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สรปุค ำพิพำกษำศำลฎีกำคดีแพ่งกรณีกำรปนเป้ือนสำรตะกัว่ในล ำห้วยคลิต้ี 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ท่ี 15219/2558 

ประเภทคดี  แพ่ง 

คู่ควำม  นายก าธร ศรสีุวรรณมาลา ที ่1 กบัพวกรวม 8 คน            โจทก ์

 บรษิทั ตะกัว่คอนเซนเตรทส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ที ่1   
   นายคงศกัดิ ์ กลบีบวั โดย นางสุลดัดา  กลบีบวั ผูเ้ขา้เป็นคู่ความแทน  ที ่2      จ ำเลย 

ข้อหำหรือฐำนควำมผิด  ละเมดิตาม พ.ร.บ.ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 

ย่ืนฟ้อง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2546 ฟ้องเรียกค่าเสียหาย เป็นเงินจ านวน 119,036,400 บาท  
โดยความช่วยเหลอืทางกฎหมายจากคณะท างานฝ่ายสิง่แวดลอ้ม สภาทนายความแห่งประเทศไทย 

ศำลชัน้ต้น: ศาลจังหวัดกาญจนบุรีพิพากษาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ตัดสินให้จ าเลยชดใช้
ค่าเสยีหายรวม 4,260,000 บาทแก่โจทก ์   

ศำลอุทธรณ์: ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พพิากษาเมื่อวนัที่ 14 สงิหาคม 2551 ให้จ าเลยชดใช้ค่าเสยีหายแก่
โจทกร์วมเป็นจ านวน  29,551,000 บาท 

 
สรปุค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 

เมื่อวนัที่ 14 กรกฎาคม 2559 ศาลจงัหวดักาญจนบุรไีด้อ่านค าพพิากษาศาลฎีกา มปีระเด็นโดยสรุป 
ดงันี้  

ประเดน็ท่ี 1  ฟ้องของโจทกท์ัง้แปดเคลือบคลมุหรือไม่ 

 วนิิจฉยัว่า เอกสารทา้ยฟ้องเป็นส่วนหน่ึงของค าฟ้องของโจทก ์ซึง่ระบุรายละเอยีดความเสยีหาย 

และค่าเสยีหายของโจทก์และแต่ละคนไว้ชดัแจ้ง ส่วนกฎเกณฑ์หรอืข้อมูลที่น ามาใช้ เป็นฐานในการ

ก าหนดค่าเสยีหายขอโจทก์แต่ละคน เป็นรายละเอยีดที่สามารถน าสบืได้ในชัน้พจิารณา ไม่จ าเป็นต้อง

ระบุไวใ้นค าฟ้องแต่อยา่งใด ฟ้องของโจทกท์ัง้แปด จงึเป็นฟ้องทีแ่สดงโดยแจง้ชดัซึง่สภาพแห่งขอ้หาของ

โจทก์ทัง้แปด และค าขอบังคับทัง้ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้ว ฟ้องโจทก์ทัง้แปดจึง 

ไมเ่คลอืบคลุม 



2 
 

ประเดน็ท่ี 2 ตำมอุทธรณ์ของจ ำเลยทัง้สองว่ำ กำรท่ีโจทกท์ัง้แปดป่วยและกระบือของโจทก ์

ท่ี 1 ท่ี 3 และท่ี 6 ตำยเกิดจำกกำรรัว่ไหลหรือแพร่กระจำยของสำรตะกัว่จำกโรงแต่งแร่ของ

จ ำเลยท่ี 1 หรือไม่ และจ ำเลยทัง้สองต้องร่วมกนัรบัผิดต่อโจทกท์ัง้แปดหรือไม่ 

 จ าเลยทัง้สองไม่มพียานน าสบืหกัล้างว่าอาการป่วยของโจทก์ทัง้แปดมไิด้เกิดจากการรบัสาร

ตะกัว่เขา้สู่ร่างกาย ดงันัน้ปรมิาณสารตะกัว่ในร่างกายของโจทก์ทัง้แปดจงึเป็นอนัตรายแก่ร่างกายและ

