
 
 
 
 
 

5.1 สถานการณส่ิงแวดลอม 
 สถานการณสิ่งแวดลอม แบงเปน 2 สวน คือ สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก     
และสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
 

สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลก  
 อนุช  อาภาภิรม (2543 : 59-61) ไดสรุปสภาพปญหาส่ิงแวดลอมในระดับโลก  ไวดังน้ี
 ปญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

สิ่งมีชีวิตนับพันๆ ชนิดทั่วโลก กําลังตกในอันตรายจากการใชสอยมากเกินไป การ
สูญเสียถิ่นที่อยู และมลพิษสิ่งแวดลอม เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้น ตางตองพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน การสูญเสียสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหน่ึงไป อาจทําใหสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ อีกมากมาย ตอง
พลอยสูญหายไปดวย สัตวเลี้ยงและพืชพันธุธัญญาหารตางก็ตกอยูในอันตรายเชนเดียวกัน            
พืชสัตวในบางทองถิ่นกําลังสูญหายไป เน่ืองจากถูกทดแทนดวยพันธุพืชและสัตวที่ไดรับการ
พัฒนาขึ้นมา เพ่ือการเกษตรแบบเรงรัดแผนใหม 

ปญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ จากการเพ่ิมจํานวนประชากร และ
ความกาวหนาของโลก เชน การผลิต การขนสง การสื่อสาร การสํารวจถิ่นฐานและหาทรัพยากร
ใหมๆในเขาสูงปาดงดิบ ทะเลทราย มหาสมุทร ลวนทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ผล
จากการกระทําของมนุษยที่สงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ   คือ การเพ่ิมขึ้นของ
คารบอนไดออกไซด ที่ทําใหอากาศรอนขึ้น อากาศแปรปรวนมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงทางชีวะ 
เชน การนําส่ิงมีชีวิตใหมเขามาในระบบนิเวศ การดัดแปลงยีน  การตกตะกอนของไนโตรเจน 
จากการใชปุยเคมีจํานวนมหาศาลในทางเกษตร 

ปญหาที่ดิน 
ปญหาที่ดินเปนปญหารายแรงของโลกท่ีเกิดขึ้นทั้งในประเทศท่ีพัฒนาแลว และกําลัง

พัฒนา เชน ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลิตอาหารเลี้ยงชาวสหรัฐได 269 ลานคน ใหมีกิน 1,000 
กิโลกรัมตอคน และสงขายทั่วโลกเปนการเกษตรแบบอุตสาหกรรม ใชเคร่ืองจักร ใชน้ํา          
ใชเชื้อเพลิงมาก และเนนพืชชนิดเดียว ไดแก ขาวโพด ขาวสาลี ขาวเจา ทั้งๆที่พืชอาหารในโลก
มีราว 5 หม่ืนชนิด ทําใหเสียสมดุลทางระบบนิเวศ เครื่องจักรทําลายจุลินทรียในดิน ซึ่งมีสัดสวน
รอยละ 95 ของสิ่งมีชีวิต ในสหรัฐอเมริกาใน 50 ปขางหนา  สหรัฐอเมริกาจะประสบปญหาการ

ผลกระทบของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอการศึกษา 

บทที่ 5 
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ปญหานํ้า 
โครงการส่ิงแวดลอมสหประชาชาติ (UNEP) รายงาน “ภาวะสิ่งแวดลอมโลก 2000”    

ไววา หากเรายังใชน้ํามากในการบริโภคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทั้งๆที่น้ําจืดมีอยูนอยเม่ือ
ประชากรเพ่ิม การใชน้ําเพ่ิมในอีก 25 ปขางหนา จํานวนประชากรโลก 2 ใน 3 จะประสบปญหา
ตึงเครียดทางน้ํา (Water Stress) 
 ปจจุบันประชากรรอยละ 20 ขาดน้ําด่ืมสะอาด รอยละ 50 ขาดสุขาภิบาลที่ดี พบเชื้อ
แบคทีเรียที่ทําใหทองรวง ในแมน้ําของทวีปเอเชียสูงกวามาตรฐานที่องคการอนามัยโลกกําหนด 
50 เทา สงผลตอชีวิตคน 1.12 ลานคน เปนสาเหตุใหเด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบ เสียชีวิตปละ 15 
ลานคน 

ปญหาขยะและสารพิษ 
ขยะและสารพิษจากการบริโภคมากมายเพิ่มขึ้นตามความกาวหนาของวิทยาศาสตร และ

จํานวนมนุษยที่เพ่ิมขึ้น พวกที่คงทนสลายยาก เชน พลาสติก สารกัมมันตรังสีทางการแพทย 
และในการผลิตไฟฟา สารพิษโลหะหนักจากการเกษตร และอุตสาหกรรมปนเปอนอยูในอากาศ 
ดิน น้ํา สัตว และมนุษย จึงเปนอันตรายตอระบบนิเวศท้ังระบบ โดยเฉพาะในเมืองใหญที่มีคน
อพยพเขามาอยูมาก 

ปญหาโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 
สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไดตามธรรมชาติ เชน การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 

เน่ืองจากการเอียงของแกนโลก การเกิดภูเขา การแผรังสีจากดวงอาทิตย อุกกาบาตพุงชน  แต
การเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลของมนุษยที่ทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด อันเปนกาซเรือนกระจก 
โดยเฉพาะในยานอุตสาหกรรม ทําใหโลกรอนเร็วขึ้นกวาที่คาดหมายไว 

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศในป พ.ศ.2539 มีปริมาณ 23,900 ลาน
ตัน มากกวาป พ.ศ.2538 ถึง 400 ลานตัน และมากกวาป พ.ศ.2493 เกือบ 4 เทาตัว เกิดขึ้น
มากที่สุดในอเมริกาเหนือ ซึ่งเปนประเทศอุตสาหกรรม 

อากาศท่ีรอนขึ้นทําใหอากาศแปรปรวนมากขึ้น เชน ฝนแลงหนัก ฝนตกหนัก พายุ
รุนแรง ปรากฏการณเอลนิโญที่รุนแรงกวาที่เคยเปน พืชและสัตวหลายชนิดอาจอพยพไปสูเขต
อบอุน จึงกระทบตอระบบนิเวศเขตรอนและเขตอบอุน ความหลากหลายทางชีวภาพแปร
เปลี่ยนไป โรคเมืองรอนแพรขยายออก พ้ืนที่ชายฝงถูกน้ําทวม โดยเฉพาะเกาะตางๆหลายแหง
ถูกนํ้าทวม 
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 สถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย ไดแก 
 มนตรี  จุฬาวัฒนทล (2544 : 179-196) สรุปสถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทย        
ไวดังนี้ 
 ทรัพยากรปาไม 

ประเทศไทยไดพยายามที่จะรักษาทรัพยากรปาไม  โดยไดประกาศยกเลิกการให
สัมปทานการทําปาไมในปา ตั้งแต พ.ศ.2532 อัตราการสูญเสียพ้ืนที่ปาไมกอนและหลังการ
ยกเลิกสัมปทานปาไมไมแตกตางกัน อีกทั้งคุณภาพทางชีวภาพของปา ก็ถดถอยลงเปนอันมาก  
ระบบนิเวศเสียหายและเสื่อมโทรมลง เพราะนํ้ามือมนุษยที่ใชไปเพื่อการเกษตร การพาณิชยและ
การทองเท่ียว 

ทรัพยากรสัตวปา 
ในป พ.ศ.2539 ไดมีการจัดทําบัญชีรายการสถานภาพชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลังใน

ประเทศไทย (red data vertebrate species) พบวา สัตวมีกระดูกสันหลังที่สูญพันธุแลวมี 6 
ชนิด ไดแก สมัน นกชอนหอยใหญ นกพงหญา ปลาหางเหยี่ยว ปลาเสือตอ และปลาสายยู 

ทรัพยากรนํ้า 
ประเทศไทยมีปริมาณน้ําจืดที่นํามาใชไดตอหัวประชากร ต่ํากวาคาเฉลี่ยของเอเชีย  ลุม

น้ําที่มีปริมาณนํ้าตอหัวต่ํามากและคาดวาจะเกิดการขาดแคลนในอนาคต ไดแก สะแกกรัง ปาสัก 
ทาจีน ชี วัง ยม เกิดความขัดแยงดานการใชน้ํา ทั้งความขัดแยงระหวางภาคเศรษฐกิจ เชน 
ระหวางการใชน้ําของภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมกับภาคบริการ และระหวางตนน้ําปลาย
น้ําในลุมนํ้าเดียวกัน 

ในสวนของน้ําบาดาล ปจจุบันยังไมไดรับการศึกษาศักยภาพแหลงนํ้าบาดาลไวอยาง
จริงจัง การสูบนํ้าบาดาลมาใชจนเกินกําลัง การเติมนํ้าโดยธรรมชาติในเมืองใหญๆ โดยเฉพาะ
บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดกอใหเกิดปญหาระดับนํ้าบาดาลลดลง ทําใหเกิด
แผนดินทรุด และบางแหงมีน้ําเค็มแทรกซึมเขามาในแหลงนํ้าบาดาล นอกจากน้ีบางบริเวณยัง
เกิดปญหาการปนเปอนของสารเคมี และน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหลงชุมชน 

ทรัพยากรที่ดินและการใชที่ดิน 
พ้ืนที่ทําการเกษตรตอประชากรประเทศไทย ลดลงจาก 2.5 ไรตอคนในปพ.ศ.2526 เปน 

2.2 ไรตอคนในปพ.ศ.2536 ในชวงเวลาเดียวกัน เม่ือพิจารณาสัดสวนของพื้นที่ตามขนาดการถือ
ครองเพ่ือการทําการเกษตรของทั้งประเทศ พบวา สัดสวนพื้นที่ถือครองขนาดเล็กคงที่ ขนาด
กลางลดลง และขนาดใหญเพ่ิมขึ้น สําหรับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน ถึงแมจะมีขอมูลที่เปน
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 ทรัพยากรแร 
 แรเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจมาโดยตลอด ในอดีตกวา รอยละ 
80 ของมูลคาการผลิตเปนการสงออก เม่ือประเทศไทยหันมาเนนการพัฒนาดานอุตสาหกรรม
มากขึ้น ทําใหความตองการแรในประเทศเพิ่มขึ้น ปจจุบันการผลิตแรสวนใหญของประเทศไทย 
เปนการผลิตเพ่ือตอบสนองตอความตองการใชภายในประเทศ ทําใหโครงสรางการผลิตแร
เปลี่ยนจากการผลิตแรโลหะมาเปนแรอุตสาหกรรม โดยมีสัดสวนของการผลิตแรอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 57 ในปพ.ศ.2530 เปนรอยละ 97 ในปพ.ศ.2540 
 เม่ือพิจารณาสัดสวนของมูลคาการใชแรในประเทศเทียบกับมูลคาการสงออก พบวา มี
สัดสวนที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องในรอบทศวรรษที่ผานมา โดยเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 60 ในป
พ.ศ.2530 เปนรอยละ 87 ในปพ.ศ.2540 ในดานการพัฒนาทรัพยากรแรของประเทศไทย       
มักเกิดปญหาความขัดแยงระหวางการพัฒนา และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ  
โดยเฉพาะเมื่อความตองการใชมีมากขึ้น ในขณะที่ความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในประเทศลดลง ทําใหเกิดปญหาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการทําเหมืองแร 

