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บทนา
เนื่องจากในปัจจุบันนี้ เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่ามีประชากรเพิ่มมากขึ้นและมีการบริโภคกันสูง
มากขึ้นเมื่อคานึงถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในประเทศก็ย่อมมีปริมาณของขยะมูลฝอยกันเพิ่ม
มากหลายเท่า เมื่อมีปริมาณของขยะเพิ่มมากขึ้นแต่เราไม่อาจที่จะกาจัดได้หมดให้เหลือน้อยลงหรือให้
เท่ากับศูนย์ แต่ในประเทศไทยมีชุมชนการขยายของเมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและถ้าหากไม่มีการ
กาจัดอย่างเป็นระบบที่ดีแล้ว ก็จะส่งผลหลายประการ อาทิ เช่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภาวะ
ความร้อนเกิดจากก๊าซซึ่งสะสมของขยะทาให้เกิดไฟไหม้ตามที่เป็นข่าวซึ่งเราเห็นได้บ่อยครั้ง และใน
แต่ละครั้งกว่าที่จะทาให้ ไฟในบ่อขยะดับลงได้เราต้องระยะเวลาหลายวันเพื่อที่จะระดมการดับไฟนั้น
และยังมีโรคติดต่ออื่น ๆ อีก เช่น โรคติดต่อทางเดินหายใจจากการสูดดมกลิ่นขยะ นอกจากนี้ยังมีการ
สะสมของเชื้ อโรคจากการก าจั ด ขยะที่ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพซึ่ ง ปนเปื้ อ นจากสารเคมีที่ เ กิ ด จากขยะ
อิเล็กทรอนิค หรือจากสิ่งปฏิ กูลและมูลฝอยที่นาไปกาจัดไม่ถูกวิธี หรือจากการที่มีน้าชะขยะซึมลงใต้
พื้นผิวดินปนเปื้อนโดยที่ไม่มีใครเห็น และน้าดังกล่าวกลับนามาใช้บริโภคกันต่อไป ในทางสิ่งแวดล้อม
การเผาขยะทาให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและสะสมมากขึ้ นและย้อนกลับลงมา
เป็นน้าฝนผสมสารเคมีคืนสู่ธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าปลายทางของผลกระทบที่เกิดจากการไม่กาจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกวิธีนั้น มีผลกระทบตามมาหลายอย่าง ดังนั้น เราจึงต้องรณณรงค์ให้มีการ
กาจัดขยะตั้งแต่เริ่มต้นของการบริโภคในทันที เช่น การให้ความรู้กั บประชาชนในเบื้องต้น ก็เพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนเกิดจิ ตสานึกว่าถึงแม้จะมีการบริโภคกันมากแค่ไหน ก็
ไม่ต้องกังวลกับจานวนปริมาณขยะเพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีขยะตกค้างและสามารถนาไปกาจัดได้หมด
ดังนั้น หน่ว ยงานหลายหน่ว ยงานของรัฐจึงต้องนากฎหมายที่ มีมาบังคับใช้ให้ เป็นรูปธรรม เพราะ
กฎหมายที่มี อยู่ ห ลายฉบั บ เกิด ความซ้าซ้ อนของการบังคับ ใช้โ ดยไม่ ระบุล งไปว่ าจะให้ ห น่ว ยงาน
รับผิดชอบ เพราะเมื่อดูตัวบทกฎหมายทาให้ประชานเกิดความสับสนได้ว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายใด
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ดังนั้น ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2560 กาหนดให้การมีส่วน
ร่วมของประชาชนต้องอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดและเกิดสมดุล
โดยประชาชนได้ประโยชน์จากการดาเนินการดังกล่าวด้วย หากการดาเนินการใดมีผลกระทบต่อ
คุณภาพของสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอื่นใดของประชาชน รัฐต้อง
ประเมิน ผลต่อคุณภาพของสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพของประชาชนด้ว ย ฉะนั้นในการดาเนินการ
อนุญาตให้มีการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอยรัฐต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างเป็นธรรมต่อ
ประชาชน หรื อ ถ้ าหากเกิ ด ผลกระทบก็ ต้ องกระทบต่อ ประชาชนน้อ ยที่ สุ ด ทั้ง นี้ รัฐ ต้ องชี้ แจงให้
ประชาชนรั บ รู้ ข่ า วสารจากหน่ ว ยงานว่ า รั ฐ ด าเนิ น การอย่ า งไรกั บ ประชา ชนทั้ ง ในเรื่ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่องการฝังกลบสิ่งปฏิ กูลและมูลฝอย เพราะทั้งนี้ในการฝัง
กลบสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนอกจากรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแล้ว รัฐยังสามารถที่
จะให้เอกชนเข้ามาทาหน้าที่ดาเนินการให้มีการกาจัดสิ่งปฏิ กูลและมูลฝอยได้ด้วยแต่ต้องอยู่ในความ
ควบคุมของรัฐ เพราะข้อดีของภาคเอกชนในการเข้ามาร่วมกาจัดสิ่งปฏิ กูลและมูลฝอยเนื่องจากทั่ ว
ประเทศไทยมีจานวนขยะมูลฝอยมากทั่วประเทศ ปริมาณที่รอกาจัดมีมากมายและยังไม่สามารถที่จะ
กาจัดได้หมดสิ้น ไป ดังนั้นหน่ว ยงานของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภู มิภาคต้องร่วมมือกันอย่ างเป็น
รูปธรรมเพราะรัฐบาลได้ให้ การสนับสนุนว่าต้องมีการกาจัดสิ่งปฏิ กูล และมูลฝอยต้องชัดเจน และ
สามารถกาจัดได้จริง เพราะปัญหาของการกาจัดขยะถ้าเป็นในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชาชน
อาศัยอยู่หนาแน่น ตรอกซอยมีจานวนมากและภาชนะที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีน้อยกว่าจานวน
ขยะในแต่ละวัน เมื่อในแต่ละวันไม่มีการเก็บขยะได้หมด ทาให้เกิดการสะสมมากขึ้นและในบางพื้นที่
รถกาจัดขยะไม่สามารถเข้าไปเก็บขยะได้ ก็ยิ่งทาให้เกิดการสะสมมากขึ้นอี กหลายเท่าตัว ดังนั้นเป็น
โจทย์ และหั ว ข้อที่รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานของรัฐ ต้องช่ว ยกันคิดและวางแผนงานของแต่ล ะองค์ก ร
ท้องถิ่นในภาครัฐรวมทั้งนากฎหมายที่มีอยู่มาใช้บังคับให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดและ
ต้องนากฎหมายมาบังคับใช้ให้ได้ผลอย่างจริงจัง ถ้าเราแบ่งระดับของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้ว
