
                คํารองที่    ๔๐๒/๒๕๕๔ 
                                                                                                    คําสั่งที่       ๙๖/๒๕๕๕ 

 ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

                                                                       ศาลปกครองสูงสุด 
     วันที ่ ๒๗     เดือน เมษายน  พทุธศักราช ๒๕๕๕ 

 
นายธนกฤต  ทองเตม็  ที่ ๑         ผูฟองคดี 

  นางทองมา  ฉลอง  ที่ ๒ 
  นายบุญเหลือ  พุทสิงห  ที่ ๓ 
  นางเรียน  พุทสิงห  ที่ ๔ 
  นายบัลลังก  พุทสิงห  ที ่๕ 
  นายรุง  พุทสิงห  ที่ ๖ 
  นางวาสนา  พุทสิงห  ที ่๗ 
  นายพนม  ครองชนม  ที่ ๘ 
  นางสาวสุดชฎา  บุตดีดา  ที่ ๙ 
  นายสําราญ  เจริญศิลป  ที่ ๑๐ 
  นางเพ็ญจันทร  เจรญิศิลป  ที่ ๑๑ 
  นายปรีชา  อางสุวรรณ  ที่ ๑๒ 
  นายบุญตา  พุทสิงห  ที่ ๑๓ 
  นางสมรัก  พุทสิงห  ที่ ๑๔ 
  นายจิตเจรญิ  พุทสิงห  ที่ ๑๕ 
  นายนพดล  พุทสิงห  ที่ ๑๖ 
  วาที่รอยตรหีญิง พัชรินทร  พทุสิงห  ที่ ๑๗ 
  นางสาวสังเวียน  พุทธา  ที่ ๑๘ 

คําส่ัง (ต. ๒๑)

 

/นางจําป...
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  นางจําป  โพธิ์นอย  ที ่๑๙ 
  นายจรัญ  โพธิ์นอย  ที ่๒๐ 
  นายพยัพ  โพธิ์นอย  ที ่๒๑ 
  นายวีระ  บญุทา  ที่ ๒๒ 
  นายขอด  คงลอม  ที ่๒๓ 
  นางจงลักษณ  ประมงคล  ที่ ๒๔ 
  นายคํารณ  ประมงคล  ที่ ๒๕ 
  นางแวว  บญุทา  ที่ ๒๖ 
  นางออนสี  ดะเซน็ชาติ  ที่ ๒๗ 
  นางธรรมดี  ลําเลียง  ที่ ๒๘ 
  นางสาวคําผอง  ราศรี  ที่ ๒๙ 
  นายถวิล  ลําเลียง  ที่ ๓๐ 
  นายทองหลอ  พุทธา  ที ่๓๑ 
  นางพุท  พทุธา  ที่ ๓๒  
  นายสํารวย  ลาลับ  ที่ ๓๓ 
  นายสุธรรม  ปานาวงค  ที่ ๓๔ 
  นายนัยน  บุตรดีดา  ที่ ๓๕ 
  นางบัวลา  เกตุงาม  ที ่๓๖ 
  นายอํานวย  มาชาง  ที่ ๓๗ 
  นางสาวรุงนภา  พุทธา  ที่ ๓๘ 
  นายวิเชียร  พุทธา  ที่ ๓๙ 
  นางชะบา  เจริญศิลป  ที่ ๔๐ 
  นายเวชยันต  คงนอย  ที่ ๔๑ 
  นางลา  จันทรหอม  ที ่ ๔๒ 
     
   
                  องคการบริหารสวนตาํบลนาเริก  ที่ ๑ 

นายอําเภอพนัสนิคม  ที่ ๒      

ระหวาง 

 

/เรื่อง...

      ผูถูกฟองคดี 
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เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ 
 โดยไมชอบดวยกฎหมายในการออกคําส่ังและละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
 ใหตองปฏิบัติ (คํารองอุทธรณคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา) 
 
  ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนย่ืนคํารองอุทธรณคําส่ัง ในคดีหมายเลขดําที่ ๙/๒๕๕๔ 
หมายเลขแดงที่ ๗๓/๒๕๕๔ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองระยอง) 
  คดีนี้ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนฟองและเพิ่มเติมฟองวา เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน 
๒๕๕๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร ใหแกนายอนันต  พารา เพื่อใชเปน
ฟารมเล้ียงสุกร จํานวน ๘๐๐ ตัว ตั้งอยูหมูที่ ๑๐ ตําบลนาเริก อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนมีที่นาอยูใกลกับฟารมเล้ียงสุกรดังกลาว นอกจากนี้ฟารมเล้ียงสุกร
แหงนี้ยังอยูใกลแหลงชุมชน วัด โรงเรียน และลําคลอง ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนและชาวบาน 
ไมเห็นพองดวยกับการประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกรดังกลาว เพราะจะสงผลกระทบตอ
สภาพความเปนอยูของชุมชนในบริเวณใกลเคียง ไดแก หมูท่ี ๒ ถึงหมูที่ ๘ และหมูที่ ๑๓ 
ตําบลนาเริก ตําบลนาวังหิน ตําบลบานชาง หลายดาน กลาวคือ กล่ินของมูลสุกร 
จํานวน ๘๐๐ ตัว จะทําใหผูอยูอาศัยในชุมชนแสบจมูก ปวดศรีษะ เวียนศรีษะ เสียงรองของสุกร
ขณะหิวอาหารจะรองเสียงดังมาก ทําใหเกิดความเครียดและถาเปนระยะเวลานานกอใหเกิด
โรคเครียด หงุดหงิด โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และไมมีสมาธิในการทํางาน สวนการ
บําบัดน้ําเสียเนื่องจากทุกครั้งที่นําสุกรออกจําหนายจะตองมีการลางคอกสุกรดวยโซดาไฟ 
ฤทธิ์ของโซดาไฟสามารถกัดกรอนผาที่ปูไวที่กนบอบําบัดจนขาด เมื่อผาปูกนบอขาดน้ําลาง
คอกสุกรและโซดาไฟก็จะไหลซึมสูลําคลองดานหลังฟารมทําใหน้ําในลําคลองเนาเสีย อีกท้ัง
ที่ดินทองนาโดยรอบฟารมซึ่งเปนดินซับน้ําเมื่อน้ําเสียจากบอบําบัดซึมออกมาก็จะไหลซึมซับ 
ไปยังที่นาโดยรอบและสงผลกระทบตอการทํานา การใชน้ําเพื่อการเกษตรและการประมงของ
ชาวบานโดยรอบ นอกจากนี้ ในการทําประชาคมหรือประชาพิจารณ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ ไมไดเชิญประชุมชาวบานที่จะไดรับผลกระทบทั้งหมด กลาวคือ เชิญเฉพาะชาวบาน
หมูที่ ๑๐ เทานั้น ชาวบานหมูที่ ๒ ถึงหมูที่ ๘ และหมูที่ ๑๓ ซึ่งอยูใกลเคียงไมไดเชิญ จึงเปนการ
ทําประชาคมหรือประชาพิจารณที่ไมสมบูรณ ไมถูกตอง ไมโปรงใส ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคน
และชาวบานจึงไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ คัดคานการอนุญาตใหนายอนันต  
พารา ประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกรของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยขอใหทําประชาคมหรือ 

/ประชา...
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ประชาพิจารณใหม และใหเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยงานพรอมดวยชาวบานที่คาดวา
จะไดรับผลกระทบท้ังหมดเขารวมแสดงความคิดเห็นกอน ทั้งนี้ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เปนผูกําหนดวัน – เวลา ที่จะทําประชาคมหรือประชาพิจารณ โดยใหผูประกอบการและนักวิชาการ
ดานส่ิงแวดลอมของ บริษัท ซี. พี. ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการทําฟารมเล้ียงสุกร ขอปฏิบัติ
ของฟารมที่ไมกอใหเกิดผลกระทบดานมลภาวะและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งตอบขอซักถามแก
ผูเขารวมประชุม นอกจากการคัดคานที่ย่ืนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลวผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคน
และชาวบานไดย่ืนหนังสือคัดคานการประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกรดังกลาวตอศูนยอํานวย
ความเปนธรรมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดวย ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือ ที่ ชบ ๐๒๑๗/๗๖  
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ แจงใหผูรองเรียนทราบวาจะมีการทําประชาคมหรือประชาพิจารณใหม
โดยจะเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ ประชาชนที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ และกลุมผูคัดคาน 
ทั้งหมดเขารวมทําประชาคมหรือประชาพิจารณ ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะเปนผูกําหนด 
วันเวลาที่ จะทํ าประชาคมหรือประชาพิจารณ  และให ผู ประกอบการและนักวิชาการ 
ดานส่ิงแวดลอมของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซี พี เอฟ เขารวมชี้แจง
รายละเอียด ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือ ที่ ชบ ๗๕๑๐๑/ว ๔๕๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ กําหนดวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เปนวันทําประชาคมหรือประชาพิจารณใหม  
ในการประชุมในวันดังกลาวไมสามารถหาขอยุติได เนื่องจากปลัดอําเภอพนัสนิคมและ
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดใหชาวบานที่คาดวาจะไดรับผลกระทบเขารวมทํา
ประชาคมหรือประชาพิจารณดวย ซึ่งผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนและชาวบานตองการใหชาวบาน
เขารวมประชุมมากๆ ใหครอบคลุมสมบูรณถูกตองชัดเจนและโปรงใส ผูฟองคดีที่ ๑  
ในนามกลุมผูปลูกขาวตําบลนาเริก ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ รองเรียนตอ
ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงพรอมทั้งขอใหส่ังการใหจัดทําประชาคม
หรือประชาพิจารณอีกครั้ง หลังจากนั้น ศูนยอํานวยความเปนธรรมของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดนัดประชุมผูคัดคาน ผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
เพื่อจัดทําขอตกลง ซึ่งในการเชิญประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดใหผูใหญบานที่มีลูกบาน
คัดคานเปนผูแจงวันนัดประชุม และหมูบานที่ไมมี ลูกบานคัดคานก็จะไมมีการแจง 
ใหเขาประชุม นอกจากนี้ในการสงหนังสือเชิญประชุมหมูบานที่ไดรับผลกระทบบางหมูบาน 
ก็ไมไดรับหนังสือดังกลาวหรือไดรับก็เปนตอนเชาของวันท่ีตองประชุม จึงถือวาไมยุติธรรม
กับชาวบาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ไมสามารถหาขอยุติไดอีกเชนเดิม เนื่องจากชาวบาน

