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คํานํา 

  การรวบรวมคดีสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญของไทย (๓๐ คดีดัง) ไดจัดทําขึ้นภายใตการ

สนับสนุนของแผนงานสรางเสริมการเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่

ดี (นสธ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเน้ือหา

สาระสําคัญแหงคดีที่เกี่ยวของกับขอพิพาททางดานสิ่งแวดลอมในประเทศไทยไวเปนการเบื้องตน ให

เปนแนวทางและตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคดีในอนาคต โดยมีการเก็บรวบรวมคําพิพากษา 

คําสั่งเฉพาะคดีที่สําคัญในประเทศไทย  

  ผูวิจัย หวังเปนอยางยิ่งวาการรวบรวมคดีสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญของไทย (๓๐ คดี

ดัง) นี้ คงเปนประโยชนในการเปนฐานขอมูลเบื้องตนในการศึกษาวิเคราะหแนวทางการพิพากษา คือ

คําสั่งของศาลในคดีดานสิ่งแวดลอม และหวังวาจะเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมจัดทําเปนฐานขอมูล

คดีอยางเปนระบบตอไปในอนาคต 
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สารบัญ 

                    หนา 

โครงการ การรวบรวมคดีสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญของไทย (๓๐ คดีดัง)        ๔ 

 

หลักเกณฑในการคัดเลือกเพื่อเก็บรวบรวมคําพิพากษา คําสั่งศาล          ๘ 

 

ตารางจําแนกรายละเอียดคาํพิพากษาและคําสั่งศาล จํานวน ๓๑ คด ี    ๑๑ 

 

รายงานสวนการวิเคราะหคาํพิพากษาประเด็นแหงคดีจํานวน ๓๑ คด ี    ๒๔ 

 

ภาคผนวก ๑ สําเนาคําพิพากษา/คําสั่งฉบบัเต็มคดีสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติ  

        จํานวน ๗ คดี 

 

ภาคผนวก ๒ สําเนาคําพิพากษา/คําสั่งฉบบัเต็ม คดีสิ่งแวดลอมดานมลพิษและเหตเุดือดรอนรําคาญ 

                 จํานวน ๑๓ คดี 

 

ภาคผนวก ๓ สําเนาคําพิพากษา/คําสั่งฉบบัเต็ม คดีสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการคุมครองปองกัน   

                 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

                 ตามกฎหมาย  จํานวน ๑๑ คดี 
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โครงการ การรวบรวมคดสีิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญของไทย (๓๐ คดีดัง) 

 

นักวิจัย  

หัวหนาโครงการ : นางสาวสุภาภรณ  มาลัยลอย 

ทีมวิจัย  : นายสงกรานต  ปองบุญจันทร 

รายละเอียดเบื้องตนของขอเสนอโครงการ 

๑ ความเปนมาและความสําคัญ  

ปญหาขอพิพาทดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนปญหาขอพิพาทที่มีอยูใน

สังคมมานานมาแลว ตั้งแตยังไมมีกฎหมายเฉพาะที่จะออกมาใชบังคับเพ่ือจัดการยุติขอพิพาทดังกลาว

อยางเปนธรรม คดีที่ขึ้นสูการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมในอดีตที่เกี่ยวของกับเร่ืองนี้จึงเปนความรับ

ผิดทางแพงในมูลละเมิดเพ่ือเรียกคาเสียหายหรือใหมีการชดใชเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการ

กระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และคดีอาญาตามความผิดในกฎหมายสารบัญญัติเฉพาะเรื่อง ที่เกี่ยวของ

กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จนกระทั่งประเทศไทยไดมีการแกไขกฎหมายพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือใชบังคับเปนกฎหมายที่ใชในการคุมครองและ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยรวม ซึ่งกฎหมายฉบับน้ีไดรับอิทธิพลทางความคิดในการ

คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหม ๆ มาจากหลักกฎหมายระหวางประเทศในขณะนั้น แต

กระนั้นก็ยังไมเพียงพอที่จะแกไขปญหาขอพิพาททางดานสิ่งแวดลอมไดอยางเปนธรรม  

ตอมาเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปพุทธศักราช 

๒๕๔๐ มีผลทําใหสิทธิและหนาที่ของประชาชนในดานการคุมครองและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไดรับการรับรองในฐานะของสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ทําใหมีการแกไขกฎหมายหลาย

ฉบับที่เกี่ยวของ และประกอบกับการจัดตั้งศาลปกครอง ในเวลาตอมา มีผลทําใหมีหลายชองทางในการ

นําคดีหรือขอพิพาททางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขึ้นสูการพิจารณาคดีของศาล เพ่ือให

เกิดการแกไขเยียวความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรมมากยิ่งขึ้น และยังสามารถใชมาตรการปองกัน

ไมใหมีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้นอีกดวย  

  ๔



อยางไรก็ตาม ปญหาขอพิพาททางดานสิ่งแวดลอม นั้น เม่ือเกิดขึ้นแลว นอกจากการ

เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตอมนุษยแลว ยังมีความจําเปนที่จะตองเยียวยาแกไขปญหาเพื่อใหมีการ

เยียวยาความเสียหายตอสิ่งแวดลอม หรือใหมีการบําบัด ขจัด และปองกันปญหามลพิษในสิ่งแวดลอม

ดวย ดังน้ัน จํานวนคดีหรือขอพิพาทที่เกี่ยวของกับเร่ืองปญหาสิ่งแวดลอมที่นับวันจะมีจํานวนมากยิ่งขึ้น

จะตองถูกหยิบยกขึ้นฟองรองตอศาล รวมถึงทั้งศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน แมวา นับตั้งแตเร่ิมมีการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมขึ้นในศาลฎีกา และศาล

อุทธรณ ของศาลยุติธรรม มีการฟองคดีจํานวนมากไปที่ศาลปกครองเพื่อเรียกรองใหรัฐดําเนินการตาม

กฎหมายหรือบังคับใชกฎหมายที่รัฐมีอํานาจทําใหเกิดการรักษา ปองกัน เยียวยา สิ่งแวดลอมไดจริง 

และมีการจัดเก็บสถิติคดีและแยกประเภทคดีที่เกี่ยวของกับปญหาขอพิพาทในเรื่องน้ี แตคดีที่กําลังอยู

ระหวางการพิจารณาคดีของศาลในลําดับชั้นศาลตาง ๆ นั้น ไมสามารถที่จะเปดเผยเน้ือหาสาระสําคัญ

ของประเด็นขอพิพาทในคดีโดยศาลไดทั้งหมด เวนแต ผูมีสวนไดเสียหรือคูความในคดีที่จะสามารถคัด

สําเนาคําฟองของคดีที่อยูในศาลยุติธรรม และสามารถจะเปดเผยเนื้อหาสาระไดอยางยืดหยุนกวาใน

กรณีคดีที่ขึ้นสูศาลปกครอง และสืบเน่ืองจากผลการดําเนินคดีที่ลาชาของศาล ยิ่งทําใหเน้ือหา

สาระสําคัญของประเด็นขอพิพาทในคดี รวมถึงตัวอยางในการรวบรวมและเตรียมพยานหลักฐาน การ

ดําเนินกระบวนพิจารณาคดี การใหเหตุผลในประเด็นตาง ๆ ในคดีไมสามารถนํามากลาวถึงและแบงปน 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ กับคดีอ่ืน ๆ ที่อาจมีลักษณะคลายคลึงกัน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งจะสามารถทําใหเกิดความเปนธรรมทั้งในดานกระบวนพิจารณาคดีและการบังคับคดีไดสะดวกและ

รวดเร็ว สงผลใหมีการเยียวยาทั้งมนุษยและสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลา 

ดังน้ัน โครงการนิติธรรมสิ่งแวดลอม จึงตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีการริเร่ิมเก็บ

รวบรวมขอมูลในเชิงคดีพิพาททางดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะคดีที่มีความสําคัญในประเทศไทย เพ่ือใช

เปนฐานขอมูลคดี ที่มีเน้ือหาสาระที่กลาวถึง ความรู ความเขาใจ และแบงปนประสบการณ ในเชิงคดี ที่

รวมถึง ประเด็นขอเท็จจริงของขอพิพาทในคดี อํานาจฟองคดีตามคําฟอง คําใหการ คําขอทายฟอง เขต

อํานาจศาล ปญหาขอกฎหมาย การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่สามารถรับฟงได 

ความคิดเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญ การเลือกพยานผูเชี่ยวชาญ คําสั่งคุมครองชั่วคราว ภาระการพิสูจน 

คาใชจาย คําพิพากษา การบังคับคดี ซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกตางกันไปในแตละคดี จึงไดริเร่ิมโครงการ

นี้ขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเน้ือหาสาระสําคัญแหงคดีที่เกี่ยวของกับขอพิพาททางดานสิ่งแวดลอมใน

ประเทศไทยไวเปนการเบื้องตน ใหเปนแนวทางและตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคดีในอนาคต 
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๒ วัตถุประสงคของโครงการ 
 เพ่ือจัดระบบและหาแนวทางในการจัดทําฐานขอมูลคดีพิพาทที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในอนาคต 

๓ ข้ันตอนการดําเนินงาน  

วิธีการศึกษาวิจัยประกอบดวยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  

(๑) เก็บรวบรวม คําพิพากษา คําสั่งศาล และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในคดี ที่เกี่ยวกับขอ
พิพาททางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ทั้งที่ขึ้นสูการพิจารณาคดีในศาล
ยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลอื่น ๆ (ถามี) โดย 
  ๑.๑ คัดเลือกคําพิพากษาที่จะรวบรวม 

- เลือกจากคดีที่สงผลกระทบตอคนจํานวนมากหรือชุมชนในวงกวาง หรือ  
  ประโยชนสาธารณะ   
- รวบรวมคําพิพากษาของศาลในประเทศไทย คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล 
ปกครอง และศาลยุติธรรม ทั้งในชั้นตน ชั้นอุทธรณ และชั้นสูงสุด อยางนอย    
๓๐ คดี โดยการทําคํารองไปขอคัดถายคําพิพากษาจากสํานักงานศาลที่เก็บ  
รวบรวมคําพิพากษาของแตละศาล 

- ในบางคดีที่เราอาจไมสามารถไปคัดถายคําพิพากษาจากศาลไดเน่ืองจากมิใช 
  คูกรณีในคดี จะประสานงานกับเครือขายทนายความ ผูทํางานฝายกฎหมาย 
  ขององคกรพัฒนาเอกชน หรือผูเสียหายในคดีปาไมและที่ดิน ของคดีนั้นๆ  
  เพ่ือขอคัดถายคําพิพากษาจากผูเกี่ยวของในคดี  

 
(๒) ศึกษา จําแนก จัดกลุมประเภทคดี และจัดรูปแบบของการนําเสนอเอกสารรวบรวมคดีที่

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เก็บรวบรวมมาได ใหอยูรูปแบบที่อานทําความเขาใจได
งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพในการคนหา รวมถึงการแบงประเภทตามเขตอํานาจศาลและลําดับชั้น
ศาล เชน คดีในศาลยุติธรรม ที่ขึ้นศาลแพง ศาลอาญา ศาลแรงงาน ศาลภาษี คดีในศาลปกครองกลาง
และศาลปกครองสูงสุด คดีในศาลรัฐธรรมนูญ เปนตน การเก็บรวบรวมสํานวนคดี คําฟอง คําใหการ คํา
แกฟองเพิ่มเติม คําขอทายฟอง คํารองคัดคาน คําขอคุมครองชั่วคราว การยื่นบัญชีระบุพยาน การเก็บ
รวบรวมและเตรียมพยานหลักฐาน การรับฟงพยานหลักฐานโดยเฉพาะประเด็นพยานวิทยาศาสตรและ
พยานผูเชี่ยวชาญ คําสั่งศาลในเรื่องคําขอตาง ๆ ในคดี คําพิพากษา การบังคับคดี เปนตน 
  ๒.๑  แยกกลุมคําพิพากษาตามประเด็นคดี  ประเภทคดี  ศาล   
  ๒.๒  อานวิเคราะหคําพิพากษาประเด็นแหงคดี เชน การเรียกรองคาเสียหาย ความเปน
ผูเสียหายในคดีสิ่งแวดลอม  พยานหลักฐานผูเชี่ยวชาญ การฟนฟูความเสียหายทางสิ่งแวดลอม การ
ละเลยการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานรัฐ 
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(๓) จัดพิมพเปนเอกสารรวบรวมคดีอยางนอย ๓๐ คดีที่สําคัญทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไวเปนขอมูลอางอิง และแนวทางในการเก็บรวบรวมเพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลคดีอยางเปน
ระบบตอไปในอนาคต 

 

๔ กิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคแตละขอ 
 

กิจกรรม ชวงระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

เก็บรวบรวมและจัดทํารูปแบบการ

นําเสนอ 

๓ เดือน นางสาวสุภาภรณ  มาลัยลอย 

ศึกษา จําแนก จัดกลุมประเภทคด ี ๑ เดือน นางสาวสุภาภรณ  มาลัยลอย 

 

๕ ผลที่คาดวาจะไดรับเมื่อการดําเนินงานเสร็จสิ้น 
(๑) ขอมูลรายละเอียดคดีที่เกี่ยวของกับขอพิพาททางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่

สําคัญของประเทศไทย ที่ขึ้นสูการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และศาล
อ่ืน ๆ (ถามี) โดยจําแนกและจัดกลุมประเภทคดี และประเด็นแหงคดี  

(๒) เอกสารรวบรวมคดีที่เกี่ยวของกับขอพิพาททางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
สําคัญของประเทศไทย อยางนอย ๓๐ คดี เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําระบบฐานขอมูลคดีที่เกี่ยว
ดวยขอพิพาทดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในอนาคต 
 

๖ ผลผลิต 
(๑) เอกสารคําพิพากษา  คําสั่งศาล  และเอกสารตางๆ ในคดีทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในบางคดีที่สามารถสืบคนได 
(๒) รายงานการศึกษา จําแนก จัดกลุมประเภทคดี  ประเด็นแหงคดี เชน การเรียกรอง

คาเสียหาย ความเปนผูเสียหายในคดีสิ่งแวดลอม  พยานหลักฐานผูเชี่ยวชาญ การฟนฟู
ความเสียหายทางสิ่งแวดลอม การละเลยการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานรัฐ และผลคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาล  
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การรวบรวมคัดเลือก ๓๐ คดีสิ่งแวดลอมที่มีความสําคญัของไทย 

 

ผูวิจัยมีหลักเกณฑในการคัดเลือกเพ่ือเก็บรวบรวมคําพิพากษา คําสั่งศาล ที่เกี่ยวกับขอ

พิพาททางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ทั้งที่ขึ้นสูการพิจารณาคดีในศาล

ยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ  ดังน้ี 

๑. คดีที่ มีประเด็นขอพิพาทสําคัญแหงคดี เกี่ยวของกับปญหาผลกระทบดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชน 

ตลอดจนปญหาการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมของหนวยงานรัฐและผูที่เกี่ยวของ 

๒. คดีที่มีประเด็นขอพิพาทและผลของคําพิพากษา คําสั่ง สงผลกระทบตอชุมชนและ
ประชาชนในวงกวางซึ่งเปนประโยชนสาธารณะ ทั้งโดยผลโดยตรงจากคําพิพากษา

และผลโดยออมในการสื่อสารสาธารณะตอสังคม 

๓. คดีที่ มีประ เ ด็นสํ าคัญในการตีความบั งคับ ใช กฎหมายสิ่ งแวดล อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนกฎหมายสารบัญญัติ และวิธีพิจารณาความซึ่งเปน

กฎหมายสบัญญัติ ผานกระบวนการยุติธรรม 

โดยคําพิพากษา คําสั่ง ที่รวบรวมจึงมีประเภทคดีที่หลากหลายทั้ง คดีแพง คดีอาญา 

คดีปกครอง อยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ และโดยเหตุที่การดําเนิน

กระบวนพิจารณาในชั้นศาลตางๆ ดานสิ่งแวดลอม สวนใหญมีความลาชาและใชระยะเวลานานในการ

พิจารณาคดี คดีจํานวนมากอยูในระหวางการพิจารณาของศาลสูง ผูวิจัยจึงรวบรวมคําพิพากษา คําสั่ง 

ทั้งในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวและคดีที่มีคําพิพากษาในศาลชั้นตน ซึ่งตองรอผลคําวินิจฉัยคดีถึง

ที่สุดของศาลสูงเพ่ือเพ่ิมเติมขอมูลใหสมบูรณตอไปในอนาคต 

นอกจากนี้การเก็บรวบรวมสํานวนคดี คําฟอง คําใหการ คําคูความ คําสั่งของศาลตางๆ 

ในระหวางการพิจารณาของแตละคดี ยกเวนคําพิพากษา มีขอจํากัดเนื่องจาก วิธีพิจารณาทั้งในศาล

ยุติธรรม ศาลปกครอง กําหนดใหบุคคลภายนอกที่มีสิทธิยื่นคําขอตอศาลเพื่อตรวจดูเอกสารหรือขอคัด

สําเนาเอกสารในสํานวนคดีไดนั้น จะตองเปนผูมีสวนไดเสียในคดีเทานั้น รวมทั้งสํานวนคดีที่อยูในความ

ครอบครองของทนายความและคูความในคดีก็ถือวาเปนความลับของตัวความ ซึ่งหากจะเปดเผยตอง

ไดรับอนุญาตจากตัวความเสียกอน ทั้งน้ียังรวมถึงปญหาระบบการจัดเก็บรวบรวมเอกสารในสํานวนซึ่ง

อาจสูญหายไมครบถวน ดังน้ัน ในการรวบรวม ๓๐ คดีสิ่งแวดลอมในครั้งน้ี ผูวิจัยจึงเนนการรวบรวมคํา

  ๘



พิพากษาและคําสั่งที่สําคัญ เชน คําสั่งคุมครองชั่วคราวกอนศาลมีคําพิพากษา ซึ่งจะมีการสรุปประเด็น

ขอพิพาทแหงคดีที่สําคัญในคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกลาว 

การศึกษา จําแนก จัดกลุมประเภทคดี 

ในการศึกษาจําแนกจัดระบบกลุมตามลักษณะคดีนั้นผูวิจัยจัดแบงกลุมคดีไว ๓ ลักษณะ 

คือ 

๑. คดีสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาต ิ

๒. คดีสิ่งแวดลอมดานมลพิษและเหตเุดือดรอนรําคาญ 

๓. คดีสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการคุมครองปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย 

โดยการจัดแบงกลุมคดี ผูวิจัยยึดหลักเกณฑโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงลักษณะปญหา

ดานสิ่งแวดลอมที่เปนประเด็นสําคัญอันนําไปสูประเด็นขอพิพาทแหงคดี ประกอบกับกฎหมายดาน

สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของซึ่งศาลนํามาเปนประเด็นในการวินิจฉัย โดยศาลฎีกาไดกําหนดประเภทคดีที่อยู

ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของแผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลฎีกา เปน ๒ กลุมใหญ คือ กลุมกฎหมาย

สิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติ และกลุมกฎหมายสิ่งแวดลอมดานมลพิษ และโดยเหตุที่ปญหาดาน

สิ่งแวดลอมมีบุคคลที่ตองเขามามีสวนรับผิดชอบหรือมีสวนเกี่ยวของหลายฝาย ทั้งหนวยงานราชการ

หรือภาคเอกชน ปญหาดานสิ่งแวดลอมบางสวนเกิดจากความขัดแยงระหวางหนวยงานรัฐกับประชาชน

หรือชุมชนโดยเปนขอพิพาทที่เกิดจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําทางปกครอง ไมวาเปนการออก

กฎ คําสั่งทางปกครอง การกระทําอ่ืนใด หรือละเลยลาชาไมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือกระทําละเมิด

ทางปกครองของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับการคุมครองปองกัน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนประเด็นขอพิพาทที่สําคัญแหงคดี 

โดยเหตุที่คดีในลักษณะนี้เปนการควบคุม ตรวจสอบการบังคับใชกฎหมายของ

หนวยงานของรัฐซ่ึงสวนใหญนอกจากมีผลบังคับโดยตรงตอคูความในคดีแลวยังสงผลกระทบตอแนว

ทางการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมของหนวยงานของรัฐและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงแกไข

นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน คดีฟองเพิกถอนใบอนุญาต ๗๖ โครงการที่อาจมีผลกระทบ

รุนแรงตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรค ๒ ในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียงเปนตน 

ผูวิจัยเห็นวาคดีลักษณะนี้มีความสําคัญตอการคุมครองปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

  ๙



  ๑๐

สังคมไทย จึงไดจัดแบงกลุมคดีดังกลาวเปนกลุมที่ ๓ เพ่ือความสะดวกในการรวบรวมเอกสารและ

การศึกษาวิเคราะหเพ่ิมเติมตอไป 

การจัดแบงกลุมคดีใน ๓ ลักษณะดังกลาว ผูวิจัยไดพิจารณาจากประเด็นขอพิพาท

ตามที่ปรากฏในคําสั่ง และคําพิพากษาวาประเด็นขอพิพาทใดเปนประเด็นที่สําคัญและเปนประเด็นหลัก

ในการพิจารณาคดีตามลักษณะคดีที่ไดจัดแบงไวทั้ง ๓ กลุม แมวาในคดีเดียวกันอาจมีประเด็นขอพิพาท

ที่เกี่ยวของในหลายประเด็นและหลายลักษณะกลุมคดีก็ตาม 

โดยในแตละกลุมลักษณะคดีทั้ง ๓ กลุม ผูวิจัยไดแบงประเภทเปนคดีแพง อาญา 

ปกครอง รัฐธรรมนูญ เรียงลําดับชั้นศาลตามศาลชั้นตน และศาลสูงสุด ตามลําดับเวลา ณ วันที่ศาลมี

คําสั่ง หรือคําพิพากษาเพื่อเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมจัดทําเปนฐานขอมูลคดีอยางเปนระบบตอไป

ในอนาคต 

  ซึ่งจากการรวบรวมคําพิพากษา คําสั่งศาล ผูวิจัยไดรวบรวมมาทั้งสิ้นจํานวน ๓๑ คดี 

โดยแบงเปน 

๑.  คดีสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาต ิ จํานวน  ๗  คดี 

๒. คดีสิ่งแวดลอมดานมลพิษและเหตุเดือดรอนรําคาญ  จํานวน  ๑๓  คดี 

๓. คดีสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการคุมครองปองกันทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมของ  

    หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย จํานวน  ๑๑ คดี 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางจําแนกรายละเอียดคําพิพากษาและคําสั่งศาล จํานวน ๓๑ คดี 

๑. คดีสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติ  (รายละเอียดสําเนาคําพิพากษา/คําสั่งฉบับเต็มตามภาคผนวก ๑) 

ลําดับ ชื่อคดี ประเภทคดี คูกรณีในคดี เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวของ ผลคําพิพากษา/คําสั่ง 
๑ คดีอาวมาหยา แพง องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง 

ที่  ๑  กั บ พ ว ก ร ว ม  ๑ ๙  ค น  
โจทก 
 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ 
คน   จําเลย 

สิ ท ธิ ชุ ม ชน ในกา รฟ อ ง คดี
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม เ พื่ อ รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  
  ๒๕๔๐ 
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ 
  สิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 
- วิธีพิจารณาความแพง 

ศาลฎีกา พิพากษาใหยกฟองโจทกที่ ๓ ถึงที่ 
๑๙ และยกคําสั่งศาลชั้นตนที่งดสืบพยานและ 
คําพิพากษาของศาลชั้นตน แลวมีคําสั่งใหศาล
ชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในประเด็น 
ขอพิพาทตามคําขอทายฟองในขอ ๔ ของโจทก
ตอไป แลวจึงมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหมตาม
รูปคดี 

๒ คดีเรียกคาเสียหายโลกรอน  
เขตอนุรักษปาภูผาแดง 

แพง กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวป า  
และพันธุพืช     โจทก 
 
นางขันทอง  พิมเสนา  จําเลย 

ละเมิดเรียกคาเสียหายปาถูก
ทําลายและคาเสียหายโลกรอน 

- พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 
  ๒๕๓๕ 
- พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ 

ศาลจังหวัดหลมสัก พิพากษาใหจําเลยชําระเงิน
จํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรา 
รอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๔๘ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก 
แตดอกเบี้ยถึงวันฟอง มิใหเกิน ๓๒,๐๗๘.๒๘ 
บาท 

๓ คดีสิทธิชุมชนในการปกปอง
ทรัพยากรฯ กรณีเหมืองใตดิน
โปแตซ อุดรธานี 
 

อาญา พนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี  
โจทก 
 
นางละเอียด  ออนสะอาด ที่ ๑ 
กับพวกรวม 5 คน     จําเลย 

สิ่งแวดลอม/บุกรุก/การใชสิทธิ
ด า น สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ต า ม
รัฐธรรมนูญ 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
  ๒๕๔๗  มาตรา ๔๖,มาตรา ๕๗ 
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ 
  สิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พ.ร.บ.แร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๒,  
  ๓๖๕, ๘๓ 

ศาลจังหวัดอุดรธานี พิพากษายกฟอง โดยให
เหตุผลวาการกระทําของจําเลยทั้งหาและกลุม
อนุรักษอุดรธานี เปนการกระทําที่ตองตาม
บท บัญญัติ แ ห ง พ ร ะ ร า ช บัญ ญัติ แ ร  แล ะ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงไมมี
ความผิดตามฟอง 

๔ คดีสิทธิชุมชนบานคลิตี้ลาง 
 

อาญา พนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ  
โจทก 
นายประชา   อ รุณศรี สุ วรรณ  
จําเลย 

ทรัพยากรธรรมชาติ/ความผิด
ตอพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ 

- พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗  
  มาตรา ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๔, ๓๑, ๓๕  
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐๗๑ (พ.ศ. 
  ๒๕๒๗)  

ศาลจั งหวัดทองผาภู มิ  พิพากษายกฟอง 
เ นื่องจากพยานหลักฐานโจทกที่ นํ า สืบไม
เพียงพอรับฟงวาจําเลยกระทําผิด  
 



ลําดับ ชื่อคดี ประเภทคดี คูกรณีในคดี เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวของ ผลคําพิพากษา/คําสั่ง 
๕ คดีสิทธิชุมชนบานแมอมกิ อาญา พนักงานอัยการจังหวัดแมสอด  

โจทก 
 
นางนอเฮมุยหรือหนอเฮหมุยหรือ
แฮมุย  เวียงวิชชาหรือเวียนวิชชา  
จําเลย 

ทรัพยากรธรรมชาติ /ความผิด
ตามพระราชบัญญัติ ป า ไม 
ความผิดตอพระราชบัญญัติปา
สงวนแหงชาติ 

- พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 
- พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.๒๕๘๔ 

ศาลจังหวัดแมสอด พิพากษายกฟอง ใหเหตุผล
วาเห็นวาจําเลยไดกระทําไปโดยสําคัญผิดเขาใจ
วาสามารถที่จะเขาไปแผวถางที่บริเวณพิพาท
ได เปนการขาดเจตนา การกระทําของจําเลยจึง
ไมเปนความผิดตามฟอง 

๖ คดีลําพะเนียง ปกครอง นางมวน  พิมพคต  ผูฟองคดี 
 
โ ค ร ง ก า ร ช ล ป ร ะ ท า น
หนองบัวลําภู ที่ ๑ กับพวกรวม 
๒ คน  ผูถูกฟองคดี 

ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ/คดี
พิพาทเกี่ ยวกับการกระทํ า
ล ะ เ มิดของหน วย ง านทา ง
ปกครองอันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมาย ขุดลอก
ข ย า ย ลํ า น้ํ า ลุ ก ล้ํ า ที่ ดิ น
ผูเสียหาย 

- กฎหมายวาดวยการเวนคืน 
  อสังหาริมทรัพย 
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
  มาตรา  ๔๒๐ 
- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของ 
  เจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรค 
  หนึ่ง 

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาวามีการรุกล้ําเขา
ไปในที่ดินของผูฟองคดี โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไมมีอํานาจที่จะบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินของ
ผูฟองคดีไดโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
การที่ ผู ถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการตาม
โครงการและเขาใชที่ดินของผูฟองคดีเพื่อ
ดําเนินการขุดลอกขยายลําน้ําพะเนียงและได
กอสรางเปนถนนเลียบลําน้ําพะเนียงรุกล้ําที่ดิน
ของผูฟองคดี จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟอง
คดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ
ตองรับผิดตอผูฟองคดีในฐานะผูเสียหายในผล
แหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการ
ปฏิบัติหนาที่   

๗ คดีกัดเซาะชายฝง ปกครอง นายสาลี  มะประสิทธิ์ ที่ ๑ กับ
พวกรวม ๓ คน  ผูฟองคดี 
 
ก ร ม ก า ร ข น ส ง ท า ง น้ํ า แ ล ะ 
พาณิชยนาวี ที่ ๑ กับพวกรวม  
๒ คน   ผูถูกฟองคดี 

ทรัพยากรธรรมชาติ/ละเมิดทาง
ปกครอง 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ 
  สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธี 
  พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒  

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาใหรับคําฟองเปน
คดีพิพาทเกี่ ยวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐอัน
เกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย และให
รับคําฟองในประเด็นที่ผูฟองคดีขอใหศาลมี  
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดีในระยะเวลาหนึ่งป
กอนฟองคดีไวพิจารณา 
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๒. คดีสิ่งแวดลอมดานมลพิษและเหตุเดือดรอนรําคาญ  (รายละเอียดสําเนาคําพิพากษา/คําสั่งฉบับเต็มตามภาคผนวก ๒) 

ลําดับ ชื่อคดี ประเภทคดี คูกรณีในคดี เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวของ ผลคําพิพากษา/คําสั่ง 
๘ คดีผลกระทบรังสีโคบอลท-๖๐ แพง นางสาวจิตราภรณ  เจียรอุดม

ทรัพย ที่ ๑ กับพวก   โจทก 
 
บริษัท กมลสุโกศล อิเลคทริค 
จํากัด ที่ ๑ กับพวก   จําเลย 

มลพิษ/ละเมิด เรียกคาเสียหาย - พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 
  ๒๕๐๔ 
- พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ 
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
  มาตรา ๔๒๐, ๔๓๗, ๔๔๓, ๔๔๔,  
  ๔๔๖ 

ศาลอุทธรณ พิพากษาใหยกฟองโจทกที่ ๔ 
จําเลยที่ ๑ ไมไดใชความระมัดระวังในการ
จัดเก็บ ใหจําเลยที่ ๑ ชําระคาสินไหมทดแทนแก
โจทกที่ ๑ ถึงที่ ๓ ที่ ๖ ถึงที่ ๑๑ พรอมดอกเบี้ย
อั ต ร า ร อ ย ล ะ  ๗ .๕  ต อป นั บ แต วั นที่  ๑๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๓ จนกวาจะชําระเสร็จ ยกฟอง
คดีหมายเลขดําที่ ๕๒๙/๒๕๔๔ ของศาลแขวง
พระโขนง 