โดยจั ดการของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน อย่า งเช่ นในต่างจังหวัดมี ห น่ว ยงานองค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวั ด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล อีกทั้งยังมีภาคเอกชนซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้คาสั่งของกระทรวงมหาดไทยซึ่งคอยกากับดูแลอีกชั้นหนึ่ง ในการวางแผนงานกันนั้นต้องเริ่ม
จากแต่ละฝ่ายต้องระดมปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนว่าในเขตของตนเองนั้นว่าจะทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย ในทุกๆ หน่ว ยงานนอกจากสารวจปัญหาแล้วและต้องยอมรับว่ายังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่
จะต้องนามาบูรณาการร่วมกันให้ได้ กรณีของแต่ละจังหวัดมีพื้ นที่ไม่เท่ากัน การอยู่ของประชากรใน
แต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน ดังนั้นการบริโภคขึ้นอยู่กับประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ และหากกจังหวัดนั้นมี
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญก็ยิ่งมีการบริโภคที่สูงขึ้นไปอีก ดังนั้นการกาจัดขยะ ขึ้นอยู่กับการวางแผนให้มี
ความพร้อมรับกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในทุก ๆ ด้าน เช่น ในแต่แผนงานต้องจัดให้มีการประชุมหารือ
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ร่วมกันในแต่ละเดือน เมื่อได้แผนงานร่วมกันแล้วให้มาดูความพร้อมของบุคลากร ความพร้อมของ
พื้นที่ที่จะนาสิ่งปฏิ กูลและมูลฝอยไปกาจัดพื้นที่จะต้องเป็นพื้นที่ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยไม่
กระทบกับทางสิ่งแวดล้อม และนอกจากนี้หากหาพื้นที่กาจัดในบริเวณจังหวัดนั้นไม่ได้ แต่ต้องนาขยะ
ไปกับ กาจัด เราต้องประเมินปริมาณขยะในพื้นที่ก่อนว่าจะกาจัดโดยวิธีไหนจึงจะคุ้มค่าที่สุ ดและ
ได้ผลดีมากกว่าเพราะมีหลายวิธีที่สามารถกาจัดขยะได้ เช่น การทาปุ๋ยหมัก การเผาขยะ การฝังกลบ
แต่การฝังกลบขยะมีหลายวิธีเราต้องเลือกนามาใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ เพราะสภาพภูมิประเทศแต่ละ
ท้องที่ไม่เหมือนกันการจะนาขยะไปกาจัดจะใช้วิธี เดียวกันทั้งหมดทั่วประเทศจึงไม่สามารถจะทาได้
ทั้งหมด ดังนั้น เราจึงต้องเลือกให้เหมาะกับพื้นที่ด้วย ประกอบกับเครื่องมือความพร้อมที่จะนาขยะ
ไปกาจัดทางรัฐบาลจาต้องให้ภาคเอกชนซึ่งมีความพร้อมหลายด้านมากกว่าเป็นผู้ที่ลงมือในการรับ
กาจัดขยะมูลฝอย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีปัญหามาก ๆ เนื่องจากแนวโน้ม
ในปัจจุบันขยะเพิ่มขึ้นมากในทุกพื้นที่ หน่วยงานที่ จะทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยมีการเริ่ม
วางนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยในปีนี้ให้ใช้หลัก 3Rs ได้แก่ reuseredew recycleว่าในแต่ละปี
จะมีค่าชี้วัดการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยได้อย่างไร เพราะในนโยบายของการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยได้ว างให้ ร ะดับ จังหวัดแต่ล ะจั งหวั ดนาไปปฏิ บัติ และเมื่อปฏิบัติแล้ ว มีผลการชี้วัดอย่างไรให้
รายงานกลับไปยังกระทรวงมหาดไทย และยังมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยได้แก่ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,กระทรวงสาธารณสุข กองงานสาธารณสุข ,
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ทั้งในสามกรมนี้จะเห็นได้ว่า มีหน้าที่กาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ทั้งสิ้น เพียงแต่ในการปฏิบัติงานแต่ละกรมจะกาหนดการปฏิบัติงานว่าในกองงานที่รับผิดชอบของตน
ต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง เช่นในกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นส่วนกลางแม้จะเป็ นผู้วางนโยบายมาให้
หน่วยงานการปฏิบัติงานมาให้ส่วนภูมิภาครับไปปฏิบัติ เมื่อส่วนภูมิภาครับนโยบายมาปฏิบัติแล้ว ต้อง
นาไปปฏิบัติให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ แต่ถ้าหากว่าในส่วนของหน่วยงานระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลต้องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยร่วมกันโดยสาม
หน่วยงานต้องมาประชุมและวางนโยบายร่วมกัน เช่นในจังหวัดหนึ่งต้องการวางนโยบายว่ามีพื้นที่
ทั้งหมดทั่ว จังหวัดมีจานวนปริมาณขยะจานวนเท่าไร และหากในหน่วยงานใดต้องการจะกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยไม่ได้ ในสามหน่วยงานนี้ต้องมาหารือร่วมกันว่าจะทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยอย่างไรและวางนโยบายว่าหน่วยงานจะทาอะไรบ้างเมื่อได้แนวทางปฏิบัติแล้วให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดส่งแนวนโยบายกลับยังกระทรวงมหาดไทยว่าเห็นชอบด้วยกับแนวปฏิบัตินั้นและเห็นด้วย
หรือไม่ว่าและจะให้นาไปปฏิบัติและสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ ถ้าสามารถนาไปแก้ปัญหาได้ ก็จะลง
ความเห็นชอบให้มาปฏิบัติ และในระดับเทศบาลซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่กาจัดสิ่งปฏิ กูลและมูลฝอยโดยใช้
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยพ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2560 โดย
หน่วยงานเทศกิจจะบังคับใช้กับประชาชนในด้านการทิ้งสิ่งปฏิ กูลและมูลฝอยต่าง ๆ ตามมาตรา32
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,33,34 โดยหากพบผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยลงบนที่สาธารณะซึ่งประชาชนอาจเห็นได้จากสาธารณะ
ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฝ่ายเทศกิจเป็นผู้ให้ประชาชนชาระค่าปรับ เมื่อได้ค่าปรับแล้วก็นาเงินค่าปรับเข้า
กองคลังและส่งให้เข้ากระทรวงการคลังต่อไปรัฐบาลต่อไป สาหรับกองสาธารณสุขทางานเกี่ยวกับ
กาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเช่นกันแต่มุ่งที่จะกาจัดไปในทางมูลฝอยติดเชื้อและให้หน่วยงานเทศบาล
เป็นผู้ดูแลจัดเก็บขยะติดเชื้อต่าง ๆ สาหรับค่าปรับที่กองสาธารณสุขซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบเห็น
ผู้กระทาความผิ ดซึ่งหน้า เจ้าหน้าที่ส ามารถเรียกให้ผู้ กระทาความผิดชาระค่าปรับได้ทันที แต่ถ้า
ประชาชนผู้ ซึ่ ง กระท าความผิ ด ไม่ ย อมช าระค่ า ปรั บ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก องสาธารณสุ ข ต้ อ งส่ ง เรื่ อ งให้
คณะกรรมการสาธารณสุขเป็นผู้เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานของรัฐเป็นผู้เรียกให้ผู้กระทาความผิดมา
ชาระค่าปรับแต่ถ้าหากประชาชนไม่ยอมชาระค่าปรับประชาชนต้องถูกส่งเรื่องไปดาเนินคดีมีโทษปรับ
และโทษจาคุกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560
สาหรับเรื่องการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานเอกชนเป็นผู้รับจ้างเขต
และในส่วนภูมิภาคก็จะเป็นผู้มาประมูลงานกับหน่วยงานทางเขตหรือทางเทศบาลจัดเก็บสิ่งปฏิ กูล
และมูลฝอยโดยอยู่ในข้อกาหนดของทางเทศบาลว่าภาคเอกชนจะต้องเก็บมูลฝอยวันละกี่ตันหรื อกี่
ลูกบาศก์เมตรแล้วแต่เทศบาลแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้กาหนดเพราะในแต่ละจังหวัดจะมีปริมาณสิ่ ง
ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยไม่ เ ท่ า กั น ดั ง นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ การบริ ห ารงานของเทศบาลนั้ น ๆ ด้ ว ย ส าหรั บ
ประชาชนในการเสียค่ากาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของแต่ละครัวเรือนทางหน่วยงานของรัฐจะคานวณ
เป็ น ปริ ม าณว่าถ้ าเป็ น ครั ว เรื อ นมีขยะจานวนครัว เรื อนละเท่าใดและทางหน่ว ยงานเทศบาลหรื อ
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการทิ้งสิ่งปฏิ กูลและมูลฝอยแต่ละครัวเรือนถือว่า
เป็นภาษีอีกอย่างหนึ่ง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
การนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีพื้นฐานความคิดว่า ผู้ก่อ
มลพิษไม่ได้รวมเอาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเป็นของทุกสังคม ถ้ามีการมุ่งหาผลกาไรจากการ
บริหารงานเพื่อให้ได้กาไรมากที่สุด คือถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งหมายถึง ยิ่งถ้าโลกมี ความเปลี่ยนแปลง
หรือเจริญมากขึ้นมากก็ยิ่งมีการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่อานวยความสะดวกให้
ใช้ในชีวิตประจาวันมากยิ่งขึ้น ยิ่งถ้ามีการสร้างผลิตภัณฑ์มากการทาลายสิ่งแวดล้อมและการกระทบ
กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหลายเท่า ดังนั้น รัฐจึงต้องหาวิธีการที่จะต้องมีการควบคุมการผลิตและควบคุม
การใช้ของผลิ ตภัณฑ์ควบคู่กัน ไปด้ว ย รวมทั้งมีการเพื่อเป็นการสอดคล้ องตามนโยบายในความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจของโลกหลัก ppp ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มประกาศเมื่อปี ค.ศ. 1972 ซึ่ง มาตรการการ
ป้องกันมลพิษที่มีการจัดสรรค่าใช้จ่าย เพื่อที่จะส่ งเสริมให้มีเหตุในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
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สิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่บิดเบือน ในการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งหลักนี้เรียกว่า “หลักผู้
ก่อมลพิษ” เป็นผู้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานถ้าผู้ใดเป็น ผู้ก่อมลพิษควรเป็นผู้แบกรับ
ค่าใช้จ่ายนั้น ค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ จะอยู่ในราคาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และค่าบริการในกระบวนการผลิต
หรือบริโภคซึ่งก่อมลพิษควบคู่ไปด้วย เกี่ยวกับหลักผู้ก่อมลพิษนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าโดยหลัก
นี้คือ ทางเศรษฐศาสตร์ได้มีการรวมต้นทุนการผลิตทางสิ่งแวดล้อมและได้มีการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม
สาหรับการก่อมลพิษ เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ ภาษีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้ อม และนอกจากนี้ ในประชาคมยุโ รป การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้ อมซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมซึ่งมีกิจกรรมที่ทาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม กาหนด
ไว้ให้เป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่ต้องรับผิดชอบ ในทางเศรษฐศาสตร์ในบางประเทศได้นามาใช้เป็น
เครื่องมือ เช่น การเก็บภาษีของการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ามัน ถ่านหิน ก๊าซ LPG เชื้อเพลิงซึ่งเป็นก๊าซ
ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีประเทศนิวซีแลนด์และประเทศนอร์เวได้มีการเรียกเก็บภาษีคาร์บอน
เช่น กัน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น ประเทศใดในประชาคมโลก ต่างหั นมาใส่ใจสิ่ งแวดล้ อมและมุ่งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น เนื่องจากมลพิษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้นไม่ว่า
