(๒๘) คดีประกาศเขตควบคุมมลพิ ษในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
กลุ่มคดี

สิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับการคุม้ ครองป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามกฎหมาย
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ประเภทคดี

ปกครอง

คู่ความ

นายเจริญ เดชคุม้ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๗ คน
ผูฟ้ ้ องคดี
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ผูถ้ ูกฟ้องคดี

เรื่อง

มลพิษ/ คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีค่ ณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติละเลยต่อ
หน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ น้าทีล่ ่าช้าเกินสมควร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ประเด็นสาคัญในการพิ จารณา และผลคาพิ พากษา
๑.ข้อเท็จจริงรับฟงั ได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ประชุมพิจารณาเกีย่ วกับปญั หาสิง่ แวดล้อม
บริเวณพืน้ ทีม่ าบตาพุดหลายครัง้ เกีย่ วกับการประกาศเขตควบคุมมลพิษ โดยมีมติในการประชุมเมือ่
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมพิจารณาความ
เป็ นไปได้ในการประกาศเขตควบคุมมลพิษเนื่องจากมีแนวโน้มทีจ่ ะก่อให้เกิดปญั หาต่อสิง่ แวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชนทีอ่ าศัยอยูโ่ ดยรอบ
ต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้พจิ ารณารายงานของกรมควบคุม
มลพิษแล้วมีมติเมือ่ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ เห็นว่าปจั จุบนั ปญั หามลพิษในพืน้ ทีใ่ นพืน้ ทีม่ าบตาพุดมี
แนวโน้มทีจ่ ะรุนแรงมากขึน้ จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้จงึ เห็นสมควร
กาหนดให้พน้ื ทีต่ าบลมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ เอกสารรายงานของกรมควบคุมมลพิษแนบท้าย
การประชุมมีรายละเอียดดังนี้

- พบสารอินทรียร์ ะเหยมากกว่า ๔๐ ชนิด เป็นสารก่อมะเร็ง ๒๐ ชนิด ใน ๒๐ ชนิด
พบสารอินทรียร์ ะเหยก่อมะเร็งทีม่ คี ่าเกินระดับการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ US-EPA
จานวน ๑๙ ชนิด และผลการตรวจวัดแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเก็บตัวอย่างในช่วงสัน้ ๆหรือเก็บตัวอย่าง
เฉลีย่ ๒๔ ชัวโมง
่ ก็จะพบสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกัน
- การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศในพืน้ ทีม่ าบตาพุดสรุปได้ว่า
หากแหล่งกาเนิดทุกแหล่งในพืน้ ทีม่ าบตาพุดได้ระบายมวลสารทางอากาศออกในอัตราสูงสุดตามค่าที่
ได้รบั อนุญาต จะมีผลทาให้ค่าความเข้มข้นของมวลสารในบางพารามิเตอร์สงู เกินค่ามาตรฐานของ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
- ผลการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้นาเสนอข้อมูล
จากโครงการศึกษาระบาดวิทยาของโรคมะเร็งในประเทศไทยของจังหวัดระยอง ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ถึง พ.ศ.
๒๕๔๔ รายงานว่าสถิตกิ ารเกิดโรคมะเร็งทุกชนิดและโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของอาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง สูงกว่าอาเภออื่นๆ เป็น ๓ และ ๕ เท่าตามลาดับ ซึง่ สาเหตุการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ส่วนหนึ่งมาจากสารเบนซีน
๒.
แต่การดาเนินการทีผ่ ่านมาได้มกี ารมอบหมายให้เทศบาลเมืองมาบตาพุด กรม
โรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบตั กิ ารเพื่อลดและขจัดมลพิษ โดยให้กรมควบคุมมลพิษประสานการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
การฯ
กนอ.ได้ประชุมผูป้ ระกอบการในการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อรับทราบ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประกาศเขตควบคุมมลพิษแต่ผปู้ ระกอบการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย แม้
จะได้มกี ารจัดทาร่างประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ เรือ่ ง กาหนดให้ทอ้ งทีเ่ ขตมาบตาพุด
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นเขตควบคุมมลพิษ แต่กไ็ ม่ได้มกี าร
๓. ศาลเห็นว่าเหตุทม่ี ไิ ด้มกี ารประกาศกาหนดให้ทอ้ งทีเ่ ขตตาบลมาบตาพุดเป็นเขต
ควบคุมมลพิษตามทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้จดั ทาร่างประกาศเสนอต่อผูถ้ ูกฟ้อง
คดีนนั ้ น่าจะเป็นเพราะผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เพราะปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ให้ กนอ. จัดตัง้ งบประมาณร่วมกับระดมทุนจากผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่ แต่
ผูป้ ระกอบการเป็นผูอ้ อกงบประมาณในโครงการแผนปฏิบตั กิ ารลดและขจัดมลพิษมากกว่า กนอ. และ
รายได้ของ กนอ.ย่อมได้จากผูป้ ระกอบการในพืน้ ทีน่ นเอง
ั่
เมือ่ ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ซง่ึ เป็นผูอ้ อกเงิน
ไม่เห็นด้วยในการประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษเนื่องจากเกรงเสียภาพลักษณ์ว่าเป็นผูก้ ่อมลพิษ
ย่อมเป็นสาเหตุทส่ี าคัญทีท่ าให้ไม่มกี ารประกาศให้พน้ื ทีม่ าบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ

จากพยานหลักฐานรับฟงั ว่าเขตเทศบาลมาบตาพุดเป็ นพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีปญั หามลพิษซึง่ มี
แนวโน้มทีจ่ ะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบ
เสียหายต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม
๔. ต่อมาเมือ่ ได้มกี ารตัง้ คณะอนุ กรรมเฉพาะกิจขึน้ สองคณะทาหน้าทีแ่ ก้ไขปญั หา
มลพิษและกาหนดการพัฒนาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยองตัง้ แต่ พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลงานเพียงการจัดทา
แผนปฏิบตั กิ ารลดและขจัดมลพิษ พิจารณากาหนดแนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ดา้ นสุขภาพอนามัย
ของประชาชนกับปริมาณสารมลพิษ การกาหนดค่ามาตรฐาน VOCs ๙ ชนิด และประกาศบังคับใช้ค่า
มาตรฐาน การติดตาม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการดาเนินการของโรงงาน แต่เห็นว่าปญั หามลพิษก็ยงั
ไม่มแี นวโน้มลดลงน้อยกว่าเดิม ตรงกันข้ามกลับมากขึน้ กว่าเดิม จึงสมควรทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีจะประกาศให้
ท้องทีเ่ ขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษเพื่อดาเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษได้
๕. ผูถ้ ูกฟ้องคดีไม่อาจใช้อานาจดุลพินิจโดยอ้างเหตุว่าขณะนี้โรงงานอุตสาหกรรมเกือบ
ทัง้ หมดให้ความร่วมมือในการแก้ไขปญั หามลพิษตามแผนปฏิบตั กิ ารลดและขจัดมลพิษ เพราะเป็ นเรือ่ ง
รีบด่วนทีจ่ ะต้องดาเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษโดยเร็วทีส่ ุด มิใช่อา้ งงว่ามีแผนกาหนดมาตรการ
งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลาและเฝ้าระวังในเรือ่ งมาตรการลดมลพิษ ลดปริมาณการปล่อยทิง้
อากาศเสีย น้า และปริมาณของเสีย เพราะการดาเนินการเหล่านัน้ ได้ดาเนินการมานานแล้วแต่ยงั ไม่
สามารถควบคุมลดและขจัดมลพิษได้
การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีมไิ ด้ประกาศให้ทอ้ งทีเ่ ขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
เป็นเขตควบคุมมลพิษจึงเป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ น้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
๖. โรงงานอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทก่ี ่อมลพิษสูง เช่น โรงกลัน่
น้ ามัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงงานผลิตเหล็กและเหล็กกล้า โรงงานเคมีและปุ๋ยเคมี โรงงานไฟฟ้าถ่าน
หิน ตัง้ อยูใ่ นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดงและนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออกโดยทัง้ หมดตัง้ อยูใ่ นเทศบาลมาบตาพุด ข้อเท็จจริงจากการศึกษาวิเคราะห์และการตรวจสอบ
พืน้ ทีข่ องผูเ้ กีย่ วข้องเป็นเวลาหลายปีตลอดมา สรุปได้ว่าประชาชนทีอ่ ยูใ่ นท้องทีเ่ ขตเทศบาลเมืองมาบตา
