
              คดหีมายเลขดําที่ อ.๔๖๘/๒๕๔๗ 
                  คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๔๔/๒๕๕๓ 

   ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

                                    ศาลปกครองสูงสุด 

                                                  วนัที่    ๑๕    เดือน กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 

นายไพบูลย  กองเกิด  ที่ ๑                                                 ผูฟองคดี   
  นางสาวกม  ลินทอง  ที ่๒ 
  นางกอง  รวมจิตร  ที่ ๓ 
  นายกองพันธ  แกวมาตย  ที่ ๔ 
  นางสาวกิตติมา  วองไว  ที่ ๕ 
  นายกุหลาบ  ขนานกลาง  ที่ ๖ 
  นางเกา  พวงพา  ที่ ๗ 
  นายเกี้ยว  ศรีบุญเรือง  ที่ ๘ 
  นางไข  วาปศิลป  ที่ ๙ 
  นางไข  ศรีบุญเรือง  ที่ ๑๐ 
  นางคําเปล่ียน  ยศธสาร  ที่ ๑๑ 
  นางคําเผย  คําภูเวียง  ที่ ๑๒ 
  นายคําพันธ  โหวภักดี  ที่ ๑๓ 
  นางคําสิงห  ศรีชมภพูาน  ที่ ๑๔ 
  นายเครื่อง  สุวะจันทร  ที่ ๑๕ 
  นางจอย  โสภา  ที่ ๑๖ 
  นายจักรี  คาํเสนา  ที่ ๑๗  
  นายจัน  กองเกิด  ที่ ๑๘ 

คําพิพากษา 
(อุทธรณ) 

(ต. ๒๒) 

 

/นางจันทา... 



 

 

๒ 

  นางจันทา  พิมวรรณ  ที่ ๑๙ 
  นายจันทา  ลาดพล  ที่ ๒๐ 
  นายจารุวัฒน  หรรษา  ที่ ๒๑ 
  นางจําเนียร  ตนคํา  ที่ ๒๒ 
  นายฉลาด  อุนดอนดู  ที่ ๒๓ 
  นางชอบ (บญุชอบ) โหวภักดี  ที่ ๒๔ 
  นางสาวชุตกิานต  ถินนอก  ที ่๒๕ 
  นางเชื่อง  ถนินอก  ที ่๒๖ 
  นายดํารงชยั  ไชยนิคม  ที่ ๒๗ 
  นายดี  อันทะปญญา  ที่ ๒๘ 
  นางสาวแดง  รวมจิตร  ที่ ๒๙ 
  นางตา  พวงพา  ที่ ๓๐ 
  นางสาวติ้ง  นาบง  ที่ ๓๑ 
  นายตุน  นาสมใจ  ที่ ๓๒ 
  นางสาวเตือนใจ  วองไว  ที่ ๓๓ 
  นายทวี  นานอก  ที ่๓๔ 
  นายทวี  วระโคตร  ที่ ๓๕ 
  นายทอง  ราชสีห  ที่ ๓๖ 
  นางทองเติม  รัตพลที  ที่ ๓๗ 
  นางทองบาง  ยศธสาร  ที่ ๓๘ 
  นางทองใบ  กลาหาญ  ที่ ๓๙ 
  นายทองพูน  วงคําจันทร  ที่ ๔๐ 
  นายทองพูน  สมตา  ที่ ๔๑  
  นางทองมวน  เทพโภชน  ที่ ๔๒ 
  นางทองเลื่อน  จากพิมาย  ที่ ๔๓ 
  นางทองสา  ลาดพล  ที่ ๔๔ 
  นางทองสี  นามศรี  ที่ ๔๕ 

 

 

/นางทองสี... 



 

 

๓ 

  นางทองสี  ภูชื่น  ที่ ๔๖ 
  นายทองสุข  มาไทย   ที ่๔๗ 
  นางทองสุข  วาปสิน  ที ่๔๘ 
  นายทองสูญ (สูญ) วงษคําจันทร  ที ่๔๙ 
  นายธงชัย  จากพิมาย  ที่ ๕๐ 
  นายธงชัย  ยศธสาร  ที่ ๕๑ 
  นายธงชัย  แสงโทโพธิ์  ที่ ๕๒ 
  นางนภา  พมิทรายมูล  ที่ ๕๓ 
  นางนวน  วงศคําจันทร  ที่ ๕๔ 
  นางนอย  อาจจําปา  ที่ ๕๕ 
  นายนอย  อาจจําปา  ที่ ๕๖ 
  นายนัฐพล  อุนดอนดู  ที่ ๕๗ 
  นางสาวนาง  ทาดทา  ที ่๕๘ 
  นางนาง  มทีอง  ที ่๕๙ 
  นายนิพจน  ดวงแข  ที่ ๖๐ 
  นางสาวนิรส  ดวงแข  ที ่๖๑ 
  นางสาวนุชรา  ไวมาต  ที่ ๖๒ 
  นางสาวบังอร  มูลผง  ที ่๖๓ 
  นางบัวไข  เทพโภชน  ที่ ๖๔ 
  นายบัวไข  อนุภัยพรึก  ที่ ๖๕ 
  นางบัวเงิน  ปานสีดํา  ที่ ๖๖ 
  นายบัวจันทร  คําเสนา  ที่ ๖๗ 
  นายบัวจันทร  วองไว  ที่ ๖๘ 
  นางสาวบัวพันธ  วองไว  ที ่๖๙ 
  นายบัวพันธ  วาปศิลป  ที่ ๗๐ 
  นายบัวภา  ศรีชมภูพาน  ที่ ๗๑ 
  นายบัวลอง  เลิศฤทธิ์  ที่ ๗๒ 

 
 

 

/นางบัวลา... 



 

 

๔ 

  นางบัวลา  เวียงจันทร  ที่ ๗๓ 
  นายบัวฮอง  คําโหยก  ที่ ๗๔ 
  นางสาวบาลเมือง  ภูนา  ที่ ๗๕ 
  นางบุญ  ไชยนิคม  ที่ ๗๖ 
  นายบุญ  ผุยโสภา  ที่ ๗๗ 
  นางบุญ  สีเพ็ญ  ที่ ๗๘ 
  นายบุญ  อนัทะปญญา  ที่ ๗๙ 
  นายบุญจันทร  นามศรี  ที่ ๘๐ 
  นายบุญธรรม  จนัเวยีงงาม  ที่ ๘๑ 
  นางบุญมี  กาสา  ที่ ๘๒ 
  นางบุญยัง  ลุยราช  ที่ ๘๓ 
  นางบุญรอง  หรรษา  ที ่๘๔ 
  นางบุญเรือง  แสงโทโพธิ์  ที่ ๘๕ 
  นางบุญลอง  ทาดทา  ที ่๘๖ 
  นางบุญเลิศ  ทัพวฒัน  ที่ ๘๗ 
  นางบุญสงค  รักศิลป  ที ่๘๘ 
  นายเปยง  โสภา  ที่ ๘๙ 
  นางสาวประนอม  ถินนอก  ที ่๙๐ 
  นายประนอม  หาญมนตรี  ที ่๙๑ 
  นายประไพ  ยศธสาร  ที่ ๙๒ 
  นางประมุก  กกวิลัย  ที่ ๙๓ 
  นายประวัติ  พิมทรายมลู  ที่ ๙๔ 
  นางสาวปราง  นาสมใจ  ที่ ๙๕ 
  นางสาวปราณี  ทองสา  ที่ ๙๖ 
  นางปราณี  ขันธพงษ  ที่ ๙๗ 
  นายปญญา  ปานสีดํา  ที่ ๙๘ 
  นางปดชา  พิมทรายมลู  ที่ ๙๙ 

 

 

/นายปน... 



 

 

๕ 

  นายปน  วาปสิน  ที่ ๑๐๐ 
  นางผัด  พิมทรายมูล  ที่ ๑๐๑ 
  นางพรมมา  มาไทย  ที่ ๑๐๒ 
  นายพลชัย  วงลคร  ที ่๑๐๓ 
  นางสาวพาด  วาปสิน  ที่ ๑๐๔  
  นายพิจิตร  จันทะออน  ที่ ๑๐๕ 
  นายพิชัยโย  ไชยนิคม  ที่ ๑๐๖ 
  นางพุทธ  อนัทะปญญา  ที่ ๑๐๗ 
  นายพูน  พวงพา  ที ่๑๐๘ 
  นางเพ็ญ  ถนินอก  ที ่๑๐๙ 
  นายไพทูล  ดวดขุนทด  ที่ ๑๑๐ 
  นายไพรฑูร  คํามณีจันทร  ที่ ๑๑๑ 
  นางสาวไพรนิทร  จันเวยีงงาม  ที่ ๑๑๒ 
  นายมนตรี  จันทะออน  ที่ ๑๑๓ 
  นางสาวมนเทียน  สักโคตรวัน  ที่ ๑๑๔ 
  นายมานัส  ผันผอน  ที่ ๑๑๕ 
  นายมานิตย  ลุยราช  ที ่๑๑๖ 
  นางมี  คําเสนา  ที่ ๑๑๗ 
  นางสาวยุพิน  พมิพวงศ  ที่ ๑๑๘ 
  นางรวม  จนัเวียงงาม  ที่ ๑๑๙ 
  นางสาวราตรี  อันทะปญญา  ที ่๑๒๐ 
  นางละออง  อุนทะยา  ที ่๑๒๑ 
  นางลําดวน  เทพโภชน  ที่ ๑๒๒ 
  นางสาวลํายี  นามศรี  ที ่๑๒๓ 
  นายลี  พิมทรายมูล  ที่ ๑๒๔ 
  นางสาวลุนน ี คําเสนา  ที่ ๑๒๕ 
  นางลุนนี  อนัทะปญญา  ที่ ๑๒๖ 

 

 

/นายวราวุธ... 



 

 

๖ 

  นายวราวุธ  วิศิษฐชาติ  ที่ ๑๒๗ 
  นายวสันต  ลาดพล  ที่ ๑๒๘ 
  นายวสันตุพล  ตาลพวง  ที่ ๑๒๙ 
  นายวัฒนะ  ทองสา  ที่ ๑๓๐ 
  นายวันชัย  พัดโคกกรวด  ที่ ๑๓๑ 
  นางสาววาสนา  ยศธสาร  ที่ ๑๓๒ 
  นายวาสนา  แสนบุตร  ที่ ๑๓๓ 
  นายวิชัย  ขนานกลาง  ที่ ๑๓๔ 
  นางวีระ  นามศรี  ที่ ๑๓๕ 
  นายวีระสันติ  หาญมนตรี  ที ่๑๓๖ 
  นางสาวศรี  อันทะปญญา  ที่ ๑๓๗ 
  นางสาวศรีนวล  พมิทรายมูล  ที่ ๑๓๘ 
  นายศักดา  ผุยโสภา  ที่ ๑๓๙ 
  นายสงกรานต  จํานงศิลป  ที่ ๑๔๐ 
  นายสงา  ศรีบุญเรือง  ที่ ๑๔๑ 
  นางสม  ลินทอง  ที ่๑๔๒ 
  นางสาวสมควร  พิมทรายมูล  ที่ ๑๔๓ 
  นายสมคิด  บุษบงค  ที ่๑๔๔ 
  นายสมจิตร  ทินจอง  ที่ ๑๔๕ 
  นางสมบัญ  แกวมาตย  ที่ ๑๔๖ 
  นายสมบัติ  เทียวชัยภูมิ  ที่ ๑๔๗ 
  นายสมบัติ  พิมทรายมูล  ที่ ๑๔๘ 
  นายสมบูรณ  นาบง  ที่ ๑๔๙ 
  นายสมบูรณ  พวงพา  ที ่๑๕๐ 
  นายสมบูรณ  เวียงนนท  ที่ ๑๕๑ 
  นางสมบูรณ  ภูชืน่  ที ่๑๕๒ 
  นางสาวสมภาร  ชมุแสง  ที่ ๑๕๓ 

 

 

/นายสมาน... 



 

 

๗ 

  นายสมาน  รัตพลที  ที ่๑๕๔ 
  นายสรยุทธ  ราชสีห  ที่ ๑๕๕ 
  นายสวัสดิ์  ไชยนิคม  ที ่๑๕๖ 
  นางสังเวียน  หาญมนตรี  ที่ ๑๕๗ 
  นางสาวสั่น  แกววัน  ที่ ๑๕๘ 
  นางสาวสากล  ชุมแวงวาป  ที่ ๑๕๙ 
  นางสากล  จันทะออน  ที่ ๑๖๐ 
  นางสาคร  พวงพา  ที่ ๑๖๑ 
  นายสาย  ลินทอง  ที ่๑๖๒ 
  นางสาวสายฝน  ประทุมมา  ที่ ๑๖๓ 
  นางสาวสายพิน  แสนทะวงค  ที่ ๑๖๔ 
  นางสาว  อนัทะปญญา  ที่ ๑๖๕ 
  นายสํารวย  จากพิมาย  ที่ ๑๖๖ 
  นางสํารวย  ทาดทา  ที่ ๑๖๗ 
  นางสําราญ  วงลคร  ที่ ๑๖๘ 
  นายสิงห  วาปศิลป  ที่ ๑๖๙ 
  นายสินธุชัย  ฤทธิว์ุฒิ  ที่ ๑๗๐ 
  นายสีวิลัย  ยศธสาร ที่ ๑๗๑ 
  นายสุดใจ  รักศิลป  ที่ ๑๗๒ 
  นางสาวสุดาทิพย  ราชสหี  ที่ ๑๗๓ 
  นางสุพิน  กองเกิด  ที่ ๑๗๔ 
  นางสุพิน  คาํจร  ที่ ๑๗๕ 
  นายสุทิน  วงัแพน  ที ่๑๗๖ 
  นายสุบรร  ภูชื่น  ที่ ๑๗๗ 
  นายสุบรร  วาปศิลป  ที่ ๑๗๘ 
  นายสุพัฒน  นิยม  ที่ ๑๗๙ 
  นายสุไพร  แสนสะอาด  ที่ ๑๘๐ 

 

 

/นายสุระสิทธิ์... 



 

 

๘ 

  นายสุระสิทธิ์  ทองสา  ที่ ๑๘๑ 
  นายสุริยา  พวงพา  ที่ ๑๘๒ 
  นายสุวรรณชัย  ศรีบุญเรือง  ที ่๑๘๓ 
  นายสุวัฒน  ภูชื่น  ที่ ๑๘๔ 
  นางสาวแสง  นาบง  ที่ ๑๘๕ 
  นางแสงเดือน  ราชสีห  ที่ ๑๘๖ 
  นางโสม  ตนคํา  ที่ ๑๘๗ 
  นายหนู  สุขอาษา  ที ่๑๘๘ 
  นายหนูกัน  วองไว  ที่ ๑๘๙ 
  นายหนูแดง  อันทะปญญา  ที่ ๑๙๐ 
  นางสาวหนูพิษ  อามาตสมบัติ  ที่ ๑๙๑ 
  นางหนูอินทร  ดวงแข  ที่ ๑๙๒ 
  นางหลวย  ปหมอก  ที ่๑๙๓ 
  นางหลอน  เลิศฤทธิ์  ที่ ๑๙๔ 
  นางหลาย  เทพวงค  ที่ ๑๙๕ 
  นางสงัด  จํานงศิลป  ที่ ๑๙๖ 
  นางหวาน  เวียงนนท  ที ่๑๙๗ 
  นางหัน  ดวดขุนทด  ที่ ๑๙๘ 
  นายเหรียญทอง  จํานงศิลป  ที่ ๑๙๙ 
  นายเหลือ  ไวมาต  ที่ ๒๐๐ 
  นายอดุลย  หาคํา  ที่ ๒๐๑ 
  นายอนงค  กกวิลัย  ที่ ๒๐๒ 
  นายอภินันท  ลาดพล  ที ่๒๐๓ 
  นางสาวอมรรัตน  สุขอาษา  ที่ ๒๐๔ 
  นายอวม  ภสูี  ที่ ๒๐๕ 
  นางสาวออมฤทัย  วงษละคร  ที ่๒๐๖ 
  นางอาด  ศรีบุญเรือง  ที่ ๒๐๗ 

 

 

/นางอารี... 



