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สรุปคาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด
ในคดีโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
วัน นี้ (๑๐ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๘) ศาลปกครองเชีย งใหม่ อ อกนั ง่ บัล ลัง ก์ อ่ า นค าพิพ ากษา
ศาลปกครองสูงสุ ด ในคดีห มายเลขดาที่ อ. ๑๖-๓๑/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ อ. ๗๔๙-๗๖๔/๒๕๕๗
ซึง่ เป็ นคดีพพิ าท ระหว่างนางมะลิวรรณ นาควิโรจน์ กับพวกรวม ๓๑๘ คน (ผูฟ้ ้ องคดี) กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๑ คน (ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ในคดีเกี่ยวกับการทีห่ น่ วยงานทางปกครอง
และเจ้าหน้ าที่ของรัฐละเลยต่อ หน้ าที่ต ามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ และการกระทาละเมิดของ
หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้อง
ปฏิบตั ิ โดยผู้ฟ้องคดีทงั ้ ๑๖ สานวน ๓๑๘ คน ฟ้องมีสาระสาคัญสรุปได้ว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ (การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ซึ่งเป็ นผู้ถือประทานบัตรการทาเหมืองแร่ถ่ านหิน ในพื้นที่อาเภอแม่เมาะ
จัง หวัด ล าปาง ละเลยมิไ ด้ป ฏิบ ัติต ามวิ ธ ีก ารท าเหมือ งแร่ และเงื่อ นไขท้า ยประทานบัต ร รวมทัง้
เปลี่ยนแปลงวิธกี ารทาเหมืองแร่ แผนผังโครงการ และเงื่อนไขท้ายประทานบัตรหลายประการโดยไม่ได้รบั
อนุ ญาตจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ (อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่) ก่อให้เกิดมลพิษและทาให้
ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั อันตรายต่อชีวติ สุขภาพอนามัย และทรัพย์สนิ เสียหาย แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ) ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ (อุตสาหกรรม
จังหวัดลาปาง) ซึ่งมีอานาจหน้ าที่ในการกากับดูแลการทาเหมืองแร่ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ กลับเพิกเฉย
ไม่ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๕ (กรมควบคุมมลพิษ) และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ (อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษ) ไม่ดาเนินการตามอานาจหน้าทีใ่ นการควบคุมมลพิษรวมทัง้ เรียกค่าเสียหายจากผูถ้ ูกฟ้อง
คดีท่ี ๗ ส่วนผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๘ ถึงผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑๑ ซึง่ เป็ นเจ้าพนักงานท้องถิน่ ไม่ได้มคี าสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้อง
คดีท่ี ๗ ยุตหิ รือระงับการก่อเหตุราคาญ ผู้ฟ้องคดีทงั ้ ๑๖ สานวนมีคาขอให้ (๑) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ ๑๑
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย (๒) ให้เพิกถอนประทานบัตรของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ (๓) ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๘ ถึง
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑๑ แก้ไขฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้กลับฟื้นคืนสู่ธรรมชาติดงั เดิม รวมทัง้
ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ หยุดการกระทาทีก่ ่อให้เกิดมลพิษ และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๕ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ เรียก
ค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ และ(๔) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ ชดใช้ค่าเสียหายแก่ ผู้ฟ้องคดีพร้อมด้วย
ดอกเบีย้
โดยคดีน้ี ศาลปกครองชัน้ ต้นได้วนิ ิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้ อ งปฏิบ ัติเ กี่ย วกับ มาตรการป้ อ งกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มบางมาตรการและ
