
บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 ในการศึกษาการจัดการมลภาวะจากการดําเนินงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม และคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยการแจกแบบสอบถาม ลงพื้นท่ีภาคสนามเพ่ือไดทราบถึง
สภาพท่ีแทจริง ไดสัมภาษณเจาหนาท่ีระดับผูบริหาร  ผูรับเหมากอสราง รวมถึงการศึกษาคนควาจาก
ขอมูลเอกสารที่ เกี่ยวของ การสังเกต เพื่อนํามาประมวลผลและวิเคราะหประเด็นตาง ๆ เชน 
ส่ิงแวดลอม สุขภาพและเปนเหตุใหรําคาญ ในปจจุบันของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
ตลอดจนการจัดการมลภาวะท่ีเกิดจากการดําเนินงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
โดยการนําเสนอผลการศึกษาแบงเนื้อหาดังนี้ 

4.1  ขอมูลท่ัวไปของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  
4.2  มลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
4.3  ความคิดเห็นและผลกระทบของบุคลากรจากมลภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดจากงานกอสรางใน

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
 4.4 การจัดการมลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
 
4.1  ขอมูลท่ัวไปของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  
 
 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม เปนโรงพยาบาลหน่ึงซ่ึงมีขนาดใหญท่ีสุดของภาคเหนือ
และเปนสวนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ต้ังอยูเลขท่ี 110 ถนนอินทวโรรส  
ตําบลศรีภูมิ  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม เนื้อท่ี 276 ไร ซ่ึงมีบุคลากรเปนจํานวนมาก (5,207 คน 
ขอมูล ณ วันท่ี 12 ธันวาคม 2550)  
 จากงานกอสรางซ่ึงเปนงานท่ีมีความสําคัญยิ่งตองานบริการของโรงพยาบาล เนื่องจากเปน
การอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ ซ่ึงมีจํานวนมาก ประกอบดวยผูปฏิบัติงาน จํานวน 5,207 คน 
ผูปวยท้ังผูปวยนอกและผูปวยในท่ีมารับบริการจํานวน 1,016,369 คนตอป (รายงานประจําปคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2550) ซ่ึงยังไมไดรวมนับญาติผูปวยและญาติผูมาติดตอ 
งานดานอ่ืนๆ อีกท้ังผูประกอบการท่ีประกอบธุรกิจภายในโรงพยาบาลอีกดวย ความจําเปนในการใช
อาคารสถานท่ี ท้ังเพื่อปฏิบัติงานและใหบริการผูปวยมีมาก และอาคารเดิมท่ีมีอยูก็มีการปรับปรุง
ซอมแซม ตอเติม เพื่อใหการปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึนในสวนของอาคารสถานท่ีไมพอเพียง มี
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การกอสรางเพิ่มเติมตลอดเวลา ซ่ึงมลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสรางดังกลาว เกิดข้ึนและสงผลกระทบตอ
ผูปฏิบัติงานและผูท่ีมาใชบริการ อยางไรก็ดีงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม มีดังนี้ 

1. ประเภทงานปรับปรุง ซอมแซม ตอเติม สวนใหญเปนอาคารสถานท่ีท่ีมีอยูแลว อุปกรณ 
เคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับตัวอาคารท่ีชํารุด เสียหายตองมีการซอมแซม เชน ระบบประปา หองน้ํา หองสวม 
หองชําระ ระบบไฟฟา ระบบโทรศัพท สถานท่ีเก็บวางเคร่ืองมือ  ซ่ึงในแตละปมีจํานวนงานและ
งบประมาณเปนจํานวนมาก ดังเชน (ระยะเวลาระหวางเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2551) มีงานพอสรุปดังนี้ 

- งานปรับปรุงหองปฏิบิการภาควิชากายวิภาคศาสตร ภาควิชากายวิภาค จํานวนเงิน 

5,250,000 บาท 

- งานปรับปรุงหองเรียนนิติเวช ภาควิชานิติเวช จํานวนเงิน 1,390,000 บาท 

- งานปรับปรุงหองผลิตยา  ภาควิชาเภสัชวิทยา จํานวนเงิน 155,625 บาท 

- งานปรับปรุงหองออกกําลังกาย หอพักแพทยชาย 1 จํานวนเงิน 884,643 บาท 

- งานเปล่ียนประตู อาคารสุจิณโณ,บุญสมมารติน จํานวนเงิน 678,804 บาท  

- งานปรับปรุงหองตรวจศรีพัฒนช้ัน 9   คารศรีพัฒนช้ันท่ี 9  

จํานวนเงิน 488,012 บาท 

- งานปรับปรุงช้ัน 10  อาคารเฉลิมพระบารมี จํานวนเงิน 496,274 บาท 

- งานปรับปรุงหองรักษาสภาพอาจารยใหญ ภาควิชากายวิภาคศาสตร  

จํานวนเงิน 1,118,149 บาท 

- งานปรับปรุงหองเรียน 2-5 ภาควิชาสูติ-นรีเวช จํานวนเงิน 299,923 บาท 

- งานปรับปรุงทอน้ําเย็น หองตรวจเบอร 9-12 จํานวนเงิน 766,536 บาท 

- งานปรับปรุงระบบปรับอากาศช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระบารมี จํานวนเงิน 716,347 บาท 

