
ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร. อารยา สขุสม

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



❑ แนวคิดเร่ืองหลักนิติรัฐ

❑ ห ลั ก ค ว า ม ช อ บ ด้ ว ย

กฎหมายกับการด าเนิน

โครงการก่อสรา้งบนพื้นที่

ชายฝัง่ทะเล

❑ ก า ร ฟ้ อ งคดี ปก ครอ ง

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ด า เ นิ น

โครงการก่อสรา้งบนพื้นที่

ชายฝัง่ทะเล
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การปกครองโดยกฎหมาย

(The Rule of Law)

นิติรฐั

(Legal State)

นิติธรรม

(The Rule of Law)

ระบบกฎหมาย

แบบ

Civil Law

ระบบกฎหมาย

แบบ

Common 
Law
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“มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของ

ปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู ้ทรงเป็น

ปร ะ มุ ข  ท ร ง ใ ช้ อ า น า จนั้ น ท า งรั ฐ ส ภ า 

คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่ง

รฐัธรรมนญูนี้

ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น ้ า ที่ ข อ ง รั ฐ ส ภ า 

คณะ รัฐมนตรี ศ าล  รวมทั้ ง องค์กรตาม

รฐัธรรมนญู และหน่วยงานของรัฐ ตอ้งเป็นไป

ตามหลกันิติธรรม”

(รธน. 2550) 

มาตรา 29 การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ท่ีรัฐธรรมนญูรับรองไว ้จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญน้ี

ก าหนดไวแ้ละเท่าท่ีจ  าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญ

แห่งสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได้

กฎหมายตามวรรคหน่ึงตอ้งมีผลใช ้บังคับเป็นการ

ทัว่ไป และไม่มุ่งหมายให้ใช ้บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่

บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง ท้ังตอ้งระบุบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนญูท่ีให้อ านาจในการตรากฎหมายน้ันดว้ย

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองให้น ามาใช ้

บังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแ ห่ ง

กฎหมายดว้ยโดยอนโุลม

(รธน. 2540 / 2550) 
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“มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวง

ชนชาวไทย พระมหากษัตริยผ์ูท้รงเป็นประมขุ ทรงใช้

อ านาจนั้นทางรฐัสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตาม

บทบัญญัติแห่งรฐัธรรมนญูน้ี

ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ข อ ง รั ฐ ส ภ า 

คณะรฐัมนตรี ศาล รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 

และหน่วยงานของรฐั ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม”

“มาตรา 26 การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็น

การจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบคุคลตอ้งเป็นไปตาม

เ ง่ือนไข ท่ี บัญญัติ ไว้ใ นรัฐธรรมนูญ  ใ นกรณี ท่ี

รฐัธรรมนญูมิไดบ้ัญญัติเง่ือนไขไว ้กฎหมายดังกล่าว

ตอ้งไม่ขดัต่อหลกันิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัด

สิทธิหรือเสรีภาพของบคุคลเกินสมควรแกเ่หตุ และจะ

กระทบต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได ้

รวมทั้งตอ้งระบเุหตผุลความจ าเป็นในการจ ากดัสิทธิ

และเสรีภาพไวด้ว้ย

กฎหมายตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีผลใชบ้ังคบั

เป็นการทัว่ไป ไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้ังคบัแกก่รณีใดกรณี

หน่ึงหรือแกบ่คุคลใดบคุคลหน่ึงเป็นการเจาะจง”
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“ในนิติรัฐนั้น รัฐและหน่วยงานของรัฐตอ้งกระท าการเพื่อประโยชน์สาธารณะและอยู่ในฐานะที่

เหนือกว่าเอกชน รัฐย่อมมีอ านาจก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวแห่งสิทธิและหนา้ที่แก่เอกชนฝ่าย เดียวโดยที ่  

ปัจเจกชนไมส่มคัรใจได ้ดว้ยการอาศัยกฎหมายมหาชน ซึง่จะใหอ้ านาจรัฐหรือหนว่ยงานของรัฐด าเนินการเพื่อ

ประโยชนส์าธารณะไดใ้นฐานะทีเ่หนอืกวา่เอกชน แต ่กฎหมายนั้นเองก็จ ากัดอ านาจ รัฐหรือหน่วย งานของรัฐ

ไมใ่หใ้ชอ้ านาจนอกกรอบทีก่ฎหมายก าหนดไว ้ซึง่สิง่เหลา่นีก้่อใหเ้กิดผลที่ตามมาคือ จะต ้องมีการควบคุมการ

กระท าของรัฐทกุองค์กรใหช้อบดว้ยกฎหมายนัน่เอง”

Carré de Malberg

นกักฎหมายมหาชนชาวฝรั่งเศส
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ความหมายเชิงรปูแบบ

นิติรัฐ หมายถึง รัฐที่มีการตรากฎหมายออกใช้บังคับเป็นกฎหมาย

บา้นเมืองและมีสภาพบงัคับกบัราษฎรทกุคน

ความหมายเชิงเน้ือหา

นิติรัฐ หมายถึง รัฐที่ยอมตนอยู่ภายใตร้ะบบกฎหมาย และยอมผูกพัน

การกระท าใดๆ ของตนกับกฎเกณฑ์ของกฎหมายซ่ึงส่วนหนึ่งบัญญัติรับรอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ อีกส่วนหนึ่งได้บัญญัติไวล้่วงหน้าเก่ียวกับ

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และขอ้จ ากดัต่างๆ เก่ียวกบัวิธีการซ่ึงฝ่ายปกครองจะกระท า

ไดใ้นการปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์ของกฎหมาย
9



ความแตกต่างระหว่างนิติรฐักบัรฐัต ารวจ

นิติรฐั

• กฎหมายเป็นที่มา (Source) และ
เป็นขอ้จ ากัด (Limitation) อ านาจ
กระท าการของฝ่ายปกครอง

• วิธีปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองมี

ความส าคัญเท่าเทียมกับเป้าหมาย

หรือวัตถปุระสงคข์องงานนั้น

รฐัต ารวจ

• ฝ่ายปกครองสามารถก าหนด

มาตรการทางกฎหมายใดๆ เพื่อใช้

บังคับกับประชาชนตามสมควรโดย

อิสระและด้วยความริ เ ร่ิมขอ ง

ตนเอง

• เชือ่ว่าเป้าหมายส าคัญกว่าวิธีการ

เสมอ ดังนั้น เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย

ฝ่ายปกครองจึงใชว้ิธีการอย่างไร

นั้นไมใ่ชป่ระเด็นส าคัญ

10



❑หลักการแบ่งแยกอ านาจ 

❑หลักความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าขององคก์รของรัฐ 

❑หลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน 

❑หลักความพอสมควรแก่เหตุ

❑หลักการประกันสิทธิของปัจเจกบคุคลในการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรม 

❑หลักการประกันสิทธิในกระบวนการพิจารณาคดีชัน้เจา้หนา้ท่ีและศาล ฯลฯ
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ทฤษฎีว่าด้วยเรือ่ง
ล าดับชั้นของกฎหมาย 

+
หลักความชอบด้วยกฎหมาย

ของการกระท าของรฐั

หลักความชอบดว้ย
รัฐธรรมนญูของกฎหมาย

(องค์กรนิตบิญัญตั)ิ

หลักความชอบดว้ยกฎหมาย
ของฝ่ายปกครอง
(องค์กรบรหิาร)

หลักการควบคมุตรวจสอบ
ได้โดยองคก์รตลุาการ

(องค์กรตุลาการ)
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การจัดองค์กรของรฐั

ฝ่ายนิตบิัญญตัิ

สภาผู้แทนราษฎร

ส านักงานเลขาธกิาร
สภาฯ

วุฒิสภา

ส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา

ฝ่ายบรหิาร

ร ัฐบาล

หน่วยงานราชการ 
/ ร ัฐวิสาหกจิและ
องค ์การมหาชน

องค ์กร

ตามรธน.

