
 
 

บทที่ 4 

วิเคราะหปญหาและอปุสรรคทางกฎหมายของเจาพนักงานทองถิน่ใน 
การบังคับใชพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ.2535  

ดานสุขภาวะอนามัยสิ่งแวดลอม 

 การบังคับใชพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎหมายไดกําหนดโครงสราง 
อํานาจหนาท่ีขององคกร สวนราชการตาง ๆ และบุคคลท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค และสวน
ทองถ่ิน กลาวคือ ไดกระจายอํานาจในการควบคุมดูแล ลงสูหนวยงานในระดับทองถ่ิน ซ่ึงถือวาเปน
หนวยงานท่ีใกลชิดประชาชนมากท่ีสุด และกําหนดใหหนวยงานสวนกลางเปนผูกําหนดหลักเกณฑ
มาตรฐานและวิธีปฏิบัติ เพื่อการสนับสนุนและสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานสวน
ทองถ่ิน แตเม่ือพิจารณาถึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แลวนั้น เห็นไดวาบทบัญญัติ
ของกฎหมายท่ีมีอยูยังไมสามารถแกไขปญหาการสาธารณสุขหรือการอนามัยส่ิงแวดลอมไดอยางมี
ประสิทธิผล ดังท่ีจะไดนําเสนอเปนหัวขอดังตอไปนี้ 