- งานปรับปรุงหองน้ําช้ัน 4, 5, 6, 7 อาคารสุจิณโณ จํานวนเงิน 247,342 บาท 

- งานปรับปรุงหองน้ําช้ัน 4, 5 อาคารบุญสมมารติน จํานวนเงิน 156,173 บาท 

- งานปรับปรุงหองตรวจเบอร 38 ภาควิชารังสี จํานวนเงิน 98,000 บาท 

- งานทาสีภายในช้ัน 1, 2, 3 อาคารสุจิณโณและทาสีภายในช้ัน 6, 7 อาคารบุญสม- 

มารติน จํานวนเงิน 3,955,156 บาท 
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- งานทาสีภายในช้ัน 4, 5, 6,7 อาคารสุจิณโณและทาสีภายในช้ัน 4, 5 อาคารบุญสม- 

มารติน จํานวนเงิน 4,233,474 บาท 

- งานทาสีภายในช้ัน 8, 9, 10, 11 อาคารสุจิณโณและทาสีภายในช้ัน 2, 3 อาคารบุญสม

มารติน จํานวนเงิน 4,320,143 บาท 

- งานทาสีภายในช้ัน 12, 13, 14, 15 อาคารสุจิณโณและทาสีภายในช้ัน 1 อาคารบุญสม

มารติน จํานวนเงิน 4,629,429 บาท 

2. ประเภทงานกอสรางใหม ไดแก ตึก อาคาร ขนาดเล็กไปจนถึงอาคารขนาดใหญ ท่ีมีการ

กอสรางใหม เร่ิมต้ังแตงานฐานรากไปจนเสร็จส้ินการดําเนินงานตามรูปแบบและรายการ เชนงาน

กอสรางหอพักนักศึกษาแพทย 9 ช้ัน บริเวณสโมสรคณะแพทยศาสตร จํานวนเงิน 91,900,000 บาท 
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ตาราง 1  ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง         
  ขอมูลพ้ืนฐาน    จํานวน   รอยละ 
เพศ   

ชาย     195  52.42 
  หญิง     177  47.58 
    รวม   372  100 
อาย ุ   

นอยกวา 20 ป      31    8.33 
  21 – 30 ป    116  31.19 
  31 – 40 ป      76  20.43    
  41 – 50 ป    101  27.15   
  มากกวา 50 ป      48  12.90   
     รวม   372  100   
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา      23    6.18   
  มัธยมศึกษา/ปวช.    100  26.88   
  อนุปริญญา/ปวส.      67  18.01    
  ปริญญาตรี    147  39.52    
  สูงกวาปริญญาตรี      35   9.41   
    รวม   372  100    
รายได   

ไมเกิน 5,000 บาท      23    6.18   
  5,001   –   10,000   บาท   148  39.78   
  10,001 –   15,000   บาท     98  26.34    
  15,001  –  20,000   บาท      49  13.17  
  20,001  –  30,000  บาท     52  13.99 
  มากกวา  30,001  บาท       2      .54 

    รวม   372  100   
 
 จากตาราง 1  จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับใกลเคียงกัน คือ เพศชาย จํานวน 
195 คน คิดเปนรอยละ 52.42 เพศหญิง จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 47.58 ซ่ึงกลุมตัวอยางสวน
ใหญจะมีอายุระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 31.19 รองลงมาไดแกกลุมอายุ         
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41 – 50 ป ซ่ึงมีจํานวนตางกันไมมากนัก คือ 101 คน คิดเปนรอยละ 27.15 รองลงมาอีก กลุมอายุ 31 – 
40 ป คิดเปนรอยละ 20.43 จะเห็นไดวาการวิจัยคร้ังนี้พบกลุมท่ีมีอายุวัยทํางานท่ีมีอายุ 21 ป ข้ึนไป
และจะเห็นไดวาระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 147 
คน คิดเปนรอยละ 39.52 รองลงมาก็จะเปน ระดับการศึกษามัธยม/ปวช. 100 คน คิดเปนรอยละ 26.88 
จากตารางจะพบวาประชากรกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาเกือบแทบทุกคน 

สวนทางดานรายได จะพบวากลุมตัวอยางมีรายไดพอสมควรกับการยังชีพโดยเฉพาะรายได
ตอเดือนสวนใหญอยูท่ี 5,001 – 10,000 บาท โดยมีจํานวน 148  คน คิดเปนรอยละ 39.78 รองลงมา คือ 
รายได 10,000 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.34 สวนรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท จะพบวาเปนสวน
นอยคือพบ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.18 

