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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์ด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้นในการด าเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าในศาลปกครองขอนแก่น ศึกษาบทบาทของศาลปกครอง
ขอนแก่นในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ า และศึกษาวิเคราะห์และจัดท า
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องและอุปสรรคในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรน้ าในศาลปกครองขอนแก่น ใช้วิธีวิจัยแบบบรรยาย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ตุลาการศาลปกครอง
ขอนแก่น  พนักงานคดีปกครอง และประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง    ผล
การศึกษาพบว่าศาลปกครองขอนแก่นมีบทบาทส าคัญในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรน้ า กรณีลุ่มน้ าล าพะเนียง จังหวัดหนองบังล าภู สามารถด ารงความเป็นอิสระ เป็นกลาง ยึดประโยชน์ส่วนรวมและ
ความเป็นธรรมของสังคม ใช้ระบบการพิจารณาคดีแบบไต่สวนมีการแสวงหาข้อเท็จจริง และหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งไม่ถูก
จ ากัดอยู่แต่เฉพาะพยานหลักฐานของคู่กรณี ศาลปกครองขอนแก่นเรียกหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาคดี โดยแนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องและอุปสรรคใน
การด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ า ควรจัดอบรมให้ความรู้กับตุลาการศาลปกครอง 
พนักงานคดีปกครองเกี่ยวกับข้อพิพาทการจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้สามารถพิจารณาคดีพิพาทได้อย่างยุติธรรม รวดเร็ว 
รวมทั้งให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับคดีปกครอง ศึกษาแนวทางรูปแบบในการด าเนินกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทใน
ต่างประเทศท่ีมีลักษณะเดียวกัน  

 
ค าส าคัญ: บทบาท ศาลปกครองขอนแก่น ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง คดีปกครอง 
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Abstract 
 

The research aimed to study the conditions of legal proceedings, problems and obstacles found 
in the legal proceedings of the dispute over the water resource management; to explore the role of the 
Khon Kaen administrative court in the legal proceedings and analyze the recommendations and guidelines 
to deal with the flaws and obstacles in the legal proceedings. The population used in the study was 
consisted of arbitrators, authorities for the cases, and the public members.  The research instrument was a 
structured interview.  The study found that the administrative court in question was neutral and adhered 
to a common interest of the public and social legitimacy. It based its investigation not only on the 
witness’ evidence, but also on facts and other types of evidences.  It also demanded more evidence from 
other agencies concerned including the personal witness in the case trial.  The guidelines to solve the 
dispute over the water resources could be as follows.  The arbitrators and the authorities concerned 
should be given training on the cases so that they could handle the cases more efficiently and quickly. a 
similar case in other countries should be studied and applied to relevant cases.  

 
Keywords: Role of Khon Kaen Administrative Court, Arbitrators, Authorities Responsible for the Cases 
 

บทน า 
ศาลปกครอง เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาพิพากษา    
“คดีปกครอง” ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน และข้อพิพาท
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้วยกันเอง ทั้งนี้ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการ
ปฏิบัติราชการ  เนื่องจากการด าเนินงานของราชการต้อง
มีการติดต่อกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ ง
บางครั้งอาจไปกระทบสิทธิเสรีภาพจนประชาชนรู้สึกว่า
ตนไม่ได้รับความ  เป็นธรรม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนจน
เป็นข้อพิพาทหรือโต้แย้งระหว่างประชาชนกับทาง
ราชการขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่มีความเป็นกลาง มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญในหลักกฎหมายมหาชนมาท า
หน้าที่ตัดสินช้ีขาดข้อพิพาทดังกล่าว  ความจ าเป็นต้องมี
ศาลปกครองพิจารณาจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งพอ
สรุปได้ ดังนี้ 

1.  เพื่อท าหน้าที่ในการ “ตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐของฝ่ายบริหาร” อันเป็นไปตามหลักนิติรัฐของประเทศ
ที่ปกครองโดยกฎหมาย โดยฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครอง
ไม่สามารถใช้อ านาจตามอ าเภอใจได้ ต้องใช้อ านาจเท่าที่มี
กฎหมายให้อ านาจไว้เท่านั้น    

