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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 รัฐเปนผูมีอํานาจอธิปไตย แตไมไดหมายความวารัฐจะสามารถใชอํานาจอธิปไตยไดตาม
อําเภอใจไมจํากัดขอบเขตไมมีหลักเกณฑ และการใชอํานาจเพียงความตองการของตนก็จะทําให
เกิดความเดือดรอนและกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืนหรือสังคมได เพื่อใหการใช
อํานาจอธิปไตยเปนไปอยางเหมาะสม รัฐในฐานะผูปกครองจําตองมีระเบียบและกฎเกณฑ เพื่อ
ควบคุมการใชอํานาจอธิปไตยและเพื่อใหการปกครองเปนไปอยางมีระเบียบเรียบรอยและในการ
ปกครองดังกลาวรัฐจําเปนตองมีองคกรเพ่ือดําเนินการทางปกครอง รัฐในฐานะท่ีมีเอกสิทธ์ิทาง
ปกครองเหนือพลเมืองรัฐจึงมีหนาท่ีในการจัดทําประโยชนสาธารณะ รวมท้ังการจัดทําบริการ
สาธารณะ เพื่อจัดระเบียบและบังคับการตาง ๆ ใหเกิดความสงบสุขข้ึนในสังคม ดังนั้นรัฐในฐานะ
ผูปกครองผูมีหนาท่ีในการพัฒนาประเทศและดูแลใหบานเมืองเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย
ภายใตการบริหารจัดการของรัฐ โดยการตรากฎหมายออกมาบังคับใช เพื่อควบคุมสังคมและความ
ประพฤติของคนในสังคมใหปฏิบัติโดยเกณฑมาตรฐานเดียวกัน หากไมปฏิบัติก็จะตองรับโทษ และ
เปนเคร่ืองช้ีขาดขอพิพาทของสมาชิกในสังคมท่ีแนนอน ทราบไดลวงหนา ไมข้ึนอยูกับจิตใจของ
บุคคล รวมท้ังชวยสงเสริมและสรางสังคมในแงตาง ๆ แตท้ังนี้การจะใหกฎหมายมีประสิทธิภาพ
และสามารถบังคับใชไดสมดังเจตนารมณ นอกจากการออกกฎหมายแลวรัฐยังตองมีผูบังคับใช
กฎหมายโดยการจัดต้ังองคกร หนวยงานของรัฐ และบุคลากรของรัฐ เพื่อบังคับใชและปฏิบัติหนาท่ี 
และนอกจากการใชอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายแลว การตรวจสอบการใชอํานาจหนาท่ีก็เปนอีก
ข้ันตอนหน่ึงท่ีจะทําใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงคของกฎหมาย และการตรวจสอบการใชอํานาจ
หนาท่ีมีหลายทางดวยกันโดยเฉพาะการควบคุมและตรวจสอบภายในองคกรอันเปนการตรวจสอบ
ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด โดยถือเปนข้ันตอนของการตรวจสอบการใชอํานาจ
ข้ันตอนแรกวามีการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายบัญญัติใหกระทําครบถวนถูกตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ ตรงตามมาตรฐาน และวัตถุประสงคของบทบัญญัติในกฎหมายน้ัน ๆ  
 การสาธารณสุขส่ิงแวดลอมเปนการคุมครองประชาชนดานสุขลักษณะ และการอนามัย
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงหมายถึง การจัดการและควบคุมปจจัยหรือสภาวะแวดลอมท่ีเปนหรืออาจเปน
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อันตรายตอสุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน (ศุมล ศรีสุข
วัฒนา และนัทธหทัย ไตรฐิ่น, ออนไลน, 2553) เม่ือพิจารณาถึงขอบเขตและความครอบคลุมแลวจะ
พบวาการสาธารณสุขส่ิงแวดลอมครอบคลุมเร่ืองการกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย สุขลักษณะ
อาคาร ควบคุมเหตุเดือดรอนรําคาญท่ีเกิดจากการจัดทํากิจกรรมทุกชนิด ท้ังท่ีเปนการประกอบ
กิจการตาง ๆ หรือกิจกรรมประจําวันในครอบครัว ซ่ึงจําเปนตองถูกควบคุมใหมีการดําเนินกิจการท่ี
ถูกตองดวยสุขลักษณะตามขอกําหนดหรือมาตรฐานหลักเกณฑดานอนามัยส่ิงแวดลอม ท้ังนี้ เพราะ
ในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนจําเปนตองไดอาศัยอยูในอาคารหรือสถานท่ีท่ีถูก
สุขลักษณะ ไดกินอาหารท่ีสะอาดและปลอดภัย ไดทํางานในสถานประกอบการท่ีสะอาดปลอดภัย 
สวนสถานประกอบกิจการท่ีมีอยูในชุมชนตองไมกอผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญแกบุคคลหรือ
ชุมชน และมีสถานที่หรือทางสาธารณะท่ีเพียงพอและอยูในสภาพสะอาดเปนระเบียบเพื่อเอ้ือตอ
การมีสุขภาพดี สวนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลซ่ึงเปนของเสียท่ีเกิดจากการดํารงชีวิตประจําวันของ
