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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สถานการณ์ปัญหาเหตุราคาญของประเทศไทย โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเหตุราคาญที่เกิดขึ้น
ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 และได้รับข้อมูลตอบกลับจาก อปท. ระดับเทศบาลที่สามารถนามาวิเคราะห์
ข้อมูลได้ทั้งสิ้น จานวน 811 แห่ง (ร้อยละ 33.2) ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร สรุปดังนี้
1. ปัญหาการร้องเรียนเหตุราคาญจากประชาชนเกิดขึ้นและกระจายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยแนวโน้ม
การร้องเรียนจะเพิ่มขึ้นตามขนาดเทศบาลที่ใหญ่ขึ้น ในปี 2559 และ 2560 มีเรื่องร้องเรียนที่ อปท. ได้รับแจ้ง
จากประชาชนผ่ านช่ องทางต่ างๆ จ านวนทั้ งสิ้ น 7,991 และ 8,928 เรื่ อง ตามล าดั บ คิ ดเป็ นจ านวนเรื่ อง
ร้องเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.73
2. จังหวัดที่มีการร้องเรียนปัญหาเหตุราคาญสูงสุดห้าอันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
ชลบุรี เชียงใหม่ และ สงขลา ตามลาดับ
3. ประเภทหรือลักษณะเหตุราคาญที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดคือปัญหากลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวน
รองลงมาเป็นปัญหาเสียงดัง/เสียงรบกวน และปัญหาสัตว์และแมลงพาหะนาโรค ตามลาดับ
4. แหล่งที่ก่อให้เกิดปัญหาเหตุราคาญที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดมาจากสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ร้อยละ 41 รองลงมาเป็นสถานที่อยู่อาศัย/ที่พักอาศัย,
สถานที่จาหน่าย สะสมอาหารและตลาด, และสถานที่อื่นๆ ร้อยละ 24, 15 และ 13 ตามลาดับ
5. ในบรรดาสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดนั้น พบว่า สถาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการลี้ยงสัตว์ (สุกร/สัตว์ปีก/สัตว์อื่นๆ) ถูกร้องเรียนจากประชาชนมากที่สุด รองลงมา
เป็นกิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล เช่น การผลิตยางยนต์/เครื่องจักร, การล้าง ขัดสียานยนต์,
อู่เคาะ ปะผุ พ่นสี เป็นต้น และกิจการที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น การแสดงดนตรี คาราโอเกะ เป็นต้น ตามลาดับ
6. การดาเนินการควบคุมเหตุราคาญของ อปท. พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 และ 2560 เรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้ วส่ วนใหญ่ เข้าข่ายเป็นเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข
ร้อยละ 78.4 และ 75.8 ตามลาดับ กรณีที่เข้าข่ายเป็นเหตุราคาญ อปท. สามารถดาเนินการจัดการปัญหาเหตุ
ราคาญที่เกิดขึ้นจนสามารถยุติเรื่องได้ ร้อยละ 67.4 และร้อยละ 66.5 ตามลาดับ
7. การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมเหตุราคาญ พบว่า อปท. สามารถจัดการ
ปัญหาเหตุราคาญจนสามารถยุติได้โดยการออกคาสั่งทางปกครองฯ ร้อยละ 31 ของเรื่องร้องเรียนที่เข่าข่ายเป็น
เหตุราคาญ และมีการดาเนินคดีหรือเปรียบเทียบปรับ ร้อยละ 3.2 และร้อยละ 3.6 ของเรื่องร้องเรียนที่เข่าข่าย
เป็นเหตุราคาญ
8. ข้อเสนอแนะ กรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีนโยบายและมาตรการในการป้องกันและ
เฝ้าระวังเหตุราคาญเชิงรุก และการแก้ไขปัญหาเหตุราคาญที่มีการร้องเรียนบ่อยๆ รวมถึงสร้างความรอบรู้ถึง
สิทธิของประชาชนจากปัญหาเหตุราคาญ ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเหตุราคาญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประชาชนได้รับคุ้มครองสุขภาพ
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาเหตุราคาญของประเทศไทยในรูปแบบแผนที่
เชิงภูมิศาสตร์ (GIS) รวมถึงศึกษาลักษณะปัญหาเหตุราคาญและการควบคุมเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับเทศบาลและกรุงเทพมหานคร จานวน 2,442 แห่ง
โดยการศึกษาวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) ใช้แบบสารวจสถานการณ์ ปัญหาเหตุราคาญออนไลน์
เพื่อรวบรวมข้อมูลเหตุราคาญที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 และได้รับข้อมูลตอบกลับจาก อปท.
ที่สามารถนามาวิเคราะห์ ข้อมูลได้ทั้งสิ้ น จานวน 811 แห่ง (ร้อยละ 33.2) ครอบคลุ มทั้ง 76 จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาการร้องเรียนเหตุราคาญจากประชาชนเกิดขึ้น และกระจายในทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ แนวโน้มการร้องเรียนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นตามขนาดเทศบาลที่ใหญ่ขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559 และ 2560
มีเรื่องร้องเรียนที่ อปท. ได้รับแจ้งจากประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 7,991 และ 8,928 เรื่อง
ตามลาดับ คิดเป็นจานวนเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.73 โดยจังหวัดที่มีการร้องเรียนสูงสุดห้าอันดับแรก
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ และ สงขลา ตามลาดับ เมื่อจาแนกประเด็นการร้องเรียนตาม
ประเภทเหตุราคาญพบว่า ปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดคือปัญหากลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวน รองลงมาเป็น
ปัญหาเสียงดัง/เสียงรบกวน ปัญหาสัตว์และแมลงพาหะนาโรค ตามลาดับ และเมื่อจาแนกการร้องเรียนตาม
ลักษณะแหล่งที่ก่อให้ เกิดปั ญหาเหตุร าคาญ พบว่า ปัญหาการร้องเรียนเกิดจากสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพมากที่สุด ร้อยละ 41 รองลงมาเป็นสถานที่อยู่อาศัย /ที่พักอาศัย, สถานที่จาหน่าย สะสม
อาหารและตลาด, และสถานที่อื่นๆ ร้อยละ 24, 15 และ 13 ตามลาดับ ในบรรดาสถานประกอบกิจการที่เป็น
อัน ตรายต่อสุ ขภาพที่ถูกร้ องเรี ย นนั้ น พบว่า สถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการลี้ ยงสั ตว์ถูกร้องเรียนจาก
ประชาชนมากที่สุด สาหรับผลการดาเนินการควบคุมเหตุราคาญของ อปท. พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 และ 2560
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วส่วนใหญ่ เข้าข่ายเป็นเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ร้อยละ 78.4 และ 75.8 ตามลาดับ กรณีที่เข้าข่ายเป็นเหตุราคาญ อปท. สามารถดาเนินการจัดการ
ปัญหาเหตุราคาญที่เกิดขึ้นจนสามารถยุติเรื่องได้ ร้อยละ 67.4 และร้อยละ 66.5 ตามลาดับ ด้านการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พบว่า อปท. สามารถจัดการปัญหาเหตุราคาญจนสามารถยุติได้โดยการออกคาสั่ง
ทางปกครองฯ ร้อยละ 31.1 และร้อยละ 31.6 ของเรื่องร้องเรียนที่เข่าข่ายเป็นเหตุราคาญ ตามลาดับ มีเพียงร้อย
ละ 3.2 และร้อยละ 3.6 ตามลาดับ เท่านั้น ที่มีการดาเนินคดีหรือเปรียบเทียบปรับ
จากสถานการณ์ปัญหาเหตุราคาญข้างต้น กรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีนโยบายและ
มาตรการในการป้องกันเหตุราคาญเชิงรุกและการแก้ไขปัญหาเหตุราคาญที่มีการร้องเรียนบ่อยๆ รวมถึงสร้าง
ความรอบรู้ถึงสิทธิของประชาชนจากปัญหาเหตุราคาญ ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเหตุราคาญเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประชาชนได้รับคุ้มครองสุขภาพ
คาสาคัญ : สถานการณ์ปัญหาเหตุราคาญ, ประเทศไทย