2.  เพื่อท าหน้าที่พิจารณาตัดสินข้อพิพาททาง
ปกครอง  เพื่ อ  “รักษาดุ ลยภาพระหว่างประโยชน์
สาธารณะและสิทธิเสรีภาพของประชาชน” ทั้งนี้เพราะโดย
ธรรมชาติ ของการใช้อ านาจรัฐในการจัดท าบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมนั้น ย่อมอาจไป
กระทบหรือไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือ
ปัจเจกชนจนเกิดเป็นข้อพิพาททางปกครองขึ้นได้  

3.  เพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินข้อพิพาท
ทางปกครองด้วย “ระบบไต่สวน” ซึ่ งเป็นระบบที่ถูก
ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับวิธีพิจารณาคดีปกครอง อัน
เป็นข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้อ านาจทางปกครองโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายหรือจากการละเลยล่าช้าในการปฏิบัติ
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หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดของฝ่ายรัฐเพราะธรรมชาติ
ของคดีปกครอง คู่กรณีอยู่ในสถานะที่ไม่เท่าเทียมกัน โดย
คู่กรณีฝ่ายรัฐย่อมเป็นฝ่ายที่เหนือกว่า เนื่องจากเอกสาร
หลักฐานส าคัญเกือบทั้งหมดจะอยู่ในความครอบครองของ
ฝ่ายรัฐแทบทั้ งสิ้น หากใช้วิธีพิจารณาคดีด้วยระบบ
กล่าวหาที่คู่ความต้องเป็นฝ่ายกล่าวอ้างและหยิบยก
พยานหลักฐานมาหักล้างกันเอง จะไม่เป็นธรรมเพราะเป็น
การยากที่ประชาชนจะไปแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆ มา
ต่อสู้คดีกับฝ่ายปกครองได้ รวมทั้งเป็นไปได้ยากที่ฝ่าย
ปกครองซึ่งเป็นผู้ถือครองข้อมูลจะเสนอข้อมูลที่จะส่งผลให้
ตนเองเป็นฝ่ายแพ้คดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิธีพิจารณาคดี
ด้วยระบบไต่สวนของศาลปกครองจึงมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะของคดีปกครอง เนื่องจากศาลจะเป็น
ผู้ มี บทบาทส าคัญ ในการแสวงหาข้ อ เท็ จจริ งและ
พยานหลักฐานต่างๆ ซึ่งจะไม่ถูกจ ากัดอยู่แต่เฉพาะเท่าที่
คู่กรณียื่นเสนอต่อศาลเท่านั้น  

4.  เพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินข้อพิพาท
ทางปกครองด้วย “ระบบตุลาการผู้เชี่ยวชาญ” ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากศาลปกครองใช้วิธีพิจารณาคดีด้วยระบบ ไต่
สวนซึ่งมีความจ าเป็นต้องด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดี
โดยตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญหรือช านาญการเฉพาะ 
เพราะตุลาการจะเป็นผู้พิจารณาเอกสารหลักฐานในคดี
ทั้งหมดและพิเคราะห์ว่าหลักฐานใดมีความส าคัญและ
จ าเป็นต่อการวินิจฉัยคดีที่จะต้องเรียกเอาจากฝ่ายปกครอง
หรือ ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ฉะนั้นคุณสมบัติของ
ผู้ที่จะเป็นตุลาการศาลปกครอง นอกจากจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายแล้ว ยังต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในงานบริหารราชการ
แผ่นดินด้วย โดยผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นตุลาการ
ศาลปกครองจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี  และต้องมี
คุณสมบัติหรือประสบการณ์ตามที่กฎหมายก าหนด  

5.  ประเทศไทยจ าเป็ นต้ องมี องค์ กรศาลที่ มี     
ความเป็นอิสระจากฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และศาล 
กล่าวคือ ในการท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของ
ศาลปกครองนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเป็น
เอกเทศ เพราะศาลต้องท าหน้าที่ได้อย่างอิสระและด้วย
ความเป็นกลาง โดยปราศจากอิทธิพลและการช้ีน าโดย
องค์กรใดๆ นอกจากนี้เหตุที่ศาลปกครองและศาลยุติธรรม
ควรท าหน้าที่อย่างเป็นอิสระต่อกันนั้น เนื่องจากแนวคิด

และภูมิหลังในการพัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดี ตลอดจน
การก าหนดคุณสมบัติของผู้พิพากษาหรือตุลาการนั้นมี
ความแตกต่างกัน โดยระบบกล่าวหาของศาลยุติธรรม
เหมาะส าหรับการต่อสู้คดีที่คู่ความอยู่ในสถานะที่เท่าเทียม
กันเช่นในคดีแพ่งทั่วไป ส่วนระบบไต่สวนของศาลปกครอง
เหมาะส าหรับคู่กรณีในคดีปกครองซึ่งจะอยู่ในสถานะที่ไม่
เท่าเทียมกัน ซึ่งระบบวิธีพิจารณาคดีของทั้งสองศาล
ดั งกล่ าวต่ างก็ ได้ออกแบบมาเพื่ อให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะคดีตามอ านาจหน้าที่ของตนอย่าง
ชัดเจนแล้ว  

6. เพื่ อท าหน้าที่ ในการวางหลักและสร้าง
บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทาง
ปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อสร้างสังคมธรรมาภิบาล
ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย เพราะทุกๆ ค าพิพากษาของ
ศาลปกครองที่ได้ตัดสินออกมาแล้วนั้น นอกจากจะมีผล
บังคับแก่คู่กรณีแล้ว เหตุผลและค าวินิจฉัยของศาลยังเป็น
การวางหลักและสร้างบรรทัดฐานในการท างานให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน
ทางปกครองได้ น าไปใช้ยึ ดถื อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน อันส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็จะมีแนวทางในการท างานท่ีชัดเจน
มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาข้อพิพาททางปกครอง
แล้ว ยั งท าให้การจัดท าบริการสาธารณะของรัฐเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

โครงการพัฒนาลุ่ มน้ าล าพะเนี ยง จั งหวัด
หนองบัวล าภูเป็นการจัดการระบบชลประทาน เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน และ ภัยแล้งในฤดูร้อน โดย     
กรมชลประทานได้ด าเนินการขุดลอกล าน้ า และตั้งเป็น
แผนพัฒนาลุ่มแม่น้ าล าพะเนียง ขึ้นในปี  พ.ศ. 2546 
ครอบคลุมระยะทางกว่า 150 กิโลเมตรของล าน้ า ใน 5 
อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมือง  อ าเภอนาวัง อ าเภอนากลาง 
อ าเภอโนนสัง และอ าเภอศรีบุญเรือง ชาวบ้านได้รับแจ้ง
จากกรมชลประทานว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างเสริม
รายได้และท าให้ชาวบ้านสามารถเข้ าถึงทรัพยากรน้ า
ได้มากขึ้น แต่ในความเป็นจริงมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ ใน
บริเวณแม่น้ าล าพะเนียงได้ ใช้ประโยชน์เพียงน้อยนิด 
ชาวบ้ านผู้ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบ ได้ ด า เนิ นการฟ้ อ ง            
กรมชลประทาน เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยในการสูญเสียที่ดิน
และรายได้ต่อศาลปกครองขอนแก่น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ด าเนินการ รวมถึง

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าใน
ศาลปกครองขอนแก่น  

2. เพื่อศึกษาบทบาทของศาลปกครองขอนแก่น
ในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรน้ า 

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องและอุปสรรคในการ
ด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรน้ าในศาลปกครองขอนแก่น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการด าเนินการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัย
แบบบรรยาย (Descriptive Analysis) และใช้เครื่องมือ
แบ บ มี โค รงส ร้ า ง (Structured Interview or Formal 
Interview) ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดวิธีการด าเนินการศึกษา
ไว้ 2 วิธี ดังนี้  

1 . วิ ธี ก า ร ศึ ก ษ า เอ ก ส า ร  (Documentary  
Research): โดยศึกษาหลัก เกณฑ์และรูปแบบของ
บทบาทของศาลปกครองในการด าเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ า กรณี
คดีข้อพิพาทลุ่มน้ าล าพะเนียง จังหวัดหนองบัวล าภู จาก
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศต่างๆ และศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง 
เอกสารทางวิชาการ   

