
บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  
 การศึกษาการจัดการมลภาวะจากการดําเนินการกอสราง ในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  ผูศึกษาไดทําการศึกษาแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เปน
แนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

1. แนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอม 

2. แนวคิดมลพิษและการจัดการงานกอสราง 

3. แนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน 

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  
2.1 แนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอม 
 

ไดมีผูใหความหมายของการจัดการส่ิงแวดลอมไวมากมาย แตมีความหมายใกลเคียงกันและ

พอสรุปไดดังนี้ 

 การจัดการ (Management) หมายถึง การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพในรูปแบบตาง ๆ ท้ัง
ดานการจัดหา การเก็บรักษา การซอมแซม การใชอยางประหยัด และการสงวนรักษา เพื่อใหกิจกรรม
ท่ีดําเนินการนั้นสามารถใหผลยั่งยืนตอมวลมนุษยและธรรมชาติ โดยหลักการแลว “การจัดการ” 
จะตองมีแนวทางการดําเนินงาน ขบวนการ และข้ันตอน รวมทั้งจุดประสงคในการดําเนินงานท่ี
ชัดเจนแนนอน 
 ส่ิงแวดลอม (Environment) หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูรอบ ๆ ตัวเรา ท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตท้ัง
ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน ท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม เชน แสงแดด อากาศ 
ปาไม สัตวปา อาคารบานเรือน รถยนต โทรศัพท และวัฒนธรรมตาง ๆ เปนตน 
 
 สุนีย มัลลิกะมาลย (2542) ใหความเห็นเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมวาแยกออกเปน 2 ประเภทใหญๆ 
คือ 
 1. ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ (Nature Environment) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไมมีชีวิตท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เชน อากาศ แมน้ํา ดิน แรธาตุ ภูเขา ปาไม พืช และสัตว เปนตน 
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 2. ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน (Man-made Environment) ไดแก ส่ิงกอสรางตางๆ เชน 
บานเรือน อาคารสถานท่ีตางๆ โรงเรียน ถนน รถยนต เข่ือนเก็บน้ํา ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และ
สังคม 
 การจัดการส่ิงแวดลอม หมายถึง การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อทําใหส่ิงท่ีอยูรอบๆ  
ตัวเรามีผลดีตอคุณภาพชีวิต นั่นก็คือจะตองดําเนินการปองกันไมใหเกิดปญหาภาวะมลพิษท่ีจะมีผล
ตอการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข ปลอดภัย นั่นเอง 
 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2544) กลาวถึงการจัดการส่ิงแวดลอมวา เปนกระบวนการ
ดําเนินการใหโครงสรางหรือองคประกอบของระบบนิเวศ ระบบส่ิงแวดลอมมีความปกติท้ังชนิด 
ปริมาณ สัดสวน และการกระจาย เพื่อใหกระบวนการส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ี
มนุษยสรางข้ึนดําเนินไปอยางยั่งยืน 
 บุญรับ  ศักดิ์มณี (2546) ไดอธิบาย การจัดการส่ิงแวดลอม วาเปนกระบวนการอยางมีระบบ
ในการใชทรัพยากรธรรมชาติสนองความตองการของมนุษย โดยไมมีผลกระทบตอระบบส่ิงแวดลอม
ท้ังนี้เพื่อการมีใชในอนาคตตลอดไป และไดกลาวถึง การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยใหความสําคัญ
กับการลดมลพิษ เพื่อใหเมืองและชุมชนมีความนาอยูประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และลดตนทุนทาง
เศรษฐกิจในการปองกันและแกไขผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ดังนี้ 
 1. สงเสริมการพัฒนาระบบกําจัดของเสียอันตรายท่ีเปนท่ียอมรับของชุมชน โดยเรงออก
กฎหมายและมาตรการพิเศษในการจัดการของเสียอันตราย ขยะ และนํ้าเสียจากภาคอุตสาหกรรม
รวมท้ังออกกฎหมายควบคุมมิใหมีการนําเขาของเสียอันตราย กฎหมายควบคุมมาตรฐานและความ
รับผิดชอบของผูประกอบการ ใหผูประกอบการรับผิดชอบความปลอดภัยจากการขนสง การจัดเก็บ
และจัดการของเสียอันตรายและสารอันตราย ตลอดจนจัดใหมีระบบปฏิบัติการฉุกเฉินจากอุบัติภัย มี
การประกันภัยท่ีคุมครองความเสียหายตอสภาพแวดลอม และอันตรายท่ีเกิดแกรางกายและทรัพยสิน
ของบุคคลอ่ืน 
 2. สนับสนุนการลดปริมาณขยะและของเสีย และการนําของเสียกลับมาใชประโยชนใหม
โดยใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร รวมท้ังมาตรการผูกอมลพิษเปนผูจายและใหมีระบบเรียกคืนซาก
ของเสียอันตราย ซากบรรจุภัณฑ วัสดุเหลือใช ตลอดจนสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีรองรับการ
นําของเสียกลับมาใชใหม 
 3. สนับสนุนใหจังหวัดมีศูนยรวมกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีระบบครบวงจรโดยลงทุนและ
ดําเนินการรวมกับภาคเอกชน หรือโดยภาคเอกชน รวมท้ังจัดใหมีระบบจัดการขยะติดเช้ือท่ีดี 
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 4. ฟนฟูโครงการบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนท่ีแลวเสร็จใหใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบและรับภาระคาใชจาย และใหประชาชนมีสวนรวมกับ
ภาระคาบริการ และคาธรรมเนียม 
 5. กํากับ ควบคุม และกําจัดเขตอุตสาหกรรมท่ีกอมลพิษสูงใหอยูในพื้นท่ีกําหนด เพื่อลด
ผลกระทบตอชุมชนและสามารถควบคุมมลพิษไดอยางเปนระบบ โดยรัฐกําหนดมาตรการสนับสนุน
และจูงใจท้ังทางบวกและทางลบใหเกิดผลในการปฏิบัติอยางจริงจัง 
 6. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอมและควบคุมมลพิษควบคูกับการสงเสริม
กระบวนการผลิตท่ีสะอาด ลดการใชวัสดุและสงเสริมการแปรรูปของเสียเพื่อกลับมาใชใหม โดยใหมี
การลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อแกไขปญหาส่ิงแวดลอม กระตุนใหภาคเอกชนเขารวมพัฒนา
เทคโนโลยีดานส่ิงแวดลอมอยางจริงจังและกวางขวางยิ่งข้ึนรวมท้ังสนับสนุนดานการเงินแกสถาน
ประกอบการเพ่ือปรับสูกระบวนการผลิตท่ีสะอาด 
 7. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลเพ่ือรองรับเงื่อนไข
และมาตรการทางการคาและส่ิงแวดลอม ควบคูกับการปรับปรุงมาตรฐานระเบียบวิธีการปฏิบัติท่ี
เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ 
 มนัส สุวรรณ (2549) กลาวถึงระบบการบริหารจัดการสมัยใหมท่ีมีการใหความสําคัญกับ
คุณภาพส่ิงแวดลอม มีระบบและกระบวนการผลิตท่ีใสใจกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การ
เปล่ียนแปลงท่ีพบในกระบวนการผลิตท่ีสําคัญ คือ 
 1. การปรับเปล่ียนระบบการบริหารจัดการท่ีเพิ่มความสําคัญกับการดูแลผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึน มีการนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental Management System) 
เขามาผนวกในกระบวนการผลิต 
 2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมิน (Monitoring and Evaluating) กระบวนการผลิต
สมัยใหมมีการผนวกเอาข้ันตอนของการติดตามตรวจสอบและการประเมินผลเขามาในกระบวนการ
ดวย ท้ังนี้เพื่อใหแนใจวาในการประกอบการผลิตนั้น ส่ิงแวดลอมไดรับการเอาใจใสดูแลทุกข้ันตอน
ระหวางการติดตามตรวจสอบ หากพบวามีปญหาหรืออุปสรรคเกิดข้ึนก็จักไดทําการปรับใหดีข้ึน เม่ือ
ดําเนินการครบข้ันตอนของกระบวนการ ตองมีการประเมินเพื่อดูความสําเร็จของกระบวนการอีกคร้ัง
วา โดยภาพรวมประสบความสําเร็จในระดับใด 
 3. ปรับปรุงกระบวนการเชื่อมโยงกับข้ันตอนท่ี 2  เม่ือพบวามีปญหาหรืออุปสรรคใด ๆ 
เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตตองมีการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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 4. ออกแบบผลิตภัณฑใหม ผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลคร้ังสุดทาย
อาจจะยังผลใหมีการปรับปรุง และออกแบบผลิตภัณฑใหมท้ังนี้เพื่อใหเกิดศักยภาพสูงข้ึนในการ
แขงขัน 
 5. เปล่ียนวัตถุดิบ ทํานองเดียวกันกับการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
เปล่ียนแปลงข้ันตอนในกระบวนการผลิตอาจรวมไปถึงการเปล่ียนวัตถุดิบในการผลิตเพื่อใหตนทุน
การผลิตตํ่าลง ส้ินเปลืองนอยท่ีสุด และมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด 
 6. ลดปริมาณของเสีย การเพิ่มมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมมิไดพิจารณาเฉพาะที่ตัวสินคา
หรือบริการเทานั้น แตพิจารณาที่กระบวนการผลิตดวยกระบวนการผลิตใดก็ตามท่ียังผลใหเกิด
มลภาวะทางส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนมลภาวะทางนํ้า ทางอากาศ ทางความรอน ทางเสียง หรือ แมแต
ทางกล่ินหรือทางสายตา(Visual pollution) ก็ตาม ยอมมีผลตอภาพพจนและชื่อเสียงของสินคาและ
บริการเสมอ 

2.1.1 แนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอมเชิงเศรษฐศาสตร 
 แบบจําลองเศรษฐกิจแนวใหมใหความสําคัญสูงสุดแกหลักการนิเวศวิทยา จัดใหมีวิถีการ
บริโภคและบริการแบบใหมท่ีไรมลภาวะ คือ เศรษฐกิจพื้นบานผสมผสานกับเศรษฐกิจสมัยใหมท่ีมี
เทคโนโลยีท่ีสะอาด 
 การสนับสนุนหลักการความยั่งยืนของนิเวศ โดยการยอมรับหลักการท่ีบงวา “ราคาจะตอง
ช้ีใหเห็นหลักธรรมทางนิเวศ” โดยการเก็บภาษีส่ิงแวดลอม และยังเสนอใหมีการทําระบบบัญชีทาง
ส่ิงแวดลอมระดับชาติ (Environmental accounting) โดยมีการตีคาเปนตัวเงินใหแกทรัพยากรธรรมชาติ 
มีวัตถุประสงค 1) เอาตนทุนของความเส่ือมโทรมและความหมดส้ินของทรัพยากรธรรมชาติไปรวม
กับการคิดคํานวณหามูลคาของความม่ันคงของเศรษฐกิจชาติ 2) ตรวจสอบความเสียหายและการ
เปล่ียนแปลงในโลกธรรมชาติ   3) แสวงหาหนทางนโยบายการพัฒนาท่ีสะทอนใหเห็นตนทุนทาง
ส่ิงแวดลอมอยางแทจริง 

2.1.2 แนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอมแบบการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 ประสาน  ตังสิกบุตร (2546) ไดมีแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยตอง
แกไขความยากจนอยางเรงดวน เพราะความยากจนมีสวนสําคัญกอใหเกิดความเส่ือมโทรมทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมถูกตอง การเปล่ียนวิถีการผลิตและการ
บริโภคใหม เพื่อลดแรงกดดันตอธรรมชาติ ซ่ึงเศรษฐกิจสมัยใหมตองเปนเศรษฐกิจท่ีใชพลังงานใหมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และประหยัดพลังงาน รวมถึงการนําเทคโนโลยีเขามาโดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมควรจะมีปจจัยสําคัญรองรับ คือ ประเทศตองผลิตโดยทรัพยากรในทองถ่ินตองใชทรัพยากร
ในขีดจํากัด ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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 การพัฒนาแบบยั่งยืนยาวนาน คือ การพัฒนาท่ีสนองความตองการและความใฝฝนของคนรุน
ปจจุบัน โดยไมทําลายโอกาสในอนาคตของรุนหลัง 
 หลักการที่มีผูเสนอเพ่ือท่ีจะนําไปสูความยั่งยืนนั้น จิรากรณ  คชเสนี (2540) ไดสรุปออกมา 3 
ประการดังนี้ 
 1. การรักษาและกระตุนใหเกิดความหลากหลาย ดวยความเช่ือท่ีวามีแนวทางมากมายท่ี
นําไปสูความยั่งยืน 
 2. พัฒนาหรือสรางระบบเศรษฐกิจท่ีรวมเอาส่ิงแวดลอม และเวลาในอนาคตเขาไวใน
กระบวนการตัดสินใจ 
 3. ตองแสวงหาแนวทางท่ีเห็นรวมกัน บนพื้นฐานของส่ิงแวดลอม สังคม วัฒนธรรมและ
ศีลธรรมท่ีมีความหลากหลาย 

