
 

 

(๓๑)     ส ำหรับศำลใช ้

ค ำพิพำกษำ                                                                        

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 

ท่ี  ๖๔๙๒/๒๕๕๙               ศำลฎีกำ 

วันที ่    ๖    เดือน     กันยำยน     พุทธศักรำช  ๒๕๕๙ 

ควำมแพ่ง   

 กรมควบคุมมลพิษ  ที่ ๑ โจทก ์

 กรมประมง  ที่ ๒ 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม  ที ่๓ 

 จังหวดัพระนครศรอียุธยำ  ที่ ๔ 

 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัพระนครศรอียุธยำ  ที่ ๕ 

 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัอ่ำงทอง  ที ่๖ 

ระหว่ำง   

 นำยสุวิทย ์ ขำวสขุ  ที ่๑ 

 นำยวรวฒุิ  เดชดอน  ที่ ๒ 
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 บริษัทสยำมอนิดกิ้ำ  ที่ ๓ 

 บริษัทจ้ำวสมุทรขนสง่  จ ำกดั  ที ่๔ 

 นำยกนกศักดิ์  สื่อหงวน  ที ่๕ จ ำเลย  

เรื่อง  ค่ำเสียหำยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้ม  

  โจทก์ที่ ๑  และท่ี ๒  กับจ ำเลยที่ ๓  ถงึท่ี ๕    ฎีกำคัดค้ำน     ค ำพิพำกษำ 

ศำลอุทธรณภ์ำค ๑ ลงวันที ่ ๑๖ เดือน กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๕๖ 

ศำลฎีกำ รับวนัที ่ ๒๘ เดือน พฤศจิกำยน พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 

 

  โจทก์ทั้งหกฟ้องว่ำ  โจทก์ทัง้หกเป็นนิตบิุคคลตำมกฎหมำย  โจทก์ที ่๒   

ถึงที่ ๕  มอบอ ำนำจให้โจทก์ที่ ๑  เป็นผู้ฟ้องและด ำเนนิคดแีทน  โจทก์ที ่๑  มนีำยสุพัฒน์   

หวังวงศ์วฒันำ  โจทก์ที ่๒  มีนำงสมหญิง  เปี่ยมสมบรูณ์  โจทก์ที่ ๓  มีนำยศักดิ์สทิธิ์  ตรเีดช  

โจทก์ที่ ๔  มีนำยเชิดพันธ ์ ณ สงขลำ  โจทก์ที ่๕  มนีำงสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล  และโจทก์ 

ท่ี ๖  มีนำยสุรเชษ  นิ่มกุล  เป็นผู้มอี ำนำจกระท ำกำรแทน  เมื่อวันที ่ ๓  มีนำคม  ๒๕๕๐   

เวลำ  ๑๑.๓๐  นำฬิกำ  จ ำเลยที่ ๑  ครอบครองควบคมุและขับเรือยนต์ชื่อนิมติรรุง่เรือง 
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หรือนิมิตรุ่งเรือง  ซึ่งเป็นยำนพำหนะอันเดนิดว้ยก ำลงัเครื่องจกัรกล  ลำกจูงเรือพ่วงบรรทุก

น้ ำตำลทรำยดิบพ่วงมำจ ำนวน  ๔  ล ำ  โดยมเีรือยูอ ี๓๕  ซึ่งเป็นยำนพำหนะอนัเดนิดว้ยก ำลัง

เครื่องจกัรกลพ่วงเป็นล ำสดุท้ำย  มีจ ำเลยที่ ๒  เป็นนำยท้ำยประจ ำเรือท ำหน้ำที่ควบคมุและ

บังคับเรือยูอ ี๓๕  บรรทกุน้ ำตำลทรำยดบิหนัก  ๖๕๐  ตัน  อนัเปน็กำรใช้ล ำน้ ำเจ้ำพระยำ 

เพื่อคมนำคม  มีทศิทำงจำกจังหวดัอ่ำงทองมุ่งหน้ำไปกรงุเทพมหำนคร  จ ำเลยที่ ๑  และที่ ๒   

มีหนำ้ที่ต้องรักษำสภำพของแม่น้ ำเจ้ำพระยำไมท่ ำให้สนิค้ำท่ีบรรทุกมำบนเรือพว่งรัว่ไหล 

ปนเปือ้นในแมน่้ ำเจ้ำพระยำท ำให้เกดิควำมเสียหำยแก่ประโยชน์อันเปน็สำธำรณะทีป่ระชำชน 

จะได้ใช้สอยและไดร้ับประโยชน์จำกแหลง่น้ ำธรรมชำติ  จ ำเลยที่ ๑  และท่ี ๒  ละเว้นกำรกระท ำ  

โดยจงใจหรือประมำทเลนิเล่อมิได้ใช้ควำมระมดัระวังตำมสมควรแก่พฤติกำรณ์  ร่วมกันบรรทกุ

และลำกจูงเรือพ่วงบรรทุกน้ ำตำลทรำยดบิถึง  ๖๕๐  ตนั  ซึ่งเกินกว่ำน้ ำหนักบรรทกุตำมที่

ก ำหนดไว ้ จ ำเลยที ่๑  ขบัเรือลำกจูงดว้ยควำมเร็ว  เมือ่มำถงึที่เกดิเหตุบริเวณโคง้วัดนก   

ต ำบลโพสะ  อ ำเภอเมืองอำ่งทอง  จังหวดัอ่ำงทอง  จ ำเลยที่ ๑  ลำกจูงเรือพ่วงบรรทุก 

น้ ำตำลทรำยดิบที่จ ำเลยที่ ๒  ควบคุมบงัคับเปน็นำยทำ้ยไปในทศิทำงทีม่ีร่องน้ ำตืน้เขนิ   

ท ำให้ท้องเรือพ่วงบรรทุกน้ ำตำลทรำยดิบทีม่ีกำรบรรทุกเกินน้ ำหนักชนหนิใตท้้องน้ ำอย่ำงแรง   
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น้ ำไหลเขำ้ไปในล ำเรอืท ำใหเ้รือพ่วงบรรทุกน้ ำตำลทรำยดิบจมลงใต้น้ ำ  น้ ำตำลทรำยดิบ   

๖๕๐  ตัน  ไหลแพรก่ระจำยออกมำปนเปื้อนกับน้ ำในแม่น้ ำเจำ้พระยำ  จ ำเลยที ่๑  เป็น 

ลูกจ้ำงของจ ำเลยที ่๓  และที่ ๔  ส่วนจ ำเลยที ่๒  เปน็ลูกจ้ำงของจ ำเลยที ่๓  จดทะเบียน 

เป็นนำยท้ำยประจ ำเรือพ่วงบรรทกุน้ ำตำลทรำยดบิชื่อ  ยูอี ๓๕  ซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องจ ำเลย 

ท่ี ๓  จ ำเลยที ่๔  เปน็ผู้รบัจ้ำงขนส่งน้ ำตำลทรำยดิบ  ได้เช่ำเรือยูอี ๓๕  จำกจ ำเลยที่ ๓   

เพ่ือน ำมำบรรทุกน้ ำตำลทรำยดิบ  ท ำกำรจดัหำและเลอืกว่ำจ้ำงจ ำเลยที ่๕  ให้ท ำกำร 

กู้เรือยูอ ี๓๕  ภำยหลังเกดิเหตุเรือจมลงในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  จ ำเลยที่ ๕  เป็นผูร้ับจำ้งจำก 

จ ำเลยที่ ๑  ถงึที่ ๔  ท ำหนำ้ที่กู้เรือยูอ ี๓๕  ในขณะเกดิเหตุที่ล่มลงในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ   

โดยจ ำเลยท่ี ๑  ถงึที่ ๔  ร่วมกันออกค ำสัง่ให้จ ำเลยที ่๕  กู้เรือด้วยกำรดดูน้ ำตำลทรำยดิบ 

ที่อยู่ภำยในท้องเรอืยูอี ๓๕  ล ำทีจ่มอยู่ใตน้้ ำ  แล้วถ่ำยทิ้งเทน้ ำตำลทรำยดิบลงไปปนเปื้อน 

ในแมน่้ ำเจ้ำพระยำ  ท ำใหแ้หล่งน้ ำตรงบริเวณที่เกดิเหตตุ ำบลโพสะ  อ ำเภอเมืองอำ่งทอง  

จังหวดัอ่ำงทอง  เป็นชว่งตน้น้ ำทีม่ีกำรปนเปื้อนกับน้ ำตำลทรำยดิบ  เกิดควำมเสียหำยเปน็ 

น้ ำเสียไม่สำมำรถใชป้ระโยชน์ตำมธรรมชำตไิด้สตัวน์้ ำของเกษตรกรที่เพำะเลี้ยงปลำ 

ในกระชงั  และที่เปน็ของโจทก์ที่ ๒  อนัถือเป็นพันธุ์สตัว์น้ ำตำมธรรมชำตติำยเปน็จ ำนวน 
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มำก  และน้ ำเสียได้ไหลไปตำมทำงน้ ำตอนใต้ผ่ำนอ ำเภอบำงปะอิน  อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ   

อ ำเภอบำงบำล  อ ำเภอบำงไทร  จังหวดัพระนครศรีอยธุยำ  จงัหวัดนนทบุร ี และจงัหวดั

ปทุมธำนี  ท ำใหแ้หลง่น้ ำตำมธรรมชำติทีน่้ ำเสียไหลผ่ำนไม่สำมำรถใชป้ระโยชนต์ำมธรรมชำติ 

ได้  สัตว์น้ ำตำมธรรมชำติและที่เปน็ของเกษตรกรซึง่เพำะเลี้ยงปลำในกระชงัตำยเปน็จ ำนวนมำก  

เรือยูอี ๓๕ จงึเปน็แหล่งก ำเนิดมลพิษที่กอ่ให้เกดิกำรรัว่ไหล  แพร่กระจำย  หรือปนเปื้อนของ

มลพิษ  วตัถ ุ และสสำรอนัเป็นเหตุใหท้รัพย์สินของรฐัซึง่อยู่ในควำมควบคุมรกัษำของโจทก์ 

ทั้งหกไดร้ับควำมเสียหำย  โจทก์ทั้งหกเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือ  แก้ไข  เยียวยำ  บ ำบดั   

ปัดปอ้ง  ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำ  แมน่้ ำเจ้ำพระยำ  พันธุ์สตัวน์้ ำ  และทรัพยำกรธรรมชำติ  แยกเป็น

ค่ำเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยดงันี้ 

  โจทก์ที่ ๑  เสียค่ำใช้จ่ำยเปน็ค่ำพำหนะ  คำ่เบี้ยเลี้ยง  ค่ำที่พัก   

ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  วัสดุของข้ำรำชกำร  เจำ้หน้ำทีแ่ละลกูจ้ำงในกำรเดินทำงไปปฏิบตัิ 

รำชกำรระหว่ำงกรุงเทพมหำนคร    จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ  และจังหวดัอ่ำงทอง   

เป็นคำ่เบี้ยเลี้ยงจ ำนวน  ๒๕,๖๐๐  บำท  ค่ำที่พักจ ำนวน  ๖๕,๖๐๐  บำท  ค่ำพำหนะ   

จ ำนวน  ๔๒,๘๓๗  บำท  คำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ  (ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ  ค่ำน้ ำแข็งรกัษำสภำพน้ ำ 
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ตัวอย่ำง)  จ ำนวน  ๑๒,๐๖๕  บำท  ค่ำวิเครำะห์ตวัอยำ่งน้ ำเสียบริเวณที่เกิดเหตุจ ำนวน   

๕๘๘,๐๐๐  บำท  ค่ำวิเครำะหต์ัวอย่ำงน้ ำเสียบรเิวณที่เกิดเหตกุรณีส่ง Lab เอกชน   

รำยกำรทีส่่วนรำชกำรไม่สำมำรถตรวจสอบหำค่ำน้ ำเสียได้บำงรำยกำรจ ำนวน  ๘๗,๐๙๘  บำท  

ค่ำสัญญำวำ่จ้ำงกำรหำค่ำสมัประสิทธิ์กำรละลำยของน้ ำตำลในชว่งเกดิเหตุเพื่อหำสำเหตุและ

เปรียบเทียบถงึกรณนี้ ำเสียจ ำนวน  ๓๙๙,๓๗๗.๕๐  บำท  ค่ำแรงงำน  (คดิเปน็เงนิค่ำตอบแทน

บุคลำกร)  จ ำนวน  ๑๑๓,๐๕๙.๕๒  บำท  รวมคำ่เสียหำยของโจทก์ที่ ๑  จ ำนวน  ๔๕,๖๕๗.๐๒  

บำท  (ที่ถูก  ๑,๓๓๓,๖๓๗.๐๒  บำท) 

  โจทก์ที่ ๒  เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจวิเครำะหน์้ ำของสถำบนัวิจัยกำร 

เพำะเลี้ยงสตัวน์้ ำจดื  แยกเป็นค่ำน้ ำมนัเชือ้เพลิงจ ำนวน  ๕,๘๙๔.๑๐  บำท  คำ่วิเครำะห์

คุณภำพน้ ำจ ำนวน  ๓๗,๐๐๐  บำท  ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกส ำรวจและตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ

ของสถำบนัวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรประมงน้ ำจืด  แยกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรออกส ำรวจจ ำนวน    

๗๐,๔๑๓  บำท  คำ่วเิครำะห์คุณภำพน้ ำจ ำนวน  ๓๗,๖๕๐  บำท รวมค่ำเสียหำยของโจทก์ที ่๒  

จ ำนวน  ๑๕๐,๙๕๗.๑๐  บำท    

  โจทก์ที่ ๓  เสียค่ำเบี้ยเลี้ยงจ ำนวน  ๔,๓๘๐  บำท  ค่ำที่พักจ ำนวน   
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๑๘,๐๐๐  บำท  ค่ำพำหนะจ ำนวน  ๓,๑๘๓  บำท  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  (คำ่ผ่ำนทำงพิเศษ   

ค่ำน้ ำแขง็รักษำสภำพน้ ำตัวอย่ำง)  จ ำนวน  ๑,๗๙๐  บำท  รวมค่ำเสียหำยของโจทก์ที่ ๓  

จ ำนวน  ๒๗,๓๕๓  บำท     

  โจทก์ที่ ๔  เสียค่ำใช้จ่ำยเปน็เงนิช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ลี้ยงปลำในกระชงั 

ในพ้ืนที่  ๕  อ ำเภอ  ตำมค ำสั่งกระทรวงมหำดไทย  ใชเ้งินทดรองรำชกำรตำมระเบยีบ

กระทรวงกำรคลังจ ำนวน  ๑,๗๐๐,๖๓๖.๕๐  บำท  คำ่ใช้จ่ำยด้ำนกำรปฏิบตัิกำรให้ควำม

ช่วยเหลอืจ ำนวน  ๑๐,๕๐๐  บำท  ค่ำจ้ำงบ ำบดัน้ ำเสียจ ำนวน  ๕,๐๘๒,๕๐๐  บำท   

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝังกลบซำกปลำตำย  (ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลงิ  คำ่ปนูขำว  ค่ำวัสด ุ ค่ำสวิงตกัปลำ)  

จ ำนวน  ๑๐๙,๑๐๖.๕๙  บำท  รวมค่ำเสียหำยของโจทก์ท่ี ๔  จ ำนวน  ๖,๙๐๒,๗๔๓.๐๙  บำท 

  โจทก์ที่ ๕  เสียค่ำใช้จ่ำยเปน็เงนิช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ลี้ยงปลำในกระชงั 

ตำมค ำสั่งกระทรวงมหำดไทยจ ำนวน  ๑๑,๓๔๗,๓๘๐  บำท 

  โจทก์ที่ ๖  เสียค่ำใช้จ่ำยเปน็เงนิช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ลี้ยงปลำในกระชงั 

จ ำนวน  ๑๔,๙๔๐,๗๕๐  บำท  คำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนนิกำรกรณีปลำตำยจ ำนวน  ๑๕,๓๕๐  บำท 

รวมค่ำเสียหำยของโจทก์ที ่๖  จ ำนวน  ๑๔,๙๕๖,๑๐๐  บำท 



 

 

 
 
 

 

- ๘ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

  นอกจำกนี้โจทก์ที่ ๒  ขอคดิค่ำเสียหำยตำมพระรำชบญัญัติส่งเสริมและ 

รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มำตรำ  ๙๗  เป็นคำ่พันธุ์สตัว์น้ ำที่ 

หนว่ยงำนของโจทก์ที ่๒  (สถำบนัวิจัยกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น้ ำจดืและสถำนีประมงน้ ำจืด 

จังหวัดอ่ำงทอง)  ผลิตและปล่อยลงแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  รวมค่ำพันธุ์สัตว์น้ ำจ ำนวน   

๑,๙๖๖,๗๖๒.๗๐  บำท  ค่ำพันธุ์สัตว์น้ ำที่ปล่อยลงแมน่้ ำเจ้ำพระยำเพื่อฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม   

จ ำนวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บำท  และค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินควำมเสียหำยของทรัพยำกร 

ประมงกรณีน้ ำในบรเิวณที่เกิดเหตเุน่ำเสียจ ำนวน  ๑๔,๔๙๐,๐๐๐  บำท  รวมค่ำเสียหำย 

ของโจทก์ที่ ๒  ตำมพระรำชบัญญตัิส่งเสริมและรักษำคณุภำพส่ิงแวดล้อมแหง่ชำติ   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  มำตรำ  ๙๗  เป็นเงนิจ ำนวน  ๑๙,๔๕๖,๗๖๒.๗๐  บำท  รวมค่ำเสียหำย 

ของโจทก์ทั้งหกเป็นเงินจ ำนวน  ๕๔,๒๓๐,๐๐๓.๙๕  บำท  (ทีถู่ก  ๕๔,๑๗๔,๙๓๒.๙๑  บำท)  

และดอกเบี้ยในอตัรำร้อยละ ๗.๕  ต่อป ี นบัแตว่ันที่จ ำเลยทั้งห้ำรว่มกันกระท ำให้เกดิ 

ควำมเสียหำยจนถึงวันที่  ๒๙  กมุภำพันธ์  ๒๕๕๑  ซึง่เป็นวนัฟ้องจ ำนวน  ๔,๐๕๑,๑๐๗  บำท  

(ทีถู่ก  ๔,๐๕๑,๙๘๘.๑๓  บำท)  ขอให้บงัคับจ ำเลยทั้งหำ้ร่วมกันช ำระเงนิจ ำนวน  

๕๘,๒๘๑,๑๑๐.๙๕  บำท  (ที่ถูก  ๕๘,๒๒๖,๙๒๑.๐๔  บำท)  พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  ๗.๕   



