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บทคัดย่อ 
 

พ้ืนที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งมรดกโลกที่ส าคัญแห่งหนึ่ง  
เป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนไว้ จึงเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ แต่เนื่องจากมีปัญหาการจัดการมูลฝอยที่ยังไม่มีประสิทธิภาพท าให้เกิดปัญหาของ
อนามัยและสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบถึงความงดงามของโบราณสถาน  ดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
จึงศึกษานโยบาย แนวคิดและมาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยานี้  พบว่า ปัญหามูลฝอยในพ้ืนที่ เกาะเมืองยังไม่มีมาตรการหรือวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพตามแนวทางการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรและยั่งยืนประกอบกับหลักเกณฑ์และ
ระเบียบปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายยังมี  
ไม่ครอบคลุมเพียงพอ ทั้งมีปัญหาการทับซ้อนในหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่จะจัดการมูลฝอยภายใน
พ้ืนที่โบราณสถาน และยังขาดมาตรการทางกฎหมายที่จะควบคุมมิให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างภายใน
พ้ืนที่เกาะเมืองและโบราณสถานอันเป็นแหล่งท่องเที่ยว  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะน ามาปรับใช้กับการจัดการ
มูลฝอยพื้นที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเสนอ 1)ให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ควร
น านโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยไปปรับใช้ให้เหมาะสมโดยก าหนดไว้ในเทศบัญญัติหรือท า
ในรูปของแนวทางการจัดการ 2)เสนอให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยากับกรมศิลปากรควรท าความ
ตกลงร่วมกัน (MOU) เพ่ือร่วมมือในการจัดการมูลฝอยภายในเขตโบราณสถานอันเป็นการป้องกัน
ปัญหาการทับซ้อนในหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน 3)น ามาตรการเกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอย น ามูลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ หมุนเวียนน ากลับมาใช้ซ้ าหรือการแปรรูปมาเป็นแนวทางในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่
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เกาะเมือง 4)ออกกฎหมายที่ให้อ านาจกรมศิลปากรควบคุมนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการห้ามน าอาหาร
และเครื่องดื่มเข้ามาในพื้นที่โบราณสถาน หรือก าหนดให้ร้านค้าที่อยู่บริเวณพ้ืนที่โบราณสถานให้ความ
ร่วมมือในการรักษาความสะอาดในพ้ืนที่โบราณสถานซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือลดปัญหาเกี่ยวกับ
มูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่โบราณสถาน 6)เพ่ิมการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ให้บังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง และ 7)รณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะ
เมืองเพ่ือช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกับมูลฝอยและท าให้การจัดการมูลฝอยมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป  

 
ค าส าคัญ: การจัดการ,มูลฝอย,ขยะ, โบราณสถาน,เกาะเมือง ,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ABSTRACT 
 

Koh Muang Ayutthaya of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, where Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Historical Park, inscribed by UNESCO as a World Heritage Site 
located, is one of the most important tourist attractions. However, solid waste 
management in the area is still inefficient. This affects human’s health, environment 
as a whole and, also, the good scenery of the Historical Site.   

This study aims to analyse policy, concepts, and legal measures for solid 
waste management on Koh Muang Ayutthaya. It has been shown that the waste 
problem solving still lacked efficient measures or approaches according to the 
sustainable and comprehensive solid waste managing guideline. Besides, the criteria 
and regulations for solid waste management of Phra Nakhon Si Ayutthaya City 
Municipality as stated in the laws were still not sufficiently comprehensive and there 
was a problem of overlapped responsibility among organizations managing the solid 
waste in the archaeological sites. And, there was no legal measure to prevent the 
remaining solid waste problem around the tour attractions on Koh Muang Ayutthaya 
and archaeological sites. 

This thesis purpose the guidelines for solving the existing problems 
mentioned above are as follows: 1) Phra Nakhon Si Ayutthaya City Municipality 
should properly adapt the government policy on solid waste management by stating 
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in the ordinance of city, 2) Phra Nakhon Si Ayutthaya City Municipality and Fine Arts 
Department should sign Memorandum of Understanding (MOU) for coordination on 
solid waste management on the area of archaeological sites to solve the problem of 
overlapped responsibility between two organizations, 3) the measures on screening, 
reusing, recycling or processing solid waste should be applied for solid waste 
management guideline on Koh Muang, 4) there should be legislation of law for 
authorizing Fine Arts Department to prohibit tourists on bringing food or drinks into 
the archaeological sites and to ask the merchants around the archaeological sites for 
keeping the areas clean to decrease the remaining solid waste problem, 5) the 
personnel should be supported on serious law enforcement, and 6) the people’s 
and tourists’ participation in managing the solid waste on the area of Koh Muang 
should be campaigned to solve the solid waste problem and create efficient and 
sustainable solid waste management. 
 
Keywords: Solid waste management, solid waste, archaeological sites, Koh Muang, 

Phra Nakhon Si Ayutthaya Province  
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโดยได้รับความเมตตาและความอนุเคราะห์ 
จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ  
ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์และได้ให้ค าแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี  
กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ที่ให้ความกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและ
เสียสละเวลาอันมีค่าเพ่ือให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. อ านาจ วงศ์บัณฑิต ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ค าปรึกษา
และชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ ง กราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์  
ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ค าแนะน าและข้อคิดในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณส านักงานศาลยุติธรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาองค์กรและส่วนรวม โดยได้มอบ
ทุนการศึกษาบางส่วนเพื่อใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ส านักศิลปากรที่ 3 กรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาที่กรุณาสละเวลาในการให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยแก่ผู้เขียนเพื่อประกอบการจัดท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ท าให้ผู้เขียนได้เห็นและเข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริง เพ่ือหาแนวทางในการคิด
ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงวัตถุประสงค์  

ขอขอบคุณท่านวงศพัทธ์ วัชนะจ านงค์ คุณกมลา สาครมณีทรัพย์ คุณภัทร์นฤน สุนทรศร 
คุณวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย และบุคคลอีกหลายท่านซึ่งผู้เขียนไม่อาจกล่าวไว้ได้ทั้งหมด ณ ที่นี้  
ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี 
และขอขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือ ก าลังใจและมิตรภาพที่ดีงามจากเพ่ือน ๆ นิติศาสตร์ปริญญาโท 
สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส 55 

เหนือสิ่งอ่ืนใด ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ขอบคุณครอบครัวรวมทั้ง
บุตรชายอันเป็นที่รักยิ่งที่คอยให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจส าคัญที่สุดที่ผลักดันท าให้ผู้เขียน
สามารถท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ออกมาได้ส าเร็จ 

สุดท้ายนี้ ประโยชน์ใดอันเกิดจากวิทยานิพนธ์นี้ ผู้เขียนขอมอบความดีดังกล่าวแก่บุคคล
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว    
 

นางสาวประทิน ไหลประเดิมพันธ์ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ในสภาวะปัจจุบันปัญหาด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความหลากหลาย  
ซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากขึ้น  โดยเฉพาะปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย ซึ่งพบว่า 
มีปริมาณมูลฝอยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร การขยายตัวของ
ชุมชนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ท าให้เกิดปัญหาการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล ปัญหาการตกค้างของมูลฝอยตามสถานที่ต่างๆ  ปัญหาการลักลอบทิ้ง ส่งกลิ่นเหม็น  
เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคและก่อให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนต่อ
สิ่งแวดล้อม ยังผลให้เกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  จากเหตุปัจจัย
ดังกล่าวจึงน าไปสู่การเร่งรัดทบทวนและเพ่ิมมาตรการป้องกันและแก้ไข รวมทั้งการปรับปรุงมาตรการ
ทางกฎหมายให้มีความเหมาะสมและสามารถน าไปปรับใช้ให้มีผลบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น 

ปัญหามลพิษจาก “ขยะ” หรือ “มูลฝอย” จึงเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญซึ่ง
หากปัญหาการจัดการมูลฝอยดังกล่าวเกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่เป็นเสมือนเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยที่มี
ความส าคัญต่อการท่องเที่ยว เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความส าคัญในระดับนานาชาติ ในฐานะที่เป็น “มรดกโลกทางวัฒนธรรม” เป็นต้นแล้ว ก็อาจท าให้เสีย
ภาพลักษณ์ เสียดุลนักท่องเที่ยวไปได้ การจัดการปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องอาศัยการจัดการที่
เหมาะสม เป็นระบบ และบูรณาการ รวมทั้งต้องให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษจึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต   
ที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนใน 6 จังหวัด ได้แก่  ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สมุทรปราการ 
ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา1 ซึ่งจากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 พบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพียงจังหวัดเดียว มีมูลฝอยตกค้างสะสมอยู่มากถึง 585 ,707.10 ตัน และมูลฝอยตกค้างสะสมมาจาก

                                           
1 ไทยพับบลิก้า, “คสช. เห็นชอบโรดแมปกรมควบคุมมลพิษ อนุมัติงบกว่า 500 ล้านบาท 

น าร่องแก้ปัญหาขยะ 6 พ้ืนที่วิกฤต,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558, จาก
http://thaipublica.org/2014/09/ncpo-road-map-waste-management. 
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เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเพียงพ้ืนที่เดียวนี้ มีปริมาณมากถึง 156 ,000 ตัน2 และในปี 2557 
เพียงปีเดียว ปริมาณมูลฝอยที่ผลิตออกมาจากพ้ืนที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยานั้น คิดเป็น 
225.24 ตันต่อวัน3 ซึ่งพ้ืนที่กว่าร้อยละ 90 ของเขตพ้ืนที่ปกครองของเทศบาลนครนั้น เป็นพ้ืนที่ที่เรียก
ได้ว่าเป็นตัวตนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “เกาะเมือง” 

“เกาะเมือง” ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นเกาะและเคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่ามาก่อน 
มีแม่น้ าไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ าเจ้าพระยา แม้น้ าป่าสัก และแม่น้ าลพบุรี จนก่อให้เกิดเป็นพ้ืนที่ที่มี
น้ าล้อมรอบ จึงเรียกว่าเกาะเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของทางการปกครองของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ในปัจจุบัน นอกจากนี้ พ้ืนที่เกาะเมือง ยังเป็นที่ตั้งส าคัญของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization หรือ ยูเนสโก: UNESCO) 
ภายใต้ชื่อ "นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร" ในการประชุมคณะกรรมการมรดก
โลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 เมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย ด้วยข้อก าหนดและ
หลักเกณฑ์พิจารณาให้เป็นมรดกโลกคือเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่
ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว ซึ่งนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมือง
บริวารที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะปรากฏในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วน
ใหญ่เป็นโบราณสถานได้แก่ วัด และพระราชวังต่าง ๆ ซึ่งพระราชวังในพระนครศรีอยุธยามีอยู่ 3 แห่ง 
คือ พระราชวังหลวงวังจันทรเกษม หรือวังหน้า และวังหลัง4 

ด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่เกาะเมืองที่มีพ้ืนที่เพียง 14.84 ตารางกิโลเมตร แต่กลับมีจ านวน
ประชากรมากถึง 52,992 คน จ านวนครัวเรือน 19,784 ครัวเรือน และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 
ยังมีประชากรแฝงที่เข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรม และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมโบราณสถาน
ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ อีกเป็นจ านวนมากในแต่ละปี 5 ซึ่งจะเห็นได้จากรายงานสถิติประจ าปี
งบประมาณของทางส านักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาว่า ในปีพ.ศ. 2558 มีจ านวน

                                           
2 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557  
3 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 
4 สุนีย์  ทองจันทร์ และคณะ, ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ : ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2555), น.1. 

5 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา, “การน าเสนอข้อมูล
ตามประเด็นการตรวจติดตามนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558,” ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี, น.2-3. 



3 

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าชมโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา มากถึง 1,852,861 คน 6 การที่มีประชากรอยู่อาศัยในพ้ืนที่และมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเป็นจ านวนมากนี้ ส่งผลให้มีปริมาณมูลฝอยและเป็นมูลฝอยตกค้างภายในพ้ืนที่เกาะเมือง
และโบราณสถานเป็นจ านวนมากเช่นกัน 

รัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ คสช. ผู้ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหามลพิษจากมูลฝอย
เป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2557 และเห็นชอบก าหนดแผนงาน Roadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เพ่ือแก้ไขและจัดการปัญหามูล
ฝอยตกค้างในบริเวณเกาะเมืองจากการจัดการที่ขาดประสิทธิภาพที่ผ่านมา7  โดยก าหนดให้จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นพ้ืนที่เป้าหมายล าดับแรกที่ต้องก าหนดแนวทางด าเนินงานระยะเร่งด่วน 6 
เดือน ส าหรับมูลฝอยเก่า และวางแผนระยะยาวส าหรับมูลฝอยใหม่8 อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน 

ปัจจุบัน แม้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะได้มีการด าเนินการตาม Roadmap การ
จัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ เห็นชอบแผนปฏิบัติการการแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่วิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม 9 ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ฉบับแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) เสนอ โดยการขนย้ายมูลฝอยเก่าตกค้างสะสมของเทศบาล และเพ่ิมการจัดตั้งศูนย์รวบรวม 
ของเสียอันตรายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปแล้ว10 แต่ปัญหาในการจัดการมูลฝอยใหม่ยังคงเป็น
โจทย์ท้าทายการท างานของหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่ในความรับผิดชอบจัดการมูลฝอยโดยตรง  
ซ่ึงผู้เขียนจะได้ท าการศึกษาต่อไป 

ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า พ้ืนที่ “เกาะเมือง” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความน่าสนใจ
เป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถก าหนดมาตรการอันเป็นแนวทางในการแก้ไขและจัดการปัญหาการจัดการ

                                           
6 ส านักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, “สถิติรายได้ผู้เข้าชมและรายได้ 

ค่าบ ารุงโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2558,”อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, 2559, น.1. 

7 ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, “บ่อขยะในเมืองอยุธยา,” สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 
2558, จาก http://thainews.prd.go.th. 

8 ไทยพับบลิก้า , อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.5 . 
9 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” 

สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558, จาก http://www.ayutthaya.go.th/garbage. 
10 เพ่ิงอ้าง. 
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มูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปได้อย่างไร ในเมื่อพ้ืนที่เกาะเมืองดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ 
ทับซ้อนในทางพันธกิจระหว่างกรมศิลปากรที่มีหน้ าที่ ดูแลโบราณสถานกับเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาที่มีหน้าที่ ในการจัดการมูลฝอย ประกอบกับพ้ืนที่ เกาะเมืองเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญในฐานะที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เป็นพ้ืนที่ที่เป็นเสมือนหน้าตาของประเทศไทยใน
ฐานะที่เป็นมรดกโลก หากการจัดการมูลฝอยขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน คนในชาติทั้งขาด
ประสิทธิภาพในการจัดการ รวมถึงไม่มีมาตรการทางกฎหมายเพียงพอที่จะน ามาปรับใช้เพ่ือบริหาร
จัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ ก็อาจก่อให้เกิดความไม่สวยงามในโบราณสถานอันเป็นทัศนียภาพ
หนึ่งที่เป็นที่หมายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากจะมาทัศนา และอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
นักท่องเที่ยวหันไปเที่ยวชมมรดกโลกแห่งอ่ืนที่มีการบริหารจัดการที่ดีก็เป็นได้ จึงเป็นประเด็นที่ผู้เขียน
สนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพ่ือศึกษาหาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่
เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้เกิดการจัดการมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1.2.1. เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาของการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ เกาะเมือง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน 
1.2.2. เพ่ือศึกษาถึงแนวคิด นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอยที่

สามารถน ามาปรับใช้กับการจัดการมูลฝอยในพื้นท่ีเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1.2.3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการมูลฝอยในพื้นท่ีเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1.2.4. เพ่ือเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมและสามารถน ามาปรับใช้ในการ

จัดการมูลฝอยในพื้นท่ีเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพในเชิงบูรณาการมากขึ้น 
 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 
ในพ้ืนที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการทับซ้อนกันของพ้ืนที่ที่จะต้องปฏิบัติ

หน้าที่ระหว่างกรมศิลปากรที่มีหน้าที่ดูแลรักษาโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ กับเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยาที่มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยเกี่ยวกับมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง
ทั้งหมด ซึ่งทัง้สองหน่วยงานมีหน้าที่และพันธกิจตามกฎหมายที่แตกต่างกัน แต่จะท าอย่างไรให้ทั้งสอง
หน่วยงานสามารถบูรณาการในการจัดการมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบของตนได้ และแม้พระราชบัญญัติ
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การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จะให้อ านาจเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาสามารถออกข้อก าหนดของ
ท้องถิ่นซึ่งก็คือเทศบัญญัติได้ก็ตาม แต่ในเทศบัญญัติก็มิได้กล่าวถึงวิธีการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่
โบราณสถานที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ในเทศบัญญัติเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาก็มิได้ก าหนดมาตรการ วิธีการในเรื่องของการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยไว้อย่างเป็นระบบ หากมีมาตรการทางกฎหมายที่ดี มีขั้นตอนตั้งแต่การเก็บขนและก าจัดอย่าง
เป็นระบบ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการแก้ปัญหา เช่นนี้แล้วจะช่วยท าให้ปัญหามูลฝอยหมดไป และส่งผลให้การจัดการมูลฝอย มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 

ผู้เขียนจะท าการศึกษาถึงสภาพปัญหาของมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะ
เมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบัน โดยจะท าการศึกษาเฉพาะบทบัญญัติของกฎหมายไทย
และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย ในพ้ืนที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เท่านั้น ทั้งกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ  
เป็นต้น ทั้งนี้ จะท าการศึกษาถึงความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย ทั้งในฝ่าย
บริหารและปฏิบัติงาน ประกอบการวิเคราะห์และเสนอแนวทางและมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือให้
เกิดการจัดการมลูฝอยในพื้นท่ีเกาะเมืองที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนแบบบูรณาการต่อไป 

 
1.5 วิธีด าเนินการศึกษา 
 

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้เขียนมุ่งศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดย
ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์จากตัวบทกฎหมาย ต ารา เอกสารอ้างอิงทางกฎหมาย บทความแสดง
ความเห็นของนักนิติศาสตร์ ค าพิพากษาของศาล รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบ และ
ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ งลงพ้ืนที่  (Empirical research) เพ่ือสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือน ามาศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือหาสภาพปัญหา 
อุปสรรค และข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา และหาข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการจัดการมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.6.1. ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาของการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน 

1.6.2. ท าให้ทราบถึงแนวคิด นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอยที่
สามารถน ามาปรับใช้กับการจัดการมูลฝอยในพื้นท่ีเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.6.3. ท าให้ทราบปัญหาจากการวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.6.4. น าเสนอมาตรการทางกฎหมาย มาตรการเสริม หรือข้อเสนอแนะที่เหมาะสมและ
สามารถน ามาปรับใช้ในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มี
ประสิทธิภาพในเชิงบูรณาการมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 
การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นลักษณะพิเศษของพื้นที่เกาะเมือง 
 

2.1.1 เกาะเมือง 
“เกาะเมือง” จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น เป็นที่ตั้งของตัวเมืองของอ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งก็คือศูนย์กลางของเมืองอยุธยาคือ ส่วนที่เป็นเกาะซึ่ง
มีแม่น้ าและก าแพงเมืองล้อมรอบ เมื่อพระเจ้าอู่ทองแรกทรงสร้างเมืองนั้นก าแพงเมืองสร้างด้วยดิน 
ต่อมาเปลี่ยนเป็นก าแพงอิฐในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2091 – พ.ศ. 2111) ก าแพงเมือง
มีความยาว 12.5 กิโลเมตร หนา 5 เมตร สูง 6 เมตร มีป้อมปืนประจ าอยู่โดยรอบจ านวน 16 ป้อม 
มีประตูเมือง 18 ประตู ประตูช่องกุด (ประตูเล็ก) 61 ประตู และประตูน า 20 ประตู รวมมีประตู
ทั้งสิ้น 99 ประต ู 

เกาะเมืองอยุธยาถูกออกแบบให้เป็นเมืองน้ า การสร้างเมืองของชาวอยุธยา จึงได้
รักษาแม่น้ า ล าคลองของเดิมเอาไว้ และขุดคูคลองเพ่ิมเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวเหนือได้ให้ เป็น
แนวตรงเชื่อมต่อกับแม่น้ าล าคลองของเดิม ในตัวเมืองนั้น คูคลองสายหลักมากกว่า 10 สายถูกขุดขึ้น
ใหม่ทั้งในแนวเหนือ – ใต้ และตะวันออก – ตะวันตก แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นแปลงสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก
จ านวนมากซึ่งแต่ละแปลงใช้เป็นเขตวัด เขตวัง และท่ีอยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ  

สิ่งก่อสร้างที่ขนานไปกับแนวคูคลองคือถนนซึ่งสร้างเป็นถนนดิน และถนนอิฐ 
สะพานที่ทอดข้ามคลองมีทั้งสะพานไม้ สะพานก่ออิฐ สะพานก่อด้วยศิลาแดง และสะพานสายโซ่ซึ่ง
เป็นสะพานยกได้อีกแบบหนึ่ง รวมทั้งสิ้นกว่า 30 สะพาน ส่วนบริเวณนอกตัวเมืองอยุธยาเป็นที่จึงใช้
เป็นพ้ืนที่ส าหรับการเกษตรกรรมมีแม่น้ า ล าคลอง น าน้ าเข้าไปหล่อเลี้ยงอย่างทั่วถึง สองฝั่งแม่น้ า
เหล่านั้นเป็นที่อยู่อาศัยชาวอยุธยาซึ่งจะปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ เป็นกลุ่ม ๆ สลับไปกับวัดวาอาราม 
เบื้องหลังของหมู่บ้าน คือ ทุ่งกว้างส าหรับการเกษตรกรรม 

เกาะเมืองอยุธยาเป็นพ้ืนที่ที่มีโบราณสถานซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน
โบราณสถานแล้ว  มี พ้ืนที่ประมาณ 4,800 ไร่ และมีโบราณสถานที่ส าคัญอยู่ ในเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ใจกลางเกาะเมืองมากกว่า 95 แหล่ง1 โดยอุทยานประวัติศาสตร์

                                           
1 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, “อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา,” สืบค้นเมื่อ 

14 มิถุนายน 2559, จาก www.finearts.go.th. 
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พระนครศรีอยุธยานี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตามความเห็นชอบของคณะกรรมการมรดก
โลก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2530 พร้อมกับการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี ของอนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลก2 และตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งครอบคลุมเกาะเมืองและที่ตั้ง
เมืองหลวงเก่าของกรุงศรีอยุธยา3 

 
2.1.2 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา4 

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลเมืองกรุงเก่าซึ่งได้จัดตั้ง
ตามพระบรมราชโองการประกาศให้ใช้ในพระราชบัญญัติการจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2459 สุขาภิบาลเมืองกรุงเก่า ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอรอบกรุงเก่า ซึ่งปัจจุบัน 
คือ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา และมีเขตการปกครองในความรับผิดชอบ 5 ต าบล  ได้แก่ ต าบลหัวรอ 
ต าบลหอรัตนไชย ต าบลท่าวาสุกรี ต าบลคลองสวนพลู และต าบลกะมัง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2478 ได้มี
พระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลกรุงเก่าเป็นเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งได้มีการขยาย
เขตตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2481 เมืองนครศรีอยุธยาเป็น
เทศบาลนครศรีอยุธยา และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา” ตั้งแต่วันที่ 
30 สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา 

1. สภาพทั่วไป 
     อาณาเขตของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นดังนี้ 
    ทิศเหนือ  ติดต่อ ต าบลสระบัวและต าบลสวนพริก 
    ทิศใต ้            ติดต่อ ต าบลเกาะเรียน 
    ทิศตะวันออก  ติดต่อ ต าบลหันตรา 
    ทิศตะวันตก  ติดต่อ ต าบลบ้านป้อม  

2. ลักษณะพ้ืนที่ 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นเกาะและเคยเป็น

ที่ตั้งของเมืองหลวงเก่ามาก่อน มีแม่น้ าไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก และแม่น้ า

                                           
 2 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, “มรดกโลกในประเทศ

ไทย,” สืบค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2559, จาก http://www.onep.go.th. 
 3 “เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา,” สืบค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2559, จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
4 เอกสารบรรยายสรุป เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กองวิชาการและแผนงาน 

ส านักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา, 2554, น.2. 
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ลพบุรี เมื่อก่อสร้างกรุงศรีอยุธยาได้มีการขุดคูเขื่อนจากหัวรอไปบรรจบแม่น้ าบางกะจะที่ต าบล
หอรัตนไชยบริเวณป้อมเพชร ท าให้ที่ตั้งของตัวเมืองและเทศบาลมีสภาพเป็นเกาะมีน้ าล้อมรอบ 
ลักษณะดินเป็นดินปนทราย น้ าซึมได้ง่าย  คูคลองในเขตเทศบาลจึงเก็บน้ าไว้ได้ไม่นาน ในฤดูร้อนน้ า
จะแห้ง สภาพภูมิประเทศโดยทั่ว ๆ ไปเป็นที่ราบลุ่ม ภายในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาไม่มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ ประชาชนจึงประกอบอาชีพค้าขายเป็นส่วนใหญ่ ระยะทางจากเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยาถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ 75 กิโลเมตร  ปัจจุบัน เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยามีพื้นท่ี 14.84 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 10 ต าบล 60 ชุมชน  

3. ประชากร 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 52,992 คน  

แยกเป็นชาย 25,610 คน เป็นหญิง 27,342 คน คิดเป็นจ านวนครัวเรือน 19,784 ครัวเรือน มีความ
หนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 3,658 คนต่อตารางกิโลเมตร 

4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
ด้านธุรกิจการค้าและบริการ สภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา โดยทั่วไปเป็นสภาพเศรษฐกิจที่พ่ึงพาในการผลิตในสาขาการค้าและการบริการ
เป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้จากประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการค้า และการบริการ ทั้งนี้เนื่องจาก
บริเวณเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการที่ส าคัญของจังหวัด 
รวมทั้งเป็นศูนย์การค้า บริการ การท่องเที่ยวและสถาบันการเงินของจังหวัดอีกด้วย ศูนย์กลางแหล่ง
ที่ตั้งของธุรกิจการค้าและบริการมีอยู่ 3 บริเวณ คือ บริเวณตลาดหัวแหลม  อันเป็นย่านธุรกิจการค้า
เก่าแก่ ปัจจุบันค่อนข้างซบเซา บริเวณตลาดหัวรอ และบริเวณตลาดเจ้าพรหม 

การพาณิชยกรรม สถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งสินเชื่อที่ประชาชน
สามารถกู้ยืมเงินมาลงทุนในการประกอบการในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีทั้งหมด 12 แห่ง 
ส่วนบริษัทประกันภัยในเขตเทศบาลมีอยู่ประมาณ 6 แห่ง และบริษัทอ่ืน ๆ อีกประมาณ 140 แห่ง 
นอกจากนี้ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยายังมีตลาดอยู่ 3 แห่ง คือ ตลาดสดและตลาดขายของ
แห้ง และอาหารส าเร็จรูปของเทศบาลมี 3 ตลาด คือ ตลาดเจ้าพรหม 1 และตลาดเจ้าพรหม 2 และ
ตลาดหัวรอ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมีประชาชนมาค้าขายของในช่วงเช้า
บริเวณตลาดประจักษ์ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราชพัสดุที่ไม่ได้จัดตั้งเป็นตลาด 

ด้านการท่องเที่ยว ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ 11 จังหวัด เป็นจังหวัด
ท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2533 โดยให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งตามข้อเสนอ
ของ กรอ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งมีผลให้ภาคเอกชนมาลงทุนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มากขึ้น นอกจากนั้นการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอให้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคกลางตอนบนให้ประกาศเป็น
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เขตส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งจัดตั้งศูนย์กลางส่งเสริมและจ าหน่ายหัตถกรรมภาคกลางตอนบน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ซึ่งแสดงถึงความ
เจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมประเพณีในอดีตที่สืบทอดเป็นมรดกสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชาติจนได้รับ
การยกย่องจากองค์กร UNESCO ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลก  ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวใน
เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามลักษณะเด่น ๆ ของการท่องเที่ยวเป็น 3 ประเภท คือ แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม และ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติศึกษาและการพักผ่อนหย่อนใจ 
 

ตารางที่ 2.1 สถิติผู้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2558 
 

 
เดือน – ป ี

จ านวนผู้เข้าชม(คน)  รวมผู้เข้าชมทั้งหมด 
(คน) ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

ตุลาคม 2557 57,476 66,112 123,588 
พฤศจิกายน 2557 66,003 100,977 166,980 

ธันวาคม 2557 73,629 109,020 182,649 

มกราคม 2558 61,019 115,083 176,102 
กุมภาพันธ์ 2558 59,893 125,956 185,849 

มีนาคม 2558 64,496 104,985 169,481 
เมษายน 2558 49,890 67,222 117,112 

พฤษภาคม 2558 51,556 67,286 118,842 

มิถุนายน 2558 49,392 58,582 107,974 
กรกฎาคม 2558 65,910 99,716 165,626 

สิงหาคม 2558 78,737 122,795 201,532 

กันยายน 2558 61,766 75,360 137,126 
รวม 739,767 1,113,094 1,852,861 

 
ที่มา : ส านักศิลปากรที่ 3 พระนครอยุธยา, กรมศิลปากร 
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2.1.3  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา5 
 1. ที่ตั้ง 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 1,810 ไร่ ตั้งอยู่ภายใน 
เกาะเมืองอยุธยา เขตเทศบาลเมือง พระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯไปทางทิศเหนือ ตามถนนสายเอเซีย ระยะทางประมาณ  
75 กิ โล เมตร กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้ นทะเบี ยน โบราณ สถาน อุทยานประวัติ ศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนทีร่วมกว่า 3,000 ไร่ 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 ภาพแผนที่แสดงอาณาเขตอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา6 
 

                                           
5 กองโบราณคดี, “อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา,” สืบค้นเมื่อวันที่  

20 กันยายน 2558, จาก www.finearts.go.th. 
6 “ส านักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย”  สืบคน้เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559, จาก 

http://www.sujitwongthes.com/wp-content/uploads/2014/04/mapfront.jpg. 

http://www.sujitwongthes.com/wp-content/uploads/2014/04/mapfront.jpg
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 2. ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
ก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นในปี พ.ศ.1893 นั้น 

นักวิชาการเชื่อกันว่า บริเวณดังกล่าวได้มีบ้านเมืองตั้งอยู่ก่อน แล้วเรียกว่า เมืองอโยธยา หรืออโยธยา
ศรีรามเทพนคร มีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกนอกเกาะเมืองอยุธยา ปรากฏหลักฐานโบราณ
สถานที่เป็นวัดส าคัญ เช่น วัดมเหยงค์ และวัดอโยธยา เป็นต้น รวมทั้งจากพงศาวดารฉบับหลวง
ประเสริฐ อักษรนิติ กล่าวถึงการก่อสร้าง พระพุทธรูปที่เรียกว่า พระเจ้าพนัญเชิง พระประธานของ
วัดพนัญเชิง ที่ระบุว่า สร้างข้ึนก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง 26 ปี 

ด้วยท าเลที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาที่มีลักษณะเป็นเกาะเมืองมีแม่น้ าที่ส าคัญ 
3 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก และแม่น้ าลพบุรี ท าให้มีความอุดมสมบูรณ์ของ
แผ่นดิน รวมทั้งเป็นชุมทางคมนาคมและเป็นปราการธรรมชาติในการป้องกันข้าศึกศัตรู กรุงศรีอยุธยา
จึงเป็นราชธานีใหญ่สามารถกุมอ านาจเหนือเมืองใกล้เคียงเป็นเวลานาน กรุงศรีอยุธยาเติบโตเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าท่ีส าคัญของภูมิภาคเอเซีย ในพุทธศตวรรษที่ 20-23 มีชาวต่างชาติ 
ทั้งจากเอเซีย และยุโรป เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เปอร์เซีย อาหรับ โปรตุเกส สเปน ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และฝรั่งเศส เดินเรือเข้ามาค้าขาย ซึ่งส่วนมากมีสัมพันธ์ทางการทูตด้วย บ้างก็
ได้รับพระราชทานที่ดินตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ตั้งสถานีการค้า และศาสนสถานหมู่บ้านส่วนใหญ่ของ  
ชาวต่างประเทศจะอยู่นอกตัวเมืองมีเฉพาะชาวจีน แขกฮินดู และมุสลิมเพียงบางกลุ่ มซึ่ งมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชส านักเท่านั้น ที่ได้รับพระราชานุญาตให้สร้างบ้านเรือนอยู่ภายในเมือง 

นอกจากนี้  กรุงศรีอยุธยายังมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการปกครอง 
กฎหมายการศาล ระบบสังคม การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม 
จิตรกรรม ประณีตศิลป์ ภาษาวรรณกรรม และนาฏดุริยางค์ศิลป์ศิลปะ วิทยาการทุกแขนงที่คนไทยใน
อาณาจักรอยุธยาสั่งสมไว้นั้น เป็นอารยธรรมที่กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ยึดถือเป็นแบบแผน  
สืบทอดและพัฒนาเป็นอารยธรรมตามยุคสมัยหลายอย่างยังคงใช้สืบต่อมาตราบจนทุกวันนี้ 

 3. โบราณสถานส าคัญ  
ด้วยเกาะเมืองอยุธยา ซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน 

ทั้งเกาะเมืองมีพ้ืนที่ประมาณ 4,800 ไร่ ลักษณะของเกาะเมืองเป็นไปตามสภาพของแม่น้ าที่กัดเซาะ
แผ่นดินมีรูปร่างไม่แน่นอน บางครั้งมีผู้สันนิษฐานว่า มีลักษณะคล้ายน้ าเต้า แต่เดิมก าแพงเมืองเป็น 
คันดินและมีเสาไม้ระเนียด ต่อมามีการเปลี่ยนเป็นก าแพงอิฐในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์  
(พ.ศ. 2091-2111) และถูกท าลายในสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 รวมทั้งมีการรื้อถอนก าแพงเมือง
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เพ่ือน าอิฐมาใช้ในการก่อสร้างที่กรุงเทพฯ และป้องกันไม่ให้มีการใช้กรุงศรี
อยุธยาเป็นที่ซ่องสุมผู้คนอีกต่อไป 
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กรุงศรีอยุธยาเป็นลักษณะของเมืองน้ า มีการออกแบบแนวคูคลองที่ทั้งใช้
ประโยชน์ในการคมนาคม และเป็นการระบายน้ าในหน้าน้ าหลากด้วย ท าให้ผังเมืองอยุธยามีแม่น้ า   
ล าคลองจ านวนมากเป็นเครือข่ายโยงใยกันทั้งนอกเมืองและในเมืองขนานไปกับแนวคูคลองคือ ถนนที่
เป็นทั้งถนนดินและถนน ปูอิฐ โดยมีสะพานสร้างข้ามคลองทั้งสะพานไม้และสะพานก่ออิฐมากกว่า  
30 แห่ง โบราณสถาน เท่าที่ส ารวจพบแล้วทั้งภายในเมืองและนอกก าแพงเมืองมีมากกว่า 425 แห่ง 
ซึ่ งผู้ เขียนจะขอกล่าวถึงเฉพาะโบราณสถานที่ส าคัญ  และอยู่ ใน เขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาพ้ืนที่ 1,810 ไร่ซึ่งจะครอบคลุมพ้ืนที่ใจกลางเกาะเมืองและพ้ืนที่ด้านทิศเหนือและ
ตะวันตกเฉียงใต้ ของเกาะเมือง มีโบราณสถานที่ส ารวจพบแล้วทั้งสิ้น 95 แห่ง ดังนี้ 

 3.1 พระราชวังหลวงหรือพระราชวังโบราณ 
พระราชวังหลวงหรือพระราชวังโบราณ ตั้งอยู่ใกล้กับวัดมงคลบพิตร 

ปัจจุบันปรากฏคงเหลือแต่ฐานของอาคาร มีเพียงวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่ยังคงรูปทรงสถาปัตยกรรมอัน
งดงามให้เราได้ยลโฉม สันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองสร้างพระราชวังตั้งแต่เมื่อครั้งประทับอยู่ที่เวียงเล็ก 
เมื่อ พ.ศ.1890 และเมื่อสร้างกรุงเสร็จใน พ.ศ.1893 จึงย้ายมาประทับที่พระราชวังใหม่ริมหนองโสน 
พระที่นั่งต่างๆ ในครั้งแรกนี้สร้างด้วยไม้อยู่ในบริเวณซึ่งปัจจุบันเป็น วัดพระศรีสรรเพชญ์ ต่อมาเมื่อ 
พ.ศ.1991 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงถวายที่บริเวณพระราชวังเดิมสร้างเป็นวัดในเข ต
พระราชวัง เรียกว่า "วัดพระศรีสรรเพชญ์" แล้วทรงสร้างพระราชวังหลวงใหม่ข้ึนไปทางทิศเหนือชิดริม
แม่น้ าลพบุรี พระท่ีนั่งต่างๆ ในเขตพระราชวังเดิมเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์อยุธยาทุกรัชกาล 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 พระราชวังโบราณหรือพระราชวังหลวง 7   

                                           
7 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559, จาก 

http://donmueangairportthai.com/th/popular-destinations/1717/ancient-palace-phra-
nakhon-si-ayutthaya.  
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 3.2 วัดพระศรีสรรเพชญ์  
วัดพระศรีสรรเพชญ์ เดิมในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ใช้เป็นที่ประทับ 

ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ทางตอนเหนือ แล้วจึงโปรดฯ  
ให้ยกเป็นเขตพุทธาวาส เพ่ือประกอบพิธีส าคัญต่าง ๆ ของบ้านเมือง สร้างเพ่ือเป็นวัดประจ า
พระราชวัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2035 รัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระสถูปเจดีย์องค์ตะวันออก เพ่ือบรรจุพระอัฐิของพระราชบิดา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และ
พระสถูปเจดีย์องค์กลางเพ่ือบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 ผู้ เป็นพระเชษฐา  
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2042 พระองค์โปรดให้สร้างพระวิหารหลวงขึ้น ในปีต่อมา พ.ศ. 2043 สมเด็จ
พระรามาธิบดีที่  2 ทรงสร้างพระวิหาร ทรงหล่อพระพุทธรูป หุ้มด้วยทองค าหนัก 286 ชั่ ง  
ประดิษฐานไว้ในวิหาร ถวายพระนามว่า พระศรีสรรเพชญดาญาณ ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 โปรด
เกล้าฯ ให้ย้ายมาประดิษฐานวัดพระเชตุพน และบรรจุชิ้นส่วนซึ่งบูรณะไม่ได้เหล่านั้นไว้ในเจดีย์องค์
ใหญ่ที่สร้างขึ้นแล้วพระราชทานชื่อเจดีย์ว่า เจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ เจดีย์องค์ที่ 3 ถัดมาจากด้าน
ทิศตะวันตกเป็นเจดีย์บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 
(พระหน่อพุทธางกูร) พระราชโอรสได้โปรดให้สร้างขึ้น เจดีย์ทั้งสามองค์นี้เป็นเจดีย์แบบลังกา  ในรัช
สมัยพระเจ้าทรงธรรมพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง การขุดสมบัติจากกรุภายในเจดีย์ พบพระพุทธรูป 
เครื่องทอง มากมาย และในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มีการบูรณะวัดนี้จนมีสภาพที่เห็นอยู่ใน
ปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 2.3 วัดพระศรีสรรเพชญ์ 8 

  

                                           
8 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559, จาก 

http://m.donmueangairportthai.com/th/popular-destinations/1701/wat-phra-sri-
sanpetch-phra-nakhon-si-ayutthaya.   

