
บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

บทสรุป 

 การสาธารณสุขเปนการคุมครองประชาชนดานสุขลักษณะ และการอนามัยส่ิงแวดลอม 
เม่ือพิจารณาถึงขอบเขตและความครอบคลุมแลวจะพบวาครอบคลุมเร่ืองการกําจัดส่ิงปฏิกูล ขยะมูล
ฝอย สุขลักษณะอาคาร ควบคุมเหตุเดือดรอนรําคาญท่ีเกิดจากการจัดทํากิจกรรมทุกชนิด ท้ังท่ีเปน
การประกอบกิจการตาง ๆ หรือกิจกรรมประจําวันในครอบครัว ซ่ึงจําเปนตองถูกควบคุมใหมีการ
ดําเนินกิจการท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะตามขอกําหนดหรือมาตรฐานหลักเกณฑดานอนามัย
ส่ิงแวดลอม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เปนกฎหมายท่ีมีลักษณะการกระจายอํานาจ
ไปสูราชการสวนทองถ่ิน โดยมีคณะกรรมการสาธารณสุข มีอํานาจควบคุม สอดสองการทํางาน
ของราชการสวนทองถ่ินท่ัวท้ังประเทศ แตคณะกรรมการมีในราชการสวนกลาง การควบคุม
สอดสองใหเกิดประสิทธิภาพยอมเปนไปไดยาก และราชการสวนทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจหนาท่ีตามที่กฎหมายบัญญัติไวและมีเอกสิทธ์ิท่ีจะดําเนินการตามกฎหมาย แตมีปญหาวาถา
ทําไมได จัดการไมได หรือทําไมถูกตอง ขาดประสิทธิผล หรือใชกฎหมายหยอนยาน กฎหมายการ
สาธารณสุขมิไดมีบทบัญญัติการตรวจสอบการปฏิบัติงาน จึงทําใหการใหอํานาจเพื่อการใชอํานาจ
ของราชการสวนทองถ่ินและเจาพนักงานทองถ่ินขาดการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล ตลอดจนการ
เปรียบเทียบคดี ความไมชัดเจนของบทบัญญัติแหงกฎหมาย แตอยางไรก็ดีพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ก็มีจุดดีอยูหลายประการ แมจะมีขอบกพรองอยูบาง หากแตวาถาไดรับการ
แกไขใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายก็จะทําใหกฎหมายฉบับนี้สมบูรณมากยิ่งข้ึน ผูศึกษาจงึ
ไดหยิบยกปญหาตาง ๆ ข้ึนมาศึกษาและนําเสนอเปนวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 กฎหมายการสาธารณสุขส่ิงแวดลอมไดมีการพัฒนาเปนระยะเวลาท่ียาวนานและก็
แตกตางกันไปตามสภาพของสังคมในแตละประเทศนั้น ๆ แตทุกประเทศก็มีจุดประสงคเดียวกันท่ี
จะใหประชาชนในประเทศไดอยูในสภาวะแวดลอมท่ีดี มีสุขภาพดี และในการศึกษานี้ไดนําหลัก
กฎหมายตาง ๆ มาเพ่ือใชในการศึกษาถึงสภาพของปญหาและแนวทางในการแกไข อันจะเห็นไดวา
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 นั้น มีการกระจายอํานาจใหกับราชการสวนทองถ่ิน ตาม
แนวคิดในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน ซ่ึงเปนแนวคิดในหลักการกระจาย
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อํานาจ ท่ีสงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมทองถ่ินของตน การปฏิบัติงานตามกฎหมายการสาธารณสุขเปนไปตามหลักการบริการ
สาธารณะ เปนการใหบริการแกประชาชนหรือการดําเนินการเพื่อสนองความตองการของ
ประชาชน โดยการใหอํานาจและหนาท่ีแกเจาพนักงานตามกฎหมายการสาธารณสุขท่ีเปนฝาย
ปกครองซ่ึงเปนไปตามแนวคิดเร่ืองอํานาจหนาท่ี แนวคิดการปฏิบัติงาน แนวคิดเอกสิทธ์ิของฝาย
ปกครอง หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม และหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง 
และการท่ีรัฐออกกฎหมายหรือมาตรการใดเพ่ือใหบุคคลทุกฝายในสังคมปฏิบัติตาม กฎหมายหรือ
มาตรการน้ันจะตองมีสภาพบังคับ โดยการลงโทษผูฝาฝนเพื่อปองกันไมใหมีการฝาฝนกฎหมาย
หรือมาตรการของรัฐท้ังนี้เปนไปตามแนวคิดในการลงโทษผูกระทําผิด 
 อยางไรก็ตามเม่ือไดทําการศึกษาการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมในตางประเทศ อาทิ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) จะเห็นไดวาประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอมที่คอนขางเขมงวดและพัฒนาไปเปนอยาง
มาก มีหนวยงานในระดับรัฐบาลกลางทําหนาท่ีเจาพนักงานฝายปกครองดูแลดานส่ิงแวดลอม มี
หนาท่ีในการออกกฎหมายและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ และระเบียบ สวนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil law) อาทิ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน มีการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมท่ีไมไดจัดการโดยหนวยงานดาน
