
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา   
 
 นับต้ังแตประเทศไทยเร่ิมมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 ป พ.ศ. 2504 
มาถึงปจจุบันเปนเวลาเกือบ 50 ป แผนพัฒนาดังกลาวทําใหประเทศเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และอ่ืน ๆ เปนอยางมาก เนื่องจากอดีตประเทศไทยเรามีประชากรนอยแตมีทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณและมีคุณภาพ การดําเนินชีวิตของประชาชนเรียบงาย การผลิตเพื่อยัง
ชีพในครัวเรือนและทองถ่ิน ระบบเศรษฐกิจแบบตะวันตกยังไมแพรกระจายเขามามากนัก แมสภาพ
ความเปนอยูและมาตรฐานการครองชีพของประชาชนจะตํ่าในสายตาของชาวตะวันตก แตประชาชน
ก็มีความสุขตามอัตภาพ 
 หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองเปนตนมา โดยเฉพาะหลังป พ.ศ. 2504 กระแสความคิดเร่ืองการ
พัฒนาที่ตองการใหเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังความเปนอยูของประชาชนไดกาวหนาทัดเทียมกับ
ประเทศท่ีเจริญแลว ผูนําของประเทศในขณะน้ัน โดยการช้ีนําของธนาคารโลกท่ีวา “จะตองเรงรัด
นําเอาทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงตอมาไดมีการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนระยะ ๆ แผนละ 5 ป ต้ังแตแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2504-2509 ถึงปจจุบันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 แลว (ประหยัด ปานดี, 2544, พวงเพชร 
ธนสิน, 2539) 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแรก เปนการมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต
สินคาเพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ  ซ่ึงอยูบนพื้นฐานความเชื่อท่ีวาสามารถยกระดับความ
เจริญของประเทศและประชาชนไดทัดเทียมกับประเทศท่ีเจริญแลว แตโดยท่ีประเทศไทยเราขาด
เทคโนโลยีข้ันสูง ขาดแคลนเงินทุนในการดําเนินงานท้ังขาดแคลนแรงงานฝมือรวมท้ังการบริหาร
จัดการท่ีดี จึงตองสงเสริมการลงทุน โดยใหชาวตางประเทศเขามาลงทุนเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน
และแรงงานราคาถูก แนวคิดดังกลาวภายหลังการดําเนินงาน 10 ปผานไป ปรากฏวาลมเหลวไม
ประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้เพราะศักยภาพในการผลิตตํ่า คุณภาพสูสินคาตางประเทศไมได 
 ตอมาไดมีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตรแนวใหมเพื่อใหการผลิตสามารถแขงขันในตลาดโลก
ได จึงมีการเปล่ียนนโยบายการพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export Oriented 
Industries) ซ่ึงไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (2531) ไดวิจารณการช้ีนําของธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหง
เอเชีย (ADB) วา “แทนท่ีจะมุงพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือตลาดอันจํากัดภายในประเทศกลุมประเทศ
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต จะตองมุงไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออกโดยใชประโยชนมาก
ท่ีสุดและตรึงอัตราคาจางข้ันตํ่าไว แตท่ีสําคัญยิ่งไปกวานั้นคือ จะตองพยายามผลักดันใหเกิดปฏิวัติ
เขียว (Green Revolution) ควบคูไปดวย” 
 ตลอดระยะเวลาส่ีทศวรรษท่ีผานมา นโยบายการพัฒนาของประเทศท่ีเนนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ แมวาในดานหนึ่งจะสงผลใหประเทศไทยมีอัตรา การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงมาก
ประเทศหน่ึง แตอีกดานหนึ่งพบวาการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลาท่ีผานมา เปนการพัฒนาท่ีให
ประโยชนแกภาคเมืองมากกวาภาคชนบท การมุงเนนพัฒนาอุตสาหกรรมท้ังเพื่อทดแทนการนําเขา
และเพื่อการสงออก ลวนแตเปนการพัฒนาความสามารถในการผลิตของภาคเมือง หรือชุมชนเมือง 