จากหลักการดังกลาวนั้นสามารถนําไปแปลงเปนแนวทางปฏิบัติท่ีจะนําไปสูความยั่งยืนได
ดังนี้คือ 
 1. การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ซ่ึงควรตองดําเนินการดังนี้ 
  1.1 อนุรักษสสารและวงจรการหมุนเวียน ซ่ึงเปนความสามารถในการฟนตัวของ      
ธรรมชาติ 
  1.2 จํากัดการปลอยของเสีย เพื่อรักษาความสามารถของธรรมชาติในการจัดการของ      
เสีย 
  1.3 รักษาความหลากหลายของระบบนิเวศแบบตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกันบนพ้ืนท่ี      
ใดพื้นท่ีหนึ่งเพื่อควบคุมความสามารถในการสรางผลผลิตของธรรมชาติไว 
 2. การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพทั้งในทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร โดยเนนอยาให
เกิดการสูญเสียข้ึน โดยอาจอาศัยมาตรการดังตอไปนี้ 
  2.1 ทําใหเกิดความยุติธรรมโดยอาศัยหลักการวา “ใครทํา คนนั้นตองจาย” 
  2.2 ใหการชดเชยกับผูท่ีไดรับผลกระทบ จากผูท่ีกอใหเกิดปญหา 
  2.3 มีมาตรการชดเชยแกการผลิตท่ีสรางผลดีตอส่ิงแวดลอม ท่ีอาจมีกําไรนอยใน      
ระบบธุรกิจ 
  2.4 กระจายสิทธิและรับรองสิทธิในการใชทรัพยากรใหแกกลุมคนในสังคมอยาง      
เสมอภาค 
  2.5 ใหความคุมครองทรัพยากรไปพรอม ๆ กับการรักษาส่ิงแวดลอม 
  2.6 ตองควบคุมอยาใหสังคมตองจายคาชดเชย เพื่อปกปดปญหาทางนิเวศวิทยาและ      
ส่ิงแวดลอม 
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  2.7 ดําเนินการคนควาทางวิทยาศาสตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต 
  2.8 สงเสริมและกระตุนการหมุนเวียนผลผลิตท่ีเลิกใชแลว และหาวิธีการยืดอายุ      
ผลิตภัณฑ 
 3. หลีกเล่ียงความลมเหลวของกลไกรัฐท่ีเกี่ยวของ ส่ิงท่ีสําคัญไดแก 
  3.1 ใชกลไกการตลาดตามระบบปกติ 
  3.2 สงเสริมทัศนคติท่ีดีของสังคมตอส่ิงแวดลอมและทรัพยากร 
  3.3 ยึดหลักความยุติธรรมในสังคมถาใครตองการใชทรัพยากรธรรมชาติจะตองยอม      
จายเงินตามมูลคาท่ีเปนจริงของทรัพยากรนั้นๆ ไมใชระบบผูกขาด 
  3.4 ถานโยบายของรัฐใดๆ  ท่ีจะมีผลกระทบตอกลุมชนตางๆ  ในสังคมรัฐ      
จําเปนตองตัดสินใจเลือกนโยบายท่ีเกื้อหนุนกลุมคนท่ีดอยโอกาสในสังคมนั้นๆ เพราะกลุมคนท่ีดอย
โอกาสยากจนก็ไมไดใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมอยูแลว 
  3.5 รักษาความเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเมือง 
 4. รักษาทางเลือกสําหรับอนาคต โดย 
  4.1 หลีกเล่ียงการทําลายส่ิงแวดลอม 
  4.2 เม่ือมีความไมแนใจเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอมหรือเทคนิคท่ีอาจจะมีผลกระทบ      
ใหเลือกการตัดสินในทางท่ีรอบคอบ โดยการยึดหลักปลอดภัยไวกอนวา ถามีความไมแนใจก็ใหระงับ
โครงการนั้นๆ ไว จนกวาจะไดขอมูลเพียงพอ 
  4.3 เพิ่มความหลากหลายทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ และสังคม เนื่องจากความ      
หลากหลายดังกลาวจะเปนประโยชนในการปรับตัว ใหตอบสนองไดอยางรวดเร็วตอการเปล่ียนแปลง
ใด ๆ ท่ีอาจจะมี 
  4.4 รักษามาตรการทางการเงินใหสะทอนความเปนจริงของสภาพเศรษฐกิจขณะน้ัน                            
และมีเสถียรภาพ 
 5. หยุดการเจริญเติบโตของประชากร โดยมาตรการตาง ๆ เชน การใหการศึกษา หรือการ
ขยายระบบการศึกษาภาคบังคับ 
 6. กระจายความมั่งค่ังใหแกกลุมคนหรือประเทศที่ยากจน เพราะความยากจนทําใหไมใสใจ
ปญหาส่ิงแวดลอม เพราะแคปญหาปากทองก็เปนเร่ืองท่ีรายแรงเกินกวาท่ีจะแกอยูแลว 
 7. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยใชมาตรการตางๆ เชน 
  7.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช 
  7.2 ใชเทาท่ีจําเปน 
  7.3 หาส่ิงท่ีทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรธรรมชาติประเภทใชแลวหมดไป 
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2.1.3 การจัดการส่ิงแวดลอมโดยใชเทคโนโลยี 
 เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) คือการพัฒนาเปล่ียนแปลงปรับปรุงอยางตอเนื่องของ
กระบวนการผลิต การบริการ และการบริโภค โดยกอใหเกิดผลกระทบหรือความเส่ียงอันจะเกิดข้ึน
ตอมนุษยและส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดในขณะน้ัน และตองมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร
ซ่ึงทําไดโดยการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด และการใชซํ้า (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2547) 
 หลักการคิดของเทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใชทรัพยากรและการ
เกิดมลพิษตอมนุษยและส่ิงแวดลอม คือ การลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิดเพื่อขจัดปญหาการสูญเสียและ
การเกิดมลพิษท่ีตนตอ และหากยังมีของเสียเกิดข้ึน ตองพยายามนําของเสียเหลานั้นกลับมาใชซํ้า หรือ
นํากลับมาใชใหม เพื่อใหมีของเสียท่ีตองทําการบําบัดหรือฝงท้ิงเหลืออยูนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย 
 การลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิดนั้น ตองมีการคนหาแหลงกําเนิดของเสียหรือมลพิษและการ
วิเคราะหหาสาเหตุวาของเสียหรือมลพิษเหลานั้นเกิดข้ึนไดอยางไร การลดมลพิษอาจทําไดโดยการ
เปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ และเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต การเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตนั้น อาจ
ตองมีการเปล่ียนวัตถุดิบท่ีเกี่ยวของ เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี หรืออาจตองเปล่ียนแปลงการบริหาร
จัดการ สวนการนํากลับมาใชใหมหรือการใชซํ้าซอน อาจทําไดโดยการนํากลับมาใชใหมโดยตรง เชน 
นํากลับมาใชในกระบวนการเดิมหรือกระบวนการอ่ืนหรืออาจตองนําของเสียเหลานั้นไปผาน
กระบวนการอยางใดอยางหน่ึงกอน จึงจะสามารถนํากลับมาใชใหมได สามารถสรุปไดดังแผนภูมิ
ตอไปนี้ 
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แผนภูมิแสดงการจัดการส่ิงแวดลอมโดยใชเทคโนโลยีสะอาด 

 
ท่ีมา : คูมือความรูส่ิงแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 และส่ิงแวดลอม, 2547 
 

เทคนิคของเทคโนโลยีสะอาด 

การลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด การนํากลับมาใชใหม/การใชซ้ํา 

เปลี่ยนแปลงผลิตภณัฑ 
- ออกแบบใหมีผลกระทบ      
  ตอสภาพแวดลอมนอย  
  ที่สุด 
- ออกแบบใหผลิตภัณฑมีอายุ
การใชการยาวนาน 

เปลี่ยนแปลง 
กระบวนการผลิต 

ใชผลิตภณัฑหมุนเวียน 
- เพื่อใชในกระบวนการผลิต 
- นําไปใชในกระบวนการ 
   อื่น ๆ 

ใชเทคโนโลยีหมุนเวียน 
- ผานกระบวนการเพื่อนํา 
  ทรัพยากรกลับมาใชอีก 
- ผานกระบวนการเพื่อทํา 
   ใหเปนผลพลอยได 

เปลี่ยนแปลงวตัถุดิบ  
- ใชวัตถุดิบที่สะอาด           
- เปลี่ยนมาใชวัตถุดิบที่มี 
   สารพิษนอย 

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
- เปลี่ยนการออกแบบใหม 
- เพิ่มระบบอัตโนมัติเขาชวย 
- ปรับปรุงขอจํากัดในการ  
  ปฏิบัติงาน 
- ใชเทคโนโลยีใหม ๆ 

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินการ 
- มีกระบวนการทํางานและข้ันตอนบํารุงรักษาท่ี  
  ชัดเจน 
 - มีการบริหารการปฏิบัติงาน 
- มีการจัดการใหการไหลของงานเปนไปโดยราบร่ืน 
- ปรับปรุงเทคโนโลยีการขนถายวัสดุ 
- มีขั้นตอนการผลิตท่ีชัดเจน 
- มีการทํารายงานบันทึกการควบคุมสินคาคงคลัง 
- มีการฝกอบรม 
- มีการแยกแยะมลพิษออกจากกันตามวิธี 
  การกําจัด 
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เคร่ืองมือในการจัดการส่ิงแวดลอม 
 

 ประหยัด  ปานดี (2546) กลาววา การจัดการส่ิงแวดลอมเปนการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ
ในการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อสนองความตองการของมนุษยและไมสราง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การจัดการส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนไดก็ตองมีการกําหนด
นโยบายและการวางแผนตามหลักวิชา ในขณะเดียวกันก็จําเปนตองมีมาตรการบางอยางเพื่อควบคุม
พฤติกรรมของมนุษยท้ังการใช การบริโภคทรัพยากรในลักษณะตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและตาม
แผนที่กําหนดไว มาตรการเหลานี้ประกอบดวยการใชกฎหมายเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร การใช
เทคโนโลยีและเร่ืองจริยธรรม โดยท่ีเคร่ืองมือท้ังส่ีประการนี้นํามาใชประกอบกัน เพื่อใหทําการ
จัดการส่ิงแวดลอมในแตละพื้นท่ีไดตามเหตุ ปจจัยตางๆ กัน และบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว การ
ใชเคร่ืองมือในการจัดการส่ิงแวดลอมดังนี้ 
 ก) เคร่ืองมือทางกฎหมาย 
 เปนเคร่ืองมือสําคัญประการหนึ่งในการจัดการส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะการควบคุมพฤติกรรม
ของมนุษยซ่ึงเปนท้ังผูสรางสรรค และทําลายส่ิงแวดลอม การท่ีมนุษยมารวมกันอยูเปนชุมชน ยอมมี
ท้ังการผลิต การบริโภครวมท้ังการปลอยของเสียออกสูสภาพแวดลอม หากของเสียตางๆ มีปริมาณ
มากเกิดกวาธรรมชาติจะยอยสลายได ทําใหสภาพแวดลอมเส่ือมโทรมลงไปประชาชนไดรับ
ผลกระทบ และความเดือดรอนจากการกระทําของคนบางกลุม ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับคนหมูมาก บาง
ปญหาเปนการยากท่ีจะแกไขไดงาย อยางไรก็ตาม ส่ิงท่ีจะนํามาใชในการแกไขและลดปญหาเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมใหลดนอยลงประการหนึ่งคือ การใชมาตรการทางดานกฎหมายปจจุบันประเทศไทยนํา
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 จัดเปนกฎหมายเกี่ยวของ
โดยตรงกับส่ิงแวดลอมนอกจากนี้ยังมีกฎหมายอ่ืนซ่ึงมีอยูแตเดิมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม อาทิเชน 

