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  นางนิยดา    วิไลกิจวัฒน์  
  นางสาววิการณ์ดา  สุรบุตร   

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ตั้งแต่ เดือนมีนาคม - เดือนกันยายน  2557  

1. บทคัดย่อ 

การศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอยและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงบทบัญญัติ 
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยและกฎหมายที่เกียวข้อง รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
การจัดการมูลฝอย โดยศึกษาจากบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่อยู่ในภูมิภาค
ใกล้เคียงกับประเทศไทยที่สถานการณ์ทางการเมืองมีเสถียรภาพ และมีการเผยแพร่บทบัญัติเป็นภาษาอังกฤษ  
ที่สืบค้นได้ทางเว็บไซต์ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สหพันธรัฐมาเลเซี ย  สาธารณรัฐสิ งคโปร์  และศึกษากฎ หมายของประเทศไทยด้านการจัดการ 
มูลฝอย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย การศึกษาครั้งนี้  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างการบริหารการบังคับใช้ กฎหมายในการจัดการมูลฝอยและกฎหมายอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะเนื้อหา และวิธีการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการมูลฝอยของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
และเปรียบเทียบกับประเทศไทย ด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม -กันยายน 2557  โดยค้นคว้าข้อมูล
บทบัญญัติของกฎหมายจากจากเว็บไซต์ เอกสาร ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมาย 
ของประเทศท่ีศกึษา ผลการศึกษามีดังนี้  (1) ประเทศที่มีกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการจัดการมูลฝอย และ
มีการออกกฎหมายทั้งในระดับรัฐบาลและระดับท้องถิ่น ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม กฎหมายการควบคุมสุขลักษณะ การป้องกัน
โรค และส่งเสริม ราชอาณาจักรไทย มีกฎหมายที่ควบคุมมูลฝอยจากชุมชนอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุขที่มอบอ านาจให้ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ส่วนมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ในอ านาจของราชการส่วนกลาง    (2) ประเทศที่รัฐบาลมีอ านาจ
โดยตรงในการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รัฐบาลเป็นผู้ออกใบอนุญาตการเก็บขน 
การขนส่ง และการก าจัดมูลฝอย ให้ภาคเอกชนด าเนินการ  มีการแยกความรับผิดชอบของกระทรวงต่างๆ 
 ในการจัดการมูลฝอยตามประเภทและแหล่งก าเนิดมูลฝอย เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบมูลฝอย
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบมูลฝอยติดเชื้อ กระทรวงเกษตรรับผิดชอบมูลฝอยภาคเกษตร 
เป็นต้น  สหพันธรัฐมาเลเซียการบริหารจัดการเพ่ือควบคุมเรื่องมูลฝอยอยู่ภายใต้กระทรวงแรง งาน บังคับใช้ 
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กับสถานประกอบการทุกประเภทซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอย น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ สารเคมีอันตราย  
เป็นต้น  ประเทศสิงคโปร์ ให้อ านาจแก่องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยตรงในการบังคับใช้กฎหมาย  มีการ
บังคับใช้อย่างเข้มงวด มีบทลงโทษที่รุนแรง  (3) ลักษณะเนื้อหาของกฎหมายในการควบคุมการจัดการมูลฝอย 
มีกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการควบคุมการจัดการมูลฝอยโดยตรง ในขั้นตอน การเก็บ การรวบรวม และการ
ก าจัดมูลฝอย และกฎหมายที่ควบคุมการจัดการมูลฝอยโดยดอ้อม เช่น การก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม การ
ก าหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษ การป้องกันโรคติดต่อ การจัดระบบความปลอดภัยของสถานประกอบการ 
(4) บริบทที่เป็นปัจจัยให้เกิดความแตกต่างของการก าหนดอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายได้แก่ ขนาดของ
ประเทศ ระบบโครงสร้างการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศ กฎหมายจารีตที่เป็นไปตามหลักศาสนา 
แนวคิดเก่ียวกับขอบเขตบทบาทของหน่วยงานในการก ากับดูแลแหล่งก าเนิดมูลฝอย (5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
แตกต่างของประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ ความครอบคลุมของเนื้อหากฎหมาย กลไกในการบังคับ
ใช้ ความเข้มงวดในการบังคับใช้ บทลงโทษที่รุนแรง  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และนโยบายในการ  
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย (6) มาตรการอ่ืนที่เสริมประสิทธิภาพของการจัดการมูลฝอย 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ 
การส่งเสริมหลัก 3Rs การส่งเสริมความเข้าใจ สร้างความตระหนักของประชาชน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของภาคเอกชน เป็นต้น 