ใครจะเป็นผู้ก่อมลพิษหรือกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อม ต้องมีหน้าที่แบกรับภาระการลงทุนและ
ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จาเป็นสาหรับ การป้องกันและการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น รวมถึงต้องมี
หน้ าที่รั บผิ ดชอบค่าจ่ ายในการขจั ดมลพิษด้ว ย ส าหรับในประเทศไทยมีการก่อมลพิษสูงเช่นกัน
นอกจากการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วยังมีจานวนสิ่งปฏิ กูลและมูลฝอยมากขึ้นมหาศาลดังนั้นเราจึงต้องนา
หลัก ผู้ใดก่อมลพิษผู้นั้นเป็นผู้จ่าย มาบั งคับใช้เพื่อเป็นการควบคุมสิ่งปฏิ กูลและมูลฝอยอีกทางหนึ่ง
ด้วย
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักกฎหมายของมหาชนและกฎหมายปกครองของประเทศไทยซึ่งแต่เดิมอานาจในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับอานาจบริหารทางการเมืองซึ่งเป็นเอกสิทธิ์องค์กรของรัฐ และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่กาหนดไว้ ดังนั้นการที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะตัดสินใจในการดาเนินการเรื่องใด และต้อง
ดูว่ามีกฎหมายให้อานาจไว้ด้วยหรือไม่ ได้แ ก่ การมีส่วนร่วมโดยการสมัครใจ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการดาเนินการของโครงการเป็นการปฏิบัติงานที่มีความคล่องตัว ให้ประชานเข้า
ไปร่ ว มแก้ ปั ญ หาอย่ า งไรในการเข้ า ควบคุ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ ซึ่ ง หมายถึ ง สถานภาพให้ ก ลุ่ ม
ดาเนินการของการมีส่วนร่วม และที่สาคัญต้องเป็นการปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง กระบวนการที่มีส่วนร่วม
ของมวลชนที่เกี่ยวข้องต้องให้ประชาชนใช้ความคิด ความสามารถ แรงงาน ในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วย โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางสังคม สถานภาพทางอาชีพ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ และเรื่องทางสังคมในเรื่องความเชื่อประเพณี ค่านิยม ของการมีส่วนร่วม ดังคาปรารภของ
(Unche Declaration 1972) ซึ่งกล่าวว่า การบรรลุเป้าหมายด้วยสิ่งแวดล้อม “ตามคาประกาศกรุงริ
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โอ ค.ศ. 1992 ข้อ 10 ได้กาหนดว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับในด้านการจัดการปัญห า
สิ่งแวดล้อมต้องอาศัยกันในทุก ๆด้าน เพื่อให้เกิดการยอมรับความรับผิดชอบของเมืองและสถาบันทุก
ระดับรวมถึงชุมชนทุกระดับด้วยหลักการดังกล่าวเป็นการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลักการมีส่วน
ร่วม 3 ประการดังนี้
1. ด้านสิทธิการมีส่วนร่วม อย่างกว้างขวางโดยการเผยแพร่ข้อมูลของสาธารณชน
2. การเข้าถึงข้อมูล หน่ ว ยงานรัฐ ซึ่งอยู่ในความรับผิ ดข้อมูล ด้านข่าวสารด้านสิ่งแวดล้ อม
รวมถึงกิจกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อชุมชนของตนเอง
3. การเยียวยาความเสียหายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
หลักการกระจายอานาจท้องถิ่น
หลักการจัดระเบียบการปกครองเป็นหลักพื้นฐานของการจัดระเบียบการปกครองและการ
บริหารราชการแผ่นดินของนานาประเทศ ซึ่งได้แก่ การรวมอานาจ หมายถึง เป็นการรวมอานาจ
ตัดสินใจและการดาเนินการต่างๆ ได้แก่ คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
สังกัดราชการส่วนกลาง ที่สามารถใช้อานาจบริหารคลอบคลุมทั่วประเทศ
การกระจายอานาจ เป็นวิธีการที่รัฐ ราชการส่วนกลางโอนอานาจการปกครอง หรือ บริหาร
บางส่ วนบางเรื่อง ที่ เ กี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะให้ องค์ กรนิติบุคคลอื่นรับไปดาเนินการแทน
ภายในอาณาเขตแต่ ล ะท้อ งถิ่ น ด้ ว ยงบประมาร และเจ้า หน้ าที่ ของท้ องถิ่น โดยมีอิ ส ระ ราชการ
ส่วนกลางเพียงกากับดูแล (มิใช่บังคับบัญชา” เป็นหลักที่ถือเอาเสรีภาพของประชาชนที่จะปกครอง
ตนเองเป็นที่ตั้ง
การแบ่งอานาจ เกิดจากข้อจากัดของการรวมอานาจในเรื่องของความล่าช้าและไม่ทั่วถึงทุก
ท้องที่ พร้ อ ม ๆ กัน ราชการส่ ว นกลางจึง มอบอานาจการตัด สิ นใจทางการบริห ารในบางเรื่ องให้
เจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลางที่ส่งไปประจาปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาค เขตการปกครองต่าง ๆ สามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุ นโยบายและวัตถุประสงค์ของราชการส่วนกลาง
จากหลักพื้นฐานข้างต้นประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต่างจัดรูปแบบการปกครอง
บนหลักการดังกล่าว เพื่อไปเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ
หลักการป้องกันล่วงหน้า
หลักการป้องกันล่วงหน้า เป็นหลักการพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมว่า
มนุษย์เป็นภยันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งหลักการนี้ให้หลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัยต่อการเกิดภยันตรายที่
เห็นว่าน่าจะเหมาะสมและจาเป็นตามสถานการณ์ไว้ก่อ น สาหรับองค์กรสหประชาชาติก็ได้ริ เริ่มให้มี
ข้อตกลงนานาชาติเพื่อดาเนินการป้องกันไว้ก่อนภายในกรอบพิธีสารเกียวโตภายในกรอบอนุสัญญา
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก หลักการดังกล่าวมีปรากฏอยู่ในหลักการที่ 15 ของปริญญาริโอ

7

สาหรับสถานที่ฝังกลบขยะ เป็นสถานที่อาจจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนได้ง่าย