 

 

๙ 

  นางอารี  ผุยโสภา  ที่ ๒๐๘ 
  นายอํานาจ  ถินนอก  ที ่๒๐๙ 
  นายอุดม  เทพโภชน  ที่ ๒๑๐ 
  นายอุลัย  เวียงจันทร  ที่ ๒๑๑ 
    

 
 
องคการบรหิารสวนตําบลคํามวง  ที่ ๑ 

  เทศบาลตําบลน้ําพอง  ที่ ๒ 
  เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง  ที่ ๓                                      ผูถูกฟองคด ี
 
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
 

ผูฟองคดีทั้งสองรอยสิบเอ็ดคนย่ืนอุทธรณคําพิพากษา ในคดีหมายเลขดํา 
ที่ ๑๐๙/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ๓๑๙/๒๕๔๗ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองขอนแกน) 
  คดีนี้ผูฟองคดีทั้งสองรอยสิบเอ็ดคนฟองวา  ผูถูกฟองคดีทั้งสามไดรวมกัน
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ในวงเงิน ๒๕,๐๙๘,๖๐๐ บาท 
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลน้ําพองแลว 
แตราษฎรในพื้นที่ที่จะกอสรางไดตอตานคัดคานไมยินยอมใหดําเนินการโครงการ เปนเหตุให 
ไมสามารถดําเนินการตอได ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงขอกันงบประมาณเหลื่อมปไวเพื่อหาพื้นที่
แหงใหมในการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จึงหารือผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพื่อขอใชพื้นที่กอสรางปรับปรุงระบบขยะมูลฝอยบริเวณที่ทิ้งขยะ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ หลังจากนั้นผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีมติเมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญ 
ที่ ๒/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ใหความเห็นชอบดําเนินงานปรับปรุงระบบกําจัดขยะ
ระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในพื้นที่ ๒๒ ไร เปนพื้นที่

 

ระหวาง 

/กําจัดขยะ... 



 

 

๑๐ 

กําจัดขยะเดิมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จํานวน ๑๐ ไร และพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จํานวน ๑๒ ไร ๑ งาน ๑๐ ตารางวา การดําเนินงานตามโครงการดังกลาวเปนการกระทํา
โดยมิไดทําการประชาพิจารณกับประชาชนผูเกี่ยวของ เปนการใชอํานาจโดยไมถูกตอง 
ตามรูปแบบข้ันตอน เพราะสถานที่กอสรางแหงใหมไมตรงตามหลักเกณฑการกอสรางของ
สิ่งแวดลอม ประกอบกับหนวยงานที่เกี่ยวของก็ไมมีรายละเอียดใดๆ ที่พอจะใหความมั่นใจ
เกี่ยวกับปญหามลภาวะที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนในหมูบานใกลเคียง 
บริเวณกอสรางจํานวนหลายหมูบานที่ไดรับความเดือดรอนไดรวมกันตอตานคัดคาน 
เพราะบริเวณกอสรางอยูติดกับแหลงตนน้ําลําธารธรรมชาติ (หวยคํามะไฟ) เปนหวยสาธารณะ 
ที่ไหลหลอเล้ียงประชาชนในละแวกนั้นในการอุปโภคบริโภค รวมทั้งใชในระบบการเกษตร 
  ตอมา ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๔๓ มีโครงการวิจัยมูลฝอยคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ เขามาชี้แจง 
การกอสรางระบบกําจัดขยะซึ่งจะใชพื้นที่ในเขตบานโนนทอง รวมทั้งสอบถามความคิดเห็น
จากชาวบาน ซึ่งชาวบานโนนทอง – โนนราศรี สวนมากรอยละ ๙๐ ไมเห็นดวย  ตอมา  
ป พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกนเขารวมชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
แตชาวบานสวนมากยังไมเห็นดวย และหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไป กลุมชาวบานไดไป
สอบถามผูนําในหมูบานโนนทอง – โนนราศรี เชน ผูใหญบาน และองคการบริหารสวนตําบล 
แตไดรับแจงวาไมรู จึงไดไปสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง ซึ่งไดจัดทําเอกสาร
ข้ันตอนการดําเนินการกอสรางบอขยะ ปรากฏวารายชื่อการทําประชาพิจารณเปนรายชื่อ
ชาวบานที่ไมเคยเห็นดวยกลับมีรายชื่อวาเห็นดวย และชาวบานบางคนที่ไมไดลงชื่อและ
เขียนหนังสือไมเปนก็มีรายชื่อปรากฏในเอกสาร สรางความสงสัยใหกับชาวบานผูมีรายชื่อ 
จึงไดไปแจงความไวที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอเขาสวนกวาง หลังจากนั้นไดมีบุคคลบางกลุม 
ซึ่งเปนญาติของผูนําในหมูบานไปขมขูใหไปถอนการแจงความ ชาวบานจึงไดไปถอนการแจงความ
เพราะกลัวการขมขู เหลือเพียงรายเดียวที่ไมไดถอนการแจงความคือ นางเกา พวงพา 
ตอมา ชาวบานไดรวมตัวกันคัดคานและเดินทางไปพบผูวาราชการจังหวัดขอนแกนเพื่อย่ืน
หนังสือคัดคานโครงการในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
เปนผูรับหนังสือและประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ แตหาขอยุติไมได จึงไดมีมติใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไปดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ ปรากฏวามีแตเพียงตัวแทน

/สํานักงาน... 



 

 

๑๑ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค ๕ จึงไมสามารถหาขอยุติได ชาวบานจึงรวมตัวกันทําหนังสือ
รองเรียนตอหนวยงานตางๆ อีกหลายแหงกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง  

ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้ 
  ๑. สั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยกเลิกมติที่ประชุมในการกอสรางที่ทิ้งขยะ 
โดยไมไดรับความเห็นชอบจากราษฎร 
  ๒. สั่งใหยกเลิกการกอสรางโครงการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
ในบริเวณพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
  ผูฟองคดีมีคําขอใหศาลกําหนดมาตรการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 
โดยขอใหมีคําสั่งระงับการกอสรางที่ทิ้งขยะไวกอนในระหวางการพิจารณาคดีของศาล  
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา สถานที่กอสรางโครงการกําจัดขยะมูลฝอยที่พิพาท
อยูหางจากบริเวณชุมชนที่อยูอาศัยของผูฟองคดีประมาณ ๑ กิโลเมตร ซึ่งไมปรากฏวา 
การกอสรางไดกอใหเกิดเสียง ความสั่นสะเทือน ฝุนละออง หรือสิ่งรบกวนอยางอื่น 
อันเนื่องมาจากการกอสรางที่จะมีผลกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูฟองคดีที่อยูหาง
ออกไปประมาณ ๑ กิโลเมตร ศาลจึงยกคําขอบรรเทาทุกขชั่วคราวของผูฟองคดี ตอมา 
ผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 
อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖  
ผูถูกฟองคดีไดนําขยะเขาไปทิ้งในบริเวณบอกําจัดขยะมูลฝอยที่พิพาท กอความเดือดรอน
รําคาญแกราษฎรที่ทํานาอยูโดยรอบบอกําจัดขยะ จึงขอใหศาลสั่งระงับการนําขยะเขาไปทิ้ง 
ณ สถานที่พิพาทจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา ศาลไตสวนคูกรณีในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
และไดตรวจสอบสถานที่พิพาทพรอมกับพยานผูเชี่ยวชาญในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
เพื่อวัดระดับความดังของเสียงเครื่องจักรกลในการจัดการกําจัดขยะมูลฝอยซึ่งผูถูกฟองคดีทั้งสาม
ไดใหคํามั่นวาจะไมนําขยะไปทิ้งในบริ เวณบอกําจัดขยะมูลฝอยที่พิพาทอีกตอไป 
ในระหวางการพิจารณาคดีนี้ ผูฟองคดีจึงไมติดใจและขอถอนคําขอใหศาลกําหนดมาตรการ
บรรเทาทุกขชั่วคราว 
  ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับฟองผูฟองคดีบางราย คือ นายนัฐพล  
อุนดอนดู ผูฟองคดีที่ ๕๗ และนางสาวสายพิน แสนทะวงค ผูฟองคดีที่ ๑๖๔ ซึ่งเปนผูเยาว 
และไมสามารถแสดงหลักฐานเกี่ยวกับชื่อและที่อยูของผูแทนโดยชอบธรรมที่ศาลจะแจง

/คําสั่งอนุญาต... 



 

 

๑๒ 

คําสั่งอนุญาตใหผูเยาวฟองคดีดวยตนเองไดตามขอ ๒๗ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ผูถูกฟองคดีทั้งสามใหการวา  โครงการกอสรางบอฝงกลบขยะมูลฝอยของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ภายใตมาตรการเพิ่มคาใชจายภาครัฐเพื่อ
กระตุนเศรษฐกิจ ปงบประมาณ ๒๕๔๒ เปนเงิน ๒๕,๐๙๘,๖๐๐ บาท ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดดําเนินการจัดซื้อเครื่องจักรกลและอุปกรณไปแลวจํานวน ๗ ,๐๔๓ ,๓๐๐ บาท  
เหลืองบประมาณจํานวน ๑๘,๐๕๕,๓๐๐ บาท เปนคากอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
ซึ่งเดิมจะสรางในเขตพื้นที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในพื้นที่แหงใหมที่บานคํามืดใตและ 
พื้นที่ทิ้งขยะเดิมที่บานหนองหารจาง แตถูกราษฎรในพื้นที่คัดคาน จึงขอความรวมมือ 
ขอใชสถานที่ทิ้งขยะของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จํานวน ๑๐ ไร ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลเขาสวนกวาง  
หมูที่ ๑ (๙) อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ปจจุบันบริเวณนี้ไดเปล่ียนแปลงเขตการปกครอง
เปนหมูที่ ๕ ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน อยูในเขตรับผิดชอบของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซึ่งการขอใชสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เนื่องจากเปนสถานที่
เหมาะสมในการกอสราง องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งสามสามารถใชเปนที่กําจัดขยะ
รวมกันและถูกหลักสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งสาม
ตางก็มีมติเห็นชอบใหใชสถานที่ทิ้งขยะเดิมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนที่กอสรางระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยใหม ปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคํามวง
ไดลงมติอนุญาตใหใชสถานที่ได สภาเทศบาลตําบลเขาสวนกวางก็ลงมติเห็นชอบ 
ใหสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยใหมในที่ทิ้งขยะเดิม ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดขอที่ดิน 
อีกหนึ่งแปลงจํานวนเนื้อที่ ๑๒ ไร ๑ งาน ๑๐ ตารางวา จากสํานักงานปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมจังหวัดขอนแกนอันเปนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
กลุมที่ ๓๕๘๓ โครงการปาเขาสวนกวาง  (อี) ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง  
จังหวัดขอนแกน เพื่อเพิ่มเติมพื้นที่ทิ้งขยะที่มีอยูเดิม ๑๐ ไร ทําใหมีพื้นที่โครงการ 
ระบบกําจัดขยะรวมจํานวน ๒๒ ไร สามารถรองรับการกําจัดขยะมูลฝอยของประชากร 
ในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งสามแหงรวมกันในอนาคต โครงการกอสรางนี้ถือวา
เปนความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมกัน

/จึงไดมี... 



 

 

๑๓ 

จึงไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน ซึ่งแสดงถึงความรวมมือขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นรวมกัน สอดคลองกับนโยบายและแผนสงเสริมใหมีการใชพื้นที่และมีการจัดการ
สิ่งแวดลอมรวมกันในระดับทองถิ่น ทั้งยังประหยัดงบประมาณของรัฐและไดใชประโยชน 
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางสูงสุดเปนประโยชนตอประชาชนเปนสวนรวม 
  ความจําเปนในการจัดสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ดังกลาว สืบเนื่องจาก
สถานที่ที่ใชเปนที่ทิ้งขยะเดิมผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใชเปนเพียงสถานที่ทิ้งขยะโดยไมมีการ 
กลบฝง และใชวิธีการเผาทําลายเมื่อขยะมีปริมาณเปนจํานวนมาก จึงยังไมถูกสุขลักษณะ 
และอนามัยสิ่ งแวดลอมนัก ทั้ งนี้  โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยใหมนี้ 
ตามแบบแปลนการกอสรางจะมีองคประกอบหลายอยาง อาทิ บอฝงกลบขยะมูลฝอย  
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ระบบระบายน้ําฝน ระบบระบายกาซ บอตรวจสอบคุณภาพ
น้ําใตดิน แนวพื้นที่ฉนวน อาคารและระบบสาธารณูปโภค เปนตน ทั้งมีเครื่องจักร อุปกรณ 
ในการดําเนินงานกําจัดขยะตามรูปแบบที่ถูกสุขลักษณะและทันสมัยดีกวาเดิมเปนอันมาก 
ยอมเปนประโยชนแกประชาชนในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งสามแหง 
ขณะนี้การกอสรางระบบกําจัดขยะดังกลาวนี้ไดดําเนินการกอสรางมารอยละ ๘๐ ถึง      
รอยละ ๙๐ แลว ในสวนของพื้นที่การกอสรางจะมีผลตอสภาพสิ่งแวดลอมหรือไม เพียงใด นั้น  
ผูถูกฟองคดีทั้งสามขอยืนยันวาไมมีผลกระทบแตอยางใด เนื่องจากกอนเริ่มโครงการ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดขอความรวมมือไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ใหทําการศึกษาและประเมินผลกระทบและหามาตรการปองกันและลดผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการแลว โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยแหงใหมนี้
จึงเปนประโยชนตอสวนรวมเปนอยางย่ิง ไมมีเหตุที่จะตองระงับการกอสรางหรือยกเลิก 
แตอยางใด  เนื่องจากในปจจุบันเขตทองที่ตํ าบลน้ํ าพองมีปริมาณขยะที่ตองเก็บ 
มีจํานวนถึง ๓ ตัน ตอวัน สวนในเขตทองที่ตําบลเขาสวนกวางมีปริมาณขยะที่ตองเก็บ 
ถึงจํานวน ๕ ตัน ตอวัน สําหรับประชาชนในเขตตําบลคํามวงใชวิธีการทิ้งและเผาทําลายเอง
ในแตละครัวเรือน ขณะนี้ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตองใชสถานที่อื่นในการ 
ทิ้งขยะอยู นอกจากนี้ การกอสรางดําเนินการมาจนแลวเสร็จ การขอระงับและขอยกเลิก 
การกอสรางของผูฟองคดียอมเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐอันเปนเงินที่ไดมาจาก
ภาษีของประชาชนโดยใชเหตุ แตหากโครงการไดดําเนินการกอสรางจนแลวเสร็จ 
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ยอมเห็นไดวาจะกอเกิดประโยชนแกสวนรวมย่ิงกวา หากมิฉะนั้นแลวการทิ้งขยะปริมาณมาก
ดังกลาวตอวันในที่ทิ้งเดิมที่กําลังกอสรางยอมกอใหเกิดกลิ่นพึงรังเกียจ และอาจเปนการ 
แพรระบาดของเชื้อโรคได เนื่องจากจะเปนแหลงเพาะพันธุโรคจากแมลงวัน แมลงสาบ หนู  
และยุง เปนตน  ตามที่ผูฟองคดีอางวา โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยนี้กระทบตอ
ประชาชนในหมูบานใกลบริเวณกอสรางและกระทบตอแหลงน้ําตามธรรมชาตินั้น  
ผูถูกฟองคดีทั้งสามขอเรียนวาไมเปนความจริง เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตางเห็นดวย 
ที่จะไดมีแหลงกําจัดขยะมูลฝอยที่ทันสมัยถูกหลักวิชาการ ดีกวาเดิมที่ทําอยางไมถูกสุขลักษณะ  
สงกล่ินเหม็นนารังเกียจ โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยนี้เปนไปตามหลักวิชาการ 
ไมกระทบตอสภาพแวดลอม รวมทั้งตนน้ําลําธาร และทําใหสภาพชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนโดยสวนรวมดีข้ึนอยางแนนอนในอีกหลายสิบปขางหนา แตถาไมมีสถานที่ทิ้งขยะ
ในปจจุบันนี้ ประชาชนในทองถิ่นทั้งสามยอมเดือดรอนอยางแนนอนจากกองขยะที่กองอยูหนา
แตละครัวเรือนและไมมีที่ทิ้ง  จากการตรวจสอบรายชื่อผูฟองคดี จํานวน ๒๑๑ คน ซึ่งอางวา 
มีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่ตําบลคํามวงนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดขอความรวมมือตรวจสอบ
ภูมิลําเนาของผูฟองคดีไปยังนายทะเบียนจังหวัดขอนแกน พบวามีผูฟองคดีจํานวน ๑๙๗ คน 
เทานั้นที่ปรากฏรายชื่อและตรวจไดเพียง ๑๘๓ คน  
  นอกจากคําใหการรวมของผูถูกฟองคดีทั้งสามแลว ผูถูกฟองคดีแตละราย 
ไดทําคําใหการเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับตน ดังนี้  