ทรัพยากรพลังงาน 
ในชวงทศวรรษที่ผานมา การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยูในอัตราสูง สงผลให

ความตองการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองและในอัตราที่สูง ความ
ตองการใชพลังงานในเชิงพาณิชยของประเทศในป พ.ศ.2540 คิดเปนปริมาณน้ํามันดิบกวา 1.2 
ลานบารเรลตอวัน เพ่ิมมากขึ้นกวา 3 เทาของปริมาณความตองการใชเม่ือปพ.ศ.2530 

ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําอยางรวดเร็วตั้งแตกลางป พ.ศ.2540 เปนตนมา สวนหนึ่งเปนผล
มาจากการปรับเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของไทย สงผลทําใหคาเงินบาทขาดความ
ม่ันคงและเศรษฐกิจเร่ิมชะลอตัว ภาคธุรกิจมีผลผลิตลดลง และภาคครัวเรือนเร่ิมมีการใช
พลังงานอยางประหยัดมากขึ้น สงผลใหอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานในเชิงพาณิชยชะลอ
ตัวลงไปจากป 2539 ซึ่งเดิมมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใชพลังงาน รอยละ 11.2 ลดลงเหลือรอย
ละ 4.3 ในปพ.ศ.2540 

พื้นที่ชายฝงทะเลและมหาสมุทร 
จากสถิติของกรมปาไม พบวา พ้ืนที่ปาชายเลนของประเทศยังคงลดลงอยางตอเน่ือง 

จากท่ีมีอยูเกือบ 2 ลานไร ในปพ.ศ.2518 เหลือเพียง 10.05 ลานไรในปพ.ศ.2539 สําหรับ
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ในสวนของทรัพยากรประมง  ประเทศไทยไดใชทรัพยากรประมงเกินกวาศักยภาพการ
ผลิตโดยธรรมชาติ  โดยจํานวนเรือประมงมีจํานวนมากขึ้น ในขณะที่จํานวนทรัพยากรที่เหลืออยู
มีจํากัด ดัชนีที่แสดงความเส่ือมโทรม ไดแก การลดลงของอัตราการจับตอชั่วโมงลากอวนในอาว
ไทย ที่พบวาสูงถึง 265 กิโลกรัมตอชั่วโมงเม่ือปพ.ศ.2506 และลดลงเหลือประมาณ 25 กิโลกรัม
ตอชั่วโมงในปจจุบัน 

สิ่งแวดลอมชายฝงและสิ่งแวดลอมทางทะเลถูกทําลายลง เนื่องจากการพัฒนา
สาธารณูปโภค การพัฒนาเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว การใชที่ดินเพื่อการเกษตร 
และโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเชิงพาณิชย การทําประมงเชิงพาณิชยโดยใชอวนลาก         
อวนรุน การเพาะเลี้ยงสัตวเลี้ยง สัตวน้ําเชิงพาณิชยโดยเฉพาะกุงกุลาดํา ซึ่งเปนสินคาสงออก
สําคัญ ยังไมเห็นแนวโนมที่ยั่งยืนอยางชัดเจน และยังกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และ
ผูผลิตกลุมอ่ืนๆ เชน ชาวนาขาว ชาวสวน การจัดการการทองเที่ยวที่ไมรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมชายฝงทะเล เปนการทําลายทั้งคุณภาพน้ําทะเล และปะการังในอาวไทยและอันดา
มัน  

มลพิษทางนํ้า 
จากการสํารวจคุณภาพนํ้าของแมน้ําทั่วประเทศ  โดยกรมควบคุมมลพิษใน ป พ.ศ.2540 

พบวา รอยละ 14 ของแหลงนํ้าทั่วประเทศมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี ซึ่งเหมาะสมแกการ
อนุรักษสัตวน้ําหรืออุปโภคบริโภค ไดแก แมน้ําแควนอย แมน้ําเสียว แมน้ําแควใหญ และแมน้ํา
หลังสวน หนองหาน บึงบอระเพ็ด และทะเลสาบสงขลา บริเวณทะเลนอย แหลงน้ํารอยละ 49 อยู
ในเกณฑพอใช สามารถใชประโยชนดานการเกษตรหรืออุปโภคบริโภคโดยทั่วไป สวนอีกรอยละ 
37 อยูในเกณฑต่ํา 

แหลงนํ้าในลุมน้ําในภาคกลางมีสภาพเส่ือมโทรมมากที่สุด โดยเฉพาะแมน้ําเจาพระยา
และแมน้ําทาจีนตอนลาง ซึ่งเปนแหลงที่มีชุมชนและอุตสาหกรรมอยูหนาแนน พบวา มีการ
ปนเปอนของแบคทีเรียโคลิฟอรมมากที่สุด นอกจากน้ีปจจัยใหมที่นาเปนหวงก็คือ มีการ
ตรวจสอบพบแอมโมเนียไนโตรเจน ในลุมนํ้าภาคกลางในปริมาณที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอ
สิ่งมีชีวิตในน้ําได 

มลพิษทางอากาศ 
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 ปญหาฝุนละอองในกรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2540 ลดลงเล็กนอย ซึ่งเปนผลสืบเน่ือง
จากการดําเนินมาตรการตาง ๆ ในการลดปริมาณการระบายฝุนละอองจากแหลงกําเนิด 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ถอย สําหรับในยานที่มีการจราจรหนาแนน ปริมาณฝุน
ละอองเฉลี่ย 1 ป เกินคามาตรฐานในป พ.ศ. 2539 ปริมาณความเขมขนของกาซ
คารบอนมอนอกไซดมีแนวโนมสูงขึ้น ในขณะที่สารตะกั่วที่ตรวจวัดไดมีคาลดลงอยางเห็นไดชัด 
ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากการหามผสมสารประกอบของตะกั่วลงในน้ํามันเบนซิน 

มลพิษทางเสียง 
 ระดับเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งการตรวจวัดโดยสถานีตรวจวัด
ระดับเสียง 18 สถานี พบวา บริเวณชุมชนใกลถนนมีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินมาตรฐาน 
เชน บริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ แขวงการทางธนบุรี เคหะชุมชนดินแดง สวนบริเวณ
สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ และชุมชนทั่วไป สวนใหญมีระดับเสียงไมเกิดมาตรฐาน เชน 
มีเคหะชุมชนคลองจ่ัน โรงเรียนนนทรีวิทยา องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร  
สําหรับในเขตภูมิภาค ซึ่งมีสถานีตรวจวัดระดับเสียง 19 สถานี ครอบคลุม 13 จังหวัด พบวา
ระดับเสียงสวนใหญยังไมเกินคามาตรฐาน 

มลพิษมาจากขยะ 
ปริมาณขยะของไทยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป โดยเฉพาะสัดสวนของขยะกําจัดยาก ในป 

พ.ศ. 2540 มีปริมาณขยะที่เกิดจากชุมชนทั่วประเทศ ทั้งสิ้นประมาณ 37,102 ตันตอวัน ใน
จํานวนน้ี เปนขยะของกรุงเทพมหานคร ประมาณรอยละ 24 ของปริมาณขยะทั้งประเทศ 
ประมาณรอยละ 35 เปนขยะในเขตเมืองและประมาณรอยละ 41 เปนขยะในเขตชนบท 

มลพิษจากสารอันตรายและของเสียอันตราย 
ประเทศไทยไดนําสารเคมีตางๆที่เปนอันตราย มาใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต

มากขึ้น จากปริมาณการใชสารเคมี 2.01 ลานตันในป พ.ศ. 2530 เพ่ิมเปน 12.24 ลานตันในป 
พ.ศ. 2539 การใชสารเคมี โดยขาดการควบคุมที่ดีพอ ทําใหเกิดอุบัติเหตุจากสารพิษบอยขึ้น 
รวมทั้งยังสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภคในรูปของสารตกคางในพืช ผัก ผลไม และ
อาหาร 

 
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
ปจจุบันส่ิงแวดลอมศิลปกรรมโบราณชํารุดทรุดโทรมลงมาก สวนใหญเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติและการกระทําของมนุษย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการพัฒนาบานเมือง 
โดยมิไดคํานึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมศิลปกรรม บางครั้งก็ไมรูถึงคุณคา  และไมเห็นวา
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สิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน 
ความเปนเมืองของประเทศไทย ยังนับวาต่ํากวาระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ที่มีภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ก็
กระจุกตัวอยูในและรอบๆกรุงเทพมหานคร ทําใหเกิดปญหาคับคั่ง แออัด ความไมเพียงพอของ
สาธารณูปโภค (สมบุญ ศิลปรุงธรรม,2547:39-44)               

 

5.2   ปญหาและแนวทางแกไข          
 ปญหาส่ิงแวดลอม หมายถึง ปญหาความเสื่อมโทรมของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติทั้งที่
เปนทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม ดิน น้ํา แรธาตุ สัตว พืชและปญหาความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพสิ่งแวดลอมรอบตัวมนุษย เชน ดิน น้ํา อากาศ เปนตน รวมถึงปญหาความเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศตามธรรมชาติตลอดจนปญหา การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ และสังคมอันมี
สาเหตุ จากการกระทําของมนุษย (มีชัย วรสายัญห.2535:93) 
 ประเด็นปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
  สหประชาชาติไดตั้งคณะกรรมาธิการโลกเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและการพัฒนา หนาที่หลัก
คือการวิเคราะหและการแสวงหายุทธศาสตรทางส่ิงแวดลอม เพ่ือใหประชาคมโลกไดบรรลุ
เปาหมาย “การพัฒนาแบบยั่งยืนยาวนาน” โดยเผยแพรขอสรุปลงในรายงานที่มีชื่อวา “อนาคต
รวมกัน (Our Common Future)” ในรายงานนี้เสนอแนวคิดใหมสําหรับวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจโดยย้ําวา ความเก่ียวพันระหวาง 2 เร่ืองน้ีเปนสิ่งที่แยกกันไม
ออก ดังน้ันระบบคิดและการวางแผนนโยบายจึงตองคํานึงถึง 2 เร่ืองพรอม ๆ กันเสมอ ปญหา
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่เก่ียวพันกันอยูในระบบของเหตุและผลดังตอไปน้ี 
 1.  ปญหาส่ิงแวดลอมตางๆ เปนเรื่องที่เชื่อมโยงกัน การทําลายปาไมยอมหมายถึง การ
ทําลายดิน น้ํา ลําธาร และการพังทลายของดินเสมอ 
 2.  ปญหาส่ิงแวดลอมและรูปแบบของการพัฒนาเปนเรื่องที่เก่ียวพันกับ นโยบายการ
พัฒนาการเกษตรหลายดานมีสวนทําลายทรัพยากร ดิน น้ํา และปาไม 
 3.  ปญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่มีความสัมพันธกับปจจัยทางสังคมและ
การเมืองหลายประการ ดังจะเห็นไดวา วิกฤตการณทางสิ่งแวดลอมหรือปญหาความยากจน มัก
กอใหเกิดความตึงเครียดทางสังคม 



