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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์น้ีมุ่งศึกษาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย อ านาจหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ขยะมูลฝอย ส าหรับกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย แบ่งเป็น  
2 ลกัษณะ กล่าวคือ กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการรักษาความสะอาด การห้ามทิ้งขยะมูลฝอยในท่ีห้าม และ
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัการและก าหนดหนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบในการ
จดัการขยะมูลฝอย นอกจากน้ี ไดศึ้กษาและวเิคราะห์ในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ภารกิจของรัฐหรือ
การบริการสาธารณะ และหลกัการส าคญัในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

จากการศึกษาขอ้เท็จจริงในปัจจุบนัพบว่า เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยมีกฎหมายท่ีให้
อ านาจหน่วยงานต่าง ๆ ในการจดัการขยะมูลฝอยหลายฉบบั และกฎหมายแต่ละฉบบัมีวตัถุประสงค์
บงัคบัใช้แตกต่างกนั อีกทั้งหน่วยงานท่ีบงัคบัใช้กฎหมายก็มิไดอ้ยู่ในสังกดัเดียวกนั ท าให้วิธี
ด าเนินงานหรือแนวทางปฏิบติัแตกต่างกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัการขยะมูลฝอยไม่มีบทบญัญติั
ท่ีครอบคลุมเก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอยทั้งระบบ อีกทั้งกฎหมายท่ีให้อ านาจหน่วยงาน
ต่าง ๆ ก็ไม่ปรากฏว่ามีการก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการทางเทคนิค รวมทั้งกลไกการ
ตรวจสอบการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยของราชการส่วนท้องถ่ินว่าควรจะต้องด าเนินการ
อยา่งไร เป็นผลให้ประเทศไทยประสบกบัปัญหาขยะและของเสียมีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างรุนแรงและ
ต่อเน่ือง ปัญหาดงักล่าวท าให้กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนเป็นอย่าง
มาก อนัเน่ืองมาจากกฎหมายท่ีใช้บงัคบัมิไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขให้เกิดความเหมาะสมและทนักบั
สภาพการณ์การปฏิบติัภารกิจของรัฐในการท่ีจะพิทกัษ์รักษาและคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
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ภายหลังท่ีได้ศึกษาถึงหลักแนวความคิดทฤษฎีต่าง ๆ เปรียบเทียบกับกฎหมายการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยของต่างประเทศท่ียกระดับปัญหาเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยเป็น
ปัญหาระดับชาติ และมีการจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญ่ีปุ่น ผูเ้ขียนจึงเสนอให้มีกฎหมาย 
การจดัการขยะมูลฝอยเพื่อเป็นกฎหมายหลกัในการวางหลกัเกณฑก์ารจดัการขยะมูลฝอยทุกประเภท 
ก าหนดวธีิการ หรือมาตรการจดัการขยะมูลฝอยท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล ก าหนดให้มีหน่วยงานกลางเพื่อ
ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการท างานและการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศอย่างเป็นระบบ ก าหนดสิทธิ
และในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย รวมทั้งก าหนดบทลงโทษเพื่อเป็น
มาตรการบงัคบัให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตอ้งด าเนินการ ตลอดจนมาตรการบงัคบักบัประชาชนท่ี
กระท าผิดกฎหมายหรือท่ีไม่ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการจดัการขยะมูลฝอย เพื่อให้การจดัการ
ขยะมูลฝอยเป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มสากล และสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญท่ีมีหลกัในการคุม้ครองสิทธิของประชาชนและชุมชนท่ีจะไดรั้บการคุม้ครอง ส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจากภาครัฐ เพื่อใหป้ระชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ินสามารถด ารงชีพได้
อยา่งปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
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ABSTRACT 
 

This thesis examines the issues related to the Thai Law on Solid Waste Management, 
powers and duties of the bodies which are responsible for solid waste management and people’s 
rights and participation in solid waste management. The Law on Solid Waste Management has a 
dual focus. Firstly there is law a focus on  cleanliness, the prohibition of disposal of solid waste in 
prohibited areas and environmental conservation. Secondly the law focusses on functions and 
management of the authorities involved in solid waste management. In addition, the thesis also 
focus on the people’s rights and liberties under the Constitution, people’s participation in natural 
resource and environmental conservation, government functions (or public services) and major 
principles of environmental management. 

In fact, the major problems concerning the law on solid waste management nowadays 
are that there are various laws governing the bodies related to solid waste management. These 
laws have different purposes and are enforced under different authorities with various legal 
procedures or operational methods. There is no provision under the law on solid waste 
management that focuses on the whole system of solid waste management. Moreover, under the 
mandate of law there are no criteria, standards, technical provisions as well as the inspection 
mechanism on solid waste management of local administrative bodies. This means that there are 
continuing, severe problems of garbage and waste disposal in Thailand. Likewise, it also impacts 
on the environment and the livelihood of the people as the law is outdated and incompatible with 
the current government mandate in preserving and protecting the natural resources and 
environment sustainably. 
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A comparative study was undertaken of various theories and Laws on solid waste 
management in other countries which consider solid waste management to be a national issue as 
well as maintaining the standard and effectiveness of solid waste management, e.g. U.S.A., 
Germany and Japan. As a result the thesis proposes the Law on Solid Waste Management be the 
principle law to set the legal regulations on all types of solid waste management as well as to set 
the sanitary waste disposal regulations and to establish the central body to inspect and manage the 
waste disposal systematically. In addition, the provisions on the rights of the people to participate 
in the solid waste management as well as the ability to prosecute bodies and persons who violate 
the law penalty should be prescribed. This will enhance the system of solid waste management so 
that it conforms to the principles of the international environmental management best practice, as 
well as the legislative intent of the Constitution on the protection of rights of the people and 
community in which the environment shall be protected, promoted and preserved by the public 
sector for the well-being of the people and local community. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความเมตตาและความอนุเคราะห์จาก 
รองศาสตราจารย ์ดร. วีระ  โลจายะ อาจารย์ท่ีปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย  เล่ือนฉว ี
ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ศาสตราจารย ์ดร. ไพศิษฐ ์ พิพฒันกุล และอาจารย ์ดร. ประสาท  
พงษ์สุวรรณ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาสละเวลาอนัมีค่า ให้ความรู้ ค  าแนะน า และ
ขอ้สังเกตต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง ตลอดจนตรวจสอบความเรียบร้อยของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี
จนแลว้เสร็จ ผูเ้ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณต่อบิดา มารดา อนัเป็นผูใ้ห้ก าเนิดและเป็นท่ีรักเคารพของ
ผูเ้ขียน ท่ีไดส่้งเสริมและใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการศึกษา ตลอดจนเป็นก าลงัใจท่ีดียิ่งให้แก่ผูเ้ขียน
เสนอมา ขอขอบพระคุณครูบาอาจารยทุ์กท่านท่ีได้ประสิทธิประสาทวิชาแก่ผูเ้ขียน ขอขอบคุณ
อาจารย์จิรวุฒิ  ลิปิพนัธ์ คุณพสธร  พนัธ์ุสุวรรณ และเพื่อนสมาชิกคลินิกวิชาการทุกท่านส าหรับ
ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการจดัท าวทิยานิพนธ์ 

ขอขอบคุณผูบ้ ังคบับัญชาและเพื่อนร่วมงานกลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการสภา
ผูแ้ทนราษฎรท่ีเขา้ใจและให้โอกาสในการศึกษาแก่ผูเ้ขียน ขอขอบคุณ คุณอศิรวรรณ  นิลประพนัธ์ 
ท่ีช่วยเหลือคน้ควา้ขอ้มูล รวมทั้งดูแล คอยกระตุน้ และเป็นก าลงัใจท่ีดีใหแ้ก่ผูเ้ขียน  

อน่ึง หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ของผูท่ี้มี
ความสนใจอยูบ่า้ง ผูเ้ขียนขอมอบความดีน้ีให้แก่บุพการี คณาจารย ์ตลอดจนผูแ้ต่งต ารา และบทความ
ต่าง ๆ ท่ีผูเ้ขียนได้ใช้ในการศึกษาคน้ควา้ หากมีความบกพร่องประการใดผูเ้ขียนขอน้อมรับไว ้
แต่เพียงผูเ้ดียว 

 
 

ศุภกร  ฮัน่ตระกลู 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าว่า “ขยะ” 
หมายถึง หยากเยื่อ มูลฝอย ส่วนค าวา่ “มูลฝอย” หมายถึง เศษส่ิงของท่ีทิ้งแลว้ หยากเยื่อ จึงเห็นไดว้า่
ทั้งสองค าน้ีมีความหมายเหมือนกนั และใชแ้ทนกนัได ้บางคร้ังอาจใชค้วบกนัเป็น “ขยะมูลฝอย” 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้ค  าจ  ากัดความค าว่า “มูลฝอย” 
หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร 
เถา้ มูลสัตว ์ ซากสัตว ์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว ์ หรือท่ีอ่ืน และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน1  

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) รายงานผล
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมว่าได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงในบริบทโลกและปัจจยัภายในประเทศ ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การเพิ่มข้ึนของประชากร การพฒันาเศรษฐกิจท่ีมุ่งการเจริญเติบโตและการแข่งขนัทางดา้นการคา้ 
และการลงทุน ท าให้มีการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเกินศกัยภาพในการรองรับของระบบ
นิเวศ ในขณะท่ีขีดความสามารถของการบริหารจดัการและเคร่ืองมือทางนโยบาย เช่น ฐานขอ้มูล 
กฎระเบียบ การบงัคบัใชก้ฎหมาย และเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ ยงัไม่สามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และส่งผลต่อความ
สมดุลของระบบนิเวศโดยรวมอยา่งต่อเน่ือง2 ในรายงานดงักล่าว ขยะนบัวา่เป็นปัญหาทั้งในชุมชน
เมืองและทอ้งถ่ินทุกระดบั โดยปริมาณกากของเสียทั้งขยะและของเสียอนัตรายมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง เห็นไดจ้ากรายงานของกรมควบคุมมลพิษประมาณการปริมาณมูลฝอยเกิดข้ึน 24.73 
ลา้นตนั หรือ 67,577 ตนัต่อวนั โดยปริมาณมูลฝอยชุมชนท่ีถูกน ามาทิ้งในถงัประมาณ 15.9 ลา้นตนั 

                                                           
1 มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  
2 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ( พ.ศ. 2555 – 2559), ส านกังานคณะกรรมการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 
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องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถเก็บขนไดป้ระมาณ 11.90 ลา้นตนั และสามารถน าไปก าจดั
อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 5.83 ลา้นตนั ถูกน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 5.28 ลา้นตนั ส่วนท่ีเหลือ 
13.62 ลา้นตนั เป็นมูลฝอยตกคา้งท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวบรวมน าไปก าจดัโดยวิธีการท่ี 
ไม่ถูกตอ้ง เช่น เทกอง หรือเผากลางแจง้ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีมูลฝอยท่ีตกคา้งในพื้นท่ีต่าง ๆ หรือ
การลกัลอบน าไปทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพื้นท่ีรกร้างโดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็ก
และในพื้นท่ีห่างไกลซ่ึงยงัมีระบบการเก็บรวบรวมไม่ครอบคลุมพื้นท่ีบริการและก าจดัยงัไม่ถูก
หลักวิชาการ3 รวมไปถึงการลักลอบน าขยะไปท้ิงในพื้นท่ีใกล้เคียงท าให้เป็นผลกระทบกับ
ประชาชนในพื้นท่ีนั้น และเป็นภาระกบัพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากการน าขยะมาทิ้งในพื้นท่ีของ
ตนเองดว้ย 

การจดัการขยะมูลฝอยถือเป็นการจดัท าบริการสาธารณะอย่างหน่ึง ซ่ึงพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ก าหนด
อ านาจหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ โดยให้เทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลมีหนา้ท่ีก าจดัส่ิงปฏิกลู มูลฝอย และน ้ าเสีย4 ส่วนหน่วยงานอ่ืน ๆ มีหนา้ท่ีสนบัสนุนดา้น
นโยบายและมาตรการใหก้บัการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ส าหรับกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ กล่าวคือ 
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการรักษาความสะอาด การห้ามทิ้งขยะมูลฝอยในท่ีห้ามและการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อีกลกัษณะหน่ึง คือ กฎหมายท่ีเก่ียวกบั
การจดัการและก าหนดหนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตท่ีตนมีอ านาจหนา้ท่ี
เช่น พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 
2496 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พระราชบญัญติัสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 และ เป็นตน้ ส่วนขยะอนัตรายมี
กฎหมายก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ เช่น ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมมีกฎหมายโรงงาน กฎหมาย
วตัถุอนัตราย และกฎหมายเก่ียวกบัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ก ากบัดูแลแลว้แต่กรณี  

                                                           
3 จาก รายงานสถานการณ์มลพิษในประเทศไทย, (น. 9), กรมควบคุมมลพิษ, 2555. 
4 พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพทัยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ดงัน้ี (18) การก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และน ้ าเสีย 
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จากการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทยปัจจุบนัพบว่า 
มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ีเน่ืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น ปัญหาการขาดแคลนท่ีดิน
ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัในการก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะ ท าให้เกิดการต่อตา้นคดัคา้น
ของประชาชนในพื้นท่ีและบริเวณรอบพื้นท่ี ปัญหาเก่ียวกบัวิธีการก าจดัขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงัไม่ไดม้าตรฐานและไม่เป็นไปตามหลกัสุขาภิบาล และท่ีพบเห็น
เป็นอยา่งมากในปัจจุบนัคือ การเก็บขนขยะมูลฝอยไปทิ้งกองไวใ้นท่ีดินรกร้าง วา่งเปล่า ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและเหตุร าคาญต่อชุมชนท่ีอยู่รอบขา้ง และในบางพื้นท่ียงัมีการน าขยะ 
มูลฝอยท่ีเก็บขนไดใ้นทอ้งถ่ินหน่ึงไปทิ้งไวใ้นพื้นท่ีของทอ้งถ่ินอ่ืน ก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้
ของคนระหว่างชุมชน และระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกนัอีกด้วย นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาการขาด
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และเทคโนโลยใีนการด าเนินการ ปัญหาขอ้จ ากดัในดา้นงบประมาณการ
ด าเนินการ รวมไปถึงปัญหาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือ
จะได้รับผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้การจดัการขยะ 
มูลฝอยขาดประสิทธิภาพ กรณีตัวอย่างท่ีประชาชนมีการต่อต้าน เช่น กรณีการน าขยะของ
กรุงเทพมหานครมาฝังกลบท่ีบ่อขยะราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ท าให้
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณนั้นตอ้งทนกบัสภาพกล่ินเน่าเหม็นนานหลายปี จนเม่ือปี พ.ศ. 2544 
แกนน าชาวบา้นออกมาคดัคา้น สร้างความขดัแยง้ระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และท าให้มีแกนน า
เสียชีวติ จนกระทัง่ ศาลปกครองจึงมีค าสั่งใหย้กเลิกสถานท่ีฝังกลบขยะราชาเทวะ เน่ืองจากมีระบบ
การฝังกลบไม่ไดม้าตรฐาน (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.79/2547) เป็นตน้ และปัจจุบนัยงัคง
พบว่ามีการต่อต้านจากประชาชนต่อกรณีการก าจัดขยะทุกรูปแบบ ดังนั้ น จึงจ าเป็นท่ีจะต้อง
ท าการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้ก าหนดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหาและหา
แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยให้เป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งน้ี สามารถสรุปประเด็น
ปัญหาได ้ดงัน้ี  

1. ปัญหาเก่ียวกบัการไม่มีกฎหมายกลางในการจดัการขยะมูลฝอย 
การจดัการขยะมูลฝอยถือวา่เป็นภารกิจของรัฐท่ีจะตอ้งด าเนินการเพื่อดูแลรักษาความ

สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง และเพื่อให้ประชาชนไดอ้ยู่ในส่ิงแวดลอ้ม
และสุขอนามยัท่ีดี การจดัการขยะมูลฝอยมีการด าเนินการหลายขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน 
การจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะ การขนส่งขยะ การก าจัดขยะ และการติดตามตรวจสอบ ซ่ึง
มาตรการในการด าเนินการท่ีดีนั้นจะตอ้งมีการด าเนินการใหค้รอบคลุมทุกขั้นตอน แต่จากการศึกษา
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทยพบวา่ ในเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย
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มีกฎหมายท่ีแยกกนัเป็น 2 ส่วน คือ กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของราชการ และ
กฎหมายเก่ียวกบัการหา้มทิ้งขยะในท่ีสาธารณะส าหรับประชาชนทัว่ไป  

จากการศึกษาขอ้เทจ็จริงในปัจจุบนัพบวา่ ในเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยมีกฎหมายท่ีให้
อ านาจหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการขยะมูลฝอยหลายฉบับ และกฎหมายแต่ละฉบับมี
วตัถุประสงค์ในการบงัคบัใชแ้ตกต่างกนั อีกทั้ง หน่วยงานท่ีบงัคบัใช้กฎหมายก็มิไดอ้ยู่ในสังกดั
เดียวกนั ท าให้วิธีด าเนินงานหรือแนวทางปฏิบติัแตกต่างกนั นอกจากน้ี การบงัคบัใชก้ฎหมายยงัมี
ความซ ้ าซ้อนในด้านภารกิจเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกับ
หน่วยงานอ่ืนดว้ย กล่าวไดว้่าบทบญัญติักฎหมายให้อ านาจราชการส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีดูแลรักษา
ความสะอาดและก าจัดมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในท้องถ่ินของตนเองให้หมดไป และเม่ือพิจารณา
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แลว้ ไม่มีบทบญัญติัท่ีครอบคลุมในเร่ืองการควบคุมและ
จดัการขยะมูลฝอยทั้งระบบ ประกอบกบัอ านาจราชการส่วนทอ้งถ่ินสามารถออกขอ้ก าหนดทั้งใน
เร่ืองระเบียบ กฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวทางปฏิบติัท่ีชัดเจน นอกจากน้ี กฎหมายท่ีให้อ านาจ
หน่วยงานต่าง ๆ ก็ไม่ปรากฏวา่มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการทางเทคนิค รวมทั้งกลไก
การตรวจสอบการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยของราชการส่วนทอ้งถ่ิน วา่ควรจะตอ้งด าเนินการ
อย่างไร เป็นผลให้วิธีการจดัการขยะมูลฝอยในปัจจุบนัยงัไม่มีทิศทาง และเป็นไปในลกัษณะของ 
แต่ละทอ้งถ่ินด าเนินการเพียงก าจดัขยะมูลฝอยในทอ้งถ่ินของตนเองหมดไป โดยไม่ได้ค  านึงถึง
ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม จึงท าให้การจดัการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร เพราะกฎหมายท่ีใช้บงัคบัมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมและทนักับ
สภาพการณ์การปฏิบติัภารกิจของรัฐในการท่ีจะพิทกัษรั์กษาและคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

2. ปัญหาการขาดหน่วยงานกลางในการจดัการขยะมูลฝอย 
ในปัจจุบนัการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย  พระราชบญัญติัการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการจดัเก็บ  
การขน และการก าจดั ทั้งน้ี แต่ละหน่วยงานสามารถออกขอ้ก าหนดของแต่ละทอ้งถ่ินเพื่อก าหนด
วธีิการด าเนินการ โดยใหแ้ต่ละทอ้งถ่ินพิจารณาก าหนดวธีิการตามความเหมาะสมของแต่ละทอ้งถ่ิน
เอง ซ่ึงราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการโดยอยู่ในความควบคุมดูแลของ
ตน และผลจากการปฏิรูประบบราชการเม่ือปี พ.ศ. 2545 ไดเ้ปล่ียนแปลงหน่วยงานก ากบัดูแล
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และมีหน่วยงานอ่ืนท่ีท าหนา้ท่ีสนบัสนุนและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการใน
เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอีกหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม  
เป็นตน้ ท าใหเ้ห็นวา่ในเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยจึงไม่สามารถบูรณาการและเป็นการจดัการแบบ
องค์รวม เน่ืองจากไม่มีหน่วยงานกลางท่ีมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ รวมทั้ง เป็นกลไกควบคุมและ
ตรวจสอบการจดัการขยะมูลฝอยใหเ้ป็นไปตามหลกัการท่ีถูกตอ้ง 

3. ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย 
การจัดการและการพิทักษ์รักษาธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม ตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญนั้น ถือไดว้า่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและ
ปราบปรามการกระท าอนัเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและก่อให้เกิดมลพิษไวช้ดัเจน อีกทั้ง
ยงัไดรั้บรองและคุม้ครองสิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร สิทธิในการมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนใน
การอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและย ัง่ยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ของรัฐ ท่ีจะมีผลกระทบต่อตนเอง หรือ
ชุมชนท่ีตนอยูอ่าศยั รัฐตอ้งจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ย 
ทั้งยงัรับรองสิทธิให้ประชาชนสามารถฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน หรือองค์กรอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลเพื่อให้ปฏิบติัตามกฎหมายดว้ย  นอกจากน้ี ใน
หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
รัฐธรรมนูญยงัได้รับรองแนวคิดตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยประชาชน ชุมชนทอ้งถ่ิน และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน จึงเห็นไดว้่า ในเร่ือง
การพิทกัษรั์กษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม รัฐธรรมนูญไดใ้ห้ความส าคญักบักระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นอยา่งมาก 

การแกไ้ขปัญหาและการจดัการเร่ืองขยะมูลฝอย กฎหมายก าหนดบทบาท อ านาจหนา้ท่ี 
และความรับผิดชอบในการดูแลรักษา จดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในพื้นท่ีโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ เป็นผูรั้บผิดชอบ เน่ืองจากเป็นองคก์รท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนใน
พื้นท่ีจะตอ้งด าเนินการและจดัให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมอย่างกวา้งขวาง แต่ปัญหาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่มกัประสบปัญหาการคดัคา้นจากประชาชนใน
ชุมชน เพราะการสร้างสถานท่ีก าจดัในพื้นท่ีใดย่อมเป็นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ
อนามยัของประชาชน ทั้งน้ี เน่ืองจากการไม่สามารถส่ือสารให้ทุกฝ่ายมีความเขา้ใจและมีส่วนร่วม
ในการวางแผนและตดัสินใจโครงการ ทั้งน้ี ส่วนใหญ่เกิดจากประชาชนขาดการรับรู้ขอ้มูลการ
ด าเนินการเพื่อจดัหาสถานท่ีจ ากดัขยะมูลฝอย วิธีการก าจดัขยะมูลฝอย รวมไปถึงขอ้มูลผลกระทบ
ต่าง ๆ ตลอดจนไม่ไดมี้ส่วนร่วมในระดบัการตดัสินใจ 
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1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาถึงทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย การจดัท าบริการสาธารณะของรัฐ และหลกัการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2. เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และหลกัการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย 

3. เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพและความแตกต่างของการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย
และต่างประเทศ 

4. เพื่อศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย 
 

1.3  สมมติฐำน 
เน่ืองจากประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยหลายฉบับ  

ซ่ึงแบ่งเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความสะอาดและการห้ามทิ้งขยะมูลฝอยในท่ีห้ามและ
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัการและก าหนดหน้าท่ีของผูรั้บผิดชอบ  
แต่ไม่ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการทางเทคนิคในการจดัการขยะมูลฝอย และขาดหน่วยงานกลางท่ีมี
หน้าท่ีและเป็นกลไกควบคุม ตรวจสอบการจดัการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลกัการท่ีถูกตอ้ง  
อีกทั้ง ในการจดัการขยะมูลฝอยยงัไม่เปิดโอกาสหรือมีกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จดัการตามหลกัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเป็นผลให้การบริหารจดัการขยะ 
มูลฝอยของประเทศไทยขาดกฎหมายหลกัท่ีจะน ามาบงัคบัใช้ ดงันั้น หากมีการตรากฎหมายการ
จดัการขยะมูลฝอย มีหน่วยงานกลางท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแล และควบคุมตรวจสอบการจดัการ
ขยะมูลฝอยโดยรวม และก าหนดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย
ตามสิทธิอันพึงมีตามรัฐธรรมนูญตลอดจนก าหนดโทษบังคับกับหน่วยงาน ผู ้ประกอบการ
ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไปท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ก็จะเป็นการแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย อ านาจหนา้ท่ีของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะมูลฝอย สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ขยะมูลฝอย โดยศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของต่างประเทศท่ีมี
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การจดัการขยะมูลฝอยซ่ึงเป็นแบบอย่างท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญ่ีปุ่น เพื่อน ามาวิเคราะห์ปัญหา และสรุปข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การจดัการขยะมูลฝอยเป็นไปตามหลักการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มสากล และสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญท่ีมีหลกัในการคุม้ครองสิทธิของ
ประชาชนและชุมชนท่ีจะได้รับการคุม้ครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมจากภาครัฐ 
เพื่อใหป้ระชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ินสามารถด ารงชีพไดอ้ยา่งปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

 
1.5  วธีิกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลโดยวิจยัเอกสาร (Documentary  Research) 
กล่าวคือ เป็นการใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารท่ีเป็นตัวบทกฎหมาย ต าราทางวิชาการ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ บทความท่ีเก่ียวข้อง ความเห็นของนักนิติศาสตร์ เอกสารการประชุม และข้อมูลจาก
หอ้งสมุด แหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 
1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และหลกัเกณฑส์ าคญัในการจดัท าบริการสาธารณะของรัฐ  

2. เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และหลกัการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย 

3. เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพและความแตกต่างของการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย
และต่างประเทศ 

4. ท าใหไ้ดแ้นวทางในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการพืน้ฐานที่เกีย่วข้องกบั 

การจดัการขยะมูลฝอย 
 

ในปัจจุบนัพบวา่การจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทยประสบกบัปัญหาในดา้นการ
จดัการต่าง ๆ ทั้งส่วนท่ีมาจากการท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจ และส่วนท่ียงัเป็นช่องว่างของ
กฎหมาย ส่งผลท าให้การจดัการขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ ดงันั้น ในบทน้ีจะศึกษาถึงแนวคิด 
ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการขยะมูลฝอย ว่ามีแนวคิดและทฤษฎีใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาทางกฎหมายในจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย 

 
2.1  ทฤษฎสิีทธิและเสรีภาพ 

สังคมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งสันติและสงบนั้น นอกจากจะมีกฎหมายเป็นเคร่ืองมือส าหรับใช้
ในการจดัระเบียบแลว้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมยงัเป็นแนวทางท่ีใชย้ดึโยงให้สังคม
มีความมัน่คงเขม้แขง็ เม่ือสังคมมีการพฒันา เจริญเติบโต และมีความสลบัซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน กลไก
ต่าง ๆ ท่ีจะใช้จดัการให้สังคมมีความสงบสุขเกิดข้ึนนั้นจึงตอ้งมีการพฒันาตามไปดว้ย และสิทธิ
เสรีภาพถือเป็นอีกกลไกหน่ึงท่ีส าคญัในสังคมท่ีจะก าหนดวา่สังคมนั้น ๆ มีความสุข สงบ และสันติ
เพียงใด 
 2.1.1  ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 

สิทธิ ตามความหมายทัว่ไป หมายถึง อ านาจท่ีกฎหมายรับรองคุม้ครองให้แก่บุคคลใน
อนัท่ีจะเรียกร้องใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง สิทธิจึงก่อใหเ้กิดหนา้ท่ีแก่บุคคลอ่ืนดว้ย5 

สิทธิ (Right) หมายถึง ประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให ้กฎหมายในท่ีน้ีก็คือ
รัฐธรรมนูญ เม่ือกล่าวถึงสิทธิในรัฐธรรมนูญจึงหมายถึงสิทธิในทางมหาชน (Public Rights) ซ่ึงมี
หลกัเกณฑ์คลุมถึงสิทธิในทางเอกชน (Private Rights) เช่น สิทธิในครอบครัว สิทธิในทรัพยสิ์น 

                                                           
5 จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญ, (น. 640 - 641), โดย วิษณุ เครืองาม, 2530, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ.  
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สิทธิในการรับมรดกดว้ย แต่กวา้งออกไปมากกวา่นั้น เช่น คลุมถึงสิทธิเลือกตั้ง สิทธิในชีวิตร่างกาย  
เป็นตน้6 

สิทธิ (Right) หมายถึง อ านาจหรือประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองคุม้ครองและบงัคบัให ้
เช่น สิทธิในการรับมรดก เป็นต้น เป็นสิทธิท่ีบุคคลอ่ืนมีหน้าท่ีต้องเคารพต่อสิทธิของเรา 
ความหมายของสิทธิดงักล่าว เป็นความหมายส าหรับกลุ่มประเทศเสรีโดยทัว่ไป แต่ในกลุ่มประเทศ
คอมมิวนิสต์นั้น ไดตี้ความหมายของค าว่า สิทธิ วา่หมายถึง การท่ีบุคคลเลือกกระท าการใด ๆ ได้
ทั้งส้ิน เพื่อประโยชน์ของชนกรรมาชีพ7 

สิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้น ถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชน หมายถึง อ านาจตามท่ี
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดไดบ้ญัญติัใหก้ารรับรอง คุม้ครองแก่ปัจเจกบุคคลในอนัท่ีจะกระท า
การใด หรือไม่ท าการใด การใหอ้ านาจแก่ปัจเจกบุคคลดงักล่าวไดก่้อใหเ้กิดสิทธิเรียกร้องท่ีจะไม่ให้
องคก์รของรัฐแทรกแซงสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน ในบางกรณีการรับรองดงักล่าวไดก่้อให้เกิด
สิทธิเรียกร้องต่อรัฐให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงอีกด้วย และสิทธิตามรัฐธรรมนูญน้ี ยงัหมาย
รวมถึง การให้หลกัประกนัในทางหลกัการซ่ึงหมายถึงการมุ่งคุม้ครองต่อสถาบนัในทางกฎหมาย 
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดงันั้น สิทธิในทางรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิทธิท่ีผูกพนัองค์กรผูใ้ช้อ  านาจรัฐท่ี
จะตอ้งใหก้ารเคารพปกป้องและคุม้ครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบติั8 

เสรีภาพ หมายถึง สภาพการณ์ท่ีบุคคลมีอิสระในการท่ีจะกระท าการอย่างใดอยา่งหน่ึง
ตามความประสงคข์องตน9 

เสรีภาพ หมายถึง สถานภาพของมนุษยท่ี์จะไม่ตกอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของใคร
หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คือ เป็นอ านาจท่ีจะกระท าการอย่างใดหรือท่ีจะไม่กระท าการอย่างใด อย่าง
หน่ึง10 

เสรีภาพ (Liberty) หมายถึง ความมีอิสระท่ีจะกระท าการหรืองดเวน้กระท าการ เสรีภาพ
จึงมีความหมายต่างกบัสิทธิ อยา่งไรก็ตาม ถา้เสรีภาพใดมีกฎหมายรับรองและคุม้ครองเสรีภาพนั้นก็

                                                           
6 จาก สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, (น. 21), โดย วรพจน์ วศิรุตพิชญ,์ 2538, กรุงเทพฯ :วญิญูชน. 
7 จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง , (น. 151), โดย พรชยั เล่ือนฉวี, 2553, กรุงเทพฯ : 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ พิมพค์ร้ังท่ี 9. 
8 จาก หลกัพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยต์ามรัฐธรรมนูญ, (น. 58), โดย บรรเจิด 

สิงคะเนติ, 2547, กรุงเทพฯ : วญิญูชน.  
9 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ. (น. 22). เล่มเดิม.  
10 จาก หลกักฎหมายมหาชน, (น. 139), โดย โภคิน พลกลุ, 2539, กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
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อาจเป็นสิทธิดว้ย ดงัท่ีมกัมีผูเ้รียกรวม ๆ กนัไปว่าสิทธิและเสรีภาพหรือสิทธิในเสรีภาพ (Right to 
Liberty)11 

ค าว่า “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” โดยทัว่ไปมกัเป็นค าท่ีใช้รวม ๆ ไปด้วยกันว่า “สิทธิ
เสรีภาพ” แต่ในทางวชิาการค าวา่ สิทธิและเสรีภาพ มีความหมายแตกต่าง12 กล่าวคือ  
  สิทธิ หมายถึงประโยชน์ในทางใดทางหน่ึง ทั้ งท่ีเป็นรูปธรรมจบัต้องได้และท่ีเป็น
นามธรรม หากกฎหมายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกฎหมายสูงสุดคือ รัฐธรรมนูญคุม้ครองและรับรองสิทธิ
ใดก็จะก่อใหเ้กิดหนา้ท่ีแก่รัฐ หน่วยงานของรัฐ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งเคารพสิทธินั้น รวมถึง
ก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่ประชาชนท่ีจะตอ้งเคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนัดว้ย และหากเป็นสิทธิประเภทท่ี
โดยสภาพไม่อาจใช้ได้ทนัทีแต่ตอ้งมีกลไก หรือวิธีการบางประการ หรือตอ้งมีกฎหมายออกมา
รองรับ รัฐยอ่มมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งด าเนินการเพื่อใหป้ระชาชนสามารถใชสิ้ทธินั้น ๆ ได ้

เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระท่ีจะกระท าการหรืองดเวน้กระท าการในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง เม่ือรัฐธรรมนูญคุม้ครองเสรีภาพใดก็จะก่อใหเ้กิดหนา้ท่ีแก่รัฐ หน่วยงานของรัฐ และเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐท่ีจะตอ้งไม่ละเมิดเสรีภาพนั้น ความมีอิสระท่ีจะกระท าการหรืองดเวน้กระท าการน้ีเป็น
ประโยชน์ชนิดหน่ึง ดงันั้น เสรีภาพจึงเป็นสิทธิประเภทหน่ึง เม่ือกล่าวถึงค าว่า “สิทธิ” โดยไม่
เจาะจง จึงหมายความรวมถึง “เสรีภาพ” ดว้ย 
 2.1.2  ลกัษณะท่ีส าคญัของสิทธิและเสรีภาพ 

(1) สิทธิเป็นประโยชน์ต่อเจา้ของสิทธิท่ีจะเลือกใช้สิทธิ สิทธิจะเป็นการรับรองให้
เจา้ของมีสิทธิมีอ านาจ สามารถใชสิ้ทธินั้นได ้หรืออาจจะไม่ใชสิ้ทธินั้นไดต้ามเจตจ านงของเจา้ของ
สิทธิ ในบางกรณีก็อาจจะใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธิของตนแทนได ้

(2) สิทธินั้นเรียกร้องให้ผูอ่ื้นมีหน้าท่ีตอ้งเคารพสิทธิของตน คือ ถา้เป็นสิทธิในทาง
แพง่ จะสามารถเรียกร้องต่อทรัพย ์(ทรัพยสิทธิ) บุคคลอ่ืนมีหนา้ท่ีตอ้งยอมรับและไม่ละเมิดต่อสิทธิ
ในทรัพยข์องผูอ่ื้นท่ีมีสิทธิอยูน่ั้น หรือเรียกร้องให้บุคคลด าเนินการหรือไม่ด าเนินการใด ๆ (บุคคล
สิทธิ) หรือในทางกฎหมายมหาชน สิทธินั้นจะเรียกร้องให้รัฐโดยหน่วยงานของรัฐกระท าการ 
หรือไม่กระท าการใด ๆ เพื่อตนได ้กรณีนั้นแสดงถึงหนา้ท่ีท่ีผูอ่ื้นจะกระท าต่อสิทธินั้น กล่าวคือ ในทุก
สิทธิจะมีหนา้ท่ีต่อผูอ่ื้นเสมอ สิทธิจะเกิดข้ึนไดก้็แต่โดยกฎหมายบญัญติัไวเ้ท่านั้น เน่ืองจากสิทธิ
เป็นเร่ืองของอ านาจและหนา้ท่ีท่ีจะบงัคบัต่อบุคคลอ่ืนหรือรัฐ ปัจเจกชนทัว่ไปจะบงัคบัต่อบุคคลอ่ืน

                                                           
11 กฎหมายรัฐธรรมนูญ. (น. 641). เล่มเดิม.  
12 จาก สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดสิทธิเสรีภาพ เร่ือง 6. สิทธิเสรีภาพ

และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน, (น. 7), โดย ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล, 2545, กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้ 
คุรุสภา. 
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หรือรัฐได ้ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายรับรองสิทธิของตน และก าหนดหนา้ท่ีต่อบุคคลอ่ืนเท่านั้น แมใ้นทาง
แพ่ง บุคคลจะมีสิทธิท านิติกรรมผูกพนัได้โดยเสรี และนิติกรรมนั้นก็อาจจะเกิดทางแพ่งข้ึนก็ได ้ 
แต่การท่ีบุคคลสามารถท านิติกรรมกนัไดน้ั้นก็ตอ้งชอบดว้ยเง่ือนไขท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไวด้ว้ย 
 2.1.3  ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ  

สิทธิและเสรีภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1) สิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐาน เป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีส าคญัยิ่งซ่ึงบุคคลมีมาตั้งแต่

เกิด เช่น สิทธิและเสรีภาพในร่างกาย สิทธิและเสรีภาพในความเป็นส่วนตวั สิทธิและเสรีภาพใน
ครอบครัว เป็นตน้ 

2) สิทธิและเสรีภาพของพลเมือง เป็นสิทธิท่ีไดม้าเพราะการเป็นพลเมืองของรัฐนั้น ๆ 
สิทธิของพลเมือง เป็นสิทธิในอนัท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเจตนารมณ์ของรัฐ หรือ
อีกนยัหน่ึงคือบรรดาสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง อนัไดแ้ก่ สิทธิเสรีภาพในการรวมตวักนัเป็น
พรรคการเมือง เพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมือง สิทธิในการเลือกตั้งหรือสมคัรรับเลือกตั้ง เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ในเร่ืองของสิทธิสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ สิทธิตามกฎหมาย
มหาชน กบัสิทธิตามกฎหมายเอกชน กล่าวคือ  

(ก) สิทธิตามกฎหมายมหาชน คือ สิทธิท่ีเกิดจากอ านาจของกฎหมายมหาชนรับรอง
และคุม้ครอง เช่น สิทธิตามรัฐธรรมนูญ สิทธิตามกฎหมายปกครอง โดยสามารถแบ่งสิทธิตาม
กฎหมายมหาชนไดเ้ป็น 3 ประเภท13 ไดแ้ก่ 

ประเภทแรก คือ สิทธิปฏิเสธ (Status negativus) หมายถึง สิทธิท่ีจะป้องกนัแดนสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคลจากการใช้อ านาจรัฐ ซ่ึงโดยสิทธิน้ี ราษฎรย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้รัฐและ 
เจ้าพนักงานของรัฐละเวน้ท่ีจะไม่กล ้ ากลายหรือล่วงล ้ าสิทธิน้ี สิทธิดังกล่าวน้ีได้แก่ สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน (Human Right) 

ประเภทท่ีสอง คือ สิทธิกระท าการ (Status activus) หมายถึง สิทธิท่ีจะเขา้มามีส่วนช่วย
ในการปกครองประเทศซ่ึงเป็นสิทธิท่ีราษฎรท่ีจะมีต่อรัฐ สิทธิประเภทน้ีได้มีการบญัญติัรับรอง
ออกมาในรูปของ “สิทธิพลเมือง” เช่น สิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นสิทธิท่ีให้ไวแ้ก่ราษฎรในการท่ีจะก่อตั้ง
ชีวติในทางการเมืองของรัฐ เป็นตน้ 

ประเภทท่ีสาม คือ สิทธิเรียกร้องให้รัฐด าเนินการ (Status postivus) หมายถึง กลุ่มของ
สิทธิท่ีใชสิ้ทธิปัจเจกบุคคลมิอาจจะบรรลุความมุ่งหมายไดห้ากปราศจากการเขา้มาด าเนินการอยา่ง

                                                           
13 หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. (น.20).  

เล่มเดิม. 
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ใดอยา่งหน่ึงจากฝ่ายรัฐ สิทธิประเภทน้ีแสดงออกมาในรูปของสิทธิประเภท “สิทธิเรียกร้อง” สิทธิ
เรียกร้องใหก้ระท าการ สิทธิในการด าเนินคดี 

(ข) สิทธิตามกฎหมายเอกชน คือ สิทธิของความเป็นเจ้าของ ความมีอ านาจหรือ
ความสามารถเหนือวตัถุแห่งสิทธิ เช่น สิทธิความเป็นเจา้ของทรัพย ์เป็นตน้ 
 2.1.4  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

แต่เดิมนั้นแนวความคิดในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพเป็นแนวความคิดทางการเมือง  
ซ่ึงหมายถึง สิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีตอ้งไดรั้บจากรัฐ รัฐมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งงดเวน้การกระท า 
โดยไม่เขา้แทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ซ่ึงได้แก่ สิทธิในชีวิต สิทธิท่ีจะไม่ตอ้งถูก
ทรมานหรือถูกกระท าท่ีโหดร้าย สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพและความมัน่คงปลอดภยัในร่างกาย สิทธิท่ีจะ
ไม่ถูกจบั คุมขงั และลงโทษ สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเท่ียงธรรม สิทธิท่ีจะลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งผูแ้ทนไปใช้อ านาจอธิปไตย เป็นตน้  ต่อมาแนวคิดดงักล่าวมิไดห้มายถึงแต่เฉพาะ
แนวความคิดทางการเมืองท่ีรัฐตอ้งงดเวน้การกระท าเท่านั้น แต่รัฐยงัมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งกระท าการ 
อีกดว้ย กล่าวคือ ประชาชนมีสิทธิเรียกร้องให้รัฐจดัให้มีหลกัประกนัแก่ประชาชนเพื่อท่ีประชาชน
จะไดมี้ส่ิงท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิตอยา่งนอ้ยตามมาตรฐานขั้นต ่าสุด สิทธิดงักล่าวเรียกวา่ สิทธิทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวความคิดใหม่น้ีท าให้ประชาชนมีสิทธิ
เรียกร้องต่อรัฐให้ด าเนินมาตรการต่าง ๆ อนัท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ดงันั้น รัฐจึงมีหน้าท่ีตอ้ง
กระท าหรือมีพนัธะในการท่ีจะตอ้งส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคม เพื่อให้ประชาชน
ด ารงชีวติอยูไ่ดด้ว้ยความผาสุกสะดวกสบาย14 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช 2475 ไดน้ าเร่ือง การคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนมาบญัญติัไวเ้ป็นคร้ังแรกว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือ
ศาสนาหรือลทัธิใด ๆ และมีเสรีภาพในการปฏิบติัพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน  เม่ือไม่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อหน้าท่ีของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของ
ประชาชน” และ “ภายในบงัคบัแห่งกฎหมาย บุคคลยอ่มมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหสถาน
ทรัพยสิ์น การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปิดเผย การตั้งสมาคม  
การอาชีพ” แมว้่าจะวางหลกัไวอ้ย่างกวา้ง ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั แต่ในเม่ือไม่มีกฎหมาย 
มารองรับในบางเร่ืองจึงมีการละเมิดจนเกิดผลเสียต่อการปกครองบา้นเมือง เช่น การตั้งสมาคม
คณะราษฎร ท่ีมีกิจกรรมในทางการเมืองประหน่ึงเป็นพรรคการเมืองท่ีมุ่งเนน้ส่งผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
จนกระทัง่น าไปสู่ความขดัแยง้ทางการเมืองระหวา่งคณะราษฎรกบัขุนนางชั้นสูง เป็นตน้ นบัแต่นั้นมา
ในการจดัท ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบบั ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะค านึงถึงการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
                                                           

14 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง. (น. 159). เล่มเดิม. 
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ประชาชนเป็นประการส าคญัเสมอ เพราะมองว่าสิทธิและเสรีภาพเป็นเกียรติยศและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์ และประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยหากละเลยหรือไม่คุม้ครองเร่ือง
เหล่าน้ี ยอ่มส่งผลต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติอีกดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากในการจดัท ารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 สภาร่างรัฐธรรมนูญไดก้ าหนดกรอบการจดัท าไวว้า่ “...มี
สาระส าคญัเป็นการส่งเสริมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเพิ่มข้ึน...” และในการจัดท ารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 สภาร่างรัฐธรรมนูญก็ไดย้ึดกรอบดงักล่าว และไดข้ยาย
ขอบเขตการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพให้กวา้งขวางข้ึนโดยได้ก าหนดสิทธิและเสรีภาพออกมาเป็น 
ส่วน ๆ เพื่อความชัดเจนและความเข้าใจของประชาชนผูไ้ด้รับการรับรองและคุ้มครองโดย
รัฐธรรมนูญ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้แสดงให้เห็นถึง
ความกา้วหนา้ในการรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและหนา้ท่ีของปวงชนชาวไทย15 สรุปไดด้งัน้ี 
คือ 

1. สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเป็นอยูส่่วนตวั (มาตรา 35) 
2. สิทธิในกระบวนการยติุธรรม บุคคลยอ่มมีสิทธ์ิในกระบวนการยติุธรรม (มาตรา 40) 

ดงัต่อไปน้ี สิทธิเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทัว่ถึง  สิทธิพื้นฐานใน
กระบวนพิจารณา ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีหลกัประกนัขั้นพื้นฐานเร่ืองการไดรั้บการพิจารณาโดยเปิดเผย
การไดรั้บทราบขอ้เทจ็จริงและตรวจเอกสารอยา่งเพียงพอ สิทธิท่ีจะใหค้ดีของตนไดรั้บการพิจารณา
อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม สิทธิท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการด าเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการไดรั้บการสอบสวนอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรม และ
การไม่ให้ถอ้ยค าเป็นปฏิปักษต่์อตนเอง สิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครอง และความช่วยเหลือท่ีจ าเป็น
และเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็น ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั สิทธิของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ หรือผูพ้ิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครอง
ในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอยา่งเหมาะสม และยอ่มมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในคดี
ท่ีเก่ียวกบัความรุนแรงทางเพศ สิทธิในคดีอาญาของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมีสิทธิไดรั้บการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดีท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม มีโอกาสในการต่อสู้คดีอยา่งเพียงพอ การ
ตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลกัฐานตามสมควร  การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจาก
ทนายความ และการไดรั้บการปล่อยตวัชัว่คราว และสิทธิในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิไดรั้บความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายอยา่งเหมาะสมจากรัฐ 
                                                           

15 จาก สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดสิทธิเสรีภาพ เร่ือง 6. สิทธิเสรีภาพ
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน. (น.17 - 18). เล่มเดิม. 

DPU



14 

3. สิทธิในทรัพยสิ์น บุคคลจะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิในการครอบครองทรัพยสิ์นของ
ตนและการสืบทอดมรดก (มาตรา 41)  

4. สิทธิไดรั้บหลกัประกนัความปลอดภยัในการท างาน (มาตรา 44) 
5. สิทธิในการรับการศึกษา บุคคลย่อมมีความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 12 ปี อย่างมีคุณภาพและทัว่ถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กล่าวคือ ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการ หรือ 
ผูทุ้พพลภาพตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน (มาตรา 49) 

6. สิทธิในการรับบริการทางดา้นสาธารณสุขอยา่งเสมอภาคและไดม้าตรฐาน ส าหรับ 
ผูย้ากไร้จะไดรั้บสิทธิในการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
ประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการรับบริการสาธารณสุขจากรัฐอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 
และมีสิทธิไดรั้บการป้องกนัและขจดัโรคติดต่ออนัตรายจากรัฐอยา่งเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย
และทนัต่อเหตุการณ์ (มาตรา 51) 

7. สิทธิท่ีจะได้รับการคุม้ครองโดยรัฐ เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในสังคมท่ีไดรั้บ
การปฏิบติัอยา่งรุนแรงและไม่เป็นธรรมจะไดรั้บการคุม้ครองโดยรัฐ (มาตรา 52) 

8. สิทธิผูสู้งอายุ  บุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีรายได้เพียงพอต่อการ 
ยงัชีพ มีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐ (มาตรา 53) 

9. สิทธิผูพ้ิการหรือทุพลภาพ บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากสวสัดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือท่ีเหมาะสม
จากรัฐ (มาตรา 54) 

10. สิทธิของผูย้ากไร้ บุคคลซ่ึงไร้ท่ีอยูแ่ละไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การอาชีพ ยอ่มมีสิทธิ
ไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐ (มาตรา 55) 

11. สิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ
ส่วนท้องถ่ินอย่างเปิดเผย เวน้แต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะมีผลต่อความมัน่คงของรัฐหรือความ
ปลอดภยัของประชาชนส่วนรวม หรือเป็นส่วนไดส่้วนเสียของบุคคลซ่ึงมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครอง 
(มาตรา 56) 

12. สิทธิในการได้รับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีมีผลเก่ียวกับตนหรือ
ชุมชนในทอ้งถ่ิน (มาตรา 57) 

13. สิทธิในกระบวนพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีรัฐในการปฏิบติัราชการทางปกครองอนัมี
ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน (มาตรา 58) 

14. สิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกขโ์ดยไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาภายในเวลาอนัควรตาม
บทบญัญติัของกฎหมาย (มาตรา 59) 
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15. สิทธิท่ีบุคคลสามารถฟ้องร้องหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
หรือองค์กรของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐภายในหน่วยงานนั้น ๆ ท่ีเป็นนิติบุคคลให้รับผิดชอบจาก
การกระท าหรือละเวน้การกระท าตามกฎหมาย (มาตรา 60) 

16. สิทธิในการรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม บุคคลมี
สิทธิอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและชาติ และมี
ส่วนร่วมในการจดัการ บ ารุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม (มาตรา 66) 

17. สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชน ในการบ ารุงรักษาและการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นสิทธิท่ีร่วมกับรัฐและชุมชนในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิในการคุม้ครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้อยู่อย่างปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ
อนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนเอง ห้ามมิให้รัฐด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เวน้แต่จะไดมี้การศึกษาถึงผลกระทบ และ
ให้มีองคก์รอิสระท่ีประกอบดว้ย ผูแ้ทนองคก์รเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดั
การศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มใหค้วามเห็นประกอบ (มาตรา 67) 

18. สิทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญ (มาตรา 68) 
 2.1.5  การรับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

การบญัญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในรัฐธรรมนูญ มีพื้นฐาน
ความคิดจากกฎหมายวา่ดว้ยสิทธิและเสรีภาพ (Bill of Rights) ซ่ึงมีความมุ่งหมายเพื่อการคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอนัเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานมิให้ผูใ้ช้อ  านาจรัฐละเมิดต่อสิทธิ แต่อย่างไรก็ดี 
สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้มิใช่สิทธิเด็ดขาด หากว่าสิทธินั้ นเป็นการขัดต่อ
ผลประโยชน์มหาชนหรือความปลอดภยัสาธารณะอนัเก่ียวดว้ยความสงบเรียบร้อย การด ารงชีพ 
พลานามยั ส่ิงแวดลอ้ม อนัมีผลเป็นการกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือเป็นภยัสาธารณะ สิทธิ
และเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองอาจถูกจ ากดัได ้

ผลของการรับรองสิทธิและเสรีภาพ เม่ือบุคคลในรัฐมีสิทธิและเสรีภาพอยา่งใดอย่าง
หน่ึง โดยมีบทกฎหมายรับรองและคุม้ครองใหแ้ลว้ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรัฐ รัฐยอ่มมีหนา้ท่ีเอ้ืออ านวยให้
บุคคลในรัฐไดรั้บประโยชน์สมดงัสิทธินั้น หนา้ท่ีของรัฐดงักล่าวแยกไดเ้ป็น 2 ประการ คือ 

ประการแรก หนา้ท่ีกระท าการ เม่ือบุคคลในรัฐมีสิทธิอยา่งใดอยา่งหน่ึง สิทธินั้นจะสม
ประโยชน์ไดก้็แต่ดว้ยการกระท าการของรัฐ (State’ s action) บุคคลยอ่มสามารถบงัคบัให้รัฐกระท า
การเพื่อให้สิทธิของตนสมประโยชน์ได้ เช่น สิทธิในความเท่าเทียมกัน ตามบทบัญญัติแห่ง
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รัฐธรรมนูญ ท าให้รัฐมีหน้าท่ีแกไ้ขกฎหมายภายในอ่ืนท่ีขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญน้ี 
เป็นตน้ 

ประการท่ีสอง หนา้ท่ีงดเวน้กระท าการ ส าหรับสิทธิและเสรีภาพบางประการเม่ือบุคคล
ในรัฐใดมีสิทธิและเสรีภาพในการกระท าการใด บุคคลในรัฐนั้นย่อมกระท าการนั้นไดโ้ดยอิสระ
ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือรัฐเป็นฝ่ายตอ้งงดเวน้กระท าการ (State’ s 
inaction) เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการนบัถือศาสนา หากได้มีกฎหมาย
บญัญติัรับรองไว ้รัฐยอ่มตอ้งมีหนา้ท่ีละเวน้การเขา้แทรกแซงหรือปราบปราม แต่ทั้งน้ีการตีความ
บทบญัญติัในกฎหมายก็เป็นส่ิงส าคญัซ่ึงจะตอ้งค านึงถึง เพราะรัฐอาจใชก้ารตีความกฎหมายเป็น
เคร่ืองมือในการวางหลกัเกณฑต์ลอดจนระดบัความหนกัเบาแห่งการงดเวน้กระท าการได ้
 
2.2 แนวคิดและหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.2.1   ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการท่ีความกงัวล ความตอ้งการ และคุณค่า
ของประชาชน ไดรั้บการบูรณาการในกระบวนการตดัสินใจของภาครัฐผ่านกระบวนการส่ือสาร
แบบสองทาง โดยมีเป้าหมายโดยรวมเพื่อท่ีจะท าใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีดีข้ึนและไดรั้บการสนบัสนุน
จากประชาชน16 ปัจจยัส าคญัหน่ึงท่ีจะท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีประสิทธิภาพนั้น ไดแ้ก่ 
การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่งเพียงพอ เพื่อให้ประชาชนมีขอ้มูลเก่ียวกบัทางเลือกและผลกระทบต่าง ๆ 
ท่ีอาจประกอบการตดัสินใจได ้อยา่งไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความหมายครอบคลุม
มากกวา่การเป็นเพียงกระบวนการใหค้วามรู้ ขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ ต่อสาธารณชนเพียงดา้นเดียว ซ่ึง
เป็นการส่ือสารแบบทางเดียว (One-way Communication) เท่านั้น และประเด็นส าคญัคือ เป้าหมาย
ของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน คือการให้ขอ้มูล ข่าวสารท่ีครอบคลุมต่อสาธารณชน 
และการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูมี้ส่วนได้เสียจากนโยบาย กิจกรรมและโครงการพฒันา 
สามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา น าไปสู่กระบวนการสร้างฉนัทามติ 
(Consensus Building) เพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสุดและไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่าย17 

                                                           
16 จาก การวิเคราะห์หลัก “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ในบริบทประเทศไทย, (น.126), โดย 

จุฑารัตน์  ชมพนัธ์ุ, 2555, จาก วารสารการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน. 
17 แหล่งเดิม. (น. 127). 
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2.2.2 รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาค

ส่วนของสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาคราชการนั้น ๆ ทั้งน้ี International Association for Public 
Participation ไดแ้บ่งรูปแบบของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 รูปแบบ18 ดงัน้ี 

รูปแบบท่ี 1 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัต ่า
ท่ีสุด แต่เป็นระดับท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะเป็นก้าวแรกของการท่ีภาคราชการจะเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้สู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ วธีิการใหข้อ้มูลสามารถใชช่้องทางต่าง ๆ เช่น 
เอกสารส่ิงพิมพ์ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางส่ือต่าง ๆ การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว  
การจดังานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ เป็นตน้ การมีส่วนร่วมใน
รูปแบบน้ี ประชาชนผูมี้ส่วนไดเ้สียและบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งได้รับการแจง้ให้
ทราบถึงรายละเอียดของโครงการท่ีจะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ทั้งน้ี การ
ไดรั้บแจง้ข่าวสารดงักล่าว จะตอ้งเป็นการแจง้ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจด าเนินโครงการ 

รูปแบบท่ี 2 การปรึกษาหารือ เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีมีการจดัหารือระหว่าง
ผูด้  าเนินการโครงการกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบ เพื่อท่ีจะรับฟังความคิดเห็นและ
ตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติมหรือประกอบการจดัท ารายงานการศึกษา นอกจากน้ี การปรึกษาหารือยงั
เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการกระจายขอ้มูลข่าวสารไปยงัประชาชนทัว่ไปและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการหรือกิจกรรมมากข้ึน และเพื่อให้มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ประกอบทางเลือกในการตดัสินใจ 

รูปแบบท่ี 3 การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การให้ขอ้มูลขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธี 
ต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ การแสดงความ
คิดเห็นผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้  

อน่ึง การรับฟังความคิดเห็นยงัแยกออกไดเ้ป็นอีกหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดบัชุมชน การประชุมรับฟังในลกัษณะน้ีจะตอ้งจดั

ข้ึนในชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการ โดยเจา้ของโครงการหรือกิจกรรมจะตอ้งส่งตวัแทน
เขา้ร่วม เพื่ออธิบายให้ท่ีประชุมทราบถึงลกัษณะโครงการและผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและ

                                                           
18 จาก โครงการศึกษาพัฒนาการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม, (น. 2-6 – 2-7), โดย สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบั สถาบนัวิจยั
สภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผน
ส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม, 2544. 
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ตอบขอ้ซักถาม การประชุมในระดบัน้ีอาจจะจดัในระดบัท่ีกวา้งข้ึนได ้เพื่อรวมหลาย ๆ ชุมชนใน
คราวเดียวกนั ในกรณีท่ีมีหลายชุมชนไดรั้บผลกระทบ 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ โครงการท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ในเชิงวิชาการ 
จ าเป็นจะตอ้งมีการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาจาก
ภายนอกมาช่วยอธิบายซกัถาม และให้ความเห็นต่อโครงการ การประชุมอาจจะจดัในท่ีสาธารณะ
ทัว่ไป ผลการประชุมจะตอ้งน าเสนอต่อสาธารณะและผูร่้วมประชุมตอ้งไดรั้บทราบผลดงักล่าวดว้ย 

การประชาพิจารณ์ เป็นการประชุมรับฟังท่ีมีขั้นตอนการด าเนินการท่ีชดัเจนมากข้ึน 
เป็นเวทีในการเสนอขอ้มูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบงั ทั้งฝ่ายเจา้ของโครงการและฝ่ายผูมี้ส่วน 
ไดเ้สียจากโครงการ การประชุมและคณะจดัการประชุมจะตอ้งมีองค์ประกอบของผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็น 
ท่ียอมรับ มีหลกัเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาท่ีชดัเจนและแจง้ให้ ทุกฝ่ายทราบทัว่กนั ซ่ึงอาจ
มาจากการร่วมกันก าหนดข้ึน ทั้งน้ี รูปแบบการประชุมไม่ควรจะเป็นทางการมากนัก และไม่
เก่ียวขอ้งกบันยัของกฎหมายท่ีจะตอ้งมีการช้ีขาดเหมือนการตดัสินในทางกฎหมาย การจดัประชุม
จึงอาจจดัในหลายวนัและไม่จ  าเป็นวา่จะตอ้งมีการช้ีขาดเหมือนการตดัสินในทางกฎหมาย และไม่
จ  าเป็นวา่จะตอ้งจดัเพียงคร้ังเดียวหรือสถานท่ีเดียวตลอดไป 

รูปแบบท่ี 4 การร่วมในการตดัสินใจ เป็นการเสริมอ านาจให้แก่ประชาชนและเป็นขั้นท่ี
ใหบ้ทบาทแก่ประชาชนในระดบัสูงท่ีสุด การร่วมในการตดัสินใจถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงในทางปฏิบติัท่ีจะให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ 
ไม่สามารถด าเนินการใหเ้กิดข้ึนไดง่้าย อาจด าเนินการใหป้ระชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ เลือกตวัแทน
ของตนเขา้ไปนัง่ในคณะกรรมการใดคณะหน่ึงท่ีมีอ านาจตดัสินใจ รวมทั้งไดรั้บเลือกในฐานะท่ีเป็น
ตวัแทนขององค์กรท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงประชาชนจะมีบทบาทช้ีน าการ
ตดัสินใจไดเ้พียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของคณะกรรมการพิเศษนั้น ๆ วา่จะมีการวางน ้ าหนกั
ของประชาชนไวเ้พียงใด 

รูปแบบท่ี 5 การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบน้ีไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยตรงในเชิงของการป้องกนัแกไ้ข แต่เป็นลกัษณะของการเรียกร้องและป้องกนัสิทธิ
ของตนเอง อนัเน่ืองมาจากการไม่ไดรั้บความเป็นธรรมและเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ท่ีตนเอง 
คิดวา่ควรจะไดรั้บ 

2.2.3 เง่ือนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 3 ประการ คือ 
ประการท่ีหน่ึง ตอ้งมีอิสรภาพ หมายถึง ประชาชนมีอิสระท่ีจะเขา้ร่วมหรือไม่ก็ได ้การ

เขา้ร่วมตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ การถูกบงัคบัให้ร่วมไม่วา่จะในรูปแบบใดไม่ถือวา่เป็นการมี
ส่วนร่วม 
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ประการท่ีสอง ตอ้งมีความเสมอภาค ประชาชนท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมใดจะตอ้งมีสิทธิ
เท่าเทียมกบัผูเ้ขา้ร่วมคนอ่ืน ๆ 

ประการท่ีสาม ตอ้งมีความสามารถ ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจะตอ้งมีความสามารถ
พอท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ หมายความวา่ ในบางกิจกรรมแมจ้ะก าหนดวา่ผูเ้ขา้ร่วมมีเสรีภาพ
และเสมอภาค แต่กิจกรรมท่ีก าหนดไวมี้ความซบัซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมี
ส่วนร่วมยอ่มเกิดข้ึนไม่ได ้
 2.2.4  ความส าคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ความส าคัญของการมีส่วนร่วมเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีบทบาทส าคัญต่อ
กระบวนการพฒันาประเทศ กล่าวคือ การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีเปิดโอกาสให้ผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้งในฐานะท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไดเ้ขา้มามีส่วนในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การวิเคราะห์
ปัญหา การแสดงความคิดเห็น การด าเนินการ การประสานความร่วมมือ การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบของการด าเนินการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด อนัเป็น
การแก้ไขปัญหาของชุมชนหรือท้องถ่ินของตน เพื่อให้บรรลุตามความต้องการท่ีแท้จริงของ
ประชาชน และสอดคลอ้งกบันโยบายรัฐ เพื่อให้เกิดการป้องกนั แกไ้ข และจดัการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคญัในการสร้างประชาธิปไตยอย่างย ัง่ยืนและ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลตลอดจนการบริหารงานหากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากข้ึนเพียงใดก็จะ
ช่วยให้มีการตรวจสอบการท างานของผูบ้ริหารและท าให้ผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาก
ยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการป้องกันนักการเมืองจากการก าหนดนโยบายท่ีไม่เหมาะสมกับสังคมนั้น ๆ
นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมของประชาชนยงัเป็นการสร้างความมัน่ใจวา่เสียงของประชาชนจะมีคน
รับฟังอีกทั้งความตอ้งการหรือความปรารถนาของประชาชนก็จะไดรั้บการตอบสนอง 

2.2.5  หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ประชาชนเข้ามามี 

ส่วนร่วมในทางการเมือง ทั้งน้ี เน่ืองจากการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในทางการเมืองจะช่วย
ท าให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีการพฒันามากข้ึน สาเหตุเพราะจะท าให้ผูใ้ชอ้  านาจ
ปกครองและผูถู้กปกครองมีการส่ือสารหรือมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัเกิดข้ึน เน่ืองจากประชาชน
สามารถแสดงถึงความตอ้งการของตนต่อผูใ้ช้อ  านาจปกครองท าให้การปกครองเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของประชาชน ทั้งยงัเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายอ านาจ หากไม่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองการใชอ้  านาจก็จะรวมศูนยอ์ยูท่ี่นกัการเมือง แต่หากเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในทางการเมือง การใชอ้  านาจก็จะไม่รวมศูนยอ์ยูท่ี่นกัการเมืองแต่
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เพียงอย่างเดียว ท าให้ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและก่อให้เกิด
ความรู้สึกในความเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยเพราะประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
และการด าเนินงานของรัฐบาล ฉะนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นการยืนยนัหลกัการใน
เร่ืองของอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน อีกทั้งยงัท าให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน การมี
ส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนจึงเป็นหวัใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ เน่ืองจากจะตอ้งเป็นไป
ตามความตอ้งการอนัแทจ้ริงของประชาชนในการก าหนดความเป็นไปของสังคม ทั้งน้ี เพราะตน
เป็นส่วนหน่ึงของสังคมไม่วา่จะใชว้ิธีการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม โดยมีความมุ่งหมาย
เพื่อท่ีจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงานสาธารณะ หรือการเลือกผูน้ าทางการ
เมืองทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน แมว้า่ความมุ่งหมายในทางการเมืองนั้นในความเป็นจริงอาจ
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลก็ตาม ซ่ึงในทางตรงกันข้ามหากการกระท านั้ นไม่มีความ 
มุ่งหมายในทางการเมืองแลว้ การกระท านั้นก็ไม่ถือวา่เป็นการมีส่วนร่วมในทางการเมืองแต่อยา่งใด 
ดงันั้น พื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างน้อยต้องมีความสมคัรใจท่ีจะเข้าร่วมใน
กิจกรรมนั้ นโดยปราศจากการบังคับขู่ เข็ญมิเช่นนั้นก็ไม่อาจถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม อีกทั้ ง
ประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน นั่นหมายถึง จะต้องมีความ 
เสมอภาคในระหวา่งประชาชนท่ีเขา้ร่วมดว้ยกนัเองโดยไม่มีการเลือกปฏิบติั และประชาชนท่ีเขา้มา
มีส่วนร่วมจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถพอท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ กล่าวคือ ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมในกิจกรรมจะต้องมีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ เพราะหากกิจกรรมท่ีเข้ามามีส่วนร่วมมีความ
สลบัซบัซ้อนเกินความสามารถของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมย่อมเกิดข้ึนไม่ได้19 นอกจากน้ี
ประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมตดัสินใจในกิจกรรมนั้น ๆ ก็จะตอ้งยอมรับถึงผลกระทบของเร่ืองท่ีได้
ตดัสินใจดงักล่าวดว้ย 

ลกัษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง20 
การมีส่วนร่วมในทางการเมืองเป็นสิทธิของประชาชนท่ีกฎหมายได้รับรองเอาไวใ้ห้

ประชาชนสามารถกระท าได้ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด แต่ในบางกรณีการมีส่วนร่วมในทาง

                                                           
19 จาก รายงานการวิจัย เร่ือง แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : ปัญหา อุปสรรค และทางออก, (น. 13), โดย คะนึงนิจ ศรีบวัเอ่ียม และ
คณะ, 2545, กรุงเทพฯ : สถาบนัพระปกเกลา้, พิมพค์ร้ังท่ี 1. 