มนุษย ตองถูกจัดการและกําจัดใหถูกวิธีตามประเภท จึงจะไมกอผลกระทบตอตนเองและชุมชน ซ่ึง
สภาพเหลานี้ตามหลักการอนามัยส่ิงแวดลอมถือวาเปนปจจัยพื้นฐานท่ีจะสงเสริมใหประชาชนใน
ชุมชนไดมีสุขภาพท่ีดีอยางยั่งยืน และสภาวะนี้เรียกวา สภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารง
ชีพของประชาชน ดังนั้นเม่ือเกิดปญหาการสาธารณสุขส่ิงแวดลอมข้ึนมาจึงถือวาเปนปญหาท่ีสําคัญ
เปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอประชาชนอยางใกลชิด 
 เ ม่ือพิจารณาถึงกฎหมายท่ี เกี่ ยวของกับการสาธารณสุขส่ิงแวดลอมแลวนั้นมี
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เปนกฎหมายท่ีบังคับใช มีจุดมุงหมายท่ีจะดูแลให
ประชาชนไดอยูในสภาวะความเปนอยูท่ีดีท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิต โดยการใหอํานาจหนาท่ี
ราชการสวนทองถ่ินในการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตราชการสวนทองถ่ินของตน 
การดูแลอาคารใหถูกสุขลักษณะ คือ ตองสะอาดไมสกปรก รกรุงรัง โครงสรางไมแตกราว หรือ
ปลอยใหคนอยูมากเกินไป อยางไรก็ตาม เร่ืองการ กอสรางอาคาร โดยท่ัวไปนั้น ตองขออนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตลอดจนการควบคุมดูแลกิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร 
ไดแก ตลาดสด กิจการรานอาหาร การขายของชํา หาบเรแผงลอยใหถูกสุขลักษณะ ซ่ึงหมายถึง 
อาหาร อุปกรณ ภาชนะ ตองสะอาดปลอดภัย การปรุง ประกอบ จําหนายปราศจากการปนเปอน 
สถานท่ีสะอาดเปนระเบียบ ผูประกอบการตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินและไดรับ
ใบอนุญาต รวมท้ังตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนรายป ตลอดจนการควบคุมดูแลกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ หมายถึง กิจการท่ีมีกระบวนการผลิตหรือใหบริการที่อาจกอใหเกิดมลพิษ หรือ
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนที่อยูขางเคียง หรือผูใชบริการกิจการนั้น โดยใหมีระบบ
หรือเคร่ืองมือ วิธีการกําจัด หรือปองกันมลพิษ หรืออันตรายตอสุขภาพ และไมกอเหตุเดือดรอน
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รําคาญ ซ่ึงผูประกอบการตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินกอนประกอบกิจการ และเสีย
คาธรรมเนียมตามที่ทองถ่ินกําหนด นอกจากนี้ยังตองดําเนินการท่ีถูกสุขลักษณะ หากมีผูรองเรียน 
และเจาพนักงานตรวจสอบแลว พบวาเปนการฝาฝนจริง ก็จะไดรับคําส่ังจากเจาพนักงาน หรืออาจ
ไดรับโทษตามกฎหมาย รวมท้ังการกําหนดพื้นท่ีเปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตว เชน ชาง มา โค 
กระบือ เปนตน หรือหามเล้ียงสัตวเกินกวาจํานวนท่ีกําหนด หรือใหเล้ียงไดโดยตองปฏิบัติอยางใด
อยางหน่ึง เพื่อการปองกันปญหาดานสุขลักษณะ และไมกอเหตุเดือดรอนรําคาญ การกําหนดเขต
ควบคุมดังกลาว จะตองมีเหตุผลตามขอเท็จจริงขางตน หากไมมีเหตุผล ประชาชนยอมมีสิทธิฟอง
ศาลปกครองใหเพิกถอนขอกําหนดของทองถ่ินนั้นได และการกําหนดเขตจําหนายสินคาในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ เพื่อใหมีความเปนระเบียบ ไมเปนปญหาตอชุมชน ซ่ึงประกาศนี้จะตองปดท่ีท่ีทําการ
ของราชการสวนทองถ่ิน และปดปายหามตรงบริเวณดังกลาวดวย ดังนั้นผูท่ีจะจําหนายสินคาในท่ี
หรือทางสาธารณะแมจะมีใบอนุญาต ยังตองไมละเมิดเขตหามขางตน ตลอดจนการควบคุมดูแล 
การแกไขปญหาเหตุรําคาญ ซ่ึงไดแกการกระทําใด ๆ ท่ีกอใหเกิดกล่ินเหม็น แสง เสียง รังสี ความ
รอน ส่ิงมีพิษ ความส่ันสะเทือน ฝุนละออง เขมา เถา หรือ กรณีอ่ืนใด จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ  
 จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เปนกฎหมายท่ีมีลักษณะการ