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw-PubifLNAhXIqI8KHXgLClUQjRwIBw&url=http://m.donmueangairportthai.com/th/popular-destinations/1701/wat-phra-sri-sanpetch-phra-nakhon-si-ayutthaya&psig=AFQjCNEzDe8v2bgbplG11k9ovFpcLpwt-A&ust=1468555371593702
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3.3 วัดราชบูรณะ 
เป็นวัดที่ส าคัญวัดหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 

2 (เจ้าสามพระยา) โปรดให้สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 1967 ในบริเวณที่ถวายพระเพลิงศพเจ้าอ้ายพระยา 
เจ้ายี่พระยา พระเชษฐาทั้งสองของพระองค์ ซึ่งสิ้นพระชนม์ลงเนื่องจากการรบแย่งชิงราชสมบัติ   
วัดราชบูรณะมีชื่อเสียงและความโด่งดังมากในเรื่องการถูกกลุ่มคนร้ายจ านวนหนึ่ง ลักลอบขุดกรุ
ภายในพระปรางค์ประธาน ในปี พ.ศ. 2499 และช่วงชิงทรัพย์สมบัติจ านวนมากมายมหาศาลหลบหนี
ไป ต่อมากรมศิลปากรเข้าท าการบรูณะขุดแต่งต่อภายหลังจนมีสภาพจนถึงทุกวันนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 ภาพวัดราชบูรณะ 9 
 

 3.4 วิหารพระมงคลบพิตร  
วัดมงคลบพิตร เป็นวัดโบราณส าคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่ตั้งของวัดมงคลบพิตรและพระราชวังโบราณตั้งอยู่ติดกัน นักท่องเที่ยวจึงนิยมเข้ามานมัสการ
หลวงพ่อมงคลบพิตรก่อนจะเข้าชมพระราชวังโบราณ และบริเวณทางด้านหน้าวิหารวัดพระมงคล
บพิตร มีร้านค้าตั้งเรียงรายมากมายหลายร้าน จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ พ้ืนเมืองแทบทุกชนิด เช่น 

                                           
9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559, จาก 

http://m.donmueangairportthai.com/th/popular-destinations/1440/wat-ratchaburana-
ayuttaya.  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2499
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi21Ne5jPLNAhVIu48KHXgIAT4QjRwIBw&url=http://m.donmueangairportthai.com/th/popular-destinations/1440/wat-ratchaburana-ayuttaya&psig=AFQjCNHqjCKYmMH61hGxNoQOtrjMKBS7wQ&ust=1468556235051331
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ปลาตะเพียน เครื่องจักสานเครื่องหวาย มีดอรัญญิก ผลไม้กวน และขนมชนิดต่างๆเหมาะส าหรับ
ผู้สนใจซื้อสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกต่าง ๆ  ภายในวิหารพระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปส าริด
องค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น เมื่อพ.ศ. 2499  
จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้บูรณะวิหารพระมงคลบพิตรใหม่ทั้งหมดดังที่ปรากฏในปัจจุบัน  
 

 
 

ภาพที่ 2.5 วัดมงคลบพิตร 10 
 

2.1.4 สภาพการเป็นมรดกโลก 
พ้ืนที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า  

โดดเด่นทางวัฒนธรรมและทางประวัติศาสตร์ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือที่เรียกว่า องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้มีมติ ณ กรุงคาร์เธจประเทศตูนีเซีย  
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 ให้ขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีมรดกโลกด้วยเหตุผล 4 ประการ คือ11  
   1. อยุธยามีความเป็นเยี่ยมในการเลือกสรรท าเลที่ตั้งเมืองในต าแหน่งที่ชุมชนของ
แม่น้ า มีการออกแบบผังเมืองอย่างซับซ้อนเหมาะสมกับชุมชนที่อาศัย การสัญจรทางน้ าเป็นหลักอัน

                                           
10 วัดราชบพิตร,  สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559,  จาก

http://www.webpra.com/Amulet/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B
2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3  

11ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , พระนครศรีอยุธยา:มรดกโลกล้ าค่าภูมิ
ปัญญาเลื่องลือ, (กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2548 ), น.7.   

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUxO70jfLNAhUFu48KHfhEAdkQjRwIBw&url=http://www.web-pra.com/Amulet/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&psig=AFQjCNESnYnY0u_GILWoeT5o1f_IIy2SOA&ust=1468556631644720
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เป็นธรรมชาติของการตั้งถิ่นฐานแบบไทย ๆ ลักษณะดังกล่าวเอ้ืออ านวยต่อการรักษาพระนคร 
การป้องกันการรุกรานของข้าศึกศัตรู และการจัดระบบสาธารณูปการได้อย่างเหมาะสมกับสังคมเมือง
จนสามารถพัฒนาการสู่ความรุ่งเรืองในยามสงบสุข 
   2. อยุธยาเป็นแม่แบบในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ โดยได้ถ่ายทอดความงาม ความ
รุ่งเรืองของอยุธยามาไว้ในทุกแง่ทุกมุม ไม่ว่าจะเป็นระเบียบผังเมือง การจัดวางอาคาร ชื่อสถานที่  
ต่าง ๆ ลักษณะสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน ตลอดจนวิถีชีวิต 
   3. นครประวัติศาสตร์แห่งนี้มีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภา ด้านประวัติศาสตร์ 
และด้านอารยธรรม ซึ่งจะหานครโบราณใดเทียบได้ในเอเซียหรือในโลกเป็นไม่มี 
   4. อาคารโบราณสถานแต่ละหลังในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณะโดดเด่นในภาคพ้ืนเอเซีย ลักษณะของสิ่งก่อสร้างหลาย
อย่าง เช่น เจดีย์ ปรางค์ และปราสาท มีความเป็นพิเศษไม่สามารถพบเห็นในที่อ่ืน ๆ แม้สิ่งก่อสร้าง
เหล่านี้จะมีก าเนิดมาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเรืองอ านาจ แต่ได้แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องและ
วิวัฒนาการด้านรูปแบบทางสถาปัตยกรรมมาสู่ลักษณะที่เป็นไทยแท้ และไม่สามารถสร้างทดแทนได้ 
   นอกจากนี้ UNESCO ยังได้มีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติของโลก (Convention Concerning The Protection of The World Cultural and 
Natural Heritage)  ซึ่งเป็นหนึ่งในสามอนุสัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม 12 ที่ได้รับ
การยอมรับโดยสากลทั่วไปจากกลุ่มประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมนั้น ถือได้ว่าอนุสัญญาดังกล่าวเป็นอนุสัญญาหลักที่กลุ่มประเทศที่มีแหล่งมรดกโลกอยู่ใน
ดินแดนของตนให้ความส าคัญ และเข้าร่วมเป็นสมาชิกในอนุสัญญานี้  โดยอนุสัญญาดังกล่าวก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก ก าหนดแนวทางและมาตรการในการจัดการ 
สงวนรักษาและอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศเพ่ือการ
คุ้มครองป้องกันแหล่งมรดกโลกด้วยการให้ความคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนั้น เพ่ือเป็น
แนวทางในการสงวนรักษาและการบูรณะโบราณสถานให้เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือให้แต่ละประเทศ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

                                           
12 อนุสัญญาอ่ืนๆ คือ อนุสัญญานานาชาติว่าด้วยการปกป้องสมบัติทางวัฒนธรรม ในยาม

ศึกสงครามปี ค.ศ.1954 หรือเรียกว่า อนุสัญญากรุงเฮก และอนุสัญญาเรื่องวิธีการในการห้ามปราม
และป้องกันการน าเข้าและส่งออกอย่างผิดกฎหมายตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการครอบครองสมบัติ
ทางวัฒนธรรมปี ค.ศ.1970 
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2.1.5 ระดับความส าคัญของโบราณสถาน 
โบราณสถานต่างๆ นั้นจะมีอันดับความส าคัญแตกต่างกันไป โดยโบราณสถาน 

บางแห่งอาจมีความส าคัญถึงระดับชาติหรือระดับโลก ดังนั้นจึงได้มีเกณฑ์การประเมินค่า (criteria for 
evaluation) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดระดับความส าคัญของโบราณสถานที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการ
จัดอันดับให้เป็นโบราณสถานระดับชาติต่อไป โดยโบราณสถานที่อยู่ในบัญชีมรดกโลก (world criteria) 
ได้แก่ โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก โดยผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลก โดยมีคณะกรรมาธิการเป็นผู้วิเคราะห์ และน าเสนอคณะกรรมการมรดกโลก
พิจารณาอนุมัติแล้ว จึงเป็นโบราณสถานที่รัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นผู้คัดเลือกโบราณสถานประจ า
ชาติของตน ที่เห็นว่ามีคุณค่าเป็นพิเศษท่ีทุกคนในโลกต้องร่วมกันพิทักษ์รักษาไว้มิให้สูญหายไป 

 
2.1.6 การขึ้นทะเบียนบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีความส าคัญในการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในอดีต เนื่องจากแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมถือเป็นสมบัติของมนุษยชาติทุกคน 
ดังนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของทุกประเทศ ในการจัดหามาตรการในการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของตนไว้ แต่ส าหรับแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยนั้น  ปัจจุบันได้มีการ
ปล่อยปละละเลย ไม่สงวนรักษาไว้เพ่ือเป็นหลักฐานที่แสดงถึงรากฐานของประเทศ จึงต้องมีการออก
กฎหมายมาคุ้มครองก าหนดมาตรการแนวปฏิบัติบังคับให้ประชาชนปฏิบัติ  เพ่ือสงวนรักษามรดก 
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไว้  คือ พระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 หรือเรียกสั้นๆ ว่า พระราชบัญญัติ
โบราณสถานฯ  โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ จึงเป็นกฎหมายที่ก าหนดแนวทางในการบังคับและส่งเสริมให้
ประชาชนต้องร่วมกันคุ้มครองรักษาโบราณสถาน ในปัจจุบันเนื่องด้วยกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถานอันเป็นสมบัติและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติ  ดังนั้น 
เพ่ือให้การอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง   
ทั้งทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี รวมทั้งให้มีความสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
ประเพณี และวัฒนธรรม จึงมีการออกระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน  15 
สิงหาคม พ.ศ. 2528 หรือเรียกสั้นๆ ว่า ระเบียบกรมศิลปากร โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 10 และ
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของกรมศิลปากร
เอาไว้ด้วย 

ส าหรับพ้ืนที่แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยเฉพาะอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติ
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โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยมีกรมศิลปากร 
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานบริหารจัดการและควบคุมดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน ในการนี้ กรมศิลปากรได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ด าเนินการจัดท าแผนการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ในรูปแบบของอุทยานประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการพ้ืนที่ให้ได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม และ
สามารถด ารงคุณค่าความโดดเด่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าของชาติไว้ได้ตลอดไป แผนการ
อนุรักษ์และพัฒนาดังกล่าว ประกอบด้วยแผนงานหลักในการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์  
การอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ การจัดระเบียบพ้ืนที่ท ากินของชุมชน และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนภายในอุทยานประวัติศาสตร์เหล่านั้นด้วย   

การพิจารณาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการจัดว่ามีมาตรฐานในระดับ
สากลเพ่ือขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกนั้น แหล่งมรดกนั้นจะต้องมีคุณค่าและก่อให้เกิดความส าคัญในระดับ
สากล และแหล่งมรดกนั้นเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นซึ่งต้องได้รับการบ ารุงรักษาอยู่บนมาตรฐานที่ชัดเจน
และแน่นอน ดังนั้นเพ่ือเป็นการประกันว่าจะมีการน ามาตรการที่มีประสิทธิภาพและใช้การได้นั้นมาใช้
ในการปกป้อง อนุรักษ์ บูรณปฏิสังขรณ์และจัดแสดงแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึงแหล่งมรดกนั้น
ตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศสมาชิกตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกได้อย่างเหมาะสมมิให้ต้องเกิด
การลดถอยของความเป็นของดั้งเดิมหรือเกิดการท าให้เสื่อมคุณค่าไป  จึงต้องมีการประเมินเพ่ือให้
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนั้นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เพ่ือเป็นรากฐานที่ส าคัญที่จะแสดงให้เห็นถึง
คุณค่าของแหล่งมรดกนั้น และยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึง 13 

 
2.1.7 การก าหนดขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ 

   การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนา
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการอนุรักษ์และพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์ในประเทศไทยอย่างหนึ่ง คือ การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ โดยกฎหมายที่เก่ียวข้อง
โดยตรงกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าที่ส าคัญ คือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดกรอบ
และโครงสร้างองค์กรในการอนุรักษ์เมืองเก่า เช่น การก าหนดนิยามและความหมายของเมืองเก่า การ

                                           
13  กรมศิลปากร, แนวทางการจัดการโบราณสถานในบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมของโลก , 

(กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, 2538), น.68-70.  
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จัดตั้งและขอบเขตการด าเนินงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ที่เก่ียวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น  

“เมืองเก่า” มีนิยามตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนา
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ว่า 

เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่กาลก่อน หรือมี
ลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมีลักษณะจ าเพาะของสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์
   - เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีรูปแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  หรือมี
ลักษณะเป็นรูปแบบวิวัฒนาการทางสังคมที่สืบต่อมาในยุคต่างๆ 
   - เมืองหรือบริเวณของเมืองที่เคยเป็นตัวเมืองดั้งเดิมในสมัยหนึ่ง และยังคงมีลักษณะ
เด่นประกอบด้วยโบราณสถาน 
   - เมืองหรือบริเวณของเมือง ซึ่งโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือโดยอายุ หรือโดย
ลักษณะแห่งสถาปัตยกรรม หรือคุณค่าทางศิลปะ โบราณคดี หรือประวัติศาสตร์ 
   ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และ
เมืองเก่า พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้มี คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
ซึ่งคณะกรรมการนี้มีหน้าที่ 
   1) ก าหนดพ้ืนที่เมืองเก่าโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
   2) หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพ้ืนที่แล้ว คณะกรรมการจะต้องวางนโยบายและ
จัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านั้นๆ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
   3) จัดท าแนวทาง แผนงานหรือโครงการ และมาตรการต่างๆโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการในพ้ืนที่เมืองเก่านั้นๆ 
   ต่อมาได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า  พ.ศ. 2548 – 
255214 เอาไว้  โดยมีแนวคิดในการอนุรักษ์พ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ไว้ ดังนี้ “เมืองเก่า
หรือเมืองประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติ เป็นพ้ืนที่ที่ควรได้รับการ
ปกป้องรักษาและส่งเสริมให้อัตลักษณ์และคุณลักษณะเฉพาะ (identity and character) ด ารงอยู่
และส่งผลให้เกิดคุณค่าความส าคัญบูรณภาพและความเป็นของแท้  (integrity and authenticity ) 
แก่ พ้ืนที่ทั้ งในส่วนที่ เป็นรูปธรรม  (tangible heritage) และส่วนที่ เป็นนามธรรม  (intangible 
heritage) ที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับสมดุลของ

                                           
14 ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แนวทางปฏิบัติและ

มาตรการอนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เมืองเก่าและพ้ืนที่โดยรอบ, 
(กรุงเทพมหานคร : มป.พ., 2550), น.9. 
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ระบบนิเวศน์ สภาพเศรษฐกิจชุมชน และสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์เอาไว้ว่า “เมืองเก่าต้องได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม 
สามารถด ารงคุณค่าความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติไว้ได้ พร้อมไปกับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน เพ่ือคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศน์เมืองและประโยชน์สุขของประชาชน ” 
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจึงเป็นการก าหนดแนวทางเอาไว้ 3 ประการ คือ 
   1) ก าหนดและประกาศพ้ืนที่เมืองเก่า 
   2) พัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการเมืองเก่าอย่างบูรณาการ 
   3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เมืองเก่าจึงเป็นเมือง
ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตาม
ช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งเมืองเก่าส่วนมากจะเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรใช้ประโยชน์โดยการตั้งชุมชนและอยู่
อาศัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเองก็มีลักษณะเป็นเมืองเก่าดังกล่าวด้วย 
ในการพัฒนาเมืองเก่าในเชิงอนุรักษ์นั้น นอกจากการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่ส าคัญ อัตลักษณ์และ 
คุณลักษณะเฉพาะ บูรณภาพ และความเป็นของแท้ดั้งเดิมของเมืองเก่าแล้ว จะต้องค านึงถึงระบบ
นิเวศน์ของเมืองด้วย อาทิ แหล่งน้ าคูคลอง ระบบนิเวศน์ทางการเกษตร และระบบนิเวศน์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับเมืองเก่าเพราะระบบนิเวศน์ดังกล่าวจะมีผลท าให้การเป็นเมืองเก่า
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน การอนุรักษ์จึงต้องมีการน าเอาความรู้ในด้านศาสตร์ต่างๆเข้ามาช่วยใน
การอนุรักษ์  และส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการมากที่สุดด้วยในส่วนของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.2535 ก าหนดให้สามารถออก
กฎกระทรวง เพ่ือก าหนดให้พ้ืนที่เมืองเก่าท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีคุณค่า
ทางศิลปกรรม และมีการควบคุมการพัฒนาได้ ดังปรากฏในมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
โดยมีใจความว่า “ในกรณีที่ปรากฏว่ามีพ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร หรือมีระบบนิเวศน์
ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนโดยทั่วไปหรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจถูกท าลายหรือ
อาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือเป็นพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทาง
ธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพ้ืนที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศก าหนดให้เป็นเขต
อนุรักษ์ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวง
ก าหนด ให้พ้ืนที่นั้นเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม”พร้อมทั้งสามารถก าหนดมาตรการคุ้มครองได้
ตามมาตรา 44 คือ ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 43 ให้ก าหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย 
   (1) ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบ 
กระเทือนต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
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   (2) ห้ามการกระท าหรือกิจกรรมใดๆที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติ หรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
   (3) ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนที่จะท าการก่อสร้างหรือด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ให้มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   (4) ก าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะส าหรับพ้ืนที่นั้น รวมทั้งการก าหนดขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพ้ืนที่
นั้น 
   (5) ก าหนดมาตรการคุ้มครองอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของ
พ้ืนที่นั้น  
 

2.1.8 ความหมายของโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  2 พ.ศ. 2535) ได้ให้นิยามความหมายของค าว่า 
“โบราณสถาน” ไว้ว่า หมายถึง “อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือ
โดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติ ของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปประวัติศาสตร์หรือ
โบราณคดี ทั้ งนี้  ให้รวมถึงสถานที่ที่ เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ด้วย”15 

ส่วนค าว่า “โบราณวัตถุ” ตามความหมายทั่วไปที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ระบคุวามหมายไว้ว่า “สิ่งของโบราณท่ีเคลื่อนที่ได้ เช่น พระพุทธรูป 
เทวรูป ศิลาจารึก มีอายุเก่ากว่า 100 ปีขึ้นไป”  

ความหมายของค าว่า “โบราณวัตถุ” ตามพระราชบัญญั ติ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  พ.ศ. 2504 บัญญัติว่า “โบราณวัตถุ” 
หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือโดย

                                           
15 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

พ.ศ. 2504 มาตรา 4. 
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ลักษณะแห่งการประดิษฐ์ หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์อันเป็นประโยชน์ในทาง
ศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี” 
 
2.2 ข้อมูลทั่วไป 

 
2.2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 

1. ความหมายของมูลฝอย 
“มูลฝอย” โดยทั่วไปแล้ว มักหมายถึง ของเสียประเภทหนึ่งที่ถูกปล่อยปละละทิ้ง 

โดยใช้ค าปะปนรวมกันกับค าว่า “ขยะมูลฝอย” ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ที่ได้ให้ค านิยามค าว่า “ของเสีย” ไว้ว่า หมายถึง 
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดซึ่งถูกปล่อยทิ้ง หรือที่มีมา
จากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ ในสภาพ ของแข็ง 
ของเหลว หรือก๊าซ แต่อย่างไรก็ดี ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็มิได้ให้ค านิยามของค าว่าขยะมูลฝอยไว้
เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด 

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 กลับพบว่า ได้มีการให้ค านิยามเพ่ือจ ากัดความของค าว่า “มูลฝอย” ไว้อย่างชัดเจนว่า หมายถึง 
เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ 
รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่ อ่ืน พบว่า กฎหมายใช้ค าว่า  
มูลฝอย มิได้ใช้ค าว่า ขยะมูลฝอย ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติไว้ 

ค าว่า “มูลฝอย” ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 ได้ ให้
ความหมายของ “มูลฝอย” ว่า หมายถึง เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใด ซึ่งเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือ
ที่อ่ืน  อย่างไรก็ตาม แม้ค าว่า “ขยะมูลฝอย” และค าว่า “มูลฝอย” จะเป็นค่ าที่ใช้เรียกอย่างเป็น
ทางการตามกฎหมาย แต่ในทางวิชาการและในบทความต่าง ๆ ยังคงมีการเรียกมูลฝอยที่แตกต่างกัน
ไป เช่น ใช้ค าว่า ขยะ ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล พร้อมกับได้ให้ความหมายของค าว่า  “มูลฝอย” ไว้
อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
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มูลฝอย หมายถึง หยากเยื่อเศษสิ่งของทิ้งแล้ว กุมฝอย หรือคุมฝอย เศษกระดาษ 
เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึง
สิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน16 

มูลฝอย หมายถึง สิ่งของที่ถูกทิ้ง หรือสิ่งที่ไม่ต้องการแล้ว อาจอยู่ในรูปของ 
ของแข็ง (solid) ของเหลว (liquid) หรือกึ่งของแข็ง (semi solid) การแปรสภาพจากสิ่งของเป็น มูล
ฝอยนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าของสิ่งของเหล่านั้น เนื่องจากผู้บริโภคได้ทิ้งสิ่งของนั้น หรือเป็น
สิ่งของที่ไม่มีคุณค่าท่ีต้องการอีกแล้วส าหรับใครคนใดคนหนึ่ง 17 
   มูลฝอย หรือ solid wastes เป็นค าทั่ว ๆ ไปที่หมายความรวมมูลฝอยทุกประเภท 
ที่มาจากทุกแหล่งมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งของที่ไร้ประโยชน์ส าหรับผู้ทิ้งแต่ในบางครั้งอาจเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้อ่ืนที่สามารถน ามาใช้ได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ มูลฝอยจะประกอบด้วยมูลฝอยชนิด
ต่าง ๆ หลายชนิด 18  
   ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) ตามความหมายของกรมควบคุมมลพิษ คือ  
เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ 
ซากสัตว์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอย
ติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมี
ลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 19 
   การให้ความหมายของมูลฝอยในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปความ
ได้ว่า มูลฝอย หมายถึง บรรดาสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ หรือเศษ
สิ่งของที่ถูกทิ้ง ไม่มีคุณค่า หรือไม่เป็นที่ต้องการของใครคนใดคนหนึ่งแล้ว ทั้งที่อยู่ในรูปของอินทรีย์
สารซึ่งย่อยสลายได้ง่ายหรือย่อยสลายได้ยาก และในรูปของอนินทรีย์สารซึ่งย่อยสลายได้ยากหรือไม่
สามารถย่อยสลายได้เลย 
   อย่างไรก็ดี ค าว่า “มูลฝอย” นั้น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้มีการบัญญัติ
นิยามความหมายของค าดังกล่าวไว้ใน ข้อ 4 ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เรื่อง การ

                                           
16 ราชบัณฑิตสภา. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตราชยสถาน พ.ศ.2525, พิมพ์ครั้งที่ 6. 

(กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2539), น.654. 
17  ไพศาล ผดุงศิริกุล, “การพัฒนาระบบสารสนเทศสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย,” 

(วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547), น.12. 
18 พัชรี หอวิจิตร, การจัดการมูลฝอย, (ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531), น.19. 
19 กรมควบคุมมลพิษ, แนวทางและข้อก าหนดเบื้องต้น การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูล

ฝอย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร, 2548). 
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ก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.  2540 เช่นกันว่า “มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษ
อาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่
เก็บกวาดถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน” 
   ดังนั้น ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรก าหนดให้ใช้ค าว่า “มูลฝอย” โดย
ให้หมายความรวมถึง “ขยะมูลฝอย” และขอให้ค านิยามที่ผู้เขียนเห็นสอดคล้องด้วย ได้แก่ การให้ค า
นิยามความหมาย ดังที่ปรากฏในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ว่า  
“มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า  
มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่ เก็บกวาดจาดถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน” แต่
ทั้งนี้ ไม่รวมถึง มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อที่มีวิธีการก าจัดเป็นการเฉพาะต่างหากอยู่แล้ว 
 

2.2.2 ลักษณะของมูลฝอย 
การจ าแนกมูลฝอยออกเป็นประเภทต่าง ๆ นั้น สามารถจ าแนกออกได้ในหลาย

รูปแบบ แต่การก าหนดให้ชัดเจนว่ามูลฝอยนั้นเป็นชนิดใด ท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากลักษณะของ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม การทราบลักษณะที่
ส าคัญของมูลฝอยจะช่วยให้น าไปประกอบการตัดสินใจเพ่ือหาวิธีการเก็บรวบรวมขนส่ง และก าจัดได้
อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 
   ลักษณะของมูลฝอยประกอบด้วย20 
   1. ลักษณะทางกายภาพ (physical characteristics) 
    1. ส่วนประกอบ (physical composition) 
    2. ความหนาแน่น (density) 
    3. ค่าความร้อน (caloric values) 
   2. ลักษณะทางเคมี (chemical characteristics) 
    1. ความชื้น (water content) 
    2. ส่วนที่เผาไหม้ได้ และส่วนที่เป็นขี้เถ้า 
    3. สารประกอบทางเคมี (chemical element composition) 
    4. สารมีพิษ (toxic substances) 

                                           
20 ปรีดา แย้มเจริญวงศ์, การจัดการขยะมูลฝอย, (ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 

2531), น.16. 
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2.2.3 แหล่งก าเนิดมูลฝอย 
ในแต่ละพ้ืนที่ที่ประสบกับปัญหาการจัดการมูลฝอยนั้น ปัจจัยที่เป็นสาเหตุการเกิด

ปัญหาที่ส าคัญที่ควรตระหนักถึง คือ แหล่งก าเนิดมูลฝอย ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองหลวงเก่าในอดีต ทั้งยังเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงศึกษาประวัติศาสตร์ และยังเป็นแหล่งมรดกโลก  ย่อมหนีไม่พ้นที่จะมีนักท่องเที่ยว 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวกันเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีแหล่ง
อุตสาหกรรม ห้างร้านมากมาย มูลฝอยที่ทับถมกันเป็นกองจึงทวีเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย และส่งผลให้
ประสบปัญหาการจัดการมูลฝอยอันเกิดจากนักท่องเที่ยว21 ตามมาด้วย 

 
2.2.4 ประเภทและปริมาณของมูลฝอย 

การแยกประเภทของมูลฝอยออกเป็นประเภทต่าง ๆ นั้นสามารถจ าแนกออกได้ใน
หลายรูปแบบ การจ าแนกประเภทของมูลฝอยจะช่วยให้น าไปประกอบการตัดสินใจเพ่ือหาวิธีการเก็บ
รวบรวม ขนส่ง และก าจัดอย่างเหมาะสม 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้ท าการแยกประเภทของมูลฝอยไว้ดังนี้ 

1. จ าแนกตามพิษภัยที่เกิดข้ึนกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มี 2 ประเภท22 คือ 
    1) มูลฝอยทั่วไป (General Waste) หมายถึง มูลฝอยที่มีอันตรายน้อย 
ได้แก่ พวกเศษอาหาร เศษกระดาษ เศษผ้า เศษหญ้า และใบไม้ ฯลฯ 
    2) มูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) เป็นมูลฝอยที่มีภัยต่อคนและ
สิ่งแวดล้อมอาจมีสารพิษ ติดไฟหรือระเบิดง่าย ปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น ไฟแช็คแก๊ส กระป๋องสเปรย์ 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่หรืออาจเป็นพวกส าลีและผ้าพันแผลจากสถานพยาบาลที่มีเชื้อโรค 

2. จ าแนกตามลักษณะของมูลฝอย23 

                                           
21 ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, “คู่มือการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ

เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด เล่ม 8 : การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,” สืบค้น
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558, จาก www.envi7.com/datasatakan/manual_plan2556.pdf. 

22 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,” สืบค้นเมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2559, จาก www.environnet.in.th. 

23 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559, จาก
www.environnet.in.th และโปรดดู สวัสดิ์ โนนสูง, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
(กรุงเทพมหานคร, 2543), น.24. 

http://สืบค้น/
http://www.environnet.in.th/
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    1) มูลฝอยเปียกหรือมูลฝอยสด (Garbage) มีความชื้นปนอยู่มากกว่าร้อย
ละ 50 จึงติดไฟได้ยาก ส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษอาหาร เศษเนื้อ เศษผัก และผักผลไม้จากบ้านเรือน  
ร้านจ าหน่ายอาหารและตลาดสด รวมทั้งซากพืชและสัตว์ที่ยังไม่เน่าเปื่อย มูลฝอยประเภทนี้จะท าให้
เกิดกลิ่นเน่าเหม็นเนื่องจากแบคทีเรียย่อยสลายอินทรีย์สาร นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคโดย
ติดไปกับแมลง หนู และสัตว์อ่ืนที่มาตอมหรือกินเป็นอาหาร 
      2) มูลฝอยแห้ง (Bubbish) คือ สิ่งเหลือใช้ที่มีความชื้นขึ้นอยู่น้อยจึง 
ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น จ าแนกได้ 2 ชนิด คือ มูลฝอยที่เป็นเชื้อเพลิง เป็นพวกที่ติดไฟได้ เช่น เศษผ้า 
เศษกระดาษ หญ้า ใบไม้ กิ่งไม้แห้ง มูลฝอยที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง ได้แก่ เศษโลหะ เศษแก้ว และเศษก้อนอิฐ 

นอกจากนี้ การแบ่งประเภทมูลฝอยโดยทั่วไปอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้24 
    1) มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “มูลฝอยเปียก” เป็น
มูลฝอยที่เน่าเปื่อยได้ง่าย เช่น เศษอาหาร เศษพืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น มูลฝอยพวกนี้มีความชื้นสูง
สามารถเน่าเปื่อยได้ง่ายและ ส่งกลิ่นเหม็นได้เร็ว 
    2) มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ยาก หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ามูลฝอยแห้ง เช่น 
กระดาษ ถุงพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องโลหะ เศษผ้า เศษไม้ ยาง เป็นต้น มูลฝอยพวกนี้เน่าเปื่อยได้
ยากหรืออาจไม่เน่าเปื่อยทั้งยังสามารถเลือกเอาวัสดุที่ยังมีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ได้อีก โดยท าการ  
คัดแยกก่อนทิ้งอันจะช่วยให้ปริมาณมูลฝอยลดลง และสามารถน าไปขายสร้างรายได้ได้อีกด้วย 
    3) มูลฝอยอันตราย ได้แก่ สารเคมี หรือวัตถุมีพิษต่าง ๆ ที่พ้นจากสภาพใช้
งานแล้วรวมทั้งมูลฝอย ติดเชื้อจากสถานพยาบาล เช่น ซากถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุน้ ายาท าความ
สะอาดต่าง ๆ หลอดฟลูออเรสเซนต์ กากสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม ยา และสารเคมีเสื่อมสภาพ 
ส าลี และเศษอวัยวะจากสถานพยาบาล เป็นต้น มูลฝอยพวกนี้จะต้องมีการท าลายด้วยวิธีพิเศษเพ่ือ
ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม และถูกเรียกว่าเป็นของเสียอันตราย
   กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้แบ่งประเภท
มูลฝอยไว้ โดยเป็นการแบ่งประเภทมูลฝอยตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการดังนี้ 25 

                                           
24 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, “คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมส าหรับประชาชน เรื่อง 

มลพิษอ่ืนและของเสียอันตราย,” น.4. 
25 ประกาศกรมควบคุมมลพิษเรื่องหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

ถุงพลาสติกใส่มูลฝอยและที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกท่ีใช้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2546 
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   “มูลฝอย” ให้หมายถึง มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่เก็บ ขน หรือ
รวบรวมจากชุมชน แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วของโรงงานที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
   “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ยากหรืออาจจะย่อยสลายได้
เองตามธรรมชาติ แต่ไม่คุ้มกับต้นทุนในการน ากลับมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม เช่น กล่องบรรจุนมพร้อมดื่ม โฟม ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุอาหารด้วยวิธี
สุญญากาศ ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น 
   “มูลฝอยย่อยสลาย” หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและ/
หรือสามารถน ามาหมักปุ๋ยได้ เช่น เศษอาหาร มูลสัตว์ ซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ เป็น
ต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
          “มูลฝอยที่ยังใช้ได้ (รีไซเคิล)” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาท าเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น เศษเหล็ก แก้ว พลาสติก กระดาษ 
เป็นต้น 
   “มูลฝอยอันตราย” หมายความว่า มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีส่วนประกอบของวัตถุ
ดังต่อไปนี้ 
   (1) วัตถุระเบิดได้ 
   (2) วัตถุไวไฟ 
   (3) วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
   (4) วัตถุมีพิษ 
   (5) วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค 
   (6) วัตถุกัมมันตรังสี 
   (7) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
   (8) วัตถุกัดกร่อน 
   (9) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง 
           (10) วัตถุอย่างอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจท าให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารก าจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี 
เป็นต้น 
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   นอกจากนี้ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ได้จัดแบ่งประเภทของขยะ 
มูลฝอยชุมชนออกตามลักษณะทางกายภาพได้เป็น 4 ประเภท 26 ได้แก่ 
   1) ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลายคือ ขยะที่ 
เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ 
เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการโดยที่ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ 
         2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุ
ภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก 
กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น ส าหรับขยะ 
รีไซเคิลนี้เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับที่สองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ 
   3) ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ  มู ลฝอย อันตราย  คื อ  ขยะที่ มี
องค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ 
วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุ
กัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้
เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี  
เป็นต้น ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด กล่าวคือ พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณ
ขยะทั้งหมดในกองขยะ 
   4) ขยะทั่ ว ไป  (General waste) หรือ  มู ลฝอยทั่ ว ไป  คื อ  ขยะประเภท อ่ืน
นอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่า
ส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติก
ห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร 
เป็นต้น ส าหรับขยะทั่วไปนี้เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบประมาณ
ร้อยละ 3 ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ 
  

                                           
26 ปิยชาติ ศิลปะสุวรรณ,“ขยะมูลฝอยชุมชน ปัญหาใหญ่ที่ประเทศก าลังเผชิญ,” 

บทความวิชาการ ส านักวิชาการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 7, น.2 (2557). 
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2.3 สถานภาพการจัดการมูลฝอยในพื้นที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

2.3.1 สภาพมูลฝอยนอกพื้นที่โบราณสถาน 
   1) ปริมาณและองค์ประกอบของมูลฝอย 

ปัจจุบันเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีพ้ืนที่ทั้งหมด 14.84 ตารางกิโลเมตร  
มีประชากร 52,992 คน มีประชากรแฝงที่เข้ามาท่องเที่ยวและเข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรมที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณปีละ 771,807 คน มีบ้านเรือนที่พักอาศัยตามฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร จ านวน 19,784  หลังคาเรือน มีโรงแรม และบ้านพักชั่วคราวส าหรับนักท่องเที่ยวอีกจ านวน
หนึ่ง จ านวนขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประมาณวันละ 
90 ตัน จะน าไปก าจัดที่สถานที่ก าจัดมูลฝอยของเทศบาล ที่ตั้งอยู่ที่  ต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหน่วยงานอ่ืนอีกหลายหน่วยงานน าขยะมูลฝอย
มาร่วมก าจัดด้วย ประมาณวันละ 50 ตัน รวมปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่ก าจัดขยะของเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณ 140 ตันต่อวัน 

 

 

  
 

ภาพที ่2.6 ปริมาณมูลฝอยบ่อก าจัดขยะเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 27 
  

                                           
27  รายงานผลการด าเนินงาน โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับเทศบาล

นครพระนครศรีอยุธยาในการบริหารจัดการมูลฝอย, 2554, น.10. 
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   2) องค์ประกอบของมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง 
   จากการส ารวจองค์ประกอบของมูลฝอย ณ แหล่งก าจัดมูลฝอยเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา พบว่า องค์ประกอบมูลฝอยที่พบส่วนใหญ่ที่เก็บได้จากสถานที่ต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่
เกาะเมืองจะเป็นมูลฝอยประเภทเศษอาหาร พลาสติก และกระดาษ  ประเภทขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.2  ลักษณะสมบัติทางกายภาพของมูลฝอยของ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา28 
   

ล าดับที่ องค์ประกอบทางกายภาพ ร้อยละโดยน้ าหนัก 
1 เศษอาหาร 48.27 

2 เศษกระดาษ 11.68 

3 เศษพลาสติก 15.91 
4 เศษแก้ว 2.75 

5 เศษโลหะ 1.35 
6 เศษยาง/หนัง 0.00 

7 เศษผ้า 5.54 

8 เศษไม้/ใบไม้ 12.54 
9 เศษหิน/กระเบื้อง 0.00 

10 อ่ืนๆ 1.96 

รวม 100 
 

 
2.3.2 ระบบจัดการมูลฝอยท่ีใช้ในพื้นที่เกาะเมือง 

   (1) ระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย 
1)  พ้ืนที่ให้บริหารเก็บขนมูลฝอย 

พ้ืนที่ให้บริการเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาปัจจุบัน
ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาทั้งหมด โดยมีจ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับการบริการเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลฯ ประมาณ 10,829 หลังคาเรือน  

                                           
28 เพ่ิงอ้าง, น.2-5. 



