(๑๐) คดี การปนเปื้ อนสารตะกัวในล
่ าห้วยคลิ ตี้ (แพ่ง)
กลุ่มคดี

สิง่ แวดล้อมด้านมลพิษและเหตุเดือดร้อนราคาญ

คาพิ พากษา
คดีหมายเลขดาที่
คดีหมายเลขแดงที่

ศาลจังหวัดกาญจนบุร ี
๑๐๖/๒๕๔๖
๑๕๖๕/๒๕๔๙

คาพิ พากษา
คดีหมายเลขดาที่
คดีหมายเลขแดงที่

ศาลอุทธรณ์ภาค ๗
สวพ.๙๗/๒๕๕๐
๓๔๒๖/๒๕๕๐

ประเภทคดี

แพ่ง

คู่ความ

นายกาธร ศรีสุวรรณมาลา ที่ ๑ กับพวกรวม ๘ คน โจทก์
บริษทั ตะกัวคอนเซนเตรทส์
่
(ประเทศไทย) จากัด ที่ ๑
กับพวกรวม ๒
จาเลย

เรื่อง

ละเมิด พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
- พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.๒๕๑๐
- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
ประเด็นสาคัญในการพิ จารณา และผลคาพิ พากษา
ตามอุทธรณ์ ของจาเลยทัง้ สองว่า การที่โจทก์ทงั ้ แปดป่ วยและกระบือของโจทก์ที่
๑ ที่ ๓ และที่ ๖ ตายเกิ ดจากการรัวไหลหรื
่
อแพร่กระจายของสารตะกัวจากโรงแต่
่
งแร่คลิ ตี้ของ
จาเลยที่ ๑ หรือไม่ และจาเลยทัง้ สองต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์ทงั ้ แปดหรือไม่นัน้

พิจารณาจากคาเบิกความของนางอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล ก็ดี คาเบิกความของนาง
สาลิกา วรหาญ นักวิชาการสาธารณสุข ๘ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุร ี และนายอัมพร บารุง
ชีพ เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทรัพยากรธรณี ๗ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุร ี พยานจาเลยทัง้
สองก็ดี พยานหลักฐานอื่นในสานวนก็ดี น่าเชื่อว่าคงมีสารตะกัวตามธรรมชาติ
่
อยูบ่ า้ งในปริมาณที่
เล็กน้อยเท่านัน้ ไม่เป็ นสาเหตุถงึ กับให้เกิดการเจ็บปว่ ยเป็ นโรคพิษตะกัวได้
่ ข้อเท็จจริงรับฟงั ได้ดงั ทีศ่ าล
ชัน้ ต้นรับฟงั มาว่าโจทก์ทงั ้ แปดปว่ ยด้วยโรคพิษตะกัว่ อันเกิดจากสารตะกัวที
่ ร่ วไหลหรื
ั่
อแพร่กระจายจาก
โรงแต่งแร่คลิต้ี ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ แผนกคดีสงิ่ แวดล้อม เห็นว่า ข้อเท็จจริงยังรับฟงั ได้ดว้ ยว่ากระบือ
ของโจทก์ท่ี ๑ ที่ ๓ และที่ ๖ ตายจากสารตะกัวที
่ ร่ วไหลหรื
ั่
อแพร่กระจายจากโรงแต่งแร่คลิตเ้ี ช่นกัน โดย
มีราคาตัวละ ๙,๐๐๐ บาท
ส่วนทีจ่ าเลยทัง้ สองอ้างว่าเกิดจากพายุดเี ปรสชันเป็
่ นเหตุสุดวิสยั นัน้ ไม่น่าเชื่อเพราะไม่
สอดคล้องกับทางนาสืบของจาเลยทัง้ สองเอง โดยจาเลยทัง้ สองนาสืบทานองว่า บ่อเก็บตะกอนบ่อที่ ๓
น้าใสสะอาดดื่มได้ เท่ากับบ่อที่ ๓ แทบจะไม่มตี ะกอนดิน เมือ่ คันกัน้ ขอบบ่อทีพ่ งั ก็อา้ งว่าพังเฉพาะบ่อที่
๓ ถ้าเป็นเช่นนัน้ ตามเหตุผลไม่น่าจะมีตะกอนดินทีป่ นเปื้อนสารตะกัวในห้
่ วยคลิตม้ี ากนัก แต่กลับปรากฏ
ว่ามีตะกอนดินทีป่ นเปื้อนสารตะกัวในห้
่ วยคลิตเ้ี ป็นจานวนมากและแพร่กระจายยาวถึงประมาณ ๑๙
กิโลเมตร น่าเชื่อว่าทางโรงแต่งแร่คลิตป้ี ล่อยสารตะกัวลงในห้
่
วยคลิตม้ี าเป็นเวลานานหลายปี พิจารณา
จากคาเบิกความของนายจเรประกอบคาเบิกความของนางสุลดั ดา กลีบบัว ภริยาจาเลยที่ ๒ และนาย
ธงชัย ส่องสว่าง พยานจาเลยทัง้ สองตลอดแล้ว เห็นว่า บริษทั จาเลยที่ ๑ และอีก ๒ บริษทั เป็นบริษทั ใน
ครอบครัวของจาเลยที่ ๒ โดยกรรมการบริษทั จาเลยที่ ๑ มี ๔ คน เป็นพีน่ ้องกัน จาเลยที่ ๒ เป็นพีค่ นโต
และเป็นประธานกรรมการบริษทั จาเลยที่ ๑ ส่วนนายธงชัยน่าจะเป็นผูร้ บั คาสังจากจ
่
าเลยที่ ๒ ไปปฏิบตั ิ
อยูใ่ นระดับผูป้ ฏิบตั เิ ท่านัน้ การปล่อยน้ าสู่หว้ ยคลิตเ้ี ช่นนัน้ เป็ นเรือ่ งร้ายแรงซึง่ ฝา่ ยจาเลยรูด้ ี ไม่น่าเชื่อ
ว่านายธงชัยจะกระทาโดยทีไ่ ม่ได้รบั คาสังจากจ
่
าเลยที่ ๒ การทีจ่ าเลยที่ ๒ สังการให้
่
เปิดระบายน้าจาก
บ่อเก็บกักตะกอนสู่หว้ ยคลิตเ้ี ช่นนัน้ ถือได้ว่าจาเลยที่ ๒ ร่วมกับจาเลยที่ ๑ ในการทาให้สารตะกัวจากโรง
่
แต่งแร่คลิตร้ี วไหลหรื
ั่
อแพร่กระจายสู่หว้ ยคลิต้ี จาเลยที่ ๒ จึงต้องรับผิดเป็นส่วนตัวด้วย จะอ้างว่าเป็น
เพียงกรรมการบริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดเป็นส่วนตัวหาได้ไม่ ทีศ่ าลชัน้ ต้น เห็นว่า จาเลยทัง้ สองต้องร่วมกันรับ
ผิดต่อโจทก์ทงั ้ แปด ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ แผนกคดีสงิ่ แวดล้อม เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจาเลยทัง้ สองใน
ข้อนี้ฟงั ไม่ขน้ึ
เรื่องอายุความ

ศาลเห็นว่าบ่อเกิดแห่งหนี้มที งั ้ เกิดจากสัญญา เกิดจากละเมิด เกิดจากกฎหมายบัญญัติ
ด้วย ตามฟ้องของโจทก์ทงั ้ แปดต้องด้วยพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง อันเป็นหนี้ทเ่ี กิดจากกฎหมายบัญญัตนิ นเอง
ั่
มิใช่รบั ผิดอันเกิดแต่มลู
ละเมิดดังทีจ่ าเลยทัง้ สองอุทธรณ์ ความรับผิดตามหน้าทีด่ งั กล่าว ทัง้ พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวและประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มไิ ด้บญ
ั ญัตอิ ายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีกาหนด ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๐ ดังทีศ่ าลชัน้ ต้นวินิจฉัย อุทธรณ์ของจาเลยทัง้ สองในข้อนี้ฟงั ไม่ขน้ึ

