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ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิ พากษาคดีโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
กรณี ละเมิ ดจากการปล่อยมลพิ ษจากฝุ่ นละอองและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
วันนี้ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ศาลปกครองเชียงใหม่ออกนัง่ บัลลังก์ อ่านคาพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดาที่ อ. ๑๑๑๐-๑๑๒๘/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ อ. ๗๓๐-๗๔๘/๒๕๕๗
ระหว่างนายคา อินคาปาหรืออินจาปา กับพวกรวม ๑๓๑ คน (ผูฟ้ ้ องคดี) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(ผูถ้ ูกฟ้องคดี) ในคดีพพิ าทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดของหน่ วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลย
ต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ โดยผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ๑๙ สานวน ๑๓๑ คน ฟ้องมีสาระสาคัญ
สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีซ่ึง เป็ น เจ้ า ของโรงไฟฟ้ าที่ ใ ช้ ถ่ า นหิน ลิก ไนต์ เ ป็ น เชื้อ เพลิง ในการผลิต
กระแสไฟฟ้ า ตัง้ อยู่ท่อี าเภอแม่เ มาะ จัง หวัด ล าปาง ละเลยไม่ค วบคุ ม บาบัด ฝุ่น หิน ฝุ่นละอองและ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด ทาให้ผู้ฟ้องคดี
ซึง่ มีภูมลิ าเนาและอาศัยอยู่ในท้องที่อาเภอแม่เ มาะ เจ็บป่วยเป็ นโรคนิวโมโคนิโอซิส (โรคปอดอักเสบ
จากฝุน่ หิน) โรคพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สัตว์เลีย้ งและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลตัง้ แต่เริม่ ป่วยจนถึงวันฟ้อง ค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ ค่าทดแทน
การเสื่อมสมรรถภาพของร่างกาย สุขภาพ และอนามัย ความสูญเสียทางด้านจิตใจ ความสูญเสียโอกาส
ทีจ่ ะดารงชีวติ อย่างคนปกติจนกว่าจะเสียชีวติ ค่าไร้ประโยชน์ ในการใช้ทด่ี นิ ทีพ่ กั อาศัยในการทามาหากิน
ได้โดยปกติสุขเป็ นเวลา ๒๐ ปี ต่อไปในอนาคต ค่าเสียหายของพืชไร่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
หลังจากวันฟ้ องจนถึงอายุ ๘๐ ปี ซึ่ง เป็ น ค่ า เสีย หายในอนาคต และมีค าขอให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีช ดใช้
ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี ให้ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่ านหินลิกไนต์
จนกว่าจะมีวธิ กี ารป้องกันมลพิษ และให้ฟ้ืนฟูคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในท้องทีอ่ าเภอแม่เมาะ
ให้กลับคืนสภาพเดิม
คดี นี้ ศ าลปกครองชัน้ ต้ น วิ นิ จฉั ย ว่ า ผู้ถู ก ฟ้ องคดีไ ม่ ไ ด้ล ะเลยต่ อ หน้ า ที่ต ามที่ก ฎหมาย
กาหนดให้ต้องปฏิบตั ใิ นการควบคุมกาจัดฝุ่นละออง และผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ๑๙ สานวนไม่ได้เจ็บป่วยเป็ นโรค
โรคปอดอัก เสบจากฝุ่ น หิน จากการกระท าของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ผู้ถู ก ฟ้ องคดีจ ึง ไม่ ต้อ งรับ ผิด ในกรณี น้ี
ส่ ว นกรณีมลพิษ จากก๊ า ซซัล เฟอร์ไ ดออกไซด์ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีไ ด้ป ล่ อ ยทิ้ง อากาศเสียออกสู่บ รรยากาศ
โดยมิได้มกี ารบาบัดอากาศเสียจนทาให้มคี ่าเฉลีย่ ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัวไปเกิ
่
นกว่าที่กฎหมายกาหนดในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๕ จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑
และมิใช่เหตุสุดวิสยั เป็ นการละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ใิ นการควบคุมกาจัด
ก๊ าซซัล เฟอร์ไ ดออกไซด์ จนทาให้ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้รบั ผลกระทบจากการปล่ อ ยก๊ าซซัล เฟอร์ไดออกไซด์
ดังกล่าว ซึ่งต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และก าหนดค่าเสียหายให้แก่ ผู้ฟ้องคดีท่อี ยู่ในพื้นที่ตลอด
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ระยะเวลาทีม่ กี ารปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินกว่าค่าทีก่ ฎหมายกาหนดดังกล่าว รายละ ๒๔๖,๙๐๐ บาท