32 

2) รถเก็บขนมูลฝอยและถังพักมูลฝอย 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีรถเก็บขนมูลฝอยจ านวน 10 คัน และใช้

ถังพักมูลฝอยพลาสติกขนาด 240 ลิตร จ านวน 500 ใบ ซึ่งเป็นแบบถังเดี่ยวรองรับมูลฝอยรวม  
ทุกประเภทวางตามสถานที่ต่าง ๆ และท าการเก็บรวบรวมเพ่ือน าไปก าจัด 

(3) ระบบก าจัดมูลฝอย 
มูลฝอยทั้งหมดที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเก็บมาจะถูกน าไปก าจัดที่

สถานที่ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลฯ ที่ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  สถานที่ก าจัดมูลฝอยดังกล่าวมีพ้ืนที่ 30 ไร่ เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 
ปัจจุบันใช้พื้นที่ในการก าจัดไปแล้ว 30 ไร่ การก าจัดมูลฝอยของเทศบาลฯ ท าในลักษณะเทกองบนพื้น 
(Open Dumping)  ซึ่งปัจจุบันมีขยะกองเต็มพ้ืนที่มีสภาพเป็นภูเขา ณ ปัจจุบัน มีขยะตกค้างเกือบ 
300,000 ตัน 
 

 
 

 

ภาพที ่2.7 การเทมูลฝอยที่เก็บมาได้กองพ้ืน (Open Dumping)29 
 

   การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  
ที่ผ่านมา  ส่วนใหญ่เป็นการจัดการที่ปลายเหตุ โดยขาดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ครบวงจรตั้งแต่การรวบรวม คัดแยก เก็บขน ขนส่งและก าจัด เนื่องจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ด้านมาตรการเกี่ยวกับการจัดการเพ่ือจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร ความ
ไม่ชัดเจนในการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการดูแล
รักษาระบบการจัดท าแผนการจัดการมูลฝอยให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง กระบวนการก ากับ 
ดูแลและติดตามผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องยังไม่เอ้ืออ านวยให้มีการจัดการมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

                                           
29เพ่ิงอ้าง ,น.10 
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2.3.3 การจัดการมูลฝอยภายในโบราณสถาน 
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535) มีสาระส าคัญเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   1) อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535) ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ ดังนี้ 
   มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัตินิยามของ “พนักงานเจ้าหน้าที่”  
ไว้ว่าหมายถึง ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งที่รัฐมนตรีได้แต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535) 
ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
   มาตรา 10 ทวิ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในโบราณสถานเพ่ือตรวจดูว่า ได้มี
การซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ท าลายเคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่างๆ ของ
โบราณสถาน หรือมีการขุดค้นสิ่งใดๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถานหรือไม่ ในการ
นี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดหรืออายัดวัตถุที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าจะเป็นวัตถุที่ได้มาจาก 
การขุดค้นในบริเวณโบราณสถานได้ 
   การตรวจ ยึด หรืออายัดตามความในวรรคหนึ่งให้กระท าได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตก และเมื่อด าเนินการตรวจ ยึด หรืออายัดแล้ว ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้รายงานต่อ
อธิบดี ในเขตจังหวัดอ่ืนให้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีเพื่อทราบ 
   มาตรา 21 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ผลิต สถานที่ท าการค้า
สถานที่แสดง หรือสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียม
ศิลปวัตถุ ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือระหว่างเวลาท าการเพ่ือตรวจดูว่าได้มีการ
ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ หรือเพ่ือตรวจดูว่ามีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุหรือสิ่งเทียม
โบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีสิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือ  
สิ่งเทียมศิลปวัตถุท่ีมิได้ปฏิบัติตามประกาศที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 18 ทวิ อยู่ในสถานที่นั้นหรือไม่ 
และในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามิได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ  
สิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุท่ีมิได้ปฏิบัติตามประกาศที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 18 ทวิ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึด หรืออายัดโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือ 
สิ่งเทียมศิลปวัตถุนั้น เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีได้ 
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   มาตรา 21 ทวิ ในการปฏิบัติหน้าที่ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงาน 
เจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณี ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อเจ้าของผู้ครอบครองผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในสถานที่ที่ท าการตรวจสอบตามมาตรา 14 ทวิ หรือมาตรา 21 และให้เจ้าของผู้ครอบครอง
ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอ านวยความสะดวกตามสมควร 
   บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
   มาตรา 21 ตรี ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
   มาตรา 18 ทวิ โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร 
หรือที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้และมีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีเป็นพิเศษ 
รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเป็น โบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุท่ีควบคุมการท าเทียม 
   เมื่อได้มีประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว การผลิต การค้า หรือมีไว้ในสถานที่ท าการค้าซึ่ง
สิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการท าเทียมนั้นให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และ เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา และให้ผู้ ประสงค์จะผลิตสิ่งเทียม
โบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการท าเทียมแจ้งรายการสิ่งที่ตนจะผลิตต่ออธิบดีพร้อมทั้ง
ต้องแสดงให้ปรากฏสิ่งที่ตนผลิตนั้นด้วยว่าเป็นสิ่งที่ได้ท าเทียมขึ้น 
   เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้ว ให้อธิบดีแจ้งรายชื่อผู้ผลิตและรายการสิ่ งเทียม
โบราณวัตถุ และสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการท าเทียมที่จะผลิตนั้นต่ออธิบดีกรมศุลกากรเพ่ือ
ประโยชน์ในการขนส่ง หรือน าออกนอกราชอาณาจักรด้วย 
   มาตรา 24 โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อนหรือฝังหรือทอดทิ้งไว้ในราชอาณาจักร
หรือในบริเวณเขตเศรษฐกิจจ าเพาะโดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได้  ไม่ว่าที่
ซ่อนหรือฝังหรือทอดทิ้งจะอยู่ในกรรมสิทธิ์หรือความครอบครองของบุคคลใดหรือไม่  ให้ตกเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดิน ผู้เก็บได้ต้องส่งมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ
พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วมีสิทธิจะได้รับ
รางวัลไม่เกินหนึ่งในสามแห่งค่าของทรัพย์สินนั้น  
   ให้อธิบดีตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นผู้พิจารณา
ก าหนดค่าของทรัพย์สินและเงินรางวัลตามวรรคหนึ่ง  ผู้ เก็บได้มีสิทธิอุทธรณ์การก าหนดของ
คณะกรรมการเป็นหนังสือต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันทราบการก าหนด ค าวินิจฉัยของอธิบดี
ให้เป็นที่สุด 
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   2) การควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน 
   ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535) มาตรา 7 ก าหนดเรื่องการขึ้นทะเบียน
โบราณสถานไว้ว่า “เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาและควบคุมโบราณสถานให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใดๆ ตามที่
อธิบดีเห็นสมควรได้ และให้มีอ านาจก าหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน โดย
ให้ถือว่าเป็นโบราณสถานด้วยก็ได้ประกาศดังกล่าวนี้อธิบดีจะเพิกถอนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมก็ได้และ
กระท าได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   การขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคก่อน ถ้าโบราณสถานนั้นมีเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ 
ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่พอใจก็ให้มีสิทธิร้องต่อศาลภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่อธิบดี
แจ้งให้ทราบ ขอให้ศาลมีค าสั่งให้อธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนและหรือการก าหนดที่ดินให้เป็น
โบราณสถานแล้วแต่กรณีได้ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอต่อศาล หรือศาลมีค าสั่งให้ยก 
ค าร้องของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้อธิบดีด าเนินการขึ้นทะเบียนได้” 
   นอกจากอ านาจทั่วไปดังกล่าวแล้ว ยังมีค าสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 157/2547 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2547 ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้แต่งตั้ง
ให้เจ้าพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้แก่ 
   1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   3. นายกเทศมนตรี 
   4. นายกเมืองพัทยา 
   5. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   6. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   7. ปลัดเทศบาล 
   8. ปลัดเมืองพัทยา 
   นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนอ านาจตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจากรัฐ ดังนี้ 
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   1. แผนภารกิจด้านการป้องกัน คุ้มครอง ควบคุม ดูแล รักษาโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ 
   2. ขอบเขตการถ่ายโอน 
    1) รัฐเป็นผู้ด าเนินการให้การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
    2) มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาในเรื่องของการจัดการดูแล รักษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า 
    3) รัฐให้การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้มี
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุประจ าท้องถิ่น 
    4) ให้ถ่ายโอนอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยให้มีคณะกรรมการของ
ส่วนกลางที่มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาก าหนดว่าโบราณสถานและโบราณวัตถุมีระดับความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในระดับชุมชน ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก โดยให้ถ่ายโอนเฉพาะโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์และความส าคัญในระดับชุมชนและท้องถิ่น 
    ส าหรับโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความสัมพันธ์และความส าคัญใน
ระดับชาติที่ตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดูแลและ
จัดการได้  ทั้งนี้  กรมศิลปากรอาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ขอบเขต เทคนิค และ  
การสนับสนุนจากส่วนราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการได้ 
    (5) กรณีค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุใหม่ในเขตพ้ืนที่ท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งกรมศิลปากรมาส ารวจ และจัดระดับเมื่อเป็นของท้องถิ่นแล้ว ให้ถ่าย
โอนภารกิจดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลและบ ารุงรักษาต่อไป และมอบอ านาจ การ
บริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ทั้งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ ดังกล่าว ก็พบว่ายังมี
บทบัญญัติที่พอจะถือได้ว่ากฎหมายก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีอ านาจ
ในการรักษาความสะอาดในโบราณสถานด้วย ดังนี้ 
   มาตรา 13 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย ความสะอาด และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโบราณสถานที่ ได้ขึ้นทะเบียนแล้วให้รัฐมนตรีมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดให้ผู้เข้าชมปฏิบัติในระหว่างเข้าชมได้และจะก าหนดให้ผู้เข้าชมเสียค่าเข้าชมหรือ 
ค่าบริการอื่นด้วยก็ได้ 
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   การจัดให้เข้าชมโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
โดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอ่ืน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบก่อนและต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
   จากบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มีบทมาตราใดที่ก าหนดให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่
ของโบราณสถานโดยตรงในการจัดการมูลฝอยในพื้นที่โบราณสถาน แม้จะมีบทบัญญัติหรือข้อก าหนด
ที่อาจน ามาปรับใช้โดยเทียบเคียงได้ แต่บทบัญญัติเช่นว่านั้นก็มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นไปยังการ
ก าหนดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานจะต้องประพฤติปฏิบัติในการรักษาความสะอาดตามที่หน่วยงาน
ของรัฐก าหนด แต่ไม่ได้กล่าวโดยชัดเจนว่า หากเป็นกรณีการจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาความ
สะอาดโดยทั่วไปในเขตพ้ืนที่โบราณสถานอันเป็นพ้ืนที่ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจะต้อง
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ และ/หรือมีอ านาจในการบริหารจัดการ
ในเรื่องนี้ ทั้งด้วยความที่กฎหมายโบราณสถานเป็นกฎหมายที่ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 
ในการดูแลรักษาโบราณสถานซึ่งหมายถึงตัวโบราณสถาน มิได้หมายความถึงให้มีอ านาจในการจัดการ
มูลฝอยดังเช่นเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาด้วยไม่ แต่จากบทบัญญัติกฎหมายดังที่ผู้เขียนได้กล่าว
ไปนั้น ก็พอถือได้ว่ากฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโบราณสถานมี
อ านาจในการรักษาความสะอาดเรียบร้อย กล่าวคือ มีอ านาจในการเก็บ ขนมูลฝอยภายใน
โบราณสถานได้ แต่อย่างไรก็ตาม หน้าที่ในการขนมูลฝอยที่ถูกเก็บในพ้ืนที่โบราณสถานน าไปยัง
สถานที่ก าจัดมูลฝอย จะยังเป็นหน้าที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาหรือไม่ ดังผู้เขียนจะได้
กล่าวถึงปัญหาในบทต่อไป 
 

2.3.4 องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยในพื้นที่เกาะเมือง 
ในพ้ืนที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้มีการประกาศเป็นเขตอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของโลก จึงเกิดการ 
ทับซ้อนทางปกครองระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย จึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีหน้าที่
ดูแลรักษาโบราณสถานในพ้ืนที่ และหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่หลายหน่วยงาน 
ได้แก่ กรมศิลปากรที่ 3 ส านักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ผู้เขียนจึงขอแบ่งองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

2.3.4.1 ภายนอกเขตโบราณสถาน 
   ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย มาตรา 18, 19 และมาตรา 20 ก าหนดให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองภายนอกโบราณสถาน ดังนี้ 
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   มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่น
ใดให้เป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
   ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ แต่ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์
สาธารณะโดยส่วนรวม รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงโดยค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการร่วมกันได้ 
   ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการ  ตาม
วรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชส่วนท้องถิ่น หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด เป็นผู้ด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได้ 
   บทบัญญัติตามมาตรานี้ และมาตรา 19 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการ  
รับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   มาตรา 20 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการ 
เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือ 
มูลฝอย นอกจากในที่ท่ีราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 
   (2) ก าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่
เอกชน 
   (3) ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรื อ 
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้
อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 
   (4) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคล
อ่ืนที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
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   (5) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจนก าหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงตาม
ลักษณะการให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเก็บได้ 
   (6) ก าหนดการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
   จากกฎหมายดังกล่าวเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้อาศัยอ านาจตามกฎหมาย
ตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2540  
ได้ก าหนดมาตรการในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองไว้  
3 มาตรการ ดังนี้ 
   1) ก าหนดให้ผู้ครอบครองอาคารต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยในสถานที่อาคารใน
ความครอบครองของตน ซึ่งที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วและมีฝาปิดกันแมลงวันและสัตว์ได้ตามแบบซึ่ง 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งก็คือนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรี  
อยุธยาเห็นชอบ30 
   2) ก าหนดให้ผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ต้องรักษาบริเวณอาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความครอบครองของตน ไม่ให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือมีการถ่ายเท หรือทิ้งมูลฝอย สิ่งปฏิกูลใน
ประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ31 
   3) ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายเท ทิ้ง หรือท าให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ในทางสาธารณะ 
หรือที่สาธารณะอ่ืนใด เป็นต้นว่า ถนน ซอย ตรอก แม่น้ า คลอง คู สระน้ า บ่อน้ า เว้นแต่ในที่ซึ่ง 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือนายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาอนุญาตให้จัดตั้งหรือจัดตั้งไว้ให้
โดยเฉพาะ32  
   หากผู้ใดไม่ว่าจะเป็นผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ หรือผู้ที่ถ่ายเท ทิ้ง หรือท าให้
มีมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลดังกล่าว ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 73/1 
   เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กฎหมายก าหนดให้เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง

                                           
30 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  

พ.ศ. 2540 ข้อ 5, 6 
31 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  

พ.ศ. 2540 ข้อ 7 
32 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  

พ.ศ. 2540 ข้อ 8 
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ได้ ซึ่งในที่นี้ภายในเขตโบราณสถานก็ถือว่าอยู่ในท้องที่รับผิดชอบของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ด้วย แต่จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง พบว่า มีการแบ่งพ้ืนที่กันโดยพฤตินัย กล่าวคือ 
หากเป็นการจัดการมูลฝอยภายในโบราณสถาน กรมศิลปากรก็เป็นผู้ด าเนินการ แต่หากเป็นการ
จัดการมูลฝอยภายนอกโบราณสถาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ด าเนินการ 

2.3.4.2 ภายในเขตโบราณสถาน 
   กรมศิลปากร33 

กรมศิลปากรได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 โดยยกเลิกส านักสถาปัตยกรรมและ
หัตถศิลป์  และจัดตั้ งหน่วยงานใหม่ขึ้น อีก 2 ส านัก แทน คือ ส านักช่างสิบหมู่  และส านัก
สถาปัตยกรรม และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ. 2549 ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารของ "ส านักงานศิลปากรที่ 1 -15"  ซึ่งเดิมมีฐานะเป็น
หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักโบราณคดีเป็น "ส านักศิลปากรที่ 1 -15" ขึ้นตรงต่อกรมศิลปากร 
รับผิดชอบด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของกรมศิลปากรในเขตพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค และเมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2550  โอนย้ายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550  
                    ภารกิจของกรมศิลปากร  
 เกี่ยวกับการครอง  ป้องกัน  อนุรักษ์  บ ารุงรักษา  ฟ้ืนฟู  ส่งเสริม  สร้างสรรค์  
เผยแพร่  จัดการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ   เพ่ือธ ารงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ  อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สังคมไทยและความมั่นคงของชาติ  มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลศิลปวัฒนธรรมของชาติแขนงต่าง ๆ  
ได้แก่  งานด้านโบราณคดี  ประวัติศาสตร์  พิพิธภัณฑ์  สถาปัตยกรรม  หัตถศิลป์  นาฏดุริยางคศิลป์  
ด้านเอกสาร  ภาษา  และหนังสือ  ด้านการจัดการศึกษาศิลปวัฒนธรรม 
   บทบาทหน้าที่          

1.  ปกป้อง คุ้มครอง  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมธ ารงจารีตประเพณี  พระราช
พิธี  และรัฐพิธีให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ 

2.  สืบทอด  สร้างสรรค์  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
3.  ปรับเปลี่ยนระบบและกลไกการบริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรม 
4.  บริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้

และแหล่งท่องเที่ยว 

                                           
33ภารกิจและบทบาทที่ส าคัญของกรมศิลปากร, สืบค้นจาก http://www.finearts.go.th. 
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5.  จัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษ์   สืบทอดและพัฒนา
อย่างยั่งยืน  
                 ลักษณะงานของกรมศิลปากร 
            ประกอบด้วยงานวิชาการและงานด้านทักษะที่ต้องอาศัยการเรียนรู้สืบทอดจากคน
รุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง  ในการด าเนินงานด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  มีทั้งงานที่ต้อง
ด าเนินการเองและงานที่ภาคเอกชน  องค์กรต่าง ๆ  หรือหน่วยงานรัฐอ่ืนร่วมด าเนินการ  และมี
นโยบายให้ความร่วมมือกับต่างประเทศทั้ งในรูปแบบของรัฐต่อรัฐ  รัฐต่อองค์กรเอกชนของ
ต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 

   จะเห็นได้ว่า ตามพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535)  ไม่มีบทมาตราใดที่
ก าหนดให้กรมศิลปากรผู้ซึ่งมีหน้าที่ดูแลโบราณสถานเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ด้วย  
แม้จะมีบทบัญญัติมาตรา 13 ดังที่กล่าวในหัวข้อ 2.3.3 บัญญัติท านองให้มีหน้าที่ในการรักษาสภาพ 
ความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโบราณสถานก็ตาม แต่ก็มิได้
ก าหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลโบราณสถานมีหน้าที่จัดการมูลฝอยด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์ในการออกกฎหมายโบราณสถานจะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
โบราณสถานฯ ก็เพ่ือรักษาสภาพโบราณสถานอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกไม่ให้เกิดช ารุด
เสียหาย คงไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา ซึ่งต่างจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ที่ก าหนดหน้าที่ของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้มีหน้าที่ในการจัดการมูลฝอยใน
ท้องถิ่นตนซึ่งรวมถึงพ้ืนที่ภายในโบราณสถานด้วย 
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บทที่ 3 
แนวคิด นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 แนวคิด นโยบายและมาตรการในการจัดการมูลฝอยในแต่ละท้องถิ่นย่อมแตกต่างกัน
ตามลักษณะภูมิประเทศ ท าเล ที่ตั้งและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ การจะน ามาตรการในการ
จัดการมูลฝอยที่มีอยู่มากมายหลายวิธีมาปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับท้องถิ่นของตนนั้น 
ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจกันของคนในท้องถิ่นและตามความเหมาะสมที่อาจน ามาตรการใน
การจัดการมูลฝอยนั้น ๆ มาปรับใช้ได้ การน าแนวคิด นโยบายและมาตรการในการจัดการมูลฝอยมา
ใช้ในจัดการมูลฝอยในเขตพ้ืนที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วย
ส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งข้ึน โดยมีแนวคิดดังนี้ 
 
3.1 แนวความคิดในการควบคุมปริมาณมูลฝอย 
 
 3.1.1 การคัดแยกมูลฝอย 

การคัดแยกมูลฝอยเป็นขั้นตอนที่ด าเนินการภายหลังการเกิดขึ้นของมูลฝอย และ
ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อระบบการน ามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เนื่องจาก
สามารถลดการปนเปื้อนของวัสดุที่จะน ามารีไซเคิล ส่งผลให้วัสดุที่เข้าสู่โรงงานแปรรูปมีคุณภาพสูง 
ลดค่าใช้จ่ายในการล้างท าความสะอาดหรือการคัดแยกเพ่ิมเติม รวมทั้งลดปริมาณมูลฝอยที่จะน าไป
ก าจัดทิ้งขั้นสุดท้ายลงได้ การคัดแยกมูลฝอยสามารถด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้ 1 
  1. บริเวณพ้ืนที่และแนวทางการคัดแยกมูลฝอย  

การคัดแยกมูลฝอยสามารถด าเนินการได้ ณ สถานที่แหล่งก าเนิดมูลฝอยหรือ
สถานที่ใด ๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 พ้ืนที่ และมีแนวทางเบื้องต้นในการคัดแยกมูลฝอย ดังนี้ 

1) การคัดแยกท่ีแหล่งก าเนิดมูลฝอย 
   มูลฝอยประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดมูลฝอย อันได้แก่บ้านเรือน 
อาคารส านักงาน สถาบันการศึกษา โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม หรือที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ในชุมชน ควร

                                           
1 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, “คู่มือแนวทางและ

ข้อก าหนดเบื้องต้น การลดและใช้ประโยชน์ขยะ,” สืบค้นจากhttp://www.pcd.go.th/ 
info_serv/waste_hzmanage.htm>, น.59-60. 
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จะถูกคัดแยกและเก็บรวบรวมไว้ในถุงบรรจุมูลฝอยตามประเภทที่ได้คัดแยกไว้ โดยอย่างน้อยที่สุดควร
ที่จะแยกมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (รีไซเคิล) เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ และพลาสติกออกจากมูลฝอยย่อย
สลาย เช่น เศษอาหาร ขยะอันตราย และมูลฝอยทั่วไป เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ 
หรือก าจัดต่อไป 

2) การคัดแยกที่รวมมูลฝอยในชุมชน 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการมูลฝอยควรจะจัดให้มีภาชนะรองรับ 
มูลฝอยหรือสถานที่ทิ้งมูลฝอยรวมของชุมชนซึ่งแบ่งตามประเภทและชนิดของมูลฝอยที่ต้องการให้มี
การคัดแยก เช่น ภาชนะรองรับมูลฝอยย่อยสลาย มูลฝอยรีไซเคิล และขยะอันตราย เป็นต้น โดย
ภาชนะดังกล่าวจะถูกจัดวางอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เช่น ตลาด ที่พัก
อาศัย สถาบันการศึกษา และชุมชนอุตสาหกรรม 

3) การคัดแยกในสถานที่จัดการมูลฝอย 
   สถานที่จัดการมูลฝอย หมายถึง สถานที่ใด ๆ ที่ด าเนินการจัดการมูลฝอย 
เช่น สถานีขนถ่ายมูลฝอย โรงงานคัดแยก และแปรสภาพขยะโรงงานหมักปุ๋ย เตาเผา และสถานที่ฝัง
กลบขยะ เป็นต้น ซึ่งการจัดให้มีการคัดแยกมูลฝอยในบริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยควรปฏิบัติ ดังนี้ 2 
   3.1) จัดเตรียมบริเวณพ้ืนที่คัดแยกมูลฝอยไว้โดยเฉพาะแยกต่างหากจากพ้ืนที่
ที่ต้องใช้ส าหรับการก าจัดขยะ หรือพ้ืนที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับก าจัดขยะ 
   3.2) บริเวณพ้ืนที่ด าเนินการคัดแยกมูลฝอยจะต้องมีลักษณะอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 
    - สามารถรองรับมูลฝอยที่จะน ามาคัดแยกหรือก าจัดได้ไม่น้อยกว่า 
1 เท่าของปริมาณขยะท่ีสถานที่จัดการขยะนั้นสามารถรองรับได้สูงสุดต่อวัน 
    - มีระบบป้องกันน้ าฝนเพื่อป้องกันน้ าฝนสัมผัสกับขยะ 
    - มีระบบป้องกันสัตว์คุ้ยเข่ีย และพาหะน าโรค 
    - มีแสงสว่างเพียงพอและมีการระบายอากาศที่ดี 
    - จัดให้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการท างานให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   3.3) บริเวณพ้ืนที่ส าหรับเก็บรวบรวมวัสดุที่น ากลับคืนจะต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

                                           
2 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, “มาตรฐานการจัดการมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล,” สืบค้นจาก  http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb1/stan9. 
htm, น. 31. 

http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb1/stan9.%20htm,%20น
http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb1/stan9.%20htm,%20น
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    - มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 เท่าของปริมาณวัสดุที่คัดแยกได้สูงสุด 
ต่อวัน 
    - แบ่งเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนตามหมวดหมู่หรือประเภทของขยะที่ได้ 
คัดแยกไว้และท่ีจะน าไปกักเก็บ 
    - บริเวณที่กักเก็บขยะอันตรายจะต้องแยกต่างหากจากพ้ืนที่ส าหรับ 
เก็บรวบรวมวัสดุที่สามารถใช้ประโยชน์ประเภทอื่น ๆ 
    - มีระบบระบายอากาศและระบบป้องกันอัคคีภัยตามข้อก าหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    - มีระบบป้องกันน้ าฝน กลิ่น แมลง พาหะน าโรคและเหตุน่าร าคาญ   
อ่ืน ๆ ตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   3.4) จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ที่จะคัดแยกขยะภายในบริเวณสถานที่จัดการขยะ
ทั้งในด้านความปลอดภัยในการด าเนินงาน และการคัดแยกอย่างถูกสุขลักษณะ 
  2. รูปแบบของการคัดแยกมูลฝอย 

การคัดแยกมูลฝอยสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบตามชนิด และประเภท
ของมูลฝอย, ลักษณะการใช้ประโยชน์, ความพร้อมของชุมชน และศักยภาพในการเก็บรวบรวมขนส่ง 
ซึ่งรูปแบบของการคัดแยกมูลฝอยโดยทั่วไปแล้ว มีดังนี้ 

1) การคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภทมูลฝอยย่อยสลาย และมูลฝอยทั่วไป 
   การคัดแยกมูลฝอยรูปแบบนี้จะคัดแยกมูลฝอยย่อยสลาย เช่น เศษอาหาร 
ผลไม้ ใบไม้ หรืออินทรียวัตถุอ่ืน ออกแล้วน าไปเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับมูลฝอยย่อยสลาย  
ส่วนมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ น าไปเก็บรวบรวมไว้ใน
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป 

2) การคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภทมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยย่อยสลายและ
มูลฝอยทั่วไป 
   การคัดแยกมูลฝอยรูปแบบนี้จะคัดแยกมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
มูลฝอยย่อยสลาย มูลฝอยรีไซเคิล ขยะอันตราย และมูลฝอยทั่วไป 
 
  3. ข้อพิจารณาในการด าเนินงานคัดแยกมูลฝอย 

การด าเนินงานคัดแยกมูลฝอยไม่ว่าในรูปแบบใด มีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
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1) ความสอดคล้องกับลักษณะการใช้ประโยชน์จากมูลฝอย เช่น การคัดแยก
ขยะเพ่ือขาย การจัดตั้งธนาคารขยะ โครงการขยะแลกไข่ สิ่งประดิษฐ์จากขยะ การหมักท าปุ๋ย  
การปศุสัตว์ และศูนย์หรือโรงงานคัดแยกขยะ เป็นต้น 

2) ปริมาณและองค์ประกอบของมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ที่
พบในชุมชน 

3) งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการคัดแยก
มูลฝอย งบประมาณในการจัดซื้อถังรองรับและรถเก็บขนมูลฝอยที่คัดแยก แล้วงบประมาณในการ
จัดตั้งศูนย์หรือโรงงานแปรสภาพขยะเพ่ือใช้ประโยชน์จากขยะรวมทั้งการก าจัดซากวัสดุเหลือใช้ 

4) ความพร้อมของชุมชนในการให้ความร่วมมือคัดแยกมูลฝอย โดยจะต้อง
พิจารณาถึงเทคโนโลยีที่เลือกใช้ ความตระหนักและรับผิดชอบของชุมชน ทั้งในระดับผู้น าท้องถิ่นและ
ชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาจากมูลฝอย 

 
 3.1.2 การแปรรูปมูลฝอย 

การแปรรูปประโยชน์จากมูลฝอยนี้ ในบางครั้ง เรียกว่า การรีไซเคิลตติยภูมิ 
(Tertiary recycling) อันเป็นการดึงเอาพลังงานจากมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ โดยการท าเป็นเชื้อเพลิง 
(พลังงาน) 

เนื่องจากมูลฝอยมีสารประกอบจ านวนมากสามารถเปลี่ยนเป็นผลผลิตทาง
พลังงานได้โดยกระบวนการเผาไหม้ ด้วยการน ามูลฝอยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้เกิดความร้อน และ
เปลี่ยนเป็นพลังงาน ไอน้ า หรือพลังงานไฟฟ้า เช่น ประเทศญี่ปุ่นมีการน ามูลฝอยที่ เก็บไว้ใน  
เมืองซับโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ไปเผาไหม้เพ่ือให้เกิดความร้อนเพ่ือบริการประชาชน  
โดยสร้างถังขยะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 38 เมตร, มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เมตร, มีความจุ 30,000 
ลูกบาศก์เมตร จุมูลฝอยได้ประมาณ 10,000 ตัน ส ารองเชื้อเพลิงให้สามารถบริการประชาชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง3 

การน ามูลฝอยมาใช้ให้เกิดเป็นพลังงานความร้อนใช้กันมานานแล้ว โดยเมื่อแยก
เอาส่วนที่เป็นโลหะอย่างอ่ืน แก้ว เศษหิน ดิน ทราย ออกไปแล้ว ให้ค่าความร้อนประมาณ 4,500 
Btu/lb  หากเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน เช่น ถ่านหิน จะให้ค่าความร้อน 8,000 - 14,000 
Btu/lb ก๊าซธรรมชาติ 1,000 – 11,000 Btu/ลูกบาศก์ฟุต เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่า ค่า 

                                           
3 O’leary Phil et.al.Waste Age/Jan 1987.p.88, Salvato 182, p.550. 
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ความร้อนของมูลฝอยสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ไม่น้อย4  ซึ่งประเทศไทยมีการน าเตาเผาขยะมาใช้
ผลิตพลังงานจากขยะแล้ว ได้แก่ โรงงานเผาขยะของเทศบาลนครภูเก็ต5   

การผลิตเชื้อเพลิงขยะเป็นการน าขยะมาผ่านกระบวนการจัดการต่าง ๆ ได้แก่ 
การคัดแยกด้วยมือ หรือเครื่องจักร การลดขนาด การผสม การท าให้แห้ง การอัดแท่ง การบรรจุ และ
การเก็บเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะที่มีค่าความร้อนสูง
สามารถน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง และสะดวกต่อการจัดเก็บและขนส่ง ส าหรับประเทศไทยเทศบาลนคร
พิษณุโลก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงานความร่วมมือทางวิชาการของ
เยอรมันประจ าประเทศไทย ร่วมกันวิจัยและพัฒนาโดยการน าขยะที่ผ่านการบ าบัดเชิงกล -ชีวภาพ
น ามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงRDF  (Refuse Derived Fuel) 

การผลิตก๊าซเชื้อเพลิง เป็นกระบวนการเผาไหม้ที่จ ากัดปริมาณออกซิเจน 
พลังงานที่ได้อยู่ในรูปก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงมาใช้ใน
การบ าบัดและผลิตพลังงานจากขยะชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบยุโรปและญี่ปุ่น 
ส าหรับประเทศไทยไม่มีการใช้เทคโนโลยีนี้ในการบ าบัดและผลิตพลังงานจากขยะชุมชน 

การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นการเปลี่ยนของเสียประเภท
พลาสติกให้เป็นน้ ามันโดยวิธีการเผาในเตาเผาแบบ Pyrolysis ด้วยการควบคุมอุณหภูมิ ความดัน และ
ตัวเร่งปฏิกิริยาจะท าให้เกิดการสลายตัวของโครงสร้างพลาสติก ซึ่งเกิดผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็น
เชื้อเพลิงเหลวและส่วนน้อยเป็นก๊าซเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน ประเทศที่มีการวิจัยพัฒนา ได้แก่ ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา โปแลนด์ แต่เทคโนโลยีนี้ไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ส าหรับประเทศไทยปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา6 

เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค เป็นกระบวนการท าลายขยะมูลฝอยโดยใช้ความร้อนที่
อุณหภูมิ 5,000-15,000 องศาเซลเซียส ซึ่งเกิดจากการเร่งก๊าซเฉื่อยด้วยกระแสไฟฟ้าความต่างศักดิ์
สูงให้กลายเป็นสภาวะที่เป็นสสารในรูปของพลาสมาและใช้แหล่งความร้อนนี้ในการท าลายอะตอมของ
ขยะมูลฝอยสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้หลายลักษณะ ทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และกึ่งแข็ง 
กึ่งเหลว ส าหรับประเทศไทย ยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีนี้ผลิตพลังงานจากชุมชน ส าหรับข้อดีของ

                                           
4 Ibid. 
5 ส านักวิจัยค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง

พลังงาน, 12 พฤศจิกายน 2558. 
6  เพ่ิงอ้าง. 
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เทคโนโลยีนี้ คือ ประสิทธิภาพในการก าจัดสามารถก าจัดขยะได้ทุกประเภท ข้อจ ากัด คือ ต้องใช้
อุณหภูมิสูงและเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง จึงเหมาะกับการก าจัดของเสียอันตราย7 

กรณีการแปรรูปขยะมูลฝอยเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ กรณีการน ามูลฝอยมาท าเป็น
เชื้อเพลิง เห็นได้ว่าในปัจจุบัน โรงงานก าจัดมูลฝอยด้วยการเผาหลายแห่ง หันมาให้ความสนใจกับ
พลังงานที่เกิดจากการเผาไหม้มูลฝอยเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงาน
ความร้อน แต่เนื่องจากพลังงานที่ได้นั้นมีปริมาณไม่มากเท่ากับเชื้อเพลิงอ่ืน เช่น ถ่านหิน หากมองว่า
เป็นผลพลอยได้จากการก าจัดมูลฝอย เพื่อน ามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้หมุนเวียนภายในโรงงาน หากมี
เหลือจึงจ าหน่ายเป็นรายได้เพ่ิมเติม ถือว่าเป็นประโยชน์อยู่ไม่น้อย แต่หากมองว่ามูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง
ชนิดหนึ่ง แล้วท าการตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะคงไม่เหมาะสม เพราะกระบวนการ
เผาไหม้มูลฝอยนั้นก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเป็นจ านวนมากยิ่งเพ่ิมการเผาไหม้ให้มีจ านวนมากขึ้น
เท่าใด ยิ่งเป็นการท าให้สารพิษปนเปื้อนภายในมูลฝอยแพร่กระจายออกมาทางอากาศมากยิ่งขึ้น
เท่านั้น 

 
 3.1.3 การลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 

แนวความคิดเรื่องการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ควบคุมปริมาณมูลฝอย โดยเห็นว่าเมื่อมูลฝอยไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อย จะท าให้ไม่ต้องน ามูลฝอยไป
ก าจัด หรือปริมาณมูลฝอยที่ต้องน าไปก าจัดมีน้อยลง อันเป็นการป้องกันเบื้องต้นไม่ให้เกิดมูลฝอยขึ้น 
หรือเกิดขึ้นในจ านวนน้อยที่สุด ด้วยการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิตในการออกแบบผลิตภัณฑ์
กระบวนการผลิต หรือการใช้วัตถุดิบทดแทนใหม่ให้เหมาะสมซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงานที่ใช้ ตลอดจนลดปริมาณมูลฝอยลงและช่วยประหยัดงบประมาณในการก าจัดมูลฝอยที่
จะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่ง 8 

1. ลดการใช้วัตถุดิบ การลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดสามารถกระท าได้
ตั้งแต่ในขั้นตอนการลดการใช้วัตถุดิบที่ยากแก่การก าจัด เลือกใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม โดยเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์ ที่ออกแบบให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด หรือใช้วัตถุดิบที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มี
อายุการใช้งานได้นาน เช่น ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม refill เพ่ือลดจ านวนบรรจุภัณฑ์หรือใช้วัสดุที่มีสารพิษ

                                           
7 เพ่ิงอ้าง. 
8 ไพโรจน์ พรหมสาสน์ และประสูติ เหลืองสมานกุล, “แนวคิดในการก าจัดขยะ

สมัยใหม่”, วารสารท้องถิ่น, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, น. 2-6 (กุมภาพันธ์ 2539). 
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น้อย9 เพ่ือให้เกิดของเสียน้อยที่สุด ไม่เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ฟุ่มเฟือย ง่ายต่อการคัดแยก
และก าจัด10 

2. การใช้ระบบมัดจ าบรรจุภัณฑ์ Deposit-refund Systems11 คือ การวางเงิน
มัดจ า (Deposit) ส าหรับผลิตภัณฑ์ หรือการผลิตที่มีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดมลพิษได้ เมื่อผลิตภัณฑ์ที่
ผ่านการบริโภคมาแล้วและได้น ากลับมาคืน ณ สถานที่ที่ก าหนด ก็จะได้รับเงินมัดจ า (Refund) คืน 
ซึ่ง Deposit-refund นั้น บางครั้งอาจมาในรูปแบบของการวางเงินประกัน เพ่ือให้มีการด าเนินการ
ตามข้อตกลงหรือข้อบังคับ หากไม่มีการด าเนินการตามนั้น เงินที่วางไว้ก็จะถูกริบ หากได้ด าเนินการ
ตามนั้น เงินที่วางไว้ก็จะได้รับคืนไปหรืออาจจัดเก็บไว้ในรูปแบบของกองทุนก็ได้ ซึ่งระบบ Deposit-
refund Systems มีประโยชน์ท าให้เกิดการบ าบัดหรือก าจัดที่ปลอดภัย มีการน าผลิตภัณฑ์กลับไปให้
ใหม่ (Reuse) หรือน าผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบใหม่ (Recycle) การใช้ระบบมัดจ า บรรจุภัณฑ์
เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณมูลฝอย  

 
 3.1.4 การก าจัดมูลฝอย 

การก าจัดมูลฝอยเป็นขั้นตอนของการจัดการมูลฝอยขั้นสุดท้าย เพราะมูลฝอยที่
เหลือจากการจัดการด้วยวิธีอ่ืน เมื่อผ่านขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว เศษมูลฝอยที่หลงเหลือจะต้องถูกก าจัด
อย่างถูกวิธีเพ่ือให้มูลฝอยหมดสิ้นไป โดยทั่วไปการก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ และเกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่ยอมรับกันทั่วไปมี 3 วิธี ดังนี้ 
  

                                           
9 กลุ่มงานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ส านักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม,  สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558, จาก  
www.diw.go.th. 