โดยดึงดูดทรัพยากรจากชนบท เขามาเสริมสรางอุตสาหกรรมทําใหส่ิงตางๆ ไมวาจะเปนสภาพ
เศรษฐกิจ ภาวะการมีงานทํา รายไดของประชาชนในเขตเมืองมีมากข้ึนทําใหประชาชนในชนบททุก
ภาคของประเทศหล่ังไหลเขาสูเมืองใหญ ๆ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเปนจํานวนมากในแตละป 
(เสนห จามริก และคณะ, 2536) นอกจากนี้ผลจากการพัฒนาที่ทําใหเศรษฐกิจของประเทศขยาย
ตัวอยางมาก สงผลใหสภาวะตางๆ ของประเทศเปล่ียนแปลงไปดวย โดยเฉพาะการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากเกือบ 3 เทาตัว โดยในป พ.ศ. 2503 ไทยมีประชากร 26 ลานคน และเพ่ิมเปน 60 
ลานคนในป พ.ศ. 2543 และถึงปจจุบันประชากรเพ่ิมเปน 65 ลานคน 
 ผลจากการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม นอกจากทําใหเศรษฐกิจ
ของประเทศขยายตัวมากข้ึนแลว ในทางตรงขามกิจกรรมดังกลาวไดสรางมลภาวะตาง ๆ มากมาย 
อาทิ เชน ของเสีย ขยะ จากอุตสาหกรรม น้ําเสีย อากาศเสีย ฝุนละออง และมลภาวะท่ีเปนอันตรายตอ
ประชาชน นอกจากนี้การที่ประชากรเพิ่มมากข้ึนชุมชนเมืองขยายตัวมากข้ึนทําใหธุรกิจ บริการตาง ๆ 
รวมท้ังการศึกษา ขยายตัวมากข้ึน ความตองการอาคารสถานท่ี งานกอสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ เพิ่ม
มากข้ึนดวย 
 จังหวัดเชียงใหม เปนจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือท่ีมีการพัฒนาและขยายตัวอยางรวดเร็ว 
ประชากรในเขตชุมชนเมืองเพ่ิมมากข้ึน กิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนดานธุรกิจ บริการ การคา การผลิต
ในระบบอุตสาหกรรม ระบบการศึกษา บริการดานตางๆ ขยายตัวอยางรวดเร็ว การที่มีประชากรอาศัย
อยูหนาแนนทําใหความตองการในดานตางๆ ไมวาจะเปนอาหาร ท่ีอยูอาศัย ความตองการดาน
สาธารณูปโภค รวมท้ังบริการดานสุขภาพอนามัยมีมากข้ึน ส่ิงเหลานี้นําไปสูการจัดหาจัดสรางซ่ึง
นอกจากจะไดส่ิงท่ีตองการแลว ปญหาคือการสรางมลภาวะตางๆ ไมวาจะเปนขยะ ของเสีย น้าํเสีย ฝุน
ละออง มลภาวะทางอากาศ เนื่องจากการใชรถยนต ยานพาหนะท่ีใชน้ํามัน ท้ังฝุนควัน กาซ
คารบอนมอนอกไซด และอ่ืนๆ เหลานี้สงผลกระทบตอประชากรตลอดเวลา 
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 นอกจากกิจกรรมตางๆ ท่ีกลาวแลว สถานบริการท่ีสําคัญแหงหนึ่งคือโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม ท่ีมีกิจกรรมตางๆ มากมาย ท้ังการใหบริการดานสุขภาพอนามัย การใหการศึกษาใน
กลุมของสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมท้ังอ่ืนๆ มีผูปฏิบัติงานมากกวา 5,000 คน และผูมาใชบริการ
ในแตละวันมากกวาหนึ่งหม่ืนคน การขยายตัวของกิจกรรมที่ใหบริการเพิ่มมากข้ึน ความจําเปนใน
การขยายอาคารสถานท่ีตางๆ มีท้ังการปรับปรุง ตอเติม ซอมแซมอาคารเกา และงานกอสรางอาคาร
ใหม ซ่ึงมีงานเหลานี้ตลอดเวลา การกอสรางไมวาประเภทใดในบริเวณท่ีมีการปฏิบัติงานของบุคลากร
อยูแลว ยอมกอใหเกิดความไมสะดวก สรางความเดือดรอนรําคาญจากมลภาวะตางๆ ท่ีเกิดจากงาน
กอสรางท้ัง ขยะ เศษกองวัสดุตางๆ ฝุนละออง ควัน เสียง น้ําเสีย และอ่ืนๆ ท้ังผูปฏิบัติงาน และ
ประชาชนท่ีอยูใกลเคียง (สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม, 2545) 
 การประกอบธุรกิจกอสรางเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีควบคูไปกับการเพิ่มของประชากรและการ
รองรับการบริการแตก็จะทําใหประชาชนท่ีอยูอาศัยใกลเคียง ไดรับความเดือดรอนรําคาญจนเปน
อันตรายแกสุขภาพได (สํานักอนามัยส่ิงแวดลอมกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, 2545) ธุรกิจ
กอสรางยังมีผลกระทบตอประชาชนใกลเคียงและส่ิงแวดลอม โดยการร้ือถอน การกอสรางยอมทําให
เกิดฝุนละอองฟุงกระจายในบรรยากาศ การเกิดเสียงดังสงผลกระทบใหประชาชนท่ีอาศัยบริเวณ
รอบๆ ไดรับความเดือดรอนและรําคาญเหตุรําคาญเหลานี้สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนไมวา
จะเปนดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ และทางกายนั้นโรคท่ีตรวจพบเก่ียวกับฝุน ไดแก 
โรคระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงเปนท้ังอาการเฉียบพลัน และอาการเร้ือรัง ซ่ึงอาจสงผลในอนาคต โรคท่ี
เกิดกับถุงลมและเนื้อปอด โรคเร้ือรังเหลานี้อาจมีเพิ่มมากขึ้น ถาไดรับสัมผัสมลพิษท่ีเพิ่มมากข้ึน 
เนื่องจากบางโรคไมสามารถรักษาใหหายขาดได ดังนั้นการปองกันไมใหคนงานและประชาชนท่ัวไป
ไดรับฝุนหรือไดรับในปริมาณท่ีนอยท่ีสุดก็จะทําใหเกิดความปลอดภัยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีด ี
(วรรณวิมล แพงประสิทธ์ิ และคณะ, 2539) โดยท่ัวไปแลวขอมูลท่ีเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพภาวะ
ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ยังขาดการจัดการท่ีเปนระบบและขาดการเช่ือมโยงถึง
ผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึน ขณะเดียวกันโอกาสไดรับสัมผัสสารพิษจากมลพิษ อากาศ ซ่ึงลวนมี
ผลใหเกิดความไมม่ันคงทางจิตใจเพิ่มมากข้ึน โดยการไดรับสัมผัสจะแตกตางกันไปตามสภาพพ้ืนท่ี 
(เดชรัต สุขกําเนิด,2544) ปญหาดังกลาวควรไดรับการแกไขใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญในดานงาน
อนามัยส่ิงแวดลอม รวมท้ังการดูแลสุขภาพประชาชนมากยิ่งข้ึน 
 ในการกอสรางมีการใชวัสดุกอสรางมากมายหลายชนิดหลายขนาดมาประกอบกัน วัสดุ
กอสรางบางชนิดเปนวัสดุท่ีมีอยูท่ัวไปตามธรรมชาติ นํามาใชไดเลยโดยไมตองปรุงแตง เชน หิน 
ทราย ไม แตบางชนิดเปนส่ิงท่ีมนุษยนําวัตถุธรรมชาติมาปรุงแตง ดัดแปลง ใหเหมาะสมกับสภาพการ
กอสรางท่ีจะใช เชน ซีเมนต คอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต พลาสติก ฯลฯ วัสดุดังกลาวมีคุณสมบัติ
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ตางกัน มีวิธีเก็บรักษา วิธีใช แตกตางกันออกไปซ่ึงจะตองเลือกใชใหถูกตองเหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของวัสดุเหลานั้น เพื่อใหไดประโยชนความคงทน ปลอดภัยและความสวยงาม 
 จากการใชวัสดุกอสรางตาง ๆ สวนมากมุงเพียงแตใหงานท่ีกอสรางออกมาสวยงาม ปลอดภัย 
และทนทานเทานั้น โดยไมไดคํานึงถึงปญหามลสารท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการกอสรางท่ีสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในรอบขางไมวาจะเปนฝุนละออง เศษไม เศษปูน การปลอย
น้ําเสียลงพื้นหรือลงแหลงน้ํา มลพิษทางเสียง ฯลฯ   
 งานกอสรางในบริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมมีท้ังงานกอสรางตึกอาคารขนาด
ใหญ ใชเวลาเปนปและงานกอสราง ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม อาคารเดิมท่ีมีอยูตลอดเวลา ปญหาท่ี
เกิดจากการกอสรางกอใหเกิดความไมสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรและประชาชนท่ีมาใช
บริการทั้งยังเกิดปญหาดานมลภาวะตางๆ เปนตนวาขยะมูลฝอย ฝุน ควัน เสียง น้ําเสีย รวมท้ังวัสดุ
กอสรางท่ีเหลือใช  ส่ิงเหลานี้สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนอยางมาก 
ถึงแมวาจะมีขอกําหนดตางๆ ใหผูรับเหมากอสรางปฏิบัติเกี่ยวกับมลภาวะอยูแลว รวมท้ังผูบริหาร
องคกรตางควบคุมดูแลอยูแลว แตก็ยังมีปญหาเกิดข้ึนจากงานกอสราง ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ตองการ
ศึกษาและสํารวจมลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสรางในประเด็นท่ีเปนปญหาสําคัญๆ รวมท้ังความคิดเห็น
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําในโรงพยาบาลมหาราช และระบบการจัดการการควบคุมมลภาวะ
ของผูบริหารและผูรับเหมากอสราง ตลอดจนประเด็นท่ีเกี่ยวของในการแกปญหา การดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยคาดวาผลจากการศึกษาจักไดนําไปใชประโยชนกับองคกรอ่ืนๆ ตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษามลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม  