                         EF 323 148 

 4.  ปญหาสิ่งแวดลอมและปญหาขามชาติ ระบบนิเวศเปนระบบธรรมชาติที่ไมจํากัดอยู
ภายใตเขตแดนของการปกครอง มลภาวะในทองทะเลยอมครอบคลุมหลายประเทศ การทําลาย
ปาไมของประเทศหนึ่งยอมสงผลกระเทือนไปยังประเทศเพื่อนบาน 
 ความเชื่อมโยงดังกลาวนําไปสูขอสรุปในการแกปญหา ไมอาจกระทําแบบแยกสวน เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
          สมบุญ ศิลปรุงธรรม (2547 :5-7) ไดประมวลสรุปประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมศึกษาดังนี้ 
   1.  ดานความรูความเขาใจของนักการศึกษาที่มีบทบาทดานการจัดส่ิงแวดลอมศึกษา        
มีความเขาใจและทรรศนะตอการจัดส่ิงแวดลอมศึกษาแตกตางกัน ทําใหการประสานแนวคิดและ
ความรวมมือกันยังเปนไปไดยาก 
 2.  ดานปรัชญาหาเฉพาะของสิ่งแวดลอมศึกษา ยังไมชัดเจน ยังตองการการอภิปราย 
ถกเถียง เพ่ือหาแนวคิดใหสอดคลองกัน 
 3.  ดานจุดมุงหมายและเปาหมายของหลักสูตร ในแตละระดับชั้นตางๆ ยังเนนจุดหมาย
ของเรื่องเก่ียวกับสิ่งแวดลอมตางกัน และยังตองการการขยายความ การทบทวนกระบวนการ
ตางๆ เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา 
 4.  ดานรูปแบบของการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาในปจจุบัน ยังขาดความชัดเจนเปนรูปธรรม 
และไมสอดคลองกับเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา 
 5.  ดานการจัดสาระการเรียนรูที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม ยังขาดองคประกอบที่จะทําให
เกิดการแกปญหาสิ่งแวดลอม สาระการเรียนรูขาดการสรางมโนทัศน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง
ของคานิยมความรับผิดชอบ และจริยธรรมสิ่งแวดลอม ที่จะตองปลูกฝงควบคูไปกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ขาดการบูรณาการ และความตอเน่ืองของเนื้อหาสาระในระหวางระดับชั้น 
 6.  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ยังขาดเทคนิคที่จะทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดี และการ
ปฏิบัติที่ถูกตองตอสิ่งแวดลอม ขาดการกระตุนใหนักเรียนเกิดความตระหนักตอปญหา
สิ่งแวดลอม ที่จะนําไปสูการมีพฤติกรรมที่ถูกตอง การเรียนการสอนมุงเนนการถายทอด
เนื้อหาวิชา มากกวาการเรียนรูจากสภาพที่เปนจริง และไมไดเนนถึงกระบวนการคิด วิเคราะห 
การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรูดวยตนเอง อีกทั้งยังขาดการเชื่อมโยงภูมิปญญา
ทองถิ่นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปไมถึง  ทักษะการปฏิบัติทําใหผูเรียนไมถองแท ขาดความรู
ความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และปญหาท่ีเกิดขึ้นหางไกลตัวไมสามารถเชื่อมโยงนํา
ความรูไปใชในการแกปญหา และพัฒนาสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมทําใหผูเรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ และพฤติกรรมอันพึงปรารถนาที่แทจริงได 
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 7.  ดานวิธีการสอน การสอนของครูยังไมเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาสิ่งแวดลอม
ศึกษา ที่ควรถูกสอนและเรียนภายนอกหองเรียนที่เปนเหตุการณจริงซ่ึงสามารถสังเกตได
โดยตรง แตสถานศึกษาสวนใหญยังคงใชวิธีสอนแบบเดิม    
 8.  ดานสื่อการเรียนการสอน ยังไมเพียงพอเน่ืองจาก ขาดแคลนงบประมาณในการ
จัดทําและจัดซ้ือสื่อ ขาดส่ืออุปกรณประกอบการสอนที่ทันสมัย และครูผูสอนขาดความรูและ
ประสบการณในการดัดแปลงวัสดุในทองถิ่น มาใชประกอบการเรียนการสอน 
 9.  ดานการวัดและประเมินผล ครูผูสอนมีความรูในการวัดและประเมินผลส่ิงแวดลอม
นอย วัดและประเมินผลโดยเนนดานความรู ความเขาใจ ขาดความรูความเขาใจในการวัดเจตคติ 
คานิยม ทักษะ และการคิดวิเคราะหเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
 10.  ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครูยังขาดความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและขาดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสม 
 11.  ดานการบริหารจัดหลักสูตร ยังมีปญหาดานตางๆไดแก ดานบุคลากร ดานวัสดุ
อุปกรณ ดานงบประมาณ และดานการจัดการหลักสูตร ดังนี้ 
  11.1 ดานบุคลากร สถานศึกษา จัดครูสอนสิ่งแวดลอมศึกษา โดยไมตรงกับวุฒิ
การศึกษาทําใหเกิดปญหาในเรื่องความสามารถของครูในการถายทอดความรู ตลอดจนทัศนคติ
ในการสอนของครูผูสอนและครูผูสอนยังมีความรูเร่ืองการจัดทําแผนการสอน การจัดเน้ือหา การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเก่ียวกับสิ่งแวดลอมศึกษาอยูในระดับนอย 
  11.2 ดานวัสดุอุปกรณ ครูผูสอนขาดความรูและทักษะในการจัดหาอุปกรณ สื่อการ
สอนยังมีจํากัด ขาดเอกสารเก่ียวกับสิ่งแวดลอมสําหรับใหครูคนควาเพ่ิมเติม 
  11.3 ดานงบประมาณ ขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรดานการประชุม 
อบรม สัมมนาการศึกษา ดูงาน การวิ จัย การผลิตส่ือ โสตทัศนูปกรณ การทําเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน หนังสือแบบเรียนที่ใชในการเรียนการสอน และการจัดสิ่งแวดลอม
ภายในโรงเรียน 
  11.4 ดานการจัดการหลักสูตร โรงเรียนไมไดวางแผนการจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา ไวอยางชัดเจน ขาดการศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูเรียนกอนการจัดการ
เรียนการสอน                                                  
 สภาพปญหาของการจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาที่กลาวมา นับวาเปนปญหาอุปสรรค
สําคัญในการเสริมสรางพฤติกรรมในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหแกเยาวชน
ของชาติ ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอม ใหมีประสิทธิภาพในการ



                         EF 323 150 

 สาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม 
 อเนก  สิทธิประศาสน (2523 : 6 – 8) กลาวถึงปญหาส่ิงแวดลอมตางๆ เกิดขึ้นจาก
สาเหตุที่สําคัญ 5 ประการ 

1. การเพ่ิมขึ้นของประชากร นับเปนมูลเหตุที่สําคัญยิ่งที่ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 
เน่ืองจากเม่ือประชากรเพ่ิมมากขึ้นความตองการในดานการบริโภคความสะดวกสบายทางวัตถุมี
มากขึ้น มีการผลิตและการใชทรัพยากรมากขึ้น ซึ่งในที่สุดทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมติดตามมา 

2. ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด หากการใชทรัพยากรยังเปนไปอยางฟุมเฟอยขาดการวาง
แผนการใชอยางตอเนื่อง และรัดกุมโอกาสที่ทรัพยากรหมดสิ้นไปยอมมีอยูมากขณะเดียวกัน
ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  

3. ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลเหตุสําคัญที่ประเทศตางๆ 
ตองประสบกับปญหาสิ่งแวดลอม คือ ความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกาวหนาไป
อยางไมหยุดยั้งโดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา ไดมีการขุดคน
ทรัพยากรมาใชผลิตเปนสินคาเพ่ือสนองความตองการของประชาชนที่เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก 
ยิ่งมีการคนควาปรับปรุงเครื่องมือเคร่ืองใชตลอดจนเทคโนโลยีไดเจริญกาวหนาขึ้นเทาไร 
ความสามารถในการนําเอาทรัพยากรมาใชใหเปนประโยชนก็ยิ่งจะมีเพ่ิมขึ้น ผลสะทอน          ที่
ติดตามมาในรูปความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูไปดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได คือ 
ปญหาสิ่งแวดลอม 

4. ประชาชนขาดความรูในการใชทรัพยากรอยางไมรูคุณคา ทรัพยากรของชาติตองถูก
ทําลายการขาดการประชาสัมพันธจากหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือให
ประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากร ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนเชน การตัดไม
ทําลายปา การปลอยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสูแมน้ําลําคลอง ฯลฯ สิ่งเหลาน้ีลวนแต
เปนการสรางปญหาสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้น 

5. มาตรการในการปองกัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมยังดอยประสิทธิภาพ 
     สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (2530 : 18 – 19) ไดกลาวถึงสาเหตุ
หลักของปญหาสิ่งแวดลอม มี อยู 2 ประการ ดังนี้ 
 1.  การเพ่ิมขึ้นของประชากร ปจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากรโดยเฉลี่ยทั่วโลกมี
แนวโนมสูงมากขึ้นแมวาการรณรงคในเร่ืองของการวางแผนครอบครัวไดผลดี แตปริมาณการ
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 2.  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ความเจริญทาง
เศรษฐกิจทําใหมาตรฐานการดํารงชีวิตสูงตามไปดวยมีการบริโภคทรัพยากรจนเกินความจําเปน  
เปนผลใหตองใชพลังงานมากขึ้นตามไปดวย ในขณะเดียวกันกับที่ความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีก็ชวยเสริมใหวิธีการนําเอาทรัพยากรมาใชไดงายขึ้นและมากขึ้น           
 ผลเสียสืบเน่ืองมาจากปญหาส่ิงแวดลอมประกอบดวย 

1. ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ เน่ืองจากมีการใชทรัพยากรอยางไมประหยัด 
2. ภาวะมลพิษ เชน มลพิษในน้ํา อากาศ เสียง อาหาร และสารเคมี ฯลฯ อัน 

