สรุปคำพิ พำกษำศำลฎีกำคดีแพ่งกรณี กำรปนเปื้ อนสำรตะกัวในล
่
ำห้วยคลิ ตี้
คำพิ พำกษำศำลฎีกำ ที่ 15219/2558
ประเภทคดี

แพ่ง

คู่ควำม

นายกาธร ศรีสุวรรณมาลา ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน

โจทก์

บริษทั ตะกัวคอนเซนเตรทส์
่
(ประเทศไทย) จากัด ที่ 1
นายคงศักดิ ์ กลีบบัว โดย นางสุลดั ดา กลีบบัว ผูเ้ ข้าเป็ นคู่ความแทน ที่ 2

จำเลย

ข้อหำหรือฐำนควำมผิด ละเมิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ยื่ น ฟ้ อง เมื่อ วัน ที่ 30 มกราคม 2546 ฟ้ องเรีย กค่ า เสีย หาย เป็ นเงิน จ านวน 119,036,400 บาท
โดยความช่วยเหลือทางกฎหมายจากคณะทางานฝ่ ายสิง่ แวดล้อม สภาทนายความแห่งประเทศไทย
ศำลชัน้ ต้ น : ศาลจัง หวัด กาญจนบุ ร ีพ ิพ ากษาเมื่อ วัน ที่ 15 สิง หาคม 2549 ตัด สิน ให้ จ าเลยชดใช้
ค่าเสียหายรวม 4,260,000 บาทแก่โจทก์
ศำลอุทธรณ์ : ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่
โจทก์รวมเป็ นจานวน 29,551,000 บาท
สรุปคำพิ พำกษำศำลฎีกำ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ศาลจังหวัดกาญจนบุรไี ด้อ่านคาพิพากษาศาลฎีกา มีประเด็นโดยสรุป
ดังนี้
ประเด็นที่ 1

ฟ้ องของโจทก์ทงั ้ แปดเคลือบคลุมหรือไม่

วินิจฉัยว่า เอกสารท้ายฟ้ องเป็ นส่วนหนึ่งของคาฟ้ องของโจทก์ ซึง่ ระบุรายละเอียดความเสียหาย
และค่าเสียหายของโจทก์และแต่ ละคนไว้ชดั แจ้ง ส่วนกฎเกณฑ์หรือข้อ มูลที่นามาใช้ เป็ นฐานในการ
กาหนดค่าเสียหายขอโจทก์แต่ละคน เป็ นรายละเอียดที่สามารถนาสืบได้ในชัน้ พิจารณา ไม่จาเป็ นต้อง
ระบุไว้ในคาฟ้ องแต่อย่างใด ฟ้ องของโจทก์ทงั ้ แปด จึงเป็ นฟ้ องทีแ่ สดงโดยแจ้งชัดซึง่ สภาพแห่งข้อหาของ
โจทก์ ท ัง้ แปด และค าขอบัง คับ ทั ง้ ข้ อ อ้ า งที่ อ าศัย เป็ นหลัก แห่ ง ข้อ หาแล้ ว ฟ้ องโจทก์ ท ัง้ แปดจึง
ไม่เคลือบคลุม