หน่วยธรุการของ
องค ์กรตามรธน.

ฝ่ายตุลาการ

ศาลรธน.

ศาลปกครอง

ศาลยุติธรรม

ศาลทหาร

ส านักงานศาล
ร ัฐธรรมนญู /

ส านักงานศาล
ปกครอง/

ส านักงานศาล
ยุติธรรม/

กรมพระธรรมนูญ13



รธน.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติ/พระราชก าหนด/ประมวลกฎหมาย/ประกาศ
พระบรมราชโองการ/ประกาศคณะปฏิวัติ

พระราชกฤษฎีกา / กฎกระทรวง/ ประกาศกระทรวง/ ข้อบังคับ / ระเบียบ / 
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน/ ข้อบังคับขององค์การต่างๆ 

ทฤษฎีล ำดับชั้นของกฎหมำย

จำรีตประเพณีทำงปกครอง

หลักกฎหมำยท่ัวไป
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หมายความว่า รัฐบาล หน่วยงาน และเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีอยู่ภายใตก้ารบังคับ

บัญชาหรืออยู่ภายใต้การก ากับดแูลของรัฐบาลจะกระท าการ ใดๆ ท่ีอาจมีผล

กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของเอกชนคนใดคนหนึ่งไดก็้ต่อ เม่ือมีกฎหมาย

ใหอ้ านาจ และตอ้ง ใชอ้ านาจภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด ไวเ้ท่านั้น
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ประการแรก : หลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ”

1. ฝ่ายปกครองจะกระท าการใดๆ ซึ่งมผีลเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ก็

ต่อเมือ่มกีฎหมายที่เป็นลายลักษณอ์ักษรใหอ้ านาจ ตัวอยา่งเชน่

พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 

2558

มาตรา 17  ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจสั่ง ให้บุคคลนั้นระงับ

การกระท าหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้นเป็ นการ

ชัว่คราวตามความเหมาะสม
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หลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” (ต่อ)

2. โดยกฎหมายอันเป็นแหล่งที่มาแห่งอ านาจของฝ่ายปกครองที่มีความส าคัญมากที่สุด

คือ กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งจะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกับกฎหมายที่อยู่ในล าดับที่

สงูกว่าหรือเป็นไปตาม “หลักความชอบดว้ยรัฐธรรมนญูของกฎหมาย”

ดังนั้น กฎหมายที่ให้อ านาจฝ่ายปกครองต้อง เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเท่ านั้น      

ไม่รวมถึงจารีตประเพณีทางปกครองดว้ย
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มาตรา 117 หา้มมใิหผู้ใ้ดปลกูสรา้งอาคารหรือส่ิงอื่นใดล่วงล า้เขา้ไปเหนอืน า้ ในน า้ และใต ้

น า้ ของแมน่ า้ ล าคลอง บึง อ่างเก็บน า้ ทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใช ้

ประโยชนร่์วมกัน หรือทะเลภายในนา่นน า้ไทยหรือบนชายหาดของทะเลดงักล่าว เวน้แต่จะไดร้ับ

อนุญาตจากเจา้ท่า

หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการอนญุาตใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวง

ดงักล่าวจะตอ้งระบลัุกษณะของอาคารและการล่วงล า้ท่ีพงึอนญุาตไดไ้วใ้หช้ดัแจง้พรอ้มท้ังระยะเวลาท่ี

จะตอ้งพิจารณาอนญุาตใหแ้ลว้เสร็จดว้ย

เมือ่ผูข้ออนญุาตยื่นค าขอถกูตอ้งตามหลักเกณฑ์วิธีการและลักษณะท่ีก าหนดไวใ้น

กฎกระทรวงตามวรรคสองแลว้ เจา้ท่าตอ้งอนญุาตภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดงักล่าว
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20

“...กรมเจ้าท่าจึงต้องส่งค าขออนุญาตให้เจ้าท่าอ่ืนเป็นผู้พิจารณาอนุญาต การที่กรมเจ้าท่าอ้างว่า มีแนวปฏิบัติ
สืบต่อกันมาตลอดว่า ส่วนราชการไม่ต้องขออนุญาตในสิ่งก่อสร้างที่ตนเองเป็นผู้ก่อสร้างเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการ เพียงแต่การก่อสร้างน้ันต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุญาตเท่าน้ัน ไม่อาจรับฟังได้ จึง
ต้องถือว่า การสร้างเข่ือนกันคล่ืนนอกชายฝ่ังโดยไม่ได้ขออนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า เป็นการกระท า
ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย” (ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี ส.748/2559, น.38)
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▪ความส าคัญ คือ เป็นหลักการที่หา้มมใิหอ้งคก์รเจา้หนา้ที่ฝ่ายปกครองกระท าการอันมผีลเป็น

การสรา้งภาระใหเ้กิดกับปัจเจกบคุคลเกินสมควร 

▪ ขั้นตอนการพิจารณาตามหลักความพอสมควรแก่เหตุ

1. การคน้หาวัตถปุระสงคข์องการกระท าทางปกครอง

2. มาตรการที่ฝ่ายปกครองเลือกสามารถบรรลวุัตถปุระสงคไ์ดห้รือไม่

3. มาตรการที่ฝ่ายปกครองเลือกเป็นมาตรการที่จ าเป็นหรือไม่

4. มาตรการที่ฝ่ายปกครองเลือกเป็นมาตรการที่พอสมควรแก่เหตหุรือไม่
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ศำลปกครองสงขลำ อธิบาย “หลักแห่งควำมพอสมควรแก่เหตุ” ไว้ว่า “...การสร้างเข่ือนกันทรายและคลื่นของกรมเจ้าท่า ต้องพิจารณา
ถึงสัดส่วน ของประโยชน์สาธารณะและสภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ กับค่าใช้จ่ายในการขุดลอกร่องน  าและประโยชน์ของผู้ใช้ประโยชน์
จากร่องน  าสะกอมว่า สัดส่วนความเสียหายหรือประโยชน์ด้านใดจะมีสัดส่วนมากน้อยและส าคัญกว่ากัน หากกรมเจ้าท่าพิจารณาจาก
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเห็นว่า การสร้างเข่ือนกันทรายและคลื่นจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณดังกล่าวมากกว่าและรุนแรงกว่า กรมเจ้าท่าก็ต้องรับภาระหน้าท่ีในการขุดลอกร่องน  าสะกอมดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ชาวประมงและประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากร่องน  าสะกอมตามหน้าท่ีของตนตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย 
พระพุทธศักราช 2456 และต้องหลีกเลี่ยงการสร้างเข่ือนดังกล่าวในบริเวณร่องน  าสะกอมเพื่อมิให้เกิดความเสียหายขึ น หรือหากกรณีมี
ความจ าเป็นต้องสร้างก็ต้องศึกษาว่าหากสร้างสิ่งก่อสร้างดังกล่าวแล้วจะสามารถท าการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้
หรือไม่เพียงใด และมีเหตุเพียงพอท่ีต้องสร้างหรือไม่” (ค ำพิพำกษำศำลปกครองสงขลำ คดีหมำยเลขแดงที่ 130/2554, น. 22-23)



