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บทคัดย่อ

 บทความนี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาข้อบญัญตัท้ิองถิน่ด้วยการศกึษาถงึปัญหาและ

อปุสรรคในการบงัคบัใช้ข้อบัญญตัขิองท้องถิน่ด้านขยะอเิลก็ทรอนกิส์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และน�าไป

ศกึษาวเิคราะห์เพือ่เสนอแนะแนวทางในการปรบัปรงุและแก้ไขปัญหาในการตราข้อบญัญติัท้องถิน่ โดยวธิดี�าเนนิ

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการตราข้อบัญญัติของท้องถิ่นนั้น โดยส่วนใหญ่จะ

เป็นการด�าเนินการในระดับ “เจ้าหน้าที่” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท�าหน้าท่ีในการยกร่าง ซึ่งยังขาด

ความเชีย่วชาญในการตราข้อบัญญตัขิองท้องถิน่ นอกจากนี ้ผลการศกึษายังพบว่ากฎหมายแม่บทไม่เอือ้ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในการน�ากฎหมายมาปรบัใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของพ้ืนท่ี โดยปัญหาในการจดัการกบัขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ของท้องถ่ินจ�าเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะในการให้อ�านาจในการบริหารจัดการเป็นการพิเศษ 

ดังนั้นแล้ว การพัฒนาการจัดท�าข้อบัญญัติของท้องถิ่นด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์จึงต้องอาศัยสองปัจจัย

หลัก คือ 1) การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการน�าข้อบัญญัติของ 

ท้องถิ่นมาใช้ และ 2) การพัฒนากฎหมายแม่บทระดับประเทศเพื่อให้เป็นแหล่งที่มาของอ�านาจในการบริหาร

จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่สรุปได้ว่าปัญหาในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นเรื่องส�าคัญที่ภาครัฐ
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จ�าเป็นต้องตระหนักถึงและควรเร่งแก้ไข เนื่องจากสารพิษต่าง ๆ ที่ตกค้างย่อมกลายเป็นปัญหาด้านสุขภาพ 
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Abstract 

 This article aims to study appropriate guidelines for developing local regulations relating 

to electronic waste management. The main focus is to identify problems and obstacles that 

forbid local administrative agencies to enforce local regulations relating to electronic waste 

management fully and efficiently. The data acquired is then analyzed in order to identify 

recommendations for improving and solving relating problems of local regulation promulgation. 

It is a documentary research. 

 Research results show that the main problem of local regulation promulgation is found 

the level of local administrative “officers’ performance” in drafting local regulations. They lack 

of expertise in drafting local regulations. Moreover, primary laws do not promote local 

administrative agencies’ application of local regulations in respective contexts. The most 

important problem of electronic waste management is lack of specific laws to guarantee special 

management power. As a result, the development of enacting local regulations relating to 

electronic waste management needs to be based on two directives; 1) to promote local 

administrative officers’ knowledge on applying local regulations and 2) to develop the national 

primary law that guarantees the authority of special management of electronic waste. In 

conclusion, electronic waste management is an important problem that the public sector needs 

to tackle immediately. Residue of toxic substances are causing serious health hazards for human 

beings in the long term as well as worsening environmental problems in the society.
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ขยะอิเลก็ทรอนกิส์ให้มากข้ึน ประกอบกับความเจรญิทางเทคโนโลยแีบบก้าวกระโดดในปัจจบัุนจงึเป็นอกีสาเหตุ

หนึ่งของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ให้มีปริมาณมากขึ้น เป็นผลให้

ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มปริมาณยิ่งขึ้นอีก 

   ปรมิาณของขยะอเิลก็ทรอนกิส์ทีเ่พิม่สงูขึน้ย่อมมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทีส่งูขึน้ เนือ่งจากขยะ

อิเล็กทรอนิกส์จัดเป็นขยะท่ีประกอบไปด้วยสารอันตรายประเภทต่าง ๆ เช่น สารตะกั่ว สารปรอท แคดเมียม 

โครเมี่ยม สารท�าความเย็น น�้าเกลือ สารหน่วงไฟ ความเป็นพิษของสารหนู ความเป็นพิษของเบริลเลียม 

ความเป็นพิษของนิกเกิล ความเป็นพิษของลิเทียม6

   ด้วยความตระหนักถึงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและแรงผลักดันจากระเบียบว่าด้วยการจัดการ

เศษซากเหลือทิ้งจากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic 

Equipment: WEEE)7 ของสหภาพยุโรปและของประเทศอื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน หน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องจึง

ได้ร่วมกันยกร่างยทุธศาสตร์การจดัการซากผลิตภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์เชงิบูรณาการและได้มมีติ

คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เห็นชอบต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าวและได้แต่ง

ตั้งคณะอนุกรรมการก�ากับการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนกิส์เชงิบรูณาการ ภายใต้คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตเิพือ่ให้การด�าเนนิงานภายใต้ยทุธศาสตร์ฯ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดแบ่งยุทธศาสตร์ย่อยในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการท่ี

เหมาะสมในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับ

ใช้กฎหมายและพฒันาระบบกฎหมายทีเ่อือ้อ�านวยต่อการจัดการซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส์ 

เป็นต้น ต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการขึ้นในระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559)8 ขึ้น นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ประเด็นปัญหาเรื่องการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในการด�าเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากนักเมื่อเทียบกับการจัดการกับขยะประเภทอื่น ๆ 

   แม้ว่าประเทศไทยจะมแีผนยทุธศาสตร์การจดัการซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์

ออกมาแล้ว แต่ปัจจุบันประเทศไทยก็ยังคงขาดกฎหมายเฉพาะ ที่จะรองรับการด�าเนินงานการจัดการซาก

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่

ต้องจัดการกับขยะในพื้นที่และดูแลสิ่งแวดล้อมในเขตอ�านาจของตนจึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาค้นคว้าเพื่อค้นหา

ค�าตอบว่าแนวทางการพัฒนาเพ่ือการจัดท�าข้อบัญญัติของท้องถิ่นในการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่

ถูกต้องควรจะต้องด�าเนินการอย่างไร อาศัยตัวบทกฎหมายใดให้อ�านาจ โดยปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มปัีญหาในแง่การตราข้อบัญญตัท้ิองถิน่ รวมถงึปัญหาของเจ้าหน้าทีข่าดความเช่ียวชาญในการตราข้อบญัญตัแิละ
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important problem of electronic waste management is lack of specific laws to guarantee special 
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อิเล็กทรอนิกส์จัดเป็นขยะท่ีประกอบไปด้วยสารอันตรายประเภทต่าง ๆ เช่น สารตะกั่ว สารปรอท แคดเมียม 

โครเม่ียม สารท�าความเย็น น�้าเกลือ สารหน่วงไฟ ความเป็นพิษของสารหนู ความเป็นพิษของเบริลเลียม 

ความเป็นพิษของนิกเกิล ความเป็นพิษของลิเทียม6

   ด้วยความตระหนักถึงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและแรงผลักดันจากระเบียบว่าด้วยการจัดการ

เศษซากเหลือทิ้งจากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic 

Equipment: WEEE)7 ของสหภาพยุโรปและของประเทศอื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน หน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องจึง

ได้ร่วมกันยกร่างยทุธศาสตร์การจดัการซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์เชงิบูรณาการและได้มมีติ

คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เห็นชอบต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าวและได้แต่ง

ตั้งคณะอนุกรรมการก�ากับการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนกิส์เชงิบูรณาการ ภายใต้คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติเพือ่ให้การด�าเนนิงานภายใต้ยทุธศาสตร์ฯ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดแบ่งยุทธศาสตร์ย่อยในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการท่ี

เหมาะสมในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับ

ใช้กฎหมายและพฒันาระบบกฎหมายท่ีเอือ้อ�านวยต่อการจัดการซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส์ 

เป็นต้น ต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการขึ้นในระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559)8 ขึ้น นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ประเด็นปัญหาเรื่องการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในการด�าเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากนักเมื่อเทียบกับการจัดการกับขยะประเภทอื่น ๆ 

   แม้ว่าประเทศไทยจะมแีผนยทุธศาสตร์การจดัการซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์

ออกมาแล้ว แต่ปัจจุบันประเทศไทยก็ยังคงขาดกฎหมายเฉพาะ ที่จะรองรับการด�าเนินงานการจัดการซาก

