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การแก้ไขเหตุรําคาญจากฝุ่นละอองและเสียง ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
 นายคมน์พิสิฐ  พุฒิเผือก  

 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
 จากฐานข้อมูลเรื่องอุทธรณ์ของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2560 - 2562  
พบว่า มีการออกคําสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเหตุรําคาญท่ีมีสาเหตุเกิดจากการได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง  
และเสียงดัง คิดเป็นร้อยละ 29.62 ของจํานวนเรื่องทั้งหมด เมื่อพิจารณารายละเอียดของเร่ืองที่อุทธรณ์  
เหตุรําคาญจากฝุ่นละอองพบในเขตชนบทมากกว่าเขตเมือง ส่วนเหตุรําคาญจากเสียงดังพบในเขตเมืองมากกว่า  
เขตชนบท แต่ทั้งสองสาเหตุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอย่างชัดเจน เ ร่ืองอุทธรณ์ปี 2560 จํานวน 24 เ ร่ือง  
เรื่องอุทธรณ์ปี 2561 จํานวน 37 เรื่อง เรื่องอุทธรณ์ปี 2562 จํานวน 40 เรื่อง (ทะเบียนงานอุทธรณ์,  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข. พ.ศ. 2560 - 2562)  
 ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ไมครอน) มีความเร็วในการตกตัวต่ํา  
หากมีแรงกระทําจากภายนอกเข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ การไหลเวียนของอากาศ กระแสลม จะทําให้แขวนลอย  
อยู่ในอากาศได้นานมากข้ึน  ส่วนฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่ (เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 100 ไมครอน)  
อาจแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้เพียง 2 - 3 นาที แต่ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมครอน อาจแขวนลอย
อยู่ในอากาศได้นานเป็นปี  เมื่อพิจารณาแหล่งที่มาของฝุ่นละอองในบรรยากาศ โดยท่ัวไปจะแบ่งเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ ฝุ่นละอองที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ (Natural Particle) เช่น ดิน ทราย หิน ละอองไอนํ้า เขม่าควันจาก
ไฟป่า และฝุ่นละอองเกลือจากทะเล เป็นต้น ฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Particle) 
ได้แก่ ฝุ่นละอองจากการคมนาคม ขนส่งและการจราจร ฝุ่นละอองจากการประกอบการอุตสาหกรรม ฝุ่นละออง
จากการประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษ
หรือเหตุเดือดร้อนรําคาญ ส่วนฝุ่นละอองท่ีสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของคนได้ต้องมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่าน้ี เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ จะเกาะตัวหรือตกค้างในส่วนต่าง ๆ ของระบบทางเดิน
หายใจ ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองและทําลายเนื้อเย่ือของอวัยวะน้ัน ๆ เช่น เน้ือเย่ือปอด หากได้รับในปริมาณ
มากหรือในช่วงเวลานาน จะสามารถสะสมในเนื้อเย่ือปอด เกิดเป็นผังผืด หรือแผลข้ึนได้ และทําให้การทํางานของ
ปอดเสื่อมประสิทธิภาพ ลงทําให้หลอดลมอักเสบ เกิดหอบหืด ถุงลมโป่งพอง และโอกาสเกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจเน่ืองจากติดเชื้อเพ่ิมขึ้นได้   
 ปัญหามลพิษทางเสียงมีสาเหตุและผลกระทบของเสียงที่ดังเกินความจําเป็นจนก่อให้เกิดผลเสีย
ตอ่สุขภาพอนามัยของคน มาจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่  1. การคมนาคมที่มีเพ่ิมมากขึ้น ทําให้ระดับเสียงเพ่ิมมากขึ้น  
2. โรงงานอุตสาหกรรม เป็นเสียงที่เกิดจากการทํางานของเครื่องจักรขนาดต่าง ๆ ทําให้เกิดระดับเสียงแตกต่างกัน
ตั้งแต่ 60 เดซิเบล จนถึง 120 เดซิเบล แล้วแต่ขนาดแรงม้าของเคร่ืองจักร วัสดุท่ีใช้ทําฝ้าหรือเพดานโรงงาน 
รวมทั้งสภาพแวดล้อมของโรงงานแห่งน้ันด้วย  3. จากครัวเรือน  เป็นเสียงท่ีเกิดจากเครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน 
ทําให้เกิดระดับเสียงประมาณ 60 -70 เดซิเบล   องค์การอนามัยโลกกําหนดระดับเสียงที่ปลอดภัย คือ ไม่เกิน 
85 เดซิเบล เอ เมื่อสัมผัสวันละ 8 ชั่วโมง  ส่วนอันตรายท่ีเกิดจากมลพิษของเสียง ถ้าให้สัมผัสวันละหลาย ๆ 
ชั่วโมงเป็นเวลานานจะก่อให้ เ กิดอันตรายดัง น้ี 1. ผลต่อจิตใจ ก่อให้ เ กิดอาการหงุดหงิด  รําคาญใจ  
2. ผลต่อร่างกาย ทําให้หัวใจเต้นแรง ความดันโลหิตสูง นอนไม่หลับ ประสาทหูเสื่อม อาจทําให้หูพิการ หูตึง หูหนวก  
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะ
และการอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมทั้งกิจกรรม การกระทําทุกอย่าง  
และกิจการประเภทต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ตั้งแต่ระดับบุคคล 
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ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ อันได้แก่ สถานที่จําหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร 
