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การใชมาตรการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
ในการจัดการปญหาเหตุรําคาญจากฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5  

 

นายพลากร จินตนาวิวัฒน 
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข  

 

 มลพิษทางอากาศ คือ การปนเปอนของสารเคมี สารประกอบทางกายภาพ และสารทางชีววิทยา
ในสิ่งแวดลอม จนกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ สวนใหญมักเกิดจากการเผาผลาญของ
เครื่องยนต ยานพาหนะ การทําอุตสาหกรรม หรือแมแตไฟปา โดยสารในมลพิษทางอากาศท่ีสงผลตอสุขภาพ
ของมนุษย เชน PM2.5, PM10, O3, CO, NO2 และ SO2 เปนตน มลพิษทางอากาศแบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ 
ไดแก มลพิษทางอากาศภายในอาคาร และมลพิษทางอากาศภายนอกอาคาร 0

1 ปญหามลพิษทางอากาศเปน
ปญหาทางสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ และมีผลกระทบตอสุขภาพเปนบริเวณกวาง กรมควบคุมมลพิษไดพัฒนาการวัดคา
มลพิษทางอากาศข้ึน โดยเรียกวา “ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)” ซ่ึงเปนการรายงานขอมูล
คุณภาพอากาศในรูปแบบท่ีงายตอความเขาใจของประชาชนท่ัวไป เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชน
ไดรับทราบถึงสถานการณมลพิษทางอากาศในแตละพ้ืนท่ีวาอยูในระดับใด มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยหรือไม 
ดัชนีคุณภาพอากาศ 1 คา ใชเปนตัวแทนคาความเขมขนของสารมลพิษทางอากาศ 6 ชนิด ไดแก PM2.5, PM10, 
O3, CO, NO2 และ SO2 ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบงเปน 5 ระดับ โดยมีคาตั้งแต 0 ถึง 201 ข้ึนไป 
หากดัชนีคุณภาพอากาศมีคาสูงเกินกวา 100 แสดงวาคาความเขมขนของมลพิษทางอากาศมีคาเกินมาตรฐานและ
คุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 1

2 ในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา 
มลพิษทางอากาศท่ีประชาชนใหความสนใจมากท่ีสุด คือ ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เนื่องจาก
เกิดปญหาข้ึนในหลายพ้ืนท่ีโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีรายงานผลการตรวจวัดคา
มลพิษทางอากาศท่ีเกินคามาตรฐานหลายวัน หนวยงานท่ีเก่ียวของจึงพยายามท่ีจะควบคุมปญหาดังกลาว   
โดยอาศัยมาตรการหลาย ๆ ดาน เชน การณรงคขอความรวมมือจากท้ังผูประกอบการอุตสาหกรรม เกษตรกร 
และประชาชน รวมกับการบังคับใชกฎหมายในการควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ ซ่ึงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ก็เปนหนึ่งในกฎหมายท่ีสามารถใชในการควบคุมแหลงกําเนิด
มลพิษทางอากาศได 
 ในการใชมาตรการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขในการควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ 
จะตองเขาใจเจตนารมณของกฎหมาย รวมท้ังโครงสรางกลไกและอํานาจหนาท่ีที่บัญญัติในกฎหมายวา
มีขอบเขตมากนอยเพียงใด โดยกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขมีเจตนาในการคุมครองสิทธิทางสุขภาพของ
ประชาชนใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสม และอาศัยหลักการกระจายอํานาจใหแก
เจาพนักงานทองถ่ินในการควบคุมสถานประกอบการ หรือการกระทําใด ๆ ท่ีอาจเปนเหตุใหเสื่อมหรือเปน
อันตรายตอสุขภาพ ซ่ึงสงผลกระทบตอสุขภาพและการดํารงชีพของมนุษย เชน โรคระบบทางเดินหายใจ 
ภูมิแพ หอบหืด โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ หัวใจลมเหลว กลามเนื้อหัวใจตาย เสนเลือดในสมองตีบ เปนตน 
ดวยเหตุนี้จึงตองมีการควบคุมการประกอบกิจการ กิจกรรมหรือหรือการกระทําตาง ๆ ใหปฏิบัติถูกตองดวย

                                                           
 1 สืบคนจาก 
https://www.pobpad.com/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97
%E0%B8%B2%E0%B8 %87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8 -
%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97
%E0%B8%B5, วันท่ี 29 มกราคม 2563. 
 2 สืบคนจาก http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php, วันท่ี 29 มกราคม 2563. 