20 จาก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีตามมาตรา 291 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, (น. 47 – 49), โดย ขจรชัย ชัยพิพฒันานันท์, 2553,
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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การเมืองของประชาชนก็อาจมิได้กระท าภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย ดงันั้น การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนจึงอาจมีได้หลายวิธี แต่ทั้ งน้ีต่างก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกนัท่ีส าคญั คือ 
ตอ้งการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจหรือการด าเนินงานของรัฐบาล ดงันั้น จึงสามารถแบ่งลกัษณะ
ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองได ้2 ประเภท คือ 

ประเภทท่ีหน่ึง การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบท่ีเป็นทางการ การมีส่วนร่วมประเภทน้ี
เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป เน่ืองจากเป็นลกัษณะการมีส่วนร่วมท่ีมี
กฎหมายบญัญติัรับรองเอาไวใ้ห้สามารถกระท าได ้และเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของประเทศท่ี
พฒันาแลว้ท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยใช้กนัอย่างแพร่หลาย เช่น การแสดงความคิดเห็น
ของบุคคลหรือส่ือมวลชนโดยการพูด การเขียน หรือการโฆษณา อันเป็นการแสดงออกถึง 
ความตอ้งการของประชาชนซ่ึงมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายในทางการเมืองของรัฐบาล หรือ
การชุมนุมในท่ีสาธารณะ ถือวา่เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีส าคญัอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจของรัฐบาล เน่ืองจากผูชุ้มนุมจะแสดงออกถึงความตอ้งการของตนโดยการประกาศ
ขอ้เรียกร้องใหรั้ฐบาลปฏิบติัตามหรือเรียกร้องให้รัฐบาลแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนของผูชุ้มนุม หรือการ
ออกเสียงลงประชามติ ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีของ
ประเทศในแถบยุโรป เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงเป็นตน้แบบของการออกเสียงลงประชามติท่ีเกิดข้ึน
ในประเทศน้ีมานานแลว้และไดมี้การใชว้ธีิการออกเสียงลงประชามติมาแลว้หลายคร้ัง โดยเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการตดัสินใจในร่างกฎหมายเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือทั้ง
ฉบบัหรือเพียงหลกัการบางอยา่ง หรือร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบบัหรือบางส่วนของรัฐธรรมนูญวา่จะ
ยอมให้ร่างกฎหมายหรือร่างรัฐธรรมนูญมีผลบงัคบัใช้หรือไม่ ถา้ประชาชนผูมี้สิทธิออกเสียงลง
ประชามติส่วนใหญ่เห็นดว้ยร่างกฎหมายหรือร่างรัฐธรรมนูญก็ใชบ้งัคบัได ้แต่ถา้ประชาชนผูมี้สิทธิ
ออกเสียงลงประชามติส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยร่างกฎหมายหรือร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นอนัตกไป หรือ
ควบคุมการท างานของรัฐบาล เป็นการให้สิทธิแก่ประชาชนในการควบคุมการท างานของรัฐบาล 
ไม่วา่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต หากมีการ
ตรวจสอบพบว่านายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีปฏิบติัหน้าท่ีโดยทุจริตประชาชนก็
สามารถเขา้ช่ือกนัเสนอถอดถอนบุคคลดงักล่าวได ้ซ่ึงการควบคุมตรวจสอบการท างานของรัฐบาล
น้ีเองท่ีประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการท าหน้าท่ีของตนภายหลงัการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ผูแ้ทน หรือการริเร่ิมเสนอกฎหมาย ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีส าคญัอีกประเภทหน่ึงท่ี
ประชาชนสามารถแสดงเจตนารมณ์หรือความต้องการท่ีแท้จริงของตน ทั้ งน้ี เน่ืองจากฝ่าย 
นิติบญัญติัท่ีท าหนา้ท่ีในการบญัญติักฎหมายอาจมีผลประโยชน์กบัพรรคการเมืองหรือบุคคลอ่ืนท่ี
ตนเองเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผลประโยชน์ดงักล่าวอาจขดักบัผลประโยชน์ของประชาชนท าให้กฎหมายท่ี

DPU



22 

ออกมาไม่เป็นไปตามความตอ้งการท่ีแท้จริงของประชาชนและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ดงันั้น การให้สิทธิแก่ประชาชนในการริเร่ิมเสนอกฎหมายจึงถือเป็นการมี 
ส่วนร่วมท่ีสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าวไดดี้วธีิการหน่ึง 

ประการท่ีสอง การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบท่ีไม่เป็นทางการ หมายถึง รูปแบบการ
รับฟังความคิดเห็นท่ีไม่มีลกัษณะของการเผชิญหนา้ระหวา่งคู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหกัลา้งขอ้มูลซ่ึง
กนัและกนั หรือเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้ยุติท่ีเด็ดขาด ในทางตรงกนัขา้ม กระบวนการรับฟังแบบไม่เป็น
ทางการมีลกัษณะเป็นกระบวนการในทางปรึกษาหารือร่วมกนั เปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปท่ีอาจ
ไดรั้บผลกระทบจากโครงการของรัฐไดแ้สดงออกซ่ึงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของตน 21 การมี
ส่วนร่วมประเภทน้ีนิยมใชก้นัมากในประเทศก าลงัพฒันา แต่ไม่เป็นท่ียอมรับในประเทศพฒันาแลว้
ท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยและวธีิการท่ีกฎหมายไม่ให้การรับรอง เช่น การก่อความวุน่วาย
ทางการเมืองหรือการใช้ความรุนแรง ถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบท่ีไม่เป็นทางการ
ประเภทหน่ึง อนัเป็นการแสดงออกของประชาชนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการด าเนินงานของรัฐบาลหรือ
เกิดจากความรู้สึกท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของรัฐบาล จึงเกิดการปลุกระดม
มวลชนเรียกร้องให้รัฐบาลแกไ้ขปัญหาโดยใช้วิธีการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายให้การรับรอง เช่น 
การนดัหยุดงานของกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะการรถไฟ การประปา หรือการนดัหยุดงานขององคก์าร
ขนส่งมวลชนซ่ึงเป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะ โดยมีการข่มขู่รัฐบาลให้ตอ้ง
ปฏิบติัตามค าเรียกร้องของตน และหากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีการหยุดการให้บริการสาธารณะ
ดงักล่าว ซ่ึงก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนท่ีตอ้งใช้บริการดงักล่าว หรือการปฏิวติั ถือว่า
เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบท่ีไม่เป็นทางการท่ีส าคญัมาก เพราะผลของการปฏิวติัหาก
ส าเร็จก็จะเป็นการเปล่ียนแปลงการปกครองและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐทั้งหมด เน่ืองจากอ านาจ
ในการปกครองจะตกมาเป็นของผูท่ี้ท  าการปฏิวติัส าเร็จ รวมถึงองค์กรผูใ้ชอ้  านาจทั้งหมดจะไม่ใช่
เป็นของรัฐบาลเดิมอีกต่อไป เช่น อาจเกิดจากสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอยท าให้ประชาชนเกิดความ 
อดอยากจนไม่สามารถทนในสภาพอยา่งท่ีเป็นอยู ่หรือเกิดจากแรงกดดนัต่างๆ ของรัฐบาลจนท าให้
ประชาชนเกิดความไม่พอใจและก่อการจลาจล 

นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมยงัอธิบายไดใ้นหลายมิติ คือ 
ประการแรก การมีส่วนร่วมในความหมายท่ีแคบ คือ การพิจารณาถึงการมีส่วน

ช่วยเหลือโดยสมคัรใจโดยประชาชนต่อโครงการใดโครงการหน่ึงของโครงการสาธารณะต่าง ๆ ท่ี

                                                           
21 จาก รายงานการศึกษาวิจัย เร่ือง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearings) ตาม

กฎหมายของสหรัฐอเมริกา, (น. 3), โดย ศิริพร เอ่ียมธงชยั, ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
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คาดวา่จะส่งผลต่อการพฒันาชาติแต่ไม่ไดห้วงัวา่จะใหป้ระชาชนเปล่ียนแปลงโครงการ หรือวิจารณ์
เน้ือหาของโครงการ 

ประการท่ีสอง การมีส่วนร่วมในความหมายท่ีกวา้ง หมายถึง การให้ประชาชนใน
ชนบทรู้สึกต่ืนตัวเพื่อท่ีจะทราบถึงการรับความช่วยเหลือและตอบสนองต่อโครงการพฒันา 
ขณะเดียวกนัก็สนบัสนุนความคิดริเร่ิมของคนในทอ้งถ่ิน 

ประการท่ีสาม ในเร่ืองของการพฒันาชนบท การมีส่วนร่วม คือ การให้ประชาชนเขา้มา
เก่ียวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจ กระบวนการด าเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการ
พฒันา นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัความพยายามท่ีจะประเมินผลโครงการนั้น ๆ ดว้ย 

ประการท่ีส่ี การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันานั้นอาจเขา้ใจอยา่งกวา้ง ๆ ไดว้า่ 
คือ การท่ีประชาชนไดเ้ขา้ร่วมอยา่งแขง็ขนัในกระบวนการตดัสินใจต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อประชาชนนั้น ๆ 

ประการท่ีหา้ การมีส่วนร่วมในชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนจะมีทั้งสิทธิและหนา้ท่ี 
ท่ีจะเขา้ร่วมในการแกปั้ญหาของเขา มีความรับผดิชอบมากข้ึนท่ีจะส ารวจตรวจสอบความจ าเป็นใน
เร่ืองต่าง ๆ การระดมทรัพยากรทอ้งถ่ิน และเสนอแนวทางแกไ้ขใหม่ ๆ เช่นเดียวกบัการก่อตั้งและ
ด ารงรักษาองคก์รต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน 

ประการท่ีหก การมีส่วนร่วมนั้นจะตอ้งเป็นกระบวนการด าเนินการอย่างแข็งขนั ซ่ึง
หมายถึงวา่ บุคคลหรือกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมนั้นไดเ้ป็นผูมี้ความริเร่ิมและไดมุ้่งใชค้วามพยายามตลอดจน 
ความเป็นตวัของตวัเองท่ีจะด าเนินการตามความริเร่ิมนั้น 

ประการท่ีเจ็ด การมีส่วนร่วม คือ การท่ีไดมี้การจดัการท่ีจะใชค้วามพยายามท่ีจะเพิ่ม
ความสามารถท่ีจะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบนัต่าง ๆ ในสภาพสังคมนั้น ๆ ทั้งน้ี โดย
กลุ่มท่ีด าเนินการ และความเคล่ือนไหวท่ีจะด าเนินการน้ีไม่ถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบ
ต่าง ๆ 

อยา่งไรก็ดี กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสารสองทางท่ีมี
เป้าหมายโดยรวมเพื่อท่ีจะให้เกิดการตดัสินใจท่ีดีข้ึนและไดรั้บการสนบัสนุนจากสาธารณชน ซ่ึง
เป้าหมายของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็คือ การให้ขอ้มูลต่อสาธารณชนและให้
สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการท่ีน าเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหาเพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสุดส าหรับทุก ๆ คน การมีส่วนร่วมของประชาชนยงัจดัเป็นรูปแบบ
หน่ึงของแนวความคิดในการกระจายอ านาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนทอ้งถ่ิน เพราะประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน คือ ผูท่ี้รู้ปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ินตนเองดีกว่าผูอ่ื้น การมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนจึงเป็นการเปิดกวา้งในความคิดเห็นโดยการส่ือสารสองทางในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประชาชน ซ่ึงในแต่ละประเด็นนั้นไม่สามารถใชเ้กณฑใ์ดเกณฑห์น่ึงมาตดัสินใจไดเ้หมือนกนั 

การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นกระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ไดมี้โอกาสแสดงทศันะและเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดงักล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการตดัสินใจ 
ของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการส่ือสาร
สองทางทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการแบ่งสรรขอ้มูลร่วมกนั
ระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามคัคีในสังคม ทั้งน้ี เพราะการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นการเพิ่มคุณภาพของการตดัสินใจ การลดค่าใชจ่้ายและการสูญเสียเวลา เป็นการ
สร้างฉันทามติ และท าให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบติั อีกทั้งช่วยหลีกเล่ียงการเผชิญหน้าในกรณีท่ี
ร้ายแรงท่ีสุดช่วยให้เกิดความน่าเช่ือถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วงกงัวลของ
ประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน  รวมทั้ งเป็นการพฒันาความเช่ียวชาญและความคิด
สร้างสรรคข์องสาธารณชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคญัในการสร้างประชาธิปไตยอย่างย ัง่ยืนและ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลตลอดจนการบริหารงาน หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากข้ึนเพียงใดก็จะ
ช่วยให้มีการตรวจสอบการท างานของผูบ้ริหาร และท าให้ผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาก
ยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการป้องกนันักการเมืองจากการก าหนดนโยบายท่ีไม่เหมาะสมกับสังคมนั้น ๆ 
นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมของประชาชนยงัเป็นการสร้างความมัน่ใจวา่เสียงของประชาชนจะมีคน
รับฟัง อีกทั้งความตอ้งการหรือความปรารถนาของประชาชนก็จะไดรั้บการตอบสนอง 

กล่าวโดยสรุป ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมซ่ึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
แสดงทศันะและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน 
นอกจากจะช่วยให้การตดัสินใจของผูเ้สนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ และสอดรับกบั
ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนมากยิง่ข้ึนแลว้ ยงัเป็นการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล
ให้มีความโปร่งใส (Transparency) ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน 
(Responsiveness) และมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบค าถามของประชาชนได ้(Accountability) 
ซ่ึงเท่ากบัเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
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 2.2.6  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
1) สิทธิในส่ิงแวดลอ้ม 
ค าวา่ “ส่ิงแวดลอ้ม” หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยูร่อบตวั

มนุษย ์ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน แต่ถ้าเป็นความหมายตามกฎหมาย เช่น 
กฎหมายคุ้มครองส่ิงแวดล้อมของประเทศแคนาดา ค.ศ. 1988 ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“ส่ิงแวดลอ้ม” หมายถึง ส่วนประกอบของโลกและหมายความรวมถึง  

(1) อากาศ พื้นดินและน ้า 
(2) บรรยากาศทุกชั้น 
(3) อินทรียแ์ละอนินทรียส์ารและส่ิงมีชีวติทั้งหลาย และ 
(4) ระบบทางธรรมชาติท่ีรวมส่วนประกอบในขอ้ (1) – (3) 

กฎหมายคุณภาพส่ิงแวดล้อมของมาเลเซียได้ให้ความหมายของค าว่า “ส่ิงแวดล้อม” 
หมายถึง ปัจจยัทางกายภาพของส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์ประกอบไปดว้ย ดิน น ้ า อากาศ เสียง 
กล่ิน รส และปัจจยัทางภาพของความสวยงาม22 ส่วนพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของค าว่า “ส่ิงแวดล้อม” ว่าหมายถึง 
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยูร่อบตวัมนุษยแ์ละเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ี
มนุษยไ์ดท้  าข้ึน ดงันั้น จะเห็นไดว้า่แต่ละประเทศจะใหค้วามหมายของค าวา่ “ส่ิงแวดลอ้ม” แตกต่าง
กนัออกไป 

แนวคิดเร่ือง “สิทธิในส่ิงแวดลอ้ม” ไดเ้กิดข้ึนมาพร้อมกบัพฒันาการดา้นสิทธิมนุษยชน
ซ่ึงมีวิว ัฒนาการเม่ือไม่นานมาน้ี อันเป็นผลมาจากความวิตกกังวลของมนุษยชาติต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะตอ้งสูญเสียไปเน่ืองจากการกระท าของมนุษย ์ประกอบ
กบัการท่ีโลกไดรั้บผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงไดส้ร้างความเสียหาย
แก่มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มอย่างมหาศาล จึงเป็นท่ีมาของแนวความคิดท่ีว่า “ส่ิงแวดลอ้มถือว่าเป็น
สมบติัร่วมกนัของมนุษยช์าติ” (Common Heritage Mankind) และถือเป็นหนา้ท่ีของมนุษยทุ์กคน 
ท่ีจะตอ้งอนุรักษ์และรักษาส่ิงแวดลอ้มน้ีให้ด ารงอยู่กบัมนุษยต์ลอดไป ทั้งน้ี เพื่อท่ีมนุษยจ์ะไดใ้ช้
ประโยชน์ในทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื และสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและเหมาะสม ทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต23 ดงันั้น สิทธิในส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง สิทธิท่ีจะอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี สะอาด 
                                                           

22
 จาก การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการใช้สิทธิฟ้องคดีส่ิงแวดล้อม, (น.29 - 30),โดย ยทุธศกัด์ิ  ดีอร่าม, 

2551, วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
23 จาก รัฐธรรมนูญกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม, (น.1), โดย อาชว  สมุทรานนท์ และ 

อุดมศกัด์ิ  สนธิพงษ,์ 2546, บทบณัฑิตย,์ 59(1), มหาวทิยาลยัรังสิต. 
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ปราศจากมลพิษ และมีทรัพยากรธรรมชาติและมีความหลากหลายทางชีวภาพให้ไดใ้ช้ประโยชน์
อยา่งเพียงพอแก่ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต สิทธิในส่ิงแวดลอ้มเป็นสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานท่ีพึงไดรั้บการคุม้ครองจากรัฐ การเรียกร้องของประชาชนท่ีจะให้มีสิทธิในส่ิงแวดลอ้มก็
เพื่อท่ีจะไม่ให้รัฐไดใ้ช้อ  านาจและหน้าท่ีอย่างไร้ขีดจ ากดั จนเป็นเหตุให้เกิดการท าลายหรือสร้าง
ความเส่ือมแก่ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติข้ึนและส่งผลกระทบมาถึงประชาชน รัฐมีหนา้ท่ี
จะใช้อ านาจทางปกครองท่ีจะสร้างหลักประกันขั้นต ่าสุดท่ีจะคุ้มครองให้ประชาชนได้อยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ซ่ึงสิทธิในส่ิงแวดลอ้มน้ีจะตอ้งไดรั้บการยนืยนัดว้ยการรับรองไวใ้นกฎหมาย24 

สิทธิในส่ิงแวดลอ้มมีหลกัเกณฑ์ส าคญัว่า ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิตความ
เป็นอยู่ของมนุษยแ์ละบุคคลแต่ละคนเป็นผูท้รงสิทธิท่ีจะสงวน รักษา และควบคุมคุณภาพของ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อความสุขสบายของตนเอง เม่ือคุณภาพส่ิงแวดลอ้มถูกคุกคามเน่ืองจากมลพิษหรือ
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติก็สามารถบงัคบัการตามวตัถุแห่งสิทธิไดโ้ดยไม่จ  าตอ้งค านึงว่าได้
เกิดความเสียหายหรือภยนัตรายข้ึนกบัชีวิต ทรัพยสิ์น และสุขภาพอนามยัของผูน้ั้นมากนอ้ยเพียงใด
หรือไม่25 

แมจ้ะยอมรับกนัว่ารัฐมีหนา้ท่ีสงวนรักษาส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้ประชาชนสามารถมีชีวิต
อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี แต่ก็ไม่ชดัเจนวา่สิทธิในส่ิงแวดลอ้มท่ีดีนั้นหมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีคุณภาพ
ระดับใดและสามารถแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศตามระดับของการพัฒนาได้หรือไม่ 
นกัวชิาการบางท่านมีความเห็นวา่ สิทธิในส่ิงแวดลอ้มท่ีดีมิไดห้มายถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ 
แต่หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีมาตรฐานไม่ต ่ากว่าขั้นต ่าท่ีจะเอ้ืออ านวยให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
สุขภาพดีได้ ความส าคญัของสิทธิในส่ิงแวดล้อมท่ีดีจึงอยู่ท่ีการมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจมากกวา่การเรียกร้องใหรั้ฐตอ้งคุม้ครองสิทธิในส่ิงแวดลอ้มท่ีดีโดยตรง26 

2) แนวความคิดเ ก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

                                                           
24 จาก รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม, (น.62), โดย สุนีย ์ มลัลิกะมาลย,์ 2545, กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
25 จาก รายงานวิจัยเร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนทดแทนความเสียหายต่อสุขภาพ

จากมลพิษ, (น. 91), โดย สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์และคณะ, 2531, คณะนิติศาสตร์ร่วมกบัสถาบนัวิจยัสภาวะแวดลอ้ม 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทุนอุดหนุนการวจิยัจากมูลนิธิญ่ีปุ่น (Japan Foundation). 

26 จาก พัฒนาการของหลักกฎหมายส่ิงแวดล้อมและสิทธิชุมชน, (น. 30 - 31), โดย กอบกุล  รายะนาคร, 
2545, เวทีส่ิงแวดลอ้ม เอกสารวชิาการหมายเลข 25. 
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แนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในปัจจุบนัน้ี ส่วนใหญ่เกิดจากแรงผลกัดนัของกลุ่มองค์การพฒันาเอกชน (Non – 
Governmental Organization : NGO) ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในประเทศ ซ่ึงจากการท่ีองคก์ารพฒันา
เอกชนเป็นองคก์ารท่ีเกิดจากประชาชนจึงมีบทบาทหนา้ท่ีหลกัในการให้ความรู้และความช่วยเหลือ
เพื่อปกป้องคุม้ครองประโยชน์ของประชาชน เช่น การเรียกร้องสิทธิท่ีจะได้รับการคุม้ครองหรือ
เยียวยาจากรัฐ และเป็นตวัแทนของประชาชนในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐท่ีจะเกิดข้ึนแลว้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มนั้น ท าให้
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวิเคราะห์ 
วพิากษว์จิารณ์โครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่ิง
ท่ีจ  าเป็นและเป็นวิธีการท่ีจะท าให้เจา้ของโครงการ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มความ
ระมดัระวงัและรอบคอบในการด าเนินการเพื่อมิใหเ้กิดผลกระทบท่ีรุนแรงต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทกัษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ถือเป็นสิทธิอย่างหน่ึงท่ีมีการยอมรับกันโดยทัว่ไป ส าหรับปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจะสามารถป้องกนัหรือแกไ้ขไดโ้ดยอาศยัความร่วมมือของประชาชนเป็นฝ่ายดูแล จบั
จอ้ง และติดตาม ทั้งน้ี เพราะประชาชนเป็นผูท่ี้มีความใกลชิ้ดกบัส่ิงแวดลอ้มและเป็นผูท่ี้จะไดรั้บ
ผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด ฉะนั้น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเป็นหนา้ท่ี
โดยตรงของรัฐท่ีจะสร้างกลไกเอ้ืออ านวยและให้สิทธิน้ีแก่ประชาชนในรัฐของตน การให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องเร่ิมจากรัฐให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะท าไดดี้ท่ีสุด
ก็ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งทุกคน และในระดบัประเทศถือเป็นหน้าท่ีของรัฐ 
ท่ีจะตอ้งจดัท าและจดัเตรียมขอ้มูลข่าวสารดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อพร้อมท่ีจะ
ให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึง เพื่อจะไดใ้ช้เป็นขอ้มูลในการมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น และ
ร่วมตดัสินใจ และบางคร้ังร่วมในกระบวนการด าเนินการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย27 

ในเร่ืองการพิทกัษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแต่เดิมนั้นเป็นอ านาจ
หนา้ท่ีโดยตรงขององคก์รของรัฐเท่านั้น แต่เม่ือมีความขดัแยง้ระหวา่งองคก์รของรัฐกบัประชาชน
                                                           

27 รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. 
(น. 40). เล่มเดิม.  
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ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติหรือการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ยอ่มช้ีชดัถึงปัญหา ความส าคญั และความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยตรงในการพิทกัษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสงวนไวซ่ึ้งสิทธิในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะด ารงชีวิตอยูใ่นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี อนัเป็น
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนท่ีรัฐควรรับรองและคุม้ครองดว้ย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทกัษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
นั้นเป็นส่วนหน่ึงของบทบาทประชาชนในกระบวนการของการพฒันา คือ การมีส่วนร่วมดว้ยการ
เข้าร่วมอย่างมีความกระตือรือร้น มีพลังของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจเพื่อก าหนด
เป้าหมายของสังคมและการจดัการทรัพยากรเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น และการปฏิบติัตามแผนการ
หรือโครงการต่าง ๆ ด้วยความสมคัรใจ สรุปความชัดเจนก็คือ การให้สิทธิแก่ประชาชนท่ีจะมี
โอกาสไดเ้ขา้ร่วมในโครงการหรือกิจกรรมท่ีรัฐหรือเอกชนเป็นเจา้ของโครงการหรือผูรั้บผิดชอบ
โครงการโดยความยินยอมของพวกเขาเหล่านั้นโดยมีกฎหมายให้การรับรองสิทธิน้ี การมีส่วนร่วม
ของประชาชนจึงเป็นบทบาทท่ีถาวรมิใช่เพียงชัว่คร้ังชัว่คราว 

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎภีารกจิของรัฐหรือการบริการสาธารณะ 

ภารกิจของรัฐมีมาตั้งแต่เร่ิมมีรัฐและไดมี้การพฒันาเปล่ียนแปลงมาโดยตลอด การจดัท า
บริการสาธารณะ (Public Service) นบัไดว้า่เป็นภารกิจท่ีส าคญัประการหน่ึงของรัฐสมยัใหม่ท่ีตอ้ง
จดัท าใหก้บัประชาชนภายในรัฐนั้น ภารกิจของรัฐซ่ึงด าเนินไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นแยกออก
ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ ภารกิจของรัฐดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง และภารกิจของ
รัฐดา้นการจดัท าบริการสาธารณะเพื่อสนองตอบความตอ้งการของประชาชน 
 2.3.1  ความหมายของการบริการสาธารณะ 

ภารกิจของรัฐหรือบริการสาธารณะไดมี้นกัวชิาการใหค้  าจ  ากดัความไว ้ ดงัน้ี 
ศาสตราจารย ์Rene Chapus นกัวิชาการฝร่ังเศส กล่าวว่า กิจกรรมใดจะเป็นบริการ

สาธารณะได้ก็ต่อเม่ือนิติบุคคลมหาชนเป็นผู ้ด าเนินการหรือดูแลกิจกรรมนั้นเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์28 

                                                           
28 จาก หลักกฎหมายปกครองเก่ียวกับบริการสาธารณะ, (น. 29), โดย นันทวฒัน์ บรมานันท์, 2547, 

กรุงเทพฯ : วญิญูชน, พิมพค์ร้ังท่ี 3.  
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ศาสตราจารย ์ ออริยูร์  นกักฎหมายมหาชนชาวฝร่ังเศสไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความในรูปของ
บริการสาธารณะไวว้า่เป็นบริการทางเทคนิค  (Le service technique) เพื่อสาธารณะ เป็นบริการท่ี
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อสนองความตอ้งการของส่วนรวมโดยองคก์รของรัฐท่ีมิไดมุ้่งหาก าไร29 

ศาสตราจารย ์ฌ็อง ริเวโร่ อธิบายวา่ นอกจากกิจกรรมต ารวจทางปกครองแลว้ องค์กร
ของรัฐฝ่ายบริหารยงัมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัท ากิจกรรมท่ีเรียกว่า “บริการสาธารณะ” (Service 
Public) คือ การตอบสนองความตอ้งการของสังคมและปัจเจกชนท่ีเป็นสมาชิกของสังคมในอนัท่ีจะ
ไดรั้บบริการจากรัฐในเร่ืองท่ีเอกชนหรือวิสาหกิจเอกชนไม่อาจตอบสนองได ้ไม่วา่จะเป็นการจดั
ให้มีบริการสาธารณะในด้านให้ความคุ้มครองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดให้มี 
ส่ิงสาธารณูปโภคต่าง ๆ30 เป็นตน้ 

ศาสตราจารย์ ดร. ประยูร  กาญจนดุล ให้ความหมายว่า บริการสาธารณะ (Public 
Service) หมายความถึง กิจการท่ีอยู่ในความอ านวยการหรืออยูใ่นความควบคุมของฝ่ายปกครองท่ี
จดัท าข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน31 

รองศาสตราจารย ์มานิตย ์จุมปา ใหค้วามหมายวา่ บริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมท่ี
ฝ่ายปกครองกระท าเพื่อประโยชน์สาธารณะอนัเป็นการสนองความตอ้งการของประชาชน เช่น  
การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การสาธารณสุข32 เป็นตน้ 

ศาสตราจารย ์ดร. นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์ให้ความหมายวา่ บริการสาธารณะนั้นจะตอ้ง
ประกอบดว้ยเง่ือนไขสองประการ คือ  

1) บริการสาธารณะเป็นกิจการท่ีอยู่ในความอ านวยการหรือความควบคุมของฝ่าย
ปกครอง ลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดของบริการสาธารณะ คือ ตอ้งเป็นกิจการท่ีรัฐจดัท าข้ึนเพื่อสนอง
ความต้องการส่วนรวมของประชาชน นั่นก็คือ เป็นกิจการท่ีอยู่ในความอ านวยการของรัฐ แต่
เน่ืองจากปัจจุบนัภารกิจของรัฐมีมากข้ึน กิจกรรมบางอยา่งตอ้งใชเ้ทคโนโลยีในการจดัท าสูงใชเ้งิน
ลงทุนหรือบุคลากรจ านวนมากมาจดัท า ซ่ึงรัฐก็ไม่มีความพร้อมท่ีจะท า ดังนั้น จึงเกิดการมอบ
บริการสาธารณะอนัอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของรัฐให้บุคคลอ่ืนซ่ึงอาจเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
เป็นผูด้  าเนินการ ซ่ึงเม่ือรัฐมอบหน้าท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะให้บุคคลอ่ืนท าแลว้ บทบาท

                                                           
29 จาก ทฤษฎีบริการสาธารณะในประเทศฝร่ังเศส, (น. 55), โดย รังสิกร อุปพงศ์, 2531, จาก วารสาร

นิติศาสตร์ 18 กนัยายน 2531.  
30 จาก ค าอธิบายกฎหมายปกครอง, (น. 63), โดย ชาญชยั แสวงศกัด์ิ, 2547, กรุงเทพฯ : วญิญูชน, พิมพค์ร้ังท่ี 9. 
31 จาก ค าบรรยายกฎหมายปกครอง, (น. 108), โดย ประยูร กาญจนดุล, 2549, กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, พิมพค์ร้ังท่ี 5. 
32 จาก คู่มือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, (น. 77 - 78), โดย มานิตย ์จุมปา, 2546, กรุงเทพฯ : วญิญูชน.  
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ของรัฐในฐานะผูจ้ดัท าหรือผูอ้  านวยการก็จะเปล่ียนไปเป็นผูค้วบคุม โดยรัฐจะเข้าไปควบคุม
มาตรฐานของบริการสาธารณะ ควบคุมความปลอดภยัรวมทั้งควบคุมอตัราค่าบริการ ทั้งน้ี เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บประโยชน์ตอบแทนมากท่ีสุดและเดือดร้อนนอ้ยท่ีสุด  

2) บริการสาธารณะจะต้องมีวตัถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ ความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชน อาจแบ่งไดเ้ป็นสองประเภท คือ ความตอ้งการท่ีจะมีชีวิตอยูอ่ยา่งสุขสบาย
และความตอ้งการท่ีจะใชชี้วติอยูใ่นสังคมอยา่งปลอดภยั ดงันั้น บริการสาธารณะท่ีรัฐจดัท าจึงตอ้งมี
ลกัษณะท่ีสนองความตอ้งการของประชาชนทั้งสองประการดงักล่าวขา้งตน้น้ี กิจการใดท่ีรัฐเห็นวา่
มีความจ าเป็นต่อการอยู่อย่างปลอดภยัหรือการอยูอ่ย่างสบายของประชาชน รัฐก็ตอ้งเขา้ไปจดัท า
กิจการนั้น นอกจากน้ี ในการจดัท าบริการสาธารณะของรัฐ รัฐไม่สามารถจดัท าบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดได ้รัฐจะตอ้งจดัท าบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั33 

จากค าจ ากดัความภารกิจของรัฐหรือบริการสาธารณะ สามารถแยกองค์ประกอบได ้ 
2 ประการ คือ 

ประการท่ีหน่ึง บริการสาธารณะเป็นกิจการท่ีจดัท าโดยฝ่ายปกครองหรือมอบให้บุคคล
อ่ืนเป็นผูจ้ดัท า 

ประการท่ีสองบริการสาธารณะจะต้องมีวตัถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ คือ 
เพื่อใหส่้วนรวมมีชีวติอยูอ่ยา่งสุขสบายและใชชี้วติอยูใ่นสังคมอยา่งปลอดภยั 

บริการสาธารณะเป็นกิจการเก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะท่ีรัฐหรือองค์กรของรัฐเขา้
รับภาระในการเขา้ด าเนินการหรือควบคุมดูแล ดงันั้น การบริการสาธารณะจึงเป็นหวัใจส าคญัของ
กฎหมายมหาชน และเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเขา้มาก ากบัฝ่ายปกครองให้ด าเนินการอยู่ภายในขอบเขตท่ี
เหมาะสมเพื่อให้การบริการสาธารณะด าเนินไปไดด้้วยดี ดงัเป็นท่ีทราบและยอมรับกนัทัว่ไปว่า 
บริการสาธารณะตอ้งมุ่งเพื่อการตอบสนองต่อความตอ้งการของส่วนรวม แต่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประโยชน์สาธารณะทุกประเภทไม่จ  าตอ้งเป็นบริการสาธารณะเสมอไป ความตอ้งการของส่วนรวม
เหล่าน้ีจะอยูใ่นสถานะเป็นบริการสาธารณะก็ต่อเม่ือเป็นกิจการท่ีปัจเจกชนไม่อาจจะตอบสนองไดดี้
พอ และการปล่อยให้การด าเนินการเป็นไปตามหลกัการแข่งขนัเสรีหรือหลกัอุปสงค์อุปทานของลทัธิ
ทุนนิยมจะท าให้คนส่วนใหญ่ตอ้งเดือดร้อน จึงจ าเป็นท่ีรัฐจะต้องแทรกแซงเขา้จดัการหรือเข้า
ควบคุมเพื่อมิใหป้ระโยชน์สาธารณะเสียหาย 

                                                           
33 หลกักฎหมายปกครองเก่ียวกับบริการสาธารณะ. (น. 142 - 143). เล่มเดิม.  
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 2.3.2 ประเภทภารกิจของรัฐ 
ภารกิจของรัฐสมยัใหม่ เป็นภารกิจท่ีรัฐทุกรัฐจ าเป็นตอ้งกระท าเพื่อการด ารงอยูข่องรัฐ 

ภารกิจน้ีจึงเป็นภารกิจท่ีเน้นสาระส าคญัต้องกระท าเพื่อการด ารงอยู่ของรัฐท่ีเรียกว่า “ภารกิจ
พื้นฐาน” และภารกิจท่ีรัฐอาจจะท าก็ไดไ้ม่กระท าก็ไดท่ี้เรียกวา่ “ภารกิจล าดบัรอง” 

1) ภารกิจพื้นฐานของรัฐ (Primary Function) หมายถึง ภารกิจท่ีจะท าให้รัฐด ารงอยูไ่ด้
ไม่ถูกท าลายหรือสูญสลายไปท่ีเรียกว่า ความมัน่คงของรัฐหรือความปลอดภยัของประเทศ หาก
พิจารณาในแง่น้ีรัฐมีภารกิจ 2 ดา้น คือ 
  ก. ภารกิจต่อภายนอก ไดแ้ก่ กิจการทหารและกิจการต่างประเทศ ส าหรับกิจการ
ทหาร รัฐตอ้งจดัตั้งหน่วยงาน คือ กระทรวงกลาโหมและกองทพั ข้ึนมารับผดิชอบเพื่อปฏิบติัภารกิจ
ดงักล่าว ส่วนกิจการดา้นต่างประเทศ เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงอยูข่องรัฐ เพราะหากรัฐใด
มีความสัมพนัธ์ทางการทูตท่ีดีกบันานาประเทศ รัฐนั้นก็จะมีความมัน่คงและปลอดภยั เพราะไม่มี
ศตัรูมารุกราน 

 ข. ภารกิจภายใน คือ การด าเนินการเพื่อท าให้เกิดความสงบเรียบร้อยและมีสันติสุข
ภายในชุมชนต่าง ๆ รัฐมีหน้าท่ีคุม้ครองสิทธิหรือประโยชน์อนัพึงมีพึงไดข้องประชาชนแต่ละคน
ไม่ให้ถูกละเมิดโดยมีกฎหมายเป็นกลไกของรัฐในการท าหน้าท่ีดงักล่าว รัฐตอ้งจดัตั้งหน่วยงาน
ข้ึนมาเพื่อรักษากฎหมาย คุม้ครองชีวติ ร่างกาย ทรัพยสิ์นและเสรีภาพของประชาชน 

2) ภารกิจล าดับรอง (Secondary Function) หมายถึง ภารกิจท่ีจะท าให้ชีวิตความ
เป็นอยูข่องประชาชนดีข้ึนหรือไดม้าตรฐานขั้นต ่าในฐานะเป็นมนุษย ์เป็นภารกิจดา้นท านุบ ารุงชีวิต
ความเป็นอยูข่องประชาชนใหกิ้นดีอยูดี่ จึงเป็นงานดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ 

 ภารกิจล าดบัรองของรัฐ สามารถแบ่งแยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท34 คือ 
 ก. ภารกิจทางดา้นเศรษฐกิจ คือ ภารกิจดา้นอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ไดแ้ก่ 

การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ การค้าขาย งานบริการ การส่ือสารรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงรัฐ
ด าเนินการเองหรือมอบใหเ้อกชนด าเนินการ 

 ข. ภารกิจทางดา้นสังคม ไดแ้ก่ การให้บริการสาธารณะทางสังคมหรือการจดัท า
บริการสาธารณะเพื่อสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน เช่น การรักษาพยาบาล การกีฬา 
การคมนาคม การศึกษา การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของชาติ การสังคมสงเคราะห์ 
แรงงานและสวสัดิการสังคม เป็นต้น  ซ่ึงรัฐอาจด าเนินการเองหรือให้เอกชนด าเนินการแทน
เช่นเดียวกบัภารกิจดา้นเศรษฐกิจก็ได ้
                                                           

34 จาก ข้อพิจารณาบางประการเก่ียวกับนิติกรรมทางปกครอง, (น. 58), โดย ชาญชยั แสวงศกัด์ิ, เอกสาร
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา โครงการอบรมนิติกรหลกัสูตรสญัญาทางปกครอง วนัท่ี 28 กนัยายน 2531. 
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ภารกิจล าดบัรองต่างจากภารกิจพื้นฐาน เพราะภารกิจพื้นฐานรัฐตอ้งด าเนินการเองโดย
การจัดตั้ งหน่วยงานท่ีเรียกว่า “ส่วนราชการ” เป็นผูดู้แลรับผิดชอบ เพราะเป็นภารกิจอันเป็น
สาระส าคญัท่ีแสดงลักษณะความเป็นรัฐ และภารกิจดังกล่าวต้องใช้อ านาจมหาชนของรัฐเข้า
ด าเนินการและบงัคบัการหรือนยัหน่ึงเป็น “ภารกิจทางปกครอง” นัน่เอง องคก์ารเอกชนอ่ืน ๆ จึง
ด าเนินการแทนมิได้ แต่ภารกิจล าดบัรองไม่เป็นเช่นนั้น กล่าวคือ รัฐอาจมอบหมายหรือยอมให้
องค์การของเอกชน หรือชุมชนอ่ืน ๆ ท าภารกิจล าดบัรองได ้เพราะภารกิจล าดบัรองเป็นกิจกรรม
เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดียิ่ง ๆ ข้ึน ซ่ึงเป็นงานพฒันาเพื่อท าให้ประชาชน 
“กินดีอยูดี่ มีความสุข” ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่จ  าเป็นตอ้งใชอ้  านาจมหาชนเขา้จดัการหรือด าเนินการเหมือน
ภารกิจพื้นฐานซ่ึงเป็นภารกิจหลกัของรัฐ ภารกิจล าดบัรองน้ีนิยมเรียกว่า “Positive Function of 
State” และถ้ารัฐใดเน้นปฏิบติัภารกิจล าดับรองเป็นพิเศษ รัฐนั้นจะมีลักษณะเป็นรัฐสวสัดิการ 
(Welfare State)35 
 2.3.3  หลกัเกณฑส์ าคญัในการจดัท าบริการสาธารณะ 

กิจกรรมซ่ึงจดัว่าเป็นบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นบริการสาธารณะประเภทใดหรือ 
เป็นบริการสาธารณะท่ีจดัท าโดยผูใ้ด ย่อมจะตอ้งตกอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์หรือหลกัเกณฑ์เดียวกนั
ทั้งส้ิน ทั้งน้ี ในทางทฤษฎีไม่ปรากฏวา่มีหลกัเกณฑ์ขั้นพื้นฐานส าหรับการจดัท าบริการสาธารณะ
ทุกประเภท แต่อย่างไรก็ตาม มีหลกัเกณฑ์บางประการท่ีพอจะถือไดว้า่เป็นหลกัเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน
ระหวา่งบริการสาธารณะแต่ละประเภทท่ีแมจ้ะมีบางอย่างแตกต่างกนั แต่ก็ปรากฏว่ามีหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวน้ีแทรกอยูภ่ายใน ซ่ึงต่อมานกักฎหมายมหาชนเรียกวา่ “กฎหมายของบริการสาธารณะ” ซ่ึง
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวน ามาใช้กบับริการสาธารณะทุกประเภท ประกอบดว้ยหลกัการ 3 ประการ คือ 
หลกัวา่ดว้ยความเสมอภาค หลกัวา่ดว้ยความต่อเน่ือง และหลกัวา่ดว้ยการปรับปรุงเปล่ียนแปลง36 

1) หลกัวา่ดว้ยความเสมอภาค (The Principle of Equal) 
หลกัว่าด้วยความเสมอภาคท่ีมีต่อการบริการสาธารณะเป็นหลกัเกณฑ์ส าคญัประการ

แรกในการจดัท าบริการสาธารณะ ทั้งน้ี เน่ืองจากการท่ีรัฐเขา้มาจดัท าบริการสาธารณะนั้น รัฐมิไดมี้
จุดมุ่งหมายในการท่ีจะจดัท าข้ึนเพื่อประโยชน์ของผูห้น่ึงผูใ้ดโดยเฉพาะ แต่เป็นการจดัท าเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนทุกคน กิจการใดท่ีรัฐจดัท าเพื่อบุคคลใดโดยเฉพาะจะไม่มีลกัษณะเป็น
บริการสาธารณะ หลกัว่าดว้ยความเสมอภาคท่ีมีต่อการบริการสาธารณะน้ี เป็นหลกัท่ีมีท่ีมาจาก
หลกัความเสมอภาคกนัทางกฎหมาย ซ่ึงบญัญติัไวใ้นค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลงวนัท่ี 
26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 และเป็นหลกัการท่ีเป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของสิทธิท่ีจะเสมอภาค
                                                           

35 หลกักฎหมายมหาชนเบือ้งต้น. (น. 136 - 137). เล่มเดิม. 
36 หลกักฎหมายปกครองเก่ียวกับบริการสาธารณะ. (น. 43 - 44). เล่มเดิม. 
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กนัทางกฎหมายอนัหมายถึงความเสมอภาคทางดา้นสถานภาพของผูใ้ชบ้ริการและความเสมอภาค
ในระหวา่งคู่สัญญา37 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 30 ว่า
บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั ดงันั้น บริการ
สาธารณะเป็นกิจการท่ีรัฐจดัท าข้ึนโดยอาศยัอ านาจทางกฎหมาย ประชาชนจึงต้องมีสิทธิและ
โอกาสได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะหรือเขา้สู่บริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกนั รัฐจะ
จดัท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ได ้

2) หลกัวา่ดว้ยความต่อเน่ือง (The Principle of Continuous) 
หลกัว่าด้วยความต่อเน่ืองของบริการสาธารณะเป็นผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากหลกัท่ีว่า

ดว้ยความต่อเน่ืองของรัฐ และถูกกล่าวถึงเป็นคร้ังแรกในค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดคดี Winkell 
ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม ค.ศ. 1909 โดยพนกังานผูรั้บผิดชอบส านวนช่ือ Tardieu ไดก้ล่าวไวว้า่ “ความ
ต่อเน่ืองเป็นหัวใจส าคญัของบริการสาธารณะ” หลงัจากนั้นค าวินิจฉัยของศาลปกครองท่ีตามมา 
ต่างก็ให้ความส าคญักบัหลกัว่าด้วยความต่อเน่ือง จนกระทัง่ในปัจจุบนัหลกัว่าดว้ยความต่อเน่ือง
ของบริการสาธารณะจึงไดก้ลายมาเป็นหลกัการขั้นพื้นฐานของบริการสาธารณะท่ีมีคุณค่าเป็นหลกั
กฎหมายทัว่ไป 

การจดัท าบริการสาธารณะเป็นกิจการท่ีจ าเป็นส าหรับประชาชน ดงันั้น หากบริการ
สาธารณะหยุดชะงักไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผูใ้ช้บริการสาธารณะย่อมได้รับความ
เดือดร้อนหรือไดรั้บความเสียหายได ้ดว้ยเหตุน้ี บริการสาธารณะจึงตอ้งมีความต่อเน่ือง38 

หลกัว่าดว้ยความต่อเน่ืองน้ียงัไดรั้บการยอมรับจากศาลรัฐธรรมนูญว่า ความต่อเน่ือง
ของบริการสาธารณะมีลักษณะเป็นหลักตามรัฐธรรมนูญ เพราะหลักว่าด้วยความต่อเน่ืองของ
บริการสาธารณะ คือ นิติบุคคลผูมี้หน้าท่ีจดัท าบริการสาธารณะจะตอ้งด าเนินการจดัท าบริการ
สาธารณะอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองตลอดเวลา หากมีกรณีท่ีเกิดการหยุดชะงักจะต้องมีการ
รับผิดชอบ และในกรณีเกิดการหยุดชะงกัขององค์กรปกครองทอ้งถ่ิน องค์การมหาชน องค์กร
อิสระท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแลจะต้องเข้าด าเนินการเพื่อเป็นหลักประกันการต่อเน่ืองของบริการ
สาธารณะ 

หลกัในเร่ืองท่ีวา่บริการสาธารณะตอ้งมีความสม ่าเสมอและต่อเน่ืองน้ีมิไดใ้ชเ้ฉพาะกบั
บริการสาธารณะท่ีจดัท าโดยรัฐเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงการท่ีเอกชนผูไ้ด้รับมอบอ านาจจากฝ่าย
ปกครองให้จดัท าบริการสาธารณะแทนไม่ว่าจะเป็นการมอบอ านาจโดยผลของกฎหมายหรือโดย
                                                           

37 แหล่งเดิม. (น. 44 - 45). 
38 แหล่งเดิม. (น. 47 - 48). 
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สัญญาก็ตาม และหากเอกชนผูจ้ดัท าบริการสาธารณะด าเนินกิจการบริการสาธารณะไปอย่างไม่
สม ่าเสมอหรือไม่ต่อเน่ือง เอกชนผูจ้ดัท าบริการสาธารณะนั้นก็ตอ้งถูกลงโทษตามท่ีก าหนดไวใ้น
เง่ือนไขของสัญญาเช่นกนั ส่วนเอกชนผูไ้ดรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะยอ่มมีสิทธิเรียกร้อง
ให้ฝ่ายปกครองจดัการแกไ้ขบริการสาธารณะท่ีขดัขอ้งนั้นเพื่อให้ด าเนินไปตามปกติไดเ้พราะฝ่าย
ปกครองยอ่มตอ้งรับผดิในส่วนน้ี39 

3) หลกัวา่ดว้ยการปรับปรุงเปล่ียนแปลง (The Principle of Adaptation) 
หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหมายถึง การปรับปรุงเปล่ียนแปลงบริการ

สาธารณะให้ทนักบัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการอยู่เสมอเพื่อให้บริการสาธารณะท่ีฝ่ายปกครอง
จดัท ามีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนหรือประโยชน์มหาชน  

หลกัวา่ดว้ยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงมีลกัษณะแตกต่างจากหลกัว่าดว้ยความต่อเน่ือง
และหลักว่าด้วยความเสมอภาคท่ีมีลักษณะเป็นหลักกฎหมายทั่วไป หลักว่าด้วยการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงไม่ได้เกิดข้ึนอย่างชัดแจง้จากค าวินิจฉัยทางปกครอง แต่มีการกล่าวพาดพิงหรือให้
ขอ้คิดเห็นไวใ้นค าวนิิจฉยัของศาลปกครองวา่ โดยสภาพของการจดัท าบริการสาธารณะทัว่ ๆ ไป ท่ี
มีวตัถุประสงค์ในการสนองความตอ้งการของประชาชน เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีความตอ้งการของ
ประชาชนเปล่ียนแปลงไปบริการสาธารณะนั้นก็น่าจะไดรั้บการเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการของ
ประชาชนไปดว้ย40 

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงเช่นว่าน้ี ผูใ้ดจะถือวา่ท าให้เสียหายหรือเสียสิทธิอยา่งใดไม่ได ้
ทั้งน้ี เพราะการจดัท าบริการสาธารณะจ าเป็นจะตอ้งปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์และความจ าเป็นในทางปกครองท่ีจะรักษาประโยชน์สาธารณะ เช่น รัฐอาจแก้ไข
เปล่ียนแปลงฐานะตามกฎหมายของขา้ราชการได้ทุกเม่ือโดยบทกฎหมายด้วยการกระท าของรัฐ  
ฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องขอรับความยินยอมจากข้าราชการก่อน และแม้แต่การจัดระเบียบบริหาร
ราชการก็มีการแกไ้ขอยู่เสมอ ๆ เช่น การแกไ้ขกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อจดัตั้ง
กระทรวง ทบวง กรมข้ึนใหม่ หรือยุบเลิกกระทรวง ทบวง กรมเดิม เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีในปีหน่ึง ๆ 
จึงมีกฎหมายเป็นจ านวนมากท่ีไดต้ราข้ึนใหม่เพื่อแกไ้ขเปล่ียนแปลงการจดัระเบียบในทางปกครอง 

การด าเนินบริการสาธารณะนั้นจะตอ้งค านึงถึงความเปล่ียนแปลงเน่ืองจากความจ าเป็น
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะอยู่เสมอ และจะต้องปรับปรุงให้เข้ากับวิวฒันาการของความ
ตอ้งการส่วนรวมของประชาชน สิทธิและประโยชน์ท่ีบุคคลไดรั้บจากบริการสาธารณะไม่เป็นส่ิงท่ี
จะขดัขวางไม่ใหมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงเม่ือมีความจ าเป็นตอ้งท าเพื่อประโยชน์สาธารณะ หลกัการ
                                                           

39 คู่มือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. (น. 79). เล่มเดิม. 
40 หลกักฎหมายปกครองเก่ียวกับบริการสาธารณะ. (น. 52 – 53). เล่มเดิม. 
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อนัน้ีย่อมมีผลบงัคบัแก่บุคคลทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นขา้ราชการหรือ
บุคคลผูเ้ป็นคู่สัญญากบัฝ่ายปกครองหรือเอกชนผูรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะ41 
 2.3.4 องคก์รท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะ 

เดิมบริการสาธารณะเป็นกิจการท่ีอยูใ่นอ านาจการจดัท าของรัฐ แต่ต่อมาเม่ือมีการจดัตั้ง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงไดมี้การมอบบริการสาธารณะบางประเภทให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไปจดัท า หรือในบางกรณีรัฐ (ส่วนกลาง) อาจร่วมกนัจดัท าบริการสาธารณะกบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) บริการสาธารณะท่ีจดัท าโดยรัฐ  
บริการสาธารณะท่ีอยูใ่นอ านาจรัฐจะตอ้งเป็นบริการสาธารณะท่ีมีความส าคญัต่อความ

เป็นเอกภาพของรัฐ ซ่ึงตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะส าคญั 2 ประการ คือ 
ก. เป็นภารกิจท่ีประชาชนทัว่ทั้งประเทศมีส่วนไดเ้สียเหมือน ๆ กนั จึงตอ้งมีองค์กร

กลางเป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีให้สอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทัว่ทั้งประเทศเพื่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพ 

ข. เป็นภารกิจท่ีรัฐสามารถจดัท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่ กล่าวคือ เป็นกิจการ
ท่ีตอ้งอาศยังบประมาณและวิธีการในการด าเนินการระดบัสูง จึงตอ้งใช้งบประมาณของรัฐในการ
ด าเนินการเพื่อเหตุผลในเร่ืองของความประหยดั 

จากหลกัเกณฑ์ทั้งสองประการดงักล่าว จะเห็นไดว้า่บริการสาธารณะท่ีอยูใ่นอ านาจรัฐ
ไดแ้ก่ บริการสาธารณะท่ีเป็นภารกิจพื้นฐาน (Primary Function) ซ่ึงบริการสาธารณะท่ีอยูใ่นอ านาจ
รัฐอาจแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท  คือ 

1. หนา้ท่ีในการป้องกนัประเทศ เพื่อให้เกิดความสงบสุขและความมัน่ใจแก่ประชาชน
ของรัฐท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองจากฝ่ายปกครองว่าจะไม่ถูกรัฐอ่ืนเขา้มารุกรานท าลายลา้งชีวิตและ
ทรัพยสิ์น   

2. หนา้ท่ีในดา้นการรักษาความสงบภายใน จะตอ้งจดัให้มีระบบกระบวนการยุติธรรม
และระบบควบคุมสังคม (social control) ใหเ้กิดความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การเยียวยาเม่ือ
ถูกละเมิดหรือรบกวนสิทธิของประชาชนในรัฐซ่ึงตอ้งด าเนินการคาบเก่ียวกนัในทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง
ทัว่ประเทศ 

3. หน้าท่ีในการรักษาความมัน่คงและเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ เป็นภารกิจท่ีส าคญั
อีกประการหน่ึงท่ีรัฐมีอ านาจในการจดัท า เช่น การก าหนดหลกัเกณฑ์รายละเอียดเก่ียวกบัเงินตรา
และการรักษาเสถียรภาพของเงินตรา เป็นตน้ 
                                                           

41 ค าบรรยายกฎหมายปกครอง. (น. 112 - 113). เล่มเดิม.  
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4. หนา้ท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนในรัฐเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  เช่น 
กิจการดา้นการทูต เป็นตน้ 

นอกจากน้ี อ านาจหน้าท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะของรัฐยงัหมายความรวมถึง
หน้าท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะท่ีเป็นภารกิจล าดบัรอง (Secondary Function) ซ่ึงโดยทัว่ไป
ภารกิจล าดับรองน้ีรัฐสามารถกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินด าเนินการได้หากภารกิจนั้นเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัผลประโยชน์มหาชนของทอ้งถ่ิน แต่หากภารกิจนั้นเป็นการด าเนินกิจการท่ีครอบคลุมทั้ง
ประเทศ ก็จะตอ้งเป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีจดัท า เช่น กิจการไปรษณีย ์การส่ือสาร การคมนาคม เป็นตน้ 

บริการสาธารณะท่ีจดัท าโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ได้แก่ บริการสาธารณะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสอดคล้องกบัความตอ้งการของคนใน
ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ บริการสาธารณะท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

ก. เป็นกิจการท่ีเป็นไปเพื่อสนองความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินนั้นท่ีสามารถแยก
ออกหรือมีลกัษณะแตกต่างไปจากทอ้งถ่ินอ่ืน เช่น การก าจดัขยะมูลฝอย การจดัให้มีและบ ารุงรักษา
ทางบก ทางน ้า การจดัการศึกษาชั้นตน้ เป็นตน้ 

ข. เป็นกิจการท่ีใกลชิ้ดกบัคนในทอ้งถ่ิน อนัไดแ้ก่ การให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิต
ของคนในทอ้งถ่ิน เช่น การฌาปนกิจ การจดัให้มีน ้ าสะอาด ไฟฟ้า การดูแลท่ีสาธารณะในเขต
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

2) บริการสาธารณะท่ีจดัท าโดยรัฐวสิาหกิจ 
รัฐวิสาหกิจถูกสร้างข้ึนมาเพื่อสร้างความคล่องตัวให้กับรัฐในการจัดท าบริการ

สาธารณะ และแก้ปัญหาเก่ียวกบัขอ้จ ากดัหลาย ๆ ประการท่ีเกิดจากระบบราชการ เช่น ระเบียบ
แบบแผนต่าง ๆ ของทางราชการท่ีไม่ก่อให้เกิดความคล่องตวัในการด าเนินงานและเกิดความล่าช้า
ในการปฏิบติังาน อีกทั้งระบบราชการก็ไม่เหมาะสมส าหรับการจดัท าบริการสาธารณะบางประเภท
ท่ีมีลกัษณะก่ึงการด าเนินธุรกิจเช่นเดียวกบัการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชน ด้วยเหตุน้ีรัฐจึงตั้ ง
รัฐวิสาหกิจข้ึนมาแตกต่างจากระบบราชการเพื่อให้สามารถจดัท าบริการสาธารณะบางประเภท
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากพิจารณาโดยทัว่ไปรัฐวิสาหกิจ (Public Enterprise) มีลกัษณะ
ของตนเองดงัน้ี42 คือ 

ก. มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกออกไปต่างหากจากรัฐและส่วนราชการท่ีมีอยูแ่ต่เดิม มี
ความเป็นอิสระทั้งในทางการเงิน การบริหารงาน และการบริหารบุคคล 

                                                           
42 จาก องค์การมหาชนและหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ : หน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจ, (น. 99 - 100), โดย ชาญชยั  แสวงศกัด์ิ, ข 2549, กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 
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ข. มีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินภารกิจในทางอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ อนัเป็น
ภารกิจท่ีรัฐสมัยใหม่ถูกเรียกร้องให้เข้าไปรับผิดชอบด าเนินการตามความเปล่ียนแปลงและ
พฒันาการของอุตสาหกรรมและการคา้ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วในสังคมสมยัใหม่ 

ค. เน่ืองจากภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจท่ีมีค่าตอบแทนการให้บริการและผูไ้ด้รับ
ประโยชน์จะเป็นผูไ้ด้รับประโยชน์ยิ่งกวา่บุคคลอ่ืน ๆ จากการด าเนินการขององคก์รของรัฐ ดงันั้น  
ผูไ้ดรั้บประโยชน์จึงตอ้งจ่ายค่าตอบแทนแก่รัฐตามสัดส่วนท่ีตนไดรั้บประโยชน์เพื่อมิให้ประชาชน
ผูเ้สียภาษีอากรตอ้งมาร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริการท่ีตนอาจไม่เคยใช้บริการเลย ดงันั้น  
องคก์รผูรั้บผิดชอบภารกิจเหล่าน้ีจึงตอ้งด าเนินการในเชิงพาณิชย ์คือ เรียกค่าตอบแทนจากการขาย
สินคา้หรือบริการของตนโดยไม่ตอ้งพึ่งพาเงินจากรัฐ 

ง. รัฐวิสาหกิจจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมตรวจสอบจากรัฐ เน่ืองจากส่วนใหญ่แลว้
ในเวลาท่ีรัฐก่อตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนมาก็จะให้เงินลงทุนซ่ึงมาจากภาษีอากรของประชาชน ดงันั้น จึง
ตอ้งมีการก ากบัดูแลเพื่อเป็นหลกัประกนัมิใหเ้งินร่ัวไหลหรือใชเ้งินผิดวตัถุประสงค ์

3) บริการสาธารณะท่ีจดัท าโดยองคก์ารมหาชน 
เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ แต่เป็นหน่วยงานรูปแบบ

อ่ืนท่ีจดัตั้ งข้ึนมาเพื่อจดัท าบริการสาธารณะนั้นมีข้อแตกต่างกันหลายประการ เช่น ระบบการ
บริหารงาน รูปแบบ ความสัมพนัธ์กับรัฐ ความแตกต่างทั้ งหลายจึงท าให้เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานซ่ึงส่งผลให้การจดัท าบริการสาธารณะของบางหน่วยงาน
ไม่ไดผ้ลดีเท่าท่ีควร ดงันั้น จึงมีแนวความคิดท่ีจะให้มีกฎหมายกลางออกมารองรับหน่วยงานของ
รัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ โดยก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี ระบบการบริหารงานและ
ความสัมพนัธ์กับรัฐไวใ้ห้เป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการตรากฎหมายช่ือ 
พระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 ข้ึน เพื่อก าหนดสถานะทางกฎหมายเก่ียวกบัหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจเอาไว ้  

ส าหรับการจดัตั้งองคก์ารมหาชนนั้นมีพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 เป็น
กฎหมายกลางท่ีก าหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการจดัตั้งและการด าเนินงานขององคก์าร
มหาชนเอาไว ้โดยมาตรา 5 วรรคแรกของกฎหมายดงักล่าวไดก้ าหนดให้รัฐบาลเป็นผูริ้เร่ิมให้มีการ
จดัตั้งองคก์ารมหาชนโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา “เม่ือรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายดา้นใด
ดา้นหน่ึงโดยเฉพาะเพื่อจดัท าบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมท่ีจะจดัตั้งหน่วยงานบริหารข้ึน
ใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดยมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
และบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจดัตั้งเป็นองค์การมหาชนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
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ตามพระราชบญัญติัน้ีก็ได”้ ดงันั้น องคป์ระกอบในการพิจารณาจดัตั้งองคก์ารมหาชนสามารถแยก
ออกได ้3 ประการ43 ดงัน้ี 

1. เม่ือรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะเพื่อจดัท าบริการ
สาธารณะ ซ่ึงอาจเป็นแผนงานหรือนโยบายเฉพาะกิจได ้

2. แผนงานการจดัท าบริการสาธารณะนั้น มีความเหมาะสมท่ีจะจดัตั้งหน่วยงาน
บริหารข้ึนใหม่ท่ีแตกต่างจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซ่ึงจะตอ้งพิจารณาประเภทของบริการ
สาธารณะตามมาตรา 5 วรรคสอง และปัญหาความซ ้ าซ้อนหรือขดัแยง้ในการด าเนินกิจการกบั
หน่วยงานอ่ืนตามมาตรา 8 และมาตรา 9  

3. การจดัตั้ งหน่วยงานบริหารข้ึนใหม่นั้นมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรและบุคลากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  

4) บริการสาธารณะท่ีจดัท าโดยเอกชน  
แม้บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีรัฐต้องเป็นผูจ้ดัท า แต่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่

สาธารณะชนอย่างสูงสุด หากรัฐพิจารณาเห็นว่าบริการสาธารณะใดเอกชนสามารถจดัท าได ้รัฐก็
สามารถมอบให้เอกชนเป็นผูจ้ดัท าบริการสาธารณะนั้นได ้เดิมเอกชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัท าบริการสาธารณะมาตั้งแต่สมยัสมบูรณาญาสิทธิราชยแ์ลว้ โดยเขา้มามีส่วนในการขุดคลองและ
ทางน ้ า ต่อมาก็เร่ิมเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในศตวรรษท่ี 19 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นท่ีเก่ียวกบัการให้
ความสวา่งบนถนนหนทางและการขนส่ง 

การมอบอ านาจให้เอกชนเป็นผูจ้ดัท าบริการสาธารณะนั้น หมายความถึง การท่ีรัฐมอบ
ให้เอกชนเป็นผูจ้ดัท าบริการสาธารณะทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ี โดยสภาพแล้วเอกชนไม่ได้มี
หน้าท่ีท่ีจะจดัท าบริการสาธารณะเพราะบริการสาธารณะเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของรัฐ 
ดงันั้น เม่ือรัฐตดัสินใจอนุมติัหรืออนุญาตให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าบริการสาธารณะ 
เอกชนจึงสามารถเขา้มาด าเนินการได ้การมอบอ านาจโดยทัว่ไปนั้นอาจท าไดโ้ดยกฎหมายระดบั  
รัฐบญัญติัท่ีก าหนดไวใ้ห้ฝ่ายปกครองสามารถ “อนุญาต” ให้เอกชนเขา้มาจดัท าบริการสาธารณะได ้
หรืออาจท าโดยนิติกรรมทางปกครองก็ได ้ซ่ึงนิติกรรมทางปกครองท่ีวา่น้ีส่วนใหญ่แลว้จะเป็นนิติกรรม
ทางปกครองสองฝ่ายซ่ึงก็สัญญานัน่เอง 

                                                           
43 องค์การมหาชนและหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ : หน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจ. (น. 211). แหล่งเดิม. 
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2.4 หลกัการส าคัญในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม  
กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นหลักการท่ีได้รับการ

ยอมรับในระดบัสากลมากว่าสองทศวรรษนับแต่การประชุมส่ิงแวดล้อมโลก (United Nations 
Conference on the Human Environment : UNCHE) คร้ังแรกท่ีกรุงสต็อกโฮม เม่ือปี ค.ศ. 1972 และ
หลงัการประชุมขององค์การสหประชาชาติว่าดว้ยส่ิงแวดล้อมและการพฒันา (United Nations 
Conference on Environment and Development : UNCED) ท่ีนครริโอ เดอ จาเนโร (Rio de Janeiro)
ประเทศบราซิล44 

การประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยส่ิงแวดล้อมและการพฒันา (The United Nations 
Conference on Environment and Development : UNCED) หรือ Earth Summit จดัข้ึนท่ีนครริโอ 
เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1992 เพื่อแกไ้ขปัญหาของสังคมโลก โดยไดมี้
การลงนามรับรองเอกสารส าคญั 5 ฉบบั45 คือ 

1) ปฏิญญาริโอว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพฒันา (The Rio Declaration on 
Environment and Development) ประกอบดว้ยหลกัการ 27 ประการ เก่ียวกบัสิทธิและความ
รับผดิชอบของประชาชาติในการด าเนินงานพฒันาเพื่อปรับปรุงความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดีข้ึน 

2) แผนปฏิบติัการในศตวรรษท่ี 21 หรือ Agenda 21 เป็นแผนแม่บทของโลกส าหรับ
การด าเนินงานท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 

3) ค าแถลงการณ์เก่ียวกบัหลกัการในเร่ืองป่าไม ้(Statement of Principle on Forest) เพื่อ
เป็นแนวทางในการจดัการ การอนุรักษ ์และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนส าหรับป่าไมทุ้กประเภท อนัเป็น
ส่ิงส าคญัส าหรับการพฒันาเศรษฐกิจและการรักษาไวซ่ึ้งส่ิงมีชีวติทุกรูปแบบ 

4) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN 
Framework Convention on Climate Change ) มีวตัถุประสงคท่ี์จะรักษาระดบัก๊าซเรือนกระจก 
(greenhouse gases) ในบรรยากาศท่ีจะไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสภาวะอากาศทัว่โลก โดยลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซบางชนิดข้ึนสู่อากาศ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเกิดจากเผาไหมเ้ช้ือเพลิงเพื่อ
ใชเ้ป็นพลงังาน 

5) อนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) 
เพื่อใหป้ระเทศต่าง ๆ ยอมรับเอาวธีิการท่ีจะอนุรักษค์วามหลากหลายชนิดพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิต (living 

                                                           
44 จาก รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2543, ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 
45 จาก แผนปฏิบัติการ 21 เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน, (น. 9 - 10), กระทรวงการต่างประเทศ, 2537. 
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species) และเพื่อให้เกิดการแบ่งปันผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันจากการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2.4.1 หลกัสิทธิการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชน (Right to Know ) 

สิทธิของสาธารณชนในการ “รับรู้” หรือ “เขา้ถึง” ขอ้มูลข่าวสารเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ี
ส าคญัประการหน่ึงของประชาชนสังคมประชาธิปไตย การรับรองสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารนั้น 
นอกจากจะเป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีสอดคลอ้งกบัการรับรองเสรีภาพในการแสดงออกซ่ึง
ความคิดเห็นแล้ว การรับรองสิทธิของสาธารณชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ ยงัเป็นการรับรองสิทธิของสาธารณชนในการท่ีจะได้ตรวจสอบหรือ
ควบคุมการใช้อ านาจรัฐ และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ
การตดัสินใจ หรือการบริหารงานดา้นต่าง ๆ ของรัฐอีกดว้ย ทั้งยงัเป็นไปเพื่อป้องกนัตนเองจากการ
ใชอ้ านาจโดยมิชอบของรัฐท่ีอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตนดว้ย46 

สิทธิเขา้ถึงข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Right to Access Environment Information) เป็น
รูปแบบหน่ึงในการจดัการส่ิงแวดล้อมโดยให้ประชาชนหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มของตนเองตามหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลกัความร่วมมือระหวา่งกนัท่ีจะ
ร่วมกนัรักษาส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้กระบวนการรับฟัง การปรึกษาหารือ การควบคุม
ตรวจสอบ ซ่ึงการด าเนินการใด ๆ เ ก่ียวกับส่ิงแวดล้อม ตลอดจนถึงสิทธิในการฟ้องร้อง 
ใหด้ าเนินการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง (ทั้งในทางเน้ือหาและทางกระบวนการ) และ
เป็นไปไดจ้ริง อนัจะน าไปสู่สภาวะอนัพึงประสงค์ท่ีทางกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม เรียกกนัว่า “ความ
ยติุธรรมเชิงกระบวนการ” (Procedural Justice)47  

สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเป็นสิทธิท่ีเก่ียวโยงและสัมพนัธ์กับ
หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน ( Public Participation ) อยา่งแยกกนัไม่ออก เพราะประชาชนท่ี
ไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากทางราชการแลว้ ย่อมไม่อาจจะร่วมกบัทางราชการในการพิจารณาให้
ความเห็นในเร่ืองใด ๆ ได ้ เน่ืองจากประชาชนไม่มีขอ้มูลข่าวสารนัน่เอง ดงันั้น ประเทศท่ีมีความ
เจริญก้าวหน้าในการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงให้ความส าคญักบัสิทธิในการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของประชาชนเป็นอยา่งมาก 

                                                           
46 จาก สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อม ตามระบบกฎหมายไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับ

กฎหมายสหภาพยุโรป, (น. 432 - 433), โดย กมัพล  อยูม่ ัน่ธรรมมา, 2553, จาก รวมบทความทางวิชาการของ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดท่ี 9 : เร่ือง ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของ
ประชาชน. 

