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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยเล่มนี้จะส าเร็จไปไม่ได้หากปราศจากความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย ในการ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (OUD) แผนงานคนไทย 4.0 ศูนย์
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุข คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เป็น
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ หัวหน้าหน่วย
บริหารฯ ที่ให้โอกาสคณะผู้วิจัยได้ท างานชิ้นนี้ และขอบคุณคุณจักรี เตจ๊ะวารี ผู ้จัดการและคุณ     
เจนจิรา ขม้ินเขียว เจ้าหน้าที่หน่วยบริหารฯ ที่ได้กรุณาติดตามและอ านวยความสะดวกให้งานวิจัยชิ้น
นี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น 
 คณะผู ้ว ิจ ัยขอขอบคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มิ ่งสรรพ์ ขาวส อาด ดร.วิรไท  
สันติประภพ คุณฤทธี คุรุสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาให้ความคิดเห็นและค าแนะน าที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
และท าให้งานวิจัยชิ้นนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่ายที่ได้กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
อย่าง คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าอย่างมาก เพื่อมาให้
สัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัย 
 สุดท้ายคณะผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาด
ประการใด คณะผู้วิจัยขอน้อมรับผิดและยินดีรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
งานวิจัยต่อไป 
 

คณะผู้วิจัย 
กุมภาพันธ์ 2565 

  



 (ฉ) 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาแนวทางการจัดการสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยจะ
ศึกษาหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป  ศึกษา
กรณีการปิดบ่อขยะในต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และในต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย และสถานที่อื่น ๆ มาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการจัดการสถานที่ก าจัดขยะที่ไม่
ถูกต้องและจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  

ผลการศึกษามีดังนี้ 
(1) กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยขั้นตอนการเก็บมูลฝอยจาก

แหล่งก าเนิด ขั้นตอนการขนถ่ายขยะมูลฝอยไปสู่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และข้ันตอนการก าจัดขยะ
มูลฝอย ขั้นตอนที่จะต้องถูกควบคุมมากท่ีสุดคือขั้นตอนสุดท้าย เนื่องจากการก าจัดขยะมูลฝอย ไม่ว่า
จะโดยวิธีใดสามารถท าให้เกิดมลพิษไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นมลพิษกลิ่นหรือควันไฟจากการ
เผาขยะ หรือน ้าชะขยะมูลฝอยที่จะไหลลงล าน ้าสาธารณะหรือซึมไปสู่ระบบน ้าใต้ดิน เป็นต้น ดังนั้น 
การก าจัดขยะมูลฝอยจึงต้องกระท าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อขจัดหรือลดมลพิษที่เกิดจาก
กระบวนการก าจัดดังกล่าวได้ ในประเทศไทย ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. 2560 ก าหนดให้การก าจัดขยะมูลฝอยสามารถท าได้ 5 วิธี ได้แก่ 
  -การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล คือ การขุดหลุมและเทขยะมูลฝอยลงไปและน าดิน
ไปกลบขยะอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งอาจแยกได้เป็น 2 แบบ คือ การฝังกลบแบบขุดเป็นร่อง (Trench Method) 
และการฝังกลบแบบถมที่ (Area Method) 
  -การเผาในเตาเผา หมายถึง การน าขยะมูลฝอยไปเผาไหม้ในเตาเผาขยะซึ่งจะใช้ความ
ร้อนระหว่าง 1,300-1,800 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งจะท าให้ขยะกลายเป็นก๊าซหรือเศษเหลือ เช่น ขี้เถ้า 
เป็นต้น 
  -การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ คือการน าขยะอินทรีย์ไปย่อยสลายโดย
กระบวนการทางธรรมชาติของจุลินทรีย์ ซึ่งจะเปลี่ยนขยะไปเป็นสารที่มีประโยชน์ในการบ ารุงดิน 
หรือเป็นก๊าซชีวภาพที่น าไปใช้ต่อไป 
  -การก าจัดแบบผสมผสาน คือการก าจัดขยะโดยใช้วิธีต่าง ๆ ผสมผสานกัน 
  -วิธีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (2) การก าจัดขยะมูลฝอยแต่ละวิธีจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ในกฎกระทรวงสุขลักษณะ
การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 เช่น การก าจัดขยะโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะจะต้องมี
สถานที่ตั้งที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุร าคาญ หรือความ
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เสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่
ฝังกลบมูลฝอยทั่วไป เพื่อจัดเป็นพื้นที่ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน ้าผิวดิน เพื่อลดปัญหา
ด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญหากลิ่นรบกวน มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน ้าใต้ดินจาก
น ้าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม  มีระบบ
รวบรวมน ้าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบ าบัดน ้าเสียที่สามารถป้องกัน การปนเปื้อนน ้าใต้
ดิน และมีกระบวนการบ าบัดน ้าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน ้าทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  
 แต่อย่างไรก็ดี กฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเพียงหลักเกณฑ์การด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยแต่ละ
วิธีท่านั้น แต่ไม่ได้มีลักษณะเป็นระบบและกลไกในการควบคุมการด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะ
อย่างครบถว้น 
 (3) ในสหภาพยุโรป การควบคุมการบริหารจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่เป็นบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยนั้น สหภาพยุโรปได้ตรา Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the 
landfill of waste เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปได้น าไปใช้ตราเป็นกฎหมาย
ภายในเพื่อก ากับดูแลการด าเนินงานของบ่อฝังกลบขยะให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สาระส าคัญใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในกฎหมายฉบับนี้อาจแยกออกเป็น 3 
ส่วน ได้แก่ แนวทางการขออนุญาตก่อตั้งสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ซึ่งจะก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การขออนุญาตก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบว่าสถานที่ก าจัดจะต้องอยู่ห่างไกลจาก
ชุมชน จะต้องมีระบบป้องกันไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผู้ที่ยื่นขออนุญาตจะต้องมีศักยภาพ
เพยงพอที่จะบริหารจัดการสถานทีก ่าจัดขยะได้ไปจนถึงการดูแลรักษาสถานที่หลังปิดโครงการ  แนว
ทางการควบคุมดูแลการด าเนินงานของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยจะก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะ เช่น ต้องมีการตรวจสอบขยะที่รับมาก าจัด ต้องมีจดบันทึกการรับ
ขยะเข้ามาก าจัด ต้องมีการตรวจสอบมลพิษอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น และ แนวทางในการด าเนินการปิด
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่จะต้องมีขออนุญาตก่อนการปิดสถานที่และการดูแลสถานทีก าจัดขยะ
ต่อไปจนกว่าสถานที่นั้นจะไม่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
 (4) ในประเทศญี่ปุ่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะจะปรากฏอยู่ใน
พระราชบัญญัต ิว ่าด ้วยการบร ิหารจ ัดการขยะมูลฝอยและความสะอาดสาธารณะ (Waste 
Management and Public Cleansing Law) โดยมีกฎหมายล าดับรองก าหนดรายละเอียดทาง
เทคนิคส าหรับการด าเนินการ เช่น กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานวิศวกรรมในการบ ารุงรักษาสถานที่
ส ุดท้ายในการก าจัดขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม (Ministerial Ordinance Determining 
Engineering Standards Pertain to Final Disposal Site for Municipal Solid Waste and Final 
Disposal Site for Industrial Wastes) ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการขยะ
ม ู ล ฝอยและความสะอาดสา ธ ารณะ  (Regulations of Waste Management And Public 
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Cleansing Law, Ordinance No. 35 of Ministry of Health and Welfare of 1971)  แ ล ะ ม ติ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและความสะอาดสาธารณะ 
(Cabinet Order of Waste Management and Public Cleansing Law) 
 หลักเกณฑ์ส าคัญในการจัดการสถานที่ก าจัดขยะของประเทศญี่ปุ ่นมี 4 ประการ ได้แก่ 
ประการแรก การก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าการจังหวัด (Prefectural 
Governor) ซึ่งจะต้องท าการตรวจสอบสถานที่ตั ้ง แผนการด าเนินการและบ ารุงรักษา แผนการ
ป้องกันภัยพิบัติ แผนการก่อสร้าง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมตลอดจนศักยภาพของผู้ขอ
อนุญาต ซึ่งหากตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่กฎหมายก าหนดจึงจะอนุญาตให้
ด าเนินการได้ และก่อนการเปิดด าเนินการจริงจะต้องมีการเข้าตรวจสอบสถานที่จริงด้วย โดยในกรณี
ที่เทศบาลเป็นผู้ก่อตั้งสถานทีก ่าจัดขยะก็ต้องด าเนินการขออนุญาตในแบบนี้เช่นเดียวกัน ประการที่
สอง การด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะจะต้องด าเนินการตามที่แผนที่ได้ยื่นไว้ตอนขออนุญาตและ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ประการที่สาม ผู้ว่าการจังหวัดจะเป็นผู้ก ากับดูแลหลักท าหน้าที่ควบคุม
การด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะ หากมีการด าเนินการที่ไม่ถูกต้อง ผู้ว่าการจังหวัดมีอ านาจออก
ค าสั่งให้สถานที่ก าจัดขยะนั้นท าการแก้ไขปรับปรุง หรือสั่งปิดด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะนั้นได้ 
ประการสุดท้าย กฎหมายก าหนดให้รัฐบาลส่วนกลางมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ เทศบาลในการ
ด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะทั้งค่าใช้จ่ายในการก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะ การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือมีเหตุการณ์อื่น รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะกลาง 
(Waste Management Center) ให้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการขยะ รวมถึงก่อตั้ง ปรับปรุง 
ด าเนินการและบ ารุงรักษาสถานทีก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนตามค าร้องขอของเทศบาล 
 (5) กรณีศึกษา 2 กรณ ี 
 กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  เป็นสถานที่
ก าจัดขยะของเอกชนตั้งอยู่บ้านหนองแว่น หมู่ 9 ต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่
ประมาณ 13 ไร่ โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) จากอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 
ประเภท 101 หรือโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment) โดยมีโรงงานเผา
ของเสียรวม (เตาเผาเฉพาะ/เตาเผาร่วม) และได้รับอนุญาตให้ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จัน เริ่มเปิดด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2550 รับก าจัดขยะจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากสุดถึง 16 แห่ง เริ ่มแรกใช้วิธีการเผาขยะในเตาเผา แต่ถูกร้องเรียนจาก
ประชาชนในเรื่องควันจากการเผาขยะจึงเปลี่ยนไปใช้วิธีการฝังกลบแทน ซึ่งต่อมาก่อให้เกิดปัญหา
กลิ่นเหม็นและมีรั ่วไหลของน ้าชะขยะไปปะปนกับแหล่งน ้าธรรมชาติ ประชาชนจึงร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ จนท้ายที่สุดมีค าสั่งให้ปิดสถานที่ก าจัดขยะ ประกอบกับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เคย
ท าสัญญาให้โรงงานนี้ก าจัดขยะไม่ต่อสัญญา โรงงานนี้จึงยุติการประกอบกิจการจนถึงปัจจุบัน 
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 กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ ณ บ้าน
โฮ่ง หมู่ 10 ต าบลแม่แรม อ าเภอ  แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นของเอกชน มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ 
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการก าจัดขยะมูลฝอยโดยเทศบาลต าบลแม่แรม โดยรับก าจัดขยะมูลฝอย
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 6 แห่งจาก 4 อ าเภอ ใช้วิธีการฝังกลบเป็นวิธีการก าจัดขยะ 
คิดราคาก าจัดตันละ 300 บาท บ่อฝังกลบขยะของสถานที่ก าจัดขยะแห่งนี้เดิมเป็นที่ดินที่ถูกขุดหน้า
ดินไปขาย ท าให้สภาพที่ดินเป็นบ่อลึกลงไปประมาณ 5-6 เมตร เจ้าของจึงดัดแปลงท าเป็นบ่อฝังกลบ
ขยะ โดยสามารถท าการฝังกลบขยะได้ประมาณ 50 ตันต่อวัน สถานที่ก าจัดขยะแห่งนี้มีปัญหาในเรื่อง
กลิ่นเหม็นของขยะ มีการรั่วไหลของน ้าชะขยะไปปะปนกับแหล่งน ้าธรรมชาติ มีปัญหาหนอนแมลง
วันที่เกิดจากการขยะระกวนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและอาจเป็นพาหนะให้เกิดโรคติดต่อได้ 
 ประชาชนในพื้นที่จึงได้ท าการร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการหลายแห่ง ทั้งเทศบาลต าบลแม่
แรม ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  ส านักงานต ารวจภูธรภาค 5  โดย
หน่วยงานราชการที่ได้รับเรื่องร้องเรียนก็ได้ด าเนินการเข้าไปตรวจสอบ แต่กระบวนการร้องเรียนก็มี
ปัญหาอุปสรรคหลายประกัน ตั้งแต่ปัญหาความสับสนในสถานที่ตั้งบ่อขยะว่าอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานใดกันแน่ ปัญหาการที่หน่วยราชการที่รับเรื่องร้องเรียนหลายแห่งไม่ได้มีอ านาจโดยตรง
ในการแก้ไขปัญหาจึงให้ค าแนะน าให้ไปร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่
โดยตรง ปัญหาการทับซ้อนเชิงอ านาจของหน่วยงานราชการที่หน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อมได้
ตรวจสอบและพบว่าสถานที่ก าจัดขยะนี้สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมจริง แต่ ไม่ได้ออกค าสั่งให้สถานที่
ก าจัดขยะยุติการด าเนินการแต่ท าหนังสือแนะน าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการออกค าสั่ง
แทน ประการที่สี่ หน่วยงานที่มีอ านาจออกค าสั่งปิดบ่อขยะให้ความส าคัญกับปัญหาการก าจัดขยะใน
พื้นที่มากกว่าปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชนจึงมักออกค าสั่งให้แก้ไข
ปรับปรุงมากกว่าจะสั่งให้ปิดการด าเนินการ ปัญหาการที่ผู้ร้องเรียนถูกกดดันหรือข่มขู่จากกลุ่มผู้ที่เสีย
ประโยชน์ และปัญหาความยากล าบากในการหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาเป็นหลักฐานยืนยัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
 ท้ายที่สุดจากการตรวจสอบของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมพบว่ามีการปนเปื้อนของโลหะหนัก
ประเภทนิกเกิ้ลและตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน จึงได้มีการสั่งให้ปิดด าเนินการไปในช่วงปี  พ.ศ. 2560 แต่
อย่างไรก็ดี การปิดบ่อขยะดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาการขาดสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่ เนื่องจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบกิจการที่เคยน าขยะมาทิ้งในบ่อขยะแห่งนี้ไม่สามารถหาสถานที่
ก าจัดขยะใหม่ที่เหมาะสมได้จึงท าการประท้วงขอให้เปิดด าเนินการบ่อขยะขึ้นมาใหม่ ทางเทศบาลจึง
จ าเป็นต้องสั่งให้มีการเปิดด าเนินการบ่อขยะขึ้นมาใหม่แต่มีเงื่อนไขให้ท าการแก้ไขปรับปรุงในเรื่ อง
มลพิษให้เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ดี บ่อขยะแห่งนี้ไม่ได้ถูกก่อสร้างโดยถูกต้องตามหลักวิชาการแต่แรก 



 (ญ) 

การแก้ไขปรับปรุงจึงไม่สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน จึงท าให้ปัญหามลพิษจึงยังคงอยู่ ประชาชน
จึงด าเนินการร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังในปี 2564 เทศบาลต าบลแม่แรม
จึงได้มีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ก าจัดขยะของบ่อขยะแห่งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา
อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว 
 (6) จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและผลจากกรณีศึกษา คณะผู้วิจัยพบว่าการจัดการ
สถานที่ก าจัดขยะในประเทศไทยมีปัญหาที่ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 
 ประการแรก ปัญหาการขาดระบบและกลไกในการควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยไว้จึงท าให้ไม่ได้การก าหนดให้มีองค์กรในการก ากับดูแลการด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะ
โดยเฉพาะ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ก าจัดขยะมูลฝอย
จึงต้องท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ปฏิบัติการ  (Operator) และเป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) ในตัวเองอันเป็น
การขัดกันทางผลประโยชน์และไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั่วไป นอกจากนี้ ตามกฎหมายไทยยังไม่มี
การก าหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะว่าด าเนินการอย่าง
ถูกต้องหรือไม่ จึงท าให้กว่าจะทราบว่าสถานที่ก าจัดขยะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เป็นกรณีที่
ปัญหานั้นลุกลามใหญ่โตเกินกว่าจะแก้ไขได้โดยง่าย และยังมีปัญหาการทับซ้อนขององค์กรที่มีอ านาจ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 
 ประการที่สอง ปัญหาการขาดหลักเกณฑ์ในการควบคุมสถานที่ก าจัดขยะ โดยกฎเกณฑ์ที่มี
อยู่หลักคือกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ยังขาด
เนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญไปอีกหลายส่วน เช่น หลักเกณฑ์หรือกระบวนการในการขออนุญาตก่อตั้ง
สถานที่ก าจัดขยะ กฎเกณฑ์ในการควบคุมการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะ หรือกฎเกณฑ์ในการ
ปิดสถานที่ก าจัดขยะ รวมไปถึงไม่มีกฎหมายก าหนดไว้ต้องท ารายงานการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (EIA) อีกด้วย หากเปรียบเทียบกับกฎหมายของทั้งประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปจะ
พบว่ากฎหมายของทั้งสองแห่งนั้นครอบคลุมการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะมากกว่ากฎเกณฑ์
ของประเทศไทย การขาดกฎเกณฑ์ดังกล่าวจึงท าให้การใช้อ านาจควบคุมสถานที่ก าจัดขยะจึงไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร และไม่สามารถใช้แก้ไขปัญหากรณีที่สถานที่ก าจัดขยะนั้นก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ ในเรื่องหลักเกณฑ์ยังมีปัญหาในเรื่องความกระจัดกระจายของหลักเกณฑ์ที่
หน่วยงานราชการต่างก็ออกหลักเกฑณ์ของตัวเองออกมาที่มีเนื้อหาทับซ้อนกัน สร้างความสับสน
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างมาก และปัญหาล าดับชั้นของกฎหมายที่กฎเกณฑ์ในการควบคุม
สถานที่ก าจัดขยะนั้นส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของกฎหมายล าดับรอง ไม่ใช่กฎหมายแม่บทซึ่งอาจมี
ประเด็นปัญหาว่ากฎหมายล าดับรองดังกล่าวจะใช้ในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้
หรือไม่ เพียงใด 



 (ฎ) 

 ประการที่สาม ปัญหากระบวนการตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าความผิด จะประกอบไปด้วย 
ปัญหาศักยภาพขององค์กรที่มีอ านาจตรวจสอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย กล่าวคือ ปัญหาองค์กรที่มี
อ านาจในการก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยซึ ่งก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่ได้มี
ความสามารถในการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ท าให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างล่าช้า นอกจากนี้ ในการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่
ในการตรวจสอบนั้นพบว่ากฎหมายเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากเกินไป ท าให้กรณีที่สถานที่
ก าจัดขยะก่อให้เกิดปัญหามลพิษแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังให้สถานที่แห่งนั้นด าเนินการต่อไปซึ่งส่งผลท า
ให้ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข อีกทั้งปัญหาการลงโทษผู้กระท าความผิดที่ผู ้ที่
ก่อให้เกิดผลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมักไม่ถูกด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย และโทษที่กฎหมายก าหนดก็
เบาเกินไป ไม่สามารถท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกรงกลัวได้ 
 ประการที่สี่ ปัญหาความยุ่งยากในเชิงการบริหารจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสั่งปิด  จะ
ประกอบไปด้วยปัญหาการจัดการกับขยะมูลฝอยหลังการปิดสถานที่ก าจัด  ปัญหานี้สืบเนื่องจาก
สถานทีก่ าจัดขยะในประเทศไทยมีจ านวนน้อย การปิดสถานที่ก าจัดขยะแห่งหนึ่งจะส่งผลท าให้ขยะที่
เคยทิ้งในสถานที่แห่งนี้ไม่มีสถานที่ก าจัดแห่งอื่นรองรับอย่างเหมาะสม เช่น สถานทีแห่งใหม่อยู่
ห่างไกลซึ่งมีต้นทุนหรือราคาค่าบริการสูงเกินไป ดังนั้น ในการพิจารณาปิดสถานที่ก าจัดขยะจึงไม่
สามารถท าได้โดยง่าย และปัญหาการฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะที่มีปัญหามลพิษที่หลังจากการปิดสถานที่
ก าจัดขยะไปแล้วมักจะไม่มีการฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะนั้นเนื่องจากการเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบพื้นฟูสถานที่มักจะไม่มีงบประมาณในการจัดการประกอบกับการขาดหลัก
เกฑณ์ในเรื่องการฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะอีกด้วย ท าให้การปิดสถานที่ก าจัดขยะคือการไม่น าขยะเข้า
ไปก าจัดในสถานที่แห่งนั้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังไม่ได้มีระบบการบ ารุงรักษาหรือฟื้นฟูสถานที่ให้
สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างถูกต้องจึงท าให้สูญเสียพื้นที่หรือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไปอย่างน่า
เสียดาย 
 ประการที่ห้า ปัญหาอื่น ๆ ซึ่งเป็นปัญหาการจัดการขยะอื่นแต่ส่งผลต่อการจัดการสถานที่ก าจัด
ขยะด้วย ได้แก่ ปัญหาการก าหนดหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีหน้าที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยซึ่งท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็กที่ขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร
และความรู้ทางเทคนิคไม่สามารถด าเนินสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้เนื่องจากมี
ต้นทุนที่สูงจึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้จึงต้องด าเนินการก าจัดขยะด้วยวิธีการที่สะดวก
และประหยัดที่สุด แต่อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การขนขยะไปเทกองให้ใน
สถานที่ที่ห่างไกลผู้คน หรือน าขยะไปทิ้งในบ่อที่ถูกขุดหน้าดินไปขายโดยไม่มีการด าเนินการตามหลัก
สุขาภิบาลส าหรับท าบ่อฝังกลบขยะ หรือการใช้เตาเผาขยะที่ไม่มีระบบการกรองมลพิษ เป็นต้น และ



 (ฏ) 

ปัญหาการที่ประเทศไทยยังไม่มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ท าให้การก าจัดขยะเป็นไปได้ยากที่จะไม่
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ซึ่งปัญหาเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขไปพร้อมกัน 
 (7) คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  (7.1) ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้นจะต้องมีระบบการ
ควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่เริ ่มต้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนการเปิด
ด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนสามารถสร้างปัญหามลพิษได้ในทุกชั้นตอน ดังนั้น ก่อนการก่อสร้างและเปิ ดด าเนินงานจึง
จะต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมมลพิษโดยตรง เช่น กรม
ควบคุมมลพิษ โดยในการอนุญาตของเจ้าหน้าที ่ผู ้มีอ านาจจะต้องตรวจสอบอย่างน้อย 5 เรื ่อง
ดังต่อไปนี้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ได้แก่ (1) สถานที่ตั้งโครงการ 
แผนผังและโครงสร้างอาคารสถานที่ ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระบบการควบคุมการปนเปื้อนต่อ
สิ่งแวดล้อม (2) ความสามารถและความน่าเชื่อถือของผู้ขออนุญาตว่าจะสามารถประกอบกิจการ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไปได้แม้จะมีการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไปแล้วแต่ยังต้องบ ารุงรัก ษา
สถานที่ไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยในการนี้อาจก าหนดให้ผู้ขออนุญาตวางเงินประกันหรือ
หลักประกันการด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เช่น หนังสือค ้าประกันโดยธนาคาร (Bank 
Guarantee) ก็ได้ (3) แผนการด าเนินงาน เช่น การระบุแหล่งที่มา ประเภท ปริมาณของขยะมูลฝอย
ที่จะน ามาก าจัดในแต่ละวัน แผนการบ ารุงรักษาสถานที่ แผนการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่และแผนบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (4) รายงาน
ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม และ (5) รายงานผลการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น และก่อนที่จะมีการเปิดด าเนินการจริง เจ้าหน้าที ่ผู ้มีอ านาจจะต้องเข้า
ตรวจสอบ ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจริงเพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้องแล้ว 
  ช่วงการด าเนินงาน ในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
จะต้องจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบและควบคุมการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 4 เรื่อง 
ดังนี้ (1) ระบบการควบคุมการน าขยะมูลฝอยเข้ามาก าจัด โดยจะต้องมีการตรวจสอบแหล่งที่มา 
ประเภทและปริมาณของขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัดว่าตรงตามที่ได้ขออนุญาตไว้หรือไม่ (2) ระบบการ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนที่ได้ขออนุญาตไว้ของสถานที่ต่อผู้ก ากับดูแลเป็นประจ าทุก ๆ 
ระยะเวลาที ่ก าหนด (3) ระบบการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยของพนักงานรวมถึง
ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง และ (4) ระบบการจัดการสถานที่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินที่ท า
ให้ไม่สามารถรับขยะมูลฝอยมาก าจัดได้ นอกจากนี้ กฎหมายควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจะต้อง
มีกลไกหรือช่องทางส าหรับผู้ก ากับดูแลในการเข้าไปตรวจสอบการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะ



 (ฐ) 

มูลฝอยอย่างสม ่าเสมอ โดยอาจจะเป็นการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน หรือการ
เข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ก าจัดเป็นประจ า หรืออาจจะเข้าตรวจสอบแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ 
 และช่วงที่สาม ช่วงการปิดสถานที่ก าจัดขยะ จะต้องมีการควบคุมโดยผู้ก ากับดูแลโดย
กฎหมายควบคุมจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 3 เรื่อง ได้แก่ (1) เงื่อนไขการปิดสถานที่ก าจัดขยะไว้
ล่วงหน้า เช่น เมื่อสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไม่สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ หรือการด าเนินงานของ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
โดยจะต้องก าหนดให้เป็นอ านาจผูกพันของเจ้าหน้าที่ว่าหากมีข้อเท็จจริงตามเงื ่อนไขที่ก าหนดไว้
เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จะต้องออกค าสั่งให้มีการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยทันทีโดยไม่ให้มีช่องการใช้
ดุลพินิจมากนัก (2) ผู้มีอ านาจออกค าสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจะต้องไม่เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของท้องถิ่นเพื่อป้องกันการขัดกันทางผลประโยชน์ และ (3) การฟื้นฟู
พ้ืนที่หรือการดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจนกว่าสถานที่นั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยผู้ที่ขออนุญาตยังมีหน้าที่ที่จะต้องบริหารจัดการสถานที่ต่อไปแม้จะไม่ได้มีการรับขยะมูลฝอยเข้า
ไปก าจัดแล้วก็ตาม หากผู้ขออนุญาตไม่ด าเนินการจะต้องมีการบังคับตามหลักประกันที่ได้วางไว้ใน
ตอนขออนุญาตด้วย 
  (7.2) ข้อแสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา โดยแบ่งเป็นสามระยะ ข้อเสนอในการแก้ไข
ปัญหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการแบบไม่ถูกต้องในประเทศไทยอาจแบ่งได้เป็น 3 ระยะ 
ได้แก่ 
  การด าเนินการระยะสั้นภายในระยะเวลา 1 ปี ได้แก่ (1) การให้กระทรวงมหาดไทยออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทยควบคุมการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่อยู่ในความ
ดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องไปก่อน
เป็นการชั่วคราว โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอท าหน้าที่เป็นผู้ ก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามมาตรฐานไปก่อนจนกว่าจะมีการตรา
กฎหมายควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจะมีผลบังคับใช้ และ (2) ให้เร่งจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยที่ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยก าหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันเข้าท าการตรวจสอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่
ถูกต้อง และปรึกษาหารือวางแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการหรือ
ก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร โดยในการนี้รัฐบาลจะต้องให้
การสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหา และทรัพยากรที่จ าเป็น เช่น ที่ดินส าหรับก่อตั้งสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยใหม่ เป็นต้น 



 (ฑ) 

  การด าเนินการในระยะกลางในระยะเวลาประมาณ 1-3 ปี ได้แก่การตรากฎหมาย
ควบคุมการด าเนินงานสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ โดยในกฎหมายจะต้องมีสาระส าคัญ 3 
เรื่อง ได้แก่ (1) การก าหนดอ านาจหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ให้เหมาะสมโดยให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่และมีความพร้อมทั้งในด้านงบประมาณและบุคลากร
รับผิดชอบด าเนินการสถานที่ก าจัดมูลฝอย แต่สามารถมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
เล็กกว่า เช่น เทศบาลหรือองค์กรบริหารส่วนต าบลที่มีความพร้อมสามารถด าเนินการสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยเองได้ และก าหนดให้กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท า
หน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหลัก โดยอาจก าหนดให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอ าเภอเป็นผู้มีอ านาจก ากับดูแลร่วมด้วยก็ได้ (2) น าแนวทางการจัดการสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูกต้องมาใช้ทั้งระบบการขออนุญาตก่อการก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ระบบการ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินการ และระบบการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และ (3) ก าหนดให้
รัฐบาลมีหน้าที่จะต้องให้ความช่วยเหลือทั้งงบประมาณ และทรัพยากรในการก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยที่ถูกต้อง และมีหน้าที่ต้องให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นด้วย 
  การด าเนินการในระยะยาวระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี ได้แก่ การปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศทั้งระบบ เนื่องจากปัญหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นเพียง
ยอดภูเขาน ้าแข็งเท่านั้น การจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทยยังมีปัญหาในส่วนอ่ืนอีกมาก ตั้งแต่การ
ออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ในประเทศไทยยังเป็นระบบแบบเส้นตรง (Linear System) 
ไม่ได้เป็นแบบหมนุเวียน (Circular System) ที่มุ่งเน้นการใช้หมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุด
จนถึงขั้นไม่มีขยะมูลฝอยอีกเลย (Zero waste) จึงท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องก าจัดมีประมาณ
มาก การขาดระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางท าให้การก าจัดในปลายทางท าได้ยาก ปัญหา
การขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรและองค์ความรู้ในบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
  (7.3) ค าแนะน าส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการ
โดยไม่ถูกต้อง ส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัดขยะท่ีด าเนินการอย่างไม่ถูกต้อง และได้ท า
การร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการที่มีอ านาจหน้าที่เกี ่ยวข้องไป
แล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ คณะผู ้วิจัยจัดท า
ค าแนะน าส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
  ประการแรก รวมกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ รวบรวมข้อมูลและสร้างข้อเรียกร้อง สถานที่
ก าจัดขยะโดยทั่วไปแล้วมักจะด าเนินการโดยมีต้นทุนสูงหรือด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งมี
อ านาจตามกฎหมาย การจัดการกับสถานที ่ก าจัดขยะที ่มีปัญหาจึงไม่ใช่เร ื ่องง่าย เนื ่องจาก
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องมีมูลค่ามาก และส่งผลกระทบต่อบุคลหลายฝ่าย ดังนั้น ผู้ได้รับผลกระทบจะ



 (ฒ) 

ด าเนินการโดยล าพังย่อมเป็นการยากที่จะแก้ไขปัญหาได้ แต่อย่างไรก็ดี สถานที่ก าจัดขยะที่
ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้องมักจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงท าให้ผู ้ได้รับ
ผลกระทบย่อมมีจ านวนมากซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักและเป็นผู้ที่มีสิทธิตามกฎหมาย
โดยตรงที่จะเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้น ผู้ได้รับผลกระทบทั้งหลายจึงควรรวมกลุ่ม
กันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน จัดเตรียมข้อเรียกร้องเพื่อแก้ไขปัญหา
และการเยียวยาความเสียหายของแต่ละคน โดยการรวมกลุ่มดังกล่าวจะมีข้อดีในแง่ของการสร้าง
อ านาจต่อรองต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบ ท าให้ทราบสภาพปัญหาอย่างรอบด้าน ท าให้ข้อเรียกร้องเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาหรือเยียวยาความเสียหายครอบคลุมปัญหาได้ทั้งหมด และจะท า ให้เกิดความประหยัด
งบประมาณในการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาได้ 
  ประการที่สองแจ้งข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการหรือก ากับดูแลเกี่ยวกับสถานที่ก าจัดขยะ โดยเมื่อมีการรวมกลุ่มกันได้แล้ว ควรท าการ
แจ้งข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการหรือก ากับดูแลสถานที่
ก าจัดขยะ ตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรงในการจัดการ
กับสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการโดยไม่ถูกต้อง ซึ่งการแจ้งข้อเรียกร้องดั งกล่าวต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นที ่รับผิดชอบด าเนินการหรือก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะจะมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหา และเข้ามาร่วมพูดคุย หรือปรึกษาหารือถึงความเดือดร้อนของ
ประชาชน แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน และหารือถึงทางออกหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่าง
ยั่งยืน นอกจากนี้ควรจะแจ้งไปยังองค์กรที่มีอ านาจในการก ากับดูแลกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เรื่องการจัดการสถานที่ก าจัดขยะด้วย เพื่อให้องค์กรก ากับดูแลเหล่านี้ช่วยไกล่เกลี่ย ช่วยเจรจาหรือ
หาทางออกในการแก้ไขปัญหาได้  
  ประการที่สาม ท าให้สังคมสนใจปัญหาผ่านสื่อสารมวลชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชน 
เมื่อขั้นตอนที่สองไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอาจ
จ าต้องสร้างแรงกดดันทางสังคมโดยการเผยแพร่ข่าวสารปัญหาของสถานที่ก าจัดขยะออกสู่สังคมในวง
กว้าง โดยการติดต่อสื่อสารมวลชนให้มาท าข่าวและเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จากการศึกษากรณีศึกษา
พบว่าในหลายกรณี เมื่อปัญหาจากสถานที่ก าจัดขยะกลายเป็นข่าวจนกลายเป็นกระแสสังคมจนท าให้
หน่วยงานราชการที่เกี ่ยวข้องต้องลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบและจัดการกับปัญหาในเบื้องต้นไปได้ 
นอกจากนี้ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเองก็สามารถอาศัยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ในปัจจุบัน
สามารถท าได้โดยง่ายในการสื่อสารประเด็นปัญหาความเดือดร้อนจากสถานที่ก าจัดขยะได้โดยตรง 
เช่น การท าเฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan page) น าเสนอภาพหรือหลักฐานความเดือดร้อนและ
ผลกระทบที่ได้รับ แต่อย่างไรก็ดี ผู ้ได้รับผลกระทบอาจต้องใช้ระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูล 
เนื่องจาก การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจกระทบต่อชื่อเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ดังกล่าวอาจด าเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาท หรืออาจใช้การฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพ่ือ
หยุดยั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน (SLAPP) 
 ประการสุดท้าย การฟ้องคดีต่อศาล เมื่อกระบวนการต่าง ๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผู้
ได้รับผลกระทบจึงควรต้องฟ้องคดีต่อศาล โดยในระบบกฎหมายไทยเปิดช่องให้ผู ้ที ่ได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายจากการกระท าที่เป็นการท าลายสภาวะแวดล้อมฟ้องคดีต่อศาลได้ โดยการฟ้อง
เจ้าของสถานที่ก าจัดขยะเป็นคดีต่อศาลยุติธรรมเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะ และให้มีการ
ฟื้นฟูพื้นที่และจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที ่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และการฟ้ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการหรือก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ต่อศาลปกครอง 
โดยอาจฟ้องว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและขอให้ยุติ การด าเนินการ
สถานที่ก าจัดขยะและให้มีการฟื้นฟูพื้นที่ หรือฟ้องว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องละเลยหรือล่าช้าใน
การแก้ไขปัญหาสถานที่ก าจัดขยะที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ หรือการฟ้องเป็น
คดีละเมิดเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายก็ได้ 

 
------------------------------------- 
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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาแนวทางการจัดการสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยจะ
ศึกษาหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป  ศึกษา
กรณีการปิดบ่อขยะในต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และในต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย และสถานที่อื่น ๆ มาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการจัดการสถานที่ก าจัดขยะที่ไม่
ถูกต้องและจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา จากการศึกษาพบว่ากฎหมายไทยยังมี
ข้อบกพร่อง ดังนี้ ปัญหาการขาดระบบและกลไกการก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ 
ปัญหากฎเกณฑ์ในการควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยยังไม่สมบูรณ์ ปัญหากระบวนการตรวจสอบ
และลงโทษผู้กระท าความผิด และปัญหาความยุ่งยากในเชิงการบริหารจัดการหลังปิดสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย  โดยคณะผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยระยะสั้น โดยให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยก าหนดระบบการควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยไปก่อนชั่วคราว และให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการจัดการแก้ไขปรับปรุงสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้องในปัจจุบันให้เรียบร้อยโดยรัฐบาลจะต้องสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็นด้วย ระยะกลาง รัฐบาลควรตรากฎหมายใหม่ขึ ้นเพื่อก าหนด
กฎเกณฑ์ สร้างระบบและกลไกควบคุมการด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะ และในระยะยาว รัฐบาล
ควรด าเนินการปฏิรูประบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยทั้งระบบ ส่วนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย คณะผู้วิจัยเสนอให้ด าเนินการรวมกลุ่มกันระหว่างผู้ที ่ได้รับ
ผลกระทบ แจ้งข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนเพื่อเกิดเป็นกระแสกดดันในสังคมต่อผู้มีอ านาจ และฟ้องคดีต่อ
ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองต่อไปตามแต่กรณี 
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Abstract 
 

 This research studies the guidelines for the management of waste disposal sites 
that are managed correctly according to academic principles by focusing on academic 
principles and relevant laws of Thailand, Japan, and the European Union. It also 
provides a case study of the closure of the waste landfill in Mae Ram Subdistrict, Mae 
Rim District, Chiang Mai Province and in Mae Chan Subdistrict, Mae Chan District, Chiang 
Rai Province, and other places to analyze the causes of problems with improper 
management of waste disposal sites and proposes recommendations for solutions.  
 The study found that Thai laws still have some defects: namely the lack of 
effective systems and mechanisms for supervising waste disposal sites, incomplete 
rules and regulations for waste disposal sites, problems in the process of checking and 
punishing offenders, and difficulties of management after closing waste disposal sites. 
As a result of these findings, the researcher suggested a short-term solution to the 
problem, by requiring the Minister of Interior to issue an announcement specifying a 
system for temporary control of waste disposal sites and the relevant government 
agencies to expedite the management and improvement of waste disposal sites that 
are currently incorrectly operated. Furthermore, the government should support the 
necessary budget and resources. In the medium term, the government should enact 
a new law to set regulations and establish a system and mechanism to control the 
operation of waste disposal sites. In the long term, the government should reform the 
entire waste management system of Thailand. Those affected by waste disposal sites, 
should be encouraged to unite. They should notify the claim directly to the relevant 
government agency to find a solution to the problems, disseminate the news through 
the mass media to create a trend of social pressure on the government authorities, 
and continue to file a lawsuit in the Court of Justice or the Administrative Court, as 
the case may be. 



