(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555)
ปรับภูมทิ ศั น์ ริมนา้ ... รุกลา้ ทีง่ อกริมตลิง่ !
คดี ปกครองที่ จะนามาเล่า สู่ กัน ฟั ง ในวันนี้ เป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับ หน่ ว ยงานทางปกครองได้ท าการ
ปรั บภู มิทัศน์ ริมแม่น้ าในที่ ดิน ซึ่ ง เจ้าของที่ ดิ นอ้า งว่าเป็ น “ที่งอกริ มตลิ่ง ” แต่ห น่ วยงานทางปกครองเห็ นว่าเป็ น
ที่ ส าธารณประโยชน์ เ พราะเป็ น “ที่ ช ายตลิ่ ง ” ท าให้ เ จ้า ของที่ ดิ น นั้น ได้รั บ ความเสี ย หายและน าคดี ม าฟ้ องต่ อ
ศาลปกครอง
เรื่ องมี อ ยู่ ว่ า ... ผู ้ฟ้ องคดี เ ป็ นเจ้า ของที่ ดิ น ตามโฉนดที่ ดิ น เลขที่ 131 มี อ าณาเขตที่ ดิ น ด้า น
ทิ ศ ตะวัน ตกติ ด แม่ น้ า ปิ ง ต่ อ มาที่ ดิ น ดัง กล่ า วมี ที่ ง อกริ ม ตลิ่ ง เกิ ด ขึ้ น โดยปู่ ของผูฟ้ ้ องคดี ไ ด้แ จ้ง การครอบครอง
ที่งอกนั้นไว้ตาม ส.ค. 1 และผูฟ้ ้ องคดีได้ยนื่ คาขอออกโฉนดที่ดินในที่งอกริ มตลิ่งดังกล่าว
ระหว่า งการพิ จ ารณาของสานักงานที่ ดิน ผูถ้ ู กฟ้ องคดี (เทศบาล) ได้จัดท าโครงการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมริ มฝั่งแม่น้ าปิ งด้านตะวันออก โดยการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ทางเดินเท้า ปลูกหญ้า และต้นไม้ ซึ่ งมีส่วน
ที่จะต้องดาเนินการในที่ดินของเอกชนหลายคนรวมถึงที่ดินผูฟ้ ้ องคดีดว้ ย โดยที่ผ้ฟู ้ องคดียงั ไม่ ได้ ให้ ความยินยอม
แต่ผูถ้ ูกฟ้ องคดี เห็ นว่าพื้ นที่ พิ พาทดังกล่ าวไม่ใช่ ที่ดิ นของผูฟ้ ้ องคดี แต่เ ป็ นที่ สาธารณประโยชน์
เพราะอาณาเขตที่ ดินของผูฟ้ ้ องคดีสิ้นสุ ดตรง “หลักหมุด” จึงได้ดาเนิ นการต่อไปจนแล้วเสร็ จ โดยมีการตอกเสาเข็ม
ทาให้บา้ นของผูฟ้ ้ องคดีได้รับความเสี ยหาย
ผูฟ้ ้ องคดีจึงฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้มีคาพิพากษาหรื อคาสั่งให้ผถู ้ ูกฟ้ องคดีร้ื อถอนสิ่ งปลูกสร้าง
และชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ผฟู ้ ้ องคดี
ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ มาตรา 1308 บั ญญัติว่า ที่ ดินแปลงใดเกิ ดที่ งอกริ มตลิ่ ง
ที่ งอกย่ อมเป็ นทรั พย์ สินของที่ ดินแปลงนั้น ซึ่ งตามคาพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดในคดี น้ ี และคาพิพากษาศาลฎี กา
ได้ให้ความหมายของ “ทีง่ อกริมตลิง่ ” หมายถึง ที่ดินที่งอกไปจากตลิ่งตามธรรมชาติซ่ ึงเกิดจากการที่สายน้ าพัดพาที่ดิน
จากที่อื่นมาทับถมกันริ มตลิ่งจนเกิดที่งอกขึ้น มิใช่งอกจากที่อื่นเข้ามาหาตลิ่ง และที่งอกริ มตลิ่งน้ าท่วมไม่ถึง
ส่วน “ทีช่ ายตลิง่ ” หมายถึง ที่ชายตลิ่งที่เวลาน้ าขึ้นตามปกติจะท่วมถึง
ดังนั้น จึงเป็ นปั ญหาว่าที่ดินพิพาทที่หน่วยงานทางปกครองทาการปรับภูมิทศั น์เป็ น “ที่งอกริมตลิ่ง”
หรื อ “ที่ชายตลิ่ง” เพราะหากเป็ นที่งอกริ มตลิ่งที่ดินพิพาทย่อมตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผูฟ้ ้ องคดีตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ดังกล่ าว และการที่ หน่ วยงานทางปกครองปรั บ ภูมิทัศน์รุ กล้ าที่ ดิ นย่อมเป็ นการกระทาที่ ไม่ ชอบด้ว ย
กฎหมาย
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ยว่ า โดยสภาพเดิ มของพื้นที่ก่อนที่ ผถู ้ ูกฟ้ องคดี จะเข้าไปปลูกสร้างตาม
โครงการมีพ้นื ดินระดับเดียวกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 131 มีตน้ ไม้ใหญ่และวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่น ประกอบกับ
ส.ค. 1 ที่ ทางราชการออกให้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2498 ระบุ ว่าทิ ศตะวันตกจดฝั่ งแม่น้ าปิ ง และไม่มีพยานให้การในทางอื่ น
จึ งเชื่ อว่าที่ ดินดังกล่าวเป็ นที่ ดินที่ เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติงอกไปจากตลิ่ ง มิ ใช่เกิ ดจากแม่น้ าปิ งตื้นเขิน หรื อเกิ ดจาก