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่

ต้องจัดการกับขยะในพื้นที่และดูแลสิ่งแวดล้อมในเขตอ�านาจของตนจึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาค้นคว้าเพื่อค้นหา

ค�าตอบว่าแนวทางการพัฒนาเพ่ือการจัดท�าข้อบัญญัติของท้องถิ่นในการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่

ถูกต้องควรจะต้องด�าเนินการอย่างไร อาศัยตัวบทกฎหมายใดให้อ�านาจ โดยปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มปัีญหาในแง่การตราข้อบัญญตัท้ิองถ่ิน รวมถึงปัญหาของเจ้าหน้าทีข่าดความเช่ียวชาญในการตราข้อบญัญติัและ
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ความรูท้ีถ่กูต้องเกีย่วกบัขยะอเิล็กทรอนกิส์ ท�าให้การตราข้อบญัญติัท้องถิน่มกัจะด�าเนนิการเกินขอบเขตอ�านาจ

หน้าที่ท่ีกฎหมายแม่บทก�าหนดไว้ ประเด็นเหล่านี้ถือเป็นส่วนหน่ึงของตัวอย่างท่ีสะท้อนถึงความพร้อมหรือไม่

พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน

ประเทศไทย อันจะเป็นผลน�าไปสู่การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ของไทยต่อไปให้สอดคล้องกับบริบทในเชิงพื้นที่และทฤษฎีการบริหารจัดการท่ีถูกต้องตาม

หลักวิชาการ 

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพือ่ศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการตราข้อบญัญัตท้ิองถิน่เพือ่จดัการกับขยะอเิลก็ทรอนกิส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   1.2.2 เพือ่พฒันาการตราข้อบัญญติัท้องถ่ินในการบรหิารจดัการกับขยะอเิล็กทรอนกิส์ได้อย่างถกู

ต้องตามหลักนิติธรรม

 1.3 ขอบเขตการวิจัย

   การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาเอกสารเปรียบเทียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่

มหีน้าทีบ่รหิารจดัการกบัขยะอเิลก็ทรอนกิส์ของต่างประเทศและของประเทศไทย และกฎหมายของประเทศไทย 

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย

   ระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) น้ี เป็นกระบวนวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาทฤษฎี 

แนวคิดต่าง ๆ  ตลอดจนงานวจิยั กฎหมายทีใ่ช้ในการจดัการซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ และ

เขตอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ข้อมูลทางวิชาการที่ได้จากการสืบค้นทางสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเว็บไซต์ต่าง ๆ อันประกอบไปด้วยข้อมูลทางวิชาการอันมีสาระส�าคัญ

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ท�าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าข้อบัญญัติท้องถิ่น 

   1.5.2 ท�าให้ได้แนวทางการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์

2. ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เขียนได้แบ่ง

ประเด็นในการศึกษาวิจัยออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 2.1 องค์กรที่ท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

   จากการศกึษาเปรยีบเทยีบกบักฎหมายของต่างประเทศถงึการก�าหนดอ�านาจหน้าทีใ่ห้แก่องค์กร

ใดในการท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า ในต่างประเทศได้ก�าหนดให้มี

หน่วยงานส่วนท้องถิน่มหีน้าทีร่บัผดิชอบดแูลบรหิารจัดการกบัขยะอเิล็กทรอนกิส์เป็นการเฉพาะ น่ันเป็นเหตผุล
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ที่ท�าให้อ�านาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรส่วนท้องถิ่นของประเทศต่าง ๆ 

สามารถบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเป็นรูปแบบขั้นตอนที่ก�าหนดไว้9 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   - ประเทศสหราชอาณาจักร ได้ก�าหนดให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมซาก

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Local Authority: LAs) โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เก็บรวบรวม

ขยะส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกที่จะให้องค์กรที่มีสมาชิกเป็นผู้ผลิตบรรดาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ท�าหน้าที่ในการจัดการ (Producer Compliance Scheme: PCS) หรือเลือกที่จะจัดการเองก็ได้ 

โดยการแจ้งความประสงค์นั้นแก่ “กระทรวงธุรกิจนวัตกรรมและทักษะ” (Department for Business 

Innovation and Skills: BIS) โดยตัวอย่างของประเทศในเครือสหราชอาณาจักร เช่น สก็อตแลนด์มีองค์กรที่ท�า

หน้าที่บริหารจัดการขยะ ได้แก่ สถาบันคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสก็อตแลนด์ (Scottish Environment Protection 

Agency: SEPA) เป็นหน่วยงานก�ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของสกอตแลนด์ มีบทบาทหลัก คือ การปกป้องและ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยการควบคุมสิ่งแวดล้อมที่ดีช่วยให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมมีความเข้าใจและ 

รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ผลิตด�าเนินการสอดคล้องกับกฎหมายควบคู่ไปกับหลักปฏิบัติที่ดี10 เป็นต้น

   - ประเทศสหรัฐอเมริกา มีส�านักงานพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐ (The United State 

Environment Protection Agency: U.S. EPA) ท�าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ในลักษณะ

เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล (Regulatory Body) เพื่อก�าหนดมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อม และ

มอบอ�านาจให้มลรฐัรบัผิดชอบในการออกใบอนญุาต ก�ากับดแูลและเฝ้าระวงัการบังคับใช้กฎหมายในการด�าเนนิ

งานของแต่ละมลรัฐจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบกลาง (Federal Regulation) ที่ออกโดยส�านักงานพิทักษ์สิ่ง

แวดล้อมแห่งสหพนัธรฐั11 โดยทีม่ลรฐัแต่ละแห่งสามารถน�ามาตรการกลางทีอ่อกโดยส�านกังานพิทักษ์สิง่แวดล้อม

แห่งสหพันธรัฐไปออกเป็นกฎระเบียบหรือเป็นมาตรการภายในมลรัฐให้เข้มงวดกว่ามาตรฐานกลางก็ได้ 

หมายความว่า ในส่วนของมลรัฐจะต้องมีกฎ ระเบียบในการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มงวดไม่ต�่า

กว่าที่ก�าหนดไว้โดยรัฐบาลกลางนั่นเอง12

   - ประเทศญีปุ่น่ มกีฎหมายว่าการรไีซเคลิเครือ่งใช้ไฟฟ้าในครวัเรอืนบางประเภท (SHARL)13 หน่วย

งานที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะของญี่ปุ่นแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ หน่วยงานกลางหรือ

รัฐบาลกลาง โดย “ส�านักงานบริหารจัดการก�าจัดของเสีย” กระทรวงสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลท้องถิ่น ประเทศ

 9 Panarat Machamadol, “Legal Measures for the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Management in 

Thailand,” (PhD diss., Faculty of Law, National Institute of Development Administration, 2015), 60-100. [In Thai]

 10 Scottish Environment Protection Agency, “Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE),” last modified 2019, 

accessed September 12, 2019, http://www.sepa.org.uk/about_us.aspx/
 11 Kitsiri Kawpipat, “Concepts of Industrial Waste Management in Foreign Countries and the Direction of Management 

Development in Thailand,” The Article Presented at the 1st Public Forum Learning About Waste Management in Foreign  

Countries to Improve the Direction of Thai Management, Thailand, August 4, 2008, 9-10. [In Thai]
 12 lbid.
 13 Suchitra Wassanadamrongdee and Panatee Spiritualwibun, “Knowledge Set on Electronic Waste Management 

(E-Waste),” last modified January, 2012, accessed October 23, 2019, http://www.hsm.chula.ac.th/research/paper/e-wate 

management/e-wate_management1.pdf/ [In Thai]
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ความรู้ทีถ่กูต้องเกีย่วกบัขยะอเิล็กทรอนกิส์ ท�าให้การตราข้อบญัญตัท้ิองถ่ินมกัจะด�าเนนิการเกินขอบเขตอ�านาจ

หน้าที่ท่ีกฎหมายแม่บทก�าหนดไว้ ประเด็นเหล่านี้ถือเป็นส่วนหน่ึงของตัวอย่างท่ีสะท้อนถึงความพร้อมหรือไม่

พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน

ประเทศไทย อันจะเป็นผลน�าไปสู่การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ของไทยต่อไปให้สอดคล้องกับบริบทในเชิงพื้นที่และทฤษฎีการบริหารจัดการท่ีถูกต้องตาม

