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วนัน้ี (๒๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘) ศาลปกครองเชยีงใหม่ออกนัง่บลัลงัก์ อ่านค าพพิากษา 

ศาลปกครองสูงสุด ในคดหีมายเลขด าที่ อ. ๑๑๑๐-๑๑๒๘/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ อ. ๗๓๐-๗๔๘/๒๕๕๗ 
ระหว่างนายค า อนิค าปาหรอือนิจ าปา กบัพวกรวม ๑๓๑ คน (ผูฟ้้องคด)ี กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
(ผูถู้กฟ้องคด)ี ในคดพีพิาทเกี่ยวกบัการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองอนัเกดิจากการละเลย
ต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิโดยผูฟ้้องคดทีัง้ ๑๙ ส านวน ๑๓๑ คน ฟ้องมสีาระส าคญั
สรุปได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้า ตัง้อยู่ที่อ าเภอแม่เมาะ จงัหวัดล าปาง ละเลยไม่ควบคุมบ าบดัฝุ่นหิน ฝุ่นละอองและ 

ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์จากกระบวนการผลติให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด ท าใหผู้้ฟ้องคดี
ซึง่มภีูมลิ าเนาและอาศยัอยู่ในท้องที่อ าเภอแม่เมาะ เจบ็ป่วยเป็นโรคนิวโมโคนิโอซสิ (โรคปอดอกัเสบ
จากฝุน่หนิ) โรคพษิซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์สตัวเ์ลีย้งและพชืผลทางการเกษตรเสยีหาย ต้องเสยีค่าใชจ้่าย
ในการรกัษาพยาบาลตัง้แต่เริม่ป่วยจนถงึวนัฟ้อง ค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชพี ค่าทดแทน
การเสื่อมสมรรถภาพของร่างกาย สุขภาพ และอนามยั ความสูญเสยีทางดา้นจติใจ ความสูญเสยีโอกาส 

ทีจ่ะด ารงชวีติอยา่งคนปกตจินกว่าจะเสยีชวีติ ค่าไรป้ระโยชน์ในการใชท้ีด่นิ ทีพ่กัอาศยัในการท ามาหากนิ
ได้โดยปกติสุขเป็นเวลา ๒๐ ปี ต่อไปในอนาคต ค่าเสยีหายของพชืไร่ ค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล
หลังจากวันฟ้องจนถึงอายุ ๘๐ ปี ซึ่งเป็นค่าเสียหายในอนาคต และมีค าขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้
ค่าเสยีหายพรอ้มดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคด ีให้ผู้ถูกฟ้องคดหียุดการผลติกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหนิลกิไนต์
จนกว่าจะมวีธิกีารป้องกนัมลพษิ และใหฟ้ื้นฟูคุณภาพอากาศและสภาพแวดลอ้มในทอ้งทีอ่ าเภอแม่เมาะ
ใหก้ลบัคนืสภาพเดมิ   

  คดีน้ีศาลปกครองชัน้ต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏบิตัใินการควบคุมก าจดัฝุ่นละออง และผูฟ้้องคดทีัง้ ๑๙ ส านวนไม่ได้เจบ็ป่วยเป็นโรค
โรคปอดอักเสบจากฝุ่นหินจากการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรบัผิดในกรณีนี้  
ส่วนกรณีมลพิษจากก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 

โดยมไิดม้กีารบ าบดัอากาศเสยีจนท าใหม้คี่าเฉลีย่ความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศ
โดยทัว่ไปเกนิกว่าที่กฎหมายก าหนดในช่วงระหว่างเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๓๕ จนถงึเดอืนสงิหาคม ๒๕๔๑ 
และมใิช่เหตุสุดวสิยั เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตัใินการควบคุมก าจดั
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ จนท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัผลกระทบจากการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์
ดงักล่าว ซึ่งต้องรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และก าหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดทีี่อยู่ในพื้นที่ตลอด