๙ คดีน้ําพอง แพง นายศิริเดช  พรรคพิง ที่ ๑ กับ
พวกรวม ๗ คน   โจทก 
 
บริษัท ฟนิคซ พัลพ แอนด เพ
เพอร จํากัด (มหาชน)   จําเลย 

มลพิษ/ละเมิด/เรียกคาเสียหาย - พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พ.ร.บ.ประมง พ.ศ.๒๔๙๐ 
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา  
  ๔๒๐ 

ศาลอุทธรณภาค ๔ พิพากษาวาการกระทําของ
จําเลยเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหน้ําในลําหวยโจด 
และลําน้ําพองเนาเสียจนเปนเหตุใหปลาที่โจทก
ทั้งเจ็ดเลี้ยงไวในกระชังตาย  
โจทกทั้งเจ็ดเลี้ยงปลาในกระชังในลําน้ําพองโดย
ไมไดรับอนุญาตจากกรมประมง ศาลชั้นตนได
วิ นิจฉัยแลววาโจทกทั้ ง เ จ็ดมีสวนประมาท
เลินเลอกอใหเกิดความเสียหายดวย อีกทั้ง
กําหนดใหจําเลยจายคาสินไหมทดแทนแกโจทก
แตละคนเพียงบางสวนตามความรายแรงแหง
การละเมิด ไมมีเหตุที่ศาลอุทธรณภาค ๔ จะ
เปลี่ยนแปลงแกไข  

๑๐ คดีการปนเปอนสารตะกั่วในลํา
หวยคลิตี้ 

แพง นายกําธร  ศรีสุวรรณมาลา ที่ ๑ 
กับพวกรวม ๘ คน   โจทก 
 
บริษัท  ตะกั่ วคอนเซนเตรทส 
(ประเทศไทย) จํากัด ที่ ๑ กับ
พวกรวม ๒ คน   จําเลย 

ละเมิด พระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
  พ.ศ.๒๕๔๐ 
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ 
  สิ่งแวดลอม  พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พ.ร.บ.แร พ.ศ.๒๕๑๐ 
- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

ศาลอุทธรณภาค ๗ พิพากษาแกเปนวา ให
จําเลยทั้งสองรวมกันใชเงินแกโจทก รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๒๙,๕๕๑,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอย
ละ ๗.๕ ตอป จากตนเงินดังกลาว นับแตวันถัด
จากวันฟอง (ฟองวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖) 
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  
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ลําดับ ชื่อคดี ประเภทคดี คูกรณีในคดี  เรื่อง  กฎหมายที่เกี่ยวของ ผลคําพิพากษา/คําสั่ง 
๑๑ คดีทาเรือคลองเตย แพง นางสาวอุษา  โรจนพงศเกษม  

โจทก 
 
การทาเรือแหงประเทศไทย ที่ ๑ 
กับพวกรวม ๒ คน   จําเลย  

มลพิษ/ละเมิด เรียกคาเสียหาย  - พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ 
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
  มาตรา ๔๒๐, ๔๔๘ 

ศาลแพงกรุงเทพใต พิพากษาวาเมื่อเหตุเพลิง
ไหมอันเกิดจากความประมาทเลินเลอของจําเลย
ที่ ๑ ทําใหโจทกปวย จําเลยที่ ๑ จึงตองรับผิดตอ
โจทก ใหจําเลยที่ ๑ ชําระเงิน ๓,๒๒๔,๐๐๐ 
บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป จากตน
เงินดังกลาวนับแตวันฟอง จนกวาจะชําระเสร็จ
แกโจทก ยกฟองโจทกสําหรับจําเลยที่ ๒ 

๑๒ คดีแมเมาะ แพง นายวงศ  ปนคําใส ที่ ๑  กับพวก
รวม ๑๕๒ คน  โจทก 
 
รั ฐ ม น ต รี ป ร ะ จํ า สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๑  กับพวกรวม 
๑๔ คน  จําเลย 

ละเมิด เรียกคาเสียหาย  - ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
  มาตรา ๒๒๔, ๔๒๐, ๔๔๘ 
- พ.ร.บ.การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ 
  ไทย พ.ศ.๒๕๑๑ 
- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของ 
  เจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

ศาลจังหวัดลําปาง มีคําพิพากษาวา ฟงไดวา
กาซซัลเฟอรไดออกไซดที่เกิดจากโรงไฟฟาแม
เมาะทําใหเกิดมลภาวะตามที่โจทกฟองจริง  
ผลกระทบดานมลพิษทําใหพืชผัก ไมผล และไม
ยืนตนไดรับความเสียหายจริง  
ใหจําเลยที่ ๑๔ ชําระหนี้แกโจทกคดีหมายเลข
แดงที่ ๓๕๔/๒๕๔๗ รวมเปนเงินจํานวน 
๓,๑๕๔,๖๙๐ บาท คดีหมายเลขแดงที่ ๔๓๑/
๒๕๔๗ รวมเปนเงินจํานวน ๑,๕๒๒,๘๐๐ บาท   

๑๓ คดีหลุมฝงกลบขยะโปรเฟส แพง นายบุญเลี้ยง  ฆองสะทอน  ที่  ๑ 
กับพวกรวม ๒๐๐ คน  โจทก 
 
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล  เวสต 
เทคโนโลยี  (๑๙๙๙)  จํากัด 
(มหาชน)  จําเลย 

หลุมฝงกลบขยะ ละเมิด  เหตุ
เดือดรอนรําคาญ  สัญญา
ประนีประนอมยอมความ 

- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สัญญาประนีประนอมยอมความมีขอตกลงวา 
จําเลยตกลงแกไขปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากน้ํา
เสียและจากหลุมฝงกลบขยะในการประกอบ
กิจการของจําเลย ภายใตการกํากับดูแลของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษสํานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และตัวแทนโจทก  
ตกลงชวยเหลือเงินใหโจทกและชาวบานที่ไดรับ
ผลกระทบจากไรนาเสียหาย  
ระหวางการประกอบกิจการของจําเลย หาก
กอใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนโจทกและชาวบาน 
จําเลยตองหยุดประกอบการ 
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ลําดับ ชื่อคดี ประเภทคดี คูกรณีในคดี  เรื่อง  กฎหมายที่เกี่ยวของ ผลคําพิพากษา/คําสั่ง 
๑๔ คดีคลิตี้ (กรมควบคุมมลพิษฟอง

เรียกคาเสียหายดานสิ่งแวดลอม
จากผูกอมลพิษ) 

แพง กรมควบคุมมลพิษ   โจทก 
 
บริษัท ตะกั่ว คอนเซนเตรทส 
(ประเทศไทย) จํากัด ที่ ๑ กับ
พวก รวม ๗ คน  จําเลย  

มลพิ ษ  / เ รี ย กค า เ สี ย ห า ย 
คาใชจายในการขจัดมลพิษ 
แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
เสียหาย  ตาม พ.ร.บ.สงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ 

- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ 
  สิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๙๖ 
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
  มาตรา ๔๓๘ 

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี พิพากษา วา จําเลยที่ ๑ 
จําเลยที่ ๒ และที่ ๓ ตองรวมกันรับผิดชดใชคา
สินไหมทดแทนหรือค า เสี ยหายในกรณีที่
ทรัพยสินรัฐไดรับความเสียหายดวยประการใดๆ 
ในฐานะเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษดวย ใหจําเลย ชดใชคาเสียหายใหแก
โจทกเปนเงิน ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย
อัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว นับ
แตวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ เปนตนไปจนกวา
จะชําระเสร็จ 

๑๕ คดี โรคที่ เกิดจากการทํางาน  
(โรคอลูมินา) 

แรงงาน นางมยุรี เตวิยะ   โจทก 
 
สํานักงานประกันสังคม ที่ ๑,  
กับพวก รวม 4 คน   จําเลย 

เ จ็บป วยโรคที่ เกิ ดจากการ
ทํางาน 

- ขอเพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการ 
  กองทุนเงินทดแทน 

ศาลแรงงานกลาง พิพากษาวาคําวินิจฉัยของ
จําเลยที่ ๑ ชอบแลวไมมีเหตุที่จะเพิกถอนคําสั่ง
ดังกลาว เนื่องจากตรวจสารอลูมินาในรางกายที่
มีสูงจนผิดปกติเพียงอยางเดียว ไมอาจยืนยัน
เด็ดขาดไดวาโจทกมีอาการปวยเกิดจากสารอลู
มินาจากการทํางาน จึงไมอาจยืนยันไดวาโจทก
ปวยจากการทํางานจริงตามฟอง 

๑๖ คดีโรงงานทอผา  
(โรคบิสสิโนซิส) 

แรงงาน นางสมบุญ  สีคําดอกแค กับพวก
รวม ๓๘ คน   โจทก 
 
บริษัท โรงงานทอผากรุงเทพ 
จํ า กั ด  กั บ พ ว ก ร ว ม  ๒  ค น  
จําเลย        

มลพิษ/ นายจางทําละเมิดตอ
ลูกจางทําใหลูกจางไดรับมลพิษ
ฝุนฝาย จนปวยเปนโรคปอด
อักเสบฝุนฝาย (บิสสิโนซิส) 

- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
  มาตรา ๔๒๐ 
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ 
  สิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๙๖ 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง   
  ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ 
  สภาวะแวดลอม(สารเคมี) ลงวันที่ ๓๐  
  พฤษภาคม ๒๕๒๐ 

ศาลฎีกา พิพากษาวา โรงงานของจําเลยมีฝุน
ฝายฟุ งกระจายในระดับที่ เปนอันตรายตอ
สุขภาพ เมื่อฝุนฝายถือเปนมลพิษอยางหนึ่ง และ
โจทกซึ่งทํางานในโรงงานไดรับฝุนฝายจนปวย
เปนโรคปอดอักเสบ โรงงานของจําเลยจึงถือเปน
แหลงกําเนิดมลพิษที่กอใหการรั่วไหลหรือ
แพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุใหผูอื่นไดรับ
ความเสียหาย  จําเลยในฐานะเจาของหรือู
ครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจึงตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดลอม 
มาตรา ๙๖ แกโจทกดวย 
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ลําดับ ชื่อคดี ประเภทคดี คูกรณีในคดี  เรื่อง  กฎหมายที่เกี่ยวของ ผลคําพิพากษา/คําสั่ง 
๑๗ คดีผลกระทบรังสีโคบอลท-๖๐ ปกครอง นางสมใจ  แกวประดับ  ที่ ๑ กับ

พวกรวม ๑๒ คน  ผูฟองคดี 
 
สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ   ผูถูกฟองคดี 

มลพิษ/ละเมิดทางปกครองจาก
การละเลยการปฏิบัติหนาที่ /
เรียกคาเสียหาย 

- พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 
  ๒๕๐๔ 
- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของ 
  เจาหนาที่พ.ศ.๒๕๓๙ 
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
  มาตรา ๔๒๐, ๔๔๓, ๔๔๔, ๔๔๖ 
 

ศาลปกครองพิพากษาวา ใหผูถูกฟองคดีชําระคา
สินไหมทดแทนให ผู ฟ อ งคดีทั้ ง  ๑๒  รวม 
๕,๒๒๒,๓๐๑ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละเจ็ด
ครึ่งตอป นับแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ เปน
ตนไป จนกวาจะชําระเสร็จและใหสงวนสิทธิที่จะ
แกไขคําพิพากษาในสวนคารักษาพยาบาลใน
อนาคตภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ ป นับแตวันที่
มีคําพิพากษา 

๑๘ คดีสนามบินสุวรรณภูมิ ปกครอง นางประภา  เอี่ยมอรามศรี ที่ ๑ 
กับพวกรวม ๓ คน   ผูฟองคดี 
 
คณะรัฐมนตรี   ผูถูกฟองคดี 

ม ล พิ ษ / พิ พ า ท เ กี่ ย ว กั บ
ความชอบดวยกฎหมายของกฎ
ที่ออกโดย ครม. หรือโดยความ
เ ห็ น ช อบ ข อ ง  ค ร ม .  เ พื่ อ
เยียวยาความเสียหายมลพิษ
ทางเสียง 

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑  
  พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กําหนดมาตรการ 
  ชดเชยผูที่ไดรับ ผลกระทบจากมลพิษ 
  ทางเสียงจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
- มติคณะรัฐมนตรี  ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๐เมื่อ  
  วันที่ ๒๙พฤษภาคม ๒๕๕๐  
 

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายกฟอง 

๑๙ คดีการปนเปอนสารตะกั่วในลํา
หวยคลิตี้ 

ปกครอง นายยะเสอะ  นาสวนสุวรรณ ที่ ๑ 
กับพวกรวม ๒๒ คน  ผูฟองคดี 
 
กรมควบคุมมลพิษ   ผูถูกฟองคดี 

มลพิษ/การกระทําละเมิดของ
หน วย ง านของ รั ฐ จ ากการ
ปฏิบัติหนาที่ฟนฟู 
ลําหวยคลิตี้ลาชาจนเกินสมควร

 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
  พ.ศ.๒๕๔๐  มาตรา ๕๖ 
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ 
  สิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พ.ร.ฎ.แบงสวนราชการกรมควบคุม 
  มลพิษกระทรวงวิทยาศาสตร  
  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
  มาตรา ๔๒๐, ๔๓๘ 

ศาลปกครองกลาง พิพากษาวา ผูถูกฟองคดี
ล ะ เลยต อหน าที่ ก รณี ไม ดํ า เนิ นการ เ รี ยก
คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนจากบริษัท
ตะกั่ว คอนเซนเตรทส (ประเทศไทย) จํากัด และ
ปฏิบัติหนาที่ในการฟนฟู หรือระงับการปนเปอน
ของสารตะกั่วลาชาเกินสมควร และใหผูถูกฟอง
คดี (กรมควบคุมมลพิษ)ชดใชคาเสียหายใหแกผู
ฟองคดี ๒๒ คน เปนคาใชจายในการซื้ออาหาร
ทดแทนอาหารที่ เคยมีอยูตามธรรมชาติและ
คาเสียหายตอสิทธิในการใชทรัพยากรธรรมชาติ
รายละ ๓๓,๗๘๓ บาท รวมคาเสียหายทั้งสิ้น 
๗๔๓,๒๒๖ บาท   
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ลําดับ ชื่อคดี ประเภทคดี คูกรณีในคดี เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวของ ผลคําพิพากษา/คําสั่ง 
๒๐ คดีแมเมาะ  ปกครอง นางมะลิวรรณ  นาควิโรจน ที่ ๑ 

กับพวก  ผูฟองคดี 
 
รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม ที่ ๑ กับพวกรวม  
๗ คน  ผูถูกฟองคดี 

มลพิษ/ละเมิดทางปกครองอัน
เกิดจากการละเลยตอหนาที่
ตามกฎหมายกําหนด /เ รียก
ค า เ สี ย ห า ย  แ ล ะ ฟ น ฟู
สภาพแวดลอม  
 

- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม 
  แหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๙๖ 
- พ.ร.บ.แร พ.ศ.๒๕๑๐ มาตรา ๕๗,  
  ๑๓๗, ๑๓๘ 
- พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

ศาลปกครองเชียงใหม พิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๗ ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองลิกไนต
แมเมาะของผูถูกฟองคดีที่ ๗ คําขอประทานบัตร 
ตั้งอยูที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

 

 

 

 

๓. คดีสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการคุมครองปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย                                                                         

(รายละเอียดสําเนาคําพิพากษา/คําสั่ง ฉบับเต็ม ตามภาคผนวก ๓) 

ลําดับ ชื่อคดี ประเภทคดี คูกรณีในคดี เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวของ ผลคําพิพากษา/คําสั่ง 
๒๑ คดีฟองใหประกาศพื้นที่คุมครอง

สิ่งแวดลอม  
แพง พนัส  ทัศนียานนท  ที่ ๑       

กับพวกรวม ๗ คน   โจทก 
 
พันเอกสัณห  หาอุปละ ที่ ๑ 
กับพวกรวม ๒๙ คน          
โจทกรวม 
 
นายกรัฐมนตรี ที่ ๑ กับพวก
รวม ๓  จําเลย 

สิ่งแวดลอม/ละเมิดสิทธิในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม/ใหปฏิบัติหนาที่ 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
  พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๕, ๔๘ ทวิ, ๕๘ 
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ 
  สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕  
  มาตรา ๖, ๔๓, ๔๕ 
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
  แพง มาตรา ๕๕, ๑๔๒, ๒๔๖ 
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
  มาตรา ๔๒๑ 

ศาลฎีกา พิพากษาวาสิทธิตามที่โจทกทั้งเจ็ด
กลาวอางมาในฎีกา เชน สิทธิและหนาที่ในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาม
รัฐธรรมนูญ เปนสิทธิตามปกติธรรมดาของคน
ทั่วไปซึ่งมีสิทธิไดรับตามที่กฎหมายกําหนดอยู
แลวจึงไมใชเปนสิทธิที่โจทกไดรับความเสียหาย
เปนพิเศษโจทกจึงไมมีสิทธิที่จะฟองรองจําเลย
ทั้งสามเปนคดีนี้ พิพากษาแกเปนวา ใหรับฟอง
โจทกเฉพาะที่เกี่ยวกับจําเลยที่ ๓ นอกจากที่แก
ใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ 
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ลําดับ ชื่อคดี ประเภทคดี คูกรณีในคดี  เรื่อง  กฎหมายที่เกี่ยวของ ผลคําพิพากษา/คําสั่ง 
๒๒ คดีสนามบินขอนแกน แพง นางสุมาลี  โพธิ์ศรี  ที่ ๑ กับ

พวกรวม ๑๖ คน   โจทก 
 
กรมการบินพาณิชย ที่ ๑ กับ
พวกรวม ๔ คน   จําเลย 

สิ่งแวดลอม/อํานาจฟองเพิกถอน
การอนุมัติกอสรางโครงการ
พัฒนาทาอากาศยานขอนแกน 
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาต ิ

- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ 
  สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
  แพง มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง 
 

ศาลฎีกาพิพากษา โจทกไดรับความเสียหายจาก
การกอสรางอันเนื่องมาจากความบกพรองของผู
กอสรางที่ไมปองกันมลพิษ ซึ่งความเสียหาย
ดังกลาวก็มิใชผลโดยตรงจากมติคณะรับมนตรี 
โจทกทั้งสิบหกยอมไมอาจฟองขอใหเพิกถอนมติ
คณะรัฐมนตรีที่อนุมัติการกอสรางโครงการ
พัฒนาทาอากาศยานขอนแกนได โจทกทั้งสิบ
หกจึงไมมีอํานาจฟองจําเลยทั้งสี่เปนคดีนี้ได 
 
 

๒๓ คดีบอขยะราชาเทวะ ปกครอง นายกมล  ณ เองยอง  ที่ ๑ 
กับพวกรวม ๓ คน  ผูฟอง
คดี 
 
ผูวาราชการจังหวัด
สมุทรปราการ ที่ ๑ กับพวก
รวม ๖  คน ผูถูกฟองคดี 

เหตุเดือดรอนรําคาญ/คดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย และละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ 

- พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
- ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบล 
  ราชาเทวะ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล 
  และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๓๙ 
- พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ 
- พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร 
  สวนตําบลพ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๙๐ 
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗๓ (พ.ศ. 
  ๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ.การ 
  ผังเมือง ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวม 
  สมุทรปราการ), กฎกระทรวง ฉบับที่  
  ๔๐๓ (พ.ศ.๒๕๔๒), กฎกระทรวง  
  ฉบับที่ ๔๕๓(พ.ศ.๒๕๔๓),  
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖๓ (พ.ศ.   
  ๒๕๔๓) และกฎกระทรวงใหใชผังเมือง  
  รวมสมุทรปราการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
 
 

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษา ใหเพิกถอน
ใบอนุญาตของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่อนุญาตใหผูถู
ฟองคดีที่ ๖ ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอย 
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ลําดับ ชื่อคดี ประเภทคดี คูกรณีในคดี  เรื่อง  กฎหมายที่เกี่ยวของ ผลคําพิพากษา/คําสั่ง 
๒๔ คดี รถ ข.ส.ม.ก. ปลอยมลพิษ ปกครอง มูลนิธิปองกันควันพิษและ

พิทักษสิ่งแวดลอม ที่ ๑ กับ
พวกรวม ๔ คน  ผูฟองคดี

  
 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ที่ ๑  
กรมควบคุมมลพิษ ที่ ๒       
ผูถูกฟองคดี 
  

  

มลพิษ/หนวยงานของรัฐละเลย
การปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏบิัติ 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
  พ.ศ.๒๕๔๐ 
- พ.ร.บ.วาดวยการจัดตั้งองคการของ 
  รัฐบาล พ.ศ.๒๔๙๘ 
- พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
- พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ.๒๕๒๒ 
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ 
  สิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พ.ร.ฎ.จัดตั้งองคการขนสงมวลชน 
  กรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
- พ.ร.ฎ.จัดตั้งองคกรขนสงมวลชน 
  กรุงเทพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๙ 
 
 

ศาลปกครองพิพากษาวา ผู ถูกฟองคดีที่  ๑ 
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย และกําหนดคํา
บังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามกฎหมาย โดยไมใหรถประจําทางซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทั้งที่เปน
รถประจําทางที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เดินรถเองและ
รถประจําทางที่รวมบริการกอใหเกิดมลพิษจาก
ไอเสียเกินมาตรฐานอีก และใหรายงานผลการ
ตรวจวัดไอเสียของรถโดยสารของผูถูกฟองคดีที่ 
๑ และรถรวมบริการเอกชนตอศาลทุก ๓ เดือน
เปนเวลา ๑ ป สวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหยกฟอง 

๒๕ คดีโรงงานฝงกลบขยะ  
เบตเตอ เวอรกรีน 

ปกครอง นายยงยศหรือพศ         
อดิเรกสาร  ที่ ๑ กับพวกรวม 
๑๒๖ คน    ผูฟองคดี 
 
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน 
จํากัด    ผูรองสอด 
 
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี  
ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน         
ผูถูกฟองคดี 

สิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการคุมครอง
ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ตามกฎหมาย 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 
  ๒๕๔๐ 
- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๙ 
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่  
  ๑ (พ.ศ.๒๕๕๑) ออกตามความใน  
  พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕)  
  ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 
  ๒๕๓๕ ขอ ๒ และขอ ๕ 
- พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
  พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๓ 
 
 

ศาลปกครองกลาง พิพากษาวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และที่ ๒ มิไดละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติแตอยางใด ยกฟอง สวน
คําสั่งของศาลเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการ
พิพากษาเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ นั้น ให
สิ้นผลลงนับแตวันที่คดีถึงที่สุด  
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ลําดับ ชื่อคดี ประเภทคดี คูกรณีในคดี  เรื่อง  กฎหมายที่เกี่ยวของ ผลคําพิพากษา/คําสั่ง 
๒๖ คดีซากหอยขมดึกดําบรรพ ปกครอง นายเฉลียว  ทิสาระ ที่ ๑ กับ

พวกรวม ๑๘ คน  ผูฟองคดี 
 
คณะรัฐมนตรี ที่ ๑ กับพวก
รวม ๔ คน  ผูถูกฟองคดี 

สิ่งแวดลอม/หนวยงานของรัฐ
ออกคําสั่งทางปกครองไมชอบ
ดวยกฎหมายและละเลยตอ
หนาที่ตามกฎหมาย 

- พ.ร.บ.แร พ.ศ.๒๕๑๐ 
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ 
  สิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ  
  ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน 
  แหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 
 

ศาลปกครองกลาง พิพากษาใหเพิกถอนมติ
คณะรัฐมนตรี เพิกถอนประทานบัตรในสวนที่
เปนพื้นที่แหลงซากฟอสซิลหอยขมเนื้อที่ ๔๓ ไร 
ให รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรควบคุมให
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจัดทํา
รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม กรณี
แหลงซากฟอสซิลหอยขมเพิ่มเติมเพื่อขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการ 
ให ก า ร ไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห งป ร ะ เทศ ไทย
ดําเนินการจัดทําสิ่งปองกันมิใหเกิดการพังทลาย
ของซากฟอสซิลอันเกิดจากการทําเหมืองถาน
หินและภัยธรรมชาติ ใหคณะรัฐมนตรีสั่งการให
กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนแหลงซากฟอสซิลหอย
ขมเปนเขตโบราณสถาน 

๒๗ คดี แปลงมะละกอ จีเอ็มโอ ปกครอง มูลนิธิเพื่อสันติภาพสีเขียว 
(กรีนพีซ เอส อี เอ)            
ผูฟองคดี 
 
กรมวิชาการเกษตร ที่ ๑ กับ
พวกรวม ๒ คน  ผูถูกฟอง
คดี 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งทาง
ปกครองโดยไมชอบดวย
กฎหมายและละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ 

- พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๘,  
  ๑๗ 
- พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๒)  
  พ.ศ.๒๕๓๗ 
 
 
 
 

ศาลปกครองกลาง วินิจฉัยวาเมื่อพิจารณาจาก
ใบอนุญาตนําเขาเนื้อเยื่อและตนกลามะละกอตัด
ตอสารพันธุกรรม เห็นวาทายใบอนุญาตไดมีการ
กําหนดเงื่อนไขใหผูนําเขาตองปฏิบัติและจากผล
การตรวจสอบโ รง เ รื อนห อ งทดลอง โดย
คณะทํางานตรวจสอบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพภาคสนามของพืชตระกูลแตงและ
มะละกอตัดตอสารพันธุกรรม พบวามีสภาพและ
มาตรการกํากับดูแลการทดลองที่ เหมาะสม
รัดกุมและเขมงวดแลว จึงถือไดวาผูถูกฟองคดี
ทั้งสองมิไดละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดแตประการใด เชื่อวาผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ไดดําเนินการเฝาระวังและตรวจสอบการ 
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ลําดับ ชื่อคดี ประเภทคดี คูกรณีในคดี  เรื่อง  กฎหมายที่เกี่ยวของ ผลคําพิพากษา/คําสั่ง 
        แพรกระจายของมะละกอตัดตอสารพันธุกรรมใน

แปลงเกษตรกรอยางตอเนื่องมาโดยตลอดไมมี
เหตุที่ศาลจะสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการ
ตรวจสอบมะละกอตัดตอสารพันธุกรรมซ้ําใน
แปลงของเกษตรกรอีก พิพากษายกฟอง 

๒๘ คดีมาบตาพุดเขตควบคุมมลพิษ ปกครอง นายเจริญ  เดชคุม  ที่ ๑ กับ
พวกรวม ๒๗ คน  ผูฟองคดี 

มลพิษ/ คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกิน
สมควร 

- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ   
  สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 

ศาลปกครองระยอง พิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ประกาศใหทองที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ทั้งหมด รวมทั้งตําบลเนินพระ ตําบลมาบขาและ
ตําบลทับมา  อําเภอเมืองระยอง  ทั้ งตําบล  
ตลอดจนทองที่ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง 
ทั้งตําบล เปนเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดําเนินการ
ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ ตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายตอไป ทั้งนี้ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคํา
พิพากษา 

๒๙ คดีแมเมาะ (ปกครอง) ปกครอง นายคํา  อินคําปาหรืออิน
จําปา ที่ ๑ กับพวก             
ผูฟองคดี 
 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ ๑ กับพวก
รวม 7 คน  ผูถูกฟองคดี 

มลพิษ/ละเมิดทางปกครองอัน
เกิดจากการละเลยตอหนาที่ตาม
กฎหมาย/เรียกคาเสียหาย และ
ฟนฟูสภาพแวดลอม 

- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ 
  สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕  
  มาตรา ๙๖ 
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
  มาตรา ๒๐๖, ๒๒๔, ๔๓๘ วรรคหนึ่ง,  
  ๔๔๔, ๔๔๖ 
- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  
  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง  
  กําหนดใหโรงไฟฟาเปนแหลงกําเนิด 
  มลพิษฯเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ 
- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  
  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 
  ๒๕๔๔) เรื่อง กําหนดใหโรงไฟฟา       

ศาลปกครองเชียงใหม พิพากษาใหผูถูกฟองคดี 
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี รวมเปน
เงินจํานวน ๒๔,๗๑๕,๒๐๐ บาท หากผูฟองคดี
รายใดไดรับคาสินไหมทดแทน กรณีเปนผูปวยที่
ไดรับผลกระทบจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด
หรือที่อาจจะไดรับผลกระทบในชวงระหวางวันที่ 
๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ ของอําเภอแมเมาะ 
กรณีผูปวยนอกจากผูถูกฟองคดีไปแลว ใหหัก
ออกจากคาสินไหมทดแทนตามคําพิพากษานี้ 
แต ไม เ กิน รายละ  ๓ ,๐๐๐  บาท  คํ าขออื่ น
นอกจากนี้ใหยก  
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ลําดับ ชื่อคดี ประเภทคดี คูกรณีในคดี  เรื่อง  กฎหมายที่เกี่ยวของ ผลคําพิพากษา/คําสั่ง 
       แมเมาะ เปนแหลงกําเนิดมลพิษฯ เมื่อ 

  วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ 
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม 
  แหงชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๓๕)  
  ออกตามความในพ.ร.บ.สงเสริมและ 
  รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
  พ.ศ.๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน 
  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
  โดยทั่วไป  
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม    
  แหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๔) เรื่อง  
  กําหนด  มาตรฐานคุณภาพอากาศใน 
  บรรยากาศโดยทั่วไป 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๓๘) 

 

๓๐ คดีมาบตาพุด  ฟองใหโรงงาน
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ 

ปกครอง สมาคมตอตานสภาวะโลก
รอนที่ ๑ กับพวกรวม ๔๓ 
คน  ผูฟองคดี 
 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ที่ ๑ กับพวกรวม  
๘ คน  ผูถูกฟองคดี 

มลพิษ/ละเมิดทางปกครองอัน
เกิดจากการละเลยตอหนาที่ตาม
กฎหมาย/เรียกคาเสียหาย และ
ฟนฟูสภาพแวดลอม 

