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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพการควบคุมและการจดัการปัญหาเหตุรําคาญ : กรณีโรงงานนํ้าจ้ิมใน
เขตพื้นท่ีเทศบาลตาํบลพระบุ  อาํเภอพระยนื  จงัหวดัขอนแก่น  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลดาํเนินการโดยใชแ้บบสอบถาม  
และจดัประชุมกลุ่มยอ่ยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผลการศึกษาพบวา่มีการออกเทศบญัญติัควบคุมเหตุรําคาญ  เช่น  การกาํจดั
ส่ิงปฏิกลูมูลฝอยเหตุรําคาญจากเสียงดงั  เหตุรําคาญจากฝุ่ นละออง  เหตุรําคาญเร่ืองกล่ิน  เหตุรําคาญจากนํ้าท้ิง  กิจการท่ี
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  และการประชาสัมพนัธ์การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ  มีการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบ

ควบคุมสอดส่องการเกิดปัญหาเหตุรําคาญ  จดัหาเคร่ืองมือตรวจสอบเหตุรําคาญ มีศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน  มีการตั้งหน่วย
ตรวจติดตามการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา    และนาํมาตรการทางกฎหมายใชใ้นการควบคุมและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัการจดัการปัญหาเหตุรําคาญ  แต่พบวา่ยงัมีปัญหาของการบงัคบัใชม้าตรการตามกฎหมาย  ซ่ึงควรตอ้งมีการ
พิจารณาเพ่ือหาแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนเก่ียวกบัขอบเขตอาํนาจการควบคุม  กาํกบัดูแล ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ในการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อไป 
ABSTRACT 

  This  research aims to investigate situation of controlling and ma of management of nuisance problem: A 
case study of dipping sauce factory in Pra Bu sub-district municipality area,  Pra Yuen district, Khon Kaen province. 
A set of  questionnaire and focus group discussion were used collect data from stakeholders in the area. It was found 
that there was a legislation for controlling nuisance problems such as rubbish and trash treatment, nuisance from 
noise, dust, smell, and waste water. The public relations relating to the legislation was conducted along with the 
information about the procedures for acquiring equipments to detect nuisance problems. The petition center was also 
established along with the monitoring unit for prevention, solving problems and enforcing the legislation. However in 
practice there was still problem of legislative enforcement. So this issue should be taken into consideration for 
obtaining appropriate measures on the authority to supervise the local government to enforce the law  for future 
practice. 
 
คาํสําคญั: การควบคุมและจดัการ เหตุรําคาญ โรงงานนํ้าจ้ิม 
Key  Words: Controlling and management, Nuisance problem, Dipping Sauce Factory. 
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บทนํา 
 ปัจจุบนัสภาพสังคมของตาํบลพระบุ  ไดมี้การ
เปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมตามวิถีชีวิตท่ีสืบทอด
มาชา้นานเป็นสังคมสังคมท่ีวิวฒันาการไปตามพฒันาการ
ของมนุษยท์าํใหโ้ครงสร้างทางสังคมเติบโต  และซบัซอ้น
กวา่ในอดีตการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดช้ดัเจน  เช่น  จาํนวน
ประชากรเพ่ิมข้ึน  ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ  มีมากข้ึนและอยูใ่น
สภาพท่ีแออดั  บา้นเรือนนอกจากจะใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัแลว้
ยงัถูกดดัแปลงใหเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการต่างๆ  มีการ
ประกอบอาชีพท่ีหลากหลายข้ึนทั้ งอาชีพท่ี เป็นการ
ให้บริการและจําหน่าย  อาทิ   ร้านเสริมสวย  ร้านเกม  
ร้านอินเตอร์เน็ท  ร้านซ่อมรถ  รวมถึงร้านจาํหน่ายสินคา้
และอาหาร  เป็นต้น   และอาชีพในลักษณะธุรกิจและ
อุตสาหกรรมครัวเรือน  อาทิ  เช่น  โรงงานนํ้าจ้ิม  โรงงาน
นํ้ าด่ืม  กลุ่มผลิตถุงมือและเคร่ืองหนัง  กลุ่มผลิตพริกป่น  
กลุ่มเยบ็ผา้  สถานประกอบการรับซ้ือและสะสมของเก่า 
เป็นตน้   
 เทศบาลตําบลพระบุ   มี พ้ืนท่ี   19  ตร.กม . มี
จาํนวนประชากรทั้งหมด  4,340  คน  แยกเป็นครัวเรือน
ได ้ 935  ครัวเรือน  มีการแบ่งชุมชนออกเป็น  8 หมู่บา้น   
เม่ือสภาพสังคมของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลพระบุ  
มีความเปล่ียนแปลงทางสังคมไดก่้อให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมาหลายด้าน  ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนท่ีเห็นไดช้ดัเจน  ไดแ้ก่  ปัญหาดา้นอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นผลพวงจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบการต่างๆ  หรือแมแ้ต่การใชชี้วติประจาํวนั
ของประชาชนเองก็เป็นตน้เหตุของปัญหาได  ้ หากไม่มี
การควบคุมและปล่อยปละละเลยให้เป็นอิสระของบุคคล
ในชุมชนท่ีจะกระทาํการโดยไม่มีกฎ  กติกา  ย่อมส่งผล
กระทบต่อสังคมแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน   
ปัญหาดงักล่าวไดแ้ก่  ปัญหาเหตุรําคาญ  ซ่ึงหมายถึง  เหตุ
หน่ึงเหตุใดอนัอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
หรือผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณใกลเ้คียง  ซ่ึงปัญหาน้ีเกิดข้ึนแทบ
ในทุกชุมชน  และเป็นปัญหาสําคญัท่ีอาจบานปลายและ
ก่อให้ เกิด ปัญหาอ่ืนๆ  ตามมาได้   ดังนั้ น ผู ้วิจัย  จึ ง
ทาํการศึกษา สภาพการควบคุมและการจดัการปัญหาเหตุ

รําคาญ : กรณีโรงงานนํ้ าจ้ิมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบล
พระบุ  อาํเภอพระยนื  จงัหวดัขอนแก่น  พร้อมทั้งกาํหนด
ขอ้เสนอแนะท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบการโรงนํ้ าจ้ิมเพ่ือ
เป็นแนวทางในการควบคุมและการจัดการปัญหาเหตุ
รําคาญ  : กรณี โรงงานนํ้ า จ้ิม ต่อไป   จากการศึกษา
ผลการวิจยัของ ปาริชาติ  (2545)  ผลกระทบจากโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีส่งผลต่อชุมชนแหลมฉบงั  จงัหวดัชลบุรี 
มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นสมาชิกของชุมชน
แหลมฉบงัเก่ียวกบัผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ี
ส่งผลต่อชุมชนแหลมฉบงัในดา้นของเศรษฐกิจ  สังคม  
และส่ิงแวดลอ้ม  วา่มีความคิดเห็นต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ในทางลบหรือทางบวกในดา้นใด  ผลการศึกษาพบวา่  ใน
ด้านเศรษฐกิจ  สมาชิกมีความคิดเห็นต่อผลกระทบใน
ทางบวก  2  ประเด็น  คือประเด็นของอาชีพ  และรายได/้ 
หน้ีสิน  แต่มีความคิดเห็นในทางลบในประเด็นของการ
ถือครองท่ีดิน  ในดา้นสังคม  พบว่า  สมาชิกมีความเห็น
ต่อผลกระทบในทางลบ  4  ประเด็นดงัน้ี  ประเด็นของ
การยา้ยถ่ิน  ประเดน็ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนบา้น  ประเดน็
ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั  และประเด็นปัญหาในชุมชน  และมี
ความคิดเห็นในทางบวก  2  ประเด็น  คือ  ดา้นโอกาสใน
การศึกษาของบุตรหลาน  และระบบสาธารณูปโภคใน
ชุมชน  ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม  พบวา่  สมาชิกมีความเห็นต่อ
ผลกระทบเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในทางลบทั้ง  4  ประเด็นคือ  
ประเด็นนํ้ า  อากาศ   เสียง  และขยะมูลฝอย  ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  จาํแนกตามเพศ  อาย ุ ระยะเวลาท่ีอาศยัใน
ชุมชน  และตามระดบัการศึกษา  พบวา่ปัจจยัดา้นเพศไม่มี
ผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบ  ส่วนปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบคือ  อาย ุ 
ระยะเวลาท่ีอาศยั  และระดบัการศึกษา  จะมีความคิดเห็น
ท่ีแตกต่างกัน   อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  
ดา้นขอ้เสนอแนะของสมาชิกในชุมชนแหลมฉบงัมีความ
ตอ้งการให้มีการพฒันาและแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
มากท่ีสุดเพราะเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชิวิตประจาํวนัของ
คนในชุมชนโดยตรง  และเสนอแนะให้มีการจดัระเบียบ
ในด้านท่ีอยู่อาศัยและปัญหาต่างๆ   ในชุมชนให้ดีข้ึน 
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พบว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุธีรา  และคณะ  
(2548)  ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับมลพิษส่ิงแวดล้อม  (ปัญหา
สังคมไทย)  สาํหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม อาจถือ
ไดว้่ากิจกรรมในภาคน้ีเป็นสาเหตุของการก่อให้เกิดเหตุ
รําคาญไดเ้สมอ และมกัเป็นอนัตรายท่ีร้ายแรงต่อสุขภาพ
เน่ืองจากสภาพการปฏิบติังานซ่ึงกิจกรรมส่วนใหญ่ตอ้ง
ใชเ้คร่ืองจกัรและเช้ือเพลิงในการปฏิบติังาน ตลอดจนการ
ใช้ว ัต ถุ ดิบ ท่ี เป็นสารเคมีในการผลิตนอกจากน้ี ใน
กระบวนการผลิตอาจมีขยะเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมากปัญหา
เหตุรําคาญท่ีเกิดจากกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมอาจ
เกิดข้ึนไดใ้นทุกรูปแบบ  เช่น กล่ินเหม็นจากนํ้ าเสีย เสียง
และควนัท่ีเกิดจาการหีบอ้อยของโรงงานนํ้ าตาล กล่ิน
เหม็นจากโรงงงานผลิตสีหรืออาหารสัตว ์เสียงขดัโลหะ
จากโรงกลึง เหตุรําคาญท่ีเป็นแหล่งกาํเนิดจากกิจกรรมใน
ภาคอุตสาหกรรมมกัมีปัญหายุง่ยากในการควบคุม ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาเร่ืองอนัตรายจากสารก่อมลพิษท่ียากในการ
กาํจดั หรือปัญหาท่ีเกิดจากเจา้ของกิจการซ่ึงมกัใชว้ิธีหลบ
เล่ี ยงการตรวจสอบ  สุณั ฏฐา , อุ ไวรรณ  (2555) ได้
ทาํการศึกษาเร่ือง สภาพปัญหาดา้นอนามัยส่ิงแวดลอ้ม
ของอู่ซ่อม และอู่พ่นสีรถยนต์ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ผลการวิจัย พบว่า 
สภาพการประกอบกิจการพิจารณาเฉพาะอู่เคาะพ่นสี 
พบว่า อู่เคาะพ่นสี 23 แห่ง มีห้องพ่นสี 16 แห่ง โดยร้อย
ละ 37.50 เป็นห้องพ่นสีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่มีถงัดบัเพลิง
ประจาํอู่ 8 แห่ง การจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลสําหรับช่างท่ีปฏิบัติงาน เจ้าของอู่ทุกแห่ง มีการ
จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลไวป้ระจาํอู่ แต่
พบวา่ ผูป้ฏิบติังาน ร้อยละ 42.86 มีการใชอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 
ส่วนร้อยละ 57.14 มีการใช้แต่ ไม่สมํ่าเสมอ ส่วนสภาพ
การจดัการดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม พบว่า อู่ทุกแห่งมีการ
ดาํเนินการไม่ไดม้าตรฐานดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  ร้อย
ละ 71.43  ของอู่ ไม่มีการจัดการด้านมลพิษทางอากาศ  
ร้อยละ 81.63 ไม่มีการจัดการนํ้ าเสีย ร้อยละ 53.06 ไม่มี
การจดัการของเสียอนัตราย และ ร้อยละ 79.59  ไม่มีการ
จัดการเร่ืองเสียง  จากปัญหาดังกล่าว ได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบติัการซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