ปญหาการควบคุมสอดสองของคณะกรรมการ 

 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 9 กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะ
หนึ่งเรียกวา คณะกรรมการสาธารณสุข ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปลัด
กรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหาร
สวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทยและ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินส่ีคนซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรูความสามารถหรือประสบการณใน
ดานกฎหมายการสาธารณสุขการอนามัยส่ิงแวดลอม และการคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการให
อธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการสาธารณสุขมีอํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายในการพิจารณาแนวนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการสาธารณสุขรวมท้ังกําหนด
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มาตรฐานหลักเกณฑดานสุขลักษณะเพื่อเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกนโยบาย
หรือกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง แลวแตกรณีและมีอํานาจในการใหคําปรึกษาแนะนําแก
ราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังมีอํานาจในการควบคุม สอดสองและ
สนับสนุน ราชการสวนทองถ่ินและเจาพนักงานทองถ่ิน เพื่อการออกขอกําหนดของทองถ่ินและ
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 เห็นไดวาคณะกรรมการตามกฎหมายการสาธารณสุข เปนผูทรงคุณวุฒิและมีเฉพาะแตใน
ราชการสวนกลางเทานั้น ซ่ึงไมสอดคลองกับการกระจายอํานาจการปกครองทองถ่ินและบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ในขณะท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขเปนราชการสวนกลางมี
อํานาจในการควบคุม สอดสอง การทํางานของราชการสวนทองถ่ิน โดยกฎหมายการสาธารณสุข 
ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจในการออกขอกําหนดของทองถ่ิน ซ่ึงสามารถใชบังคับในเขต
ทองถ่ินนั้นได และใหอํานาจแกเจาพนักงานทองถ่ิน ในการควบคุมดูแลโดยการออกคําส่ังใหแกไข
ปรับปรุง การอนุญาตหรือไมอนุญาต การส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมท้ังการเปรียบเทียบ
คดี เปนตน ท้ังนี้โดยถือวา ราชการสวนทองถ่ินเปนองคกรปกครองท่ีมาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชน ใกลชิดประชาชน และการดําเนินการท้ังหลายก็เปนเร่ืองเกี่ยวกับประชาชนในทองถ่ิน
นั้น ๆ ซ่ึงนาจะปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนมากท่ีสุด 
เห็นไดวาเปนลักษณะการกระจายอํานาจสูราชการสวนทองถ่ิน มีการแบงอํานาจของรัฐบาลกลาง
ไปยังองคกรในระดับรองท่ีออกไปทํางานในพื้นท่ีนอกศูนยกลางหรือทองถ่ิน โดยท่ีองคกรภายใต
หลักการแบงอํานาจนี้จะมีอิสระตามสมควรในการตัดสินใจตาง ๆ ภายในพื้นท่ีท่ีตนดูแล แตท้ังนี้
อํานาจการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายตาง ๆ ยังคงอยูท่ีสวนกลาง และการโอนอํานาจ 
(Devolution) คือการกระจายอํานาจท่ีสะทอนใหเห็นถึงระดับของการกระจายอํานาจท่ีกวางขวาง
มากท่ีสุด ถูกใชเพื่ออธิบายถึงสภาวะท่ีรัฐสวนกลางมีการถายโอนหรือยกอํานาจการตัดสินใจใน
เร่ืองตาง ๆ ไปยังองคกรตัวแทนของพ้ืนท่ี ชุมชน หรือทองถ่ินตาง ๆ อยางกวางขวาง สวนกลางจะ
ไมเขามามีบทบาทหรือแทรกแซงการทํางานขององคกรภายใตหลักการโอนอํานาจหรือการ
แทรกแซงจะเกิดข้ึนตองเปนไปอยางจํากัด ท้ังนี้ การโอนอํานาจเทาท่ีปรากฏมีอยูดวยกันใน 2 ระดับ 
ไดแก  
 ระดับท่ีหนึ่ง การโอนอํานาจในทางการปกครอง สอดคลองกับการจัดรูปแบบการ
ปกครองทองถ่ินตามหลัก “การปกครองตนเอง” (Local-Self Government) เปนการเปดโอกาสให
ชุมชนทองถ่ินมีการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนของตนเอง โดยตนเอง และเพื่อตนเอง 
โดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเปนอยางสูงในการดูแลชีวิตความเปนอยูและสามารถ
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จัดทํากิจการตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอปญหาและความจําเปนภายในชุมชนของตนไดอยาง
กวางขวาง อีกท้ังยังมีความเปนอิสระท้ังในทางการคลังและบุคลากร  
 ระดับท่ีสอง การโอนอํานาจในทางนิติบัญญัติ (Legislative Devolution) เปนรูปแบบของ
การกระจายอํานาจข้ันสูงสุด เปนการถายโอนอํานาจจากสวนกลางไปยังพื้นท่ีหรือทองถ่ินหนึ่ง ๆ 
โดยเปดโอกาสใหชุมชนท่ีไดรับการโอนอํานาจสามารถท่ีจะกําหนดชะตากรรมในทางการเมืองได
ดวยตนเอง ผานการจัดต้ังสถาบันทางการเมืองในรูป “สภา” (Assembly) ท่ีเปนของตนเอง  
 การท่ีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใหอํานาจราชการสวนทองถ่ินเปน
หลักการกระจายอํานาจ แตการท่ีมีคณะกรรมการสาธารณสุขซ่ึงมีอยูเพียงคณะเดียวในราชการ
สวนกลางมีอํานาจควบคุม สอดสองการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการที่มีอํานาจหนาท่ีในการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข และมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการตามมาตรา 
16 ซ่ึงขณะนี้ไดมีการแตงต้ังแลวประกอบไปดวย คณะอนุกรรมการพิจารณายกรางกฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการใน
การควบคุมหรือกํากับดูแลในเร่ืองเกี่ยวกับการกําจัดส่ิงปฏิกูล มูลฝอยและสุขลักษณะของอาคาร 
คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือ
กํากับดูแลในเร่ืองเกี่ยวกับเหตุรําคาญและการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว คณะอนุกรรมการ
พิจารณากําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ วิธีการและมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลในเร่ือง
เกี่ ย วกับตลาดสถาน ท่ีและสะสมอาหารและ จํ าหน าย สินค า ใน ท่ีห รือทางสาธารณะ 
คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดอัตราคาธรรมเนียม เปนตน แตคณะอนุกรรมการที่แตงต้ังก็สังกัด
ราชการสวนกลางเชนกัน ซ่ึงไมสามารถท่ีจะควบคุม สอดสองการทํางานของราชการสวนทองถ่ิน
ตามอํานาจไดท่ัวท้ังประเทศอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเม่ือสวนกลางไดออกกฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง หรือราชการสวนทองถ่ินไดออกขอกําหนดทองถ่ิน แลวราชการสวนทองถ่ินไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือขอกําหนดทองถ่ิน หรือปฏิบัติแต
ขาดประสิทธิภาพ หรือใชกฎหมายหยอนยาน หรือมิไดดําเนินการตามใหมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการท่ีอยูในราชการสวนกลาง ซ่ึงไมเพียงพอตอจํานวนทองท่ีท้ังหมดของประเทศจึงไม
สามารถท่ีจะดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีไดท่ัวถึง ประกอบกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลาย การ
เขาใจในระบบการทํางานและความแตกตางในดานตาง ๆ ของประเทศ การบริการสาธารณะท่ีไม
สอดคลองกับปญหาและความตองการของแตละชุมชนทองถ่ิน เนื่องจากในแตละพื้นท่ียอมมี
ลักษณะของปญหา ผลประโยชน และความตองการที่หลากหลาย การที่รัฐกระจายอํานาจใหกับ
ราชการสวนทองถ่ินเพราะเห็นวาการสาธารณสุขส่ิงแวดลอมเปนเร่ืองของทองถ่ินโดยเฉพาะ เชนนี้
เม่ือไดกระจายอํานาจการปกครองการบริหารจัดการใหกับทองถ่ินแลว กฎหมายก็ยังไมสามารถ
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แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงทีและยังคงมีข้ันตอนซ่ึงควรจะใหการกระจายอํานาจเปนไป
อยางสมบูรณ แตท้ังนี้ก็จะตองพิจารณาวาหากกิจกรรมหรือโครงการใดมีผลกระทบตอทองถ่ินใน
ระดับใดก็ควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับนั้นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ แตหากกิจกรรม
หรือโครงการใดมีผลกระทบโดยตรงตอทองถ่ินหลายแหง อาจมีความจําเปนตองใหทองถ่ินใน
ระดับสูงข้ึนไปเปนผูจัดการ หรือถาจําเปนก็ตองใหราชการสวนกลางมาดําเนินการแกไขให ท้ังนี้
ศักยภาพในการดําเนินงานก็เปนส่ิงท่ีสําคัญ ท่ีจะตองพิจารณาศักยภาพขององคกรท่ีรับมอบหมาย
ดวยวามีขีดความสามรถในการดําเนินกิจการนั้นมากนอยเพียงใดดวย แมวากิจการในเร่ืองนั้นเปน
เร่ืองท่ีราชการสวนทองถ่ินควรดําเนินการเอง 
 การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน เปนแนวคิดท่ีสงเสริมบทบาทของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมทองถ่ินของตนโดยเห็นวา
การจัดการปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินใดสมควรท่ีจะใหทองถ่ินนั้นเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการจัดการแกไข เนื่องจากประชาชนในทองถ่ินนั้นเปนผูไดรับผลกระทบ ซ่ึงผูบริหาร
ทองถ่ินท่ีไดรับเลือกมาจากประชาชนในทองถ่ิน และบุคคลที่อยูใกลชิดกับทองถ่ินยอมตองมีความ
รับผิดชอบในการดําเนินการแกไขปญหา อีกท้ังผูบริหารและประชาชนทองถ่ินมักมีความเขาใจใน
สภาพปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินเปนอยางดี ยอมทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  
 นอกจากนี้ผูศึกษาไดทําการสอบถามนายสุพจน อาลีอุสมาน นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ โดยไดรับความเห็นวา คณะกรรมการท่ีมีอยูในปจจุบัน เปนคณะกรรมการท่ีดูแล
ภาพรวมท้ังหมดของประเทศ ถาจะมีคณะกรรมการในระดับทองถ่ินก็จะมีขอดีตรงท่ีวา สภาพพื้นท่ี
ท่ีมีความหลากหลาย คนท่ีรูจักพื้นท่ีดีจะสามารถลดระยะเวลาและข้ันตอนลงได แตท้ังนี้ความเขาใจ
ในตัวบทกฎหมาย คนใชกฎหมายเปนเร่ืองท่ีสําคัญ การขับเคล่ือนตองใชความรูทักษะ 
 สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา มีองคกรท่ีทําหนาท่ีดูแลดานส่ิงแวดลอมสามารถแบง
ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับรัฐบาลกลาง (Federal Government) ระดับมลรัฐ (State Governments) 
และระดับทองถ่ิน (Local Governments) โดยประเทศสหรัฐอเมริกา (US. Environmental Protection 
Agency-USEPA) มีหนาท่ีในการออกกฎหมายและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีออกโดยสภานิติบัญญัติและองคการพิทักษ
ส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกาในแตละรัฐมีอํานาจปกครองตนเอง
และออกกฎหมายภายในรัฐของตนเองเพ่ือไมใหขัดหรือแยงกับกฎหมายของสวนกลาง แตละรัฐจึง
มีสิทธิท่ีจะออกกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมสําหรับแตละมลรัฐได อยางไรก็ตามในกรณีท่ีเกิด
ปญหาส่ิงแวดลอมในรัฐใดแลวองคการปกครองของรัฐนั้นไมใชมาตรการบังคับใดเพื่อขจัดหรือ
ปองกันปญหานั้น องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกามีสิทธิท่ีจะดําเนินการใช
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มาตรการบังคับตอผูกระทําละเมิดนั้นได ในระดับมลรัฐ USEPA อาจมอบอํานาจของตนในการใช
กฎหมายและบังคับใหเปนไปตามกฎหมายใหแกมลรัฐ ท้ังนี้ ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายท่ีให
อํานาจไว อยางไรก็ตามแมวาจะไมมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดใหมอบอํานาจไดแต USEPA 
