(๒๙) คดีแม่เมาะ (ปกครอง)
สิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับการคุม้ ครองป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามกฎหมาย

กลุ่มคดี

คาพิ พากษา

ศาลปกครองเชียงใหม่

คดีหมายเลขดาที่
คดีหมายเลขแดงที่

๑๔๐-๑๔๒,๑๙๐,๑๙๑,๑๙๙/๒๕๔๖, ๒๔๔/๒๕๔๗, ๔,๖๐-๗๐/๒๕๔๘
๖๐-๗๗/๒๕๕๒, ๖๔/๒๕๔๘

ประเภทคดี

ปกครอง

คู่ความ

นายคา อินคาปาหรืออินจาปา ที่ ๑
กับพวก ผูฟ้ ้ องคดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๑,
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ (กรมทรัพยากรธรณี เดิม) ที่ ๒ ,
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ ที่ ๓,
ทรัพยากรธรณีจงั หวัดลาปาง ที่ ๔, กรมควบคุมมลพิษ ที่ ๕,
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๖,
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย ที่ ๗
ผูถ้ ูกฟ้องคดี

เรื่อง

มลพิษ/ละเมิดทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าทีต่ ามกฎหมาย/เรียก
ค่าเสียหาย และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. สิง่ และรักษาสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ม. ๙๖
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๒๔ มาตรา ๔๓๘
วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๔๔ มาตรา๔๔๖
- ประกาศวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กาหนดให้โรงไฟฟ้า
เป็นแหล่งกาเนิดมลพิษทีจ่ ะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียออกสู่
สิง่ แวดล้อม ประกาศเมือ่ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙
- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๔๔)
เรือ่ ง กาหนดให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็ นแหล่งกาเนิดมลพิษทีจ่ ะต้องถูกควบคุม
ปล่อยทิง้ อากาศเสียออกสู่อากาศ ประกาศเมือ่ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔

- ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออก
ตามความในพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรือ่ ง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่
- ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรือ่ ง
กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่
- ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออก
ตามความในพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรือ่ ง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัวไปในเวลา
่
๑ ชัวโมง
่ บังคับวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘
ประเด็นสาคัญในการพิ จารณา และผลคาพิ พากษา
- การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ เป็นผูป้ ระกอบการทีก่ ่อให้เกิด
ฝุน่ ละอองแต่ไม่ถอื ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งกาเนิดของการรัวไหลหรื
่
อแพร่กระจาย
ของฝุน่ ละอองซึง่ เป็ นมลพิษ และไม่อาจถือได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีปล่อยทิง้ อากาศเสียเกินกว่าค่ามาตรฐาน
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด เพราะเมือ่ แหล่งทีม่ าของฝุน่ ละอองดังกล่าวส่วนใหญ่มไิ ด้เกิดจากการปล่อยทิง้
อากาศเสียของผูฟ้ ้ องคดี แม้จะปรากฏอยูจ่ านวนหนึ่งทีไ่ ม่ทราบว่ามาจากแหล่งใด แต่กม็ เี พียงร้อยละ ๒๐
ประกอบกับจานวนฝุน่ ละออง ไม่ได้แตกต่างจากสถานทีอ่ ่นื ดังนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗
จึงไม่ละเลยต่อ
หน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ใิ นการควบคุมกาจัดฝุน่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ เป็นผูป้ ระกอบการทีก่ ่อให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยไม่ปรากฏ
ว่ามีปจั จัยอื่นหรือสถานประกอบการอื่นเป็ นผูป้ ล่อยมลพิษในพืน้ ทีด่ งั กล่าว ประกอบกับในคดีแพ่งของ
ศาลจังหวัดลาปางฟงั ได้ว่า ก๊าซดังกล่าวทีเ่ กิดจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะทาให้เกิดมลภาวะจริง และกรณี
ดังกล่าวเกิดจากการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีมไิ ด้บาบัดอากาศเสียให้มคี ่าไม่เกินมาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด
ก่อนทีจ่ ะปล่อยสู่บรรยากาศและเครือ่ งกาจัดก๊าซใช้ได้เพียง ๒ เครือ่ ง ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีทราบอยูแ่ ล้วจึง
แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวผูถ้ ูกฟ้องคดีสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและป้องกันไม่ให้เกิดขึน้ ได้
จึงมิใช่เหตุสุดวิสยั ตาม มาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่
ตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
- ฟงั ไม่ได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีปว่ ยเป็ นโรคพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เนื่องจากโรคดังกล่าวเป็ น
โรคปอดอักเสบจากฝุน่ ถ่านหิน ควัน และเขม่าจากการเผาไหม้ถ่านหินและฝุน่ ละอองในอากาศ แต่กลับ
ปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้ปล่อยทิง้ อากาศเสียประเภทฝุน่ ละอองเกินกว่ามาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด
ประกอบกับผลการตรวจของแพทย์บางสานวนว่าผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้มสี าเหตุมาจากฝุน่ ถ่านหิน