หลักวิชาการ 

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพือ่ศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการตราข้อบญัญัตท้ิองถิน่เพือ่จดัการกับขยะอเิลก็ทรอนกิส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   1.2.2 เพ่ือพัฒนาการตราข้อบญัญติัท้องถ่ินในการบรหิารจดัการกับขยะอเิลก็ทรอนกิส์ได้อย่างถกู

ต้องตามหลักนิติธรรม

 1.3 ขอบเขตการวิจัย

   การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาเอกสารเปรียบเทียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่

มหีน้าท่ีบริหารจัดการกบัขยะอเิล็กทรอนกิส์ของต่างประเทศและของประเทศไทย และกฎหมายของประเทศไทย 

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย

   ระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) น้ี เป็นกระบวนวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาทฤษฎี 

แนวคดิต่าง ๆ  ตลอดจนงานวจิยั กฎหมายทีใ่ช้ในการจดัการซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ และ

เขตอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ข้อมูลทางวิชาการท่ีได้จากการสืบค้นทางสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเว็บไซต์ต่าง ๆ อันประกอบไปด้วยข้อมูลทางวิชาการอันมีสาระส�าคัญ

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ท�าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าข้อบัญญัติท้องถิ่น 

   1.5.2 ท�าให้ได้แนวทางการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์

2. ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เขียนได้แบ่ง

ประเด็นในการศึกษาวิจัยออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 2.1 องค์กรที่ท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

   จากการศกึษาเปรยีบเทยีบกบักฎหมายของต่างประเทศถงึการก�าหนดอ�านาจหน้าทีใ่ห้แก่องค์กร

ใดในการท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า ในต่างประเทศได้ก�าหนดให้มี

หน่วยงานส่วนท้องถิน่มหีน้าทีรั่บผิดชอบดแูลบรหิารจัดการกบัขยะอเิลก็ทรอนกิส์เป็นการเฉพาะ น่ันเป็นเหตผุล
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ที่ท�าให้อ�านาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรส่วนท้องถ่ินของประเทศต่าง ๆ 

สามารถบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเป็นรูปแบบขั้นตอนที่ก�าหนดไว้9 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   - ประเทศสหราชอาณาจักร ได้ก�าหนดให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมซาก

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Local Authority: LAs) โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เก็บรวบรวม

ขยะส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกที่จะให้องค์กรท่ีมีสมาชิกเป็นผู้ผลิตบรรดาผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ท�าหน้าที่ในการจัดการ (Producer Compliance Scheme: PCS) หรือเลือกที่จะจัดการเองก็ได้ 

โดยการแจ้งความประสงค์นั้นแก่ “กระทรวงธุรกิจนวัตกรรมและทักษะ” (Department for Business 

Innovation and Skills: BIS) โดยตัวอย่างของประเทศในเครือสหราชอาณาจักร เช่น สก็อตแลนด์มีองค์กรที่ท�า

หน้าที่บริหารจัดการขยะ ได้แก่ สถาบันคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสก็อตแลนด์ (Scottish Environment Protection 

Agency: SEPA) เป็นหน่วยงานก�ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของสกอตแลนด์ มีบทบาทหลัก คือ การปกป้องและ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยการควบคุมสิ่งแวดล้อมที่ดีช่วยให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมมีความเข้าใจและ 

รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ผลิตด�าเนินการสอดคล้องกับกฎหมายควบคู่ไปกับหลักปฏิบัติที่ดี10 เป็นต้น

   - ประเทศสหรัฐอเมริกา มีส�านักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐ (The United State 

Environment Protection Agency: U.S. EPA) ท�าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ในลักษณะ

เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล (Regulatory Body) เพื่อก�าหนดมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อม และ

มอบอ�านาจให้มลรฐัรบัผดิชอบในการออกใบอนญุาต ก�ากบัดแูลและเฝ้าระวงัการบงัคบัใช้กฎหมายในการด�าเนนิ

งานของแต่ละมลรัฐจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบกลาง (Federal Regulation) ที่ออกโดยส�านักงานพิทักษ์สิ่ง

แวดล้อมแห่งสหพนัธรฐั11 โดยท่ีมลรฐัแต่ละแห่งสามารถน�ามาตรการกลางทีอ่อกโดยส�านกังานพิทักษ์สิง่แวดล้อม

แห่งสหพันธรัฐไปออกเป็นกฎระเบียบหรือเป็นมาตรการภายในมลรัฐให้เข้มงวดกว่ามาตรฐานกลางก็ได้ 

หมายความว่า ในส่วนของมลรัฐจะต้องมีกฎ ระเบียบในการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มงวดไม่ต�่า

กว่าที่ก�าหนดไว้โดยรัฐบาลกลางนั่นเอง12

   - ประเทศญีปุ่น่ มกีฎหมายว่าการรไีซเคลิเครือ่งใช้ไฟฟ้าในครวัเรอืนบางประเภท (SHARL)13 หน่วย

งานที่ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะของญี่ปุ่นแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ หน่วยงานกลางหรือ

รัฐบาลกลาง โดย “ส�านักงานบริหารจัดการก�าจัดของเสีย” กระทรวงสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลท้องถิ่น ประเทศ

 9 Panarat Machamadol, “Legal Measures for the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Management in 

Thailand,” (PhD diss., Faculty of Law, National Institute of Development Administration, 2015), 60-100. [In Thai]

 10 Scottish Environment Protection Agency, “Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE),” last modified 2019, 

accessed September 12, 2019, http://www.sepa.org.uk/about_us.aspx/
 11 Kitsiri Kawpipat, “Concepts of Industrial Waste Management in Foreign Countries and the Direction of Management 

Development in Thailand,” The Article Presented at the 1st Public Forum Learning About Waste Management in Foreign  

Countries to Improve the Direction of Thai Management, Thailand, August 4, 2008, 9-10. [In Thai]
 12 lbid.
 13 Suchitra Wassanadamrongdee and Panatee Spiritualwibun, “Knowledge Set on Electronic Waste Management 

(E-Waste),” last modified January, 2012, accessed October 23, 2019, http://www.hsm.chula.ac.th/research/paper/e-wate 

management/e-wate_management1.pdf/ [In Thai]
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ญีปุ่น่ก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่องหน่วยงานในระดับท้องถ่ินท่ีจะต้องจัดท�าแผนงานเพ่ือการคดัแยกขยะให้สอดคล้อง

กับแผนงานรีไซเคิล เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเสนอต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอนามัยและสวัสดิการ

เพื่อเตรียมแผนงานให้ความช่วยเหลือกับท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าท่ีหลักในการจัดการกับ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่า

ราชการในแต่ละจังหวัดก่อน14 

   ในขณะทีป่ระเทศไทยได้มกีฎหมายในระดบัพระราชบญัญตัใินการจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น ก�าหนดให้การบริหารจัดการกับขยะเป็นหน้าที่หลักที่ต้องรับผิดชอบดูแล แต่สิ่งที่แตกต่างจากกฎหมายของ

ต่างประเทศทีย่กมาเป็นกรณตีวัอย่างในการศกึษาเปรียบเทยีบจะพบว่า กฎหมายของต่างประเทศก�าหนดประเภท

ของขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน มีการก�าหนด

แผนการด�าเนินงาน หรือกฎ ระเบียบขั้นต�่าที่ต้องปฏิบัติจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการกับ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ประเทศไทยไม่มีการก�าหนดหน่วยงานหลักในระดับประเทศในการดูแลจัดการกับ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้น ในกฎหมายระดับท้องถิ่นยังไม่ได้ระบุให้จัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรูป

แบบใด ขัน้ตอนทีเ่หมาะสม หรอื การควบคมุผู้ค้าของเก่าในท้องถิน่ต้องด�าเนนิการอย่างไร สิง่เหล่านีจ้งึกลายเป็น

ปัญหาให้ท้องถิ่นของประเทศไทยทั้งในแง่ของแนวปฏิบัติ ในขณะที่ขยะประเภทดังกล่าวยังถือเป็นขยะอันตราย

ที่จ�าเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการที่แตกต่างจากขยะทั่วไป

 2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   จากการศกึษา ผูเ้ขยีนได้ท�าการสรุปปัญหาและอปุสรรคในการจัดท�าข้อบญัญติัท้องถ่ินเพ่ือจัดการ

กับขยะอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดังนี้ 

   2.2.1 กฎหมายแม่บทไม่ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่มอบ

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    การจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องอาศัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องอาศัยเครื่องมือทางกฎหมาย ได้แก่ การตราข้อ

บญัญตัท้ิองถิน่ขึน้เพือ่ใช้บังคบัในเขตพืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ ๆ 15  ส�าหรบัการตราข้อบญัญตัขิอง

ท้องถิ่นจะต้องมีกฎหมายแม่บทในระดับ “พระราชบัญญัติ” ให้อ�านาจ เนื่องจากกฎหมายของท้องถิ่นถือเป็น

กฎหมายล�าดับรองที่ค่าสภาพบังคับรองลงมาจากกฎหมายแม่บท ฉะนั้น จึงต้องมีกฎหมายแม่บทให้อ�านาจแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการด�าเนินการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ แต่การศึกษาจากพระราชบัญญัต ิ

 14 lbid.

