(บทความเผยแพรในหนังสือพิมพทองถิ่น)

ไมหวงหาม (ตนยางนา) หักทับบานพัง ... ใครกันรับผิด ?
โดย นายปกครอง
ท า นที่ เ คยไปเที่ ย วดู ต น จามจุ รี ยั ก ษ ... แลนด ม าร ค สํ า คั ญ ของจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ซึ่งมีอายุมากกวา ๑๐๐ ป ก็คงพอจะนึกภาพความใหญโตของลําตนและกิ่งกานสาขาของตนไมใหญ (ยางนา)
ที่มีอายุเกาแกประมาณ ๒๐๐ ป วัดรอบโคนตน ๑๔ เมตร ซึ่งเปนที่มาของคดีที่จะคุยกันวันนี้ได
โดยวันดีคืนดีประมาณตีสี่ ... กิ่งของตนยางนาเจ ากรรมที่หางจากบานประมาณ ๑๐ เมตร
ไดเกิดหักลงมาทับบานเชาชั้นเดียวของผูฟองคดีที่เพิ่งปลูกไดไมนานพังเสียหายทั้งหลัง แถมยังตองขาดรายได
จากการใหเชาบานดังกลาวอีกดวย ผูฟองคดีเห็นวาเทศบาลตําบลละเลยตอหนาที่ในการดูแลรักษาหรือตัดแตงกิ่ง
ของตนยางนาซึ่งมีขนาดใหญและมีสภาพเกาแก จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง เพื่อขอใหเทศบาลฯ (ผูถูกฟองคดี)
ชดใชคาเสียหาย
เรื่องนี้เทศบาลฯ โตแยงวา ตนยางนามิใชทรัพยสินของเทศบาลฯ และไดเคยมีหนังสือสอบถาม
ไปยั งสํ านั กจั ดการทรั พยากรป าไม แล ว ได รั บแจ งว าเป นไม หวงห ามที่ ไม สามารถมอบหมายให ผูใดดู แลได
การที่ เทศบาลฯ ไดเข าไปดู แลจั ดการทํารั้ วรอบตนยางนา ก็ เพี ยงเพื่อปองกันไมใหคนเขาไปตัดหรือทํ าลาย
และเปนไปตามความตองการของประชาชนในพื้นที่ที่ตองการสงวนรักษาไวใหคนรุนหลังและนักทองเที่ยวไดชมเทานั้น
ซึ่งเทศบาลฯ ก็ไดให ความชวยเหลือผูฟองคดีตามหลั กเกณฑและวิธีการให ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบั ติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท แลว
คดี มี ประเด็ นป ญหาว า กิ่ งของต นยางนาขนาดใหญ ซึ่ งเป นไม หวงห ามที่ ขึ้ นอยู บนที่ ดิ น
สาธารณประโยชนในเขตเทศบาลฯ ไดหักโคนลงมาทับบานของผูฟองคดีเสียหาย เทศบาลฯ ตองรับผิดหรือไม ?
ศาลปกครองสู งสุ ดพิ จารณาว า ที่ ดิ น สาธารณประโยชน แ ละต น ยางนาดั ง กล า วเป น
ทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่อยูในเขตรับผิดชอบของเทศบาลฯ ซึ่งมีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะตาง ๆ รวมถึงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองที่ ตลอดจนการคุมครอง ดูแล บํารุงปาไม ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
(มาตรา ๖๗ (๔) (๗) และมาตรา ๖๘ (๘) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๑๖ (๒๔) (๒๗) และ (๓๐) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งขอ ๔ (๒) และขอ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแล
รั กษาและคุ มครองป องกั นที่ ดิ นอั นเป นสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกั บมาตรา ๑๓๐๔
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
เมื่อเทศบาลฯ ซึ่งไดเคยจัดสรรงบประมาณจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท ทําการปรับปรุงภูมิทัศนและ
กอสรางรั้วบริเวณรอบโคนตนยางนา เพื่อเปนแหลงสงเสริมการทองเที่ยว และไดยอมรับเองวาไดเขาไปจัดการ
ปองกันไมใหคนเขาไปตัดหรือทําลายตนยางนา เพื่อสงวนรักษาไวใหคนรุนหลังและใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชม
อันเปนการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลฯ จึงไมอาจปฏิเสธไดวาตนยางนาพิพาทไมอยู
ในอํานาจหนาที่รับผิดชอบของเทศบาลฯ
สวนกรณีที่ตนยางนาเปนไมหวงหาม ซึ่งการทําไมดังกลาวทุกกรณีจะตองไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ นั้น เจตนารมณของพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ สวนที่ ๒ การทําไมหวงหาม
ก็เพื่อจะเปนการควบคุมไมบางชนิดที่มีคาราคาสูงหรือหายาก ไมใหมีการทําเพื่อการคาหรือประกอบอุตสาหกรรม
เปนปริมาณมากจนเกินไป โดยไมคํานึงถึงหลักวิชาการหรือความเสียหายของพันธุไม ดวยเหตุนี้ การกระทําใด ๆ
กับไมหวงหามเพื่อประโยชนแหงการบํารุง ดูแล รักษา จึงสามารถกระทําได ไมอยูในบังคับแหงบทบัญญัติ
วาดวยการทําไมหวงหาม และไมอยูในความหมายของการทําไมหวงหามตามเจตนารมณของกฎหมาย นอกจากนี้

