(บทความเผยแพร่ ในเพจอุทาหรณ์จากคดีปกครอง)
จัดการน้ําในเขื่อนโดยชอบแตน้ําทวมนาขาว ... ตองชดใชหรือไม ?
ลุงเปนธรรม

ขณะเขี ยนบทความนี้ ... มี ขาวน้ํ าท วม จ.ป ตตานี และ จ.ยะลา ลุ งก็ใจคอไมดี เปนหวง
ผูประสบภัย ขาววามวลน้ําจากเขื่อนบางลาง จ. ยะลา ยังคงไหลเขาสูแมน้ําปตตานีอยางตอเนื่อง ซึ่งเจาหนาที่
ก็กําลังพยายามใชเครื่องสูบน้ําและเครื่องผลักดันน้ํา และเปดประตูระบายน้ําเพื่อเรงระบายน้ําลงสูอาวไทย
ลุงขอสงกําลังใจใหทุกคนและทุกฝายนะครับ …
• เหตุใดจึงกลายเปนคดี ...
ปญหา “อุทกภัยหรือน้ําทวม” ถือเปนภัยธรรมชาติอยางหนึ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได นอกจาก
ภัยธรรมชาติ ดังกลาวแล ว ก็ยังอาจเกิดจากการบริหารจัดการน้ําของรัฐ เชน การบริหารจัดการน้ําในเขื่อน
หรืออางเก็ บน้ําของหน วยงานของรัฐผูมีหนาที่แล วน้ํ าไหลทวมที่ นาชาวบาน ซึ่งทั้งสองกรณียอมกอใหเกิด
ความเสียหายแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของผูประสบเหตุได ... ไมมากก็นอย
ในกรณีหากความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของหนวยงานของรัฐผูมีหนาที่บริหารจัดการน้ํา
เพื่ อรั กษาประโยชน ของคนส วนใหญ ผู ประสบภั ยที่ ได รั บ ความเสี ย หายจะมี สิ ทธิ เรี ยกร องค าเสี ยหาย
หรือคาชดเชยตาง ๆ จากรัฐไดหรือไม ? มาดูตัวอยางคดีนี้ ที่ลุงนํามาฝากกันครับ
มูลเหตุของเรื่องเกิดจาก ... เมื่อประมาณกลางเดือนตุลาคม 2550 มีพายุโซนรอนและ
รองมรสุมพัดผานประเทศไทย ทําใหฝ นตกหนักบริ เวณอางเก็บ น้ําเขื่อนอุบลรัตนและบริเ วณใกลเคีย ง
จํานวนมาก น้ําที่กักเก็บไวในอางเก็บน้ําจึงมีปริมาณเกินความจุอางและไหลเออเขาทวมที่นาบริเวณนั้น
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบเขื่อนดังกลาวจึงไดให
เจ าหน าที่ เข าสํ ารวจพื้ นที่ แล วพบว า นาข าวของนายเพชรและนางพลอยถู กน้ํ าท วมและเสี ยหาย กฟผ.
จึงกําหนดเงินชวยเหลือในอัตราไรละ 2,000 บาท โดยนําหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติปลีกยอยเกี่ยวกับการให
ความชวยเหลือดานการเกษตรผูประสบภัยพิบั ติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2549 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และมติ คณะรั ฐมนตรี เรื่ อง แนวทางการให ความช วยเหลื อผู ประสบอุ ทกภั ย ป 2550 มาเป นแนวทาง
แตผูฟองคดีทั้งสองไมยอมรับในอัตราดังกลาว จึงนําคดีมาฟองเพื่อขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาให กฟผ.
(ผูถูกฟองคดี) ชําระเงินคาทดแทนความเสียหายในจํานวนที่เพิ่มขึ้นตามที่ไดรับความเสียหายจริง
• ประเด็นปญหา ...
กฟผ. ตองรับผิดจากการบริหารจัดการน้ําจนเปนเหตุใหน้ําทวมนาขาวและตนขาวของ
นายเพชรและนางพลอยเสียหายหรือไม ? และเพียงใด ?
• ศาลทานวาดังนี้ ...