และมลรัฐอาจทําขอตกลงมอบอํานาจระหวางกันไดหรืออีกกรณีหนึ่งมลรัฐอาจบังคับใชกฎหมาย
ไดดวยตนเองโดยไมตองพึ่งการมอบอํานาจจากรัฐบาลกลาง  
 เ ม่ือพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศ
สหรัฐอเมริกากับกฎหมายการสาธารณสุขส่ิงแวดลอมของประเทศไทยแลวเห็นวา องคกรท่ีทํา
หนาท่ีดูแลดานส่ิงแวดลอมของสหรัฐอเมริกาในระดับรัฐบาลกลางมิไดมีหนาท่ีแตเฉพาะการ
ควบคุมสอดสอง แตมีหนาท่ีและอํานาจในการบังคับใชกฎหมายได โดยสามารถบังคับใชกฎหมาย
ในระดับมลรัฐ (State Governments) และระดับทองถ่ิน (Local Governments) มีอํานาจในการเขา
ไปตรวจสอบ และลงโทษ ซ่ึงแตกตางจากของไทยมากท่ีสวนกลางนั้นกฎหมายใหมีคณะกรรมการ
สาธารณสุข มีเพียงอํานาจในการควบคุมและสอดสองการทํางานของราชการสวนทองถ่ิน การ
บังคับใชกฎหมายใหทองถ่ินปฏิบัติตามน้ัน สวนกลางไมมีอํานาจในการตรวจสอบและลงโทษได
โดยตรง อยางองคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา 
 กฎหมายส่ิงแวดลอมสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน หนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีจัดการดาน
ส่ิงแวดลอม คือ หนวยงานของมลรัฐ (Lander) และหนวยงานของทองถ่ิน สวนหนวยงานของ
รัฐบาลกลางมีเคร่ืองมือในการจัดการอยางจํากัด ในรัฐบาลกลางจะมีหนาท่ีในการใหอํานาจและ
ออกกฎหมายในบางกรณีโดยจะประสานงานกันระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ โดย
กระทรวงตาง ๆ จะเปนหนวยงานสูงสุดท่ีมีอํานาจจัดการส่ิงแวดลอมในระดับของรัฐบาลกลาง จะ
ทําหนาท่ีในการพัฒนานโยบายดานส่ิงแวดลอมและบัญญัติกฎหมายรวมท้ังใหเงินทุนในการ
ปกปองส่ิงแวดลอมนอกจากนี้ยังทําหนาท่ีเปนหนวยงานท่ีใหคําแนะนําในการบังคับใชกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมดวย  หนวยงานระดับมลรัฐ (Lander) เปนองคกรหลักในการปกปองรักษาส่ิงแวดลอม 
รูปแบบของหนวยงานท่ีมีอํานาจจะแตกตางกันออกไปในแตละมลรัฐ มลรัฐใหญ ๆ จะมีอํานาจอยู 3 
ระดับ คือ หนวยงานระดับสูง (Ministry level) หนวยงานระดับกลาง (Intermediate level) และ
หนวยงานระดับลาง (Lower level) แตในมลรัฐขนาดเล็กอาจไมมีอํานาจในบางระดับ หนวยงาน
ระดับสูงถือเปนหนวยงานที่มีอํานาจสูงสุด มีหนาท่ีดูแลการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายส่ิงแวดลอม
และใหงบประมาณในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม และเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจในการใหคําแนะนํา
ตอการบังคับใชกฎหมาย รวมท้ังยังมีหนาท่ีในการตรวจสอบและวางแผนดานส่ิงแวดลอมในระดับ
ของตน สําหรับหนวยงานระดับกลางสามารถแบงออกไดเปน 2 สวนคือ สวนบริหารจัดการท่ัวไป 
(General administration) จะทําหนาท่ีตามคําส่ังของหนวยงานระดับสูงและใหคําแนะนําปรึกษาแก
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หนวยงานระดับลาง ในกรณีดําเนินการตามกฎหมายส่ิงแวดลอม สวนบริการจัดการท่ัวไปจะ
รับผิดชอบในการอุทธรณตอคําตัดสินของหนวยงานระดับลาง อีกสวนหนึ่งคือ สวนบริหารจัดการ
พิเศษ (Special Administration) ทําหนาท่ีหลัก 2 ประการคือ ใหความชวยเหลือดานเทคนิคโดยการ
ตรวจสอบและประเมินสถานการณส่ิงแวดลอมตรวจสอบสาเหตุของปญหามลพิษเตรียมขอมูลเพื่อ
จัดทํากฎระเบียบ และปรับปรุงการเฝาระวังส่ิงแวดลอม และการใชกฎหมายส่ิงแวดลอม Lander จะ
มีบทบาทสําคัญในการปกปองส่ิงแวดลอมเพราะมีหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมาย เม่ือการบังคับใช
กฎหมายไมเปนผลหรือมีปญหา Lander จะแจงใหหนวยงานของรัฐบาลกลางทราบเพื่อนําไป
ปรับปรุงแกไขกฎหมายตอไป ตามกฎหมาย Joint rules of procedure of the federal government 
กําหนดใหหนวยงานของรัฐบาลกลางตองรวมมือกับ Lander และกอนท่ีจะออกกฎหมายใดท่ีจะ
กระทบตอ Lander จะตองรับฟงความคิกเห็นของ Lander กอน 
 หนวยงานระดับทองถ่ิน (Municipalities) รัฐธรรมนูญกําหนดใหการบริหารจัดการของ
หนวยงานระดับทองถ่ินอยูบนพื้นฐานของการบริหารจัดการดวยตนเอง (Self-Government) ไมวา
จะเปนการคัดเลือกบุคลากร การจัดองคกร การวางแผน การออกกฎระเบียบ และการการจัดการดาน
การเงินและภาษี ในดานส่ิงแวดลอม มีสํานักงานตาง ๆ ในหนวยงานระดับทองถ่ินท่ีทําหนาท่ีดาน
ส่ิงแวดลอม ความรวมมือระหวางหนวยงานระดับรัฐบาลกลางและหนวยงานระดับทองถ่ินนั้น
บังคับตาม Joint rules of procedure of the federal government ท่ีกําหนดใหตองรับฟงความคิดเห็น
ของหนวยงานระดับทองถ่ินกอนกําหนดกฎหมายใด ๆ ท่ีกระทบตอทองถ่ินนั้น นอกจากนี้ ความ
รวมมือระหวางสองหนวยงานนี้ยังอยูในรูปการปรึกษาหารือ การทํางานรวมกัน หรือการใหเงินทุน
สนับสนุนการคนควาวิจัยและพัฒนาโครงการตาง ๆ 
 ผูศึกษาไดศึกษาเปรียบเทียบการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันกับกฎหมายการสาธารณสุขส่ิงแวดลอมของประเทศไทยแลว เห็นวาสวนกลางของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมันและของไทย เปนหนวยงานสูงสุดท่ีมีอํานาจจัดการส่ิงแวดลอมโดยจะทําหนาท่ี
ในการพัฒนานโยบายดานส่ิงแวดลอมและบัญญัติกฎหมายรวมท้ังใหงบประมาณในการจัดการ 
นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีเปนหนวยงานท่ีใหคําแนะนําในการบังคับใชกฎหมาย สวนหนวยงานใน
ระดับมลรัฐของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันกับหนวยงานในระดับภูมิภาคตามกฎหมายการ
สาธารณสุขของไทยนั้นมีลักษณะท่ีแตกตางกันเพราะกฎหมายการสาธารณสุขของไทยมิไดบัญญัติ
อํานาจหนาท่ีใหกับสวนภูมิภาคโดยตรง แตก็มีเจาพนักงานสาธารณสุขประจําอยูในสวนภูมิภาคมี
บทบาทในการชวยเหลือและใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติการให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ แตเจาพนักงานสาธารณสุขไมมีหนาท่ีในการตรวจสอบและวางแผน
ดานส่ิงแวดลอมไดอยางหนวยงานระดับมลรัฐของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน สวนหนวยงาน
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ระดับทองถ่ิน (Municipalities) หรือราชการสวนทองถ่ินท้ังของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันและ
ของไทยน้ัน ตางก็มีรัฐธรรมนูญกําหนดใหการบริหารจัดการของหนวยงานระดับทองถ่ินอยูบน
พื้นฐานของการบริหารจัดการดวยตนเองเชนเดียวกัน  
 ในสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมหลายฉบับ องคกรดาน
ส่ิงแวดลอมของฝร่ังเศสแตกแยกเปนหลายแขนง อยางไรก็ตาม มีองคกรหนึ่งท่ีอาจถือไดวาเปน
องคกรหลักดานส่ิงแวดลอม คือ องคการการจัดการส่ิงแวดลอมและพลังงาน (The environment and 
energy management agency) จัดต้ังข้ึนตามมาตร L131-3 เพื่อทําหนาท่ีในการปกปองและควบคุม
มลพิษทางอากาศ ลดปริมาณขยะของเสีย การทิ้งขยะของเสีย การนําขยะของเสียกลับมาใชใหม 
หรือทําใหกลับคืนดี การปกปองผิวดินและการทําใหพื้นท่ีท่ีไดรับมลพิษคืนดี การอนุรักษพลังงาน
และการพัฒนาพลังงานทดแทน การดําเนินการเพื่อลดมลพิษทางเสียงและการพัฒนาเทคโนโลยี
สะอาด รวมท้ังรวมมือกับองคการตาง ๆ ท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับน้ํา (Water agencies) เพื่อดําเนินการ
เกี่ยวกับปญหาทางน้ํา สําหรับระดับภูมิภาคและทองถ่ินนั้น องคกรท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
แบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับภาค (Regions) แมสาธารณรัฐฝร่ังเศสจะมีแนวโนมท่ีจะถายโอน
อํานาจหนาท่ีในการปกครองของสวนภูมิภาคใหเจาพนักงานทองถ่ินก็ตาม แตในปจจุบันอํานาจ
และหนาท่ียังคงอยูกับสวนกลางเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม สวนกลางก็ไดมอบหมายใหเจา
พนักงานระดับภาคมีอํานาจหนาท่ีในการวางนโยบายเก่ียวกับส่ิงแวดลอมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในภูมิภาค และมีหนาท่ีในการสงเสริมใหมีการอนุรักษส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ยังใหเจา
พนักงานระดับภาคมีหนาท่ีใหคําแนะนําปรึกษาแกเจาพนักงานทองถ่ินในเร่ืองการปกปอง
ส่ิงแวดลอม การปกปองมลพิษ และขจัดเหตุเดือดรอนรําคาญ ในระดับ Departments มีหนาท่ี
ควบคุมการติดต้ังอุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีกฎหมายไดแบงประเภทไวเปนประเภทตองแจงให
ทราบ และประเภทตองไดรับอนุญาตกอนดําเนินการติดต้ัง และรับคํารองเรียนจากประชาชน 
นอกจากนี้ เจาพนักงานระดับอําเภอจะตองรวมมือกับเจาพนักงานระดับตําบลในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมของตําบล และมีสิทธิท่ีจะใชอํานาจตามกฎหมายดําเนินการแทนเจาพนักงานระดับ
ตําบลหากเจาพนักงานนั้นไมปฏิบัติตามหนาท่ี ระดับสุดทาย คือระดับ Communes นายกเทศมนตรี
ในฐานะหัวหนาฝายตําบลมีอํานาจดําเนินการรักษาความสะอาดและขจัดเหตุเดือดรอนรําคาญและ
มลพิษในระดับทองถ่ินได  
 เมื่อไดศึกษาเปรียบเทียบการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมของสาธารณรัฐฝร่ังเศส กับ
กฎหมายการสาธารณสุขส่ิงแวดลอมของประเทศไทย เห็นวาหนวยงานของรัฐบาลท่ีมีหนาท่ีในการ
จัดการการสาธารณสุขส่ิงแวดลอมโดยตรงคือหนวยงานในระดับทองถ่ิน โดยกฎหมายของไทยมุงท่ี
จะกระจายอํานาจในการบริหารจัดการใหกับทองถ่ิน สาธารณรัฐฝร่ังเศสแมจะมีการถายโอนอํานาจ
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หนาท่ีในการปกครองของสวนภูมิภาคใหเจาพนักงานทองถ่ินก็ตาม แตในปจจุบันอํานาจและหนาท่ี
ยังคงอยูกับสวนกลางเปนสวนใหญ เม่ือเทียบกับของไทยแลวแมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 มีลักษณะการกระจายอํานาจใหกับราชการสวนทองถ่ินแตการกระจายอํานาจก็ยังไม
ครบถวนสมบูรณ และหนวยงานในระดับทองถ่ินของไทยสวนใหญยังไมมีความพรอมเพียงพอตอ
การบริหารจัดการในการบริการสาธารณะกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม  
 ผูศึกษาเห็นวาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ควรมีหนวยงานในระดับภูมิภาค
หรือทองถ่ินท่ีทําหนาท่ีในการตรวจสอบและวางแผนดานส่ิงแวดลอมในระดับทองถ่ินเหมือนเชน
กฎหมายส่ิงแวดลอมสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน โดยอาจนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพสังคม
และกฎหมายของไทย โดยใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการในระดับทองถ่ิน ทุกจังหวัด และการบังคับ
บัญชาในงานบริหารงานบุคคลใหข้ึนตรงตอกระทรวงสาธารณสุข ท้ังนี้ในคณะกรรมการควรจะมี
นักวิทยาศาสตรหรือนักส่ิงแวดลอม โดยกระทรวงสาธารณสุขตองจัดงบไปจางบุคคลเหลานี้มา จะ
เปนลูกจางช่ัวคราวหรือลูกจางประจํา ไมมีฐานะเปนขาราชการก็ได ท้ังนี้เพราะบุคคลผูท่ีมีความรู
ทางวิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอมยอมท่ีจะมีความเขาใจในสภาพของปญหา และเกี่ยวกับการจัดการ
ในการตรวจสอบก็จะสามารถประเมินการทํางานไดเปนอยางดี เชนนี้การท่ีพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 กําหนดใหมีคณะกรรมการสาธารณสุข ท่ีสังกัดอยูในราชการสวนกลาง
เทานั้น เห็นวากฎหมายดังกลาวท่ีมีอยูยังไมเพียงพอท่ีจะสามารถแกไขปญหาที่จะทําใหการ
สาธารณสุขส่ิงแวดลอมบรรลุถึงเจตนารมณของกฎหมายได  