 

 

 
 
 

 

- ๙ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ต่อป ี ของต้นเงินจ ำนวน  ๕๔,๒๓๐,๐๐๓.๙๕  บำท  (ทีถู่ก  ๕๔,๑๗๔,๙๓๒.๙๑  บำท)   

นับแตว่ันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งหก 

  จ ำเลยที่ ๑  ที ่๒  ขำดนดัยืน่ค ำใหก้ำร 

  จ ำเลยที่ ๓  ใหก้ำรว่ำ  โจทก์ทั้งหกไมบ่รรยำยฟ้องให้แจ้งชัดถึงกำรกระท ำ 

ของจ ำเลยที ่๑  และที ่๒  วำ่กระท ำดว้ยควำมประมำทเลินเล่อหรือจงใจอย่ำงใดอยำ่งหนึ่ง 

ค ำฟ้องของโจทก์ทั้งหกจึงเคลือบคลุม  จ ำเลยที่ ๑  ไม่ได้เปน็ลูกจ้ำงหรือมนีิติสัมพนัธ์ใดๆ 

กับจ ำเลยที ่๓  จ ำเลยที ่๔  เป็นผูว้่ำจ้ำงจ ำเลยที่ ๑  ใหท้ ำกำรลำกจูงเรือยูอี ๓๕  ซึง่เป็น 

กรรมสทิธิ์ของจ ำเลยที่ ๓  เรือยูอี ๓๕  จดทะเบียนเปน็เรือเดินทะเลมิใช่เรือกลใช้ล ำเลียง 

สินค้ำ  จ ำเลยที ่๔  เชำ่  (ยมื)  เรือยูอี ๓๕  และเรือพ่วงอีกหลำยล ำเพื่อไปบรรทุกขนส่ง 

น้ ำตำลทรำยดิบใหแ้กบ่ริษัทไทยรวมทุนคลังสินค้ำ  จ ำกดั  จ ำเลยที่ ๔  ว่ำจ้ำงจ ำเลยที่ ๑   

ซึ่งเป็นเจำ้ของผู้ครอบครองบังคับเรือยนต์ชื่อนิมติรรุ่งเรอืงเปน็ผู้ลำกจงูเรือของจ ำเลยที่ ๓   

กำรบรรทุกน้ ำตำลทรำยดบิลงในเรือยูอ ี๓๕  จ ำเลยที่ ๒  ไม่มหีนำ้ที่เกี่ยวข้องในกำรลง 

น้ ำหนักของน้ ำตำลทรำยดิบที่บรรทกุลงในเรือ  เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทไทยรวมทุนคลงัสินค้ำ   

จ ำกัด  กบัเจ้ำหน้ำทีข่องจ ำเลยที่ ๔  เปน็ผู้ท ำกำรขนถำ่ยน้ ำตำลทรำยดิบลงในเรือทีเ่ช่ำจำก 



 

 

 
 
 

 

- ๑๐ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

จ ำเลยที่ ๓  ทุกล ำ  จ ำเลยที ่๒  มีหน้ำที่เพยีงบังคบัเรอืยูอี ๓๕  ใหแ้ล่นไปตำมที่จ ำเลยที่ ๑   

ลำกจูงไป  จ ำเลยที่ ๒  เปน็ผู้ถือท้ำยไม่สำมำรถทรำบไดว้่ำบริเวณใดเปน็ร่องน้ ำลกึหรือร่อง 

น้ ำตืน้  หำกจ ำเลยที ่๑  ชักลำกจูงเรือยูอี ๓๕  ไปทำงใดเปน็เรื่องที่จ ำเลยที ่๑  เพยีงผู้เดียว 

เป็นผูต้ัดสนิใจ  จ ำเลยที่ ๑  จะตอ้งใช้ควำมระมดัระวงัไม่ท ำให้เรอืยูอี ๓๕  ตดิพ้ืนหนิหรอืดนิ

บริเวณใต้ร่องน้ ำ  กำรก ำหนดควำมเร็วหรือทศิทำงให้เรอืเดนิทำงไปตำมร่องน้ ำเปน็หน้ำทีข่อง

จ ำเลยที่ ๑  หำกเรือยูอี ๓๕  ไม่ถูกลำกจูงไปเกยตืน้ก็จะไม่ก่อใหเ้กดิควำมเสียหำย  กำรที่เรือ 

ยูอี ๓๕  บรรทกุน้ ำหนกั  ๖๕๐  ตนั  ได้  เพรำะอยู่ในขอ้ตกลงกำรผอ่นผนับรรทุกน้ ำหนกัได้ 

ตำมหลักเกณฑ์ของทำงรำชกำร  ภำยหลังจำกที่เรือยูอี ๓๕  ถูกลำกจูงเกยตืน้ในบรเิวณที่เกดิเหต ุ 

จ ำเลยที่ ๓  รบีแจง้ให้จ ำเลยที่ ๔  ท ำกำรกู้เรือ  จ ำเลยที่ ๔  ว่ำจำ้งจ ำเลยที่ ๕  เปน็ผู้กู้เรอื 

ยูอี ๓๕  จ ำเลยที่ ๓  ไม่มีสว่นเกี่ยวขอ้งกบักำรออกค ำสัง่ให้จ ำเลยที่ ๕  กู้เรือ  จ ำเลยที่ ๔   

เป็นผู้ออกเงนิค่ำใช้จำ่ยและท ำสัญญำว่ำจำ้งกบัจ ำเลยที่ ๕  โดยล ำพัง  วิธกีำรกูเ้รือของจ ำเลย 

ท่ี ๕  จะกระท ำเช่นใดตอ้งได้รับควำมยินยอมจำกจ ำเลยที่ ๔  ซึ่งเปน็นำยจ้ำง  เหตท่ีุ 

ปลำในกระชังซึ่งเกษตรกรเลี้ยงไวต้ำยเป็นจ ำนวนมำกไม่ไดเ้กดิจำกกำรล่มของเรือยูอี ๓๕   

ที่บรรทกุน้ ำตำลแล้วจมลงท ำให้เกดิมลพิษ  สำเหตุของปลำตำยเกิดจำกโรงงำนของบริษัท 



 

 

 
 
 

 

- ๑๑ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

เคทีเอ็มเอสจี  จ ำกดั  (อำยิโนะทำกำระ)  ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัอ่ำงทองไดต้ั้งคณะกรรมกำร 

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง  พบท่อน้ ำทิ้งของโรงงำนดงักล่ำวอยู่บริเวณริมแมน่้ ำเจ้ำพระยำ 

ใกล้เคียงกบับริเวณทีป่ลำในกระชงัของเกษตรกรตำยเปน็จ ำนวนมำก  เมื่อช่วงกลำงเดือน 

มีนำคม  ๒๕๕๑  เปน็ต้นมำปรำกฏว่ำมปีลำในแม่น้ ำเจ้ำพระยำบรเิวณต ำบลบำงเสดจ็   

อ ำเภอป่ำโมก   จงัหวัดอ่ำงทอง  ตำยนับแสนตัว  ทั้งท่ีไม่มีกำรล่มหรือจมของเรือน้ ำตำล 

แต่อย่ำงใด  กำรตรวจวิเครำะห์น้ ำไมเ่ปดิโอกำสให้ผู้ถกูกล่ำวหำว่ำกระท ำให้น้ ำเสียเขำ้ร่วม 

ตรวจพิสูจน์  กำรท่ีปลำตำยเป็นจ ำนวนมำกไม่ได้เกดิจำกน้ ำตำลทรำยดิบแต่อย่ำงใด  จ ำเลย 

ท่ี ๓  ไมต่้องรับผดิในคำ่เสียหำยของโจทก์ที ่๑  ถึงที่ ๔  เพรำะเป็นค่ำเสียหำยอันไมเ่กี่ยวขอ้ง 

กับกำรกระท ำของจ ำเลยที่ ๓  สว่นค่ำเสียหำยที่เปน็เงนิช่วยเหลอืเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำในกระชัง

ของโจทก์ที่ ๔  จ ำนวน  ๑,๗๐๐,๖๓๖.๕๐  บำท  ของโจทก์ที่ ๕  จ ำนวน  ๑๑,๓๔๗,๓๘๐  บำท  

และของโจทก์ที่ ๖  จ ำนวน  ๑๔,๙๔๐,๗๕๐  บำท  จ ำเลยที่ ๓  ไมต่้องรับผดิตอ่ค่ำเสียหำย

ดังกลำ่ว  เพรำะเปน็ค่ำเสียหำยอันไม่เกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำของจ ำเลยที่ ๓  โจทกท์ี่ ๔   

ถึงที่ ๖  ไม่ใช่ผูถู้กกระทบสทิธิ  ผูเ้สียหำยทีแ่ท้จรงิคือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำในกระชงั  โจทก์ที่ ๔   

ถึงที่ ๖  จงึไม่มีอ ำนำจฟ้องจ ำเลยที่ ๓  คำ่ใช้จ่ำยในกำรประเมินควำมเสียหำยของทรัพยำกร 



 

 

 
 
 

 

- ๑๒ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ประมงจ ำนวน  ๑๔,๔๙๐,๐๐๐  บำท  เป็นคำ่เสียหำยทีไ่ม่แน่นอน  เปน็เพียงกำรคำดว่ำ 

จะเกดิขึน้และไม่สำมำรถพิสจูน์ได้ว่ำเป็นค่ำเสียหำยอันแท้จริง  โจทกท์ี่ ๒  จึงไมม่ีสทิธิเรียก

ค่ำเสียหำยในส่วนนี้  จ ำเลยที่ ๓  เปน็เพียงเจ้ำของผูค้รอบครองเรอืยูอี ๓๕  ซึง่จ ำเลยที่ ๔   

ได้เชำ่  (ยืม)  มำขนสง่น้ ำตำลทรำยดบิ  จ ำเลยที่ ๔  เปน็ผู้ว่ำจำ้งจ ำเลยที ่๑  ลำกจูงเรือ 

ของจ ำเลยที ่๓  ไปเกยตื้นท ำให้เกดิเหตุคดีนี ้ และกำรกู้เรือยูอี ๓๕  จ ำเลยที ่๔  วำ่จ้ำง 

จ ำเลยที่ ๕  ท ำกำรกู้เรือ  จ ำเลยที่ ๓  ไม่มีสว่นเกี่ยวข้องแต่อย่ำงใด  ขอให้ยกฟ้อง 

  จ ำเลยที่ ๔  ใหก้ำรว่ำ  จ ำเลยที่ ๓  รับจำ้งขนส่งชว่งน้ ำตำลทรำยดิบจำก 

จ ำเลยที่ ๔  จ ำนวน  ๓,๘๕๐  ตัน  จ ำเลยที่ ๓  เป็นผู้จดัจ ำนวนเรือล ำเลียงและน้ ำหนัก 

บรรทกุ  จ ำเลยที่ ๓  น ำเรือยูอี ๓๕  ซึ่งอยู่ในสภำพผุกรอ่นไมเ่หมำะสมในกำรใชง้ำนมำ 

บรรทกุขนสง่น้ ำตำลทรำยดบิ  โดยมีจ ำเลยที่ ๒  ซึ่งเป็นลูกจ้ำงท ำกำรในทำงกำรที่จำ้งของ 

จ ำเลยที่ ๓  เป็นผู้ควบคุมเรอืและควบคุมจ ำนวนน้ ำหนกักำรบรรทกุน้ ำตำลทรำยดบิลงใน 

เรือยูอี ๓๕  จ ำเลยที ่๓  ใหจ้ ำเลยที่ ๔  ว่ำจ้ำงเรือยนตล์ำกจูงชื่อนิมติรรุง่เรอืงของจ ำเลยที่ ๑  

ลำกจูงเรือพ่วงของจ ำเลยที่ ๓  เมื่อเกดิเหตเุรือยูอ ี๓๕  จมลงพร้อมน้ ำตำลทรำยดิบ  ๖๕๐  ตนั  

จ ำเลยที่ ๓  ในฐำนะผู้รบัจ้ำงขนสง่และเปน็เจ้ำของผูค้วบคุมดูแลกำรขนส่งต้องรีบด ำเนินกำร 



 

 

 
 
 

 

- ๑๓ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

กู้เรือ  แต่จ ำเลยที่ ๓  ไม่ยอมกู้เรือโดยแจ้งแก่จ ำเลยที่ ๔  ว่ำหำกจ ำเลยที่ ๔  ไม่กู้เรือ  จ ำเลย 

ท่ี ๓  จะไม่จัดสง่น้ ำตำลทรำยดิบที่บรรทุกไวโ้ดยเรือของจ ำเลยที่ ๓  ขึน้เรือใหญอ่ันจะเกดิ 

ควำมเสียหำยแก่จ ำเลยที่ ๔  เปน็เงนิวันละประมำณ  ๔๐๐,๐๐๐  บำท  จ ำเลยที่ ๔  จึงอยู ่

ในสถำนะตอ้งด ำเนินกำรตำมข้อเรียกร้องของจ ำเลยที่ ๓  โดยจ ำเลยที่ ๓  ให้จ ำเลยที่ ๕   

ติดต่อกบัจ ำเลยที ่๔  เพื่อให้จ ำเลยที่ ๔  ออกเงินค่ำจ้ำงไปกอ่น  จ ำเลยที ่๔  ตรวจสอบ 

หลักฐำนกำรเป็นผู้ประกอบธุรกิจกำรกูเ้รือ  ประสบกำรณ์  และควำมรู้ควำมสำมำรถของ 

จ ำเลยที่ ๕  อย่ำงเชน่วญิญชูนจะพึงกระท ำดว้ยควำมระมัดระวัง  อีกทัง้กำรท ำสัญญำจ้ำง 

กู้เรือยูอ ี๓๕  จ ำเลยที่ ๔  ก ำชับให้จ ำเลยที ่๕  จดัหำบคุคลผู้ช ำนำญกำรและเครื่องมืออุปกรณ์ 

ในกำรกูเ้รือใหท้ันสมัยไม่ให้เกิดควำมเสียหำย  จ ำเลยที ่๔  ได้ใช้ควำมระมัดระวังและพยำยำม 

จัดจ้ำงผู้ทีม่ีวิชำชีพและประสบกำรณเ์ป็นผู้ท ำกำรกู้เรือ  โจทก์ทัง้หกจงึไม่มีสิทธิฟ้องจ ำเลยที่ ๔ 

ให้ร่วมรับผดิ  โจทกท์ั้งหกอำ้งผลกำรตรวจสอบวิจัยและวิเครำะห์โดยห้องทดลองถงึ 

สำเหตุน้ ำในแมน่้ ำเน่ำเสียและมีปลำในกระชังที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ตำย  โดยสรุปว่ำเกดิจำก 

เหตเุรือน้ ำตำลล่ม  ข้อมูลกำรวิจัยและวเิครำะหไ์ม่สำมำรถรบัฟังและเชื่อถือได้เนื่องจำก 

ปัจจัยในห้องทดลองกับสภำพกำรปนเปื้อนของน้ ำในแมน่้ ำเจ้ำพระยำ  ตลอดจนกำรไหล 



 

 

 
 
 

 

- ๑๔ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ของน้ ำในหอ้งทดลองกบัสภำพกำรไหลของน้ ำในแม่น้ ำเจ้ำพระยำที่แท้จริงต่ำงกันโดยสิ้นเชิง   

อีกทั้งกำรตรวจสอบและผลสรุปที่ชีว้่ำกำรเนำ่เสียของแม่น้ ำเจำ้พระยำชว่งที่เกิดเหตุเกดิจำก 

เรือน้ ำตำลลม่ก็ไม่โปร่งใส  ประชำชนในท้องถิน่ทรำบถงึสำเหตุเบื้องลึกทีท่ ำใหแ้ม่น้ ำเน่ำเสีย 

ว่ำไม่ได้เกดิจำกเรือน้ ำตำลลม่  จึงเปน็เหตุให้เกิดกำรประท้วงปิดถนน  นอกจำกนี้สภำพน้ ำ 

บริเวณที่เกดิเหตุเรือล่มและที่ห่ำงไปเป็นระยะทำงไม่น้อยกว่ำ  ๑๐  กิโลเมตร  น้ ำมไิด้เกิด 

กำรเน่ำเสียและมไิดม้ีกำรตำยของปลำในกระชัง  ขณะทีจ่ ำเลยที่ ๕  ท ำกำรกู้เรือนั้น   

น้ ำตำลทรำยดิบที่จมลงพร้อมเรือยูอ ี๓๕  ได้ละลำยไปหมดแล้ว  กรณีจึงไม่เกี่ยวข้องกับ 

กำรกู้เรือและมกีำรสบูน้ ำตำลทรำยดบิลงแม่น้ ำ  จ ำเลยที่ ๔  ไมม่ีส่วนรู้เห็นสัง่กำรหรือ 

ร่วมกับจ ำเลยที ่๕  ในกำรกูเ้รือยูอี ๓๕  โจทก์ทั้งหกทรำบข่ำวกำรล่มของเรือยูอี ๓๕   

มำตัง้แต่ตน้  แต่เพิกเฉยละเลยต่อกำรท ำหน้ำที่เข้ำจดักำรดแูลตรวจสอบเหตแุละสภำพน้ ำ 

ในแมน่้ ำตรงบริเวณที่เกดิเหตุโดยทันท ี เพื่อบ ำบดัแก้ไข  ฟ้ืนฟูสภำพน้ ำมิให้เกดิเปน็สำธำรณภัย

อันเปน็หน้ำทีโ่ดยตรงของโจทก์ทั้งหก  ถือไดว้่ำโจทก์ทั้งหกตำ่งมีสว่นร่วมในกำรก่อให้เกดิควำม

เสียหำยไม่ยิ่งหย่อนไปกวำ่จ ำเลยท่ี ๔  โจทก์ทั้งหกจึงไมม่ีอ ำนำจฟ้อง  ไมป่รำกฏว่ำปลำใน

ธรรมชำติตำยไปเป็นจ ำนวนเท่ำใด  โจทกท์ี่ ๒  ตั้งคำ่เสยีหำยตำมใจชอบ  นอกจำกนี้ค่ำเสียหำย



 

 

 
 
 

 

- ๑๕ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ของโจทก์ที่ ๑  ท่ี ๓  ที ่๔  และที ่๖  เปน็ค่ำเสียหำยเกนิจริง  และเป็นคำ่เสียหำยซ้ ำซ้อน  

จ ำเลยที่ ๔  มไิดเ้ปน็ผู้ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย  จึงไมต่้องร่วมรับผดิต่อควำมเสียหำยแต่อย่ำงใด  