1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
และปัจจัยภายในประเทศหลายประการ ทั้งจากการเพิ่มขึ้นของประชากร สภาพความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒนาและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และอุ ตสาหกรรม การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง
และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
โดยปัญหาหลักที่สาคัญคือ ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ปัญหาน้าเสีย
ฝุ่ น ละออง กลิ่ น เหม็ น เสี ย งดั ง ความสั่ น สะเทื อ น สารเคมี ขยะมู ล ฝอย เป็ น ต้ น ซึ่ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า วได้
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจของประชาชน จนนาไปสู่การร้องเรียนผ่านทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่โดยตรง
การร้องเรียนปัญหาเหตุเดือดร้อนราคาญมายังหน่วยงานภาครัฐ เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ประชาชน
นึกถึงเป็ นอันดับ แรก เนื่องจากประชาชนได้รับทราบข่าวสารมากขึ้น ทาให้ รู้สิ ทธิของตนเองขณะเดียวกัน
ประชาชนรับทราบช่องทางในการร้องเรียนมากขึ้น ทาให้มีการร้องเรียนมายังหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยในปี 2559 1 พบว่า สถิติข้อมูลการร้องเรียนปัญหามลพิษจาก
หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุ มมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์บริการประชาชน สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้รับแจ้งเรื่องรวมทั้งสิ้น 10,422 เรื่อง โดยประเภทปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน
สูงสุด ปี 2559 จากทุกหน่วยงานที่รับแจ้งเรื่อง คือ ปั ญหามลพิษทางอากาศ (กลิ่นเหม็น ฝุ่นละอองและเขม่า
ควัน) ยกเว้นกรุงเทพมหานครได้รับแจ้งปัญหาเรื่องเสียงดังและความสั่นสะเทือนมากที่สุด สอดคล้องกับข้อมูล
สถิ ติก ารร้ อ งเรี ย นปั ญหาเหตุ ร าคาญและการอุ ทธรณ์ค าสั่ ง เจ้ า พนั ก งานท้อ งถิ่น ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการ
สาธารณสุ ข ซึ่ งรวบรวมโดยส านั ก อนามัย สิ่ งแวดล้ อม กรมอนามั ย ตั้ งแต่ปี 2551 - 2560 พบว่ า ปัญ หา
เหตุราคาญที่ร้องเรียนมายังกรมอนามัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และปัญหาเหตุราคาญที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ
ปัญหากลิ่นเหม็น รองลงมาเป็นปัญหาเสียงดัง/เสียงรบกวน ทั้งนี้ ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาข้างต้นเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานรัฐส่วนกลางและกรุงเทพมหานครเท่านั้น
ปั จ จุ บั น กฎหมายหลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม เหตุ ร าคาญของประเทศไทย คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายดังกล่าว ซึ่งได้กาหนดบทบาทหน้าที่ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน การด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง การควบคุ ม และแก้ ไ ขเพื่ อ ระงั บ เหตุ ร าคาญที่ เ กิ ด ขึ้ น
เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ หมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
ได้บัญญัติลักษณะของเหตุราคาญ รวมถึงกาหนดอานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการระงับเหตุราคาญที่
เกิดขึ้นทั้งในสถานที่เอกชนและสถานที่สาธารณะ โดยทั่วไปเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนแล้วจะมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่าเหตุดังกล่าวเข้าข่ายเป็นเหตุราคาญตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่ กรณีที่เข้าข่ายเป็นเหตุราคาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง
ดาเนินการการควบคุมและระงับเหตุราคาญที่เกิดขึ้น โดยการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว โดยการออกคาสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปรับปรังแก้ไขเพื่อระงับเหตุราคาญ ทั้งนี้เมื่อผู้รับคาสั่งหรือผู้ก่อเหตุราคาญฝ่าฝืนคาสั่ง
เจ้าพนักงานฯ โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะมีการเปรียบเทียบปรับและดาเนินคดีแล้วแต่กรณี 2 อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเหตุราคาญที่ขึ้นขึ้นทั่ วประเทศ รวมถึงการดาเนินการควบคุมเหตุราคาญ
ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นนั้น ยั งมิได้มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ปัญหา