ส่ิงแวดลอมเทานั้น แตยังมีหนวยงานอ่ืนเขามาเกี่ยวของ โดยหนวยงานระดับมลรัฐ (Lander) เปน
องคกรหลักในการปกปองรักษาส่ิงแวดลอม มีหนาท่ีดูแลการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายส่ิงแวดลอม
และใหงบประมาณในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม และเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจในการใหคําแนะนํา
ตอการบังคับใชกฎหมาย รวมท้ังยังมีหนาท่ีในการตรวจสอบและวางแผนดานส่ิงแวดลอมในระดับ
ของตน สวนสาธารณรัฐฝร่ังเศส มีการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมโดยองคกรดานส่ิงแวดลอมซ่ึง
แตกแยกเปนหลายแขนง และแมจะมีแนวโนมท่ีจะถายโอนอํานาจหนาท่ีในการปกครองของสวน
ภูมิภาคใหเจาพนักงานทองถ่ิน แตในปจจุบันอํานาจและหนาท่ียังคงอยูกับสวนกลางเปนสวนใหญ 
อยางไรก็ตาม สวนกลางก็ไดมอบหมายใหเจาพนักงานระดับภาคมีอํานาจหนาท่ีในการวางนโยบาย
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอมในภูมิภาค และมีหนาท่ีในการสงเสริมใหมี
การอนุรักษส่ิงแวดลอม นอกจากน้ียังใหเจาพนักงานระดับภาคมีหนาท่ีใหคําแนะนําปรึกษาแกเจา
พนักงานทองถ่ินในเร่ืองการปกปองส่ิงแวดลอม การปกปองมลพิษ และขจัดเหตุเดือดรอน ในสวน
ของการตรวจสอบการใชมาตรการบังคับทางปกครองหรือการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีกฎหมาย
กําหนดใหสิทธิแกสมาคมอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีไดรับอนุมัติท่ีจะนําเร่ืองราวรองทุกขท่ีเกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอมยื่นตอศาลปกครองในฐานะพลเมืองได สวนประเทศไทยกฎหมายเกียวกับส่ิงแวดลอม 
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มีการใชอยูหลายฉบับและมีองคกรหลายองคกรท่ีเกี่ยวของท้ังในระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถ่ิน ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ก็ถือเปนกฎหมายฉบับหนึ่งท่ีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมในระดับชุมชน มีหนวยงานในระดับทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับ
ใชกฎหมายโดยตรง 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เปนกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย
ส่ิงแวดลอมในระดับชุมชน เม่ือมีการกระจายอํานาจไปสูราชการสวนทองถ่ิน เพื่อใหมีการบังคับใช
กฎหมายในระดับทองถ่ินนั้น ๆ ก็ปรากฏวามีปญหาเกิดข้ึนเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงผูศึกษา
ไดทําการวิเคราะหแยกเปนปญหาและอุปสรรคในทางกฎหมายตาง ๆ ไดดังนี้  
 1) ปญหาเร่ืองการควบคุมสอดสองของคณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการ
สาธารณสุข เปนผูทรงคุณวุฒิและมีเฉพาะแตในราชการสวนกลางเทานั้น มีอํานาจในการควบคุม 
สอดสอง การทํางานของราชการสวนทองถ่ินในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข ซ่ึงกฎหมายการสาธารณสุขมีลักษณะการกระจายอํานาจสูราชการสวนทองถ่ิน แตการ
ท่ีมีคณะกรรมการสาธารณสุขซ่ึงมีอยูเพียงคณะเดียวในราชการสวนกลาง เม่ือเกิดปญหาการไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวง หรือปฏิบัติแตขาดประสิทธิผล 
หรือใชกฎหมายหยอนยาน หรือมิไดดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการท่ีมีอยูในการ
บริหารราชการสวนกลางไมสามารถท่ีจะดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีไดท่ัวถึงท้ังประเทศอยางมี
ประสิทธิผล ประกอบกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลาย การเขาใจในระบบการทํางานและความ
แตกตางในดานตาง ๆ ของทองถ่ินในประเทศ การจัดการบริการสาธารณะท่ีไมสอดคลองกันของ
แตละชุมชนทองถ่ิน เนื่องจากในแตละพื้นท่ียอมมีลักษณะของปญหา ผลประโยชน และความ
ตองการท่ีหลากหลาย เชนนี้เม่ือไดกระจายอํานาจใหกับราชการสวนทองถ่ินแลว กฎหมายก็ยังไม
สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได เพราะยังคงมีข้ันตอนซ่ึงควรจะใหการกระจายอํานาจเปนไปอยาง
สมบูรณ  