การศึกษาครั้งนี้มีบทเรียนที่ควรน ามาปรับใช้ส าหรับประเทศไทย คือ ควรมีการปรับปรุง
กฎหมายการสาธารณสุขให้มีองค์กรทางนโยบายถึงระดับภูมิภาค มีการให้รางวัลในการท าดี การลงโทษในทาง
สร้างสรรค์ ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้กฎหมาย สร้างความตระหนักในกลุ่มผู้ประกอบกิจการ การ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับผู้ประกอบกิจการ  และควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีโทษ 
ที่สูงขึ้น 

  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ควรยกระดับความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการ 
ขยะมูลฝอยให้เป็นนโยบายระดับชาติ ให้ความส าคัญในการสร้างความรับรู้แก่ประชาชน การพิจารณาทบทวน
การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสม พัฒนาบทบัญญัติของกฎหมายที่ควบคุมก ากับเรื่อง
การจัดการมูลฝอยให้มีความเป็นเอกภาพ สร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องในกลุ่มเด็กและเยาวชน  และถ่ายองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีในการจัดการมูลฝอย ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
 

2. บทน า   

 การรวมตัวเพื่อเป็นประชาคมอาเซียนอาจส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อประเทศไทย 
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งแบบไร้พรมแดน และการเปิดเสรีทางการค้า
ระหว่างประเทศ เหล่านี้อาจท าให้ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว สร้างความแข็งแกร่งให้กับภูมิภาค 
เนื่องจากตลาดการค้ามีขนาดใหญ่ขึ้น มีการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งที่มีทักษะสูงและแรงงานไร้ฝีมือแต่ใน
ขณะเดียวกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
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จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งโอกาสในการพัฒนาอาจเปลี่ยนเป็นวิกฤติได้หากไม่มีการเตรียม
ความพร้อมอย่างรัดกุมและรอบด้าน โดยเฉพาะในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลให้เกิดของเสียจากการ
บริ โภคควบคู่กับการประชากรที่ เ พ่ิมขึ้นจากการเคลื่ อนย้ ายเข้ ามาในประเทศด้ วยจุดประสงค์  
ต่างๆ กัน ทั้งการเข้ามาเพ่ือท่องเที่ยว การประกอบอาชีพ การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน การลงทุน และ
การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีระหว่างประเทศสมาชิก  

หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  เช่น ข้อมูล 
ในปี 2553 อินโดนีเซีย มีปริมาณขยะมูลฝอย 167,289 ตันต่อวัน ฟิลิปปินส์ 62,115 ตันต่อวัน 
ส่วนประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยทั่วประเทศราว 41,352 ตันต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2553)  ซึ่ง
ในป ี2555 พบว่าปริมาณขยะชุมชนมีมากถึงประมาณ 24.73 ล้านตัน 

ในปี 2556 ประเทศไทยมีปริมาณขยะทั่วประเทศ 26.77 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ถึง 
2 ล้านตัน ในจ านวนนี้มีการเก็บขนและน าไปจ ากัดแบบถูกต้อง จ านวน 7.2 ล้านตัน และก าจัด 
แบบไม่ถูกต้องจ านวน 6.9 ล้านตัน นอกจากนั้นพบว่าปริมาณขยะที่ไม่ได้รับการเก็บขนท าให้ตกค้างในพ้ืนที่
ประมาณ 7.6 ล้านตัน และมีปริมาณขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพียง 5.1 ล้านตัน  (กรมควบคุมมลพิษ, 
2556)  ทั้งนี้ การคาดการณ์เมื่อปี 2554 ถึงปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยโดยธนาคารเพ่ือการพัฒนา
เอเชีย หรือ เอดีบี ระบุว่า ในปี 2568  เขตเมืองของไทยจะมีปริมาณของเสียถึง 43,166 ตันต่อวัน (กรมควบคุม
มลพิษ,2553) 

แนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นเป็นไปตามอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน  ในขณะที่ยังคง
มีปัญหาด้านการจัดการ ทั้งการจัดเก็บ การขน รวมทั้งการก าจัดอย่างถูกวิธี  ดังนั้น การกลไก 
ทางกฎหมายจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะใช้ควบคุมก ากับให้น าไปสู่การบริหารจัดการทั้งเชิงรับและเชิงรุก  
ในการจัดการอย่างเหมาะสม 

จากสถานการณ์ปัญหาในการจัดการมูลฝอยของประเทศไทยดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาถึงการใช้กฎหมายในการจัดการมูลฝอยของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งบทเรียน  
จากการบังคับใช้กฎหมายของประเทศอ่ืนอาจน ามาเป็นแนวทางพิจารณาหาทางเลือกเพ่ือปรั บใช้ 
ในการแก้ไขปัญหาตามบริบทของประเทศไทย 

3.วัตถุประสงค์ 

3.1 ศึกษาโครงสร้างการบริหารการบังคับใช้ กฎหมายการสาธารณสุขและการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในการจัดการมูลฝอยและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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3.2 ศึกษาลักษณะเนื้อหา และวิธีการบังคับใช้กฎหมายการสาธารณสุขและการอนามัย
สิ่งแวดล้อม และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการมูลฝอยของประเทศในกลุ่มอาเซียนเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย 

4.วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณา โดยศึกษาจากเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม 
ทั้งจากกฎหมาย บทความ เอกสารวิชาการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการจัดการมูลฝอย และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องของประเทศท่ีศึกษา ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการศึกษา ดังนี้  

4.1 ค้นคว้าเอกสารจากบทบัญญัติของกฎหมาย จากเว็บไซต์ บทความ เอกสารอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องด้านการบังคับใช้ การส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการ
มูลฝอย และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ของประเทศไทยและบทบัญญัติของบางประเทศที่อยู่ในภูมิภาคใกล้เคียง
ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยค่อนข้างมาก 

4.2  ศึกษาจาก บทความ เอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้องด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการมูล
ฝอย เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการบังคับใช้  การส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 

4.3 สรุปเป็นประเด็นจากการทบทวนวรรณกรรมมาสังเคราะห์แนวคิด โครงสร้าง กลไกการ
บังคับใช้กฎหมายนั้นๆ 

4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะการบังคับใช้กฎหมายและประสิทธิผลของการบังคับใช้
กฎหมายของแต่ละประเทศที่ศึกษาและประเทศไทย 

4.5 สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกฎหมายด้านการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ  
มูลฝอยของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีการเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษและสืบค้นได้จากเว็บไซต์ และกฎหมาย
การสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยของประเทศไทย  ซึ่งรายละเอียดของ
บทบัญญัติที่ถอดความจากภาษาอังกฤษ นักกฎหมายอาจตีความโดยนัยยะของกฎหมายแตกต่างกัน การศึกษา
ครั้งนี้จึงอยู่บนพื้นฐานของบทบัญญัติอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีการตีความ 

5. ผลการศึกษา 

จากการศึกษาโครงสร้างและการบังคับใช้กฎหมายการสาธารณสุขด้านการจัดการมูลฝอย  
ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยศึกษาเฉพาะบทบัญญัติของกฎหมายด้านการสาธารณสุข และ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการมูลฝอย และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐ
สิงคโปร์  รวมทั้งศึกษาศึกษาจากบทบัญญัติในกฎหมายการสาธารณสุขของประเทศไทย ดังนี้ 

 

5.1 บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในของประเทศที่ศึกษา 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
มีระบบการปกครองสองระบบ คือ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น โดยรัฐบาลท้องถิ่น