มีค าพิพ ากษาให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๗ ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดัง นี้
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(๑) ให้อพยพหมู่บ้านออกนอกรัศมีผลกระทบ ๕ (๒) ให้ฟ้ื นฟูขุมเหมืองให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมตาม
ธรรมชาติ โดยการถมดินกลับในบ่อเหมืองให้มากทีส่ ุด และให้ปลูกป่าทดแทน เฉพาะในส่วนทีน่ าพืน้ ทีท่ ต่ี ้อง
ฟื้นฟูขุมเหมืองไปทาเป็ นสวนพฤกษชาติและสนามกอล์ฟ (๓) ให้ย่นื แก้ไขข้อ ๒.๖ ของมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีก่ าหนดโดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จากการปลูกและนาพืชทีป่ ลูกใน wetland ไปกาจัด เป็ นการใช้ระบบ Anaerobic Bacteria (๔) วางแผนจุด
ปล่ อ ยดินโดยให้ตาแหน่ งที่ปล่อ ยดินไม่อ ยู่ใ นต าแหน่ งต้นลมที่พดั ผ่ านไปยังชุมชนที่อ ยู่โดยรอบ และ
กาหนดพืน้ ที่ Buffer Zone ระยะจุดปล่อยดินกับชุมชน ให้เป็ นระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และควรจัดทา
เป็ น Bunker ให้จุดปล่อยดินอยู่ต่ ากว่าความสูงของ Bunker (๕) ให้จดั ทารายงานการตรวจประเมิน
สิง่ แวดล้อม (Environmental Audit) ทุก ๒ ปี โดยจะต้องมีรายงานการตรวจสอบในทุกผลกระทบที่
เกิดขึน้ และเสนอให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทราบ หากผูถ้ ูกฟ้อง
คดีท่ี ๗ มีม าตรการป้ อ งกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มที่ส ามารถป้ อ งกันและแก้ไ ขผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมทีด่ กี ว่าให้ดาเนินการยื่นขอแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมฯ ดังกล่าว
ต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพิจารณา หรือเพื่อทราบ ก่อนทีจ่ ะดาเนินการตามทีข่ อแก้ไข และให้ผถู้ ูกฟ้อง
คดีท่ี ๓ ตรวจสอบ กากับดูแลการประกอบกิจการของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในประทานบัตร
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ คาขออื่นนอกจากนี้
ให้ยก
ผู้ฟ้องคดีบางราย ผู้ถกู ฟ้ องคดีที่ ๓ (อธิ บดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่)
และผู้ถกู ฟ้ องคดี ที่ ๗ (การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง ประเทศไทย) อุท ธรณ์ ค าพิ พ ากษาดัง กล่ าวต่ อ
ศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดพิ เคราะห์แล้ วเห็นว่ า แม้ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุ ด
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ได้ขอเปลีย่ นแปลงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) เห็นชอบให้มกี ารกาหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมที่พพิ าทกันบางมาตรการแล้วก็ตาม แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗
ได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ การขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงมาตรการดังกล่าวจึงยังไม่มผี ล
ใช้บงั คับ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ ยังมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ฉบับเดิมต่อไป โดยพิจารณาแต่ละมาตรการเป็นกรณีๆ ไป ดังนี้
(๑) กรณี ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๗ ไม่ขนดินไปเก็บกองนอกเขตประทานบัตร ตามข้อ ๓ ของแผนผัง
โครงการทาเหมืองแร่ถ่านหิน เห็นว่า ข้อ ๓.๑.๓ ของแผนผังโครงการทาเหมืองแร่ถ่านหินโดยวิธเี หมือง
หาบไม่ไ ด้กาหนดให้ต้องขนดินไปกองเก็บนอกเขตประทานบัต รตลอดไปในทุกกรณี แต่ส ามารถนา
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หน้าดินบางส่วนมาถมกลับในขุมเหมืองเก่าได้ หากได้ความว่าการทาเหมืองดาเนินไปได้ระยะหนึ่งจนบริเวณ
