(๒๐) คดีแม่เมาะ (ปกครอง)
กลุ่มคดี

มลพิษ

คาพิ พากษา

ศาลปกครองเชียงใหม่

คดีหมายเลขดาที่
คดีหมายเลขแดงที่

๔๔/๒๕๔๗, ๑๖๗-๑๗๘/๒๕๔๘, ๑๘๓/๒๕๔๘, ๒๗๙/๒๕๔๙, ๓๐๑/๒๕๕๐
๔๔-๕๙/๒๕๕๒

ประเภทคดี

ปกครอง

คู่ความ

นางมะลิวรรณ นาควิโรจน์ ที่ ๑ กับพวก
ผูฟ้ ้ องคดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๑,
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ (กรมทรัพยากรธรณี เดิม) ที่ ๒ ,
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ ที่ ๓,
ทรัพยากรธรณีจงั หวัดลาปาง ที่ ๔, กรมควบคุมมลพิษ ที่ ๕,
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๖,
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย ที่ ๗
ผูถ้ ูกฟ้องคดี

เรื่อง

มลพิษ/ละเมิดทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าทีต่ ามกฎหมาย
กาหนด/เรียกค่าเสียหาย และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. สิง่ และรักษาสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๖
- พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๕๗ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๘
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประเด็นสาคัญในการพิ จารณา และผลคาพิ พากษา
- ประเด็นสิ ทธิ ในการฟ้ องคดี
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ๑๖ สานวนเป็ นผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรืออาจจะเดือดร้อนมีสทิ ธิฟ้องคดี
ได้ โดยไม่ตอ้ งรอให้เกิดความเสียหายหรือให้ควบคุมความเสียหายมิได้เสียก่อน เพราะผูฟ้ ้ องคดีม ี
ภูมลิ าเนาอยูท่ ต่ี งั ้ และใกล้เคียงกับพืน้ ทีโ่ ครงการเหมืองแร่ลกิ ไนต์แม่เมาะทีไ่ ด้รบั ประทานบัตร หากการ

ไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๗ ละเลยไม่ดาเนินการตามเงือ่ นไขในประทานบัตรและ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ผลกระทบย่อมเกิดในวงกว้าง เนื่องจากกระแสลมและ
มลพิษทีป่ นเปื้อนเข้าสู่แหล่งน้าใต้ดนิ ย่อมจะแผ่กว้างและกระจายไปอย่างรว ดเร็ว และความเสียหายที่
เกิดขึน้ ยากทีจ่ ะเยียวยาหรือป้องกันได้
- ประเด็นละเว้นการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ เป็นผูป้ ระกอบการทีก่ ่อให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยไม่ปรากฎ
ว่ามีปจั จัยอื่นหรือสถานประกอบการอื่นเป็ นผูป้ ล่อยมลพิษในพืน้ ทีด่ งั กล่าว ประกอบกับในคดีแพ่งของ
ศาลจังหวัดลาปางฟงั ได้ว่า ก๊าซดังกล่าวทีเ่ กิดจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะทาให้เกิดมลภาวะจริง และกรณี
ดังกล่าวเกิดจากการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีมไิ ด้บาบัดอากาศเสียให้มคี ่าไม่เกินมาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด
ก่อนทีจ่ ะปล่อยสู่บรรยากาศและเครือ่ งกาจัดก๊าซใช้ได้เพียง ๒ เครือ่ ง ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีทราบอยูแ่ ล้วจึง
แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวผูถ้ ูกฟ้องคดีสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและป้องกันไม่ให้เกิดขึน้ ได้
จึงมิใช่เหตุสุดวิสยั ตาม มาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่
ตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
การทีอ่ ธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ผฟู้ ้ องคดีท่ี ๓ เพียงแต่สงการให้
ั่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อกาหนดในการทาเหมือง แต่มไิ ด้ดาเนินการระงับการกระทา
ดังกล่าวจนกว่ามาตรการฯ ทีข่ อแก้ไขทบทวนจะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตามอานาจหน้าทีท่ ก่ี าหนดใน พ.ร.บ. แร่ พ.ศ.
๒๕๑๐ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ จึงละเลยการปฏิบตั หิ น้าที่
- ประเด็นการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนหรือไม่ เพียงใด
เมือ่ ปรากฏว่าระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงสิงหาคม ๒๕๔๑ ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ได้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยปล่อยอากาศเสียมีค่าเฉลีย่ ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน
บรรยากาศโดยทัวไปเกิ
่
นกว่าทีก่ ฎหมายกาหนด ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าวผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ๑๙ สานวนอ้างว่า
ปว่ ยด้วยอาการของโรคทางเดินหายใจ โรคปอดระคายเคืองต่อเยือ่ บุผนังตามร่างกาย ซึง่ การตรวจ
ดังกล่าวจะมิได้มกี ารวัดคุณภาพอากาศและเป็นการตรวจภายหลังจากทีไ่ ม่มคี วามเข้มข้นของก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทจ่ี ะเป็นอันตรายก็ตาม แต่เมือ่ มีการตรวจสอบความเสียหายก็ฟงั ได้ว่าเกิดความ
เดือดร้อนดังกล่าวขึน้ จริง ประกอบกับผูเ้ ชีย่ วชาญได้เบิกความว่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์หากได้รบั นาน
ๆ อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงถือว่าผูฟ้ ้ องคดีได้รบั ผลกระทบ
การกระทาของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ เป็ นการกระทาทีแ่ ตกต่างจากมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีเ่ สนอไว้ในรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผ ลกระทบสิง่ แวดล้อมที่
กาหนดโดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยไม่ปรากฏว่าผูถ้ ูกฟ้อง