บทที่ 1  
บทนำ 

 
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

 
ในกระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ขั้นตอนในการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มี

ปัญหาอย่างมากในประเทศไทย จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนพบว่า ในปี พ.ศ. 2562 ในประเทศไทยมีสถานทีกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนทั้งของรัฐและเอกชนที่
เปิดดำเนินงานทั้งหมด 2,666 แห่ง แต่มีสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องถึง 2,257 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
84.66 ของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด ซึ่งมีท้ังการเทกองขยะ การเผากลางแจ้ง รวมไปถึง
การเผาในเตาเผาที่ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการ
ถูกต้องจริง ๆ คือมีการฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ เตาเผาที่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ การ
หมักทำปุ๋ยหมัก และการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (RDF) เพียง 409 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.34 
เท่านั้น  

 
ตารางที่ 1-1 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนดำเนินการถูกต้อง ปี พ.ศ. 2562 ที่เปิดดำเนินการ1 

ประเภท เอกชน รัฐบาล 
การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล/การฝังกลบเชิงวิศวกรรม 16 75 
การฝังกลบแบบเทกองควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน 34 247 
เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) 6 - 
เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ 2 3 
หมักทำปุ๋ย 2 4 
การกำจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล - ชีวภาพ 2 7 
เชื้อเพลิงขยะมูลฝอย (RDF) 4 7 

รวม 409 แห่ง (15.34%) 66 343 
 

ตารางท่ี 1-2 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนดำเนินการไม่ถูกต้อง ปี พ.ศ. 2562 ที่เปิดดำเนินการ2 
ประเภท เอกชน รัฐบาล 

การฝังกลบแบบเทกองควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตัน/วัน 3 4 
การกำจัดแบบเทกอง 273 1,850 

 
1 สุจิตรา วาสนาด ารงดีและคณะ. โครงการศึกษาเพื่อจัดท านโยบายสาธารณะปฏิรูประบบ

การจัดการขยะและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน, ส านักงานส่งเสริม สุขภาพ (สสส.), น. 2-5. 
2 สุจิตรา วาสนาด ารงดีและคณะ. โครงการศึกษาเพื่อจัดท านโยบายสาธารณะปฏิรูประบบ

การจัดการขยะและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน, ส านักงานส่งเสริม สุขภาพ (สสส.), น. 2-6. 
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การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง 2 53 
เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ 9 63 

รวม 2,257 แห่ง (84.66%) 287 1,970 
 
เมื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องส่งผลทำให้ขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้ถูก

กำจัดอย่างถูกต้อง ประมาณ 6.38 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 22 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด 
และส่งผลกระทบต่อประชาชนในบริเวณที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้องนั้น และ
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เช่น น้ำชะมูลฝอย กลิ่นเน่าเหม็นของขยะ กลายเป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรค และเกิดเพลิงไหม้บริเวณสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องหลายครั้ง ในหลายพื้นที่จึงมีการ
ร้องเรียนของประชาชนต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการแก้ไขจนกระทั่งไปถึงการฟ้องร้องเป็นคดตี่อ
ศาล ซึ่งการร้องเรียนดังกล่าวมักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จ หรือมีการใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าที่
จะเกิดการแก้ไขปัญหาได้ กรณีนี้เป็นปัญหาเรื้อรังมานานในประเทศไทย 

งานวิจัยชิ ้นนี้จึงต้องการศึกษาแนวทางการจัดการสถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ โดยจะศึกษาทบทวนหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การขออนุญาต 
การดำเนินการ และการดูแลหลังการปิดโครงการกำจัดขยะของประเทศไทยและต่างประเทศ และจะ
นำการปิดบ่อขยะในตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และในตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงรายมาเป็นกรณีศึกษาหลักเพื่อวิเคราะห์ประเด็นและสาเหตุของปัญหาการกำจัดขยะที่ไม่
ถูกต้อง และจัดทำข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับแนวทางการจัดการขยะที ่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง รวมถึงข้อแนะนำให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง โดยคาดหมายว่างานศึกษาชิ้นนี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในอนาคต 
 
 
 
 
1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา 
 (1) ศึกษาทบทวนหลักวิชาการว่าด้วยการออกแบบ การขออนุญาต การดำเนินการ และการ
ดูแลหลังการปิดโครงการกำจัดขยะของประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป หรือประเทศ
อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 

 (2) ศึกษากรณีปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การร้องเรียน การปิดบ่อขยะในตำบลแม่แรม 
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และในตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  

 (3) จัดทำข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับแนวทางการจัดการขยะที ่ถ ูกต ้องตามหลักว ิชาการ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง รวมถึงข้อแนะนำให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง โดยคาดหมายว่างานศึกษาชิ้นนี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในอนาคต 
 
1.3 วิธีการศึกษา 
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 (1) การศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยจะศึกษารวบรวมข้อมูลจาก
หนังสือ ตำรา กฎหมาย คำพิพากษาของศาล หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 
 (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ และภาคเอกชนที่เป็นดำเนินการ
สถานที่กำจัดขยะ และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

งานศึกษาชิ้นนี้จะศึกษาการจัดการกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยมุ่งเน้นไปที่สถานที่
กำจัดขยะที่ใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยจะนำกรณีการปิดบ่อขยะในตำบลแม่แรม 
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และในตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มาเป็นหลักใน
การศึกษา และนำข้อมูลการจดัการกับสถานที่กำจัดขยะแบบฝังกลบที่ดำเนินการไม่ถูกต้องในพ้ืนที่อ่ืน 
มาศึกษาเพ่ิมเติม 

 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 (1) หน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้องนำข้อเสนอแนะไปรับปรุงแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของ
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้อง 
 (2) ผู้ได้รับผลกระทบใช้ข้อแนะนำเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการเยียวยาความเสียหาย
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
 
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 
2.1 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
 
 กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยขั้นตอนการเก็บมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 
ขั้นตอนการขนถ่ายขยะมูลฝอยไปสู่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และขั้นตอนการก าจัดขยะมูลฝอย ขั้นตอนที่
จะต้องถูกควบคุมมากที่สุดคือขั้นตอนสุดท้าย เนื่องจากการก าจัดขยะมูลฝอย ไม่ว่าจะโดยวิธีใดสามารถท าให้
เกิดมลพิษไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นมลพิษกลิ่นหรือควันไฟจากการเผาขยะ หรือน ้าชะขยะมูลฝอยที่จะ
ไหลลงล าน ้าสาธารณะหรือซึมไปสู่ระบบน ้าใต้ดิน เป็นต้น ดังนั้น การก าจัดขยะมูลฝอยจึงต้องกระท าอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อขจัดหรือลดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการก าจัดดังกล่าวได้ ในประเทศไทย ตาม
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ซ่ึงออกตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดก้ าหนดวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยว่าจะต้องใช้วิธีการดังต่อไปนี้1  
  (1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล คือ การขุดหลุมและเทขยะมูลฝอยลงไปและน าดินไปกลบ
ขยะอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งอาจแยกได้เป็น 2 แบบ คือ การฝังกลบแบบขุดเป็นร่อง (Trench Method) และการฝัง
กลบแบบถมท่ี (Area Method)2 
  (2) การเผาในเตาเผา หมายถึง การน าขยะมูลฝอยไปเผาไหม้ในเตาเผาขยะซึ่งจะใช้ความร้อน
ระหว่าง 1,300-1,800 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งจะท าให้ขยะกลายเป็นก๊าซหรือเศษเหลือ เช่น ขี้เถ้า เป็นต้น3 
  (3) การหมักท าปุ ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ  คือการน าขยะอินทรีย์ไปย่อยสลายโดย
กระบวนการทางธรรมชาติของจุลินทรีย์ ซึ่งจะเปลี่ยนขยะไปเป็นสารที่มีประโยชน์ในการบ ารุงดิน หรือเป็นก๊าซ
ชีวภาพที่น าไปใช้ต่อไป4 
  (4) การก าจัดแบบผสมผสาน คือการก าจัดขยะโดยใช้วิธีต่าง ๆ ผสมผสานกัน 
  (5) วิธีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ดังนั้น ในหัวข้อนี้จะได้ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการก าจัด หรือสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย โดยแยกพิจารณาตามวิธีการก าจัดมูลฝอยหลักตามที่กฎหมายไทยอนุญาต ดังนี้ (2.1.1) การฝังกลบอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล (2.1.2) การเผาในเตาเผาและ (2.1.3) การหมักท าปุ๋ย  

 
1 กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560, ข้อ 22. 
2 อาณัติ ต๊ะปินตา, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย, หน้า 156-161. 
3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 203-211. 
4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 130-131. 
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 2.1.1 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
  2.1.1.1 ความหมายของการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
  การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเป็นการก าจัดขยะมูลฝอยโดยการน าขยะไปฝังกลบในพื้นที่ที่
ได้จัดเตรียมไว้ ซึ ่งการคัดเลือกพื้นที ่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการทั ้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม รวมไปถึงการได้รับความยินยอมจากประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียง นอกจากนี้ พื้นที่หรือกระบวนการฝังกลบจะต้องได้รับการออบแบบและก่อสร้างโดยมีการวาง
มาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การปนเปื้อนของน ้าเสียจากกองขยะ หรือน ้าชะมูลฝอย กลิ่น
เหม็น และสภาพภูมิทัศน์ เป็นต้น5  
  2.1.1.2 วิธีการฝังกลบ 
  การฝังกลบอาจแบ่งออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ การฝังกลบบนพื้นราบ (Area Method) การฝังกลบ
แบบขุดร่อง (Trent Method) และการฝังกลบแบบหุบเขา (Canyon Method) 
  การฝังกลบบนพื้นราบ หรือการฝังกลบแบบถมที่6 เป็นการฝังกลบขยะโดยเริ่มจากระดับดินเดิม
โดยไม่มีการขุดดิน โดยจะท าการบดอัดขยะมูลฝอยตามแนวราบก่อน แล้วค่อย ๆ บดอัดในชั้นถัดไปสูงขึ้นเรื่อย 
ๆ จนได้ระดับท่ีก าหนด และจะต้องมีการท าคันดินตามแนวขอบพ้ืนที่เพ่ือท าหน้าที่เป็นผนังหรือขอบยันการบด
อัดขยะมูลฝอยและป้องกันน ้าเสียที่เกิดจากการย่อยสลายของขยะ7 
  การฝังกลบแบบขุดร่องเป็นการฝังกลบที่เริ่มจากระดับที่ต ่ากว่าระดับดินเดิมโดยจะท าการขุดดิน
เป็นร่องลึกลงไปโดยความลึกจะขึ้นอยู่ระดับน ้าใต้ดิน อย่างน้อยระดับก้นร่องหรือพ้ืนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับน ้า
ใต้ดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยยึดระดับน ้าในฤดูฝนเป็นเกณฑ์ 8ซึ่งส่วนใหญ่จะลึกในระดับประมาณ 2-3 เมตร 
และท าให้ลาดเอียงไปในทางใดทางหนึ่งเพ่ือป้องกันน ้าขังในร่องเวลาฝนตก ส่วนดินที่ขุดได้นั้นจะถูกกองไว้ด้าน
ใดด้านหนึ่งเพื่อน าไปใช้กลบขยะหรือท าคันดินกั้นขยะมิให้ปลิวไปตามลมในการฝังกลยขยะ รถขนขยะจะน า
ขยะมาเทในในร่องและใช้รถแทรกเตอร์บดทับและเกลี่ยให้กระจาย จากนั้นก็ใช้ดินกลบและบดทับอีกครั้งหนึ่ง9 

 
5 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, คู่มือการจัดการมูลฝอย

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น: ขอนแก่น, 
2543), หน้า 31. 

6 อาณัติ ต๊ะปินตา, ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย , (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), หน้า 157. 

7 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6, คู่มือการจัดการมูลฝอยส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน้า 35. 
8 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6, คู่มือการจัดการมูลฝอยส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน้า 35. 
9 อาณัติ ต๊ะปินตา, ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย , (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), หน้า 156-157. 
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 การฝังกลบแบบหุบเขาเป็นการฝังกลบบนพื้นที่ที ่มีลักษณะเป็นแอ่งขนาดใหญ่ซึ่งอาจเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติหรือเกิดจากการขุด เช่น หุบเขา ห้วย บ่อ เหมือง ซึ่งวิธีการฝังกลบและอัดขยะมูลฝอยในบ่อแต่ละ
แห่งจะแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเภทของพ้ืนที่นั้น ๆ10 
  2.1.1.3 หลักเกณฑ์ในการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
  ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ข้อ 23 ก าหนดหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะไว้ ดังนี้  
  (1) มีสถานที่ตั้งที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุร าคาญ 
หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งให้เป็นไปตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศก าหนด อันได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้ง
ส าหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 256011 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ อันได้แก่  
  -การห้ามใช้พื้นที่บางพื้นที่เป็นสถานที่ตั้งส าหรับการฝังกลบ (ข้อ 4) เช่น พื้นที่ลุ่มน ้าชั้นที่ 1 และ
ชั้นที่ 2 เขตอนุรักษ์ พ้ืนที่ชุมน ้าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติหรือระดับชาติ เป็นต้น  
  -การก าหนดระยะห่างของสถานที่ตั้งกับสถานที่ พ้ืนที่หรือเขตอ่ืน ๆ (ข้อ 5) เช่น ต้องห่างจากแนว
เขตขอบลานบินของสนามบินไม่น้อยกว่า 5,000 เมตร ห่างจากเขตที่ดินของโบราณสถาน พื้นที่ลุ่มน ้าชั้นที่ 1 
และ 2 เขตอนุรักษ์ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ เขตชุมชนเว้นแต่ในระยะที่ชุมชนให้ความยินยอม ไม่น้อย
กว่า 1,000 เมตร เป็นต้น 
  -ก าหนดลักษณะของสถานที่ฝังกลบ (ข้อ 6) เช่น ต้องเป็นพื้นที่ที่มีที่ดินต่อเนื่องผืนเดียวและมี
ขนาดเพียงพอ ไม่เป็นพ้ืนที่น ้าท่วมถึง เป็นต้น 
  (2) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไป เพ่ือจัดเป็นพ้ืนที่ 
ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน ้าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญหากลิ่น
รบกวน 

 
10 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, คู่มือการจัดการมูลฝอย

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น: ขอนแก่น, 
2543), หน้า 35-36. 

11 นอกจากประกาศฉบับนี้แล้ว ยังมีประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพ้ืน
ที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสียที่ออกโดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ. 2552 แต่อย่างไรก็ดี ประกาศของ
กรมควบคุมมลพิษฉบับนี้ไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมายเป็นเพียงแนวทางด้านวิชาการส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
น าไปใช้ประกอบดุลพินิจในการคัดเลือกพื้นที่เท่านั้น  
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 (3) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน ้าใต้ดินจากน ้าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้านล่างและ
ด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 (4) มีระบบรวบรวมน ้าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบ าบัดน ้าเสียที่สามารถป้องกัน  การ
ปนเปื้อนน ้าใต้ดิน และมีกระบวนการบ าบัดน ้าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน ้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 (5) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการน ามูลฝอยทั่วไปไปฝังกลบ และปิดการฝังกลบเมื่อ
บ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพ่ือ
ป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรครวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 (6) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ ่นละออง กลิ ่น เสียง ความสั ่นสะเทือนหรือการ
ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 (7) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาท าลายก๊าซหรือมีระบบ
การน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
 (8) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน ้าใต้ดิน และในระหว่างการด าเนินการฝังกลบให้รายงาน
ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   
 2.1.2 การเผาในเตาเผา 
  2.1.2.1 ความหมาย 
  การก าจัดขยะมูลฝอยโดการเผาในเตาเผาเป็นการเผาท าลายขยะมูลฝอยในเตาเผาที่ได้รับการ
ออกแบบก่อสร้างอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้อุณหภูมิในการเผา 850-1,200 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ 
จะต้องมีระบบการควบคุมมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นขนาดเล็ก หรือก๊าซพิษต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่ควบคุมและดัก
ไม่ให้อากาศที่ออกสู ่บรรยากาศมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กฎหมายก าหนด 12 รวมถึงจะต้องมี
กระบวนการจัดการขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาไปก าจัดหรือท าลายยังสถานที่ฝังกลบอีกด้วย13 
  2.1.2.2 หลักเกณฑ์การเผาในเตาเผา 
  ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ข้อ 24 ก าหนดหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะในการเผาในเตาเผา ดังนี้ 

 
12 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, คู่มือการจัดการมูลฝอย

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน้า 29. 
13 อาณัติ ต๊ะปินตา, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย, หน้า 111. 
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  (1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีแสงสว่างและ
การระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  (2) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๙ 
  (3) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไป เพื่อจัดเป็นพื้นที่
ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน ้าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่น
รบกวน 
  (4) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต ่ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบควบคุม
คุณภาพอากาศท่ีปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไป ให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
เตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (5) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (6) มีการบ าบัดน ้าเสียจากระบบก าจัด และน ้าเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ก าจัดให้ได้
มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (7) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการน าเถ้า
หนักไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการป้องกันน ้า
ชะขี้เถ้าปนเปื้อนแหล่งน ้าผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการน าเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
  (8) มีพื้นที่ส าหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการน าเถ้า
ลอยออกไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการน าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
  นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอีก 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งก าเนิดผลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ
เสียออกสู่บรรยากาศ ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ซ่ึง ก าหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียสู่บรรยากาศ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองเตาเผามูลฝอยนี้จะต้อง
ไม่ปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศเว้นแต่อากาศเสียนั้นจะมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
จากเตาเผามูลฝอย  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ใช้วิธีท าให้เจือจาง และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเฝามูลฝอย ฉบับลงวันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2553 ซึ่งก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาผามูลฝอย เช่น เตาเผามูล
ฝอยที่มีก าลังการเผาไหม้ในการก าจัดมูลฝอยตั้งแต่ 1 ตันแต่ไม่เกิน 50 ตันต่อวันจะต้องมีปริมาณฝุ่นละออง
จะต้องไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังก าหนดวิธีการค านวณและวิธีการตรวจวัดค่าอากาศเสียอีกด้วย 
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 2.1.3 การก าจัดขยะมูลฝอยโดยการหมักท าปุ๋ย 
  2.1.3.1 ความหมาย 
  การก าจัดขยะมูลฝอยโดยการหมักท าปุ๋ย หมายถึง การย่อยสลายขยะอินทรีย์ด้วยขบวนการทาง
ธรรมชาติของจุลินทรีย์โดยเป็นการเปลี่ยนสภาพสารอินทรีย์ในขยะไปเป็นสารที่มีประโยชน์ในการบ ารุงดินที่
เรียกว่าวัสดุปรับปรุงดิน ซึ่งขยะท่ีเหมาะจะน ามาหมักท าปุ๋ยคือขยะอินทรีย์ เช่น เศษพืชผักและผลไม้ท่ีเหลือทิ้ง
จากครัวเรือนหรือตลาดสด เศษใบไม้หรือเศษหญ้า เป็นต้น14      
  2.1.3.2 หลักเกณฑ์การหมักท าปุ๋ย  
  ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ข้อ 25 ก าหนดหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะในการหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ ดังนี้ 
  (1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม 
  (2) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพ่ือน ามาหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มีขนาด
พ้ืนที่เหมาะสม มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว 
  (3) มีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 
  (4) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (5) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบก าจัด
หรือส่งไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการน ามูลฝอยทั่วไป
น ากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
  (6) ต้องบ าบัดน ้าชะมูลฝอยทั่วไป น ้าเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซ
ชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (7) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์และมี
ระบบเผาก๊าซท้ิงกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการท างาน 
 
2.2 กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
 
 กฎหมายไทยที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนมีลักษณะกระจัด
กระจายอยู่ตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ หลายฉบับโดยมีกฎหมายที่ส าคัญ 3 ฉบับ ได้แก่ (2.2.1) พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (2.2.2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

 
14 อาณัติ ต๊ะปินตา, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย, หน้า 130-131. 
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บ้านเมือง พ.ศ. 2535 (2.2.3) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และ (2.2.4) 
แนวปฏิบัติของกรมควบคุมมลพิษ 
 
 2.2.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ใน
การก าจัดขยะมูลฝอย โดยอาจมอบหมายให้หน่วยงานราชการอื่น หรือเอกชนร่วมก าจัดมูลฝอยด้วยก็ได้ และ
ในกรณีที่เอกชนจะรับก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจจะต้องได้รับใบอนุญาตที่ออกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในส่วนของรายละเอียดของหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนจะปรากฏใน
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง 
 ส าหรับหลักเกณฑ์หลักในการจัดการสถานที่ก าจัดมูลฝอยจะปรากฏในกฎกระทรวงสุขลักษณะการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 โดยในข้อ 22 ของกฎกระทรวงดังกล่าวได้ก าหนดวิธีการก าจัดมูลฝอยไว้ 5 วิธี 
ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การเผาในเตาเผา การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ การ
ก าจัดแบบผสมผสาน หรือวิธีอื่นที่รัฐมนตรีก าหนด โดยการก าจัดแต่ละวิธีจะมีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และผู้ มี
อ านาจหน้าที่จะต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส าหรับบุคคล และผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับ
การตรวจสุขภาพประจ าปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานอีก
ด้วย การไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้จะเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนกฎกระทรวง โดยมีโทษที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 68 และมาตรา 68/1 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 ส าหรับการก าจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ข้อ 23 ก าหนดหลักเกณฑ์และสุขลักษณะไว้ ดังนี้  
  (1) มีสถานที่ตั้งที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุร าคาญ 
หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งให้เป็นไปตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศก าหนด อันได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้ง
ส าหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 256015 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ อันได้แก่  
  -การห้ามใช้พื้นที่บางพื้นที่เป็นสถานที่ตั้งส าหรับการฝังกลบ (ข้อ 4) เช่น พื้นที่ลุ่มน ้าชั้นที่ 1 และ
ชั้นที่ 2 เขตอนุรักษ์ พ้ืนที่ชุมน ้าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติหรือระดับชาติ เป็นต้น  

 
15 นอกจากประกาศฉบับนี้แล้ว ยังมีประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพ้ืน

ที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสียที่ออกโดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ. 2552 แต่อย่างไรก็ดี ประกาศของ
กรมควบคุมมลพิษฉบับนี้ไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมายเป็นเพียงแนวทางด้านวิชาการส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
น าไปใช้ประกอบดุลพินิจในการคัดเลือกพื้นที่เท่านั้น  
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  -การก าหนดระยะห่างของสถานที่ตั้งกับสถานที่ พ้ืนที่หรือเขตอ่ืน ๆ (ข้อ 5) เช่น ต้องห่างจากแนว
เขตขอบลานบินของสนามบินไม่น้อยกว่า 5,000 เมตร ห่างจากเขตที่ดินของโบราณสถาน พื้นที่ลุ่มน ้าชั้นที่ 1 
และ 2 เขตอนุรักษ์ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ เขตชุมชนเว้นแต่ในระยะที่ชุมชนให้ความยินยอม ไม่น้อย
กว่า 1,000 เมตร เป็นต้น 
  -ก าหนดลักษณะของสถานที่ฝังกลบ (ข้อ 6) เช่น ต้องเป็นพื้นที่ที่มีที่ดินต่อเนื่องผืนเดียวและมี
ขนาดเพียงพอ ไม่เป็นพ้ืนที่น ้าท่วมถึง เป็นต้น 
  (2) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไป เพ่ือจัดเป็นพ้ืนที่ 
ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน ้าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญหากลิ่น
รบกวน 
  (3) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน ้าใต้ดินจากน ้าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้านล่าง
และด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
  (4) มีระบบรวบรวมน ้าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพ่ือส่งไปยังระบบบ าบัดน ้าเสียที่สามารถป้องกัน การ
ปนเปื้อนน ้าใต้ดิน และมีกระบวนการบ าบัดน ้าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน ้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (5) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการน ามูลฝอยทั่วไปไปฝังกลบ และปิดการฝังกลบ
เมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม 
เพ่ือป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรครวมทั้งไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
  (6) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ด าเนินการทีอ่าจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (7) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาท าลายก๊าซหรือมี
ระบบการน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
  (8) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน ้าใต้ดิน และในระหว่างการด าเนินการฝังกลบให้
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 แต่อย่างไรก็ดี ในบทเฉพาะกาลได้ก าหนดระยะเวลาส าหรับการปฏิบัติตามไว้ว่าในการจัดให้มี
เจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบและผู ้ปฏิบัติงานตามคุณสมบัติที ่ก าหนดนนี้จะต้องด าเนินการภายใน 2 ปี และ
ด าเนินการก าจัดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดนี้ภายใน 3 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ (ข้อ 24 และ ข้อ 
25) 
 อนึ่ง ข้อสังเกต กฎหมายไทยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การการก าจัดขยะไว้ก็จริง แต่เนื้อหาก็ยังไม่
ครอบคุลมทั้งกระบวนการขาดระบบการควบคุมการด าเนินงาน ตั้งแต่ระบบการควบคุมการขออนุญาตก่อตั้ง 
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ระบบการควบคุมการด าเนินงาน ระบบการตรวจสอบการด าเนินงาน การบ ารุงรักษา แผนการด าเนินงาน แผน
รองรับกรณีเกิดปัญหา รวมไปถึงหลักเกณฑ์และระบบการควบคุมการจัดการหลังการปิดโครงการก าจัดขยะไป
แล้ว 
 
 2.2.2 พระราชบัญญัติรักษาควาสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติรักษาควาสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไว้ในลักษณะเดียวกับในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการเก็บ ขนและก าจัดมูลฝอยโดยสามารถ
มอบหมายให้หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนร่วมด าเนินการได้ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ตรากฎหมายลูกบท
เพื่อก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศฉบับนี้ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในปี  พ.ศ. 2560 โดย
อาศัยอ านาจตามมาตรา 5 วรรคหนึ่งและมาตรา 34/1 วรรคสอง วรรคสสามและวรรคเจ็ดแห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
 ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ก าหนดหลักเกณฑ์พื้นฐานกว้าง ๆ มากกว่าจะก าหนดหลักเกณฑ์
ในลักษณะการควบคุมมาตรฐานการก าจัดขยะมูลฝอย ส่วนในการก าจัดมูลฝอยตามประกาศฯ ก าหนดให้มีการ
คัดแยกมูลฝอยออกเป็นมูลฝอยที่ย่อยสลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลายก่อนน าไป
ก าจัด และก าจัดให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น รวมทั้งระมัดระวังให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและ
ชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพี่งพาตนเองในการก าจัดมูล ณ แหล่งก าหนด (ข้อ 11) ส่วนวิธีการก าจัดให้
ด าเนินการวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี อันได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การหมักปุ๋ยหรือ
ก๊าซชีวภาพ การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังาน หรือวิธีอื ่นตามที่
กระทรวงมหาดไทยหรือคณะกรรมการจังหวัดก าหนด (ข้อ 12) 
 ในการมอบหมายให ้ส ่วนราชการอ ื ่น หร ือเอกชนด  าเน ินการก  าจ ัดขยะแทน ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยก็ก าหนดเป็นหลักการพื ้นฐานหลวม ๆ เช่นกัน เช่น กรณีที ่ราชการส่วนท้องถิ ่นจะ
มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐอ่ืนหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน จะต้องพิจารณาว่าการมอบหมายดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อมากกว่าการที่ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง โดยให้คณะกรรมการจังหวัดหรือคณะกรรมการ
กลางมีหน้าที่แนะน าและก ากับราชการส่วนท้องถิ่นในการรวมกลุ่มภายในจังหวัดตามแนวทางที่กระทรวงหมาด
ไทยก าหนด16 

 
16 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560,  ข้อ 13-14. 
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 แต่ในส่วนของการมอบหมายให้เอกชนด าเนินการ ในประกาศฉบับนี้จะมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์
มากขึ้น แต่ก็ไม่ได้อยู่ในลักษณะของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตเหมือนในต่างประเทศ ดังนี้ 
 “ข้อ 17 ก าหนดว่าในการมอบหมายให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการก าจัดมูลฝอย ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นจัดท าข้อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ โดยจะต้องแสดงรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
  -เหตุผล ความจ าเป็นและประโยชน์ของข้อเสนอ 
  -ต้นทุนการด าเนินการในภาพรวมและมูลค่าของการด าเนินการ รวมทั้งสัดส่วนการลงทุนของ
ราชการส่วนท้องถิ่นและเอกชนต่อมูลค่าการด าเนินการ 
  -รูปแบบและระยะเวลาการมอบหมายให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ 
  -ประมาณการผลตอบแทนในด้านต่าง ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงให้เห็นอัตราผลตอบแทนทาง
การเงินและทางเศรษฐศาสตร์ และลักษณะของการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนของการด าเนินการ 
  -ผลกระทบซึ่งครอบคลุมทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากการด าเนินการ ตลอดจนวิธีการ
ป้องกัน ลดหรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบดังกล่าว 
  -ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของการด าเนินการ 
  -ความพร้อมของราชการส่วนท้องถิ่นผู้จัดท าข้อเสนอ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
รวมถึงการศึกษาการด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของ
ราชการส่วนท้องถิ่นผู้จัดท าข้อเสนอ”  
 แต่อย่างไรก็ดี ข้อเสนอดังกล่าวนี้ ตามกฎหมายก าหนดเฉพาะกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมาย
ให้เอกชนด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย แต่ไม่ใช้กับกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการก าจัดขยะเอง และ
การจัดท าข้อเสนอนี้ยกเว้นไว้ส าหรับการก าจัดขยะแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลด้วย17 
 
 2.2.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และกฎหมายลูกบท 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าจัดขยะใน
ส่วนที่ว่าด้วยการจัดการกับมลพิษอื่น โดยกฎหมายฉบับนี้ให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการ
ตรวจสอบและควบคุมมลพิษ เช่น อ านาจในการเข้าไปในเขตที่ตั้งของระบบก าจัดของเสียเพื่อตรวจสภาพการ
ท างานของระบบก าจัดของเสีย รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการท างาน หรือ
ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ผู้ควบคุม ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการก าจัดของเสีย

 
17 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560, ข้อ 17 วรรคสอง. 
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จัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบก าจัดของเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เป็น
ต้น18 
 นอกจากนี้ยังมีกฎหมายลูกบทที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีที่ส าคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดผลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 
ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเฝามูลฝอย ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
  
 2.2.4 หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยกรมควบคุมมลพิษ 
 นอกจากกฎหมายลูกบทที่รัฐมนตรีอาศัยอ านาจตามกฎหมายแม่บท คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ออกกฎหมายล าดับรองโดยตรง ยังมีประกาศอีก
ประเภทหนึ่งที่กรมควบคุมมลพิษอาศัยอ านาจทั่วไปของหน่วยงานตามกฎหมายออกประกาศกรมควบคุม
มลพิษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประกาศเหล่านี้มีลักษณะเป็นค าแนะน าแนวทางการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางเทคนิคแต่ไม่มีสภาพบังคับหรือไม่มีก าหนดบทลงโทษส าหรับการ
ไม่ปฏิบัติตามไว้โดยตรง ซึ่งประกาศดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 
 (1) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะ
มูลฝอยที่เหมาะสมส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 
 (2) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร ื ่อง แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 
 (3) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง คุณลักษณะที่เหมาะสมเบื้องต้นส าหรับเชี้อเพลิงขยะจากมูลฝอย
ชุมชน ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 
 (4) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การออกแบบและก่อสร้างสถานที่คัดแยกและแปร
สภาพขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะเบื้องต้น ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 
 (5) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื ่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที ่ การ
ออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ประกาศ ณ วันที ่ 29 
มิถุนายน 2560 
 (6) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื ่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที ่การ
ออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่ก าจัดมูลฝอยโดยเตาเผา ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 

 
18 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535, มาตรา 82(1)(2). 



 16 

 (7) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื ่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที ่ การ
ออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่หมักปุ๋ยจากมูลฝอย ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 
 (8) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื ่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที ่การ
ออกแบบ และก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 
 (9) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 
 (10) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของถุงพลาสติกใส่
มูลฝอยและที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที ่ใช้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ ประกาศ ณ วันที่ 26 
ธันวาคม 2546 
 (11) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย 
พ.ศ. 2552 
 
2.3 กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
   
 ในหัวข้อนี้จะได้ศึกษากฎหมายต่างประเทศท่ีก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนโดยแยกออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (2.3.1) กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุนชน
ของสหภาพยุโรป และ (2.3.2) กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศญี่ปุ่น 
 2.3.1 กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนของสหภาพยุโรป 
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 ในการควบคุมการบริหารจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่เป็นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยนั้น สหภาพ
ย ุ โ รปได ้ตรา  Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste เพ ื ่ อ เป็ น
แนวทางให้ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปได้น าไปใช้ตราเป็นกฎหมายภายในเพื่อก ากับดูแลการด าเนินงาน
ของบ่อฝังกลบขยะให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สาระส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยในกฎหมายฉบับนี้อาจแยกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (2.3.1.1) แนวทางการขออนุญาตก่อตั้ง
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย (2.3.1.2) แนวทางการควบคุมดูแลการด าเนินงานของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย 
และ (2.3.1.3) แนวทางในการด าเนินการปิดสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย 
 2.3.1.1 แนวทางการขออนุญาตก่อตั้งสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย  
 ข้อก าหนดสหภาพยุโรปก าหนดให้ประเทศสมาชิกก าหนดให้การก่อตั้งสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
จะต้องมีการขออนุญาตจากรัฐ โดยประเทศสมาชิกจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ในการพิจารณาออก
ใบอนุญาต (1) การยื่นขออนุญาต (2) การพิจารณาอนุญาต และ (3) เนื้อหาใบอนุญาต 

 (1) การขออนุญาต 
 ประเทศสมาชิกต้องใช้มาตรการเพ่ือให้การขออนุญาตฝั่งกลบขยะนั้นต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลประจำตัวของผู้สมัครและผู้ดำเนินการเมื่อเป็นหน่วยงานที่แตกต่างกัน 
2. คำอธิบายประเภทและปริมาณของเสียทั้งหมดที่จะเก็บ 
3. ความจุที่เสนอของสถานที่กำจัด 
4. คำอธิบายของสถานที ่รวมทั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์ของน้ำและดินของสถานที ่
5. วิธีการที่เสนอในการป้องกันและลดมลพิษ 
6. แผนปฏิบัติการ ติดตาม และควบคุม 
7. แผนการเสนอสำหรับการปิดและขั้นตอนการดูแลภายหลัง; 
8. ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบภายใต้ Council Directive 85/337/EEC เมื่อ

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2528 เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบของโครงการภาครัฐและ
เอกชนบางโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (8) ข้อมูลที่จัดทำโดยผู้พัฒนาตามมาตรา 5 ของคำสั่ง
นั้น; 

9. ความมั่นคงทางการเงินโดยผู้สมัคร หรือข้อกำหนดอื่นใดที่เทียบเท่า ตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 8(a)(iv) ของคำสั่งนี้ 

  หลังการยื่นขอใบอนุญาตสำเร็จ ข้อมูลนี้จะเปิดเผยต่อหน่วยงานด้านสถิติระดับชาติและชุมชนที่มี
อำนาจ เมื่อได้รับการร้องขอเพ่ือวัตถุประสงค์ทางสถิติ 
  (2) การพิจารณาอนุญาต 
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  การพิจารณาอนุญาตจะต้องพิจารณาจากเงื่อนไขท่ีมีดังนี้19 
  -สถานที่ฝังกลบจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด รวมถึงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ภาคผนวกของข้อก าหนดนี้ด้วย อันได้แก่ 
  สถานที่ตั้งจะต้องพิจารณาจาก 
   -ระยะห่างจากพ้ืนที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจกรรมนันทนาการ ทางน ้า หรือพ้ืนที่เกษตรหรือ
ชนบทอ่ืน ๆ 
   -การมีอยู่ของแหล่งน ้าใต้ดิน แหล่งน ้าชายฝั่งหรือพ้ืนที่ทางธรรมชาติอื่น ๆ 
   -เงื่อนไขทางธรณีวิทยาหรืออุทกธรณีวิทยาในพ้ืนที่ 
   -ความเสี่ยงในการเกิดน ้าท่วม การทรุดตัวของพ้ืนดิน ดินถล่มหรือหิมะถล่มในพ้ืนที่ก่อสร้าง 
   -การปกป้องมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม 
  การฝังกลบควรจะได้รับอนุญาตเมื่อได้พิจารณาจากลักษณะของสถานที่ตามเงื่อนไขข้างต้น หรือมี
มาตรการป้องกัน และมีตัวบ่งชี้ว่าสถานที่ฝังกลบจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม20 
   -การบริหารจัดการสถานที่ฝังกลบขยะด าเนินการโดยบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถทาง
เทคนิคในการจัดการสถานที่ และมีการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างมืออาชีพและด้านเทคนิคส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
และเจ้าหน้าที่ฝังกลบ 
   -หลุมฝังกลบจะต้องด าเนินการในลักษณะที่ใช้มาตรการที่จ าเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ
จ ากัดผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนตามมา 
   -ก่อนเปิดด าเนินการ ผู้ยื่นขออนุญาตจะต้องมีหรือจะท าให้มั่นใจได้ว่าภาระหน้าที่ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมถึงการดูแลหลังจากปิดโครงการที่เกิดจากการอนุญาตนี้จะได้รับการปฏิบัติตาม ซึ่ง
อาจจะเป็นการให้หลักประกันทางการเงินหรือวิธีการอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยหลักประกันนี้จะต้องมีอยู่ตราบ
เท่าท่ียังต้องมีการดูแลหลังการปิดโครงการฝังกลบขยะไปแล้ว 
 สถานที่ฝังกลบที่จะอนุญาตนี้จะต้องเป็นไปตามแผนการจัดการขยะที่เกี่ยวข้องหรือแผนซึ่งอ้างถึงใน
มาตรา 7 ของ Directive 75/442/EEC โดยก่อนเริ่มเปิดด าเนินการฝังกลบขยะ หน่วยงานผู้มีอ านาจต้อง
ตรวจสอบสถานที่เพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ดังกล่าวได้ด าเนินการตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของการอนุญาต ซึ่งการ
ตรวจสอบดังกล่าวนี้ไม่เป็นการลดความรับผิดชอบของผู้ประกอบการตามเงื่อนไขของการอนุญาต 
 
 (3) เนื้อหาของใบอนุญาต21 

 
19 Council Directive 1999/31/EC, Article 8. 
20 Council Directive 1999/31/EC, Annex I 
21 Council Directive 1999/31/EC, Article 9. 
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 ในการออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานที่ฝังกลบขยะนั ้น ใบอนุญาตต้องระบุอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้: 

a. ประเภทของหลุมฝังกลบ 
b. รายการประเภทที่กำหนดและปริมาณของเสียทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตให้นำไปฝังในหลุมฝัง

กลบ 
c. ข้อกำหนดสำหรับการเตรียมการฝังกลบ การดำเนินการฝังกลบ และขั้นตอนการตรวจสอบ

และควบคุม ซึ่งรวมถึงแผนฉุกเฉิน ตลอดจนข้อกำหนดชั่วคราวสำหรับการปิดและการ
ดำเนินการดูแลภายหลัง 

d. หน้าที่ในการรายงานอย่างน้อยทุกปีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวกับประเภทและปริมาณของ
เสียที่กำจัดและผลของโครงการติดตามผลตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 และ 13 และภาคผนวก 
III 

 2.3.1.2 แนวทางการควบคุมดูแลการด าเนินงานของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย  
  (1) การตรวจสอบชนิดของขยะ 
  รัฐสมาชิกจะต้องด าเนินมาตรการเพื่อการพิจารณาก่อนรับขยะมูลฝอยมาฝังในบ่อฝังกลบ โดย
ก่อนหรือในขณะที่รับขยะ ผู้ครอบครองหรือผู้ด าเนินการจะต้องแสดงโดยการแสดงเอกสาร ว่าขยะนั้นสามารถ
รับไว้ได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในการอนุญาต และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ เช่น การ
พิจารณารับขยะมาฝังกลับในบ่อจะต้องพิจารณาจากประเภทและลักษณะของขยะโดยพิจารณาจากสภาพและ
แหล่งก าเนิดของขยะประกอบกับประเภทและลักษณะของบ่อฝังกลบว่ามีความสามารถฝังกลบขยะประเภทใด
ได้บ้าง และจะต้องพิจารณาจากมาตรการป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยรัฐสมาชิกจะต้องจัดท าบัญชี
ประเภทของขยะที่สามารถรับได้ส าหรับบ่อฝังกลบแต่ละประเภท โดยระบุรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาโดย และลักษณะของขยะโดยพิจารณาจากสภาพและแหล่งก าเนิด ตลอดจนวิธีการในการวิเคราะห์ส่ง
ให้คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาภายใน 6 เดือน22 
  การตรวจสอบการรับขยะมาฝังกลบแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 เป็นการพิจารณา
ค ุณล ักษณะพ ื ้นฐานของขยะ (Basic Characteristics) โดยพ ิจารณาโดยการว ิ เคราะห ์มาตรฐาน 
(Standardized analysis) และวิธีการตรวจสอบพฤติการณ์ (Behavioral-testing Method) ของขยะ ระดับ 
2 จะเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ (Compliance testing) เป็นการตรวจสอบตามช่วงเวลาโดย
การวิเคราะห์มาตรฐานและวิธีการตรวจสอบพฤติการณ์เพื่อตัดสินว่าขยะที่รับมาฝังกลบนั้นสอดคล้องกับ
เงื่อนไขของการอนุญาตหรือหลักเกณฑ์เฉพาะที่ก าหนดไว้หรือไม่ ส่วนระดับที่สาม การตรวจสอบ ณ สถานที่