เราจึงต้องมีการป้องกันผลดังกล่าว เพื่อมีการจัดทาสถานที่และการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยถูกสุขลักษณะ
หลักความรับผิดเด็ดขาดทางแพ่ง
หลักความรับผิดเด็ดขาดทางแพ่ง เป็นกฎหมายกาหนดให้ผู้เสียหายแก่ผู้อื่นมีหน้าที่ต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าเสี ยหาย ถึงแม้ว่าผู้ กระทาให้เกิดความเสี ยหายนั้นมิ ได้จงใจหรือประมาทเลิ นเล่ อ ผู้ ที่
ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ต้องรับผิดในกรณีที่กฎหมายบัญญัติเป็นข้อยกเว้นความรับผิดไว้เท่านั้น ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องพิสูจน์ว่ากรณีต้องด้วยข้อยกเว้นตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้จึงจะพ้นความรับผิด ผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนได้กระทาหรือละเว้นการกระทาโดย
จงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ คงมีหน้าที่พิสูจน์เพียงว่าตนได้รับความเสียหายจริงตามที่กล่าวอ้าง
หลักการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
หลักการใช้กระบวนการทางสังคมซึ่งมาสนับสนุนการมีส่วนร่วม ซึ่งให้มีความสาคัญในด้าน
การจัดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนและภาคเอกชนให้ เข้า
มามีส่วนร่วมในการดูแล ติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนและเอกชน
ได้รับรู้ หรือให้ความรู้ที่ผู้สร้างความเสื่อมโทรมให้กับสิ่งแวดล้อมและทรั พยากรธรรมชาติโดยสามารถ
สร้างแรงจูงใจอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
หลักความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด
ในประเทศไทยหลักผู้ที่ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบในการชดใช้ความเสียหายซึ่งตนได้ก่อขึ้นโดย
นาหลักกฎหมายตามาตรา 420 ประมวลแพ่งและพานิช เรื่องความรับผิด จากการละเมิด ตามมาตรา
1337 ให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายจึงจะมีสิทธิเรียกร้อง แต่ถ้าผู้เสียหายจะต้อง
พิสู จ น์ ว่าจ าเลยจงใจ หรื อประมาทเลิ น เล่ อในการกระทา หรือละเว้นกระทาการ จนสร้างความ
เสียหายให้กับโจทก์ ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นเรื่องพิสูจน์ได้ยาก ด้วยเหตุนี้ให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองและ
ผู้ครอบครองและแหล่งกาเนิดมลพิษให้กับผู้อื่นหรือรัฐที่เสียหาย มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนหรือค่าเสียหายซึ่งบทบัญญัตินี้เป็นการผลักภาระการพิสูจน์
หลักการจัดการมูลฝอยของชุมชน
การบริหารการจัดการที่จะนาไปสู่การจัดการปัญหาขยะมู ลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพมี 4
ประการคือ
1. การจัดการของขยะมูลฝอยครบวงจร เป็นการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยมี
4 ขั้นตอน
- การลดปริมาณขยะมูลฝอย
- การนากลับมาใช้ใหม่
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- หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของซึ่งเป็นอันตรายหรือไม่คุ้มค่า
- กาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกลักษณะ
2. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
3. การใช้หลักสร้างขยะ ใครสร้างขยะคนนั้นจ่าย
การจัดการมูลฝอยของชุมชนเป็นการเริ่มต้นของประชาชนในพื้นที่ของตน เพื่อที่จะนาไปสู่
กระบวนการ เพื่อปลูกจิตสานึกให้กับประชาชน
การกาจัดหรือทาลาย
การกาจัดหรือทาลายแต่เดิมนั้นมี 7 วิธีด้วยกัน
การย่อยสลายตามกระบวนการธรรมชาติ หรือการหมักปุ๋ย เป็นการนามูลฝอยอินทรียวัตถุไปรวมกัน
แล้วปล่อยให้มูลฝอยย่อยสลายไปตามธรรมชาติ หรือวิธีโดยช่วยกระตุ้นให้มูลฝอยย่อยสลายเร็วขึ้น
การสร้างโรงงานเผามูลฝอย เป็นการนามูลฝอยที่เก็บได้ไปเผาในโรงงานเผามูลฝอยโดยใช้ความร้อน
สูงประมาร 1,700-1,800 ฟาเรนไฮด์ ซึ่งทาให้มูลฝอยกลายเป็นขี้เถ้า ทาให้มูลฝอยลดลงได้ถึงร้อยละ
75-95 การกาจัดมูลฝอยนี้สามารถลดปริมาณมูลฝอยลงได้มากและนาขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาทิ้งใน
บริเวณที่จัดไว้ต่อไป
การนาไปเป็นอาหารสัตว์ การนามูลฝอยที่เป็นพวกเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ไปเลี้ยงสัตว์เป็นวิธีที่
ช่วยลดมูลฝอยลงได้มาก เพราะในแต่ละวันจะมีเศษอาหารเหลือจาก ภัตตาคาร ร้านอาหาร และ
ตลาดสดปริมาณมาก แต่มีข้อเสีย คือวิธีนี้อาจทาให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงถ้าในเศษอาหารมีเชื้อโรค
ปะปนอยู่ ดังนั้นควรนาเศษอาหารไปผ่านความร้อนก่อนจะปลอดภัยยิ่งขึ้น
การนากลับไปใช้ใหม่ มูลฝอยที่ทิ้งในแต่ละวัน เช่น กระดาษทุกชนิดสามารถนากลั บไปใช้ใหม่ได้ เป็น
การลดต้นทุนการผลิตกระดาษลงได้ส่วนหนึ่งและเป็นการสงวนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ด้วย
นับว่าเป็นผลด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
การนามูลฝอยทิ้งไว้ตามธรรมชาติ เป็นการนิยมใช้กันมายาวนานแพร่หลาย แต่ต้องใช้พื้นที่มากเพื่อ
ไม่ให้รบกวนผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย แต่ปัจจุบันเมื่อที่ดินราคาสูงขึ้น
และที่สาธารณะหรือที่รกร้างว่างเปล่าไม่ค่อยมีหลงเหลืออยู่ ชุมชนเมืองได้ขยายตัวมากขึ้น การนามูล
ฝอยไปทิ้งด้วยวิธีนี้จึงไม่เหมาะสม ทาให้เกิดความเน่าเสีย ผิวดินและน้าใต้ดิน และอาจก่อให้เกิดเชื้อ
โรค
การฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล การนามูลฝอยไปทิ้งรวมกันไว้แล้วใช้ดินกลบทับกองมูลฝอยไว้แล้ว บาง
แห่งใช้วิธีให้เป็นก้อนเล็กลง แล้วนาไปทิ้งแล้วกลบด้วยดิน วิธีกาจัดมูลฝอยโดยวิธีนี้ข้อเสียทาให้น้าผิว
