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บทคดัย่อ 

 การเกิดอุทกภัยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดได้ 

แต่สามารถหาวิธลีดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสญูเสยีที่จะเกิดได้ โดยมาตรการ

ป้องกันความเสียหายและบริหารจัดการน า้ท่วม เป็นการพยายามเรียนรู้และเข้าใจในผลกระทบ

จากน า้ท่วมที่มีต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน ้า

และพ้ืนที่น า้ท่วมถึง แนวทางการป้องกันความเสียหายจากน า้ท่วมและการบริหารจัดการน า้ท่วม

ประกอบไปด้วย มาตรการที่น าสิ่งก่อสร้างมาใช้ลดขนาดความรุนแรงของน ้าท่วม เช่น การ

ปรับปรุงสภาพล าน า้ การใช้อ่างเกบ็น า้ เขื่อนและพนังกั้นน า้ เป็นต้น นอกจากน้ันยังมีมาตรการ 

ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างซ่ึงประกอบไปด้วยมาตรการส าหรับการป้องกนัความเสียหายและการบรรเทาทุกข์

เช่นการวางผังเมืองการพยากรณ์และเตือนภัยน า้ท่วมซ่ึงโดยทั่วไปควรใช้มาตรการทั้งสองประการ

ร่วมกันเพ่ือประสิทธิภาพในการบรรเทาภัยพิบัติที่ ดีย่ิงข้ึนปีพุทธศักราช 2554 ประเทศไทย

ประสบกับมหาอุทกภัยอันน ามา ซ่ึงความเสียหายเป็นอย่างมาก นับเป็นวิกฤ ตการณ์ 

คร้ังประวัติศาสตร์ของไทยสาเหตุส าคัญที่ท  าให้เกิดน ้าท่วมส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับสภาพท้องที่ 

และความวิปริตผันแปรของธรรมชาติแต่ในบางท้องที่ มีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนด้วย เน่ืองจากฝน

ตกหนัก ลักษณะและส่วนประกอบของพ้ืนที่ ลุ่มน ้ารูปร่างของพ้ืนที่ ลุ่มน ้าสภาพภูมิประเทศ 

ของพ้ืนที่ ลุ่มน ้า ชนิดของดินสภาพพืชที่ข้ึนปกคลุมพ้ืนที่และความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ ลุ่มน ้า 

น ้าทะเลหนุน รวมถึงการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมการขยายตัวของเขตชุมชน 

และการท าลายระบบระบายน ้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติการกระท าของมนุษย์มีส่วนส าคัญในการ 

ให้เกิดภาวการณ์อุทกภัยขึ้ นน้ันและส าหรับการเกิดอุทกภัยมีปัจจัยหลักมาจากการกระท า 

ของมนุษย์ กล่าวได้คือการขาดการวางแผนในการขยายตัวของชุมชนเมืองทั้งส่วนกลาง 

และภูมิภาคตามจ านวนประชากรที่มากข้ึนแต่ขาดการเอาใจใส่ในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ

จนส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปและรวมถึงการถมที่สร้างบ้านจัดสรรหรือขยายเมืองไป 

ในทิศทางที่เป็นที่ต ่าหรือที่ลุ่ม จึงส่งผลให้แหล่งรองรับน ้าถูกถมกลายเป็นบ้านจัดสรรอย่างขาด

การวางแผนและควบคุมขาดการวางแผนและการใช้มาตรการในการป้องปรามทางด้านกฎหมาย 

                                                           

นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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1. บทน า 

 อุทกภัยเป็นภัยพิบัติที่เกดิข้ึนทั่วโลก ท าให้เกดิการสญูเสยีต่อชีวิต ทรัพย์สนิ เศรษฐกจิ 

ในพ้ืนที่ที่เกดิภัยแต่ละปีจ านวนมหาศาล จากปรากฏการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทยที่เกิดข้ึนใน

ปีพ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติจากอุทกภัยที่ได้สร้างความเสียหายอย่างมหันต์

ทั้งทางชีวิต และทรัพย์สิน ซ่ึงรวมถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจ แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก 

อันเน่ืองมาจากได้เกิดพายุที่พัดกระหน ่าเข้าประเทศไทยและท าให้ฝนตกหนักในคร้ังน้ัน อีกทั้ง 