เปนผลมาจากการเรงรัดทางดานอุตสาหกรรม    
 มีชัย วรสายัณห (2535 : 96 – 97) กลาววา  ปญหาส่ิงแวดลอมเกิดจากสาเหตุตางๆ 
ดังนี้ 
 1. การเพ่ิมจํานวนประชากร การเพ่ิมประชากรโลก โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา 
การเพ่ิมของประชากรเปนไปในอัตราสูงมาก เม่ือประชากรเพ่ิมมากขึ้น ปญหาทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม ปญหาที่อยูอาศัย ปญหาการผลิตอาหารใหเพียงพอ เพ่ือเลี้ยงประชากร   ที่เพ่ิมขึ้น 
ปญหาเหลาน้ีเก่ียวพันกับปญหาสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น 
 2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ความเจริญ
ทางดานเศรษฐกิจมีผลใหมาตรฐานการครองชีพของมนุษยสูงขึ้น อัตราการบริโภคตอหัวจึงสูง
ตามไปดวย ประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ประเทศท่ีมีความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีสูง สามารถทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมาก เชนเดียวกันปจจุบัน
อาจจะถางปา ขุดแร หรือจับปลาโดยใชเทคโนโลยีเขาชวย เทียบเทากับคนเปนรอยคนใน
ระยะเวลาเทากัน การที่มนุษยมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหมนุษยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีความสะดวกสบายขึ้น แตในทางตรงกันขามเทคโนโลยีก็เปนตัวการสําคัญที่จํากัดคุณภาพ
ชีวิตมนุษยไดเชนกัน 
 3. การขาดความรู ความเขาใจ และความตระหนักในความสําคัญของสิ่งแวดลอม 
เน่ืองจากแตเดิมสิ่งแวดลอมและทรัพยากรตางๆ ยังมีปริมาณมากมาย มนุษยไดอาศัยประโยชน
จากส่ิงแวดลอมตลอดมาถึงแมมนุษยจะกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอมแตก็ยังอยูใน
ความสามารถที่สิ่งแวดลอมจะรองรับได การทําลายสิ่งแวดลอมของมนุษยจะไมสงผลกระทบตอ
มนุษยในทันทีทันใดทําใหมนุษยขาดความรูความเขาใจและการตระหนักถึงความสําคัญและ
คุณคาของสิ่งแวดลอม ยังคงทําลายสิ่งแวดลอมโดยไมไดเฉลียวใจวาการกระทําของตนจะ
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 นักวิชาการสิ่งแวดลอมสวนใหญมักจะมีความคิดเห็นตรงกันวา มนุษยเปนตัวการสําคัญ
ที่สุดในการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีเทคโนโลยีเปนตัวเรง ดังน้ันวิธีการแกปญหา
สิ่งแวดลอมที่ตรงจุดที่สุดคือ การแกที่พฤติกรรมของคนอันเปนสาเหตุของปญหา ซึ่งอาจจะไดผล
ดีกวาการใชเทคโนโลยีตามแกปญหาท่ีเกิดขึ้น และกําลังเกิดขึ้นอยางไมสิ้นสุดเน่ืองจากความ
ละโมบและมักงายของมนุษยนั่นเอง 
 จิราภรณ คชเสนีย (2544 : 316 – 317) กลาวถึง ปญหาส่ิงแวดลอมมนุษยเปนตนเหตุ
เน่ืองมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 
 

1. การมีประชากรมากเกินความสามารถในการรองรับธรรมชาติ 
2. การบริโภคมากเกินไป ในที่สุดผลก็กลับมาตกที่มนุษยเอง ดังน้ันกลวิธีในการจัดการ

ปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรจึงตองอยูที่ตัวมนุษยเอง จึงตองพิจารณาจริยธรรมสิ่งแวดลอม 
(Environmental Ethics) ซึ่งในความหมายพื้นฐาน คือ การจํากัดอิสระหรือการเลือกการปฏิบัติ
ของตนเองที่จะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม. 
 สมบุญ ศิลปรุงธรรม (2547 : 15 – 16) กลาวถึงสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอม ดังนี้ 

1. เกิดจากธรรมชาติ เชน ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว การเกิดอุทกภัย ซึ่งเกิดขึ้นไม 
บอยนัก และมักจะเปนบางพื้นที่เทาน้ัน 

2. เกิดจากการกระทําของมนุษยที่นับวันจะขยายวงกวางไปทั่วโลก และทวีความ 
รุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกที ทั้งน้ีมีสาเหตุที่สําคัญ ดังนี้ 

 การเพ่ิมจํานวนประชากร การเพ่ิมจํานวนประชากรโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม เพ่ิมขึ้นเปนเงาตามตัว เพราะเม่ือประชากรโลกเพิ่มมากข้ึนยอม
หมายถึงความตองการมีปจจัยในการดํารงชีวิตเพิ่มมากขึ้นดวย ทั้งในสวนที่เปนพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิต คือ อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และในสวนที่ชวยเสริมความตองการ
ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตซึ่งในขณะเดียวกันก็มีการทิ้งของเสีย สิ่งปฏิกูล ที่เกิดจากการ
ดํารงชีวิตประจําวันทําใหเกิดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมตามมา 

 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจุบันไดกาวหนาไปอยาง
รวดเร็ว ความกาวหนาเหลาน้ีไดสงผลใหชีวิตความเปนอยูของมนุษยมีความสะดวกสบายมาก
ขึ้น เปนสาเหตุใหเกิดการแขงขันการผลิตสินคามากกวาเพ่ือบริโภค ทําใหทรัพยากรธรรมชาติ
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 การขาดความรู ความเขาใจ และความตระหนักในความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม ทั้งน้ีอาจเปนเพราะในอดีตที่ผานมาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรตางๆ ยังมีปริมาณ
มาก มนุษยไดอาศัยประโยชนจากสิ่งแวดลอมโดยมิไดคํานึงถึงความรอยหรอหรือความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอม เน่ืองจากการทําลายสิ่งแวดลอมของมนุษยมิไดสงผลกระทบตอมนุษย
ในทันทีทันใด ทําใหมนุษยขาดความรู ความเขาใจความตระหนักถึงความสําคัญ และคุณคาของ
สิ่งแวดลอม เม่ือมนุษยใชทรัพยากรจากส่ิงแวดลอมมากขึ้นอยางขาดความระมัดระวัง ทําให
ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติสูญเสียไป 
 ปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน นับเปนปรากฏการณใหมที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติ 
แตเปนปญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่มนุษยไดกระทําขึ้นนับตั้งแตการปฏิบัติอุตสาหกรรม การ
พัฒนาเทคโนโลยีและการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษยอยางรวดเร็ว โดยเปนปญหาที่สะสมทวี
ความรุนแรงขึ้นโดยลําดับเพียงแคในชวงระยะเวลาประมาณ 200 ป (วินัย วีระวัฒนานนท .2544 
: 1) 
 ปญหาสิ่งแวดลอมที่มนุษยเผชิญอยูมี 3 ประการที่สําคัญที่จะสงผลกระทบมาสูชีวิตความ
เปนอยูและการพัฒนาในสังคมมนุษย ดังนี้ 
 1. ปญหาการรอยหรอของทรัพยากร การดํารงชีวิตของมนุษยไมวาในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคตจะตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญเม่ือมนุษยมีความตองการ
ทรัพยากรเพ่ิมขึ้นจึงตองมีการแสวงหาทรัพยากรมากขึ้น และนํามาใชไดก็มีอยูในโลกน้ีเทาน้ัน 
และขณะนี้ทุกตารางน้ิวบนพื้นโลกที่เปนพ้ืนดิน พ้ืนน้ํา ภูเขา น้ําแข็ง ทะเลทราย มนุษยสามารถ
ที่จะไปถึงและนําทรัพยากรมาใชเกือบทุกหนทุกแหงแลว แตความตองการทรัพยากรยังคงจะมี
อยูและเพิ่มขึ้น ทั้งในสวนบุคคลและสวนรวม 

 2. ปญหาสารพิษ ในการดํารงชีวิตตามปกติ การแสวงหาทรัพยากรและในกระบวนการ
ผลิตทั้งในทางเกษตรกรรมและทางอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดกอใหเกิดสารพิษขึ้น และสารพิษที่เกิดขึ้น ไมวาจะในปริมาณและความเปนพิษมาก
นอยเพียงใดก็ตามจะตองถูกทิ้งอยูในสิ่งแวดลอม หรือทิ้งอยูในโลกที่มนุษยอาศัยอยูนี้ ณ ที่ใดที่
หนึ่ง แลวมนุษยก็จะไดรับผลกระทบจากสารพิษน้ันในปริมาณและอันตรายที่ตางกันออกไป 
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 สิ่งที่มนุษยจะตองวิตกกังวลเกี่ยวกับสารพิษ เชน กากของสารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ
จากการเกษตรและอุตสาหกรรม และสารพิษหรือเชื้อโรคจากสถานพยาบาล เปนส่ิงที่ไมมีมนุษย
ผูใดตองการและเปนการยากในการทําลายหรือฟนฟูใหอยูในสภาพที่ไมกอใหเกิดอันตรายแก
มนุษยและส่ิงแวดลอมแตสารพิษเหลาน้ันจะตองตกอยู ณ ที่ใดที่หน่ึงในโลกที่มนุษยเราอาศัยอยู
นี้ตอไป 
 3. ปญหาของระบบนิเวศ ระบบนิเวศไมวาจะใหญโตกวางขวาง หรือมีความจํากัด
เพียงใดก็จะตองมีความสัมพันธหรือพ่ึงพาอาศัยถายเทใหแกกันและกันและในระบบนิเวศก็มี
องคประกอบทั้งกายภาพ และชีวภาพที่จะตองเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน แตกิจกรรมของมนุษยในการ
ใชทรัพยากรและการกอใหเกิดสารพิษไดกอใหเกิดความไมสมดุลขึ้นในระบบนิเวศ 
 ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คงจะไมแตกตางไปจากปญหาสิ่งแวดลอมที่
ไดกลาวไวแลว กลาวคือ การเกิดอุบัติภัยที่เกิดขึ้นหลายครั้งติดตอกัน ในเรื่องของปญหาการรอย
หรอของทรัพยากรก็คงไดแก การสูญเสียปาไม สัตวปา การขาดพ้ืนดินที่อุดมสมบูรณ   การขาด
แคลนน้ําอุปโภค บริโภค ในเรื่องสารพิษก็ไดแกการเกิดนํ้าเสียขึ้นในแหลงน้ําที่สําคัญ ปญหาดิน
เค็ม ดินเปรี้ยว ปญหาอากาศเสีย ปญหาการใชสารเคมีในการเกษตรและอุตสาหกรรม ปญหา
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และเรื่องที่เก่ียวกับปญหาระบบนิเวศก็คือ ความแหงแลงในภาคอีสาน 
การเกิดอุทกภัยและการขาดแคลนน้ําในแหลงตนนํ้าลําธาร 
 นอกจากปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นในประเทศจนเปนที่ทราบกันอยูแลว รวมทั้งมี
เหตุการณตางๆ ที่เก่ียวโยงกับเรื่องสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นซํ้าและซ้ําอีกในหลายปที่ผานมาดังน้ี 

