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บทคัดยอ 

วิทยานิพนธนี้มุงศึกษาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย อํานาจหนาท่ีของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการขยะมูลฝอย สิทธิและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอย สําหรับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย แบงเปน  

2 ลักษณะ กลาวคือ กฎหมายท่ีเก่ียวกับการรักษาความสะอาด การหามท้ิงขยะมูลฝอยในท่ีหาม 

และการอนุรักษส่ิงแวดลอม และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดการและกําหนดหนาท่ีของผูรับผิดชอบ

ในการจัดการขยะมูลฝอย นอกจากนี้ ไดศึกษาและวิเคราะหในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญ การมีสวนรวมของประชาชนในการพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ภารกิจของรัฐหรือการบริการสาธารณะ และหลักการสําคัญในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม  
จากการศึกษาขอเท็จจริงในปจจุบันพบวา เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยมีกฎหมายท่ีให

อํานาจหนวยงานตาง ๆ ในการจัดการขยะมูลฝอยหลายฉบับ และกฎหมายแตละฉบับมี

วัตถุประสงคบังคับใชแตกตางกัน อีกท้ังหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายก็มิไดอยูในสังกัดเดียวกัน 
ทําใหวิธีดําเนินงานหรือแนวทางปฏิบัติแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการขยะมูลฝอยไมมี

บทบัญญัติท่ีครอบคลุมเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท้ังระบบ อีกท้ังกฎหมายที่ใหอํานาจ

หนวยงานตาง ๆ ก็ไมปรากฏวามีการกําหนดหลักเกณฑ มาตรฐาน วิธีการทางเทคนิค รวมท้ังกลไกการ

ตรวจสอบการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของราชการสวนทองถ่ินวาควรจะตองดําเนินการอยางไร 

เปนผลใหประเทศไทยประสบกับปญหาขยะและของเสียมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางรุนแรงและตอเนื่อง 

ปญหาดังกลาวทําใหกระทบตอส่ิงแวดลอมและชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก  

อันเนื่องมาจากกฎหมายท่ีใชบังคับมิไดมีการปรับปรุงแกไขใหเกิดความเหมาะสมและทันกับ

สภาพการณการปฏิบัติภารกิจของรัฐในการท่ีจะพิทักษรักษาและคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
ภายหลังท่ีไดศึกษาถึงหลักแนวความคิดทฤษฎีตาง ๆ เปรียบเทียบกับกฎหมายการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยของตางประเทศท่ียกระดับปญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเปนปญหา

ระดับชาติ และมีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ไดแก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญี่ปุน ผูเขียนจึงเสนอใหมีกฎหมายการจัดการ

ขยะมูลฝอยเพ่ือเปนกฎหมายหลักในการวางหลักเกณฑการจัดการขยะมูลฝอยทุกประเภท กําหนด

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**
 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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วิธีการ หรือมาตรการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล กําหนดใหมีหนวยงานกลางเพ่ือทําหนาท่ี

ตรวจสอบการทํางานและการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศอยางเปนระบบ กําหนดสิทธิและใน

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย รวมท้ังกําหนดบทลงโทษเพ่ือเปนมาตรการ

บังคับใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตองดําเนินการ ตลอดจนมาตรการบังคับกับประชาชนท่ีกระทําผิด

กฎหมายหรือท่ีไมใหความรวมมือกับภาครัฐในการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือใหการจัดการขยะมูลฝอย

เปนไปตามหลักการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมสากล และสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

ท่ีมีหลักในการคุมครองสิทธิของประชาชนและชุมชนท่ีจะไดรับการคุมครอง สงเสริม และรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมจากภาครัฐ เพ่ือใหประชาชนและชุมชนในทองถ่ินสามารถดํารงชีพไดอยางปกติ

และตอเนื่องในส่ิงแวดลอมท่ีดี 

 
1. บทนํา 

การจัดการขยะมูลฝอยถือเปนการจัดทําบริการสาธารณะอยางหนึ่ง ซึ่งพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

กําหนดอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ โดยใหเทศบาล เมืองพัทยาและองคการ

บริหารสวนตําบลมีหนาท่ีกําจัดส่ิงปฏิกูล มูลฝอย และน้ําเสีย สวนหนวยงานอ่ืน ๆ มีหนาท่ีสนับสนุน

ดานนโยบายและและมาตรการใหกับการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีกฎหมาย

กําหนด สําหรับกฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย แบงเปน 2 ลักษณะ 

กลาวคือ กฎหมายท่ีเก่ียวกับการรักษาความสะอาด การหามท้ิงขยะมูลฝอยในท่ีหามและการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม อีกลักษณะหนึ่งคือ กฎหมายที่เก่ียวกับการจัดการและกําหนดหนาท่ีของผูรับผิดชอบ

ในการจัดการขยะมูลฝอย เชน การเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอยในเขตท่ีตนมีอํานาจหนาท่ี เปน

ตน สวนขยะอันตรายมีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ เชน ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมมี

กฎหมายโรงงาน กฎหมายวัตถุอันตราย และกฎหมายเก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

กํากับดูแลแลวแตกรณี  

จากการศึกษาสถานการณปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยปจจุบันพบวา

มีความแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ีเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน ปญหาการขาดแคลนท่ีดิน

ซึ่งเปนขอจํากัดในการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ ปญหาการตอตานของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี ปญหาเก่ียวกับวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่ง 

สวนใหญไมไดมาตรฐานและไมเปนไปตามหลักสุขาภิบาล และท่ีพบเห็นเปนอยางมากในปจจุบัน

คือ การเก็บขนขยะมูลฝอยไปท้ิงกองไวในท่ีดินรกราง วางเปลา กอใหเกิดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมและเหตุรําคาญตอชุมชนท่ีอยูรอบขาง และในบางพ้ืนท่ียังมีการนําขยะมูลฝอยท่ี 

เก็บขนไดในทองถ่ินหนึ่งไปท้ิงไวในพ้ืนท่ีของทองถ่ินอ่ืน กอใหเกิดปญหาความขัดแยงของคน

ระหวางชุมชนและระหวางหนวยงานรัฐดวยกันอีกดวย รวมไปถึงปญหาเก่ียวกับการมีสวนรวมของ
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ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเปนผูมีสวนไดเสียหรือจะไดรับผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

ซึ่งเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหการจัดการขยะมูลฝอยขาดประสิทธิภาพ  

 
2. แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
  

 2.1 แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องสิทธิและเสรีภาพ และหลักการเก่ียวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

“สิทธิ” และ “เสรีภาพ” โดยท่ัวไปมักเปนคําท่ีใชรวม ๆ ไปดวยกันวา “สิทธิ

เสรีภาพ” แตในทางวิชาการคําวา สิทธิและเสรีภาพ มีความหมายแตกตาง กลาวคือ สิทธิ 

หมายถึงประโยชนในทางใดทางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนรูปธรรมจับตองไดและท่ีเปนนามธรรม หาก

กฎหมายโดยเฉพาะอยางย่ิงกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญคุมครองและรับรองสิทธิใดก็จะ

กอใหเกิดหนาท่ีแกรัฐ หนวยงานของรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองเคารพสิทธินั้น ๆ รวมถึง

กอใหเกิดหนาท่ีแกประชาชนท่ีจะตองเคารพสิทธิซึ่งกันและกันดวย และหากเปนสิทธิประเภทท่ี

โดยสภาพไมอาจใชไดทันทีแตตองมีกลไก หรือวิธีการบางประการ หรือตองมีกฎหมายออกมา

รองรับรัฐยอมมีหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการเพื่อใหประชาชนสามารถใชสิทธินั้น ๆ ได 

 เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระท่ีจะกระทําการหรืองดเวนกระทําการในเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่งเม่ือรัฐธรรมนูญคุมครองเสรีภาพใดก็จะกอใหเกิดหนาท่ีแกรัฐ หนวยงานของรัฐ และ

เจาหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองไมละเมิดเสรีภาพนั้น ความมีอิสระท่ีจะกระทําการหรืองดเวนกระทําการ

นี้เปนประโยชนชนิดหนึ่ง ดังนั้น เสรีภาพจึงเปนสิทธิประเภทหนึ่ง เม่ือกลาวถึงคําวา “สิทธิ” โดย

ไมเจาะจง จึงหมายความรวมถึง “เสรีภาพ” ดวย 

 สิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้น ถือวาเปนสิทธิตามกฎหมายมหาชน หมายถึง อํานาจตามที่