หลกัความชอบดว้ยกฎหมายกบัการด าเนิน

โครงการก่อสรา้งบนพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล
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การพฒันาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความตอ้งการของคนรุน่ปัจจบุนัโดย

ไมก่ระทบกระเทือนตอ่ความสามารถของคนรุน่หลงัที่จะพัฒนาตนเองตามความตอ้งการ

การประชมุสหประชาชาตวิ่าดว้ยสิง่แวดลอ้มและการพัฒนา (United Nations 
Conference on Environment and Development : UNCED 1992) 

Rio Declaration

1. รบัรองหลกัการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืว่าเป็นหลกัการพื้นฐานส าคัญของกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม

ระหว่างประเทศ

2. รบัรองสทิธขิัน้พื้นฐานดา้นสิง่แวดลอ้มในกฎหมายระหว่างประเทศ
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❑รัฐสมาชกิมพีันธกรณีที่ตอ้งใหค้วามคุม้ครองและพัฒนาพื้นที่ชายฝัง่ทะเล โดย รัฐสมาชกิตอ้งมกีาร

จัดการพื้นที่ชายฝัง่ทะเลแบบบรูณาการและมกีารพัฒนาพื้นที่ชายฝัง่ทะเลบนพื้นฐานของความอยา่ง

ยัง่ยนื หรือเป็นตามหลักการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื (sustainable development) -
ประเทศไทยเป็นภาคีตามพันธกรณีดังกล่าว

❑การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝัง่ทะเลแบบบรูณาการ (Integrated coastal 
management : ICM หรือ Integrated coastal zone management : 
ICZM)”

❑ICZM ถกูน ามาใชเ้พื่อจัดการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้จากการท าประมงชายฝัง่ทะเล ปัญหาการกดั

เซาะชายฝ่ังทะเล และปัญหาเกี่ยวกับการใชป้ระโยชนจ์ากที่ดินและแหล่งแร่ในทะเลเป็นส าคัญ

❑ รัฐธรรมนญูไทยรับรองสิทธิดา้นสิ่งแวดลอ้มตามหลักการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื และตรา

พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558
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▪รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560

“รัฐพึงด าเนินการเกี่ยวกับท่ีดิน ทรัพยากรน า้ และพลังงาน ตามหลักการพัฒนา

อย่างยัง่ยืน” (มาตรา 72)

▪พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558
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สทิธิในสิง่แวดลอ้มที่ดี

สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร

และแสดงความคิดเห็น

สิทธิในการมสี่วนร่วมในกิจกรรม

สิทธิชมุชน ชมุชนทอ้งถิ่น ฯ

สิทธิในการเขา้ถึงกระบวนการ

ยตุิธรรม
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บคุคลย่อมมสิีทธิท่ีจะมส่ีวนร่วมกับรัฐและชมุชนในการ บ ารงุรักษา และการได้

ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการ

คุม้ครอง ส่งเสริม และรักษา คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหด้ ารงชีพอยู่ ไดอ้ย่างปกติและ

ต่อเนื่องในส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัส ดิภาพหรือ

คณุภาพชวีิตของตน ท้ังนี้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ (ม. 56 รธน. 2540 และ ม. 

67 วรรคแรกของรธน. 2550)
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“มาตรา 25  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ีบัญญัติ

คุม้ครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนญูแลว้ การใดท่ีมิไดห้้ามหรือจ ากัดไวใ้น

รฐัธรรมนญูหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะท าการนัน้

ได ้และไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนญู ตราบเท่าท่ีการใชสิ้ทธิหรือ เสรีภาพเช่น

ว่านั้นไมก่ระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมัน่คงของรัฐ ความสงบเรียบรอ้ย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมล่ะเมดิสิทธิหรือเสรีภาพของบคุคลอื่น....”

“มาตรา 6....เมือ่ไมม่บีทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญูนี้บังคับแก่กรณีใด ใหก้ระท า

การนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไป ตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ” 
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▪ สิทธิในการไดท้ราบ และ เขา้ถึง ขอ้มลูหรือขา่วสารสาธารณะในครอบครอง ของหน่วย

ราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิ่น เวน้แตก่ารเปิดเผยขอ้มลู

หรือขา่วสารนัน้จะกระทบตอ่ความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัของประชาชน หรือส่วนได ้

เสียอันพึงไดรั้บความคุม้ครองของบคุคลอื่น หรือเป็นขอ้มลูส่วนบคุคล

▪ สิทธิ ได้รับขอ้มูล ค าช้ีแจง และเหตุผล จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิ่น ก่อนการอนญุาตหรือการ ด าเนินโครงการหรือ

กิจกรรม ใดท่ีอาจมผีลกระทบตอ่คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม สขุภาพอนามัย คณุภาพชีวิต หรือ

ส่วนไดเ้สียส าคัญอื่นใดท่ีเกี่ยวกับตนหรือชมุชนทอ้งถิ่น และมสิีทธิ แสดงความคิดเห็น ของ

ตนตอ่หนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว 
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▪ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 

2539 และ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2458

▪ โครงการที่อาจมผีลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและตอ้งรับฟังความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนญู 

- โครงการของรัฐ และ โครงการที่รัฐใหส้ัมปทานหรืออนญุาตใหบ้คุคลอื่นท าเท่านั้น 

▪ ปัญหาการตีความว่า โครงการใดเป็นโครงการ “ท่ีมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม สขุภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัชมุชนทอ้งถ่ิน” 

- หน่วยงานรัฐ ผูรั้บผดิชอบโครงการเป็นผูม้อี  านาจตีความ

- วิธีการรับฟังมไีดห้ลายวิธี
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รัฐธรรมนญูไดบั้ญญัติใหก้ารด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ ก่อใหเ้กิดผลกระทบ ต่อ

ชมุชนอยา่ง รนุแรง ทั้งทางดา้นคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท า

มไิด ้เวน้แต่

1. ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment : EIA) และสุขภาพ (Health Impact Assessment 
: HIA) ของประชาชนในชมุชน 

2. จัดใหม้กีระบวนการรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ของประชาชนและ 
ผูม้สี่วนไดเ้สียก่อน
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รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560

มาตรา 43 บคุคล และ ชมุชน ยอ่มมสีิทธิ 

(1) อนรัุกษ ์ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภมูปัิญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต

ประเพณี อันดีงามทั้งของทอ้งถิ่นและของชาติ 

(2) จัดการ บ ารงุรักษา และใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และความ

หลากหลาย ทางชวีภาพอยา่งสมดลุและยัง่ยนืตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

(3)……. 
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สิทธิในการรอ้งทุกข์

บคุคลในการ เสนอเร่ืองราวรอ้งทกุข ์ต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ หากเห็นว่า