และเจา้ของอู่ ร่วมกนัหาแนวทางในการจดัการปัญหาของ
อู่ซ่อม และอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
จัดการปัญหาเหตุรําคาญต่อไปดังนั้ น  เทศบาลเมือง
สกลนคร ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รับผิดชอบ
ในการควบคุม ป้องกันปัญหาเหตุรําคาญ  ควรร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี ไปใชใ้น
การดําเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบเหตุรําคาญจากการ
ประกอบกิจการอู่ ซ่อมและอู่ เคาะพ่นสีรถยนต์ให้ มี
ป ระ สิ ท ธิภ าพ ยิ่ ง ข้ึ น ต่ อไป  ส่ วนการผ ลิ ตในภาค
เกษตรกรรมถือว่าเป็นอีกแหล่งกาํเนิดของเหตุรําคาญท่ี
สําคญัเน่ืองจากในประเทศไทยยงัมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอยู่
เป็นจาํนวนมาก แมว้า่ในการทาํเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมยงั
ไม่มีการใชส้ารเคมีสาํหรับการบาํรุงดินหรือกาํจดัศตัรูพืช
อยา่งกวา้งขวางเท่าในปัจจุบนัก็อาจก่อให้เกิดปัญหาเหตุ
รําคาญได ้เช่น การเผาวชัพืชซ่ึงทาํให้เกิดควนัฟุ้งกระจาย
ทัว่ชุมชน ต่อมาเม่ือวิถีการผลิตดั้งเดิมถูกแทนท่ีดว้ยการ
ใชส้ารเคมี อนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัสุขภาพยิง่มีโอกาสท่ีจะ
ทวีความรุนแรงข้ึนไปอีก  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาละออง
สารเคมี อนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัสุขภาพยิ่งมีโอกาสท่ีจะ
ทวีความรุนแรงข้ึนไปอีก  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาละออง
สารเคมีลอยอยู่ในอากาศเน่ืองจากการฉีดสารกําจัด
ศตัรูพืช หรือสารเคมีเจือปนอยู่ในแหล่งนํ้ าเน่ืองจากการ
ใช้ปุ๋ยบํารุงดิน  ปัญหาเหตุรําคาญจากกิจ   กรรมทาง
การเกษตรอาจเกิดข้ึนมากในชนบท   ดังนั้ น   เพ่ือเป็น
แนวทางในการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญใน
พ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลพระบุ อาํเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น   
 ผูว้ิจยัน้ีจึงให้ความสนใจศึกษาการควบคุมและ
จดัการปัญหาเหตุรําคาญ : กรณีโรงงานนํ้ าจ้ิมในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบลพระบุ  อาํเภอพระยืน จังหวดัขอนแก่น  
โดยศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้  และอาจเกิดข้ึนในอนาคต  
ว่ามีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร  เพื่อนําผลท่ีได้จาก
การศึกษามาเป็นแนวทางในการท่ีจะปรับปรุง/พัฒนา 
วางแผนในการแกไ้ขปัญหาของการควบคุมเหตุรําคาญใน
พ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลพระบุ อาํเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น 
ในการใชม้าตรการทางกฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพมาก 
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ยิง่ข้ึน และถูกตอ้งตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพการควบคุมและจดัการปัญหา
เหตุรําคาญในเขตพื้นท่ีเทศบาลตาํบลพระบุ อาํเภอพระยนื 
จงัหวดัขอนแก่น 

2.  เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคการใช้
กระบวนการทางกฎหมายของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในการ
ควบคุมและจดัการกบัปัญหาเหตุรําคาญ  
วธีิการวจิัย 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการควบคุม
และจดัการปัญหาเหตุรําคาญ : กรณีโรงงานนํ้ าจ้ิมในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลพระบุอาํเภอพระยืน จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ีมีอยูปั่จจุบนั  รูปแบบการศึกษา เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ
รวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามและประชุมกลุ่มย่อย  
โดยมีก ลุ่ม เป้ าหมาย  ก ลุ่ม เป้ าหมาย  ประกอบด้วย 
ประชาชนท่ีมีบ้านเรือนอาศยัอยู่ใกลโ้รงงานผลิตนํ้ าจ้ิม  
ผูน้าํฝ่ายปกครอง  คณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา  เจา้หน้าท่ี
ของหน่วยงานราช   สถานท่ีสําคัญต่างท่ีอยู่ใกล้เคียง
โรงงานนํ้ าจ้ิมในเขตเทศบาลตาํบลพระบุ  ผูป้ระกอบการ
โรงงานนํ้าจ้ิม  จาํนวน  4   แห่ง  ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในการตอบแบบสอบถามจํานวน   45  ตัวอย่าง  และ
กลุ่มเป้าหมายในการประชุมกลุ่ม (Focus Group)  จาํนวน  
55  ตวัอยา่ง   ดงัน้ี 

(1) กลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถาม 
จาํนวน 45  ตวัอยา่ง  ประกอบดว้ย 

 1.1)  กลุ่มผูว้างนโยบาย  ไดแ้ก่   
-  ตวัแทนจากผูน้ําฝ่ายปกครองในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ 

กํานัน  ผู ้ใหญ่บ้าน  ผู ้ช่วย แพทย์ประจําตําบลสารวตัร
กาํนนั และสมาชิกสภาเทศบาล       จาํนวน  20  คน 

-  ตัวแทนจากคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาและ
เจา้หนา้ท่ีของเทศบาลตาํบลพระบุ   จาํนวน  20  คน   

-  ตัวแทนจากเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาํบลพระบุ  จาํนวน    5  คน 

 (2)  กลุ่ม เป้ าหมายท่ี ร่วมการประชุมก ลุ่ม 
(Focus Group) จําน วน   55  คน   โดยแ บ่ ง เป็ น ก ลุ่ ม  
จาํนวน  2 กลุ่มๆ  คือ กลุ่มเป้าหมายผูว้างนโยบาย  จาํนวน 

15 คน    และกลุ่มเป้าหมายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  จาํนวน 
40 คน  โดยจดัประชุมกลุ่มยอ่ยแบ่งการประชุมออกเป็น  
2  คร้ัง  ประชุมคร้ังท่ี  1  ประชุมกลุ่มยอ่ย  กลุ่มเป้าหมาย
ผูว้างนโยบาย  ประชุมคร้ังท่ี  2  ประชุมกลุ่มยอ่ยกลุ่มเป้า
หมาผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  ประกอบดว้ย 

2.1)  กลุ่มผูว้างนโยบาย   
-  ตวัแทนจากผูน้าํฝ่ายปกครองในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่   

 กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วย แพทยป์ระจาํตาํบล  สารวตัร 
 กาํนนั และสมาชิกสภาเทศบาล จาํนวน   8  คน 

- ตัวแทนจากคณ ะผู ้บ ริห าร  สมาชิกสภา 
    จาํนวน  7  คน 

2.2)  กลุ่มผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย   
-  ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบ้านเรือนท่ีใกล้กับ

โรงงานผลิตนํ้ าจ้ิมหมู่ท่ี  1  หมู่ท่ี  2  หมู่ท่ี  3 และหมู่ท่ี  4  
    จาํนวน  25  คน  

-  ตัวแทนจากเจ้าหน้าท่ี โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาํบลพระบุ   จาํนวน  4  คน 

-  ตัวแทนเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตาํบลพระบุ  
    จาํนวน  7  คน 

-  ผู ้ประกอบการนํ้ าจ้ิมในเขตพ้ืนท่ี เทศบาล
ตาํบลพระบุจาํนวน  4  แห่ง     จาํนวน  4  คน 

และการรวบรวมข้อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข้องท่ี
เก่ียวกบังานวิจยัทางวิชาการ เอกสารทางดา้นการควบคุม
และจดัการปัญหาเหตุรําคาญ บทความ ระเบียบกฎหมาย
ต่างๆ สถิติรายงานต่างๆ โดยมีการวิเคราะห์สภาพการ
ควบคุมและจดัการปัญหาเหตุรําคาญ  ปัญหาและอุปสรรค
การใชก้ระบวนการทางกฎหมายของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ในการควบคุมและจัดการกับปัญหาเหตุรําคาญ เพ่ือหา
แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงการควบคุมและจัดการ
ปัญหาเหตุรําคาญ  : กรณีโรงงานนํ้ าจ้ิมในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบลพระบุ  อาํเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  
ผลการศึกษา 
ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มเป้าหมายเกีย่วกบัสถานภาพ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย
เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามการควบคุม
และจดัการเหตุรําคาญ  :  กรณีโรงงานนํ้ าจ้ิมในเขตพ้ืนท่ี
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เทศบาลตาํบลพระบุ  อาํเภอพระยืน  จังหวดัขอนแก่น  
ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  โดยแจกแจง
จาํนวน  และค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตวัอย่าง  เป็น
ประชากรกลุ่มผูว้างนโยบาย  ไดแ้ก่  ตวัแทนจากผูน้าํฝ่าย
ปกครองในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น  ผูช่้วย แพทย์
ประจาํตาํบล สารวตัรกาํนัน และสมาชิกสภาเทศบาล,  
ตวัแทนจากคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาและเจา้หน้าท่ีของ
เทศบ าลตําบลพระบุ   และตัวแทนจาก เจ้าหน้ า ท่ี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลพระบุท่ีอยูใ่กลบ้ริเวณ
โรงงานนํ้าจ้ิม    จาํนวนทั้งส้ิน  45 คน   

ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย 
เก่ียวกับสถานภาพพบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถาม   เป็น
ตัวแทนจากผู ้นําฝ่ายปกครองในพ้ืนท่ี  ได้แก่  กํานัน 
ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วย แพทยป์ระจาํตาํบล สารวตัรกาํนนั และ
สมาชิกสภาเทศบาล จาํนวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ  44  
เป็นตวัแทนจากคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาและเจา้หน้าท่ี
ของเทศบาลตาํบลพระบุ จาํนวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ  
44  และเป็นตวัแทนจากเจา้หน้าท่ี โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาํบลพระบุ จาํนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ  12  

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายจาํนวน  
22  คน  คิดเป็นร้อยละ  49  เป็นเพศหญิงจาํนวน  23  คน  
คิดเป็นร้อยละ  51  อายุต ํ่ากว่า  30  ปี  จาํนวน  7  คน  คิด
เป็นร้อยละ  15  มีอายรุะหว่าง  30-40  ปี  จาํนวน  17  คน  
คิดเป็นร้อยละ  18  มีอายุระหว่าง  41-50  ปี จาํนวน  14  
คน  คิดเป็นร้อยละ  32  และมีอายุ  51  ปีข้ึนไป  จาํนวน  
7  ค น   คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ   15  จบ ก าร ศึ ก ษ าร ะ ดั บ
ประถมศึกษาไม่ มี   จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
จาํนวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ  53  จบการศึกษาระดับ
ปริญญา  จํานวน  19  คน   คิดเป็นร้อยละ  42  และจบ
การศึกษาระดับอ่ืน   จํานวน   2  คน   คิดเป็นร้อยละ  5  
ประกอบอาชีพเกษตรกรไม่มี  ประกอบอาชีพรับราชการ  
จํานวน   16  คน   คิดเป็นร้อยละ   36  ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป  จํานวน  8  คน  คิดเป็นร้อยละ  18  และ
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ  นอกเหนือท่ีกล่าวจาํนวน  36  คน  
คิดเป็นร้อยละ  46 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพการควบคุมและ
จัดการเหตุรําคาญ 

ผู ้วิจัยได้วิ เคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพการ
ควบคุมและจัดการเหตุรําคาญ  :  กรณีโรงงานนํ้ าจ้ิมใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลพระบุ  อาํเภอพระยืน  จังหวดั
ขอนแก่น  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการ 
ควบคุมและจดัการเหตุรําคาญดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 
               การวางแผน  พบวา่  การออกเทศบญัญติัควบคุม
เหตุรําคาญ  การกาํจดัส่ิงปฏิกูลมูลฝอยมีการดาํเนินการ
จาํนวน  44  คน  คิดเป็นร้อยละ  98  ไม่มีการดาํเนินการ
จาํนวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2  เหตุรําคาญจากเสียงดงัมี
การดาํเนินการจาํนวน  39  คน  คิดเป็นร้อยละ  87  ไม่มี
การดาํเนินการจาํนวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  13  เหตุ
รําคาญจากฝุ่ นละอองมีการดาํเนินการจาํนวน  26  คน  คิด
เป็นร้อยละ  58  ไม่มีการดาํเนินการจาํนวน  19  คน  คิด
เป็นร้อยละ  48  เหตุรําคาญเร่ืองกล่ินมีการดําเนินการ
จาํนวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  47  ไม่มีการดาํเนินการ
จาํนวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ 53  เหตุรําคาญจากนํ้ าท้ิง
มีการดาํเนินการจาํนวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ  53  ไม่มี
การดาํเนินการจาํนวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  42  กิจการ
ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพมีการดาํเนินการจาํนวน 43  คน  
คิดเป็นร้อยละ  96  ไม่มีการดาํเนินการจาํนวน  2  คน  คิด
เป็นร้อยละ  4  ดา้นการประชาสัมพนัธ์การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการ   จัดตั้ งศูนย์รับ เร่ืองร้องเรียนมีการ
ดาํเนินการจาํนวน  40  คน  คิดเป็นร้อยละ  89  ไม่มีการ
ดาํเนินการจาํนวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  11     
               การจดัระบบ  พบว่า  ดา้นการแต่งตั้งเจา้หน้าท่ี
รับผิดชอบควบคุมสอดส่องการเกิดปัญหาเหตุรําคาญมี
การดาํเนินการจาํนวน  41  คน  คิดเป็นร้อยละ  91  ไม่มี
การดาํเนินการจาํนวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  9  จัดหา
เคร่ืองมือตรวจสอบเหตุรําคาญมีการดาํเนินการจาํนวน  
26  คน  คิดเป็นร้อยละ  58  ไม่มีการดาํเนินการจาํนวน  
19  คน  คิดเป็นร้อยละ  42 
               การประเมินติดตามผล   พบว่า  ด้านการตั้ ง
หน่วยตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหามีการ
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ดาํเนินการจาํนวน  42 คน  คิดเป็นร้อยละ  93  ไม่มีการ
ดาํเนินการจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ  7     
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมและจัดการเหตุรําคาญ 

ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมและจัดการเหตุรําคาญ   พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมและจดัการเหตุรําคาญ  :  กรณีโรงงาน
นํ้ าจ้ิมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลพระบุ  อาํเภอพระยืน  
จงัหวดัขอนแก่นในปัจจุบนั มีรายละเอียดดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 
               การวางแผน  พบว่า  ด้านการออกเทศบัญญัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีความพร้อมในการ
ดาํเนินการ  41  คน  คิดเป็นร้อยละ  91  ไม่มีความพร้อม
ในการดํา เนิ นการ   4  คน   คิ ด เป็น ร้อยละ   9  การ
ประชาสัมพนัธ์มีความพร้อมในการดาํเนินการ  42  คน  
คิดเป็นร้อยละ  93  ไม่มีความพร้อมในการดาํเนินการ  3  
คน  คิดเป็นร้อยละ  7 
               การจัดระบบ   พบว่า  ด้านข้อขัดแย ้งในการ
ดําเนินงานกับกฎหมายท่ีมีอยู่ว่าองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีความพร้อมในการดาํเนินการ  33  คน  คิดเป็น
ละ  73  ไม่มีความพร้อมในการดาํเนินการ  12  คน  คิด
เป็นร้อยละ  27  บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการ
ควบคุมและจัดการเหตุรําคาญมีความพร้อมในการ
ดาํเนินการ  40  คน  คิดเป็นร้อยละ  89  ไม่มีความพร้อม
ในการดาํเนินการ  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  11  บุคลากรท่ี
รับผิดชอบดา้นกฎหมายมีความพร้อมในการดาํเนินการ  
43  คน   คิดเป็นร้อยละ   96  ไม่มีความพร้อมในการ
ดําเนินการ   2  คน   คิด เป็น ร้อยละ   4  งบประมาณ
สนับสนุนมีความพร้อม  43  คน  ร้อยละ  96  ไม่มีความ
พร้อมในการดาํเนินการ  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  4  ด้าน
ศกัยภาพของบุคลากรในหน่วยงานในการทาํความเขา้ใจ
กบักฎหมายขอ้บงัคบั มีความพร้อมในการดาํเนินการ  43  
คน  คิดเป็นร้อยละ  96  ไม่มีความพร้อมในการดาํเนินการ  
2  คน  คิดเป็นร้อยละ  4 
               การติดตามประเมินผล  พบว่า  ดา้นความพร้อม
ของหน่วยงานในการรับเร่ืองร้องเรียน มีความพร้อมใน

การดําเนินการ 43 คน   คิดเป็นร้อยละ  96  ไม่มีความ
พร้อมในการดาํเนินการ 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 4  ความ
พร้อมของหน่วยงานในการปฏิบติังานภาคสนามมีความ
พร้อมในการดาํเนินการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 89  ไม่มี
ความพร้อมในการดาํเนินการ 5 คน  คิดเป็นร้อยละ   11 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่  2  คําถาม
ปลายเปิดซ่ึงได้จากการสัมภาษณ์  เพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมและจัดการ
เหตุรําคาญ มข้ีอมูลประมวลได้ดงันี ้

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการ
บงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมและจดัการเหตุรําคาญ  :  กรณี
โรงงานนํ้ าจ้ิมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลพระบุ  อาํเภอ
พระยนื  จงัหวดัขอนแก่น  ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
เหตุรําคาญตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มีผูต้อบวา่พอรู้บา้งแต่ไม่ถึงกบัเขา้ใจดีเพราะเป็นถอ้ยคาํท่ี
เป็นภาษากฎหมายแต่กพ็อเขา้ใจไดว้า่เป็นเหตุท่ีใกลชิ้ดกบั
การใชชี้วิตประจาํวนั ซ่ึงเป็นความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนจาก
ปัญหาดา้นความเรียบร้อยภายในสังคม เช่นปัญหาเสียงดงั
จากวยัรุ่นขบัข่ีมอเตอร์ไซด์รบกวนในเวลากลางคืน หรือ
ปัญหากล่ินเหม็นจากการหมกัหมมของส่ิงปฏิกูล    ส่วน
กลุ่มท่ีตอบว่าเข้าใจความหมายของเหตุรําคาญได้ดี 
ประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา เจา้หนา้เทศบาล
ตาํบลพระบุ  นอกจากจะใหค้วามหมายของเหตุรําคาญได้
ใกล้เคียงกับ ท่ีกฎหมายบัญญัติไว้แล้วย ังมีการเสนอ
ความเห็น คิดวิเคราะห์เก่ียวกบัสถานการณ์การควบคุม
เหตุรําคาญในพ้ืนท่ีอย่างกว้างขวาง ผู ้ตอบคําถามใน
ลกัษณะน้ีพบวา่ส่วนใหญ่คาํตอบจะสอดคลอ้งกบัคาํตอบ
ว่าได้รับผลกระทบจากการมีโรงงานนํ้ าจ้ิมในพ้ืนท่ี
เล็กน้อย  และคาํตอบอีกกลุ่มหน่ึงตอบว่าเหตุรําคาญเป็น
ความเดือดร้อนท่ีไดรั้บผลกระทบเร่ืองกล่ิน ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มท่ีตอบไดรั้บผลกระทบจากการท่ีมีโรงงานนํ้ าจ้ิมใน
พ้ืนท่ีทั้งในระดบัความรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก 

