(๓๑)

สำหรับศำลใช้

คำพิพำกษำ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ที่

๖๔๙๒/๒๕๕๙
วันที่ ๖ เดือน

ศำลฎีกำ
กันยำยน

พุทธศักรำช ๒๕๕๙

ควำมแพ่ง
กรมควบคุมมลพิษ ที่ ๑
กรมประมง ที่ ๒
สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม ที่ ๓
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ที่ ๔
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ที่ ๕
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ่ำงทอง ที่ ๖
ระหว่ำง
นำยสุวิทย์ ขำวสุข ที่ ๑
นำยวรวุฒิ เดชดอน ที่ ๒

โจทก์

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

-๒บริษัทสยำมอินดิก้ำ ที่ ๓
บริษัทจ้ำวสมุทรขนส่ง จำกัด ที่ ๔
นำยกนกศักดิ์ สื่อหงวน ที่ ๕
เรื่อง

จำเลย

ค่ำเสียหำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ กับจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ฎีกำคัดค้ำน

คำพิพำกษำ

ศำลอุทธรณ์ภำค ๑

ลงวันที่

๑๖ เดือน

กันยำยน

พุทธศักรำช

๒๕๕๖

ศำลฎีกำ

รับวันที่

๒๘ เดือน

พฤศจิกำยน

พุทธศักรำช

๒๕๕๗

โจทก์ทั้งหกฟ้องว่ำ โจทก์ทงั้ หกเป็นนิตบิ ุคคลตำมกฎหมำย โจทก์ที่ ๒
ถึงที่ ๕ มอบอำนำจให้โจทก์ที่ ๑ เป็นผู้ฟ้องและดำเนินคดีแทน โจทก์ที่ ๑ มีนำยสุพัฒน์
หวังวงศ์วฒ
ั นำ โจทก์ที่ ๒ มีนำงสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ โจทก์ที่ ๓ มีนำยศักดิ์สทิ ธิ์ ตรีเดช
โจทก์ที่ ๔ มีนำยเชิดพันธ์ ณ สงขลำ โจทก์ที่ ๕ มีนำงสมทรง พันธ์เจริญวรกุล และโจทก์
ที่ ๖ มีนำยสุรเชษ นิ่มกุล เป็นผู้มอี ำนำจกระทำกำรแทน เมื่อวันที่ ๓ มีนำคม ๒๕๕๐
เวลำ ๑๑.๓๐ นำฬิกำ จำเลยที่ ๑ ครอบครองควบคุมและขับเรือยนต์ชื่อนิมติ รรุง่ เรือง

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

-๓หรือนิมิตรุ่งเรือง ซึ่งเป็นยำนพำหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล ลำกจูงเรือพ่วงบรรทุก
น้ำตำลทรำยดิบพ่วงมำจำนวน ๔ ลำ โดยมีเรือยูอี ๓๕ ซึ่งเป็นยำนพำหนะอันเดินด้วยกำลัง
เครื่องจักรกลพ่วงเป็นลำสุดท้ำย มีจำเลยที่ ๒ เป็นนำยท้ำยประจำเรือทำหน้ำที่ควบคุมและ
บังคับเรือยูอี ๓๕ บรรทุกน้ำตำลทรำยดิบหนัก ๖๕๐ ตัน อันเป็นกำรใช้ลำน้ำเจ้ำพระยำ
เพื่อคมนำคม มีทศิ ทำงจำกจังหวัดอ่ำงทองมุ่งหน้ำไปกรุงเทพมหำนคร จำเลยที่ ๑ และที่ ๒
มีหน้ำที่ต้องรักษำสภำพของแม่นำเจ้
้ ำพระยำไม่ทำให้สนิ ค้ำที่บรรทุกมำบนเรือพ่วงรัว่ ไหล
ปนเปือ้ นในแม่น้ำเจ้ำพระยำทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประโยชน์อันเป็นสำธำรณะทีป่ ระชำชน
จะได้ใช้สอยและได้รับประโยชน์จำกแหล่งน้ำธรรมชำติ จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ละเว้นกำรกระทำ
โดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อมิได้ใช้ควำมระมัดระวังตำมสมควรแก่พฤติกำรณ์ ร่วมกันบรรทุก
และลำกจูงเรือพ่วงบรรทุกน้ำตำลทรำยดิบถึง ๖๕๐ ตัน ซึ่งเกินกว่ำน้ำหนักบรรทุกตำมที่
กำหนดไว้ จำเลยที่ ๑ ขับเรือลำกจูงด้วยควำมเร็ว เมือ่ มำถึงที่เกิดเหตุบริเวณโค้งวัดนก
ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง จำเลยที่ ๑ ลำกจูงเรือพ่วงบรรทุก
น้ำตำลทรำยดิบที่จำเลยที่ ๒ ควบคุมบังคับเป็นนำยท้ำยไปในทิศทำงทีม่ ีร่องน้ำตืน้ เขิน
ทำให้ท้องเรือพ่วงบรรทุกน้ำตำลทรำยดิบทีม่ ีกำรบรรทุกเกินน้ำหนักชนหินใต้ท้องน้ำอย่ำงแรง

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

-๔น้ำไหลเข้ำไปในลำเรือทำให้เรือพ่วงบรรทุกน้ำตำลทรำยดิบจมลงใต้นำ้ น้ำตำลทรำยดิบ
๖๕๐ ตัน ไหลแพร่กระจำยออกมำปนเปื้อนกับน้ำในแม่น้ำเจ้ำพระยำ จำเลยที่ ๑ เป็น
ลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ส่วนจำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๓ จดทะเบียน
เป็นนำยท้ำยประจำเรือพ่วงบรรทุกน้ำตำลทรำยดิบชื่อ ยูอี ๓๕ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิข์ องจำเลย
ที่ ๓ จำเลยที่ ๔ เป็นผู้รบั จ้ำงขนส่งน้ำตำลทรำยดิบ ได้เช่ำเรือยูอี ๓๕ จำกจำเลยที่ ๓
เพื่อนำมำบรรทุกน้ำตำลทรำยดิบ ทำกำรจัดหำและเลือกว่ำจ้ำงจำเลยที่ ๕ ให้ทำกำร
กู้เรือยูอี ๓๕ ภำยหลังเกิดเหตุเรือจมลงในแม่น้ำเจ้ำพระยำ จำเลยที่ ๕ เป็นผูร้ ับจ้ำงจำก
จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ทำหน้ำที่กู้เรือยูอี ๓๕ ในขณะเกิดเหตุที่ล่มลงในแม่นำเจ้
้ ำพระยำ
โดยจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ร่วมกันออกคำสัง่ ให้จำเลยที่ ๕ กู้เรือด้วยกำรดูดน้ำตำลทรำยดิบ
ที่อยู่ภำยในท้องเรือยูอี ๓๕ ลำทีจ่ มอยู่ใต้น้ำ แล้วถ่ำยทิ้งเทน้ำตำลทรำยดิบลงไปปนเปื้อน
ในแม่น้ำเจ้ำพระยำ ทำให้แหล่งน้ำตรงบริเวณที่เกิดเหตุตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่ำงทอง
จังหวัดอ่ำงทอง เป็นช่วงต้นน้ำทีม่ ีกำรปนเปื้อนกับน้ำตำลทรำยดิบ เกิดควำมเสียหำยเป็น
น้ำเสียไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ตำมธรรมชำติได้สตั ว์น้ำของเกษตรกรที่เพำะเลี้ยงปลำ
ในกระชัง และที่เป็นของโจทก์ที่ ๒ อันถือเป็นพันธุ์สตั ว์น้ำตำมธรรมชำติตำยเป็นจำนวน

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

-๕มำก และน้ำเสียได้ไหลไปตำมทำงน้ำตอนใต้ผ่ำนอำเภอบำงปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยำ
อำเภอบำงบำล อำเภอบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด
ปทุมธำนี ทำให้แหล่งน้ำตำมธรรมชำติทนี่ ้ำเสียไหลผ่ำนไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ตำมธรรมชำติ
ได้ สัตว์นำตำมธรรมชำติ
้
และที่เป็นของเกษตรกรซึง่ เพำะเลี้ยงปลำในกระชังตำยเป็นจำนวนมำก
เรือยูอี ๓๕ จึงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่กอ่ ให้เกิดกำรรัว่ ไหล แพร่กระจำย หรือปนเปื้อนของ
มลพิษ วัตถุ และสสำรอันเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของรัฐซึง่ อยู่ในควำมควบคุมรักษำของโจทก์
ทั้งหกได้รับควำมเสียหำย โจทก์ทั้งหกเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือ แก้ไข เยียวยำ บำบัด
ปัดป้อง ฟื้นฟูแหล่งน้ำ แม่น้ำเจ้ำพระยำ พันธุ์สตั ว์น้ำ และทรัพยำกรธรรมชำติ แยกเป็น
ค่ำเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยดังนี้
โจทก์ที่ ๑ เสียค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก
ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุของข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำทีแ่ ละลูกจ้ำงในกำรเดินทำงไปปฏิบตั ิ
รำชกำรระหว่ำงกรุงเทพมหำนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัดอ่ำงทอง
เป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงจำนวน ๒๕,๖๐๐ บำท ค่ำที่พักจำนวน ๖๕,๖๐๐ บำท ค่ำพำหนะ
จำนวน ๔๒,๘๓๗ บำท ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ค่ำผ่ำนทำงพิเศษ ค่ำน้ำแข็งรักษำสภำพน้ำ

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

-๖ตัวอย่ำง) จำนวน ๑๒,๐๖๕ บำท ค่ำวิเครำะห์ตวั อย่ำงน้ำเสียบริเวณที่เกิดเหตุจำนวน
๕๘๘,๐๐๐ บำท ค่ำวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ำเสียบริเวณที่เกิดเหตุกรณีส่ง Lab เอกชน
รำยกำรทีส่ ่วนรำชกำรไม่สำมำรถตรวจสอบหำค่ำน้ำเสียได้บำงรำยกำรจำนวน ๘๗,๐๙๘ บำท
ค่ำสัญญำว่ำจ้ำงกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์กำรละลำยของน้ำตำลในช่วงเกิดเหตุเพื่อหำสำเหตุและ
เปรียบเทียบถึงกรณีน้ำเสียจำนวน ๓๙๙,๓๗๗.๕๐ บำท ค่ำแรงงำน (คิดเป็นเงินค่ำตอบแทน
บุคลำกร) จำนวน ๑๑๓,๐๕๙.๕๒ บำท รวมค่ำเสียหำยของโจทก์ที่ ๑ จำนวน ๔๕,๖๕๗.๐๒
บำท (ที่ถูก ๑,๓๓๓,๖๓๗.๐๒ บำท)
โจทก์ที่ ๒ เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจวิเครำะห์น้ำของสถำบันวิจัยกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด แยกเป็นค่ำน้ำมันเชือ้ เพลิงจำนวน ๕,๘๙๔.๑๐ บำท ค่ำวิเครำะห์
คุณภำพน้ำจำนวน ๓๗,๐๐๐ บำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกสำรวจและตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ำ
ของสถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรประมงน้ำจืด แยกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรออกสำรวจจำนวน
๗๐,๔๑๓ บำท ค่ำวิเครำะห์คุณภำพน้ำจำนวน ๓๗,๖๕๐ บำท รวมค่ำเสียหำยของโจทก์ที่ ๒
จำนวน ๑๕๐,๙๕๗.๑๐ บำท
โจทก์ที่ ๓ เสียค่ำเบี้ยเลี้ยงจำนวน ๔,๓๘๐ บำท ค่ำที่พักจำนวน

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

-๗๑๘,๐๐๐ บำท ค่ำพำหนะจำนวน ๓,๑๘๓ บำท ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ค่ำผ่ำนทำงพิเศษ
ค่ำน้ำแข็งรักษำสภำพน้ำตัวอย่ำง) จำนวน ๑,๗๙๐ บำท รวมค่ำเสียหำยของโจทก์ที่ ๓
จำนวน ๒๗,๓๕๓ บำท
โจทก์ที่ ๔ เสียค่ำใช้จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำในกระชัง
ในพื้นที่ ๕ อำเภอ ตำมคำสั่งกระทรวงมหำดไทย ใช้เงินทดรองรำชกำรตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังจำนวน ๑,๗๐๐,๖๓๖.๕๐ บำท ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรปฏิบตั ิกำรให้ควำม
ช่วยเหลือจำนวน ๑๐,๕๐๐ บำท ค่ำจ้ำงบำบัดน้ำเสียจำนวน ๕,๐๘๒,๕๐๐ บำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝังกลบซำกปลำตำย (ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ำปูนขำว ค่ำวัสดุ ค่ำสวิงตักปลำ)
จำนวน ๑๐๙,๑๐๖.๕๙ บำท รวมค่ำเสียหำยของโจทก์ท่ี ๔ จำนวน ๖,๙๐๒,๗๔๓.๐๙ บำท
โจทก์ที่ ๕ เสียค่ำใช้จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำในกระชัง
ตำมคำสั่งกระทรวงมหำดไทยจำนวน ๑๑,๓๔๗,๓๘๐ บำท
โจทก์ที่ ๖ เสียค่ำใช้จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำในกระชัง
จำนวน ๑๔,๙๔๐,๗๕๐ บำท ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินกำรกรณีปลำตำยจำนวน ๑๕,๓๕๐ บำท
รวมค่ำเสียหำยของโจทก์ที่ ๖ จำนวน ๑๔,๙๕๖,๑๐๐ บำท

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

-๘นอกจำกนี้โจทก์ที่ ๒ ขอคิดค่ำเสียหำยตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๙๗ เป็นค่ำพันธุ์สตั ว์น้ำที่
หน่วยงำนของโจทก์ที่ ๒ (สถำบันวิจัยกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและสถำนีประมงน้ำจืด
จังหวัดอ่ำงทอง) ผลิตและปล่อยลงแม่น้ำเจ้ำพระยำ รวมค่ำพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน
๑,๙๖๖,๗๖๒.๗๐ บำท ค่ำพันธุ์สัตว์นำที
้ ่ปล่อยลงแม่นำเจ้
้ ำพระยำเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท และค่ำใช้จำ่ ยในกำรประเมินควำมเสียหำยของทรัพยำกร
ประมงกรณีน้ำในบริเวณที่เกิดเหตุเน่ำเสียจำนวน ๑๔,๔๙๐,๐๐๐ บำท รวมค่ำเสียหำย
ของโจทก์ที่ ๒ ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๙๗ เป็นเงินจำนวน ๑๙,๔๕๖,๗๖๒.๗๐ บำท รวมค่ำเสียหำย
ของโจทก์ทั้งหกเป็นเงินจำนวน ๕๔,๒๓๐,๐๐๓.๙๕ บำท (ทีถ่ ูก ๕๔,๑๗๔,๙๓๒.๙๑ บำท)
และดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่จำเลยทั้งห้ำร่วมกันกระทำให้เกิด
ควำมเสียหำยจนถึงวันที่ ๒๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑ ซึง่ เป็นวันฟ้องจำนวน ๔,๐๕๑,๑๐๗ บำท
(ทีถ่ ูก ๔,๐๕๑,๙๘๘.๑๓ บำท) ขอให้บงั คับจำเลยทั้งห้ำร่วมกันชำระเงินจำนวน
๕๘,๒๘๑,๑๑๐.๙๕ บำท (ที่ถูก ๕๘,๒๒๖,๙๒๑.๐๔ บำท) พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๗.๕