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดไดบัญญัติใหการรับรอง คุมครองแกปจเจกบุคคลในอันท่ีจะ

กระทําการใดหรือไมทําการใด การใหอํานาจแกปจเจกบุคคลดังกลาวไดกอใหเกิดสิทธิเรียกรองท่ีจะ

ไมใหองคกรของรัฐแทรกแซงสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน ในบางกรณีการรับรองดังกลาวได

กอใหเกิดสิทธิเรียกรองตอรัฐใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งอีกดวย และสิทธิตามรัฐธรรมนูญนี้

ยังหมายรวมถึง การใหหลักประกันในทางหลักการซึ่งหมายถึงการมุงคุมครองตอสถาบันในทาง

กฎหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ดังนั้น สิทธิในทางรัฐธรรมนูญจึงเปนสิทธิท่ีผูกพันองคกรผูใชอํานาจรัฐ

ท่ีจะตองใหการเคารพปกปองและคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ 
 การบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานในรัฐธรรมนูญมีพ้ืนฐาน

ความคิดจากกฎหมายวาดวยสิทธิและเสรีภาพ (Bill of Rights) ซึ่งมีความมุงหมายเพ่ือการ

คุมครองสิทธิและเสรีภาพบุคคลอันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานมิใหผูใชอํานาจรัฐละเมิดตอสิทธิ  

แตอยางไรก็ดี สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมิใชสิทธิเด็ดขาด หากวาสิทธินั้นเปนการขัด

ตอผลประโยชนมหาชนหรือความปลอดภัยสาธารณะอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอย การดํารงชีพ 
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พลานามัย ส่ิงแวดลอม อันมีผลเปนการกระทบตอประโยชนสวนรวมหรือเปนภัยสาธารณะ สิทธิ

และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองอาจถูกจํากัดได  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติรับรองและคุมครอง

สิทธิเสรีภาพและหนาท่ีของปวงชนชาวไทย ไดแก สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจน

ความเปนอยูสวนตัว สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในทรัพยสิน สิทธิในการครอบครอง

ทรัพยสินของตนและการสืบทอดมรดก สิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยในการทํางาน สิทธิ

ในการรับการศึกษา สิทธิในการรับบริการทางดานสาธารณสุขอยางเสมอภาคและไดมาตรฐาน 

สิทธิของเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในสังคมท่ีจะไดรับการคุมครองโดยรัฐ สิทธิผูสูงอายุ ซึ่งเปน

บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ และไมมีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ มีสิทธิไดรับความ

ชวยเหลือจากรัฐ สิทธิผูพิการหรือทุพลภาพ สิทธิของผูยากไร สิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูลขาวสาร

จากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ินอยางเปดเผย เวนแตการเปดเผยขอมูล

นั้นจะมีผลตอความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนสวนรวม หรือเปนสวนไดสวนเสีย

ของบุคคลซึ่งมีสิทธิไดรับความคุมครอง สิทธิในการไดรับขอมูลและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ี 

มีผลเก่ียวตนหรือชุมชนในทองถ่ิน สิทธิในกระบวนพิจารณาของเจาหนาท่ีรัฐในการปฏิบัติราชการ

ทางปกครองอันมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน สิทธิเสนอเรื่องราว

รองทุกขโดยไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันควรตามบทบัญญัติของกฎหมาย สิทธิท่ี

บุคคลสามารถฟองรองหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรของรัฐหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐภายในหนวยงานน้ัน ๆ ท่ีเปนนิติบุคคลใหรับผิดชอบจากการกระทําหรือละเวน

การกระทําตามกฎหมาย สิทธิในการรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม

บุคคลมีสิทธิอนุรักษ ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและชาติ

และมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน ในการบํารุงรักษาและการไดประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ เปนสิทธิท่ีรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ความ

หลากหลายทางชีวภาพ สิทธิในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เพ่ือใหอยู

อยางปกติและตอเนื่องในส่ิงแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือ

คุณภาพชีวิตของตนเอง หามมิใหรัฐดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบอยาง

รุนแรงตอคุณภาพส่ิงแวดลอม เวนแตจะไดมีการศึกษาถึงผลกระทบ และใหมีองคกรอิสระท่ี

ประกอบดวย ผูแทนองคกรเอกชนดานส่ิงแวดลอมหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดาน

ส่ิงแวดลอมใหความเห็นประกอบ และสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ  
การมีสวนรวมของประชาชน คือ กระบวนการท่ีความกังวล ความตองการ และคุณคา

ของประชาชน ไดรับการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐผานกระบวนการส่ือสาร

แบบสองทาง โดยมีเปาหมายโดยรวมเพ่ือท่ีจะทําใหเกิดการตัดสินใจท่ีดีข้ึนและไดรับการ

สนับสนุนจากประชาชน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองใหประชาชน
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เขามามีสวนรวมในทางการเมือง ท้ังนี้ เนื่องจากการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทางการเมือง

จะชวยทําใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีการพัฒนามากข้ึน  
การมีสวนรวมของประชาชนยังจัดเปนรูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในการกระจาย

อํานาจจากสวนกลางมาสูสวนทองถ่ิน เพราะประชาชนในทองถ่ิน คือ ผูท่ีรูปญหาและความ

ตองการของทองถ่ินตนเองดีกวาผูอ่ืน การมีสวนรวมของประชาชน จึงเปนการเปดกวางในความ

คิดเห็นโดยการสื่อสารสองทางในประเด็นท่ีเก่ียวของกับประชาชน ซึ่งในแตละประเด็นนั้นไมสามารถ

ใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งมาตัดสินใจไดเหมือนกัน ดังนั้น การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปน

กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ และเขารวมในกิจกรรม

ตางๆ ท่ีมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน รวมท้ังมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไป

ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ  
  

 2.2 สิทธิ ในสิ่ งแวดลอมและการมีส วนร วมของประชาชนในการพิทั กษ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 สิทธิในส่ิงแวดลอม หมายถึง สิทธิท่ีจะอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดี สะอาด ปราศจากมลพิษ 

และมีทรัพยากรธรรมชาติและมีความหลากหลายทางชีวภาพใหไดใชประโยชนอยางเพียงพอแก

ความจําเปนข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สิทธิในส่ิงแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีพึง

ไดรับการคุมครองจากรัฐ การเรียกรองของประชาชนท่ีจะใหมีสิทธิในส่ิงแวดลอมก็เพ่ือท่ีจะไมให

รัฐไดใชอํานาจและหนาท่ีอยางไรขีดจํากัด จนเปนเหตุใหเกิดการทําลายหรือสรางความเส่ือมแก

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติข้ึนและสงผลกระทบมาถึงประชาชน รัฐมีหนาท่ีจะใชอํานาจ

ทางปกครองท่ีจะสรางหลักประกันข้ันต่ําสุดท่ีจะคุมครองใหประชาชนไดอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดี  

ซึ่งสิทธิในส่ิงแวดลอมนี้จะตองไดรับการยืนยันดวยการรับรองไวในกฎหมาย 
 สิทธิในส่ิงแวดลอมมีหลักเกณฑสําคัญวา ส่ิงแวดลอมเปนส่ิงจําเปนสําหรับชีวิตความ

เปนอยูของมนุษย และบุคคลแตละคนเปนผูทรงสิทธิท่ีจะสงวน รักษา และควบคุมคุณภาพของ

ส่ิงแวดลอมเพ่ือความสุขสบายของตนเอง เม่ือคุณภาพส่ิงแวดลอมถูกคุกคามเนื่องจากมลพิษหรือ

การทําลายทรัพยากรธรรมชาติก็สามารถบังคับการตามวัตถุแหงสิทธิไดโดยไมจําตองคํานึงวาได

เกิดความเสียหายหรือภยันตรายข้ึนกับชีวิต ทรัพยสิน และสุขภาพอนามัยของผูนั้นมากนอย

เพียงใดหรือไม 

ในเร่ืองการพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแตเดิมนั้นเปนอํานาจ

หนาท่ีโดยตรงขององคกรของรัฐเทานั้น แตเม่ือมีความขัดแยงระหวางองคกรของรัฐกับประชาชน

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีสงผลกระทบตอ

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมากข้ึน ยอมช้ีชัดถึงปญหา ความสําคัญ และ

ความจําเปนท่ีจะตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยตรงในการพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม เพ่ือสงวนไวซึ่งสิทธิในส่ิงแวดลอมท่ีจะดํารงชีวิตอยูในคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี  

อันเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนท่ีรัฐควรรับรองและคุมครองดวย 
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 2.3 ภารกิจของรัฐหรือการบริการสาธารณะ 
บริการสาธารณะเปนกิจการเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะท่ีรัฐหรือองคกรของรัฐ 

เขารับภาระในการเขาดําเนินการหรือควบคุมดูแล ดังนั้น การบริการสาธารณะจึงเปนหัวใจสําคัญ

ของกฎหมายมหาชน และเปนกฎเกณฑท่ีเขามากํากับฝายปกครองใหดําเนินการอยูภายใน

ขอบเขตท่ีเหมาะสมเพื่อใหการบริการสาธารณะดําเนินไปไดดวยดี ดังเปนท่ีทราบและยอมรับกัน

ท่ัวไปวา บริการสาธารณะตองมุงเพ่ือการตอบสนองตอความตองการของสวนรวม แตกิจการท่ี

เก่ียวของกับประโยชนสาธารณะทุกประเภทไมจําตองเปนบริการสาธารณะเสมอไป ในทางทฤษฎี

ไมปรากฏวามีหลักเกณฑข้ันพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําบริการสาธารณะทุกประเภท แตอยางไรก็ตาม 

มีหลักเกณฑบางประการท่ีพอจะถือไดวาเปนหลักเกณฑข้ันพ้ืนฐานระหวางบริการสาธารณะแตละ

ประเภทท่ีแมจะมีบางอยางแตกตางกัน แตก็ปรากฏวามีหลักเกณฑดังกลาวนี้แทรกอยูภายใน ซึ่งตอมา

นักกฎหมายมหาชนเรียกวา “กฎหมายของบริการสาธารณะ” ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวนํามาใชกับ

บริการสาธารณะทุกประเภท ประกอบดวยหลักการ 3 ประการ คือ หลักวาดวยความเสมอภาค 

หลักวาดวยความตอเนื่อง และหลักวาดวยการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

 1) หลักวาดวยความเสมอภาค (The Principle of Equal) รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติไวในมาตรา 30 วาบุคคลยอมเสมอกันใน

กฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ดังนั้น บริการสาธารณะเปนกิจการท่ี

รัฐจัดทําข้ึนโดยอาศัยอํานาจทางกฎหมาย ประชาชนจึงตองมีสิทธิและโอกาสไดรับประโยชนจาก

บริการสาธารณะหรือเขาสูบริการสาธารณะอยางเทาเทียมกัน รัฐจะจัดทําบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชนของบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไมได 

2) หลักวาดวยความตอเนื่อง (The Principle of Continuous) การจัดทําบริการ

สาธารณะเปนกิจการที่จําเปนสําหรับประชาชน ดังนั้น หากบริการสาธารณะหยุดชะงักไมวาดวย

เหตุใดก็ตาม ประชาชนผูใชบริการสาธารณะยอมไดรับความเดือดรอนหรือไดรับความเสียหายได 

ดวยเหตุนี้ บริการสาธารณะจึงตองมีความตอเนื่อง 

3) หลักวาดวยการปรับปรุงเปล่ียนแปลง (The Principle of Adaptation) หมายถึง  

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงบริการสาธารณะใหทันกับความตองการของผูใชบริการอยูเสมอเพ่ือ

ใหบริการสาธารณะท่ีฝายปกครองจัดทํามีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนหรือ

ประโยชนมหาชน 

เดิมบริการสาธารณะเปนกิจการท่ีอยูในอํานาจการจัดทําของรัฐ แตตอมาเม่ือมีการ

จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงไดมีการมอบบริการสาธารณะบางประเภทใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไปจัดทํา หรือในบางกรณีหนวยงานของรัฐอาจรวมกันจัดทําบริการสาธารณะกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
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3. หลักการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยและ
ตางประเทศ 

ขยะมูลฝอยเปนปญหาท่ีสงผลกระทบอยางกวางขวางตอคนในสังคมไมวาในชนบท

หรือชุมชนเมือง รวมท้ังกระทบตอส่ิงแวดลอมและทําลายระบบนิเวศ จึงเปนหนาท่ีหลักของรัฐท่ี

จะตองเขามาควบคุมและบริหารจัดการ โดยอาศัยกฎหมายเปนตัวกําหนดในการบังคับและ

ดําเนินการ สําหรับกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยในปจจุบันมี 2 ลักษณะ 

