(เผยแพรในสื่อทองถิ่น)

ไมใชคนพื้นที่ ... ฟองคดีพิทักษผลประโยชนชาติไดไหม ?
โดย นายปกครอง
เคยไหม ... เวลาเรารูหรือดูขาวอะไรที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของชาติหรือสวนรวมแลว
รูสึกวาอยากทําอะไรสักอยางเพื่อพิทักษปกปองผลประโยชนของชาติดังกลาว เชน การใชสิทธิฟองคดีตอศาล
เพื่อรักษาที่สาธารณประโยชนหรือปาสงวนแหงชาติ ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่ง !!
การใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติดังกลาว มีขอบเขตเกี่ยวกับ
การใชสิทธิอยางไร ? ประชาชนคนไทยซึ่งไมไดอยูในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจะยื่นฟองคดีตอศาลแทน
คนในพื้นที่ไดหรือไม ? ตามมาดูคําตอบกันครับ ... โดยเรื่องที่จะเลานี้เปนกรณีของประชาชนที่อยูในพื้นที่ กทม.
ยื่นฟองขอใหเพิกถอนมติ ครม. ที่ผอนผันอนุญาตใหบริษัทเอกชนเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
ทับกวาง-มวกเหล็ก ในพื้นที่ จ. สระบุรี
ขอเท็จจริงมีอยูวา ... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเสนอเรื่องขอผอนผัน
ตอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหบริษัทแหงหนึ่งเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ (ทับกวาง-มวกเหล็ก) จังหวัดสระบุรี
เนื้อที่สามพันกวาไร เพื่อทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต เนื่องจากหนังสืออนุญาต
ใหเขาทําประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติไดสิ้นสุดลงตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔ แตอายุประทานบัตรเหมืองแร
ยังมีระยะเวลาถึงป พ.ศ. ๒๕๗๙ ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
ผูฟองคดีเห็นวาพื้นที่ดังกลาวเปนปาสงวนแหงชาติ อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ไมอาจ
ยกใหกับเอกชนได โดยรัฐตองอนุรักษและพิทักษผลประโยชนของชาติตามรัฐธรรมนูญ และไดใหเหตุผลที่ตน
ใชสิทธิฟองคดีวา แมจะมิไดอาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาว แตการอนุญาตใหเขาทําเหมืองแรจะเปนการทําลายปาไม
และสภาพแวดลอม ซึ่งยอมเกิดผลกระทบกับทุกคนในประเทศไมวาทางตรงหรือทางออม ตนในฐานะประชาชนคนไทย
จึงถือเปนผูเดือดรอนเสียหาย ขอใหศาลเพิกถอนมติ ครม. ที่เห็นชอบผอนผันใหบริษัทเอกชนดังกลาวเขาทําประโยชน
ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
คดีมีประเด็นชวนคิดวา ... ผูฟองคดีในฐานะประชาชนคนไทย ซึ่งมีภูมิลําเนาและที่ตั้งบานเรือน
อยูในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร จะเปนผูที่มีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครองไดหรือไม ?
โดยมีขอกฎหมายที่เกี่ยวของ คือ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กําหนดใหการฟองคดีตอศาลปกครอง นอกจากขอพิพาทจะตอง
มีลักษณะเปนคดีปกครองตามมาตรา ๙ แลว ผูฟองคดีจะตองเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลดวย คือ จะตองเปน
ผู ที่ ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หาย หรื อ อาจจะเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายโดยมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได
อันเนื่องมาจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ อันเปนเหตุ
ของข อพิ พาทนั้ น ๆ และคํ า ขอท า ยคํ าฟองจะตองเปน คําขอที่ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับ ใหได
ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน
จากข อ กฎหมายดั ง กล า ว มี ป ระเด็ น ที่ ต อ งพิ จ ารณาก อ นว า ผู ฟ อ งคดี ถื อ เป น ผู ที่ ไ ด รั บ
ความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได จากการที่ ครม. มีมติ
อนุญาตใหเอกชนเขาทําเหมืองแรในปาสงวนแหงชาติหรือไม ?
ศาลปกครองสู งสุ ด เห็ น วา การที่คณะรัฐ มนตรี (ผู ถูกฟองคดีที่ ๑) มี มติ ตามที่พิ พาทนั้ น
เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่กอใหเกิดสิทธิในการเขาทําเหมืองแร มติดังกลาวจึงเปนคําสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผูฟองคดีโตแยงวา
มติดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๒
อยางไรก็ตาม เมื่อผูฟองคดีมีภูมิลําเนาอาศัยอยูที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูหางไกลกับบริเวณ
ปาสงวนแหงชาติซึ่งอยูที่ จ. สระบุรี อีกทั้งไมปรากฏขอเท็จจริงใดที่จะเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับผลกระทบตอ
สถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด ผูฟองคดีจึงมิไดเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และมิใชเปนผูมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๘/๒๕๖๕)
จากคดีดังกลาวสรุปไดวา … ผูฟองคดีไมเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง เนื่องจากผูฟองคดี
ไม ได อยู อาศั ยในบริ เวณพื้ นที่ ที่ จะได รั บผลกระทบจากการทํ าเหมื องแร นอกจากนี้ ยั งมี คดี ที่ ศาลปกครอง
เคยวินิจฉัยกรณีผูฟองคดีมีบอเลี้ยงกุงอยูคนละทองที่กับอาคารทาเทียบเรือ โดยอยูกันคนละดานกับทาเทียบเรือ
และมีระยะหางถึง ๑๔ กม. ซึ่งศาลเห็นวาเปนไปไดนอยมากที่การกอสรางทาเทียบเรือจะสงผลกระทบตอบอเลี้ยงกุง
ของผูฟองคดี ประกอบกับบริเวณโดยรอบอาคารทาเทียบเรือก็ยังมีสัตวน้ําอาศัยอยูตามปกติ จึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดี
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟองคดีตอศาล (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๓๖/๒๕๔๙)
ฉะนั้ น อาจกลาวได ว าผู เดื อดร อนหรื อเสี ยหายที่มี สิทธิฟองคดีปกครองเกี่ ยวกั บสิ่ งแวดล อมนั้ น คือ ผู ที่ไดรั บ
ผลกระทบโดยตรง โดยมีภูมิลําเนาหรือที่อยูอาศัย หรือประกอบอาชีพอยูในบริเวณที่มีการดําเนินโครงการ หรือ
ปรากฏขอเท็จจริงที่จะเปนเหตุใหผูนั้นไดรับผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของตน นอกจากนี้
ชุมชนหรื อมู ลนิธิ ที่มีการรวมกลุ มกันโดยมีวั ตถุประสงคในการปกป องรั กษาสิ่งแวดล อมในเรื่ องนั้ น ๆ ก็ ถือเปน
ผูมีสิทธิฟองคดีปกครองเกี่ ยวกับสิ่งแวดลอมในเรื่ องที่อยูในกรอบวัตถุประสงค ดวย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๔๗/๒๕๕๒)
บทความนี้นาจะชวยใหเกิดความเขาใจในเรื่องความเปนผูเดือดรอนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟอง
คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมชัดเจนขึ้น ... นะครับ !
(ปรึ ก ษาคดี ป กครองได ที่ สายด ว นศาลปกครอง ๑๓๕๕ และสื บ ค น เรื่ อ งอื่ น ๆ ได จ าก
www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูยอยอุทาหรณจากคดีปกครอง)
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