หมายถึง จังหวัด อ าเภอ หรือ เทศบาล หรือ เขตปกครองพิเศษ และหมู่บ้านกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานที่
มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขลักษณะ การป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ คือคณะกรรมการ
สาธารณสุขระดับอ าเภอ โดยหัวหน้าบ้าน  )ผู้ใหญ่บ้าน  (มีหน้า ที่ให้ค าแนะน าชุมชน เรื่อง การปฏิบัติด้าน
สุขลักษณะและการสุขาภิบาลที่ดีในท่ีนี้รวมถึงเรื่องขยะมูลฝอยด้วย 

ลักษณะเนื้อหาของกฎหมายเป็นการควบคุมก ากับการจัดการมูลฝอยโดยตรง เนื้อหาสาระของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยก าหนดให้ทุกคนต้องดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนร่วมกัน การก าจัด
ของเสีย น้ าเสีย การรักษาความสะอาดแหล่งน้ า น้ าดื่มน้ าใช้ ถนน การระบายน้ า สถานที่สาธารณะ เ พ่ือ
หลีกเลี่ยงการเกิดโรค และเพ่ือสุขภาพของตนเองและสังคมโดยรวม 

 

 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
การควบคุมก ากับด้านการจัดการมูลฝอยอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ   การออกใบอนุญาตการเก็บขน การขนส่ง และการก าจัดมูลฝอย ให้ภาคเอกชนด าเนินการบังคับใช้
ด้วยกฎหมายป้องกันสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม  มีการแยกความรับผิดชอบของกระทรวงต่างๆ ใน
การจัดการมูลฝอยตามประเภทและแหล่งก าเนิดมูลฝอย เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบมูลฝอย
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบมูลฝอยติดเชื้อ กระทรวงเกษตรรับผิดชอบมูลฝอยภาคเกษตร 
เป็นต้น 

เนื้อหากฎหมาย มีทั้งการกฎหมายที่ควบคุมโดยตรง คือกฎหมายป้องกันสิ่งแวดล้อม โดย
ก าหนดให้การลด การใช้ซ้ า และการน ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือลดปริมาณมูลฝอยในการน าไปเผาหรือทิ้ง และ
กฎหมายที่ควบคุมโดยอ้อม คือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือบูรณาการภารกิจทั้งหมด
ที่เก่ียวกับการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปเพ่ือการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ด้วยการ
ให้การศึกษาแก่ประชาชนและนักศึกษา การจ าแนกชนิดโรคติดต่อ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคโดย
หลักการสุขาภิบาล เรื่อง น้ าสะอาด อาหาร สัตว์แมลงพาหะน าโรค และสุขลักษณะของครัวเรือน สถาน
ประกอบการ สถาบันการศึกษา 

  สหพันธรัฐมาเลเซีย 
การบริหารจัดการเพ่ือควบคุมเรื่องมูลฝอยอยู่ภายใต้กระทรวงแรงงาน การควบคุมมูลฝอยอัน

เกิดจากการประกอบกิจการต่างๆอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการประกอบอาชีพและการ
สาธารณสุข บังคับใช้กับสถานประกอบการทุกประเภทซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอย น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ 
สารเคมีอันตราย เป็นต้น ส่วนการควบคุมก ากับด้านการจัดการมูลฝอยอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย กฎหมาย 
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ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยและการรักษาความสะอาดสาธารณะโดยนิติบุคคล  โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม 
เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การออกข้อก าหนด แนวทาง และมาตรฐานต่างๆ และการควบคุมก ากับ 
รวมทั้งอนุญาตให้เอกชนด าเนินการจัดบริการ 

ลักษณะเนื้อหาของกฎหมาย มีทั้งกฎหมายที่ควบคุมการจัดการมูลฝอยโดยตรง คือกฎหมาย
ว่าด้วย การจัดการมูลฝอยและการรักษาความสะอาดสาธารณะโดยนิติบุคคล  และกฎหมายที่ควบคุม 
การจัดการมูลฝอยโดยอ้อม คือกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการประกอบอาชีพและการสาธารณสุข สถาน
ประกอบการทุกประเภทต้องด าเนินการจัดระบบความปลอดภัย การสาธารณสุข ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซ่ึงมี
เรื่องการก าจัดมูลด้วย ได้แก่ โรงงาน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าส่ง ร้านค้าของช า หรือสถานประกอบการอ่ืนๆ  