การกระทาของมนุษย์ ที่ดินดังกล่าวจึงมีสภาพเป็ นที่งอกริ มตลิ่ง เมื่อที่งอกริ มตลิ่งนั้นเกิดจากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่
131 ของผูฟ้ ้ องคดี ดังนั้น ที่งอกริ มตลิ่งดังกล่าวจึงเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของผูฟ้ ้ องคดี
และเมื่อไม่ปรากฏว่าหลักหมุดได้ทาขึ้นเมื่อใด แต่จากรายงานการรังวัดที่ดินครั้งแรก เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2518 สันนิ ษฐานได้วา่ หลักหมุดน่าจะถูกจัดทาขึ้นในวันดังกล่าว ซึ่ งนับจนถึงวันที่ถ่ายภาพเป็ นเวลา 26 ปี
อันเป็ นระยะเวลายาวนานเพียงพอที่ที่งอกริ มตลิ่งจะเกิดขึ้นต่อเนื่ องออกไปจากหลักหมุด อาณาเขตที่ดินของผูฟ้ ้ องคดี
จึงไม่ได้สิ้นสุดตรงหลักหมุดดังกล่าว ที่ดินของผูฟ้ ้ องคดีจึงเป็ นที่งอกริ มตลิ่งที่มีอาณาเขตจดแม่น้ าปิ ง การที่โครงการ
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ใช้พ้ืนที่ หน้าที่ ดินของผูฟ้ ้ องคดี ในส่ วนที่ น้ าท่ วมไม่ถึง จึ งเป็ นการกระทาโดยไม่ มีอานาจ เพราะพื้นที่ ดังกล่าวเป็ น
ที่ข องเอกชนไม่ ใ ช่ ที่ดิน สาธารณสมบั ติข องแผ่ น ดิน ที่ ผูถ้ ู กฟ้ องคดี จ ะมี อ านาจในการบ ารุ ง รั ก ษาทางบก ทางน้ า
การสาธารณูปโภค หรื อสาธารณูปการ การดูแลรักษาที่สาธารณะหรื อการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 56
แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 16 แห่ งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542) นอกจากนี้ ยังขัดต่อเงื่อนไขข้อ 7 ของใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่ งล่วงล้ า
ลาแม่น้ า ลงวันที่ 26 กันยายน 2543 เพราะเป็ นการปลูกสร้างโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูฟ้ ้ องคดีซ่ ึงเป็ นเจ้าของที่ดิน
การที่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ดาเนิ นโครงการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมริ มฝั่ งแม่น้ าปิ งด้านตะวันออกในบริ เวณที่ พิพาท จึ งเป็ น
การกระทาทีไ่ ม่ ชอบด้ วยกฎหมายบางส่วน
และเมื่อการดาเนิ นโครงการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมริ มฝั่งแม่น้ าปิ งด้านตะวันออกเป็ นการกระทา
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่ วน จึ งเป็ นการกระทาละเมิด ต่อผูฟ้ ้ องคดี ในส่ วนที่ ใช้พ้ืนที่ หน้าที่ ดินของผูฟ้ ้ องคดี
จึงต้องเยียวยาความเสี ยหายให้แก่ผฟู ้ ้ องคดีโดยการรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้างที่ได้กระทาในพื้นที่ดงั กล่าวออกไป สาหรับ
ค่าเสี ยหายจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่ งผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน และค่าเสี ยหายอันเป็ นความเสี่ ยง
จากน้ าท่วม เป็ นความเสี ยหายที่ยงั ไม่เกิดขึ้น ถือว่าไม่ได้รับความเสี ยหาย
พิ พ ากษาให้ ผู ้ถู ก ฟ้ องคดี ร้ื อถอนสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ไ ด้ ก ระท าบนที่ ง อกริ มตลิ่ ง ของผู ้ฟ้ องคดี
และชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ผฟู ้ ้ องคดีเป็ นเงิน 30,000 บาท (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 535/2554)
คดีน้ ีคงเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาหรับหน่วยงานทางปกครองในการจัดทาโครงการต่างๆ ว่า แม้การจัดทา
บริ การสาธารณะจะเป็ นอานาจหน้าที่ ของหน่ วยงานทางปกครองเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่ วนรวมก็ตาม
แต่ก่อนที่จะดาเนินโครงการใดๆ ตามอานาจหน้าที่ก็ควรที่จะตรวจสอบข้อกฎหมาย รวมถึงข้อเท็จจริ งแวดล้อมต่างๆ
อย่างรอบคอบ เพราะการกระทาทางปกครองไม่ว่าจะเป็ นการออกกฎ คาสั่งหรื อการกระทาอื่นใดในทางปกครอง
ศาลปกครองมีอานาจตรวจสอบได้ครับ !
นายปกครอง

(บ้านเมือง) ปรับภูมิทศั น์ /ปัท