47 แหล่งเดิม. (น. 436). 
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 2.4.2  หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public/Citizen Participation Principle) 
ปฏิญญาริโอว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพฒันา ค.ศ. 1992 (Rio Declaration on 

Environment and Development) กล่าวถึง การจดัการประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีท่ีสุด ไดแ้ก่ การ
ให้ประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดมีส่วนร่วมในทุกระดบั ในระดบัชาตินั้นประชาชนแต่ละ
คนจะตอ้งมีช่องทางท่ีเหมาะสมในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานรัฐ 
รวมทั้งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัวตัถุและกิจกรรมอนัตรายในชุมชนของเขา และจะตอ้งมีโอกาสใน
การเขา้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ รัฐทั้งหลายจะตอ้งอ านวยความสะดวกและส่งเสริมการสร้าง
ความตระหนกัและการมีส่วนร่วมของสาธารณชนดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอยา่งทัว่ถึง จะตอ้ง
จดัให้มีการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมและการปกครองท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงรวมถึงการแกไ้ขและ
เยยีวยาความเสียหายดว้ย48 

2.4.3  หลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development)49 
ปฏิญญาริโอว่าดว้ยเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ค.ศ. 1992 (Rio Declaration on 

Environment and Development) ยืนยนัหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามท่ีประกาศไวใ้นปฏิญญากรุง 
สต๊อกโฮล์มเร่ือง ส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์ (Stockholm Declaration on Human Environment) ซ่ึงให้
ความหมายไว ้โดยสรุปไดว้า่ การพฒันาท่ีย ัง่ยนืมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

หลกัการท่ี 1 : มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มนุษยทุ์กคนมีสิทธิในชีวิตท่ี
มีสุขภาวะท่ีดีและมีผลงานท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัธรรมชาติ50  

                                                           

 
48 Rio Declaration on Environment and Development, 1992. Principle 10. 

Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens, at the relevant 
level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the 
environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activit ies in 
their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and 
encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to 
judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided. 

49 จาก เอกสารประกอบการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมาย
ด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือจัดท าประมวลกฎหมายส่ิงแวดล้อม, (น. 3 – 4), กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม. 

50 Principle 1: Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are 
entitled to a healthy and productive life in harmony with nature. 
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หลกัการท่ี 3 : สิทธิต่อการพฒันาต้องมีการบงัคบัตามโดยสมบูรณ์เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความจ าเป็นของการพฒันาและส่ิงแวดลอ้มของคนรุ่นปัจจุบนัและอนาคตไดอ้ย่าง
เป็นธรรม51  

หลกัการท่ี 4 : เพื่อให้การพฒันาท่ีย ัง่ยืนบรรลุผล การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มตอ้งเป็น
องคป์ระกอบส่วนหน่ึงของกระบวนการพฒันาและไม่สามารถแยกพิจารณาโดยล าพงัจากกนัได้52 

หลกัการท่ี 25 : สันติภาพ การพฒันา และการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีพึ่งพิงซ่ึงกนั
และกนัและไม่อาจแบ่งแยกได ้

จากองค์ประกอบท่ีกล่าวขา้งตน้ จะเห็นได้ว่าหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมีแนวคิด 3 
ประการใหญ่ ดงัน้ี  

แนวคิดประการแรก คือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามความตอ้งการ
ของมนุษย ์ซ่ึงไดแ้ก่ ความตอ้งการพื้นฐานในการด ารงชีวิต เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยา
รักษาโรค การมีงานท า และความตอ้งการท่ีจะมีมาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีดีกวา่เดิม ความตอ้งการ
ของมนุษยท่ี์กล่าวขา้งตน้นั้น ลว้นแลว้แต่ตอ้งอาศยัการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั แมค้นรวยและคนจนจะมีความตอ้งการพื้นฐานซ่ึงเป็นความจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตเหมือน ๆ กนั แต่คนท่ีร ่ ารวยยอ่มตอ้งการมาตรฐานการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีสูง
กวา่คนจน มีส่ิงอ านวยความสะดวกสบายนอกเหนือจากส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการครองชีพ ส าหรับคนจน 
เม่ือไดรั้บการสนองตอบความตอ้งการขั้นพื้นฐานแล้ว คนจนย่อมมีสิทธิท่ีจะพฒันาตนเองหรือ
ไดรั้บการพฒันาใหมี้มาตรฐานการด ารงชีวิตท่ีสูงข้ึนกวา่ขั้นความจ าเป็นพื้นฐาน 

แนวคิดประการท่ีสอง เป็นขีดจ ากดัของส่ิงแวดลอ้มกบัการพฒันา เพราะโดยพื้นฐาน
ส่ิงแวดลอ้มจะท าหนา้ท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย 2 ประการ คือ (1) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีจ  าเป็น
ต่อกระบวนการพฒันา และ (2) เป็นแหล่งรองรับมลพิษจากกระบวนการพฒันา แต่เม่ือ
สภาพแวดล้อมมีขีดจ ากดัไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และการรองรับ
มลพิษจากกระบวนการพฒันาซ่ึงมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทั้งทางทางกายภาพและชีวภาพ  
มากบา้งนอ้ยบา้งแลว้แต่อตัราและปริมาณการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยี
ท่ีเลือกใช้ รวมทั้งระดบัความสามารถในการบริหารจดัการกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากกระบวนการพฒันา  

                                                           
51  Principle 3: The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and 

environmental needs of present and future generations. 
52 Principle 4: In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute 

an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it. 
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ดงันั้น กระบวนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจึงตอ้งค านึงถึงหลกัความยุติธรรมระหว่างคนรุ่น
เดียวกันและคนรุ่นอนาคตด้วย ส าหรับหลักการความยุติธรรมระหว่างคนรุ่นเดียวกันได้แก่  
การแกไ้ขปัญหาความยากจนและการตอบสนองความตอ้งการของประชากรท่ียากไร้ดอ้ยโอกาส 
เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกนั การท่ีจะให้คนยากจนช่ืนชมกบัธรรมชาติ รักษาสภาพแวดลอ้มทั้ง ๆ ท่ี
ปากทอ้งยงัหิวอยู่เป็นเร่ืองเป็นไปไม่ได ้ เพราะฝืนต่อความตอ้งการตามธรรมชาติของคนเหล่านั้น 
เม่ือใดท่ีสามารถน าหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมาใชไ้ดอ้ยา่งบงัเกิดผลในทางปฏิบติัแลว้ คนยากจนก็จะ
มีโอกาสใชท้รัพยากรและสภาพแวดลอ้มในลกัษณะท่ีย ัง่ยืนได ้ส่วนหลกัความยุติธรรมระหวา่งคน
รุ่นปัจจุบนักบัคนรุ่นอนาคต คือ การไม่ใชท้รัพยากรธรรมชาติในลกัษณะท่ีเป็นการท าลายโอกาส
ของคนรุ่นต่อไป ในอนัท่ีจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น ท าการ
ประมงจนปลาแทบจะสูญพนัธ์ุ หรือตดัไมท้  าลายป่า หรือปล่อยก๊าซต่าง ๆ ออกสู่บรรยากาศ
จนกระทัง่เกิดวิกฤตโลกร้อน เป็นตน้ ดงันั้น กระบวนการพฒันาของคนรุ่นปัจจุบนัจะตอ้งไม่ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจนเกินศกัยภาพ และจะตอ้งไม่ปล่อยหรือระบายมลพิษออกสู่
สภาพแวดล้อมจนเกินขีดความสามารถท่ีระบบนิเวศจะรองรับไดจ้นเป็นการบัน่ทอนโอกาสท่ีคน
รุ่นอนาคตจะใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามสิทธ์ิท่ีจะพึงมีพึงได ้

แนวคิดประการท่ีสาม คือ แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการพฒันา เพราะโดยทัว่ไปการ
พฒันาเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมดีข้ึน ประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน แนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนืจึงมีหลกัการใชป้ระโยชน์และอนุรักษจ์ากทรัพยากรธรรมชาติควบคู่
กนัไป แต่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้นไม่อาจมัน่คงอยูไ่ด ้ หากไม่น านโยบายการพฒันาท่ีค านึงถึงปัจจยั
ทางสังคมและวฒันธรรมมาพิจารณาประกอบดว้ย กล่าวคือ 

(1)  โอกาสในการเขา้ถึงและใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งเท่าเทียมกนั  
(2)  หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะการพฒันาโดยรัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียว 

โดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมด้วยจะไม่ส่งผลให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน การพฒันาท่ีย ัง่ยืนจึงตอ้ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) อยา่งจริงจงั รวมทั้งส่งเสริมบทบาท
ของภาคเอกชนในการพฒันา  ภาคเอกชนประกอบด้วยองค์กรเอกชน  (Non-Government 
Organization หรือ NGO) องคก์รธุรกิจ (Business Organization) และองคก์รประชาชน (People 
Organization) ดงันั้น ภาครัฐบาล องค์กรเอกชน และองค์กรธุรกิจ จึงควรอย่างยิ่งท่ีจะร่วมกนั
ส่งเสริมองคก์รประชาชนใหส้ามารถด าเนินงานอยา่งเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ 

(3)  การพฒันาท่ีค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่หรือท่ีมีประชาชนเป็น
ศูนยก์ลางเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไดรั้บผลพวงจากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

DPU



44 

(4)  การพฒันาท่ีตอ้งจดัให้มีการพฒันาดา้นอ่ืนควบคู่กนัไปดว้ยโดยเฉพาะการพฒันา
คนให้รู้จักสิทธิและหน้าท่ี  ซ่ึงรวมถึงการเคารพสิทธิของของผู ้อ่ืนท่ีจะใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเช่นเดียวกบัตนเอง เพราะการพฒันาท่ีเน้นหนักไปในด้าน
เศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ไม่อาจจะบรรลุถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืนได้ และไม่อาจจะรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของประชาชนได ้ ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาดา้นอ่ืนควบคู่ไป
ดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาดา้นวฒันธรรมและจิตใจควบคู่กนัไปเพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างความเจริญกา้วหน้าดา้นเศรษฐกิจกบัความเจริญกา้วหน้าทางจิตใจให้เกิดความมัง่คัง่ทาง
จิตใจท่ีสมดุลกบัความมัง่คัง่ทางวตัถุ 
 2.4.4 หลกัการป้องกนัล่วงหนา้ (Precautionary Principle) 

หลกัการป้องกนัล่วงหน้า เป็นการก าหนดหรือหามาตรการโดยการใช้เทคโนโลยี 
ท่ีจ  าเป็น เหมาะสมเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดผลกระทบหรือความเสียหายท่ีสามารถคาดหมายไดล่้วงหนา้ 
หรือให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายนอ้ยท่ีสุดในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับกฎหมายไทยไดน้ า
หลกัการป้องกนัล่วงหนา้มาบญัญติัไวท้ั้งในลกัษณะท่ีเป็นการให้อ านาจแก่เจา้พนกังานในอนัท่ีจะ
เขา้ไปตรวจสอบวา่ผูป้ระกอบกิจการไดฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือไม่ หรือการให้อ านาจ
แก่เจา้พนักงานในอนัท่ีจะก าหนดเง่ือนไขให้ผูรั้บใบอนุญาตปฏิบติั หรือการให้อ านาจแก่เจ้า
พนกังานในอนัท่ีจะสั่งใหผู้รั้บใบอนุญาตแกไ้ขการประกอบกิจการให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
ไวห้รือไม่53 

ส าหรับการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มนั้น เป็นหลกัการส าคญัอยา่งยิ่งเก่ียวกบัการ
ป้องกนัล่วงหน้า เพราะการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นการคาดหมายหรือท านายว่าการ
ประกอบกิจการตามโครงการหรือกิจการนั้นจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากนอ้ยเพียงใด 
และจะมีมาตรการเพื่อลดและแกไ้ขผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการด าเนินงานตาม
โครงการหรือกิจการนั้น ๆ อยา่งใดบา้ง ซ่ึงการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนัเป็นหลกัการ 
ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงมาตรา 67 บญัญติัว่า
“สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและการไดป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ครองส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ด ารงชีพอยูไ่ดอ้ย่างปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามความ
เหมาะสม การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง
                                                           

53 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายด้าน
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือจัดท าประมวลกฎหมายส่ิงแวดล้อม. (น. 9). เล่มเดิม. 
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ทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได ้เวน้แต่จะไดศึ้กษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจดัให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียก่อน รวมทั้งไดใ้ห้องคก์ารอิสระ
ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
จดัการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดา้นสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมี
การด าเนินการดงักล่าว สิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือองค์กรอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลเพื่อให้ปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบญัญติัน้ี 
ย่อมได้รับความคุม้ครอง”และในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535  
 2.4.5 หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter-Pays-Principle : PPP)54 

หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย เป็นหลกัการท่ีก าหนดใหผู้ก่้อมลพิษซ่ึงไดส้ร้างความเสียหาย
ต่อส่ิงแวดลอ้มตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายเช่นวา่นั้น ดงัปรากฏตามปฏิญญาวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้ม
และการพฒันา ค.ศ. 1992 ท่ีไดก้ล่าวถึงหลกัความรับผิดของผูก่้อมลพิษไวใ้นขอ้ 16 วา่ “องคก์รของ
รัฐพึงใชค้วามพยายามส่งเสริมมาตรการเพื่อก าหนดตน้ทุนทางส่ิงแวดลอ้มและการใชเ้คร่ืองมือทาง 

เศรษฐศาสตร์เพื่อสนบัสนุนหลกัการท่ีว่าผูก่้อมลพิษตอ้งรับผิดชอบในความเสียหาย
จากมลพิษนั้นเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ และโดยท่ีไม่เป็นการบิดเบือนต่อหลกัของการคา้และ
การลงทุนระหวา่งประเทศ”55 

การด าเนินมาตรการเพื่อให้เป็นไปตามหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายนั้น อาจกระท าได ้
ในหลายลกัษณะ ดงัน้ี  

1. การควบคุมโดยตรง เช่น ก าหนดความรับผิดของเจ้าของ ผูค้รอบครอง หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัแหล่งก าเนิดมลพิษในความเสียหายจากแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น 

                                                           
54 จาก กฎหมายส่ิงแวดล้อมว่าด้วยความเสียหายทางส่ิงแวดล้อม ความรับผิดทางแพ่ง การชดเชยเยียวยา 

และการระงับข้อพิพาท, (น. 51 - 53), โดย อุดมศกัด์ิ  สนธิพงษ์, 2554, กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
พิมพค์ร้ังท่ี 1.  

55 Rio Declaration on Environment and Development, 1992. Principle 16. 
“National authorities should endeavor to promote the internalization of environmental costs and the 

use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the 
cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and 
investment.” 
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2. มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การเก็บภาษีมลพิษจากผูมี้ส่วนก่อให้เกิดมลพิษ 
ทั้งผูใ้ชท้รัพยากร ผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค รวมทั้งค่าธรรมเนียมจากผูก่้อมลพิษตามสัดส่วนของความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน 

3. มาตรการอุดหนุน เช่น การจ่ายเงินอุดหนุนแก่เอกชนเพื่อช่วยลดภาระดา้นการลงทุน
ในการด าเนินมาตรการป้องกันภาวะมลพิษในการประกอบกิจการหรือการช่วยเหลือทางด้าน
เทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4. มาตรการจูงใจ เช่น การลดภาระด้านภาษีอากรเก่ียวกบัการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการ
ควบคุมมลพิษ รวมทั้งการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการด าเนินการดงักล่าว 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดรั้บรอง
และน าหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายทั้งในกรอบแนวคิดเดิมและในส่วนท่ีขยายออกไปมาบญัญติัใน
พระราชบญัญติัดงักล่าว โดยในกรอบแนวคิดเดิมของหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ้่ายไดบ้ญัญติัไวใ้นส่วน
ท่ีวา่ดว้ยความรับผดิทางแพง่ของเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษให้ตอ้งรับผิดในความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน รวมทั้ งส่ิงแวดล้อมจากการแพร่กระจายของมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดนั้น และบญัญติัในส่วนแนวคิดท่ีขยายออกไปในมาตรการส่งเสริม (incentive) โดยให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษในการติดตั้งและ
ด าเนินการเพื่อลดมลพิษจากกระบวนการผลิต รวมทั้งให้การสนบัสนุนการกูย้ืมเงินเพื่อการลงทุน
ในกระบวนการลดมลพิษจากการผลิตในกิจการของตน 

 
2.5 ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัขยะมูลฝอย 
 2.5.1  ความหมายของขยะมูลฝอย 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าว่า “ขยะ” 
หมายถึง หยากเยือ่ มูลฝอย ส่วนค าวา่ “มูลฝอย” หมายถึง เศษส่ิงของท่ีทิ้งแลว้ หยากเยือ่ กุมฝอย 

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ให้ค  าจ  ากดัความค าว่า มูลฝอย 
หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร 
เถา้ มูลสัตว ์ ซากสัตว ์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว ์ หรือท่ีอ่ืน และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ให้ค  าจ  ากดัความของ
ค าว่า ของเสีย หมายความว่า ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย อากาศเสีย มวลสารหรือวตัถุอนัตราย 
อ่ืนใด ซ่ึงถูกปล่อยทิ้งหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอนหรือส่ิงตกคา้งจากส่ิง
เหล่านั้น ท่ีอยูใ่นสภาพของแขง็ ของเหลว หรือก๊าซ  
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พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   
พ.ศ. 2535 ให้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ มูลฝอย หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษ
สินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์หรือซากสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาด
จากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน 

ขยะหรือมูลฝอย (Solid Waste) คือ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซากสัตวห์รือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด  
ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน
หรือครัวเรือน ยกเวน้วสัดุท่ีไม่ใช้แล้วของโรงงานซ่ึงมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีก าหนดไวต้าม
กฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน56 

กรมควบคุมมลพิษ ไดใ้หค้  านิยามเก่ียวกบัขยะ ประกอบดว้ย  
ขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal Solid Waste) หมายความถึง ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจาก

กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น บา้นพกัอาศยั ธุรกิจร้านคา้ สถานประกอบการ ตลาดสด สถาบนัต่าง ๆ 
รวมทั้งเศษวสัดุก่อสร้าง ทั้งน้ี ไม่รวมของเสียอนัตรายและมูลฝอยติดเช้ือ  

ของเสียอนัตราย (Hazardous Waste) หมายความถึง ของเสียท่ีมีองคป์ระกอบของวตัถุ
อนัตราย ไดแ้ก่ วตัถุระเบิดได้ วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ และวตัถุเปอร์ออกไซด์ วตัถุมีพิษ วตัถุ
ที่ท  าให้เกิดโรค วตัถุกมัมนัตรังสี วตัถุท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน 
วตัถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง วตัถุอยา่งอ่ืนไม่วา่จะเป็นเคมีภณัฑ์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจท าให้เกิด
อนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช ทรัพยสิ์น หรือส่ิงแวดลอ้ม  

มูลฝอยติดเช้ือ (Infectious Waste) หมายความถึง ขยะมูลฝอยท่ีเป็นผลมาจาก
กระบวนการให้การรักษาพยาบาล  การตรวจวินิจฉัย การให้ภูมิคุม้กนัโรค การศึกษาวิจยัท่ี
ด าเนินการทั้งในคนและสัตว ์ซ่ึงมีเหตุอนัควรสงสัยวา่หรืออาจมีเช้ือโรค อนัไดแ้ก่  

ก. ซากหรือช้ินส่วนของคนหรือสัตวท่ี์เป็นผลมาจากการผ่าตดั การตรวจชนัสูตรศพ  
การใชส้ัตวท์ดลองเก่ียวกบัโรคติดต่อ  

ข. วสัดุมีคม หรือ วสัดุท่ีใชใ้นการให้บริการทางการแพทย์ การวิจยัในห้องปฏิบติัการ 
เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา ส าลี ผา้ก๊อส ผา้ต่าง ๆ ท่อยาง และอ่ืน ๆ ซ่ึงสัมผสัหรือสงสัยวา่จะ
สัมผสักบัเลือด ส่วนประกอบของเลือด หรือผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากเลือด หรือสารน ้ าจากร่างกายหรือ
วคัซีนท่ีท าจากเช้ือโรคท่ีมีชีวติ เป็นตน้ 

ค. ขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ทุกประเภทท่ีมาจากห้องติดเช้ือร้ายแรง หอ้งปฏิบติัการเช้ืออนัตรายสูง 
                                                           

56 จาก แนวทางและข้อก าหนดเบือ้งต้น การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย, (น. 5), โดย กรมควบคุม
มลพิษ, 2548, พิมพค์ร้ังท่ี 2.  
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กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ ขยะมูลฝอย หมายถึง ส่ิง
เหลือใชแ้ละส่ิงปฏิกลูท่ีอยูใ่นรูปของแขง็ ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของมนุษยแ์ละสัตว ์ทั้งจากการบริโภค 
การผลิต การขบัถ่าย การด ารงชีวิตและอ่ืน ๆ ส่วนค าวา่ ส่ิงปฏิกูล หมายถึง ส่ิงสกปรก ของสกปรก 
ของเน่าเป่ือย อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหมน็ 

ในทางวิชาการจะใช้ค  าวา่ ขยะมูลฝอย ซ่ึงหมายถึง บรรดาส่ิงของท่ีไม่ตอ้งการใชแ้ลว้ 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นของแข็ง จะเน่าเป่ือยหรือไม่ก็ตาม รวมตลอดถึง เถ้า ซากสัตว ์มูลสัตว ์ฝุ่ น
ละออง และเศษวตัถุท่ีทิ้งแลว้จากบา้นเรือน ท่ีพกัอาศยั สถานท่ีต่าง ๆ รวมถึงสถานท่ีสาธารณะ 
ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม ยกเวน้ อุจจาระ และปัสสาวะของมนุษย ์ซ่ึงเป็นส่ิงปฏิกลู 
 2.5.2   ประเภทของขยะมูลฝอย 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แยก
ประเภทของมูลฝอยออกเป็น ดงัน้ี  

1) จ าแนกตามพิษภยัท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มี 2 ประเภท57 คือ 
(1) มูลฝอยทัว่ไป (General Waste) หมายถึง มูลฝอยท่ีอนัตรายนอ้ย ไดแ้ก่ พวกเศษ

อาหาร เศษกระดาษ เศษผา้ พลาสติก เศษหญา้และใบไม ้ 
(2) มูลฝอยอนัตราย (Hazardous Waste) เป็นมูลฝอยท่ีมีภยัต่อคนและส่ิงแวดลอ้ม

อาจมีสารพิษ ติดไฟหรือระเบิดง่าย ปนเป้ือนเช้ือโรค เช่น ไฟแช็ก แก๊ส กระป๋องสเปรย ์ถ่านไฟฉาย 
แบตเตอร่ีหรืออาจเป็นพวกส าลีและผา้พนัแผลจากสถานพยาบาล 

2) จ าแนกตามลกัษณะของมูลฝอย58 ดงัน้ี 
(1) มูลฝอยเปียกหรือมูลฝอยสด (Garbage) มีความช้ืนปนอยู่มากกว่าร้อยละ 50  

จึงติดไฟได้ยาก ส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษอาหาร เศษเน้ือ เศษผกั และผกัผลไม้จากบ้านเรือน ร้าน
จ าหน่ายอาหารและตลาด รวมทั้งซากพืชและสัตวท่ี์ยงัไม่เน่าเป่ือย มูลฝอยประเภทน้ีจะท าให้เกิด
กล่ินเน่าเหมน็เน่ืองจากแบคทีเรียยอ่ยสลายอินทรียสาร นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคโดยติด
ไปกบัแมลง หนู และสัตวอ่ื์นท่ีมาตอมหรือกินเป็นอาหาร 

(2) มูลฝอยแห้ง (Rubbish) คือ ส่ิงเหลือใช้ท่ีมีความช้ืนอยูน่้อยจึงไม่ก่อให้เกิดกล่ิน
เหม็น จ าแนกได ้2 ชนิด คือ มูลฝอยท่ีเป็นเช้ือเพลิง เป็นพวกท่ีติดไฟได ้เช่น เศษผา้ เศษกระดาษ 
หญา้ ไม ้ก่ิงไมแ้หง้ มูลฝอยท่ีไม่เป็นเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ เศษโลหะ เศษแกว้ และเศษกอ้นอิฐ 

                                                           

 57 ประเภทของขยะมูลฝอย, สืบคน้วนัท่ี 11 มกราคม 2557, จาก 
http://www.nectec.or.th/schoolnet/library/webcontest2003/100team/dlbs022/Cause/c5.htm 

 58 แหล่งเดิม. 
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นอกจากน้ี การแบ่งประเภทมูลฝอยโดยทัว่ไปอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท59 ดงัน้ี 
1) มูลฝอยท่ียอ่ยสลายไดง่้าย หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ “มูลฝอยเปียก” เป็นมูลฝอยท่ีเน่า

เป่ือยไดง่้าย เช่น เศษอาหาร เศษพืชผกั เปลือกผลไม ้เป็นตน้ มูลฝอยพวกน้ีมีความช้ืนสูงสามารถ
เน่าเป่ือยไดง่้ายและส่งกล่ินเหมน็ไดเ้ร็ว 

2) มูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ยาก หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่ามูลฝอยแห้ง เช่น กระดาษ 
ถุงพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องโลหะ เศษผา้ ยาง เป็นตน้ มูลฝอยพวกน้ีเน่าเป่ือยไดย้ากหรืออาจ 
ไม่เน่าเป่ือยทั้งยงัสามารถเลือกเอาวสัดุท่ียงัมีประโยชน์กลบัมาใชใ้หม่ไดอี้ก โดยท าการคดัแยกก่อน
ทิ้งอนัจะช่วยใหป้ริมาณมูลฝอยลดลง และสามารถน าไปขายสร้างรายไดไ้ดอี้กดว้ย 

3) มูลฝอยอนัตราย ได้แก่ สารเคมี หรือวตัถุมีพิษต่าง ๆ ท่ีพน้จากสภาพใช้งานแล้ว 
รวมทั้งมูลฝอยติดเช้ือจากสถานพยาบาล เช่น ซากถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุน ้ ายาท าความสะอาด 
ต่าง ๆ หลอดฟลูออเรสเซนต ์กากสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม ยา และสารเคมีเส่ือมสภาพ ส าลี 
และเศษอวยัวะจากสถานพยาบาล เป็นตน้ มูลฝอยพวกน้ีจะตอ้งมีการท าลายดว้ยวิธีพิเศษเพื่อลด 
การแพร่กระจายของเช้ือโรคและสารพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม และถูกเรียกวา่เป็นของเสียอนัตราย 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มยงัไดแ้บ่งประเภทมูล
ฝอยไวโ้ดยเป็นการแบ่งประเภทมูลฝอยตามหลกัเกณฑท์างวชิาการ60 ดงัน้ี 

“มูลฝอย” ให้หมายถึง มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขท่ีเก็บ ขนหรือ
รวบรวมจากชุมชน แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข และวสัดุท่ีไม่ใช้
แลว้ของโรงงานท่ีมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

“มูลฝอยทัว่ไป” หมายความว่า มูลฝอยท่ีย่อยสลายไดย้ากหรืออาจจะย่อยสลายไดเ้อง
ตามธรรมชาติ แต่ไม่คุม้กบัตน้ทุนในการน ากลบัมาท าเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่โดยผา่นกรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม เช่น กล่องบรรจุนมพร้อมด่ืม โฟม ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุอาหารดว้ย
วธีิสูญญากาศ ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุเคร่ืองอุปโภคดว้ยวธีิรีดความร้อน เป็นตน้ 

“มูลฝอยย่อยสลาย” หมายความว่า มูลฝอยท่ีย่อยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ หรือสามารถ
น ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษอาหาร มูลสัตว์ ซากหรือเศษของพืช ผกั ผลไม้ หรือสัตว์ เป็นต้น  
แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผกั ผลไม ้หรือสัตวท่ี์เกิดจากการทดลองในหอ้งปฏิบติั 

                                                           
59 จาก คู่มือกฎหมายส่ิงแวดล้อมส าหรับประชาชน เร่ือง มลพิษอ่ืนและของเสียอันตราย , (น. 4), กรม

ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม. 
60 ประกาศกรมควบคุมมลพิษเร่ืองหลกัเกณฑท์างวชิาการเก่ียวกบัคุณลกัษณะของถุงพลาสติกใส่มูลฝอย

และท่ีรองรับมูลฝอยแบบพลาสติกท่ีใชใ้นท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ, ประกาศ ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 
2546. 
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“มูลฝอยท่ียงัใช้ได้ (Recycle)” หมายความว่า มูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาท าเป็น
ผลิตภณัฑไ์ดใ้หม่โดยผา่นกรรมวธีิการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น เศษเหล็ก แกว้ พลาสติก กระดาษ 
เป็นตน้ 

“มูลฝอยอนัตราย” หมายความว่า มูลฝอยท่ีปนเป้ือน หรือมีส่วนประกอบของวตัถุ 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) วตัถุระเบิดได ้
(2) วตัถุไวไฟ 
(3) วตัถุออกไซดแ์ละวตัถุเปอร์ออกไซด์ 
(4) วตัถุมีพิษ 
(5) วตัถุท่ีท าใหเ้กิดโรค 
(6) วตัถุกมัมนัตรังสี 
(7) วตัถุท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม 
(8) วตัถุกดักร่อน 
(9) วตัถุท่ีก่อใหเ้กิดการระคายเคือง 
(10) วตัถุอย่างอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรืออาจท าให้เกิด

อนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช หรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอร่ี
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ภาชนะท่ีใช้บรรจุสารกดัแมลง หรือวชัพืช กระป๋องสเปรยบ์รรจุสีหรือสารเคมี 
เป็นตน้ 

กรมควบคุมมลพิษ ไดแ้บ่งขยะมูลฝอย ออกเป็น 5 ประเภท61 ดงัน้ี 
1) ขยะทัว่ไป (General Waste) เป็นขยะจากส านกังาน ถนนหนทาง การก่อสร้าง 

ไดแ้ก่ กระดาษ เศษไม ้ ก่ิงไม ้ฟางขา้ว แกว้ กระเบ้ือง ยาง เศษอิฐ กรวด หิน ทราย ถุงพลาสติก  
เศษปูน เป็นตน้ ขยะประเภทน้ีไม่เกิดการยอ่ยสลายและเน่าเหม็น การก าจดัขยะทัว่ไปควรคดัแยก
ขยะท่ีสามารถน ามาใชใ้หม่ไดก่้อนการก าจดั 

2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) หรือมูลฝอยท่ียงัใช้ได้ เป็นวสัดุท่ีเหลือใช้  
ของเสียบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้เช่น แกว้ กระดาษ กระป๋องเคร่ืองด่ืม 
เศษพลาสติก เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเคร่ืองด่ืมแบบ UHT เป็นตน้ โดยผนวก
กระบวนการจดัการทางอุตสาหกรรม หรือน ากลบัมาใชซ้ ้ าไดโ้ดยตรง 

3) ขยะอินทรีย ์(Organic Waste) หรือขยะยอ่ยสลาย ( Compostable Waste) เป็นขยะ
จากครัวเรือน ภตัตาคาร โรงอาหาร ตลาดสด และการเกษตรกรรม ไดแ้ก่ เศษอาหาร เศษผกั เศษเน้ือ 
                                                           

61 กรมควบคุมมลพิษ, 2551, สืบคน้วนัท่ี 11 มกราคม 2557, จาก www.pcd.go.th 
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เศษผลไม ้ซากสัตว ์มูลสัตว ์ขยะประเภทน้ีจะเป็นพวกท่ียอ่ยสลาย และเน่าเป่ือยไดง่้าย เพราะวา่เป็น
สารประกอบอินทรียท่ี์มีความช้ืนค่อนขา้งสูง ประกอบกบัขยะประเภทน้ี มีกล่ินเหม็น การก าจดัขยะ
ประเภทน้ีควรพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการหมกักบัปุ๋ยก่อน 

4) ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) เป็นเศษวสัดุท่ีเกิดจากการผลิตหรือขั้นตอน
การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม  อาจเป็นสารอินทรีย์ท่ีเน่าเป่ือยซ่ึงข้ึนอยู่กับชนิดของ
อุตสาหกรรม ซากยานพาหนะท่ีหมดสภาพการใช้งานหรือใช้งานไม่ไดแ้ลว้ รวมทั้ง ช้ินส่วน
ประกอบของยานพาหนะดว้ย เช่น ยาง แบตเตอร่ี เป็นตน้ ในการก าจดัควรพิจารณาการแยกช้ินส่วน
ท่ียงัสามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้

5) มูลฝอยติดเช้ือและขยะอนัตราย (Hazardous Waste) เป็นขยะจากสถานพยาบาล 
หรืออ่ืน ๆ ซ่ึงตอ้งใช้กรรมวิธีในการท าลายเป็นพิเศษ ไดแ้ก่ วสัดุท่ีผ่านการใชใ้นโรงพยาบาล 
แบตเตอร่ี กระป๋องสี พลาสติก ฟิล์มถ่ายรูป ถ่านไฟฉาย เป็นตน้ การก าจดัมูลฝอยติดเช้ือจาก
โรงพยาบาลจะท าลายโดยการเผาในเตาเผา ส่วนขยะอนัตรายอ่ืน ๆ ตอ้งด าเนินการอยา่งระมดัระวงั 

2.5.3  วธีิการจดัการขยะมูลฝอย62 
การจดัการขยะมูลฝอยทัว่ไป ประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี 
1) การจดัการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 
บุคคลหรือองค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการจดัการมูลฝอยอาจเสนอแนะหรือก าหนดรูปแบบ

และวธีิการท่ีเหมาะสมในการจดัการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด รวมทั้งการก าหนดขนาดหรือประเภท
ของภาชนะรองรับมูลฝอย ลกัษณะการทิ้งมูลฝอย เช่น อาจให้มีการแยกมูลฝอยท่ีจะท้ิงออกเป็น
ประเภทเพื่อง่ายแก่การจดัการ บริเวณท่ีให้ตั้งภาชนะหรือบริเวณให้ทิ้งมูลฝอย ในทางปฏิบติันั้น
นิยมการทิ้งมูลฝอยสองวธีิการ คือ 

วิธีท่ีหน่ึง เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารจะตอ้งมีภาชนะรองรับมูลฝอยของตนเอง 
เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารนั้นจะน าภาชนะดงักล่าวออกมาตั้งไวห้นา้บา้นตนเองเม่ือถึงเวลาท่ี 
ผูมี้หนา้ท่ีเก็บขยะแจง้ไว ้เม่ือมูลฝอยถูกเก็บแลว้ ก็จะน าภาชนะนั้นกลบัเขา้ไวใ้นบริเวณอาคารของ
ตนเอง วิธีการน้ีเหมาะกับอาคารท่ีมีบุคคลอยู่อาศยัตลอดเวลา และเป็นอาคารริมถนน หากท้ิง
ภาชนะรองรับมูลฝอยไวด้า้นหน้าอาคารตลอดเวลาย่อมท าให้เกิดทศันียภาพไม่สวยงามได ้แต่ใน
บางพื้นท่ี เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารจะน าภาชนะรองรับมูลฝอยตั้งไวห้น้าอาคารของตนเอง
ตลอดเวลา เช่น บริเวณบา้นจดัสรรบางแห่ง ซ่ึงเป็นการสะดวกทั้งต่อผูเ้ก็บมูลฝอยและเจา้ของหรือ 
ผูค้รอบครองอาคาร เพราะไม่ตอ้งมีการก าหนดนดัหมายว่าเม่ือใดควรจะน าภาชนะรองรับมูลฝอย 
มาทิ้งไวใ้นภาชนะรองรับนั้นดว้ยโดยไม่ตอ้งจ่ายค่าบริการแต่อยา่งใด แต่การทิ้งภาชนะรองรับมูล
                                                           

62 จาก กฎหมายส่ิงแวดล้อม, (น. 346 - 351), โดย อ านาจ  วงศบ์ณัฑิต, 2550, กรุงเทพฯ : วญิญูชน.  
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ฝอยไวน้อกอาคารตลอดเวลา อาจท าให้มีการกระจดักระจายของมูลฝอยเพราะการขุดคุย้ของสัตว ์
หรือลมพดั 

วิธีท่ีสอง เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร หรือผูท่ี้มีมูลฝอยน ามูลฝอยไปทิ้งตามจุด
รวบรวมมูลฝอยต่าง ๆ ตามท่ีผูมี้หนา้ท่ีในการจดัการเร่ืองดงักล่าวก าหนดไว ้ปกติถงัรับมูลฝอยตาม
จุดต่าง ๆ นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าภาชนะรองรับมูลฝอยของอาคารแต่ละหลังตามวิธีการท่ีหน่ึง 
เพราะถงัในแต่ละจุดนั้นตอ้งรองรับมูลฝอยจากอาคารบา้นเรือนหลายหลงั และถงัในแต่ละจุดหรือ
แต่ละทอ้งถ่ินก็อาจมีขนาดไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัจ  านวนอาคารท่ีคาดวา่จะน ามูลฝอยไปทิ้งในแต่ละจุด 
ระยะทางระหวา่งแต่ละจุด และความถ่ีในการเก็บขนมูลฝอย วิธีการท่ีสองน้ีก่อให้เกิดความสะดวก
แก่ผูมี้หน้าท่ีเก็บขนมูลฝอย เพราะไม่ตอ้งเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมมูลฝอยจาก
อาคารแต่ละหลัง ในทางตรงกนัขา้ม วิธีการท่ีสองน้ีมีผลท าให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคาร
สามารถน ามูลฝอยไปทิ้งตามจุดต่าง ๆ ไดต้ลอดเวลา แต่ก็ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่เจา้ของหรือ 
ผูค้รอบครองอาคารดา้นอ่ืนไดเ้ช่นกนั เพราะตอ้งน ามูลฝอยไปทิ้งตามจุดก าหนด และหากจุดนั้นอยู่
ห่างจากอาคารของตนจะท าให้เจา้ของอาคารเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในการขนส่งมูลฝอยนั้นไปทิ้ง 
ทั้งน้ี มีข้อน่าสังเกตว่า ในปัจจุบนัยงัมิได้มีความนิยมในการคดัแยกมูลฝอยเองโดยผูทิ้้งเพื่อให้
ผูจ้ดัการมูลฝอยเกิดความสะดวกในการด าเนินการ 

2) การเก็บรวบรวมมูลฝอย 
โดยปกติแล้วผูมี้หน้าท่ีเก็บรวบรวมมูลฝอยจะด าเนินการดงักล่าวตามเวลาท่ีได้แจ้ง

ให้แก่เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารท่ีมีภาชนะรองรับมูลฝอย เพื่อให้เจา้ของหรือผูค้รอบครอง
อาคารนั้นไดจ้ดัเตรียมมูลฝอยไว ้ส่วนกรณีท่ีก าหนดให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารน ามูลฝอย
ไปทิ้งตามจุดท่ีก าหนดนั้น ก าหนดเวลาในแต่ละวนั ท่ีผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเก็บรวบรวมมูลฝอยนั้นอาจจะ
ไม่ส าคญัมากเท่ากบัความถ่ีของการเก็บรวบรวมมูลฝอย กล่าวคือ ในแต่ละวนัอาจจะมีการเก็บ
รวบรวมมูลฝอยเวลาใดก็ได ้แต่จะตอ้งมีความถ่ีในการเก็บรวบรวมพอสมควร เพราะมิฉะนั้นแลว้ 
เม่ือมีผูน้ ามูลฝอยมาท้ิงเป็นจ านวนมาก จะท าใหมู้ลฝอยลน้ถงั และกระจดักระจาย 

เม่ือเปรียบเทียบวธีิการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากอาคารต่าง ๆ กบัวิธีการเก็บรวบรวมจาก
จุดท่ีก าหนดใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารน ามูลฝอยไปทิ้งแลว้ ผูมี้หนา้ท่ีจดัการมูลฝอยจะตอ้ง
ใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแต่ละอาคารมากกวา่การเก็บรวบรวมจากจุดรวมท่ีก าหนดให้
ทิ้งมูลฝอย 
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3) การขนถ่ายมูลฝอย 
เม่ือได้มีการรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมจากอาคาร 

แต่ละหลงัโดยตรง หรือจากจุดท่ีก าหนดใหมี้การทิ้งมูลฝอยก็ตาม ขั้นต่อไปจะเป็นการขนส่งมูลฝอย
นั้นไปยงัสถานท่ีก าจดัมูลฝอย การขนส่งมูลฝอยนั้นกระท าโดยสองวธีิ คือ 

วธีิท่ีหน่ึง การขนส่งโดยตรง  
เม่ือผูมี้หน้าท่ีจดัการมูลฝอยไดเ้ก็บรวบรวมมูลฝอยจากบา้นเรือนหรือแหล่งอ่ืน ๆ จน

เตม็รถบรรทุกขยะแลว้ ก็อาจน ามูลฝอยนั้นไปทิ้งยงัสถานก าจดัมูลฝอยโดยตรง 
วธีิท่ีสอง การขนส่งโดยผา่นสถานีขนถ่าย  
ในบางคร้ังการใหร้ถบรรทุกขยะน ามูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปยงัสถานท่ีก าจดัมูลฝอย

โดยตรงอาจไม่เหมาะสมหรือเสียค่าใช้จ่ายเกินไป ก็อาจให้มีการจดัตั้งสถานีขนถ่ายขยะ โดยให้
รถบรรทุกน าขยะมูลฝอยไปทิ้งไวย้งัสถานีขนถ่ายขยะก่อน หลงัจากนั้นจึงให้มีการขนส่งมูลฝอยไป
ยงัสถานก าจดัมูลฝอยอีกทอดหน่ึง มีปัจจยัหลายประการท่ีเป็นตวัก าหนดว่า ควรจะมีการจดัตั้ ง
สถานีขนถ่ายขยะในพื้นท่ีใดบา้ง ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีแสดงว่าควรจะมีการจดัตั้งสถานีขนถ่ายขยะ ไดแ้ก่  
มีการทิ้งมูลฝอยโดยผดิกฎหมายในท่ีโล่ง หรือสถานท่ีท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้ห้เป็นท่ีทิ้ง หรือบริเวณเก็บ
รวบรวมมูลฝอยอยู่ห่างจากสถานก าจดัมูลฝอยไม่นอ้ยกว่า 15 กิโลเมตร หรือรถบรรทุกขยะที่ใช้
รวบรวมมูลฝอยในชุมชนนั้น ๆ มีความจุน้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร หรือมีความหนาแน่นของ
บา้นเรือนต ่า 

เม่ือมีจ านวนภาชนะรองรับมูลฝอยขนาดกลางในย่านพาณิชยเ์พิ่มข้ึนจ านวนมากเม่ือ
ปรากฏปัจจยัขา้งตน้ในชุมชนใด ย่อมมีแนวโน้มว่า ตน้ทุนในการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากอาคาร
หรือแหล่งทิ้งมูลฝอยของชุมชนนั้นแล้วขนส่งไปยงัสถานก าจดัมูลฝอยโดยตรงสูงกว่าการขนส่ง 
มูลฝอยไปยงัสถานีขนถ่ายขยะก่อนแล้วจึงขนส่งต่อไปยงัสถานก าจดัขยะ เช่น กรณีท่ีมีความ
หนาแน่นของบา้นเรือนต ่า มีความจ าเป็นตอ้งส่งรถบรรทุกขนาดเล็กหลายคนัไปรวบรวมมูลฝอย
ตามจุดต่าง ๆ กนั ซ่ึงมีความสะดวกรวดเร็วกว่าการส่งรถบรรทุกขนาดใหญ่ไปทุกจุด แต่การให้
รถบรรทุกขนาดเล็กทุกคนัซ่ึงบางคนัก็มีขยะไม่เตม็คนัน ามูลฝอยไปยงัสถานท่ีก าจดัมูลฝอยโดยตรง
ซ่ึงอยูห่่างไกลยอ่มเป็นการส้ินเปลืองกวา่การให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ซ่ึงบรรทุกมูลฝอยเต็มคนัจาก
สถานีขนถ่ายขยะ แลว้ขนส่งมูลฝอยไปยงัสถานก าจดัมูลฝอย 

4) การก าจดัมูลฝอย 
การก าจดัมูลฝอยนั้นอาจกระท าได ้4 วธีิ ดงัต่อไปน้ี  
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1. การเทกองกลางแจง้ (open dumping) 
การก าจดัมูลฝอยโดยการเทกองกลางแจง้นั้นเป็นวิธีการง่ายแก่การด าเนินการ เพราะมิ

ตอ้งใช้เทคโนโลยีและเงินทุนมากแต่อยา่งใด เพียงน ามูลฝอยไปกองทิ้งบริเวณท่ีจดัไวเ้ป็นท่ีก าจดั
มูลฝอย หลงัจากนั้นปล่อยให้มูลฝอยมีการยอ่ยสลายตามธรรมชาติ วิธีการดงักล่าวจึงไดก้ระท ากนั
มานานแลว้โดยหน่วยงานทอ้งถ่ินต่าง ๆ อยา่งไรก็ดี การเทกองกลางแจง้นั้นเป็นวิธีการก าจดัมูลฝอย
ท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะอยา่งเช่นการก าจดัมูลฝอยวธีิอ่ืนซ่ึงจะกล่าวต่อไป 

2. การฝังกลบอยา่งถูกสุขลกัษณะ (sanitary landfill) 
การฝังกลบอยา่งถูกสุขลกัษณะนั้นเป็นการน ามูลฝอยไปท้ิงยงับริเวณพื้นท่ีท่ีเตรียมไว้

โดยมีการเกล่ียและบดอดัมูลฝอยใหแ้น่นกบัพื้น และท าการฝังกลบดว้ยดิน หลงัจากนั้นปล่อยให้มูลฝอย
ย่อยสลายโดยจุลินทรียต์ามธรรมชาติ เม่ือมีการย่อยสลายเกิดข้ึนจะท าให้มีการยุบตวัของมูลฝอย
และก่อใหเ้กิดก๊าซมีเทนในบริเวณฝังกลบ 

การฝังกลบมูลฝอยดว้ยวิธีน้ีจะตอ้งหาพื้นท่ีฝังกลบท่ีเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
พิจารณาจากดา้นวิศวกรรม สังคม เศรษฐกิจ หรือส่ิงแวดลอ้ม เช่น พื้นท่ีจะตอ้งไม่มีปัญหาน ้ าท่วม
เป็นประจ า ดินมีคุณสมบติัท่ีน ้ าซึมไดน้อ้ย พื้นท่ีจะตอ้งไม่ลาดเอียงมาก ชั้นล่างของมูลฝอยจะตอ้ง
อยูห่่างจากระดบัน ้ าใตดิ้น พร้อมทั้งจะตอ้งมีวิธีการป้องกนัการร่ัวซึมของน ้ าจากบริเวณฝังกลบไป
ยงัแหล่งน ้าใตดิ้น หรือแหล่งน ้าผิวดิน นอกจากน้ี บริเวณฝังกลบไม่ควรเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพสูงใน
การเพาะปลูก หรือมิไดมี้แผนการใช้ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชน เพราะน ้ าและกล่ินจาก
พื้นท่ีฝังกลบอาจสร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนผูอ้ยู่ข้างเคียงได ้
นอกจากน้ี ขนาดของพื้นท่ีควรสามารถรองรับมูลฝอยไม่นอ้ยกวา่ 15 ปี 

3. การหมกัท าปุ๋ย (compositing) 
การหมกัท าปุ๋ย ได้แก่ การน ามูลฝอยไปหมกัโดยอาศยัจุลินทรียช่์วยย่อยสลายภายใต้

ความช้ืน อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน และสารอ่ืนท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้แร่ธาตุท่ีค่อนข้างคงตวั 
ค่อนข้างแห้ง และมีสารอาหารท่ีเหมาะส าหรับบ ารุงดิน การหมกัท าปุ๋ยสามารถลดมูลฝอยได้
ประมาณร้อยละ 35-65 และท าลายเช้ือโรคบางชนิดไดเ้น่ืองจากการหมกัจะมีอุณหภูมิระหวา่ง 50-70 
องศาเซลเซียส 

4. การเผาในเตาเผา (incineration) 
การน ามูลฝอยเผาในเตาเผาซ่ึงใชค้วามร้อนสูงเป็นวิธีการก าจดัมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ

เพราะสามารถลดปริมาณมูลฝอยไดถึ้งร้อยละ 70-90 และยงัสามารถลดกล่ินเหม็นจากมูลฝอยไดอี้ก
ดว้ย นอกจากน้ีพลงังานความร้อนท่ีเกิดจากการเผาไหมย้งัสามารถน ามาผลิตกระแสไฟฟ้าไดอี้ก
ดว้ย แต่ในขณะเดียวกนัการเผาไหมใ้นเตาเผาก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น ้ า เถา้ ฝุ่ น สาร
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และก๊าซอ่ืนตามชนิดของมูลฝอยท่ีถูกเผา ดว้ยเหตุน้ี จะตอ้งมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการปล่อย
หรือระบายส่ิงต่าง ๆ จากเตาเผาเพื่อป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

ถ้าพิจารณาถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเร่ืองแหล่งน ้ าผิวดิน น ้ าใต้ดิน 
อากาศ กลุ่มแมลง และสัตวพ์าหะน าโรคแลว้ การใช้เตาเผาก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้อย
ท่ีสุด ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้แก่ มลพิษทางอากาศเท่านั้ นถ้าไม่ป้องกันให้ดี ส่วนวิธีการท่ี
ก่อใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยรองลงมาไดแ้ก่ การหมกัท าปุ๋ย การฝังกลบ และท่ีก่อปัญหามากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
การเทกองกลางแจง้ แต่หากพิจารณาถึงการลงทุน การด าเนินการ การบ ารุงรักษา และความรู้ของ
บุคลากรแลว้ ระบบเตาเผาจะใชเ้งินทุนและความรู้ของบุคลากรมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การหมกั
ท าปุ๋ย การฝังกลบ และการเทกองกลางแจง้ ซ่ึงเกือบจะไม่ตอ้งลงทุนส่ิงใดนอกจากการจดัเตรียม 
ท่ีทิ้งมูลฝอยเท่านั้น 
 2.5.4  ความเสียหายอนัเกิดจากขยะมูลฝอย  

ความเสียหายอนัเกิดจากขยะมูลฝอยอาจเกิดไดใ้น 4 ลกัษณะส าคญั63 คือ 
1. มลพิษทางอากาศ ในปัจจุบนัส่วนหน่ึงเกิดจากขยะมูลฝอยท่ีทิ้งหรือตกเร่ียราดอยู่

ตามท่ีต่าง ๆ รวมทั้งการทิ้งขยะตามสถานท่ีทิ้งขยะกลางแจง้ท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินได้จดัไวด้้วย  
ยิ่งขยะมูลฝอยมีปริมาณมากเท่าใด กล่ินเน่าเหม็นย่อมมีความรุนแรงและอยู่นานมากเท่านั้น กล่ิน
เหม็นดังกล่าวมิใช่ว่าจะเกิดจากการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเทกองกลางแจง้เท่านั้น แม้แต่การใช้วิธี 
ฝังกลบหรือหมกัท าปุ๋ยก็ก่อใหเ้กิดกล่ินเหมน็ไดเ้ช่นกนั เพียงแต่อาจมีกล่ินเหม็นนอ้ยกวา่ เพราะการ
ฝังกลบหรือหมกัท าปุ๋ยไดก่้อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในกองขยะมูลฝอยและผลิตก๊าซบางชนิดออกมา 
กล่ินเหมน็ดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนผูอ้าศยัอยูใ่กลเ้คียง รวมทั้งผูส้ัญจร
ไปมาในบริเวณนั้นดว้ย ส่วนการก าจดัขยะโดยวิธีใชเ้ตาเผานั้นอาจจะไม่ก่อให้เกิดกล่ินเหม็นมาก
เช่นวิธีการอ่ืน ๆ แต่การเผาขยะมูลฝอยก็ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศได ้เพราะการเผานั้นก่อให้เกิด
ก๊าซบางชนิดและฝุ่ น ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของบุคคล และถือวา่เป็นเหตุเดือดร้อน
ร าคาญแก่ผูอ้ยูข่า้งเคียงอยา่งหน่ึง 

2. มลพิษทางน ้ า กองขยะมูลฝอยเป็นแหล่งท่ีมาของมลพิษทางน ้ าได ้เพราะน ้ าเสียจาก
กองขยะมูลฝอยสามารถก่อใหเ้กิดการเน่าเหม็นในแหล่งรองรับน ้ าดงักล่าว ในขณะเดียวกนัสารพิษ
หรือโลหะหนกัต่าง ๆ ท่ีอยู่ในกองขยะมูลฝอยก็อาจถูกชะลา้งและก่อให้เกิดการปนเป้ือนในแหล่ง
รองรับน ้าเสียจากกองขยะมูลฝอยนั้น แหล่งน ้าท่ีควรจะไดรั้บการคุม้ครองเป็นพิเศษ ไดแ้ก่ แหล่งน ้ า
ใตดิ้น เพราะเม่ือใดท่ีมีการปนเป้ือนของแหล่งน ้าใตดิ้นแลว้ จะตอ้งใชเ้วลานานและเสียค่าใชจ่้ายสูง
มากในการขจดัการปนเป้ือนดงักล่าว 
                                                           

63 กฎหมายส่ิงแวดล้อม. (น. 373 - 374). เล่มเดิม. 
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3. การเพิ่มจ านวนของแมลงและสัตวบ์างชนิด บริเวณใดท่ีมีการท้ิงขยะมูลฝอยอย่าง 
ไม่ถูกสุขลกัษณะ ก็มกัมีการเพิ่มจ านวนของแมลงหรือสัตวบ์างชนิดท่ีอาศยัอยู่กบักองขยะมูลฝอย
นั้น แมลงและสัตวเ์หล่าน้ีนอกจากจะก่อใหเ้กิดความร าคาญแก่ผูอ้ยูใ่กลเ้คียงแลว้ อาจเป็นพาหะน าโรค
บางชนิดได ้

4. ทศันียภาพไม่สวยงาม (visual pollution) ปัญหาจากกองขยะมูลฝอยมิใช่จ ากดัอยู ่
แต่เพียงมลพิษทางอากาศหรือทางน ้าเท่านั้น แต่ยงัก่อให้เกิดภาพไม่สวยงามแก่บริเวณท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
ทศันียภาพไม่สวยงามน้ีย่อมส่งผลกระทบต่อราคาทรัพยสิ์นในบริเวณดงักล่าวอย่างหลีกเล่ียงมิได ้
เพราะประชาชนส่วนใหญ่คงไม่ประสงคจ์ะซ้ือท่ีดินบริเวณใกลเ้คียงกบักองขยะมูลฝอยเพื่อใชเ้ป็น 
ท่ีอยูอ่าศยัหรือใชท้  าประโยชน์อยา่งอ่ืน DPU