เหตุราคาญที่ชัดเชนเป็นรูปธรรม ทาให้ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ปัญหาในภาพรวมของประเทศ
รวมถึงไม่สามารถเห็นการเกิดขึ้นและกระจายของปัญหาเหตุราคาญในเชิงพื้นที่ได้
ด้วยเหตุนี้ กรมอนามัย ในบทบาทของหน่วยงานราชการที่เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบอนามัย
สิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน รวมถึงสนับสนุนการดาเนินงานการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุ ขของหน่ วยงานราชการส่ วนท้องถิ่นเพื่อการแก้ไขปัญหาเหตุราคาญ จึง ได้ทาการศึกษา
สถานการณ์ปัญหาเหตุราคาญของประเทศไทย โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System: GIS) ทาให้ทราบสถานการณ์ในภาพรวม รวมถึงลักษณะปัญหาเหตุราคาญ และการ
ควบคุมเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
เชิงนโยบายในการกาหนดมาตรการ วางแผน และการป้องกันและควบคุมเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาเหตุราคาญของประเทศไทยในรูปแบบแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System: GIS)
(2) เพื่อศึกษาลักษณะปัญหาเหตุราคาญและการควบคุมเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey research) แบบพรรณนาภาคตัดขวาง (Crosssectional descriptive study) เพื่อศึกษาและประเมินสถานการณ์ปัญหาเหตุราคาญของประเทศไทย
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับเทศบาลระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2560
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็น อปท. ระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตาบลทั่วประเทศ
และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 2,442 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น อปท.ระดับเทศบาลตาบล จานวน 2,233 แห่ง
ระดับเทศบาลเมือง จานวน 178 แห่ง ระดับเทศบาลนคร จานวน 30 แห่ง และกรุงเทพมหานคร
การเก็บรวมรวมข้อมูล โดยการออกแบบและทดสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากนั้นพัฒนาเป็นแบบสารวจสถานการณ์ปัญหาเหตุราคาญออนไลน์ และ
ดาเนิ น การเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยการประสานขอความอนุเคราะห์ จาก อปท. ระดับ
เทศบาลทุกแห่งและกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ข้อมูลผ่านแบบสารวจสถานการณ์ ปัญหา
เหตุราคาญออนไลน์ http://www.davincylab.com/healthsurvey/ หรือสแกน QR Code เพื่อทาการ
บันทึกข้อมูล โดยมีประเด็นในการเก็บข้อมูล 6 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 สถานการณ์ปัญหาเหตุราคาญโดยภาพรวมของหน่วยงาน
ประเด็นที่ 2 สถานการณ์ปัญหาเหตุราคาญจาแนกตามประเภทเหตุราคาญ
ประเด็นที่ 3 สถานการณ์ปัญหาเหตุราคาญจาแนกตามแหล่งที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญ
ประเด็นที่ 4 ผลการดาเนินการจัดการปัญหาเหตุราคาญ
ประเด็นที่ 5 การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมเหตุราคาญ
ประเด็นที่ 6 ข้อเสนอแนะต่อกรมอนามัยในการสนับสนุนและพัฒนางานเหตุราคาญ

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยดาเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Description Analysis)
น าเสนอในลั ก ษณะข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ พร้ อ มประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสาร สนเทศภู มิ ศ าสตร์ (Geographic
Information System : GIS) เพื่อจัดทาข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเหตุราคาญในรูปแบบแผนที่เชิงภูมิศาสตร์
ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ เหตุราคาญ หมายถึง เหตุราคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 โดยมาตรา 25 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุราคาญ3
(1) แหล่ งน้า ทางระบายน้ า ที่อาบน้า ส้ วม หรือที่ใส่ มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในทาเลไม่
เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใด เป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็น
พิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนาโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจานวนเกินสมควร จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
(3) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ การ
ระบายน้า การกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือ
ละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(4) การกระทาใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น
ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย)
4. ผลการศึกษาและอภิปราย
สถานการณ์ปัญหาเหตุราคาญของประเทศไทย พ.ศ. 2561 เป็นการศึกษาและประเมินสถานการณ์
ปัญหาเหตุราคาญของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับเทศบาล
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2560 ผลการศึกษามีดังนี้
4.1 สถานการณ์ปัญหาเหตุราคาญของประเทศ
ไทยในรู ป แบบแผนที่ เ ชิ ง ภู มิ ศ าสตร์ ( Geographic
Information System: GIS)
สถานการณ์ ปัญหาเหตุราคาญของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2561 โดยการใช้ แบบสารวจสถานการณ์ ปัญหา
เหตุราคาญออนไลน์ ซึ่งได้รับข้อมูล ตอบกลั บจาก อปท.
ระดับเทศบาลที่สามารถนามาวิเคราะห์ได้ทั้งสิ้น จานวน
811 แห่ง (ร้อยละ 33.2) ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร ดังรูปที่ 1 แสดงตาแหน่ง อปท. ระดับ
เทศบาลที่ให้ข้อมูลแยกตามจังหวัด
ผลการส ารวจสถานการณ์ ปั ญหาเหตุ ร าคาญของ
สัญลักษณ์
อปท. ที่ให้ข้อมูลและ
ประเทศไทย พบว่า อปท. ระดับเทศบาลทั่วประเทศได้รับ
ใช้วิเคราะห์ได้
แจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุราคาญผ่ านช่องทางต่างๆ โดยในปี
ประเทศไทย
พ.ศ. 2559 และ 2560 มีเรื่องร้องเรียนจานวน 7,991 เรื่อง
และ 8,928 เรื่ อ ง ตามล าดั บ (รู ป ที่ 2) คิ ด เป็ น จ านวน
เรื่องร้องเรียนเหตุราคาญเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.73 ของจานวน
เรื่องในปี พ.ศ. 2559
รูปที่ 1 แสดงตาแหน่ง อปท. ที่ให้ข้อมูล

