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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาเรื่องการจัดการมลภาวะจากการดําเนินงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม คร้ังนี้เพื่อศึกษามลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสราง ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ
มลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสรางและศึกษาการจัดการมลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสราง ในโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยใชบุคลากรในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมเปน
กรณีศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้ใชวิธีการออกแบบสอบถาม สัมภาษณผูบริหาร, ผูรับเหมา และลงพ้ืนท่ีหา
ขอมูลภาคสนาม เพื่อทราบถึงสาเหตุ, ผลกระทบและวิธีการจัดการ ของบุคลากร ผลการศึกษาพบวา 
มลภาวะท่ีเกิดจากการกอสรางหลักๆ ไดแก ขยะ ฝุนละออง กล่ิน เสียงและอ่ืนๆ ซ่ึงมลภาวะดังกลาว
มีท่ีมา ผลกระทบและการจัดการท่ีแตกตางกันไป คือ 
 ขยะ สวนใหญพบวาเกิดจาก เศษวัสดุกอสราง คนงาน ชาง และจากการร้ือถอน ในดาน
ผลกระทบพบวาสวนมากใหความสําคัญกับผลกระทบกับส่ิงแวดลอมมากกวาผลกระทบตอสุขภาพ 
แตก็มีมากใกลเคียงกัน ในดานการจัดการพบวา การจัดเก็บขยะไมดี มีท่ีรองรับขยะจํานวนนอย การ
วางตําแหนงท่ีเก็บขยะไมเหมาะสม การเก็บมีระยะหาง คือหนึ่งสัปดาหตอคร้ัง 

ฝุนละออง สวนใหญพบวาเกิดจากรถขนวัสดุ เศษอิฐ เศษปูน การร้ือถอน การใชเคร่ืองจักร 
ในดานการสงผลกระทบพบวา ฝุนละอองมีผลกระทบตอสุขภาพ มากกวาส่ิงแวดลอมและในดาน
การจัดการมีการทําปลองระบายอากาศนอยมาก มีการใชผนังกั้นบริเวณ บางเปนบางคร้ัง การทํา
สเปรยน้ํามีนอยมาก การแจกผาปดจมูกแทบจะไมมีเลย 

กล่ิน สวนใหญพบวาเกิดจากวัสดุกอสราง เชน สี ทินเนอร น้ํามันตางๆ น้ํายากันปลวก ขยะ
เนาเหม็น ในดานผลกระทบพบวา มีผลกระทบตอสุขภาพ ส่ิงแวดลอม ในดานการจัดการซ่ึง



 จ 

ใกลเคียงกับการจัดการมลภาวะฝุนละอง กลาวคือ มีการจัดการท่ีไมคอยดี มีการจัดการโดยมีการกั้น
ผนังปดบริเวณสรางเพื่อปองกันกล่ินออกไปภายนอก มีการระบายอากาศโดยใชพัดลมเปาอากาศ  

เสียง สวนใหญพบวาเกิดจากการใชเคร่ืองจักร การขุดเจาะ การร้ือถอน และการขนยาย ใน
ดานผลกระทบพบวามีผลกระทบดานสุขภาพ มีการจัดการมีการกั้นผนังบริเวณกอสราง มีการตรวจ
เคร่ืองจักรท่ีทําใหเกิดเสียงดัง  การเตรียมงานกอนทํางานหรือทํางานท่ีมีเสียงดังจากภายนอกแลว
นํามาประกอบในหนวยงาน งานท่ีมีเสียงดังควรทําในวันหยุดราชการและไมเกิน 19.00 น.  
 จากมลภาวะท่ีเกิดข้ึนถึงแมวาบุคลากรและผูบริหารจะตองการใหผูรับเหมามีระบบการ
จัดการกับมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากการกอสรางใหดีท่ีสุด แตผูรับเหมาก็จะพยายามหลีกเล่ียง เชนทําร้ัว
ระยะหาง ๆ มีตาขายตาหางเพื่อจะลดตนทุนและคาใชจายของตนเอง ในขณะที่บุคลากรและ
ผูบริหารตองการจะลดมลภาวะ 
 ดังนั้นการจัดการควรมีความรวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของชวยกันปลูกจิตสํานึกใหแก
บุคลากรสวนใหญ ท้ังใหความรูดานการจัดการมลภาวะแกผูรับเหมา รวมท้ังใหความรูเกี่ยวกับการ
ใชเคร่ืองมือท่ีมีเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อสามารถลดการกระจายมลภาวะและในการศึกษาคร้ังตอไป
ควรมีการศึกษาเทคโนโลยีสีเขียวและวัสดุท่ีจะนํามาใชในการกอสรางเพื่อใหลดมลภาวะอยางยั่งยืน 
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ABSTRACT 
 

The objective of this study is to determine the Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital 
personnel’s opinions related to the constructional pollution and constructional pollution 
management in the hospital. 
 Questionnaires were administered to the Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital staff and 
the interviews with the hospital administrators and construction contractors were conducted to 
study further the constructional pollution causes, impacts and management. It was found that the 
main sources of constructional pollution in the hospital included garbage, dust, odor, and noise 
which had different impacts and resulted in different constructional pollution management. 
 Garbage was found to be the result of construction materials disposal, workers, 
technicians and removal processes. The constructional pollution management was under utilized 
in terms of the number, placement, and collection of rubbish bins were found to be collected once 
a week. 
 It was found that dust was the result of trucks, brick and cement disposal, removal 
processes, and construction machines. Dust had more negative impacts on physical health than on 
the environment. Walls were sometime used as constructional pollution management. There was 
the rare use of ventilation, water spray and masks. 
 Odor or bad smell was resulted from paint, oil, pest control, and garbage. Bad smell had 
negative impacts on both physical health and the environment. Constructional pollution management 
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similar to that of dust pollution was used. It was found to be underutilized. This included the use 
of walls and ventilation fans. 
 For Noise pollution, the use of construction machines, drilling and removal processes 
was found to be the main causes. Noise was found to negatively affect physical health. 
Constructional pollution management included setting up walls, examining/fixing noisy machines, 
and carrying out noisy construction jobs off site. It is recommended that noisy construction jobs 
should be done during public holidays, no later than 19.00 o’clock. 

It was found that while the Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital staff and administrators 
preferred reducing construction pollution and requiring contractors to develop good 
constructional pollution management; construction contractors, on the other hand, tried to reduce 
their costs by using fence with distant posts and net with wide meshes for examples. 

It is recommended that all parties concerned should cooperate and join hands to develop 
environmental awareness and inform construction contractors about green technology 
construction equipments to reduce constructional pollution problem. Further study should be 
conducted in the area of how green technology construction materials can be used for sustainable 
constructional pollution management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