 

 
 

บทที ่3 
กฎหมายที่เกีย่วข้องในการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย 

และต่างประเทศ 
 

ภายใตแ้นวนโยบายการพฒันาของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาหลายสิบปีท่ีผ่านมา
จนถึงปัจจุบนั เป็นการพฒันาท่ีเน้นภาคอุตสาหกรรมเป็นหลกั แนวนโยบายดงักล่าวไดส่้งผลให้
ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ ทั้งในดา้นปัญหาความเส่ือมโทรมของ
ส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างภาคอุตสาหกรรมท่ีก าลังขยายตัว กับ
ภาคอุตสาหกรรมของชุมชนดั้งเดิม ปัญหาดงักล่าวได้สร้างความสูญเสียเป็นอย่างมากในระบบ
เศรษฐกิจและระบบนิเวศ ตลอดทั้งการด าเนินชีวิตประจ าวนัของประชาชน ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ี
เกิดข้ึนจากแนวคิดการใชท้รัพยากรและการด าเนินชีวิตท่ีไม่ถูกตอ้ง ขาดความรอบคอบ ขาดกลไก
ทางกฎหมายท่ีมีความเหมาะสม เป็นธรรม และสร้างความสมดุลในการเขา้ถึงและใชท้รัพยากรท่ีมี
อยูอ่ยา่งจ ากดั  

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบอย่างกวา้งขวางต่อคนในสังคมไม่ว่า  
ในชนบทหรือในเมือง รวมทั้งกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและท าลายระบบนิเวศ จึงเป็นหนา้ท่ีหลกัของ
รัฐท่ีจะตอ้งเขา้มาควบคุมและบริหารจดัการ โดยอาศยักฎหมายเป็นตวัก าหนดในการบงัคบัและ
ด าเนินการ ส าหรับกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทยในปัจจุบันมี 2 
ลกัษณะ คือ กฎหมายเก่ียวกบัการรักษาความสะอาด ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยในท่ีห้ามและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม และอีกลกัษณะหน่ึง คือ กฎหมายท่ีก าหนดหน้าท่ีของผูรั้บผิดชอบในการก าจดัขยะ 
มูลฝอย  

ส่วนการจัดการขยะมูลฝอยในบริบทสากลเร่ิมจากการท่ีองค์การสหประชาชาติ 
ไดจ้ดัการประชุมสุดยอดวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์ (Human Environment) ณ กรุงสต๊อกโฮม 
ประเทศสวเีดน ในปี พ.ศ. 2515 ซ่ึงนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ีเขา้มามีบทบาท
ในกระแสการพฒันาของสังคมโลก ผลจากการประชุมท าให้ทัว่โลกหันมาให้ความสนใจเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งกวา้งขวาง โดยปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยไดร่้วมลงนามในแผนแม่บทโลกเพื่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนหรือแผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) ในการประชุมสุดยอดของโลกดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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(Earth Summit) ณ นครริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ซ่ึงประเทศสมาชิกตอ้งตระหนกัถึงปัญหา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและเห็นความส าคญัท่ีจะตอ้งร่วมกนัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ให้เกิดข้ึนในโลก64 ดงันั้น ในบทน้ีจะได้ศึกษาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของ
ประเทศไทยและการจดัการขยะมูลฝอยของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญ่ีปุ่น  

 
3.1 กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย 
 3.1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  

การจดัการขยะมูลฝอยเป็นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงในบทบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 นั้น แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบบัท่ี 
ผา่น ๆ มา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนั
เป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและก่อใหเ้กิดมลพิษไวช้ดัเจนในมาตราต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บขอ้มูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ี
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใดท่ี
เก่ียวกบัตนหรือชุมชนทอ้งถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
น าไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว  

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม  การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ์การวางผงัเมือง การก าหนดเขตการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน และการออกกฎท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียส าคญัของประชาชน ให้รัฐจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนอยา่งทัว่ถึงก่อนด าเนินการ (มาตรา 57) 

บุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้ งเดิม ย่อมมีสิทธิ
อนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ
และมีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื (มาตรา 66) 

สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ ์ บ ารุงรักษาและการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  และในการคุม้ครอง ส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ด ารงชีพอยู่ไดอ้ย่างปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่
                                                           

64 จาก แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2557, จาก 
http://203.155.220.174/modules.php?name=News&file=article&sid=43  
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ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง
ตามความเหมาะสม  

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้ เวน้แต่จะไดศึ้กษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจดัให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียก่อน รวมทั้งไดใ้ห้องคก์ารอิสระ
ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษา 
ท่ีจดัการการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดา้นสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการด าเนินการดงักล่าว  

สิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินหรือองคก์รอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบญัญติัน้ี ยอ่มไดรั้บความ
คุม้ครอง (มาตรา 67) 

บุคคลมีหนา้ท่ีรับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกนัและบรรเทาภยัพิบติัสาธารณะ 
เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทกัษ ์ปกป้อง และสืบสานศิลปวฒันธรรม
ของชาติและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ี ตามท่ี
กฎหมายบญัญติั (มาตรา 73) 

รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
ดงัต่อไปน้ี  

1) ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ท่ีดินให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยให้ค  านึงถึงความ
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ทั้งผนืดิน ผนืน ้า วถีิชีวติของชุมชนทอ้งถ่ิน และการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ และก าหนดมาตรฐานการใชท่ี้ดินอย่างย ัง่ยืน โดย
ต้องให้ประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ท่ีดินนั้นมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจดว้ย 

2) กระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรมและด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิ
หรือสิทธิในท่ีดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยา่งทัว่ถึงโดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอ่ืน รวมทั้งจดัหา
แหล่งน ้าเพื่อใหเ้กษตรกรมีน ้าใชอ้ยา่งพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 

3) จดัให้มีการวางผงัเมือง พฒันา และด าเนินการตามผงัเมืองอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 
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4) จดัให้มีแผนการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่างเป็น
ระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งตอ้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา และ
ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล 

5) ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ตลอดจนควบคุมและก าจดัภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทอ้งถ่ิน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

รวมทั้งการให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจัดการส่ิงแวดล้อม กล่าวคือ 
มาตรา 290 ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีอ านาจหนา้ท่ีส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกฎหมายบญัญติั กฎหมายตามวรรคหน่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี  

1. การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี 

2. การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูน่อก
เขตพื้นท่ี เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวติของประชาชนในพื้นท่ีของตน 

3. การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นท่ีซ่ึง
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภาพอนามยัของประชาชนในพื้นท่ี 

4. การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดใ้ห้ความส าคญักบัการกระจาย

อ านาจการปกครองไปสู่ทอ้งถ่ิน โดยไดก้ าหนดไวใ้นหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 
ก าหนดให้รัฐตอ้งกระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ินพึ่งตนเอง และตดัสินใจในกิจการของทอ้งถ่ินไดเ้อง 
พฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศในทอ้งถ่ินใหท้ัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมให้
เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น 
ซ่ึงหมายรวมถึงการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อ
กระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ืองจึงไดมี้การตราพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 จากพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ไดมี้การ
จดัท าแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
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3.1.2 กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
  1) กฎหมายท่ีก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัการขยะมูลฝอย 

ก.  พระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2542 มีสาระส าคญัเก่ียวกบัการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะและ
การจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

มาตรา 16 ก าหนดให้เทศบาล เมืองพทัยา องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและ
หนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองโดย
ก าหนดให้มีหน้าท่ีในการก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน ้ าเสีย มาตรา 17 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 16 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ซ่ึงรวมถึงหน้าท่ีในการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
รวม และมาตรา 18 ก าหนดใหก้รุงเทพมหานครมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ภายใตบ้งัคบัมาตรา 16 และมาตรา 17  

ข.  การพระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายท่ีก าหนดมาตรการก ากบัดูแล

และป้องกนัเก่ียวกบัการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม มีหลกัการคุม้ครองประชาชนดา้นสุขลกัษณะและการ
อนามยัส่ิงแวดลอ้มหรือการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มซ่ึงครอบคลุมทั้งกิจกรรมการกระท าทุกอยา่งและ
กิจการประเภทต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของประชาชน ตั้งแต่ระดบั
ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการหาบเร่ แผงลอย สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร ตลาดสด กิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพประเภทต่าง ๆ อีกหลายประเภท รวมทั้งการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์ กฎหมาย
ก าหนดให้กระจายอ านาจไปสู่ส่วนท้องถ่ินโดยให้ราชการส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจในการออก
ขอ้ก าหนดทอ้งถ่ินซ่ึงสามารถใชบ้งัคบัในทอ้งถ่ินนั้นได ้ และให้อ านาจแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินใน
การควบคุมดูแลโดยการออกค าสั่งใหแ้กไ้ขปรับปรุงการอนุญาตหรือไม่อนุญาต การสั่ง พกัใช ้หรือ
การเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งการเปรียบเทียบคดี เป็นตน้  

ก าหนดให้มีเจา้พนักงานสาธารณสุข เป็นเจา้พนักงานท่ีมีอ านาจในการตรวจตราให้
ค  าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในด้านวิชาการ รวมทั้งเป็นท่ีปรึกษา 
ใหค้  าแนะน าแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินในการวนิิจฉยั สั่งการหรือออกค าสั่ง เป็นตน้  

ก าหนดใหมี้คณะกรรมการสาธารณสุข ก ากบัดูแล และให้การสนบัสนุนการปฏิบติัการ
ของราชการส่วนทอ้งถ่ิน โดยการเสนอแนะแผนงาน นโยบาย และมาตรการดา้นสาธารณสุข 

DPU



62 

รวมทั้งการออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงแก่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข และให้
อธิบดีกรมอนามยัมีอ านาจออกค าสั่งได้ในกรณีท่ีเป็นอนัตรายร้ายแรงและจ าเป็นตอ้งแก้ไขโดย
เร่งด่วนดว้ย  

นอกจากน้ี ให้สิทธิแก่ประชาชนหรือผูป้ระกอบการท่ีได้รับค าสั่งจากเจ้าพนักงาน
ทอ้งถ่ินและเห็นวา่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกตอ้ง มีสิทธิท่ียื่นค าอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขได้ และในกรณีท่ีแจง้เจ้าพนกังานตามกฎหมายแลว้ไม่ปฏิบติัตามอ านาจหน้าท่ี เจา้
พนกังานนั้นอาจมีความผดิฐานละเวน้ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามประมวลกฎหมายอาญาได ้  

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ การเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินใดใหเ้ป็นอ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น65 ทั้งน้ี ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน66  

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดให้การก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
เป็นหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถ่ิน บุคคลอ่ืนท่ีประสงค์จะด าเนินการเช่นว่านั้ นจะต้องได้รับ
อนุญาตตามมาตรา 19 ซ่ึงบญัญติัว่า “ห้ามมิให้ผูใ้ดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิง
ปฏิกลู หรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ เวน้แต่
จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” มาตรา 19 น้ีจะไม่ใชแ้ก่บุคคลท่ีก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูล
ฝอยภายใตก้ารควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เพราะในกรณีดงักล่าว 
ราชการส่วนทอ้งถ่ินยงัมีความรับผดิชอบในการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลโดยตรง แต่กรณีท่ีบุคคล
ใดจะด าเนินการจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเองโดยมิไดอ้ยูใ่นความควบคุมดูแลของราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน บุคคลนั้นจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา 19 

การเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลู หรือมูลฝอยโดยบุคคลอ่ืนท่ีจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตนั้น
จะตอ้งเป็นการท าเป็นธุรกิจ หรือมีการคิดค่าบริการ เช่น การบริการรับเก็บมูลฝอยตามบา้นเรือน
โดยเรียกเก็บค่าบริการจากเจา้ของบา้น ไม่วา่จะเก็บเป็นรายเดือน หรือต่อคร้ังก็ตาม หากด าเนินการ
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจะตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับตามมาตรา 71 สาเหตุท่ีตอ้งมีการควบคุมการด าเนินงานโดยให้ขอใบอนุญาตก็น่าจะ

                                                           
65 มาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
66 มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
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เป็นเพราะการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลนั้นอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ้ยู่ใกลเ้คียง
รวมทั้งเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มได ้หากด าเนินการโดยไม่ถูกสุขลกัษณะ 67 

ค.  พระราชบญัญติัใหอ้ านาจองคก์รปกครองส่วนถ่ินแต่ละประเภท  
นอกจากพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  จะไดก้ล่าวถึงอ านาจหน้าท่ีของ

ราชการส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการมูลฝอยแล้ว กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ
ประเภทก็กล่าวถึงอ านาจเช่นนั้นไวโ้ดยเฉพาะ ดงัน้ี 

1) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั68 
เดิมมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2489 

ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจหนา้ท่ีในการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ตลอดจน
การรักษาถนน ทางเดินและท่ีสาธารณะ  แต่ภายหลังกฎหมายฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดย
พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 ซ่ึงมาตรา 45 ไดบ้ญัญติัอ านาจหนา้ท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไว ้ดงัน้ี  

“องค์การบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั ต่อไปน้ี  

 (1) ตราขอ้บญัญติัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย 
 (2) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท า

แผนพฒันาจงัหวดัตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 (3) สนบัสนุนสภาต าบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 (4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีของสภาต าบลและราชการ

ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
 (5) แบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วน

ทอ้งถ่ิน 
 (6) อ านาจหน้าท่ีของจงัหวดัตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วน

จงัหวดั พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
 (7) คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 (8) จดัท ากิจการใด ๆ อนัเป็นอ านาจหน้าท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยู่ใน

เขตองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนั
ด าเนินการหรือใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัท า ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
                                                           

67 กฎหมายส่ิงแวดล้อม. (น. 359 - 360). เล่มเดิม. 
68 แหล่งเดิม. (น. 355 – 357). 
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 (9) จดัท ากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน
ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

บรรดาอ านาจหนา้ท่ีใดซ่ึงเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบ
ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปฏิบติัได ้ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

2) เทศบาล 
การจดัการขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลมีหน้าท่ีต้องรักษาความสะอาดของถนน ทางน ้ า 

ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในเขตเทศบาล รวมทั้งจะตอ้งคุม้ครอง 
ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการ
มอบหมายดว้ย69 

ส่วนเทศบาลเมืองและเทศบาลนครก็มีหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัเทศบาลต าบล และอาจด าเนิน
กิจการใด ๆ ในเขตของตนเพื่อปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของ
ทอ้งถ่ินไดอี้กดว้ย70 

3) องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ในส่วนของการจดัการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีตอ้งรักษาความ

สะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบล รวมทั้งจะตอ้งคุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายดว้ย71 

4) กรุงเทพมหานคร 
ในส่วนของการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ไม่ไดก้  าหนดอ านาจหนา้ท่ีของกรุงเทพมหานครไวโ้ดยตรง แต่ก าหนด
ว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอ่ืน ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการในเขต
กรุงเทพมหานครในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้ าและทางระบายน ้ า และการพฒันาและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม72 

5) เมืองพทัยา 

                                                           
69 มาตรา 50 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  
70 มาตรา 54 และมาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  
71 มาตรา 67 แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
72 มาตรา 89 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
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การจดัการขยะมูลฝอย เมืองพทัยามีอ านาจหนา้ท่ีในการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และ
การบ าบดัน ้ าเสีย รวมไปถึงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ และการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองในเขตเมืองพทัยา73  

การเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินใดให้เป็น
อ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น ดงันั้น ในการจดัการมูลฝอยนั้นราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจ
ด าเนินการเองทั้งหมดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม การขนส่ง หรือการก าจดัมูลฝอย ส่วน
วิธีการเก็บรวบรวม การขนหรือการก าจดั ข้ึนอยู่กบัราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ ว่าจะเห็นสมควร
ด าเนินการอยา่งไร หากราชการส่วนทอ้งถ่ินไม่ประสงคจ์ะจดัการมูลฝอยดว้ยตนเอง ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินอาจร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนด าเนินการภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั
ก็ได ้ แต่ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวง
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการด าเนินการร่วมกนั
ได ้หรืออาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการแทนภายใตก้ารควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
อาจอนุญาตใหบุ้คคลใดเป็นผูด้  าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยก็ได้74 
ดงันั้น จึงแบ่งการด าเนินการ เป็นดงัน้ี  

(1) ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินการเอง 
(2) ราชการส่วนท้องถ่ินด าเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน

ทอ้งถ่ินอ่ืนภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั 
(3) ราชการส่วนท้องถ่ินมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการโดยอยู่ในความ

ควบคุมดูแลของตน เช่น เทศบาลอาจจ้างให้บริษทัเอกชนท าการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจาก
บ้านเรือนต่าง ๆ แล้วขนส่งไปยงัสถานท่ีก าจัดมูลฝอยของเทศบาล เป็นต้น ซ่ึงเทศบาลต้อง
รับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยของบริษทัเอกชนนั้น และหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดจาก
การเก็บขนขยะมูลฝอยนั้น เทศบาลตอ้งรับผิดชอบเหมือนเช่นเทศบาลด าเนินการเก็บรวบรวมและ
ขนส่งขยะมูลฝอยเอง 

(4) ราชการส่วนทอ้งถ่ินอนุญาตใหบุ้คคลใดด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย กล่าวคือ 
ผูท่ี้ไดรั้บการอนุญาตมีหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรงในการเก็บรวบรวม ขนส่ง และก าจดัขยะมูลฝอย 

2) ขอ้ก าหนดทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 

                                                           
73 มาตรา 62 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารเมืองพทัยา พ.ศ. 2542  
74 มาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย พระราชบญัญติัการ

สาธารณสุข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550) 
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เน่ืองจากการจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลประกอบดว้ยขั้นตอนและรายละเอียดจ านวน
มาก จึงมีการอนุญาตให้แต่ละทอ้งถ่ินสามารถออกขอ้ก าหนดทอ้งถ่ินของตนเองเพื่อจดัการเร่ือง
ดงักล่าวในรายละเอียด โดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 บญัญติัวา่  

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจดัระเบียบในการเก็บ ขน และก าจดัส่ิง
ปฏิกลูหรือมูลฝอย ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ดงัต่อไปน้ี 

(1) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอยนอกจากในท่ีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัไวใ้ห ้

(2) ก าหนดให้มีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและ
สถานท่ีเอกชน 

(3) ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจา้ของหรือ 
ผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ปฏิบติัให้ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามสภาพหรือลกัษณะการ
ใชอ้าคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ 

(4) ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือ
บุคคลอ่ืนท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินมอบให้ด าเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือ 
มูลฝอย ไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี การจะก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการก าจดัส่ิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย ราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นจะตอ้งด าเนินการให้ถูกตอ้งด้วยสุขลกัษณะตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง75 

(5) ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยเพื่อใหผู้รั้บใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบติั ตลอดจนก าหนดอตัราค่าบริการขั้นสูงตาม
ลกัษณะการใหบ้ริการท่ีผูรั้บใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเก็บได ้

(6) ก าหนดการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเพื่อใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
นอกจากราชการส่วนทอ้งถ่ินจะอาศยัอ านาจตามมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติัการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตนเองแลว้ ราชการส่วนทอ้งถ่ินก็อาจ
อาศยักฎหมายฉบบัอ่ืนเพื่อออกขอ้ก าหนด ไดแ้ก่  

พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ให้อ านาจแก่เทศบาลในการตราเทศบญัญติัโดย 
ไม่ขดัหรือแยง้ต่อบทกฎหมายในกรณีดงัต่อไปน้ี 1) เพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตามหนา้ท่ีของเทศบาลท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 2) เม่ือมีกฎหมายใหเ้ทศบาลตราเทศบญัญติั หรือให้มีอ านาจตราเทศ
บญัญติั ดงันั้น เม่ือเทศบาลมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลตามพระราชบญัญติั
เทศบาล พ.ศ. 2496 แลว้ เทศบาลจึงมีอ านาจในการตราเทศบญัญติัในเร่ืองดงักล่าวได ้
                                                           

75 มาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  
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พระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ. 2540 ให้อ านาจแก่ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินน้ีอยา่งกวา้งขวาง เพราะมาตรา 45 (1) ให้อ านาจในการตราขอ้บงัคบัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อ
กฎหมาย หากราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดัยินยอมให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัด าเนินการ
จดัการมูลฝอยแลว้ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยอ่มสามารถตราขอ้บงัคบัของตนเองในเร่ืองดงักล่าว
ได ้

พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 71 วรรค
แรก บญัญติัวา่ “องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจออกขอ้บงัคบัต าบลเพื่อใชใ้นต าบลไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัต่อ
กฎหมายหรืออ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการน้ีจะก าหนดค่าธรรมเนียมท่ีจะ
เรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนดว้ยก็ได ้แต่มิใหก้ าหนดโทษปรับเกินหา้ร้อยบาท” 

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 97 ให้สภา
กรุงเทพมหานครมีอ านาจตราขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ี
ของกรุงเทพมหานคร 

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 มาตรา 70 ให้อ านาจเมือง
พทัยาในการตราขอ้บญัญติัเพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีเมืองพทัยาได้ ดงันั้น เมือง
พทัยาจึงสามารถตราขอ้บญัญติัเก่ียวกับการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลได้ เน่ืองจากอยู่ใน
อ านาจหนา้ท่ีของเมืองพทัยา  

นอกจากน้ี เมืองพัทยาอาจให้บริการแก่บุคคล หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีค่าตอบแทนได้เม่ือบริการนั้นโดยปกติเป็น
บริการท่ีมีค่าตอบแทน76 และเน่ืองจากการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ
รวบรวม ขนส่ง และก าจดั เป็นกิจการท่ีมีค่าตอบแทนส าหรับการบริการ ดังนั้น เมืองพทัยาจึง
สามารถก าหนดและเรียกเก็บค่าก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลได ้หรืออาจมอบกิจการดงักล่าวให้
บุคคลอ่ืนท าหรือเขา้ร่วมกบับุคคลอ่ืนในการท ากิจกรรมดงักล่าวก็ได ้ โดยผูท้  ากิจกรรมนั้นมีสิทธิ
เรียกค่าตอบแทนหรือค่าบริการแทนเมืองพทัยาได้ ทั้งน้ี ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากสภาเมือง
พทัยา และรัฐมนตรีก่อน ส่วนหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการกระท ากิจการดงักล่าว ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บญัญติั ทั้งน้ี ขอ้บญัญติัดงักล่าวต้องไม่มีลกัษณะท่ีอาจเป็นผลให้
ประชาชนผูใ้ชห้รือรับบริการตอ้งเสียค่าบริการหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีสูงข้ึน77  

                                                           
76 มาตรา 64 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542  
77 มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542  
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 3.1.3 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการหา้มทิ้งขยะมูลฝอย 
1) พระราชบญัญติัรักษาคลอง รัตนโกสินทร์ศก 121 
มาตรา 6 “ถา้หากวา่สามารถจะท าไดอ้ยา่งอ่ืนแลว้ ห้ามมิให้ผูห้น่ึงผูใ้ดเอาหยากเยื่อ ฝุ่ น 

ฝอย หรือส่ิงโสโครกเททิ้งลงในคลอง และห้ามมิให้เททิ้งส่ิงของดงักล่าวมาแลว้ลงในทางน ้ า ล าคู 
ซ่ึงเล่ือนไหลมาลงคลองได ้ถา้ผูใ้ดกระท าผิดต่อมาตราน้ี ให้ปรับผูน้ั้น 20 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน
เดือนหน่ึง หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 

การท่ีกฎหมายก าหนดเป็นขอ้ยกเวน้ว่า ถา้หากวา่สามารถจะท าอย่างอ่ืนไดแ้ลว้ ท าให ้
ไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการท่ีจะส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั เพราะ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเพิ่มจ านวนของประชากรในปัจจุบนัมีความแตกต่างกบัในสมยั
รัชกาลท่ี 5 หากให้มีการเททิ้งขยะ ส่ิงโสโครกลงในล าคลองได้ก็จะท าให้เป็นผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี ในปัจจุบนัไม่พบวา่มีการน ากฎหมายน้ีมาใชบ้งัคบัแลว้ เน่ืองจากบทบญัญติัหลาย
มาตราไม่สอดคล้องกับสภาพในปัจจุบนั เช่น บทลงโทษของการฝ่าฝืนตามกฎหมายดังกล่าว  
เป็นตน้  

2) พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456 
มาตรา 119 บญัญติัว่า “ห้ามมิให้ผูใ้ดเท ท้ิง หรือท าด้วยประการใด ๆ ให้หิน กรวด 

ทราย ดิน โคลน อบัเฉา ส่ิงของหรือส่ิงปฏิกูลใด ๆ ยกเวน้น ้ ามนัและเคมีภณัฑ์ลงในแม่น ้ า ล าคลอง 
บึง อ่างเก็บน ้ า หรือทะเลสาย อนัเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือท่ีประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกนั หรือทะเลภายในน่านน ้ าไทย อนัจะเป็นเหตุให้เกิดความต้ืนเขิน ตกตะกอน หรือสกปรก 
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้ท่า ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และตอ้งชดใช้เงินค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งเสียไปในการขจดัส่ิงเหล่านั้น
ดว้ย” 

แมว้่าบทบญัญติัดงักล่าวจะ มิไดห้้ามการทิ้ง “มูลฝอย” โดยตรงลงในล าน ้ า แต่การทิ้ง
หิน กรวด ทราย ดิน โคลน และส่ิงของ ก็ถือไดว้า่เป็นการทิ้งมูลฝอยไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ี การทิ้งท่ีจะเป็น
ความผดินั้นจะตอ้งเป็นเหตุให้เกิดการต้ืนเขิน ตกตะกอน หรือสกปรกในล าน ้ าท่ีเป็นทางสัญจรของ
ประชาชน หรือท่ีประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั หากเป็นล าน ้าเล็ก ๆ ท่ีประชาชนมิไดใ้ชป้ระโยชน์
ร่วมกนั การทิ้งดงักล่าวยอ่มไม่เป็นความผดิบทบญัญติัน้ี  

3) พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการห้ามท้ิงขยะมูลฝอย คือ ห้ามมิใดผูใ้ดท้ิงมูลฝอย ซากสัตว ์

ซากพืช เถา้ถ่าน หรือส่ิงปฏิกูลลงในทางน ้ าชลประทาน หรือท าน ้ าให้เป็นอนัตรายแก่การเพาะปลูก
หรือการบริโภค หา้มมิใหผู้ใ้ดปล่อยน ้าซ่ึงท าใหเ้กิดเป็นพิษแก่น ้าตามธรรมชาติ หรือสารเคมีเป็นพิษ
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ลงในทางน ้ าชลประทาน จนอาจท าให้น ้ าในทางน ้ าชลประทานเป็นอนัตรายแก่เกษตรกรรม การ
บริโภค อุปโภค หรือสุขอนามยั (มาตรา 28) เห็นไดว้่าบทบญัญติัน้ีมุ่งถึงการท่ีจะป้องกนัมิให้เกิด
มลพิษในทางน ้าชลประทานโดยตรง 

4) ประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญามิได้มีบทบญัญติัซ่ึงห้ามการท้ิงมูลฝอยไวอ้ย่างชัดแจง้ แต่มี

บทบญัญติับางมาตราซ่ึงตีความได้ว่าเป็นการห้ามทิ้งมูลฝอย เช่น การท าให้เกิดปฏิกูลแก่น ้ าอย่าง
หน่ึง ไดแ้ก่ การทิ้งขยะมูลฝอยอนัท าใหเ้กิดการเน่าเสียของน ้ า มีความผิดตาม มาตรา 380 ซ่ึงบญัญติั
ไวว้่า “ผูใ้ดท าให้เกิดปฏิกูลแก่น ้ าในบ่อ สระ หรือท่ีขงัน ้ าอนัมีไวส้ าหรับประชาชนใช้สอยตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” หรือกรณีการ
ทิ้งซากสัตวซ่ึ์งก็ถือเป็นการทิ้งมูลฝอยประเภทหน่ึง มีความผดิตามมาตรา 396 บญัญติัไวว้า่ “ผูใ้ดทิ้ง
ซากสัตวซ่ึ์งอาจเน่าเหมน็ในหรือริมทางสาธารณะ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท”  

5) พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
ในเขตอุทยานแห่งชาตินั้น ห้ามการท้ิงขยะมูลฝอยหรือส่ิงต่าง ๆ ในท่ีท่ีมิไดจ้ดัไวเ้พื่อ

การนั้นตามมาตรา 16 (18) แห่งพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 หากผูใ้ดกระท าการ
ดงักล่าวจะตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาทตามมาตรา 27 

6) พระราชบญัญติัรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
กฎหมายฉบบัน้ีมีบทบญัญติัท่ีป้องกนัการก่อใหเ้กิดมลพิษแก่คลองประปา คือ ห้ามมิให้

ผูใ้ดเทหรือทิ้งส่ิงใด ๆ หรือระบายหรือท าให้น ้ าโสโครกลงไปในคลองประปา คลองรับน ้ า หรือ
คลองขงัน ้ า (มาตรา 14) และ ห้ามมิให้ผูใ้ดท้ิงซากสัตว ์ขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลลงในเขตคลอง
ประปา คลองรับน ้า หรือคลองขงัน ้า (มาตรา 15) 

7) พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535  
บทบญัญติัท่ีเก่ียวข้องกบัการห้ามทิ้งขยะมูลฝอย คือ กรณีการห้ามทิ้งขยะมูลฝอย  

ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย น ้ าโสโครก รวมทั้งเศษหิน ดิน ทรายและส่ิงอ่ืนในเขตทางหลวง และการกระท า
การอย่างอ่ืนอนัเป็นสาเหตุให้มูลฝอย ส่ิงปฏิกูล เศษหิน ดิน ทรายตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง 
(มาตรา 45)  

8) พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535  

กฎหมายฉบับน้ีมีบทบัญญัติหลายมาตราท่ีเก่ียวข้องกับการห้ามทิ้งขยะมูลฝอย 
โดยเฉพาะหมวด 1 การรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ หมวด 2 การดูแล
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รักษาสนามหญา้และตน้ไมใ้นถนนและสถานสาธารณะ และหมวด 3 การห้ามทิ้งส่ิงปฏิกูลมูลฝอย
ในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ ไดแ้ก่ 

1. เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีจะมีความผิดตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี 
คือ เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีวางกระถางตน้ไม้บนทางเท้าหรือปลูกต้นไม้ท่ี
บริเวณภายนอกอาคารท่ีตนเป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองและปล่อยปละละเลยให้ตน้ไมเ้ห่ียวแห้ง
หรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยใหมี้ส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยในกระถางตน้ไมห้รือท่ีบริเวณ
ภายนอกอาคาร และเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือท่ีดินปล่อยปละละเลยให้ตน้ไมห้รือธญัพืช
ท่ีตนปลูกไวห้รือท่ีข้ึนเองในท่ีดินของตนใหเ้ห่ียวแหง้หรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้
มีการทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณท่ีดินของตน จนมีสภาพท่ีประชาชนอาจเห็นได้จากท่ี
สาธารณะ (มาตรา 8) 

2. เจา้ของรถซ่ึงใชบ้รรทุกสัตว ์กรวด หิน ดิน เลน ทราย ส่ิงปฏิกูลมูลฝอยหรือส่ิงอ่ืนใด 
ตอ้งจดัใหร้ถนั้นอยูใ่นสภาพท่ีป้องกนัมิใหมู้ลสัตวห์รือส่ิงดงักล่าวตกหล่น ร่ัวไหล ปลิว ฟุ้งกระจาย
ลงบนถนนในระหวา่งท่ีใชร้ถนั้น รวมทั้งตอ้งป้องกนัมิให้น ้ ามนัจากรถร่ัวไหลลงบนถนน ถา้มีกรณี
ดงักล่าวตามวรรคหน่ึงเกิดข้ึน ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ี เจา้พนกังานจราจรหรือต ารวจท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี
ควบคุมการจราจรมีอ านาจสั่งให้ผูข้บัข่ีน ารถไปท่ีสถานีต ารวจ ท่ีท าการขนส่งหรือส านกังานของ
องค์การปกครองท้องถ่ินและยึดรถนั้ นไว้จนกว่าเจ้าของหรือผู ้ครอบครองรถจะช าระค่าปรับ  
(มาตรา 13) ส่วนผูข้บัข่ีรถท่ีมีลกัษณะดงักล่าวจะเป็นความผิดตามมาตรา 55 ซ่ึงบญัญติัไวว้่า “ผูใ้ด
ขบัข่ีรถซ่ึงบรรทุกมูลสัตว ์กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน ้ ามนัและวตัถุดงักล่าวไดต้ก
หล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือร่ัวไหลลงบนถนน ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามพนับาท”  

3. หา้มมิใหผู้ใ้ดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนตบ์นถนนหรือสถานสาธารณะ (มาตรา 18) 
4. ห้ามมิให้ผูใ้ดตั้ง วาง หรือกองวตัถุใด ๆ บนถนน เวน้แต่เป็นการกระท าในบริเวณท่ี

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนักงานเจา้หน้าท่ีประกาศก าหนดด้วยความเห็นชอบของเจา้พนักงาน
จราจร (มาตรา 19) 

5. ห้ามมิให้ผูใ้ดเท หรือท้ิงกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวตัถุก่อสร้างลงในทางน ้ า 
หรือกองไว ้หรือกระท าดว้ยประการใด ๆ ให้วตัถุดงักล่าวไหลหรือตกลงในทางน ้า (มาตรา 20) 

5. ห้ามมิให้ผูใ้ดบว้นหรือถ่มน ้ าลาย เสมหะ บว้นน ้ าหมาก สั่งน ้ ามูก เทหรือทิ้งส่ิงใด ๆ 
ลงบนถนน หรือบนพื้นรถหรือพื้นเรือโดยสาร หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะ
นอกภาชนะหรือท่ีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัไว ้(มาตรา 31) 

6. ห้ามมิให้ผูใ้ดท้ิงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนท่ีสาธารณะหรือปล่อยปละละเลยให้มี
ส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยในท่ีดินของตนในสภาพท่ีประชาชนอาจเห็นไดจ้ากท่ีสาธารณะ (มาตรา 32) 
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มาตรา 31 และมาตรา 32 เป็นการห้ามทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในสถานสาธารณะ 
หรือท่ีสาธารณะ เวน้แต่ราชการส่วนทอ้งถ่ินจะไดจ้ดัท่ีให้ไวเ้พื่อการนั้น รวมทั้งก าหนดให้เจา้ของ
ท่ีดินตอ้งป้องกนัมิให้มีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในท่ีของตนท่ีอาจเห็นไดจ้ากท่ีสาธารณะเพื่อให้เกิด
ความเรียบร้อยและสวยงาม 

7. ห้ามมิให้ผูใ้ดเท หรือท้ิงส่ิงปฏิกูล มูลฝอย น ้ าโสโครก หรือส่ิงอ่ืนใดลงบนถนน 
หรือในทางน ้ า (มาตรา 33) กรณีน้ีเป็นการห้ามทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยลงในทางน ้ า แต่กฎหมายน้ี
ไดก้ าหนดขอ้ยกเวน้ส าหรับเรือหรือเรือนแพซ่ึงอยูใ่นบริเวณท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมิไดจ้ดัส้วมหรือ
ท่ีรองรับส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย 
 3.1.4 กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการของเสียอนัตราย 

1) พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บญัญติัข้ึน 

เพื่อป้องกนัปัญหาความเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เช่น ดินเสีย น ้ าเน่า อากาศเป็นพิษ  
ป่าไม ้ ตน้น ้ า ล าธารถูกท าลาย โดยส่งเสริมประชาชน และองคก์รเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินและก าหนดแนวทางปฏิบติัในส่วนท่ีไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง 
ก าหนดมาตรการควบคุมมลพิษดว้ยการจดัให้มีระบบบ าบดัอากาศเสีย ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบ
ก าจดัของเสีย และเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัมลพิษ และหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก่อให้เกิดมลพิษตลอดจนให้มีกองทุนส่ิงแวดลอ้ม การบงัคบัใช้
กฎหมายฉบบัน้ี จึงเป็นการวางกรอบนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม การก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม การวางแผนการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การประกาศเขตอนุรักษแ์ละพื้นท่ีคุม้ครอง
ส่ิงแวดล้อม การก าหนดให้โครงการขนาดใหญ่จะต้องจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

กฎหมายก าหนดให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษใดซ่ึงมีหน้าท่ีตาม
กฎหมายน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้งที่จะตอ้งจดัให้มีระบบบ าบดัอากาศเสีย ระบบบ าบดั
น ้ าเสีย หรือระบบก าจดัของเสียอยา่งอ่ืน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการ 
ในเร่ืองการลดอากรน าเขา้อุปกรณ์บ าบดัของเสียเหล่านั้น รวมทั้งน าผูช้  านาญการหรือผูเ้ช่ียวชาญ
จากต่างประเทศเขา้มาติดตั้งควบคุมหรือด าเนินงานระบบบ าบดัของเสียไดด้ว้ย 

กฎหมายก าหนดให้จดัตั้ งกองทุนส่ิงแวดล้อมข้ึน78เพื่อใช้จ่ายในกิจการท่ีระบุไวใ้น 
มาตรา 23 ซ่ึงรวมถึง ระบบก าจดัของเสียรวมท่ีส่วนราชการหรือราชการส่วนทอ้งถ่ินลงทุนและ
                                                           

78 มาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
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ด าเนินงาน หรืออาจให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจท่ีตอ้งการจดัให้มีระบบก าจดัของเสีย
ส าหรับใชเ้ฉพาะในกิจการของตนกูย้มื หรือใหเ้อกชนท่ีมีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งจดัให้มีระบบ
ก าจดัของเสียหรือบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผูรั้บจา้งให้บริการก าจดัของเสีย
กูย้ืม นอกจากน้ีในมาตรา 23 (4) บญัญติัขอบเขตการให้เงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดท่ี
เก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และ
โดยความเห็นของคณะกรรมการของส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอ านาจหนา้ท่ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเสนอแผนปฏิบติัการ
เพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขอนัตรายอนัเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ เสนอความเห็นในการแกไ้ข
เพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมป้องกนั ลดหรือขจดัมลพิษ เสนอความเห็น
เก่ียวกบัการก าหนดมาตรการส่งเสริมดา้นภาษีอากร และการลงทุนของภาคเอกชน เก่ียวกบัการ
ควบคุมมลพิษและการส่งเสริมรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และเสนอแนะการก าหนดอตัราค่าบริการ
ของระบบก าจดัของเสียรวม  

2)  พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535  
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายท่ีออกใชเ้พื่อควบคุมดูแลการประกอบ

กิจการโรงงานให้เหมาะสม โดยแบ่งโรงงานออกเป็น 3 ประเภท รัฐมนตรีมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดให้โรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 1 โรงงาน
จ าพวกท่ี 2 หรือโรงงานจ าพวกท่ี 3 แลว้แต่กรณี คือ  

1. โรงงานท่ีประกอบกิจการไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งแจง้หรือขออนุญาตจากทางราชการ  
2. โรงงานท่ีประกอบกิจการไดต่้อเม่ือแจง้ใหท้างราชการทราบแลว้  
3. โรงงานท่ีจะประกอบกิจการไดต้อ้งไดรั้บอนุญาตจากทางราชการ  
กฎหมายก าหนดใหโ้รงงานจ าพวกใดจ าพวกหน่ึงหรือทุกจ าพวกตอ้งปฏิบติัตามในเร่ือง

ท่ีตั้ง สภาพแวดล้อม ลกัษณะอาคารและลกัษณะภายในของโรงงาน  ลกัษณะและชนิดของ
เคร่ืองจกัร เคร่ืองอุปกรณ์ คนงานท่ีต้องมีความรู้ตามประเภทชนิดหรือขนาดของโรงงาน 
หลกัเกณฑ์ท่ีตอ้งปฏิบติั กรรมวิธีการผลิต เคร่ืองมืออุปกรณ์เพื่อป้องกนัหรือระงบัหรือบรรเทา
อนัตราย ความเสียหาย ความเดือดร้อนท่ีอาจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นในโรงงานหรือท่ีอยู่
ใกลเ้คียง มาตรฐานและวธีิควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษท่ีมีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม การจดัให้
มีเอกสารเพื่อการควบคุมหรือตรวจสอบขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ีผูป้ระกอบกิจการจะตอ้งแจง้ตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด และการอ่ืนใดท่ีคุม้ครองความปลอดภยัในการด าเนินงาน  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจก าหนดโดยการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหท้อ้งท่ีใดทอ้งท่ีหน่ึงเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมได ้ซ่ึงผลของการประกาศเป็นเขต
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ประกอบการอุตสาหกรรมจะท าให้โรงงานประเภทท่ี  2 หรือโรงงานประเภทท่ี 3 ภายในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการนิคมอุตสาหกรรม 
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งแจง้ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบตามมาตรา 11 หรือไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 12 
แล้วแต่กรณี แต่การประกอบกิจการโรงงานดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดงักล่าว ประกาศของ
รัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 32 (1) และบทบญัญติัอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการประกอบกิจการ
โรงงานตามพระราชบญัญติัน้ี โดยใหถื้อเสมือนเป็นผูแ้จง้หรือผูรั้บใบอนุญาต แลว้แต่กรณี 

โรงงานทุกประเภทไม่ว่าจะตั้งอยู่ในท้องท่ีใด ทั้งในหรือนอกเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุม
โรงงานมิใหก่้อผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ไดอ้อกกฎกระทรวงฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ก าหนดใหโ้รงงานทุกชนิดท่ีประกอบกิจการเก่ียวกบัการคดัแยก 
หรือฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือว ัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีลักษณะหรือคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 เป็นโรงงานล าดบัท่ี 105 และโรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกบัการน า
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ์ใหม่
เป็นโรงงานล าดบัท่ี 106 และจดัเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 3 ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจดัตั้งโรงงาน
ก่อนจึงจะด าเนินการได ้

3)  พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ 

ในการควบคุมวตัถุอันตรายและจัดระบบบริหารท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมดูแลวตัถุอนัตราย 
ท่ีครอบคลุมวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ทุกชนิด โดยให้ความหมายของวตัถุอนัตราย หมายถึง วตัถุระเบิด
ได ้ วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์และวตัถุเปอร์ออกไซด์ วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีท าให้เกิดโรค วตัถุ
กมัมนัตรังสี วตัถุท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน วตัถุท่ีก่อให้เกิดการ
ระคายเคือง และวตัถุอยา่งอ่ืนไม่วา่จะเป็นเคมีภณัฑ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจท าให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล 
สัตว ์พืช ทรัพย ์หรือส่ิงแวดลอ้ม79 

วตัถุอนัตรายแบ่งออกตามความจ าเป็นแก่การควบคุมเป็น 4 ชนิด80  
(1) วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 1 ไดแ้ก่ วตัถุอนัตรายท่ีการผลิต การน าเขา้ การส่งออก หรือ

การมีไวใ้นครอบครองตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด  
                                                           

79 มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  
80 มาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  
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(2) วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 2 ไดแ้ก่ วตัถุอนัตรายท่ีการผลิต การน าเขา้ การส่งออก หรือ
การมีไวใ้นครอบครองตอ้งแจง้ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบก่อนและตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการท่ีก าหนดดว้ย  

(3) วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 ไดแ้ก่ วตัถุอนัตรายท่ีการผลิต การน าเขา้ การส่งออก หรือ
การมีไวใ้นครอบครองตอ้งไดรั้บใบอนุญาต  

(4) วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 ได้แก่ วตัถุอนัตรายท่ีห้ามมิให้มีการผลิต การน าเขา้  
การส่งออก หรือการมีไวใ้นครอบครอง  

ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูข้นส่ง หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายตอ้งรับผิดชอบเพื่อการ
เสียหายอนัเกิดแต่วตัถุอนัตรายท่ีอยูใ่นความครอบครองของตน เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ความเสียหาย
นั้นเกิดแต่เหตุสุดวสิัย หรือเกิดเพราะความผดิของผูต้อ้งเสียหายนั้นเอง  

ในกรณีท่ีวตัถุอนัตรายก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคล สัตว ์พืช หรือส่ิงแวดลอ้ม ถา้รัฐ
ไดรั้บความเสียหายเพราะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเขา้ช่วยเหลือ เคล่ือนยา้ย บ าบดั บรรเทา หรือขจดั
ความเสียหายใหเ้กิดการคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพเดิมหรือเป็นความเสียหายต่อ
ทรัพยไ์ม่มีเจา้ของ หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของแผน่ดิน เม่ือได้
รับค า ร้อ งขอจากห น่วย งาน ท่ี ได้ รั บมอบหมายให้ รับผิดชอบวัต ถุอันตรายดัง ก ล่ า ว  
ใหพ้นกังานอยัการมีอ านาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของรัฐดงักล่าวจากผูผ้ลิต 
ผูน้ าเขา้ ผูข้นส่ง หรือผูค้รอบครองวตัถุอนัตรายท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย 

ทั้งน้ี มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบทั้งหมด 6 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 
(1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบวตัถุอันตรายท่ี

น าไปใชใ้นทางอุตสาหกรรม 
(2) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบวตัถุอันตรายท่ี

น าไปใชใ้นทางเกษตร ยกเวน้ผลิตภณัฑท่ี์ใชท้างการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  
(3) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบวตัถุอนัตรายท่ีน าไปใช้ใน

ทางการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
(4) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบวตัถุ

อนัตรายท่ีน าไปใชใ้นบา้นเรือนหรือทางสาธารณสุข  
(5) ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รับผดิชอบวตัถุอนัตรายท่ีเก่ียวขอ้งกบักมัมนัตภาพรังสี  
(6) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน รับผิดชอบวัตถุอันตรายท่ีเป็นก๊าซ

ปิโตรเลียม 
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4)  พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511  
พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 บญัญติัข้ึนเพื่อก าหนด

มาตรฐานส าหรับผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อความ
ปลอดภยั หรือเพื่อป้องกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือแก่กิจการอุตสาหกรรม หรือ
เศรษฐกิจของประเทศ กฎหมายฉบบัน้ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมหลายคร้ังเก่ียวกบั เลขาธิการส านกังาน
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม องค์ประกอบคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
เพิ่มเติมบทบญัญติัยอมให้ท าหรือน าเขา้มาในราชอาณาจกัร ซ่ึงผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีมีพระราช
กฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของต่างประเทศ หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ 
เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการส่งออกหรือเม่ือมีความจ าเป็นตอ้งใช้ในราชอาณาจกัรเป็นคร้ังคราว 
ปรับปรุงอ านาจของพนักงานเจา้หน้าท่ีและของคณะกรรมการ และเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการควบคุม
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน และอตัราโทษส าหรับการกระท าผิด ตลอดจน
บทบญัญติัลงโทษผูแ้ทนนิติบุคคล กรณีท่ีนิติบุคคลกระท าผิดกบับทบญัญติัเปรียบเทียบคดีด้วย  
การเพิ่มเติมบทบญัญติัเก่ียวกบัอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต การก าหนด
หลักเกณฑ์ในการโอนใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเพื่อให้ผูรั้บโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานสามารถประกอบกิจการผลิตสินคา้ไดท้นัทีและมีความต่อเน่ืองไม่หยุดชะงกั 
เกิดความคล่องตวัและรวดเร็ว  

5)  พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518  
พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 มีวตัถุประสงคใ์นการจดัการการใชท่ี้ดินในเขต

เมืองเพื่อสร้างหรือพฒันาเมืองหรือส่วนของเมืองข้ึนใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองท่ีไดรั้บ
ความเสียหาย เพื่อให้มีหรือท าให้ดียิ่งข้ึน ถูกสุขลกัษณะ มีความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ 
ความสวยงาม การใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์น ความปลอดภยัของประชาชนและสวสัดิภาพของสังคม 
เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอ้ม เพื่อด ารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีและวตัถุท่ีมี
ประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศ ท่ีงดงามหรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ  

การจดัท าผงัเมืองอาจจดัท าได้ 2 ประเภท คือ ผงัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะ กฎหมาย
ก าหนดให้จดัตั้งคณะกรรมการผงัเมืองข้ึนคณะหน่ึง ให้มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ
และเง่ือนไขท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองท่ีดินจะตอ้งแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือระงบัการใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน หากการใช้ประโยชน์ดังกล่าวขดัต่อนโยบายของผงัเมืองรวมในสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับ
สุขลกัษณะ ความปลอดภยัของประชาชนและสวสัดิการของสังคม 
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 3.1.5 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการระงบั หรือเยยีวยาความเสียหายจากขยะมูลฝอย 
ส าหรับมาตรการบรรเทาระงบั และเยียวยาความเสียหายอนัเกิดจากมูลฝอยอาจแยก

ออกเป็นสองกรณีคือ การใชม้าตรการทางปกครองหรือการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง และมาตรการ
หรือการด าเนินคดีแพ่งกบัผูเ้ป็นตน้เหตุของความเสียหาย เช่น การฟ้องให้ระงบักระท าการหรือจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน เป็นตน้ 

1) มาตรการทางปกครองโดย เจ้าหน้า ท่ี ของ รัฐ  มีกฎหมาย ท่ี เ ก่ี ยวข้อง  คือ 
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 

 (1) พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ หากความเสียหายจากมูล
ฝอยมีลกัษณะเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญแล้ว เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดแ้ก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร
ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพทัยาส าหรับในเขตเมืองพทัยา และหัวหนา้ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นย่อมมีอ านาจจดัการปัญหา
ดงักล่าวได ้

เม่ือขยะมูลฝอยอาจเป็นตน้เหตุของความเดือดร้อนร าคาญ81 เจา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจ
ห้ามบุคคลใดก่อเหตุร าคาญในท่ีหรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนได ้อ านาจดงักล่าวรวมถึง

                                                           
81 มาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 “ในกรณีท่ีมีเหตุอนัอาจก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณใกลเ้คียงหรือผูท่ี้ตอ้งประสบกบัเหตุนั้นดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เป็นเหตุร าคาญ 
(1)  แหล่งน ้ า ทางระบายน ้ า ท่ีอาบน ้ า ส้วม หรือท่ีใส่มูลหรือเถา้ หรือสถานท่ีอ่ืนใดซ่ึงอยู่ในท าเล 

ไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมกัหมมส่ิงของ มีการเทท้ิงส่ิงใดเป็นเหตุให้มีกล่ินเหม็นหรือละอองสาร
เป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นท่ีเพาะพนัธ์ุพาหะน าโรค หรือก่อให้เกิดความเส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ 

(2)  การเล้ียงสัตวใ์นท่ีหรือโดยวิธีใด หรือมีจ านวนมากเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ 

(3)  อาคารอนัเป็นท่ีอยู่ของคนหรือสัตว ์โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ  
การระบายน ้ า การก าจดัส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกล่ินเหม็น
หรือละอองสารพิษอยา่งพอเพียงจนเป็นเหตุใหเ้ส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

(4)  การกระท าใด ๆ อนัเป็นเหตุให้เกิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน ส่ิงมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่ น 
ละออง เขม่า เถา้ หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุใหเ้ส่ือม หรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

(5)  เหตุอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
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การระงบัเหตุร าคาญด้วย (มาตรา 26) ในกรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดข้ึนจริงในท่ีหรือทางสาธารณะ  
ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจในการออกค าสั่งเป็นหนงัสือให้ผูเ้ป็นตน้เหตุหรือเก่ียวขอ้ง ระงบั
หรือป้องกนัเหตุร าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามท่ีระบุไวใ้นค าสั่ง และอาจจะก าหนดให้กระท า
โดยวิธีใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุร าคาญนั้นก็ได้ รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญใน
อนาคตอีกดว้ย (มาตรา 27 วรรคแรก) แต่หากปรากฏว่ามีการไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินและเหตุร าคาญนั้นอนัเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินระงบัเหตุ
ร าคาญและอาจจัดการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญนั้นในอนาคตอีก ทั้งน้ี  
ให้บุคคลผูก่้อหรืออาจก่อเหตุร าคาญนั้นตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในเร่ืองดงักล่าว (มาตรา 27 วรรคสอง) 
การขัดขวางมิให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินปฏิบัติหน้าท่ีมีโทษเช่นเดียวกับการฝ่าฝืนค าสั่งของ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ 

กรณีท่ีเหตุร าคาญเกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชน ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจในการออก
ค าสั่งเป็นหนงัสือให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีนั้นระงบัเหตุร าคาญภายในเวลาอนัสมควร
ตามท่ีระบุไวใ้นค าสั่ง ทั้งน้ี อาจระบุวิธีการใดเพื่อระงบัเหตุร าคาญนั้น รวมทั้งการป้องกนัมิให้เกิด
เหตุร าคาญในอนาคตด้วย (มาตรา 28 วรรคหน่ึง) การฝ่าฝืนค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งระวาง
โทษเช่นเดียวกบักรณีในวรรคก่อน หากมีการฝ่าฝืนค าสั่งดงักล่าว ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจ
ระงบัเหตุร าคาญและอาจจดัการตามจ าเป็นเพื่อป้องกนัมิให้เหตุร าคาญนั้นเกิดข้ึนอีกในอนาคต และ
ถา้เหตุร าคาญนั้นเกิดจากการกระท า ละเลย หรือการยินยอมของเจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ี
นั้น ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองนั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดัการดงักล่าว (มาตรา 28 วรรค
สอง) การขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องระวางโทษเช่นเดียวกับกรณี 
ในวรรคก่อน หากปรากฏว่าเหตุร าคาญท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจเกิดอนัตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน ให้อ านาจเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินในการออกค าสั่งเป็นหนงัสือห้ามมิให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองใชห้รือยินยอมให้บุคคลใด
ใช้สถานท่ีนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่ไดมี้การระงบั
เหตุร าคาญนั้นแลว้ (มาตรา 28 วรรคสาม) การฝ่าฝืนค าสั่งจะไดรั้บโทษเช่นเดียวกบัการฝ่าฝืนค าสั่ง
ตามมาตรา 28 วรรคแรก 

นอกจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะอาศยัอ านาจในการจดัการเหตุร าคาญเพื่อบรรเทาหรือ
ระงบัความเสียหายอนัเกิดจากมูลฝอยแลว้ ก็อาจอาศยัมาตรา 45 เพื่อวตัถุประสงค์ในการควบคุม 
การด าเนินงานของผูท่ี้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยหรือท าหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยได ้
อีกดว้ย กล่าวคือ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผูด้  าเนินกิจการใด ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีปฏิบติั
ไม่ถูกต้องตามพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ข้อก าหนดของท้องถ่ินหรือประกาศท่ีออกตาม
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พระราชบญัญติัน้ีหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกับการด าเนินกิจการนั้น  
ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผูด้  าเนินกิจการนั้นแกไ้ขหรือปรับปรุงให้ถูกตอ้งได ้และถ้า 
ผูด้  าเนินกิจการไม่แกไ้ข หรือถา้การด าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่จะเกิด
อนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งให้ผูน้ั้นหยุดด าเนินกิจการ
นั้นไวท้นัทีเป็นการชัว่คราวจนกวา่จะเป็นท่ีพอใจแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่ปราศจากอนัตรายแลว้ 
ก็ได ้

ส่วนการออกค าสั่งใหผู้ด้  าเนินกิจการตอ้งปฏิบติัตามนั้น มาตรา 45 วรรคสอง ก าหนดวา่ 
จะตอ้งใหร้ะยะเวลาพอสมควรแก่ผูด้  าเนินการโดยระยะเวลาตอ้งไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั แต่ถา้เป็นค าสั่ง
ใหห้ยดุด าเนินกิจการก็สามารถมีผลบงัคบัไดท้นัทีตามผูมี้อ  านาจออกค าสั่งก าหนด ผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตาม
ค าสั่ง หรือด าเนินกิจการในระหวา่งท่ีมีค  าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินให้หยุดด าเนินกิจการโดยไม่มี
เหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร มาตรา 80 ก าหนดให้ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ 
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และให้ปรับอีกไม่เกินวนัละห้าพนับาทตลอดเวลาท่ียงัไม่
ปฏิบติัตามค าสั่ง 

นอกจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 เพื่อป้องกนั บรรเทา และระงบัความเสียหายอนัเกิดจากขยะมูลฝอยแลว้ กฎหมายน้ีไดใ้ห้
อ านาจแก่เจา้พนกังานสาธารณสุขซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เช่นกนั โดยปกติเจา้พนกังานสาธารณสุขมีหนา้ท่ีแต่เพียงแจง้แก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินให้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าท่ีโดยไม่ชักช้า เม่ือเจา้พนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไม่ถูกตอ้งหรือมีการ 
ฝ่าฝืนกฎหมายฉบบัน้ีตามมาตรา 46 แต่ถา้เจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นวา่ความไม่ถูกตอ้งหรือการ
ฝ่าฝืนกฎหมายนั้นจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน 
หรือจะเป็นอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนซ่ึงสมควรจะด าเนินการแก้ไขโดย
เร่งด่วน เจา้พนักงานสาธารณสุขอาจมีค าสั่งให้ผูเ้ป็นต้นเหตุความไม่ถูกต้องหรือท าการฝ่าฝืน
กฎหมายนั้นแกไ้ขหรือระงบัเหตุนั้น หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อระงบัเหตุดงักล่าวไดต้ามสมควร 
 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรี ยบร้อยของ
บา้นเมือง พ.ศ. 2535 

เม่ือมีการจับกุมผูก้ระท าผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 แลว้ มาตรา 46 ก าหนดให้พนกังานเจา้หน้าท่ี แจง้แก่
ผูก้ระท าผิดให้จดัการลบ ลา้ง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงส่ิงท่ีเป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไป
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ถ้าผูก้ระท าผิดยินยอมปฏิบติัตามให้คดีเป็นอนัเลิกกนั การแจ้งเร่ือง
ดงักล่าวให้ผูก้ระท าผิดทราบเป็นหน้าท่ีของพนกังานเจา้หน้าท่ี และจะมีการด าเนินคดีต่อผูก้ระท า
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ผิดโดยไม่มีการแจง้เช่นว่านั้นก่อนมิได ้ในกรณีท่ีผูก้ระท าผิดไม่ด าเนินการแกไ้ขตามท่ีไดรั้บแจง้ 
พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจในการจดัท าหรือมอบหมายให้ผูอ่ื้นจดัท าให้เกิดความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยใหผู้ก้ระท าผดิตอ้งชดใชค้่าใชจ่้ายในการจดัท าความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี และไม่เป็นการลบลา้งการกระท าผิดหรือการด าเนินคดีแก่
ผูก้ระท าผดิ 

2) การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
เม่ือเกิดความเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหายจากมูลฝอยแลว้ หากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

ไม่สามารถใช้มาตรการทางการปกครองเพื่อแกไ้ขปัญหา หรือปัญหาเป็นผลมาจากการด าเนินงาน
หรือการละเลยเพิกเฉยในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีของรัฐเอง ผูท่ี้ไดรั้บหรืออาจไดรั้บความ
เดือดร้อนย่อมสามารถน าคดีข้ึนสู่ศาลปกครองตามมาตรา 9 และมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติั
จดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

3.1.6  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
1) วตัถุประสงคข์องการรับฟังความคิดเห็น 
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  

ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดทั้งเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการของรัฐอย่างกวา้งขวาง โดยการรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานของรัฐตอ้งมุ่งให้
ประชาชนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน
ท่ีมีต่อโครงการนั้น รวมตลอดทั้งความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ประชาชนดว้ย 
ทั้งน้ี หน่วยงานของรัฐจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปพร้อมกับการเผยแพร่ข้อมูลแก่
ประชาชนก็ได้82 

2) โครงการของรัฐ83 ท่ีตอ้งด าเนินการตามระเบียบ  
(1) เป็นการด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ  
(2) เป็นโครงการเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจหรือสังคม 
(3) หน่วยงานของรัฐเป็นผูด้  าเนินการเอง หรือให้สัมปทาน หรืออนุญาตให้ 

บุคคลอ่ืนท า 
(4) เกิดผลกระทบอยา่งกวา้งขวางต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั วิถีชีวิต 

หรือส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน 
                                                           

82 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ขอ้ 8  
83 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ขอ้ 4 
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3) ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการของรัฐท่ีหน่วยงานของรัฐตอ้งเผยแพร่แก่ประชาชน 
ก่อนเร่ิมด าเนินการโครงการของรัฐหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการตอ้งจดั

ให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหน่ึง 
หรือหลายวธีิดว้ยก็ได ้84 

ข้อมูล เ ก่ียวกับโครงการของรัฐท่ีหน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่แก่ประชาชน 
อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล85 ดงัต่อไปน้ี 

(1) เหตุผลความจ าเป็นและวตัถุประสงคข์องโครงการ 
(2) สาระส าคญัของโครงการ 
(3) ผูด้  าเนินการ 
(4) สถานท่ีท่ีจะด าเนินการ 
(5) ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
(6) ผลผลิตและผลลพัธ์ของโครงการ 
(7) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ประชาชนท่ีอยู่อาศยัหรือประกอบอาชีพอยู่ใน

สถานท่ีท่ีจะด าเนินโครงการและพื้นท่ีใกลเ้คียง และประชาชนทัว่ไป รวมทั้งมาตรการป้องกนั 
แกไ้ข หรือเยยีวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบดงักล่าว 

(8) ประมาณการค่าใช้จ่าย ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจะเป็นผูด้  าเนินโครงการ
ของรัฐเองให้ระบุท่ีมาของเงินท่ีจะน ามาใชจ่้ายในการด าเนินโครงการนั้นดว้ยให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศขอ้มูลท่ีตอ้งเผยแพร่แก่ประชาชนตามวรรคหน่ึงในระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีส านกังาน
ปลดัส านกันายกรัฐมนตรีจดัใหมี้ข้ึนตามระเบียบน้ีดว้ย 

4) วธีิการเผยแพร่ขอ้มูลของรัฐแก่ประชาชน 
(1) ให้หน่วยงานของรัฐประกาศข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่แก่ประชาชนในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศท่ีส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีจดัใหมี้ข้ึน 
(2) โดยวิธีการเผยแพร่ทางอ่ืน ๆ ให้เป็นดุลพินิจของหน่วยงานรัฐท่ีจะก าหนด

วิธีการเผยแพร่ซ่ึงควรจะเป็นวิธีการท่ีเพียงพอท่ีจะท าให้ประชาชนไดรั้บทราบและมีความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้ง  

5) กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจะตอ้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
(1) กรณีโครงการของรัฐท่ีมีผลกระทบอยา่งกวา้งขวาง 
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1. หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการพิจารณาแลว้เห็นควรให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

2. ผูมี้ส่วนได้เสียร้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับฟังความคิดเห็นก่อนเร่ิม
ด าเนินโครงการ 

(2) กรณีโครงการของรัฐท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวม 
ระเบียบบังคบัให้หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

6) การประกาศเก่ียวกบัการรับฟังความคิดเห็น 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานของรัฐตอ้งประกาศให้ประชาชนทราบ

ถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนท่ีเพียงพอแก่การท่ี
ประชาชนจะเขา้ใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได ้โดยประกาศดงักล่าวให้ปิดไวโ้ดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐและสถานท่ีท่ีจะด าเนินโครงการของรัฐนั้นเป็นเวลาไม่
นอ้ยกว่าสิบห้าวนัก่อนเร่ิมด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และให้ประกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศท่ีส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีจดัใหมี้ข้ึนตามระเบียบน้ีดว้ย86 

7) วธีิการรับฟังความคิดเห็น 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอาจใช้วิธีการอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