มีแนวโน้มว่าภัยพิบัติในลักษณะท านองเดียวกันน้ีจะมีเกิดขึ้ นได้อีกหลายคร้ัง และจะทวีความ

รุนแรงเพ่ิมมากขึ้ น ทั้งจากสภาวะทางสภาพภูมิอากาศทั่วโลกเกิดความแปรปรวน รวมถึง

ปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนร่วมด้วยรัฐบาลในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารของประเทศมีหน้าที่ในการ

จัดหามาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน ดูแลบรรเทา และเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนแล้ว

ในเหตุการณ์ที่ผ่านมา และก าหนดมาตรการทางกฎหมายอย่างย่ังยืนสบืไปในภายหน้า  

 ในเหตุการณ์มหาอุทกภัย หรือน า้ท่วมใหญ่น้ัน แม้จะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

และยังถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่รัฐไม่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายข้ึนได้ แต่รัฐกส็ามารถ

หาวิธีการ และมาตรการในการจัดการ ป้องกัน ดูแล บรรเทา เยียวยาความเสียหายที่ได้เกิดข้ึน

และที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ ไม่ว่าในการบริหารจัดการน า้ที่เป็นระบบ การบริหารจัดการในการ

ปิดเปิดเขื่อน ทั้งเขื่อนขนาดเลก็ หรือเขื่อนขนาดใหญ่ รวมถึงการเปิดปิดประตูระบายน า้ต่าง ๆ 

เพ่ือการกัก กั้น หรือระบายน ้าที่ผิดพลาด รวมทั้งการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ การป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดถึงการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดแก่ประชาชน เช่น การยืนยันใน

สถานที่บางแห่งว่าน ้าจะไม่ท่วม แต่ผลที่สุดน า้กท็่วมถึงและในการวางกระสอบทรายขนาดยักษ์

หรือบ๊ิกแบก็ ที่ส่งผลกระทบให้บางพ้ืนที่ต้องเป็นพ้ืนที่ที่รองรับน า้โดยปริยายเกิดสภาวะน า้ขังนาน

เกินสมควร รวมถึงการติดต้ังเคร่ืองสูบน า้ในบางพ้ืนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากเคร่ืองสูบน า้ อีกทั้ง 

ในท่อระบายน ้าบางพ้ืนที่มีกระสอบทราย หรือเศษของสิ่งปฎิกูลอุดตันในท่อ ท าให้การระบาย 

ในท่อน้ันเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพไม่มีการจัดการระบายน ้าที่ ดีอย่างที่ควรด าเนินการ

ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อประชาชนอย่างมากเป็นวงกว้าง ท าให้ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยน้ันมี

ความประสงค์จะฟ้องร้องผู้ที่มีส่วนในการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดข้ึน ซ่ึงการฟ้อง

ดังกล่าวเพ่ือให้ได้ การชดใช้ความเสียหายที่เกิดข้ึน โดยต้องฟ้องในฐานความรับผิดทางปกครอง

อนัเกดิจากการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเป็นความรับผิดอย่างอื่นที่รัฐต้องมีหน้าที่เข้ามาเยียวยา

ความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมาน้ี อันเป็นคดี

เกี่ยวกบัความรับผิดทางปกครอง 

 ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเร่ืองน ้าจ านวนหลายฉบับ ทั้งน้ี 

ขึ้ นอยู่กับหลายหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 เป็นกฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับชลประทานคือ กิจการที่กรมชลประทานจัดท าข้ึนเพ่ือให้ได้มา ซ่ึงน า้หรือเพ่ือกัก เกบ็ 

รักษา ควบคุม ส่ง ระบายน า้หรือแบ่งน า้ เพ่ือเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือ
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การอุตสาหกรรม และหมายความถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน ้ากับรวมถึงการ

คมนาคมทางน ้าซ่ึงอยู่ในเขตชลประทานด้วย การเปิดปิดเข่ือน ประตูระบายน ้าต่าง ๆ ที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของกรมชลประทานล้วนเป็นอ านาจหน้าที่ของอธิบดีกรมชลประทาน นายช่าง

ชลประทานและเจ้าพนักงานตามกฎหมายน้ี พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 

เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกบัการชลประทานที่บุคคลซ่ึงเป็นเอกชนหรือราษฎรจัดท าเพ่ือส่งน า้จากแหล่ง