อุปสรรคการบังคับใชกฎหมายในระดับทองถ่ิน 

 คณะกรรมการสาธารณสุข มีบทบาทหนาท่ีในดานการกําหนดนโยบาย แผนงาน 
มาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับงานดานการสาธารณสุข โดยเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนด
นโยบาย แผนงานและมาตรการเก่ียวกับการสาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็นในเร่ืองใด ๆ 
เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย บทบาทในดานวิชาการและการใหคําปรึกษาแก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงไดแกศึกษา วิเคราะหและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังเกี่ยวกับการสาธารณสุข ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวงและตอราชการทองถ่ินในการออกขอกําหนดทองถ่ิน ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจา
พนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ บทบาทในการประสานความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยมีหนาท่ีในการกําหนดโครงการและประสานงาน ระหวางสวนราชการ
และราชการสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และอํานาจหนาท่ีในการ
ควบคุม สอดสองการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในกาปฏิบัติการตามกฎหมาย
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เกี่ยวกับการสาธารณสุข เพื่อรายงานตอรัฐมนตรี ท้ังนี้ตามมาตรา 10 และในกรณีท่ีปรากฏแก
คณะกรรมการสาธารณสุขวา ราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินซ่ึงมีเขตอํานาจใน
ทองถ่ินใด ไมดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร ใหคณะกรรมการสาธารณสุขแจงตอผูมีอํานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของราชการ
สวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการนั้น เพื่อส่ังใหราชการสวนทองถ่ิน
หรือเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการนั้น เพื่อส่ังดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีหรือแกไข
การดําเนินการใหเปนไปโดยถูกตองภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรตามมาตรา 11  
 แตในกรณีของการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุข ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะท่ี
ออกมาใชบังคับนั้น ไมไดกําหนดใหสวนกลางมีอํานาจเขามากํากับดูแลองคกรสวนทองถ่ินแตอยาง
ใด ดังนั้นการกํากับดูแลองคกรสวนทองถ่ิน จึงอาจพิจารณาไดจากบทบัญญัติในกฎหมายการ
ปกครองทองถ่ิน ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดโครงสรางหนาท่ีและอํานาจขององคกรสวนราชการ และ
บุคคลท่ีเกี่ยวของท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ใหมีลักษณะท่ีสามารถประสาน
สอดคลองกัน และมีการกํากับดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรสวนทองถ่ินตาง ๆ โดยสวนกลาง 
ซ่ึงอาจเปนคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน ซ่ึงประกอบไปดวย สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนภูมิภาคอัน
หมายถึงจังหวัดและอําเภอ ซ่ึงเปนสาขาของกระทรวง ทบวง กรม เนื่องจากใหเจาหนาท่ีในสังกัด
กระทรวง ทบวง กรม ไปปฏิบัติงานท่ีจังหวัดและอําเภอ เชน ผูวาราชการจังหวัดเปนขาราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอําเภอเปนขาราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
มีหนาท่ีและอํานาจในการกํากับดูแลองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล ซ่ึงเปนองคกรสวน
ทองถ่ิน แลวแตกรณี ซ่ึงเจาหนาท่ีแตละหนวยงานก็จะเปนผูปฏิบัติในนามของหนวยงานนั้น ๆ ตาม
อํานาจท่ีกฎหมายบัญญัติใหไวเปนการเฉพาะ ในแงของความชอบดวยกฎหมาย และผูกํากับดูแลจะ
ใชอํานาจควบคุมเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดใหไวไมได เพราะจะเปนการทําลายความเปนอิสระ 
(autonomy) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนหลักการและเหตุผลของการกระจายอํานาจดัง
ภาษิตกฎหมายท่ีวา “ไมมีการกํากับดูแลโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจ และไมการกํากับดูแลเกิน
ขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไว” (Pas du tutelle sans texte, pas de tutelle au-dela texte) ท้ังนี้ เพื่อให
การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ มีการกระจายอํานาจบริหารลงสู
หนวยงานระดับทองถ่ินใหมีความเปนอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหรือการตัดสินใจกระทํา
การใด ๆ ภายในขอบเขตที่กฎหมายไดกําหนดไวใหเปนหนาท่ีและอํานาจของทองถ่ินนั้น โดย
สวนกลางไมอาจกาวลวงเขาไปตัดสินใจหรือวินิจฉัยส่ังการ ใหองคกรทองถ่ินกระทําการตามที่ตน
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เห็นวาเหมาะสมได เนื่องจากหนาท่ีและอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้นกฎหมายไดกําหนดไว
ชัดเจนแลว เชน  
 ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 กฎหมายไดกําหนดใหมีการ
กํากับดูแลองคกรสวนทองถ่ิน  โดยสวนกลางและสวนภูมิภาค  ซ่ึงไดแก  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด โดยองคการบริหารสวนจังหวัดตองไดรับความเห็นชอบ
จากสวนกลางหรือสวนภูมิภาคกอนกระทําการ เชน การอนุมัติในการใชขอบัญญัติจังหวัด ซ่ึงตองมี
การตรวจสอบในเร่ืองท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดตัดสินใจกระทําการ เพื่อใหเปนไปโดยชอบดวย
กฎหมาย และปองกันไมใหองคการบริหารสวนจังหวัดกระทําผิดกฎหมายหรือนอกกรอบอํานาจ
หนาท่ี หรือ เพื่อไมใหขัดหรือแยงกับขอบัญญัติทองถ่ินอ่ืนในเขตจังหวัด หรือกรณีท่ีนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด ละเลยไมปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี หรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี หรือ
ประพฤติตนฝาฝนตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ผูวาราชการจังหวัดจะดําเนินการสอบสวน
ก็ได  หากพบวามีพฤติการณ เชนนั้นจริงให ผูว าราชการจังหวัดเสนอให รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยใชดุลพินิจส่ังใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ตามมาตรา 79  
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มีการกํากับดูแลโดย
สวนกลางและสวนภูมิภาค เชน ผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ เชนกรณี นายกองคการบริหาร
สวนตําบล กระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังใหบุคคล
ดังกลาวพนจากตําแหนง ท้ังนี้โดยคําเสนอของนายอําเภอ แตผูวาราชการจังหวัดอาจดําเนินการ
สอบสวนเพ่ิมเติม ท้ังนี้คําส่ังของผูวาราชการจังหวัดใหเปนท่ีสุด ตามมาตรา 92  
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มีการกํากับดูแลโดยสวนกลางและสวนภูมิภาค ซ่ึง
ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และในกรณีท่ีผูวาราชการ
จังหวัดเห็นวา นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน ละเลยไมปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี ใหเสนอความเห็นตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพรอมดวยหลักฐาน โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจ
ใชดุลพินิจส่ังใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ตามมาตรา 73 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 กฎหมายได
กําหนดใหมีการกํากับดูแล การกระทําของกรุงเทพมหานครโดยสวนกลาง ซ่ึงไดแก คณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยไดกําหนดใหองคกรสวนกลางกํากับดูแลกรุงเทพมหานคร 
เกี่ยวกับการใหความเห็นชอบโดยกรุงเทพมหานครตองขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยก อนกระทํ าก ารห รือ มีผลใช บั ง คับห รือการ ท่ี รั ฐมนต รีว า ก า ร
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กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจยับยั้งการกระทําหรือส่ังการตามท่ีเห็นสมควรโดยมีอํานาจส่ังสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือส่ังใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ช้ีแจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 123 
 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 มีการกํากับดูแลโดย
สวนกลางและสวนภูมิภาค ซ่ึงไดแกกระทรวงมหาดไทยหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี เชน
รางขอบัญญัติท่ีจะใหนายกเมืองพัทยาลงนามเปนขอบัญญัติ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวา
ราชการจังหวัด ตามมาตรา 77 หรือในกรณีท่ีนายกเมืองพัทยากระทําการฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือขอบัญญัติ และผูวาราชการจังหวัดไดช้ีแจงแนะนําหรือตักเตือนแลว แตนายกเมือง
พัทยาไมปฏิบัติตาม ผูวาราชการจังหวัดรายงานใหรัฐมนตรีทราบเพ่ือพิจารณาส่ังการ ในกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปนรีบดวนท่ีจะรอชามิได ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจออกคําส่ังระงับการปฏิบัติ
ราชการของนายกเมืองพัทยาไวตามท่ีเห็นสมควรได มาตรา 96 นอกจากนี้ผูวาราชการจังหวัด มี
อํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา และมีอํานาจส่ังสอบสวนขอเท็จจริงหรือ
ส่ังใหนายกเมืองพัทยาช้ีแจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได ตาม
มาตรา 94 เปนตน 
 เนื่องจากความเปนอิสระในการดําเนินการตามกฎหมาย ท่ีใหอํานาจหนาท่ีแกทองถ่ินและ
ไมอยูภายใตการบังคับบัญชาของสวนกลางหรือสวนภูมิภาค แตเพื่อมีหลักประกันใหแกประชาชน
ในทองถ่ินไดรับบริการสาธารณะจากองคกรทองถ่ิน และเพื่อไมใหประชาชนไดรับความเดือดรอน
จากการกระทําขององคกรทองถ่ิน กฎหมายเก่ียวกับการปกครองทองถ่ินจึงกําหนดใหองคกร
สวนกลางหรือสวนภูมิภาคมีอํานาจกํากับดูแล เพื่อใหองคกรทองถ่ินกระทําการโดยชอบดวย
กฎหมาย ซ่ึงแตกตางจากอํานาจการบังคับบัญชาที่ผูบังคับบัญชามีอํานาจท่ัวไป อันเกิดข้ึนจากการ
จัดระเบียบภายในหนวยงานในการควบคุมผูใตบังคับบัญชาโดยไมจําเปนตองมีกฎหมายบัญญัติให
อํานาจไวโดยเฉพาะแตอยางใด และผูบังคับบัญชายังมีอํานาจในการควบคุมการกระทําของ
ผูใตบังคับบัญชาของตนได ท้ังในแงของความชอบดวยกฎหมาย (Legalite) และในแงของความ
เหมาะสม (Opporttunite) ซ่ึงถาหากการกระทําใดของผูใตบังคับบัญชาไมชอบดวยกฎหมายหรือ
ชอบดวยกฎหมายแตไม เหมาะสมผูบังคับบัญชามีอํานาจท่ีจะยกเลิก  เพิกถอนหรือแกไข
เปล่ียนแปลงการกระทํานั้นได รวมทั้งอาจใชอํานาจในการควบคุมการกระทําของผูใตบังคับบัญชา
โดยพลการ (D’ office) ก็ไดและเพื่อความเหมาะสม ผูบังคับบัญชายังมีอํานาจในการใชอํานาจของ
ผูใตบังคับบัญชากระทําการเองไดผูใตบังคับบัญชาท่ีไดกระทําการไปภายในกรอบวัตถุประสงค
ของกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับท่ีใหอํานาจไว ซ่ึงผูใตบังคับบัญชามีหนาท่ีตองกระทําหรือ
กระทําการตามคําส่ังโดยชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชานั้น ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีตอง



131 

รับผิดชอบโดยตรงตอผลของการกระทํานั้น การกระทําดังกลาวหมายความรวมถึงการงดเวนกระทํา
หรือหามมิใหกระทําดวย มาตรการกํากับดูแลโดยองคกรสวนกลางหรือสวนภูมิภาคเปนวิธีการท่ี
กฎหมายกําหนดใหผูมีอํานาจกํากับดูแล กระทําตอการปฏิบัติท่ีไมชอบดวยกฎหมายของผูอยูใตการ
กํากับดูแลหรือกรณีท่ีผูอยูใตการกํากับดูแล มีคุณสมบัติไมถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือมี
ความประพฤติตองหามตามกฎหมาย โดยมีมาตรการกํากับดูแลในดานการกระทํา มาตรการกํากับ
ดูแลองคกรและบุคคล ซ่ึงเปนการกํากับดูแลในดานการกระทําตามท่ีกฎหมายการปกครองทองถ่ิน
ใหอํานาจไว โดยมีกฎหมายกําหนดใหอํานาจไวอยางชัดแจงหรือการกระทําเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของกิจการของทองถ่ิน เชน ใหความเห็นชอบ การอนุมัติ การอนุญาต การระงับยับยั้ง
การกระทํา การเพิกถอนการกระทํา การส่ังการ การช้ีแจง แนะนํา ตักเตือน การออกกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ การตรวจสอบการเงินและทรัพยสิน การยุบสภาทองถ่ิน การส่ังพักการปฏิบัติ
ราชการ การใหออกหรือใหพนจากตําแหนง การใหเจาหนาท่ีสวนกลางเขาไปปฏิบัติหนาท่ีแทน 
โดยการนี้กฎหมายการปกครองทองถ่ินไดกําหนดใหสวนกลางมีอํานาจส่ังสอบสวน ส่ังใหทองถ่ิน
ช้ีแจงแสดงความเห็นหรือส่ังตรวจสอบกิจการโดยเรียกรายงานเอกสารหรือสถิติมาตรวจ  
 เห็นไดวาคณะกรรมการสาธารณสุขซ่ึงอยูในราชการสวนกลางมีเพียงอํานาจในการ
ควบคุม สอดสอง ถาเห็นวาราชการสวนทองถ่ินไมดําเนินการตามกฎหมาย หรือดําเนินการไม
ถูกตอง หรือใชกฎหมายหยอนยาน คณะกรรมการสาธารณสุขตองแจงตอผูมีอํานาจควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติราชการของราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายการปกครองทองถ่ิน 
ซ่ึงผูมีอํานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินก็คือ 
ผูวาราชการจังหวัดเปนขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหนาท่ีและอํานาจในการกํากับดูแล
ราชการสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการออกคําส่ังไดโดยตรงหาก
พบวาราชการสวนทองถ่ินใดกระทําผิดกฎหมายหรือนอกกรอบอํานาจหนาท่ี หรือละเลยไมปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาท่ี หรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี หรือประพฤติตนฝาฝนตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชน เปนตน เห็นไดวาการกํากับดูแล มีลักษณะเปนสายการควบคุมดูแลโดยตรง
และเม่ือพบปญหาสามารถออกคําส่ังไดโดยตรง และเนื่องจากเปนบุคคลในทองท่ีก็จะสามารถ
เขาใจปญหาและสามารถส่ังการไดทันทวงที ทําใหสายการกํากับดูแลส้ันลง ซ่ึงแตกตางกับกฎหมาย
การสาธารณสุขท่ีราชการสวนทองถ่ิน ไมไดอยูในการกํากับดูแลหรือบังคับบัญชาของกระทรวง
สาธารณสุข  
 และมีปญหาทางกฎหมาย คือ ราชการสวนทองถ่ินใชกฎหมายการสาธารณสุขหรือ
กฎหมายส่ิงแวดลอมไมเปน คือออกคําส่ังไมเปน ออกคําส่ังโดยไมรูวามีเจตนารมณอะไร เนื่องจาก
กฎหมายมีความซํ้าซอนในแงเชิงของเน้ือหา การท่ีบุคคลคนเดียวใชกฎหมายสองตัวในคนคนเดียว
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ทําใหเกิดปญหาคือแยกไมออกวาจะใชกฎหมายอะไรพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
เปนกฎหมายกลาง ราชการสวนทองถ่ินเปนเจาหนาท่ีทองถ่ินไมใชกฎหมายกลางแตใชกฎหมายใน
ระดับทองถ่ิน เพราะถือวาเขามีอํานาจเต็มใชอํานาจไดโดยตรงจึงไมออกคําส่ังตามกฎหมายกลาง นี่
คือการเหล่ือมลํ้าของการใชกฎหมายในทองถ่ินท่ีมีอยู เพราะราชการสวนทองถ่ินไมกลาใชกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติการท่ีทองถ่ินมีประกาศเก่ียวกับการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมประกาศนั้น
ออกมาตามพระราชบัญญัติของหนวยงานใด ราชการสวนทองถ่ินมาจากกระทรวงมหาดไทยจริงแต
เวลาท่ีออกระเบียบจัดการดานอนามัยส่ิงแวดลอมตองมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมารองรับ 
มิฉะนั้นแลวประกาศนั้นถือวาเปนคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบ นอกจากนี้ปญหาคือกระทรวง
สาธารณสุขกับกรมอนามัยไมมีอํานาจใชกฎหมายไดโดยตรง แตตองใชอํานาจผานราชการสวน
ทองถ่ินเปนหลัก และแมคณะกรรมการสาธารณสุข มีอํานาจตามมาตรา 10 แตอํานาจท่ีจะใช
กฎหมายเองไมชัดเจน การที่ราชการสวนทองถ่ินไมทําไมออกคําส่ังไมทําอะไรเลย พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ลงโทษไมไดเพราะไมไดบัญญัติถึงโทษท่ีจะลงไว และไมมีบอกวาผิด
ตามกฎหมายใด เชนนี้จึงตองนําประมวลกฎหมายอาญามาใชคือประเด็นของความไมชัดเจนของ
ลํ าดับกฎหมายและคนใชกฎหมาย เปนส วนของท อง ถ่ินราชการส วนทอง ถ่ิน สังกั ด
กระทรวงมหาดไทยมิใชกระทรวงสาธารณสุข พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงใหคุณ
ใหโทษไมได จะส่ังไมส่ังอยูท่ีกระทรวงมหาดไทยท้ังนี้เพราะมีกฎหมายวาดวยการปกครองทองถ่ิน
ใหอํานาจไว และตามกฎหมายของทองถ่ินก็มิไดมีบัญญัติวาการละเวน ละเวนอยางไร จึงตองไปอิง
กฎหมายอาญา จึงเปนปญหาของความไมชัดเจนของความเหล่ือมลํ้า 
 นอกจากนี้จากการสัมมนาวิชาการเร่ืองการจัดการความขัดแยงทางส่ิงแวดลอมของ
กระทรวงยุติธรรม ยังมีความเห็นวาส่ิงท่ีประชาชนเรียกรองและตองการ คือหนวยงานรัฐท่ีมีหนาท่ี
ในการดูแลควบคุมหรือตรวจสอบวาการดําเนินกิจการใดๆ ตองไมเกิดอันตรายตอประชาชนตาม
สมควร ตองบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง  
 สําหรับการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนการปกครองแบบสหพันธรัฐ ซ่ึงแบงออกเปนสวนกลางและรัฐตาง ๆ จํานวน 50 
รัฐ (States) โดยแตละรัฐมีอํานาจปกครองตนเองและออกกฎหมายภายในรัฐของตนเองเพ่ือไมให
ขัดหรือแยงกับกฎหมายของสวนกลาง แตละรัฐจึงมีสิทธิท่ีจะออกกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
สําหรับแตละมลรัฐได อยางไรก็ตามในกรณีท่ีเกิดปญหาส่ิงแวดลอมในรัฐใดแลวองคการปกครอง
ของรัฐนั้นไมใชมาตรการบังคับใดเพื่อขจัดหรือปองกันปญหานั้น องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกามีสิทธิท่ีจะดําเนินการใชมาตรการบังคับตอผูกระทําละเมิดนั้นได และแมวา
มลรัฐนั้นไดดําเนินการทางกฎหมายในเบ้ืองตนกับผูกระทําความผิดแลว USEPA ยังมีสิทธิท่ีจะ
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ดําเนินคดีกับผูฝาฝนกฎหมายคนเดียวกันนั้นไดอีก มาตรการบังคับทางปกครองไมวาจะเปนการส่ัง
ปรับ หรือการออกใบอนุญาตเปนมาตรการท่ี USEPA หรือองคการพิทักษส่ิงแวดลอมของมลรัฐใช
โดยท่ัวไป โดยเจาพนักงานรัฐมีสิทธิเลือกท่ีจะใชมาตรการบังคับใดบังคับใชกับผูกระทําความผิด
กฎหมายได โดยไมตองคํานึงวาผูกระทําผิดประมาทเลินเลอหรือไม  
 การบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน การจัดการส่ิงแวดลอม
ข้ึนอยูกับการใชกฎหมายเปนสวนใหญโดยหลักแลวกฎหมายส่ิงแวดลอมจะอยูในรูปของ
พระราชบัญญัติ ประกาศ กฎ และระเบียบ ในปจจุบันนี้กฎหมายส่ิงแวดลอมสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันมีอยูจํานวนมากเชน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการและการดูแลรักษาน้ํา กฎหมายควบคุม
คุณภาพอากาศและปกปองสภาพภูมิอากาศและการลดเสียง กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันจากวัตถุ
อันตราย และมีมาตรการบังคับท้ังทางแพง อาญา และปกครอง ท้ังรัฐบาลกลางและ Lander สามารถ
ออกกฎหมายไดแตกฎหมายส่ิงแวดลอมของรัฐบาลกลางจะมุงท่ีการจัดการอุตสาหกรรมท่ีกอมลพษิ
และเปนอันตรายรวมท้ังการจัดการมลพิษทางอากาศและผิวดิน และการบําบัดของเสีย ในขณะท่ี
รายละเอียดของกฎหมายในการดูแลรักษาน้ําและธรรมชาติจะเปนหนาท่ีของ Lander ท้ังนี้
หนวยงานระดับมลรัฐ (Lander) เปนองคกรหลักในการปกปองรักษาส่ิงแวดลอม หนวยงาน
ระดับสูงถือเปนหนวยงานที่มีอํานาจสูงสุด มีหนาท่ีดูแลการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายส่ิงแวดลอม
และใหงบประมาณในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม และเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจในการใหคําแนะนํา
ตอการบังคับใชกฎหมาย รวมท้ังยังมีหนาท่ีในการตรวจสอบและวางแผนดานส่ิงแวดลอมในระดับ
ของตน 
 การบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมของสาธารณรัฐฝร่ังเศส การใชอํานาจทางปกครองโดย
เจาพนักงานของรัฐเพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมนั้นตองอยูภายใตกรอบอํานาจท่ี
กฎหมายกําหนดไวดวยจึงจะถือวาเปนการใชอํานาจโดยชอบ หากเจาพนักงานฝายปกครองใช
อํานาจโดยมิชอบหรือเปนท่ีสงสัยแลวกฎหมายเปดโอกาสใหผูท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทํา
ทางปกครอง โดยการใชอํานาจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาพนักงานรัฐโดยไมชอบสามารถ
ตรวจสอบการใชอํานาจนั้นได โดยการอุทธรณ โตแยง หรือคัดคานคําส่ังทางปกครองได ในสวน
ของการตรวจสอบการใชมาตรการบังคับทางปกครองหรือการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ี
กฎหมายกําหนดของเจาพนักงานของรัฐนั้น มาตรา L142-1 ถึง L142-3 ใหสิทธิแกสมาคมอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมท่ีไดรับอนุมัติท่ีจะนําเร่ืองราวรองทุกขท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมยื่นตอศาลปกครองใน
ฐานะพลเมืองได ไมวาจะเปนกรณีการฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมหรือการกอใหเกิดความ
เสียหายไมวาทางตรงหรือทางออมตอประโยชนสาธารณะ ประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอมของ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส ยังใหสิทธิแกสมาคมอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีไดรับอนุมัติท่ีจะดําเนินการฟองรอง
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ตอศาลเพ่ือปลดเปล้ืองหรือบรรเทาทุกขจากคดีส่ิงแวดลอมแทนกลุมบุคคลที่ไดรับความเสียหาย
อยางนอย 2 คน (มาตรา L142-3) นอกจากนี้กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน
รูปแบบการอภิปรายสาธารณะของสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีความสําคัญอยางมากในเร่ืองการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตอโครงการตาง ๆ ของรัฐ ท้ังนี้เพราะ ความเปนกลาง
ของคณะกรรมการจัดการอภิปรายสาธารณะแหงชาติ (The National Public Debate Commission) 
เพราะคณะกรรมการจัดการอภิปรายสาธารณะแหงชาตินั้นมีสถานะเปนองคการมหาชนอิสระซ่ึงมี
ท่ีมาจากผูทรงคุณวุฒิท่ีหลากหลาย เพื่อจะเปนหลักประกันวา ในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นนี้
จะไมเปนเพียงการจัดทําตามท่ีกฎหมายบังคับไวหรือเปนการประชาสัมพันธเทานั้น แตเปนการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางแทจริงเพื่อนําความคิดเห็นของประชาชนเหลานั้นมาใชเปน
ขอมูลในการประกอบการตัดสินใจของรัฐหรือเจาของโครงการตอไป การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในรูปแบบการอภิปรายสาธารณะไดถูกนําไปรวบรวมไวในมาตรา L121-1 ถึงมาตรา 
121-5 ประมวลกฎหมายวาดวยส่ิงแวดลอมของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมตางประเทศ กับกฎหมายการ
สาธารณสุขส่ิงแวดลอมของประเทศไทยแลว เห็นวาหนวยงานดานส่ิงแวดลอมท่ีมีอํานาจในการ
บังคับใชกฎหมายระดับสวนกลางของไทยนั้นไมมีอํานาจในการกํากับดูแล และการบังคับบัญชา 
หรือมีอํานาจในการลงโทษหรือฟองรองหนวยงานท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบได 
อยางองคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ เพราะเห็นวากฎหมายการ
สาธารณสุขส่ิงแวดลอมของไทย ไมมีบทตรวจสอบการใชอํานาจโดยหนวยงานดานอนามัย
ส่ิงแวดลอมโดยตรงและไมมีกฎหมายใหอํานาจไว แตเห็นวาถานําตัวอยางของ USEPA มาปรับใช
ใหเหมาะสมกับรูปแบบการปกครองของไทยก็จะทําใหระบบการตรวจสอบดานส่ิงแวดลอมพัฒนา
มากข้ึน สวนการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันกับไทยนั้น มีลักษณะ
การจัดการส่ิงแวดลอมโดยหนวยงานหลายหนวยงานเชนเดียวกับประเทศไทย และการจัดการสวน
ใหญก็มีลักษณะท่ีคลายกันคือ การบังคับใชอยูในระดับทองถ่ิน สวนกลางจะมีอํานาจอยางจํากัด แต
ในระดับมลรัฐมีหนาท่ีในการตรวจสอบและวางแผนดานส่ิงแวดลอมได ซ่ึงกฎหมายการ
สาธารณสุขของไทยไมมีบทบัญญัติใหอํานาจในการตรวจสอบไว สําหรับสาธารณรัฐฝร่ังเศสนั้น 
องคกรดานส่ิงแวดลอมแตกแยกเปนหลายแขนง เชนเดียวกับประเทศไทย แตการตรวจสอบการใช
มาตรการบังคับทางปกครองหรือการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดของเจา
พนักงานของรัฐนั้นใหสิทธิแกสมาคมอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีไดรับอนุมัติท่ีจะนําเร่ืองราวรองทุกขท่ี
เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมยื่นตอศาลปกครองในฐานะพลเมืองได ไมวาจะเปนกรณีการฝาฝนกฎหมาย
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมหรือการกอใหเกิดความเสียหายไมวาทางตรงหรือทางออมตอประโยชน
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สาธารณะ แตของไทยนั้นผูท่ีจะดําเนินคดีดานการสาธารณสุขส่ิงแวดลอมไดตองเปนผูไดรับความ
เสียหายโดยตรง  
 ดังนี้จึงเห็นไดวาอุปสรรคการบังคับใชกฎหมายการสาธารณสุขใหเกิดประสิทธิภาพเกิด
จากการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกับกรมอนามัยไมมีอํานาจใชกฎหมายไดโดยตรง แตตองใชอํานาจ
ผานราชการสวนทองถ่ินเปนหลัก คณะกรรมการสาธารณสุข มีอํานาจตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แตอํานาจท่ีจะใชกฎหมายเองไมชัดเจน การท่ีราชการ
สวนทองถ่ินไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือไม
ออกคําส่ัง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ลงโทษไมไดเพราะกฎหมายไมไดบัญญัติถึง
โทษท่ีจะลงไว จึงตองนําโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาใช ซ่ึงเปนโทษท่ัวไป นอกจากน้ีแลว
ราชการสวนทองถ่ินสังกัดกระทรวงมหาดไทยมิใชกระทรวงสาธารณสุข พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ .ศ .2535 จึงให คุณใหโทษกับราชการสวนทอง ถ่ินไมไดจะ ส่ังไม ส่ังอยู ท่ี
กระทรวงมหาดไทย ท้ังนี้เพราะมีกฎหมายวาดวยการปกครองทองถ่ินใหอํานาจไว จึงเปนปญหา
ของความไมชัดเจนของความเหล่ือมลํ้า ทําใหการบังคับใชพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 โดยราชการสวนทองถ่ินถูกละเลย ไมไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง ทั้งท่ีการสาธารณสุขถือเปน
สวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของประชาชน ท่ีจะทําใหประชาชนในชุมชนมีอนามัยส่ิงแวดลอมท่ีดี
เชนนี้เห็นวาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ควรมีการบัญญัติเพิ่มเติมใหเพิ่ม
รัฐมนตรีว าการกระทรวงท รัพยากรธรรมชา ติและ ส่ิงแวดลอมและ รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทย เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดวย และผูศึกษา
เห็นวาควรจัดต้ังคณะกรรมการ 4 ฝาย คือปจจุบันคณะกรรมการส่ิงแวดลอมมี 1 ชุด คณะกรรมการ
สาธารณสุขมี 1 ชุด ตางคนตางทํางาน ในความเห็นควรจะมี กระทรวงเกษตร กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จัดตั้งคณะกรรมการรวมกัน
โดยรวบรวมภายใน 4 กระทรวง อาจจะดูวาซํ้าซอนท่ีมีอยูแลว แตเห็นวาปจจุบันคณะกรรมการ
สาธารณสุขก็ดูเร่ืองความสะอาดสุขภาพ คณะกรรมการส่ิงแวดลอมก็ดูเร่ืองสะอาดบําบัด ซ่ึงตางคน
ตางทําไมโยงกัน แตอยากใหกระทรวงทํางานรวมกันมีคนกลางเขามาจากแตละกระทรวงและให
คําแนะนํา เพราะปจจุบันปญหาส่ิงแวดลอมมีผลกระทบตอการสาธารณสุขโดยตรง จึงเห็นควรใหมี 
4 กระทรวงดังกลาวเปนองคกรกลางเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและสุขภาพ มีอํานาจใหคําแนะนํา มี
อํานาจในการประเมินการใชบังคับกฎหมายและใหมีอํานาจในการกําหนดเวทีสาธารณดวย สวน
ปญหาการสงถายอํานาจใหสวนทองถ่ิน กฎหมายของไทยใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจ
ดําเนินการจัดการส่ิงแวดลอม เห็นวาตองจัดใหมีการรับฟงชุมชน ตลอดระยะเวลาท่ีใชกฎหมาย 
ตองใหประชาชนมาฟงราชการสวนทองถ่ินวามีการใชบังคับกฎหมายแลวเปนอยางไร นอกจากนี้
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ควรจะมีบทใหเจาหนาท่ีตองประเมินตนเอง คือตองมี
การประเมินตนเอง ใหสอดคลองกับการใหประชาชนมีสวนรวมในการรับฟง 
 ท้ังนี้เพื่อใหกฎหมายการสาธารณสุขมีการบังคับใชตรงตามวัตถุประสงคของการบัญญัติ
กฎหมาย เพราะการสาธารณสุขหรือการอนามัยส่ิงแวดลอมถือเปนเร่ืองท่ีสงผลกระทบตอ
ชีวิตประจําวันของมนุษยและชุมชน และจะทําใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบมีการปฏิบัติอยาง
จริงจัง และจะสามารถแกปญหาในระดับชุมชนไดอยางแทจริง 

อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามมาตรา 44 อนุมาตรา 2  

 หนาท่ีและอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ิน ในการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา 44 แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.2535 ซ่ึงกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินสามารถใชเปน
เคร่ืองมือในการตรวจสอบ แกไข ส่ังการและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือปองกันและปราบปราม
การฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้  
 “มาตรา 44 เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินและเจา
พนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดังตอไปนี้ 
  (1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําช้ีแจงเปน
หนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
  (2) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตย
ตก หรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ินหรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในการน้ี ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจง หรือ
หลักฐานท่ีเกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น 
  (3) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตาม
เง่ือนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอกําหนดของทองถ่ินหรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  (4) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพประชาชนเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินคดี หรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจาํเปน 
  (5) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิด
เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใดๆ เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ
ตามความจําเปน ไดโดยไมตองใชราคา 
 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพื่อใหปฏิบัติ
หนาท่ีตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้นในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได 
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 ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซ่ึงไดรับ
แตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงตอบุคคลซ่ึงเกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาท่ีดวย และใหบุคคลซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความ
สะดวกตามสมควร” 
 เห็นไดวาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 44 อนุมาตรา 2 ใหอํานาจ
เจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูท่ีไดรับการแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน เขา
ไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ 
เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ินหรือตามพระราชบัญญัตินี้ การท่ี
องคกรฝายปกครองจะกระทําใด ๆ ได ตอเม่ือมีกฎหมายมอบอํานาจใหกระทํานั้น กลาวคือ การ
กระทําของเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงาน
ทองถ่ิน นั้นจะตองมีฐานะทางกฎหมายรองรับเหตุผลเบ้ืองตน  
 จากบทบัญญัติดังกลาวผู ศึกษาเห็นวา ปจจุบันประเทศไทยไดมีรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 โดยรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไววา 
 “มาตรา 33 บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
 บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการท่ีจะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข 
 การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคน
เคหสถานหรือในท่ีรโหฐาน จะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 
 ผูศึกษาเห็นวาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ
ใชมาต้ังแต พุทธศักราช 2535 แมจะมีการแกไขกฎหมายในหลายคร้ังแตมาตรา 44 อนุมาตรา 2 ก็ยัง
มิไดมีการแกไขแตอยางใด ซ่ึงปจจุบันนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ถือวาการเขา
ไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถานหรือในท่ี
รโหฐาน จะกระทํามิได ซ่ึงการเขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ เปนการกระทําท่ีไปเปนปฏิปกษตอ
สิทธิข้ันมูลฐานของพลเมือง บุคคลยอมมีสิทธิในเคหสถานท่ีอยูอาศัย เพราะฉะนั้นการเขาไปใน
อาคารหรือสถานท่ีใดๆ ของเอกชนจะกระทํามิไดโดยเด็ดขาด เวนแตจะไดปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย หรือมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดเจน ตามแนวคิดเอกสิทธ์ิ 
(privilege) ของฝายปกครอง ซ่ึงเอกสิทธ์ิเปนสิทธิพิเศษเฉพาะบุคคลบางคนหรือบางประเภทท่ีมี
คุณลักษณะพิเศษบางประการท่ีทําใหผูนั้นมีความชอบธรรม ท่ีจะอางเพื่อยืนยันผลประโยชนบาง
ประการเปนพิเศษยิ่งกวาบุคคลอ่ืน ๆ อํานาจพิเศษของฝายปกครองตามกฎหมายท่ีจะกระทําตอผูใต
ปกครอง ในฐานะท่ีฝายปกครองมีอํานาจเหนือกวา โดยยึดถือแนวคิดของหลักการแบงแยกอํานาจ 
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ซ่ึงเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยหามมิใหผูมีอํานาจรัฐใชอํานาจนั้นแตเพียงผู
เดียวและมีลักษณะเปนการเด็ดขาดไมอยูภายใตการควบคุมของฝายใด ดังนั้นการการเขาไปใน
อาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ของเอกชน เจาพนักงานของรัฐจะกระทําไดโดยอางเอกสิทธ์ิของฝาย
ปกครองไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไว และกฎหมายดังกลาวจะตองไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ  
 ฝายปกครองจะกระทําการท่ีมีผลกระทบตอสิทธิหรือเสรีภาพอันชอบธรรมของเอกชนได 
ก็ตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจไว และขณะเดียวกันก็จะตองกระทําการดังกลาวภายในกรอบทีก่าํหนด
ของกฎหมายเทานั้น เจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข ผูใชอํานาจจะริบรอนสิทธิ 
เสรีภาพ  หรือทรัพยสินเอกชนไดก็ เฉพาะเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจไวโดยชัดเจน เพื่อเปน
หลักประกันเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงถือวาเปนไปตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม (The rule of 
law) ท่ีรัฐเองยอมตกอยูภายใตระบบกฎหมายในความสัมพันธกับเอกชน ฝายปกครองตองเคารพ
กระบวนการ ข้ันตอน ท่ีกฎเกณฑแหงกฎหมายวางไว หลักนิติรัฐจึงไมไดมีความหมายแคเพียงการ
บังคับใหรัฐตองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเทานั้น แตยังเรียกรองใหรัฐตองดําเนินการในดาน
ตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมข้ึนอยางแทจริงในสังคม วัตถุประสงคดังกลาวจะบรรลุไดก็แตโดย
การสรางระบบการปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่มีประสิทธิภาพและการยอมรับใหมี
องคกรตุลาการข้ึนมาเพื่อพิทักษปกปองคุณคาในรัฐธรรมนูญ  
 จากการท่ีมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.2535 ไดบัญญัติใหเจา
พนักงานทองถ่ิน และผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 44 เปนพนักงานฝาย
ปกครอง ตามความในมาตรา 2(16) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีผลทําใหเจา
พนักงานทองถ่ินดังกลาวมีหนาท่ีและอํานาจในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
เชนเดียวกับเจาพนักงานตํารวจ ซ่ึงหมายถึงการมีอํานาจในการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซ่ึง
พนักงานฝายปกครองไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ี เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
เพื่อท่ีจะทราบรายละเอียดแหงความผิด ดังนั้นตามท่ีกลาวมาแลวขางตนทําใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.2535 มีหนาท่ีและอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ตลอดจนมีอํานาจคนในท่ีรโหฐานโดยไมตองมีหมายคนตามมาตรา 92 ซ่ึง
บัญญัติหามมิใหคนในท่ีรโหฐานโดยไมมีหมายคน เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผู
คนและในกรณีดังตอไปนี้ 
 (1) เม่ือมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในท่ีรโหฐาน หรือมีเสียง หรือพฤติการณอ่ืนใดอัน
แสดงไดวามีเหตุรายเกิดข้ึนในท่ีรโหฐานนั้น 
 (2) เม่ือปรากฏวาความผิดซ่ึงหนากําลังกระทําลงในท่ีรโหฐาน 
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 (3) เม่ือบุคคลท่ีไดกระทําความผิดซ่ึงหนาขณะท่ีถูกไลจับหนีเขาไปหรือมีเหตุอันแนน
แฟน ควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในท่ีรโหฐานนั้น  
 4) เม่ือมีพยานหลักฐานตามสมควรวา ส่ิงของท่ีมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยการ
กระทําผิด หรือไดใช หรือมีไวเพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรืออาจเปนพยานหลักฐานพิสูจน
การกระทําความผิดไดซอนหรืออยูในนั้น ประกอบท้ังตองมีเหตุอันควรเช่ือวาเนื่องจากการเน่ินชา
กวาจะเอาหมายคนมาไดส่ิงของนั้นจะถูกโยกยายหรือทําลายเสียกอน 
 (5) เม่ือท่ีรโหฐานน้ันผูจะตองถูกจับเปนเจาบาน และการจับนั้นมีหมายจับ หรือจับตาม
มาตรา 78 
 ปจจุบันการคนตามมาตรา 92 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตองปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 คือ ตองมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือมี
เหตุอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ เชนนี้การเขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ตามมาตรา 44 
อนุมาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.2535 จึงตองมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือ
มีเหตุอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติเชนเดียวกัน แตหากจะมีขอยกเวนท่ีไมตองมีคําส่ังหรือหมาย
ของศาลก็ควรจะบัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจนใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มิฉะนั้นจะทําให
มาตรา 44 อนุมาตรา 2 อาจจะไมมีผลบังคับใช 
 ผูศึกษาเห็นวาพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.2535 มาตรา 44 อนุมาตรา 2 ให
อํานาจหนาท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข ในการเขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ 
ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรอืควบคุมให
เปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ินหรือตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถาม
ขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจง หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารหรือสถานท่ีนั้น ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวหากเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 14 อนุมาตรา 1 กําหนดใหเจาพนักงานมีอํานาจเขาไปใน
เคหสถาน หรือสถานท่ีเพื่อตรวจคนเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามีบุคคลท่ีมีเหตุอันควร
สงสัยวากระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลบซอนอยู หรือมีทรัพยสินซ่ึงมีไวเปนความผิดหรือ
ไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือซ่ึง
อาจใชเปนพยานหลักฐานได ประกอบกับมีเหตุอันควรเช่ือวาเนื่องจากการเน่ินชากวาจะเอาหมาย
คนมาได บุคคลน้ัน จะหลบหนีไป หรือทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําให
เปล่ียนสภาพไปจากเดิม และกรณีเขาไปในเคหสถานหรือสถานท่ีเพื่อตรวจคนโดยไมมีหมายคน 
ตองมีเหตุประกอบกัน 2 เหตุดวยกันคือ เหตุอันควรสงสัยตามสมควร เหตุอันควรเช่ือ การเขาคนใน
เวลากลางคืน กําหนดใหหัวหนาเขาตรวจคนไดตองเปนบุคคลท่ีระดับตําแหนงตอไปนี้ ขาราชการ
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พลเรือนตําแหนงระดับ 7 ข้ึนไป ขาราชการตํารวจตําแหนงต้ังแตสารวัตข้ึนไป ขาราชการทหาร
ตําแหนงต้ังแตผูบังคับกองรอยข้ึนไป ผูศึกษาเห็นวาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มีบทบัญญัติกรณีท่ีไมตองมีคําส่ังหรือหมายของศาลไวอยางชัดเจน 
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ทําใหกฎหมายมีผลบังคับใชไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของเจา
พนักงาน  
 การเขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.2535 เปน
การกระทําเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและเปนการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อพิทักษส่ิงแวดลอมและ
ผลประโยชนของชุมชนมิใชเปนการกระทําความผิดแลวเกิดความเสียหายตอบุคคลท่ัวไป 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกอใหเกิดความเสียหายตอสวนรวม เชนนี้หากจะตองมีคําส่ังของศาลหรือมี
หมายของศาลทุกกรณีก็อาจจะไมสามารถท่ีจะควบคุมการกระทําความผิดไดทันทวงที เพราะการฝา
ฝนกฎหมายการสาธารณสุขผูท่ีกระทําความผิดอาจมิใชเพียงบุคคลเพียงคนเดียวแตอาจจะมีผูรวม
การกระทําความผิดเปนกระบวนการได การบัญญัติกฎหมายใหมีความชัดเจนกรณีท่ีไมตองมีคําส่ัง
หรือหมายของศาลในการเขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ตามมาตรา 44 อนุมาตรา 2 ก็จะทําให
พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.2535 มีความชัดเจนไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายมีผลบังคับใชได 

ปญหาการเปรียบเทียบคดีโดยเจาพนักงานทองถ่ินในการบังคับใชพระราชบญัญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดานสุขภาวะอนามัยสิ่งแวดลอม 