ดา้นความเห็นต่อการมีโรงงานนํ้ าจ้ิมจาํนวน 4 
โรง ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่า มีผลดี
มากเพราะเป็นช่องทางนําเงินเข้าชุมชนได้อีกทางหน่ึง 
เกิดการจา้งงานในพ้ืนมีรายไดสู้งข้ึนโดยท่ีค่าครองชีพเท่า
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เดิม ช่วยลดปัญหาการเคล่ือนยา้ยแรงงานเขา้สู่เมืองหลวง 
ทาํใหส้ังคมมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ผูป้ระกอบการให ้
การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชุมอยา่งต่อเน่ือง 

ดา้นความเห็นต่อผลกระทบของโรงงานท่ีตั้งอยู่
ในชุมชนในประเด็นน้ีกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่ามี
ผลกระทบเล็กน้อย  แต่มีบางกลุ่มท่ีเห็นว่ามีผลกระทบ
มากถึงผลกระทบมากท่ีสุดเพราะไดรั้บความเดือดร้อน
จากการใชชี้วิตในแต่ละวนั  โดยเฉพาะเร่ืองกล่ินเหมน็ใน
ช่วงเวลาท่ีโรงงานทาํการตม้นํ้าจ้ิมเกิดผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจ ไดรั้บอนัตรายต่อสุขภาพ และรบกวนการ
ใชชี้วติโดยปกติสุขในแต่ละวนั 

ดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อประเดน็ท่ีหน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบควรกาํหนดท่ีตั้งโรงงานให้มีความเหมาะสม
มากกว่าในปัจจุบัน  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่ามี
ความจาํเป็นมากและจะสังเกตได้ว่าแม้ผูท่ี้เห็นว่าได้รับ
ผลกระทบจากการท่ี มีโรงงานตั้ งตั้ งอยู่ใน ชุมชนมี
ผลกระทบเลก็นอ้ย  ก็ยงัตอ้งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ให้ความสําคญัและกาํหนดท่ีตั้งให้มีความเหมาะสมเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

ดา้นความเห็นต่อสิทธิในการแจง้ขอ้เดือดร้อน
รําคาญท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและความรู้ความเขา้ใจว่าควร
แจ้งต่อหน่วยงานใด  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่ามี
สิท ธิ  และหน่วยงาน ท่ี มี สิท ธิแจ้ง  ได้แ ก่   เทศบาล  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  อาํเภอ สาํนกังาน 
สาธารณสุขอาํเภอ จงัหวดั และกาํนนัผูใ้หญ่บา้น 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการดูแลแกไ้ขปัญหาเหตุ
เดือดร้อนรําคาญในชุมชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่  ตอบ
วา่มีส่วนร่วม  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตวัแทนจากคณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา เจา้หน้าท่ีเทศบาลตาํบลพระบุตอบว่ามีมาก
ไปจนถึงมีมากท่ีสุด  แต่ก็มีบางส่วนตอบวา่ไม่มีส่วนร่วม
เพราะไม่ใช่หนา้ท่ี  เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ตอ้งดาํเนินการมีในระดบันอ้ย 

ดา้นความเห็นต่อความเหมาะสมของมาตรการ
หรือวิธีการท่ีหน่วยงานนํามาใช้ควบคุมและจดัการเหตุ
รําคาญ  กลุ่มเป้าหมายมีความเห็นว่าควรให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการควบคุมหรือมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งสอดส่อง

ควบคุมติดตาม  กาํหนดมาตรการให้ผูป้ระกอบการถือ
ปฏิบัติไห้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   เพ่ือไม่ให้เกิดความ
เดือดร้อนต่อประชาชน  ให้เทศบาลกาํหนดท่ีตั้งโรงงาน
ให้ห่างจากชุมชุม  ให้ผูป้ระกอบการโรงงานนํ้ าจ้ิมมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  ระมดัระวงัเอาใจใส่ในการป้องกนั
ไม่ให้เกิดปัญหาให้ประชาชนเดือดร้อน รวมไปถึงให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายทีร่่วม 
การประชุมกลุ่ม (Focus Group)  

ผลการประชุมกลุ่มยอ่ยเก่ียวกบัการควบคุมและ
จัดการเหตุรําคาญ   :  กรณีโรงงานนํ้ าจ้ิมในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบลพระบุ  อาํเภอพระยนื  จงัหวดัขอนแก่น  
ผูว้จิยัไดก้าํหนดประเดน็ประกอบการประชุมกลุ่มยอ่ย 
 1.  ความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งโรงงานนํ้าจ้ิม 
 2.  ผ ล ก ร ะ ท บ ท่ี เกิ ด จ าก ก า ร ป ร ะ ก อ บ
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีชุมชน โดยวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย
จากการ มีโรงงานนํ้าจ้ิมในพ้ืนท่ีดว้ยวธีิการทาํ SWOT 
 3.  ขอ้เสนอแนะ/ทางเลือก   
1.  ความเหมาะสมของสถานทีต่ั้งโรงงานนํา้จิม้ 

ผลการประชุมกลุ่มย่อย  กลุ่มเป้าหมายมีคาม
เห็นว่า  โรงงานแห่งท่ี  1  ตั้งอยูก่ลางชุมชนมีบา้นเรือนท่ี
อยูใ่กลโ้รงงานในระยะห่างนอ้ยกวา่  200  เมตร  ประมาณ  
40  ครัวเรือน  มีท่ีพกัสงฆ ์ จาํนวน  1  แห่ง  ตั้งอยูห่่างจาก
โร งงาน ป ระม าณ   200  เม ต ร   มี โ ร ง เรี ยน ระดับ
ประถมศึกษาจํานวน   1 แห่ง  ตั้ งอยู่ห่ างจากโรงงาน
ประมาณ  220  เมตร  สภาพทัว่ไปของสถานประกอบการ
เป็นอาคารชั้นเดียว  ขนาดความกวา้งประมาณ  20  เมตร  
ความยามประมาณ  30  เมตร  หลงัคายกสูง ภายในอาคาร
โรงงานแยกเป็นห้องเก็บวตัถุดิบ  และผลิตภณัฑ์ท่ีพร้อม
จาํหน่าย  ห้องเตรียมและคัดแยกวตัถุดิบ  ห้องต้มและ
ผสมนํ้าจ้ิม  ภายในหอ้งตม้มีพดัลมดูดอากาศ  ขณะทาํการ
ตม้  และมีท่อระบายอากาศสูงประมาณ  10  เมตร  ระบาย
อากาศจากหอ้งตม้ 

ขอ้มูลเร่ืองร้องเรียนเคยมีชาวบา้นร้อยเรียนเร่ือง
กล่ินเหม็น  ซ่ึงเกิดจากขั้นตอนการผลิต  (ขั้นตอนการตม้)  
และกล่ินเหม็นจากการระบายนํ้ าเสีย  ซ่ึงต่อมาเทศบาล
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ตาํบลพระบุได้เข้าตรวจสอบ  และกาํหนดแนวทางให้
โรงงานดาํเนินการแก้ไข  ขณะเดียวกันผูบ้ ้านเรือนพัก
อาศยัอยูใ่กลโ้รงงานนํ้ าจ้ิม  อยากให้มีการยา้ยโรงงานให้
ห่างออกไปจากชุมชน  แต่ผูป้ระกอบการยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการตามขอ้เรียกร้องได  ้ เน่ืองจากติดปัญหาเร่ือง
เงินทุนหมุนเวียน  แต่รับว่าจะควบคุมกระบวนการผลิต
นํ้าจ้ิม   ใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

โรงงานแห่งท่ี  2  ตั้งอยู่ใกลชุ้มชนมีบา้นเรือน 
และสถานท่ีสาํคญัอยูใ่กลด้งัน้ี 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ห่างจากโรงงานนํ้ าจ้ิม 
ประมาณ  20  เมตร 

-  สาํนกังานเทศบาลตาํบลพระบุ  ห่างจาก 
โรงงานนํ้าจ้ิม ประมาณ  20  เมตร 

-  วดั ห่างจากโรงงานนํ้าจ้ิมประมาณ  100  เมตร 
-  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบตามอธัยาศยั   
-  โรงเรียนขยายโอกาสเร่ิมตั้งแต่ระดบัอนุบาล

ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ประมาณ  300  เมตร 
-  ตลาดชุมชน ห่างจากโรงงานนํ้ าจ้ิม ประมาณ 

200 เมตร 
-  บา้นเรือนท่ีอยูห่่างจากโรงงานนํ้ าจ้ิม นอ้ยกวา่ 

200 เมตร ประมาณ 20 ครัวเรือน 
-  บ่อนํ้ าสําหรับผลิตนํ้ าประปา  ด้านข้างของ

โรงงาน 10 เมตร  
สภาพทัว่ไปของสถานประกอบการ เป็นบา้น 2 

ชั้น ต่อเติมด้านล่างเป็นสถานประกอบการ  รวมเน้ือท่ี
ประมาณ 100  ตารางวา    กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน
ดาํเนินการแลว้เสร็จในสถานท่ีแห่งน้ี 

ขอ้มูลการร้องเรียน  โรงงานนํ้ าจ้ิมแห่งน้ียงัไม่มี
ผูร้้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  แต่มีเสียงบ่นจาก
ชาวบา้นว่า อยากให้เทศบาลตาํบลพระบุ  และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปทาํการตรวจสอบและกาํหนดหลกัเกณฑ์
ในการควบคุมการจัดการโรงงานนํ้ าจ้ิม  เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบในอนาคต  และเน่ืองจากโรงงานแห่งน้ีตั้งอยู่
ใกลชุ้มชน  และอยูใ่กลส้ถานท่ีสาํคญัหลายแห่ง  จึงมีเสียง
เรียกร้อง  ให้ยา้ยสถานประกอบการโรงงานนํ้ าจ้ิมให้ห่าง
ออกไปชุมชนมากกวา่ปัจจุบนั 

โรงงานแห่งท่ี  3 อยูน่อกชุมชน ห่างจากชุมชน 
ประมาณ  500  เมตร  และมีบา้นเรือนอยูใ่กลป้ระมาณ 

  5  หลงัคาเรือน 
สภาพทัว่ไปของสถานประกอบการเป็นอาคาร

ชั้นเดียว  หลังคายกสูง  กวา้งประมาณ   10  เมตร  ยาว
ประมาณ   15  เมตร   กระบวนการผลิตทุกขั้ นตอน
ดาํเนินการแลว้เสร็จในอาคารแห่งน้ี  การระบายนํ้ าเสีย
จากขั้ นตอนการผลิต   ระบายลงสู่ ท่ีนาซ่ึ งเป็นของ
ผูป้ระกอบการเอง 