- กฎหมายท่ีเกี่ยวกับท่ีดินและปาไม 
- กฎหมายทรัพยากรน้ํา และการเพาะประมง 
- กฎหมายมลพิษทางอากาศ เสียง แสง และความส่ันสะเทือน 
- กฎหมายพลังงานและแรธาตุ 
- กฎหมายสาธารณสุข 
- กฎหมายควบคุมอาคาร และผังเมือง 
- กฎหมายโรงงาน การลงทุน และส่ิงแวดลอมในการทํางาน 
- กฎหมายควบคุมวัตถุมีพิษ 
- กฎหมายอ่ืน ๆ เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 
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 ข) เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร 
 ตามท่ีประเทศไทยใชกลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมุงพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก
อยางรีบเรง ภาคอุตสาหกรรมไดขยายตัวอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมอยางรุนแรง 
และในระยะแรก ๆ รัฐบาลและผูวางนโยบายของประเทศมิไดใหความสนใจตอปญหาดังกลาวมาก
นัก หลังป พ.ศ. 2523 เปนตนมา ปญหาส่ิงแวดลอมไดรับความสนใจมากข้ึน จะเห็นไดจากการออก
กฎหมายและระเบียบขอบังคับดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม รวมท้ังนโยบายดานส่ิงแวดลอมตาง ๆ 
มาตรการของรัฐในระยะแรกเปนเร่ืองของการส่ังการและควบคุม ซ่ึงเปนมาตรการท่ีอาศัยกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับใหผูกอมลพิษจะตองปฏิบัติตาม หากฝาฝนจะถูกลงโทษดวยการปรับหรือ
วิธีการอื่นๆ หลังจากการใชมาตรการทางกฎหมายมาหลายป พบวา ไมมีประสิทธิภาพในการ
แกปญหาส่ิงแวดลอมได นักเศรษฐศาสตรเห็นวามาตรการในการส่ังการและควบคุมมีลักษณะอยูกับท่ี
ขาดประสิทธิภาพในแงพลวัตร ส่ิงท่ีทาทายสําหรับประเทศกําลังพัฒนาซ่ึงรวมประเทศไทย คือ การ
คนหาเคร่ืองมือท่ีจะนํามาใชเพื่อแกปญหาส่ิงแวดลอมโดยไมเกิดผลทางลบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เคร่ืองมือท่ีนาสนใจเหมาะสําหรับการจัดการส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืนคือเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร ซ่ึงมี
อยูมากมายหลายชนิดเปนมาตรการท่ีข้ึนอยูกับกลไกของตลาดและราคาท่ีนําเอาผลกระทบภายนอก
ดานส่ิงแวดลอมเขามาพิจารณาดวย (ออนจันทร  และคณะ, 2542 อางใน ประหยัด ปานดี, 2544) 
 รัฐบาลไดตระหนักถึงผลกระทบของการพัฒนาตอส่ิงแวดลอมในป พ.ศ. 2535 รัฐไดกําหนด
นโยบายและมาตรการในการจัดการส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง โดยกําหนดเปนนโยบายการจัดการและ
สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง โดยกําหนดเปนนโยบายการจัดการและสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 ตลอดจนออกพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ข้ึนมา บังคับใช และไดนําหลักการ 3P ผูกอ
มลพิษเปนผูจาย (Polluter Pay Principle – PPP) การจัดต้ังกองทุนส่ิงแวดลอมแมวาจะมีการปรับปรุง 
และจัดต้ังหนวยงานมารองรับนโยบาย รวมถึงการกําหนดมาตรฐานส่ิงแวดลอม เพื่อการจัดการ
ส่ิงแวดลอมในลักษณะของการส่ังการและควบคุม แตหนวยงานของรัฐท้ังในสวนกลางและสวน
ทองถ่ินไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมได โดยเฉพาะปญหามลพิษท่ีมีการสะสมและ
ขยายตัวไปตามการพัฒนาอุตสาหกรรม รัฐบาลใชงบประมาณเพ่ือแกปญหาส่ิงแวดลอมเพ่ิมข้ึนทุกป 
ปจจุบันรัฐบาลใหความสนใจในวิธีการแกปญหามลพิษโดยใชแนวทางในการจูงใจทางเศรษฐศาสตร
ในการจัดการปญหาส่ิงแวดลอม เคร่ืองมือท่ีสําคัญบางประการไดแก ภาษีและคาธรรมเนียม เชน การ
ลดอากาศเสีย ควันพิษ รัฐบาลไดลดภาษีการนําเขาอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ที่รักษาส่ิงแวดลอม 
การกําหนดอัตราภาษีใหแตกตางกันระหวางน้ํามันท่ีมีสารตะกั่วและน้ํามันไรสารตะกั่ว หรือระหวาง
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น้ํามันดีเซลมีสารซัลเฟอรสูงและตํ่า สวนของเสีย ขยะมูลฝอยตาง ๆ มีการใชจายคากําจัดมูลฝอย คา
บําบัดน้ําเสีย ชุมชน คาขนสง คาตรวจสอบตัวอยางกากอุตสาหกรรม และคากําจัด เปนตน 
 การนําเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จในการ
จัดการส่ิงแวดลอมนั้น จะตองเปนเคร่ืองมือทางนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพกอใหเกิดแรงจูงใจในการ
สรางนวัตกรรมเพื่อลดของเสีย เปนเคร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสมในการนําไปใช มีข้ันตอนในการ
ปองกันความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอมมิใชเพียงแตเปนมาตรการในการควบคุมเทานั้น ท้ังนี้ยังเปน
เคร่ืองมือท่ีกอใหเกิดรายไดแกรัฐท่ีจะนํามาใชในการจัดการส่ิงแวดลอม การที่จะพิจารณาวาเคร่ืองมือ
เศรษฐศาสตรเหมาะสมหรือไม มีเกณฑพิจารณา 4 ประการ คือ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความ
เสมอภาค และความยืดหยุน 
 สําหรับประเทศกําลังพัฒนา การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรตองอาศัยเง่ือนไข 5 ประการ 
คือ (ประหยัด ปานดี, 2546) 
 1) ฐานความรูท่ีเพียงพอ 
 2) โครงสรางทางกฎหมายตองเขมแข็ง 
 3) ตลาดท่ีมีการแขงขัน 
 4) ศักยภาพในการบริหาร 
 5) ความเปนไปไดทางการเมือง 
 ระบบคาธรรมเนียมในการจัดการมลพิษ (PMF) เปนระบบท่ีชวยใหเกิดแรงจูงใจใหโรงงาน
อุตสาหกรรม ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียโรงงานจะมีทางเลือกในการจัดการของเสีย 
โดยเลือกทางที่มีประสิทธิภาพสูง คือ ตนทุนตํ่าสุด PME จะทําใหเกิดการแกปญหามลพิษ
อุตสาหกรรม โดยการจัดการของเสีย ณ แหลงกําเนิดนอกเหนือโดยการจัดการปลายทอ และยังให
โอกาสโรงงานตัดสินใจลงทุนการจัดการของเสีย PMF สามารถนําไปใชเสริมกับแนวทางสังคมและ
การควบคุม ซ่ึงจะชวยใหรัฐลดภาระในการจัดการของเสีย เชน การติดตาม การควบคุม และการ
ตรวจสอบใหไดมาตรฐาน 
 ค) เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี 
 การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อการแกปญหาส่ิงแวดลอมเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งท้ังนี้เพราะ
กิจกรรมของมนุษย รวมท้ังพฤติกรรมตาง ๆ ในการใชทรัพยากรทุกวันนี้ เพิ่มปริมาณของมลภาวะสู
สภาพแวดลอมมากข้ึนไมวาจะเปนการดําเนินชีวิตประจําวันในบานเรือนมีท้ังการผลิตขยะ น้ําเสียและ 
มลพิษทางอากาศ 
 ปจจุบันมีความสนใจ การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสะอาด (clean technology) กันมากข้ึน ไมวาจะ
เปนการผลิตทางดานอุตสาหกรรมตาง ๆ มีความพยายามท่ีจะลดปริมาณของเสียใหนอยลงมีการ
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ปรับเปล่ียนอุปกรณในการผลิต เพิ่มเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต เพื่อลดมลภาวะใหนอยลงไมวา
จะเปนน้ําเสียจากโรงงาน กากของเสีย อากาศเปนพิษ เหลานี้ไดมีการเรงรัดใหบําบัดกอนปลดปลอยสู
สภาพแวดลอม เชน น้ําเสียจากโรงงานจากยานชุมชน จะมีโรงงานบําบัดน้ําเสียใหสะอาดกอนเปนน้ํา
ทิ้งสูชุมชน บางแหงน้ําเสียท่ีบําบัดแลว นํากลับมาใชใหมในกระบวนการผลิตอีก หรือน้ําเสียจาก
ชุมชน หลังจากบําบัดแลวสามารถนําไปใชในการลดสนามหญา รดตนไมไดอีก เปนการชวยประหยัด
ทรัพยากรน้ําอีกทางหนึ่งดวย 
 การใชเทคโนโลยีแกไขปญหามลภาวะดานอุตสาหกรรมท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนมากท่ีสุด 
ไดแก การแกไขปญหามลภาวะทางอากาศของโรงไฟฟาอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ซ่ึงโรงไฟฟา
ดังกลาวใชถานหินเปนเช้ือเพลิง ถานหินลิกไนตดังกลาวมีปริมาณของซัลเฟอรสูง เม่ือเผาไหมเกิด
กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซนี้เปนอันตรายตอสภาพแวดลอมมนุษย พืชและสัตว จากประสบการณ
ต้ังแตป พ.ศ. 2535 กาซดังกลาวสรางผลเสียและเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจของประชาชนท่ี
อยูบริเวณขางเคียงรัฐบาลไดมีนโยบายใหการไฟฟาแมเมาะแกปญหา โดยเพิ่มเติมอุปกรณในการขจัด
ปริมาณของกาซซัลเฟอรไดออกไซด กอนปลอยสูบรรยากาศ ผลจากการติดต้ังเคร่ืองกําจัดกาซ
ดังกลาว ปจจุบันปญหามลภาวะท่ีเกิดจากมลภาวะของอากาศลดนอยลงไปมาก 
 นอกจากนี้เทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอยจากบานเรือน และชุมชน ไดมีการรณรงคให
ประชาชนแยกประเภทขยะบรรจุภาชนะตาง ๆ กัน เชน ขยะเปยก ขยะแหง ขยะท่ีสามารถนําไป
หมุนเวียนกับมาใชใหม (Recycling) เชน กระดาษ โลหะตาง ๆ แกวพลาสติก หรืออ่ืน ๆ วิธีการ
ดังกลาวนอกจากจะชวยลดปริมาณขยะท่ีจะนําไปทําลายแลว ยังชวยในการอนุรักษทรัพยากรหลาย ๆ 
ชนิด เชน กระดาษ ชวยอนุรักษปาไมไดมาก เพราะกระดาษสวนใหญจะทํามาจากวัสดุท่ีเปฯตนไม
บางชนิด 
 สําหรับความเส่ือมโทรมของทรัพยากร การรอยหรอ และทรัพยากรที่ใชแลวส้ินเปลืองไม
สามารถทดแทนไดนั้น จะตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดและหาทรัพยากรอ่ืนทดแทน เชน พลังงาน
จากบรรพชีวิน ไมวาจะเปนถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ นับวันจะหายากและราคาแพงขึ้น 
ดังนั้นจําเปนตองหาแหลงพลังงานทดแทนท่ีเรียกวา พลังงานสะอาด เชน พลังงานจากแสงอาทิตย 
พลังงานลม คล่ืนในทะเล มหาสมุทร พลังงานความรอนใตพิภพ และพลังงานจากมวลชีวภาพ เปนตน 
 ง) เคร่ืองมือทางจริยธรรม 
 เม่ือพิจารณาจากสถานการณส่ิงแวดลอมของประเทศไทยปจจุบันเปนเร่ืองท่ีนาเปนหวงอยาง
ยิ่งเพราะปญหามลภาวะตางๆ เพิ่มปริมาณมากข้ึนทุกๆ วัน การที่จะแกไขปองกันจําเปนตอง
ดําเนินการท่ีตัวมนุษยซ่ึงเปนตนตอสําคัญ การใชเคร่ืองมือท่ีกลาวมาแลวท้ังสามประการนั้น ก็เปน
วิถีทางหนึ่งท่ีอาจประสบความสําเร็จในบางพื้นท่ี หรือบางพื้นท่ีอาจประสบความสําเร็จนอยก็ได 
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สําหรับเคร่ืองมืออีกอยางหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับตัวมนุษยโดยตรง คือการมีจริยธรรมดานส่ิงแวดลอมท่ีดี
งาม ในสังคมหนึ่งๆ จําเปนจะตองมีการพัฒนาจริยธรรมดานส่ิงแวดลอมดวยการสรางจิตสํานึกหรือ
ความตระหนักออกไปจากตัวมนุษยเอง ดวยเร่ิมจากการท่ีมีความรักในตนเองรักญาติพี่นอง เพื่อนฝูง 
ขยายไปยังกลุมมนุษยท้ังมวล รักธรรมชาติส่ิงแวดลอม ใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองวาส่ิงแวดลอม
เปนระบบนิเวศของมนุษยนั้นตางพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซ่ึงกันและกันหากทําลายส่ิงหนึ่งแลว ยอมไป
กระทบตอส่ิงอ่ืนเกี่ยวโยงเปนลูกโซ เม่ือสภาพแวดลอมถูกทําลายลงไปชีวิตมนุษยก็จะลําบากและ
ทุกขยากเพ่ิมข้ึน ถึงแมวาความรู ความเขาใจตอปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตามมาจะใชเวลาคอนขางยาวนาน 
อันตรายท่ีเกิดข้ึนประดุจภัยเงียบซ่ึงนานวาจะเห็นผล มิไดเกิดข้ึนในทันทีทันใด ดังนั้นการที่จะใหคน
ซ่ึงมีความแตกตางกันในดานตางๆ อยูแลว ไดรูเขาใจและเห็นคุณคาของส่ิงแวดลอม เปนเร่ือง
คอนขางยากและใชเวลามากทีเดียว 
 การที่จะเพิ่มพูนความรูของคน การเขามามีสวนรวมของประชาชนในการแกปญหา
ส่ิงแวดลอมการศึกษาจะชวยใหประชาชนเกิดความตระหนักในเร่ืองส่ิงแวดลอมและจริยธรรม การมี
คานิยม ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรม ท่ีจะสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนในการศึกษา ควรใหความรู
ความเขาใจแกประชาชนไมเฉพาะเร่ืองส่ิงแวดลอมทางชีวภาพและกายภาพเทานั้น แตรวมถึงคุณคา
ของส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวย 
 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาบางพื้นท่ีประชาชนมีการศึกษานอย เพียงระดับการศึกษาภาคบังคับ
มิใชเปนส่ิงยุงยากท่ีจะดําเนินการ หากในพื้นท่ีนั้นมีการรวมกลุมของประชาชน มีผูนําของชุมชนท่ี
เขมแข็ง จะเปนพระสงฆ ผูนําหมูบาน เจาหนาท่ีของรัฐ หรือองคกรเอกชน เปนผูท่ีมีความจริงใจ 
เสียสละทําหนาท่ีช้ีแจง แนะนําชาวบานในทางท่ีจะใหเกิดความรู ความเขาใจ สรางความรวมมือ 
ชวยเหลือปองกันรักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน เชน กรณีปาชุมชนใน
ภาคเหนือหลายแหงท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมข้ึนมาได กรณีการ
อนุรักษพันธุสัตวน้ําในจังหวัดนาน เปนตัวอยางท่ีดีของความรวมมือของชุมชนในการแกปญหาความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรและส่ิงแวดลอมท่ีนาสนใจบริเวณหนึ่งของประเทศ 

จากการรวบรวมแนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอมขางตนสามารถสรุปเปนสําคัญไดดังนี้ การ
จัดการส่ิงแวดลอมเปนแนวทางการดําเนินงานปองกันไมใหเกิดปญหามลพิษท่ีจะมีผลตอการ
ดํารงชีวิตซ่ึงมีวิธีการจักการที่คลายคลึงกันโดยใหความสําคัญกับการลดมลพิษ ลดตนทุนทาง
เศรษฐกิจ ในการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมมีระบบและกระบวนการผลิตท่ีใสใจกับ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยใชเทคโนโลยีการประสานการดําเนินงานจากฝายตาง ๆ ตลอดจนการ
สรางจิตสํานึกและจริยธรรมที่จะรักษาส่ิงแวดลอมใหนาอยู การศึกษาคร้ังนี้ไดใชทฤษฎีดังกลาว
ขางตน เพื่อเปนการศึกษาเบ้ืองตน เพื่อเปนแนวทางท่ีจะนําไปสูการจัดการมลภาวะกอสราง 
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2.2 แนวคิดมลพิษและการจัดการงานกอสราง 
 