 15 Department of Local Administation, “Handbook for Drafting Local Requirements in Accordance with the Cleanliness 

and Orderliness Act of the State 1992 and Amended,” last modified 2019,  accessed July 4, 2019, http://www.dla.go.th/upload/

ebook/column/2018/10/2226_6010.pdf/ [In Thai]
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ญีปุ่น่ก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานในระดับท้องถ่ินท่ีจะต้องจัดท�าแผนงานเพือ่การคดัแยกขยะให้สอดคล้อง

กับแผนงานรีไซเคิล เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเสนอต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอนามัยและสวัสดิการ

เพื่อเตรียมแผนงานให้ความช่วยเหลือกับท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลท้องถ่ินมีหน้าท่ีหลักในการจัดการกับ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่า

ราชการในแต่ละจังหวัดก่อน14 

   ในขณะทีป่ระเทศไทยได้มกีฎหมายในระดบัพระราชบญัญตัใินการจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น ก�าหนดให้การบริหารจัดการกับขยะเป็นหน้าที่หลักที่ต้องรับผิดชอบดูแล แต่สิ่งที่แตกต่างจากกฎหมายของ

ต่างประเทศทีย่กมาเป็นกรณตัีวอย่างในการศกึษาเปรียบเทยีบจะพบว่า กฎหมายของต่างประเทศก�าหนดประเภท

ของขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน มีการก�าหนด

แผนการด�าเนินงาน หรือกฎ ระเบียบขั้นต�่าที่ต้องปฏิบัติจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการกับ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ประเทศไทยไม่มีการก�าหนดหน่วยงานหลักในระดับประเทศในการดูแลจัดการกับ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้น ในกฎหมายระดับท้องถิ่นยังไม่ได้ระบุให้จัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรูป

แบบใด ขัน้ตอนทีเ่หมาะสม หรอื การควบคมุผู้ค้าของเก่าในท้องถิน่ต้องด�าเนนิการอย่างไร สิง่เหล่าน้ีจึงกลายเป็น

ปัญหาให้ท้องถิ่นของประเทศไทยทั้งในแง่ของแนวปฏิบัติ ในขณะที่ขยะประเภทดังกล่าวยังถือเป็นขยะอันตราย

ที่จ�าเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการที่แตกต่างจากขยะทั่วไป

 2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   จากการศกึษา ผู้เขียนได้ท�าการสรุปปัญหาและอปุสรรคในการจดัท�าข้อบญัญตัท้ิองถิน่เพือ่จดัการ

กับขยะอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดังนี้ 

   2.2.1 กฎหมายแม่บทไม่ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่มอบ

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    การจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องอาศัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องอาศัยเครื่องมือทางกฎหมาย ได้แก่ การตราข้อ

บัญญตัท้ิองถิน่ขึน้เพือ่ใช้บงัคบัในเขตพืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ ๆ 15  ส�าหรบัการตราข้อบญัญตัขิอง

ท้องถิ่นจะต้องมีกฎหมายแม่บทในระดับ “พระราชบัญญัติ” ให้อ�านาจ เนื่องจากกฎหมายของท้องถิ่นถือเป็น

กฎหมายล�าดับรองท่ีค่าสภาพบังคับรองลงมาจากกฎหมายแม่บท ฉะนั้น จึงต้องมีกฎหมายแม่บทให้อ�านาจแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด�าเนินการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ แต่การศึกษาจากพระราชบัญญัต ิ

 14 lbid.

 15 Department of Local Administation, “Handbook for Drafting Local Requirements in Accordance with the Cleanliness 

and Orderliness Act of the State 1992 and Amended,” last modified 2019,  accessed July 4, 2019, http://www.dla.go.th/upload/

ebook/column/2018/10/2226_6010.pdf/ [In Thai]
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การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 และ พระราชบัญญัติวัตถุ

อนัตราย พ.ศ. 2535 พบว่ากฎหมายแม่บทเหล่านีไ้ม่ได้ก�าหนดเป็นการเฉพาะถงึ “ขยะอเิล็กทรอนกิส์” อนัส่งผล

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งละเลยการบริหารจัดการขยะประเภทนี้ นอกจากนี้ การบริหารจัดการ

กับขยะอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนท้องถิ่นยังคงเป็นปัญหาตามมาอีกหลายส่วนเพราะกฎหมายแม่บทบัญญัติไว้ไม่

ครอบคลมุ เช่น การเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการจดัเกบ็ขยะอเิลก็ทรอนกิส์จะเรยีกเกบ็อย่างไร เป็นต้น รายละเอยีด

มีดังนี้

    1) พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ให้ค�านยิามค�าว่า “มลูฝอย” หมาย

ความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสนิค้า ถงุพลาสตกิ ภาชนะทีใ่ส่อาหาร เถ้า มลูสตัว์หรอืซากสตัว์รวม

ตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น 

     มาตรา 20 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน 

และก�าจัดส่ิงปฏกิลูหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิน่มอี�านาจออกข้อก�าหนดของท้องถิน่ดังต่อไปนี ้(4) ก�าหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่เกินอัตรา

ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 

     จากการศึกษาพบว่า ปัญหาของกฎหมายแม่บทฉบับนี้ต่อการบริหารจัดการขยะ

อเิลก็ทรอนกิส์ของส่วนท้องถิน่ คอื การให้ค�านยิามค�าว่ามลูฝอยท่ีไม่รวมไปถงึขยะอิเล็กทรอนิกส์ อกีทัง้การก�าหนด

บทนยิามค�าว่า “มลูฝอย” ยงัไม่ชดัเจน ท�าให้อ�านาจของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการจดัการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย

มีความซ�้าซ้อนกัน การด�าเนินงานเรื่องการจ�ากัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่ได้ให้อ�านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นใน

การก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการก�าหนดวิธีการในเรื่องดังกล่าวประกอบกับมิได้มีบทก�าหนดโทษในเรื่อง

มูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว้16 จึงส่งผลกระทบต่อการออกข้อก�าหนดของท้อง

ถิ่นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการในการเก็บขนขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพราะไม่มีกฎหมายแม่บทให้

อ�านาจไปถึง เป็นต้น

    2)  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 

2535 มาตรา 4 ก�าหนดประเภทของขยะไว้ในค�ายาม ดังนี้ 

     “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระ หรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่งเป็นของ

โสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น

     “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว ์

หรือที่อื่น

 16 Public Health Law Administration Center, Department of Health, Ministry of Public Health, Public Health Act 1992 

and Amendments 15, 384 Books (Bangkok: Agricultural Cooperative Printing House of Thailand, 2018), 7-8. [In Thai]
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 17 Council of State, “Memorandum of the Office of the Council of State Regarding the Implementation of the Solid 

Waste Disposal Project of Local Administrative Organizations under Section 34/1 of the Cleanliness and Order of the Country 

Act 1992,” October, 2018. [In Thai]
 18 Tanapon Pacsuk, “Legal Problems and Obstacles Regarding Control Public Auction and Antiques,” (Master’s thesis, 

Faculty of Law, Sripatum University, 2016), 100-110. [In Thai]

     บทบัญญัติของกฎหมายก�าหนดห้ามไม่ให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงในท่ีสาธารณะท้ัง

พื้นดินและทางน�้า (มาตรา 29 – มาตรา 34) โดยบทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับกับครัวเรือน กับ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือน ร้านค้า ตลาดสด เป็นต้น ให้มหีน้าที่ต้องเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยหรือสิง่ปฏิกลู