 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
  พ.ศ.๒๕๕๐  มาตรา ๖๗ 
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ 
  สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุด  แกคําสั่งศาลปกครอง
ชั้นตนจากให ผู ถูกฟองคดีทั้ งแปดสั่ งระงับ
โครงการหรือกิจกรรมตามเอกสารหมายเลข ๗ 
ทายคําฟองไวเปนการชั่วคราว เปนใหผูถูกฟอง
คดีทั้งแปดสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรมตาม
เอกสารหมายเลข ๗ ทายคําฟองไวเปนการ
ชั่วคราว  จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น  ยกเวนโครงการหรือ
กิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมลําดับที่ ๑๖, ๒๒ , 
๓๗ ,  ๔๑ ,๔๕ ,  ๕๐  และ  ๕๔  และประเภท
คมนาคม ลําดับที่ ๒ ลําดับที่ ๓ ลําดับที่ ๔ และ
ลําดับที่ ๖ นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําสั่งของ
ศาลปกครองชั้นตน 
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ลําดับ ชื่อคดี ประเภทคดี คูกรณีในคดี  เรื่อง  กฎหมายที่เกี่ยวของ ผลคําพิพากษา/คําสั่ง 
๓๑ คําวิ นิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ๓ /

๒๕๕๒  (สภาพบังคับของสิทธิ
ดานสิ่งแวดลอมตามรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญ นายไพบูลย กองเกิด ที่ ๑ 
กับพวกรวม ๒๑๑ คน        
ผูฟองคดี 
 
องคการบริหารสวนตําบลคํา
มวง กับพวกรวม ๓ คน        
ผูถูกฟองคดี 

ศาลปกครองสูงสุดสงประเด็นให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามคํา
ขอของผูฟองคดี วา
พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา 
๔๖ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา 
๕๖ วรรคสอง หรือไม 

- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ 
  สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕  
  มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง 
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
  พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง 
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
  พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง 

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  
๓/๒๕๕๒ ตาม  รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มี
เจตนารมณต องการให สิทธิ เ สรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญบังคับใชไดทันทีโดยไมตองรอการ
บัญญัติกฎหมายอนุวัติการ การบังคับใชพ.ร.บ.
สิ่งแวดลอมฯ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง 
จึงตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๗ วรรคสองดวย พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ 
พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งไมขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ 
วรรคสอง 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสวนการวิเคราะหคําพิพากษาประเด็นแหงคดีจํานวน ๓๑ คดี 

(๑) คดีอาวมาหยา 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
คําพิพากษา  ศาลฎีกา 
 
คดีหมายเลขแดงที ่ ๕๘๑๘/๒๕๔๙ 
 
ประเภทคด ี  แพง 
 
คูความ   องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๙ คน โจทก 

 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑  
กับพวกรวม ๕ คน      จําเลย 

 
เร่ือง สิทธิชุมชนในการฟองคดีสิ่งแวดลอมเพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ 
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ 
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 
- วิธีพิจารณาความแพง 

 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 
  ศาลชั้นตน มีคําสั่งงดสืบพยานโจทกทั้งสิบเกาและพยานจําเลยทั้งหา แลวมีคํา
พิพากษาใหยกฟองโจทกทั้งสิบเกา 
 
  ศาลอุทธรณ พิพากษายกคําสั่งศาลชั้นตนที่งดสืบพยานและคําพิพากษาของศาล
ชั้นตน แลวมีคําสั่งใหศาลชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในประเด็นขอพิพาทตามคําขอทายฟองใน
ขอ ๔ ของโจทกทั้งสิบเกาตอไป แลวจึงมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหมตามรูปคดี 
   
 



ประเด็นในคาํพิพากษาศาลฎีกา 
1. อํานาจฟอง 
โจทกที่ ๑ และท่ี ๒ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ในการคุมครองดูแลและ

บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ 
มาตรา ๒๙๐ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๒๓ 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ จึงมีอํานาจฟองขอใหศาลมีคําสั่ง
หามมิใหจําเลยที่ ๔ แลที่ ๕ กระทําหรือขอใหบังคับจําเลยที่ ๔ ที่ ๕ ปรับปรุงแกไขหาดมาหยาให
กลับคืนสภาพเดิมตามธรรมชาติได ซึ่งรวมทั้งฟอง จําเลยที่ ๑ ที่ ๒ และ ที่ ๓ ที่มีคําสั่งอนุญาตใหจําเลย
ที่ ๔ และที่ ๕ เขาไปถายทําภาพยนตรไดดวย  

 
สวนโจทกที่ ๓ ถึงที่ ๑๙ ซึ่งอางวาตนเปนบุคคลในชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมของจังหวัด

กระบี่ จะมีอํานาจฟองหรือไม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๖ ศาลฎีกาเห็นวา คําวา 
“ชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมยังไมมีคํานิยามความหมายหรือขอบเขตที่แนนอน ทั้งบทบัญญัติมาตรานี้มีเง่ือนไข
ที่ตองมีกฎหมายบัญญัติออกมาตามมาตรนี้ เมื่อในขณะที่โจทกที่ ๓ ถึงที่ ๑๙ ฟองยังไมมีกฎหมาย
บัญญัติออกมาใชบังคับ ดังน้ันยังไมอาจถือไดวามีการโตแยงเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของโจทกที่ ๓ ถึงที่ 
๑๙ แลว โจทกที่ ๓ ถึงที่ ๑๙ จึงยังไมมีอํานาจฟอง และไมมีสิทธิฎีกาดวย 

 
๒. คําขอใหวินิจฉัยคําสั่งน้ัน เห็นวา แมคําสั่งทางปกครองที่เจาหนาที่ออกคําสั่งโดยไม

ชอบดวยกฎหมาย อาจถูกเพิกถอนได แตสําหรับคดีนี้โจทกที่ ๑ และที่ ๒ ฟองคดีอางวาคําสั่งทาง
ปกครองของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ที่อนุญาตใหจําเลยที่ ๔ เขาไปถายภาพยนตรบริเวณอาวมาหยาไมชอบ
ดวยกฎหมายเปนโมฆะ ขอใหเพิกถอนก็เพ่ือมิใหจําเลยที่ ๔ และที่ ๕ เขาไปถายทําภาพยนตรในบริเวณ
หาดมาหยา แตเม่ือจําเลยที่ ๕ เขาไปถายทําภาพยนตรตามใบอนุญาตเสร็จเรียบรอยจนนําออกฉายทั่ว
โลกแลว การเพิกถอนคําสั่งของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ จึงไมบังเกิดผลในทางปฏิบัติแตอยางใด ดังน้ันคําขอ
ขอ ๑ และขอ ๓ จึงไมมีประโยชนที่จะพิจารณาตอไป  
 

พิพากษาแกเปนวา ใหยกฟองโจทกที่ ๓ ถึงที่ ๑๙ นอกจากที่แกใหเปนไปตามคํา
พิพากษาศาลอุทธรณ  
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(๒) คดี ฟองเรียกคาเสียหายโลกรอน เขตอนุรักษปาภูผาแดง 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
คําพิพากษา  ศาลจังหวัดหลมสัก 
 
คดีหมายเลขดําที่  ๖๗๓/๒๕๕๒ 
คดีหมายเลขแดงที ่ ๗๘๙/๒๕๕๒ 
 
ประเภทคด ี  แพง 
 
คูความ   กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช    โจทก 

นางขันทอง  พิมเสนา       จําเลย 
 
เร่ือง   ละเมิดเรียกคาเสียหายปาถกูทําลายและคาเสียหายโลกรอน  
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสตัวปา พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ 

 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 
  ขอเท็จจริงเบื้องตนรับฟงไดวาจําเลยไดถูกศาลอุทธรณภาค ๖ พิพากษาวามีความผิด

ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ ใหจําคุก ๔ เดือน ปรับ 

๒,๐๐๐ บาท โทษจําคุกรอการลงโทษไวมีกําหนด ๒ ป โดยเหตุที่จําเลยบุกรุกเขาไปในที่พิพาทแลวแผว

ถางตัดโคนตนไม  อันเปนการทํ าลายสภาพปาและยอมกอ เกิดความเสียหายโดยตรงแก

ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนของรัฐและเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน ดังน้ัน ที่จําเลยตอสูและมีการตั้ง

คณะกรรมการแกไขปญหาเรื่อยมา หรือปญหาแนวเขตไมชัดเจนนั้น จึงเปนเรื่องการกลาวอางสิทธิที่

จําเลยเขาใจวาตนเองมีอยู ซึ่งเปนปญหาดานนโยบายการใชที่ทํากินในพื้นที่อนุรักษหรือพ้ืนที่ปา ซึ่ง

จะตองไปวากลาวกันอีกสวนหนึ่ง แตไมอาจเปลี่ยนแปลงผลแหงคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๖ ที่พิพาท

วาจําเลยมีความผิดได 
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  คดีนี้โจทกฟองเรียกคาเสียหายจากการทําละเมิดอันเนื่องจากจําเลยกระทําความผิดทาง

อาญา ซึ่งเปนคดีแพงเกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญาโดยโจทกฟองเรียกคาเสียหายอันเนื่องมาจากสภาพปาถูก

ทําลายเพราะจําเลยเขาไปบุกรุกครองครองพื้นที่ปา และตัดฟน ตนไม ทําใหดินมีสภาพเสื่อมโทรม 

คุณภาพดินถูกทําลาย อุณหภูมิสูงขึ้น และมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม คิดความเสียหายเปนมูลคา 

๙๗,๖๔๕ บาท และคิดดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ นับแตวันทําละเมิดถึงวันฟองอีกเปนจํานวนเงิน 

๓๒,๐๗๘.๒๘ บาท รวมเปนเงิน ๑๒๙,๗๓๒.๒๘ บาท 

  เม่ือพิเคราะหจากการนําสืบ เห็นวา การคิดคาเสียหายของโจทกตั้งอยูบนสมมติฐาน

พ้ืนที่ปาและความเสียหายทั่วๆ ไป มิใชแบบจําลองที่มุงใชกับสถานที่ที่จําเลยไดบุกรุกแผวถาง ตัดฟน

ตนไมในคดีนี้ ดังนั้นอาจเปนไปไดวาสภาพพื้นที่พิพาทในคดีนี้รวมตลอดถึงสภาพแวดลอมบริเวณ

ใกลเคียง ไมตรงกับพ้ืนที่ปาหรือสภาพแวดลอมที่มีการสํารวจเพื่อพัฒนาแบบจําลองนี้ก็เปนได ดังนั้น 

การนําแบบจําลองมาใชคํานวณความเสียหายสําหรับพ้ืนที่พิพาทในคดีนี้อาจจะคลาดเคลื่อนจากความ

เสียหายที่แทจริงไดเชนกัน 

  อยางไรก็ตาม การตัดตนไมในปริมาณรวม ๓๘ ตอซึ่งมีอยูถึง ๓ ไร ๓ งาน ความ

เสียหายที่รัฐไดรับยอมมีจํานวนสูงพอสมควรและเห็นชัดวาทําใหทรัพยากรธรรมชาติเสียหายและถูก

ทําลาย ซึ่งยอมกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหเสื่อมโทรมลง ทั้ง ดิน น้ํา อากาศในบริเวณใกลเคียงไม

มากก็นอย เม่ือพิเคราะหพฤติการณของจําเลยประกอบจํานวนตนไมที่ถูกตัดโคนและปริมาณที่ดินที่ถูก

บุกรุกแผวถางโดยคํานึงถึงวิธีคิดคาเสียหายของโจทกเห็นควรกําหนดความเสียหายรวมทั้งสิ้นเปนเงิน

จํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท โดยจําเลยจะตองชําระดอกเบี้ยอัตรา ๗.๕ ตอป ใหโจทกนับแตวันละเมิดเปนตน

ไปจนกวาจะชําระเสร็จ 

  พิพากษาใหจําเลยชําระเงินจํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอ

ป นับแตวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก แตดอกเบี้ยถึงวันฟอง มิ

ใหเกิน ๓๒,๐๗๘.๒๘ บาท 
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(๓) คดีสิทธิชุมชนในการปกปองทรัพยากรฯ กรณีเหมืองใตดินโปแตซ อุดรธานี 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
คําพิพากษา  ศาลจังหวัดอุดรธานี 
 
คดีหมายเลขดําที่ ๑๓๘๕/๒๕๔๙ 
คดีหมายเลขแดงที ่ ๒๒๒๓/๒๕๕๐ 
 
ประเภทคด ี  อาญา 
 
คูความ   พนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี     โจทก 

นางละเอียด  ออนสะอาด ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน   จําเลย 
 
เร่ือง   สิ่งแวดลอม/บุกรุก/การใชสทิธิดานสิ่งแวดลอมตามรัฐธรรมนูญ 
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖, มาตรา ๕๗   
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พ.ร.บ.แร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๒, มาตรา ๓๖๕, มาตรา ๘๓ 

 
 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 

การที่ผูเสียหายดําเนินการตามโครงการเหมืองแรโปแตซ ไมวาจะเปนกรณีการทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๕) ใชบังคับและถูกคัดคาน
จากนักวิชาการตลอดจนกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมอุดรธานีก็ดี การไมจัดใหมีการดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็นหรือการไมจัดใหมีการเอาประกันภัยก็ดี หรือการที่นายบุญเหลือกับพวกซึ่งเปนลูกจางของ
ผูเสียหายทําการปกหมุดอันเปนการเตรียมการเพื่อทํารังวัดพ้ืนที่เขตคําขอประทานบัตร โดยไมปรากฏ
วาไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ผูมีอํานาจให
ดําเนินการรังวัดปกหมุดในวันเกิดเหตุก็ดี กรณีดังกลาวเหลานี้ ลวนแตเปนขอเท็จจริงที่แสดงวา 
ผูเสียหายดําเนินการโดยฝาฝนตอพระราชบัญญัติแรอันเปนกฎหมายเฉพาะ และฝาฝนรัฐธรรมนูญแหง
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ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ อันเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชในการปกครองประเทศในระหวางเกิดเหตุ
ดวย ดังน้ัน การที่จําเลยทั้งหาและกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมอุดรธานี ซึ่งเปนบุคคลในชุมชนทองถิ่นที่
ดําเนินโครงการเหมืองแรโปแตซ พากันไปยังที่เกิดเหตุเพ่ือสอบถามนายบุญเหลือกับพวกถึงการปก
หมุดดังกลาว จึงเปนการกระทําการอันเปนการรวมกันในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน อีกทั้งเปนการรวมกันใชสิทธิใน
การบํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน
การคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงอยูไดอยางปกติและตอเนื่องใน
สิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน การ
กระทําของจําเลยทั้งหาและกลุมอนุรักษอุดรธานีเปนการกระทําที่ตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
แร และบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงไมมีความผิดตามฟอง 
 

พิพากษายกฟอง 
 
หมายเหตุคดีนี้ไมมีการอุทธรณ คดีถึงที่สุดตามคําพิพากษาศาลชั้นตน 
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(๔) คดีสิทธชิุมชนบานคลิตีล้าง 
 

กลุมคดี  สิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติ 
 
คําพิพากษา    ศาลจังหวัดทองภูมิ 
 
คดีหมายเลขดําที่  ๓๑๑/๒๕๕๑ 
คดีหมายเลขแดงที่   ๒๓๐/๒๕๕๒ 
 
ประเภทคดี   อาญา 
 
คูความ   พนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ    โจทก 
    นายประชา  อรุณศรีสุวรรณ     จําเลย 
 
เร่ือง    ทรัพยากรธรรมชาติ/ความผิดตอพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ม. ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๔, ๓๑, ๓๕ 
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐๗๑ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เขตปาสงวนแหงชาติปาน้ําโจน  
  ออกตามความ พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  ลงวันที่ ๑๒ ก.ย.  
  ๒๕๒๗ 

 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 

- จําเลยกระทําความผิดหรือไม  พ้ืนที่เกิดเหตุอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาน้ําโจนและ
อยูใกลกับหมูบานคลิตี้ลางที่มีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ยอมจะมีการลักลอบตัดไมไปใช
ประโยชนอยูเนือง ๆ บุคคลอื่นอาจเปนคนตัดฟนก็เปนได   การยึดของกลางประกอบดวยมีด คราด และ
มีดพราอยางละ ๑ เลม โดยอางวาเปนทรัพยที่ใชในการกระทําผิด เห็นวา ทรัพยดังกลาวบุคคลทั่วไป
สามารถมีไวในครอบครองเพื่อประโยชนใชสอย  เม่ือพยานโจทกไมเห็นวาจําเลยใชมีดของกลางในการ
ตัดตนไม ลําพังของกลางทั้งสามไมอาจสันนิษฐานใหเปนผลรายแกจําเลยได ยังฟงไมไดวาจําเลยกระทํา
การตัดตนไมในพื้นที่เกิดเหตุอันเปนการทําใหเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ  
 

- หัวหนาอุทยานแหงชาติ (เตรียมประกาศ) ลําคลองงูและเจาหนาที่จับกุม พยานโจทก 
เคยเขารวมประชุมกับตัวแทนชาวบานคลิตี้ลางและเจาหนาที่มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ทําขอตกลงรวมกัน
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ใหเจาหนาที่ปาไมผอนผันพ้ืนที่ทํากินของราษฎรออกไปจากเดิมตามแนวเขตเสนสีขาว เน่ืองจากปญหา
พ้ืนที่ทํากินเดิมที่กันไวของราษฎรมีพ้ืนที่มากกวาที่เจาหนาที่กันไว  โดยไมถูกจับกุม แตหามไมใหตัด
ตนไมหรือขยายพื้นที่ทํากินออกไปอีก และเม่ือตรวจสอบรายชื่อราษฎรผูถือครองทํากินในพื้นที่ดังกลาว 
ก็ปรากฏชื่อของจําเลยครอบครองทําประโยชนอยูภายในแนวเขตเสนสีขาว 
 

- จําเลยมีสิทธิโดยชอบในการครอบครองใชประโยชนที่ดินเขตปาสงวนแหงชาติปาน้ํา
โจนหรือไม การที่จําเลยไดทํากินในที่ดินแปลงที่เกิดเหตุตอเนื่อง จนไดรับการผอนผันจากเจาหนาที่ปา
ไมใหสามารถทํากินในพื้นที่ปาไมตอไปได จําเลยยอมมีสิทธิโดยชอบในการครอบครองใชประโยชนใน
ที่ดินพ้ืนที่เกิดเหตุ ตามเจตนารมณของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑  ที่
มุงหมายใหเฉพาะผูครอบครองเดิมที่ทําประโยชนตอเน่ือง กอนประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติหรือ
อุทยานแหงชาติสามารถเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยตอไปไดโดยที่ทางราชการจะไมจับกุมดําเนินคดี  
 

- พยานหลักฐานโจทกที่นําสืบไมเพียงพอรับฟงวาจําเลยกระทําผิด พิพากษายกฟอง  
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(๕) คดีสิทธิชุมชนบานแมอมกิ 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
คําพิพากษา  ศาลจังหวัดแมสอด 
 
คดีหมายเลขดําที่ ๑๗๗๐/๒๕๕๑ 
คดีหมายเลขแดงที ่ ๑๗๓๗/๒๕๕๑ 
 
ประเภทคด ี  อาญา 
 
คูความ   พนักงานอัยการจังหวัดแมสอด     โจทก 

 
นางนอเฮมุยหรือหนอเฮหมุยหรือแฮมุย  เวียงวิชชา 
หรือเวียนวิชชา       จําเลย 

 
เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ/ความผดิตามพระราชบัญญัติปาไม  ความผิดตอ

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาต ิ
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
- พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๕๘๔ 

 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 

๑. แมขอเท็จจริงรับฟงไดวา  บริเวณที่พิพาทเปนเขตปาสงวนปาทาสองยาง ซึ่ง
การกําหนดไดมีการออกเปนกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ 
ทั้งไดปดประกาศใหประชาชนทั่วไปทราบ จึงตองถือวาจําเลยไดรับทราบวาบริเวณที่พิพาทเปนเขตปา
สงวนแหงชาติ จะอางวาไมทราบไมไดก็ตาม    แตกลับไดความจากคําเบิกความของนายอําเภอทาสอง
ยางในขณะเกิดเหตุวา  ราษฎรในตําบลแมวะหลวงเปนชาวเขาเผากะเหรี่ยงเกือบทั้งหมด  ตั้งถิ่นฐานมา
นาน มีอาชีพทําไรหมุนเวียนและพ้ืนที่ในตําบลแมวะหลวงเปนเขตปาสงวนแหงชาติ  ทั้งบริเวณพิพาท
อยูขางทางสาธารณะถนนสายแมสอด-แมสะเรียง และอยูหางจากหมูบานแมอมกิที่ชุมชนชาวกะเหรี่ยง
พักประมาณ ๒ กิโลเมตร  โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดตากก็เบิกความ
สนับสนุนคําเบิกความของนายอําเภอทาสองยางวาพยานขับรถผานที่พิพาทที่พิพาทมีลักษณะเปนพ้ืนที่
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ทํากิน มีดินอุดมสมบูรณ  ยิ่งไปกวานั้น ดร.ปนแกว  เหลืองอรามศรี อาจารยคณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐใหทํางานวิจัยระบบการทําไรหมุนเวียน  เปน
พยานเบิกความยืนยันวาที่พิพาทมีตนไมใหญจํานวนหนึ่งที่ชาวบานทิ้งไวไมไดตัด เพ่ือทําใหพ้ืนที่
ดังกลาวฟนตัวเร็วขึ้น  ไมที่ถูกตัดเปนไมขนาดเล็ก ไมใหญมาก เปนไรที่ชาวบานทําไรหมุนเวียน  พยาน
เหลานี้ประกอบอาชีพราชการเปนพยานคนกลางไมมีสวนไดเสียกับคูความฝายใด  เบิกความให
ขอเท็จจริงสมเหตุสมผล  คําเบิกความของพยานทั้งสามปากจึงมีน้ําหนักนาเชื่อถือ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นายอําเภอทาสองยางที่ดํารงตําแหนงตั้งแตป ๒๕๔๖ ถึงป ๒๕๕๑ และเปนหัวหนาพนักงานสอบสวนใน
คดีนี้ ไดมีความเห็นสั่งไมฟองจําเลย  โดยใหเหตุผลที่ควรรับฟงวา “อาศัยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๔๑ มีพยานหลักฐานรับฟงไดวา ผูถูกกลาวหาทํากินในที่ดินแปลงนี้มากอนวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๔๑ ตั้งแตรุนยายเคยทํากินในลักษณะไรหมุนเวียน เขาใจวาทางราชการผอนผันใหทําได
โดยไมใหบุกรุกแผวถางใหม ชุมชนชาวกะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยทํากินกันในบริเวณนี้มานานหลาย
ชั่วอายุคน”  ดังน้ันในขอที่โจทกพยายามจะนําสืบใหเห็นวาที่พิพาทไมผานการทําเกษตรหรือเขาทํา
ประโยชนมากอน  เห็นไดวาเลื่อนลอยเชื่อถือไมได   

 
๒. ขอเท็จจริงจึงนาเชื่อตามที่ จําเลยนําสืบวาที่พิพาทเปนที่ดินที่ผานการทํา

ประโยชนมาแลว  สภาพทั่วไปมีแตตอไม จะมีตนไมขึ้นบางเปนตนเล็กๆ บริเวณขางเคียงก็ลวนมีราษฎร
คนอ่ืนเขาทําประโยชนอยูทั่วไป  และมีการเขายึดถือที่พิพาทกอนที่ทางราชการจะกําหนดใหเปนปา
สงวนแหงชาติ  จําเลยเขาทําประโยชนในที่พิพาทกอนที่ทางราชการจะกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติ 
จําเลยเขาทําประโยชนที่พิพาทโดยไดรับตกทอดมาจากบิดามารดา เชนนี้ ยอมเปนพฤติการณที่ทําให
จําเลยซึ่งเปนชาวบานธรรมดาในชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนชาวเขาเผากะเหรี่ยงไมสามารถพูดอาน
ภาษาไทยได ที่เขามาตั้งถิ่นฐานบานเรือนในหมูบานแมอมกิมาเปนเวลานานแลว  ทั้งไดอาศัยที่พิพาท
ทําประโยชนกอนที่ทางราชการจะประกาศใหเปนปาสงวนแหงชาติ  เขาใจไดวาที่พิพาทเปนที่ดินที่รัฐ
อนุโลมผอนผันใหราษฎรที่ทําประโยชนอยูกอนแลวไดทําประโยชนตอไป จึงทําใหเห็นวาจําเลยไดกระทํา
ไปโดยสําคัญผิดเขาใจวาสามารถที่จะเขาไปแผวถางที่บริเวณพิพาทได เปนการขาดเจตนา การกระทํา
ของจําเลยจึงไมเปนความผิดตามฟอง 
 

พิพากษายกฟอง  
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(๖) คดีลําพะเนียง 
 
กลุมคดี   สิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
คําพิพากษา  ศาลปกครองสูงสุด 
 
คดีหมายเลขดําที่ อ.๑๒๓/๒๕๕๑ 
คดีหมายเลขแดงที ่ อ.๔๓๓/๒๕๕๑ 
 
ประเภทคด ี  ปกครอง 
 
คูความ   นางมวน  พิมพคต      ผูฟองคดี 
 

โครงการชลประทานหนองบัวลําภู ที่ ๑ 
กรมชลประทาน ที่ ๒      ผูถูกฟองคดี 

 
เร่ือง ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ/คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน

ทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ขุดลอกขยายลาํน้ําลุกล้ํา
ที่ดินผูเสียหาย 

 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐ 
- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมดิของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  

 
ประเด็นสําคญัในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 
ศาลชั้นตน 

- การที่ ผูถูกฟองคดีไดนํ าที่ ดินของผูฟองคดีไปใช เปนทางน้ํ าและถนน
สาธารณประโยชนเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินของผูฟองคดี การกระทําดังกลาวจึงเปนการกระทํา
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ดังน้ัน กรณีจึงตองถือวาเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดใชอํานาจตามกฎหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอกระทําตอผูฟองคดีโดยผิดกฎหมาย มีผลใหผูฟองคดี
เสียหายแกทรัพยสินอันเปนการกระทําละเมิดซึ่งตองชดใชคาสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๔๒๐ แหง 
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือเปนกรณีที่การกระทําของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดกระทํา
การในการปฏิบัติหนาที่ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตองรับผิดตอผูฟองคดีซึ่งเปนผูเสียหายในผลแหงละเมิด
ดังกลาวตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ศาล
ปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีในอัตราตารางวาละ 
๑๐๐ บาท ตามราคาประเมินรวมเปนเงิน ๑๕๓,๕๐๐ บาท ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่มีคําพิพากษาถึง
ที่สุด  ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีอุทธรณ 
 
ศาลปกครองสูงสุด 
 

- มีการรุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดีเปนจํานวนทั้งสิ้น ๓ ไร ๓ งาน ๓๕ 
ตารางวา โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมมีอํานาจที่จะบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินของผูฟองคดีไดโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดดําเนินการเวนคืนที่ดินของผูฟองคดีตามกฎหมายวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือไดมีการตกลงซื้อขายที่ดินของผูฟองคดีดังกลาว และไมปรากฏวาผูถูก
ฟองคดีที่ ๒ มีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายที่จะขุดลอกเอาที่ดินของผูฟองคดีโดยวิธีอ่ืนๆ ฉะน้ัน การที่ผู
ถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการตามโครงการและเขาใชที่ดินของผูฟองคดีเพ่ือดําเนินการขุดลอกขยายลํา
น้ําพะเนียงและไดกอสรางเปนถนนเลียบลําน้ําพะเนียงรุกล้ําทีดินของผูฟองคดี จึงเปนการกระทําละเมิด
ตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งเปน
หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูฟองคดีในฐานะผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทํา
ในการปฏิบัติหนาที่   

 
- การที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหชดใชคาเสียหายในอัตราตารางวาละ ๑๐๐ 

บาท ตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปนราคาที่
เหมาะสมแลว 
 
พิพากษายืน 
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(๗) คดีกัดเซาะชายฝง 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
คําสั่ง   ศาลปกครองสูงสุด 
 
คําสั่งที ่  ๖๓๐/๒๕๕๑ 
 
ประเภทคด ี  ปกครอง 
 
คูความ   นายสาลี  มะประสิทธิ์  ที่๑ กับพวกรวม ๓ คน   ผูฟองคดี 
   กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ที่๑ กับพวกรวม ๒ คน       ผูถูกฟองคดี 
 
เร่ือง   ทรัพยากรธรรมชาติ/ ละเมิดทางปกครอง 
 
กฎหมายที่เก่ียวของ   

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ 

 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําสั่ง 
 
การกระทําละเมิดของผูถูกฟองคดีเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายหรือการละเลย ตอหนาที ่

ผูฟองคดีฟองวา การออกคําสั่งและดําเนินการสรางเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปาก
คลองสะกอม ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพ่ือไมใหเกิดการทับถมของตะกอนบริเวณรอง
น้ํา ทําใหชายหาดสะกอมถูกน้ําทะเลกัดเซาะและพังทลายลง ระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย 
และผูฟองคดีรวมทั้งชาวบานไดรับความเดือดรอนเสียหายเนื่องจากไมอาจทําการประมง และใช
ประโยชนจากชายหาดได คําสั่งและการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองไมชอบดวยกฎหมายและเปนการ
กระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย  

ศาลปกครองชั้นตน วินิจฉัยในสวนที่ผูฟองคดีฟองเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทํา
ละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตาม 
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๙ (๓) นั้น เห็นวา การกระทําของผูถูกฟองคดีเปนการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมาย คือ พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖ มาตรา ๑๒๐ ในการดูแลรักษารองน้ํามิ
ใหตื้นเขิน ซึ่งแมจะสงผลใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกประชาชน หรือทําลายสิ่งแวดลอมน้ัน ก็เปน
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เร่ืองความเสียหายอันเน่ืองมาจากการงดเวนการกระทําของผูถูกฟองคดี กรณีจึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ มิไดเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
และเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 

ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา ผูฟองคดีฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูถูก
ฟองคดีใชอํานาจตามกฎหมายในการมีคําสั่งและดําเนินการกอสรางเขื่อนกันทรายและคลื่นโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย เพราะไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว  
ดังน้ันมูลละเมิดตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง จึงเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
กรณีจึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐอันเกิด
จากการใชอํานาจตามกฎหมาย 

 
อายุความฟองคด ี

สวนคําขอใหฟนฟูเยียวยาชายหาด 
ศาลปกครองครองชั้นตนวินิจฉัยวา แมผูฟองคดีไดรูหรือควรไดรูถึงเหตุแหงการฟองคดี

แลว แตเพ่ิงนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีนั้น เน่ืองจากเปนการฟองขอใหศาล
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทําการฟนฟูชายหาดและเยียวยาสภาพแวดลอม หากศาลมีคําบังคับตามคําขอ
ดังกลาวจะเปนประโยชนตอประชาชนอื่นในพื้นที่ดวย จึงเปนการฟองคดีที่เปนประโยชนตอสวนรวม คํา
ฟองสวนนี้จึงไมขาดอายุความ ศาลมีอํานาจรับคําฟองประเด็นน้ีไวพิจารณา 

 
สวนคําขอใหชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี 
ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวาผูฟองคดีมิไดฟองเรียกคาเสียหายในคดีนี้ภายใน