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

-๙ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๕๔,๒๓๐,๐๐๓.๙๕ บำท (ทีถ่ ูก ๕๔,๑๗๔,๙๓๒.๙๑ บำท)
นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งหก
จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ขำดนัดยืน่ คำให้กำร
จำเลยที่ ๓ ให้กำรว่ำ โจทก์ทั้งหกไม่บรรยำยฟ้องให้แจ้งชัดถึงกำรกระทำ
ของจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ว่ำกระทำด้วยควำมประมำทเลินเล่อหรือจงใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
คำฟ้องของโจทก์ทั้งหกจึงเคลือบคลุม จำเลยที่ ๑ ไม่ได้เป็นลูกจ้ำงหรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ
กับจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๔ เป็นผูว้ ่ำจ้ำงจำเลยที่ ๑ ให้ทำกำรลำกจูงเรือยูอี ๓๕ ซึง่ เป็น
กรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ ๓ เรือยูอี ๓๕ จดทะเบียนเป็นเรือเดินทะเลมิใช่เรือกลใช้ลำเลียง
สินค้ำ จำเลยที่ ๔ เช่ำ (ยืม) เรือยูอี ๓๕ และเรือพ่วงอีกหลำยลำเพื่อไปบรรทุกขนส่ง
น้ำตำลทรำยดิบให้แก่บริษัทไทยรวมทุนคลังสินค้ำ จำกัด จำเลยที่ ๔ ว่ำจ้ำงจำเลยที่ ๑
ซึ่งเป็นเจ้ำของผู้ครอบครองบังคับเรือยนต์ชื่อนิมติ รรุ่งเรืองเป็นผู้ลำกจูงเรือของจำเลยที่ ๓
กำรบรรทุกน้ำตำลทรำยดิบลงในเรือยูอี ๓๕ จำเลยที่ ๒ ไม่มหี น้ำที่เกี่ยวข้องในกำรลง
น้ำหนักของน้ำตำลทรำยดิบที่บรรทุกลงในเรือ เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทไทยรวมทุนคลังสินค้ำ
จำกัด กับเจ้ำหน้ำทีข่ องจำเลยที่ ๔ เป็นผู้ทำกำรขนถ่ำยน้ำตำลทรำยดิบลงในเรือทีเ่ ช่ำจำก

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๑๐ จำเลยที่ ๓ ทุกลำ จำเลยที่ ๒ มีหน้ำที่เพียงบังคับเรือยูอี ๓๕ ให้แล่นไปตำมที่จำเลยที่ ๑
ลำกจูงไป จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ถือท้ำยไม่สำมำรถทรำบได้ว่ำบริเวณใดเป็นร่องน้ำลึกหรือร่อง
น้ำตืน้ หำกจำเลยที่ ๑ ชักลำกจูงเรือยูอี ๓๕ ไปทำงใดเป็นเรื่องที่จำเลยที่ ๑ เพียงผู้เดียว
เป็นผูต้ ัดสินใจ จำเลยที่ ๑ จะต้องใช้ควำมระมัดระวังไม่ทำให้เรือยูอี ๓๕ ติดพื้นหินหรือดิน
บริเวณใต้ร่องน้ำ กำรกำหนดควำมเร็วหรือทิศทำงให้เรือเดินทำงไปตำมร่องน้ำเป็นหน้ำทีข่ อง
จำเลยที่ ๑ หำกเรือยูอี ๓๕ ไม่ถูกลำกจูงไปเกยตืน้ ก็จะไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย กำรที่เรือ
ยูอี ๓๕ บรรทุกน้ำหนัก ๖๕๐ ตัน ได้ เพรำะอยู่ในข้อตกลงกำรผ่อนผันบรรทุกน้ำหนักได้
ตำมหลักเกณฑ์ของทำงรำชกำร ภำยหลังจำกที่เรือยูอี ๓๕ ถูกลำกจูงเกยตืน้ ในบริเวณที่เกิดเหตุ
จำเลยที่ ๓ รีบแจ้งให้จำเลยที่ ๔ ทำกำรกู้เรือ จำเลยที่ ๔ ว่ำจ้ำงจำเลยที่ ๕ เป็นผู้กู้เรือ
ยูอี ๓๕ จำเลยที่ ๓ ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับกำรออกคำสัง่ ให้จำเลยที่ ๕ กู้เรือ จำเลยที่ ๔
เป็นผู้ออกเงินค่ำใช้จำ่ ยและทำสัญญำว่ำจ้ำงกับจำเลยที่ ๕ โดยลำพัง วิธกี ำรกูเ้ รือของจำเลย
ที่ ๕ จะกระทำเช่นใดต้องได้รับควำมยินยอมจำกจำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นนำยจ้ำง เหตุท่ี
ปลำในกระชังซึ่งเกษตรกรเลี้ยงไว้ตำยเป็นจำนวนมำกไม่ได้เกิดจำกกำรล่มของเรือยูอี ๓๕
ที่บรรทุกน้ำตำลแล้วจมลงทำให้เกิดมลพิษ สำเหตุของปลำตำยเกิดจำกโรงงำนของบริษัท

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๑๑ เคทีเอ็มเอสจี จำกัด (อำยิโนะทำกำระ) ผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทองได้ตั้งคณะกรรมกำร
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พบท่อน้ำทิ้งของโรงงำนดังกล่ำวอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ
ใกล้เคียงกับบริเวณทีป่ ลำในกระชังของเกษตรกรตำยเป็นจำนวนมำก เมื่อช่วงกลำงเดือน
มีนำคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมำปรำกฏว่ำมีปลำในแม่นำเจ้
้ ำพระยำบริเวณตำบลบำงเสด็จ
อำเภอป่ำโมก จังหวัดอ่ำงทอง ตำยนับแสนตัว ทั้งที่ไม่มีกำรล่มหรือจมของเรือน้ำตำล
แต่อย่ำงใด กำรตรวจวิเครำะห์นำไม่
้ เปิดโอกำสให้ผู้ถกู กล่ำวหำว่ำกระทำให้นำเสี
้ ยเข้ำร่วม
ตรวจพิสูจน์ กำรที่ปลำตำยเป็นจำนวนมำกไม่ได้เกิดจำกน้ำตำลทรำยดิบแต่อย่ำงใด จำเลย
ที่ ๓ ไม่ต้องรับผิดในค่ำเสียหำยของโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๔ เพรำะเป็นค่ำเสียหำยอันไม่เกี่ยวข้อง
กับกำรกระทำของจำเลยที่ ๓ ส่วนค่ำเสียหำยที่เป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำในกระชัง
ของโจทก์ที่ ๔ จำนวน ๑,๗๐๐,๖๓๖.๕๐ บำท ของโจทก์ที่ ๕ จำนวน ๑๑,๓๔๗,๓๘๐ บำท
และของโจทก์ที่ ๖ จำนวน ๑๔,๙๔๐,๗๕๐ บำท จำเลยที่ ๓ ไม่ต้องรับผิดต่อค่ำเสียหำย
ดังกล่ำว เพรำะเป็นค่ำเสียหำยอันไม่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำของจำเลยที่ ๓ โจทก์ที่ ๔
ถึงที่ ๖ ไม่ใช่ผถู้ ูกกระทบสิทธิ ผูเ้ สียหำยทีแ่ ท้จริงคือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำในกระชัง โจทก์ที่ ๔
ถึงที่ ๖ จึงไม่มีอำนำจฟ้องจำเลยที่ ๓ ค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินควำมเสียหำยของทรัพยำกร

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๑๒ ประมงจำนวน ๑๔,๔๙๐,๐๐๐ บำท เป็นค่ำเสียหำยทีไ่ ม่แน่นอน เป็นเพียงกำรคำดว่ำ
จะเกิดขึน้ และไม่สำมำรถพิสจู น์ได้ว่ำเป็นค่ำเสียหำยอันแท้จริง โจทก์ที่ ๒ จึงไม่มีสทิ ธิเรียก
ค่ำเสียหำยในส่วนนี้ จำเลยที่ ๓ เป็นเพียงเจ้ำของผูค้ รอบครองเรือยูอี ๓๕ ซึง่ จำเลยที่ ๔
ได้เช่ำ (ยืม) มำขนส่งน้ำตำลทรำยดิบ จำเลยที่ ๔ เป็นผู้ว่ำจ้ำงจำเลยที่ ๑ ลำกจูงเรือ
ของจำเลยที่ ๓ ไปเกยตื้นทำให้เกิดเหตุคดีนี้ และกำรกู้เรือยูอี ๓๕ จำเลยที่ ๔ ว่ำจ้ำง
จำเลยที่ ๕ ทำกำรกู้เรือ จำเลยที่ ๓ ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องแต่อย่ำงใด ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๔ ให้กำรว่ำ จำเลยที่ ๓ รับจ้ำงขนส่งช่วงน้ำตำลทรำยดิบจำก
จำเลยที่ ๔ จำนวน ๓,๘๕๐ ตัน จำเลยที่ ๓ เป็นผู้จดั จำนวนเรือลำเลียงและน้ำหนัก
บรรทุก จำเลยที่ ๓ นำเรือยูอี ๓๕ ซึ่งอยู่ในสภำพผุกร่อนไม่เหมำะสมในกำรใช้งำนมำ
บรรทุกขนส่งน้ำตำลทรำยดิบ โดยมีจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นลูกจ้ำงทำกำรในทำงกำรที่จำ้ งของ
จำเลยที่ ๓ เป็นผู้ควบคุมเรือและควบคุมจำนวนน้ำหนักกำรบรรทุกน้ำตำลทรำยดิบลงใน
เรือยูอี ๓๕ จำเลยที่ ๓ ให้จำเลยที่ ๔ ว่ำจ้ำงเรือยนต์ลำกจูงชื่อนิมติ รรุง่ เรืองของจำเลยที่ ๑
ลำกจูงเรือพ่วงของจำเลยที่ ๓ เมื่อเกิดเหตุเรือยูอี ๓๕ จมลงพร้อมน้ำตำลทรำยดิบ ๖๕๐ ตัน
จำเลยที่ ๓ ในฐำนะผู้รบั จ้ำงขนส่งและเป็นเจ้ำของผูค้ วบคุมดูแลกำรขนส่งต้องรีบดำเนินกำร

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๑๓ กู้เรือ แต่จำเลยที่ ๓ ไม่ยอมกู้เรือโดยแจ้งแก่จำเลยที่ ๔ ว่ำหำกจำเลยที่ ๔ ไม่กู้เรือ จำเลย
ที่ ๓ จะไม่จัดส่งน้ำตำลทรำยดิบที่บรรทุกไว้โดยเรือของจำเลยที่ ๓ ขึน้ เรือใหญ่อันจะเกิด
ควำมเสียหำยแก่จำเลยที่ ๔ เป็นเงินวันละประมำณ ๔๐๐,๐๐๐ บำท จำเลยที่ ๔ จึงอยู่
ในสถำนะต้องดำเนินกำรตำมข้อเรียกร้องของจำเลยที่ ๓ โดยจำเลยที่ ๓ ให้จำเลยที่ ๕
ติดต่อกับจำเลยที่ ๔ เพื่อให้จำเลยที่ ๔ ออกเงินค่ำจ้ำงไปก่อน จำเลยที่ ๔ ตรวจสอบ
หลักฐำนกำรเป็นผู้ประกอบธุรกิจกำรกูเ้ รือ ประสบกำรณ์ และควำมรู้ควำมสำมำรถของ
จำเลยที่ ๕ อย่ำงเช่นวิญญูชนจะพึงกระทำด้วยควำมระมัดระวัง อีกทัง้ กำรทำสัญญำจ้ำง
กู้เรือยูอี ๓๕ จำเลยที่ ๔ กำชับให้จำเลยที่ ๕ จัดหำบุคคลผู้ชำนำญกำรและเครื่องมืออุปกรณ์
ในกำรกูเ้ รือให้ทันสมัยไม่ให้เกิดควำมเสียหำย จำเลยที่ ๔ ได้ใช้ควำมระมัดระวังและพยำยำม
จัดจ้ำงผู้ทมี่ ีวิชำชีพและประสบกำรณ์เป็นผู้ทำกำรกู้เรือ โจทก์ทงั้ หกจึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ ๔
ให้ร่วมรับผิด โจทก์ทั้งหกอ้ำงผลกำรตรวจสอบวิจัยและวิเครำะห์โดยห้องทดลองถึง
สำเหตุน้ำในแม่น้ำเน่ำเสียและมีปลำในกระชังที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ตำย โดยสรุปว่ำเกิดจำก
เหตุเรือน้ำตำลล่ม ข้อมูลกำรวิจัยและวิเครำะห์ไม่สำมำรถรับฟังและเชื่อถือได้เนื่องจำก
ปัจจัยในห้องทดลองกับสภำพกำรปนเปื้อนของน้ำในแม่น้ำเจ้ำพระยำ ตลอดจนกำรไหล

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๑๔ ของน้ำในห้องทดลองกับสภำพกำรไหลของน้ำในแม่น้ำเจ้ำพระยำที่แท้จริงต่ำงกันโดยสิ้นเชิง
อีกทั้งกำรตรวจสอบและผลสรุปที่ชวี้ ่ำกำรเน่ำเสียของแม่น้ำเจ้ำพระยำช่วงที่เกิดเหตุเกิดจำก
เรือน้ำตำลล่มก็ไม่โปร่งใส ประชำชนในท้องถิน่ ทรำบถึงสำเหตุเบื้องลึกทีท่ ำให้แม่นำเน่
้ ำเสีย
ว่ำไม่ได้เกิดจำกเรือน้ำตำลล่ม จึงเป็นเหตุให้เกิดกำรประท้วงปิดถนน นอกจำกนี้สภำพน้ำ
บริเวณที่เกิดเหตุเรือล่มและที่ห่ำงไปเป็นระยะทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๐ กิโลเมตร น้ำมิได้เกิด
กำรเน่ำเสียและมิได้มีกำรตำยของปลำในกระชัง ขณะทีจ่ ำเลยที่ ๕ ทำกำรกู้เรือนั้น
น้ำตำลทรำยดิบที่จมลงพร้อมเรือยูอี ๓๕ ได้ละลำยไปหมดแล้ว กรณีจึงไม่เกี่ยวข้องกับ
กำรกู้เรือและมีกำรสูบน้ำตำลทรำยดิบลงแม่นำ้ จำเลยที่ ๔ ไม่มีส่วนรู้เห็นสัง่ กำรหรือ
ร่วมกับจำเลยที่ ๕ ในกำรกูเ้ รือยูอี ๓๕ โจทก์ทั้งหกทรำบข่ำวกำรล่มของเรือยูอี ๓๕
มำตัง้ แต่ตน้ แต่เพิกเฉยละเลยต่อกำรทำหน้ำที่เข้ำจัดกำรดูแลตรวจสอบเหตุและสภำพน้ำ
ในแม่น้ำตรงบริเวณที่เกิดเหตุโดยทันที เพื่อบำบัดแก้ไข ฟื้นฟูสภำพน้ำมิให้เกิดเป็นสำธำรณภัย
อันเป็นหน้ำทีโ่ ดยตรงของโจทก์ทั้งหก ถือได้ว่ำโจทก์ทั้งหกต่ำงมีสว่ นร่วมในกำรก่อให้เกิดควำม
เสียหำยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำจำเลยที่ ๔ โจทก์ทั้งหกจึงไม่มีอำนำจฟ้อง ไม่ปรำกฏว่ำปลำใน
ธรรมชำติตำยไปเป็นจำนวนเท่ำใด โจทก์ที่ ๒ ตั้งค่ำเสียหำยตำมใจชอบ นอกจำกนี้ค่ำเสียหำย