2. วิธีการวิจัยสนาม (Field  Research) เป็นการ
รวบรวมข้อมูลจะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-
Depth Interview) ซึ่ ง เป็ น ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ แ บ บ มี
โครงสร้างแน่นนอน (Standardized or Structured 
Interview) คือ เป็นการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ที่
ได้สร้างขึ้น 
 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีพิพาท
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ า ได้แก่ ตุลาการศาล
ปกครองขอนแก่น  จ านวน 2  คน  พนักงานคดีปกครอง 
จ านวน 5 คน และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท   
(ผู้ฟ้องคดี)  จ านวน 5 คน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึ กษาใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ (Structured Interview or Formal Interview) 
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ การสัมภาษณ์มีลักษณะคล้าย
กับการใช้แบบสอบถาม โดยเป็นค าถามแบบปลายเปิด 
ค าถามต่างๆ ได้ถูกก าหนดเป็นแบบสัมภาษณ์ขึ้นใช้
ประกอบการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นการสัมภาษณ์ที่มี
ค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใด    
ก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน (Standardized Questionnaire)       
มีล าดับขั้นตอนเรียงเหมือนกัน   

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา จะเป็นข้อมูลที่ไม่ใช้
ตัวเลข แต่จะประกอบด้วยการพรรณนาที่มีรายละเอียด 
และมีการอ้างอิงโดยตรงเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าหรือข้อมูลทางเอกสาร 
ดั งนั้น  ข้อมูลที่ ได้ จากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ 
( Interview Research) แ ล ะ ข้ อ มู ล เอ ก ส า ร ต่ า ง ๆ 
(Document Research) จะถูกน ามาวิ เคราะห์  โดย
เชื่อมโยงสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ ตามข้อเท็จจริง ท้ังในเชิงเหตุ
และผล ซึ่งการวิเคราะห์จะออกมาในรูปเชิงพรรณนา
น าไปสู่ค าตอบในการศึกษาและสรุปตีความตามหลัก
วิชาการ ประกอบการเขียนรายงานเพื่อ ช้ีให้เห็นถึง
สภาพการณ์ด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรน้ า บทบาทของศาลปกครองขอนแก่น
ในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรน้ า   
 
ผลการวิจัยและอภิปลายผล 

จากผลการศึกษาเรื่อง บทบาทของศาลปกครอง
ขอนแก่นในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีพิพาท
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ า  สามารถสรุปและ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  สภาพการณ์ด าเนินการ  ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีพิพาท
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ า สรุปและอภิปรายผลได้
ว่าตุลาการศาลปกครองขอนแก่นและพนักงานคดี
ปกครองเข้ าใจบทบาทของตน เองในการด า เนิ น
กระบวนการพิจารณาคดีพิพาทว่ามีบทบาทส าคัญในการ
แสวงหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งพยานหลักฐานและต้อง
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ด าเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้ประชาชน
เกิดความเช่ือมั่น โดยมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของ
หลักฐานเนื่องจากมีประชาชนผู้เสียหายจ านวนมากและ
ประชาชนบางรายไม่สามารถเขียนค าฟ้องเองได้ต้อง
อาศัยผู้อื่นในการเขียนค าฟ้อง และปัญหาในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงเนื่องจากพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลต้อง
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ประชาชนเห็นว่าศาล
ปกครองขอนแก่นมีบทบาทส าคัญในการพิพากษาคดีลุ่ม
น้ าล าพะเนียง โดยเห็นว่ามีความปัญหาในการเดินทางมา
ที่ศาลปกครองขอนแก่นเนื่องจากต้องเหมารถยนต์ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และศาลปกครองขอนแก่นใช้
ระยะเวลาในการพิพากษาคดีนาน ท าให้ตนไม่สะดวกใน
การติดต่อกับศาลปกครองขอนแก่น 