1. การเกิดอุบัติภัย ในป พ.ศ.2534 ไดเกิดอุบัติภัยที่สําคัญถึง 2 คร้ัง คือเหตุการณ
รถบรรทุกวัตถุระเบิดคว่ําที่อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา ทําใหมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ กับไฟ
ไหมโกดังเก็บสารพิษที่การทาเรือแหงประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
ในการทาเรือและบานเรือนนับรอยหลังแลวยังกอใหเกิดการฟุงกระจายของสารเคมีอันเปน
อันตรายตอประชาชนและเปนภัยตอคุณภาพ อากาศ น้ํา และผิวดิน ตนป พ.ศ.2535 เกิดไฟไหม
โรงงานผลิตกระดาษที่จังหวัดขอนแกน มีสารเคมีไหลลงสูลํานํ้าพอง นําความหายนะใหแกชีวิต
สัตวน้ําและคุณภาพของน้ําที่ใชอุปโภคบริโภคตลอดลํานํ้า 

2. ความรอนและความแหงแลง การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิของอากาศยังปรากฏอยูอยาง
ตอเนื่องนับตั้งแตป 2530 เปนตนมา เนื่องจากฝนทิ้งชวงและปริมาณน้ําฝนมีนอยและตกไม
สมํ่าเสมอครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ จนตองระดมหาแหลงน้ําไวใชอุปโภค และมีมาตรการสงวนรักษา
น้ําที่ใชในการเกษตรและการผลิตกระแสไฟฟาเกิดขึ้นอยางกวางขวาง รวมทั้งการใหมีการขุด
เจาะนํ้าบาดาลขึ้นมาใชไดหลังจากที่หามการขุดเจาะนํ้าบาดาลมากอนหนาน้ี 
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 ในเรื่องของความรอนที่เปนภาพรวมของโลกคือการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิของบรรยากาศ
ที่หุมหอโลกที่เกิดขึ้นเน่ืองจากภาวะเรือนกระจก(Greenhouse effect) จะเปนปญหาที่ตอเนื่อง
มาถึงประเทศไทย ซึ่งยังอยูในชวงเร่ิมตนของการแกไขปญหา ซึ่งจะยังสงผลใหโลก มีอุณหภูมิ
ของอากาศเพ่ิมขึ้นและจะสงผลกระทบอีกหลายๆ ดานตามมา 

3. น้ําทวม ในหลายปที่ผานมาไดเคยมีความวิตกกังวลในเรื่องการขาดแคลนน้ํากิน 
น้ําใชและความแหงแลงตั้งแตป พ.ศ. 2537 เปนตนมากลับมีปริมาณนํ้าฝนตกลงมามาก 
เน่ืองจากมีพายุดีเปรสชั่นหลายลูกในบริเวณทะเลจีนใตพัดพาเอาฝนมาตกจนมีปริมาณมากจน
กอใหเกิดอุทกภัยขึ้นทุกปตอเนื่องกันมา แตกอนหนาน้ีแมจะมีอยูชวงเวลาของการขาดแคลนนํ้า 
บางปก็ยังคงมีปญหาอุทกภัยหรือวาตภัยเกิดขึ้น เชนในป พ.ศ. 2531 ไดเกิดโศกนาฏกรรมที่
รายแรงในพ้ืนที่ภาคใต โดยเฉพาะที่ตําบลพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชน้ําฝนที่ตกลงมาหนักได
พัดพาเอาตนไมและดินลงมาทับถมพื้นที่ทั้งหมูบาน รวมทั้งในปตอมาพายุฝนในลักษณะเดียวกัน
ก็เกิดพ้ืนที่ภาคใตตอนบนบริเวณจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธกอใหเกิดความเสียหายตอ
ชีวิตและทรัพยสินจํานวนมาก ในปตอๆ มาบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานมักจะมี
พายุดีเปรสชั่นกอใหเกิดนํ้าทวมไรนาบานเรือนเสียหายอยูเสมอ 

4. สารพิษและสิ่งปฏิกูล เรื่องสารพิษและขยะสิ่งปฏิกูลทั้งหลายดูจะเปนปญหาที่จะยิ่ง 
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากชนิดของสารพิษเองจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นรวมกับ
ปริมาณของสารพิษและขยะและสิ่งปฏิกูลจะเพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้นอยูตอไป สารพิษที่ถูกนําเขา
มาใชในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ในป พ.ศ.2531 มีการ
นําเขา สารเคมีที่ใชในกิจการอุตสาหกรรมประมาณ 365 ลานตันสารเคมีที่ใชในกิจการ
เกษตรกรรม (เฉพาะสารปองกัน กําจัดศัตรูพืช) ประมาณ 24,000 ตัน และมีแนวโนมในการ
นําเขาสารเคมีเหลาน้ีเพ่ิมขึ้นทุกป เม่ือรวมกับปริมาณขยะและส่ิงปฏิกูลจากบานเรือนที่ขึ้นวันละ
หลายหมื่นตันจะย่ิงเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอมเปนทวีคูณ 
 สารเคมีที่ใชในกิจการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเหลาน้ีเม่ือรวมกับขยะสิ่งปฏิกูลจาก
บานเรือนและชุมชนไดกอใหเกิดความเนาเสียของน้ําในแหลงน้ําตางๆ เกิดอากาศเสียกระจายไป
ทั่วในยานโรงงานและเมืองใหญ ๆ และเกิดความเนาเหม็นและการแพรกระจายของเชื้อโรคจาก
ขยะและสิ่งปฏิกูลจากชุมชนเมืองหลายแหงดังจะเห็นไดจากความเนาเสียของน้ําในแมน้ํา
เจาพระยาตอนลางที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในฤดูแลง และจะลุกลามเนาเสียขึ้นไปจนถึงจังหวัด
นนทบุรีและปทุมธานี ในปพ.ศ.2535 น้ําเสียจากโรงงานใน จังหวัดขอนแกนที่กอใหเกิดลํานํ้า
พองเนาเสียไปตลอดถึงลํานํ้ามูล ในชวงเวลาเดียวกันที่สารพิษจากถานหินที่ใชในโรงงานผลิต
กระแสไฟฟาที่โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง แพรกระจายไปสูหมูบานที่อยูใกลเคียงกอใหเกิด
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 5. ความรอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ ความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
พัฒนาสาธารณูปโภคของรัฐ ไดกอใหเกิดความตองการการใชทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ เพ่ิม
มากขึ้น การพัฒนาอุสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชนไดขยายเขาไปใชที่ดินที่ใชทํา
การเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ราบภาคกลางที่ใชแหลงผลิตขาวและเปนแหลงของสวน
ผลไมไดกลายเปนโรงงานอุตสาหกรรมเปนหมูบานจัดสรร และเปนถนนหนทางที่เชื่อมตอกัน
ระหวางจังหวัดและหมูบาน การเกษตรแผนใหมที่มีการใชดินบอยคร้ังเม่ือรวมกับการใชปุยเคมี
และสารกําจัดแมลงและวัชพืช ไดทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณนอกจากนั้นการขยายพื้นที่ทํา
การเกษตรไดกอใหเกิดการบุกรุกพ้ืนที่ปาและการตัดไมทําลายปาท่ียังคงมีอยูอยางตอเน่ือง 
 ประเภทของปญหาสิ่งแวดลอม         
 สงา สรรพศรี (2534 : 44 - 47) กลาวถึงปญหาส่ิงแวดลอมสําหรับประเทศไทยวา นา
เปนหวง แยกลักษณะและจัดลําดับความสําคัญของปญหา ดังนี้ 
 ปญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม 
 1.  ปญหาการทําลายทรัพยากรปาไม ทั้งทางตรงและทางออม สภาพปาเสื่อมโทรมมีอยู
ทั่วไป สงผลกระทบถึงปญหาแหลงน้ําทั้งในแงปริมาณและคุณภาพ 
 2.  ปญหาการใชประโยชนที่ดิน การบุกรุกพ้ืนที่ปา เพ่ือใชเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม ผลที่
ตามมาคือพ้ืนที่ปาลดลง ดินเสื่อมโทรมเร็วเนื่องจากการเพาะปลูกบนพ้ืนที่ลาดชัน ไมมีการ
อนุรักษดิน 
 3.  ปญหาการพังทลายชะลางของดิน 
 ปญหามลพิษ 
          1.  ภาวะมลพิษในเมือง 
 2.  มลพิษทางน้ํา มีแหลงที่มาจากน้ําทิ้งชุมชน น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ําเสีย
จากส่ิงปฏิกูลและน้ําเสียจากขยะ 
 3.  ภาวะมลพิษในชนบท 
 - ปญหาน้ําทิ้งจากการเกษตร 
 - ปญหาสารเคมีตกคางในสิ่งแวดลอม 
 วราพร  ศรีสุพรรณ  (2532 : 25 - 27) กลาววาปญหาส่ิงแวดลอมที่มนุษยกําลังเผชิญอยู 
มีดังนี้ 
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1. ปญหาความเสื่อมโทรมและเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศรอบนอกโลก 
2. ปญหามลพิษในอากาศที่มนุษยอาศัยอยู 
3. ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน้ําในการเกษตร 
4. ปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงน้ําจืด 
5.  ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทะเลและชายฝง 
6. ปญหามลพิษในชุมชน 
7. ปญหามลพิษในสถานประกอบการ 
8. ปญหาสารพิษตกคางในอาหาร 
9. ปญหาการสูญหายทางกรรมพันธุ 
ปญหาสิ่งแวดลอมจัดเปนปญหาที่ทุกคนในชาติและโลกจะตองรู ตลอดจนใหความ 