กําหนดเวลาหนึ่งป นับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาเปนคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตาม
กฎหมาย แมผูฟองคดีจะรูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดีเม่ือป พ.ศ.๒๕๔๑ แตความเสียหายของผูฟอง
คดียังมีอยูตอเน่ืองตลอดมา จึงถือวาเหตุแหงการฟองคดีนี้ยังคงมีอยูในขณะที่มีการนําคดีมาฟองตอศาล 
ศาลปกครองมีอํานาจรับคําฟองในสวนที่ขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีเฉพาะความ
เสียหายที่เกิดขึ้นภายในหนึ่งปกอนการฟองคดีไวพิจารณาได 

 
ผูฟองคดีมีอํานาจฟองคดีและขอใหมีการชดใชคาเสียหายแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงหรือไม 

การที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา ผูไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
เสียหาย หากมีการฟนฟูเยียวยาชายหาดใหกลับคืนสูสภาพเดิมคือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับมอบอํานาจจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงใหฟองคดีเรียก
คาเสียหายแทน ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ศาล
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ปกครองสูงสุดเห็นพองดวย และเห็นวาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ผูฟองคดียกขึ้นกลาวอางนั้น เปนเรื่อง
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ไมถือเปนบทบัญญัติที่กําหนดสิทธิหนาที่ใหประชาชนเปนผูเสียหายที่มีสิทธิ
ฟองคดีแทนหนวยงานรัฐได  
 
ผลของคําสั่ง  

ใหรับคําฟองเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองและ
เจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย และใหรับคําฟองในประเด็นที่ผูฟองคดีขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีในระยะเวลาหนึ่งปกอนฟองคดีไว
พิจารณา 
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(๘) คดีผลกระทบทางรังสโีคบอลท-๖๐ 
  
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมดานมลพิษและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 
คําพิพากษา  ศาลแพง 
คดีหมายเลขดําที่  ๘๑๖/๒๕๔๔ 
คดีหมายเลขแดงที่  ๑๒๖๙/๒๕๔๗ 
 
คําพิพากษา  ศาลอุทธรณ 
คดีหมายเลขดําที่  ๔๙๐๓-๔๙๐๔/๒๕๔๗ 
คดีหมายเลขแดงที่  ๑๑๗๑๓-๑๑๗๑๔/๒๕๕๑ 
 
ประเภทคด ี  แพง 
 
คูความ   นางสาวจิตราภรณ  เจียรอุดมทรัพย ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๒ คน โจทก 

บริษัท กมลสโุกศลอีเลค็ทรคิ จํากัด ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน จําเลย 
 
เร่ือง   มลพิษ/ละเมิด เรียกคาเสียหาย 
 
กฎหมายที่เก่ียวของ  
   - พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๐๔  
   - พ.ร.บ.วัตถอัุนตราย พ.ศ.๒๕๓๕ 

- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๓๗ มาตรา ๔๔๓  
  มาตรา ๔๔๔ มาตรา ๔๔๖    

 
ประเด็นสําคญัในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 
  ศาลแพงวินิจฉัยวา เครื่องฉายรังสีโคบอลท-๖๐ เครื่องเกิดเหตุมีสารกัมมันตรังสีบรรจุ
อยูภายใน หากรั่วไหลออกมาจากสิ่งหอหุมจะกอใหเกิดอันตรายตอบุคคลอ่ืน ประกอบกับ พ.ร.บ.วัตถุ
อันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔ บัญญัติใหวัตถุวัตถุกัมมันตรังสีเปนวัตถุอันตรายอยางหนึ่งดวยจึงถือได
วาเครื่องฉายรังสีโคบอลท-๖๐ เปนทรัพยอันตรายโดยสภาพ 
  จําเลยที่ ๑ เปนเจาของผูครอบครองเครื่องฉายรังสีโคบอลท-๖๐ เปนทรัพยอันตรายโดย
สภาพ ซึ่งตองมีความรูความชํานาญในการใชและจัดเก็บโดยเฉพาะ แตไมไดใชความระมัดระวังตาม
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สมควรทั้งๆ ที่ ประกอบอาชีพคาขายเครื่องฉายรังสีดังกลาว จนเปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับอันตรายแก
กายและถึงแกความตาย จึงถือไดวาจําเลยที่ ๑ ไดกระทําละเมิดตองรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจาก
เครื่องฉายรังสีโคบอลท-๖๐ ตอโจทกที่ ๑ ถึงที่ ๔ และโจทกที่ ๖ ถึงที่ ๑๑ 
  โจทกที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๖ ถึงที่ ๑๑ ตองใชเวลาในการตรวจและติดตามผลในอนาคต ๑๐ ป 
เน่ืองจากมีโอกาสที่จะเปนมะเร็งมากกวาบุคคลทั่วไป แตไมสามารถทราบไดแนวาโจทกจะเปนโรค
ดังกลาวหรือไม และพนวิสัยที่จะทราบวาความเสียหายมีเพียงใด จึงสงวนสิทธิที่จะแกไขคําพิพากษา
ภายในกําหนดเวลา ๒ ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๔ วรรค ๒ สวนที่ขอให
จําเลยวางประกันเห็นวาเม่ือความเสียหายยังไมเกิดขึ้น จึงไมกําหนดใหจําเลยที่ ๑ วางประกัน 
  พิพากษาใหจําเลยที่ ๑ ชําระคาสินไหมทดแทนแกโจทกที่ ๑ ถึงที่ ๔ ที่ ๖ ถึงที่ ๑๑ รวม 
๖๔๐,๒๗๖ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปนับแตวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ จนกวาจะ
ชําระเสร็จ ยกฟองคดีหมายเลขดําที่ ๕๒๙/๒๕๔๔ ของศาลแขวงพระโขนง 
 
  ศาลอุทธรณวินิจฉัยวา 
  จําเลยที่ ๑ นําเครื่องฉายกัมมันตภาพรังสีโคบอลท-๖๐ มาเก็บไวในที่ดินของจําเลยที่ ๒ 
เปนที่รกรางวางเปลา ไมมีผูดูแล รั้วสังกะสีอยูในสภาพเสียหายไมเปนไปตามมาตรฐาน ถือวาจําเลยที่ ๑ 
ไมไดใชความระมัดระวังในการจัดเก็บ จําเลยที่ ๑ กับจําเลยที่ ๒ แมเปนนิติบุคคลในเครือเดียวกันแต
ตางเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากกัน ความรับผิดยอมแยกจากกัน จําเลยที่ ๑ นําเครื่องฉาย
กัมมันตภาพรังสีโคบอลท-๖๐ ไปเก็บไวในที่ดินจําเลยที่ ๒ ยังไมอาจถือไดวาจําเลยที่ ๒ เปนผู
ครอบครองเครื่องฉายกัมมันตภาพรังสีโคบอลท-๖๐ จําเลยที่ ๓ กับที่ ๔ เปนเพียงกรรมการของจําเลยที่ 
๑ กับที่ ๒ กระทําการแทนในฐานะกรรมการจึงไมจําตองรับผิดเปนสวนตัว  
  โจทกที่ ๔ กับโจทกที่ ๕ เปนสามีภริยากัน ศาลปกครองกําหนดใหคาขาดไรอุปการะ
รวมกันปละ ๓๖,๐๐๐ บาท รวม ๒๐ ป เปนเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท นับวาเหมาะสมแลว ที่ศาลชั้นตนให
จําเลยที่ ๑ ตองรับผิดเพิ่มอีก ๑๑๐,๐๐๐ บาท ศาลอุทธรณไมเห็นพองดวย 
  พิพากษา ใหยกฟองโจทกที่ ๔ นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลชั้นตน 
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(๙) คดีลํานํ้าพอง 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมดานมลพิษและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 
คําพิพากษา  ศาลอุทธรณภาค ๔ 
 
คดีหมายเลขดําที่ ๘๖/๒๕๔๖ 
คดีหมายเลขแดงที ่ ๒๑๔๗/๒๕๔๗ 
 
ประเภทคด ี  แพง 
 
คูความ   นายศิริเดช  พรรคพิง  ที่ ๑ กับพวกรวม ๗ คน   โจทก 

บริษัท ฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน)  จําเลย 
 
เร่ือง   มลพิษ/ละเมิด/เรียกคาเสียหาย 
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พ.ร.บ.ประมง พ.ศ.๒๔๙๐ 
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐ 

 
 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 

ศาลชั้นตนพิจารณาพิพากษา ให จํ า เลยชํ าระ เงิน ให โจทกที่  ๑  – ๗  รวม 
๑,๑๔๙,๖๖๗.๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยนับแตวันฟอง (๒๗ พ.ค. ๔๒) เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแก
โจทกทั้ง ๗  จําเลยอุทธรณ 

พยานโจทกปากนายยรรยง เปนนักวิชาการและผูตรวจสอบคุณภาพน้ําในลําหวยโจด 
และลําน้ําพอง ไมมีสวนไดสวนเสียกับฝายใด รับฟงเปนพยานคนกลางได ซึ่งพยานโจทกปากนี้เบิก
ความยืนยันวาสภาพน้ําเสียในลําหวยโจด และลําน้ําพองเกิดจากแหลงอุตสาหกรรม ที่มีการรั่วไหลของ
น้ําเสียจากโรงงานออกมา นอกจากนั้นอุทธรณของจําเลยก็ยอมรับวาแมจําเลยจะไมปลอยนํ้าทิ้งลงสูลํา
หวยโจด ตามขอตกลงกับทางราชการ แตอาจจะมีการรั่วไหลเปนบางครั้ง และจากการที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีคําสั่งปดโรงงานของจําเลยและใหจําเลยทําการปรับปรุงแกไขปญหา ๓ ประการ แสดงวา
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การกระทําของจําเลยเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหน้ําในลําหวยโจด และลําน้ําพองเนาเสียจนเปนเหตุใหปลาที่
โจทกทั้งเจ็ดเลี้ยงไวในกระชังตาย 

โจทกทั้งเจ็ดเลี้ยงปลาในกระชังในลําน้ําพองโดยไมไดรับอนุญาตจากกรมประมงตาม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐ นั้น ศาลชั้นตนไดวินิจฉัยแลววาโจทกทั้งเจ็ดมีสวนประมาท
เลินเลอกอใหเกิดความเสียหายดวย อีกทั้งกําหนดใหจําเลยจายคาสินไหมทดแทนแกโจทกแตละคน
เพียงบางสวนตามความรายแรงแหงการละเมิด ซึ่งคาสินไหมทดแทนที่ศาลชั้นตนกําหนดมานั้นนับวา
เหมาะสมแลว ไมมีเหตุที่ศาลอุทธรณภาค ๔ จะเปลี่ยนแปลงแกไข  

 
ศาลอุทธรณพิพากษายืน  
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(๑๐) คดี การปนเปอนสารตะกัว่ในลําหวยคลติี้ (แพง) 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมดานมลพิษและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 
คําพิพากษา  ศาลจังหวัดกาญจนบุรี 
คดีหมายเลขดําที่  ๑๐๖/๒๕๔๖ 
คดีหมายเลขแดงที ่ ๑๕๖๕/๒๕๔๙ 
 
คําพิพากษา  ศาลอุทธรณภาค ๗ 
คดีหมายเลขดําที่  สวพ.๙๗/๒๕๕๐ 
คดีหมายเลขแดงที ่ ๓๔๒๖/๒๕๕๐ 
 
ประเภทคด ี  แพง 
 
คูความ   นายกําธร  ศรสีุวรรณมาลา ที่ ๑ กับพวกรวม ๘ คน  โจทก 

 
บริษัท ตะกัว่คอนเซนเตรทส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ ๑  
กับพวกรวม ๒        จําเลย 

 
เร่ือง   ละเมิด พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ 
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๓๕  
- พ.ร.บ.แร พ.ศ.๒๕๑๐  
- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

 
ประเด็นสําคญัในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 
  ตามอุทธรณของจําเลยทั้งสองวา การที่โจทกทั้งแปดปวยและกระบือของโจทกที่ 

๑ ที่ ๓ และที่ ๖ ตายเกิดจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายของสารตะกั่วจากโรงแตงแรคลิตี้ของ

จําเลยที่ ๑ หรือไม และจําเลยทั้งสองตองรวมกันรับผิดตอโจทกทั้งแปดหรือไมน้ัน  
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  พิจารณาจากคําเบิกความของนางอรพรรณ  เมธาดิลกกุล ก็ดี คําเบิกความของนาง

สาลิกา วรหาญ นักวิชาการสาธารณสุข ๘ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และนายอัมพร บํารุง

ชีพ เจาหนาที่บริหารงานทรัพยากรธรณี ๗ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พยานจําเลยทั้ง

สองก็ดี พยานหลักฐานอื่นในสํานวนก็ดี นาเชื่อวาคงมีสารตะกั่วตามธรรมชาติอยูบางในปริมาณที่

เล็กนอยเทานั้น ไมเปนสาเหตุถึงกับใหเกิดการเจ็บปวยเปนโรคพิษตะกั่วได ขอเท็จจริงรับฟงไดดังที่ศาล

ชั้นตนรับฟงมาวาโจทกทั้งแปดปวยดวยโรคพิษตะกั่ว อันเกิดจากสารตะกั่วที่รั่วไหลหรือแพรกระจายจาก

โรงแตงแรคลิตี้  ศาลอุทธรณภาค ๗ แผนกคดีสิ่งแวดลอม เห็นวา ขอเท็จจริงยังรับฟงไดดวยวากระบือ

ของโจทกที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๖ ตายจากสารตะกั่วที่รั่วไหลหรือแพรกระจายจากโรงแตงแรคลิตี้เชนกัน โดย

มีราคาตัวละ ๙,๐๐๐ บาท  

  สวนที่จําเลยทั้งสองอางวาเกิดจากพายุดีเปรสชั่นเปนเหตุสุดวิสัยนั้น ไมนาเชื่อเพราะไม

สอดคลองกับทางนําสืบของจําเลยทั้งสองเอง โดยจําเลยทั้งสองนําสืบทํานองวา บอเก็บตะกอนบอที่ ๓ 

น้ําใสสะอาดดื่มได เทากับบอที่ ๓ แทบจะไมมีตะกอนดิน เม่ือคันกั้นขอบบอที่พังก็อางวาพังเฉพาะบอที่ 

๓ ถาเปนเชนน้ันตามเหตุผลไมนาจะมีตะกอนดินที่ปนเปอนสารตะกั่วในหวยคลิตี้มากนัก แตกลับปรากฏ

วามีตะกอนดินที่ปนเปอนสารตะกั่วในหวยคลิตี้เปนจํานวนมากและแพรกระจายยาวถึงประมาณ ๑๙ 

กิโลเมตร นาเชื่อวาทางโรงแตงแรคลิตี้ปลอยสารตะกั่วลงในหวยคลิตี้มาเปนเวลานานหลายป  พิจารณา

จากคําเบิกความของนายจเรประกอบคําเบิกความของนางสุลัดดา กลีบบัว ภริยาจําเลยที่ ๒ และนาย

ธงชัย สองสวาง พยานจําเลยทั้งสองตลอดแลว เห็นวา บริษัทจําเลยที่ ๑ และอีก ๒ บริษัท เปนบริษัทใน

ครอบครัวของจําเลยที่ ๒ โดยกรรมการบริษัทจําเลยที่ ๑ มี ๔ คน เปนพ่ีนองกัน จําเลยที่ ๒ เปนพ่ีคนโต

และเปนประธานกรรมการบริษัทจําเลยที่ ๑ สวนนายธงชัยนาจะเปนผูรับคําสั่งจากจําเลยที่ ๒ ไปปฏิบัติ 

อยูในระดับผูปฏิบัติเทานั้น  การปลอยน้ําสูหวยคลิตี้เชนน้ัน เปนเรื่องรายแรงซ่ึงฝายจําเลยรูดี ไมนาเชื่อ

วานายธงชัยจะกระทําโดยที่ไมไดรับคําสั่งจากจําเลยที่ ๒ การที่จําเลยที่ ๒ สั่งการใหเปดระบายน้ําจาก

บอเก็บกักตะกอนสูหวยคลิตี้เชนนั้นถือไดวาจําเลยที่ ๒ รวมกับจําเลยที่ ๑ ในการทําใหสารตะกั่วจากโรง

แตงแรคลิตี้รั่วไหลหรือแพรกระจายสูหวยคลิตี้ จําเลยที่ ๒ จึงตองรับผิดเปนสวนตัวดวย จะอางวาเปน

เพียงกรรมการบริษัทไมตองรับผิดเปนสวนตัวหาไดไม ที่ศาลชั้นตน เห็นวา จําเลยทั้งสองตองรวมกันรับ

ผิดตอโจทกทั้งแปด ศาลอุทธรณภาค ๗ แผนกคดีสิ่งแวดลอม เห็นพองดวย อุทธรณของจําเลยทั้งสองใน

ขอน้ีฟงไมขึ้น  

เร่ืองอายุความ 
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  ศาลเห็นวาบอเกิดแหงหนี้มีทั้งเกิดจากสัญญา เกิดจากละเมิด เกิดจากกฎหมายบัญญัติ

ดวย ตามฟองของโจทกทั้งแปดตองดวยพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.

๒๕๓๕ มาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง อันเปนหนี้ที่เกิดจากกฎหมายบัญญัตินั่นเอง มิใชรับผิดอันเกิดแตมูล

ละเมิดดังที่จําเลยทั้งสองอุทธรณ ความรับผิดตามหนาที่ดังกลาว ทั้งพระราชบัญญัติดังกลาวและประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยมิไดบัญญัติอายุความไวโดยเฉพาะ จึงมีกําหนด ๑๐ ป ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยมาตรา ๑๙๓/๓๐ ดังที่ศาลชั้นตนวินิจฉัย อุทธรณของจําเลยทั้งสองในขอน้ีฟงไมขึ้น  

จําเลยทั้งสองตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนและคาเสียหายแกโจทกทั้งแปด

เพียงใด  

  เห็นวา ตามบัญชีคาเสียหายของโจทกทั้งแปด เม่ือพิเคราะหถึงการกระทําของจําเลยทั้ง

สองและความรายแรงแหงการรั่วไหลหรืแพรกระจายของสารตะกั่วดังกลาวแลวที่ศาลชั้นตนกําหนดให

มายังไมเหมาะสม สมควรกําหนดคาสินไหมทดแทนและคาเสียหายใหแกโจทกทั้งแปดใหม  ดังนี้  

 - คาใชจายในการรักษาพยาบาลกอนฟอง เปนเงินคนละ  ๑๑๒,๐๐๐        บาท 

 - คาใชจายในการรักษาพยาบาลตอเน่ืองจนกวาจะลดปริมาณของสารตะกั่วในรางกายใหอยูใน

ระดับที่จะไมเกิดพิษตอโจทกทั้งแปดภายในระยะเวลา ๒ ป นับแตวันฟองเปนเงินคนละ  

         ๒๔๐,๐๐๐        บาท 

 - คากระบือที่ตายของโจทกที่ ๑ เปนเงิน    ๙๙,๐๐๐         บาท 

 - คากระบือที่ตายของโจทกที่ ๒ เปนเงิน    ๙,๐๐๐         บาท 

 - คากระบือที่ตายของโจทกที่ ๖ เปนเงิน    ๒๗,๐๐๐         บาท 

 - คาที่ตองเสียความสามารถและโอกาสในการทํางานอยางสิ้นเชิงหรือบางสวนทั้งในปจจุบันและ

อนาคต คาเสื่อมสุขภาพอนามัยไดรับทุกขเวทนาทางดานจิตใจและสูญเสียอวัยวะ คุณภาพชีวิต โอกาสที่

จะพัฒนาตนอยางมีศักดิ์ศรีและความสามารถที่จะสืบตอชาติพันธุได และคาขาดประโยชนในการใชน้ํา

อุปโภคบริโภค ขาดแหลงอาหารขาดประโยชนในการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากหวย 

คลิตี้ กําหนดใหแก 

 โจทกที่ ๑, ที่ ๓, ที่ ๔ และที่ ๖ คนละ    ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 โจทกที่ ๒ และที่ ๗ คนละ     ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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 โจทกที่ ๕ และที่ ๘ คนละ     ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

  รวมเปนเงินที่โจทกทั้งแปดไดรับทั้งสิ้น ๒๙,๕๕๑,๐๐๐  บาท 

ประเด็นการขอใหฟนฟูลําหวยคลติี ้

  สําหรับอุทธรณของโจทกทั้งแปดสวนที่ขอใหบังคับจําเลยทั้งสองตามคําขอทายฟอง ที่

ขอใหจําเลยทั้งสองรวมกันแกไขและฟนฟูหวยคลิตี้ โดยนําตะกั่วที่ตกคางอยูในหวยคลิตี้ออกไปใหหมด 

เพ่ือใหหวยคลิตี้สะอาดปราศจากสารตะกั่ว โดยใหจําเลยทั้งสองเปนผูออกคาใชจายและใหกรมควบคุม

มลพิษเปนผูตรวจสอบและดูแลการแกไขฟนฟูหวยคลิตี้ใหสะอาดปราศจากสารตะกั่วและสารเคมีตางๆ 

ใหมีสภาพตามธรรมชาติดังเดิมน้ัน เห็นวา ขณะที่โจทกทั้งแปดฟองคดีนี้ยังไมมีกฎหมายใดบัญญัติ

รับรองสิทธิใหโจทกทั้งแปดฟองและขอใหบังคับตามคําขอทายฟองดังกลาวได อุทธรณของโจทกทั้งแปด

ในสวนนี้จึงฟงไมขึ้น  

  พิพากษาแกเปนวา ใหจําเลยทั้งสองรวมกันใชเงินแกโจทกที่ ๑  ที่ ๒  ที่ ๓  ที่ ๔  ที่ 

๕  ที่ ๖  ที่ ๗ และที่  ๘  จํานวน  ๓,๔๕๑,๐๐๐ บาท  ๓,๘๕๒,๐๐๐ บาท   ๓,๓๖๑,๐๐๐  บาท   

๓,๓๕๒,๐๐๐ บาท  ๔,๑๕๒,๐๐๐  บาท   ๓,๓๗๙,๐๐๐  บาท   ๓,๘๕๒,๐๐๐  บาท   ๔,๑๕๒,๐๐๐  

บาท ตามลําดับ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๙,๕๕๑,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป จากตน

เงินดังกลาว นับแตวันถัดจากวันฟอง (ฟองวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖) เปนตนไปจนกวาจะชําระ

เสร็จ  
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(๑๑) คดีทาเรือคลองเตย 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมดานมลพิษและเหตุเดือดรอนรําคาญ  
 
คําพิพากษา  ศาลแพงกรุงเทพใต 
 
คดีหมายเลขดําที่  ๕๕๗๙/๒๕๓๙ 
คดีหมายเลขแดงที่  ๘๙๑๘/๒๕๔๔ 
 
ประเภทคด ี  แพง 
 
คูความ   นางสาวอุษา โรจนพงศเกษม     โจทก 
   

การทาเรือแหงประเทศไทย ที่ ๑ 
   พลเรือโทสมนึก เทพวลัย    ที่ ๒    จําเลย 
 
เร่ือง   มลพิษ/ละเมิด เรียกคาเสียหาย 
 
กฎหมายที่เก่ียวของ  

- พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  
- ประมวลกฎหมาแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐, มาตรา ๔๔๘  

  
 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 
  โจทกฟองวาจําเลยที่ ๑ โดยจําเลยที่ ๒ ครอบครองสารเคมีอันเปนวัตถุอันตราย ตาม 
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ มีหนาที่ในการดูแลควบคุมวัตถุอันตรายมิใหเกิดการระเบิดหรือรั่วไหล 
ไดกระทําโดยประมาทเลินเลอเก็บสารเคมีผิดหลักเกณฑการจัดเก็บ ขาดการดูแลเครื่องดับเพลิงเพ่ือให
อยูในสภาพที่สามารถใชการไดดี รวมทั้งขาดมาตรการปองกันมิใหสารเคมีระเบิด จึงเปนเหตุใหเกิดเพลิง
ไหม และผลจากเหตุเพลิงไหมทําใหโจทกปวย และขาดประโยชนจากการประกอบอาชีพ 
 
  ประเด็นความรับผิดของจําเลยทั้งสองตอโจทกรับฟงไดวา ตามรายงานประจําวัน
เกี่ยวกับคดีและบันทึกแจงผลการตรวจที่เกิดเหตุโจทกไดเขาไปในที่เกิดเหตุ และภายหลังจากเกิดเหตุ
โจทกมีอาการเปนไข ผมรวง ไอ อาเจียน เวียนศีรษะ และนํ้าหนักลด เม่ือเขารับการรักษากับแพทย
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พบวาในเลือดโจทกมีสารพิษซ่ึงเกิดจากการรับสารเมธิลโบรไมล แสดงวาภายหลังเกิดเหตุ ผลจากเพลิง
ไหมที่ไดเผาไหมสารเคมีที่เก็บในคลังสินคา กอใหเกิดการเจ็บปวยแกผูที่ไดรับสารเคมีนั้น และจําเลยก็
มิไดตอสูวาที่โจทกฟองวาปวยจากเหตุการณดังกลาวไมจริง จึงฟงไดวาอาการเจ็บปวยของโจทกเปนผล
จากเหตุการณเพลิงไหมดังกลาว 
 
  การเก็บสินคาอันตรายของจําเลยที่ ๑ มีระเบียบการเก็บตามหลักมาตรฐาน
สหประชาชาติ แตจําเลยที่ ๑ มิไดปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด เปนการประมาทเลินเลอและเปน
เหตุหนึ่งที่กอใหเกิดการระเบิดขึ้น แมโจทกจะเปนผูบุกรุกเขาไปในที่เกิดเหตุเองก็ตาม แต และชุมชน
ของโจทกตั้งอยูกอนเกิดเหตุแลว แตจําเลยที่ ๑ จึงตองรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น อีกทั้ง การที่พ.ร.บ.วัตถุ
อันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ มีผลใชบังคับหลังเกิดเหตุ ก็มิใชเหตุที่ทําใหจําเลยที่ ๑ ไมตองรับผิด เม่ือเหตุเพลิง
ไหมอันเกิดจากความประมาทเลินเลอของจําเลยที่ ๑ ทําใหโจทกปวย จําเลยที่ ๑ จึงตองรับผิดตอโจทก 
 
  ประเด็นการพิจารณาวาคดีโจทกขาดอายุความหรือไม เห็นวาแมโจทกจะทราบความ
เจ็บปวยจากเหตุการณเพลิงไหมหลังเกิดเหตุประมาณ ๒-๓ เดือน แตโจทกไดความจากพนักงาน
สอบสวนที่สรุปผลการสอบสวนวาไมมีผูกระทําโดยประมาทที่ตองรับผิด จึงไมมีการดําเนินคดีอาญากับ
ผูใด เม่ือโจทกไปแจงความเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๙ เพ่ือเปนหลักฐานวาปวยจากเหตุการณเพลิง
ไหมก็มิไดกลาวถึงจําเลยทั้งสองแตอยางใด อีกทั้งโจทกจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เทานั้น และ
เวลาที่ผานมาก็มุงเกี่ยวกับการรักษาทั้งสิ้น ขอเท็จจริงดังกลาวแสดงวาแมโจทกจะทราบถึงเหตุการณ
ปวยวามาจากเหตุการณดังกลาว แตโจทกมิไดทราบถึงตัวผูจะพึงใชคาสินไหมทดแทน และจําเลยก็ไมมี
หลักฐานใดมาแสดงใหเห็นวาโจทกทราบแลววาผูใดตองเปนผูรับผิดตอโจทก อายุความละเมิด ๑ ป นับ
แตวันที่ผูเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนจึงยังไมเร่ิมนับ แมโจทกจะนํา
คดีมาฟองวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๙ เกิน ๑ ป คดีโจทกก็ไมขาดอายุความ 
 
  การที่โจทกขอคาขาดประโยชนเพราะไมอาจทํางานไดนับแตเกิดเหตุจนกวาจะอายุ ๖๐ 
ป เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ซึ่งกอนฟองโจทกขอเปนเวลา ๕ ป เม่ือพิจารณาอาการปวย การขึ้นทะเบียน
เปนคนพิการ ความรุนแรงของเหตุการณ และสภาพเศรษฐกิจปจจุบันเห็นวาเหมาะสมแลว จําเลยที่ ๑ 
จึงตองรับผิดในคารักษาพยาบาล คาขาดประโยชนกอนฟอง ๕ ป รวมทั้งคาขาดประโยชนหลังฟองแก
โจทก 
  
  พิพากษา ใหจําเลยที่ ๑ ชําระเงิน ๓,๒๒๔,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป 
จากตนเงินดังกลาวนับแตวนัฟอง จนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก ยกฟองโจทกสําหรับจําเลยที่ ๒ 
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(๑๒) คดีแมเมาะ (แพง) 
 
กลุมคดี   สิ่งแวดลอมดานมลพิษและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 
คําพิพากษา  ศาลจังหวัดลําปาง 
คดีหมายเลขดําที่   ๑๙๖๐/๒๕๔๒ 
คดีหมายเลขแดงที่  ๓๕๔/๒๕๔๗ 
 
ประเภทคดี  แพง 
 
คูความ   นายวงศ  ปนคําใส ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๕๒ คน    โจทก  
   รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๔ คน  จําเลย 
 
คําพิพากษา  ศาลจังหวัดลําปาง 
คดีหมายเลขดําที่   ๑๙๔๕/๒๕๔๒ 
คดีหมายเลขแดงที่  ๔๓๑/๒๕๔๗ 
 
ประเภทคดี  แพง 
 
คูความ   นายสมพงษ  สุวรรณวัจน ที่ ๑ กับพวกรวม ๗๔ คน   โจทก  
   รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๔ คน  จําเลย 
     
เร่ือง   ละเมิด เรียกคาเสียหาย 
 
กฎหมายที่เก่ียวของ  

- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๒๔ มาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๔๘ 
- พ.ร.บ. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑  
- พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 

- เหตุละเมิดเกิดจากการกระทําของจําเลยหรือไม กาซซัลเฟอรไดออกไซดที่เกิดจาก
โรงไฟฟาแมเมาะของจําเลยที่ ๑๔ ทําใหเกิดมลภาวะทําใหพืชของราษฎรในเขตอําเภอแมเมาะไดรับ
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ความเสียหายจริง จากคําเบิกความพยานโจทก และหนังสือของจําเลยที่ ๑๔ ที่ยินยอมชดใชคาเสียหาย
ใหราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากมลภาวะของโรงไฟฟาแมเมาะระหวางวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑ 
ประกอบกับขาวแมเมาะ ที่ยอมรับวามีการหยุดซอมเครื่องดักกาซซัลเฟอรไดออกไซด จนเครื่องวัด
คุณภาพอากาศที่ติดตั้งในหองควบคุมเริ่มมีแนวโนมแสดงคากาซซัลเฟอรไดออกไซดสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
และชวงเวลานั้นไดเกิดอากาศแปรปรวน จึงเปนการยอมรับวาชวงดังกลาวเกิดเหตุการณผลกระทบดาน
มลภาวะจริงและฟงไดวากาซซัลเฟอรไดออกไซดที่เกิดจากโรงไฟฟาแมเมาะทําใหเกิดมลภาวะตามที่
โจทกฟองจริง   