กระจายอํานาจไปสูราชการสวนทองถ่ิน มีกลไกการบังคับใชกฎหมาย มีองคกรท่ีมีหนาท่ีและ
อํานาจในการบังคับใชกฎหมายดังกลาวโดยเฉพาะ โดยการใหอํานาจแกราชการสวนทองถ่ินในการ
ออกขอกําหนดของทองถ่ินได คือ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับ เพื่อควบคุมการดําเนิน
กิจการบางประเภทได เชน กําหนดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและ
สถานท่ีเอกชนตามมาตรา 20 หรือกําหนดเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวตามมาตรา 29 หรือ
กําหนดประเภทของกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพบางกิจการ หรือทุกกิจการในเปนกิจการท่ีตอง
มีการควบคุมภายในทองถ่ินตามมาตรา 32 หรือออกขอกําหนดทองถ่ินในการควบคุมกํากับดูแล
สถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร ท่ีไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงตาม
มาตรา 40 หรือออกขอกําหนดทองถ่ินในการควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะตาม
มาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เปนตน และใหอํานาจหนาท่ีเจาพนักงาน
ทองถ่ินพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตสําหรับกิจการท่ีกฎหมายกําหนดตองขออนุญาตจากเจา
พนักงานทองถ่ิน เชน กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตลาดสด รานจําหนายอาหาร ออกคําส่ังกรณี
ท่ีมีการฝาฝนพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถ่ินให
ปรับปรุงแกไข ใหหยุดกิจการ ใหพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต แลวแตกรณี 
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 จากการใหอํานาจหนาท่ีแกราชการสวนทองถ่ิน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ยังกําหนดใหมีคณะกรรมการสาธารณสุข ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผัง
เมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศ
ไทยและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินส่ีคนซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผู มีความรูความสามารถหรือ
ประสบการณในดานกฎหมายการสาธารณสุขการอนามัยส่ิงแวดลอม และการคุมครองผูบริโภค 
เปนกรรมการใหอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการสาธารณสุขมี
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการพิจารณาแนวนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการสาธารณสุข
รวมท้ังกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑดานสุขลักษณะเพื่อเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขออกนโยบายหรือกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง แลวแตกรณี และมีอํานาจในการให
คําปรึกษาแนะนําแกราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังมีอํานาจในการควบคุม 
สอดสอง และสนับสนุน ราชการสวนทองถ่ินและเจาพนักงานทองถ่ิน เพื่อการออกขอกําหนดของ
ทองถ่ินและการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 10) ในกรณีท่ีปรากฏแกคณะกรรมการ
สาธารณสุข วาราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ิน ซ่ึงมีเขตอํานาจในทองถ่ินใดไม
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ให
คณะกรรมการสาธารณสุข แจงตอผูมีอํานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของราชการสวนทองถ่ิน
หรือเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการนั้น เพื่อส่ังใหราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนกังาน
ทองถ่ินดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีหรือแกไขการดําเนินการใหเปนไปโดยถูกตองภายในระยะเวลา
ท่ีเห็นสมควร (มาตรา 11) ตลอดท้ังการแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการ
สาธารณสุขมอบหมาย เห็นไดวาคณะกรรมการสาธารณสุขเปนผูทรงคุณวุฒิในราชการสวนกลาง 
ถามีปญหาวาราชการสวนทองถ่ินใดมิไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง หรือปฏิบัติแตขาดประสิทธิภาพ หรือใชกฎหมายหยอนยาน คณะกรรมการท่ีอยูในการ
บริหารราชการสวนกลางไมสามารถที่จะควบคุม สอดสองการทํางานของราชการสวนทองถ่ินท่ัว
ท้ังประเทศไดอยางดีแลว ยอมกอใหเกิดปญหาตอประเทศและประชาชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
ปญหาดานส่ิงแวดลอมอันอาจทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาวะอนามัยของประชาชน นอกจากนี้
คณะกรรมการสาธารณสุขท่ีสังกัดหนวยงานราชการสวนกลาง มีอํานาจในการควบคุม สอดสอง 
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การทํางานของราชการสวนทองถ่ิน ตามหลักการกระจายอํานาจสูราชการสวนทองถ่ิน แตพบวาการ
เขาใจในระบบการทํางานและความแตกตางของทองถ่ิน การจัดการบริการสาธารณะท่ีไมสอดคลอง
กันของแตละชุมชน เชนนี้เม่ือไดกระจายอํานาจใหกับราชการสวนทองถ่ินแลว กฎหมายก็ยังไม
สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได เพราะยังคงมีข้ันตอนซ่ึงควรจะใหการกระจายอํานาจเปนไปอยาง
แทจริงกลับมิไดมีการกระจายอํานาจตามไปดวย ทําใหการสาธารณสุขดานการอนามัยส่ิงแวดลอม
ไมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 
 นอกจากนี้ราชการสวนทองถ่ินและเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ี
บัญญัติใหอํานาจไวและมีเอกสิทธ์ิท่ีจะดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี
ในการใหบริการสาธารณะไดทันที เชนการออกขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับ ท่ีออกโดย
ราชการสวนทองถ่ิน หรือการออกคําส่ัง เชน คําส่ังหาม อนุญาต อนุมัติ ยกเลิกเพิกถอน การบังคับ 
การใชกําลังบังคับตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามคําส่ังทางปกครองของเจาพนักงานทองถ่ิน ซ่ึงการใช
เอกสิทธ์ินี้สามารถกระทําไดทันที ยกเวนกฎหมายบัญญัติไวอยางชัดแจงวา ตองขอใหศาลวินิจฉัย
เสียกอน ท้ังนี้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 บัญญัติใหอํานาจแกฝายปกครองในการ
กระทําทางปกครองใหฝายปกครองสามารถใชดุลพินิจ ฝายปกครองจะตองใชดุลพินิจในกรอบแหง
กฎหมาย องคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองผูกพันอยูกับกฎหมาย และในขณะเดียวกันก็มี
ภาระหนาท่ีในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ทําใหองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองปรับ
ใชกฎหมาย กับภารกิจในทางปกครองท่ีมีความหลากหลาย กฎหมายจึงตองเปดชองใหองคกร
เจาหนาท่ีฝายปกครองมีดุลพินิจตามสมควรเพื่อปรับบทกฎหมายใหสอดคลองกับขอเท็จจริงใหเกิด
ความยุติธรรมมากท่ีสุด “อํานาจดุลพินิจ” (Discretionary power) ของฝายปกครองจึงเปนกรณีฝาย
นิติบัญญัติกําหนดใหองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองเลือกปฏิบัติและตัดสินใจดวยตนเองในขอบเขต
ของกฎหมาย ซ่ึงอาจมีการใหเลือกตัดสินใจไดหลายแนวทาง แตการใชดุลพินิจขององคกร
เจาหนาท่ีฝายปกครองอาจเกิดความผิดพลาดได เชน การไมใชดุลพินิจในกรณีท่ีจะตองตัดสินใจ
อยางใดอยางหนึ่ง การใชดุลพินิจเกินกวาท่ีกฎหมายบัญญัติไว การใชดุลพินิจอยางบิดเบือน การใช
ดุลพินิจโดยไมคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพ การใชดุลพินิจขัดกับหลักกฎหมายท่ัวไป ซ่ึงการใหอํานาจ
แกองคกรฝายปกครองในการใชอํานาจและดุลพินิจนั้น ฝายปกครองตองทําเพื่อประโยชน
สาธารณะจะตองไมทําลายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และตามกฎหมายการสาธารณสุขนี้
กระทรวงสาธารณสุขกับกรมอนามัยไมมีอํานาจใชกฎหมายไดโดยตรง แตตองใชอํานาจผาน
ราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงราชการสวนทองถ่ินอยูในการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เปนคน
ละหนวยงานกัน ดังนั้นพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงไมสามารถใหคุณหรือใหโทษ
กับราชการสวนทองถ่ินได จึงเปนปญหาความไมชัดเจนของตัวบทกฎหมายทําใหการบังคับใช
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยราชการสวนทองถ่ินถูกละเลย ไมไดรับการปฏิบัติ
อยางจริงจัง จึงทําใหการใหอํานาจเพ่ือการใชอํานาจของราชการสวนทองถ่ินและเจาพนักงาน
ทองถ่ินขาดการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล 
 ตลอดจนปญหาบทบัญญัติการเปรียบเทียบคดี  ซ่ึงกฎหมายให มีคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี มีอํานาจเปรียบเทียบคดีบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ถาเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง และเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัตินี้ไดในความผิด
ท่ีมีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ ซ่ึงบทบัญญัติการเปรียบเทียบคดีดังกลาวใหอํานาจ
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมาย ในการ
เปรียบเทียบคดีไดเสมอ แมผูกระทําความผิดจะกระทําความผิดซํ้าโดยเม่ือถูกเปรียบเทียบคดีแลวก็
กระทําความผิดอีกโดยไมเข็ดหลาบ ไมเกรงกลัวตอกฎหมาย และในการกระทําความผิดอันเกี่ยวกับ
มูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสงผลตอสุขภาวะ
อนามัยของประชาชนมากกวาการเปรียบเทียบแลวทําใหคดีเลิกกัน ปญหาดังกลาวทําใหกฎหมาย
การสาธารณสุขถูกละเลยไมไดรับการปฏิบัติอยางแทจริง 
 การบังคับใชกฎหมายของราชการสวนทอง ถ่ินและเจ าพนักงานทอง ถ่ินตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ก็เพื่อการสาธารณสุขจะไดสําเร็จตามเจตนารมณของ
กฎหมาย ซ่ึงฝายปกครองตามกฎหมายการสาธารณสุข มีอํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะ มี
อิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองและมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ และนอกจาก
การใชอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แลวนั้น ยังมีปญหาในทางกฎหมาย
หลายประการโดยเฉพาะปญหาทางดานบทบัญญัติของกฎหมายไมเอ้ืออํานวยในการปฏิบัติหนาท่ี 
ซ่ึงปญหาเหลานี้ทําใหการสาธารณสุขไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผลตามเจตนารมณ 
อันทําใหปญหาสุขภาวะอนามัยจากส่ิงแวดลอมในชุมชนไมไดรับการปฏิบัติอยางจริงจังเปนปญหา
ท่ีเร้ือรังและสรางความเดือดรอนใหกับสังคมและประชาชนโดยรวม 
 ผูศึกษาเห็นวาปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายของเจาพนักงานทองถ่ินในการบังคับใช
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดานสุขภาวะอนามัยส่ิงแวดลอมเปนปญหาสําคัญท่ีควร
หยิบยกเพื่อเสนอแนะใหมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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วัตถุประสงคของการศึกษา  

 1. เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายของเจา
พนักงานทองถ่ินในการบังคับใชพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดานสุขภาวะอนามัย
ส่ิงแวดลอม 
 2. เพื่อศึกษาประวัติ แนวคิด ทฤษฎี หลักการทางกฎหมายในการบังคับใชพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดานสุขภาวะอนามัยส่ิงแวดลอม 
 3. เพื่อศึกษาอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ินในการบังคับใชพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ดานสุขภาวะอนามัยส่ิงแวดลอม รวมท้ังมาตรการบังคับทางปกครองตาม
กฎหมายตางประเทศ 
 4. เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายของเจาพนักงานทองถ่ินในการ
บังคับใชพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดานสุขภาวะอนามัยส่ิงแวดลอม 
 5 .  เพื่อ ศึกษาและคนหามาตรการท่ี เหมาะสมมาใช เปนแนวทาง  ในการแกไข
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดานสุขภาวะอนามัยส่ิงแวดลอม 

สมมติฐานของการศึกษา 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจหนาท่ีแกราชการสวน
ทองถ่ินและเจาพนักงานทองถ่ิน แตกฎหมายดังกลาวไมเพียงพอท่ีจะจัดการปญหาและอุปสรรคทาง
กฎหมายในการบังคับใช เนื่องจากกฎหมายท่ีใชบังคับอยูไมสามารถทําใหราชการสวนทองถ่ินและ
เจาพนักงานทองถ่ินปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิผล จึงตองมีคณะกรรมการในระดับ
ทองถ่ิน และมีหนวยงานท่ีสามารถใหคุณหรือใหโทษกับราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายการ
สาธารณสุขได ตลอดถึงความชัดเจนของกฎหมายในการท่ีจะใชปฏิบัติหนาท่ี และการจํากัด
บทบัญญัติในการเปรียบเทียบคดี จึงควรไดมีการแกไขปญหาอุปสรรคเหลานี้ ก็จะทําใหการนํา
กฎหมายมาใชบังคับสมตามเจตนารมณของกฎหมาย  

วิธีดําเนินการศึกษา 

 การศึกษานี้เปนการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) โดยศึกษากฎหมาย
การสาธารณสุข ดวยวิธีการรวบรวมขอมูล วิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมาย คนควาศึกษาหาความรู
จากตัวบทกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติสภาตําบล
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และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2528 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง ตํารา เอกสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ วารสาร บทความของนักนิติศาสตร รวมทั้ง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตางๆท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ผู ศึกษาจะทําการศึกษาความเปนมา แนวคิด ทฤษฎีและหลักการอันเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข และวิเคราะหเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายเฉพาะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 สวนกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะศึกษาเฉพาะในบทบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังบทความ
ทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ นอกจากนี้ยังทําการศึกษา การ
บังคับทางปกครองของตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมัน และสาธารณรัฐฝร่ังเศส เปนตน  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบความเปนมาและความสําคัญของปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายของเจา
พนักงานทองถ่ินในการบังคับใชพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดานสุขภาวะอนามัย
ส่ิงแวดลอม 
 2 .  ทําใหทราบประวั ติ  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการทางกฎหมายในการบังคับใช
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดานสุขภาวะอนามัยส่ิงแวดลอม 
 3. ทําใหทราบอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ินในการบังคับใชพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ดานสุขภาวะอนามัยส่ิงแวดลอม รวมท้ังมาตรการบังคับทางปกครองตาม
กฎหมายตางประเทศ 
 4. ทําใหทราบปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายของเจาพนักงานทองถ่ินในการบังคับใช
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดานสุขภาวะอนามัยส่ิงแวดลอม 
 5 .  ทําใหทราบมาตรการที่ เหมาะสมของเจ าพนักงานทอง ถ่ินในการบังคับใช
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดานสุขภาวะอนามัยส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
 