ขอให้ยกฟ้อง 

  จ ำเลยที่ ๕  ใหก้ำรว่ำ  โจทก์ทั้งหกใช้สิทธิฟ้องคดโีดยไม่สุจริต  โจทก์ทั้งหก 

จึงไม่มอี ำนำจฟ้อง  โจทก์ที ่๓  มีหน้ำที่ควบคมุดแูลโจทก์ที่ ๑  ตำมกฎหมำย  โจทกท์ี่ ๓ 

ย่อมมีอ ำนำจด ำเนนิกำรแทนโจทก์ที ่๑  กำรที่โจทก์ที่ ๑  และที ่๓  มำฟ้องในเหตเุดียวกัน 

เป็นกำรฟ้องเรียกคำ่เสียหำยซ้ ำซ้อนไม่ชอบดว้ยกฎหมำย  จ ำเลยที ่๕  ได้รับกำรว่ำจ้ำง 

จำกจ ำเลยที่ ๔  ให้กู้เรือ  สว่นจ ำเลยที่ ๑  ที ่๒  และที่ ๓  ไม่มนีิติสมัพันธ์ใดๆ  กบัจ ำเลย 

ท่ี ๕  หำกจ ำเลยที ่๑  ท่ี ๒  และที่ ๓  จะต้องรับผดิต่อโจทก์รำยใด  จ ำเลยที่ ๕  กไ็ม่ต้อง 

รับผิดร่วมดว้ย  จ ำเลยที่ ๕  เข้ำท ำกำรกู้เรอืห่ำงจำกวันที่เรือจม  ๑๐  วนั  น้ ำตำลทรำยดบิ 

ในเรือจึงละลำยและถกูน้ ำในแมน่้ ำเจำ้พระยำพัดไปแลว้  เหลือน้ ำตำลทรำยดิบตกค้ำงในเรือ 

ไม่ถงึร้อยละ ๑๐  โดยน้ ำตำลทรำยดบิร้อยละ ๙๐  ไดร้ะบำยและกระแสน้ ำได้พัดพำไปออก 

สู่ทะเล  ต่อมำวนัที่  ๑๔  มนีำคม  ๒๕๕๐  เกดิเหตุปลำที่เลี้ยงในกระชงัตำยบริเวณหน้ำโรงงำน 

ผลิตผงชรูสอำยิโนะทำกำระ  ซึง่ห่ำงจำกจดุที่เรือยูอี ๓๕  จม  ๑๒  กิโลเมตร  เหตุทีป่ลำตำย 



 

 

 
 
 

 

- ๑๖ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

จึงไม่ใช่ควำมผดิของจ ำเลยที่ ๕  จ ำเลยที ่๕  ท ำกำรกู้เรือยูอี ๓๕  ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร   

มิไดเ้ป็นผูท้ ำให้เกิดน้ ำเสียหรือสภำพแวดล้อมเปน็พิษ  น้ ำเนำ่เสียบริเวณหนำ้โรงงำนผลิต 

ผงชูรสอำยโินะทำกำระ  เปน็เหตุให้ปลำในกระชงัตำยจ ำนวนมำกมิใช่เกดิจำกสำเหตุ 

กำรกู้เรือยูอี ๓๕  ของจ ำเลยที่ ๕  จ ำเลยที่ ๕  จึงไม่ต้องรับผดิในเหตุทีแ่ม่น้ ำเจ้ำพระยำ 

มีสภำพแวดล้อมทีเ่สียหำย  เป็นพิษและปลำตำย  โจทกท์ี่ ๑  ไมม่ีสิทธเิรียกค่ำพำหนะ   

ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำที่พัก  ค่ำน้ ำมันเชือ้เพลิงและวสัด ุ เพรำะโจทกท์ี่ ๑  มหีนำ้ที่ตอ้งบริกำร

ประชำชน  เมื่อเกดิเหตนุ้ ำเสียในแมน่้ ำเจ้ำพระยำ  โจทก์ที่ ๑  ย่อมมีหน้ำทีต่้องด ำเนินกำร 

แก้ไขโดยมีงบประมำณแผน่ดินสนับสนุน  ท่ีโจทก์ที่ ๑  เรียกค่ำวิเครำะหต์ัวอย่ำงน้ ำเสีย 

บริเวณที่เกดิเหต ุ ตำมควำมเป็นจริงมคี่ำใช้จ่ำยไม่ถงึ  ๒๐,๐๐๐  บำท  ทัง้มีกำรเรยีกค่ำ 

วิเครำะห์น้ ำเสียซ้ ำซ้อนอีก  ส ำหรบัค่ำสญัญำจ้ำงหำค่ำสมัประสิทธิ์กำรละลำยของน้ ำตำล  

จ ำนวน  ๓๙๙,๓๗๗.๕๒  บำท  ไม่เปน็ควำมจริงและเกนิกวำ่ที่จ่ำยจรงิ  สว่นค่ำแรงงำน   

จ ำนวน  ๑๑๓,๐๕๙.๕๐  บำท  ไม่ปรำกฏขอ้เท็จจรงิว่ำจ่ำยในกรณีใด  โจทก์ที ่๑  เสียหำย 

ไม่เกนิจ ำนวน  ๕๐,๐๐๐  บำท  โจทก์ที่ ๒  เรียกค่ำเสียหำยเปน็ค่ำน้ ำมนัเชื้อเพลิง   

ค่ำวิเครำะหน์้ ำ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกส ำรวจตรวจวเิครำะห์คณุภำพน้ ำ  รวมคำ่เสียหำยทั้งสิน้   



 

 

 
 
 

 

- ๑๗ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

๑๕๐,๙๕๗.๑๐  บำท  แต่คำ่เสียหำยทีแ่ท้จริงของโจทกท์ี่ ๒  ไมเ่กินจ ำนวน  ๓๐,๐๐๐  บำท  

โจทก์ที่ ๓  เรียกค่ำเสียหำยจ ำนวน  ๒๗,๓๑๓  บำท  เป็นกำรเรียกค่ำเสียหำยซ้ ำซอ้นและ 

ไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยจริง  โจทก์ที่ ๔  เรียกคำ่เสียหำยเกินกว่ำควำมเปน็จริง  และมไิดบ้รรยำย 

ให้ชัดเจนวำ่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำในกระชังทั้งหมดกี่รำยและอำจไมไ่ด้จำ่ยจริง   

อีกทั้งค่ำบ ำบดัน้ ำเสียจ ำนวน  ๕,๐๘๒,๕๐๐  บำท  เปน็กำรเรียกค่ำเสียหำยที่เคลอืบคลุม   

มิไดบ้รรยำยให้ชัดแจ้งถึงเหตุและกำรจ่ำยค่ำเสียหำย  โจทก์ที่ ๕  เรียกค่ำเสียหำยซ้ ำซ้อน 

กับโจทก์ที่ ๔  โดยไม่มีกำรจำ่ยเงินชว่ยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำในกระชงัจริง  เอกสำร 

กำรเบิกจ่ำยตำมเอกสำรท้ำยฟ้องไม่ใช่เอกสำรที่จะพิสูจน์ว่ำโจทก์ที ่๕  จ่ำยเงนิให้เกษตรกร 

จริง  โจทก์ที ่๖  เรียกค่ำเสยีหำยซ้ ำซ้อนกับโจทก์ที ่๔  และที ่๕  ค่ำใช้จ่ำยเป็นเงิน 

ช่วยเหลอืเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำในกระชังจ ำนวน  ๑๔,๙๔๐,๗๕๐  บำท  มิได้มีกำรจ่ำยจริง   

ไม่มีเกษตรกรผูเ้ลี้ยงปลำในกระชงัคนใดได้รบัควำมชว่ยเหลือจำกโจทก์ที ่๔  ถงึท่ี ๖  โจทก ์

ท่ี ๒  เรียกค่ำเสียหำยเปน็คำ่พันธุ์ปลำของสถำบันวิจัยเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดและสถำนีประมง 

น้ ำจืดจงัหวัดอ่ำงทองเปน็กำรเรียกค่ำเสียหำยซ้ ำซ้อน  และกำรเรียกคำ่เสียหำยในส่วนที่เปน็

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมนิควำมเสียหำยของทรัพยำกรประมงจ ำนวน  ๑๔,๔๙๐,๐๐๐  บำท   



 

 

 
 
 

 

- ๑๘ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

เป็นกำรเรียกค่ำเสียหำยตำมอ ำเภอใจถือเป็นกำรใช้สิทธิโดยไม่สุจริต  ขอให้ยกฟ้อง   

  ศำลชั้นต้นพิจำรณำแล้ว  พิพำกษำให้จ ำเลยทั้งห้ำร่วมกนัชดใช้คำ่เสียหำย 

ให้โจทก์ที ่๑  จ ำนวน  ๔๘๖,๔๗๕.๕๐  บำท  ให้โจทกท์ี่ ๒  จ ำนวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บำท 

ให้โจทก์ที ่๔  จ ำนวน  ๖,๗๘๓,๑๓๖.๕๐  บำท  ใหโ้จทก์ที่ ๕  จ ำนวน  ๑๑,๓๔๗,๓๘๐  บำท   

และใหโ้จทก์ที ่๖  จ ำนวน  ๑๔,๙๔๐,๗๕๐  บำท  พร้อมดอกเบี้ยอตัรำร้อยละ ๗.๕  ตอ่ปี   

ของต้นเงินดังกลำ่วนับถัดจำกวันฟ้อง  (ฟ้องวนัที่  ๒๙  กุมภำพันธ ์ ๒๕๕๑)  เปน็ตน้ไป 

จนกวำ่จะช ำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๑  ท่ี ๒  ท่ี ๔  ที ่๕  และที่ ๖  กบัให้จ ำเลยทั้งหำ้รว่มกนั 

ใช้ค่ำฤชำธรรมเนียมแทนโจทก์ที่ ๑  ที ่๒  ท่ี ๔  ที ่๕  และที ่๖  โดยก ำหนดค่ำทนำยควำม   

๒๐,๐๐๐  บำท  เฉพำะค่ำขึ้นศำลให้ใช้แทนเท่ำจ ำนวนทุนทรัพย์ที่โจทกท์ี่ ๑  ที ่๒  ท่ี ๔   

ท่ี ๕  และที่ ๖  ชนะคด ี ใหย้กฟ้องโจทก์ที ่๓  ค่ำฤชำธรรมเนียมระหว่ำงโจทก์ที ่๓ 

กับจ ำเลยทั้งห้ำใหเ้ปน็พับ 

โจทก์ทั้งหกและจ ำเลยที่ ๓  ถึงที ่๕  อุทธรณ์  โดยจ ำเลยที่ ๔  และที่ ๕ 

ได้รบัอนญุำตให้ยกเว้นค่ำธรรมเนียมศำลในชั้นอุทธรณ์ทัง้หมด 

ศำลอุทธรณ์ภำค ๑  พิพำกษำแก้เป็นว่ำ  เฉพำะในสว่นของโจทก์ที่ ๒  และ 



 

 

 
 
 

 

- ๑๙ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ท่ี ๔  ให้จ ำเลยทัง้ห้ำร่วมกันชดใช้ค่ำเสียหำยแก่โจทก์ที่ ๒  จ ำนวน  ๖,๐๐๐,๐๐๐  บำท   

แก่โจทก์ที่ ๔  จ ำนวน  ๖,๙๐๒,๗๔๓.๐๙  บำท  พร้อมดอกเบี้ยอัตรำรอ้ยละ ๗.๕  ต่อป ี  

ของต้นเงินดังกลำ่ว  นับแตว่ันที ่ ๓  มนีำคม  ๒๕๕๐  และให้จ ำเลยทัง้ห้ำรว่มกนัช ำระ 

ดอกเบี้ยอัตรำรอ้ยละ ๗.๕  ต่อป ี ของเงนิคำ่เสียหำยที่จ ำเลยทั้งหำ้ต้องช ำระแก่โจทก์ที่ ๑   

ท่ี ๕  และที่ ๖  ตำมค ำพิพำกษำศำลชัน้ตน้  นับแต่วนัที ่ ๓  มนีำคม  ๒๕๕๐  เปน็ต้นไป 

จนกวำ่จะช ำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๑  ท่ี ๒  และที่ ๔  ถึงที ่๖  นอกจำกทีแ่ก้ใหเ้ป็นไปตำม 

ค ำพิพำกษำศำลชัน้ตน้  ยกอุทธรณ์ในสว่นของโจทก์ที ่๓  คืนคำ่ขึ้นศำลชัน้อุทธรณแ์ก่ 

โจทก์ที่ ๓  ค่ำฤชำธรรมเนียมในชั้นอุทธรณน์อกจำกนี้ให้เปน็พับ 

  โจทก์ที่ ๑  และท่ี ๒  กับจ ำเลยท่ี ๓  ถงึท่ี ๕  ฎีกำ  โดยจ ำเลยที่ ๔   

และที ่๕  ได้รับอนญุำตให้ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมศำลในชัน้ฎีกำทั้งหมด 

  ศำลฎีกำแผนกคดีสิง่แวดลอ้มตรวจส ำนวนประชุมปรึกษำแล้ว  ข้อเท็จจริง 

รบัฟังได้ในเบื้องต้นว่ำ  เมือ่วันที ่ ๓  มนีำคม  ๒๕๕๐  จ ำเลยที่ ๑  เป็นผู้ควบคุมและขับ 

เรือยนต์ชื่อนิมติรรุง่เรืองลำกจูงเรือพ่วงบรรทกุน้ ำตำลทรำยดิบมำ  ๔  ล ำ  โดยมเีรอืยูอี ๓๕ 

พ่วงเปน็ล ำสดุท้ำย  ไปตำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  มีทิศทำงจำกจังหวดัอ่ำงทองมุง่หน้ำไปยัง 



 

 

 
 
 

 

- ๒๐ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

กรุงเทพมหำนคร  จ ำเลยที่ ๔  รับจ้ำงขนสง่น้ ำตำลทรำยดิบดงักล่ำวจำกบริษัทไทยรุ่งเรอืง   

จ ำกัด  โดยจ ำเลยท่ี ๔  ท ำหนังสอืว่ำจำ้ง  (ขอยมืเรือ)  เรือยูอ ี๓๕  จำกจ ำเลยที ่๓   

ขณะเกดิเหตเุรือยูอ ี๓๕  บรรทุกน้ ำตำลทรำยดิบหนกั  ๖๕๐  ตัน  จ ำเลยที ่๒  เปน็ 

นำยท้ำยประจ ำเรือท ำหนำ้ที่ควบคุมเรือหรือบงัคับเรือยูอี ๓๕  ในวันดังกล่ำวเวลำ   

๑๑.๓๐  นำฬิกำ  จ ำเลยที่ ๑  ขับเรือยนต์ชื่อนิมติรุ่งเรอืงลำกจูงเรือพ่วงบรรทุก 

น้ ำตำลทรำยดิบทัง้  ๔  ล ำ  มำถงึบริเวณต ำบลโพสะ  อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง  จังหวดั 

อ่ำงทอง  จ ำเลยท่ี ๑  ขับเรอืยนตด์ังกลำ่วไปในทศิทำงที่มีร่องน้ ำตื้นเขินเป็นเหตุใหท้้องเรือ 

ยูอี ๓๕  เกยตืน้และท้องเรือได้รบัควำมเสียหำย  น้ ำรั่วไหลเข้ำไปในล ำเรือ  ซึ่งต่อมำเรือ 

ยูอี ๓๕  จมลงใตน้้ ำ  จ ำเลยที่ ๔  ว่ำจำ้งให้จ ำเลยที่ ๕  ท ำกำรกูเ้รือยูอ ี๓๕  ตำมหนังสือ 

สัญญำจ้ำงกู้เรือเอกสำรหมำย  จ.๒๕  จ ำเลยที่ ๕  เริ่มกูเ้รือเมือ่วนัที่  ๑๐  มนีำคม  ๒๕๕๐   

แล้วเสร็จวนัที่  ๑๖  มีนำคม  ๒๕๕๐  โดยกำรกู้เรือของจ ำเลยที่ ๕  ใชเ้ครื่องสูบดดู 

น้ ำตำลทรำยดิบที่เหลืออยู่ในเรือดังกล่ำวออกทิ้งในแม่น้ ำเจ้ำพระยำเพื่อให้น้ ำหนกัของเรือเบำ 

และด ำเนินกำรกูเ้รือ  หลงัจำกนัน้วนัที่  ๑๒  มนีำคม  ๒๕๕๐  จงึพบวำ่มีปลำเริ่มตำยห่ำงจำก 

จุดที่เรือจมประมำณ  ๑๒  กิโลเมตร  โดยเฉพำะปลำของเกษตรกรที่เลี้ยงไว้ในกระชังในหลำย 



 

 

 
 
 

 

- ๒๑ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

อ ำเภอของจังหวดัพระนครศรีอยุธยำและจงัหวัดอ่ำงทองตำยเป็นจ ำนวนมำก 

  ปัญหำต้องวนิิจฉัยตำมฎีกำของจ ำเลยที ่๓  ประกำรแรกว่ำ  ฟ้องโจทก์ท่ี ๑ 

ท่ี ๒  และที่ ๔  ถึงที ่๖  เคลือบคลุมหรือไม่  โดยจ ำเลยที่ ๓  ฎีกำวำ่  โจทกด์ังกลำ่วบรรยำย 

ฟ้องแตเ่พียงว่ำจ ำเลยที่ ๑  และที ่๒  ละเว้นกำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลนิเล่อ   

โดยจ ำเลยท้ังสองดังกล่ำวร่วมกันลำกจูงเรือยูอี ๓๕  บรรทุกน้ ำตำลทรำยดิบเกนิกวำ่น้ ำหนัก 

ที่ก ำหนด  ท ำให้สินคำ้ที่บรรทุกมำไหลปนเปื้อนเป็นเหตุให้น้ ำในแม่น้ ำเจ้ำพระยำได้รับควำม 

เสียหำย  โดยโจทก์ที ่๑  ท่ี ๒  และที ่๔  ถงึที่ ๖  ไมไ่ดบ้รรยำยใหแ้จ้งชดัว่ำกำรกระท ำ 

ของจ ำเลยที ่๑  และที ่๒  มีลักษณะเป็นกำรประมำทเลินเล่อหรือจงใจอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด   

อันเปน็เหตุให้จ ำเลยที่ ๓  ไม่เข้ำใจค ำฟ้องของโจทก์ดังกล่ำวว่ำจ ำเลยที ่๑  และที่ ๒  ได ้