ขอ้มูลการร้องเรียน  โรงงานนํ้ าจ้ิมแห่งน้ียงัไม่มี
การร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เน่ืองจากเป็นสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก  จึงมีข้อจํากัดในการผลิต  คือ  
จํานวนการผลิตในแต่ละวันทําได้ในปริมาณจํากัด  
เน่ืองจากมีตน้ทุนน้อย  กอปรกบัท่ีตั้งโรงงานอยูห่่างจาก
ชุมชนพอสมควร  และสภาพแวดลอ้มโดยรอบเป็นทอ้ง
นาอากาศถ่ายเทไดดี้  จึงยงัไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน  แต่
ก็อยากให้เทศบาลตาํบลพระบุ  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เข้าไปทําการตรวจสอบและกาํหนดหลักเกณฑ์ในการ
ควบคุมการจดัการโรงงานนํ้ าจ้ิมให้มีมาตรฐานเพ่ือไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชนในอนาคต 

โรงงานแห่งท่ี  4 อยูน่อกชุมชน ห่างจากชุมชน
ประมาณ 800 เมตร และไม่มีบา้นเรือนอยูใ่กล ้

สภาพทัว่ไปของสถานประกอบการเป็นอาคาร
ชั้นเดียว  หลังคายกสูง  กวา้งประมาณ   15  เมตร  ยาว
ประมาณ   20  เมตร   กระบวนการผลิตทุกขั้ นตอน
ดาํเนินการแลว้เสร็จในอาคารแห่งน้ี  การระบายนํ้ าเสีย
จากขั้ นตอนการผลิต   ระบายลงสู่ ท่ีนาซ่ึ งเป็นของ
ผูป้ระกอบการเอง 

ขอ้มูลการร้องเรียน  โรงงานนํ้ าจ้ิมยงัไม่มีการ
ร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เน่ืองจากเป็นสถาน
ประกอบการท่ีตั้งข้ึนใหม่  อยู่ห่างจากชุมชนพอสมควร  
และสภาพแวดลอ้มโดยรอบเป็นทอ้งนา  จึงยงัไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  แต่ก็อยากให้เทศบาลตาํบลพระบุ  และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปทาํการตรวจสอบและกาํหนด
หลกัเกณฑ์ในการควบคุมการจัดการโรงงานนํ้ าจ้ิมเพ่ือ
ไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนในอนาคต 
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2. ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ เกิ ด จ า ก ก า ร ป ร ะ ก อ บ
อุตสาหกรรมในพื้นที่ชุมชน โดยวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย
จากการมีโรงานจิม้ในพื้นที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์  SWOT  
สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี   
จุดแขง็ 
1.   ทาํใหโ้ครงสร้างการผลิตของตาํบลพระบุเปล่ียน  
      จากภาคเกษตรกรรมเป็นหลกั  เป็นภาคอุตสาหกรรม 
2.  ทาํใหเ้กิดการจา้งงานในพ้ืนท่ีประชาการมีรายไดต่้อ 
     คนต่อปีสูงข้ึน 
3.  การขยายตวัของการจา้งงานในชุมชน  ทาํใหล้ด 
     อตัราการวา่งงาน และลดปัญหาการเคล่ือนยา้ย 
     แรงงานสู่เมืองหลวง   
4.  ทาํใหมี้รายไดเ้ขา้สู่ชุมชนเกิดการใชจ่้าย 

หมุนเวยีนภายในชุมชน ชุมชนมีความมัน่คง 
ทางดา้นเศรษฐกิจ   

จุดอ่อน 
 1.  การปรับเปล่ียนแบบแผนการผลิตของชุมชนหมู่บา้น 
      จากเกษตรกรรมไปสู่การผลิตอุตสาหกรรม  ทาํใหค้น 
     ในชุมชนหมู่บา้นตอ้งปรับเปล่ียนวถีิชีวติใหม่  ซ่ึง 
     ส่งผลกระทบต่อระบบความสัมพนัธ์ในสถาบนั 
     ครอบครัวและสังคม  
2.  โรงงานมีมากข้ึนแต่ขาดการกาํกบัดูแลจากหน่วยงานท่ี    
     เก่ียวขอ้งจึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
3.  สถานท่ีตั้งโรงงานท่ีไม่เหมาะสม  ทาํใหช้าวบา้นเดือน 
    ร้อนประสบกบัปัญหาต่างๆ  ตามมา 
4.  การขาดขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการกระบวนผลิตของ 
     โรงงานทาํใหชุ้มชนประสบปัญหาต่างๆ   เช่น  ปัญหา 
     มลภาวะ  ปัญหาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  (ขยะ  นํ้าเน่า 
     เสียฯ)  ปัญหาสุขภาพของประชาชนจากการผลิต  และ 
     การทาํงาน 
ภาวะคุกคาม 
1.  ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ 
     ควบคุมและจดัการเหตุรําคาญ 
2.  ผลกระทบจากสถานประกอบการตั้งอยูใ่นท่ีชุมชน 
3.  ขาดการกาํกบัดูแล  ควบคุม สถานประกอบการให ้
     ปฏิบติัอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑท่ี์เป็นมาตรฐาน 

4. ใชม้าตรการทางกฎหมาย เพ่ือป้องกนั พร้อมทั้งระบุ 
    โทษใหป้ระจกัษช์ดัตามความรุนแรงของการกระทาํ  
     การแกไ้ขปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มยงัไม่ไดผ้ล   
     เท่าท่ีควร 
5.  การนาํกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นมาตรการในการ    
     ควบคุมและจดัการปัญหาเหตุรําคาญยงัมีขอ้ขดัขอ้ง    
     ในทางปฏิบติั 
โอกาส 
1.  นํ้าจ้ิมท่ีผลิตข้ึนในพ้ืนท่ีตาํบลพระบุเป็นสินคา้หลกัท่ี 
     ข้ึนช่ือและมีคุณภาพเป็นยอมรับโดยทัว่ไป 
2.  สังคมพระบุเกิดความเขม้แขง็จากภาคเศรษฐกิจท่ี 
     เขม้แขง็ส่งผลใหป้ระชากรมีรายไดแ้ละมัน่คง ลด 
     ปัญหาสังคมดา้นอ่ืนๆ 
3.  เกิดความสมดุลในการเช่ือมโยงการผลิตจากเครือข่าย 
     การผลิตภาคเกษตรอุตสาหกรรม 
4.  เกิดกิจกรรมร่วมท่ีสร้างสรรคท์างสังคมจากทุกภาค  
     ส่วนโดยแหล่งเงินทุนอุดหนุนจากภาคอุตสาหกรรม 

3. ข้อเสนอแนะ/ทางเลือก 
  กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมประชุมกลุ่มย่อยได้ให้

ขอ้เสนอแนะทางเลือกไวด้งัต่อไปน้ี 
  การจัดอบรมให้กับผู ้ประกอบการโรงงาน

นํ้ าจ้ิมให้มีความรู้ความเขา้ใจการจดัการโรงงานท่ีถูกตอ้ง  
และสร้างความตระหนักให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
ควรมีคณะกรรมการซ่ึงประกอบไปด้วยเจ้าหน้าท่ีจาก
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  และตวัแทนภาคประชาชน 
ร่วมตรวจประเมินโรงงานนํ้ าจ้ิมเป็นระยะๆ รวมถึงการ
แนะนําให้ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ป้องกันการเกิดผลกรบทบด้านส่ิงแวดล้อมต่อชุมชน 
กาํหนดเกณฑม์าตรฐานขั้นตํ่าในการควบคุมเบ้ืองตน้โดย
ไม่ต้องรอให้ เกิดเหตุรําคาญ ข้ึนก่อน   และให้ มีการ
ประเมินความพึงพอใจในมาตรการป้องกันเหตุรําคาญ
ของโรงงานจากสมาชิกในชุมชน ให้สถานประกอบมี
มาตรการในการคัดแยกเศษวัตถุ ดิบ ท่ี เห ลือใช้จาก
กระบวนการผลิต เพ่ือนาํไปกาํจดัดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม
และต่อเน่ือง หรือนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืน  ใหเ้ทศบาล
เป็นท่ีปรึกษาให้กบัโรงงานนํ้ าจ้ิมการจดัการเร่ืองนํ้ าเสีย 
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ให้เทศบาลจัดการเร่ืองท่อระบายนํ้ าเสียให้ครอบคลุม
พ้ืนท่ี และให้กาํหนดเขตท่ีตั้งโรงงานก่อนออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  ให้เจา้พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งทางกฎหมาย 
เช่น  ในขั้ นตอนการขอรับการมีใบอนุญาต  การต่อ
ใบอนุญาต กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพซ่ึงมีเกณฑ์อยู่
แลว้ ให้เจา้พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมความเขม้งวดในการ
ตรวจสอบให้ เป็นไปตาม เกณฑ์  ก่อนออกห รือต่อ
ใบอนุญาตให้ประกอบการประเภทโรงงานนํ้ าจ้ิม  ควร
ส่งเสริมและเนน้การประชาสัมพนัธ์พนัธ์หลกัการจดัการ
โรงงานนํ้ าจ้ิมให้กบัผูป้ระกอบการทราบถึงแนวทางการ
ดาํเนินงาน  การใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานและชุมชน 
สรุปและอภิปรายผล  
ผลการศึกษาการควบคุมและจดัการเหตุรําคาญ : กรณี 
โรงงานนํ้าจ้ิมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลพระบุ  อาํเภอ 
พระยนื  จงัหวดัขอนแก่น  สรุปผลไดด้งัน้ี 

1.  จากการศึกษาข้อมูล พ้ืนฐานของผู ้ตอบ
แบบสอบถามพบว่า  กลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (51%)  อายรุะหวา่ง 30-40 ปี  มาก
ท่ีสุด(38%)  มีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษามากท่ีสุด  
(53%) และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ มากท่ีสุด (46%)   
 2.  จากการศึกษาด้านสภาพการควบคุมและ
จดัการเหตุรําคาญพบวา่  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ตอบวา่มี
การดาํเนินการเก่ียวสภาพการควบคุมและการจดัการเหตุ
รําคาญในดา้นต่างๆ  คือ 1. ดา้นการวางแผนมีการออกเทศ
บญัญติัควบคุมเหตุรําคาญ เช่น การกาํจดัส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  
เสียง  ฝุ่ นละออง  กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ การบ
การบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมและจดัการเหตุรําคาญ  และ
มีการดาํเนินการเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์   การขอใบ 
อนุญาตประกอบกิจการ  2.  ด้านการจัดระบบ   พบว่า
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ตอบว่ามีการดาํเนินการเก่ียวกบั
การจัดตั้ งศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน  การแต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบควบคุมสอดส่องการเกิดปัญหาเหตุรําคาญ  
และการจดัหาเคร่ืองมือตรวจสอบเหตุรําคาญ  3. ดา้นการ
ประเมินติดตามผลพบวา่ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ตอบวา่มี
การดาํเนินการจดัตั้งหน่วยตรวจติดตามการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา  แต่พบว่ายงัมีปัญหาดา้นสภาพการควบคุม