/ตองการ...
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ตองการใหทําประชาคมหรือประชาพิจารณใหมมิใชทําขอตกลงกันตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ตองการ ผูฟองคดีที่ ๑ ไดทําหนังสือลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ รองเรียนการปฏิบัติหนาที่
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูใหญบานหมูที่ ๑๐ นายธนวุฒิ  ทองคําพันธุ และหนังสือ  
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ คัดคานการประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกรตอผูวาราชการ
จังหวัดชลบุรี ตอมาไดสอบถามผลการดําเนินการเกี่ยวกับการรองเรียน หลังจากนั้น  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดจัดใหมีการประชุมในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีกํานัน 
ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูประกอบการ สวนราชการที่เกี่ยวของ  
และตัวแทนกลุมผูคัดคานพรอมผูคัดคานบางคนเขารวมประชุม โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดใหที่ประชุมลงมติวาหากมีการประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกรไปแลวและเกิดปญหา
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในดานตางๆ สมควรจะจัดใหมีการทําขอตกลงระหวางผูประกอบการ  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และประชาชนที่คาดวาจะไดรับผลกระทบหรือไม ที่ประชุมมีมติเห็นดวย 
ที่จะจัดใหมีการทําขอตกลง ๒๐ เสียง โดยไมมีผูใดคัดคาน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดแจง 
ใหตัวแทนกลุมผูคัดคานทราบตามหนังสือ ที่ ชบ ๐๐๑๖.๓/๖๔๗๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๕๔ ซึ่งผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนเห็นวาขอเท็จจริงตามรายงานการประชุมไมถูกตอง 
ตามความเปนจริงหลายประการ คือ ในวันประชุมดังกลาวตัวแทนกลุมคัดคานและผูคัดคาน
แจงที่ประชุมวาไมประสงคเขารวมประชุมแตผูถูกฟองคดีที่ ๒ แจงใหเขารวมฟงการประชุม
จนในที่สุดไดจัดใหมีการลงมติทําขอตกลง โดยผูลงมติเห็นดวย ๒๐ เสียง ทั้งหมดตางเปน 
ผูที่ไมไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกร เนื่องจากไมไดมีที่นาอยูรอบ
บริเวณฟารมเล้ียงสุกร ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนและกลุมผูคัดคานการประกอบกิจการ 
ฟารมเล้ียงสุกรไมเห็นดวย จึงนําคดีมาฟองตอศาล 
  ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง ดังนี้ 
  ๑. เพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
โรงเรือนเล้ียงสัตวเพื่อใชเปนสถานท่ีเพาะเล้ียงสุกร เลขท่ี ๒๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน 
๒๕๕๓  
  ๒ . ให ผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการทําประชาคมหรือประชาพิจารณ 
การประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสุกรกอนดําเนินการตอไป 
  ๓. ขอบรรเทาทุกขชั่วคราวโดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ส่ังระงับการประกอบ
กิจการฟารมเล้ียงสุกรและการกอสรางอาคารเพื่อเล้ียงสุกรจนกวาจะไดมีการทําประชาคมหรือ
ประชาพิจารณกับชาวบานที่คาดวาจะไดรับผลกระทบใหถูกตอง 
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  ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนชี้แจงตอศาลปกครองชั้นตนตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๔ สรุปไดวา การดําเนินการทําประชาคมตามคําฟองหมายถึงการทําประชาพิจารณ
ตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๒๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงบัญญัติรับรองสิทธิไวโดยใหชาวบานที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ 
จากการดําเนินกิจการมาชุมนุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากเจาของกิจการ นักวิชาการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปดโอกาสใหชาวบานซักถามแสดงความคิดเห็นและใหชาวบาน 
ลงมติวาสมควรจะใหดําเนินกิจการหรือไม 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชี้แจงตอศาลปกครองชั้นตนตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๕๔ สรุปไดวา กอนการออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร นายอนันต พารา ไดมาขอคําปรึกษา
เกี่ยวกับการประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกร ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
เอกสารประกอบการขออนุญาตกอสรางอาคารและขออนุญาตประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกร  
โดยไดแนะนําวาใหย่ืนบันทึกการประชุมประชาคมประชาพิจารณมาดวยหากมี สําหรับ
บันทึกการประชุมประชาคมประชาพิจารณนั้นไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือ
ส่ังการใด กําหนดใหตองทําประชาคมหรือประชาพิจารณกอนพิจารณาออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกร เนื่องจากการขออนุญาตประกอบกิจการดังกลาวมิใช
โครงการของรัฐ ตามขอ ๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แตก็สมควรที่จะรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อเปนขอมลู
ประกอบการตัดสินใจในการอนุญาตใหประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกร จึงไดมีการประชุม
ประชาคมหรือประชาพิจารณเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ในพื้นที่หมูที่ ๑๐ ตําบลนาเริก 
หลังจากประชุมเสร็จส้ินแลวยังไดเปดโอกาสใหชาวบานแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รอรับฟง
คําคัดคาน เปนระยะเวลา ๑ เดือน ปรากฏวาไมมีการคัดคานหรือย่ืนเรื่องรองทุกข จึงไดพิจารณา
ออกใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่อเล้ียงสุกร เลขที่ ๒๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
ใหแกนายอนันต  พารา  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือคัดคานการประกอบ
กิจการฟารมเล้ียงสุกรและการอนุญาตกอสรางอาคารเพื่อเล้ียงสุกรจากผูทํานาบริเวณใกลเคียง
เนื่องจากเกรงวาจะไดรับผลกระทบจากกล่ินของมูลสุกรและน้ําเสียจากฟารมเล้ียงสุกร 
ขอใหจัดประชุมประชาคมหรือประชาพิจารณอีกครั้ง หลังจากนั้นไดมีการประชุมอีกสามครั้ง 
คือ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔  
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ผลการประชุมมีมติใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลงกันไวกอน เนื่องจากผูประกอบกิจการ
ฟารมเล้ียงสุกรยังไมไดดําเนินการกอสรางอาคารเพื่อเล้ียงสุกรที่พิพาทแตอยางใด 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชี้แจงตอศาลปกครองชั้นตนตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๕๔ สรุปไดวา ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดจัดใหมีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน
กรณีการประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกรของนายอนันต  พารา ที่หมูที่ ๑๐ ตําบลนาเริก 
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓  
และวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ผลที่สุดไดมีการลงมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๕๔ โดยเห็นดวยใหมีการจัดทําขอตกลงกันไวกอน กรณีมีการประกอบกิจการฟารมเล้ียง
สุกรไปแลวหากเกิดปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมตามที่มีการรองเรียน ที่ประชุมไดขอสรุปจาก
สวนราชการที่เกี่ยวของ โดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชลบุรีชี้แจงวา ไมมีกฎหมายกําหนดให
ตองจัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณในกรณีมีการเล้ียงสัตว กรมปศุสัตวจะสงเสริม 
ดานวิชาการและดานการจัดการไมใหการประกอบกิจการฟารมเล้ียงสัตวสงผลกระทบ 
ตอส่ิงแวดลอม สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี ๑๓ ชลบุรี ชี้แจงวา กฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอม
จะถูกนํามาใชเมื่อเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแลว เชนกรณีที่ฟารมเล้ียงสุกรเปด
ดําเนินการแลวกอใหเกิดมลพิษโดยปลอยน้ําเสียลงสูลําคลองและที่ดินของชาวบาน แตถา 
ยังไมมีการกอสรางสถานที่ประกอบการก็ไมสามารถนํากฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอมมาใช
บังคับได อีกท้ังกฎหมายไมไดกําหนดใหตองมีการจัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณแตอยางใด 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพนัสนิคมชี้แจงวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเจาพนักงานทองถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญเจาพนักงาน
ทองถิ่นสามารถสั่งใหแกไขปรับปรุงและระงับการประกอบกิจการได อีกท้ัง กฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขไมมีบทบัญญัติใหตองจัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณในการเล้ียงสุกร 
แตอยางใด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชี้แจงวา ไดมีการจัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณแลวและ 
ผูประกอบการ (นายอนันต  พารา) ไดย่ืนเอกสารขออนุญาตกอสรางอาคารเพื่อเล้ียงสุกร
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยถูกตอง จึงไดออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ใหแกผูประกอบการ แตก็ยังไมไดมีการกอสรางอาคารเพื่อเล้ียงสุกรแตอยางใด นอกจากนี้  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา การประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกรเกี่ยวของกับกฎหมายหลายฉบับ 
ประกอบดวย กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมาย

/วาดวย...



 
๘

วาดวยสิ่งแวดลอม ซึ่งผูบังคับใชกฎหมายคือ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒  
เปนผูมีหนาที่กํากับดูแลและแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนในภาพรวม  
สําหรับขอเท็จจริงในกรณีพิพาทท่ีปรากฏในปจจุบันยังไมเกิดปญหาความเดือดรอนใดๆ  
กับประชาชนผูรองเรียนและผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคน เนื่องจากยังไมมีการกอสรางอาคาร 
เพื่อเล้ียงสุกรตามที่ไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคารแตอยางใด  
  ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา คดีนี้ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนอางวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่อเล้ียงสุกรจํานวน ๘๐๐ ตัว ใหแก 
นายอนันต  พารา โดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากหากการกอสรางอาคารดังกลาว 
แลวเสร็จจะสงผลกระทบตอผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนซึ่งมีที่นาอยูใกลกับฟารมเล้ียงสุกร 
รวมทั้งชุมชนในบริเวณใกลเคียง กลาวคือ กล่ินของมูลสุกรจะทําใหผูอยูอาศัยในชุมชน 
แสบจมูก ปวดศีรษะ เสียงรองของสุกรจะสรางความเครียดสงผลเสียตอสุขภาพ และทุกครั้ง
ที่มีการนําสุกรออกจําหนายจะตองมีการลางคอกสุกรดวยโซดาไฟ ซึ่งน้ําโซดาไฟจะไหลซึม 
ลงสูลําคลองดานหลังฟารมเล้ียงสุกรทําใหน้ําในคลองเนาเสีย อีกทั้งกอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะออกใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกรไดมีการทําประชาคมหรือประชาพิจารณที่ไมถูกตอง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่อเล้ียงสุกร  
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการ 
จัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณใหมใหถูกตองสมบูรณ คดีนี้จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ 
การท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ขณะที่ย่ืนคําฟองในคดีนี้ ผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่อเล้ียงสุกรจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังมิไดดําเนินการกอสราง
อาคารแตอยางใด และความเดือดรอนหรือเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนกลาวอาง 
ก็มิไดเปนผลโดยตรงจากการท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตกอสรางอาคารเนื่องจาก
ใบอนุญาตกอสรางอาคารน้ีเปนการขออนุญาตใหทําการกอสรางอาคารซ่ึงมีขอกําหนด 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
กับการอนุญาตใหกอสรางอาคารเทานั้น หาใชเปนหนังสืออนุญาตใหประกอบกิจการเล้ียงสุกรไม 
นอกจากนี้ หากจะเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายตอที่ดินที่ทํานาหรือสภาพความเปนอยู 
ของผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนก็อาจเกิดจากการประกอบกิจการเล้ียงสุกรภายหลังเปดใช
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อาคารแลว อันเปนการคาดการณถึงความเสียหายในอนาคตซึ่งยังไมแนนอนวาจะเกิดข้ึน
หรือไม ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนจึงไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ดังกลาว อีกท้ัง การออกใบอนุญาตใหกอสรางอาคารก็ไมมีกฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการ
จัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณกอนแตอยางใด ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนจึงไมมีสิทธินําคดี
มาฟองตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความ และเมื่อศาลมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาแลว จึงไมจําตองพิจารณา 
คําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของ 
ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคน 
  ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนย่ืนคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับ 
คําฟองไวพิจารณา ความวา การทําประชาคมหรือประชาพิจารณมีความจําเปนที่ตองดําเนินการ
สําหรับกิจการที่จะมีผลกระทบตอประชาชน หากไมมีความจําเปนเหตุใดกอนออกใบอนุญาต
กอสรางอาคารและออกใบอนุญาตประกอบกิจการเล้ียงสุกร ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะใหย่ืนบันทึก
การทําประชาคมหรือประชาพิจารณ อีกท้ัง เมื่อครั้งผูประกอบการไดไปขอประกอบกิจการ ณ หมูที่ ๓ 
ตําบลทาบุญมี เหตุใดจึงตองทําประชาคมหรือประชาพิจารณดวย เมื่อชาวบานไมเห็นดวย 
จึงไดมาดําเนินการในหมูที่ ๑๐ ตําบลนาเริก และก็ไดทําประชาคมหรือประชาพิจารณในวันที่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังนั้น ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวา การทําประชาคมหรือประชาพิจารณ 
ไมสําคัญตอการพิจารณาการขออนุญาตกอสรางอาคารและพิจารณาการขออนุญาต 
ประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกร จึงไมเปนความจริง สวนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อางวา เนื่องจาก
การขออนุญาตประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกรดังกลาวมิใชโครงการของรัฐ ตามขอ ๔  
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือส่ังการใดกําหนดใหตองทําประชาคมหรือ
ประชาพิจารณกอนพิจารณาออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร นั้น ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคน 
เห็นวา การขออนุญาตกอสรางอาคารและการอนุญาตประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกร 
ตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยการทําประชาคมหรือประชาพิจารณกอนตัดสินใจ
อนุญาตใหผูประกอบการกอสรางอาคารเพื่อเล้ียงสุกร ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชี้แจงตอศาลวา
สมควรท่ีจะตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจกอน

/อนุญาต...
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อนุญาตใหประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกร และในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ก็ไดเปดโอกาสใหชาวบานแสดงความคิดเห็นแลวนั้น ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนเห็นวา  
เปนการเชิญประชุมเฉพาะชาวบานหมูที่ ๑๐ ซึ่งประชาชนสวนใหญไมมีพื้นที่ทํานาที่อยูติด
กับฟารมเล้ียงสุกร สวนชาวบานที่ไดรับผลกระทบมากท่ีสุด คือ ชาวบานหมูที่ ๘ เนื่องจาก 
มีทั้งพื้นที่ทําการเกษตร ชุมชน วัด โรงเรียน แมน้ํา ลําคลอง อยูติดและใกลกับฟารมเล้ียงสุกร
พิพาทน้ีแตไมไดเขารวมแสดงความคิดเห็น ดังนั้น การทําประชาคมหรือประชาพิจารณของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมถูกตอง ไมครอบคลุมสมบูรณ และไมโปรงใส หลังจากการประชุม
ประชาคมหรือประชาพิจารณแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อางวา ไดรอรับฟงคําคัดคานเปนเวลา  
๑ เดือน เมื่อไมมีการคัดคานหรือรองทุกข จึงไดออกใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่อเล้ียงสุกร 
เลขท่ี ๒๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ใหแกผูประกอบการ ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคน 
ไดคัดคานวา ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนไมเคยทราบการประชุมประชาคมหรือประชาพิจารณ
มากอน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมมีการประชาสัมพันธหรือประกาศใหประชาชนทราบ เมื่อผูฟองคดี
ทั้งส่ีสิบสองคนและชาวบานไดทราบการอนุญาตใหนายอนันตประกอบกิจการฟารมเล้ียง
สุกรและการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่อเล้ียงสุกร จึงไดคัดคานการประกอบกิจการ
ฟารมเล้ียงสุกรดังกลาวเพราะเกรงวาจะไดรับผลกระทบจากมูลของสุกรและกล่ินเหม็น  
จึงตองการใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณใหมไมไดตองการ 
ทําขอตกลงในประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกรของผูประกอบการ ดังนั้น แมผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จะจัดประชุมถึง ๓ ครั้ง แตก็เปนการเกล้ียกลอมเพื่อใหผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนและชาวบาน
ทําขอตกลงกับผูประกอบการทุกครั้ง ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนและชาวบานจึงไมอาจ 
ตกลงกันได สวนกรณีที่อางวาผูประกอบการยังไมไดดําเนินการนั้นก็ไมเปนความจริง  
เพราะผูประกอบการไดมีการขุดพื้นที่ทําบอ ถมดินจนเต็มพื้นที่แลวและพื้นที่ดังกลาว 
ไดขวางทางน้ําไหลลงลําคลองทําใหน้ําทวมทุกปสงผลกระทบการทํานา การปลูกพืชผัก 
ไวรับประทานและจําหนาย และการประมง 

สวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ แมจะไดมีการจัดการประชุมทําความเขาใจกับประชาชน
เกี่ยวกับการประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกร เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันที่ ๖ ตุลาคม 
๒๕๕๓ และวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ แตผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคน เห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไมไดดําเนินการจัดใหมีการทําประชาคมหรือประชาพิจารณใหมตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดมีหนังสือ ที่ ชบ ๐๒๑๗/๗๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ แจงผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนวา
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จะใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณใหม โดยเชิญหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ทุกหนวย ประชาชนที่คาดวาจะไดรับผลกระทบและผูรองเรียนทั้งหมดเขารวมแสดงความคิดเห็น 
สวนจะดําเนินการวันเวลาใดผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะไดแจงนัดใหทราบ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ก็ไมดําเนินการตามที่แจงใหผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนทราบ การท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชลบุรี 
สํานักงานสิ่งแวดลอมที่ ๑๓ ชลบุรี สาธารณสุขอําเภอพนัสนิคม และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชี้แจงวา 
ไมมีกฎหมายกําหนดใหตองจัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณแตอยางใดและที่ผานมา 
ก็มีการทําประชาคมหรือประชาพิจารณแลว สําหรับกฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอมจะถูกนํามาใช
เมื่อเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแลว นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เมื่อเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญใหอํานาจผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซึ่งเปนเจาพนักงานทองถิ่นสามารถ
ส่ังใหแกไขปรับปรุงและระงับการประกอบกิจการไดนั้น ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนเห็นวา 
หากไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือหนังสือส่ังการใด ใหตองทําประชาคมหรือประชาพิจารณ
เหตุใดการขออนุญาตใหประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกรของนายอนันต จึงตองทําประชาคม
หรือประชาพิจารณ การท่ีศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวาความเสียหายของผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคน
เปนการคาดการณในอนาคต ซึ่งยังไมแนนอนวาจะเกิดหรือไม ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคน 
ไมเห็นดวย เพราะพื้นที่ตําบลนาเริกและตําบลขางเคียงไดมีการประกอบกิจการฟารมเล้ียงสุกร
หลายแหงโดยเฉพาะหมูที่ ๑๑ ตําบลนาเริก สรางปญหาใหกับชาวบานที่ทํานาอยูหมูที่ ๙ 
ตําบลนาเริก น้ําของมูลสุกรไหลลงพื้นที่นาชาวบานทํานาไมไดเปนเวลาหลายปแลว  
และฟารมเล้ียงสุกรที่ตําบลกุฏโงง อําเภอพนัสนิคม เล้ียงสุกรประมาณ ๓,๐๐๐ ตัว สรางใกล
แมน้ําลําคลองไดปลอยน้ําปฏิกูลลงในลําคลอง ทําใหชาวบานเดือดรอน เมื่อเกิดปญหา
ผูประกอบการก็มักจะอางวากอนที่จะดําเนินการกอสรางทําไมชาวบานไมคัดคาน 
แตเมื่อสรางเสร็จกลับมารองเรียน และผูประกอบการมักจะอางวาวาลงทุนหลายสิบลาน 
ใครจะรับผิดชอบ ซึ่งเหตุการณที่ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนนําคดีมาฟองยอมเกิดข้ึนแนนอน
ไมใชการคาดการณ 