ละเวน้กำรกระท ำด้วยควำมจงใจหรือประมำทเลนิเล่ออย่ำงไร  เห็นว่ำ  โจทก์ท่ี ๑  ท่ี ๒   

และที ่๔  ถึงท่ี ๖  บรรยำยฟ้องว่ำ  จ ำเลยที ่๑  เปน็ผู้ควบคมุและขับเรือยนต์ชื่อนิมติร 

รุ่งเรอืงเปน็เรือลำกจงู  ส่วนจ ำเลยที่ ๒  เป็นผู้ควบคุมเรอืยูอี ๓๕  ซึ่งเป็นเรือของจ ำเลยที่ ๓   

โดยจ ำเลยท่ี ๒  เป็นนำยท้ำยเรือท ำหน้ำทีค่วบคุมบังคบัเรือยูอี ๓๕  บรรทุกน้ ำตำลทรำยดบิหนัก   

๖๕๐  ตัน  จ ำเลยที ่๑  จงใจหรือประมำทเลนิเล่อไม่ใชค้วำมระมัดระวังในกำรลำกจูง 



 

 

 
 
 

 

- ๒๒ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

เรือยูอี ๓๕  จนเป็นเหตุให้ทอ้งเรือยูอ ี๓๕  ชนกบัหนิใตท้้องน้ ำท ำให้น้ ำไหลเข้ำไปในล ำเรอื 

จ ำเลยที่ ๒  เป็นผู้ควบคุมเรอืยูอี ๓๕  บรรทกุน้ ำตำลทรำยดิบหนัก  ๖๕๐  ตัน  เกินกว่ำ 

ที่ได้รบัอนุญำตให้บรรทกุจึงเป็นเหตุให้ท้องเรือยูอ ี๓๕  ชนกับหินใต้ท้องน้ ำเป็นเหตใุห้น้ ำ 

ไหลเข้ำไปในล ำเรือและเกิดเหตุเป็นคดนีี้ขึน้  กำรบรรยำยฟ้องของโจทก์ดงักล่ำวเป็นกำร 

บรรยำยฟ้องว่ำ  จ ำเลยที ่๑  และที่ ๒  ร่วมกนัจงใจหรอืประมำทเลนิเล่อเป็นเหตุให้เรือ 

ยูอี ๓๕  ได้รบัควำมเสียหำยและมนี้ ำเข้ำไปในเรือจนเปน็เหตุให้เรือจมลง  ซึ่งผลจำก 

กำรกระท ำดังกล่ำวต่อมำจ ำเลยที่ ๕  เขำ้ไปกู้เรอืยูอี ๓๕  โดยใชเ้ครื่องสบูดดูน้ ำตำลทรำยดบิ 

ที่เปียกปนเลนลงในแม่น้ ำเจำ้พระยำก่อให้เกดิมลพิษและควำมเสียหำยดงักล่ำวขึน้  จ ำเลยที่ ๓   

ในฐำนะเปน็นำยจ้ำงของจ ำเลยที่ ๒  จึงต้องรว่มกันรบัผดิในเหตดุังกลำ่ว  ดังนัน้จ ำเลยที่ ๓   

ย่อมเข้ำใจค ำฟ้องของโจทกด์ังกลำ่วเป็นอย่ำงด ี ซึ่งจ ำเลยที่ ๓  ได้ยื่นค ำให้กำรต่อสู้คด ี

ในหลำยประเด็น  ดังนี้ค ำฟอ้งของโจทก์ที ่๑  ท่ี ๒  และที่ ๔  ถึงที่ ๖  จึงได้บรรยำย 

โดยแจง้ชดัซึง่สภำพแหง่ข้อหำของโจทก์ดังกล่ำวและค ำขอบังคับ  ทั้งข้ออ้ำงที่อำศัยเป็น 

หลักแห่งข้อหำนัน้ตำมประมวลกฎหมำยวธิีพิจำรณำควำมแพ่ง  มำตรำ  ๑๗๒  วรรคสอง   

แล้ว  ฟ้องโจทก์ท่ี ๑  ท่ี ๒  และที ่๔  ถึงท่ี ๖  จงึไมเ่คลอืบคลุม   



 

 

 
 
 

 

- ๒๓ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

  ปัญหำต้องวนิิจฉัยฎีกำของจ ำเลยที่ ๓  และที ่๕  ประกำรต่อไปว่ำ   

สำเหตุที่ปลำในแมน่้ ำเจำ้พระยำรวมทั้งปลำในกระชงัของเกษตรกรตำยเป็นจ ำนวนมำก 

เกิดจำกน้ ำตำลทรำยดบิ  ๖๕๐  ตนั  ท่ีบรรทุกมำกับเรอืยูอี ๓๕  จมแลว้น้ ำตำลดังกล่ำว 

ไดแ้พร่กระจำยปะปนกับน้ ำในแมน่้ ำเจ้ำพระยำตำมทีโ่จทก์ที่ ๑  ที ่๒  และที่ ๔  ถึงท่ี ๖   

ฟ้องหรือไม่  โดยจ ำเลยที ่๓  และที่ ๕  ฎกีำท ำนองว่ำ  เหตดุังกล่ำวไมไ่ด้เกิดจำก 

น้ ำตำลทรำยดิบทีบ่รรทกุมำกับเรือยอูี ๓๕  แต่เกดิจำกกำรปล่อยน้ ำเสียของโรงงำนผลิต 

ผงชูรสอำยโินะทำกำระ  ในข้อนีโ้จทก์ท่ี ๑  มีนำยสุพัฒน์  หวงัวงศ์วฒันำ  อธบิดโีจทก์ที่ ๑ 

เบิกควำมว่ำ  หลงัเกดิเหตโุจทก์ที่ ๑  ไดต้ั้งคณะท ำงำนขึ้นเพ่ือหำสำเหตวุ่ำปลำตำยจ ำนวนมำก 

เกิดจำกสำเหตุใด  โดยไดร้่วมด ำเนินกำรกับโจทก์ที่ ๒  ว่ำจ้ำงสถำบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

ด ำเนินกำรศกึษำเกี่ยวกับกำรย่อยสลำยของน้ ำตำล  เพ่ือดูวำ่เมื่อน้ ำตำลปนเปือ้นกบัน้ ำ 

ในแมน่้ ำและมกีำรย่อยสลำยของน้ ำตำลแลว้จุลินทรีย์จะใช้ออกซิเจนในแมน่้ ำในอัตรำ 

ควำมรวดเร็วขนำดใด  เมื่อได้ศึกษำและตรวจสอบแลว้พบว่ำคำ่ของออกซิเจนลดลง 

เป็นศนูย์  มีระยะทำงประมำณ  ๑๒  กิโลเมตร  จำกจดุเกิดเหตุเรือพ่วงบรรทุก 

น้ ำตำลทรำยดิบล่ม  ซึ่งจำกกำรตรวจสอบพบว่ำปริมำณออกซิเจนจะลดน้อยลงเรื่อยๆ   



 

 

 
 
 

 

- ๒๔ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

และเป็นศนูย์ทีต่ ำบลท่ำเสดจ็  และพบปริมำณน้ ำตำลในช่วงก่อนที่เรือจะจมเพียง  ๑   

ถึง  ๒.๕  มิลลิกรมัต่อลติร  เมื่อผ่ำนจดุที่เรือพ่วงบรรทุกน้ ำตำลทรำยดิบล่มไปแล้ว   

ปริมำณน้ ำตำลในแมน่้ ำเจ้ำพระยำจะเพิ่มสงูขึน้ถึง  ๕  มิลลิกรัมต่อลติร  ซึ่งเป็นกำรบ่งชีว้่ำ 

น้ ำตำลท่ีเพิ่มขึน้ในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ท ำให้จุลินทรีย์ย่อยสลำยน้ ำตำลโดยกำรใช้ออกซิเจน 

เป็นเหตุให้ออกซิเจนในแม่น้ ำลดลง  นอกจำกนัน้พยำนยังไดต้รวจสอบว่ำมีสำเหตุอืน่ 

นอกจำกเรือพ่วงบรรทุกน้ ำตำลทรำยดิบลม่หรือไม่  ซึ่งพยำนและเจ้ำหน้ำที่กระทรวง 

อุตสำหกรรมรว่มกับวศิวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยด ำเนินกำรตรวจสอบโรงงำนผลิต 

ผงชูรสด้วยกนั  ผลกำรตรวจวิเครำะห์ข้อมูลบ ำบัดน้ ำเสยีโดยวศิวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย 

เมื่อวนัที่  ๓  เมษำยน  ๒๕๕๐  ตำมเอกสำรหมำย  จ.๓๓  และรำยงำนของโจทกท์ี่ ๑   

เอกสำรหมำย  จ.๓๔  พบวำ่สำเหตุที่ออกซิเจนในแมน่้ ำเจ้ำพระยำลดลงเป็นจ ำนวนมำก 

ไม่น่ำเกดิจำกโรงงำนผลติผงชูรสเนื่องจำกขณะเกิดเหตุโรงงำนดงักล่ำวไม่ได้ด ำเนนิกำร   

โรงงำนปิดอยู ่ นอกจำกนัน้โรงงำนมีบ่อบ ำบดัน้ ำเสียขนำด  ๒๐๐,๐๐๐  ลูกบำศกเ์มตร   

แตม่ีน้ ำเสียจำกโรงงำนเพียง  ๒๐,๐๐๐  ลูกบำศก์เมตร  โรงงำนผลิตผงชูรสจงึสำมำรถ 

เก็บน้ ำเสียโดยไมม่ีเหตุจ ำเปน็ต้องระบำยน้ ำลงในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  หำกน้ ำเสียเกดิจำก 



 

 

 
 
 

 

- ๒๕ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

โรงงำนผลติผงชรูสก็จะพบวำ่มีสำรโปแตสเซียมและฟอสฟอรัสปะปนอยู่ในแมน่้ ำเจำ้พระยำ

จ ำนวนสูง  แต่จำกกำรส ำรวจแม่น้ ำเจ้ำพระยำในชว่งดังกล่ำวพบว่ำปริมำณฟอสฟอรัสและ 

โปแตสเซียมอยู่ในระดับปกติ  พยำนโจทกป์ำกนำยสุพัฒนแ์ม้จะเปน็อธบิดกีรมควบคุม 

มลพิษซึ่งเป็นโจทก์ท่ี ๑  คดนีี้  แต่พยำนดงักล่ำวก็ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบหำสำเหตุ 

ดังกลำ่วตำมภำระหน้ำทีข่องตนอย่ำงตรงไปตรงมำ  นอกจำกนัน้นำยทองแรม  ศีลวัตร   

ประมงจังหวดัพระนครศรีอยุธยำเบิกควำมวำ่  ไดม้ีกำรตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ 

ช่วยเหลอืชำวประมงและหำสำเหตุของปลำทีต่ำย  ผลกำรตรวจสอบเบื้องตน้ของ 

ส ำนักงำนประมงจังหวดัพระนครศรีอยธุยำทรำบว่ำเหตทุี่ปลำตำยไมไ่ด้เกิดจำกสำรเคมี 

แต่เกิดจำกน้ ำเสีย  เพรำะหำกปลำตำยเกดิจำกสำรเคมปีลำจะมอีำกำรทำงประสำทคือ 

ว่ำยวิง่พุ่งไปด้ำนซำ้ยด้ำนขวำอันเนื่องจำกพิษของสำรเคมีท ำลำยระบบประสำทของปลำ 

ท ำให้ปลำตำยโดยเฉียบพลนัและสำรเคมีที่จะท ำให้ปลำตำยได้นัน้จะต้องใช้เวลำประมำณ   

๓  ถึง  ๔  ชัว่โมง  แต่จำกกำรตรวจสอบพบวำ่ปลำตำยเนื่องจำกน้ ำเสียเพรำะขำดออกซิเจน  

ปลำจะไม่ตำยโดยเฉียบพลนัแต่จะมีอำกำรทรุนทรุำยขำดอำกำศหำยใจ  ซึ่งจำกกำรตรวจสอบ

ของพยำนพบว่ำปลำตำยเกดิจำกน้ ำเน่ำเสียขำดออกซิเจนในน้ ำ  พยำนโจทกป์ำกนำยทองแรม 



 

 

 
 
 

 

- ๒๖ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

เป็นเจำ้พนักงำนทีม่ีควำมรูค้วำมสำมำรถดแูลกำรประมงในแมน่้ ำเจ้ำพระยำบริเวณทีเ่กิดเหต ุ

จึงย่อมทรำบอำกำรของปลำที่ตำยอนัเนือ่งจำกน้ ำเสียหรือสำรเคมี  เพรำะหำกสำเหตขุอง 

ปลำตำยเกิดจำกโรงงำนผลติผงชรูสก็นำ่จะเป็นน้ ำเสียที่ปนเปือ้นสำรเคมีซึง่แตกต่ำงจำกน้ ำเสีย 

อนัเนือ่งมำจำกสำเหตุอื่น  อันเปน็เหตุใหน้้ ำขำดออกซิเจนท ำให้ปลำตำยเนื่องจำกขำดอำกำศ

หำยใจ  นำยธรรมรัตน์  คตุตะเทพ  นกัวิจัยและเป็นอำจำรย์ภำควชิำวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม  

สถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชยีเบิกควำมว่ำ  พยำนได้รบักำรวำ่จ้ำงจำกโจทก์ที่ ๑  ให้ท ำกำร

ตรวจสอบหำค่ำสมัประสิทธิข์องกำรกระจำยตัวของน้ ำตำลมีวตัถปุระสงค์ในกำรทดลอง 

เพื่อท ำแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์โดยไดจ้ัดท ำแบบจ ำลองหำลกัษณะกำรละลำยน้ ำตำล   

และกำรตรวจหำค่ำสัมประสิทธิ์กำรย่อยสลำยน้ ำตำลตำมเอกสำรหมำย  จ.๓๔  ดว้ยกำร 

น ำน้ ำตำลทรำยดบิชนิดเดียวกันกับที่บรรทกุมำในเรือพ่วงบรรทุกน้ ำตำลทรำยดบิทีล่่ม  จ ำลอง 

กำรไหลของน้ ำในล ำรำงโดยใช้น้ ำประปำมำทดลองเพื่อหำค่ำกำรละลำยในกำรกระจำยตัว 

ของน้ ำตำล  จำกกำรทดลองพบว่ำระยะทำงในล ำรำงทีท่ดลอง  หำกระยะทำงมำกขึ้นน้ ำตำล 

จะลดลงเรื่อยๆ และมกีำรทดลองหำอตัรำกำรแพร่กระจำยของน้ ำตำลโดยกำรชั่งน้ ำหนัก 

น้ ำตำลที่ค่อยๆ  ลดลงตำมระยะเวลำพบวำ่ค่ำสัมประสทิธิ์ของกำรแพร่กระจำยและกำรกระจำย 



 

 

 
 
 

 

- ๒๗ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ตัวของน้ ำตำลขึน้อยู่กับควำมเร็วของน้ ำเพื่อน ำไปใช้ค ำนวณกำรแพร่กระจำยของน้ ำตำล   

หำกน้ ำมนี้ ำตำลอยู่จ ำนวนมำกก็จะท ำให้ค่ำออกซิเจนในน้ ำลดลง  พยำนได้ท ำรำยงำนผลสรุป 

กำรทดลองตำมรำยงำนฉบบัสมบูรณ์กำรจดัท ำแบบจ ำลองหำลกัษณะกำรละลำยน้ ำตำลและ 

กำรตรวจหำค่ำสัมประสิทธิก์ำรย่อยสลำยน้ ำตำลเอกสำรหมำย  จ.๓๔  ซึง่ผลจำกกำรทดลอง

ดังกลำ่วแสดงว่ำน้ ำตำลทรำยดิบเปน็สำเหตุหนึ่งที่เมื่อละลำยในแม่น้ ำเจ้ำพระยำแลว้ย่อมมีผล 

ท ำให้ออกซิเจนในแม่น้ ำลดลงไดอ้ย่ำงแนน่อน  นำยเชำว์  นกอยู ่ นกัวชิำกำรสิ่งแวดล้อม   

พยำนโจทก์ที ่๑  เบกิควำมว่ำ  ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  หมวด ๒  

ประเภทและมำตรฐำนคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผวิดนิข้อ ๔  ระบวุ่ำ  คุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำ 

ประเภทท่ี ๒  ต้องมมีำตรฐำนใน  (๔)  ออกซเิจนละลำย (DO)  มีค่ำไม่นอ้ยกวำ่  ๖.๐   

มิลลิกรัมต่อลติร  และ (๕) (BOD)  มีค่ำไม่เกินกว่ำ  ๑.๕  มิลลิกรัมต่อลติร  ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรสิง่แวดล้อมแห่งชำติ  ฉบับที่ ๘  (พ.ศ. ๒๕๓๗)  เรื่อง  ก ำหนดมำตรฐำน 

คุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผวิดนิ  เอกสำรหมำย  จ.๓๑  หำกปรมิำณออกซิเจนในน้ ำมจี ำนวน 

มำกแหล่งน้ ำนั้นก็จะเปน็น้ ำที่มีคุณภำพดีเนื่องจำกปริมำณออกซเิจนละลำยอยู่มำก  ซึ่งค่ำ 

ตั้งแต ่ ๖.๐  มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นค่ำทีไ่ด้มำตรฐำนสิ่งมีชวีิตเจริญเติบโตได้ดีในน้ ำ  สว่นคำ่  



 

 

 
 
 

 

- ๒๘ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

BOD  ซึ่งหมำยควำมถึงค่ำมำตรฐำนควำมสกปรกในรูปของสำรอินทรีย์ที่ละลำยอยูใ่นน้ ำ   

หำกมีจ ำนวนมำกก็จะท ำใหน้้ ำไมม่ีคุณภำพจึงก ำหนดค่ำ BOD  ให้มีจ ำนวนน้อยโดยมีค่ำ 

ไม่เกนิกว่ำ  ๑.๕  มิลลิกรมัต่อลิตรน้ ำจึงจะมีคุณภำพไดม้ำตรฐำน  พยำนเกบ็ตวัอยำ่งน้ ำ 

บริเวณที่เกดิเหตุในวันที่  ๑๒  มีนำคม  ๒๕๕๐  เนื่องจำกในช่วงดงักล่ำวพบวำ่มีปลำตำย 

เป็นจ ำนวนมำก  ในวนัดงักล่ำวพบวำ่น้ ำเสียไหลไปรวมกันอยู่ที่อ ำเภอบำงบำล  จังหวดั

พระนครศรอียุธยำ  มคี่ำ BOD  ปริมำณ  ๓๗.๕  มิลลกิรัมต่อลิตร  ซึง่ถือว่ำมีจ ำนวนมำก   