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
การจัดการมูลฝอยในประเทศสิงคโปร์อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งให้ภาคเอกชนด าเนินการโดยหน่วยงานรัฐเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้
ผู้ประกอบการทุกประเภทอาชีพต้องมีใบอนุญาตส่วนบุคคล รวมทั้งสถานประกอบการด้วย 

ลักษณะเนื้อหาของกฎหมายเป็นการควบคุมด้านการจัดการมูลฝอยโดยตรงตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมก ากับครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องภาชนะรองรับมูลฝอย  สถานที่
แยกมูลฝอย การเก็บรวบรวมมูลฝอย และการก าจัดมูลฝอย 

  กฎหมายของสิงคโปร์ก าหนดให้ผู้ประกอบการทุกประเภทอาชีพต้องมีใบอนุญาตส่วนบุคคล 
และ รวมทั้งสถานประกอบการด้วย เช่น มีใบอนุญาตเป็นพ่อครัว ประกอบอาชีพปรุงอาหาร ส่วนเจ้าของ
ร้านอาหารต้องมีใบอนุญาตประกอบการร้านอาหาร ซึ่งอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ การปรุง การเสิร์พอาหาร 
ต้องถูกหลักสุขาภิบาล มิเช่นนั้นถูกปรับและถูกลงโทษตามกฎหมายนี้อย่างรุนแรง รถเก็บขนมูลฝอย ภาชนะ
รองรับมูลฝอย ต้องขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตทั้งหมด เหล่านี้ท าให้ประเทศสิงคโปร์มีปัญหาด้านการอนามัย
สิ่งแวดล้อมน้อยมาก 

 

  ราชอาณาจักรไทย  
มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

2535  เป็นกฎหมายที่มีการกระจายอ านาจในการจัดการมูลฝอยเฉพาะในส่วนของการเก็บ การขน และการ
ก าจัดมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษอันตรายจากชุมชน  ซึ่งก าหนดให้มี “คณะกรรมการ
สาธารณสุข” มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การให้ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการก าหนดแผนงาน นโยบาย มาตรการด้านสาธารณสุข การออก
กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง  โดยให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการออกข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น เพ่ือให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  ในส่วนของมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมจะอยู่ในการควบคุมก ากับของพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535  ซึ่งเป็นสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน การ
น าออกจากโรงงาน และการก าจัดต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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  กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะควบคุมก ากับด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมมลพิษจากการกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดเรื่องการจัดการมูล
ฝอยโดยตรง แต่เป็นการก าหนดนโยบายในภาพรวมของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาพรวมซึ่งจะมีผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการในพ้ืนที่ของตน 

การดูแลความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะอยู่ในการก ากับของกฎหมายว่าด้วย
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งจะเป็นการห้ามทิ้งขยะมูลฝอยในสถานที่
ต่างๆ 

เนื้อหาของกฎหมายที่ศึกษามีการควบคุมก ากับการจัดการมูลฝอยโดยตรง ทั้งท่ีการควบคุม
ครบทุกขั้นตอนและการควบคุมในบางข้ันตอน  

กฎหมายที่ควบคุมการจัดการมูลฝอยโดยตรง ได้แก่  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ควบคุมครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมมูลฝอย การเก็บ กาขน และการจ ากัด พระราชบัญญัติการ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ควบคุมการห้ามทิ้งมูลฝอยในที่
ต่างๆ ขั้นตอนการรวบรวมมูลฝอย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ควบคุมลักษณะของที่พักรวมมูล
ฝอยในอาคารขนาดใหญ่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ควบคุมการจัดการมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมมูลฝอย การเก็บ กาขน และการจ ากัด 

กฎหมายที่ควบคุมการจัดการมูลฝอยโดยอ้อม ได้แก่  พระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ควบคุมโดยอ้อมด้วยการก าหนดนโยบายการควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโดยรวมและการก าหนดค่ามาตรฐานเพ่ือควบคุมมลพิษที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม  

5.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าหนดอ านาจในการบังคับใช้กฎหมาย 
บริบทที่เป็นปัจจัยให้เกิดความแตกต่างของการก าหนดอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายได้แก่  
1.  ความแตกต่างของพ้ืนที่ต่ างๆ ในแต่ท้องถิ่น  ในบางประเทศที่มีขนาดพ้ืนที่มาก 

และมีความแตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น  เป็นปัจจัยที่ท าให้มีการกระจายอ านาจให้มีการออกกฎหมายระดับ
ท้องถิ่น เพ่ือให้รัฐบาลระดับท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุม ก ากับดูและการจัดการมูลฝอยในท้องถิ่นของตนได้อย่างทั่วถึง 
ใกล้ชิดและเข้าถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน   

2. ระบบโครงสร้างการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศ  ความแตกต่างทางโครงสร้าง
การเมืองการปกครองของประเทศเป็นทิศทางในการก าหนดการใช้อ านาจการบังคับใช้กฎหมายแบบรวมศูนย์
หรือแบบมีการกระจายอ านาจการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนั้น กฎหมายจารีตที่มีท่ีมาจากหลักศาสนายังเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย 

3. แนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตบทบาทของหน่วยงานในการก ากับดูแลแหล่งก า เนิด 
มูลฝอย ประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย  มีการก าหนดประเภทของขยะมูลฝอยซึ่งมาจากแหล่งก าเนิด  
ที่ต่างกัน ส่วนในประเทศสิงคโปร์ องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นผู้ควบคุม ก ากับดูแลในภาพรวมทั้งหมด 



8 
 

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างของประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
จะเห็นว่า ความครอบคลุมของเนื้อหากฎหมาย  กลไกในการบังคับใช้  ความเข้มงวดในการบังคับใช้  
และบทลงโทษที่รุนแรง  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตลอดจนนโยบายในการให้ความส าคัญเกี่ยวกับ 
การจัดการมูลฝอยของแต่ละประเทศ ล้วนมีผลต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการจัดการให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

5.3 กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอยของประเทศไทย 
 ประเทศไทยนอกจากจะมีกฎหมายที่ควบคุมก ากับการจัดการมูลฝอยทั้ ง โดยตรง 
และโดยอ้อมแล้ว ยังมีกฎหมายอื่นท่ีเชื่อมโยงกันดังนี้ 

1. กลุ่มของกฎหมายที่ให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมก ากับ 
การจัดการมูลฝอย เช่น พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นต้น กฎหมายกลุ่มนี้ได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ให้ราชการส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ ด าเนินการจัดการมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นของตน 
การออกกฎหมายหลักในการจัดการมูลฝอยบางฉบับจึงมีการเชื่อมโยงอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับกฎหมายกลุ่มนี้ เห็นได้ชัดจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ  .ศ .2535  ที่ก าหนดให้การจัดการมูล
ฝอยเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น 

2. กลุ่มของกฎหมายที่ก าหนดให้รักษาความสะอาดในพ้ืนที่หรือกิจการที่กฎหมาย 
ฉบับนั้นบังคับอยู่ เช่น พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 พระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวง พ.ศ. 2485  พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543  พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 เป็นต้น 
กลุ่มกฎหมายนี้มิได้ให้อ านาจในการจัดการขยะมูลฝอย แต่เป็นการห้ามก่อให้เกิดขยะมูลฝอยในสถานที่ บริเวณ 
หรือกิจการที่อยู่ในการควบคุมก ากับของกฎหมายนั้นๆ 

5.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการอ่ืนที่เสริมประสิทธิภาพของการจัดการมูลฝอย 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

มาตรการเสริมต่างๆ ที่ช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งประเทศ  
ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนมีมาตรการที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ มีแผนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศ มีการ
ตั้งเป้าหมายการลดปริมาณขยะมูลฝอย ส่งเสริมการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง มีการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ 
การส่งเสริมหลัก 3Rs การส่งเสริมความเข้าใจ สร้างความตระหนักของประชาชน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนจัดตั้งองค์กรสนับสนุน/จัดหา/ก่อสร้างระบบจัดการ/ส่งเสริ มเทคโนโลยี  การรณรงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม  และบางประเทศมีการแปรรูปเป็นพลังงาน 