แนวคิดมลพิษเปนแนวคิดท่ีมีความเกี่ยวของกับกรมควบคุมมลพิษโดยตรง ซ่ึงท่ีผานมากรม
ควบคุมมลพิษไดเสนอนโยบายและแผนจัดการมลพิษเพื่อเปนกรอบและทิศทางการดําเนินงานใน 20 
ปขางหนา โดยบรรจุในนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 
2540-2559) ของกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ การปองกัน 
แกไข ลดและขจัดมลพิษ ดานตางๆ โดยยึดหลักผูกอมลพิษเปนผูจายการบําบัดและฟนฟูคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รวมท้ังการกําหนดแนวทางและมาตรการจัดการกากของเสียและสารอันตรายอยางเปนระบบ การ
ปองกันและแกไขกรณีฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ เปนตน 
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ใหคําจํากัดความ 
มลพิษและภาวะมลพิษดังนี้ 
 “มลพิษ” หมายความวา ของเสีย วัตถุอันตราย และมวลสารอ่ืนๆ รวมท้ังกาก ตะกอน หรือส่ิง
ตกคางจากส่ิงเหลานั้น ท่ีถูกปลอยท้ิงจากแหลง กําเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยูในส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ 
ซ่ึงกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม หรือภาวะท่ีเปนพิษภัยอันตรายตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชนได และใหหมายความรวมถึง รังสี ความรอน แสง เสียง กล่ิน ความ
ส่ันสะเทือน หรือเหตุรําคาญอ่ืน ๆ 
 “ภาวะมลพิษ” หมายความวา สภาวะท่ีส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงหรือปนเปอนโดยมลพิษซ่ึง
ทําใหคุณภาพของส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมลง เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน 
 “แหลงกําเนิดมลพิษ” หมายความวา ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ส่ิงกอสราง 
ยานพาหนะ สถานท่ีประกอบกิจการใด ๆ หรือส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงเปนแหลงท่ีมาของมลพิษ 
 มนัส  สุวรรณ (2539) ไดกลาววาการมีส่ิงตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดความสกปรก หรือเปนผลเสียตอ
สภาวะแวดลอมปรากฏอยูบนพื้นโลก คือการกอใหเกิดมลพิษ ยิ่งส่ิงท่ีปรากฏนั้นมีจํานวนมากก็ยิ่ง
กอใหเกิดส่ิงแวดลอมเปนพิษมากข้ึนเชนกัน 
 โดยธรรมชาติของสารและพลังงานตามกฎวาดวยการถายเทและการเปล่ียนแปลง จะตองมี
สภาพการณอยางหน่ึงท่ีเรียกวา ความสมดุลของสารวัตถุ (Materials balance) กลาวคือ พลังงานและ
สารวัตถุท่ีเพิ่มเขาไปในระบบหรือกระบวนการยอมเทากับพลังงานและสารวัตถุท่ีไดรับออกมาจาก
ระบบหรือกระบวนการ หมายความวา ในกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการผลิตพลังงานไฟฟา การ
อุตสาหกรรม การกอสรางหรือแมแตการควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษตางๆ ก็ตาม ตองลงทุนดวยการ
ใชพลังงาน และพลังงานท่ีใชสวนใหญ คือการเผาผลาญเพื่อเอาพลังงานความรอนจากถาน หิน น้ํามัน 
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และกาซธรรมชาติ กระบวนการเปล่ียนแปลงพลังงานน้ีจะเพิ่มมลพิษใหแกสภาพส่ิงแวดลอมอัน
ไดแก น้ํา อากาศ และพ้ืนดินเปนสําคัญ เม่ือผนวกการเปล่ียนแปลงรูปแบบของพลังงานเขากับกฎขอท่ี
สองของการถายเทพลังงานความรอน อาจกลาวไดวา การท่ีเราพยายามทํารูปแบบของสารวัตถุ 
(หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ดวย) ตางๆ เพ่ือใหมีรูปแบบท่ีมนุษยจะสามารถใชประโยชนได
นั้น เทากับเปนการเพ่ิมความไมเปนระบบและระเบียบใหกับสภาพส่ิงแวดลอม และน่ีคือสาเหตุท่ี
สําคัญของการเกิดมลพิษ 
 สารมลพิษ (Pollutants) คือ ตัวมลพิษหรือสารวัตถุอ่ืนใดก็ตามท่ีสรางอันตรายหรือความ
เปล่ียนแปลงอันไมนาพึงพอใจใหกับส่ิงมีชีวิตรายตัว ตอประชากร ชุมชนหรือระบบนิเวศเกินกวา
สภาพทางธรรมชาติท่ีส่ิงดังกลาวจะรับได 
 โดยท่ัวไปสารมลพิษถูกแบงเปน 2 ประเภทคือ 
 1. สารมลพิษท่ีไมมีขีดจํากัดการทําอันตรายตอส่ิงมีชีวิต (Nonthreshold agents) สารมลพิษ
ประเภทนี้สามารถกอใหเกิดอันตรายตอส่ิงมีชีวิตได โดยไมคํานึงวาปริมาณจะมากหรือนอยเพียงไร 
ไดแก กัมมันตภาพรังสีรูปแบบตาง ๆ และสารโลหะหนัก (Heavy metals) เชน ปรอท ตะกั่ว และ
แคดเมียม 
 2. สารมลพิษท่ีมีขีดจํากัดการทําอันตรายตอส่ิงมีชีวิต (Threshold agent) สารมลพิษประเภทนี้
จะมีผลกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตก็ตอเม่ือมีปริมาณมากกวาหรือนอยกวาระดับ
จํากัดเทานั้น ไดแก สารท่ีเปนธาตุอาหารของพืชชนิดตาง ๆ เชน คารบอน ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน 
รวมตลอดจนของเสียจากส่ิงมีชีวิตและสารประกอบทางเคมี (Chemical compounds) 
 มีการจัดกลุมช้ันของอันตรายจากสารมลพิษไดตามลําดับความเขมขนไวกวาง ๆ เปน 6 ระดับ
ข้ันดังนี้ (มนัส  สุวรรณ, 2538;157) 
 ข้ันท่ี 1 รบกวนและ/หรือทําลายความสวยงามตามธรรมชาติ 
 ข้ันท่ี 2 ทําลายทรัพยสิน 
 ข้ันท่ี 3 ทําลายชีวิตพืชและสัตว 
 ข้ันท่ี 4 ทําลายสุขภาพอนามัยของมนุษย 
 ข้ันท่ี 5 ทําลายลักษณะทางพันธุกรรมและ/หรือการขยายพันธของมนุษย 
 ข้ันท่ี 6 ทําลายระบบนิเวศที่สําคัญของทองถ่ิน ของภูมิภาค หรือของโลก  
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2.2.1 มลพิษทางเสียง (Noise pollution) 
 กวาคร่ึงหนึ่งของเวลาในหน่ึงวันของมนุษยตองสัมผัสอยูกับเสียง ในบางกรณีบางคนอาจตอง
ทํางานอยูกับเสียงเกือบตลอดท้ัง 24 ช่ัวโมง เร่ิมต้ังแตนอนอาจไดยินเสียงนาฬิกาปลุก เสียงรถและคน
เก็บขยะ เสียงไกขัน เสียงคนขายขนม เสียงวิทยุ ออกจากบานทํางานไดยินเสียงรถยนต เสียงแตร
ไซเรน ท่ีทํางานไดยินเสียงคนคุยกัน เสียงโทรศัพท เสียงเคร่ืองปรับอากาศ กลับบานไดยินเสียงจาก
วิทยุ จากโทรทัศน หรือเสียงจากการคุยกันระหวางญาติพี่นองหรือไมก็เสียงคนขางบานทะเลาะกัน 
ตอนกลางคืนเวลานอนยังอาจมีเสียงของนาฬิกาปลุกรบกวนอีก การไดยินเสียงหรือสัมผัสกับเสียง
ตางๆ ดังกลาว ถาเปนเสียงดี เสียไพเราะ เสียงนุมนวลก็สบายประสาทหู แตถาหากเปนเสียงไมดี เสียง
ดัง ก็อาจจะทําลายประสาทหูไดเชนกัน 
 มลพิษทางเสียง คือ เสียงท่ีเราไมตองการ แตเปนการลําบากท่ีจะตัดสินลงไปไดแนนอนวา
เสียงอยางไรคือเสียงท่ีเราไมตองการ บางทีเราไมตองการแตคนอ่ืนเขาตองการเขาพอใจ เสียง
เพลงร็อค (Rock music) อาจเปนเสียงท่ีไมพึงตองการของคนแกคนชรารุนพอรุนแม แตอาจเปนท่ีพึง
พอใจของคนหนุมคนสาว เสียงของแตรไซเรนจากรถพยาบาลอาจทําลายความสุขในการนอนของคน
นับรอย แตอาจเปนเสียงสวรรคสําหรับบางคนท่ีกําลังรอความชวยเหลือพยาบาล อยางไรก็ตามเสียงท่ี
จะจัดวาอยูในระดับท่ีเปนมลพิษหรือทําลายโสตประสาทของมนุษยสามารถแบงได 3 ลักษณะ คือ 
เสียงดัง เสียงอันนารําคาญ และเสียงท่ีเกิดข้ึนอยางกะทันหัน เชน เสียงเคร่ืองบินไอพนท่ีบินผานไป 
หรือเสียงการจุดระเบิดจากทอไอเสียรถยนต เปนตน 
 แหลงของมลพิษทางเสียง สวนใหญมาจากกิจกรรมท่ีมนุษยกอข้ึน เชน ยานพาหนะชนิด
ตางๆ เคร่ืองจักรกลในโรงงาน เคร่ืองดนตรี และอาวุธหรือวัตถุระเบิด เปนตน แหลงเสียงจาก
ธรรมชาติไดแก เสียงฟารอง การระเบิดของภูเขาไฟ และเสียงจากการเกิดพายุฝนฟาคะนอง 
 ผลกระทบของมลพิษทางเสียงท่ีมีตอมนุษย  อาจแบงพิจารณาไดเปน 2 ลักษณะ  คือ 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับประสาทหูโดยตรง ผลกระทบในประการแรกเกิดข้ึนเม่ือคนเราตองรับฟงเสียง
ดังมาก ๆ และเปนเวลานาน ๆ อาการท่ีอาจเกิดข้ึนกับประสาทหูคือ หูหนวก หรือหูตึง อาการเชนนี้
อาจเกิดข้ึนเปนการช่ัวคราวถาเสียงท่ีรับฟงไมดังมากเกินไป และผูฟงก็ไมรับฟงนานเกินไป ถาผูฟงรับ
ฟงเสียงดังมาก และนานอาจทําใหเยื่อหูขาดและมีอาการหูหนวกถาวรได สําหรับผลกระทบใน
ประการหลัง คือ ผูท่ีรับฟงเสียงดังอาจมีอาการออนเพลียท้ังทางรางกายและจิตใจเกิดอาการปวดศีรษะ 
คล่ืนไส อาเจียน และยิ่งไปกวานั้น คือ เกิดอารมณหงุดหงิดซ่ึงอาจโยงไปถึงการเปนโรคประสาทได 
อาการอ่ืน ท่ีมักพบเสมอ ๆ สําหรับคนท่ีไดรับฟงเสียงดังนาน ๆ คือ การรูสึกรําคาญ เสียขวัญ เสีย
สมาธิ โกรธ ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง และการส่ังงานของประสาทขาดประสิทธิภาพ 
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2.2.2 มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) 
 อากาศท่ีเปนพิษ คือ อากาศท่ีมีสารมลพิษเปนจํานวนมากหรือปริมาณมากเพียงพอท่ีจะ
กอใหเกิดอันตรายตอส่ิงมีชีวิตท้ังหลายท้ังพืชและสัตว และอาจทําลายสารวัตถุตาง ๆ ไดดวย 
 สารมลพิษท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดมลพิษทางอากาศอาจแบงเปน 2 ประเภทตามลักษณะการเกิด
คือ สารมลพิษข้ันแรก หมายถึง สารมลพิษท่ีสามารถกอใหเกิดอันตรายตอพืช สัตวและสารวัตถุเม่ือ
ถูกเพิ่มเขาไปในอากาศจากแหลงตาง ๆ โดยตรง และสารมลพิษข้ันท่ีสอง หมายถึง สารมลพิษท่ี
สามารถทําอันตรายตอพืช สัตว และสารวัตถุท่ีเกิดข้ึนในบรรยากาศ อาจเปนปฏิกิริยาทางกายภาพหรือ
ทางเคมีของสารมลพิษในอากาศท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ   
 สารมลพิษท่ีทําใหเกิดมลพิษทางอากาศมีท่ีมาจาก 2 แหลงใหญ คือ แหลงตามธรรมชาติ และ
แหลงท่ีมนุษยมีสวนเกี่ยวของ ถาจะพิจารณาตามความสําคัญของแหลงท่ีสรางสารมลพิษใหกับอากาศ 
5 อันดับ แลวสามารถจัดเรียงไดดังนี้ คือ 
 1. การคมนาคม-ขนสง 
 2. การเผาผลาญเช้ือเพลิงในโรงงานพลังงาน 
 3. โรงงานอุตสาหกรรม 
 4. ไฟปาและการเผาหญา เพื่อเอาพื้นท่ีสําหรับการเกษตร 
 5. การเผาส่ิงปฏิกูล 
  
 ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ 
 ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศแตกตางกันไปในแตละสถานท่ี และชนิดของสารมลพิษท้ังนี้
เพราะแตละสถานท่ีมีลักษณะตาง ๆ ทางกายภาพ เชน ภูมิอากาศ ความสูงตํ่าของพื้นท่ีและลักษณะ
ของการประกอบกิจกรรม เชน ชนิดและความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรม ความหนาแนนของ
ประชากร และการจัดระบบการจราจรท่ีแตกตางกัน อยางไรก็ตามผลกระทบของมลพิษตอมนุษย ท้ัง
โดยทางตรงและโดยทางออม สามารถแยกพิจารณาได 4 ประการ ดังนี้ 
 1. มลพิษทางอากาศกอใหเกิดอุณหภูมิผกผันตามสูง (Temperature inversion) โดยปกติแลว
มวลของอากาศเม่ือลอยตัวสูงข้ึนจะกระจายออกและมีอุณหภูมิลดลง แตในหลายกรณีท่ีลักษณะทาง
กายภาพของพื้นท่ีและของอากาศท่ีทําใหช้ันของอากาศเย็น ถูกคลุมดวยชั้นอากาศอุน ลักษณะเชนนี้
จะทําใหอากาศรอนซ่ึงสวนใหญมีสารมลพิษอยูดวย หากเหตุการณเชนนี้เกิดข้ึนและเปนอยูนานอาจมี
ผลกระทบตอชีวิตของมนุษยในพื้นท่ีได 
 การสะสมของสารมลพิษในอากาศดังกลาวมักจะเกิดข้ึนในฤดูหนาว หรือฤดูท่ีมีเมฆและ
หมอกมาก แสดงอาทิตยไมสามารถจะสองถึงพื้นโลกได ดังนั้นอากาศรอนบริเวณพ้ืนผิวโลกจึงมี
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ปริมาณนอย ไมเพียงพอท่ีจะผลักดันช้ันของอากาศรอนบริเวณพ้ืนผิวโลกจึงมีปริมาณนอย ไมเพียง
พอท่ีจะผลักดันช้ันของอากาศเย็นท่ีคลุมอยูเบ้ืองบนได 
 2. ผลกระทบเรือนกระจก (Greenhouse effect) ผลจากการท่ีมลสารประเภท
คารบอนไดออกไซดถูกปลอยออกสูช้ันบรรยากาศมากข้ึนจากกิจกรรมการอุตสาหกรรม การ
คมนาคม-ขนสง และการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ทําใหสารเหลานี้ไปรวมกันอยูในบรรยากาศช้ัน
สตราโตสเฟยร (Stratosphere) ท่ีเช่ือมตออยูกับบรรยากาศช้ันโทรโพสเฟยร (Troposphere) ซ่ึงเปน
บรรยากาศช้ันตํ่าสุดติดกับผิวโลก 
 การรวมตัวของสารคารบอนไดออกไซดและคารบอนมอนอกไซด ทําใหเกิดเปนเกราะทํา
หนาท่ีคลายกระจกท่ีหุมโลกเอาไว แสงของดวงอาทิตยซ่ึงมีลักษณะเปนคล่ืนส้ัน สามารถทะลุผาน
เกราะนี้เขามายังพื้นโลกได แตจะสะทอนกลับออกไปไดนอยมาก เนื่องจากแสงไดกลายสภาพเปน
คล่ืนยาวในช้ันโทรโพสเฟยรสูงข้ึน ผลเก่ียวเนื่องจากปรากฏการณนี้ท่ีสรางความหวั่นวิตกใหกับ
ประชากรบนพ้ืนโลกคือ ปริมาณนํ้าทะเล และมหาสมุทรจะเพ่ิมปริมาตรข้ึน การขยายตัวของมวลของ
น้ําเองจากอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน และการละลายของน้ําแข็งบริเวณข้ัวโลก 
 3. ผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอสุขภาพของมนุษย ถึงแมวาจะเปนท่ีทราบกันมานาน
แลววา สาเหตุแหงการเจ็บปวยและลมตายนั้นมีสาเหตุหนึ่งมาจากมลพิษทางอากาศ แตก็ยังไมมีใครที่
จะศึกษาหาความเก่ียวโยงวาโรคใดเกิดจากสารมลพิษประเภทใด ถาพิจารณาเปนทางวิชาการและทาง
สถิติจริง ๆ แลวจะไมพบวามีใครตายเพราะมลพิษทางอากาศเลย แตเปนการตายเพราะโรคหลอดลม
อักเสบ ระบบการหายใจลมเหลว หอบหืด มะเร็งในปอด มะเร็งในกระเพาะอาหาร หรือไมก็โรคหวัใจ 
ปจจุบันดูเหมือนวาการตายเพราะสาเหตุดังกลาวนี้เพิ่มมากข้ึน และกลายเปนตัวการคราชีวิตมนุษยท่ี
รายแรงกวาบรรดาโรคติดตอท้ังหลาย 
 รางกายของมนุษยตองการอากาศบริสุทธ์ิ เพื่อจะไดชวยใหระบบการทํางานตาง ๆ ของ
รางกาย ไมวาจะเปนการสูบฉีดโลหิต การฟองโลหิต หรือแมแตกระบวนการเปล่ียนแปลงทางเคมี
ภายในรางกาย (Metabolism) และการตางๆ ปะปนอยูดวย อาจมีผลทําใหระบบการทํางานตาง ๆ 
ดังกลาวเสียไปและนั่นอาจเปนสาเหตุของภัยตอสุขภาพดังท่ีไดกลาวแลว 
 4. ผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอพืชและสารวัตถุอ่ืนๆ ในประเทศกําลังพัฒนาท้ังหลาย 
ปญหาเร่ืองการถูกทําลายของพืชผักจากมลพิษทางอากาศอาจไมรุนแรงเทาสภาพการณของประเทศ
พัฒนาแลว กลุมประเทศหลังนี้ไดมีการพัฒนาท้ังดานเทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม มีการนําเอา
สารใหมๆ มาใชในกิจการอุตสาหกรรม (ซ่ึงนั่นเทากับแนะนําสารมลพิษใหกับสภาพแวดลอมมากข้ึน
ดวย) เม่ือเมืองขยายตัวข้ึนสารมลพิษและส่ิงปฏิกูลก็เพิ่มมากข้ึนท้ังท่ีเปนสารมลพิษข้ันแรกและข้ันท่ี
สอง พืชผักท่ีปลูกใกลแหลงโรงงาน ใกลเมือง หรือใกลเสนทางคมนาคมไดรับผลกระทบอยางมาก
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จากสารพิษท่ีถูกปลอยจากโรงงาน จากรถยนตและจากกิจกรรมตาง ๆ ภายในครัวเรือน พืชก็
เหมือนกับมนุษยยอมตองการอากาศตามธรรมชาติเพื่อระบบการทํางานภายใน เม่ืออากาศมีสารมลพษิ
อ่ืนท่ีไมพึงปรารถนามากยอมกอใหเกิดการขัดของในการทํางานของระบบตาง ๆ ในพืชได 
 ในดานผลกระทบท่ีมีตอวัสดุกอสรางและส่ิงกอสรางประเภทโลหะ หินปูน หินออน ยาง
พลาสติก หรือวัสดุเสนใยท้ังหลาย สารมลพิษในอากาศสามารถทําใหเกิดการสึกกรอน ผุ หรือหมด
สภาพ ขาดความคงทนถาวร สารมลพิษประเภทซัลเฟอรไดออกไซด กรดกํามะถัน (Sulfuric acid) 
และออกไซดของไนโตรเจนมีความสามารถในการทําลายวัสดุ และส่ิงกอสรางตาง ๆ สูงมาก การผุ
กรอนของโบราณสถาน อนุสาวรีย หรือวัดวาอารามท่ีพบเห็นกันท่ัวไป สวนหนึ่งมาจากการกระทํา
ของอากาศท่ีมีภาวะเปนมลพิษ 
 2.2.3 ขยะมูลฝอย 
 ขยะมูลฝอย หมายถึง ส่ิงของท่ีเหลือใชจากกระบวนการผลิตและข้ันตอนในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ซ่ึงมีองคประกอบท่ีแตกตางกันจากลักษณะการใชงาน ขยะมูลฝอยเปนปญหาหนึ่งท่ี
สําคัญของประเทศ เนื่องจากขยะมูลฝอยไดสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอมอยาง
หลีกเล่ียงไมได 
 ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2484 ไดกําหนดความหมายของมูลฝอยไววา มูลฝอย 
หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษไม เศษอาหาร เศษสินคา ข้ีเถา มูลสัตว และซากพืช รวมตลอดถึง
วัตถุอ่ืนใด ซ่ึงเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว บานเรือน หรือท่ีอ่ืน และขยะมูลฝอย หมายถึง เศษ
ของเหลือท้ังจากขบวนการผลิตและการผลิตและการใชสอยของมนุษย ขยะอาจมีลักษณะท่ีแตกตาง
กันไปตามแหลงท่ีกอใหเกิดขยะ 
 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหคําจํากัดความคําวา มูลฝอยเพิ่มเติมวาหมายถึงส่ิง
ตาง ๆ ท่ีเราไมตองการ ท้ังท่ีเปนของแข็งหรือออน มีความช้ืน ไดแก เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร 
ถุงพลาสติก ภาชนะกลองใสอาหาร ข้ีเถา มูลสัตวหรือซากสัตว รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืน ส่ิงใดท่ีเก็บกวาด
ไดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวหรือท่ีอ่ืน 
 พาณิชชา  สมฤทธ์ิ (2547) ไดใหความหมายของขยะมูลฝอย วาหมายถึง ของเหลือท้ิงจาก
ขบวนการผลิตและการใชสอยมนุษย เปนปญหาจากการเติบโตของเมืองท่ีมีขนาดใหญอยางรวดเร็ว
ซ่ึงมีขยะมูลฝอยท่ีมีลักษณะแตกตางกันไป 
 
 ประเภทของขยะมูลฝอย 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับประเภทของขยะมูลฝอย พบวา ขยะมูลฝอยไดถูกแบงไดออกเปนหลาย
ประเภทตามลักษณะของการจําแนกขยะท่ีมีความแตกตางกัน ดังนี้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) 
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 1. มูลฝอยเปยก ไดแก พวกเศษอาหาร เศษพืชผัก เปลือกผลไม อินทรียวัตถุท่ีสามารถยอย
สลายเนาเปอยงาย มีความช้ืนสูง และสงกล่ินเหม็นไดรวดเร็ว 
 2. มูลฝอยแหง ไดแก พวกเศษกระดาษ เศษผา แกว โลหะ ไม พลาสติก ยาง ฯลฯ ขยะมูลฝอย
ชนิดนี้จะมีท้ังท่ีเผาไหมไดและเผาไหมไมได ขยะแหงเปนขยะมูลฝอยท่ีสามารถเลือกวัสดุท่ียังมี
ประโยชน สามารถนํากลับมาใชไดอีก โดยการทําคัดแยกมูลฝอยกอนนําท้ิง ซ่ึงจะชวยใหสามารถลด
ปริมาณมูลฝอยท่ีจะตองนําไปกําจัด 
  
 ผลกระทบของขยะมูลฝอยตอสภาวะแวดลอม 
 ปริมาณของขยะมูลฝอยนั้นนับวันจะเพิ่มมากข้ึน ตามจํานวนของประชากร หากไมมีการ
กําจัดขยะมูลฝอยใหถูกตองและเหมาะสมแลว ปญหาความสกปรกตางๆ ท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยตอง
เกิดข้ึนอยางหลีกเล่ียงไมได ขยะมูลฝอยกอใหเกิดปญหาตอสภาพแวดลอมเปนอยางมาก และยังสงผล
กระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย ท้ังโดยทางตรงและทางออม ท้ังนี้เนื่องจากสาเหตุดังนี้ 
 1. ขยะมูลฝอยเปนแหลงอาหาร และแหลงเพาะพันธุของแมลงนําโรค เชน แมลงวัน 
แมลงสาบ ยุง ฯลฯ และเปนท่ีซุกซอนของหนู และสัตวอ่ืน ๆ 
 2. ขยะมูลฝอยทําใหเกิดกล่ินเหม็นและกอใหเกิดความรําคาญ 
 3. ขยะมูลฝอยท่ีท้ิงเกล่ือนกลาดตามถนน ถูกลมพัดกระจัดกระจายไปตกอยูตามพื้น เปน
ทัศนียภาพท่ีไมนาดู เปนท่ีรังเกียจแกผูพบเห็น และผูท่ีอาศัยบริเวณใกลเคียง 
 4. ขยะมูลฝอยท่ีตกอยูหรือถูกท้ิงลงในคูคลองหรือทางระบายน้ํา สกัดกั้นการไหลของนํ้าทํา
ใหแหลงน้ําสกปรกเกิดการเนาเสีย 
 5. น้ําเสียท่ีเกิดจากขยะ ซ่ึงมีท้ังสารอินทรีย สารอนินทรีย เช้ือโรค และสารพิษตางๆ เจือปน
อยู เปนสาเหตุใหเกิดความเส่ือมโทรมของพ้ืนดิน ทําใหดินมีคุณสมบัติเปนดินดางหรือดินกรดได 
 6. ในกรณีท่ีน้ําเสียจากกองขยะมูลฝอย ไหลลงสูแหลงน้ํา ท้ังแหลงน้ําผิวดินหรือแหลงน้ําใต
ดิน ทําใหคุณภาพน้ําเสียไป เปนอันตรายตอผูใชน้ํา และส่ิงท่ีมีชีวิตท่ีอาศัยในแหลงน้ํา นอกจากนั้นส่ิง
สกปรกตางๆ ท่ีเจือปนในน้ําจะสงผลตอระบบนิเวศของน้ําทําใหสัตวน้ําท่ีมีคาบางชนิดสูญพันธุไป 
นอกจากนี้ น้ําท่ีมีส่ิงสกปรกเจือปนยอมไมเหมาะสมแกการอุปโภคบริโภค แมจะนําไปปรับปรุง
คุณภาพแลวก็ตาม เชน การทําระบบนํ้าประปา ซ่ึงก็ตองส้ินเปลืองคาใชจายในกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ํามากข้ึน 
 7. ขยะมูลฝอยทําใหเกิดมลพิษแกอากาศ ขยะมูลฝอยท่ีกองท้ิงไวในเขตชุมชนหรือท่ีกองท้ิง
ไวในแหลงกําจัด ซ่ึงไมมีการฝงกลบ หรือขณะท่ีทําการเก็บขนโดยพาหนะท่ีไมมีการปกปดอยาง
มิดชิด จะสงกล่ินเหม็น และเศษช้ินสวนของขยะมูลฝอยท่ีสามารถปลิวไปในอากาศ ทําใหเกิดความ
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สกปรกแกบรรยากาศ ซ่ึงมีผลตอสุขภาพของมนุษยและความสกปรกใหกับบริเวณขางเคียงได 
นอกจากนี้ ขยะมูลฝอยท่ีกองท้ิงไวนาน ๆ จะมีกาซท่ีเกิดจากการหมักข้ึน ไดแก กาซชีวภาพซ่ึงติดไป
หรือเกิดระเบิดข้ึนได และกาซไขเนา (กาซไฮโดรเจนซัลไฟด) ซ่ึงมีกล่ินเหม็น 
 