1

ประเด็นที่ 2

ตำมอุทธรณ์ ของจำเลยทัง้ สองว่ำ กำรที่ โจทก์ทงั ้ แปดป่ วยและกระบือของโจทก์

ที่ 1 ที่ 3 และที่ 6 ตำยเกิ ด จำกกำรรัวไหลหรื
่
อ แพร่ก ระจำยของสำรตะกัวจำกโรงแต่
่
ง แร่ ของ
จำเลยที่ 1 หรือไม่ และจำเลยทัง้ สองต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์ทงั ้ แปดหรือไม่
จาเลยทัง้ สองไม่มพี ยานนาสืบหักล้างว่าอาการป่ วยของโจทก์ทงั ้ แปดมิได้เกิดจากการรับสาร
ตะกัวเข้
่ าสู่ร่างกาย ดังนัน้ ปริมาณสารตะกัวในร่
่ างกายของโจทก์ทงั ้ แปดจึงเป็ นอันตรายแก่ร่างกายและ
สุขภาพอนามัยของโจทก์ทงั ้ แปดข้อเท็จจริงจึงรับฟั งได้ว่า โจทก์ทงั ้ แปดป่ วยเกิดจากการรัวไหลหรื
่
อ
แพร่กระจายของสารตะกัวจากโรงแต่
่
งแร่ของจาเลยที่ 1 เป็ นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและสุขภาพ
อนามัย จาเลยที่ 1 ซึง่ เป็ นผูด้ าเนินกิจการแต่งแร่ดงั กล่าว จึงเป็ นเจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษ มีหน้าทีร่ บั
ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทงั ้ แปด ไม่ว่าจาเลยที่ 1 จะกระทาโดยจงใจหรือ
ประมาทเลิน เล่ อ หรือ ไม่ ตามพระราชบัญ ญั ติ ส่ ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ ม พ.ศ. 2535
มาตรา 96
จาเลยที่ 2 เป็ นหนึ่งในกรรมการของจาเลยที่ 1 มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันจาเลยที่ 1 จาเลย
ที่ 2 จึงมีฐานะเป็ นผูด้ ูแลกิจการของจาเลยที่ 1 ซึ่งเป็ นเจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษจึงต้องร่วมรับผิดชาระ
ค่าสินไหมทดแทนหรือค่ าเสียหายให้แก่โจทก์ทงั ้ แปดตามพระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพ
สิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 96
ประกำรที่ 3

ตำมอุทธรณ์ ของจำเลยทัง้ สองว่ำ ฟ้ องของโจทก์ทงั ้ แปดขำดอำยุควำมหรือไม่

คาฟ้ องของโจทก์ทงั ้ แปดมิได้เป็ นคาฟ้ องให้จาเลยทัง้ สองรับผิดชอบเฉพาะความผิดฐาน
ละเมิด แต่เป็ นคาฟ้ องให้จาเลยทัง้ สองรับผิดชาระค่าเสียหายแก่โจทก์ทงั ้ แปดตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึง่ เป็ นกฎหมายพิเศษ และมีขอบเขตของความรับผิด
กว้างกว่าความรับผิดฐานละเมิด ซึ่งไม่ได้บญ
ั ญัตเิ กี่ยวกับอายุความในเรื่องไว้โดยเฉพาะ จึงมีกาหนด
อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30
ประกำรที่ 4

ตำมอุทธรณ์ ของโจทก์ทงั ้ แปดและของจำเลยทัง้ สอง ว่ำสมควรกำหนดให้ จำเลย

ทัง้ สองต้องรับผิดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำเสียหำยแก่โจทก์ทงั ้ แปดเพียงใด
เห็น สมควรก าหนดค่ า ใช้จ่า ยในการรัก ษาพยาบาลโจทก์ ท ัง้ แปดก่ อ นฟ้ อง เป็ นเงิน คนละ
100,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อเนื่องจนกว่าจะลดปริมาณสารตะกัว่ ในร่างกายให้อยู่ระดับทีจ่ ะ
ไม่เกิดพิษต่อโจทก์ทงั ้ แปดภายในเวลา 2 ปี เป็ นเงินคนละ 50,000 บาท
ค่าที่ต้องเสียความสามารถและโอกาสในการทางานอย่างสิ้นเชิงหรือบางส่วนทัง้ ในปั จจุบนั และ
อนาคต ค่าเสื่อมสุขภาพอนามัย และค่าขาดประโยชน์ในการใช้น้ าอุปโภคบริโภค ขาดแหล่งอาหารขาด
ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจากลาห้วยคลิต้ี กาหนดให้แก่
โจทก์ท่ี 1, ที่ 3, ที่ 4 และที่ 6 คนละ