สนใจอยางจริงจังทั้งยังตองรวมแรงรวมใจชวยกันรักษาดูแล ซอมแซม ปรับปรุง แกไข หรือ          
อ่ืน ๆ ใหอยูในสภาพดี สามารถใชงานหรือใชประโยชนได เพ่ือเปาหมายสูงสุด คือการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่งปญหามลพิษ ที่สําคัญมีดังนี้   
 1.  ปญหามลพิษทางอากาศ 
  จากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศเนื่องจากมีสวนผสมของอากาศและมลสาร
ในอากาศที่ผิดไปจากธรรมชาติ ทําใหเกิดผลตอส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิตที่อยูโดยรอบ มลสารตางๆ 
เหลานี้อาจเสริมฤทธิ์หรือหักลางกัน กอใหเกิดความเปนอันตรายที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็ได 
แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศแบงเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท ตามแหลงกําเนิด คือ เกิด
จากธรรมชาติ และมนุษยสรางขึ้น 
 สวัสด์ิ  โนนสูง  (2543 : 13) ไดใหความหมายของมลพิษทางอากาศไววา มลพิษทาง
อากาศ หมายถึง การที่สวนผสมของอากาศเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความผันแปรของธรรมชาติ 
เชน ภูเขาไฟระเบิด หรือเกิดจากการการกระทําของมนุษย เชน ไอเสียรถยนต การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากมนุษยมักเกิดขึ้นเร็วและตอเน่ืองกวาการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติสิ่งมีชีวิตจึงไดรับ
ผลกระทบคอนขางมากเพราะปรับตัวไมทัน อากาศเสียทําใหไมนาอยูบั่นทอนสุขภาพและ
พลานามัย ทําลายทรัพยสินหรือพืชผล ทําลายระบบนิเวศ ตลอดจนสามารถทําลายชีวิต 
เศรษฐกิจ และสังคมมนุษยไดในที่สุด 
 สุพัฒน  หวังวงศวัฒนา (2535 : 48) ไดใหคําจํากัดความของ มลพิษทางอากาศวา 
หมายถึง ภาวะของอากาศซึ่งมีสารเจือปนอยูในปริมาณมากพอและเปนระยะเวลาที่นานพอที่จะ
ทําใหเกิดความเสียหายตอสุขภาพอนามัยของคน สัตว พืชและวัสดุตางๆ สารที่กลาวถึงอาจเปน
ธาตุ หรือสารประกอบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษยและอาจจะอยูในรูป
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 สรุปไดวามลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะของอากาศท่ีมีเขมาควันดํา ฝุนละออง กาช
คารบอนไดออกไซด สารตะกั่ว กาชไฮโดรเจนคารบอน หรือสารเจือปนชนิดอ่ืนในปริมาณท่ี
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษย สัตว และพืช ทั้งทางตรงและทางออม หรืออาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
      มลพิษทางอากาศที่มนุษยสรางขึ้นมีทั้งแหลงกําเนิด ที่อยูกับที่และเคลื่อนที่ไดอาจเกิด
จากการคมนาคมขนสง การจราจร กิจกรรมการสรางถนนหนทาง กิจกรรมในชุมชน (การเผา
ขยะ หญา ฟาง สิ่งเหลือใชทางการเกษตร) การใชเชื้อเพลิงในบานเรือน หรือจากกิจกรรมของ
โรงงานอุตสาหกรรม 
 สาเหตุของมลพิษทางอากาศ 
        เกรียงศักด์ิ อุดมสินโรจน (2543 : 82) กลาวถึงสาเหตุของมลพิษทางอากาศไววา   เกิด
จาก 2 แหลงใหญๆ คือ 
 1.  แหลงจากธรรมชาติ 
     แหลงจากธรรมชาติสามารถทําใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศได ดังนี้ 

1.1 พวกลมพัดพาฝุนละอองมา 
1.2  ควัน และขี้เถาจากไฟไหมปา 
1.3 จุลชีพลอยอยูในอากาศท่ัวไปไดแก จุลชีพตางๆ ลอยมากับฝุนละอองและอ่ืนๆ 
1.4 หมอก ไดแก สารอนุภาคปนเปอนลอยติดมากับหมอก 
1.5 ควัน ขี้เถาและกาชตางๆ ที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิด 
1.6 เกิดปฏิกิริยาชีวเคมีของการยอยสลายสารอินทรียในดินและน้ําจะไดกาชตางๆ 

 2.  แหลงจากกิจกรรมของมนุษย 
     แหลงจากกิจกรรมของมนุษยเปนแหลงสําคัญที่กอใหโลกเรามีปญหามลพิษทาง
อากาศมาก ดังนี้ 

  จากกระบวนการที่ทําใหเกิดฝุน เชน พวกบดอัดกอนหินเพ่ือทําปูนซีเมนต
โรงงานถลุงโลหะ การเจาะ ระเบิด บดเปนชิ้น เปนตน ซึ่งจะมีพวกอนุภาคอินทรียวัตถุ และแร
ธาตุตางๆ 

  จากการเผาไหม เชน จากรถยนต มอเตอรไซค การเผาขยะมูลฝอย การผลิต
ไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง เปนตน ซึ่งจะมีพวกขี้เถา สารออกไซดของโลหะ 
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 จากกระบวนการผลิต เชน โรงงานถลุงโลหะ โรงงานเคมี เปนตน ซึ่งจะมีพวกไอ
เสียตางๆ ตะก่ัว ฝุนละออง ไอโดรคารบอน ฯลฯ 

 การการเกษตรกรรม เชน การเผาพ้ืนที่ การฉีดพนยาฆาแมลง เปนตน     
ซึ่งจะมีพวกสารอินทรียฟอสเฟต พวกสารหนู ตะก่ัวควันขี้เถา ฯลฯ 

 จากเตาปฏิกรณปรมาณู เชน การผลิตไฟฟา การทดสอบระเบิดนิวเคลียร 
เปนตน 
 จะเห็นไดวา มลพิษทางอากาศเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งที่เกิดจากแหลงธรรมชาติและ
เกิดจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย ซึ่งจากสาเหตุดังกลาวทําใหเกิดสารพิษปนเปอนในอากาศ 
เปนจํานวนมาก 
 
 ปญหาที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ 
 1.  ปญหาเรื่องสุขภาพมนุษย สารมลพิษทางอากาศท่ีมนุษยรับเขาไปในรางกาย หากรับ
ไปในปริมาณมากในทันที่ทันใดก็จะกอใหเกิดผลกระทบทันทีและหากรับไปในปริมาณนอยก็จะ
เขาไปสะสมในรางกายจนมีปริมาณมากพอที่จะทําใหบุคคลที่ไดรับสารมลพิษแสดงอาการเปน
พิษออกมาในรูปของการเจ็บปวยรูปแบบตางๆ เชน กรณีการเกิดมลพิษทางอากาศจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ในป พ.ศ. 2540 ทําใหครู นักเรียน โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
จํานวน 120 คน ปวยดวยอาการคลื่นไสอาเจียน ปวดศีรษะ (90%) เจ็บคอ และคออักเสบ (60%) 
โพรงจมูกอักเสบ และเริ่มมีติ่งเล็กๆ (30%) ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมอีกหลายแหงก็ทําใหเกิดผล
กระทบเชนกัน ในกรณีของโรงไฟฟาถานหินที่แมเมาะ จ.ลําปาง ปลอยกาชซัลเฟอรไดออกไซด
ออกมาทําใหประชาชนในแมเมาะเจ็บปวย เปนตน 
 2.  ปญหาเรื่องความสกปรก จากการมีฝุนละอองและมลสารในอากาศที่เกินจากสภาพ
ธรรมชาติ ทําใหสิ่งของเคร่ืองมือเคร่ืองใช อาคาร สิ่งกอสราง เกิดความสกปรก มีสภาพที่ไมนาดู 
ไมนาจับตอง เกิดความไมสบายตา ไมสบายใจ แกผูพบเห็นและผูอยูอาศัย 
 3.  ปญหาทางเศรษฐกิจ จากความสกปรกของอากาศไมวาในเรื่องฝุนละอองหรือมลสาร
อ่ืนทําใหตองเสียคาใชจายในการดูแลรักษา และทําความสะอาด 
 4.  ปญหาเรื่องน้ําอุปโภคบริโภค การที่มลพิษทางอากาศทําใหบานเรือนโดยเฉพาะสวน
หลังคาสกปรก เม่ือฝนตกน้ําฝนจะชะลางลงสูภาชนะรองรับ รวมทั้งแหลงนํ้า ทําใหประชาชนที่
นํานํ้ามาใชในการอุปโภคบริโภคไมได บางครั้งมลพิษทางอากาศทําใหความเปนกรดดางของน้ํา
เปลี่ยนแปลงเชน กรณีสารอลูมิเนียมคลอไรด จากโรงงานพีซีเค (นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
สมุทรปราการ) รั่วไหล ในป พ.ศ. 2540 กอใหเกิดกลุมควันพิษที่มีกลิ่นคลายกรดเกลือ 



                         EF 323 160 

 5.  ปญหาตอพืชและผลผลิตทางการเกษตร มลพิษทางอากาศบางชนิดจะทําลาย
โครงสรางภายนอกและภายในของใบ ทําใหใบมีสีซีด (คลอโรฟลลถูกทําลาย) ทําใหตนไมพืชผัก
เห่ียวเฉา สภาพดินที่เปนกรดทําใหผลผลิตทางการเกษตรไมเจริญเติบโต 
 6.  ปญหาการเกิดฝนกรด สารมลพิษทางอากาศท่ีปลอยออกมาเม่ือรวมกับนํ้าฝนแลว 
ทําใหน้ําฝนมีความเปนกรด เชน ไนโตรเจนไดออกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด (เกิดกรดไนตริก 
และกรดกํามะถัน) ฝนกรดน้ีจะทําลายสิ่งกอสรางใหสึกกรอน ปาไมถูกทําลาย แหลงนํ้าเม่ือเปน
กรดเพิ่มขึ้นจะทําใหสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูไมได  เกิดผลกระทบตอเน่ืองถึงหวงโซอาหาร การศึกษา
เก่ียวกับฝนกรดในประเทศไทยไดดําเนินการแลวแตยังไมมีขอมูลแนชัดวา เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือแหลงใด 
 7.  ปญหาปรากฏการณโลกรอน หรือปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse effect) 
ปกติกาซตางๆ ที่สะสมอยูในชั้นบรรยากาศอยูเหนือผิวโลกขึ้นไป 25 กิโลเมตร ไดรวมตัวกันเขา
เปนเกราะกําบังพื้นผิวโลกของเราใหมีความอบอุนพอเหมาะกับการดํารงชีวิต ทําหนาที่คลาย
กระจกในเรือนกระจก หรือ “กรีนเฮาส” ที่สรางขึ้นมาเพื่อรักษาอุณหภูมิในตนไมในเรือนกระจกมี
ชีวิตอยูได  เน่ืองจากกาซพวกนี้ยอมใหความรอนจากดวงอาทิตยผานลงมายังพ้ืนโลกได แตจะ
กักเก็บความรอนบางสวนเอาไวมิใหสะทอนกลับออกสูอวกาศ ทําใหโลกมีอุณหภูมิพอเหมาะ
ปจจุบันนี้เกราะกําบังน้ีมีความหนาแนนมากขึ้น ทําใหสามารถเก็บความรอนจากการดูดซับรังสี
ไวมากข้ึนโลกจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้น  กลุมกาซที่รวมตัวกันเปนเกราะกําบัง ไดแก กาซมีเทน ไน
ตรัสออกไซด คลอโรฟลูออโรคารบอน คารบอนเตตระคลอไรด คารบอนมอนอกไซด และที่
สําคัญ คารบอนไดออกไซด ซึ่งมีมากที่สุด  การเผาปาเปนตัวการทําใหเกิดคารบอนไดออกไซด
ถึง 25 เปอรเซ็นต  นอกจากนี้ตนไมที่มีชีวิตจะดูดซึมและใชคารบอนไดออกไซดเพ่ือการ
สังเคราะหดวยแสง  การทําลายตนไมแตละตนก็จะทําลายการดูดซึมกาซคารบอนไดออกไซดไป
ดวย  นักวิทยาศาสตรสวนใหญที่ทําการวิจัยเร่ืองบรรยากาศในปจจุบันเชื่อวาการสะสมตัวของ
กาซคารบอนไดออกไซดจะเพ่ิมขึ้นเปนเทาตัวใน 60 ปขางหนา และจะทําใหอุณหภูมิโดยเฉล่ีย
ของโลกเพ่ิมขึ้นระหวาง 1.5-4.5 องศาเซลเซียส (ราตรี  ภารา, 2543 : 130)  