ดงัต่อไปน้ี 
 (1) การส ารวจความคิดเห็น ซ่ึงอาจท าโดยวธีิดงัต่อไปน้ี 
  (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
  (ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศพัท์ หรือโทรสาร 
ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 
  (ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อ
หน่วยงานของรัฐท่ีรับผดิชอบโครงการ 
  (ง) การสนทนากลุ่มยอ่ย 
 (2) การประชุมปรึกษาหารือ ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยวธีิดงัต่อไปน้ี 
  (ก) การประชาพิจารณ์ 
  (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
  (ค) การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 
  (ง) การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
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  (จ) การประชุมระดบัตวัแทนของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย 
 (3) วธีิอ่ืนท่ีส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีก าหนด87 
 (4) วธีิอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 9 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นวา่การรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนโดยจะท าให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบรรลุวตัถุประสงค์
ตามขอ้ 8 แต่เม่ือด าเนินการแลว้ ใหแ้จง้ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีทราบดว้ย88 

8) หลงัจากการรับฟังความคิดเห็นแลว้89 
(1) ใหห้น่วยงานของรัฐจดัท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
(2) ประกาศให้ประชาชนทราบภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีเสร็จส้ินการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน 
9) ผลของการรับฟังความเห็น  
เม่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วปรากฏว่าการด าเนินโครงการของรัฐ

โครงการใดอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าขอ้มูลท่ีเผยแพร่แก่ประชาชน ถา้ยงัมี
ความจ าเป็นตอ้งด าเนินโครงการดงักล่าวต่อไป หน่วยงานของรัฐตอ้งก าหนดมาตรการป้องกนั 
แกไ้ข หรือเยยีวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบดงักล่าวเพิ่มข้ึนตาม
ความเหมาะสมก่อนเร่ิมด าเนินการโครงการของรัฐนั้นและประกาศใหป้ระชาชนทราบ90 
 3.1.7 การจดัการขยะมูลฝอยในประเทศไทย 
  1) สถานการณ์และปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย 

จากรายงานสถานการณ์มลพิษในประเทศไทย ขยะมูลฝอยในชุมชนมีประมาณการ
ปริมาณมูลฝอยเกิดข้ึน 24.73 ลา้นตนัหรือ 67,577 ตนัต่อวนัโดยปริมาณมูลฝอยชุมชนท่ีถูกน ามาทิ้ง
ในถงัประมาณ 15.9 ลา้นตนั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถเก็บขนได้ประมาณ 11.90  
ลา้นตนั และสามารถน าไปก าจดัอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 5.83 ลา้นตนั มูลฝอยชุมชนถูกน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ 5.28 ลา้นตนั ส่วนท่ีเหลือ 13.62 ลา้นตนัเป็นมูลฝอยตกคา้งท่ีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินรวบรวมน าไปก าจดัโดยวธีิการไม่ถูกตอ้ง เช่น เทกองหรือเผากลางแจง้ นอกจากน้ี ยงัมี
มูลฝอยท่ีตกคา้งในพื้นท่ีต่าง ๆ หรือการลกัลอบน าไปทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพื้นท่ีรกร้างโดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กและในพื้นท่ีห่างไกล ซ่ึงยงัมีระบบการเก็บรวบรวมไม่
ครอบคลุมพื้นท่ีบริการและก าจดัยงัไม่ถูกหลกัวิชาการ ปัจจุบนัมีสถานท่ีก าจดัมูลฝอยท่ีถูกตอ้งตาม
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หลกัวิชาการท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จจ านวน 136 แห่งทัว่ประเทศ สามารถเดินระบบจ านวน 117 แห่ง 
และไม่เคยเดินระบบตั้งแต่ก่อสร้างแลว้เสร็จ 7 แห่ง หยุดเดินระบบ 12 แห่ง เน่ืองจากองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความพร้อมและบางแห่งเกิดการต่อตา้นจากประชาชน91 

ส่วนของเสียอนัตราย ประมาณการเกิดข้ึนทัว่ประเทศประมาณ 4.71 ล้านตนั 
ประกอบดว้ย  

1. ของเสียอนัตรายจากชุมชน ประมาณ 7 แสนตนั ร้อยละ 51 เป็นซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นของเสียอนัตรายอ่ืนกลุ่มแบตเตอร่ี หลอดไฟ ภาชนะ
บรรจุสารเคมี ร้อยละ 49 ซ่ึงส่วนใหญ่จะถูกทิ้งปะปนกบัมูลฝอยทัว่ไป  

2. ของเสียอนัตรายจากอุตสาหกรรม ประมาณ 3.95 ลา้นตนั ไดรั้บการจดัการประมาณ 
2.82 ล้านตนั โดยโรงงานผูรั้บจดัการส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเสียอนัตราย 
ทัว่ประเทศ รวม 313 แห่ง มีขีดความสามารถรองรับของเสียอนัตรายได ้10.73 ลา้นตนัต่อปี  

3. มูลฝอยติดเช้ือ มีแหล่งก าเนิดจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โรงพยาบาล 
คลินิกสัตว์ และห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตราย ปัจจุบนัยงัไม่มีการรวบรวมขอ้มูลปริมาณมูลฝอย 
ติดเช้ือจากสถานพยาบาลทุกประเภทและทุกขนาดตามขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน จากขอ้มูลท่ีมีประมาณ
การไดว้า่ มีปริมาณมูลฝอยติดเช้ือเกิดข้ึนประมาณ 43,800 ตนัต่อปี เน่ืองจากยงัไม่มีระบบติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงาน การเก็บขนและก าจดัมูลฝอยติดเช้ือตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ  
พ.ศ. 2545 กรมอนามยัและกรมควบคุมมลพิษจึงไดร่้วมมือกนั เร่ิมตน้วางระบบการบริหารจดัการ
ขยะติดเช้ือของโรงพยาบาลทัว่ประเทศตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล การก ากบั การขนส่ง วิธีก าจดั  
และการควบคุมบริษทัท่ีรับขยะเหล่าน้ีไปก าจดั92 

ของเสียอนัตรายจากชุมชน ปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณเกิดข้ึนทั้งหมด 712,270 ตนั เพิ่มข้ึน
จากปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 0.7 หรือ 5,270 ตนั (ไม่รวมปริมาณท่ีเกิดข้ึนจากเหตุอุทกภยั) ส่วนใหญ่
ร้อยละ 51 เป็นซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (Waste from Electrical and 
Electronic Equipment: WEEE) จ านวน 359,070 ตนั เช่น โทรศพัทมื์อถือหรือบา้น อุปกรณ์เล่นภาพ
หรือเสียงขนาดพกพา โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นตน้ และของเสียอนัตรายประเภทอ่ืน 
เช่น แบตเตอร่ี หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี รวมกนัอีกประมาณ 353,200 ตนั คิดเป็นร้อยละ 49 
ทั้งน้ี การจดัการในปัจจุบนัพบวา่ ของเสียอนัตรายประเภทอ่ืนส่วนใหญ่ยงัถูกทิ้งปะปนกบัมูลฝอย
ทัว่ไป มีเพียงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ก่ีแห่งท่ีมีการคดัแยกของเสียอนัตรายจากชุมชนและ
                                                           

91 รายงานสถานการณ์มลพิษในประเทศไทย. (น. 9). เล่มเดิม. 
92 แหล่งเดิม. (น. 9). 
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เก็บรวบรวมเพื่อส่งไปรีไซเคิลหรือก าจดัในศูนยจ์ดัการของเสียอนัตรายท่ีถูกหลกัวิชาการ  เช่น 
เทศบาลนครนครราชสีมา  เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครล าปาง และซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ถูกจดัการโดยผูรั้บซ้ืออยา่งไม่ถูกตอ้งและปลอดภยัต่อ
สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม93 

ส าหรับมูลฝอยติดเช้ือ ปัจจุบนัยงัไม่มีการรวบรวมขอ้มูลปริมาณมูลฝอยติดเช้ือจาก
สถานพยาบาลทุกประเภทและทุกขนาดตามขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี มีปริมาณมูลฝอยติดเช้ือ 
ท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2555 ประมาณ 43,800 ตนัต่อปี หรือประมาณ 120 ตนัต่อวนั และปริมาณมูลฝอย
ติดเช้ือท่ีถูกก าจดัในเตาเผาของสถานพยาบาลของรัฐประมาณ 12 ตนัต่อวนั เตาเผาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินประมาณ 45 ตนัต่อวนั และเตาเผาของเอกชน ประมาณ 37.5 ตนัต่อวนั  
รวมเป็นปริมาณมูลฝอยติดเช้ือท่ีถูกก าจดัดว้ยระบบเตาเผาทั้งส้ิน 94.5 ตนัต่อวนั ประมาณร้อยละ 
78.75 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 21.25 หรือประมาณ 9,307 ตนัต่อปี หรือ 25.5 ตนัต่อวนั อาจปะปนไปกบั
มูลฝอยชุมชนจากสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก  อาทิ คลินิก ซ่ึงขาดการคดัแยกมูลฝอยติดเช้ือ 
รวมทั้งเอกชนบางรายท่ีให้บริการเก็บ ขน และก าจดัมูลฝอยติดเช้ืออาจลกัลอบทิ้งในท่ีสาธารณะ
หรือน าไปก าจดัอยา่งไม่ถูกวธีิ94 

2) นโยบายของรัฐในการจดัการขยะมูลฝอย 
การก าหนดนโยบายของรัฐท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มก าหนด

ข้ึนเพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานของหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้นโยบายของรัฐท่ีเก่ียวกบัการควบคุมและจดัการปัญหาขยะมูลฝอย  
มีดงัน้ี  

ก.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
การพฒันาประเทศท่ีผา่นมาไดมี้การจดัท าแผนพฒันาประเทศหรือแผนพฒันาเศรษฐกิจ

แห่งชาติฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) มาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ส าหรับปัญหาขยะมูลฝอยได้รับการกล่าวถึงเป็นคร้ังแรก 
ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 จากนั้นปัญหาและนโยบายดา้นการจดัการขยะ
มูลฝอยจึงได้รับการกล่าวถึงและก าหนดไวใ้นแนวทางการพฒันาส่ิงแวดล้อมของแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบบั ทั้งน้ี แผนพฒันาฯ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยฉบบัท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ 

                                                           
93 แหล่งเดิม. (น. 3 - 11). 
94 แหล่งเดิม. (น. 3 - 18). 
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เป็นจุดเปล่ียน
ส าคญัของการก าหนดนโยบายและการวางแผนประเทศ ส าหรับด้านการจดัการขยะมูลฝอยได้
ก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลและสุขาภิบาล 
รวมทั้งใหมี้การก าจดัของเสียอนัตรายจากชุมชนอยา่งถูกสุขลกัษณะ โดยไดก้ าหนดมาตรการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายโดยสนบัสนุนให้จงัหวดัจดัเตรียมท่ีดินท่ีเหมาะสมส าหรับใชก้ าจดัมูลฝอยในระยะยาว 
รวมทั้ งการก าหนดพื้นท่ีสงวนไวเ้พื่อการก าจัดมูลฝอยในผงัเมือง และการก าหนดเกณฑ์การ
ปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเหมาะสมตั้งแต่การเก็บขน การขนส่ง และการก าจดั
อยา่งถูกสุขลกัษณะ รวมทั้งให้มีการลดปริมาณกากของเสียและการใชป้ระโยชน์ของเสีย ตลอดจน
การน ากลบัมาใช้ใหม่อยา่งเหมาะสม นอกจากนั้น ยงัมีมาตรการสนบัสนุนให้มีระบบบ าบดัและ
ก าจดัของเสียรวม โดยสนบัสนุนการจดัตั้งศูนยก์  าจดัของเสียส่วนกลางและศูนยก์  าจดัมูลฝอยติดเช้ือ
ท่ีสามารถใชร่้วมกนัไดร้ะหวา่งชุมชนหรือกลุ่มจงัหวดัท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดา้นการจดัการขยะมูลฝอย ก าหนดให้เพิ่มขีด
ความสามารถในการรวบรวมก าจดัและลดกากของเสียอนัตรายจากอุตสาหกรรมและชุมชนให้
เพิ่มข้ึนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของปริมาณของเสียอนัตรายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ให้มีการก าจดัอยา่งถูกวิธี
และปลอดภยั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจงัหวดัทั้งหมด และมีการใชป้ระโยชน์จากมูลฝอยไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน  

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) สืบเน่ืองจาก
สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของประเทศโดยภาพรวมยงัมีสภาพเส่ือมโทรม ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามยั และคุณภาพชีวิต ขาดกลไกการจดัการท่ีดีทั้งการควบคุมในกระบวนการผลิต การ
กกัเก็บ การขนส่งและการปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับปริมาณกากของเสียทั้งขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายมีมากถึงปีละ 22 ลา้นตนั และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่สามารถก าจดั
ได้ทนั ในขณะท่ีการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ยงัท าได้จ  ากัด95 ดังนั้น แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 
ก าหนดแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยซ่ึงถือเป็นนโยบายการ
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศดังน้ี เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ของเสียอนัตราย และขยะติดเช้ือ โดยสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้เกิดการลดและ
คดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด สนบัสนุนการสร้างธุรกิจชุมชน สวสัดิการชุมชน และธุรกิจเอกชนจาก
                                                           

95 จาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 , (น. 99 – 100), ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี. 
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ขยะรีไซเคิล พฒันาระบบรวบรวมคดัแยกและโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการลงทุนของเอกชน
ในการจดัการของเสียอนัตราย รวมทั้งออกกฎหมายให้ผูป้ระกอบการรับผิดชอบต่อซากผลิตภณัฑ์
ของตนเอง เรียกเก็บภาษีผลิตภณัฑ์ท่ีก่อให้เกิดของเสียอนัตราย พิจารณาน ามาตรการภาษีบรรจุภณัฑ ์
และการเก็บอตัราภาษีท่ีแตกต่างกนั ส าหรับสินคา้ท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ไดแ้ละท่ีเป็นของเสียอนัตราย 
สนับสนุนการวิจยั และน ามาใช้เชิงพาณิชยส์ าหรับผลิตภณัฑ์หรือบรรจุภณัฑ์ทดแทน ตลอดจน
สนบัสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีระบบเก็บขนและก าจดัขยะติดเช้ือแยกต่างหาก และ
เป็นแบบศูนยร์วม96 

โดยก่อนท่ีการพฒันาประเทศจะเขา้สู่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สรุปปัญหาอุปสรรคของการน า
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 ไปสู่การปฏิบติัท าให้ไม่สามารถให้ผลการพฒันาท่ีกวา้งขวาง ขาดจุดเน้น 
ท่ีชดัเจน ขาดแนวทางและกลไกขบัเคล่ือนท่ีเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการจดัสรรงบประมาณ ส าหรับ
ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ปริมาณขยะมูลฝอยยงัคงเพิ่มข้ึนและขาดการจดัการท่ีถูกตอ้ง ปริมาณมูลฝอยจ านวน 15.16 ลา้นตนั 
ไดรั้บการก าจดัอยา่งถูกตอ้งเพียงร้อยละ 38 และมีอตัราการน ามาใชใ้หม่ เพียงร้อยละ 26  

ดงันั้น ยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ตาม
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 จึงใหค้วามส าคญักบัการควบคุมและลดมลพิษ โดยการมุ่งลดปริมาณมลพิษ
ทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะและน ้ าเสียชุมชน พฒันาระบบการจดัการของเสีย
อนัตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือ ลดความเส่ียงอนัตราย การร่ัวไหล การเกิดอุบติัภยัจาก
สารเคมี และพฒันาระบบเตือนภยั แจง้เหตุฉุกเฉิน และระบบการจดัการเม่ือเกิดอุบติัภยัดา้นมลพิษ 
นอกจากน้ี ในส่วนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน ให้
ความส าคัญกับการพฒันาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอยา่งบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพฒันาศกัยภาพชุมชน 
ในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกปั้ญหาความเหล่ือมล ้า
ในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือ
ต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ผลกัดนัให้มีการจดัเก็บภาษีส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ สร้างรายไดจ้ากความหลากหลายทาง

                                                           
96 แหล่งเดิม. (น. 109).  
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ชีวภาพ พฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบติดตามประเมินผล รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจยัเพื่อสร้าง
ระบบบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพ97 

ปัจจุบนัประเทศไทยอยูร่ะหวา่งการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ในส่วนการควบคุมและลดมลพิษเพื่อสร้างคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหก้บัประชาชน มีแนวทางส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ดงัน้ี  

เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะและน ้ าเสียชุมชน โดยสนบัสนุนการจดัตั้งระบบท่ี
สอดคล้องกับปัญหาและศกัยภาพของทอ้งถ่ิน และส่งเสริมให้เอกชนเขา้มาร่วมลงทุนในการ
ด าเนินงาน สนบัสนุนการลดปริมาณของเสีย ณ แหล่งก าเนิด โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคดัแยก
ขยะเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ให้มากท่ีสุด รวมทั้งใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างแรงจูงใจ
เพื่อลดปริมาณขยะและน ้ าเสีย เช่น การเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ หรือค่าธรรมเนียมการใชสิ้นคา้ท่ี
ก่อมลพิษสูง ใหค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีวกิฤต เร่งรัดการลงทุนก่อสร้างระบบบ าบดั
น ้ าเสียรวมชุมชน และระบบการจดัการขยะแบบครบวงจร ส่งเสริมธุรกิจชุมชนและธุรกิจเอกชน
จากขยะรีไซเคิล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลงังานทดแทนจากของเสีย โดยสร้าง
มาตรการจูงใจในการแปรรูปขยะเป็นพลงังานให้เกิดผลในทางปฏิบติั ตลอดจนออกกฎ ระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อให้มีการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการบ าบดัน ้ าเสียและก าจดัขยะมูลฝอยเพื่อให้
ทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พียงพอในการบริหารจดัการและบ ารุงรักษาระบบบ าบดัและก าจดัของเสียอย่าง
ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื98 

การพฒันาระบบการจดัการของเสียอนัตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือ โดย
สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน  เพิ่มความรับผิดชอบของ
ผูป้ระกอบการในการจดัการขยะอนัตรายและสารอนัตรายให้มากข้ึน ติดตามและเฝ้าระวงัไม่ให้มี
การลกัลอบทิ้งสารอนัตรายกากอุตสาหกรรมและขยะติดเช้ือในส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัการลกัลอบ
น าเข้าสารอันตรายมาใช้ในกิจการท่ีผิดวตัถุประสงค์ สนับสนุนการจดัท าระบบฐานข้อมูล
เอกลักษณ์ของกากอุตสาหกรรมอนัตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ก าหนดให้
โรงงานท่ีมีการใชส้ารเคมี หรือมีกากอุตสาหกรรมอนัตรายตอ้งวางหลกัประกนัเม่ือขออนุญาตหรือ
ขอขยายการประกอบกิจการ แกไ้ขกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการ 
การขนส่งและการรีไซเคิลกากอุตสาหกรรมอนัตราย รวมทั้งจดัให้มีการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี
การจดัการกากอุตสาหกรรมอนัตราย ท่ีไม่ยุง่ยากและประหยดัค่าใชจ่้าย ตลอดจนก าหนดมาตรการ

                                                           
97 จาก สรุปสาระส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี11 พ .ศ. 2555-2559, (น. (17)), 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 
98 แหล่งเดิม. (น. 117). 
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ควบคุมคุณภาพสินค้าท่ีน าเข้า ท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาการจัดการขยะและปัญหาส่ิงแวดล้อม
ภายในประเทศ เพื่อรองรับมาตรการส่งเสริมการคา้เสรีภายในกรอบความร่วมมือต่างๆ99 

ข.  นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2540 - 2559100 

ซ่ึง เ ป็นนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของชาติโดยตรง มีความมุ่งหมายท่ีจะให้มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติให้ควบคู่ไปกบัการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม อนัจะยงัผลให้การพฒันาประเทศเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและเสริมสร้าง
คุณภาพแห่งชีวิตของประชาชน โดยได้ก าหนดแนวทาง ท่ีจ า เ ป็นเ ร่ง ด่วนในการ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดทดแทนได้ ให้เข้าสู่สภาพสมดุลของการใช้และการเกิดทดแทน และ
ก าหนดแนวทางการแก้ไขขจัดมลพิษทางน ้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความ
สั่นสะเทือน มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู สารอนัตราย และของเสียอนัตราย ตลอดจนการก าหนดแนวทาง
ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติในอนาคต ทั้งน้ี ประกอบดว้ยนโยบายหลกั  
6 ประการ ในส่วนของนโยบายป้องกนัและขจดัมลพิษจากมูลฝอย มีสาระส าคญัคือ101 ให้มีการ
จดัการมูลฝอยท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลตั้งแต่การเก็บกกั การเก็บขน การขนส่งและก าจดั ซ่ึงเป็น
นโยบายในภาพรวมของการจดัการปัญหามูลฝอยท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดจดัการมูลฝอยอยา่งย ัง่ยืน
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม นโยบายในการควบคุมอตัราการผลิตมูลฝอยของประชากร 
และส่งเสริมให้มีการน ามูลฝอยมาใช้ประโยชน์ การส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้าง
บริหารหรือด าเนินระบบจดัการมูลฝอย การส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชนมีส่วนร่วม 
ในการแกไ้ขปัญหามูลฝอย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งมีแนวทาง
จดัการเพื่อด าเนินการให้บรรลุผลท่ีได้ตั้งไว ้ไดแ้ก่ การใช้หลกั “ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย” แก่ผูผ้ลิต 
มูลฝอย รวมทั้งก าหนดองค์กรในการควบคุมดูแลการจดัการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ สนบัสนุน
ให้ใช้ระบบท่ีผู ้ผลิตต้องรับซ้ือซากหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วจากผูบ้ริโภคน าไปก าจัดหรือใช้
ประโยชน์ใหม่ 

ค.  แผนแม่บทการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชนของประเทศไทย  

                                                           
99 แหล่งเดิม. (น. 118). 
100 จาก นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559, ส านกังาน

นโยบายและส่ิงแวดลอ้ม, คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2539. 
101 แหล่งเดิม. (น.57 - 61) 
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แผนแม่บทการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชนท่ีจะด าเนินการใน 20 ปี ประกอบดว้ย 
11 แผนงาน102 ไดแ้ก่  

(1) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ก าหนดค านิยามและ
แหล่งก าเนิดของเสียอนัตรายจากชุมชน การคดัแยก การเก็บกกั การเก็บรวบรวม การขนส่ง  
การบ าบดั และการก าจดั  

(2) จดัตั้งองคก์รจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชนระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถ่ิน  
(3) ก าหนดรูปแบบ วิธีการคดัแยกและเก็บรวบรวม ของเสียอนัตรายจากชุมชนแต่

ละประเภทจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ บ้านเรือน เกษตรกรรม สถานศึกษา 
ห้องปฏิบติัการ โรงซ่อมบ ารุง รถไฟ โรงแรม ท่าเรือ เป็นตน้ โดยมีถงัและรถเก็บขนชนิดพิเศษ  
เก็บขนในวนัรณรงค ์และใหแ้ต่ละจงัหวดัสร้างสถานีขนถ่ายของเสียอนัตรายเพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
และคดัแยกของเสียอนัตราย  

(4) จัดตั้ งศูนย์ก าจัดของเสียอันตรายในแต่ละภูมิภาค โดยแต่ละศูนย์จะ
ประกอบดว้ยเตาเผาของเสียอนัตราย เตาเผามูลฝอยติดเช้ือ ระบบปรับเสถียร ระบบฝังกลบอย่าง
ปลอดภยัและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าของเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์  

(5) จดัตั้งระบบฝังกลบของเสียกมัมนัตรังสีแบบปลอดภยั โดยท าการคดัเลือก
สถานท่ีตั้งระบบและจดัซ้ือท่ีดิน ออกแบบและก่อสร้างระบบเพื่อเป็นศูนยก์  าจดัของเสียกมัมนัตรังสี
ของประเทศ  

(6) ลดปริมาณของเสีย มุ่งเน้นด าเนินการในแหล่งก าเนิดท่ีเป็นเป้าหมาย เช่น 
บา้นพกัอาศยั อู่ซ่อมรถ สถานีบริการน ้ามนั และโรงพยาบาล เป็นตน้ 

(7) กลไกการเรียกคืนซาก ให้น าซากผลิตภณัฑ์เส่ือมสภาพ หรือไม่ใช้แล้ว เช่น 
ซากถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอร่ี ภาชนะบรรจุสารฆ่าแมลง เป็นตน้ ไปคืนร้านจ าหน่าย หรือแลกซ้ือ
ผลิตภณัฑใ์หม่ รวมทั้งจดัท าโครงการรีไซเคิล และการน ากลบัมาใชใ้หม่  

(8) ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานจัดการของเสียอันตรายชุมชนและการ
ด าเนินงานของศูนยใ์นภูมิภาคต่าง ๆ  

(9) ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี หน่วยงานกลางและท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีของแต่ละศูนย ์
ตลอดจนเจา้ของแหล่งก าเนิดของเสียอนัตราย  

(10) จดัท าระบบฐานขอ้มูลและเอกสารก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย เพื่อควบคุม
ตั้งแต่แหล่งก าเนิด การเก็บรวบรวม การเคล่ือนยา้ย จนถึงสถานท่ีก าจดั  
                                                           

102 จาก การจัดการขยะมลูฝอยชุมชน, สืบคน้วนัท่ี 31 มกราคม 2557, จาก 
http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html#s2 
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(11) ส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ประชาชน รวมทั้งประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจดัการของเสียอนัตรายอยา่งถูกวธีิ  

3) ภาพรวมของปัญหาในการจดัการขยะมูลฝอย 
กรมควบคุมมลพิษไดร้วบรวมปัญหาและสาเหตุของการจดัการขยะมูลฝอย103 ดงัน้ี 

(1) การขาดแคลนท่ีดินส าหรับใชเ้ป็นสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย  
(2) ด าเนินการและดูแลรักษาระบบก าจดัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
(3) ขาดบุคลากรระดบัปฏิบติัท่ีมีความรู้ความช านาญ 
(4) ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ 
(5) แผนการจดัการขยะมูลฝอยในระดบัทอ้งถ่ินยงัไม่มีการพิจารณาด าเนินการใน

ลกัษณะศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวม 
(6) ระเบียบและแนวทางปฏิบติัในเร่ืองศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมยงัไม่เคยมีการ

ก าหนดข้ึนอยา่งชดัเจน 
(7) การน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ยงัมีจ านวนนอ้ย 
(8) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไม่เอ้ืออ านวยต่อการจดัการ เช่น ระเบียบใหท้อ้งถ่ินลงทุน

และด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยร่วมกนั เป็นตน้ 
(9) ประชาชนในทอ้งถ่ินขาดจิตส านึก ความเขา้ใจ และทศันคติท่ีมีต่อการจดัการ

ขยะมูลฝอย 
(10) ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีใกลเ้คียงต่อตา้นการก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอย 

 
3.2  กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการจัดการขยะมูลฝอยของต่างประเทศ 

ปัจจุบันการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของรัฐต่าง ๆ ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในหลาย ๆ บริบทอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ภยัธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงของ
ภูมิอากาศโลกท าให้ความเส่ือมของส่ิงแวดลอ้มกลายเป็นภยัคุกคามรูปแบบใหม่ของมนุษยชาติท่ี
ประชาคมระหวา่งประเทศใหค้วามสนใจมากข้ึนเป็นล าดบั และเป็นท่ีมาของการเรียกร้องท าให้เกิด
ความรับผดิชอบของรัฐดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

                                                           
103 จาก การจัดการขยะอย่างครบวงจร คู่มือส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  , ส านกัก าจดั

กากของเสียและอนัตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2552. 
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 3.2.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
1) สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปัจจุบนัสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาขยะจากชุมชนและอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก 

ซ่ึงเป็นผลจากการเจริญเติบโตทางสังคม เศรษฐกิจ และจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้ความ
ตอ้งการบริโภคสินคา้เพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาขยะท่ีเพิ่มปริมาณข้ึนเร่ือย ๆ ทุกปี 
และผลของการท่ีปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว ดงันั้น จึงไดมี้การตรากฎหมายว่าดว้ยการ
บริหารจดัการขยะฉบบัแรกข้ึน คือ Solid Waste Disposal Act of 1965 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ปรับปรุงการจดัการขยะใหเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ภายหลงัพบวา่กฎหมายฉบบัน้ี
ยงัไม่ไดมี้การวางระบบท่ีเพียงพอในการจดัการกบัปัญหาขยะของเสียท่ีมีเพิ่มมากข้ึนทุกวนัส่งผลให้
มีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายหลายคร้ัง จนในปี พ.ศ. 2519 ได้มีการออกกฎหมายฉบบัใหม่ คือ  
The Resource Conservation and Recovery Act of 1976 (RCRA) ซ่ึงเป็นกฎหมายฉบบัแรกท่ีวาง
หลกัการในการจดัการของเสียทั้งระบบ104 

2) กฎหมายการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศสหรัฐอเมริกา 
The Resource Conservation and Recovery Act of 1976 (RCRA) เป็นกฎหมายฉบบั

แรกท่ีวางหลกัการในการจดัการของเสียทั้งของเสียทัว่ไปและของเสียอนัตราย โดยใช้หลกัการ 
cradle-to-grave waste management เพื่อติดตามของเสียอนัตรายอยา่งครบวงจร โดยมลรัฐทุกแห่ง
ตอ้งน าหลกัการตามกฎหมายน้ีไปบงัคบัใช ้ซ่ึงเป้าหมายของกฎหมายฉบบัน้ี คือ เพื่อให้มัน่ใจวา่การ
จดัการของเสียจะไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีการลดปริมาณ
ของเสียท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะของเสียอนัตราย และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติผ่านการแปรและ
น ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มีการห้ามท้ิงในท่ีสาธารณะหรือท่ีท่ีไม่เหมาะสม มีการก าหนด
มาตรฐานทางเทคนิค และมาตรฐานของสถานบ าบดั เก็บรวบรวมและก าจดัของเสีย105 

ในสหรัฐอเมริกาจะมีองค์กรพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (United States 
Environmental Protection Agency: U.S. EPA) เป็นองคก์รกลางในการก าหนดนโยบายดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยมีหนา้ท่ีในการพฒันาและบงัคบัใช้กฎหมายส่ิงแวดลอ้มในสหรัฐอเมริกา 
ก าหนดมาตรฐานในการจดัการส่ิงแวดล้อม และมอบอ านาจให้มลรัฐรับผิดชอบในการออก
ใบอนุญาต ก ากบัดูแลและเฝ้าระวงัการบงัคบัใชก้ฎหมาย และมีหนา้ท่ีช่วยเหลือมลรัฐหรือทอ้งถ่ินท่ี

                                                           
104 จาก แนวคิดการจัดการของเสียอุตสาหกรรมในต่างประเทศกับทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ในประเทศไทย, (น. 8), โดย กิตต์ิสิริ แกว้พิพฒัน์, 2551, จาก บทความน าเสนอในเวทีสาธารณะคร้ังท่ี 1 “เรียนรู้
การจดัการของเสียในต่างประเทศเพ่ือพฒันาทิศทางการจดัการของไทย”. 

105 แหล่งเดิม. (น. 8).  
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ไม่มีศกัยภาพเพียงพอในการปฏิบติัตามมาตรฐานกลางของประเทศ นอกจากน้ี ยงัเป็นหน่วยท่ี
สนบัสนุนในดา้นงบประมาณส าหรับการจดัการส่ิงแวดลอ้มของมลรัฐและทอ้งถ่ิน หน่วยให้ทุน
สนบัสนุนในงานวิจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และเป็นหน่วยในการเผยแพร่ความรู้ให้กบัสาธารณชนใน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม U.S. EPA มีเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม คือ การออกกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ซ่ึงบงัคบัใชก้บับุคคล สถานประกอบการ มลรัฐ ทอ้งถ่ิน องคก์รท่ีไม่หวงัผลก าไร และอ่ืน ๆ 
เม่ือสภาผา่นร่างกฎหมายท่ีจะบงัคบัใชใ้นประเทศ สภาไดก้ าหนดให้ U.S.EPA และหน่วยงานกลาง
อ่ืน ๆ น าเอากฎหมายน้ีไปบงัคบัใช้ด้วยการออกกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เม่ือมีการบงัคบัใช้
กฎระเบียบนั้น ๆ U.S.EPA จะเป็นหน่วยงานท่ีช่วยสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
นั้น ๆ ในขณะเดียวกนัก็จะเป็นหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎระเบียบนั้นดว้ย ในการด าเนินงานของแต่ละ
มลรัฐ จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบกลาง (Federal Regulation) ท่ีออกโดย U.S.EPA ซ่ึงแต่ละมลรัฐ
จะน าไปออกเป็นกฎระเบียบของตวัเองใหเ้ขม้งวดกวา่กฎระเบียบกลางก็สามารถท าได ้และสามารถ
ปรับกฎระเบียบให้เขา้กบัสภาพการณ์ของมลรัฐและลกัษณะการบริหารจดัการได ้ตราบใดท่ีไม่ขดั
กบักฎระเบียบกลาง ตวัอยา่งเช่น มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีหน่วยงานท่ีเรียกวา่ California EPA ตั้งโดย
ผูว้่าการรัฐ ท่ีท  าหน้าท่ีในการดูแลการจดัการส่ิงแวดลอ้มในมลรัฐ เพื่อคุม้ครองประชาชนและ
ส่ิงแวดล้อมของมลรัฐ ซ่ึงในมลรัฐน้ีมีการออกกฎระเบียบเก่ียวกบัการจดัการของเสียอนัตราย 
ท่ีเขม้งวดกวา่กฎระเบียบกลาง106 

กฎหมายวา่ดว้ยการบริหารจดัการขยะ หรือ The Resource Conservation and Recovery 
Act of 1976 (RCRA) ไดก้  าหนดใหมี้การจดัตั้งส านกังานบริหารจดัการขยะ Solid Waste Office ข้ึน
เพื่อบริหารจดัการปัญหาขยะทัว่ประเทศ โดยเป็นหน่วยงานภายใตส้ังกดัหน่วยงานของรัฐท่ีเป็น
องค์กรอิสระ เรียกว่า Environmental Protection Agency : EPA มีหน้าท่ีก ากบัดูแลปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศโดยรวม เพื่อลดและควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาวิจยั เฝ้าระวงั และ
ก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ มาตรฐานสถานท่ีก าจดัขยะ มาตรฐานคุณภาพน ้ า มาตรฐานคุณภาพ
อากาศ และบงัคบัการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายส่ิงแวดล้อมส าคญั ๆ หลายฉบบั อาทิ กฎหมาย
เก่ียวกบัการจดัการน ้ า (Clean Water Act) กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการอากาศ (Clean Air Act) และ
รวมถึง RCRA ดว้ย โดยจะท างานประสานกบัหน่วยงานของรัฐระดบัสหรัฐ (Federal Agency)  
มลรัฐต่าง ๆ (State) และหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน (Local Government) รวมถึงการให้ขอ้มูลกบั
ประชาชนเพื่อการก ากบัดูแล และสนบัสนุนให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด าเนินการต่าง ๆ 
ของรัฐและภาคเอกชนไม่ใหท้  าลายส่ิงแวดลอ้ม107 
                                                           

106 แหล่งเดิม. (น. 9 - 10). 
107 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2556, จาก www.lawreform.go.th/lawreform/index.p  
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การบริหารจดัการขยะตามกฎหมายวา่ดว้ยการบริหารจดัการขยะ หรือ The Resource 
Conservation and Recovery Act of 1976 (RCRA)108 ประกอบดว้ย 

(1) การบริหารจดัการขยะทัว่ไป (Solid Waste) 
การจดัการขยะทัว่ไป (RCRA SUBCHAPTER IV) ได้ก าหนดเร่ืองแผนการก าจดัขยะทัว่ไป 

(State And Regional Solid Waste Program) เพื่อสนบัสนุนใหมี้การบริหารจดัการขยะท่ีถูกตอ้ง โดย
จะวางหลกัเกณฑ์ขั้นต ่าในการเลือกใชเ้ทคโนโลยีการก าจดัขยะและแนวทางการบริหารจดัการขยะ
ของมลรัฐต่าง ๆ เช่น ก าหนดมาตรการเพื่อก ากบัดูแลสถานท่ีท้ิงขยะของชุมชน (Municipal Solid 
Waste Landfills : MSWLFs) สถานท่ีตั้ง (Location) การด าเนินการ (Operation) การออกแบบ 
(Design) การตรวจวดัคุณภาพน ้ าใตดิ้น (Ground Water Monitoring) แผนการบ าบดั การแกไ้ข
เยียวยาเม่ือมีอุบติัเหตุการร่ัวไหล (Corrective Action) แผนการเลิกหรือปิดสถานท่ีก าจดัขยะ และ
การด าเนินการหลงัการเลิกหรือปิดสถานท่ีก าจดัขยะดงักล่าว (Closure and Post-Closure) หรือการ
ก าหนดหลกัประกนัทางการเงิน (Financial Assurance) เป็นตน้ ในทางปฏิบติัพบวา่ หลายมลรัฐได้
น ามาตรฐานท่ี EPA ก าหนดไปปรับใช้เป็นแผนการบริหารจดัการขยะของมลรัฐ ส าหรับมลรัฐท่ี
ตอ้งการสร้างหรือมีสถานท่ีก าจดัขยะชุมชนตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก EPA ด้วย ซ่ึงในทาง
ปฏิบติั RCRA สนับสนุนให้มลรัฐเป็นผูรั้บผิดชอบก ากบัดูแล เป็นผูอ้อกใบอนุญาตในการสร้าง
สถานท่ีก าจดัขยะชุมชน โดยมลรัฐตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่มาตรฐานของมลรัฐในการก ากบัดูแลสถานท่ี
ก าจดัขยะชุมชนนั้นเป็นไปตามมาตรฐานท่ีสหรัฐ (Federal) ก าหนด หรือเป็นมาตรฐานท่ีสูงกวา่ได ้

(2)  การบริหารจดัการขยะอนัตราย (Hazardous Waste) 
การบริหารจดัการขยะอนัตราย (RCRA SUBCHAPER III) ก าหนดเร่ืองแผนการก าจดั

ขยะอนัตราย (Hazardous Waste Management) หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการก าจดัขยะ
อนัตรายตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การขนส่ง การท าลายขยะอนัตรายดงักล่าว โดยก าหนดประเภทหรือ
ชนิดขยะท่ีเป็น “ขยะอนัตราย” และก าหนดหน้าท่ีท่ีผูค้รอบครองขยะอนัตรายตอ้งด าเนินการใน
ขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การขนส่ง การบ าบดั การเก็บรักษา และการก าจดัขยะอนัตราย ส าหรับมลรัฐท่ี
ตอ้งการก ากบัดูแลขยะอนัตรายเองหรือท่ีเรียกว่า “Authorized State” ตอ้งท าแผนเพื่อเสนอความ
เห็นชอบมายงั EPA เพื่อขอเป็นผูก้  ากับออกใบอนุญาตในการบริหารขยะอนัตราย โดยต้องยื่น
เอกสาร อาทิ หนังสือขอเป็นผูก้  ากบัดูแลจดัการวสัดุอนัตรายจากผูว้่าการรัฐ รายละเอียดเก่ียวกบั
แผนการก ากับดูแลขยะอันตรายของมลรัฐ หนังสือรับรองของทนายความประจ ามลรัฐถึงข้อ
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะอนัตรายในมลรัฐ บนัทึกขอ้ตกลงว่ามลรัฐจะด าเนินการ
ตาม Subchapter III Hazardous Waste Regulation ส าเนากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเอกสารแสดง 
                                                           

108 แหล่งเดิม. 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน กรณี EPA ตรวจสอบแล้วพบว่ามลรัฐดงักล่าวสามารถรับผิดชอบ
ด าเนินการแทนสหรัฐใน Subchapter III ได้ก็จะให้มลรัฐนั้นเป็นผูก้  ากบัดูแลเร่ืองขยะอนัตราย 
ตาม Subchapter III เรียกวา่ Final Authorization แต่หากมลรัฐใดยงัไม่มีความพร้อม EPA อาจให้มลรัฐ
นั้นเป็นเพียง Interim Authorization โดยมลรัฐสามารถก ากบัดูแลขยะอนัตรายภายในมลรัฐได ้
ไปพลางก่อน แต่มลรัฐมีหน้าท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขแผนการบริหารจดัการขยะอนัตรายให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกฎหมายระดบัสหรัฐก าหนดต่อไป 

(3) การบริหารจดัการขยะเทคโนโลยี 
การบริหารจดัการขยะเทคโนโลยี ภายใต้ RCRA SUBCHAPTER III ก าหนดให้ Solid 

Waste เป็น Hazardous waste หาก Solid Waste ดงักล่าวมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ ท าให ้
ติดไฟ (Ignitability) ท าให้เกิดการกดักร่อน (Corrosivity) ท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมี (Reactivity) หรือ
ท าให้เกิดพิษ (Toxicity) ซ่ึงกรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้านั้นมีอุปกรณ์
บางอย่างไดถู้กจดัเป็นวตัถุอนัตราย เช่น Cathode Ray Tube (CRT) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ในส่วนของ
จอภาพในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโทรทศัน์นั้นได้จดัเป็นขยะอนัตราย โดยมีมาตรการการก ากบั
ดูแล สรุปได ้ดงัน้ี  

(3.1) กรณีขยะอนัตราย (Cathode Ray Tube : CRT) จากบา้นเรือนนั้น ไดรั้บ
การยกเวน้จากการบริหารจดัการขยะอนัตรายตามท่ี  RCRA ก าหนด (40 CFR 261.4(b)(1)) ดงันั้น  
ผูทิ้้งขยะท่ีมี CRT เช่น จอคอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ ไปท่ีสถานท่ีหรือผูร้วบรวมขยะ (Collector) เพื่อ
น ากลับมาใช้ใหม่ หรือเพื่อก าจัดท าลายจะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม RCRA ซ่ึงรวมถึง 
ผูร้วบรวมขยะ (Collector) ผูน้ าขยะเพื่อกลับมาผลิตใหม่ (Recycles) และผูก้  าจดัท าลายขยะ 
(Disposers) จากบา้นเรือนก็ไม่ตอ้งปฏิบติัตาม RCRA ดว้ย 

(3.2) กรณีผูก่้อขยะอนัตรายซ่ึงรวมถึง CRT ท่ีไม่ได้มาจากบ้านเรือน (Non-
resident generators) พิจารณาไดเ้ป็น 3 กรณี ไดแ้ก่ 
   (3.2.1) ผูก่้อขยะอนัตรายนอ้ยกว่า 100 กิโลกรัม (Conditionally Exempt 
Small Quantity Generator (CESQGs)) ต่อเดือน ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตาม RCRA สามารถท่ี
จะส่งขยะอนัตรายไปยงัสถานท่ีฝังกลบชุมชน (Municipal Solid Waste Landfill) หรือสถานท่ีอ่ืนท่ี
ได้รับอนุญาตให้เป็นสถานท่ีก าจดัขยะอุตสาหกรรมหรือขยะท่ีไม่ใช่ขยะอนัตรายได้ (40 CFR 
261.5) 
 (3.2.2) ผูก่้อขยะอนัตรายมากกวา่ 100 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1000 กิโลกรัม 
ต่อเดือน (Small quantity generators) ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบริหารจดัการขยะอนัตรายตามท่ี 
RCRA ก าหนด แต่อาจมีขอ้ลดหยอ่นบางประการ (40 CFR 262.34) 
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(3.2.3) ผูก่้อขยะอนัตรายมากกวา่ 1000 กิโลกรัมต่อเดือน(Large quantity 
generators) ตอ้งปฏิบติัตามท่ี RCRA ก าหนด โดยตอ้งมีการแจง้รายละเอียดของขยะอนัตราย และ
ตอ้งส่งไปบ าบดั ก าจดัท าลายเฉพาะสถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นสถานท่ีก าจดัขยะอนัตรายเท่านั้น 
(40 CFR /262.34) 

(4) การบริหารจดัการขยะเทคโนโลยขีอง RCRA กบัมาตรการอ่ืน 
กฎหมาย RCRA ไม่ไดก้  าหนดกลไกเก่ียวกบัการก าจดัขยะเทคโนโลยีไวโ้ดยเฉพาะ แต่

จะมีมาตรการอ่ืนในการก าหนดเร่ือง การน าวสัดุใช้แล้วมาผลิตใหม่ (Recycle) เป็นการทัว่ไปใน 
RCRA เช่น  

(4.1) EPA ก าหนดแนวทางให้รัฐบาลสหรัฐซ้ือวสัดุท่ีมีส่วนประกอบของวสัดุ
ใชแ้ลว้ (Comprehensive Procurement Guidelines และ Recovered Materials Advisory Notices) 
โดยหน่วยงานของรัฐ เช่น หน่วยงานของสหรัฐ (Federal Government Departments of Agencies) 
หน่วยงานของรัฐบาลมลรัฐ หน่วยงานปกครองระดบัทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บงบประมาณจากสหรัฐ หรือผู ้
เขา้ท าสัญญากบัรัฐบาลในโครงการท่ีไดรั้บงบประมาณจากสหรัฐ ในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ดว้ยเงิน
งบประมาณของสหรัฐตอ้งปฏิบติัตามแนวทางการจดัซ้ือดงักล่าว 

(4.2) ก าหนดให ้Secretary of Commerce มีหนา้ท่ีพฒันาตลาดสินคา้ท่ีท ามาจาก
วสัดุใช้แล้ว อาทิ ให้จดัให้มีขอ้มูลวสัดุใช้แล้วและขอ้มูลตลาดส าหรับวสัดุใช้แล้ว ให้ค  าแนะน า
เก่ียวกบัการใชว้สัดุใชแ้ลว้ในการผลิตแทนการใชว้สัดุผลิตใหม่ เป็นตน้ 

(4.3) EPA ก าหนดแผนการลดขยะแห่งชาติ (Waste Minimization National 
Plan) โดยแผนดงักล่าวก าหนดใหมี้การลดขยะท่ีเป็นอนัตรายลงอยา่งนอ้ย ร้อยละ 25 ภายในปี ค.ศ. 
2000 และร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2005 และเนน้ให้มีการลดการผลิตขยะ และการน าวสัดุใชแ้ลว้
กลบัไปผลิตใหม่แทนการท าลายขยะเพื่อป้องกนัมิให้เกิดการปล่อยสารเคมีจากแหล่งหน่ึงไปอีก
แหล่งหน่ึงแทน 

(4.4) ช่วยเหลือรัฐ (State) และราชการส่วนทอ้งถ่ิน (Local Government) ใน
การพฒันาระบบการลดขยะและการน าวสัดุใชแ้ลว้กลบัไปผลิตใหม่ 

(4.5) โครงการ Wastewise EPA รณรงค์ให้ภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม
โครงการดงักล่าว โดยให้ผูเ้ขา้ร่วมก าหนดเป้าหมาย 3 ประการ ไดแ้ก่ การลดขยะ การรวบรวมขยะ
ท่ีสามารถน ามาผลิตใหม่ และการซ้ือหรือผลิตจากวสัดุใชแ้ลว้มาผลิตใหม่ หากผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถปฏิบติัไดก้็จะไดรั้บการประกาศในหนงัสือพิมพห์รือเอกสารของ EPA เพื่อเป็นการช่ืนชม
ใหส้าธารณะทราบ 
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(4.6) Job Through Recycling Program โดย EPA จะสนับสนุนเงิน 1 ล้าน
ดอลลาร์ทุกปีให้มลรัฐเพื่อช่วยเหลือโครงการท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการน าวสัดุใช้แลว้มาผลิตใหม่ 
เพื่อเป็นการสนบัสนุนใหมี้การพฒันาตลาดดงักล่าว 

(4.7) Unit Pricing หรือเรียกอีกอยา่งวา่ Pay as you throw system ซ่ึงก าหนดให้
ผูบ้ริโภคจ่ายค่าจดัเก็บขยะและค่าก าจดัขยะตามจ านวนขยะท่ีมีการทิ้ง เช่น ก าหนดใหป้ระชาชนตาม
บา้นเรือนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัเก็บขยะตามขนาดถุงหรือถงัขยะ โดย EPA  มีหน้าท่ีให้
ความรู้กบัชุมชนในประโยชน์ของเร่ือง Unit Pricing เพื่อสนบัสนุนใหชุ้มชนใชร้ะบบดงักล่าว 

3) องคก์รท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศสหรัฐอเมริกา 
กฎหมายวา่ดว้ยการบริหารจดัการขยะ หรือ The Resource Conservation and Recovery 

Act of 1976 (RCRA) ไดก้  าหนดให้มีการจดัตั้งส านกังานบริหารจดัการขยะ หรือ Solid Waste 
Office ข้ึนเพื่อบริหารจดัการปัญหาขยะทัว่ประเทศ โดยเป็นหน่วยงานภายใตส้ังกดัหน่วยงานของ
รัฐท่ีเป็นองคก์รอิสระ เรียกวา่ Environmental Protection Agency : EPA  

EPA (Environmental Protection Agency) เป็นองค์กรอิสระไม่สังกดักระทรวงใด 
บริหารงานข้ึนตรงต่อประธานาธิบดี โดยมีหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกวา่ “Administrator” ซ่ึงไดรั้บ
แต่งตั้งโดยตรงจากประธานาธิบดี มีหนา้ท่ีด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด และเป็นผูก้  ากบัดูแล
และก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ EPA โดย
หน่วยงานภายใตก้ารก ากบัของ EPA จะแยกเป็นส านกังานต่าง ๆ เช่น ส านกัควบคุมคุณภาพน ้ า 
(Water Quality Office) ส านกัควบคุมคุณภาพอากาศ (Air Pollution Control Office) ส านกัสารก าจดั
ศตัรูพืช (Pesticide Office) ส านกังานบริหารจดัการขยะ (Solid Waste Office) เป็นตน้ 

EPA เป็นหน่วยงานท่ีไม่เพียงแต่เป็นผูรั้กษาการตามกฎหมาย RCRA เท่านั้น EPA  
ยงัเป็นผูรั้กษาการตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัอีกหลายฉบบั เช่น Clean Air Act, Clean Water 
Act เป็นตน้ EPA จะมีสาขาตามภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมประมาณ 10 แห่ง โดย 
แต่ละแห่งจะครอบคลุมพื้นท่ีหลายมลรัฐเพื่อก ากบัดูแลการบริหารงานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

บทบาทและหน้าท่ีของ EPA ภายใตก้ฎหมายการบริหารจดัการขยะ The Resource 
Conservation and Recovery Act of 1976 (RCRA) 

RCRA ก าหนดให้ EPA จดัตั้งหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการขยะเรียกวา่ Office of Solid Waste ข้ึนอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ EPA โดยมีหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกว่า Assistant Administrator of the Environmental Protection Agency เป็น
ผูรั้บผิดชอบด าเนินการตามท่ีกฎหมาย RCRA ก าหนด ส่วน Administrator ซ่ึงเป็นหัวหน้า
หน่วยงานมีหนา้ท่ี ดงัน้ี  
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1. จดัท ารายงานประจ าปี (Annual Report) เพื่อรายงานผลการด าเนินการตามท่ี
กฎหมายก าหนดแก่รัฐสภา โดยในรายงานประจ าปีให้ประกอบดว้ย  แผนการด าเนินการหรือ
วตัถุประสงคโ์ครงการ และผลสัมฤทธ์ิของแผนการด าเนินการหรือโครงการดงักล่าวในปีท่ีผา่นมา 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการขยะ  ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการขยะ  และโครงการหรือแผนการด าเนินงานในอนาคตซ่ึง
เก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะ 

2. ออกกฎหมาย ระเบียบ เพื่อด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด อาทิ ก าหนดประเภท
ขยะท่ีเป็นอนัตราย หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลการผลิต การขนส่ง การท าลายขยะและขยะอนัตราย 
ก าหนดเกณฑก์ารก ากบัดูแลสถานท่ีก าจดัขยะ เป็นตน้ 

3. ท าการศึกษาวจิยัโครงการเก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะ 
4. ใหค้วามช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการจดัท าแผนการบริหารจดัการขยะทัว่ไป 

และขยะอนัตราย 
5. ประสานการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะกบัหน่วยงานอ่ืนของรัฐเพื่อ

ลดขั้นตอนการท างานท่ีซ ้ าซอ้น 
6. จดัท าแนวทางการบริหารจดัการขยะ (Guidelines for Solid Waste Management) ใน

ระดบัสหรัฐ มลรัฐ และหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน อาทิ มาตรฐานของสถานท่ีท้ิงขยะแบบ 
เปิดโล่ง (Open dumping) ส าหรับขยะทัว่ไปและขยะอนัตราย แนวทางการบริหารจดัการขยะเพื่อ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพน ้าใตดิ้น น ้าบนดิน อากาศ และทศันียภาพของเมือง 

นอกจากน้ี ยงัมีองคก์รอ่ืนภายใต ้RCRA ไดแ้ก่ 
1. Interagency Coordinating Committee เป็นคณะกรรมการเพื่อประสานการ

ด าเนินงานเก่ียวกบัการด าเนินการเพื่อการสงวนรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรในระดบัสหรัฐ (Federal 
Resource Conservation and Recovery Activities) อนัเก่ียวเน่ืองกบัการบริหารจดัการขยะรวมกนั
ระหวา่ง EPA Department of Energy Department of Commerce และหน่วยงานอ่ืนในระดบัสหรัฐท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการบริหารจดัการขยะ โดยมี Administrator เป็นประธานคณะกรรมการ และก าหนด
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้ขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการน้ีได ้ คณะกรรมการมีหนา้ท่ีเก่ียวกบั
การด าเนินการเพื่อสงวนรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากร อาทิ การวิจยัโครงการเพื่อการประหยดัพลงังาน 
และทรัพยากร การน าขยะเพื่อการน ากลบัมาผลิตใหม่ การช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค และการเงินแก่ 
มลรัฐ และหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
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2. Resource Recovery and Conservation Panels กฎหมายก าหนดให้Administrator จดั
ให้มีทีมงานซ่ึงประกอบดว้ย พนกังานในระดบัสหรัฐ มลรัฐ และหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน หรือ 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีมีความช านาญในเร่ืองของเทคนิค การตลาด การเงิน การบริหารจดัการองคก์ร เพื่อให้
ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐทั้งในระดบัสหรัฐ มลรัฐ และหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินตามท่ี
ไดรั้บการร้องขอในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะ การฟ้ืนฟูและสงวนรักษาทรัพยากร 
โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 

3. Office of Ombudsman กฎหมายก าหนดให้จดัตั้งส านกังานเพื่อรับการร้องเรียน
เรียกว่า Office of Administrator Ombudsman ข้ึนเพื่อให้มีหน้าท่ีรับขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการ
ด าเนินการภายใตก้ฎหมายน้ี และมีหน้าท่ีให้ค  าแนะน าการด าเนินการใดเก่ียวกบัการร้องเรียน
ดงักล่าวแก่ Administrator โดยเป็นส านกังานชัว่คราวในระยะเร่ิมตน้ของการบงัคบัใช้กฎหมาย 
RCRA และมีระยะเวลาด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น (ประมาณ 5 ปี นบัแต่กฎหมายมีผล
ใชบ้งัคบั) 
 3.2.2  สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

1)  สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นอีกประเทศอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีเคยประสบผลกระทบ

ดา้นส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม อนัเป็นผลมาจากการขยายตวัดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพื่อการ
พฒันาภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 รัฐจึงมีบทบาทส าคญัในการจดัหามาตรการจดัการอย่างเป็น
รูปธรรม โดยออกกฎหมายมาบงัคบัใชเ้พื่อเยียวยา แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา
เยอรมนีไดรั้บการจดัพื้นท่ีในการดูแลส่ิงแวดลอ้มใหม่109 โดยใช้พื้นท่ีซ่ึงมีการปล่อยของเสียจาก
ประชาชนกบัในแง่ของการก าจดั โดยพยายามเคร่งครัดในการด าเนินการจากการบงัคบัใชก้ฎหมาย
พิเศษเก่ียวกบัการฝังกลบและการเผาในท่ีโล่ง โดยพิจารณาเห็นวา่การฝังกลบเป็นแกไ้ขปัญหาท่ีแย ่
และจะส่งผลตามมาให้ตอ้งด าเนินการแก้ไขใหม่อีก หากจะฝังกลบตอ้งมีกระบวนการท่ีจะตอ้ง
ก่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ปลอดภยัท่ีสุด เช่น มีการลดระดบัความเป็นพิษทางสารอินทรียล์ง มีการ
ก าจดัโลหะหนกั ตลอดจนการไม่เป็นพิษต่ออากาศ เป็นตน้ ซ่ึงเยอรมนีตั้งเป้าไวใ้นปี ค.ศ. 2020 การ
ฝังกลบจะเป็นวิธีการก าจดัขยะท่ีใช้น้อยท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัขยะอิเลคทรอนิคส์ และจะ
พฒันาการหมุนเวยีนกลบัมาใช ้(Recycle)ใหม้ากท่ีสุด 

                                                           
109 จาก การควบคุมและก าจัดขยะเทคโนโลยีของประเทศเยอรมนี, โดย ฐนนัดร์ศกัด์ิ บวรนนัทกลุ, 2548, 

รายงานการศึกษาวจิยั, คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล.  
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2) กฎหมายการจดัการขยะมูลฝอยของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี110 
ยคุใหม่ของการบริหารจดัการของเสียในเยอรมนีเร่ิมข้ึนในปี ค.ศ. 1970 โดยเร่ิมจากการ

ไม่อนุญาตให้มีการน าเอาของเสียไปเททิ้ง (dump waste) และด าเนินไปพร้อมกบัการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานในการก าจดัของเสีย (Waste Disposal Infrastructure) ก่อนปี ค.ศ. 1972 นั้น  
การบริหารจดัการของเสียทุกชนิดของเยอรมนีโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร 
ท่ีมีอ านาจในทอ้งถ่ิน เช่น เทศบาล เป็นตน้ แต่หลงัจากปี ค.ศ. 1972 เป็นตน้มา รัฐสภาของเยอรมนี
ไดผ้า่นกฎหมายท่ีใหมี้การประมวลเศษของเสียข้ึน และถือวา่เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการของเสียเป็นฉบบัแรกของยโุรป คือ The Safe Disposal of Waste Act.1992  

ในปี ค.ศ. 1982 สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไดผ้า่นกฎหมายการจดัการขยะแห่งชาติซ่ึง
นบัเป็นกฎหมายส่ิงแวดลอ้มฉบบัแรก ท่ีมีพื้นฐานเก่ียวกบัการให้ “ผูท่ี้ก่อให้เกิดมลพิษตอ้งจ่ายเงิน” 
โดยเป็นมาตรฐานบงัคบัใช้ส าหรับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การจดัการ ป่าไม  ้ และ
สาธารณูปโภค ขณะเดียวกนัรัฐไดผ้ลกัดนักฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบเพื่อให้
ครอบคลุมการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการ
ปล่อยของเสีย ค.ศ. 1974 กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการปล่อยของเสียสู่แหล่งน ้ า (ส าหรับภาค
ครัวเรือน) ค.ศ. 1983 เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม แนวทางการปฏิบติัหรือการบริหารจดัการของเสียตาม
กฎหมาย The Safe Disposal of Waste Act.1992 ไดเ้นน้ไปในเร่ือง การจดัหาท่ีก าจดัของเสียท่ีมี
ความปลอดภยัเป็นหลกั จึงท าให้ละเลยประเด็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการในดา้นของการป้องกนั
และการฟ้ืนฟูหรือการน ากลบัมาใชใ้หม่ (waste prevention and recovery)  

ดงันั้น ในปี ค.ศ. 1986 จึงไดมี้การตรากฎหมายการบริหารจดัการของเสียข้ึนมาบงัคบั
ใชใ้หม่คือ The Waste Avoidance and Management Act. 1986 กฎหมายฉบบัน้ีไดข้ยายขอบเขต 
ของการบริหารจดัการของเสียของเยอรมนีให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกนัก็มุ่งในดา้น
นโยบายการหลีกเล่ียงของเสีย และการฟ้ืนฟูหรือการน ากลบัมาใชใ้หม่ ท่ีส าคญัคือ น าเอาหลกัการ 
“The Hierachy of Avoidance Recycling Disposal” ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของนโยบายการบริหาร
จดัการของเสียมาใช ้ทั้งน้ี ก่อนการประกาศใชก้ฎหมายการจดัการขยะมูลฝอย รัฐบาลเยอรมนีไดมี้
การจดัท าหลกัการการจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเรียกว่า “หลกัการคุม้ครองคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม” (Protection of man and the environment) ซ่ึงมีหลกัการ ดงัน้ี  

                                                           
110 จาก พัฒนาการด้านการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 2555, โดย สมสกุล 

ลิขนะจุล, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2556, จาก 
http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/admin_souvanee/ewt_dl_link.php?nid=229&filename=research  
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(1) การใชท้รัพยากรธรรมชาติหมุนเวียน (Renewable natural resources) จะตอ้งจ ากดั
ปริมาณการใชใ้หส้มดุลกบัความสามารถในการเกิดใหม่ของทรัพยากรประเภทนั้น ๆ  

(2) การใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้หมดไป  (Non-renewable natural resources) 
เช่น แร่ เช้ือเพลิง ฟอสซิล จะตอ้งจ ากดัขอบเขตเท่าท่ีสามารถหาวสัดุหรือแหล่งพลงังานอ่ืน ๆ มา
ทดแทนได ้เป็นตน้ 

(3) การปลดปล่อยของ เ สียในรูปของสสารหรือพลังงานจะต้องไม่ เ กินขีด
ความสามารถของระบบนิเวศท่ีจะรองรับ 

จากหลกัการดงักล่าว รัฐบาลเยอรมนียงัไดอ้อกกฎหมายส่งเสริมการจดัการขยะมูลฝอย
แบบปิดวง และการก าจดัท่ีมีประสิทธิภาพ (Act for Promoting Closed Substance Cycle Waste 
Management And Ensuring Environment Compatible Waste Disposal) โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั ๆ 
2 ประการ คือ ประการแรก การควบคุมการเกิดขยะมูลฝอย โดยให้ความส าคญักบัการลดปริมาณ
และความเป็นมลพิษของขยะมูลฝอย ประการท่ีสอง การน ากลบัมาใชซ้ ้ า น ากลบัมาใชใ้หม่ในสภาพ
ของวสัดุก่อนแลว้น าเอาพลงังานกลบัมาใชป้ระโยชน์ (Energy recovery)  

ในปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) รัฐบาลไดเ้ปล่ียนมาตรการจดัการโดยเน้นพฒันาการ
จดัการขยะหรือของเสียในประเทศให้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของการหมุนเวียนท่ีก่อให้เกิดผลทาง
เศรษฐกิจ โดยแบ่งสัดส่วนการจดัการขยะออกเป็น 3 ส่วน คือ การหลีกเล่ียง การน ากลบัมาใชใ้หม่ 
และการจดัการอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามรัฐธรรมนูญ หรือ กฎหมายพื้นฐานซ่ึงระบุวา่ 
“รัฐมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปกป้องพื้นฐานในการด ารงชีวิตตามธรรมชาติส าหรับคนรุ่นต่อไป 
ภายใตก้รอบกฎหมายรัฐธรรมนูญในการออกกฎหมายและมาตรการตามกฎหมาย  รวมถึงสิทธิตาม
อ านาจบริหารและนิติบญัญติั” การเปล่ียนแปลงดังกล่าวนับว่าเป็นจุดเปล่ียนส าคญัอีกคร้ังหน่ึง 
ของเยอรมนี จากเดิมเพียงแค่จดัการขยะหรือของเสียในประเทศ พฒันามาเป็นการหมุนเวียนท่ี
ก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจ ซ่ึงตอ้งอาศยัตวัแปรส าคญัคือ ภาคประชาชน เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
กระบวนการพฒันาของรัฐ และเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มจากตน้เหตุ  

ปัจจุบนัสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจึงได้มีแบ่งการจดัการของเสียในภาคประชาชน
ออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยสรุป111 ดงัน้ี  

1. ถงัขยะสีน ้าตาล ส าหรับขยะชีวภาพ เศษอาหาร  
2. ถงัขยะสีเหลือง ส าหรับขยะประเภทบรรจุภณัฑ ์ 
3. ถงัขยะสีเทา ส าหรับขยะอนัตราย  
4. ถงัขยะสีฟ้า ส าหรับขยะประเภทกระดาษ ลงั  

