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ตัดต้ นไม้ ชาวบ้ านเพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสู ง ... การไฟฟ้าต้ องชดใช้ ?
คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟั งฉบับนี้ เป็ นกรณี การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคตัดต้นไม้บริ เวณหน้าที่ดิน
ของเอกชนซึ่ งตั้งอยูบ่ นดอยแม่สลอง เพื่อเตรี ยมพื้นที่สาํ หรับขยายเขตระบบไฟฟ้ า เอกชนจึงนําคดีมาฟ้ องเพื่อเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหาย โดยคดีน้ ีศาลปกครองได้วนิ ิจฉัยในประเด็นว่าการตัดต้นไม้ถือเป็ นการกระทําละเมิดหรื อไม่ ?
เหตุของคดีเกิดจากการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคสาขาของผู้ถูกฟ้องคดี (การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค) ได้ รับคําร้ อง
จากบริ ษทั เอกชนซึ่ งประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสู งและหม้ อแปลงไปยังโรงงาน
ของบริ ษทั และการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคสาขาได้อนุมตั ิให้ดาํ เนินการตามคําขอ
โดยระหว่ างเตรี ยมการปักเสาไฟฟ้า คนงานของบริ ษทั ได้ ตัดกอไผ่ จาํ นวน 5 กอ และกิ่งก้านของ
ต้ นขีเ้ หล็กอเมริกัน 2 ต้นที่อยูร่ ิ มทางด้ านหน้ าที่ดินของผู้ฟ้องคดีซ่ ึ งเป็ นแนวของการขยายเขตระบบไฟฟ้ าแรงสู งไปยัง
โรงงาน ผู้ฟ้องคดีจึงทําหนังสื อถึงผูจ้ ดั การการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคสาขาเพื่อเรียกร้ องให้ ชดใช้ ค่าเสี ยหาย
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคสาขาไม่ชดใช้โดยอ้างว่า ต้นไม้ที่ข้ ึนอยูต่ ามขอบทางหรื อขอบถนนเป็ นเขตพื้นที่
ของกรมทางหลวง การตัดต้นไม้ก็เพื่อป้ องกันมิให้กิ่งไม้ไปแตะกับสายไฟฟ้ าแรงสู งซึ่ งกระแสไฟฟ้ าอาจจะรั่วลงมา
ทําอันตรายกับประชาชนได้
ผูฟ้ ้ องคดีโต้แย้งว่า ต้นไม้ที่ถูกตัดนั้นปลูกอยูบ่ นดอยแม่สลองซึ่ งเป็ นพื้นที่สูง ตนเองมีกรรมสิ ทธิ์
ตามจารี ตท้องถิ่น และเป็ นการปลูกไว้ใช้สอยภายในครั วเรื อนเท่านั้น จึ งนําคดี มาฟ้ องเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคาํ พิพากษา
ให้ผถู ้ ูกฟ้ องคดีชดเชยค่าเสี ยหายสําหรับกอไผ่จาํ นวน 5 กอ เป็ นเงินกอละ 50,000 บาท และสําหรับต้นขี้เหล็กอเมริ กนั
จํานวน 2 ต้น ต้นละ 20,000 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 290,000 บาท
ซึ่ งคดีนีท้ ั้งศาลปกครองชั้นต้ นและศาลปกครองสู งสุ ดได้ วินิจฉั ยเกี่ยวกับการตัดต้ นไม้ ของคนงาน
ของบริ ษัทว่ า การที่คนงานของบริษัทดังกล่ าวเข้ าตัดต้ นไม้ โดยได้ มีการประสานงานระหว่ างพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดี
และผู้มีอํานาจของโรงงานไว้ ก่อนแล้ ว ถือว่าเป็ นการกระทําของตัวแทนโดยปริ ยายของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคสาขา
ซึ่ งเป็ นสํานักงานสาขาของผูถ้ ูกฟ้ องคดี ตามนัยมาตรา 797 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และไม่ ปรากฏ
หลักฐานใดว่ าได้ มีการแจ้ งให้ ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้าว่ าจะตัดต้ นไผ่ และต้ นขีเ้ หล็กอเมริกนั ที่ผฟู้ ้ องคดีปลูกไว้ตามแนว
ของการขยายเขตระบบไฟฟ้ าแรงสูงและไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบว่ าจะกําหนดเงินค่ าทดแทนค่ าต้ นไม้ ที่ตอ้ งตัดให้แก่ผฟู ้ ้ องคดี
ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
การตัดต้นไม้ของผูฟ้ ้ องคดี จึงขัดต่อมาตรา 37 แห่ งพระราชบัญญัติขา้ งต้น และถือได้ว่าคนงาน