ดินเน่าเสีย การกาจัดด้วยวิธีนี้จึงไม่เหมาะสมที่จะนาไปใช้เมื่อเทียบกับวิธีอื่น
การนาไปทิ้งทะเล เนื่องจากผิวดินเป็นที่น้าหลายแหล่งต่าง ๆ เช่น ทะเล มหาสมุทร การไปทิ้งทะเล
มหาสมุทรนิยมใช้กันในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น สหรัฐอเมริกา มูลฝอยที่นิยมไปทิ้งทะเล ได้แก่ สิ่ง
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ปฏิกูลจากโรงงานอุตสาหกรรม สารพิษต่าง ๆ กากกัมมันตรังสี และวัสดุแข็งอื่น ๆ แต่ข้อเสียคือเป็ น
การแพร่กระจายสู่ระบบนิเวศฯ เช่น พืชและสัตว์น้า ดังนั้นสถาบันป้องกันสารพิษสิ่งแวดล้อม จึงออก
กฎหมายห้ามนาสารพิษหลายชนิดไปทิ้งในแหล่งน้าดังกล่าว
วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอย มีอยู่ 3 วิธี
การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เป็นการนาขยะมูลฝอยมาเทกองในพื้นที่จัดเตรียมไว้สาหรับการ
ฝังกลบโดยเฉพาะ แล้วใช้เครื่องจักรกลเกลี่ยและบดอัดให้ยุบตัวลง หลังจากนั้นใช้ดินกลบทับและบด
ให้แน่นอีกครั้ง การดาเนินการฝังกลบขยะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบโครงสร้าง
ทางวิศวกรรมที่เหมาะสมและอาจใช้พื้นที่ขนาดกว้างใหญ่ เช่น พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และเหมืองแร่เก่า
การหมักทาปุ๋ย คือการแยกมูลฝอยส่วนที่ไม่อาจย่อ ยสลายโดยธรรมชาติ เช่น พลาสติก กระเบื้อง
โลหะ กระเบื้อง แก้ว จากนั้นนาขยะที่ได้ไปหมักในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้โดยใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน
ขยะมูลฝอยบางส่วนจะย่อยสลายโดยไม่เกิดเหม็นมากนักจึงนาไปสุมกองไว้แบบไม่ใช้อากาศอีก 2-4
เดือน ขยะมูลฝอยจะใช้ได้ และสามารถเติมสารใช้ทาปุ๋ยได้
การเผา ข้อดี คือ กาจัดได้รวดเร็ว สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้เกือบหมด สามารถนาความร้อน
จากการเผาไปใช้ได้ ข้อเสียคือ เสียค่าก่อสร้างสูง
วิธีฝังกลบบนพื้นพื้นราบ เป็นวิธีฝังกลบเริ่มจากระดับดินเดิมโดยไม่มีการขุดดิน ทาการบดอัดขยะมูล
ฝอยตามแนวราบก่อน แล้วจึงบดอัดทับในชั้ นดินแล้วค่อยบดทับในชั้นถัดไปสูงเรื่อย ๆ จนได้ระดับที่
กาหนด การฝังกลบขยะมูลฝอยโดยวิธีนี้ต้องทาคันดินเพื่อทาหน้าที่เป็นผนังหรือขอบยันการอัดบด
ขยะมูลฝอย
วิธีฝังกลบแบบขุดร่อง เป็นวิธีฝังกลบจากระดับต่ากว่าระดับดินเดิมโดยขุดดินลึกลงไปให้ได้ระดับที่
กาหนดแล้วจึงเริ่มบดอัดขยะมูลฝอยให้เป็นชั้นบาง ๆ ทับหนาขึ้นเรื่อย ๆ การฝังกลบแบบขุดร่องไม่
จาต้องทาคันดินเพราะสามารถใช้ผนังของร่องขุดเป็นกาแพงยันขยะมูลฝอยที่จะบดอัดได้ และยัง
สามารถใช้ดินที่ขุดออกแล้วนั้นกลับมาใช้กลบทับขยะมูลฝอยอีก
วิธีฝังกลบแบบหุบเขา เป็นวิธีฝังกลบพื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น
หุ บ เขา ห้ ว ยบ่ อ เหมื อ ง วิ ธี ก ารฝั ง กลบและอั ด ขยะมู ล ฝอยในบ่ อ แต่ ล ะแห่ ง ต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ สภาพ
ภูมิอากาศ เช่นถ้าถ้าพื้นที่บ่อค่อนข้างราบอาจใช้วิธีฝังกลบแบบขุดร่องหรือพื้นราบแล้วแต่กรณี
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ปัญหาจะมาจาก
การบริหารหน่วยงานปกครองท้องถิ่น เนื่องจากหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น เช่น เทศบาล หรือ
องค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น ได้มีการออกข้อกาหนดมาบังคั บใช้ในท้องถิ่นของตนเองได้ แต่ต้อง
คานึงถึงนโยบายหลักจากกระทรวงมหาดไทยด้วยว่า นโยบายในแต่ละปีได้สอดคล้องกับองค์กรส่วน
ท้องถิ่นหรือไม่ เพราะในแต่ละปีนนโยบายที่ ทางออกมาให้กับหน่วยงานราชการปฏิบัติ บางพื้นที่ไม่
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สามารถที่จะกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยกันได้หมดและยังไม่สอดคล้องกับทฤษฎีที่มุ่งให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในภาครัฐและนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีอื่น ๆ ที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมว่าด้วยหลักความรับผิด
อย่างเคร่งครัดและหลักความรับผิดทางแพ่งที่มุ่งให้ผู้ใดกระทาความผิดต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายด้วย
และยังมีหลักผู้ก่อมลพิษให้ใช้บังคับผู้ที่ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบด้วย แม้จะมีหลายทฤษฎีที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกันแต่รัฐก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้ เนื่องจากการบังคับใช้ต้องมี
กฎหมายควบคู่กันประกอบกันไปด้วย ทฤษฎีของต่างประเทศที่นามาใช้จะอิงกับหลักการประกาศของ
นานาชาติตามพิธีสารของเกียวโต ภายใต้กรอบอนุสัญญาตามปฎิญญาสากลซึ่งนานาชาตินิยมนาไป
ปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาดังกล่าว และแต่ละประเทศมุ่งเน้นให้มีการนาไปปฎิบัติเพราะในปัจจุบันนี้
มีการหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะถือว่ามนุษย์ต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา สิ่งแวดล้อม
จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทุกประเทศต้องมี และรักษาไว้ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยก็เช่นเดียวกันมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นจึงต้ องมีวิธีที่จะกาจัดให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวีฝัง
กลบ การเผา หรือการหมักปุ๋ ย แล้ว แต่องค์กรปกครองท้องถิ่นจะเลื อกใช้วิธีไหนตามนโยบายให้