                                                           
111 พัฒนาการด้านการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี. แหล่งเดิม. 
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5. ถงัขยะส าหรับแกว้ แบ่งตามสีต่าง ๆ ส าหรับสีเขียว สีใส สีน ้าตาล และอ่ืน ๆ  
ส าหรับรัฐบาลทอ้งถ่ินท าหนา้ท่ีเป็นผูก้  ากบัดูแลดา้นการคดัแยกขยะตามประเภทขา้งตน้ 

แลว้จึงน าไปจดัการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  
นอกจากน้ี รัฐบาลสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไดแ้บ่งสายการจดัการขยะท่ีสามารถน า

กลบัมาใชใ้หม่ไดเ้ป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี เศษแบตเตอร่ี เศษพาหนะ เศษแกว้ เศษไม ้น ้ ามนัเก่า เศษ
กระดาษ เศษขยะจากการก่อสร้าง หรือเศษจากการขุด ขยะชีวภาพ ขยะจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ 
ขยะอนัตราย ตะกอนน ้ าเสีย ขยะจ าพวก พีโอพี112 หรือพีซีบี113 ขยะจากภาคการผลิต ขยะปนเป้ือน
สารปรอท ขยะชุมชน ขยะจากภาคอุตสาหกรรม และขยะบรรจุภณัฑ ์ 

ปัจจุบนัการจดัการขยะซ่ึงรัฐบาลสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใชมี้ 5 มาตรการ ไดแ้ก่ 1) 
การน ากลบัมาใช้ใหม่ 2) การหมกั 3) การเผา 4) การจดัการทางชีววิทยาโดยเคร่ืองจกัร และ 
5) การฝังกลบ  

ดา้นการบญัญติักฎหมาย ปัจจุบนัสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการขยะทั้งส้ิน 4 ระดบั ดงัน้ี  

1. ระดบัประเทศ ไดแ้ก่ 
1.1 กรอบขอ้ก าหนดตามสหภาพยุโรป และกฎหมายรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการน าไป

ปฏิบติัของรูปแบบถงัรีไซเคิล  
1.2 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บญัญติัวา่ดว้ยการฝังกลบ  

                                                           
112 พีโอพี เป็นช่ือเรียกกลุ่มสารอินทรีย ์12 ชนิดท่ีมีผลของความเป็นมลพิษระยะยาว POP ย่อมาจาก 

Persistent Organic Pollutant  ส่วนใหญ่เป็นปราบพืช หรือเป็นผลพลอยไดท่ี้ไม่ไดต้ั้งใจจากการเผาไหม ้จาก
อุตสาหกรรม หรือจากเคร่ืองยนตดี์เซล ซ่ึงท าอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพท่ีเก่ียวโยงกบัการสืบพนัธ์ุและ
มะเร็ง สารกลุ่มน้ีมีพิษ และความเสถียรไม่ถูกยอ่ยสลายในธรรมชาติไดโ้ดยง่ายจึงมีโอกาสหลุดเขา้ไปสะสมใน
ห่วงโซ่อาหารไดม้าก ทั้งน้ี มีความพยายามในระดบัสากลของประเทศต่าง ๆ ท่ีจะหาขอ้ตกลงในการลดทั้งการ
ผลิตและการใชส้ารเหล่านั้น ไดแ้ก่ อลัดริน คลอร์เดน ดีดีที ดีลดริน เอนดริน เฮพตาคลอร์ เฮกซาคลอร์โรเบนซีน  
ไมเร็กซ์ และท็อกซาฟีน อีก 3 ตวั จากอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ พีซีบี ไดออกซิน และฟิวเรน ในสหรัฐอเมริกาไดเ้ลิกใช้
สารปราบศตัรูพืชทั้งหมดน้ีแลว้และไดห้า้มการผลิตพีซีบี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521  

113 พีซีบี เป็นสารมีคุณสมบติัน าความร้อนสม ่าเสมอ และคงท่ี เฉ่ือยต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ และ
ไม่ท าปฏิกิริยากบักรด ด่าง หรือสารเคมีอ่ืน ๆ และเป็นฉนวนไฟฟ้าท่ีดี ส่วนใหญ่น ามาใชใ้นอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น หมอ้แปลงไฟฟ้า ตวัเก็บประจุไฟฟ้า ป้ัมสุญญากาศ น ้ ามนัหล่อล่ืน สารเคมีป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืชและสัตว ์สี กาว สารกนัร่ัวซึม และพลาสติก ประมาณ ปี พ.ศ. 2513 ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งประเทศท่ีพฒันาแลว้เร่ิมตระหนักถึงผลกระทบในเชิงลบของพีซีบีท่ีมีต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม จึงไดเ้ร่ิมประกาศหา้มการผลิตและส่งออก 
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1.3 กฎหมายวา่ดว้ยการน าขยะชีวภาพกลบัมาใชใ้หม่  
1.4 ขอ้บญัญติัวา่ดว้ยตะกอนของเสีย  
1.5 ค าตดัสินของศาลปกครองสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เม่ือวนัท่ี 14 เมษายน 

พ.ศ. 2548 วา่ดว้ยการถมท่ีดินก่อสร้างดว้ยขยะ  
1.6  กฎหมายท่ีแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ท่ี เข้าข่าย 

ของเสียประเภทแบตเตอร่ี และหมอ้แปลง  
2. ระดบัสหภาพยโุรป ไดแ้ก่ 

2.1 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหภาพยโุรป ซ่ึงประกอบดว้ยระเบียบต่าง ๆ อีก 9 ฉบบั 
ไดแ้ก่ กรอบหลกัการว่าดว้ยขยะ ระเบียบว่าดว้ยการจดัการขยะ หลกัการจดัการรถยนต์ใช้แลว้ 
หลกัการวา่ดว้ยน ้ามนัใชแ้ลว้ หลกัการวา่ดว้ยการฝังกลบ หลกัการวา่ดว้ยบรรจุภณัฑ์ แนวทางวา่การ
ตีความตามเจตนารมณ์ในการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพสูตรอาร์ 1 การก าจดัขยะจ าพวก พีซีบี 
พีซีที และหลกัการวา่ดว้ยตะกอนของเสีย  

2.2 ขยะชีวภาพตามกฎหมายสหภาพยโุรป  
2.3 ค าสั่งสภา วนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2529 วา่ดว้ยการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อผนืดินในดา้นการใชต้ะกอนของเสียในภาคเกษตรกรรม  
2.4 ค าสั่งเลขท่ี 2008/98/EG แห่งสภายโุรป และคณะกรรมาธิการเก่ียวกบัขยะ และ

ยกร่างกฎหมายเฉพาะ  
2.5 รัฐธรรมนูญสหภาพยโุรป –ระเบียบสถิติขยะ เลขท่ี 2150/EG 
2.6 ยทุธศาสตร์การหลีกเล่ียงขยะและการน ากลบัมาใชใ้หม่  
2.7 ค าสั่งเลขท่ี 1999/31/EG  
2.8 รัฐธรรมนูญสหภาพยุโรป – หลกัเกณฑ์ว่าดว้ยขยะจากการท าเหมือง เลขท่ี 

2006/21/EG (มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2549)  
3. ระดบัระหวา่งประเทศ คือ สาระส าคญัวา่ดว้ยเร่ืองของพิธีสารเกียวโต 
4. ค าพิพากษาท่ีส าคญัของศาลยุโรป และศาลเยอรมนี วา่ดว้ยเร่ืองการจดัการขยะ เช่น 

ค าพิพากษาของศาลยโุรป และค าตดัสินของศาลสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นตน้  
ทั้งน้ี นบัถึงปัจจุบนัเยอรมนีไดมี้พฒันาการดา้นกฎหมายส่ิงแวดล้อมมาแล้วทั้งส้ิน 

จ านวนกวา่ 259 ฉบบั แบ่งเป็น กฎหมาย 82 ฉบบั ขอ้บงัคบั 165 ฉบบั ขอ้ตกลง 7 ฉบบั และ
ประกาศ 4 ฉบบั ครอบคลุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 9 ประเด็น ไดแ้ก่  

1. การปกป้องส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป  
2. เศรษฐกิจหมุนเวยีนจากขยะ  
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3. กฎหมายเก่ียวกบัสารเคมี  
4. พลงังานทดแทน การปกป้องสภาพภูมิอากาศ  
5. การปกป้องน ้า  
6. การปกป้องผลกระทบจากมลภาวะ  
7. ความปลอดภยัดา้นนิวเคลียร์และการป้องกนักมัมนัตภาพรังสี  
8. การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและภูมิประเทศ  
9. อ่ืน ๆ 
ในช่วงปลายปีท่ีผา่นมา รัฐบาลเยอรมนีไดอ้อกประกาศกฎหมายใหม่วา่ดว้ยขยะ ซ่ึงจะมี

ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ส าหรับขยะประเภทต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ เพื่อให้สอดคลอ้งและ
ตอบสนองต่อการน ากลบัมาใชใ้หม่มากข้ึน ไดแ้ก่ การก าหนดให้ตน้ทางของขยะทุกประเภทตอ้ง
ประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดม้ากกวา่ร้อยละ 65 ให้ไดภ้ายในปี พ.ศ. 
2563 และร้อยละ 70 ส าหรับขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายได ้ ซ่ึงนบัวา่สูงกวา่มาตรฐานตามท่ีสหภาพ
ยโุรปก าหนดไว ้(สหภาพยุโรปก าหนดไวป้ระมาณร้อยละ 40 ส าหรับขยะเทคโนโลยี) และหากนบั
ถึงปัจจุบนั ขยะจ าพวกกระดาษ ลงั หรือแกว้ในเยอรมนีนั้นสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดท้ั้งหมดเป็น
ระยะเวลานานกวา่สามปี ส าหรับภาคเอกชนท่ีสนใจลงทุนดา้นการจดัการขยะนั้น ภาครัฐยงัให้การ
สนับสนุนด้านดอกเบ้ียอตัราต ่า และแหล่งลงทุนทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย จึงเห็นได้ว่า  
ความพยายามในการจดัการขยะระหว่างส่วนของภาครัฐและภาคนิติบญัญติัควบคู่กนัอย่างเป็น
ระบบ ท าให้ในปัจจุบนัเยอรมนีมีอตัราการน าขยะกลบัมาใชใ้หม่สูงท่ีสุดในโลก เช่น เศษจากการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 86 บรรจุภณัฑ ์ร้อยละ 81 และแบตเตอร่ี ร้อยละ 77 เป็นตน้ 

นอกจากน้ี สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนียงัมีบทบาทท่ีส าคญัอย่างยิ่งดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ในเวทีระดบัภูมิภาคยุโรป โดยเป็นแกนน าขบัเคล่ือนการพฒันาเพื่อยกระดบัมาตรฐานยุโรปให้
สูงข้ึนเป็นส่วนใหญ่ อาทิ รายงานความเห็นต่อคณะกรรมาธิการยุโรปในเร่ือง “ยุทธศาสตร์เฉพาะ
เร่ืองเก่ียวกบัการแยกขยะและการรีไซเคิล” ปี พ.ศ. 2547 โดยเสนอให้พิจารณาปรับแกไ้ขกฎหมาย
เก่ียวกบัขยะเดิมของยุโรปให้มีโครงสร้างท่ีแข็งแรงและครอบคลุมยิ่งข้ึนในประเด็นการสนบัสนุน
ให้มีการแยกประเภทของขยะ การตีมูลค่า หรือประเมินอตัราการน ากลบัมาใชใ้หม่ การห้ามการฝังกลบ 
และการจ ากดัการน าเขา้สารอนัตรายในขยะ เช่น แผงวงจร และโลหะหนกั เป็นตน้ เพื่อให้เกิด 
“มาตรฐานการน ากลบัมาใชใ้หม่” ข้ึนในสหภาพยุโรป รวมทั้งแนบรายงานและผลการปฏิบติัการ
รวมถึงกฎหมายดา้นการจดัการขยะต่าง ๆ ในประเทศเป็นตวัอยา่งดว้ย ภายหลงัจากการเสนอเร่ือง
ดงักล่าว คณะกรรมาธิการยุโรปไดมี้มติเห็นชอบการปรับใช้กฎหมายใหม่หลายฉบบัร่วมกนัซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจขยะ กล่าวคือ ประเทศสมาชิกมีหนา้ท่ีตอ้งกระตุน้ให้เกิดมาตรการการป้องกนั 
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การใชป้ระโยชน์ และการขจดัขยะ รวมถึงการจดัการขยะอนัตรายต่าง ๆ โดยการฝังกลบ การเผา
ขยะ หรือวธีิการอ่ืน นอกจากนั้น เตาเผาของประเทศสมาชิกทุกประเทศ ตอ้งมีการควบคุมการขนส่ง
ขยะ ทั้งการน าเขา้และการส่งออกในสหภาพยุโรป หรือระหว่างแต่ละประเทศสมาชิก โดยมีการ
ปรับขอ้บงัคบัภายในภูมิภาคใหม่ ไดแ้ก่  

1. ระเบียบวา่ดว้ยขยะ (75/442/EWG)  
2. ระเบียบวา่ดว้ยการจดัการขยะอนัตราย (91/689/ EWG) 
3. ระเบียบวา่ดว้ยการจดัการน ้ามนัท่ีใชแ้ลว้ (75/439/ EWG) 
4. ระเบียบวา่ดว้ยกากตะกอนจากน ้าเสีย (86/278/ EWG) 
5. ระเบียบวา่ดว้ยบรรจุภณัฑแ์ละขยะจากบรรจุภณัฑ ์(94/62/EG) 
6. ระเบียบวา่ดว้ยการฝังกลบ (1999/31/EG) 18 

3) องค์กรท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลการจัดการขยะมูลฝอยของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี114 

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประเทศท่ีสร้างปริมาณขยะจ านวนมหาศาลจาก
ภาคอุตสาหกรรมแต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นประเทศท่ีมีปริมาณขยะในครัวเรือนนอ้ยมากเม่ือเทียบกบั
สัดส่วนประชากร และเยอรมนีเป็นประเทศท่ีมีการจดัการกบัขยะและของเสียอยา่งเป็นระบบ โดย
อาศยัความร่วมมือและความรับผดิชอบ 3 ภาคส่วนหลกั อนัประกอบไปดว้ย ภาครัฐบาล กลุ่มผูผ้ลิต
และจ าหน่ายสินคา้ และประชาชนผูบ้ริโภค กล่าวคือ 

1. หน่วยงานภาครัฐ มีหนา้ท่ีก าหนดกฎหมายและนโยบายในการปฏิบติั รวมถึงควบคุม
ให้กฎหมายและนโยบายถูกด าเนินอยา่งเป็นรูปธรรมและมีความต่อเน่ือง โดยอาจจะมีทั้งกฎหมาย
ระดบัประเทศท่ีก าหนดเป็นขอ้ปฏิบติัส าหรับประชาชน และกฎหมายของแต่ละรัฐท่ีมีรายละเอียด
ย่อยต่างกันตามเง่ือนไขพื้นท่ี นอกจากน้ี ภาครัฐยงัมีหน้าท่ีก าหนดกฎหมายส าหรับผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ วา่ใชม้าตรการใดในการเลือกใชว้สัดุและกระบวนการผลิตท่ีเกิดขยะและมลพิษนอ้ย
ท่ีสุด และจ าเป็นจะตอ้งแสดงความรับผิดชอบอยา่งต่อเน่ือง แมว้า่สินคา้จะถูกจ าหน่ายไปแลว้ และ
ก าหนดให้เป็นไปตามมาตรการตอ้งเรียกคืนบรรจุภณัฑ์หลงัการใชง้าน และตอ้งออกแบบให้บรรจุ
ภณัฑย์อ่ยสลายไดง่้ายท่ีสุด 

                                                           
114 จาก สมดุลของการพัฒนาและการรักษาส่ิงแวดล้อม : เยอรมนี, จาก หนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดย ์ฉบบั

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554. 
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2. ผูผ้ลิตและจ าหน่าย มีหนา้ท่ีแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและมีความร่วมมือกนัใน
วงกวา้งเพื่อก าหนดเป็นกติกาสากล ซ่ึงท าให้ผูผ้ลิตรายย่อยหรือผูส่้งวตัถุดิบ จ าเป็นตอ้งให้ความ
ร่วมมือตาม และกลายเป็นเกณฑ์เง่ือนไขท่ีก าหนดทิศทางการตลาดในท่ีสุด  ท าให้รูปแบบสินคา้
และกระบวนการผลิตมีการใส่ใจกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

3. ประชาชนหรือผูบ้ริโภคนั้น ถือเป็นตวัแปรส าคญัท่ีสุดท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการ
จดัการเร่ืองขยะและของเสีย เพราะหากมีกฎหมายแต่ประชาชนยงัพยายามหลีกเล่ียงไปตามช่องโหว่
ของกฎหมาย หรือมีสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มแต่ประชาชนไม่ให้การสนบัสนุนความส าเร็จก็
ไม่สามารถเกิดข้ึนได ้ 

โดยสรุป สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไดมี้การจดัการขยะมูลฝอยหรือของเสียให้เป็นไป
ตามหลกัการรัฐธรรมนูญท่ีระบุวา่ “รัฐมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการปกป้องพื้นฐานในการด ารงชีวิต
ตามธรรมชาติส าหรับคนรุ่นต่อไป ภายใตก้รอบกฎหมายรัฐธรรมนูญในการออกกฎหมายและ
มาตรการตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิตามอ านาจบริหารและนิติบญัญติั” พฒันาเป็นการหมุนเวียน
หรือการน ากลบัมาใชซ้ ้ าท่ีก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจ โดยอาศยัความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคผูผ้ลิต
หรือผูป้ระกอบการ และท่ีส าคญัคืออาศยัความร่วมมือจากภาคประชาชน อนัท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มจากตน้เหตุ  
 3.2.3  ประเทศญ่ีปุ่น 

1)  สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศญ่ีปุ่น 
ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีจ  ากดัแต่มีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่น และประสบ

กบัปัญหาการจดัการขยะและของเสียอย่างรุนแรงในอดีตเน่ืองจากขาดแคลนสถานท่ีฝังกลบขยะ
และของเสีย เพราะแมเ้ทคโนโลยีจดัการขยะและของเสียจะกา้วหนา้เพียงไร แต่สุดทา้ยจะยงัเหลือ 
“กาก” ท่ีจะตอ้งน ามาฝังกลบในสถานท่ีส าหรับการฝังกลบต่อไป ในขณะเดียวกนัสถานท่ีจดัการ
ขยะและของเสียและฝังกลบกากนั้นเป็นส่ิงท่ีประชาชนไม่ประสงค์จะให้มีในเขตทอ้งท่ีของตน  
จนแอบมีการลกัลอบน าขยะและของเสียต่าง ๆ ไปทิ้งในทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ รวมทั้งการแอบน าไปทิ้ง
ทะเล และการทิ้งขยะอุตสาหกรรมไดก้ลายเป็นปัญหาใหญ่ข้ึนมาเม่ือบริษทัอุตสาหกรรมเคมียกัษ์
ใหญ่แห่งหน่ึงปล่อยน ้ าในกระบวนการผลิตท่ีเจือปนด้วยสารปรอทท้ิงลงไปในอ่าวมินะมะตะ 
จนท าให้ผูค้นจ านวนมากมีอาการวิกลจริตอยา่งอ่อน ๆ กรีดร้อง นยัน์ตาด าขยายกวา้งเล็กนอ้ย ล้ินแห้ง 
แต่ไม่พบสาเหตุของการผิดปกติ แขนขาเคล่ือนไหวล าบาก มีการกระตุกตวัแข็ง แขนขาบิดงออยา่ง
รุนแรง เพราะโรคน้ีแสดงผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง กวา่ท่ีจะมีการพิสูจน์ไดว้า่โรคน้ีเกิดจาก
สาเหตุใดก็ตอ้งใชเ้วลาหลายปีเน่ืองจากอิทธิพลของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงโรคน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลกใน
เวลาต่อมาในช่ือ “โรคมินะมะตะ” การคน้พบสาเหตุของโรคท าให้รัฐบาลญ่ีปุ่นตระหนักว่า 
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การจดัการขยะและของเสียและการรักษาความสะอาดท่ีสาธารณะนั้นเป็นปัญหาระดับชาติท่ี
ประชาชนทัว่ไป ผูป้ระกอบการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานของรัฐตอ้งร่วมมือกนั
แก้ไข และทางออกท่ีดีท่ีสุดมิใช่การก าจดัขยะ หากแต่ตอ้งใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่ามากท่ีสุด 
(efficient use) เพื่อให้เหลือขยะหรือของเสียน้อยท่ีสุด โดยรัฐบาลญ่ีปุ่นไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ของ
ประเทศว่าในท่ีสุดแลว้ญ่ีปุ่นตอ้งหลุดพน้จากการเป็นสังคมเศรษฐกิจท่ีมีขยะและของเสียจ านวน
มาก เพื่อเป็นสังคมท่ีมีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด115 

2)  กฎหมายการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศญ่ีปุ่น 
ประเทศญ่ีปุ่นมีระบบการบริหารจดัการขยะและของเสีย  โดยท่ีบทนิยามของค าว่า 

“waste” ใน Waste Management and Public Cleansing Act (Act No. 137 of 1970) อนัเป็นกฎหมาย
หลกัว่าดว้ยการบริหารจดัการขยะและของเสียของญ่ีปุ่นไดนิ้ยามให้ “waste” หมายถึง ขยะใน 
ความหมายอย่างแคบดว้ย ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงขอใชค้  าวา่ “ของเสีย” แทน “ขยะและของเสีย” ตาม
ประเภทของเสีย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการของเสียไดก้ าหนดมาตรฐานการจดัการ
ของเสีย อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และบทลงโทษไวช้ดัเจน โดยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารจดัการของเสียของประเทศญ่ีปุ่นมีหลายฉบบั แต่ท่ีส าคญั116 ไดแ้ก่ 

1. Waste Management and Public Cleansing Act (Act No. 137 of 1970) 
2. Enforcement Ordinance of Waste Management and Public Cleansing Act 

(Ordinance No. 300 of 1971) 
3. Act on Promotion of Effective Utilization of Resources (Act No. 48 of 1991) 
4. Basic Environment Act (Act No. 91 of 1993) 
5. Act on the Promotion of Sorted Collection and Recycling of Containers and 

Packaging (Act No.112 of 1995) 
6. The Basic Act for Establishing a Sound Material-Cycle Society (Act No. 110 of 

2000) 
ทั้งน้ี Waste Management and Public Cleansing Act (Act No. 137 of 1970) นั้นถือวา่

เป็นกฎหมายหลกัในการบริหารจดัการของเสียของประเทศญ่ีปุ่น  โดยในท่ีน้ีขอแบ่งการศึกษา
ออกเป็น ดงัน้ี  

                                                           
115 จาก การบริหารจัดการขยะและของเสียและการรักษาความสะอาดท่ีสาธารณะของประเทศญ่ีปุ่น, โดย 

วรรธน์มน สุกใส, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556, จาก www.pub-law.net  
116 แหล่งเดิม. 
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ก. การแบ่งประเภทของเสีย 
ก่อนการตรากฎหมาย Waste Management and Public Cleansing Act (Act No. 137 of 

1970) ญ่ีปุ่นไม่มีการแบ่งแยกประเภทของเสียและใช้วิธีทิ้งรวม ๆ กนัแล้วน าไปฝังกลบ (waste 
landfill) หรือเผาท าลายในพื้นท่ีท่ีก าหนดไวใ้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใดแห่งหน่ึง แต่การ
ฝังกลบน้ีท าใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มและมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอยา่งมากและนบัวนั
ปริมาณขยะก็เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  
เม่ือเป็นเช่นน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงไม่ยินยอมให้ใชพ้ื้นท่ีของตนเป็นพื้นท่ีฝังกลบของเสีย
ท่ีมิไดเ้กิดข้ึนในเขตพื้นท่ีของตน ดงันั้น จึงมีการลกัลอบน าขยะและของเสียต่าง ๆ ไปทิ้งในทอ้งถ่ิน
อ่ืนอยู่เสมอจนเกิดขอ้พิพาทระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยู่เนือง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ี
นครหลวงโตเกียวในปี ค.ศ. 1965 ซ่ึงเรียกกนัจนติดปากวา่ “สงครามขยะแห่งโตเกียว” รวมทั้งการ
แอบน าไปทิ้งทะเลจนก่อให้เกิดโรคมินะมะตะข้ึนดงักล่าวขา้งตน้ “สงครามขยะแห่งโตเกียว” 
เกิดข้ึนจากขอ้ขดัแยง้เก่ียวกบัท่ีฝังกลบขยะและโรงจดัการขยะ 3 กรณีหลกั ดงัน้ี 

(1) กรณีท่ีฝังกลบขยะในเขต Koto  
โตเกียวไดส้ร้างท่ีทิ้งและเก็บขยะไวใ้นเขต Koto ของกรุงโตเกียวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1655 

โดยนบัแต่นั้นมาเป็นระยะเวลากวา่ 300 ปี เขต Koto ไดถู้กจดัให้เป็นเขตส าหรับการจดัการขยะขั้น
สุดทา้ยมาโดยตลอด ต่อมาในปี ค.ศ. 1957 ไดมี้การสร้างเกาะ Yume no Shima (เกาะแห่งความฝัน) 
เพื่อใชส้ าหรับฝังกลบขยะไวใ้นบริเวณชายฝ่ังในเขต Koto โดยก่อนการก่อสร้างจงัหวดัโตเกียวได้
ให้สัญญากบัประชาชนในพื้นท่ีว่าจะระมดัระวงัไม่ให้เกิดปัญหามลพิษทางส่ิงแวดล้อมเพื่อให้
ประชาชนยนิยอมใหจ้งัหวดัโตเกียวจดัตั้งสถานท่ีดงักล่าวในเขตของตน แต่ภายหลงัจงัหวดัโตเกียว
ไม่ไดรั้กษาสัญญาท่ีให้ไวก้บัประชาชนและไดส้ร้างสถานท่ีฝังกลบขยะท่ีก่อให้เกิดปัญหามลพิษ
สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขต Koto เป็นอย่างมาก ต่อมาในปี ค.ศ. 1964 เม่ือจงัหวดั
โตเกียววางแผนการสร้าง New Yume no Shima เพื่อเป็นสถานท่ีฝังกลบขยะแห่งใหม่ในเขต Koto 
ประชาชนจึงไดร้วมตวักนัต่อตา้นการสร้างสถานท่ีฝังกลบขยะดงักล่าว 

(2) โรงจดัการขยะในเขต Suginami  
โตเกียวไดริ้เร่ิมแผนโครงการก่อสร้างโรงจดัการขยะในเขต Suginami แต่เน่ืองจากเป็น

สถานท่ีซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อการแยกขยะ โดยในปี ค.ศ. 1966 ไดมี้แผนการจดัตั้งโรงจดัการขยะ โดยได้
คดัเลือกสถานท่ีให้เป็น Takaido ในเขต Suginami แต่มิได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นท่ีจึงท าให้เกิดการต่อตา้นอย่างรุนแรงจากประชาชนว่าโตเกียวไม่เลือกสร้างโรง
จดัการขยะในเขตอ่ืนโดยมีสาเหตุท่ีแทจ้ริงมาจากแรงกดดนัทางการเมืองหรือความสัมพนัธ์ส่วน
บุคคล 
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(3) ความขดัแยง้ระหวา่งเขต Koto และเขต Suginami 
ในปี ค.ศ. 1971 จงัหวดัโตเกียวไดข้อให้มีการฝังกลบขยะต่อเน่ืองท่ี New Yume no 

Shima ไปจนถึงปี ค.ศ. 1975 แต่ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเขต Koto ได้ต่อตา้นอย่างรุนแรง
เน่ืองจากเป็นเขตเดียวในโตเกียวท่ีมีการจดัการฝังกลบขยะซ่ึงก่อให้เกิดมลพิษและความเดือดร้อน
แก่ผูอ้ยู่อาศยัเป็นอย่างมาก โดยในขณะนั้นขยะร้อยละ 70 ในทั้งหมด 23 เขต ในโตเกียวจะถูก 
ขนถ่ายโดยรถขยะผา่นตวัเมืองของเขต Koto ไปยงั New Yume no Shima ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากล่ิน
เน่าเหมน็ แมลงวนั การจราจรติดขดัอุบติัเหตุทางรถยนตซ่ึ์งน าความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนท่ีอาศยั
อยูใ่นละแวกนั้นอยา่งรุนแรง ในการน้ี สภาเขต Koto ไดเ้สนอหลกัการใหม่เก่ียวกบัการจดัการขยะ
แก่เขตต่าง ๆ ในโตเกียว โดยเสนอให้แต่ละเขตจดัการขยะภายในเขตของตนเองโดยไดด้ าเนินการ
แจง้เวียนค าถามเก่ียวกบัการจดัการขยะต่อเขตอ่ืน ๆ และประกาศว่าหากเขตอ่ืนไม่ให้ความร่วมมือ
ในการตอบค าถาม เขต Koto จะไม่อนุญาตให้รถขนขยะเขา้มาในเขต Koto ซ่ึงท าให้นาย Ryokichi 
Minobe ผูว้่าราชการจงัหวดัโตเกียวในขณะนั้นได้ตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาและออกมา
ประกาศสงครามกบัขยะเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยในเดือนตุลาคม 
ปีเดียวกนัไดมี้การยอมรับในหลกัการของเขต Koto ท่ีเสนอหลกัการการให้แต่ละเขตจดัการขยะ
ภายในเขตของตนเอง ขณะเดียวกนัในส่วนของปัญหาเก่ียวกับการสร้างโรงจดัการขยะในเขต 
Suginami นั้นได้มีการเสนอช่ือใหม่ โดยรวม Takaido ในเขต Suginami ไวด้ว้ย แต่เน่ืองจาก
ประชาชนในสถานท่ีใหม่ท่ีถูกเสนอช่ือไดต่้อตา้นการก่อสร้างอยา่งรุนแรง การก่อสร้างโรงจดัการ
ขยะจึงไดห้ยดุไปชัว่คราว  

ต่อมาในปี ค.ศ. 1972 โตเกียวไดจ้ดัให้มีท่ีรวมขยะเป็นการเฉพาะส าหรับช่วงเทศกาลปีใหม่
ท่ีมีปริมาณขยะมากข้ึนโดยจดัตั้งในเขตทั้งส้ิน 8 แห่งและจะให้เป็นท่ีพกัขยะก่อนการน าไปรวม 
ในท่ีจดัการขยะต่อไป โดยประชาชนในเขต Suginami ซ่ึงเป็นหน่ึงในรายช่ือเขตท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือไดต่้อตา้นการสร้างสถานท่ีอยา่งรุนแรง โดยเขต Koto ซ่ึงมีขอ้พิพาทอยู ่ไดต่้อตา้นเขต Suginami 
ว่าเป็นเขตท่ีมี “Territory Egoism” และไดข้ดัขวางการเขา้ออกของรถขนขยะจากเขต Suginami  
ซ่ึงท าให้สงครามต่อขยะกลายมาเป็นสงครามขยะระหวา่งเขต Koto และเขต Suginami ทั้งน้ี ความ
ขดัแยง้ในคร้ังน้ีน ามาซ่ึงการปรับใชห้ลกัการจดัการขยะภายในเขตของตนเองตามท่ีเขต Koto เสนอ 
โดยในปัจจุบนัโตเกียวมีโรงจดัการขยะทั้งส้ิน 21 แห่งกระจายอยู่ในเขตต่าง ๆ ของโตเกียวและ
ไม่ไดจ้  ากดัอยูใ่นเขตพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเช่นท่ีผา่นมา  
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ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้รัฐบาลญ่ีปุ่นจึงตระหนกัวา่การจดัการของเสียและการรักษา
ความสะอาดท่ีสาธารณะนั้นเป็น “ปัญหาระดบัชาติ” ท่ีประชาชนทัว่ไป ผูป้ระกอบการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือกันแก้ไข ท าให้เกิดแนวคิดในการตรา
กฎหมายจดัการของเสียและการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะข้ึน โดยในชั้นแรกจะตอ้งมีการ
จ าแนกประเภทของเสียก่อนเน่ืองจากของเสียแต่ละประเภทนั้นใช้วิธีการจดัการและก าจดัท่ีแตกต่าง
กนั เช่น ของเสียครัวเรือนทัว่ ๆ ไปสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได ้หรือก าจดัโดยการฝังกลบได ้
การขนส่งของเสียไปก าจดัก็ไม่ตอ้งใชก้รรมวิธีท่ียุง่ยากมากนกั แต่ถา้เป็นขยะอุตสาหกรรมอาจตอ้ง
ใช้กรรมวิธีพิเศษ เป็นต้น จากนั้นจะก าหนดชัดเจนว่าใครมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างไร 
ในการบริหารจดัการของเสียและการจดัการของเสียมีขั้นตอนอยา่งไรและมีมาตรฐานอยา่งไร  

มาตรา 2117 แห่ง Waste Management and Public Cleansing Act (Act No. 137 of 1970) 
จึงบญัญติับทนิยามค าวา่ “ของเสีย” ไวช้ดัเจนวา่ หมายถึง ขยะ ขยะขนาดใหญ่ ถ่าน โคลน ส่ิงปฏิกูล 
ของเสียประเภทน ้ ามนั ของเสียประเภทกรด ของเสียประเภทท่ีเป็นด่าง ซากสัตวท่ี์เสียชีวิตแล้ว 

                                                           
117 Article 2, Paragraph 1 – 5  
In this Law, "waste" refers to refuse, bulky refuse, ashes, sludge, excreta, waste oil, waste acid and 

alkali, carcasses and other filthy and unnecessary matter, which are in solid or liquid state (excluding 
radioactive waste and waste polluted by radioactivity). 

In this Law, "municipal solid waste" refers to waste other than industrial waste.  
In this Law, "specially controlled municipal solid waste" refer to those municipal solid waste 

specified by a Cabinet Order as wastes which are explosive, toxic, infectious or of a nature otherwise harmful to 
human health or the living environment. 

In this Law, "industrial waste" refer to the waste categories defined below: 
1) Ashes, sludge, waste oil, waste acid, waste alkali, waste plastics and others specified by a Cabinet 

Order among all the wastes left as a result of business activity. 
2) Imported waste (excluding the kinds of waste defined in the preceding Item, those wastes 

attributable to navigation of a ship or aircraft (confined to the items specified by a Cabinet Order), which are 
defined as "navigational waste" in Paragraph 1 of Article 15-4-2, and waste personally carried into Japan by 
persons entering it (confined to the items specified by a Cabinet Order), which are defined as "carried-in waste" 
also in Paragraph 1 of Article 15-4-2). 

In this Law, "specially controlled industrial waste" refer to those industrial wastes specified by a 
Cabinet Order as wastes which are explosive, toxic, infectious or of a nature otherwise harmful to human health 
and the living environment. 
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รวมถึงของสกปรกและของท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วประเภทอ่ืนๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะท่ีเป็น
ของแขง็หรือของเหลว และไดแ้บ่งของเสียออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ดงัน้ี 

1. ของเสียทัว่ไป (General waste) หมายถึง ของเสียท่ีนอกเหนือจากของเสียจาก
อุตสาหกรรม 

2. ของเสียทัว่ไปท่ีตอ้งควบคุมพิเศษ (Special control general waste) หมายถึง ของเสีย
ทัว่ไปท่ีมีลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดการระเบิด มีพิษ แพร่เช้ือหรือก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของคน
หรือสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวติตามท่ีก าหนดไวใ้น Cabinet Order 

3. ของเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial waste) หมายถึง ของเสียท่ีเกิดจากการประกอบ
กิจการตามท่ีก าหนดไวใ้น Cabinet Order เช่น ถ่าน โคลน ของเสียประเภทน ้ ามนั ของเสียประเภท
กรด ของเสียประเภทท่ีเป็นด่าง ของเสียประเภทพลาสติก เป็นตน้ รวมตลอดทั้งของเสียท่ีมีการ
น าเขา้มา (Import) หรือของเสียท่ีผูท่ี้เขา้ประเทศญ่ีปุ่นน าติดตวัเขา้มา 

4. ของเสียจากอุตสาหกรรมท่ีตอ้งควบคุมพิเศษ (Special control industrial waste) 
หมายถึง ของเสียจากอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะอาจก่อให้เกิดระเบิด มีพิษ แพร่เช้ือหรือก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพของคนหรือสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิตตามท่ีก าหนดไวใ้น Cabinet Order  

อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติัไดมี้การแบ่ง “ของเสียทัว่ไป” ออกเป็นของเสียทัว่ไปจาก
บา้นเรือน ของเสียทัว่ไปจากสถานประกอบการและของเสียทัว่ไปท่ีตอ้งควบคุมพิเศษ ส่วน “ของเสีย
จากอุตสาหกรรม” แบ่งเป็น ของเสียจากอุตสาหกรรมตามค านิยามในกฎหมาย ของเสียจาก
อุตสาหกรรมท่ีก าหนดใน Cabinet Order และของเสียจากอุตสาหกรรมท่ีตอ้งควบคุมพิเศษ 

ข. กระบวนการจดัการของเสีย118 
ในประเทศญ่ีปุ่นแบ่งกระบวนการจดัการของเสียออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การเก็บของเสีย (Collection) 
2.การขนส่งของเสียไปยงัสถานท่ีจดัการของเสีย (Transportation) 
3. การคดัแยกและยอ่ยสลาย (Intermediate treatment) 
4. การก าจดัของเสีย (Disposal)  

ทั้งน้ี ของเสียแต่ละประเภทจะมีวิธีการจดัการและผูรั้บผิดชอบในแต่ละขั้นตอนท่ี
แตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

(1) กระบวนการจดัการของเสียทัว่ไป (General waste) ตาม Waste Management and 
Public Cleansing Act (Act No. 137 of 1970) นั้น ถา้เป็นของเสียทัว่ไปจากครัวเรือน เทศบาลมี
หน้าท่ีจัดเก็บมาด าเนินการ แต่หากเป็นของเสียทั่วไปท่ีเกิดจากสถานประกอบการ มาตรา 3 
                                                           

118 การบริหารจัดการขยะและของเสียและการรักษาความสะอาดท่ีสาธารณะของประเทศญ่ีปุ่น, แหล่งเดิม. 
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ก าหนดให้สถานประกอบการจดัการของเสียขั้นกลางโดยการเผา การสลายดว้ยความร้อนและการ
น ากลบัมาใชใ้หม่อนัเป็น “การดูแลขั้นกลาง” (Intermediate treatment) แต่การก าจดัของเสียขั้น
สุดทา้ยจะตอ้งส่งมาท่ีสถานท่ีก าจดัของเสียท่ีทางเทศบาลไดจ้ดัไว ้ทั้งน้ี เทศบาลแต่ละแห่งสามารถ
ใช้วิธีการจดัการของเสียไดเ้อง ส่วนขั้นตอนในการจดัการของเสียของเทศบาลนั้นแบ่งออกเป็น
ขั้นตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. การจดัท าแผนการจดัการของเสียทัว่ไป (มาตรา 6) เทศบาลมีหนา้ท่ีตอ้งก าหนด
แผนในการจดัการของเสียทัว่ไปในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของตนซ่ึงแผนดงักล่าวจะตอ้งมีรายละเอียด
เก่ียวกับการประเมินปริมาณของเสียท่ีจะเกิดข้ึนและปริมาณท่ีจะก าจดั ก าหนดนโยบายในการ
ป้องกนัการปล่อยของเสีย แบ่งประเภทการจดัเก็บของเสีย โดยแบ่งตามประเภทของเสีย ก าหนด
มาตรฐานส าหรับการจดัการของเสียอย่างเหมาะสมและวิธีการส าหรับผูป้ฏิบติัก าหนดรายละเอียด
เก่ียวกบัการจดัใหมี้สถานท่ีจดัการของเสียทัว่ไป 

2. การเก็บของเสีย ตามมาตรา 6 (2) ให้เป็นหนา้ท่ีของเทศบาลในการจดัเก็บของ
เสียจากครัวเรือนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีของตนซ่ึงเป็นของเสียท่ีมีการแยกประเภทโดยครัวเรือนในขั้นตน้
มาแล้ว ทั้งน้ี ครัวเรือนตอ้งแยกของเสียตามประเภทท่ีเทศบาลก าหนดซ่ึงเทศบาลแต่ละแห่งอาจ
ก าหนดแตกต่างกนัได ้

3. การขนส่งของเสีย ตามมาตรา 6 (2) การขนส่งของเสียท่ีจดัเก็บจากครัวเรือน
เพื่อน าไปก าจดัตอ้งด าเนินการตามวธีิท่ีก าหนด 

4. การก าจัดของเสีย มาตรา 6 (2) มิได้ก าหนดอย่างชัดเจนว่าเทศบาลจะต้อง
ด าเนินการก าจดัของเสียด้วยวิธีการใดแต่เม่ือพิจารณาประกอบกบั Enforcement Ordinance of 
Waste Management and Public Cleansing Act (Ordinance No. 300 of 1971) บทท่ี 2 (ขยะทัว่ไป)
แลว้พบวา่มีการก าหนดมาตรฐานการก าจดัของเสียในรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเผา (Incineration) 
การสลายดว้ยความร้อน (Pyrolysis) การน ากลบัมาใช้ใหม่ (Reuse) และการฝังกลบ (Landfill)  
เป็นตน้  ทั้งน้ี การเผา การสลายดว้ยความร้อนและการน ากลบัมาใช้ใหม่นั้นเป็นการดูแลขั้นกลาง 
(Intermediate treatment) ส่วนการฝังกลบถือเป็น “การก าจดัของเสียขั้นสุดทา้ย” (Final Disposal) 

อยา่งไรก็ตาม แมก้ฎหมายจะก าหนดให้เทศบาลมีหนา้ท่ีในการจดัการของเสีย แต่หาก
เทศบาลไม่สามารถด าเนินการจดัการของเสียไดห้รือด าเนินการไดล้ าบาก เช่น การจดัการของเสีย
ทั่วไปจากโรงงานหรือสถานประกอบการท่ีมีปริมาณมาก ๆ หรือการจัดเก็บของเสียท่ีหาก
ด าเนินการในเวลากลางวนัอาจก่อให้เกิดปัญหาการจราจรหรือมีความจ าเป็นประการอ่ืนอนัท าให้
ตอ้งด าเนินการจดัเก็บในช่วงเวลากลางคืนหรือการจดัเก็บของเสียประเภทถงัเกรอะท่ีตามปกติ
จะตอ้งท าความสะอาดตวัถงัดว้ย เป็นตน้ ในกรณีดงักล่าวเทศบาลสามารถอนุญาตให้บุคคลอ่ืนท่ีมี
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คุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวด้ าเนินการแทนได ้(มาตรา 7 (5) และ (10)) และการจดัให้มีสถานท่ี
จดัการของเสียทัว่ไปนั้นตามปกติแลว้เป็นหนา้ท่ีของเทศบาลในการลงทุน แต่ในกรณีท่ีเทศบาลไม่
สามารถจดัการไดก้็สามารถท่ีจะอนุญาตให้บุคคลอ่ืนมาด าเนินการได ้โดยใชร้ะบบการอนุญาตทาง
ปกครอง ดงันั้น ในกรณีท่ีภาคเอกชนท่ีประสงคจ์ะจดัตั้งโรงจดัการของเสียจะตอ้งยื่นขออนุญาตจาก
ผูว้า่ราชการจงัหวดัของพื้นท่ีนั้น (มาตรา 8) 

(2) กระบวนการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม ( Industrial waste) Waste 
Management and Public Cleansing Act (Act No.137 of 1970) ก าหนดให้ผูซ่ึ้งก่อให้เกิดของเสีย
หรือผูป้ระกอบกิจการท่ีก่อให้เกิดของเสียมีหนา้ท่ีจดัการของเสียท่ีตนก่อให้เกิดข้ึน (มาตรา 3 และ
มาตรา 11) แต่ผูซ่ึ้งก่อใหเ้กิดของเสียอาจจา้งผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบกิจการก าจดัของเสียจาก
จงัหวดัต่าง ๆ เป็นผูด้  าเนินการได้ แต่กรณีท่ีจ าเป็นหรือกรณีท่ีต้องการให้มีการก าจัดของเสีย
อุตสาหกรรมอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม เทศบาลหรือจงัหวดัสามารถด าเนินการก าจดัของเสียจาก
อุตสาหกรรมได ้(มาตรา 11) ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งด าเนินการขนส่งและก าจดัของเสียดว้ย
ตนเองผูป้ระกอบการจะตอ้งด าเนินการตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้น Cabinet Order นอกจากน้ี ใน
ขั้ นตอนการจัดการของเสียตั้ งแต่ขั้ นตอนแรกจนถึงขั้ นตอนการขนส่งของเสียไปก าจัด
ผูป้ระกอบการจะตอ้งด าเนินการตามมาตรฐานดา้นเทคนิคตามท่ีกฎกระทรวงส่ิงแวดลอ้มก าหนด
โดยการจดัการของเสียนั้น จะตอ้งไม่เป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี กฎหมาย Waste Management 
and Public Cleansing Act (Act No.137 of 1970) ก็ไดก้  าหนดมาตรการในการตรวจสอบและ
ก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีไม่ไดมี้การด าเนินการตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 19 (5) และ
มาตรา 19 (6) กล่าวคือ ในกรณีท่ีมีการทิ้งของเสียหรือการจดัการของเสียท่ีผิดกฎหมายและเป็นการ
ท าลายส่ิงแวดล้อมหรืออาจจะก่อให้เกิดการท าลายส่ิงแวดล้อม ผูว้่าราชการจงัหวดัจะก าหนด
ระยะเวลาใหมี้การก าหนดมาตรการในการก าจดัส่ิงท่ีเป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้มนั้นต่อผูท่ี้ท  าหนา้ท่ี
ก าจดัของเสีย นอกจากน้ี ในกฎหมายฉบบัน้ียงัมีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผูท่ี้ด าเนินการจดัการ
ของเสียอย่างผิดกฎหมายดว้ย ส่วนการท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (จงัหวดัและเทศบาล)จะ
ด าเนินการจดัการของเสียจากอุตสาหกรรมเอง การจดัเก็บ การขนส่ง การดูแลขั้นกลางและการ
ก าจดัของเสียขั้นสุดทา้ย ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ส าหรับค่าใชจ่้ายในการด าเนินการให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บญัญติัของจงัหวดัหรือขอ้บญัญติัของเทศบาล อน่ึง แมก้ฎหมายจะ
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีในการจดัการของเสียก็ตามแต่ก็เปิดช่องให้องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้ามาเป็นผู ้จ ัดการของเสียได้ และใน Waste 
Management and Public Cleansing Act (Act No. 137 of 1970) ไดก้ าหนดให้มี “ศูนยจ์ดัการของ
เสีย” (Waste Management Center) ข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้มีการจดัการของเสียอย่าง

DPU



113 

เหมาะสมและสามารถจดัการของเสียร่วมกนัของหลายเขตพื้นท่ี ตามมาตรา 15 (5) ก าหนดให้รัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูล้งทุนหรือบริจาคเงินเพื่อจดัตั้งศูนยจ์ดัการของเสียโดยจะ
จดัตั้งเป็นนิติบุคคลท่ีเป็นมูลนิธิหรือบริษทัจ ากดัก็ได ้ทั้งน้ี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงส่ิงแวดลอ้มมี
หน้าท่ีให้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ แก่ศูนยจ์ดัการของเสีย โดยศูนยจ์ดัการของเสียมีหน้าท่ีใน
การจดัการของเสียประเภทต่าง ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน (มาตรา 15 - 6)119 ดงัต่อไปน้ี  

1. จดัการของเสียทัว่ไปท่ีตอ้งควบคุมพิเศษ และจดัตั้ง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและ
กระท าการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการดูแลส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับจดัการของเสียดงักล่าวตามท่ีเทศบาล
มอบหมาย 

2. จดัการของเสียทัว่ไปท่ีไม่สามารถจดัการอย่างเหมาะสมไดโ้ดยง่ายและจดัตั้ง
ปรับปรุง บ ารุงรักษา และกระท าการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการดูแลส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการจดัการ
ของเสียดงักล่าวตามท่ีเทศบาลมอบหมาย 

3. จดัการของเสียทัว่ไปและจดัตั้ ง ปรับปรุง บ ารุงรักษา และกระท าการอ่ืน ๆ  
ท่ีเป็นการดูแลส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการจดัการของเสียดงักล่าวตามท่ีเทศบาลมอบหมาย 

4. จดัการของเสียจากอุตสาหกรรมท่ีต้องดูแลเป็นพิเศษ และจัดตั้ ง ปรับปรุง
บ ารุงรักษา และกระท าการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการดูแลส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการจดัการของเสีย
ดงักล่าว 
                                                           

119 Article 15-6 
A center shall perform all or some of the following activities in accordance with the Ordinance of the 

Ministry of the Environment:  
 1) Management of specially controlled municipal solid waste and installation, improvement, 
operation and maintenance of a facility for disposal of such waste on commission from municipalities. 
 2) Management of the municipal solid waste specified in Paragraph 1 of Article 6-3 and 
installation, improvement, operation and maintenance of a facility for disposal of such waste on commission 
from municipalities. 
 3) Management of the municipal solid waste, and the installation, improvement, operation and 
maintenance of a facility for disposal of such waste on commission from municipalities (excluding the activities 
prescribed in the preceding two Items). 
 4) Management of specially controlled industrial waste and installation, improvement, operation 
and maintenance of a facility for disposal of such waste. 
 5) Management of industrial waste and installation, improvement, operation and maintenance of a 
facility for disposal of such waste (excluding the activities prescribed in the preceding Paragraph). 
 6) Activities incidental to those prescribed in each of the preceding Paragraphs. 
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5. จดัการของเสียจากอุตสาหกรรม และจดัตั้ง ปรับปรุง บ ารุงรักษา และกระท า
การอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการดูแลส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการจดัการของเสียดงักล่าว 

6. ด าเนินกิจกรรมย่อยท่ีเป็นการจดัการของเสีย ให้เป็นไปตามท่ีได้บญัญติัไว้
ขา้งตน้ 

ค. มาตรฐานการก าจดัของเสียเพื่อไม่ใหก้ระทบกระเทือนผูอ้ยูใ่กลเ้คียง 
ส าหรับการจัดการของเสียประเภทต่าง ๆ ทั้ งของเสียทั่วไปและของเสียจาก

อุตสาหกรรมอาจส่งผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดแนวทาง
ในการจดัการของเสียท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้นอ้ยท่ีสุด ส าหรับประเทศญ่ีปุ่นท่ีอนุญาตให้
ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการของเสียดว้ยนั้นยิ่งจ  าเป็นตอ้งมีการก าหนดมาตรฐานใน
การจดัการขยะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั เม่ือปี ค.ศ. 1997 จึงไดมี้การปรับปรุงแกไ้ข Waste 
Management and Public Cleansing Act (Act No. 137 of 1970) ในส่วนของขั้นตอนการจดัตั้ง
สถานท่ีจดัการของเสีย การด าเนินการส ารวจผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การตรวจสอบเอกสารใน
การยื่นขอจดัตั้งและเอกสารเก่ียวกบัการส ารวจผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นท่ีและนายกเทศมนตรี นอกจากน้ี ไดมี้การก าหนดเง่ือนไขในการอนุญาตให้
จดัตั้ งสถานท่ีจดัการของเสียใหม่คือ การก าหนดให้ต้องมี “การพิจารณาความเหมาะสมต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี” “การส ารวจผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม” เป็นหน้าท่ีส าคญัท่ีผูจ้ดัตั้งสถานท่ี
จัดการของเสียประเภทท่ีต้องได้รับใบอนุญาตจะต้องด าเนินการ  โดยผู ้จ ัดตั้ งจะต้องส ารวจ
ผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงสถานท่ีจดัการของเสียตั้ งแต่ขั้นตอนการ
วางแผนโดยน าผลการส ารวจท่ีไดม้าเป็นพื้นฐานในการก าหนดแผนการจดัตั้งท่ีมีการวางนโยบาย
ระดบัย่อยเพื่อให้มีการค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีนั้น ๆ กล่าวคือ ผูจ้ดัตั้งสถานท่ีจดัการของเสีย
จะตอ้งก าหนดแผนการจดัตั้งและแผนการดูแลบ ารุงรักษาบนพื้นฐานของผลการส ารวจผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมและในขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตจะต้องกรอกรายละเอียดเก่ียวกับ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและแนบเอกสารการส ารวจผลกระทบต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัดว้ย ส าหรับ
การจดัตั้งสถานท่ีเผาของเสียและสถานท่ีก าจดัของเสียขั้นสุดทา้ย (การฝังกลบ) หลงัจากยื่นเอกสาร
เพื่อขออนุญาตแลว้ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะตอ้งตรวจสอบเอกสารยื่นสมคัรและเอกสารผลการส ารวจ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หลงัจากนั้นจะเปิดใหมี้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีและ
นายกเทศมนตรี  ทั้งน้ี เง่ือนไขการได้รับใบอนุญาตจะใช้เง่ือนไขเดียวกนัทั้งประเทศซ่ึงเป็น
มาตรฐานทางดา้นเทคนิคท่ีถูกก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐานดงักล่าวจะเป็นการ
ก าหนดเก่ียวกบัการพิจารณาวา่แผนในการจดัตั้งและแผนในการบ ารุงรักษาสถานท่ีจดัการของเสีย
นั้นมีการรักษาส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีโดยรอบคอบและถูกต้องเหมาะสม โดยระบบการส ารวจ
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจะค านึงถึงผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ  
เสียงดงัรบกวน ความสั่นสะเทือน กล่ินเหม็นรบกวนคุณภาพน ้ าและน ้ าใตดิ้น นอกจากน้ี ยงัมีการ
ก าหนดมาตรฐานในการจดัการโดยแยกแต่ละขั้นตอนไวใ้น Enforcement Ordinance of Waste 
Management and Public Cleansing Act (Ordinance No. 300 of 1971) ซ่ึงมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการก าหนดเพื่อไม่ให้การจัดการขยะแต่ละขั้นตอนเกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มในบริเวณท่ีมีการจดัการขยะในขั้นตอนต่าง ๆ 

3) องคก์รท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศญ่ีปุ่น 
การบริหารจดัการของเสียตามกฎหมาย Waste Management and Public Cleansing Act 

(Act No. 137 of 1970) เป็นหนา้ท่ีของประชาชน ผูป้ระกอบการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
รัฐบาล โดยมีเป้าหมายร่วมกนัคือ ลดการใช้ (Reduce) การใชซ้ ้ า (Reuse) และการแปรใชใ้หม่ 
(Recycle) เพื่อให้ญ่ีปุ่นเป็นสังคมท่ีมีการใช้ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด โดยกฎหมายก าหนด
หนา้ท่ีของแต่ละภาคส่วนไว ้ดงัน้ี 

(1) รัฐบาล มีหนา้ท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัของเสีย การวางแผนการ
จดัการของเสียในภาพรวม พฒันาเทคนิคการจดัการของเสีย ก าหนดมาตรการเพื่อให้มีการจดัการ
ของเสียอย่างเหมาะสม และสนบัสนุนทางเทคนิคและการเงินในการจดัการของเสียแก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการของเสียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี รัฐบาลกลางจะต้องปรับปรุงระบบการจดัการของเสียในภาพรวมของ
ประเทศใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ (มาตรา 4 วรรคสาม)120 

การก ากบัดูแลในระดบัรัฐบาลมีกระทรวงท่ีรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ กระทรวง
ส่ิงแวดลอ้ม (Ministry of the Environment) ซ่ึงจะรับผิดชอบในนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
ประเทศ และ Ministry of Economy, Trade and Industry หรือ METI (คือ Ministry of International 
Trade and Industry เดิมท่ีรวมตวักบัหน่วยงานดา้นเศรษฐกิจอ่ืน ๆ) ซ่ึงกระทรวงน้ีจะรับผิดชอบใน
นโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ มีหน่วยงานย่อย  คือ  Industrial Science and 
Technology Policy and Environment Bureau ท่ีรับผิดชอบในประเด็นส่ิงแวดลอ้มและนโยบาย 

                                                           

 120 Article 4, Paragraph 3  
 The central government shall collect information about waste, keep it in orderly arrangement and 

use it, take measures for promotion of waste management technology development and also take suitable action 
for proper and smooth waste management throughout Japan. The central government shall endeavor to give the 
necessary technical and financial assistance to the municipalities and to the prefectural governments 
foradequate performance of their duties mentioned in the preceding two Paragraphs. 
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Recycle ทั้ งสองกระทรวงหลักจะมีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มในภาคอุตสาหกรรมและการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยรวม โดยท่ีรัฐบาลทอ้งถ่ินจะน าเอา
นโยบายหรือกฎหมายท่ีออกโดยสองกระทรวงไปบงัคบัใช้ ดงันั้น หากเกิดกรณีท่ีกฎหมายหรือ
นโยบายท่ีออกโดยสองกระทรวงมีการทบัซอ้นกนั รัฐบาลทอ้งถ่ินสามารถปรับใชไ้ดใ้นทอ้งถ่ินของ
ตนเอง121  

(2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
โครงสร้างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของญ่ีปุ่น แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัโทโดฟุ

เคน เทียบเคียงไดก้บัจงัหวดัของไทย กบัระดบัชิโจซง เทียบเคียงไดก้บัเทศบาลของประเทศไทย แต่
ละจงัหวดัจะครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาลหลายแห่ง122 

ประเทศญ่ีปุ่นให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีหน้าท่ีหลกัในการบริหารจดัการของ
เสีย โดยเทศบาลแต่ละแห่งมีหนา้ท่ีก าหนดแผนในการส่งเสริมกิจกรรมในการลดการปล่อยของเสีย
ทัว่ไป (reduce) ของประชาชนในเขตพื้นท่ีของตน ก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัการของ
เสียทัว่ไปอยา่งเหมาะสม ในขณะเดียวกนัส าหรับการด าเนินกิจการเก่ียวกบัการจดัการของเสียทัว่ไป 
เทศบาลจะตอ้งวางแผนเพื่อพฒันาคุณภาพของเจา้หน้าท่ี  จดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
จดัการของเสียและปรับปรุงวิธีการด าเนินการจดัการของเสีย  นอกจากน้ี เทศบาลจะตอ้งพยายาม
บริหารจดัการของเสียใหป้ระสบผลส าเร็จดว้ย (มาตรา 4 วรรคหน่ึง)123  

                                                           
121 แนวคิดการจัดการของเสียอุตสาหกรรมในต่างประเทศกับทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการใน

ประเทศไทย. (น. 19). เล่มเดิม. 
122 การบริหารจัดการขยะและของเสียและการรักษาความสะอาดท่ีสาธารณะของประเทศญ่ีปุ่น ,  

เล่มเดิม. 
123 Article 4, Paragraph 1  
The municipalities (self-governing bodies of cities, towns and villages) shall endeavor to promote 

residents voluntary activities to reduce their municipal solid waste in their respective administrative areas and 
take the necessary action for proper management of those municipal solid waste. They shall also endeavor to 
perform the management work efficiently by improving the ability of the management personnel, consolidating 
disposal facilities and developing operation techniques. 
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นอกจากน้ี Waste Management and Public Cleansing Act (Act No. 137 of 1970) ยงัได้
บญัญติัให้รัฐบาลกลาง จงัหวดั และเทศบาลมีหนา้ท่ีร่วมกนัในการป้องกนัการปล่อยของเสีย ดูแล
เพื่อให้มีการจดัการของเสียท่ีเหมาะสม และก าหนดแผนในการสร้างองคค์วามรู้แก่ประชาชนและ
ผูป้ระกอบการต่าง ๆ ในการจดัการของเสียดว้ย (มาตรา 4 วรรคส่ี)124 

(3) ผูป้ระกอบการ มีหนา้ท่ี ดงัน้ี  
(3.1) ผูป้ระกอบการต้องรับผิดชอบในการจดัการของเสียท่ีเกิดจากการ

ประกอบธุรกิจของตนอยา่งเหมาะสม (มาตรา 3 วรรคหน่ึง)125 
(3.2) ผูป้ระกอบการตอ้งทิ้งหรือปล่อยของเสียนอ้ยท่ีสุด โดยการน าของเสีย

กลบัมาใช้ซ ้ าและแปรใช้ใหม่เท่าท่ีจะกระท าได ้ ตอ้งพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้ง่ายต่อการจดัการและ
ก าจดั และตอ้งจดัให้มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการจดัการบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นของเสียหรือของใชแ้ลว้
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสามารถจดัการไดง่้าย (มาตรา 3 วรรคสอง)126 

(3.3)  ผูป้ระกอบการ ตอ้งให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบายของ
รัฐบาลกลางและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการลดการปล่อยของเสียและการก าจดัขยะอย่าง
เหมาะสม (มาตรา 3 วรรคสาม)127 เช่น การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถใชง้านไดน้าน ๆ  
ลดการปล่อยของเสียในสถานประกอบการ ลดการใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีมากเกินความจ าเป็น ลดการ
                                                           

124 Article 4, Paragraph 4 
To suppress discharge of waste and ensure their proper management, the central government, 

prefectural governments and municipalities shall all endeavor to enlighten both the general public and 
businesses on the importance of appropriate solid waste management. 

125 Article 3, Paragraph 1 
The businesses shall appropriately manage of, the waste left as a result of their business activities. 
126 Article 3, Paragraph 2 
The businesses must endeavor to reduce the amount of waste by recycling or re-use of waste. The 

businesses shall assess the handling or processing difficulty of the waste generated when the products, their  
containers or whatever they manufacture, process and seller the like are discarded. They shall develop such 
products, containers or the like which are unlikely to present handling or processing difficulty, provide 
information on appropriate management of the waste generated when the products, their containers or the like 
are discarded, or take some other actions to ensure appropriate management of the said products, containers or 
the like without difficulty. 

127 Article 3, Paragraph 3 
In addition to the preceding duties in this Article, the businesses shall cooperate with the central 

government and local governments in their activities to reduce waste, ensure appropriate management and so on. 
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ปล่อยของเสียประเภทบรรจุภณัฑ์ส าหรับจ าหน่ายสินคา้ จดัเก็บคืนและแปรใชใ้หม่เองซ่ึงของเสีย
จากผลิตภณัฑข์องตน การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์แปรใชใ้หม่ การวางแผนลดการปล่อยของเสีย เป็นตน้ 
 (4) ประชาชน มีหนา้ท่ีลดการปล่อยของเสีย น าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 
แยกประเภทของเสีย ก าจดัของเสียท่ีตนก่อใหเ้กิดข้ึนเท่าท่ีจะสามารถกระท าได ้(มาตรา 2 -3) 128 

โดยสรุปจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมของประเทศญ่ีปุ่นท่ีผ่านมาท่ีท าให้
ประเทศญ่ีปุ่นมีลกัษณะเป็นสังคมท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงท าให้ประเทศญ่ีปุ่นตอ้งมีการก าหนด
นโยบาย กฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ในการบริหารจดัการของเสียและการรักษาความ
สะอาดท่ีสาธารณะอยา่งเป็นระบบและมีลกัษณะท่ีเป็นการบูรณาการระหวา่งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาชน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากกฎหมายหลกัเก่ียวกบัการบริการจดัการของเสียและเทศบญัญติัของ
แต่ละเทศบาลท่ีได้มีการก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการบริหารจดัการของเสียโดยแบ่งเป็นทั้ง
ระดบัรัฐบาลกลาง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ และประชาชน 

                                                           
128 Article 2-3 
The citizens shall cooperate with the central government and local governments in their activities for 

waste reduction by restricting their waste discharge, using recycled Articles or otherwise contributing toward 
the recycling and re-use of waste, sorting waste prior to discharge, managing of waste by themselves as far as 
possible and so on. 