ส่วนที่ 2 บทบาทของศาลปกครองขอนแก่นใน
การด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ า กรณีลุ่มน้ าล าพะเนียง จังหวัดหนองบัวล าภู 
สรุปและอภิปรายผลได้ว่า ตุลาการศาลปกครองขอนแก่น
และพนักงานคดีปกครอง มีบทบาทตามอุดมคติ คือ   
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายพิจารณาความ เป็นกลาง 
ยึดหลักความยุติธรรม ประโยชน์ประชาชนและประโยชน์
สาธารณะเป็นหลัก โดยศึกษากฎหมายและน าหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรน้ าและกฎหมายเกี่ยวกับการท าละเมิดมาใช้ใน
การพิจารณาคดี สอดคล้องต่อ Broom และ Selznick 
(1973: 36) พอสรุปได้ว่า บทบาทตามอุดมคติ  เป็น
บทบาทที่มีการก าหนดสิทธิหน้าที่  ระบุเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือมีตัวบทกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดให้ท าตาม
ต าแหน่ง ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่า บทบาทของผู้ที่ใช้
อ านาจในการพิจารณาคดีจ าเป็นอย่างยิ่งต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ และต้องยุติธรรม
กับทุกฝ่าย บทบาทที่ เป็นจริงตุลาการศาลปกครอง
ขอนแก่นและพนักงานคดีปกครอง มีบทบาทที่เป็นจริง 
โดยตุลาการศาลปกครองขอนแก่นและพนักงานคดี
ปกครองได้ศึกษาข้อเท็จจริงและก าหนดประเด็นข้อ
พิพาทเกี่ยวกับการจัดการน้ าของกรมชลประทานให้
ถูกต้องเพื่อให้การแสวงหาข้อเท็จจริงถูกต้องตามประเด็น
ข้อพิพาท และวางแผนการด าเนินการให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่ก าหนดไว้ ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน ขั้นตอนการ

ตรวจค าฟ้องและการพิจารณาความเสียหายให้เป็นธรรม
กับประชาชนและคุ้มครองประโยชน์ของรัฐไปพร้อมกัน 
สอดคล้องต่อ อเนก คันทับ (2555 : 10) พอสรุปได้ว่า 
บทบาทเป็นการกระท าที่เกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตของสถานภาพหรือต าแหน่งทางสังคมที่ด ารงอยู่  
ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่าบทบาทที่เป็นจริงเป็นการท า
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ คือไม่ได้มอบหมายให้ท าหน้าที่ แต่ท า
ตามบทบาทที่ควรท าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร บทบาทที่ควรปฏิบัติ  ตุลาการศาลปกครอง
ขอนแก่นและพนักงานคดีปกครอง มีบทบาทที่ควรปฏิบัติ 
โดยตุลาการศาลปกครองขอนแก่นและพนักงานคดี
ปกครองควรใช้ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 
รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ในการด าเนินกระบวนการพิจารณา
คดีพิพาทเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าล า
พะเนียง เพื่อให้การแสวงหาข้อเท็จจริงถูกต้อง ครบถ้วน 
และศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท ศึกษา
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎกีา การแสวงหาข้อมูล
สภาพแวดล้อมของลุ่มน้ าล าพะเนียงที่ เป็นจริง พื้นที่
พิพาท เพื่อให้การพิจารณาคดีข้อพิพาทมีความน่าเชื่อถือ 
และเป็นธรรมกับคู่กรณี สอดคล้องต่อ จารุพร เพ็งสกุล 
(2545: 25) พอสรุปได้ว่า บทบาทอันควรกระท าเป็น
บทบาทที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายแต่องค์กรหรือสังคม
มุ่งหวังให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ ควรปฏิบัติแม้จะไม่มี
กฎหมายก าหนดไว้ก็ตาม ซึ่ งผู้ศึกษามีความเห็นว่า
บทบาทที่ควรปฏิบัติเป็นการกระท าที่ส่งผลให้บทบาทที่
เป็นจริงประสบผลส าเร็จมากขึ้น 

ส่วนที่ 3  แนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องและ
อุปสรรคในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีพิพาท
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าในศาลปกครองขอนแก่น 
กรณีลุ่มน้ าล าพะเนียง จังหวัดหนองบัวล าภู  สรุปและ
อภิปรายผลได้ว่าควรมีการอบรมให้ความรู้กับตุลาการศาล
ปกครองขอนแก่นและพนักงานคดีปกครองเกี่ยวกับข้อ
พิพาทเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมอื่น 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเช่ียวชาญในคดีปกครอง และควรให้
ความรู้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับคดี
ปกครองเพื่อลดข้อพิพาทคดีปกครองที่จะเกิดขึ้น และควร
ศึกษาแนวทางรูปแบบในการด าเนินกระบวนการพิจารณา
คดีปกครองในต่ างประเทศเนื่ องจากคดีปกครองใน
ต่างประเทศได้รับการพัฒนามาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจน
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เกิดเป็นหลักกฎหมายปกครองที่ส าคัญและศาลปกครอง
ขอนแก่นควรใช้ระยะเวลาในการพิพากษาคดีให้เสร็จเร็วขึ้น 
เนื่องจากชาวบ้านบางคนต้องเดินทางไปท างานที่อ่ืนท าให้ไม่
สะดวกในการติดต่อกับศาลปกครองขอนแก่น 

