ขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการระดับประเทศและระดับพื้นที่
ตอการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
……………………………………………

หลักการและเหตุผล
สถานการณปญหาการรองเรียนเหตุรําคาญของประเทศป 2561 พบวาปญหาเหตุรําคาญเกิดขึ้นและ
กระจายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ แนวโนมการรองเรียนดังกลาวจะเพิ่มขึ้นตามขนาดเทศบาลที่ใหญขึ้น โดยในป
พ.ศ. 2559 และ 2560 มีเรื่องรองเรียนที่ อปท. ไดรับแจงจากประชาชนผานชองทางตางๆ จํานวนทั้งสิ้น
7,991 และ 8,928 เรื่อง ตามลําดับ คิดเปนจํานวนเรื่องรองเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 11.73 โดยจังหวัดที่มีการ
รองเรียนสูงสุดหาอันดับแรก ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม และ สงขลา ตามลําดับ เมื่อ
จําแนกประเด็นการรองเรียนตามประเภทเหตุรําคาญพบวา ปญหาที่ประชาชนรองเรียนมากที่สุดคือปญหา
กลิ่ น เหม็ น /กลิ่ น รบกวน รองลงมาเป น ป ญ หาเสี ย งดั ง/เสี ย งรบกวน ป ญ หาสั ต ว แ ละแมลงพาหะนํ าโรค
ตามลําดับ และเมื่อจําแนกการรองเรียนตามลักษณะแหลงที่กอใหเกิดปญหาเหตุรําคาญ พบวา ปญหาการ
รองเรียนเกิดจากสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพมากที่สุด รอยละ 41 รองลงมาเปนสถานที่อยู
อาศัย/ที่ พักอาศัย , สถานที่ จํ าหน าย สะสมอาหารและตลาด, และสถานที่ อื่น ๆ รอยละ 24, 15 และ 13
ตามลําดับ ในบรรดาสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ถูกรองเรียนนั้น พบวา สถานประกอบ
กิจการเกี่ยวกับการลี้ยงสัตวถูกรองเรียนจากประชาชนมากที่สุด สําหรับผลการดําเนินการควบคุมเหตุรําคาญ
ของ อปท. พบวา ในป พ.ศ. 2559 และ 2560 เรื่องรองเรียนทั้งหมด เมื่อตรวจสอบขอเท็จจริงแลวสวนใหญ
เขาขายเปนเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข รอยละ 78.4 และ 75.8 ตามลําดับ กรณีที่เขา
ขายเปนเหตุรําคาญ อปท. สามารถดําเนินการจัดการปญหาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นจนสามารถยุติเรื่องได รอยละ
67.4 และรอยละ 66.5 ตามลําดับ ดานการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข พบวา อปท. สามารถ
จัดการปญหาเหตุรําคาญจนสามารถยุติไดโดยการออกคําสั่งทางปกครองฯ รอยละ 31.1 และรอยละ 31.6
ของเรื่องรองเรียนที่เขาขายเปนเหตุรําคาญ ตามลําดับ มีเพียงรอยละ 3.2 และรอยละ 3.6 ตามลําดับ เทานั้น
ที่มีการดําเนินคดีหรือเปรียบเทียบปรับ
ประกอบกับผลการสํารวจความตองการและความคาดหวังในการพัฒนางานจัดการปญหาเหตุรําคาญ
ของอปท. ในหาลําดับแรก ไดแก (1) การสนับสนุนคูมือวิชาการ มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานในการ
จัดการและแกไขปญหาเหตุรําคาญ (2) การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ อปท. โดยการจัดอบรม/สัมมนา เพื่อให
ความรูทั้งดานการบั งคับ ใช กฎหมายและด านการตรวจวินิจฉั ยเหตุรําคาญแกเจ าหนาที่ที่เกี่ยวของกั บ การ
ปฏิบัติงาน (3) ขอสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการตรวจสอบขอเท็จจริง การประเมินและวินิจฉัยเหตุ
รําคาญ เชน เครื่องตรวจวัดเสียง แบบสํารวจ/เก็บขอมูล เปนตน (4) สนับสนุนการบังคับใชกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข/การออกขอบัญญัติทองถิ่นที่สามารถปองกันเหตุรําคาญ และ(5) การสนับสนุนเจาหนาที่/
ผูเชี่ยวชาญจากสวนกลางมีสวนรวมกับเจาหนาที่ของ อปท. ในการใหคําปรึกษา (สายตรง) และรวมตรวจสอบ
ขอเท็จจริง วินิจฉัย และแกไปปญหาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้น

ขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการระดับประเทศและระดับพื้นที่
จากสถานการณปญหาเหตุรําคาญขางตน ประกอบกับผลการสํารวจความตองการและความคาดหวัง
ในการพัฒนางานจัดการปญหาเหตุรําคาญของอปท. กรมอนามัย ควรมีนโยบายและมาตรการในการปองกัน
เหตุรําคาญเชิงรุกและมาตรการเชิงกฏหมายในการแกไขปญหาเหตุรําคาญที่มีการรองเรียนบอยๆ รวมถึงสราง
ความรอบรูถึงสิทธิของประชาชนจากปญหาเหตุรําคาญ ทั้งนี้ เพื่อใหการแกไขปญหาเหตุรําคาญเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประชาชนไดรับคุมครองสุขภาพ ดังนี้
1. การพัฒนาตนแบบองคกรปกครองทองถิ่นในดานการจัดการเหตุรําคาญ เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการเหตุรําคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฏหมายวาดวยการสาธารณสุของคกรปกครองสวน
ทองถิ่นให ไดตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถขยายผลเพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ในระดับพื้นที่
2. การพั ฒ นากฎหมายระดั บอนุ บัญ ญั ติ ภายใตพระราชบัญ ญั ติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เพื่อปองกันเหตุรําคาญ โดยการจัดทําประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กําหนดระยะหาง และหลักเกณฑในการควบคุมและปองกัน มิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือ
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทการเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. .... เนื่องจากสถานประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทกิจการเกี่ยวกับการลี้ยงสัตว ถูกรองเรียนจากประชาชนมากที่สุด โดย
หนึ่งในกิจการที่มักจะพบวา มีการรองเรียนในหนวยงานและสื่อตางๆ เปนประจํา ไดแก การประกอบกิจการ
เลี้ยงสุกร อันเปนผลมาจากการขาดการควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมในหลายๆ ดาน เชน การจัดการมลพิษทาง
อากาศ น้ําเสีย การเปนแหลงแพรพันธุของแมลงและสัตวที่เปนพาหะนําโรค ประกอบกับสถานประกอบการ
จํานวนมากตั้งอยูใกล ชุมชน จึงมักก อให ปญ หาเหตุรําคาญตอประชาชนที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคีย งและ
ผลกระทบต อสุขภาพผูปฏิ บัติงานในสถานที่ เลี้ยงสุกรโดยตรง ดังนั้น จึงมีความจําเป นตองมีมาตรฐานทาง
กฏหมายในการควบคุ มดู แลสถานประกอบกิจ การเลี้ยงสุกรเป น การเฉพาะ เพื่ อประโยชน ในการคุมครอง
สุขภาพประชาชนตอไป
3. การพั ฒ นาระบบสารสนเทศและฐานข อ มู ล เหตุ รํ า คาญของประเทศ โดยการพั ฒ นาระบบ
ฐานขอมูลสถานการณเหตุรําคาญของประเทศ รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการเหตุรําคาญสําหรับ
อปท. (PHLEP) และการพัฒนาเครื่องมือ (Tools) ในการตรวจสอบเหตุรําคาญโดยการประยุกตใชเทคโนโลยี
สําหรับเจาหนาที่ อปท.
4. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธเพื่อสรางความรอบรูใหแกประชาชนและเจาหนาที่ อปท. โดยการ
พัฒ นาชุดสื่อสารเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของประชาชนจากปญหาเหตุรําคาญ แนวทางการประกาศพื้นที่
ควบคุมเหตุรําคาญ สําหรับ อปท. หลักเกณฑและวิธีการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ สําหรับ อปท. และ
แนวทางการวินิจฉัยเหตุรําคาญ สําหรับเจาหนาที่ อปท. รวมถุงการเผยแพรประชาสัมพันธ
5. การเสริ มสร า งขี ด ความสามารถของภาคี เครือขา ยดา นการจัด การเหตุ รํา คาญ โดยการจัด
ฝกอบรมพัฒ นาศักยภาพเจาหนาที่ อปท. และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ หลักสูตรพื้นฐานการจัดการเหตุ

รําคาญและหลั กสู ตรการตรวจสอบกลิ่ น รบกวนและขึ้น ทะเบีย น เทคนิ คการตรวจวัดเสีย งรบกวนสําหรับ
วินิจฉัยเหตุรําคาญจัดอบรมเรื่องการพัฒ นาระบบกลไกการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขในการ
ควบคุ มเหตุ รําคาญขององค กรปกครองสวนท องถิ่น หลักสูตรพื้ นฐานการจัดการเหตุรําคาญ หลักสูต รการ
จัดการเหตุรําคาญกรณี กลิ่นรบกวน หลักสูตรการจัดการเหตุรําคาญกรณี เสียงรบกวนและฝุนละออง
6. การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเหตุรําคาญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย กรมอนามัย
รวมกับคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการศึกษาประสิทธิผลการบังคับใชกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุขในการควบคุมเหตุรําคาญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหไดขอเสนอแนวทางการ
พั ฒ นาระบบและกลไกการจั ด การเหตุ รํ าคาญที่ เหมาะสมสํ าหรับ ประเทศไทย ทั้ งนี้ เพื่ อ ประโยชนในการ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายและเชิงการดําเนินงานตอการจัดการปญหาเหตุรําคาญของประเทศ รวมถึงการสงเสริม
และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นสามารถบังคับใชกฎหมายในการ
ควบคุมเหตุรําคาญที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถคุมครองปองกันและลดผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุไดอยางทันทวงที
7. การพั ฒ นามาตรฐานและลั ก ษณะบ งชี้ เหตุ รํ า คาญตามกฎหมายว า ด ว ยการสาธารณสุ ข
กรมอนามัยรวมกับคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการศึกษาลักษณะบงชี้เหตุรําคาญ
และแนวทางการตรวจประเมินเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อใหองคกรปกครอง
สวนท องถิ่นหรือหนวยงานที่ เกี่ ยวของนําไปใชเปน แนวทางประกอบการตรวจวินิ จฉัยหรือสอบสวนปญ หา
เหตุรําคาญที่เกิดในพื้นที่รับผิดชอบดวยมาตรฐาน และแนวทางที่เปนบรรทัดฐานเดียวกัน สามารถเปรียบเทียบ
และอางอิงไดในทางวิชาการ ลดการใชดุลพินิจของเจาพนักงานตามกฎหมาย และสามารถจัดการและแกไข
ปญหาเหตุรําคาญที่สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