สุขภาพอนามยัของโจทก์ทัง้แปดข้อเท็จจรงิจงึรบัฟังได้ว่า โจทก์ทัง้แปดป่วยเกิดจากการรัว่ไหลหรอื

แพร่กระจายของสารตะกัว่จากโรงแต่งแร่ของจ าเลยที ่1 เป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายแก่ร่างกายและสุขภาพ

อนามยั จ าเลยที ่1 ซึง่เป็นผูด้ าเนินกจิการแต่งแรด่งักล่าว จงึเป็นเจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิ มหีน้าทีร่บั

ผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนหรอืค่าเสยีหายให้แก่โจทก์ทัง้แปด ไม่ว่าจ าเลยที่ 1 จะกระท าโดยจงใจหรอื

ประมาทเลินเล่อหรือไม่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  

มาตรา 96  

 จ าเลยที่ 2 เป็นหนึ่งในกรรมการของจ าเลยที่ 1 มอี านาจลงลายมอืชื่อผูกพนัจ าเลยที่ 1 จ าเลย 

ที ่2 จงึมฐีานะเป็นผูดู้แลกจิการของจ าเลยที ่1 ซึ่งเป็นเจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิจงึต้องร่วมรบัผดิช าระ

ค่าสินไหมทดแทนหรอืค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทัง้แปดตามพระราชบญัญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 มาตรา 96   

 

ประกำรท่ี 3 ตำมอทุธรณ์ของจ ำเลยทัง้สองว่ำ ฟ้องของโจทกท์ัง้แปดขำดอำยคุวำมหรือไม่  

  ค าฟ้องของโจทก์ทัง้แปดมไิดเ้ป็นค าฟ้องใหจ้ าเลยทัง้สองรบัผดิชอบเฉพาะความผดิฐาน

ละเมดิ แต่เป็นค าฟ้องใหจ้ าเลยทัง้สองรบัผดิช าระค่าเสยีหายแก่โจทกท์ัง้แปดตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิ

และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 ซึง่เป็นกฎหมายพเิศษ และมขีอบเขตของความรบัผดิ

กว้างกว่าความรบัผดิฐานละเมดิ ซึ่งไม่ได้บญัญัตเิกี่ยวกบัอายุความในเรื่องไว้โดยเฉพาะ จงึมกี าหนด

อายคุวาม 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 193/30  

 

ประกำรท่ี 4 ตำมอทุธรณ์ของโจทกท์ัง้แปดและของจ ำเลยทัง้สอง ว่ำสมควรก ำหนดให้จ ำเลย

ทัง้สองต้องรบัผิดใช้ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำเสียหำยแก่โจทกท์ัง้แปดเพียงใด   

 เห็นสมควรก าหนดค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลโจทก์ทัง้แปดก่อนฟ้อง เป็นเงินคนละ  

100,000 บาท 
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 ค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลต่อเนื่องจนกว่าจะลดปรมิาณสารตะกัว่ในร่างกายใหอ้ยู่ระดบัทีจ่ะ

ไมเ่กดิพษิต่อโจทกท์ัง้แปดภายในเวลา 2 ปี เป็นเงนิคนละ 50,000 บาท  

 ค่าที่ต้องเสยีความสามารถและโอกาสในการท างานอย่างสิ้นเชงิหรอืบางส่วนทัง้ในปัจจุบนัและ

อนาคต ค่าเสื่อมสุขภาพอนามยั และค่าขาดประโยชน์ในการใชน้ ้าอุปโภคบรโิภค ขาดแหล่งอาหารขาด

ประโยชน์ในการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจากล าหว้ยคลติี ้ก าหนดใหแ้ก่ 