เป็นคำ่ควำมสกปรกของสำรอินทรีย์ที่มอียู่ในแม่น้ ำเจ้ำพระยำสูงมำกและพบว่ำคำ่ DO อยู่ที่   

๑.๐  มิลลกิรัมต่อลิตร  ซึง่มจี ำนวนปริมำณน้อยเท่ำกับมอีอกซิเจนละลำยในแม่น้ ำนอ้ยมำก 

ถือว่ำน้ ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมำกและยังได้ตรวจสอบน้ ำหลงัจำกวันที ่ ๑๒  มีนำคม  ๒๕๕๐ 

อีกหลำยวัน  พยำนได้ท ำรำยงำนกำรด ำเนนิงำนกรณีปลำตำยในแมน่้ ำเจ้ำพระยำตำม 

เอกสำรหมำย  จ.๓๒  นอกจำกนัน้ยังได้มีกำรตรวจค่ำออกซิเจนที่ละลำยในน้ ำ (DO)   

ในวันที ่ ๒๕  มนีำคม  ๒๕๕๐  พบว่ำตวัอย่ำงน้ ำดงักลำ่วเขำ้สู่ภำวะปกติจึงท ำให้คำ่ 

ออกซิเจนละลำยในน้ ำมีคุณภำพดีกว่ำในวนัที่  ๑๓  และวันที่  ๑๔  มนีำคม  ๒๕๕๐   

โดยปรำกฏคำ่ออกซิเจนที่ละลำยในน้ ำ  (DO)  ประมำณ  ๓  ถงึ  ๔  มิลลกิรัมต่อลิตร   



 

 

 
 
 

 

- ๒๙ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

พยำนจึงมีควำมเหน็ว่ำสำเหตุที่ปลำในแมน่้ ำเจำ้พระยำตำยเนื่องจำกค่ำปรมิำณออกซิเจน 

ละลำยในน้ ำ (DO)  มปีริมำณน้อยอันเนื่องมำจำกมีปริมำณน้ ำตำลละลำยลงในแม่น้ ำ 

เจ้ำพระยำซึ่งเป็นเหตุให้ปรมิำณออกซิเจนท่ีละลำยอยู่ในแมน่้ ำมีจ ำนวนลดนอ้ยลงไปดว้ย  

นอกจำกนัน้พยำนยังได้ไปตรวจสอบที่โรงงำนผลิตผงชูรสว่ำมีกำรปลอ่ยน้ ำเสียอันเปน็เหตุ 

ให้ปลำตำยจ ำนวนมำกดังทีม่ีผู้ร้องเรียนหรือไม่  เมือ่ไปตรวจสอบรว่มกับคณะกรรมกำรอืน่ๆ   

ไม่พบควำมเชื่อมโยงของกำรปล่อยน้ ำเสียอันจะเปน็เหตใุห้ปลำในกระชงัหรือในแม่น้ ำในช่วง

ดังกลำ่วตำยแต่อย่ำงใด  จึงมีควำมเหน็ว่ำโรงงำนผลติผงชูรสไม่มีสว่นเกี่ยวขอ้งกบัสำเหตุ 

ของปลำในกระชังหรือในแมน่้ ำเจ้ำพระยำตำยในช่วงที่มกีำรตรวจสอบพบน้ ำตำลปนเปื้อน 

อยู่ในแมน่้ ำดังกล่ำว  และเพ่ือให้เกิดควำมแน่ชัดยิง่ขึน้  โจทก์ที ่๑  จึงว่ำจ้ำงสถำบนัเทคโน 

โลยีแหง่เอเชียท ำกำรตรวจวเิครำะห์อกีชั้นหนึ่ง  ซึ่งผลกำรทดลองโดยน ำน้ ำตำลทรำยดิบ 

ประเภทเดียวกันกับที่บรรทกุมำกบัเรือยูอ ี๓๕  มำทดลองสรุปว่ำน้ ำตำลเปน็สำเหตทุี่ท ำให้

ออกซิเจนลดลง  ซึง่เท่ำกับวำ่โจทก์ที ่๑  ท่ี ๒  และที ่๔  ถึงที ่๖  ได้น ำสืบพยำนซึ่งเป็น

ผู้เกี่ยวขอ้งในกำรตรวจวิเครำะหน์้ ำ  รวมทั้งไดม้ีกำรทดลองในห้องทดลองโดยได้ขอ้เท็จจริงว่ำ

น้ ำตำลเปน็สำเหตุที่ท ำให้ออกซิเจนในแม่น้ ำลดลง  เมื่อออกซิเจนลดลงจึงท ำให้ปลำตำย   



 

 

 
 
 

 

- ๓๐ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ในขณะที่จ ำเลยที่ ๓  และที ่๕  ไมม่ีพยำนมำน ำสบืหักลำ้งว่ำ  เหตดุังกล่ำวไมไ่ดเ้กดิจำก 

น้ ำตำลทรำยดิบดังที่พยำนโจทก์ดังกล่ำวเบิกควำมและได้มีกำรทดลองโดยสถำบนัเทคโนโลยี 

แห่งเอเชียซึ่งเป็นกำรทดลองในทำงวิทยำศำสตร์และใช้อ้ำงอิงได ้ หำกจ ำเลยที่ ๓  และที ่๕   

เห็นว่ำไม่ถกูต้องอย่ำงไรแล้วก็ชอบที่จะน ำสบืนักวิชำกำรอื่นหักล้ำงผลกำรทดลองดังกล่ำวได ้

แตก่็หำไดด้ ำเนินกำรเช่นนั้นไม่  เมื่อพิจำรณำถงึน้ ำตำลทรำยดบิที่บรรทุกมำกับเรือยูอี ๓๕   

มีปริมำณมำกถึง  ๖๕๐  ตัน  กำรที่น้ ำตำลดังกล่ำวรั่วไหลปนลงในแมน่้ ำเจำ้พระยำ  จึงเชื่อวำ่  

เป็นสำเหตุส ำคญัที่ท ำใหน้้ ำเน่ำเสียอนัเปน็เหตุให้ออกซเิจนในแม่น้ ำลดนอ้ยลงท ำใหป้ลำตำย

จ ำนวนมำก  แมข้้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ  เริม่พบว่ำปลำตำยห่ำงจำกจุดทีเ่รือลม่ประมำณ   

๑๒  กิโลเมตร  และเปน็ระยะเวลำหลังจำกเรอืล่มแล้ว  ๑๐  วัน  ซึง่ในขอ้นี้ปรำกฏจำก 

ค ำเบิกควำมของนำยธรรมรตันว์่ำ  ในทำงวิชำกำรหำกมนี้ ำตำลกระจำยในน้ ำจ ำนวนมำก 

ก็จะท ำใหน้้ ำเกิดกำรเน่ำเสียไดแ้ละลดค่ำออกซิเจนที่ละลำยในน้ ำ  ในกรณีที่เรือล่มน้ ำตำล

กระจำยในแมน่้ ำจ ำนวน  ๖๕๐  ตนั  ท ำใหน้้ ำเนำ่เสียได้  ไม่จ ำเป็นที่น้ ำจะตอ้งเน่ำเสีย 

บริเวณที่เรือลม่ที่น้ ำตำลกระจำยออกมำเพรำะน้ ำตำลโดยธรรมชำติจะค่อยๆ ละลำยตัวเอง 

หำกไม่มีกำรกวนหรือเพิ่มอณุหภูมิให้สูงขึ้น  กำรละลำยตัวของน้ ำตำลจะคอ่ยๆ ละลำยตัว 



 

 

 
 
 

 

- ๓๑ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ออกมำ  ย่อมแสดงให้เห็นวำ่เมื่อเรือยูอี ๓๕  ล่มน้ ำตำลทรำยดบิที่อยู่ในท้องเรือมีผำ้ใบคลุม 

ย่อมจะตอ้งค่อยๆ ละลำยออกมำเรื่อยๆ จนกระทัง่จ ำเลยที่ ๕  เข้ำไปกู้เรือโดยใช้ทอ่ขนำด   

๖  นิ้ว  สูบน้ ำตำลทรำยดบิปนเลนทิ้งในแมน่้ ำเจ้ำพระยำ  โดยใช้เวลำสูบนำนถึง  ๕  ชั่วโมงครึง่  

เมื่อเปน็เชน่นี้ย่อมเท่ำกบัเปน็กำรกวนให้น้ ำตำลทรำยดบิละลำยเร็วขึ้นและละลำยปนกบัน้ ำ 

ตำมควำมเรว็ของน้ ำที่ไหลจงึไม่จ ำเป็นที่บรเิวณที่เรือล่มจะต้องพบปลำตำยเป็นจ ำนวนมำก   

จ ำเลยที่ ๕  เข้ำไปกู้เรือโดยกำรดูดน้ ำตำลทรำยดิบทิง้วนัที่  ๑๐  มนีำคม  ๒๕๕๐  หลังเกดิเหตุ

เรือล่ม  ๘  วัน  เมื่อมีกำรดดูน้ ำตำลทรำยดบิทิ้งและละลำยปะปนกับน้ ำทีไ่หล  กำรตรวจพบว่ำ

ปลำเริม่ตำยในวนัที่  ๑๒  มนีำคม  ๒๕๕๐  จึงเปน็เรื่องปกตเิพรำะน้ ำตำลทรำยดิบท่ีละลำย

ปะปนไปในแม่น้ ำตำมควำมเร็วของน้ ำที่ไหลลงไปทำงทศิใต้  ย่อมท ำใหค้่ำของออกซิเจนตั้งแต ่

จุดที่เรือล่มลดน้อยไปเรือ่ยๆ จนถงึประมำณ  ๑๒  กโิลเมตร  ซึ่งเป็นจดุที่ตรวจพบวำ่ 

ออกซิเจนที่ละลำยในน้ ำดงักล่ำวมคี่ำเป็นศนูย์ซึง่เท่ำกับไม่มีออกซเิจนเลยจึงเปน็เหตุให้ 

ปลำในกระชังของเกษตรกรและปลำในแม่น้ ำเจ้ำพระยำในบริเวณดงักล่ำวตำย  เมื่อจ ำเลย 

ท่ี ๓  และที่ ๕  ไม่มีพยำนหลักฐำนในทำงวิทยำศำสตร์มำหักล้ำงทำงน ำสืบของโจทกด์ังกลำ่ว  

ข้อเท็จจรงิจึงรบัฟังได้วำ่  สำเหตุที่ปลำในแมน่้ ำเจำ้พระยำรวมทัง้ปลำในกระชังของเกษตรกร 



 

 

 
 
 

 

- ๓๒ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ตำยเปน็จ ำนวนมำกเกดิจำกน้ ำตำลทรำยดิบ  ๖๕๐  ตนั  ที่บรรทุกมำกบัเรือยูอ ี๓๕  จมลง 

แล้วน้ ำตำลดงักล่ำวได้แพรก่ระจำยออกปะปนกับน้ ำในแม่น้ ำเจำ้พระยำ  เหตดุังกล่ำวมิได้ 

เกิดจำกกำรปล่อยน้ ำเสียของโรงงำนผลิตผงชูรสดังที่จ ำเลยที่ ๓  และที่ ๕  ฎีกำ  ฎกีำของ 

จ ำเลยที่ ๓  และที ่๕  ข้อนีฟั้งไม่ขึน้ 

  ปัญหำต้องวนิิจฉัยตำมฎีกำของจ ำเลยที ่๓  ประกำรต่อไปวำ่  จ ำเลยท่ี ๓   

ต้องร่วมรับผดิกับจ ำเลยอื่นต่อโจทก์ที่ ๑  ที ่๒  และที่ ๔  ถึงที่ ๖  หรือไม ่ โดยจ ำเลยที่ ๓   

ฎีกำว่ำ  จ ำเลยที ่๓  ไม่ใช่เจำ้ของผูค้รอบครองเรือยอูี ๓๕  เหตุมิได้เกดิจำกควำมประมำท 

ของจ ำเลยที ่๒  เพรำะจ ำเลยที่ ๓  ให้จ ำเลยที ่๔  เช่ำเรอืยูอี ๓๕  เรือยูอี ๓๕  อยู่ในควำม

ครอบครองของจ ำเลยที่ ๔  ซึ่งใช้เรอืดงักล่ำวไปบรรทุกน้ ำตำล  แม้จ ำเลยที่ ๒  จะท ำหนำ้ที ่

เป็นผู้ควบคุมเรือยูอี ๓๕  แต่ก็กระท ำกำรในฐำนะเป็นตวัแทนของจ ำเลยที ่๔  จ ำเลยที่ ๓   

ไม่สำมำรถเข้ำไปยุ่งเกี่ยวหรอืสั่งกำรในส่วนของจ ำเลยที ่๒  ได้นัน้  เหน็ว่ำ  จ ำเลยที ่๒   

เป็นลูกจำ้งของจ ำเลยที ่๓  จ ำเลยที่ ๓  ยอมรับในค ำใหก้ำรวำ่  จ ำเลยที่ ๓  เปน็เจ้ำของ 

เรือยูอี ๓๕  ซึง่จดทะเบียนเป็นเรอืเดนิทะเลมิใช่เรือกลใช้ล ำเลียงสินค้ำ  กำรที่จ ำเลยที่ ๓   

ฎีกำว่ำ  จ ำเลยที ่๓  ไม่ใช่เจำ้ของหรือผูค้รอบครองเรอืยูอี ๓๕  จึงถือไดว้่ำเป็นกำรยก 



 

 

 
 
 

 

- ๓๓ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ข้อกล่ำวอ้ำงขึ้นมำใหม่  ถือว่ำเปน็ข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ำกนัมำแลว้โดยชอบในศำลชัน้ตน้  

และศำลอุทธรณ์ภำค ๑  ตอ้งห้ำมมิให้ฎีกำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง   

มำตรำ  ๒๔๙  วรรคหนึง่  ซึ่งใช้บงัคับอยู่ในขณะทีโ่จทก์ยื่นฟ้อง  ศำลฎีกำไมร่ับวินจิฉัยให้   

แม้จ ำเลยที ่ ๓  ให้จ ำเลยที่ ๔  เช่ำเรอืยูอี ๓๕  ไปแลว้กต็ำม  แต่จ ำเลยที่ ๓  ไดม้อบหมำย 

ให้จ ำเลยที่ ๒  ซึ่งเป็นลกูจ้ำงของตนมีหน้ำที่ในกำรควบคุมดแูลเรอืดงักล่ำว  จึงตอ้งถือว่ำ   

จ ำเลยที่ ๒  ยังเป็นลกูจ้ำงอยู่ในควำมดแูลของจ ำเลยที ่๓  เนื่องจำกเรือยูอี ๓๕  เปน็เรือ 

ล ำเลียงขนำดใหญต่้องใช้ผูซ้ึง่ไดร้ับใบอนุญำตประจ ำเรือและต้องมคีวำมช ำนำญในกำร 

ควบคุมเรอืดงักล่ำว  จ ำเลยที่ ๒  จึงมหีนำ้ที่ต้องตรวจสอบควบคุมดแูลมิใหม้ีกำรกระท ำ 

ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เรือซึง่เปน็ทรัพย์ท่ีมรีำคำสูงได้  จ ำเลยที ่๒  ทรำบเป็น 

อย่ำงดวี่ำเรือยูอี ๓๕  ได้รบัอนุญำตใหบ้รรทกุน้ ำหนกัไดไ้ม่เกนิ  ๕๕๘.๗๕  ตัน  ซึ่งเป็น 

น้ ำหนักที่ทำงรำชกำรได้ก ำหนดเพื่อควำมปลอดภัยในกำรบรรทุกของเรือดงักล่ำว  แต่ 

ปรำกฏว่ำได้มกีำรน ำเรอืยูอี ๓๕  ไปบรรทุกน้ ำตำลทรำยดิบมนี้ ำหนักถึง  ๖๕๐  ตัน  ซึ่ง 

เป็นกำรบรรทกุน้ ำหนกัเกนิเกือบ  ๑๐๐  ตนั  เมื่อพิจำรณำถึงเหตทุี่ท ำให้เรือยูอี ๓๕  เกยตื้น 

และเกิดควำมเสียหำยขึ้นเนือ่งจำกรอ่งน้ ำบรเิวณดังกล่ำวตืน้  หำกเรือยูอ ี๓๕  บรรทุกน้ ำหนัก 



 

 

 
 
 

 

- ๓๔ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ไม่เกนิที่กฎหมำยก ำหนด  โอกำสที่ท้องเรือจะไปครดูกบัหินใต้แม่น้ ำย่อมเกดิได้ยำก  กำรบรรทกุ

น้ ำหนักเกินถึง  ๑๐๐  ตนั  ย่อมท ำให้เรือบรรทุกน้ ำหนกัมำกท้องเรอืย่อมกนิน้ ำลึกเป็นเหตุให้

ครูดกับหนิใตแ้มน่้ ำได้  จ ำเลยที ่๒  ซึง่ท ำหน้ำที่ในกำรควบคุมเรอืจึงย่อมทรำบเปน็อย่ำงดีว่ำ 

เรือดงักล่ำวนี้สำมำรถบรรทกุน้ ำหนักไดเ้พียงใด  แต่กลบัปรำกฏว่ำจ ำเลยที่ ๒  ปลอ่ยให้มีกำร

บรรทกุน้ ำหนกัเกนิกวำ่ที่กฎหมำยก ำหนด  แม้จ ำเลยที ่๓  อำ้งท ำนองว่ำ  เรอืล ำดงักล่ำวนี ้

เคยบรรทุกน้ ำหนักมำกกว่ำที่ได้รบัอนุญำต  ทั้งต่อมำภำยหลังทำงรำชกำรก็อนญุำตให้บรรทุก

น้ ำหนักได้มำกขึน้เป็น  ๘๒๑  ตัน  ตำมใบส ำคัญรับรองกำรตรวจเรอืเอกสำรหมำย  ล.๑  นั้น  

เห็นว่ำ  แม้เรอืยูอี ๓๕ จะสำมำรถบรรทุกน้ ำหนักไดม้ำกกว่ำทีท่ำงรำชกำรอนุญำต  แต่กำร

เดินเรือในแมน่้ ำเจ้ำพระยำผูค้วบคุมเรอืคือจ ำเลยที่ ๒  ยอ่มจะต้องใช้ควำมระมดัระวงั 

ในกำรควบคุมเรือ  เพรำะหำกบรรทุกน้ ำหนักมำกเกินกว่ำที่กฎหมำยอนุญำตย่อมจะท ำให้ 

เรือกนิน้ ำลกึและท้องเรือครดูกับหินใต้แม่น้ ำเจำ้พระยำได้  ดังนั้นกำรทีเ่รือยูอ ี๓๕  เคยบรรทุก