ขุมเหมืองมีความกว้างมากพอ ประกอบกับ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๗ จัด สร้า งแนวคัน ดิน มีเ จตนาเพื่อ เสริม
มาตรการป้องกันผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านฝุ่นและเสียงที่เกิดจากการทาเหมือง และมีแผนการดาเนินการ
ทีช่ ดั เจน ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ได้ทาการขนดินไปกองเป็ นคันดินบริเวณขอบบ่อเหมืองด้านทิศ ใต้
จึงไม่เป็ นการกระทาที่เป็ นการฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามแผนผังโครงการทาเหมืองถ่ านหิน ข้อ ๓ และ
ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
(๒) กรณีผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ มิได้รกั ษาความชื้นไว้ระหว่างร้อยละ ๑.๕ ในขณะทีท่ าการโม่ดนิ และ
ถ่ านหินขนาดใหญ่ ตามข้อ ๑.๗ ของมาตรการป้ อ งกันและแก้ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มที่เ สนอไว้ใ น
รายงานฯ เห็นว่า ความชื้นในดินยิง่ มีมากย่อมป้อ งกันผลกระทบจากฝุ่นได้ดขี ้นึ การกาหนดให้รกั ษา
ความชื้นในการโม่ดนิ และถ่านขนาดใหญ่ ไว้ระหว่างร้อยละ ๑.๕ จึงเป็ นเพียงมาตรฐานขัน้ ต่ า ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ รักษาระดับค่าเฉลีย่ ความชืน้ ของถ่านหินลิกไนต์สูงถึงร้อยละ ๑๕ จึงเป็ นกรณี
ทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ รักษาความชื้นของดินและถ่านได้ดกี ว่าทีก่ าหนดไว้ในมาตรการ และไม่เป็ นการละเลยต่อ
หน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
(๓) กรณีผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ รือ้ ม่านน้ าทีส่ ร้างขึน้ ในบริเวณทีก่ าหนดให้เป็ นทีท่ ง้ิ ดินกับบ้านหัวฝาย
ออก และได้ทาการปลูกต้นสนประดิพทั ธ์เป็ นแนวกาบังแทน นัน้ เมื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมข้อนี้ ยังมิได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ กรณีจงึ
เป็นการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อ ๑.๙ ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีเ่ สนอไว้ในรายงานฯ
ซึง่ กาหนดให้ทาการติดตัง้ ม่านน้าเพื่อเป็ นการลดฝุ่นละอองในบรรยากาศ มีความยาว ๘๐๐ เมตร ระหว่างที่
ทิ้งดินด้านทิศตะวันออกกับบ้านหัวฝาย และระหว่างที่ท้งิ ดินด้านทิศตะวันตกกับหมู่บ้านทางทิศใต้ และ
ถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
(๔) กรณีไม่ดาเนินการพิจารณาอพยพราษฎรบ้านห้วยคิง ออกนอกรัศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร
นัน้ แม้มกี ารอพยพราษฎรบางส่ ว นแล้ว แต่ ก็ไม่ใ ช่ทงั ้ หมด หากราษฎรที่อ าศัยอยู่ใ นรัศ มีผ ลกระทบ
๕ กิโลเมตร มีความประสงค์จะอพยพและมีการพิสูจน์ได้ว่าผลกระทบทีร่ าษฎรดังกล่าวได้รบั อาจนาไปสู่
อัน ตรายต่ อ ชีว ิต และทรัพ ย์ส ิน ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๗ มีห น้ า ที่ต้อ งจัด ตัง้ คณะท างานระดับ ท้อ งถิ่น และ
ผู้เ ชี่ย วชาญร่ ว มกัน พิจ ารณาในการอพยพดัง กล่ า วตามข้อ ๑.๑๔ ของมาตรการป้ อ งกัน และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มที่เสนอไว้ในรายงานฯ และข้อ ๒.๘ ของมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมทีก่ าหนดโดย สผ. การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ยังปฏิบตั ไิ ม่ครบถ้วนตามมาตรการดังกล่าว จึงถือว่า
เป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ

-๔-

(๕) กรณีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ ฟื้ นฟูขุมเหมืองโดยทาเป็ นสวนพฤกษชาติและสนามกอล์ฟ เห็นว่า
ข้อ ๑.๑๗ ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ กาหนดไว้ชดั เจนให้
ทาการฟื้ นฟูขุมเหมืองให้มสี ภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมตามธรรมชาติ โดยวิธกี ารถมดินกลับในบ่อเหมือง