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหการวา ไดรับหนังสือจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามหนังสือ 
ที่ ขก ๗๔๐๑/๕๔๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๓ หารือแนวทางการปรับปรุงระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยและขออนุญาตเขาไปดําเนินการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลคํามวง โดยแจงวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ภายใตมาตรการเพิ่มคาใชจายภาครัฐเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจปงบประมาณ ๒๕๔๒ ในวงเงิน ๒๕,๐๙๘,๖๐๐ บาท เพื่อดําเนินโครงการกอสราง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลน้ําพอง ณ บานคํามืดใต ตําบลน้ําพอง  
แตไมสามารถดําเนินการกอสรางได เนื่องจากราษฎรในพื้นที่กอสรางตอตานคัดคาน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวาพื้นที่ทิ้งขยะของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซึ่งอยูในพื้นที่
รับผิดชอบของผูถูกฟองคดีที่ ๑ (หมูที่ ๕ บานโนนทอง) เปนพื้นที่ที่เหมาะสมในการ
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ปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยใหถูกหลักสุขาภิบาล และสามารถปรับปรุงพื้นที่ดังกลาว 
ใหมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมลดลงได ประกอบกับสามารถลดตนทุนในการดําเนินการ
กําจัดขยะ และสอดคลองกับนโยบายและแผนการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๙ จึงไดขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เขาไปดําเนินการโครงการดังกลาวในเขตพื้นที่ ตอมา ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๓ 
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลคํามวงไดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องขอหารือ
แนวทางการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยมีผูแทนผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ผูรับผิดชอบโครงการ และผูแทนผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซึ่งเปนเจาของพื้นที่ทิ้งขยะ ผูใหญบานโนนทอง 
หมูที่ ๕ ซึ่งเปนหมูบานที่ตั้งโครงการ ผูใหญบานโนนราศรี หมูที่ ๑๓ พื้นที่ใกลเคียง 
มารวมประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติใหนําเรื่องเสนอตอที่ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลคํามวงพิจารณาใหความเห็นวาควรอนุญาตหรือไม และเห็นวากรณีนี้เปน
การทํากิจการนอกเขตเทศบาลของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และเปนการทํากิจการรวมกันกับ
หนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น คือ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กิจการดังกลาวเปนกิจการ 
ที่ตองทํา และเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
กลาวคือ ตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ (๗) และมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ สภาองคการบริหารสวนตําบลคํามวงไดมีการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๓ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ เพื่อพิจารณาญัตติ
การขอหารือแนวทางปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยและการขออนุญาตเขามาดําเนินการ
ปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลน้ําพองในเขตพื้นที่องคการบริหาร 
สวนตําบลคํามวง มีสมาชิกมาประชุม ๒๕ คน ไมมาประชุม ๑ คน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ดวยคะแนนเสียง ๒๓ ตอ ๒ เสียง อนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เขามาดําเนินการตามโครงการ
ปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคํามวงได การประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลคํามวงเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายแลว จึงมิอาจยกเลิกมติ 
ที่ประชุมสภาตามคําฟองของผูฟองคดีได  
  ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหการวา  การกอสรางบอกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่บริเวณ
บานคํามืดใตซึ่งเปนพื้นที่ใหม หรือพื้นที่ทิ้งขยะเดิมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่บานหนองหารจาง
ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากราษฎรในบริเวณใกลเคียงพื้นที่ดังกลาวทั้งสองแหง
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คัดคานการกอสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการปรับปรุง
พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซึ่งผลการสํารวจพบวาประชาชนรอยละ ๗๓ 
เห็นดวย และรอยละ ๒๗ ไมเห็นดวย 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหการวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เมื่อครั้งยังมีฐานะเปนสุขาภิบาล
เขาสวนกวางไดซื้อที่ดินจากนายสมชาติ คุณกิตติ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๕  
จํานวน ๑๐ ไร ตั้งอยูที่ตําบลเขาสวนกวาง หมูที่ ๑ (๙) อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ปจจุบัน
เปล่ียนเขตการปกครองเปนหมูที่ ๕ ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  
มีระยะทางหางจากเขตการปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ประมาณ ๒ กิโลเมตร  
ตั้งอยูในเขตการปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เมื่อครั้งมีฐานะเปนสภาตําบลคํามวง  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนที่ทิ้งขยะมูลฝอยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามหนาที่ที่กําหนดไวใน
มาตรา ๕๐ (๓) แหงพระราชบัญญัติ เทศบาล พ .ศ .  ๒๔๙๖ และผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ไดใชประโยชนในที่ดินดังกลาวตั้งแตไดสิทธิครอบครองมาจนถึงประมาณตนเดือน
พฤษภาคม ๒๕๔๕ ระยะเวลาประมาณ ๑๐ ป สําหรับรองรับขยะมูลฝอยในเขตการปกครอง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จํานวน ๒,๔๐๗ ครัวเรือน และมีประชากร ๑๐,๒๒๘ คน มีขยะมูลฝอย
ประมาณ ๕ ตัน ตอวัน และมีการกําจัดอยางไมถูกวิธีและหลักสุขาภิบาล กอใหเกิด
ผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดินและน้ําใตดิน ตลอดจนกระทบตอสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดลอมของผูที่ทําการเกษตรอยูขางเคียงตลอดมาตั้งแตใชประโยชนดังกลาวเปนตนมา 
อีกทั้งเปนแหลงเพาะพันธุโรคจากแมลงและสัตวตางๆ ตอมาเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๓  
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดรับหนังสือจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามหนังสือที่ ขก ๗๔๐๑/๕๐๐ ลงวันที่ 
๕ กันยายน ๒๕๔๓ ขอหารือแนวทางการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม โดยแจงวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ในวงเงิน ๒๕,๐๙๘,๖๐๐ บาท เพื่อดําเนิน
โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตเนื่องจากราษฎรในพื้นที่
กอสรางตอตานคัดคานไมยินยอมใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการตามโครงการดังกลาว  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวาเปนโครงการที่สําคัญในการแกไขปญหามลพิษดานขยะสิ่งแวดลอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดขอขยายระยะเวลาดําเนินการตอสํานักนโยบายและ

/แผนสิ่งแวดลอม... 



 

 

๑๗ 

แผนสิ่งแวดลอม โดยจะพิจารณาจัดหาสถานที่ดําเนินการแหงใหมตอไป และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เห็นวาพื้นที่ทิ้งขยะของผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนพื้นที่ที่เหมาะสมในการปรับปรุงระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยใหถูกหลักสุขาภิบาลและสามารถปรับปรุงพื้นที่ดังกลาวใหลดผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๙ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดขอหารือแนวทางการปรับปรุงระบบกําจัดขยะรวม 
โดยใชงบประมาณกอสรางจากงบประมาณสนับสนุนของสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
ทั้งสิ้น ๑๘,๐๕๕,๓๐๐ บาท ในการกอสรางปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอย และขอให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาอนุญาตใหใชพื้นที่ที่ทิ้งขยะเดิมและพิจารณาขยายพื้นที่ให
เหมาะสมกับโครงการกอสราง ตอมา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดเรียก
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๔๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ 
ขอหารือแนวทางการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีสมาชิกสภา
เทศบาลมาประชุม ๑๒ คน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลเขาสวนกวางเปนผูเสนอ และที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบและใหปรับปรุงพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทั้งนี้  
ไดพิจารณาจากแบบจําลองของระบบกําจัดขยะซึ่งมีองคประกอบหลายประการ เชน  
บอฝงกลบขยะมูลฝอย ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ระบบระบายน้ําฝน ระบบระบายกาซ 
บอตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน แนวพ้ืนที่ฉนวน อาคารและระบบสาธารณูปโภค เปนตน 
ตอมา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดเรียกประชุมผูนําชุมชนและ
ผูใหญบานในเขตการปกครองจํานวน ๑๐ หมูบาน ๓ ชุมชน เพื่อพิจารณาการปรับปรุง
ระบบกําจัดขยะรวม มีผูมาประชุม ๑๐ คน มติที่ประชุมเห็นชอบ และเมื่อวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดขอใชที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอมจํานวน ๑ แปลง เนื้อที่รวม ๑๒ ไร ๑ งาน ๑๐ ตารางวา ซึ่งเปนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม กลุมที่ ๓๕๘๓ โครงการปาเขาสวนกวาง (E) ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแกน แปลงเลขที่ ๑๐ เพื่อเพิ่มเติมจากพื้นที่ที่ทิ้งขยะเดิมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ตอมา เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ ผูถูกฟองคดีทั้งสาม นายอําเภอเขาสวนกวาง 
นายอําเภอน้ําพอง และผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ไดลงนามในบันทึกขอตกลงเพื่อความรวมมือ
การจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมกัน ซึ่งเปนความรวมมือในการจัดการขยะมูลฝอย 
ตั้งแต ๑๕ ปข้ึนไป โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนแกนนําในการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม 

/ผูถูกฟองคดีที่ ๓... 



 

 

๑๘ 

ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนผูรับผิดชอบพื้นที่จัดการขยะ และใหผูถูกฟองคดีทั้งสามนําขยะมูลฝอย 
ไปทิ้งที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดรับหนังสือจากจังหวัดขอนแกน  
ที่ ขก ๐๐๑๔/๑๔๕๙๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แจงวาอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ใชที่ดินเพื่อปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะใหถูกหลักสุขาภิบาลไดจนเสร็จสิ้นโครงการ  
โดยไมตองเรียกเก็บคาตอบแทนการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งกอนที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมจะพิจารณาอนุญาตใหใชพื้นที่ดังกลาว ไดมีการพิจารณารายละเอียด 
หลายประการ เชน การศึกษาผลกระทบเบื้องตนเพื่อประเมินผลกระทบเบื้องตน และหามาตรการ
ปองกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ซึ่งจัดทําโดยโครงการวิจัยมูลฝอย  
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน การตรวจสอบเบื้องตนโครงการกอสราง 
โดยกรมควบคุมมลพิษ เปนตน  โดยเหตุผลในขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่กลาวขางตน  
ขอศาลไดพิจารณาและพิพากษายกฟองของผูฟองคดี 
  ผูฟองคดีทั้งสองรอยสิบเอ็ดคนคัดคานคําใหการวา  สถานที่กอสรางระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยรวมนั้นเปนสถานที่ไมเหมาะสมในการกอสรางบอกําจัดขยะดวยเหตุผล 
คือ การกอสรางบอกําจัดขยะขวางทางเดินของน้ําที่มีอยูตามธรรมชาติ ดังเห็นไดจากแบบแปลน
ในการกอสรางบอกําจัดขยะระบุการกอสรางทอลอดระบายน้ํากึ่งกลางของบอกําจัด 
ขยะทั้งสอง เพราะเปนรองน้ําธรรมชาติเดิม ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ที่ผูถูกฟองคดีนํามากลาวอางในรายงานการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 
เปนการประเมินอยางคราวๆ ขอมูลขาดความละเอียดทางวิชาการอยูมาก อีกทั้งไมปรากฏ
หลักฐานในคําใหการของผูถูกฟองคดีทั้งสามวา เอกสารรายงานการศึกษาผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามไดนํามากลาวอางนั้นไดรับการตรวจสอบ
พิจารณาจากหนวยงานผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของหรือไม อยางไร และถาหากเปนการรายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) จะตองไดรับการตรวจอนุมัติจากสํานักงานแผน
และนโยบายสิ่งแวดลอม (ที่ถูกคือ สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม) กอนดําเนินโครงการ 
ดังนั้น ขอมูลในรายงานการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) จึงอาจ 
ขาดรายละเอียดบางประการที่จําเปนตอการวิเคราะห และมีขอมูลไมเพียงพอในการ
ออกแบบกอสรางที่ชวยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงตามขอกลาวอาง เชน ขอมูลลักษณะ
ภูมิอากาศที่ระบุไววา “ลักษณะภูมิอากาศของอําเภอเขาสวนกวางและพื้นที่โดยรอบโครงการ 

/..มีปริมาณน้ําฝน... 
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..มีปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยปละ ๑,๑๘๘ ม.ม. ...” โดยมิไดระบุวาเอาขอมูลหรือสถิตินี้มาจาก
แหลงใด และคาเฉลี่ยปริมาณน้ําฝนที่นํามากลาวอางนั้นคิดมาจากสถิติปริมาณน้ําฝน
ยอนหลังไปกี่ป เฉพาะคาเฉลี่ยปริมาณน้ําฝนที่ผูฟองคดีขอสถิติมาจากสํานักงานเกษตร
อําเภอเขาสวนกวาง ซึ่งถือเปนแหลงขอมูลที่อยูในพื้นที่ที่เปนแหลงอางอิงไดใกลเคียงที่สุด  
มีการรวบรวมสถิติปริมาณน้ําฝนยอนหลังไปเพียง ๖ ป จากป พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง ป พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
ในพื้นที่เขตอําเภอเขาสวนกวางมีปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย ๑,๓๔๗ ม.ม. ตอป ซึ่งปริมาณน้ําฝน
เฉล่ียตอปเปนขอมูลสําคัญที่จะนําไปคํานวณหาปริมาณน้ําไหลในรองน้ําตามธรรมชาติวา 
มีปริมาณกี่ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง และการออกแบบคันดินที่สรางขึ้นในบริเวณรอบบอและ 
ทอลอดกึ่งกลางบอจะสามารถตานแรงของน้ําที่ไหลตามธรรมชาติไดเทาไร อยางไร  
ขอมูลที่กลาวอางจึงขาดความนาเชื่อถือในทางวิชาการ  ขอมูลดานอุทกวิทยาและแหลงน้ําผิวดิน
ที่ระบุในเอกสารรายงานการศึกษาผลกระทบเบื้องตนวา “ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่
โครงการลาดเอียงจากทางเขาโครงการลงสูทิศตะวันออกเฉียงใต ทําใหทิศทางน้ําฝนระบาย
ไปตามทิศทางดังกลาว...บริเวณพื้นที่ใกลโครงการมีแหลงน้ําผิวดินเปนลําหวยสายเล็กๆ  
อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต อยูหางประมาณ ๒๐๐ เมตร คือ ลําหวยคํามืด...” การอางชื่อ
ลําหวยดังกลาวไมถูกตอง ทั้งนี้ เพราะจากคําบอกเลาของชาวบานลําหวยที่กลาวถึงนี้ 
คือลําหวยคํามะไฟ ซึ่งอยูหางจากที่กอสรางบอกําจัดขยะเพียง ๒๐๐ เมตร ลักษณะของ
ความลาดเอียงของพื้นที่ทําใหน้ําฝนมีทิศทางไหลไปทางลําหวยคํามะไฟซึ่งอยูทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการนั่นเอง  พื้นที่กอสรางบอกําจัดขยะอยูใกลกับแหลงทองเที่ยว
ตามธรรมชาติ เพราะอยูใกลกับเขาสวนกวางซึ่งอยูหางจากพื้นที่โครงการเพียง ๔ กิโลเมตร 
ทางทิศตะวันออกของโครงการ และระบุไวในแผนพัฒนาตําบลวาจะปรับปรุงเพื่อเปน 
แหลงทองเที่ยว ภูเขาสวนกวางมีถ้ําพระเดช (ถ้ําขี้เกีย) โดยจะจัดทําจุดชมวิวและบูรณะ
สถานที่ภายในถ้ํา นอกจากนั้นจะจัดทําทํานบดินกั้นลําหวยบริเวณตนลําหวยคํามะไฟ 
หมูบานโนนทอง หมูที่ ๕ เพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจประจําหมูบาน
และตําบล  การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามกลาวอางวา การใชสถานที่กอสรางบอกําจัดขยะ 
ไดผานความเห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งสามนั้น ผูฟองคดีเห็นวา  
แมผูถูกฟองคดีทั้งสามเปนผูมีอํานาจหนาที่ ในการปกครองดูแลบริหารการจัดการ 
สวนทองถิ่นตามกฎหมายการปกครองสวนทองถิ่นก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