สถานการณ์ปัญหาเหตุราคาญของประเทศไทยในรูปแบบ
แผนที่เชิงภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) จานวนเรื่องร้องเรียน
8928
ในปี พ.ศ. 2559 และ 2560 แสดงดังรูปที่ 3 โดยพบว่า สถานการณ์ 10000
7991
ปัญหาการร้องเรียนเหตุราคาญจากประชาชนนั้นเกิดขึ้นนั้นกระจาย 9000
8000
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยปัญหาเหตุราคาญดังกล่าวได้เกิดขึ้นหรือ 7000
มีก ารร้ อ งเรี ย นมากขึ้ น ในพื้น ที่เ ขตเมือ งใหญ่ห รือ อาจกล่ าวได้ ว่ า 6000
แนวโน้มการร้องเรียนปัญหาเหตุราคาญจะเพิ่มจานวนขึ้นตามขนาด 5000
4000
เทศบาลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ดังจะเห็นได้จากพื้นที่เฉดสีแดงซึ่งแสดง 3000
ปริ ม าณการร้ อ งเรี ย นของประชาชนที่ ม ากกว่ า พื้ น ที่ เ ฉดสี เ ขี ย ว 2000
จะปรากฏให้ เห็ น จ านวนมากในพื้น ที่ อปท. ระดับเทศบาลเมือ ง 10000
เทศบาลนคร และกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแยก
2559
2560 ปี พ.ศ.
รายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีการร้องเรียนปัญหาเหตุราคาญสูงสุด
ในปี พ.ศ. 2559 - 2560 ห้ า อัน ดั บ แรก ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร
นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ และสงขลา ตามลาดับ ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า รูปที่ 2 จานวนเรื่องร้องเรียนแยกตามปี
จังหวัดที่มีการร้องเรียนปัญหาเหตุราคาญสูงสุ ด จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรจานวนมาก รวมถึงมีการ
พัฒนาและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง อย่างไรก็ตาม
กรมควบคุมมลพิษ1 รายงานว่า ปัจจัยที่ทาให้เกิดการร้องเรียน คือ การลักลอบประกอบกิจการโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต ผู้ประกอบกิจการยังขาดความรับผิดชอบในผลกระทบจากการประกอบกิจการ
และยังไม่ให้ความสาคัญในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง
พ.ศ. 2559

จานวนการร้องเรีย นเหตุราคาญ
ในรอบปีของ อปท.

พ.ศ. 2560

จานวนการร้องเรีย นเหตุราคาญ
ในรอบปีของ อปท.

รู ป ที่ 3 สถานการณ์ ปั ญ หาเหตุ ร าคาญของประเทศไทยในรู ป แบบแผนที่ เ ชิ ง ภู มิ ศ าสตร์ ( Geographic
Information System: GIS)

เมื่อเปรียบเทียบการร้องเรียนปัญหาเหตุราคาญ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ละ อปท. ระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ
พ.ศ. 2560 พบว่า อปท. ระดับเทศบาลส่วนใหญ่มี ได้รับ
การร้องเรียนเหตุราคาญจากประชาชนเพิ่มขึ้น (จานวน
เรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.73 ของจานวนเรื่องในปี
พ.ศ. 2559) สั ง เกตได้ จ ากเฉดสี ม่ ว งที่ พ บว่ า มี ก าร
กระจายทั่ ว ประเทศมี ม ากกว่ า เฉดสี เ ขี ย ว ดั ง รู ป ที่ 4
แสดงถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจานวนเรื่องร้องเรียน

Legend
1_1
<VALUE>

≤ -80- 80
-132
>-80 - -30
>-30 - -10
>-10 - 0
0
>0 - 10
>10 - 40
>40 - 100
>100 - 300

4.2 ลั ก ษณะเหตุ ร าคาญและการควบคุ ม
ร าคาญตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสาธารณสุ ข ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) ประเภทเหตุราคาญ
เมื่ อจ าแนกประเด็ นการร้ องเรี ยนเหตุ
ราคาญตามประเภทหรือลักษณะของประเด็นปัญหาเหตุ
ราคาญที่เกิดขึ้นเป็น 9 ประเภท ได้แก่ (1) เสียงดัง/เสียง
รูปที่ 4 แสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจานวน รบกวน (2) ฝุ่นละออง/เขม่า/ควัน (3) ความสั่นสะเทือน
เรื่องร้องเรียนเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2559 (4) น้าเสีย (5) กลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวน (6) ขยะมูลฝอย/
และ พ.ศ. 2560 (เรื่อง)
สิ่งปฏิกูล (7) สารเคมี/ของเสียอันตราย (8) สัตว์และแมลง
พาหะนาโรค (9) อื่นๆ ผลการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2559
ปัญหาการร้องเรียนเหตุราคาญจากประชาชนนั้น เป็นประเด็นปัญหากลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวนมากที่สุด ร้อยละ
29.2 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด รองลงมาเป็นประเด็นปัญหาเสียงดัง/เสียงรบกวน ปัญหาสัตว์และแมลงพาหะนา
โรค และปั ญหาน้ าเสี ย ร้ อยละ 20.0, 14.0 และ 9.9 ตามล าดับ และประเด็น ปัญหาความสั่ นสะเทือน และ
สารเคมี/ของเสียอันตราย มีการร้องเรียนน้อยที่สุด รูปที่ 10 เป็นรูปแบบแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ (GIS) แสดงการ
ร้องเรียนปัญหาเหตุราคาญจาแนกตามประเภทเหตุราคาญสูงสุดสามอันดับแรก สาหรับปี พ.ศ. 2560 ประเภท
เหตุราคาญที่มีการร้องเรียนนั้นจะคล้ายกับปี พ.ศ. 2559 โดยพบว่าปัญหาการร้องเรียนเหตุราคาญจากประชาชน
นั้นเป็นประเด็นปัญหากลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวนมากที่สุด ร้อยละ 29.6 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด รองลงมาเป็น
ประเด็นปัญหาเสียงดัง/เสียงรบกวน ปัญหาสัตว์และแมลงพาหะนาโรค และปัญหาน้าเสีย ร้อยละ 22.6, 12.9 และ
9.1 ตามลาดับ และพบว่าประเด็นปัญหาความสั่นสะเทือนมีการร้องเรียนน้อยที่สุด เช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2559
แสดงดังรูปที่ 5 และ 6 ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ปัญหากลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวน เป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนมาก
ที่สุด สอดคล้องกับในหลายประเทศทั้งในยุโรป อเมริกาเหนือ ฮ่องกง ออสเตรเลีย ซึ่งพบว่าเหตุราคาญจากกลิ่น
เป็ นปั ญหาที่ถูกร้ องเรี ยนมากที่สุ ด เช่นกั น4 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะกลิ่ นเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่สามารถ
แพร่กระจายได้ไกลตามปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศ ข้อจากัดด้านเทคโนโลยีการจัดการกลิ่น รวมถึงปัญหากลิ่นเป็น
ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การตอบสนองของคนต่อกลิ่นและการรับรู้กลิ่น จะแตกต่างกันในแต่
ละบุคคล