ส่วนรายอื่นให้ได้จานวนเงินตามระยะเวลาทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีจ่ ริง อย่างไรก็ตาม มีผฟู้ ้ องคดีบางรายได้ไปตรวจ
รัก ษากับ แพทย์ป รากฏตามใบรับ รองแพทย์ ร ะบุ ว ัน ท าการตรวจวัน ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๕ วัน ที่
๓ เมษายน ๒๕๔๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๕ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ และวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ แต่ได้ย่นื ฟ้องคดีน้ี
ต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ จึงเป็ นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ทีร่ ู้
หรือควรรูถ้ งึ เหตุแห่งการฟ้องคดี อีกทัง้ ข้อหาทีใ่ ห้ผถู้ ูกฟ้องคดีรบั ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผฟู้ ้ องคดี
แต่ละรายนัน้ มิใช่เป็ นการฟ้องคดีทเ่ี กี่ยวกับการคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล และ
มิไ ด้เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ส่ ว นรวมและไม่ป รากฏเหตุ จ าเป็ น อื่น แต่ อ ย่ า งใด จึง ไม่อ าจรับ ค าฟ้ องคดีข อง
ผูฟ้ ้ องคดีรายดังกล่าวได้ ศาลปกครองชัน้ ต้ นมีคาพิ พากษาให้ ผ้ถู กู ฟ้ องคดี ชดใช้ ค่าเสียหายพร้อม
ดอกเบีย้ ให้แก่ผฟ้ ู ้ องคดีบางราย คาขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก
ผูฟ้ ้ องคดีบางราย และผูถ้ กู ฟ้ องคดี (การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย) อุทธรณ์ คาพิ พากษา
ดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสู ง สุ ด พิ เคราะห์ แล้ วเห็ น ว่ า มีประเด็ นที่ต้ องวินิ จฉั ย เบื้องต้ นว่ า ผู้ ฟ้ องคดี
ทัง้ ๑๙ สานวน ได้ยน่ ื ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในกาหนดระยะเวลาการฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า แม้ผฟู้ ้ องคดี
บางรายจะได้ไปตรวจรักษากับแพทย์และได้ร บั ใบรับรองแพทย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ตาม แต่ โดยที่โรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมีหลายประเภท บางประเภทจะต้องใช้เวลานานหลายปี ในการสูดเอาฝุ่น ละออง
ควัน หรือมลพิษเข้าไปสะสมในร่างกายจนถึงระดับหนึ่งจึงจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหรือปอด
ทาให้เป็ นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือโรคปอดซึ่งมีทงั ้ แบบเฉียบพลันและแบบเรือ้ รัง การทีจ่ ะตรวจ
วินิจฉัยเพื่อให้ทราบแน่ ชดั ว่า เจ็บป่วยเป็ นโรคปอดอักเสบจากฝุ่นหินและโรคพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือไม่
จึงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดและต่ อเนื่องสม่ าเสมอโดยแพทย์ผู้มคี วาม
เชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ดังทีป่ รากฏว่าหลังจากที่ผฟู้ ้ องคดีในสานวนคดีสุดท้ายยื่นฟ้อง เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๔๖ แล้ว มีผู้ฟ้องคดีจานวนหลายรายที่ยงั ต้องเข้ารับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลจากอาการเจ็บป่วย
ด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และแม้จะตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ข้อเท็จจริง ดังกล่ าวก็ ไ ม่ อาจยืนยันได้ ว่ าโรคดังกล่ าวเป็ นผลมาจากการกระท าของโรงไฟฟ้ าแม่ เ มาะ
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีทไ่ี ด้ปล่อยมลพิษออกสู่บรรยากาศ ประกอบกับผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ๑๙ สานวนที่ย่นื ฟ้องเป็ นคดีน้ี
มีลกั ษณะเฉพาะแห่งคดีอย่างเดียวกัน คือ เป็ นประชาชนทีอ่ ยู่อาศัยและประกอบอาชีพในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่เมาะ
จังหวัดลาปาง ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะอันเป็ นแหล่งกาเนิดมลพิษ และเรียกค่าเสียหายจากผูถ้ ูกฟ้องคดี
เจ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะทีก่ ่อให้เกิดมลพิษออกสู่บรรยากาศจนทาให้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ ๑๙ สานวน เจ็บป่วยได้รบั
อันตรายต่อสุขภาพและอนามัยจากการกระทาดังกล่าวเช่นเดียวกัน จากคาฟ้องและข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น