ขอใหศาลปกครองสูงสุด มีคําส่ังกลับคําส่ังศาลปกครองชั้นตนเปนใหรับ 
คําฟองไวพิจารณา 

 
  ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให

/ศาลปกครอง...
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ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังในเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปน 
การออกกฎ คําส่ัง หรือการกระทําอื่นใดและคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ี
ดังกลาวลาชาเกินสมควร และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหนิยามคําวาคําส่ังทางปกครอง หมายความวา (๑) การใชอํานาจตามกฎหมาย
ของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปล่ียนแปลง โอน 
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวร
หรือชั่วคราว เชน การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง  
และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ (๒) ...ขอเท็จจริงปรากฏวา คดีนี้ 
ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนฟองวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซึ่งเปนเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดอนุญาตใหนายอนันต  พารา กอสรางอาคารโรงเรือนเล้ียงสัตว
เพื่อใชเปนสถานท่ีเพาะเลี้ยงสุกร จํานวน ๘๐๐ ตัว ณ หมูที่ ๑๐ ตําบลนาเริก อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี ตามใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร ตอเติมอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ. ๑)  
เลขท่ี ๒๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากอยูใกล 
แหลงชุมชน วัด โรงเรียน และลําคลอง ซึ่งจะสงผลกระทบตอสภาพความเปนอยูของชุมชน
ในบริเวณใกลเคียงไมวาจะเปนเรื่องกล่ินของมูลสุกร เสียงรองของสุกรขณะหิวอาหาร  
การบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากการทําความสะอาดคอกสุกร แมวาจะมีการปูผารองกนบอบําบัด
น้ําเสีย แตการลางคอกสุกรจะลางดวยโซดาไฟ และฤทธิ์ของโซดาไฟจะคอยๆ กัดกรอนผาปู
ใหขาดหลังจากนั้นน้ําเสียจะไหลลงสูคลองซึ่งอยูดานหลังของโรงเล้ียงสุกรทําใหน้ําในคลอง
เนาเสีย สงผลกระทบตอการทํานา การใชน้ําเพื่อการเกษตรและการจับสัตวน้ําในลําคลองของ
ชาวบาน นอกจากนี้การทําประชาคมหรือประชาพิจารณไมไดทําใหครอบคลุมพื้นที่ 
ที่จะไดรับผลกระทบทั้งหมด กลาวคือ พื้นที่หมูที่ ๒ ถึงหมูที่ ๘ และหมูที่ ๑๓ ของตําบลนาเริก 
อําเภอพนัสนิคม ซึ่งจะไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงเล้ียงสุกรดังกลาว  
แตไมไดรวมทําประชาคมหรือประชาพิจารณดวย ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนจึงคัดคาน 
การประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสุกรดังกลาว โดยใหทําประชาคมหรือประชาพิจารณใหม 
ใหครอบคลุมพื้นที่ที่มีผูไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการเพาะเล้ียงสุกรดังกลาว  
แตผูถูกฟองคดีทั้งสองก็มิไดจัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณใหม ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคน

/จึงนําคดี...



 
๑๓

จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหพิพากษาหรือมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่ออกใบอนุญาตกอสรางอาคารโรงเรือนเล้ียงสัตวเพื่อใชเปนสถานที่เพาะเล้ียงสุกร  
เลขท่ี ๒๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการ 
ทําประชาคมหรือประชาพิจารณการประกอบกิจการเพาะเล้ียงสุกรกอนดําเนินการตอไป  
คดีนี้จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมายในการออกคําส่ังและละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให 
ตองปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามลําดับ 
  อยางไรก็ตาม ผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองจะตองเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได อันเนื่องจาก 
การกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ  
และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายตองมีคําบังคับตามที่กําหนด 
ในมาตรา ๗๒ และในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําได
ตอเมื่อมีการดําเนินการตามข้ันตอนและวธิีการดังกลาว และไดมีการส่ังการตามกฎหมายนั้น 
หรือมิไดมีการส่ังการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด ทั้งนี้  
ตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และโดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ 
บัญญัติวา บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม ยอมมีสิทธิ
อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและ 
ของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืน และมาตรา ๖๗ 
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา 
และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง 
สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง 
ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต 
ของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม คดีนี้แมเหตุแหงการฟองคดี 
จะสืบเนื่องมาจากการท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังอนุญาตใหนายอนันต กอสรางอาคาร

/โรงเรือน...