5.5 บทเรียนต่อการน ามาปรับใช้ในประเทศไทย ประเด็นที่เป็นบทเรียนที่ควรน ามาปรับใช้
ส าหรับประเทศไทย ได้แก่  1) ควรมีการปรับปรุงกฎหมายการสาธารณสุขให้มีองค์กรทางนโยบายถึงระดับ
ภูมิภาค เช่น ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัดเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการสาธารณสุขในส่วนกลาง  
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2) ควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีการให้รางวัลในการท าดี เช่น การลดภาษี  การปรับปรุงบทลงโทษในทาง
สร้างสรรค์ เช่น ให้มีการตักเตือน การบ าเพ็ญประโยชน์ ก่อนเปรียบเทียบลงโทษความผิดทางอาญา 3) ควรมี
การส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้กฎหมาย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย ประโยชน์ที่เกิด
จากการปฏิบัติตามกฎหมาย  4) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงผลเสียจากการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ รวมทั้งการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับผู้ประกอบกิจการในการจัดการขยะมูลฝอยให้
ถูกต้อง 5) ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีโทษที่สูงขึ้น รวมทั้งก าหนดโทษส าหรับความผิดบางประการในเชิง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนการเปรียบเทียบทางคดี เช่น การลงโทษผู้ที่ทิ้งขยะมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ
ด้วยการให้ท าความสะอาดสถานที่ เป็นต้น 

การศึกษาครั้งนี้ท าให้มองเห็นข้อจ ากัดและโอกาสการพัฒนากฎหมายการสาธารณสุข 
ของประเทศไทย ซึ่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีกรอบแนวคิดต่างไปจากกฎหมายฉบับอ่ืน 
เช่น กฎหมายอุตสาหกรรม กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายแรงงาน เป็นต้น ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ยังคงอ านาจอยู่
ในราชการส่วนกลางในขณะที่กฎหมายการสาธารณสุขของไทยได้มอบอ านาจให้ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
ซึ่งนับเป็นโอกาสในการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองส่งเสริมสุขภาพของคนไทย รวมทั้งถ้ามีการ
บังคับใช้อย่างเข้มงวดจริงจัง จะท าให้สภาพบ้านเมืองมีความน่าอยู่และประชากรมีระเบียบวินัยในการด ารงชีวิต
เช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ 

การบังคับกฎหมายการสาธารณสุขของไทย ตัวอย่างเช่น การจัดการมูลฝอย ยังต้องมีการ
พัฒนาเพ่ือใช้เป็นกลไกเพ่ือแก้ปัญหามูลฝอยของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพัฒนากฎหมาย 
ในระดับกฎกระทรวง และประกาศกระทรวง เพ่ือให้บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ 
ทั้งการจัดการ ขยะมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาที่
ประสบอยู่ให้ดีขึ้น ทั้งในเรื่องขยะมูลฝอยล้นเมือง ปัญหาการร้องเรียนของประชาชนไปยังรัฐบาล ราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และแม้แต่ราชการส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและ
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

อย่างไรก็ตามแม้จะมีกระบวนการจัดการและบริหารขยะจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ก็เป็นเพียง
การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เนื่องมาจากจ านวนประชากรในภูมิภาคที่เพ่ิมมากขึ้น  ย่อมส่งผลถึง 
การบริโภคที่เพ่ิมมากขึ้น จนน าไปสู่ปัญหาขยะที่มากเกินความสามารถในการจัดการของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบได้ ดังนั้น การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและถือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือ การสร้างความรับรู้ ความ
เข้าใจ เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค กระตุ้นเตือนให้ประชากรของทุกประเทศ 
ในโลกตระหนักถึงการบริโภคอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการ อันจะน าไปสู่การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมท่ีดีไว้อย่างยั่งยืน 
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6. การน าไปใช้ประโยชน์ 

ในสภาพปัจจุบันของประเทศไทยยังคงมีปัญหาเรื่องการจัดการมูลฝอย เช่น ปริมาณ 
มูลฝอยมีจ านวนมาก ด้านการจัดการ การขาดแคลนพ้ืนที่ ในการจัดการ ค่าใช้จ่ ายในการจัดการ 
ขาดความร่วมมือ ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย การบังคับใช้กฎหมาย ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่  
ของผู้รับผิดชอบด้านการจัดการมูลฝอย แม้ยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายแต่ก็สามรถน าตัวอย่างการจัดการมูลฝอย
ของประเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด้วยการออกเป็นข้อก าหนดท้องถิ่น
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลัก 