DPU



 
 

บทที ่4 
วเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการจดัการขยะมูลฝอย 

ของประเทศไทย และแนวทางการแก้ไข 
 

การจดัการขยะมูลฝอยเป็นการจดัท าบริการสาธารณะประเภทหน่ึงซ่ึงรัฐมีหน้าท่ีตอ้ง
ด าเนินการให้กบัประชาชน โดยลกัษณะท่ีส าคญัของบริการสาธารณะคือ รัฐจะตอ้งจดัท าบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั และตอ้งเป็นกิจการท่ี
รัฐจดัท าข้ึนเพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน กล่าวคือ เป็นกิจการท่ีอยู่ในความ
อ านวยการของรัฐ แต่เน่ืองจากปัจจุบนัภารกิจของรัฐมีมากข้ึน กิจกรรมบางอยา่งตอ้งใชเ้ทคโนโลยี
ในการจดัท าสูง ใช้เงินลงทุนหรือบุคลากรจ านวนมาก ซ่ึงหน่วยงานของรัฐบางแห่งยงัไม่มีความ
พร้อมท่ีจะด าเนินการ อีกทั้ งการจัดการขยะมูลฝอยเป็น เร่ืองท่ีมีรายละเอียดและขั้ นตอน  
การด าเนินการบางขั้นตอนจ าเป็นตอ้งอาศยัวิวฒันาการและเทคโนโลยีขั้นสูงในการจดัการเพื่อเป็น
การรักษาสภาวะแวดล้อมและส่ิงแวดลอ้มไปดว้ยในตวั ดงันั้น จึงเกิดการมอบบริการสาธารณะอนั
อยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของรัฐให้บุคคลอ่ืนซ่ึงอาจเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผูด้  าเนินการ ซ่ึง
เม่ือรัฐมอบหน้าท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะให้เอกชนท าแลว้ บทบาทของรัฐในฐานะผูจ้ดัท า
หรือผูอ้  านวยการก็จะเปล่ียนไปเป็นผู ้ควบคุม โดยรัฐจะเข้าไปควบคุมมาตรฐานของบริการ
สาธารณะ ควบคุมความปลอดภยั รวมทั้งควบคุมอตัราค่าบริการ ทั้งน้ี เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนมากท่ีสุดและเดือดร้อนนอ้ยท่ีสุด  

การจัดการขยะมูลฝอยนั้ นมีกฎหมายหลายฉบับท่ีก าหนดอ านาจหน้าท่ีไว้ เช่น 
พระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้การจดัการขยะมูลฝอยเป็นหน้าท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีหน้าท่ีตั้งแต่ การเก็บรวบรวม การขนส่ง ไปจนถึงการก าจดั และ
กฎหมายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทก็ไดบ้ญัญติัอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการขยะ
มูลฝอยไวโ้ดยเฉพาะดว้ย และเน่ืองจากการจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลประกอบดว้ยขั้นตอนและ
รายละเอียดจ านวนมาก กฎหมายจึงมีการอนุญาตให้แต่ละทอ้งถ่ินสามารถออกขอ้ก าหนดทอ้งถ่ิน
ของตนเองเพื่อจดัการเร่ืองดังกล่าวในรายละเอียดอีกด้วย นอกจากกฎหมายท่ีกล่าวมาแล้วยงัมี
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กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีก เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้ง
กฎหมายส าหรับการจดัการขยะอนัตรายและขยะติดเช้ืออ่ืนอีกหลายฉบบั และหน่วยงานท่ีบงัคบัใช้
กฎหมายก็มีหลายหน่วยงานซ่ึงก็มิไดอ้ยูใ่นสังกดัเดียวกนั ท าให้วิธีด าเนินงานหรือแนวทางปฏิบติั
แตกต่างกนั เป็นผลให้เกิดปัญหาในการปฏิบติัตามกฎหมาย และแมก้ารจดัการขยะมูลฝอยใน
ปัจจุบนัจะไดน้ าหลกัการ “ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย” มาปรับใชบ้า้งแลว้ก็ตาม แต่ก็พบวา่การด าเนินการ
ยงัมีขอ้จ ากดัอีกมาก เช่น ปัญหาจากความซ ้ าซอ้นของหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย เป็นตน้ 
รวมถึงการก าจดัขยะมูลฝอยก็ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการก าจดัมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด นอกจากน้ี 
ยงัมีปัญหาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหา
ความขดัแยง้ในการสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย ซ่ึงหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมกัจะละเลยถึงสิทธิของประชาชนทั้งสิทธิท่ีจะไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการ 
ขอ้มูล ขอ้เท็จจริงอนัอาจจะเป็นผลกระทบต่อตนเองและชุมชน สิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมในระดบัการ
เสนอแนะหรือการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ  และท่ีส าคญัคือสิทธิในระดบัการมีส่วนร่วมใน
อ านาจตดัสินใจโครงการ ท าให้ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นขอ้จ ากัดในการจดัการขยะมูลฝอยให้
เป็นไปตามแผนการพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก ดงันั้น ในบทน้ีจะไดศึ้กษาและวิเคราะห์ถึงปัญหา
ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในหวัขอ้ ดงัน้ี 
 
4.1  ปัญหาเกีย่วกบัการไม่มีกฎหมายกลางในจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการแก้ไข 
 4.1.1  วเิคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการไม่มีกฎหมายกลางในจดัการขยะมูลฝอย 

กฎหมายถือเป็นเคร่ืองมือหลกัในการจดัท าภารกิจของรัฐ เน่ืองจากการจดัท าภารกิจของ
รัฐนั้น จะกระท าไดก้็ต่อเม่ือมีกฎหมายบญัญติัให้อ านาจและหนา้ท่ีไว ้ไม่วา่จะเป็นการบญัญติักฎหมาย 
การก าหนดอ านาจหน้าท่ี การบริหารจดัการ การแต่งตั้งคณะกรรมการ การจดัตั้งหน่วยงานหรือองค์กร
ต่าง ๆ ตลอดจนการยุบ เลิกหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ จะกระท าไดก้็ต่อเม่ือมีกฎหมายบญัญติัให้
อ านาจและหนา้ท่ีในการจดัท าและด าเนินการไวท้ั้งส้ิน การจดัการขยะมูลฝอยถือเป็นการจดัท าบริการ
สาธารณะของรัฐอย่างหน่ึง จึงตอ้งมีกฎหมายให้อ านาจหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีและก าหนดภารกิจไว้
เช่นเดียวกนั  

การจดัการขยะมูลฝอยถือวา่เป็นภารกิจของรัฐท่ีจะตอ้งด าเนินการเพื่อดูแลรักษาความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง และเพื่อให้ประชาชนไดอ้ยู่ในส่ิงแวดลอ้ม
และสุขอนามยัท่ีดี การจดัการขยะมูลฝอยมีการด าเนินการหลายขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน 
การจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะ การขนส่งขยะ การก าจัดขยะ และการติดตามตรวจสอบ ซ่ึง
มาตรการในการด าเนินการท่ีดีนั้นจะตอ้งมีการด าเนินการให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน จากการศึกษา
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กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทยพบวา่ ในเร่ืองการจดัการมีกฎหมาย 
ท่ีแยกกนัเป็น 2 ส่วน คือ กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการ และกฎหมาย
เก่ียวกบัการหา้มทิ้งขยะในท่ีสาธารณะส าหรับประชาชนทัว่ไป โดยกฎหมายท่ีให้อ านาจหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการจดัการขยะมูลฝอยมีหลายฉบบั และกฎหมายแต่ละฉบบัมีวตัถุประสงคใ์นการบงัคบั
ใชแ้ตกต่างกนั อีกทั้ง หน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายก็มิไดอ้ยูใ่นสังกดัเดียวกนั ท าให้วิธีด าเนินงาน
หรือแนวทางปฏิบัติแตกต่างกัน เกิดปัญหาความซ ้ าซ้อนด้านภารกิจเก่ียวกับการจัดการขยะ 
มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัหน่วยงานอ่ืน และความไม่สอดคลอ้งกนัของกฎหมาย
ซ่ึงใหอ้ านาจไว ้เม่ือพิจารณาพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แลว้ ไม่ปรากฏบทบญัญติัท่ี
ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการควบคุมและจดัการขยะมูลฝอยทั้งระบบ และเม่ือพิจารณาอ านาจหน้าท่ี
ของราชการส่วนท้องถ่ินซ่ึงสามารถออกข้อก าหนดในเร่ืองระเบียบ กฎเกณฑ์ มาตรฐานและ
แนวทางปฏิบติัได้ ก็ไม่ปรากฏว่ามีการก าหนดหลกัเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการทางเทคนิค รวมทั้ง
กลไกการตรวจสอบการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยของราชการส่วนท้องถ่ินว่าควรจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร เป็นผลให้วิธีการจดัการขยะมูลฝอยในปัจจุบนัยงัไม่มีทิศทางและเป็นไปใน
ลกัษณะของแต่ละทอ้งถ่ินด าเนินการเพียงก าจดัขยะมูลฝอยในทอ้งถ่ินของตนเองหมดไป โดยไม่ได้
ค  านึงถึงผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท าใหก้ารจดัการขยะมูลฝอยเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเกิดจากการอาศยัอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด ดงัน้ี 

พระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้เทศบาล เมืองพทัยา องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าท่ีในการ
จดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองโดยก าหนดให้มี
หนา้ท่ีในการก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน ้ าเสีย129 ส่วนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจหนา้ท่ี
ในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ซ่ึงรวมถึง
หนา้ท่ีในการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม130 และก าหนดให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหนา้ท่ีใน
การจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง131 ซ่ึงหมายถึง
หนา้ท่ีในการก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู น ้าเสีย และส่ิงปฏิกลูรวมดว้ย 

                                                           
129 มาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2542 
130 มาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2542 
131 มาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2542 
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กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทก็ได้บญัญติัอ านาจหน้าท่ีใน
การจดัการขยะมูลฝอยไวโ้ดยเฉพาะ ไดแ้ก่  

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เดิมมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
ส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2489 ก าหนดให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจหนา้ท่ีในการก าจดัมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล ตลอดจนการรักษาถนน ทางเดินและท่ีสาธารณะ แต่เม่ือกฎหมายน้ีถูกยกเลิกโดย
พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 ซ่ึงมิไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีในการ
ก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไวโ้ดยตรง แต่มาตรา 45132 ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัซ่ึงองค์การบริหารส่วนจงัหวดัอาจเขา้ไปจดัการขยะมูลฝอยก็ไดห้ากว่ามีกฎกระทรวง
ก าหนดไว ้แต่จะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนควรจะตอ้งท าร่วมกนัตามมาตรา 45 (8)  
เช่น การรักษาความสะอาด เป็นตน้  

นอกจากน้ี องค์การบริหารส่วนจงัหวดัอาจจะจดัการขยะมูลฝอยในเขตของราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนภายในจงัหวดัตนเองหรือในเขตขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัอ่ืนก็ได้ หากว่า

                                                           
132 มาตรา 45 แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540  
“องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินกิจการภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัต่อไปน้ี  
(1)  ตราขอ้บญัญติัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย 
(2)  จดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัตามระเบียบ

ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
(3)  สนบัสนุนสภาต าบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(4)  ประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีของสภาต าบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
(5)  แบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหแ้ก่สภาต าบลและราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
(6)  อ านาจหนา้ท่ีของจงัหวดัตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498 เฉพาะ

ภายในเขตสภาต าบล 
(7)  คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(8)  จดัท ากิจการใด ๆ อนัเป็นอ านาจหนา้ท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัด าเนินการหรือให้องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัจดัท า ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(9)  จดัท ากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจ
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

บรรดาอ านาจหน้าท่ีใดซ่ึงเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัปฏิบติัได ้ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
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ไดรั้บความยินยอมจากราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
ทั้งน้ี จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง133 

เทศบาลต าบล มีหน้าท่ีต้องรักษาความสะอาดของถนน ทางน ้ า ทางเดิน และท่ี
สาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในเขตเทศบาล รวมทั้งจะต้องคุม้ครอง ดูแล และ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย
ดว้ย ส่วนเทศบาลเมืองและเทศบาลนครก็มีหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัเทศบาลต าบล และอาจด าเนินกิจการ
ใด ๆ ในเขตของตนเพื่อปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรมและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของทอ้งถ่ินได้
อีกดว้ย ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 

องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีตอ้งรักษาความสะอาดของถนน ทางน ้ า ทางเดิน 
และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล รวมทั้งจะตอ้ง
คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทาง
ราชการมอบหมายดว้ย ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  

กรุงเทพมหานคร พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
ไม่ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยไวโ้ดยตรง แต่
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอ่ืน ให้ก รุง เทพมหานครมีอ านาจหน้า ท่ีด า เ นินกิจการในเขต
กรุงเทพมหานครในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง การจดัให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้ า และทางระบายน ้ า และการพฒันาและ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

เมืองพทัยา พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 ก าหนดให้
เมืองพทัยามีหนา้ท่ีในการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู และการบ าบดัน ้าเสีย 

นอกจากกฎหมายท่ีให้อ านาจราชการส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ มีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการ
ขยะมูลฝอยแลว้ พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดให้การเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินใดให้เป็นอ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น ทั้งน้ี  
ในการจดัการขยะมูลฝอยนั้นราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจด าเนินการเองทั้งหมดก็ได ้ไม่ว่าจะเป็นการ
เก็บรวบรวม การขนส่ง หรือการก าจดัมูลฝอย ส่วนวิธีการเก็บรวบรวม การขนหรือการก าจดั ข้ึนอยูก่บั
ราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ วา่จะเห็นสมควรด าเนินการอยา่งไร หากราชการส่วนทอ้งถ่ินไม่ประสงค์

                                                           
133 พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 มาตรา 46 “องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจ

จดัท ากิจการใด ๆ อนัเป็นอ านาจหนา้ท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่ืนท่ีอยูน่อก
เขตจงัหวดัได ้เม่ือไดรั้บความยินยอมจากราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขท่ีก าหนดใน กฎกระทรวง” 
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จะจดัการมูลฝอยดว้ยตนเอง ราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืนด าเนินการภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนัก็ได ้ แต่ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะโดย
ส่วนรวม รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงโดยค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขในการด าเนินการร่วมกนัได ้หรืออาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการแทนภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผูด้  าเนินกิจการรับท าการ
เก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยก็ได้134 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลประกอบด้วยขั้นตอนและ
รายละเอียดจ านวนมาก ดงันั้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจดัระเบียบในการ
เก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย กฎหมายจึงอนุญาตให้แต่ละท้องถ่ินสามารถออก
ขอ้ก าหนดทอ้งถ่ินของตนเอง ในเร่ืองต่อไปน้ี 

1) ก าหนดเขตห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยนอกจากในท่ีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัไวใ้ห ้

2) ก าหนดให้ประชาชนท่ีมีบา้นเรือนตอ้งมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีหรือ
ทางสาธารณะและสถานท่ีเอกชน 

3) ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือ 
ผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ปฏิบติัให้ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามสภาพหรือลกัษณะการ
ใชอ้าคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ 

4) ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือบุคคลอ่ืน
ท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินมอบให้ด าเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่
เกินอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี การจะก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอย ราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นจะตอ้งด าเนินการให้ถูกตอ้งด้วยสุขลกัษณะตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

5) ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยเพื่อให้ผูรั้บใบอนุญาต ปฏิบติั ตลอดจนก าหนดอตัราค่าบริการขั้นสูงตามลกัษณะการ
ใหบ้ริการท่ีผูรั้บใบอนุญาตจะพึงเรียกเก็บได ้

6) ก าหนดการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเพื่อใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ135 
เ ม่ือพิจารณาจากอ านาจหน้า ท่ีตามท่ีกฎหมายให้อ านาจไ ว้จะ เ ห็นได้ว่า  ทั้ ง

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
                                                           

134 มาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
135 มาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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พ.ศ. 2542 และกฎหมายซ่ึงใหอ้ านาจราชการส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทก็ไดก้  าหนดอ านาจหนา้ท่ีใน
เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยไวเ้ช่นเดียวกนั โดยก าหนดเพียงอ านาจหนา้ท่ีอยา่งกวา้ง กล่าวโดยรวม
คือ ให้มีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการขยะมูลฝอย ส่วนพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็น
กฎหมายท่ีก าหนดอ านาจหน้าท่ีในการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลให้อ านาจราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพทัยา เป็นผูด้  าเนินการการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ภายในทอ้งถ่ินของ
ตนเอง ส่วนวิธีการเก็บรวบรวม การขน หรือการก าจดั ข้ึนอยู่กบัราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ ว่าจะ
เห็นสมควรด าเนินการอย่างไร โดยให้แต่ละท้องถ่ินออกข้อก าหนดเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการเองตามสภาพและความเหมาะสมของแต่ละท้องถ่ิน ทั้งน้ี ราชการส่วนท้องถ่ินอาจ
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการโดยอยู่ในความควบคุมดูแลของตน เช่น เทศบาลอาจจ้างให้
บริษทัเอกชนท าการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากบา้นเรือนต่าง ๆ แล้วขนส่งไปยงัสถานท่ีก าจดั 
มูลฝอยของเทศบาล เป็นต้น ซ่ึงกรณีน้ีเทศบาลต้องรับผิดชอบเก่ียวกับการจดัการมูลฝอยของ
บริษทัเอกชนนั้น และหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดจากการเก็บขนขยะมูลฝอยนั้น เทศบาลตอ้ง
รับผิดชอบเหมือนเช่นเทศบาลด าเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยเอง หรือราชการส่วน
ทอ้งถ่ินอาจอนุญาตใหบุ้คคลใดด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย กล่าวคือ ผูท่ี้ไดรั้บการอนุญาตมีหนา้ท่ี
รับผิดชอบโดยตรงในการเก็บรวบรวม ขนส่ง และก าจัดขยะมูลฝอย กรณีน้ีคล้ายกับการให้
สัมปทานแก่เอกชนในการท ากิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่ก็มิไดห้มายความวา่เม่ือมีการอนุญาตให้
เอกชนด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยแล้วจะเป็นการปลดเปล้ืองหน้าท่ีดงักล่าวของราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน เพราะพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 กล่าวไวโ้ดยชดัเจนวา่ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ฉะนั้น เพียงแต่ความรับผิดชอบของราชการส่วน
ทอ้งถ่ินต่อความเสียหายอนัเกิดแก่บุคคลท่ีสามจากการด าเนินงานในลกัษณะการมอบหมายกบั
ลกัษณะการอนุญาตนั้นมีความแตกต่างกนั 

ความซ ้ าซ้อนอีกกรณีหน่ึงคือ การท่ีพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 
บญัญติับทนิยามค าวา่ “มูลฝอย” หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ ซากสัตว ์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด  
ท่ีเล้ียงสัตว ์ หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจาก
ชุมชน เน่ืองจากค านิยามเดิมไม่ครอบคลุมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจาก
ชุมชน แต่บทนิยามน้ีก็ยงัยกเวน้วสัดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากโรงงาน เพราะมี
กฎหมายโรงงานควบคุมดูแลอยูแ่ลว้ ในประเด็นน้ีจึงเป็นผลให้การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีตามมาตรา 
18 วรรคทา้ย ก าหนดยกเวน้เก่ียวกบัการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยมิให้ใชบ้งัคบักบั
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การจดัการของเสียอนัตรายตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน แต่ให้ผูด้  าเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสีย
อนัตรายและผูด้  าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจดัของเสียอนัตรายดงักล่าวแจง้การด าเนิน
กิจการเป็นหนงัสือต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน มาตรการท่ีก าหนดเช่นน้ีแมจ้ะมีเจตนารมณ์ท่ีสอดคลอ้ง
กบัหลักการกระจายอ านาจ แต่จากการท่ีประเทศไทยยงัไม่ได้เป็นการปกครองท่ีมีการกระจาย
อ านาจอยา่งแทจ้ริง อีกทั้งศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งยงัไม่มีความพร้อมใน
ด้านการจดัการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นว่ากรณีดงักล่าวท าให้เกิดความ 
ไม่ชดัเจนและมีความซ ้ าซอ้นกบัหนา้ท่ีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล
การประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 และท าให้เกิดภาระกับ
ผูป้ระกอบการโรงงานท่ีเป็นผูก่้อให้เกิดของเสีย เน่ืองจากเดิมผูป้ระกอบการจะสามารถยื่นขอ
อนุญาตกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมเพียงแห่งเดียว แต่กรณีน้ีตอ้งติดต่อกบัราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
ในแต่ละพื้นท่ี อีกทั้งตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการเก็บขนให้กบัท้องถ่ินเพิ่มข้ึนด้วย นอกจากน้ี  
ยงัเป็นช่องทางให้โรงงานผูก่้อให้เกิดของเสียหลีกเล่ียงภาระค่าใช้จ่ายในการจดัการของเสียอย่าง
ถูกตอ้ง โดยปล่อยให้ทอ้งถ่ินเขา้มาเก็บของเสียในโรงงานเพราะมีค่าใชจ่้ายท่ีถูกกว่า และปัญหาท่ี
ส าคญัคือ หน่วยงานใดจะเป็นผูต้ดัสินวา่ของเสียอุตสาหกรรมใดเป็นของเสียอนัตรายตามกฎหมาย
วา่ดว้ยโรงงาน 

นอกจากน้ี ในเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยยงัมีกฎหมายท่ีให้อ านาจแก่ราชการส่วนกลาง
ในการตรากฎกระทรวงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยไดอี้ก เช่น พระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
อาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดระบบการจดัแสงสว่าง การระบายอากาศ การระบายน ้ า 
และการก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล กฎกระทรวงน้ีมีผลบงัคบัแก่ผูท่ี้จะท าการก่อสร้างดดัแปลง
อาคารด้วย หรือพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมในการออกกฎกระทรวงเพื่อให้โรงงานปฏิบติัตามเก่ียวกบัการปล่อยของเสียได ้ดงัท่ี
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (2535) ข้อ 13 (1) ก าหนดให้ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งรักษาโรงงานให้
สะอาดปราศจากขยะและส่ิงปฏิกูลอยูเ่สมอ และจดัให้มีท่ีรองรับหรือท่ีก าจดัขยะและส่ิงปฏิกูลตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม ในเร่ืองสถานท่ีบ าบดัหรือก าจดัขยะมูลฝอย จะตอ้งพิจารณาถึงกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งดว้ย ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการการใช้
ท่ีดินในเขตเมืองเพื่อสร้างหรือพฒันาเมืองหรือส่วนของเมืองข้ึนใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของ
เมืองท่ีไดรั้บความเสียหาย เพื่อใหมี้หรือท าใหดี้ยิง่ข้ึน ถูกสุขลกัษณะ มีความสะดวกสบาย ความเป็น
ระเบียบ ความสวยงาม การใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์น ความปลอดภยัของประชาชนและสวสัดิภาพ
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ของสังคม เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอ้ม เพื่อด ารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ี
และวตัถุท่ีมีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์ หรือโบราณคดี 
หรือเพื่อบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศ ท่ีงดงามหรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ  ดงันั้น 
ในเร่ืองการหาสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยยงัมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผงัเมือง 
เน่ืองจากการพฒันาท่ีดินส่วนมากจะเป็นไปตามแนวทางท่ีนกัพฒันาท่ีดินหรือโครงการต่าง ๆ ของ
รัฐช้ีน า จึงเห็นไดว้า่ท่ีดินส่วนใหญ่จะพฒันาไปตามเส้นทางท่ีถนนสายหลกัตดัผา่นหรือในสถานท่ี
ซ่ึงโครงการขนาดใหญ่ของรัฐด าเนินการซ่ึงส่งผลให้การใช้ท่ีดินมิไดเ้หมาะสมตามศกัยภาพของ
ท่ีดินนั้นและการขยายตวัของพื้นท่ีเมืองมิได้เป็นไปอย่างมีระบบซ่ึงส่งผลต่อปัญหาเก่ียวกบัการ
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอีกด้วย นอกจากนั้น ในขั้นตอนของการจดัท าผงัเมืองรวมยงัมี
ขอ้ก าหนดใน มาตรา 27 ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ท่ีดินผิดไปจากท่ีไดก้ าหนดในผงัเมืองรวม  
เวน้แต่ในบางกรณี ขอ้จ ากดัดงักล่าวส่งผลให้เกิดการจ ากดัสิทธิในทางทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นสิทธิท่ี
รัฐธรรมนูญใหก้ารรับรอง ส าหรับการจดัท าผงัเมืองเฉพาะนั้นเน่ืองจากกฎหมายระบุวา่ให้ท าไดโ้ดย
การตราเป็นพระราชบญัญติั ท าใหใ้นการจดัท าผงัเมืองเฉพาะท าไดย้าก ซ่ึงส่งผลให้กฎหมายไม่อาจ
บรรลุผลตามแนวทางท่ีควรจะเป็นและยงัท าใหเ้ป็นขอ้จ ากดัในการวางผงัเมืองเพื่อก าหนดให้มีพื้นท่ี
เพื่อใชใ้นการก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยหรือศูนยก์  าจดัขยะแบบครบวงจร  

ส่วนการจดัการขยะหรือของเสียอนัตราย ของเสียท่ีมีองค์ประกอบของวตัถุอนัตราย 
ไดแ้ก่ วตัถุระเบิดได ้วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ และวตัถุเปอร์ออกไซด์ วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีท าให้เกิด
โรค วตัถุกมัมนัตรังสี วตัถุท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน วตัถุท่ี
ก่อใหเ้กิดการระคายเคือง วตัถุอยา่งอ่ืนไม่วา่จะเป็นเคมีภณัฑ์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจท าให้เกิดอนัตราย
แก่บุคคล สัตว ์ พืช ทรัพยสิ์น หรือส่ิงแวดลอ้ม เช่น ไฟแช็ก แก๊ส กระป๋องสเปรย ์ถ่านไฟฉาย 
แบตเตอร่ี หรืออาจเป็นพวกส าลีและผา้พนัแผลจากสถานพยาบาล เป็นตน้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชก้รรมวิธี
ในการท าลายเป็นพิเศษท าให้การจดัการขยะประเภทน้ียงัมีขอ้จ ากดัการบงัคบัใชก้ฎหมายเน่ืองจาก
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องไม่ได้ก าหนดถึงวิธีการจัดการไวอ้ย่างครอบคลุม อีกทั้ ง พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก็ไม่ไดบ้ญัญติัใหร้วมถึงดว้ย โดยก าหนดเป็นขอ้ยกเวน้ไม่ให้รวมถึงการ
จดัการของเสียอนัตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผูด้  าเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสีย
อนัตรายและผูด้  าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจดัของเสียอนัตรายดงักล่าวแจง้การด าเนิน
กิจการเป็นหนงัสือต่อเจา้พนกังาน  

เม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า มีกฎหมายจ านวนหลายฉบับท่ีก าหนดให้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการขยะมูลฝอย นอกจากน้ี ยงัมีกฎกระทรวงบางฉบบัท่ีมีผลต่อการ
จดัการขยะมูลฝอยดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แต่ก็ไม่ปรากฏวา่มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการ
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ทางเทคนิค รวมทั้ งกลไกการตรวจสอบการด า เ นินการจัดการขยะมูลฝอยของราชการ 
ส่วนทอ้งถ่ินวา่ควรจะตอ้งด าเนินการอยา่งไร เป็นผลให้วิธีการจดัการขยะมูลฝอยในปัจจุบนัยงัไม่มี
ทิศทาง และเป็นไปในลกัษณะของแต่ละทอ้งถ่ินด าเนินการเพียงก าจดัขยะมูลฝอยในทอ้งถ่ินของ
ตนเองหมดไปโดยไม่ไดค้  านึงถึงผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี หากพิจารณาถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มไม่วา่จะเป็นเร่ืองแหล่งน ้าผวิดิน น ้ าใตดิ้น อากาศ กลุ่มแมลง และสัตวพ์าหะน าโรคแลว้ 
การก าจดัโดยใชเ้ตาเผาก่อใหเ้กิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด แต่อาจจะตอ้งระวงัการเกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศเท่านั้นถา้ไม่มีมาตรการป้องกนัท่ีดี และวิธีการก าจดัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบน้อย
รองลงมาได้แก่ การหมกัท าปุ๋ย การฝังกลบ ส่วนท่ีก่อให้เกิดปัญหามากท่ีสุดได้แก่ การเทกอง
กลางแจง้ แต่หากพิจารณาถึงการลงทุน การด าเนินการ การบ ารุงรักษา และความรู้ของบุคลากรแลว้ 
ระบบเตาเผาจะใชเ้งินทุนและความรู้ของบุคลากรมากท่ีสุด ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ ปัญหาความซ ้ าซ้อน
และไม่สอดคลอ้งกนัของกฎหมายท าให้การจดัท าบริการสาธารณะประเภทหน่ึงอาจด าเนินการได้
โดยหลายองค์กรหรือหลายหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะกรณีหน่วยงานราชการส่วนกลางมี
ภารกิจท่ีซ ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีภารกิจ
ซ ้ าซอ้นกนัเอง ซ่ึงกรณีต่าง ๆ เหล่าน้ีเกิดจากการท่ีกฎหมายและกฎของส่วนราชการท่ีสังกดัราชการ
บริหารส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ก าหนดภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงานระดบั 
ต่าง ๆ ไวก้วา้งและคลา้ยคลึงกนั ส่งผลต่อระบบและประสิทธิภาพในการจดัระบบบริการสาธารณะ
ท่ีอาจจะไม่มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนัในระหวา่งองคก์รต่าง ๆ ท่ีจดัท าบริการสาธารณะประเภท
เดียวกนัและท าใหม้าตรฐานของการจดัท าบริการสาธารณะโดยองคก์รหน่ึงแตกต่างจากองคก์รอ่ืน  

เม่ือพิจารณาการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทยกับทฤษฎีภารกิจหน้าท่ีของรัฐ 
พบว่า ภารกิจหน้าท่ีของรัฐได้มีการแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ภารกิจพื้นฐานของรัฐหรือ
ภารกิจในดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง และภารกิจล าดบัรองหรือภารกิจในดา้น
การจดัท าบริการสาธารณะเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชน การจดัการขยะมูลฝอยถือ
เป็นภารกิจประเภทหน่ึงของรัฐในดา้นการจดัท าบริการสาธารณะเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการ
ของประชาชนท่ีรัฐจะตอ้งจดัท าและด าเนินการให้กบัประชาชน เพื่อให้ประชาชนไดใ้ช้ประโยชน์
อยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั โดยจะตอ้งจดัท าเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนมิใช่เพื่อประโยชน์
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะและตอ้งจดัท าด้วยความต่อเน่ือง ตรงตามความตอ้งการของ
ประชาชน และสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ดว้ยเหตุน้ีภารกิจหนา้ท่ีของภาครัฐในการจดัท า
บริการสาธารณะจึงตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงอยูเ่สมอ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนส่วนรวมได้ทุกขณะ 
เหมาะสมกบัสถานการณ์และความจ าเป็นท่ีจะรักษาประโยชน์สาธารณะ ดงันั้น จึงมีความจ าเป็น
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อย่างยิ่งท่ีภาครัฐจะตอ้งมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยตราข้ึนมาใหม่ เพื่อแก้ไขเปล่ียนแปลง
ขั้นตอนการด าเนินการให้เกิดความคล่องตวั เหมาะสมและเป็นธรรมในการจดัท าบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนภายในประเทศ อนัจะถือไดว้า่การจดัท าบริการสาธารณะโดยรัฐเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดอยา่งแทจ้ริง 

เม่ือพิจารณาขอ้เท็จจริงเปรียบเทียบกบัขอ้กฎหมายและทฤษฎีภารกิจของรัฐแลว้ ท าให้
เห็นว่า กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยในปัจจุบนัมีจ านวนมากและกระจายความ
รับผิดชอบให้กบัหลายหน่วยงาน อีกทั้งไม่มีกฎหมายท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการทาง
เทคนิค รวมทั้งกลไกการตรวจสอบการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย จึงท าให้การจดัการขยะ 
มูลฝอยเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เพราะกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัมิไดมี้การปรับปรุงแกไ้ข
ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์การปฏิบติัภารกิจของรัฐในการท่ีจะพิทกัษ์
รักษาและคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื เพราะการจดัการขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกลูอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งพิจารณาสภาพปัญหาของขยะมูลฝอยตั้งแต่
ประเภทและจ านวนของแหล่งก าเนิด ชนิด และปริมาณ แลว้จึงก าหนดวิธีการเก็บรวบรวม การขน
ยา้ย และเทคโนโลยีในการก าจดัท่ีเหมาะสมกบัชนิด ปริมาณของขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวมทั้ง
ตอ้งสอดคลอ้งกบัทรัพยากรและงบประมาณในการลงทุนดว้ย ฉะนั้น เม่ือยงัไม่มีการปรับปรุงแกไ้ข
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมจึงไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีภารกิจหนา้ท่ี
ของรัฐอยา่งแทจ้ริง  

ดงันั้น จากการศึกษาดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้เห็นว่า ประเทศไทยประสบกบัปัญหาเร่ือง 
การจดัการขยะมูลฝอย เน่ืองจากไม่มีกฎหมายการจดัการขยะมูลฝอยซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีก าหนดใน
เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยทั้งระบบ ประกอบกบัการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัก็ไม่ได้
บญัญติัหลักเกณฑ์การด าเนินการและกลไกการตรวจสอบ จึงท าให้การบงัคบัใช้กฎหมายขาด
ประสิทธิภาพและขาดความเป็นเอกภาพในการสนบัสนุนการจดัการขยะมูลฝอยในภาพรวม และ
การท่ีประเทศไทยมิได้กระท าตามหลกัเกณฑ์ในการจดัท าบริการสาธารณะท่ีจะตอ้งกระท าด้วย
ความเสมอภาค มีความต่อเน่ือง และปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประชาชน จึงส่งผลท าให้เกิดปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยระหวา่งพื้นท่ีต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ท าให้
เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นอยา่งมาก  
 4.1.2  แนวทางการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการไม่มีกฎหมายกลางในการจดัการขยะมูลฝอย 

จากปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายของประเทศไทยท่ีไม่มีกฎหมายการจดัการขยะมูลฝอย
เป็นกฎหมายหลกัส าหรับการบริหารจดัการ ประกอบกบัการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั
ไม่ได้บญัญติัหลกัเกณฑ์การด าเนินการ และกลไกการตรวจสอบ จึงท าให้การบงัคบัใช้กฎหมาย 
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ขาดประสิทธิภาพและขาดความเป็นเอกภาพในการสนับสนุนการจดัการขยะมูลฝอยในภาพรวม 
ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นว่า ประเทศไทยควรมีการบญัญติักฎหมายกลางเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
ทุกประเภทให้เป็นระบบ ก าหนดกฎเกณฑ์ วิธีการด าเนินการ โดยน าแนวคิดในการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มมาปรับใช ้ไดแ้ก่ หลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีก าหนดไวใ้นปฏิญญาริโอวา่
ดว้ยเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย หลกัการป้องกนัล่วงหนา้ หลกัสิทธิ
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชน และหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งกลไกการ
ตรวจสอบ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทการจดัการขยะ
แห่งชาติ เพื่อให้การด าเนินการในเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยเป็นการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลกัการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงก าหนดหลกัการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนในทรัพยากรธรรมชาติไว้ โดยบัญญัติให้รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แนวนโยบายหน่ึงท่ีส าคญัคือ การ
ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ตลอดจนควบคุม
และก าจดัภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
ประชาชน ชุมชนทอ้งถ่ิน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน ซ่ึงจากการศึกษาแนวคิด หลกัการ และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย
ของต่างประเทศ พบวา่  

(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีประสบปัญหาขยะจากชุมชนและอุตสาหกรรมเป็น

จ านวนมาก อนัเน่ืองมาจากการเจริญเติบโตทางสังคม เศรษฐกิจ และจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน ท า
ใหค้วามตอ้งการบริโภคสินคา้เพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว ก่อใหเ้กิดปัญหาขยะท่ีเพิ่มปริมาณข้ึนเร่ือย ๆ 
ทุกปี และผลของการท่ีปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการ
บริหารจดัการขยะฉบบัแรก คือ Solid Waste Disposal Act of  1965 โดยก าหนดข้ึนเพื่อปรับปรุง
การจดัการขยะให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ แต่ภายหลงัไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายหลาย
คร้ังจนไดมี้การออกกฎหมายการบริหารจดัการขยะฉบบัใหม่ข้ึน คือ The Resource Conservation 
and Recovery Act of 1976 (RCRA) โดยการจดัการขยะมูลฝอยตามกฎหมายอยูภ่ายใตก้ารดูแลของ
องคก์รพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency: 
U.S. EPA) ซ่ึงเป็นองคก์รกลางในการก าหนดนโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

กฎหมายวา่ดว้ยการบริหารจดัการขยะ หรือ The Resource Conservation and Recovery 
Act of 1976 (RCRA) มีเป้าหมาย คือ เพื่อให้มัน่ใจวา่การจดัการของเสียจะไม่ท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขอนามยัของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม มีการลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะของเสีย
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อนัตราย และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติผา่นการแปรและเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) และ
การน ากลบัมาใชใ้หม่(Reuse) การหา้มทิ้งในท่ีสาธารณะหรือท่ีท่ีไม่เหมาะสม การก าหนดมาตรฐาน
ทางเทคนิค และมาตรฐานของสถานบ าบดั เก็บรวบรวมและก าจดัของเสีย โดยไดก้ าหนดเก่ียวกบั
การบริหารจดัการขยะแต่ละประเภทไวใ้นกฎหมายฉบบัน้ี ไดแ้ก่  

การบริหารจดัการขยะทัว่ไป (Solid Waste) ก าหนดเร่ืองแผนการก าจดัขยะทัว่ไป  
วางหลกัเกณฑข์ั้นต ่าในการเลือกใชเ้ทคโนโลยกีารก าจดัขยะและแนวทางการบริหารจดัการขยะของ
มลรัฐต่าง ๆ เช่น ก าหนดมาตรการเพื่อก ากบัดูแลสถานท่ีทิ้งขยะของชุมชน ในเร่ืองสถานท่ีตั้ง การ
ด าเนินการ การออกแบบ การตรวจวดัคุณภาพน ้ าใตดิ้น แผนการบ าบดั การแกไ้ขเยียวยาเม่ือมี
อุบติัเหตุการร่ัวไหล การเลิกหรือปิดสถานท่ีก าจดัขยะ และการด าเนินการหลงัการเลิกหรือปิด
สถานท่ีก าจดัขยะ เป็นตน้  

การบริหารจดัการขยะอนัตราย (Hazardous Waste) ก าหนดเก่ียวกบัแผนการก าจดัขยะ
อนัตราย เช่น หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการก าจดัขยะอนัตรายตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต  
การขนส่ง การท าลายขยะอนัตราย ก าหนดประเภทหรือชนิดขยะท่ีเป็น “ขยะอนัตราย” และก าหนด
หน้าท่ีท่ีผูค้รอบครองขยะอนัตรายตอ้งด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ส าหรับมลรัฐท่ีตอ้งการก ากบั
ดูแลขยะอนัตรายเองหรือท่ีเรียกว่า “Authorized State” ตอ้งท าแผนเพื่อเสนอความเห็นชอบมายงั 
EPA เพื่อขอเป็นผูก้  ากบัออกใบอนุญาตในการบริหารจดัการขยะอนัตราย โดยตอ้งยื่นเอกสารตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด กรณี EPA ตรวจสอบแลว้พบวา่มลรัฐดงักล่าวสามารถรับผิดชอบด าเนินการแทน
สหรัฐไดก้็จะให้มลรัฐนั้นเป็นผูก้  ากบัดูแลเร่ืองขยะอนัตราย (Final Authorization) แต่หากมลรัฐใด
ยงัไม่มีความพร้อม EPA อาจใหม้ลรัฐนั้นก ากบัดูแลไปพลางก่อน (Interim Authorization) แต่มลรัฐ
มีหนา้ท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขแผนการบริหารจดัการขยะอนัตรายให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมาย
ระดบัสหรัฐก าหนดต่อไป 

การบริหารจดัการขยะเทคโนโลยีหรือขยะอนัตรายท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ 
ท าให้ติดไฟ ท าให้เกิดการกัดกร่อน ท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมี หรือท าให้เกิดพิษ ซ่ึงกรณีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้านั้นมีอุปกรณ์บางอย่างได้ถูกจดัเป็นวตัถุอนัตราย เช่น 
Cathode Ray Tube (CRT) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ในส่วนของจอภาพในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโทรทศัน์
นั้นไดจ้ดัเป็นขยะอนัตราย โดยก าหนดมาตรการการก ากบัดูแล เช่น ผูทิ้้งขยะท่ีมี CRT ไปท่ีสถานท่ี
หรือผูร้วบรวมขยะเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ หรือเพื่อก าจดัท าลายจะได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตาม 
RCRA ซ่ึงรวมถึงผูร้วบรวมขยะ ผูน้ าขยะเพื่อกลบัมาผลิตใหม่ และผูก้  าจดัท าลายขยะจากบา้นเรือน
ก็ไม่ตอ้งปฏิบติัตาม RCRA ดว้ย เป็นตน้  

DPU



132 

นอกจากน้ี EPA ยงัไดก้ าหนดเก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะเทคโนโลยีของ RCRA กบั
มาตรการอ่ืน ๆ เช่น ก าหนดแนวทางให้รัฐบาลสหรัฐซ้ือวสัดุท่ีมีส่วนประกอบของวสัดุใชแ้ลว้ โดย
หน่วยงานของรัฐ ก าหนดแผนการลดขยะแห่งชาติ (Waste Minimization National Plan) ช่วยเหลือ
รัฐและราชการส่วนทอ้งถ่ินในการพฒันาระบบการลดขยะและการน าวสัดุใชแ้ลว้กลบัไปผลิตใหม่ 
เป็นตน้ 

(2) สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
วิวฒันาการการจัดการขยะมูลฝอยของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เร่ิมข้ึนในปี  

ค.ศ. 1970 โดยเร่ิมจากการไม่อนุญาตให้มีการน าเอาของเสียไปเททิ้ง (dump waste) และด าเนินไป
พร้อมกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในการก าจดัของเสีย (Waste Disposal Infrastructure) 
หลงัจากนั้น ไดมี้การตรากฎหมายการบริหารจดัการของเสียเป็นฉบบัแรกของยุโรป คือ The Safe 
Disposal of Waste Act (The Abfallbeseitigunggesetz 1972, Dieckmann 1992.) อยา่งไรก็ตาม  
แนวทางการปฏิบติัหรือการบริหารจดัการของเสียตามกฎหมาย The Safe Disposal of Waste Act, 
Dieckmann 1972. ไดเ้นน้ไปในเร่ือง การจดัหาท่ีก าจดัของเสียท่ีมีความปลอดภยัเป็นหลกั จึงท าให้
ละเลยประเด็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการในดา้นของการป้องกนัและการฟ้ืนฟูหรือการน ากลบัมา 
ใชใ้หม่ 

ดงันั้น ในปี ค.ศ. 1986 จึงได้มีการออกกฎหมายการบริหารจดัการของเสียคือ The 
Waste Avoidance and Management Act. 1986 กฎหมายฉบบัน้ีไดข้ยายขอบเขตของการบริหาร
จดัการของเสียของเยอรมนีให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกนัก็มุ่งในดา้นนโยบาย
การหลีกเล่ียงของเสีย และการฟ้ืนฟูหรือการน ากลบัมาใช้ใหม่ ท่ีส าคญัคือ น าเอาหลักการ  
“The Hierachy of Avoidance Recycling Disposal” ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของนโยบายการบริหาร
จดัการของเสียมาใชเ้พื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญซ่ึงระบุวา่ “รัฐมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการปกป้อง
พื้นฐานในการด ารงชีวิตตามธรรมชาติส าหรับคนรุ่นต่อไป ภายใตก้รอบกฎหมายรัฐธรรมนูญใน
การออกกฎหมายและมาตรการตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิตามอ านาจบริหารและนิติบญัญติั” การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวนบัวา่เป็นจุดเปล่ียนส าคญัอีกคร้ังหน่ึงของเยอรมนี จากเดิมเพียงแค่จดัการขยะ
หรือของเสียในประเทศ พฒันามาเป็นการหมุนเวยีนท่ีก่อใหเ้กิดผลทางเศรษฐกิจ 

(3) ประเทศญ่ีปุ่น  
จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมของประเทศญ่ีปุ่นท่ีผ่านมาท่ีท าให้ประเทศ

ญ่ีปุ่นมีลักษณะเป็นสังคมท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง จึงต้องมีการก าหนดนโยบาย กฎหมาย 
ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ในการบริหารจดัการของเสียและการรักษาความสะอาดท่ีสาธารณะ
อย่างเป็นระบบและมีลกัษณะท่ีเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 
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ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากกฎหมายหลกัเก่ียวกบัการบริหารจดัการของเสียและเทศบญัญติัของแต่ละเทศบาล
ท่ีไดมี้การก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีในการบริหารจดัการของเสียโดยแบ่งเป็นทั้งระดบัรัฐบาลกลาง 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ และประชาชน 

รัฐบาลญ่ีปุ่นตระหนกัวา่การจดัการขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดท่ีสาธารณะ
นั้นเป็นปัญหาระดับชาติ ท่ีประชาชนทัว่ไป ผูป้ระกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
หน่วยงานของรัฐตอ้งร่วมมือกนัแกไ้ข จึงท าให้เกิดแนวคิดในการตรากฎหมายจดัการของเสียและ
การรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะข้ึน คือ Waste Management and Public Cleansing Act  
(Act No. 137 of 1970) ซ่ึงเป็นกฎหมายหลกัในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย โดยในมาตรา 2 แห่ง 
Waste Management and Public Cleansing Act (Act No. 137 of 1970) ไดจ้  าแนกประเภทของเสียไว้
อยา่งชดัเจนวา่ หมายถึง ขยะ ขยะขนาดใหญ่ ถ่าน โคลน ส่ิงปฏิกูล ของเสียประเภทน ้ ามนั ของเสีย
ประเภทกรด ของเสียประเภทท่ีเป็นด่าง ซากสัตวท่ี์เสียชีวิตแลว้ รวมถึงของสกปรกและของท่ีไม่ได้
ใชป้ระโยชน์แลว้ประเภทอ่ืน ๆ ไม่วา่จะอยูใ่นสถานะท่ีเป็นของแข็งหรือของเหลว และไดแ้บ่งของ
เสียออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ ของเสียทัว่ไป (General waste) ของเสียทัว่ไปท่ีตอ้งควบคุม
พิเศษ (Special control general waste) ของเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial waste) และของเสียจาก
อุตสาหกรรมท่ีตอ้งควบคุมพิเศษ (Special control industrial waste) ทั้งน้ี เน่ืองจากของเสียแต่ละ
ประเภทนั้นใช้วิธีการจดัการและก าจดัท่ีแตกต่างกัน เช่น ของเสียครัวเรือนทัว่ ๆ ไปสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อได้หรือก าจดัโดยการฝังกลบได้ การขนส่งของเสียไปก าจดัก็ไม่ต้องใช้
กรรมวิธีท่ียุ่งยากมากนัก แต่ถ้าเป็นขยะอุตสาหกรรมอาจตอ้งใช้กรรมวิธีพิเศษทั้งในขั้นตอนการ
ขนส่งและการก าจดั เป็นตน้ รวมทั้ง ได้ก าหนดมาตรฐานการจดัการของเสีย อ านาจหน้าท่ีของ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะการท่ีอนุญาตใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการของเสียดว้ย
นั้นยิ่งจ  าเป็นตอ้งมีการก าหนดมาตรฐานในการจดัการขยะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั รวมทั้ง
ก าหนดบทลงโทษไวช้ดัเจน  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เม่ือเปรียบเทียบประเทศไทยกบัต่างประเทศในการแกไ้ขปัญหา
การจดัการขยะมูลฝอยพบวา่ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยในปัจจุบนัมีจ านวนมาก 
และกระจายความรับผิดชอบให้กับหลายหน่วยงาน อีกทั้ งไม่มีกฎหมายท่ีก าหนดหลักเกณฑ ์
มาตรฐาน วธีิการทางเทคนิค รวมทั้งกลไกการตรวจสอบการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย จึงท าให้
การจดัการขยะมูลฝอยเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ ต่างจากกฎหมายการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงแมจ้ะมอบภารกิจใน
การจดัการขยะมูลฝอยให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผูด้  าเนินการ แต่ก็มีกฎหมายหลัก
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เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยโดยก าหนดหลกัเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการทางเทคนิค รวมทั้งกลไก
การตรวจสอบการด าเนินการของทอ้งถ่ินอยา่งเป็นระบบ  

ดังนั้ น ผู ้เ ขียนจึงเห็นควรน าแนวคิดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญ่ีปุ่นมาปรับใช้กบัการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยของประเทศไทย โดยให้มีกฎหมายการจดัการขยะมูลฝอยเพื่อเป็นกฎหมายหลักในการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอย และน าหลกัการซ่ึงทั้งสามประเทศใช้เป็นหลกัในการอนุวติักฎหมาย 
การจดัการของเสีย กล่าวคือ ขยะมูลฝอยหรือของเสียจะไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามยัของ
มนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม ตอ้งมีการลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะของเสียอนัตราย มีการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติโดยการแปรเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) และการน ากลบัมาใชใ้หม่ 
(Reuse) ตลอดจนการน าหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย มาเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการการ
ลงโทษ ทั้งน้ี กฎหมายการบริหารจดัการขยะมูลฝอยจะตอ้งประกอบดว้ยหลกัการขั้นต ่า ดงัน้ี  

1. ก าหนดประเภทของขยะมูลฝอย และมาตรฐานทางเทคนิคเก่ียวกบัสถานบ าบดั การ
เก็บรวบรวม และการก าจดัขยะมูลฝอยหรือของเสียแต่ละประเภทตามหลกัสุขาภิบาล เน่ืองจากขยะ
มูลฝอยแต่ละประเภทมีวธีิการจดัการแตกต่างกนั  

2. ก าหนดหนา้ท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ รัฐบาล องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบภาคเอกชน และประชาชน ซ่ึงต้องเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎหมายให้ชัดเจน 
โดยเฉพาะการท่ีอนุญาตใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการของเสีย  

3. ก าหนดให้มีส านักงานบริหารจดัการขยะ เป็นหน่วยงานกลางในการควบคุมและ
ก ากบัดูแลการจดัการขยะทัว่ประเทศ 

4. ก าหนดมาตรฐานในการจดัการขยะมูลฝอยเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ 
แต่ทั้งน้ี หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดจะออกขอ้ก าหนดในการจดัการขยะมูลฝอยให้สูงกวา่ท่ี
กฎหมายกลางก าหนดก็ยอ่มท าได ้ดงัเช่นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

5. ก าหนดมาตรการ และบทลงโทษส าหรับผูท่ี้กระท าผดิกฎหมายใหช้ดัเจน 
ทั้ งน้ี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ท่ีตอ้งการคุม้ครองสิทธิของ
บุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  และคุม้ครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนคุม้ครองสิทธิของประชาชนให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวติของตน 
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4.2  ปัญหาการขาดหน่วยงานกลางในการจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการแก้ไข 
 4.2.1  วเิคราะห์ปัญหาการขาดหน่วยงานกลางในการจดัการขยะมูลฝอย 

ในปัจจุบนัการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย พระราชบญัญติัการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการจดัเก็บ  
การขน และการก าจดั ทั้งน้ี แต่ละหน่วยงานสามารถออกขอ้ก าหนดของแต่ละทอ้งถ่ินเพื่อก าหนด
วิธีการด าเนินการ โดยให้แต่ละทอ้งถ่ินพิจารณาก าหนดวิธีการด าเนินการตามความเหมาะสมของ 
แต่ละทอ้งถ่ินเอง ซ่ึงราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการโดยอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของตน เช่น เทศบาลอาจจ้างให้บริษทัเอกชนท าการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจาก
บา้นเรือนต่าง ๆ แลว้ขนส่งไปยงัสถานท่ีก าจดัมูลฝอยของเทศบาล เป็นตน้ ซ่ึงกรณีน้ีเทศบาลตอ้ง
รับผดิชอบเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยของบริษทัเอกชนนั้น และหากมีความเสียหายใด ๆ อนัเกิดจาก
การเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลตอ้งรับผิดชอบเหมือนเช่นเทศบาลด าเนินการเก็บรวบรวมและ
ขนส่งขยะมูลฝอยเอง หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินการจดัการขยะ 
มูลฝอย กล่าวคือ ผูท่ี้ไดรั้บการอนุญาตมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการเก็บรวบรวม ขนส่ง และ
ก าจดัขยะมูลฝอย กรณีน้ีคลา้ยกบัการให้สัมปทานแก่เอกชนในการท ากิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น 
สัมปทานป่าไม ้เป็นตน้ แต่ก็มิไดห้มายความวา่เม่ือมีการอนุญาตให้เอกชนด าเนินการจดัการขยะมูล
ฝอยแลว้จะเป็นการปลดเปล้ืองหนา้ท่ีดงักล่าวของราชการส่วนทอ้งถ่ิน เพราะพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 วรรคแรก กล่าวไวโ้ดยชดัเจนว่าราชการส่วนทอ้งถ่ินมีหน้าท่ี
ก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ฉะนั้น เพียงแต่ความรับผิดชอบของราชการส่วนท้องถ่ินต่อความ
เสียหายอนัเกิดแก่บุคคลท่ีสามจากการด าเนินงานในลกัษณะการมอบหมายกบัลกัษณะการอนุญาต
นั้นมีความแตกต่างกนั 

จากการท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของระบบบริหารราชการแผ่นดินในปี พ.ศ. 
2545 ท าใหใ้นปัจจุบนัการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ขยะมูลฝอย ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและเก่ียวขอ้งทางออ้ม และมีหลายหน่วยงานท่ีใช้อ านาจใน
กฎหมายฉบบัเดียวกนัหลายหน่วยงาน ดงัน้ี  

1. กระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพอนามยั การ
ป้องกนั การควบคุม และรักษาโรคภยั การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชน โดยในเร่ืองของการ
ก ากับดูแลและป้องกันเก่ียวกบัอนามยัส่ิงแวดล้อมมีหน่วยงานในสังกัดคือ กรมอนามยั เป็น
ผูรั้บผิดชอบและใชอ้ านาจตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ในขณะท่ีราชการส่วน
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ทอ้งถ่ินก็ใชอ้  านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายการสาธารณสุขในการจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน
ในเขตของตนเช่นกนั 

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
กรมควบคุมมลพิษ มีบทบาทและภารกิจท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย

โดยใชอ้ านาจตามบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
ก.  บทบาทและอ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ การประกาศพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหล่งก าเนิด การก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งควบคุมการปล่อยอากาศเสีย 
น ้าทิ้งหรือขยะมูลฝอย  

ข.  บทบาทและอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีอ านาจ
ในการควบคุมผูป้ระกอบการขนส่ง ผูรั้บจา้งก าจดัขยะมูลฝอยและของเสีย และการก าหนดเกณฑ์
ควบคุมเหตุเดือดร้อนร าคาญของส่วนรวมท่ีเกิดจากกล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน สารอนัตราย 
ความสั่นสะเทือน ฝุ่ น ข้ีเถา้พิษ ท่ีมีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม และควบคุมดูแลกิจการท่ี
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ตลาด การเก็บรักษา การเก็บขนและสถานท่ีก าจดัมูลฝอย การปล่อยน ้ าทิ้ง
และอากาศเสีย  

ค. บทบาทและอ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 มีอ านาจหนา้ท่ีใน
การก าหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการควบคุมการด าเนินกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะมาตรฐานและวิธีการควบคุมการก าจดัของเสีย มลพิษ หรือสารปนเป้ือนซ่ึงเกิดจาก
กิจการของโรงงานท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากน้ี ยงัมีหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีอ านาจ
หนา้ท่ีในการสนบัสนุนการจดัการขยะมูลฝอย เช่น ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม และกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

3. กระทรวงอุตสาหกรรม สามารถออกประกาศกฎกระทรวงเก่ียวกบัการก าจดัของเสีย
ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย ห้ามการปล่อยทิ้งน ้ าเสียและอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แนวทาง 
การมีระบบบ าบดัของเสีย ตลอดจนก าหนดระดบัเสียงไม่ใหเ้กินมาตรฐาน 

นอกจากน้ี ยงัมีกฎหมายท่ีให้อ านาจแก่ราชการส่วนกลางในการตรากฎกระทรวงซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย เช่น  

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522 มาตรา 8 (6 )  ให้ รัฐมนต รีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวง
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ก าหนดระบบการจดัแสงสว่าง การระบายอากาศ การระบายน ้ า และการก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกลู กฎกระทรวงน้ีมีผลบงัคบัแก่ผูท่ี้จะท าการก่อสร้างดดัแปลงอาคารดว้ย  

พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 8 (5) ให้อ านาจแก่รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
อุตสาหกรรมในการออกกฎกระทรวงเพื่อให้โรงงานปฏิบติัตามเก่ียวกบัการปล่อยของเสียได ้ดงัท่ี
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (2535) ขอ้ 13 (1) ก าหนดให้ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งรักษาโรงงานให้
สะอาดปราศจากขยะและส่ิงปฏิกูลอยูเ่สมอ และจดัให้มีท่ีรองรับหรือท่ีก าจดัขยะและส่ิงปฏิกูลตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม เป็นตน้ 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบภารกิจของแต่ละกระทรวง แต่ละกรมท่ีกฎหมายก าหนดมี
อ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยกบัทฤษฎีภารกิจของรัฐแลว้ จะเห็นไดว้่า 
ในการจดัท าภารกิจของรัฐหรือการจดัท าบริการสาธารณะท่ีจดัท าโดยรัฐ หรือท่ีอยูใ่นอ านาจของรัฐ
จะตอ้งเป็นบริการสาธารณะท่ีมีความส าคญัต่อความเป็นเอกภาพของรัฐ โดยพิจารณาถึงลกัษณะ
ส าคญั คือ เป็นภารกิจท่ีประชาชนทัว่ทั้งประเทศมีส่วนไดเ้สียเหมือน ๆ กนั จึงตอ้งมีหน่วยงานกลาง
เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีให้สอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทัว่ทั้งประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
แต่จากขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั จะเห็นได้ว่า การท่ีกฎหมายไทยให้กระทรวง ทบวง กรมมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลน้ีท าให้เกิดความไม่คล่องตวัของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพราะความเป็นนิติ
บุคคลไดส้ร้างความซบัซ้อนให้กบัระบบราชการ และผลกระทบจากฐานะความเป็นนิติบุคคลของ
ส่วนราชการ ไดก่้อให้เกิดปัญหาส าคญัยิ่งต่อระบบบริหารงานภาครัฐ เพราะท าลายความเช่ือมโยง
กบัส่วนราชการอ่ืน ๆ และนอกจากน้ีการบญัญติัให้ทั้งกระทรวง ทบวง และกรมมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล โดยต่างมีขอบอ านาจของกนัและกนัยงัท าให้กรมมีอิสระในการบริหารราชการเทียบเท่ากบั
ระดบักระทรวง และมีอ านาจหนา้ท่ีในทางบริหารท่ีจะด าเนินการไดเ้องหลายกรณี ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี
ลว้นแต่ท าใหก้รมมีอิสระในการบริหารงานแยกต่างหากจากกระทรวง  

เม่ือพิจารณาประกอบแผนการจดัการขยะมูลฝอยแห่งชาติ ซ่ึงกล่าวถึงหน้าท่ีความ
รับผดิชอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในภาพรวม ไม่ไดก้  าหนดรายละเอียดการปฏิบติั จึงเขา้ใจไดว้า่
เม่ือได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินการปฏิบัติตามแผนแล้ว  การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ทุกหน่วยงานจะรับไปด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีของตนท่ีก าหนดไว ้แต่ส่ิงท่ีจะเป็นปัญหาตามมา 
คือ การด าเนินการตามแผนจะไม่ประสานสอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินการ มาตรการ และ
ระยะเวลา ซ่ึงอาจจะท าใหแ้ผนการจดัการขยะมูลฝอยไม่บรรลุวตัถุประสงค ์ดงันั้น สมควรจะตอ้งมี
องค์กรประสานงานเพื่อรับแผนปฏิบติัการของแต่ละหน่วยงานมาปรับให้สอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึง 
อนัเดียวกนั 
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 4.2.2  แนวทางการแกไ้ขปัญหาการขาดหน่วยงานกลางในการจดัการขยะมูลฝอย  
ปัญหาเก่ียวกบัการขาดหน่วยงานกลางท่ีมีหน้าท่ีในการจดัการขยะมูลฝอยและเป็น

หน่วยงานท่ีมีภารกิจหนา้ท่ีหลกัในการบริหารจดัการขยะหรือหน่วยงานสนบัสนุนภารกิจดงักล่าว 
รวมไปถึงหน่วยงานท่ีมีภารกิจหนา้ท่ีในการจดัเก็บขอ้มูล สถิติ เก่ียวกบัขยะตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ปัจจุบนัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการจดัการขยะมีหลายหน่วยงานทั้งท่ีมีภารกิจโดยตรงและ 
โดยออ้ม รวมถึงภารกิจหนา้ท่ีท่ีมีความซ ้ าซ้อนกนัภายใตพ้ระราชบญัญติัฉบบัเดียวกนั ส่งผลท าให้
ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเป็นระบบ เน่ืองจากไม่มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบ ผูเ้ขียน
เห็นว่า หากก าหนดให้มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ เพื่อ
วางนโยบายและแนวทางปฏิบติัให้ทุกหน่วยงานท่ีมีภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงตอ้งปฏิบติัตาม 
เพื่อแกไ้ขปัญหาความซ ้ าซ้อนเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน และมีหน่วยงานกลางท่ี
คอยท าหน้าท่ีตรวจสอบการท างานอย่างเป็นระบบ ก็จะท าให้การแก้ไขปัญหาการจดัการขยะ 
มูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้การจดัการขยะมูลฝอยของประเทศเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ผูเ้ขียนไดศึ้กษาจากหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีอ านาจหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบจดัการ
ขยะมูลฝอยของต่างประเทศและน ามาปรับใช ้และจากการศึกษาองคก์รท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ในจดัการขยะมูลฝอยของต่างประเทศ พบวา่ 

(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการบริหารจดัการขยะหรือ The 
Resource Conservation and Recovery Act of 1976 (RCRA) ไดก้  าหนดให้มีการจดัตั้งส านกังาน
บริหารจดัการขยะ (Solid Waste Office) ข้ึนเพื่อบริหารจดัการปัญหาขยะทัว่ประเทศ โดยเป็น
หน่วยงานภายใต้สังกัดหน่วยงานของรัฐท่ี เป็นองค์กรอิสระ เ รียกว่า EPA (Environmental 
Protection Agency) มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลปัญหาส่ิงแวดลอ้มของประเทศโดยรวม และเป็นหน่วยงาน
กลางในการก ากบัดูแลระบบการก ากบัการขนส่ง (Manifest system) ก าหนดมาตรฐานในการจดัการ
ส าหรับผูท่ี้ก่อให้เกิดของเสีย (Waste generator) ผูป้ระกอบการรีไซเคิลของเสีย (Waste recycler)  
ผูข้นส่งของเสีย (Waste transporter) ผูบ้  าบดั เก็บรวบรวม หรือก าจดัของเสียอนัตราย (Waste 
treatment, storage, and disposal facility) โดยมลรัฐทุกแห่งตอ้งน าหลกัการตามกฎหมายน้ีไปบงัคบัใช ้
เป้าหมายของกฎหมายฉบบัน้ีคือ การจดัการของเสียจะไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามยัของ
มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีการลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะของเสียอนัตราย และการ
อนุรักษพ์ลงังานและทรัพยากรธรรมชาติผา่นการรีไซเคิลและการน ากลบัมาใชใ้หม่ มีการห้ามทิ้งใน
ท่ีสาธารณะ มีการก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคและมาตรฐานของสถานประกอบการบ าบดั เก็บ
รวบรวมและก าจดัของเสียอนัตรายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัของเสียอนัตราย นอกจากน้ี RCRA จะ
ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบันิยามและคุณสมบติัของของเสียอนัตราย การแปรเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ 
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(Recycle) และมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัของเสีย รวมไปถึงการเก็บรวบรวมและก าจดั ขอ้จ ากดัใน
การก าจดัในดิน การเผาของเสียอนัตราย การอนุญาตสถานประกอบการบ าบดั เก็บรวบรวม และ
ก าจดัของเสียอนัตราย  