 
๑๔

โรงเรือนเล้ียงสัตวเพื่อใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกร โดยไมดําเนินการจัดทําประชาคมหรือ
ประชาพิจารณใหผูฟองคดีทั้ง ส่ีสิบสองคนและประชาชนในทองถิ่นลงมติวาสมควร 
ประกอบกิจการดังกลาวหรือไมก็ตาม แตการอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือนดังกลาว 
ก็จะนําไปสูการเพาะเล้ียงสุกร ซึ่งการประกอบกิจการดังกลาวเปนที่ประจักษโดยท่ัวไปวา
กอใหเกิดน้ําเสีย ส่ิงปฏิกูล ตลอดจนกล่ินและเสียง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดกําหนดใหการเล้ียงสุกร
เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือ 
ออกสูส่ิงแวดลอม และกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ
ประเภทการเล้ียงสุกร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลงวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่อง กําหนดใหการเล้ียงสุกรเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตอง 
ถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม และเรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรตามลําดับ 
ประกอบกับ ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนอยูอาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรมในทองที่ 
ตําบลนาเริก อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อันเปนชุมชนทองถิ่นของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนจึงมีสิทธิมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและ 
ย่ังยืน ทั้งนี้เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนและสิทธิดังกลาวยอมไดรับ 
ความคุมครองตามความเหมาะสม ตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนจึงเปนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเล่ียงไดอันเนื่องจาก 
การกระทําหรือการงดเวนการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองและการแกไขหรือบรรเทา 
ความเดือดรอนหรือความเสียหายนั้นตองมีคําบังคับใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่ออกใบอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือนเล้ียงสัตวเพื่อใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกร  
และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการจัดทําประชาคมและประชาพิจารณตอไป ตามมาตรา ๗๒ 
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และโดยที่การออกใบอนุญาตใหกอสรางอาคาร

/โรงเรือน...



 
๑๕

โรงเรือนเล้ียงสัตวเพื่อใชเปนสถานที่เพาะเล้ียงสุกรเปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือ
หนาที่ของบุคคลอันเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนมิใชคูกรณีในการออกคําส่ัง 
ทางปกครองดังกลาว ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนจึงไมอยูในบังคับตองดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนการฟองคดีตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
  ปญหาที่จะตองพิจารณาตอไปมีวา ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนไดย่ืนฟองคดี
ภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือไม โดยที่มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวา การฟองคดีปกครอง
จะตองย่ืนฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี หรือนับแตวันที่
พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจง 
จากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับแตเปนคําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวา 
ไมมีเหตุผล แลวแตกรณี เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น มาตรา ๕๒ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา การฟองคดีปกครองที่ย่ืนเมื่อพนกําหนดเวลา
การฟองคดีแลว ถาศาลปกครองเห็นวาคดีที่ ย่ืนฟองนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวม  
หรือมีเหตุจําเปนอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ได 
ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อนุญาตใหนายอนันต กอสรางอาคารโรงเรือนเล้ียงสัตว
เพื่อใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยงสุกรตามใบอนุญาต เลขที่ ๒๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน 
๒๕๕๓ แตไมปรากฏหลักฐานวาผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนไดรูถึงการอนุญาตใหนายอนันต
กอสรางอาคารโรงเรือนเล้ียงสัตวเพื่อใชเปนสถานที่เพาะเล้ียงสุกรในวันใด แตอยางชา 
ไมเกินวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งเปนวันที่ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนไดมีหนังสือคัดคาน 
การอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือนเล้ียงสัตวเพื่อใชเปนสถานท่ีเพาะเล้ียงสุกรตอนายก
องคการบริหารสวนตําบลนาเริก เมื่อผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ จึงเปนการย่ืนฟองคดีเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว  
แตการฟองคดีของผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนเปนการคุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

/เพื่อใหดํารงชีพ...
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เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตราย 
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนในตําบลนาเริก อันเปนชุมชนทองถิ่นของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
กรณีถือไดวาเปนการฟองคดีเพื่อประโยชนแกสวนรวม ศาลปกครองยอมมีอํานาจ 
ที่จะรับคดีนี้ไวพิจารณาได ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว การท่ี 
ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ
และไมไดพิจารณาคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว 
กอนการพิพากษาของผูฟองคดีทั้ งส่ี สิบสองคน ศาลปกครองสูงสุดไม เห็นพองดวย  
จึงมีคําส่ังใหรับคําฟองไวพิจารณาและใหศาลปกครองชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับ 
คําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของ 
ผูฟองคดีทั้งส่ีสิบสองคนตอไป 
 
นายสุชาติ  มงคลเลิศลพ                                                     ตุลาการเจาของสํานวน 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
นายไพบูลย  เสียงกอง 
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด 
 
นายสุเมธ  รอยกุลเจริญ 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
นายพรชัย  มนัสศิริเพ็ญ 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
นางมณีวรรณ  พรหมนอย 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

วันที่อาน ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
หฤทัย : ผูพิมพ 