น้ ำหนักเกินกว่ำทีไ่ดร้ับอนุญำตจึงไม่ใช่เหตุผลที่จะมำรับฟังว่ำ  เหตุที่เกิดขึ้นดังกลำ่วนี้มิได้ 

เกิดจำกควำมประมำทเลนิเล่อของจ ำเลยที่ ๒  ซึ่งมหีนำ้ที่ในกำรควบคุมดแูลเรือยูอ ี๓๕  รวมทัง้ 

มหีนำ้ที่ในกำรควบคมุมิใหม้กีำรบรรทุกน้ ำหนักที่เกนิกวำ่ไดร้ับอนุญำต  นอกจำกนีศ้ำลชั้นต้น 



 

 

 
 
 

 

- ๓๕ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ได้มคี ำพิพำกษำเมื่อวนัที่  ๓๑  ตุลำคม  ๒๕๕๕  ในคดทีี่พนักงำนอัยกำรจังหวดัอ่ำงทอง 

เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจ ำเลยที่ ๒  และที่ ๓  ในคดีนี้เป็นจ ำเลยที่ ๑  และที่ ๒  ในคดดีังกล่ำว 

ในควำมผิดต่อพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย  โดยฟ้องวำ่จ ำเลยที่ ๒  และที่ ๓   

คดีนีก้ับพวกรว่มกนัใช้เรือยอูี ๓๕  ซึ่งเป็นเรือที่ใช้เดินทะเลที่มิใช่เรือกลชนิดล ำเลียงสินค้ำ 

มีเงื่อนไขและข้อก ำหนดในใบอนญุำตให้ใช้เรือเดนิเรือระหวำ่งกรุงเทพมหำนครกับจังหวัดตรำด  

และระหว่ำงกรงุเทพมหำนครกับจังหวดันรำธิวำส  น้ ำหนักบรรทุก  ๕๕๘.๗๕  ตัน  มำใช้ 

บรรทกุน้ ำตำลทรำยดบิน้ ำหนัก  ๖๕๐  ตนั  เดนิเรอืในแม่น้ ำเจ้ำพระยำอันเป็นกำรร่วมกัน 

ใช้เรือล ำดังกล่ำวผดิเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดในใบอนุญำต  ศำลชั้นต้นพิพำกษำลงโทษจ ำเลย 

ท่ี ๒  และท่ี ๓  คดนีี้ตำมพระรำชบัญญัตกิำรเดนิเรอืในน่ำนน้ ำไทย  พ.ศ.  ๒๔๕๖  มำตรำ   

๑๗๕  ตำมส ำเนำค ำพิพำกษำท้ำยค ำแก้ฎีกำของโจทกท์ี่ ๑  ท่ี ๒  และที ่๔  ถงึที่ ๖  ดังนี ้

แม้ขอ้เท็จจรงิจะรบัฟังได้วำ่จ ำเลยที่ ๓  ให้จ ำเลยที่ ๔  เช่ำเรือดังกลำ่วไป  แต่เมื่อจ ำเลยที่ ๓   

ยังมอบหมำยให้จ ำเลยที่ ๒  ซึ่งเป็นลกูจ้ำงของตนมีหน้ำที่ในกำรควบคุมดูแลเรือ  จึงย่อมม ี

หน้ำที่ในกำรควบคุมมิให้มกีำรบรรทุกน้ ำหนักเกินกว่ำทีก่ฎหมำยก ำหนดด้วย  เมื่อกำรกระท ำ 

ของจ ำเลยที ่๒  ดังกลำ่วเปน็กำรประมำทเลนิเล่อ  จ ำเลยที่ ๓  ในฐำนะเป็นนำยจำ้งจึงต้อง 



 

 

 
 
 

 

- ๓๖ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ร่วมรับผดิในเหตดุังกลำ่ว  จ ำเลยที่ ๓ จะปฏิเสธอ้ำงแต่เพียงว่ำ  จ ำเลยที่ ๓  ให้จ ำเลยที่  ๔   

เช่ำเรือไปแล้ว  จ ำเลยที่  ๓  ไม่มหีนำ้ที่เขำ้ไปเกี่ยวข้องดแูลเรืออีกหำได้ไม ่ จ ำเลยที่  ๓  จึงต้อง

ร่วมรับผดิกับจ ำเลยอื่นต่อโจทก์ท่ี ๑  ท่ี  ๒  และที ่ ๔  ถึงที่  ๖  ตำมที่ศำลอุทธรณภ์ำค  ๑  

วินิจฉัยมำ  ฎีกำของจ ำเลยที่  ๓  ในข้อนี้ฟังไมข่ึ้น 

  ปัญหำต้องวนิิจฉัยตำมฎีกำของจ ำเลยที ่๔  และที ่๕  ประกำรต่อไปว่ำ   

จ ำเลยที่ ๔  และที ่๕  ตอ้งรว่มรบัผิดในเหตุดงักล่ำวหรือไม่  เหน็วำ่  ข้อเท็จจริงรบัฟังได ้

ดังที่ศำลฎีกำไดว้ินิจฉัยมำแต่ตน้ว่ำ  เหตุที่ปลำในแมน่้ ำเจ้ำพระยำรวมทัง้ปลำในกระชัง 

ของเกษตรกรตำยเกดิจำกน้ ำตำลทรำยดบิที่บรรทุกมำกบัเรือยูอ ี๓๕  จมลงบริเวณ 

ที่เกิดเหตุ  ดังนั้น  กำรจะพิจำรณำวำ่จ ำเลยที ่๔  และที่ ๕  ต้องรบัผิดในเหตุดงักล่ำว 

หรือไม่นัน้  จึงต้องกลบัไปพิจำรณำวำ่จ ำเลยที ่๔  เปน็ผูร้ับจ้ำงขนสง่น้ ำตำลทรำยดบิ   

จ ำเลยที่ ๔  ว่ำจ้ำงให้จ ำเลยที่ ๕  กู้เรือดงักล่ำวของจ ำเลยที่ ๓  ที่จ ำเลยที่ ๔  เช่ำจำก 

จ ำเลยที่ ๓  จ ำเลยที่ ๔  ซึ่งเป็นผู้เชำ่เรือย่อมจะต้องรับผดิในควำมเสียหำยอนัเกดิจำกเรือ 

ดังกลำ่วจมต่อจ ำเลยที่ ๓  กำรด ำเนนิกำรกู้เรือดงักล่ำวจึงเป็นหนำ้ที่ของจ ำเลยที ่๔  ท่ีจะ 

กู้เรือ  จ ำเลยที ่๕  กู้เรือดังกล่ำวโดยกำรใช้เครื่องสบูดดูน้ ำตำลทรำยดบิที่ปนเลนอยู่บริเวณ 



 

 

 
 
 

 

- ๓๗ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ใต้ท้องเรือทิ้งลงสู่แมน่้ ำเจำ้พระยำ  ซึ่งจ ำเลยที่ ๕  น ำสบืยืนยันว่ำ  จ ำเลยที ่๔  เปน็ผู้บอกว่ำ 

ไม่ตอ้งเกบ็ตะกอนน้ ำตำลทรำยดิบที่เหลืออยู่ให้สูบทิง้ได้เลย  จ ำเลยที่ ๕  จึงใช้เครือ่งสูบดูด

น้ ำตำลทรำยดิบดังกลำ่วโดยใช้ท่อขนำด  ๖  นิว้  ดดูน้ ำตำลทรำยดิบออกจำกล ำเรอืเพื่อให้

น้ ำหนักเรือเบำลงโดยใช้เวลำในกำรดดูนำนถงึ  ๕  ชั่วโมงครึง่  ซึ่งในข้อนี้สอดคล้องกับ 

ค ำให้กำรของจ ำเลยที ่๕  ทีใ่ห้กำรต่อพนักงำนสอบสวนเมื่อวนัที่  ๒๘  พฤษภำคม  ๒๕๕๐   

หลังเกดิเหต ุ ๒  เดือนเศษ  ตำมบันทึกค ำให้กำรของพยำนเอกสำรหมำย  จ.๘๗  โดยจ ำเลย 

ท่ี ๕  ให้กำรวำ่  จ ำเลยที่ ๕  ได้ประสำนกับนำยช ำนำญ  รุง่รุจี  ผู้ดแูลเรือสินค้ำของจ ำเลยที่ ๔  

ว่ำน้ ำตำลทรำยดิบที่เหลืออยู่ในเรือจะด ำเนินกำรอยำ่งไร  นำยช ำนำญแจ้งว่ำหำกน้ ำตำลทรำยดบิ

เหลืออยู่ไม่มำกก็ใหดู้ดทิง้  จ ำเลยที่ ๕  จึงได้ส ำรวจใตท้้องเรือปรำกฏว่ำน้ ำตำลทรำยดิบ 

ปนเลนอยู่ไมม่ำกนำยช ำนำญจึงบอกให้จ ำเลยที ่๕  ดูดทิ้งไป  จึงเท่ำกบัว่ำจ ำเลยที่ ๔   

ทรำบเป็นอย่ำงดวี่ำภำยในเรือดงักล่ำวยังมนี้ ำตำลทรำยดิบตกค้ำงอยู่ในเรือแต่ก็ยงับอกให้ 

จ ำเลยที่ ๕  ด ำเนินกำรสูบน้ ำตำลทรำยดบิปนเลนทิง้ลงในแมน่้ ำเจำ้พระยำ  ในสว่นของ 

จ ำเลยที่ ๕  ซึ่งมีอำชีพรับจำ้งกู้เรือ  จ ำเลยที่ ๕  ย่อมทรำบเปน็อย่ำงดีวำ่น้ ำตำลทรำยดิบ 

ที่อยู่ในเรือเมื่อสูบออกทิ้งในแม่น้ ำย่อมจะต้องก่อใหเ้กิดมลภำวะอย่ำงแนน่อนโดยเฉพำะ 



 

 

 
 
 

 

- ๓๘ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

น้ ำตำลทรำบดบิมีปริมำณมำกถึง  ๖๕๐  ตัน  แม้จ ำเลยที่ ๕  น ำสบืท ำนองว่ำ  น้ ำตำลทรำยดิบ 

ที่เหลืออยู่มไีม่มำก  กน็่ำจะเป็นข้อกล่ำวอ้ำงของจ ำเลยที ่๕  เพื่อให้ตนเองไม่ต้องรับผิด 

เสียมำกกว่ำ  เพรำะน้ ำตำลทรำยดบิที่บรรทุกมำมนี้ ำหนักถงึ  ๖๕๐  ตัน  กำรบรรทุกโดยม ี

ผ้ำใบปกปดิ  เชื่อว่ำ  น้ ำตำลทรำยดบิไม่สำมำรถที่จะละลำยจนเหลือจ ำนวนไม่มำกดังที่ 

จ ำเลยที่ ๕  กลำ่วอำ้ง  จ ำเลยที่ ๕  กู้เรอืโดยกำรสูบน้ ำตำลทรำยดิบทิง้เมือ่วนัที่  ๑๐   

มีนำคม  ๒๕๕๐  แลว้ตรวจพบปลำตำยจ ำนวนมำกในวนัที่  ๑๒  มนีำคม  ๒๕๕๐  จึงเชื่อวำ่ 

เมื่อมีกำรดูดน้ ำตำลทรำยดบิท้ิงลงในแมน่้ ำเจ้ำพระยำเป็นจ ำนวนมำกเช่นนั้นย่อมกอ่ให้เกดิ 

น้ ำเสียออกซิเจนในน้ ำลดน้อยลงไปทนัทีจนกระทัง่ถงึจุดท่ีปลำตำยจ ำนวนมำกเนื่องจำก 

มีค่ำออกซิเจนเปน็ศนูย์  จงึเชื่อว่ำ  น้ ำตำลทรำยดิบที่เหลืออยู่ในเรือมีจ ำนวนมำก  ซึ่งจ ำเลย 

ท่ี ๕  เบกิควำมว่ำ  ต้องใช้เวลำในกำรดูดทิง้นำนถงึ  ๕  ชั่วโมงครึ่ง  จ ำเลยที่ ๕  จึงต้อง 

ทรำบเป็นอย่ำงดวี่ำกำรดูดน้ ำตำลทรำยดบิทิ้งลงในแม่น้ ำเจ้ำพระยำย่อมก่อใหเ้กดิมลพิษ 

เป็นเหตุให้สิ่งมชีีวติในแม่น้ ำตำยและก่อใหเ้กดิควำมเสียหำยแก่ทรัพยำกรธรรมชำตทิี่อยู่ใน 

น้ ำเปน็อย่ำงมำก  จ ำเลยที่ ๕  จงึต้องใช้ควำมระมดัระวงัไมด่ ำเนินกำรเช่นนัน้ซึ่งมวีธิีกำรอื่น 

ที่จ ำเลยที่ ๕  สำมำรถดดูน้ ำตำลทรำยดบิไปทิง้บนบกโดยกำรต่อท่อสบูให้ยำวขึน้กท็ ำเช่นนั้น 



 

 

 
 
 

 

- ๓๙ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ได้  แต่จ ำเลยที่ ๕  กห็ำท ำเช่นนัน้ไมเ่พรำะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยหรือเวลำในกำรด ำเนนิกำรกู้เรอื

เพิ่มขึ้น  ในสว่นของจ ำเลยที ่๔  ก็เชน่เดียวกนั  เมื่อจ ำเลยที่ ๔  เปน็ผู้ควบคมุกำรขนส่งสินค้ำ

ให้แก่บริษัทอืน่  จ ำเลยที่ ๔  จึงมหีนำ้ที่ที่จะต้องตรวจสอบป้องกันดูแลมิให้เกิดเหตกุำรณ์ 

ดังกลำ่วขึ้น  เมือ่เกดิเหตุขึน้แล้วกต็้องมำตรวจสอบควบคุมดแูลกำรกู้เรือมิใหก้่อให้เกิดควำม

เสียหำยดว้ยกำรดดูน้ ำตำลทรำยดบิจ ำนวนมำกทิง้ลงในแมน่้ ำเจำ้พระยำซึ่งเป็นกำรกระท ำ 

ที่ละเลยไมด่แูลหรือประมำทเลินเล่ออยำ่งรำ้ยแรงอันเปน็กำรร่วมกับจ ำเลยที่ ๕  และจ ำเลย 

อื่นในกำรก่อให้เกดิควำมเสยีหำยแก่โจทก์ที ่๑  ท่ี ๒  และที่ ๔  ถึงที่ ๖  จ ำเลยที่ ๔  และที่ ๕  

จึงต้องร่วมรับผดิในเหตุดงักล่ำว  ฎีกำของจ ำเลยที ่๔  และที่ ๕  ในข้อนี้ฟังไมข่ึ้น  สว่นที ่

จ ำเลยที่ ๔  ฎีกำท ำนองว่ำโจทก์ท่ี ๑  ที ่๒  และที่ ๔  ถึงที่ ๖  เพิกเฉยไมด่ ำเนินกำรแก้ไข 

ป้องกนัมิให้เหตุดงักล่ำวเกดิขึ้นทั้งๆ ทีไ่ดร้ับแจ้งเหตแุลว้นั้น  เห็นว่ำ  เมื่อเกดิเหตุเรอืบรรทุก

น้ ำตำลทรำยดิบล่มในแม่น้ ำเจ้ำพระยำเป็นหน้ำทีข่องจ ำเลยทั้งห้ำต้องรีบแจ้งเจำ้พนกังำนซึ่งมี

หน้ำทีเ่กี่ยวข้องและจ ำเลยดงักล่ำวต้องรว่มกนัรีบด ำเนินกำรแก้ไขกู้เรือขึน้โดยเรว็  แต่เหตุ

ดังกลำ่วนี้เกดิขึน้เนือ่งจำกกำรปล่อยปละละเลยของจ ำเลยทั้งห้ำเองที่มไิดด้ ำเนินกำรกู้เรือ 

ให้ถูกต้องตำมวิธกีำรโดยกำรไมน่ ำน้ ำตำลทรำยดิบที่เหลืออยู่ในเรือจ ำนวนมำกสูบทิ้งลงไป 



 

 

 
 
 

 

- ๔๐ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ในแมน่้ ำเจ้ำพระยำ  ซึง่หำกจ ำเลยทั้งหำ้มิไดด้ ำเนนิกำรดังกลำ่ว  ควำมเสียหำยที่เกดิขึน้ 

ก็จะไม่มำกดังทีป่รำกฏในทำงน ำสบืของโจทก์ท่ี ๑  ที ่๒  และที ่๔  ถงึที่ ๖  คดนีี้  ทั้งทำง 

น ำสืบของจ ำเลยที่ ๔  กม็ิไดน้ ำสืบใหเ้หน็ว่ำจ ำเลยที่ ๔  กับพวกไดม้ีกำรแจ้งเหตุให้โจทก์ 

ดังกลำ่วซึ่งมหีนำ้ที่ในกำรควบคุมดูแลสิง่แวดลอ้มดงักล่ำวทรำบแต่อย่ำงใด  คงปรำกฏ 

ข้อเท็จจรงิแต่เพียงว่ำได้มีกำรแจ้งเจ้ำพนักงำนต ำรวจเทำ่นั้น  กรณีจึงไม่อำจถือได้วำ่   

โจทก์ที่ ๑  ท่ี ๒  และที ่๔  ถึงที่ ๖  เพิกเฉยอันเป็นเหตกุ่อให้เกดิควำมเสียหำยดังที่ 

จ ำเลยที่ ๔  ฎีกำแต่ประกำรใด  ฎีกำของจ ำเลยที่ ๔  ในข้อนี้ฟังไม่ขึน้เชน่กนั  

  ปัญหำต้องวนิิจฉัยตำมฎีกำของโจทก์ที่ ๑  ว่ำ จ ำเลยทัง้ห้ำต้องร่วมกันชดใช ้

ค่ำเสียหำยในส่วนที่เปน็ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำที่พัก  ค่ำพำหนะ  ค่ำแรงงำน  และคำ่ใช้จ่ำย 

ของเจ้ำหนำ้ที่ในกำรลงพ้ืนทีท่ ำกำรเก็บตัวอยำ่งน้ ำ  รวมจ ำนวน  ๑๔๖,๑๐๒  บำท  กับค่ำ 

ใช้จ่ำยในกำรวิเครำะห์ตวัอยำ่งน้ ำ  จ ำนวน  ๕๘๘,๐๐๐  บำท  หรือไม่  เหน็ว่ำ  ค่ำใช้จ่ำย