เมื่อ กฟผ. เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2511 และถื อเปน หน วยงานทางปกครอง โดยเขื่ อนอุ บลรั ตน อยู ในความดูแลรั บผิ ดชอบของ กฟผ.
เพื่อใชในขอบวัตถุ ประสงคในกิจการของ กฟผ. การควบคุมปริมาณน้ํ าที่กักเก็ บหรือระบายจากอ างเก็บน้ํ า
เขื่อนอุบลรัตนจึงเปนอํานาจหนาที่โดยตรงของ กฟผ. ที่จะเปนผูพิจารณาดําเนินการ โดยคํานึงถึงประโยชน
มากที่ สุ ดจากการควบคุ มลุ มแม น้ํ า ที่ มีการสรางเขื่อนดังกลาวนั้ น และแคว ลํ าน้ํา ทางน้ํา คลอง หรื อ
คลองสงน้ําที่มีตอเนื่องกับลุมแมน้ํานั้นใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
การที่ฝนตกหนักตอเนื่องเปนเวลาหลายวัน โดยรวมระยะเวลาที่น้ําไหลเขาสูอางเก็บน้ํา
เขื่อนอุบลรัตนจนเกินระดับกักเก็บสูงสุดไดประมาณ 31 วัน และ กฟผ. อางวาไมอาจใชวิธีระบายน้ําออก
จากเขื่อนโดยการเปดประตูเขื่อนใหน้ําไหลลงไปตามลุมน้ําตาง ๆ ทายเขื่อนได เพราะจะทําใหเกิดภาวะน้ํา
จํานวนมากไหลหลากอยางรวดเร็วและรุนแรงเขาทวมที่ดินและทรัพยสินของประชาชนที่อยูดานใตของเขื่อน
ซึ่งมีอยูจํานวนมากกวา กฟผ. จึงระบายน้ําผานเครื่องกําเนิดไฟฟา เปนเหตุใหน้ําในเขื่อนเกินระดับกักเก็บน้ําสูงสุด
และไหลเออเขาทวมที่ดินของราษฎรดานเหนือเขื่อนรอบอางเก็บน้ํา รวมทั้งที่นาของนายเพชรและนางพลอย
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เห็นไดวาการบริหารจัดการน้ําในชวงเวลาดังกลาว เปนการคํานึงถึงประชาชนที่อยูบริเวณ
ใตเขื่อนซึ่งไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวมอันเกิดจากอิทธิพลพายุและรองมรสุมอยูแลว ไมใหเปนการ
ซ้ํ า เติ ม และเสี ยหายหนั กขึ้ นไปอี กตามแผนบริ หารจั ดการน้ํ าที่ มีการประชุ มหารื อร วมกั นกั บกรมชลประทาน
การบริหารจัดการน้ําของ กฟผ. จึงเปนการใชอํานาจโดยชอบภายใตกรอบของมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติ
การไฟฟาฝายผลิตฯ
แตเมื่อการบริหารจัดการน้ําดังกลาวซึ่งคํานึงถึงประชาชนจํานวนมากกวาที่อยูใตเขื่อน ไดทําให
น้ําในเขื่อนเกิ นระดับกักเก็บ และเออทวมที่ นาและตนขาวที่กําลังออกรวงของนายเพชรและนางพลอย
ซึ่ ง อยู เ หนื อ เขื่ อ นได รั บ ความเสี ย หาย ไม ส ามารถเก็ บ เกี่ ย วได กฟผ. จึ ง ต อ งรั บ ผิ ด จากการใช อํ านาจ
ตามกฎหมายของตนตามหลักความรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิด อันเปนความรับผิดอยางอื่นของ กฟผ.