สารเคมี/ของ
ความ
เสียอันตราย
สั่นสะเทือน
1.3% อื่นๆ
1.3%
6.8%
ขยะมูลฝอย/
สิ่งปฏิกูล
7.9%
ฝุ่นละออง/
เขม่า/ควัน
9.7%
น้าเสีย
9.9%

สารเคมี/ของ
ความ
เสียอันตราย
สั่นสะเทือน
0.9% อื่นๆ
0.5%
7.8%
ขยะมูลฝอย/
สิ่งปฏิกูล
8.0% ฝุ่นละออง/

กลิ่นเหม็น/
กลิ่นรบกวน
29.2%

เขม่า/ควัน
8.6%
น้าเสีย
9.1%
สัตว์และแมลง
พาหะนาโรค
12.9%

เสียงดัง/เสียง
รบกวน
20.0%

สัตว์และแมลง
พาหะนาโรค
14.0%

รูปที่ 5 การร้องเรียนจาแนกตามประเภทเหตุราคาญ
ในปี พ.ศ. 2559

กลิ่นเหม็น/
กลิ่นรบกวน
29.6%

เสียงดัง/เสียง
รบกวน
22.6%

รูปที่ 6 การร้องเรียนจาแนกตามประเภทเหตุราคาญ
ในปี พ.ศ. 2560

อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการร้ อ งเรี ย นปั ญ หาเหตุ ร าคาญที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว ประเทศ
โดยจาแนกตามประเภทเหตุราคาญ ระหว่างปี พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 พบว่า การร้องเรียนปัญหาเหตุราคาญ
ในแต่ละประเภทส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้น ยกเว้นปัญหาความสั่นสะเทือน และสารเคมี/ของเสียอันตรายจะลดลง
ดังรูปที่ 7 แสดงการเพิ่มขึ้นและลดลงของจานวนเรื่องร้องเรียนเหตุราคาญในแต่ละประเภท
ความสั่นสะเทือน

49
99

สารเคมี/ของเสียอันตราย

83
96

อื่นๆ

519

ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล

605
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786
740

ฝุ่นละออง/เขม่า/ควัน

830
759

น้าเสีย

1178
1071

สัตว์และแมลงพาหะนาโรค
เสียงดัง/เสียงรบกวน

2065

1533

กลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวน
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2237
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รูปที่ 7 การร้องเรียนจาแนกตามประเภทเหตุราคาญ ปีพ.ศ. 2559 และ พ.ศ.2560
(2) แหล่งที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญ
เมื่อจาแนกประเด็นการร้องเรียนเหตุราคาญตามลักษณะสถานที่เกิดเหตุหรือแหล่งที่ก่อให้เกิด
ปัญหาเหตุราคาญเป็น 5 ประเภท คือ (1) สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13 กลุ่มกิจการ จานวน

141 ประเภท (2) สถานที่จาหน่าย สะสมอาหาร และตลาด (3) สถานที่อยู่อาศัย ที่พักอาศัยบ้านเรือน (4) สถานที่
สาธารณะ เช่น หาบเร่ แผงลอย ถนนสาธารณะ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และ (5) สถานที่อื่นๆ เช่น อาคาร
สานั กงาน พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 - 2560 ปัญหาการร้องเรียนเหตุราคาญจากประชาชนนั้นเกิดขึ้น จาสถาน
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุด ร้อยละ 41 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด รองลงมาเป็น สถานที่อยู่
อาศัย ที่พักอาศัยบ้านเรือน, สถานที่จาหน่าย สะสมอาหาร และตลาด และสถานที่อื่นๆ ร้อยละ 24, 15 และ 13
ของเรื่ องร้ องเรี ยนทั้งหมด ตามล าดับ และแหล่ งที่ก่อให้ เกิดปัญหาเหตุราคาญที่มีการร้องเรียนน้อยที่สุ ดคือ
สถานที่สาธารณะ เพียงร้อยละ 7 เท่านั้น แสดงดังรูปที่ 8
ในบรรดาสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ถูกร้องเรียนเหตุราคาญมากที่สุด ถึง
ร้อยละ 41 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมดนั้น เมื่อวิเคราะห์แยกตามกลุ่มประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13
กลุ่ มกิจการ ตามพระราชบั ญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 พบว่า สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ประเภทกิจการเกี่ยวกับการลี้ยงสัตว์ถูกร้องเรียนจากประชาชนมากที่สุด โดยหนึ่งในกิจการที่มักจะพบว่า
มีการร้องเรียนในสื่อต่างๆ เป็นประจา ได้แก่ การประกอบกิจการเลี้ยงสุกร อันเป็นผลมาจากการขาดการดูแล
สิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน เช่น การจัดการมลพิษทางอากาศ น้าเสีย การเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของแมลงและสัตว์ที่
เป็ นพาหะน าโรค ประกอบกับสถานประกอบการจานวนมากตั้งอยู่ใกล้ ชุมชน จึงก่อให้ ปัญหาเหตุราคาญต่อ
ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงและผลกระทบต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เลี้ยงสุกรโดยตรง5 สถาน
ประกอบกิจการที่ถูกร้องเรียนรองลงมาเป็นกิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล เช่น การผลิตยาง
ยนต์/เครื่องจักร, การล้าง ขัดสียานยนต์, อู่เคาะ ปะผุ พ่นสี เป็นต้น กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น การแสดง
ดนตรี คาราโอเกะ โรงแรม สปา ที่พัก สวนสนุก เป็นต้น กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม เช่น การผลิต
น้าจิ้ ม น้ าพริ ก ซอสปรุ งรสต่างๆ โรงงานบะหมี่ ขนมปัง ผลิ ตไอศกรีม เป็นต้น และกิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือ
กระดาษ เช่น ผลิตไม้ขีดไฟ การอบไม้ การเลื่อย ซอย ใส เจาะไม้ด้วยเครื่องจักร การเผาถ่าน การผลิตกระดาษ ธูป
สิ่งของเครื่องใช้ที่ทาด้วยกระดาษ เป็นต้น ตามลาดับ แสดงดังรูปที่ 9 และรูปที่ 10 แสดงรูปแบบแผนที่เชิง
ภูมิศาสตร์ (GIS) แสดงการร้องเรียนปัญหาเหตุราคาญจาแนกตามประเภทเหตุราคาญสูงสุดสามอันดับแรก
กิจการเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์
กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ
กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
สถานที่
สาธารณะ
7%
สถานที่อื่นๆ
13%
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อ
สถานที่
สุขภาพ
จาหน่าย
41%
สะสมอาหาร
และตลาด
15%
ที่อยู่อาศัย ที่
พักอาศัย
บ้านเรือน
24%

กิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
กิจการเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์
กิจการเกี่ยวกับการเกษตร
กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอืน่ ๆ
กิจการเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม
กิจการเกี่ยวกับการบริการ
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือ…
กิจการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

รูปที่ 8 แหล่งที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญ

รูปที่ 9 สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ถูกร้องเรียน

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

สถานการณ์ปญ
ั หาเหตุราคาญ จาแนก
Legend
ตามประเภทเหตุ
ราคาญ
4560idw
(1) กลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวน (เรื่อง)
<VALUE>

0
1
>1-5
>5-10
>10-50
>50-100
>100-210

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

สถานการณ์ปญ
ั หาเหตุราคาญ จาแนกตาม
Legend
ประเภทเหตุ
ราคาญ
4160idw
(2) เสี
ยงดัง/เสียงรบกวน (เรื่อง)
<VALUE>
0
1
>1-5
>5-10
>10-30
>30-100
>100-210

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

สถานการณ์
ปญ
ั หาเหตุราคาญ จาแนกตาม
Legend
ประเภทเหตุ
ราคาญ
4860idw
(3) สั<VALUE>
ตว์และแมลงพาหะนาโรค (เรื่อง)

0
1
>1-5
>5-10
>10-50
>50-100
>100-190

รูปที่ 10 แสดงการร้องเรียนปัญหาเหตุราคาญจาแนกตามประเภทเหตุราคาญสูงสุดในปี พ.ศ. 2559 2560 สามอันดับแรก

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

สถานการณ์
ปัญหาเหตุราคาญ จาแนกตาม
Legend
แหล่5160
งที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญ
(1) กิ<VALUE>
จการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (เรื่อง)
0
1
>1-3
>3-8
>8-20
>20-30
>30-70

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

สถานการณ์ปญ
ั หาเหตุราคาญ จาแนก
Legend
ตามแหล่
งทีก่ ่อให้เกิดเหตุราคาญ
(2) กิ5760
จการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร
หรือ<VALUE>
เครื่องกล (เรื่อง)

0
1
>1-3
>3-5
>5-10
>10-20
>20-50

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

Legend ปญ
สถานการณ์
ั หาเหตุราคาญ จาแนกตาม
แหล่5960
งทีก่ ่อให้เกิดเหตุราคาญ
(3) กิ<VALUE>
จการที่เกี่ยวกับการบริการ (เรื่อง)

0
>0-2
>2-4
>4-8
>8-20
>20-30
>30-50

รูปที่ 11 แสดงการร้องเรียนปัญหาเหตุราคาญจาแนกตามแหล่งที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญสูงสุดในปี
พ.ศ. 2559 - 2560 สามอันดับแรก

(3) ผลการดาเนินการจัดการปัญหาเหตุราคาญ
เมื่อ อปท. แต่ละแห่งได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชน จะมีกระบวนการจัดการเหตุราคาญ
โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และวินิจฉัยว่าเหตุร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่าย
เป็นเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560
เรื่องร้องเรียนที่ อปท. ได้รับแจ้งจากประชาชนนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยแล้ว
พบว่าส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 78.4 และ 75.8 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ตามล าดับ เข้าข่ายเป็นเหตุราคาญตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังรูปที่ 12 และ 13

ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว
พบว่า ไม่เป็น
เหตุราคาญ
21.6%
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว
พบว่า เป็นเหตุ
ราคาญ
78.4%

ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว
พบว่า ไม่เป็น
เหตุราคาญ
24.2%
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว
พบว่า เป็นเหตุ
ราคาญ
75.8%

รูปที่ 12 ผลการวินิจฉัยเหตุราคาญในปี พ.ศ. 2559 รูปที่ 13 ผลการวินิจฉัยเหตุราคาญในปี พ.ศ. 2560

ตรวจสอบแล้ ว พบว่ า ไม่ เ ป็ น เหตุ
ราคาญ

100%
90%
80%
70%

1880

2144

957

823

ตรวจสอบแล้ ว เป็ น เหตุ ร าคาญและ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไข

60%
50%
40%

5867

ตรว จส อ บ แล้ วเป็ นเห ตุ ร า คา ญ
ดาเนินการแก้ไขและยุติเรื่องแล้ว

5890

30%
20%
10%
0%
2559

2560

พ.ศ.