คดีท่ี ๗ ได้ยน่ ื ขอเปลีย่ นแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมฯ ดังกล่าวแต่ประการใด
ซึง่ ไม่เป็นการปฏิบตั ิ มาตรา ๕๗ แห่ง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
แต่ในคดีทงั ้ ๑๖ สานวนผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้นาสืบความเสียหายให้ปรากฏ ไม่ได้ชแ้ี จงหรือ
แสดงพยานหลักฐานให้เห็นว่าผูฟ้ ้ องคดีได้รบั อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย สุขภาพ อนามัย และทรัพย์สนิ
อย่างใด เมือ่ ใด และได้รบั ความเสียหายมากน้อย เพียงใด ซึง่ แม้ระบบวิธพี จิ ารณาปกครองจะเป็นระบบ
ไต่สวน แต่การพิสจู น์ความเสียหายผูฟ้ ้ องคดีกย็ งั คงมีหน้าทีส่ บื ให้ปราก ฏ จึงไม่อาจรับฟงั ว่าการกระทา
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท๗
่ี ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย ชีวติ ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้
๑๖ สานวน
- ประเด็นผูถ้ ูกฟ้องคดีจะต้องหยุดหรือระงับการกระทาละเมิด หรือต้องหยุดการผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกไนต์ และจะต้องจัดการฟื้นฟูสภาพสิง่ แวดล้อมและคุณภาพอากาศบริเวณ
อาเภอแม่เมาะ ให้กลับคืนสู่สภาพดีดงั เดิม โดยค่าใช้จา่ ยของผูถ้ ูกฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด
เมือ่ ปจั จุบนั ผูถ้ ูกฟ้องคดีท๗
่ี ติดตัง้ และซ่อมแซมเครือ่ งกาจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้
ใช้การได้ครบถ้วนแล้ว จึงถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๗ ได้หยุดหรือระงับการกระทาละเมิดแล้ว ตลอดจนได้
ป้องกันมิให้ก๊าซดังกล่าวฟุ้งกระจายไปในอากาศแล้ว ประกอบกับคุณภาพอากาศไม่มกี ๊าซดังกล่าวเกิน
กว่าทีก่ ฎหมายกาหนด และพืชผลและทรัพย์สนิ ของชาวบ้านเสียหายเพียงครัง้ เดียวโดยไม่มผี ลต่อเนื่อง
ตามมา จึงฟงั ไม่ได้ว่าสภาพแวดล้อมและคุณภาพอากาศได้รบั ผลกระทบอันจะต้องสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องทาการ
ฟื้นฟู
- ประเด็นคาวินิจฉัยของศาลเกีย่ วกับการกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หรือทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย ชีวติ ร่างกาย และ
ทรัพย์สนิ ของประชาชนเป็นวงกว้างและจานวนมาก
เนื่องจากกิจการของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ เป็นกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หรือทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย ชีวติ ร่างกาย และ
ทรัพย์สนิ ของประชาชนเป็นวงกว้างและจานวนมาก ซึง่ หากเกิดความเสียหายดังกล่าวก็จะเป็นการยากที่
จะเยียวยาความเสียหายได้ อีกทัง้ ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดผลกระทบแก่ประเทศชาติและสังคม
โดยรวม มิได้เกิดเฉพาะผูฟ้ ้ องคดีหรือผูบ้ ริหารองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน้ ดังนัน้ การดาเนินการของผูถ้ ูก
ฟ้องคดีท่ี ๗ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยในชีวติ ร่างกายของประชาชน และเกีย่ วกับมาตรการระงับ
ผลกระทบหรือพืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗
จึงต้องดาเนินการโดย
เคร่งครัด อีกทัง้ ผูม้ หี น้าทีค่ วบคุม ดูแลจะต้องดาเนินการเช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับต้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรือ่ งนัน้ โดยไม่ตอ้ งผูกพันอยูก่ บั คาขอหรือพยานหลักฐาน