EPA ของประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดในการคุ้มครอง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีออกกฎระเบียบต่าง ๆ บงัคบัใชก้บับุคคล สถานประกอบการ มลรัฐ ทอ้งถ่ิน เม่ือสภา
ผา่นร่างกฎหมายท่ีจะบงัคบัใชใ้นประเทศ สภาไดก้ าหนดให้ U.S. EPA และหน่วยงานกลางอ่ืน ๆ 
น าเอากฎหมายน้ีไปบงัคบัใชด้ว้ยการออกกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือมีการบงัคบัใชก้ฎระเบียบ U.S. 
EPA จึงจะเป็นหน่วยงานท่ีช่วยสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติัตามกฎระเบียบนั้น ๆ ในขณะเดียวกนั
ก็จะเป็นหน่วยงานท่ีบงัคบัใช้กฎระเบียบนั้นดว้ย โดยการด าเนินงานของแต่ละมลรัฐจะตอ้งปฏิบติั
ตามกฎระเบียบกลาง (Federal Regulation) ท่ีออกโดย U.S. EPA ซ่ึงแต่ละมลรัฐจะน าไปออกเป็น
กฎระเบียบของตวัเองให้เขม้งวดกวา่กฎระเบียบกลางก็สามารถท าได ้และสามารถปรับกฎระเบียบ
ให้เขา้กบัสภาพการณ์ของมลรัฐและลกัษณะการบริหารจดัการได ้ โดยไม่ขดักบักฎระเบียบกลาง
เพื่อคุม้ครองประชาชนและส่ิงแวดลอ้มของมลรัฐ  

RCRA ก าหนดให้ EPA จดัตั้งหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการขยะเรียกวา่ Office of Solid Waste ข้ึนอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ EPA โดยมีหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกว่า Assistant Administrator of the Environmental Protection Agency เป็น
ผูรั้บผิดชอบด าเนินการตามท่ีกฎหมาย RCRA ก าหนด ส่วน Administrator ซ่ึงเป็นหัวหน้า
หน่วยงานมีหนา้ท่ี ดงัน้ี  

1. จดัท ารายงานประจ าปี (Annual Report) เพื่อรายงานผลการด าเนินการตามท่ี
กฎหมายก าหนดต่อรัฐสภา โดยในรายงานประจ าปีให้ประกอบด้วย แผนการด าเนินการหรือ
วตัถุประสงคโ์ครงการ และผลสัมฤทธ์ิของแผนการด าเนินการหรือโครงการดงักล่าวในปีท่ีผา่นมา 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการขยะ  ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการขยะ  และโครงการหรือแผนการด าเนินงานในอนาคตซ่ึง
เก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะ 

2. ออกกฎหมาย ระเบียบ เพื่อด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด อาทิ ก าหนดประเภท
ขยะท่ีเป็นอนัตราย หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลการผลิต การขนส่ง การท าลายขยะ และขยะอนัตราย 
ก าหนดเกณฑก์ารก ากบัดูแลสถานท่ีก าจดัขยะ เป็นตน้ 

3. ท าการศึกษาวจิยัโครงการเก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะ 
4. ใหค้วามช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการจดัท าแผนการบริหารจดัการขยะทัว่ไป

และขยะอนัตราย 
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5. ประสานการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะกบัหน่วยงานอ่ืนของรัฐเพื่อ
ลดขั้นตอนการท างานท่ีซ ้ าซอ้น 

6. จดัท าแนวทางการบริหารจดัการขยะ (Guidelines for Solid Waste Management) ใน
ระดบัสหรัฐ มลรัฐ และหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน อาทิ มาตรฐานของสถานท่ีทิ้งขยะแบบเปิดโล่ง 
Open dumping ส าหรับขยะทัว่ไปและขยะอนัตราย แนวการบริหารจดัการขยะเพื่อรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพน ้าใตดิ้น น ้าบนดิน อากาศ และทศันียภาพของเมือง 

นอกจากน้ี ยงัมีองค์กรอ่ืนภายใต ้ RCRA เพื่อด าเนินการดูแลเร่ืองการจดัการขยะดว้ย 
ไดแ้ก่ 

1. Interagency Coordinating Committee เป็นคณะกรรมการเพื่อประสานการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัการด าเนินการเพื่อสงวนรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรในระดบัสหรัฐ มีหน้าท่ี
เก่ียวกบัการด าเนินการเพื่อสงวนรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากร วิจยัโครงการเพื่อการประหยดัพลงังาน 
และทรัพยากร การน าขยะเพื่อการน ากลบัมาผลิตใหม่ การช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค และการเงินแก่ 
มลรัฐ และหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

2. Resource Recovery and Conservation Panels ท าหนา้ท่ีช่วยเหลือแก่หน่วยงานของ
รัฐทั้งในระดบัสหรัฐ มลรัฐ และหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินตามท่ีไดรั้บการร้องขอในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะ การฟ้ืนฟูและสงวนรักษาทรัพยากร โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 

3. Office of Ombudsman มีหน้าท่ีรับขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการด าเนินการภายใต้
กฎหมายน้ี และมีหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าการด าเนินการใดเก่ียวกบัการร้องเรียนดงักล่าว  

ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความส าคญัเร่ืองการจัดการขยะ 
มูลฝอยใหมี้ความเป็นเอกภาพ โดยจดัตั้งหน่วยงานภายใตส้ังกดัหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นองคก์รอิสระ 
เรียกว่า EPA (Environmental Protection Agency) ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยมี
ส านกังานบริหารจดัการขยะ (Solid Waste Office) เพื่อบริหารจดัการขยะทัว่ประเทศ และออก
มาตรการดูแล จดัการของเสียของประเทศโดยรวม เพื่อให้การจดัการส่ิงแวดลอ้มและของเสียให้มี
ความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะท าให้เกิดเอกภาพในองคก์รและเป็นระบบมาก
ยิ่งข้ึน ดงันั้น จะเห็นไดว้า่หากพิจารณาในแง่ของการบริหารจดัการแลว้ ประเทศสหรัฐอเมริกาอาจ
ไม่มีปัญหาเท่าใดนกัเพราะอ านาจในการตดัสินใจอยู่ท่ีมลรัฐ ปัญหาการทบัซ้อนของหน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแลจึงไม่ใช่อุปสรรคในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(2) สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประเทศท่ีมีการจดัการกบัขยะและของเสียอย่างเป็น

ระบบโดยอาศยัความร่วมมือและความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผูผ้ลิตและจ าหน่าย
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สินคา้ และประชาชนผูบ้ริโภค กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐจะก าหนดกฎหมายและนโยบายในการ
ปฏิบติั รวมถึงควบคุมให้กฎหมายและนโยบายด าเนินอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง โดยอาจจะมี
ทั้งกฎหมายระดับประเทศ กฎหมายของแต่ละรัฐท่ีมีรายละเอียดย่อยต่างกันตามเง่ือนไขพื้นท่ี 
นอกจากน้ี ภาครัฐยงัมีหนา้ท่ีก าหนดกฎหมายส าหรับผูผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้วา่ใชม้าตรการใดใน
การเลือกใชว้สัดุและกระบวนการผลิตท่ีเกิดขยะและมลพิษนอ้ยท่ีสุด และจ าเป็นจะตอ้งแสดงความ
รับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง ส าหรับผูผ้ลิตและจ าหน่ายตอ้งให้ความร่วมมือกนัในการก าหนดเกณฑ์
เง่ือนไข และทิศทางการตลาด  ส่วนภาคประชาชนหรือผูบ้ริโภคถือว่าเป็นอีกภาคส่วนท่ีมี
ความส าคญัต่อความส าเร็จของการจดัการเร่ืองขยะและของเสียโดยจะต้องให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐในการลดการใชข้ยะและน าขยะไปแปรรูปเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้วางหลักกฎหมายเก่ียวกับการจัดการขยะไว้โดย
มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรหลกัในการควบคุม ดูแล และมีหน้าท่ีส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด  ซ่ึงภายใตก้ารควบคุม ดูแล ของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน
หรือผูผ้ลิตสามารถตั้งองคก์รร่วมเพื่อเขา้มาจดัการดูแลขยะตามความเหมาะสมของพื้นท่ีได ้

(3) ประเทศญ่ีปุ่น 
ภายใตก้ฎหมาย Waste Management and Public Cleansing Act (Act No. 137 of 1970) 

ถือว่าการบริหารจดัการของเสียเป็นหน้าท่ีของประชาชน ผูป้ระกอบการ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และรัฐบาล โดยมีเป้าหมายร่วมกนัคือ ลดการใช้ (Reduce) การใชซ้ ้ า (Reuse) และการแปร
ใชใ้หม่ (Recycle) เพื่อให้ญ่ีปุ่นเป็นสังคมท่ีมีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด โดยกฎหมายได้
ก าหนดหนา้ท่ีของแต่ละภาคส่วนไว ้โดยให้กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม (Ministry of the Environment) มี
หน้าท่ีรับผิดชอบด้านนโยบายส่ิงแวดล้อมของประเทศและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry) รับผิดชอบเร่ืองนโยบายการพฒันา
อุตสาหกรรมของประเทศ มีหน่วยงานย่อยคือ Industrial Science and Technology Policy and 
Environment Bureau ท่ีรับผดิชอบในประเด็นส่ิงแวดลอ้มและนโยบายการแปรมาใชใ้หม่ (Recycle) 
ทั้งสองกระทรวงหลกัจะมีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดล้อมใน
ภาคอุตสาหกรรมและการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยรวม รวมถึงการจดัการของเสียต่าง ๆ ดว้ย และได้
ใหอ้  านาจรัฐบาลทอ้งถ่ินสามารถออกกฎหมายหรือนโยบายเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลของเสีย 
วางแผนจดัการของเสียในภาพรวมมาปรับใชก้บัทอ้งถ่ินตนเองได ้เช่น แผนส่งเสริมกิจกรรมในการ
ลดการปล่อยของเสียทัว่ไปของประชาชนในเขตพื้นท่ีของตน ก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นส าหรับการ
จดัการของเสียทัว่ไปอยา่งเหมาะสม ด าเนินกิจการเก่ียวกบัการจดัการของเสียทัว่ไป ทอ้งถ่ินจะตอ้ง
วางแผนเพื่อพฒันาคุณภาพของเจา้หนา้ท่ี จดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดัการของเสียและ
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ปรับปรุงวิธีการด าเนินการจดัการของเสีย และตอ้งพยายามบริหารจดัการของเสียให้สอดคลอ้งกบั
ทอ้งถ่ินตน ซ่ึงรัฐบาลกลางจะตอ้งปรับปรุงระบบการจดัการของเสียในภาพรวมของประเทศให้
เหมาะสมอยู่เสมอ โดยท่ีผูป้ระกอบการและประชาชนจะตอ้งให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตาม
นโยบายของรัฐบาลกลางและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการลดการปล่อยของเสียและการก าจดั
ขยะมูลฝอยอยา่งเคร่งครัด 

ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ประเทศญ่ีปุ่นมองการบริหารจัดการของเสียเป็นหน้าท่ีของ
ประชาชนทุกคน ทั้งผูป้ระกอบการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และรัฐบาล ต่างตอ้งมีเป้าหมาย
ร่วมกนัท าหนา้ท่ีในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและของเสียดว้ยกนั กระทรวงส่ิงแวดลอ้มและกระทรวง
เศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรม เป็นองค์กรหลกัท่ีมีหน้าท่ีจดัการ ดูแล และควบคุมบงัคบัใช้
กฎหมายใหป้ระชาชนปฏิบติัตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้

ดงันั้น ผูเ้ขียนเห็นวา่ประเทศไทยควรน าแนวคิดในเร่ืองการมีองคก์รกลางในการจดัการ
ของเสียของประเทศสหรัฐอเมริกา สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบดูแลเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยโดยเฉพาะหน่วยงานกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา  
ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานดูแล รับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยหรือของเสียภายในประเทศ 
มาปรับใชใ้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย โดยให้มีการจดัตั้งหน่วยงานกลางตาม
กฎหมายการจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงมีคณะกรรมการกลางประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท าหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษาและเสนอแนะหน่วยงาน
ต่าง ๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เก่ียวกบัวิธีการในการจดัการขยะมูลฝอย รวมทั้งก าหนด
หนา้ท่ีของหน่วยงานกลางดงักล่าวใหมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1. การจดัท ารายงานประจ าปี เพื่อรายงานผลการด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดแก่
รัฐสภา โดยในรายงานประจ าปีให้ประกอบดว้ย แผนการด าเนินการหรือวตัถุประสงค์โครงการ 
และผลสัมฤทธ์ิของแผนการด าเนินการหรือโครงการดงักล่าวในปีท่ีผา่นมา ปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารจดัการขยะ ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารจดัการขยะ และโครงการหรือแผนการด าเนินงานในอนาคตซ่ึงเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอย 

2. ออกกฎหมาย ระเบียบ เพื่อด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด อาทิ ก าหนดประเภท
ขยะท่ีเป็นอนัตราย หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลการผลิต การขนส่ง การท าลายขยะและขยะอนัตราย 
ก าหนดเกณฑก์ารก ากบัดูแลสถานท่ีก าจดัขยะ เป็นตน้ 

3. ท าการศึกษาวจิยัโครงการเก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะ 
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4. ใหค้วามช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการจดัท าแผนการบริหารจดัการขยะทัว่ไป 
และขยะอนัตราย 

5. ประสานการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะกบัหน่วยงานอ่ืนของรัฐเพื่อ
ลดขั้นตอนการท างานท่ีซ ้ าซอ้น 

6. จดัท าแนวทางการบริหารจดัการขยะ (Guidelines for Solid Waste Management) 
ทั้งน้ี เพื่อให้การบริหารจดัการขยะมูลฝอยมีความเป็นระบบ เกิดความเป็นเอกภาพ 

สามารถแกไ้ขปัญหาความซ ้ าซอ้นของหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอย และมีกลไกลการตรวจสอบการจดัการในระดบัชาติ อนัจะท าให้การจดัการขยะมูลฝอย
เป็นไปตามแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยแห่งชาติ 

 
4.3  ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการแก้ไข 
 4.3.1  วเิคราะห์ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลกัการสากลท่ีทุกประเทศให้ความส าคญั ดงัท่ี
ก าหนดไวใ้นปฏิญญาริโอวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ค.ศ. 1992 ซ่ึงกล่าวถึง การจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีท่ีสุดคือ การใหป้ระชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดมีส่วนร่วมในทุกระดบั โดยใน
ระดบัชาตินั้นประชาชนแต่ละคนจะตอ้งมีช่องทางท่ีเหมาะสมในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัวตัถุและกิจกรรมอนัตรายในชุมชน 
และจะตอ้งมีโอกาสในการเขา้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ รัฐจะตอ้งอ านวยความสะดวกและ
ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัและการมีส่วนร่วมของสาธารณชนดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
อยา่งทัว่ถึง และจะตอ้งจดัใหมี้การเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมและการปกครองท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
รวมถึงการแกไ้ขและเยยีวยาความเสียหายดว้ย  

การมีส่วนร่วมเป็นท่ียอมรับกันโดยทัว่ไปว่ามีบทบาทส าคญัต่อกระบวนการพฒันา
ประเทศ กล่าวคือ การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
ฐานะท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไดเ้ขา้มามีส่วนในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การวิเคราะห์ปัญหา การแสดง
ความคิดเห็น การด าเนินการ การประสานความร่วมมือ การติดตามตรวจสอบผลกระทบของการ
ด าเนินการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดอนัเป็นการแกไ้ขปัญหา
ของชุมชนหรือท้องถ่ินของตน เพื่อให้บรรลุตามความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนและ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐ เพื่อให้เกิดการป้องกัน แก้ไข และจัดการได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
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อิทธิพลของแนวคิดการมีส่วนร่วมประกอบกบัพฒันาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมในประเทศไทยท าให้ประชาชนมีความต่ืนตัวในสิทธิและเรียกร้องการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจของรัฐมากข้ึน ท าให้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัมากข้ึนทั้งในแง่การเมืองและกฎหมาย ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดมี้บทบญัญติัหลายมาตราท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลและแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองท่ีมีผลเก่ียวกบัตนหรือชุมชนในทอ้งถ่ิน มาตรา 57 และได้ก าหนดหลกัการ
คุม้ครองสิทธิของประชาชนในทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้
บุคคลท่ีรวมกนัเป็นชุมชนยอ่มมีสิทธิอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และมีส่วนร่วมในการจดัการ บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและ
ย ัง่ยืน และในมาตรา 67 ไดบ้ญัญติัให้สิทธิแก่บุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ ์
บ ารุงรักษาและการไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน
การคุม้ครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ด ารงชีพอยู่ไดอ้ย่างปกติและต่อเน่ือง 
ในส่ิงแวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน 
ย่อมไดรั้บความคุม้ครองตามความเหมาะสม นอกจากน้ี การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพจะกระท ามิได ้เวน้แต่จะไดศึ้กษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน และจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วน 
ไดเ้สียก่อน รวมทั้งไดใ้หอ้งคก์ารอิสระ ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารอิสระ ผูแ้ทนองคก์ารเอกชน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือดา้นสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดงักล่าว รวมทั้ง 
ก าหนดให้สิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน หรือองคก์รอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบญัญติัน้ียอ่มไดรั้บความ
คุม้ครอง 

จะเห็นไดว้า่ รัฐธรรมนูญมุ่งท่ีจะใหป้ระชาชนในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลมีส่วนร่วมกบั
รัฐและชุมชนในการพิทกัษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญยงัได้ให้ความส าคญั 
โดยก าหนดให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได้
หลายระดับและหลายรูปแบบ ซ่ึงในระดับนโยบายประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนตามท่ีรัฐก าหนดได้มากข้ึนและท่ีส าคญัได้ก าหนดถึงสิทธิของประชาชนท่ีจะอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี ซ่ึงหมายถึง สิทธิท่ีจะอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอาด ปราศจากมลพิษ และมี
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ทรัพยากรธรรมชาติและมีความหลากหลายทางชีวภาพให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเพียงพอแก่ความ
จ าเป็นขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ทั้งน้ี กล่าวได้ว่าสิทธิในส่ิงแวดล้อมเป็นสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานท่ีพึงไดรั้บการคุม้ครองจากรัฐ การเรียกร้องของประชาชนท่ีจะให้มีสิทธิในส่ิงแวดลอ้มก็
เพื่อท่ีจะไม่ให้รัฐไดใ้ช้อ  านาจและหน้าท่ีอย่างไร้ขีดจ ากดั จนเป็นเหตุให้เกิดการท าลายหรือสร้าง
ความเส่ือมแก่ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติข้ึนและส่งผลกระทบมาถึงประชาชน รัฐมีหนา้ท่ี
จะใช้อ านาจทางปกครองท่ีจะสร้างหลักประกันขั้นต ่าสุดท่ีจะคุ้มครองให้ประชาชนได้อยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  

เม่ือกล่าวถึงการจดัการขยะมูลฝอยนั้น มีกระบวนการด าเนินการหลายขั้นตอน ตั้งแต่
การเก็บ การขนถ่าย ไปจนถึงการก าจดั ซ่ึงขั้นตอนการก าจัดเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญมาก 
เน่ืองจากการก าจดัขยะมูลฝอยไม่วา่จะเป็นดว้ยวิธีการเผาหรือการฝังกลบ ยอ่มท าให้เกิดผลกระทบ
กบัส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั และการด ารงชีวิตของประชาชนทั้งส้ิน จากการศึกษาพบวา่ มีหลาย
พื้นท่ีเม่ือจะมีโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยหรือโรงเผาขยะข้ึน มกัจะมีการคดัคา้นหรือ
ต่อตา้นจากประชาชน ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากกระบวนการศึกษาและการคดัเลือกพื้นท่ีไม่มีความ
ชัดเจนเพียงพอ อีกทั้งประชาชนซ่ึงอยู่อาศยับริเวณพื้นท่ีโครงการนั้นขาดการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจคดัเลือกพื้นท่ี เช่น หากจะมีการฝังกลบขยะประชาชนสามารถเขา้มามีส่วน
ร่วมในการคดัเลือกพื้นท่ีก่อสร้างได้ตั้ งแต่ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ใน
ขั้นตอนน้ีควรมีการพิจารณาคดัเลือกทางเลือกท่ีก าหนดไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 พื้นท่ี แลว้ท าการวิเคราะห์
และประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบทางสังคมในแต่ละพื้นท่ี โดยจะเลือกเอาพื้นท่ีท่ีมี
ผลกระทบน้อยท่ีสุดเป็นพื้นท่ีส าหรับการก่อสร้างโครงการ โดยประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการ
เป็นคณะกรรมการ คณะท างาน หรือผูใ้ห้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริงในการพิจารณาคดัเลือกพื้นท่ี นอกจากน้ี 
หากมีการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearings) ประชาชนควรจะไดเ้ขา้
ไปมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความห่วงใยต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนของตน เพื่อให้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต่อไป หรือหากตอ้งมีการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการคดัเลือกสถานท่ี
ก่อสร้าง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรด าเนินการให้ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมและมี
สิทธิในการท่ีจะไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งเพียงพอ เช่น การติดตามข่าวสารเก่ียวกบัการจดัประชุม
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านทางส่ือต่าง ๆ การแสดงความจ านงในการเขา้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการประชุมท่ีจะจดัให้มีข้ึน การเขา้ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในประเด็นหารือ 
การท าความเขา้ใจ ปรึกษาหารือขอ้ห่วงใยต่าง ๆ ของชุมชนท่ีมีต่อโครงการ และการเจรจาต่อรองใน
แนวทางการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการติดตามผลการตดัสินใจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
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เป็นตน้ ทั้งน้ี ก็เพื่อให้การด าเนินการจดัท าบริการสาธารณะหรือการจดัท าโครงการด าเนินไปดว้ย
ความเห็นท่ีตรงกนัและลดความขดัแยง้ของทุกฝ่าย 

ปัจจุบนัการด าเนินการเพื่อจดัหาสถานท่ีจ ากดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีจะเกิดข้ึน  
มกัประสบปัญหาการคดัคา้นและต่อตา้นจากประชาชนในชุมชน ทั้งน้ี เน่ืองจากการไม่สามารถ
ส่ือสารให้ทุกฝ่ายมีความเขา้ใจกนัเก่ียวกบัการวางแผนและตดัสินใจในโครงการ ทั้งโครงการท่ียงั
เป็นเพียงขั้นตอนการจดัหาสถานท่ี หรือแมก้ระทัง่โครงการท่ีองคก์รปกครองส่วนถ่ินไดด้ าเนินการ
ไปแลว้ และท าให้ประชาชนในพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบจนกระทัง่ตอ้งมีการรวมกลุ่มกนัฟ้องต่อศาล
ปกครองให้ระงับการด าเนินการ ตัวอย่างเช่น คดีหมายเลขด าท่ี 223/2543 คดีหมายเลขแดงท่ี 
199/2556 ระหว่างนายเสมียน จารุแพทย ์ ท่ี 1 และนางศุภลกัษณ์ เชิดชู ท่ี 2 ผูฟ้้องคดี กบั เทศบาล
ต าบลขามใหญ่ ท่ี 1 นายกเทศมนตรีต าบลขามใหญ่ ท่ี 2 ปลดัเทศบาลต าบลขามใหญ่ ท่ี 3 เทศบาล
ต าบลอุบล ท่ี 4 นางสุดารัตน์ วามสิงห์ ท่ี 5 ผูถู้กฟ้องคดี คดีน้ีผูฟ้้องคดีทั้งสองรวมทั้งชาวบา้นหวัค า 
หมู่ท่ี 8 ต  าบลขามใหญ่ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี อา้งวา่ เทศบาลต าบลขามใหญ่
น าขยะมาทิ้งในท่ีดินของเอกชนในทอ้งท่ีต าบลขามใหญ่ โดยไม่มีการแจง้ให้ผูท่ี้อาศยัอยูบ่ริเวณบ่อ
ก าจดัขยะทราบ และไม่มีการท าประชาคมหมู่บา้น เม่ือขยะมีปริมาณมากและก าจดัโดยไม่ถูกวิธี  
ท าใหส่้งกล่ินเหมน็และเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวติของชาวบา้น 

คดีน้ีศาลปกครองนครราชสีมาพิเคราะห์แลว้เห็นว่า บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 57 วรรคหน่ึง มาตรา 58 และมาตรา 67 ไดบ้ญัญติัถึงสิทธิของบุคคลและ
ชุมชนท่ีจะไดรั้บการคุม้ครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจากภาครัฐ เพื่อให้บุคคลหรือ
ชุมชนสามารถด ารงชีพอยู่ไดอ้ย่างปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
สุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวติของตน เม่ือกิจการก าจดัขยะมูลฝอยไม่วา่จะด าเนินการ
โดยหน่วยงานของรัฐเองหรือด าเนินการโดยเอกชนซ่ึงได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ เป็น
กิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต รวมทั้งสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลและหรือชุมชน ทั้งยงัอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนท่ี
อาศยัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงจนท าให้ไม่สามารถด ารงชีพได้อย่างปกติสุข ดงันั้น ก่อนเร่ิมด าเนิน
กิจการ หน่วยงานของรัฐจึงมีหนา้ท่ีตอ้งเผยแพร่ขอ้มูลและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี 
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบการพิจารณาว่า สมควรด าเนินกิจการก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีนั้น
หรือไม่ อย่างไร และตอ้งก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันหรือเยียวยา
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพิจารณาตดัสินใจนั้น 

การท่ีผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 (เทศบาลต าบลขามใหญ่) น าขยะมูลฝอยไปก าจดัในท่ีดินของผู ้
ถูกฟ้องคดีท่ี 5 (นางสุดารัตน์ วามสิงห์) ในทอ้งท่ีต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดั
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อุบลราชธานี โดยไม่มีการเผยแพร่ขอ้มูลและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี จึงเป็นการ
ด าเนินการท่ีไม่ค  านึงถึงสิทธิของผูฟ้้องคดีทั้งสองและชุมชน ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย และไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก าหนดในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ถือไดว้า่การกระท าของผูถู้ก
ฟ้องคดีท่ี 1 เป็นการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอนัเป็นสาระส าคญัท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

การท่ีผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 ก าจดัขยะมูลฝอยดว้ยวธีิการฝังกลบ ไม่มีการปูผา้ยางหรือวสัดุกนั
ซึมรองพื้นหลุมบ่อขยะเป็นกรรมวิธีท่ีไม่เหมาะสมและไม่ไดม้าตรฐานดา้นการก าจดัมูลฝอย ทั้งยงั
ไม่สามารถด าเนินการฝังกลบขยะได้ทั้งหมดเป็นเหตุให้มีขยะบางส่วนถูกทิ้งบริเวณรอบบ่อขยะ 
รวมถึงถนนทางเขา้ แมบ้างส่วนของขยะจะถูกฝังกลบปิดทบัดว้ยดินก็ตาม แต่ก็ยงัมีขยะจ านวนมาก
ท่ีกองอยูแ่ละยงัไม่ไดถู้กฝังกลบภายในเวลาอนัสมควรท าให้เกิดกล่ินเหม็น บ่อขยะมีน ้ าขงั กรณี
ดงักล่าวยอ่มท าใหเ้กิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่บุคคลผูมี้ท่ีอยูอ่าศยัในละแวกใกลเ้คียง การก าจดัขยะ
ของผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 จึงไม่ถูกหลกัสุขาภิบาลและก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ถือไดว้า่ผูถู้ก
ฟ้องคดีท่ี 1 เป็นผูก่้อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเอง ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 ในฐานะเจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ิน จึงมีอ านาจหนา้ท่ีตามมาตรา 25 และมาตรา 26 แห่ง พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ท่ีจะระงบัและแกไ้ขเหตุเดือดร้อนร าคาญดงักล่าว แต่ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2 ก็ไม่ไดด้ าเนินการแกไ้ข
ปัญหา กลบัปล่อยปละละเลยไม่ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลกัษณะ รวมทั้งไม่
คุม้ครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายในเขตรับผิดชอบของตน ทั้งท่ี
ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 และท่ี 2 สามารถด าเนินการได้ และสามารถหาวิธีป้องกนัการฟุ้งกระจายของขยะ 
รวมทั้งวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการป้องกนัน ้ าจากบ่อขยะไหลเขา้สู่ท่ีดินของประชาชนหรือ
แหล่งน ้ าสาธารณะ เม่ือผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 ไม่ได้ด าเนินการใด ๆ จึงเป็นกรณีท่ีผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1  
ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา 50 (3) แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบมาตรา 18 แห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และถือวา่การด าเนินกิจการก าจดัขยะมูลฝอยของผูถู้ก
ฟ้องคดีท่ี 1 ในพื้นท่ีของผูถู้กฟ้องคดีท่ี 5 ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั 
และเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผูฟ้้องคดีทั้งสองและประชาชนท่ีอยู่อาศยัในบริเวณใกล้เคียง
โดยตรง ท าให้ไม่สามารถด ารงชีพอยู่ไดอ้ยา่งปกติ อนัเป็นการกระท าละเมิดต่อผูฟ้้องคดีทั้งสอง 
ประกอบกบัได้ความจากค าช้ีแจงของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานีและส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมิไดมี้ส่วนไดเ้สียกบั
คู่กรณี ฟังเป็นยุติวา่ สภาพบ่อขยะในพื้นท่ีพิพาทตั้งอยูติ่ดกบัแหล่งน ้ าสาธารณะ น ้ าบาดาลบริเวณ
ใกลเ้คียงมีกล่ินเหมน็และมีคุณภาพต ่ากวา่มาตรฐาน น ้ าผิวดินบริเวณขา้งบ่อขยะเน่าเสีย การทิ้งขยะ
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มูลฝอยไม่มีการฝังกลบเป็นชั้น ๆ ไม่มีการฉีดยาก าจดัสัตวแ์ละแมลงน าโรคอยา่งต่อเน่ือง และผูถู้ก
ฟ้องคดีท่ี 1 ไม่มีแผนงานหรือโครงการท่ีแสดงถึงการปรับปรุงพฒันาบ่อก าจดัขยะมูลฝอย ประกอบ
กบัพื้นท่ีขา้งเคียงมีการขุดดินเป็นบ่อขนาดใหญ่เพื่อเตรียมรองรับขยะมูลฝอย ซ่ึงคาดวา่จะมีการทิ้ง
ขยะมูลฝอยในรูปแบบเดิมอีก อนัเป็นการแสดงให้เห็นวา่ ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 ตั้งใจจะน าขยะมาทิ้งใน
พื้นท่ีพิพาทต่อไปเร่ือย ๆ โดยไม่มีมาตรการท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับคนในชุมชนและ
สภาพแวดลอ้มอยา่งจริงจงั ดงันั้น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเป็นการขจดัปัญหาความ
เดือดร้อนร าคาญท่ีเกิดข้ึนและอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตใหแ้ก่ผูฟ้้องคดีทั้งสองและประชาชนในพื้นท่ี
รอบ ๆ บ่อขยะพิพาท และเพื่อมิให้บ่อขยะพิพาทเป็นแหล่งก าเนิดมลภาวะท่ีเป็นพิษต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนในบริเวณดงักล่าวเพิ่มข้ึน
จนมีสภาพเลวร้ายยากท่ีจะเยยีวยาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ใหห้มดส้ินไป 

ศาลปกครองนครราชสีมาจึงมีค าพิพากษาดงัน้ี 
1. ห้ามมิให้ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 5 เปิดพื้นท่ีทิ้งขยะเพิ่มเติม และห้ามไม่ให้ผูถู้ก

ฟ้องคดีท่ี 1 และท่ี 2 น าขยะมูลฝอยมาทิ้งในท่ีดินของผูถู้กฟ้องคดีท่ี 5 อีกต่อไป ทั้งน้ี ให้ผูถู้กฟ้องคดี
ท่ี 1 และท่ี 2 ด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในสามสิบวนันบัแต่ศาลมีค าพิพากษา 

2. ห้ามมิให้ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 5 อนุญาตหรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการ
ยินยอมให้ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4 องค์การบริหารส่วนต าบลแจระแม องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ เทศบาลต าบลปทุม รวมทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน บุคคล 
องค์กร หรือหน่วยงานใด ๆ น าขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลมาทิ้งท่ีบ่อขยะพิพาท หากมีการกระท า 
ฝ่าฝืน ใหผู้ถู้กฟ้องคดีท่ี 2 ด าเนินการตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

3. ให้ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 และท่ี 2 เร่งก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเหลือตกคา้งทั้งในพื้นท่ีบ่อขยะ
และพื้นท่ีข้างเคียงให้ถูกสุขลักษณะ ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และให้
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม รวมทั้งตรวจสอบผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัน ้ าใตดิ้นและแหล่งน ้ าผิวดิน 
ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย ตลอดจนด าเนินการอ่ืนตามอ านาจหนา้ท่ีเพื่อมิให้ปัญหา
เก่ียวกบัสถานท่ีท้ิงขยะส่งผลกระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี ให้ด าเนินการให้แลว้เสร็จ
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่ศาลมีค าพิพากษา 

จากกรณีตวัอยา่งดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ 
1.  กิจการก าจดัขยะมูลฝอยไม่วา่จะด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐเองหรือด าเนินการ

โดยเอกชนซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ เป็นกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต รวมทั้งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและหรือชุมชน ทั้งยงั
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง จนท าให้ไม่
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สามารถด ารงชีพได้อย่างปกติสุข ดงันั้น ก่อนเร่ิมด าเนินกิจการหน่วยงานของรัฐจึงมีหน้าท่ีตอ้ง
เผยแพร่ขอ้มูลและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ีก่อน ตามท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัรับรอง
สิทธิในการได้รับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีมีผลเก่ียวตนหรือชุมชนในท้องถ่ิน 
นอกจากน้ี ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดทั้งเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการโครงการของรัฐอย่างกวา้งขวาง โดยก าหนดว่าก่อนเร่ิมด าเนินการโครงการของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการตอ้งจดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลให้ประชาชนทราบและ
จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได ้ในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน หน่วยงานของรัฐตอ้งมุ่งใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัโครงการของรัฐ 
และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการนั้น รวมตลอดทั้งความเดือดร้อนหรือความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ประชาชนดว้ย ทั้งน้ี หน่วยงานของรัฐจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ไปพร้อมกบัการเผยแพร่ขอ้มูลแก่ประชาชนก็ได ้

2.  แสดงใหเ้ห็นวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงถือเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีใน
การจดัท าบริการสาธารณะ กล่าวคือ การด าเนินกิจการก าจดัขยะมูลฝอยไม่ไดด้ าเนินการให้เป็นไป
ตามท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด อนัเป็นการกระทบสิทธิของประชาชนในการท่ี
จะไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากพบวา่บ่อขยะพิพาทดงักล่าวตั้งอยูติ่ดกบัแหล่ง
น ้ าสาธารณะ ท าให้น ้ าบาดาลบริเวณใกลเ้คียงมีกล่ินเหม็นและมีคุณภาพต ่ากวา่มาตรฐาน น ้ าผิวดิน
บริเวณขา้งบ่อขยะเน่าเสีย ไม่มีการฝังกลบเป็นชั้น ๆ ไม่มีการฉีดยาก าจดัสัตวแ์ละแมลงน าโรคอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการก าจดัท่ีไม่ถูกหลกัสุขาภิบาล อนัเป็นผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนในการท่ี
จะมีชีวติอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีตามท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

จากการศึกษากรณีตวัอย่างดงักล่าวผูเ้ขียนเห็นว่า ในเร่ืองการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  
มีปัญหาในทางกฎหมาย ดงัน้ี  

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี คือ กรณีโครงการของรัฐทัว่ไปและกรณี
โครงการของรัฐท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวม ซ่ึงหน่วยงานของรัฐท่ีเป็น
ผูรั้บผิดชอบโครงการจะตอ้งจดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการอย่างเพียงพอทั้งสองกรณี 
แต่ในกรณีโครงการของรัฐท่ีมีผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวม รัฐจะตอ้งจดัให้มี
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การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเร่ิมด าเนินโครงการ136 จะเห็นไดว้า่ ระเบียบฉบบัน้ีบงัคบั
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะโครงการของรัฐท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ซ่ึงค าวา่ “ผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวม” เป็นค า
ท่ีกวา้งและไม่มีค  านิยามท่ีก าหนดไวเ้ป็นแนวทางท่ีชดัเจน ดงันั้น การแยกประเภทวา่เป็นโครงการ
ของรัฐทัว่ไปหรือโครงการของรัฐท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงนั้น จึงเป็นดุลพินิจของหน่วยงาน 
ของรัฐ ซ่ึงหากหน่วยงานของรัฐไม่เห็นว่าเป็นโครงการท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชน 
เป็นส่วนรวมก็จะไม่ได้จดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แมใ้นความเป็นจริงจะมี
ผลกระทบอย่างรุนแรงก็ตาม ประชาชนก็จะถูกตดัโอกาสในการแสดงความคิดเห็นก่อนท่ีเร่ิม
ด าเนินโครงการได ้ 

นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาการให้ดุลพินิจกับเจ้าของโครงการในการเลือกรูปแบบและ
วิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เน่ืองจากตามข้อ 9 แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  ไดก้  าหนดรูปแบบของการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไวใ้น 2 กรณีหลกั กรณีแรกคือ การส ารวจความคิดเห็น ไดแ้ก่ การ
สัมภาษณ์รายบุคคล การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางอ่ืน ๆ เช่น ไปรษณีย ์เป็นตน้ กรณีท่ีสอง คือ 
การประชุมปรึกษาหารือ ไดแ้ก่ การประชาพิจารณ์ การอภิปรายสาธารณะ การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
ส่วนอีกกรณีหน่ึงคือ ใหอ้ านาจส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีท่ีจะก าหนดวิธีการอ่ืน ๆ ในการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไวอี้กดว้ย นอกจากน้ี ยงัให้อ านาจหน่วยงานของรัฐท่ีจะก าหนด
วธีิการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยไม่ตอ้งท าตามวธีิท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ หรือท่ีก าหนด
โดยส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีก็ได้137 จะเห็นได้ว่า การก าหนดทางเลือกรูปแบบการ
ด าเนินการท่ีหลากหลาย แต่ไม่ไดก้  าหนดถึงหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานของรัฐจะใชเ้ป็นแนวทางในการ
เลือกรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไว ้จึงท าใหเ้กิดปัญหากรณีท่ีหน่วยงานของรัฐใช้
                                                           

136 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ขอ้ 5 ก่อนเร่ิม
ด าเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการตอ้งจดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลตามขอ้ 7 
ใหป้ระชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวธีิใดวธีิหน่ึงหรือหลายวธีิตามขอ้ 9 ดว้ยก็ได ้

หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการของรัฐท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนเป็น
ส่วนรวมตอ้งจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีตามขอ้ 9 ก่อนเร่ิม
ด าเนินการ 

137 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ขอ้ 10 ในกรณีท่ี
หน่วยงานของรัฐเห็นวา่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวธีิอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 9 จะท าใหก้าร
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนบรรลุวตัถุประสงค์ตามขอ้  8 หน่วยงานของรัฐจะรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยวธีินั้นก็ได ้แต่เม่ือด าเนินการแลว้ใหแ้จง้ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีทราบดว้ย 
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รูปแบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีสะดวกส าหรับรัฐ แต่เป็นวิธีท่ีประชาชนไม่เห็นดว้ย 
อีกทั้งยงัเปิดช่องให้รัฐก าหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็นอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบก็ได ้
ดงันั้น กรณีน้ีจึงเป็นการใหอ้ านาจรัฐในการใชดุ้ลพินิจอยา่งเปิดกวา้งจนเกินไป 

จากการศึกษาหลักสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงหลักการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม  
ซ่ึงประกอบไปด้วยหลักการท่ีส าคญั เช่น หลักสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและ
หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิการเขา้ถึงข่าวสารดา้นส่ิงแวดล้อม (Right to 
Access Environment Information) ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงในการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยให้ประชาชน
หรือชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมของตนเองตามหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหลกัความร่วมมือระหว่างกนัท่ีจะร่วมกนัรักษาส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้
กระบวนการรับฟัง การปรึกษาหารือ การควบคุมตรวจสอบ ซ่ึงการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ตลอดจนสิทธิในการฟ้องร้องใหด้ าเนินการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง  

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย ตลอดจนทฤษฎีเก่ียวกบัสิทธิและ
เสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน และหลกัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ แมจ้ะไดมี้การ
รับรองสิทธิของบุคคลดงักล่าวไวใ้นรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก็ตาม แต่ในการจดัการ
ดา้นขยะมูลฝอยนั้น ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงรัฐยงัไม่ไดใ้ห้
ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่าท่ีควร โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึง
เป็นหน่วยงานท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชนมกัจะมองขา้มและไม่ไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วม 
จึงท าให้การจดัการขยะมูลฝอยในปัจจุบนัยงัคงเป็นปัญหาความขดัแยง้ระหว่างรัฐและประชาชน 
และภาครัฐยงัไม่สามารถบูรณาการร่วมกนัได ้
 4.3.2  แนวทางการแกไ้ขปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย 

จากปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ
ไทยท่ีกฎหมายมิไดมี้การก าหนดให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยจึงขดักบั
หลักการและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท่ีต้องการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา ติไว้ โดยบัญญัติ ให้ รัฐต้องด า เ นินการตามแนวนโยบายด้าน ท่ี ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม แนวนโยบายหน่ึงท่ีส าคญัคือ การส่งเสริม บ ารุงรักษา และ
คุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ตลอดจนควบคุมและก าจดัภาวะมลพิษท่ีมี
ผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ และคุณภาพชีวติของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทอ้งถ่ิน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน อีกทั้งยงัไม่
สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมซ่ึงมีหลกัการส าคญัคือ หลกัการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน และหลกัสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชน จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยของต่างประเทศ พบวา่ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมในบริบทของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเฉพาะในกระบวนการพิจารณาโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและประชาชน สามารถสรุปหลักการทางกฎหมายท่ีมี
ลกัษณะร่วมกนัได ้ดงัน้ี 

1. หลักการท่ีให้ความส าคญักับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูงโดยเฉพาะโครงการท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการท่ีมีความเส่ียงสูงโดยเฉพาะโครงการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดมี้การ
บญัญัติกฎหมายก าหนดกระบวนพิจารณาเป็นพิเศษ กล่าวคือ การพิจารณาอนุญาตให้ด าเนิน
โครงการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจะมีกระบวนพิจารณาท่ีเขม้งวดกว่าการอนุญาตให้ด าเนิน
โครงการในกรณีทั่วไป กระบวนการพิจารณาอนุญาตก็จะก าหนดโดยกฎหมายท่ีออกโดย
กระบวนการนิติบญัญติั เช่น กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาทางปกครอง และกฎหมายเก่ียวกบัการ
คุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเร่ืองต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วย
ทรัพยากรน ้ า กฎหมายผงัเมือง การก าจดัของเสียอนัตราย เป็นตน้ กระบวนพิจารณาอนุญาตใน
ลกัษณะพิเศษน้ีอาจก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองซ่ึงเป็นกฎหมาย
กลางในการก าหนดวิธีปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐท่ีครอบคลุมทุกกรณีดังเช่นกรณี
กระบวนพิจารณาโครงการของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนของประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. หลกัการใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ส าหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูงย่อมเป็นโครงการท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

และประชาชนเป็นอยา่งมาก ดงันั้น ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงปรากฏขั้นตอนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเป็นการสร้างความเขา้ใจและสร้างการยอมรับ โดยหลกัการส าคญัคือ 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ โดยการท่ีรัฐก าหนด
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนส าหรับน าไปประกอบการ
พิจารณาตดัสินใจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด าเนินโครงการ แต่กฎหมายของแต่ละประเทศจะมี
รูปแบบและรายละเอียดแตกต่างกนัออกไป เช่น ในเร่ืองระยะเวลา สถานท่ี วธีิการรับฟัง เป็นตน้ แต่
โดยรวมแล้วขั้นตอนหลกัในการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งสองประเทศมี
กฎเกณฑใ์นท านองเดียวกนั กล่าวคือ 
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(1) การก าหนดให้แจง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการ ขอ้มูลท่ีใช้ตอ้งเป็นภาษา
อยา่งง่าย และตอ้งมีรายละเอียดท่ีเพียงพอต่อการท าความเขา้ใจเพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวน้ีรวมถึงรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

(2) การเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ผูมี้ส่วนได้เสีย และผูท่ี้ได้รับผลกระทบ
แสดงความคิดเห็นหรือคดัค้านตามวิธีการท่ีได้ก าหนด และการให้ผูป้ระกอบการหรือเจ้าของ
โครงการไดช้ี้แจงขอ้ความจริงเก่ียวกบัโครงการเพื่ออธิบายต่อปัญหาท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ 

(3) การก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐตอ้งรับเอาขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้าก
การรับฟังน าไปประกอบการพิจารณาตดัสินใจ 

3. การใหห้ลกัประกนัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตให้ด าเนินโครงการนั้น การรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนเป็นขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐตอ้งปฏิบติัหรือ
ด าเนินการ การไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่ถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดจะมีผลเป็น
การด าเนินวิธีพิจารณาทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนการอนุญาตนั้นได ้
ส่วนขอ้คิดเห็นท่ีไดจ้ากการรับฟัง กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามีขอ้ก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐต้องโตต้อบต่อข้อคิดเห็นในประเด็นส าคญั และสรุปไวใ้นส านวนทาง
ปกครองท่ีประชาชนสามารถใช้สิทธิรับรู้ตรวจดูขอ้มูลข่าวสารได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยขอ้มูล
ข่าวสารและกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 

การให้ความส าคญักบัโครงการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจะมีผลต่อประชาชน
และการให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนพิจารณาอนุญาตให้ด าเนินโครงการดงักล่าวท่ีได้
สะทอ้นออกมาในรูปการก าหนดกระบวนพิจารณาโครงการท่ีมีลกัษณะพิเศษ ตลอดจนการให้
หลกัประกนัแก่ประชาชนในการได้รับรู้และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการ การได้
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการและการไดรั้บค าตอบหรือค าอธิบายในปัญหาท่ีมีขอ้โตแ้ยง้นั้น 
พิจารณาไดว้า่มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีได้
มีการแสดงเจตนารมณ์ตั้งแต่คร้ังการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพฒันา  
(The United Nations Conference on Environment and Development : UNCED) หรือ Earth 
Summit และท่ีปรากฏในอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ และการเขา้ถึงความยุติธรรมในเร่ืองส่ิงแวดล้อม (Convention on Access to 
Information, Public Participation in Decision – Making and Access to Justice in Environmental 
Matters) สิทธิอนัมีความส าคญัและจ าเป็นในกระบวนการมีส่วนร่วมไดแ้ทรกอยูใ่นขั้นตอนต่าง ๆ 
ของกระบวนการพิจารณาอนุญาตใหด้ าเนินโครงการ  
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ส่วนประเทศญ่ีปุ่น ตามกฎหมายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย หรือ  Waste 
Management and Public Cleansing Act (Act No. 137 of 1970) การบริหารจดัการของเสียเป็น
หนา้ท่ีของประชาชนทุกคน ผูป้ระกอบการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และรัฐบาล โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกนั คือ ลดการใช ้ (Reduce) การใชซ้ ้ า (Reuse) และการแปรเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 
เพื่อให้ญ่ีปุ่นเป็นสังคมท่ีมีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด โดยในส่วนของขั้นตอนการจดัตั้ง
สถานท่ีจดัการของเสียได้มีการก าหนดเง่ือนไขในการอนุญาตให้จดัตั้งสถานท่ีจดัการของเสียคือ 
การก าหนดให้ตอ้งมีการพิจารณาความเหมาะสมต่อส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี การส ารวจผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นหนา้ท่ีส าคญัท่ีผูจ้ดัตั้งสถานท่ีจดัการของเสียประเภทท่ีตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจะตอ้ง
ด าเนินการ โดยผูจ้ดัตั้งจะตอ้งส ารวจผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงสถานท่ี
จดัการของเสียตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน โดยน าผลการส ารวจท่ีไดม้าเป็นพื้นฐานในการก าหนด
แผนการจัดตั้ งท่ีมีการวางนโยบายระดับย่อยเพื่อให้มีการค านึงถึงส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีนั้ น ๆ 
กล่าวคือ ผูจ้ดัตั้งสถานท่ีจดัการของเสียจะตอ้งก าหนดแผนการจดัตั้งและแผนการดูแลบ ารุงรักษา
บนพื้นฐานของผลการส ารวจผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และในขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อขอ
อนุญาตจะตอ้งกรอกรายละเอียดเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและแนบเอกสารการส ารวจ
ผลกระทบต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัดว้ย ส าหรับการจดัตั้งสถานท่ีเผาของเสียและสถานท่ีก าจดัของเสีย
ขั้นสุดท้าย (การฝังกลบ) หลังจากยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตแล้วผูว้่าราชการจังหวดัจะต้อง
ตรวจสอบเอกสารยืน่สมคัรและเอกสารผลการส ารวจผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หลงัจากนั้นจะเปิด
ใหมี้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีและนายกเทศมนตรี เง่ือนไขการไดรั้บใบอนุญาต
จะใช้เง่ือนไขเดียวกนัทั้งประเทศซ่ึงเป็นมาตรฐานทางดา้นเทคนิคท่ีถูกก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
ส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐานดงักล่าวจะเป็นการก าหนดเก่ียวกบัการพิจารณาวา่แผนในการจดัตั้งและแผน
ในการบ ารุงรักษาสถานท่ีจดัการของเสียนั้นมีการรักษาส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีอย่างรอบคอบและ
ถูกตอ้งเหมาะสม โดยระบบการส ารวจผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจะค านึงถึงผลกระทบดา้นต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ เสียงดงัรบกวนความสั่นสะเทือน กล่ินเหม็นรบกวนคุณภาพน ้ า
และน ้ าใตดิ้น นอกจากน้ี ยงัมีการก าหนดมาตรฐานในการจดัการโดยแยกแต่ละขั้นตอนไวใ้น 
Enforcement Ordinance of Waste Management and Public Cleansing Act (Ordinance No. 300 of 
1971) ซ่ึงมาตรฐานท่ีก าหนดไวโ้ดยส่วนใหญ่จะเป็นการก าหนดเพื่อไม่ให้การจดัการขยะแต่ละ
ขั้นตอนเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มในบริเวณท่ีมีการจดัการขยะขั้นตอนต่าง ๆ จึงเห็นไดว้่า
ประเทศญ่ีปุ่นได้ให้ความส าคญัต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
ก าหนดเง่ือนไขในการขออนุญาตจดัตั้งสถานท่ีก าจดัของเสียให้ตอ้งมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนก่อน 
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ดงันั้น ผูเ้ขียนเห็นว่าประเทศไทยควรน าแนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกา สหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี รวมทั้งประเทศญ่ีปุ่นมาปรับใชใ้นประเทศไทย โดยก าหนดสิทธิ หน้าท่ี และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยไวใ้นกฎหมายการจดัการขยะมูลฝอย 
โดยเฉพาะในเร่ืองการด าเนินโครงการของรัฐเก่ียวกบัการก าจดัขยะมูลฝอย การจดัหาสถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอย ซ่ึงเป็นโครงการท่ีกระทบต่อชีวติความเป็นอยูข่องประชาชน และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งจดัใหป้ระชาชนท่ีจะไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจโดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงเป็นท่ียอมรับ 
การให้สิทธิของประชาชนในการรับรู้ และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และโครงการ
ต่าง ๆ ภายใตแ้ผนการจดัการขยะมูลฝอยแห่งชาติ และก าหนดให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะมูลฝอยโดยตราไวใ้นกฎหมายให้มีความชดัเจน เพราะกฎหมายถือเป็นมาตรการท่ีส าคญั
และจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะช่วยบงัคบัหรือวางแนวทางการปฏิบติัให้แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน 
เพื่อให้สอดคล้องกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 หมวดแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ท่ีได้รับรองหลักการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชน ชุมชนท้องถ่ิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องมีส่วนร่วม
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งต้องมีมาตรการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบภาคเอกชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยดว้ยตนเอง เช่น ก าหนดหนา้ท่ีในการคดัแยกขยะมูล
ฝอยจากบา้นเรือน การละเวน้จากการเพิ่มปริมาณขยะมูลฝอยจากบา้นเรือนเพื่อไม่ให้เป็นภาระของ
ภาครัฐ โดยใชม้าตรการลงโทษปรับ เพื่อเป็นการกระตุน้จิตส านึกของประชาชนให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซ่ึงหากประเทศไทยได้ก าหนดเร่ืองดงักล่าวไวใ้นกฎหมาย ก็จะสามารถแกไ้ขปัญหาเร่ือง
การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยได ้ 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

จากการท่ีผูเ้ขียนได้ศึกษาปัญหาเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย 
ในปัจจุบนัพบวา่มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ีเน่ืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น ปัญหาการ
ขาดแคลนท่ีดินซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัในการก่อสร้างศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะ ปัญหาการ
ต่อตา้นของประชาชนในพื้นท่ีและบริเวณรอบพื้นท่ี และปัจจุบนัก็ยงัคงพบว่ามีการต่อตา้นจาก
ประชาชนต่อกรณีการก าจดัขยะทุกรูปแบบ ปัญหาเก่ียวกบัวิธีการก าจดัขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงัไม่ไดม้าตรฐานและไม่เป็นไปตามหลกัสุขาภิบาล และท่ีพบเห็น
มากในปัจจุบนัคือ การเก็บขนขยะมูลฝอยไปทิ้งกองไวใ้นท่ีดินรกร้าง วา่งเปล่า ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มและเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อชุมชนท่ีอยูร่อบขา้ง และในบางพื้นท่ียงัมีการน าขยะมูล
ฝอยท่ีเก็บขนไดใ้นทอ้งถ่ินหน่ึงไปทิ้งไวใ้นพื้นท่ีของทอ้งถ่ินอ่ืน ก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ของ
คนระหวา่งชุมชน และระหวา่งหน่วยงานรัฐดว้ยกนัอีกดว้ย รวมไปถึงปัญหาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นท่ีซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือจะไดรั้บผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหก้ารจดัการขยะมูลฝอยขาดประสิทธิภาพ สรุปได ้ดงัน้ี  

(1) ปัญหาเก่ียวกับการไม่มีกฎหมายกลางในการจดัการขยะมูลฝอย ประเทศไทย
ประสบกบัปัญหาเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย เพราะไม่มีกฎหมายการบริหารจดัการขยะมูลฝอยซ่ึง
ใชเ้ป็นหลกัในการจดัการขยะมูลฝอยทั้งระบบ ประกอบกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัก็
ไม่ไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑก์ารด าเนินการและกลไกการตรวจสอบ จึงท าให้การบงัคบัใชก้ฎหมายขาด
ประสิทธิภาพและขาดความเป็นเอกภาพในการสนบัสนุนการจดัการขยะมูลฝอยในภาพรวม และ
การท่ีประเทศไทยมิได้กระท าตามหลกัเกณฑ์ในการจดัท าบริการสาธารณะท่ีจะตอ้งกระท าด้วย
ความเสมอภาค มีความต่อเน่ือง และมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของประชาชน จึงส่งผลท าให้เกิดปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ท าให้
เกิดความเสียหายต่อประชาชนและเป็นผลต่อการพฒันาประเทศ 
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(2) ปัญหาการขาดหน่วยงานกลางในการจดัการขยะมูลฝอย ปัจจุบนัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยมีหลายหน่วยงานทั้งท่ีมีภารกิจโดยตรงและโดยออ้ม รวมถึง
ภารกิจหนา้ท่ีท่ีมีความซ ้ าซ้อนกนัภายใตพ้ระราชบญัญติัฉบบัเดียวกนั ส่งผลท าให้ไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเป็นระบบ เน่ืองจากไม่มีหน่วยงานกลางท่ีมีหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบ รวมทั้ง
เป็นกลไกควบคุมตรวจสอบการจดัการขยะมูลฝอย 

(3) ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย ในเร่ือง
เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยนั้น ส่วนใหญ่มกัประสบปัญหาในเร่ืองการคดัคา้นและต่อตา้นจาก
ประชาชนในชุมชน เพราะการสร้างสถานท่ีก าจดัขยะในพื้นท่ีใดยอ่มเป็นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และสุขภาพอนามยัของประชาชนในพื้นท่ีนั้น รวมทั้งพื้นท่ีใกลเ้คียง ทั้งน้ี เน่ืองจากการไม่สามารถ
ส่ือสารให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจ ร่วมกันวางแผนและตัดสินใจโครงการ ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจาก
ประชาชนขาดการรับรู้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริงของโครงการขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการก าจดัขยะมูลฝอย รวม
ไปถึงขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบต่าง ๆ และไม่ไดมี้ส่วนร่วมในระดบัการตดัสินใจซ่ึงเป็นระดบัท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุดของหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน  

จากการท่ีผูเ้ขียนได้ศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของต่างประเทศ ได้แก่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญ่ีปุ่น จะให้ความส าคญัและ
ยกระดบัปัญหาเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาระดบัชาติ เน่ืองจากขยะหรือของเสียไม่ได้
เป็นผลกระทบต่อคนหรือชุมชนในทอ้งถ่ินนั้นเท่านั้นแต่ยงัเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มดว้ย ไม่วา่จะเป็น
ในเร่ืองผลกระทบดา้นมลภาวะต่าง ๆ เช่น น ้ าเสีย อากาศเสีย มลพิษดิน ท่ีเกิดจากการก าจดัท่ีไม่
ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล หรือท าให้เกิดทศันียภาพท่ีไม่สวยงาม ท าลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือผลกระทบท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน เป็นต้น โดยแนวทางท่ีส าคญัคือ การใช้กฎหมายเป็น
เคร่ืองมือหลักในการก าหนดแนวทางการบริหารจดัการ มีองค์กรท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแลให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามนโยบายของรัฐและตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยราชการส่วนกลางหรือรัฐบาล
มีหน้าท่ีตอ้งให้การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้ด าเนินการตามนโยบายเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1  ขอ้เสนอแนะปัญหาเก่ียวกบัการไม่มีกฎหมายกลางในการจดัการขยะมูลฝอย เห็นควรให้
มีกฎหมายการจดัการขยะมูลฝอย เพื่อเป็นกฎหมายหลกัในการวางหลกัเกณฑก์ารจดัการขยะมูลฝอย
ทุกประเภท ก าหนดประเภทของขยะมูลฝอย วิธีการหรือมาตรการจดัการขยะมูลฝอยท่ีถูกหลัก
สุขาภิบาล ก าหนดองค์กรผูรั้บผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการ
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ส่ิงแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
ท่ีตอ้งการคุม้ครองสิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและ
การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  และการคุม้ครอง 
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และคุม้ครองสิทธิของประชาชนให้ด ารงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติ
และต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพ
ชีวติของตน  
 5.2.2  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาการขาดหน่วยงานกลาง เห็นควรให้มีหน่วยงานกลางเพื่อ
รับผดิชอบในการจดัการขยะมูลฝอย โดยท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัให้หน่วยงาน
ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติตาม รวมทั้งตรวจสอบการท างานและการจดัการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ และมีคณะกรรมการกลาง ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุในสาขาต่าง ๆ ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน เช่น องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เก่ียวกบัวธีิการในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย เป็นตน้ 
 5.2.3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน เห็นควรก าหนดสิทธิ หนา้ท่ี 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยไวใ้นกฎหมายการจดัการขยะมูลฝอย 
โดยเฉพาะการด าเนินโครงการของรัฐเก่ียวกบัการก าจดัขยะมูลฝอย การจดัหาสถานท่ีก าจดัขยะ 
มูลฝอย โดยก าหนดให้ภาครัฐตอ้งจดัให้ประชาชนท่ีจะไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจโดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับ ให้สิทธิของประชาชนในการรับรู้ และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและขอ้มูล
เก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ ภายใตแ้ผนการจดัการขยะมูลฝอย ก าหนดหน้าท่ีของประชาชนในการมี
ส่วนร่วมจดัการขยะมูลฝอย เช่น ก าหนดหน้าท่ีในการคดัแยกขยะมูลฝอยจากบา้นเรือน รวมทั้ง 
ก าหนดบทลงโทษบงัคบักบัหน่วยงาน ผูป้ระกอบการ และประชาชนใหช้ดัเจน  
 5.2.4  สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
  จากการวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับการไม่มีกฎหมายกลางในการจัดการขยะมูลฝอย  
ปัญหาการขาดหน่วยงานกลางในการจดัการขยะมูลฝอย และปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการขยะมูลฝอยนั้น ผูเ้ขียนไดพ้บแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยเห็นว่า รัฐควรตรากฎหมาย
พิเศษเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยเพื่อเป็นกฎหมายหลกัในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ทั้งน้ี 
กฎหมายดงักล่าวใหป้ระกอบดว้ยหลกัการขั้นต ่า ดงัต่อไปน้ี 
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1. ก าหนดประเภทของขยะมูลฝอย ก าหนดวิธีการและมาตรฐานทางเทคนิคเก่ียวกบั
สถานบ าบดั เก็บรวบรวม และก าจดัขยะมูลฝอยหรือของเสียแต่ละประเภทตามหลกัสุขาภิบาล  

2. ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผูป้ระกอบการภาคเอกชนให้ชัดเจน โดยเฉพาะในเร่ืองการ
อนุญาตใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3. ก าหนดให้มีส านกังานบริหารจดัการขยะ (Solid Waste Office) เป็นหน่วยงานกลาง
ในการควบคุมและก ากับดูแลการจัดการขยะมูลฝอยทั่วประเทศ โดยมีคณะกรรมการกลาง 
ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษา
และให้ขอ้เสนอแนะกบัหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ืองเก่ียวกบัวิธีการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอย และรณรงคแ์ผนการลดขยะแห่งชาติ เป็นตน้ 

4. ก าหนดให้แต่ละทอ้งถ่ินตอ้งด าเนินการตามมาตรฐานเร่ือง การจดัการขยะมูลฝอย
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ทั้ งน้ี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดจะออก
ขอ้ก าหนดในการจดัการขยะมูลฝอยใหสู้งกวา่ท่ีกฎหมายกลางก าหนดก็ยอ่มท าได ้ 

5. ก าหนดสิทธิ หน้าท่ี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยไว้
ในกฎหมาย โดยเฉพาะการด าเนินโครงการของรัฐเก่ียวกบัการก าจดัขยะมูลฝอย การจดัหาสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอย โดยก าหนดให้ภาครัฐตอ้งจดัให้ประชาชนท่ีจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออ้มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจโดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ และการใหสิ้ทธิประชาชนในการรับรู้และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ ภายใตแ้ผนการจดัการขยะมูลฝอย 

6. ก าหนดหน้าท่ีของประชาชนในการมีส่วนร่วมจดัการขยะมูลฝอย เช่น การคดัแยก
ขยะมูลฝอยจากบา้นเรือน เพื่อไม่ให้เป็นภาระกบัภาครัฐ เป็นตน้ เพื่อเป็นการกระตุน้จิตส านึกของ
ประชาชนใหมี้ความรับผดิชอบต่อสังคม 

7. ก าหนดมาตรการและบทลงโทษส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ผูป้ระกอบการภาคเอกชน
และก าหนดบทลงโทษปรับกบัประชาชนท่ีฝ่าฝืนหรือกระท าผิดกฎหมาย และบงัคบัใช้กฎหมาย
อยา่งเขม้งวด  
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