8.  ปญหาทัศนวิสัย  อากาศท่ีมีฝุนละออง ควันพิษจากทอไอเสียรถยนต หรือจาก
กิจกรรมของชุมชน ปลองควันของโรงงานอุตสาหกรรม หรือจากการเผาปาดังกรณีที่เกิดไฟไหม
ปาในอินโดนีเซีย  สงผลกระทบเปนวงกวางครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใตของไทยหลายจังหวัด  ทั้ง
ทางสุขภาพอนามัย และทัศนวิสัยไมดีอัน เน่ืองมาจากหมอกควันที่แพรกระจาย            การ
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 การปองกันแกไขปญหามลพิษทางอากาศ 
 1. การปลูกตนไม ตนไมจะชวยดัก หรือดูดซับมลพิษทางอากาศไวดังกรณีของฝุนละออง
จะติดอยูที่ใบและลําตน ทําใหลดการแพรกระจายของสารมลพิษไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ยัง
ชวยควบคุมอุณหภูมิของอากาศใหพอเหมาะอีกดวย 
 2. การปองกันแกไขปญหามลพิษทางอากาศจากการจราจร ทําไดหลายกรณีแลวแต
มลพิษ เชน การสงเสริมใหมีการลดปริมาณสารตะกั่วในน้ํามันเบนซินลงจนเหลือ 0.15 กรัม/ลิตร 
ในป พ.ศ.2535 และเปลี่ยนน้ํามันเบนซินธรรมดาและเบนซินชนิดพิเศษเปนนํ้ามันเบนซินไรสาร
ตะก่ัวใน ป พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2539 การลดปริมาณคารบอนมอนอกไซดดวยการติดตั้ง
อุปกรณกําจัดมลพิษ เชน ติดตั้งเคร่ืองกรองไอเสีย (Catalytic converter) (ราตรี ภารา, 2543 : 
205) 
 3. การปองกันแกไขปญหามลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมดวยการใชเครื่อง
กําจัดอากาศเสียกอนปลอยออกจากปลองควัน เชน การใชเคร่ืองมือกําจัดฝุนแบบตางๆ ซึ่งอาจ
เปนแบบ Setting chamber (เก็บกักใหอากาศเขาในทางเดินหรือทอแคบๆ  เพ่ือใหมีการ
เคลื่อนที่ชา แลวเปดชองทางใหกวางออก ฝุนก็จะตกลงดวยแรงโนมถวงของโลก) แบบ Wet 
scrubber (ปลอยอากาศเขาแลวฉีดนํ้า) การกําจัดอากาศเสียที่เกิดจากโรงงานยอยหินดวยการ
ฉีดน้ํา หรือการทําใหเชื้อเพลิงเกิดการเผาไหมสมบูรณ 
 4. การใหความรูและขอมูลขาวสารแกประชาชน เก่ียวกับการดูแลรถยนต การใช
เชื้อเพลิงในบาน หรือมลพิษอ่ืนๆ เชน การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลกระตุนใหประชาชนใช
รถจักรยานยนตสี่จังหวะ เปนตน 
 5. การใชมาตรการทางกฎหมาย เชน การส่ังปดโรงงานในกรณีที่ไมทําตามขอกําหนด
การจับรถยนตที่ปลอยควันดํา หรือเสียงดังเกินมาตรฐานกําหนด 
 6. มาตรการอ่ืนๆ เชน การจัดระเบียบเมืองใหมีการบําบัดนํ้าเสียที่ถูกตอง ขยะมูลฝอยมี
การเก็บขนไมใหตกคางและมีการกําจัดที่ถูกวิธี การเก็บภาษีสินคาที่ทําใหอากาศเสีย เชน 
เคร่ืองปรับอากาศในอาคารและรถยนต (มีสารซีเอฟซี) ฯลฯ (ราตรี ภารา, 2543 : 205) 
 ปญหามลพิษทางนํ้า 
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 ราตรี ภารา (2543)  ไดใหความหมายของ มลพิษทางน้ําไววา หมายถึง น้ําที่เส่ือม
คุณภาพ หรือนํ้าที่มีคุณภาพเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมที่ไมพึงปรารถนา
ปนเปอนทําใหเกิดความเสียหายตอการใชประโยชน 
 รวีวรรณ  ชินะตระกูล (2540) ไดใหความหมายของ มลพิษทางน้ําไววา หมายถึง น้ําที่มี
สารมลพิษปนเปอนเกินขีดจํากัด หรือนํ้าที่มีสมบัติเปลี่ยนไปจากธรรมชาติ จนทําใหมนุษย สัตว 
และพืช ไดรับอันตรายทั้งโดยทางตรงและทางออม 
 มีชัย  วรสายัณห (อางอิงจาก สุรีรัตน หม่ันขยันกิจ, 2536) ไดใหความหมายของ มลพิษ
ทางน้ําหรือน้ําเสียไววา หมายถึง ภาวะที่น้ําเสื่อมคุณภาพ หรือมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิม 
เน่ืองจากมีสิ่งแปลกปลอมเจือปนอยูจนไมสามารถที่จะนํามาใชประโยชนอยางเดิมได เพราะขาด
ระบบกําจัดนํ้าทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตร กอนที่จะระบายลงสูแหลง
ธรรมชาติ ทําใหปริมาณของสารมลพิษมากเกินขีดความสามารถของแหลงน้ําน้ันๆ จะรองรับได 
 สวัสด์ิ  โนนสูง (2543 : 117) ไดใหความหมายของมลพิษทางนํ้าไววา มลพิษทางนํ้า 
หมายถึง น้ําที่คุณภาพเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีสิ่งเจือปนมากจนไมเหมาะสมที่จะใชประโยชน 
 สรุปไดวา มลพิษทางน้ํา หมายถึง น้ําที่เสื่อมคุณภาพ หรือนํ้าที่มีคุณภาพเปลี่ยนแปลง
ไป เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมที่ไมพึงปรารถนาปนเปอนทําใหเกิดความเสียหายตอการใช
ประโยชนเพราะขาดระบบกําจัดนํ้าทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และพ้ืนที่เกษตร กอนที่จะ
ระบายลงสูแหลงธรรมชาติ 
 สาเหตุที่กอใหเกิดปญหามลพิษทางนํ้า 
 อํานาจ  เจริญศิลป (2540 : 51-53) กลาววา  สาเหตุที่ทําใหเกิดนํ้าเสียมี 6 ประเภทคือ 

1. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน สัตวถายมูลทิ้งไวบนดิน เม่ือฝนตกลงมาจะชะลางมูล
สัตวเหลาน้ันไหลลงไปยังแหลงน้ํา พืชที่ตายหรือสลัดใบ ใบพืชที่รวงหลนทับถมอยูบนพื้นดิน
น้ําฝนจะชะลางเอาซากพืชเหลาน้ันลงไปแชขังในแหลงน้ําดวย 

2. เกิดจากสิ่งโสโครกและสิ่งปฏิกูลตางๆ ไดแก เศษอาหาร ขยะมูลฝอย ของเสียที่ 
มนุษยขับถายออกมา สิ่งเหลาน้ีถาปลอยทิ้งลงไปในแมน้ําลําคลองจะทําใหเกิดนํ้าเสียเกิดขึ้น 
นอกจากนี้ผงซักฟอกตางๆ ที่ใชทําการซักลาง เม่ือปลอยลงไปในน้ําจะทําใหเกิดนํ้าเสีย
เชนเดียวกัน 

3. การเลี้ยงสัตว สัตวที่อยูตามคอก เชน หมู เปด ไก หรือสัตวเลี้ยงที่ปลอยเปนฝูงตาม
ทุงหญา เชน วัว ควาย แพะ แกะ เปนตน สัตวเหลาน้ีจะมีสวนทําใหน้ําเสีย เชน ฝูงสัตวเวลา
ปลอยลงไปกินนํ้าและอาบน้ําตามแมน้ําลําคลองหรือหนองบึงตางๆน้ัน จะทําใหดินบริเวณชายฝง
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4. การทําเหมืองแร เน่ืองจากน้ําไปใชฉีดหรือหลอลื่นเครื่องจักรในการขุดแรธาตุจะ 
ขุนขน ซึ่งน้ําจะมีพวกดินโคลน ดินตะกอน กรวดทรายไหลลงมาสูลํานํ้า 

5. การทําการเกษตรผิดวิธี เชน การทําไรเลื่อนลอย การเพาะปลูกตามภูมิประเทศท่ี 
มีความลาดเอียง แตไมทําการเพาะปลูกตามขั้นบันได หรือการเพาะปลูกแบบรองที่เปนแนว
ขวางกั้นความลาดเอียงของภูมิประเทศ การไมรูจักปลูกพืชคลุมดินหรือการปลูกพืชบางชนิดที่
สามารถปองกันการพังทลายของดินเม่ือ ฝนตกลงมา เชน มันสําปะหลัง เปนตน 

6. โรงงานอุตสาหกรรม นับวาเปนสาเหตุใหมและทําใหเกิดปญหามากในกลุมประเทศ
อุตสาหกรรม และแมแตกลุมประเทศที่ กําลังพัฒนาการอุตสาหกรรมก็ตาม โดยโรงงาน
อุตสาหกรรมจะปลอยพวกของเสียตางๆ รวมทั้งแรธาตุบางชนิดไปกับนํ้าที่ระบายออกจาก
โรงงานอุตสาหกรรม การสะสมของแรธาตุและความสกปรกตางๆ ในลํานํ้ามีมากขึ้น ปญหานํ้า
เสียก็จะเกิดขึ้นซ่ึงนับวาเปนการสูญเสียเก่ียวกับนํ้าที่ยิ่งใหญมาก น้ําเสียที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม มี 6 ประเภท คือ 