๒

แมอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาตนไมดังกลาวจะทับซอนกับหนวยงานราชการอื่น แตเมื่อมีกฎหมายบัญญัติ
ใหเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลฯ ในการดูแลรับผิดชอบแลว จึงไมอาจปฏิเสธอํานาจหนาที่ดังกลาวได
อีกทั้ง กิ่งของตนยางนาเคยหักโคนลงมาทับรานคาของผูฟองคดีครั้งหนึ่งแลว และผูฟองคดี
ไดแจงใหเทศบาลฯ ทราบ แตไมปรากฏวามีการดําเนินการใด ๆ กับตนยางนา และในวันเกิดเหตุก็ไมปรากฏวา
มีพายุหรือฝนตกในพื้นที่ที่จะอางวาเปนเหตุจากภัยธรรมชาติ อันจะถือเปนเหตุสุดวิสัยที่ไมอาจคาดการณหรือ
ปองกันได จึงถือวาเทศบาลฯ ประมาทเลินเลอละเลยตอหนาที่ในการดูแลรักษาตนยางนา อันเปนการกระทํา
ละเมิ ดที่ ต องชดใช ค าเสี ยหายแก ผู ฟ องคดี ตามความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง (คํ าพิ พากษาศาลปกครองสู งสุ ด
ที่ อ. ๗๔๐/๒๕๖๔)
สรุ ปได ว า ไม หวงห ามที่ ขึ้ นอยู ในที่ สาธารณะในเขตพื้ นที่ ของเทศบาลหรื อหน วยงานใด
ซึ่ งมี อํ านาจหน าที่ ตามกฎหมายในการคุ มครองดู แลที่ ดิ นและทรั พยากรธรรมชาติ หน วยงานดั งกล าว
ยอมมีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาตนไมนั้น โดยสามารถบํารุงรักษาและตัดแตงกิ่งเพื่อความปลอดภัยได
แมวาอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาตนไมดังกลาวจะทับซอนกับหนวยงานราชการอื่น แตเมื่อมีกฎหมาย
บัญญัติใหหนวยงานนั้นมีอํานาจหนาที่ในการดูแลรับผิดชอบแลว ยอมไมอาจปฏิเสธอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ดังกลาวได ... นั่นเองครับ !
(ปรึกษาการฟองคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกสไดที่สายดวนศาลปกครอง ๑๓๕๕)