หน่วยงานของรัฐกระท าผดิหนา้ที่หรือละเวน้ในการปฏิบัติหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องหรือเอกชน กระท าผิด

ต่อกฎหมายในด้านสิ่งแวดล้อม (ม.6(3) ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535)

สิทธิในการฟ้องคดี

บคุคลยอ่มมสีิทธิการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อใหม้กีารตรวจสอบว่าหน่วยงานของรัฐท าหน้าที่

ในการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

หรือไม ่(มาตรา 42 แห่งกฎหมายว่าดว้ยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542)
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เชิงรปูแบบ

❑ ไม่จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยี

❑ ไม่มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ

คณุภาพสิง่แวดลอ้ม (EIA) และสขุภาพ (HIA)
ของประชาชนในชุมชน รวมถึ งการให้

องค์การอิสระซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองค์การ

เอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ และผูแ้ทน

สถาบันอุดมศึกษาที่ จัดการศึกษาด้าน

สิ่งแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือ

ดา้นสขุภาพใหค้วามเห็นประกอบ

❑ ไมข่ออนญุาตหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งก่อนการ

ด าเนนิโครงการตามกฎหมายอื่นๆ

เชิงเน้ือหา

❑ การใชอ้ านาจขดัตอ่หลักแห่งความพอสมควร

แก่เหตหุรือไม่
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การฟ้องคดีปกครองเก่ียวกบัการด าเนินโครงการ

กอ่สรา้งบนพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล
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❑ประเภทคดีปกครองท่ีเกี่ยวกับการด าเนินโครงการก่อสรา้งบนพื้นท่ีชายฝัง่ทะเล

❑ผูม้สิีทธิฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการด าเนินโครงการก่อสรา้งบนพื้นท่ีชายฝัง่ทะเล

❑ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการด าเนินโครงการก่อสรา้งบนพื้นท่ีชายฝัง่ทะเล

❑ประเด็นการโตแ้ยง้เกี่ยวกับการด าเนินโครงการก่อสรา้งบนพื้นท่ีชายฝัง่ทะเล
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❑คดพีิพาทเกี่ยวกับการที่หนว่ยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ที่ของรฐักระท าการโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

(ม.9 วรรคหนึง่ (1) พระราชบญัญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542) -

กระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

❑คดพีิพาทเกี่ยวกับการที่หนว่ยงานทางปกครองหรือเจ้าหนา้ที่ของรัฐละเลยต่อหนา้ที่ตามที่กฎหมาย

ก าหนดใหต้อ้งปฏิบตั ิหรอืปฏิบตัหินา้ที่ดงักลา่วลา่ชา้เกินสมควร (ม.9 วรรคหนึ่ง (2) พระราชบัญญัติ

จัดตัง้ศาลปกครองและวิธพีิจารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542) - ละเลยหรือปฏิบัติหนา้ท่ีล่าช้าเกิน

สมควร

❑คดพีิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมดิหรอืความรบัผดิอยา่งอื่นของหนว่ยงานทางปกครองหรือเจ้าหนา้ที่

ของรฐัอันเกิดจากการใชอ้ านาจตามกฎหมาย หรอืจากกฎ ค าสัง่ทางปกครอง หรอืค าสัง่อื่น หรอืจากการ

ละเลยต่อหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ตอ้งปฏิบัติหรือปฏิบัติหนา้ที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร         

(ม.9 วรรคหนึง่ (3) พระราชบญัญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542) –
ละเมิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ี หรือ ละเลย/ล่าชา้เกินสมควร
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มาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542

“ผูใ้ด ไดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย หรอื อาจจะเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่ง

ได ้อันเนือ่งจากการกระท า หรอืการงดเวน้การกระท าของหนว่ยงานทางปกครองหรือเจ้าหนา้ที่ ของรัฐ 

หรอืมขีอ้โตแ้ยง้เกี่ยวกับสญัญาทางปกครอง หรอืกรณีอื่นใดที่อยูใ่นเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา 9 

และการแกไ้ขหรอืบรรเทาความเดอืดรอ้นหรอืความเสยีหาย หรอืยตุขิอ้โตแ้ยง้นั้น ตอ้งมีค าบังคับตามที่

ก าหนดในมาตรา 72 ผูน้ัน้มสีทิธฟ้ิองคดตีอ่ศาลปกครอง” 

ประเด็นทางกฎหมาย 

1. ชมุชน มสีทิธฟ้ิองคดหีรอืไม?่ 

2. ประชาชนสามารถฟ้องเรยีกค่าเสยีหายจากรฐั เพื่อใหฟ้ื้นฟูชายหาดบา้นตนเองไดห้รอืไม่?
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คดีสิทธิชมุชนของชาวประมงชายหาดนเรศวร 
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ศาลปกครองกลาง คดีไพเราะกับพวก (ชาวประมงชายหาดนเรศวร ) 

คดีหมายเลขด าท่ี 1527/2545 คดีหมายเลขแดงท่ี 1603/2545

ศาลปกครองกลางเห็นว่า 

“......คดีนี้ผูฟ้้องคดีกับพวกไมใ่ชผู่ไ้ดรั้บความเดือดรอ้นหรือเสียหาย หรือ

อาจจะเดือดรอ้นหรือเสียหายโดยมอิาจหลีกเล่ียงไดต้ามนัยของมาตรา 42 วรรค

หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542 เนื่องจากท่ีดินบริเวณชายหาดนเรศวรท่ีพิพาทเป็นท่ีสาธารณสมบัติของ

แผน่ดินตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง   ผูฟ้้อง

คดีกับพวกมใิชเ่จา้ของผูม้สิีทธิครอบครองท่ีดินสาธารณะดังกล่าวโดยชอบดว้ย

กฎหมาย
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ตลุาการฝ่ายขา้งนอ้ย (นายภานพุนัธ ์ชยัรตั) มีความเห็นแยง้ในคดีไพเราะกบั

พวก (ชาวประมงชายหาดนเรศวร) 

“.....การน าชายหาดนเรศวรไปท าเป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว 

เป็นเ ร่ืองเกี่ยวกับการจัดการ การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจะตอ้งด าเนินการโดยการมสี่วนร่วมของผูฟ้้องคดีกับพวก 

และชาวประมงของหมูบ่า้นซึ่งรวมกันเป็นชมุชนทอ้งถิ่นดั้งเดิม ……..