 รูปแบบแนวทางการลดปริมาณมูลฝอย 
 ในประเทศตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศท่ีมีการพัฒนาแลว ไดหันกลับมาให
ความสําคัญตอการอนุรักษและรักษาส่ิงแวดลอม จึงมีการกําหนดรูปแบบแนวทางในการลดปริมาณ
มูลฝอยโดยนําหลักการหมุนเวียนนําขยะมูลฝอยหรือของเสียกลับมาผลิตและใชใหม และการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย หรือท่ีเรียกวาหลักการ 3 Rs (มูลนิธิโลกสีเขียว, 2537) คือ 
 1. การลดขยะหรือปริมาณของเสีย (Reduce) ไมเพียงแตเปนการลดจํานวนขยะท่ีปลอยออก
เทานั้น แตยังหมายถึง การลดปริมาณแรธาตุและพลังงานท่ีใชในการผลิตลงดวย 
 2. การหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม (Reuse) เปนการนําเอาผลิตภัณฑท่ีใชแลวกลับมาใชในรูป
แบบเดิมอีกหลาย ๆ คร้ัง เชน ขวดแกว 
 3. การหมุนเวียนนํากลับมาผลิตใหม (Recycle) เปนการหมุนเวียนผลิตภัณฑท่ีใชแลวกลับมา
สูระบบการผลิตหรือแปรรูปเพื่อนํากลับมาใชใหม 
  
 การใชประโยชนจากของเสีย 
 สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ (2532) (อางใน สาคร ไชยอํามาตย, 2547) ได
ศึกษาการวางแนวทางท่ีเปนไปไดในการใชประโยชนจากของเสีย ไดแก 
 1. การปรับปรุงคุณภาพของเสียใหเหมาะสมแกการใชประโยชน ไดแก การคัดแยกของเสียท่ี
จะใชประโยชนไมใหปนเปอนกับส่ิงสกปรกอ่ืน 
 2. ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสามารถใชประโยชนจากวัตถุดิบใหไดมากท่ีสุดและเกิด
ปริมาณของเสียนอยท่ีสุด 
 3. การสนับสนุนดานเทคโนโลยีจากตางประเทศและในประเทศ 
 4. การปรับปรุงกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการใชประโยชนจากของเสียและลด
ปริมาณมูลฝอย 
 5. การจัดการใชประโยชนจากของเสียอยางเหมาะสม 
 6. การใหความรูขาวสารและทัศนคตท่ีิถูกตองเหมาะสมแกผูท่ีเกี่ยวของและประชาชน 
 ปรีดา  แยมเจริญวงค (2531) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย
วา ขยะมูลฝอยเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากากรดํารงชีวิตของมนุษย และนับวันจะมีเพิ่มมากข้ึนท้ัง
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ปริมาณและองคประกอบ การจัดการขยะมูลฝอยท่ีไมถูกตองและเหมาะสม ทําใหเกิดการเส่ือมเสียตอ
สภาพแวดลอม อันมีผลกระทบตอสุขภาพและความเปนอยูของมนุษยเอง ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งท่ีชุมชนจะตองดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยใหดี กลาวคือ จะตองใชวิธีการกําจัดท่ีถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาล โดยไมกอใหเกิดมลพิษตอสภาพแวดลอม และไดแบงข้ันตอนในการจัดการขยะมูลฝอยท่ี
สําคัญไว 4 ข้ันตอน ไดแก 
 1. การเก็บรวบรวมเปนการเร่ิมต้ังแตการเก็บขยะใสภาชนะรองรับขยะมูลฝอย จนถึงการ
รวบรวมขยะจากแหลงตาง ๆ แลวนําไปใสในยานพาหนะเพ่ือขนสงตอไปยังสถานท่ีกําจัด หรือนํา
กลับมาใชประโยชนใหม 
 2. การขนสง เปนการนําขยะท่ีเก็บรวบรวมจากชุมชนขนสงตอไปยังสถานท่ีกําจัดขยะหรือนํา
ขยะท่ีเก็บรวบรวมไดไปรวบรวมท่ีสถานีขนถายขยะ เพื่อรวบรวมขยะคราวละมาก ๆ และขนสงไปยัง
สถานท่ีกําจัดขยะหรือนําไปใชอยางอ่ืน 
 3. การแปรสภาพ เปนการทําใหขยะสะดวกตอการเก็บขนหรือนําไปทําประโยชนอยางอ่ืน 
หรือการนําไปกําจัด เปนการบดอัดขยะมูลฝอยเปนกอน คัดแยกเอาสวนท่ียังใชประโยชนไดออกไป 
เปนตน 
 4. การกําจัดหรือการทําลาย เปนวิธีการกําจัดขยะในข้ันตอนสุดทาย เพื่อใหขยะน้ันไม
กอใหเกิดปญหามลพิษตอสภาพแวดลอม และมีผลกระทบตอสุขภาพและความเปนอยูของมนุษย 
 
 การปองกันและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 มลพิษท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเปนส่ิงท่ีมนุษยไดรูจักมานานแลว ตั้งแตมนุษยเร่ิมเขาสู
ธุรกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงในระยะแรกธรรมชาติยังสามารถปรับตัวเองใหคืนสภาพได จนถึงปจจุบัน
ธุรกิจอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดขยายตัวมากข้ึนในทุกภูมิภาคของโลก โดยประเทศที่พัฒนาแลวไดยาย
ฐานการผลิตการลงทุนในอุตสาหกรรมตาง ๆ ไปสูประเทศกําลังพัฒนา หรือประเทศโลกท่ีสาม 
มลพิษจากกิจการอุตสาหกรรมไดกอใหเกิดผลกระทบทางส่ิงแวดลอมมากมายในเกือบทุกประเทศท่ัว
โลก ปจจุบันหลายประเทศไดใหความสนใจในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดปญหาผลกระทบทางดานมลพิษอุตสาหกรรมจนตองมีรูปแบบในการ
ควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม ไดแก การจํากัดพื้นท่ีขอบเขตโรงงานอุตสาหกรรม การออกกฎหมาย
ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม การกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม เปนตน 
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 การจัดการและควบคุมปญหามลพิษ 
 มนัส  สุวรรณ (2549) ไดกลาววา วิธีการดําเนินการจัดการ ควบคุม แกไขปญหามลพิษควร
พิจารณาจากปจจัยหรือตนเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาข้ึนและหาแนวทางควบคุมแกไขใหสอดคลองกับ
สาเหตุนั้น ซ่ึงมีแนวทางที่สําคัญดังนี้ 
 1. การดําเนินการดานประชากร เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรเปนสาเหตุพื้นฐานท่ีทําให
เกิดปญหามลพิษส่ิงแวดลอม จึงจําเปนตองสนับสนุนใหมีการลดอัตราการเพิ่มประชากรอยางเรงรัด 
การวางแผนครอบครัว เพื่อลดอัตราการเกิดใหตํ่าลงเพื่อใหจํานวนประชากรสมดุลกับพื้นท่ีทํามาหา
กินและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู การกําหนดนโยบายในการกระจายความเจริญจากเมืองออกสู
ชนบท กระจายสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ พัฒนาดานอาชีพ การตลาดและสภาพแวดลอม 
 2 .  การ จัดการด านทรัพยากรธรรมชาติ  ดํ า เนินการวางแผนและควบคุมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติใหสมดุลกับจํานวนประชากร กําหนดนโยบายและแนวทางการใชทรัพยากรให
เหมาะสม ไมวาจะเปน ดิน น้ํา อากาศ ปาไม แรธาตุ และแหลงพลังงาน ควรพิจารณาใชใหดีท่ีสุดและ
เกิดประโยชนสูงสุดถาเปนทรัพยากรที่ทดแทนได สวนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไปจะตองใชดวยความ
ระมัดระวังและใชอยางประหยัด เพื่อใหมีไวใชใหไดนานท่ีสุด และจะตองพิจารณาถึงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนดวย ควรศึกษาวิเคราะหผลกระทบและความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกับ
สภาวะแวดลอม เพื่อหาทางปองกันแกไขและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 3. การดําเนินการดานกฎหมาย เนื่องจากมนุษยเปนตัวการสําคัญในส่ิงแวดลอม ดังนั้นเพื่อ
ควบคุมความประพฤติใหเหมาะสมจึงจําเปนตองออกกฎหมายควบคุมการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะ
มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพื่อรักษาสภาวะแวดลอมไวมิใหถูกมนุษยท่ีขาดความสํานึกความ
รับผิดชอบทําลาย เพื่อใหมีปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัด 
 4. การดําเนินการดานวิชาการและเทคโนโลยี การศึกษาคนควาทางดานวิชาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีท่ีนํามาใชจะตองมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเหมาะสมกับสภาพ
ของทองถ่ิน ควรมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเปนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  สําหรับเทคนิคในการ
ควบคุมและกําจัดของเสียเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ มีดังนี้ 
  4.1 การปรับปรุงเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต ไดแก การปรับปรุงเปล่ียนแปลง
กระบวนการและเทคนิควิธีในการผลิต เพื่อลดประมาณและความเขมขนของของเสียท่ีเกิดจากการ
ผลิต ซ่ึงจะเปนการชวยลดคาใชจายในการกําจัดของเสียและปริมาณของเสียท่ีปลอยออกสูส่ิงแวดลอม
ได 
  4.2 การเปลี่ยนแปลงผลผลิต ไดแก การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลผลิตทดแทน
ของเดิมท่ีอาจเปนพิษเปนภัยเปนอันตรายตอสภาวะแวดลอมได 
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  4.3 การนําของเสียกลับมาใชใหม ไดแก การกระทําอยางใดอยางหน่ึงเพื่อนําของเสีย
ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใชใหเกิดประโยชนอีก แทนท่ีจะท้ิงไปและเกิดเปนปญหาการ
ทําลายสภาวะแวดลอม 
  4.4 การกําจัดของเสียใหหมดไป ไดแก เทคนิควิธีการกําจัดของเสียใหหมดไป มิใหมี
ของเสียท่ีเปนอันตรายหรือเปนพิษตอส่ิงแวดลอม 
  4.5 การแยกแยะและกักเก็บไวใหปลอดภัย ไดแก การแยกของเสียท่ีกําจัดไดยาก
นําไปเก็บไวไมใหเกิดอันตรายตอส่ิงแวดลอม 
  4.6 การปรับปรุงคุณภาพของเสียกอนปลอยสูส่ิงแวดลอม เปนการนํากระบวนการ
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพมาแกไขปรับปรุงของเสียใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวกอนท่ี
จะปลอยออกสูส่ิงแวดลอม 
 5. การใหการศึกษาและประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนมีความรูพื้นฐานเก่ียวกับปญหา
ส่ิงแวดลอม เขาใจและรูแนวทางท่ีประชาชนจะสามารถควบคุมและปองกันปญหามลพิษส่ิงแวดลอม
ได เปนการขจัดความรูเทาไมถึงการณ และใหประชาชนตระหนักถึงภัยพิบัติและผลกระทบจาก
ปญหาส่ิงแวดลอม หันมารวมมือกันปองกันแกไขปญหาตอไป การใหการศึกษาสามารถทําไดท้ัง
การศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อใหมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและตอ
สวนรวม 
 6. สงเสริมความรวมมือและประสานงานระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ในการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะถาปราศจากความรวมมือจากทุกฝายแลว การปองกัน
และแกไขปญหามลพิษส่ิงแวดลอมก็อยากท่ีจะบรรลุผลได ภาคเอกชนสามารถใหความรวมมือกับ
ภาครัฐไดต้ังแตเร่ืองงาย ๆ เชน การงดเวนไมท้ิงส่ิงปฏิกูลออกสูส่ิงแวดลอม หากพบเห็นผูฝาฝน
กฎหมายทําลายสภาวะแวดลอมก็แจงใหเจาหนาท่ีบานเมืองทราบเพื่อดําเนินการใหถูกตองตอไป ผู
เปนเจาของกิจการท่ีมีของเสียปลอยออกมาจากสถานประกอบการจะตองจัดใหมีระบบกําจัดของเสีย
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
หลักการและแนวคิดในการจัดการภาวะมลพิษ 
 
 จากภาวะวิกฤตดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนโลกในปจจุบัน ทําใหบุคลากรต้ังแตระดับ
บุคคล กลุมบุคคล องคกรประชาชนต้ังแตระดับทองถ่ิน ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติเร่ิมเห็น
ความสําคัญวา หากไมมีการจัดการอยางใดอยางหน่ึงเพื่อใหคุณภาพส่ิงแวดลอมดีข้ึน มิใชเพียงมนุษย
ในชวงอายุปจจุบันเทานั้นท่ีจะไดรับผลกระทบ แตชนในชวงช้ันอายุตอ ๆ ไปจะยิ่งไดรับผลกระทบ
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จากวิกฤติการณส่ิงแวดลอมมากข้ึนและรุนแรงข้ึนอันสืบเนื่องมาจากธรรมชาติของระบบนิเวศตาง ๆ 
กําลังถูกทําลาย หลายกลุมหลายฝายไดรวมประสานความรวมมือกันในการจัดการส่ิงแวดลอม แมการ
จัดการดังกลาวจะไมสามารถยังผลใหสภาพแวดลอมดีข้ึนจนมีสภาพดั่งเดิมอยางท่ีเคยเปนก็ตาม แต
การชะลอไมใหสภาพแวดลอมเส่ือมโทรมเร็วเกินไปก็จัดวาเปนความสําเร็จระดับหนึ่งอันเปนผลมา
จากการรวมมือดังกลาว 
 สําหรับหลักการและแนวคิดในการจัดการปญหาภาวะมลพิษ รวมท้ังปญหาส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ 
สามารถแสดงเปนกรอบแนวคิด ในแผนภูมิดังนี้  
 

 
แผนภูมิ แสดงหลักการและแนวคิดในการจดัการส่ิงแวดลอมและปญหาภาวะมลพิษ 

  
จากแผนภูมิ จะเห็นไดวาการแกปญหาส่ิงแวดลอมสามารถกระทําไดใน 2 ลักษณะ คือการแกปญหาท่ี
ตนเหตุหรือการปองกัน (Input Approach) กับการแกปญหาท่ีปลายเหตุหรือการรักษา (Output 
Approach) โดยนัยแหงการปฏิบัติ การจะใหบังเกิดประสิทธิผลในการจัดการแกปญหาท่ีตนเหตุดวย

วิกฤติการณสิ่งแวดลอม 

การแกปญหาท่ีตนเหตุ 
- การปองกัน 
- จัดการมนุษย 

การแกปญหาท่ีปลายเหตุ 
- รักษา     
- จัดการสิ่งแวดลอม 

วิธีการ 
- สรางความตระหนัก 
- สรางจิตสํานึก 
- เนนการมีสวนรวม 
- อาศัยหลักบูรณาการ 

วิธีการ 

- กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
- การอนุรักษ (5 Rs) 

- มาตรการทางสังคม 

- มาตรการทางเศรษฐกิจ 

- อื่น ๆ  
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การปองกันยอมดีกวาแกปญหาท่ีปลายเหตุ ดวยวิธีการรักษา การแกปญหาท่ีตนเหตุเนนการจัดการท่ี
ตัวมนุษย แนวคิดนี้เช่ือและแนใจวาปญหาส่ิงแวดลอมและปญหาท้ังมวลท่ีเกิดข้ึนลวนแลวแตมีมนุษย
เปนผูกอ ดังนั้นการขจัดปญหาใหหมดส้ินไปตองจัดการผูกอ สําหรับการแกปญหาท่ีปลายเหตุเปน
สภาวการณท่ีปญหาไดเกิดข้ึนแลวกับส่ิงแวดลอม เชน ปาไมถูกทําลาย อากาศเสีย น้ําในแหลงน้ําเสีย 
และปญหาขยะปฏิกูล เปนตน ดังนั้นการแกปญหาในกรณีหลังจึงเนนท่ีการจัดการส่ิงแวดลอม 
 
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม   
 
 การจัดการส่ิงแวดลอมจําเปนจะตองมีการควบคุมมลภาวะใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมเสียกอน 
 ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดให
ความหมายของมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมตาม มาตรา 4 หมายถึง คามาตรฐานคุณภาพน้ํา อากาศ 
เสียง และสภาวะอ่ืน ๆ ของส่ิงแวดลอม ซ่ึงกําหนดเปนเกณฑท่ัวไปสําหรับการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ไดใหอํานาจแกคณะ
กรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ตามมาตรา 32 ไดประกาศการกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมใน
เร่ืองตอไปนี้ 
 1) มาตรฐานคุณภาพน้ําในแมน้ําลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อางเก็บน้ํา และแหลงน้ํา
สาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีอยูภายในผืนแผนดิน โดยจําแนกตามลักษณะการใชประโยชนบริเวณพืน้ท่ีลุมน้าํใน
แตละพื้นท่ี ซ่ึงคุณภาพน้ําแตละประเภทมีสภาพธรรมชาติและการใชประโยชนได ไมมีวัตถุหรือ
ส่ิงของท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย ซ่ึงจะทําใหสี  กล่ิน และรสของน้ําเปล่ียนไป อุณหภูมิไมสูง
กวา 3 องศาเซลเซียส คาความเปนกรดเปนดางระหวาง 5.0-9.0 คาออกซิเจนละลาย (DO) ไมนอยกวา 
6.0 มิลลิกรัมตอลิตร คาบีโอดี (BOD) ไมเกิน 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร นอกจากนี้ยังมีการกําหนดจํานวน
แบคทีเรียโลหะหลักท่ีเปนสารปนเปอน รวมท้ังมลภาวะท่ีเปนพิษ เชน สารหนู สารฆาศัตรูพืชตาง ๆ 
มีปริมาณไมเกินมาตรฐานท่ีกําหนด ตามประกาศฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2537 
 2) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษยตองใชอากาศ
ท่ีบริสุทธ์ิในการหายใจ รวมทั้งสัตวอ่ืน ๆ ดวย หากอากาศมีมลภาวะท่ีมีสารปนเปอนกาซตาง ๆ ฝุน
ละออง หมอกควัน ซ่ึงเกิดจากการกระทําของมนุษยหรือธรรมชาติ เชน ไฟปา ภูเขาไฟ ระเบิด ทําให
บรรยากาศไมบริสุทธ์ิ รวมท้ังอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีสารเจือปนตาง ๆ จึงมี
ประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2536 ท่ีประกาศกําหนดคาปริมาณของสารเจือปน
ในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน ตองมีคาปริมาณของสารแตละชนิดเจือปนไมเกินคาท่ีกําหนดไว 
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 3) มาตรฐานระดับเสียงและความส่ันสะเทือนโดยทั่วไป มลพิษทางเสียงเปนปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ โดยท่ัวไปประชาชนจะมองขามปญหาดังกลาว เสียงดังอาจมาจากเคร่ืองจักรกล
ตาง ๆ โรงงานอุตสาหกรรม การระเบิดหิน โมหิน การปฏิบัติงานในลักษณะขุดเจาะ ขัดถูเจียระไน
ตาง ๆ ทําใหเกิดเสียงดัง เกิดอันตรายตอสภาพแวดลอมการไดยินของมนุษยอันตรายจากเสียงและ
ความส่ันสะเทือนมาจากความดัง วัดเปนเดซิเบล (dB) กับอันตรายจากความถ่ีวัดเปนเฮิทซ (Hz) ซ่ึง
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดประกาศคามาตรฐานของเสียงและ
ความถ่ีของการส่ันสะเทือนไวเพื่อไมเปนอันตรายตอมนุษย 
 อยางไรก็ตาม การกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมนั้นจะตองอาศัยหลักวิชาการ 
กฎเกณฑ และหลักฐานทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานและจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของดวย 
 
แนวคิดการจัดการงานกอสราง 
 
 งานกอสราง หมายถึง การนําเอาวัสดุกอสรางหลาย ๆ ชนิดนํามาดําเนินการตามกระบวนการ
กอสราง โดยวัสดุกอสรางบางชนิดเปนวัสดุท่ีมีอยูตามธรรมชาตินํามาใชไดเลย โดยไมตองปรุงแตง 
เชน หิน ทราย ไม แตบางชนิดเปนส่ิงท่ีมนุษยนําวัตถุตามธรรมชาติมาปรุงแตง ดัดแปลงใหเหมาะสม
กับสภาพการกอสรางท่ีจะใช เชน ซีเมนต คอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต พลาสติก กระเบ้ือง ฯลฯ 
วัสดุดังกลาวมีคุณสมบัติตางกันมีวิธีเก็บรักษาวิธีใชแตกตางกันออกไป ซ่ึงจะตองเลือกใชใหถูกตอง 
เหมาะสม กับคุณสมบัติของวัสดุเหลานั้น เพื่อใหไดประโยชนความทนทาน ความปลอดภัยและความ
สวยงาม 
 
 งานกอสรางประกอบดวยทรัพยากรพื้นฐาน “5M”  คือ 

1) คน (Men) หมายถึง บุคลากรทุกระดับ สาขา และสายงาน ทรัพยากรบุคคลจะตองมี
ปริมาณเพียงพอเหมาะสมกับงาน ตองมีประสิทธิภาพ  สมรรถภาพ  วินัย และความรับผิดชอบในงาน 
บุคลากร ซ่ึงขาดคุณภาพขางตน ยอมทําใหส้ินเปลืองท้ังแรงงาน และอาจเกิดความเสียหายตองาน 

2) วัสดุ – อุปกรณ (Material) บางคร้ังวัสดุกอสรางก็เปนตัวการทําใหการบริหารงานกอสราง
ลมเหลว เชน เกิดความปรวนแปรในขณะทําการกอสราง วัสดุหมดอายุ ใชวัสดุผิดประเภท 

3) เงินทุน (Money) เปนปจจัยหลักของการผลิต และธุรกิจทุกประเภท งานกอสรางหากขาด
เงินทุนสนับสนุนโครงการอยางเพียงพอและตอเนื่อง ก็ทําใหงานหยุดชะงักได หรือบางครั้งตอง
ยกเลิกโครงการไปก็มีท้ัง ๆ ท่ีไดลงมือลงทุนไปแลว Money ในท่ีนี้มิไดหมายความถึงเงินตราท่ีชําระ
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หนี้ตามกฎหมายเทานั้น หากหมายรวมถึง Credit ตาง ๆ ดวย การจางเหมางานกอสรางนั้น มีระยะเวลา
ในสัญญานานพอควรกวางานจะแลวเสร็จ เจาของโครงการจึงมีกําหนดการจายเงินในสัญญาเปน
งวดๆ (Perildical Payment) หรืออาจมีสัญญาการจายเงินเปนเดือน (Monthly Payment) แลวแตจะตกลงกัน 

4) เคร่ืองจักร (Machine) หมายถึง เคร่ืองจักร เคร่ืองทุนแรง ท่ีจะนํามาใชในงานกอสรางเพ่ือ
สนองการพัฒนาเทคโนโลยี งานกอสรางบางโครงการ หากปราศจากเคร่ืองทุนแรงหรือมีไมเพียงพอ 
หรือมีแตไมมีประสิทธิภาพในการใชงาน ก็ไมสามารถจะทํางานนั้นได หรือหากทําไดก็ลาชาไมทันการ 
 5) แหลงงาน (Marketing) เปนความจําเปนอยางยิ่ง ท่ีผูประกอบการธุรกิจทุกประเภท ตองหา 
Marketing เพื่อมาปอนกิจการของตัวเอง ธุรกิจกอสรางก็เชนเดียวกัน จําเปนตองเสาะหาแหลงงาน
หรือตลาดงาน เพื่อเปนการปูพื้นฐานการขยายงาน มิฉะนั้นจะประสบปญหาขาดงาน คือ เม่ือเสร็จ
โครงการหนึ่งแลว ไมมีโครงการใหมมา Over lap กับงานเกาได จะสงผลใหเกิดปญหาภาวะคนงาน
และพนักงานของบริษัทวางงานแตผูบริหารจะตองจายคาจาง ซ่ึงเปนการส้ินเปลืองโดยไมมีผลกําไร
เขามาชดเชย 

การจัดการความปลอดภัยและผลกระทบท่ีเกิดจากงานกอสรางตองสอดคลองกับมติ
คณะรัฐมนตรี เร่ืองมาตรการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานกอสรางของรัฐ 

- ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง (Safety Management System in 
Construction) ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานหรือการบริการ การวางแผนความ
ปลอดภัยในการทํางานอยางมีระบบเปนแนวคิดของการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม (MSM) 
Modern Safety Management ท่ีมีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีชัดเจน มีมาตรฐานของ
กิจกรรมและมีระบบการตรวจสอบติดติดท่ีเช่ือถือได โดยเปนการใชระบบการบริหารในการควบคุม
อุบัติเหตุและความสุญเสียเปนหลัก เพื่อปองกันและควบคุมอุบัติเหตุอันตรายอ่ืน ๆ ท่ีจะสงผลกระทบ
ท้ังรางกายและจิตใจของลูกจางและผูท่ีอยูขางเคียง 

- มาตรการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุและมลภาวะในงานกอสรางของรัฐ ตามมติ ครม. 
คณะรัฐมนตรีท่ีเห็นชอบและใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐทุกแหงถึงปฏิบัติตามหนังสือสํานกั
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นร.0250/2877 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2545 ซ่ึงอนุมัติหลักการใหหนวยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจกําหนดใหมีคาใชจายเกี่ยวกับระบบการจัดการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยในการทํางาน กําหนดใหผูประกอบการหรือผูรับเหมากอสราง จัดทําแผนปฏิบัติงาน 
ความปลอดภัยในการทํางานอยางละเอียดและชัดเจนใหสอดคลองกับระบบการจัดการความปลอดภัย
ในการทํางานกอสรางภายใน 30 วัน ตอเจาของโครงการ 
 ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง เจาของโครงการตองกําหนดและ
สามารถปฏิบัติงานไดจริงโดยมีขอกําหนดท่ีสําคัญประกอบดวย 
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1) กําหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน 

