(๒๑) คดีพื้นที่ค้มุ ครองสิ่ งแวดล้อม
กลุ่มคดี

สิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับการคุม้ ครองป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามกฎหมาย

คาพิ พากษา

ศาลฎีกา

คดีหมายเลขแดงที่

๘๖๑/๒๕๔๐

ประเภทคดี
คู่ความ

เรื่อง

แพ่ง
พนัส ทัศนียานนท์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๗ คน โจทก์
พันเอกสัณห์ หาอุปละ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๙ คน
นายกรัฐมนตรี ที่ ๑ กับพวกรวม ๓

โจทก์รว่ ม
จาเลย

สิง่ แวดล้อม/ละเมิดสิทธิในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม/ให้
ปฏิบตั หิ น้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๕ , มาตรา ๔๘ ทวิ
มาตรา ๕๘
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๖,
มาตรา ๔๓, มาตรา ๔๕
- ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕, มาตรา ๑๔๒, มาตรา
๒๔๖
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๑

ประเด็นสาคัญในการพิ จารณา และผลคาพิ พากษา
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา่
“สิ ทธิ ของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุม้ ครอง ขอบเขตแห่งสิ ทธิ และการจากัดสิ ทธิ เช่นว่านี้ยอ่ ม
เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” ข้อเท็จจริ งปรากฏว่าพื้นที่ตามที่โจทก์ท้ งั เจ็ดและโจทก์ร่วมทั้งยีส่ ิ บเก้า

ฟ้ องยังไม่มีกฎหมายกาหนดให้เป็ นเขตพื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พงศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๓ ทั้งโจทก์ท้ งั เจ็ดก็ยอมรับว่าพื้นที่ตามฟ้ องเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
สานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยม์ ิใช่เป็ นที่สาธารณะ ดังนั้น การที่โจทก์ท้ งั เจ็ดมีความประสงค์จะ
ให้ทางราชการกาหนดพื้นที่ตามฟ้ องเป็ นเขตพื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมโดยไม่ตอ้ งการให้มีการปลูกสร้าง
อาคารใดๆ ลงบนพื้นที่รวมทั้งต้องการให้กาหนดมาตรการจากัดการใช้พ้นื ที่ดงั กล่าวนั้นย่อมเป็ นการใช้สิทธิ
โดยละเมิดสิ ทธิ ของบุคคลในทรัพย์สินเป็ นคาขอที่ไม่อาจบังคับให้ได้
ส่ วนที่โจทก์ท้ งั เจ็ดอ้างว่ามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๕ ขัดกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๓๒ นั้น เห็นว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๕
เป็ นการอนุมตั ิให้ทาการก่อสร้างอาคารแทนอาคารเดิมที่ถูกเพลิงไหม้จนใช้การไม่ได้ โดยไม่ปรากฏว่ามติ
ดังกล่าวขัดต่อกฎหมายใดตามที่โจทก์ท้ งั เจ็ดกล่าวอ้างในฎีกา คณะรัฐมนตรี ยอ่ มมีอานาจลงมติดงั กล่าวได้
โดยชอบ อนึ่งแม้ปรากฏว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อมจะเคยมีหนังสื อให้ขอ้ คิดเห็น
ต่อคณะรัฐมนตรี ประกอบการพิจารณาในเรื่ องการใช้ที่ดินในความครอบครองของกรมประชาสัมพันธ์วา่
ควรสงวนพื้นที่บางส่ วนไว้เป็ นพื้นที่สีเขียว และบางส่ วนไว้สาหรับเป็ นพื้นที่ริมน้ า แต่ก็ปรากฏว่า ได้มีการ
ถอนเรื่ องคืนไปในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๖ โดยเสนอว่าขณะนี้
สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
สิ ทธิ ตามที่โจทก์ท้ งั เจ็ดกล่าวอ้างมาในฎีกา เช่น สิ ทธิ และหน้าที่ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๕๘ สิ ทธิ
ในการมีอากาศสะอาดบริ สุทธิ์ หายใจเพื่อสุ ขภาพพลานามัยและคุณภาพชีวติ ที่ดี สิ ทธิ ในการได้รับความ
รื่ นรมย์ตามธรรมชาติของพื้นที่ตามฟ้ อง สิ ทธิ ที่จะปลอดจากความเสี ยหายและเดือดร้อนอันเกิดจากปั ญหาน้ า
ท่วมชุมชนในบริ เวณใกล้เคียงกับพื้นที่ตามฟ้ อง และสิ ทธิ ที่จะปลอดจากเหตุเดือดร้อนราคาญอันเกิดจาก
ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาความร้อนที่ระบายจากตึกอาคารสู ง ล้วนเป็ นสิ ทธิ
ตามปกติธรรมดาของคนทัว่ ไปซึ่ งมีสิทธิ ได้รับตามที่กฎหมายกาหนดอยูแ่ ล้วจึงไม่ใช่เป็ นสิ ทธิ ที่โจทก์ท้ งั เจ็ด
ได้รับความเสี ยหายเป็ นพิเศษโจทก์ท้ งั เจ็ดจึงไม่มีสิทธิ ที่จะฟ้ องร้องจาเลยทั้งสามเป็ นคดีน้ ี
การที่โจทก์ท้ งั เจ็ดขอทราบข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมและมติในการ
พิจารณาสถานที่ทางานของหน่วยราชการในเขตกรุ งเทพมหานคร และเมืองหลักรวมทั้งแบบแปลนการจัด
พื้นที่การก่อสร้างอาคารและแผนการป้ องกันแก้ไขปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากจาเลยที่ ๓ แต่จาเลยที่ ๓
ไม่ให้ความร่ วมมือ และไม่แจ้งเหตุขดั ข้องว่าเป็ นข้อมูลหรื อข่าวสารที่ถือว่าเป็ นความลับเกี่ยวข้องกับการ
รักษาความมัน่ คงแห่งชาติหรื อเข้าข้อยกเว้นข้ออื่นที่ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยแต่อย่างใดจึงเป็ นการกระทบสิ ทธิ ของ

โจทก์ท้ งั เจ็ดแล้ว โจทก์ท้ งั เจ็ดจึงมีอานาจฟ้ อง จาเลยที่ ๓ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย
เป็ นบางส่ วน
พิพากษายกฎีกาของโจทก์ร่วมทั้งยีส่ ิ บเก้าและฎีกาของจาเลยที่ ๒ และพิพากษาแก้เป็ นว่า
ให้รับฟ้ องโจทก์ท้ งั เจ็ดเฉพาะที่เกี่ยวกับจาเลยที่ ๓ ตามคาขอท้ายฟ้ องข้อ ๔ นอกจากที่แก้ให้เป็ นไปตามคา
พิพากษาศาลอุทธรณ์