2,000,000

บาท

โจทก์ท่ี 2 และที่ 7 คนละ

2,500,000

บาท

โจทก์ท่ี 5 และที่ 8 คนละ

3,000,000

บาท

รวมเป็ นค่าเสียหายทีโ่ จทก์ท่ี 1 , 3 , 4 , และ 6 ได้รบั เป็ นเงินคนละ 2,150,000 บาท
รวมเป็ นค่าเสียหายทีโ่ จทก์ท่ี 2 และที่ 7 ได้รบั เป็ นเงินคนละ 2,650,000 บาท
รวมเป็ นค่าเสียหายทีโ่ จทก์ท่ี 5 และที่ 8 ได้รบั เป็ นเงินคนละ 3,150,000 บาท
รวมเป็ นเงินทีโ่ จทก์ทงั ้ แปดได้รบั ทัง้ สิน้ 20,200,0000 บาท
ประกำรที่ 5

ตำมฎี กำของโจทก์ทงั ้ แปดว่ำ ศำลจะพิ พำกษำบังคับให้ จำเลยทัง้ สองแก้ไขฟื้ นฟู

นำแร่ตะกัวออกจำกล
่
ำห้วยคลิ ตี้ได้หรือไม่
ศาลฟั งได้ว่าโจทก์ทงั ้ แปดและชาวบ้านหมู่บ้านคลิต้ลี ่างเป็ นชุมชนท้อ งถิ่นดัง้ เดิม มีสทิ ธิท่จี ะ
อนุ รกั ษ์และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา และใช้ประโยชน์ จากลาห้วยคลิต้อี ย่างสมดุลและ
ยังยื
่ น ทัง้ นี้ต ามรัฐธรรมนู ญ ฯ 2540 มาตรา 46, 56, 69 ประกอบรัฐธรรมนู ญ ฯ 2550 และรัฐธรรมนู ญ
(ชัวคราว)ฯ
่
2557 มาตรา 4 ทีไ่ ด้รบั รองสิทธิชุมชนต่อเนื่องมา ดังนี้เมือ่ ปรากฏว่า จาเลยทัง้ สองก่อให้เกิด
มลพิษในลาห้วยคลิต้ี โจทก์ทงั ้ แปดและชาวบ้านหมู่บา้ นคลิต้ลี ่าง จึงเป็ นผูถ้ ูกโต้แย้งสิทธิย่อมมีสทิ ธิท่จี ะ
ฟ้ องเรียกร้องให้จาเลยทัง้ สองกระทาการหรืองดเว้นกระทาการที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนได้ การทีโ่ จทก์ทงั ้ แปดฟ้ องเพื่อขอให้บงั คับจาเลยทัง้ สองร่วมกันแก้ไขและฟื้ นฟูลาห้วยคลิต้โี ดยนา
แร่ตะกัวที
่ ต่ กค้างอยูใ่ นลาห้วยคลิต้อี อกไปทัง้ หมด เพื่อให้ลาห้วยคลิต้สี ะอาดปราศจากสารตะกัวด้
่ วย ซึง่
คาขอดังกล่าว เป็ นคาขอเพื่อประโยชน์ ของโจทก์ทงั ้ แปดและชาวบ้านหมู่บ้านคลิต้ีล่างทุกคนที่ได้รบั
ผลกระทบจากการกระทาของจาเลยทัง้ สอง คาฟ้ องของโจทก์ทงั ้ แปดในส่วนทีข่ อให้บงั คับจาเลยทัง้ สอง
ฟื้ นฟูบาบัดน้ าในลาห้วยคลิต้จี งึ เป็ นการฟ้ องในฐานะชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม โจทก์ทงั ้ แปดจึงมีอานาจฟ้ อ ง
3