 2) อุปสรรคการบังคับใชกฎหมายในระดับทองถ่ิน คือ กระทรวงสาธารณสุขกับกรม
อนามัยไมมีอํานาจใชกฎหมายไดโดยตรง แตตองใชอํานาจผานราชการสวนทองถ่ินเปนหลัก 
คณะกรรมการสาธารณสุข มีอํานาจตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
แตอํานาจท่ีจะใชกฎหมายเองไมชัดเจน การที่ราชการสวนทองถ่ินไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือไมออกคําส่ัง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ลงโทษไมไดเพราะกฎหมายไมไดบัญญัติถึงโทษท่ีจะลงไวและไมมีบอกวาผิดตาม
กฎหมายใด เชนนี้จึงตองนําโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาใช ซ่ึงเปนโทษท่ัวไป นอกจากน้ี
แลวราชการสวนทองถ่ินสังกัดกระทรวงมหาดไทยมิใชกระทรวงสาธารณสุข พระราชบัญญัติการ
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สาธารณสุข  พ .ศ .2535 จึงให คุณใหโทษกับราชการสวนทองถ่ินไมได  จะส่ังไม ส่ังอยู ท่ี
กระทรวงมหาดไทยท้ังนี้เพราะมีกฎหมายวาดวยการปกครองทองถ่ินใหอํานาจไว จึงเปนปญหาของ
ความไมชัดเจนของความเหล่ือมลํ้า ทําใหการบังคับใชพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
โดยราชการสวนทองถ่ินถูกละเลย ไมไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง 
 3) อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามมาตรา 44 อนุมาตรา 2 เนื่องดวยปจจุบันนี้รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ถือวาการเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู
ครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถานหรือในท่ีรโหฐาน จะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมาย
ของศาล หรือมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดเจน เชนนี้การเขาไปในอาคารหรือ
สถานท่ีใดๆ ตามมาตรา 44 อนุมาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.2535 จึงตองมี
คําส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติเชนเดียวกัน แตหากจะมีขอยกเวน
ท่ีไมตองมีคําส่ังหรือหมายของศาลก็ควรจะบัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจนใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญ มิฉะนั้นจะทําใหมาตรา 44 อนุมาตรา 2 อาจจะไมมีผลบังคับใช 
 4) ปญหาเร่ืองการเปรียบเทียบคดี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 
85 กําหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ท่ีมีอํานาจเปรียบเทียบคดีทุกฐานความผิด ถาเห็นวา
ผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ในการเปรียบเทียบคดีกฎหมายใหอํานาจ
เปรียบเทียบคดีไดแมผูกระทําความผิดจะกระทําความผิดซํ้าโดยเม่ือถูกเปรียบเทียบคดีแลวก็กระทํา
ความผิดอีกโดยไมเข็ดหลาบ ไมเกรงกลัวตอกฎหมาย นอกจากนี้การเปรียบเทียบคดีในความผิดบาง
ฐานความผิดกฎหมายไมควรท่ีจะยอมใหเปรียบเทียบได เชน การกระทําความผิดตาม มาตรา 68/1 
และ73/2 เกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือ หรือมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน เนื่องจากผลกระทบ
จากการกระทําของผูตองหาท่ีเกิดข้ึนมีมากกวาการเปรียบเทียบแลวทําใหคดีอาญาเลิกกัน สงผลให
ผูกระทําความผิดท่ีไดรับผลประโยชนจากการกระทําดังกลาวยอมที่จะกระทําความผิดซํ้า เพราะ
สามารถท่ีจะชําระคาปรับและไมตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในอัตราโทษท่ีสูงกวา ทําให
ประชาชนไมเกรงกลัวตอกฎหมาย  

ขอเสนอแนะ 

 การท่ีไดทําการศึกษาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายของพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 แลว เห็นไดวาการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้มีขอดีหลายประการ หากแตวา
ดวยความเปนกฎหมายท่ีมีการกระจายอํานาจไปสูราชการสวนทองถ่ิน และตองการใหประชาชนใน
ระดับทองถ่ินอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี มีสุขภาพอนามัยท่ีดี กฎหมายจึงยังคงมีขอบกพรองอยูหลาย
ประการ ซ่ึงหากไดมีการแกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับหลักการของกฎหมาย จะทําใหกฎหมายฉบับ