ดังกลำ่วนี้แมเ้ปน็กำรปฏิบตัหิน้ำทีร่ำชกำรในกำรตรวจสอบและวิเครำะหห์ำขอ้เท็จจริงที่ 

เกิดขึ้นอนัเปน็กำรด ำเนนิกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของโจทก์ที่ ๑  ทีต่้องกระท ำตำมกฎหมำย 

ก็ตำม  แตห่ำกจ ำเลยทั้งห้ำไม่กระท ำให้เกิดภำวะมลพิษขึ้นในบริเวณแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 



 

 

 
 
 

 

- ๔๑ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ที่เกิดเหตุ  เจ้ำหน้ำทีข่องโจทก์ที่ ๑  ย่อมไมม่ีเหตุทีต่้องเดินทำงลงไปพ้ืนทีเ่กดิเหตุเพ่ือเก็บ

ตัวอย่ำงน้ ำน ำมำวเิครำะหแ์ละต้องเสียค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว  ทัง้โจทก์ที่ ๑  มีใบเบกิคำ่ใช้จ่ำย 

ในกำรเดินทำงไปรำชกำรบนัทึกกำรขออนุมตัิออกปฏิบตัิรำชกำรต่ำงจงัหวัด  ทะเบยีน 

คุมหลักฐำนขอเบิกตำมเอกสำรหมำย  จ.๑๐๒  มำแสดงว่ำโจทก์ที่ ๑  ได้ใช้จ่ำยเงนิ 

ดังกลำ่วไปในกำรปฏบิัติงำน  และมนีำยสุพัฒน์  หวงัวงศ์วัฒนำ  อธิบดีโจทก์ที่ ๑  เป็น 

พยำนเบิกควำมยืนยันว่ำ  โจทก์ที่ ๑  มคี่ำใช้จ่ำยในกำรวิเครำะห์ตวัอย่ำงน้ ำจ ำนวนดังกลำ่ว 

จริง  จึงเห็นไดว้่ำ  ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นคำ่เบี้ยเลี้ยง  ค่ำที่พกั  คำ่พำหนะ  ค่ำแรงงำน  และคำ่ 

ใช้จ่ำยของเจ้ำหนำ้ที่ในกำรลงพื้นที่ท ำกำรเกบ็ตวัอย่ำงน้ ำ  รวมจ ำนวน  ๑๔๖,๑๐๒  บำท   

กับค่ำใช้จ่ำยในกำรวิเครำะห์ตวัอย่ำงน้ ำ  จ ำนวน  ๕๘๘,๐๐๐  บำท  เปน็คำ่เสียหำย 

โดยตรงอนัเกดิจำกกำรกระท ำของจ ำเลยทั้งห้ำ  โจทกท์ี ่๑  จึงมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยส่วนนีไ้ด ้  

ที่ศำลอุทธรณ์ภำค ๑  ไม่ก ำหนดค่ำเสียหำยดังกล่ำวใหโ้จทก์ที่ ๑  นั้น  ศำลฎกีำไม่เห็นพ้องด้วย  

ฎีกำของโจทก์ที ่๑  ในขอ้นีฟั้งขึ้น 

  ปัญหำต้องวนิิจฉัยตำมฎีกำของโจทก์ที่ ๒  ว่ำ  จ ำเลยทั้งห้ำต้องร่วมกันชดใช ้

ค่ำเสียหำยทีเ่ป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจวเิครำะห์น้ ำของสถำบนัวิจัยกำรเพำะเลี้ยงสตัวน์้ ำจืด 



 

 

 
 
 

 

- ๔๒ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

แยกเปน็ค่ำน้ ำมนัเชือ้เพลิง  จ ำนวน  ๕,๘๙๔.๑๐  บำท  และค่ำวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ  จ ำนวน  

๓๗,๐๐๐  บำท  กับค่ำใช้จำ่ยในกำรออกส ำรวจและตรวจวิเครำะหค์ุณภำพน้ ำของสถำบนัวิจัย 

และพัฒนำทรัพยำกรประมงน้ ำจดื  แยกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรออกส ำรวจ  จ ำนวน  ๗๐,๔๑๓  

บำท  และค่ำวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ  จ ำนวน  ๓๗,๖๕๐  บำท  รวมเปน็เงนิจ ำนวน  

๑๕๐,๙๕๗.๑๐  บำท  ให้แก่โจทก์ที ่๒  หรือไม่  เหน็วำ่  คำ่ใช้จ่ำยในส่วนดงักล่ำวนี้แมเ้ปน็ 

กำรปฏิบตัหิน้ำทีร่ำชกำรในกำรตรวจสอบและวิเครำะหค์ุณภำพน้ ำอันเปน็กำรด ำเนนิกำร 

ตำมอ ำนำจหนำ้ที่ของโจทกท์ี่ ๒  ที่ตอ้งกระท ำตำมกฎหมำยก็ตำม  แต่หำกไม่มีกำรกระท ำ 

ของจ ำเลยทัง้หำ้ที่ก่อใหเ้กิดภำวะมลพิษขึน้อนัเปน็เหตุให้เกดิผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ

ต่ำงๆ ที่อยู่ในแมน่้ ำเจำ้พระยำบริเวณที่เกดิเหตเุจ้ำหน้ำที่ของโจทก์ที่ ๒  ย่อมไม่มีเหตุทีต่้อง

เดินทำงลงไปพ้ืนทีเ่กดิเหตุเพ่ือเก็บตวัอย่ำงน้ ำน ำมำวิเครำะห์และต้องเสียค่ำใช้จ่ำยดังกลำ่ว   

ทั้งโจทก์ที ่๒  มบีันทกึหลักฐำนขอเบกิใบส ำคญัเบกิเงนิ  บนัทึกขอ้ควำมรำยงำนผลกำรปฏิบตัิ 

งำน  รำยงำนผลกำรวิเครำะห์คุณสมบัตขิองน้ ำในแมน่้ ำเจ้ำพระยำและเอกสำรอืน่ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ตำมเอกสำรหมำย  จ.๗๓  กับบนัทึกขอ้ควำมส่งเอกสำรกำรประมำณคำ่ใช้จ่ำยในกำรตรวจ

วิเครำะห์คุณภำพน้ ำ  ใบเบกิเงิน  และบันทึกข้อควำมขออนุมตัิซือ้วัสดุวิทยำศำสตร์เอกสำร 



 

 

 
 
 

 

- ๔๓ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

หมำย  จ.๙๑  มำแสดงว่ำโจทก์ที่ ๒  ได้ใช้จ่ำยเงินดังกลำ่วไปในกำรปฏิบตัิงำน  จึงเห็นไดว้่ำ  

ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเปน็ค่ำเสียหำยโดยตรงอนัเกดิจำกกำรกระท ำของจ ำเลยทั้งห้ำ  โจทก์ที่ ๒   

จึงมีสิทธเิรียกคำ่เสียหำยในส่วนนี้ได้  ทีศ่ำลอุทธรณ์ภำค ๑  ไม่ก ำหนดค่ำเสียหำยดังกลำ่ว 

ให้โจทก์ที ่๒  นัน้  ศำลฎีกำไม่เห็นพ้องด้วย  ฎีกำของโจทก์ที่ ๒  ในข้อนี้ฟังขึ้น 

 ปัญหำต้องวนิิจฉัยตำมฎีกำของโจทก์ที่ ๒  และจ ำเลยที ่๓  ประกำรต่อไปว่ำ 

จ ำเลยทั้งหำ้ต้องรว่มกนัชดใช้ค่ำเสียหำยในควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำตซิึ่งเป็นของรฐั  

คือ   ค่ำพันธุ์สตัวน์้ ำที่หน่วยงำนของโจทก์ที่ ๒  ผลิตและปล่อยลงแมน่้ ำเจ้ำพระยำ  จ ำนวน 

๑,๙๖๖,๗๖๒.๗๐  บำท  คำ่พันธุ์สตัวน์้ ำที่ปล่อยลงแมน่้ ำเจ้ำพระยำเพื่อฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  

จ ำนวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บำท  และค่ำควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติ  จ ำนวน 

๑๔,๔๙๐,๐๐๐  บำท  ให้แก่โจทก์ที ่๒  หรือไม ่ ซึ่งศำลฎีกำเหน็ควรวนิิจฉัยรวมกนัไป   

ในปัญหำนี ้ โจทก์ที่ ๒  น ำสืบว่ำ  โจทก์ที่ ๒  ปล่อยพันธุ์สตัวน์้ ำลงแหลง่น้ ำธรรมชำติเป็นประจ ำ

ทุกปี  ในปีงบประมำณ ๒๕๔๙  และปี ๒๕๕๐  ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำลงแม่น้ ำเจ้ำพระยำบริเวณ

จังหวดัอ่ำงทอง  จงัหวัดพระนครศรีอยธุยำ  และจังหวดันนทบุร ี จ ำนวน  ๑๙,๖๖๗,๖๒๗  ตวั 

รวมเป็นเงินจ ำนวน  ๑,๙๖๖,๗๖๒.๗๐  บำท  ตำมบนัทึกรำยละเอียดจ ำนวนสตัวน์้ ำที่โจทก์ที่ ๒ 



 

 

 
 
 

 

- ๔๔ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ผลิตและปล่อยลงสู่แมน่้ ำเจำ้พระยำตัง้แต่บริเวณอ ำเภอป่ำโมก  จงัหวัดอ่ำงทอง  จนถึง

กรุงเทพมหำนคร  ตำมเอกสำรหมำย  จ.๖๘  และโจทก์ที่ ๒  ปลอ่ยพันธุ์สตัวน์้ ำลงสู่แม่น้ ำ

เจ้ำพระยำหลังเกดิเหตเุพื่อฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำต ิ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  ตัว  เป็นเงนิจ ำนวน 

๓,๐๐๐,๐๐๐  บำท  ตำมบนัทึกโครงกำรปล่อยพันธุ์สตัว์น้ ำจดืเพื่อฟ้ีนฟูทรัพยำกรสตัวน์้ ำ 

ในแมน่้ ำเจ้ำพระยำและเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมเอกสำรหมำย  จ.๖๙  นอกจำกนีโ้จทก์ที่ ๒ 

ประเมินควำมเสียหำยที่เกดิแก่ทรัพยำกรธรรมชำต ิ ปรำกฏว่ำกุง้ก้ำมกรำมได้รบัควำมเสียหำย 

มีน้ ำหนัก  ๒๐,๐๖๓  กโิลกรัม  คิดเปน็เงนิ  ๑๐,๐๓๑,๔๙๕  บำท  ปลำเบญจพรรณรวมกุ้งฝอย

น้ ำหนัก  ๑๓๓,๘๐๒.๙๐  กโิลกรัม  คิดเป็นเงิน  ๔,๔๕๙,๒๖๗  บำท  รวมเป็นมูลค่ำทำง

เศรษฐกิจของสัตว์น้ ำที่ถูกท ำลำยภำยหลังเกิดเหตุ  ๗๕  วัน  เป็นเงิน  ๑๔,๔๙๐,๗๖๒  บำท  

แตโ่จทก์ที่ ๒  ฟ้องเรียกเปน็เงินเพียง  ๑๔,๔๙๐,๐๐๐  บำท  นั้น  เหน็ว่ำ  เมื่อปรำกฏว่ำ 

กำรกระท ำของจ ำเลยทั้งห้ำเป็นเหตุใหท้รัพยำกรธรรมชำติซึง่เปน็ของรัฐในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ

เสียหำย  จ ำเลยทั้งห้ำจึงต้องร่วมกันชดใช้คำ่เสียหำยอันเนื่องมำจำกทรัพยำกรธรรมชำต ิ

ซึ่งเป็นของรฐัถกูท ำลำย ท ำให้สูญหำย  หรือเสียหำยไปตำมพระรำชบัญญัติสง่เสรมิและ 

รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕  มำตรำ  ๙๗  ให้แก่โจทก์ที่ ๒  ส ำหรับ 



 

 

 
 
 

 

- ๔๕ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ค่ำพันธุ์สตัวน์้ ำทีป่ล่อยลงแมน่้ ำเจ้ำพระยำเพื่อฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมทีศ่ำลอุทธรณ์ภำค ๑   

ก ำหนดใหโ้จทก์ที ่๒  ตำมฟอ้งเปน็เงนิ  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บำท  นั้น  เหมำะสมแล้ว  ในส่วน 

ของพันธุ์สัตว์น้ ำที่หน่วยงำนของโจทก์ที่ ๒  ผลิตและปลอ่ยลงแมน่้ ำเจำ้พระยำบริเวณ 

จังหวดัอ่ำงทอง  จงัหวัดพระนครศรีอยธุยำ  และจังหวดันนทบุรี  ในปีงบประมำณ ๒๕๔๙   

และป ี๒๕๕๐  นั้น  เป็นคำ่เสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ในที่เกดิเหตุกอ่นเกดิเหตุ 

เรือพ่วงบรรทุกน้ ำตำลทรำยดิบล่มจงึเปน็ค่ำเสียหำยคนละส่วนกับค่ำพันธุ์สตัว์น้ ำทีป่ล่อยลง 

สู่แม่น้ ำเจ้ำพระยำหลงัเกดิเหตุเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ  มิใช่เป็นคำ่เสียหำยที่ซ้ ำซ้อน 

กันตำมที่ศำลอุทธรณ์ภำค ๑  วินิจฉัย  ได้ควำมจำกนำงสำวพรณิชำ  ปิตตำทะโน  ข้ำรำชกำร

สถำบนัวิจัยกำรเพำะเลี้ยงสตัวน์้ ำจืดพยำนโจทก์ที่ ๒  เบิกควำมตอบทนำยจ ำเลยท่ี ๓  ถำมค้ำน

ว่ำ  โจทก์ที ่๒  หวังผลกำรอยู่รอดของพันธุ์สตัวน์้ ำประมำณร้อยละ ๕  ถึง  ๑๐  แสดงว่ำกำร

ปล่อยพันธุ์สตัวน์้ ำลงในแม่น้ ำเจ้ำพระยำนั้น  โอกำสที่พนัธุ์สตัวน์้ ำทั้งหมดจะสำมำรถด ำรงชวีิตอยู่

รอดไดแ้ละแพร่ขยำยพันธุ์เพ่ิมผลผลิตขึน้ตำมธรรมชำตคิงมีจ ำนวนไม่มำกเท่ำกบัจ ำนวนพันธุ ์

สัตวน์้ ำที่โจทก์ที่ ๒  ปล่อยลงไปในแมน่้ ำเจ้ำพระยำบริเวณที่เกิดเหต ุ ค่ำเสียหำยที่โจทก์ที่ ๒  

เรียกร้องมำในส่วนนี้จึงสงูเกนิไป  สว่นคำ่เสียหำยของทรัพยำกรสัตวน์้ ำที่ถกูท ำลำยนั้น   



 

 

 
 
 

 

- ๔๖ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ได้ควำมจำกนำยฎีกำ  รตันช ำนอง  ข้ำรำชกำรสถำบันวจิัยและพัฒนำทรัพยำกรประมงน้ ำจืด  

พยำนโจทก์ที ่๒  เบกิควำมว่ำ  ก่อนเกดิเหตุโจทก์ที่ ๒  ไม่เคยส ำรวจหำจ ำนวนผลผลิตใน 

แม่น้ ำเจ้ำพระยำมำก่อน  เทำ่กับโจทก์ที่ ๒  ไม่มขี้อมูลปริมำณผลผลติของสัตว์น้ ำก่อนเกดิเหต ุ

ที่จะน ำมำเปน็ค่ำตั้งตน้ในกำรค ำนวณควำมเสียหำยได้  กำรทีโ่จทก์ที ่๒  ประเมินคำ่เสียหำย 

ต่อทรัพยำกรสัตว์น้ ำโดยกำรสอบถำมจำกชำวประมงว่ำ  ก่อนและหลงัเกดิเหตุจบัปลำได ้

มำกนอ้ยเพียงใด  และท ำกำรสุ่มส ำรวจตัวอยำ่งทรัพยำกรสัตว์น้ ำหลังเกดิเหตุโดยใช้วิธี 

ล้อมอวนแลว้ใช้กระแสไฟฟ้ำเพื่อส ำรวจว่ำมีปรมิำณกุง้และปลำชนิดต่ำงๆ  อยู่บริเวณที่ 

ส ำรวจเท่ำใด  แลว้น ำผลของกำรสุม่ส ำรวจตวัอย่ำงดงักล่ำวมำค ำนวณว่ำ  กุ้งก้ำมกรำม 

ได้รบัควำมเสียหำยมนี้ ำหนกั ๒๐,๐๖๓  กิโลกรัม  เป็นเงิน  ๑๐,๐๓๑,๔๙๕  บำท  ปลำ 

เบญจพรรณรวมกุ้งฝอยมีน้ ำหนัก ๑๓๓,๘๐๒.๙๐  กิโลกรัม  เปน็เงนิ  ๔,๔๕๙,๒๖๗  บำท   

ตำมรำคำกลำงทีก่ระทรวงพำณิชย์ก ำหนด  แม้เป็นกำรคิดค่ำเสียหำยจำกกำรสุ่มส ำรวจ 

ตำมหลักทำงวิชำกำรแลว้น ำมำค ำนวณเปน็ตวัเลขมูลคำ่ควำมเสียหำยก็ตำม  แต่เนือ่งจำก 

โจทก์ที่ ๒  ไมม่ีข้อมูลทำงวชิำกำรว่ำกอ่นเกิดเหตุมีปริมำณผลผลิตของทรัพยำกรสตัว์น้ ำ 

เพียงใดเพ่ือน ำมำเปรียบเทียบกับปริมำณสตัว์น้ ำหลังเกิดเหต ุ ข้อมูลจำกกำรสุ่มส ำรวจดังกล่ำว 



 

 

 
 
 

 

- ๔๗ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

จึงยังไม่ชดัเจนแน่นอน  เมือ่พิจำรณำถึงเหตุดงักล่ำวซึง่เกิดจำกควำมประมำทเปน็เหตุให้เรอืพ่วง

บรรทกุน้ ำตำลทรำยดบิล่มและจมลงสูแ่มน่้ ำ  น้ ำตำลทรำยดิบละลำยไปตำมแม่น้ ำ  เป็นเหตุให้

ออกซิเจนในแมน่้ ำเหลือน้อยลงท ำให้ปลำตำย  แต่เหตดุังกลำ่วก็ใช้เวลำฟ้ืนฟไูม่มำกนัก  เนื่องจำก

น้ ำตำลก็จะละลำยไปกับสำยน้ ำที่ไหลและเจือจำงลงไปเรื่อยๆ  จนกว่ำจะหมด  ดังจะเหน็ได้จำก