10 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, “รายงานหลักการ
จัดท าร่างกฎหมายรองรับการด าเนินงานตามแผนแม่บทขยะมูลฝอยแห่งชาติ”, คพ.04-050 เล่มที่ 
2/3, น. 3-24. 

11 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, “การประยุกต์ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการ
มลพิษโรงงาน,” รายงานวิจัยเสนอกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2540, น.5-9. 
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  1. การเผาในเตาเผา (Incineration)12 
การก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาในเตา โดยทั่วไปอุณหภูมิการเผาไหม้ในเตาที่

เหมาะสมจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 850-1,200 องศาเซลเซียส โดยน ามูลฝอยมาแยกสารที่เผา
ไหม้ไม่ได้ออก จากนั้นจะต้องขนมูลฝอยที่ถูกเผากลายเป็นเถ้า ซึ่งถูกน าไปก าจัดขั้นสุดท้าย (ฝังกลบ) 
การก าจัดมูลฝอยโดยใช้เตาเผาสามารถลดปริมาณมูลฝอยลงได้ประมาณร้อยละ 80-90 ซึ่งการก าจัด
มูลฝอย โดยการเผามักก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือก๊าซพิษ  
ต่าง ๆ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulfur dioxide) นอกจากนี้ยังเกิดไดออกซิน (dioxins) ซึ่งเป็นสาร
ก่อมะเร็ง ในส่วนของฝุ่นขนาดเล็ก และเถ้า ประมาณร้อยละ 10-20 ต้องน าไปฝังกลบอีกครั้งหนึ่ง  
การท าลายมูลฝอยวิธีนี้ จึงจ าเป็นต้องมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ และดักมิให้อากาศท่ีผ่านปล่อง
ออกสู่บรรยากาศ มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากเตาเผาที่กรมควบคุมมลพิษก าหนด13 

ข้อดีของการเผาในเตา คือ เป็นวิธีที่สามารถลดน้ าหนัก และปริมาณของมูลฝอย
ลงได้มาก เถ้าท่ีหลงเหลือจากการเผายังสามารถน าไปถมที่ลุ่ม หรือน าไปผลิตวัสดุก่อสร้างได้ พ้ืนที่ที่ใช้
ในการก่อสร้างไม่จ าเป็นต้องใช้สถานที่ขนาดใหญ่นัก เมื่อเปรียบเทียบกับการก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีฝัง
กลบ ท าให้สามารถสร้างในเขตเมืองได้ สามารถท าลายขยะมูลฝอยได้เกือบทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เตาเผาขนาดใหญ่ที่มีตั้งแต่สองช่องการเผาไหม้ขึ้นไป ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะอากาศ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือท าความร้อนได้ 

ข้อเสียของการเผาในเตา คือ เป็นวิธีที่ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้าง และค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาที่สูง เนื่องจากการใช้ความร้อนสูงอาจเกิดการสึกหรอของอุปกรณ์ได้ง่าย 
ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญสูง หากโรงงานที่ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
จะท าให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องมลพิษทางอากาศได้14 
  2. การหมักท าปุ๋ย (Composting) 

การหมักท าปุ๋ย เป็นการน ามูลฝอยมาคัดแยกสิ่งที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ออก
จากนั้นจึงท าการหมักเพ่ือให้แบคทีเรียย่อยสลายอินทรีย์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ในมูลฝอย มูลฝอยที่หมักแล้ว 
มีลักษณะเป็นผง หรือก้อนเล็กสีน้ าตาลปนด าสามารถน ามาใช้เป็นปุ๋ย เพ่ือปรับสภาพดินวิธีการหมัก  
มูลฝอยเพ่ือท าปุ๋ยเป็นการย่อยสลายอินทรีย์สารโดยอาศัยกระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์ใน

                                           
12 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, “การศึกษา

เปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการก าจัดมูลฝอย,” 2536, น.69. 
13 สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558, จาก http://www.pcd.go.th/SolidWaste/ 

Garbage/garbage5.html. 
14 เพ่ิงอ้าง. 

http://www.pcd.go.th/SolidWaste/%20Garbage/
http://www.pcd.go.th/SolidWaste/%20Garbage/
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การย่อยสลายอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในมูลฝอย ให้ได้แร่ธาตุที่มีลักษณะค่อนข้างคงรูป มีสีด าค่อนข้างแห้ง 
และสามารถใช้ในการปรับคุณภาพของดิน ซึ่งมีคุณค่าใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน ภายใต้สภาวะที่
เหมาะสมในด้านความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน รวมทั้งอัตราส่วนระหว่างคาร์ บอนและ
ไนโตรเจน ซึ่งกระบวนการหมักท าปุ๋ยสามารถท าได้ 2 วิธี คือ 1. การหมักแบบใช้ออกซิเจน และ  
2. การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

ข้อดีของการท าปุ๋ยหมัก คือ เป็นวิธีการก าจัดมูลฝอยที่ใช้พ้ืนที่น้อย และผลผลิต
ที่ได้สามารถน าไปใช้เป็นสารบ ารุงดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ได้15 

ข้อเสียของการท าปุ๋ยหมัก คือ ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างค่อนข้างสูง และมัก
เป็นปัญหาในเรื่องเครื่องจักร และส่วนประกอบ เช่น เครื่องจักรในการบดมูลฝอยมักขัดข้อง หรือ
เสียหายบ่อยในระหว่างขั้นตอนการย่อยสลาย นอกจากนั้นมักมีปัญหาเรื่องกลิ่นที่ก่อให้เกิดความ
ร าคาญแก่ประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง และหลังจากผ่านกระบวนการหมักแล้ว กากที่เหลือ
จ าต้องมีขบวนการในการก าจัดต่อไป ในเรื่องผลผลิตจากการหมักท าปุ๋ย ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง
ตลาด การจ าหน่าย เพราะปุ๋ยหมักที่ได้มักมีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการของตลาด  
  3. การฝังกลบ (Sanitary landfill) 

วิธีการฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาลนั้น ต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม
รวมทั้งเหตุร าคาญอ่ืน ๆ เช่น กลิ่นเหม็น ควัน ฝุ่นละออง และการปลิวของกระดาษ พลาสติก และ  
อ่ืน ๆ ซึ่งต้องควบคุมให้อยู่ในขอบเขตจ ากัด ไม่ท าให้เกิดการเสื่อมเสียแก่ทัศนียภาพของพ้ืนที่ และ
บริเวณใกล้เคียง 

วิธีการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเป็นการน ามูลฝอยมาเทกองใน
พ้ืนที่ซึ่งจัดเตรียมไว้ แล้วใช้เครื่องจักรเกลี่ย และบดอัดเพ่ือให้มูลฝอยยุบตัวลง หรือมีความหนาแน่น
มากขึ้น หลังจากนั้นน ามูลฝอยมาเกลี่ย และบดอัดอีกเป็นชั้น ๆ สลับด้วยชั้ นดินกลบทับ (Cover 
material) หรือดินที่มีความเหมาะสม เพ่ือป้องกันปัญหาในด้านกลิ่น แมลง และน้ าฝนชะล้างรวมถึง
เหตุร าคาญอ่ืน ๆ เช่น ฝุ่นละออง การปลิวของกระดาษ พลาสติก เป็นต้น ซึ่งจะต้องควบคุมให้อยู่ใน
ขอบเขตจ ากัด ไม่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ทัศนียภาพของพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง 

การก าจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาลที่นิยมใช้กันมี 2 วิธี16 
  

                                           
15 เพ่ิงอ้าง. 
16 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมโยธาธิการ

กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร, “รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
เทคนิคการก าจัดมูลฝอยแบบใช้เตาและวิธีฝังกลบ,” 2537, น.98. 
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1) การฝังกลบบนพื้นที่ (Area method) 
2) การฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench method) 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ หากพ้ืนที่ไม่มีข้อจ ากัดมากนัก การเลือกใช้ทั้ง 2 วิธี

ผสมกันในบริเวณท่ีก าจัดแห่งเดียวกัน จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พ้ืนที่ที่สูงสุด17 
ข้อดีของการฝังกลบ คือ เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุด ถ้ามีพ้ืนที่ดินอยู่แล้ว ค่าใช้จ่าย

ในการลงทุนครั้งแรกจะถูกกว่าวิธีอ่ืน และสามารถใช้ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นวิธีที่ง่ายทั้งใน
แง่การจัดการ และการด าเนินงานระบบไม่ซับซ้อน ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไม่ต้องการ  
ความช านาญที่สูงนัก และหลังจากฝังกลบเสร็จแล้ว พ้ืนที่บริเวณนั้นยังสามารถน าไปท าเป็น
สวนสาธารณะเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือพ้ืนที่สีเขียวอย่างอ่ืนตามความเหมาะสมได้ 

ข้อเสียของการฝังกลบ คือ ต้องการพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งที่หายาก และ
ราคาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะพ้ืนที่ในเขตเมือง และประสบกับปัญหาการต่อต้าน การใช้ที่ดินจากชุมชน
บริเวณใกล้เคียงถ้าสถานที่ในการฝังกลบอยู่ห่างไกลจากเขตเมือง ก็จะท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
มูลฝอยเพ่ิมขึ้นไปด้วย นอกจากนี้ผลกระทบที่เกิดจากการดูแลไม่ทั่วถึงที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอาจจะท าให้
เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่อาศัยในพ้ืนที่นั้น และประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น การเกิดก๊าซ
มีเทน น้ าเสียจากมูลฝอย เป็นต้น 
 
3.2 แนวความคิดในการเก็บขนมูลฝอย18 
 
 3.2.1 ระบบการเก็บขนมูลฝอย 

การเก็บขนมูลฝอย คือ การน ามูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยหรือถุงบรรจุ 
มูลฝอยจากแหล่งก าเนิดมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน, จุดรวมมูลฝอยของชุมชน หรือจากสถานที่ใด ๆ 
เก็บขนเข้าสู่ยานพาหนะเก็บขนมูลฝอย ก่อนที่จะขนส่งไปยังสถานที่จัดการมูลฝอยหรือสถานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอยต่อไป โดยระบบการเก็บขนมูลฝอย โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ระบบเก็บขนมูลฝอยแบบถังเคลื่อนที่ คือ การเก็บขนมูลฝอยระบบนี้ ภาชนะ
รองรับมูลฝอย หรือถังขยะจะถูกน ามาจากสถานที่ตั้งไปยังสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยหรือโรงงาน  
คัดแยกและแปรสภาพขยะ หรือสถานที่ก าจัดมูลฝอย และเมื่อได้ถ่ายมูลฝอยออกแล้วก็จะน าเอาถัง

                                           
17 เพ่ิงอ้าง. 
18 กรมควบคุมมลพิษ, “คู่มือแนวทางและข้อก าหนดเบื้องต้น การลดและการใช้

ประโยชน์ขยะ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558, จาก < http://www.pcd.go.th/ 
info_serv/waste_hzmanage.htm>, น.64-66. 
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นั้นกลับไปตั้งไว้ยังสถานที่เดิมหรือสถานที่ใหม่ในรูปแบบการเวียนใช้ถังทดแทน ระบบนี้เหมาะสม
ส าหรับเก็บขนมูลฝอยที่แยกประเภทต่างหากจากกันแล้ว 

2) ระบบเก็บขนมูลฝอยแบบถังคงที่ คือ การเก็บขนมูลฝอยระบบนี้ เป็นระบบที่
ใช้ยานพาหนะเก็บขนมูลฝอย ซึ่งโดยทั่วไปได้แก่ รถเก็บขยะ เก็บขนมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอย
ประเภทต่าง ๆ ที่ได้จัดวางไว้ในชุมชน โดยไม่น าภาชนะรองรับมูลฝอย หรือถังขยะไปจากสถานที่ตั้ง 

 
 3.2.2 รูปแบบการบริการเก็บขนมูลฝอย 

รูปแบบการบริการเก็บขนมูลฝอย โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 
1) แบบหน้าบ้าน (Curb side) เป็นการเก็บขนมูลฝอยโดยใช้รถยนต์เก็บขน 

มูลฝอยวิ่งเก็บขนมูลฝอยจากถังรองรับตามริมถนน รูปแบบการเก็บขนลักษณะนี้เหมาะส าหรับชุมชน
ที่อยู่ริมถนนและรถยนต์เข้า-ออก สะดวก 

2) แบบถังรวม (Alley) เป็นการเก็บมูลฝอยจากถังรวมมูลฝอยจากจุดรวมมูลฝอย 
ส่วนใหญ่ใช้กับบ้านที่อยู่ในซอยแคบ ๆ รถเข้า-ออกไม่สะดวก โดยถังรวมมูลฝอยจะวางไว้บริเวณหน้า
ปากซอยรูปแบบการบริการเก็บขนมูลฝอยวิธีนี้เป็นวิธีการที่ชุมชนส่วนใหญ่นิยมใช้ และอาจใช้ได้กับ
บริเวณอ่ืนที่มีขยะมาก เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ศูนย์การค้า เป็นต้น 

3) แบบส่งออก-ส่งกลับ (Set out-set back) เป็นการเก็บขนมูลฝอยโดยใช้
พนักงานเก็บขน 2 ชุด ชุดแรกเข้าไปเก็บขยะจากในบ้าน น าขยะมาให้พนักงานชุดที่สองเทขยะใส่ 
รถขยะ จากนั้นชุดแรกจะน าถังรองรับขยะคืนไปไว้ในบ้านเดิมแล้วจึงเดินต่อไปเก็บขยะบ้านอ่ืน ๆ โดย
วิธีการเดียวกัน รูปแบบนี้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลามาก แต่เจ้าของบ้านได้รับบริการอย่างดี
เหมาะส าหรับบ้านที่มีฐานะดี 

4) แบบส่งออก (Set out) เป็นการเก็บขนมูลฝอยโดยให้พนักงานเก็บขนขยะ 
เข้าไปเอาขยะจากในบ้าน และให้เจ้าของบ้านออกมาเอาถังรองรับขยะเอง รูปแบบนี้เหมาะส าหรับ
บ้านที่มีฐานะปานกลาง เช่น หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น 

5) แบบถึงบ้าน (Backyard carry) เป็นการเก็บขนมูลฝอยโดยใช้รถยนต์เก็บขน
ขยะวิ่งไปจอด ณ สถานที่ใกล้เคียงกับแหล่งเก็บขน ซึ่งควรจะห่างจากจุดเก็บขนมากกว่า 10 เมตร 
แล้วเจ้าหน้าที่เก็บขนจะน าอุปกรณ์เก็บขน เช่น เข่ง ถุงพลาสติก พร้อมรถเข็นติดตัวไปท าการเก็บขน
มูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยหน้าบ้านประชาชน เมื่อขนเต็มภาชนะรองรับที่เตรียมไปแล้ว ก็น า 
มูลฝอยจากภาชนะดังกล่าวใส่รถยนต์เก็บขยะที่จอดอยู่ห่างออกไป การเก็บขนมูลฝอยรูปแบบนี้เหมาะ
ส าหรับชุมชนแออัดที่มีซอยแคบรถเข้า-ออกไม่สะดวกแต่เป็นชุมชนที่มีขยะเกิดขึ้นมาก เช่น ตึกแถวที่
อยู่ในซอยแคบ เป็นต้น 
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 3.2.3 ยานพาหนะในการเก็บขนมูลฝอย 
  1. ชนิดของรถเก็บขนมูลฝอย 

ยานพาหนะที่ใช้เก็บขนมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้ว ได้แก่ รถเก็บขยะ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ชนิด ดังนี้ 

1) ชนิดบรรทุกเล็กเปิดข้างเทท้าย มีความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร มีความคล่องตัว
สูงสามารถเข้าไปเก็บได้ในพื้นที่มีถนนแคบ ๆ ใช้พนักงานประจ ารถน้อย คือ ประมาณ 2 คน รถชนิดนี้
เหมาะส าหรับเก็บขนมูลฝอยทุกประเภท 

2) ชนิดเปิดข้างเทท้าย 6 ล้อ มีความจุตั้งแต่ 7-10 ลูกบาศก์เมตร ใช้ส าหรับ 
เก็บขนมูลฝอยทุกประเภทเหมาะส าหรับเทศบาลและชุมชนต่าง ๆ 

3) ชนิดบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ มีความจุตั้งแต่ 5-7 ลูกบาศก์เมตร ส่วนมากนิยม
ใช้ในการเก็บกิ่งไม้และเศษไม้ และใช้เป็นรถยนต์เอนกประสงค์ของเทศบาลในการบรรทุกขนส่ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

4) ชนิดบรรทุกคอนเทนเนอร์ 6 ล้อ มีความจุตามขนาดของถังคอนเทนเนอร์
หรือถังขยะแบบเคลื่อนที่ประมาณ 6-8 ลูกบาศก์เมตร ใช้ได้ดีกับพ้ืนที่ที่มีปริมาณขยะมาก รวมทั้ง
แหล่งชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่นและถนนคับแคบ ซึ่งรถเก็บขนขยะไม่ได้รับอนุญาตให้จอด โดยให้
ประชาชนมาทิ้งขยะในถังคอนเทนเนอร์ที่เตรียมไว้ ทั้งนี้การเก็บจะมีลักษณะแบบเก็บตามจุดที่นิยมใช้
กันมากอีกแห่ง ก็คือ ตลาดและศูนย์การค้าต่าง ๆ รถชนิดนี้เหมาะส าหรับเก็บขนมูลฝอยทุกประเภท 

5) ชนิดอัดขยะ 6 ล้อ มีความจุประมาณ 15-20 ตัน ใช้ได้ดีกับพ้ืนที่ที่มีมูลฝอย
มากรวมทั้งเมืองใหญ่ ๆ ที่มีสภาพถนนดีและมีการจราจรไม่หนาแน่นมากนัก รถชนิดนี้ไม่เหมาะ
ส าหรับมูลฝอยรีไซเคิล เนื่องจากไม่สะดวกต่อการคัดแยกมูลฝอยและไม่เหมาะส าหรับขยะอันตราย 
เนื่องจากอาจเกิดระเบิดหรือ สารอันตรายปนเปื้อนกับขยะอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้ยากแก่การคัดแยกไป
ก าจัดวิธีพิเศษ 

6) ชนิดแยกขยะรีไซเคิล มีความจุขยะประมาณ 7-10 ลูกบาศก์เมตร เป็นรถที่
จัดท าพิเศษส าหรับเก็บขนมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งจะมีถังบรรทุกแบ่งออกเป็นช่องตามประเภทวัสดุที่
สามารถรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ และช่องใส่ขยะอันตราย รถเก็บขนมูลฝอยชนิด
นี้เหมาะส าหรับสถานที่ที่มีการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล และไม่ควรน ามาใช้เก็บขนมูลฝอยย่อยสลาย 
และขยะอันตราย 
  2. ระบบของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย 

ระบบของรถเก็บขนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1) ระบบเก็บขนแบบถ่ายขยะอัตโนมัติจะใช้รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์ที่สามารถยก

ถังขยะขนาดใหญ่ถ่ายขยะลงสู่รถได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งรถเก็บขนอาจจะมีหรือไม่มีเครื่องอัดขยะติดตั้งไว้
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ก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น และงบประมาณในการจัดการมูลฝอยของแต่ละชุมชน 
ระบบนี้เหมาะสมกับขยะอันตรายและมูลฝอยประเภทอ่ืน ๆ ที่มีปริมาณมาก 

2) ระบบเก็บขนขยะแบบธรรมดา การขนถ่ายมูลฝอยจะใช้พนักงานประจ ารถ
เก็บขนมูลฝอยเป็นผู้ขนถ่ายขยะลงสู่รถ ซึ่งรถเก็บขนอาจจะมีหรือไม่มีเครื่องอัดขยะติดตั้งไว้ก็ได้ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น และงบประมาณในการจัดการมูลฝอยของแต่ละชุมชน ระบบนี้
เหมาะสมกับมูลฝอยทุกประเภทที่มีปริมาณน้อย ยกเว้นขยะอันตราย แต่อย่างไรก็ตามหากมีความ
จ าเป็นต้องใช้ระบบนี้เก็บขนขยะอันตรายจะต้องเพ่ิมอุปกรณ์ความปลอดภัยให้แก่พนักงานตามความ
เหมาะสมขึ้นอยู่กับความเป็นพิษหรือความเป็นอันตรายของขยะอันตรายดังกล่าว 

 
 3.2.4 ข้อก าหนดเบื้องต้นในการด าเนินงานเก็บขนมูลฝอย19 

1. การด าเนินการจัดเก็บมูลฝอย มีข้อก าหนดเบื้องต้นในการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1) จัดเก็บมูลฝอยให้หมดทุกวันหรือให้มีปริมาณมูลฝอยตกค้างน้อยที่สุด  
เพ่ือป้องกันปัญหาเรื่องกลิ่น ทัศนียภาพ และพาหะน าโรค 
   2) จัดเก็บมูลฝอยแยกตามประเภทและชนิดของมูลฝอยที่ได้คัดแยกไว้ เช่น 
การจัดเก็บมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (รีไซเคิล) แยกต่างหากจากมูลฝอยย่อยสลาย มูลฝอยทั่วไป และ 
ขยะอันตราย 
   3) จัดเก็บขยะอันตรายแยกต่างหากจากมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (รีไซเคิล) มูลฝอย
ย่อยสลายและมูลฝอยทั่วไป 
   4) จัดให้มีวันเก็บรวบรวมพิเศษส าหรับมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (รีไซเคิล) และ 
ขยะอันตรายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และห้ามใช้รถเก็บรวบรวมที่มีระบบอัดขยะเก็บรวบรวม 
ขยะอันตราย 
   5) ควบคุมมิให้เกิดการฟุ้งกระจายของขยะและการหกรั่วของน้ าชะขยะ
ในขณะจัดเก็บรวบรวม 
   6) ห้ามมิให้ระบายน้ าเสียที่เกิดจากการล้างหรือท าความสะอาดภาชนะและ
สถานที่เก็บกักขยะลงสู่แม่น้ า แอ่งน้ า ล าน้ า คลองระบายน้ า แหล่งน้ าสาธารณะ หรือแหล่งน้ า
ธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยปราศจากการบ าบัดจดได้ค่าตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด 

                                           
19 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย,”มาตรฐานการจัดการ 

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558, จาก http://www.thailocaladmin. 
go.th/work/e_book/eb1/stan9.htm, น. 27-29. 

http://www.thailocaladmin/
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   7) จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
   8) จัดการขยะอันตรายตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก าหนด 

2. เส้นทางการจัดเก็บมูลฝอย มีข้อก าหนดเบื้องต้นในการก าหนดเส้นทาง ดังนี้ 
   1) ก าหนดเส้นทางให้จุดสุดท้ายของการเก็บมูลฝอย อยู่ใกล้สถานีขนถ่ายขยะ
มูลฝอย หรือพ้ืนที่ก าจัดมูลฝอยมากที่สุด ส่วนเส้นทางการเก็บรวบรวมมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (รีไซเคิล) ควร
ให้จุดสุดท้ายของการเก็บรวบรวมอยู่ใกล้โรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะมากท่ีสุด 
   2) ถ้าบริเวณใดมีการจราจรติดขัดมาก ๆ ให้หลีกเลี่ยงการเก็บรวบรวมใน
เวลานั้นโดยด าเนินการในเวลาที่มีการจราจรน้อยที่สุด 
   3) ควรเก็บรวบรวมมูลฝอย ในบริเวณท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดก่อนในช่วงวันที่ท า
การเก็บขน 
   4) ในกรณีที่พบว่ามีพ้ืนที่ที่มีมูลฝอยปริมาณน้อย และมีจุดเก็บรวบรวมอยู่
กระจัดกระจาย ให้ท าการเก็บรวบรวมในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่สุดท้ายแต่เก็ บให้หมดในวัน
เดียวกัน 

3. การเก็บขนมูลฝอย มีข้อก าหนดเบื้องต้นในการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1) ควบคุมดูแลมิให้มีการบรรทุกมูลฝอยเกินพิกัดน้ าหนักที่ก าหนดไว้ส าหรับ
รถเก็บรวบรวมมูลฝอยนั้น ๆ 
   2) ปฏิบัติตามข้อจ ากัดน้ าหนัก และระเบียบวิธีการขนส่งวัสดุบนถนน
สาธารณะ ซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   3) มูลฝอยจะต้องถูกขนส่งในภาชนะบรรจุหรือตู้ที่ปิดของยานพาหนะขนส่ง 
อาทิการปิดฝาด้านข้าง และด้านท้ายของรถยนต์เก็บขนมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้ายในระหว่างการ
ขนส่ง 
   4) ควบคุมการรั่วไหลของน้ าชะขยะ ระหว่างการขนส่งโดยการจัดให้มีถัง
รองรับน้ าชะขยะ (Holding tank) 
   5) ควบคุมการหกหล่น ปลิวฟุ้งของขยะออกนอกยานพาหนะขนส่งโดยจัดให้
มีผ้าใบหรือตาข่ายปกคลุมขยะในระหว่างการขนส่ง 
   6) ขนส่งมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (รีไซเคิล) แยกต่างหากจากมูลฝอยย่อยสลาย 
มูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย 
   7) ขยะอันตรายจะต้องขนส่งแยกต่างหากจากมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (รีไซเคิล)  
มูลฝอยย่อยสลาย และมูลฝอยทั่วไป และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อก าหนดของการขนส่งวัตถุอันตราย 
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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   8) จ ากัดความเร็วของรถในช่วงที่วิ่งผ่านชุมชนบริเวณทางร่วมหรือทางแยกให้
มีความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพ่ือป้องกันปัญหาด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและ
อุบัติเหตุ 
   9) พนักงานขับรถ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตาม
กฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
   10) ห้ามมิให้ระบายน้ าชะขยะ และน้ าเสียที่เกิดจากการล้างหรือท าความ
สะอาดรถยนต์เก็บขนมูลฝอยลงสู่แม่น้ า แหล่งน้ า ล าน้ า คลองระบายน้ า แหล่งน้ าสาธารณะ หรือ
แหล่งน้ าธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยปราศจากการบ าบัดจนได้ค่าตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก าหนด ติดตั้งป้าย หรือเครื่องหมายแสดงทางเข้าสถานที่ก าจัดขยะให้ชัดเจนเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา 
 
 3.2.5 การขนส่งมูลฝอย20 
  1. รูปแบบการขนส่งมูลฝอย การขนส่งมูลฝอยโดยทั่วไปแล้วมี 2 รูปแบบ คือ 

1) การขนส่งมูลฝอยโดยตรงไปยังสถานที่จัดการมูลฝอย โดยรถเก็บขนขยะจะ
น ามูลฝอยที่เก็บขนจากจุดก าเนิดมูลฝอยไปยังโรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะหรือสถานที่ก าจัด  
มูลฝอยเที่ยวต่อเที่ยว 

2) การขนส่งโดยผ่านสถานีขนถ่าย เป็นการขนส่งมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้จาก
รถยนต์เก็บขนขยะแต่ละคันมาถ่าย ณ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยก่อน แล้วจึงให้ยานพาหนะอ่ืนขนส่ง
มูลฝอยคราวละมาก ๆ ไปยังสถานีก าจัดหรือสถานที่ใช้ประโยชน์จากขยะอีกครั้ง 
  2. รูปแบบการด าเนินงานของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่กลางระหว่างแหล่งก าเนิดมูลฝอย
กับสถานที่ก าจัดมูลฝอย ซึ่งใช้เป็นที่พักหรือรวบรวมมูลฝอยที่เก็บรวบรวมมาจากชุมชน โดยจะมี
ยานพาหนะอ่ืน เช่น รถพ่วงกระบะเทท้าย (Full-trailer dump) หรือรถกึ่งพ่วงกระบะเทท้าย 
(Semitrailer dump) เพ่ือการขนส่งมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายไปยังสถานที่ก าจัดมูลฝอยต่อไป การตั้ง
สถานีขนถ่ายมูลฝอยท าให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งมูลฝอยได้มาก ซึ่งรูปแบบการ
ด าเนินงานขนถ่ายมูลฝอยในสถานีขนถ่าย แบ่งได้ ดังนี้ 

                                           
20 กรมควบคุมมลพิษ, “คู่มือแนวทางและข้อก าหนดเบื้องต้น การลดและการใช้

ประโยชน์ขยะ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558, จาก http://www.pcd.go.th/ 
info_serv/waste_hzmanage.htm, น. 72-73. 



57 

1) การขนถ่ายโดยใช้เครื่องอัด (Compactor) คือ การน ามูลฝอยที่ถ่ายเทจาก
รถยนต์เก็บขยะมาอัดใส่คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ เพ่ือให้รถบรรทุกท าการขนส่งต่อไป การด าเนินการ
ขนถ่ายมูลฝอยรูปแบบนี้ ระบบการอัดมูลฝอยและคอนเทนเนอร์จะต้องได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ 
มีข้อดี คือ สามารถเพ่ิมปริมาณขยะที่จะต้องขนส่งในแต่ละเที่ยวได้มาก แต่มีข้อเสีย คือ อาจเกิด
ปัญหาด้านน้ าเสียที่เกิดจากการอัดขยะ และไม่เหมาะกับการจัดการมูลฝอยประเภทมูลฝอยรีไซเคิล
และขยะอันตราย เนื่องจากท าให้เกิดการปนเปื้อนมาก และอาจเกิดความเสียหายจากการระเบิดได้ 

2) การขนถ่ายโดยไม่ใช้เครื่องอัด คือ การน ามูลฝอยบรรจุลงในตัวถังของ
รถบรรทุกหรือรถพ่วงขนาดใหญ่ (Open-top trailer) ซึ่งวิธีการในการขนถ่ายอาจท าได้โดยารเท 
มูลฝอยจากรถเก็บขยะลงในรถบรรทุกโดยตรง (Direct dump) หรือการเทขยะกองไว้บนพ้ืน 
(Tipping floor) ก่อนแล้วใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมขนถ่ายขยะนั้นใส่รถบรรทุกต่อไป การ
ขนถ่ายมูลฝอยโดยการเทมูลฝอยจากรถเก็บขยะลงในรถบรรทุกโดยตรง (Direct dump) จะต้องท า
การก่อสร้างอาคารสถานีขนถ่ายเป็นสองระดับ โดยให้รถยนต์เก็บขยะวิ่งขึ้นชั้นบนของสถานีขนถ่าย 
เพ่ือเทมูลฝอยเข้าสู่ท้ายรถบรรทุกขนส่ง เหมาะส าหรับสถานีขนถ่ายที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ส่วนการ
ขนถ่ายมูลฝอยโดยการเทขยะกองไว้บนพื้น (Tipping floor) นั้น เหมาะส าหรับสถานีขนถ่ายที่มีขนาด
ใหญ่มีความยืดหยุ่นในการด าเนินการสูงกว่าแบบแรก แต่ต้องออกแบบและจัดเตรียมพ้ืนที่ขนาดใหญ่
ส าหรับเก็บรวบรวมขยะ รวมทั้งต้องการเครื่องจักรกลที่เหมาะสมเพ่ือช่วยในการขนถ่ายขยะใส่
รถบรรทุก 

3) ข้อพิจารณาถึงความจ าเป็นในการมีสถานีขนถ่ายขยะ การสร้างสถานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอย มีข้อพิจารณาถึงความจ าเป็นหรือเหมาะสมส าหรับกรณีที่ 
   1. ระยะทางจากจุดก าเนิดมูลฝอยห่างจากสถานที่ก าจัดมาก เช่น แหล่งก าจัด
มูลฝอยอยู่ห่างจากระบบรวบรวมขยะมากกว่า 15 กิโลเมตร 
   2. มีศูนย์ก าจัดมูลฝอยรวมส าหรับใช้ร่วมกันหลายเมือง แต่ละเมืองควรสร้าง
สถานีขนถ่ายประจ าเมืองก่อนขนส่งไปก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดมูลฝอยรวม 
   3. เมื่อมีความหนาแน่นของบ้านเรือนต่ า ปริมาณมูลฝอยมีไม่มากพอ 
   4. ต้องการลดระยะทางในการขนส่งไปยังสถานที่ก าจัดหรือใช้ประโยชน์จาก
มูลฝอย 
   5. ต้องการใช้สถานีขนถ่ายเป็นจุดคัดแยกขยะในการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 
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3.3 แนวคิดตามหลัก 3R 
 
 ในปี 2550 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในประเทศไทยสูงถึงประมาณ 14.72 ล้านตัน
หรือประมาณ 40,332 ตันต่อวัน 21 แต่มีการคัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ โดยการ
น าไปใช้ซ้ า ขายให้ซาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่า เพื่อส่งไปแปรรูปยังโรงงานต่าง ๆ ประมาณ 3.25 ล้านตัน 
หรือประมาณร้อยละ 22 เท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึน  
 การก าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับภาระน าไปก าจัด
โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลซึ่งมีเพียงร้อยละ 36 เท่านั้น22 ส่วนที่เหลือมีการเทกองกลางแจ้ง
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงจากปัญหา
ดังกล่าวแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดปริมาณ
ขยะให้น้อยลง จึงมีการน าแนวทางการลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (Reduce 
Reuse and Recycle: 3Rs) มาประยุกต์ใช้ โดยใช้วิธีการลดการใช้วัสดุ/ผลิตภัณฑ์เพ่ือลดปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้น (Reduce) มีการน าวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้กลับมาใช้ซ้ า (Reuse) และน าเศษ
วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมาแปรรูปเพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) โดยมีตัวอย่างและ
วิธีง่ายๆ ดังนี้  
 
 3.3.1 การลดการใช้ (Reduce) 
  1. ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะ (Refuse) 

1.1 ปฏิเสธการใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย รวมทั้งขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
อาทิเช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือขยะมีพิษอ่ืน ๆ 

1.2 หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลายชั้น 
1.3 หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าชนิดใช้ครั้งเดียว หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้

งานต่ า 
1.4 ไม่สนับสนุนร้านค้าที่กักเก็บและจ าหน่วยสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย 

และไม่มีระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว 

                                           
21 กรมควบคุมมลพิษ, “รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2550,”

กรุงเทพมหานคร, 2551. 
22 เพ่ิงอ้าง. 
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1.5 กรณีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ประจ าบ้านที่ใช้เป็นประจ า เช่น สบู่ ผงซักฟอก 
น้ ายาล้างจาน ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุใหญ่กว่า เนื่องจากใช้บรรจุภัณฑ์น้อยกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับหน่วยน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ 

1.6 ลดหรืองดการบริโภคที่ ฟุ่มเฟือย โดยเลือกใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้
เหมาะสมกับความต้องการ 
  2. เลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์สู่ผู้ผลิตได้ (Return)  

2.1 เลือกซื้อสินค้าหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีระบบมัดจ า-คืนเงิน เช่น ขวดเครื่องดื่ม
ประเภทต่าง ๆ 

2.2 เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ากลับไปรีไซเคิลได้  หรือ 
มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล เช่น ถุงช็อปปิ้ง และโปสการ์ด เป็นต้น 

2.3 เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์ หลังจากการ
บริโภคของประชาชน 

 
 3.3.2 การใช้ซ้ า (Reuse) 

การใช้ซ้ า เป็นหนึ่งในแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า 
การใช้ซ้ าเป็นการที่เราน าสิ่งต่างๆ ที่ใช้งานไปแล้ว และยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้อีก เป็นการลด
การใช้ทรัพยากรใหม่ รวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะท่ีจะเกิดขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างของการใช้ซ้ า เช่น 

1. เลือกซ้ือหรือใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่า 1 ครั้ง เช่น แบตเตอรี่
ประจุไฟฟ้าใหม่ได้ 

2. ซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ (Repair) ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
3. บ ารุงรักษาเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้คงทนและยาวนานขึ้น 
4. น าบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้อ่ืนๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การใช้ซ้ า

ถุงพลาสติก ถุงผ้า ถุงกระดาษ และกล่องกระดาษ การใช้ซ้ าขวดน้ าดื่ม เหยือกนม และกล่องใส่ขนม 
5. ยืม เช่า หรือใช้สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยครั้งร่วมกัน เช่น หนังสือพิมพ์ 

วารสาร  
6. บริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หนังสือ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และ

เครื่องมือใช้สอยอื่นๆ 
7. น าสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การน ายางรถยนต์มาท าเก้าอ้ี 

การน าขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ แจกัน การน าเศษผ้ามาท าเปลนอน เป็นต้น 
8. ใช้ซ้ าวัสดุส านักงาน เช่น การใช้กระดาษท้ังสองหน้า เป็นต้น  
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 3.3.3 การรีไซเคิล (Recycle) 
การรีไซเคิล เป็นการน าวัสดุต่าง ๆ อย่างเช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ ก 

อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่าง ๆ เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราสามารถท าได้
โดย  

1. คัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ และ
อโลหะ เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปรีไซเคิล 

2. น าไปขาย บริจาค หรือน าเข้าธนาคารขยะ หรือกิจกรรมขยะแลกไข่ เพ่ือเข้าสู่
วงจรของการน ากลับไปรีไซเคิล  
 
3.4 แนวความคิดในเรื่องความรับผิดต่อการก่อให้เกิดมลพิษ 
 
 แนวความคิดในเรื่องความรับผิดที่น ามาใช้กับการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ เกาะเมือง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยแนวคิดย่อย 3 แนวคิด ดังต่อไปนี้ 
 
 3.4.1 แนวความคิดเรื่องผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (polluter pays principle) 

แนวความคิดเรื่องผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเป็นหลักการที่ต้องการให้ผู้ก่อมลพิษ
รับผิดชอบในการก าจัดมลพิษที่ตนได้ก่อให้เกิดขึ้น23 หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เป็นหลักการที่ให้ผู้ก่อ
มลพิษมีส่วนร่วมรับผิดชอบในความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นตัวเงิน โดยการให้ผู้ก่อมลพิษมีส่วนร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพ่ือการบ าบัดและก าจัดของเสียที่เกิดจากการกระท าของตน ซึ่งจะมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับปริมาณของเสียที่จะน าไปบ าบัดหรือก าจัด24 ปัญหามูลฝอยเป็นปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
ปัญหาหนึ่ง ดังนั้น ผู้ก่อมลพิษขึ้นต้องเป็นผู้มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการรับภาระค่าใช้จ่ายในการ
บ าบัด ก าจัดมูลฝอย 

                                           
23 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2250-2554, (กรุงเทพมหานคร), น.28. 
24 หลัก Polluter Pays Principle ปรากฏในมาตรา 174 ของ EC Treaty และอ้างถึง

ใน สุเมธ สุภัทรจ าเนียร, “มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา,” 
(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), น.16. 
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การปรับใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายกับการจัดการมูลฝอย คือ ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย
มีหน้าที่ที่จะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการบ าบัดและก าจัดมูลฝอยที่เกิดขึ้น ซึ่งมาตรการทางกฎหมายที่
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว คือ การเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอย 

 
 3.4.2 แนวความคิดในการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer 
responsibility) 

หลักการ “การขยายความรับผิดชอบของผู้ ผลิ ต  (Extended Producer 
responsibility: EPR)” เป็นหลักการที่กล่าวว่า ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบในกระบวนการผลิตทั้งหมดของ
ตน ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการลงทุนเพ่ือให้ได้มาซึ่งกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจะต้องไม่ตกเป็น
ภาระของผู้บริโภค แม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลหรือท าปุ๋ยไม่ได้ ผู้ผลิตต้องมีหน้าที่รับภาระเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยการก าจัดต้องมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม25 

 
 3.4.3 แนวความคิดในการลงโทษผู้กระท าความผิด 

มาตรการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการควบคุม ก ากับดูแลให้ 
ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามเนื่องจากมีสภาพบังคับและมีบทลงโทษ โดยสภาพบังคับทางสิ่งแวดล้อมนั้น  
มีลักษณะที่ส าคัญ 2 ลักษณะ คือมาตรการทางอาญา เช่น ลงโทษจ าคุก ปรับ ริบทรัพย์สิน และ
มาตรการออกค าสั่งทางปกครอง เช่น การสั่งให้แก้ไข ปรับปรุง หรือการเพิกถอนใบอนุญาต หรือการ
ยกเลิกสัมปทาน หรือประทานบัตร26 ซึ่งการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนั้นความหนักเบาของบทลงโทษ
จะข้ึนอยู่กับลักษณะของความผิด ความร้ายแรงของการก่อมลพิษ และบุคคลผู้กระท าความผิด27 

 

                                           
25 สืบค้นจาก http://zerowastesiam.blogspot.com. 
26 สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, “อ านาจของเจ้าพนักงานใน

กฎหมายสิ่งแวดล้อมทั้งทางอาญาและทางปกครอง,” รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ประมวลความผิด
และวิธีพิจารณาคดีอาญา และคดีปกครองในกฎหมายสิ่งแวดล้อม, เสนอต่อ กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2545, น.บทที่ 1 และบทที่ 6 (อัดส าเนา). 