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นี้ใชบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตรงตามเจตนารมณของกฎหมายอยางแนนอน ดังท่ีผู
ศึกษาจะไดเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1) ผูศึกษาขอเสนอใหเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยใหมีการ
จัดต้ังคณะกรรมการในระดับทองถ่ิน ทุกจังหวัด และการบังคับบัญชาในงานบริหารงานบุคคลให
ข้ึนตรงตอกระทรวงสาธารณสุข ท้ังนี้ในคณะกรรมการควรจะมีนักวิทยาศาสตรหรือนักส่ิงแวดลอม 
โดยกระทรวงสาธารณสุขตองจัดงบจางบุคคลเหลานี้ จะเปนลูกจางช่ัวคราวหรือลูกจางประจํา โดย
ไมมีฐานะเปนขาราชการก็ได การจัดการปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินบุคคลท่ีอยูใกลชิด
กับทองถ่ินมักมีความเขาใจในสภาพปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินเปนอยางดี ยอมทําใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 2) ผูศึกษาขอเสนอใหแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดังนี้ 
  2.1 ควรแกไขเพิ่มเติม  มาตรา  5 โดยใหเพิ่มรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดวย 
  2.2 ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการ 4 ฝาย โดยมี กระทรวงการเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
จัดต้ังคณะกรรมการรวมกันโดยรวบรวมภายใน 4 กระทรวง ใหทํางานรวมกันมีคนกลางเขามาจาก
แตละกระทรวงและใหคําแนะนํา เพราะปจจุบันปญหาส่ิงแวดลอมยอมสงผลตอการสาธารณสุข จึง
เห็นควรใหมี 4 กระทรวงดังกลาวเปนองคกรกลางเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและสุขภาพ มีอํานาจให
คําแนะนํา มีอํานาจในการประเมินการใชบังคับกฎหมายและใหมีอํานาจในการกําหนดเวที
สาธารณะ และเนื่องจากกฎหมายของประเทศไทยใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการจัดการ
ส่ิงแวดลอม เชนนี้จึงตองจัดใหมีการรับฟงชุมชน ตลอดระยะเวลาท่ีใชกฎหมาย ตองใหประชาชน
มาฟงดูวาราชการสวนทองถ่ินมีการใชบังคับกฎหมายแลวเปนอยางไร 
  2.3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ควรจะมีบทบัญญัติใหเจาพนักงานหรือ
เจาหนาท่ีตองประเมินตนเอง 
 3) ควรแกไขเพิ่มเติม มาตรา 44 อนุมาตรา 2 เร่ืองอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ิน
และเจาพนักงานสาธารณสุข ในการเขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ใหชัดเจนและเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เปนวา “เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลา
ระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไป
ตามขอกําหนดของทองถ่ินหรือตามพระราชบัญญัตินี้ได ประกอบกับมีเหตุอันควรเช่ือวาเนื่องจาก
การเนิ่นชากวาจะเอาคําส่ังหรือหมายของศาลมาได การกระทําดังกลาวจะกอใหเกิดความเสียหายตอ
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ความสงบเรียบรอยตอสวนรวม ในการน้ี ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรอง
การแจง หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น” ดวยเหตุวา
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับไมได และประเทศไทยเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายลายลักษณ
อักษร (Civil law) ดังนั้นเร่ืองใดท่ีสามารถระบุใหชัดแจงในกฎหมายไดก็ควรที่จะกําหนดไว  
 4) ควรเพิ่มเติม มาตรา 85 โดยเพิ่มวรรคสุดทาย เปนวา “ความในวรรคสองและวรรคสาม 
ไมใชกับกรณีมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเปนพิษ หรืออันตรายจากชุมชน” เพราะการกระทําความผิด
อันเกี่ยวกับขยะมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเปนพิษ หรืออันตรายจากชุมชน เปนการกระทําท่ีเกิดผล
กระทบตอสวนรวม ผลกระทบจากการกระทําของผูตองหาท่ีเกิดข้ึนมีมากกวาการเปรียบเทียบแลว
ทําใหคดีเลิกกัน และเพื่อใหเอกชน หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ใชความระมัดระวังและไมกระทํา
การอันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย 