 
สรุปผลการวิจัย 

โดยสรุปกลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมี ความ
คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าศาลปกครอง
ขอนแก่นมีบทบาทส าคัญในการด าเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ า โดย
ศาลปกครองขอนแก่นมีบทบาทตามอุดมคติ คือ ปฏิบัติ
หน้ าที่ ตามกรอบของกฎหมาย  ด าเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีพิพาทตามที่พระราชบัญญั ติจัดตั้ งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดไว้และยึดหลักความยุติธรรม ค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ บทบาทที่เป็นจริง
ของศาลปกครองขอนแก่นโดยตุลาการศาลปกครอง
ขอนแก่นและพนักงานคดีปกครองได้ศึกษาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับข้อพิพาทว่าผู้ฟ้องคดีที่ได้รับความเสียหายจาก
การจัดการทรัพยากรน้ าของกรมชลประทาน เพื่อพัฒนา
ลุ่มน้ าล าพะเนียงอย่างไร การจัดท าค าฟ้อง การแสวงหา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ ขุดลอกและพัฒนาล าน้ าล า
พะเนียงที่เป็นสาเหตุแห่งการฟ้องคดี รวมถึงการก าหนด
ประ เด็ นข้อพิ พ าท ให้ ถู กต้ องเพื่ อ ให้ การแสวงหา
ข้อเท็จจริงถูกต้องตามประเด็นข้อพิพาท แล้วปรับบท
กฎหมายกับข้อเท็จจริงที่เป็นข้อยุติแล้ว ประกอบกับต้อง
เตรียมการและวางแผนการพิจารณาคดีในการด าเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีพิพาทให้เป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมายและระเบี ยบที่ ก าหนดไว้  ก ารรวบรวม
ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน การหาหลักฐานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การแสวงหาข้อเท็จจริงจากเอกสารของคู่กรณี 
(ค าฟ้อง ค าให้การค าคัดค้านค าให้การ และค าให้การ
เพิ่มเติม) กรณีคดีพิพาทลุ่มน้ าล าพะเนียงศาลปกครอง
ขอนแก่นอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี (ประชาชน) ด าเนินคดีโดย
ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด และบทบาทที่
ควรปฏิบัติ ตุลาการศาลปกครองขอนแก่นและพนักงาน
คดีปกครองควรใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ประกอบกับใช้เทคนิคต่างๆในการแสวงหาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องใช้ความรู้และความ

เชี่ยวชาญประกอบกับต้องศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้องใน
การแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อให้การพิจารณาคดีได้ถูกต้อง 
รวดเร็วและยุติธรรมกับคู่กรณี  และคุ้มครองประโยชน์
ของรัฐไปพร้อมกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาท าให้ทราบถึงบทบาทของศาล
ปกครองขอนแก่นในการด าเนินการกระบวนการ
พิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าจึงขอ
แนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องและอุปสรรคในการ
ด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรน้ าในศาลปกครองขอนแก่น  ดังนี ้

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้งาน 
1) ควรจัดให้มี กิ จกรรมเพื่ อเสริมสร้างความรู้     

