(๒๒) คดีสนามบิ นขอนแก่น
กลุ่มคดี

สิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับการคุม้ ครองป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามกฎหมาย

คาพิ พากษา

ศาลฎีกา

คดีหมายเลขแดงที่

๑๗๓๓/๒๕๔๓

ประเภทคดี

แพ่ง

คู่ความ

นางสุมาลี โพธิ ์ศรี ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๖ คน โจทก์
กรมการบินพาณิชย์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน

เรื่อง

จาเลย

สิง่ แวดล้อม/อานาจฟ้องเพิกถอนการอนุ มตั กิ ่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศ
ยานขอนแก่น ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
- ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งมาตรา ๑๗๒ วรรคสอง
ประเด็นสาคัญในการพิ จารณา และผลคาพิ พากษา
คดีน้เี ป็ นคดีทโ่ี จทก์ฟ้องหน่ วยงานรัฐ ว่าได้ก่อสร้างในโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
ขอนแก่น โดยมิได้เสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมให้คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณา
เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อโจทก์และประชาชนทีอ่ าศัยในบริเวณทีใ่ กล้เคียง จึงขอให้
จาเลยระงับโครงการพัฒนาสนามบินดังกล่าว และขอให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีทอ่ี นุมตั โิ ครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเสีย
ศาลชัน้ ต้น ตรวจคาฟ้องแล้วมีคาสังว่
่ า ตามคาฟ้องไม่ปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมได้ออกกฎกระทรวงกาหนดให้การขยายท่าอากาศยาน
ขอนแก่นซึง่ เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการจาเลยที่ ๑ และที่ ๒ ให้มหี น้าทีต่ อ้ งเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๔ (๓) จึงไม่รบั คาฟ้อง

โจทก์ทงั ้ สิบหกอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ วนิ ิจฉัยว่า โจทก์ทงั ้ สิบหกหาได้บรรยายฟ้องว่าเขตพืน้ ทีก่ ่อสร้างคดีน้ี ได้ม ี
การกาหนดให้พน้ื ทีน่ นั ้ เป็นเขตพืน้ ทีค่ ุม้ ครองสิง่ แวดล้อมตามมาตรา ๔๓, ๔๔ (๓) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ไม่ ฟ้องโจทก์ทงั ้ สิบหกส่วนนี้จงึ มิชอบด้วยประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง ส่วนคาฟ้องเรือ่ งการก่อสร้างของจาเลยที่ ๑
และที่ ๒ ทาให้โจทก์ทงั ้ สิบหกได้รบั ความเดือดร้อนและเสียหายนัน้ โจทก์มไิ ด้เรียกค่าเสียหายมา จึงไม่
อาจรับไว้พจิ ารณาได้ พิพากษายืน
โจทก์ทงั ้ สิบหกฎีกา
ศาลฎีกา เห็นว่า กรณีตามคาฟ้องของโจทก์ทงั ้ สิบหกเป็ นเรือ่ งแหล่งกาเนิดมลพิษที่
ก่อให้เกิดหรือแพร่กระจายของมลพิษซึง่ หากเป็นเหตุให้โจทก์ทงั ้ สิบหกได้รบั อันตรายแก่รา่ งกาย สุขภาพ
อนามัย และเป็นเหตุให้ทรัพย์สนิ ของโจทก์ทงั ้ สิบหกเสียหายด้วยประการใดๆ โจทก์ทงั ้ สิบหกก็ชอบทีจ่ ะ
ฟ้องร้องเจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษนัน้ ให้รบั ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย
เพื่อการนัน้ ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๙๖
ได้ หรืออาจเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากรัฐในกรณีทไ่ี ด้รบั ความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากกิจการ
หรือโครงการทีร่ เิ ริม่ สนับสนุนหรือดาเนินการโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๖ (๒) หรือ
หากเป็นกรณีจาเลยทัง้ สีจ่ งใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาต่อโจทก์ทงั ้ สิบหกโดยผิดกฎหมายให้โจทก์ทงั ้ สิบ
หกเสียหายแก่รา่ งกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สนิ หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี อันเป็นการ
ละเมิดต่อโจทก์ทงั ้ สิบหก โจทก์ทงั ้ สิบหกก็ชอบทีจ่ ะฟ้องร้องผูท้ าละเมิดหรือนายจ้างของผูท้ าละเมิดเรียก
ค่าสินไหมทดแทนได้ หรือหากผูท้ าละเมิดทาละเมิดต่อเนื่องกันไม่ยอมหยุด โจทก์ทงั ้ สิบหกก็ชอบทีจ่ ะ
ฟ้องร้องขอให้ศาลสังให้
่ ผทู้ าละเมิดหยุดทาละเมิดเสียก็ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๔๒๐
การทีโ่ จทก์ฟ้องขอให้ระงับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น และขอให้เพิกถอน
มติคณะรัฐมนตรีทอ่ี นุมตั กิ ารก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น โดยทีม่ ไิ ด้บรรยายว่าหาก
จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมแล้วจะมีผลถึงขนาดที่
คณะรัฐมนตรีจะไม่อนุมตั กิ ารก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น จึงยังไม่อาจถือได้ว่ามติ
คณะรัฐมนตรีไม่ชอบ ยิง่ กว่านัน้ ตามฟ้องได้ความแต่เพียงว่าโจทก์ได้รบั ความเสียหายจากการก่อสร้าง
อันเนื่องมาจากความบกพร่องของผูก้ ่อสร้างทีไ่ ม่ป้องกันมลพิษ ซึง่ ความเสียหายดังกล่าวก็มใิ ช่ผล
โดยตรงจากมติคณะรับมนตรี โจทก์ทงั ้ สิบหกย่อมไม่อาจฟ้องขอให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีทอ่ี นุ มตั กิ าร
ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่นได้ โจทก์ทงั ้ สิบหกจึงไม่มอี านาจฟ้องจาเลยทัง้ สีเ่ ป็ นคดีน้ี
ได้
พิ พากษายกคาสังศาลชั
่
น้ ต้นและคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยให้ยกฟ้องโจทก์ทงั ้ สิบหก
ค่าฤชาธรรมเนียมทัง้ สามศาลให้เป็นพับ