  
4.2 มลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
 
 4.2.1  ขยะ และของเสีย ไดถูกแบงออกเปนหลายประเภทตามลักษณะของการจําแนก (กรม
สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2540) จําแนกตามลักษณะของสวนประกอบของขยะมูลฝอย ไดแก 
กระดาษ ถุงกระดาษ กลอง ลัง พลาสติก แกว ขวด หลอดไฟ เศษกระจก เศษอาหาร ผัก ผลไม ยาง 
หนัง เศษไม เศษเฟอรนิเจอร หิน กระเบ้ือง กระดูก เปลือกหอย สวนการจําแนกตามลักษณะประเภท
ขยะ (สถาบันดํารงราชานุภาพ, 2540) มูลฝอยเปยก ไดแก พวกเศษขยะ เศษพืชผัก เปลือกผลไม 
อินทรียวัตถุท่ีสามารถยอยสลายเนาเปอยงาย มีความชื้นสูง และสงกล่ินเหม็นไดรวดเร็ว สวนมูลฝอย
แหงไดแก พวกเศษกระดาษ เศษแกวโลหะ ไมพลาสติก ยาง ฯลฯ 
 จากการศึกษามลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ขยะเปน
มลภาวะท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญวามีมลภาวะถึงรอยละ 76.88 และท่ีใหความเห็นวาไมมีมลภาวะ
เพียงรอยละ 13.71 และท่ีไมทราบวามีมลภาวะรอยละ 9.41 (จากตาราง 2) 
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ตาราง 2  มลภาวะท่ีเกิดจากการกอสราง          
                              
มลภาวะท่ีเกิดจากการกอสราง  มี       ไมมี  ไมทราบ รวม  
 ขยะ               286          51    35  372 
            (76.88)           (13.71)           (9.41)             (100) 
ฝุนละออง              305         40    27  372 
             (81.98)          (10.75) (7.27)  (100) 
กล่ิน               249         89    34  372 
             (66.94)          (23.92) (9.14)  (100)  
เสียง               307         47    18  372 
            (82.53)           (12.63)          (4.84)             (100) 
น้ําเสีย               232          81    59  372 
            (62.37)            (21.77)          (15.86)             (100) 
ควัน               248          80    42  372 
            (66.67)           (22.04)          (11.29)             (100) 
  
 4.2.2  ฝุนละออง เปนมลพิษทางอากาศอยางหนึ่งซ่ึงเกิดจากการดําเนินงานกอสรางไดแก การ
บด ยอย โม การรื้อถอน การใชเคร่ืองจักร การขนสงส่ิงเหลานี้จะกอใหเกิดฝุนละออง ซ่ึงฟุงกระจาย
และลอยข้ึนสูบรรยากาศ เปนกลุมของโมเลกุลท่ีมองดวยตาเปลาไมเห็นมีขนาดต้ังแต 0.002 ไมครอน 
ไปจนถึงฝุนขนาดใหญกวา 500 ไมครอน แบงเปน 3 ประเภทดังนี้ 
 - ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 
 - ฝุนรวม (Total Suspended Particulatd : TSP) มีขนาดเล็กกวา 100 ไมครอน 
 - ฝุนหนัก (dust fall) ฝุนขนาดต้ังแต 100 ไมครอนข้ึนไป 
 จากการศึกษามลภาวะฝุนละออง จากการดําเนินการกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม จากกลุมตัวอยางพบวาฝุนท่ีเกิดจากการดําเนินการกอสราง (จากตาราง 2) มีมลภาวะถึงรอย
ละ 81.98 ผูท่ีบอกวาไมมีมลภาวะรอยละ 10.75 และบอกวาไมทราบมีรอยละ 7.27 
 4.2.3   กล่ิน เปนมลพิษทางอากาศอยางหน่ึง ซ่ึงเกิดจากสารเคมี เชน สี ทินเนอร แชลค     
แล็กเกอร น้ํามัน รวมทั้งขยะเนาเหม็น ท่ีมีการเจือปนของสารพิษในปริมาณความเขมขนสูงกวาปกติ
เปนเวลานานพอท่ีจะทําอันตรายแกมนุษย สัตว พืช หรือทรัพยสินตาง ๆ 
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  สารมลพิษ      การแพรกระจาย 
  (Pollutant)         (Dispersion) 
 
 
 
 
 
 

ระบบภาวะมลพิษอากาศ (Air Pullution System) 
 
 จากการศึกษามลภาวะกล่ินจากการดําเนินงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
(จากตารางท่ี 2) กลุมตัวอยางพบวา กล่ินเปนมลภาวะรอยละ 66.94 ซ่ึงนับวาเปนมลภาวะไมมากนัก 
และพบวากลุมตัวอยางท่ีตอบวาไมมีมลภาวะรอยละ 23.92 และไมทราบรอยละ 9.14 
 4.2.4 มลภาวะทางเสียง  ท่ีเกิดจากการดําเนินงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม เกิดจากการใชเคร่ืองจักร การตัดเหล็ก การขุดเจาะ การร้ือถอน การขนยายวัสดุ  

มาตรฐานระดับเดียวท่ีไมรบกวนความสงบ (WHO กรมควบคุมมลพิษรวมกับศูนยโสต
ประสาทการไดยินกรุงเทพฯ และ บ.เอส.ที.เอส. เอ็นจิเนียร่ิงคอนซัลแตน จํากัด) มลพิษทางเสียงไม
เพียงแตทําลายความไดยิน หากแตยังทําลายความสงบสุขและคุณภาพชีวิตอันดีของเราอีกดวย จาก
การศึกษาพบวาระดับเสียงท่ีไมกอความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนสวนใหญ (รอยละ 80) ในการ
ใชชีวิตประจําวัน มีระดับความดังอยูท่ีไมเกิน 55 เดซิเบลเอ ในเวลากลางวันและไมเกิน 45เดซิเบลเอ 
ในเวลากลางคืน 

