้วจะทาให้สภาพความเป็ นคลองสาธารณะประโยชน์เปลี่ยนแปลงไป เพราะการใช้ประโยชน์จาก
ลาคลองนั้นมิได้มีเฉพาะสาหรับการคมนาคมขนส่ งหรื อการสัญจรไปมาเท่านั้น แต่ยงั สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก
มากมายหลายประการ อีกทั้งการเปลี่ยนสภาพไปจากการเป็ นที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรื อการถอนสภาพความเป็ น
คลองสาธารณประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ก็แต่โดยผลของกฎหมายเท่านั้น หากยังไม่มีการตรากฎหมายเช่นว่า สถานะความเป็ น
คลองสาธารณสมบัติ ข องแผ่ น ดิ น ส าหรั บ พลเมื อ งใช้ร่ ว มกัน ที่ ต ้อ งได้รั บ การดู แ ลรั ก ษาและความคุ ้ม ครองป้ องกัน
ตามกฎหมายก็ยงั คงมีอยูต่ ลอดไป
(ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ จากคาพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 919-920/2560 และสามารถสื บค้ น
บทความย้ อนหลังได้ ที่ www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
ส่ วนที่ 3 การดูแลรักษาคลองสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน
สาธารณสมบัติของแผ่นดิ นนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิ ดของแผ่นดิ นซึ่ งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรื อ
สงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น (1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผเู ้ วนคืนหรื อทอดทิ้งหรื อกลับมาเป็ นของแผ่นดิน
โดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน (2) ทรัพย์สินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็ นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ
และ (3) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็ นต้นว่า ป้ อมและโรงทหาร สานักราชการบ้านเมือง เรื อรบ
อาวุธยุทธภัณฑ์
บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรื อเป็ นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น ถ้าไม่มีกฎหมาย
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ให้อธิ บดีกรมที่ ดินมีอานาจหน้าที่ ดูแลรักษา และดาเนิ นการคุม้ ครองป้ องกันได้ตามควรแก่กรณี
โดยอานาจหน้าที่ดงั กล่าว รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็ นผูใ้ ช้ก็ได้
ส าหรั บ ที่ ดิ น อัน เป็ นสาธารณสมบัติ ข องแผ่ น ดิ น ส าหรั บ พลเมื อ งใช้ร่ ว มกัน ถ้า ทบวงการเมื อ ง
รัฐวิสาหกิจหรื อเอกชนจัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรื อโอนให้กระทาโดยพระราชบัญญัติ
แต่ถา้ พลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรื อที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็ นที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
และมิได้ตกไปเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผูใ้ ดตามอานาจกฎหมายอื่นแล้ว การถอนสภาพให้กระทาโดยพระราชกฤษฎี กา ทั้งนี้
ตามมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และมาตรา 8 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
------------------------------------------------------