จาเลยทัง้ สองต้องรับผิดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าเสียหายแก่โจทก์ทงั ้ แปด
เพียงใด
เห็นว่า ตามบัญชีค่าเสียหายของโจทก์ทงั ้ แปด เมือ่ พิเคราะห์ถงึ การกระทาของจาเลยทัง้
สองและความร้ายแรงแห่งการรัวไหลหรื
่
แพร่กระจายของสารตะกัวดั
่ งกล่าวแล้วทีศ่ าลชัน้ ต้นกาหนดให้
มายังไม่เหมาะสม สมควรกาหนดค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทงั ้ แปดใหม่ ดังนี้
- ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลก่อนฟ้อง เป็ นเงินคนละ ๑๑๒,๐๐๐

บาท

- ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลต่อเนื่องจนกว่าจะลดปริมาณของสารตะกัวในร่
่ างกายให้อยูใ่ น
ระดับทีจ่ ะไม่เกิดพิษต่อโจทก์ทงั ้ แปดภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วนั ฟ้องเป็ นเงินคนละ
๒๔๐,๐๐๐

บาท

- ค่ากระบือทีต่ ายของโจทก์ท่ี ๑ เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐
- ค่ากระบือทีต่ ายของโจทก์ท่ี ๒ เป็นเงิน
- ค่ากระบือทีต่ ายของโจทก์ท่ี ๖ เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐

บาท
๙,๐๐๐

บาท
บาท

- ค่าทีต่ อ้ งเสียความสามารถและโอกาสในการทางานอย่างสิน้ เชิงหรือบางส่วนทัง้ ในปจั จุบนั และ
อนาคต ค่าเสื่อมสุขภาพอนามัยได้รบั ทุกขเวทนาทางด้านจิตใจและสูญเสียอวัยวะ คุณภาพชีวติ โอกาสที่
จะพัฒนาตนอย่างมีศกั ดิ ์ศรีและความสามารถทีจ่ ะสืบต่อชาติพนั ธุไ์ ด้ และค่าขาดประโยชน์ในการใช้น้ า
อุปโภคบริโภค ขาดแหล่งอาหารขาดประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจากห้วยค
ลิต้ี กาหนดให้แก่
โจทก์ท่ี ๑, ที่ ๓, ที่ ๔ และที่ ๖ คนละ

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โจทก์ท่ี ๒ และที่ ๗ คนละ

๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

โจทก์ท่ี ๕ และที่ ๘ คนละ

๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทีโ่ จทก์ทงั ้ แปดได้รบั ทัง้ สิน้ ๒๙,๕๕๑,๐๐๐ บาท

ประเด็นการขอให้ฟื้นฟูลาห้วยคลิ ตี้
สาหรับอุทธรณ์ของโจทก์ทงั ้ แปดส่วนทีข่ อให้บงั คับจาเลยทัง้ สองตามคาขอท้ายฟ้อง ที่
ขอให้จาเลยทัง้ สองร่วมกันแก้ไขและฟื้นฟูหว้ ยคลิต้ี โดยนาตะกัวที
่ ต่ กค้างอยูใ่ นห้วยคลิตอ้ี อกไปให้หมด
เพื่อให้หว้ ยคลิตส้ี ะอาดปราศจากสารตะกัว่ โดยให้จาเลยทัง้ สองเป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยและให้กรมควบคุม
มลพิษเป็นผูต้ รวจสอบและดูแลการแก้ไขฟื้นฟูหว้ ยคลิตใ้ี ห้สะอาดปราศจากสารตะกัวและสารเคมี
่
ต่างๆ
ให้มสี ภาพตามธรรมชาติดงั เดิมนัน้ เห็นว่า ขณะทีโ่ จทก์ทงั ้ แปดฟ้องคดีน้ยี งั ไม่มกี ฎหมายใดบัญญัติ
รับรองสิทธิให้โจทก์ทงั ้ แปดฟ้องและขอให้บงั คับตามคาขอท้ายฟ้องดังกล่าวได้ อุทธรณ์ของโจทก์ทงั ้ แปด
ในส่วนนี้จงึ ฟงั ไม่ขน้ึ
พิ พากษาแก้เป็ นว่า ให้จาเลยทัง้ สองร่วมกันใช้เงิ นแก่โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่
๕ ที่ ๖ ที่ ๗ และที่ ๘ จานวน 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 ตามลาดับ รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิ้ น ๒๙,๕๕๑,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้น
เงิ นดังกล่าว นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้ อง (ฟ้ องวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖) เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระ
เสร็จ

