
 

สรุปประเด็นค ำฟ้อง 

ชำวบ้ำนอมก๋อยยื่นฟ้องศำลปกครองเชียงใหม่ 

ขอให้เพิกถอนรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

“เพื่อคุ้มครองสิทธิการด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน” 

วันที่ 4 เมษำยน 2565 ณ ศำลปกครองเชียงใหม่ 

หมู่บ้ำนกะเบอะดิน หมู่ที่ 12 ต ำบลอมก๋อย อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นที่ตั้งของโครงกำรเหมืองแร่

ถ่ำนหิน เป็นหมู่บ้ำนของชำวไทยกลุ่มชำติพันธุ์ “กะเหรี่ยงโปว์” ตั้งชุมชนอำศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่ำวมำตั้งแต่ปี 2382  

มีอำยุรวมประมำณ 182 ปี  ซึ่งเมื่อปี 2543 มีบริษัท 99 ธุวำนนท์ จ ำกัด ยื่นค ำขอออกประทำนบัตรท ำเหมืองแร่ถ่ำนหิน 

เนื้อที่ประมำณ 284 ไร่ 30 ตำรำงวำ โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ยื่นต่อหน่วยงำนรัฐ

และผ่ำนควำมเห็นชอบเมื่อปี 2554 โดยประชำชนในพื้นท่ีไม่ทรำบข้อเท็จจริงในรำยละเอียดของโครงกำร 

จนต่อมำเมื่อปี 2562 มีกำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นเพื่อน ำไปประกอบกำรขอประทำนบัตรตำมกฎหมำยแร่ฉบับ

ใหม่ (พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560) ท ำให้ประชำชนในพื้นท่ีทรำบรำยละเอียดโครงกำรและมีควำมห่วงกังวลถึงผลกระทบที่

จะเกิดขึ ้นหำกมีเหมืองแร่ถ่ำนหินในชุมชน จึงเกิดกระแสคัดค้ำนและกำรลุกขึ ้นมำใช้สิทธิปกป้องสิ ่งแวดล้อมและ

ทรัพยำกรธรรมชำติ และวิถีชีวิตของชำวอมก๋อย โดยชำวบ้ำนพบข้อพิรุธในรำยงำน EIA หลำยประกำร มีกำรใช้สิทธิตำม

รัฐธรรมนูญยื่นหนังสือขอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทบทวนรำยงำน EIA ของโครงกำรเหมืองแร่ถ่ำนหิน ค ำขอประทำนบัตรที่

1/2543 ต ำบลอมก๋อย อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ ่งหน่วยงำนที่เกี ่ยวข้องกลับยังยืนยันมติเดิม คือเห็นชอบให้  

น ำรำยงำน EIA ดังกล่ำวไปใช้ได้ 

น ำมำสู ่กำรใช้สิทธิทำงศำลในกำรฟ้อง “ขอให้เพิกถอนรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)”  

ต่อศำลปกครองเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงำนที่ถูกฟ้องได้แก่ 

1. คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่   

เป็นคณะกรรมกำรที่จัดตั้งขึ้นตำมมำตรำ 51 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม

แห่งชำติ พ.ศ.2535 มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำให้ควำมเห็นรำยงำน EIA อันเป็นเงื่อนไขส ำคัญต่อกำรได้รับ

ใบอนุญำตประทำนบัตรท ำเหมืองแร่ถ่ำนหิน 

2. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม  

ในฐำนะที่ปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของ คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำน  

EIA และมีอ ำนำจหน้ำที่ตรวจสอบและพิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อรำยงำน EIA 
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กำรยื ่นฟ้องคดีนี ้ต ่อศำลปกครองเชียงใหม่ ในวันที ่ 4 เมษำยน 2565 เป็นกำรรวมตัวกันเพื ่อปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาวอมก๋อย โดยมีตัวแทนชุมชนจำกหมู่บ้ำนกะเบอะดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงกำร

เหมืองถ่ำนหิน ชุมชนบนเส้นทำงขนส่งแร่ และประชำชนที่อำศัยอยู่ในอ ำเภออมก๋อย รวม 50 คน และมีผู ้ร่วมลงชื่อ

สนับสนุนฟ้องในครั้งนี้กว่ำ 615 คน เนื่องจำกเป็นผู้ที่เดือดร้อนเสียหำยหรืออำจจะได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำย จำก

โครงกำรเหมืองแร่ถ่ำนหินอมก๋อย ในประเด็นส ำคัญคือ 

• ด้านวิถีชีวิต : วิถีชุมชนชำติพันธุ์กะเหรี่ยงที่พยำยำมด ำรงวิถีชีวิตอำศัยอยู่กับผืนป่ำและทรัพยำกรธรรมชำติจะ

ถูกแทนที่ด้วยอุตสำหกรรมเหมืองแร่ พื้นที่ป่ำไม้ขนำดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์และแหล่งต้นน ้ำธรรมชำติจะถูก

ท ำลำยเพื่อสร้ำงเป็นพื้นที่ในกำรขุดเหมืองถ่ำนหิน ผู้ฟ้องคดีและคนในชุมชนจะไม่สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำง

ปกติสุขตำมวิถีกะเหรี่ยงดั้งเดิมได้ และอำจต้องย้ำยออกจำกพ้ืนที่ซึ่งนั่นจะน ำมำสู่กำรล่มสลำยของชุมชน 

• ด้านสุขภาพ : จำกกระบวนกำรผลิตถ่ำนหิน จำกกำรปล่อยฝุ่นละออง คนในชุมชนมีโอกำสได้รับฝุ่นละออง

ขนำดเล็กทั้งในพื้นที่ท ำเหมืองและเส้นทำงกำรขนส่งแร่  และกำรท ำเหมืองแร่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ปัจจัยก ำหนดสุขภำพและน ำไปสู่สถำนะสุขภำพ เช่น โรคจำกกำรได้รับฝุ่นจำกเหมืองแร่  ได้แก่ โรคซิลิโคซิส 

โรคฝุ่นจับปอดเรื้อรัง และวัณโรคปอด โรคขำดสำรอำหำร เนื่องจำกกำรท ำเหมืองแร่ต้องมีกำรท ำลำยพ้ืนที่ป่ำ

หรือพื้นที่กำรเกษตรที่เป็นแหล่งผลิตอำหำรของชุมชน ผลกระทบจำกเสียงและแรงสั่นสะเทือนจำกกำรท ำ

เหมืองอำจท ำให้เกดิควำมรู้สึกเดือดร้อนร ำคำญอีกด้วย 

• ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : จะสูญเสียฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์มำก เนืองจำก

อ ำเภออมก๋อยมีศักยภำพที่เป็นจุดแข็ง คือ มีฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์มำกโดยเฉพำะผืนป่ำและ

แหล่งน ้ำธรรมชำติ รวมถึงห้วยผำขำวและห้วยอ่ำงขำงแหล่งน ้ำธรรมชำติที่ผู้ฟ้องคดีและคนในชุมชนใช้อุปโภค

บริโภค และท ำกำรเกษตร เนื่องจำกกำรสร้ำงเหมืองแร่ถ่ำนหินทับเส้นทำงน ้ำนั้นจะส่งผลต่อกำรเปลี่ยน

เส้นทำงน ้ำตั้งแต่ต้นน ้ำไปจนถึงปลำยน ้ำ 

• ด้านเศรษฐกิจ : เนื่องจำกรำยได้หลักของผู้ฟ้องคดีและคนในชุมชนกะเบอะดินและชุมชนที่อยู่บริเวณพื้นที่

ขนส่งแร่นั้นมำจำกกำรท ำกำรเกษตรโดยกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ หำกมีเหมืองแร่จะก่อให้เกิดควำมสูญเสียต่อ

พ้ืนที่ทำงกำรเกษตร พ้ืนที่ควำมมั่นคงทำงอำหำรที่ปลอดภัย พ้ืนที่แปลงพืชเศรษฐกิจ 

• ด้านความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ : เนื่องจำกเส้นทำงขนส่งแร่ โดยปกติแล้วเป็นเส้นทำงสัญจรหลักในกำรเดิน

ทำงเข้ำออกของคนในชุมชน ซึ ่งประชำชนที่อำศัยอยู่โดยรอบเส้นทำงขนส่งแร่อำจได้รับผลกระทบทำง

อุบัติเหตุจำกกำรใช้เส้นทำงสัญจรร่วมกับเส้นทำงขนส่งแร่ 

• ด้านผลกระทบที่ท าให้เกิดโลกร้อน :  เนื่องจำกกำรใช้พลังงำนจำกถ่ำนหินเป็นสำเหตุหลักของกำรปล่อยก๊ำซ

เรือนกระจก 
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โดยมีค ำขอให้ศำลมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง ดังนี้ 

1. ขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ

เหมืองแร่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ที่มีมติเห็นชอบรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรเหมืองแร่

ถ่ำนหิน ของบริษัท 99 ธุวำนนท์ จ ำกัด ค ำขอประทำนบัตรที่ 1/2543 ตั้งอยู่ที ่ต ำบลอมก๋อย อ ำเภออมก๋อย  

จังหวัดเชียงใหม่ 

2. ขอให้ศาลมีค าสั ่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการผู ้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระท บ

สิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563  ที่มีมติยืนตำมมติเมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2554  

ที่ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรเหมืองแร่ถ่ำนหิน ค ำขอประทำนบัตร  

ที่ 1/2543 ของบริษัท 99 ธุวำนนท์ จ ำกัด ตั้งอยู่ที่ต ำบลอมก๋อย อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

3. ขอให้ศาลสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ถ่านหิน 

อมก๋อยโดยให้มีการศึกษาข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

เพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน โดยให้ประชาชน  

มีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในทุกข้ันตอนของการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

รวมถึงมีและได้มีกำรยื ่นค ำร้องขอคุ ้มครองชั ่วครำวเพื ่อขอให้ศำลมีค ำสั ่ง  “ระงับการด าเนินการใด ๆ ในการ 

น ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อย ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วไปใช้

ประกอบการพิจารณาอนุญาตออกประทานบัตรโครงการหรือใบอนุญาตโครงการเหมืองแร่ถ่านหิน ค าขอประทาน

บัตรที่ 1/2543 ของบริษัท 99 ธุวานนท์ จ ากัด ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด” 
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