 โจทกท์ี ่1, ที ่3, ที ่4 และที ่6 คนละ    2,000,000 บาท 

 โจทกท์ี ่2 และที ่7 คนละ            2,500,000 บาท 

 โจทกท์ี ่5 และที ่8 คนละ            3,000,000 บาท 

 รวมเป็นค่าเสยีหายทีโ่จทกท์ี ่1 , 3 , 4 , และ 6 ไดร้บัเป็นเงนิคนละ  2,150,000 บาท  

รวมเป็นค่าเสยีหายทีโ่จทกท์ี ่2 และที ่7  ไดร้บัเป็นเงนิคนละ  2,650,000 บาท 

รวมเป็นค่าเสยีหายทีโ่จทกท์ี ่5 และที ่8  ไดร้บัเป็นเงนิคนละ  3,150,000 บาท 

 รวมเป็นเงนิทีโ่จทกท์ัง้แปดไดร้บัทัง้สิน้ 20,200,0000  บาท 

 

ประกำรท่ี 5 ตำมฎีกำของโจทกท์ัง้แปดว่ำ ศำลจะพิพำกษำบงัคบัให้จ ำเลยทัง้สองแก้ไขฟ้ืนฟู

น ำแร่ตะกัว่ออกจำกล ำห้วยคลิต้ีได้หรือไม่   

ศาลฟังได้ว่าโจทก์ทัง้แปดและชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ล่างเป็นชุมชนท้องถิ่นดัง้เดิม มสีทิธทิี่จะ

อนุรกัษ์และมสี่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรกัษา และใช้ประโยชน์จากล าห้วยคลติี้อย่างสมดุลและ

ยัง่ยนื ทัง้นี้ตามรฐัธรรมนูญฯ 2540 มาตรา 46, 56, 69 ประกอบรฐัธรรมนูญฯ 2550 และรฐัธรรมนูญ 

(ชัว่คราว)ฯ 2557 มาตรา 4 ทีไ่ดร้บัรองสทิธชิุมชนต่อเนื่องมา ดงันี้เมือ่ปรากฏว่า จ าเลยทัง้สองก่อใหเ้กดิ

มลพษิในล าหว้ยคลติี้ โจทก์ทัง้แปดและชาวบา้นหมู่บา้นคลติี้ล่าง จงึเป็นผูถู้กโต้แยง้สทิธยิ่อมมสีทิธทิี่จะ

ฟ้องเรยีกรอ้งให้จ าเลยทัง้สองกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการที่ส่งผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตใิน

ชุมชนได ้การทีโ่จทก์ทัง้แปดฟ้องเพื่อขอใหบ้งัคบัจ าเลยทัง้สองร่วมกนัแก้ไขและฟ้ืนฟูล าหว้ยคลติี้โดยน า

แร่ตะกัว่ทีต่กคา้งอยูใ่นล าหว้ยคลติี้ออกไปทัง้หมด เพื่อใหล้ าหว้ยคลติี้สะอาดปราศจากสารตะกัว่ดว้ย ซึง่

ค าขอดงักล่าว เป็นค าขอเพื่อประโยชน์ของโจทก์ทัง้แปดและชาวบ้านหมู่บ้านคลติี้ล่างทุกคนที่ได้รบั

ผลกระทบจากการกระท าของจ าเลยทัง้สอง ค าฟ้องของโจทก์ทัง้แปดในส่วนทีข่อให้บงัคบัจ าเลยทัง้สอง 

ฟ้ืนฟูบ าบดัน ้าในล าหว้ยคลติี้จงึเป็นการฟ้องในฐานะชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ โจทก์ทัง้แปดจงึมอี านาจฟ้อง
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ขอให้บงัคบัจ าเลยทัง้สองแก้ไขฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้ได้ เมื่อจ าเลยทัง้สองเป็นเจ้าของหรอืผู้ครอบครอง

แหล่งก าเนิดมลพิษจงึเป็นหน้าที่ของจ าเลยทัง้สองที่จะต้องแก้ไขฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้ด้วยค่าใช้จ่ายของ

จ าเลยทัง้สองจนกว่าล าห้วยคลติี้จะกลบัมามสีภาพที่สามารถใช้อุปโภคบรโิภคได้ตามเกณฑม์าตรฐาน