ประเทศไทย ไดกําหนดมาตรฐานระดับเสียงจากแหลงกําเนิดประเภทยานยนตและการ
กอสรางเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอความสงบสุขของประชาชน(โดยกรมควบคุมมลพิษและ
กรุงเทพมหานคร) ไวดังนี้ 

บรรยากาศ 
(ATMOSPHER

แหลงกําเนิดสารมลพิษอากาศ 
(EMISSION SOURCES) 

ผูรับผลกระทบ 
(RECEPTORS) 
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- รถยนตใหมีระดับเสียงได 85 เดซิเบลเอ เม่ือวัดในระยะหาง 7.5 เมตร หรือ 100 เดซิเบลเอ 
เม่ือวัดในระยะหาง 0.5 เมตร 

- รถจักรยานยนตใหมีระดับเสียงได 95 เดซิเบลเอ เม่ือวัดในระยะหาง 0.5 เมตร 
- เรือกลใหมีระดับเสียงได 100 เดซิเบลเอ เม่ือวัดในระยะหาง 0.5 เมตร 
- การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคล่ือนยายอาคารจะกระทําใหเกิดเสียงดังเกินกวา 75     

เดซิเบลเอ ในระหวางระยะ 30 เมตร ไมได 
จากตารางท่ี  2 พบวา เสียงเปนมลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสรางโดยใหความเห็นวามีถึงรอยละ 

82.53 และไมมีรอยละ 12.63 และไมทราบรอยละ 4.84 
สรุปมลภาวะท่ีเกิดจากการกอสรางไดแก ขยะและของเสีย ฝุนละออง กล่ิน เสียง สวนมากให

ความเห็นวามีมลภาวะโดยเฉพาะเสียงมีมลภาวะถึงรอยละ 82.53 ฝุนละอองมีมลภาวะ 81.98 สวน
ทางดานขยะและกล่ินมีมลภาวะ 76.88 และ 66.94 ตามลําดับ  
 
4.3  ความคิดเห็นของบุคลากรจากมลภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดจากการกอสราง  

 
จากการศึกษาไดแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ 

 1)   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบจากมลภาวะในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม  
 2)   ความเห็นเกี่ยวกับการแกไขมลภาวะท่ีเกิดจากการกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม จ.เชียงใหม 
 3)   ความคิดเห็นของผูบริหารจากการสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับมลภาวะท่ีเกิดจากการ
กอสราง 
 

1) ความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุและผลกระทบจากมลภาวะในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม  
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ตาราง 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับมลภาวะจากการกอสราง                                       
 
 มลภาวะ        สาเหตุ   จํานวนคนท่ีเลือก  จํานวนคนท่ีไมเลือก รวม 
 ขยะ       

1. ชางและคนงาน      257     115    372  
                 (69.08)   (30.92)               (100) 
2.  เศษวัสดุ          317      55    372  
                 (85.21)   (14.79)                (100) 
3. การรื้อถอน       244     128    372  
                 (65.58)   (34.42)                (100) 

 4.  อื่น ๆ                
ฝุนละออง  

1. รถขนวัสดุกอสราง   232     140    372  
                            (86.82)   (13.18)               (100) 
2.  เศษปูน  เศษอิฐ  272     100    372  
                           (73.11)   (26.89)               (100) 
3. การรื้อถอนส่ิงปลูกสราง  246    126    372  
                           (66.13)                (33.87)                (100) 

 4.  การใชเครื่องจักรเครือ่งมือ 244     128    372  
                            (65.59)   (34.41)               (100) 

 5.  ฝุนระหวางการทํางาน  261     111    372  
                           (70.16)   (29.84)               (100) 

 6.  อื่น ๆ    4     368    372  
                           (1.08)   (98.92)                (100) 
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 มลภาวะ        สาเหตุ   จํานวนคนท่ีเลือก  จํานวนคนท่ีไมเลือก รวม 
กลิ่น   

1.  วัสดุในการกอสราง  216     156    372  
                            (58.06)   (41.94)               (100) 
2.  เครื่องจักรในการกอสราง 274     98     372  
                           (73.65)                (26.35)               (100)  
3.  ขยะของเหลือใช  304     68     372  
                            (81.72)   (18.28)               (100)  
4.  น้ําเสีย น้ําท้ิง น้ําลางอุปกรณ 184     188    372  
                           (49.46)   (50.54)               (100)  
5.  อื่น ๆ    4     368    372  
                           (1.08)   (98.92)               (100)  

เสียง   
1.  การใชเครื่องจักร  246     126    372  
                           (66.13)   (33.87)               (100)  
2.  การตัดเหล็ก การเจียเหล็ก 262    110   372  
                           (70.43)              (29.57)               (100)  
3.  การขุดเจาะ   290    82    372  
                           (77.95)             (22.05)               (100)  
4. การรื้อถอน   235    137   372  
                           (63.17)              (36.83)               (100)  
5.  การขนยายวัสดุ  216    156   372  
                           (58.06)              (41.94)               (100)  