ข่าวศาลปกครองข่าวศาลปกครอง  
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ศาลปกครองสงูสดุมีค าพิพากษาคดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง   
กรณีละเมิดจากการปล่อยมลพิษจากฝุ่ นละอองและกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
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ระยะเวลาทีม่กีารปล่อยก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดเ์กนิกว่าค่าทีก่ฎหมายก าหนดดงักล่าว รายละ ๒๔๖,๙๐๐ บาท 
ส่วนรายอื่นใหไ้ดจ้ านวนเงนิตามระยะเวลาทีอ่ยู่ในพืน้ทีจ่รงิ อย่างไรกต็าม มผีูฟ้้องคดบีางรายไดไ้ปตรวจ
รักษากับแพทย์ปรากฏตามใบรับรองแพทย์ระบุวันท าการตรวจวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๕ วันที ่ 
๓ เมษายน ๒๕๔๕ วนัที ่๕ เมษายน ๒๕๔๕ วนัที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕ วนัที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
วนัที ่๑๒ มถุินายน ๒๕๔๕ วนัที ่๒๖ มถุินายน ๒๕๔๕ และวนัที ่๗ สงิหาคม ๒๕๔๕ แต่ไดย้ื่นฟ้องคดน้ีี
ต่อศาลปกครอง เมื่อวนัที่ ๒๙ สงิหาคม ๒๕๔๖ จงึเป็นการยื่นฟ้องคดเีมื่อพน้ก าหนดหน่ึงปีนับแต่วนัทีรู่้
หรอืควรรูถ้งึเหตุแห่งการฟ้องคด ีอกีทัง้ขอ้หาทีใ่หผู้ถู้กฟ้องคดรีบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนแก่ผูฟ้้องคดี
แต่ละรายนัน้ มใิช่เป็นการฟ้องคดทีีเ่กี่ยวกบัการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะหรอืสถานะของบุคคล และ
มไิด้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและไม่ปรากฏเหตุจ าเป็นอื่นแต่อย่างใด จงึไม่อาจรบัค าฟ้องคดีของ 

ผูฟ้้องคดรีายดงักล่าวได้ ศาลปกครองชัน้ต้นมีค าพิพากษาให้ผู้ถกูฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายพร้อม
ดอกเบีย้ให้แก่ผูฟ้้องคดีบางราย ค าขออ่ืนนอกจากน้ีให้ยก 

    ผูฟ้้องคดีบางราย และผูถ้กูฟ้องคดี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) อทุธรณ์ค าพิพากษา
ดงักล่าวต่อศาลปกครองสงูสดุ 

 ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเบื้องต้นว่า ผู้ฟ้องคด ี

ทัง้ ๑๙ ส านวน ไดย้ืน่ฟ้องคดต่ีอศาลปกครองภายในก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดหีรอืไม่ เหน็ว่า แมผู้ฟ้้องคดี
บางรายจะได้ไปตรวจรกัษากับแพทย์และได้รบัใบรบัรองแพทย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ตาม แต่โดยที่โรค 

เกี่ยวกบัระบบทางเดนิหายใจมหีลายประเภท บางประเภทจะต้องใชเ้วลานานหลายปีในการสูดเอาฝุ่น ละออง 
ควนั หรอืมลพษิเข้าไปสะสมในร่างกายจนถึงระดบัหนึ่งจงึจะมผีลกระทบต่อระบบทางเดนิหายใจหรอืปอด  
ท าใหเ้ป็นโรคเกี่ยวกบัระบบทางเดนิหายใจหรอืโรคปอดซึ่งมทีัง้แบบเฉียบพลนัและแบบเรือ้รงั การทีจ่ะตรวจ
วนิิจฉัยเพื่อใหท้ราบแน่ชดัว่า เจบ็ป่วยเป็นโรคปอดอกัเสบจากฝุ่นหนิและโรคพษิซลัเฟอรไ์ดออกไซด์หรอืไม ่ 
จงึต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการตรวจวนิิจฉัยอย่างละเอียดและต่อเนื่องสม ่าเสมอโดยแพทย์ผู้มคีวาม
เชีย่วชาญเฉพาะด้าน ดงัทีป่รากฏว่าหลงัจากที่ผูฟ้้องคดใีนส านวนคดสีุดทา้ยยื่นฟ้อง เมื่อวนัที่ ๒๙ สงิหาคม 
๒๕๔๖ แล้ว มผีู้ฟ้องคดจี านวนหลายรายที่ยงัต้องเขา้รบัการตรวจรกัษาที่สถานพยาบาลจากอาการเจบ็ป่วย
ด้วยโรคเกี่ยวกบัระบบทางเดนิหายใจ และแม้จะตรวจพบว่าเจบ็ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกบัระบบทางเดนิหายใจ 
ข้อเท็จจริงดังกล่าวก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าโรคดังกล่าวเป็นผลมาจากการกระท าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
ของผูถู้กฟ้องคดทีีไ่ด้ปล่อยมลพษิออกสู่บรรยากาศ ประกอบกบัผูฟ้้องคดทีัง้ ๑๙ ส านวนที่ยื่นฟ้องเป็นคดน้ีี 