น า้ไปใช้ในการเพาะปลูก หรือป้องกนัการเสียหายแก่การเพาะปลูกอันเกี่ยวกับน า้ ผู้รับผิดชอบคือ

ฝ่ายปกครอง อนัได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 น้ัน ได้บัญญัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีอ านาจในการ

สร้างเขื่ อนกั้นน ้า  เขื่ อนระบายน ้า เขื่ อนกักเก็บน ้า อ่างเก็บน ้า  เ พ่ือการผลิตพลังไฟฟ้า 

พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดให้มีคลอง

ประปาเพ่ือใช้เกบ็น า้และส่งน า้จากแหล่งน า้ดิบเพ่ือการผลิตประปา เป็นผู้มีอ านาจบริหารจัดการ

น ้าและคลองประปาคือการประปานครหลวง หรือการประปาส่วนภูมิภาคแล้วแต่กรณี  

ตามพระราชบัญญัติน า้บาดาล พ.ศ. 2520 น้ัน เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการขุดเจาะ

และการใช้น า้บาดาลหรือน า้ใต้ดินอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน า้บาดาล กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) 

เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาคลองที่ใช้ในการเพาะปลูก การสัญจรค้าขายซ่ึงอยู่ในความ

รับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซ่ึงกฎหมายต่าง ๆ ที่กล่าวมาน้ีล้วนแต่เป็นกฎหมายที่

ไม่อาจน าใช้เฉพาะเร่ืองกับกรณีที่เกิดมหาอุทกภัยได้อย่างเฉพาะที่เฉพาะทาง ท าให้ไม่เกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในมหาอุทกภัยที่ผ่านมาได้แม้การเกิดน ้าท่วมน้ันจะเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถป้องกันได้ แต่รัฐในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารสามารถ

บริหารจัดการให้บรรเทาลงและลดการสูญเสีย เพ่ือให้มีการป้องกันและควบคุมเมื่อเกิดอุทกภัย 

ระมัดระวัง ลดความสูญเสีย ความเสียหายต่าง ๆ อันเกิดจากปรากฏการณ์น ้าท่วม เพ่ือความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 

 

2.  ปัญหาในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจาก

กรณีการเกิดอุทกภยั 

  ในการก าหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพ่ือบรรเทาและ เยียวยาความเสียหาย 

ที่ผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องตกอยู่ในพ้ืนที่รองรับน า้ซ่ึงทางรัฐบาลได้ก าหนดจัดสรรพ้ืนที่น้ันควรได้รับ

ค่าชดเชยในความเดือดร้อนเสยีหายที่เกดิข้ึนไม่ว่าจะเป็นทั้งทางทรัพย์ หรือทางด้านจิตใจมากกว่า

ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากภาวะน ้าท่วมตามธรรมชาติ แต่ข้อเทจ็จริงกลับปรากฏว่า

ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับค่าชดเชยในความเสียหายเท่ากันกับประชาชนในพ้ืนที่อื่น ๆ 

ซ่ึงประสบภัยจากภาวะน ้าท่วมตามธรรมชาติ ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับประชาชนในพ้ืนที่

รองรับน า้รัฐจึงควรก าหนดโดยจัดให้มีมาตรการในการบรรเทาและเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึน
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จากการด าเนินการจัดการน ้าดังกล่าวด้วยความรวดเร็ว เหมาะสมและเป็นธรรม โดยก าหนด

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยเสียหายทั้งผลกระทบจากการที่รัฐบาลใช้อ านาจจัดสรรพ้ืนที่ของ

ประชาชนให้เป็นพ้ืนที่รองรับน า้ซ่ึงเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย อาจเป็นเหตุให้ประชาชน

ได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่แท้จริงแก่ผู้ประสบอุทกภัยและมาตรการฟ้ืนฟู

หลังพ้นภัยพิบัติ ซ่ึงประเทศไทยได้มีความพยายามในการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพยากร

น า้โดยก าหนดให้มีหมวดพิเศษว่าด้วยการจัดการน า้ทว่มและน า้แล้งแต่กฎหมายดังกล่าวยังไม่ผ่าน

ความเห็นชอบของรัฐสภาท าให้รัฐบาลไม่มีกฎหมายที่จะน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร

จัดการภัยพิบัติที่เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงแนว

ทางการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ทั้งในการก าหนดมาตรการในการเยียวยา

ความเสียหายปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย และในกรณีความล่าช้าในการขอรับ

ค่าเสยีหายหรือการใช้สทิธทิางศาล 

 2.1 ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายให้แก่

ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการบริการทรัพยากรน า้จากการเกดิอุทกภัยโดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐ 

เน่ืองจากกรณีเกดิอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเหน็ชอบ

มาตรการให้ความช่วยเหลือชดเชยเยียวยาความเสยีหายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยแยกค่าชดเชย

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. กรณีชดเชยความความเสียหายที่เกิดข้ึนต่อทรัพย์สินและ 2. กรณี 

การชดเชยความเสียหายที่เกิดต่อชีวิต ซ่ึงในการชดเชยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นมาตรการการ

ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยน้ันโดยเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ด ารง

ต าแหน่งอยู่ในขณะน้ันจึงเป็นมาตรการการช่วยเหลือที่ข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของรัฐบาลที่เข้ามาบริหาร

ราชการแผ่นดินอยู่ขณะน้ัน ท าให้ไม่มีหลักเกณฑ์ที่สามารถก าหนดไว้อย่างแน่นอนเป็นแนว 

บรรทัดฐานในการปฎิบัติ กรณีที่ เกิดความเสียหายจากการกระท าทางปกครองในลักษณะ

เช่นเดียวกันอีก จึงเป็นเหตุให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายในระดับเดียวกันแต่ได้รับ

ความช่วยเหลือเยียวยาที่แตกต่างกัน เกิดความไม่เป็นธรรมในการชดเชยความเสียหายแก่ 

ผู้ที่ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากการกระท าทางปกครองเช่นเดียวกัน จึงเป็นการอัน 

ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม 

มาตรการทางกฎหมายในการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย 

ของประเทศไทยน้ันยังไม่มีการก าหนดอัตราค่าชดเชยขึ้นมาโดยเฉพาะการเพ่ือการเยียวยาความ

เสยีหายจากการบริหารจัดการมหาอุทกภัยอันเป็นการกระท าทางปกครอง ซ่ึงในการเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดข้ึนต่อประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ส่งผลให้ผู้ประสบอุทกภัยไม่ได้รับการเยียวยา

ความเสียหายตามความเป็นจริง หรือได้รับการเยียวยาความเสียหายแต่กไ็ม่สอดคล้องกับมติ

ตามที่ รัฐบาลก าหนดเง่ือนไขแห่งความเสียหายกับค่าชดเชยที่มีสิทธิได้รับไว้ อีกทั้งรัฐบาล 

ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย  
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ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่รองรับน า้จากการบริหารจัดการน า้ซ่ึงเป็นการกระท าทางปกครองที่ก่อให้เกิด

ความเสยีหายแก่ประชาชนแต่อย่างใด หากแต่เพียงก าหนดให้ผู้ประสบอุทกภัยอนัเนื่องมาจากการ

บริหารจัดการน ้าของรัฐได้รับค่าชดเชยในอัตราเดียวกันกับผู้ประสบอุทกภัยโดยตรงทาง  

ธรรมชาติ ซ่ึงไม่เป็นการเยียวยาตามหลักความรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิดอย่างแท้จริ ง 

เน่ืองจากผู้ประสบอุทกภัยที่ตกอยู่ในพ้ืนที่รองรับน า้จากการบริหารจัดการน า้ของรัฐบาลโดยภาวะ

จ ายอมน้ัน ไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาเป็นกรณีพิเศษย่ิงกว่าบุคคลอื่นเพราะเหตุที่รัฐอาศัยอ านาจ 

ตามกฎหมายกระท าการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และยังเป็นการตอบแทนที่สร้างความเป็นธรรม

อย่างย่ิง 

 2.2 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากกระท าของรัฐบาลตาม

กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

 ปัญหาในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่ เกิดจากการกระท าของรัฐบาลตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้บัญญัติให้สิทธิแก่ประชาชนในการที่จะใช้สิทธิฟ้อง

หน่วยงานของรัฐให้รับผิดชอบจากการกระท าการได้ ตามมาตรา 60 และสิทธิในการติดตามและ

ร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตามมาตรา 

62 แต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันน้ัน ท าให้เกิดความล่าช้าในการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้

