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เรียกคาเสียหาย : เหตุเสียชีวิตจากกิจกรรมฟนฟูปะการัง
โดย นายปกครอง
“ปะการัง” อัญมณีแหงทองทะเลที่นอกจากจะเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวแลว ยังเปน
ที่อยูอาศัย ที่หลบภัย และแหลงสืบพันธุของสัตวทะเลนานาชนิด ปจจุบันจะพบวาแนวปะการังไดเกิด
ความเสื่อมโทรมขึ้นอยางรวดเร็ว และตองใชระยะเวลายาวนานในการฟนฟู
กิจกรรมฟนฟูแนวปะการัง จึงถือเปนหนึ่งในกิจกรรมที่จะชวยใหแนวปะการังคงความสมบูรณ
ตามธรรมชาติเพื่อชนรุนหลังไดศึกษาและชื่นชมสืบตอไป ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวของหนวยงานของรัฐ
มักจะมีนักดําน้ําอาสาสมัครเขามารวมกิจกรรมดวย
วันนี้ ... นายปกครองก็มีกรณีตัวอยางที่ถือเปนอุทาหรณเพื่อเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวัง
ในการดําเนินกิจกรรมซึ่งอาจเกิดอันตรายตอชีวิตได
มู ล เหตุ ข องคดี เ กิ ด จาก ... สํ านั กงานบริ หารจั ดการทรั พยากรทางทะเลและชายฝ ง
ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดของผูถูกฟองคดี (กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝง) ไดจั ดกิจกรรมฟ นฟูปะการั ง
โดยรวมกับนักดําน้ําอาสาสมัคร ๒๖ คน รวมทั้งบุตรสาวของผูฟองคดีดวย โดยในขณะปฏิบัติกิจกรรม
ในทะเลลึกประมาณ ๖ เมตร บุตรของผูฟองคดีไดสงสัญญาณขอความชวยเหลือและผูรวมกิจกรรมไดนําตัว
ขึ้นมาบนผิวน้ํา จากนั้นก็เกิดการหายใจไมออกและหมดสติ จึงถูกนําตัวสงโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาตอมา
ผูฟองคดีเห็นวา เหตุการณดังกลาวเกิดจากความบกพรองของอุปกรณดําน้ําหรือการบรรจุ
กาซออกซิเจนไมเต็มถัง ทําใหออกซิเจนไมเพียงพอ เปนเหตุใหบุตรของผูฟองคดีขาดอากาศหายใจ อันเกิดจาก
ความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที่ ที่ไมตรวจสอบอุปกรณดําน้ําใหไดมาตรฐานความปลอดภัย
ก อ นนํ า ไปใช ง าน ผู ฟ อ งคดี ไ ด มี ห นั ง สื อ ขอให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ช ดใช ค า สิ น ไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แตผูถูกฟองคดีปฏิเสธไมชดใช
เนื่องจากเห็นวาเจาหนาที่ของตนไมไดกระทําละเมิด
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง เพื่อขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน
เปนคาปลงศพและคาขาดอุปการะเลี้ยงดูผูฟองคดีและบุตรของผูตาย รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
คดี มี ประเด็ นที่ ต องพิ จารณากอนว า กรณี ดั งกล าวอยู ในอํ านาจพิ จารณาพิ พากษาของ
ศาลปกครองหรือไม ?
ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา เมื่อพิจ ารณาบทบั ญญั ติ เกี่ ยวกับเขตอํานาจของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว
จะเห็นไดวา คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง แยกไดเปน ๒ ประเภท
ไดแก ๑. การกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือ
คําสั่งอื่น และ ๒. การกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาที่ลาชาดังกลาวเกินสมควร
คดี นี้ ผู ฟองคดี ฟองวา เจาหนาที่ในสังกัดผูถูกฟองคดีไมตรวจสอบอุป กรณดําน้ําก อน
นําไปใชงาน เปนเหตุใหบุตรของผูฟองคดีเสียชีวิต จึงเปนการกลาวอางเกี่ยวกับมูลเหตุของการกระทําละเมิด
ทีเ่ กิดจากการละเลยตอหนาทีต่ ามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
เมื่อการจัดกิจกรรมฟนฟูทรัพยากรปะการังอยูภายใตภารกิจตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การบริ หารจั ดการทรั พยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ๒๕๕๘ และอยู ในความรั บผิ ดชอบของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับ
การอนุ รั กษ ฟ นฟู บริ หารจั ดการทรั พยากรทางทะเลและชายฝง ดังนั้น การจั ดกิ จกรรมฟนฟู ทรั พยากร
ปะการังจึงอยูในขอบเขตหนาที่ของผูถูกฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนด

๒
และการตรวจสอบอุปกรณดํ าน้ํ าถื อเปนสวนที่ เปนสาระสําคัญของหนาที่ตามกฎหมาย
ดังกลาว กลาวคือ หากผูถูกฟองคดีไมปฏิบัติยอมทําใหภารกิจนั้นไมบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งการดําเนินกิจกรรม
ฟนฟูแนวปะการังจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคได ยอมตองมีอุปกรณการดําน้ําที่ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย
ในการใชงาน
กรณีจึงเปนขอพิพาทเกี่ยวกับการทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ อันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ดังนั้น เมื่อมูลเหตุของการกระทํา
ละเมิ ด อั น เป น เหตุ ที่ มาของการที่ ผู ฟ องคดี ยื่ น คํ าขอให ผู ถู กฟ องคดี ช ดใช ค าเสี ย หายตามมาตรา ๑๑
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองแลว คดีพิพาท
ในกรณีที่ผูฟองคดีไมพอใจผลคําวินิจฉัยของหนวยงานที่ปฏิเสธไมชดใชคาเสียหาย จึงอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองเช นกั น โดยจะต องยื่ นฟองคดีภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงผลไม ชดใช
คาเสียหายจากหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาที่ ศาลปกครองสูงสุดจึงกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
เปนใหรับคําฟองไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ. ๕๑/๒๕๖๓)
คดีนี้ ... ถือเปนขอพึงระวังสําหรับหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมฟนฟู
แนวปะการั งหรือกิ จกรรมใด ๆ ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด โดยจะต องตรวจสอบอุป กรณที่
เกี่ยวของตาง ๆ ใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย กรณีเจาหนาที่ละเลยไมตรวจสอบและเกิดความเสียหายขึ้น
แก บุ คคลภายนอก ถื อเป นข อพิ พาทเกี่ย วกับการกระทําละเมิดอัน เกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกํ า หนดให ต อ งปฏิ บั ติ อั น อยู ใ นอํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลปกครอง มิ ใช เป นกรณี
การกระทําละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ทั่ว ๆ ไป ที่จะอยูในอํานาจของศาลยุติธรรมครับ ...
(ปรึกษาคดีปกครองไดที่ ... สายดวนศาลปกครอง ๑๓๕๕)
---------------------------------------------