ตลาด กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งพระราชบัญญัติน้ี มีลักษณะเป็นการกระจายอํานาจให้ราชการส่วน
ท้องถ่ินมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือใช้บังคับในเขตท้องถิ่นน้ัน ๆ และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ  
ออกคําสั่งให้แก้ไขปรับปรุง การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เพ่ือให้  
เจ้าพนักงานท้องถ่ินสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถนํามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ได้ในระดับหน่ึง เน่ืองจากเป็นกฎหมายที่มีลักษณะกระจายอํานาจให้ราชการส่วนท้องถ่ิน ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชน ทําให้สามารถรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างรวดเร็ว โดยเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีหน้าที่คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะ สามารถใช้อํานาจในการออกคําสั่งให้ผู้ก่อมลพิษทางเสียง 
มลพิษทางอากาศ แก้ไขปัญหาหรือมีมาตรการควบคุมมิให้เกิดเหตุดังกล่าวได้  อย่างไรก็ตาม กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขเป็นกฎหมายเชิงเทคนิคที่ต้องใช้ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประกอบกับหลักเกณฑ์
ด้านวิชาการสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพไปพร้อมกัน ดังน้ัน เจ้าพนักงานท้องถ่ินในฐานะ  
ผู้ใช้อํานาจตามกฎหมายดังกล่าว ควรคํานึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายในแต่ละหมวด แต่ละมาตรา ที่กําหนดการ
ใช้ อํานาจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่ เหมือนกัน แต่ข้อเท็จจริงอาจจะคล้ายคลึงกัน และมีเป้าหมาย  
หรือมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ที่เหมือนกัน คือ การแก้ไขเพ่ือระงับเหตุรําคาญให้หมดส้ินไป  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณา
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน และได้กําหนดมาตรการเป็นคําสั่งทางปกครองให้ผู้ก่อเหตุหรือผู้ครองครองสถานท่ีปฏิบัติ  
ตามอย่างใดแล้ว  หากผู้รับคําสั่งน้ันไม่พึงพอใจสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์และขอทุเลาการบังคับต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ได้ โดยจะต้องดําเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่รับหนังสือ หากวินิจฉัย  
ให้ยกอุทธรณ์ คําสั่งน้ันจะมีผลผูกพันคู่กรณีต่อไป แต่ถ้าผลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
ให้เพิกถอนคําสั่ง เน่ืองจาก เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่ปฏิบัติตามข้ันตอน กระบวนการตามกฎหมายหรือข้อเท็จจริง  
ที่เจา้พนักงานท้องถ่ินกล่าวอ้าง มีข้อเท็จจริงที่ไม่ถึงขนาด หรือไม่มีข้อเท็จจริง อาจทําให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่กล้า
ใช้อํ านาจดังกล่ าว  และไม่สามารถ คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่ งแวดล้อม  
หรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้และอาจทําให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในฐานะ
ผู้ใช้อํานาจขาดความน่าเชื่อถือจากประชาชนในพ้ืนท่ีได้  
 กรณีน้ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
ได้เคยมีแนวคําวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 15/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 สรุปความว่า “ผู้อุทธรณ์ประกอบ
กิจการโรงสีข้าวก่อให้เกิดฝุ่นละอองและเสียงดัง เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ห้ามผู้อุทธรณ์มิให้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่  
เพ่ือระงับ เหตุรําคาญ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบสถานประกอบ
กิจการของผู้อุทธรณ์เก่ียวกับฝุ่นละอองและเสียงจากการประกอบกิจการโรงสีข้าวของผู้อุทธรณ์ พบว่า โรงสีข้าวได้
ของผู้อุทธรณ์เป็นขนาดเล็กที่มีกําลังการผลิตวันละประมาณ 1 ตัน จึงไม่สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละอองได้  
ส่วนปัญหาเรื่องเสียงดังน้ัน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง เสียงรบกวน 
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2550 ข้อ 2 กําหนดว่า “ให้กําหนดระดับเสียงรบกวนเท่ากับ 10 เดซิเบล เอ 
วรรคสอง หากระดับการรบกวนที่คํานวณได้มีค่ามากกว่าระดับเสียงรบกวนตามวรรคแรก ให้ถือว่าเป็นเสียงรบกวน” 
เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2558 หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ตรวจวัดระดับเสียงรบกวนคร้ังแรก มีค่าเท่ากับ 18.8 เดซิเบลเอ  
และวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ได้ตรวจวัดเสียงคร้ังที่สอง มีค่าระดับเสียงรบกวน 20.7 เดซิเบลเอ ประกอบกับ
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และวันท่ี 14 มีนาคม 2561 ได้มีการตรวจวัดเสียงรบกวน 
พบค่าระดับเสียงรบกวน 20.2 เดซิเบลเอ จึงเป็นเสียงรบกวนเกินมาตรฐานที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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ประกาศกําหนด จึงเชื่อได้ว่า การประกอบกิจการโรงสีข้าวของผู้อุทธรณ์ เป็นเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เร่ืองเสียงดังแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงจนเป็นเหตุรําคาญจริง แต่ระดับเสียงดังกล่าว ไม่มีอันตรายถึงขนาด
กระทบต่อระบบประสาทหู จึงไม่ถึงขนาดเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลต่อสภาวะความเป็นอยู่  
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  เมื่อพิเคราะห์พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
มาตรา 28 วรรคสาม กําหนดว่า “ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุรําคาญที่เกิดข้ึนในสถานที่เอกชน
อาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะออกคําสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้ หรือยินยอม  
ให้บุคคลใดใช้สถานที่ทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุรําคาญ
น้ันแล้วก็ได้  อุทธรณ์น้ี แม้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะรับฟังได้ว่า การประกอบกิจการโรงสีข้าว  
ของผู้อุทธรณ์ เป็นเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเร่ืองเสียงดังแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงจนเป็น  
เหตุรําคาญจริง แต่ไม่ถึงขนาดเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสม 
กับการดํารงชีพของประชาชน  ดังน้ัน คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ท่ีห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่  
เพ่ือระงับเหตุรําคาญ เป็นคําสั่งที่เกินกว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการจึงมีคําสั่ง  
ให้เพิกถอนคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น” 
 จากข้อเท็จจริงข้างต้น ทําให้ผู้เขียน ในฐานะนิติกรเจ้าของสํานวนได้รู้ว่าค่าระดับเสียงรบกวนที่ 
20.2 เดซิเบลเอ ซึ่งเกินค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด  
ก็ตาม แต่ข้อควรพิจารณาของการใช้อํานาจตามมาตรา 28 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ต้องมีข้อมูลทางวิชาการที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ค่าระดับเสียงรบกวน 20.2 เดซิเบลเอ น้ัน เป็นค่าเสียงที่อาจเป็น
อันตรายอย่าร้ายแรงต่อสุขภาพหรือไม่อย่างไร ดังน้ัน ผู้เขียนได้เรียนรู้จากกรณีอุทธรณ์ดังกล่าว เห็นว่า การใช้
อํานาจของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามมาตรา 28 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ต้องมีองค์ประกอบดังน้ี  
1. ข้อมูลทางวิชาการ เช่น ผลการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านวิชาการที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เข้าข่าย
เป็นอันตรายอย่าร้ายแรงต่อสุขภาพ  2. กระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
ต้องมีออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ตามมาตรา 6 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  3. ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ตั้งแต่วิธีการตรวจวัดค่าเสียง ฝุ่นละออง 
ข้ันตอน การแปรผลการตรวจวัดค่าของมลพิษต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาการใช้อํานาจออกคําสั่ง  
ทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน อย่างไรก็ตาม เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องคํานึงถึงการควบคุมกิจการในพ้ืนที่ 
เพ่ือควบคุมปัญหามลพิษท่ีจะเกิดข้ึน และตรงตามเป้าประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข     
เอกสารอ้างอิง 
 1. กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล้อม .  เกร็ดความรู้ เ ร่ืองฝุ่นละออง . http://www.pcd.go.th/info_serv/air_dust.htm สืบค้น  
เมื่อ 28/01/2563  
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางอาหาร  
ค ว า ม ร้ อ น  เ สี ย ง แ ล ะ รั ง สี .  http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/Web/Mola7.html  สื บ ค้ น  
เมื่อ 28/01/2563  
 3. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, 2561 คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด, กรุงเทพฯ.   
 