ต่าง ๆ  เพือ่รอการขนถ่ายเพือ่ไปก�าจดัต่อไป หากผูใ้ดท�าการฝ่าฝืนบทบญัญตัดิงักล่าวนีจ้ะมีโทษปรบัเป็นรายกรณี

ไป ทั้งนี้ ได้มีความเห็นตอบข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ได้พิจารณาข้อหารือของกระทรวง

มหาดไทยในกรณีมาตรา 34/1 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน

เมือง พ.ศ. 2535 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้าน

เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป็นบทบัญญัติที่ก�าหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ชัดเจน 

ลดขั้นตอนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติที่ผ่าน

มา เช่น การด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือการด�าเนินการจัดการ

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ต้องด�าเนินกิจการนอกเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น17 สะท้อน

ให้เห็นว่ากฎหมายฉบับน้ีไม่สามารถน�าไปบังคับใช้กับการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ขยะโสโครก หรือมีกลิ่นเหม็นอันจะตกอยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าว

    3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการควบคมุการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 

2533 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 ระบุไว้ในข้อ 6 ผู้ประสงค์

จะประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า ให้ยื่นค�าร้องขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าต่อเจ้า

พนักงานผู้ออกใบอนุญาต สภาพปัญหาที่พบคือการประกอบธุรกิจค้าของเก่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และได้รับ

ความนยิมในการด�าเนินธุรกจิเป็นอย่างมากในขณะทีร่ปูแบบการขออนญุาต ขัน้ตอนตามกฎหมายยงัมคีวามล่าช้า 

ปัญหาความเฉพาะตัวของใบอนุญาตที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ จึงส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี้ได้รับผล 

กระทบ18 กฎหมายก�าหนดให้ยืน่ขอใบอนญุาตต่อเจ้าพนกังานผู้ออกใบอนญุาต (พระราชบญัญติัควบคมุการขาย

ทอดตลาดฯ มาตรา 5) 

     จงึสะท้อนให้เหน็ถึงปัญหาในเชงิพืน้ทีใ่นการบริหารจดัการขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นที่เป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดการกับขยะแต่กลับไม่ได้เป็นผู้ดูแลควบคุมการอนุญาตในการค้าของเก่า ดังน้ันจึง

กลายเป็นประเด็นปัญหาในเชิงของขอบเขตการบริหารจัดการในกรณีที่การค้าของเก่าเป็นการค้าประเภทขยะ

อิเล็กทรอนิกส์

    4)  พระราชบัญญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ให้ค�านยิามวตัถอุนัตรายหมายความ

รวมถงึวตัถมุพิีษ ดังน้ัน ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ถือเป็นขยะอนัตรายประเภทหนึง่ทีม่สีารพษิอนัเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ

และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี ในมาตรา 20 ก�าหนดให้อ�านาจแก่รัฐมนตรีในการออกเป็นประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เพื่อก�าหนดวิธีการขนส่ง การเก็บรักษา การก�าจัด การท�าลายซึ่งวัตถุอันตราย เมื่อพิจารณาตามหลัก
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กฎหมายดังกล่าวนี้จะพบว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นความหวังในการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ ใน

ส่วนของกฎหมายโรงงานในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการออกเป็นประกาศเพื่อจัดการกับขยะอันตรายประเภทขยะ

อิเล็กทรอนิกส์แต่ประการใด กฎหมายนี้จึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบวงจร

   2.2.2 ปัญหาในเชิงตัวบุคคลในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น

    ในส่วนของปัญหาทีเ่กิดขึน้ในการตราข้อบัญญัตขิองท้องถ่ินนัน้พบว่า ปัญหาทีม่กัจะพบใน

การตราข้อบัญญัติท้องถ่ินแม้จะมีการด�าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมายก�าหนดแล้วก็ตาม แต่

ในบางกรณียังพบปัญหา เช่น มีการใช้ภาษาในการยกร่างไม่ถูกต้อง ชัดเจน หรือมีค�าก�ากวมอาจสร้างปัญหาใน

การบงัคับใช้และส่งผลต่อการออกค�าสัง่ทางปกครองในภายหลงัได้ หรอืการไม่อ้างองิกฎหมายแม่บททีใ่ห้อ�านาจ

ในการออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น หรือมีการอ้างอิงแต่อ้างกฎหมายไม่ถูกต้อง เช่น

    - ในข้อบัญญัติท้องถ่ินไม่มีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จากผู้ว่าราชการ หรือ นายอ�าเภอที่เป็นบุคคลที่ก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

    -  ไม่พบกระบวนการประกาศใช้ข้อบัญญัติของท้องถิ่น 

    จากสภาพปัญหาท่ีระบุไว้ในข้างต้น พิจารณาได้ว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากตัวบุคคล จาก

ความไม่เช่ียวชาญในกระบวนการขั้นตอนในการตราข้อบัญญัติ ตลอดจนการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กฎหมายแม่บทที่ให้อ�านาจที่ชัดแจ้งเหล่านี้จึงส่งผลต่อสภาพบังคับใช้ของกฎหมายต่อไป

 2.3 อ�านาจหน้าที่ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ

   อ�านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการตราข้อบัญญัติของท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ ทั้งในระดับเทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ต่างมีกระบวนการในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่าน “คณะกรรมการบริหารท้องถิ่น” 

เช่น สภาเทศบาล ตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496, สภาต�าบล ตามพระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การ

บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 ดังแผนภาพ

   ผู้เขียนได้ท�าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของกระบวนการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังปรากฏ

ผลการศึกษาเป็นแผนภาพดังนี้

แผนภาพ: อ�านาจและหน้าที่ในการออกข้อบัญญัติภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 17 Council of State, “Memorandum of the Office of the Council of State Regarding the Implementation of the Solid 

Waste Disposal Project of Local Administrative Organizations under Section 34/1 of the Cleanliness and Order of the Country 

Act 1992,” October, 2018. [In Thai]
 18 Tanapon Pacsuk, “Legal Problems and Obstacles Regarding Control Public Auction and Antiques,” (Master’s thesis, 

Faculty of Law, Sripatum University, 2016), 100-110. [In Thai]

     บทบัญญัติของกฎหมายก�าหนดห้ามไม่ให้ท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงในท่ีสาธารณะท้ัง

พื้นดินและทางน�้า (มาตรา 29 – มาตรา 34) โดยบทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับกับครัวเรือน กับ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือน ร้านค้า ตลาดสด เป็นต้น ให้มหีน้าที่ต้องเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยหรือสิง่ปฏิกลู

ต่าง ๆ  เพ่ือรอการขนถ่ายเพือ่ไปก�าจดัต่อไป หากผูใ้ดท�าการฝ่าฝืนบทบญัญตัดิงักล่าวนีจ้ะมีโทษปรบัเป็นรายกรณี

ไป ทั้งนี้ ได้มีความเห็นตอบข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ได้พิจารณาข้อหารือของกระทรวง

มหาดไทยในกรณีมาตรา 34/1 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน

เมือง พ.ศ. 2535 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้าน

เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป็นบทบัญญัติที่ก�าหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ชัดเจน 

ลดขั้นตอนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติที่ผ่าน

มา เช่น การด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือการด�าเนินการจัดการ

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ต้องด�าเนินกิจการนอกเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น17 สะท้อน

ให้เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถน�าไปบังคับใช้กับการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ขยะโสโครก หรือมีกลิ่นเหม็นอันจะตกอยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าว

    3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการควบคมุการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 

2533 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 ระบุไว้ในข้อ 6 ผู้ประสงค์

จะประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า ให้ยื่นค�าร้องขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าต่อเจ้า

พนักงานผู้ออกใบอนุญาต สภาพปัญหาที่พบคือการประกอบธุรกิจค้าของเก่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และได้รับ

ความนยิมในการด�าเนนิธรุกจิเป็นอย่างมากในขณะทีร่ปูแบบการขออนุญาต ขัน้ตอนตามกฎหมายยงัมคีวามล่าช้า 

ปัญหาความเฉพาะตัวของใบอนุญาตที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ จึงส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี้ได้รับผล 

กระทบ18 กฎหมายก�าหนดให้ยืน่ขอใบอนญุาตต่อเจ้าพนกังานผู้ออกใบอนญุาต (พระราชบญัญตัคิวบคมุการขาย

ทอดตลาดฯ มาตรา 5) 