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php
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สุขลักษณะหรือเปนไปตามเกณฑ มาตรฐานทางวิชาการ มาตรการทางดานกฎหมายจึงกลายเปนมาตรการท่ีจําเปน 
เจาพนักงานทองถ่ินก็สามารถใชอํานาจในการควบคุมได มาตรการตามกฎหมายวาดวยสาธารณสุขในการ
ควบคุมเหตุรําคาญ สามารถแบงออกเปน 2 สวนไดแก (1) มาตรการสําหรับกรณีท่ีแหลงกําเนิดเหตุรําคาญนั้น 
ไมไดเปนกิจการท่ีตองขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข (ควบคุมโดยการใชมาตรการดาน
เหตุรําคาญ) และ (2) มาตรการสําหรับกรณีท่ีแหลงกําเนิดเหตุรําคาญนั้นเปนกิจการท่ีตองขอรับใบอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข (ควบคุมโดยการออกขอบัญญัติทองถ่ิน) 
 (1) มาตรการดานเหตุรําคาญ2

3 
 กรณีท่ีเปนเหตุรําคาญโดยท่ัวไป 

1. กรณีแหลงกําเนิดฝุนเปนท่ีสาธารณะ เจาพนักงานทองถ่ินสามารถใชอํานาจตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง

ในการออกคําสั่งเปนหนังสือใหแกผูท่ีกอใหเกิดฝุนนั้น  

2. กรณีแหลงกําเนิดอยูในท่ีเอกชน เจาพนักงานทองถ่ินสามารถใชอํานาจตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง

ในการออกคําสั่งเปนหนังสือใหแกเจาของสถานท่ีเอกชนนั้นใหดําเนินการแกไข ปรับปรุง

แหลงกําเนิดฝุน  

 กรณีท่ีเหตุรําคาญนั้นอาจกระทบตอสภาพความเปนอยูท่ีเหมาะสมหรืออาจเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพ  

1. ในกรณีรายแรง อธิบดีกรมอนามัยมีอํานาจตามมาตรา 8 ในการออกคําสั่งเปนหนังสือแกผูกอเหตุนั้น

ใหระงับการดําเนินการท่ีกอใหเกิดฝุนตามท่ีเห็นสมควร  

2. ในกรณีรายแรง เจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจตามมาตรา 46 วรรคสองในการออกคําสั่งเปนวาจา

หรือหนังสือแกผูกอเหตุนั้นใหระงับการดําเนินการท่ีกอใหเกิดฝุนตามท่ีเห็นสมควร แลวจึงแจง  

ใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ  

 กรณีท่ีแหลงกําเนิดฝุนซ่ึงถือวาเปนแหลงกําเนิดเหตุรําคาญนั้น มีหลายแหลงและเกิดเหตุเปนบริเวณกวาง 

  เจาพนักงานทองถ่ินสามารถประกาศพ้ืนท่ีควบคุมเหตุรําคาญได โดยตองมีเง่ือนไขครบท้ัง 3 

องคประกอบ ดังนี้ 

1. มีแหลงกําเนิดเหตุรําคาญเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนั้น 

2. มีแหลงกําเนิดเหตุรําคาญมากกวา 1 แหลง 

3. มีผลกระทบตอสุขภาพหรือสภาวะความเปนอยู ท่ีเหมาะสมของประชาชนจํานวนมากและ

ครอบคลุมพ้ืนท่ีเปนบริเวณกวาง โดยตองปรากฏลักษณะบงชี้อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  

  มีผลกระทบรบกวนความเปนอยูท่ีเหมาะสมท่ีคาดวาเปนผลมาจากเหตุรําคาญ 

 มีผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมไมเปนไปตามมาตรฐาน 

 มีผลประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพท่ีบงชี้ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 
 

 (2) มาตรการเชิงปองกันโดยการออกขอบัญญัติทองถิ่น 

 - กรณีกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 32 

ในการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดประเภทกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและหลักเกณฑเก่ียวกับ

สุขลกัษณะในการควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการเพ่ือปองกันไมใหกอมลพิษได 

                                                           
 3 คูมือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ, สืบคนจาก 
http://laws.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2224&filename=5LBook, วันท่ี 27 มกราคม 2563. 
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 - กรณีการจัดการมูลฝอย องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 20 ในการ   

ออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดมาตรการควบคุมการเผาขยะมูลฝอยในท่ีโลง 

 - กรณีตลาด รานอาหาร องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 40 ออกขอบัญญัติ

ทองถ่ินกําหนดมาตรการในการควบคุมการปรุงประกอบอาหารท่ีกอใหเกิดควัน ฝุนละออง pm 2.5 และ

หลักเกณฑเพ่ือควบคุมดูแลใหดําเนินกิจการถูกสุขลักษณะได 

 โดยสรุปแลว จากการจัดการความรูขางตนทําใหเห็นวามาตรการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
สามารถนํามาใชในการแกไขหรือบรรเทาปญหามลพิษทางอากาศจากฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) ได และบทวิเคราะหดังกลาวสามารถชวยใหเจาพนักงานทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีในภาคสวนตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของมีความรูความเขาใจกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขมากข้ึน เพ่ือใหสามารถบังคับใชกฎหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ  
 ท้ังนี้ ไดรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหา แลวจัดทําเปนสื่อ Infographic ท่ีเขาใจงายโดยเผยแพรผาน
ชองทางตาง ๆ รวมท้ังไดจัดทําผังกระบวนการใชมาตรการกฎหมาย และเผยแพรตัวอยางการออกประกาศ
พ้ืนท่ีเหตุรําคาญ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี เว็บไซตศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 
http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/download/website2559/committee_2/P
M2.5_(3).pdf หรือแสกนไดท่ี QR Code นี้ 
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