(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555)
เพลิงไหม้ กองขยะ ... ลามไหม้ ไร่ อ้อย
เทศบาลต้ องชดใช้ !
คดีน้ ี เป็ นคดีปกครองที่น่าสนใจสาหรับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษา
ความสะอาดและก าจัดขยะมู ลฝอย แต่ล ะเลยต่ อหน้า ที่ ไม่ ควบคุ มดู แลปล่อ ยให้มี การจุ ด ไฟเผาขยะจนท าให้เ กิ ด
เพลิงไหม้แล้วลุกลามไปไหม้ไร่ ออ้ ยของชาวบ้านได้รับความเสี ยหาย และได้นาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครอง
ข้ อเท็จจริง คือ ผูฟ้ ้ องคดีปลูกอ้อยและต้นยูคาลิปตัส จานวน 18 ไร่ ซึ่ งติดกับที่ทิ้งขยะของผูถ้ ูกฟ้ องคดี
(เทศบาลตาบล) ต่อมา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 เวลาประมาณ 1 นาฬิกา เกิดเพลิงไหม้ไร่ ออ้ ยเสี ยหายทั้งแปลง ผูฟ้ ้ องคดี
เห็ นว่า เพลิงไหม้ไร่ ออ้ ยต้นเพลิ งมาจากกองขยะที่ มีการจุ ดไฟเผาขยะในที่ ทิ้งขยะโดยไม่มีการเฝ้ าระวังและไม่ทา
แนวกันไฟ จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ให้ผถู ้ ูกฟ้ องคดีชดใช้ค่าเสี ยหาย
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีโ ต้ แ ย้ ง ว่ า ที่ ทิ้ ง ขยะเป็ นบ่ อ ลู ก รั ง เก่ า มี ร้ ั วหนามกั้น มี ถ นนดิ น ลู ก รั ง ขนานติ ด กับ
รั้วลวดหนามเป็ นแนวกันไฟ เวลาเกิ ดเหตุเป็ นเวลากลางคืนในฤดูหนาวอากาศชื้ นน้ าค้างมาก เศษขยะมีความชื้ นสู ง
ไม่น่า จะเป็ นเชื้ อเพลิ ง ได้แ ละใช้วิธี กาจัด ขยะโดยวิธีฝั งกลบ จึ งไม่ เกิ ด เพลิ ง ไหม้จากที่ ทิ้ง ขยะลามไปไหม้ไ ร่ ออ้ ย
ของผูฟ้ ้ องคดี
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 420 วางหลักเกี่ ยวกับการกระทาละเมิดว่า ผู้ใดจงใจ
หรื อประมาทเลินเล่ อ ทาต่ อบุคคลอื่ นโดยผิ ดกฎหมายให้ เขาเสี ยหายถึ งแก่ ชีวิต ร่ างกาย อนามัย เสรี ภาพ ทรั พย์ สิน
หรื อสิ ทธิ อย่ างหนึ่งอย่ างใด ผู้นั้นกระทาละเมิดจาต้ องชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อการนั้น และพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (3) กาหนดอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลว่า มีหน้ าที่ รักษาความสะอาดของถนนหรื อทางเดิ น
และที่ สาธารณะรวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิ กูลในเขตเทศบาลตาบล
ดังนั้ น การที่ เกิ ดเพลิ งไหม้ ไร่ อ้ อยของผู้ฟ้องคดี ถือเป็ นการกระทาละเมิ ดอั นเกิ ดจากการละเลย
ต่ อหน้ าที่ ของผู้ถกู ฟ้ องคดีหรื อไม่ ? และผู้ถกู ฟ้ องคดีต้องชดใช้ ค่าเสี ยหายเพียงใด ?