/ก็ชอบที่จะ... 
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ก็ชอบที่จะตองปฏิบัติใหเปนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๕๙ ที่ไดกําหนดไววา กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจ
มีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด
ที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้
ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ แตผูถูกฟองคดีทั้งสาม
ก็มิไดดําเนินการตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว ไมปรากฏหลักฐานวาไดดําเนินการ
จัดทําประชาพิจารณอยางถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย แลวหรือไม แมยังมิไดมีกฎหมาย
บัญญัติ ข้ึนมาใช แตก็มีกฎหมายใกลเคียงอยางย่ิงในเรื่องดังกลาวไดกําหนดใชแลว 
ในปจจุบันตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดย 
วิธีประชาพิจารณ พ.ศ. ๒๕๓๙ การไมดําเนินการประชาพิจารณของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ถือเปนการละเมิดสิทธิของผูฟองคดีที่รัฐธรรมนูญรับรองไว ผูฟองคดีเปนผูทรงสิทธิโดยชอบ
ที่จะยกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อใชสิทธิทางศาล ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว นอกจากนั้นในคําใหการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ อางวาไดรับฟง
ความคิดเห็นของผูใหญบานโนนทอง หมูที่ ๕ แตแทจริงแลวเปนการจัดทําบันทึกการประชุม
ชาวบานโนนทองขึ้นเองโดยมิไดมีระเบียบวาระสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการกอสรางบอขยะ 
ที่บานโนนทองแตประการใด และนายจันทา ลาดพล ผูฟองคดีที่ ๒๐ ขณะนั้นเปนผูชวย
ผูใหญบานเปนพยานยืนยันไดวาผูใหญบานโนนราศรีก็เขียนขึ้นเองในระหวางการเดินทางไปประชุม
ประจําเดือนที่ที่วาการอําเภอเขาสวนกวาง โดยมิไดมีการสอบถามความคิดเห็นราษฎรตามที่
กลาวอาง 
  กรณีที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามยืนยันวาการกอสรางบอกําจัดขยะในพื้นที่ดังกลาว
จะไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพราะไดขอความรวมมือไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหทํ าการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอมเบื้ องตน  
โดยหามาตรการปองกันและลดผลกระทบตอสิ่ งแวดลอมที่ อาจเกิดขึ้นจากการ 
ดําเนินโครงการแลว ผูฟองคดีเห็นวา ตามมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ใหความคุมครองสิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหการดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอม 
ที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ตามที่
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กฎหมายบัญญัติ การดําเนินโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมจะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็นประกอบกอนมีการ
ดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายยอมไดรับความคุมครอง ดังนั้น ผูฟองคดีเห็นวาการกอสราง 
บอกําจัดขยะมูลฝอยที่ดําเนินการอยูของผูถูกฟองคดีทั้งสาม ตองเปนสถานที่สามารถ 
รองรับปริมาณขยะไดไมต่ํากวาวันละ ๘ ตัน เฉพาะขยะที่นํามาจากเทศบาลตําบลน้ําพองและ
เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง ยังไมรวมขยะจากองคการบริหารสวนตําบลคํามวง การดําเนิน
โครงการดังกลาวจึงมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางแนนอน ทั้งเรื่องอากาศเสีย 
คุณภาพน้ําใตดิน การเปนแหลงแพรระบาดของเชื้อโรคและพาหะของโรค ปริมาณรถขนขยะ
ก็จะสงเสียงรบกวนบุคคลในชุมชน และสงผลกระทบดานสังคมและคนในชุมชนมีความ
แตกแยกในเรื่องการกอสรางบอกําจัดขยะอีกดวย  ดังนั้น ผูถูกฟองคดีทั้งสามตองปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญในเรื่องการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมกอนการ
ดําเนินโครงการ รวมทั้งใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม 
และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการดานสิ่ งแวดลอมใหความเห็นประกอบกอน 
การดําเนินโครงการดังกลาว เมื่อไมมีการกระทําดังกลาวผูฟองคดีชอบที่จะใชสิทธิตาม
มาตรา ๒๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ผูฟองคดีไดสอบถามไปยังหนวยงาน 
ผูมีหนาที่รับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม คือ กองวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม สํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ไมไดรับคําตอบวาวิธีปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมีระเบียบ
กฎหมายใหปฏิบัติอยางไร และที่เคยปฏิบัติมาเปนอยางไร สวนการศึกษาและประเมินผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Evaluationn:nIEE) จะถือเปนการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมตามรัฐธรรมนูญหรือไมก็เปนปญหาขอกฎหมาย 
การจัดทํามักใชขอมูลเบื้องตนที่มีอยูหรือขอมูลที่สามารถหาไดทันทีเปนการศึกษาเพื่อให
ทราบวาจะตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 
Assessmentt:tEIA) ตอไปหรือไม ไมปรากฏวาไดสงเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบ
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สิ่งแวดลอมเบื้องตนใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมตรวจสอบเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตอไปหรือไม  แมจังหวัดขอนแกนจะมิไดถูกกําหนดใหเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม  
แตการทํารายงานการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเบื้องตนก็ควรดําเนินการตามหลักกฎหมาย
ใกลเคียงอยางย่ิง ซึ่งมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง 
กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการ และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทาง ในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
บริเวณจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๓ เอกสารรายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนที่วาจัดทําในนามของโครงการวิจัยมูลฝอย  
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มิไดระบุชื่อวาผูใดเปนผูจัดทํา ซึ่งมิได 
มีการจัดทําในนามของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เปนนิติบุคคลแตอยางใด บุคคลที่จะจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไดจะตองเปนนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตใหเปน
ผูมีสิทธิทํารายงานฯ ซึ่งจะระบุชื่อเปนผูชํานาญการ สําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกนมี
ผูชํานาญการที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
สามคน ไดแก นางวันเพ็ญ วิโรจนกูฏ นายจิรศักดิ์ จินดาโรจน และนายฉลอง บัวผัน 
  ตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อางวา จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ตอการปรับปรุงพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผลการสํารวจรอยละ ๗๓  
เห็นดวยกับการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอย ไมเห็นดวยรอยละ ๒๗ จึงบอกไดวา
ประชาชนอยากเห็นสภาพการจัดการที่ดี ข้ึน หากพิจารณาจากคําถามแลวจะเห็นวา
ประชาชนในเขตพื้นที่การกอสรางเห็นดวยที่จะปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะเดิมที่อยูในสภาพ 
ไมถูกสุขลักษณะใหดีข้ึน แตไมไดเห็นดวยกับการปรับปรุงขยายพื้นที่เพื่อใชเปนที่กําจัด 
ขยะมูลฝอยรวมกันระหวางผูถูกฟองคดีทั้งสาม จากผลการสํารวจการศึกษาผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมเบื้องตนไดรายงานไววามีผูไมเห็นดวยรอยละ ๕๘ และมีผูเห็นดวยเพียงรอยละ ๔๒ 
เทานั้น เปนสิ่งยืนยันไดวาประชาชนไมตองการใหมีการปรับปรุงขยายพื้นที่ทิ้งขยะจากเดิม 
จึงเห็นไดวาผูถูกฟองคดีทั้งสามไดรวมกันใชอํานาจหนาที่ละเมิดสิทธิของผูฟองคดี 
ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รับรองไว  จึงขอใหศาลพิจารณา
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยกเลิกมติที่ประชุมในการกอสรางที่ทิ้งขยะที่ราษฎรไมเห็นชอบ 

/และใหศาล... 



 

 

๒๓ 

และใหศาลสั่งยกเลิกโครงการกอสรางปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยในบริเวณที่ทิ้งขยะ
เดิมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดวย 
  ผูถูกฟองคดีไดชี้แจงเพิ่มเติมตอศาลวา  ไดมีการทําสัญญากอสรางเมื่อวันที่ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยแบงงานออกเปน ๑๗ งวด และมีการสงมอบงานแลว ๒ ครั้ง  
ครบกําหนดสิ้นสุดการกอสรางตามสัญญาในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
แจงวาหางหุนสวนจํากัด ฉัตรชัยเจริญ ผูรับจาง ไดดําเนินการกอสรางงานแลวเสร็จและ
คณะกรรมการตรวจรับงานจางเหมาไดตรวจรับงานไวเรียบรอยแลว โดยไดเบิกจายเงิน
คาจางใหผูรับจางแลว 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหการเพิ่มเติมในทํานองเดียวกับคําใหการ และมีขอเท็จจริงเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่กอสรางบอกําจัดขยะมูลฝอยวา  กอนที่จะดําเนินการปรับปรุง  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดขอความรวมมือจาก ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน อาจารยประจําภาควิชา
วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหชวย
วางแผนจัดการขยะมูลฝอยพรอมทั้งออกแบบกอสรางปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
ใหถูกหลักวิชาการ แบบแปลนที่ไดออกแบบนั้นไมไดกอสรางขวางทางเดินของรองน้ําที่มีอยูเดิม
ตามธรรมชาติแตอยางใด ซึ่งสภาพเดิมของพื้นที่มีจุดที่ต่ําสุดและสูงกวากันอยู เมื่อมีฝนตก
ในปริมาณมากน้ําจะไหลจากที่สูงกวาไปยังที่ต่ํากวา ไมใชรองน้ําตามธรรมชาติหรือมีน้ําขัง
ในฤดูแลงแตอยางใด ซึ่งจากสภาพพื้นที่ดังกลาวผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงใหผูออกแบบ
ดําเนินการจัดใหมีรางระบายน้ําฝนไวเพื่อรองรับน้ําฝนในเขตโครงการและพื้นที่ขางเคียง 
โดยไดออกแบบเปนรางระบายน้ํารอบพื้นที่โครงการและไหลลงสูรางระบายน้ําตรงกลางพื้นที่ 
สําหรับน้ําฝนที่ตกลงสูพื้นที่บอฝงกลบถือวาเปนน้ําชะมูลฝอย ซึ่งจะถูกรวบรวมโดยทอ
รวบรวมน้ําที่พื้นบอไปบําบัดยังบอบําบัดน้ําเสียเพื่อปรับปรุงใหน้ํามีคุณภาพตามมาตรฐาน
กอนที่จะระบายลงสูรางระบายน้ํา โดยน้ําชะมูลฝอยนี้จะมีปริมาณมากในชวงฤดูฝนเทานั้น 
และหากมีฝนตกหนักมากจะดําเนินการโดยใชเครื่องสูบน้ําสูบจากบอสุดทาย หมุนเวียนกลับ
เขาไปยังบอขยะกอน ดังนั้น จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาการกอสรางปรับปรุงระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยดังกลาวไมไดกอสรางขวางทางเดินของรองน้ําที่มีอยูตามธรรมชาติแตอยางใด 
และเปนสถานที่ที่เหมาะสมในการกอสรางปรับปรุงเปนที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ
และถูกหลักสุขาภิบาล  กรณีการดําเนินโครงการโดยไมไดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

/(ประชาพิจารณ)... 



 

 

๒๔ 

(ประชาพิจารณ) ตามมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้น 
ในวันที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคํามวง เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓  
ที่พิจารณาโครงการดังกลาว ยังไมมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนตามมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว แตอยางใด การที่ผูฟองคดีอางวา         
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองปฏิบัติตามกฎหมายใกลเคียงอยางย่ิงคือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น ระเบียบดังกลาว
ออกมากอนที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ใชบังคับ และมิใช
กฎหมายใกลเคียงอยางย่ิงที่จะนํามาปรับใชแกกรณีไดตามมาตรา ๔ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในแนวทางอื่น 
ไดแก ในการประชุมคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลคํามวงเพื่อพิจารณา
แนวทางการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลน้ําพอง ไดมีตัวแทนหมูบาน
ที่ตั้งโครงการและที่ใกลเคียงเขารวมประชุม ที่ประชุมมีมติใหผูใหญบานโนนทอง หมูที่ ๕ 
ผูใหญบานโนนราศรี หมูที่ ๑๓ และผูใหญบานนาอางทอง หมูที่ ๗ ประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของราษฎรในหมูบานตน ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนทีมงานของ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน ออกไป
สอบถามและรับฟงความคิดเห็นของราษฎรในหมูที่ ๕ หมูที่ ๗ และหมูที่ ๑๓  ในการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลคํามวงเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ไดดําเนินการโดยชอบดวย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลคํามวงทุกคนเปนตัวแทนของราษฎรจากทุกหมูบานไดมาประชุม 
แสดงความคิดเห็นและพิจารณาในการดําเนินการดังกลาว 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหการเพิ่มเติมในทํานองเดียวกับคําใหการและมีขอเท็จจริง
เพิ่มเติมวา  แมวากฎหมายจะมิไดกําหนดใหโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยในคดีนี้ตอง
จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน (IEE) ก็ตาม แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาเห็นวาเปนการสมควรจัดทํา IEE 
เพื่อใหไดรับทราบขอมูลและแนวทางในการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น และทราบความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการ คุณสมบัติของ
ผูจัดทํารายงานประเภทผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนคือ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน  

/เปนผูมี... 



 

 

๒๕ 

เปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง 
กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการ และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ  
และแนวทาง ในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนในเขตพื้นที่คุมครอง
สิ่งแวดลอมบริเวณจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๓  
ที่กําหนดวา รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนใหจัดทําโดยบุคคลมีวุฒิ
การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป ซึ่งมีประสบการณหรือผานการฝกอบรม
ดานสิ่งแวดลอมไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง รวมทั้งตองมีผลงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน ยังมีชื่อเปนเจาหนาที่
ประจําตามใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  สําหรับชื่อ
ลําหวยคํามืดนั้นเปนเพียงการพิมพเอกสารผิดพลาด ที่ถูกตองคือลําหวยคํามะไฟ จริง แต
การพิมพชื่อผิดพลาดก็มิไดทําใหสาระสําคัญในขอเท็จจริงผิดไป เพราะเปนเพียงลําหวยเล็ก ๆ  
เพียงสายเดียวที่อยูหางจากโครงการไปประมาณ ๒๐๐ เมตร ซึ่งจะมีน้ําไหลในชวงฤดูฝนเทานั้น 
และน้ําจากโครงการฯ ก็ไมไดไหลลงสูลําหวยดังกลาว การกอสรางโครงการดังกลาวเสร็จ
เรียบรอยแลวตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหการเพิ่มเติมในประเด็นการกอสรางบอกําจัดขยะ 
ขวางทางเดินของน้ําที่มีอยูตามธรรมชาติและสรางทอลอดระบายน้ํากึ่งกลางของบอ 
กําจัดขยะทั้งสองเพราะเปนรองน้ําตามธรรมชาตินั้น แบบแปลนที่ออกแบบนั้นไมไดกอสราง
ขวางทางเดินของน้ําที่มีอยูตามธรรมชาติแตอยางใด ซึ่งสภาพเดิมของพื้นที่มีจุดที่สูงต่ํา
ตางกัน เมื่อมีฝนตกในปริมาณมากน้ําจะไหลจากที่สูงกวาไปยังที่ต่ํากวา ไมไดเปนรองน้ํา
ตามธรรมชาติหรือมีน้ําขังในฤดูแลงแตอยางใด จากสภาพพื้นที่ดังกลาวผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จึงใหผูออกแบบดําเนินการจัดใหมีรางระบายน้ําฝนไวเพื่อรองรับน้ําฝนที่อยูในเขตโครงการ
รวมทั้งน้ําฝนบางสวนจากพื้นที่ดานขาง โดยไดออกแบบเปนรางระบายน้ํารอบพื้นที่
โครงการและไหลลงสูรางระบายน้ําบริเวณตรงกลางพื้นที่ สําหรับน้ําฝนที่ตกลงสูพื้นที่ 
บอฝงกลบถือวาเปนน้ําชะมูลฝอย ซึ่งจะถูกรวบรวมโดยทอรวบรวมน้ําที่พื้นบอไปบําบัด 
ยังบอบําบัดน้ําเสีย เพื่อปรับปรุงใหน้ํามีคุณภาพตามมาตรฐานกอนที่จะระบายลงสู 
รางระบายน้ํา โดยน้ําชะมูลฝอยนี้จะมีปริมาณมากในชวงฤดูฝนเทานั้น และหากมีฝนตกหนักมาก

/จะดําเนินการ... 