พุดได้รบั ผลกระทบจากมลพิษโรงงานอุตสาหกรรมมากทีส่ ุด ดังนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีตอ้ งออกประกาศให้
ท้องทีเ่ ขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทัง้ หมดเป็นเขตควบคุมมลพิษ
๗. ส่วนพืน้ ทีข่ า้ งเคียงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากมลพิษด้วยนัน้ ศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงใน
สานวนคดีปรากฏพยานหลักฐานผลการตรวจสอบมีขอ้ มูลทีช่ ดั เจนว่านอกจานิคมอุตสาหกรรมทัง้ ๓
แห่งข้างต้นซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดแล้ว ยังมีนิคมอุตสาหกรรมเอเชียอีก ๑ แห่งซึง่ ตัง้ อยู่
ในท้องทีต่ าบลบ้านฉาง อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองอยูต่ ่อเนื่องกับท้องทีเ่ ขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทีต่ งั ้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมเอเชียเป็นอุตสาหกรรมหนักเช่นกันและปรากฏ
ั่
ข้อเท็จจริงว่าคุณภาพน้ าทะเลชายฝงสถานี
หาดพยูน ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ แบคทีเรียกลุ่มโคลีฟอร์มทัง้ หมด
มีค่าเกินค่ามาตรฐาน และพบว่าในปี ๒๕๔๔ และ ปี ๒๕๔๕ เหล็กมีค่าเกินค่ามาตรฐาน นอกจากนัน้
เมือ่ พิจารณาการประกาศกาหนดเขตควบคุมมลพิษของผูถ้ ูกฟ้องคดีทป่ี ระกาศไปแล้ว ๑๗ พืน้ ทีใ่ น ๑๒
จังหวัด ปรากฏว่าเป็นการประกาศเขตควบคุมมลพิษทัง้ จังหวัด ทัง้ อาเภอหรือทัง้ ตาบลมิใช่ประกาศ
เพียงบางส่วน เมือ่ ท้องทีเ่ ทศบาลเมืองมาบตาพุดมีพน้ื ทีบ่ างส่วนของตาบลเนินพระ ตาบลทับมา และ
ตาบลมาบข่า อาเภอเมืองจังหวัดระยอง ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็นเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและให้ประกาศเป็น
เขตควบคุมมลพิษ ดังนัน้ พืน้ ทีใ่ นส่วนทีเ่ หลือของตาบลก็สมควรประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษด้วย
จึงเห็นว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีตอ้ งประกาศให้ทอ้ งทีต่ าบลบ้านฉาง อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทัง้ ตาบลและ
ท้องทีต่ าบลเนินพระ ตาบลมาบข่า และตาบลทับมา อาเภอเมืองรยะอง เป็นเขตควบคุมมลพิษ
พิ พากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีประกาศให้ทอ้ งทีเ่ ขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทัง้ หมด รวมทัง้
ตาบลเนินพระ ตาบลมาบข่าและตาบลทับมา อาเภอเมืองระยอง ทัง้ ตาบล ตลอดจนท้องทีต่ าบลบ้าน
ฉาง อาเภอบ้านฉาง ทัง้ ตาบล เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดาเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษ ตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายต่อไป ทัง้ นี้ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่วนั ทีศ่ าลมีคา
พิพากษา