     จงึสะท้อนให้เหน็ถงึปัญหาในเชงิพืน้ทีใ่นการบริหารจดัการขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นที่เป็นผู้มีหน้าท่ีในการจัดการกับขยะแต่กลับไม่ได้เป็นผู้ดูแลควบคุมการอนุญาตในการค้าของเก่า ดังน้ันจึง

กลายเป็นประเด็นปัญหาในเชิงของขอบเขตการบริหารจัดการในกรณีที่การค้าของเก่าเป็นการค้าประเภทขยะ

อิเล็กทรอนิกส์

    4)  พระราชบัญญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ให้ค�านยิามวตัถอุนัตรายหมายความ

รวมถงึวตัถมุพิีษ ดังนัน้ ขยะอเิลก็ทรอนกิส์ถอืเป็นขยะอนัตรายประเภทหน่ึงท่ีมสีารพษิอันเป็นอันตรายต่อสขุภาพ

และส่ิงแวดล้อม อย่างไรก็ดี ในมาตรา 20 ก�าหนดให้อ�านาจแก่รัฐมนตรีในการออกเป็นประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เพื่อก�าหนดวิธีการขนส่ง การเก็บรักษา การก�าจัด การท�าลายซึ่งวัตถุอันตราย เมื่อพิจารณาตามหลัก
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กฎหมายดังกล่าวนี้จะพบว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นความหวังในการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ ใน

ส่วนของกฎหมายโรงงานในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการออกเป็นประกาศเพื่อจัดการกับขยะอันตรายประเภทขยะ

อิเล็กทรอนิกส์แต่ประการใด กฎหมายนี้จึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบวงจร

   2.2.2 ปัญหาในเชิงตัวบุคคลในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น

    ในส่วนของปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการตราข้อบญัญตัขิองท้องถ่ินนัน้พบว่า ปัญหาทีม่กัจะพบใน

การตราข้อบัญญัติท้องถ่ินแม้จะมีการด�าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมายก�าหนดแล้วก็ตาม แต่

ในบางกรณียังพบปัญหา เช่น มีการใช้ภาษาในการยกร่างไม่ถูกต้อง ชัดเจน หรือมีค�าก�ากวมอาจสร้างปัญหาใน

การบงัคบัใช้และส่งผลต่อการออกค�าสัง่ทางปกครองในภายหลังได้ หรอืการไม่อ้างองิกฎหมายแม่บททีใ่ห้อ�านาจ

ในการออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น หรือมีการอ้างอิงแต่อ้างกฎหมายไม่ถูกต้อง เช่น

    - ในข้อบัญญัติท้องถ่ินไม่มีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จากผู้ว่าราชการ หรือ นายอ�าเภอที่เป็นบุคคลที่ก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

    -  ไม่พบกระบวนการประกาศใช้ข้อบัญญัติของท้องถิ่น 

    จากสภาพปัญหาที่ระบุไว้ในข้างต้น พิจารณาได้ว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากตัวบุคคล จาก

ความไม่เชี่ยวชาญในกระบวนการขั้นตอนในการตราข้อบัญญัติ ตลอดจนการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กฎหมายแม่บทที่ให้อ�านาจที่ชัดแจ้งเหล่านี้จึงส่งผลต่อสภาพบังคับใช้ของกฎหมายต่อไป

 2.3 อ�านาจหน้าที่ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ

   อ�านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการตราข้อบัญญัติของท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ ทั้งในระดับเทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ต่างมีกระบวนการในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่าน “คณะกรรมการบริหารท้องถิ่น” 

เช่น สภาเทศบาล ตามพระราชบัญญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496, สภาต�าบล ตามพระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การ

บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 ดังแผนภาพ

   ผู้เขียนได้ท�าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของกระบวนการตราข้อบัญญัติท้องถ่ิน ดังปรากฏ

ผลการศึกษาเป็นแผนภาพดังนี้

แผนภาพ: อ�านาจและหน้าที่ในการออกข้อบัญญัติภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 2.4 แนวทางการพัฒนาข้อบัญญัติของท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

   ผูเ้ขยีนได้ศกึษาวเิคราะหจ์ากสภาพปัญหาในการบรหิารจดัการกบัขยะอเิลก็ทรอนกิส์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ 

   ส่วนทีห่นึง่: ปัญหาของกฎหมายแม่บททีม่อบอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่บรหิารจดัการ

กับขยะมูลฝอยทั่วไป ส่งผลให้ในด้านของขยะอิเล็กทรอนิกส์อ�านาจในการบริหารจัดการขยะประเภทดังกล่าว

กลายเป็นช่องว่างในการบริหารจัดการ อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงมีอ�านาจหน้าที่หลักในการ

ดูแลสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้การดูแลสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการไปตามหลักการ

ด้านสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นอ�านาจโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องบริหารจัดการกับขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นด้วย 

   ส่วนทีส่อง: ปัญหาด้านบคุลากร เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีย่งัขาดความตระหนกั

ถึงภัยอันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญท่ีต้องเข้ามาบริหารจัดการกับขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ให้แตกต่างจากขยะมูลฝอยทั่วไป นอกจากปัญหาด้านความตระหนักรู้แล้ว เจ้าหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงขาดความเชี่ยวชาญในกระบวนการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น ส่งผลให้หน่วยงานในระดับ

ประเทศหลายแห่งได้มีการจัดท�าคู่มือในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นมา 

   อย่างไรกด็ ีผูเ้ขยีนค้นพบว่าการจะยกร่างข้อบญัญติัของท้องถิน่เพ่ือจัดการกบัขยะอิเล็กทรอนกิส์

เป็นการเฉพาะนั้น จ�าเป็นจะต้องค�านึงถึงกฎหมายแม่บทที่ให้อ�านาจแก่ท้องถิ่นในการบริหารจัดการกับขยะ

อเิลก็ทรอนกิส์ด้วย เนือ่งจากการตราข้อบัญญตัท้ิองถิน่ถอืเป็นกฎหมายล�าดบัรองทีต้่องด�าเนนิการภายใต้อ�านาจ

ของกฎหมายแม่บท ประกอบกับหลักธรรมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ฉะนั้น ขั้นตอนการ 

ยกร่างกฎหมายจงึถอืว่าเป็นกระบวนการทางกฎหมายทีส่�าคัญอนัถอืเป็นการกระท�าทางปกครองประเภทหนึง่ที่

หากการด�าเนนิการไม่ถกูต้องตามกระบวนการขัน้ตอนกอ็าจส่งผลกระทบต่อสถานะของกฎหมายของท้องถิน่ให้

ไม่สามารถมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

   จากการศึกษาพบว่า ในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินเพ่ือบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์

จ�าเป็นต้องแต่งตั้ง “คณะท�างาน” ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ ซ่ึงควรประกอบด้วยบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง

จากหลายภาคส่วน อาทิเช่น 

   - เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นิติกร นัก

วิชาการ เป็นต้น

   - เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข 

   - เจ้าหน้าที่ส่วนของหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง เช่น กรมควบคุมมลพิษ หรือ หน่วยงาน

ในระดับจังหวัด

   - อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

   - ตัวแทนของฝ่ายผู้ประกอบการโดยเฉพาะอาชีพเก็บของเก่า และ อาชีพถอดแยกชิ้นส่วนขยะ

อิเล็กทรอนิกส์
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   - ตัวแทนภาคประชาชน

   - อื่น ๆ พิจารณาตามความเหมาะสม

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

   ปัญหาและอปุสรรคในการตราข้อบญัญัติท้องถ่ินเพือ่การจดัการกบัขยะอิเล็กทรอนกิส์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ แบ่งแยกปัญหาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของกฎหมายแม่บททีม่หีลายฉบบั และกฎหมาย

แม่บทที่ให้อ�านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการกับขยะมูลฝอยทั่วไปไม่ครอบคลุมถึงขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ จากปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมายแม่บทจึงส่งผลกระทบท่ีก่อให้เกิดปัญหาในการบริหาร

จัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2) ปัญหาด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ขาดความ

ตระหนักถึงสารพิษของขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการขาดความเชี่ยวชาญในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น ตัวอย่าง

สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อมในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ หากมีการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบริหาร

จัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะจึงจ�าเป็นต้องอุดช่องว่างในส่วนของความไม่พร้อมของบุคลากร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ด้วย

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 ข้อเสนอแนะจากการการศึกษาวิจัยครั้งนี้