 
- ผลกระทบดานมลพิษทําใหพืชผัก ไมผล และไมยืนตนไดรับความเสียหายจริง ฟงได

จากขาวการประชุมพิจารณาใหความชวยเหลือราษฎรในคาเสียหายที่เกิดกับนาขาว ตนจามจุรีและเลี้ยง
ครั่ง  
 

- โจทกไดรับความเสียหายหรือไม เพียงใด พิจารณารายละเอียดเปนรายคน จาก
หนังสือรองเรียนไปยังจังหวัดลําปาง มีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับคาเสียหายโจทกแตละคนและมีกํานัน
ตําบลสบปาด สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อรับรองไว ประกอบกับผลการประชุมพิจารณาให
ความชวยเหลือราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากมลพิษตามขาวแมเมาะ   
 

- โจทกที่ไมปรากฏชื่อในหนังสือรองเรียนถึงจังหวัดแตไดนําสืบโดยอางเอกสารเกี่ยวกับ
รายละเอียดคาเสียหายที่ทําขึ้นแตฝายเดียว โดยไมมีผูใดรับรอง ไมเพียงพอแกการรับฟงที่จะกําหนด
ความเสียหายได จึงไมกําหนดความเสียหายที่กลาวอางให 
 

- พิพากษาใหจําเลยที่ ๑๔ ชําระหนี้แกโจทกคดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๔/๒๕๔๗ รวมเปน
เงินจํานวน ๓,๑๕๔,๖๙๐ บาท คดีหมายเลขแดงที่ ๔๓๑/๒๕๔๗ รวมเปนเงินจํานวน ๑,๕๒๒,๘๐๐ บาท  
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๑ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแก
โจทก  
 
 
 

 
 
 
 

 

  50



(๑๓) คดีหลมุฝงกลบขยะโปรเฟส 
 
กลุมคดี  สิ่งแวดลอมดานมลพิษและเหตุเดือดรอนรําคาญ 

 
สัญญาประนีประนอมยอมความ  ศาลจังหวัดสระแกว  
 
คดีหมายเลขดําที่   ๔๑๒/๒๕๔๙ 
คดีหมายเลขแดงที่   ๑๓๒๕/๒๕๔๙ 
 
ประเภทคดี   แพง 
 
คูความ   นายบุญเลีย้ง ฆองสะทอน ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๐๐ คน   โจทก 
    บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต เทคโนโลย ี(๑๙๙๙) จํากัด (มหาชน) จําเลย 
 
เร่ือง    หลุมฝงกลบขยะ ละเมิด เหตุเดือดรอนรําคาญ สัญญาประนีประนอมยอมความ 
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 

- จําเลยตกลงแกไขปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากน้ําเสียและจากหลุมฝงกลบขยะในการ
ประกอบกิจการของจําเลย ภายใตการกํากับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษสํานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และตัวแทนโจทก  
 

- จําเลยตกลงโอนเงินเขากองทุนชุมชนและจายเงินสมทบตันละ ๑๐ บาท เขากองทุน
จากรายไดของจําเลยในการรับขยะกากของแข็งมาคัดแยกและฝงกลบ และตกลงชวยเหลือเงินใหโจทก
และชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากไรนาเสียหาย  
 

- ระหวางการประกอบกิจการของจําเลย หากกอใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนโจทกและ
ชาวบาน จําเลยตองหยุดประกอบการนํากากของแข็งเขามาคัดแยกฝงกลบและแกไขกิจกรรมที่กอใหเกิด
กลิ่นเหม็นทันที ในการประกอบกิจการจําเลยตองปฏิบัติตามมาตรการในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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(๑๔) คดีคลติี้ (กรมควบคุมมลพิษเรยีกคาเสียหายดานสิ่งแวดลอมจากผูกอมลพิษ) 

 
กลุมคดี  สิ่งแวดลอมดานมลพิษและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 
คําพิพากษา    ศาลจังหวัดกาญจนบุรี 
 
คดีหมายเลขดําที่   ๗๗๗/๒๕๕๑ 
คดีหมายเลขแดงที่   ๗๒๔/๒๕๕๒ 
 
ประเภทคดี   แพง 
 
คูความ   กรมควบคุมมลพิษ       โจทก 
    บริษัท ตะกั่ว คอนเซนเตรทส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ ๑ กับพวก จําเลย 
 
เร่ือง  มลพิษ/รัฐเรียกคาเสียหาย คาใชจายในการขจัดมลพิษ และทรัพยากรธรรมชาติ

เสียหายตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๖,  
  มาตรา ๙๗, มาตรา ๑๑๑ 
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๓๘  

 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 
- กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุใหแกโจทก กรมควบคุมมลพิษมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหาย หรือคา
สินไหมทดแทนจากแหลงกําเนิดมลพิษที่กอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติอันเปนของรัฐ
หรือสาธารณะสมบัติของแผนดินตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมได โจทก
จึงมีอํานาจฟอง 
 

- การเรียกรองเอาแกเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ อันเปนเหตุใหรัฐ
เสียหายตามมาตรา ๙๖ และเรียกรองเอาแกผูกระทําหรือละเวนการกระทําใดๆ โดยมิชอบดวยกฎหมาย
อันเปนการทําลาย หรือทําใหสูญหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนของรัฐ หรือเปน
สาธารณะสมบัติของแผนดินใหรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกรัฐตามมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่
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ถูกทําลายสูญหาย ตาม มาตรา ๙๗ และฟองขอคาใชจายทั้งหมดของราชการในการขจัดมลพิษ 
ประชาชนไมอาจใชสิทธิฟองเรียกคาเสียหายได การฟองคดีนี้จึงเปนการฟองโดยอาศัยสิทธิที่แตกตาง
กันกับประชาชนที่ฟองคดีไปแลว จึงไมเปนฟองซอน  
 

- ความรับผิดทางแพงของนิติบุคคล และผูแทนนิติบุคคล  พิจารณาคําวาเจาของหรือผู
ครอบครองตามความหมายธรรมดาประกอบความมุงหมายของพระราชบัญญัติฉบับน้ี ที่มีเจตนารมณ
กําหนดมาตรการควบคุมและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยใหประชาชนและองคกรเอกชนมีสวนรวม 
จัดระบบบริหารดานสิ่งแวดลอม กําหนดอํานาจหนาที่สวนราชการใหเกิดการประสานงานและมีหนาที่
รวมกัน กําหนดมาตรการควบคุมมลพิษดวยการจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย และระบบบําบัดน้ําเสีย 
ระบบกําจัดของเสียและเครื่องมืออุปกรณตางๆ เพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับมลพิษ ประการสําคัญยัง
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของกับการกอใหเกิดมลพิษใหเปนไปโดยชัดเจน  ทั้งปรากฏ
วาขณะเกิดเหตุจําเลยที่ ๒ และ ๓ กรรมการ ถือหุนบริษัทจําเลยที่๑ อยู ยอมมีอํานาจบริหารและรวมกัน
ดําเนินการควบคุมสั่งการกับรับผลประโยชนที่ไดจากกิจการ 
 

ดังนั้นเห็นวา จําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๒ และที่ ๓ ตองรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
หรือคาเสียหายในกรณีที่ทรัพยสินรัฐไดรับความเสียหายดวยประการใดๆ ในฐานะเจาของหรือผู
ครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษดวย  
 

- ความเสียหายที่เกิดแกทรัพยากรน้ํา สัตวน้ํา ที่อาศัยอยูบริเวณล้ําหวยคลิตี้ตลอดลําน้ํา 
ยอมสงผลกระทบถึงระบบนิเวศนโดยรวมที่เกิดขึ้นตั้งแตเกิดเหตุสืบเนื่องมาจนปจจุบันและจะมีตอไปใน
อนาคต โจทกไมมีคําขอในสวนนี้ แตกําหนดคาสินไหมในกรณีที่ทรัพยของรัฐเสียหายตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง รวมเปนเงิน ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
 

- คาใชจายในการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการปนเปอนของสารตะกั่วในน้ําและใน
ตะกอนดิน มิใชคาใชจายที่ทางราชการตองรับภาระจายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๙๖ 
แหง พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕  ตามคําเบิกความของพยานโจทกวา
เปนเพียงการใชจายเพ่ือใหไดขอมูลมาและนําขอมูลแจงใหประชาชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ แต
โจทกมิไดลงมือกระทําการใดเพื่อการขจัดมลพิษโดยตรง และความเห็นทางวิชาการวาการขจัดมลพิษ
ทางธรรมชาติเปนวิธีการที่ดีที่สุด  
 

- พิพากษาใหจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ รวมกันหรือแทนกันกับจําเลยที่ ๒ และที่ ๔ ในฐานะ
ผูจัดการมรดกของนายคงศักดิ์ กลีบบัว และจําเลยที่ ๕ ถึงที่ ๗ ในฐานะผูจัดการมรดกของนายธานี กลีบ
บัว ชดใชคาเสียหายใหแกโจทกเปนเงิน ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของ
ตนเงินดังกลาว นับแตวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 
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(๑๕) คดีโรคที่เกิดจากการทํางาน (โรคอลูมินา) 
 
กลุมคดี  สิ่งแวดลอมดานมลพิษและเหตุเดือดรอนรําคาญ 

 
คําพิพากษา    ศาลแรงงานกลาง 
 
คดีหมายเลขดําที่   ๖๗๖๖/๒๕๓๗ 
คดีหมายเลขแดงที่   ๘๗๒๙/๒๕๓๙ 
 
ประเภทคดี   แพง 
 
คูความ   นางมยุรี เตวยิะ       โจทก 

 
สํานักงานประกันสังคม ที่ ๑,  
บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส (ไทยแลนด) จํากัด ที ่๒, 
นายคัตสุฮิโกะ มา เอคะ ที่ ๓, นายคัตสุฮิชา ชิโรซากิ ที่ ๔  จําเลย 

 
เร่ือง    เจ็บปวยโรคทีเ่กิดจากการทํางาน 
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

ขอเพิกถอนคาํวินิจฉัยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 

- โจทกลูกจางแผนกพั้นชิ่ง (Punching) ทําหนาที่ปดแผนวงจรอีเลคทรอนิคส (กรีนชีท) 
คลายแผนยาง ในสถานประกอบกิจการของจําเลยที่ ๒ ผลิตผลิตภัณฑเซรามิคใชสําหรับอิเลคทรอนิคส 
(Alumina Ceramic Substrate) มีอาการปวดศีรษะ ชาตามมือเทา สํานักงานประกันสังคมจังหวัด จําเลย
ที่ ๑ ปฏิเสธการจายเงินทดแทน  
 

- คําวินิจฉัยของจําเลยที่ ๑ ชอบแลวไมมีเหตุที่จะเพิกถอนคําสั่งดังกลาว เน่ืองจากตรวจ
สารอลูมินาในรางกายที่มีสูงจนผิดปกติเพียงอยางเดียว ไมอาจยืนยันเด็ดขาดไดวาโจทกมีอาการปวย
เกิดจากสารอลูมินาจากการทํางาน  ใบรับรองแพทยของโจทกที่ระบุวาเปนโรคพิษโลหะหนัก พิษอลูมีนา
เน่ืองจากการทํางานและพิษสารทําละลายจากการทํางานเสริมฤทธิ์กัน รวมทั้งเปนโรคปอดอักเสบนิวโม
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โตนิโคซิส และมีคลื่นหัวใจผิดปกติ  ไมตรงกับการตรวจและคําเบิกความของแพทยผูเชี่ยวชาญในชั้นนํา
สืบพยาน    
 

ผลการตรวจสารอลูมินาในเลือดและปสสาวะไมตรงกัน แตการที่ผลการตรวจทางหอง
ปฏิบัติปรากฏวามีปริมาณสารอลูมีนาสูงจนผิดไปจากปกติมาก จึงอาจเกิดจากการปนเปอนของสารอลู
มินาที่มีอยูในภาวะแวดลอมขณะที่จัดเก็บได การตรวจสารอลูมินาในรางกายของโจทกอยางเดียว จึงไม
อาจยืนยันไดวาโจทกปวยจากการทํางานจริงตามฟอง 
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(๑๖) คดีโรงงานทอผากรุงเทพ (โรคบิสสิโนสิส) 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมดานมลพิษและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 
คําพิพากษา  ศาลแรงงานกลาง 
คดีหมายเลขดําที่ ๔๘๑๒-๔๘๑๘/๒๕๓๘,๔๘๒๐-๔๘๓๖/๒๕๓๘,๔๘๓๘-๔๘๔๐/๒๕๓๘,๔๘๔๓-

๔๘๕๓/๒๕๓๘ 
คดีหมายเลขแดงที ่ ๑๐๖๘๖-๑๐๖๙๒/๒๕๓๘,๑๐๖๙๔-๑๐๗๑๐/๒๕๓๘,๑๐๗๑๒-๑๐๗๑๔/

๒๕๓๘,๑๐๗๑๗-๑๐๗๒๗/๒๕๓๘ 
 
คําพิพากษา  ศาลฎีกา 
คดีหมายเลขแดงที ่ ๓๒๔๕-๓๒๘๒/๒๕๔๙ 
 
คําพิพากษา  ศาลแรงงานกลาง 
คดีหมายเลขดําที่ ๔๘๑๒-๔๘๑๘/๒๕๓๘,๔๘๒๐-๔๘๓๖/๒๕๓๘,๔๘๓๘-๔๘๔๐/๒๕๓๘,๔๘๔๓-

๔๘๕๓/๒๕๓๘ 
คดีหมายเลขแดงที ่ ๑๐๖๘๖-๑๐๖๙๒/๒๕๓๘,๑๐๖๙๔-๑๐๗๑๐/๒๕๓๘,๑๐๗๑๒-๑๐๗๑๔/

๒๕๓๘,๑๐๗๑๗-๑๐๗๒๗/๒๕๓๘ 
 
คําพิพากษาศาลฎีกา 
คดีหมายเลขแดงที ่ ๕๑๘๕-๕๒๒๑/๒๕๕๓ 
 
ประเภทคด ี  แรงงาน 
 
คูความ      นางสมบุญ  สีคําดอกแค กับพวกรวม ๓๘ คน                  โจทก   
                    บริษัท โรงงานทอผากรุงเทพ จํากัด กับพวกรวม ๒ คน    จําเลย 
 
เร่ือง มลพิษ/ นายจางทําละเมิดตอลูกจางทําใหลูกจางไดรับมลพิษฝุนฝาย จนปวย

เปนโรคปอดอักเสบฝุนฝาย (บิสสิโนซิส)  
 
กฎหมายที่เก่ียวของ   

-  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา ๔๒๐ 
   -  พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๙๖ 
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-  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ 
  สภาวะแวดลอม (สารเคมี) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๐   

 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 
  ๑.  ความรับผิดในฐานะผูกอมลพิษ ตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ มาตรา ๙๖ 
  - โรงงานของจําเลยมีฝุนฝายฟุงกระจายในระดับที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เม่ือฝุนฝาย
ถือเปนมลพิษอยางหน่ึง และโจทกซึ่งทํางานในโรงงานไดรับฝุนฝายจนปวยเปนโรคปอดอักเสบ โรงงาน
ของจําเลยจึงถือเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่กอใหการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุใหผูอ่ืน
ไดรับความเสียหาย  จําเลยในฐานะเจาของหรือูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจึงตองรับผิดชดใชคา
สินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดลอม มาตรา ๙๖ แกโจทกดวย 
  - โจทกเปนเพียงลูกจางที่ทํางานในโรงงานของจําเลย มิไดเปนเจาของหรือผูครอบครอง
โรงงานอันเปนแหลงกําเนิดมลพิษดวย เม่ือโจทกไดรับความเสียหาย จึงอยูในฐานะ “ผูอ่ืน” ที่มีสิทธิไดรับ
คาสินไหมทดแทนตามพ.ร.บ.สิ่งแวดลอม มาตรา ๙๖ 
  -  การรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษ ไมจําตองรั่วไหลแพรกระจายออกนอกโรงงาน
เทานั้น เพียงแตฝุนฝายฟุงกระจายอยูภายในโรงงาน ก็ถือเปนการแพรกระจายของมลพิษตาม
ความหมายของ พ.ร.บ.สิ่งแวดลอม มาตรา ๙๖ แลว 
  

๒.  อายุความ  
 - แมโจทกจะรับทราบวาตนปวยเปนโรคปอดอักเสบจากฝุนฝาย อันถือไดวาเปนการรูถงึ

การละเมิดและผูทําละเมิดมาแลวเกิน ๑ ป แตเม่ือโจทกยังคงทํางานอยูในโรงงานตอเนื่องเรื่อยมา และ
จําเลยยังมิไดแกไขสภาพโรงงานใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด กรณีจึงเปนการทําละเมิดตอเน่ือง 
ฟองของโจทกจึงไมขาดอายุความ 

 - โจทกฟองขอใหจําเลยรับผิดตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดลอม มาตรา ๙๖ ดวย เม่ือกฎหมาย
ดังกลาวไมไดกําหนดอายุความเฉพาะไว กรณีจึงใชอายุความ ๑๐ ปตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  
 
  ๓.  การทําละเมิด 

จําเลยปลอยใหโรงงานมีสภาวะแวดลอมที่ฝาฝนตอกฎหมาย ปลอยใหมีปริมาณฝุนฝาย
เกินเกณฑ โดยมิไดดําเนินการแกไขปรับปรุงโรงงานเพื่อลดปริมาณฝุนฝายลงไมใหเกินเกณฑ กับทั้ง   
ผาปดจมูกที่ จําเลยจัดใหลูกจางก็ไมไดมาตรฐานที่จะสามารถลดปริมาณฝุนฝายมิใหเกินเกณฑ           
ที่กําหนดไว ยอมถือไดวาจําเลยกระทําละเมิดตอโจทก 

 
๔. ความรับผิดเปนสวนตัวของผูแทนนิติบุคคล 
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จําเลยที่ ๒ (กรรมการผูจัดการ) เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล แตจําเลยที่ ๒ 
กระทําการไปในขอบอํานาจบริหารจัดการ จึงไมตองรับผิดเปนสวนตัว 

 
๕. การกําหนดคาสินไหมทดแทน 
การกําหนดคาสินไหมทดแทนใหพิจารณาตามความเจ็บปวยที่ไดรับ, พฤติการณความ

รายแรงแหงละเมิด, ความรับผิดตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดลอม ประกอบกับเงินทดแทนที่โจทกไดรับจาก
กองทุนเงินทดแทนไปแลว โดยกําหนดใหโจทกไดรับคาสินไหมทดแทน ตั้งแตคนละ ๖ หม่ืนบาท ถึง 
๑๑๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอปนับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น (ศาลฎีกา
พิพากษายืนตามศาลแรงงานกลาง) 

 
ขอสังเกต 
๑. คดีนี้มีคําพิพากษาทั้งหมด ๔ ครั้ง คือ 

 -  คําพิพากษาศาลแรงงานกลาง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 
-  คําพิพากษาศาลฎีกา (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ : ใหยอนสํานวนไป 
   สืบขอเท็จจริงเพ่ิมเติมแลวพิพากษาใหม 

 -  คําพพิากษาศาลแรงงานกลาง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
 -  คําพิพากษาศาลฎีกา (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 

๒. ในคําพิพากษาศาลแรงงานกลาง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ศาลได
วินิจฉัยในประเด็นการกําหนดคาสินไหมทดแทนวา โจทกมีสวนในความเสียหายที่เกิดขึ้นดวย ดังนี้ 

-  โจทกไดพบเห็นสภาพโรงงานมีฝุนฝายฟุงกระจายตั้งแตเร่ิมเขาทํางาน โดยสามัญ

สํานึกยอมทราบไดวาจะมีอันตรายตอสุขภาพของตน แตโจทกก็ยังประสงคเขาทํางาน ถือวาโจทกยอมรับ

ความเสี่ยงสวนหนึ่งแลว 

-  การทํางานในที่อันตรายตอสุขภาพ หากผูทํางานรูจักปองกันตนเอง ก็อาจทําให     

ไมเสี่ยงอันตราย แตหากไมมีจิตสํานึกรักษาความปลอดภัยใหตนเอง ก็ถือวามีสวนประมาทเลินเลอดวย 

เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา จําเลยไดแจกผาปดจมูกใหสวมใสแลว แตมีปญหาเรื่องคนงานละเลยไมสวมใส 

จึงฟงไดวาลูกจางของจําเลยสวนหนึ่งมิไดสนใจปองกันตนเองยอมเสี่ยงที่จะเปนโรคบิสสิโนสิสได  

-  ขอเท็จจริงปรากฏวา ลูกจางของจําเลยที่ปวยเปนโรคบิสสิโนสิสมีเพียงบางคนเทานั้น 

สอดคลองกับแพทยเบิกความวาความเสี่ยงขึ้นอยูกับภูมิตานทานของรางกายดวยหากภูมิตานทานต่ําก็

เสี่ยงมากกวา ซึ่งถือวาสภาพรางกายมีสวนทําใหเกิดโรคบิสสิโนสิสดวย 
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(๑๗) คดีผลกระทบจากรงัสีโคบอลท-๖๐ 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมดานมลพิษและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 
คําพิพากษา  ศาลปกครองกลาง 
คดีหมายเลขดําที่   ๑๕๑๖/๒๕๔๔ 
คดีหมายเลขแดงที่   ๑๘๒๐/๒๕๔๕ 
 
คําพิพากษา  ศาลปกครองสูงสุด 
คดีหมายเลขดําที่  อ.๕๐๔/๒๕๔๗ 
คดีหมายเลขแดงที่   อ.๔๑๕/๒๕๕๐ 
 
ประเภทคด ี  ปกครอง 
 
คูความ   นางสมใจ  แกวประดับ  ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๒ คน   ผูฟองคดี 
 

สํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ    ผูถูกฟองคดี 
 
เร่ือง   มลพิษ/ละเมิดทางปกครองจากการละเลยการปฏิบัติหนาที่/เรียกคาเสยีหาย 
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๐๔ 
- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมดิของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐, มาตรา ๔๔๓ ,มาตรา ๔๔๔ 

มาตรา ๔๔๖ 
 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 
  ศาลปกครองกลางวินิจฉัยวา สํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติผูถูกฟองคดี ละเลย
การปฏิบัติหนาที่ในการควบคุมดูแลการเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีและการจัดการใหเกิดความปลอดภัย
แกประชาชน การที่กัมมันตรังสีแพรกระจายเปนผลโดยตรงจากการนละเลยไมปฏิบัติหนาที่อันเปน
ละเมิดแกผูฟองคดีทั้ง ๑๒ ราย ศาลกําหนดคาเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแกผูฟองคดีทั้ง 
๑๒ ราย สําหรับคารักษาพยาบาลในอนาคต ไมมีหลักฐานแนชัดวา ผูฟองคดีจะมีโครโมโซมเสียหายหรือ
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มีโอกาสเปนมะเร็งหรือเจ็บปวยอยางอ่ืน แพทยมีความเห็นสมควรติดตามผลเลือดและโครโมโซมไมนอย
กวา ๑๐ ป จึงใหสงวนสิทธิที่จะแกไขคําพิพากษาในสวนนี้ไวอีกภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ ป นับแตวันที่
มีคําพิพากษาตามมาตรา ๔๔๔ 
 
  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทนใหผูฟองคดีทั้ง ๑๒ รวม ๕,๒๒๒,๓๐๑ 
บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละเจ็ดครึ่งตอป นับแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ เปนตนไป จนกวาจะชําระ
เสร็จและใหสงวนสิทธิที่จะแกไขคําพิพากษาในสวนคารักษาพยาบาลในอนาคตภายในระยะเวลาไมเกิน 
๒ ป นับแตวันที่มีคําพิพากษา 
 
  คดีนี้ผูฟองคดียื่นคํารองขอใหศาลปกครองชั้นตนแกไขคําพิพากษาในสวนคา
รักษาพยาบาลในอนาคต ศาลชั้นตนยกคํารอง 
 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา คาเสียหายในอนาคตที่อุทธรณเปนคารักษาพยาบาลที่
กลาวอางขึ้นมาใหม ไมมีฐานความเสียหายที่ศาลปกครองกําหนดไวเดิม โดยศาลปกครองชั้นตนไดมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดในคดีเดิมไมกําหนดคารักษาพยาบาลในสวนนี้ให คารักษาพยาบาลในอนาคตจึงไมอยู
ในหลักเกณฑที่ศาลปกครองจะกําหนดใหได 
 
  พิพากษายืนตามศาลชั้นตน 
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(๑๘) คดีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมดานมลพิษและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 
คําพิพากษา  ศาลปกครองสูงสุด 
 
คดีหมายเลขดําที่ ฟ.๑๙/๒๕๕๐ 
คดีหมายเลขแดงที ่ ฟ.๑๓/๒๕๕๒ 
 
ประเภทคด ี  ปกครอง 
 
คูความ   นางประภา  เอ่ียมอรามศรี ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน  ผูฟองคดี 

คณะรัฐมนตร ี       ผูถูกฟองคดี 
 
เร่ือง มลพิษ/คดีพิพาทเกี่ยวกบัความชอบดวยกฎหมายของกฎที่ออกโดย

คณะรัฐมนตรหีรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรเีพ่ือเยียวยาความ
เสียหายมลพษิทางเสียง 

 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กําหนดมาตรการชดเชยผูที่
ไดรับผลกระทบจากมลพษิทางเสียงจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ อนุมัติตามมติ
คณะกรรมการนโยบายการดําเนินกิจการทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทา
อากาศยานกรุงเทพ(ดอนเมือง) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ 
 

ประเด็นสําคญัในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 

๑. การที่ผูถูกฟองคดีมีมติเม่ือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยเห็นชอบใหบริษัท ทา
อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางในพื้นที่ในเขต NEF ๓๐ 
ถึง NEF ๔๐ โดยทําการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (L๙๐) หากพบวาโครงการทําใหมีระดับเสียงรบกวน 
(L๙๐) เกิน ๑๐ เดซิเบล (เอ) จึงสอดคลองกับการชดเชยผูที่ไดรับผลกระทบทางเสียงในระดับเสนเสียง
ดังกลาวตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพ่ิมเติม (สืบเน่ืองจากการเพิ่มจํานวนผูโดยสารในปเปดดําเนินการ) และแนวทางการใชที่ดินสําหรับ
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พ้ืนที่ในเสน NEF ตางๆ รวมทั้งคาระดับเสียงรบกวนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึง
มิใชการใชดุลพินิจโดยมิชอบอันจะถือไดวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด 
 

๒. การที่ผูถูกฟองคดีมีมติเม่ือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบใหบริษัท ทา
อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ประกาศเสนเสียงกรณีเลวรายที่สุดที่เปนไปได คือ กรณีที่ใชทางวิ่งที่ ๑ 
และที่ ๒ เต็มความสามารถสูงสุดของทางวิ่งจํานวน ๗๖ เที่ยวบินตอชั่วโมง  เฉพาะการบินลงที่
ปลายทางวิ่งฝงตะวันตกดานทิศเหนือรอยละ ๘๐ ของเที่ยวบินทั้งหมด และการบินลงที่ปลายทางวิ่งฝง
ตะวันออกดานทิศเหนือรอยละ ๒๐ ของเที่ยวบินทั้งหมด ซึ่งยังคงใชปริมาณของจํานวนเที่ยวบินเต็มขีด
ความสามารถสูงสุดของทางวิ่งของทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่จะรองรับไดคือ ๗๖ เที่ยวบินตอชั่วโมง 
และสอดคลองกับสถานการณการบินจริงที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิจึงมิใชการใชดุลพินิจโดยมิชอบอัน
จะถือไดวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด  
 

๓. การที่ผูถูกฟองคดีมีมติเม่ือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่องหลักเกณฑในการ
ประเมินอาคาร/ที่พักอาศัยของผูไดรับผลกระทบทางเสียงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมิไดกําหนดให
เงินคาชดเชยผลกระทบทางเสียงจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนเงินไดพึงประเมินที่ไดรับยกเวนไม
ตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได จึงมิใชการกระทําที่สรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควรหรือ
เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อันจะถือไดวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด  
 

พิพากษายกฟอง  
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(๑๙) คดีการปนเปอนสารตะกัว่ในลําหวยคลติี้ (ปกครอง) 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมดานมลพิษและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 
คําพิพากษา  ศาลปกครองกลาง 
 
คดีหมายเลขดําที่ ๒๑๔/๒๕๔๗ 
คดีหมายเลขแดงที ่ ๖๓๗/๒๕๕๑ 
 
ประเภทคด ี  ปกครอง 
 
คูความ   นายยะเสอะ  นาสวนสุวรรณ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๒ คน  ผูฟองคดี 

กรมควบคุมมลพิษ      ผูถูกฟองคดี 
 
เร่ือง  มลพิษ/การกระทําละเมิดของหนวยงานของรัฐจากการปฏิบัติหนาที่ฟนฟู 

ลําหวยคลิตีล้าชาจนเกินสมควร 
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ 
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พ.ร.ฎ.แบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวทิยาศาสตรเทคโนโลยี

และสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐, มาตรา ๔๓๘ 

 
ประเด็นสําคญัในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 
  เม่ือกรมควบคุมมลพิษทราบวามีการปนเปอนของสารตะกั่วในลําหวยคลิตี้ และไดเขา
ตรวจสอบครั้งแรกในป ๒๕๔๑ จนถึงปจจุบัน แมจะมีการติดตามตรวจสอบเฝาระวังการปนเปอนอยาง
ตอเนื่อง แตยังมีการปนเปอนของสารตะกั่วในตะกอนดินทองนํ้าในปริมาณที่สูง ซึ่งจะเปนอันตรายตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอสิ่งแวดลอม กรณีถือไดวากรม
ควบคุมมลพิษปฏิบัติหนาที่ในการฟนฟูหรือระงับการปนเปอนของสารตะกั่วในลําหวยคลิตี้ลาชาเกิน
สมควร 
  การที่กรมควบคุมมลพิษพบวามีความเสียหายเกิดขึ้นตอทรัพยากรน้ําและดินในบริเวณ
พิพาทแลวเปนระยะเวลานานกวา ๑๐ ป แตมิไดดําเนินการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกรณี
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ดังกลาวถือวาผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่ในการเรียกคาเสียหายจากบริษัทที่เปนผูกอใหเกิดความ
เสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ การที่ยังไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิบุคคลในการได
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ เปน
เพียงการกําหนดหลักเกณฑรายละเอียดการไดประโยชนเทานั้น ไมอาจจะแปลความไดวาผูฟองคดีไมมี
สิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายแตอยางใด 
  พิพากษาวา ผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่กรณีไมดําเนินการเรียกคาเสียหายหรือคา
สินไหมทดแทนจากบริษัทตะกั่ว คอนเซนเตรทส (ประเทศไทย) จํากัด และปฏิบัติหนาที่ในการฟนฟู 
หรือระงับการปนเปอนของสารตะกั่วลาชาเกินสมควร และใหผูถูกฟองคดี (กรมควบคุมมล) พิษชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี ๒๒ คน เปนคาใชจายในการซื้ออาหารทดแทนอาหารที่เคยมีอยูตาม
ธรรมชาติและคาเสียหายตอสิทธิในการใชทรัพยากรธรรมชาติรายละ ๓๓,๗๘๓ บาท รวมคาเสียหาย
ทั้งสิ้น ๗๔๓,๒๒๖ บาท  
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(๒๐) คดีแมเมาะ (ปกครอง) 
 