 

 

๒๖ 

จะดําเนินการโดยใชเครื่องสูบน้ําจากบอสุดทายหมุนเวียนกลับเขาไปยังบอขยะกอนเปนการ
ถูกหลักวิชาการและหลักสุขาภิบาล 
  ศาลปกครองชั้นตนไดแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมโดยไดตรวจสอบบริเวณ
สถานที่พิพาทเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยแบงการตรวจสอบออกเปน ๓ ประการ คือ 
๑. ตรวจสอบสภาพโดยรอบบริเวณบอกําจัดขยะมูลฝอย  ๒. ใหพยานผูเชี่ยวชาญพรอม
เจาหนาที่ตรวจระดับเสียงของรถบรรทุกขยะและเครื่องจักรอุปกรณที่ใชในการกําจัดขยะ 
โดยจําลองสภาพการทํางานเหมือนปฏิบัติงานจริง โดยกําหนดตําแหนงตรวจสอบระดับเสียง 
สองแหงคือ บริเวณขางบอกําจัดขยะดานทิศเหนือและบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมดานทิศใต 
ของบอกําจัดขยะ หางจากแนวรั้วประมาณ ๒๐ เมตร  ๓. ใหเจาหนาที่ศาลรวมกับราษฎร
ตัวแทนผูฟองคดีเดินสํารวจตามทางน้ําที่ไหลออกจากทางระบายน้ําขางบอกําจัดขยะมูลฝอย 
เพื่อตรวจสอบเสนทางการไหลของน้ํา  ผลการตรวจสอบเสนทางการไหลของน้ําจากทอลอด
ระบายน้ําผานบอกําจัดขยะมูลฝอย นายจันทา ลาดพล ผูฟองคดีที่ ๒๐ ไดนําเจาหนาที่ศาล
ตรวจสอบเสนทางการไหลของน้ําและไดใหถอยคําวา น้ําที่ไหลออกจากทอลอดระบายน้ํา 
ไดไหลผานที่นาของนายบุญย่ิง ไมทราบนามสกุล และอีกจุดหนึ่งไหลผานไรออยและไหลเออ
บริเวณไรออยลงสูลําหวยคํามะไฟและไหลสูอางเก็บน้ําขนาดเล็กที่ชาวบานอาศัยใชน้ํา ระยะ
ทางการไหลของน้ําประมาณ ๒ กิโลเมตร 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหถอยคําวา  น้ําที่ไหลออกจากทอลอดระบายน้ําดานทิศใต
ของบอกําจัดขยะมาจากน้ําฝนตามไรนาและจากรางระบายน้ําฝนภายในโครงการ น้ําจากบอ
กําจัดขยะจะไมไหลลงไปทางทอลอดระบายน้ําดังกลาว เนื่องจากมีแผน P.E. และแผน 
GEOTEXTІLE วางอยูใตดินซึ่งจะไมซึมลงสูใตดิน แตจะซึมลงสูทอและมีเครื่องสูบเขาสูบอ
บําบัดน้ําเสีย เพื่อใชน้ํารดตนไมโดยรอบโครงการ ในกรณีที่มีฝนตกหนักจะใชเครื่องสูบน้ํา
จํานวน ๒ เครื่อง ชวยในการสูบน้ําเขาสูบอบําบัด 
  ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๐ (นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช) 
ใหถอยคําวา  พยานไดพาเจาหนาที่จากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๐ จํานวน ๓ คน และ
เจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษจํานวน ๑ คน ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานในภาวะที่ไมมีการ
ทํางานของเครื่องจักร เพื่อเปรียบเทียบกับขณะที่เครื่องจักรทํางาน คาระดับเสียงที่วัดไดจะ
นําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานเพื่อใชพิจารณาถึงผลกระทบทางดานเสียงที่จะมีตอ

/ประชาชน... 



 

 

๒๗ 

ประชาชน และการตรวจวัดจะสามารถวัดไดวาเสียงที่เกิดขึ้นจริงจะมีคามากนอยเพียงใด 
เสียงที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพจะตองมีระดับเสียงดังมากสูงกวา ๙๐ เดซิเบลเอ  
และมีระยะเวลานาน  โครงการบอกําจัดขยะมูลฝอยนี้ ไดขอรับการสนับสนุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๐ มีหนาที่ในการตรวจสอบความพรอม
ดานระบบ ตองมีที่ดินที่เจาของที่ดินยินยอมใหกอสราง และเทศบาลตองมีความพรอม 
ที่จะสราง ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๐ ไดจัดทํารายงานผลการตรวจวัดเสียง 
ณ บริเวณสถานที่กําจัดขยะพิพาท ซึ่งดําเนินการโดยนางสาวอาระยา นันทโพธิเดช 
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๐ และคณะเจาหนาที่ รวมกับรองศาสตราจารย
วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ ผูอํานวยการศูนยการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
ผูชวยนักวิจัย สรุปผลไดวา ไดทําการตรวจวัดเปนคาระดับเสียงเฉล่ีย (Equivalent Sound 
Pressure Level, LAeq.T) ในชวงเวลาที่มีการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณและรถบรรทุกขยะ 
และตรวจวัดคาระดับเสียงพื้นฐาน (L90) เปนเวลา ๕ นาที และ ๑ ชั่วโมง ในขณะที่ไมมี
กิจกรรมการขนขยะมูลฝอยและฝงกลบ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน โดยใชวิธีการตรวจวัด 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง มาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง คาระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และ 
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน เนื่องจากระบบกําจัดขยะมูลฝอยของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ยังไมเปดดําเนินการ การตรวจวัดระดับเสียงจึงเปนการจําลองสถานการณตามกิจกรรมปกติ
ของการทํางานของระบบกําจัดขยะจํานวน ๑ รอบการทํางาน เพื่อใหสามารถตรวจวัด 
ระดับเสียงในขณะที่มีการทํางานได ซึ่งประกอบดวยรถบรรทุกขยะแบบเปดขางเททายวิ่งนําขยะ
มาชั่งน้ําหนักที่เครื่องชั่ง แลววิ่งผานถนนดานขางบอเพื่อนําขยะไปทิ้งที่บอฝงกลบขยะ
ประมาณสองเที่ยวตอหนึ่งวัน และใชรถแทรกเตอรขนาดเล็กปรับหนาดินในบอพรอมเกล่ียขยะ
ในหลุมฝงกลบและใชดินปดทับหนาอีกครั้งตามวิธีการตามหลักวิชาฝงกลบขยะชุมชน จนถึง
รถบรรทุกขยะเปลาวิ่งออกจากพื้นที่ รวมระยะเวลา ๒๔ นาทีตอหนึ่งรอบการทํางาน  
จุดตรวจวัดระดับเสียงไดกําหนดไว ๓ จุดตรวจวัด  คือ ๑. บริเวณระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
หางจากแหลงกําเนิดเสียงประมาณ ๕ เมตร  ๒. บริเวณไรออยดานขางระบบกาํจดัขยะมลูฝอย 
หางจากแหลงกําเนิดเสียงประมาณ ๑๕๐ เมตร  ๓. ดานขางของวัดบานโนนทอง หางจาก

/แหลงกําเนิดเสียง... 



 

 

๒๘ 

แหลงกําเนิดเสียงประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร  ผลการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานในขณะที่ 
ไมมีกิจกรรมฝงกลบขยะที่จุดตรวจวัดทั้งสามจุด พบวามีคาระดับเสียงเฉล่ียประมาณ  
๔๐ – ๔๗ เดซิเบลเอ ซึ่งเปนระดับเสียงปกติในชุมชนในเขตนอกเมืองหรือชนบท และไมมี
แนวโนมที่จะกอใหเกิดปญหาผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน (คามาตรฐาน 
ระดับเสียงโดยทั่วไป ระดับเสียงเฉล่ีย ๒๔ ชั่วโมง ไมเกิน ๗๐ เดซิเบลเอ) ผลการตรวจวัด
ระดับเสียงภายในรั้วระบบกําจัดขยะมูลฝอย ขณะมีการรบกวนจากการจําลองสถานการณ
ฝงกลบขยะ พบวาระดับเสียงเฉล่ีย ๑ ชั่วโมงประมาณ ๖๐ เดซิเบลเอ หรือเมื่อคํานวณเปน
คาระดับเสียงเฉล่ีย ๒๔ ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ มีคาประมาณ ๔๖.๒ เดซิเบลเอ 
ซึ่งพบวามีแนวโนมจะเกิดการรบกวนตอผูปฏิบัติงานภายในระบบ ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
ที่ไรออยดานขางระบบกําจัดขยะขณะมีการรบกวนจากการจําลองสถานการณฝงกลบขยะ 
พบวามีระดับเสียงเฉล่ีย ๑ ชั่วโมง ประมาณ ๔๐ เดซิเบลเอ ซึ่งไมมีแนวโนมจะเกิดการรบกวน
ตอชุมชนในขณะนี้  สรุปผลโดยรวมจากการตรวจวัดระดับเสียงขณะที่มีการฝงกลบขยะ 
เปนการจําลองสถานการณ พบวาไมมีแนวโนมที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของคน  
แตมีแนวโนมที่จะเกิดการรบกวนตอผูปฏิบัติงานภายในระบบ 
  ศาลปกครองชั้นตนไตสวนพยานเมื่ อวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๔๖  และ  
ไดขอเท็จจริงจากนายสมพร ภูพัฒนวิบูลย นิติกร ๗ ว สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมวา บรรดาที่ดินที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดมา 
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การอนุญาตใหใชประโยชนที่ดินนอกจากดําเนินการ
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๘ แลว ยังมีการใชที่ดินเพื่อกิจการอื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยการมอบหมายใหเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใชที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ  
ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งระเบียบดังกลาวออกโดยอาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา ๑๙ (๓) (๖) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. ๒๕๑๘ กิจการเกี่ยวกับการใชที่ดินเพื่อเปนบอกําจัดขยะมูลฝอย มิใชกิจการที่กําหนด
ไว ในระเบียบดังกลาว  แตการอนุญาตให ผูถูกฟองคดีที่  ๓  ใชประโยชน ในที่ดิน 
เพื่อทําบอกําจัดขยะมูลฝอยไดอาศัยการพิจารณาตามขอ ๑๗ ของระเบียบดังกลาว  

/ซึ่งกําหนดวา... 



 

 

๒๙ 

ซึ่งกําหนดวา การใชที่ดินเพื่อกิจการอื่นนอกจากขอ ๖ ถึง ๑๖ ใหเสนอคณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาตามความจําเปน ซึ่งไดนําเรื่องการขออนุญาตใชที่ดินของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาในการประชุม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ หลังจากที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมไดอนุญาตใหใชประโยชนที่ดินไดแลว เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมจึงไดออกหนังสืออนุญาตใหใชที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ 
ในเขตปฏิรูปที่ดิน เลขที่ ๑๔๗/๒๕๔๕ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๓  สําหรับประเด็นกิจการอื่น 
ที่เปนการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ตามความในมาตรา ๓๐ วรรคหา  
แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณไดออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดกิจการอื่นที่เปนการ
สนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามมาตรา ๓๐ วรรคหา  
แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
กําหนดกิจการอื่นที่เปนการสนับสนุนจํานวน ๕ ประเภทกิจการ 
  ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา  ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนองคการบริหาร 
สวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนเทศบาลตําบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งผูถูกฟองคดีทั้งสามมีอํานาจหนาที่ในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ 
น้ําเสีย ตามมาตรา ๑๖ (๑๘) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบดวยมาตรา ๖๗ (๒) แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๕๐ (๓) 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ การดําเนินโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม
ของผูถูกฟองคดีทั้งสามจึงเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
นอกจากนี้ ในขั้นตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญในการดําเนินการตามโครงการดังกลาว
ขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวา กอนที่จะเริ่มโครงการผูถูกฟองคดีทั้งสามไดรับความเห็นชอบ 
จากสภาทองถิ่นและไดรับอนุมัติใหดําเนินการนอกเขตจากผูวาราชการจังหวัดแลว  
จึงเห็นวา การดําเนินการตามโครงการไดดําเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด 
โดยชอบแลว  สําหรับกรณีที่ผูฟองคดียกบทบัญญัติ ตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 

/แหงราชอาณาจักรไทย... 



 

 