มลีกัษณะเฉพาะแห่งคดอีย่างเดยีวกนั คอื เป็นประชาชนทีอ่ยู่อาศยัและประกอบอาชพีในพืน้ทีอ่ าเภอแม่เมาะ 
จงัหวดัล าปาง ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะอนัเป็นแหล่งก าเนิดมลพษิ และเรยีกค่าเสยีหายจากผูถู้กฟ้องคดี
เจา้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะทีก่่อใหเ้กดิมลพษิออกสู่บรรยากาศจนท าใหผู้ฟ้้องคดทีัง้ ๑๙ ส านวน เจบ็ป่วยไดร้บั
อนัตรายต่อสุขภาพและอนามยัจากการกระท าดงักล่าวเช่นเดยีวกนั จากค าฟ้องและขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวขา้งต้น
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จงึเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีทัง้ ๑๙ ส านวน รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในปี พ.ศ. ๒๕๔๖  
ก่อนฟ้องคด ีการทีผู่ฟ้้องคดบีางรายยืน่ฟ้องคดน้ีีต่อศาลปกครองชัน้ต้นเป็นคดสีุดทา้ย เมื่อวนัที ่๒๙ สงิหาคม 
๒๕๔๖ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
 ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีได้ปล่อยฝุ่นละอองและ 

ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศจนเป็นเหตุใหผู้้ฟ้องคดไีด้รบัอนัตรายต่อร่างกาย สุขภาพ อนามยั 
และทรพัยส์นิเสยีหาย หรอืไม่ และผู้ถูกฟ้องคดตี้องรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายแก่ผูฟ้้องคด ี
หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า การประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของ
สิง่แวดล้อม อนัเป็นการกระทบสทิธใินการด ารงชพีอย่างปกติและต่อเนื่องในสิง่แวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ อนามัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในชีวิตและร่างกายของบุคคลที่มิได้ถูกจ ากัด 

เฉพาะเพยีงแต่การมชีวีติอยูเ่ยีย่งสิง่มชีวีติอื่นๆ เท่านัน้ แต่บุคคลย่อมมสีทิธใินการด ารงชพีอย่างปกตสิุขดว้ย 
และสทิธดิงักล่าวเป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญตัใิหก้ารรบัรองและคุม้ครองไว ้
รวมถงึเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ทีต่้องการ
ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม มุ่งคุ้มครองสุขภาพอนามยัและคุณภาพชวีติของประชาชน ควบคุม
มาตรฐานมลพษิจากแหล่งก าเนิด เยยีวยาทางแพ่งผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากมลพษิทีเ่กดิจากแหล่งก าเนิดมลพษิ 
และลงโทษผู้กระท าผดิ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดเีป็นเจ้าของหรอืผู้ครอบครองโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ใช้ถ่านหนิลกิไนต ์

เป็นเชื้อเพลงิเพื่อผลติกระแสไฟฟ้ามกีารปล่อยอากาศเสยีประเภทก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่นละออง 
ซึ่งเป็นมลพิษออกสู่บรรยากาศ และมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
เรือ่ง ก าหนดใหโ้รงไฟฟ้าเป็นแหล่งก าเนิดมลพษิทีจ่ะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยทิง้อากาศเสยีออกสู่สิง่แวดลอ้ม 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๔๔) เรือ่ง ก าหนดใหโ้รงไฟฟ้าแมเ่มาะเป็นแหล่งก าเนิดมลพษิที่
จะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยทิง้อากาศเสยีออกสู่บรรยากาศ ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวนัที ่๑๖ มนีาคม 
๒๕๔๔ โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดจีงึเป็นแหล่งก าเนิดมลพษิที่มหีน้าที่ในการควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสยีใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยทีบ่ทบญัญตัมิาตรา ๙๖ แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพษิมหีน้าทีต่้อง
รบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนหรอืค่าเสยีหาย หากว่ามกีารรัว่ไหลหรอืแพร่กระจายของมลพษิเป็นเหตุใหผู้อ้ื่น
ได้รบัอันตรายหรือเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ทรพัย์สินของรฐัเสียหาย โดยไม่ต้องค านึงว่าอันตรายหรือ 