เมือ่จังหวัดประจวบคีรีขันธแ์ละผูถ้กูฟ้องคดีด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวมี

ผลกระทบต่อสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารงุรักษาและการใช้

ประโยชนจ์ากชายหาดนเรศวร ผูฟ้้องคดีกับพวกและชาวประมงของหมู่บ้านจึงเป็น

ผูไ้ด้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายในการประกอบอาชีพประมงจากค าสัง่ให้

ออกไปจากชายหาดที่เคยใชป้ระกอบอาชพีประมงเพื่อไปประกอบอาชีพประมงยังที่

แห่งใหมซ่ึ่งหน่วยงานทางปกครองจัดไว”้
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“ชมุชนชายฝ่ัง” หมายความว่า ชมุชน ชมุชนทอ้งถิ่น หรือชมุชนทอ้งถิ่น

ดัง้เดมิในเขตพื้นท่ีชายฝัง่ทะเลหรือเกาะ

คดีหาดสมิหลา-ชลาทศัน ์(ค าพิพากษาศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขแดง

ท่ี ส.6/2559 ลงวนัท่ี 25 ตลุาคม 2559)

คณะบุคคล และ ปัจเจกบุคคลซ่ึงเป็นตัวแทนของคณะบุคคล ท่ีมี

วัตถปุระสงคเ์พื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีตั้งย ู่ภายในเขตพื้นท่ี

ชายฝัง่ทะเล จึงเป็นผูท้รงสิทธิชุมชนชายฝ่ัง และถือว่าเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บ

ความเดอืดรอ้นหรือเสียหาย หรืออาจจะเดอืดรอ้นหรือเสียหายท่ีมสิีทธิน าคดีมาฟ้อง

ตอ่ศาลปกครองไดต้ามมาตรา 42 ของพรบ.จัดตัง้ศาลปกครองฯ

พระราชบญัญติัส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558 - รบัรองสิทธิชมุชน
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คดีหาดสมิหลา-ชลาทศัน ์จงัหวดัสงขลา

1. ชมุชนชายฝั่งทะเล มีองค์ประกอบคือ ตอ้งเป็นชมุชนในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง และตั้งอยู่ ในเขตพื้นท่ี

ชายฝัง่ทะเล

2. การใชสิ้ทธิชมุชนชายฝัง่ทะเล สามารถใชไ้ด ้2 ลักษณะคือ ใชใ้นฐานะ “คณะบุคคล” และในฐานะ 

“ปัจเจกบคุคล” ซึ่งเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สียท้ังในส่วนของตนและมส่ีวนไดเ้สียกับการใชสิ้ทธิชมุชนชายฝัง่
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พระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2535

“มาตรา 97  ผูใ้ดกระท าหรือละเวน้การกระท าดว้ยประการใดโดยมิชอบดว้ย

กฎหมายอันเป็นการท าลายหรือท าใหส้ญูหายหรือเสียหายแก่ ทรัพยากรธรรมชาติ

ซ่ึงเป็นของรัฐ หรือ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหนา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบชดใช ้

ค่าเสียหายใหแ้ก่รัฐตามมลูค่าท้ังหมดของทรัพยากรธรรมชาติท่ีถกูท าลาย สญูหาย 

หรือเสียหายไปนั้น” 
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คดีหาดสะกอม จงัหวดัสงขลา

ผูฟ้้องคดี ฟ้องว่าการด าเนินการสรา้งเขื่อนกนัทรายและคลื่นของกรมเจา้ท่าท าใหช้ายหาดสะกอมถกูน า้ทะเลกัดเซาะ

อยา่งรนุแรงและพังทลายลง ท าใหร้ะบบนิเวศนแ์ละสิ่งแวดลอ้มถกูท าลาย จึงขอใหผู้ถ้กูฟ้องชดใชค้่าเสียหายเป็นเงนิ 

189,000,000 บาท แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

ศาลปกครองเห็นว่า  ผูฟ้้องคดีไม่ใช่ผูเ้สียหาย แต่ “รัฐเป็นผูเ้สียหาย”  ซึ่งในที่นี้คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝัง่ ซึ่งผูฟ้้องจะมสีิทธิฟ้องคดีในประเด็นดังกล่าวไดก็้ต่อเมือ่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่มอบอ านาจใหฟ้้อง

คดีแทนเท่านั้น
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❑ กรณีแรก  การฟ้องคดีปกครองทั่วไป เป็นไปตามที่บญัญัตไิวใ้นมาตรา 49 คือ จะตอ้งฟ้อง ภายใน 90 วนั นบั

แตว่ันที่ร ูห้รอืควรรูถ้ึงเหตแุห่งการฟ้องคด ีหรอืนบัแตว่ันที่พน้ก าหนด 90 วันนบัแตว่ันที่ผูฟ้้องคดไีดม้ีหนังสือรอ้ง

ขอตอ่หนว่ยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ที่ของรฐัเพื่อใหป้ฏิบตัหินา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดและไม่ไดร้ับหนังสือ

ชี้แจงจากหนว่ยงานทางปกครองหรือเจ้าหนา้ที่ของรัฐ หรือไดร้ับแต่เป็นค าชี้แจงที่ผูฟ้้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตผุล 

แลว้แตก่รณี เวน้แตจ่ะมบีทกฎหมายเฉพาะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น (มาตรา 49 พระราชบญัญัตจิัดตัง้ศาลปกครองฯ) 

❑ กรณีท่ีสอง  การฟ้องคดเีกี่ยวกับ การละเมิด ใหย้ืน่ฟ้อง ภายใน 1 ปี นบัแตว่ันที่ร ูห้รอืควรรูถ้ึงเหตแุห่งการฟ้อง

คด ีแตไ่มเ่กิน 10 ปีนบัแตว่ันที่มเีหตแุห่งการฟ้องคด ี(มาตรา 51 พระราชบญัญัตจิัดตัง้ศาลปกครองฯ) 

❑ กรณีท่ีสาม คดพีิพาทเกี่ยวกับ สญัญาทางปกครอง ใหย้ืน่ฟ้อง ภายใน 5 ปี นบัแตว่ันที่ร ูห้รอืควรรูถ้ึงเหตแุห่ง

การฟ้องคด ีแตไ่มเ่กิน 10 ปีนบัแตว่ันที่มเีหตแุห่งการฟ้องคด ี(มาตรา 51 พระราชบญัญัตจิัดตัง้ศาลปกครองฯ) 

❑ กรณีท่ีส่ี  การฟ้องคดปีกครองที่เกีย่วกบั การคุม้ครองประโยชนส์าธารณะ หรอืสถานะของบคุคล จะย่ืนฟ้อง

คดีเม่ือใดก็ได ้(มาตรา 52 พระราชบญัญัตจิัดตัง้ศาลปกครองฯ) 
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คดีหาดสะกอม จงัหวดัสงขลา

❑ ประเด็นการสรา้งเข่ือนกนัทรายและคล่ืนไมช่อบดว้ยกฎหมาย (มาตรา 9 วรรคหน่ึง (1))

ผูฟ้้องคดีร ูเ้ร่ืองปีพ.ศ. 2541 มาฟ้องคดีปีพ.ศ. 2551 ซ่ึงเกินระยะเวลาการฟ้องคดีจึงขาดอายคุวาม แต่เร่ืองน้ีเป็น การฟ้องคดีเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ ศาลจึงรบัฟ้องตามมาตรา 52 ของพรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ) (ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี 630/2551, น.5-6) 

❑ ประเด็นการละเมิดเรียกคา่เสียหาย (มาตรา 9 วรรคหน่ึง (3))

แมผู้ฟ้้องคดีจะร ูเ้หตแุห่งการฟ้องคดีในปีพ.ศ. 2541 แต่ในขณะย่ืนฟ้อง (พ.ศ. 2551) พ้ืนท่ียงัถกูกดัเซาะลึกถึง 80 เมตรเป็นระยะทาง

ยาวกว่า 3 กิโลเมตร ส่งผลท าลายระบบนิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม และท าใหผู้ฟ้้องคดีไม่สามารถท าประมงและใชป้ระโยชน์จากชายหาดได ้จึงถือ

