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ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาในคดีที่นายโคอิ หรือคออี้ มีมิ กับพวกรวม ๖ คน
ฟองขอใหชดใชคาเสียหายจากกรณีพนักงานเจาหนาที่รื้อถอนเผาทําลายสิ่งปลูกสราง
และทรัพยสินซึ่งอยูในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ศาลปกครองกลางไดอานคําพิพากษาของ
ศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดําที่ อส.๗๗/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ อส.๔/๒๕๖๑ ซึ่งนายโคอิ หรือ
คออี้ มีมิ กับพวกรวม ๖ คน ยื่นฟองกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กับพวกรวม ๒ คน
ขอใหชดใชคา เสียหายจากกรณีพนักงานเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ รื้อถอนเผาทําลายสิ่งปลูกสราง
และทรัพยสินของผูฟองคดีทั้งหกทีอ่ ยูในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
ศาลปกครองสูงสุ ดวินิจฉัยวา การใชอํ านาจตามมาตรา ๒๒ แห งพระราชบั ญญัติอุ ทยาน
แห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ข องผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ ในการรื้ อ ถอนเผาทํ า ลาย
สิ่งปลูกสรางและทรัพยสินของผูฟองคดีทั้งหก แมจะเปนมาตรการหรือวิธีการที่มีผลทําใหการปองกัน
และปราบปรามการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติ ตลอดจนการอื่นที่เปนความผิด
ตอ กฎหมายว าดว ยอุทยานแหง ชาติ บรรลุ ผ ลตามวั ต ถุ ประสงค ห รื อ เจตนารมณของกฎหมายก็ ต าม
แตบทบัญญัติดังกลาวมิไดใหอํานาจดุลพินิจแกพนักงานเจาหนาที่ในอันที่จะเลือกใชมาตรการบังคับ
ทางปกครองอยางใดก็ไดตามอําเภอใจหรือโดยพลการ โดยเฉพาะการรื้อถอนเผาทําลายทรัพยสินและ
สิ่งปลูกสรางที่ใชอยูอาศัย ยอมมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิในทรัพยสินหรือสิทธิอื่นใดของผูฟองคดีทั้งหก
อยางรุนแรง และกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีทั้งหกเกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาไว
ซึ่งประโยชนสาธารณะ กรณีเชนนี้พนักงานเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยิ่งสมควรตองออกคําสั่ง
ทางปกครองเปนหนังสือแจงใหผูฟองคดีทั้งหกจัดการกับสิ่งปลูกสรางและทรัพยสินของตนเสียกอน
และแม ผู ฟ อ งคดี ทั้ง หกจะมิ ไ ด ป ฏิ บัติ ต ามคําสั่ง ดังกลา วก็ยังไมอ าจใชมาตรการบัง คับทางปกครอง
ดําเนินการหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาทําลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสรางไดในทันที ยังตองแจงคําเตือน
เปนหนังสือใหผูฟองคดีทั้งหกกระทําการตามคําสั่งภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสมควร ระบุคาใชจาย
หรือจํานวนคาปรับทางปกครอง ระยะเวลาดําเนินการและเจาหนาที่ผูดําเนินการโดยแจงเตือนกอนเริ่ม
ดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร พรอมทั้งปดประกาศคําสั่งแจงเตือนกอนเริ่มดําเนินการภายใน
ระยะเวลาอันสมควร จัดทํ าบันทึ กการป ดประกาศไว เปนหลั กฐาน และภายหลัง จากดํ าเนินการแล ว
ก็ตองจัดทําบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการ บัญชีทรัพยสินที่ทําลายหรือรื้อถอน หรือทรัพยสินอื่น
ที่ไดเก็บรักษาไวในความครอบครองของเจาหนาที่ แผนที่สังเขปบริเวณที่ดําเนินการพรอมภาพถาย
แลวนําเรื่องราวทั้งหมดพรอมพยานหลักฐานไปแจงความลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน ณ สถานี
ตํ ารวจภู ธ รแห ง ท อ งที่ ใ นทั นที ทั้ ง นี้ ตามหลัก เกณฑแ ละแนวทางปฏิบัติเ กี่ยวกั บการใช อํ านาจของ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งผู ถูกฟองคดีที่ ๒ กําหนดไวใ น
คูมือปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม เมื่อไมปรากฏวาพนักงานเจาหนาที่

-๒ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งเปนหนังสือสั่งใหผูฟองคดีทั้งหกรื้อถอนหรือทําลายสิ่งปลูกสรางและขนยาย
ทรัพยสินของตนออกไปใหพนจากอุทยานแหงชาติ และแจงคําเตือนเปนหนังสือกอนเขาดําเนินการ
การรื้อถอนเผาทําลายสิ่งปลูกสรางและทรัพยสินของผูฟองคดีทั้งหก บริเวณพื้นที่บานบางกลอยบนและ
บานใจแผนดินซึ่งถือเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) ในเขตอุทยาน
แห ง ชาติ แ ก ง กระจาน จึ งเป นการกระทําโดยรูสํานึก ถึงผลเสียหายที่จะเกิด จากการกระทําดังกลาว
และเปนการใชอํานาจเกินความจําเปนไมสมควรแกเหตุ รวมถึงไมปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการใชอํานาจของเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
ตลอดจนไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวนโยบายในการฟนฟู
วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ในสวนของการจัดการทรัพยากรที่ใหยุติการจับกุมและใหความคุมครองกับชุมชน
กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงที่เปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมที่อยูในพื้นที่ขอพิพาทเรื่องที่ทํากินในพื้นที่ดั้งเดิม