ความเสียหายดงักล่าวจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรอืผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพษิหรอืไม ่ส าหรบักรณโีรงไฟฟ้าแมเ่มาะของผูถู้กฟ้องคดสีามารถพจิารณาไดด้งันี้ 
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 กรณีมลภาวะจากฝุ่ นละออง  ปรากฏขอ้เทจ็จรงิในส านวนคดวี่าไดม้กีารเกบ็ตวัอย่างและตรวจวดั
ค่าเฉลีย่ของฝุน่ละอองในพืน้ทีอ่ าเภอแมเ่มาะโดยนายอาภา หวงัเกยีรต ิอาจารยภ์าควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 
วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัรงัสติ และคณะ  พบว่าจากตวัอย่างของฝุ่นละออง
ส่วนมากมแีหล่งที่มาจากการเผาไหมม้วลชวีภาพและรถยนต์ มไิดเ้กดิจากการปล่อยทิ้งอากาศเสยีของ 

ผู้ถูกฟ้องคดี แม้จะมีฝุ่นละอองที่ไม่ทราบแหล่งที่มาอยู่บ้างแต่ก็มีเพียงร้อยละ ๒๐ เท่านั ้น และ 
เมือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ฝุ่นละอองกบัพืน้ทีอ่ื่นๆ ทัว่ประเทศแลว้ไม่มคีวามแตกต่างกนั ประกอบกบัผูถู้กฟ้องคดี
ได้ติดตัง้เครื่องก าจดัฝุ่นชนิดไฟฟ้าสถติแรงสูงในทุกโรงไฟฟ้า มมีาตรการควบคุมฝุ่นละอองภายในบรเิวณ
โรงไฟฟ้าด้วยการราดน ้าบนวสัดุทีม่ฝีุ่นฟุ้งกระจายอยู่เสมอ และไม่พบว่ามพีนักงานของผูถู้กฟ้องคดเีจบ็ป่วย
เป็นโรคปอดอกัเสบจากฝุน่หนิ จงึถอืไมไ่ดว้่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผูถู้กฟ้องคดก่ีอใหเ้กดิการแพร่กระจายของ
ฝุน่ละอองทีจ่ะตอ้งรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคดตีามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อยา่งใด 

 กรณีมลภาวะจากกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ เมื่อพจิารณามาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์

ในบรรยากาศโดยทัว่ไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ
ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา ๑ ชัว่โมง และ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา ๑ ชัว่โมง แล้วเห็นว่า ค่าเฉลี่ยฯ ไม่เกนิ ๗๘๐ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร  
เป็นค่าเฉลี่ยฯ ที่จะไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายและสุขภาพอนามยั และเป็นค่ามาตรฐานโดยทัว่ไปที่ใช้กับ
ประชาชนทัง้ประเทศ แม้จะมกีารก าหนดค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไปในเวลา ๑ ชัว่โมง โดยเฉพาะพืน้ทีต่ าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง ก าหนดใหค้่าเฉลี่ยฯ 
ไมเ่กนิ ๑,๓๐๐ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร กต็าม แต่ถ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผูถู้กฟ้องคดไีดม้กีารปล่อยทิง้
ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศจนท าให้มคี่าเฉลี่ยฯ เกินกว่า ๗๘๐ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร  
ถงึจะไมเ่กนิ ๑,๓๐๐ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร หากก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูฟ้้องคด ีและไม่ปรากฏเหตุ
ยกเว้นความรบัผดิ ผู้ถูกฟ้องคดกี็มหีน้าที่ต้องรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนหรอืค่าเสยีหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  กรณีนี้
ปรากฏข้อเท็จจรงิตามรายงานฉบบัสมบูรณ์แนวทางการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รบั
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ผลกระทบจากการด าเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ในพื้นที่หมู่บ้านหวัฝาย และ
หมู่บ้านห้วยเป็ด ของคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขปญัหาจากการด าเนินการของการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดท าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ที่ได้รวบรวมข้อมูล 

ผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ในพืน้ที่อ าเภอแม่เมาะระหว่างเดอืนตุลาคม ๒๕๓๕ ถงึเดอืน
ธนัวาคม ๒๕๔๕ ปรากฏว่าระหว่างเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๓๕ ถงึเดอืนสงิหาคม ๒๕๔๑ รวม ๗๐ เดอืน ตรวจพบว่า 
มทีัง้กรณีค่าเฉลีย่ฯ เกนิกว่า ๗๘๐ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร และเกนิกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร 
หลงัจากนัน้เป็นตน้มาไมม่กีรณีค่าเฉลีย่ฯ เกนิกว่า ๗๘๐ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร ทัง้ยงัปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่า
จงัหวดัล าปางไดม้คี าสัง่จงัหวดัล าปาง ที ่๒๐๑๔/๒๕๔๑ แต่งตัง้คณะท างานเฉพาะกจิดา้นการแพทย ์จากกรณี
ทีม่รีาษฎรไดร้บัผลกระทบจากก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ในระหว่างวนัที ่๑๗ ถงึวนัที ่๒๐ สงิหาคม ๒๕๔๑ และ
ผูถู้กฟ้องคดกี็ได้จ่ายเงนิค่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ราษฎรทีไ่ดร้บัผลกระทบรายละ ๓,๐๐๐ บาท สอดคลอ้งกบั
ขอ้เทจ็จรงิทีม่รีาษฎรฟ้องผูถู้กฟ้องคดเีป็นคดแีพ่งต่อศาลจงัหวดัล าปาง ศาลจงัหวดัล าปางวนิิจฉัยว่ามลภาวะ
ในพืน้ทีอ่ าเภอแม่เมาะเกดิจากก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะท าให้โจทก์ไดร้บัความเสยีหาย 
และมคี าพพิากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดชีดใช้ค่าเสยีหายให้แก่โจทก์ในคดดีงักล่าว จากขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวขา้งต้น 

ฟงัได้ว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยทิ้งก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศในพื้นที ่
อ าเภอแม่เมาะ โดยไม่ได้บ าบดัหรอืควบคุมท าให้มปีรมิาณที่จะเป็นอนัตรายต่อประชาชน คอื มคี่าเฉลี่ยฯ  
เกนิกว่า ๗๘๐ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร ซึง่เป็นค่ามาตรฐานทีค่วรเป็นและเกนิกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรมัต่อ
ลูกบาศก์เมตร ตามที่ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘)ฯ ก าหนดไว ้ 
อนัเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิตัิในการปล่อยทิ้งก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์

ออกสู่บรรยากาศ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อาศยัอยู่ในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะในช่วงเวลาที่มกีารแพร่กระจายของ 
ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดท์ีม่คี่าเฉลีย่ฯ สงูเกนิกว่าค่ามาตรฐานและทีป่ระกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ
ก าหนด กล่าวอ้างในค าฟ้องว่าได้รบัผลกระทบจากก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ที่เกดิจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะของ 
ผู้ถูกฟ้องคดจีนเจบ็ป่วยเป็นโรคในระบบทางเดนิหายใจ โรคปอด หรอืเกดิอาการระคายเคอืงตามเยื่อบุผนัง 
ตามร่างกาย จงึเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รบัอนัตรายเสียหายจากก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ที่แพร่กระจายจาก
โรงไฟฟ้าแมเ่มาะของผูถู้กฟ้องคด ีประกอบกบัการทีค่่าเฉลีย่ความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นพืน้ที่
อ าเภอแมเ่มาะสงูเกนิกว่ามาตรฐานทีค่วรเป็นและสงูเกนิกว่าทีก่ฎหมายก าหนดตดิต่อกนัเป็นเวลานาน เกดิจาก
ผู้ถูกฟ้องคดใีช้วธิกีารบ าบดัอากาศเสยีด้วยการปล่อยทิ้งทางปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงที่มี
ความสูง ๘๐ เมตร และ ๑๕๐ เมตร เพื่อให้เกดิการเจอืจางของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ในบรรยากาศชัน้บน  
ซึง่ผูถู้กฟ้องคดทีราบดอียูแ่ลว้ว่าสภาพภมูปิระเทศและสภาพอากาศของอ าเภอแมเ่มาะเป็นทีร่าบหุบเขาเสมอืน
แอ่งกระทะ มภีูเขาล้อมรอบเกอืบทุกด้าน สภาวะอากาศส่วนใหญ่เป็นภาวะลมสงบค่อนขา้งนาน กระแสลม 