27 กฤภัค อโนมะศิริ,มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอยในเขต, 
(กรุงเทพมหานคร :คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), น.57. 
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3.5 แนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน28 
 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง “กระบวนการตัดสินใจของประชาชนในการ
เรียนรู้และก าหนดการพัฒนาวิถีการด าเนินชีวิตของตนเองร่วมกัน”29 แนวความคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือ มีกระบวนการร่วมมือกันในการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคม ได้มีการพัฒนา 
และขยายตัวมากขึ้น ทั้งในยุโรปตะวันตกหรือตะวันออก อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของโลก และแนวความคิดเสรีนิยมและปัจเจก ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อ
สิทธิส่วนบุคคลที่ส่งผลให้ประชาชนขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมกับสังคมและร่วมกันแก้ไขปัญหา
สังคมร่วมกัน30 ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทร่วมกับรัฐในการบริหารจัดการ
กิจกรรมสาธารณะมากขึ้น ในหลายประเทศจึงมีการพัฒนาแนวความคิดในด้านประชาสังคม 
(civil society)31 
 แนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การใช้ หรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้รัฐสามารถรับทราบข้อมูลที่มี
ผลกระทบต่อประชาชน หรือข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชน และน าไปท าแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ในชุมชนนั้นได้อย่างถูกต้องตรงกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการหรือการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยนั้น ปัจจุบันมีอยู่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเน้น
การด าเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น32 

                                           
28 ณรงค์ ใจหาญ , “รายงานวิจัย เรื่องการประสานความร่วมมือในการด าเนินคดีอาญา

แก่ผู้ก่อมลพิษ,” หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมรับสูง รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการยุติธรรม 
ส านักงานศาลยุติธรรม, 2546, น.12.  

29  กรมควบคุมมลพิษ, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย,  
(6 ตุลาคม 2546), น.13. 

30  David Mathew,A Civil Society and the Economy, a paper presented in 
The Civil Society Symposium W Civil Society: Thai Citizens at the Turning Century’ 2-4 
April 1999 at The ASEAN Auditorium, Mahidol University at Salaya, pp.7-12. 

31  ยุทธนา วรุณปิติกุล และ สุพิตา เริงจิต, จิตส านึกพลเมือง:ความเรียงว่าด้วย
ประชาชนบนเส้นทางประชาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, 
2542), น.143-166 

32  ณรงค์ ใจหาญ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 28, น.10. 



63 

 ปัญหามูลฝอยเป็นปัญหาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม และชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชน ตลอดจนผลกระทบต่อการสูญเสีย
ทรัพยากร และคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน และยังสามารถก่อปัญหาทางการเมืองและผลกระทบต่อ
สังคมท่ีต้องสูญเสียทรัพยากร เงิน เวลา และบุคลากร เพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว33 ส่วนหนึ่งเกิดขึ้น
จากประชาชนและสังคมไม่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข หรือช่วยลดปัญหาอย่างจริงจัง กล่าวคือ 
ประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมเป็นนักบริโภคนิยม ใช้จ่ายโดยขาดความคิด ไม่สนใจปัญหาที่เกิดขึ้น สร้าง
มูลฝอยในปริมาณมากเกินความจ าเป็นและมากเกินกว่าจะก าจัดได้หมด ท าให้ประเทศสูญเสีย
ทรัพยากรจ านวนมากในการก าจัดมูลฝอย34 
 ดังนั้น การที่ประชาชนเป็นผู้ก่อให้เกิดปริมาณมูลฝอยมากเกินความจ าเป็น และการที่
ประชาชนถูกละเมิดสิทธิอันเนื่องมาจากระบบการจัดการมูลฝอยได้สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของตนเองในด้านต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ปัญหามูลฝอยจึงเป็นปัญหาร่วมของทุกคน
และเป็นปัญหาสังคม ประชาชนจึงควรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการกับปัญหามูลฝอย ทั้งในฐานะ
เป็นผู้สร้างมูลฝอย และเป็นสมาชิกสังคมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหามูลฝอย จึงเป็นความชอบธรรม
ของประชาชนในการเข้าร่วมในการจัดการกับปัญหาของตนเองและสังคม35 
 ในปัจจุบันพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและน ามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์น้อย 
และไม่ให้ความส าคัญในการคัดแยกมูลฝอยเท่าที่ควร รวมทั้งมีการทิ้งของเสียอันตรายรวมกับมูลฝอย
ทั่วไปโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบและอันตรายที่เกิดขึ้น36 ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้มี
การก าหนดให้ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมากข้ึน ซึ่งจะกล่าว
ในบทต่อไป 
 จากแนวความคิดในการจัดการมูลฝอยที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด เห็นได้ว่า จุดมุ่งหมาย
ส าคัญของการจัดการมูลฝอยอยู่ท่ีมาตรการที่น ามาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับท้องถิ่นของตน หากมีการ
จัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดปริมาณมูลฝอย และการดึงคุณค่าของมูลฝอยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย 
ตั้งแต่ในขั้นตอนของการเก็บ ขนและก าจัด ตลอดจนการคัดแยกมูลฝอย แต่หากขาดความร่วมมือ  

                                           
33   เพ่ิงอ้าง, น.16. 
34   เพ่ิงอ้าง, น.17. 
35   กรมควบคุมมลพิษ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 29, น.10. 
36   กรมควบคุมมลพิษ, รายงานหลักการจัดท าร่างกฎหมายรองรับการด าเนินงานตาม

แผนแม่บทขยะมูลฝอยแห่งชาติ คพ.04-050 เล่มที่ 2/3, น.2-5. 
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ร่วมใจเอาใจใส่ในการจัดการมูลฝอย  ปัญหามูลฝอยก็อาจทวีความรุนแรงและสร้างปัญหาให้กับ
สิ่งแวดล้อมได้ ดังจะกล่าวถึงปัญหาในการจัดการมูลฝอยพื้นที่เกาะเมืองในบทต่อไป 
 
3.6 นโยบายของรัฐและแผนว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 
 
 นโยบายและแผนแห่งชาติของรัฐต่าง ๆ รวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในระดับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นต่าง ๆ 
ล้วนแต่มีส่วนส าคัญเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง หากมี
การน ามาปรับใช้ในท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม  
 
 3.6.1 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 
2540 -2559 

เป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของชาติโดยตรง  ประกอบด้วยนโยบายหลัก 
6 ประการ ซึ่งในส่วนของนโยบายป้องกันและขจัดมลพิษจากมูลฝอยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 37 

(1) ให้มีการจัดการมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  ตั้งแต่การเก็บกัก  
การเก็บขน การขนส่งและการก าจัด 

(2) การควบคุมอัตราการผลิตมูลฝอยของประชากรและส่งเสริมให้มีการน า 
มูลฝอยมาใช้ประโยชน์ 

(3) การส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้างบริหารหรือด าเนินระบบ
จดัการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(4) การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมใน 
การแก้ไขปัญหามูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากขึ้น 

นอกจากนี้ รัฐยังมีแนวทางจัดการเพ่ือด าเนินการให้บรรลุผลที่ได้ตั้งไว้นั้นก็คือ 
การใช้หลัก ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) แก่ผู้ผลิตมูลฝอย รวมทั้งก าหนดองค์กร
ในการควบคุมดูแลการจัดการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ใช้ระบบที่ผู้ผลิตต้องรับซื้อซาก
หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วจากผู้บริโภคน าไปก าจัดหรือใช้ประโยชน์ใหม่ 
  

                                           
37  ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 – 2559. 
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จากนโยบายและแนวทางจัดการดังกล่าวมาแล้ว ยังมีการก าหนดเป้าหมายไว้ คือ 
(1) ลดหรือควบคุมการผลิตมูลฝอยของประชากรในอัตราไม่เกิน  1 กิโลกรัมต่อ

คนต่อวัน 
(2) ให้มีการใช้ประโยชน์มูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครและชุมชนทั่วประเทศใน

อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
(3) ปริมาณมูลฝอยตกค้างจากการให้บริการเก็บขนในเขตเทศบาลจะหมดไปและ

ส าหรับพ้ืนที่นอกเขตเทศบาลจะมีปริมาณมูลฝอยตกค้างไม่เกินร้อยละ 10 ของปริมาณมูลฝอยที่
เกิดข้ึน 

(4) ให้ทุกจังหวัดมีแผนหลักและแผนการจัดการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่
ถูกสุขลักษณะ และมีระบบก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะครบถ้วนทุกเทศบาลและ
สุขาภิบาล  

 
 3.6.2 แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 

แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เสนอโดย
กรมควบคุมมลพิษที่ก าหนดทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยเฉพาะการก าจัดขยะ  
มูลฝอยตกค้างในสภาพแวดล้อมให้หมดไปใน 5 ปี รวมทั้งการน าหลักการ 3R เข้ามาใช้ในการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย รวมทั้งการลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของประเทศไทยให้ลดลงด้วย 38 

 
 3.6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 - 2559 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)39 
ได้รายงานผลสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและปัจจัยภายในประเทศ ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตและการแข่งขัน
ทางการค้าและการลงทุน ท าให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดเกินความจ าเป็นจนเกิน
ศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ ในทางตรงกันข้ามความสามารถในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะ

                                           
38  รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายและระบบการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนของประเทศ,” น.35.  

39  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักนายกรัฐมนตรี, 
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559,” (กรุงเทพมหานคร, 2555), น. 99. 
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เป็นนโยบาย หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถน าศักยภาพและเครื่องมือที่มีอยู่ทั้งในส่วน
นโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่ความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในรายงานดังกล่าว ได้รายงานถึงปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นั่นก็คือ ขยะมูลฝอย ซึ่งขยะมูลฝอยนับว่าเป็นปัญหาทั้งในชุมชนเมืองและท้องถิ่น 
ทุกระดับ โดยปริมาณมูลฝอยมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง40 ยิ่งเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
อันเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่าในอดีต ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประกอบกับเป็นแหล่ง
มรดกโลก ประชาชนทั่วทุกสารทิศย่อมหลั่งไหลมา สิ่งที่ตามมาคือปริมาณขยะมูลฝอยที่แฝงมาด้วย 
หากไม่มีระบบการจัดการหรือมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ รองรับ ย่อมยากที่จะแก้ไขปัญหาขยะ  
มูลฝอยในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้หมดไปได้ หากไม่มีระบบบริหารจัดการมูลฝอยที่ดี 
อีกทั้งไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม ในเชิงบูรณาการ 
 
 3.6.4 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2548 – 2552) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวัน 
โดยรวมทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปี ในขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่เกิดขึ้นต่อวันขององค์การบริหารส่วนต าบลลดลง เนื่องมาจากการยกฐานะขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบล 537 แห่ง ขึ้นเป็นเทศบาล โดยในปี พ.ศ. 2552 มีปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 15.11 
ล้านตัน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการประมาณ 5.97 ล้านตัน (เท่ากับ 16,358 ตัน
ต่อวัน) หรือ ร้อยละ 40 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ส่วนนอกเขตเทศบาลมีปริมาณขยะ 
มูลฝอยเกิดข้ึน 16,208 ตันต่อวัน แต่สามารถจัดการอย่างถูกต้องตาม หลักวิชาการได้เพียง 1,485 ตัน
ต่อวันเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ9 ของปริมาณขยะนอกเขตเทศบาล  ส่วนขยะมูลฝอยที่เหลือร้อยละ 91 
จะถูกก าจัดด้วยวิธีการเผากลางแจ้ง หรือน าไปทิ้งบนพ้ืนที่ว่างต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการยังไม่มีประสิทธิภาพโดยยังไม่สอดคล้องกับปริมาณขยะ 
มูลฝอยที่เกิดขึ้น  

อย่างไรก็ตาม มีการน าขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในช่วงปี พ.ศ.2540-2552 มีสัดส่วนขยะมูลฝอยที่มีการน ากลับมาใช้ใหม่เพ่ิมขึ้นจาก 
ร้อยละ 11 (ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ) ในปี พ.ศ. 2540 เป็นร้อยละ 26 ในปี พ.ศ. 2552 
โดยร้อยละ 82 เป็นการคัดแยกและน ากลับมาใช้ใหม่ ร้อยละ 15 เป็นการน าขยะอินทรีย์มาหมักท า
ปุ๋ยหรือผลิต ก๊าซชีวภาพและเพียงร้อยละ 3 น ามาผลิตเป็นพลังงานทดแทน แสดงให้เห็นว่าการน า

                                           
40  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559), 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
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ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ยังมีสัดส่วนต่ า41 จากแผนดังกล่าวเห็นได้ว่าการจัดการก าจัดขยะ 
มูลฝอยในเมืองและเขตเทศบาลเป็นเรื่องที่ส าคัญประดับประเทศที่ต้องได้รับการดูแลตามหลักวิชาการ 
เพ่ือจัดการกับปริมาณขยะมูลฝอย 

 
 3.6.5 แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 - 2559 

ก าหนดแผนการจัดการขยะมูลฝอยโดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรมด้านการลด คัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (3Rs) ในระดับชุมชนมากขึ้น 
ผลักดันการออกกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการลดและน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ของทุกภาคส่วนและ
การแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพ่ือให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอย 
นอกจากนี้สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานและ
เพ่ิมสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล
นครและเทศบาลเมือง ตั้งแต่การลดคัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การคัดแยก
และเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย การก าจัดขยะมูลฝอยในลักษณะรวมศูนย์ โดยพิจารณาตามศักยภาพและ 
ความสมัครใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพ่ิมรายได้จากการจัดการขยะมูลฝอย ท าให้ขยะ 
มูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการ
รวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอยชุมชนและมูลฝอย ติดเชื้อแบบศูนย์รวม 
เช่น จัดท าแผนแม่บทในการจัดการมูลฝอยชุมชนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการบริหารจัดการ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันมลพิษและด าเนินการระบบจัดการมูลฝอย แต่ยังมีข้อจ ากัดในการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการและการจัดหาอุปกรณ์
การจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร แม้ว่าจะมีการศึกษาและวางแผนการด าเนินการไว้ 
แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ในหลายพื้นท่ีและบางครั้งได้รับการต่อต้านจากประชาชน42   

                                           
41 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555), น.11-12. 

42   กรมควบคุมมลพิษ, แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 – 2559, (กรุงเทพมหานคร:  
กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ, 2555),  น.16-18. 
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 3.6.6 แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาก าจัดขยะ
มูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม (Roadmap)  

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา 
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ  จึงก าหนดให้มีแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใน
ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยมีหลักการจัดการขยะมูลฝอย 10 ประการ ดังนี้ 43 

(1) ห้ามเทกองแบบกลางแจ้ง (No More Open Dump) 
(2) จัดการกับบ่อขยะมูลฝอยเดิมที่ไม่ถูกต้อง 
(3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในแบบรวม

ของจังหวัด 
(4) มีแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
(5) คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง (ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล  

ขยะอันตราย) 
(6) สร้างรูปแบบใหม่ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (โดยก าจัดแบบศูนย์รวม

และเน้นการแปรรูปพลังงาน) 
(7) สร้างระบบจัดการของเสียอันตราย 
(8) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุน หรือร่วมลงทุนด าเนินงานระบบจัดการขยะ 

มูลฝอย 
(9) สร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการอย่างยั่งยืน 
(10) มุ่งสู่การจัดการอย่างยั่งยืน 
อีกทั้ง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับนี้ยังได้วาง

แนวทางการจัดการมูลฝอยที่ส าคัญไว้ ได้แก่ 
(1) ก าหนดรูปแบบการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม โดยเน้น

การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และก าจัดโดย
เทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน  หรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วประเทศ  
โดยน าร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แบ่งเป็น 

รูปแบบ Model L ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมที่รองรับปริมาณขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ 300 ตันต่อวัน ขึ้นไป โดยด าเนินการ กล่าวคือ จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปที่ต้นทาง 

                                           
43  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, Roadmap  

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย, 2557. 



69 

คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป และเก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวม
ของจังหวัด และส่งไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดของเอกชน จัดท าระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน และแปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็นพลังงาน เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการใช้งาน 

รูปแบบ Model M ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมที่รองรับปริมาณขยะมูลฝอย 
ตั้งแต่50 - 300 ตันต่อวัน โดยด าเนินการ กล่าวคือ จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปที่ต้นทาง 
คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป และเก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวม
ของจังหวัด และส่งไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดของเอกชน จัดท าระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน อาทิ ท าปุ๋ย หรือแปรรูปเป็นพลังงาน เช่น ก๊าซชีวภาพ ผลิตกระแสไฟฟ้า ปรับปรุง 
บ่อฝังกลบเดิมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการใช้งาน 

รูปแบบ Model S ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมที่รองรับปริมาณขยะมูลฝอย 
น้อยกว่า 50 ตันต่อวัน โดยด าเนินการ กล่าวคือ จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปที่ต้นทางคัดแยก
ของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป และเก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวมของชุมชน 
และส่งไปยังสถานที่เก็บรวบรวมของจังหวัด จัดท าระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 
โดยน าขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกไปฝังกลบหรือน าขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกไปใช้
ประโยชน์อื่น เช่น ท าปุ๋ย เป็นต้น 

(2) วางระเบียบมาตรการบริหารจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายโดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย  และห้ามทิ้ง
ของเสียอันตรายปะปนไปกับมูลฝอยทั่วไป 

ในแผนนี้จะด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่วิกฤตโดยมีแนวทางด าเนินการระยะเร่งด่วน ดังนี้ 

1. ส ารวจประเมินขยะมูลฝอยเพ่ือปิดหรือจัดท าแผนงานฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย 

2. ฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยเก่าและรองรับ
ขยะมูลฝอยใหม่ ทางเลือก ดังนี้ 

2.1 ปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหรือปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
เดิมให้ด าเนินการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2.2 ก าจัดในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเอกชนหรือใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนโดนตรงให้กับโรงงานของเอกชนที่มีอยู่เดิมหรือผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง (RDF) ส่งเสริมการ
ลงทุนของเอกชนเพิ่มเติม 
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3. กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นของเอกชนและด าเนินการอย่างถูกต้อง 
โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายจ านวน 6 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สมุทรปราการ 
(เอกชน) และ ปทุมธานี (เอกชน) 
 
3.7 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอยในพื้นที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 เนื่องจากพ้ืนที่ เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีทั้ งในส่วนของเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นมรดกโลกมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากมายจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทาง
มาเที่ยวชมเป็นจ านวนมากและยังมีการอยู่อาศัยของประชากรในชุมชนจึงน ามาซึ่งปัญหามูลฝอยใน
พ้ืนที่เกาะเมือง การจัดการปัญหาจึงจ าเป็นจะต้องน ามาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเข้ามา
จัดการกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการ 
มูลฝอยมีหลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ .ศ. 2535 และเทศบัญญัติของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2540 ที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 3.7.1 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและลดมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ให้อ านาจราชการ
ส่วนท้องถิ่นในการออกข้อก าหนดของท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัด
ระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ของตน และยังก าหนดให้อ านาจราชการส่วน
ท้องถิ่นสามารถออกข้อก าหนดในการอ่ืนใดที่จ าเป็นให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะได้ ซึ่งตาม มาตรา 20 
บัญญัติว่า เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด 
มูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดท้องถิ่นดังต่อไปนี้ (6) ก าหนดการอ่ืนใดที่
จ าเป็นเพ่ือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ เช่นนี้ และตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันยังให้นิยาม 
ค าว่า“มูลฝอย”หมายความว่า  เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส่อาหาร 44 ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ยังก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจ
ในการตราเทศบัญญัติเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                           
44  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 (6) 
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45 ซึ่งในเทศบัญญัติดังกล่าวเทศบาลต าบลมีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่
สาธารณะ46 เป็นต้น เช่นนี้จึงเป็นกฎหมายที่เปิดช่องให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อก าหนด
ห้ามไม่ให้น ามูลฝอยบางประเภท เช่น ถุงพลาสติก หรือกล่องโฟม เป็นต้น ซึ่งเป็นมูลฝอยที่ย่อยสลาย
ยากเข้ามายังบริเวณที่ควบคุมในเขตพ้ืนที่ของตนได้  เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาดของถนนหรือ
ทางเดินและท่ีสาธารณะในท้องถิ่นนั้นๆ และยังเป็นการป้องกันและลดมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดที่จะท า
ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะของประชาชนเช่นเดียวกัน  แต่จากการศึกษาพบว่า 
เทศบัญญัติเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะ มูลฝอย พ.ศ.2540  
ซึ่งเป็นข้อก าหนดท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองไม่มีบทบัญญัติในการห้ามน ามูลฝอย
บางประเภทเข้ามายังในพ้ืนที่เกาะเมืองแต่อย่างใด ดังนั้น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจึงสามารถ
อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้นไปออกเทศบัญญัติในการห้ามน ามูลฝอยบางประเภท  
เข้ามาในเขตพ้ืนที่ของตนเพ่ือเป็นการรักษาความสะอาดและสุขลักษณะได้  

 
 3.7.2 มาตรการในการห้ามทิ้งมูลฝอย 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายในการห้ามทิ้งมูลฝอยไว้อย่างชัดเจน  โดยได้ก าหนด
ไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ในบริเวณต่างๆ ได้แก่ ในบริเวณที่ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ 
ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของในสถานสาธารณะนอกภาชนะ
หรือที่ที่ราชการสวนท้องถิ่นได้จัดไว้บนที่สาธารณะ 47 หรือปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะด้วย  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 แม้ไม่ได้ก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการห้ามทิ้งมูลฝอยไว้โดยตรง แต่เพ่ือประโยชน์
ในการรักษาความสะอาดก็ได้ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่น
เกี่ยวกับการห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือ ท าให้มีข้ึนในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย นอกจาก
ในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ได้  ซึ่งเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้ออกเทศบัญญัติเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดมาตรการ
ทางกฎหมายในการห้ามทิ้งมูลฝอยไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่
หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่ซึ่งเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจัดไว้ให้ 

                                           
45  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 60 (1) 
46  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (3) 
47  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. 2535 มาตรา 26,31, 32 
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 3.7.3 มาตรการทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย 
ในการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยในพ้ืนที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 ได้ให้อ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการดังกล่าวในเขตท้องที่ของตน  หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้
ข้อตกลงร่วมกันก็ได้48 นอกจากนี้ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชน
ด าเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยแทน ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ 49 
รวมทั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการ
เก็บรวบรวม และขนส่งมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ แทนราชการส่วนท้องถิ่นได้เช่นกัน50 ทั้งนี้ การจัดการมูลฝอยใน 2 ลักษณะที่ได้กล่าวมา 
มีความแตกต่างกัน ดังนี้51 

กรณีที่หนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้บุคคลใดด าเนินการจัดการมูลฝอย 
แทน โดยราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมดูแล กล่าวคือ ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจะท าสัญญาจ้างให้
เอกชนหรือบุคคลใดด าเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากบ้านเรือน  แล้วขนส่งไปยังสถานที่ก าจัด 
มูลฝอยของราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งความรับผิดชอบของราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอย
ยังคงมีอยู่เช่นเดิมเสมือนว่าผู้รับจ้างเป็นตัวแทนกระท าการแทนราชการส่วนท้องถิ่นตัวการ และหากมี
ความเสียหายเกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยแล้วราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบ
เสมือนว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการของตน  

กรณีที่สอง ราชการส่วนท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้เอกชนหรือบุคคลใดด าเนิน
กิจการในการจัดการมูลฝอย กล่าวคือ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการ เก็บรวบรวม 
และขนส่งมูลฝอย ซึ่งหากมีความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นจากการด าเนินการดังกล่าว 
ราชการส่วนท้องถิ่นก็ไม่ต้องรับผิด คล้ายกับการให้สัมปทานแก่เอกชนในการด าเนินโครงการอย่าง
หนึ่งอย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม การพ้นความรับผิดของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เฉพาะกรณีที่เอกชน
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก  ซึ่งไม่รวมการที่
ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดตามอ านาจหน้าที่ในการจัดการมูลฝอยตามพระราชบัญญัติการ

                                           
48  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
49  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 วรรคสาม 
50 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 วรรคสาม ประกอบมาตรา 

19 
51 อ านาจ วงศ์บัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2550), น.359 - 360. 
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สาธารณสุข พ.ศ. 2535 นี้ ทั้งนี้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองยังไม่มีการมอบหมายให้ด าเนินการแทน 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จะให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ดังกล่าว แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ได้ก าหนดวิธีการในการเก็บรวบรวม และขนส่งมูลฝอยไว้
ชัดเจน เพียงแต่ให้เป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นไปก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการเก็บรวบรวม 
และขนส่งมูลฝอยที่เหมาะสมเพ่ือใช้ในเขตท้องที่ของตน52 ซึ่งวิธีการในการเก็บรวบรวม และขนส่ง 
มูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง เทศบาลพระนครศรีอยุธยาได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกเทศบัญญัติเทศบาลพระนครศรีอยุธยา การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะ 
มูลฝอย พ.ศ. 2540 เพ่ือเป็นข้อก าหนดของท้องถิ่นที่ใช้ในการด าเนินการดังกล่าว  โดยเทศบัญญัตินี้
ก าหนดได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยไว้ว่าการเก็บ  ขน หรือก าจัด
มูลฝอยในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยาให้เป็นอ านาจเทศบาลพระนครศรีอยุธยา  เทศบาล
พระนครศรีอยุธยาอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้
ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ และในกรณีมีเหตุอันสมควรเทศบาลพระนครศรีอยุธยาอาจมอบให้บุคคลใด
ด าเนินการภายใต้การควบคุมดูแล หรืออนุญาตให้บุคคลใด เป็นผู้ด าเนินกิจการเก็บ ขน หรือก าจัด 
มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย การคิดค่าบริการก็ได้ และห้ามมิให้ผู้ใด
ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 
 3.7.4 มาตรการในการคัดแยกมูลฝอย 

ในการคัดแยกมูลฝอยนั้น แม้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 เป็น
กฎหมายที่ให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการมูลฝอย  
แต่พระราชบัญญัตินี้ก็ไม่ได้ก าหนดถึงมาตรการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งการคัดแยกมูลฝอยเป็นมาตรการ
ส าคัญที่จะน ามูลฝอยส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้แยกออกมาก่อนน าไปก าจัด  และช่วยลดปริมาณมูลฝอย
ก่อนที่จะน าไปท าลายได้  อย่างไรก็ตาม การที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้
อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นไปออกข้อก าหนดของท้องถิ่นในการห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นใน
ที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอยนอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้  และก าหนดให้มีที่รองรับ
มูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชนซึ่งจากบทบัญญัติทั้งกล่าวข้างต้น ท้องถิ่นสามารถ
อาศัยอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นโดยก าหนดภาชนะรองรับมูลฝอยที่สามารถแยกมูลฝอยไว้  
แต่ละประเภทออกจากกัน และก าหนดให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยต้องทิ้งมูลฝอยลงภาชนะรองรับให้ตรง

                                           
52 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 (3) 
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ตามแต่ละประเภทที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ ก็จะเป็นการท าให้เกิดขั้นตอนตามมาตรการคัดแยก
มูลฝอยที่ต้นทางก่อนที่จะทิ้งได้ ส าหรับเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
พ.ศ. 2540 ไม่ได้ก าหนดมาตรการในการคัดแยกมูลฝอยไว้เป็นการเฉพาะ แต่ก็มีบทบัญญัติให้อ านาจ
นายกเทศมนตรีในการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 
เทศบัญญัติ ดังนั้น นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจึงสามารถไปออกระเบียบเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม และขนมูลฝอย โดยก าหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแทนโดย
ให้เก็บรวบรวม และขนมูลฝอยที่ไม่ท าให้มูลฝอยแต่ละประเภทปะปนกันได้ 

 
 3.7.5 มาตรการทางกฎหมายในการน าผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ า การหมุนเวียนกลับมาใช้
ใหม่และการแปรรูปประโยชน์จากมูลฝอย 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ให้อ านาจราชการ
ส่วนท้องถิ่นในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการมูลฝอย แต่ไม่ได้ก าหนดถึงมาตรการใน
การน าผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ า การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และการแปรรูปประโยชน์จากมูลฝอยไว้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งมาตรการนี้จะช่วยในการลดกระบวนการผลิตใหม่ การเกิดมูลฝอยและลดปริมาณมูลฝอย
ก่อนน าไปก าจัดได้ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบี ยบในการเก็บขน และ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก็มีมาตรการทางกฎหมายที่
เปิดช่องให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีสามารถน ามาตรการในการน าผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ า การหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ และการแปรรูปประโยชน์จากมูลฝอยมาใช้ได้ ดังนั้น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
จึงสามารถน ามาตรการในการน าผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ า การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และการแปรรูป
ประโยชน์จากมูลฝอยมาบัญญัติไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง การจัดการ 
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2540 เพ่ือเป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องน าไปก าจัด 
กฎหมายดังกล่าวยังให้อ านาจนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาไปออกข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการน าผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ า การหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ และการแปรรูปประโยชน์จากมูลฝอยได้ 

 
 3.7.6 มาตรการในการก าจัดมูลฝอย 

มาตรการทางกฎหมายในการก าจัดมูลฝอย การน ามูลฝอยมาก าจัดจะต้องเป็น 
มูลฝอยที่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้แล้ว โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ได้ก าหนดถึงการก าจัดมูลฝอยไว้โดยให้เป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นอาจ
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ แต่ในกรณี
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวมรัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงโดยค าแนะน าของ
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คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการร่วมกันได้ นอกจากนี้ในกรณีที่
มีเหตุอันสมควร ราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนด าเนินการก าจัดมูลฝอยแทน  ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้53 หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจออกใบอนุญาตให้เอกชนเป็น
ผู้ด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยก็ได้ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย 
การคิดค่าบริการ54 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระราชบัญญัตินี้จะให้อ านาจในการก าจัดมูลฝอยตามที่กล่าว
มาข้างต้น แต่ก็ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าจัดมูลฝอยไว้ชัดแจ้งซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น
จะต้องไปออกข้อก าหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีการก าจัดมูลฝอยเอง55 แต่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ก็ไม่ได้ออกข้อก าหนดวิธีการในการก าจัดมูลฝอยไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเรื่อง 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2540 แต่อย่างใด ซึ่งหากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ได้มีมาตรการในการก าจัดมูลฝอยที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการไว้  ก็จะช่วยให้เป็นการก าหนด
แนวทางในการก าจัดมูลฝอยที่ถูกต้องในระยะยาวด้วย  รวมถึงหากมีบทบัญญัติในการห้ามก าจัด 
มูลฝอยด้วยวิธีการอ่ืนที่ไม่ถูกต้องไว้ ก็จะช่วยแก้ปัญหากรณีที่ประชาชนและผู้ประกอบการก าจัด 
มูลฝอยด้วยเทกองบนพ้ืนหรือการเผา ซึ่งท าให้เกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนในท้องถิ่นของตน 
 
 3.7.7 มาตรการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แนวคิดในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน  เป็นมาตรการหนึ่งที่ เป็นการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ อีกทั้งยังเป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการด าเนิน
กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมของรัฐที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ประชาชนอาศัยอยู่ ดังนั้น หากน า
แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้แล้ว นอกจากท่ีจะท าให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้ันตอนการ
ด าเนินงานของรัฐแล้ว ประชาชนผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องยังสามารถร่วมกันกับรัฐเพ่ือช่วยกัน
แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว ) พ .ศ. 2557  
ในมาตรา 4 ก าหนดไว้ว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาว
ไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี

                                           
53 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18  
54 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 วรรคสาม ประกอบมาตรา 

19 
55 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 (3) 



76 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ 56 
ดังนั้น ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้จึงหมายความได้ว่า สิทธิของชนชาวไทยในเรื่องใดที่เคยได้รับการ
คุ้มครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ก็ยังคงได้รับความคุ้มครองอยู่ ซึ่งรวมถึงสิทธิในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เดิม
โดยก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องไว้ว่า บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
และของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน สิทธิของบุคคลที่จะ 
มีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย   
สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสมหรือการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมบ ารุงรักษา และ
คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มี
ผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชนชุมชนท้องถิ่น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 57 

ส าหรับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่มีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดยตรง ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า  เพ่ือประโยชน์ในการ
ร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและหน้าที่ได้รับทราบข้อมูล
และข่าวสารจากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เว้นแต่ข้อมูล
หรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ  หรือเป็น
ความลับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิในทางการค้า หรือกิจการของบุคคลใด 
ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย การได้รับชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ได้รับ
ความเสียหายจากภยันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจาก

                                           
56  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 4 
57  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 66 67 85 
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กิจการหรือโครงการใดที่ริเริ่ม สนับสนุน หรือด าเนินการ โดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การ
ร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระท าผิดต่อเจ้าพนักงานในกรณีที่ได้พบเห็นการกระท าใดๆ  อันเป็นการละเมิด 
หรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการให้ความ
ร่วมมือ และช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 58 

ส่วนพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้ก าหนดเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวไว้
ว่า ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนั้น ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 59 ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ในการก าจัดมูลฝอยด้วย การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของเทศบาล จึงต้องด าเนินการโดยค านึงถึง
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยเช่นกัน  
 
 
 
  

                                           
58 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 6 
59 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
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บทที่ 4 
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยพื้นที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
เมื่อได้ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการการจัดการมูลฝอยแล้ว  ท าให้เห็นว่าในการ

จัดการมูลฝอยภายในพ้ืนที่เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนและเขต
พ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ยังไม่มีการก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยและการรักษาความ
สะอาดในชุมชนและเขตพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดการมูลฝอย 
ดังนั้น จึงขอวิเคราะห์ถึงปัญหาการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง โดยพิจารณาจาก มาตรการทาง
กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย เพ่ือประโยชน์ในการเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง และอ านาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และการรักษาความสะอาดในเขตพ้ืนที่เกาะเมืองและพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ต่อไป  
 
4.1 ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ  
 

นโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวางแนวทางในการจัดการ
มูลฝอยอย่างครบวงจรและมีการก าหนดเป้าหมายไว้ ซึ่งหากว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีการ
ด าเนินการหรือบังคับใช้ตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง ก็จะท าให้การจัดการมูลฝอยมีประสิทธิภาพ
ได้ แม้ว่าในปัจจุบันกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยยังไม่มีบทบัญญัติที่ก าหนด
มาตรการในการจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรตามนโยบายระดับประเทศไว้อย่างชัดเจนมากนัก แต่
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก็มีบทบัญญัติที่สามารถรองรับนโยบายระดับประเทศ
ดังกล่าวได้ โดยก าหนดให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการมูลฝอยภายในเขตพ้ืนที่ของตน 
สามารถไปก าหนดขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการของการเก็บขน คัดแยก การน าผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ า 
การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ การแปรรูปประโยชน์จากมูลฝอย และการก าจัดมูลฝอยที่ถูกวิธี ตาม
แนวทางนโยบายของประเทศได้  โดยในส่วนของการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ เกาะเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จากการศึกษานโยบาย
การจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองพบว่า เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาไม่ได้ก าหนดนโยบายการ
หรือแนวทางในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการมูลฝอยของ
ประเทศอย่างเพียงพอ จึงส่งผลให้การจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองขาดแนวทางการด าเนินงานที่
ชัดเจนและไม่มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาก็ไม่ได้อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังกล่าว เพ่ือก าหนดขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
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น ามาตรการตามแนวทางการจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรของประเทศมาใช้  ตั้งแต่การเก็บขน  
คัดแยก การน าผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ า การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ การแปรรูปประโยชน์จากมูลฝอย และ
การก าจัดมูลฝอยที่ถูกวิธี ซึ่งในทางปฏิบัติพ้ืนที่เกาะเมืองมีเพียงการจัดการมูลฝอยในขั้นตอนของการ
เก็บ รวบรวมขนถ่าย และการก าจัดมูลฝอยเป็นหลักเท่านั้น ในส่วนของการคัดแยกมีเพียงการคัดแยก
มูลฝอยบางประเภทและบางส่วนท าให้ยังไม่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการจัดการมูลฝอย
พ้ืนที่เกาะเมืองดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามแนวนโยบายของประเทศที่ก าหนดไว้ 

ส าหรับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เป็นก าหนดแนวทางใน
การจัดการมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายของประเทศดังที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งได้มีการก าหนดรูปแบบวางแนวทางไว้อย่างชัดเจนตามจ านวนปริมาณมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ก าหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปที่ต้นทาง และเก็บรวบรวม ณ สถานที่
เก็บรวบรวม จัดท าระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เพ่ือให้การจัดการดังที่กล่าวมาเกิด
ประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีการคัดแยกขยะ  
มูลฝอย และห้ามทิ้งของเสียอันตรายปะปนไปกับมูลฝอยทั่วไป หากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้
น าแนวทางการจัดการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายดังกล่าวข้างต้นมา
ปฏิบัติแล้ว จะสามารถช่วยแก้ปัญหามูลฝอยที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้นคงต้องติดตามกันต่อไป 

ผู้ เขียนเห็นว่า แม้ว่านโยบายระดับประเทศจะได้มีการก าหนดเป้าหมาย  แนวทาง 
มาตรการที่ใช้ในการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมไว้เพียงใดก็ตาม แต่ถ้าหากราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยในที่นี้คือ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซึ่งท าหน้าที่
จัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองไม่น านโยบาย แนวทางและมาตรการในจัดการมูลฝอยในระดับ 
ประเทศมาใช้ก็ไม่สามารถท าให้การจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุความมุ่งหมายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
 
4.2 ปัญหาเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย  
 

ปัญหาเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย ถือเป็นปัญหา
ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้การจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
จากการศึกษาพบว่า พ้ืนที่เกาะเมืองตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งครอบคลุมเกาะ
เมืองและที่ตั้งเมืองหลวงเก่าของกรุงศรีอยุธยา มีชุมชนอันเป็นที่อยู่อาศัยของประชากร และมีพ้ืนที่ใน
ส่วนที่ได้รับการประกาศโดยกรมศิลปากรให้เป็นพ้ืนที่เขตอุทยานประวัติศาสตร์ การจัดการมูลฝอยใน
พ้ืนที่ เกาะเมืองนี้มีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ต าม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่กระจายอ านาจให้ราชการส่วนท้องถิ่นใน
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การบริหารจัดการมูลฝอยเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมตามบริบทชุมชนและปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ โดย
ก าหนดให้การเก็บ ขนหรือก าจัดมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจของราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ราชการส่วนท้องถิ่นอาจด าเนินการเอง หรือด าเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนภายใต้เงื่อนไขการด าเนินงานร่วมกันก็ได้หรืออาจอนุญาตให้เอกชนด าเนินการ
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการภายใต้การก ากับดู แลของ
ราชการส่วนท้องถิ่นก็ตาม ส าหรับพ้ืนที่เกาะเมืองในส่วนที่มีการประกาศเป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา มีหน่วยงานราชการที่ท าหน้าที่ดูแลในพ้ืนที่นี้ ได้แก่ ส านักศิลปากรที่ 3 กรม
ศิลปากร ดูแลพ้ืนที่เขตอุทยานประวัติศาสตร์ทั้งหมด เพ่ือควบคุมดูแลความเรียบร้อยของสถานที่
โบราณสถาน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  ส านักศิลปากรที่ 3 หาได้มีอ านาจใด ๆ ตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการจัดการมูลฝอยในพื้นที่ดังกล่าวนี้ไม่ หน้าที่
ในการจัดการมูลฝอยยังคงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ผู้มีอ านาจและหน้าที่ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ที่ก าหนดให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องก าจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูลใน
เขตเทศบาล ซึ่งรวมถึงในพ้ืนที่เกาะเมืองซึ่งมีเขตอุทยานประวัติศาสตร์อยู่ด้วย 

จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทั้งของส านักศิลปากรที่ 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา แล้ว ท าให้ทราบว่า 
ในการจัดการมูลฝอยบริเวณพ้ืนที่เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการจัดแบ่งพ้ืนที่กันจัดการ  
มูลฝอยกันในทางพฤตินัย กล่าวคือ หากพ้ืนที่ใดที่ส านักศิลปากรที่ 3 ดูแลอยู่คือพ้ืนที่ในเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์ทั้งหมด เช่น ภายในอาณาเขตของโบราณสถาน บริเวณพ้ืนที่ต้อนรับและให้ข้อมูล
นักท่องเที่ยว เป็นต้น พื้นที่ส่วนนี้ทางกรมศิลปากรจะเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยและจัดการมูลฝอยด้วย 
ทั้ง ๆ ที่พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กรณี
ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความเข้าใจว่า ตนเองท าหน้าที่ในส่วนอ่ืนที่อยู่นอกพ้ืนที่ที่ทาง
กรมศิลปากรดูแลไปแล้วเท่านั้น ในกรณีนี้ ผู้เขียนเห็นว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา เพราะในเมื่อไม่ได้มีกฎหมายอ่ืนให้อ านาจแก่ทางกรมศิลปากรให้มีอ านาจ
จัดการมูลฝอยในพ้ืนที่โบราณสถานในเขตเกาะเมืองในลักษณะที่เป็นกฎหมายเฉพาะ เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาจึงยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการมูลฝอยตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น กรณีดังกล่าวนี้ เป็นกรณีที่เป็นปัญหาในการ
บังคับใช้กฎหมาย กล่าวคือ ในพ้ืนที่เกาะเมืองนี้ เมื่อมีการทับซ้อนของพ้ืนที่ที่จะมีการก าหนดอ านาจ
ให้หน่วยงานใด ๆ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่เดียวกันในลักษณะหน้าที่ที่ต่างกัน แต่หน้าที่ในการ
จัดการมูลฝอยในพ้ืนที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้มีบทบัญญัติของกฎหมาย 
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ก าหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในที่นี้คือ คือ เทศบาลนครพระนครศรี 
อยุธยาเป็นผู้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการมูลฝอยเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และกฎหมายดังกล่าว
ยังคงมีสภาพใช้บังคับอยู่ได้ในปัจจุบัน การที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามิได้เข้าจัดการมูลฝอยใน
พ้ืนที่ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีการแบ่งพ้ืนที่ในการดูแลโดยพฤตินัยให้แก่ทาง
ส านักศิลปากรที่ 3 เป็นผู้ดูแล ซึ่งทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาไม่ได้เข้าท าการเก็บขนหรือ
จัดการมูลฝอยภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์เลยนั้น คงให้เป็นเรื่องของการจัดการของทางส านัก
ศิลปากรที่ 3 เป็นผู้เข้าท าการเก็บขนหรือจัดการมูลฝอยภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ทั้งหมด ซึ่ง
พ้ืนที่โบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์นี้มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมในแต่ละวันใน
จ านวนมากย่อมน ามาซึ่งมูลฝอยในปริมาณมาก แต่ทางส านักศิลปากรที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานที่โบราณ
สถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวมีบุคลากรจ ากัดซึ่งต้องท าหน้าที่ในการจัดการมูลฝอยในแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ทั้งหมดย่อมไม่เพียงพอและท าให้เกิดภาระเป็นอย่างมากใน
การให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดเก็บ ขนย้ายและน ามูลฝอยจากในพ้ืนที่โบราณสถานไปก าจัด ซึ่งได้
ความว่าส านักศิลปากรที่ 3 ต้องให้เจ้าหน้าที่น ารถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กเข้าท าการจัดเก็บเพราะต้อง
ขับผ่านเข้าไปในพ้ืนที่โบราณสถานจึงต้องใช้ความระมัดระวัง นอกจากนี้ยังมีการปรับแต่งภูมิทัศน์
ภายในพ้ืนที่โบราณสถานเป็นประจ า เช่น ตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้ มูลฝอยที่จัดเก็บและกิ่งไม้ที่เก็บและขน
ย้ายออกมาจากพ้ืนที่ไม่สามารถน าไปทิ้งรวมยังบ่อก าจัดขยะที่ทางเทศบาลจัดไว้ได้ เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดในการเข้าไปในบ่อก าจัดขยะของเทศบาลที่จะอนุญาตให้เฉพาะรถขยะของทางเทศบาล
เท่านั้นจึงจะเข้าไปในบริเวณดังกล่าวได้ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคในการด าเนินการอีกประการ ประการ
ส าคัญคือการที่ส านักศิลปากรที่ 3 ไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะจัดการมูลฝอยภายในพ้ืนที่เช่นนี้หาก
เกิดปัญหาการต้องบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
เรียบร้อยหรือการก่อให้เกิดปัญหาในการลักลอบน ามูลฝอยมาทิ้ง หรือทิ้งมูลฝอยไม่เป็นที่ เช่นนี้แล้ว
ทางส านักศิลปากรที่ 3 ย่อมไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะลงโทษผู้กระท าความผิดหรือผู้ฝ่าฝืนได้ การ
ที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาไม่กระท าการตามหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติในการ
จัดการมูลฝอยในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ย่อมท าให้เกิดความเสียหายและมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การจัดการมูลฝอยภายในพ้ืนที่เกาะเมือง จึงควรที่จะต้องมีการก าหนดทางแก้หรือสภาพบังคับให้ทาง
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย  

ผู้เขียนเสนอว่า การที่ส านักศิลปากรที่ 3 ซึ่งท าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย ความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพ้ืนที่โบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  ย่อมสามารถดูแลความสะอาด
เรียบร้อยในพ้ืนที่ได้ดีกว่าทางเทศบาลพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีภารกิจในการดูแลมูลฝอยในพ้ืนที่มากอยู่
แล้ว ทั้งการจัดเก็บและขนย้ายมูลฝอยภายในพ้ืนที่โบราณสถานซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องมีการ
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ด าเนินการอย่างรวดเร็วเป็นประจ าทุกวัน ไม่ควรให้มีมูลฝอยตกค้างภายในเขตพ้ืนที่เพราะจะเป็นการ
ท าลายทัศนียภาพที่งดงามในการท่องเที่ยว จึงควรเป็นเรื่องทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือ
กัน โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นอาจด าเนินการเอง หรือด าเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนภายใต้
เงื่อนไขการด าเนินงานร่วมกันในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ได้ เช่นนี้แล้ว เทศบาลนครพระนครศรี  
อยุธยาและทางส านักศิลปากรที่ 3 จึงควรท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างทั้งสองหน่วยงาน (MOU) 
เกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานที่จะร่วมกันจัดการมูลฝอยภายในพ้ืนที่
โบราณสถานเขตอุทยานประวัติศาสตร์ โดยให้ส านักศิลปากรที่ 3 ช่วยจัดการมูลฝอยตามกฎหมาย
ดังกล่าว ซึ่งส านักศิลปากรที่ 3 จะให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บมูลฝอยภายในพ้ืนที่โบราณ
สถานที่อยู่ในความดูแลทุกวันรวมทั้งคัดแยกประเภทของมูลฝอย แล้วน ามารวบรวมไว้ยังสถานที่พัก
มูลฝอยที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้นอกเขตโบราณสถาน จากนั้นก็เป็นภารกิจของทางเทศบาลที่ต้อง
จัดการมูลฝอยดังกล่าวโดยการเก็บมูลฝอยเพ่ือน าไปทิ้งยังบ่อก าจัดขยะของทางเทศบาลต่อไป ซึ่งหาก
ทั้งสองหน่วยงานสามารถท าความตกลงร่วมกันได้อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่ให้อ านาจนั้น ก็จะช่วย
ท าให้การจัดการมูลฝอยภายในบริเวณโบราณสถานของพ้ืนที่เกาะเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใน
การด าเนินการและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 
4.3 ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอยในพื้นที่เกาะเมือง 
 

พ้ืนที่เกาะเมืองตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งครอบคลุมเกาะเมืองและ
ที่ตั้งเมืองหลวงเก่าของกรุงศรีอยุธยา มีชุมชนอันเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรในพ้ืนที่และประชากร
แฝงที่เดินทางมาท างานและพักอาศัยในพ้ืนที่นี้เป็นจ านวนมาก จากการอยู่อาศัยของประชากรที่
หนาแน่นและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่เกาะเมืองจ านวนมากขึ้นนี้ส่งผลให้ปริมาณมูลฝอย
ที่เกิดจากการอุปโภคและบริโภคของประชากรและนักท่องเที่ยวมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น การจัดการ 
มูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองจึงเป็นพันธกิจของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาในฐานะราชการส่วน
ท้องถิ่นที่จะต้องมีมาตรการส าหรับการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ดังกล่าว ปัญหามูลฝอยซึ่งถือเป็นภัย
คุกคามก่อความเดือดร้อนร าคาญ และก่อให้เกิดมลพิษต่อพ้ืนที่เกาะเมือง เมื่อได้ศึกษาถึงมาตรการ
ทางกฎหมายต่าง ๆ ในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองแล้ว  ท าให้เห็นว่าการจัดการมูลฝอยใน
พ้ืนที่เกาะเมืองยังไม่ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะท าให้ปัญหามูลฝอยหมดไปได้ ประกอบกับการจัดการ  
มูลฝอย ตามหลัก 3R ที่หมายถึง การจัดการมูลฝอยที่ให้ความส าคัญในการลดการเกิดมูลฝอยให้เหลือ
น้อยที่สุดเป็นล าดับแรก โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาเมื่อเกิด
มูลฝอยแล้วต้องพยายามหาแนวทางการน ากลับไปใช้ซ้ าหรือใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด  โดยพิจารณาถึง
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ศักยภาพการใช้ประโยชน์ของมูลฝอยแต่ละประเภทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เหลือมูลฝอย  
ที่จะต้องบ าบัดหรือก าจัดในปริมาณน้อยที่สุด โดยเลือกใช้วิธีการก าจัดมูลฝอยเป็นวิธีสุดท้าย ก็มิได้ถูก
น ามาปรับใช้ในเขตพ้ืนที่เกาะเมืองอย่างเหมาะสม 

ดังนั้น ผู้เขียนจึงวิเคราะห์ถึงปัญหาการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง โดยพิจารณาจาก
แนวคิด มาตรการทางกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย เพ่ือประโยชน์ใน
การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยในพื้นที่เกาะเมืองต่อไป 
 

4.3.1 ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการคัดแยกมูลฝอย 
ด้วยความเป็นพ้ืนที่เกาะเมืองอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่เป็นมรดกของโลก

ทางประวัติศาสตร์ การคัดแยกมูลฝอยที่มีอยู่จ านวนมหาศาลจึงถือเป็นมาตรการส าคัญที่ท าให้การ
จัดการมูลฝอยมีประสิทธิภาพ หากไม่มีการคัดแยกมูลฝอยแล้ว ก็จะไม่สามารถทราบได้ว่ามูลฝอยใด
จะต้องจัดการด้วยวิธีใด หรือมูลฝอยใดสามารถน ากลับมาใช้ซ้ าหรือแปรรูปได้  

 

  
 

ภาพที่ 4.1 ภาพมูลฝอยที่ทิ้งโดยไม่มีการคัดแยก 1 
 

จากการศึกษาพบว่า เทศบัญญัติเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2540 ข้อที่ 5 ก าหนดเพียงให้ผู้ครอบครองอาคารต้องจัดให้มีที่รองรับ
มูลฝอยในสถานที่อาคารในความครอบครองของตนเอง แต่ไม่ได้ก าหนดมาตรการในการคัดแยก  
มูลฝอยไว้แต่อย่างใด  จึงเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ท าให้การจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ เกาะเมืองไม่มี

                                           
1 ภาพมูลฝอยที่ทิ้งโดยไม่มีการคัดแยก, สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559, จาก

http://www.ictsilpakorn.com/ictmedia/detail.php?news_id=124#.V6IoxdJ97IU.    
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ประสิทธิภาพ ในพ้ืนที่เกาะเมืองไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางดังกล่าว
ข้างต้น จึงท าให้ในทางปฏิบัติผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง อาทิ  ประชาชน ผู้ประกอบการ 
และนักท่องเที่ยวทิ้งมูลฝอยโดยไม่ได้มีการคัดแยกมูลฝอยก่อนแต่อย่างใด  ประกอบกับผู้ก่อให้เกิดมูล
ฝอยดังกล่าวยังไม่เข้าใจว่าตนมีหน้าที่จะต้องคัดแยกมูลฝอยและไม่รู้ว่าจะคัดแยกมูลฝอยไปท าไม 
เพราะคัดแยกไปแล้วเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาก็เก็บรวบรวมปะปนกันไปอยู่ดี อีกทั้งเห็นว่าการ
คัดแยกมูลฝอยเป็นหน้าที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ด าเนินการ  ซึ่งเกิดจากการขาด
ความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของการคัดมูลฝอยที่ต้นทาง และสาเหตุอีกประการหนึ่งเกิดจาก
เทศบาลพระนครศรีอยุธยาไม่ได้มีการจัดวางภาชนะรองรับมูลฝอย  หรือจ่ายถุงส าหรับใส่มูลฝอยที่
สามารถแยกมูลฝอยแต่ละประเภทออกจากกันได้ ท าให้ไม่มีมาตรการที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวเกิดการคัดแยกมูลฝอย ประกอบกับมิได้ให้ความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคัญของการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางและปัญหามูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่เกาะเมือง
เท่าที่ควร ท าให้ประชาชนและผู้ประกอบการขาดความกระตือรือร้นที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหามูลฝอย
ดังกล่าว  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอยในเขตท้องถิ่นของตน  
และมีบทบัญญัติที่เปิดช่องให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการก าหนดว่าการทิ้งมูลฝอยจะต้องทิ้ง
ในที่ที่ก าหนด และบทบัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะก าหนดภาชนะรองรับมูลฝอยไว้
ส าหรับมูลฝอยแต่ละประเภทได้ ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า เพ่ือให้การจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควรน าหลัก 3R มาใช้เป็นมาตรการทางกฎหมายในคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทาง 
โดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาอาจอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
ดังกล่าวข้างต้น ที่ให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลฯ ก าหนดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย
หรือถุงใส่มูลฝอยที่สามารถแยกมูลฝอยแต่ละประเภทออกจากกัน  และห้ามผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทิ้ง 
มูลฝอยนอกจากภาชนะรองรับที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจัดไว้ให้ และมีควรบทลงโทษแก่
ผู้ฝ่าฝืนเพ่ือท าให้เกิดสภาพบังคับแก่ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยในการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทที่ต้นทาง
ก่อนที่จะทิ้งได้ ประกอบกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะการปรับ
ทัศนคติและปรับเปลี่ยนมุมมองของมูลฝอย จากเดิมที่เป็นของเหลือทิ้งให้เปลี่ยนมาเป็นทรัพยากร  
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ ก็จะมีส่วนช่วยให้เกิดความตระหนักที่จะคัดแยกมูลฝอยก่อน
ทิ้งมากข้ึน 
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4.3.2 ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการน าผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ า 
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และการแปรรูป 

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการน าผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ า หมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) หรือการแปรรูปมูลฝอยบางประเภทมาใช้กับการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ 
เกาะเมือง พบว่า เทศบัญญัติเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะ 
มูลฝอย พ.ศ. 2540 ไม่ได้ก าหนดมาตรการในการน ามูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ า หมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูป ซึ่งมูลฝอยบางประเภทสามารถกลับมาใช้ซ้ าหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ 
อาทิ มูลฝอยประเภทแก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะอลูมิเนียม กระป๋องน้ าอัดลม กระป๋องเบียร์ 
รวมถึงเศษของมูลฝอยเหล่านั้น เป็นต้น และมูลฝอยบางประเภทสามารถน ามาในการแปรรูปใช้
ประโยชน์ได้ อาทิ เศษอาหารสามารถน าไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในการเกษตรหรือเป็นอาหารสัตว์ 
กระป๋องน้ าอัดลมหรือกระป๋องเบียร์สามารถน าไปแปรรูปเป็นของตกแต่งสวยงาม เป็นต้น  

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยายังไม่มีการก าหนดนโยบายในเรื่องนี้ไว้ และยังไม่มี
มาตรการที่เป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน ามูลฝอยกลับมาใช้ซ้ า หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
หรือแปรรูป  อีกทั้งยังขาดการรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว  
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการน าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขยะกลับมาใช้ซ้ า หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
หรือแปรรูปว่าสามารถช่วยลดปัญหาการเกิดมูลฝอยได้ ซึ่งควรเริ่มจากการคัดแยกมูลฝอยประเภท 
ที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูปได้ออกจากมูลฝอยประเภทอ่ืนก่อน  ซึ่งเทศบัญญัติ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2540  ไม่ได้ก าหนด
มาตรการในการคัดแยกมูลฝอยไว้ จึงท าให้มูลฝอยประเภทดังกล่าวถูกทิ้งผสมรวมกันกับมูลฝอย
ประเภทอ่ืน ฉะนั้น จึงควรที่จะมีแนวทางการจัดการมูลฝอยโดยก าหนดมาตรการในการคัดแยก 
มูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และคัดแยกในขั้นตอนการเก็บรวบรวม ขนส่งมูลฝอยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้เขียน
จึงเห็นว่า เพ่ือให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นหลักเกณฑ์ในการน ามูลฝอยหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
และแปรรูป นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีอ านาจตราเทศบัญญัติควรออก
ระเบียบที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการน ามูลฝอยกลับมาใช้ซ้ า หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และ 
แปรรูป และก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการด าเนินการ พร้อมจัดตั้งหน่วยงานหรือศูนย์เพ่ือเป็น
สถานที่รองรับการน ามูลฝอยที่สามารถกลับมาใช้ซ้ า หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูปอีกครั้ง 
กระบวนการจัดการที่จะน าไปสู่มาตรการดังกล่าวได้ อาจมีธนาคารขยะชุมชนที่สามารถบริหารจัดการ
ให้เป็นหน่วยงานหรือศูนย์เพ่ือรองรับมูลฝอยประเภทน ากลับมาใช้ซ้ า หมุนเวียนกลับมาหมุนเวียนใช้
ใหม่รวบรวมเก็บไว้ที่ธนาคารขยะชุมชน เพ่ือรอจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการรับซื้อ เมื่อผู้ประกอบการ
ซื้อมูลฝอยไปแล้วก็จะส่งไปยังโรงงาน และนอกจากนี้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาควรที่จะเผยแพร่
ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ อบรมให้ค าแนะน าแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวให้ทราบ
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ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการน ามูลฝอยกลับมาใช้ซ้ า หมุนเวียนกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ และ
น ามาแปรรูปเพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญและประโยชน์ของการน ามูลฝอยกลับมาใช้ซ้ า หมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูปที่เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดปัญหามูลฝอยได้อย่างหนึ่ง  
การที่น ามูลฝอยดังกล่าวกลับมาใช้ซ้ า หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูป จึงเป็นแนวทางการจัดการ
มูลฝอยอย่างยั่งยืน เพ่ือช่วยท าให้เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
ต้องน าไปก าจัดลงได ้

 
4.3.3 ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการเก็บ ขนและก าจัดมูลฝอย 

จากการศึกษาพบว่าเทศบัญญัติเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดมาตรการเก่ียวกับการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอย
ไว้เพียงว่า การเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้เป็นอ านาจเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการภายใต้
การควบคุมดูแล หรืออนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ การเก็บรวบรวม และขนถ่ายมูลฝอยใน
พ้ืนที่เกาะเมืองนี้ทางปฏิบัติเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวม และขนถ่าย
มูลฝอยเองโดยไม่ได้มอบหมายบุคคลใด หรืออนุญาตให้ใครด าเนินการแทน ซึ่งแม้จะมีข้อก าหนด
เบื้องต้นในการด าเนินการจัดเก็บมูลฝอยตามมาตรฐานการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้วางข้อก าหนดเบื้องต้นในเรื่องการจัดเก็บมูลฝอยไว้ว่า การจัดเก็บมูลฝอย
จะต้องด าเนินการทุกวันเพื่อให้มีมูลฝอยตกค้างน้อยที่สุด หรือควรจัดเก็บมูลฝอยแยกตามประเภทที่ได้
คัดแยกไว้  เช่น แยกมูลฝอยที่ยังน ามาใช้ได้แยกต่างหากจากมูลฝอยที่ย่อยสลายและมูลฝอยทั่วไป 
เป็นต้น แต่ทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาก็ยังคงด าเนินการจัดเก็บมูลฝอย  
แบบรวมๆ จากจุดเก็บมูลฝอยไปยังสถานที่ก าจัดโดยไม่มีการแยกมูลฝอยแต่ละประเภทออกจากกัน  
ท าให้มีมูลฝอยบางประเภทที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนถูกก าจัดไปด้วย และแม้ว่าจะมีคัดเอา
มูลฝอยบางประเภทที่มีมูลค่าโดยผู้ประกอบอาชีพเก็บของเก่าที่ท าการคุ้ยเขี่ยภาชนะรองรับมูลฝอย
หรือตามสถานที่เทกองมูลฝอยแต่ก็ท าไปอย่างไม่เป็นระเบียบและท าให้เกิดความสกปรกจากมูลฝอย
ตกหล่นและไม่เป็นระเบียบ เช่นนี้ส่งผลท าให้การจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองไม่มีประสิทธิภาพ 
ขาดขั้นตอนที่เป็นช่องทางในการน ามูลฝอยบางประเภทไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน  ดังนั้น เพ่ือให้การ
จัดการมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน ามูลฝอยบางประเภทไปใช้ประโยชน์ได้ อาทิ 
การน ามูลฝอยกลับไปใช้ใหม่ การน ามูลฝอยกลับไปใช้ซ้ า หรือการแปรูปประโยชน์จากมูลฝอย  
ในแนวทางการจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรและยั่งยืน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จึงควรปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดมาตรฐานการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้วาง
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ข้อก าหนดเบื้องต้นในการจัดเก็บมูลฝอยไว้อย่างเคร่งครัด โดยในการจัดเก็บและขนมูลฝอยควรมีการ
คัดแยกประเภทที่ยังน ามาใช้ได้แยกต่างหากจากมูลฝอยที่ย่อยสลายและมูลฝอยทั่วไป รวมทั้งในการ
ขนย้ายมูลฝอยก็ควรมีการแยกประเภทมูลฝอยไว้เช่นกัน เพ่ือไม่ให้มีการน ามูลฝอยที่ถูกคัดแยกแล้วมา
ปะปนรวมกันอีกตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนดไว้ตามข้อก าหนดมาตรฐานการจัดการขยะและ 
สิ่งปฏิกูลดังกล่าว และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม 
และขนถ่ายมูลฝอยเพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินงาน เช่น พาหนะในการเก็บรวบรวม ขนส่ง 
จะต้องมีช่องที่สามารถคัดแยกประเภทมูลฝอยออกจากกันได้  และมีการคัดแยกมูลฝอยอีกครั้งใน
สถานที่เทกองก่อนที่จะน าไปก าจัด เป็นต้น อีกทั้งเพ่ือให้การน ามูลฝอยไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้จริง 
ภายหลังจากการคัดแยกมูลฝอยมาแล้ว ในทางปฏิบัติ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะต้องจัดตั้ง
หน่วยงานหรือศูนย์ที่ท าหน้าที่รองรับการคัดแยกมูลฝอยไว้โดยเฉพาะ เพ่ือน าไปสู่ขบวนการน ามูลฝอย
กลับไปใช้ใหม่ การน ามูลฝอยกลับไปใช้ซ้ าหรือการแปรรูปประโยชน์จากมูลฝอย  พร้อมกับการให้
ความรู้และการปรับทัศนะคติของประชาชนผู้ประกอบการ รวมถึงนักท่องเที่ยวจากเดิมว่ามูลฝอยเป็น
ของเหลือทิ้งให้เปลี่ยนมาเป็นทรัพยากรที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ เพ่ือแก้ปัญหาผู้ประกอบ
อาชีพเก็บของเก่าที่ท าการคุ้ยเขี่ยภาชนะรองรับมูลฝอยหรือสถานที่เทกองมูลฝอยอย่างไม่เป็นระเบียบ
นั้น ผู้เขียนเห็นว่าควรให้การสนับสนุน เพราะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวมีส่วนช่วยเหลือเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยาในการเก็บมูลฝอยตกค้างในสถานที่ต่างๆ โดยการขอความร่วมมือให้เข้ามาเป็น
เครือข่ายในการเก็บขนมูลฝอยกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับการอบรมให้ความรู้ในการ
ด าเนินการเก็บมูลฝอยอย่างถูกต้องเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ให้เกิดความสกปรก 
 
4.4 ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอยในพื้นที่โบราณสถาน 
 

พ้ืนที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพ้ืนที่ที่มีชุมชนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก 
นอกจากจะเป็นประชาชนในท้องถิ่นแล้ว ยังมีประชากรแฝงในรูปของนักท่องเที่ยวอีกจ านวนหนึ่ง 
นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่ที่มีโบราณสถานที่ส าคัญหลายแห่ง โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน
โบราณสถานเป็นเขตพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์มีพ้ืนที่ประมาณ 4,800 ไร่ และมีโบราณสถานที่
ส าคัญอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ใจกลางเกาะเมืองมากกว่า 95 แหล่ง 
พ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีความส าคัญเป็นอย่างมาก คณะกรรมการมรดกโลก 
หรือองค์การ UNESCO ได้มีความเห็นชอบประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งประเทศไทยได้เข้า
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ร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกด้วย 2 การจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองจึงต้องมี
มาตรการส าหรับการจัดการมูลฝอยที่มีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโบราณสถาน คือ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535) ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าวมีบทบัญญัติที่สามารถน ามาปรับใช้กับการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์
หรือในพ้ืนที่ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกได้เพียงแต่ว่า เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาพ 
ความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 
ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้ผู้เข้าชมปฏิบัติในระหว่างเข้าชมได้ และจะก าหนดให้  
ผู้เข้าชมเสียค่าเข้าชมหรือค่าบริการอ่ืนด้วยก็ได้3 ท าให้เห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
มุ่งเน้นเรื่องการรักษาความสะอาดไปที่ผู้เข้าชมโบราณสถาน ต่อมา กรมศิลปากรได้อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ออก
ข้อก าหนดในระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528 ขึ้นใช้บังคับ  
ซึ่งข้อก าหนดที่อาจน ามาปรับใช้กับการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่โบราณสถานได้ คือข้อก าหนดที่
ก าหนดว่า การอนุรักษ์โบราณสถานใดๆ ก็ตาม จะต้องค านึงถึงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
โบราณสถานนั้นด้วย สิ่งใดที่จะท าลายคุณค่าของโบราณสถานนั้นๆ ให้ด าเนินการปรับปรุงให้
เหมาะสมด้วย4 แต่จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบว่าในพ้ืนที่เกาะเมือง ภายในเขต
โบราณสถานยังมีปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายหลายประการ ดังนี้ 
 

4.4.1 ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมปริมาณมูลฝอย 
พ้ืนที่โบราณสถานในบริเวณเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีทั้งในส่วนที่

เป็น วัดวาอาราม เจดีย์ ปรางค์ และพระราชวังโบราณ เป็นต้น สถานที่ต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มี
ความเป็นพิเศษไม่สามารถพบเห็นในที่อ่ืน ๆ ได้ นอกจากนี้ ยังเป็นนครประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์  
ไม่ว่าด้านกายภาพ ด้านประวัติศาสตร์ หรือด้านอารยธรรมมีความสวยงดงามและมีความส าคัญทาง

                                           
2 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, “มรดกโลกในประเทศ

ไทย,” สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559, จาก http://www.onep.go.th.  
3 มาตรา 13 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
4 ข้อ 5 ของระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528 
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วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในระดับชาติจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 5 จึงท าให้ 
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจ านวนมากให้ความสนใจเดินทางมาเที่ยวชมความงดงาม
และศึกษาทัศนาโบราณสถานในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์เป็นจ านวนมาก จากสถิติในปี พ.ศ. 2558  
มีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมโบราณสถานในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ 1,852,861 คน6 จากจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่โบราณสถานเขตอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีมากขึ้นนี้ส่งผลให้
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร้านค้าในเขตโบราณสถานมีปริมาณเพ่ิมมาก
ขึ้นตามไปด้วย มูลฝอยส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวน าเข้ามาในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ขณะมาเที่ยวชม
โบราณจะเป็นพวกภาชนะใส่อาหารจ าพวกถุงพลาสติก กล่องโฟม กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม  
ขวดแก้ว และขวดพลาสติก เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ย่อยสลายตามธรรมชาติไม่ได้ 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 ภาพมูลฝอยที่นักท่องเที่ยวน าเข้ามาและท้ิงไว้ในโบราณสถาน7 
 

แม้ทางกรมศิลปากรที่ 3 ซึ่งดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยในพ้ืนที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์จะได้จัดเตรียมถังหรือภาชนะส าหรับรองรับขยะมูลฝอยที่นักท่องเที่ยวซึ่งเข้าเที่ยวชม
โบราณสถานในพ้ืนที่ อุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็ตาม แต่ด้วยมีโบราณสถานในพ้ืนที่ อุทยาน

                                           
5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, พระนครศรีอยุธยา: มรดกโลกล้ าค่า 

ภูมิปัญญาเลื่องลือ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2548 ), น.7. 
6  ส านักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, สถิติรายได้ผู้เข้าชมและรายได้ค่า

บ ารุงโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2558, 
(พระนครศรีอยุธยา : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, 2559), น.1. 