 
22 Council Directive 1999/31/EC, Annex II, 2. 
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จริง (On-site verification) จะเป็นการตรวจสอบว่าขยะที่รับมาฝังกลบนั้นเป็นประเภทเดียวกับที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารหรือไม่ โดยจะเป็นการตรวจสอบขยะก่อนและหลังการรับขยะมาฝังกลบที่บ่อฝังกลบ23  
   (2) กระบวนการรับขยะมาฝังกลบ 
   การรับขยะเข้ามาฝังกลบจะต้องมีกระบวนการดังต่อไปนี้24 
   ประการแรก การตรวจสอบเอกสารของขยะมูลฝอย (waste documentation) ว่าผู้น าขยะ
เข้ามาฝังกลบมีเอกสารรับรองตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ 
   ประการที่สอง การตรวจสอบขยะ ณ ทางเข้าและในจุดทิ้งขยะโดยจะต้องตรวจสอบว่าขยะ
นั้นสอดคล้องกับสิ่งที่เอกสารระบุไว้หรือไม่ โดยจะต้องบันทึกผลของการตรวจสอบไว้อย่างน้อย 1 เดือน 
   ประการที่สาม เก็บรักษาทะเบียนปริมาณและลักษณะของขยะที่รับไว้ฝังกลบ แหล่งก าเนิด
ขยะ วันที่รับ ระบุตัวผู้ผลิตหรือผู้เก็บรวบรวมขยะในกรณีที่เป็นขยะของเทศบาล ในกรณีที่เป็นขยะอันตราย
จะต้องระบุต าแหน่งในบ่อฝังกลบที่ฝังขยะนั้นด้วย โดยข้อมูลเหล่านี้จะต้องพร้อมในการส่งมอบให้กับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบด้านสถิติระดับชาติหรือระดับสหภาพเมื่อได้รับการร้องขอ 
   -ผู้รับผิดชอบดูแลบ่อฝังกลบจะต้องบันทึกขยะที่รับมาฝังกลบในแต่ละวันเป็นลายลักษณ์
อักษร แต่หากมีขยะที่ไม่ได้รับไว้ ผู้รับผิดชอบจะต้องด าเนินการแจ้งไปยังผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้องทันที 
   (3) กระบวนการควบคุมและตรวจตราในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   ประเทศสมาชิกต้องใช้มาตรการเพื่อให้ขั้นตอนการควบคุมและติดตามในระยะปฏิบัติการ
เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างน้อยดังต่อไปนี้25 
   ผู้ดำเนินการหลุมฝังกลบจะต้องดำเนินการตามโปรแกรมควบคุมและตรวจสอบตามที่ระบุไว้
ในภาคผนวก III ในระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้26 
   -กระบวนการตรวจสอบเป็นไปเพ่ือตรวจสอบขยะที่จะรับมาฝังกลบนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้สำหรับบ่อฝังกลบหรือไม่ ตรวจสอบว่ากระบวนการภายในบ่อฝังกลบเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ระบบการป้องกันทางสิ่งแวดล้อมยังดำเนินการเป็นปกติหรือไม่ และเงื่อนไขการอนุญาตยังได้รับการปฏิบัติตาม
หรือไม่ โดยจะต้องมีการเก็บข้อมูลทุกวันเกี่ยวกับการตกตะกอน อุณหภูมิ ทิศทางและแรงลม การระเหย 
ความชื้นในบรรยากาศ รวมถึงการตรวจสอบน้ำชะขยะ แหล่งน้ำ การปล่อยก๊าซของบ่อฝังกลบเป็นประจำทุก
เดือนหรือทุกไตรมาส และจะต้องตรวจสอบแหล่งน้ำและการปนเปื้อนเป็นประจำอีกด้วย 
   -ผู้ปฏิบัติงานต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทราบถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญใด ๆ 
ที่เปิดเผยโดยขั้นตอนการควบคุมและติดตาม และปฏิบัติตามการตัดสินใจของหน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวกับ

 
23 Council Directive 1999/31/EC, Annex II, 3. 
24 Council Directive 1999/31/EC, Article 11. 
25 Council Directive 1999/31/EC, Article 12. 
26 Council Directive 1999/31/EC, Annex III 
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ลักษณะและระยะเวลาของมาตรการแก้ไขที่จะดำเนินการ มาตรการเหล่านี้จะต้องดำเนินการโดยค่าใช้จ่ายของ
ผู้ดำเนินการ  
   -และตามความถี่ที่จะกำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ และในกรณีใด ๆ อย่างน้อยปีละครั้ ง 
ผู ้ดำเนินการต้องรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที ่ผู ้มีอำนาจตามข้อมูลที ่เป็นพื ้นฐานเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการแสดงถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตและ เพ่ิมความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของขยะในบ่อ
ฝังกลบ 
   -การควบคุมคุณภาพของการดำเนินการวิเคราะห์ของขั้นตอนการควบคุมและติดตามผล 
และ/หรือการวิเคราะห์ที่อ้างถึงในมาตรา 11(1)(b) ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ 
  2.3.1.3 แนวทางในการด าเนินการปิดสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย 
  กระบวนการปิดบ่อฝังกลบขยะได้นั ้นจะดำเนินการได้ต่อเมื ่อมีเงื ่อนไขตามที ่กำหนดไว้ใน
ใบอนุญาตเกิดข้ึน หรือผู้ประกอบการร้องขอไปยังผู้มีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุมัติแล้ว หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ได้
ออกคำสั่งให้ปิดบ่อฝังกลบขยะ 
  ในการออกคำสั่งปิดบ่อฝังกลบขยะ ผู้มีอำนาจจะต้องพิจารณาประเมินจากรายงานทั้งหมดที่ได้
เสนอมาโดยผู ้ประกอบการ และทำการสื ่อสารกับผู ้ประกอบการถึงการอนุมัติให้ปิดบ่อฝังกลบขยะ ซึ่ง
กระบวนการสื่อสารกับผู้ประกอบการนี้ไม่เป็นการปลดเปลื้องความรับผิดใดตามเงื่อนไขของการอนุญาต 
  หลังจากท่ีได้ปิดบ่อฝังกลบขยะแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษา การตรวจ
ตราและการควบคุมขั้นตอนการดูแลหลังการปิดบ่อขยะตราบเท่าที่ยังได้รับการร้องขอจากผู้มีอำนาจ โดย
พิจารณาจากระยะเวลาที่บ่อขยะอาจจะยังก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยผู้ประกอบการจะต้องแจ้ง
ไปยังผู้มีอำนาจหน้าที่ทันทีถึงผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ควบคุม และจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับลักษณะและระยะเวลาของมาตรการแก้ไขท่ี
จะดำเนินการ 
  ตราบใดที่หน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาว่าหลุมฝังกลบมีแนวโน้มที่จะก่อให้เ กิดอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมและปราศจากอคติต่อชุมชนหรือกฎหมายระดับชาติในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดของผู้ถือขยะ 
ผู้ดำเนินการสถานที่จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ก๊าซจากหลุมฝังกลบและน้ำชะขยะจาก
สถานทีง่านและระบบน้ำใต้ดินในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตามภาคผนวก 3 
 
 
 2.3.2 กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศญี่ปุ่น 
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 ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่เคยประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ซึ่งรวมถึงปัญหาด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยแต่ได้มีการปรับปรุงนโยบาย รวมไปถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ จนท าให้ปัจจุบันญี่ปุ่น
กลายเป็นประเทศที่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีมากประเทศหนึ่ง27 ส าหรับในด้านกฎหมาย ญี่ปุ่นมีการ
ตรากฎหมายหลายฉบับเพื่อจัดการกับขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางคือการก าจัด เช่น กฎหมาย
หมุนเวียนผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ในการผลิตสินค้า 
เช่น Law for Promotion of Effective Utilization of Resources หรือ Law for Promotion of Sorted 
Collection and Recycling of Containers and Packaging) กฎหมายที่เกี่ยวกับรีไซเคิลสินค้า เช่น Home 
Appliance Recycling Law หรือ Food Recycling Law  
 กฎหมายหลักที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะคือ พระราชบัญญัติว่า
ด ้วยการบร ิหารจ ัดการขยะมูลฝอยและความสะอาดสาธารณะ (Waste Management and Public 
Cleansing Law) ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ก าหนดหลักการพื้นฐานในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะมูล
ฝอยอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตและปรับปรุงการสาธารณสุข
ผ่านการก าหนดพื้นที่ทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ การจัดเก็บขยะ การขนส่งขยะ การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ การ
ก าจัดและการรักษาสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิตให้สะอาด28 นอกจากนี้ยังมีกฎหมายล าดับรองที่ส าคัญที่
ก าหนดรายละเอียดทางเทคนิคที่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอีก 3 ฉบับ ได้แก่ 

 
27 ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ, นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น , วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา, 12(1) 

มีนาคม - สิงหาคม 2550, หน้า 31-46. 
28 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 1. 
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กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานวิศวกรรมในการบ ารุงรักษาสถานที่สุดท้ายในการก าจัดขยะชุมชนและขยะ
อุตสาหกรรม (Ministerial Ordinance Determining Engineering Standards Pertain to Final Disposal 
Site for Municipal Solid Waste and Final Disposal Site for Industrial Wastes)  ข ้ อบ ั ง ค ั บ ต า ม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและความสะอาดสาธารณะ (Regulations of Waste 
Management And Public Cleansing Law, Ordinance No. 35 of Ministry of Health and Welfare 
of 1971) และมติคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและความสะอาด
สาธารณะ (Cabinet Order of Waste Management and Public Cleansing Law) ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว
มีสาระที่ส าคัญ ดังนี้ (2.3.2.1) การขออนุญาตก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน (2.3.2.2) การด าเนินการ
ของสถานที่ก าจัดขยะ (2.3.2.3) การก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน และ (2.3.2.4) บทบาทและ
อ านาจหน้าที่ในการช่วยเหลือรัฐบาลท้องถ่ินของรัฐบาลในส่วนกลาง 
  2.3.2.1 การขออนุญาตก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
  ผู้ที่ประสงค์จะก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าการจังหวัด 
(Prefectural Governor) ที่มีเขตอ านาจเหนือพื้นที่ที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยนั้นตั้งอยู่ โดยในค าขออนุญาต
จะต้องมีเนื้อหาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ดังนี้ 
   -ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ยื่นค าขอ 
   -สถานที่ก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
   -ประเภทของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   -ชนิดของขยะที่จะน ามาก าจัดในสถานที่ 
   -ศักยภาพของสถานที่ก าจัดขยะ 
   -แผนการก่อตั้งตั้งแต่การก่อตั้ง สถานที่ตั้งและโครงสร้างอาคารของสถานที่ก าจัดขยะ 
   -แผนการด าเนินการและการบ ารุงรักษา 
   -แผนการป้องกันภัยพิบัติ 
  ซึ่งรวมถึงเอกสารที่แสดงผลการประเมินผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตในบริเวณรอบ ๆ 
สถานที่ก าจัดขยะด้วย29 
  เมื่อผู้ว่าการจังหวัดได้รับค าขออนุญาตแล้วจะต้องประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการก าจัดขยะของ
สถานที่ก าจัดขยะนั้นต่อสาธารณะเป็นระยะเวลา 1 เดือนและแจ้งไปยังนายกเทศมนตรีของพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานที่ก าจัดขยะ ซึ่งนายกเทศมนตรีสามารถเสนอความเห็นต่อผู้ว่าการจังหวัดได้  รวมถึงประชาชนทั่วไปก็

 
29 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 8(1) - (3). 
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สามารถเสนอความเห็นต่อผู้ว่าการจังหวัดได้เช่นเดียวกัน โดยผู้ว่าการจังหวัดจะต้องน าความเห็นดังกล่าวไป
พิจารณา30 
  ในการพิจารณาอนุญาต ผู้ว่าการจังหวัดจะต้องพิจารณารายละเอียดของการก่อตั้งสถานที่ก าจัด
ขยะว่าเป็นไปตามรายการที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่31 ได้แก่ 
   -แผนการก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่กฎกระทรวงก าหนดไว้
หรือไม่ โดยกฎกระทรวงดังกล่าว ได้แก่ กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานวิศวกรรมในการบ ารุงรักษาสถานที่
สุดท้ายในการก าจัดขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม (Ministerial Ordinance Determining Engineering 
Standards Pertain to Final Disposal Site for Municipal Solid Waste and Final Disposal Site for 
Industrial Wastes) กฎกระทรวงฉบับนี้ก าหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมส าหรับสถานที่ก าจัดขยะ เช่น บริเวณ
รอบ ๆ สถานที่ก าจัดขยะจะต้องปิดมิดชิด ป้องกันคนเข้าไปในสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ จะต้องมีอุปกรณ์
ป้องกันดินถล่ม ต้องมีที่กั้นไม่ให้มีการรั่วไหลของของเหลว โดยที่กั้นต้องแข็งแรงสามารถต้า นแรงต่าง ๆ ได้ 
ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนต่อแหล่งน ้าสาธารณะและน ้าใต้ดิน ต้องมีท่อหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถป้องก้น
น ้าผิวดินไม่ให้ไหลเข้าไปในสถานที่ก าจัดขยะได้ เป็นต้น32 
   -แผนการก่อสร้างและการด าเนินการนั้นมีการพิจารณาถึงการรักษาสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตใน
บริเวณรอบ ๆ สถานที่ก าจัดขยะนั้นอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ 
   -ผู้ยื่นค าขออนุญาตมีศักยภาพเพียงพอที่จะประกอบกิจการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องใน
การก่อสร้าง การด าเนินการและการบ ารุงรักษาสถานที่ก าจัดขยะให้เป็นไปตามแผนที่เสนอและตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือไม่ 
   -ผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ 
  นอกจากนี้ ผู้ว่าการจังหวัดยังต้องพิจารณามาตรฐานสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ และปฏิบัติตามค าแนะน าของรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย33  
  หากผู้ว่าการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าค าขอเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดก็สามารถ
อนุญาตให้ก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะนั้นได้ โดยการอนุญาตอาจก าหนดเงื่อนไขได้ผู ้ยื ่นค าขอด าเนินการก็ได้ 
สถานที่ก าจัดขยะท่ีได้รับอนุญาตนั้นจะยังเริ่มประกอบกิจการไม่ได้จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบสถานที่จริงอีก

 
30 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 8(4) - (6). 
31 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 8-2. 
32 ภาศินี ชูอรุณ, ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท าสถานที่ฝังกลบมูลฝอย, วิทยานิพนธ์ ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2549, หน้า 51. 
33 ภาศิน ีชูอรุณ, ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท าสถานที่ฝังกลบมูลฝอย, วิทยานิพนธ์ ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2549, หน้า 50.  
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ครั้งจากผู้ว่าการจังหวัดและผู้ตรวจสอบ (Governor Judges)34 โดยเงื ่อนไขการได้รับใบอนุญาตนี้จะเป็น
เงื่อนไขเดียวกันทั้งประเทศตามมาตรฐานด้านเทคนิคที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการก าหนด
เพ่ือไม่ให้การจัดการขยะแต่ละขั้นตอนเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม35 
  ในกรณีที่เทศบาลเป็นผู้จะก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะเองก็จะต้องเสนอเรื ่องให้ผู ้ว่าการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติเช่นกัน โดยจะต้องส่งเอกสารเช่นเดียวกับผู้ขอก่อตั้งที่เป็นเอกชน รวมถึงรายงานผลการศึกษา
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมตามที่กฎกระทรวงก าหนด โดยจะต้องเปิดเอกสารดังกล่าวต่อ
สาธารณะ และเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในการก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะได้แสดงความเห็นเป็นลาย
ลักษณ์อักษรถึงมุมมองต่อการสงวนรักษาสภาพแวดล้อม หากผู้ว่าการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าการก่อตั้ง
สถานที่ก าจัดขยะดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่ก าหนดไว้ ผู้ว่าการจังหวัดอาจสั่งให้เทศบาล
ด าเนินการแก้ไขหรือให้ระงับแผนการก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะนั้นก็ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร
จากเทศบาล โดยในช่วงเวลาดังกล่าวเทศบาลจะยังก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะไม่ได้เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการ
จังหวัดแล้ว36 
  2.3.2.2 การด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะ 
  เมื่อได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ในการ
ด าเนินกิจการตามท่ีกฎหมาย ดังนี้ 
   (1) หน้าที่ในการด าเนินการตามแผนที่ได้ยื ่นขออนุญาตและมาตรฐานการด าเนินการ
ตามที่กฎกระทรวงก าหนด37 โดยกฎกระทรวงดังกล่าวคือกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานวิศวกรรมในการ
บ ารุงรักษาสถานที่สุดท้ายในการก าจัดขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระส าคัญ 
เช่น จะต้องระมัดระวังมิให้ขยะกระจัดกระจายหรือออกมานอกสถานทีก ่าจัดขยะ ต้องระมัดระวังกลิ่นเหม็น  
ต้องมีมาตรการที่จ าเป็นในการป้องกันการอยู่อาศัยของหนู การเพาะพันธุ์ยุง แมลงวันหรือแมลงอื่น ๆ ต้อง
ระมัดระวังอุปกรณ์ป้องกันการรั่วซึมที่อาจเสียหายต่อการรองรับขยะ ต้องตรวจสอบคุณภาพน ้าอยู่เสมอ
ป้องกันการรั่วซึมของสถานที่ก าจัดขยะ ต้องจัดให้มีเครื่องมือระบายอากาศเพื่อระบายก๊าซที่เกิดในสถานที่

 
34 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 8-2. 
35 ศุภกร ฮั่นตระกูล, ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย, วิทยานิพนธ์ ปริญญา

มหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์, พ.ศ. 2557, น.114-115. 
36 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 9-3. 

37 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 8-3. 
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ก าจัดขยะ หากสถานที่ก าจัดขยะเต็มแล้วจะต้องกลับดินและทรายหนาอย่างน้อย 50 เซนติเมตร38 ต้องเก็บ
บันทึกชนิดและปริมาณของขยะ รวมถึงบันทึกการตรวจสอบและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ท าให้การบ ารุงรักษาไว้
จนกว่าจะเลิกด าเนินการ เป็นต้น 
   ในการด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะนั้น หากเป็นสถานที่ของเอกชนจะต้องมีการแต่งตั้ง
ผู้จัดการด้านเทคนิค (Technical Manager) ให้ท าหน้าที่ดูแลงานด้านเทคนิคในการด าเนินการและบ ารุงรักษา
สถานที่ก าจัดขยะ โดยผู้จัดการด้านเทคนิคนี้จะต้องควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เข้ามาด าเนินการและ
บ ารุงรักษาสถานที่ก าจัดขยะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้39 ส าหรับสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการโดย
เทศบาลก็จะต้องมีผู ้ควบคุมดูแลสถานที ่ก าจัดขยะ (the Superintendent) ท าหน้าที ่ควบคุมดูแลการ
ด าเนินการและการบ ารุงรักษาสถานที่ก าจัดขยะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด และเป็นไปตาม
แผนการด าเนินการที่ยื่นต่อผู้ว่าการจังหวัดเช่นกัน40 
   ในการปิดด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะ ก็จะต้องด าเนินการตามมาตรฐานทางวิศวกรรมที่
กฎกระทรวงก าหนด เช่น กรณีเป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนแบบฝังกลบ ในการปิดการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบจะต้องมีมาตรการป้องกันกลิ่นกระจายออกไปนอกสถานที่ฝังกลบมูลฝอย มีมาตรการป้องกัน
อัคคีภัย มีมาตรการป้องกันการเข้ามาอยู่อาศัยของหนู การเพาะพันธุ์ยุง แมลงวันและแมลงที่มีพิษ จะต้องท า
การตรวจสอบน ้าผิวดินบริเวณรอบสถานที่ฝังกลบมูลฝอยว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด จะต้องไม่มีก๊าซ
ออกมา หรือไม่เกิดก๊าซเพิ่มขึ้นมา 2 ปีหรือมากกว่านั้น อุณหภูมิจะต้องไม่สูงนักเมื่อเทียบกับอุณหภูมิบริเวณ
รอบสถานที่ก าจัดขยะ มีการกลบดินทราบในบริเวณที่ต้องกลบให้เรียบร้อย จะต้องไม่มีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานใกล้
บริเวณสถานที่ก าจัดขยะ และผลของการรั่วซึมหรือก๊าซจากสถานที่ก าจัดขยะจะต้องไม่ออกมาสู่บริเวณรอบ ๆ 
และผลกระทบอื่น ๆ จะต้องไม่ก่ออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น41 
   (2) หน้าที่ในการเก็บบันทึกการด าเนินการและการบ ารุงรักษาของสถานที่ก าจัดขยะที่
กฎกระทรวงก าหนด และจะต้องแสดงบันทึกดังกล่าวเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ 
   (3) หน้าที่ในการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเพื่อการบ ารุงรักษาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ชุมชน (Reserve Fund for Maintenance) โดยจ านวนเงินที่ต้องน าส่งเข้ากองทุนจะเป็นไปตามที่ผู้ว่าการ
จังหวัดก าหนดโดยค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยกองทุนนี้จะถูกบริหารจัดการโดย

 
38 ภาศินี ชูอรุณ, ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท าสถานที่ฝังกลบมูลฝอย, วิทยานิพนธ์ ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2549, หน้า 51 – 52. 
39 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 21. 
40 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 9-3(5)(6). 
41 ภาศิน ีชูอรุณ, ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท าสถานที่ฝังกลบมูลฝอย, วิทยานิพนธ์ ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2549, หน้า 52-53. 
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บรรษัทสิ่งแวดล้อมแห่งญี่ปุ ่น (Japan Environmental Corporation) และผู้ได้รับอนุญาตที่น าส่งเงินเข้า
กองทุนนี้จะได้รับเงินคืนเมื่อมีการปิดสถานที่ก าจัดขยะเรียบร้อยแล้ว42 
   (4) หน้าที่ในการด าเนินการมาตราการที่จ าเป็นในการป้องกันล่วงหน้า สงวนรักษาและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตในบริเวณรอบ ๆ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยนั้นด้วย43 
   (5) หน้าที่ในขออนุญาตก่อนการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะ โดย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของสถานที่ก าจัดขยะตามที่ได้รับอนุญาตไว้ ได้แก่ ชนิดของขยะที่ก าจัด 
ศักยภาพของสถานที่ก าจัดขยะ แผนการด าเนินงานและบ ารุงรักษา แผนการก่อสร้างสถานที่รวมถึงแผนการ
ป้องกันภัยพิบัติ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าการจังหวัด เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (Minor Change) 
ส่วนการเลิกใช้สถานที่ก าจัดขยะ หรือการหยุดหรือการเปิดสถานที่ก าจัดขยะที่ได้รับอนุญาตใหม่จะต้อง
รายงานต่อผู้ว่าการจัดหวังโดยทันท ีและหากในกรณีท่ีสถานที่ก าจัดขยะเป็นแบบฝังกลบ หากบ่อฝังกลบเต็ม ผู้
ได้รับอนุญาตจะต้องแจ้งไปยังผู้ว่าการจังหวัดภายใน 30 วันนับแต่วันบ่อฝังกลบดังกล่าวเต็ม  
  2.3.2.3 การก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและความสะอาดสาธารณะได้ให้อ านาจแก่
ผู้ว่าการจังหวัดและนายกเทศมนตรีในการก ากับดูแลการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะไว้ ดังนี้ 
   (1) อ านาจในการในการเพิกถอนการอนุญาต หรือสั่งให้ด าเนินการปรับปรุงหรือสั่งระงับ
การใช้สถานที่ก าจัดขยะชั่วคราว  
    ผู้ว่าการจังหวัดมีอ านาจในการเพิกถอนการอนุญาต หรือสั่งให้ด าเนินการปรับปรุงสถานที่
ก าจัดขยะภายในก าหนดเวลา หรือสั่งระงับการใช้สถานที่ก าจัดขยะชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้44 
    -เมื่อโครงสร้างของสถานที่ก าจัดขยะหรือการด าเนินการ หรือการบ ารุงรักษาไม่ได้เป็นไป
ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานวิศวกรรมในการบ ารุงรักษาสถานที่
สุดท้ายในการก าจัดขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม หรือไม่ได้เป็นไปตามแผนที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้ 
    -เมื่อความสามารถของบุคคลที่ยื่นขออนุญาตไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง 
    -เมื่อผู้ได้รับอนุญาตด าเนินการที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หรือเรียกร้อง หรือร้องขอ หรือสั่งให้
บุคคลอื่นกระท าการที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หรือช่วยให้บุคคลอ่ืนฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 
    -เมื่อผู้ได้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 

 
42 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 8-5 - Article 8-6. 
43 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 9-4. 
44 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 9-2. 
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    -เมื่อผู้ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนเงื่อนไขประกอบการอนุญาต 
   (2) อ านาจในการเรียกให้ส่งรายงานที่จ าเป็น 
   ผู้ว่าการจังหวัดและนายกเทศมนตรีมีอ านาจในการเรียกให้ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการขยะ รวมถึงสถานที่ก าจัดขยะน าส่งรายงานที่จ าเป็น (the Necessary Report) ในเรื่องขยะที่เก็บ
ไว้ การเก็บรวบรวมขยะ การขนส่งและการก าจัดขยะ หรือที่เกี ่ยวกับโครงสร้างหรือการด าเนินงานและ
บ ารุงรักษาสถานที่ก าจัดขยะเท่าท่ีจ าเป็นต่อการบังคับใช้กฎหมาย45 
   (3) อ านาจในการเข้าตรวจสอบสถานที่ 
   ผู้ว่าการจังหวัดและนายกเทศมนตรีมีอ านาจ (เท่าที่จ าเป็นต่อการบังคับใช้กฎหมาย) ส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบการ ที่ดินหรืออาคารที่สถานที่ก าจัดขยะตั้งอยู่เพื่อตรวจสอบบัญชีและ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะที่จัดเก็บ การเก็บรวบรวมขยะ การขนส่งและการก าจัดขยะ หรือที่เกี่ยวกับ
โครงสร้างหรือการด าเนินงานหรือบ ารุงรักษาสถานที่ก าจัดขยะ หรือเก็บตัวอย่างของขยะเท่าที่จ าเป็นต่อการ
ตรวจสอบโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน46 
   (4) อ านาจในการสั่งให้ปรับปรุงการด าเนินงาน 
   นายกเทศมนตรีในกรณีท่ีการเก็บรวบรวม การขนส่งหรือการก าจัดขยะชุมชนไม่สอดคล้องกับ
มาตรการการจัดการขยะชุมชน (ส าหรับบุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน)47 มีอ านาจในการออกค าสั่ง
ให้บุคคลที่เก็บขยะ เก็บรวบรวม ขนส่งหรือจ ากัดขยะ เปลี่ยนวิธีการในการเก็บ เก็บรวบรวม ขนส่งหรือก าจัด
ขยะหรือใช้วิธีหรือมาตรการอ่ืนที่จ าเป็นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   (5) อ านาจในการออกค าสั่งให้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   ในกรณีที่การก าจัดขยะไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการขยะชุมชน และเห็นได้ว่าท าให้
เกิดหรืออาจท าให้เกิดปัญหาต่อการรักษาสภาพแวดล้อมในการด าเนินชีว ิต (Lining Environment) 
นายกเทศมนตรีอาจออกค าสั่งที่จ าเป็นให้บุคคลที่บริหารจัดการสถานที่ก าจัดขยะนั้นในการด าเนินมาตรการที่
จ าเป็นในการก าจัดหรือปกป้องไม่ให้เกิดปัญหาภายในระยะเวลาที่ก าหนด48 
   ในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออาจจะเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และผู้มีอ านาจได้ออกค าสั่งให้บุคคลใด
ด าเนินการมาตรการที่จ าเป็นในการก าจัดหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว  ให้ประกาศค าสั่งนั้น
ล่วงหน้าพร้อมด้วยก าหนดเวลาที่จะต้องด าเนินการต่อสาธารณะ และไม่มีมาตรการใด ๆ ในการแก้ไขปัญหา
เกิดข้ึนได้ ผู้ออกค าสั่งมีอ านาจที่จะด าเนินการมาตรการเพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

 
45 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 18. 
46 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 18. 
47 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 19-3. 
48 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 19-4. 
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จากผู้ที่ได้รับค าสั่งนั้น หรือในกรณีเร่งด่วนที่ไม่อาจออกค าสั่งให้บุคคลแก้ไขปัญหาได้ทัน นายกเทศมนตรีมี
อ านาจด าเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาไปได้ทันที49 
  2.3.2.4 บทบาทและอ านาจหน้าที่ในการช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐบาลในส่วนกลาง 
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและความสะอาดสาธารณะได้ ก าหนด
บทบาทให้รัฐบาลในส่วนกลาง (Central Government) ท าหน้าที่ช่วยเหลือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การก าจัดขยะได้ เช่น การก าหนดให้รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมจะต้องจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะกลาง 
(Waste Management Center) ให้ม ีอ  านาจหน้าที ่ในการบริหารจัดการขยะ รวมถึงก่อตั ้ง ปรับปรุง 
ด าเนินการและบ ารุงรักษาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนตามค าร้องขอของเทศบาล โดยอาจเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากหน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานอื่นที่มาใช้บริการได้50 
  นอกจากนี้ ยังก าหนดให้รัฐบาลในส่วนกลางมีอ านาจในการให้เงินอุดหนุนต่อเทศบาลส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะตามที่ได้รับการร้องขอใน
กรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือมีเหตุการณ์อื่น และรัฐบาลกลางอาจให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือประสานให้เกิด
การช่วยเหลือในการก่อตั ้งสถานที่ก าจัดขยะเพื่อวัตถุประสงค์ในการสงวนรักษาสภาพแวดล้อมและการ
ปรับปรุงการสาธารณสุขด้วยก็ได้51 
  

 
49 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 19-7. 
50 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 15-5, Article 15-6, and Article 

15-7. 
51 Waste Management and Public Cleansing Law, Article 22, and Article 23. 
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บทที่ 3 
กรณีศึกษา 

 
 ในบทนี้จะได้ศึกษากรณีการจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง โดยแยกเนื้อหา
การศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (3.1) กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย (3.2) กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
และ (3.3) กรณีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยในที่อ่ืน ๆ 
 
3.1 กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย1 
 
 3.1.1 ลักษณะการด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

ในต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายมีสถานที่ที่รับก าจัดขยะมูลฝอย 2 แห่ง แห่ง
แรกเป็นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชมของเทศบาลต าบลแม่จัน และโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยของ
เอกชน ซึ่งทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่จัน สถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยที่มีปัญหาคือโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยของเอกชน โรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยดังกล่าวนี้ 
ตั้งอยู่บ้านหนองแว่น หมู่ 9 ต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 13 ไร่ โดย
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) จากอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประเภท 101 
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment) โดยมีโรงงานเผาของเสียรวม 
(เตาเผาเฉพาะ/เตาเผาร่วม) : เป็นการบ าบัดของเสียโดยการใช้ความร้อนเพื่อท าลายมลพิษ และลด
ความเป็นอันตรายของสารบางอย่าง โดยมีระบบบ าบัดมลพิษอากาศและจัดการเถ้าที่เกิดขึ้นอย่าง
ถูกต้อง2 และได้รับอนุญาตให้ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่จัน เริ่ม
เปิดด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2550 

 
1 เรียบเรียงจากการสัมภาษณ์คุณ ช. ตัวแทนโรงงานรับจัดการขยะอ าเภอแม่จัน นางสุพิน 

วัฒนา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลแม่สาย นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติ
กุล นายกเทศมนตรีต าบลแม่จัน นางศิวพร ตุ่นแก้ว หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลป่า
ตึง นางสาวณัฏทินีย์ มั ่นชาวนา นักวิชาการสิ ่งแวดล้อมช านาญการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก  

2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, คู ่มือหลักปฏิบัติที ่ดีส าหรับการให้บริการบ าบั ดก าจัดกาก
อุตสาหกรรม โครงการจัดระดับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมประเภท 101 105 และ 106, 
http://webintra.diw.go.th/iwmb/form/factory1.pdf, สืบค้นล่าสุดวันที่ 1 มกราคม 2565, น.3. 
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เริ่มแรกโรงงานรับจ้างจัดการขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริเวณใกล้เคยีง
ก่อน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จัน เทศบาลต าบลป่าซาง เทศบาลต าบลสายน ้าค า องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยแม่ไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง ซึ่งต่อมามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ว่าจ้างให้โรงงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ โดยช่วงที่ให้บริการมากที่สุดได้ให้บริการแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 16 แห่ง โดยมีหลายแห่งที่อยู่ไกลก็ส่งขยะมาจัดการที่โรงงาน เช่น เทศบาล
ต าบลแม่ขะจาน เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย เทศบาลต าบลสันทราย เป็นต้น โดยการให้บริการแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบ รูปแบบแรก กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีรถเก็บขนขยะ กรณีนี้ทาง
โรงงานจะจ ารถไปเก็บขยะได้และคิดค่าบริการเป็นรายบ้านตามแต่จ านวนบ้าน เช่น ในพื้นที่มี 100 
ครัวเรือนก็จะคิดราคา 55 บาทต่อครัวเรือน เป็นต้น กรณีที่สอง กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
รถเก็บขนขยะมูลฝอย กรณีนี้ทางท้องถิ่นจะน าขยะที่เก็บขนมาส่งให้ที่โรงงาน โดยโรงงานจะคิด
ค่าบริการเป็นตัน ตันละ 500 บาท ส่วนรูปแบบที่สาม เป็นกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่
ไกลจากโรงงานมาก ทางโรงงานก็จะส่งรถไปเก็บและขนขยะมูลฝอยกลับมาจัดการที่โรงงาน โดยจะ
คิดท้ังค่ารถและค่าก าจัดขยะ ซึ่งทั้งหมดมีการท าสัญญากันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 ในการด าเนินการของโรงงานเมื่อรับขยะมูลฝอยมาแล้วจะด าเนินการคัดแยกส่วนที่น าไปใช้
ประโยชน์ได้ออกและส่วนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จะน าไปก าจัดโดยการใช้เตาเผาขยะ จนกระทั่ง
ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2553 ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ตั ้งโรงงานได้ด าเนินการร้องเรียนต่อ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งต่ออ าเภอแม่จัน เทศบาลต าบลแม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จัน 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ในเรื่องกลิ่นเหม็นของควันที่เกิดจาก
การเผาขยะ ซึ่งส่วนราชการได้ด าเนินการออกค าสั่งห้ามใช้เตาเผาขยะ โรงงานจึงเปลี่ยนวิธีการก าจัด
เป็นการฝังกลบแทน โดยโรงงานได้น าเครื่องคัดแยกขยะมาใช้โดยสามารถแยกขยะได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ขยะที่มีมูลค่าซึ่งจะน าไปขาย ขยะอินทรีย์จะท าการหมักเป็นปุ๋ย ส่วนขยะทั่วไปอื่น ๆ จะน าไป
ท าเป็นก้อนเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) แล้วส่งไปขายให้โรงงานที่จังหวัดล าปาง 
 ต่อมาในช่วง ปี พ.ศ. 2556 ได้เกิดปัญหาร้องเรียนน ้าขยะที่ไหลลงพ้ืนที่นาของชาวบ้านจึงท า
ให้เกิดการร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการขึ้นอีกครั้ง และในท้ายที่สุด ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้
ออกค าสั่งให้ยุติการประกอบกิจการประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยเป็นคู่สัญญาก็ไม่ต่อ
สัญญากับโรงงานต่อไป โรงงานจึงต้องยุติการประกอบกิจการไป โดยปัจจุบันพื้นที่โรงงานและตัว
โรงงานถูกปิดโดยไม่ได้มีการประกอบกิจการใด ๆ  
 
 3.1.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การร้องเรียนและกระบวนการด าเนินการ 
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่เป็นกรณีศึกษาได้ถูกร้องเรียน 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการร้องเรียนใน
เรื่องกลิ่นเหม็นของควันที่เกิดจากการเผาขยะ ส่วนครั้งที่สองเป็นการร้องเรียนในเรื่องน ้าขยะจากบ่อ
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ฝังกลบขยะไหลลงที่นาของชาวบ้านท าให้นาข้าวของชาวบ้านเสียหาย โดยการร้องเรียนทั้งสองครั้ง
ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานราชการทุกแห่ง โดยมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบ
หลายครั้ง 
 ในส่วนของครั้งแรกที่เป็นการร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นของควัน เจ้าหน้าที่จากส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่จันได้เข้าไป
ตรวจสอบและพบว่าเป็นปัญหาจริง แต่ทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีอ านาจ
ตามกฎหมายในการด าเนินการ เนื่องจากสถานที่ที่มีปัญหาได้จดทะเบียนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2535 มาตรา 82(2) ก าหนดว่า “...ถ้าแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ให้แจ้งให้้เจ้า
พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานด าเนินการตามอ านาจหน้ าที่ต่อไป หากเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานด้วยโรงงานไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน ให้เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษมีอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ ในพระราชบัญญัตินี ้ได้...” ดังนั ้นจึงต้องแจ้งไปยัง
อุตสาหกรรมจังหวัดให้ด าเนินการ แต่อย่างไรก็ดี ในครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้ออกค าสั่ง
ให้โรงงานระงับการใช้เตาเผาขยะ จึงท าให้ทางโรงงานจึงต้องเปลี่ยนไปก าจัดขยะโดยการฝังกลบแทน 
 ในครั้งที่สองที่เป็นการร้องเรียนในเรื่องน ้าขยะจากบ่อฝังกลบขยะไหลลงที่นาของชาวบ้าน ก็
เช่นเดียวกันครั้งแรกที่มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานราชการหลายแห่ง เทศบาลต าบลแม่จัน องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่จัน ศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอแม่จัน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย โดยทุกหน่วยงานก็เข้าร่วมตรวจสอบ โดยในครั้งที่สอง ทางอ าเภอแม่จันจะมีบทบาท
อย่างมาก โดยมีการเรียกให้เอกชนเจ้าของโรงงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงให้ข้อมูล แต่อย่างไรก็ดี ในส่วนของการด าเนินการด้านการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อมและการด าเนินมาตรการบังคับตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการที่มีอุปสรรค
ค่อนข้างมาก เนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกรณีนี้คือการตรวจค่าน ้าเสียนั้นจะต้องใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ที่สามารถตรวจสอบเพื่อจ าแนกและ
ระบุสารพิษได้ ซึ่งส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงรายไม่มีห้องปฏิบัติการ
ดังกล่าวจึงต้องด าเนินการเสนอเรื่องไปให้ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ส่ง
เจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างน ้าเสียไปทดสอบ และท ารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ซึ่งการ
ขออนุมัติการเข้าไปตรวจสอบ การด าเนินการตรวจสอบในทางวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงมีรายงานผลการ
ตรวจสอบแล้วใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน  
 นอกจากนี้ เนื่องจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีปัญหาจดทะเบียนเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 
ดังนั้น แม้ว่าส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 จะตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปล่อยน ้าเสียจริง ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมก็ไม่มีอ านาจในการออกค าสั่งด้วยตนเอง จะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่มีอ านาจ
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พิจารณาออกค าสั่ง ซึ่งในกรณีนี้เป็นกรณีของการน ้าทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 82(2) ก าหนดให้หน่วยงานทางสิ่งแวดล้อม
จะต้องด าเนินการแจ้งเรื ่องไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด ให้ด าเนินการตามกฎหมายเสียก่อน หาก
อุตสาหกรรมไม่ด าเนินการ ผู้มีอ านาจจึงจะออกค าสั่งบังคับทางสิ่งแวดล้อมได้ โดยในกรณีนี้ สุดท้ายมี
การออกค าสั่งให้ยุติการประกอบกิจการประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยเป็นคู่สัญญากับ
โรงงานไม่ต่ออายุสัญญาอีกต่อไป โรงงานจึงต้องปิดกิจการลง   
 
3.2 กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่3 
 
  3.2.1 ลักษณะการด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่เป็นกรณีศึกษาตั้งอยู่ ณ บ้านโฮ่ง หมู่ 10 ต าบลแม่แรม อ าเภอ  
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นของเอกชน มีพ้ืนที่ประมาณ 10 ไร่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการก าจัด
ขยะมูลฝอยโดยเทศบาลต าบลแม่แรม โดยรับก าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน 6 แห่งจาก 4 อ าเภอ ใช้วิธีการฝังกลบเป็นวิธีการก าจัดขยะ คิดราคาก าจัดตันละ 300 บาท 
บ่อฝังกลบขยะของสถานที่ก าจัดขยะแห่งนี้ เดิมเป็นที่ดินที่ถูกขุดหน้าดินไปขาย ท าให้สภาพที่ดินเป็น
บ่อลึกลงไปประมาณ 5-6 เมตร เจ้าของจึงดัดแปลงท าเป็นบ่อฝังกลบขยะ โดยสามารถท าการฝังกลบ
ขยะไดป้ระมาณ 50 ตันต่อวัน 
  
 3.2.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การร้องเรียนและกระบวนการด าเนินการ 
 หลังจากเปิดด าเนินการได้ระยะเวลาหนึ่งก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องกลิ่นเหม็นจากขยะต่อบริเวณ
โดยรอบของสถานที่ก าจัดขยะแห่งนี้ซึ่งมีชุมชนอาศัยอยู่ ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2559 พ้ืนที่อ าเภอแม่ริม
เริ่มมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น ม่อนแจ่ม ท าให้มีผู้ประกอบการมาลงทุน
สร้างรีสอร์ท หมู่บ้านจัดสรรและร้านอาหารในบริเวณใกล้บ่อฝังกลบขยะ ซึ่งปัญหาจากกลิ่นเหม็นของ
ขยะสร้างปัญหาให้กับการประกอบธุรกิจอย่างมาก อีกท้ังยังเริ่มมีปัญหาในเรื่องน ้าเสียจากบ่อขยะไหล
ไปลงล าน ้าของชุมชน ปัญหาหนอนแมลงวันและแมลงต่าง ๆ ที่เกิดจากกองขยะที่ท าให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญต่อชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมากและอาจ เป็นพาหนะที่ท าให้เกิด