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๑๕ ของโจทก์ที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๖ เป็นค่ำเสียหำยเกินจริง และเป็นค่ำเสียหำยซ้ำซ้อน
จำเลยที่ ๔ มิได้เป็นผู้ก่อให้เกิดควำมเสียหำย จึงไม่ต้องร่วมรับผิดต่อควำมเสียหำยแต่อย่ำงใด
ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๕ ให้กำรว่ำ โจทก์ทั้งหกใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริต โจทก์ทั้งหก
จึงไม่มอี ำนำจฟ้อง โจทก์ที่ ๓ มีหน้ำที่ควบคุมดูแลโจทก์ที่ ๑ ตำมกฎหมำย โจทก์ที่ ๓
ย่อมมีอำนำจดำเนินกำรแทนโจทก์ที่ ๑ กำรที่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๓ มำฟ้องในเหตุเดียวกัน
เป็นกำรฟ้องเรียกค่ำเสียหำยซ้ำซ้อนไม่ชอบด้วยกฎหมำย จำเลยที่ ๕ ได้รับกำรว่ำจ้ำง
จำกจำเลยที่ ๔ ให้กู้เรือ ส่วนจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ไม่มนี ิติสมั พันธ์ใดๆ กับจำเลย
ที่ ๕ หำกจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ จะต้องรับผิดต่อโจทก์รำยใด จำเลยที่ ๕ ก็ไม่ต้อง
รับผิดร่วมด้วย จำเลยที่ ๕ เข้ำทำกำรกู้เรือห่ำงจำกวันที่เรือจม ๑๐ วัน น้ำตำลทรำยดิบ
ในเรือจึงละลำยและถูกน้ำในแม่น้ำเจ้ำพระยำพัดไปแล้ว เหลือน้ำตำลทรำยดิบตกค้ำงในเรือ
ไม่ถงึ ร้อยละ ๑๐ โดยน้ำตำลทรำยดิบร้อยละ ๙๐ ได้ระบำยและกระแสน้ำได้พดั พำไปออก
สู่ทะเล ต่อมำวันที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๕๐ เกิดเหตุปลำที่เลี้ยงในกระชังตำยบริเวณหน้ำโรงงำน
ผลิตผงชูรสอำยิโนะทำกำระ ซึง่ ห่ำงจำกจุดที่เรือยูอี ๓๕ จม ๑๒ กิโลเมตร เหตุทปี่ ลำตำย

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๑๖ จึงไม่ใช่ควำมผิดของจำเลยที่ ๕ จำเลยที่ ๕ ทำกำรกู้เรือยูอี ๓๕ ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
มิได้เป็นผูท้ ำให้เกิดน้ำเสียหรือสภำพแวดล้อมเป็นพิษ น้ำเน่ำเสียบริเวณหน้ำโรงงำนผลิต
ผงชูรสอำยิโนะทำกำระ เป็นเหตุให้ปลำในกระชังตำยจำนวนมำกมิใช่เกิดจำกสำเหตุ
กำรกู้เรือยูอี ๓๕ ของจำเลยที่ ๕ จำเลยที่ ๕ จึงไม่ต้องรับผิดในเหตุทแี่ ม่น้ำเจ้ำพระยำ
มีสภำพแวดล้อมทีเ่ สียหำย เป็นพิษและปลำตำย โจทก์ที่ ๑ ไม่มีสิทธิเรียกค่ำพำหนะ
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ค่ำน้ำมันเชือ้ เพลิงและวัสดุ เพรำะโจทก์ที่ ๑ มีหน้ำที่ตอ้ งบริกำร
ประชำชน เมื่อเกิดเหตุน้ำเสียในแม่น้ำเจ้ำพระยำ โจทก์ที่ ๑ ย่อมมีหน้ำทีต่ ้องดำเนินกำร
แก้ไขโดยมีงบประมำณแผ่นดินสนับสนุน ที่โจทก์ที่ ๑ เรียกค่ำวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ำเสีย
บริเวณที่เกิดเหตุ ตำมควำมเป็นจริงมีค่ำใช้จ่ำยไม่ถงึ ๒๐,๐๐๐ บำท ทัง้ มีกำรเรียกค่ำ
วิเครำะห์น้ำเสียซ้ำซ้อนอีก สำหรับค่ำสัญญำจ้ำงหำค่ำสัมประสิทธิ์กำรละลำยของน้ำตำล
จำนวน ๓๙๙,๓๗๗.๕๒ บำท ไม่เป็นควำมจริงและเกินกว่ำที่จ่ำยจริง ส่วนค่ำแรงงำน
จำนวน ๑๑๓,๐๕๙.๕๐ บำท ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำจ่ำยในกรณีใด โจทก์ที่ ๑ เสียหำย
ไม่เกินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท โจทก์ที่ ๒ เรียกค่ำเสียหำยเป็นค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่ำวิเครำะห์น้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกสำรวจตรวจวิเครำะห์คณ
ุ ภำพน้ำ รวมค่ำเสียหำยทั้งสิน้

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๑๗ ๑๕๐,๙๕๗.๑๐ บำท แต่คำ่ เสียหำยทีแ่ ท้จริงของโจทก์ที่ ๒ ไม่เกินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท
โจทก์ที่ ๓ เรียกค่ำเสียหำยจำนวน ๒๗,๓๑๓ บำท เป็นกำรเรียกค่ำเสียหำยซ้ำซ้อนและ
ไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยจริง โจทก์ที่ ๔ เรียกค่ำเสียหำยเกินกว่ำควำมเป็นจริง และมิได้บรรยำย
ให้ชัดเจนว่ำช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำในกระชังทั้งหมดกี่รำยและอำจไม่ได้จำ่ ยจริง
อีกทั้งค่ำบำบัดน้ำเสียจำนวน ๕,๐๘๒,๕๐๐ บำท เป็นกำรเรียกค่ำเสียหำยที่เคลือบคลุม
มิได้บรรยำยให้ชัดแจ้งถึงเหตุและกำรจ่ำยค่ำเสียหำย โจทก์ที่ ๕ เรียกค่ำเสียหำยซ้ำซ้อน
กับโจทก์ที่ ๔ โดยไม่มีกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำในกระชังจริง เอกสำร
กำรเบิกจ่ำยตำมเอกสำรท้ำยฟ้องไม่ใช่เอกสำรที่จะพิสูจน์ว่ำโจทก์ที่ ๕ จ่ำยเงินให้เกษตรกร
จริง โจทก์ที่ ๖ เรียกค่ำเสียหำยซ้ำซ้อนกับโจทก์ที่ ๔ และที่ ๕ ค่ำใช้จ่ำยเป็นเงิน
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำในกระชังจำนวน ๑๔,๙๔๐,๗๕๐ บำท มิได้มีกำรจ่ำยจริง
ไม่มีเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำในกระชังคนใดได้รบั ควำมช่วยเหลือจำกโจทก์ที่ ๔ ถึงที่ ๖ โจทก์
ที่ ๒ เรียกค่ำเสียหำยเป็นค่ำพันธุ์ปลำของสถำบันวิจัยเพำะเลี้ยงสัตว์นำจื
้ ดและสถำนีประมง
น้ำจืดจังหวัดอ่ำงทองเป็นกำรเรียกค่ำเสียหำยซ้ำซ้อน และกำรเรียกค่ำเสียหำยในส่วนที่เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินควำมเสียหำยของทรัพยำกรประมงจำนวน ๑๔,๔๙๐,๐๐๐ บำท

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๑๘ เป็นกำรเรียกค่ำเสียหำยตำมอำเภอใจถือเป็นกำรใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง
ศำลชั้นต้นพิจำรณำแล้ว พิพำกษำให้จำเลยทั้งห้ำร่วมกันชดใช้คำ่ เสียหำย
ให้โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๔๘๖,๔๗๕.๕๐ บำท ให้โจทก์ที่ ๒ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท
ให้โจทก์ที่ ๔ จำนวน ๖,๗๘๓,๑๓๖.๕๐ บำท ให้โจทก์ที่ ๕ จำนวน ๑๑,๓๔๗,๓๘๐ บำท
และให้โจทก์ที่ ๖ จำนวน ๑๔,๙๔๐,๗๕๐ บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
ของต้นเงินดังกล่ำวนับถัดจำกวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๒๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑) เป็นต้นไป
จนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ กับให้จำเลยทั้งห้ำร่วมกัน
ใช้ค่ำฤชำธรรมเนียมแทนโจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ โดยกำหนดค่ำทนำยควำม
๒๐,๐๐๐ บำท เฉพำะค่ำขึ้นศำลให้ใช้แทนเท่ำจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔
ที่ ๕ และที่ ๖ ชนะคดี ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ ๓ ค่ำฤชำธรรมเนียมระหว่ำงโจทก์ที่ ๓
กับจำเลยทั้งห้ำให้เป็นพับ
โจทก์ทั้งหกและจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ อุทธรณ์ โดยจำเลยที่ ๔ และที่ ๕
ได้รบั อนุญำตให้ยกเว้นค่ำธรรมเนียมศำลในชั้นอุทธรณ์ทงั้ หมด
ศำลอุทธรณ์ภำค ๑ พิพำกษำแก้เป็นว่ำ เฉพำะในส่วนของโจทก์ที่ ๒ และ

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๑๙ ที่ ๔ ให้จำเลยทัง้ ห้ำร่วมกันชดใช้ค่ำเสียหำยแก่โจทก์ที่ ๒ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บำท
แก่โจทก์ที่ ๔ จำนวน ๖,๙๐๒,๗๔๓.๐๙ บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
ของต้นเงินดังกล่ำว นับแต่วันที่ ๓ มีนำคม ๒๕๕๐ และให้จำเลยทัง้ ห้ำร่วมกันชำระ
ดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินค่ำเสียหำยที่จำเลยทั้งห้ำต้องชำระแก่โจทก์ที่ ๑
ที่ ๕ และที่ ๖ ตำมคำพิพำกษำศำลชัน้ ต้น นับแต่วนั ที่ ๓ มีนำคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
จนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ นอกจำกทีแ่ ก้ให้เป็นไปตำม
คำพิพำกษำศำลชัน้ ต้น ยกอุทธรณ์ในส่วนของโจทก์ที่ ๓ คืนค่ำขึ้นศำลชัน้ อุทธรณ์แก่
โจทก์ที่ ๓ ค่ำฤชำธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์นอกจำกนี้ให้เป็นพับ
โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ กับจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ฎีกำ โดยจำเลยที่ ๔
และที่ ๕ ได้รับอนุญำตให้ยกเว้นค่ำธรรมเนียมศำลในชัน้ ฎีกำทั้งหมด
ศำลฎีกำแผนกคดีสงิ่ แวดล้อมตรวจสำนวนประชุมปรึกษำแล้ว ข้อเท็จจริง
รับฟังได้ในเบื้องต้นว่ำ เมือ่ วันที่ ๓ มีนำคม ๒๕๕๐ จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ควบคุมและขับ
เรือยนต์ชื่อนิมติ รรุง่ เรืองลำกจูงเรือพ่วงบรรทุกน้ำตำลทรำยดิบมำ ๔ ลำ โดยมีเรือยูอี ๓๕
พ่วงเป็นลำสุดท้ำย ไปตำมแม่นำเจ้
้ ำพระยำ มีทิศทำงจำกจังหวัดอ่ำงทองมุง่ หน้ำไปยัง

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๒๐ กรุงเทพมหำนคร จำเลยที่ ๔ รับจ้ำงขนส่งน้ำตำลทรำยดิบดังกล่ำวจำกบริษัทไทยรุ่งเรือง
จำกัด โดยจำเลยที่ ๔ ทำหนังสือว่ำจ้ำง (ขอยืมเรือ) เรือยูอี ๓๕ จำกจำเลยที่ ๓
ขณะเกิดเหตุเรือยูอี ๓๕ บรรทุกน้ำตำลทรำยดิบหนัก ๖๕๐ ตัน จำเลยที่ ๒ เป็น
นำยท้ำยประจำเรือทำหน้ำที่ควบคุมเรือหรือบังคับเรือยูอี ๓๕ ในวันดังกล่ำวเวลำ
๑๑.๓๐ นำฬิกำ จำเลยที่ ๑ ขับเรือยนต์ชื่อนิมติ รุ่งเรืองลำกจูงเรือพ่วงบรรทุก
น้ำตำลทรำยดิบทัง้ ๔ ลำ มำถึงบริเวณตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัด
อ่ำงทอง จำเลยที่ ๑ ขับเรือยนต์ดังกล่ำวไปในทิศทำงที่มีร่องน้ำตื้นเขินเป็นเหตุให้ท้องเรือ
ยูอี ๓๕ เกยตืน้ และท้องเรือได้รบั ควำมเสียหำย น้ำรั่วไหลเข้ำไปในลำเรือ ซึ่งต่อมำเรือ
ยูอี ๓๕ จมลงใต้น้ำ จำเลยที่ ๔ ว่ำจ้ำงให้จำเลยที่ ๕ ทำกำรกูเ้ รือยูอี ๓๕ ตำมหนังสือ
สัญญำจ้ำงกู้เรือเอกสำรหมำย จ.๒๕ จำเลยที่ ๕ เริ่มกูเ้ รือเมือ่ วันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๕๐
แล้วเสร็จวันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๕๐ โดยกำรกู้เรือของจำเลยที่ ๕ ใช้เครื่องสูบดูด
น้ำตำลทรำยดิบที่เหลืออยู่ในเรือดังกล่ำวออกทิ้งในแม่นำเจ้
้ ำพระยำเพื่อให้น้ำหนักของเรือเบำ
และดำเนินกำรกูเ้ รือ หลังจำกนัน้ วันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๕๐ จึงพบว่ำมีปลำเริ่มตำยห่ำงจำก
จุดที่เรือจมประมำณ ๑๒ กิโลเมตร โดยเฉพำะปลำของเกษตรกรที่เลี้ยงไว้ในกระชังในหลำย

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๒๑ อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำและจังหวัดอ่ำงทองตำยเป็นจำนวนมำก
ปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของจำเลยที่ ๓ ประกำรแรกว่ำ ฟ้องโจทก์ท่ี ๑
ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ เคลือบคลุมหรือไม่ โดยจำเลยที่ ๓ ฎีกำว่ำ โจทก์ดังกล่ำวบรรยำย
ฟ้องแต่เพียงว่ำจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ละเว้นกำรกระทำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อ
โดยจำเลยทัง้ สองดังกล่ำวร่วมกันลำกจูงเรือยูอี ๓๕ บรรทุกน้ำตำลทรำยดิบเกินกว่ำน้ำหนัก
ที่กำหนด ทำให้สินค้ำที่บรรทุกมำไหลปนเปื้อนเป็นเหตุให้นำในแม่
้
น้ำเจ้ำพระยำได้รับควำม
เสียหำย โดยโจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ ไม่ได้บรรยำยให้แจ้งชัดว่ำกำรกระทำ
ของจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ มีลักษณะเป็นกำรประมำทเลินเล่อหรือจงใจอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
อันเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๓ ไม่เข้ำใจคำฟ้องของโจทก์ดังกล่ำวว่ำจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ได้
ละเว้นกำรกระทำด้วยควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงไร เห็นว่ำ โจทก์ท่ี ๑ ที่ ๒
และที่ ๔ ถึงที่ ๖ บรรยำยฟ้องว่ำ จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ควบคุมและขับเรือยนต์ชื่อนิมติ ร
รุ่งเรืองเป็นเรือลำกจูง ส่วนจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ควบคุมเรือยูอี ๓๕ ซึ่งเป็นเรือของจำเลยที่ ๓
โดยจำเลยที่ ๒ เป็นนำยท้ำยเรือทำหน้ำทีค่ วบคุมบังคับเรือยูอี ๓๕ บรรทุกน้ำตำลทรำยดิบหนัก
๖๕๐ ตัน จำเลยที่ ๑ จงใจหรือประมำทเลินเล่อไม่ใช้ควำมระมัดระวังในกำรลำกจูง