คือ กฎหมายเก่ียวกับการรักษาความสะอาด หามท้ิงขยะมูลฝอยในท่ีหามและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

และอีกลักษณะหนึ่ง คือ กฎหมายท่ีกําหนดหนาท่ีของผูรับผิดชอบในการกําจัดขยะมูลฝอย สวน

การจัดการขยะมูลฝอยในบริบทสากลเร่ิมจากการที่องคการสหประชาชาติไดจัดการประชุมสุดยอด

วาดวยส่ิงแวดลอมของมนุษย (Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮม ประเทศสวีเดน ในป 

พ.ศ. 2515 ซึ่งนับเปนจุดเร่ิมตนของแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีเขามามีบทบาทในกระแสการพัฒนา

ของสังคมโลก ท้ังนี้ ผลจากการประชุมดังกลาวทําใหท่ัวโลกหันมาใหความสนใจเร่ืองส่ิงแวดลอม

อยางกวางขวาง โดยป พ.ศ. 2535 ประเทศไทยไดรวมลงนามในแผนแมบทโลกเพ่ือการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนหรือแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ในการประชุมสุดยอดของโลกดานส่ิงแวดลอม 

(Earth Summit) ณ นครริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่งประเทศสมาชิกตองตระหนักถึง

ปญหาดานส่ิงแวดลอมและเห็นความสําคัญท่ีจะตองรวมกันพิทักษส่ิงแวดลอมเพ่ือสรางการพัฒนา

ท่ีย่ังยืนใหเกิดข้ึนในโลก 

  

 3.1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย 
  3.1.1 กฎหมายเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

กฎหมายท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีของหนวยงานในการจัดการขยะมูลฝอย ไดแก 

พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
มีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดระบบการ

บริการสาธารณะ ซึ่งรวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลดวย สวนพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดวา การเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการ

สวนทองถ่ินใดใหเปนอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้น แตเนื่องจากการจัดการมูลฝอย
ประกอบดวยข้ันตอนและรายละเอียดจํานวนมาก จึงมีการอนุญาตใหแตละทองถ่ินสามารถออก

ขอกําหนดทองถ่ินของตนเองเพ่ือจัดการเร่ืองดังกลาวในรายละเอียด และนอกจากพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จะไดกลาวถึงอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินในการจัดการขยะ

มูลฝอยแลว กฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทก็กลาวถึงอํานาจเชนนั้นไว

โดยเฉพาะดวย  
  3.1.2 กฎหมายเก่ียวกับการหามท้ิงขยะมูลฝอย ไดแก พระราชบัญญัติรักษาคลอง 

รัตนโกสินทรศก 121 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 พระราชบัญญัติการ
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ชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

พระราชบัญญัติ รักษาคลองประปา พ.ศ . 2526 พระราชบัญญัติทางหลวง พ .ศ . 2535

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535  

  

 3.2 กฎหมายเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของตางประเทศ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายบริหารจัดการขยะมูลฝอย (The Resource Conservation 

and Recovery Act of 1976 (RCRA)) ซึ่งวางหลักการในการจัดการของเสียท้ังของเสียท่ัวไป

และของเสียอันตราย โดยใชหลักการ Cradle-to-grave waste management เพ่ือติดตามของเสีย

อันตรายอยางครบวงจร โดยมลรัฐทุกแหงตองนําหลักการตามกฎหมายนี้ไปบังคับใช ซึ่งเปาหมาย

ของกฎหมายฉบับนี้ คือ เพ่ือใหม่ันใจวาการจัดการของเสียจะไมทําใหเกิดผลกระทบตอสุขอนามัย

ของมนุษยและสิ่งแวดลอม มีการลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะของเสียอันตราย และการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติผานการแปรกลับมาใชใหม (Recycle) และการนํากลับมาใชใหม 

(Reuse) มีการหามท้ิงในท่ีสาธารณะหรือท่ีท่ีไมเหมาะสม มีการกําหนดมาตรฐานทางเทคนิค และ

มาตรฐานของสถานบําบัด เก็บรวบรวมและกําจัดของเสีย ท้ังนี้ RCRAไดกําหนดใหมีการจัดตั้ง

สํานักงานบริหารจัดการขยะ (Solid Waste Office) ข้ึน เพ่ือบริหารจัดการปญหาขยะท่ัวประเทศ 