๓๐ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่บัญญัติวา การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม 
ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมจะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษา 
และประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวย
ผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา 
ดานสิ่งแวดลอม ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ นั้น ในปจจุบันมีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมอยูเพียงฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา เพื่อประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภท และขนาดของโครงการ หรือกิจการของ 
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งตองจัดทํารายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ 
และมาตรา ๔๙ ซึ่งตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง 
กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
ที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จํานวน ๓ ฉบับ กําหนดประเภท
ของโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไว และ
โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่พิพาทในคดีนี้ ไมวาจะเปนดานประเภทโครงการหรือ
กิจการที่จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และสถานที่ตั้งของ
โครงการมิไดตั้งอยูในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกําหนดใหเปนพื้นที่ลุมน้ําชั้น ๑ บ ี
ที่กําหนดใหโครงการทุกประเภทและทุกขนาดตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ดังนั้น การดําเนินโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของผูถูกฟองคดีทั้งสาม
จึงไมอยูในบังคับใหจําตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จะไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือไม ก็ไมมีผลทําใหการดําเนิน
โครงการระบบกําจัดมูลฝอยรวมของผูถูกฟองคดีทั้ งสามนี้ ไมชอบดวยกฎหมาย   
และพิเคราะหมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
บัญญัติวา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
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รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นกอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใด 
ที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสีย
สําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่อง
ดังกลาว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ เห็นวา  
ในปจจุบันยังไมมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่ออนุวัต
การใหเปนไปตามมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว แตอยางไรก็ตาม ไดมีระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับฟงการแสดงความคิดเห็นในปญหาสําคัญ
ที่มีขอโตเถียงหลายฝายสําหรับเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจของรัฐในการดําเนินงาน
อันมีผลกระทบตอประชาชน ระเบียบดังกลาวมไิดบังคับใหการดําเนินโครงการของรัฐจะตอง
จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ แตข้ึนอยูกับดุลพินิจของ
รัฐมนตรีสําหรับการดําเนินโครงการของราชการสวนกลาง หรือดุลพินิจของผูวาราชการจังหวัด
สําหรับการดําเนินโครงการของราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น ตามขอ ๗  
ขอ ๘ และขอ ๙ ของระเบียบดังกลาว โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของผูถูกฟองคดีทั้งสาม
ในคดีนี้ เปนโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จึ ง ข้ึนอยูกับดุลพินิจของ 
ผูวาราชการจังหวัดที่จะพิจารณาความเหมาะสมวาควรจัดใหมีการทําประชาพิจารณหรือไม  
เมื่อไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดใชดุลพินิจโดยไมชอบดวย
กฎหมาย จึงเหลือแตเพียงกรณีการพิจารณาความเหมาะสมวาสมควรจัดใหมีการทําประชาพิจารณ
หรือไม ซึ่งเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม  
ศาลไมอาจกาวลวงเขาไปใชดุลพินิจพิจารณาทบทวนในเรื่องความเหมาะสมแทนเจาหนาที่
ของรัฐฝายบริหารซึ่งเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารราชการแผนดินได มิฉะนั้น 
จะกลายเปนการบริหารราชการแผนดินโดยศาลซึ่งเปนองคกรทางฝายตุลาการ อันขัดตอ
หลักการแบงแยกอํานาจตามมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ดังนั้น  
การดําเนินโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยในคดีนี้ แมวาจะจัดทําประชาพิจารณหรือไมก็ตาม  
ก็มิไดทําใหการดําเนินโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยไมชอบดวยกฎหมาย เพราะการตัดสินใจวา 
ควรจัดทําประชาพิจารณหรือไม เปนการใชดุลพินิจของผูวาราชการจังหวัดขอนแกนเปน 
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ผูพิจารณาความเหมาะสม และไมปรากฏวาผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดใชดุลพินิจ 
โดยไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด 
  ประเด็นที่ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาตอมาคือ การดําเนินโครงการระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยรวมของผูถูกฟองคดีทั้งสาม เปนการละเมิดตอผูฟองคดีหรือไม  
เห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดใชที่ดินบริเวณที่พิพาททิ้งขยะมูลฝอยมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ตอเนื่องมาจนถึงเริ่มกอสรางปรับปรุงบอกําจัดขยะมูลฝอย เปนเวลาประมาณ ๑๐ ปมาแลว 
การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามตกลงรวมกันในการปรับปรุงสถานที่ดังกลาวเพื่อใชกําจดัขยะมูลฝอย
รวมกัน แมวาปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนําไปทิ้งบริเวณดังกลาวจะมีปริมาณเพิ่มข้ึน 
มากกวาเดิม แตลักษณะการดําเนินการจะเปนไปอยางถูกสุขลักษณะยิ่งข้ึนกวาเดิม  
การกระทําละเมิดจะเกิดขึ้นตอเมื่อมีการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอื่น
โดยผิดกฎหมายทําใหไดรับความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย ทรัพยสิน ฯลฯ  
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ความเดือดรอนเสียหาย 
ที่ผูฟองคดีกลาวในคําฟองประการแรกวา บอกําจัดขยะมูลฝอยกอสรางขวางทางน้ํา 
ตามธรรมชาติที่ไหลลงสูแหลงน้ําที่ประชาชนใช ประการที่สองมีวา ความเดือดรอนรําคาญ 
จากเสียงรถบรรทุกขยะที่วิ่งผานและเสียงเครื่องจักรกลที่ใชในโครงการ ประการที่สามมีวา  
ความเดือดรอนรําคาญในเรื่องกลิ่นเหม็น แมลงและสัตวตางๆ ที่เขาไปหากินในบอทิ้งขยะ 
และเปนแหลงเพาะเชื้อโรค  เห็นวา กรณีสถานที่ตั้งบอกําจัดขยะมูลฝอยกอสรางขวางทางน้ํา
ตามธรรมชาติที่ไหลลงสูแหลงน้ําที่ประชาชนใชนั้น ศาลไดตรวจสอบสถานที่พิพาทแลว 
ปรากฏวา บอกําจัดขยะมูลฝอยมิไดกอสรางขวางลําหวยหรือทางน้ําที่มีน้ําไหลประจํา 
เปนเพียงแตสภาพภูมิประเทศมีระดับความสูงต่ําแตกตางกัน เมื่อมีฝนตกชุกน้ําที่ไหล 
มาจากที่สูงกวาจะไหลผานลงสูที่ต่ํา เมื่อมีการกอสรางบอกําจัดขยะมูลฝอยที่มีแนวทางยาว
ขวางทิศทางการไหลของน้ํา จึงไดมีการกอสรางทอลอดเพื่อระบายน้ําใหลอดผานลงสูที่ต่ํา 
รวมทั้งระบายน้ําฝนที่ตกบริเวณรอบโครงการออกสูภายนอก ซึ่งน้ําที่ไหลผานออกไปนั้น
เปนน้ําฝนที่มิไดปนเปอนขยะมูลฝอย สวนน้ําฝนที่ตกลงสูบอกําจัดขยะจะไมมีการระบาย
ออกสูภายนอกโครงการ เนื่องจากมีการปูแผนยางรองพื้นบอกําจัดขยะสองชั้น และ 
มีทอรองรับน้ําไปสูบอบําบัดน้ําเสียเพื่อใชน้ํารดตนไมที่ปลูกโดยรอบบอกําจัดขยะ ดังนั้น  
จึงไมมีกรณีที่มีน้ําปนเปอนสิ่งสกปรกจากขยะมูลฝอยออกไปสูแหลงน้ําภายนอกแตอยางใด 
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อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังไมอาจพิสูจนไดแนชัดวาจะมีน้ําปนเปอนสารพิษหรือเชื้อโรคไหล
ออกจากบอกําจัดขยะมูลฝอยออกสูภายนอกไดหรือไม เนื่องจากยังไมมีการใชงานบอกําจัด
ขยะมูลฝอยในสภาพการใชงานจริง แมวาโดยเทคนิคการกอสรางเปนที่คาดหมายวาจะไมมี
น้ําปนเปอนขยะมูลฝอยออกสูภายนอกได แตถาในทางปฏิบัติในการใชงานจริงมีความ
บกพรองในดานการบํารุงรักษาหรือการใชงานทําใหมีน้ําปนเปอนสารพิษหรือเชื้อโรคไหล
ออกสูภายนอกกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกบุคคลอื่น ผูไดรับความเดือดรอน
เสียหายยอมมีสิทธิฟองขอใหระงับการกระทําการหรือเรียกรองคาสินไหมทดแทนได  
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  สวนกรณีความเดือดรอน
รําคาญจากเสียงรถบรรทุกขยะที่วิ่งผานและเสียงเครื่องจักรกลที่ใชในโครงการนั้น บริเวณ
บานเรือนที่พักอาศัยของผูฟองคดีในหมูบานโนนทอง-โนนราศรี อยูหางจากสถานที่ตั้ง 
บอกําจัดขยะมูลฝอยประมาณ ๑ กิโลเมตร รถบรรทุกขยะมูลฝอยที่นําขยะมูลฝอยไปทิ้ง 
มิไดมีความดังของเครื่องยนตมากไปกวารถบรรทุกทั่วไปหรือรถที่ใชในการเกษตร และ 
มีการวิ่งผานวันละเพียงไมกี่เที่ยว พยานผูเชี่ยวชาญไดวัดระดับความดังของเสียงโดยจําลอง
สภาพการทํางานของรถบรรทุกขยะและรถแทรคเตอรที่ใชในระบบกําจัดขยะมูลฝอยให
เหมือนกับการทํางานจริง ปรากฏวาระดับเสียงการทํางานของเครื่องยนตตางๆ ภายในรั้ว
ของระบบกําจัดขยะมูลฝอยมีระดับเสียงเฉล่ีย ๑ ชั่วโมงประมาณ ๖๐ เดซิเบลเอ หรือ 
คํานวณเปนคาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง มีคาประมาณ ๔๖.๒ เดซิเบลเอ สวนตําแหนงไรออยหางจากรั้ว
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ๑๕๐ เมตร มีระดับเสียงเฉล่ีย ๑ ชั่วโมงประมาณ ๔๐ เดซิเบลเอ  
ซึ่งระดับเสียงที่ถือวาเปนอันตรายตอสุขภาพจะมีระดับเสียงสูงกวา ๙๐ เดซิเบลเอ  
เปนระยะเวลานาน ดังนั้น จึงเห็นวาระดับความดังของเสียงในการปฏิบัติงานระบบกําจัด 
ขยะมูลฝอยยังไมถึงขนาดเปนอันตรายแกรางกายหรืออนามัยของผูฟองคดีในขณะ 
ทําการเกษตรอยูที่แปลงเกษตรกรรมโดยรอบบอกําจัดขยะมูลฝอย หรือขณะอยูอาศัย 
ที่บานเรือนหางออกไปประมาณ ๑ กิโลเมตรแตอยางใด สําหรับกรณีความเดือดรอน 
รําคาญในเรื่องกลิ่นเหม็น แมลง และสัตวตางๆ ที่เขาไปหากินในบอทิ้งขยะ และเปนแหลง
เพาะเชื้อโรค  มีการกอสรางรั้วโดยรอบบริเวณบอกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งจะปองกนัปญหาสนุขั
หรือสัตวตางๆ เขามาคุยเข่ียหาอาหารในบริเวณกองขยะ นอกจากนั้น ตามแผนการทํางาน 

/ที่ผูถูกฟองคดี... 
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ที่ผูถูกฟองคดีชี้แจงตอศาล เมื่อนําขยะมูลฝอยมาเทในบอทิ้งขยะแลวจะตองมีการนําดิน 
มาเทกลบทับทุกวันเพื่อกันแมลงมาตอมและปองกันการสงกล่ินเหม็นรบกวนราษฎร  
ในขณะนี้จึงยังไมเกิดเหตุละเมิดอันเนื่องมาจากความเดือดรอนรําคาญในเรื่องกลิ่นเหม็น 
แมลง และสัตวตางๆ ที่เขาไปหากินในบอทิ้งขยะ และเปนแหลงเพาะเชื้อโรค เนื่องจาก 
ยังไมมีการใชงานจริง ตอเมื่อมีการเริ่มใชงานแลวปรากฏวาทางปฏิบัติมิไดเครงครัดในเรื่อง
การรักษาความสะอาดสภาพแวดลอม มิไดนําดินมาเททับขยะทุกวันตามแผนงานที่กําหนดไว 
ยอมไมเปนการตัดสิทธผูิไดรับความเดือดรอนเสียหายที่จะนําคดีมาฟองศาลใหมได  ดวยเหตุดังกลาว
ศาลปกครองชั้นตนจึงเห็นวา ระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของผูถูกฟองคดีทั้งสามนี้  
ผูถูกฟองคดีที่  ๒  ได เ ลือกใช เทคนิคการกอสรางและวิธีการจัดการขยะมูลฝอย 
ทางวิทยาศาสตรที่ดีเพียงพอในการจัดการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีอยูในขณะน้ีแลว  
ยังไมปรากฏวาการดําเนินโครงการดังกลาวเปนการละเมิดตอผูฟองคดีในขณะที่ย่ืนฟองคดี 
หากตอไปในอนาคตมีการบริหารจัดการไมดีพออาจกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแก
บุคคลอื่น ผูไดรับความเดือดรอนเสียหายยอมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลได ปญหาที่เกิดขึ้น
ในคดีนี้เนื่องจากโครงการดังกลาวขาดการมีสวนรวมอยางแทจริงของประชาชนในการ 
รวมคิดรวมตัดสินใจมาตั้งแตตน จึงกอใหเกิดการเผชิญหนาระหวางประชาชนในพื้นที่ 
กับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการดังกลาว ทางแกไขปญหานี้จึงมิใชการอางอิงแตเพียง 
หลักกฎหมาย แตควรคํานึงถึงเรื่องสังคมวิทยาประกอบดวย โดยถือเปนเรื่องปกติที่ประชาชน 
ในทุกพื้นที่จะตองตอตานโครงการในลักษณะบอกําจัดขยะมูลฝอยนี้มิใหมาอยูในพื้นที่ของตน 
เนื่องจากประชาชนที่ไมไดรับประโยชนโดยตรงจากโครงการแตกลับตองรับภาระ 
ความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น การลดแรงตอตานจากประชาชนในพื้นที่
จึงอาจกระทําไดโดยการใหมีตัวแทนประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการกํากับดูแล 
การบริหารจัดการโครงการ เพื่อใหมีการจัดการดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดีอยางสม่ําเสมอ
ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการ และใหประชาชนไดรับประโยชนจากการใชพื้นที่ 
เมื่อสิ้นสุดโครงการตอไป  ศาลปกครองชั้นตนจึงพิพากษายกฟอง 
  ผูฟองคดีทั้งหมดยกเวนผูฟองคดีที่ ๕๗ และผูฟองคดีที่ ๑๖๔ อุทธรณวา  
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง บัญญัติวา 
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพ
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๓๕ 

สิ่งแวดลอมจะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
รวมท้ังไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม 
และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม ใหความเห็นประกอบกอน 
มีการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ผูฟองคดีเห็นวาการกอสรางศูนย 
กําจัดขยะมูลฝอยที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามไดจัดทําขึ้นนั้น เปนโครงการและกิจกรรมที่มี
ผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยแท ซึ่งตองดวยมาตรา ๕๖ วรรคสองแลว
และบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนั้นเปนบทบังคับเด็ดขาดวาจะกระทํามิได เวนแตจะไดกระทํา
ตามเงื่อนไขตางๆ ตามที่มาตรา ๕๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดกําหนดไว แมในปจจุบันจะยังไมมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ในมาตราดังกลาวออกมาใชบังคับ แตหลักของรัฐธรรมนูญไดบัญญัติเอาไวโดยชัดแจงแลววา 
ถาเปนโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางรุนแรงจําเปนตอง 
ทําตามเงื่อนไขที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดไว การที่ศาลปกครองชั้นตนไดหยิบยกเอา
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ 
วรรคหนึ่ง และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง การกําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตอง
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จํานวน ๓ ฉบับ และมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับที่ตั้งของโครงการก็มิไดอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้น ๑ บี ที่กําหนดใหโครงการทุกประเภท
และทุกขนาดตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งกฎหมาย กฎ  
หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวไดออกมาใชบังคับกอนรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีผลบังคับใช  
หากศาลปกครองชั้นตนไดนําเอาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
มาใชบังคับแกคดีนี้ก็เทากับวาโครงการระบบกําจัดขยะที่พิพาทซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมอยางรุนแรงกับทั้งเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนจํานวนมากไมจําเปน 
ตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและไมจําเปนตองใหองคการอิสระ 
ซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษา 
ที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็นกอนมีการดําเนินการ อันเปนเงื่อนไขที่เปน
สาระสําคัญตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ถูกยกเวนโดยกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ดังกลาวตามที่ศาลปกครองชั้นตน
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ไดหยิบยกมาใชบังคับแกคดีนี้ ซึ่งก็เทากับวาผลจากคําพิพากษาทําใหสาระสําคัญ 
แหงกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดในการวางหลักการปกครองประเทศไทย 
ในสวนที่บัญญัติไวแลวเอามาใชไมได 
  สวนคําวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นตนตามมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ก็เชนเดียวกัน แมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
จะยังมิไดบัญญัติ ข้ึนมาใชบังคับ  และการที่ศาลปกครองชั้นตนไดนําเอาระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาบังคับแกคดี โดยเห็นวาระเบียบดังกลาวมิไดเปนขอบังคับเด็ดขาดที่จะ
บังคับใหการดําเนินโครงการของรัฐจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธี
ประชาพิจารณ แตข้ึนอยูกับดุลพินิจของรัฐมนตรีสําหรับการดําเนินโครงการของราชการ
สวนกลาง หรือดุลพินิจของผูวาราชการจังหวัดสําหรับการดําเนินโครงการของราชการ 
สวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น การพิจารณาความเหมาะสมวาสมควรจัดใหมีการ 
ทําประชาพิจารณหรือไม เปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐที่จะพิจารณาตาม 
ความเหมาะสม ศาลไมอาจกาวลวงเขาไปใชดุลพินิจพิจารณาความเหมาะสมแทนเจาหนาที่
ของรัฐฝายบริหารซึ่งเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารราชการแผนดินได ผูฟองคดี 
ไมเห็นดวยตอขอวินิจฉัยดังกลาว เพราะตามมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนหลักที่ใหสิทธิตอบุคคลที่จะไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล  
จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาต 
หรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวของกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิ
แสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติ หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกลาวกําหนดไวอยางชัดแจง
แลววากอนมีการอนุญาต หรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่เขาเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ 
ในมาตรานี้กําหนดไว บุคคลยอมมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ 
ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัตินั้น ยอมหมายความวา 
กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดใหตองมีการทําประชาพิจารณหากการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่เขาเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนดซึ่งเปนหลักบังคับเสร็จเด็ดขาด มิอาจจะใหใช
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ดุลพินิจพิจารณาความเหมาะสมในการทําประชาพิจารณแตประการใด นอกจากนี้ การที่
ศาลปกครองชั้นตนอางวา ศาลไมอาจกาวลวงไปใชดุลพินิจพิจารณาทบทวนในเรื่อง 
ความเหมาะสมแทนเจาหนาที่ของรัฐฝายบริหารซึ่งเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการ 
บริหารราชการแผนดินได มิฉะนั้นจะกลายเปนการบริหารราชการแผนดินโดยศาล 
ซึ่งเปนองคกรฝายตุลาการ อันขัดตอหลักการแบงแยกอํานาจตามมาตรา ๓ ของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ผูฟองคดีเห็นวา การที่ศาลมิไดกาวลวงเขาไปใชดุลพินิจ
พิจารณาทบทวนในเรื่องความเหมาะสมวาการดําเนินโครงการดังกลาวสมควรจะตองทํา
ประชาพิจารณหรือไม ยอมเปนการวินิจฉัยที่ ขัดตอมาตรา ๒๓๓ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติวา การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
เปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย เพราะรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวในมาตรา ๕๙ ไดบัญญัติหลักความจําเปนตอง
ทําประชาพิจารณเอาไวแลว จึงมีคําถามวาการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด
ที่เกี่ยวของกับตนหรือชุมชนทองถิ่นจะไมทําประชาพิจารณกอนอนุญาตหรือดําเนินโครงการ
ดังกลาวไดหรือไม ยอมเปนปญหาขอกฎหมาย และการที่ศาลปกครองชั้นตนยกเอาระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาบังคับใชแกคดีนี้โดยเห็นวา การจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดทํา
ประชาพิจารณยอมเปนดุลพินิจของผูวาราชการจังหวัดขอนแกน จึงทําใหหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญดังกลาวตามมาตรา ๕๙ ซึ่งบัญญัติโดยชัดแจงแลว ถูกยกเวนการบังคับ และ 
การที่ศาลปกครองชั้นตนเห็นวา แมวาจะจัดทําประชาพิจารณหรือไมก็ตาม ก็มิไดทําให
โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยไมชอบดวยกฎหมาย เพราะการตัดสินใจวาสมควรจะจัดทํา
ประชาพิจารณหรือไม เปนการใชดุลพินิจของผูวาราชการจังหวัดขอนแกนเปนผูพิจารณา
ความเหมาะสม และไมปรากฏวาผูวาราชการจังหวัดขอนแกนใชดุลพินิจไมชอบดวย
กฎหมายแตอยางใด ผูฟองคดีเห็นวา การวินิจฉัยดังกลาวของศาลปกครองชั้นตนขัดกับหลัก
กฎหมายรัฐธรรมนูญดังกลาวในมาตรา ๕๙ อยางชัดแจง อนึ่ง ผูฟองคดีเห็นวาบทบัญญัติของ
กฎหมาย กฎ ขอบังคับที่ศาลปกครองชั้นตนไดหยิบยกมาใชบังคับแกคดีนี้ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญดังกลาวมาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๕๙ อยางชัดแจง และกรณีดังกลาว 
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ยังไมเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติทั้งสองมาตรานี้  
ผูฟองคดีจึงขอใหศาลปกครองสูงสุดรอการพิจารณาพิพากษาไวชั่วคราวและสงความเห็น
ของผูฟองคดีซึ่งโตแยงวา มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไปใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา ในการพิจารณาหรือมีคําสั่งในคดีนี้
ศาลปกครองสูงสุดจะตองใชบทบัญญัติมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใชบังคับ แตเนื่องจากผูอุทธรณ  
(ผูฟองคดี) โตแยงวาบทบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยงตอบทบัญญัติมาตรา ๕๖ วรรคสอง  
และมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และยังไมมี 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกลาวมากอน ศาลปกครองสูงสุด 
จึงใหสงขอโตแยงไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และใหรอการพิจารณาคดีนี้ไวชั่วคราว    
                    ตอมา ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ 
วา  ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยคํารองนี้ ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลว โดยบทบัญญัติมาตรา ๕๖ วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ผูฟองคดีโตแยงวาบทบัญญัติแหง
กฎหมายไปขัดหรือแยงนั้น มีหลักการอยางเดียวกันกับบทบัญญัติมาตรา ๖๗ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงวินิจฉัยคํารองนี้ตาม
บทบัญญัติมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
จึงมีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง หรือไม พิจารณาแลว 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติใหสิทธิ
ของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และ
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รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอม  
ที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับ
ความคุมครองตามความเหมาะสม และวรรคสองไดบัญญัติใหการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวย
ผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
การศึกษาดานสิ่งแวดลอม หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบ
กอนมีการดําเนินการดังกลาว และวรรคสามบัญญัติใหสิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล 
เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ ยอมไดรับความคุมครอง 
  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนกฎหมายที่ไดตราขึ้นใชบังคับกอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
โดยมีเจตนารมณเพื่อสงเสริมประชาชนและองคกรเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งกําหนดมาตรการควบคุมและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
เพื่อมิใหมีผลกระทบตอการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมาตรา ๔๖ 
วรรคหนึ่ง บัญญัติใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งตองจัดทํารายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ 
และมาตรา ๔๙ ทั้งนี้ มาตรา ๔๖ วรรคสอง ยังไดบัญญัติถึงวิธีการออกประกาศของรัฐมนตรี
ไวดวยวา ในการประกาศตามวรรคหนึ่งใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนว
ทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของซึ่ง
ตองเสนอพรอมกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการ
แตละประเภทและแตละขนาดดวย บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนกรณีที่ฝายนิติบัญญัติมอบ
อํานาจใหฝายบริหาร คือ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
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กิจการที่มีผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดย
มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกประกาศ คือ ตองใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเห็นชอบกอน จึง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหมีผลใชบังคับ บทบัญญัติมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเปน
มาตรการทางกฎหมายประการหนึ่งที่ใชบังคับกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีการ
ดําเนินโครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบสิ่งแวดลอม หากรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดประกาศใหโครงการหรือกิจการใดตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
ที่ดําเนินโครงการหรือกิจการนั้นตองดําเนินการใหเปนไปตามประกาศเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของกฎหมาย และเปนบทบัญญัติที่คุมครองประโยชนของรัฐและชุมชนในการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง แลว  ดังนั้น พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง จึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง  แตอยางไรก็ตาม 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณใหสิทธิและ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไวมีสภาพบังคับไดทันทีที่รัฐธรรมนูญประกาศใหมีผลใชบังคับ
โดยไมตองรอใหมีการบัญญัติกฎหมายอนุวัตการมาใชบังคับกอน การบังคับใชบทบัญญัติ
มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงตองดําเนินการใหสอดคลองและเปนไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ดวย  ดังนั้น ในกรณีที่มี
การดําเนินโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหก็ดี หรือเปนโครงการหรือ
กิจการที่ไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวก็ดี หากปรากฏวาการดําเนินโครงการหรือกิจการอาจกอใหเกิด
ผลกระทบอยางรุนแรงตอชุมชนทั้งดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพตอบุคคลหรือชุมชน บุคคลหรือชุมชนยอมมีสิทธิฟองตอศาลปกครองไดตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสาม เพื่อขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ดําเนินโครงการหรือกิจการนั้น จัดใหมีการศึกษาและประเมิน