ทีพ่ดัผ่านมคีวามเรว็ค่อนขา้งต ่า ท าใหก้ารกระจายตวัของอากาศไม่ดนีัก อากาศจะคงตวัอยู่ในพืน้ราบหุบเขา
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บริเวณอ าเภอแม่เมาะเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ติดตัง้เครื่องก าจัดก๊าซ FGD  

ในโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดทุีกโรงแล้วแต่ก็มไิด้ดูแลบ ารุงรกัษาให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
ตามปกตจินท าใหเ้กดิเหตุการณ์เครือ่งก าจดัก๊าซ FGD ใชง้านไดเ้พยีง ๒ เครื่อง จากจ านวนทัง้หมด ๘ เครื่อง 
ในช่วงเดอืนสงิหาคม ๒๕๔๑ ทัง้ที่สามารถคาดการณ์เรื่องดงักล่าวได้ล่วงหน้าและสามารถที่จะระมดัระวงั
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิขึน้ได ้จงึมใิช่เหตุสุดวสิยัทีจ่ะเป็นเหตุใหผู้ถู้กฟ้องคดยีกขึน้เป็นขอ้กล่าวอา้งเพื่อไมต่อ้งรบัผดิ
ตามมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕  
ดงันัน้ เมื่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของ 
ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดจ์นท าใหผู้ฟ้้องคดทีัง้ ๑๙ ส านวนไดร้บัอนัตราย เสยีหายจากก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์
ทีแ่พรก่ระจายจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผูถู้กฟ้องคด ีผูถู้กฟ้องคดจีงึมหีน้าทีต่้องชดใชค้่าสนิไหมทดแทนหรอื
ค่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคดตีามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนจะตอ้งรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนหรอืค่าเสยีหายเพยีงใด นัน้ แยกพจิารณาไดด้งันี้ 

๑) กรณคี่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลตัง้แต่เริม่ปว่ยจนถงึวนัฟ้องและภายหลงัจากวนัฟ้องเป็นต้นไป
จนถงึอาย ุ๘๐ ปี ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าผูถู้กฟ้องคดอีอกไปท าการตรวจรกัษาราษฎรเป็นประจ าทุกสปัดาหแ์ละ
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลตลอดจนค่าพาหนะ ประกอบกับตามรายงานฉบับสมบูรณ์ของ
คณะอนุกรรมการศกึษาแนวทางการแก้ไขปญัหาจากการด าเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) แม่เมาะ ปรากฏว่าตัง้แต่เดอืนกนัยายน ๒๕๔๑ เป็นต้นมา พืน้ทีอ่ าเภอแม่เมาะไม่มกีรณีที่ค่าเฉลีย่ฯ 
เกินกว่า ๗๘๐ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้วนิิจฉัยไว้แล้วว่าเป็นค่ามาตรฐานโดยทัว่ไปที่จะไม่เป็น
อนัตรายต่อรา่งกาย สุขภาพและอนามยั กบัประชาชนทัง้ประเทศ จากขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวฟงัไม่ไดว้่าผูฟ้้องคดี
ไดเ้สยีค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลตัง้แต่วนัเกดิเหตุจนถงึวนัฟ้องและจ าเป็นทีจ่ะต้องท าการรกัษาพยาบาล
นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจงึไม่อาจเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าใช้จ่ายและขอให้ศาลสงวนสิทธ ิ