ศาลปกครองสู งสุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ผู ้ถู ก ฟ้ องคดี มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมายในการดู แ ลรั ก ษา
ความสะอาดและกาจัดขยะมูลฝอย ซึ่งอยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่วนตาบล เมื่อที่ทิ้งขยะของผูถ้ ูกฟ้ องคดีมีร้ ัวลวดหนาม
กั้นระหว่างที่ดินของผูฟ้ ้ องคดีซ่ ึ งปลูกอ้อยและต้นยูคาลิปตัส และจากภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ทิ้งขยะทั้งในพื้นต่าลงไปในลักษณะคล้ายหลุมซึ่งน่าจะเป็ นบ่อลูกรังเก่าและพื้นที่ราบกระจายไปจนใกล้กบั แนวรั้วลวดหนาม
หลังเกิดเหตุ 4 วัน มีการทิ้งขยะใหม่เพิม่ เติมลงไปบนกองขยะที่ถูกเพลิงไหม้ยงั มีไฟคุกรุ่ นอยู่ สามารถมองเห็นควันไฟ
ลอยขึ้นมาชัดเจนและจากพยานหลักฐานต่างๆ เชื่อได้วา่ ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีไม่ได้ใช้วธิ ีการฝังกลบขยะ
และมิได้จดั ให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ให้มีการเผาขยะในเวลากลางคืน อีกทั้งไม่จดั ทาแนวกันไฟตลอดรั้วลวดหนาม
ทั้งที่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ทราบว่าไร่ ออ้ ยของผูฟ้ ้ องคดี มีเศษใบไม้แห้งที่ เป็ นเชื้ อเพลิงได้ดีและเคยเกิ ดเหตุเพลิงไหม้มาแล้ว
ก่อนหน้านี้ (แต่ สามารถดับไฟได้ ทัน ) กรณี จึงเชื่ อได้ว่า เพลิงไหม้มีสาเหตุมาจากการจุดไฟเผากองขยะในที่ ทิ้งขยะ
ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีแล้วลุกลามไหม้ไร่ ออ้ ยของผูฟ้ ้ องคดี
เมือ่ ผู้ถูกฟ้องคดีมหี น้ าทีใ่ นการกาจัดขยะมูลฝอยแต่ กลับละเลยต่ อหน้ าที่ไม่ ควบคุมดูแล ปล่อยให้มี
การจุ ด ไฟเผาขยะในที่ ทิ้ ง ขยะหลายครั้ ง จนกระทั่ง ท าให้เ กิ ด เพลิ งไหม้ก องขยะแล้วลุ กลามไปยัง ที่ ดิ น ข้างเคี ย ง
จนไร่ อ ้อยของผูฟ้ ้ องคดี ถูก เพลิ งไหม้เ สี ย หายทั้งหมด จึ ง เป็ นกรณี ที่ผูถ้ ู กฟ้ องคดี ป ระมาทเลิ น เล่อ ทาให้ผูฟ้ ้ องคดี
ได้รั บ ความเสี ย หายเป็ นการกระท าละเมิ ด ต่ อ ผู ้ฟ้ องคดี อ ัน เกิ ด จากการละเลยต่ อ หน้า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนด
ให้ตอ้ งปฏิบตั ิ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
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เมื่อไร่ ออ้ ยของผูฟ้ ้ องคดีมีผลผลิตประมาณไร่ ละ 12 ตัน ถึง 13 ตัน จึงกาหนดให้ผลผลิตอ้อยเท่ากับ
12.5 ตัน ต่อไร่ พื้นที่ ปลูกอ้อยของผูฟ้ ้ องคดี มี 11 ไร่ 3 งาน ได้ผลผลิตอ้อยน้ าหนักรวม 146.87 ตัน และจากเอกสาร
ของบริ ษทั น. จากัด ในการคานวณค่าเฉลี่ยการขายอ้อยให้กบั โรงงานน้ าตาลตันละ 405.85 บาท ซึ่ งเป็ นราคาขายอ้อย
ในขณะนั้นจึงเป็ นราคาที่เหมาะสมตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่ งละเมิดตามมาตรา 438 แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ ผูฟ้ ้ องคดี จึง ควรได้รั บ ชดใช้ค่ าเสี ยหายเป็ นเงิ น จ านวน 41,289.90 บาท (ค าพิ พ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 13/2555)
คดี น้ ี คงเป็ นอุ ท าหรณ์ ที่ ดี ส าหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อเจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี อ านาจหน้ า ที่
ตามที่กฎหมายกาหนดว่าจะต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความเอาใจใส่ รอบคอบและระมัดระวัง มิให้เกิ ดความเสี ยหายขึ้น
ไม่ว่าความเสี ยหายนั้นจะเกิ ดขึ้ นกับทางราชการหรื อกับประชาชนเพราะเมื่ อเกิ ดความเสี ยหายขึ้ น จากการละเลย
ต่อหน้าที่ ผูไ้ ด้รับความเสี ยหายย่อมมีสิทธิที่จะฟ้ องศาลปกครองเรี ยกค่าเสี ยหายได้ครับ !
นายปกครอง

(บทความ) เพลิงไหม้กองขยะ ... ลามไหม้ไร่ ออ้ ยฯ /D:นันทรัตน์ _นิรัญ_บทความ