 
3 เรียบเรียงจากการสัมภาษณ์นางสาวภควรรณ แสงศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 นายสมชาย เกตะมะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ ่น ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัด
เชียงใหม่ นายเอกราช รังสรรค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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โรคติดต่อขึ้นได้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของผู้คนในชุมชนและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและประชาชนส่วนหนึ่งจึงได้ด าเนินการร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการหลาย
แห่ง ทั้งเทศบาลต าบลแม่แรม ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดย
หน่วยงานราชการที่ได้รับเรื่องร้องเรียนก็ได้ด าเนินการเข้าไปตรวจสอบ และพบว่าบ่อฝังกลบขยะ
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจริง จึงได้มีการตกลงให้เจ้าของสถานที่ท าการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่หมดไป จึงท าให้มีตัวแทนชาวบ้านเข้าร้องเรียนต่อศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และส านักงานต ารวจภูธรภาค 5 ให้เข้ามาตรวจสอบปัญหาดังกล่าว4 
 ในกระบวนการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการแก้ไขปัญหานั้นก็ประสบปัญหาอุปสรรค
ในหลายประการ ตั้งแต่ ประการแรก ปัญหาความสับสนในสถานที่ตั้งของบ่อขยะและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแล เนื่องจากบ่อขยะดังกล่าวรู้จักในชื่อบ่อขยะแม่ริมจึงท าให้เข้าใจว่าตั้งอยู่
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลแม่ริม แต่จริง ๆ แล้วเป็นบ่อขยะท่ีอยู่ในความดูแลของเทศบาล
ต าบลแม่แรมจึงท าให้เกิดปัญหาความสับสนในช่วงแรกของการตรวจสอบ ประการที่สอง ปัญหาของ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่รับเร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ เช่น ศูนย์ด ารงธรรมฯ อ าเภอ หรือจังหวัดที่ไม่ได้มีอ านาจ
ตามกฎหมายในการจัดการกับบ่อขยะ รวมถึงไม่ได้มีบุคลากรหรืองบประมาณที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาได้
โดยตรง ต้องอาศัยหน่วยงานอื่นมาด าเนินการแทน ดังนั้น หน่วยงานเหล่านี้จึงสามารถท าได้เพียงการ
ประสานงานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมาเจรจากัน จึงท าให้เจ้าหน้าที่จึงมักแนะน าให้ผู้ร้องเรียนไปร้องเรียนตอ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาโดยตรงด าเนินการแทน ประการที่สาม 
ปัญหาการทับซ้อนเชิงอ านาจ กล่าวคือ หน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ
มลพิษที่เกิดจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ที่แม้จะตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วพบว่าบ่อ
ขยะสร้างปัญหามลพิษจริง แต่ก็ไม่ได้ออกค าสั่งให้มีการปิดบ่อขยะโดยตรง แต่จะท าหนังสือแนะน าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกค าสั่งแทน เนื่องจากปัญหาข้อกฎหมายที่ก าหนดว่าหากเป็นการกระท าที่เกิด
จากหน่วยงานของรัฐ ให้ท าหนังสือให้ค าแนะน าต่อหน่วยงานนั้นแก้ไขปัญหาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง ประการที่สี่ ในการพิจารณาออกค าสั่งปิดบ่อขยะนั้น เจ้าหน้าที่ที่
มีอ านาจมักจะให้ความส าคัญกับปัญหาว่าหากปิดบ่อขยะแล้วจะไม่มีสถานทีก่ าจัดขยะในพื้นทีม่ากกว่าปัญหา
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจึงท าให้ออกค าสั่งให้บ่อขยะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการก าจัดขยะ
มากกว่าการปิดบ่อขยะถาวร ประการที่ห้า คือการกดดันต่าง ๆ ทั้งการข่มขู่หรือท าให้หวาดกลัวจากกลุ่มจาก
ผู้เสียผลประโยชน์จากการปิดบ่อขยะในพื้นที่ที่ท าต่อประชาชนที่เป็นผู้เรียกร้องให้มีการด าเนินการกับ

 
4 ไทยรัฐ ออนไลน์, สั ่งบ่อขยะแม่ริม หยุดด าเนินการ จี้แก้ปัญหาฝังกลบ -ส่งกลิ ่นเหม็น 

[ออนไลน์], 8 พฤษจิกายน 2564. แหล่งที่มา https://www.thairath.co.th/news/local/north 
/1023376. 
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สถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้องนั้น และประการสุดท้ายความยากในการหาหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์มาสนับสนุนว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาสุขภาพของประชาชนเกิดจากบ่อขยะ เนื่องจาก
ปัญหาหลักของบ่อขยะจะมาจากกลิ่นเหม็นของขยะ ซึ่งจะเกิดมากในช่วงที่มีการขนขยะเข้ามาก าจัด และ
สามารถท าให้บรรเทาบาบางลงไปได้โดยการน าดินลงไปทับบนกองขยะ ดังนั้น หากในวันที่เจ้าหน้าที่มาท า
การตรวจสอบและสถานที่ก าจัดขยะทราบก็จะด าเนินการกลบกลิ่นดังกล่าว เจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบก็จะไม่
พบกลิ่นเหม็นมากเท่าใดนัก และจะกลายเป็นข้อสรุปว่าสถานที่ก าจัดขยะไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ เป็น
ต้น แต่อย่างไรก็ดี สุดท้ายหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยคือน ้าเสียที่ไหลออกจากสถานที่ก าจัดขยะและไปปนเปื้อนกับแหล่งน ้าธรรมชาติ  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ได้สนธิ
ก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร และฝ่ายปกครองท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณบ่อขยะ โดยได้มีการ
ด าเนินการตรวจสอบน ้าในแหล่งน ้าใต้ดิน แหล่งน ้าที่ติดกันและแหล่งน ้าของชาวบ้าน จากการ
ตรวจสอบตัวอย่างน ้าได้พบโลหะหนัก ประเภทนิกเกิ้ลและตะกั่วเกินค่ามาตรฐานซึ่งน่าจะเกิดจาก
กระบวนการรับขยะไปเข้าไปฝังกลบไม่ได้มีการแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป และปัญหาเรื่อง
กลิ่นขยะที่จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการน าขยะมาเทลงในบ่อ โดยเจ้าหน้าที่ทุกภาค
ส่วนจึงได้มีการลงความเห็นว่าให้ปิดบ่อขยะกล่าว และสั่งให้ด าเนินการแก้ไขและฝังกลบภายใน 10 
วัน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน และจัดท าหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินการ
ลงโทษตามกฎหมายต่อไป5  
 แต่หลังจากปิดบ่อขยะดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือ พื้นที่ใกล้เคียงที่เดิมเคยน าขยะมา
ก าจัดที่สถานที่ก าจัดแห่งนี้ไม่สามารถหาสถานที่ก าจัดขยะมาทดแทนได้อย่างเหมาะสม โดยในช่วง
เวลานั้นสถานที่ก าจัดขยะที่สามารถรับขยะไปก าจัดได้ตั้งอยู่ที่อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต้องจ่าย
ค่าบริการในการขนส่งและก าจัดตันละ 1,000 บาท จากเดิมที่จ่ายเพียงตันละ 300 บาท ท าให้หลาย
พ้ืนที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะส่งไปก าจัดที่อ าเภอฮอดดังกล่าว อีกท้ังการก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะ
ของตัวเองไม่ว่ารูปแบบก็ต้องใช้งบประมาณและใช้ระยะเวลาในการด าเนินการทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดหาพื้นที่ส าหรับท าบ่อฝังกลบขยะ หรือจัดซื้อจัดจ้างเตาเผาขยะมูลฝอยซึ่ง ไม่สามารถก าจัดขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นทุกวันได้ จึงท าให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ก าจัดขยะก็ได้รวมกัน

 
5 ณัชชา อุตตะมัง, เชียงใหม่!! ทหาร-ตร.-ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่บ่อขยะแม่ริม หลังชาวบ้าน

ร้องศูนย์ด ารงธรรม สุดทนกลิ่นเหม็นและน ้าเสีย หวั่นเกิดโรคระบาด [ออนไลน์] , 8 พฤษจิกายน 
2564. แหล่งที ่มา  https://www.tnews.co.th/ region/343209/เช ียงใหม่! ! -ทหาร-ตร-ฝ่าย
ปกครอง-ลงพื้นที่บ่อขยะแม่ริม-หลังชาวบ้านร้องศูนย์ด ารงธรรม-สุดทนกลิ่นเหม็นและน ้าเสีย-หวั่นเกิด
โรคระบาด 
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ประท้วงต่อทางจังหวัด โดยมีการขู่ว่าจะน าขยะไปเททิ้งที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากไม่
สามารถหาสถานที่ท่ีรับก าจัดขยะได้  
 ทางหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจึงต้องด าเนินการอนุญาตให้เปิดด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะ
ดังกล่าวนี้ขึ ้นมาใหม่โดยเป็นการอนุญาตระยะสั้น 6 เดือนโดยมีเงื่อนไขให้เจ้าของสถานที่ท าการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ดี สาเหตุหลักที่ท าให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมนั้นเกิดจากการที่บ่อขยะแห่งนี้ไม่ได้ถูกออกแบบและก่อสร้างมาอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการแต่แรก ไม่ได้มีการปูผ้ายางรองตามหลักวิชาการ หรือมีการสร้างระบบการป้องกันการ
ปนเปื ้อนต่อสิ ่งแวดล้อมภายนอก จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั ่งยืน ประกอบกับความ
เปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่โดยรอบสถานที่ก าจัดขยะที่กลายเป็นแหล่งชุมชนซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่
บ่อฝังกลบขยะจะต้องมีระยะห่างจากชุมชน ปัญหาจึงยังคงคาราคาซังเรื่อยมา 
 จนกระทั่งในช่วงปี พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจบ่อขยะดังกล่าวอีกครั้งเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเป็นกรณีการร้องเรียน
เรื่องปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ โดยจากการตรวจสอบพบว่ายังคงมีการฝังกลบขยะอยู่ และไม่ ได้
ด าเนินการอย่างถูกต้องตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความ
เหมาะสมของพื้นที่การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่มูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลอยู่
หลายประการ โดยเฉพาะตรวจพบการปนเปื้อนของโลหะหลักจ าพวกตะกั่วจากน ้าใต้ดิน และสถานที่
ฝังกลบขยะมูลฝอยก็ยังคงมีการรั ่วซึมของน ้าชะขยะจากหลุมฝั่งกลบขยะลงสู ่น ้าใต้ ดิน ซึ ่งอาจ
แพร่กระจายปนเปื้อนออกไปสู่บริเวณภายนอกสถานที่ฝังกลบ ทางส านักงานสิ่งแวดล้อภาค 1 จึงได้
ส่งผลการตรวจสอบบ่อขยะแห่งนี้ให้กับทางเทศบาลต าบลแม่แรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูล
ไปใช้ก ากับดูแลการประกบกิจการฝังกลบขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือไม่ให้
เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในบริเวณนี้ โดยในวันที่ 19 กรกฎาคม 
2564 เทศบาลต าบลแม่แรมจึงได้มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการเรื่องการไม่ต่อใบอนุญาตกิจการรับก าจัด
ขยะ และด าเนินการปิดบ่อขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏกิูล
และมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม่ยังได้แต่งตั้งส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามการปิดบ่อขยะ เพื่อให้ความเห็นทางวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติตามหลักวิชาการในการ
ป้องกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนต่อไป6 
     
 
 

 
6 กรมควบคุมมลพิษ, “จดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อม,” สิงหาคม - กันยายน 2564.  
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3.3 กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีปัญหาในที่อ่ืน ๆ  
 
 3.3.1 กรณีบ่อขยะแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ7 
 บ่อขยะแพรกษาเป็นสถานที่ก าจัดขยะแบบฝังกลบ มีพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ ตั้งอยู่ในซอย
แพรกษา 8 หมู่ 4 ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับอนุญาตจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาให้เปิดด าเนินการเป็นบ่อขยะเพื่อรีไซเคิล8 โดยในระยะเริ่มแรกยัง
ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมมากนัก แตช่่วงปี พ.ศ. 2542 – 2543 เริ่มมีการร้องเรียนจากชาวบ้านในชุมชน
เรื่องกลิ่นจากบ่อขยะ มีการลักลอบน าขยะมาทิ้งในบ่อขยะทั้งขยะทั่วไป และขยะพิเศษ เช่น ขยะ
ก่อสร้าง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาด าเนินการตามกฎหมายจับปรับผู้มาทิ้งขยะ และ
ด าเนินการน าสังกะสีมากั้นรอบบ่อขยะ  
 จนกระทั่งช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2554 ปัญหาเรื่องกลิ่นมีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่ปัญหา
การลักลอบน าขยะจากภายนอกมาทิ้งก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลเริ่มใช้
มาตรการที่รุนแรงขึ้น เช่น การสั่งปรับเจ้าของบ่อขยะและสั่งให้ปิดด าเนินการเป็นระยะเวลา 7 วันเพื่อ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น การก้ันรั้วหรือปิดป้ายห้ามทิ้งขยะ 
 ช่วงปี พ.ศ. 2555 ปัญหากลิ่นก็ยังคงมีความรุนแรง ชาวบ้านเริ่มร้องเรียนไปยังหน่วยงานอ่ืน 
เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการร้องเรียนให้สื่อมวลชนลงมาท าข่าวในพื้นที่ซึ่งท าให้เกิดมขี่าว
เรื่องจากลักลอบทิ้งน ้าเสียในบริเวณพื้นที่แพรกษา จึงท าให้หน่วยงานราชการเริ่มเข้าไปตรวจสอบใน
พ้ืนที่จนท าให้พบว่ามีการลักลอบน าขยะอุตสาหกรรมมาท้ิงร่วมกับขยะชุมชนด้วย9 อีกท้ังต่อมายังได้มี
การตรวจคุณภาพน ้าทิ้งจากบ่อขยะและพบว่ามีค่า COD และค่า BOD เกินกว่ามาตรฐาน10 และ
ปัญหาการลับลอบทิ้งขยะก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาจึงได้ออกค าสั่ง

 
7 ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล วิภาวี เอ่ียมวรเมธ ภาสนันท์ อัศวรักษ์และคณะ, บ่อขยะแพรกษา: 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมดูแลบ่อขยะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
เยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้บ่อขยะจังหวัดสมุทรปราการ, วารสารวิชาการ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 8(1) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560, น.43-54.  

8 ไทยรัฐออนไลน์, ย้อนรอย 'บ่อขยะแพรกษา' มูลค่ามากับของที่คนทิ้ง!, 
https://www.thairath.co.th/content/411645, สืบค้นล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 2565 

9 ไทยรัฐออนไลน์, ย้อนรอย 'บ่อขยะแพรกษา' มูลค่ามากับของที่คนทิ้ง!, 
https://www.thairath.co.th/content/411645, สืบค้นล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 2565 

10 ไทยรัฐออนไลน์, พบ 'โลหะหนัก' บ่อขยะแพรกษา, 
https://www.thairath.co.th/content/413867, สืบค้นล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 2565 
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ห้ามผู้ครอบครองบ่อขยะใช้สถานที่จนกว่าระงับเหตุร าคาญได้ แต่หลังจากนั้นก็ยังพบการฝ่าฝืนค าสั่ง
โดยมีการน าขยะมาทิ้งในบ่อขยะ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการสั่งปรับ 2,000 บาทใน
ข้อหาฝ่าฝืนค าสั่ง จนกระทั่งเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2557 และยังเกิดไฟ
ไหม้อย่างต่อเนื่องหลายครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2557  
 หลังจากเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะดังกล่าว ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบมีการฟ้องคดีไปยังศาลแพ่ง
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยศาลแพ่งมีค าพิพากษาตามยอมให้จัดท าแผนฟื้นฟูบ่อขยะ
แพรกษาโดยมีผู ้เชี ่ยวชาญ และหน่วยราชการที่เกี ่ยวข้องให้ค าแนะน าตามหลักวิชาการ โดยการ
ด าเนินงานฟื้นฟูอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับดูแลของคณะกรรมการที่จังหวัดสมุทรปราการจัดตั้ง โดย
มีแผนงาน 9 ข้อ คือ 1. งานปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณบ่อขขยะ 2. งานบริหารจัดการคุณภาพน ้า
ในบ่อขยะโดยออกแบบก่อสร้างโรงรื้อร่อน คัดแยกขยะและระบบจัดการขยะ 3.งานบริหารจัดการ
คุณภาพน ้าในบ่อขยะด้วยการก่อสร้างระบบบ าบัดน ้าเสีย 4.การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าและ
อากาศ 5.การด าเนินการกรณีฉุกเฉิน 6.การก าจัดกากตะกอนจากระบบบ าบัดน ้าเสีย 7.การ
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสาธารณชน 8.เงื่อนไขการยุติการด าเนินการ และ 9.การติดตามผล
การปฏิบัติงานตามแผนฟื้นฟู นอกจากนี้ ตามสัญญาดังกล่าวยังมีข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการกรณีไม่
ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูและค่าใช้จ่ายไว้ด้วย11 แต่ก็ยังไม่ได้มีการด าเนินการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่แต่อย่าง
ใด โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ออกค าสั่งให้เจ้าของที่ดินสร้างก าแพงปิดล้อมพื้นที่ ป้องกันการ
ลักลอบทิ้ง รวมถึงติดตั ้งเครื ่องสูบน ้ารอบบริเวณ และจัดเวรยามเฝ้าบ่อขยะตลอด 24 ชั ่วโมง 
เนื่องจากยังมีขยะตกค้างและสารพิษที่ปนเปื้อนในบ่อขยะ ที่ยังไม่ถูกจัดการอย่างถูกวิธี จึงเสี่ยงที่จะ
เกิดไฟไหม้ได้ตลาดเวลา12 และยังมีการและมีการฟ้องคดีไปยังศาลปกครองในข้อหาหน่วยงานทาง
ปกครองที่มีหน้าที่ละเลยล้าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย13 
 ชาวบ้านได้รวมตัวกันในนามเครือข่ายต่อต้านบ่อขยะแพรกษา มีหนังสือขอให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหามลพิษโดยด่วน โดยมีข้อเรียกร้อง 8 ข้อ ดังนี้14 

 
11 สถาบ ันพระปกเกล ้า ,  การจ ัดการบ ่อขยะแพรกษา , https://conflictmapping-

th.com/information/index/324, สืบค้นล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 2565. 
12 ข ่าวไทยพีบ ี เอส, 3 ปีไฟไหมบ่อขยะแพรกษา ร ัฐย ังไร ้แผนฟื ้นฟ ูส ิ ่ งแวดล ้อม , 

https://news.thaipbs.or.th/content/260903, สืบค้นล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 2565. 
13 Thaipublica, กรณี “บ่อขยะแพรกษา” สู่วาระแห่งชาติการจัดการขยะของประเทศไทย, 

https://thaipublica.org/2014/08/praksa-1/, สืบค้นล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 2565. 
14 Thaipublica, กรณี “บ่อขยะแพรกษา” สู่วาระแห่งชาติการจัดการขยะของประเทศไทย, 

https://thaipublica.org/2014/08/praksa-1/, สืบค้นล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 2565. 
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“1. ประกาศให้บริเวณดังกล่าวเป็น “พื้นที่ปนเปื้อนเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม” 
และห้ามประกอบกิจการอื่นใดนอกจากการฟ้ืนฟู 

2. ยกเลิกและห้ามออกใบอนุญาตประกอบกิจการทุกประเภทในพื้นที่บ่อขยะท่ี
จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 

3. ฟ้ืนฟูการปนเปื้อนถูกต้องตามหลักวิชาการ 
4. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของที่ดินจะต้องท ารั้วสูงไม่เกิน 1.2 เมตรจากพื้นดิน 

และเปิดทัศนวิสัยให้ชาวบ้านมองเห็นได้จากภายนอก เพื่อให้ชุมชนติดตาม
ตรวจสอบการฟ้ืนฟูได้ 

5. มีคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ประกอบการ 
ภาคประชาสังคม และหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง มาก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินการฟื้นฟูพ้ืนที่ปนเปื้อนทุกข้ันตอน 

6. มีหลักประกันคุ้มครองสวัสดิภาพของเครือข่ายต่อต้านบ่อขยะแพรกษา และ
ประชาชนที่ออกมาเรียกร้องทุกกรณี 

7. แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องและเท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบันและ
บังคับใช้ได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

8. ขอให้ประกาศพ้ืนที่ภัยพิบัติเพ่ิมเติมและออกใบรับรองให้ประชาชนผู้ประสพ
ภัยจากบ่อขยะตามความเป็นจริง” 

แต่ปัจจุบันการด าเนินการก็ยังไม่เสร็จสิ้น 
 

 3.3.2 กรณีบ่อขยะราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ15  
 บ่อขยะราชาเทวะเป็นสถานที่ก าจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบมีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ 
14 ถนนกิ่งแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีเอกชนเป็น เจ้าของโดยเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ ปี. พ.ศ. 2452 และเริ่มรับขนย้ายขยะและก าจัดขยะมูลฝอยจากโรงงานก าจัดมูล
ฝอยอ่อนนุชของกรุงเทพมหานครตั ้งปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมาซึ ่งเป็นสาเหตุที ่ท าให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมขึ้น โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น คือปัญหากลิ่นเหม็นของขยะและแมลงวันต่าง ๆ ที่
รบกวนการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง และปัญหาน ้าเสียจากบ่อขยะไปไป
ปะปนแหล่งน ้าธรรมชาติ ท าให้ล าน ้าธรรมชาติใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

 
15 มูลนิธิบูรณนิเวศ, บ่อขยะราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ, 

https://www.earththailand.org/th/pollution/20, สืบค้นล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 2565.; 
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_3_002c.asp?info_id=668 
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 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รวมตัวกันประท้วงและร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงาน รวมถึง
การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง และเกิดเป็นความขัดแย้ง โดนแกนน าผู้คัดค้านโครงการถูกลอบสังหาร
เสียชีวิต จากการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาในช่วงเวลานั้นพบว่ามีปัญหา
ที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก พื้นที่ที่ใช้ท าสถานที่ฝังกลบนั้นติดชุมชนและหมู่บ้านซึ่งควร
เป็นพื้นที่สีส้มตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองซึ่งจะน ามาใช้เป็นพื้นที่ฝังกลบขยะไม่ได้ แต่มีการแก้ไข
กฎหมายให้สามารถด าเนินการได้ ประการที่สอง ปัญหาการควบคุมกลิ่นเหม็นของขยะ  ซึ่งมีการ
วิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดจากการไม่คัดแยกขยะที่น าไปฝังกลบ ท าให้มีขยะสดหรือขยะอินทรีย์ที่ท าให้เกิด
กลิ่นเหม็นติดไปในกระบวนการฝังกลบด้วย16 และประการสุดท้าย ปัญหาการควบคุมการปฏิบัติตาม
สัญญา เนื่องจากสัญญาที่กรุงเทพมหานครว่าจ้างสถานที่ฝังกลบขยะมีการก าหนดเงื่อนไขว่าจะต้องฝัง
กลบขยะวันต่อวัน ไม่ให้เหลือขยะตกค้าง ต้องใช้จุลินทรีย์ฉีดพ่นเพื่อขจัดกลิ่น รวมถึงการควบคุมการ
บ าบัดน ้าเสียและปลูกต้นไม้โดยรอบ แต่ในความเป็นจริง โครงการไม่สามารถจัดการกับกลิ่นเหม็นของ
ขยะที่เกิดขึ้นได้ และหน่วยงานราชการที่เป็นคู่สัญญาก็ไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ที่จะบังคับให้โค รงการ
ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว 
 ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นมีค าพิพากษาที่ 296/2546 ให้เพิกถอน
ใบอนุญาตของเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 
มี.ค.2546 แต่องค์การบริหารส่วนต าบลก็อนุมัติใบอนุญาตฉบับใหม่ให้เอกชนรายเดิมก าจัดมูลฝอย
ต่อไปอีก 2 ฉบับๆ ละ 1 ปี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.2546 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันที่ค าพิพากษา
ของศาลปกครองกลาง มีผลบังคับให้เพิกถอนใบอนุญาต17  โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องด าเนินการปรับปรุง
สถานที่ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตามค าแนะน าของกรมควบคุมมลพิษ ต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มี
ค าพิพากษาที่ อ.79/2547 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของเอกชนรายดังกล่าว แต่อย่างไรก็
ดี สัญญาระหว่างเอกชนผู้ได้รับใบอนุญาตกับกรุงเทพมหานครที่รับก าจัดขยะนั้นจะหมดลงอยู่แล้ว 
ดังนั้น จึงท าให้ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดไม่มีผลบังคับจริงในทางปฏิบัติแต่อย่างใด18  

 
16  ก ท ม . ร ะ ด ม ผ ู ้ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ย ุ ต ิ ป ั ญ ห า บ ่ อ ข ย ะ ร า ช า เ ท ว ะ , 

https://www.ryt9.com/s/prg/245778, สืบค้นล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 2565. 
17 ประชาไท. ศาลปกครองถอนใบอนุญาตฝังกลบบ่อราชาเทวะ, , 

https://prachatai.com/journal/2004/11/1259, สืบค้นล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 2564 
18 นัทมน คงเจริญ, Case Study: Rajatewa Landfill, presentation for Strengthening 

Capacity For Environmental Law In The Asia-Pacific : Developing Environmental Law 
Champions, Chiang Mai, 19-23 June, 2017 , 
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 กรณีนี้มีข้อสังเกตจากนักวิชาการถึงช่องว่างทางกฎหมายในหลายประเด็น เช่น การไม่มีการ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัญหาการบังคับตามค าพิพากษาศาลปกครอง ปัญหาการด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐาน แต่ยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชน บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับอิทธิพลที่คุกคามประชาชน การลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมและ
ความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรม19 
 3.3.3 กรณีบ่อขยะแก่งเสี้ยน จังหวัดกาญจนบุรี20 
 บ่อขยะแก่งเสี้ยนเป็นสถานที่ที่รับทิ้งขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 5 แห่ง มี
พื้นที่ประมาณ 8 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 2 ต าบลแก่งเสี้ยน ลักษณะเป็นการเทกองขยะในที่ดิน โดย
ไม่ได้มีการฝังกลบแต่อย่างใด บ่อขยะดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนในพื้นที่โดย
เป็นปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะที่เทกองทิ้งไว้และมีแมลงวันเยอะมาก อีกทั้งยังมีปัญหาน ้าเสียไหลลงสู่
แหล่งน ้าจนไม่สามารถใช้น ้าได้ และมีสัตว์น ้าลอยตามจ านวนมาก 
 ชาวบ้านที ่ได้ร ับผลกระทบจึงร ้องเรียนไปยังศูนย์ด ารงธรรมกาญจนบุรี จ ึงได้ม ีการ
ประสานงานหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี รองผู้อ านวยการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี (กอ.รมน.) 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรม สาธารณสุขจังหวัด ต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรเมืองกาญจนบุรี ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าตรวจสอบพื้นที่ซึ่งพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงอาศัย
อ านาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 96/2557 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการทิ้ง

 

https://www.teachenvirolaw.asia/system/files/training-documents/256/session-4-case-
study-rajatewa-th.pdf, สืบค้นล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 2565.  

19 นัทมน คงเจริญ, Case Study: Rajatewa Landfill, presentation for Strengthening 
Capacity For Environmental Law In The Asia-Pacific : Developing Environmental Law 
Champions, Chiang Mai, 19-23 June, 2017 , 
https://www.teachenvirolaw.asia/system/files/training-documents/256/session-4-case-
study-rajatewa-th.pdf, สืบค้นล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 2565.  

20 ไทยรัฐออนไลน์, ยาแรง! ผวจ.กาญจน์ ขุดค าสั่ง คสช. ปิดบ่อขยะแก่งเสี้ยน หลังพบ
กระทบชุมชน, https://www.thairath.co.th/news/local/central/1121520, สืบค้นล่าสุดวันที่ 2 
มกราคม 2564; ไทยรัฐออนไลน์, ทหารพล.ร.9 ฉีดสารอีเอ็ม บ่อขยะแก่งเสี้ยน ผวจ.สั่งปิด แต่กลิ่นยัง
คลุ้ง, https://www.thairath.co.th/news/local/central/1122822, สืบค้นล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 
2564 

https://www.thairath.co.th/news/local/central/1122822
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ขยะไปน าขยะไปทิ้งในพ้ืนที่หมู่ 5 ต าบลแก่งเสี้ยนซึ่งเป็นพ้ืนที่ในความดูแลของทหารแทน แต่หลังจาก
ปิดบ่อขยะดังกล่าวก็ยังคงมีปัญหากลิ่นเหม็นของขยะอยู่ซึ่งจะต้องมีกระบวนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต่อไป 
 3.3.4 กรณีบ่อขยะวังน ้าคู้ จังหวัดพิษณุโลก21  
 บ่อขยะวังน ้าคู ้ เป็นบ่อขยะแบบสถานที ่ก  าจ ัดขยะแบบเทกองตั ้งอยู ่บริเวณริมคลอง
ชลประทาน หมู่ 7 ต าบลวังน ้าคู่ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รับก าจัดขยะจากองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณรอบเมืองพิษณุโลก มีปริมาณขยะประมาณ 40 - 50 ตัวต่อวัน แต่บ่อขยะ
ดังกล่าวนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจการแต่อย่างใด และไม่ได้มีการก าจัดขยะที่เป็นไปตามหลัก
วิชาการจึงก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็น จนกระทั่งชาวบ้านหมู่ 7 ได้ท าการร้องเรียนต่อหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ โดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 ได้มีหนังสือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังน ้าคู้
สั่งให้ผู้ประกอบการหยุดการด าเนินการกิจการหรือให้ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังน ้าคู้จึงออกค าสั่งผู้ประกอบการยุติการด าเนินกิจการ
ไปก่อน และหากได้มีการแก้ไขปรุงลักษณะการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่
กฎหมายก าหนดแล้วก็สามารถยื่นขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ได้ และได้ด าเนินเรียกประชุมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ใช้บริการบ่อขยะดังกล่าว โดยได้แนะน าให้ไปใช้บริการบ่อขยะของ
เทศบาลนครพิษณุโลกที่มีการฝังกลบขยะอย่างถูกต้องแทน โดยได้มีการประสานงานไปยังเทศบาล
นครพิษณุโลกเพ่ือเจรจาของลดค่าใช้จ่ายก าจัดขยะลงจากที่ก าหนดไว้ที่ 385-485 บาทต่อตัน (ขึ้นอยู่
กับระยะทางและสถานที่คัดแยก) 
 3.3.5 กรณีบ่อขยะท่าแลง จังหวัดเพชรบุรี22 
 บ่อขยะท่าแลงเป็นสถานที่ก าจัดขยะโดยวิธีการเทกอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ต าบลท่าแลง อ าเภอท่า
ยาง จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ประมาณ 135 ไร่23 ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ประเภทบ่อขยะจากเทศบาลต าบลท่าแลง  
 การด าเนินงานของบ่อขยะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องกลิ่นเหม็นของขยะและการปนเปื้อนของ
แหล่งน ้าซึ่งจากการตรวจสอบในภายหลังของกรมควบคุมมลพิษพบว่าตัวอย่างน ้าที่น ามาตรวจสอบมี

 
21 Phitsanulokhotnews, นายกอบต.วังน ้าคู้ สั่งปิดบ่อขยะเถื่อน, 

https://www.phitsanulokhotnews.com/2013/06/12/38614, สืบค้นล่าสุด วันที่ 2 มกราคม 
2565. 

22 ฐานเศรษฐกิจ, ชาว“ต.ท่าแลง”เพชรบุรี เฮ! นายกเทศมนตรีอนุญาตท าบ่อขยะไม่ชอบ, , 
https://www.thansettakij.com/general-news/474173, สืบค้นล่าสุด วันที่ 2 มกราคม 2565. 

23 ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนม 
https://thaimsw.pcd.go.th/projectdetail.php?id=1097, สืบค้นล่าสุด วันที่ 2 มกราคม 2565. 
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โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แมงกานีส สังกะสีและสารหนูเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนดซึ่ง
สันนิษฐานว่าน ้าชะขยะของสถานที่ก าจัดขยะมีการปนเปื้อนลงในน ้าใต้ดิน โดยชาวบ้านผู้ได้รับ
ผลกระทบได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้ด าเนินการตรวจสอบ จนกระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรีได้ออกค าสั่งให้อ าเภอท่ายางตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการออกใบอนุญาตให้เอกชนประกอบ
กิจการบ่อขยะอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย24 
 กรณีนี้มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรีว่านายกเทศมนตรีออกใบอนุญาตให้
เอกชนประกอบกิจการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมการประกอบ
กิจการของเอกชนอันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ฟ้องคดี  โดยศาลมีค าพิพากษาไปเมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ว่าการออกใบอนุญาตดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และนายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลท่าแลงละเลยต่อหน้าที่ และได้มีค าสั่งให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าแลง ใช้อ านาจตาม
กฎหมายในการควบคุมเอกชนที่เป็นผู้ด าเนินโครงการมิให้น าขยะใหม่เข้ามาในพื้นที่จนกว่าจะมีการ
อนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมาย และให้ท าการปิดคลุมบ่อขยะอย่างมิดชิดป้องกันมิให้เกิดการ
แพร่กระจายของกลิ่น รวมทั้งป้องกันมิให้น ้าเสียอันเกิดจากขยะออกภายนอกพื้นที่ อีกทั้งยังสั่งให้
นายกเทศมนตรีต าบลท่าแลงใช้อ านาจตามกฎหมายในการควบคุมเอกชนเจ้าของโครงการ ให้ท าการ
แก้ไขฟื้นฟูแหล่งน ้าผิวดินและน ้าใต้ดินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดให้แล้ว
เสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด  โดยหากเอกชนยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าแลงด าเนินการกับเอกชนตามที่กฎหมายก าหนดโดยเคร่งครัด และให้
พิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงาผลการตรวจสอบของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มาในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย25 

 
24ไทยรัฐออนไลน์, ผวจ.สั่งสอบ นายกเล็กท่าแลง เซ็นอนุญาตก าจัดขยะ 5 ปี ฝ่าฝืนก.ม.,  

https://www.thairath.co.th/news/local/central/1709496?fbclid=IwAR3yIUJNY8OOpLKyi
Z0MV6S4tEAIC-kof6S7bO50F9C0KmQ5NvprRFr8-V4, สืบค้นล่าสุด วันที่ 2 มกราคม 2565. 

25 ศาลปกครองเพชรบุรี, ข่าวศาลปกครองเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564, 
https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/97265-isranews-news-5.html, 
สืบค้นล่าสุด วันที่ 2 มกราคม 2565. 



บทที่ 4 
บทวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ 

  
4.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา 
 
 จากการศึกษากรณีศึกษาของการจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการไม่ถูกต้องแล้ว 
คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาของการจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการ
โดยไม่ถูกต้องที่ส่งผลท าให้การจัดการดังกล่าวเป็นไปอย่างล่าช้า และไม่สามารถแก้ไขปัญหาสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายต่อประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที โดยปัญหาดังกล่าวอาจแยกพิจารณาได้เป็น 5 ประการหลัก ได้แก่ (4.1.1) ปัญหาการขาด
ระบบและกลไกในการควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ (4.1.2) ปัญหากฎเกณฑ์ใน
การควบคุมดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ยังไม่สมบูรณ์ (4.1.3) ปัญหากระบวนการตรวจสอบ
และลงโทษผู้กระท าความผิด (4.1.4) ปัญหาความยุ่งยากในเชิงการบริหารจัดการปิดสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอย และ (4.1.5) ปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
 
 4.1.1 ปัญหาการขาดระบบและกลไกในการควบคุมสถานที ่ก าจัดขยะมูลฝอยที ่มี
ประสิทธิภาพ 
  4.1.1.1 ปัญหาการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่ก ากับดูแลสถานที่ก าจัด
ขยะ 
  ตามกฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการก าจัด
ขยะซึ่งสามารถมอบหมายให้หน่วยงานราชการหรือเอกชนด าเนินการแทนได้ โดยกฎหมายไม่ได้
ก าหนดให้องค์กรใดท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลในเรื่องการก าจัดขยะโดยเฉพาะ ดังนั้น ในกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นทั้งผู้
ปฏิบัติการ (Operator) และเป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) ในตัวเอง แต่หากในกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้หน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการก าจัดขยะแทน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) อย่างเดียว ซึ่งไม่ว่าในรูปแบบใดการ
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นผู ้ก  ากับดูแลย่อมท าให้ระบบการก ากับดูแลไม่มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นทั้งผู้ปฏิบัติการ (Operator) และเป็นผู้ก ากับ
ดูแล (Regulator) ก็ย่อมเล็งเห็นได้ว่าการก ากับดูแลอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะให้ผู้
ปฏิบัติก ากับควบคุมการกระท าของตนเองซ่ึงเป็นการขัดกันทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน 
  ส่วนในกรณีทีท่้องถิ่นมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก ากับดูแล แม้จะดูเหมือนเป็นการวางระบบที่ดี แต่ในทางปฏิบัติก็ยังคงมี
ปัญหาอยู่ กล่าวคือ ตามกฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการก าจัดขยะมูล
ฝอยในพ้ืนที่ของตัวเอง หากในกรณีที่สถานที่ก าจัดขยะของเอกชนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมจนไม่อาจแก้ไข
ได้ โดยหลักทั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ย่อมต้องออกค าสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะนั้น แต่หาก
พิจารณาลงลึกไปจะพบว่ากรณีการขัดกันทางผลประโยชน์ กล่าวคือ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกค าสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะไปแล้ว ก็จะท าให้ขาดสถานที่ก าจัดขยะส าหรับท้องถิ่นแห่งนั้น และ
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาสถานที่ก าจัดขยะอื่นมาทดแทนไม่ได้ ย่อมส่งผลท าให้เกิดขยะ
ตกค้างในพื้นที่ และหากขยะตกค้างมีปริมาณมากขึ้น ก็อาจท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
กลายเป็นผู้ที่ละเลยต่อหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องกระท า และมีความสุ่มเสี่ยงที่นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ออกค าสั่งจะต้องมีความรับผิดตามกฎหมายจากการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
การจัดการให้มีการก าจัดขยะมูลฝอยได้ ค าสั่งให้ปิดบ่อขยะที่เป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจึงเป็น
ค าสั่งที่เป็นผลร้ายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ระบบเช่นนี้จึงเป็นการระบบทีม่ีปัญหาการขัดกัน
ทางผลประโยชน์หรือปัญหาจริยธรรมวิบัติ (Moral Hazard) และด้วยเหตุนี้เองที่ท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงไม่ค่อยออกค าสั่งให้ปิดบ่อขยะที่แม้จะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมาก แต่จะออกค าสั่งให้
ท าการแก้ไขปรับปรุงโดยไม่ต้องปิดบ่อขยะแทน 
  ในประเด็นนี้ หากพิจารณากับระบบและกลไกของประเทศญี่ปุ่นจะพบว่ามีการวางระบบ
และกลไกที่สอดคล้องเหมาะสมกว่าของประเทศไทย กล่าวคือ กรณีของประเทศญี่ปุ่นที่จะแบ่งแยก
หน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยให้เทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติการ ส่วนผู้ว่าการจังหวัด (Governor) เป็นผู้ก ากับ
ดูแล โดยเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้ด าเนินกิจการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และเป็นผู้มีอ านาจก ากับดูแล
การด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะ ดังนั้น หากสถานที่ก าจัดขยะมีปัญหา ผู้ว่าการจังหวัดจะเป็นผู้
วินิจฉัยสั่งการออกค าสั่งให้ปิดสถานที่ก าจัดขยะ ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการออกค าสั่งไปแล้วเป็น
หน้าที่ของเทศบาลที่จะด าเนินการต่อไป 
  4.1.1.2 ปัญหาการขาดกลไกการติดตามตรวจสอบการด าเนินการ 
  การด าเนินการก าจัดขยะนั้นเป็นกิจการที่อาจสร้างปัญหามลพิษได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การขนขยะมาก าจัด การน าขยะเข้ากรรมวิธีก าจัด หรือการด าเนินการเกี่ยวกับขยะอื่น ๆ ดังนั้น 
โดยทั่วไปแล้วจึงกิจการก าจัดขยะนี้จึงต้องเป็นกิจการที่มีการติดตามตรวจสอบ (Monitor) อย่าง
สม ่าเสมอและต่อเนื่อง เช่น การตรวจสอบขยะที่น าเข้ามาก าจัดว่าเป็นขยะประเภทที่สอดคล้องกับ
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สถานที่ก าจัดหรือไม่ หรือการตรวจสอบว่าสถานที่ก าจัดขยะแห่งนี้รับขยะมาก าจัดเป็นปริมาณเทา่ใด 
เกินก าลังหรือศักยภาพของสถานทีก าจัดขยะนั้นหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาจากระบบและกลไก
ของไทยแล้วจะพบว่ากฎหมายไม่ได้ก าหนดกลไกหรือระบบในการตรวจสอบการด าเนินงานไว้อย่าง
ชัดเจน ดังนั้น การมีระบบการติดตามตรวจสอบที่ดีจะขึ้นอยู่กว่าความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่จะเล็งเห็นความส าคัญของกลไกนี้หรือไม่  
  หากพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบและกลไกของการก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะใน
ต่างประเทศ เช่น ของสหภาพยุโรปจะพบว่ากฎหมายได้จัดวางกลไกในการก ากับดูแลการด าเนินการ
ของสถานที่ก าจัดขยะไว้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ก่อนการเริ่มเปิดด าเนินการ กลไกการก ากับดูแลใน
ระหว่างด าเนินการ และกลไกการก ากับดูแลหลังจากปิดบ่อขยะไปแล้ว  เช่น การตรวจสอบขยะที่
น ามาก าจัด การตรวจสอบแหล่งน ้าหรือการตรวจสอบว่าสถานที่ก าจัดขยะมีการปล่อยให้มีการ
ปนเปื้อนมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
  การขาดไปซึ ่งกลไกในการติดตามตรวจสอบนี้เองที่ท าให้กว่าที ่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะทราบว่าสถานที่ก าจัดขยะนั้นก่อให้เกิดปัญหามลพิษก็ต้องเป็นกรณีที่ปัญหานั้นสร้างความ
เดือดร้อนให้ประชาชนอย่างมากแล้ว หรือปัญหานั้นลุกลามใหญ่โตเกินกว่าจะปรับปรุงแก้ไขได้ทันเสีย
แล้ว 
  4.1.1.3 ปัญหาการทับซ้อนกันทางอ านาจขององค์กรที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 
  ในระบบกฎหมายไทย นอกจากจะก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
ในการก าจัดขยะมูลฝอยแล้ว ก็ยังมีกฎหมายอื ่นที ่มีขอบเขตอ านาจเหนือกรณีการสร้างปัญหา
สิ่งแวดล้อมของสถานที่ก าจัดขยะได้ เช่น หน่วยงานทางด้านสิ ่งแวดล้อม ทั้งกรมควบคุมมลพิษ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค หรือส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่มีอ านาจหน้าที่
ในการควบคุมมลพิษในพื้นที ่ต่าง ๆ ในประเทศตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 หรือหน่วยราชการในส่วนภูมิภาค เช่น จังหวัดหรืออ าเภอที่มีอ านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 หรือ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นต้น รวม
ไปถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมจังหวัดที่มีอ านาจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 ในกรณีที่สถานที่ก าจัดขยะนั้นจดทะเบียนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายฉบับดังกล่าว 
  จากกรณีศึกษาพบว่ามีปัญหาการทับซ้อนของอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น หน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปแล้ว การตรวจสอบ
ผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมม ักจะกระท  าโดยหน ่วยงานทางด ้านส ิ ่ งแวดล ้อม ท ั ้ งส  าน ักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ซึ่งหากตรวจสอบพบว่า
สถานที่ก าจัดขยะนั้นก่อให้เกิดปัญหามลพิษจริง ส านักงานสิ่งแวดล้อมดังกล่ าวในฐานะเจ้าพนักงาน
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ควบคุมมลพิษมีอ านาจโดยตรงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการออก
ค าสั ่งแก่เจ้าของหรือผู ้ก่อให้เกิดมลพิษในการด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ในทางข้อเท็จจริง 
หน่วยงานทางสิ่งแวดล้อมมักจะท าหนังสือแนะน าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการใช้อ านาจ
ของตนเองในการจัดการกับปัญหามลพิษดังกล่าว จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที ่ในหน่วยงาน
สิ่งแวดล้อมพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มองว่าตนเองมีอ านาจหน้าที่โดยตรงในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งหน่วยงาน
สิ่งแวดล้อมจะวางบทบาทตัวเองเป็นเพียงผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และตรวจสอบในทางเทคนิคเท่านั้น 
ไม่ได้เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) นอกจากนี้ ยังเห็นว่าการใช้อ านาจสั่งปิดบ่อขยะนั้นจะมีประเด็น
ปัญหาเชิงการบริหารจัดการที่หน่วยงานทางสิ่งแวดล้อมไม่ได้ต้องรับผิดชอบแก้ไข ดังนั้น ควรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่สถานที่ก าจัดขยะที่เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่โดยตรงและ
ต้องแก้ไขปัญหาหลังการปิดบ่อขยะเป็นผู้ตัดสินใจจะเหมาะสมกว่า  
  ปัญหาในท านองนี้เกิดขึ้นเช่นกันในกรณีที่สถานที่ก าจัดขยะที่มีปัญหานั้นจดทะเบียนเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งในกรณีนี้ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อมจะ
มองว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมจังหวัดในการด าเนินการ 
ดังนั้นจึงต้องให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้ตัดสินใจ 