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จึงเชื่อได้ว่ าผู้ฟ้ องคดีทงั ้ ๑๙ ส านวน รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ แห่ งการฟ้ องคดีอย่างช้าที่สุ ดในปี พ.ศ. ๒๕๔๖
ก่อนฟ้องคดี การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีบางรายยืน่ ฟ้องคดีน้ตี ่อศาลปกครองชัน้ ต้นเป็ นคดีสุดท้าย เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๔๖ จึงเป็ นการฟ้ องคดีภายในหนึ่ งปี นั บแต่ ว ันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ แห่ งการฟ้ องคดีตามมาตรา ๕๑
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่ อไปมีว่ า โรงไฟฟ้ าแม่ เมาะของผู้ถู กฟ้ องคดีได้ปล่ อยฝุ่นละอองและ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศจนเป็ นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั อันตรายต่อร่างกาย สุขภาพ อนามัย
และทรัพย์สนิ เสียหาย หรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่ผฟู้ ้ องคดี
หรือไม่ เพียงใด เห็นว่ า การประกอบกิจการที่ก่ อให้เกิดมลพิษคุ กคามต่ อสิ่งแวดล้อมและคุ ณภาพของ
สิง่ แวดล้อม อันเป็ นการกระทบสิทธิในการดารงชีพอย่างปกติและต่อเนื่องในสิง่ แวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่ อสุ ขภาพ อนามัย ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิทธิในชีว ิต และร่ างกายของบุ ค คลที่ม ิได้ ถู กจ ากัด
เฉพาะเพียงแต่การมีชวี ติ อยูเ่ ยีย่ งสิง่ มีชวี ติ อื่นๆ เท่านัน้ แต่บุคคลย่อมมีสทิ ธิในการดารงชีพอย่างปกติสุขด้วย
และสิทธิดงั กล่าวเป็นสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ ห้การรับรองและคุม้ ครองไว้
รวมถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีต่ ้องการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม มุ่งคุ้มครองสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวติ ของประชาชน ควบคุม
มาตรฐานมลพิษจากแหล่งกาเนิด เยียวยาทางแพ่งผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากมลพิษทีเ่ กิดจากแหล่งกาเนิดมลพิษ
และลงโทษผู้กระทาผิด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็ นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์
เป็ นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามีการปล่อยอากาศเสียประเภทก๊ าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่นละออง
ซึ่ง เป็ น มลพิ ษ ออกสู่ บ รรยากาศ และมีป ระกาศกระทรวงวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสิ่ง แวดล้ อ ม
เรือ่ ง กาหนดให้โรงไฟฟ้าเป็ นแหล่งกาเนิดมลพิษทีจ่ ะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียออกสู่สงิ่ แวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๔) เรือ่ ง กาหนดให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็ นแหล่งกาเนิดมลพิษที่
จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม
๒๕๔๔ โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีจงึ เป็ นแหล่งกาเนิดมลพิษที่มหี น้ าที่ในการควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด โดยทีบ่ ทบัญญัตมิ าตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษมีหน้าทีต่ ้อง
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย หากว่ามีการรัวไหลหรื
่
อแพร่กระจายของมลพิษเป็ นเหตุให้ผอู้ ่นื
ได้ร บั อันตรายหรือเสียหาย หรือเป็ นเหตุ ให้ทรัพย์ส ินของรัฐเสียหาย โดยไม่ต้องค านึ งว่ าอันตรายหรือ
ความเสียหายดังกล่ าวจะเกิดจากการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ อของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกาเนิดมลพิษหรือไม่ สาหรับกรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผูถ้ ูกฟ้องคดีสามารถพิจารณาได้ดงั นี้
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กรณี มลภาวะจากฝุ่ นละออง ปรากฏข้อเท็จจริงในสานวนคดีว่าได้มกี ารเก็บตัวอย่างและตรวจวัด
ค่าเฉลีย่ ของฝุน่ ละอองในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่เมาะโดยนายอาภา หวังเกียรติ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะ พบว่าจากตัวอย่างของฝุ่นละออง
ส่วนมากมีแหล่งที่มาจากการเผาไหม้มวลชีวภาพและรถยนต์ มิได้เกิดจากการปล่อยทิ้งอากาศเสียของ