ที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับเพื่อเยียวยาความเสียหายใหแกนายเพชรและนางพลอยไดตามมาตรา 9
วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
ดั งนั้ น กฟผ. จึ งต องเยี ยวยาความเสี ยหายโดยชดใชค าทดแทนความเสียหายแก นายเพชร
และนางพลอยเต็มตามความเสียหายที่แทจริง โดยเทียบเคียงกับผลผลิตเฉลี่ยในภาวะปกติในปเดียวกันซึ่งปรากฏ
ข อมู ลตามหนั งสื อสํ านั กงานเศรษฐกิ จการเกษตร และราคาเฉลี่ ยในป เดี ยวกั นซึ่งปรากฏตามหนั งสือธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรที่แนบมากับหนังสือเกษตรจังหวัด
เมื่ อคดี นี้ เป นคดี พิพาทเกี่ ยวกับความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองอั นเกิ ดจาก
การใชอํานาจตามกฎหมาย ซึ่งไมมีกฎหมายกําหนดถึงการเรียกดอกเบี้ยไวเชนเดียวกับการกระทําละเมิด กรณีจึง
ตองนํ าบทบั ญญั ติแห งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับในฐานะบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง
โดยมาตรา 224 วรรคหนึ่ง กําหนดใหคิดดอกเบี้ยในหนี้เงินในระหวางเวลาผิดนัดรอยละ 7.5 ตอป และมาตรา 204
วรรคหนึ่ง กําหนดวา ถาหนี้ถึงกําหนดชําระและภายหลังเจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้แลว ลูกหนี้ยังไมชําระหนี้
ถือวาลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัด
เมื่อคดีนี้ไมปรากฏขอเท็จจริ งวานายเพชรและนางพลอยไดมีหนังสือแจงให กฟผ. ชําระเงิ น
คาทดแทนเมื่อใด กรณีจึงไมอาจถือวามีการแจงเตือนแลว กฟผ. จึงยังมิไดตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้ตามมาตรา 204
วรรคหนึ่ ง และมาตรา 224 วรรคหนึ่ ง แห งประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ชย เมื่ อนายเพชรและนางพลอย
นํ า คดี มายื่ นฟ องในวั นที่ 12 กุ มภาพั นธ 2551 จึ งย อมมี สิ ทธิ เรี ยกให กฟผ. ชํ าระดอกเบี้ ยได ในอั ตรา
รอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินคาทดแทนความเสียหายนับแตวันที่ฟองคดีเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 208/2562)
• รูไวไดประโยชน
1. การใชอํานาจตามกฎหมายในการบริหารจัดการน้ําภายในเขื่อนหรืออางเก็บน้ํา แมจะกระทํา
โดยชอบเพื่อประโยชนแกสวนรวม แตหากการกระทําดังกลาวสงผลโดยตรงใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของ
บุคคลที่อยูโดยรอบหรือใกลเคียงซึ่งไดรับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ํา หนวยงานของรัฐผูมีหนาที่ตองรับผิด
ต อบุ คคลนั้ น ตามหลั กความรั บผิ ดของรั ฐโดยปราศจากความผิดหรื อความรับผิดอยางอื่นของรั ฐ ซึ่งผู เสี ยหาย
ยอมไดรับการชดเชยตามความเสียหายที่แทจริง
2. การกําหนดดอกเบี้ยกรณีความรับผิดอยางอื่นของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
ดังกลาว ใหนํามาตรา 204 วรรคหนึ่ง และมาตรา 224 วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ
ในฐานะบทกฎหมายที่ใกลเคี ยงอยางยิ่ งตามมาตรา 4 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน ซึ่งหากผูฟองคดี
(เจาหนี้) ไมไดมีหนังสือแจงเตือนใหผูถูกฟองคดี (ลูกหนี้) ชําระเงินคาทดแทนความเสียหายใหแกตน จึงยังถือไมไดวา
ลูกหนี้ตกเป นผูผิ ดนั ดและยั งไม ตองเสี ยดอกเบี้ ยให แก ผูฟองคดี ดังนั้ น ผู ฟองคดีจะมี สิทธิเรี ยกให ผูถูกฟ องคดี
ชําระดอกเบี้ยไดนับตั้งแตวันฟองคดีเปนตนไปในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะชําระเสร็จ
(ปรึ กษาการฟ องคดี ปกครองได ที่สายดวนศาลปกครอง 1355 และสื บค นเรื่องอื่น ๆ ได จาก
www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูยอยอุทาหรณจากคดีปกครอง)
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