และจัดการเห ตุรําคาญ   ประเด็น ท่ีก ลุ่ม เป้ าหมายมี
ความเห็นใกลเ้คียงกนั คือ ดา้นการวางแผนมีการออกเทศ
บญัญติัควบคุมเหตุรําคาญเร่ืองกล่ินช่ึงงานวิจยัน้ีพบว่ามี
การดาํเนินการร้อยละ  47  และไม่ได้ดาํเนินการร้อยละ  
53  และเร่ืองนํ้ าท้ิงพบวา่มีการดาํเนินการร้อยละ  53  และ
ไม่ได้ดาํเนินการร้อยละ  47  ซ่ึงควรต้องมีการพิจารณา
เพ่ือหาแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนต่อไป 
 ด้านสภาพการบังคับใช้กฎหมายควบคุมและ
จดัการเหตุรําคาญพบวา่  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ตอบวา่มี
การดาํเนินการเก่ียวสภาพการบงัคบัใช้กฏหมายควบคุม
และการจัดการเหตุรําคาญในด้านต่างๆ คือ 1. ด้านการ
วางแผน มีการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยการออกเทศบญัญติั  
และมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 2.  
ดา้นการจดัระบบพบวา่  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ตอบวา่มี
การดาํเนินการเก่ียวกบัศกัยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
ในการทาํความเขา้ใจกบักฏหมาย ขอ้บงัคบั มีบุคลากรท่ีมี
หนา้ท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมและจดัการเหตุรําคาญมี
บุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านกฏหมายและมีงบประมาณ
สนบัสนุนการดาํเนินงาน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
พรอนุรักษ์   (2554) ศึกษากระบวนการทางกฎหมายใน
การควบคุมเหตุรําคาญโดยเจา้พนกังานทอ้งถ่ินพบวา่ การ
ใชอ้าํนาจเพ่ือควบคุมเหตุรําคาญตามพระราชบญัญติัการ
ส าธ ารณ สุ ข  พ .ศ . 2535 เจ้ าพ นั ก งานท้อ ง ถ่ิน ต้อ ง
ดาํเนินการอยา่งเป็นลาํดบัขั้นตอน ในขณะเดียวกนับุคคล
ท่ีได้รับความเดือดร้อนมีสิทธิริองขอให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย  เม่ือเจ้าพนักงาน
ทอ้งถ่ินตอ้งใช้อาํนาจในการควบคุมเหตุรําคาญ จะตอ้ง
ออกคาํสั่งไปยงับุคคลใหร้ะงบัหรือแกไ้ขปัญหา ตลอดจน
การจดัการตามท่ีจาํเป็นเพ่ือมิใหมี้เหตุรําคาญเกิดข้ึนอีก ถา้
มีการฝ่าฝืนคําสั่ ง  เจ้าพนักงานท้องถ่ิน มีอํานาจใช้
มาตรการในลาํดับถัดไป ได้แก่ การใช้มาตรการบังคับ
หรือการดาํเนินคดีอาญา ส่วนท่ีเป็นการออกคาํสั่งและการ
ใช้มาตรการบังคับถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองซ่ึงตอ้งเคารพหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของ
การกระทาํทางปกครอง นอกจากน้ีการควบคุมเหตุรําคาญ
ท่ีมีประสิทธิภาพต้องอาศัยวิชาการสาธารณสุขและ
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ส่ิงแวดล้อมสําหรับการปฏิบัติงาน  3. ด้านการติดตาม
ประเมินผล  พบว่า  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ตอบวา่มีการ
ดาํเนินการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับ
เร่ืองร้องเรียน   และความพร้อมของหน่วยงานในการ
ปฏิบติังานภาคสนาม     
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
ควบคุมและจัดการเหตุรําคาญ  ด้านความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเหตุรําคาญตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 พบวา่ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ตอบวา่พอรู้บา้ง
แต่ไม่ถึงกบัเขา้ใจดีเพราะเป็นถอ้ยคาํท่ีเป็นภาษากฎหมาย
แ ต่ ก็ พ อ เข้ าใจได้ ว่ า เป็ น เห ตุ ท่ี ใก ล้ ชิ ด กับ ก าร ใช้
ชีวิตประจาํวนั ซ่ึงเป็นความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนจากปัญหา
ดา้นความเรียบร้อยภายในสังคม  เช่น  ปัญหาเสียงดงัจาก
วยัรุ่นขับข่ีมอเตอร์ไซด์รบกวนในเวลากลางคืน  หรือ
ปัญหากล่ินเหมน็จากการหมกัหมมของส่ิงปฏิกูล    ผูต้อบ
คาํถามในลกัษณะน้ีพบว่าส่วนใหญ่จะมีความเห็นว่าเหตุ
รําคาญเป็นความเดือดร้อนท่ีไดรั้บผลกระทบเร่ืองกล่ิน   
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีตอบว่าไดรั้บผลกระทบจากการท่ีมี
โรงงานนํ้าจ้ิมในพ้ืนท่ีตาํบลพระบุ 
 ดา้นความเห็นต่อการมีโรงงานนํ้าจ้ิม  จาํนวน  4  
แห่ง ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีตาํบลพระบุ   กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
เห็นว่า มีผลดีมากเพราะเป็นช่องทางนาํเงินเขา้ชุมชนได้
อีกทางหน่ึง เกิดการจา้งงานในพ้ืนมีรายไดสู้งข้ึนโดยท่ีค่า
ครองชีพเท่าเดิม ช่วยลดปัญหาการเคล่ือนยา้ยแรงงานเขา้
สู่เมืองหลวง ทําให้สังคมมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ผูป้ระกอบการให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชุมอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 ดา้นความเห็นต่อผลกระทบของโรงงานท่ีตั้งอยู่
ในชุมชนในประเด็นน้ีกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่ามี
ผลกระทบมากถึงผลกระทบมากท่ีสุดเพราะไดรั้บความ
เดือดร้อนจากการใช้ชีวิตในแต่ละวนั  โดยเฉพาะเร่ือง
กล่ินเหม็นในช่วงเวลาท่ีโรงงานทาํการตม้นํ้ าจ้ิมเกิดผล
กระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ไดรั้บอนัตรายต่อสุขภาพ 
และรบกวนการใช้ชีวิตโดยปกติสุขในแต่ละวนั  พบว่า
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุธีรา  และคณะ  (2548)  
ศึกษาเร่ืองมลพิษส่ิงแวดลอ้ม (ปัญหาสังคมไทย)  สาํหรับ

การผลิตในภาคอุตสาหกรรม อาจถือไดว้า่กิจกรรมในภาค
น้ีเป็นสาเหตุของการก่อใหเ้กิดเหตุรําคาญไดเ้สมอ และมกั
เป็นอันตรายท่ีร้ายแรงต่อสุขภาพเน่ืองจากสภาพการ
ปฏิบัติงานซ่ึงกิจกรรมส่วนใหญ่ต้องใช้เคร่ืองจักรและ
เช้ือเพลิงในการปฏิบติังาน ตลอดจนการใชว้ตัถุดิบท่ีเป็น
สารเคมีในการผลิตนอกจากน้ีในกระบวนการผลิตอาจมี
ขยะเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมากปัญหาเหตุรําคาญท่ีเกิดจาก
กิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมอาจเกิดข้ึนไดใ้นทุกรูปแบบ  
เช่น กล่ินเหม็นจากนํ้ าเสีย เสียงและควนัท่ีเกิดจาการหีบ
ออ้ยของโรงงานนํ้ าตาล กล่ินเหม็นจากโรงงงานผลิตสี
หรืออาหารสัตว ์เสียงขดัโลหะจากโรงกลึง เหตุรําคาญท่ี
เป็นแหล่งกาํเนิดจากกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมมกัมี
ปัญหายุ่งยากในการควบคุม  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเร่ือง
อนัตรายจากสารก่อมลพิษท่ียากในการกาํจดั หรือปัญหาท่ี
เกิดจากเจา้ของกิจการซ่ึงมกัใชว้ธีิหลบเล่ียงการตรวจสอบ  
ส่ วน ก ารผ ลิ ต ใน ภ าค เกษ ตรก รรม ถื อ ว่ า เป็ น อี ก
แหล่งกาํเนิดของเหตุรําคาญท่ีสําคญัเน่ืองจากในประเทศ
ไทยยงัมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอยูเ่ป็นจาํนวนมาก แมว้า่ในการ
ทาํเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมยงัไม่มีการใชส้ารเคมีสําหรับ
การบํารุงดินหรือกําจัดศัตรูพืชอย่างกวา้งขวางเท่าใน
ปัจจุบนัก็อาจก่อให้เกิดปัญหาเหตุรําคาญได ้เช่น การเผา
วชัพืชซ่ึงทาํให้เกิดควนัฟุ้งกระจายทัว่ชุมชน ต่อมาเม่ือวิถี
การผลิตดั้งเดิมถูกแทนท่ีดว้ยการใชส้ารเคมี อนัตรายท่ีจะ
เกิดข้ึนกบัสุขภาพยิ่งมีโอกาสท่ีจะทวีความรุนแรงข้ึนไป
อีก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาละอองสารเคมี อนัตรายท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัสุขภาพยิ่งมีโอกาสท่ีจะทวีความรุนแรงข้ึนไปอีก 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาละอองสารเคมีลอยอยู่ในอากาศ
เน่ืองจากการฉีดสารกาํจดัศตัรูพืช หรือสารเคมีเจือปนอยู่
ในแหล่งนํ้าเน่ืองจากการใชปุ๋้ยบาํรุงดิน ปัญหาเหตุรําคาญ
จากกิจกรรมทางการเกษตรอาจเกิดข้ึนมากในชนบท 
 ดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อประเด็นท่ีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบควรกาํหนดท่ีตั้งโรงงานให้มีความเหมาะสม
ในปัจจุบัน   กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่ามีความจํา
เป็นมากและจะสั งเกตได้ว่าแม้ผู ้ท่ี เห็นว่าไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการท่ีมีโรงงานตั้ งตั้ งอยู่ในชุมชนก็มี
ความเห็นในลกัษณะท่ีตอ้งการใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้
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ความสําคัญและกําหนดท่ีตั้ งให้มีความเหมาะสมเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 ดา้นความเห็นต่อสิทธิในการแจง้ขอ้เดือดร้อน
รําคาญท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและความรู้ความเขา้ใจว่าควร
แจ้งต่อหน่วยงานใด   กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่ามี
สิท ธิ  และหน่วยงาน ท่ี มี สิท ธิแจ้ง  ได้แ ก่   เทศบาล  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  อาํเภอ  สํานักงาน
สาธารณสุขอาํเภอ  จงัหวดัและกาํนนัผูใ้หญ่บา้น 
 ดา้นการมีส่วนร่วมในการดูแลแกไ้ขปัญหาเหตุ
เดือดร้อนรําคาญในชุมชน  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ตอบ
วา่มีส่วนร่วมในการดูแลแกไ้ขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ
ในชุมชน  แต่มีบางส่วนตอบวา่ไม่มีส่วนร่วมเพราะไม่ใช่
หน้าท่ี  เป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน ท่ี รับผิดชอบต้อง
ดาํเนินการ  
 ดา้นความเห็นต่อความเหมาะสมของมาตรการ
หรือวิธีการท่ีหน่วยงานนํามาใช้ควบคุมและจดัการเหตุ
รําคาญ  กลุ่มเป้าหมายมีความเห็นว่าควรให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการควบคุมหรือมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งสอดส่อง
ควบคุมติดตามและกาํหนดมาตรการให้ผูป้ระกอบการถือ
ปฏิบัติไห้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือไม่ให้ เกิดความ
เดือดร้อนต่อประชาชน  ให้เทศบาลกาํหนดท่ีตั้งโรงงาน
ให้ห่างจากชุมชุม  ให้ผูป้ระกอบการโรงงานนํ้ าจ้ิมมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมระมัดระวงัเอาใจใส่ในการป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาให้ประชาชนเดือดร้อน รวมไปถึงให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
 ผลการประชุมกลุ่มย่อยเกีย่วกับการควบคุมและ
จัดการเหตุรําคาญ  :  กรณีโรงงานนํา้จิม้ในเขตพืน้ที ่
เทศบาตาํบลพระบุ  อาํเภอพระยืน  จังหวดัขอนแก่น   
 ผลจากการประชุมกลุ่มย่อย  กลุ่มเป้าหมายมี
คามเห็นดา้นความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งโรงงานนํ้ าจ้ิม
พบวา่  มีโรงงานนํ้ าจ้ิมจาํนวน  4  แห่ง  ซ่ึงโรงงานแห่งท่ี  
1  โรงงานแห่งท่ี  2  ตั้งอยูใ่กลชุ้มชน  ส่วนโรงงานแห่งท่ี  
3  และโรงงานแห่งท่ี  4  ตั้งอยูน่อกชุมชน  ซ่ึงมีขอ้มูลการ
ร้องเรียนดงัน้ี  โรงงานแห่งท่ี  1  มีการร้องเรียนดา้นกล่ิน
เหมน็  ซ่ึงเกิดจากขั้นตอนการผลิต  โรงงานแห่งท่ี  2  ไม่มี
การร้องเรียนแต่ตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีสาํคญัๆ  ของชุมชน  คือ  