โดยเปนหนวยงานภายใตสังกัดหนวยงานของรัฐท่ีเปนองคกรอิสระ เรียกวา Environmental 

Protection Agency : EPA 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีกฎหมายการบริหารจัดการของเสียหรือ The Waste 

Avoidance and Management Act. 1986 โดยกฎหมายฉบับนี้ไดขยายขอบเขตของการบริหาร

จัดการของเสียของเยอรมนีใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันก็มุงในดานนโยบาย

การหลีกเล่ียงของเสีย และการฟนฟูหรือการนํากลับมาใชใหม โดยไดเปล่ียนมาตรการจัดการขยะ 

มูลฝอยโดยเนนพัฒนาการจัดการขยะหรือของเสียในประเทศใหกลายมาเปนสวนหนึ่งของการ

หมุนเวียนท่ีกอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจ 

ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหลักวาดวยการบริหารจัดการขยะและของเสีย หรือ Waste 

Management and Public Cleansing Act (Act No. 137 of 1970) โดยไดกําหนดมาตรฐานการ

จัดการของเสีย อํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีเก่ียวของ และกําหนดบทลงโทษไวชัดเจน ท้ังนี้ การ

บริหารจัดการของเสียตามกฎหมาย Waste Management and Public Cleansing Act (Act No. 

137 of 1970) เปนหนาท่ีของประชาชนทุกคน ผูประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

รัฐบาล โดยมีเปาหมายรวมกัน คือ ลดการใช (Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) และการแปรใชใหม 

(Recycle) เพ่ือใหญี่ปุนเปนสังคมท่ีมีการใชทรัพยากรอยางคุมคามากท่ีสุด และกฎหมายกําหนด

หนาท่ีของแตละภาคสวนไว  
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4. วิเคราะหปญหากฎหมายเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 

 4.1  ปญหาเก่ียวกับการไมมีกฎหมายกลางในการจัดการขยะมูลฝอย 
สืบเนื่องจากกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดการขยะมูลฝอยในปจจุบันมีจํานวนมาก 

และกระจายความรับผิดชอบใหกับหลายหนวยงาน อีกท้ังไมมีกฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑ 

มาตรฐาน วิธีการทางเทคนิค รวมท้ังกลไกการตรวจสอบการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย จึงทํา

ใหการจัดการขยะมูลฝอยเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ เพราะการจัดการขยะมูลฝอยอยางเปน

ระบบและมีประสิทธิภาพนั้น จะตองพิจารณาสภาพปญหาของขยะมูลฝอยตั้งแตประเภทและจํานวน

ของแหลงกําเนิด ชนิด และปริมาณของขยะมูลฝอย แลวจึงกําหนดวิธีการเก็บรวบรวม การขนยาย 

และเทคโนโลยีในการกําจัดท่ีเหมาะสมกับชนิด ปริมาณของขยะมูลฝอย รวมท้ังตองสอดคลองกับ

ทรัพยากรหรืองบประมาณในการลงทุนดวย  

  

 4.2  ปญหาเก่ียวกับการขาดหนวยงานกลางในการจัดการขยะมูลฝอย 
การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กําหนดใหราชการสวนทองถ่ินเปนหนวยงานที่มีหนาท่ีดําเนนิการจัดเก็บ การขน และการกําจัด โดย

แตละหนวยงานสามารถออกขอกําหนดของแตละทองถ่ินเพ่ือกําหนดวิธีการดําเนินการ ตามความ

เหมาะสมของแตละทองถ่ินเอง และอาจมอบหมายใหบุคคลอ่ืนดําเนินการโดยอยูในความ

ควบคุมดูแลของตน และจากการท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของระบบบริหารราชการแผนดินใน

ป พ.ศ. 2545 ทําใหในปจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยมีหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ

การจัดการขยะมูลฝอย ท้ังท่ีเก่ียวของโดยตรงและเก่ียวของทางออมและมีหลายหนวยงานที่ใช

อํานาจในกฎหมายฉบับเดียวกันหลายหนวยงาน รวมถึงภารกิจหนาท่ีท่ีมีความซ้ําซอนกันภายใต

พระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน สงผลทําใหไมสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางเปนระบบ 

เนื่องจากไมมีหนวยงานกลางรับผิดชอบ 

  

 4.3  ปญหาการขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
ปจจุบันแมจะไดมีการรับรองสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนและหลักการบริหาร

จัดการส่ิงแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายท่ีเก่ียวของก็ตาม แตในการจัดการดานขยะ 

มูลฝอยนั้น รัฐยังไมไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนเทาท่ีควร โดยเฉพาะองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปนผูท่ีใกลชิดกับประชาชน มักจะมองขามและไมไดตระหนักถึงคุณคา

ของการมีสวนรวม จึงทําใหการจัดการขยะมูลฝอยในปจจุบันยังคงเปนปญหาความขัดแยงระหวาง

รัฐและประชาชน และยังไมสามารถเปนการจัดการไดอยางบูรณาการ  
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5. ขอเสนอแนะ 
จากปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ผูเขียนมีขอเสนอแนะ 

ในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

  
 5.1  ควรมีกฎหมายการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือเปนกฎหมายหลักในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยนําหลักการของประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศ
ญี่ปุนใชเปนหลักในการอนุวัติกฎหมายการจัดการขยะมูลฝอย โดยกําหนดเปาหมายวาขยะมูลฝอย

หรือของเสียจะไมทําใหเกิดผลกระทบตอสุขอนามัยของมนุษยและส่ิงแวดลอม ตองมีการลด

ปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะของเสียอันตราย มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติผานการ

แปรกลับมาใชใหม (Recycle) และการนํากลับมาใชใหม (Reuse) ตลอดจนประยุกตหลักการผู

กอมลพิษเปนผูจาย ท้ังนี้ กฎหมายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจะตองประกอบดวยหลักการข้ัน

ต่ํา คือ กําหนดประเภทขยะมูลฝอย และกําหนดวิธีการหรือมาตรการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกหลัก

สุขาภิบาลตามประเภทของขยะมูลฝอย กําหนดหนาท่ีของหนวยงานและผูท่ีเก่ียวของ ไดแก 

รัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูประกอบการภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งตองเปน

ผูรับผิดชอบตามกฎหมายใหชัดเจน โดยเฉพาะการที่อนุญาตใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน

การจัดการของเสียขยะมูลฝอย กําหนดใหมีสํานักงานบริหารจัดการขยะเปนหนวยงานกลางในการ

ควบคุมและกํากับดูแลการจัดการขยะทั่วประเทศ กําหนดมาตรฐานในการจัดการขยะมูลฝอย

เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ แตท้ังนี้หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดจะออก

ขอกําหนดในการจัดการขยะมูลฝอยใหสูงกวาท่ีกฎหมายกลางกําหนดก็ยอมทําได รวมท้ังกําหนด

มาตรการและบทลงโทษสําหรับผูท่ีกระทําผิดกฎหมายใหชัดเจน 

 

 5.2  ควรมีหนวยงานกลางทําหนาที่ดูแล รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย
หรือของเสียของประเทศทั้งหมด โดยใหมีการจัดตั้งหนวยงานกลางตามกฎหมายการจัดการขยะ

มูลฝอย และมีคณะกรรมการกลางประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ผูแทนจาก

หนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษา และเสนอแนะหนวยงานตาง ๆ อาทิ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับวิธีการในการจัดการขยะมูลฝอย รวมท้ังกําหนดหนาท่ีของหนวยงาน

กลางใหมีหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน 

  

 5.3  ควรกําหนดสิทธิ หนาที่ และการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยไวในกฎหมายการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะในเรื่องการดําเนินโครงการของรัฐเก่ียวกับ

การกําจัดขยะมูลฝอย การจัดหาสถานท่ีกําจัดมูลฝอย อันเปนเร่ืองท่ีกระทบตอชีวิตความเปนอยู 

และส่ิงแวดลอมในชุมชน ซึ่งจะตองจัดใหประชาชนท่ีจะไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมมี

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจโดยกระบวนการรับฟงความคิดเห็นซึ่งเปนท่ี

ยอมรับ ใหสิทธิของประชาชนในการรับรู และเขาถึงขอมูลขาวสารทางดานส่ิงแวดลอม และ
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โครงการตาง ๆ ภายใตแผนการจัดการขยะมูลฝอยแหงชาติ รวมท้ังตองมีมาตรการสงเสริมให

ผูประกอบการและประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยดวยตนเองและบังคับใชกฎหมาย

อยางจริงจัง  
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