ของทางราชการ 

 ส่วนการทีโ่จทก์ทัง้แปดขอใหก้รมควบคุมมลพษิ เป็นผูต้รวจสอบและดูแลการแก้ไขฟ้ืนฟูล าคลติี้

ของจ าเลยทัง้สองนัน้ เห็นว่า การดูแลรกัษาและแก้ไขฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น

หน้าที่โดยตรงของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งอยู่แลว้ กรมควบคุมมลพษิย่อมมหีน้าทีต่้องด าเนินการ

ขจดัมลพษิออกจากล าห้วยคลติี้จนกว่าจะกลบัมามสีภาพที่ไม่ก่อให้เกดิอนัตรายแก่ชุมชนบ้านคลติี้ล่าง 

โดยจ าเลยทัง้สองจะต้องรบัผดิในค่าใชจ้่ายทัง้หมด ทีท่างราชการต้องรบัภาระจ่ายจริงในการขจดัมลพษิ

ดงักล่าว ตามพระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ตามมาตรา 96 

วรรค 2  

 

ประเดน็ท่ี 6 มเีหตุทีจ่ะสงวนสทิธแิกไ้ขค าพพิากษาในส่วนค่าสนิไหมทดแทนหรอืไม ่

ขอ้เท็จจรงิได้ความว่า อาการเจบ็ป่วยของโจทก์ทัง้แปดเกิดจากการได้รบัสารพษิตะกัว่สะสม 

ต้องใชร้ะยะเวลาในการตดิตาม ไม่อาจชี้วดัได้ว่าจะหายเป็นปกตเิมื่อใด ประกอบกบัโจทก์ยงัด ารงชวีติ

อยูบ่รเิวณล าหว้ยคลติี้ทีป่นเป้ือนสารตะกัว่และยงัไมไ่ดร้บัการฟ้ืนฟูอยา่งจรงิจงั ยอ่มส่งผลกระทบต่อการ

รกัษาอาการเจบ็ป่วยของโจทก ์จงึเป็นการพน้วสิยัหยัง่รูว้่าความเสยีหายทีแ่ทจ้รงิมเีพยีงใด เหน็ว่ามเีหตุ

สมควรทีจ่ะสงวนสทิธแิกไ้ขค าพพิากษาในส่วนน้ีไวเ้ป็นเวลา 2 ปี  

  

“พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จ าเลยทัง้สองร่วมกันช าระเงินแก่โจทก์ที่ 1  ที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 เป็นเงนิคน

ละ  2,150,000 บาท โจทก์ที่ 2 และที่ 7 เป็นเงนิคนละ  2,650,000 บาท และโจทก์ที่ 5 และที่ 8  เป็น

เงนิคนละ 3,150,000 บาท ให้จ าเลยทัง้สองแก้ไขฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของจ าเลยทัง้สอง

จนกว่าล าหว้ยคลติี้จะกลบัมามสีภาพที่สามารถใชอุ้ปโภคบรโิภคไดต้ามมาตรฐานของทางราชการ และ

ให้สงวนสทิธแิก้ไขค าพพิากษาในส่วนค่าสนิไหมทดแทน เพื่อความเสยีหายต่อร่างกายหรืออนามยัและ

ค่าเสยีหายเพื่อการเสียความสามารถประกอบการงานของโจทก์ทัง้แปดภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่

วนัที่ไดอ่้านค าพพิากษาศาลฎกีาให้คู่ความฟัง ใหจ้ าเลยทัง้สองใชค้่าทนายความชัน้ฎกีา 100,000 บาท 
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แทนโจทก์ทัง้แปด ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมอื่นในชัน้ฎีกาให้เป็นพบั นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามค า

พพิากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7” 

 

อ่านค าพพิากษาศาลฎกีาฉบบัเตม็: http://goo.gl/0xTKGZ 

อ่านรวมค าพพิากษาคดคีลติี้และคดสีิง่แวดลอ้มอื่นๆ:  

http://enlawfoundation.org/newweb/?page_id=860 
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