6.  อ่ืน ๆ (การส่ังงาน คนงาน)   
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ตาราง  4   ความคิดเห็นเกี่ยวกับมลภาวะจากการกอสราง 
 
 มลภาวะ   จํานวนคนท่ีเลือก  จํานวนคนท่ีไมเลือก รวม 

 ขยะ  
เปนเหตุรําคาญ  296       76        372 

             (79.57)    (20.43)       (100) 
 ตอสุขภาพ  304      68         372 

              (81.72)               (18.28)       (100) 
  ตอส่ิงแวดลอม      333      39         372 
     (89.51)   (10.49)       (100) 
ฝุนละออง 

เปนเหตุรําคาญ  191      181        372 
              (51.34)    (48.66)       (100) 

 ตอสุขภาพ  343      29         372 
             (92.20)    (7.8)       (100) 
  ตอส่ิงแวดลอม  295      77         372 
             (79.30)   (20.7)       (100) 
กล่ิน  

เปนเหตุรําคาญ  221       151        372 
             (59.41)    (40.59)               (100) 

 ตอสุขภาพ  329      43         372 
              (88.44)   (18.28)       (100) 
  ตอส่ิงแวดลอม      273      99         372 
     (73.38)               (26.62)       (100) 
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 มลภาวะ   จํานวนคนท่ีเลือก  จํานวนคนท่ีไมเลือก รวม 
เสียง 

เปนเหตุรําคาญ  225      147        372 
              (60.48)    (39.52)       (100) 

 ตอสุขภาพ  273      99         372 
             (73.38)               (26.62)       (100) 
  ตอส่ิงแวดลอม  181      191        372 
             (48.65)   (51.35)       (100) 
 
 ขยะ เปนมลภาวะท่ีเกิดจาก (ตาราง 3) เศษวัสดุมีมากคือรอยละ 85.21 รองลงมาคือ เกิดจาก
ชางและคนงาน รอยละ 69.08 และเกิดจากการร้ือถอนรอยละ 65.58 สวนทางดานผลกระทบ (ตาราง 
4) กลุมตัวอยางไดใหความเห็นวามีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมรอยละ 89.51 มีผลกระทบตอสุขภาพ
รอยละ 81.72 และมีผลกระทบเปนเหตุใหรําคาญรอยละ 79.57 
 ฝุนละออง เปนมลภาวะท่ีเกิดจาก (ตาราง 3) รถขนวัสดุกอสรางซ่ึงมีมากถึงรอยละ 86.82 
สวนรองลงมาสาเหตุจากเศษอิฐ เศษปูนรอยละ 73.11 สาเหตุเกิดจากฝุนระหวางทํางานรอยละ 70.16 
และสาเหตุจากการร้ือถอนกับการใชเคร่ืองจักรก็เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดฝุนละอองไดรอยละ 66.13 
และ 65.59 ตามลําดับสวนทางดานผลกระทบ (ตาราง 4) กลุมตัวอยางไดใหความเห็นวามีผลกระทบ
ตอสุขภาพรอยละ 92.20 มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมรอยละ 79.30 และมีผลกระทบเปนเหตุใหรําคาญ
รอยละ 51.34 
 กล่ิน เปนมลภาวะท่ีเกิดจาก (ตาราง 3) ขยะของเหลือใชรอยละ 81.72 เคร่ืองจักรในการ
กอสรางรอยละ 73.65 สวนสาเหตุมาจากวัสดุในการกอสรางรอยละ 58.06 และมาจากน้ําเสีย น้ําท้ิง 
น้ําลางอุปกรณรอยละ 49.46 และอื่น ๆ รอยละ 1.08 สวนทางดานผลกระทบ (ตาราง 4) กลุมตัวอยาง
ไดใหความเห็นวามีผลกระทบตอสุขภาพรอยละ 88.44 มีผลตอส่ิงแวดลอมรอยละ 73.38 และเปนเหตุ
ใหรําคาญมีรอยละ 59.41 
 เสียง เปนมลภาวะท่ีเกิดจาก (ตาราง 3) การขุดเจาะรอยละ 77.95 จากการตัดเหล็กการเจีย
เหล็กรอยละ 70.43 จากการใชเคร่ืองจักรรอยละ 66.13 และจากการรื้อถอนกับการขนยายวัสดุรอยละ 
63.17 และ 58.06 ตามลําดับ สวนทางดานผลกระทบ (ตาราง 4) กลุมตัวอยางไดใหความเห็นวามี
ผลกระทบตอสุขภาพรอยละ 73.38 มีผลกระทบเปนเหตุใหรําคาญรอยละ 60.48 และกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมรอยละ 48.65 
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2)  ความเห็นเก่ียวกับการแกไขมลภาวะท่ีเกิดจากการกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม จ.เชียงใหม 

 
ตาราง 5  ความเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหามลภาวะ                                           
 
มลภาวะท่ีเกิดจากการกอสราง             มี                     ไมมี           ไมทราบ               รวม 
 ขยะ                      