ทีจ่ะแกไ้ขค าพพิากษาในส่วนนี้ได ้

๒) กรณีค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชพี และค่าทดแทนความสูญเสยีโอกาสทีจ่ะด ารงชวีติ
อยา่งคนปกตสิุข เหน็ว่า ผูฟ้้องคดมีไิดเ้สนอพยานหลกัฐานต่อศาลเพื่อพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิใหเ้หน็ว่าโรคดงักล่าว
เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชพีจนท าให้ขาดประโยชน์จากการประกอบอาชพีอย่างไร หรอืท าให้สูญเสยี
โอกาสที่จะด ารงชีวิตอย่างคนปกติสุขอย่างไร และผู้ฟ้องคดีแต่ละรายประกอบอาชีพหรอืมรีายได้เท่าใด  
ยังฟงัไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีต้องขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพหรือสูญเสียโอกาสที่จะด ารงชีวิต 

อยา่งคนปกตสิุข จงึไมอ่าจเรยีกค่าเสยีหายในส่วนนี้ได ้

๓) กรณีค่าทดแทนการเสื่อมสมรรถภาพ สุขภาพและอนามยั และความสูญเสียทางด้านจิตใจ  
ปรากฏตามรายงานฉบบัสมบูรณ์ของคณะอนุกรรมการศกึษาแนวทางการแก้ไขปญัหาจากการด าเนินการของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ว่าในช่วงเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๓๕ ถงึเดอืนสงิหาคม 
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๒๕๔๑ เป็นเวลา ๗๐ เดอืน ม ี๖๗ เดอืน โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผูถู้กฟ้องคดไีดป้ล่อยก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์

มคี่าเฉลี่ยฯ เกนิกว่า ๗๘๐ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร และเกนิกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร  
ซึง่เป็นปรมิาณทีจ่ะก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อรา่งกาย สุขภาพ และอนามยั จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๗๘ ครัง้ เป็นเหตุ
ใหผู้้ฟ้องคดทีีม่ภีูมลิ าเนาอยู่ในพืน้ทีอ่ าเภอแม่เมาะ ไดร้บัผลกระทบเจบ็ป่วยเป็นโรคพษิซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
เวยีนศีรษะ แน่นหน้าอก แสบคอ เยื่อบุคอแดง เยื่อบุตาแดง และเยื่อบุจมูกแดง กระทบต่อสุขภาพ อนามยั 
เสื่อมสมรรถภาพ และสภาพจติใจ ดงันัน้ การก าหนดค่าเสยีหายจงึควรพจิารณาก าหนดรวมเป็นค่าเสยีหาย
อย่างอื่นอันมใิช่ตัวเงนิตามพฤติการณ์และความร้ายแรงจากการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีตามจ านวนครัง้ 
ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีได้ปล่อยทิ้งก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์จนท าให้มคี่าเฉลี่ยฯ เกินกว่า  
๗๘๐ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร ตามมาตรฐานทีค่วรเป็น และเกนิกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร 
ตามทีค่ณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตปิระกาศก าหนดไว ้ส าหรบัจ านวนค่าเสยีหายทีจ่ะน ามาเป็นฐานเพื่อ
พจิารณาก าหนดค่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคดแีต่ละรายนัน้ ตามรายงานของคณะอนุกรรมการฯ ดงักล่าวปรากฏ
ว่าในเดอืนสงิหาคม ๒๕๔๑ โรงไฟฟ้าแม่เมาะไดป้ล่อยก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์จนท าใหพ้ื้นที่อ าเภอแม่เมาะ 
มคี่าเฉลี่ยฯ สูงเกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร จ านวน ๑๐ ครัง้ และผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่าย 

ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผู้ที่ได้รบัผลกระทบรายละ ๓,๐๐๐ บาท เห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดจี่ายเงนิค่าสนิไหม
ทดแทนกรณนีี้อยา่งน้อยรายละ ๓๐๐ บาทต่อครัง้ จงึสมควรก าหนดค่าเสยีหาย ดงันี้  (๑) ในกรณีปล่อยอากาศ
เสยีมคี่าเฉลี่ยฯ เกนิกว่า ๗๘๐ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกนิ ๑,๓๐๐ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร 
ก าหนดค่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฟ้้องคดรีายละ ๓๐๐ บาทต่อครัง้  (๒) ในกรณคี่าเฉลีย่ฯ เกนิกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรมั
ต่อลกูบาศกเ์มตร ในช่วงระหว่างเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๓๕ ถงึเดอืนมถุินายน ๒๕๓๘ ก าหนดค่าเสยีหายใหแ้ก่
ผูฟ้้องคดรีายละ ๖๐๐ บาทต่อครัง้  (๓) ในกรณคี่าเฉลีย่ฯ เกนิกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร ในช่วง
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ๒๕๓๘ ถึงเดอืนสงิหาคม ๒๕๔๑ ซึ่งมปีระกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ
ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘)ฯ ก าหนดห้ามมใิห้มกีารปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งมคี่าเฉลี่ยฯ เกินกว่า 
๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ เมตรใช้บังคับแล้ว แต่ผู้ถู กฟ้องคดีก็ไม่ ได้บ าบัดหรือควบคุม 

ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดไ์ม่ใหม้คี่าเฉลีย่ฯ เกนิกว่าประกาศดงักล่าวก าหนด ถอืไดว้่าเป็นพฤตกิารณ์ทีม่คีวาม
รา้ยแรงและเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย อนัเป็นการกระท าละเมดิต่อผู้ฟ้องคดทีัง้ ๑๙ ส านวน ตามมาตรา ๔๒๐ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ซึ่งศาลมอี านาจก าหนดค่าสนิไหมทดแทนได้ตามควรแก่พฤตกิารณ์
และความร้ายแรงตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ประกอบกับไม่ปรากฏว่า 

ผูถู้กฟ้องคดไีดร้บัโทษใดๆ จากการกระท าดงักล่าว เพื่อใหผู้ถู้กฟ้องคดรีะมดัระวงัมใิหม้กีารแพร่กระจายของ
มลพิษจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รบัอันตรายหรือเสียหายจากการด าเนินกิจการ และเป็นการป้องปรามมิให ้

ผูถู้กฟ้องคดกีระท าผดิเช่นเดมิอกี จงึก าหนดค่าเสยีหายในกรณีน้ีใหแ้ก่ผู้ฟ้องคดรีายละ ๑,๒๐๐ บาท ต่อครัง้  
อยา่งไรกต็าม ผูฟ้้องคดรีายใดจะไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนเพื่อความเสยีหายจากการเสื่อมสมรรถภาพ สุขภาพ
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และอนามยั และความสูญเสยีทางด้านจติใจเป็นจ านวนเงนิเท่าใดนัน้ ต้องพจิารณาจากระยะเวลาทีผู่้ฟ้องคดี
รายนัน้อาศยัอยูใ่นพืน้ทีอ่ าเภอแมเ่มาะจรงิเป็นส าคญั โดยผูฟ้้องคดรีายทีอ่ยู่ในพืน้ทีต่ลอดระยะเวลาช่วงเดอืน
พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ ให้มีสิทธิได้รบัค่าสินไหมทดแทนกรณีนี้ เป็นเงินทัง้สิ้น 
๒๔๖,๙๐๐ บาท ส่วนผูฟ้้องคดรีายอื่นใหม้สีทิธไิด้รบัค่าสนิไหมทดแทนกรณีน้ีตามระยะเวลาทีอ่ยู่ในพืน้ทีจ่รงิ 
ทัง้น้ี ตอ้งไมเ่กนิค าขอของผูฟ้้องคดแีต่ละราย 

 

ศาลปกครองสงูสดุพิพากษาแก้ค าพิพากษาศาลปกครองชัน้ต้นเป็นให้ผู้ถกูฟ้องคดีชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบีย้ให้แก่ผูฟ้้องคดีบางรายท่ีศาลปกครองปกครองชัน้ต้นวินิจฉัยว่า
ย่ืนฟ้องคดีเมื่อพ้นก าหนดเวลาการฟ้องคดีตามจ านวนท่ีตนมีสิทธิได้รบั นอกจากท่ีแก้ให้เป็นไป
ตามค าพิพากษาของศาลปกครองชัน้ต้น  
                                                             ส านกังานศาลปกครอง  
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