2) การจัดองคกรความปลอดภัยฯ ในงานกอสราง และหนาท่ีความรับผิดชอบ 

3) กฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

4) การฝกอบรม 

5) กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ 

6) การตรวจความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 

7) กําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 

8) การควบคุม ดูแลความปลอดภัยฯ ของผูรับเหมาชวง 

9) การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัยฯ 

10) การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะหอุบัติเหตุ 

11) การรณรงคสงเสริมความปลอดภัยฯ 

12) การปฐมพยาบาล 

13) การวางแผนฉุกเฉิน 

14) การจัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

15) อ่ืน ๆ 

จากการประกอบธุรกิจกอสรางสงผลใหเกิดมลภาวะตาง ๆ ซ่ึงเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสงผล
กระทบตอสุขภาพและการทํางานของมนุษยและส่ิงแวดลอมอยางหลีกเล่ียงไมได การพัฒนาความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมซ่ึงไมไดคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
และไดสรางปญหาอยางตอเนื่อง การศึกษาคร้ังนี้ไดใชแนวคิดดังกลาว เปนการศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
สาเหตุผลกระทบจากมลภาวะท่ีมีตอส่ิงแวดลอมเปนแนวทางท่ีจะนําไปสูการจัดการมลภาวะท่ีถูกตอง
และถูกวิธีตอไป 
 จากความรูเกี่ยวกับแนวคิดมลพิษและการจัดการดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้ 
 มลพิษเปนปญหาหนึ่งท่ีสําคัญของประเทศเน่ืองจากมลพิษไดสงผลกระทบตอสุขภาพของ
มนุษยและส่ิงแวดลอมอยางหลีกเล่ียงไมไดโดยเฉพาะการพัฒนาความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรม ซ่ึงไมไดคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ และไดสรางปญหาอยาง
ตอเนื่อง การศึกษาคร้ังนี้ไดใชแนวคิดดังกลาวเปนการศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบจาก
มลพิษท่ีมีตอส่ิงแวดลอมเปนแนวทางท่ีจะนําไปสูการจัดการมลพิษท่ีถูกตองและถูกวิธีตอไป 
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2.3  แนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน 
 
 การจัดการ (Management) หมายถึง การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพในรูปแบบตางๆ ท้ัง
ดานการจัดหา การเก็บรักษา การซอมแซม การใชอยางประหยัด และการสงวนรักษา เพื่อใหกิจกรรม
ท่ีดําเนินการนั้นสามารถใหผลยั่งยืนตอมวลมนุษยและธรรมชาติ โดยหลักการแลว “การจัดการ” 
จะตองมีแนวทางการดําเนินงาน ขบวนการ และข้ันตอน รวมทั้งจุดประสงคในการดําเนินงานท่ี
ชัดเจนแนนอน 
 ส่ิงแวดลอมชุมชน (Urban Environment) หมายถึง สภาวะตางๆ ท่ีหอมลอมวิถีชีวิตของคนใน
สังคม ท่ีมีองคประกอบท่ีผสมผสานดัชนีของส่ิงแวดลอมชุมชน ในเชิงนิเวศท่ีเปนปจจัยภายนอกท่ี
เปนวัตถุกับส่ิงแวดลอมชุมชนในเชิงคุณภาพชีวิตท่ีเปนทรัพยากรสิ่งแวดลอมและสามารถจําแนก
องคประกอบของส่ิงแวดลอมชุมชนนั้นๆ ออกไป 
 สถานการณของปญหาดานส่ิงแวดลอมชุมชน (แผนการจัดการดานส่ิงแวดลอมชุมชนของ
ภาคมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ลักษณะ สาเหตุและความสําคัญของปญหาส่ิงแวดลอม
ชุมชน ท่ีเปนดัชนี (Indicator) ของส่ิงแวดลอมชุมชนท้ังในเชิงนิเวศและคุณภาพชีวิต ดังเชน 

มลพิษทางอากาศ อากาศเปนสวนผสมของกาซชนิดตางๆ ในปริมาณท่ีพอเหมาะสมดุลกัน
กิจกรรมหรือธุรกิจตางๆ ท่ีดําเนินการโดยมนุษยในขณะนี้มีสวนทําใหอากาศมีคุณภาพเส่ือมโทรมลง 
ซ่ึงจะกอใหเกิดความหายนะตอบรรยากาศของโลกในอนาคตอันใกลนี้ หากไมมีการปรับปรุงแกไข
การจราจร ดารขยายตัวของอุตสาหกรรม เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหอากาศในชุมชนเมืองมีคุณภาพเส่ือม
โทรมลงอยางรวดเร็ว 
 มลพิษทางเสียงสวนใหญเกิดจากยานพาหนะโรงงานอุตสาหกรรม และอ่ืนๆ มักเกิดในชุมชน
เมืองขนาดใหญและผานธุรกิจหนาแนนและโรงงานอุตสาหกรรมหนาแนน ซ่ึงมลพิษทางเสียงเปน
ปญหาทางดานเทคโนโลยี กฎหมายและพฤติกรรมสวนบุคคล 
 มลทัศน การเพิ่มข้ึนของอาคาร ส่ิงกอสรางสูงๆ อยางรวดเร็วในปจจุบันไดทําลายมรดก
ทางดานวัฒนธรรมอันลํ้าคาของเมืองไป 
 การจัดการการแกไขปญหามลพิษมี 2 วิธีคือ 
 ภาครัฐบาล การออกกฎหมายเพ่ือควบคุมมลพิษ กฎหมายท่ีออกมาบังคับใชควรจะตอง
ศักดิ์สิทธ์ิและมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด การสงเสริมและเผยแพรถึงผลอันเนื่องมาจากมลพิษให
ประชาชนไดทราบรวมท้ังประชาสัมพันธใหประชาชนเกิดความตระหนักในการรักษาธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม 
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 ภาคเอกชน การรวมมือกับทางราชการแกไขปญหามลพิษอยางแทจริง มิใชเพียงแตหวัง
ผลประโยชนจากการคามากเกินไป  ควรทํากําไรแตพอควร  เพื่อชวยกันจรรโลงสังคมให
สภาพแวดลอมท่ีดีกลับคืนมา การสรางจิตสํานึกท่ีดีตองทําเพื่อชวยสังคม มิใชเพียงกฎหมายบังคับ 
ควรเสียสละเพ่ือสังคมและนึกเสมอวาเปนการทํากุศลเพราะยังมีบุคคลอีกมากท่ีเขามิไดกอมลพิษแต
ตองมามีสวนรวมรับผลของมลพิษ 
 จากแนวคิดดังกลาวการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน เปนการจัดการสภาวะปญหารอบ ๆ ชุมชน
ในสังคมท่ีกอใหเกิดปญหาดานมลพิษใหนอยที่สุดโดยการออกกฎหมายมาบังคับใชและจะตองนํามา
ปฏิบัติอยางเครงครัด เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับมลพิษใหประชาชนไดทราบรวมท้ังขอความรวมมือจาก
ภาคเอกชน ใหรวมกันแกไขปญหามลพิษ สรางความตระหนักและจิตสํานึกท่ีดี เพื่อชวยสังคมมิใช
เพียงกฎหมายบังคับ แลวจะสําเร็จ 
 
2.4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

มีผูศึกษาถึงปญหามลภาวะท่ีเกิดจากการผลิตและแนวทางการจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนมาแลว
หลากหลายกรณีสามารถสรุปไดโดยเรียงตามลําดับเวลากอนหลังของงานวิจัยเพื่อพิจารณาถึง
วิวัฒนาการของปญหาและแนวทางแกไข ดังนี้ 
 สิริพัฒน  ประดับศรีเดช (2544) ไดศึกษาเร่ือง การจัดการส่ิงแวดลอมในโรงงานบดยอย
กระดาษพลาสติก ในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ประเด็นปญหาทางส่ิงแวดลอมจาก
กระบวนการผลิตยอยพลาสติกของโรงงานบดยอยพลาสติก จากประชากร 4 กลุม ระบุประเด็นปญหา
มีระดับนอยมาก สําหรับกลุมท่ีระบุแตกตางไปนั้น สรุปไดดังนี้ 
 1. เจาของผูประกอบกิจการ ระบุ 1 ประเด็นปญหา คือพื้นท่ีโรงงานบดยอยพลาสติกแออัด มี
ในระดับนอย 
 2. พนักงาน ระบุประเด็นปญหา 5 ประเด็นปญหา คือ กล่ินเหม็นท่ีเกิดจากการรวบรวม
พลาสติก ฝุนฟุงกระจายขณะบดยอยพลาสติก เสียงดังของเคร่ืองจักรขณะบดยอยพลาสติกกากของ
เสียท่ีมีจํานวนมาก และสัตวนําโรคชุกชุมมีในระดับนอย 
 3. ชุมชนใกลเคียง ระบุประเด็นปญหา 2 ประเด็นปญหา คือ กล่ินเหม็นท่ีมีเกิดจากการ
รวบรวมและเสียงดังของเคร่ืองจักรขณะบดยอยพลาสติกมีในระดับนอย 
 พิกุลทอง  งามสุด (2546) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับของชุมชนในการจัดการ
ปญหามลพิษจากโรงงานผลิตกระดาษสา ความสัมพันธระหวางความชวยเหลือของโรงงานผลิต
กระดาษสาแกชุมชนกับการยอมรับตอการจัดการปญหามลพิษจากโรงงานผลิตกระดาษสา ความ
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ชวยเหลือของโรงงานสวนมากน้ัน มุงเนนการใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมของ
สาธารณะ ซ่ึงเปนความชวยเหลือท่ีโรงงานไดดําเนินการแลว ทําใหคนในชุมชนสามารถมองเห็นหรือ
รับรูวาโรงงานก็ไดทําประโยชนใหกับชุมชนโดยการชวยเหลือชุมชนอยางตอเนื่อง เปนเพียงวิธีการ
ของโรงงานท่ีจะระงับความไมพอใจของคนในชุมชน ซ่ึงความชวยเหลือท่ีชุมชนไดรับไมได
ตอบสนองความตองการที่แทจริงของคนในชุมชน ส่ิงท่ีคนในชุมชนตองการคือ การท่ีตองมีน้ํา
สะอาด อากาศบริสุทธ์ิ และอยูในสภาพแวดลอมปราศจากมลพิษ ซ่ึงเปนความตองการแรกของมนุษย 
จึงทําใหการยอมรับของชุมชนตอการจัดการปญหามลพิษจากโรงงานผลิตกระดาษสาไมมี
ความสัมพันธกับการชวยเหลือของโรงงานผลิตกระดาษสาแกชุมชน 
 พูลผล  สมุทรทัย (2547) ทําการศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของผูประกอบการจัดการกับ
ส่ิงแวดลอมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ผลการศึกษาสภาพปญหาท่ีพบ คือ ปญหาดานขยะ เปน
ปญหาเรงดวนท่ีควรไดรับการแกไข ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ผูประกอบการมีระบบการจัดการของเสียท่ีไม
เหมาะสม ทําใหเกิดผลเสียหายตอสภาพแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับ พงศธร  คําใจหนัก (2545) ท่ีศึกษา
เร่ือง การจัดการส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวมของชุมชนเมืองลําพูน พบวา ปญหาขยะ เปนปญหาท่ีเกิด
จากสถานประกอบการและครัวเรือนในชุมชนเปนสาเหตุหลัก พูลผล  สมุทรทัย ยังใหขอเสนอแนะท่ี
เหมาะสมในการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการปญหาส่ิงแวดลอม พบวา ควรสงเสริมสนับสนุน
ใหผูประกอบการเปนผูประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของชวยกันรณรงคใหเกิดความตระหนักถึงปญหา
ส่ิงแวดลอมดานวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมท่ัวไปของเมืองเชียงใหมควบคูกันไป เพื่อใหประชาชน
เกิดความรูและความสํานึกถึงปญหาส่ิงแวดลอม โดยใชหลักการมีสวนรวมและความรับผิดชอบใน
การจัดการปญหาส่ิงแวดลอมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
 ขวัญอํานวย กระตายทอง (2542) ศึกษาเร่ืองความตระหนักในการปองกันมลพิษท่ีเกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมของผูปฏิบัติงานเคร่ืองกลและโรงงานไฟฟา มีความตระหนักในการปองกัน
มลพิษท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมในระดับมาก สวนปจจัยเร่ืองระดับการศึกษาและประสบการณ
ในการทํางานนั้นไมมีความแตกตางกันในความตระหนักตอการปองกันมลพิษ 
 จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา การจัดการและปญหาของผูประกอบการที่
มีผลกระทบแตกตางกันไปเชน พบวากล่ินเหม็นท่ีเกิดจากการรวบรวมพลาสติก ฝุนฟุงกระจาย ขยะ
บดยอยพลาสติก เสียงดังของเคร่ืองจักรขณะบดยอยพลาสติกกากของเสีย ชุมชนใกลเคียงมีกล่ินเหม็น
และเสียงดังขยะบดยอยพลาสติกมีในระดับนอย   ไดศึกษาพบวามลพิษท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
อยูในระดับมาก ศึกษาของเสียของผูประกอบการรานอาหารในเขตเทศบาลเชียงใหม พบวา มีความ
ตระหนักในปญหาและของเสียอยูในระดับสูง สวนการจัดการขยะอยูในระดับปานกลาง จะเห็นไดวา
ปญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการตามท่ีไดกลาวมาขางตน สาเหตุสําคัญอยางหนึ่งเพราะเพ่ือเปน
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การประหยัดคาใชจายของผูประกอบการ และการขาดความรูความเขาใจถึงพิษภัยของมลพิษท่ีเกิดข้ึน
ท้ังของผูประกอบการและผูท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการท่ีภาครัฐไมเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศ
ทางการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 
 การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของในคร้ังนี้ไดนําปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมท่ีผานมาใชเปนการศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการมลภาวะจากการดําเนินการกอสราง 
ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  อยางเหมาะสม ถูกตอง และยั่งยืนตลอดไป 
 