 ในประเด็นนี ้ ในด้านหนึ่งย่อมเป็นเรื ่องดีที ่หน่วยงานราชการต่าง ๆ พยายามที่จะ
หลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งในอ านาจหน้าที่กล่าวคือให้มีองค์กรเดียวในการตัดสินใจใช้อ านาจอัน
เป็นการสร้างความเป็นเอกภาพในอ านาจรัฐ และลดความสับสนของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่
อย่างไรก็ดี การด าเนินการเช่นนี้มีข้อเสียเช่นเดียวกัน กล่าวคือ การให้หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงาน
ทางสิ ่งแวดล้อมเป็นผู ้ใช้อ านาจ หน่วยงานเหล่านั ้นจะไม่ได้พิจารณาจากปัญหาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมแต่เพียงประการเดียว แต่จะพิจารณาในประเด็นการบริหารจัดการขยะด้วย เช่น หากปิด
บ่อขยะไปแล้ว ขยะที่ก าลังจะเข้ามาในวันต่อไปจะจัดการอย่างไร ซึ่งหากไม่ สามารถหาทางออกได้ 
หน่วยงานนี้ก็มักจะให้สถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการไม่ถูกต้องประกอบกิจการต่อไป ซึ่งหมายความว่า 
สิ ่งแวดล้อมกับสุขภาพของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ก าจัดขยะจะต้องจ าทนต่อ
สภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษต่อไปอย่างไม่เป็นธรรมต่อไป 
  4.1.1.4 ปัญหาการขาดกลไกสนับสนุนการจัดท าสถานที ่ก าจัดขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การก่อตั้งและด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะมีต้นทุนสูง มีความยุ่งยากทางเทคนิคในการ
ด าเนินการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการขาดแคลนทั้งงบประมาณ 
บุคลากรและความรู้ทางเทคนิคในการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและไม่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการส่วนจังหวัดท าหน้าที่ให้ค าแนะน าต่อองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ไม่ได้ก าหนดให้ต้องให้ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเท่าใดนัก   
  หากเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นจะพบว่ากฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
ก าหนดไว้ชัดเจนในกฎหมายว่ารัฐบาลในส่วนกลางมีหน้าที ่จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรบ้าง เช่น การสนับสนุนงบประมาณในการก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะ หรือ
การก่อตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะกลางให้เข้าไปท าหน้าที่แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดการขยะได้ได้ด้วยตัวเอง  
 
 4.1.2 ปัญหาการขาดหลักเกณฑ์ในการควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  
  
  4.1.2.1 ปัญหาความไม่ครอบคลุมการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
  ในระบบกฎหมายไทยปัจจุบัน กฎเกณฑ์ในการด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ที่มีสภาพบังคับคือกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 มีการก าหนด
กระบวนการ กฎเกณฑใ์นการควบคุมสถานที่ก าจัดขยะ แต่อย่างไรก็ดี กฎเกณฑ์ดังกล่าวยังขาดเนื้อหา
ที่เป็นสาระส าคัญไปอีกหลายส่วน เช่น หลักเกณฑ์หรือกระบวนการในการขออนุญาตก่อตั้งสถานที่
ก าจัดขยะ กฎเกณฑ์ในการควบคุมการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะ หรือกฎเกณฑ์ในการปิด
สถานที่ก าจัดขยะ รวมไปถึงไม่มีกฎหมายก าหนดไว้ต้องท ารายงานการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (EIA)1 เช่นเดียวกับ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมซึ่งไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเช่นกัน2 หากเปรียบเทียบกับกฎหมายของทั้งประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปจะ
พบว่ากฎหมายของทั้งสองแห่งนั้นครอบคลุมการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะมากกว่ากฎเกณฑ์
ของประเทศไทย การขาดกฎเกณฑ์ดังกล่าวจึงท าให้การใช้อ านาจควบคุมสถานที่ก าจัดขยะจึงไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร และไม่สามารถใช้แก้ไขปัญหากรณีที่สถานที่ก าจัดขยะนั้นก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้ 
  4.1.2.2 ปัญหาความกระจัดกระจายของกฎเกณฑ์ 
  นอกจากกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 แล้ว ในระบบ
กฎหมายไทยยังมีกฎเกณฑ์อีกจ านวนมากที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ทั้งที่ตรา
โดยกระทรวงสาธารณสุข เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่
ควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 หรือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง 

 
1 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.244/2553 
2 ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง ที่ 601/2547 
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ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื ่อป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. 2560 หรือ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งส าหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560 และตราโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เช่น 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เร ื ่อง ก าหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็น
แหล่งก าเนิดผลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ฉบับลงวันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2553 หรือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเฝามูลฝอย ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553  
หรือตราโดยกรมควบคุมมลพิษ เช่น ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคัดเลือก
รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรม
ควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  การที่มีกฎเกณฑ์จ านวนมากและออกโดยหน่วยงานหลายแห่ง และเนื้อหาของกฎเกณฑ์
ดังกล่าวหลายฉบับทับซ้อนกัน และในบางเรื ่องนั ้นขัดแย้งกันเองสร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างมาก เนื่องจากไม่แน่ใจว่าตนเองจะต้องใช้กฎหมายฉบับใดในการปฏิบัติหน้าที่3  
  4.1.2.3 ปัญหาล าดับชั้นทางกฎหมายของกฎเกณฑ์ 
  ประเด็นต่อเนื่องจากประเด็นที่แล้ว คือการที่กฎเกณฑ์ในการควบคุมสถานที่ก าจัดขยะ
นั้นส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของกฎหมายล าดับรองนั้นสร้างประเด็นปัญหาในทางกฎหมายในเรื่องล าดับ
ชั้นของกฎหมาย กล่าวคือ โดยหลักกฎหมายมหาชนทั่วไปแล้ว กฎหมายที่จะจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนนั้นจะต้องเป็นกฎหมายแม่บทในระดับพระราชบัญญัติ ส่วนกฎหมายล าดับรองจะท า
หน้าที่เพียงขยายความหรือก าหนดรายละเอียดทางเทคนิคของการด าเนินการเท่านั้น ส่วนสิทธิหน้าที่
ของผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายแม่บท แต่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ก าจัดขยะ
ของไทยตามที่น าเสนอในหัวข้อก่อนนั้นอยู่ในรูปแบบของกฎหมายล าดับรองซึ่งเป็นกฎหมายลูกบท
ทั้งสิ้น ซึ่งก็สร้างประเด็นปัญหาทางกฎหมายว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวจะสามารถน าไปใช้ในการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนได้หรือไม่ 
  ในประเด็นนี้ หากเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นจะพบว่ามีพระราชบัญญัติ
ว ่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและความสะอาดสาธารณะ (Waste Management and 
Public Cleansing Law) เป็นกฎหมายแม่บท และมีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานวิศวกรรมในการ
บ ารุงรักษาสถานที่สุดท้ายในการก าจัดขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม (Ministerial Ordinance 
Determining Engineering Standards Pertain to Final Disposal Site for Municipal Solid 

 
3 ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์, วิกฤตกฎหมายกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน. วารสาร

นิติสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2564), หน้า 138-161. 
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Waste and Final Disposal Site for Industrial Wastes) ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและความสะอาดสาธารณะ (Regulations of Waste Management And 
Public Cleansing Law, Ordinance No. 35 of Ministry of Health and Welfare of 1971) และ
มติคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและความสะอาดสาธารณะ 
(Cabinet Order of Waste Management and Public Cleansing Law) เป็นกฎหมายลูกบท ซึ่ง
เนื้อหาในกฎหมายแม่บทจะเป็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนเนื้อหาในกฎหมายลูกบท
จะเป็นเรื่องทางเทคนิคเท่านั้น  
  ดังนั้น ในประเด็นนี้ควรจะมีการทบทวนเนื้อหาของกฎหมายและปรับปรุงเนื้อหาของ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายลูกบทให้สอดคล้องกับหลักการของกฎหมายด้วย 
 
 4.1.3 ปัญหากระบวนการตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าความผิด  
    
   4.1.3.1 ปัญหาศักยภาพขององค์กรที่มีอ านาจตรวจสอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   ปัญหาศักยภาพขององค์กรที่มีอ านาจตรวจสอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นปัญหาใน
เรื่องความสามารถและความพร้อมของหน่วยงานที่มีอ านาจในการตรวจสอบและสั่งปิดสถานที่ก าจัด
ขยะ ในกรณีที่เป็นบ่อขยะของเอกชน องค์กรหลักที่มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งปิดบ่อขยะคือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในการสั่งปิดบ่อขยะด้วยเหตุผลว่ามีการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นั้นจ าต้องมีการตรวจโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และใช้ห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบ แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีห้องปฏิบัติการดังกล่าว อีกทั้งขาดแคลนบุคลากรที่สามารถตรวจสอบผล
ในทางวิทยาศาสตร์ได้ ดังนั ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจึงจ าต้องร้องขอให้หน่วยงานทาง
สิ่งแวดล้อมเข้ามาด าเนินการตรวจสอบ แม้ในแง่หนึ่งการต้องให้หน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อมท า
หน้าที่ตรวจสอบผลในทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นการถ่วงดุลอ านาจประการหนึ่ง แต่กรณีเช่นนี้ท าให้
กระบวนการสั ่งปิดบ่อขยะที่มีปัญหาล่าช้าออกไปอีก เนื ่องจากมีกระบวนการตั ้งเรื ่องขอความ
อนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานทางสิ่งแวดล้อม การลงพ้ืนที่ตรวจสอบ การจัดท าผลการตรวจสอบ การท า
รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ยิ่งไปกว่านั้น ในบางพ้ืนที่ แม้เป็นหน่วยงานสิ่งแวดล้อมใน
จังหวัดเองก็ไม่ได้ห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบ จึงต้องร้องขอจากจังหวัดอื่นให้มาด าเนินการ
ตรวจสอบแทน เช่น กรณีบ่อขยะแม่จันที่ต้องรองขอให้ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างและน าไปทดสอบในห้องปฏิบัติการที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท าให้กระบวนการ
ปิดบบ่อขยะล่าช้าไปอีก ประเด็นนี้ก็เป็นปัญหาอีกประการหนึ่งของการควบคุมสถานที่ก าจัดขยะที่มี
ประสิทธิภาพ 
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   4.1.3.2 ปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานที่มีอ านาจหน้าที่ 
  ปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานที่มีอ านาจหน้าที่ เป็นผลสืบเนื่องจากการขาด
กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมในการควบคุมการประกอบกิจการของสถานที่ก าจัดขยะ ท าให้เมื่อเกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจให้สถานที่
ดังกล่าวด าเนินกิจการต่อไปได้เพียงการก าหนดเงื่อนไขให้แก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานเท่านั้น ซึ่งจาก
กรณีศึกษาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่มักใช้ดุลพินิจไปในทางที่เอื ้อประโยชน์ต่อบ่อขยะ
มากกว่าการแก้ไขปัญหามลพิษให้กับประชาชน เช่น อนุญาตให้สถานที่ก าจัดขยะที่มีปัญหายัง
ประกอบกิจการต่อไปได้โดยการก าหนดให้แก้ไขปรับปรุงส่วนที่เป็นปัญหา  
   4.1.3.3 ปัญหาการลงโทษผู้กระท าความผิด 
  จากการศึกษากรณีศึกษาพบว่าแม้สถานที่ก าจัดขยะจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษอย่างมาก 
แต่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการเกิดขึ้นของมลพิษของสถานที่ก าจัดขยะนั้น เช่น เจ้าของสถานที่ก าจัดขยะ 
กลับไม่พบว่ามีการด าเนินคดีอาญาทางกฎหมายเท่าใดนัก อีกทั้งบทลงโทษแก่ผู ้เกี่ยวข้องกับการ
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมยังค่อนข้างเบา เช่น โทษส าหรับการประกอบกิจการรับก าจัดขยะโดยไม่
รับอนุญาตมีโทษเพียงการจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ4 เป็น
ต้น  
 
 4.1.4 ปัญหาความยุ่งยากในเชิงการบริหารจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสั่งปิด 
 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกรณีการด าเนินการปิดบ่อขยะแม่แรม ที่ต าบลแม่
แรม อ าเภอแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่ และจากการศึกษากรณีศึกษาอื่น ๆ พบว่าในการสั่งปิดบ่อขยะ
นั้น ไม่ได้ง่ายดายเพียงแค่สั่งปิดบ่อขยะแล้วปัญหาทุกอย่างจะยุติลง แต่เป็นไปในทางตรงข้าม การปิด
บ่อขยะแต่ละแห่งจะสร้างปัญหาในเชิงการบริหารจัดการที่ผู ้มีอ านาจในการสั่งปิดบ่อขยะจะต้อง
ค านึงถึง ดังนี้  
  4.1.4.1 ปัญหาการจัดการกับขยะมูลฝอยหลังการปิดสถานที่ก าจัด 
  ปัญหาการจัดการกับขยะมูลฝอยหลังการปิดสถานที่ก าจัดนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีค าสั่งให้ปิด
สถานที่ก าจัดขยะไปแล้วก็จะส่งผลท าให้ในพ้ืนที่นั้นจะไม่สามารถก าจัดขยะได้อีกต่อไป จะต้องส่งขยะ
ไปก าจัดในสถานที่อื่น ซึ่งหากไม่ได้มีการเตรียมการหรือวางแผนว่าหลังการปิดสถานที่ก าจัดขยะ จะ
ด าเนินการอย่างไรกับขยะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ย่อมสร้างปัญหาการไม่สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ 
นอกจากนี้ จากข้อเท็จจริงในประเทศไทย สถานที่ก าจัดขยะไม่ได้มีมาก และในบางพื้นที่อาจอยู่ใน

 
4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, มาตรา 71. 
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พ้ืนที่ห่างไกล การส่งขยะออกไปก าจัดในสถานที่ที่ห่างไกลย่อมเป็นการเพ่ิมต้นทุนในการก าจัดขยะนั้น
ดังนั้น การสั่งปิดบ่อขยะแห่งหนึ่งจึงสร้างปัญหาอีกประการหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
  จากกรณีศึกษาบ่อขยะแม่แรมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเคยมีการสั่งปิดบ่อขยะไปแล้ว แต่
ก็ต้องให้กลับมาเปิดด าเนินการใหม่ เพราะการปิดบ่อขยะท าให้ พื้นที่ของอ าเภอแม่ริมขาดสถานที่
ก าจัดขยะไปโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่น าขยะมาก าจัดที่บ่อขยะแม่แรมไม่ทันตั้งตัว ไม่ได้
เตรียมการส าหรับกรณีดังกล่าวนี้ไว้ จึงท าให้เกิดการกดดันให้มีการเปิดบ่อขยะแม่แรมขึ้นมาใหม่ทั้ง ๆ 
ที่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่อย่างไร และหากพิจารณาจากกรณีศึกษาอื่นจะพบว่ากรณีที่
สามารถปิดบ่อขยะได้ส าเร็จโดยไม่ต้องไปฟ้องศาลจะเป็นกรณีที่สามารถหาสถานที่ก าจัดขยะทดแทน
ได้ทันที ทั้งบ่อขยะที่พิษณุโลก หรือบ่อขยะที่กาญจนบุรี เป็นต้น 
  ในประเด็นนี ้ หากเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศพบว่าในกฎหมายจะมีการ
ก าหนดให้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าส าหรับการปิดสถานที ่ก าจัดขยะ เช่น ประเทศญี่ปุ ่นจะ
ก าหนดให้มีการวางแผนไว้ตั้งแต่การยื่นขอใบอนุญาตก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะว่าหากมีกรณีฉุกเฉินหรือ
มีการปิดสถานที่ก าจัดขยะแล้วจะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งอาจจะมีการเตรียมการไว้ก่อน
ล่วงหน้าว่าหากมีเหตุการณ์ที่จ าเป็นต้องปิดสถานที่ก าจัดขยะจริง ๆ จะน าขยะไปก าจัดสถานที่ใดหรือ
วิธีการใดแทนก็จะท าให้ปัญหานี้หมดไปหรือบรรเทาเบาบางไปได้ และการปิดสถานที่ก าจัดขยะที่สร้าง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว 
  4.1.4.2 ปัญหาการฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะที่มีปัญหามลพิษ 
  ปัญหาการฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะที่มีปัญหามลพิษ อาจแบ่งเป็นสองประเด็นปัญหาย่อย 
ๆ ได้แก่ ปัญหาแรก เป็นปัญหางบประมาณในการฟื ้นฟูพื ้นที ่สถานที ่ก  าจ ัดขยะหรือฟื ้นฟู
สภาพแวดล้อม ซึ่งในกรณีที่เป็นบ่อขยะของเอกชน โดยหลักการแล้ว เอกชนเจ้าของบ่อขยะต้อง
รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ดี ในทางข้อเท็จจริง เมื่อเอกชนถูกสั่งปิดบ่อขยะไปแล้วก็มักจะไม่ด าเนินการ
ใด ๆ ต่อไป รวมถึงการฟื้นฟู เพราะเอกชนจะไม่ได้มีรายได้จากการถูกสั่งปิดบ่อขยะ ดังกรณีศึกษาบ่อ
ขยะแม่จันที่เอกชนขาดรายได้จากการถูกสั่งปิด จึงไม่ได้ด าเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม  ดังนั้น ใน
หลายพื้นท่ีจึงใช้วิธีการออกค าสั่งให้เอกชนด าเนินการปรับปรุงแก้ไขมากกว่าการสั่งปิดบ่อขยะในทันที  
  เมื่อเอกชนไม่มีความสามารถฟ้ืนฟูพ้ืนที่ได้ ภาระหน้าที่จึงตกอยู่กับส่วนราชการที่ต้องเข้า
ไปด าเนินการฟื้นฟูเอง ซึ่งแม้ในทางกฎหมาย ส่วนราชการจะสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเอกชน
เจ้าของสถานที่ได้ แต่ในทางปฏิบัติก็จะต้องมีการฟ้องร้องคดีกันซึ ่งใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้
ค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น ดังนั้น ในการด าเนินการส่วนราชการจึงต้องใช้งบประมาณของตนเองในการ
จัดการ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่มี ท าให้เมื่อสั่งปิดบ่อขยะไปแล้ว สิ่งที่ท าได้คือการปิดบ่อขยะไว้เฉยๆ 
ไม่ได้มีกระบวนการบ าบัดฟื้นฟูพื้นที่เท่าใดนัก ซึ่งส่งผลเสียต่อมา ปัญหาสิ่งแวดล้อมก้ไม่ได้ถูกแก้ไข
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อย่างมีประสิทธิภาพ และสูญเสียพื้นที่บ่อขยะไปอย่างน่าเสียดายทั้ง ๆ ที่ หากมีกระบวนการฟื้นฟูที่ดี 
บ่อขยะดังกล่าวอาจกลับมาด าเนินการเป็นสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกต้องได้  
  ในประเด็นปัญหานี้ หากพิจารณาจากทั้งกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป
จะเห็นได้ว่ามีข้อก าหนดภาระหน้าที่ให้เอกชนที่ขออนุญาตจะต้องมีหลักประกันที่เพียงพอในการ
ด าเนินกิจการบ่อขยะซึ่งจะต้องมีเพียงพอไปจนถึงขั้นตอนหลังปิดบ่อขยะไปแล้วด้วย  อีกทั้งส าหรับ
ประเทศญี่ปุ่น ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลส่วนกลางที่จะต้องสนับสนุนงบประมาณเข้าช่วยเหลือ
ในกรณีเช่นนี้ด้วย 
  ปัญหาประการที่สอง คือปัญหาการขาดกฎเกณฑ์ในการฟ้ืนฟูบ่อขยะ กล่าวคือ การฟ้ืนฟู
สถานที่ฝังกลบขยะ (Site Rehabilitation) มีวัตถุประสงค์ในการยืดอายุการใช้งานของพื้นที่ฝังกลบ
ขยะ เพื่อคัดแยกวัสดุที่สามารถน าไปรีไซเคิลได้ เพื่อท าให้พื้นที่ส าหรับการฝังกลบขยะกลับคืนมา ซึ่ง
อาจแยกได้เป็น 2 วิธี ได้แก่ การฟ้ืนฟูพ้ืนที่เพ่ือน าขยะไปใช้ประโยชน์ (Landfill Mining) โดยเป็นการ
รื้อกองขยะเพื่อน าขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ไปใช้ประโยชน์ เช่น การน าขยะที่รีไซเคิลได้ไปด าเนินการ 
หรือการน าขยะไปขาย หรือไปท าเป็นวัสดุปรับปรุงดิน เป็นต้น และ การฟื้นฟูเพื่อน าพื้นที่ฝังกลบ
กลับมาใช้ประโยชน์ (Landfill Rehabilitation) เป็นการยืดอายุการใช้งานพ้ืนที่ฝังกลบ แต่อย่างไรก็ดี 
การฟื้นฟูสถานที่ฝังกลบขยะนั้นมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เช่น 
ปัญหาน ้าเสีย ปัญหาฝุ่น หรือปัญหากลิ่นเหม็น ดังนั้น การด าเนินการจึงต้องมีการส ารวจ ศึกษาออ
แบบ ก าหนดวิธีการท างาน วางแผนปฏิบัติการรวมถึงมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน การ
ฟื้นฟูสถานที่ฝังกลบขยะ5 แต่อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน ประเทศไทยก็ยังไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบใน
การรองรับการฟ้ืนฟูสถานที่ฝังกลบขยะเลย 
  
 4.1.5 ปัญหาอื่น ๆ ท่ีส่งผลต่อการควบคุมสถานที่ก าจัดขยะ 
 
   4.1.5.1 ปัญหาการก าหนดหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีหน้าที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย 
   ตามกฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับมีหน้าที่ในการก าจัดขยะมูล
ฝอย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการด าเนินการก าจัดขยะคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด

 
5 พ ี ร ี ย ุ ต ม ์  ว ร ร ณ พ ฤ ก ษ ์ ,  ร ื ้ อ ก อ ง ข ย ะ / ร ื ้ อ บ ่ อ ข ย ะ ,  ม ต ิ ช น อ อ น ไ ล น์ , 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_725425, สืบค้นล่าสุดวันที ่ 2 มกราคม 
2565. 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_725425,%20สืบค้น
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ใหญ่ที่มีงบประมาณและมีบุคลาการจ านวนมากที่ด าเนินการจัดท าหรือว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ
ก าจัดขยะเองได้ ส่วนขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีปัญหาทั้งในเรื ่องการขาดแคลนงบประมาณ 
บุคลากร ความรู้ทางเทคนิค อีกทั้งปริมาณขยะมูลฝอยที่จะน าก าจัดยังมีไม่มากเพียงพอที่เอกชนจะ
เข้ามารับจ้างก าจัด เมื ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีความพร้อมในการก าจัดขยะเองแต่
กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ในการก าจัดขยะจึงต้องด าเนินการก าจัดขยะด้วยวิธีการที่สะดวกและ
ประหยัดทีสุ่ด แต่อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การขนขยะไปเทกองให้ในสถานที่
ที ่ห่างไกลผู ้คน หรือน าขยะไปทิ้งในบ่อที ่ถูกขุดหน้าดินไปขายโดยไม่มีการด าเนินการตามหลัก
สุขาภิบาลส าหรับท าบ่อฝังกลบขยะ หรือการใช้เตาเผาขยะที่ไม่มีระบบการกรองมลพิษ เป็นต้น ผลที่
ตามมาคือสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการไม่ถูกต้องจึงเกิดขึ้นอย่างมากมายในประเทศไทย ดังนั้น การ
แก้ไขปัญหาสถานที่ก าจัดขยะจึงควรพิจารณาที่ต้นเหตุของปัญหาในเรื่องนี้ด้วย โดยอาจจะท าการ
ก าหนดหน้าที่เสียใหม่ เช่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เท่านั้นที่มีหน้าที่ในการ
ก าจัดขยะ หรือก าหนดให้รัฐบาลส่วนกลางมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือในเรื่องการก าจัดขยะ หรือก่อตั้ง
หน่วยงานให้ท าหน้าที่ช่วยเหลือท้องถิ่นในเรื่องการจัดการขยะโดยเฉพาะในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่สามารถก าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะเองได้ เป็นต้น 
   4.1.5.2 ปัญหาการไม่มีระบบการคัดแยกขยะ 
  จากกรณีศึกษาของสถานที่ก าจัดขยะที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมพบว่ามีปัญหาเหมือนกันคือ
ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะและปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน ้าต่าง ๆ ซึ่งทั้งสองกรณีสาเหตุ
ส าคัญคือในประเทศไทยยังไม่มีระบบการคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ปัญหากลิ่นเหม็นส่วน
ใหญ่จะเกิดจากขยะที่น าฝังกลบไม่ได้แยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไป ส่วนปัญหาการปนเปื้อน
โลหะหนักในแหล่งน ้าก็มาจากการไม่คัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปที่จะน ามาฝังกลบนั่นเอง 
ดังนั้น ปัญหานี้เป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะได้รับการแก้ไขไปพร้อมกับการแก้ไขปรับปรุงระบบการ
ควบคุมดแูลสถานที่ก าจัดขยะด้วย 
 
4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง 
 
 ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะน าเสนอข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
แก้ไขปัญหาการจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้ (4.2.1) ข้อเสนอแนะ
แนวทางการจัดการสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ (4.2.2) ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง  
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 4.2.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  การก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะต้องด าเนินการในสถานที่ที่ถูกจัดเตรียมไว้
ส าหรับการก าจัดขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันตามแต่ละประเภท เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษากรณีศึกษา
ของสถานที่ก าจัดขยะที่ใช้วิธีการฝังกลบ ในข้อแสนอแนะแนวการก าจัดขยะที่ถูกต้องจึงขอเสนอ
แนวทางในการจัดการสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งอาจแยกพิจารณาได้เป็น 3 ช่วง 
ได้แก่ (4.2.1.1) แนวทางก่อนการก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะ (4.2.1.2) แนวทางการด าเนินการของสถาน
ทีก ่าจัดขยะ และ (4.2.1.3) แนวทางการปิดสถานที่ก าจัดขยะ 
   4.2.1.1 แนวทางก่อนการก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะ 
  การก าจัดขยะมูลฝอยโดยระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเป็นกระบวนการที่
สามารถสร้างมลพิษหรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในทุกขั้นตอน ดังนั้น การก่อตั้งสถานที่ฝัง
กลบขยะมูลฝอยจึงจ าต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างเพื่อท าให้มั่นใจได้ว่า
สถานที่ฝังกลบขยะนี้จะสามารถก าจัดขยะได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต ซึ่ง
แนวทางที่ถูกต้องจึงต้องใช้ “ระบบการขออนุญาต” ในก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะซึ่งทั้งกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโปรก็ใช้ระบบนี้ โดยการขออนุญาตจะต้องขออนุญาตต่อหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ก าจัดขยะที่เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของก็ตาม โดยผู้มีอ านาจในการ
ออกใบอนุญาตจะต้องไม่ใช่หน่วยงานของรัฐที ่มีอ านาจหน้าที ่ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยตรง
เนื่องจากจะท าให้เกิดปัญหาการขัดกันทางผลประโยชน์ได้ ส าหรับระบบกฎหมายไทยที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนงท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจึงไม่
ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตให้มีการก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
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ชุมชน แต่ควรจะเป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการ
ป้องกันมลพิษ เช่น กรมควบคุมมลพิษ เป็นองค์กรที่มีอ านาจในการอนุญาตให้มีการก่อตั้งสถานที่
ก าจัดขยะได้ โดยในกรณีที่เป็นเอกชนเป็นผู้ขออนุญาตอาจก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นผู้รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ด้วยก็ได้ 
  ในการพิจารณาค าขออนุญาต ผู้มีอ านาจจะต้องท าการตรวจสอบค าขออย่างน้อย 5 
ประการ ดังนี้ 
  ประการแรก การตรวจสอบสถานที่ตั้งและโครงสร้างระบบการก าจัดขยะมูลฝอยว่าได้
ด าเนินการตามหลักวิชาการหรือไม่ เช่น สถานที่ตั้งจะต้องอยู่ห่างไกลจากชุมชน มีอาณาบริเวณที่เป็น
พื้นที่เว้นระยะจากพื้นที่รอบนอก (Buffer Land) ไม่อยู่ใกล้แหล่งน ้าธรรมชาติ เป็นต้น รวมไปถึงการ
ตรวจสอบการก่อตั้งระบบก าจัดขยะด้วย เช่น หากใช้ระบบก าจัดขยะแบบฝังกลบจะต้องมีการปู
ผ้ายางรองพ้ืนก่อน และมีระบบการระบายแก๊สที่เกิดจากกระบวนการฝังกลบขยะด้วย เป็นต้น 
  ประการที่สอง การตรวจสอบคุณสมบัติและศักยภาพของผู้ขออนุญาตว่าจะสามารถ
ด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะไปได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงการฟื้นฟูและบ ารุงรักษาพื้นที่หลังการปิด
สถานที่ก าจัดขยะไปแล้วหรือไม่ ในการตรวจสอบนี้ อาจมีการก าหนดให้ผู้ยื่นขออนุญาตให้วางเงิน
ประกันหรือให้มีหลักประกัน เช่น หนังสือรับประกันโดยธนาคาร (Bank Guarantee) ว่าผู้ยื ่นขอ
อนุญาตจะมีเงินทุนเพียงพอที่จะบริหารจัดการสถานที่ก าจัดขยะได้ไปจนหลังจากปิดสถานที่ก าจัดขยะ
ไปแล้ว รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในกรณีที่สถานที่ก าจัดขยะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 
  ประการที่สาม การตรวจสอบแผนการด าเนินงาน โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องวางแผนการ
ด าเนินงานว่าสถานที่ก าจัดขยะแห่งนี้จะรับก าจัดขยะได้ปริมาณเท่าใด รับก าจัดขยะที่มาจากแหล่งใด 
ก าจัดขยะประเภทใดได้บ้าง เป็นต้น แผนการบ ารุงรักษาว่าจะมีการบ ารุงรักษาสถานที่ด้วยวิธีการใด 
ระยะเวลาเท่าใด รวมถึงการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นประจ า แผนการด าเนินการหลัง
การปิดสถานที่ก าจัดขยะว่าจะด าเนินการอย่างไร ไปจนถึงเมื่อใด และแผนด าเนินการกรณีมีเหตุ
ฉุกเฉินว่าหากมีเหตุที่ท าให้สถานที่ก าจัดขยะนั้นไม่สามารถรับก าจัดขยะได้จะจัดการขยะที่สถานที่ได้
ตกลงรับก าจัดไว้แล้วอย่างไร เป็นต้น โดยก าหนดให้ผู้ยื่นขออนุญาตจะต้องจัดท าแผนดังกล่าวให้ผู้มี
อ านาจอนุญาตตรวจสอบ โดยแผนดังกล่าวจะต้องสามารถปฏิบัติได้จริง โดยไม่สร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยแผนต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลจะใช้แผนเหล่านี้ในการติดตามตรวจสอบ
ว่าสถานที่ก าจัดขยะแห่งนี้ด าเนินการตามที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ หากไม่ได้เป็นไปตามแผน องค์กรที่มี
อ านาจก ากับดูแลก็จะต้องด าเนินกระบวนการบังคับต่อสถานทีก าจัดขยะแห่งนี้ต่อไป 
  ประการที ่ส ี ่  การตรวจสอบรายงานผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม โดยจะต้องก าหนดให้ผู้ที่จะยื่นขออนุญาตจะต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของ
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ประชาชนและสิ่งแวดล้อมก่อน และส่งรายงานผลการศึกษาให้ผู้มีอ านาจอนุญาตท าการตรวจสอบว่า
สถานที่ก าจัดขยะท่ีขออนุญาตนี้ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด 
  ประการที่ห้า การตรวจสอบการมีส่วนร่วมของประชาชนและความเห็นชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ เนื่องจากสถานทีก าจัดขยะจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่
อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงไม่มากก็น้อย ดังนั้น การก่อตั้งสถานทีก าจัดขยะจึงควรต้องให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นเอกชนเป็นผู้ยื่นค าขอ 
จะต้องก าหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ปกครองพื้นที่ให้ความเห็นชอบกับการ
ก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเองอีกด้วย  
   4.2.1.2 แนวทางก ากับดูแลการด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  
  เมื่อได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการก็จะต้อง
ด าเนินกิจการตามที่ได้รับอนุญาต ซึ่งกฎหมายจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการติดตามตรวจสอบ
และก ากับดูแลการด าเนินงานสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างน้อยใน 4 ประเด็น โดยให้ผู้มีอ านาจออก
ใบอนุญาตท าหน้าที่ก ากับดูแล ดังต่อไปนี้ 
  ประการแรก ระบบการควบคุมตรวจสอบการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะ โดย
จะต้องมีการตรวจสอบขยะมูลฝอยเข้ามาก าจัด ว่าขยะที่รับมาก าจัดดังกล่าวนั้นมาจากแหล่งที่ได้ระบุ
ไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่ ซึ่งระบบนี้จะระบบที่สามารถป้องกันการน าขยะจากพ้ืนที่อ่ืนมาก าจัด
ในสถานที่ก าจัดขยะได้ อีกท้ังยังต้องตรวจสอบว่าเป็นขยะประเภทที่สถานที่ก าจัดขยะแห่งนั้นสามารถ
รับก าจัดได้หรือไม่ และมีปริมาณที่ไม่เกินกว่าปริมาณที่สถานที่ก าจัดขยะแห่งนั้นสามารถรับก าจัดได้
ต่อวัน 
  ประการที่สอง ระบบการบ ารุงรักษาสถานที่และการตรวจสอบสภาพแวดล้อมเป็น
ประจ า โดยจะต้องมีการซ่อมบ ารุงระบบการก าจัดขยะอย่างสม ่าเสมอตามระยะเวลาที่ระบุไว้ใน
แผนการบ ารุงรักษา นอกจากนี้ จะต้องมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมเป็นประจ า เช่น การตรวจ
คุณภาพในแหล่งน ้าหรือการตรวจสอบกลิ่นเหม็นในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ก าจัดขยะอยู่เป็น
ประจ าทุกเดือนหรือทุกสามเดือน รวมไปถึงตรวจสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงดว้ย 
ระบบเหล่านี้จะท าหน้าที่ประกันว่าสถานที่ก าจัดขยะนั ้น ให้มีความสามารถก าจัดขยะได้โดยไม่
ก่อให้เกิดมลพิษและปัญหาสุขภาพของประชาชน 
  ประการที่สาม ระบบจัดการขยะในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุที่ท าให้สถานที่ก าจัด
ขยะไม่สามารถรับขยะมาก าจัดได้ ซึ่งอาจจะเกิดได้ทั้งการที่สถานที่ก าจัดขยะนั้นก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษจนถูกผู้มีอ านาจสั่งปิดเป็นการชั่วคราว หรืออาจเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดภัยธรรมชาติ ก็ได้ ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดก็ตาม ผลที่ตามมาคือปัญหาขยะที่เกิดขึ้นใหม่จะไม่มีสถานที่ก าจัดและจะกลายเป็นปัญหา
ขยะตกค้างในพื้นที่ ดังนั้น จึงควรต้องมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าว่าถ้าเกิดเหตุดังกล่าวแล้วจะ
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จัดการกับขยะที่เกิดขึ้นใหม่อย่างไร จะน าไปก าจัดที่สถานที่ใดก่อนชั่วคราวหรือจะต้องจัดการอย่างไร 
โดยในกรณีเช่นนี้ กฎหมายจะต้องก าหนดให้ผู้มีอ านาจก ากับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มี หน้าที่
เกี่ยวข้องอาจเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ทั้งการช่วยเหลือทางการเงินหรือความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ 
ก็ได้ 
  ประการที่สี ่ ระบบติดตามตรวจสอบและก ากับดูแลโดยผู้มีอ านาจก ากับดูแล  โดย
จะต้องก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจะต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้มีอ านาจก ากับดูแลเป็นประจ าทุกเดือน ทั้งรายงานขยะที่น ามาก าจัดและผลการ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อม ในการนี้ หน่วยงานผู้มีอ านาจก ากับดูแลจะต้องท าการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะอย่างสม ่าเสมอ โดยอาจจะเป็นการตรวจสอบรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน หรือการเข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ก าจัดขยะเป็นตามช่วงเวลา และการเข้า
ตรวจสอบแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ นอกจากนี้ กฎหมายจะต้องให้อ านาจแก่ผู้มีอ านาจก ากับ
ดูแลในการสอบสวนเรื่องราวกรณีที่มีข้อสงสัยว่าสถานที่ก าจัดขยะนั้นด าเนินการอย่างไม่ถูกต้องหรือ
สร้างปัญหามลพิษเกิดขึ้นแล้ว โดยผู้มีอ านาจก ากับดูและจต้องมีอ านาจเรียกให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องส่งรายงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ หรือเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถาน
ท าจัดขยะนั้นมาให้ถ้อยค าหรือมาสอบสวน ซึ่งในระหว่างการตรวจสอบ ผู้มีอ านาจก ากับดูแลจะต้องมี
อ านาจสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะนั้นชั่วคราวจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น หรือสั่งให้แก้ไขปรับปรุง
การด าเนินงานหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการสถานที่ก าจัดขยะได้ในกรณีท่ีตรวจสอบแล้ว
พบว่าสถานที่ก าจัดขยะแห่งนั้นก่อให้เกิดปัญหามลพิษจริง   
   4.2.1.3 แนวทางการปิดสถานที่ก าจัดขยะ 
  แนวทางการปิดสถานที่ก าจัดขยะนั้นควรมีการจัดการ 2 ประการที่ส าคัญ ได้แก่ 
  ประการแรก การก าหนดเงื่อนไขและผู้มีอ านาจในการออกค าสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอย โดยจะต้องก าหนดให้ผู้มีอ านาจในการออกค าสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะเป็นคนละคนกับผู้มี
อ านาจบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ เพื่อป้องกันการขัดกันทางผลประโยชน์ และจะต้องก าหนด
เงื่อนไขในการออกค าสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้เป็นอ านาจผูกพันของผู้มีอ านาจโดยไม่เปิดช่อง
ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจได้มากนัก กล่าวคือ หากมีเหตุตามท่ีเงื่อนไขก าหนดไว้เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จะต้อง
ออกค าสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะเท่านั้น ไม่อาจใช้ดุลพินิจออกค าสั่ งให้เป็นอย่างอื่นได้ โดยเงื่อนไข
ดังกล่าวควรก าหนดไว้อย่างน้อย 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่สถานที่ก าจัดขยะนั้นไม่สามารถด าเนินการ
ก าจัดขยะไดอี้กต่อไป เช่น บ่อฝังกลบขยะเต็ม และกรณีที่สถานที่ก าจัดขยะนั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพหรือการใช้ชีวิตความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนที่อยู่บริเวณใกลัเคียง หรือก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษต่อสิ ่งแวดล้อม เช่น มีการปนเปื ้อนในแหล่งน ้าธรรมชาติ หรือมีกลิ ่น เหม็นจาก
กระบวนการก าจัดขยะ เป็นต้น  
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  กระบวนการปิดสถานที่ก าจัดขยะจะเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี กรณีแรกคือเมื่อผู้มีอ านาจ
ก ากับดูแลเห็นเองหรือมีผู้ร้องเรียนว่ามีเหตุตามเงื่อนไขการสั่งปิดสถานที่เกิดขึ้น หรือกรณีที่สอง ผู้
ได้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้มีอ านาจก ากับดูแลว่ามีเหตุตามที่เงื่อนไขก าหนดเกิดขึ้น โดยผู้ก ากับดูแลก็จะ
ตรวจสอบเหตุผลและความจ าเป็นในการปิดสถานที่ก าจัดขยะ หากเห็นว่าเหมาะสมก็อาจอนุมัติให้ปิด
สถานที่ก าจัดขยะนั้นได้ โดยหลังการปิดสถานที่ก าจัดขยะแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งผู้
ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และจะต้องรับผิดชอบไปจนกระทั่งสถานที่ก าจัดขยะ
นั้นไม่สามารถสร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกต่อไป 
  เหตุที่ต้องก าหนดไว้เช่นนี้ก็เนื่องจากจากผลการศึกษากรณีศึกษาในบทที่ 3 ท าให้เหน็ว่า
ในระบบกฎหมายไทยก าหนดให้การออกค าสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นดุลพินิจของผู้มีอ านาจ
บริหารจัดการขยะอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมักจะใช้ดุลพินิจในการออกค าสั่งให้สถานที่
ก าจัดขยะนั้นแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานมากกว่าการสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะ เนื่องจาก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะให้ความส าคัญกับปัญหาว่าหากปิดสถานที่ก าจัดขยะไปแล้วจะท าให้ไม่มทีี่
ก าจัดขยะและจะเกิดปัญหาขยะตกค้างในพ้ืนที่มากกว่าปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วหรือปัญหาต่อ
สุขภาพของประชาชน  การก าหนดให้การสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะเป็นอ านาจผูกพันจะช่วยแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวนี้ได ้  
  ประการที่สอง การด าเนินการหลังการปิดสถานที่ก าจัดขยะ โดยเมื่อมีการสั ่งปิด
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแล้ว จะต้องก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตยังมีหน้าที่ที่จะต้องจัดการดูแลรักษา
สถานที่ไม่ให้เกิดปัญหามลพิษหรือฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาสามารถใช้เป็นสถานที่ก าจัดขยะได้ต่อไป โดย
หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ด าเนินการดังกล่าว ผู้มีอ านาจก ากับดูแลจะต้องบังคับกับหลักประกันที่ผู้ขอ
อนุญาตได้วางไว้ในขั้นตอนการขออนุญาต ซึ่งจากกรณีศึกษาในประเทศไทยพบว่าเมื่อมีการสั่งปิดบ่อ
ขยะแล้วก็ไม่ได้มีการเข้าไปจัดการฟื้นฟูพื้นที่อย่างที่ควรจะเป็น ท าให้ขยะยังคงตกค้างอยู่ในสถานที่
และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนอยู่ไม่มากก็น้อย ดังนั้น การก าหนดหน้าที่ไว้เช่นนี้
น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได ้
 4.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง 