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๒๒ เรือยูอี ๓๕ จนเป็นเหตุให้ทอ้ งเรือยูอี ๓๕ ชนกับหินใต้ท้องน้ำทำให้นำไหลเข้
้
ำไปในลำเรือ
จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ควบคุมเรือยูอี ๓๕ บรรทุกน้ำตำลทรำยดิบหนัก ๖๕๐ ตัน เกินกว่ำ
ที่ได้รบั อนุญำตให้บรรทุกจึงเป็นเหตุให้ท้องเรือยูอี ๓๕ ชนกับหินใต้ท้องน้ำเป็นเหตุให้น้ำ
ไหลเข้ำไปในลำเรือและเกิดเหตุเป็นคดีนี้ขนึ้ กำรบรรยำยฟ้องของโจทก์ดงั กล่ำวเป็นกำร
บรรยำยฟ้องว่ำ จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันจงใจหรือประมำทเลินเล่อเป็นเหตุให้เรือ
ยูอี ๓๕ ได้รบั ควำมเสียหำยและมีน้ำเข้ำไปในเรือจนเป็นเหตุให้เรือจมลง ซึ่งผลจำก
กำรกระทำดังกล่ำวต่อมำจำเลยที่ ๕ เข้ำไปกู้เรือยูอี ๓๕ โดยใช้เครื่องสูบดูดน้ำตำลทรำยดิบ
ที่เปียกปนเลนลงในแม่นำเจ้
้ ำพระยำก่อให้เกิดมลพิษและควำมเสียหำยดังกล่ำวขึน้ จำเลยที่ ๓
ในฐำนะเป็นนำยจ้ำงของจำเลยที่ ๒ จึงต้องร่วมกันรับผิดในเหตุดังกล่ำว ดังนัน้ จำเลยที่ ๓
ย่อมเข้ำใจคำฟ้องของโจทก์ดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี ซึ่งจำเลยที่ ๓ ได้ยื่นคำให้กำรต่อสู้คดี
ในหลำยประเด็น ดังนี้คำฟ้องของโจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ จึงได้บรรยำย
โดยแจ้งชัดซึง่ สภำพแห่งข้อหำของโจทก์ดังกล่ำวและคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้ำงที่อำศัยเป็น
หลักแห่งข้อหำนัน้ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๑๗๒ วรรคสอง
แล้ว ฟ้องโจทก์ท่ี ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ จึงไม่เคลือบคลุม

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๒๓ ปัญหำต้องวินิจฉัยฎีกำของจำเลยที่ ๓ และที่ ๕ ประกำรต่อไปว่ำ
สำเหตุที่ปลำในแม่น้ำเจ้ำพระยำรวมทั้งปลำในกระชังของเกษตรกรตำยเป็นจำนวนมำก
เกิดจำกน้ำตำลทรำยดิบ ๖๕๐ ตัน ที่บรรทุกมำกับเรือยูอี ๓๕ จมแล้วน้ำตำลดังกล่ำว
ได้แพร่กระจำยปะปนกับน้ำในแม่น้ำเจ้ำพระยำตำมทีโ่ จทก์ที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖
ฟ้องหรือไม่ โดยจำเลยที่ ๓ และที่ ๕ ฎีกำทำนองว่ำ เหตุดังกล่ำวไม่ได้เกิดจำก
น้ำตำลทรำยดิบทีบ่ รรทุกมำกับเรือยูอี ๓๕ แต่เกิดจำกกำรปล่อยน้ำเสียของโรงงำนผลิต
ผงชูรสอำยิโนะทำกำระ ในข้อนีโ้ จทก์ท่ี ๑ มีนำยสุพัฒน์ หวังวงศ์วฒ
ั นำ อธิบดีโจทก์ที่ ๑
เบิกควำมว่ำ หลังเกิดเหตุโจทก์ที่ ๑ ได้ตั้งคณะทำงำนขึ้นเพื่อหำสำเหตุว่ำปลำตำยจำนวนมำก
เกิดจำกสำเหตุใด โดยได้ร่วมดำเนินกำรกับโจทก์ที่ ๒ ว่ำจ้ำงสถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ดำเนินกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรย่อยสลำยของน้ำตำล เพือ่ ดูวำ่ เมื่อน้ำตำลปนเปือ้ นกับน้ำ
ในแม่น้ำและมีกำรย่อยสลำยของน้ำตำลแล้วจุลินทรีย์จะใช้ออกซิเจนในแม่น้ำในอัตรำ
ควำมรวดเร็วขนำดใด เมื่อได้ศึกษำและตรวจสอบแล้วพบว่ำค่ำของออกซิเจนลดลง
เป็นศูนย์ มีระยะทำงประมำณ ๑๒ กิโลเมตร จำกจุดเกิดเหตุเรือพ่วงบรรทุก
น้ำตำลทรำยดิบล่ม ซึ่งจำกกำรตรวจสอบพบว่ำปริมำณออกซิเจนจะลดน้อยลงเรื่อยๆ

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๒๔ และเป็นศูนย์ทตี่ ำบลท่ำเสด็จ และพบปริมำณน้ำตำลในช่วงก่อนที่เรือจะจมเพียง ๑
ถึง ๒.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อผ่ำนจุดที่เรือพ่วงบรรทุกน้ำตำลทรำยดิบล่มไปแล้ว
ปริมำณน้ำตำลในแม่น้ำเจ้ำพระยำจะเพิ่มสูงขึน้ ถึง ๕ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นกำรบ่งชีว้ ่ำ
น้ำตำลที่เพิ่มขึน้ ในแม่นำเจ้
้ ำพระยำ ทำให้จุลินทรีย์ย่อยสลำยน้ำตำลโดยกำรใช้ออกซิเจน
เป็นเหตุให้ออกซิเจนในแม่นำลดลง
้
นอกจำกนัน้ พยำนยังได้ตรวจสอบว่ำมีสำเหตุอนื่
นอกจำกเรือพ่วงบรรทุกน้ำตำลทรำยดิบล่มหรือไม่ ซึ่งพยำนและเจ้ำหน้ำที่กระทรวง
อุตสำหกรรมร่วมกับวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยดำเนินกำรตรวจสอบโรงงำนผลิต
ผงชูรสด้วยกัน ผลกำรตรวจวิเครำะห์ข้อมูลบำบัดน้ำเสียโดยวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๕๐ ตำมเอกสำรหมำย จ.๓๓ และรำยงำนของโจทก์ที่ ๑
เอกสำรหมำย จ.๓๔ พบว่ำสำเหตุที่ออกซิเจนในแม่น้ำเจ้ำพระยำลดลงเป็นจำนวนมำก
ไม่น่ำเกิดจำกโรงงำนผลิตผงชูรสเนื่องจำกขณะเกิดเหตุโรงงำนดังกล่ำวไม่ได้ดำเนินกำร
โรงงำนปิดอยู่ นอกจำกนัน้ โรงงำนมีบ่อบำบัดน้ำเสียขนำด ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร
แต่มีน้ำเสียจำกโรงงำนเพียง ๒๐,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร โรงงำนผลิตผงชูรสจึงสำมำรถ
เก็บน้ำเสียโดยไม่มีเหตุจำเป็นต้องระบำยน้ำลงในแม่น้ำเจ้ำพระยำ หำกน้ำเสียเกิดจำก

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๒๕ โรงงำนผลิตผงชูรสก็จะพบว่ำมีสำรโปแตสเซียมและฟอสฟอรัสปะปนอยู่ในแม่น้ำเจ้ำพระยำ
จำนวนสูง แต่จำกกำรสำรวจแม่นำเจ้
้ ำพระยำในช่วงดังกล่ำวพบว่ำปริมำณฟอสฟอรัสและ
โปแตสเซียมอยู่ในระดับปกติ พยำนโจทก์ปำกนำยสุพฒ
ั น์แม้จะเป็นอธิบดีกรมควบคุม
มลพิษซึ่งเป็นโจทก์ท่ี ๑ คดีนี้ แต่พยำนดังกล่ำวก็ทำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบหำสำเหตุ
ดังกล่ำวตำมภำระหน้ำทีข่ องตนอย่ำงตรงไปตรงมำ นอกจำกนัน้ นำยทองแรม ศีลวัตร
ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยำเบิกควำมว่ำ ได้มีกำรตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ
ช่วยเหลือชำวประมงและหำสำเหตุของปลำทีต่ ำย ผลกำรตรวจสอบเบื้องต้นของ
สำนักงำนประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยำทรำบว่ำเหตุที่ปลำตำยไม่ได้เกิดจำกสำรเคมี
แต่เกิดจำกน้ำเสีย เพรำะหำกปลำตำยเกิดจำกสำรเคมีปลำจะมีอำกำรทำงประสำทคือ
ว่ำยวิง่ พุ่งไปด้ำนซ้ำยด้ำนขวำอันเนื่องจำกพิษของสำรเคมีทำลำยระบบประสำทของปลำ
ทำให้ปลำตำยโดยเฉียบพลันและสำรเคมีที่จะทำให้ปลำตำยได้นนั้ จะต้องใช้เวลำประมำณ
๓ ถึง ๔ ชัว่ โมง แต่จำกกำรตรวจสอบพบว่ำปลำตำยเนื่องจำกน้ำเสียเพรำะขำดออกซิเจน
ปลำจะไม่ตำยโดยเฉียบพลันแต่จะมีอำกำรทุรนทุรำยขำดอำกำศหำยใจ ซึ่งจำกกำรตรวจสอบ
ของพยำนพบว่ำปลำตำยเกิดจำกน้ำเน่ำเสียขำดออกซิเจนในน้ำ พยำนโจทก์ปำกนำยทองแรม

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๒๖ เป็นเจ้ำพนักงำนทีม่ ีควำมรูค้ วำมสำมำรถดูแลกำรประมงในแม่น้ำเจ้ำพระยำบริเวณทีเ่ กิดเหตุ
จึงย่อมทรำบอำกำรของปลำที่ตำยอันเนือ่ งจำกน้ำเสียหรือสำรเคมี เพรำะหำกสำเหตุของ
ปลำตำยเกิดจำกโรงงำนผลิตผงชูรสก็นำ่ จะเป็นน้ำเสียที่ปนเปือ้ นสำรเคมีซงึ่ แตกต่ำงจำกน้ำเสีย
อันเนือ่ งมำจำกสำเหตุอื่น อันเป็นเหตุให้น้ำขำดออกซิเจนทำให้ปลำตำยเนื่องจำกขำดอำกำศ
หำยใจ นำยธรรมรัตน์ คุตตะเทพ นักวิจัยและเป็นอำจำรย์ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเบิกควำมว่ำ พยำนได้รบั กำรว่ำจ้ำงจำกโจทก์ที่ ๑ ให้ทำกำร
ตรวจสอบหำค่ำสัมประสิทธิข์ องกำรกระจำยตัวของน้ำตำลมีวตั ถุประสงค์ในกำรทดลอง
เพื่อทำแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์โดยได้จัดทำแบบจำลองหำลักษณะกำรละลำยน้ำตำล
และกำรตรวจหำค่ำสัมประสิทธิ์กำรย่อยสลำยน้ำตำลตำมเอกสำรหมำย จ.๓๔ ด้วยกำร
นำน้ำตำลทรำยดิบชนิดเดียวกันกับที่บรรทุกมำในเรือพ่วงบรรทุกน้ำตำลทรำยดิบทีล่ ่ม จำลอง
กำรไหลของน้ำในลำรำงโดยใช้น้ำประปำมำทดลองเพื่อหำค่ำกำรละลำยในกำรกระจำยตัว
ของน้ำตำล จำกกำรทดลองพบว่ำระยะทำงในลำรำงทีท่ ดลอง หำกระยะทำงมำกขึ้นน้ำตำล
จะลดลงเรื่อยๆ และมีกำรทดลองหำอัตรำกำรแพร่กระจำยของน้ำตำลโดยกำรชั่งน้ำหนัก
น้ำตำลที่ค่อยๆ ลดลงตำมระยะเวลำพบว่ำค่ำสัมประสิทธิ์ของกำรแพร่กระจำยและกำรกระจำย

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๒๗ ตัวของน้ำตำลขึน้ อยู่กับควำมเร็วของน้ำเพื่อนำไปใช้คำนวณกำรแพร่กระจำยของน้ำตำล
หำกน้ำมีน้ำตำลอยู่จำนวนมำกก็จะทำให้ค่ำออกซิเจนในน้ำลดลง พยำนได้ทำรำยงำนผลสรุป
กำรทดลองตำมรำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรจัดทำแบบจำลองหำลักษณะกำรละลำยน้ำตำลและ
กำรตรวจหำค่ำสัมประสิทธิก์ ำรย่อยสลำยน้ำตำลเอกสำรหมำย จ.๓๔ ซึง่ ผลจำกกำรทดลอง
ดังกล่ำวแสดงว่ำน้ำตำลทรำยดิบเป็นสำเหตุหนึ่งที่เมื่อละลำยในแม่น้ำเจ้ำพระยำแล้วย่อมมีผล
ทำให้ออกซิเจนในแม่น้ำลดลงได้อย่ำงแน่นอน นำยเชำว์ นกอยู่ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อม
พยำนโจทก์ที่ ๑ เบิกควำมว่ำ ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ หมวด ๒
ประเภทและมำตรฐำนคุณภำพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินข้อ ๔ ระบุว่ำ คุณภำพน้ำในแหล่งน้ำ
ประเภทที่ ๒ ต้องมีมำตรฐำนใน (๔) ออกซิเจนละลำย (DO) มีค่ำไม่นอ้ ยกว่ำ ๖.๐
มิลลิกรัมต่อลิตร และ (๕) (BOD) มีค่ำไม่เกินกว่ำ ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) เรื่อง กำหนดมำตรฐำน
คุณภำพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน เอกสำรหมำย จ.๓๑ หำกปริมำณออกซิเจนในน้ำมีจำนวน
มำกแหล่งน้ำนั้นก็จะเป็นน้ำที่มีคุณภำพดีเนื่องจำกปริมำณออกซิเจนละลำยอยู่มำก ซึ่งค่ำ
ตั้งแต่ ๖.๐ มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นค่ำทีไ่ ด้มำตรฐำนสิ่งมีชวี ิตเจริญเติบโตได้ดีในน้ำ ส่วนค่ำ