ความเข้าใจให้กับตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง
และเกี่ยวกับหลักการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรน้ าและทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมให้ ทันกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การด าเนินการพิจารณาคดี
ได้ถูกต้องและรวดเร็ว 
 2)  ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับศาลปกครองให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ 
เพื่ อ เสริมสร้างความรู้ความเข้ าใจถึ งบทบาทของ       
ศาลปกครองอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้าถึงศาลปกครองได้ง่ายขึ้น 
 3)  คดีพิพาทในลักษณะเดียวกันกับคดีพิพาท    
ลุ่มน้ าล าพะเนียงมีเป็นจ านวนมากศาลปกครองควรประชุม
ปรึกษาหารือกันก่อนเพื่ อให้ การแสวงหาข้อเท็ จจริ ง
ประกอบการพิจารณาไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะท าให้ได้
ข้อเท็จจริงน ามาวินิจฉัยคดีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
 4) ควรน าวิธีการไกล่เกลี่ยมาใช้ในคดีสิ่งแวดล้อม
ในศาลปกครอง เพื่อการด าเนินการกระบวนการพิจารณาคดี
พิพาทเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าเสร็จไปจากศาล
ปกครองโดยเร็ว และจะเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าใน
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง โดยการไกล่
เกลี่ยดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักการพื้นฐานของการกระท า
ทางปกครองให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 5) ระยะเวลาในการด าเนินคดีปกครองเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ไม่ควรยึดติดกับขั้นตอนการด าเนินกระบวน
วิธีพิจารณาเช่นเดียวกับคดีปกครองทั่วไป ควรลดขั้นตอน
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เพื่อการพิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเยียวยา
ความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงท ี
 6) การก าหนดค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 
ไม่ควรก าหนดตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ แต่ควรมีการก าหนดค่าเสียหายเป็นการเฉพาะ
ส าหรับคดีสิ่งแวดล้อม 
 7) ควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเช่ือถือได้ใน
การแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูล และหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาคดีเพื่อให้การด าเนินการพิจารณา
คดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว และยุติธรรม  เช่น  เครื่องมือใน
การหาที่ตั้งของพื้นที่ท่ีเกิดข้อพิพาท 
 8)  ควรยึดหลักอินทภาษ  โดยการเป็นตุลาการที่ดี
และข้าราชการที่ดีจะต้องไม่มีอคติ 4 ประการคือ ฉันทาคติ 
คือ การล าเอียงเพราะรัก การเห็นแก่อามิสสินจ้าง ลุ่มหลง
ในทรัพย์สินเงินทอง ละโมบ โลภมาก เข้าด้วยฝ่ายโจทย์หรือ
จ าเลย ต้องท าใจให้เป็นกลาง โทสาคติ คือ การล าเอียง
เพราะโกรธ พยาบาท มีความอาฆาตเคียดแค้นในใจเพราะ
เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน โมหาคติ  คือ การล าเอียงเพราะหลงใน
ลาภยศสรรเสริญ ให้ยึดมั่นในความสุจริตเที่ยงธรรมตัดสิน
คดีด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ มีความรอบรู้ในกฎหมาย รู้เท่าทัน 
ไม่ตัดสินโดยความหลง ภยาคติ คือ การล าเอียงหรือเกิด
ความแอนเอียงเพราะในใจบังเกิดความกลัว  ไม่ว่าจะกลัว
ตาย กลัวเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ผู้พิพากษาต้องท าจิตใจให้
มั่นคง ไม่หวั่นไหว ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ 
(www.museum.coj.go.th/maiao/inp.pdf) 
  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยครัง้ต่อไป 

ควรศึกษาบทบาทของศาลปกครองขอนแก่นใน
การแสวงหาข้อเท็จจริงในการด าเนินกระบวนการพิจารณา
คดีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการศึกษาอิสระฉบับนี้ผู้วิจัยสามารถ
ศึกษาและสัมฤทธิ์ผลได้ เนื่องจากได้รับความกรุณาจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์  ไสยโสภณ ที่ได้ให้
ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ เป็นประโยชน์ต่อการท า
รายงานอย่างดียิ่งจนรายงานการศึกษาอิสระฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณ์ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 

 ขอขอบพระคุณตุลาการศาลปกครองขอนแก่น 
พนักงานคดีปกครองและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในส านักงาน

ศาลปกครองขอนแก่น ประชาชนผู้ให้ข้อมูลที่ได้กรุณาให้
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 

คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา  
ครู  อาจารย์  ท่ีมีส่วนให้ชีวิตและเมตตาอบรมสั่งสอนให้
เกิดปัญญาแก่ผู้ศึกษาค้นคว้าจนประสบผลส าเร็จในชีวิต 
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