รูปที่ 14 ผลการดาเนินการแก้ไขและยุติเหตุราคาญ

ในบรรดาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั้ ง หมดที่ ผ ลการ
วิ นิ จ ฉั ย พบว่ า เข้ า ข่ า ยเป็ น เหตุ ร าคาญ อปท .
จะดาเนินการระงับเหตุราคาญและยุติเรื่องร้องเรียน
ผลการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2559 อปท. ดาเนินการ
จัดการปัญหาเหตุราคาญที่เกิดขึ้นจนสามารถยุติเรื่อง
ร้องเรียนได้ ร้อยละ 67.4 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
และมีเพียงร้อยละ 10.9 เท่านั้น ที่ไม่สามารถกาเนิน
การแก้ ไ ขและยุ ติ เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นได้ ภ ายในรอบปี นั้ น
สาหรับปี พ.ศ. 2560 พบว่า อปท. สามารถดาเนินการ
จัดการปัญหาเหตุราคาญที่เกิดขึ้นจนสามารถยุติเรื่อง
ร้องเรียนได้ ร้อยละ 66.5 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
และมีเพียงร้อยละ 9.3 เท่านั้นที่ไม่สามารถกาเนินการ
แก้ไขและยุติเรื่องร้องเรียนได้ภายในรอบปีนั้น แสดง
ดังรูปที่ 14

(4) การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมเหตุราคาญ
เมื่อเจ้าหน้าที่ อปท. ได้วินิจฉัยเรื่องร้องเรียนว่าเข้าข่ายเป็นเหตุราคาญแล้ว จะพิจารณาออก
ค าแนะน าเพื่ อ ให้ ผู้ ก่ อ เหตุ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หาเหตุ ร าคาญพร้ อ มก าหนดเงื่ อ นไขเวลาในการแก้ ไ ข
และดาเนินการติดตามตรวจสอบต่อไป เมื่อครบกาหนดเงื่อนไขเวลาในการแก้ไขตามคาแนะนาฯ หากผู้ก่อเหตุ
ไม่ดาเนินการแก้ไขเหตุราคาญตามคาแนะนาฯ ของเจ้าหน้าที่ จะดาเนินการออกคาสั่งทางปกครอง โดยอาศัย
อ านาจตามมาตรา 27, 28 หรื อ มาตรา 45 แห่ ง
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 แล้วแต่
มีการออกคาสั่งทางปกครองให้
199
152
100%
กรณี เพื่ อให้ ผู้ ก่ อเหตุ ด าเนิ นการปรั บปรุ งแก้ ไขเพื่ อ
แก้ไขเพื่อระงับเหตุราคาญและมี
การด
าเนิ
น
คดี
/
เปรี
ย
บเที
ย
บปรั
บ
90%
ระงั บ เหตุ ร าคาญ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด และ
1457
1760
80%
หลังจากครบกาหนดระยะเวลาตามคาสั่ง ฯ เจ้าหน้าที่
70%
ท าการติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ฯ
มีการออกคาสั่งทางปกครองให้
60%
กล่ าวคือ หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามคาสั่งทางปกครอง
แก้ไขเพื่อระงับเหตุราคาญ
50%
และสามารถแก้ ไ ขและระงั บ ปั ญ หาเหตุ ร าคาญได้
40%
3613
3082
จะท าการยุ ติ เ รื่ อ งและแจ้ ง ผลการด าเนิ น การให้ ผู้
30%
ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ก่อเหตุ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
20%
ไม่มีการออกคาสั่งทางปกครอง/
ดาเนินคดี/เปรียบเทียบปรับ
ค าสั่ ง ทางปกครอง หรื อ ปฏิ บั ติ เ พี ย งบางส่ ว นไม่
10%
(ออกคาแนะนา)
ครบถ้ ว น โดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควร ท าให้ ปั ญ หา
0%
2559
2560 พ.ศ.
เหตุราคาญมีอยู่เช่นเดิม จะดาเนินการเปรียบเทียบ
ปรับหรือดาเนินคดีแล้วแต่กรณี
รูปที่ 13 ผลการการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมเหตุราคาญ
ผลการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2559 อปท. สามารถจัดการปัญหาเหตุราคาญโดยขั้นตอนการออก
คาแนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขจนสามารถยุติเหตุราคาญได้ ร้อยละ 65.7 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่เข่าข่ายเป็น
เหตุราคาญ และสามารถยุติเหตุราคาญได้ในขั้นตอนการออกคาสั่งทางปกครองให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อระงับ
เหตุราคาญ ร้อยละ 31.1 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่เข่าข่ายเป็นเหตุราคาญ และมีเพียงร้อยละ 3.2 เท่านั้น
ที่ อปท. มีการดาเนินคดีหรือเปรียบเทียบปรับ ผู้ก่อเหตุราคาญที่ฝ่าฝืนคาสั่งฯ แล้วแต่กรณี สาหรับปี พ.ศ.
2560 พบว่า อปท. สามารถจัดการปัญหาเหตุราคาญโดยขั้นตอนการออกคาแนะนาให้ปรับ ปรุงแก้ไขจน
สามารถยุติเหตุราคาญได้ ร้อยละ 64.8 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่เข่าข่ายเป็นเหตุราคาญ และสามารถยุติเหตุ
ราคาญได้ในขั้นตอนการออกคาสั่งทางปกครองให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อระงับเหตุราคาญ ร้อยละ 31.6 ของเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมดที่เข่าข่ายเป็นเหตุราคาญ และมีเพี ยงร้อยละ 3.6 เท่านั้น ที่ อปท. มีการดาเนินคดีหรือ
เปรียบเทียบปรับผู้ก่อเหตุราคาญที่ฝ่าฝืนคาสั่งฯ แล้วแต่กรณี แสดงดังรูปที่ 13
(5) ข้อเสนอแนะต่ อกรมอนามัยในการสนับสนุน และพัฒนางานจัดการปัญหาเหตุร าคาญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการส ารวจความต้องการสนับสนุนและพัฒ นางานจัดการปัญหาเหตุราคาญของอปท.
ในห้าลาดับแรก ได้แก่ (1) การสนับสนุนคู่มือวิชาการ มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการและ
แก้ไขปัญหาเหตุราคาญ (2) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อปท. โดยการจัดอบรม/สัมมนา เพื่อให้ความรู้ ทั้ง
ด้านการบังคับใช้กฎหมายและด้านการตรวจวินิจฉัยเหตุราคาญแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (3)

ขอสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง การประเมินและวินิจฉัยเหตุราคาญ เช่น เครื่อง
ตรวจวัดเสียง แบบสารวจ/เก็บข้อมูล เป็นต้น (4) สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข/การ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่สามารถป้องกันเหตุราคาญ และ(5) การสนับสนุนเจ้าหน้าที่/ผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลาง
มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ อปท. ในการให้คาปรึกษา (สายตรง) และร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง วินิจฉัย และ
แก้ไปปัญหาเหตุราคาญที่เกิดขึ้น
5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
สถานการณ์ปัญหาเหตุราคาญของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 พบว่า อปท. ระดับเทศบาลทั่วประเทศ
ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุราคาญผ่านช่องทางต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2559 และ 2560 มีเรื่องร้องเรียนจานวน
7,991 เรื่อง และ 8,928 เรื่อง คิดเป็นจานวนเรื่องร้องเรียนเหตุราคาญเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.73 เมื่อพิจารณาแยก
รายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีการร้องเรียนปัญหาเหตุราคาญสูงสุดในปี พ.ศ. 2559 - 2560 ห้าอันดับแรก ได้แก่
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ และสงขลา ตามลาดับ
เมื่อจาแนกประเด็นการร้องเรียนเหตุราคาญจากประชาชนตามประเภทหรือลักษณะของประเด็นปัญหา
เหตุราคาญที่เกิดขึ้นพบว่า ในปี ปัญหาการร้องเรียนเหตุราคาญจากประชาชนนั้นเป็นประเด็นปัญหากลิ่นเหม็น/
กลิ่นรบกวนมากที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นปัญหาเสียงดัง/เสียงรบกวน ปัญหาสัตว์และแมลงพาหะนาโรค และ
ปัญหาน้าเสีย ตามลาดับ และเมื่อจาแนกประเด็นการร้องเรียนเหตุราคาญตามลักษณะสถานที่เกิดเหตุหรือแหล่งที่
ก่อให้เกิดปัญหาเหตุราคาญ พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 - 2560 ปัญหาการร้องเรียนเหตุราคาญจากประชาชนนั้น
เกิดขึ้นจาสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุด ร้อยละ 41 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด รองลงมา
เป็น สถานที่อยู่อาศัย ที่พักอาศัยบ้านเรือน, สถานที่จาหน่าย สะสมอาหาร และตลาด และสถานที่อื่นๆ ร้อยละ
24, 15 และ 13 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ตามลาดับ ในบรรดาสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่
ถูกร้องเรียนเหตุราคาญมากที่สุด พบว่า สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการเกี่ยวกับ
การลี้ยงสัตว์ ถูกร้องเรียนจากประชาชนมากที่สุด
ผลการดาเนินการจัดการปัญหาเหตุราคาญ พบว่าเรื่องร้องเรียนที่ อปท. ได้รับแจ้งจากประชาชนนั้น เมื่อ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยแล้วพบว่าส่วนใหญ่เข้าข่ายเป็นเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข ในกรณีที่ผลการวินิจฉัยเป็นเหตุราคาญ จะดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อระงับ เหตุราคาญและยุติ
เรื่องนั้น ผลการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2559 อปท. สามารถดาเนินการจัดการปัญหาเหตุราคาญที่เกิดขึ้ นจน
สามารถยุ ติเรื่องร้ องเรี ยนได้ ร้ อยละ 67.4 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ส าหรับปี พ.ศ. 2560 พบว่า สามารถ
ดาเนินการจัดการปัญหาเหตุราคาญที่เกิดขึ้นจนสามารถยุติเรื่องร้องเรียนได้ ร้อยละ 66.5 ของเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม อปท.สามารถจัดการปัญหาเหตุราคาญโดยขั้นตอนการออกคาแนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขจน
สามารถยุติเหตุราคาญได้ ร้อยละ 65.7 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่เข่าข่ายเป็นเหตุราคาญ และสามารถยุติเหตุ
ราคาญได้ในขั้นตอนการออกคาสั่งทางปกครองฯ ร้อยละ 31.1 และมีเพียงร้อยละ 3.2 เท่านั้น ที่มีการดาเนินคดี
หรือเปรียบเทียบปรับผู้ก่อเหตุราคาญที่ฝ่าฝืนคาสั่งฯ แล้วแต่กรณี สาหรับปี พ.ศ. 2560 พบว่า อปท. สามารถ
จัดการปัญหาเหตุราคาญโดยขั้นตอนการออกคาแนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขจนสามารถยุติเหตุราคาญได้ ร้อยละ
64.8 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่เข่าข่ายเป็นเหตุราคาญ และสามารถยุติเหตุราคาญได้ในขั้นตอนการออกคาสั่ง
ทางปกครองให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อระงับเหตุราคาญ ร้อยละ 31.6 และมีเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้น ที่มีการดาเนินคดี
หรือเปรียบเทียบปรับ แล้วแต่กรณี
จากสถานการณ์ปั ญหาเหตุราคาญข้างต้น กรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีนโยบายและ
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุราคาญที่มีการร้องเรียนบ่อยๆ ควรพัฒนาให้ อปท. มีระบบป้องกัน

และเฝ้าระวังเหตุราคาญเพื่อมิให้เหตุราคาญเกิดขึ้นซึ่งเป็นการป้องกันที่ต้นเหตุ และการสร้างความรอบรู้ถึงสิทธิ
ของประชาชนจากปัญหาเหตุราคาญ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานในการจัดการเหตุราคาญและ
การบั งคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ขในการควบคุมเหตุราคาญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเหตุราคาญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับคุ้มครองสุขภาพ
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