/คุณภาพ... 



 

 

๔๑ 

คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน การจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือการใหองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และสถาบันอุดมศึกษา 
ที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพใหความเห็น
กอนดําเนินโครงการหรือกิจการได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง อาศัยเหตุผล 
ดังที่กลาวมา ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง สวนประเด็นที่ 
ผูฟองคดีโตแยงวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
โดยวิธีประชาพิจารณ  พ .ศ .  ๒๕๓๙  ขัดหรือแย งตอมาตรา  ๕๙  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ศาลรัฐธรรมนูญไมรับวินิจฉัยเนื่องจากไมอยูใน
อํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 

ผูถูกฟองคดีทั้งสามแกอุทธรณวา สถานที่กําจัดขยะอันเปนมูลเหตุแหงการ
ฟองคดีอยูหางจากชุมชนที่ใกลที่สุดประมาณ ๒ กิโลเมตร ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดจัดเปน 
ที่ทิ้งและกําจัดขยะมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ กอนที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ใชบังคับ การกําจัดขยะในขณะนั้นใชวิธีทิ้งขยะบนพื้นดินแลวเผาทําลาย 
และไดดําเนินการทิ้งและกําจัดขยะโดยวิธีนี้ติดตอกันมา ๕ ป ถึง ๖ ป เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับงบประมาณจากสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมเพื่อดําเนินการกอสราง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยใหเปนระบบไดมาตรฐาน ผูถูกฟองคดีทั้งสามไดประชุมรวมกัน 
ใชสถานที่ซึ่งเปนที่ทิ้งและกําจัดขยะของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ปรับปรุงระบบการกําจัดขยะใหได
มาตรฐานแทนการทิ้งขยะแลวเผาตามที่ปฏิบัติอยูเดิม โดยมอบใหคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกนศึกษาวิจัยและออกแบบกอสรางระบบกําจัดขยะ สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภูมิภาคที่ ๑๐ และกรมควบคุมมลพิษไดตรวจสอบและไดตรวจวิเคราะหแลว 
ระบบการกําจัดขยะมูลฝอยของผูถูกฟองคดีทั้งสามไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อยางรุนแรง ปจจุบันการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลวตั้งแตปลายป พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
ไดใชกําจัดขยะมูลฝอยมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยไมกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอ
สิ่งแวดลอมแตอยางใด ซึ่งผูฟองคดีทั้งหมดทราบดีจึงไมไดอุทธรณในประเด็นนี้ ผูฟองคดี
อุทธรณเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการทําประชาพิจารณเทานั้น โครงการที่จะตองทํา 

/ประชาพิจารณ... 



 

 

๔๒ 

ประชาพิจารณตามมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
จะตองเปนโครงการที่ริเริ่มดําเนินการขึ้นมาใหมที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม แตสถานที่กําจัดขยะที่บานคํามวงนี้มีมากอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลใชบังคับ การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามจัดทําโครงการกําจัดขยะแหงนี้
มิใชเปนโครงการจัดทําขึ้นใหม แตเปนโครงการที่จัดทําการปรับปรุงแกไขระบบการกําจัดขยะ
ของเดิมที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยูบางใหดีข้ึน และเมื่อดําเนินการตามระบบกําจัดขยะ
ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนสํารวจและออกแบบแลวจะไมมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเลย ไมใชเปนการจัดทําโครงการเพื่อใหมีผลกระทบอยางรุนแรงตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมซึ่งจะตองทําประชาพิจารณ ตามมาตรา ๕๖  แตอยางไรก็ตาม การที่ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสามแตละแหงมีสมาชิกสภาของตนเองซึ่งสมาชิกดังกลาวไดรับการเลือกตั้ง
จากคนสวนใหญจากทองถิ่นของตนเองและไดมีการประชุมเสียงสวนมากใหดําเนินการ
จัดระบบกําจัดขยะตามแบบที่คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ออกแบบ  
นับไดวาไดรับความเห็นชอบจากคนสวนมากแลว ปจจุบันยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับ 
การกระทําประชาพิจารณ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นตนปรับบทกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
นับวาถูกตองแลว ไมใชเปนการกระทําที่ฝาฝนตอมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตอยางใด แตเปนการใชกฎหมายที่กอใหเกิด
ประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม มิใชเปนการพิจารณาตามตัวอักษรแตเพียงอยางเดียว 
ขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 

 
ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยไดรับฟงสรุปขอเท็จจริงของ 

ตุลาการเจาของสํานวน และคาํชี้แจงดวยวาจาประกอบคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี 
  ศาลปกครองสูงสุดไดตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสํานวนคดี กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวของประกอบแลว 

ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ประจําป ๒๕๔๒ จากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม วงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๙๘,๖๐๐ บาท สําหรับดําเนินโครงการปรับปรุงระบบ

/กําจัดขยะมูลฝอย... 



 

 

๔๓ 

กําจัดขยะมูลฝอย ภายใตมาตรการเพิ่มคาใชจายภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีสถานที่ดําเนินการที่บานคํามืดใต หมูที่ ๑๔ ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง  
จังหวัดขอนแกน ระยะเวลาดําเนินโครงการถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ เมื่อไดรับอนุมัติ
งบประมาณผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดทําสัญญาวาจางหางหุนสวนจํากัด ฉัตรชัยเจริญ  
เปนผูกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๒ ระยะเวลาดําเนินการ 
๑๘๐ วัน แตปรากฏวามีราษฎรบานคํามืดใตและหมูบานใกลเคียงไดชุมนุมตอตานและคัดคาน
จนไมสามารถกอสรางไดตามกําหนด จึงมีการขยายระยะเวลากอสรางออกไปอีกถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๔๔ ระหวางนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดทําสัญญาจัดซื้อเครื่องจักรกลและ 
อุปกรณอื่นซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งของโครงการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยกับบริษัท เทพากร  
ทีพีเค จํากัด โดยผูรับจางไดสงมอบใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ครบถวนแลว ตอมา เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ราษฎรบานคํามืดใตไดรวมตัวกันทําหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ขอใหยกเลิกการกอสรางระบบกําจัดขยะในเขตหมูบานคํามืดใต นอกจากนั้นกลุมผูคัดคาน
ยังทําหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ ถึงผูวาราชการจังหวัดขอนแกนแสดงการคดัคาน
การกอสรางระบบกําจัดขยะ เนื่องจากสถานที่กอสรางอยูใกลชุมชนเปนแหลงสะสมเชื้อโรค
และเกิดมลภาวะทางอากาศ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดจัดประชุมผูเกี่ยวของทุกฝายเมื่อวันที่ ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๔๓ โดยมีนายอําเภอน้ําพองเปนประธาน ผลการประชุมสรุปได ๒ แนวทาง 
คือ ฝายผูแทนราษฎรมีความเห็นใหระงับการกอสราง ในขณะที่ฝายผูบริหารเทศบาลตําบลน้ําพอง
มีความเห็นใหชะลอการกอสรางไวชั่วคราวแลวเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจตอไป เมื่อวันที่ ๕ 
กันยายน ๒๕๔๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดทําหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพื่อหารือและขอใช
พื้นที่กําจัดขยะของผูถูกฟองคดีที่ ๓ เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร ตั้งอยูที่หมูที่ ๕ ตําบลคํามวง  
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ซึ่งอยูในเขตปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ 
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดทําหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เพื่อขออนุญาตเขาไปดําเนินการนอกเขตตามโครงการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยในพืน้ที่
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยการดําเนินโครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดวาจางใหโครงการวิจัยมูลฝอย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการ
ศึกษาวิจัยเพื่อคัดเลือกสถานที่กอสรางระบบกําจัดขยะ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอมมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหกอสรางที่กําจัดขยะในรูปแบบของศูนยกําจัดขยะ

/มูลฝอยรวม... 



 

 

๔๔ 

มูลฝอยรวมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขณะเดียวกันคณะผูศึกษาวิจัย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดออกชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการโครงการปรับปรุงพื้นที่กําจัดขยะเดิม
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหราษฎรในพื้นที่ใกลเคียงทราบ 

ตอมา  ผู ถูกฟองคดีที่  ๑  ไดนํ า เรื่ องที่ ผู ถูกฟองคดีที่  ๒  ขออนุญาต 
เขาดําเนินการโครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยในเขตปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลคํามวงพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓  
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นดวยกับโครงการดังกลาวดวยคะแนนเสียง ๒๓ เสียง ไมเห็นดวย ๒ เสียง 
สวนผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดเสนอเรื่องที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณ 
ที่ทิ้งขยะเดิมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตอสภาเทศบาลตําบลเขาสวนกวางเมื่อวันที่ ๒๔  
ตุลาคม ๒๕๔๓ โดยที่ประชุมมีมติเห็นดวยกับโครงการ ๗ เสียง ไมเห็นดวย ๒ เสียง และ 
งดออกเสียง ๓ เสียง หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดจัดประชุมรวมกันระหวาง 
คณะผูบริหารของผูถูกฟองคดีที่ ๓ กับผูนําชุมชนและผูใหญบานในเขตเทศบาลเมื่อวันที่ 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ จํานวน ๑๑ หมูบาน มีผูมาประชุม ๑๐ คน เห็นดวยกับโครงการ ๗ คน 
ไมเห็นดวย ๓ คน  จากนั้นเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
และนายอําเภอน้ําพอง นายอําเภอเขาสวนกวาง รวมลงนามกับผูถูกฟองคดีทั้งสามในบันทึก
ขอตกลงเพื่อความรวมมือการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมระหวางผูถูกฟองคดีทั้งสาม 
ขอตกลงกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนแกนนําในการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม  
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนผูรับผิดชอบพื้นที่ทิ้งขยะและดําเนินการขยายศูนยเพิ่มเติมเพื่อ 
กําจัดขยะ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําขยะมาทิ้งที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม หลังจาก 
การทําขอตกลงฉบับดังกลาวผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดทําหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ 
ขออนุญาตผูวาราชการจังหวัดขอนแกนขอทํากิจการนอกเขตพื้นที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ซึ่งตอมาผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๔ แจงไปยัง
นายอําเภอน้ําพองวาไดอนุมัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทํากิจการนอกเขตได  

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ไดศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Evaluation : IEE) เพื่อ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและหามาตรการปองกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การดําเนินโครงการ และเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในการดําเนินโครงการกอสรางระบบ

/กําจัดขยะมูลฝอย... 



 

 

๔๕ 

กําจัดขยะมูลฝอยใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล โดยรายงานผลการศึกษาผลกระทบวา  
ระบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบโดยมีการใชพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยรวมกันระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งสามแหง ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขต
พื้นที่ใกลเคียงกับบริเวณสถานที่กอสรางที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการฯ สรุปได  
๒ ประเด็น ประเด็นแรก ประชาชนสวนใหญรอยละ ๕๘ ไมเห็นดวยหากนําขยะมูลฝอย 
จากเทศบาลตําบลน้ําพองและองคการบริหารสวนตําบลคํามวง มากําจัดรวมกันในสถานที่ 
กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเขาสวนกวางในปจจุบันจะเกิดปญหาปริมาณขยะมูลฝอย
มากเกินไปและทําใหพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยเต็มเร็ว ทั้งจะเกิดปญหาในการหาสถานที่ 
แหงใหมในอนาคต สําหรับประเด็นการปรับปรุงพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ประชาชนสวนใหญรอยละ ๗๓ เห็นดวยกับการปรับปรุงระบบการกําจัดขยะมูลฝอย  
หากดําเนินการเฉพาะเทศบาลตําบลเขาสวนกวางแหงเดียว ภายหลังที่สภาองคการบริหาร
สวนตําบลคํามวงและสภาเทศบาลตําบลเขาสวนกวางไดมีมติเห็นชอบโครงการกอสราง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยตามที่ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอความเห็นชอบ ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ไดทําหนังสือเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ขออนุญาตใชที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม โครงการปาเขาสวนกวาง กลุมที่ ๓๕๘๓ แปลงเลขที่ ๑๐ เนื้อที่ประมาณ  
๑๒ ไร ๑ งาน ๑๐ ตารางวา ตอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อขยายพื้นที่
กําจัดขยะมูลฝอยจากบริเวณที่ดินที่ทิ้งขยะเดิมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตอมา คณะกรรมการ 
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดมีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใชที่ดินแปลงดังกลาวไดในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ โดยเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมไดมีหนังสือที่ กษ ๑๒๐๕/๓๖๙๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ แจงไปยัง
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนวาอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใชที่ดินเพื่อปรับปรุงสถานที่
กําจัดขยะใหถูกหลักสุขาภิบาลไดจนเสร็จสิ้นโครงการฯ โดยไมเรียกเก็บคาตอบแทนการใช
ประโยชนในที่ดิน ผูรับจางไดดําเนินการกอสรางตามสัญญาในพื้นที่ทิ้งขยะเดิมของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จํานวน ๑๐ ไร และพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จํานวน ๑๒ ไร  
๑ งาน ๑๐ ตารางวา รวมพื้นที่ดําเนินการทั้งสิ้นประมาณ ๒๒ ไร ๑ งาน ๑๐ ตารางวา  
การกอสรางไดดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญาโดยมีการตรวจรับงานงวดสุดทายเมื่อวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ และไดมีการเบิกจายงบประมาณตามงวดงานจนแลวเสร็จ แตยังไมได

/เปดดําเนินการ... 