ปัญหาการจัดการสถานที่ก าจัดขยะ ในประเทศไทยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่สามารถแก้ไข
ได้ในชั่วระยะเวลาข้ามคืน และไม่สามารถแก้ไขได้โดยการปรับปรุงจุดใดจุดหนึ่งเพียงจุดเดียว หากแต่
ต้องปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของไทยทั้งระบบ แต่อย่างไรก็ดี การปรับปรุง
โครงสร้างดังกล่าวจ าต้องใช้ระยะยาวนาน แต่ปัญหาของสถานที่ก าจัดขยะเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควร
จะต้องมีการด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงขอเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
แก้ไขปัญหาเขิงโครงสร้างโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ (4.2.2.1) ระยะสั้น (4.2.2.2) ระยะกลาง และ 
(4.2.2.3) ระยะยาว 
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  4.2.2.1 ระยะสั้น  
  การแก้ไขปัญหาระยะสั้นหมายถึงการแก้ไขปัญหาที่สามารถดำเนินการได้ทันทีภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึ่งมาตรการที่ควรดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวมี 2 เรื่อง ได้แก่ (1) 
สร้างระบบและกลไกชั่วคราวในการควบคุมการดำเนินการสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน และ (2) 
การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่กำจัดที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่มีอยู ่ใน
ปัจจุบัน 
   (1) สร้างระบบและกลไกชั่วคราวเพื่อควบคุมการดำเนินการสถานที่ฝังกลบขยะ
มูลฝอยชุมชนเบื้องต้น 
   ในกฎหมายไทยปัจจุบันยังไม่มีระบบและกลไกในการควบคุมการดำเนินการสถานที่
ฝังกลบขยะโดยเฉพาะเจาะจง โดยกลไกที่มีจะเป็นกลไกทั่วไปที่ใช้กับการกำกับดูแลกิจการอ่ืน ๆ ด้วย 
ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการสถานที่กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมและต่อประชาชนจึงควรมีการกำหนดระบบ
และกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี การก่อตั้งระบบการกำกับดูแลอย่าง
เต็มรูปแบบจะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน และจะต้องมีการตรากฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน คณะผู้วิจัย
จึงขอเสนอให้มีการสร้างระบบและกลไกชั่วคราวตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันไปพลางก่อน ใน
ระหว่างรอการตราหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายใหม่ ดังนี้ 
   ตามกฎหมายในปัจจุบันทั้งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กำหนดให้อำนาจ
หน้าที่ในการกำจัดขยะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่อยู่ในกำกับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย อีกท้ัง ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้องของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 ก็ให้อำนาจแก่กระทรวงมหาดไทยในการออกประกาศเพ่ือควบคุมการ
ดำเน ินการกำจ ัดขยะม ูลฝอยขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น ด ังน ั ้น ร ัฐมนตร ีว ่ าการ
กระทรวงมหาดไทยควรอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวสร้างระบบและกลไกรวมไปถึงกำหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือควบคุมการดำเนินการสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนโดยอาจแยกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 

  กรณีแรก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเอง 
กรณีนี้เห็นควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจตามมาตรา 34/1 วรรคเจ็ด ออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดหลักเกณฑ์การจัดการสถานที่กำจัดขยะให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการ ดังนี้  

  ประการแรก กำหนดให้การก่อตั้งสถานที่กำจัดขยะจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องก่อตั้งสถานที่กำจัดขยะดังกล่าวจัดทำ
ข้อเสนอโครงการที่ประกอบไปด้วยแผนที่ที่ระบุสถานที่ตั้งสถานที่กำจัดกำจัดขยะ โครงสร้างระบบ
การกำจัดขยะ แผนการดำเนินงานว่าจะรับขยะจากที่ใดมากำจัด ปริมาณเท่าใด แผนการบำรุงรักษา
และการตรวจสอบสภาพแวดล้อมเป็นประจำ และแผนการจัดการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน รายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็น
ก่อน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการก่อน หากพบว่า
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ข้อเสนอโครงการมีส่วนใดที่ไม่ถูกต้อง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน โดยในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจร้องขอให้กรมควบคุมมลพิษ 
หรือสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดให้ความเห็น
ในเรื่องความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการหรือหลักเกณฑ์ในทางเทคนิคก่อนก็ได้ หรืออาจเสนอ
ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดที่ถูกแต่งตั้งตามมาตรา 34/4 วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พิจารณาก่อนก็ได้ 

  ประการที่สอง กำหนดหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะจะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมการนำขยะเข้ามากำจัดโดยจะต้อง
รายงานปริมาณขยะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำ รวมไปถึงจะต้องมีการบำรุงรักษาตามแผนการ
ที่กำหนด และมีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงกับ
สถานที่กำจัดขยะเป็นประจำ 

  ประการที่สาม กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน
ของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพบว่าการดำเนินงานของสถานที่
กำจัดขยะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรืออาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของ
ประชาชน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยอำนาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ดำเนินการ เช่น การให้คำแนะนำต่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ดำเนินการตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจดำเนินการสอบสวนเพ่ือ
ลงโทษผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายก็ได้ 

  ประการสุดท้าย กำหนดหลักเกณฑ์ในการปิดสถานที่กำจัดขยะ โดยการกำหนด
เงื่อนไขการปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ถ้ามีเงื่อนไขที่กำหนดไว้ปรากฏขึ้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
อาศัยอำนาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คำแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปิดสถานที่กำจัดขยะนั้นชั่วคราวหรือถาวรแล้วแต่กรณี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธ
ที่จะดำเนินการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจารณาใช้อำนาจในการสอบสวนหรือลงโทษทางวินัยต่อ
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ 

  กรณีที่สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เอกชนหรือส่วนราชการอื่นกำจัด
ขยะมูลฝอยแทนตามมาตรา 34/1 วรรคสอง  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจ
ตามมาตรา 34/1 วรรคสอง ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดหลักเกณฑ์การมอบให้เอกชน
หรือส่วนราชการอ่ืนกำจัดขยะมูลฝอยแทน โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขออนุมัติ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน โดยในการขออนุญาตดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำ
รายงานการตรวจสอบว่าเอกชนหรือส่วนราชการนั้นนำขยะไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะที่ดำเนินการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร และจัดทำแผนดำเนินการในกรณีที่เอกชนหรือส่วนราชการ
ที่ถูกมอบหมายให้กำจัดขยะไม่สามารถดำเนินการกำจัดขยะได้ว่าจะนำขยะไปกำจัดในสถานที่ใดหรือ
มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรด้วย 

  กรณีที่สาม กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้เอกชนประกอบ
กิจการกำจัดขยะ กรณีนี้จะแตกต่างจากสองกรณีแรก เนื่องจากกรณีตามตามพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 34 ไม่ได้ให้อำนาจ
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กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมการดำเนินการออกใบอนุญาตแต่อย่าง
ใด แต่ให้เป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองที่จะออกข้อกำหนดเอง6 แต่อย่างไรก็ดี กรณีนี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจอาศัยกลไกการกำกับดูแลตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นซึ่งให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการให้คำแนะนำในการดำเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกตัวอย่างข้อบัญญัติที่มีระบุ
หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตและแจ้งเวียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้คำแนะนำแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในการออกข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับตัวอย่างข้อบัญญัติดังกล่าวได้ ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวนี้ กระทรวงมหาดไทยเคยดำเนินการมาแล้วในเรื่องออกข้อบัญญัติเรื่องการคัดแยกขยะมูล
ฝอย แต่อย่างไรก็ดี วิธีการนี้ก็ไม่ได้รับประกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตามตัวอย่างข้อบัญญัติดังกล่าวนี้ 

   โดยตัวอย่างข้อบัญญัติดังกล่าวอาจนำแนวทางการจัดการสถานที่กำจัดขยะใน
หัวข้อก่อนหน้าเป็นต้นแบบในการยกร่างข้อบัญญัติดังกล่าวนี้ก็ได้ โดยในกรณีนี้จะต้องกำหนดให้
ท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลสถานที่กำจัดขยะแห่งนั้น แต่จะต้องมีการรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดรับทราบตลอดเวลา  

 (2) การจัดการกับสถานที่กำจัดที่ไม่ถูกต้องและสร้างมลพิษ 
 ตามรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 ระบุว่ามีสถานที่

กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องถึง 2,257 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.66 ของจำนวน
สถานที่กำจัดขยะท้ังหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยจำนวน 2,666 แห่ง ดังนั้น การจัดการกับสถานที่กำจัด
ขยะที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวนี ้จึงควรเป็นเรื ่องที่รัฐบาลควรให้สำคัญ โดยการจัดการอาจดำเนิ นการ
ดังต่อไปนี้ 

 ประการแรก ให้หน่วยงานที่หรือองค์กรของรัฐในภูมิภาค เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอำเภอที่มีอำนาจกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบการกำจัดขยะมูลฝอย 
รวมไปถึงหน่วยงานราชการส่วนกลาง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกันเข้าท าการตรวจสอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง และ
ปรึกษาหารือวางแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการหรือก ากับดูแล
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร ซึ่งหากพบว่าสถานที่ก าจัดขยะนั้น
ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้องหรือสร้างปัญหามลพิษหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ควรให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วยงานทางสิ่งแวดล้อมให้ค าแนะน าต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ออก
ค าสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะแห่งนั้นไว้ก่อนชั่วคราวเพื่อให้มีการแก้ไขปรุ งปรับสถานที่นั้นให้แล้วเสร็จ
ก่อนจึงให้กลับมาเปิดด าเนินการใหม่ แต่หากเห็นว่าสถานที่ก าจัดขยะแห่งนั้นไม่สามารถแก้ไขปรับปรุง

 
6 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 

2535, มาตรา 34/2  
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ได ้ควรจะต ้องออกค าส ั ่ งป ิดสถานที ่ก  าจ ัดขยะน ั ้นเป ็นการถาวร โดยอาจใช ้หล ักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดขึ้นตามข้อเสนอแนะข้อแรกเป็นเกณฑ์ในการดำเนินการก็ได้ หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ดำเนินการตามคำแนะนำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ควรกำหนดให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอำเภอใช้อำนาจตามกฎหมายจัดตั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการ
กระบวนการลงโทษต่อฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็ได้ตามความเหมาะสม 

 ประการที่สอง ในการนี้ รัฐบาลจะต้องเข้ามาช่วยเหลือในด้านงบประมาณหรือการ
จัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดหาที่ดินที่สามารถทำเป็นบ่อฝังกลบขยะได้ หรือการจัดหา
เตาเผาขยะที่มีระบบควบคุมมลพิษเพื่อใช้กำจัดขยะก่อนชั่วคราวระหว่างรอการแก้ไขปัญหาสถานที่
กำจัดขยะ 

 4.2.2.2 ระยะกลาง 
 การแก้ไขปัญหาระยะกลางหมายถึงการแก้ไขปัญหาที่สามารถดำเนินการได้ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี อันได้แก่การสร้างระบบและกลไกการควบคุมการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะ
มูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยการตราพระราชบัญญัติควบคุมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ซึ่งควรมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

 ประการแรก การกำหนดหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้
เหมาะสม ในเรื่องขององค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำจัดขยะที่ปัจจุบันกำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทุกขนาดเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ ซึ่งทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก
และมีงบประมาณน้อยไม่สามารถดำเนินการได้จึงอาจกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะได้เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (Service Providers) ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเรียกเก็บค่าบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเป็นผู้ ใช้บริการ 
(Service User)  แต่อาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีความพร้อมหรือเอกชน
ร่วมเป็นผู้ดำเนินการสถานที่กำจัดขยะก็ได้ ในส่วนของการกำกับดูแลการดำเนินการของสถานที่กำจัด
ขยะอาจมอบให้กรมควบคุมมลพิษเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลหลัก ตั้งแต่การออกใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการสถานที่กำจัดขยะ การติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน การบังคับตามกฎหมายในกรณีที่
สถานที่กำจัดขยะดำเนินการไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมไปจนถึงการกำกับดูแล
การปิดสถานที่กำจัดขยะและการฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะ โดยอาจกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเปน็ผู้
กำกับดูแลในพ้ืนที่ร่วมด้วยก็ได้ เช่น ให้อำนาจในการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ หรือให้อำนาจในการสั่ง
ปิดสถานที่กำจัดขยะเป็นการชั่วคราวหากพบว่าสถานที่กำจัดขยะนั้นก่อให้เกิดปัญหาผลพิษและเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 

 ประการที่สอง เนื้อหาของกฎหมายควรนำแนวทางการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
ที่คณะผู้วิจัยได้นำเสนอไปในหัวข้อก่อนมาใช้ในการยกร่างกฎหมาย  

 ประการที่สาม ควรกำหนดให้รัฐบาลมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเรื่องการก่อตั้งและดำเนินการสถานที่กำจัดขยะไว้ในกฎหมาย ทั้งในด้านงบประมาณและ
ทรัพยากรอื่นที่จำเป็น เช่น ที่ดิน ซึ่งหากรัฐบาลไม่ดำเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะ
ฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้ 
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  4.2.2.3 ระยะยาว  
 การแก้ไขปัญหาระยะยาว หมายถึงการแก้ไขปัญหาที่อาจต้องใช้ระยะเวลายาวนานมากกว่า 
3 ปีในการดำเนินการ อันได้แก่ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศทั้งระบบ 
เนื่องจากปัญหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นเพียงยอดภูเขาน ้าแข็งเท่านั้น การจัดการขยะมูลฝอยใน
ประเทศไทยยังมีปัญหาในส่วนอื่นอีกมาก ตั้งแต่การออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยที ่ใน
ประเทศไทยยังเป็นระบบแบบเส้นตรง (Linear System) ไม่ได้เป็นแบบหมนุเว ียน (Circular 
System) ที่มุ่งเน้นการใช้หมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุดจนถึงขั้นไม่มีขยะมูลฝอยอีกเลย (Zero 
waste) จึงท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องก าจัดมีประมาณไม่มากจนเกินไป การขาดระบบการคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางท าให้การก าจัดในปลายทางท าได้ยาก ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ 
บุคลากร ทรัพยากรและองค์ความรู้ในบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ต้น  

 
 
4.3 บทวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 

 
จากการศึกษากรณีศึกษากระบวนการจัดการสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการในพื้นที่ต่าง ๆ พบว่าการจัดการปัญหาในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะร่วมกันหลายกัน
หลายประการ อีกทั้งพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้เสียมีความใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในหัวข้อนี้ในจะท าการ
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ด าเนินการไม่
ถูกต้องเพื่อท าความเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และประเมินการตอบสนองของ
แต่ละกลุ่มต่อกระบวนการจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้อง โดยจะน าผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ไปจัดท าค าแนะน าส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้องและต้องการแนวทางในการแก้ไขปัญหาในหัวข้อถัดไป โดยจะแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (4.3.1) ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง และ (4.3.2) ผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 
 4.3.1 ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่
ด าเนินการไม่ถูกต้อง 
 ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ด าเนินการไม่
ถูกต้องอาจแยกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  
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  4.3.1.1 ผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Key Stakeholders) หมายถึง ผู้มีอิทธิพลหรือมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการ มีส่วนได้เสียโดยตรงต่อการผลิตหรือการบริการ7 ซึ่งในกรณีนี้
หมายถึงกลุ่มที่มีอิทธิพลหรือความส าคัญต่อการด าเนินการกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่
ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนี้มี 3 ฝ่าย ได้แก่  
   (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่รับผิดชอบด าเนินการหรือก ากับดูแล
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่กฎหมายก าหนดให้มี
อ านาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยการก าจัดดังกล่าว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจด าเนินการได้ใน 3 แนวทาง ได้แก่ การก่อตั้งและด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนเอง การออกใบอนุญาตให้เอกชนก่อตั้งและด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยท า
เป็นธุรกิจ และการท าสัญญาว่าจ้างให้เอกชนหรือหน่วยงานราชการที่อยู่นอกพ้ืนที่ท าการก าจัดขยะมูล
ฝอยแทน ซึ่งในสองแนวทางแรก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมสถานที่
ก าจัดขยะโดยตรงจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลัก โดยมีลักษณะของส่วนได้เสีย ดังนี้ 
   กรณีแรก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อตั้งและด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนเอง ซึ่งในกรณีนี้ หากมีการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของท้องถิ่นเองจะท าให้ท้องถิ่น
จะต้องสูญเสียงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะ และจะต้องด าเนินจัดหาสถานที่ก าจัด
ขยะอื่นทดแทน ซึ่งหากไม่สามารถจัดหาได้จะส่งผลท าให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ที่อาจท าให้
ประชาชนในพื้นที่เกิดความไม่พอใจต่อการบริหารงานของท้องถิ่นได้ แม้ในกรณีที่สามารถจัดหา
สถานที่ก าจัดขยะทดแทนได้ การส่งขยะไปก าจัดในพื้นที่อ่ืนที่จะต้องใช้งบประมาณก าจัดขยะที่เพ่ิม
มากขึ้นอย่างมาก อีกทั้งยังต้องด าเนินการฟื้นฟูพื้นที่และแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยดังกล่าว นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องถูกฟ้องร้องด าเนินคดีให้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจต้องมีความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรือความผิดทาง
วินัยตามกฎหมายได้ฐานปล่อยปละละเลยให้สถานที่ก าจัดขยะสร้างปัญหามลพิษ  
  
   กรณีที่สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้เอกชนก่อตั้งและด าเนินการ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยท าเป็นธุรกิจ ซึ่งท้องถิ่นแห่งนี้ก็ มักจะส่งขยะในพื้นที่ให้สถานที่
ก าจัดขยะนี้ก าจัด โดยท้องถิ่นจะได้รับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นรายได้ให้กับท้องถิ่น ดังนั้น หากมี
การปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้ก็จะท าให้ท้องถิ่นสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการก าจัดขยะมูลฝอย และจะท าให้ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการจัดหาสถานที่ก าจัดขยะอ่ืน

 
7 นิคม แหลมสัก และคณะ, คู ่มือการวิเคราะห์ผู ้มีส ่วนได้เสีย stakeholder analysis, 

http://innovation.forest.ku.ac.th/Certification/Docs/stakeholders.pdf, น.11. 
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ทดแทนเช่นเดียวกับในกรณีแรก นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องถูกฟ้องร้องด าเนินคดี
ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะที่ปล่อยปละละเลยในการดูควบคุมดูแลสถานที่ก าจัดขยะในพื้นที่ 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องอาจต้องมีความรับผิดตามกฎหมายได้  
   (2) เอกชนเจ้าของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนและด าเนินการขอใบอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
โดยเอกชนจะได้รายได้จากการรับก าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ส่งขยะ
มาให้ก าจัด และอาจได้รายได้จากการด าเนินการที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การรับเก็บและขนขยะมูลฝอยจาก
ท้องถิ่นอื่น เป็นต้น ดังนั้น หากมีการปิดสถานที่ก าจัดขยะแห่งนี้จะท าให้เอกชนเจ้าของสถานที่
นอกจากจะต้องขาดรายได้จากการรับก าจัดขยะมูลฝอยหรือการด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้อง
สูญเสียเงินลงทุนและพ้ืนที่ที่ใช้ก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะที่จะไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้
จนกว่าจะมีได้การฟื้นฟูพื้นที่ให้เรียบร้อย อีกทั้งยังอาจถูกฟ้องร้องด าเนินคดีและจะต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากสถานที่ก าจัดขยะที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวนี้ด้วย 
   (3) ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการด าเนินงานของสถานที่
ก าจัดขยะ เช่น กลิ่นเหม็นของขยะ น ้าเสีย โรคติดต่อ แมลงต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งหากมีการปิดสถานที่
ก าจัดขยะที่ด าเนินการไม่ถูกต้องย่อมเป็นปลดเปลื้องความทุกข์ทรมานที่ประชาชนได้รับจากสถานที่
ก าจัดขยะดังกล่าว อีกท้ังยังอาจได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนี้ด้วย ผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มนี้มีสิทธิตามกฎหมายที่จะด าเนินการฟ้องร้องต่อศาล ดังนั้น จึงเป็นถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
หลักด้วย 
   (4) หน่วยงานราชการที ่มีอ านาจหน้าที ่ก  ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกลุ่มนี้อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ ซึ่งตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีอ านาจในการเรียกให้ท้องถิ่นชี้แจง แนะน าหรือตักเตือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจใน
การตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
ตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้  ในกรณี
เห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้  
หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข อันได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย สาธารณสุขจังหวัดซึ่งมี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยของสาธารณะและของประชาชน  และหน่วยงานทางด้าน
ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งมีอ านาจหน้าที่โดยตรงตาม
กฎหมายในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ และมีอ านาจตามกฎหมายในการออก
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ค าสั่งแก่เอกชนที่ท าให้เกิดปัญหามลพิษ หรือให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานราชการในกรณีที่มลพิษเกิด
จากหน่วยงานราชการด้วยกันเอง  
  หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐเหล่านี้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการก ากับดูแล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยตรง ดังนั้น สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบด าเนินการหรือก ากับดูแลไม่ได้ด าเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย
และก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรือปัญหาต่อสุขภาพของประชาชน หน่วยงานราชการเหล่านี้สามารถใช้
อ านาจที่มีอยู่ในการออกค าสั่งหรือค าแนะน าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ โดยหาก
หน่วยงานเหล่านี้ละเลยหรือไม่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อาจถูกลงโทษทางวินัยจาก
ผู้บังคับบัญชา หรืออาจถูกฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลปกครองในข้อหาการละเลยหรือล่าช้าในการปฏิบัติ
หน้าที่ หรืออาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เสียหายจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่นี้ด้วยก็ได้ 
ดังนั้น หน่วยงานหรือองค์การเหล่านี้จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักด้วย 
 4.3.1.2 ผู้มีส่วนได้เสียพื้นฐาน (Primary Stakeholders) หมายถึง ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในห่วงโซ่อุปทานและได้รับผลกระทบจากโครงการซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบทางบวกหรือทางลบก็ได้ 
ซึ่งในบริบทนี้จึงหมายถึง กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานจัดการกับของสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนที่ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนี้อาจแยกเป็นประเภทย่อย ๆ ได้ 2 
ประเภท ได้แก่ 
   (1) ผู้ที่ใช้บริการสถานที่ก าจัดขยะ ซึ่งอาจมีได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ท าสัญญาว่าจะน าขยะมาก าจัดที่สถานที่ก าจัดขยะแห่งนี้ และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่
มีขยะที่เกิดจากการด าเนินงานและน าขยะดังกล่าวมาก าจัดที่สถานทีก าจัดขยะเหล่านี้ ซึ่งหากมีการ
ปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยนี้ก็จะส่งผลท าให้ท้องถิ่นนี้หรือกลุ่มธุรกิจเหล่านี้จะต้องด าเนินการจัดหา
สถานที่ก าจัดขยะอื่นทดแทนที่อาจจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ในกรณีที่เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหากไม่สามารถจัดหาได้จะส่งผลท าให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ที่อาจท าให้
ประชาชนในพื้นที่เกิดความไม่พอใจต่อการบริหารงานของท้องถิ่นได้ส าหรับกลุ่มนี้ หากมีการปิด
สถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการไม่ถูกต้องก็จะท าให้กลุ่มนี้จะต้องจัดหาสถานที่ ก าจัดขยะแห่งใหม่ที่
อาจจะต้องมีต้นทุนในการก าจัดขยะที่เพ่ิมมากข้ึน    
   (2) กลุ่มที่ได้ท าธุรกิจหรือท างานร่วมกับสถานที่ก าจัดขยะ กลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะ
ได้รับประโยชน์จากการด ารงอยู่ของสถานที่ก าจัดขยะ เช่น ประชาชนที่เข้าไปท างานในสถานที่ก าจัด
ขยะ หรือกลุ่มที่มีรายได้จากสถานที่ก าจัดขยะ เช่น ผู้ที่เก็บของเก่าในสถานที่ก าจัดขยะไปขายหา
รายได้เอง เป็นต้น หรือกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการก าจัดขยะ เช่น ธุรกิจรับเก็บขนขยะตามครัวเรือน 
หรือธุรกิจร้านรับซื้อของเก่าที่รับซื้อขยะที่สามารถรีไซเคิลได้จากสถานที่ก าจัดขยะ เป็นต้น ส าหรับ
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กลุ่มนี้ หากมีการปิดสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการไม่ถูกต้องอาจท าให้กลุ่มนี้ขาดรายได้ที่เคยได้รับ
จากสถานที่ก าจัดขยะแห่งนี้ 
   (3) กลุ่มผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยมิชอบจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่ง
อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับสินบนจากสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการไม่ถูกต้องหรือได้รับประโยชน์
โดยมิชอบประการอื่น ซึ่งหากมีการปิดสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการไม่ถูกต้องก็จะท าให้คนกลุ่มนี้
ไม่ได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวอีกต่อไปเช่นกัน 
  4.3.1.3 ผู้มีส่วนได้เสียล าดับรอง (Secondary Stakeholders) หมายถึง กลุ่มที่
ไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยตรง แต่
อาจมีความสนใจและสามารถน าประเด็นการจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ได้โดยอ้อม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วย 
   (1) หน่วยงานราชการที่มีอ านาจหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน  เช่น 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดหรืออ าเภอ ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน หน่วยงาน
เหล่านี้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการรับเรื่องร้องเรียนว่าหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ปฏบิัติ
หน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับ
ประชาชน ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้อาจจะมีอ านาจในการสอบสวนเรื่องราวต่าง ๆ แต่จะไม่มีอ านาจ
โดยตรงในการออกค าสั่งบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น 
หน่วยงานเหล่านี้จึงเป็นส่วนได้เสียที่มีอิทธิพลน้อยต่อกระบวนการ 
   (2) สื่อสารมวลชน โดยกลุ ่มสื ่อสารมวลชน โดยทั่วไปแล้วมีหน้าที ่ในการ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ออกสู่สาธารณะอยู่แล้ว ซึ่งในกรณีของการจัดการกับสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยชุมชนที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง กลุ่มสื่อสารมวลชนจะสามารถใช้การเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือ
สร้างกระแสสังคมกดดันการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ หากข่าวสารที่เผยแพร่สามารถ
ก่อให้เกิดการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่สร้างมลพิษได้ก็จะเป็นการสร้างเชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือให้กับสื่อมวลชนนั้น 
   (3) องค์กรพัฒนเอกชน (NGO) โดยทั่วไปจะด าเนินงานกิจการสังคมตามความ
สนใจของกลุ่มโดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากเอกชนด้วยกัน หากเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างาน
ด้านสิ่งแวดล้อมจะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานทีก าจัดขยะได้ไม่มากก็
น้อย เช่น อาจจะจ้างทนายความท าหน้าที่ต่อสู้คดีให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น ดังนั้น หากองค์กร
พัฒนาเอกชนสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับเดือดร้อนจากสถานที่ก าจัดขยะอย่างได้ผลก็
จะเป็นการสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรด้วยเช่นกัน และมีโอกาสที่จะได้รับทุนสนับ
สุนการด าเนินงานจากแหล่งทุนในปีต่อ ๆ ไปด้วย 
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ตารางที ่ 4.1 บทบาทและประเด็นของผู ้มีส่วนได้เสียในการจัดการกับสถานที ่ก าจัดขยะที่
ด าเนินการไม่ถูกต้อง 

ผู้มีส่วนได้เสีย บทบาทในการด าเนินงานของ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

ประเด็นได้เสียในการจัดการ
สถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการ

ไม่ถูกต้อง 

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Key Stakeholders) 
องค ์กรปกครองส ่ วน
ท ้องถ ิ ่นท ี ่ ก ่อต ั ้ งและ
ด าเนินการสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยเอง 

-ก่อตั้งและด าเนินงานสถานที่ก าจัด
ขยะเอง 

- ส ูญ เส ี ย งบประมาณท ี ่ ใ ช้
ก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะโดย
ไม่สามารใช้ประโยชน์ได้ 
-ต้องหาสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยใหม่เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง
ในพ้ืนที่ 
-ต้องเพิ ่มงบประมาณในการ
ก าจัดขยะเนื่องจากต้องส่งขยะ
ไปก าจัดในพ้ืนที่อ่ืน 
-ต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟู
พ้ืนที ่
-อาจถูกฟ้องร้องด าเนินคดีหรือ
ต ้องจ ่ายค ่าส ินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้เสียหาย 

องค ์กรปกครองส ่ วน
ท ้องถ ิ ่นท ี ่อน ุญาตให้
เ อ ก ช น ก ่ อ ต ั ้ ง แ ล ะ
ด าเนินการสถานที่ก าจัด
ข ย ะ ม ู ล ฝ อ ย ช ุ ม ช น
ภายในพ้ืนที่ของตน 

-ออกใบอนุญาตให้เอกชนก่อตั้ง
และด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยชุมชน รวมภึงการเพิกถอน
ใบอนุญาต 
-ควบคุมการด าเนินการของสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนเอกชน 

- ส ู ญ เ ส ี ย ร า ย ไ ด ้ จ า ก
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย 
-ต้องหาสถานที ่ก าจัดขยะมูล
ฝอยใหม่เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง
ในพ้ืนที่ 
-ต้องเพิ ่มงบประมาณในการ
ก าจัดขยะเนื่องจากต้องส่งขยะ
ไปก าจัดในพ้ืนที่อ่ืน 
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-อาจถูกฟ้องร้องด าเนินคดีหรือ
ต ้องจ ่ายค ่าส ินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้เสียหาย 

ประชาชนที่ได้รับความ
เ ด ื อ ด ร ้ อ น จ า ก ก า ร
ด าเนินงานของสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย 

-สิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับการ
เยียวยาความเสียหายที่เป็นผลจาก
การด าเนินงานของสถานที่ก าจัด
ขยะ 

-ปลดเปลื้องความทุกข์ทรมานที่
ได้รับจากสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง 
-ได้รับค่าสินไหมทดแทน 

หน่วยงานที ่ม ีอ  านาจ
ก  า ก ั บ ด ู แ ล อ ง ค ์ ก ร
ปกครองส ่วนท ้องถิ่น
โดยตรงในเร ื ่องทั ่วไป 
เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ าเภอ หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข หรือ
ห น ่ ว ย ง า น ด ้ า น
สิ่งแวดล้อม 

-ก  าก ับด ูแลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นให้
เป็นไปตามกฎหมาย  

-ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนด โดยการก ากับดูแลให้
องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งหากไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจถูกลงโทษ
จากผู้บังคับบัญชา หรืออาจถูก
ร้องเรียนหรือฟ้องเป็นคดีความ
ต่อศาลฐานการละเลยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ เป็นต้น 

ผู้มีส่วนได้เสียพื้นฐาน (Primary Stakeholders) 

ผู้ใช้บริการสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
หร ือกล ุ ่ มผ ู ้ ประกอบ
ธุรกิจ 

-ท าสัญญาหรือข้อตกลงมอบหมาย
ให้สถานที่ก าจัดขยะรับก าจัดขยะ
มูลฝอย 

--ต้องหาสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยใหม่ 
-ต้องเพิ ่มงบประมาณในการ
ก าจัดขยะเนื่องจากต้องส่งขยะ
ไปก าจัดในพ้ืนที่อ่ืน 

กลุ ่มที ่ได้ท าธุรกิจหรือ
ท างานร่วมกับสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย 

-ท าธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการก าจัด
ขยะมูลฝอย เช่น การรับเก็บขน
ขยะจากครัวเรือนมาส่งที่สถานที่
ก าจัดขยะ หรือรับซื้อของเก่าที่ยัง
ใช้ได้จากสถานที่ก าจัดขยะ 
-ท างานในสถานที่ก าจัดขยะ 

-ขาดรายได้จากการท าธุรกิจ
หรือท างานกับสถานที ่ก  าจัด
ขยะ 
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กลุ่มผู้ที่ได้รับประโยชน์
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
จากสถานที่ก าจัดขยะ 

-เรียกรับหรือได้รับผลประโยชน์
โดยไม ่ชอบด ้ วยกฎหมายจาก
สถานที่ก าจัดขยะ 

-สูญเสียผลประโยชน์ที่ได้รับ 

ผู้มีส่วนได้เสียล าดับรอง (Secondary Stakeholders) 
หน ่วยงานของร ัฐท ี ่มี
อ านาจหน้าที ่ในการรับ
เรื่องร้องเรียน 

-รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่
ได ้ร ับความเด ือดร ้อนจากการ
ด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะ 
-ประสานงานหรืออ านวยความ
สะดวกให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อหาทางออก
ขอปัญหาร่วมกัน 

-การท าตามหน้าที ่ที ่กฎหมาย
ก  า หนด โ ดยกา รท  า ใ ห ้ ข้ อ
ร้องเรียนได้ร ับการแก้ไขหรือ
สามารถท าให้ป ัญหาบรรเทา
เบาบางลงไปได้ 

สื่อมวลชน -เก็บรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่
ข่าวสารออกสู่สาธารณะ 

-การได้เผยแพร่ข่าวสารที ่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ 
- ส ร ้ า งช ื ่ อ เ ส ี ย งและคว าม
น่าเชื ่อถือให้กับช่องทางของ
ตนเอง 

องค ์กรพ ัฒนาเอกชน 
(NGO) ท ี ่ ท  า งานด ้ าน
สิ่งแวดล้อมหรือด้านอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

-สนับสนุนการจัดการกับสถานที่
ก  าจ ัดขยะที ่ด  าเนินการอย่างไม่
ถูกต้องและก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

-สร ้ างผลงานเพ ื ่ อให ้ ได ้ รั บ
เงินทุนสนับสนุนการด าเนินงาน
จากแหล่งทุนที่สนับสนุน 

 
 4.3.2 ผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 
 ผู้มีส่วนได้เสียต่อกระบวนการจัดการกับสถานทีก ่าจัดขยะที่ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้องใน
หัวข้อก่อนหน้า อาจน ามาท าการวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) เพื่อท าความ
เข้าใจความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ในกระบวนการ ประเมินการตอบสนองของกลุ่มต่าง 
ๆ ต่อกระบวนการและน าไปจัดท าแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้องได้ โดยอาจแยกการวิเคราะห์ออกตามเครื่องมือที่ใช้ได้เป็น 2 กรณี ได้แก่ ได้แก่ 
(1) วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือเมทริกซ์ตามแรงสนับสนุน (Half-Circle Stakeholder) (2) วิเคราะห์์
โดยใช้เครื่องมือเมทริกซ์ตามระดับอ านาจและความสนใจ (Power/Interest Grid) 
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  4.3.2.1 วิเคราะห์โดยใช้เครื ่องมือเมทริกซ์ตามแรงสนับสนุน (Half-Circle 
Stakeholder) 
  การว ิ เคราะห์ โดยใช ้ เคร ื ่ องม ือเมทร ิกซ ์ตามแรงสน ับสน ุน ( Half-Circle 
Stakeholder) จะวิเคราะห์โดยการพิจารณาหรือการคาดการณ์พฤติกรรมของผู้มีส่วนได้เสียว่าจะมี
พฤติกรรมการต่อต้านหรือสนับสนุนต่อการจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจ
แยกได้เป็น 5 กลุ่ม8 ได้แก่     

    (1) กลุ่มต่อต้านรุนแรง (Active Opponents) หมายถึง กลุ่มคนที่ไม่เห็น
ด้วยอย่างมากในการปิดสถานที่ก าจัดขยะและมีการแสดงออกหรือมีการกระท าอย่างชัดเจนที่ไม่
สนับสนุนการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะเสียผลประโยชน์หรือ
ได้รับความเสียหายอย่างมากจากปิดสถานที่ก าจัดขยะ เช่น การสูญเสียเงินลงทุนและการไม่สามารถมี
รายได้จากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยได้ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่
ก าจัดขยะ ทั้งท่ีเป็นของเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  
    (2) กลุ่มต่อต้าน (Opponents) หมายถึง กลุ ่มคนที่ไม่เห็นด้วยในการปิด
สถานที่ก าจัดขยะแต่อาจจะไม่ถึงขนาดมีการกระท าที่ชัดเจนเหมือนกลุ่มแรก เนื่องจากความเสียหาย
จากการปิดสถานที่ก าจัดขยะจะไม่มากเท่ากลุ่มแรก ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนี้ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นผู้อนุญาตให้เอกชนด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะที่จะขาดรายได้จา กใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานที่ก าจัดขยะและจะขาดสถานที่ก าจัดขยะในพื้นที่ตนเอง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ว่าจ้างให้สถานที่ก าจัดขยะที่ถูกปิดด าเนินการก าจัดขยะให้ เพราะถ้ามีการปิดสถานที่ก าจัด
ขยะจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสามารถก าจัดขยะในพื้นที่ได้ หรือต้องหาสถานที่ก าจัด
ขยะใหม่ที่มีต้นทุนในการก าจัดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะต่อต้านการปิดสถานที่
ก าจัดขยะได้แก่กลุ่มได้รับประโยชน์จากการด ารงอยู่ของสถานที่ก าจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง เช่น ผู้ที่ท างาน
หรือท าธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับสถานที่ก าจัดขยะ เช่น รับจ้างเก็บหรือขนขยะไปก าจัดในสถานที่ หรือรับ
ขยะรีไซเคิลไปขายต่อ หรือการเก็บขยะไปขาย หรือเป็นลูกจ้างของสถานที่ก าจัดขยะ เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ดี เนื่องจากผลกระทบที่หากมีการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยต่อกลุ่มนี้ไม่ได้มาก จะมีเพียง
การต้องจัดหาสถานที่ก าจัดขยะแห่งใหม่หรือต้องลงทุนจัดท าสถานที่ก าจัดขยะเอง หรือเสียรายได้ที่
เคยได้รับ แตไ่ม่ได้ถึงขนาดเสียต้นทุนการก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะเหมือนในกลุ่มแรก  

 
8 นิคม แหลมสัก และคณะ, คู ่มือการวิเคราะห์ผู ้มีส ่วนได้เสีย stakeholder analysis, 

http://innovation.forest.ku.ac.th/Certification/Docs/stakeholders.pdf, สืบค้นล่าสุดวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2565, น.10-11. 
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    (3) กลุ่มเป็นกลาง (Neutral Parties) หมายถึง กลุ่มคนที่ไม่มีความคิดเห็นใด
เกี่ยวกับการท าโครงการหรือไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด9 ในผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนี้ได้แก่ หน่วยงานของรัฐที่มี
อ านาจก ากับดูแลทั่วไป เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่รับ
เรื่องร้องเรียน เช่น ศูนย์ด ารงธรรม ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่าคนในกลุ่มนี้จะมีความเห็นใจผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้อง แต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจความ
ยากล าบากในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น คนในกลุ่มนี้จะพยายาม
หาทางออกท่ีสามารถประนีประนอมกับทั้งสองฝ่ายได้ 
    (4) กลุ่มสนับสนุน (Allies) หมายถึง กลุ่มคนที่เห็นด้วยกับการด าเนินโครงการ
แต่อาจจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอย่างชัดเจน อาจจะช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริม
โครงการทางอ้อม10 ในการด าเนินการปิดสถานที่ก าจัดขยะนี้ กลุ่มสนับสนุนให้ปิดสถานที่ก าจัดขยะที่
ด าเนินการไม่ถูกต้องจะมีทั้งหมด 3 กลุ่ม ด้วยกัน ได้แก่ 
    -หน่วยงานของรัฐที ่มีอ านาจหน้าที่ทางด้านคุ ้มครองสิ ่งแวดล้อม เช่น 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค หรือส านักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จากการสัมภาษณ์
พบว่าเนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบและจัดการกับมลพิษต่าง ๆ ดังนั้น 
ถ้าพบสถานทีก าจัดขยะที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษก็จะด าเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา แต่
อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจ ากัดในด้านกฎหมายและในด้านการบริหารราชการแผ่นดินจึงท าให้ หน่วยงาน
เหล่านี้ไม่สามารถใช้อ านาจบังคับกับเจ้าของสถานที่ก าจัดขยะได้โดยตรง จึงท าได้เพียงให้ค าแนะน า
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และช่วยสนับสนุนข้อมูล
หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยนั้นก่อให้เกิดมลพิษจริง 
    -องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที ่ท างานรณรงค์หรือท ากิจกรรมในด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน แม้กลุ่มนี้จะไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดย
ตรงที่จะบังคับกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย แต่ด้วยความสนใจขององค์กรหรือตาม
วัตถุประสงค์ของแหล่งทุนสนับสนุน องค์กรพัฒนาเอกชนจึงให้การสนับสนุน เช่น การสนับสนุนการ
รวมตัวกันของผู้ได้รับผลกระทบ การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนหรือสังคม การสนับสนุนใน

 
9 นิคม แหลมสัก และคณะ, คู ่มือการวิเคราะห์ผู ้มีส ่วนได้เสีย stakeholder analysis, 

http://innovation.forest.ku.ac.th/Certification/Docs/stakeholders.pdf, สืบค้นล่าสุดวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2565, น.10-11. 