7 สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559, จาก http://archrsuthesis510311.blogspot. 
com/p/pre-thesis-executive-summary.html  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjfq66b1ITOAhWHMY8KHXq1CHAQjRwIBw&url=http://www.sujitwongthes.com/2014/07/siam23072557/&psig=AFQjCNEOuu_DYtt5wkvwEhYoDG28wcB6Tg&ust=1469193832352943
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ประวัติศาสตร์กว่า 95 แห่งในพ้ืนที่ และข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณท าให้ไม่สามารถที่จะจัดหา
ปริมาณภาชนะรองรับมูลฝอยให้ทั่วถึงเพียงพอกับปริมาณมูลฝอยที่นักท่องเที่ยวน าเข้ามาทิ้งไว้ใน  
แต่ละวัน แม้จะมีนักท่องเที่ยวที่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดบริเวณในพ้ืนที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์โดยการทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะท่ีจัดเตรียมไว้ให้ก็ตาม แต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ยัง
ไม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบและความร่วมมือในการรักษาความสะอาดในพ้ืนที่โบราณสถานยังมี
การลักลอบทิ้งมูลฝอยอย่างไม่เป็นระเบียบ ไม่ทิ้งในบริเวณภาชนะหรือพ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ ส่งผลให้
เพ่ิมภาระกับเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรที่ 3 ที่มีบุคลากรอย่างจ ากัดจะต้องตรวจสอบและจัดเก็บ 
มูลฝอยที่ตกค้างในพ้ืนที่ในแต่ละวัน และที่ส าคัญมูลฝอยดังกล่าวยังท าลายทัศนียภาพที่งดงามของ
โบราณสถานในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์นี้ด้วย  
 

 
 

ภาพที่ 4.3 ภาพมูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่โบราณสถาน8 
 
เพ่ือเป็นการควบคุมปริมาณมูลฝอยที่จะมีภายในเขตพ้ืนที่โบราณสถาน จึงจ าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการทางกฎหมายในการห้ามน ามูลฝอยเข้ามาในโบราณสถานส าคัญ โดยอาจ
ก าหนดเป็นการห้ามนักท่องเที่ยวน าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาด้านในเขตพ้ืนที่โบราณสถาน รวมทั้ง
ห้ามทิ้งขยะในบริเวณพ้ืนที่ด้านในของโบราณสถานส าคัญ ซึ่งก็จะสามารถแก้ปัญหามูลฝอยภายใน
พ้ืนที่โบราณสถานส าคัญได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการควบคุมปริมาณมูลฝอยและลดการตกค้างของ 
มูลฝอย  

                                           
8ภาพมูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่โบราณสถาน, สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559, จาก 

http://archrsuthesis5103115.blogspot.com/p/pre-thesis-executive-summary.html   

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihvpS71ITOAhXFNY8KHcJDBP4QjRwIBw&url=http://archrsuthesis5103115.blogspot.com/p/pre-thesis-executive-summary.html&psig=AFQjCNEOuu_DYtt5wkvwEhYoDG28wcB6Tg&ust=1469193832352943
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ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535) และข้อก าหนดใน
ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528 รวมทั้งกฎกระทรวงที่ออกตามความ
ในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 พบว่า บทบัญญัติและข้อก าหนดเช่นว่านั้นมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นไปยังการก าหนดให้ผู้เข้า
เยี่ยมชมโบราณสถานจะต้องประพฤติปฏิบัติในการรักษาความสะอาดตามที่หน่วยงานของรัฐที่มี
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโบราณสถานก าหนด แต่ก็มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎกระทรวงในการควบคุม  
มิให้นักท่องเที่ยวน าอาหารและเครื่องดื่มหรือมูลฝอยบางประเภทเข้ามาด้านในเขตพ้ืนที่โบราณสถาน 
รวมทั้งห้ามทิ้งขยะในบริเวณพ้ืนที่ด้านในของโบราณสถานส าคัญ นอกจากพ้ืนที่ที่จัดไว้ให้ ซึ่งหากมี
ผู้ฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 34 หากมีการก าหนดข้อห้ามไว้ในกฎกระทรวงก็จะสามารถช่วยลด
ปัญหามูลฝอยที่ถูกทิ้งและตกค้างอยู่ภายในเขตโบราณสถานได้ 

 
4.4.2 ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการลดปริมาณมูลฝอยโดยการควบคุม

ร้านค้า 
จากการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายในการลดปริมาณมูลฝอยในพ้ืนที่

อุทยานประวัติศาสตร์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดระเบียบร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าให้
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมโบราณสถาน จะเห็นได้จากปริมาณร้านค้าที่เพ่ิมขึ้นมากในแหล่งท่องเที่ยว
ตามจ านวนนักท่องเที่ยวในแต่ละปีที่มาเที่ยวชมโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์นี้ จากที่มี
ข่าวความไม่เป็นระเบียบของร้านค้า เป็นประเด็นส าคัญในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นมรดกโลกของพ้ืนที่
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพราะการที่นักท่องเที่ยวซึ่งมาเที่ยวชมความสวยงามของ
โบราณสถานที่เก่าแก่และมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ มาไหว้พระ ชมทัศนียภาพและรับประทาน
อาหาร เป็นต้น เมื่อแหล่งท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมาก ก็เกิดอาชีพของผู้ค้าหรือร้านค้าที่น าสินค้า
ประเภทอาหาร ของฝาก และของที่ระลึกมาจ าหน่ายให้นักท่องเที่ยวอันเป็นการสร้างรายได้ทางหนึ่ง 
ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าต่างๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตโบราณสถานเป็นจ านวน
มาก ร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้า มีส่วนในการท าให้เกิดมูลฝอยในปริมาณมากบริเวณเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์นี้ เช่น ร้านค้าท่ีขายอาหาร มีการท าอาหารใส่กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือบางครั้งมีการ
ทิ้งขยะที่เป็นพวกขยะสดที่เหลือจากการน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือของฝากที่ท าจาก
พลาสติกหรือโลหะ เป็นต้น ส่งผลให้มีมูลฝอยในปริมาณมากและท าให้ความสวยงามของทัศนียภาพใน
บริเวณดังกล่าวเสียไป  
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ภาพที่ 4.4 ภาพร้านค้าภายในเขตโบราณสถาน 9 
 

จากการศึกษาพบว่า แม้พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535) มาตรา 13 จะเป็นบทบัญญัติที่ให้
อ านาจในการออกกฎกระทรวงเพ่ือการรักษาความสะอาดก็ตาม แต่การออกกฎกระทรวงตาม
บทบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นไปยังการก าหนดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติในการรักษาความสะอาดตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด มิได้มีมาตรการที่ควบคุมไป
ถึงผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าในบริเวณเขตอุทยานประวัติศาสตร์ในการบังคับให้มี
หน้าที่ในการรักษาความสะอาดตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งกรมศิลปากรผู้ท าหน้าที่ดูแลความสะอาด
เรียบร้อยของพ้ืนที่โบราณสถาน หากอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกล่ าวออกกฎกระทรวงในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าในบริเวณพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์
ต้องปฏิบัติในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานตามที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดและบทลงโทษทางกฎหมายในกรณีฝ่าฝืน เช่นเดียวกับที่มีกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ก าหนดให้นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยในพ้ืนที่
อุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด หรือกรมศิลปากรอาจก าหนด
เงื่อนไขในการให้เช่าร้านค้าโดยท าในลักษณะของสัญญาเช่าที่ก าหนดเงื่อนไขให้ร้านค้าปฏิบัติ ก็จะ
ช่วยลดปริมาณการเกิดมูลฝอยในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ได้อีกทางหนึ่ง  

                                           
9 ภาพร้านค้าภายในเขตโบราณสถาน, สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559, จาก 

http://www.mcot.net/site/content?id=53f2d342be04700a4a8b4570   
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นอกจากนี้ผู้ประกอบการร้านค้าควรที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถานให้สวยงามอยู่เสมอด้วยส านึกที่หวงแหนถึงการเป็นสถานที่มีความงดงามเก่าแก่แสดงให้
เห็นศิลปะวัฒนะธรรมของประเทศ ในขณะเดียวกันหากร้านค้าช่วยกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม
เสมอ ก็จะท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่ดังกล่าวอยู่เสมอท าให้ร้านค้ามีรายได้
จากการจ าหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยวได้ระยะยาว เช่นนี้แล้วร้านค้าจึงควรมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน
รักษาความสะอาดเรียบร้อยในพ้ืนที่โบราณสถาน การทิ้งมูลฝอยที่มาจากการผลิตหรือจ าหน่ายสินค้า
ให้แก่นักท่องเที่ยว ควรมีการช่วยคัดแยกประเภทของมูลฝอยโดยแยกถุงก่อนที่จะน ามูลฝอยไปทิ้งยัง
ถังที่จัดแยกประเภทให้ถูกต้อง นอกจากนี้ควรมีส่วนร่วมในการร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้ค าแนะน าแก่
นักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรและสร้างสรรค์ในการเข้าไปเที่ยวยังโบราณสถานในเชิงอนุรักษ์ และหากมี
นักท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบในการห้ามน าอาหาร เครื่องดื่ม หรือทิ้ งขยะบริเวณด้านใน
โบราณสถานควรมีการเตือนหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ หากร้านค้าในบริเวณโบราณสถานมีส่วนร่วม
ในการช่วยดูแลสถานที่ รักษาความสะอาดและรู้จักหน้าที่ในการทิ้งและคัดแยกมูลฝอยให้ถูกวิธีแล้วจะ
ช่วยท าให้การจัดการมูลฝอยในบริเวณพ้ืนที่โบราณสถานมีประสิทธิภาพและรักษาทัศนียภาพของ
สถานที่ท่องเที่ยวให้งดงามต่อไป 

 
4.4.3 ปัญหาการขาดมาตรการเสริมในการจัดการมูลฝอยที่มีลักษณะเฉพาะในพื้นที่

โบราณสถานเขตอุทยานประวัติศาสตร์ 
เนื่องด้วยในพ้ืนที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพ้ืนที่ที่มีโบราณสถาน

เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ เช่น เจดีย์ ปรางค์ และปราสาท อันมีความเป็นพิเศษของสถาปัตยกรรม  
อันเก่าแก่นี้ซึ่งไม่สามารถพบเห็นได้ในที่ อ่ืน ๆ ทั้งเป็นนครประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ ไม่ว่า  
ด้านกายภาพ ด้านประวัติศาสตร์ หรือด้านอารยธรรม จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ท าให้ยิ่ง
มีความส าคัญทางวัฒนธรรมในระดับชาติ ประกอบกับโบราณสถานในพ้ืนที่เกาะเมือง เป็นโบราณวัตถุ
ที่มีอายุหลาย ร้อยปี ย่อมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา การเข้าไปจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ดังกล่าวจึงเป็น
เรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะการใช้รถเก็บขนที่มีขนาดใหญ่อาจท าให้
โบราณวัตถุได้รับความกระทบกระเทือนได้ จึงควรมีการก าหนดมาตรการหรือความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการด าเนินงานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ เพ่ือไม่ให้
เกิดความเสียหายต่อสถาปัตยกรรมหรือพ้ืนที่โบราณสถานอันเก่าแก่ นอกจากนี้ปัญหาการจัดเก็บ  
มูลฝอยไม่ทันการณ์ กล่าวคือ รถเก็บขนมาเก็บขนมูลฝอยออกไปจากพ้ืนที่โบราณสถานเนิ่นช้า ท าให้มี 
มูลฝอยกองบนพ้ืน หากมีการกองหรือทิ้งไว้นานก็อาจเป็นการท าลายทัศนียภาพของพ้ืนที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์ท าให้ไม่น่าดูชม หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของ
ความเป็นมรดกโลกและประเทศไทยได้ 
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ภาพที่ 4.5  ภาพการทิ้งมูลฝอยบริเวณเขตโบราณสถาน10 

  

                                           
10มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, “รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

และศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2558,” สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559, 
จาก http://asi.aru.ac.th/?p=2717.  

http://asi.aru.ac.th/?p=2717
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWvYD0i4LOAhXCpo8KHeFyCBsQjRwIBw&url=http://asi.aru.ac.th/?p=2717&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNE3QHY18DlC5gK6rkgBJiJwPWN_Dw&ust=1469105791989323
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWvYD0i4LOAhXCpo8KHeFyCBsQjRwIBw&url=http://es.badgood.info/reviews/content/gorod_zaporoje_porajaet_neubrannyimi_gryaznyimi&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNE3QHY18DlC5gK6rkgBJiJwPWN_Dw&ust=1469105791989323
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จากการศึกษาพบว่า แม้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18, 
19 และมาตรา 20 ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 56 จะบัญญัติให้การเก็บ ขน
หรือก าจัดมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น อันเป็นการ
ให้อ านาจเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในท้องถิ่นตน 
ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่เกาะเมือง ทั้งกฎหมายดังกล่าวยังบัญญัติให้อ านาจเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
สามารถตราเทศบัญญัติเพ่ือบังคับใช้ในท้องถิ่นของตนได้ด้วย เมื่อพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2540 ยังขาดระเบียบปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมที่จะท าให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติงานจะสามารถน าไปปรับใช้ได้ เป็นผลให้การด าเนินงานใน
เรื่องดังกล่าวขาดประสิทธิภาพ ซึ่งจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรที่ 3 ได้ความว่า  
ในการจัดเก็บมูลฝอยบริเวณโบราณสถานในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรที่ 
3 เป็นผู้จัดเก็บมูลฝอยทั้งที่เป็นขยะที่นักท่องเที่ยวที่เข้าชมโบราณสถานทิ้งไว้หรือในส่วนที่ร้านค้าทิ้งไว้ 
รวมทั้งตัดแต่งและจัดเก็บกิ่งไม้หรือต้นไม้อันเป็นการตกแต่งภูมิทัศน์ของพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ให้
เป็นระเบียบสวยงาม เศษกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ตัดแต่งก็อยู่ในนิยามความหมายของมูลฝอย เนื่องจาก 
กรมศิลปากรต้องใช้บุคลากรและงบประมาณในการด าเนินการเอง การจัดเก็บมูลฝอยจะมีการจัดเก็บ
ในทุก 2 วัน ซึ่งกรมศิลปากรต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าจัดเก็บในพ้ืนที่โบราณสถานเก่าแก่  
บางพ้ืนที่เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมิให้มีความช ารุดแตกหักเสียหายของโบราณสถานจึง
จ าเป็นต้องใช้รถหกล้อขนาดเล็กในการเข้าจัดเก็บและเน้นย้ ากับบุคลากรถึงขั้นตอนในการเข้าไป
ด าเนินการในสถานที่ เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้หรือการน ามูลฝอยประเภทต้นไม้หรือกิ่งไม้ออกจาก
สถานที่โบราณสถานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง มีขั้นตอนของการด าเนินการอย่างรอบคอบ
ป้องมิให้เกิดการกระทบกระเทือนหรือเฉี่ยวชนหลังคาหรือผนังของพ้ืนที่โบราณสถาน นอกจากนี้  
ในการน ามูลฝอยไปทิ้งยังสถานที่ก าจัดมูลฝอยพบว่า มีปัญหาและข้อจ ากัดในเรื่องที่ว่ารถของ 
กรมศิลปากรไม่สามารถน ามูลฝอยไปทิ้งยังบ่อก าจัดขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้เพราะ
สถานที่ก าจัดขยะดังกล่าวจะอนุญาตให้เฉพาะรถเก็บขนขยะของเทศบาลเท่านั้นที่จะน าขยะเข้าไปยัง
สถานที่ที่เป็นบ่อขยะของทางเทศบาลดังกล่าวได้ นอกจากนี้มูลฝอยประเภทต้นไม้และกิ่งไม้ก็ไม่ได้ รับ
อนุญาตให้ทิ้งในบ่อก าจัดขยะเช่นกัน ท าให้ทางกรมศิลปากรที่ 3 ท าการจัดเก็บมูลฝอยในพ้ืนที่
โบราณสถานต้องหาสถานที่ก าจัดขยะเองซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง อีกทั้ง  
กรมศิลปากรต้องใช้งบประมาณของหน่วยงานในการจัดการมูลฝอยในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ด้วย 
หากให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเข้าจัดเก็บมูลฝอยในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ด้วย ก็ยังมี
ข้อจ ากัดอีกหลายประการคือ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีรถเก็บขนมูลฝอยเพียง 10 คัน เป็น  
รถแบบอัดท้ายมีความจุ 12 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่ หากเข้าไปจัดเก็บมูลฝอยในพ้ืนที่
โบราณสถานอาจมีผลกระทบท าให้พ้ืนที่หรือตัวโบราณสถานในที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายหรือ  
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ไม่สะดวกในการเข้าไปจัดเก็บมูลฝอยในสถานที่ที่มีพ้ืนที่จ ากัด หรือเรื่องของระยะเวลาที่จะท าการเก็บ
ขนมูลฝอย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะมีการเก็บขนมูลฝอยเป็น 2 รอบ โดยรอบเช้า ตั้ งแต่
เวลา 04.00 น. จนแล้วเสร็จ และรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00 ถึง 22.00 น. จะเห็นได้ว่า ในช่วงเวลา
ดังกล่าวอาจจะมีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ซึ่งท าให้ไม่สะดวกในการจัดเก็บ
และท าให้ทัศนียภาพในการเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์เสียไปอีกด้วย หรือใน เรื่องของการวาง
ก าหนดจุดภาชนะรองรับมูลฝอยภายในพ้ืนที่โบราณสถานหรือโดยรอบ ควรก าหนดจุดวางไว้ใน
ต าแหน่งที่ไม่บดบังทัศนียภาพของพ้ืนที่นั้น หรือมีการทาสีภาชนะรองรับท าให้ภาชนะรองรับมูลฝอย
กลมกลืนหรือมีความสวยงามเมื่อมีการวางไว้ในต าแหน่งที่เป็นพ้ืนที่โบราณสถาน การก าหนด
ระยะห่างจากการน ารถเข้าไปจัดเก็บมูลฝอยภายในพ้ืนที่โบราณสถานควรให้รถอยู่ห่างจากพ้ืนที่
โบราณสถานในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือท าให้เกิดความช ารุดเสียหายของโบราณสถานได้ 
อีกทั้งบุคลากรที่เข้ามาจัดเก็บหรือท าหน้าที่ขนย้ายก็ควรเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
การต้องด าเนินการอย่างระมัดระวัง มีความช านาญการและความสามารถในการด าเนินการเก็บ
รวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยเพ่ือเป็นการระมัดระวัง มีความละเอียดอ่อนในการด าเนินการเพ่ือไม่ให้
เกิดความเสียหายต่อโบราณสถาน  

 
4.5 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

จากการศึกษาพบว่า แม้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะมีกฎหมายที่ใช้บังคับหลาย
ฉบับที่สามารถบังคับโทษผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการลักลอบทิ้งมูลฝอย เช่น พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก็ได้มีการน ามาตรการทางอาญามาใช้ซึ่งบัญญัติไว้ในอยู่หมวด 15 เรื่องบท
ก าหนดโทษตั้งแต่มาตรา 68 ถึงมาตรา 85 โดยมาตราที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยก็จะมีมาตรา 
71 และมาตรา 73 ซึ่งทั้ง 2 มาตรา ดังกล่าวมีโทษ 2 สถาน คือ โทษจ าคุกและโทษปรับ11 นอกจากนี้
ยังมีพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ที่ได้
มีการน าเอามาตรการทางอาญามาใช้ โดยบัญญัติไว้ในหมวด 6 เรื่องบทก าหนดโทษ โดยมีมาตราที่
เกี่ยวข้องคือ มาตรา 54 และ มาตรา 57 ซึ่งทั้ง 2 มาตราดังกล่าว ได้ก าหนดโทษไว้สถานเดียว คือ 
โทษปรับ แต่สาเหตุหนึ่งที่ท าให้การบังคับโทษในเรื่องของการจัดการมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ ก็เกิด
จากเจ้าหน้าที่ไม่เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมายท าให้เป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถท าให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย เพราะกฎหมายได้บัญญัติข้อห้ามในการทิ้งมูลฝอยในพ้ืนที่ ไว้แล้ว  
เป็นมาตรการที่ช่วยยับยั้งสภาพปัญหามูลฝอยถูกทิ้งอย่างไม่เป็นระเบียบในที่ชุมชน  หรือบริเวณ

                                           
11 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวดที่ 15 เรื่อง บทก าหนดโทษ 
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สถานที่ท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมที่ เป็นแหล่งประวัติศาสตร์  ซึ่ งในทางปฏิบัติ เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยายังมิได้มีการลงโทษผู้ที่ท าผิดหรือมิได้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติของเทศบาล  
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นมีบทลงโทษอยู่แล้ว แต่ไม่น ามาปฏิบัติใช้บังคับจริงเพ่ือให้เห็ นผล การที่
เจ้าหน้าที่ละเลยไม่บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพนี้เอง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้มีปัญหาการทิ้ง  
มูลฝอยในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจ านวนมากซึ่งส่งผลให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้างใน
พ้ืนที่ซึ่งเป็นการท าลายสภาพแวดล้อมโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและการลงโทษผู้กระท าความผิด 

จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยได้ความว่า ในพ้ืนที่
เกาะเมืองเคยมีกรณีที่มีผู้ลักลอบน ามูลฝอยมาทิ้ง โดยมีลักษณะเทกองพื้นและโดยมากจะแอบลักลอบ
น ามาทิ้งในเวลากลางคืน ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านมลภาวะท าให้สกปรกเลอะเทอะ 
ยากต่อการจัดเก็บ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ผ่านไป เป็นที่ก่อตัวของเชื้อโรค ก่อความร าคาญให้กับบ้าน
ใกล้เรือนเคียง และเป็นการท าลายทัศนียภาพที่ดีงามอีกด้วย ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยายังไม่เคยมีการจับกุมผู้กระท าความผิดและบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริงจัง 
นอกจากนี้กรณีที่มีผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการทิ้งมูลฝอย การลงโทษผู้กระท าความผิดยังมีข้อจ ากัด
ในเรื่องอัตราค่าปรับที่ต่ า ท าให้การปราบปรามผู้กระท าความผิดโดยการฝ่าฝืนกฎหมายที่ห้ามทิ้ง  
มูลฝอยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและท าให้มีการลักลอบกระท าความผิดต่อไป การลงโทษปรับ
เพียงเล็กน้อยท าให้ไม่สามารถยับยั้งการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย หรือท าให้เกิดการเกรงกลัวในการ
กระท าความผิด การใช้มาตรการลงโทษทางอาญาในการแก้ปัญหาการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่  
เกาะเมืองจึงไม่สามารถปราบปรามผู้กระท าความผิดได้ หรือแม้การควบคุมดูแลการกระท าความผิด
เกี่ยวกับการลักลอบทิ้งมูลฝอยในสถานที่ท่องเที่ยวก็ประสบปัญหาว่ามีเจ้าหน้าที่จ านวนจ ากัด  
เมื่อเทียบกับปริมาณของนักท่องเที่ยวท าให้การสอดส่องดูแลไม่ทั่วถึง  รวมถึงการหย่อนการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับคนในชุมชน ประกอบกับประชาชนยัง
ขาดความเข้าใจจึงไม่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายเท่าใดนัก เพราะมองว่าการจัดการ
มูลฝอยเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐ ดังนั้นเพ่ือให้การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายโดยการห้ามทิ้ง 
มูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากเจ้าหน้าที่จะต้องเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายแล้ว เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะต้องให้ความรู้และความเข้าใจแก่
ประชาชน นักท่องเที่ยวให้เข้าใจถึงการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ผลกระทบจากการทิ้งมูลฝอย และ
บทลงโทษทางกฎหมายในกรณีฝ่าฝืน เพ่ือให้ผู้ที่จะกระท าผิดเกิดความเกรงกลัว และเพ่ือแก้ปัญหา
กรณีเจ้าหน้าที่มีจ านวนจ ากัดและสอดส่องดูแลไม่ทั่วถึง ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ใน
การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าความผิดได้ กล่าวคือ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ .ศ. 2535 มีบทบัญญัติมาตรา 51 ก าหนดว่า ในกรณีที่มี
ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนผู้พบเห็นอาจแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการกระท าความผิด
ดังกล่าวเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็จะสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพได้อีกทางหนึ่ง  และนอกจากนี้กรมศิลปากรซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ดูแลพ้ืนที่โบราณสถาน จึงควรประสานความร่วมมือกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยโดยตรงในเขตพ้ืนที่เกาะเมืองเพ่ือขอรับโอน
ภารกิจการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาที่เกี่ยวกับการทิ้งมูลฝอยใน
พ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ ก็จะท าให้มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ช่วยสอดส่องดูแลและบังคับใช้
กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผู้เขียนเห็นว่า จากการศึกษาพบว่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 60 
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 ก าหนดให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งถือเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นซึ่งก็คือ เทศบัญญัติเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาได้ เมื่อพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าจัด  
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2540 ข้อ 19 ได้ก าหนดให้ผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัติ 
ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และมาตรา 73 ที่ได้
บัญญัติถึงโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนเทศบัญญัติเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งออกตามความในมาตรา 
20 (5) ไว้แล้ว จึงควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจัง ซึ่งหาก
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องน ามาตรการทางอาญามาลงโทษผู้ที่กระท าความผิด โดยใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ให้มีสภาพบังคับที่เป็นรูปธรรมเพ่ือใช้ในการก ากับควบคุม และดูแลเรื่องปัญหามูลฝอยอย่างแท้จริง 
จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ซึ่งอย่างน้อยก็ช่วยในการควบคุม ก ากับ ดูแล มิให้
ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับจะเป็นการช่วยให้การจัดการมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในส่วนของการทับซ้อนเกี่ยวกับพ้ืนที่ทางปกครองในพ้ืนที่เกาะเมือง ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้
แล้วในบทก่อน ๆ ว่า ท าให้เกิดหน่วยงานที่ท าหน้าที่ 2 หน่วยงาน ที่แตกต่างกันทางวัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย กล่าวคือ กรมศิลปากร ซึ่งมีหน้าที่ดูแลโบราณสถาน ซึ่งหมายถึงตัวโบราณสถานมิให้เกิด
ความเสียหาย และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหน้าที่ดูแลจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่
เกาะเมือง ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่โบราณสถานด้วย แต่ด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยากลับไม่เข้าไปด าเนินการจัดการมูลฝอย ไม่ว่า
จะเป็นการเก็บ ขนและก าจัดมูลฝอยในเขตโบราณสถาน แต่กลับให้พนักงานเจ้าหน้าที่โบราณสถาน
เป็นผู้ด าเนินการเอง ทั้ง ๆ ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลฯ จึงจ าเป็นที่จะต้อง
สร้างความเข้าใจทางกฎหมายของทั้งสองหน่วยงาน และบูรณาการความร่วมมือกันทางกฎหมายให้



99 

 

เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการมูลฝอยร่วมกัน อันจะท าให้พ้ืนที่เกาะเมืองทั้ งภายในและภายนอก
เขตโบราณสถานเกิดทัศนียภาพที่งดงามดังเช่นอดีตที่ผ่านมา  
 
4.6 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย 
 

จากการศึกษามาตรมาตรการทางกฎหมายในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวกับ
การจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองนั้น แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแทบทุกฉบับจะ
ก าหนดให้สิทธิชนชาวไทยได้รับการคุ้มครองซึ่งรวมถึงสิทธิในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งเป็นกฎหมายที่
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดการบริการสาธารณะในด้านต่างๆ แก่ประชาชน โดยมี
บทบัญญัติให้การด าเนินงานของเทศบาลนั้นจะต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่จากการ
ลงพ้ืนที่ได้ความว่าในทางปฏิบัติการจัดการมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
ประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยายังขาดการมีส่วนร่วม กล่าวคือ ต่างคนต่างอยู่ มิได้
คอยระวัง ป้องกัน หรือดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยกัน ในการจัดการมูลฝอยนี้เทศบาลนครพระนคร 
ศรีอยุธยาไม่อาจที่จะด าเนินการให้ส าเร็จตามมาตรการที่วางไว้ได้แต่ฝ่ายเดียว  จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในท้องถิ่นช่วยกันขับเคลื่อน อีกทั้งการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมยัง
เป็นการลดการเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยากับประชาชนในพ้ืนที่
อีกด้วย ดังนั้น เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยของประชาชนในพ้ืนที่
เกาะเมือง จึงควรด าเนินการออกประกาศ หรือระเบียบที่เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการมูลฝอย เพ่ือก าหนดแนวทางความชัดเจนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและ
แผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  มีส่วนร่วมในการพิจารณาเลือก
พ้ืนที่ก าจัดมูลฝอย มีส่วนร่วมในการพิจารณาเลือกวิธีการก าจัดมูลฝอย มีส่วนร่วมที่จะรับทราบข้อมูล
ปริมาณมูลฝอย สภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง ตลอดจนมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ รักษา สิ่งแวดล้อมจากผลกระทบที่
เกิดหรืออาจจะเกิดขึ้นจากปัญหามูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง เพ่ือให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
พิจารณาหาแนวทางด าเนินการร่วมกัน 

จากการศึกษาไม่พบว่ามีบทบัญญัติใดของกฎหมายที่ส่งเสริมหรือก าหนดให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือนักท่องเที่ยว หรือหน่วยงานราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ 
เกาะเมืองอย่างบูรณาการหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
กล่าวคือ บทบัญญัติของกฎหมายที่พบนั้นล้วนแล้วแต่มอบอ านาจให้หน่วยงานภาครัฐแต่เพียง 
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ฝ่ายเดียว ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นไม่ได้รู้สึกถึงความจ าเป็นที่จะต้อง ลดจ านวนขยะ คัดแยกขยะ
หรือท าให้เกิดการก าจัดภายในครัวเรือนหรือภายในสถานที่ต่างๆ ภายในพ้ืนเกาะเมือง  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบริเวณที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีการทิ้งมูลฝอยอย่างไม่เป็นสัดส่วนหรือเป็นที่
เป็นทาง ปัญหาการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองเป็นปัญหาที่ควรให้ความส าคัญในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการการจัดการ เมื่อพิจารณามาตรการทางกฎหมายที่ใช้
ในการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาพบว่า พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ที่ให้อ านาจหน้าที่แก่ราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งก็คือเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาในการ 
เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ไม่ได้ก าหนดในเรื่องกระบวนการที่ประชาชนและชุมชน
จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของตนไว้ 

ในการด าเนินกิจการจัดการมูลฝอย อาจเป็นกิจการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิทธิและเสรีภาพของประชากรในพ้ืนที่ในบางครั้ง
อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นั้นจนท าให้ไม่สามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างเป็นปกติสุข เช่นได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของสถานที่ทิ้งมูลฝอยที่อยู่ใกล้แหล่งที่อยู่
อาศัยสร้างความเดือดร้อนร าคาญเป็นอย่างมาก หรือสถานที่จัดให้ฝังกลบมูลฝอยอยู่ใกล้กับแหล่งน้ า
สาธารณะท าให้น้ าบาดาลบริเวณใกล้เคียงมีกลิ่นเหม็นหรือคุณภาพไม่ดี หรือกรณีที่ไม่มีการฝังกลบ
อย่างถูกวิธีท าให้มีสัตว์หรือแมลงซึ่งเป็นพาหะในการน าโรคอยู่ในบริเวณแหล่งนั้นก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขลักษณะของประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณนั้น เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เป็นการกระทบสิทธิของ
ประชาชนในการที่จะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติคุ้มครองสิทธิดังกล่าวไว้ 
เช่นนี้ท าให้เวลาที่จะมีการเลือกใช้สถานที่ในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจึงมักจะประสบปัญหา
การคัดค้านและต่อต้านจากประชาชนในชุมชนนั้น ดังนั้นก่อนเริ่มด าเนินกิจการหน่วยงานของรัฐ
โดยเฉพาะองค์กรส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนจึงควรมีหน้าที่ต้องเผยแพร่ข้อมูล
และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่ก่อน รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
โครงการของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนค านึงถึงความเดือดร้อนและ 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย ซึ่งควรมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและ
รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการนั้นเพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณา
ว่าสมควรด าเนินกิจการในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่นั้นมากน้อยเพียงใด รวมทั้งก าหนดแนวทางที่
เหมาะสมในการป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนในพ้ืนที่หรือเยียวยา
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือที่ภาครัฐจะได้ด าเนินการไปในทางที่ดีที่สุด  
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

 
พ้ืนที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งมรดกโลกที่ส าคัญแห่งหนึ่ง ประกอบ

ไปด้วยโบราณสถานต่าง ๆ วัด เจดีย์ ปรางค์ ด้วยความเป็นมรดกโลกจึงเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวชมเป็นจ านวนมาก อีกทั้งโบราณสถานต่าง ๆ สะท้อนให้
เห็นถึงประวัติศาสตร์ เป็นพ้ืนที่ที่น่าศึกษา ทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม เมื่อมี
ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเป็นจ านวนมากท าให้ปริมาณมูลฝอยเพ่ิมขึ้นตามจ านวน
ประชากรที่เข้ามา  จากการศึกษานโยบาย แนวคิด และมาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอย
ในพ้ืนที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ พบว่า แหล่งก าเนิดมูลฝอยในพ้ืนที่
เกาะเมืองเกิดจากชุมชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ เกาะเมือง  นักท่องเที่ยว รวมตลอดถึงร้านค้าและ
ผู้ประกอบการในเขตโบราณสถาน ซึ่งนับวันจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่การจัดการมูลฝอยใน
พ้ืนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในปริมาณที่มากตามมา เนื่องจากการ
จัดการปัญหามูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท าให้เกิดความสกปรกส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และ
เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากพาหะน าโรค ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โดยรวม ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการจัดการมูลฝอยที่ไม่มีมาตรการหรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพตาม
แนวทางการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรและยั่งยืน ประกอบกับหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการ
จัดการมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายยังมีไม่ครอบคลุมเพียงพอ  
จากการศึกษาผู้เขียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ท าให้การจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหามูลฝอยได้ ดังนี้ 

1. ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ  
รัฐได้เล็งเห็นถึงปัญหามูลฝอยว่าเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติ จึงวางกรอบนโยบาย

ก าหนดให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาจากเทศ
บัญญัติเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นกฎหมายที่ท้องถิ่นใช้บังคับ ก็ไม่ปรากฏว่าเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาได้น านโยบายการจัดการมูลฝอยหรือแนวทางในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ 
เกาะเมืองตาม Road Map ที่รัฐวางไว้มาปรับใช้ให้เกิดผลอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้
การจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองขาดแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาก็ไม่ได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 
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ดังกล่าว ก าหนดให้มีมาตรการในการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ขั้นตอนของการเก็บ รวบรวม คัดแยก  
ขนถ่ายและการก าจัดมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด 

2. ปัญหาเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทก่อน ๆ ว่า พ้ืนที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกเกือบเต็มพ้ืนที่ ท าให้เกิดหน่วยงานที่รับผิดชอบขึ้นหลายหน่วยงานที่มี
หน้าที่ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ รวมถึง
โบราณสถาน ก็คือ กรมศิลปากร กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองทั้งหมด 
ก็คือ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยทั้งสองหน่วยงานนี้อาศัยกฎหมายในการท าหน้าที่ท่ีแตกต่าง
กัน ในส่วนของการดูแลรักษาความสะอาดภายในเขตโบราณสถาน กรมศิลปากร อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แต่ใน
ส่วนของการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงเกิดเป็นปัญหาในเรื่องของการทับซ้อนกันของพ้ืนที่ที่มี
การก าหนดอ านาจให้หน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่เดียวกันในลักษณะหน้าที่ที่ต่างกัน 
กฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวยังคงมีสภาพบังคับใช้อยู่ แต่ในทางปฏิบัติได้มีการจัดแบ่งพ้ืนที่จัดการ  
มูลฝอยในพ้ืนที่โบราณสถานเขตอุทยานประวัติศาสตร์ให้ทางส านักศิลปากรที่ 3 เป็นผู้จัดการมูลฝอย
โดยไม่มีกฎหมายให้อ านาจ อันเป็นการเพิ่มภารกิจให้กับส านักศิลปากรที่ 3 อีกทั้งยังมีอุปสรรคในการ
น ามูลฝอยที่จัดเก็บได้จากพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ไปก าจัดซึ่งไม่สามารถน าไปทิ้งรวมยังบ่อก าจัด
ขยะที่ทางเทศบาลจัดไว้ได้ การที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาไม่กระท าการตามหน้าที่ที่กฎหมาย
ให้อ านาจอาจก่อให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อโบราณสถานต่างๆ อันเป็นแหล่งมรดกโลก 
ซึ่งปัญหาที่พบประการหนึ่งคือท าให้เสียทัศนียภาพได้ จึงควรที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางแก้ไขหรือ
จัดให้มีการบูรณาการระหว่างเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและส านักศิลปากรที่ 3 ในการร่วมกัน
จัดการมูลฝอยในพื้นท่ีดังกล่าวเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่พ้ืนที่เกาะเมืองต่อไป  

3. ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอยในพื้นที่เกาะเมือง  
เนื่องด้วยในพ้ืนที่เกาะเมือง มีประชากรพักอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากหลายชุมชน  

