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นายทัยธัช หิรัญเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
สรุปสาระสําคัญดังนี้
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม ไดพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในรูปการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติ
ภายใตพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อปองกันเหตุรําคาญ โดยการจัดทําประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดระยะหาง และหลักเกณฑในการควบคุมและ
ปองกัน มิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน และผูอยู
อาศัยบริเวณใกลเคียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่ เปน อัน ตรายตอสุขภาพ ประเภทการเพาะพัน ธุ
เลี้ยง และการอนุบาลสุกร เนื่องจากสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทกิจการเกี่ยวกับ
การลี้ยงสัตว ถูกรองเรียนจากประชาชนมากที่สุด โดยหนึ่งในกิจการที่มักจะพบวา มีการรองเรียนในหนวยงาน
และสื่อต างๆ เป น ประจํา ไดแก การประกอบกิจการเลี้ย งสุกร อัน เปน ผลมาจากการขาดการควบคุมดูแล
สิ่งแวดลอมในหลายๆ ดาน เชน การจัดการมลพิษทางอากาศ น้ําเสีย การเปนแหลงแพรพันธุของแมลงและ
สัตวที่เปนพาหะนําโรค ประกอบกับสถานประกอบการจํานวนมากตั้งอยูใกลชุมชน จึงมักกอใหปญหาเหตุ
รําคาญตอประชาชนที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงและผลกระทบตอสุขภาพผูปฏิบัติงานในสถานที่เลี้ยงสุกร
โดยตรง ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองมีมาตรฐานทางกฏหมายในการควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการเลี้ยง
สุกรเปนการเฉพาะ เพื่อประโยชนในการคุมครองสุขภาพประชาชนตอไป
ขั้นตอนการเสนอขอเสนอเชิงนโยบายตอคณะกรรมการตามลําดับ ดังนี้
1. เสนอคณะทํางานวิชาการ เพื่อพิจารณารางประกาศฯ
2. เสนอคณะอนุ กรรมการจัดทํ าหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการที่ใชควบคุ มหรือกํากับ ดูแลการ
ดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข เพื่อพิจารณารางประกาศฯ
3. เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฏหมายวาดวยการสาธารณสุข
เพื่อพิจารณารางประกาศฯ
4. เสนอคณะกรรมการสาธารณสุข เพื่อพิจารณารางประกาศฯ
5. เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม
6. ประกาศใชเปนกฎหมาย

ราง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กําหนดระยะหาง และหลักเกณฑในการควบคุมและปองกัน มิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ
หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทการเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร
พ.ศ. ....
โดยที่ เป น การสมควรกํ า หนดระยะห าง และหลั กเกณฑ ในการควบคุ มและป องกั น มลพิ ษ
อันเกิดจากการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทการเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร
เพื่อประโยชนในการควบคุมสถานประกอบกิจการมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง หรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น
อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 วรรคสอง และขอ 22 วรรคสอง แหงกฎกระทรวงควบคุมสถาน
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ข อ 1 ประกาศนี้ เรี ย กว า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง กํ าหนดระยะห าง และ
หลักเกณฑในการควบคุมและปองกัน มิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของผู ป ฏิ บั ติ งานและผู อยูอาศัย บริ เวณใกล เคียงอัน เกิดจากการประกอบกิจ การที่เปน อัน ตรายตอสุขภาพ
ประเภทการเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. ....”