สอดคล้องกับรับด้วย
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของต่างประเทศและประเทศไทย
การจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยของประเทศไทย นิ ย มใช้ กั น ประมาณ 7 วิ ธี แต่ ก็ ต้ อ ง
พิจารณาว่าปัญหาในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยมีจานวนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมากขึ้น หลายเท่าตัว
เนื่องจากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของประเทศไทยและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สมดุลกัน ปัญหาเนื่องจาก ในพื้นที่เขตเมืองจะมีการขยายตัวของประชากรจานวนมากและไม่มีพื้นที่
ฝนการฝังกลบสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเพียงพอจึงต้องนาขยะมูลฝอยไปทิ้งเทกองไว้พื้นที่เดียวกัน เมื่อมี
จานวนขยะจานวนมากทาให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นและน้าชะขยะไหลลงสู่แหล่งน้า และการติดเชื้อโรค
จากกองขยะและสัตว์ที่มาคุ้ยเขี่ยนอกจากนี้ ยังเกิดแก๊สในกองขยะทาให้เกิดติดไฟทาให้ดับยากและ
นอกจากนี้การจัดเก็บขยะมูลฝอยของประเทศไทยยังหาระบบที่จะจัดเก็บให้ตามเป้าหมายที่กาหนดได้
ยาก สาหรับในต่างประเทศแนวนโยบายให้มีขยะเหลือศูนย์ อย่างประเทศสหรัฐ อเมริกาในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ได้มีการประกาศนโยบายดังกล่าวเพื่อเป็นการตอกย้าว่าจะต้องไม่มีขยะหลงเหลืออยู่อีก
ต่อไปและในหลาย ๆประเทศ อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ อีก็มีนโยบายการจัดการที่
สามารถจั ด การกั บ สิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยอย่ า งได้ ผ ล โดยในต่ า งประเทศมี ก ารออกกฎหมายให้
สอดคล้องในเรื่องการก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น การออกกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
การเรียกคืนภาษีของผู้ผลิต หรือกฎหมายรีไซเคิล และขาดการบังคับใช้ก ฎหมายตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง พ.ศ. 2535และ พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่
สามรถที่จะจับกักขังหรือจาคุกประชาชนทั่วไปในการทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยได้จริง รวมถึง แม้จะมี
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขซึ่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถที่จะปรับผู้ที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
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ได้แต่ถ้าหากผู้ที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่ยอมให้ปรับก็ได้แต่เจ้าหน้าที่ต้องส่งเรื่องตามขั้นตอนของ
กฎหมายแต่เนื่องจากมีผู้ที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นจานวนมาก แต่ก็ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่มากากับ
ดู แ ล เป็ น ต้ น ซึ่ ง ในประเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ารคุ ม เข้ ม ในเรื่ อ งของภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ให้
ภาคอุตสาหกรรมมาใส่ใจในเรื่องดังกล่าวมากนัก หนาซ้ายังมีการนาเข้าขยะที่ไม่สามารถกาจัดเข้ามา
ในประเทศไทยอีก เพราะนโยบายการจัดการของประเทศไทยใช้ไม่ได้ผลจริ ง จึงยังมีขยะล้นเมืองซึ่งไม่
สามารถที่จะกาจัดได้หมดสิ้นไป
ปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากจะเป็นปัญหาในเรื่องงบประมาณที่ได้รับไม่
สอดคล้องกับปริมาณการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและเรื่องบุคลากรรวมถึงพื้นที่ที่จะนาสิ่งปฏิกูล
และมู ล ฝอยไปฝั ง กลบด้ ว ย เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ข องประเทศไทยมี จ ากั ด ในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น เป็ น ภาค
เกษตรกรรมส่วนมาก การนาสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปฝังกลบต้องมีปัจจัยหลายประการขั้นตอนแรก
ต้องมีพื้นที่สาหรับที่รองรับขยะมูลฝอยก่อน นอกจากนี้ต้องมีบุคลากรที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องเครื่องจักรกลที่จะนามาใช้ รวมถึงเงินทุนที่ทางรัฐบาลอุดหนุนให้มีการนาไปใช้ในการจักการการ
ฝังกลบสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยด้วย รวมถึงในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจะเลือกวิธีฝังกลบแบบใด
ที่จ ะน ามาใช้ เพราะต้องคานึ งว่าการใช้การก าจัดแบบไหนคุ้มทุนมากที่สุ ดและองค์การปกครอง
ท้องถิ่นต้องดูด้วยว่า ถ้าจัดการแล้วสามารถที่จะจัดการกับขยะมูลฝอยต้องครอบคลุมทั่วถึงหมดทั้ง
จังหวัดหรือไม่ และไม่มีจานวนมูลฝอยตกค้างอยู่สาหรับมูลฝอยที่ตกค้างจะทาอย่างไรให้กาจัดออกไป
ได้หมดสิ้ น และมีร ะยะเวลากาจัดเท่าใดจึงจะกาจั ดได้ห มด หากเครื่องจักรกลเสี ยจะสามารถใช้
ระยะเวลาเท่าใดในการซ่อมแซมและจะมีบุคคลากรผู้ เชี่ยวชาญมาแนะนาให้ แก้ไขอย่างไร จึงจะ
สามารถนาเครื่องจักรกลับมาใช้งานได้ จะเห็นได้ว่ามีปัญหาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมี
แนวนโยบายร่วมกันวางแผนในการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้หมดสิ้นไป และนอกจากนี้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่มาดาเนินการซึ่งมีน้อยมาสามารถที่จะดูและได้อย่างทั่วถึง ทางรัฐจึง
ต้องจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดูแลช่วยจัดการร่วมกันกับองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่บริษัทเอกชนที่เข้ามา