ประสบอุทกภัยให้ไม่ทนัต่อสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับมหาอุทกภัยที่เกิดข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากมีผู้ใช้

สิทธิเรียกร้องเฉกเช่นเดียวกันเป็นจ านวนมากและในระหว่างการพิจารณาด าเนินการเพ่ือจัดให้มี

การเยียวยาความเสยีหายน้ัน มีระยะเวลาล่าช้าไม่ทนัท่วงท ีเน่ืองจากไม่มีหน่วยงานโดยตรงเข้ามา

ด าเนินการจึงควรให้มีกฎหมายเฉพาะเพ่ือก าหนดอ านาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ในการด าเนินการ

เยียวยาแก้ไขที่ชัดเจนและแก้ไขปัญหาได้โดยตรงอย่างเร่งด่วน เพราะการกระท าทางปกครอง

ดังกล่าวมาน้ันส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สินของประชาชน จึงควรมีการเยียวยา

ในความสูญเสียและเสียหายที่เกิดข้ึนตามความเหมาะสม ทั้งกับเศรษฐสถานะ และสภาพแห่ง

จิตใจของผู้ประสบอุทกภัย 

เ น่ืองจากประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่ ใ ช้ บัง คับเกี่ ยวกับการก าหนดข้ันตอน 

และหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ของรัฐ กล่าวคือ การกระท าดังกล่าวของรัฐเป็นการกระท าไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ือป้องกัน 

พ้ืนที่ที่รัฐได้จัดสรรป้องกันไม่ให้น ้าท่วมถึง อันเป็นการกระท าทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ได้กระท าภายในขอบอ านาจที่กฎหมายให้ไว้ แต่การกระท าน้ันได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน 

ที่ต้องตกอยู่ในพ้ืนที่รองรับน า้ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการกระท าดังกล่าว 

อนัถือได้ว่าเป็นการกระท าทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ของรัฐน้ันได้บริหารจัดการในการระบายน า้ออก

จากพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยซ่ึงรวมถึงการก าหนดให้พ้ืนที่บางพ้ืนที่ตกเป็นพ้ืนที่รองรับน ้า 

โดยได้รับการระบายน า้ออกจากพ้ืนที่ล่าช้าจึงท าให้ต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่รองรับน ้านานเกินกว่าเหตุ 

โดยเป็นความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรือความรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิดน้ัน ซ่ึงไม่ได้
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ก าหนดขั้นตอนการใช้สิทธิเรียกร้องของประชาชนไว้เป็นการเฉพาะ จึงส่งผลให้ผู้ประสบอุทกภัย

ต้องใช้สิทธิเ รียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายเท่าที่ มีการใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเท่า น้ัน 

คือ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซ่ึงเป็นกฎหมายทั่วไป 

ที่ยังไม่ครอบคลุมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องในกรณีที่ รัฐบาลใช้อ านาจกระท าการโดยชอบด้วย

กฎหมายแล้วเกดิความเสยีหายต่อประชาชน 

 2.3 ปัญหากรณีความล่าช้าในการขอรับค่าเสียหายหรือการใช้สิทธิทางศาลจากการที่

รัฐบาลใช้อ านาจตามกฎหมายบริหารจัดการการเกดิอุทกภัย 

ปัญหากรณีความล่าช้าในการขอรับค่าเสียหาย หรือการใช้สิทธิทางศาลจากการที่

รัฐบาลใช้อ านาจตามกฎหมายบริหารจัดการการเกดิอุทกภัย โดยเมื่อพิจารณาการใช้สิทธิเรียกร้อง

ค่าเสียหายจากรัฐทั้ง 2 กรณีดังที่กล่าวข้างต้นน้ัน จะเหน็ได้ว่าการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก

รัฐมีข้ันตอนที่ซ า้ซ้อนหรือมีลักษณะเป็นการสร้างข้ันตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับ

ประชาชนเกนิสมควร และมีระยะเวลาในการพิจารณาที่ยาวนาน ส่วนการใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล

จะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าการเรียกร้องโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐมากกว่า เน่ืองจากปัจจุบัน 

มีคดีค้างอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอีกเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากในการฟ้องคดีน้ันจะต้อง