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  สํานักงานเทศบาลตาํบล  วดั  ศูนย์
การศึกษานอกระบบตามอธัยาศยั  ตลาด  บา้นเรือน  บ่อ
นํ้ าผลิตนํ้ าประปาหมู่บ้าน  ส่วนโรงงานแห่งท่ี  3  และ
โรงงานแห้งท่ี   4  ย ังไม่มีการร้องเรียนแต่ก็อยากให้
เทศบาลตาํบลพระบุ  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปทาํ
การตรวจสอบและกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการควบคุมการ
จดัการโรงงานนํ้าจ้ิมเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใน
อนาคต  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  ศิริจันทร์  
(2548)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง สถานการณ์เหตุรําคาญท่ีมี
การร้องเรียนในพ้ืนท่ี เขต 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2547 
ผลการศึกษาพบว่า  เร่ืองเหตุรําคาญท่ีมีการร้องเรียน
ทั้งหมดจาํนวน 661 เร่ือง โดยมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในแต่ละ
ปี  คือ  127,205 และ  329 เร่ือง  ตามลําดับ   โดยสถาน
ประกอบการท่ีมีการร้องเรียนนั้ น ไม่เป็นกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 54   และเป็นสถาน
ประกอบการท่ีอยูใ่นประเภทของกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพร้อยละ 46  โดยประเภทของกิจการท่ีเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพท่ีพบมากคือ กิจการท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงสัตวบ์ก 
สัตวปี์ก สัตวน์ํ้ า สัตวเ์ล้ือยคลานหรือแมลง ประเภทของ
ปัญหาเหตุรําคาญท่ีร้องเรียนท่ีพบมากท่ีสุดคือ ปัญหาเร่ือง
กล่ินเหม็นจาํนวน 207 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 32  รองลงมา
คือปัญหาเร่ืองนํ้ าเสีย จาํนวน 100  เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 15  
การใช้มาตรการในการแก้ไขปัญหาเหตุรําคาญท่ีมีการ
ร้องเรียนท่ีพบมากท่ีสุดคือเจา้พนกังานออกคาํสั่งใหแ้กไ้ข
ปรับปรุงด้านอนามยัส่ิงแวดลอ้มของกระบวนการผลิต
และอาชีวอนามัย จาํนวน 462  เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 71   
และพบวา่ไม่เป็นจริงตามขอ้ร้องเรียนถึง 42 เร่ือง  คิดเป็น
ร้อยละ 7  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  สุณฏัฐา,  อุไร
วรรณ   (2555)  ด้านผลกระทบท่ีเกิดจากการประกอบ
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีชุมชน  จากผลการประชุมกลุ่มยอ่ย
พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความเห็นต่อผลกระทบท่ีเกิดจาก
การประกอบอุตสาหกรรมโรงงานนํ้ าจ้ิมในพ้ืนท่ีตาํบล
พระบุ   พบว่าโดยภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  การประกอบ
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีชุมชนในดา้นบวก  ทาํใหโ้ครงสร้าง
การผลิตของตาํบลพระบุเปล่ียนจากภาคเกษตรกรรมเป็น
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ภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อม  เกิดการจ้างงานในพ้ืนท่ี
ประชาการมีรายไดต่้อคนต่อปีสูงข้ึน  มีการขยายตวัของ
การจา้งงานในชุมชน  ทาํให้ลดอตัราการว่างงาน และลด
ปัญหาการเคล่ือนยา้ยแรงงานสู่เมืองหลวง  และมีรายได้
เขา้สู่ชุมชนเกิดการใชจ่้ายหมุนเวยีนภายในชุมชน ชุมชนมี
ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจ  เม่ือมีผลกระทบดา้นบวกก็
ย่อมมีผลกระทบดา้นลบ  คือ  ทาํให้เกิดการปรับเปล่ียน
แบบแผนการผลิตของชุมชนหมู่บ้านจากเกษตรกรรม
ไปสู่การผลิตอุตสาหกรรม  ทาํให้คนในชุมชนหมู่บ้าน
ตอ้งปรับเปล่ียนวิถีชีวิตใหม่  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบ
ความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัวและสังคม    เม่ือ
โรงงานมีมากข้ึนแต่ขาดการกาํกับดูแลจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  สถานท่ีตั้งโรงงาน
ท่ีไม่เหมาะสมทาํให้ชาวบา้นเดือนร้อนประสบกบัปัญหา
ต่างๆ  ขาดขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการกระบวนผลิตของ
โรงงาน  ทาํให้ชุมชนประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหา
มลภาวะ  ปัญหาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ขยะ  นํ้ าเสียฯ)  
และปัญหาสุขภาพของประชาชนจากการผลิตและการ
ทาํงาน  จากผลกระทบทางดา้นบวกและทางดา้นลบทาํให้
กลุ่มเป้าหมายร่วมกนัแสดงความคิดเห็นหาแนวทางใน
การแก้ไข ปัญหาแต่ก็พบว่ามี อุปสรรคสํ าคัญ   คือ  
ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับการควบคุมและจัดการเหตุรําคาญ   ยงัไม่ให้
ความสาํคญักบัผลกระทบจากสถานประกอบการตั้งอยูใ่น
ท่ีชุมชนท่ีเกิดข้ึนในอนาคต  และขาดการกํากับดูแล  
ควบคุม สถานประกอบการใหป้ฏิบติัอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์
ท่ีเป็นมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  รวมถึงการ
บังคบัใช้มาตรการทางกฎหมาย เพ่ือป้องกันปัญหาเหตุ
รําคาญ  และการระบุโทษใหป้ระจกัษช์ดัตามความรุนแรง
ของการกระทาํ การแกไ้ขปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มยงัไม่
ได้ผลเท่าท่ีควร  การจะนํากฎหมายท่ีเก่ียวข้องมาเป็น
มาตรการในการควบคุมและจดัการปัญหาเหตุรําคาญยงัมี
ขอ้ขดัขอ้งในทางปฏิบติั  นอกจากจะมีผลกระทบทางดา้น
บวก  ผลการทบทางดา้นลบ  อุปสรรคในการแกไ้ขปัญหา  
กลุ่มเป้าหมายมีความเห็นว่าการประกอบอุตสาหกรรม
โรงนํ้ าจ้ิมในพ้ืนท่ีตาํบลพระบุ  อาํเภอพระยืน  จังหวดั