ขอให้บงั คับจาเลยทัง้ สองแก้ไขฟื้ นฟู ล าห้วยคลิต้ีได้ เมื่อจาเลยทัง้ สองเป็ นเจ้าของหรือ ผู้ค รอบครอง
แหล่งกาเนิดมลพิษ จึงเป็ นหน้ าที่ของจาเลยทัง้ สองที่จะต้องแก้ไขฟื้ นฟูลาห้วยคลิต้ีด้วยค่ าใช้จ่ายของ
จาเลยทัง้ สองจนกว่าลาห้วยคลิต้จี ะกลับมามีสภาพที่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของทางราชการ
ส่วนการทีโ่ จทก์ทงั ้ แปดขอให้กรมควบคุมมลพิษ เป็ นผูต้ รวจสอบและดูแลการแก้ไขฟื้ นฟูลาคลิต้ี
ของจาเลยทัง้ สองนัน้ เห็นว่า การดูแลรักษาและแก้ไขฟื้ นฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มเป็ น
หน้าที่โดยตรงของหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอยู่ แล้ว กรมควบคุมมลพิษย่อมมีหน้าทีต่ ้องดาเนิ นการ
ขจัดมลพิษออกจากลาห้วยคลิต้ีจนกว่าจะกลับมามีสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชุ มชนบ้านคลิต้ลี ่าง
โดยจาเลยทัง้ สองจะต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ทีท่ างราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษ
ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 96
วรรค 2

ประเด็นที่ 6

มีเหตุทจ่ี ะสงวนสิทธิแก้ไขคาพิพากษาในส่วนค่าสินไหมทดแทนหรือไม่

ข้อเท็จจริงได้ความว่า อาการเจ็บป่ วยของโจทก์ทงั ้ แปดเกิดจากการได้รบั สารพิษ ตะกัวสะสม
่
ต้องใช้ระยะเวลาในการติดตาม ไม่อาจชี้วดั ได้ว่าจะหายเป็ นปกติเมื่อใด ประกอบกับโจทก์ ยงั ดารงชีวติ
อยูบ่ ริเวณลาห้วยคลิต้ที ป่ี นเปื้ อนสารตะกัวและยั
่
งไม่ได้รบั การฟื้ นฟูอย่างจริงจัง ย่อมส่งผลกระทบต่อการ
รักษาอาการเจ็บป่ วยของโจทก์ จึงเป็ นการพ้นวิสยั หยังรู
่ ว้ ่าความเสียหายทีแ่ ท้จริงมีเพียงใด เห็นว่ามีเหตุ
สมควรทีจ่ ะสงวนสิทธิแก้ไขคาพิพากษาในส่วนนี้ไว้เป็ นเวลา 2 ปี

“พิพ ากษาแก้เป็ น ว่า ให้จาเลยทัง้ สองร่ว มกัน ช าระเงิ น แก่ โจทก์ท่ี 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 เป็ น เงิน คน
ละ 2,150,000 บาท โจทก์ท่ี 2 และที่ 7 เป็ นเงินคนละ 2,650,000 บาท และโจทก์ท่ี 5 และที่ 8 เป็ น
เงินคนละ 3,150,000 บาท ให้จาเลยทัง้ สองแก้ไขฟื้ นฟู ล าห้ ว ยคลิต้ี ด้ว ยค่ าใช้จ่ายของจาเลยทั ง้ สอง
จนกว่าลาห้วยคลิต้จี ะกลับมามีสภาพที่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานของทางราชการ และ
ให้สงวนสิทธิแก้ไขคาพิพากษาในส่วนค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัยและ
ค่าเสียหายเพื่อการเสียความสามารถประกอบการงานของโจทก์ทงั ้ แปดภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่
วันที่ได้อ่านคาพิพากษาศาลฎีกาให้ค่คู วามฟั ง ให้จาเลยทัง้ สองใช้ค่ าทนายความชัน้ ฎีกา 100,000 บาท
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แทนโจทก์ทงั ้ แปด ส่ วนค่าฤชาธรรมเนียมอื่น ในชัน้ ฎีกาให้เป็ นพับ นอกจากที่แก้ไขให้เป็ นไปตามค า
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7”

อ่านคาพิพากษาศาลฎีกาฉบับเต็ม: http://goo.gl/0xTKGZ
อ่านรวมคาพิพากษาคดีคลิต้แี ละคดีสงิ่ แวดล้อมอื่นๆ:
http://enlawfoundation.org/newweb/?page_id=860
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