และให้ปลูกป่าทดแทนเท่านัน้ มิได้มขี อ้ ความใดๆ ให้อานาจผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ นาพืน้ ทีข่ ุมเหมืองไปจัดทา
เป็ นสนามกอล์ฟหรือสวนพฤกษชาติ การทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ ทาการฟื้นฟูสภาพขุมเหมืองด้วยวิธกี ารทา
เป็ นสวนพฤกษชาติและสนามกอล์ฟ จึงเป็ นการละเลยต่อ หน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้อ งปฏิบตั ิ
ทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และที่ ๗ อุทธรณ์ว่าสวนพฤกษศาสตร์และสนามกอล์ฟอยู่ในพืน้ ทีบ่ ริเวณพักผ่อนตาม
แผนผังการฟื้นฟูทร่ี ะบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและอยูน่ อกเขตสัมปทาน เป็ นการยก
ข้อเท็จจริงทีไ่ ม่ได้ยกขึน้ ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชัน้ ต้ น และไม่ใช่ปญั หาอันเกี่ยวด้วยความ
สงบเรียบร้อยทีจ่ ะยกขึน้ กล่าวอ้างในคาอุทธรณ์ได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง ของระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
(๖) กรณีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ มิได้นาพืชที่ปลูกใน wetland ไปกาจัดและปลูกเสริมทุก ๑๘ เดือน
และไม่ได้ขุดลอกเพื่อเปลีย่ นทิศทางการไหลของน้ าใน wetland ตามข้อ ๒.๖ ของมาตรการป้องกันและ
แก้ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อ มที่ก าหนดโดย สผ. นั น้ เห็นว่ า ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๗ ยังมิได้รบั อนุ ญ าตเป็ น
หนังสือจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงมาตรการดังกล่าว ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ จึงต้องปฏิบตั ติ าม
ข้อ ๒.๖ ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมที่กาหนดโดย สผ. การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗
ไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
(๗) กรณีผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๗ มิได้ว างแผนจุดปล่ อ ยดินตามฤดูกาล มิได้กาหนดพื้นที่ Buffer
Zone และทา Bunker เห็นว่า มาตรการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์สอดคล้องกันเพื่อป้องกันฝุ่น ข้อเท็จจริงรับฟงั
ว่ายังคงมีปญั หาฝุ่นอยู่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๗ ก็รบั ว่าในทางปฏิบตั ิไม่สามารถกาหนดจุดทิ้งดินตามฤดูกาลได้
จึงได้ขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงมาตรการดังกล่าวต่อ สผ. แต่เมื่อยังมิได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๓ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ จึงยังมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีก่ าหนดโดย สผ. ข้อ ๒.๗ ทีก่ าหนดว่า ในการดาเนินการของมาตรการป้องกันฝุ่น
เกิดขึน้ จากการขุดเปิ ดชัน้ ดิน Overburden จะต้องดาเนินการต่อไปนี้ ข้อ ๒.๗.๑ กาหนดว่า ให้ทาการ
ขนส่งเปลือกดิน โดยใช้ระบบสายพานที่มกี ารติดตัง้ ระบบสเปรย์น้ า ข้อ ๒.๗.๒ กาหนดว่า วางแผนจุด
ปล่อยดิน โดยให้ตาแหน่ งทีป่ ล่อยดินไม่อยู่ในตาแหน่ งต้นลม ข้อ ๒.๗.๓ กาหนดว่า กาหนดพืน้ ที่ Buffer
Zone ระยะจุดปล่อยดินกับชุมชน ให้เป็ นระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และควรจัดทาเป็ น Bunker ให้
จุดปล่อยดินอยู่ต่ ากว่าความสูงของ Bunker และข้อ ๒.๗.๔ กาหนดว่า ในการปล่อยดินลงทีเ่ ก็บกองดิน
นัน้ จะต้องกาหนดเป็ นตารางที่แน่ นอน โดยใช้ฤดูกาลเป็ นเกณฑ์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ ไม่ได้ดาเนินการ
ตามมาตรการดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ

-๕-

(๘) กรณี ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๗ มิไ ด้ท ารายงานการตรวจประเมิน สิ่ง แวดล้อ ม (Environmental
Audit) ทุก ๒ ปี เสนอให้ สผ. ทราบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีก่ าหนดโดย สผ.