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๒๘ BOD ซึ่งหมำยควำมถึงค่ำมำตรฐำนควำมสกปรกในรูปของสำรอินทรีย์ที่ละลำยอยูใ่ นน้ำ
หำกมีจำนวนมำกก็จะทำให้น้ำไม่มีคุณภำพจึงกำหนดค่ำ BOD ให้มีจำนวนน้อยโดยมีค่ำ
ไม่เกินกว่ำ ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตรน้ำจึงจะมีคุณภำพได้มำตรฐำน พยำนเก็บตัวอย่ำงน้ำ
บริเวณที่เกิดเหตุในวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๕๐ เนื่องจำกในช่วงดังกล่ำวพบว่ำมีปลำตำย
เป็นจำนวนมำก ในวันดังกล่ำวพบว่ำน้ำเสียไหลไปรวมกันอยู่ที่อำเภอบำงบำล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ มีค่ำ BOD ปริมำณ ๓๗.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึง่ ถือว่ำมีจำนวนมำก
เป็นค่ำควำมสกปรกของสำรอินทรีย์ที่มอี ยู่ในแม่น้ำเจ้ำพระยำสูงมำกและพบว่ำค่ำ DO อยู่ที่
๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึง่ มีจำนวนปริมำณน้อยเท่ำกับมีออกซิเจนละลำยในแม่น้ำน้อยมำก
ถือว่ำน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมำกและยังได้ตรวจสอบน้ำหลังจำกวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๕๐
อีกหลำยวัน พยำนได้ทำรำยงำนกำรดำเนินงำนกรณีปลำตำยในแม่น้ำเจ้ำพระยำตำม
เอกสำรหมำย จ.๓๒ นอกจำกนัน้ ยังได้มีกำรตรวจค่ำออกซิเจนที่ละลำยในน้ำ (DO)
ในวันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๕๐ พบว่ำตัวอย่ำงน้ำดังกล่ำวเข้ำสู่ภำวะปกติจึงทำให้คำ่
ออกซิเจนละลำยในน้ำมีคุณภำพดีกว่ำในวันที่ ๑๓ และวันที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๕๐
โดยปรำกฏค่ำออกซิเจนที่ละลำยในน้ำ (DO) ประมำณ ๓ ถึง ๔ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๒๙ พยำนจึงมีควำมเห็นว่ำสำเหตุที่ปลำในแม่น้ำเจ้ำพระยำตำยเนื่องจำกค่ำปริมำณออกซิเจน
ละลำยในน้ำ (DO) มีปริมำณน้อยอันเนื่องมำจำกมีปริมำณน้ำตำลละลำยลงในแม่นำ้
เจ้ำพระยำซึ่งเป็นเหตุให้ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยอยู่ในแม่น้ำมีจำนวนลดน้อยลงไปด้วย
นอกจำกนัน้ พยำนยังได้ไปตรวจสอบที่โรงงำนผลิตผงชูรสว่ำมีกำรปล่อยน้ำเสียอันเป็นเหตุ
ให้ปลำตำยจำนวนมำกดังทีม่ ีผู้ร้องเรียนหรือไม่ เมือ่ ไปตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมกำรอืน่ ๆ
ไม่พบควำมเชื่อมโยงของกำรปล่อยน้ำเสียอันจะเป็นเหตุให้ปลำในกระชังหรือในแม่นำในช่
้ วง
ดังกล่ำวตำยแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเห็นว่ำโรงงำนผลิตผงชูรสไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับสำเหตุ
ของปลำในกระชังหรือในแม่น้ำเจ้ำพระยำตำยในช่วงที่มกี ำรตรวจสอบพบน้ำตำลปนเปื้อน
อยู่ในแม่น้ำดังกล่ำว และเพื่อให้เกิดควำมแน่ชัดยิง่ ขึน้ โจทก์ที่ ๑ จึงว่ำจ้ำงสถำบันเทคโน
โลยีแห่งเอเชียทำกำรตรวจวิเครำะห์อกี ชั้นหนึ่ง ซึ่งผลกำรทดลองโดยนำน้ำตำลทรำยดิบ
ประเภทเดียวกันกับที่บรรทุกมำกับเรือยูอี ๓๕ มำทดลองสรุปว่ำน้ำตำลเป็นสำเหตุที่ทำให้
ออกซิเจนลดลง ซึง่ เท่ำกับว่ำโจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ ได้นำสืบพยำนซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องในกำรตรวจวิเครำะห์น้ำ รวมทั้งได้มีกำรทดลองในห้องทดลองโดยได้ขอ้ เท็จจริงว่ำ
น้ำตำลเป็นสำเหตุที่ทำให้ออกซิเจนในแม่นำลดลง
้
เมื่อออกซิเจนลดลงจึงทำให้ปลำตำย

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๓๐ ในขณะที่จำเลยที่ ๓ และที่ ๕ ไม่มีพยำนมำนำสืบหักล้ำงว่ำ เหตุดังกล่ำวไม่ได้เกิดจำก
น้ำตำลทรำยดิบดังที่พยำนโจทก์ดังกล่ำวเบิกควำมและได้มีกำรทดลองโดยสถำบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชียซึ่งเป็นกำรทดลองในทำงวิทยำศำสตร์และใช้อ้ำงอิงได้ หำกจำเลยที่ ๓ และที่ ๕
เห็นว่ำไม่ถกู ต้องอย่ำงไรแล้วก็ชอบที่จะนำสืบนักวิชำกำรอื่นหักล้ำงผลกำรทดลองดังกล่ำวได้
แต่ก็หำได้ดำเนินกำรเช่นนั้นไม่ เมื่อพิจำรณำถึงน้ำตำลทรำยดิบที่บรรทุกมำกับเรือยูอี ๓๕
มีปริมำณมำกถึง ๖๕๐ ตัน กำรที่นำตำลดั
้
งกล่ำวรั่วไหลปนลงในแม่น้ำเจ้ำพระยำ จึงเชื่อว่ำ
เป็นสำเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำเน่ำเสียอันเป็นเหตุให้ออกซิเจนในแม่น้ำลดน้อยลงทำให้ปลำตำย
จำนวนมำก แม้ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ เริม่ พบว่ำปลำตำยห่ำงจำกจุดทีเ่ รือล่มประมำณ
๑๒ กิโลเมตร และเป็นระยะเวลำหลังจำกเรือล่มแล้ว ๑๐ วัน ซึง่ ในข้อนี้ปรำกฏจำก
คำเบิกควำมของนำยธรรมรัตน์ว่ำ ในทำงวิชำกำรหำกมีน้ำตำลกระจำยในน้ำจำนวนมำก
ก็จะทำให้น้ำเกิดกำรเน่ำเสียได้และลดค่ำออกซิเจนที่ละลำยในน้ำ ในกรณีที่เรือล่มน้ำตำล
กระจำยในแม่น้ำจำนวน ๖๕๐ ตัน ทำให้น้ำเน่ำเสียได้ ไม่จำเป็นที่น้ำจะต้องเน่ำเสีย
บริเวณที่เรือล่มที่นำตำลกระจำยออกมำเพรำะน้
้
ำตำลโดยธรรมชำติจะค่อยๆ ละลำยตัวเอง
หำกไม่มีกำรกวนหรือเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น กำรละลำยตัวของน้ำตำลจะค่อยๆ ละลำยตัว

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๓๑ ออกมำ ย่อมแสดงให้เห็นว่ำเมื่อเรือยูอี ๓๕ ล่มน้ำตำลทรำยดิบที่อยู่ในท้องเรือมีผำ้ ใบคลุม
ย่อมจะต้องค่อยๆ ละลำยออกมำเรื่อยๆ จนกระทัง่ จำเลยที่ ๕ เข้ำไปกู้เรือโดยใช้ทอ่ ขนำด
๖ นิ้ว สูบน้ำตำลทรำยดิบปนเลนทิ้งในแม่น้ำเจ้ำพระยำ โดยใช้เวลำสูบนำนถึง ๕ ชั่วโมงครึง่
เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมเท่ำกับเป็นกำรกวนให้นำตำลทรำยดิ
้
บละลำยเร็วขึ้นและละลำยปนกับน้ำ
ตำมควำมเร็วของน้ำที่ไหลจึงไม่จำเป็นที่บริเวณที่เรือล่มจะต้องพบปลำตำยเป็นจำนวนมำก
จำเลยที่ ๕ เข้ำไปกู้เรือโดยกำรดูดน้ำตำลทรำยดิบทิง้ วันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๕๐ หลังเกิดเหตุ
เรือล่ม ๘ วัน เมื่อมีกำรดูดน้ำตำลทรำยดิบทิ้งและละลำยปะปนกับน้ำทีไ่ หล กำรตรวจพบว่ำ
ปลำเริม่ ตำยในวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๕๐ จึงเป็นเรื่องปกติเพรำะน้ำตำลทรำยดิบที่ละลำย
ปะปนไปในแม่น้ำตำมควำมเร็วของน้ำที่ไหลลงไปทำงทิศใต้ ย่อมทำให้ค่ำของออกซิเจนตั้งแต่
จุดที่เรือล่มลดน้อยไปเรือ่ ยๆ จนถึงประมำณ ๑๒ กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดที่ตรวจพบว่ำ
ออกซิเจนที่ละลำยในน้ำดังกล่ำวมีค่ำเป็นศูนย์ซงึ่ เท่ำกับไม่มีออกซิเจนเลยจึงเป็นเหตุให้
ปลำในกระชังของเกษตรกรและปลำในแม่นำเจ้
้ ำพระยำในบริเวณดังกล่ำวตำย เมื่อจำเลย
ที่ ๓ และที่ ๕ ไม่มีพยำนหลักฐำนในทำงวิทยำศำสตร์มำหักล้ำงทำงนำสืบของโจทก์ดังกล่ำว
ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้วำ่ สำเหตุที่ปลำในแม่น้ำเจ้ำพระยำรวมทัง้ ปลำในกระชังของเกษตรกร

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๓๒ ตำยเป็นจำนวนมำกเกิดจำกน้ำตำลทรำยดิบ ๖๕๐ ตัน ที่บรรทุกมำกับเรือยูอี ๓๕ จมลง
แล้วน้ำตำลดังกล่ำวได้แพร่กระจำยออกปะปนกับน้ำในแม่น้ำเจ้ำพระยำ เหตุดังกล่ำวมิได้
เกิดจำกกำรปล่อยน้ำเสียของโรงงำนผลิตผงชูรสดังที่จำเลยที่ ๓ และที่ ๕ ฎีกำ ฎีกำของ
จำเลยที่ ๓ และที่ ๕ ข้อนีฟ้ ังไม่ขนึ้
ปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของจำเลยที่ ๓ ประกำรต่อไปว่ำ จำเลยที่ ๓
ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยอื่นต่อโจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ หรือไม่ โดยจำเลยที่ ๓
ฎีกำว่ำ จำเลยที่ ๓ ไม่ใช่เจ้ำของผูค้ รอบครองเรือยูอี ๓๕ เหตุมิได้เกิดจำกควำมประมำท
ของจำเลยที่ ๒ เพรำะจำเลยที่ ๓ ให้จำเลยที่ ๔ เช่ำเรือยูอี ๓๕ เรือยูอี ๓๕ อยู่ในควำม
ครอบครองของจำเลยที่ ๔ ซึ่งใช้เรือดังกล่ำวไปบรรทุกน้ำตำล แม้จำเลยที่ ๒ จะทำหน้ำที่
เป็นผู้ควบคุมเรือยูอี ๓๕ แต่ก็กระทำกำรในฐำนะเป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๔ จำเลยที่ ๓
ไม่สำมำรถเข้ำไปยุ่งเกี่ยวหรือสั่งกำรในส่วนของจำเลยที่ ๒ ได้นนั้ เห็นว่ำ จำเลยที่ ๒
เป็นลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๓ ยอมรับในคำให้กำรว่ำ จำเลยที่ ๓ เป็นเจ้ำของ
เรือยูอี ๓๕ ซึง่ จดทะเบียนเป็นเรือเดินทะเลมิใช่เรือกลใช้ลำเลียงสินค้ำ กำรที่จำเลยที่ ๓
ฎีกำว่ำ จำเลยที่ ๓ ไม่ใช่เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองเรือยูอี ๓๕ จึงถือได้ว่ำเป็นกำรยก

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๓๓ ข้อกล่ำวอ้ำงขึ้นมำใหม่ ถือว่ำเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ำกันมำแล้วโดยชอบในศำลชัน้ ต้น
และศำลอุทธรณ์ภำค ๑ ต้องห้ำมมิให้ฎีกำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
มำตรำ ๒๔๙ วรรคหนึง่ ซึ่งใช้บงั คับอยู่ในขณะทีโ่ จทก์ยื่นฟ้อง ศำลฎีกำไม่รับวินจิ ฉัยให้
แม้จำเลยที่ ๓ ให้จำเลยที่ ๔ เช่ำเรือยูอี ๓๕ ไปแล้วก็ตำม แต่จำเลยที่ ๓ ได้มอบหมำย
ให้จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นลูกจ้ำงของตนมีหน้ำที่ในกำรควบคุมดูแลเรือดังกล่ำว จึงต้องถือว่ำ
จำเลยที่ ๒ ยังเป็นลูกจ้ำงอยู่ในควำมดูแลของจำเลยที่ ๓ เนื่องจำกเรือยูอี ๓๕ เป็นเรือ
ลำเลียงขนำดใหญ่ต้องใช้ผซู้ งึ่ ได้รับใบอนุญำตประจำเรือและต้องมีควำมชำนำญในกำร
ควบคุมเรือดังกล่ำว จำเลยที่ ๒ จึงมีหน้ำที่ต้องตรวจสอบควบคุมดูแลมิให้มีกำรกระทำ
ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เรือซึง่ เป็นทรัพย์ท่มี รี ำคำสูงได้ จำเลยที่ ๒ ทรำบเป็น
อย่ำงดีว่ำเรือยูอี ๓๕ ได้รบั อนุญำตให้บรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน ๕๕๘.๗๕ ตัน ซึ่งเป็น
น้ำหนักที่ทำงรำชกำรได้กำหนดเพื่อควำมปลอดภัยในกำรบรรทุกของเรือดังกล่ำว แต่
ปรำกฏว่ำได้มกี ำรนำเรือยูอี ๓๕ ไปบรรทุกน้ำตำลทรำยดิบมีน้ำหนักถึง ๖๕๐ ตัน ซึ่ง
เป็นกำรบรรทุกน้ำหนักเกินเกือบ ๑๐๐ ตัน เมื่อพิจำรณำถึงเหตุที่ทำให้เรือยูอี ๓๕ เกยตื้น
และเกิดควำมเสียหำยขึ้นเนือ่ งจำกร่องน้ำบริเวณดังกล่ำวตืน้ หำกเรือยูอี ๓๕ บรรทุกน้ำหนัก

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๓๔ ไม่เกินที่กฎหมำยกำหนด โอกำสที่ท้องเรือจะไปครูดกับหินใต้แม่น้ำย่อมเกิดได้ยำก กำรบรรทุก
น้ำหนักเกินถึง ๑๐๐ ตัน ย่อมทำให้เรือบรรทุกน้ำหนักมำกท้องเรือย่อมกินน้ำลึกเป็นเหตุให้
ครูดกับหินใต้แม่น้ำได้ จำเลยที่ ๒ ซึง่ ทำหน้ำที่ในกำรควบคุมเรือจึงย่อมทรำบเป็นอย่ำงดีว่ำ
เรือดังกล่ำวนี้สำมำรถบรรทุกน้ำหนักได้เพียงใด แต่กลับปรำกฏว่ำจำเลยที่ ๒ ปล่อยให้มีกำร
บรรทุกน้ำหนักเกินกว่ำที่กฎหมำยกำหนด แม้จำเลยที่ ๓ อ้ำงทำนองว่ำ เรือลำดังกล่ำวนี้
เคยบรรทุกน้ำหนักมำกกว่ำที่ได้รบั อนุญำต ทั้งต่อมำภำยหลังทำงรำชกำรก็อนุญำตให้บรรทุก
น้ำหนักได้มำกขึน้ เป็น ๘๒๑ ตัน ตำมใบสำคัญรับรองกำรตรวจเรือเอกสำรหมำย ล.๑ นั้น
เห็นว่ำ แม้เรือยูอี ๓๕ จะสำมำรถบรรทุกน้ำหนักได้มำกกว่ำทีท่ ำงรำชกำรอนุญำต แต่กำร
เดินเรือในแม่น้ำเจ้ำพระยำผูค้ วบคุมเรือคือจำเลยที่ ๒ ย่อมจะต้องใช้ควำมระมัดระวัง
ในกำรควบคุมเรือ เพรำะหำกบรรทุกน้ำหนักมำกเกินกว่ำที่กฎหมำยอนุญำตย่อมจะทำให้
เรือกินน้ำลึกและท้องเรือครูดกับหินใต้แม่น้ำเจ้ำพระยำได้ ดังนั้นกำรทีเ่ รือยูอี ๓๕ เคยบรรทุก
น้ำหนักเกินกว่ำทีไ่ ด้รับอนุญำตจึงไม่ใช่เหตุผลที่จะมำรับฟังว่ำ เหตุที่เกิดขึ้นดังกล่ำวนี้มิได้
เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อของจำเลยที่ ๒ ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรควบคุมดูแลเรือยูอี ๓๕ รวมทัง้
มีหน้ำที่ในกำรควบคุมมิให้มกี ำรบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่ำได้รับอนุญำต นอกจำกนีศ้ ำลชั้นต้น