 

 

๔๖ 

เปดดําเนินการระบบกําจัดขยะตามโครงการ ผูฟองคดีเห็นวาการดําเนินการกอสรางระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยของผูถูกฟองคดีทั้งสามไมชอบดวยกฎหมาย จึงย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตน
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ตอมา วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ศาลและพยาน 
ผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบสถานที่พิพาทซึ่งยังไมไดเปดระบบดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย 
ตามโครงการ โดยตรวจสอบสภาพโดยรอบบริเวณบอกําจัดขยะมูลฝอย และดําเนินการ
พิสูจนตรวจสอบระดับความดังของเสียงรถบรรทุกขยะและเครื่องจักรอุปกรณของระบบ
กําจัดขยะ โดยการจําลองสถานการณการทํางานของระบบ รวมทั้งตรวจสอบเสนทางน้ําไหล
และการระบายน้ําของระบบกําจัดขยะมูลฝอย ผลการตรวจสอบสรุปไดวาการไหลของน้ํา
จากทอลอดระบายน้ําผานทอกําจัดขยะมูลฝอยจะไหลผานแนวสองจุดตามระดับเสนทางไหล
ของน้ํา จุดหนึ่งไหลผานที่นาของนายบุญย่ิง (ไมทราบนามสกุล) และอีกจุดหนึ่งไหลผานไรออย
และไหลเออบริเวณไรออยลงสูลําหวยคํามะไฟและไหลสูอางเก็บน้ําในละแวกนั้น ระยะทางการไหล
ของน้ําประมาณ ๒ กิโลเมตร สําหรับผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณสถานที่พิพาท 
ในขณะที่ยังไมมีกิจกรรมฝงกลบมีคาระดับเสียงเฉล่ีย ๔๐ - ๔๗ เดซิเบลเอ จึงเปนระดับเสียงปกติ
ในชุมชนเขตนอกเมืองหรือชนบท ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในรั้วระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ขณะที่มีการรบกวนจากการจําลองสถานการณฝงกลบขยะมีคาระดับเสียงเฉล่ีย ๑ ชั่วโมง 
ประมาณ ๖๐ เดซิเบลเอ หรือเมื่อคํานวณเปนคาระดับเสียงเฉล่ีย ๒๔ ชั่วโมง ตามประกาศ
กรมควบคุมมลพิษมีคาประมาณ ๔๖.๒ เดซิเบลเอ ตามรายงานของพยานผูเชี่ยวชาญพบวา 
มีแนวโนมจะเกิดการรบกวนตอผูปฏิบัติงานภายในระบบ และผลการตรวจวัดระดับเสียง 
ที่ไรออยขางระบบกําจัดขยะมูลฝอยมีคาระดับเสียงเฉล่ีย ๑ ชั่วโมง ประมาณ ๔๐ เดซิเบลเอ 
ผลการตรวจสอบระดับเสียงสรุปไดวา ระดับเสียงจากการจําลองสถานการณจะเกิดการ
รบกวนตอผูปฏิบัติงานในระบบ และไมมีแนวโนมจะเกิดการรบกวนตอชุมชน ปริมาณขยะในเขต
ของผูถูกฟองคดีทั้งสามที่จะตองจัดเก็บในเขตเทศบาลตําบลน้ําพอง ประมาณ ๓ ตัน ตอวัน 
ในเขตเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง ๕ ตัน ตอวัน สวนองคการบริหารสวนตําบลคํามวง 
กําจัดขยะโดยยังไมไดมีการเก็บขนขยะเนื่องจากราษฎรใชวิธีฝงกลบหรือเผาในบริเวณบาน
หรือที่นาของแตละครัวเรือน 

/คดีมีประเด็น... 



 

 

๔๗ 

คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา  การดําเนินโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม
ของผูถูกฟองคดีทั้งสามที่ตั้งอยูบริเวณหมูที่ ๕ ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 
ชอบดวยกฎหมายหรือไม  

โดยมีปญหาที่ตองวินิจฉัยตามอุทธรณของผูฟองคดีในประการแรกวา การที่ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสามไมจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ( Environmental 
Impact Assessment : EIA ) กอนดําเนินโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมเปนการ 
ขัดตอมาตรา ๕๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ซึ่งใชบังคับอยูในขณะนั้นหรือไม  พิเคราะหแลวเห็นวา  แมมาตรา ๕๖ วรรคสอง ของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใชบังคับขณะเกิดขอพิพาทนี้ 
จะบัญญัติวา การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอ
คุณภาพสิ่ งแวดลอมจะกระทํามิได  เวนแตจะได ศึกษาและประเมินผลกระทบตอ 
คุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชน 
ดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม ใหความเห็น
ประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ก็ตาม แตเนื่องจาก
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดซึ่งประกอบดวยบทบัญญัติที่กําหนดหลักการทั่วไปที่ใช 
ในการปกครองบริหารประเทศ ซึ่งไมอาจบัญญัติสาระโดยรายละเอียดไวในรัฐธรรมนูญได  
จึงมีการกําหนดหลักการขอบเขตเงื่อนไขการบังคับใชในลักษณะที่เปนหลักการเฉพาะ
ภายใตรูปแบบกฎหมายประเภทตางๆ ที่ฝายนิติบัญญัติจะไดตราขึ้นบังคับใช โดยจะเห็นไดจาก
ทายบทบัญญัตินี้กําหนดวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ไว  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดังกลาวแลวจึงเห็นวา  การที่จะกําหนดใหการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของรัฐ
หรือเอกชนที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม จะตองมีการศึกษา
และประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมกอนมีการดําเนินการโครงการหรือไมนั้น 
จะตองเปนกรณีที่มีกฎหมายไดบัญญัติใหดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวไว  
เมื่อปรากฏวา ขณะที่เกิดขอพิพาทคดีนี้ยังไมมีการตรากฎหมายตามที่มาตรา ๕๖ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยู 
ในขณะนั้นกําหนดไว  และตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับคดีนี้ก็มิไดบัญญัติใหดําเนินการ 

/ตามกระบวนการ... 



 

 

๔๘ 

ตามกระบวนการดังกลาวไวแตอยางใด ที่ ผูฟองคดีอุทธรณวามาตรา ๕๖ วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนบทบังคับเด็ดขาด 
ที่ผูดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอสิ่งแวดลอมแลว จะตอง 
มีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
จึงไมอาจรับฟงได  

เมื่อคดีนี้ขอเท็จจริงปรากฏวา โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม
ของผูถูกฟองคดีทั้งสามเปนการดําเนินการในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ซึ่งในเรื่องการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมนั้น มีกฎหมายที่เกี่ยวของ
ฉบับเดียวคือ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ที่กําหนดเรื่องการทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไวในมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง 
วาเพื่อประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
ประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มี
ผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอ 
ขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ซึ่งบทบัญญัติดังกลาว  
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๒  แลววาเปนมาตรการทางกฎหมายประการหนึ่ง
ที่ใชบังคับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีการดําเนินโครงการหรือกิจการที่มี
ผลกระทบสิ่งแวดลอม หากรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ไดประกาศใหโครงการหรือกิจการใดตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว 
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ดําเนินโครงการหรือกิจการนั้น ตองดําเนินการให
เปนไปตามประกาศเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย และเปนบทบัญญัติที่คุมครอง
ประโยชนของรัฐและชุมชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง แลว
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ 
วรรคหนึ่ง จึงไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๗ วรรคสอง ศาลปกครองจึงมีอํานาจอาศัยบทบัญญัติดังกลาวมาวินิจฉัยคดีนี้ได 
และโดยไดมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม กําหนดประเภทและ

/ขนาดของ... 



 

 

๔๙ 

ขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จํานวน ๓ ฉบับ กําหนดประเภทของโครงการหรือ
กิจการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไว ซึ่งโครงการกอสรางระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยมิไดเปนโครงการที่ถูกกําหนดใหตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และสถานที่ตั้งของโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่พิพาทก็มิไดตั้งอยูในพื้นที่
ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดเปนพื้นที่ลุมน้ําชั้น ๑ บี ที่กําหนดใหโครงการ 
ทุกประเภทและทุกขนาดตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกอบกับ
โครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะรวมของผูถูกฟองคดีทั้งสามในพื้นที่พิพาทนั้น มีวัตถุประสงค
ในการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่มีอยูเดิมซึ่งใชวิธีเผาขยะเปนระยะๆ และไถดินกลบ
เปนครั้งคราว มาเปนใชวิธีการที่ถูกหลักสุขาภิบาลตามหลักวิชาการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดขอความรวมมือคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนศึกษาวิจัยและออกแบบให 
ซึ่งแมโครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะรวมของผูถูกฟองคดีทั้งสามจะทําใหปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ตองทําการกําจัดมีจํานวนมากขึ้น เนื่องจากตองรวมเอาขยะจากสามพื้นที่เขาดวยกัน  
อันอาจจะกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูฟองคดีบางก็ตาม แตเมื่อชั่งน้ําหนักของผลกระทบ
และความเสียหายที่ผูฟองคดีจะไดรับกับผลประโยชนของสาธารณะที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ
ของผูถูกฟองคดีทั้ งสามที่มีวัตถุประสงค เพื่อจัดเก็บและทําลายขยะใหถูกวิธีและ 
ถูกสุขลักษณะ อันเปนการรักษาไวซึ่งสภาพสิ่งแวดลอมแลวนั้น เห็นไดวา ความเสียหาย
ของผูฟองคดีที่อาจจะไดรับจากการดําเนินโครงการนี้มีสัดสวนนอยกวาประโยชนสาธารณะ
ที่ไดรับจากการดําเนินการนี้ ซึ่งหากไมไดดําเนินการโครงการนี้จะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เปนอยางมาก โครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะรวมของผูถูกฟองคดีทั้งสามในคดีนี้ 
จึงไมอยูในความหมายเปนการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 
อยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมที่จะตองจัดใหมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอ 
คุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งตองใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชน 
ดานสิ่งแวดลอม และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็น
ประกอบกอนมีการดําเนินการโครงการดังกลาวแตอยางใด ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสาม
ไม ได จั ดทํ ารายงานการวิ เคราะห ผลกระทบสิ่ งแวดล อม  (  Environmental  Impact  
Assessment : EIA ) กอนดําเนินโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม จึงหาใชเปนการฝาฝนตอ

/มาตรา ๕๖... 



 

 

๕๐ 

มาตรา ๕๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช
บังคับอยูในขณะนั้นไม 

ที่ ผูฟองคดีอุทธรณว า  การที่ศาลปกครองชั้นตนนําบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ มาวินิจฉัยวาแมผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะไดจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือไม ก็ไมมีผลทําใหการดําเนินโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม
ของผูถูกฟองคดีทั้งสามไมชอบดวยกฎหมาย เปนการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไมชอบดวย
กฎหมาย นั้น เห็นวา  การที่ศาลปกครองชั้นตนนําบทบัญญัติมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัย
แลววา บทบัญญัติดังกลาวไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๗ วรรคสอง และนําประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ฯ  
มาประกอบการวินิจฉัย นั้น เปนการนําบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของมาปรับใชกับ
ขอเท็จจริงเพื่อวินิจฉัยขอพิพาทที่เกิดขึ้นเทานั้น หาใชเปนการหยิบยกบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวของมายกเวนสาระสําคัญตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวดังที่ผูฟองคดอีทุธรณไม  
อุทธรณขอนี้ของผูฟองคดีฟงไมข้ึน 

คดีมีปญหาที่จะตองพิจารณาในประการตอมาวา  การที่ศาลปกครองชั้นตน
วินิจฉัยคดีโดยนําเอาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
โดยวิธีประชาพิจารณ  พ .ศ .  ๒๕๓๙  มาปรับใชกับคดี เปนการขัดตอมาตรา  ๕๙  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นหรือไม 
เห็นวา  การที่หนวยงานของรัฐจะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม จะตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนทองถิ่นกอนที่จะดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมตามมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวหรือไมนั้น จะตองเปน
กรณีที่มีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติไดบัญญัติใหดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวไว
โดยจะเห็นไดจากบทบัญญัติตอนทายที่กําหนดวา ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ บทบัญญัตินี้จึงหาใชบทบังคับเด็ดขาดที่ใหการดําเนินโครงการ

/ของรัฐ... 



 

 

๕๑ 

ของรัฐทุกโครงการจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณไม   
เมื่อปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่อนุวัตการใหเปนไปตามมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว 
ที่ศาลปกครองชั้นตนนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาปรับใชในการวินิจฉัยคดี โดยเห็นวา 
ระเบียบดังกลาวมิไดบังคับใหการดําเนินโครงการของรัฐจะตองจัดใหมีการรับฟง 
ความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ แตข้ึนอยูกับดุลพินิจของรัฐมนตรีสําหรับ 
การดําเนินโครงการของราชการสวนกลาง หรือดุลพินิจของผูวาราชการจังหวัดสําหรับ 
การดําเนินโครงการของราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น ตามขอ ๗ ขอ ๘ และ
ขอ ๙ ของระเบียบดังกลาว เมื่อโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของผูถูกฟองคดีทั้งสาม 
เปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน จึง ข้ึนอยูกับดุลพินิจของ 
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนที่จะพิจารณาความเหมาะสมวาควรจัดใหมีการทําประชาพิจารณ
หรือไม กรณีจึงเปนการใชดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐที่จะพิจารณาตามความ
เหมาะสม  ศาลไมอาจกาวลวงเขาไปใชดุลพินิจพิจารณาทบทวนในเรื่องความเหมาะสม 
แทนเจาหนาที่ของรัฐได จึงเปนการนําบทบัญญัติแหงกฎหมายมาปรับใชกับขอเท็จจริง 
ที่พิพาทเพื่อวินิจฉัยคดี หาใชเปนการทําใหบทบัญญัติตามมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ถูกยกเวนการบังคับดังอุทธรณของผูฟองคดีไม 
เมื่อคดีไมปรากฏวาผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
ศาลปกครองจึงไมอาจกาวลวงเขาไปใชดุลพินิจพิจารณาทบทวนแทนเจาหนาที่ของรัฐ
ผูรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารราชการแผนดินได  ที่ศาลปกครองชั้นตนเห็นวาการดําเนิน
โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของผูถูกฟองคดีทั้งสาม แมวาจะจัดทําประชาพิจารณ
หรือไม ก็มิไดทําใหการดําเนินโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยไมชอบดวยกฎหมาย นั้น   
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย  อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงยังปรากฏดวยวา เมื่อประมาณ
ปลายเดือนตุลาคม  ๒๕๔๓  ผู ถูกฟองคดีที่  ๒  และผูถูกฟองคดีที่  ๓  ได ร วมกับ 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําโครงการวิจัยมูลฝอยโดยดําเนินการ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเบื้องตน( Initial  Environmental 
Evaluationnn:nnIEEee) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหามาตรการปองกันและ 
ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 

/และคณะนกัศึกษา... 



 

 

๕๒ 

และคณะนักศึกษาผูทําการวิจัยไดรวมกันจัดใหมีการประชุมชี้แจงการดําเนินโครงการ 
สอบถามและรับฟงความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ที่จะดําเนินโครงการและบริเวณ 
พื้นที่ใกลเคียงดวยแลว กรณีถือไดวาผูถูกฟองคดีไดดําเนินการใหบุคคลในชุมชนทองถิ่น 
มีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจงและเหตุผลกอนการดําเนินโครงการดังกลาว และใหมีสิทธิ 
แสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมควรแกกรณีแลว 
การกอสรางโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของผูถูกฟองคดีทั้งสามจึงไมเปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
อุทธรณของผูฟองคดีขอนี้จึงฟงไมข้ึนเชนกัน   
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