1. การจัดระบบการเก็บขยะ              160        66   146  372 
                       (43.01)            (17.74)            (39.25)             (100) 
  2. ท่ีรองรับขยะเพยีงพอ              141         86                145                     372 
                  (37.90)               (23.12)          (38.98)              (100) 
  3. ความเหมาะสมของตําแหนง            138                  84                  150                   372 
     ท่ีวางขยะ       (37.10)               (22.58)            (40.32)             (100) 
  4. มีการกําจัดขยะจากการกอสราง        127           76   169   372 
      อยางถูกวิธี                   (34.14)                (20.43)         (45.43)             (100) 
  5. ความถ่ีในการจัดเก็บขยะ                  112         99    161  372 
                     (30.11)                (26.61)           (43.28)             (100) 
    
  จากตาราง  5 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาบริษัทผูรับเหมาไดมีการแกไขปญหามลภาวะจาก
ขยะโดยการจัดระบบการเก็บขยะรอยละ 43.01 ไมไดจัดระบบรอยละ 17.74 มีการทําท่ีรองรับขยะ
เพียงพอรอยละ 37.90 ไมเพียงพอรอยละ 23.12 นอกจากน้ียังเห็นวามีการวางขยะในตําแหนงท่ี
เหมาะสมแลวรอยละ 37.10 ไมเหมาะสมรอยละ 22.58 เห็นวามีการกําจัดขยะจากการการกอสราง
อยางถูกวิธีรอยละ 34.14 ไมถูกวิธีรอยละ 20.43 และเห็นวาความถ่ีในการจัดเก็บขยะเหมาะสมแลว
รอยละ 30.11 ไมเหมาะสมรอยละ 26.61 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 



  60 

ตาราง 6  ความเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหามลภาวะ                                           
 
มลภาวะท่ีเกิดจากการกอสราง             มี                     ไมมี           ไมทราบ               รวม 
ฝุนละออง                      

1. ทําปลองระบายอากาศ                109        134   129  372 
                       (29.30)              (36.02)          (34.68)             (100) 
  2. มีการกั้นผนงัปดบริเวณกอสราง        247          47                  78                    372 
                  (66.94)                (12.63)          (20.97)              (100) 
  3. มีการทําสเปรยน้ําลดปริมาณฝุน         65                  189                 118                   372 
               (17.47)                (50.81)           (31.72)               (100) 
  4. แจกผาปดจมูกปองกันฝุน            55          205     112     372 
                            (14.79)                (55.10)            (30.11)               (100) 
  5. ขอยายท่ีทํางานช่ัวคราว                      78          170      124   372 
                       (20.97)               (45.70)             (33.33              (100) 
 6. มีการใชผาใบปดกั้นตึก                190                    83                   99     372 
     ท่ีกําลังกอสราง         (51.08)                  (22.31)           (26.61)              (100) 
 
 ทางดานการแกไขมลภาวะจากฝุนละอองกลุมตัวอยางไดมีความคิดเห็นวาบริษัทผูรับเหมาได
มีการกั้นผนังปดบริเวณกอสรางรอยละ 56.45 ไมไดทํารอยละ 16.40 สวนการทําปลองระบายอากาศ
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาผูรับเหมาไดทํารอยละ 25.81 และไมไดทํารอยละ 38.44 การทําสเปรย
น้ําลดปริมาณฝุน กลุมตัวอยางคิดวาบริษัทผูรับเหมาไดทํารอยละ 19.36 และไมไดทํารอยละ 43.01 
สวนการแจกผาปดจมูกปองกันฝุนกลุมตัวอยางคิดวาผูรับเหมาไดทํารอยละ 19.62 ไมไดทํารอยละ 
45.43 และกลุมตัวอยางท่ีเห็นวาขอใหยายท่ีทํางานช่ัวคราวรอยละ 22.04 ไมตองยายรอยละ 38.71 
ตามลําดับ 
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ตาราง 7  ความเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหามลภาวะ                                           
 
มลภาวะท่ีเกิดจากการกอสราง             มี                     ไมมี           ไมทราบ               รวม 
 กล่ิน                      

1. ทําปลองระบายอากาศ                96        143   133  372 
                       (25.81)              (38.44)          (35.75)             (100) 
  2. มีการกั้นผนงัปดบริเวณกอสราง        210          61                 101                   372 
                  (56.45)                (16.40)          (27.15)              (100) 
  3. มีการทําสเปรยน้ําลดปริมาณฝุน         72                  160                 140                   372 
               (19.36)                (43.01)           (37.63)               (100) 
  4. แจกผาปดจมูกปองกันฝุน            73          169     130   372 
                            (19.62)                (45.43)            (34.95)             (100) 
  5. ขอยายท่ีทํางานช่ัวคราว                      82          144      146  372 
                       (22.04)               (38.71)             (39.25)            (100) 
 
 จากตาราง  7  จากการศึกษาพบวากล่ินเปนมลภาวะจากงานกอสรางตนๆ เชนกัน ผูศึกษา
พบวาสวนมากเกิดจากกล่ินขยะของเหลือใชเปนสวนใหญ ซ่ึงมีมากถึงรอยละ 81.72 สวนการแกไข
ปญหาดังกลาวกลุมตัวอยางเห็นวาบริษัทผูรับเหมาไดมีการกั้นผนังปดบริเวณกอสรางรอยละ 56.45 
และไมไดทํารอยละ 16.40 รองลงมาคือการทําปลองระบายอากาศ รอยละ 25.81 ไมไดทํารอยละ 
38.44 
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ตาราง 8  ความเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหามลภาวะ                                           
 