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๓๕ ได้มคี ำพิพำกษำเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๕๕ ในคดีที่พนักงำนอัยกำรจังหวัดอ่ำงทอง
เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ในคดีนี้เป็นจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ในคดีดังกล่ำว
ในควำมผิดต่อพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย โดยฟ้องว่ำจำเลยที่ ๒ และที่ ๓
คดีนกี้ ับพวกร่วมกันใช้เรือยูอี ๓๕ ซึ่งเป็นเรือที่ใช้เดินทะเลที่มิใช่เรือกลชนิดลำเลียงสินค้ำ
มีเงื่อนไขและข้อกำหนดในใบอนุญำตให้ใช้เรือเดินเรือระหว่ำงกรุงเทพมหำนครกับจังหวัดตรำด
และระหว่ำงกรุงเทพมหำนครกับจังหวัดนรำธิวำส น้ำหนักบรรทุก ๕๕๘.๗๕ ตัน มำใช้
บรรทุกน้ำตำลทรำยดิบน้ำหนัก ๖๕๐ ตัน เดินเรือในแม่นำเจ้
้ ำพระยำอันเป็นกำรร่วมกัน
ใช้เรือลำดังกล่ำวผิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในใบอนุญำต ศำลชั้นต้นพิพำกษำลงโทษจำเลย
ที่ ๒ และที่ ๓ คดีนี้ตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ มำตรำ
๑๗๕ ตำมสำเนำคำพิพำกษำท้ำยคำแก้ฎีกำของโจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ ดังนี้
แม้ขอ้ เท็จจริงจะรับฟังได้วำ่ จำเลยที่ ๓ ให้จำเลยที่ ๔ เช่ำเรือดังกล่ำวไป แต่เมื่อจำเลยที่ ๓
ยังมอบหมำยให้จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นลูกจ้ำงของตนมีหน้ำที่ในกำรควบคุมดูแลเรือ จึงย่อมมี
หน้ำที่ในกำรควบคุมมิให้มกี ำรบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ำทีก่ ฎหมำยกำหนดด้วย เมื่อกำรกระทำ
ของจำเลยที่ ๒ ดังกล่ำวเป็นกำรประมำทเลินเล่อ จำเลยที่ ๓ ในฐำนะเป็นนำยจ้ำงจึงต้อง

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๓๖ ร่วมรับผิดในเหตุดังกล่ำว จำเลยที่ ๓ จะปฏิเสธอ้ำงแต่เพียงว่ำ จำเลยที่ ๓ ให้จำเลยที่ ๔
เช่ำเรือไปแล้ว จำเลยที่ ๓ ไม่มหี น้ำที่เข้ำไปเกี่ยวข้องดูแลเรืออีกหำได้ไม่ จำเลยที่ ๓ จึงต้อง
ร่วมรับผิดกับจำเลยอื่นต่อโจทก์ท่ี ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ ตำมที่ศำลอุทธรณ์ภำค ๑
วินิจฉัยมำ ฎีกำของจำเลยที่ ๓ ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
ปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของจำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ประกำรต่อไปว่ำ
จำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ต้องร่วมรับผิดในเหตุดงั กล่ำวหรือไม่ เห็นว่ำ ข้อเท็จจริงรับฟังได้
ดังที่ศำลฎีกำได้วินิจฉัยมำแต่ตน้ ว่ำ เหตุที่ปลำในแม่น้ำเจ้ำพระยำรวมทัง้ ปลำในกระชัง
ของเกษตรกรตำยเกิดจำกน้ำตำลทรำยดิบที่บรรทุกมำกับเรือยูอี ๓๕ จมลงบริเวณ
ที่เกิดเหตุ ดังนั้น กำรจะพิจำรณำว่ำจำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ต้องรับผิดในเหตุดงั กล่ำว
หรือไม่นนั้ จึงต้องกลับไปพิจำรณำว่ำจำเลยที่ ๔ เป็นผูร้ ับจ้ำงขนส่งน้ำตำลทรำยดิบ
จำเลยที่ ๔ ว่ำจ้ำงให้จำเลยที่ ๕ กู้เรือดังกล่ำวของจำเลยที่ ๓ ที่จำเลยที่ ๔ เช่ำจำก
จำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้เช่ำเรือย่อมจะต้องรับผิดในควำมเสียหำยอันเกิดจำกเรือ
ดังกล่ำวจมต่อจำเลยที่ ๓ กำรดำเนินกำรกู้เรือดังกล่ำวจึงเป็นหน้ำที่ของจำเลยที่ ๔ ทีจ่ ะ
กู้เรือ จำเลยที่ ๕ กู้เรือดังกล่ำวโดยกำรใช้เครื่องสูบดูดน้ำตำลทรำยดิบที่ปนเลนอยู่บริเวณ

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๓๗ ใต้ท้องเรือทิ้งลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ ซึ่งจำเลยที่ ๕ นำสืบยืนยันว่ำ จำเลยที่ ๔ เป็นผู้บอกว่ำ
ไม่ตอ้ งเก็บตะกอนน้ำตำลทรำยดิบที่เหลืออยู่ให้สูบทิง้ ได้เลย จำเลยที่ ๕ จึงใช้เครือ่ งสูบดูด
น้ำตำลทรำยดิบดังกล่ำวโดยใช้ท่อขนำด ๖ นิว้ ดูดน้ำตำลทรำยดิบออกจำกลำเรือเพื่อให้
น้ำหนักเรือเบำลงโดยใช้เวลำในกำรดูดนำนถึง ๕ ชั่วโมงครึง่ ซึ่งในข้อนี้สอดคล้องกับ
คำให้กำรของจำเลยที่ ๕ ทีใ่ ห้กำรต่อพนักงำนสอบสวนเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๐
หลังเกิดเหตุ ๒ เดือนเศษ ตำมบันทึกคำให้กำรของพยำนเอกสำรหมำย จ.๘๗ โดยจำเลย
ที่ ๕ ให้กำรว่ำ จำเลยที่ ๕ ได้ประสำนกับนำยชำนำญ รุง่ รุจี ผู้ดแู ลเรือสินค้ำของจำเลยที่ ๔
ว่ำน้ำตำลทรำยดิบที่เหลืออยู่ในเรือจะดำเนินกำรอย่ำงไร นำยชำนำญแจ้งว่ำหำกน้ำตำลทรำยดิบ
เหลืออยู่ไม่มำกก็ให้ดูดทิง้ จำเลยที่ ๕ จึงได้สำรวจใต้ท้องเรือปรำกฏว่ำน้ำตำลทรำยดิบ
ปนเลนอยู่ไม่มำกนำยชำนำญจึงบอกให้จำเลยที่ ๕ ดูดทิ้งไป จึงเท่ำกับว่ำจำเลยที่ ๔
ทรำบเป็นอย่ำงดีว่ำภำยในเรือดังกล่ำวยังมีน้ำตำลทรำยดิบตกค้ำงอยู่ในเรือแต่ก็ยงั บอกให้
จำเลยที่ ๕ ดำเนินกำรสูบน้ำตำลทรำยดิบปนเลนทิง้ ลงในแม่น้ำเจ้ำพระยำ ในส่วนของ
จำเลยที่ ๕ ซึ่งมีอำชีพรับจ้ำงกู้เรือ จำเลยที่ ๕ ย่อมทรำบเป็นอย่ำงดีวำ่ น้ำตำลทรำยดิบ
ที่อยู่ในเรือเมื่อสูบออกทิ้งในแม่นำย่
้ อมจะต้องก่อให้เกิดมลภำวะอย่ำงแน่นอนโดยเฉพำะ

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๓๘ น้ำตำลทรำบดิบมีปริมำณมำกถึง ๖๕๐ ตัน แม้จำเลยที่ ๕ นำสืบทำนองว่ำ น้ำตำลทรำยดิบ
ที่เหลืออยู่มไี ม่มำก ก็น่ำจะเป็นข้อกล่ำวอ้ำงของจำเลยที่ ๕ เพื่อให้ตนเองไม่ต้องรับผิด
เสียมำกกว่ำ เพรำะน้ำตำลทรำยดิบที่บรรทุกมำมีน้ำหนักถึง ๖๕๐ ตัน กำรบรรทุกโดยมี
ผ้ำใบปกปิด เชื่อว่ำ น้ำตำลทรำยดิบไม่สำมำรถที่จะละลำยจนเหลือจำนวนไม่มำกดังที่
จำเลยที่ ๕ กล่ำวอ้ำง จำเลยที่ ๕ กู้เรือโดยกำรสูบน้ำตำลทรำยดิบทิง้ เมือ่ วันที่ ๑๐
มีนำคม ๒๕๕๐ แล้วตรวจพบปลำตำยจำนวนมำกในวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๕๐ จึงเชื่อว่ำ
เมื่อมีกำรดูดน้ำตำลทรำยดิบทิง้ ลงในแม่น้ำเจ้ำพระยำเป็นจำนวนมำกเช่นนั้นย่อมก่อให้เกิด
น้ำเสียออกซิเจนในน้ำลดน้อยลงไปทันทีจนกระทัง่ ถึงจุดที่ปลำตำยจำนวนมำกเนื่องจำก
มีค่ำออกซิเจนเป็นศูนย์ จึงเชื่อว่ำ น้ำตำลทรำยดิบที่เหลืออยู่ในเรือมีจำนวนมำก ซึ่งจำเลย
ที่ ๕ เบิกควำมว่ำ ต้องใช้เวลำในกำรดูดทิง้ นำนถึง ๕ ชั่วโมงครึ่ง จำเลยที่ ๕ จึงต้อง
ทรำบเป็นอย่ำงดีว่ำกำรดูดน้ำตำลทรำยดิบทิ้งลงในแม่นำเจ้
้ ำพระยำย่อมก่อให้เกิดมลพิษ
เป็นเหตุให้สิ่งมีชีวติ ในแม่นำตำยและก่
้
อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพยำกรธรรมชำติที่อยู่ใน
น้ำเป็นอย่ำงมำก จำเลยที่ ๕ จึงต้องใช้ควำมระมัดระวังไม่ดำเนินกำรเช่นนัน้ ซึ่งมีวธิ ีกำรอื่น
ที่จำเลยที่ ๕ สำมำรถดูดน้ำตำลทรำยดิบไปทิง้ บนบกโดยกำรต่อท่อสูบให้ยำวขึน้ ก็ทำเช่นนั้น

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๓๙ ได้ แต่จำเลยที่ ๕ ก็หำทำเช่นนัน้ ไม่เพรำะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยหรือเวลำในกำรดำเนินกำรกู้เรือ
เพิ่มขึ้น ในส่วนของจำเลยที่ ๔ ก็เช่นเดียวกัน เมื่อจำเลยที่ ๔ เป็นผู้ควบคุมกำรขนส่งสินค้ำ
ให้แก่บริษัทอืน่ จำเลยที่ ๔ จึงมีหน้ำที่ที่จะต้องตรวจสอบป้องกันดูแลมิให้เกิดเหตุกำรณ์
ดังกล่ำวขึ้น เมือ่ เกิดเหตุขนึ้ แล้วก็ต้องมำตรวจสอบควบคุมดูแลกำรกู้เรือมิให้ก่อให้เกิดควำม
เสียหำยด้วยกำรดูดน้ำตำลทรำยดิบจำนวนมำกทิง้ ลงในแม่น้ำเจ้ำพระยำซึ่งเป็นกำรกระทำ
ที่ละเลยไม่ดแู ลหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงอันเป็นกำรร่วมกับจำเลยที่ ๕ และจำเลย
อื่นในกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ จำเลยที่ ๔ และที่ ๕
จึงต้องร่วมรับผิดในเหตุดงั กล่ำว ฎีกำของจำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่
จำเลยที่ ๔ ฎีกำทำนองว่ำโจทก์ท่ี ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ เพิกเฉยไม่ดำเนินกำรแก้ไข
ป้องกันมิให้เหตุดงั กล่ำวเกิดขึ้นทั้งๆ ทีไ่ ด้รับแจ้งเหตุแล้วนั้น เห็นว่ำ เมื่อเกิดเหตุเรือบรรทุก
น้ำตำลทรำยดิบล่มในแม่น้ำเจ้ำพระยำเป็นหน้ำทีข่ องจำเลยทั้งห้ำต้องรีบแจ้งเจ้ำพนักงำนซึ่งมี
หน้ำทีเ่ กี่ยวข้องและจำเลยดังกล่ำวต้องร่วมกันรีบดำเนินกำรแก้ไขกู้เรือขึน้ โดยเร็ว แต่เหตุ
ดังกล่ำวนี้เกิดขึน้ เนือ่ งจำกกำรปล่อยปละละเลยของจำเลยทั้งห้ำเองที่มไิ ด้ดำเนินกำรกู้เรือ
ให้ถูกต้องตำมวิธกี ำรโดยกำรไม่นำน้ำตำลทรำยดิบที่เหลืออยู่ในเรือจำนวนมำกสูบทิ้งลงไป

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๔๐ ในแม่น้ำเจ้ำพระยำ ซึง่ หำกจำเลยทั้งห้ำมิได้ดำเนินกำรดังกล่ำว ควำมเสียหำยที่เกิดขึน้
ก็จะไม่มำกดังทีป่ รำกฏในทำงนำสืบของโจทก์ท่ี ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ คดีนี้ ทั้งทำง
นำสืบของจำเลยที่ ๔ ก็มิได้นำสืบให้เห็นว่ำจำเลยที่ ๔ กับพวกได้มีกำรแจ้งเหตุให้โจทก์
ดังกล่ำวซึ่งมีหน้ำที่ในกำรควบคุมดูแลสิง่ แวดล้อมดังกล่ำวทรำบแต่อย่ำงใด คงปรำกฏ
ข้อเท็จจริงแต่เพียงว่ำได้มีกำรแจ้งเจ้ำพนักงำนตำรวจเท่ำนั้น กรณีจึงไม่อำจถือได้วำ่
โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ เพิกเฉยอันเป็นเหตุก่อให้เกิดควำมเสียหำยดังที่
จำเลยที่ ๔ ฎีกำแต่ประกำรใด ฎีกำของจำเลยที่ ๔ ในข้อนี้ฟังไม่ขนึ้ เช่นกัน
ปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของโจทก์ที่ ๑ ว่ำ จำเลยทัง้ ห้ำต้องร่วมกันชดใช้
ค่ำเสียหำยในส่วนที่เป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำแรงงำน และค่ำใช้จ่ำย
ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรลงพื้นทีท่ ำกำรเก็บตัวอย่ำงน้ำ รวมจำนวน ๑๔๖,๑๐๒ บำท กับค่ำ
ใช้จ่ำยในกำรวิเครำะห์ตวั อย่ำงน้ำ จำนวน ๕๘๘,๐๐๐ บำท หรือไม่ เห็นว่ำ ค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำวนี้แม้เป็นกำรปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำรในกำรตรวจสอบและวิเครำะห์หำข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นอันเป็นกำรดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของโจทก์ที่ ๑ ทีต่ ้องกระทำตำมกฎหมำย
ก็ตำม แต่หำกจำเลยทั้งห้ำไม่กระทำให้เกิดภำวะมลพิษขึ้นในบริเวณแม่น้ำเจ้ำพระยำ