กลุมคดี  มลพิษ 
 
คําพิพากษา    ศาลปกครองเชียงใหม 
 
คดีหมายเลขดําที่   ๔๔/๒๕๔๗, ๑๖๗-๑๗๘/๒๕๔๘, ๑๘๓/๒๕๔๘, ๒๗๙/๒๕๔๙, ๓๐๑/๒๕๕๐ 
คดีหมายเลขแดงที่   ๔๔-๕๙/๒๕๕๒ 
 
ประเภทคดี   ปกครอง 
 
คูความ   นางมะลิวรรณ  นาควิโรจน ที่ ๑ กับพวก     ผูฟองคดี 
     

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๑,  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กรมทรัพยากรธรณี เดิม) ที่ ๒, 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ที่ ๓,  
ทรัพยากรธรณีจังหวัดลําปาง ที่ ๔, กรมควบคุมมลพิษ ที่ ๕,  
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๖,  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่ ๗    ผูถูกฟองคดี 

 
เร่ือง  มลพิษ/ละเมิดทางปกครองอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามกฎหมาย

กําหนด/เรียกคาเสียหาย และฟนฟูสภาพแวดลอม  
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- พ.ร.บ. สิ่งและรักษาสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๖  
- พ.ร.บ. แร พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๕๗ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๘  
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 

 
- ประเด็นสิทธิในการฟองคดี 
ผูฟองคดีทั้ง ๑๖ สํานวนเปนผูไดรับความเดือดรอนหรืออาจจะเดือดรอนมีสิทธิฟองคดี

ได โดยไมตองรอใหเกิดความเสียหายหรือใหควบคุมความเสียหายมิไดเสียกอน  เพราะผูฟองคดีมี
ภูมิลําเนาอยูที่ตั้งและใกลเคียงกับพ้ืนที่โครงการเหมืองแรลิกไนตแมเมาะที่ไดรับประทานบัตร หากการ
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ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยผูฟองคดีที่ ๗ ละเลยไมดําเนินการตามเงื่อนไขในประทานบัตรและ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลกระทบยอมเกิดในวงกวาง เน่ืองจากกระแสลมและ
มลพิษที่ปนเปอนเขาสูแหลงนํ้าใตดิน ยอมจะแผกวางและกระจายไปอยางรวดเร็ว และความเสียหายที่
เกิดขึ้นยากที่จะเยียวยาหรือปองกันได  
 

- ประเด็นละเวนการปฏิบัติหนาที ่
ผูถูกฟองคดีที่ ๗ เปนผูประกอบการที่กอใหเกิดกาซซัลเฟอรไดออกไซด โดยไมปรากฎ

วามีปจจัยอ่ืนหรือสถานประกอบการอื่นเปนผูปลอยมลพิษในพื้นที่ดังกลาว ประกอบกับในคดีแพงของ
ศาลจังหวัดลําปางฟงไดวา กาซดังกลาวที่เกิดจากโรงไฟฟาแมเมาะทําใหเกิดมลภาวะจริง และกรณี
ดังกลาวเกิดจากการที่ผูถูกฟองคดีมิไดบําบัดอากาศเสียใหมีคาไมเกินมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
กอนที่จะปลอยสูบรรยากาศและเครื่องกําจัดกาซใชไดเพียง ๒ เครื่อง ซึ่งผูถูกฟองคดีทราบอยูแลวจึง
แสดงใหเห็นวาเหตุการณดังกลาวผูถูกฟองคดีสามารถคาดการณไดลวงหนาและปองกันไมใหเกิดขึ้นได 
จึงมิใชเหตุสุดวิสัยตาม มาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ถือเปนการละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
 

การที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรผูฟองคดีที่ ๓ เพียงแตสั่งการให
ผูถูกฟองคดีที่ ๗ ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดในการทําเหมือง แตมิไดดําเนินการระงับการกระทํา
ดังกลาวจนกวามาตรการฯ ที่ขอแกไขทบทวนจะผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดใน พ.ร.บ. แร พ.ศ. 
๒๕๑๐ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงละเลยการปฏิบัติหนาที่ 
 

-  ประเด็นการชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม เพียงใด 
เม่ือปรากฏวาระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงสิงหาคม ๒๕๔๑ ผูถูกฟองคดี

ไดกอใหเกิดมลพิษ โดยปลอยอากาศเสียมีคาเฉลี่ยความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซดใน
บรรยากาศโดยทั่วไปเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวผูฟองคดีทั้ง ๑๙ สํานวนอางวา
ปวยดวยอาการของโรคทางเดินหายใจ โรคปอดระคายเคืองตอเยื่อบุผนังตามรางกาย ซึ่งการตรวจ
ดังกลาวจะมิไดมีการวัดคุณภาพอากาศและเปนการตรวจภายหลังจากที่ไมมีความเขมขนของกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดที่จะเปนอันตรายก็ตาม แตเม่ือมีการตรวจสอบความเสียหายก็ฟงไดวาเกิดความ
เดือดรอนดังกลาวขึ้นจริง ประกอบกับผูเชี่ยวชาญไดเบิกความวากาซซัลเฟอรไดออกไซดหากไดรับนาน 
ๆ อาจจะมีผลกระทบตอสุขภาพ จึงถือวาผูฟองคดีไดรับผลกระทบ  
 

การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๗ เปนการกระทําที่แตกตางจากมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เสนอไวในรายงาน และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยไมปรากฏวาผูถูกฟอง

  66



คดีที่ ๗ ไดยื่นขอเปลี่ยนแปลงมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ดังกลาวแตประการใด 
ซึ่งไมเปนการปฏิบัติ มาตรา ๕๗ แหง พ.ร.บ.แร พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 

แตในคดีทั้ง ๑๖ สํานวนผูฟองคดีมิไดนําสืบความเสียหายใหปรากฏ ไมไดชี้แจงหรือ
แสดงพยานหลักฐานใหเห็นวาผูฟองคดีไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย และทรัพยสิน 
อยางใด เม่ือใด และไดรับความเสียหายมากนอย เพียงใด ซึ่งแมระบบวิธีพิจารณาปกครองจะเปนระบบ
ไตสวน แตการพิสูจนความเสียหายผูฟองคดีก็ยังคงมีหนาที่สืบใหปรากฏ จึงไมอาจรับฟงวาการกระทํา
ของผูถูกฟองคดีที่๗ กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ อนามัย ชีวิต รางกาย และทรัพยสินของผูฟองคดีทั้ง 
๑๖ สํานวน 
 

-  ประเด็นผูถูกฟองคดีจะตองหยุดหรือระงับการกระทําละเมิด หรือตองหยุดการผลิต
กระแสไฟฟาดวยถานหินลิกไนต และจะตองจัดการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพอากาศบริเวณ
อําเภอแมเมาะ ใหกลับคืนสูสภาพดีดังเดิม โดยคาใชจายของผูถูกฟองคดีหรือไม เพียงใด  
 

เม่ือปจจุบันผูถูกฟองคดีที่๗ ติดตั้งและซอมแซมเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดให
ใชการไดครบถวนแลว จึงถือไดวาผูฟองคดีที่ ๗ ไดหยุดหรือระงับการกระทําละเมิดแลว ตลอดจนได
ปองกันมิใหกาซดังกลาวฟุงกระจายไปในอากาศแลว ประกอบกับคุณภาพอากาศไมมีกาซดังกลาวเกิน
กวาที่กฎหมายกําหนด และพืชผลและทรัพยสินของชาวบานเสียหายเพียงครั้งเดียวโดยไมมีผลตอเน่ือง
ตามมา จึงฟงไมไดวาสภาพแวดลอมและคุณภาพอากาศไดรับผลกระทบอันจะตองสั่งใหผูถูกฟองทําการ
ฟนฟู 
 

- ประเด็นคําวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับการกิจการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ อนามัย ชีวิต รางกาย และ
ทรัพยสินของประชาชนเปนวงกวางและจํานวนมาก  
 

เนื่องจากกิจการของผูถูกฟองคดีที่ ๗ เปนกิจการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ อนามัย ชีวิต รางกาย และ
ทรัพยสินของประชาชนเปนวงกวางและจํานวนมาก ซึ่งหากเกิดความเสียหายดังกลาวก็จะเปนการยากที่
จะเยียวยาความเสียหายได อีกทั้งความเสียหายดังกลาวจะเกิดผลกระทบแกประเทศชาติและสังคม
โดยรวม มิไดเกิดเฉพาะผูฟองคดีหรือผูบริหารองคกรที่เกี่ยวของเทานั้น ดังน้ัน การดําเนินการของผูถูก
ฟองคดีที่ ๗ ในสวนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต รางกายของประชาชน และเกี่ยวกับมาตรการระงับ
ผลกระทบหรือพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูถูกฟองคดีที่ ๗ จึงตองดําเนินการโดย
เครงครัด อีกทั้งผูมีหนาที่ควบคุม ดูแลจะตองดําเนินการเชนเดียวกันโดยเจาหนาที่ทุกระดับตอง
ตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น โดยไมตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐาน
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ของคูกรณี และเจาหนาที่ตองดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงตางๆ ไมวาจะเปนการขอเท็จจริงหรือ
ความเห็นจากผูเกี่ยวของหรือผูเชี่ยวชาญออกไปตรวจสถานที่ ฯลฯ ตามมาตรา ๒๘ -๒๙ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

- พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๗ ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการเหมืองลิกไนตแมเมาะของผูถูกฟองคดีที่ ๗ คําขอประทานบัตร ตั้งอยูที่อําเภอแม
เมาะ จังหวัดลําปาง ดังนี้  

๑. ใหอพยพหมูบานออกนอกรัศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร ตามขอ ๑.๑๔ ของมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เสนอไวในรายงาน ฯ  

 
๒. ใหฟนฟูเหมืองใหใกลเคียงกับสภาพเดิมตามธรรมชาติ โดยการถมดินกลับในบอ

เหมืองใหมากที่สุด และใหปลูกปาทดแทน เฉพาะในสวนที่นําพื้นที่ที่ตองฟนฟูขุมเหมืองไปทําสวน
พฤกษชาติและสนามกอลฟ ตามขอ ๑.๑๗ ของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เสนอ
ไวในรายงาน ฯ  

 
๓. ยื่นแกไขขอ ๒.๖ ของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดโดย

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 
(เดิม)) จากการปลูกและนําพืชที่ปลูกใน WET LAND ไปกําจัด เปนการใชระบบ Anaerobic Bacteria  

 
๔. วางแผนจุดปลอยดินโดยใหตําแหนงที่ปลอยดินไมอยูตําแหนงตนลมที่พัดผานไปยัง

ชุมชนที่อยูโดยรอบ และกําหนดพื้นที่ Buffer Zone ระยะจุดปลอยดินกับชุมชน ไดเปนระยะทางไมนอย
กวา ๕๐ เมตร และควรจัดเปน Bunker ใหจุดปลอยดินอยูต่ํากวาความสูงของ Bunker ตามขอ ๒.๗.๒ 
และ ๒.๗.๓  ของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (เดิม)) 

 
๕. ใหจัดทํารายงานการตรวจสอบสภาพสิ่งแวดลอม (Environmental Audit) ทุก ๒ ป 

โดยจะตองมีรายงานการตรวจสอบ (Audit) ในทุกผลกระทบที่เกิดขึ้น และเสนอใหสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ ตามขอ ๒.๙ ของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่กําหนดโดยสํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (เดิม)) 
 

หากผูถูกฟองคดีที่ ๗ มีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สามารถ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ดีกวาใหดําเนินการยื่นขอแกไขมาตรการปองกันและแกไข
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ผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ดังกลาว ตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณา หรือเพ่ือทราบ กอนที่จะ
ดําเนินการตามที่ขอแกไข  
 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตรวจสอบ กํากับดูแลการประกอบกิจการของผูถูกฟองคดีที่ ๗ ใหปฏิบัติตาม
เง่ือนไขในประทานบัตรและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเหมืองลิกไนตแม
เมาะ ของผูถูกฟองคดีที่ ๗  
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(๒๑) คดีพื้นที่คุมครองสิง่แวดลอม 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมเก่ียวกับการคุมครองปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย 
 
คําพิพากษา  ศาลฎีกา 
 
คดีหมายเลขแดงที่   ๘๖๑/๒๕๔๐ 
 
ประเภทคด ี  แพง 
 
คูความ   พนัส  ทัศนียานนท  ที่ ๑ กับพวกรวม ๗ คน   โจทก 

พันเอกสัณห  หาอุปละ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๙ คน   โจทกรวม 
นายกรัฐมนตรี ที่ ๑ กับพวกรวม ๓     จําเลย 

 
เร่ือง สิ่งแวดลอม/ละเมิดสิทธิในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/ 

ใหปฏิบตัิหนาที่ 
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๕ , มาตรา ๔๘ ทวิ 
มาตรา ๕๘ 

- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๖, 
มาตรา ๔๓, มาตรา ๔๕ 

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕, มาตรา ๑๔๒, มาตรา 
๒๔๖ 

- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๑ 
 

 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 

ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา 
“สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิ และการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอม
เปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย” ขอเท็จจริงปรากฏวาพื้นที่ตามที่โจทกทั้งเจ็ดและโจทกรวมทั้งยี่สิบ
เกาฟองยังไมมีกฎหมายกําหนดใหเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษา
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คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พงศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๓ ทั้งโจทกทั้งเจ็ดก็ยอมรับวาพ้ืนที่ตามฟองเปน
กรรมสิทธิ์ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยมิใชเปนที่สาธารณะ ดังน้ัน การที่โจทกทั้งเจ็ดมี
ความประสงคจะใหทางราชการกําหนดพื้นที่ตามฟองเปนเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมโดยไมตองการให
มีการปลูกสรางอาคารใดๆ ลงบนพื้นที่รวมทั้งตองการใหกําหนดมาตรการจํากัดการใชพ้ืนที่ดังกลาวนั้น
ยอมเปนการใชสิทธิโดยละเมิดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินเปนคําขอที่ไมอาจบังคับใหได  

 
สวนที่โจทกทั้งเจ็ดอางวามติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๕ ขัดกับมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๒ นั้น เห็นวา มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๕ 
เปนการอนุมัติใหทําการกอสรางอาคารแทนอาคารเดิมที่ถูกเพลิงไหมจนใชการไมได โดยไมปรากฏวา
มติดังกลาวขัดตอกฎหมายใดตามที่โจทกทั้งเจ็ดกลาวอางในฎีกา คณะรัฐมนตรียอมมีอํานาจลงมติ
ดังกลาวไดโดยชอบ อน่ึงแมปรากฏวากระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมจะเคยมีหนังสือ
ใหขอคิดเห็นตอคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาในเรื่องการใชที่ดินในความครอบครองของกรม
ประชาสัมพันธวาควรสงวนพื้นที่บางสวนไวเปนพื้นที่สีเขียว และบางสวนไวสําหรับเปนพ้ืนที่ริมนํ้า แตก็
ปรากฏวา ไดมีการถอนเรื่องคืนไปในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๖ โดย
เสนอวาขณะนี้สถานการณไดเปลี่ยนแปลงไป  

 
สิทธิตามที่ โจทกทั้ งเ จ็ดกลาวอางมาในฎีกา เชน สิทธิและหนาที่ ในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๕๘ 
สิทธิในการมีอากาศสะอาดบริสุทธิ์หายใจเพื่อสุขภาพพลานามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี สิทธิในการไดรับ
ความรื่นรมยตามธรรมชาติของพื้นที่ตามฟอง สิทธิที่จะปลอดจากความเสียหายและเดือดรอนอันเกิดจาก
ปญหาน้ําทวมชุมชนในบริเวณใกลเคียงกับพ้ืนที่ตามฟอง และสิทธิที่จะปลอดจากเหตุเดือดรอนรําคาญ
อันเกิดจากปญหาการจราจรติดขัด ปญหามลพิษทางอากาศ ปญหาความรอนที่ระบายจากตึกอาคารสูง 
ลวนเปนสิทธิตามปกติธรรมดาของคนทั่วไปซึ่งมีสิทธิไดรับตามที่กฎหมายกําหนดอยูแลวจึงไมใชเปน
สิทธิที่โจทกทั้งเจ็ดไดรับความเสียหายเปนพิเศษโจทกทั้งเจ็ดจึงไมมีสิทธิที่จะฟองรองจําเลยทั้งสามเปน
คดีนี้ 

 
การที่โจทกทั้งเจ็ดขอทราบขอมูลและขาวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมและมติในการ

พิจารณาสถานที่ทํางานของหนวยราชการในเขตกรุงเทพมหานคร และเมืองหลักรวมทั้งแบบแปลนการ
จัดพื้นที่การกอสรางอาคารและแผนการปองกันแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากจําเลยที่ ๓ แต
จําเลยที่ ๓ ไมใหความรวมมือ และไมแจงเหตุขัดของวาเปนขอมูลหรือขาวสารที่ถือวาเปนความลับ
เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติหรือเขาขอยกเวนขออ่ืนที่ไมตองเปดเผยแตอยางใดจึงเปน
การกระทบสิทธิของโจทกทั้งเจ็ดแลว โจทกทั้งเจ็ดจึงมีอํานาจฟอง จําเลยที่ ๓ ที่ศาลอุทธรณพิพากษามา
นั้น ศาลฎีกาเห็นพองดวยเปนบางสวน 
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พิพากษายกฎีกาของโจทกรวมทั้งยี่สิบเกาและฎีกาของจําเลยที่ ๒ และพิพากษาแก
เปนวา ใหรับฟองโจทกทั้งเจ็ดเฉพาะที่เกี่ยวกับจําเลยที่ ๓ ตามคําขอทายฟองขอ ๔ นอกจากที่แกให
เปนไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ 
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(๒๒) คดีสนามบินขอนแกน 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมเก่ียวกับการคุมครองปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย 
 
คําพิพากษา  ศาลฎีกา 
 
คดีหมายเลขแดงที่   ๑๗๓๓/๒๕๔๓ 
 
ประเภทคด ี  แพง 
 
คูความ   นางสุมาลี  โพธิ์ศรี  ที่ ๑ กบัพวกรวม ๑๖ คน   โจทก 

กรมการบินพาณิชย ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน   จําเลย 
 
เร่ือง สิ่งแวดลอม/อํานาจฟองเพิกถอนการอนุมัติกอสรางโครงการพัฒนาทาอากาศ

ยานขอนแกน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาต ิ

 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา ๑๗๒ วรรคสอง  

 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 
  คดีนี้เปนคดีที่โจทกฟองหนวยงานรัฐ วาไดกอสรางในโครงการพัฒนาทาอากาศยาน
ขอนแกน โดยมิไดเสนอรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณา 
เปนเหตุใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอโจทกและประชาชนที่อาศัยในบริเวณที่ใกลเคียง จึงขอให
จําเลยระงับโครงการพัฒนาสนามบินดังกลาว และขอใหเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติโครงการ
พัฒนาทาอากาศยานขอนแกนโดยไมชอบดวยกฎหมายเสีย  

ศาลชั้นตนตรวจคําฟองแลวมีคําสั่งวา ตามคําฟองไมปรากฏวารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมไดออกกฎกระทรวงกําหนดใหการขยายทาอากาศยาน
ขอนแกนซึ่งเปนโครงการหรือกิจการของสวนราชการจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ใหมีหนาที่ตองเสนอรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๔ (๓) จึงไมรับคําฟอง 
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  โจทกทั้งสิบหกอุทธรณ 
  ศาลอุทธรณวินิจฉัยวา โจทกทั้งสิบหกหาไดบรรยายฟองวาเขตพื้นที่กอสรางคดีนี้ ไดมี
การกําหนดใหพ้ืนที่นั้นเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๓, ๔๔ (๓) แหง พ.ร.บ.สงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ไม ฟองโจทกทั้งสิบหกสวนนี้จึงมิชอบดวยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง สวนคําฟองเร่ืองการกอสรางของจําเลยที่ ๑ 
และที่ ๒ ทําใหโจทกทั้งสิบหกไดรับความเดือดรอนและเสียหายนั้น โจทกมิไดเรียกคาเสียหายมา จึงไม
อาจรับไวพิจารณาได พิพากษายืน 
  โจทกทั้งสิบหกฎีกา 

ศาลฎีกา เห็นวา กรณีตามคําฟองของโจทกทั้งสิบหกเปนเรื่องแหลงกําเนิดมลพิษที่
กอใหเกิดหรือแพรกระจายของมลพิษซึ่งหากเปนเหตุใหโจทกทั้งสิบหกไดรับอันตรายแกรางกาย สุขภาพ
อนามัย และเปนเหตุใหทรัพยสินของโจทกทั้งสิบหกเสียหายดวยประการใดๆ โจทกทั้งสิบหกก็ชอบที่จะ
ฟองรองเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษน้ันใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย
เพ่ือการนั้น ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๙๖ 
ได หรืออาจเรียกคาเสียหายหรือคาทดแทนจากรัฐในกรณีที่ไดรับความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากกิจการ
หรือโครงการที่ริเริ่ม สนับสนุนหรือดําเนินการโดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๖ (๒) หรือ
หากเปนกรณีจําเลยทั้งสี่จงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอโจทกทั้งสิบหกโดยผิดกฎหมายใหโจทกทั้งสิบ
หกเสียหายแกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี อันเปนการ
ละเมิดตอโจทกทั้งสิบหก โจทกทั้งสิบหกก็ชอบที่จะฟองรองผูทําละเมิดหรือนายจางของผูทําละเมิดเรียก
คาสินไหมทดแทนได หรือหากผูทําละเมิดทําละเมิดตอเนื่องกันไมยอมหยุด โจทกทั้งสิบหกก็ชอบที่จะ
ฟองรองขอใหศาลสั่งใหผูทําละเมิดหยุดทําละเมิดเสียก็ได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๔๒๐  

การที่โจทกฟองขอใหระงับโครงการพัฒนาทาอากาศยานขอนแกน และขอใหเพิกถอน
มติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติการกอสรางโครงการพัฒนาทาอากาศยานขอนแกน โดยที่มิไดบรรยายวาหาก
จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแลวจะมีผลถึงขนาดที่
คณะรัฐมนตรีจะไมอนุมัติการกอสรางโครงการพัฒนาทาอากาศยานขอนแกน จึงยังไมอาจถือไดวามติ
คณะรัฐมนตรีไมชอบ ยิ่งกวานั้น ตามฟองไดความแตเพียงวาโจทกไดรับความเสียหายจากการกอสราง
อันเนื่องมาจากความบกพรองของผูกอสรางที่ไมปองกันมลพิษ ซึ่งความเสียหายดังกลาวก็มิใชผล
โดยตรงจากมติคณะรับมนตรี โจทกทั้งสิบหกยอมไมอาจฟองขอใหเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติการ
กอสรางโครงการพัฒนาทาอากาศยานขอนแกนได โจทกทั้งสิบหกจึงไมมีอํานาจฟองจําเลยทั้งสี่เปนคดีนี้
ได 

พิพากษายกคําสั่งศาลชั้นตนและคําพิพากษาศาลอุทธรณ โดยใหยกฟองโจทกทั้งสิบหก 
คาฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลใหเปนพับ  
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(๒๓) คดี บอขยะราชาเทวะ 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมเก่ียวกับการคุมครองปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย 
 
คําพิพากษา  ศาลปกครองกลาง 
คดีหมายเลขดําที่  ๒๘๑๙/๒๕๔๔ 
คดีหมายเลขแดงที่  ๒๙๖/๒๕๔๖ 
 
คําพิพากษา  ศาลปกครองสูงสุด 
คดีหมายเลขดําที่  อ.๔๘/๒๕๔๖ 
คดีหมายเลขแดงที ่ อ.๗๙/๒๕๔๗ 
 
ประเภทคด ี  ปกครอง 
 
คูความ   นายกมล  ณ เองยอง  ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน   ผูฟองคดี 

ผูวาราชการจงัหวัดสมุทรปราการ ที่ ๑ กับพวกรวม ๖   ผูถูกฟองคดี 
 
เร่ือง เหตุเดือดรอนรําคาญ/คดีพิพาทเกี่ยวกบัการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทาํการโดย

ไมชอบดวยกฎหมาย และละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัต ิ
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลราชาเทวะ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและ 
  มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
- กฎกระทรวง ฉบับที ่๑๗๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพ.ร.บ. การผัง
เมือง      
  พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมสมุทรปราการ), กฎกระทรวง ฉบับที ่๔๐๓ (พ.ศ.  
  ๒๕๔๒), กฎกระทรวง ฉบับที ่๔๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓), กฎกระทรวง ฉบับที ่
๔๖๓  
  (พ.ศ. ๒๕๔๓) และ กฎกระทรวงใหใชผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
- พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๙๐ 
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ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
  ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใชอํานาจตามมาตรา ๒๘ แหง พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ออกคําสั่งหามผูถูกฟองคดีที่ ๖ กระทําการใดๆ อันกอใหเกิดกลิ่นเหม็นของมูล
ฝอยอันเปนเหตุรําคาญไวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง และใหผูถูกฟองคดที่ ๑ และที่ ๒ 
ควบคุมดูแลใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ปฏิบัติตามคําสั่งศาลโดยเครงครัด 
 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๖ ขออนุญาตนําขยะมูลฝอยมาฝงกลบ
ในทองที่จังหวัดสมุทรปราการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็มิไดตรวจสอบวาที่ดินตามที่ขออนุญาตน้ันถูกกําหนด
หามใชประโยชนเพ่ือกิจการดังกลาวตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือไม การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๖ 
ขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชที่ดินในเขตผังเมือง เพ่ือใหสามารถประกอบกิจการกําจัดมูล
ฝอยไดตามกฎกระทรวงนั้น การแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมสมุทรปราการ
เพ่ือใหผูถูกฟองคดีที่ ๖ สามารถประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยไดในบริเวณที่ดินดังกลาวไมเปนการแกไข
ปรับปรุงผังเมืองรวมเพื่อประโยชนแหงรัฐแตเปนเพ่ือประโยชนเอกชน ดังน้ันการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการขอใหมีการแกไขขอกําหนกดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ
เพ่ือใหผูถูกฟองคดีที่ ๖ สามารถประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยไดในที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปาน
กลางในลักษณะดังกลาว ถือไดวาเปนการละเลยในการบริหารราชการโดยไมเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการผังเมืองตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และไมเปนไปตามวัตถุประสงคเพ่ือลดหรือขจัด
มลพิษตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  อีกทั้งผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังปลอยใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ออกใบอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๖ 
ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยโดยไมชอบดวยกฎหมายและกอความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนตลอด
มา อันเปนการไมกํากับดูแลใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย การกระทําของผู
ถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาวจึงเปนการละเลยตอหนาที่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
๒๕๓๔  
 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
  คดีนี้ขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นตนแลววา ผูถูกฟอง
คดีที่ ๒ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติราชการในการกํากับดูแลผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
โดยปลอยใหผูถูกฟองคดีที่ ๖ ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยในทองที่ตําบลราชาเทวะโดยไมชอบดวย
กฎหมาย และปลอยใหผูถูกฟองคดีที่ ๖ ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยโดยกอเหตุเดือดรอนรําคาญแกผู
ฟองคดีทั้งสามและผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง ศาลปกครองสูงสุดจึงไมจําตองวินิจฉัยในปญหา
ดังกลาวอีก 
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  แตภายหลังจากที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังคงปลอยใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ออกใบอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๖ ประกอบ
กิจการจํากัดมูลฝอยตอไปอีกโดยที่ยังไมพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษา
เพิกถอนใบอนุญาตฉบับเดิม อันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๒ แหง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่ง
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และถือไดวาไมกํากับดูแลผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย อันเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติ 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๓  

ศาลปกครองชั้นตนไดวินิจฉัยแลววาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติโดยปลอยใหผูถูกฟองคดีที่ ๖ ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยกอเหตุรําคาญแกผูฟอง
คดีและผูที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง สวนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ออกใบอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๖ 
ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยตอไปภายหลังจากศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหเพิกถอนใบอนุญาต
ฉบับเดิมแลว นั้น ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยขางตนแลววาเปนการออกคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย นอกจากนี้ยังถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใชอํานาจหนาที่โดยไมยึดถือหรือไมปฏิบัติการให
เปนไปตามกฎหมาย อันเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
เห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือแกไขและปองกันความ

เสียหายจากเหตุเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากการประกอบกิจการของผูฟองคดีที่ ๖ แลว จึงมิได
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  

 
ผูถูกฟองคดีที่ ๕ 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๕ ลงนามในสัญญาจางกับผูถูกฟองคดีที่ ๖ เพ่ือนํามูลฝอยในความ

รับผิดชอบของผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไปทําลายโดยวิธีฝงกลบในทองที่ตําบลราชาเทวะ โดยที่ขณะนั้นที่ดิน
ของผูถูกฟองคดีที่ ๖ ยังอยูในบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการตามกฎกระทรวง ซึ่งตองหามใช
ประโยชนเพ่ือกิจการกําจัดมูลฝอย ถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๕ ละเลยตอหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๕ มิไดปฏิบัติหนาที่ควบคุมดูแลใหผูถูกฟองคดีที่ ๖ ดําเนินการกําจัดมูลฝอยให
ถูกสุขลักษณะและไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน ก็เปนการไมปฏิบัติหนาที่ควบคุมดูแลใหผู
ถูกฟองคดีที่ ๖ ดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

