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เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ 

โดยไมชอบดวยกฎหมาย และละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
และการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

 
                        ผูฟองคดีย่ืนอุทธรณคําพิพากษา ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๔๗ /๒๕๔๖  
หมายเลขแดงที่ ๑๗๓/๒๕๔๙ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองนครศรีธรรมราช) 

คดีนี้ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีเปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินมือเปลา
ตามหลักฐานการเสียภาษีบํารุงทองที่หรือ ภ.บ.ท. ๕ เลขสํารวจที่ ๑๕๕/๒๕๓๕ อยูที่หมูที่ ๔ 
ตําบลเขาวง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยครอบครองและทําประโยชน 
ในที่ดินดังกลาวตอเนื่องมาจากผูอื่นกอนป พ.ศ. ๒๕๒๗ ผูฟองคดีไดปลูกสรางบานอยูอาศัย
ในบริเวณที่ดินดังกลาวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ รวมทั้งปลูกพืชผลทางการเกษตร เชน กฤษณา 

ระหวาง 

คําพิพากษา 
(อุทธรณ) 

(ต. ๒๒) 

ผูฟองคด ี

ผูถูกฟองคด ี
เทศบาลตําบลเขาวง  ที ่๑ 
นายกเทศมนตรีตําบลเขาวง  ที่ ๒ 

วาที่รอยตรีเฉลิมศักดิ์  อิฐรัชฎ 
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สะเดาเทียม ลองกอง นอยหนา ปาลมน้ํามัน และไดขุดสระน้ําใชกักเก็บน้ําฝน ๑ สระ และ 
ใชกักเก็บน้ําตามธรรมชาติอีก ๑ สระ และผูฟองคดียังไดกอสรางถังเก็บน้ําในที่สูงเพื่อสูบน้ํา 
จากสระกักเก็บน้ําไปเก็บไวใชในการอุปโภค แตเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ไดใชรถขุดดินเขาไปขุดตักดินในที่ดินของผูฟองคดีเปนหลุมขนาดเสนผาศูนยกลาง 
ประมาณ ๔๕.๘๗ เมตร ลึกประมาณ ๒.๒๖ เมตร ทําใหที่ดินไดรับความเสียหายประมาณ
ไมนอยกวา ๑๐,๓๙๗ ลูกบาศกเมตร คิดเปนน้ําหนักดินไมนอยกวา ๒๐,๗๙๔ ตัน และหากคิด
ราคาดินตันละ ๔๕๐ บาท จะเปนคาเสียหายไมนอยกวา ๙๓๕,๗๓๐ บาท ซึ่งผูฟองคดีขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกคาเสียหายตอศาลปกครองภายในอายุความ หลังจากนั้นผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ไดใชหลุมดังกลาวเปนสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เก็บมาจากพื้นที่รับผิดชอบ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและไมมี 
การปองกันและทําลายเชื้อโรคหรือโรคติดตอจากสิ่งปฏิกูลเสียกอน ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นอยางรุนแรง  
มีการรบกวนของแมลงวัน และมีอากาศเสียทําใหผูฟองคดีและบริวารไมสามารถอยูอาศัยได
โดยปกติสุข นอกจากนี้ ยังทําใหสิ่งแวดลอมในบริเวณดังกลาวเปลี่ยนแปลงกลายเปน
แหลงกําเนิดมลพิษอันเกิดจากการทิ้งขยะที่มีทั้งขยะภายในเขตเทศบาลและขยะจาก
โรงพยาบาลประจําอําเภอ ซึ่งเปนขยะติดเชื้อไมมีการปองกันทําลายกอนนําไปทิ้ง ซึ่งนอกจาก
จะทําใหเกิดสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็มเกินกวามาตรฐานและมีการแทรกซึมของสารพิษ 
จากขยะไปตามรูพรุนของดิน โดยเฉพาะบริเวณนั้นมีแรโดโลไมทที่มีคุณสมบัติในการดูดซึม
และไดดูดซึมสารพิษจากขยะไปเก็บสะสมไวทําใหพืชผลของผูฟองคดีใหผลผลิตนอยลง 
ดอยคุณภาพ และตายในที่สุด ทําใหผูฟองคดีเสียรายได ผูฟองคดีไดสงโทรเลขแจงให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองหยุดการนําขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไปทิ้งในสถานที่ดังกลาวและ 
ใหขนขยะทั้งหมดไปทําลายยังที่อื่นภายใน ๓ วัน และจัดการใหสถานที่ทิ้งขยะนั้นมิใหสราง
ความเดือดรอนรําคาญ รวมทั้งใหปองกัน แกไข และบําบัดภาวะมลพิษตอสิ่งแวดลอม  
ซึ่งตอมาในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดหยุดทําการทิ้งขยะและ 
นํารถไปขุดดินกลบกองขยะไวบางๆ โดยไมขนยายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลออกไป  
การกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงเปนการกระทําโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอน 
หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกําจัดขยะมูลฝอยและยังเปนการละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทําให 
ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย จึงย่ืนฟองตอศาล 
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ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ดังนี้ 
๑. หามมิใหผูถูกฟองคดีทั้งสองนําขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทุกชนิดไปทิ้ง 

ในบริเวณที่ดินของผูฟองคดีและที่ดินที่อยูติดกับที่ดินของผูฟองคดี 
๒. ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองขนยายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลออกไปจากที่ดิน

พิพาทภายใน ๓ วัน ใหปรับสภาพดินและขจัดกลิ่นเหม็นรบกวนภายใน ๑ เดือน โดยใช
คาใชจายของผูถูกฟองคดีทั้งสอง หากผูถูกฟองคดีทั้งสองไมดําเนินการไมวาดวยเหตุใดๆ 
ใหผูฟองคดีขนยายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลออกไปแทน รวมทั้งใหผูฟองคดีปรับสภาพที่ดิน
และอากาศเสียเองได โดยผูถูกฟองคดีทั้งสองจะตองรับผิดชอบคาเสียหาย คาใชจาย 
ในการขนยาย และคาใชจายการทําลายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทั้งหมด  

๓. ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองใชปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรบําบัดบริเวณที่ทิ้ง
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหมีสภาพแวดลอมดังเดิม 
   ๔. ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระคาธรรมเนียมศาลแทนผูฟองคดี 

ผูถูกฟองคดีทั้งสองใหการวา ผูฟองคดีมิไดเปนเจาของหรือเปนผูมีสิทธิ 
ครอบครองในที่ดินพิพาทแตอยางใด เพราะที่ดินดังกลาวและที่ดินอีกสวนหนึ่งซึ่งอยู 
ติดตอกัน เปนที่ดินที่นางชุม ใจตรง ครอบครองและยกใหนายสุชาติ ใจตรง ครอบครองและ
ทําประโยชน ตอมาเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๕ นายสุชาติไดยกที่ดินดังกลาว จํานวน ๑๐ ไร 
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพื่อใชประโยชนในการกําจัดขยะมูลฝอยในสวนที่เปนขยะแหง 
หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกลาวเพื่อใหมีความเหมาะสม
สําหรับการกําจัดขยะมูลฝอย ดวยการขุดไถแลวจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีการขุด ฝง กลบ 
ตามมาตรฐานที่เทศบาลทั้งประเทศสวนใหญดําเนินการอยู และไดรับการยอมรับจาก 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม จึงมิไดกอใหเกิดมลพิษและมิไดนําขยะมูลฝอยไปทิ้งในที่ดิน
ของผูฟองคดี อีกทั้งบริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอยนั้นอยูหางจากที่ดินซึ่งผูฟองคดีใชทําประโยชน
ทางการเกษตรไมต่ํากวา ๑๐๐ เมตร จึงไมไดกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี อีกทั้ง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกําจัดขยะมูลฝอยในบริเวณที่ดินดังกลาวมาตั้งแตตนป พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็มิไดรวมกระทําหรือกระทําการในฐานะสวนตัว ผูฟองคดีจึงไมมี
อํานาจฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหรับผิด 

ผูฟองคดีคัดคานคําใหการวา ผูฟองคดีซื้อที่ดินพิพาทมาจากนางประนอม 
เกตุแทน เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๔ แตเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ นายสุชาติ ใจตรง  
ไดบุกรุกเขาไปรบกวนการครอบครอง ผูฟองคดีจึงไดฟองขับไลและเรียกคาเสียหายจาก 
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นายสุชาติตอศาลจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๔ เปนคดีหมายเลขดํา 
ที่ ๑๒๔๔/๒๕๔๔ ซึ่งตอมาศาลจังหวัดสุราษฎรธานีไดมีคําพิพากษาใหนายสุชาติ และ 
บริวารขนยายทรัพยสินออกไป และใหชําระคาเสียหายแกผูฟองคดีเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
และใหรับผิดคาเสียหายในอัตราปละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๙๘/๒๕๔๔ 
ซึ่งคดีไดถึงที่สุดแลวตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ตามหนังสือรับรองของ 
ศาลจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ ศย. ๓๐๘.๐๑๕/๔๘๗๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ฉะนั้น  
เมื่อมีคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดแลว ยอมเปนการรับรองวาผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิครอบครอง
ในที่ดินพิพาทไมใชนายสุชาติ และเมื่อการกําจัดขยะมูลฝอยเปนหนาที่ตามกฎหมายของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ การทิ้งขยะมูลฝอยจนทําใหพืชผลของผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 
และทําลายสภาพแวดลอม ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงตองรวมกันรับผิดตอผูฟองคดี 

ผูถูกฟองคดีทั้งสองใหการเพิ่มเติมวา คําพิพากษาของศาลจังหวัดสุราษฎรธานี 
ในคดีหมายเลขแดงที่  ๑๖๙๘ /๒๕๔๔ มิไดมีผลผูกพันผูถูกฟองคดีทั้ งสองซึ่ งเปน
บุคคลภายนอก และผูถูกฟองคดีทั้งสองก็ไดปฏิบัติหนาที่ดูแลความสะอาดภายในขอบเขต
อํานาจหนาที่ โดยจัดเก็บขยะมูลฝอยตามวิธีการของเทศบาลและราชการสวนทองถิ่นอื่นๆ 
ซึ่งเปนวิธีการที่ประหยัด สะดวก ปลอดภัย หางไกลจากชุมชน ไมเปนที่ลุมหรือเปนบริเวณ 
ตนน้ําลําธารและกระทําการโดยใชความระมัดระวัง มิไดกอใหเกิดมลพิษ และเปนไป 
ตามมาตรฐานของสํานักงานสิ่งแวดลอมแหงชาติ มิไดกอความเสียหายใหแกผูฟองคดี  

ผูฟองคดีชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา หลังจากผูฟองคดีย่ืนฟองคดีนี้แลว  
ผูถูกฟองคดีไดไถกลบกองขยะมูลฝอย แตมิไดขนยายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลออกไป 
จากที่ดินของผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนจากกลิ่นเหม็นและสารพิษ 
ของขยะที่ยังแพรกระจายอยูในที่ดินของผูฟองคดีและบริเวณใกลเคียง ที่ดินของผูฟองคดี 
จึงยังไดรับสารพิษจากขยะนั้นอยู และพืชผลของผูฟองคดีก็ไดดูดซึมสารพิษจากขยะเขาไป 
ทําใหมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต และในดานอื่นๆ เชน ไมกฤษณาจะไมมีกล่ินหอม
ตามปกติ และหากไมนําดินบริเวณที่ทิ้งขยะไปกําจัดใหถกูวิธีแลว สารพิษเหลานั้นจะแพรกระจาย
ไปเรื่อยๆ โดยไมมีที่สิ้นสุด จนยากที่จะปรับปรุงแกไข  

ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งแตงตั้งนายจุมพล ศิริสวัสดิ์ ผูอํานวยการสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๔ เปนพยานผู เชี่ยวชาญเพื่อจัดทํารายงานการตรวจสอบพื้นที่ 
และความเห็นประกอบการพิจารณา และพยานดังกลาวไดทํารายงานตอศาลสรุปวา  
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผูเชี่ยวชาญและคณะรวมทั้งผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๒  
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ไดไปตรวจสอบสถานที่ทิ้งขยะ ซึ่งอยูหางจากบานพักของผูฟองคดี ประมาณ ๑๖๓ เมตร 
และหางจากชุมชนบานตาขุน ประมาณ ๑.๕๗๔ กิโลเมตร ลักษณะของพื้นที่สวนใหญ 
เปนหิน พบกระปอง ขวดแกว ขวดพลาสติก ยางรถจักรยาน และเศษพลาสติกอยูที่บริเวณ
ผิวดินเล็กนอย มีตนไมข้ึนปกคลุมพื้นที่สวนใหญ ไมมีกล่ินเหม็นและน้ําทวมขัง ทางทิศใต 
มีรองน้ําเมื่อฝนตกจะเปนทางน้ําไหล สวนทิศตะวันตกมีเนินหินและถัดจากเนินหินเปน 
แองน้ําซึ่งอยูคนละดานกับพื้นที่ทิ้งขยะ สวนที่ดินของผูฟองคดีมีลักษณะเปนพื้นที่ลาดเอียง
จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก โดยมีพื้นที่ทิ้งขยะอยูทางทิศตะวันออก เมื่อมีฝนตกน้ํา
จะไหลจากพื้นที่ทิ้งขยะไปยังบานพักและสวนของผูฟองคดี สําหรับสถานที่ฝงกลบขยะตั้งอยู
ในบริเวณซึ่งขัดตอเกณฑมาตรฐานและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกําหนดไววาควรอยูหางจากบอน้ําดื่ม
หรือโรงผลิตน้ําประปาไมนอยกวา ๗๐๐ เมตร และควรอยูหางจากแหลงน้ําธรรมชาติหรือ 
ที่มนุษยสรางขึ้น รวมทั้งพื้นที่ชุมน้ําไมนอยกวา ๓๐๐ เมตร เพราะบอขยะอยูหางจากบอน้ําใช
และสระกักเก็บน้ําที่ผูฟองคดีสรางขึ้นประมาณ ๑๖๓ เมตร และมีพื้นที่คอนขางเล็กไมสามารถ
ใชเปนพื้นที่ฝงกลบขยะในระยะยาวได ซึ่งตามเกณฑมาตรฐานกําหนดไววา ควรเปนพื้นที่
ตอเนื่องผืนเดียวและสามารถใชฝงกลบขยะมูลฝอยไดไมนอยกวาย่ีสิบป สวนวิธีการกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยวิธีขุดฝงกลบของผูถูกฟองคดีไมมีการเตรียมบอกลบฝงขยะ 
ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ คือ ไมมีการศึกษาความเหมาะสม การสํารวจทางธรณีวิทยา 
คุณสมบัติของดิน ระดับความลึกของน้ําใตดินกอนดําเนินการเพื่อพิจารณาถึงการมีแผนรองพื้น
และไมมีการเตรียมการและดําเนินการสําหรับการฝงกลบ ซึ่งในทางปฏิบัติจะตองฝงกลบเปน
รายวันเพื่อปองกันกล่ิน แมลง และพาหะนําโรคอื่นๆ และไมมีการรวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอย  
การบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย และไมมีการเตรียมการในเรื่องระบบปองกันการปนเปอนของมลพิษ
โดยใชวัสดุกันซึม หรือการใชดินเหนียวบดอัดใหสามารถปองกันน้ําชะขยะมูลฝอย 
รั่วซึมลงในดินและทําใหเกิดมลพิษปนเปอนออกสูสิ่งแวดลอม จึงเปนวิธีการที่ไมถูกตอง 
ตามที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานและแนวทางการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ใชเปน 
แนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ สวนการกําจัดขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูลของผูถูกฟองคดีระหวางเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ๒๕๔๕ รวม ๒ เดือน  
มีปริมาณขยะที่ทิ้งประมาณ ๗๕ ตัน ประมาณรอยละสี่สิบถึงรอยละหาสิบเปนขยะอินทรีย 
ที่ยอยสลายได หลังจากนั้นไดหยุดทิ้งขยะแลวไถดินกลบ การกระทําดังกลาวสามารถ
กอใหเกิดเปนแหลงกําเนิดมลพิษและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดบางในเรื่องกลิ่นเหม็น  
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แมลง สัตวนําโรค และการปนเปอนของน้ําเสียหรือน้ําชะขยะมูลฝอยแตไมมากนัก  
โดยจะเกิดผลกระทบในชวงแรกที่มีการทิ้งขยะและชวงเวลาถัดไปไมมากนัก เนื่องจากขยะ 
ที่นําไปทิ้งเปนขยะทั่วไปของชุมชน ซึ่งจะยอยสลายและทําใหเกิดกลิ่นเหม็น น้ําเสีย  
มีแมลงหรือสัตวที่เปนพาหะนําโรคในระยะแรก แตเมื่อมีการฝงกลบภาวะการยอยสลาย 
จะอยูภายใตดินที่กลบฝง ไมสงผลกระทบเรื่องกลิ่น และเมื่อระยะเวลาผานไปกล่ินก็จะหมดไป 
และอาจมีน้ําเสียเกิดขึ้นในชวงที่มีการทิ้งขยะ แตน้ําชะขยะจะซึมลงในดินและระเหยแหง 
ในอากาศ สวนโอกาสที่น้ําเสียจะรั่วซึมลงสูใตดินที่อยูใตชั้นหิน และทําใหคุณภาพน้ําใตดิน
เสื่อมโทรมลงไปจากสภาพเดิมในชวงเวลาที่ผานไปเกือบ ๓ ป เปนไปไดยาก เพราะมีปริมาณขยะ
เพียง ๗๕ ตัน จึงมีน้ําชะขยะที่เปนน้ําเสียไมมากนัก สวนเชื้อโรคจะถูกทําลายโดยสภาพ
ธรรมชาติและจะหมดไปในชวงเวลาประมาณหนึ่งถึงสองเดือน แตจะมีภาพอุจาดตาในสวน 
ของขยะที่ไมไดรับการฝงกลบและขยะที่ไมยอยสลายไดแก แกว โลหะ และพลาสติก และ 
ไมสามารถบงชี้ไดวาจะกอใหเกิดน้ําเสียซึมลงสูแหลงน้ําใตดินหรือไม เพราะการทิ้งขยะ
เกิดขึ้นตั้ งแต เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และส้ินสุดลงเมื่อ เดือนธันวาคม  ๒๕๔๕  
ซึ่งลวงเลยมาถึง ๒ ป กับอีก ๑๑ เดือน อีกทั้งการทิ้งขยะก็ดําเนินการเพียง ๒ เดือน โดยไมมี
การตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในบริเวณนั้น จึงไมมีขอมูลที่จะเปรียบเทียบกับขอมูล 
ในปจจุบัน และไมสามารถวิเคราะหการเปล่ียนแปลงได นอกจากนี้การกําจัดขยะมูลฝอย 
โดยวิธีขุดฝงกลบของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติเพราะไมอยูในขายที่จะตองดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอม สําหรับการแกไขใหสถานที่ฝงกลบขยะกลับคืนสูสภาพปกติทําได 
โดยการขุดขยะที่ทิ้งไวและขนยายออกไปกําจัดในพื้นที่ซึ่งมีระบบกําจัดขยะที่ถูกตอง 
ตามหลักสุขาภิบาล แตวิธีนี้เปนไปไดยากและไมเหมาะสมเพราะพื้นที่ทิ้งขยะดังกลาว 
มีลักษณะเปนชองหิน และการขุดขยะขึ้นมาจะทําใหมีปญหาเรื่องกลิ่นและการฟุงกระจาย
ของฝุนละอองเกิดขึ้นและจะสงผลกระทบตอผูฟองคดีซึ่งมีบานอยูอาศัยใกลเคียง  
การฝงกลบตามเกณฑมาตรฐานและแนวทางการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่กรมควบคุม
มลพิษเสนอแนะไว คือ ใชหนาดินกลบทับใหมีความหนาอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร  
รอบบริเวณที่เปนพื้นที่ทิ้งขยะ เมื่อมีดินปดผิวหนาและเวลาผานไประยะหนึ่งก็จะมีตนไม 
ข้ึนปกคลุมและมีสภาพเหมือนพื้นที่ขางเคียง 

ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา ในประเด็นที่วา ผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
มีอํานาจใชที่ดินตาม ภ.บ.ท. ๕ เลขสํารวจที่ ๑๕๕/๒๕๓๕ เปนสถานที่กําจัดขยะ หรือไม นั้น  
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ผูฟองคดีอางวาไดครอบครองที่ดินบริเวณที่พิพาท มาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๔ และไดเสียภาษี
บํารุงทองที่ตลอดมา จนกระทั่งในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๓ จึงถูกนายสุชาติ ใจตรง  
บุกรุกเขาไปรบกวนสิทธิการครอบครองในที่ดินแปลงดังกลาว จํานวนเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร  
แตผูถูกฟองคดีทั้งสองโตแยงวา นายสุชาติไดยกที่ดินพิพาทใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพื่อ 
ใชประโยชนในการกําจัดขยะมูลฝอย แตโดยที่ปรากฏขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีไดฟองขับไล
และเรียกคาเสียหายจากนายสุชาติตอศาลจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งตอมาศาลดังกลาวได 
มีคําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๙๘/๒๕๔๔ ใหนายสุชาติและบริวารขนยายทรัพยสิน
ออกไปจากที่ดินพิพาท และใหชําระคาเสียหายแกผูฟองคดี และคดีไดถึงที่สุดแลวตั้งแต 
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ จึงถือวาประเด็นขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินพิพาทนั้น  
ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ รับรองวาผูฟองคดีมีสิทธิ 
ในการครอบครองที่ดินพิพาทดีกวานายสุชาติ ซึ่งตามมาตรา ๑๔๕ (๒) แหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง บัญญัติวา คําพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใดๆ  
เปนคุณแกคูความฝายใดฝายหนึ่งอาจใชยันแกบุคคลภายนอกไดเวนแตบุคคลภายนอกนั้น
จะพิสูจนไดวา ตนมีสิทธิดีกวา  ดังนั้น การที่นายสุชาติยกที่ดินพิพาทใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
หลังจากศาลมีคําพิพากษารับรองวาผูฟองคดีมีสิทธิในการครอบครองที่ดินพิพาทดีกวา 
นายสุชาติและคดีไดถึงที่สุดแลว คําพิพากษาดังกลาวจึงใชยันผูถูกฟองคดีทั้งสองซึ่งเปน
บุคคลภายนอกไดโดยพิจารณาถึงวา กรรมสิทธิ์ในสวนของทรัพยสินซึ่งเปนที่ดินนั้น 
หมายความโดยรวมถึงสิทธิในที่ดิน ซึ่งมีไดทั้งกรณีของกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง และ
เมื่อผูถูกฟองคดีทั้งสองไมมีพยานหลักฐานอื่นใดและไมสามารถพิสูจนไดวาตนมีสิทธิ 
ในที่ดินพิพาทดีกวาผูฟองคดี ประกอบกับในการตรวจสอบสถานที่พิพาทของผูเชี่ยวชาญ
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ พบวาที่ดินพิพาท (สถานที่ทิ้งขยะ) ที่ ผูฟองคดีและ 
ผูถูกฟองคดีนําชี้เปนสถานที่เดียวกัน กรณีจึงถือวาประเด็นขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน 
มีขอยุติในศาลยุติธรรมแลว และผลของคําพิพากษาของศาลยุติธรรมดังกลาว ทําใหขออาง
ของผูถูกฟองคดีทั้งสองที่วา ผูถูกฟองคดีมีอํานาจใชที่ดินพิพาทเปนสถานที่กําจัดขยะ 
เพราะนายสุชาติไดยกที่ดินพิพาทใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซึ่งเปนบุคคลภายนอก เมื่อวันที่ ๔ 
มีนาคม ๒๕๔๕ ไมมีน้ําหนักใหรับฟงได ตามมาตรา ๑๔๕ (๒) แหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมมีอํานาจใชที่ดินตาม ภ.บ.ท. ๕ เลขที่ ๑๕๕/๒๕๓๕ 
เปนสถานที่ทิ้งขยะ สําหรับประเด็นที่วา การดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยของผูถูกฟองคดีทั้งสอง
เปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
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กําหนดใหตองปฏิบัติ หรือเปนการกระทําละเมิดกอใหเกิดความเสียหายตอผูฟองคดีหรือไม 
เห็นวา การดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย นั้น ผูถูกฟองคดีทั้งสองมีอํานาจตามมาตรา ๕๐ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ในการกําจัดขยะมูลฝอย 
ในเขตปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ อันเปนการจัดระบบบริการสาธารณะ แตการกําจัดขยะ
มูลฝอยในสวนที่ เปนขยะแหงดังกลาวเปนกรณีที่มาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติ 
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา ใหการจัดการ
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น ซึ่งขณะนี้มีเพียงมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยของ
ราชการสวนทองถิ่นไว  ดังนั้น การกําจัดขยะมูลฝอยในกรณีตามคดีนี้ ผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
จึงไมมีหนาที่ตองขออนุญาตจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และไมตองปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการอื่นใดที่กําหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และในเรื่องนี้ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นไวเชนเดียวกนัวา 
การกําจัดขยะโดยวิธีขุด ฝงกลบของผูถูกฟองคดีไมตองไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เพราะไมอยูในขายที่จะตองดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการดําเนินการอื่นๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขออางของผูฟองคดีที่วา ผูถูกฟองคดีทั้งสอง
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
โดยไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับ 
การกําจัดขยะมูลฝอย และเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
จึงเปนความเขาใจคลาดเคลื่อนของผูฟองคดี และเมื่อผูถูกฟองคดีทั้งสองอางวา ไดดําเนินการ
กําจัดขยะโดยการขุด ฝง กลบ ตามเกณฑมาตรฐานในเรื่องดังกลาวและเปนกรรมวิธี
เดียวกับที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการ ซึ่งมาตรฐานขางตนไดรับการยอมรับ
จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (ที่ถูกตอง คือ กรมควบคุมมลพิษ) และบริเวณสถานที่ 
ทิ้งขยะอยูหางจากที่ดินที่ผูฟองคดีใชทําประโยชนทางการเกษตรไมต่ํากวา ๑๐๐ เมตร  
ซึ่งในเรื่องนี้สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๔ ชี้แจงวา เกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบและมาตรฐานเกี่ยวกับการปรับสภาพพื้นที่เมื่อเลิกใช ที่ไดรับ 
การยอมรับและเปนแนวทางปฏิบัติที่หนวยงานตางๆ ใชอยูคือ เกณฑมาตรฐานและแนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม 
(ปจจุบัน คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) จึงตองพิจารณาวา ผูถูกฟองคดี
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ทั้งสองดําเนินการกําจัดขยะตามเกณฑมาตรฐานและแนวทางดังกลาวหรือไม ซึ่งเมื่อ
พิจารณารายละเอียดเกณฑมาตรฐานและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแลว เห็นวา 
การคัดเลือกพื้นที่และสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอย มีหลักเกณฑวา ๑) ไมตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ํา
ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา 
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ๒) ตั้งอยูหางจากแนวเขตโบราณสถานตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไมนอยกวา 
๑ กิโลเมตร ๓) ตั้งอยูหางจากแนวเขตสนามบินไมนอยกวา ๕ กิโลเมตร ๔) ควรตั้งอยูหาง 
จากบอน้ําดื่มหรือโรงผลิตน้ําประปาในปจจุบันไมนอยกวา ๗๐๐ เมตร ๕) ควรตั้งอยูหางจาก
แหลงน้ํ าธรรมชาติหรือที่มนุษยสรางขึ้นมารวมทั้งพื้นที่ชุมน้ํ า (Wetland) ไมนอยกวา  
๓๐๐ เมตร ยกเวนแหลงน้ําที่ตั้งอยูในสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอย ๖) เปนพื้นที่ซึ่งสภาพ
ธรณีวิทยาหรือลักษณะใตพื้นที่ดินมั่นคงแข็งแรงพอที่จะรองรับขยะมูลฝอย ๗) ควรเปน 
พื้นที่ดอน ในกรณีเปนพื้นที่ลุมที่มีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลันหรือน้ําปาไหลหลาก จะตอง 
มีมาตรการปองกัน แกไข ๘) ควรเปนพื้นที่ซึ่งระดับน้ําใตดินอยูลึก ในกรณีที่ระดับน้ําใตดิน
อยูสูงจะตองมีมาตรการปองกัน แกไข และ ๙) ควรเปนพื้นที่ตอเนื่องผืนเดียวและ 
มีขนาดเพียงพอสามารถใชงานฝงกลบไดไมนอยกวา ๒๐ ป โดยหากมีการทิ้งขยะวันละ  
๑๐ ถึง ๑๕ ตัน ตอวันใชเนื้อที่ ๑๕ ถึง ๗๐ ไร นอกจากนี้ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยจะตอง 
มีระบบปองกันการปนเปอนมลพิษโดยติดตั้งวัสดุกันซึมซึ่งอาจเปนดินเหนียวบดอัด 
หรือวัสดุสังเคราะหประเภทแผนโพลีเอททีลินชนิดความหนาแนนสูง (HDPE) มีระบบรวบรวม 
และสูบน้ําชะมูลฝอย ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย ระบบจัดการน้ําฝน และพ้ืนที่ฉนวน และ 
ในการกําจัดโดยวิธีฝงกลบขยะมูลฝอย (Iandfill) เปนการนําขยะมูลฝอยมาเทกองในพื้นที่ 
ซึ่งจัดเตรียมไว ใชเครื่องจักรกลเกลี่ยและบดอัดใหยุบตัวลงแลวใชดินกลบทับและบดใหแนน 
อีกครั้ง หลังจากนั้นนําขยะมูลฝอยมาเกลี่ยและบดอัดอีกเปนชั้นๆ สลับดวยชั้นดินกลบ 
เพื่อปองกันปญหากลิ่น แมลง น้ําฝนชะลาง และเหตุรําคาญอื่นๆ และตองมีมาตรการปองกัน
หรือบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้น พื้นที่ที่จะใชฝงกลบจะตองเปนพื้นที่วางไมไดใชประโยชนหรือ 
ที่ดอยคุณคาทางการเกษตร ไมเปนที่ ลุมน้ําทวมขัง ซึ่งการกําจัดขยะโดยวิธีฝงกลบมี  
๒ วิธี คือ วิธีฝงกลบบนพื้นที่ (area method) และแบบขุดรอง (trench method) โดยที่ 
การฝงกลบแบบขุดรองจะกระทําในระดับที่ต่ํากวาระดับดินเดิมโดยขุดดินลึกลงไปให 
ไดระดับแลวเริ่มบดอัดขยะมูลฝอยเปนชั้นบางๆ ทับกัน หนาขึ้นเรื่อยๆ จนไดระดับ 
ตามที่กําหนดของขยะมูลฝอยบดอัดแตละชั้น ความลึกของรองที่ ขุดจะถูกกําหนดดวย 
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ระดับน้ําใตดิน อยางนอยกนรองควรสูงกวาระดับน้ําใตดินไมนอยกวา ๑ เมตร โดยยึดระดับน้ํา
ในฤดูฝนเปนเกณฑ เพื่อปองกันไมใหเกิดการปนเปอนตอน้ําใตดิน เมื่อขอเท็จจริงปรากฏ
จากคําชี้แจงของผูฟองคดีและการตรวจสอบสภาพพื้นที่ของผูเชี่ยวชาญ (นายจุมพล  
ศิริสวัสดิ์) วา ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดดําเนินการขุดดินในที่ดินที่ ผูฟองคดีครอบครอง 
ตาม ภ.บ.ท. ๕ เลขสํารวจที่ ๑๕๕/๒๕๓๕ โดยที่ดินดังกลาวอยูติดกับที่ดินที่ผูฟองคดี 
ปลูกบานอยูอาศัยและขุดบอน้ําไวใช มีระยะหางจากจุดที่ตั้งของพื้นที่กําจัดขยะประมาณ 
๑๖๓ เมตร นอกจากนี้ ยังมีแองน้ําธรรมชาติที่อยูติดกับพื้นที่ทิ้งขยะระยะหางประมาณ  
๕ ถึง ๑๐ เมตร และมีสระน้ําซึ่งผูฟองคดีไดขุดขึ้นเพื่อเก็บน้ําไวใชสอยระยะหางประมาณ 
๑๖๓ เมตร ในสวนพื้นที่ทิ้ งขยะซึ่งผูถูกฟองคดีอางวาเปนที่ดินที่นายสุชาติยกให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จํานวน ๑๐ ไร ซึ่งมีสวนทับที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครอง จํานวน ๓ ไร  
มีขนาดคอนขางเล็ก ไมสามารถใชเปนพื้นที่ฝงกลบขยะในระยะยาวได สําหรับการกําจัดขยะ
มูลฝอย ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดใชวิธีแบบฝงกลบ โดยทําการขุดหลุมขนาดเสนผาศูนยกลาง 
๔๕.๘๗ เมตร ลึกประมาณ ๒.๒๖ เมตร หลังจากนั้น จึงนําขยะมูลฝอยทิ้งลงไปในหลุมดังกลาว  
แลวใชรถแบ็คโฮไถดินกลบ และปรากฏตามภาพถายสถานที่ทิ้งขยะเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๗ 
และเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ แสดงใหเห็นวาสถานที่ทิ้งขยะมีสภาพเปนพื้นที่ที่มีตนไม