ว่า ความเสียหายยงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ืองเสมอมา ผูฟ้้องคดีสามารถฟ้องเรียกคา่เสียหายได ้แต่ศาลจ ากดัใหช้ดใชค้า่เสียหายท่ีเกิดขึ้น

ภายใน 1 ปีกอ่นฟ้องคดีไวพิ้จารณา ซ่ึงไดแ้กค่วามเสียหายท่ีเกิดขึ้นระหว่างวันท่ี 30 มกราคม 2550 ถึงวันท่ี 29 มกราคม 2551 เท่านั้น 

(ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี 630/2551, น.13-14)
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❑ ไมจ่ัดใหม้กีระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สีย

❑ ไมม่กีารศึกษาและประเมนิผลกระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม (EIA) และสขุภาพ (HIA) ของ
ประชาชนในชมุชน รวมถึงการใหอ้งคก์ารอิสระซึ่งประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารเอกชนดา้น

สิ่งแวดลอ้มและสขุภาพ และผูแ้ทนสถาบันอดุมศึกษาที่จัดการศึกษาดา้นสิ่งแวดลอ้มหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติหรือดา้นสขุภาพใหค้วามเห็นประกอบ

❑ ไมข่ออนญุาตหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งก่อนการด าเนินโครงการตามกฎหมายอื่นๆ

❑ การกระท าขัดต่อหลักแห่งความพอสมควรแก่เหตุ
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535ไดก้ าหนดไวใ้น

มาตรา 46 วรรคหนึ่ง โดย ใหอ้ านาจฝ่ายบริหารประกาศก าหนดประเภท โครงการที่ต้องจัดท า

รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มเพื่อใชบั้งคับกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่

จะด าเนินโครงการใหต้อ้งปฏิบัติตามที่กฎหมายดังกล่าวก าหนด 

ประเด็นทางกฎหมาย

1. การท า EIA กับโครงการก่อสรา้งบนพื้นที่ชายฝัง่ทะเล

2. หากรัฐประสงคด์ าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชมุชนอยา่งรนุแรง

ในดา้นคณุภาพสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ แต่กฎหมายไมไ่ดก้ าหนดใหโ้ครงการดังกล่าว

ตอ้งท า EIA เชน่นี้ รัฐจะไมจ่ัดท า EIA ไดห้รือไม ่- กรณีก าแพงกนัคลื่น (Sea wall)
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❑ เข่ือนกันทรำยและคลื่น 
(สะกอม)

❑ ก ำแพงกันคลื่น

❑ เข่ือนกันคลื่นนอกชำยฝัง่ 
(คลองวาฬ)

❑ รอดักทรำยและกำรเติมทรำย                  
(สมิหลา-ชลาทัศน์)

❑ ก ำแพงกันคลื่นข้ันบนัได     
(อ่าวน้อย)

กระท ำบนพื้นท่ี
ชำยหำดและในทะเล

ต้องท ำ EIA หรือไม่ ?
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❖การด าเนินโครงการต่างๆ ทีไ่ดก้ระท า บนพ้ืนทีช่ายหาด และ ชายฝ่ังทะเล เป็น

การถมทีด่ินในทะเลหรือไม่

❖ความหมายของ การถมทีด่ินในทะเล คืออะไร?

❖ขนาดของพ้ืนทีใ่นการถมทีด่ินในทะเล มีผลต่อการท า EIA หรือ HIA หรือไม่

การถมที่ดนิในทะเล
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การถมท่ีดินในทะเล : การสรา้งเขา้ไปเหนือน ้า ในน ้าของ   
ล าน ้า และภายในน่านน ้าทะเลไทยไทยอันอาจมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งท า EIA
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ก าแพงกนัคลืน่และสวนสาธารณะ : ไม่ตอ้งท า EIA
เพราะเป็นการก่อสรา้งบนที่ดินที่เป็นชายหาด ไม่ไดม้ีการถมที่ดินลงในทะเลแต่อยา่งใด

เขื่อนกนัคลืน่นอกชายฝ่ัง : ไม่ตอ้งท า EIA เพราะไมอ่ยูใ่นประกาศฯ ฉบับ 2535 
และไมใ่ชก่ารถมที่ดินในทะเล
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▪การด าเนนิโครงการตา่งๆ ท่ีไดก้ระท า บนพ้ืนท่ีชายหาด และ ชายฝ่ังทะเล ถือเป็นการ

ด าเนนิโครงการท่ีตอ้งมกีารจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือไม ่

แนวทางแรก การสรา้ง เขือ่นกันทรายและคลื่น ซ่ึงไดก้ระท าในร่องน า้ มีลักษณะ 

เป็นการถมท่ีดินในทะเล และเป็นโครงการก่อสรา้งเขา้ไปเหนอืน า้ ในน า้ของล าน า้ และภายใน

น่านน ้าทะเลไทย อันอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จึงตอ้งจัดท ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (คดหีาดสะกอม)

แนวทางท่ีสอง การด าเนนิโครงการท่ีไดก้ระท าในพื้นท่ีชายหาดและชายฝั่งทะเล เช่น 

ก าแพงกันคลืน่และสวนสาธารณะ ในพื้นท่ีชายหาด เป็นการก่อสรา้งบนท่ีดนิท่ีเป็นชายหาด 

ไม่ไดมี้การถมท่ีดินลงในทะเล แตอ่ย่างใด หรือการสรา้ง เขือ่นกันคลื่นนอกชายฝ่ัง ก็ไม่

ถือวา่เป็นการถมท่ีดินในทะเล จึงไมต่อ้งจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

(คดหีาดคลองวาฬ) 

แนวค าพพิากษาของศาลปกครอง : การถมที่ดนิในทะเล
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การถมทะเล : กระบวนการสรา้งท่ีดินใหม่โดยการถมทราย ดินหรือโคลนหรือวัสดอ่ืุนใดในพ้ืนท่ีทะเลรวมถึงไปชายฝ่ังทะเล

ท่ีมา : ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเลขท่ี ทส 10098/3609 ลง วันท่ี 22 มีนาคม 2556

ส่วนชายฝ่ัง (ภมิู) น. หมายถึง แถบแผน่ดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไป

บนบกจนถึงบริเวณที่มลีักษณะภมูปิระเทศ

เปลี่ยนแปลงอยา่งเด่นชดั (พจนานกุรม) 

การท าโครงการในพ้ืนท่ีชายหาดและทะเล เป็น การถมท่ีดินในทะเล
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❖แนวทางแรก การสรา้งเขื่อนกันทรายและคล่ืนมีการถมทราย ดินหรือโคลนหรือ

วัสดอุื่นใดในพื้นท่ีทะเลรวมถึงไปชายฝัง่ทะเล จึงถือว่าเป็นการถมท่ีดินในทะเล 

❖แนวทางท่ีสอง การถมท่ีดินในทะเลนอกจากเป็นการถมทราย ดินหรือโคลนหรือ

วัสดอุื่นใดในพื้นท่ีทะเลรวมถึงไปชายฝั่งทะ เลแล้ว กระบวนการดังกล่าวต้อง

ก่อใหเ้กิดการสรา้งท่ีดินใหม่ เพ่ือรองรับการใชป้ระโยชนอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง

ดว้ยนัน่เอง 

สรปุแนวทางการตีความค าวา่ “การถมท่ีดิน

ในทะเล” ของศาล
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การถมท่ีดินในทะเล กบั HIA
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การถมท่ีดินในทะเล กบั HIA (ต่อ)
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รอดักทราย :ไม่ตอ้งท า EIA เพราะโครงสรา้ง
ถกูร้ือออกหมดแลว้ภายหลังศาลรบัค ารอ้ง 

การเติมทราย : มีการท า EIA แลว้
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▪ ก่อนหนา้ปี พ.ศ. 2556 การก่อสรา้งก าแพงริมชายฝัง่ทะเล หรือติดแนวชายฝั่งทะเลที่มีความยาว

ตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไปนั้น กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 

▪ ปี พ.ศ. 2556 รัฐไดถ้อด การก่อสรา้งก าแพงริมชายฝัง่ทะเล หรือติดแนวชายฝัง่ทะเลที่มคีวามยาว

ตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป ออกจากการเป็นโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม

▪การก าหนดใหก้ารก่อสรา้งก าแพงริมชายฝัง่ทะเล หรือติดแนวชายฝัง่ทะเลเป็นการ ละเมิดสิทธิใน

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางส่ิงแวดลอ้มภาครัฐของประชาชนหรือไม่ และจะมีผลเป็นการ

เร่งปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝัง่ใหเ้กิดอยา่งรวดเร็วมากยิง่ขึ้นหรือไม่

หากกฎหมายไม่ไดก้ าหนดใหโ้ครงการดงักล่าวตอ้งท า EIA เช่นน้ี รฐัจะ

ไม่จดัท า EIA ไดห้รือไม่? – กรณีก าแพงกนัคลื่น (SEA WALL)
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ก าแพงกนัคลื่นถกูถอดออกไปจากประกาศฯ ฉบับ 2556 ??? 
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ค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนญูท่ี 3/2552 วางหลกัว่า “รฐัธรรมนญูฯ พ.ศ. 2550 มเีจตนารมณ์ตอ้งการให้

สทิธเิสรภีาพตามรฐัธรรมนญูบงัคับใชไ้ดท้ันทีโดยไมต่อ้งรอการบญัญัตกิฎหมายอนวุัตกิาร....

มาตรา 25 วรรคสอง รธน. 2560 “...สทิธหิรอืเสรภีาพใดที่รฐัธรรมนญูใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายบญัญัต ิ

หรอืใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารที่กฎหมายบญัญัต ิแมย้งัไมม่กีารตรากฎหมายนัน้ขึ้นใชบ้งัคับ บคุคล

หรอืชมุชนยอ่มสามารถใชส้ทิธหิรอืเสรภีาพนัน้ไดต้ามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู...”

จึงเห็นว่า หากปรากฏว่าเป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรนุแรงต่อชุมชนทั้งดา้นคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ บคุคลหรอืชุมชนย่อมมีสิทธิฟ้องต่อศาลปกครองเพื่ อขอให้

โครงการนัน้ ๆ ตอ้งด าเนนิการตามที่รฐัธรรมนญูก าหนดไว ้โดยไม่ตอ้งรอใหมี้กฎหมายอนวุติัการก่อน
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มาตรา 117 หา้มมิใหผู้ใ้ด ปลกูสรา้งอาคารหรือส่ิงอื่นใดล่วงล า้เขา้ไปเหนือ

น า้ ในน า้ และใตน้ า้ ของแมน่ า้ ล าคลอง บึง อ่างเก็บน า้ ทะเลสาบอันเป็นทางสัญจร

ของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชป้ระโยชนร่์วมกัน หรือทะเลภายในน่านน า้ไทยหรือบน

ชายหาดของทะเลดังกล่าว เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากเจา้ท่า

หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการอนญุาตใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

โดยกฎกระทรวงดังกล่าวจะตอ้งระบลัุกษณะของอาคารและการล่วงล า้ท่ีพึงอนญุาตได้

ไวใ้หช้ดัแจง้พรอ้มท้ังระยะเวลาท่ีจะตอ้งพิจารณาอนญุาตใหแ้ลว้เสร็จดว้ย

เมือ่ผูข้ออนญุาตย่ืนค าขอถกูตอ้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการและลักษณะท่ีก าหนด

ไวใ้นกฎกระทรวงตามวรรคสองแลว้ เจา้ท่าตอ้งอนญุาตภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวงดังกล่าว
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▪หน่วยงานที่รับมอบสามารถออกใบอนญุาตไดเ้ท่าที่ไดรั้บมอบอ านาจมาเท่านั้น (คดีสมหิลา-ชลาทัศน)์

ศาลปกครองสงขลา เห็นว่า โครงการดังกล่าวต้องมีการดดูทรายนอกชายฝั่งและจัดท า

โครงการลงบนชายหาดซึ่งตอ้งไดรั้บอนญุาตจาก “เจา้ท่า” แมเ้จา้ท่าจะมอบอ านาจให้ผูว้่าฯ แล้วก็ตาม 

แต่ก็ เป็นเพียงอ านาจในการอนุญาตการก่อสรา้ง โครงการลงบนชายหาด (ค าสัง่ที่ 291/2547) 

และอ านาจใหข้ดุลอกร่องน า้ทางเดินเรือ (ค าสัง่ที่ 498/2546) เท่านั้น มิไดม้อบอ านาจให้ดูดทราย

นอกชายฝ่ังด้วย จึงถือว่าไม่มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุญาตกิจกรรมต่างๆ ในโครงการอย่าง

ครอบคลมุทั้งโครงการได ้(ค าพิพากษาศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขแดงที่ ส.6/2559, น. 96-

97)
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❑ หนว่ยงานรฐัซ่ึงเป็นเจา้ของโครงการไมอ่าจพิจารณาออกใบอนญุาตใหต้นเองด าเนนิโครงการได ้แต่ตอ้งสง่

ค าขออนญุาตพรอ้มเอกสารไปยงัหนว่ยงานซ่ึงเป็น “เจา้ท่าอื่น” ตามพรบ.การเดนิเรอืฯ (คดคีลองวาฬ)

คดีคลองวาฬ : กรณีทอ้งถ่ิน (เทศบาลต าบลคลองวาฬ) เป็นเจา้ของโครงการ

ศาลปกครองกลางเห็นว่า ในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ มเีจา้หนา้ที่ของรฐัที่ไดร้ับมอบอ านาจให้ปฏิบัติ

หนา้ที่ “ เจ้าท่า” อยู่ 2 ระดับคือ 1. ระดับจังหวัด มีหัวหนา้ส านักงานการขนส่งทางน ้าสาขาประจวบฯ 

รบัผดิชอบในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบฯ ทั้งจังหวัด 2. ในระดบัทอ้งถิ่น โดยเทศบาลต าบลคลองวาฬรบัผดิชอบ

ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลคลองวาฬ 

เมือ่โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกันตลิง่ชายหาดคลองวาฬความยาว 300 เมตร เป็นเขือ่นกนัน า้เซาะ

ที่ทอ้งถิ่นมอี านาจพิจารณาออกใบอนญุาตใหก้่อสรา้งได ้แต่เรื่องน้ีเทศบาลต าบลคลองวาฬเป็นเจ้าของ