อยางไรก็ตามการกําจัดมูลฝอยถือเปนบริการสาธารณะที่ผูถูกฟองคดีที่ ๕ ตอง
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พง
ศ.๒๕๒๘ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๕ ทําสัญญาจางผูถูกฟองคดีที่ ๖ ใหดําเนินการขนมูลฝอยไปทําลาย ซึ่งมี
ปริมาณมากนั้น จําเปนตองมีการจัดเตรียมหาสถานที่ที่เหมาะสม ตลอดจนการยายเครื่องจักรอุปกรณใน
การดําเนินการ ซึ่งตองใชเวลา การสั่งหามมิใหผูถูกฟองคดีที่ ๖ ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยในขณะนี้
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ยอมสงผลใหเกิดปญหาตามมาที่ไมสามารถกําจัดมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครและตําบล
ราชาเทวะซึ่งรวมถึงชุมชนของผูฟองคดีทั้งสามและชุมชนใกลเคียงดวยเปนอันมากและจะกอใหเกิด
ปญหาดานสภาวะแวดลอมและสุขภาพอนามัย ตลอดจนการรักษาความสะอาดของบานเมืองในเขตพื้นที่
ดังกลาวเปนวงกวางอีกดวย จึงเห็นวา หากหามมิใหผูถูกฟองคดีที่ ๖ ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยตาม
สัญญาที่ไดทําไวยอมกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสวนรวมมากกวาความเสียหายที่ผูฟองคดีทั้ง
สามและประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงสถานที่ฝงกลบมูลฝอยดังกลาวไดรับ  

 
พิพากษาแก เปนใหเพิกถอนใบอนุญาตของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่อนุญาตใหผูถูฟองคดีที่ 

๖ ประกอบกิจการกําจัดมูลฝอย แตเพ่ือมิใหการเพิกถอนมีผลกระทบตอการจัดทําบริการสาธารณะอันจะ
มีผลกระทบตอประโยชนสวนรวม จึงใหการเพิกถอนมีผลนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่มี
คําพิพากษา ทั้งน้ีในระหวางระยะเวลาดังกลาวที่คําพิพากษายังไมมีผลบังคับ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ และที่ 
๕ ควบคุมดูแลผูถูกฟองคดีที่ ๖ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ กําหนดไวทาย
ใบอนุญาตดังกลาว รวมทั้งคําแนะนําของกรมควบคุมมลพิษโดยเครงครัด และเม่ือการประกอบกิจการ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๖ สิ้นสุดลงแลว ใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ ควบคุมดูแลใหผูถูกฟองคดีที่ ๖ จะตองทําการ
ตรวจสอบดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณสถานที่ฝงกลบมูลฝอยเปนระยะเวลาหนึ่งปหลังจาก
สิ้นสุดสัญญาแลว โดยเครงครัด  
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(๒๔) คดี รถ ข.ส.ม.ก ปลอยควันพิษ 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมเก่ียวกับการคุมครองปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย 
 
คําพิพากษา  ศาลปกครองกลาง 
 
คดีหมายเลขดําที่  ๒๐๒๗/๒๕๔๕, ๒๐๒๘/๒๕๔๕, ๒๐๒๕/๒๕๔๕, ๒๐๒๖/๒๕๔๕ 
คดีหมายเลขแดงที ่ ๑๗๖๓/๒๕๔๙, ๑๗๖๔/๒๕๔๙, ๑๗๖๕/๒๕๔๙, ๑๗๖๖/๒๕๔๙ 
 
ประเภทคด ี  ปกครอง 
 
คูความ   มูลนิธิปองกันควันพิษและพทิักษสิ่งแวดลอม ที่ ๑  

กับพวกรวม ๔ คน      ผูฟองคดี 
 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่ ๑,  
กรมควบคุมมลพิษ ที่ ๒      ผูถูกฟองคดี 

 
เร่ือง มลพิษ/หนวยงานของรัฐละเลยการปฏบิตัิหนาที่ตามทีก่ฎหมายกําหนดใหตอง

ปฏิบัต ิ
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ 
- พ.ร.บ.วาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
- พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
- พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ.๒๕๒๒ 
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕  
- พ.ร.ฎ.จัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.๒๕๑๙ 
- พ.ร.ฎ.จัดตั้งองคกรขนสงมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๙ 
- พ.ร.ฎ.แบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยี

และสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 
- กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 
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ประเด็นสําคญัในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 

จากบทบัญญัติของกฎหมาย ที่เกี่ยวของ เห็นไดวา การประกอบการขนสงของผูถูกฟอง
คดีที่ ๑ ทั้งโดยดําเนินการดวยตนเองหรือโดยรวมกิจการหรือรวมทุนกับบุคคล หรือโดยมอบหมายให
บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน ถือเปนบริการสาธารณะที่เปนอํานาจหนาที่โดยตรงของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซึ่ง
การดําเนินบริการสาธารณะของหนวยงานทางปกครองยอมตองมีความหมายดวยวา จะตองเปนการ
ดําเนินบริการสาธารณะที่เปนไปตามกฎหมายและไมฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมายเสียเอง โดยใน
กรณีที่เกี่ยวกับสภาพของรถนั้นยอมหมายถึงวา จะตองเปนรถที่มีสภาพที่ม่ันคงแข็งแรง และตองไมอยู
ในสภาพที่อาจทําใหเสื่อมเสียสุขภาพอนามัย 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีรถและรถรวมบริการรวมกันทั้งหมด 
๑๔,๗๐๐ คัน มีเครื่องมือตรวจวัดควันดําและเสียง จํานวน ๓๓ เครื่อง ใชประจําทุกๆ อู โดยกําหนด
มาตรการตรวจควันดําและเสียงรถทุก ๑๕ วัน แตก็ปรากฏวา รถโดยสารและรถรวมบริการยังมีการ
ปลอยควันดําที่ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศที่เห็นไดอยางแจงชัดและเปนขอเท็จจริงที่ปรากฏตั้งแตใน
ขณะที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองตอศาลและยังคงสามารถพบเห็นไดในขณะที่ศาลพิจารณาคดี อีกทั้งปรากฏ
ขอเท็จจริงดวยวา การตรวจวัดควันดําของรถโดยสารของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และโดยเฉพาะอยางยิ่งของ
รถรวมบริการยังมีปริมาณที่นอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนรถทั้งหมด ซึ่งทําใหพบเห็นรถที่ปลอยควันดําม
ในการวิ่งประกอบการ ตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดยอมรับในคําชี้แจงตอศาล กรณีจึงถือไดวา ผูถูกฟอง
คดีที่ ๑ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
  จากบทบัญญัติของกฎหมายทีเกี่ยวของ เห็นไดวา กรณีรถโดยสารประจําทางปลอย
ควันดําเกินมาตรฐานกอใหเกิดปญหาภาวะมลพิษทางอากาศนั้น แมวาเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จะเปนพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ก็ตาม 
แตการใชอํานาจตามมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไมครอบคลุมถึงรถโดยสารประจําทางที่
เปนมูลเหตุแหงการฟองคดี และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการกํากับ ดูแล อํานวยการ 
ประสานงานติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการฟนฟู คุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามอํานาจ
หนาที่ที่กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
พ.ศ.๒๕๓๕ กําหนดใหตองปฏิบัติแลว จึงถือไมไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติในสวนดังกลาวแตอยางใด 
 
  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติโดย
ปลอยใหมีรถโดยสารของผูถูกฟองคดีที่ ๑ หรือรถรวมบริการเอกชนออกวิ่งโดยปลอยมลพิษจากไอเสีย
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เกินมาตรฐาน และกําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย โดยไมให
รถประจําทางซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทั้งที่เปนรถประจําทางที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เดินรถเองและรถประจําทางที่รวมบริการกอใหเกิดมลพิษจากไอเสียเกินมาตรฐานอีก และใหรายงานผล
การตรวจวัดไอเสียของรถโดยสารของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และรถรวมบริการเอกชนตอศาลทุก ๓ เดือนเปน
เวลา ๑ ป สวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหยกฟอง 
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(๒๕) คดี โรงงานฝงกลบขยะ เบตเตอร เวิลด กรีน 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมเก่ียวกับการคุมครองปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย 
 
คําพิพากษา  ศาลปกครองกลาง 
 
คดีหมายเลขดําที่  ๑๗๗๕/๒๕๔๖ 
คดีหมายเลขแดงที่  ๓๙๙/๒๕๕๐ 
 
ประเภทคด ี  ปกครอง 
 
คูความ   นายยงยศหรอืพศ  อดิเรกสาร  ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๒๖ คน ผูฟองคดี 

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด    ผูรองสอด 
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุร ีที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน  ผูถูกฟองคดี 

 
เร่ือง มลพิษ/หนวยงานของรัฐออกใบอนุญาตกจิการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ และละเลยตอ

หนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๙ 
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความใน 
  พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- กฎกระทรวง ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.  
  ๒๕๓๕ ขอ ๒  และขอ ๕  
-พ.ร.บ. วิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๓  

 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 

คดีนี้ผูฟองคดีกับพวกเปนชาวตําบลหวยแหง ตําบลหนองปลาไหลและตําบลกุดนก
เปลา อําเภอแกงคอยและอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจไดรับความ
เดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได จากโรงงานฝงกลบวัสดุไมใชแลว (ขยะ) ที่ไมมีอันตราย  
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  ศาลชั้นตนกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาโดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งไดรับ
มอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ ๓๕๗/๒๕๔๖ เรื่อง มอบหมายให
ขาราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ ออกคําสั่งตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งใหผูรองสอดระงับการการนํากากอุตสาหกรรมเขามาฝงกลบในพื้นที่ เวนแตกาก
อุตสาหกรรมที่ไมกอใหเกิดอันตรายความเสียหายหรือความเดือดรอนแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยู
ใกลเคียง 
 
  ศาลปกครองวินิจฉัยวา ในขณะที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนอันตรายจากโรงงานตาม
กฎหมายวาดวยโรงงานใหกับผูรองสอด นั้น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑) 
ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ยังมิได
ประกาศใชบังคับ กิจการของผูรองสอดจึงมิตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สวน
การออกใบอนุญาตใหผูรองสอดขยายโรงงานครั้งที่ ๑ ซึ่งเปนการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียและขยาย
โรงงานครั้งที่ ๒ ก็เปนการอนุญาตใหขยายในสวนการคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปน
อันตรายกอนที่จะ    ฝงกลบ เปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม สําหรับการออกใบอนุญาตใหขยายโรงงานครั้งที่ ๓ ซึ่งอนุญาตใหขยายในสวนการรับฝง
กลบสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตราย (Hazardous Waste) และสวนระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมกัน ปรากฏวาสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดใหความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูรองสอดเรียบรอยแลว อีกทั้งสถานที่ตั้งโรงงานพิพาทก็
มิไดตั้งอยูในบริเวณที่กฎหมายกําหนดหามตั้งโรงงาน และตั้งอยูในทําเล และสภาพแวดลอมตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๒ และขอ ๕ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน 
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว 
  

นอกจากนี้ การออกใบอนุญาตของผูถูกฟองคดีทั้งสองนั้น รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมายวาดวยโรงงาน และกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข ก็มิไดกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบลกอนแตอยางใด สวน
กรณีที่ออกใบอนุญาตโดยระบุสถานที่ตั้งโรงงานผิดพลาด ก็เปนความผิดหลงเพียงเล็กนอยซึ่งสามารถ
แกไขปญหาใหถูกตองไดตาม มาตรา ๔๓ แหง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ดังน้ัน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงชอบดวยกฎหมายและจาก
การที่ผูฟองคดีทั้งสองไดรองเรียนตอหนวยงานตาง ๆ จนมีการแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบการดําเนิน
กิจการของผูรองสอด แตก็ยังไมมีการรายงานที่สมบูรณพอที่จะสรุปไดวามีการแพรกระจายมลพิษจาก

  83



บอฝงกลบออกสูภายนอก จึงไมมีเหตุที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตองออกคําสั่งใหผูรองสอดหยุดการประกอบ
กิจการโรงงานหรือปดโรงงานตาม มาตรา ๓๙ แหง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับเม่ือ
คณะทํางานไดขอใหผูรองสอดแกไขขอบกพรอง ซึ่งผูรองสอดก็ไดดําเนินการตามคําสั่งทุกครั้ง อีกทั้ง
ปจจุบันโรงงานพิพาทยังเปนที่ศึกษาดูงานของสถานศึกษา หนวยงานภาคเอกชน และภาคราชการทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ จึงมิไดละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให
ตองปฏิบัติแตอยางใด 

 
พิพากษายกฟอง สวนคําสั่งของศาลเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาเมื่อวันที่ 

๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ นั้น ใหสิ้นผลลงนับแตวันที่คดีถึงที่สุด  
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(๒๖) คดีซากหอยขมดึกดําบรรพ 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมเก่ียวกับการคุมครองปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย 
 
คําพิพากษา  ศาลปกครองกลาง 
 
คดีหมายเลขดําที่ ๔๕๙/๒๕๔๘ 
คดีหมายเลขแดงที ่ ๑๒๐๓/๒๕๕๐ 
 
ประเภทคด ี  ปกครอง 
 
คูความ   นายเฉลียว  ทิสาระ ที่ ๑ กบัพวกรวม ๑๘ คน   ผูฟองคดี 

คณะรัฐมนตร ีที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน    ผูถูกฟองคดี 
 
เร่ือง สิ่งแวดลอม/หนวยงานของรัฐออกคําสั่งทางปกครองไมชอบดวยกฎหมายและ

ละเลยตอหนาที่ตามกฎหมาย 
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- พ.ร.บ.แร พ.ศ.๒๕๑๐ 
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.

๒๕๐๔ 
 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 

ฟอสซิลซากหอยขมดึกดําบรรพเปนของโบราณที่เกิดตามธรรมชาติเปนประโยชนตอ
การศึกษาประวัติศาสตรธรรมชาติและประวัติศาสตรโลก เปนโบราณวัตถุ พ้ืนที่ที่มีซากฟอสซิลหอยขม 
๔๓ ไร จึงเปนโบราณสถานซึ่งผูใดจะรื้อถอนทําลายไมได การที่คณะรัฐมนตรีกําหนดพื้นที่อนุรักษโดยมี
พ้ืนที่ซากฟอสซิลเพียง ๑๘ ไร เปนการใชดุลพินิจเกินขอบเขตของกฎหมาย การขุดพบซากฟอสซิลใน
พ้ืนที่ ๔๓ ไร เปนขอเท็จจริงที่ เปนสาระสําคัญในการออกประทานบัตร เม่ือรัฐมนตรีกระทรวง
อุตสาหกรรม ออกประทานบัตรโดยสําคัญผิดในขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ เม่ือไมดําเนินการเพิกถอน
ประทานบัตรจึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามกฎหมาย การที่รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและกรม
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อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรไมไดควบคุมสั่งการใหการไฟฟาฝายผลิตหยุดการทําเหมืองถาน
หินบริเวณที่พบซากฟอสซิล และทําการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันจึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามกฎหมาย 

พิพากษา ใหเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗  เพิกถอนประทาน
บัตรในสวนที่เปนพ้ืนที่แหลงซากฟอสซิลหอยขมเน้ือที่ ๔๓ ไร ใหรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรควบคุมใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจัดทํารายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม กรณีแหลงซากฟอสซิลหอยขมเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูชํานาญการ ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยดําเนินการจัดทําสิ่งปองกันมิใหเกิด
การพังทลายของซากฟอสซิลอันเกิดจากการทําเหมืองถานหินและภัยธรรมชาติ ใหคณะรัฐมนตรีสั่งการ
ใหกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนแหลงซากฟอสซิลหอยขมเปนเขตโบราณสถาน  
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(๒๗) คดี แปลงมะละกอ จีเอ็มโอ 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมเก่ียวกับการคุมครองปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย 
 
คําพิพากษา  ศาลปกครองกลาง 
 
คดีหมายเลขดําที่  ๑๘๙๐/๒๕๔๙ 
คดีหมายเลขแดงที่  ๑๐๔๕/๒๕๕๑ 
 
ประเภทคด ี  ปกครอง 
 
คูความ   มูลนิธิเพื่อสันติภาพสีเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ)   ผูฟองคดี 

กรมวิชาการเกษตร ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน   ผูถูกฟองคดี 
 
เร่ือง   คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่ง 

ทางปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมายและละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัต ิ

 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.๒๕๐๗  มาตรา ๘, มาตรา ๑๗ 
- พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗ 

  
ประเด็นสําคญัในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 

คดีนี้ ผูฟองคดีฟองสรุปไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดอนุญาตใหนักวิจัยซ่ึงเปนเจาหนาที่
ของผูถูกฟองคดีทั้งสองนําเขาเนื้อเยื่อและตนกลาของมะละกอตัดตอสารพันธุกรรมตานทานโรคใบดา
งวงแหวน ซึ่งเปนสิ่งตองหามตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ เพ่ือทําการปลูกทดลองและวิจัยใน
หองปฏิบัติการหรือในสภาพโรงเรือนที่ปดมิดชิด ตอมานักวิจัยของผูถูกฟองคดีทั้งสองไดดําเนินการ
ทดลองเพาะปลูกมะละกอตัดตอสารพันธุกรรมในพื้นที่เปดสภาพธรรมชาติไรนา ใกลเคียงกับบริเวณที่มี
การปลูกมะละกอพันธุปกติ โดยไมมีสิ่งปองกันพาหะ ทําใหเกิดการผสมขามพันธุของมะละกอตัดตอสาร
พันธุกรรมไปยังมะละกอพันธุปกติ และไดมีการจายแจกเมล็ดพันธุมะละกอที่ปนเปอนสารตัดตอสาร
พันธุกรรมใหแกประชาชนทั่วไป ทั้งที่ผูถูกฟองคดีมีหนาที่ในการควบคุมพืชตัดตอสารพันธุกรรม การที่
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีแจกจายเมล็ดพันธุใหแกประชาชน ทําใหมะละกอตัดตอสารพันธุกรรม
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แพรกระจายไปสูแปลงของเกษตรกรและสิ่งแวดลอม อาจเกิดการขามสายพันธุและกระทบตอ
หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอมจนไมอาจควบคุมได การกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีจึงเปน
การละเลยตอหนาที่ในการกําหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบการทดลองปลูกมะละกอตัดตอสาร
พันธุกรรม ขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนคําสั่งอนุญาตใหทดลองปลูกมะละตัดตอสารพันธุกรรมในสถานที่
เปด และใหผูถูกฟองคดีดําเนินการตรวจสอบและกําหนดมาตรการควบคุมการแพรกระจายของมะละกอ
ตัดตอสารพันธุกรรมในแปลงเกษตรกรและสิ่งแวดลอม 

ศาลปกครองกลางวินิจฉัยวา เม่ือพิจารณาจากใบอนุญาตนําเขาเนื้อเยื่อและตนกลา
มะละกอตัดตอสารพันธุกรรม เห็นวาทายใบอนุญาตไดมีการกําหนดเงื่อนไขใหผูนําเขาตองปฏิบัติ โดย
ตองทําการทดลองในหองปฏิบัติการหรือในสภาพโรงเรือนที่ปดมิดชิด ตองยินยอมใหคณะทํางาน
ตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพเขาตรวจสอบวิเคราะหความปลอดภัย ตองปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของคณะทํางานเพื่อปองกันอันตรายและการระบาดของศัตรูพืชอันอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติการทดลอง 
สําหรับการทดลองปลูกในแปลงทดลองซึ่งเปนการทดลองขั้นที่สองนั้น ผูถูกฟองคดีก็ไดกําหนดใหตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพดานการเกษตรและไดรับอนุญาตจาก
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กอน และการปลูกทดลองขั้นที่ ๓ ในสภาพไร ก็จะตองผานการทดลองขั้นที่ ๑ และที่ ๒ 
กอน กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดีไดกําหนดมาตรการสําหรับใหเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีนําไปปฏิบัติ
ในการวิจัยทดลอง เพ่ือไมใหเกิดการแพรกระจายมะละกอตัดตอสารพันธุกรรมไปสูสิ่งแวดลอมแลว 
ประกอบกับผลการตรวจสอบโรงเรือนหองทดลองโดยคณะทํางานตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ
ภาคสนามของพืชตระกูลแตงและมะละกอตัดตอสารพันธุกรรม พบวามีสภาพและมาตรการกํากับดูแล
การทดลองที่เหมาะสมรัดกุมและเขมงวดแลว จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีทั้งสองมิไดละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดแตประการใด 
  สําหรับในประเด็นวาผูถูกฟองคดีทั้งสองละเลยตอหนาที่ไมตรวจสอบและทําลาย
มะละกอที่ไดรับการตัดตอสารพันธุกรรมที่ปนเปอนในไรนาของเกษตรกรหรือไมนั้น เห็นวา เม่ือมีการ
รองเรียนใหหยุดการทดลองเพาะปลูกมะละกอตัดตอสารพันธุกรรมในพื้นที่เปด ใหหยุดการแจกจําหนาย
เมล็ดพันธุและตนกลา และมีขาวการแพรกระจายของมะละกอตัดตอสารพันธุกรรมสูสิ่งแวดลอม ผูถูก
ฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่งหยุดแจกจําหนายเมล็ดพันธุหรือตนกลามะละกอ มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีเมล็ดพันธุหรือตนกลาที่จําหนายใหเกษตรกรเปนมะละกอตัดตอสารพันธุกรรม มีคําสั่งใหเก็บ
ตัวอยางมะละกอจากพื้นที่ที่มีการจําหนายเมล็ดพันธุใหเกษตรกร เม่ือพบวามีมะละกอที่ไดรับการตัดตอ
สารพันธุกรรม ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออกประกาศกําหนดพื้นที่ที่ตรวจพบใหเปนเขตควบคุมศัตรูพืช ให
ทําลายมะละกอในแปลงดังกลาวดวยวิธีฝงกลบและจายคาชดเชย เม่ือทําลายหมดแลวจึงออกประกาศ
เพิกถอนเขตควบคุมศัตรูพืช นอกจากนั้นในชวงระหวางป ๒๕๔๗-๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดทําการ
ตรวจสอบมะละกอในแหลงจําหนายที่สําคัญ และในแปลงเกษตรกรพื้นที่ตางๆที่มีความเสี่ยง แตไมพบวา
มีมะละกอตัดตอสารพันธุกรรม จึงเชื่อวาผูถูกฟองคดีทั้งสองไดดําเนินการเฝาระวังและตรวจสอบการ
แพรกระจายของมะละกอตัดตอสารพันธุกรรมในแปลงเกษตรกรอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด อันถือไดวาผู
ถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดละเลยตอหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ กําหนดไว ไมมีเหตุที่ศาล
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จะสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการตรวจสอบมะละกอตัดตอสารพันธุกรรมซ้ําในแปลงของเกษตรกร
อีก  
 
ผลของคําพิพากษา : ยกฟอง         
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(๒๘) คดีประกาศเขตควบคุมมลพิษในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมเก่ียวกับการคุมครองปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย 
 
คําพิพากษา  ศาลปกครองระยอง 
 
คดีหมายเลขดําที่ ๑๙๒/๒๕๕๐ 
คดีหมายเลขแดงที ่ ๓๒/๒๕๕๒ 
 
ประเภทคด ี  ปกครอง 
 
คูความ   นายเจริญ  เดชคุม  ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๗ คน   ผูฟองคดี 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ    ผูถูกฟองคดี 
 
เร่ือง มลพิษ/ คดีพิพาทเกี่ยวกบัการที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติละเลยตอ

หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบตัิหรือปฏิบตัหินาที่ลาชาเกนิสมควร 
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 

๑.ขอเท็จจริงรับฟงไดวาผูถูกฟองคดีไดประชุมพิจารณาเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม
บริเวณพื้นที่มาบตาพุดหลายครั้งเกี่ยวกับการประกาศเขตควบคุมมลพิษ  โดยมีมติในการประชุมเม่ือ
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ มอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาความ
เปนไปไดในการประกาศเขตควบคุมมลพิษเนื่องจากมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบ 
   ตอมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดพิจารณารายงานของกรมควบคุม 
มลพิษแลวมีมติเม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ เห็นวาปจจุบันปญหามลพิษในพื้นที่ในพ้ืนที่มาบตาพุดมี
แนวโนมที่จะรุนแรงมากขึ้นจนอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ไดจึงเห็นสมควร
กําหนดใหพ้ืนที่ตําบลมาบตาพุดเปนเขตควบคุมมลพิษ  เอกสารรายงานของกรมควบคุมมลพิษแนบทาย
การประชุมมีรายละเอียดดังนี้ 
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-  พบสารอินทรียระเหยมากกวา ๔๐ ชนิด เปนสารกอมะเร็ง ๒๐ ชนิด  ใน ๒๐ ชนิด 
พบสารอินทรียระเหยกอมะเร็งที่มีคาเกินระดับการเฝาระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ US-EPA 
จํานวน ๑๙ ชนิด และผลการตรวจวัดแสดงใหเห็นวาไมวาจะเก็บตัวอยางในชวงสั้นๆหรือเก็บตัวอยาง
เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ก็จะพบสารกอมะเร็งเชนเดียวกัน 

-  การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุดสรุปไดวา 
หากแหลงกําเนิดทุกแหลงในพ้ืนที่มาบตาพุดไดระบายมวลสารทางอากาศออกในอัตราสูงสุดตามคาที่
ไดรับอนุญาต จะมีผลทําใหคาความเขมขนของมวลสารในบางพารามิเตอรสูงเกินคามาตรฐานของ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
   -  ผลการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพของสถาบันมะเร็งแหงชาติไดนําเสนอขอมูล 
จากโครงการศึกษาระบาดวิทยาของโรคมะเร็งในประเทศไทยของจังหวัดระยอง ป พ.ศ.๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. 
๒๕๔๔  รายงานวาสถิติการเกิดโรคมะเร็งทุกชนิดและโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของอําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง สูงกวาอําเภออ่ืนๆ เปน ๓ และ ๕ เทาตามลําดับ ซึ่งสาเหตุการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว
สวนหนึ่งมาจากสารเบนซีน 
 
   ๒. แตการดําเนินการที่ผานมาไดมีการมอบหมายใหเทศบาลเมืองมาบตาพุด กรม
โรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) และกรมควบคุมมลพิษ รวมกันดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ โดยใหกรมควบคุมมลพิษประสานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ   
  กนอ.ไดประชุมผูประกอบการในการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อรับทราบ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการประกาศเขตควบคุมมลพิษแตผูประกอบการสวนใหญไมเห็นดวย แม
จะไดมีการจัดทํารางประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เร่ือง กําหนดใหทองที่เขตมาบตาพุด 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เปนเขตควบคุมมลพิษ แตก็ไมไดมีการ 
 
   ๓. ศาลเห็นวาเหตุที่มิไดมีการประกาศกําหนดใหทองที่เขตตําบลมาบตาพุดเปนเขต
ควบคุมมลพิษตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดจัดทํารางประกาศเสนอตอผูถูกฟอง
คดีนั้นนาจะเปนเพราะผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญไมเห็นดวย  เพราะปรากฏขอเท็จจริง
วาผูถูกฟองคดีไดให กนอ. จัดตั้งงบประมาณรวมกับระดมทุนจากผูประกอบการในพื้นที่ แต
ผูประกอบการเปนผูออกงบประมาณในโครงการแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษมากกวา กนอ. และ
รายไดของ กนอ.ยอมไดจากผูประกอบการในพื้นที่นั่นเอง  เม่ือผูประกอบการสวนใหญซึ่งเปนผูออกเงิน
ไมเห็นดวยในการประกาศใหเปนเขตควบคุมมลพิษเน่ืองจากเกรงเสียภาพลักษณวาเปนผูกอมลพิษ 
ยอมเปนสาเหตุที่สําคัญที่ทําใหไมมีการประกาศใหพ้ืนที่มาบตาพุดเปนเขตควบคุมมลพิษ   
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    จากพยานหลักฐานรับฟงวาเขตเทศบาลมาบตาพุดเปนพ้ืนที่ซึ่งมีปญหามลพิษซึ่งมี
แนวโนมที่จะรายแรงถึงขนาดเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบ
เสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

  ๔. ตอมาเมื่อไดมีการตั้งคณะอนุกรรมเฉพาะกิจขึ้นสองคณะทําหนาที่แกไขปญหา
มลพิษและกําหนดการพัฒนาในพื้นที่ จังหวัดระยองตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลงานเพียงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ พิจารณากําหนดแนวทางการศึกษาความสัมพันธดานสุขภาพอนามัย
ของประชาชนกับปริมาณสารมลพิษ การกําหนดคามาตรฐาน VOCs ๙ ชนิด และประกาศบังคับใชคา
มาตรฐาน การติดตาม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการดําเนินการของโรงงาน แตเห็นวาปญหามลพิษก็ยัง
ไมมีแนวโนมลดลงนอยกวาเดิม ตรงกันขามกลับมากขึ้นกวาเดิม จึงสมควรที่ผูถูกฟองคดีจะประกาศให
ทองที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเปนเขตควบคุมมลพิษเพ่ือดําเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษได 

  
   ๕. ผูถูกฟองคดีไมอาจใชอํานาจดุลพินิจโดยอางเหตุวาขณะนี้โรงงานอุตสาหกรรมเกือบ
ทั้งหมดใหความรวมมือในการแกไขปญหามลพิษตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ เพราะเปนเรื่อง
รีบดวนที่จะตองดําเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษโดยเร็วที่สุด มิใชอางงวามีแผนกําหนดมาตรการ 
งบประมาณ เปาหมาย ระยะเวลาและเฝาระวังในเรื่องมาตรการลดมลพิษ ลดปริมาณการปลอยทิ้ง
อากาศเสีย น้ํา และปริมาณของเสีย เพราะการดําเนินการเหลานั้นไดดําเนินการมานานแลวแตยังไม
สามารถควบคุมลดและขจัดมลพิษได  

การที่ผูถูกฟองคดีมิไดประกาศใหทองที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและพื้นที่ขางเคียง
เปนเขตควบคุมมลพิษจึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร 

 
  ๖. โรงงานอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่กอมลพิษสูง เชน โรงกลั่น
น้ํามัน โรงแยกกาซธรรมชาติ โรงงานผลิตเหล็กและเหล็กกลา โรงงานเคมีและปุยเคมี โรงงานไฟฟาถาน
หิน ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดงและนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออกโดยทั้งหมดตั้งอยูในเทศบาลมาบตาพุด  ขอเท็จจริงจากการศึกษาวิเคราะหและการตรวจสอบ
พ้ืนที่ของผูเกี่ยวของเปนเวลาหลายปตลอดมา สรุปไดวาประชาชนที่อยูในทองที่เขตเทศบาลเมอืงมาบตา
พุดไดรับผลกระทบจากมลพิษโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด  ดังน้ันผูถูกฟองคดีตองออกประกาศให
ทองที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมดเปนเขตควบคุมมลพิษ  
 