ปกคลุมเปนสวนใหญ มีเศษขยะที่เปนวัตถุไมยอยสลาย เชน กระปอง ยางรถจักรยานยนต 
พลาสติก และขวดแกวใหเห็นเล็กนอย ขยะดังกลาวถูกกลบทับดวยดินและเศษหินเปนสวนใหญ 
แตไมไดมีการบดอัดตามที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน นอกจากนี้ คําใหการ คําใหการเพิ่มเติม 
และคําชี้แจงขอเท็จจริงของผูถูกฟองคดีทั้งสอง ซึ่งยืนยันวาผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการ
กําจัดขยะโดยใชกรรมวิธีเดียวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ก็ไมปรากฏรายละเอียดวา 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองเตรียมบอกลบฝงขยะที่ถูกตองตามหลักวิชาการทั้งในสวนของ 
การศึกษาความเหมาะสมและการสํารวจในเรื่องลักษณะทางธรณีวิทยา คุณสมบัติของดิน 
และระดับความลึกของน้ําใตดิน รวมท้ังไมมีการออกแบบรายละเอียดลักษณะของหลุมฝงกลบ  
เพื่อนํามาพิจารณาวามีความจําเปนจะตองมีแผนรองพื้นประเภทแผนโพลีเอททีลีนชนิด
ความหนาแนนสูง (HDPE) การปองกันการไหลของน้ําและมาตรการอื่นๆ ทั้งไมปรากฏขอเทจ็จรงิ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนงานรายละเอียดการกําจัดขยะมูลฝอยของผูถูกฟองคดีทั้งสองดวย
เชนกัน จากขอเท็จจริงขางตน เห็นวา ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย
ตามวิธีฝงกลบขยะแบบขุดรอง (trench method) แตการคัดเลือกสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอย
กระทําโดยขัดตอเกณฑมาตรฐานและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งกําหนด 
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ใหสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอยควรอยูหางจากบอน้ําดื่มหรือโรงผลิตน้ําประปาในปจจุบัน 
ไมนอยกวา ๗๐๐ เมตร ควรตั้งอยูหางจากแหลงน้ําธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้น รวมทั้ง
พื้นที่ชุมน้ํา (wetland) ไมนอยกวา ๓๐๐ เมตร ยกเวนแหลงน้ําที่ตั้งอยูในสถานที่ฝงกลบขยะ
และควรเปนพื้นที่ตอเนื่องผืนเดียวและมีขนาดเพียงพอสามารถใชงานฝงกลบไดไมนอยกวา 
๒๐ ป แตระยะหางจากแหลงน้ําใชของผูฟองคดีตามคําใหการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และ 
ตามรายงานความเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีระยะเพียงไมเกิน ๑๖๓ เมตร เทานั้น นอกจากนี้ 
จากขอเท็จจริงในสํานวนและจากการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ ยังปรากฏวาการกําจัดขยะ 
มูลฝอยของผูถูกฟองคดียังไมถูกตองตามวิธีที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน เนื่องจากมิได 
มีมาตรการปองกันตางๆ โดยถูกตองตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะไมมีการเตรียมการและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมและสูบน้ําชะขยะมูลฝอย การบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย และ 
ไมมีการเตรียมการและดําเนินการในเรื่องของระบบปองกันการปนเปอนของมลพิษอันไดแก 
การใชวัสดุกันซึม เชน วัสดุสังเคราะหประเภทแผนโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแนนสูง  
(HDPE) หรือการใชดินเหนียวบดอัดใหสามารถกันน้ําชะขยะมูลฝอยรั่วซึมลงในดินอันอาจ
เปนสาเหตุทําใหเกิดมลพิษปนเปอนออกสูสิ่งแวดลอมได ทั้งที่ในการกําจัดขยะมูลฝอยนี้  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตองดําเนินการเปนรายวัน เพื่อปองกันปญหาเรื่องกลิ่น แมลง และ 
พาหะนําโรคอื่นๆ ดังที่ปรากฏตามภาพถายสถานที่ทิ้งขยะเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๗  
และเมื่อมีการตรวจสถานที่จริงเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ก็ยังปรากฏเศษขยะที่เปนวัตถุ
ไมยอยสลาย เชน กระปอง ยางรถจักรยานยนต พลาสติก และขวดแกว ใหเห็นอยู โดยขยะมูลฝอย
ดังกลาวถูกกลบทับดวยดินและเศษหินเปนสวนใหญ แตไมไดมีลักษณะแสดงวาขยะดังกลาว
ถูกบดอัด  ดังนั้น การกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงมิไดเปนการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย
ตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานสิ่งแวดลอมกําหนดตามที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองอางแตอยางใด 
ขออางของผูถูกฟองคดีทั้ งสองจึงไมอาจรับฟงได  สําหรับกรณีการกําจัดขยะมูลฝอย 
ไดกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีหรือไม เพียงใด นั้น ตามแนวทางการกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ กําหนดใหมีระบบปองกันการปนเปอนของมลพิษอันไดแก  
การใชวัสดุกันซึม เชน วัสดุสังเคราะหประเภทแผนโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแนนสูง 
(HDPE) หรือการใชดินเหนียวบดอัดใหสามารถกันน้ําชะขยะมูลฝอยรั่วซึมลงในดินอันอาจ 
เปนสาเหตุทําใหเกิดมลพิษปนเปอนออกสูสิ่งแวดลอม สําหรับระบบรวบรวมสูบและระบาย
น้ําชะขยะมูลฝอย อาจมีทอ PVC ที่มีการวางในระดับที่เหมาะสม มีการทดสอบการอุดตันและ
การทําความสะอาด หรือมีการปู HDPE ไมนอยกวา ๔ นิ้ว และการระบายน้ําทิ้งสูภายนอก
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อยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีบอพักน้ําชะขยะมูลฝอย
หรือถังเก็บน้ําชะขยะมูลฝอยที่จะขนสงไปบําบัดภายนอกสถานที่ฝงกลบ และเมื่อเห็นวา 
การดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยมิไดเปนไปตามมาตรฐานการจัดเก็บขยะและแนวทาง 
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่กรมควบคุมมลพิษกําหนดไว ทั้งในเรื่องระยะหางจาก
สภาพแวดลอมที่กําหนด  การตรวจระดับของน้ําใตดิน การรวบรวมและระบายน้ําชะขยะมูลฝอย 
และประกอบกับปรากฏจากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ของผูเชี่ยวชาญเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๔๘ พบวา การทิ้งขยะซึ่งกระทําระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๔๕  
มีปริมาณขยะวันละประมาณ ๑.๒๕ ตัน ตอวัน จึงมีขยะที่นํามาทิ้งทั้งหมดประมาณ ๗๕ ตัน 
และบริเวณพื้นที่ทิ้งขยะยังมีเศษขยะที่เปนวัตถุไมยอยสลาย แตไมมีกล่ินเหม็นและแมลงวัน
รบกวน มีขยะอยูในพื้นที่ไมมากนัก มีน้ําชะขยะที่เปนน้ําเสียไมมากนัก จึงเห็นวา การกําจัด
ขยะมูลฝอยในชวง ๒ เดือน ขางตน สามารถกอใหเกิดแหลงกําเนิดมลพิษและมีผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอมในบริเวณดังกลาวไดบาง แตไมมากนัก โดยจะมีผลกระทบในเรื่องกลิ่นเหม็น 
แมลง สัตวนําโรค เพราะขยะมีปริมาณไมมากนัก สวนใหญเปนขยะทั่วไปของชุมชน ประมาณ 
๔๐ ถึง ๕๐% เปนขยะอินทรียที่ยอยสลายได ซึ่งในการยอยสลายจะทําใหเกิดกลิ่นเหม็นและ 
มีแมลงหรือสัตวที่เปนพาหะนําโรคในระยะนั้น แตเมื่อมีการกลบฝง ภาวะการยอยสลาย 
จะอยูในใตดินที่กลบฝงไมสงผลกระทบเรื่องกล่ิน เมื่อระยะเวลาผานไปกลิ่นก็หมดไป  
สวนการปนเปอนของน้ําเสียซึ่งเปนน้ําชะขยะมูลฝอย นั้น ในชวงแรกที่มีการทิ้งขยะ คือ  
ชวงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ๒๕๔๕ และชวงเวลาถัดมาไมนานนัก อาจมีน้ําเสีย
เกิดขึ้นในชวงที่มีการทิ้งขยะโดยไมมีการปองกัน แตน้ําชะขยะเหลานั้นจะซึมลงในดินและ
ระเหยแหงในอากาศ สวนโอกาสที่น้ําเสียดังกลาวจะรั่วซึมลงสูใตดินที่อยูใตชั้นหิน และ 
ทําใหคุณภาพน้ําใตดินเสื่อมโทรมลงไปจากสภาพเดิมในชวงเวลาที่ผานไปเกือบ ๓ ป 
เปนไปไดยาก และเมื่อหยุดทิ้งขยะมูลฝอยและกลบทับขยะมูลฝอยเดิมแลวในชวงเวลา  
๑ ถึง ๒ เดือน เชื้อโรคจะถูกทําลายโดยสภาพธรรมชาติและจะหมดไป จะมีปญหาเหลืออยูบาง
ในสวนของขยะที่ไมไดรับการกลบฝงและในสวนของขยะที่ไมยอยสลายซึ่งจะสงผลกระทบ
ในเรื่องการอุจาดตาในพื้นที่ทิ้งขยะนั้น จากขอเท็จจริงดังกลาว การกําจัดขยะมูลฝอยของ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทําใหเกิดกลิ่นเหม็น แมลง สัตวนําโรค และ
การปนเปอนของน้ําเสียซึ่งเปนน้ําชะขยะมูลฝอยในชวงแรกที่มีการทิ้งขยะ รวมทั้งอาจ
กอใหเกิดแหลงกําเนิดมลพิษหากยังมีการฝงกลบขยะมูลฝอยตอเนื่องกันไป ซึ่งผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมดังกลาวเกิดจากการที่ ผูถูกฟองคดีทั้งสองมิไดดําเนินการกําจัดและ 
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จัดการขยะมูลฝอยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและแนวทางของกรมควบคุมมลพิษ 
ดังที่กลาวไว ขออางของผูฟองคดีที่วาการกําจัดขยะมูลฝอยของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
กอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกผูฟองคดีในเรื่องกล่ินเหม็น มีการรบกวนของแมลงวัน  
อากาศเสียจึงมีน้ําหนักใหรับฟงได สําหรับขอที่ผูฟองคดีอางวา ผลของการดําเนินการ
ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายถึงขนาดผูฟองคดีไมอาจอาศัยอยูไดโดยปกติสุข และ 
ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงเปนแหลงกําเนิดมลพิษไมนอยกวา ๕ ตารางกิโลเมตร ที่ดิน 
ทั้งแปลงของผูฟองคดีไดรับสารพิษจากขยะที่ไมสามารถแกไขสภาพที่ดินใหเปนปกติได
เนื่องจากที่ดินดังกลาวมีแรโดโลไมทซึ่งจะดูดซึมและสะสมพิษในพื้นที่ดิน จึงยังคงมีสารพิษ
สะสมอยูทําใหพืชผลทางการเกษตรของผูฟองคดีดูดซึมเขาไปหลอเล้ียงลําตน ทําใหผลผลิต
นอยลง ไมมีคุณภาพและตายในที่สุดอันทําใหผูฟองคดีเสียรายได ขออางดังกลาวของ 
ผูฟองคดีมิไดมีความเห็นในทางวิชาการเปนขอสนับสนุนแตอยางใด จึงเห็นวา การกําจัด
ขยะมูลฝอยกระทําในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ๒๕๔๕ รวม ๒ เดือน และไดหยุด 
ทําการมาจนกระทั่งปจจุบัน ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดจัดทํารายงานความเห็นวา ไมสามารถวิเคราะห
ถึงการเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากในการจัดทําสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอยมีระยะเวลาลวงเลย
มามาก แตโอกาสที่น้ําเสียจากขยะจะรั่วซึมลงสูน้ําใตดินที่อยูใตชั้นหินและทําใหคุณภาพ 
น้ําใตดินในชวงเวลาที่ผานมาจนกระทั่งปจจุบันเสื่อมโทรมไปจากสภาพเดิมเปนไป 
ไดยาก สวนเชื้อโรคเมื่อหยุดการทิ้งขยะและมีการกลบทับจะหมดไปและจะถูกทําลาย 
โดยสภาพธรรมชาติ และศาลไดแจงรายงานความเห็นของผูเชี่ยวชาญขางตนใหผูฟองคดี
ทราบแลว และมิไดมีขอโตแยงในเรื่องดังกลาวแตอยางใด จึงตองถือวา ขออางของผูฟองคดี
ขางตนยังไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนใหมีน้ําหนักรับฟงได  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ไดดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีขุด ฝง กลบ ในที่ดินของผูฟองคดีโดยไมไดรับอนุญาต
จากผูฟองคดี และในการกําจัดขยะดังกลาวผูถูกฟองคดีทั้งสองรูอยูวามิไดดําเนินการใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานการจัดเก็บขยะและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่กรมควบคุม
มลพิษกําหนดไว ทําใหในระหวางการฝงกลบขยะมูลฝอยเมื่อเดือนพฤศจิกายนและ 
ธันวาคม ๒๕๔๕ และระยะเวลา ๒ ถึง ๓ เดือน ตอจากนั้น เกิดความเสียหายตอผูฟองคดี 
โดยเกิดกลิ่นเหม็น สัตวนําโรค และการปนเปอนของน้ําชะขยะมูลฝอย จึงเปนการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอทําใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี ถือเปนการกระทําละเมิด 
ที่จะตองรับผิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

/โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑... 



 ๑๔

โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูฟองคดีในผลแหงละเมิด 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งเปนเจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ แตผูฟองคดี 
ตองฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหรับผิดโดยตรงไมได อยางไรก็ตาม 
โดยที่ผูฟองคดีไมไดขอใหชดใชคาเสียหาย กรณีนี้จึงเปนคดีที่ไมมีทุนทรัพยและไมตองชําระ
คาธรรมเนียมศาล ศาลจึงไมอาจกําหนดคาเสียหายใหแกผูฟองคดีและไมจําตองมีคําบังคับ
ตามคําขอของผูฟองคดีที่ขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระคาธรรมเนียมแทนผูฟองคดี 
ในอัตราสูง และสําหรับคําขอใหศาลมีคําสั่งหามมิใหผูถูกฟองคดีทั้งสองนําขยะและสิ่งปฏิกูล
ทุกชนิดไปทิ้งในบริเวณที่ดินของผูฟองคดีและที่ดินที่อยูติดกับที่ดินของผูฟองคดีนั้น เห็นวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดหยุดทิ้งขยะมูลฝอยในที่ดินตามเอกสารรายการภาษีบํารุงทองที่เลขสํารวจ
ที่ ๑๕๕/๒๕๓๕ ที่ผูฟองคดีครอบครองแลวตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๔๕ ศาลจึงไมจําตอง 
มีคําสั่งหามมิใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในบริเวณที่ดินของ 
ผูฟองคดีและท่ีดินที่อยูติดกับที่ดินของผูฟองคดีอีก สวนคําขอใหขนยายขยะมูลฝอย 
และส่ิงปฏิกูลออกไปจากที่ดินภายใน ๓ วัน ใหปรับสภาพดินและกลิ่นเหม็นรบกวนภายใน  
๑ เดือน หากไมดําเนินการ ใหผูฟองคดีขนยายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลออกไปแทน 
และปรับสภาพที่ดินและอากาศเสียไดเอง โดยใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรับผิดชอบคาใชจาย 
ในการขนยายและการทําลายทิ้งทั้งหมด และใหใชปฏิบัติการวิทยาศาสตรบําบัดบริเวณ 
ที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหมีสภาพแวดลอมเหมือนเดิม นั้น เห็นวา จากการตรวจสอบ
พื้นที่ของผูเชี่ยวชาญพบวา การขุดขยะมูลฝอยที่ทิ้งไวในที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองและ 
ขนยายออกไปกําจัดในพื้นที่ที่มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
ตามคําขอของผูฟองคดีเปนวิธีการที่ไมเหมาะสม เพราะพื้นที่ทิ้งขยะในคดีนี้มีลักษณะ 
เปนชองหิน และการขุดขยะมูลฝอยขึ้นมาเทากับเปนการทําใหเกิดปญหาเรื่องกลิ่นและ 
มีการฟุงกระจายของฝุนละอองเกิดขึ้นและจะสงผลกระทบตอผูฟองคดีซึ่งมีบานพักอาศัย 
อยูใกลเคียงได นอกจากนี้ ไมปรากฏขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีไดปลูกพืชผลทางการเกษตร 
บนพื้นที่ที่มีการทิ้งขยะมูลฝอยแตอยางใด เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอผูฟองคดี จึงเห็นควรใช 
วิธีฝงกลบขยะมูลฝอย โดยใชข้ันตอนการปดหลุมฝงกลบขยะมูลฝอยขั้นสุดทายตามเกณฑ
มาตรฐานและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่กรมควบคุมมลพิษเสนอแนะไว  
คือ ใชดิน (หนาดิน) กลบทับใหมีความหนาอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร กลบทับโดยรอบบริเวณ 
ที่เปนพื้นที่ทิ้งขยะบริเวณดังกลาว ตามขอเสนอของผูเชี่ยวชาญซึ่งมีความเหมาะสม 
และเปนไปโดยพิจารณาถึงผลดีและผลเสียในการดําเนินการแกปญหาดังกลาวแลว  

/ศาลปกครอง... 



 ๑๕

ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอย
ในที่ดินตาม ภ.บ.ท. ๕ เลขสํารวจที่ ๑๕๕/๒๕๓๕ หมู ๔ ตําบลเขาวง อําเภอบานตาขุน 
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชข้ันตอนการปดหลุมฝงกลบขยะมูลฝอยขั้นสุดทายตามเกณฑ
มาตรฐานและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ คือ ใชดิน  
(หนาดิน) ใหมีความหนาอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร กลบทับโดยรอบบริเวณที่เปนพื้นที่ 
ทิ้งขยะมูลฝอยดังกลาว ทั้งนี้ ใหดําเนินการภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา 
สวนคําขออื่นใหยก 

ผูฟองคดีอุทธรณวา รายงานของผูเชี่ยวชาญที่เขาไปตรวจสอบสถานที่พิพาท
หลังจากมีการฟองคดีนี้กวาสามป กล่ินเหม็นของขยะจึงเจือจาง และผูเชี่ยวชาญก็มิไดขุดดิน
และหินในบอขยะออกมาพิสูจนทางวิทยาศาสตร ซึ่งหากขุดขึ้นมาจะพบวามีสารพิษตกคาง
อยูในบริเวณชั้นดินและบรเิวณใกลเคียง เมื่อผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนผูกอมลพษิและกระทาํละเมดิ
ตอกฎหมาย รัฐจะตองบังคับใหรับผิดตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ และการพิสูจนความเสียหายจะตองใชเจาหนาที่
สิ่งแวดลอมแหงชาติมาขุดดินและเก็บตัวอยางนําไปตรวจสอบมิใชดูเพียงตาเปลาหรือ 
ใชวิธีดมกลิ่นจากเศษขยะ เมื่อผลการตรวจสอบเปนอยางใด คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติก็มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๒ ในการดําเนินการแกไข การรับฟงผูเชี่ยวชาญของ
ศาลปกครองชั้นตนจึงไมถูกตอง และเมื่อผูถูกฟองคดีทั้งสองมิไดใหการวาไมตองรับผิดตอผูฟองคดี
ตามฟองอยางไร ตองถือวาผูถูกฟองคดีทั้งสองไมใหการปฏิเสธโดยชัดแจง การที่ 
ศาลปกครองชั้นตนหยิบยกขอเท็จจริงนอกเหนือจากคําฟองและคําใหการมาวินิจฉัย 
จึงไมชอบ และการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองอางวาไดกําจัดขยะอยางที่เทศบาลอื่นกระทํานั้น  
เมื่อไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีเตาเผาขยะเชนเดียวกับเทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองลําพูน 
และเทศบาลเมืองเกาะสมุย จึงถือวาเปนการกําจัดขยะที่ไมถูกวิธี โดยเฉพาะขยะ 
จากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส รวมทั้งเครื่องมือแพทยและเสมหะ 
ของผูปวยจากโรครายแรงอื่นๆ หรือจากเข็มฉีดยาของผูปวยที่โรงพยาบาลนําไปทิ้ง ทั้งยัง 
มีโลหะหนักและเชื้อโรคซึ่งตองตรวจสอบโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร ลําพังการตรวจ 
โดยผูเชี่ยวชาญจึงไมอาจรับฟงได และที่ศาลปกครองชั้นตนหยิบยกระเบียบที่วาผูฟองคดี
ไมไดคัดคานผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญนั้น การพิจารณาคดีของศาลปกครอง 
ใชระบบไตสวน จึงเปนอํานาจหนาที่ของศาลที่จะตองแสวงหาขอเท็จจริงไมใชเปนหนาที่ 
ของผูฟองคดีที่จะตองคัดคานรายงานของผูเชี่ยวชาญ และเมื่อรับฟงวาผูถูกฟองคดีทั้งสอง

/เปนผูกระทํา... 



 ๑๖

เปนผูกระทําละเมิดโดยนําขยะไปทิ้งโดยไมมีการกําจัดใหถูกตองตามหลักวิชา และทําให 
เกิดความเสียหายแกสิ่งแวดลอม ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงตองขจัดขยะดังกลาวออกไป และ 
ทําใหที่ดินมีสภาพดังเดิมตามคําขอทายฟองของผูฟองคดี และผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการขจัดมลพิษนั้นดวย ตามมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังตองรับผิด 
หากมีการรั่วไหลของสารพิษที่สรางความเสียหายใหกับบุคคลอื่นอีกไมวาจะเกิดจากการ
กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงตองใหการแกคําฟองของผูฟองคดี
และมีหนาที่ตองแสดงพยานหลักฐานวาเขาขอยกเวนของกฎหมายใหสามารถกระทําไดหรือไม 
และเมื่อผูถูกฟองคดีทั้งสองยังมิไดขจัดขยะใหถูกตองจึงถือวาผูถูกฟองคดีทั้งสองตกเปน 
ผูละเมิดและฝาฝนกฎหมายอยู การที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
นําดินไปกลบทับสารพิษที่ตกคางอีก ๖๐ เซนติเมตร โดยไมมีการกําจัดขยะใหเปนไป 
ตามกฎหมายเสียกอนนั้นจึงหาชอบไม เนื่องจากผลกระทบจากขยะมีพิษและสารพิษ 
จากขยะยังไมไดรับการแกไขใหเปนไปตามกฎหมาย ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงตองกําจัดขยะนั้น
เสียกอนโดยตองรับผิดชอบคาใชจาย และหากผูฟองคดีดําเนินการเอง ศาลปกครองชั้นตน
ตองพิพากษาใหอํานาจกับผูฟองคดีเสียกอน เมื่อมีคาใชจายดังกลาวเทาใด ผูฟองคดี 
จึงสามารถเรียกรองเอาจากผูถูกฟองคดีทั้งสองได จึงขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษา 
กลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เปนหามผูถูกฟองคดีทั้งสองนําขยะและสิ่งปฏิกูล 
ทุกชนิดไปทิ้งในที่ดินของผูฟองคดี และในที่ดินที่ติดกับที่ดินของผูฟองคดีอีกตอไป และให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองปรับสภาพดินใหดินในบริเวณที่พิพาทมีสภาพดังเดิมกอนมีการขุด 
ทําเปนบอขยะ โดยตองมีการพิสูจนสารพิษหรือมลพิษจากการทิ้งขยะใหเปนไปตามหลัก
วิชาการโดยคาใชจายของผูถูกฟองคดี หากผูถูกฟองคดีทั้งสองไมดําเนินการตามคําพิพากษา
ของศาล ใหผูฟองคดีมีอํานาจดําเนินการแทนได โดยผูถูกฟองคดีทั้งสองจะตองรับผิดชอบ
คาใชจายทั้งหมด ทั้งใหผูฟองคดีมีอํานาจจางผูเชี่ยวชาญมาพิสูจนมลพิษจากสารพิษ 
ในจุดที่ทิ้งขยะ และมีอํานาจจางผูเชี่ยวชาญในการบําบัดใหสภาพแวดลอมในที่ดินพิพาท
เปนดังเดิม และเนื่องจากคําฟองของผูฟองคดีระบุวา การขุดดินในที่ดินของผูฟองคดี 
เพื่อทําบอขยะทําใหเกิดความเสียหายเปนเงิน ๙๖๐,๐๐๐ บาท หากศาลปกครองเห็นวาเปนคดี
มีทุนทรัพย ศาลจะตองใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียมศาลในจํานวนทุนทรัพยนั้นกอนมีคําพิพากษา 
โดยผูฟองคดีมิตองมีคําขอทายคําฟองใหผูถูกฟองคดีชดใชดังเชนคดีแพงแตอยางใด  

ผูถูกฟองคดีทั้งสองไมทําคําใหการแกอุทธรณตามคําสั่งศาล 

/ศาลปกครอง... 



 ๑๗

   ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยไดรับฟงสรุปขอเท็จจริงของ 
ตุลาการเจาของสํานวน และคําชี้แจงดวยวาจาประกอบคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี 
 ศาลปกครองสูงสุดไดตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสํานวนคดี กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวของประกอบแลว 

ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีครอบครองที่ดินไมมีเอกสารสิทธิตามเอกสาร
รายการเสียภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท. ๕) เลขสํารวจที่ ๑๕๕/๒๕๓๕ อยูที่หมู ๔ ตําบลเขาวง 
อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี เนื้อที่ดิน ๕ ไร โดยครอบครองและทําประโยชน
ตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๔ และเสียภาษีบํารุงทองที่ตลอดมา แตตอมาเมื่อวันที่ ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๔๓ นายสุชาติ ใจตรง ไดบุกรุกเขาไปรบกวนสิทธิการครอบครองในที่ดินแปลง
ดังกลาวของผูฟองคดี จํานวนเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร ผูฟองคดีจึงไดฟองขับไลและเรียก
คาเสียหายจากนายสุชาติตอศาลจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งตอมาศาลดังกลาวไดมีคําพิพากษา 
ใหนายสุชาติและบริวารขนยายทรัพยสินออกไปจากที่ดินพิพาท และใหชําระคาเสียหายแก 
ผูฟองคดี ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๙๘/๒๕๔๔ และคดีดังกลาวไดถึงที่สุดแลวตั้งแตวันที่ 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แตตอมาในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๕ นายสุชาติไดยกที่ดินพิพาท
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพื่อใชในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และหลังจากนั้นในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดใชรถขุดเขาไปขุดตักดินและหินในที่ดินแปลง
ดังกลาวจนเปนหลุมขนาดเสนผาศูนยกลาง ๔๕.๘๗ เมตร ลึกประมาณ ๒.๒๖ เมตร แลวใชหลุม
นั้นเปนสถานที่สําหรับทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ แจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสองหยุดกระทําการ
ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในท่ีดินของผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการ 
ขนขยะและสิ่งปฏิกูลออกไป ตอมาในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดหยุดทิ้ง
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในบริเวณนั้น และไดทําการขุดดินฝงกลบขยะแตไมไดขนยายขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลออกไป ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีทั้งสองทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ในที่ดินของผูฟองคดีโดยไมมีอํานาจ และไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ทั้งยังไมมีการปองกันและทําลายเชื้อโรคหรือโรคติดตอจากขยะและสิ่งปฏิกูลนั้น
เสียกอนที่จะนําไปทิ้งตามอํานาจหนาที่และตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการกําจัด
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่กําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทําใหที่ดินของผูฟองคดีไดรับความเสียหาย กลายเปนแหลงกําเนิด
มลพิษ ทั้งจากน้ําชะขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไหลซึมลงใตพื้นดิน และยังไหลซึมไปยังสระ
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กักเก็บน้ําของผูฟองคดีที่ใชในการอุปโภคซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียง ทําใหเกิดสภาพดิน
เปรี้ยวและดินเค็ม โดยเฉพาะบริเวณดังกลาวมีแรโดโลไมทซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซึม
ของเหลวไดงายจึงเกิดการสะสมสารพิษที่เกิดจากน้ําชะขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลน้ัน และ 
ทําใหพืชผลของผูฟองคดีซึ่งดูดซับเอาสารพิษนั้นไวในลําตนไดรับความเสียหาย มีผลผลิต
นอยลง ไมมีคุณภาพ และตายในที่สุด จึงย่ืนฟองตอศาลปกครอง ขอใหมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งหามมิใหผูถูกฟองคดีทั้งสองนําขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทุกชนิดไปทิ้งในบริเวณที่ดิน
ของผูฟองคดีและท่ีดินที่อยูติดกับที่ดินของผูฟองคดี ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองขนยายขยะ 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลออกไปจากที่ดินนั้นภายใน ๓ วัน ใหปรับสภาพดินและขจัดกลิ่นเหม็น
รบกวนภายใน ๑ เดือน โดยใชคาใชจายของผูถูกฟองคดีทั้งสอง หากผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ไมดําเนินการไมวาดวยเหตุใดๆ ใหผูฟองคดีขนยายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลออกไปแทน 
รวมทั้งใหผูฟองคดีปรับสภาพที่ดินและอากาศเสียเองได โดยผูถูกฟองคดีทั้งสองจะตอง
รับผิดชอบคาเสียหาย คาใชจายในการขนยาย และคาใชจายการทําลายขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูลทั้งหมด ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองใชปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรบําบัดบริเวณที่ทิ้งขยะ
มูลฝอยและสิ่ งปฏิกูลใหมีสภาพแวดลอมดังเดิม  และให ผูถูกฟองคดีทั้ งสองชําระ
คาธรรมเนียมศาลแทนผูฟองคดี ซึ่งผูถูกฟองคดีทั้งสองใหการโตแยงวา ผูฟองคดีมิได 
เปนเจาของหรือเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท แตที่ดินดังกลาวเปนที่ดินที่มีผูยกให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพื่อใชประโยชนในการกําจัดขยะมูลฝอย และผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ไดปรับปรุงที่ดินพิพาทเพื่อใชเปนที่ทิ้งขยะมูลฝอยโดยวิธีขุด ฝง กลบ ตามเกณฑมาตรฐาน
การจัดเก็บขยะซึ่งไดรับการยอมรับจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และเปนกรรมวิธี 
ที่เทศบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญดําเนินการอยู ทั้งเปนวิธีการที่สะดวก 
ปลอดภัย ประหยัด และเปนประโยชนตอดิน มีระดับความลึกพอสมควร มิไดกอใหเกิดเปน
แหลงมลพิษหรือมีภาวะมลพิษ ทั้งตั้งอยูหางไกลจากที่ดินซึ่งผูฟองคดีใชทําประโยชน 
ทางการเกษตรไมต่ํากวา ๑๐๐ เมตร และอยูหางไกลจากชุมชน ไมเปนที่ลุมหรือเปนบริเวณ 
ตนน้ําลําธาร และมีการใชดินกลบขยะมูลฝอย อีกทั้งผูถูกฟองคดีทั้งสองไดยุติการทิ้งขยะมูลฝอย
ในที่ดินดังกลาวตั้งแตปลายป พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไมไดกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี 

  คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวา การที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาวาผูถูกฟองคดีทั้งสอง
กระทําละเมิดตอผูฟองคดีโดยการนําขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่ดินซึ่งผูฟองคดี 
มีสิทธิครอบครอง แลวพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําดินไปฝงกลบใหมีความหนา  
๖๐ เซนติเมตร โดยมิไดใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ดังกลาวออกไปจากที่ดินของผูฟองคดีเปนการชอบแลวหรือไม และการที่ผูฟองคดีมิไดเรียก
คาเสียหายมาในคําฟองเพียงแตระบุคาเสียหายไวในคําฟอง และไดกลาววาขอสงวนสิทธิ 
ในการฟองรองเรียกคาเสียหายตอศาลปกครองภายในอายุความนั้น เปนการฟองรอง 
โดยเรียกคาเสียหายและเปนคดีมีทุนทรัพยแลวหรือไม 

 ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติวา สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับ
ความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๑๓๓๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา ภายในบังคับแหง
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ทานวาแดนแหงกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น 
กินทั้งเหนือพื้นดินและใตพื้นดินดวย มาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายดังกลาว บัญญัติวา 
ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เจาของทรัพยสินมีสิทธิใชสอยและจําหนายทรัพยสินของตน 
และไดซึ่งดอกผลแหงทรัพยสินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยสินของตนจากบุคคล
ผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว และมีสิทธิขัดขวางมิใหผูอื่นสอดเขาเกี่ยวของกับทรัพยสินนั้น 
โดยมิชอบดวยกฎหมาย มาตรา ๑๓๗๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน 
บัญญัติวา ถาผูครอบครองถูกรบกวนในการครอบครองทรัพยสิน เพราะมีผูสอดเขาเกี่ยวของ
โดยมิชอบดวยกฎหมายไซร ทานวาผูครอบครองมีสิทธิจะใหปลดเปลื้องการรบกวนนั้นได  
ถาเปนที่นาวิตกวาจะยังมีการรบกวนอีก ผูครอบครองจะขอตอศาลใหสั่งหามก็ได  
มาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน บัญญัติวา ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ 
ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี 
เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใช 
คาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น มาตรา ๕๐ (๓) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
บัญญัติวา ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปน้ี 
(๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล นอกจากนั้น มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดใหคําจํากัดความของมลพิษและแหลงกําเนิด 
มลพิษไว ดังนี้ “มลพิษ” หมายความวา ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่นๆ รวมทั้ง 
กากตะกอน หรือสิ่งตกคางจากสิ่งเหลานั้นที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือ 
ที่มีอยู ในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิดหรืออาจกอให เกิดผลกระทบตอ 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม หรือภาวะที่เปนพิษอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได และ 
ใหหมายความรวมถึง รังสี ความรอน แสง เสียง กล่ิน ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอื่น 
ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย “แหลงกําเนิดมลพิษ” หมายความวา 
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งกอสราง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใดๆ 
หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเปนแหลงที่มาของมลพิษ และมาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
บัญญัติวา แหลงกําเนิดมลพิษใดกอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดของการรั่วไหลหรือ
แพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแกชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย 
หรือเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอื่นหรือของรัฐเสียหายดวยประการใดๆ เจาของหรือ 
ผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษนั้น มีหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย
เพื่อการนั้น ไมวาการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือไมก็ตาม เวนแต
ในกรณีที่พิสูจนไดวามลพิษเชนวานั้นเกิดจาก (๑) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม (๒) การกระทํา
ตามคําสั่งของรัฐบาลหรือเจาพนักงานของรัฐ (๓) การกระทําหรือละเวนการกระทําของ 
ผูที่ไดรับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอื่น ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง 
หรือโดยออมในการรั่วไหลหรือการแพรกระจายของมลพิษนั้น วรรคสอง บัญญัติวา  
คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่
ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงคาใชจายทั้งหมดที่ทางราชการตองรับภาระ 
จายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นดวย เมื่อขอเท็จจริงคดีนี้รับฟงยุติตามคําพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นตนแลววาผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดินในบริเวณที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดเขาไปทําการขุดดินและไดนําขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บมาตามอํานาจหนาที่ 
ไปทิ้งไวในบอดินที่ขุดขึ้นมานั้นโดยไมไดรับความยินยอมจากผูฟองคดี และเปนการทําละเมิด 
แตศาลปกครองชั้นตนมิไดพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการเพื่อนําขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลดังกลาวออกไปจากที่ดินของผูฟองคดี และมิไดใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ดําเนินการเพื่อใหที่ดินดังกลาวมีสภาพดังเดิม เพียงแตพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามเกณฑมาตรฐานและแนวทางการจัดการ 
ขยะมูลฝอยชุมชนของกรมควบคุมมลพิษโดยใชหนาดินมีความหนา ๖๐ เซนติเมตร  
กลบทับโดยรอบ ตามความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญที่เห็นวา หากมีการขุดขยะมูลฝอย 
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และส่ิงปฏิกูลเพื่อนําไปทิ้งยังที่อื่นจะทําใหเกิดปญหาในเรื่องกลิ่นและมีการฟุงกระจายของ
ฝุนละอองซึ่งจะสงผลกระทบตอผูฟองคดีนั้น พิจารณาแลวเห็นวา แมที่ดินตาม ภ.บ.ท. ๕ 
เลขสํารวจที่ ๑๕๕/๒๕๓๕ ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําขยะไปทิ้งจะเปนที่ดินซึ่งผูฟองคดีมีเพียง 
สิทธิครอบครอง แตตามมาตรา ๑๓๗๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ไดบัญญัติวา ถาผูครอบครองถูกรบกวนในการครอบครองทรัพยสิน เพราะมีผูสอด 
เขาเกี่ยวของโดยมิชอบดวยกฎหมายไซร ทานวาผูครอบครองมีสิทธิจะใหปลดเปลื้อง 
การรบกวนนั้นได ถาเปนที่นาวิตกวาจะยังมีการรบกวนอีก ผูครอบครองจะขอตอศาลใหสั่งหาม
ก็ได  ดังนั้น ผูมีสิทธิครอบครองที่ดินยอมมีสิทธิใชสอย จําหนาย และขัดขวางมิใหผูอื่น 
สอดเขาเกี่ยวของ รวมทั้งติดตามเอาคืนที่ดินในความครอบครองของตนนั้นไดตามกฎหมาย 
เมื่อศาลปกครองชั้นตนพิพากษาวาการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่นําขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลไปทิ้งในที่ดินซึ่งผูฟองคดีมีสิทธิครอบครองเปนการกระทําที่มิชอบดวยกฎหมาย 
และเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีทั้งสองมิไดย่ืนอุทธรณคําพิพากษา 
ของศาลปกครองชั้นตน และมิไดย่ืนคําใหการแกอุทธรณของผูฟองคดี กรณีจึงมิจําตอง
พิจารณาวาการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของผูถูกฟองคดีทั้งสองนั้นเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางใดอีก
หรือไม เพราะแมวาผูถูกฟองคดีทั้งสองจะไดดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและแนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผูถูกฟองคดีทั้งสองก็ไมมีสิทธิที่จะนําขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ไปทิ้งในที่ดินของผูฟองคดีหรือไมมีอํานาจดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในที่ดิน
ของผูฟองคดี และเมื่อผูถูกฟองคดีทั้งสองกระทําการอันเปนการละเมิดดังกลาว ผูฟองคดี 
ก็ยอมมีสิทธิเรียกรองใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการปลดเปลื้องการรบกวนอันเปนการละเมิดนั้น  
และมีสิทธิที่จะเรียกรองใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาสินไหมทดแทนไดอีกดวย และในทางกลับกัน
ผูถูกฟองคดีทั้งสองยอมจะตองมีหนาที่ปลดเปลื้องการรบกวนนั้นใหกับผูฟองคดี รวมทั้ง 
มีหนาที่ที่จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดนั้นดวยเชนกัน เพราะหากผูถูกฟองคดีทั้งสอง
เพียงแตนําดินไปฝงกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่นําไปทิ้งไวโดยมิชอบแลวปลอย 
ใหขยะนั้นยังคงฝงกลบอยูในที่ดินของผูฟองคดีโดยมิไดมีการขจัดออกไป ก็จะเทากับปลอย 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตอไป และขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนั้น 
ก็ยังคงรบกวนการครอบครองทรัพยสินของผูฟองคดีทั้งเหนือพื้นดินและใตดินอยูตลอดไป
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เชนกัน ฉะนั้น การที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาเพียงแตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการ 
ฝงกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในที่ดินของผูฟองคดี โดยมิไดใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ดําเนินการขนยายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนั้นออกไป และมิไดใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ดําเนินการเพื่อใหที่ดินนั้นกลับคืนสภาพดังเดิม ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย  
สําหรับเหตุผลของศาลปกครองชั้นตนที่วา หากมีการขุดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลข้ึนมา 
เพื่อนําไปทิ้งยังที่อื่นจะทําใหเกิดปญหาในเรื่องกลิ่นและมีการฟุงกระจายของฝุนละออง 
ซึ่งจะสงผลกระทบตอผูฟองคดีตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญนั้น เห็นวา กรณีดังกลาว 
ยอมเปนหนาที่และความรับผิดในผลแหงละเมิดที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองจะตองดําเนินการ
ปองกันและแกไขเพื่อมิใหเกิดการกระทําละเมิดนั้นขึ้นอีก และผูถูกฟองคดีทั้งสองก็มิอาจอางถึง
ความเดือดรอนหรือเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผูฟองคดีในการที่ตนจะตองแกไขเยียวยา 
ความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําละเมิดของตนมาเปนขออางเพื่อจะมิตองกระทําการ
เพื่อแกไขเยียวยาความเสียหายใหกับผูฟองคดี อีกทั้งเมื่อคํานึงถึงความเดือดรอนเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้นกับผูฟองคดีหากปลอยใหมีกองขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่มีปริมาณถึง ๗๕ ตัน 
ฝงอยูภายใตที่ดินของตนตลอดไปกับความเดือดรอนเสียหายที่จะเกิดกับผูฟองคดี
เพียงชั่วคราวจากกลิ่นเหม็นและการฟุงกระจายของฝุนละอองของขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
เมื่อมีการขนยายออกไป ความเดือดรอนเสียหายที่จะเกิดกับผูฟองคดีจากการถูกรอนสิทธิ
การใชสอยที่ดินทั้งในปจจุบันและในอนาคตยอมมากกวา ประกอบกับเปนหนาที่ของ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองที่จะตองดําเนินการเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุเดือดรอนเสียหายอันเปน 
การละเมิดนั้นกับผูฟองคดีอีก อุทธรณของผูฟองคดีขอนี้จึงฟงข้ึน แตสําหรับอุทธรณ 
ของผูฟองคดีที่วา คําฟองของผูฟองคดีไดระบุวาการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยของ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองตามอํานาจหนาที่โดยการขุดดินในที่ดินของผูฟองคดีเพื่อทําบอกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูลนั้นไดทําให เกิดความเสียหายแก ผูฟองคดีคิดเปนเงิน  
๙๖๐,๐๐๐ บาท และหากศาลปกครองเห็นวา เปนคดีมีทุนทรัพยศาลจะตองเรียกใหผูฟองคดี
ชําระคาธรรมเนียมศาลโดยมิตองใหผูฟองคดีตองมีคําขอทายคําฟองใหผูถูกฟองคดีชดใช 
มาดวยนั้น เห็นวา คําฟองของผูฟองคดีไดระบุคาเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง
กระทําละเมิดจากการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่โดยการเขาไปขุดดินในท่ีดินซึ่งผูฟองคดีมีสิทธิ
ครอบครอง แตผูฟองคดีไดกลาวไวในคําฟองวาขอสงวนสิทธิที่จะเรียกคาเสียหายตอ 
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ศาลปกครอง ซึ่งยอมหมายความวา ผูฟองคดีย่ืนฟองคดีนี้โดยเห็นวาการกระทําตามอํานาจหนาที่
ของผูถูกฟองคดีทั้งสองนั้นมิชอบดวยกฎหมายและเปนการกระทําละเมิด แตในเบื้องตนนั้น
ประสงคจะใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งหามมิใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการกําจัด 
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในที่ดินของผูฟองคดีตอไป และใหงดเวนกระทําการอันเปน 
ละเมิดนั้น แลวใหกระทําการแกไขสภาพที่ดินใหกลับมามีสภาพดังเดิม และยังเปน 
การฟองวาผูถูกฟองคดีทั้งสองละเลยตอหนาที่ ในการกําจัดขยะมูลฝอยใหถูกตอง 
ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของกฎหมายและประสงคจะใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ดําเนินการใหถูกตอง สวนความเสียหายถาหากมี ผูฟองคดีจะใชสิทธิเรียกรองตอ 
ศาลปกครองตอไป เมื่อไมปรากฏวาผูฟองคดีไดมีคําขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองเพื่อเรียกรอง
คาเสียหายที่สงวนสิทธิไวนั้นตอศาลปกครองชั้นตน กรณีจึงตองรับฟงวาผูฟองคดีมิได 
มีคําขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายตามที่ไดขอสงวนสิทธิไว คดีนี้จึงมิได 
เปนคดีมีทุนทรัพย การที่ศาลปกครองชั้นตนมิไดมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี เนื่องจากผูฟองคดีมิไดมีคําขอ โดยเห็นวาเปนคดี 
ไมมีทุนทรัพยจึงชอบแลว อุทธรณของผูฟองคดีขอนี้ฟงไมข้ึน สําหรับขอกลาวอางของ 
ผูฟองคดีที่วา การพิจารณาคดีของศาลปกครองใชระบบไตสวน จึงเปนอํานาจหนาที่ของ
ศาลที่จะตองแสวงหาขอเท็จจริงไมใชเปนหนาที่ของผูฟองคดีที่จะตองคัดคานรายงานของ
พยานผู เชี่ยวชาญน้ัน  ขอ ๕๕ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดวา เมื่อศาลเห็นสมควร 
หรือเมื่อคูกรณีมีคําขอศาลอาจมีคําสั่ งตั้ งพยานผู เชี่ยวชาญเพื่อศึกษา ตรวจสอบ  
หรือวิเคราะหในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับคดี อันมิใชเปนการวินิจฉัยขอกฎหมาย แลวใหทํารายงาน 
หรือใหถอยคําตอศาลได วรรคสอง กําหนดวา รายงานหรือบันทึกการใหถอยคําของพยาน
ผูเชี่ยวชาญใหสงสําเนาใหคูกรณีที่เกี่ยวของเพื่อทําขอสังเกตเสนอตอศาลภายในระยะเวลา 
ที่ศาลกําหนด เมื่อปรากฏวาศาลปกครองชั้นตนไดสงสําเนารายงานการตรวจสอบพื้นที่ 
และความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญใหกับผูฟองคดีแลว แตผูฟองคดีมิไดทําขอสังเกต 
หรือคัดคานไว ศาลปกครองชั้นตนจึงพิจารณารายงานและชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานนั้นเองได 
การรับฟงพยานหลักฐานของพยานผู เชี่ยวชาญของศาลปกครองชั้นตนจึงชอบแลว  
อุทธรณของผูฟองคดีขอนี้รวมทั้งอุทธรณของผูฟองคดีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบสถานที่
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พิพาทของพยานผูเชี่ยวชาญที่วา การพิสูจนความเสียหายจะตองใชเจาหนาที่สิ่งแวดลอม
แหงชาติมาขุดดินและเก็บตัวอยางนําไปตรวจสอบมิใชดูเพียงตาเปลาหรือใชวิธีดมกลิ่น 
จากเศษขยะ และที่ผูฟองคดีมีคําขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหทําการพิสูจนสารพิษ
หรือมลพิษจากการทิ้งขยะใหเปนไปตามหลักวิชาการโดยคาใชจายของผูถูกฟองคดีทั้งสอง  
หากผูถูกฟองคดีทั้งสองไมดําเนินการ ใหผูฟองคดีมีอํานาจดําเนินการแทน โดยผูถูกฟองคดีทั้งสอง
จะตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด ทั้งใหผูฟองคดีมีอํานาจจางผูเชี่ยวชาญมาพิสูจนมลพิษ
จากสารพิษในจุดที่ทิ้งขยะ และมีอํานาจจางผูเชี่ยวชาญในการบําบัดใหสภาพแวดลอม 
ในที่ดินพิพาทมีสภาพดังเดิมนั้น จึงมิอาจรับฟงได และเมื่อวินิจฉัยวาผูถูกฟองคดีทั้งสอง
กระทําละเมิดตอผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในผลแหง
ละเมิดนั้น แตเมื่อผูฟองคดีมิไดมีคําขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาสินไหมทดแทน 
ศาลจึงไมอาจมีคําสั่งดังกลาวได เพราะจะเปนการพิพากษาเกินคําขอ แตในสวนของคําขอ 
ใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองแกไขปรับปรุงใหที่ดินของผูฟองคดี 
มีสภาพดังเดิมนั้น มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวา ในการพิพากษาคดี ศาลปกครอง 
มีอํานาจกําหนดคําบังคับอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ (๓) สั่งใหใชเงินหรือใหสงมอบ
ทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ โดยจะกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ  
ไวดวยก็ได ในกรณีที่มีการฟองเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดของหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือการฟองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ศาลจึงมีอํานาจ
สั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองกระทําการโดยดําเนินการขนยายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนั้น
ออกไปจากที่ดินของผูฟองคดีแลวใหดําเนินการแกไขเพื่อใหที่ดินของผูฟองคดีกลับคืน
สภาพดังเดิมได  ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปน
ผูดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอยในที่ดินตาม ภ.บ.ท. ๕ เลขสํารวจที่ ๑๕๕/๒๕๓๕ หมู ๔  
ตําบลเขาวง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชข้ันตอนการปดหลุมฝงกลบ 
ขยะมูลฝอยขั้นสุดทายตามเกณฑมาตรฐานและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ของกรมควบคุมมลพิษ คือ ใชดิน (หนาดิน) ใหมีความหนาอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร กลบทับ
โดยรอบบริเวณที่เปนพื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยดังกลาว ทั้งนี้ ใหดําเนินการภายใน ๓๐ วัน  
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา สวนคําขออื่นใหยกนั้น ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย  
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  พิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เปนใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ดําเนินการขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่นําไปทิ้งในที่ดินของผูฟองคดีโดยมิชอบดวยกฎหมาย
ออกไป รวมทั้งทําการขุดตักดินที่ปนเปอนน้ําชะขยะดังกลาวออกไปใหหมดสิ้น แลวใหทําการ
ปรับสภาพที่ดินของผูฟองคดีใหมีสภาพดังเดิม แตตองกระทําโดยมิใหผูฟองคดีไดรับ 
ความเดือดรอนเสียหายจากการดําเนินการของผูถูกฟองคดีทั้งสองซ้ําอีก ทั้งนี้ ผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดมีคําพิพากษา 
นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 
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