ข้อ ๒.๙ ทีก่ าหนดว่า ให้จดั ทา Environmental Audit ทุก ๒ ปี โดยจะต้องมีการ Audit ในทุกผลกระทบที่
เกิดขึน้ และเสนอให้ สผ. ทราบ นัน้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะที่มกี ารฟ้องคดีน้ี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ ยังไม่ได้
จัดทารายงานการตรวจประเมินสิง่ แวดล้อม จึงเป็ นการไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการดังกล่าว และถือว่าเป็ นการ
ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั แิ ละปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวล่าช้าเกินสมควร อย่างไร
ก็ต าม ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๗ ได้จ ดั ทาและส่ งรายงานการตรวจประเมินสิ่ งแวดล้อ มเสนอต่ อ สผ. ก่ อ นที่
ศาลปกครองชัน้ ต้นพิพากษาคดีน้ี และผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้คดั ค้านประเด็นดังกล่าว จึงเป็ นกรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๗ ได้จดั ทารายงานการตรวจประเมินสิง่ แวดล้อม (Environmental Audit) เสนอต่อ สผ. แล้ว ศาลไม่
จาต้องออกคาบังคับให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ปฏิบตั ติ ามมาตรการดังกล่าวอีกต่อไป แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ก็ยงั
มีหน้าทีต่ อ้ งจัดทารายงานการตรวจประเมินสิง่ แวดล้อมทุก ๒ ปี เสนอต่อ สผ. อย่างเคร่งครัดต่อไป หาก
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ไม่ปฏิบตั ติ ามย่อมถือว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้อง
ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวล่าช้าเกินสมควร และอาจเป็นเหตุให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ถูกฟ้องเป็ นคดีใหม่
ต่อศาลปกครองได้
ส่ ว นที่ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ ๑๖ ส านวน ฟ้ องว่ า ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๗ ละเลยต่ อ หน้ า ที่ต ามที่ก ฎหมาย
กาหนดให้ต้องปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ น้าที่ดงั กล่าวล่าช้าเกินสมควร ในการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีเ่ สนอไว้ในรายงานฯ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมที่
กาหนดโดย สผ. ทาให้สงิ่ แวดล้อม ตลอดจนชีวติ ร่างกาย สุขภาพอนามัย และทรัพย์สนิ เสียหาย และ
ผูฟ้ ้ องคดีบางรายมีคาขอให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเสียหาย นัน้ เป็ นการฟ้องว่าผูถ้ ูกฟ้อง
คดีท่ี ๗ กระทาละเมิดเป็ นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีดงั กล่าวได้รบั ความเสียหาย ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิชย์ และมิใ ช่ ก รณีผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๗ ในฐานะเจ้าของโรงไฟฟ้ าแม่เ มาะซึ่ง เป็ น
แหล่งกาเนิดมลพิษต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากการที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ก่ อให้เกิดการแพร่กระจายของมลพิษ อันเป็ นเหตุ ใ ห้ผู้ฟ้ องคดีดงั กล่ าวได้รบั อันตรายแก่ ชีวติ ร่างกาย
สุ ข ภาพอนามัย หรือ เป็ น เหตุ ใ ห้ ท รัพ ย์ ส ิ น ของผู้ ฟ้ องคดี ด ัง กล่ า วเสี ย หาย ตามมาตรา ๙๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกรณีน้ี ผู้ฟ้องคดีรายที่
กล่าวอ้างข้อเท็จจริงดังกล่าวและมีคาขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มีหน้าที่ต้องเสนอ
พยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสจู น์ขอ้ เท็จจริงทีต่ นกล่าวอ้างในเบือ้ งต้น ตามข้อ ๖๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ
ของทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อผูฟ้ ้ อง
คดีดงั กล่าวไม่สามารถเสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ว่าความเสียหายทีไ่ ด้รบั เป็ นผลมาจากการที่