ดังนั้น การกระทําของพนักงานเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว จึงไมชอบดวยกฎหมายและ
ทําใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีทั้งหกอันเปนการกระทําละเมิด ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองรับผิดในผล
แหงละเมิดตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
สําหรับการกําหนดคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีทั้งหก นั้น เห็นวา โดยที่สิทธิขั้นพื้นฐานของ
บุ ค คลย อ มมี สิ ท ธิ ใ นการดํ ารงชี วิ ต และสิทธิ ใ นทรั พ ยสิน ไมมีบุค คลใดที่ จะสามารถมี ชีวิต อยู ไดหาก
ปราศจากเครื่องอาศัยยังชีพ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค อันเปนปจจัยสําคัญในการ
ดํารงชีวิต อีกทั้งบุคคลไมอาจถูกจํากัดแคการมีชีวิตอยูเยี่ยงสิ่งมีชีวิตหนึ่งๆ เทานั้น แตตองดํารงชีวิตอยู
ได อ ยางปกติ สุขและมี ศัก ดิ์ ศรี ใ นความเปนมนุษยดวย หากสิทธิดังกลาวถูกลิด รอนโดยไมชอบดว ย
กฎหมายทําใหเกิดความเสียหาย บุคคลนั้นยอมตองไดรับการเยียวยาแกไขความเสียหาย เมื่อพิจารณา
ถึงพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิดในคดีนี้ ประกอบขอเท็จจริงปรากฏวา พนักงานเจาหนาที่
ของผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ สามารถใช ดุ ล พิ นิ จไม ใ ชม าตรการที่ มีความรุ นแรงกระทํ าต อสิ่ งปลู กสร างและ
ทรัพยสินของผูฟองคดีทั้งหกไดแมจะมีกฎหมายใหอํานาจไวก็ตาม การเผาทําลายสิ่งปลูกสรางและทรัพยสิน
จึงทําใหผูฟองคดีทั้งหกตองสูญเสียปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต ถือเปนพฤติการณที่มีความรายแรง
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิในการดํารงชีวิตและสิทธิในทรัพยสินโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ศาลปกครองสูงสุดจึงกําหนดคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีทั้งหก ดังนี้ กรณีคาเสียหายจากการ
ที่สิ่ ง ปลู ก สร างถู ก รื้ อ ถอนเผาทํ าลายกํ า หนดให เ ป นเงิ นกึ่ ง หนึ่ ง ของราคาประมาณการก อ สร า งตาม
คําชี้แจงของนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแมเพรียงเกี่ยวกับการกอสรางบานและยุงฉางของ
ผูฟองคดีทั้งหก คาเสียหายที่เกิดขึ้นแกสิ่งของเครื่องใชในครัวเรือนทั้งหมดเปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท และ
คาเสียหายที่เกิดขึ้นกับของใชสวนตัวเปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท สวนกรณีคาเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ
ในทรัพยสินตามรัฐธรรมนูญ คาเสียหายจากการถูกละเมิดเสรีภาพในการที่จะอยูอาศัยและครอบครอง
เคหสถานโดยปกติสุข คาฟนฟูจิตใจที่ถูกเผาทําลายบานและถูกผลักดันใหจําตองอพยพมาอยูที่บาน
บางกลอยและบานโปงลึก คาขาดประโยชนจากการสูญเสียโอกาสทําการเกษตรในที่ดินทํากินรวมทั้งสิทธิ
ในการใช ประโยชน จากทรั พยากรธรรมชาติ และค าเสี ยหายจากการสูญ เสี ย อั ต ลั ก ษณ ช าติ พั น ธุ แ ละ
ศักยภาพในการสืบทอดวัฒนธรรม นั้น ศาลปกครองสูงสุดไมไดกําหนดคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งหก

-๓สําหรับอุทธรณของผูฟ องคดีทั้งหกที่ขอใหกลั บคืนสูสภาพเดิมกอนมี คําสั่งทางปกครองของ
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ นั้น เมื่อผูฟองคดีทั้งหกไมมีสิทธิที่จะอยูอาศัยในที่ดินพิพาท เนื่องจาก
ที่ดินพิพ าทอยู ในเขตอุทยานแห งชาติแกงกระจาน และผูฟองคดีทั้ง หกไม มีหนัง สือสําคัญแสดงสิทธิ
ในที่ ดิ นหรื อหลั กฐานแสดงการได รับอนุญาตจากทางราชการใหครอบครองทํ าประโยชนในที่ดินพิ พ าท
โดยชอบดวยกฎหมาย จึงไมอาจกําหนดคําบังคับใหผูฟองคดีทั้งหกกลับคืนสูสภาพเดิม โดยใหกลับไป
อยูอาศัยและทํากินในพื้นที่เดิมได
การที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี
ทั้งหกแตละคนเปนเงินคนละจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่คดีถึงที่สุด คําขออื่น
นอกจากนี้ใหยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวยบางสวน
พิ พ ากษาแก คํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองชั้ น ต น เป น ให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ ชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีที่ ๑ เปนเงิน ๕๑,๔๐๗ บาท ผูฟองคดีที่ ๒ เปนเงิน ๕๑,๐๓๒
บาท ผูฟองคดีที่ ๓ เปนเงิน ๕๑,๔๐๗ บาท ผูฟองคดีที่ ๔ เปนเงิน ๔๕,๓๐๒ บาท ผูฟองคดีที่ ๕
เปนเงิน ๕๐,๘๐๗ บาท และผู ฟองคดีที่ ๖ เปนเงิน ๕๑,๐๓๒ บาท หากผูฟองคดีรายใดไดรับ
คาสินไหมทดแทนสําหรับสิ่งปลูกสรางและทรัพยสินกรณีนี้ไปแล วใหหักออกจากคาสินไหม
ทดแทนตามคําพิพากษานี้ ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา นอกจากที่แกให
เปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
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