ขอนแก่น  ให้ประโยชน์กบัชุมชนดา้นช่ือเสียงของส้ินคา้  
โดยให้เป็นสินค้าหลักท่ีข้ึนช่ือ  มีคุณภาพ   และเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม  ตาํบลพระบุเกิดความเขม้แข็งจากภาค
เศรษฐกิจส่งผลให้ประชากรมีรายได ้ และมีความมัน่คง  
ลดปัญหาสังคมดา้นอ่ืนๆ  ทาํให้เกิดความสมดุลในการ
เช่ือมโยงการผลิตจากเครือข่ายการผลิตภาคเกษตร
อุตสาหกรรม  และเกิดกิจกรรมร่วมท่ีสร้างสรรค์ทาง
สั งคม จาก ทุ กภ าค ส่ วน   จากผลก าร ศึ กษ าพบ ว่ า
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งกนั  และมี
ความเห็นเป็นไปในทางเดียวกนั  แมจ้ะมีความแตกต่าง
กนัในดา้นอาย ุ ดา้นเพศ  ดา้นอาชีพ  และระดบัการศึกษา  
ต่างก็มีความต้องการให้มีการพัฒนา  การให้ความรู้
เก่ียวกับการควบคุมและจัดการเหตุรําคาญ   การนํา
มาตรการทางกฎหมายมาบงัคบัใชใ้นการแกไ้ขปัญหาดา้น
เหตุรําคาญจากโรงงานนํ้ าจ้ิมในพ้ืนท่ีตาํบลพระบุมาก
ท่ีสุด  เพราะเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของคน
ในตาํบลพระบุ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  ปาริ
ชาติ  (2545)   
 ดา้นขอ้เสนอแนะ/ทางเลือกการประชุมกลุ่มยอ่ย  
กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมประชุมกลุ่มย่อยไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ
ทางเลือกไวด้งัต่อไปน้ี  การจดัอบรมใหก้บัผูป้ระกอบการ
โรงงานนํ้ าจ้ิมให้มีความรู้ความเขา้ใจการจดัการโรงงานท่ี
ถูกตอ้ง  และสร้างความตระหนกัใหมี้ความรับผิดชอบต่อ
สังคม  ควรมีคณะกรรมการซ่ึงประกอบไปดว้ยเจา้หนา้ท่ี
จากห น่วยงาน ต่างๆ  ท่ี เก่ี ยวข้อง   และตัวแทนภาค
ประชาชน ร่วมตรวจประเมินโรงงานนํ้ าจ้ิมเป็นระยะๆ 
รวมถึงการแนะนาํใหค้วามรู้ดา้นวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการป้องกันการเกิดผลกรบทบด้านส่ิงแวดล้อมต่อ
ชุมชน  กําหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้ นตํ่ าในการควบคุม
เบ้ืองตน้โดยไม่ตอ้งรอให้เกิดเหตุรําคาญข้ึนก่อน  และให้
มีการประเมินความพึงพอใจในมาตรการป้องกันเหตุ
รําคาญของโรงงานจากสมาชิกในชุมชน  ให้สถาน
ประกอบมีมาตรการในการคดัแยกเศษวตัถุดิบท่ีเหลือใช้
จากกระบวนการผลิต  เพ่ือนําไปกําจัดด้วยวิ ธีการท่ี
เหมาะสมและต่อเน่ือง หรือนําไปใชป้ระโยชน์อย่างอ่ืน  
ให้เทศบาลเป็นท่ีปรึกษาให้กบัโรงงานนํ้ าจ้ิมการจดัการ
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เร่ืองนํ้ าเสีย ให้เทศบาลจัดการเร่ืองท่อระบายนํ้ าเสียให้
ครอบคลุมพ้ืนท่ี และให้กาํหนดเขตท่ีตั้งโรงงานก่อนออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ให้เจ้าพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางกฎหมาย เช่น ในขั้นตอนการขอรับการมีใบอนุญาต 
การต่อใบอนุญาต กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพซ่ึงมี
เกณฑอ์ยูแ่ลว้ ใหเ้จา้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมความเขม้งวด
ในการตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก่อนออกหรือต่อ
ใบอนุญาตให้ประกอบการประเภทโรงงานนํ้ าจ้ิม  ควร
ส่งเสริมและเนน้การประชาสัมพนัธ์พนัธ์หลกัการจดัการ
โรงงานนํ้ าจ้ิมให้กบัผูป้ระกอบการทราบถึงแนวทางการ
ดาํเนินงานและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานและชุมชน 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 
1.  ศึกษาเก่ียวกบัจาํนวนเหตุรําคาญท่ีเกิดข้ึนใน

เขตพ้ืนท่ีทั้ งท่ีมีการร้องเรียนและไม่มีการร้องเรียนต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และวิธีการแกไ้ขปัญหาเหตุรําคาญ
ท่ีไดผ้ลดี  และมีประสิทธิภาพ 

2.  ศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือในการ
ป้องกนัปัญหาเหตุรําคาญในระยะยาวโดยอาศยัมาตรการ  
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  และหน่วยงานต่างๆ  ท่ีมีบทบาทใน
การแกไ้ขปัญหาเหตุรําคาญ   

3.  การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุม  
และการจดัการเหตุรําคาญ 
เอกสารอ้างองิ 
กมลทิพย์  คติการ, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมาย

ส่ิงแวดลอ้มหน่วยท่ี 8-15.พิมพค์ร้ังท่ี 8 นนทบุรี 
: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช;2539. 

กรม ส่ งเส ริม คุณ ภาพ ส่ิ งแวดล้อม . คู่ มื อกฎหมาย
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม สํ า ห รั บ ป ร ะ ช า ช น .
 กรุงเทพมหานคร : ส่วนผลิตส่ือและเผ ยแพร่
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม;  2548. 

เกษม  จนัทร์แกว้. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
แบบผสมผสาน, กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์;  2545. 

เฉลิมชาติ  แจ่มจรรยาและคณะ. คู่มือ เล่ม  1 
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535พิมพ์

คร้ังท่ี 4 กรุงเทพมหานคร : องคก์ารสงเคราะห์
ทหารผา่นศึก; 2541. 

เช้ือเพญ็ บุพศิริ. ใครมีอาํนาจในการควบคุม 
 ดูแลตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.  

2535. ; 2553.คน้เม่ือ 18 มีนาคม 2553, จาก  
laws.anamai.moph.go.th/article 

ณรงค ์ใจหาญ. แนวทางปฏิบติัตามกฎหมาย 
และการดาํเนินคดีทางศาลตามพระราช 
บญัญติัการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535.  พิมพค์ร้ัง
ท่ี 4 กรุงเทพมหานคร : องค์การทาหรผ่านศึก.; 
2541. 

Thai PBS News.ข่าวภูมิภาค . ค้นเม่ือ  20 มีนาคม  2557,
จาก http://www.News.thaipbs.or.th 

นายมหาชน.บทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 2  
รวมบทความสั้นคดีปกครอง จากคอลมัน์  
“นิติปกครอง” หนงัสือพิมพบ์า้นเมือง; 2553. 

มนูภาณ  วมิลศาสตร์. หลกักฎหมายแพง่ 
ลักษณ ะ นิ วแซน ซ์ . ก รุ ง เท พ มห าน ค ร  : 
หนงัสือพิมพไ์ทย; 2546. 

ป า ริ ช า ติ   สั ง ข ทิ พ ย์ .ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก โ ร ง ง าน
 อุตสาหกรรมท่ีส่งผลต่อชุมชนแหลมฉบับ  
 จังหวดัชลบุรี;2545  .คน้เม่ือ 18 มีนาคม 2557, 
จาก   www.http//:hpc9.anamai.moph.go.th/ 
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ พ.ศ.  2535 
ประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ.   2535 
พรอนุรักษ ์สุทธิคณะ. กระบวนการทางกฎหมาย ใน ก าร
ควบคุมเหคุรําคาญโดยเจา้พนกังาน ท้ อ ง ถ่ิ น . 
วทิยานิพนธ์ ปริญญานิติศาสตร์ ม ห า บั ณ ฑิ ต
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. คน้เม่ือ  10 กุ ม ภ า พั น ธ์ 
2557,  จาก http//digi.library.  tu.th/thesis/la/1759/01title-
contents.pdf,2554. 
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. 
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535. 
พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัทางปกครอง พ.ศ. 2539. 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ. 2535. 
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พฒันา มูลพฤกษ.์ อนามยัส่ิงแวดลอ้ม. พิมพ ์
คร้ังท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร : บริษทั ซิกม่า 
ดีไซน์ กราฟฟิก จาํกดั; 2546. 

ศิ ริ จัน ท ร์  รุ่ ง ยิ้ ม .  ส ถ าน ก าร เห ตุ รํ าค าญ ท่ี มี ก าร
 ร้องเรียนในพ้ืนท่ีเขต 2 ระหว่างปี พ.ศ.2545-
 2547.คน้เม่ือ 18 มีนาคม 2557, จาก  www.   
  http//:hpc9.anamai.moph.go.th/ 
ศุมล  ศรีสุขวฒันา. อบต. กบัการจดัการปัญหา 

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมาย 
กรุงเทพ : กรมอนามยั ; 2542 

สาํนกัจดัการคุณภาพและเสียง  กรมควบคุมมลพิษ. 
คู่มือวดัเสียงรบกวน,  กรุงเทพฯ: ไอดีปร๊ิน  จาํกดั;  
2550   

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  กรมอนามัย . เร่ือง  
อาํนาจของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือเจา้พนกังาน
สาธารณสุขในการเขา้ไปในอาคารหรือสถานท่ี
ใดๆ  ได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นหรือคาํสั่งศาล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย.; 2553. 
ค้ น เ ม่ื อ   5 มี น า ค ม  2557 จ า ก
http://laws.anamai.moph.go.th/ 

สมศกัด์ิ  ชยัพิพฒัน์ และประภาวลัย ์  เพียรธรรม.  
การควบคุมเหตุรําคาญจากมลพิษ 
ในประเทศไทย; 2553.   คน้เม่ือ 2 มีนาคม 2557      
จาก http://advisor.anamai.moph.go.th/   

สํ านั กอน ามัย ส่ิ งแวดล้อม  กรมอนามัย . คู่ มื อการ
ปฏิบติังานการควบคุมปัญหาเหตุรําคาญสาํหรับ
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: องคก์ารทหาร
ผา่นศึก. ; 2540 

สํานกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม กรมอนามยั. คู่มือวิชาการเร่ือง
การควบคุมเฝ้าระวงัปัญหาเหตุรําคาญ. พิมพค์ร้ังท่ี 
2 กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 
2551 

สํานักอนามัยส่ิงแวดลอ้ม กรมอนามัย .คู่มือปฏิบัติงาน
การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
สําหรับเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน . พิมพ์คร้ังท่ี  2  

กรุงเทพฯ : องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.; 
2552 

สุณฏัฐา โนต้สุภา, อุไรวรรณ อินทร์ม่วง. สภาพปัญหา
อนามยัส่ิงแวดลอ้มของอู่ซ่อมรถ และอู่พน่สี
รถยนตแ์ละแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในเขต
เทศบาลเมืองสกลนคร.; 2555.  คน้เม่ือ 18 
มีนาคม 2557,  จาก  
www.http//:Gsmis.gs.kku.ac.th/ 

สุธีรา  ตุลยะเสถียรและคณะ. มลพิษ 
ส่ิงแวดลอ้ม (ปัญหาสังคมไทย). พิมพค์ร้ัง 
ท่ี 2 กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ;์ 2548 

เสรี  ปราโมช. ประมวลกฎหมายแพง่และ 
พาณิชยล์กัษณะทรัพย.์กรุงเทพฯ :  
อกัษรสาสน์; 2521 

อาํนาจ  วงศบ์ณัฑิต.กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม.  
พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ : วญิญูชน; 2550 

 
 

2287