-๖-

ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวล่าช้าเกิน
สมควรในการปฏิบตั ิตามมาตรการป้อ งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อ มดังกล่าว ประกอบกับจาก
การศึกษาของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง พบว่าสาเหตุของฝุ่นละอองส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้มวลชีวภาพ
รองลงมาคือฝุ่นจากท่อไอเสียรถยนต์ จึงไม่อาจรับฟงั ได้ว่าปญั หาทีฝ่ ่นุ ละอองในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่เมาะมีค่าสูง
เกินกว่ามาตรฐานเกิดจากการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั หิ รือ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ล่าช้าเกินสมควรในการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมที่เป็ น
เงื่อนไขท้ายประทานบัตรของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ และไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ กระทาละเมิดต่อผู้
ฟ้องคดีทงั ้ ๑๖ สานวน อันจะมีผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ผู้ฟ้องคดีบาง
รายทีม่ คี าขอให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ใิ นการควบคุมการทาเหมืองและการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ หรือไม่ กรณีผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เห็นว่า การใช้อานาจในการ
ออกคาสังเพิ
่ กถอนประทานบัตรการทาเหมืองหรือไม่ เป็ นอานาจดุลพินิจของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ตามมาตรา
๑๓๗ และมาตรา ๑๓๘ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ในเรื่อ งนี้ จ ะต้อ งค านึง ถึงเหตุ ผ ล ความจาเป็ น รวมถึง ข้อ ดีแ ละข้อ เสีย ที่จะเกิ ด ขึ้นแก่ ประชาชนหรือ
ประโยชน์สาธารณะ หากมีการสังเพิ
่ กถอนประทานบัตรดังกล่าว ข้อเท็จจริงในคดีน้ีเป็ นกรณีท่ผี ถู้ ูกฟ้อง
คดีท่ี ๗ ฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารทาเหมืองและเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในการออกประทานบัตร หรือได้
มีการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารทาเหมืองและเงือ่ นไขดังกล่าว โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๓ แต่การดาเนินการดังกล่าว ไม่ปรากฏว่าได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมทีร่ า้ ยแรงถึงขนาดทีจ่ ะสัง่
เพิกถอนประทานบัตรแล้ว และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ได้ขอให้มกี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงมาตรการดังกล่าวบาง
ข้อให้ถูกต้องตรงกับทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ได้เปลีย่ นแปลงวิธกี ารทาเหมืองและเงื่อนไขของมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมเดิมกาหนดไว้ และได้รบั ความเห็นชอบจาก สผ. แล้ว เพียงแต่การขอ
แก้ไขเปลีย่ นแปลงยังไม่ได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ประกอบกับการใช้อานาจเพิกถอน
ประทานบัตรย่อมส่งผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า อันจะเกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ
และประชาชนมากกว่าผลดีทจ่ี ะได้รบั ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงไม่มคี วามจาเป็นทีจ่ ะต้องเพิกถอนประทานบัตร
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ออกคาสังเพิ
่ กถอนประทานบัตรจึงไม่เป็ นการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ สาหรับกรณีผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ที่ได้ทราบถึงการไม่
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในการออกประทานบัตรของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ แล้ว ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ มีหน้าที่