    จากปัญหาต่าง ๆ ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นที่กล่าวมาในข้างต้น เพื่อลดความผิดพลาด

ในการออกข้อบญัญตัขิองท้องถิน่ ควรส่งเสรมิให้เจ้าพนักงานมีความรูใ้นด้านนติบิญัญตัเิพิม่เติมโดยการเพ่ิมชัว่โมง

การอบรมในแผนปฏิบัติราชการของแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการด�าเนินการออกข้อบัญญัติของท้อง

ถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของชาติและของจังหวัดในขณะเดียวกัน และควรเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนที่ดีในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

กระบวนการตรา และเนื้อหาของข้อบัญญัติท้องถิ่น 

    เพือ่ให้การบริหารจัดการกบัขยะอเิลก็ทรอนกิส์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู ้เขียนจึงเสนอแนะ “โครงสร้างของข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับขยะ

อิเล็กทรอนิกส์” เป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดเป็นต้นแบบส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้

    1) หมวดทั่วไป 

     อันเป็นการกล่าวถึงความส�าคัญของการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

และ ที่มาของอ�านาจอันเป็นกฎหมายแม่บทที่ให้อ�านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการกับ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการอ้าง “พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542” เป็นกฎหมายหลัก รวมถึงกฎหมายแม่บทที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละแห่งด้วย เช่น พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496, พระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540, 

พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521
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 2.4 แนวทางการพัฒนาข้อบัญญัติของท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

   ผูเ้ขยีนได้ศกึษาวเิคราะหจ์ากสภาพปัญหาในการบรหิารจดัการกบัขยะอเิลก็ทรอนกิส์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ 

   ส่วนทีห่นึง่: ปัญหาของกฎหมายแม่บททีม่อบอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่บรหิารจัดการ

กับขยะมูลฝอยทั่วไป ส่งผลให้ในด้านของขยะอิเล็กทรอนิกส์อ�านาจในการบริหารจัดการขยะประเภทดังกล่าว

กลายเป็นช่องว่างในการบริหารจัดการ อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงมีอ�านาจหน้าที่หลักในการ

ดูแลสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้การดูแลสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการไปตามหลักการ

ด้านสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นอ�านาจโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องบริหารจัดการกับขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นด้วย 

   ส่วนท่ีสอง: ปัญหาด้านบคุลากร เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีย่งัขาดความตระหนกั

ถึงภัยอันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญที่ต้องเข้ามาบริหารจัดการกับขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ให้แตกต่างจากขยะมูลฝอยทั่วไป นอกจากปัญหาด้านความตระหนักรู้แล้ว เจ้าหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงขาดความเชี่ยวชาญในกระบวนการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น ส่งผลให้หน่วยงานในระดับ

ประเทศหลายแห่งได้มีการจัดท�าคู่มือในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นมา 

   อย่างไรกดี็ ผู้เขยีนค้นพบว่าการจะยกร่างข้อบญัญตัขิองท้องถิน่เพือ่จดัการกบัขยะอิเล็กทรอนกิส์

เป็นการเฉพาะนั้น จ�าเป็นจะต้องค�านึงถึงกฎหมายแม่บทที่ให้อ�านาจแก่ท้องถิ่นในการบริหารจัดการกับขยะ

อิเลก็ทรอนกิส์ด้วย เนือ่งจากการตราข้อบญัญตัท้ิองถิน่ถอืเป็นกฎหมายล�าดบัรองทีต้่องด�าเนนิการภายใต้อ�านาจ

ของกฎหมายแม่บท ประกอบกับหลักธรรมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ฉะนั้น ขั้นตอนการ 

ยกร่างกฎหมายจึงถอืว่าเป็นกระบวนการทางกฎหมายทีส่�าคัญอนัถอืเป็นการกระท�าทางปกครองประเภทหนึง่ที่

หากการด�าเนนิการไม่ถกูต้องตามกระบวนการขัน้ตอนกอ็าจส่งผลกระทบต่อสถานะของกฎหมายของท้องถิน่ให้

ไม่สามารถมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

   จากการศึกษาพบว่า ในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินเพื่อบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์

จ�าเป็นต้องแต่งต้ัง “คณะท�างาน” ท่ีมีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ ซึ่งควรประกอบด้วยบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง

จากหลายภาคส่วน อาทิเช่น 

   - เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นิติกร นัก

วิชาการ เป็นต้น

   - เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข 

   - เจ้าหน้าที่ส่วนของหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง เช่น กรมควบคุมมลพิษ หรือ หน่วยงาน

ในระดับจังหวัด

   - อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

   - ตัวแทนของฝ่ายผู้ประกอบการโดยเฉพาะอาชีพเก็บของเก่า และ อาชีพถอดแยกชิ้นส่วนขยะ

อิเล็กทรอนิกส์
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   - ตัวแทนภาคประชาชน

   - อื่น ๆ พิจารณาตามความเหมาะสม

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

   ปัญหาและอปุสรรคในการตราข้อบัญญัติท้องถ่ินเพือ่การจัดการกบัขยะอิเลก็ทรอนกิส์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ แบ่งแยกปัญหาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของกฎหมายแม่บททีม่หีลายฉบับ และกฎหมาย

แม่บทที่ให้อ�านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการกับขยะมูลฝอยทั่วไปไม่ครอบคลุมถึงขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ จากปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมายแม่บทจึงส่งผลกระทบท่ีก่อให้เกิดปัญหาในการบริหาร

จัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2) ปัญหาด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ขาดความ

ตระหนักถึงสารพิษของขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการขาดความเชี่ยวชาญในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น ตัวอย่าง

สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อมในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ หากมีการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบริหาร

จัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะจึงจ�าเป็นต้องอุดช่องว่างในส่วนของความไม่พร้อมของบุคลากร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ด้วย

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 ข้อเสนอแนะจากการการศึกษาวิจัยครั้งนี้

    จากปัญหาต่าง ๆ ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นที่กล่าวมาในข้างต้น เพื่อลดความผิดพลาด

ในการออกข้อบัญญตัขิองท้องถ่ิน ควรส่งเสรมิให้เจ้าพนักงานมีความรูใ้นด้านนติบิญัญตัเิพิม่เตมิโดยการเพ่ิมชัว่โมง

การอบรมในแผนปฏิบัติราชการของแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการด�าเนินการออกข้อบัญญัติของท้อง

ถ่ินให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของชาติและของจังหวัดในขณะเดียวกัน และควรเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนที่ดีในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

กระบวนการตรา และเนื้อหาของข้อบัญญัติท้องถิ่น 

    เพือ่ให้การบรหิารจัดการกบัขยะอเิลก็ทรอนกิส์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู ้เขียนจึงเสนอแนะ “โครงสร้างของข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับขยะ

อิเล็กทรอนิกส์” เป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดเป็นต้นแบบส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้

    1) หมวดทั่วไป 

     อันเป็นการกล่าวถึงความส�าคัญของการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

และ ที่มาของอ�านาจอันเป็นกฎหมายแม่บทที่ให้อ�านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการกับ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการอ้าง “พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542” เป็นกฎหมายหลัก รวมถึงกฎหมายแม่บทที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละแห่งด้วย เช่น พระราชบัญญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496, พระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540, 

พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521
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    2) หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์ด้านการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

     หลกัเกณฑ์ด้านการบริหารจัดการขยะอเิล็กทรอนกิส์ เช่น สถานทีด่�าเนนิการ, การดูแล

ระบบกรรมวิธีในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องควบคุม, ระบบการป้องกันมลพิษ, 

มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่จะส่งเสริมเพื่อให้การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์สามารถด�าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล, คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ฯลฯ

     การก�าหนดหลกัเกณฑ์ด้านการบริหารจดัการขยะอเิลก็ทรอนกิส์เป็นการเฉพาะเนือ่งจาก 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นขยะที่ประกอบด้วยสารพิษหากกระบวนการก�าจัดขยะไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตราย

แก่สิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ดังนั้นการก�าหนดเนื้อหาในหมวดนี้ จึงจ�าเป็นต้องควบคุมสถานที่ในการจัด

เก็บขยะอเิลก็ทรอนิกส์ วิธีการในการถอดซากช้ินส่วนผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์รวมถงึมาตรการ