ประมูลงานมีไม่มากหลากหลายและคุณสมบัติไม่เข้ากับหลักเกณฑ์บางครั้งอาจไม่มีคุณภาพเพียงพอ
และทาให้เพิ่มต้นทุนสูงขึ้นยิ่งขึ้นไป หากรัฐมีต้นทุนในการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมากรัฐก็จะไม่มี
งบประมาณที่เพีย งพอกับ หน่ว ยงานเอกชน ดังนั้นในเรื่องของงบประมาณก็มีส่ ว นที่ไม่ส ารถที่จะ
บริหารได้ตามเป้าหมาย
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากปั ญหาดังกล่าวจะเห็ นได้ว่า การกาจัดสิ่ งปฏิกูล และมูล ฝอยขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นต้องมีการนาปัญหาทั้งหลายมาวิเคราะห์ว่า มีกฎหมายที่นามาใช้ในการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
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ฝอยจานวนกี่ฉบับและสามารถที่จะดาเนินการให้การกาจั ดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นไปในทิศ ทาง
เดียวกันได้หรือไม่ เนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับ เจ้าหน้าที่ต้องแบ่งแยกกันว่าจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ใดเป็นผู้บังคับใช้กฎมายโดยตรง เนื่องจากเราจะต้องมีกฎหมายให้กาหนด
แต่ละเรื่องเป็นกลางก่อน เช่น มีกฎหมายซึ่งรวมการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยเฉพาะไม่ไปปะปน
กันหลายฉบับและจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สับสน หรือประชาชนสามารถเข้าใจในกฎหมายและสามารถ
นาไปบังคับใช้ได้ทันที การบังคับใช้กฎหมายจาต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยร่วมกับภาคองค์กรปกครองท้องถิ่น และใช้หลักเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารและนาหลัก ”ผู้ใดก่อมลพิษผู้นั้นเป็นผู้จ่าย” อย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นแล้วเราจะมา
สามารถนากฎหมายที่มีอยู่มาบังคับใช้ได้ และนอกจากนี้ทางรัฐบาลได้ กาหนดนโยบายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะวางแผนจัดการโดยมีการร่วมประชุมกันในระดับจังหวัด และเมื่อ
ระดับจังหวัดเห็นชอบกับนโยบายแล้วองค์ปกครองท้องถิ่นสามารถร่วมมือกันปฏิบัติกันได้เลย ไม่
จาต้องส่งนโยบายกลับไปให้กระทรวงมหาดไทยสั่งเห็นชอบลงมาซึ่งในบางครั้งล่าช้ามากกว่าจะได้
นามาทาตามนโยบายที่ตั้งไว้ ดังนั้น การที่รัฐบาลกับหน่วยงานส่วนองค์กรปกครองท้องถิ่นและภาค
ประชาชนรวมถึงหน่วยงานทางภาคเอกชนต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย และต้องมีการบูรณาการกาหมาย
ร่วมกันโดยนากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมารวมกันและในเรื่องการกาหนดงบประมาณ
ต้องมีการกาหนดงบประมาณให้กับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นมากกว่าในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
ที่มากกว่า
สาหรับในภาคเอกชน ที่ต้องมีการประมูลงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น เนื่องจากทาง
รัฐบาลมีการให้หน่วยงานภาคเอกชนเป็นผู้จัดเก็บจานวนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเพราะทางภาคเอกชน
จะมีความพร้อมทั้งทางอุปกรณ์และจานวนบุคลากรมากกว่าเนื่องจากงานด้านกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยเป็นงานค่อนข้างหนักและอยู่กับความสกปรกจึงต้องอาศัยประชาชนในการคัดแยกจานวนขยะมูล
ฝอยในระดับแรกก่อน แล้วค่อยนามากาจัดมูลฝอยแต่ละชนิด ได้ง่าย นอกจากนี้ควรจัดเก็บสิ่ง ปฏิกูล
และมูลฝอยแต่ละชนิดให้กาหนดวันจัดเก็บ เช่นวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์เราต้องแบ่งวันจัดเก็บขยะมูล
ฝอยให้เป็นแต่ละประเภท นอกจากนี้เราต้องมีรถใส่จานวนขยะมูลฝอยตามสีของถังขยะและนาไป
จัดการในบ่อขยะซึ่งกาหนดไว้ว่าจะมีการจัดการไปฝังกลบหรือเผาหรือทาปุ๋ยหมัก แล้วแต่ประเภท
ของขยะที่เก็บได้ และเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานราชการต้องจัดทาสถิติในการจัดการว่าขยะแต่ละ
ประเภทถูกจัดการไปได้ในระยะเวลากี่วัน และหากเป็นสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่กาจัดได้ยากต้องทาสถิติ
ว่าใช้ร ะยะเวลากี่วัน ถึงจะกาจั ดได้หมดสิ้ น นอกจากนี้ยังต้องมีการนาขยะมูล ฝอยที่ส ามารถนา
กลับมาใช้ใหม่ให้เจ้าหน้าที่คัดแยกและสามารถนากลับไปให้ประชาชนสามารถมารับกลับไปใช้ได้ โดย
มีคลังของขยะรีไซเคิลเพื่อไว้แจกจ่าย โดยเป็นการลดการผลิตขึ้นใหม่และจานวนขยะที่จะหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นใหม่ด้วย แต่ถ้าหากจานวนขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถนากลับไปใช้ ใหม่ได้ให้นาไปจัดการตามวีที่
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รัฐบาลกาหนดของการฝังกลบ หรือเพื่อที่จะแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้
และนอกจากนี้ควรใช้กฎหมายบังคับการทิ้งขยะ หรือการรีไซเคิลของผลิตภัณฑ์เพื่อลดจานวนมูลฝอย
อี ก ทางหนึ่ ง ด้ ว ย จะเห็ น ได้ ว่ า ถ้ า ทางรั ฐ ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น สร้ า งความเข้ า ใจให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การทิ้งขยะและนากฎหมายมาบังคับด้วยว่านอกจากจะมีโทษปรับแล้วต้องมี
โทษที่เพิ่มมากขึ้นด้วย เพื่อที่ประชาชนจะได้ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐทาให้ขยะลดลงและไม่เพิ่ม
มากขึ้น และรัฐต้องหามาตรการที่จะบังคับให้ประชาชนสามารถกระทาตามกฎหมายได้จริง โดย
ปลูกฝังให้กับประชาชนในระดับท้องถิ่นและกระจายไปทุกท้องที่ การจัดการจึงจะมีผลสาเร็จเกิดขึ้น
อย่างแน่นอน