ทั้งยังมีโบราณสถานหลายแห่ง อันเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามา เมื่อ
ประชากรเพ่ิมมากขึ้น สิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจ าวันคือการอุปโภคบริโภค และสิ่งที่ตามมาคือ
ปริมาณมูลฝอยที่เพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย ในพ้ืนที่เกาะเมือง (ภายนอกเขตโบราณสถาน) จึงเกิดปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ในขณะที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการมูลฝอยในท้องถิ่นกลับไม่มีมาตรการหรือวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมที่จะสามารถท าให้ปริมาณมูลฝอยลดลงหรือหมดไปได้  
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการลดมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด การคัดแยกมูลฝอย การน าผลิตภัณฑ์
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หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการเก็บ ขนและก าจัดมูลฝอยที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบน าไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง โดยมีกฎหมายรองรับ โดยเฉพาะมาตรการในการคัด
แยกมูลฝอย ถือเป็นหลักการส าคัญที่ควรน ามาปรับใช้เพ่ือช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องน าไปก าจัดให้
เหลือน้อยที่สุด และจะน าไปสู่กระบวนการจัดการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพได้เร็วมากยิ่งขึ้น  
เพราะการคัดแยกมูลฝอยเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมจัดแบ่งหรือแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท
ต่างๆ เพ่ือน ามูลฝอยที่ยังสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ า หรือแปรรูปประโยชน์จากมูลฝอย แต่จาก
การศึกษาเทศบัญญัติเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายของท้องถิ่นก็ยังไม่มีการก าหนดมาตรการในการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทาง
ไว้ จึงนับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งไม่มี
มาตรการในการปลูกจิตส านึกให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวทิ้งมูลฝอยโดยมีการ  
คัดแยกก่อน และให้ตระหนักว่าทุกคนควรช่วยกันคัดแยกมูลฝอย อันเกิดจากการขาดความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคัญของการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทาง ประกอบกับเทศบาลพระนครศรีอยุธยาไม่ได้  
มีการจัดวางภาชนะรองรับมูลฝอยตามประเภทมูลฝอย หรือจ่ายถุงส าหรับใส่มูลฝอยที่สามารถแยก  
มูลฝอยแต่ละประเภทออกจากกันได้ ซึ่งมูลฝอยบางประเภท เช่น แก้ว กระดาษโลหะ พลาสติก 
อลูมิเนียม เป็นต้น อาจน ากลับมาใช้ซ้ า หรือน ากลับมาใช้ใหม่ หรือท าการแปรูปมูลฝอยเหล่านั้นให้  
มีมูลค่าขึ้น และนอกจากนี้ในการคัดแยกมูลฝอยที่ขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บรวบรวม และขนถ่าย  
มูลฝอย มีการขนมูลฝอยแบบรวมๆ จากจุดเก็บมูลฝอยไปยังสถานที่ก าจัดโดยไม่มีการคัดแยกมูลฝอย
แต่ละประเภทออกจากกันแต่อย่างใด ท าให้มีมูลฝอยบางประเภทที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน
ถูกก าจัดไปด้วย ทั้งเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยายังขาดการรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชน 
ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการน าผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากขยะกลับมา
ใช้ซ้ า หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือแปรรูป ว่าสามารถช่วยลดปัญหาการเกิดมูลฝอยที่ต้องน าไปก าจัด
ให้เหลือน้อยที่สุดและจะน าไปสู่กระบวนการจัดการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4. ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอยในพื้นที่โบราณสถาน
เกี่ยวกับการควบคุมปริมาณมูลฝอย  

การที่มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวชมโบราณสถานในเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์ จึงน ามาซึ่งปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากการอุปโภคและบริโภคของนักท่องเที่ยวและ
ผู้ประกอบการร้านค้าในเขตโบราณสถานที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น มูลฝอยที่นักท่องเที่ยวน าเข้ามาใน
พ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ขณะมาเที่ยวชมโบราณเป็นพวกภาชนะใส่อาหารจ าพวกถุงพลาสติก กล่อง
โฟม กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม ขวดแก้ว และขวดพลาสติก ซึ่งล้วนเป็นมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ยาก 
นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ไม่มีความรับผิดชอบลักลอบทิ้งมูลฝอยอย่างไม่เป็นระเบียบโดย
ทิ้งนอกภาชนะรองรับหรือพ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ เป็นการท าลายทัศนียภาพที่งดงามของโบราณสถาน 
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จึงควรที่จะมีมาตรการควบคุมมูลฝอยที่จะน าเข้ามาภายในพ้ืนที่โบราณสถาน โดยมีกฎหมายห้ามน า
มูลฝอยเข้ามาในโบราณสถานส าคัญในลักษณะการห้ามนักท่องเที่ยวน าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามา
ด้านในเขตพ้ืนที่โบราณสถาน รวมทั้งห้ามทิ้งขยะในบริเวณพ้ืนที่ด้านในของโบราณสถานส าคัญ  
เพ่ือเป็นการควบคุมปริมาณมูลฝอย และลดการตกค้างของมูลฝอยภายในพ้ืนที่โบราณสถานได้  

5. ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการลดปริมาณมูลฝอยโดยการควบคุม
ร้านค้า 

ปัจจุบันมีร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานใน
เขตอุทยานประวัติศาสตร์เป็นจ านวนมาก ร้านค้ามีส่วนในการท าให้เกิดมูลฝอยในปริมาณมาก  
มูลฝอยบางประเภทอาจเป็นมูลฝอยที่ใช้วิธีการก าจัดและย่อยสลายยากส่งผลให้มีปริมาณมูลฝอย
ตกค้างเป็นจ านวนมาก เช่น ร้านค้าที่ขายอาหาร มีการท าอาหารใส่กล่องโฟม หรือใช้ถุงพลาสติก
แทนที่จะใช้วัสดุที่ง่ายต่อการย่อยสลาย เช่น กล่องหรือถุงที่ท าจากกระดาษหรือใบตอง เป็นต้น หรือ
บางครั้งมีการทิ้งมูลฝอยที่เป็นประเภทมูลฝอยสดที่เหลือจากการน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
หรือของฝากโดยไม่ได้มีการคัดแยกไว้เพ่ือใช้ในการแปรรูปเพ่ือท าเป็นปุ๋ยหรืออาหารสัตว์ และใน
บางครั้งในการทิ้งมูลฝอยสดก็ไม่ได้บรรจุในภาชนะที่จัดให้ทิ้งอย่างมิดชิด ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและ  
มีแมลงวันตอมอยู่ในสภาพไม่น่ามอง การที่มีมูลฝอยในปริมาณมากและมีมูลฝอยที่ถูกทิ้งในสภาพ 
ไม่น่ามองดังกล่าวนั้นท าให้ความสวยงามของทัศนียภาพเสียไป หากร้านค้าช่วยกันดูแลแหล่งท่องเที่ยว
ให้สวยงามเป็นระเบียบ ก็จะท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่ดังกล่าวอยู่เสมอท าให้
ร้านค้ามีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยวได้ระยะยาว เช่นนี้จึงควรมีมาตรการเสริม
เพ่ือให้ร้านค้ามีส่วนร่วมด้วยช่วยกันรักษาความสะอาดเรียบร้อยในพ้ืนที่โบราณสถาน ในการช่วยดูแล
สถานที่ รักษาความสะอาด ทั้งรู้จักหน้าที่ในการทิ้งและคัดแยกมูลฝอยให้ถูกวิธีแล้ วจะช่วยท าให้ 
การจัดการมูลฝอยในบริเวณพ้ืนที่โบราณสถานอย่างมีประสิทธิภาพ  

6. ปัญหาการขาดมาตรการเสริมในการจัดการมูลฝอยที่มีลักษณะเฉพาะในพื้นที่
โบราณสถาน 

การเก็บขนมูลฝอยที่มีปริมาณมาก ๆ ย่อมเป็นปกติธรรมดาที่จะต้องใช้รถเก็บขนที่มี
ขนาดและน้ าหนักท่ีสามารถบรรจุมูลฝอยในปริมาณมาก ๆ ได้ แต่ด้วยความเป็นพื้นที่โบราณสถานที่มี
อายุของโบราณวัตถุที่เก่าแก่นับร้อยปี มีสภาพเก่า การเข้าไปจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่โบราณสถานจึง
เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้เกิดความช ารุดเสียหายหรือ
กระทบต่อสถาปัตยกรรมหรือพ้ืนที่ โบราณสถานอันเก่าแก่ดังกล่าว เพราะการเข้าไปในพ้ืนที่ 
โบราณสถานที่ต้องใช้รถเก็บขนมูลฝอยขนาดใหญ่ เวลารถเก็บขนวิ่งผ่านโบราณสถานอาจท าให้พ้ืนที่
โบราณสถานกระทบกระเทือนและอาจท าให้โบราณสถานถล่มหรือล้มลงมาก็เป็นได้ เพราะเจดีย์ 
ปรางค์ หรือโบราณวัตถุในเขตโบราณสถานมีการวางเรียงรายกัน บางแห่งก็อยู่ติด ๆ กัน บางแห่งก็



105 

 

ห่างกันไม่มาก บางสถานที่ก็มีเสาตั้งสูง นอกจากเหตุดังกล่าวแล้ว ด้วยความที่มีนักท่องเที่ยวจ านวน
มากเข้ามาดูความงดงามของปรางค์ เจดีย์ วัด และโบราณสถานต่าง ๆ การเก็บขนมูลฝอยก็ควรที่จะ
จัดเก็บมูลฝอยให้ทันท่วงที ไม่ควรปล่อยให้มูลฝอยตกค้างเป็นเวลานานจนเป็นการท าลายทัศนียภาพ
ของพ้ืนที่โบราณสถานภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ 

ในการนี้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจึงควรที่จะมีมาตรการเสริมในการก าหนด
แนวทางในการจัดการมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวให้มีความชัดเจน ซึ่ง เมื่อพิจารณาเทศบัญญัติ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2540 อันเป็น
กฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งก าหนดไว้เพียงมาตรการ และวิธีการในการจัดการมูลฝอยโดยทั่วไป แต่ยังขาด
แนวทางปฏิบัติที่มีความละเอียดอ่อนในเรื่องพ้ืนที่ที่เป็นรูปธรรมที่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานจะ
สามารถน าไปปรับใช้ได้ จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการเสริมหรือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการน าไปปฏิบัติต่อไป 

7. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในส่วนของผู้ลักลอบทิ้งมูลฝอย แม้จะมีกฎหมายที่สามารถบังคับโทษผู้กระท าความผิด

เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยหลายฉบับ แต่สาเหตุหนึ่งที่ท าให้การบังคับโทษในเรื่องของการจัดการ  
มูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ ก็เกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย อันเป็นเหตุให้มีการ
ฝ่าฝืนกฎหมายซ้ าแล้วซ้ าเล่า เพราะกฎหมายบัญญัติข้อห้ามในการทิ้งมูลฝอยในพ้ืนที่ไว้แล้ว แต่ก็ยังมี
การลักลอบน ามูลฝอยมาทิ้งในพ้ืนที่เกาะเมืองบ้าง ในเขตโบราณสถานบ้าง  และตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยายังไม่เคยมีการจับกุมผู้กระท าความผิดและบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง การที่เจ้าหน้าที่ละเลยไม่บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพนี้เอง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า
ให้มีปัญหาการทิ้งมูลฝอยในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจ านวนมากซึ่งส่งผลให้เกิดปริมาณ  
มูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการท าลายสภาพแวดล้อมโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและการลงโทษ
ผู้กระท าความผิด อีกทั้งประชาชนยังขาดความเข้าใจจึงไม่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
กฎหมายเพราะมองว่าการจัดการมูลฝอยเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐ ดังนั้นเพ่ือให้การบังคับใช้
มาตรการทางกฎหมายโดยการห้ามทิ้ งมูลฝอยให้ เกิดประสิทธิภาพ นอกจากเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาจะต้องมีการรณรงค์เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องเข้มงวดในการ
บังคับใช้กฎหมาย และประชาชนยังต้องมีส่วนร่วมในการช่วยแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด้วย  

ในส่วนของการทับซ้อนเกี่ยวกับพ้ืนที่ทางปกครองในพื้นที่เกาะเมือง เนื่องจากมีกฎหมายที่
ให้อ านาจหน่วยงานราชการทั้งสองหน่วยงานที่แตกต่างกัน แต่เป็นความเข้าใจผิดหรือจงใจละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เอง จึงเกิดปัญหาการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ 
กรมศิลปากร ซึ่งมีหน้าที่ดูแลโบราณสถาน อันหมายถึงการดูแลสถานที่ ตลอดจนตัวโบราณสถานให้
เกิดความเป็นระเบียบ สะอาด และไม่เกิดความเสียหาย ในขณะที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  



106 

 

ซึ่งมีหน้าที่ดูแลจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่เกาะเมือง ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่โบราณสถานด้วย แต่กลับ 
ไม่เข้าไปด าเนินการจัดการมูลฝอย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ ขนและก าจัดมูลฝอยในเขตโบราณสถาน โดย
มีการแบ่งหน้าที่กันทางพฤตินัยตามพลการซึ่งไม่มีกฎหมายให้อ านาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
โบราณสถานเป็นผู้ด าเนินการจัดการมูลฝอยเอง ทั้ง ๆ ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลฯ จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจทางกฎหมายของทั้งสองหน่วยงาน และบูรณาการความ
ร่วมมือกันทางกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการมูลฝอยร่วมกัน อันจะท าให้พื้นที่เกาะเมือง
ทั้งภายในและภายนอกเขตโบราณสถานเกิดทัศนียภาพที่งดงามสร้างความน่าเชื่อถือสู่สายตา
ประชาคมโลกต่อไป 

8. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยใน
พื้นที่เกาะเมือง 

การจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองหาใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ไม่แม้ตาม
กฎหมายจะก าหนดให้เป็นภารกิจหลักของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาก็ตาม แต่ด้วยปริมาณมูล
ฝอยที่นับวันจะทวีเพ่ิมมากข้ึน ยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการ ร้านค้า หรือนักท่องเที่ยวก็ตาม ล้วนสามารถมีส่วนช่วยกันขับเคลื่อน แต่ประชาชนใน
พ้ืนที่เกาะเมืองยังขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วม ด้วยอาจจะเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเพราะอาจเกิด
จากการขาดการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นที่จะต้องลดปริมาณมูลฝอย
ด้วยการคัดแยกมูลฝอย หรือความรู้เกี่ยวกับการน ามูลฝอยที่ยังมีประโยชน์กลับมาใช้ซ้ า หาก
หน่วยงานของรัฐอย่างเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาขาดความร่วมมือในการด าเนินกิจการเกี่ยวกับ
การจัดการมูลฝอยก็อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต หรือ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญย้อนกลับมาสู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่โดยทางอ้อม เช่นได้รับ
ผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของสถานที่ทิ้งมูลฝอยที่อยู่ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยสร้างความเดือดร้อนร าคาญ
เป็นอย่างมาก หรือสถานที่จัดให้ฝังกลบมูลฝอยอยู่ใกล้กับแหล่งน้ าสาธารณะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขลักษณะของประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณนั้น เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เป็นการกระทบสิทธิของ
ประชาชนในการที่จะมีชีวิตอยู่จึงมีความจ าเป็นต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาท้องถิ่น
ของตนให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย จึงควรมีมาตรการหรือแนวทางในการให้ประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยด้วยอีกทางหนึ่ง 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
จากสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทั้งภายในเขตโบราณสถาน และภายนอกเขตโบราณสถาน ผู้เขียนได้ท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้
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เกิดปัญหาการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองไว้หลายประการด้วยกัน ซึ่งผู้เขียนขอเสนอแนวทางอัน
อาจจะน าไปเป็นแนวทางในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมือง เพื่อให้เกิดความเป็นระบบ แบบแผน 
เป็นรูปธรรม อันน ามาสู่การลดปัญหามูลฝอยได้ดังต่อไปนี้ 

1. การน านโยบายของรัฐไปปรับใช้ให้เหมาะสม 
นโยบายของรัฐเป็นนโยบายระดับประเทศที่ได้ท าการศึกษาจากปัญหาจริงในแต่ละ

ท้องถิ่นที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย โดยสาระส าคัญมุ่งเน้นไปที่การป้องกันและลด
ปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด การจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจร และให้มีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือ
ลดปริมาณมูลฝอยก่อนน าไปก าจัดให้เหลือน้อยที่สุด และปัจจุบันรัฐบาลได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการมูลฝอยที่ชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยแนวทางการจัดการมูลฝอยนั้นเป็นไปตาม
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือเป็นแนวทางให้การจัดการมูลฝอยในแต่ละพ้ืนที่ให้เกิดความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า หากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการจัดการมูลฝอยโดยตรงในพ้ืนที่เกาะเมืองมีการก าหนดนโยบาย  
หรือน าแนวทางในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองตามนโยบายของรัฐไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การลดมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด การคัดแยกมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง การเก็บรวบรวม การน าผลิตภัณฑ์
มาใช้ซ้ า การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการแปรรูปประโยชน์จากมูลฝอย และการก าจัด 
มูลฝอยที่ถูกวิธีและคุ้มค่า ให้เป็นไปตามนโยบายหรือแนวทางการจัดการมูลฝอยของประเทศอย่าง
จริงจัง พร้อมกับก าหนดเป้าหมายการจัดการมูลฝอยให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ  ก็จะ
สามารถท าให้การจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะเมืองเกิดแนวทางการด าเนินงานที่มีความชัดเจนเป็น
ระบบครบวงจรอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อ ง สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ และจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหามูลฝอยที่เกาะเมือง อีกทั้งการก าหนด
นโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนไว้นั้น จะมีส่วนผลักดันให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาไปก าหนดเป็น
มาตรการทางกฎหมายตามแนวทางของนโยบายหลักดังกล่าว เพ่ือให้มีสภาพบังคับในระยะยาวต่อไป 

2. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย 
เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยในพื้นที่ที่

มีการทับซ้อนกันทางปกครองของทั้ งสองหน่วยงาน ระหว่างกรมศิลปากร กับเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ผู้เขียนขอเสนอว่า ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535) ก าหนดให้กรมศิลปากรโดยส านัก
ศิลปากรที่ 3 มีอ านาจหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของพ้ืนที่โบราณสถาน ซึ่งอาจจะรวมถึงการดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในพื้นที่ด้วย แต่ก็
หมายความถึงเฉพาะการเก็บรวบรวมมูลฝอยเท่านั้น ไม่รวมถึงการน ามูลฝอยที่เก็บได้นั้นไปก าจัดด้วย 
เพราะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 บัญญัติให้การเก็บ ขน หรือก าจัด
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สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  ซึ่งก็
หมายความว่า การน ามูลฝอยที่เก็บได้ภายในโบราณสถานไปทิ้งหรือก าจัดเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยานั่นเอง ทั้งสองหน่วยงานไม่สามารถแบ่งหน้าที่กันเองโดยที่ไม่มี
กฎหมายให้อ านาจ  แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 วรรค
สอง ก็ยังเปิดช่องให้ทั้งสองหน่วยงานร่วมมือกันในการดังกล่าวได้ ดังที่บัญญัติไว้ว่า “ในการ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้” ผู้เขียนจึงเห็นว่า ควรมีการบูรณาการทั้งสองหน่วยงานโดย
ท าความตกลงกันในลักษณะความร่วมมือ (MOU) เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย โดยอาจจะให้ส านัก
ศิลปากรที่  3 ช่วยจัดการมูลฝอยตามกฎหมายดังกล่าวในพ้ืนที่ที่ ตนรับผิดชอบ เพราะพ้ืนที่
โบราณสถาน เจ้าหน้าที่โบราณสถานย่อมมีความเชี่ยวชาญและรู้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯว่าจุดใด 
ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหรือไม่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของส านักศิลปากรที่ 3 ด าเนินการจัดเก็บ 
มูลฝอยภายในพ้ืนที่โบราณสถานที่อยู่ในความดูแล แล้วน ามูลฝอยที่เก็บได้มารวมไว้ยังสถานที่พัก 
มูลฝอยที่ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้ โดยอาจจะท าความตกลงกันว่า
จะให้จัดวางถังพักมูลฝอยไว้ ณ จุดใด โดยค านึงถึงทัศนียภาพของโบราณสถานในเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์เป็นส าคัญเพ่ือมิให้ภาพลักษณ์ของสถานที่เสียไปด้วย เมื่อน ามูลฝอยในเขตโบราณสถาน
ออกมายังสถานที่พักมูลฝอยหรือถังพักมูลฝอยที่ก าหนดแล้ว เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาก็รับ
หน้าที่ต่อไปเพ่ือน ามูลฝอยนั้นไปทิ้งยังบ่อก าจัดขยะมูลฝอยของทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งการเก็บขนมูลฝอยจากถังพักมูลฝอยหรือสถานที่พักมูลฝอยก็ต้องกระท าด้วยความรวดเร็ว ไม่ปล่อย
ให้มูลฝอยตกค้างในบริเวณดังกล่าวนานจนท าให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่าดู ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนี้  
มีกฎหมายให้อ านาจไว้ ซึ่งหากทั้งสองหน่วยงานสามารถท าความตกลงร่วมกันได้อยู่บนพ้ืนฐานของ
กฎหมายที่ให้อ านาจนั้น ก็จะช่วยท าให้การจัดการมูลฝอยภายในบริเวณโบราณสถานในพ้ืนที่ 
เกาะเมืองมีประสิทธิภาพในการด าเนินการและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องต่อไป 

อย่างไรก็ตาม หากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยายังคงละเลยไม่เข้ามาท าหน้าที่จัดการ
มูลฝอยหรือร่วมมือกับส านักศิลปากรที่ 3 ในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ดังกล่าวตามท่ีได้ท าความตกลง
กันไว้ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 
2535 มาตรา 51 บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่มีผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ประชาชนผู้พบเห็น
อาจแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้พนักงาน
สอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ชักช้า และ
ให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เช่นนี้หากมีผู้กระท าความผิดเกิดขึ้นแล้วมีประชาชนที่พบเห็นการกระท า
ความผิดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
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แต่ถ้าหากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาไม่ด าเนินการอาจมีความผิดตาม มาตรา  59  
ที่บัญญัติว่า พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
51 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามที่มีการแจ้งความนั้น  

3. มาตรการทางกฎหมายในคัดแยกมูลฝอย 
มาตรการทางกฎหมายในคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางนี้ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่น
ในการจัดการมูลฝอยในเขตท้องที่ของตน และมีบทบัญญัติที่เปิดช่องให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น
ในการก าหนดว่าการทิ้งมูลฝอยจะต้องทิ้งในที่ที่ราชการท้องถิ่นก าหนด และบทบัญญัติให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นสามารถท่ีจะก าหนดภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ส าหรับมูลฝอยแต่ละประเภทได้ ดังนั้น ผู้เขียนจึง
เสนอว่า เพ่ือให้มีมาตรการทางกฎหมายในการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทาง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ควรอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 ดังกล่าวข้างต้น  
ออกข้อก าหนดท้องถิ่นก าหนดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือถุงใส่มูลฝอยที่สามารถแยกมูลฝอย 
แต่ละประเภทออกจากกัน และห้ามผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทิ้งมูลฝอยนอกจากในที่ที่ เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาจัดไว้ให้และมีบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืน ก็จะท าให้เกิดสภาพบังคับแก่ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย
ในการช่วยกันคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทที่ต้นทางก่อนที่จะทิ้งได้ ประกอบกับเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว โดย
รณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะการปรับทัศนคติและปรับเปลี่ยนมุมมอง
ของมูลฝอยจากเดิมที่เป็นของเหลือทิ้งให้เปลี่ยนมาเป็นทรัพยากรที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน
ได้ก็จะมีส่วนช่วยให้เกิดความตระหนักที่จะคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งมากขึ้น และนอกจากนี้ในการเก็บ
และขนมูลฝอยจะต้องเก็บรวบรวม และขนส่งมูลฝอย โดยไม่ให้มีการน ามูลฝอยที่ถูกคัดแยกแล้วมา
ปะปนรวมกันอีก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด และเพ่ือเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติดังกล่าว เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาควรก าหนดรายละเอียดวิธีการเก็บ
รวบรวม และขนถ่ายมูลฝอยเพ่ือเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินงาน เช่น พาหนะในการเก็บ
รวบรวม ขนส่ง จะต้องมีช่องที่สามารถคัดแยกประเภทมูลฝอยออกจากกันได้ และมีการคัดแยก 
มูลฝอยอีกครั้งในสถานที่เทกองก่อนที่จะน าไปก าจัด เป็นต้น อีกทั้งเพ่ือให้การน ามูลฝอยไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนได้จริง ภายหลังจากการคัดแยกมูลฝอยมาแล้ว ในทางปฏิบัติเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาจะต้องจัดตั้งหน่วยงานหรือศูนย์ที่ท าหน้าที่รองรับการคัดแยกมูลฝอยไว้โดยเฉพาะ 
เช่น จัดตั้งธนาคารรีไซเคิล เพ่ือรองรับมูลฝอยที่ถูกคัดแยกและสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ หรือใช้ซ้ า 
หรือแปรรูปให้เกิดประโยชน์ได้ เป็นต้น และเพ่ือแก้ปัญหาผู้ประกอบอาชีพเก็บของเก่าที่ท าการคุ้ยเขี่ย
ภาชนะรองรับมูลฝอยหรือสถานที่เทกองมูลฝอยอย่างไม่เป็นระเบียบนั้น ผู้เขียนเห็นว่า ควรให้การ
สนับสนุน เพราะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวมีส่วนช่วยเหลือเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาในการ
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เก็บมูลฝอยตกค้างในสถานที่ต่างๆ โดยเทศบาลฯ อาจจะขอความร่วมมือให้เข้ามาเป็นเครือข่ายในการ
เก็บขนมูลฝอยกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับการอบรมให้ความรู้ในการด าเนินการเก็บ
มูลฝอยอย่างถูกต้องเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ให้เกิดความสกปรกเสียหายต่อไป 

4. การควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีนักท่องเที่ยวจะน าเข้ามาภายในพื้นที่โบราณสถาน  
ผู้ เขียนเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และข้อก าหนดในระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์
โบราณสถาน พ.ศ. 2528 รวมทั้งกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ท่ีมุ่งเน้นไปยังการก าหนดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานจะต้องประพฤติปฏิบัติ
ในการรักษาความสะอาดตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด แต่มิได้มีบทบัญญัติในการควบคุมมิให้
นักท่องเที่ยวน าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาด้านในเขตพ้ืนที่โบราณสถาน หรือการห้ามทิ้งขยะใน
บริเวณพ้ืนที่ด้านในของโบราณสถาน กรมศิลปากรอาจอาศัยกฎหมายดังกล่าวที่ให้อ านาจในการออก
กฎกระทรวง ออกกฎกระทรวงในการห้ามนักท่องเที่ยวน าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาด้านในเขตพ้ืนที่
โบราณสถาน รวมทั้งห้ามทิ้งขยะในบริเวณพ้ืนที่ด้านในของโบราณสถานส าคัญ ซึ่งหากมีผู้ฝ่าฝืนก็จะมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 
2504 มาตรา 34 ซึ่งการที่แก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการให้อ านาจเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรซึ่งท า
หน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบของพ้ืนที่โบราณสถาน จึงควรมีกฎหมายให้อ านาจในการควบคุม
นักท่องเที่ยวในการน ามูลฝอยเข้ามาในพ้ืนที่ โดยที่ห้ามมิให้นักท่องเที่ยวน าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามา
ด้านในเขตพ้ืนที่โบราณสถาน รวมทั้งห้ามทิ้งขยะในบริเวณพ้ืนที่ด้านในของโบราณสถานส าคัญ  
หากนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎกระทรวงในเรื่องดังกล่าว เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรมีอ านาจ
ด าเนินการตามกฎหมายได้ นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับทราบว่ามีกฎหมาย
เกี่ยวกับการห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาด้านในเขตพ้ืนที่โบราณสถาน รวมทั้งห้ามทิ้งขยะใน
บริเวณพ้ืนที่ด้านในของโบราณสถานส าคัญ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันโดยเคร่งครัด เช่นนี้หากมีการ
ก าหนดข้อห้ามมิให้นักท่องเที่ยวน าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาด้านในเขตพ้ืนที่โบราณสถาน รวมทั้ง
ห้ามทิ้งขยะในบริเวณพ้ืนที่ด้านในของโบราณสถานส าคัญไว้ในกฎกระทรวงก็จะสามารถช่วยลดปัญหา
ขยะที่ถูกท้ิงและตกค้างอยู่ภายในเขตโบราณสถานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

5. ในการจัดระเบียบร้านค้าภายในพื้นที่โบราณสถาน  
ในการจัดระเบียบร้านค้าภายในพ้ืนที่ โบราณสถาน จากการศึกษาพบว่า แม้

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 
13 จะให้อ านาจในการออกกฎกระทรวงเพ่ือการรักษาความสะอาด แต่มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นไปยัง
การก าหนดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานจะต้องประพฤติปฏิบัติในการรักษาความสะอาดตามที่
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หน่วยงานของรัฐก าหนด มิได้มีมาตรการที่ควบคุมไปถึงผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าใน
บริเวณเขตอุทยานประวัติศาสตร์ในการบังคับให้มีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดตามกฎหมาย
ดังกล่าว ซึ่งกรมศิลปากรผู้ท าหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพ้ืนที่โบราณสถานหากอาศัย
อ านาจของกฎหมายดังกล่าวก าหนดในกฎกระทรวงโดยอาจจะก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการ
หรือร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าในบริเวณพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ต้องปฏิบัติในการรักษาความสะอาด
เรียบร้อยในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด หรือ 
กรมศิลปากรอาจจะท าในรูปของสัญญาเช่า กล่าวคือ ร้านค้าใดที่จะน าสินค้าเข้ามาขายในเขต
โบราณสถาน กรมศิลปากรก็อาจจะให้ร้านค้านั้น ๆ มาท าสัญญาเช่า โดยในสัญญาอาจจะก าหนด
เงื่อนไขให้ร้านค้าประกอบกิจการโดยเน้นใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย และดูแลจัดการมูลฝอย
โดยการเก็บรวบรวมมูลฝอยไปยังสถานที่พักมูลฝอยหรือถังพักมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้ โดยค านึงถึง
ทัศนียภาพเป็นหลัก ซึ่งหากร้านค้าฝ่าฝืนกฎกระทรวงก็อาจมีบทลงโทษทางกฎหมาย เช่นเดียวกับที่มี
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ให้นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยในพ้ืนที่
อุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด หรืออาจจะพิจารณาไม่ต่อ
สัญญาเช่าก็ได้ ก็จะช่วยลดปริมาณการเกิดมูลฝอยในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์ได้อีกทางหนึ่ง  

6. ในการจัดการมูลฝอยในพื้นที่ท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
ควรที่จะมีมาตรการเสริมในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่โบราณสถาน โดยเทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยาและส านักศิลปากรที่ 3 ควรมีการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เกี่ยวกับการ
จัดท าระเบียบปฏิบัติในเรื่องของการเข้าไปจัดเก็บมูลฝอยซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้า
จัดเก็บมูลฝอยในพ้ืนที่โบราณสถานเพ่ือป้องกันมิให้มีความช ารุดแตกเสียหายของโบราณสถานอย่าง
เป็นรูปธรรมเพ่ือเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติงานจะสามารถน าไปปรับใช้ได้  เช่น การก าหนดขนาดของรถ
เก็บขนที่ใช้จัดเก็บมูลฝอยจะต้องไม่ใช้รถเก็บขนที่มีขนาดใหญ่เข้าไปในพ้ืนที่โบราณสถานเพราะอาจมี
ผลกระทบต่อโบราณสถานท าให้ได้รับความเสียหายได้ หรือเรื่องของระยะเวลาที่จะท าการเก็บขน  
มูลฝอยที่ควรใช้ช่วงเวลาที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมโบราณสถานจะท าให้สะดวกในการจัดเก็บและ
ไม่เป็นการท าลายทัศนียภาพในการเยี่ยมชมโบราณสถานด้วย หรือในเรื่องของการก าหนดจุดวาง
ภาชนะรองรับมูลฝอยภายในพ้ืนที่โบราณสถานควรก าหนดจุดวางไว้ในต าแหน่งที่ไม่บดบังทัศนียภาพ
ของพ้ืนที่นั้น หรือท าให้ภาชนะรองรับมูลฝอยกลมกลืนหรือมีความสวยงามโดยอาจจะมีการทาสี
ภาชนะรองรับ ตลอดจนการก าหนดระยะห่างจากการน ารถเข้าไปจัดเก็บมูลฝอยภายในพ้ืนที่
โบราณสถานโดยควรให้รถอยู่ห่างจากพ้ืนที่โบราณสถานในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือท าให้
เกิดความช ารุดเสียหายของโบราณสถานได้ อีกทั้งบุคลากรที่เข้าไปจัดเก็บหรือท าหน้าที่ขนย้ายก็ควร
จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณสถานด้วย ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าหากมีความร่วมมือกัน
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ในลักษณะเช่นนี้ย่อมส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ตลอดจนเป็นการแก้ปัญหามูลฝอยได้อย่าง
บูรณาการอีกด้วย  

7. การบังคับใช้กฎหมาย 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะต้องให้ความรู้

และความเข้าใจแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวให้เข้าใจถึงการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ผลกระทบ
จากการทิ้งมูลฝอย และบทลงโทษทางกฎหมายในกรณีฝ่าฝืน เพ่ือให้ผู้ที่จะกระท าผิดเกิดความเกรง
กลัว และเพ่ือแก้ปัญหากรณีเจ้าหน้าที่มีจ านวนจ ากัดและสอดส่องดูแลไม่ทั่วถึง ประชาชนสามารถมี
ส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าความผิดได้ กล่าวคือ พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ .ศ. 2535 มีบทบัญญัติมาตรา 51 
ก าหนดว่าในกรณีที่มีผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนผู้พบเห็นอาจแจ้งความต่อ
พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการ
กระท าความผิดดังกล่าวเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็จะสามารถ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพได้อีกทางหนึ่ง และนอกจากนี้กรม
ศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพ้ืนที่โบราณสถาน ควรประสานความร่วมมือกับเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยโดยตรงในเขตพ้ืนที่เกาะ
เมืองเพ่ือขอรับโอนภารกิจการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาที่
เกี่ยวกับการทิ้งมูลฝอยในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ ก็จะท าให้มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ช่วย
สอดส่องดูและและบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังควรมีการตรวจสอบ
การท างานของเจ้าหน้าที่โดยให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานนอก 
ท าการโดยมีการสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่  หากพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือด าเนินการทางวินัย หรือการเปิดช่องให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวร้องเรียนการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยหากพบว่ามีมูล ผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการทางวินัย ซึ่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดอันอาจส่งผลต่อจ านวนเงินที่จะได้รับการประเมินเงินเดือน 
ซึ่งจะเป็นการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เคร่งครัดอีกทางหนึ่ง 

8. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาการจัดการมูลฝอย 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมหลักการตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้  จึงควรให้มีหลักเกณฑ์ 

แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยของประชาชนในพ้ืนที่เกาะเมือง เทศบาลนครพระนคร  
ศรีอยุธยาควรส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ  
มูลฝอย โดยอาจจะก าหนดเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมก่อนเริ่มด าเนิน
กิจการหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะองค์กรส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนจึงควร  
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มีหน้าที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากประชนในพ้ืนที่ก่อน รวมทั้งให้ประชาชนมี  
ส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนค านึงถึงความ
เดือดร้อนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย ซึ่งควรมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเข้าใจที่
ถูกต้องและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการนั้นเพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ ได้มา
ประกอบการพิจารณาว่าสมควรด าเนินกิจการในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่นั้นมากน้อยเพียงใด 
รวมทั้งก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่
ประชาชนในพ้ืนที่หรือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐกับ
ประชาชนต่อไป 

เนื่องจากปัญหามูลฝอยในพ้ืนที่ เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลฝอย 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน การบริหารจัดการมูลฝอยควรเริ่มจากต้นทางของปัญหา 
รัฐจะต้องท าอย่างไรเพ่ือให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ประกอบการได้มีจิตส านึกที่จะท าให้เกิดความ
ร่วมมือกัน ตระหนักถึงปัญหาและมีความรับผิดชอบในการร่วมกันจัดการปัญหามูลฝอย  โดย
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสถานที่โบราณสถานส่วนมากจะนิยมชื่นชมในสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ระลึก
ถึงคุณค่าของความเป็นศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทางประวัติศาสตร์ของชาติ เช่นนี้แล้วการร่วมกัน
สร้างจิตส านึกที่ดีในการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สามารถรณรงค์และกระตุ้นจิตส านึกอันดีงามได้ใน
ลักษณะร่วมกันรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของทัศนียภาพที่งดงามของโบราณสถานที่คู่ควรกับการอนุรักษ์ไว้ 
การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวได้ตระหนักว่าในแต่ละวันที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานั้นสร้างขยะให้แก่
สถานที่โบราณมากน้อยเพียงใด โดยการแสดงสถิติปริมาณขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวประกอบกับ
จ านวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการในแต่ละปี รวมถึงความสามารถในการก าจัดมูลฝอย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงและให้นักท่องเที่ยวเกิดจิตส านึกและตระหนักถึงหน้าที่ในการป้องกัน และจัดการ
ปัญหามูลฝอยในการเข้าเยี่ยมชมโบราณสถานและควรมีแนวทางรณรงค์ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว  
ผู้ประกอบการเพ่ือลดปริมาณการสร้างมูลฝอยต่อคน  ให้มีความตระหนักถึงปัญหามูลฝอยและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างมูลฝอยให้น้อยลง พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อประเภทต่างๆ  
อย่างสม่ าเสมอ เช่น ควรมีการอบรมผู้ประกอบการอย่างสม่ าเสมอให้เข้าใจถึงมูลฝอยแต่ละประเภท 
และสนับสนุนให้มีการคัดแยกมูลฝอยไม่ให้ปะปนกับมูลฝอยอ่ืนๆ ซึ่งจะช่วยท าให้ลดปริมาณมูลฝอยที่
ต้องน าไปก าจัดลงได้ รวมทั้งควรมีการจัดหาภาชนะที่รองรับมูลฝอยแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ  ให้
เพียงพอต่อพ้ืนที่ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับทราบว่ามีกฎระเบียบเกี่ยวกับการห้ามน า
มูลฝอยเข้าไปด้านในเขตโบราณสถาน เพ่ือเป็นการบังคับใช้มาตรฐานเดียวกันโดยเคร่งครัด ควรเร่ง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยรับฟังค าแนะน า ปรึกษา และแสดงความคิดเห็นแก่เจ้าหน้าที่ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจตราการกระท าความผิดในเขตอุทยาน
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ประวัติศาสตร์ เพ่ือท าให้เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างรัฐกับประชาชนในพื้นที่ อันเป็นการ
ช่วยกันป้องกัน ควบคุมปัญหามูลฝอยบนในพื้นที่เกาะเมือง  

มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่มากมายหลายมาตรการย่อมไม่สามารถที่จะยุติหรือแก้ไข
ปัญหาการจัดการมูลฝอยให้น้อยลงหรือหมดไปได้ หากขาดความร่วมมือร่วมใจกัน ไม่ว่าจะเป็น
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน รวมตลอดถึงผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ซึ่งต้อง
ตระหนักถึงหน้าที่ของพลเมืองในการพิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองให้แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกของ
โลกและของชาติด ารงอยู่ทรงคุณค่าสวยงามอย่างยั่งยืนต่อไป 
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