10 นิคม แหลมสัก และคณะ, คู ่มือการวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้เสีย stakeholder analysis, 
http://innovation.forest.ku.ac.th/Certification/Docs/stakeholders.pdf, สืบค้นล่าสุดวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2565, น.10-11. 
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ด้านบุคลากรหรือการเงินในบางองค์กร เช่น การจัดหาทนายความให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย 
เป็นต้น 
    -สื่อสารมวลชน เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารออกสู่สาธารณะ ซึ่งหาก
เป็นข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือมลพิษที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงมักจะเป็นข่าวที่ได้รับความ
สนใจจากสาธารณชนอย่างสูง และหากมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานของรัฐที่เป็นผลจาก
การเผยแพร่ข่าวสารจะยิ่งท าให้สื่อมวลชนที่เผนแพร่ข่าวนั้นได้รับชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับและมี
ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ส่งผลท าให้ประชาชนที่ติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชนนั้นจะเพิ่มขึ้นท าไดม้ี
รายได้เพ่ิมมากข้ึนด้วย 
   (5) กลุ่มสนับสนุนจริงจัง (Active Allies) หมายถึง กลุ่มคนที่เห็นด้วยอย่างมาก
ในการด าเนินโครงการ มีการเข้าร่วมในการด าเนินโครงการอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน
และส่งเสริมในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการชักชวนให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมสนับสนุนและส่งเสริมโครงการอีก
ด้วย ในกรณีนี้จึงหมายถึงกลุ่มคนที่สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปิดสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็คือกลุ่มประชาชนผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายจากการด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะซึ่งอยู่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
 
 
  4.3.2.2 ว ิเคราะห์์ โดยใช้เครื ่องมือเมทริกซ์ตามระดับอ านาจและความสนใจ 
(Power/Interest Grid) 
  การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือเมทริกซ์ตามระดับอ านาจและความสนใจจะวัดจากระดับ
ความสนใจและระดับอ านาจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่
ถูกต้อง โดยความสนใจหมายถึงการให้ความส าคัญในการปฏิบ ัต ิการ ส่วนอ านาจหมายถึง
ความสามารถในการให้คุณหรือให้โทษต่อการด าเนินการ ซึ่งอาจจะมีที่มาจากลักษณะขององค์กร 
บทบาทหน้าที่ กฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือมาจากก าลังกาย เงิน ความรู้ ข้อมูล หรือการรวมกลุ่ม
เพื่อต่อรองของประชาชนก็ได้11 โดยเครื่องมือนี้จะท าให้ผู้ที่จะด าเนินโครงการสามารถวางแผนได้ว่า
หากต้องการให้โครงการประสบความส าเร็จนั้นจะต้องด าเนินการต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม
อย่างไร ซึ่งในกรณีนี้จึงหมายถึงผู้ที ่ได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่

 
11 ร ัชตะ ต ั ้งศ ิร ิพ ัฒน์  และว ิโรจน์ ต ั ้งเจร ิญเสถียร, การว ิเคราะห์ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ เส ีย, 

วารสารวิชาการสาธารณสุข 12: 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2546), หน้า 869-870. 
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ถูกต้องที่ต้องการจะให้มีการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแห่งนั้นนั่นเอง ซึ่งการวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง
นี้อาจแบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกได้ป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 
ตารางที ่4.2 ตารางเมทริกซ์แสดงระดับความสนใจและอ านาจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการปิดสถานที่
ก าจัดขยะท่ีด าเนินการไม่ถูกต้อง 
 ระดับความสนใจ 

ต า่ สูง 

ระดับ
อิทธิพล 

ต า่ 

กลุ่มสนใจต ่าและมีอ านาจต ่า 
(Minimal Effort) 

-หน่วยงานรัฐที่รับเรื่องร้องเรียน 
 

กลุ่มสนใจสูงแต่มีอ านาจต ่า 
(Keep Informed) 

-ผู้ท าธุรกิจร่วม/ท างานกับสถานที่ก าจัดขยะ 
-ผู้ได้ผลประโยชน์จากสถานที่ก าจัดขยะ 
-องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 
-ผู้ใช้บริการสถานที่ก าจัดขยะ 

สูง 

กลุ่มสนใจต ่าแต่มีอ านาจสูง 
(Keep Satisfied) 

-สื่อมวลชน 
 

 

กลุ่มสนใจสูงและมีอ านาจสูง 
(Key Players) 

-เจ้าของสถานที่ก าจัดขยะเอกชน 
-ท้องถิ่นท่ีก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะ 
-หน่วยงานรัฐที่มีอ านาจก ากับดูแล 
-ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

 
   (1) กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มีความสนใจสูงและมีอ านาจสูง (Key Players) ผู้มีส่วน
ได้เสียในกลุ่มนี ้ได้แก่ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่เป็นเจ้าของสถานที่ก าจัดขยะที่
ด าเนินการไม่ถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ออกใบอนุญาตให้เอกชนด าเนินการสถานที่ก าจัด
ขยะที่ไม่ถูกต้อง และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการด าเนินงานของสถานที่ก าจัด
ขยะที่ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจก ากับดูแลเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะอีกด้วย ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนี้ไม่ได้มีผลประโยชน์ได้เสียต่อ
การปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยโดยตรง แต่มีอิทธิพลที่เกิดจากอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการให้
ค าแนะน าต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาสถานทีก ่าจัดขยะที่ด าเนินการ
อย่างไม่ถูกต้องได้ ดังนั้น ผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องการจะด าเนินการให้มีการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยที่ด าเนินการไม่ถูกต้องจะต้องให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก โดยจะต้อง
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สร้างความพึงพอใจหรือให้การมีส่วนร่วมในการด าเนินการเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาสามารถส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี  
  (2) กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีความสนใจต ่าแต่มอี านาจสูง (Keep Satisfied)  ผู้มีส่วนได้
เสียในกลุ่มนี้ได้แก่ สื่อสารมวลชน ที่อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจมากนักต่อปัญหาสถานที่ก าจัดขยะหาก
ปัญหานั้นไม่ได้สร้างผลกระทบที่ใหญ่มากพอ แต่หากสื่อมวลชนได้เผยแพร่ข่าวสารออกสู่สาธารณะ
แล้วอาจจะท าให้ประเด็นปัญหากลายเป็นที่สนใจของสังคมจนเกิดเป็นแรงกดดันต่อก็หน่วยงานของรัฐ
ที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหันมาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนก็ได้ ดังนั้น ผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องการจะ
ด าเนินการให้มีการปิดสถานที่ก าจัดขยะควรจะให้ข้อมูลข่าวสารต่อผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนี้ หรือ
พยายามดึงให้เข้ามาสนับสนุนการปิดสถานที่ก าจัดขยะก็ได้ 
  (3) กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่มีความสนใจสูงแต่มีอ านาจต ่า (Keep Informed) ผู้มีส่วน
ได้เสียในกลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มที่ท าธุรกิจหรือท างานร่วมกับสถานที่ก าจัดขยะ และกลุ่มคนที่ได้รับ
ประโยชน์จากสถานที่ก าจัดขยะ คนกลุ่มนี้อาจมีความสนใจต่อการปิดสถานที่ก าจัดขยะเพราะจะท าให้
ตนเองสูญเสียผลประโยชน์ที่ได้เคยได้รับ หรือองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่ท างานด้านรณรงค์
ทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาจให้ความสนใจมากตามการสนับสนุนหรือ
วัตถุประสงค์ของแหล่งทุน แต่คนในกลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่อกระบวนการปิดสถานที่ก าจัดขยะต ่า ดังนั้น 
ผู้ที ่ได้รับผลกระทบอาจจะให้ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องเพื ่อไม่ให้คนกลุ่มนี้ต่อต้านหรือพยายามดึงมาให้
สนับสนุนการปิดสถานที่ก าจัดขยะได้  
  (4) กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่มีความสนใจต ่าและมีอ านาจต ่า (Minimal Effort) ผู้มีส่วน
ได้เสียในกลุ่มนี้ ได้แก่ หน่วยราชการที่มีอ านาจรับเรื่องร้องเรียน เช่น ศูนย์ด ารงธรรม ซึ่งในกลุ่มนี้แทบ
จะไม่มีส่วนได้เสียเลยในการปิดสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังไม่ได้มีอ านาจหรือ
อิทธิพลโดยตรงต่อการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ดังนั้น ผู้ได้รับผลกระทบอาจจะไม่ต้องให้ความ
สนใจต่อกลุ่มนี้มากนักก็ได้ 
 
4.4 ค าแนะน าให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง  
 
 จากการศึกษากรณีศึกษาในบทที่ 3 และผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในหัวข้อก่อนหน้า 
คณะผู้วิจัยได้น ามาจัดท าข้อแนะน าให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัดขยะที่ไม่ถูกต้องให้
ด าเนินการ โดยค าแนะน านี้จะใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบได้ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานราชการที่มีอ านาจหน้าที่เกี ่ยวข้องไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง หรือยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ การด าเนินการจึงต้องมีการยกระดับให้เข้มข้นมาขึ้นดังต่อไปนี้ 
(4.4.1) รวมกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและเก็บบันทึกหลักฐานต่าง ๆ (4.4.2) ร้องเรียนต่อหน่วยงาน
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ราชการที่เกี ่ยวข้อง (4.4.3) ท าให้สังคมสนใจปัญหาผ่านสื่อสารมวลชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชน 
(4.4.4) ฟ้องคดีต่อศาล 
 
  4.4.1 รวมกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ รวบรวมข้อมูลและสร้างข้อเรียกร้อง 
  สถานที่ก าจัดขยะโดยทั่วไปแล้วมักจะด าเนินการโดยมีต้นทุนสูงหรือด าเนินการโดย
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย การจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะที่มีปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องง่าย 
เนื่องจากผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องมีมูลค่ามาก และส่งผลกระทบต่อบุคลหลายฝ่าย ดังนั้น ผู้ได้รับ
ผลกระทบจะด าเนินการโดยล าพังย่อมเป็นการยากที่จะแก้ไขปัญหาได้ แต่อย่างไรก็ดี สถานที่ก าจัด
ขยะที่ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้องมักจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงท าให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบย่อมมีจ านวนมากซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักและเป็นผู้ที่มีสิทธิตามกฎหมาย
โดยตรงที่จะเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยควรด าเนินการรวมกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยกันให้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น 
  การรวมกลุ่มกันระหว่างผู้ได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัดขยะอาจจะเริ่มจากการ
ประชุมกลุ่มย่อย ๆ ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมาพูดคุยท าความรู้จักกันก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และท าการรวบรวมข้อมูลผลกระทบที่แต่ละคนได้รับ รับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของแต่ละคนซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันออกไป เก็บ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวอย่างน ้าเสีย ภาพถ่ายหรือวิดีทัศน์การจัดการขยะที่ไม่
ถูกต้องของสถานที่ก าจัดขยะแห่งนั้น บันทึกวันและช่วงเวลาที่มีการเกิดขึ้นของกลิ่นเหม็น เป็นต้น ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์ความเสียหายและเป็นหลักฐานที่ใช้ในการด าเนินการทางกฎหมาย
ต่อไปได้ เมื่อมีผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วมกลุ่มมากขึ้นจึงสร้างเป็นองค์กรกลุ่มที่มีการบริหารจัดการ มี
การแต่งตั้งตัวแทนของกลุ่มให้ท าหน้าที่ยื่นค าร้องเรียนหรือด าเนินการตามกฎหมาย หรือให้ข้อมูลต่อ
สาธารณะ หรือจัดจ้างทนายความให้เป็นตัวแทนในการด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
  การรวบรวมกลุ่มดังกล่าวนี้จะมีข้อดีในหลายประการ ได้แก่ ประการแรก เป็นการสร้าง
อ านาจต่อรองต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบ เนื่องจากมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจ านวนมากจะแสดงให้เห็นถึงความ
ร้ายแรงของความส าคัญของปัญหาสถานที่ก าจัดขยะที่หน่วยงานภาครัฐควรจะต้องเข้ามาด าเนิ นการ
แก้ไขปัญหา และในขณะเดียวกัน การรวมกลุ่มกันก็สามารถสร้างความสนใจให้กับสื่อมวลชนให้เข้ามา
ท าข่าวเพื่อเผยแพร่ออกสู่สาธารณะได้ง่ายขึ้นด้วย ประการที่สอง ท าให้ได้รับทราบปัญหาของสถานที่
ก าจัดขยะได้อย่างรอบด้าน เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบแต่ละคนอาจจะประสบปัญหาที่แตกต่างกันไป 
เช่น บางคนอาจจะเป็นปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น บางคนอาจจะเป็นปัญหาเรื่องน ้าเสีย เป็นต้น และจะท า
ให้การสร้างข้อเรียกร้องของกลุ่มจะมีความครบถ้วนมากขึ้น ประการที่สาม การรวมกลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบเป็นการประหยัดงบประมาณในการด าเนินการ เนื่องจากปัญหาสถานที่ก าจัดขยะเป็น
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ปัญหาที่มีความซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง การแก้ไขให้หมดไปย่อมไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว จากการศึกษากรณีศึกษาต่าง ๆ พบว่าการจัดการกับสถานที่ก าจัด
ขยะแต่ละแห่งใช้ระยะเวลายาวนาน บางแห่งใช้เวลามากกว่า 5 ปีก่อนที่จะมีการปิดสถานที่ก าจัดขยะ
ที่สร้างปัญหาแห่งนั้นไปได้ เมื่อกระบวนการจัดการใช้ระยะเวลายาวนาน งบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินการจึงมากขึ้นตามไปด้วย การรวมกลุ่มกันจะช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องงบประมาณไปได้มาก 
โดยผู้ที ่ได้รับผลกระทบอาจร่วมกันออกค่าใช้จ่าย เช่น การจ้างทนายความ หรือค่าใช้จ่ ายในการ
รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ก็ได้ 
 
  4.4.2 แจ้งข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานงานของรัฐทีเ่กี่ยวข้อง 
  เมื่อมีการรวมกลุ่มกันได้แล้ว ควรท าการแจ้งข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานของรัฐที่ มี
อ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการหรือก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะ ตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรงในการจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการโดยไม่
ถูกต้อง ซึ่งการแจ้งข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบด าเนินการหรือ
ก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหา และเข้า
มาร่วมพูดคุย หรือปรึกษาหารือถึงความเดือดร้อนของประชาชน แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
หารือถึงทางออกหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
  นอกจากนี้ ผู้ได้รับผลกระทบควรแจ้งไปยังองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลเรื ่องที่
เกี่ยวข้องด้วย ดังนี้ 
  -ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ในการก ากับดูแลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
  -หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย สาธารณสุข
จังหวัดหรือสาธารณสุขอ าเภอ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใน
การก ากับดูแลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีอ านาจหน้าที่ในการ
ให้ค าแนะน าต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
  -หน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรม
ควบคุมมลพิษ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่มี
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ในการควบคุม
มลพิษซึ่งรวมไปถึงมลพิษที่เกิดจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วย โดยให้ค าแนะน าแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในเรื่องการจัดการกับสถานทีก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษได้ 
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  การแจ้งข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลเหล่านี้เพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้
ได้รับทราบปัญหาเพ่ือจะได้ใช้อ านาจก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขปัญหา
ต่อไป 
   แม้การแจ้งขอร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยเหตุผลนานับประการ แต่อย่างไรก็ดี กระบวนการร้องเรียนดังกล่าวนี้เป็นขั้นตอนที่
จ าเป็นที่ต้องท าเพื่อเปิดช่องให้ปัญหาได้รับการรับทราบอย่างเป็นทางการ และเปิดกระบวนการ
พิจารณาตามกฎหมาย และการร้องเรียนเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการฟ้องร้องด าเนินคดีต่อศาลต่อไป  
 
  4.4.3 ท าให้สังคมสนใจปัญหาผ่านสื่อสารมวลชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชน 
  เมื่อขั้นตอนที่สองไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบอาจจ าต้องสร้างแรงกดดันทางสังคมโดยการเผยแพร่ข่าวสารปัญหาของสถานที่ก าจัดขยะ
ออกสู่สังคมในวงกว้าง โดยการติดต่อสื่อสารมวลชนให้มาท าข่าวและเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จาก
การศึกษากรณีศึกษาพบว่าในหลายกรณี เมื่อปัญหาจากสถานที่ก าจัดขยะกลายเป็นข่าวจนกลายเป็น
กระแสสังคมจนท าให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบและจัดการกับปัญหา
ในเบื้องต้นไปได้  
  นอกจากนี้ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเองก็สามารถอาศัยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ที่ในปัจจุบันสามารถท าได้โดยง่ายในการสื่อสารประเด็นปัญหาความเดือดร้อนจากสถานที่ก าจัดขยะ
ได้โดยตรง เช่น การท าเฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan page) น าเสนอภาพหรือหลักฐานความ
เดือดร้อนและผลกระทบที่ได้รับ แต่อย่างไรก็ดี ผู้ได้รับผลกระทบอาจต้องใช้ระมัดระวังในการเผยแพร่
ข้อมูล เนื่องจาก การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจกระทบต่อชื่อเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งผู้ที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวอาจด าเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาท หรืออาจใช้การฟ้องคดีเชิงกล
ยุทธ์เพื่อหยุดยั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน (SLAPP) เพื่อกดดันหรือสร้างอ านาจต่อรองต่อกลุ่มผู้
ได้รับผลกระทบให้ต้องยอมรับข้อเสนอจากฝ่ายสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้องได้ 
 
  4.4.4 ฟ้องคดีต่อศาล 
  เมื่อกระบวนการต่าง ๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผู้ได้รับผลกระทบจึงต้องฟ้องคดีต่อ
ศาล โดยในระบบกฎหมายไทยเปิดช่องให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระท าที่เป็นการ
ท าลายสภาวะแวดล้อมฟ้องคดีต่อศาลได้ โดยอาจแยกเป็น 2 กรณี (4.4.4.1) การฟ้องคดีต่อศาล
ยุติธรรม และ (4.4.4.2) การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
   4.4.4.1 การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 
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   การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมจะเป็นกรณีการฟ้องเอกชนที่เป็นผู้ต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายของสภาวะแวดล้อม ซึ ่งการฟ้องคดีอาจจะเป็นการฟ้องคดีแบบกลุ ่มก็ได้ ซึ ่งตาม
กฎหมายเปิดช่องให้ผู ้ที ่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่มีจ านวนมากสามารถร่วมกันฟ้องเป็นคดี
เดียวกันได้โดยเรียกว่า “การฟ้องคดีแบบกลุ่ม” (Class Action) ซึ่งการฟ้องคดีแบบนี้จะมีข้อดีอย่าง
มากในแง่ของการลดต้นทุนในการด าเนินคดี เพราะผู้เสียหายแต่ละคนไม่จ าเป็นจะต้องจ้างทนายความ
ของตัวเอง หรือเสียค่าธรรมเนียมแยกแต่ละคดีเอง แต่สามารถร่วมกับผู้เสียหายรายอื่นในการแต่งตั้ง
ทนายความร่วมกันและเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการร่วมกันได้ 
   4.4.4.2 การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
   การฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะเป็นกรณีท่ีฟ้องหน่วยงานทางปกครอง เช่น หน่วยงาน
ราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นก็ได้ โดยการฟ้องสามารถท าได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบแรก การฟ้องว่าการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลสถานที่ก าจัดขยะเป็นไปโดยไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายและขอให้ศาลสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบยุติการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและ
แก้ไขให้ถูกต้อง 
   รูปแบบที่สองเป็นการฟ้องว่าการไม่จัดการสถานที่ก าจัดขยะที่ไม่ถูกต้องนั้น เป็นการ
ละเลยหรือล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่และขอให้ศาลสั่งให้องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   รูปแบบที่สามเป็นการฟ้องมูลละเมิด กล่าวคือ เป็นกรณีการจัดการสถานที่ก าจัด
ขยะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือการละเลยหรือล่าช้าในการจัดการสถานที่ก าจัดขยะให้ถูกต้องนั้น
สร้างความเสียหายให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีสามารถฟ้องขอให้ศาลสั่งให้ท้องถิ่นชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ได ้
   การฟ้องคดีต่อศาลมีข้อดีอย่างมากในแง่ที่ว่าศาลจะตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ของ
กฎหมายเป็นหลัก หากมีการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลก็จะมีค าพิพากษาให้หน่วยงาน
ของรัฐที่ด าเนินการไม่ถูกต้องด าเนินการให้ถูกต้อง หรือให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่รูปแบบการ
ฟ้องคดี แต่อย่างไรก็ดี การฟ้องคดีต่อศาลจะมีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากจะต้องมีการแต่งตั้งทนายให้มา
ด าเนินคดีในศาล อีกท้ังการพิจารณาคดีของศาลจะต้องพิจารณาด้วยความรอดคอบโดยเปิดโอกาสให้
ทั้งผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีได้แสดงพยานหลักฐานของตนเองอย่างเต็มที่ก่อนที่จะพิพากษาคดี ดังนั้น 
กระบวนการพิจารณาคดีในศาลจึงต้องใช้ระยะเวลาอยู่บ้างซึ่งอาจท าให้ผู้ฟ้องคดีที่ได้รับความเสียหาย
จะต้องทนอยู่กับความเสียหายนั้นอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งแม้ว่าศาลจะออกค าสั่งคุ้มครองชั่วคราว
หรือก าหนดมาตรการชั่วคราวเพื ่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายในเบื้องต้น แต่การออกค าสั่ง
คุ ้มครองชั่วหรือมาตรการชั่วคราวของศาลนี้เป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณา ในบางคดี หากมี
เหตุผลและความจ าเป็น ศาลก็อาจไม่สั่งให้มีการคุ้มครองชั่วคราวหรือก าหนดมาตรการชั่วคราวให้ก็ได้ 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 
5.1 บทสรุป 
 

งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาแนวทางการจัดการสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยจะ
ศึกษาหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ศึกษา
กรณีการปิดบ่อขยะในต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และในต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย และสถานที่อื่น ๆ มาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการจัดการสถานที่ก าจัดขยะที่ไม่
ถูกต้องและจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  

ผลการศึกษามีดังนี้ 
(1) กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยขั้นตอนการเก็บมูลฝอยจาก

แหล่งก าเนิด ขั้นตอนการขนถ่ายขยะมูลฝอยไปสู่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และข้ันตอนการก าจัดขยะ
มูลฝอย ขั้นตอนที่จะต้องถูกควบคุมมากท่ีสุดคือขั้นตอนสุดท้าย เนื่องจากการก าจัดขยะมูลฝอย ไม่ว่า
จะโดยวิธีใดสามารถท าให้เกิดมลพิษไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นมลพิษกลิ่นหรือควันไฟจากการ
เผาขยะ หรือน ้าชะขยะมูลฝอยที่จะไหลลงล าน ้าสาธารณะหรือซึมไปสู่ระบบน ้าใต้ดิน เป็นต้น ดังนั้น 
การก าจัดขยะมูลฝอยจึงต้องกระท าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อขจัดหรือลดมลพิษที่เกิดจาก
กระบวนการก าจัดดังกล่าวได้ ในประเทศไทย ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. 2560 ก าหนดให้การก าจัดขยะมูลฝอยสามารถท าได้ 5 วิธี ได้แก่ 
  -การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล คือ การขุดหลุมและเทขยะมูลฝอยลงไปและน าดิน
ไปกลบขยะอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งอาจแยกได้เป็น 2 แบบ คือ การฝังกลบแบบขุดเป็นร่อง (Trench Method) 
และการฝังกลบแบบถมที่ (Area Method) 
  -การเผาในเตาเผา หมายถึง การน าขยะมูลฝอยไปเผาไหม้ในเตาเผาขยะซึ่งจะใช้ความ
ร้อนระหว่าง 1,300-1,800 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งจะท าให้ขยะกลายเป็นก๊าซหรือเศษเหลือ เช่น ขี้เถ้า 
เป็นต้น 
  -การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ คือการน าขยะอินทรีย์ไปย่อยสลายโดย
กระบวนการทางธรรมชาติของจุลินทรีย์ ซึ่งจะเปลี่ยนขยะไปเป็นสารที่มีประโยชน์ในการบ ารุงดิน 
หรือเป็นก๊าซชีวภาพที่น าไปใช้ต่อไป 
  -การก าจัดแบบผสมผสาน คือการก าจัดขยะโดยใช้วิธีต่าง ๆ ผสมผสานกัน 
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  -วิธีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (2) การก าจัดขยะมูลฝอยแต่ละวิธีจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ในกฎกระทรวงสุขลักษณะ
การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 เช่น การก าจัดขยะโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะจะต้องมี
สถานที่ตั้งที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุร าคาญ หรือความ
เสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่
ฝังกลบมูลฝอยทั่วไป เพื่อจัดเป็นพื้นที่ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน ้าผิวดิน เพื่อลดปัญหา
ด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญหากลิ่นรบกวน มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน ้าใต้ดินจาก
น ้าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม  มีระบบ
รวบรวมน ้าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบ าบัดน ้าเสียที่สามารถป้องกัน การปนเปื้อนน ้าใต้
ดิน และมีกระบวนการบ าบัดน ้าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน ้าทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  
 แต่อย่างไรก็ดี กฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเพียงหลักเกณฑ์การด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยแต่ละ
วิธีท่านั้น แต่ไม่ได้มีลักษณะเป็นระบบและกลไกในการควบคุมการด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะ
อย่างครบถ้วน 
 (3) ในสหภาพยุโรป การควบคุมการบริหารจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่เป็นบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยนั้น สหภาพยุโรปได้ตรา Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the 
landfill of waste เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปได้น าไปใช้ตราเป็นกฎหมาย
ภายในเพื่อก ากับดูแลการด าเนินงานของบ่อฝังกลบขยะให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สาระส าคัญใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในกฎหมายฉบับนี้อาจแยกออกเป็น 3 
ส่วน ได้แก่ แนวทางการขออนุญาตก่อตั้งสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ซึ่งจะก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การขออนุญาตก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบว่าสถานที่ก าจัดจะต้องอยู่ห่างไกลจาก
ชุมชน จะต้องมีระบบป้องกันไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผู้ที่ยื่นขออนุญาตจะต้องมีศักยภาพ
เพียงพอที่จะบริหารจัดการสถานทีก ่าจัดขยะได้ไปจนถึงการดูแลรักษาสถานที่หลังปิดโครงการ แนว
ทางการควบคุมดูแลการด าเนินงานของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยจะก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะ เช่น ต้องมีการตรวจสอบขยะที่รับมาก าจัด ต้องมีจดบันทึกการรับ
ขยะเข้ามาก าจัด ต้องมีการตรวจสอบมลพิษอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น และแนวทางในการด าเนินการปิด
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่จะต้องมีขออนุญาตก่อนการปิดสถานที่และการดูแลสถานที่ก าจัดขยะ
ต่อไปจนกว่าสถานที่นั้นจะไม่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
 (4) ในประเทศญี่ปุ่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะจะปรากฏอยู่ใน
พระราชบัญญัต ิว ่าด ้วยการบร ิหารจ ัดการขยะมูลฝอยและความสะอาดสาธารณะ (Waste 
Management and Public Cleansing Law) โดยมีกฎหมายล าดับรองก าหนดรายละเอียดทาง
เทคนิคส าหรับการด าเนินการ เช่น กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานวิศวกรรมในการบ ารุงรักษาสถานที่
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สุดท้ายในการก าจัดขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม (Ministerial Ordinance Determining 
Engineering Standards Pertain to Final Disposal Site for Municipal Solid Waste and Final 
Disposal Site for Industrial Wastes) ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการขยะ
ม ู ล ฝอยและความสะอาดสา ธ ารณะ  (Regulations of Waste Management And Public 
Cleansing Law, Ordinance No. 35 of Ministry of Health and Welfare of 1971)  แ ล ะ ม ติ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและความสะอาดสาธารณะ 
(Cabinet Order of Waste Management and Public Cleansing Law) 
 หลักเกณฑ์ส าคัญในการจัดการสถานที่ก าจัดขยะของประเทศญี่ปุ ่นมี 4 ประการ ได้แก่ 
ประการแรก การก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าการจังหวัด (Prefectural 
Governor) ซึ่งจะต้องท าการตรวจสอบสถานที่ตั ้ง แผนการด าเนินการและบ ารุงรักษา แผนการ
ป้องกันภัยพิบัติ แผนการก่อสร้าง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมตลอดจนศักยภาพของผู้ขอ
อนุญาต ซึ่งหากตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่กฎหมายก าหนดจึงจะอนุญาตให้
ด าเนินการได้ และก่อนการเปิดด าเนินการจริงจะต้องมีการเข้าตรวจสอบสถานที่จริงด้วย โดยในกรณี
ที่เทศบาลเป็นผู้ก่อตั้งสถานทีก ่าจัดขยะก็ต้องด าเนินการขออนุญาตในแบบนี้เช่นเดียวกัน ประการที่
สอง การด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะจะต้องด าเนินการตามที่แผนที่ได้ยื่นไว้ตอนขออนุญาตและ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ประการที่สาม ผู้ว่าการจังหวัดจะเป็นผู้ก ากับดูแลหลักท าหน้าที่ควบคุม
การด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะ หากมีการด าเนินการที่ไม่ถูกต้อง ผู้ว่าการจังหวัดมีอ านาจออก
ค าสั่งให้สถานที่ก าจัดขยะนั้นท าการแก้ไขปรับปรุง หรือสั่งปิดด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะนั้นได้ 
ประการสุดท้าย กฎหมายก าหนดให้รัฐบาลส่วนกลางมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเทศบาลในการ
ด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะทั้งค่าใช้จ่ายในการก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะ การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือมีเหตุการณ์อื่น รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะกลาง 
(Waste Management Center) ให้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการขยะ รวมถึงก่อตั้ง ปรับปรุง 
ด าเนินการและบ ารุงรักษาสถานทีก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนตามค าร้องขอของเทศบาล 
 (5) กรณีศึกษา 2 กรณี  
 กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  เป็นสถานที่
ก าจัดขยะของเอกชนตั้งอยู่บ้านหนองแว่น หมู่ 9 ต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีพ้ืนที่
ประมาณ 13 ไร่ โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) จากอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 
ประเภท 101 หรือโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment) โดยมีโรงงานเผา
ของเสียรวม (เตาเผาเฉพาะ/เตาเผาร่วม) และได้รับอนุญาตให้ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จัน เริ่มเปิดด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2550 รับก าจัดขยะจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากสุดถึง 16 แห่ง เริ ่มแรกใช้วิธีการเผาขยะในเตาเผา แต่ถูกร้องเรียนจาก
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ประชาชนในเรื่องควันจากการเผาขยะจึงเปลี่ยนไปใช้วิธีการฝังกลบแทน ซึ่งต่อมาก่อให้เกิดปัญหา
กลิ่นเหม็นและมีรั ่วไหลของน ้าชะขยะไปปะปนกับแหล่งน ้าธรรมชาติ ประชาชนจึงร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ จนท้ายที่สุดมีค าสั่งให้ปิดสถานที่ก าจัดขยะ ประกอบกับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เคย
ท าสัญญาให้โรงงานนี้ก าจัดขยะไม่ต่อสัญญา โรงงานนี้จึงยุติการประกอบกิจการจนถึงปัจจุบัน 
 กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ ณ บ้าน
โฮ่ง หมู่ 10 ต าบลแม่แรม อ าเภอ  แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นของเอกชน มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ 
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการก าจัดขยะมูลฝอยโดยเทศบาลต าบลแม่แรม โดยรับก าจัดขยะมูลฝอย
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 6 แห่งจาก 4 อ าเภอ ใช้วิธีการฝังกลบเป็นวิธีการก าจัดขยะ 
คิดราคาก าจัดตันละ 300 บาท บ่อฝังกลบขยะของสถานที่ก าจัดขยะแห่งนี้เดิมเป็นที่ดินที่ถูกขุดหน้า
ดินไปขาย ท าให้สภาพที่ดินเป็นบ่อลึกลงไปประมาณ 5-6 เมตร เจ้าของจึงดัดแปลงท าเป็นบ่อฝังกลบ
ขยะ โดยสามารถท าการฝังกลบขยะได้ประมาณ 50 ตันต่อวัน สถานที่ก าจัดขยะแห่งนี้มีปัญหาในเรื่อง
กลิ ่นเหม็นของขยะและมีการรั ่วไหลของน ้าชะขยะไปปะปนกับแหล่งน ้าธรรมชาติ ซึ ่งจากการ
ตรวจสอบของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมพบว่ามีการปนเปื้อนของโลหะหนักประเภทนิกเกิ้ลและตะกั่วเกิน
ค่ามาตรฐาน จึงได้มีการสั่งให้ปิดด าเนินการไปในช่วงปี 2560 แต่อย่างไรก็ดี การปิดบ่อขยะดังกล่าว
ก่อให้เกิดปัญหาการขาดสถานที่ก าจัดขยะในพื้นที่ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและผู้
ประกอบกิจการที่เคยน าขยะมาทิ้งในบ่อขยะแห่งนี้ไม่สามารถหาสถานที่ก าจัดขยะใหม่ที่เหมาะสมได้
จึงท าการประท้วงขอให้เปิดด าเนินการบ่อขยะขึ้นมาใหม่ ทางเทศบาลจึงจ า เป็นต้องสั่งให้มีการเปิด
ด าเนินการบ่อขยะขึ้นมาใหม่แต่มีเงื ่อนไขให้ท าการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องมลพิษให้เรียบร้อย แต่
อย่างไรก็ดี บ่อขยะแห่งนี้ไม่ได้ถูกก่อสร้างโดยถูกต้องตามหลักวิชาการแต่แรก การแก้ไขปรับปรุงจึงไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน จึงท าให้ปัญหามลพิษจึงยังคงอยู่ ประชาชนจึงด าเนินการร้องเรียน
ต่อหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังในปี 2564 เทศบาลต าบลแม่แรมจึงได้มีค าสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตให้ก าจัดขยะของบ่อขยะแห่งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว 
 (6) จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและผลจากกรณีศึกษา คณะผู้วิจัยพบว่าการจัดการ
สถานที่ก าจัดขยะในประเทศไทยมีปัญหาที่ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 
 ประการแรก ปัญหาการขาดระบบและกลไกในการควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากตามกฎหมายไม่ได้ก าหนดให้มีองค์กรในการก ากับดูแลการด าเนินการสถานที่
ก าจัดขยะโดยเฉพาะ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยจึงต้องท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะไปด้วย จึงท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเป็นทั้งผู้ปฏิบัติการ  (Operator) และเป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) ในตัวเองอันไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทั่วไป นอกจากนี้ ตามกฎหมายไทยยังไม่มีการก าหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะว่าด าเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่ จึงท าให้กว่าจะทราบว่าสถานที่
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ก าจัดขยะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เป็นกรณีท่ีปัญหานั้นลุกลามใหญ่โตเกินกว่าจะแก้ไขได้โดยง่าย 
และยังมีปัญหาการทับซ้อนขององค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องอีกด้วย 
 ประการที่สอง ปัญหาการขาดหลักเกณฑ์ในการควบคุมสถานที่ก าจัดขยะ โดยกฎเกณฑ์ที่มี
อยู่หลักคือกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ยังขาด
เนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญไปอีกหลายส่วน เช่น หลักเกณฑ์หรือกระบวนการในการขออนุญาตก่อตั้ง
สถานที่ก าจัดขยะ กฎเกณฑ์ในการควบคุมการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะ หรือกฎเกณฑ์ในการ
ปิดสถานที่ก าจัดขยะ รวมไปถึงไม่มีกฎหมายก าหนดไว้ต้องท ารายงานการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (EIA) อีกด้วย หากเปรียบเทียบกับกฎหมายของทั้งประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปจะ
พบว่ากฎหมายของทั้งสองแห่งนั้นครอบคลุมการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะมากกว่ากฎเกณฑ์
ของประเทศไทย การขาดกฎเกณฑ์ดังกล่าวจึงท าให้การใช้อ านาจควบคุมสถานที่ก าจัดขยะจึงไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร และไม่สามารถใช้แก้ไขปัญหากรณีที่สถานที่ก าจัดขยะนั้นก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ ในเรื่องหลักเกณฑ์ยังมีปัญหาในเรื่องความกระจัดกระจายของหลักเกณฑ์ที่
หน่วยงานราชการต่างก็ออกหลักเกฑณ์ของตัวเองออกมาที่มีเนื้อหาทับซ้อนกัน สร้างความสับสน
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างมาก และปัญหาล าดับชั้นของกฎหมายที่กฎเกณฑ์ในการควบคุม
สถานที่ก าจัดขยะนั้นส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของกฎหมายล าดับรอง ไม่ใช่กฎหมายแม่บทซึ่งอาจมี
ประเด็นปัญหาว่ากฎหมายล าดับรองดังกล่าวจะใช้ในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้
หรือไม่ อย่างไร 
 ประการที่สาม ปัญหากระบวนการตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าความผิด จะประกอบไปด้วย 
ปัญหาศักยภาพขององค์กรที่มีอ านาจตรวจสอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย กล่าวคือ ปัญหาองค์กรที่มี
อ านาจในการก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะซึ่งก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีความสามารถใน
การตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการอื่น ท า
ให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างล่าช้า นอกจากนี้ ในการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที ่ในการ
ตรวจสอบนั้นพบว่ากฎหมายเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากเกินไป ท าให้กรณีที่สถานที่ก าจัดขยะ
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังให้สถานที่แห่งนั้นด าเนินการต่อไปซึ่งส่งผลท าให้ความ
เดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข อีกท้ังปัญหาการลงโทษผู้กระท าความผิดที่ผู้ที่ก่อให้เกิดผล
พิษต่อสิ่งแวดล้อมมักไม่ถูกด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย และโทษที่กฎหมายก าหนดก็เบาเกินไป ไม่
สามารถท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกรงกลัวได้ 
 ประการที่สี่ ปัญหาความยุ่งยากในเชิงการบริหารจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสั่งปิด  จะ
ประกอบไปด้วยปัญหาการจัดการกับขยะมูลฝอยหลังการปิดสถานที่ก าจัด ปัญหานี้สืบเนื่องจากสถาน
ทีก าจัดขยะในประเทศไทยมีจ านวนน้อย การปิดสถานที่ก าจัดขยะแห่งหนึ่งจะส่งผลท าให้ขยะที่เคยทิ้ง
ในสถานที่แห่งนี้ไม่มีสถานที่ก าจัดแห่งรองรับอย่างเหมาะสม เช่น สถานทีแห่งใหม่อยู่ห่างไกลซึ่งมี
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ต้นทุนหรือราคาค่าบริการสูงเกินไป ดังนั้น ในการพิจารณาปิดสถานที่ก าจัดขยะจึงไม่สามารถท าได้
โดยง่าย และปัญหาการฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะที่มีปัญหามลพิษที่หลังจากการปิดสถานที่ก าจัดขยะไป
แล้วมักจะไม่มีการฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะนั้นเนื่องจากการเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบพื้นฟูสถานที่มักจะไม่มีงบประมาณในการจัดการประกอบกับการขาดหลักเกฑณ์ในเรื่อง
การฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะอีกด้วย 
 ประการที่ห้า ปัญหาอื่น ๆ ซึ่งเป็นปัญหาการจัดการขยะอื่นแต่ส่งผลต่อการจัดการสถานที่ก าจัด
ขยะด้วย ได้แก่ ปัญหาการก าหนดหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีหน้าที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยซึ่งท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็กที่ขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร
และความรู้ทางเทคนิคไม่สามารถด าเนินสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้เนื่องจากมี
ต้นทุนที่สูงจึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้จึงต้องด าเนินการก าจัดขยะด้วยวิธีการที่สะดวก
และประหยัดที่สุด แต่อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น  การขนขยะไปเทกองให้ใน
สถานที่ที่ห่างไกลผู้คน หรือน าขยะไปทิ้งในบ่อที่ถูกขุดหน้าดินไปขายโดยไม่มีการด าเนินการตามหลัก
สุขาภิบาลส าหรับท าบ่อฝังกลบขยะ หรือการใช้เตาเผาขยะที่ไม่มีระบบการกรองมลพิษ เป็นต้น และ
ปัญหาการที่ประเทศไทยยังไม่มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ท าใหการก าจัดขยะเป็นไปได้ยากที่จะไม่
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ 
   