ให้ได้ความว่าการบริหารจัดการน า้ดังกล่าวของฝ่ายปกครองน้ันเป็นใช้อ านาจตามกฎหมายใดใน

ด าเนินการ ซ่ึงถ้าใช้อ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กถ็ือว่าเป็นการใช้อ านาจปกครอง แต่การฟ้องจะเข้ากรณีใช้

อ านาจกฎหมายหรือละเลยหน้าที่ไม่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 

พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพ่ือป้องกันภัยพิบัติ

ธรรมชาติตามสมควรหรือไม่กข็ึ้ นอยู่กับพยานหลักฐานและภาระการพิสูจน์ของผู้เรียกร้องสิทธิ 

ซ่ึงท าให้เกดิความล่าช้าในการด าเนินการเยียวยาแก่ผู้ประสบอุทกภัย 

  ผู้ประสบภัยสามารถใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายที่เกิดข้ึนจากการกระท าของรัฐได้ 

2 แนวทางดังน้ี 

   1. การใช้สิทธิเรียกร้องต่อหน่วยงานที่กระท าละเมิดตามพระราชบัญญัติความ         

รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539 มาตรา 11 ก าหนดให้ผู้ประสบภัยมีสิทธิย่ืนค า

ขอรับค่าเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐที่กระท าละเมิดได้โดยตรง โดยหน่วยงานของรัฐน้ันจะเป็น 

ผู้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดข้ึน และต้องพิจารณาค าขอให้แล้ว

เสร็จ แต่หากไม่อาจพิจารณาได้ทันภายในก าหนดดังกล่าว หน่วยงานของรัฐน้ันจะต้องรายงาน

ปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือก ากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐน้ันทราบ

และขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ และหากกรณีไม่สามารถกระท าภายในกรอบระยะเวลาได้

อาจขอให้รัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อกี 
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   2. การใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลตามการใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล ตาม

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 51 ที่หาก

ผู้ประสบภัยไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539 โดยต้องอยู่ภายในกรอบ

ระยะเวลาตามบทบัญญัติดังกล่าว อนัเป็นการก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท า

ทางปกครองต้องรับภาระในการปฎิบัติภายในกรอบระยะเวลาเพ่ือเรียกร้องให้ได้มาซ่ึงสิทธิของตน 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดให้สิทธิเอาไว้ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

ตามมาตรา 60 และมาตรา 62 ซ่ึงในการใช้สิทธิดังกล่าวมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 

การจัดการบริหารน า้จากการเกิดอุทกภัยเป็นจ านวนมาก ดังน้ันในการก าหนดกรอบระยะเวลา

ดังกล่าวจะเป็นการลิดรอนสทิธแิก่ผู้ที่รับผลกระทบดังกล่าวให้ต้องเสยีสทิธขิองตนไป 

 

3. ขอ้เสนอแนะ 

  จากปัญหาในการก าหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ไม่

เหมาะสมและไม่เป็นธรรม อกีทั้งปัญหาในการใช้สทิธเิรียกร้องในความเสียหายของประชาชน เมื่ อ

น าหลักความรับผิดของรัฐโดยปราศจากการกระท าความผิดหรือหลักความรับผิดเด็ดขาด 

(Liability without fault) และแนวทางเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐในต่างประเทศมาศึกษา จะเหน็

ได้ว่า หากน าแนวทางในการเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐในต่างประเทศมาปรับใช้กับปัญหาความ

เดือดร้อนเสยีหายของประชาชนในกรณีที่รัฐใช้อ านาจในการบริหารจัดการน า้โดยการจัดสรรพ้ืนที่

ของประชาชนเป็นพ้ืนที่ รองรับน ้าในระหว่างเหตุการณ์มหาอุทกภัย อาจเป็นแนวทาง 

ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชนได้ จึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

  3.1 รัฐต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงในกรณีที่รัฐ 

ใช้อ านาจในการบริหารจัดการน า้โดยการจัดสรรพ้ืนที่ของประชาชนมาใช้เป็นพ้ืนที่รองรับน า้ใน

ระหว่างเกดิเหตุการณ์มหาอุทกภัยโดยน าหลักความรับผิดของรัฐโดยปราศจากการกระท าความผิด

หรือหลักความรับผิดเดด็ขาด (Liability without fault) มาบังคับใช้ อันมีลักษณเช่นเดียวกันกับ