ของคู่กรณี และเจ้าหน้าทีต่ อ้ งดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขอเท็จจริงหรือ
ความเห็นจากผูเ้ กีย่ วข้องหรือผูเ้ ชีย่ วชาญออกไปตรวจสถานที่ ฯลฯ ตามม าตรา ๒๘ -๒๙ พ.ร.บ. วิธ ี
ปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พิ พากษา ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม โครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ คาขอประทานบัตร ตัง้ อยูท่ อ่ี าเภอแม่
เมาะ จังหวัดลาปาง ดังนี้
๑. ให้อพยพหมูบ่ า้ นออกนอกรัศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร ตามข้อ ๑.๑๔ ของมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีเ่ สนอไว้ในรายงาน ฯ
๒. ให้ฟ้ืนฟูเหมืองให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมตามธรรมชาติ โดยการถมดินกลับในบ่อ
เหมืองให้มากทีส่ ุด และให้ปลูกปา่ ทดแทน เฉพาะในส่วนทีน่ าพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งฟื้นฟูขมุ เหมืองไปทาสวน
พฤกษชาติและสนามกอล์ฟ ตามข้อ ๑.๑๗ ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีเ่ สนอ
ไว้ในรายงาน ฯ
๓. ยืน่ แก้ไขข้อ ๒.๖ ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีก่ าหนดโดย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สานักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม
(เดิม)) จากการปลูกและนาพืชทีป่ ลูกใน WET LAND ไปกาจัด เป็นการใช้ระบบ Anaerobic Bacteria
๔. วางแผนจุดปล่อยดินโดยให้ตาแหน่งทีป่ ล่อยดินไม่อยูต่ าแหน่งต้นลมทีพ่ ดั ผ่านไปยัง
ชุมชนทีอ่ ยูโ่ ดยรอบ และกาหนดพืน้ ที่ Buffer Zone ระยะจุดปล่อยดินกับชุมชน ได้เป็นระยะทางไม่น้อย
กว่า ๕๐ เมตร และควรจัดเป็น Bunker ให้จดุ ปล่อยดินอยูต่ ่ากว่าความสูงของ Bunker ตามข้อ ๒.๗.๒
และ ๒.๗.๓ ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีก่ าหนดโดยสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สานักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม (เดิม))
๕. ให้จดั ทารายงานการตรวจสอบสภาพสิง่ แวดล้อม ( Environmental Audit) ทุก ๒ ปี
โดยจะต้องมีรายงานการตรวจสอบ (Audit) ในทุกผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และเสนอให้สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทราบ ตามข้อ ๒.๙ ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมทีก่ าหนดโดยสานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สานักงาน
นโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม (เดิม))
หากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ ามารถ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีด่ กี ว่าให้ดาเนินการยืน่ ขอแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิง่ แวดล้อมฯ ดังกล่าว ต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพิจารณา หรือเพื่อทราบ ก่อนทีจ่ ะ
ดาเนินการตามทีข่ อแก้ไข
ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ตรวจสอบ กากับดูแลการประกอบกิจการของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ให้ป ฏิบตั ติ าม
เงือ่ นไขในประทานบัตรและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการเหมืองลิกไนต์แม่
เมาะ ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗