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี แม้จ ะมีฝุ่ น ละอองที่ไ ม่ ท ราบแหล่ ง ที่ม าอยู่ บ้ า งแต่ ก็ ม ีเ พีย งร้อ ยละ ๒๐ เท่ า นั ้น และ
เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ฝุ่นละอองกับพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ทัวประเทศแล้
่
วไม่มคี วามแตกต่างกัน ประกอบกับผูถ้ ูกฟ้องคดี
ได้ติดตัง้ เครื่องกาจัดฝุ่นชนิดไฟฟ้าสถิตแรงสูงในทุกโรงไฟฟ้า มีมาตรการควบคุมฝุ่นละอองภายในบริเวณ
โรงไฟฟ้าด้วยการราดน้ าบนวัสดุทม่ี ฝี ่นุ ฟุ้งกระจายอยู่เสมอ และไม่พบว่ามีพนักงานของผูถ้ ูกฟ้องคดีเจ็บป่วย
เป็ นโรคปอดอักเสบจากฝุน่ หิน จึงถือไม่ได้ว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผูถ้ ูกฟ้องคดีก่อให้เกิดการแพร่กระจายของ
ฝุน่ ละอองทีจ่ ะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างใด
กรณี มลภาวะจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมื่อพิจารณามาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทัวไปตามประกาศส
่
านักงานคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐
(พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่ ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรือ่ ง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไปในเวลา
่
๑ ชัวโมง
่ และ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรือ่ ง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทัวไปในเวลา
่
๑ ชัวโมง
่ แล้วเห็นว่า ค่าเฉลี่ยฯ ไม่เกิน ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
เป็ นค่าเฉลี่ยฯ ที่จะไม่เป็ นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพอนามัย และเป็ นค่ามาตรฐานโดยทัวไปที
่ ่ใช้กับ
ประชาชนทัง้ ประเทศ แม้จะมีการกาหนดค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัวไปในเวลา
่
๑ ชัวโมง
่ โดยเฉพาะพืน้ ทีต่ าบลแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง กาหนดให้ค่าเฉลี่ยฯ
ไม่เกิน ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก็ตาม แต่ถ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผูถ้ ูกฟ้องคดีได้มกี ารปล่อยทิง้
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศจนทาให้มคี ่าเฉลี่ยฯ เกินกว่ า ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ถึงจะไม่เกิน ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผฟู้ ้ องคดี และไม่ปรากฏเหตุ
ยกเว้นความรับผิด ผู้ถูกฟ้องคดีก็มหี น้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีน้ี
ปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการแก้ไขปญั หาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้ร บั
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ผลกระทบจากการดาเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ในพื้นที่หมู่บ้านหัวฝาย และ
หมู่บ้านห้วยเป็ ด ของคณะอนุ กรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขปญั หาจากการดาเนิ นการของการไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิต แห่ งประเทศไทย (กฟผ.) แม่ เ มาะ จัดท าเมื่อ เดือนกุ มภาพันธ์ ๒๕๔๖ ที่ได้ รวบรวมข้อ มู ล
ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพืน้ ที่อาเภอแม่เมาะระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๓๕ ถึงเดือน
ธันวาคม ๒๕๔๕ ปรากฏว่าระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ รวม ๗๐ เดือน ตรวจพบว่า
มีทงั ้ กรณีค่าเฉลีย่ ฯ เกินกว่า ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
หลังจากนัน้ เป็นต้นมาไม่มกี รณีค่าเฉลีย่ ฯ เกินกว่า ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทัง้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า
จังหวัดลาปางได้มคี าสังจั
่ งหวัดลาปาง ที่ ๒๐๑๔/๒๕๔๑ แต่งตัง้ คณะทางานเฉพาะกิจด้านการแพทย์ จากกรณี
ทีม่ รี าษฎรได้รบั ผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในระหว่างวันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ และ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีก็ได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ราษฎรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบรายละ ๓,๐๐๐ บาท สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงทีม่ รี าษฎรฟ้องผูถ้ ูกฟ้องคดีเป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดลาปาง ศาลจังหวัดลาปางวินิจฉัยว่ามลภาวะ
ในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่เมาะเกิดจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะทาให้โจทก์ได้รบั ความเสียหาย
และมีคาพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในคดีดงั กล่าว จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น
ฟ งั ได้ ว่ าโรงไฟฟ้ าแม่ เมาะของผู้ ถู กฟ้ องคดีปล่ อยทิ้ งก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ออกสู่ บรรยากาศในพื้นที่
อาเภอแม่เมาะ โดยไม่ได้บาบัดหรือควบคุมทาให้มปี ริมาณที่จะเป็ นอันตรายต่อประชาชน คือ มีค่ าเฉลี่ยฯ
เกินกว่า ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึง่ เป็ นค่ามาตรฐานทีค่ วรเป็ นและเกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ตามที่ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘)ฯ กาหนดไว้
อันเป็ นการละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิในการปล่อยทิ้งก๊ าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ออกสู่บรรยากาศ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอแม่เมาะในช่วงเวลาที่มกี ารแพร่กระจายของ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทม่ี คี ่าเฉลีย่ ฯ สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานและทีป่ ระกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
กาหนด กล่าวอ้างในคาฟ้องว่าได้รบั ผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่เี กิดจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะของ
ผู้ถูกฟ้องคดีจนเจ็บป่วยเป็ นโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคปอด หรือเกิดอาการระคายเคืองตามเยื่อบุผนัง
ตามร่างกาย จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รบั อันตรายเสียหายจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่แี พร่กระจายจาก
โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผูถ้ ูกฟ้องคดี ประกอบกับการทีค่ ่าเฉลีย่ ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพืน้ ที่
อาเภอแม่เมาะสูงเกินกว่ามาตรฐานทีค่ วรเป็นและสูงเกินกว่าทีก่ ฎหมายกาหนดติดต่อกันเป็นเวลานาน เกิดจาก
ผู้ถูกฟ้องคดีใช้วธิ กี ารบาบัดอากาศเสียด้วยการปล่อยทิ้งทางปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงที่ม ี
ความสูง ๘๐ เมตร และ ๑๕๐ เมตร เพื่อให้เกิดการเจือจางของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศชัน้ บน
ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีทราบดีอยูแ่ ล้วว่าสภาพภูมปิ ระเทศและสภาพอากาศของอาเภอแม่เมาะเป็ นทีร่ าบหุบเขาเสมือน
แอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบเกือบทุกด้าน สภาวะอากาศส่วนใหญ่เป็ นภาวะลมสงบค่อนข้างนาน กระแสลม
ทีพ่ ดั ผ่านมีความเร็วค่อนข้างต่ า ทาให้การกระจายตัวของอากาศไม่ดนี ัก อากาศจะคงตัวอยู่ในพืน้ ราบหุบเขา
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บริเวณอ าเภอแม่ เมาะเป็ นระยะเวลานาน แม้ว่ าต่ อมาผู้ ถู กฟ้ องคดีจะได้ ติดตัง้ เครื่องก าจัดก๊ าซ FGD
ในโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีทุกโรงแล้วแต่ก็มไิ ด้ดูแลบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
ตามปกติจนทาให้เกิดเหตุการณ์เครือ่ งกาจัดก๊าซ FGD ใช้งานได้เพียง ๒ เครื่อง จากจานวนทัง้ หมด ๘ เครื่อง
ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ ทัง้ ที่สามารถคาดการณ์เรื่องดังกล่าวได้ล่วงหน้ าและสามารถที่จะระมัดระวัง
ป้องกันไม่ให้เกิดขึน้ ได้ จึงมิใช่เหตุสุดวิสยั ทีจ่ ะเป็ นเหตุให้ผถู้ ูกฟ้องคดียกขึน้ เป็ นข้อกล่าวอ้างเพื่อไม่ตอ้ งรับผิด
ตามมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ดังนั น้ เมื่อโรงไฟฟ้ าแม่ เมาะของผู้ถู กฟ้ องคดีเป็ นแหล่ งก าเนิ ดมลพิษที่ก่ อให้เกิดการแพร่กระจายของ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จนทาให้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ ๑๙ สานวนได้รบั อันตราย เสียหายจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ทีแ่ พร่กระจายจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผูถ้ ูกฟ้องคดี ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ มีหน้าทีต่ ้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือ
ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพียงใด นัน้ แยกพิจารณาได้ดงั นี้
๑) กรณีค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลตัง้ แต่เริม่ ปว่ ยจนถึงวันฟ้องและภายหลังจากวันฟ้องเป็ นต้นไป
จนถึงอายุ ๘๐ ปี ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีออกไปทาการตรวจรักษาราษฎรเป็ นประจาทุกสัปดาห์และ
เป็ นผู้เสียค่ าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตลอดจนค่ าพาหนะ ประกอบกับตามรายงานฉบับสมบูรณ์ ของ
คณะอนุ กรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขปญั หาจากการดาเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) แม่เมาะ ปรากฏว่าตัง้ แต่เดือนกันยายน ๒๕๔๑ เป็ นต้นมา พืน้ ทีอ่ าเภอแม่เมาะไม่มกี รณีท่คี ่าเฉลีย่ ฯ
เกินกว่า ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้วนิ ิจฉัยไว้แล้วว่าเป็ นค่ามาตรฐานโดยทัวไปที
่ ่จะไม่เป็ น
อันตรายต่อร่างกาย สุขภาพและอนามัย กับประชาชนทัง้ ประเทศ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวฟงั ไม่ได้ว่าผูฟ้ ้ องคดี
ได้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตัง้ แต่วนั เกิดเหตุจนถึงวันฟ้องและจาเป็ นทีจ่ ะต้องทาการรักษาพยาบาล
นับแต่ ว ันฟ้ องเป็ นต้นไป ผู้ฟ้ องคดีจงึ ไม่ อาจเรียกให้ผู้ถู กฟ้ องคดีชดใช้ค่ าใช้จ่ายและขอให้ศาลสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะแก้ไขคาพิพากษาในส่วนนี้ได้
๒) กรณีค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ และค่าทดแทนความสูญเสียโอกาสทีจ่ ะดารงชีวติ
อย่างคนปกติสุข เห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้เสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ขอ้ เท็จจริงให้เห็นว่าโรคดังกล่าว
เป็ นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพจนทาให้ขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพอย่างไร หรือทาให้สูญเสีย
โอกาสที่จะด ารงชีว ิตอย่างคนปกติสุ ขอย่างไร และผู้ฟ้ องคดีแต่ ละรายประกอบอาชีพหรือมีรายได้เท่ าใด
ยัง ฟ งั ไม่ ไ ด้ ว่ าผู้ ฟ้ องคดี ต้ องขาดประโยชน์ จากการประกอบอาชี พ หรือ สู ญเสี ยโอกาสที่ จะด ารงชี ว ิ ต
อย่างคนปกติสุข จึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้
๓) กรณีค่ าทดแทนการเสื่อมสมรรถภาพ สุ ขภาพและอนามัย และความสูญเสียทางด้านจิตใจ
ปรากฏตามรายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะอนุ กรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขปญั หาจากการดาเนินการของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงเดือนสิงหาคม
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๒๕๔๑ เป็นเวลา ๗๐ เดือน มี ๖๗ เดือน โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
มีค่าเฉลี่ยฯ เกินกว่า ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ซึง่ เป็นปริมาณทีจ่ ะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย สุขภาพ และอนามัย จานวนไม่น้อยกว่า ๒๗๘ ครัง้ เป็ นเหตุ
ให้ผู้ฟ้องคดีทม่ี ภี ูมลิ าเนาอยู่ในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่เมาะ ได้รบั ผลกระทบเจ็บป่วยเป็ นโรคพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์
เวียนศีรษะ แน่ นหน้าอก แสบคอ เยื่อบุคอแดง เยื่อบุตาแดง และเยื่อบุจมูกแดง กระทบต่อสุขภาพ อนามัย
เสื่อมสมรรถภาพ และสภาพจิตใจ ดังนัน้ การกาหนดค่าเสียหายจึงควรพิจารณากาหนดรวมเป็ นค่าเสียหาย
อย่างอื่นอันมิใช่ต ัวเงินตามพฤติการณ์และความร้า ยแรงจากการกระทาของผู้ถูกฟ้ องคดีตามจานวนครัง้
ที่โรงไฟฟ้ าแม่ เมาะของผู้ถู กฟ้ องคดีได้ปล่ อยทิ้งก๊ าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จนท าให้มคี ่ าเฉลี่ยฯ เกินกว่ า
๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามมาตรฐานทีค่ วรเป็ น และเกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ตามทีค่ ณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติประกาศกาหนดไว้ สาหรับจานวนค่าเสียหายทีจ่ ะนามาเป็ นฐานเพื่อ