การเวนคืนที่ดิน 

  3.2 ก าหนดให้การใช้สิทธิฟ้องร้องคดีเพ่ือเรียกร้องให้รัฐต้องรับผิดกรณีที่รัฐกระท า

การทางปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนที่ 

ต้องตกอยู่ในพ้ืนที่รองรับน ้า อันถือได้ว่าเป็นกรณีของการกระท าความผิดอย่างอื่นของรัฐ 

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 

วรรคหน่ึง (3) 

  3.3 ศาลปกครองก าหนดแนวทางโดยการพิจารณาพิพากษาให้รัฐหลุดพ้นจากความ

รับผิดเฉพาะในกรณีที่ รัฐพิสูจน์ได้ว่าการกระท าทางปกครองน้ันไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดความ

เดือดร้อนเสียหายต่อประชาชน หากถ้าปรากฏว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดความ
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เดือดร้อนเสียหายโดยกระท าการฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนไม่สัมพันธ์กับการ

กระท าของรัฐ ศาลปกครองย่อมมีดุลยพินิจเพ่ือก าหนดค่าสินไหมทดแทนได้ตามความเหมาะสม

โดยน าหลักความรับผิดของรัฐโดยปราศจากการกระท าความผิดหรือหลักความรับผิดเดด็ขาด 

(Liability without fault) มาบังคับใช้ 

  3.4 ก าหนดให้รัฐออกกฎหมายเกี่ยวข้องกับการบริการจัดการการเกิดอุทกภัยหรือภัย

ทางธรรมชาติ โดยมีสาระส าคัญดังน้ี 

   (1) การก าหนดพ้ืนที่ของประชาชนบางส่วนเป็นพ้ืนที่รองรับน า้ 

   (2) ก าหนดค่าชดเชยในความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการ

กระท าทางปกครองในการบริการจัดการการเกดิอุทกภัย 

   (3) ก าหนดข้ึนตอนและหลักเกณฑ์การก าหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยากรณีที่

เป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติจากเหตุสดุวิสยัอนัมิได้เกดิจากการกระท าทางปกครองของรัฐ 

   (4) ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัรัฐในการบริการจัดการการเกิดอุทกภัยและ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

   (5) ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการบริการจัดการการเกิดอุทกภัยและชดใช้

ค่าสนิไหมทดแทน เช่น ในรูปของการจัดเกบ็ภาษีกบัผู้ที่ไม่อยู่ในพ้ืนที่รองรับการเกดิอุทกภัย 

   (6) ก าหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือระงับข้อพิพาทที่เกิดข้ึนจากการ

บริการจัดการการเกิดอุทกภัยหรือภัยทางธรรมชาติ และการจ่ายค่าชดเชยในความเสียหายหรือ

ก าหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐ 

   (7) ก าหนดแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการเพ่ือป้องกนัการเกดิอุทกภัยหรือการป้องกัน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย 

   (8) ก าหนดให้จัดหาหน่วยงานเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยทั้งใน

พ้ืนที่รองรับน า้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

   (9) ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบตรวจวัด ตรวจสอบ วิเคราะห์ พยากรณ์และ

เตือนภัยน า้ทว่มที่มีความแม่นย าเช่ือถือได้และพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดระบบแจ้งเตือนภัย

ร่วมกับภาครัฐ ก าหนดให้มีระบบประกันภัยความเสี่ยงน า้ท่วม และใช้มาตรการการเงินและการ

คลัง ในการป้องกันน ้าท่วม และในการชดเชยพ้ืนที่รองรับน ้าท่วมที่ก  าหนดไว้ในภาวะวิกฤต 

เน่ืองจากเกดิการเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศและสิ่งแวดล้อมของโลก ส่งผลท าให้เกิดความ

แห้งแล้ง และบางปีฝนตกมากจนเกดิอุทกภัยรุนแรงทุกพ้ืนที่ในประเทศ 

   (10) ก าหนดการป้องกันน า้ท่วมในพ้ืนที่ชุมชนให้สอดคล้องกับการจัดการน า้ตาม

ลุ่มน า้ โดยสร้างทางผันน า้ออกจากทางน า้หลักเพ่ือลดปริมาณน า้ที่ทว่มขัง 
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