บริเวณแม่น้ ำจดุที่น้ ำตำลส่วนใหญ่ละลำยผ่ำนไปแล้ว  น้ ำบริเวณดงักล่ำวจะมีค่ำออกซิเจนสูงขึน้

เรื่อยๆ  จนอยู่ในภำวะปกติ  หลังจำกนัน้น้ ำในส่วนที่มนี้ ำตำลละลำยอยู่ก็จะไหลไปตำม 

สำยน้ ำและเมือ่รวมกบัมวลน้ ำอื่นโดยรอบแล้ว  จะยิ่งเจอืจำงลงไปแล้วในที่สดุกถ็ูกพัดไหล 

ออกสู่อ่ำวไทย  ดงันัน้  ควำมเสียหำยของทรัพยำกรธรรมชำตดิังกล่ำวจงึไม่น่ำจะสูงเท่ำ 

จ ำนวนค่ำเสียหำยตำมทีโ่จทก์ที่ ๒  ฟ้อง  แต่ทีศ่ำลอุทธรณ์ภำค ๑  ก ำหนดค่ำเสียหำย 

ในส่วนนี้ให้โจทก์ที่ ๒  เปน็เงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐  บำท  นัน้  ต่ ำเกินไป  เห็นควรก ำหนด 

ค่ำเสียหำยให้โจทก์ที ่๒  รวมกับคำ่เสียหำยเป็นค่ำพันธุส์ัตวน์้ ำที่หนว่ยงำนของโจทก์ที่ ๒   

ผลิตและปล่อยลงแมน่้ ำเจำ้พระยำก่อนเกดิเหตุ เปน็เงนิ  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บำท  เมือ่รวมกับ 

ค่ำพันธุ์สตัวน์้ ำทีป่ล่อยลงแมน่้ ำเจ้ำพระยำเพื่อฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมหลังเกิดเหตุตำมค ำพิพำกษำ 

ศำลอุทธรณ์ภำค ๑  แลว้  เป็นเงนิ  ๘,๐๐๐,๐๐๐  บำท ฎีกำของโจทก์ที่ ๒  ในข้อนี้ฟังขึ้น 



 

 

 
 
 

 

- ๔๘ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

บำงสว่น  ฎีกำของจ ำเลยที่ ๓  ในข้อนี้ฟังไมข่ึ้น 

  ปัญหำต้องวนิิจฉัยตำมฎีกำของจ ำเลยที ่๓  ประกำรต่อไปวำ่  จ ำเลยที่ ๓   

ต้องร่วมกับจ ำเลยที่ ๑  ที ่๒  ท่ี ๔  และที่ ๕  ชดใช้ค่ำเสียหำยที่เปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัตกิำร

ของบคุลำกรและค่ำฝงักลบซำกปลำตำยจ ำนวน  ๑๐๙,๑๐๖.๕๙  บำท  ค่ำอุปกรณ ์ ค่ำจำ้ง 

เรือเกบ็ซำกปลำตำยจ ำนวน  ๑๐,๕๐๐  บำท  ใหแ้กโ่จทก์ที่ ๔  หรือไม่  โดยจ ำเลยที่ ๓   

ฎีกำว่ำ  ค่ำเสียหำยดังกลำ่วเป็นคำ่ใช้จ่ำยที่ไกลเกนิกวำ่เหต ุ ทั้งไม่มีพยำนหลกัฐำนที่ระบวุ่ำ 

มีกำรน ำปลำไปฝงักลบที่ใด  ใช้เรือประเภทใด  และใชเ้วลำกีว่ัน  เห็นว่ำ  เมื่อเรือพ่วงบรรทุก 

น้ ำตำลทรำยดิบล่มเปน็เหตุให้น้ ำตำลทรำยดบิละลำยไปตำมแมน่้ ำเจ้ำพระยำก่อให้เกิดมลพิษ 

ออกซิเจนในน้ ำลดน้อยลง  ปลำในกระชังรวมทั้งปลำซึง่อยู่ตำมธรรมชำติตำยซึ่งเปน็ผลโดยตรง 

จำกกำรกระท ำของจ ำเลยทัง้ห้ำ  เมือ่เปน็เชน่นั้นกำรที่โจทก์ที่ ๔  ต้องใช้บคุลำกรเขำ้ไปเก็บ 

ซำกปลำแลว้น ำไปท ำกำรฝังกลบจึงย่อมเปน็ผลโดยตรงจำกกำรกระท ำของจ ำเลยทัง้ห้ำ   

ซึ่งโจทก์ที่ ๔  มีหลกัฐำนกำรจ่ำยเงนิตำมเอกสำรหมำย  จ.๙๙  และ  จ.๑๐๐  มำแสดงว่ำ 

โจทก์ที่ ๔  ได้ใช้จ่ำยเงนิดงักล่ำวไปในกำรปฏบิัตงิำนของบุคลำกรซึ่งฝังกลบซำกปลำและ 

ค่ำจ้ำงเรือในกำรเก็บซำกปลำต่ำงๆ จงึต้องถือว่ำคำ่ใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นคำ่เสียหำยโดยตรง 



 

 

 
 
 

 

- ๔๙ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

อันเนือ่งจำกกำรกระท ำของจ ำเลยที่ ๓  จ ำเลยที่ ๓  จึงต้องร่วมกับจ ำเลยอื่นชดใช้คำ่เสียหำย

ดังกลำ่วใหแ้กโ่จทก์ที่ ๔  ฎีกำของจ ำเลยที่ ๓  ในข้อนี้ฟงัไมข่ึ้น   สว่นที่จ ำเลยที่ ๓  ยื่นค ำร้อง 

ขอแก้ไขเพ่ิมเตมิฎีกำเมื่อวนัที่  ๗  เมษำยน  ๒๕๕๙  นัน้  เป็นกำรลว่งเลยก ำหนดเวลำ 

ยื่นฎีกำแลว้  ศำลฎีกำไม่อำจรับวนิิจฉัยใหไ้ด้ 

ปัญหำต้องวนิิจฉัยตำมฎีกำของจ ำเลยที ่๔  ประกำรต่อไปวำ่  จ ำเลยที่ ๔ 

ต้องรับผิดชดใช้คำ่เสียหำยเป็นค่ำจำ้งวิเครำะห์ตวัอย่ำงน้ ำจ ำนวน  ๘๗,๐๙๘  บำท  และ 

ค่ำจ้ำงสถำบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชียท ำกำรวิเครำะห์น้ ำจ ำนวน  ๓๙๙,๓๗๗.๕๐  บำท   

ต่อโจทก์ที่ ๑  หรือไม่  โดยจ ำเลยที่ ๔  ฎีกำว่ำ  ค่ำจำ้งสถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชยีท ำกำร 

ตรวจวิเครำะหน์้ ำเป็นเงิน  ๓๙๙,๓๗๗.๕๐  บำท  เปน็ค่ำเสียหำยทีไ่กลเกินเหตุเนือ่งจำก 

ท ำกำรว่ำจ้ำงและตรวจสอบหลังจำกเกดิเหตุนำนถึง  ๓  เดือน  เหน็วำ่  กำรตรวจสอบ 

วิเครำะห์น้ ำซึ่งต้องเสียค่ำใชจ้่ำยให้แก่สถำบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชียดังกลำ่วเป็นกำรตรวจ 

วิเครำะห์น้ ำเพื่อทรำบสำเหตุที่ท ำใหป้ลำในแม่น้ ำเจ้ำพระยำตำยอนัเนื่องมำจำกเรือพ่วง 

บรรทกุน้ ำตำลทรำยดบิล่มในแมน่้ ำเจำ้พระยำโดยตรง  โดยกำรวเิครำะห์ทดลองดงักล่ำว 

ต้องกระท ำภำยในห้องทดลองโดยใช้น้ ำตำลทรำยดิบชนดิเดียวกนักับทีบ่รรทุกมำกับเรือ 



 

 

 
 
 

 

- ๕๐ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

ตลอดจนใช้กระแสน้ ำและควำมเร็วของน้ ำที่ไหลเทียบเคยีงกับควำมเร็วของน้ ำในแมน่้ ำ 

เจ้ำพระยำในชว่งเกิดเหตุ  กำรตรวจหรือทดลองวิเครำะห์ดังกล่ำวจึงเป็นกำรกระท ำซึ่ง 

เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัเหตุทีเ่กดิคดีนี้  หำใช่เปน็กำรตรวจวเิครำะหห์รือทดลองอย่ำงกรณี 

ทั่วๆ ไป  แตเ่ป็นกำรกระท ำกำรทดลองที่เฉพำะเจำะจง  จึงตอ้งถือว่ำ  คำ่ใช้จ่ำยดงักล่ำว 

เป็นคำ่เสียหำยที่โจทก์ที ่๑  ได้จ่ำยไปจรงิอันเนื่องมำจำกเหตุที่เกดิขึน้  จ ำเลยที่ ๔  กับ 

จ ำเลยท่ี ๑  ที ่๒  ท่ี ๔  และที่ ๕  จึงต้องร่วมกนัรับผดิชดใช้เงนิดงักล่ำวใหแ้ก่โจทก์ที่ ๑   

ส่วนคำ่เสียหำยทีเ่ปน็ค่ำจ้ำงวิเครำะห์ตวัอย่ำงน้ ำจ ำนวน  ๘๗,๐๙๘  บำท  นั้น  ปรำกฏจำก 

ทำงน ำสบืของโจทก์ที่ ๑  วำ่  โจทก์ที่ ๑  ได้ว่ำจำ้งบริษทัเอส.พี.เอส. คอนซัลติง้  เซอร์วิส   

จ ำกัด  เป็นผูต้รวจวิเครำะหค์ุณภำพน้ ำอันเนื่องจำกเหตเุรือพ่วงบรรทุกน้ ำตำลทรำยดิบล่ม 

ท ำให้ปลำตำยตำมใบสั่งจำ้งเลขที่ ๒๙๓/๒๕๕๐  ลงวนัที่  ๒๖  เมษำยน  ๒๕๕๐  ซึ่งต่อมำ 

โจทก์ที่ ๑  ได้จ่ำยค่ำจ้ำงดงักล่ำวใหแ้กบ่ริษัทดังกลำ่วรบัเงินไปแล้วตำมบันทกึข้อควำม 

เอกสำรหมำย  จ.๑๐๑  ดังนั้น  กำรตรวจวิเครำะห์ตวัอย่ำงน้ ำซึ่งด ำเนินกำรว่ำจ้ำงบริษัท 

เอกชนจงึตอ้งถือว่ำเป็นค่ำเสียหำยส่วนหนึ่งที่โจทก์ที่ ๑  ได้จ่ำยใหแ้ก่บริษัทดงักล่ำวไป   

จึงเป็นค่ำเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรกระท ำของจ ำเลยที่ ๔  กับจ ำเลยท่ี ๑  ที ่๒  ท่ี ๔  



 

 

 
 
 

 

- ๕๑ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

และที ่๕  โดยตรง  ทั้งโจทก์ที่ ๑  มหีลักฐำนกำรจ่ำยเงนิมำแสดงว่ำได้จำ่ยเงนิดงักล่ำว 

ไปจรงิ  กำรทีศ่ำลอุทธรณ์ภำค ๑  ก ำหนดค่ำเสียหำยดงักล่ำวให้จ ำเลยที่ ๔  กับจ ำเลยที่ ๑   

ท่ี ๒  ท่ี ๔  และที ่๕  รว่มกนัรับผดิจึงชอบแล้ว  ฎีกำของจ ำเลยที่ ๔  ในข้อนี้ฟังไมข่ึน้   

ส่วนที่จ ำเลยที่ ๔  ฎีกำท ำนองว่ำ  ท่ีโจทก์ที่ ๔  ฟ้องเรียกค่ำเสียหำยเปน็ค่ำจ้ำงบ ำบดัน้ ำเสีย 

จ ำนวน  ๕,๐๘๒,๕๐๐  บำท  เงนิชว่ยเหลือเกษตรกรผูเ้ลี้ยงปลำในกระชังจ ำนวน    

๑,๗๐๐,๖๓๖.๕๐  บำท  และโจทก์ที ่๕  ฟ้องเรียกค่ำเสียหำยเปน็เงนิช่วยเหลือเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงปลำในกระชังจ ำนวน  ๑๑,๓๔๗,๓๘๐  บำท  โจทก์ที่ ๔  และที ่๕  ได้เบกิจำ่ยเงิน 

จ ำนวนดงักล่ำวกลบัคืนมำแล้วจำกกระทรวงกำรคลัง  โจทก์ที่ ๔  และที ่๕  จึงไม่มอี ำนำจฟ้อง 

เห็นว่ำ  โจทก์ที่ ๔  และที ่๕  ได้ช ำระเงนิเปน็ค่ำจ้ำงบ ำบัดน้ ำเสียและเงินชว่ยเหลอืเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงปลำในกระชังอนัเนือ่งมำจำกเหตุดงักล่ำว  เมื่อโจทก์ที่ ๔  และที ่๕  จ่ำยเงนิจ ำนวน

ดังกลำ่วไปแลว้ก็ย่อมที่จะใชส้ิทธิในกำรฟ้องบงัคับให้จ ำเลยทั้งห้ำรว่มกันชดใช้เงนิดงักล่ำว 

คืนแก่โจทก์ที่ ๔  และที ่๕  ได้  ส่วนที่โจทก์ที่ ๔  และที ่๕  ได้รับเงินจำกกระทรวงกำรคลงั 

กลับคนืมำกเ็ป็นเรื่องของกำรจัดสรรงบประมำณของแผน่ดนิที่จะต้องด ำเนินกำรจดัสรรเงนิ 

ให้แก่สว่นรำชกำรที่ไดด้ ำเนนิกำรจำ่ยเงนิทดรองไปก่อนแล้วเทำ่นัน้  กรณหีำใช่เรือ่งกำรรบัช่วง 



 

 

 
 
 

 

- ๕๒ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

สิทธิอันเป็นผลให้โจทกท์ี่ ๔  และที่ ๕  ไม่มีอ ำนำจฟ้องจ ำเลยทั้งหำ้แต่ประกำรใดไม่  ฎีกำของ 

จ ำเลยที่ ๔  ในข้อนี้ฟังไมข่ึ้นเช่นกนั 

  อนึ่ง  ในสว่นทีโ่จทก์ที่ ๔  ถงึที่ ๖  ฟ้องให้จ ำเลยทั้งห้ำรว่มกนัชดใช ้

ค่ำเสียหำยเป็นเงินช่วยเหลอืเกษตรกรผูเ้ลี้ยงปลำในกระชังตำมมำตรกำรด ำเนนิกำร 

ให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ประสบภัย  เป็นเงินจ ำนวน     

๑,๗๐๐,๖๓๖.๕๐  บำท  ๑๑,๓๔๗,๓๘๐  บำท  และ  ๑๔,๙๔๐,๗๕๐  บำท  ตำมล ำดับ 

นั้น  เมือ่ปรำกฏว่ำโจทก์ที ่๔  ถึงที่ ๖  จ่ำยเงนิดงักล่ำวแก่เกษตรกรไปเมือ่วนัที่  ๓   

พฤษภำคม  ๒๕๕๐ จงึมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในต้นเงินดังกลำ่วนบัแต่วนัที่ได้จ่ำยเงินไป 

ที่ศำลอุทธรณ์ภำค ๑  พิพำกษำให้จ ำเลยทัง้ห้ำร่วมกันชดใช้ดอกเบี้ยของคำ่เสียหำย 

ในส่วนนี้นบัแต่วนัเกดิเหต ุ ศำลฎีกำไม่เหน็พ้องด้วย  ปญัหำดังกลำ่วเป็นข้อกฎหมำย 

อันเกี่ยวดว้ยควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  แมไ้ม่มคีู่ควำมฝ่ำยใดฎีกำ  ศำลฎีกำ 

ก็มีอ ำนำจยกขึน้วนิิจฉัยไดต้ำมประมวลกฎหมำยวธิีพิจำรณำควำมแพ่ง  มำตรำ  ๑๔๒ (๕) 

ประกอบมำตรำ  ๒๔๖   และ  ๒๔๗  

  พิพำกษำแก้เป็นว่ำ  ให้จ ำเลยทั้งห้ำรว่มกันช ำระค่ำเสียหำยแก่โจทก์ที่ ๑ 



 

 

 
 
 

 

- ๕๓ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

เป็นเงินจ ำนวน  ๑,๒๒๐,๕๗๗.๕๐  บำท  แก่โจทก์ที่ ๒  เป็นเงินจ ำนวน   

๘,๑๕๐,๙๕๗.๑๐  บำท  พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ ๗.๕  ต่อป ี ของต้นเงินจ ำนวนดังกล่ำว 

นับถดัจำกวันฟ้องเปน็ตน้ไปจนกวำ่จะช ำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๑  และท่ี ๒  ตำมล ำดับ  ให้จ ำเลย 

ทั้งห้ำร่วมกันช ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๗.๕  ตอ่ปี  ของต้นเงิน  ๑,๗๐๐,๖๓๖.๕๐  บำท   

๑๑,๓๔๗,๓๘๐  บำท  และ  ๑๔,๙๔๐,๗๕๐  บำท  ตำมล ำดบั  นับแตว่ันที่  ๓  พฤษภำคม  

๒๕๕๐  เป็นตน้ไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จแกโ่จทก์ที่ ๔  ที ่๕  และที่ ๖  ตำมล ำดบั  คำ่ฤชำธรรม

เนียมชัน้ฎีกำให้เป็นพับ  นอกจำกทีแ่ก้ให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ภำค ๑. 

 

นำยณัฏฐชัย  ไวยภำษจีรกุล 

นำงอบุลรตัน ์ ลุยวกิกัย 

นำยสุริยง  ลิ้มสถิรำนันท์    

 

 

          สุมำลี  พ/ท 



 

 

 
 
 

 

- ๕๔ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

 

 

 

 

ศำลจังหวดัอ่ำงทอง 

 นำงสำวอรนุช  อำชำทองสขุ 

 นำยปิยะวัฒน์  วฒันแสงประเสริฐ 

 

ศำลอุทธรณ์ภำค ๑ 

 นำยอ ำนำจ  พวงชมภู 

 นำงรุง่รตัน ์ วิจิตรจงกล 

 นำงปำรณ ี มงคลศริิภัทรำ 

 

 



 

 

 
 
 

 

- ๕๕ - 

      (๓๑  ทวิ) ส ำหรับศำลใช้ 

 

สุมำลี  พ/ท 

๒๙  มี.ค.  ๕๙ 

 

 