ทีจ่ ะต้องพิจารณาดาเนินคดีกบั ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ ตามมาตรา ๑๓๘ แห่งพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
และควบคุ ม ดูแ ลมิใ ห้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๗ ละเลยต่ อ หน้ า ที่ใ นการปฏิบตั ิต ามมาตรการป้องกันและแก้ไข
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ผลกระทบสิง่ แวดล้อมต่อไป การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ไม่ได้ดาเนินคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ตามอานาจหน้าที่
ดังกล่าว จึงถือได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ศาลปกครองสูงสุดพิ พากษาแก้คาพิ พากษาศาลปกครองชัน้ ต้ นเป็ นให้ ผ้ถู กู ฟ้ องคดีที่ ๗
ปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ดังนี้ ๑) ให้ทาการติดตัง้ ม่านน้ าเพื่อเป็ น
การลดฝุน่ ละอองในบรรยากาศ มีความยาว ๘๐๐ เมตร ระหว่างทีท่ ง้ิ ดินด้านทิศตะวันออกกับบ้านหัวฝาย
และระหว่างที่ท้งิ ดินด้านทิศตะวันตกกับหมู่บ้านทางทิศใต้ ๒) ให้จดั ตัง้ คณะทางานระดับท้องถิ่นและ
ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพิจารณาในการอพยพราษฎรที่ได้รบั ผลกระทบที่อาจนาไปสู่อนั ตรายต่อ ชีว ิ ต และ
ทรัพย์สนิ และมีความประสงค์จะอพยพในการอพยพหมู่บา้ นออกนอกรัศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร ๓) ให้
ฟื้นฟูขุมเหมืองให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมตามธรรมชาติ โดยการถมดินกลับในบ่อเหมืองให้มากทีส่ ุดและ
ให้ป ลู ก ป่ า ทดแทน เฉพาะในส่ ว นที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๗ น าพื้น ที่ท่ีต้อ งฟื้ น ฟู ขุ ม เหมือ งไปท าเป็ น สวน
พฤกษชาติและสนามกอล์ฟ ๔) ให้นาพืชทีป่ ลูกใน wetland ไปกาจัด และปลูกเสริมทุกๆ ๑๘ เดือน และต้อง
ทาการขุดลอกเพื่อเปลีย่ นทิศทางการไหลของน้ าใน wetland ๕) ให้ทาการขนส่งเปลือกดิน โดยใช้ระบบ
สายพานทีม่ กี ารติดตัง้ ระบบสเปรย์น้ าตามแนวสายพาน ให้วางแผนจุดปล่ อยดิน โดยให้ตาแหน่ งทีป่ ล่อย
ดินไม่อยู่ในตาแหน่ งต้นลมที่พดั ผ่านไปยังชุมชนทีอ่ ยู่โดยรอบ ให้กาหนดพื้นที่ Buffer Zone ระยะจุด
ปล่อยดินกับชุมชน ให้เป็ นระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และควรจัดทาเป็ น Bunker ให้จุดปล่อยดินอยู่
ต่ ากว่าความสูงของ Bunker ในการปล่อยดินลงทีเ่ ก็บกองดินนัน้ จะต้องกาหนดเป็ นตารางทีแ่ น่ นอน โดย
ใช้ฤดูเป็นเกณฑ์ในการตัดสินตาแหน่งทีจ่ ะต้องห่างจากชุมชนมากทีส่ ุด ส่วนกรณีมาตรการฯ รายงานการ
ตรวจประเมินสิง่ แวดล้อม (Environmental Audit) นัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ ได้จดั ทารายงานการตรวจ
ประเมินสิง่ แวดล้อม (Environmental Audit) เสนอต่อ สผ.แล้ว จึงไม่จาต้องออกคาบังคับให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี
๗ ดาเนินการตามมาตรการข้อนี้ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ตรวจสอบกากับดูแลการประกอบกิจการของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ให้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในการออกประทานบัตรและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมโครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ หากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๗ ไม่ปฏิบตั ิตาม
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ดาเนินการตามอานาจหน้าทีต่ ามมาตรา ๑๓๘ แห่งพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
โดยเคร่งครัด ทัง้ นี้ ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ดาเนินการตามคาพิพากษา ภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วนั ทีศ่ าลมีคาพิพากษา นอกจากทีแ่ ก้ให้เป็นไปตามคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น
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