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 งานวิจัยชิ้นนี้มีข้อเสนอแนะ 3 ประการ ได้แก่ 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้นจะต้องมีระบบการ
ควบคุมสถานที่ก าจัดขยะเริ่มต้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
 ช่วงแรก ก่อนการการเปิดด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยนั้น เนื ่องจากการ
ด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนสามารถสร้างปัญหามลพิษได้ในทุกชั้นตอน ดังนั้น ก่อน
การก่อสร้างและเปิดด าเนินงานจึงจะต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การควบคุมมลพิษโดยตรง เช่น กรมควบคุมมลพิษ โดยในการอนุญาตของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจจะต้อง
ตรวจสอบอย่างน้อย 5 เรื่องดังต่อไปนี้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ได้แก่ 
(1) สถานที่ตั ้งโครงการ แผนผังและโครงสร้างอาคารสถานที่ ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระบบการ
ควบคุมการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม (2) ความสามารถและความน่าเชื่อถือของผู้ขออนุญาตว่าจะ
สามารถประกอบกิจการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไปได้แม้จะมีการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไป
แล้วแต่ยังต้องบ ารุงรักษาสถานที่ไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยในการนี้อาจก าหนดให้ผู ้ขอ
อนุญาตวางเงินประกันหรือหลักประกันการด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เช่น หนังสือค ้า
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ประกันโดยธนาคาร (Bank Guarantee) ก็ได้ (3) แผนการด าเนินงาน เช่น การระบุแหล่งที ่มา 
ประเภท ปริมาณของขยะมูลฝอยที่จะน ามาก าจัดในแต่ละวัน แผนการบ ารุงรักษาสถานที่ แผนการ
ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่และแผนบริหาร
จัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (4) รายงานผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม และ (5) 
รายงานผลการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และก่อนที่จะมีการเปิดด าเนินการ
จริง เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจจะต้องเข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจริงเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไป
ตามหลักวิชาการท่ีถูกต้องแล้ว 
  ช่วงที่สอง คือ ช่วงการด าเนินงาน ในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย สถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยจะต้องจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบและควบคุมการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 
4 เรื ่อง ดังนี ้ (1) ระบบการควบคุมการน าขยะมูลฝอยเข้ามาก าจัด โดยจะต้องมีการตรวจสอบ
แหล่งที่มา ประเภทและปริมาณของขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัดว่าตรงตามที่ได้ขออนุญาตไว้หรือไม่ (2) 
ระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนที่ได้ขออนุญาตไว้ของสถานที่ต่อผู้ก ากับดูแลเป็นประจ า
ทุก ๆ ระยะเวลาที่ก าหนด (3) ระบบการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยของพนักงานรวมถึง
ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง และ (4) ระบบการจัดการสถานที่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินที่ท า
ให้ไม่สามารถรับขยะมูลฝอยมาก าจัดได้ นอกจากนี้ กฎหมายควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจะต้อง
มีกลไกหรือช่องทางส าหรับผู้ก ากับดูแลในการเข้าไปตรวจสอบการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยอย่างสม ่าเสมอ โดยอาจจะเป็นการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน หรือการ
เข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ก าจัดเป็นประจ า หรืออาจจะเข้าตรวจสอบแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ 
  ช่วงที่สาม คือ ช่วงการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จะต้องมีควบคุมโดยผู้ก ากับดูแลโดย
กฎหมายที่ควบคุมจะต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 3 เรื่อง ได้แก่ (1) เงื่อนไขการปิดสถานที่ก าจัดขยะไว้
ล่วงหน้า เช่น เมื่อสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไม่สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ หรือการด าเนินงานของ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
โดยจะต้องก าหนดให้เป็นอ านาจผูกพันของเจ้าหน้าที่ว่าหากมีข้อเท็จจริงตามเงื ่อนไขที่ก าหนดไว้
เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จะต้องออกค าสั่งให้มีการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยทันทีโดยไม่ให้มีช่องการใช้
ดุลพินิจมากนัก (2) ผู้มีอ านาจออกค าสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจะต้องไม่เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของท้องถิ่นเพื่อป้องกันการขัดกันทางผลประโยชน์ และ (3) การฟื้นฟู
พ้ืนที่หรือการดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจนกว่าสถานที่นั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยผู้ที่ขออนุญาตยังมีหน้าที่ที่จะต้องบริหารจัดการสถานที่ต่อไปแม้จะไม่ได้มีการรับขยะมูลฝอยเข้า
ไปก าจัดแล้วก็ตาม หากผู้ขออนุญาตไม่ด าเนินการจะต้องมีการบังคับตามหลักประกันที่ได้วางไว้ใน
ตอนขออนุญาตด้วย 
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ช่วงสุดท้าย การปิดสถานที่ก าจัดขยะ จะต้องด าเนินการแจ้งหรือขออนุมัติต่อผู้ก ากับดูแล โดยผู้ก ากับ
ดูแลก็จะตรวจสอบเหตุผลและความจ าเป็นในการปิดสถานที่ก าจัดขยะ หากเห็นว่าเหมาะสมก็อาจ
อนุมัติให้ปิดสถานที่ก าจัดขยะนั้นได้ โดยหลังการปิดสถานที่ก าจัดขยะแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู
พื้นที่ซึ่งผู้ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และจะต้องรับผิดชอบไปจนกระทั่งสถานที่
ก าจัดขยะนั้นไม่สามารถสร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกต่อไป 
 5.2.2 ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยท่ีด าเนินการ
แบบไม่ถูกต้องในประเทศไทย โดยอาจแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
 ระยะแรก การด าเนินการระยะสั ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ได้แก่ (1) การให้กระทรวง
มหาดไทยออกประกาศกระทรวงหมาดไทยควบคุมการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่
ถูกต้องไปก่อนเป็นการชั่วคราว โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอท าหน้าที่เป็นผู้ ก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามมาตรฐานไปก่อนจนกว่า
จะมีการตรากฎหมายควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจะมีผลบังคับใช้ และ (2) ให้เร่งจัดการสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยก าหนดให้หน่วยงานหรือองค์กร
ของรัฐในภูมิภาค เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอที่มีอำนาจกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบการกำจัดขยะมูลฝอย รวมไปถึงหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ได้แก่ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันเข้าท าการตรวจสอบสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง และปรึกษาหารือวางแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินการหรือก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร ซึ่งหาก
พบว่าสถานที่ก าจัดขยะนั้นด าเนินการอย่างไม่ถูกต้องหรือสร้างปัญหามลพิษหรือมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน ควรให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วยงานทางสิ่งแวดล้อมให้ค าแนะน าต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ออกค าสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะแห่งนั้นไว้ก่อนชั่วคราวเพ่ือให้มีการแก้ไข
ปรุงปรับสถานที่นั้นให้แล้วเสร็จก่อนจึงให้กลับมาเปิดด าเนินการใหม่ แต่หากเห็นว่าสถานที่ก าจัดขยะ
แห่งนั้นไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ควรจะต้องออกค าสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะนั้นเป็นการถาวร โดย
อาจใช้หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดขึ้นตามข้อเสนอแนะข้อแรกเป็นเกณฑ์ในการ
ดำเนินการก็ได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ดำเนินการตามคำแนะนำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ควรกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอใช้อำนาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการกระบวนการลงโทษต่อฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็ได้ตามความ
เหมาะสม โดยในการนี้รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหา และทรัพยากรที่
จ าเป็น เช่น ที่ดินส าหรับก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยใหม่ เป็นต้น 
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 ระยะที่สอง การด าเนินการในระยะกลางในระยะเวลาประมาณ 1-3 ปี ได้แก่การตรา
กฎหมายควบคุมการด าเนินงานสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ โดยในกฎหมายจะต้องมี
สาระส าคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การก าหนดอ านาจหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ให้เหมาะสมโดยให้องค์กร
บริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่และมีความพร้อมทั้งในด้าน
งบประมาณและบุคลากรรับผิดชอบด าเนินการสถานที่ก าจัดมูลฝอย แต่สามารถมอบหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กกว่า เช่น เทศบาลหรือองค์กรบริหารส่วนต าบลที่มีความพร้อมสามารถ
ด าเน ินการสถานที ่ก  าจ ัดขยะมูลฝอยเองได ้ และก าหนดให้กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
หลัก โดยอาจก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอเป็นผู้มีอ านาจก ากับดูแลร่วมด้วยก็ได้ (2) 
น าแนวทางการจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องมาใช้ทั้งระบบการขออนุญาตก่อการก่อตั้ง
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ระบบการติดตามตรวจสอบการด าเนินการ และระบบการปิดสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย และ (3) ก าหนดให้รัฐบาลมีหน้าที ่จะต้องให้ความช่วยเหลือทั ้งงบประมาณ และ
ทรัพยากรในการก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง และมีหน้าที่ต้องให้ความช่วยเหลือในกรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นด้วย 
 ระยะที่สาม การด าเนินการในระยะยาวระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี ได้แก่ การปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศทั้งระบบ เนื่องจากปัญหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็น
เพียงยอดภูเขาน ้าแข็งเท่านั้น การจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทยยังมีปัญหาในส่วนอื่นอีกมาก 
ตั้งแต่การออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ในประเทศไทยยังเป็นระบบแบบเส้นตรง (Linear 
System) ไม่ได้เป็นแบบหมนุเวียน (Circular System) ที่มุ ่งเน้นการใช้หมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้
ได้มากที่สุดจนถึงขั้นไม่มีขยะมูลฝอยอีกเลย (Zero waste) จึงท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องก าจัดมี
ประมาณไม่มากจนเกินไป การขาดระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางท าให้การก าจัดใน
ปลายทางท าได้ยาก ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรและองค์ความรู้ในบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
 
 5.2.3 ค าแนะน าต่อผู้ได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้อง 
 ส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้อง และได้ท าการ
ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องไปแล้วแต่ยัง
ไม่ได้รับการตอบสนองหรือยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ คณะผู้วิจัยจัดท าค าแนะน าส าหรับผู้
ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
 (1) รวมกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ รวบรวมข้อมูลและสร้างข้อเรียกร้อง 
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 สถานที่ก าจัดขยะโดยทั่วไปแล้วมักจะด าเนินการโดยมีต้นทุนสูงหรือด าเนินการโดยหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย การจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะที่มีปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องมีมูลค่ามาก และส่งผลกระทบต่อบุคลหลายฝ่าย ดังนั้น ผู้ได้รับผลกระทบจะ
ด าเนินการโดยล าพังย่อมเป็นการยากที่จะแก้ไขปัญหาได้ แต่อย่างไรก็ดี สถานที่ก าจัดขยะที่
ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้องมักจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงท าให้ผู ้ได้รับ
ผลกระทบย่อมมีจ านวนมากซ่ึงบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักและเป็นผู้ที่มีสิทธิตามกฎหมาย
โดยตรงที่จะเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้น ผู้ได้รับผลกระทบทั้งหลายจึงควรรวมกลุ่ม
กันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน จัดเตรียมข้อเรียกร้องเพื่อแก้ไขปัญหา
และการเยียวยาความเสียหายของแต่ละคน โดยการรวมกลุ่มดังกล่าวจะมีข้อดีในแง่ของการสร้าง
อ านาจต่อรองต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบ ท าให้ทราบสภาพปัญหาอย่างรอบด้าน ท าให้ข้อเรียกร้องเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาหรือเยียวยาความเสียหายครอบคลุมปัญหาได้ทั้งหมด และจะท าให้เกิดความประหยัด
งบประมาณในการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาได้ 
 4.2 แจ้งข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ
หรือก ากับดูแลเกี่ยวกับสถานที่ก าจัดขยะ 
 เมื่อมีการรวมกลุ่มกันได้แล้ว ควรท าการแจ้งข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการหรือก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะ ตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรงในการจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการโดยไม่ถูกต้อง 
ซึ่งการแจ้งข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบด าเนินการหรือก ากับดูแล
สถานที่ก าจัดขยะจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหา และเข้ามาร่วมพูดคุย 
หรือปรึกษาหารือถึงความเดือดร้อนของประชาชน แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน และหารือถึง
ทางออกหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ควรจะแจ้งไปยังองค์กรที่มีอ านาจใน
การก ากับดูแลกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการจัดการสถานที่ก าจัดขยะด้วย เพื่อให้องค์กร
ก ากับดูแลเหล่านี้ช่วยไกล่เกลี่ย ช่วยเจรจาหรือหาทางออกในการแก้ไขปัญหาได้ 
 4.3 ท าให้สังคมสนใจปัญหาผ่านสื่อสารมวลชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชน  
 เมื่อขั้นตอนที่สองไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
อาจจ าต้องสร้างแรงกดดันทางสังคมโดยการเผยแพร่ข่าวสารปัญหาของสถานที่ก าจัดขยะออกสู่สังคม
ในวงกว้าง โดยการติดต่อสื่อสารมวลชนให้มาท าข่าวและเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จากการศึกษา
กรณีศึกษาพบว่าในหลายกรณี เมื่อปัญหาจากสถานที่ก าจัดขยะกลายเป็นข่าวจนกลายเป็นกระแส
สังคมจนท าให้หน่วยงานราชการที่เกี ่ยวข้องต้องลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบและจัดการกับปัญหาใน
เบื้องต้นไปได้ นอกจากนี้ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเองก็สามารถอาศัยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ที่ในปัจจุบันสามารถท าได้โดยง่ายในการสื่อสารประเด็นปัญหาความเดือดร้อนจากสถานที่ก าจัดขยะ
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ได้โดยตรง เช่น การท าเฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan page) น าเสนอภาพหรือหลักฐานความ
เดือดร้อนและผลกระทบที่ได้รับ แต่อย่างไรก็ดี ผู้ได้รับผลกระทบอาจต้องใช้ระมัดระวังในการเผยแพร่
ข้อมูล เนื่องจาก การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจกระทบต่อชื่อเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งผู้ที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวอาจด าเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาท หรืออาจใช้การฟ้องคดีเชิงกล
ยุทธ์เพื่อหยุดยั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน (SLAPP) 
 4.4 ฟ้องคดีต่อศาล 
 เมื่อกระบวนการต่าง ๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผู้ได้รับผลกระทบจึงควรต้องฟ้องคดีต่อ
ศาล โดยในระบบกฎหมายไทยเปิดช่องให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระท าที่เป็นการ
ท าลายสภาวะแวดล้อมฟ้องคดีต่อศาลได้ โดยการฟ้องเจ้าของสถานที่ก าจัดขยะเป็นคดีต่อศาล
ยุติธรรมเพื่อให้ศาลมีค าสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะ และให้มีการฟื้นฟูพื้นที่และจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และการฟ้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการด าเนินการหรือก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ต่อศาลปกครอง โดยอาจฟ้องว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและขอให้ยุติการด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะและให้มีการฟื้นฟู
พื้นที่ หรือฟ้องว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องละเลยหรือล่าช้าในการแก้ไขปัญหาสถานที่ก าจัดขยะท่ี
สร้างผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ หรือการฟ้องเป็นคดีละเมิดเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายก็ได้ 
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กฎหมายสหภาพยุโรป 
Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste 



เอกสารสรุปเชิงนโยบาย 
 

1. บทน า 
 
 จากสถิติในรายงานสถานการณ์มลพิษ ประจ าปี 2562 โดยกรมควบคุมมลพิษแสดงให้เห็นว่า ใน
ประเทศไทยมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสถานที่ขนถ่ายมูลฝอยที่เปิดด าเนินการทั้งหมด 2,666 แห่งแต่เป็น
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการแบบไม่ถูกต้องถึง 2,257 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.66 ของจ านวนสถานที่
ก าจัดขยะทั้งหมด สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการแบบไม่ถูกต้องสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงและเกิดเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากในหลายประการ ทั้งการ
ปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน ้าธรรมชาติ ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะ ปัญหาหนอนแมลงวันและโรคติดต่อที่เกิดจาก
กองขยะ ปัญหาสุขอนามัยของประชาชน รวมไปถึงปัญหาไฟไหม้กองขยะที่จัดการอย่างไม่ถูกต้อง เป็นต้น ใน
หลายพื้นที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รวมตัวเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาสถานที่ก าจัดขยะที่ไม่ได้
ด าเนินการอย่างถูกต้องเหล่านี้ แต่ก็ไม่ได้ประสบความส าเร็จในทุกพ้ืนที่และหลายแห่งใช้ระยะเวลายาวนานถึง
จะสามารถปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเหล่านั้นลงได้ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจัดการสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ยังไม่มีประสิทธิภาพในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้ท าการศึกษาถึงแนว
ทางการจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ วิเคราะห์สภาพปัญหาของการจัดการ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง และค าแนะน าต่อผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง 
 
2. ข้อค้นพบจากงานวิจัย 
 
 2.1 แนวทางการจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้อง 
 แนวทางการจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ควรจะน าไปตราเป็น
กฎหมายควบคุมการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่  
  2.1.1 ช่วงก่อนการเปิดด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากการด าเนินงานของ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนสามารถสร้างปัญหามลพิษได้ในทุกชั้นตอน ดังนั้น ก่อนการก่อสร้างและเปิด
ด าเนินงานจึงจะต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมมลพิษโดยตรง เช่น 
กรมควบคุมมลพิษ โดยในการอนุญาตของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจจะต้องตรวจสอบอย่างน้อย 5 เรื่องดังต่อไปนี้ว่า
เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ได้แก่ (1) สถานที่ตั้งโครงการ แผนผังและโครงสร้าง
อาคารสถานที่ ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระบบการควบคุมการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม (2) ความสามารถและ
ความน่าเชื่อถือของผู้ขออนุญาตว่าจะสามารถประกอบกิจการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไปได้แม้จะมีการปิด
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไปแล้วแต่ยังต้องบ ารุงรักษาสถานที่ไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยในการนี้อาจ



ก าหนดใหผู้้ขออนุญาตวางเงินประกันหรือหลักประกันการด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เช่น หนังสือค ้า
ประกันโดยธนาคาร (Bank Guarantee) ก็ได้ (3) แผนการด าเนินงาน เช่น การระบุแหล่งที ่มา ประเภท 
ปริมาณของขยะมูลฝอยที ่จะน ามาก าจัดในแต่ละวัน  แผนการบ ารุงรักษาสถานที ่ แผนการตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ และแผนบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน (4) รายงานผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม และ (5) รายงานผลการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และก่อนที่จะมีการเปิดด าเนินการจริง เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจจะต้องเข้าตรวจสอบ 
ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจริงเพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้องแล้ว 
  2.1.2 ช่วงการด าเนินงาน ในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจะต้อง
จัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบและควบคุมการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 4 เรื่อง ดังนี้ (1) ระบบ
การควบคุมการน าขยะมูลฝอยเข้ามาก าจัด โดยจะต้องมีการตรวจสอบแหล่งที่มา ประเภทและปริมาณของขยะ
มูลฝอยที่น ามาก าจัดว่าตรงตามที่ได้ขออนุญาตไว้หรือไม่ (2) ระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนที่ได้
ขออนุญาตไว้ของสถานที่ต่อผู้ก ากับดูแลเป็นประจ าทุก ๆ ระยะเวลาที่ก าหนด  (3) ระบบการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมและสุขอนามัยของพนักงานรวมถึงประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง และ (4) ระบบการ
จัดการสถานที่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินที่ท าให้ไม่สามารถรับขยะมูลฝอยมาก าจัดได้ นอกจากนี้ กฎหมายควบคุม
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจะต้องมีกลไกหรือช่องทางส าหรับผู้ก ากับดูแลในการเข้าไปตรวจสอบการด าเนินงาน
ของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างสม ่าเสมอ โดยอาจจะเป็นการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือน หรือการเข้าตรวจสอบ ณ สถานทีก่ าจัดเป็นประจ า หรืออาจจะเข้าตรวจสอบแบบไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก็ได้ 
   2.1.3 ช่วงการปิดสถานที่ก าจัดขยะ จะต้องมีการควบคุมโดยผู้ก ากับดูแลโดยกฎหมาย
ควบคุมจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 3 เรื่อง ได้แก่ (1) เงื่อนไขการปิดสถานที่ก าจัดขยะไว้ล่วงหน้า เช่น เมื่อ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไม่สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ หรือการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยจะต้องก าหนดให้เป็นอ านาจ
ผูกพันของเจ้าหน้าที่ว่าหากมีข้อเท็จจริงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จะต้องออกค าสั่งให้มีการปิด
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยทันทีโดยไม่ให้มีช่องการใช้ดุลพินิจมากนัก (2) ผู้มีอ านาจออกค าสั่งปิดสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยจะต้องไม่เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของท้องถิ่นเพื่อป้องกันการขัดกัน
ทางผลประโยชน์ และ (3) การฟื้นฟูพื ้นที่หรือการดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจนกว่าสถานที่นั ้นจะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยผู้ที่ขออนุญาตยังมีหน้าที่ที่จะต้องบริหารจัดการสถานที่ต่อไปแม้จะไม่ได้
มีการรับขยะมูลฝอยเข้าไปก าจัดแล้วก็ตาม หากผู้ขออนุญาตไม่ด าเนินการจะต้องมีการบังคับตามหลักประกันที่
ได้วางไว้ในตอนขออนุญาตด้วย 
 2.2 สภาพปัญหาของการจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
 สภาพปัญหาของการจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการโดยไม่ถูกต้องที่ส่งผลท าให้การ
จัดการดังกล่าวเป็นไปอย่างล่าช้า และไม่สามารถแก้ไขปัญหาสถานที ่ก าจัดขยะมูลฝอยไปได้อย่างมี



ประสิทธิภาพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายต่อประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยปัญหาดังกล่าวอาจแยก
พิจารณาได้เป็น 5 ประการหลัก  
  2.2.1 ปัญหาการขาดระบบและกลไกในการควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ 
โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ครอบคลุมระบบการก าจัดขยะ
มูลฝอยทั้งกระบวนการและยังไม่ได้ก าหนดให้มีองค์กรในการก ากับดูแลการด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะ
โดยเฉพาะ จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ก าจัดขยะมูลฝอยจึงต้องท า
หน้าที่ทั้งผู้ปฏิบัติการ (Operator) และเป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) ในตัวเอง อันไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทั่วไป นอกจากนี้ ตามกฎหมายไทยยังไม่มีการก าหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการของสถานที่
ก าจัดขยะว่าด าเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่ จึงท าให้กว่าจะทราบว่าสถานที่ก าจัดขยะก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมก็เป็นกรณีที่ปัญหานั้นลุกลามใหญ่โตเกินกว่าจะแก้ไขได้โดยง่าย และยังมีปัญหาการทับซ้อ นของ
องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องอีกด้วย 
  2.2.2 ปัญหากฎเกณฑ์ในการควบคุมดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ยังไม่สมบูรณ์ 
กล่าวคือ กฎเกณฑ์ในการควบคุมสถานทีก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยมีอยู่อย่างกระจัดกระจาย 
โดยมีหลายหน่วยงานตรากฎเกณฑ์ดังกล่าวออกมามีเนื้อหาที่ซ ้าซ้อนกันท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการ
บังคับใช้ และเนื้อหาของกฎเกณฑ์ยังไม่ครอบคลุมการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยทั้งกระบวนการ 
เช่น การขาดหลักเกณฑ์หรือกระบวนการในการขออนุญาตก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะ กฎเกณฑ์ในการควบคุม
การด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะ หรือกฎเกณฑ์ในการปิดสถานที่ก าจัดขยะ รวมไปถึงไม่มีกฎหมายก าหนด
ไว้ต้องท ารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) อีกด้วย อีกทั้งยังกฎเกณฑ์ดังกล่าวยังเป็นเพียง
กฎหมายล าดับรองที่อาจมีปัญหาในทางกฎหมายว่าจะสามารถน าไปควบคุมการด าเนินงานของสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยได้หรือไม่ เพียงใด 
  2.2.3 ปัญหากระบวนการตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าความผิด ประกอบไปด้วยปัญหา
ศักยภาพขององค์กรที่มีอ านาจตรวจสอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ปัจจุบันกฎหมายก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่ก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยซึ่งขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ
ห้องปฏิบัติการที่จะตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทางวิทยาศาสตร์จึงท าให้ต้องร้องขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภายนอกท าให้กระบวนการตรวจสอบต้องใช้ระยะนาน ปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานที่มี
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากเจ้าพนักงานมักค านึงถึงปัญหาการ
ก าจัดขยะมูลฝอยให้หมดจากพื้นที่ไปโดยเร็วมากกว่าปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและมลพิษ
สิ่งแวดล้อมจึงท าให้เจ้าหน้าที่มักจะไม่ใช้อ านาจออกค าสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่สร้างปัญหามลพิษ แต่
จะสั่งให้แก้ไขปรับปรุงมากกว่า นอกจากนี้ เมื่อมีการตรวจสอบแล้วพบว่าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยสร้างปัญหา
มลพิษหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนก็มักจะไม่มีการด าเนินคดีทางอาญาต่อผู้กระท าความผิดเท่าใด
นัก ประกอบกับโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมยังค่อนข้างเบาจึงท าให้การด าเนินการของสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 



  2.2.4 ปัญหาความยุ่งยากในเชิงการบริหารจัดการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย กล่าวคือ เมื่อมี
การสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแล้วยังมีประเด็นปัญหาตามมาอีก 2 ประการ ได้แก่ ปัญหาการจัดการกับ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นหลังการปิดสถานที่  เนื่องจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในประเทศไทยยังมีไม่มากนัก 
โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีจ านวนน้อย เมื่อมีการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแห่งหนึ่งจึงเป็นการยากท่ี
จะหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอื่นมาท าการก าจัดทดแทน หรือท าได้แต่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ
สูงขึ้นอย่างมากจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหาการ
ฟื้นฟูพื้นที่หลังการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไปแล้วซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีกฎเกณฑ์ก าหนดในเรื่อง
ดังกล่าวจึงท าให้ปัจจุบันการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยคือการไม่น าขยะมูลฝอยเข้าไปก าจัดอีกต่อไป แต่ไม่ได้
มีการบ ารุงรักษาหรือการฟื้นฟูพ้ืนที่ให้กลับมาใช้ก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องต่อไป 
  2.2.5 ปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  ซึ่งเป็นปัญหาของระบบ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทยที่ส่งผลท าให้การด าเนินการสถานทีก าจัดขยะมูลฝอยเป็นไปอย่าง
ยากล าบาก เช่น ปัญหาการก าหนดหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีหน้าที่ก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่ง
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่ขาดแคลนงบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรในการก่อตั้งและ
ด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ไม่สามารถด าเนินสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้เนื่องจาก
มีต้นทุนที่สูงจึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้จึงต้องด าเนินการก าจัดขยะด้วยวิธีการที่สะดวกและ
ประหยัดที่สุด แต่อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การขนขยะไปเทกองให้ในสถานที่ที่
ห่างไกลผู้คน หรือน าขยะไปทิ้งในบ่อที่ถูกขุดหน้าดินไปขายโดยไม่มีการด าเนินการตามหลักสุขาภิบาลส าหรับ
ท าบ่อฝังกลบขยะ หรือการใช้เตาเผาขยะท่ีไม่มีระบบการกรองมลพิษ เป็นต้น ปัญหาการขาดระบบการคัดแยก
ขยะมูลฝอยที่ต้นทางจึงท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัดมีปริมาณมากจนเกินกว่าที่ระบบก าจัดขยะมูล
ฝอยมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้จ าต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงไปพร้อม ๆ กับปัญหาของสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยด้วย 
 
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากงานวิจัย 
 
 ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการแบบไม่ถูกต้องในประเทศไทยอาจ
แบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
 3.1 การด าเนินการระยะสั้นภายในระยะเวลา 1 ปี ได้แก่ (1) การใหก้ระทรวงมหาดไทยออกประกาศ
กระทรวงหมาดไทยควบคุมการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่อยู่ในความดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องไปก่อนเป็นการชั่วคราว โดยให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ควบคุ มสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามมาตรฐานไปก่อนจนกว่าจะมีการตรากฎหมายควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
จะมีผลบังคับใช้ และ (2) ให้เร่งจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน 



โดยก าหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันเข้าท าการตรวจสอบ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง และปรึกษาหารือวางแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้
มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการหรือก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร หากพบว่า
สถานที่ก าจัดขยะนั้นด าเนินการอย่างไม่ถูกต้องหรือสร้างปัญหามลพิษหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน ควรให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วยงานทางสิ่งแวดล้อมให้ค าแนะน าต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ออกค าสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะแห่งนั้นไว้ก่อนชั่วคราวเพื่อให้มีการแก้ไขปรุงปรับสถานที่นั้นให้แล้ว
เสร็จก่อนจึงให้กลับมาเปิดด าเนินการใหม่ แต่หากเห็นว่าสถานที่ก าจัดขยะแห่งนั้นไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้
ควรจะต้องออกค าสั่งปิดสถานที่ก าจัดขยะนั้นเป็นการถาวร โดยอาจใช้หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยได้
กำหนดขึ ้นตามข้อเสนอแนะข้อแรกเป็นเกณฑ์ในการดำเนินการก็ได้ หากองค์กรกครองส่วนท้องถิ ่นไม่
ดำเนินการตามคำแนะนำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ควรกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอใช้อำนาจ
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกระบวนการลงโทษต่อฝ่ายบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็ได้ตามความเหมาะสม โดยในการนี้รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการแก้ไขปัญหานี้ด้วย เช่น ที่ดินส าหรับก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยใหม่ เป็นต้น 
 3.2 การด าเนินการในระยะกลางในระยะเวลาประมาณ 1-3 ปี ได้แก่การตรากฎหมายควบคุมการ
ด าเนินงานสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ โดยในกฎหมายจะต้องมีสาระส าคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ให้เหมาะสมโดยให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่และมีความพร้อมทั้งในด้านงบประมาณและบุคลากรรับผิดชอบด าเนินการสถานที่ก าจัด
มูลฝอย แต่สามารถมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กกว่า เช่น เทศบาลหรือองค์กรบริหาร
ส่วนต าบลที่มีความพร้อมสามารถด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเองได้ และก าหนดให้กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยหลัก โดยอาจก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอเป็นผู้มีอ านาจก ากับดูแลร่วมด้วยก็ได้ (2) น า
แนวทางการจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องมาใช้ทั้งระบบการขออนุญาตก่อการก่อตั้งสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย ระบบการติดตามตรวจสอบการด าเนินการ และระบบการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และ (3) 
ก าหนดให้รัฐบาลมีหน้าที่จะต้องให้ความช่วยเหลือทั้งงบประมาณ และทรัพยากรในการก่อตั้งสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยที่ถูกต้อง และมีหน้าที่ต้องให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นด้วย 
 3.3 การด าเนินการในระยะยาวระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี ได้แก่ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศทั้งระบบ เนื่องจากปัญหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นเพียงยอดภูเขาน ้าแข็งเท่านั้น 
การจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทยยังมีปัญหาในส่วนอื่นอีกมาก ตั้งแต่การออกแบบระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ในประเทศไทยยังเป็นระบบแบบเส้นตรง (Linear System) ไม่ได้เป็นแบบหมนุเวียน (Circular 
System) ที่มุ่งเน้นการใช้หมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุดจนถึงขั้นไม่มีขยะมูลฝอยอีกเลย (Zero waste) 
จึงท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องก าจัดมีประมาณไม่มากจนเกินไป การขาดระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย



ตั้งแต่ต้นทางท าให้การก าจัดในปลายทางท าได้ยาก ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรและ
องค์ความรู้ในบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
 
4. ค าแนะน าต่อผู้ได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้อง 
 
 ส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้อง และได้ท าการร้องเรียน
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองหรือยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ คณะผู้วิจัยจัดท าค าแนะน าส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
 4.1 รวมกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ รวบรวมข้อมูลและสร้างข้อเรียกร้อง 
 สถานที่ก าจัดขยะโดยทั่วไปแล้วมักจะด าเนินการโดยมีต้นทุนสูงหรือด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย การจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะที่มีปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องมีมูลค่ามาก และส่งผลกระทบต่อบุคลหลายฝ่าย ดังนั้น ผู้ได้รับผลกระทบจะด าเนินการโดยล าพังย่อม
เป็นการยากที่จะแก้ไขปัญหาได้ แต่อย่างไรก็ดี สถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้องมักจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงท าให้ผู้ได้รับผลกระทบย่อมมีจ านวนมากซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้ มีส่วน
ได้เสียหลักและเป็นผู้ที่มีสิทธิตามกฎหมายโดยตรงที่จะเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้น ผู้ได้รับ
ผลกระทบทั้งหลายจึงควรรวมกลุ่มกันเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน จัดเตรียมข้อ
เรียกร้องเพื่อแก้ไขปัญหาและการเยียวยาความเสียหายของแต่ละคน โดยการรวมกลุ่มดังกล่าวจะมีข้อดีในแง่
ของการสร้างอ านาจต่อรองต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบ ท าให้ทราบสภาพปัญหาอย่างรอบด้าน ท าให้ข้อเรียกร้องเพ่ือ
การแก้ไขปัญหาหรือเยียวยาความเสียหายครอบคลุมปัญหาได้ทั ้งหมด และจะท าให้เกิดความประหยัด
งบประมาณในการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาได้ 
 4.2 แจ้งข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการหรือก ากับ
ดูแลเกี่ยวกับสถานที่ก าจัดขยะ 
 เมื่อมีการรวมกลุ่มกันได้แล้ว ควรท าการแจ้งข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานของรัฐที่ มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินการหรือก ากับดูแลสถานที่ก าจัดขยะ ตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายโดยตรงในการจัดการกับสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการโดยไม่ถูกต้อง ซึ่งการแจ้งข้อเรียกร้อง
ดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่รับผิดชอบด าเนินการหรือก ากับดูแลสถานที ่ก าจัดขยะจะมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องรับทราบปัญหา และเข้ามาร่วมพูดคุย หรือปรึกษาหารือถึงความ
เดือดร้อนของประชาชน แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน และหารือถึงทางออกหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ควรจะแจ้งไปยังองค์กรที่มีอ านาจในการก ากับดูแลกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่อง
การจัดการสถานที่ก าจัดขยะด้วย เพื่อให้องค์กรก ากับดูแลเหล่านี้ช่วยไกล่เกลี่ย ช่วยเจรจาหรือหาทางออกใน
การแก้ไขปัญหาได ้



 4.3 ท าให้สังคมสนใจปัญหาผ่านสื่อสารมวลชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชน  
 เมื่อขั้นตอนที่สองไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบอาจ
จ าต้องสร้างแรงกดดันทางสังคมโดยการเผยแพร่ข่าวสารปัญหาของสถานที่ก าจัดขยะออกสู่สังคมในวงกว้าง 
โดยการติดต่อสื่อสารมวลชนให้มาท าข่าวและเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จากการศึกษากรณีศึกษาพบว่าในหลาย
กรณี เมื่อปัญหาจากสถานที่ก าจัดขยะกลายเป็นข่าวจนกลายเป็นกระแสสังคมจนท าให้หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบและจัดการกับปัญหาในเบื้องต้นไปได้ นอกจากนี้ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
เองก็สามารถอาศัยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ในปัจจุบันสามารถท าได้โดยง่ายในการสื่อสารประเด็น
ปัญหาความเดือดร้อนจากสถานที่ก าจัดขยะได้โดยตรง เช่น การท าเฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan page) 
น าเสนอภาพหรือหลักฐานความเดือดร้อนและผลกระทบที่ได้รับ แต่อย่างไรก็ดี ผู้ได้รับผลกระทบอาจต้องใช้
ระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูล เนื่องจาก การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจกระทบต่อชื่อเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอาจด าเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาท หรืออาจใช้การฟ้องคดี
เชิงกลยุทธ์เพื่อหยุดยั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน (SLAPP) 
 4.4 ฟ้องคดีต่อศาล 
 เมื่อกระบวนการต่าง ๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผู้ได้รับผลกระทบจึงควรต้องฟ้องคดีต่อศาล โดยใน
ระบบกฎหมายไทยเปิดช่องให้ผู ้ที ่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระท าที่เป็นการท าลายสภาวะ
แวดล้อมฟ้องคดีต่อศาลได้ โดยการฟ้องเจ้าของสถานที่ก าจัดขยะเป็นคดีต่อศาลยุติธรรมเพื่อให้ศาลมีค าสั่งปิด
สถานที่ก าจัดขยะ และให้มีการฟื้นฟูพื้นที่และจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย  
และการฟ้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการหรือก ากับดูแลสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ต่อศาล
ปกครอง โดยอาจฟ้องว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและขอให้ยุติการด าเนินการ
สถานที่ก าจัดขยะและให้มีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ หรือฟ้องว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องละเลยหรือล่าช้าในการแก้ไข
ปัญหาสถานที่ก าจัดขยะที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ หรือการฟ้องเป็นคดีละเมิดเพื่อให้
หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายก็ได้ 