ที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าของเก่าหรือผู้ประกอบการที่ถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีสร้างขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันสอดคล้องกับเรื่องสภาพ

การณ์ในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนกิส์ของภาครฐัและประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่าประชาชนมีความ

รู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ถึงร้อยละ 47 แต่ขาดที่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์19 ดังนั้นการก�าหนดสถาน

ที่จัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐจึงมีส่วนช่วยให้การบริหารจัดการขยะประเภทดังกล่าว

    3) หมวด 3 หลักเกณฑ์ด้านการอนุญาต 

     ในกรณีดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการมอบอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

ควบคุม ตรวจสอบดูแล ผูป้ระกอบกจิการค้าของเก่าประเภทซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ อนั

เป็นการแก้ไขปัญหาความไม่ทันสมัยต่อการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการควบคุมการขายทอดตลาดและค้า

ของเก่า พ.ศ. 2474 และยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะในงานวิจัยที่เสนอให้รัฐบาลไทยควรส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ

รไีซเคิลอย่างครบวงจรในประเทศและมีมาตรการในการสนบัสนนุทางการเงนิ20 ตลอดจนมาตรการด้านกฎหมาย

ที่สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์

    4) หมวด 4 หลักเกณฑ์ด้านค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริการในการจัดการกับขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ 

     จากการศึกษาพบว่า การเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ปัจจุบนัยงัคงมปัีญหาต้นทนุในการบรหิารจดัการไม่สอดคล้องกบัการเรยีกเกบ็ นอกจากนี ้การประกาศอตัราการ

เรียกเก็บยังคงใช้เฉพาะขยะมูลฝอยทั่วไปเท่านั้น ดังนั้นการก�าหนดในหมวดนี้จึงจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะแยกต่างหาก

จากขยะมูลฝอยทั่วไป

 19 Mok Tantipalakun, “Situation in Electronic Waste Management of Government and People in Bangkok,” Journal 

of Information System in Business 2, no. 3 (July-September 2019): 22. [In Thai]

 20 Janejira Jannuwat, “Measures to Promote the Recycling of Electronic Waste: A Comparative Study of Thai Law and 

European Union and Japanese Laws,” Graduate Law Journal 12, no. 3 (July-September 2019): 419. [In Thai]
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    2) หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์ด้านการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

     หลักเกณฑ์ด้านการบริหารจัดการขยะอเิลก็ทรอนกิส์ เช่น สถานทีด่�าเนนิการ, การดแูล

ระบบกรรมวิธีในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์เครื่องมือท่ีต้องควบคุม, ระบบการป้องกันมลพิษ, 

มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่จะส่งเสริมเพื่อให้การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์สามารถด�าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล, คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ฯลฯ

     การก�าหนดหลกัเกณฑ์ด้านการบริหารจดัการขยะอเิลก็ทรอนกิส์เป็นการเฉพาะเนือ่งจาก 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นขยะที่ประกอบด้วยสารพิษหากกระบวนการก�าจัดขยะไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตราย

แก่สิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ดังนั้นการก�าหนดเนื้อหาในหมวดนี้ จึงจ�าเป็นต้องควบคุมสถานที่ในการจัด

เก็บขยะอเิลก็ทรอนกิส์ วธีิการในการถอดซากช้ินส่วนผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์รวมถงึมาตรการ

ที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าของเก่าหรือผู้ประกอบการที่ถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สร้างขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันสอดคล้องกับเรื่องสภาพ

การณ์ในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนกิส์ของภาครฐัและประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่าประชาชนมีความ

รู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ถึงร้อยละ 47 แต่ขาดที่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์19 ดังนั้นการก�าหนดสถาน

ที่จัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐจึงมีส่วนช่วยให้การบริหารจัดการขยะประเภทดังกล่าว

    3) หมวด 3 หลักเกณฑ์ด้านการอนุญาต 

     ในกรณีดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการมอบอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

ควบคุม ตรวจสอบดูแล ผูป้ระกอบกจิการค้าของเก่าประเภทซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ อัน

เป็นการแก้ไขปัญหาความไม่ทันสมัยต่อการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการควบคุมการขายทอดตลาดและค้า

ของเก่า พ.ศ. 2474 และยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะในงานวิจัยที่เสนอให้รัฐบาลไทยควรส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ

รไีซเคลิอย่างครบวงจรในประเทศและมีมาตรการในการสนบัสนนุทางการเงนิ20 ตลอดจนมาตรการด้านกฎหมาย

ที่สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์

    4) หมวด 4 หลักเกณฑ์ด้านค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริการในการจัดการกับขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ 

     จากการศึกษาพบว่า การเก็บขนขยะมูลฝอยท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ปัจจบุนัยงัคงมปัีญหาต้นทนุในการบรหิารจดัการไม่สอดคล้องกบัการเรยีกเกบ็ นอกจากนี ้การประกาศอัตราการ

เรียกเก็บยังคงใช้เฉพาะขยะมูลฝอยทั่วไปเท่านั้น ดังนั้นการก�าหนดในหมวดนี้จึงจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะแยกต่างหาก

จากขยะมูลฝอยทั่วไป

 19 Mok Tantipalakun, “Situation in Electronic Waste Management of Government and People in Bangkok,” Journal 

of Information System in Business 2, no. 3 (July-September 2019): 22. [In Thai]

 20 Janejira Jannuwat, “Measures to Promote the Recycling of Electronic Waste: A Comparative Study of Thai Law and 

European Union and Japanese Laws,” Graduate Law Journal 12, no. 3 (July-September 2019): 419. [In Thai]
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    5) บทก�าหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหรือละเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติของท้องถิ่น 

     ภายใต้หมวดนี้ ควรจะค�านึงถึงสิทธิของประชาชนที่ได้รับการก�าหนดโทษให้สามารถมี

สิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครองนี้ได้ โดยควรก�าหนดรายละเอียดของการอุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครองไว้เป็นการ

เฉพาะกรณีลงไปด้วย

   3.2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

    เนื่องจากข้อจ�ากัดในด้านระยะเวลาในการด�าเนินการศึกษา ผู้เขียนเห็นควรว่าเพื่อให้ข้อ

บัญญัติของท้องถ่ินมีสภาพบังคับท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรศึกษาถึงความตระหนักรู้ของชาวบ้าน 

ชุมชนที่มีผลกระทบจากการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์ใน

การบังคับใช้ข้อบัญญัติของท้องถิ่นต่อไป
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว

ตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ตลอดจนหาข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุงกฎหมายการละเมิดสิทธิแรงงานต่างด้าว โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

 ผลการศกึษาพบว่า ประเทศไทยถกูจดัอนัดบัอยูใ่นกลุม่ประเทศทีน่่าจับตามองเกีย่วกับสถานการณ์การ

ค้ามนุษย์ โดยฝ่ายบริหารได้ลิดรอนอ�านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ท�าการยกเลิกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดย

อ้างเหตดุงักล่าวเพือ่ตราพระราชก�าหนดการบรหิารจดัการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ว่ามีเจตนารมณ์

มุง่แก้ไขปัญหาละเมดิสทิธขิองแรงงานต่างด้าว แต่พระราชก�าหนดนีก้ลบัมบีทบญัญัติทีก่�าหนดให้นายจ้างสามารถ

ยึดใบอนุญาตท�างานหรือเอกสารส�าคัญของคนต่างด้าวได้ ซึ่งถือว่าเป็นการบังคับใช้แรงงานและมีความผิดตาม 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และยังก�าหนดให้คนต่างด้าวไม่สามารถใช้สิทธิ

เปลีย่นนายจ้างได้ จนกว่าจะได้ชดใช้ค่าเสยีหายให้นายจ้างเดมิหรอืพสิจูน์ว่าตนเองไม่มีความผดิ ซึง่เป็นการกล่าว

หาและการผลักภาระการพิสูจน์ให้คนต่างด้าว ถือว่าเป็นการขัดแย้งกับหลักการพิจารณาคดีแรงงานซึ่งใช้ระบบ

ไต่สวนตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และทัง้นี ้พระราชก�าหนดฉบบันี ้ยงัไม่มบีทบัญญตักิ�าหนด

ให้ผู้ประกอบธุรกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างานในฐานะที่เป็นคนกลางผู้ได้รับผลประโยชน์จากการน�าคนต่างด้าว