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๔๑ ที่เกิดเหตุ เจ้ำหน้ำทีข่ องโจทก์ที่ ๑ ย่อมไม่มีเหตุทตี่ ้องเดินทำงลงไปพื้นทีเ่ กิดเหตุเพื่อเก็บ
ตัวอย่ำงน้ำนำมำวิเครำะห์และต้องเสียค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว ทัง้ โจทก์ที่ ๑ มีใบเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรบันทึกกำรขออนุมตั ิออกปฏิบตั ิรำชกำรต่ำงจังหวัด ทะเบียน
คุมหลักฐำนขอเบิกตำมเอกสำรหมำย จ.๑๐๒ มำแสดงว่ำโจทก์ที่ ๑ ได้ใช้จ่ำยเงิน
ดังกล่ำวไปในกำรปฏิบัติงำน และมีนำยสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนำ อธิบดีโจทก์ที่ ๑ เป็น
พยำนเบิกควำมยืนยันว่ำ โจทก์ที่ ๑ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรวิเครำะห์ตวั อย่ำงน้ำจำนวนดังกล่ำว
จริง จึงเห็นได้ว่ำ ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พกั ค่ำพำหนะ ค่ำแรงงำน และค่ำ
ใช้จ่ำยของเจ้ำหน้ำที่ในกำรลงพื้นที่ทำกำรเก็บตัวอย่ำงน้ำ รวมจำนวน ๑๔๖,๑๐๒ บำท
กับค่ำใช้จ่ำยในกำรวิเครำะห์ตวั อย่ำงน้ำ จำนวน ๕๘๘,๐๐๐ บำท เป็นค่ำเสียหำย
โดยตรงอันเกิดจำกกำรกระทำของจำเลยทั้งห้ำ โจทก์ที่ ๑ จึงมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยส่วนนีไ้ ด้
ที่ศำลอุทธรณ์ภำค ๑ ไม่กำหนดค่ำเสียหำยดังกล่ำวให้โจทก์ที่ ๑ นั้น ศำลฎีกำไม่เห็นพ้องด้วย
ฎีกำของโจทก์ที่ ๑ ในข้อนีฟ้ ังขึ้น
ปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของโจทก์ที่ ๒ ว่ำ จำเลยทั้งห้ำต้องร่วมกันชดใช้
ค่ำเสียหำยทีเ่ ป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจวิเครำะห์น้ำของสถำบันวิจัยกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๔๒ แยกเป็นค่ำน้ำมันเชือ้ เพลิง จำนวน ๕,๘๙๔.๑๐ บำท และค่ำวิเครำะห์คุณภำพน้ำ จำนวน
๓๗,๐๐๐ บำท กับค่ำใช้จำ่ ยในกำรออกสำรวจและตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ำของสถำบันวิจัย
และพัฒนำทรัพยำกรประมงน้ำจืด แยกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรออกสำรวจ จำนวน ๗๐,๔๑๓
บำท และค่ำวิเครำะห์คุณภำพน้ำ จำนวน ๓๗,๖๕๐ บำท รวมเป็นเงินจำนวน
๑๕๐,๙๕๗.๑๐ บำท ให้แก่โจทก์ที่ ๒ หรือไม่ เห็นว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในส่วนดังกล่ำวนี้แม้เป็น
กำรปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำรในกำรตรวจสอบและวิเครำะห์คุณภำพน้ำอันเป็นกำรดำเนินกำร
ตำมอำนำจหน้ำที่ของโจทก์ที่ ๒ ที่ตอ้ งกระทำตำมกฎหมำยก็ตำม แต่หำกไม่มีกำรกระทำ
ของจำเลยทัง้ ห้ำที่ก่อให้เกิดภำวะมลพิษขึน้ อันเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ
ต่ำงๆ ที่อยู่ในแม่น้ำเจ้ำพระยำบริเวณที่เกิดเหตุเจ้ำหน้ำที่ของโจทก์ที่ ๒ ย่อมไม่มีเหตุทตี่ ้อง
เดินทำงลงไปพื้นทีเ่ กิดเหตุเพื่อเก็บตัวอย่ำงน้ำนำมำวิเครำะห์และต้องเสียค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
ทั้งโจทก์ที่ ๒ มีบันทึกหลักฐำนขอเบิกใบสำคัญเบิกเงิน บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิ
งำน รำยงำนผลกำรวิเครำะห์คุณสมบัตขิ องน้ำในแม่น้ำเจ้ำพระยำและเอกสำรอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตำมเอกสำรหมำย จ.๗๓ กับบันทึกข้อควำมส่งเอกสำรกำรประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจ
วิเครำะห์คุณภำพน้ำ ใบเบิกเงิน และบันทึกข้อควำมขออนุมตั ิซอื้ วัสดุวิทยำศำสตร์เอกสำร

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๔๓ หมำย จ.๙๑ มำแสดงว่ำโจทก์ที่ ๒ ได้ใช้จ่ำยเงินดังกล่ำวไปในกำรปฏิบตั ิงำน จึงเห็นได้ว่ำ
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นค่ำเสียหำยโดยตรงอันเกิดจำกกำรกระทำของจำเลยทั้งห้ำ โจทก์ที่ ๒
จึงมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยในส่วนนี้ได้ ทีศ่ ำลอุทธรณ์ภำค ๑ ไม่กำหนดค่ำเสียหำยดังกล่ำว
ให้โจทก์ที่ ๒ นัน้ ศำลฎีกำไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกำของโจทก์ที่ ๒ ในข้อนี้ฟังขึ้น
ปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของโจทก์ที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ประกำรต่อไปว่ำ
จำเลยทั้งห้ำต้องร่วมกันชดใช้ค่ำเสียหำยในควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติซึ่งเป็นของรัฐ
คือ ค่ำพันธุ์สตั ว์น้ำที่หน่วยงำนของโจทก์ที่ ๒ ผลิตและปล่อยลงแม่น้ำเจ้ำพระยำ จำนวน
๑,๙๖๖,๗๖๒.๗๐ บำท ค่ำพันธุ์สตั ว์น้ำที่ปล่อยลงแม่น้ำเจ้ำพระยำเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท และค่ำควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติ จำนวน
๑๔,๔๙๐,๐๐๐ บำท ให้แก่โจทก์ที่ ๒ หรือไม่ ซึ่งศำลฎีกำเห็นควรวินิจฉัยรวมกันไป
ในปัญหำนี้ โจทก์ที่ ๒ นำสืบว่ำ โจทก์ที่ ๒ ปล่อยพันธุ์สตั ว์น้ำลงแหล่งน้ำธรรมชำติเป็นประจำ
ทุกปี ในปีงบประมำณ ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๐ ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแม่น้ำเจ้ำพระยำบริเวณ
จังหวัดอ่ำงทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๙,๖๖๗,๖๒๗ ตัว
รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๙๖๖,๗๖๒.๗๐ บำท ตำมบันทึกรำยละเอียดจำนวนสัตว์น้ำที่โจทก์ที่ ๒

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๔๔ ผลิตและปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำตัง้ แต่บริเวณอำเภอป่ำโมก จังหวัดอ่ำงทอง จนถึง
กรุงเทพมหำนคร ตำมเอกสำรหมำย จ.๖๘ และโจทก์ที่ ๒ ปล่อยพันธุ์สตั ว์น้ำลงสู่แม่นำ้
เจ้ำพระยำหลังเกิดเหตุเพื่อฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ตัว เป็นเงินจำนวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท ตำมบันทึกโครงกำรปล่อยพันธุ์สตั ว์น้ำจืดเพื่อฟี้นฟูทรัพยำกรสัตว์น้ำ
ในแม่น้ำเจ้ำพระยำและเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมเอกสำรหมำย จ.๖๙ นอกจำกนีโ้ จทก์ที่ ๒
ประเมินควำมเสียหำยที่เกิดแก่ทรัพยำกรธรรมชำติ ปรำกฏว่ำกุง้ ก้ำมกรำมได้รบั ควำมเสียหำย
มีน้ำหนัก ๒๐,๐๖๓ กิโลกรัม คิดเป็นเงิน ๑๐,๐๓๑,๔๙๕ บำท ปลำเบญจพรรณรวมกุ้งฝอย
น้ำหนัก ๑๓๓,๘๐๒.๙๐ กิโลกรัม คิดเป็นเงิน ๔,๔๕๙,๒๖๗ บำท รวมเป็นมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจของสัตว์น้ำที่ถูกทำลำยภำยหลังเกิดเหตุ ๗๕ วัน เป็นเงิน ๑๔,๔๙๐,๗๖๒ บำท
แต่โจทก์ที่ ๒ ฟ้องเรียกเป็นเงินเพียง ๑๔,๔๙๐,๐๐๐ บำท นั้น เห็นว่ำ เมื่อปรำกฏว่ำ
กำรกระทำของจำเลยทั้งห้ำเป็นเหตุให้ทรัพยำกรธรรมชำติซงึ่ เป็นของรัฐในแม่น้ำเจ้ำพระยำ
เสียหำย จำเลยทั้งห้ำจึงต้องร่วมกันชดใช้คำ่ เสียหำยอันเนื่องมำจำกทรัพยำกรธรรมชำติ
ซึ่งเป็นของรัฐถูกทำลำย ทำให้สูญหำย หรือเสียหำยไปตำมพระรำชบัญญัติสง่ เสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๙๗ ให้แก่โจทก์ที่ ๒ สำหรับ

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๔๕ ค่ำพันธุ์สตั ว์น้ำทีป่ ล่อยลงแม่น้ำเจ้ำพระยำเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทีศ่ ำลอุทธรณ์ภำค ๑
กำหนดให้โจทก์ที่ ๒ ตำมฟ้องเป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท นั้น เหมำะสมแล้ว ในส่วน
ของพันธุ์สัตว์นำที
้ ่หน่วยงำนของโจทก์ที่ ๒ ผลิตและปล่อยลงแม่น้ำเจ้ำพระยำบริเวณ
จังหวัดอ่ำงทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัดนนทบุรี ในปีงบประมำณ ๒๕๔๙
และปี ๒๕๕๐ นั้น เป็นค่ำเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ในที่เกิดเหตุกอ่ นเกิดเหตุ
เรือพ่วงบรรทุกน้ำตำลทรำยดิบล่มจึงเป็นค่ำเสียหำยคนละส่วนกับค่ำพันธุ์สตั ว์น้ำทีป่ ล่อยลง
สู่แม่นำเจ้
้ ำพระยำหลังเกิดเหตุเพื่อฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ มิใช่เป็นค่ำเสียหำยที่ซำซ้
้ อน
กันตำมที่ศำลอุทธรณ์ภำค ๑ วินิจฉัย ได้ควำมจำกนำงสำวพรณิชำ ปิตตำทะโน ข้ำรำชกำร
สถำบันวิจัยกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพยำนโจทก์ที่ ๒ เบิกควำมตอบทนำยจำเลยที่ ๓ ถำมค้ำน
ว่ำ โจทก์ที่ ๒ หวังผลกำรอยู่รอดของพันธุ์สตั ว์น้ำประมำณร้อยละ ๕ ถึง ๑๐ แสดงว่ำกำร
ปล่อยพันธุ์สตั ว์น้ำลงในแม่นำเจ้
้ ำพระยำนั้น โอกำสที่พนั ธุ์สตั ว์น้ำทั้งหมดจะสำมำรถดำรงชีวิตอยู่
รอดได้และแพร่ขยำยพันธุ์เพิ่มผลผลิตขึน้ ตำมธรรมชำติคงมีจำนวนไม่มำกเท่ำกับจำนวนพันธุ์
สัตว์น้ำที่โจทก์ที่ ๒ ปล่อยลงไปในแม่น้ำเจ้ำพระยำบริเวณที่เกิดเหตุ ค่ำเสียหำยที่โจทก์ที่ ๒
เรียกร้องมำในส่วนนี้จึงสูงเกินไป ส่วนค่ำเสียหำยของทรัพยำกรสัตว์น้ำที่ถกู ทำลำยนั้น

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๔๖ ได้ควำมจำกนำยฎีกำ รัตนชำนอง ข้ำรำชกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรประมงน้ำจืด
พยำนโจทก์ที่ ๒ เบิกควำมว่ำ ก่อนเกิดเหตุโจทก์ที่ ๒ ไม่เคยสำรวจหำจำนวนผลผลิตใน
แม่นำเจ้
้ ำพระยำมำก่อน เท่ำกับโจทก์ที่ ๒ ไม่มขี ้อมูลปริมำณผลผลิตของสัตว์นำก่
้ อนเกิดเหตุ
ที่จะนำมำเป็นค่ำตั้งต้นในกำรคำนวณควำมเสียหำยได้ กำรทีโ่ จทก์ที่ ๒ ประเมินค่ำเสียหำย
ต่อทรัพยำกรสัตว์นำโดยกำรสอบถำมจำกชำวประมงว่
้
ำ ก่อนและหลังเกิดเหตุจบั ปลำได้
มำกน้อยเพียงใด และทำกำรสุ่มสำรวจตัวอย่ำงทรัพยำกรสัตว์นำหลั
้ งเกิดเหตุโดยใช้วิธี
ล้อมอวนแล้วใช้กระแสไฟฟ้ำเพื่อสำรวจว่ำมีปริมำณกุง้ และปลำชนิดต่ำงๆ อยู่บริเวณที่
สำรวจเท่ำใด แล้วนำผลของกำรสุม่ สำรวจตัวอย่ำงดังกล่ำวมำคำนวณว่ำ กุ้งก้ำมกรำม
ได้รบั ควำมเสียหำยมีน้ำหนัก ๒๐,๐๖๓ กิโลกรัม เป็นเงิน ๑๐,๐๓๑,๔๙๕ บำท ปลำ
เบญจพรรณรวมกุ้งฝอยมีนำหนั
้ ก ๑๓๓,๘๐๒.๙๐ กิโลกรัม เป็นเงิน ๔,๔๕๙,๒๖๗ บำท
ตำมรำคำกลำงทีก่ ระทรวงพำณิชย์กำหนด แม้เป็นกำรคิดค่ำเสียหำยจำกกำรสุ่มสำรวจ
ตำมหลักทำงวิชำกำรแล้วนำมำคำนวณเป็นตัวเลขมูลค่ำควำมเสียหำยก็ตำม แต่เนือ่ งจำก
โจทก์ที่ ๒ ไม่มีข้อมูลทำงวิชำกำรว่ำก่อนเกิดเหตุมีปริมำณผลผลิตของทรัพยำกรสัตว์น้ำ
เพียงใดเพื่อนำมำเปรียบเทียบกับปริมำณสัตว์น้ำหลังเกิดเหตุ ข้อมูลจำกกำรสุ่มสำรวจดังกล่ำว