พิจารณากาหนดค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีแต่ละรายนัน้ ตามรายงานของคณะอนุ กรรมการฯ ดังกล่าวปรากฏ
ว่าในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จนทาให้พ้นื ที่อาเภอแม่เมาะ
มีค่ าเฉลี่ยฯ สูงเกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่ อลูกบาศก์เมตร จ านวน ๑๐ ครัง้ และผู้ถู กฟ้ องคดีได้จ่ าย
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบรายละ ๓,๐๐๐ บาท เห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าสินไหม
ทดแทนกรณีน้อี ย่างน้อยรายละ ๓๐๐ บาทต่อครัง้ จึงสมควรกาหนดค่าเสียหาย ดังนี้ (๑) ในกรณีปล่อยอากาศ
เสียมีค่าเฉลี่ยฯ เกินกว่า ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
กาหนดค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีรายละ ๓๐๐ บาทต่อครัง้ (๒) ในกรณีค่าเฉลีย่ ฯ เกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๓๘ กาหนดค่าเสียหายให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดีรายละ ๖๐๐ บาทต่อครัง้ (๓) ในกรณีค่าเฉลีย่ ฯ เกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในช่วง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ ซึ่งมีประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘)ฯ กาหนดห้ามมิให้มกี ารปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซ่งึ มีค่าเฉลี่ยฯ เกินกว่า
๑,๓๐๐ ไมโครกรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตรใช้ บ ั ง คั บ แล้ ว แต่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ก็ ไ ม่ ไ ด้ บ าบั ด หรื อ ควบคุ ม
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่ให้มคี ่าเฉลีย่ ฯ เกินกว่าประกาศดังกล่าวกาหนด ถือได้ว่าเป็ นพฤติการณ์ทม่ี คี วาม
ร้ายแรงและเป็ นการฝ่าฝื นกฎหมาย อันเป็ นการกระทาละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทงั ้ ๑๙ สานวน ตามมาตรา ๔๒๐
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งศาลมีอานาจกาหนดค่าสินไหมทดแทนได้ตามควรแก่พฤติการณ์
และความร้ายแรงตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่ งประมวลกฎหมายเดียวกัน ประกอบกับไม่ปรากฏว่ า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้รบั โทษใดๆ จากการกระทาดังกล่าว เพื่อให้ผถู้ ูกฟ้องคดีระมัดระวังมิให้มกี ารแพร่กระจายของ
มลพิษจนเป็ นเหตุ ให้ม ีผู้ได้ร บั อันตรายหรือเสียหายจากการด าเนิ นกิจการ และเป็ นการป้ องปรามมิให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีกระทาผิดเช่นเดิมอีก จึงกาหนดค่าเสียหายในกรณีน้ีให้แก่ผู้ฟ้องคดีรายละ ๑,๒๐๐ บาท ต่อครัง้
อย่างไรก็ตาม ผูฟ้ ้ องคดีรายใดจะได้รบั ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากการเสื่อมสมรรถภาพ สุขภาพ
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และอนามัย และความสูญเสียทางด้านจิตใจเป็ นจานวนเงินเท่าใดนัน้ ต้องพิจารณาจากระยะเวลาทีผ่ ู้ฟ้องคดี
รายนัน้ อาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอแม่เมาะจริงเป็ นสาคัญ โดยผูฟ้ ้ องคดีรายทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีต่ ลอดระยะเวลาช่วงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ ให้ม ีส ิทธิได้ร บั ค่ าสินไหมทดแทนกรณีน้ี เป็ นเงินทัง้ สิ้น
๒๔๖,๙๐๐ บาท ส่วนผูฟ้ ้ องคดีรายอื่นให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าสินไหมทดแทนกรณีน้ีตามระยะเวลาทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีจ่ ริง
ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินคาขอของผูฟ้ ้ องคดีแต่ละราย
ศาลปกครองสูงสุดพิ พากษาแก้คาพิ พากษาศาลปกครองชัน้ ต้นเป็ นให้ ผ้ถู กู ฟ้ องคดีชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนพร้อมดอกเบีย้ ให้แก่ผฟ้ ู ้ องคดีบางรายที่ศาลปกครองปกครองชัน้ ต้ นวิ นิจฉัยว่า
ยื่นฟ้ องคดีเมื่อพ้นกาหนดเวลาการฟ้ องคดี ตามจานวนที่ตนมีสิทธิ ได้รบั นอกจากที่แก้ให้เป็ นไป
ตามคาพิ พากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น
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