  ๗. สวนพื้นที่ขางเคียงที่ไดรับผลกระทบจากมลพิษดวยน้ัน ศาลเห็นวาขอเท็จจริงใน
สํานวนคดีปรากฏพยานหลักฐานผลการตรวจสอบมีขอมูลที่ชัดเจนวานอกจานิคมอุตสาหกรรมทั้ง ๓ 
แหงขางตนซ่ึงตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดแลว ยังมีนิคมอุตสาหกรรมเอเชียอีก ๑ แหงซ่ึงตั้งอยู
ในทองที่ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยองอยูตอเน่ืองกับทองที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
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โรงงานอุตสาหกรรมตางๆที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมเอเชียเปนอุตสาหกรรมหนักเชนกันและปรากฏ
ขอเท็จจริงวาคุณภาพน้ําทะเลชายฝงสถานีหาดพยูน ในป  พ.ศ.๒๕๔๔ แบคทีเรียกลุมโคลีฟอรมทั้งหมด
มีคาเกินคามาตรฐาน และพบวาในป ๒๕๔๔ และ ป ๒๕๔๕ เหล็กมีคาเกินคามาตรฐาน  นอกจากนั้น
เม่ือพิจารณาการประกาศกําหนดเขตควบคุมมลพิษของผูถูกฟองคดีที่ประกาศไปแลว ๑๗ พ้ืนที่ใน ๑๒ 
จังหวัด ปรากฏวาเปนการประกาศเขตควบคุมมลพิษทั้งจังหวัด ทั้งอําเภอหรือทั้งตําบลมิใชประกาศ
เพียงบางสวน เม่ือทองที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีพ้ืนที่บางสวนของตําบลเนินพระ ตําบลทับมา และ
ตําบลมาบขา อําเภอเมืองจังหวัดระยอง ซึ่งสวนหนึ่งเปนเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและใหประกาศเปน
เขตควบคุมมลพิษ ดังน้ันพ้ืนที่ในสวนที่เหลือของตําบลก็สมควรประกาศใหเปนเขตควบคุมมลพิษดวย 
จึงเห็นวาผูถูกฟองคดีตองประกาศใหทองที่ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ทั้งตําบลและ
ทองที่ตําบลเนินพระ ตําบลมาบขา และตําบลทับมา อําเภอเมืองรยะอง เปนเขตควบคุมมลพิษ 
  

พิพากษาใหผูถูกฟองคดีประกาศใหทองที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด รวมทั้ง
ตําบลเนินพระ ตําบลมาบขาและตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง ทั้งตําบล  ตลอดจนทองที่ตําบลบาน
ฉาง อําเภอบานฉาง ทั้งตําบล เปนเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือดําเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษ ตามที่
กําหนดไวในกฎหมายตอไป ทั้งน้ีใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคํา
พิพากษา 
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(๒๙) คดีแมเมาะ (ปกครอง) 
 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมเก่ียวกับการคุมครองปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย 
 
คําพิพากษา    ศาลปกครองเชียงใหม 
 
คดีหมายเลขดําที่  ๑๔๐-๑๔๒,๑๙๐,๑๙๑,๑๙๙/๒๕๔๖, ๒๔๔/๒๕๔๗, ๔,๖๐-๗๐/๒๕๔๘ 
คดีหมายเลขแดงที่   ๖๐-๗๗/๒๕๕๒, ๖๔/๒๕๔๘  
 
ประเภทคดี   ปกครอง 
 
คูความ   นายคํา  อินคําปาหรืออินจําปา ที่ ๑ กับพวก    ผูฟองคดี 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๑,  

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กรมทรัพยากรธรณี เดิม) ที่ ๒, 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ที่ ๓,  
ทรัพยากรธรณีจังหวัดลําปาง ที่ ๔, กรมควบคุมมลพิษ ที่ ๕,  
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๖,  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่ ๗    ผูถูกฟองคดี 

 
เร่ือง  มลพิษ/ละเมิดทางปกครองอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามกฎหมาย/เรียก

คาเสียหาย และฟนฟูสภาพแวดลอม 
 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- พ.ร.บ. สิ่งและรักษาสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ม. ๙๖  
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๒๔ มาตรา ๔๓๘     
  วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๔๔ มาตรา๔๔๖  
- ประกาศวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงไฟฟา  
  เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู 
  สิ่งแวดลอม ประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙  
- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๔๔)   
  เร่ือง กําหนดใหโรงไฟฟาแมเมาะ เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม 
  ปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูอากาศ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ 
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออก 
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  ตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
  พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรื่อง  
  กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออก 
  ตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ   
  พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศ 
  โดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง บังคับวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘  

 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผูถูกฟองคดีที่ ๗ เปนผูประกอบการที่กอใหเกิด
ฝุนละอองแตไมถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๗ กอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดของการรั่วไหลหรือแพรกระจาย
ของฝุนละอองซึ่งเปนมลพิษ และไมอาจถือไดวาผูถูกฟองคดีปลอยทิ้งอากาศเสียเกินกวาคามาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกําหนด เพราะเมื่อแหลงที่มาของฝุนละอองดังกลาวสวนใหญมิไดเกิดจากการปลอยทิ้ง
อากาศเสียของผูฟองคดี แมจะปรากฏอยูจํานวนหนึ่งที่ไมทราบวามาจากแหลงใด แตก็มีเพียงรอยละ ๒๐ 
ประกอบกับจํานวนฝุนละออง ไมไดแตกตางจากสถานที่อ่ืน ดังน้ันผูถูกฟองคดีที่ ๗ จึงไมละเลยตอ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการควบคุมกําจัดฝุน 
 

ผูถูกฟองคดีที่ ๗ เปนผูประกอบการที่กอใหเกิดกาซซัลเฟอรไดออกไซด โดยไมปรากฏ
วามีปจจัยอ่ืนหรือสถานประกอบการอื่นเปนผูปลอยมลพิษในพื้นที่ดังกลาว ประกอบกับในคดีแพงของ
ศาลจังหวัดลําปางฟงไดวา กาซดังกลาวที่เกิดจากโรงไฟฟาแมเมาะทําใหเกิดมลภาวะจริง และกรณี
ดังกลาวเกิดจากการที่ผูถูกฟองคดีมิไดบําบัดอากาศเสียใหมีคาไมเกินมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
กอนที่จะปลอยสูบรรยากาศและเครื่องกําจัดกาซใชไดเพียง ๒ เครื่อง ซึ่งผูถูกฟองคดีทราบอยูแลวจึง
แสดงใหเห็นวาเหตุการณดังกลาวผูถูกฟองคดีสามารถคาดการณไดลวงหนาและปองกันไมใหเกิดขึ้นได 
จึงมิใชเหตุสุดวิสัยตาม มาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ถือเปนการละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
 

- ฟงไมไดวาผูฟองคดีปวยเปนโรคพิษซัลเฟอรไดออกไซด เน่ืองจากโรคดังกลาวเปน
โรคปอดอักเสบจากฝุนถานหิน ควัน และเขมาจากการเผาไหมถานหินและฝุนละอองในอากาศ  แตกลับ
ปรากฏวาผูฟองคดีไมไดปลอยทิ้งอากาศเสียประเภทฝุนละอองเกินกวามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 
ประกอบกับผลการตรวจของแพทยบางสํานวนวาผูฟองคดีไมไดมีสาเหตุมาจากฝุนถานหิน  
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เม่ือปรากฏวาระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงสิงหาคม ๒๕๔๑ ผูถูกฟองคดี
ไดกอใหเกิดมลพิษ โดยปลอยอากาศเสียมีคาเฉลี่ยความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซดใน
บรรยากาศโดยทั่วไปเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวผูฟองคดีทั้ง ๑๙ สํานวนอางวา
ปวยดวยอาการของโรคทางเดินหายใจ โรคปอดระคายเคืองตอเยื่อบุผนังตามรางกาย ซึ่งการตรวจ
ดังกลาวจะมิไดมีการวัดคุณภาพอากาศและเปนการตรวจภายหลังจากที่ไมมีความเขมขนของกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดที่จะเปนอันตรายก็ตาม ประกอบกับผูเชี่ยวชาญไดเบิกความวากาซซัลเฟอรได
ออกไซดหากไดรับนาน ๆ อาจจะมีผลกระทบตอสุขภาพ จึงนาเชื่อวาผูฟองคดีไดรับผลกระทบจากกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด เปนกรณีที่ผูฟองคดีกระทําละเมิดตาม พ.ร.บ. สิ่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๖  
 

คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง มิไดมีความหมายเฉพาะ
คาใชจายทั้งหมดที่ทางราชการตองรับภาระจายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นเทานั้น แตยังมีความ
หมายถึงคาสินไหมทดแทนหรือคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายจากการที่แหลงกําเนิดมลพิษที่
กอใหเกิดความเสียหายชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย หรือทรัพยสินของผูอ่ืนเสียหายดวย  ซึ่งตองนํา
หลักเกณฑเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดมาใช   จึงพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๗ ชําระ
คาเสียหายแกผูฟองคดีในสวนที่คดีไมขาดอายุความ ไดแกคาทดแทนการเสื่อมสมรรถภาพสุขภาพ
อนามัยและความสูญเสียทางดานจิตใจ และคาเสียหายเพ่ือเปนการลงโทษตอการฝาฝนกฎหมาย การ
ละเมิดซึ่งมีพฤติการณรายแรง ซึ่งตองพิจารณาจากระยะเวลาที่ผูฟองคดีรายนั้นอยูในพ้ืนที่ดังกลาวจริง
เปนสําคัญ   
 

-  ประเด็นผูถูกฟองคดีจะตองหยุดหรือระงับการกระทําละเมิด หรือตองหยุดการผลิต
กระแสไฟฟาดวยถานหินลิกไนต และจะตองจัดการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพอากาศบริเวณ
อําเภอแมเมาะ ใหกลับคืนสูสภาพดีดังเดิม โดยคาใชจายของผูถูกฟองคดีหรือไม เพียงใด นั้น 
 

เม่ือปจจุบันผูถูกฟองคดีที่๗ ติดตั้งและซอมแซมเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดให
ใชการไดครบถวนแลว จึงถือไดวาผูฟองคดีที่ ๗ ไดหยุดหรือระงับการกระทําละเมิดแลว ตลอดจนได
ปองกันมิใหกาซดังกลาวฟุงกระจายไปในอากาศแลว ประกอบกับคุณภาพอากาศไมมีกาซดังกลาวเกิน
กวาที่กฎหมายกําหนด และพืชผลและทรัพยสินของชาวบานเสียหายเพียงครั้งเดียวโดยไมมีผลตอเน่ือง
ตามมา จึงฟงไมไดวาสภาพแวดลอมและคุณภาพอากาศไดรับผลกระทบอันจะตองสั่งใหผูถูกฟองทําการ
ฟนฟู 
 

- พิพากษาใหผูถูกฟองคดี ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี รวมเปนเงินจํานวน 
๒๔,๗๑๕,๒๐๐ บาท หากผูฟองคดีรายใดไดรับคาสินไหมทดแทน กรณีเปนผูปวยที่ไดรับผลกระทบจาก
กาซซัลเฟอรไดออกไซดหรือที่อาจจะไดรับผลกระทบในชวงระหวางวันที่ ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ ของ
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อําเภอแมเมาะ กรณีผูปวยนอกจากผูถูกฟองคดีไปแลว ใหหักออกจากคาสินไหมทดแทนตามคํา
พิพากษานี้ แตไมเกินรายละ ๓,๐๐๐ บาท คําขออื่นนอกจากนี้ใหยก  
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(๓๐) คดีมาบตาพุด ฟองใหโรงงานปฏบิัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ 

 
กลุมคด ี  สิ่งแวดลอมเก่ียวกับการคุมครองปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย 
 

คําสั่ง    ศาลปกครองกลาง 

คดีหมายเลขดําที่  ๙๐๘/๒๕๕๒ 

 

คําสั่ง    ศาลปกครองสูงสุด 

คดีหมายเลขดําที่ ๙๐๘/๒๕๕๒ 

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๕๒/๒๕๕๓ 

 

คูความ   สมาคมตอตานสภาวะโลกรอนที่ ๑ กับพวกรวม ๔๓ คน  ผูฟองคดี 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่ ๑ กับพวกรวม ๘ คน ผูถูกฟองคดี 

 

เร่ือง สิ่งแวดลอม/ คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของ
รัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 

 

กฎหมายที่เก่ียวของ 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗  

- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
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  ๑. ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรอง
ไวยอมไดรับความคุมครอง  การที่ยังไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการใชสิทธิดังกลาว  ไมใชเหตุที่องคกรของรัฐจะยกขึ้นมาเปนขออางเพื่อปฏิเสธไมใหความคุมครอง
สิทธิดังกลาว  เพราะโดยหลักการการใชการตีความกฎหมาย เจตนารมณตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญซ่ึง
เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศจะมีผลตามที่บัญญัติโดยทันที  ไมวาจะมีบทบัญญัติใหตองมีการตรา
กฎหมายกําหนดรายละเอียดในเรื่องดังกลาวหรือไม  ดังนั้นโครงการหรือกิจกรรมใดที่ผูถูกฟองคดีทั้ง
แปดจะออกใบอนุญาตใหดําเนินการ หากเปนโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรงทั้งทางดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ  จะกระทํามิไดจนกวาจะ
ดําเนินการตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญเสียกอน โดยเริ่มจากการที่ตองทําการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน จะตองจัดใหมีกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย และจะตองใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทน
องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพใหความเห็นประกอบกอน  เม่ือผูถูกฟองคดีทั้งแปดรับในคํา
รองอุทธรณวาเม่ือยังไมมีการตราพระราชบัญญัติออกมาใชบังคับเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๖๗ จึง
ไมตองดําเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๖๗ กอนอนุญาตใหดําเนินการ  คดีนี้จึงนาเชื่อวาผูถูกฟองคดีทั้ง
แปดไมไดดําเนินการตามมาตรา ๖๗ การกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งแปดจึงนาจะไมชอบดวยกฎหมาย  
คําฟองของผูฟองคดีทั้งสี่สิบสามคนจึงมีมูล 

 

   ๒. ตามที่ผูถูกฟองคดีทั้งแปดอุทธรณวาโครงการหรือกิจกรรมไดผานการทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการกอนที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ บังคับใชแลว  ศาลปกครองสูงสุดเห็นวานั่นเปนเพียง
ขั้นตอนหนึ่งของการดําเนินการตามมาตรา ๖๗ แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งทั้งหมดมีถึงสาม
ขั้นตอน  เพราะยังจะตองดําเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในชุมชนและ
จัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย  และใหองคการอิสระให
ความเห็นประกอบดวย  กอนที่ผูถูกฟองคดีทั้งแปดจะสามารถพิจารณาออกใบอนุญาตอันจะทําใหผูมี
สวนไดเสียทั้งสามสิบหกคนจะดําเนินการตามโครงการได  อุทธรณของผูถูกฟองคดีทั้งแปดและผูมีสวน
ไดเสียทั้งสามสิบหกคนฟงไมขึ้น 

   ๓. โครงการหรือกิจกรรมที่ผูถูกฟองคดีทั้งแปดไดใหความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต 
ใหดําเนินการลวนเปนโครงการหรือกิจกรรมที่ประกอบดวยโรงงานอุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูง  ดังเชน
โรงงานที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการมากอนแลว ซึ่งอาจไปเพิ่มมลพิษในพ้ืนที่มาบตาพุดและบริเวณ
ใกลเคียงและอาจกอใหผูฟองคดีทั้งสี่สิบสามไดรับความเดือดรอนเพ่ิมเติมได  ซึ่งในเรื่องมลพิษน้ี
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ประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณดังกลาวไดยื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตอศาลปกครองระยองและศาล
ปกครองระยองไดมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการประกาศใหพ้ืนที่มาบตาพุดและพื้นที่
ใกลเคียงเปนเขตควบคุมมลพิษแลว   หากใหมีการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามที่ไดรับ
อนุญาตตอไปจนกระทั่งโครงการสรางเสร็จและมีการดําเนินการผลิตแลว ก็จะทําใหผูฟองคดีทั้งสี่สิบสาม
คนและประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกลาวอาจไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายดังที่อางมาในคําฟอง  อัน
อาจเปนการยากที่จะเยียวยาแกไขความเดือดรอนในภายหลัง ซึ่งปจจุบันเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปถึง
ปญหาจองมลพิษที่เกิดขึ้นอยูอยางตอเน่ืองในเขตอุตสาหกรรมตําบลมาบตาพุดและบริเวณใกลเคียงและ
เกิดความเสียหายที่ที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดังกลาวตลอดเวลาอยาง
หลีกเลี่ยงไมได  ซึ่งความเสียหายที่เกิดจากปญหาสิ่งแวดลอมโดยสวนใหญมักสงผลตอเนื่องยาวนาน
กวาความเสียหายอันเกิดจากกรณีละเมิดทั่วๆ ไป แมอาจมองวามิไดสงผลในทันทีแตก็เห็นวายอมสงผล
ในอนาคต  โดยเฉพาะความเสียหายตอสุขภาพอนามัยของชุมชนในทองที่นั้น  ซึ่งเปนความเสียหายที่ไม
อาจแกไขเยียวยาไดโดยงาย หรือไมสามารถคํานวณเปนมูลคาความเสียหายได   จึงเห็นสมควรใหผูถูก
ฟองคดีทั้งแปดไดตรวจสอบและศึกษาพิจารณากอนที่พิจารณาอนุมัติใหมีการดําเนินการตามโครงการ
ทั้ง ๗๖ โครงการ ตามนัยมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญใหครบถวนตามอํานาจหนาที่  ตองเขาใจ
วามาตรการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวโดยการชดใชคาเสียหาย  ถือเปนมาตรการที่ไมได
แกปญหาในเรื่องของสิ่งแวดลอมใหหมดไปไดอยางแทจริงเม่ือเทียบกับมาตรการอื่น เชน มาตรการ
ปองกันเพ่ือไมใหเกิดปญหาขึ้น  ซึ่งเปนสิ่งที่ปฏิบัติกันในประเทศทั้งหลายที่พัฒนาแลวในการแกปญหา
สิ่งแวดลอมอยางไดผล  ตามนัยมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญก็เปนการบัญญัติรับขอความคิดใน
เรื่องดังกลาวมาบัญญัติไว  ดังนั้นปญหาในเรื่องการอนุมัติใหมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมโดยไมได
มีการตรวจสอบและศึกษาพิจารณาผลการประเมินในเรื่องตาง ๆ ตามนัยมาตรา ๖๗ เสียกอน  หากใหมี
การดําเนินการตอไปยอมกอใหเกิดความเสียหายมากยิ่งกวาการระงับโครงการหรือกิจกรรมไวกอน  
กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอน
การพิพากษาตามคําขอของผูฟองคดีทั้งสี่สิบสามคน 

    ๔. ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาการใหความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเปนแนว
ปฏิบัติในการบริหารราชการแผนดินที่วาบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ ยังไมมีผลบังคับทันที
เพราะมีบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๓๐๓ (๑)  ขัดตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวาโครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพตองดําเนินการตามมาตรา ๖๗ ทันทีนับแตวันที่รัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับตามคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๒  ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๖ วรรคหาบัญญัติวาคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลและองคกรอ่ืนของรัฐ ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงตองผูกพันตามแนวคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงมีผลผูกพันให
คณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง   ขอเท็จจริงตาง ๆ 
แสดงใหเห็นถึงการขาดการติดตามและการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังของผูถูกฟองคดีที่เกี่ยวของ  
หนวยงานของรัฐก็มิไดดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  กรณีจึงเปนความ
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รับผิดชอบของผูถูกฟองคดีโดยตรงที่มิไดดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว  ดังน้ันการ
ที่ผูถูกฟองคดีทั้งแปดอุทธรณวา อาจถูกฟองใหตองรับผิดทั้งคดีอาญาและคดีแพงน้ัน  ก็สืบเนื่องมาจาก
การละเลยลาชาของผูถูกฟองคดีเองที่ไมปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว  ทั้งที่
มาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช 

๕.  หากจะเกิดปญหาอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐจากคําสั่งกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของศาล ก็เปนเรื่องที่สืบเนื่องโดยตรงมาจาก
การละเลยไมดําเนินการหรือความลาชาของผูถูกฟองคดีเองที่ไมปฏิบัติตามารัฐธรรมนูญ  การที่เจาของ
โครงการหรือกิจกรรมนั้นจะตองชะลอการดําเนินการกอสรางตองเสียเวลาและคาใชจายในการ
ดําเนินการ  อันอาจสงผลกระทบตอธุรกิจและเศรษฐกิจของภาคเอกชน รวมทั้งมีผลกระทบตอการ
บริหารงานดานเศรษฐกิจของรัฐจังมิใชเนื่องมาจากคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อ
บรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของศาลโดยตรง  อยางไรก็ตามเห็นวาความเสียหายที่เจาของ
โครงการไดรับอาจเปนเพียงชวงระยะหน่ึง อันเปนผลสืบเน่ืองจากการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  เพ่ือใหหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติอนุญาตไดพิจารณาผลการ
ประเมินในเรื่องตางๆ ใหครบถวนตามกฎหมาย  ทั้งน้ีหากเปนการกระทบสิทธิของเจาของโครงการแตก็
มิไดเปนการจํากัดสิทธิโดยสิ้นเชิง   เพียงแตโครงการใดเปนโครงการรุนหรือกิจกรรมใดที่อยูในประเภท
ที่มีผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงก็ตองดําเนินการตามมาตรา ๖๗ แหงรัฐธรรมนูญใหครบถวนกอน  
ประกอบกับโครงการเหลานั้นตองมีความรับผิดชอบผลกระทบผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และให
ความสําคัญถึงสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่จะตองสุมเสี่ยงกับการไดรับมลพิษจาก
ผลิตผลของการดําเนินการผลิตดวย   ประกอบกับมาตรการปองกันเพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตอระบบ
สิ่งแวดลอมเสียตั้งแตตนจะเปนผลดียิ่งกวาการปลอยใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมลุกลามแลวจึงเยีย
ยาในภายหลัง  ดังนั้นการปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสุขภาพจากภาวะมลพิษดังกลาว  จึง
เปนขอที่ควรจะพิจารณาเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบตอคุณภาพชีวิตที่ดีตอสังคม  ซึ่งเปนหลักคุมครอง
สิทธิในชีวิตและรางกายของประชาชนควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจทางดานอุตสาหกรรม  ศาล
ปกครองจึงเห็นวาไมเปนปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐ 

   ๖. ใบอนุญาตใหประกอบโครงการหรือกิจกรรมตามฟองมีสภาพเปนคําสั่งทางปกครอง
ที่นอกจากจะตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายฉบับที่ใหอํานาจแลวยังตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายฉบับ
อ่ืนๆ อีกทั้งตองไมขัดตอรัฐธรรมนูญ  หากการใชอํานาจไปขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ และ
รัฐธรรมนูญแลว  ยอมทําใหการออกใบอนุญาตของผูถูกฟองคดีหรือเจาหนาที่ที่มีอํานาจไมชอบดวย
กฎหมายและอาจถูกเพิกถอนไดโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจ ผูบังคับบัญชาหรือศาล   ซึ่งตามนับตั้งแต
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับ  หากมีการไมดําเนินการตามรัฐธรรมนูญใหถูกตองกอนการออก
ใบอนุญาตใบอนุญาตดังกลาวจึงนาจะไมชอบดวยกฎหมายที่อาจถูกเพิกถอนได  ประกอบกับกรณีนี้เปน
กรณีที่ผูถูกฟองคดีทั้งแปดสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรมตามคําสั่งศาล  ผูถูกฟองคดีทั้งแปดยอมมี
อํานาจโดยฐานอํานาจจากคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
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   ๗. เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไมไดใหนิยาม ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
ไว  ซึ่งวิญูชนอาจเขาใจความหมายกวาง แคบ แตกตางกันออกไป  ซึ่งยอมเปนปญหาที่ศาลปกครอง
ชั้นตนจะตองวินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดีตอไป  แตในชั้นนี้เม่ือพิจารณาเบื้องตนตามประเภทลักษณะของ
โครงการหรือกิจกรรมแลว  ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา  บางโครงการหรือกิจกรรมไมนาจะกอใหเกิด
ผลกระทบอยางรุนแรงอยางชัดเจน  แตเปนโครงการหรือกิจกรรมที่มุงควบคุมหรือบําบัดมลพิษหรือ
ติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมเทานั้น  จึงยังไมสมควรที่จะมีคําสั่งกําหนดมาตรกรหรือวิธีการคุมครองเพื่อ
บรรเทาทุกขชั่วคราวกอนพิพากษา   สวนโครงการที่เหลือเม่ือพิจารณาตามประกาศของผูถูกฟองคดีที่ 
๔ เร่ืองโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงทั้งดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพไดกําหนดไว ๘ ประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่
รุนแรง  และตามรางประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้ง
ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพกําหนดไว ๑๙ โครงการ  ซึ่งไดผานการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนมาแลว  และเปนโครงการหรือกิจกรรมที่เจาหนาที่ของรัฐไดกําหนดใหเปน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงน้ัน  ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา
โครงการหรือกิจกรรมสวนที่เหลือ  เปนประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไวในประกาศดังกลาวจึง
นาเชื่อวาเปนโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

 

   จึงมีคําสั่งแกคําสั่งศาลปกครองชั้นตนจากใหผูถูกฟองคดีทั้งแปดสั่งระงับโครงการหรือ
กิจกรรมตามเอกสารหมายเลข ๗ ทายคําฟองไวเปนการชั่วคราว  จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน  ยกเวนโครงการหรือกิจกรรมที่ไดรับใบอนุญาตกอนวาประกาศใชบังคับ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐  โครงการหรือกิจกรรมที่ไมไดกําหนดใหเปนประเภทที่ตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ทั้งน้ีไม
รวมถึงการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ   เปนใหผูถูก
ฟองคดีทั้งแปดสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรมตามเอกสารหมายเลข ๗ ทายคําฟองไวเปนการชั่วคราว  
จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน  ยกเวนโครงการหรือกิจกรรมประเภท
อุตสาหกรรมลําดับที่ ๑๖, ๒๒ , ๓๗, ๔๑,๔๕, ๕๐ และ ๕๔ และประเภทคมนาคม ลําดับที่ ๒ ลําดับที่ ๓ 
ลําดับที่ ๔ และลําดับที่ ๖ นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
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(๓๑) คดีศาลรัฐธรรมนูญ ๓/๒๕๕๒  (สภาพบังคับของสิทธิดานสิ่งแวดลอมตามรัฐธรรมนูญ) 
 
กลุมคด ี สิ่งแวดลอมเก่ียวกับการคุมครองปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย 
 
คําวินิจฉัย ศาลรฐัธรรมนญู 
 
เลขคด ี  คําวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๒ 
 
ประเภทคดี     บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
 
คูความ  นายไพบูลย กองเกิด ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๑๑ คน    ผูฟองคดี   

                   องคการบริหารสวนตําบลคาํมวง กับพวกรวม ๓ คน   ผูถูกฟองคดี 

เร่ือง ศาลปกครองสูงสุดสงประเด็นใหศาลรฐัธรรมนูญวินิจฉยัตามคําขอของผูฟองคดี วา
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ 
วรรคหนึ่ง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง หรือไม  

 
กฎหมายที่เก่ียวของ   

- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๓๕ 
มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง 
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง 

 
ประเด็นสําคัญในการพิจารณา และผลคําพิพากษา 
  คําวินิจฉัยสืบเนื่องจากผูฟองคดีฟองวา การดําเนินโครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยของผูถูกฟองคดี เปนโครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง บัญญัติวาจะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดาน
สิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็นประกอบกอนมีการ
ดําเนินโครงการ เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาว การดําเนินการ
โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยของผูถูกฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
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  ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา ขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรค
สอง ยังไมมีกฎหมายเฉพาะ จึงตองพิจารณาตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งปรากฏวา 
โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอย มิไดถูกกําหนดใหเปนโครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๔๖ วรรคหน่ึงแหงพระราชบัญญัติดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีมิได
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จึงไมมีผลทําใหการดําเนินโครงการระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยของผูถูกฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย  
  ผูฟองคดีอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดวา โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยของผูถูก
ฟองคดีเปนโครงการที่มีผลกระทบรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมซึ่งอยูในเง่ือนไขตองปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง การที่ศาลปกครองชั้นตนยก พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งขึ้นวินิจฉัยเทียบเคียง จะทําใหโครงการที่มีผลกระทบรุนแรงของผูถูกฟอง
คดีไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว เทากับวาเปนการหยิบยกกฎหมายขึ้นบังคับทําให
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ วรรคสอง ถูกยกเวน ไมสามารถนํามาใชได ผูฟองคดีขอใหศาล
ปกครองสูงสุดสงประเด็นใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ 
วรรคหนึ่ง ซึ่งเปนกฎหมายที่จะใชบังคับแกคดี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรค
สอง 
  ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวพิจารณา แตเนื่องจากในขณะวินิจฉัยมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ และเห็นวารัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง มีหลักการเดียวกัน
กับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง จึงวินิจฉัยคํารองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสองแทน 
  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ พ.ศ.๒๕๓๕ ตราขึ้นใชบังคับกอน 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีเจตนารมณเพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขามีสวนรวมในการสงเสริมรักษา
และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งใหอํานาจฝาย
บริหารประกาศกําหนดประเภทโครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ือใช
บังคับกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะดําเนินโครงการใหตองปฏิบัติตามที่กฎหมายดังกลาว
กําหนด ซึ่งถือเปนมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุมครองประโยชนของรัฐและชุมชนในการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม จึงเปนบทบัญญัติที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรค
สองแลว  พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง 
  อยางไรก็ตาม  รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มีเจตนารมณตองการใหสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญบังคับใชไดทันทีโดยไมตองรอการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการ การบังคับใชพ.ร.บ.สิ่งแวดลอม
ฯ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง จึงตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง
ดวย ดังนั้นหากปรากฏวาโครงการใดไมวาจะถูกกําหนดใหตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง หรือไม หากปรากฏวาเปน
โครงการที่ อ าจก อ ให เ กิ ดผลกระทบอย า ง รุ นแรงต อชุ มชนทั้ ง ด านคุณภาพสิ่ ง แวดล อม 

  104



ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ บุคคลหรือชุมชนยอมมีสิทธิฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหโครงการ
นั้นๆตองดําเนินการตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง กําหนดไวได 
   
ผลคําวินิจฉัย :  

พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง 
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