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๔๗ จึงยังไม่ชดั เจนแน่นอน เมือ่ พิจำรณำถึงเหตุดงั กล่ำวซึง่ เกิดจำกควำมประมำทเป็นเหตุให้เรือพ่วง
บรรทุกน้ำตำลทรำยดิบล่มและจมลงสูแ่ ม่น้ำ น้ำตำลทรำยดิบละลำยไปตำมแม่น้ำ เป็นเหตุให้
ออกซิเจนในแม่น้ำเหลือน้อยลงทำให้ปลำตำย แต่เหตุดังกล่ำวก็ใช้เวลำฟื้นฟูไม่มำกนัก เนื่องจำก
น้ำตำลก็จะละลำยไปกับสำยน้ำที่ไหลและเจือจำงลงไปเรื่อยๆ จนกว่ำจะหมด ดังจะเห็นได้จำก
บริเวณแม่น้ำจุดที่นำตำลส่
้
วนใหญ่ละลำยผ่ำนไปแล้ว น้ำบริเวณดังกล่ำวจะมีค่ำออกซิเจนสูงขึน้
เรื่อยๆ จนอยู่ในภำวะปกติ หลังจำกนัน้ น้ำในส่วนที่มนี ำตำลละลำยอยู
้
่ก็จะไหลไปตำม
สำยน้ำและเมือ่ รวมกับมวลน้ำอื่นโดยรอบแล้ว จะยิ่งเจือจำงลงไปแล้วในที่สดุ ก็ถูกพัดไหล
ออกสู่อ่ำวไทย ดังนัน้ ควำมเสียหำยของทรัพยำกรธรรมชำติดังกล่ำวจึงไม่น่ำจะสูงเท่ำ
จำนวนค่ำเสียหำยตำมทีโ่ จทก์ที่ ๒ ฟ้อง แต่ทศี่ ำลอุทธรณ์ภำค ๑ กำหนดค่ำเสียหำย
ในส่วนนี้ให้โจทก์ที่ ๒ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท นัน้ ต่ำเกินไป เห็นควรกำหนด
ค่ำเสียหำยให้โจทก์ที่ ๒ รวมกับค่ำเสียหำยเป็นค่ำพันธุส์ ัตว์น้ำที่หน่วยงำนของโจทก์ที่ ๒
ผลิตและปล่อยลงแม่น้ำเจ้ำพระยำก่อนเกิดเหตุ เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท เมือ่ รวมกับ
ค่ำพันธุ์สตั ว์น้ำทีป่ ล่อยลงแม่น้ำเจ้ำพระยำเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหลังเกิดเหตุตำมคำพิพำกษำ
ศำลอุทธรณ์ภำค ๑ แล้ว เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บำท ฎีกำของโจทก์ที่ ๒ ในข้อนี้ฟังขึ้น

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๔๘ บำงส่วน ฎีกำของจำเลยที่ ๓ ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
ปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของจำเลยที่ ๓ ประกำรต่อไปว่ำ จำเลยที่ ๓
ต้องร่วมกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ ชดใช้ค่ำเสียหำยที่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัตกิ ำร
ของบุคลำกรและค่ำฝังกลบซำกปลำตำยจำนวน ๑๐๙,๑๐๖.๕๙ บำท ค่ำอุปกรณ์ ค่ำจ้ำง
เรือเก็บซำกปลำตำยจำนวน ๑๐,๕๐๐ บำท ให้แก่โจทก์ที่ ๔ หรือไม่ โดยจำเลยที่ ๓
ฎีกำว่ำ ค่ำเสียหำยดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ไกลเกินกว่ำเหตุ ทั้งไม่มีพยำนหลักฐำนที่ระบุว่ำ
มีกำรนำปลำไปฝังกลบที่ใด ใช้เรือประเภทใด และใช้เวลำกีว่ ัน เห็นว่ำ เมื่อเรือพ่วงบรรทุก
น้ำตำลทรำยดิบล่มเป็นเหตุให้น้ำตำลทรำยดิบละลำยไปตำมแม่น้ำเจ้ำพระยำก่อให้เกิดมลพิษ
ออกซิเจนในน้ำลดน้อยลง ปลำในกระชังรวมทั้งปลำซึง่ อยู่ตำมธรรมชำติตำยซึ่งเป็นผลโดยตรง
จำกกำรกระทำของจำเลยทัง้ ห้ำ เมือ่ เป็นเช่นนั้นกำรที่โจทก์ที่ ๔ ต้องใช้บคุ ลำกรเข้ำไปเก็บ
ซำกปลำแล้วนำไปทำกำรฝังกลบจึงย่อมเป็นผลโดยตรงจำกกำรกระทำของจำเลยทัง้ ห้ำ
ซึ่งโจทก์ที่ ๔ มีหลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมเอกสำรหมำย จ.๙๙ และ จ.๑๐๐ มำแสดงว่ำ
โจทก์ที่ ๔ ได้ใช้จ่ำยเงินดังกล่ำวไปในกำรปฏิบัตงิ ำนของบุคลำกรซึ่งฝังกลบซำกปลำและ
ค่ำจ้ำงเรือในกำรเก็บซำกปลำต่ำงๆ จึงต้องถือว่ำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นค่ำเสียหำยโดยตรง

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๔๙ อันเนือ่ งจำกกำรกระทำของจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๓ จึงต้องร่วมกับจำเลยอื่นชดใช้คำ่ เสียหำย
ดังกล่ำวให้แก่โจทก์ที่ ๔ ฎีกำของจำเลยที่ ๓ ในข้อนี้ฟงั ไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยที่ ๓ ยื่นคำร้อง
ขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกำเมื่อวันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๕๙ นัน้ เป็นกำรล่วงเลยกำหนดเวลำ
ยื่นฎีกำแล้ว ศำลฎีกำไม่อำจรับวินิจฉัยให้ได้
ปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของจำเลยที่ ๔ ประกำรต่อไปว่ำ จำเลยที่ ๔
ต้องรับผิดชดใช้คำ่ เสียหำยเป็นค่ำจ้ำงวิเครำะห์ตวั อย่ำงน้ำจำนวน ๘๗,๐๙๘ บำท และ
ค่ำจ้ำงสถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียทำกำรวิเครำะห์นำจ
้ ำนวน ๓๙๙,๓๗๗.๕๐ บำท
ต่อโจทก์ที่ ๑ หรือไม่ โดยจำเลยที่ ๔ ฎีกำว่ำ ค่ำจ้ำงสถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียทำกำร
ตรวจวิเครำะห์น้ำเป็นเงิน ๓๙๙,๓๗๗.๕๐ บำท เป็นค่ำเสียหำยทีไ่ กลเกินเหตุเนือ่ งจำก
ทำกำรว่ำจ้ำงและตรวจสอบหลังจำกเกิดเหตุนำนถึง ๓ เดือน เห็นว่ำ กำรตรวจสอบ
วิเครำะห์น้ำซึ่งต้องเสียค่ำใช้จ่ำยให้แก่สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียดังกล่ำวเป็นกำรตรวจ
วิเครำะห์น้ำเพื่อทรำบสำเหตุที่ทำให้ปลำในแม่นำเจ้
้ ำพระยำตำยอันเนื่องมำจำกเรือพ่วง
บรรทุกน้ำตำลทรำยดิบล่มในแม่น้ำเจ้ำพระยำโดยตรง โดยกำรวิเครำะห์ทดลองดังกล่ำว
ต้องกระทำภำยในห้องทดลองโดยใช้น้ำตำลทรำยดิบชนิดเดียวกันกับทีบ่ รรทุกมำกับเรือ

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๕๐ ตลอดจนใช้กระแสน้ำและควำมเร็วของน้ำที่ไหลเทียบเคียงกับควำมเร็วของน้ำในแม่น้ำ
เจ้ำพระยำในช่วงเกิดเหตุ กำรตรวจหรือทดลองวิเครำะห์ดังกล่ำวจึงเป็นกำรกระทำซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุทเี่ กิดคดีนี้ หำใช่เป็นกำรตรวจวิเครำะห์หรือทดลองอย่ำงกรณี
ทั่วๆ ไป แต่เป็นกำรกระทำกำรทดลองที่เฉพำะเจำะจง จึงต้องถือว่ำ ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
เป็นค่ำเสียหำยที่โจทก์ที่ ๑ ได้จ่ำยไปจริงอันเนื่องมำจำกเหตุที่เกิดขึน้ จำเลยที่ ๔ กับ
จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ จึงต้องร่วมกันรับผิดชดใช้เงินดังกล่ำวให้แก่โจทก์ที่ ๑
ส่วนค่ำเสียหำยทีเ่ ป็นค่ำจ้ำงวิเครำะห์ตวั อย่ำงน้ำจำนวน ๘๗,๐๙๘ บำท นั้น ปรำกฏจำก
ทำงนำสืบของโจทก์ที่ ๑ ว่ำ โจทก์ที่ ๑ ได้ว่ำจ้ำงบริษทั เอส.พี.เอส. คอนซัลติง้ เซอร์วิส
จำกัด เป็นผูต้ รวจวิเครำะห์คุณภำพน้ำอันเนื่องจำกเหตุเรือพ่วงบรรทุกน้ำตำลทรำยดิบล่ม
ทำให้ปลำตำยตำมใบสั่งจ้ำงเลขที่ ๒๙๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๕๐ ซึ่งต่อมำ
โจทก์ที่ ๑ ได้จ่ำยค่ำจ้ำงดังกล่ำวให้แก่บริษัทดังกล่ำวรับเงินไปแล้วตำมบันทึกข้อควำม
เอกสำรหมำย จ.๑๐๑ ดังนั้น กำรตรวจวิเครำะห์ตวั อย่ำงน้ำซึ่งดำเนินกำรว่ำจ้ำงบริษัท
เอกชนจึงต้องถือว่ำเป็นค่ำเสียหำยส่วนหนึ่งที่โจทก์ที่ ๑ ได้จ่ำยให้แก่บริษัทดังกล่ำวไป
จึงเป็นค่ำเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรกระทำของจำเลยที่ ๔ กับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๕๑ และที่ ๕ โดยตรง ทั้งโจทก์ที่ ๑ มีหลักฐำนกำรจ่ำยเงินมำแสดงว่ำได้จำ่ ยเงินดังกล่ำว
ไปจริง กำรทีศ่ ำลอุทธรณ์ภำค ๑ กำหนดค่ำเสียหำยดังกล่ำวให้จำเลยที่ ๔ กับจำเลยที่ ๑
ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ ร่วมกันรับผิดจึงชอบแล้ว ฎีกำของจำเลยที่ ๔ ในข้อนี้ฟังไม่ขนึ้
ส่วนที่จำเลยที่ ๔ ฎีกำทำนองว่ำ ทีโ่ จทก์ที่ ๔ ฟ้องเรียกค่ำเสียหำยเป็นค่ำจ้ำงบำบัดน้ำเสีย
จำนวน ๕,๐๘๒,๕๐๐ บำท เงินช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำในกระชังจำนวน
๑,๗๐๐,๖๓๖.๕๐ บำท และโจทก์ที่ ๕ ฟ้องเรียกค่ำเสียหำยเป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้เลี้ยงปลำในกระชังจำนวน ๑๑,๓๔๗,๓๘๐ บำท โจทก์ที่ ๔ และที่ ๕ ได้เบิกจ่ำยเงิน
จำนวนดังกล่ำวกลับคืนมำแล้วจำกกระทรวงกำรคลัง โจทก์ที่ ๔ และที่ ๕ จึงไม่มอี ำนำจฟ้อง
เห็นว่ำ โจทก์ที่ ๔ และที่ ๕ ได้ชำระเงินเป็นค่ำจ้ำงบำบัดน้ำเสียและเงินช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้เลี้ยงปลำในกระชังอันเนือ่ งมำจำกเหตุดงั กล่ำว เมื่อโจทก์ที่ ๔ และที่ ๕ จ่ำยเงินจำนวน
ดังกล่ำวไปแล้วก็ย่อมที่จะใช้สิทธิในกำรฟ้องบังคับให้จำเลยทั้งห้ำร่วมกันชดใช้เงินดังกล่ำว
คืนแก่โจทก์ที่ ๔ และที่ ๕ ได้ ส่วนที่โจทก์ที่ ๔ และที่ ๕ ได้รับเงินจำกกระทรวงกำรคลัง
กลับคืนมำก็เป็นเรื่องของกำรจัดสรรงบประมำณของแผ่นดินที่จะต้องดำเนินกำรจัดสรรเงิน
ให้แก่สว่ นรำชกำรที่ได้ดำเนินกำรจ่ำยเงินทดรองไปก่อนแล้วเท่ำนัน้ กรณีหำใช่เรือ่ งกำรรับช่วง

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๕๒ สิทธิอันเป็นผลให้โจทก์ที่ ๔ และที่ ๕ ไม่มีอำนำจฟ้องจำเลยทั้งห้ำแต่ประกำรใดไม่ ฎีกำของ
จำเลยที่ ๔ ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน
อนึ่ง ในส่วนทีโ่ จทก์ที่ ๔ ถึงที่ ๖ ฟ้องให้จำเลยทั้งห้ำร่วมกันชดใช้
ค่ำเสียหำยเป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำในกระชังตำมมำตรกำรดำเนินกำร
ให้ควำมช่วยเหลือเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ประสบภัย เป็นเงินจำนวน
๑,๗๐๐,๖๓๖.๕๐ บำท ๑๑,๓๔๗,๓๘๐ บำท และ ๑๔,๙๔๐,๗๕๐ บำท ตำมลำดับ
นั้น เมือ่ ปรำกฏว่ำโจทก์ที่ ๔ ถึงที่ ๖ จ่ำยเงินดังกล่ำวแก่เกษตรกรไปเมือ่ วันที่ ๓
พฤษภำคม ๒๕๕๐ จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่ำวนับแต่วนั ที่ได้จ่ำยเงินไป
ที่ศำลอุทธรณ์ภำค ๑ พิพำกษำให้จำเลยทัง้ ห้ำร่วมกันชดใช้ดอกเบี้ยของค่ำเสียหำย
ในส่วนนี้นบั แต่วนั เกิดเหตุ ศำลฎีกำไม่เห็นพ้องด้วย ปัญหำดังกล่ำวเป็นข้อกฎหมำย
อันเกี่ยวด้วยควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน แม้ไม่มคี ู่ควำมฝ่ำยใดฎีกำ ศำลฎีกำ
ก็มีอำนำจยกขึน้ วินิจฉัยได้ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๑๔๒ (๕)
ประกอบมำตรำ ๒๔๖ และ ๒๔๗
พิพำกษำแก้เป็นว่ำ ให้จำเลยทั้งห้ำร่วมกันชำระค่ำเสียหำยแก่โจทก์ที่ ๑

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๕๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๒๐,๕๗๗.๕๐ บำท แก่โจทก์ที่ ๒ เป็นเงินจำนวน
๘,๑๕๐,๙๕๗.๑๐ บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่ำว
นับถัดจำกวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ตำมลำดับ ให้จำเลย
ทั้งห้ำร่วมกันชำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑,๗๐๐,๖๓๖.๕๐ บำท
๑๑,๓๔๗,๓๘๐ บำท และ ๑๔,๙๔๐,๗๕๐ บำท ตำมลำดับ นับแต่วันที่ ๓ พฤษภำคม
๒๕๕๐ เป็นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ ตำมลำดับ ค่ำฤชำธรรม
เนียมชัน้ ฎีกำให้เป็นพับ นอกจำกทีแ่ ก้ให้เป็นไปตำมคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ภำค ๑.

นำยณัฏฐชัย ไวยภำษจีรกุล
นำงอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย
นำยสุริยง ลิ้มสถิรำนันท์

สุมำลี พ/ท

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๕๔ -

ศำลจังหวัดอ่ำงทอง
นำงสำวอรนุช อำชำทองสุข
นำยปิยะวัฒน์ วัฒนแสงประเสริฐ

ศำลอุทธรณ์ภำค ๑
นำยอำนำจ พวงชมภู
นำงรุง่ รัตน์ วิจิตรจงกล
นำงปำรณี มงคลศิริภัทรำ

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้
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