มลภาวะท่ีเกิดจากการกอสราง             มี                     ไมมี           ไมทราบ               รวม 
 เสียง ทานคิดวาผูประกอบการ       

1. ตรวจสอบสภาพเคร่ืองจักร               113        64   195  372 
                       (30.38)              (17.20)          (52.42)             (100) 
  2. มีการกั้นผนงัปดบริเวณกอสราง        224         48                100                   372 
                  (60.22)                (12.90)          (26.88)            (100) 
  3. เตรียมวัสดใุหพรอมกอนทํางาน       106                  82                184                   372 
               (28.50)                (22.04)         (49.46)            (100) 
  4. ทํางานใหแลวเสร็จโดยเร็ว             94          99    179   372 
                            (25.27)                (26.61)         (48.12)             (100) 
  5. ขอยายท่ีทํางานช่ัวคราว                      86         136    150  372 
                       (23.12)              (36.56)           (40.32)               (100) 
 
 จากตาราง 8 จะพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาบริษัทผูรับเหมาไดแกไขมลภาวะท่ีเกิด
จากเสียง โดยการกั้นผนังปดบริเวณกอสรางรอยละ 60.22 และไมไดกั้นรอยละ 12.90 ทําการตรวจ
สภาพเครื่องจักรรอยละ 30.38 และไมไดตรวจสภาพรอยละ 17.20 กลุมตัวอยางยังเห็นวาไดมีการ
เตรียมวัสดุใหพรอมกอนทํางานรอยละ 28.50 ไมไดเตรียมรอยละ 22.04 ทํางานใหแลวเสร็จโดยเร็ว
รอยละ 25.27 ไมรีบดําเนินงานรอยละ 26.61 และขอใหยายท่ีทํางานช่ัวคราวรอยละ 23.12 ไมตองยาย
รอยละ 36.56 ตามลําดับ 

3)   ความคิดเห็นของผูบริหารจากการสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับมลภาวะท่ีเกิดจากการ
กอสรางพบวา โรงพยาบาลเปนหนวยงานท่ีใหการบริการในดานการรักษาผูปวย จึงตองมีสถานท่ีท่ี
สะอาด ปราศจากมลภาวะตาง ๆ ท้ังดานกอสรางและอ่ืน ๆ จึงจําเปนตองมีนโยบายและมาตรการท่ี
ชัดเจนและเด็ดขาดเพ่ือใหปราศจากส่ิงรบกวน   
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4.4  การจัดการมลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  
 
การจัดการมลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม แบงเปน 2 

ข้ันตอน ดังนี้ 
 1)  การจัดการมลภาวะโดยฝายโรงพยาบาล (ผูบริหารกับผูท่ีเกี่ยวของ)  
 2)  การจัดการมลภาวะโดยผูรับเหมากอสราง 
 1) การจัดการมลภาวะโดยฝายโรงพยาบาล (ผูบริหารกับผูท่ีเกี่ยวของ) จากการสัมภาษณ
ผูบริหารและหัวหนาฝายอาคารส่ิงแวดลอม พบวา ในการจัดจางงานกอสราง-ปรับปรุง แตละคร้ังให
ฝายพัสดุในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมเปนผูดําเนินการ โดยใหมีการซ้ือแบบแปลน ประมูล
แขงขันกันโดยยึดหลักระเบียบงานพัสดุ เชน ยึดหลักราคา ยึดหลักผลงานท่ีเคยทํางานกอสรางมาแลว 
ไมเปนผูละท้ิงงานและกําหนดความรับผิดชอบ ในการกระทําท่ีไมถูกตองและผิดกฎหมาย กลาวคือ 
ผู รับเหมาตองรับผิดชอบตอความผิดพลาดเสียหายท่ีบังเกิดแกงานตลอดจนถึงทรัพยสินของ
โรงพยาบาลและผูคนผูไดรับความเสียหายจากการปฏิบัติงานนี้ไมวาปฏิบัติงานดวยความประมาท
เลินเลอก็ดี รูเทาไมถึงการณก็ดี ผูรับเหมาจะตองรับผิดชอบ และแกไขเม่ือมีการรองเรียนมาและตอง
แกไขอยางเรงดวน  ดังเชนในระหวางศึกษา ไดมีการรองเรียนเรื่องงานทาสีภายในอาคารสุจิณโณทุก
ช้ัน พบวา มีมลภาวะจากกล่ินของสีท่ีใชทาอาคารดังกลาว ไดมีการจัดการโดยทางฝายผูบริหารไดมี
การยายผูปวยออกและยายกลับเขามาเม่ือมลภาวะกล่ินสีหมดไปและใหผู รับเหมาทํางานใน
วันหยุดราชการเทานั้น 
 งานปรับปรุงหองรังสีเบอร 38 มีการรองเรียนเร่ือง เสียง ฝุน กล่ิน ขยะ มีการจัดการโดย
ผูบริหารใหทํางานเฉพาะในวันหยุดราชการ และใหผูรับเหมาใชผาคลุมเครื่องมือเคร่ืองใช อุปกรณ
ทางการแพทย ใหมิดชิด และยายบางสวนออกนอกบริเวณสถานท่ีปรับปรุงและใหถือหลักการจัดการ
กับมลภาวะโดยท่ัว ๆ ไปดังนี้ 
 การจัดการกับเศษวัสดุ และขยะเหลือใชจากการใชงานกอสรางใหผูรับเหมาตองขนท้ิงนอก
บริเวณท่ีกอสราง พรอมท้ังทําความสะอาดท่ีกอสรางบริเวณใกลเคียง และสวนของอาคารซ่ึงเปรอะ
เปอนเนื่องจากการกระทําของผูรับเหมาใหอยูในสภาพสะอาดเรียบรอย 
 การจัดการฝุนละออง จากงานกอสราง ใหผูรับเหมาตองมีการลอมร้ัวบริเวณกอสราง ให
มิดชิด โดยวิธีท่ีเหมาะสมกับงานและสถานท่ี ใหหาวิธีการท่ีดีจัดการไมทําใหบุคคลใกลเคียง
เดือดรอน และตองรับผิดชอบตอคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
 การจัดการกล่ินจากงานกอสราง ใหผูรับเหมาตองมีการลอมร้ัวบริเวณกอสราง มีการจัดการ
ใหอากาศท่ีมีมลภาวะไมฟุงกระจายทําใหบุคคลขางเคียงเดือดรอน และมีผลกระทบตามมา โดยการนาํ
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ทอดูดอากาศ มีพัดลมเปา เปนตน หากมีปญหาเกิดข้ึนผูรับเหมาจะตองเปนผูรับผิดชอบและตองรีบ
ดําเนินการแกไขโดยดวน 
 การจัดการเสียง จากงานกอสรางใหผูรับเหมาก้ันบริเวณกอสราง หลีกเล่ียงอุปกรณใชเสียง 
งานชนิดใดท่ีมีการใชเสียงมากควรเลือกเวลาวันหยุดราชการในการทํางาน และไมควรทํางานในเวลา
หลับนอนหรือพักผอน หรือไมเกิน 19.00 น. หากมีปญหาเกิดข้ึนผูรับเหมาจะตองเปนผูรับผิดชอบ
และตองรีบดําเนินการแกไขโดยดวน 
 ทุก ๆ งานท่ีมีการกอสรางและปรับปรุง ผูรับเหมาจะตองมีปายบอกช่ือโครงการ ช่ือบริษัท
ผูรับเหมา บอกระยะเวลาการกอสราง มูลคาการกอสราง บอกอาณาเขตบริเวณกอสราง เขตอันตราย
ใหชัดเจน 
 2) การจัดการมลภาวะโดยผูรับเหมา จากการสัมภาษณผูรับเหมาพบวา มีการกั้นบริเวณ
กอสรางและปรับปรุง เพื่อปองกันมลภาวะ ปองกันอันตรายท่ีจะเกิดกับบุคคลภายนอก เพื่อปองกัน
ของสูญหายและเปนสัดสวนงายตอการควบคุมดูแล จากการสอบถามการจัดการมลภาวะพบวา การ
จัดการขยะในหนวยงานกอสรางไดมีการกําหนดจุดท้ิงขยะเปนจุดๆ เพื่อสะดวกในการจัดเก็บ หาก
เปนอาคารสูงก็จะทําทอสงขยะลงมายังช้ันลางเพ่ือปองกันฝุน และอันตรายจากเศษขยะที่ตกลงมา
จากนั้น มีการแยกขยะ ขยะสวนไหนท่ีขายได ก็จัดการขาย เชน เศษเหล็ก เศษไม เศษถุงปูน หากขาย
ไมไดก็จะขนไปท้ิง ณ จุดท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมเปนผูกําหนด เชนบริเวณโรงเผาขยะ
คณะแพทยฯ สวนขยะท่ีเปนเศษปูน เศษดินก็จะนําไปถมในท่ีตํ่า ท่ีหนวยงานอาคารเปนผูกําหนดให
นําไปท้ิง 
 การจัดการฝุนละออง โดยการกั้นบริเวณรอบๆ หนวยงานกอสรางเพ่ือไมใหฝุนออกนอก
บริเวณกอสราง หากเปนอาคารสูงก็จะมีตาขายหรือผาใบปดกั้นโดยรอบ เพื่อไมใหฝุนฟุงกระจาย มี
การใชน้ําพรมฝุนในขณะกวาด มีการใชผาปดจมูก สวนในดานรถขนสงวัสดุ ก็จะกวาดถนนหรือลาง
ถนน 
 การจัดการกล่ิน โดยการกั้นบริเวณกอสราง มีการใชพัดลมดูดและเปาเพื่อระบายอากาศ เปด
ประตูหนาตางในเวลาปลอดคนใกลเท่ียง 
 การจัดการเสียง โดยการกั้นบริเวณกอสราง ทํางานไมเกิน 19.00 น. บางคร้ังก็เตรียมงานมา
จากภายนอก หลีกเล่ียงอุปกรณท่ีใชเสียงดัง ใหสวมหมวกนิรภัย แตจากการสังเกตพบวาไมคอยสวม
กัน อางวาไมสะดวกในการทํางาน ไมคลองตัวและไมเคยชิน 
 
 
 


