อุบตั ิเหตุทางรถยนต์ทีเกิดบนถนนในช่วงฤดูฝนส่วนหนึง
เกิดมาจากถนนหรื อสะพานทีอยู่ในสภาพชํารุ ด เช่น มีนําท่วมขัง
บนถนนทีมีหลุมมีบ่อ หรื อ เกิดเหตุอทุ กภัยมีกระแสนําไหลแรงเป็ น
เหตุ ใ ห้ ถนนหรื อ สะพานขาด นอกจากผู้ ใช้ ทางต้ องใช้ ความ
ระมัดระวังในการขับขียานพาหนะในช่วงฤดูฝนแล้ ว หน่วยงานที
รับผิดชอบดูแลทาง สะพานจะต้ องมีมาตรการป้ องกันเมือมีเหตุ
ดัง กล่ า วเกิ ด ขึ น เพื อลดความสูญ เสี ย ที เกิ ด จากอุบัติ เ หตุใ ห้ น้ อยลง จากคํ า พิ พ ากษาศาลปกครองสูง สุด
ได้ กําหนดแนวทางปฏิบตั กิ ารติดตังป้าย สัญญาณเตือนกรณีทางหรื อสะพานเกิดการชํารุดเสียหายไว้ ดงั นี
ศาลปกครองสูงสุดได้ มีคําพิพากษาในคดีหมายเลขดํา
ที อ.๓๖๗/๒๕๕๓ คดี ห มายเลขแดงที อ.๐๒๐/๒๕๕๔
ระหว่าง นายเฉลิมพงษ์ แก้ วแกมแข โดยนายวงศ์เทพ แก้ วแกมแข
ผู้ฟ้ องคดี นายพิ ชัย สุข อยู่ที ๑ สํ า นัก งานทางหลวงชนบท
จัง หวัดพิจิ ตร ที ๒ กรมทางกลวงชนบท ที ๓ ผู้ถูก ฟ้ องคดี
ข้ อเท็จจริ งรับฟั งได้ ว่า ได้ เกิดเหตุอุทกภัยทําให้ นําท่วมถนน
และพัดสะพานคอนกรี ตข้ ามคลองนําไหลความยาว ๔๐ เมตร ขาดบริ เวณกิโลเมตรที ๑+๒๐๐ และกัดเซาะถนน
บริ เ วณดัง กล่ า วขาดเป็ นระยะทาง ๑๓๖ เมตร ทํ า ให้ ผู้ ฟ้ องคดี ทั งสองซึ งขับ รถผ่ า นในบริ เ วณดัง กล่ า ว
ประสบอุบตั ิเหตุตกลงไปในคลองนําไหล เป็ นเหตุให้ คนขับรถเสียชีวิต ผู้โดยสารทีโดยสารมาด้ วยได้ รับบาดเจ็บ
และรถยนต์ได้ รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีได้ อ้างว่าสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตรและกรมทางหลวงชนบท
เป็ นหน่วยงานทีมีอํานาจหน้ าทีในการดําเนินการก่อสร้ าง บูรณะ บํารุงทางหลวงชนบทและสะพานตามกฎหมาย
แต่กลับละเลยไม่ดําเนินการป้องกันอันตรายทีจะเกิดขึนโดยไม่ได้ นําแท่งเหล็กปูน ท่อคอนกรี ตหรื อทํารัวกันไว้
และมิได้ ตดิ ตังสัญญาณไฟ ป้ายทีติดสติกเกอร์ สะท้ อนแสงหรื อป้ายทีแสดงว่าสะพานชํารุดหรื อป้ายชีทางเบียงขวา
ติดตังไว้ บริเวณไหล่ทางหรื อขอบทางก่อนถึงสะพานชํารุดในระยะทีห่างพอสมควรเพือให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน

-๒กรมทางหลวงชนบท โดยเฉพาะจุดทีสะพานขาดดังกล่าวไม่มีแสงสว่างจากไฟฟ้ าข้ างทาง ความเสียหายทีเกิดขึน
จึงเป็ นผลโดยตรงทีเกิดจากการทีผู้ถกู ฟ้องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและละเลยต่อหน้ าทีตามทีกฎหมาย
กําหนดให้ ต้องปฏิบตั ิ ผู้ถกู ฟ้องคดีจึงต้ องร่ วมรับผิดต่อความเสียหายของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีให้ การว่า ได้ นํา
ป้ายเตือนขนาด ๐.๖๐x๑.๒๐ เมตร มีข้อความว่าสะพานขาดห้ ามผ่าน ติดตังบนแผงเหล็กขนาด ๐.๖๐x๑.๒๐ เมตร
ทาสีแดงและแต้ มสีสะท้ อนแสงตังไว้ ห่างจากริ มฝั งทีขาดประมาณ ๒๐ เมตรทังสองฝั งและได้ จดั ทําป้ายเตือนล่วงหน้ า
มีข้อความว่า คอสะพานขาดห้ ามรถผ่าน ขนาด ๐.๖๐x๐.๓๐เมตร ติดตังไว้ ก่อนริ มฝั งทีขาดประมาณ ๕๐๐ เมตร
และได้ ถมดินสร้ างทางเบียงเพือให้ ประชาชนใช้ สญ
ั จรเป็ นการชัวคราวและได้ ทําป้าย ทางเบียงซ้ าย มีลกู ศรชีทําจาก
แผ่นพลาสติกสีเหลืองขนาด ๐.๔๐x๐.๕๐ เมตร ตังไว้ บริเวณทางเบียง
ศาลปกครองสูง สุดวิ นิ จ ฉัย ว่า กรมทางหลวงชนบท
มี ภ ารกิ จ เกี ยวกั บ การพั ฒ นาโครงสร้ างพื นฐานด้ า นทาง
หลวงการก่ อสร้ างและบํารุ งรั กษาทางหลวงให้ มีโครงข่ าย
ทางหลวงที สมบู ร ณ์ ครอบคลุ ม ทั วทั งประเทศเพื อให้
ประชาชนได้ รับความสะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัยในการ
เดินทาง โดยให้ มีอํานาจดังต่อไปนี
(๑) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยทางหลวง เฉพาะในส่ว นที เกี ยวข้ องกับ ทางหลวงชนบทรวมทัง
กฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
(๒) วิ จัย และพัฒ นางานก่ อ สร้ าง บูร ณะ บํ า รุ ง ทางรั ก ษาทางหลวงชนบทและตามพระราชบัญ ญัติ
ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ทางหลวง หมายความว่า ทางหรื อถนนซึงจัดไว้ เพือ
ประโยชน์ ใ นการจราจรสาธารณะทางบก และให้ ห มายความรวมถึ ง ที ดิ น พื ช พัน ธุ์ ไ ม้ ทุก ชนิ ด
สะพาน ท่อหรื อรางระบายนํา อุโมงค์ ร่องนํา และอาคารหรื อสิงอืนอันเป็ นอุปกรณ์งานทางบรรดาทีได้
จัดไว้ ในเขตทางหลวงและเพือประโยชน์ แก่งานทางหลวงนัน และมาตรา ๖ บัญญัติว่า ทางหลวงมี
๖ ประเภทคือ (๑) ทางหลวงพิเศษ (๒) ทางหลวงแผ่นดิน (๓) ทางหลวงชนบท (๔) ทางหลวงเทศบาล
(๕) ทางหลวงสุขาภิบาล (๖) ทางหลวงสัมปทาน ” และมาตรา ๙ บัญญัตวิ า่

-๓“ทางหลวงชนบท คื อ ทางหลวงนอกเขตเทศบาลและสุขาภิ บาล ที องค์ การบริ หารส่วนจังหวัด
กรมโยธาธิ การหรื อสํ านักงานเร่ งรัดพัฒนาชนบทเป็ นผูด้ ํ าเนิ นการก่อสร้ าง ขยาย บูรณะและบํ ารุงรักษา
และได้ลงทะเบี ยนไว้เป็ นทางหลวงชนบท ถนนและสะพานที เกิ ดเหตุอยู่ ในความดูแลรับผิ ดชอบของ
กรมทางหลวงชนบท

” ดังนันเมือเกิดเหตุอทุ กภัยร้ ายแรงนําพัดจนสะพานขาด ถนนถูกกัดเซาะเป็ น

ทางยาวประมาณ ๑๓๖ เมตร เห็นได้ ว่าอาจเป็ นอันตรายต่อผู้ใช้ ทางอย่างยิง จึงเป็ นหน้ าทีของผู้ถกู ฟ้องคดี
ในการดําเนินการเพือให้ ประชาชนผู้ใช้ เส้ นทางได้ รับความสะดวกและความปลอดภัย ในการเดินทาง
แผงกันควรเป็ นวัสดุทีมีความแข็งแรงเช่น ท่อปูน และมีสญ
ั ญาณไฟกระพริ บเพือให้ ผ้ ใู ช้ เส้ นทางสามารถ
มองเห็ นได้ ในระยะไกล โดยอาจติดตังแบตเตอรี ที มีไฟกระพริ บเพื อที จะสามารถมองเห็น ได้ ในเวลา
กลางคืน เนืองจากป้ายทีมีสีสะท้ อนอาจให้ ความสว่างชัดเจนไม่เพียงพอ

...........................................................................
/จัดทําและเรี ยบเรี ยงโดย นางสาวรัตนวดี ฮุนตระกูล