เมือ่ ปรากฏว่าระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงสิงหาคม ๒๕๔๑ ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ได้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยปล่อยอากาศเสียมีค่าเฉลีย่ ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน
บรรยากาศโดยทัวไปเกิ
่
นกว่าทีก่ ฎหมายกาหนด ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าวผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ๑๙ สานวนอ้างว่า
ปว่ ยด้วยอาการของโรคทางเดินหายใจ โรคปอดระคายเคืองต่อเยือ่ บุผนังตามร่างกาย ซึง่ การตรวจ
ดังกล่าวจะมิได้มกี ารวัดคุณภาพอากาศและเป็นการตรวจภายหลังจากทีไ่ ม่มคี วามเข้มข้นของก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทจ่ี ะเป็นอันตรายก็ตาม ประกอบกับผูเ้ ชีย่ วชาญได้เบิกความว่าก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์หากได้รบั นาน ๆ อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงน่ าเชื่อว่าผูฟ้ ้ องคดีได้รบั ผลกระทบจากก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็ นกรณีทผ่ี ฟู้ ้ องคดีกระทาละเมิดตาม พ.ร.บ. สิง่ เสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๖
ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง มิได้มคี วามหมายเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีท่ างราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษทีเ่ กิดขึน้ เท่านัน้ แต่ยงั มีความ
หมายถึงค่าสินไหมทดแทนหรือค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากการทีแ่ หล่งกาเนิดมลพิษที่
ก่อให้เกิดความเสียหายชีวติ ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ ่นื เสียหายด้วย ซึง่ ต้องนา
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดมาใช้
จึงพิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๗ ชาระ
ค่าเสียหายแก่ผฟู้ ้ องคดีในส่วนทีค่ ดีไม่ขาดอายุความ ได้แก่ค่าทดแทนการเสื่อมสมรรถภาพสุขภาพ
อนามัยและความสูญเสียทางด้านจิตใจ และค่าเสียหายเพื่อเป็ นการลงโทษต่อการฝา่ ฝืนกฎหมาย การ
ละเมิดซึง่ มีพฤติการณ์รา้ ยแรง ซึง่ ต้องพิจารณาจากระยะเวลาทีผ่ ฟู้ ้ องคดีรายนัน้ อยูใ่ นพืน้ ทีด่ งั กล่าวจริง
เป็นสาคัญ
- ประเด็นผูถ้ ูกฟ้องคดีจะต้องหยุดหรือระงับการกระทาละเมิด หรือต้องหยุดการผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกไนต์ และจะต้องจัดการฟื้นฟูสภาพสิง่ แวดล้อมและคุณภาพอากาศบริเวณ
อาเภอแม่เมาะ ให้กลับคืนสู่สภาพดีดงั เดิม โดยค่าใช้จา่ ยของผูถ้ ูกฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด นัน้
เมือ่ ปจั จุบนั ผูถ้ ูกฟ้องคดีท๗
่ี ติดตัง้ และซ่อมแซมเครือ่ งกาจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้
ใช้การได้ครบถ้วนแล้ว จึงถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๗ ได้หยุดหรือระงับการกระทาละเมิดแล้ว ตลอดจนได้
ป้องกันมิให้ก๊าซดังกล่าวฟุ้งกระจายไปในอากาศแล้ว ประกอบกับคุณภาพอากาศไม่มกี ๊าซดังกล่าวเกิน
กว่าทีก่ ฎหมายกาหนด และพืชผลและทรัพย์สนิ ของชาวบ้านเสียหายเพียงครัง้ เดียวโดยไม่มผี ลต่อเนื่อง
ตามมา จึงฟงั ไม่ได้ว่าสภาพแวดล้อมและคุณภาพอากาศได้รบั ผลกระทบอันจะต้องสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องทาการ
ฟื้นฟู
- พิ พากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผฟู้ ้ องคดี รวมเป็ นเงินจานวน
๒๔,๗๑๕,๒๐๐ บาท หากผูฟ้ ้ องคดีรายใดได้รบั ค่าสินไหมทดแทน กรณีเป็ นผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือทีอ่ าจจะได้รบั ผลกระทบในช่วงระหว่างวันที่ ๑๗ -๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ ของ

อาเภอแม่เมาะ กรณีผปู้ ว่ ยนอกจากผูถ้ ูกฟ้องคดีไปแล้ว ให้หกั ออกจากค่าสินไหมทดแทนตามคา
พิพากษานี้ แต่ไม่เกินรายละ ๓,๐๐๐ บาท คาขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