ซึ่ งกระทําการในฐานะตัวแทนโดยปริ ยายของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคสาขากระทําละเมิดต่ อผู้ฟ้องคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ในฐานะหน่วยงานของรัฐซึ่ งเป็ นสํานักงานใหญ่ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคสาขาตัวการโดยปริ ยายของคนงานจะต้ อง
รั บผิดชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผฟู ้ ้ องคดีตามมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539
ส่ วนประเด็นว่ าผู้ถกู ฟ้ องคดีจะต้ องรั บผิดชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ ผ้ ฟู ้ องคดีเท่ าใดนั้น ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ยว่ า การที่ผูฟ้ ้ องคดี ปลูกต้ นไผ่ ไว้ เพื่อใช้ งานในครั วเรื อน ไม่ใช่ปลูกไว้
เพื่อประโยชน์ในการค้าขาย โดยไม่ตอ้ งบํารุ งรักษามากนัก คงปล่อยให้โตตามธรรมชาติ ส่ วนต้ นขี้เหล็กอเมริ กันปลูกไว้
เพื่อให้ ร่มเงาและตัดกิ่งก้ านไปทําฟื นเพื่อทําอาหารเท่านั้น เมื่ อปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ ของผูถ้ ูกฟ้ องคดี ตดั ต้นไผ่จาํ นวน
5 กอ แต่ละกอมี ลาํ ไม้ไผ่ประมาณ 60 - 70 ลํา ตัดสู งเหนื อระดับพื้นดิ นประมาณ 1 เมตร ไม่ใช่ขุดกอไผ่ออกทั้งกอ
ส่ วนต้นขี้เหล็กอเมริ กนั ได้ตดั ฟันบริ เวณด้านที่ติดถนนสู งจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร ซึ่งการตัดลักษณะดังกล่ าวต้ นไผ่
และต้ นขีเ้ หล็กอเมริกนั ยังสามารถงอกขึน้ ใหม่ หรือแตกกิง่ ใหม่ ได้
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เมื่อพิจารณาถึงความเสี ยหายที่เกิดขึ้นและพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทําแล้ว เห็นควร
กําหนดค่ าสิ นไหมทดแทนสํ าหรับต้ นไผ่ ตามราคาที่ซื้อขายกันในท้ องตลาด คือ ลําละ 20 บาท รวมเป็ นเงิน 7,000 บาท
ส่ วนการตัดต้ นขีเ้ หล็กอเมริกันบางส่ วนนั้นย่อมทําให้ ผ้ ูฟ้องคดีขาดประโยชน์ จากการนํากิ่งก้านไปใช้ทาํ ฟื นตามที่กล่าวอ้าง
จึงเห็นควรกําหนดค่าสิ นไหมทดแทนสําหรับกิ่งก้านบางส่ วนของต้นขี้เหล็กอเมริ กนั ให้เป็ นเงิน 500 บาท ดังนั้น ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
จึ งต้องรั บผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผูฟ้ ้ องคดี เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 7,500 บาท (คําพิ พากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่
อ. 396/2558)
คดีน้ ี ถือเป็ นบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีสาํ หรับหน่ วยงานทางปกครองและเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ
ซึ่ งใช้อาํ นาจในทางปกครองว่า จะต้องกระทําการต่ าง ๆ ไปภายใต้ กรอบของกฎหมายที่ให้อาํ นาจ ไม่วา่ จะดําเนิ นการ
ด้ว ยตนเองหรื อ เป็ นการมอบหมายให้ผูอ้ ื่ น ดํา เนิ น การแทนโดยชัด แจ้ง หรื อ โดยปริ ย ายก็ต าม โดยหากกฎหมาย
ที่ให้อาํ นาจนั้นได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ หรื อขั้นตอนไว้เพื่อชดเชยความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบ
จากการดําเนิ นงานทางปกครองแล้ว หน่ วยงานหรื อเจ้าหน้าที่ ก็จําต้ องปฏิบัติให้ ครบถ้ วน เนื่ องจากการดําเนิ นงาน
หรื อการกระทําทางปกครองที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผอู้ ยูภ่ ายใต้บงั คับของการกระทํา
ทางปกครองนั้น ถือเป็ นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ผไู้ ด้รับ
ความเดื อ ดร้ อนหรื อ เสี ยหาย หรื ออาจจะเดื อดร้ อนหรื อ เสี ยหายมี สิท ธิ นําคดี มาฟ้ องต่อศาลปกครองเพื่อ เรี ย กร้ อ ง
ค่าสิ นไหมทดแทนได้ครับ !
นายปกครอง
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