โครงการจึงไมอ่าจมีอ านาจพิจารณาอนญุาตไดเ้อง แมว้่ากฎหมายการเดนิเรอืในนา่นน า้ไทยไมไ่ดห้า้ม แต่

ถือว่าเทศบาลต าบลคลองวาฬเป็นทั้งผูอ้อกค าสัง่อนญุาตและผูร้บัค าสัง่ในเวลาเดยีวกนั จึงถือว่า มีสภาพเป็น

ค ู่กรณี ซ่ึงตอ้งหา้มมาตรา 13(1) พรบ.วิธปีฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เทศบาลต าบลคลองวาฬ

จึงตอ้งสง่ค าขออนญุาตพรอ้มเอกสารไปยงั หวัหนา้ส านกังานการขนสง่ทางน ้าสาขาประจวบฯ ซ่ึงเป็น 

“เจา้ท่าอ่ืน” (ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดหีมายเลขแดงที่ ส.748/2559, น.33)
79



❑ หน่วยงานรัฐซึ่งเป็นเจา้ของโครงการไมอ่าจพิจารณาออกใบอนญุาตใหต้นเองด าเนินโครงการได้ แต่ต้อง

ส่งค าขออนญุาตพรอ้มเอกสารไปยงัหน่วยงานซึ่งเป็น “เจา้ท่าอื่น” ตามพรบ.การเดินเรือฯ (คดีคลองวาฬ)

คดีคลองวาฬ : กรณีกรมเจา้ท่าเป็นเจา้ของโครงการ

“....เมือ่เจา้ท่าเป็นเจา้ของโครงการเสียเอง เจ้าท่าจะเป็นผ ูย้ื่นขออนญุาตและเป็นผ ูอ้นญุาตใน

เรื่องเดียวกนัไม่ได้ เนื่องจากต้องห้ามตามมาตรา 13 ของพรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 นอกจากนั้น แมว้่าพรบ.การเดินเรือในน่านน ้าไทยฯ จะมิได้บัญญัติหรือก าหนดยกเว้น ให้ท าการ

ก่อสรา้งสิ่งล่วงล า้ล าน า้ไดโ้ดยไมต่อ้งขออนญุาตก็ตาม แต่มาตรา 3 ของพรบ.การเดินเรือในน่านน า้ไทยฯ ยัง

บัญญัติให้กรมเจ้าท่า มีอ านาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นเจ้าท่าได้ เช่น รองปลัดกระทรวงห รือ

ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นตน้...”

ดังนั้น กรมเจา้ท่าจึงตอ้งสง่ค าขออนญุาตใหเ้จ้าท่าอื่นเป็นผ ูพ้ิจารณาอนญุาต การที่กรม   

เจา้ท่าอา้งว่า มแีนวปฏิบัติสืบต่อกันมาตลอดว่า ส่วนราชการไมต่อ้งขออนญุาตในสิ่งก่อสร้างที่ตนเองเป็นผู้

ก่อสรา้งเพื่อประโยชนข์องทางราชการ เพียงแต่การก่อสรา้งนั้นตอ้งถกูตอ้งตามหลักเกณฑท์ี่ตอ้งขออนญุาต

เท่านั้น ไมอ่าจรับฟังได ้จึงตอ้งถือว่า การสร้างเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งโดยไม่ได้ขออนุญาตและไม่ได้รับ

อนญุาตจากเจา้ท่า เป็นการกระท าที่ไมช่อบดว้ยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดง

ที่ ส.748/2559, น.38) 80
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คดีหาดสะกอม จงัหวดัสงขลา

การที่กรมเจา้ท่าพิจารณาแต่เพียงว่า กรมเจา้ท่ามอี านาจหน้าที่ดแูลรักษาน่านน ้าไทยตามกฎหมายดังกล่าว และ

ด าเนินการสิ่งใดเพื่อประโยชน์บุคคลใด ทั้งมิได้ค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมโดยมิได้ท าการศึกษาวิ เคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มว่ามผีลอยา่งไร หาไดไ้ม ่และการด าเนินการเพื่อประโยชนส์าธารณะหรือประโยชนส์่วนรวมของประชาชนผูใ้ช ้

ประโยชนน์ั้นก็ ตอ้งด าเนินการโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความชอบดว้ยกฎหมาย เชน่กัน  (ค าพิพากษาศาลปกครอง

สงขลา คดีหมายเลขแดงที่ 130/2554, น. 23)
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คดีหาดชลาทศัน ์จงัหวดัสงขลา

ศาลปกครองสงขลา เห็นว่า การกดัเซาะชายหาดท่ีพิพาทเกิดขึ้นทุกปี ไม่ใช่กรณีของ

ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นอยา่งฉกุเฉินเรง่ด่วน เพราะเป็นเร่ืองท่ีคาดหมายได้ ไม่ว่าโครงการน้ีจะ

เกิดขึ้นดว้ยเหตผุลใด การด าเนินการเพ่ือปกป้องชายหาดท่ีพิพาทยังเป็นกิจกรรมทาง

ปกครองท่ีจ าเป็นตอ้งท า มิเชน่นั้นอาจเกิดความเสียหายอยา่งรา้ยแรงแก่ชายหาดและยาก

แกก่ารเยียวยาในภายหลัง แต่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นการด าเนินการอย่าง

พอสมควรแกเ่หต ุ โดยการเลือกมาตรการท่ีเหมาะสม กล่าวคือ เป็นมาตรการท่ีสามารถ

ป้องกนัชายหาดท่ีพิพาทใหผ้่านพันฤดมูรสมุในคราวนั้นไปได ้/เป็นมาตรการท่ีจ าเป็นต่อการ

ปกป้องชายหาดพิพาทเพราะไม่มีมาตรการอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพดีย่ิงกว่า /เป็นมาตรการท่ี

จะตอ้งไม่กอ่ใหเ้กิดความเสียหายอยา่งรา้ยแรงต่อทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งมากย่ิงกว่า

ประโยชน์ท่ีจะไดร้บั รวมทั้งตอ้งค านึงถึงความเห็นของประชาชนประกอบดว้ย (ค าพิพากษา

ศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขแดงท่ี ส.6/2559, น. 88-89)
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▪ เป็นหลักกฎหมายที่ฝ่ายปกครองใชอ้้างอิงฐานอ านาจตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ (ไม่มี

กฎหมาย ไม่มีอ านาจ - หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของฝ่ายปกครอง)

▪ เป็นหลักกฎหมายควบคุมการกระท าของฝ่ายปกครองให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย (การ

กระท าตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย - หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของฝ่ายปกครอง) 

▪ เป้าหมายส าคัญคือ  เพื่อมุ่งหมายคุ้มครองสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งที่

รัฐธรรมนญูรับรองไวใ้หก้ับประชาชน (หลกัการคุม้ครองสิทธิขัน้พ้ืนฐาน) 

▪หลักนิติรัฐจะเกิดขึ้นไดอ้ยา่งแทจ้ริง เมือ่รัฐนั้นยอมอยูภ่ายใตก้ฎหมายและอยู่ภายใต้การควบคุม

ตรวจสอบขององคก์รตลุาการ (หลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิในทางศาล) 
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