ขอ 2 ประกาศนี้ใ หใ ชบ ัง คับ เมื ่อ พน กํา หนดหนึ่ง รอ ยแปดสิบ วัน นับ แตว ัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“สถานประกอบกิ จการ” หมายความวา สถานประกอบกิจการที่ เป น อัน ตรายตอสุขภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ อ อกตามความในมาตรา ๓๑ แห งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประเภทการเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร
“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา เจาของ หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของสถาน
ประกอบกิจการนั้น
“โรงเรือน” หมายความวา อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่มีหลังคา โดยภายในอาจแบงกั้นเปนคอก
สําหรับใชเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร
“ของเสีย” หมายความวา มูลฝอย สิ่งขับถายจากสุกร ซากสุกร กากตะกอนหรือสิ่งตกคางจาก
กระบวนการเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร
ขอ 4 สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยง
เด็ ก สถานดู แลผู สู งอายุ ห รือ ผู ป ว ยพั กฟ น หรือ ผูพิ ก าร หรือสถานที่ อื่น ใดที่ ตอ งมี การคุ มครองสุขภาพของ
ประชาชนเปนพิเศษ ดังนี้
(1) สถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีน้ําหนักหนวยปศุสัตวตั้งแต 6 ถึงนอยกวา 60 ตองมีระยะหางไม
นอยกวา 200 เมตร

(2) สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดใหญที่มีน้ําหนักหนวยปศุสัตวตั้งแต 60 ขึ้นไป
ตองมีระยะหางไมนอยกวา 1,000 เมตร
ความในวรรคแรก มิใหใชบังคับกับสถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช
บังคับ ทั้งนี้ ตองจัดใหมีระบบปองกันผลกระทบตอสุขภาพและเหตุรําคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
อยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 5 หลักเกณฑในการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง ดังนี้
(1) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะโรงเรือนและสถานที่จัดเก็บอาหารสัตว
ผูดําเนินกิจการตองดูแลและบํารุงรักษาโรงเรือนและสถานที่จัดเก็บอาหารสัตวดวย
วิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดกลิ่นรบกวนและการเปนแหลงเพาะพันธุแมลงและสัตวที่เปนพาหะนําโรค ดังนี้
ก. ทํ าความสะอาดโครงสรางและสิ่ งอํ านวยความสะดวก เช น พั ดลมระบายอากาศ
ภาชนะและอุ ปกรณ ให อาหารและน้ํ าเป นประจํ า พร อมทั้ งจั ดให มี มาตรการลดฝุ นและกลิ่ นภายในโรงเรื อนที่
เหมาะสม
ข. ดูแลรักษาพื้นโรงเรือนใหอยูในสภาพดี แหงและสะอาดอยูเสมอ ในกรณีที่เปนพื้น
คอนกรีต พื้นสแล็ตหรือพื้นลักษณะอื่นใดในทํานองเดียวกัน ตองจัดเก็บกวาดมูลสุกรและเศษสิ่งตกคางจากพื้น
คอกทุกวัน และลางทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
ค. กรณีที่โรงเรือนใชวัสดุรองพื้น ตองบํารุงรักษาและทําการเปลี่ยนวัสดุรองพื้นตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อปองกันกลิ่นรบกวนและการเปนแหลงเพาะพันธุแมลงและสัตวที่เปนพาหะนําโรค
ง. กรณีที่โรงเรือนมีระบบเก็บกักมูลสัตวภายในโรงเรือน เชน สวมน้ํา สวมหลุม ตองมี
การกําจัดสิ่งขับถายและลางทําความสะอาดตามระยะเวลาที่เหมาะสม
จ. ดูแลรักษาสถานที่เก็บอาหารสัตวและวัตถุดิบอาหารสัตวใหอยูในสภาพที่สะอาด
เปนระเบียบ สามารถปองกันแมลงและสัตวที่เปนพาหะนําโรคและปองกันการเสื่อมสภาพเพื่อลดกลิ่นรบกวน
ได
(3) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการของเสีย
ผู ดํ าเนิ นกิ จการต องจั ดการของเสี ยด วยวิ ธี การที่ ถูกหลั กสุ ขาภิ บาล ตามหลั กเกณฑ
พื้นฐาน ดังนี้
ก. การจัดการมูลสัตว ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีสถานที่เฉพาะสําหรับกักเก็บมูลสัตว
ที่สามารถปองกันกลิ่นรบกวนและการเปนแหลงเพาะพันธุแมลงและสัตวที่เปนพาหะนําโรคได
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการมีการตากมูลสัตวหรือการผลิตปุยหมักหรือการผลิต
กาซชีวภาพ ตองจัดใหมีมาตรการในการลดกลิ่นและการเปนแหลงเพาะพันธุแมลงและสัตวที่เปนพาหะนําโรค
ที่มีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
ข. การจัดการซากสุกร ผูดําเนินกิจการตองทําลายซากสุกรภายใน ๒๔ ชั่วโมง หาก
ไมสามารถทําลายซากสุกรภายในระยะเวลาดังกลาวได ผูดําเนินกิจการตองจัดเก็บซากสุกรในหองเย็นที่ปด
มิดชิดกอนนําไปกําจัด
ค. ผูดําเนินกิจการตองกําจัดซากสุกรดวยวิธีการที่เหมาะสม ดังนี้
1) การทํ า ลายโดยการฝ งหรือเผาให ถูก สุข ลัก ษณะสามารถป องกัน การ
ปนเปอนน้ําใตดินและการเกิดมลพิษทางอากาศ

2) การกําจัดซากในบอทิ้งซากหรือบอหมักชีวภาพ ตองกําจัดซากสัตวในบอ
ที่ปดมิดชิดและมีประสิทธิภาพ สามารถปองกันกลิ่น แมลงและสัตวที่เปนพาหะนําโรคได
3) ในกรณีที่ไดรับการอนุญาตใหนําซากสุกรออกนอกสถานประกอบกิจการ
ใหทําการจัดเก็บซากสุกรไวในหองเย็นที่มิดชิดจนกวาจะมีการขนถายไปภายนอกสถานประกอบกิจการ
ง. การจัดการมูลฝอย ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอ
และถูกหลักสุขาภิบาล และตองทําการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
และนําไปกําจัดดวยวิธีการที่เหมาะสมและเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ หามมิใหผูดําเนินกิจการนําของเสียไปทิ้งในที่หรือทางสาธารณะรวมถึงแหลงน้ํา
สาธารณะ กรณีนําของเสียมาใชประโยชนจะตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพหรือกอเหตุรําคาญแกประชาชนที่
อยูอาศัยในในบริเวณใกลเคียง
(4) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสีย
ก. จัดใหมีและบํารุงรักษาทอหรือรางระบายน้ําเสียใหอยูในสภาพที่สะอาดปราศจาก
น้ําขังและการสะสมของมูลสุกรหรือกากตะกอน เพื่อปองกันกลิ่นรบกวนและการเปนแหลงเพาะพันธุแมลงและ
สัตวที่เปนพาหะนําโรค
ข. มีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียจากการประกอบกิจการ กอนระบายสู
แหลงน้ําสาธารณะ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(5) หลักเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ก. ควบคุ ม ดู แ ลสถานประกอบกิ จ การให อ ยู ใ นสภาพที่ มี ค วามปลอดภั ย ต อ
ผูปฏิบัติงาน รวมถึงควบคุมดูแลโรงเรือน ระบบบําบัดหรือกําจัดของเสียและน้ําเสีย มิใหมีคาระดับความเขมขน
ของกาซไฮโดรเจนซัลไฟดและกาซแอมโมเนียเกินขีดจํากัดความเขมขนของสารเคมีอันตรายตามกฎหมายวา
ดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ข. จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ใหเพียงพอและเหมาะสมตาม
ลักษณะงาน ทั้งนี้ ตองมีมาตรการในการควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
ค. จัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงาน ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ขอ 6 ผูดําเนินกิจการตองดูแลมิใหสถานประกอบกิจการปลอยมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐาน
ความเข มกลิ่น ของอากาศเสีย ที่ ป ลอยทิ้ งจากสถานที่ เลี้ย งสั ตว ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

(นายปยะสกล สกลสัตยาทร)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