7. ความยุ่งยากในการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (ที่เป็นปัญหายุ่งยากของผู้ด าเนินการ) 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการค้นคว้าข้อมูลด้านกฎหมายการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมของประเทศอ่ืนๆ  เพ่ือท าการวิเคราะห์โครงสร้าง การบังคับใช้ และความแตกต่างของกฎหมายของ
แต่ละประเทศ ซึ่งผู้ศึกษาเป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ รวมทั้งอนามัยสิ่งแวดล้อมในบทบาทหน้าที่ตามต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จึงเป็นความยุ่งยาก
ซับซ้อนที่จะน าความรู้ด้านวิชาการมาประกอบกับความรู้ด้านกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายเชิงเทคนิค ประกอบกับ
กฎหมายของแต่ละประเทศมีความเฉพาะเจาะจงตามบริบทของประเทศนั้นๆ ดังนั้น แม้จะถอดความจากสาระ
ของกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็อาจมีนัยยะที่แตกต่างกัน รวมทั้งความยุ่งยากในการสืบค้นกฎหมายของ
ประเทศอ่ืนที่เป็นภาคภาษาอังกฤษซึ่งมีข้อจ ากัดในการสอบทานความเข้าใจนัยยะของกฎหมายจากภาษาถิ่น
ของประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจท าให้ส่งผลต่อความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ 

8. ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ 

ผลที่ได้จากการศึกษามีข้อเสนอต่อการควบคุมก ากับการจัดการมูลฝอยของประเทศไทย ดังนี้ 

  (1) ควรยกระดับความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นนโยบายระดับชาติ 
  (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในการสร้างความรับรู้แก่ประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอย เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 

  (3) ควรมีการทบทวนแก้ไขบทลงโทษการกระท าผิดเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ให้มีระดับโทษ 
ที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักของทุกคนในสังคม 

  (4) ควรมีการพิจารณาทบทวนการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับ
ภาระในการจัดการ ทั้งการเก็บ การขน และการก าจัด 

  (5) ควรมีการพิจารณาทบทวนกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาบทบัญญัติของกฎหมาย 
ที่ควบคุมก ากับเรื่องการจัดการมูลฝอยให้มีความเป็นเอกภาพ  

  (6) รัฐบาลควรสนับสนุนภาคเอกชนในการสร้างมาตรการส่งเสริมให้มีการลดปริมาณ 
การเกิดขยะมูลฝอย 
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  (7) ทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญต่อการสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
โดยคนในครอบครัว โรงเรียน สถานศึกษา และทุกส่วนของสังคมต้องปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

  (8) ควรถ่ายองค์ความรู้ เทคโนโลยีในการจัดการมูลฝอย ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างทั่วถึง 

9. กิตติกรรมประกาศ     

คณะผู้วิจัยขอบพระคุณ นายสมชาย  ตู้แก้ว  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
กรมอนามัย ที่กรุณาสนับสนุนการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาแนะน าและวิ เคราะห์บทบัญญัติต่างๆ  
ขอขอบคุณ นายสุระศักดิ์  แก้วเจริญ นิติกร ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ที่ ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง 
ในการค้นคว้า  ขอขอบคุณนางสาวปาริชาติ  สุริยะฉาย  วิไลรัตน์  นิติกร นางสาวยุวดี  ประชุมฉลาด 
นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  ที่ใหค้วามช่วยเหลือในการด าเนินงาน ให้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี รวมทั้ง อาจารย์ ปริยะดา  โชควิญญู ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญอย่างยิ่ง ที่ให้ข้อชี้แนะในการปรับปรุงแก้ไข  
และขอขอบคุณบุคลากรของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขทุกท่าน นักวิชาการของกรมอนามัย 
ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเลือให้ค าแนะน าต่างๆ  คณะผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเสนอแนวคิดการพัฒนากฎหมายในการจัดการมูลฝอยต่อไป 

10. เอกสาร/เว็บไซต์อ้างอิง 
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