 การเปรียบเทียบคดีหรือเปรียบเทียบปรับนั้นโดยท่ัวไปจะใหเปนอํานาจของเจาพนักงาน
ตํารวจ แตพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
ข้ึนเปนการเฉพาะ ตามบทบัญญัติมาตรา 85 โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ซ่ึงใน
เขตกรุงเทพมหานครประกอบดวยผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุดและผูแทน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สวนตางจังหวัดประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ซ่ึงจะมีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดในทุกความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยมีหลักเกณฑและขอบเขตดังตอไปนี้ 
 1. คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดทุกความผิด 
 2. คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตองเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไม
ควรถูกฟอง 
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 3. คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบและกําหนดใหผูตองหา 
ชําระภายในกําหนดเวลาแตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันเปรียบเทียบ 
 4. เม่ือชําระคาปรับแลวถือวาคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มีผลใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับและจะดําเนินคดีกับผูนั้นในกรรมเดียวกันนั้นอีกไมได 
 5. ถาผูตองหาไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายในเวลา
กําหนด ใหดําเนินคดีตอไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 สําหรับกรณีความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินสองพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ ใหเปนอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซ่ึงเจาพนักงาน
ทองถ่ินมอบหมายในการเปรียบเทียบปรับได โดยมีหลักเกณฑและขอบเขตการเปรียบเทียบดังนี้  
 1. ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซ่ึงเจาพนักงาน
ทองถ่ินมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได 
  2. ตองเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควรถูกฟอง 
 3. ผูมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบ และกําหนดใหผูตองหาชําระ
ภายในเวลาท่ีกําหนด แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันเปรียบเทียบ 
 4. เม่ือชําระคาปรับแลวถือวาคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มีผลใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับและจะดําเนินคดีกับผูนั้นในกรรมเดียวกันนั้นอีกไมได 
  5. ถาผูตองหาไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
เวลากําหนด ใหดําเนินคดีตอไป เจาพนักงานทองถ่ินตองสงตัวผูตองหาและพยานหลักฐาน เพื่อ
ใหแกพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวน ตามหลักในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ซ่ึงถือวาเปนหนาท่ีและอํานาจในทางยุติธรรมโดยผลของกฎหมายดังกลาวนี้ ทําใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินและผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินแตงต้ังหรือมอบหมาย มีหนาท่ีและอํานาจบางประการ
เชนเดียวกับพนักงานสอบสวน ตามความในมาตรา 37 มาตรา 38 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เปนผลใหคดีอาญาบางคดีสามารถเลิกกันไดกอนท่ีจะฟองรองคดีตอศาล และสิทธินํา
คดีอาญามาฟองยอมระงับไปตามมาตรา 39 (3) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 การท่ีกฎหมายการสาธารณสุขดังกลาวมีบทบัญญัติใหมีการเปรียบเทียบคดี ผูศึกษาเห็น
วาการท่ีรัฐออกกฎหมายเพ่ือใหบุคคลทุกฝายในสังคมปฏิบัติตามน้ัน จะตองมีสภาพบังคับโดยการ
ลงโทษผูฝาฝนเพื่อปองกันไมใหมีการฝาฝนกฎหมายหรือมาตรการของรัฐสําหรับสภาพบังคับทาง
กฎหมายส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญมีสองลักษณะ คือมาตรการลงโทษทางอาญา เชน การลงโทษจําคุก 
ปรับ ริบทรัพยสิน และมาตรการทางปกครอง เชน การออกคําส่ังทางปกครองใหแกไข ปรับปรุง 
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หรือการเพิกถอนใบอนุญาตหรือการยกเลิกสัมปทานหรือประทานบัตร ซ่ึงความหนักเบาของ
บทลงโทษจะข้ึนอยูกับลักษณะของความผิดความรายแรงของการกอมลพิษ และบุคคลผูกระทํา
ความผิดจากแนวคิดในการลงโทษผูกระทําผิดจึงเห็นไดวา การออกกฎหมายสําหรับใชในการ
จัดการการสาธารณสุขส่ิงแวดลอม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการใหมีการจัดการอยางเปน
ระบบ มิใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และมีผูปฏิบัติตามกฎหมาย จําเปนตองมีสภาพบังคับโดยมี
บทลงโทษท่ีทําใหผูฝาฝนไดรับผลรายจากการกระทํานั้น เชน การถูกปรับหรือถูกคุมขังเพื่อควบคุม
มิใหมีการฝาฝนกฎหมาย 
 การมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ท่ีมีอํานาจเปรียบเทียบคดีบรรดาความผิดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ถาเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควร
ถูกฟองรอง และเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบ
คดีตามพระราชบัญญัตินี้ไดในความผิดท่ีมีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษในคดีอาญา ซ่ึง
กฎหมายสาธารณสุขไดกําหนดใหอํานาจฝายปกครองใชดุลพินิจในการเปรียบเทียบไดบทบัญญัติ
การเปรียบเทียบคดีดังกลาวใหอํานาจคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซ่ึง
เจาพนักงานทองถ่ินมอบหมาย ในการเปรียบเทียบคดีไดเสมอ แมผูกระทําความผิดจะกระทํา
ความผิดซํ้าโดยเม่ือถูกเปรียบเทียบคดีแลวก็กระทําความผิดอีกโดยไมเข็ดหลาบไมเกรงกลัวตอ
กฎหมาย สงผลใหกฎหมายการสาธารณสุขถูกละเลยไมไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง นอกจากนี้การ
เปรียบเทียบคดีในความผิดบางฐานความผิดกฎหมายไมควรท่ีจะยอมใหเปรียบเทียบได เชน การ
กระทําความผิดตาม “มาตรา 68/1 ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา 6 ในกรณีท่ีเกี่ยวกับมูล
ฝอยติดเช้ือหรือมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือ
ปรับไมเกินหาหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ” “มาตรา 73/2 ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนขอกําหนดของ
ทองถ่ินซ่ึงออกตามความในมาตรา 20 (5) ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือ หรือมูลฝอยท่ีเปนพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําท้ัง
ปรับ” เนื่องจากผลกระทบจากการกระทําของผูตองหาท่ีเกิดข้ึนมีมากกวาการเปรียบเทียบแลวทําให
คดีอาญาเลิกกัน สงผลใหผูกระทําความผิดท่ีไดรับผลประโยชนจากการกระทําดังกลาวยอมที่จะ
กระทําความผิดซํ้า เพราะสามารถท่ีจะชําระคาปรับและไมตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในอัตรา
โทษท่ีสูงกวา และนอกจากจะเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
แลวในบางฐานความผิดยังเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ตองรับโทษทางอาญา เม่ือ
กฎหมายการสาธารณสุขใหมีการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบก็ทําใหคดีเลิกกันได ซ่ึงในคดีอาญา 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 คดีอาญาเลิกกันได ดังตอไปนี้ 
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 (1) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เม่ือผูกระทําผิดยินยอมเสียคาปรับในอัตราอยางสูง
สําหรับความผิดนั้นแกพนักงานเจาหนาท่ีกอนศาลพิจารณา  
 (2) ในคดีความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดท่ีมีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ 
หรือคดีอ่ืนมีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือความผิดตอกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีอากรซ่ึงมีโทษปรับอยางสูงไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท เม่ือผูตองหาชําระคาปรับตามท่ีพนักงาน
สอบสวนไดเปรียบเทียบแลว 
 (3) ในคดีความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดท่ีมีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ 
หรือคดีอ่ืนมีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทซ่ึงเกิดในกรุงเทพมหานคร เม่ือ
ผูตองหาชําระคาปรับตามท่ีฯ ไดเปรียบเทียบแลว 
 (4) ในคดีซ่ึงเปรียบเทียบไดตามกฎหมายอ่ืน ผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบ
ของพนักงานเจาหนาท่ีแลว 
 เห็นไดวาในคดีอาญาการเปรียบเทียบปรับจะใหเปรียบเทียบในคดีท่ีมีโทษปรับสถาน
เดียว หรือความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดท่ีมีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ แตกฎหมาย
การสาธารณสุขใหมีการเปรียบเทียบไดในทุกฐานความผิด แมความผิดนั้นจะมีอัตราโทษจําคุก ทํา
ใหการปรับใชกฎหมายเหลานี้ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ท้ังท่ีการกระทําความผิดตามกฎหมาย
การสาธารณสุขสงผลเสียตอส่ิงแวดลอมและตอประชาชนสวนรวมไมนอยไปกวาการกระทํา
ความผิดในกฎหมายอาญา และการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายการสาธารณสุขนั้นบุคคลท่ีทําการ
เปรียบเทียบเปนบุคคลในทองท่ี เม่ือคนในทองถ่ินกระทําความผิดผูท่ีมีอํานาจในการเปรียบเทียบ
อาจมีการสมยอมกัน ไมวาดวยเหตุผลประการใดเชนนี้การยอมใหมีการเปรียบเทียบคดีไดเสมอ ทํา
ใหกฎหมายการสาธารณสุขไมเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริงประชาชนไมเกรงกลัวตอกฎหมายมี
การกระทําความผิดซํ้าแลวซํ้าอีกทําใหปญหาการอนามัยส่ิงแวดลอมในระดับทองถ่ินไมสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของเจตนารมณแหงกฎหมายไดอยางแทจริง 
 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบการปรับตามกฎหมายส่ิงแวดลอมตางประเทศ กับกฎหมายการ
สาธารณสุขส่ิงแวดลอมของประเทศไทยแลว เห็นวา ประเทศสหรัฐอเมริกาใหสิทธิแกเจาพนักงาน
ท่ีจะใชมาตรการบังคับใดบังคับใชกับผูกระทําความผิดกฎหมายได สําหรับอํานาจส่ังปรับเจาหนาท่ี
รัฐมีอํานาจที่จะส่ังปรับไดตามที่กฎหมายกําหนดและในการ ส่ังปรับจะพิจารณาถึงขนาดของความ
จงใจหรือประมาทเลินเลอในการฝาฝนคําส่ัง ขนาดของความรวมมือและความไมรวมมือและเคยถูก
บังคับออกคําส่ังทางปกครองหรือไม และเหตุอ่ืนอันเปนเหตุเฉพาะของผูกระทําความผิด เพื่อมาเปน
สวนคิดคาปรับดวย อยางไรก็ตามจํานวนเงินท่ีปรับนั้นตองไมมากหรือนอยเกินไป โดยตองคํานึงวา
จํานวนท่ีปรับตองสงผลใหผูท่ีถูกปรับจะไมกระทําผิดกฎหมายส่ิงแวดลอมอีก  
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 กฎหมายส่ิงแวดลอมสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน คาปรับทางปกครองตามกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมสําหรับบุคคลธรรมดาสามารถปรับไดถึง 100,000 DM (51,129.20 ยูโร) และสําหรับ
ความผิดของนิติบุคคล สามารถปรับไดถึง 1,000,000 DM (511,292 ยูโร) ซ่ึงกําหนดไวเพื่อให
ปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว แตในทางปฏิบัติ เจาพนักงานรัฐจะกําหนดคาปรับนอย
กวาอัตราดังกลาว ผูไดรับคําส่ังปรับอาจอุทธรณคําส่ังปรับของเจาพนักงานตอศาลได และหากการ
ส่ังปรับไมเปนผล เจาพนักงานฝายปกครองสามารถสงคดีใหอัยการดําเนินการทางอาญาตอไปได  
 สาธารณรัฐฝร่ังเศส กฎหมายไดใหอํานาจเจาพนักงานของรัฐในการส่ังปรับไดโดยตรง 
โดยไมตองพึ่งอํานาจผูพิพากษาหรือศาลอาญา มาตรา L226-6 ของกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทาง
อากาศกําหนดใหเจาพนักงานรัฐมีสิทธิส่ังปรับแกบุคคลท่ีผาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
มลพิษทางอากาศได โดยอัตราคาปรับแตละกรณีกําหนดไวในกฎหมาย และตามมาตรา L226-2 
นอกจากคาปรับทางปกครองดังกลาวแลว มาตรานี้ยังกําหนดใหผูดําเนินการท่ีฝาฝนกฎหมายจะตอง
โทษคาปรับทางอาญารวมถึงโทษจําคุกดวย 
 สําหรับประเทศไทยการปรับถือเปนโทษทางกฎหมายโดยกฎหมายการสาธารณสุขมีท้ัง
โทษปรับและโทษจําคุก โดยกฎหมายใหสิทธิแกคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจในการ
เปรียบเทียบคดีและใหผูกระทําความผิดชําระคาปรับไดเชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีใหสิทธิ
แกเจาพนักงานท่ีจะใชมาตรการบังคับใดบังคับใชกับผูกระทําความผิดกฎหมายไดและในกรณีท่ี
ผูกระทําความผิดไมชําระคาปรับตามท่ีคณะกรรมการไดเปรียบเทียบ ก็ใหดําเนินคดีตามกฎหมาย 
ท้ังนี้กฎหมายส่ิงแวดลอมสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ผูไดรับคําส่ังปรับอาจอุทธรณคําส่ังปรับของ
เจาพนักงานตอศาลได แตกฎหมายการสาธารณสุขถาไมชําระตามท่ีคณะกรรมการไดเปรียบเทียบก็
จะถูกดําเนินคดีทางศาล กฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศสและประเทศไทยตองบัญญัติอัตราคาปรับ
แตละกรณีไวในกฎหมายและถาจะมีโทษทางอาญาก็ตองบัญญัติไวใหชัดเจน เจาพนักงานไม
สามารถใชดุลพินิจท่ีจะกําหนดอัตราคาปรับไดเอง 
 นอกจากนี้ผูศึกษาไดทําการสอบถามนายสุพจน อาลีอุสมาน นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ โดยไดรับความเห็นวาการเปรียบเทียบคดีควรจะมีหนวยงานท่ีรวบรวมสํานวนการ
เปรียบเทียบแลวเสนอใหกับผูมีอํานาจในการเปรียบเทียบ แตท้ังนี้ก็เห็นวาในบางคดีไมควรใหมีการ
เปรียบเทียบคดีควรจะสงฟองตอศาลเลย เพราะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํา เชน ปลอยของ
เสีย ปลอยน้ํา แลวทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนอยูตลอดเวลามีผลกระทบมากกวาการท่ีจะ
ยอมใหเปรียบเทียบ และในกรณีกระทําความผิดซํ้าควรจะใหมีการเปรียบเทียบอีกหรือไม เห็นวา
กลไกการเปรียบเทียบคดีควรจะไดรับการแกไข 