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับมลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสรางของ
ผูประกอบการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม   

3. เพื่อศึกษาการจัดการมลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม   
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

ในการศึกษาคร้ังนี้มีขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 
ก) ขอบเขตพ้ืนท่ี ใชศึกษาในพื้นท่ีของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม   

ต้ังอยูเลขท่ี 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม เนื้อท่ี 276 ไร มีบุคลากรท้ังส้ิน 5,207 คน 
(ขอมูล ณ วันท่ี 12 ธันวาคม 2550) ประกอบดวย ขาราชการ จํานวน 2,207 คน พนักงานงบประมาณ
แผนดิน 422 คน พนักงานรายได 508 คน ลูกจางประจํา-ช่ัวคราว 2,070 คน รวมท้ังส้ิน 5,207 คน   

ข) ขอบเขตเน้ือหา มุงประเด็นศึกษาเกี่ยวกับมลภาวะท่ีเกิดจากการดําเนินงานกอสราง ใน 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม   
- ความคิดเห็นและผลที่เกิดจากการดําเนินงานกอสรางตอบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาล 

- วิธีและการจัดการ การควบคุม ปองกัน การแกไขมลภาวะ จากการดําเนินการ

กอสรางท้ังฝายบริหารโรงพยาบาล และผูประกอบการกอสรางในโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม   

ค) ขอบเขตของเวลาท่ีใชในการศึกษาชวงเวลา ป พ.ศ. 2550 – 2551 

ง) ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแกบุคลากรฝายตางๆ ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม ผูบริหาร และผูประกอบการกอสรางในชวงเวลาและสถานท่ีดังกลาว   

 
1.4 นิยามศัพทในการศึกษา 
 
 การจัดการมลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสราง หมายถึง การดําเนินงานควบคุม ปองกัน การ
จัดการกับปญหามลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสรางตางๆ ท้ัง ฝุนละออง กล่ิน เสียง ขยะ และอ่ืนๆ เพื่อให
เกิดความปลอดภัยและสงผลกระทบตอประชาชน และส่ิงแวดลอมใหนอยท่ีสุด 
 การกอสราง หมายถึง การกอสราง อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภคทุกขนาด รวมท้ังการ
ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซมอาคารสถานท่ีท่ีมีอยูเดิม 
 มลภาวะท่ีเกิดจากการกอสราง ประกอบดวย ฝุนละออง กล่ิน เสียง ขยะ ควัน และอ่ืนๆ 
 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม หมายถึง โรงพยาบาลซ่ึงต้ังอยูเลขท่ี 110 ถ.อินทวโรรส  
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม  
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 ผูบริหารและผูรับผิดชอบ หมายถึง ผูบริหารและผูรับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีหนาท่ีจัดการในการควบคุม ปองกัน ลดปริมาณมลภาวะและอ่ืนๆ ตาม
กฎหมายและเทศบัญญัติท่ีกําหนดไว 
 ผูรับเหมากอสราง หมายถึง ผูท่ีจะตองดูแลรับผิดชอบ ควบคุม ปองกันตอมลภาวะท่ีเกิดข้ึน 
ใหมีปริมาณหรือผลกระทบตอประชาชนและส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด 

ขยะมูลฝอย จากเศษวัสดุ จากการกอสราง เชน เศษปูน เศษกระดาษ เศษไม คนงานและชาง 
การร้ือถอน 
 ฝุนละออง จากการกอสราง เชน ฝุนจากกรวด หิน ดิน ทราย รถขนวัสดุกอสราง การร้ือถอน 
การใชเคร่ืองจักรและอ่ืนๆ 
 กล่ิน จากวัสดุกอสราง เชน สี น้ํามัน น้ําเสีย น้ํายากันปลวก ขยะ 
 เสียง จากการร้ือถอน เจาะ ขุด ท้ังการใชเคร่ืองจักร การร้ือถอน การขนยาย  

  
 
 
 
 