6.1 สารที่ลอยได ไดแก สารที่ทําใหเกิดฟองชนิดตางๆ เม่ือมีฟองของสารเหลาน้ัน
อยูเหนือผิวน้ํา ทําใหอากาศไมสามารถปะทะกับผิวน้ําได อันเปนเหตุทําใหออกซิเจนเขาไป
รวมตัวกับนํ้ามีปริมาณลดนอยลง ในที่สุดออกซิเจนที่อยูในน้ําก็จะคอยๆลดลงตามลําดับเม่ือเวลา
เปลี่ยนไป สารท่ีทําใหเกิดความเสียหายเหลาน้ี ไดแก น้ํามันชนิดตางๆ เศษขี้เลื่อย เศษผลไม
จากโรงงานผลไมกระปอง เปนตน 

6.2 สารท่ีตกตะกอนได เศษผงทั้งหลายที่ตกตะกอนอยูในน้ํา รวมทั้งฝุนละออง
ตางๆ ที่จมนํ้าดวย เศษถาน ละอองแร ของเหลาน้ีจะไมละลายน้ํา ดังน้ัน เม่ือของพวกน้ีปลอย
ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมกอนที่จะทําใหมันตกตะกอนเสียกอน ก็จะทําใหมีสารพวกน้ีผสมอยู
ในแหลงน้ําเปนจํานวนมาก 

6.3 สารประเภทคอลลอยด เปนพวกสารประกอบหรือสารผสมท่ีไมตกตะกอนงายๆ 
เชน น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแปงผสมอยู จากโรงงานอาหาร โรงงานเศษกระดาษ และ
โรงงานทอผา เปนตน 
 6.4 สารที่เปนของแข็ง ละลายน้ําได สวนมากเปนพวกเกลือ แรธาตุจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี หรืออาจจะเปนเกลือแรธรรมชาติที่รวมตัวกันเปนกอน สารเหลาน้ีอาจจะเปน
สารอินทรีย หรืออนินทรียก็ได และอาจละลายน้ําได หรืออาจจะเปนของแข็งที่ละลายนํ้าได
บางสวน 
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 6.5 สารมีพิษ สิ่งโสโครกท้ังหลายที่ทิ้งปะปนหรือละลายอยูในนํ้า บางทีจะมีสารที่มี
พิษปนอยู เม่ือสะสมกันมากเขาถึงขนาดจะเปนภัยแกมนุษยหรือสัตวที่ด่ืมกินเขาไป สารมีพิษ 3 
อยาง คือ  อารซีนิก  เบริลเลียม และโครเมียม ถาไปรวมกับสารที่ มี กัมมันตรังสีพวก
ไฮโดรคารบอนที่มีอยูในน้ําแลว จะทําใหเกิดโรคมะเร็งจากน้ําโสโครกได สารพวกปรอทอินทรียก็
นับวาเปนอันตรายตอมนุษย 
 6.6 สารจําพวกเลนและโคลน คือ ของแข็งที่รวมตัวกันเปนกอน มีลักษณะคลายกับ
โคลน อนินทรีย ซึ่งเปนพวกที่เกิดจากโรงงานเคมี โรงงานทําสี โรงงานทํากระจก เปนตน 
 สวัสด์ิ  โนนสูง (2543 : 121) ไดจําแนกสาเหตุที่กอใหเกิดปญหามลพิษทางน้ํา ดังนี้ 

1. น้ําทิ้งจากครัวเรือนและชุมชน (Domestic wastewater) ไดแก น้ําเสียหรือนํ้าทิ้งจาก
ครัวเรือน ตลาด อาคาร รานคา สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ อันเกิดจากกิจกรรม
ในการดํารงชีวิตของมนุษย เชน การชําระรางกาย การซักเสื้อผา การลางภาชนะ การประกอบ
อาหาร การลางรถ การทําความสะอาด องคประกอบของน้ําทิ้งเหลาน้ีสวนมากเปนสารอินทรีย
จําพวกเศษอาหาร คราบไขมัน สบู ผงซักฟอก อุจจาระ ปสสาวะ 

2. น้ําทิ้งจากโรงงาน (Industrial wastewater) ไดแก น้ําทิ้งที่มาจากกระบวนการตางๆ 
ของระบบการผลิตในอุตสาหกรรม เชน น้ําที่ใชลางวัตถุดิบ การลางเคร่ืองจักร น้ําทิ้งจากหมอตม
น้ํา น้ําที่ใชระบายความรอนหรือหลอเย็น (Cooling water) แลวระบายลงสูแหลงนํ้า หรืออาจเปน
น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดขั้นตนดวยกระบวนการบําบัดทางกายภาพ (การกรอง) การบําบัดทาง
ชีวภาพ น้ําเสียที่ออกจากโรงงานน้ีมีคุณสมบัติแตกตางกัน ซึ่งขึ้นกับชนิดของโรงงาน เชน 
โรงงานผลิตสับปะรดกระปองจะมีสารอินทรียเปนองคประกอบมาก โรงงานผลิตกรดจะมีสารอนิ
นทรียเปนองคประกอบมาก โดยเฉพาะโรงงานน้ําตาล แปงมัน และโรงงานผลิตเครื่องด่ืมที่มี
แอลกอฮอลจะระบายน้ําทิ้งทําใหแหลงน้ําเนาเสียหรือจะระบายน้ํารอนที่ใช หลอเย็นเคร่ืองจักรลง
สูแหลงนํ้าทําใหน้ํารอนขึ้น ปพ.ศ. 2537 กองตรวจสิ่งแวดลอมโรงงานไดตรวจสอบระบบบําบัด
น้ําทิ้งและระบบขจัดมลพิษทางอากาศตามโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร และ
ตางจังหวัด พบวามีโรงงานที่กอปญหามลพิษหรือมีลักษณะไมถูกตองตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 26 แหง 

3. น้ําทิ้งจากการเกษตรและการกสิกรรม (Agricultural wastewater) ไดแก น้ําที่ไหล
ผานพ้ืนที่เพาะปลูกลงสูลํานํ้า องคประกอบของน้ําทิ้งชนิดนี้สวนใหญจะมีสารอนินทรียจําพวกปุย 
สารอินทรียจากซากพืชและวัสดุเหลือใชจากการเกษตร ยาฆาแมลงหรือยาปราบวัชพืชตางๆ 
ปะปนอยูดวย รวมทั้งดินตะกอนที่ถูกพัดพามากับน้ํา ซึ่งทําใหน้ํามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพที่เห็นไดชัดเจนขึ้น 
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4. จากแหลงอ่ืนๆ เชน จากการทําเหมืองแร จากอุบัติเหตุเรือลมหรือเรือแตก  หรือเรือ
อับปางดวยเหตุตางๆ หรือการระบายสิ่งปฏิกูลจากชุมชนที่อยูในเรือ เปนตน 

จะเห็นไดวาจากการทําการเกษตรแผนใหมที่มุงเนนการเพาะปลูกใหเกิดผลผลิตจํานวน
มาก เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค จัดเปนตัวทําลาย และกอใหเกิดปญหาดาน
สิ่งแวดลอมมากกวาการพังทลายของผิวดิน สาเหตุเน่ืองจากสารพิษ ยาฆาแมลง ปุย ที่ถูกปลอย
หรือฉีดสูผิวดินในวงกวาง เม่ือฝนตกลงมาชะลางสารเหลานี้ลงสูที่ต่ํากวา คือ แหลงน้ํา 
ขณะเดียวกันกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม และกิจกรรมในชีวิตประจําวันของมนุษยก็จะมี
การปลอยสารเคมีตางๆ ออกมา และปลอยลงสูแหลงนํ้า เม่ือนํ้าเหลาน้ันถูกปลอยรวมกันจะไหล
ลงสูทะเล แตเม่ือเกินขีดความสามารถที่จะรองรับไวแลวส่ิงมีชีวิตเล็กๆในทะเลก็ถูกทําลาย มีผล
ตอหวงโซอาหารซึ่งกลายเปนแหลงสะสมสารพิษ ทายสุดก็ยอนกลับมาสูมนุษยตามธรรมชาติ
ดวยระบบหวงโซอาหาร (ราตรี ภารา. 2543 : 210) 
 นอกจากนี้มลวัตถุจากการทําเหมืองแร ตามชายฝงและน้ําทิ้งจากเหมืองจะทําใหเกิด
ตะกอนดิน อาจมีสารเคมี กรด ดาง และคราบน้ํามัน ทําใหแหลงนํ้าขุนขนหรือเนาเสียไดเชนกัน 
การขนถายนํ้ามันเชื้อเพลิงและวัตถุมีพิษทางเรือ ลักลอบทิ้ง หรือการเกิดอุบัติเหตุทางทะเลทําให
เกิดปญหาคราบนํ้ามันและการปนเปอนของสารพิษในแหลงนํ้าไดเชนกัน เชน ป พ.ศ.2538 เกิด
คราบน้ํามันตามผิวนํ้าทะเลตามแถบชายหาด บางแสน พัทยา สัตหีบ และระยอง ทําความ
เสียหายแกพืชและสัตวน้ําเค็ม การเลี้ยงสัตวน้ํา ตลอดจนการทองเที่ยวเปนอยางมาก (สวัสด์ิ 
โนนสูง. 2543 : 121) 
 ผลกระทบของน้ําเสียที่มีตอสิ่งแวดลอม 
 โยธิน สุริยพงศ (ม.ป.ป.: 234) จําแนกผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางน้ําไว 5    
ประเภท คือ 

1. ผลกระทบตอสภาพแวดลอม น้ําเสียมีผลกระทบตอปาชายเลน แหลงปะการัง  และ
นกน้ําชนิดตางๆ โดยเฉพาะปาชายเลน และแหลงปะการังน้ันความสําคัญมากตอระบบนิเวศใน
พ้ืนที่ชายฝง โดยเปนแหลงเพาะปลูกพันธุ และเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ําและพืชนํ้ามากมาย
หลายชนิด นอกจากน้ียังมีผลกระทบตอสภาพชายหาดและอุทยานแหงชาติทางทะเลซึ่งเปน
แหลงทองเท่ียวที่สําคัญของประเทศ 

2. ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยอาจทําใหเกิดการระบาดของ
โรคติดตอได เน่ืองจากมีโรคติดตอหลายชนิดที่เกิดจากนํ้าสกปรก เชน โรคทองรวง อหิวาห   
บิด และไทฟอยด เปนตน นอกจากนี้โลหะหนักและสารเปนพิษตางๆที่ปนเปอนในน้ํา จะเปน
อันตรายตอมนุษยทั้งทางตรงและทางออม 
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3. ผลกระทบตอการผลิตน้ําเพ่ือการบริโภค  เม่ือแหลงน้ําเกิดการเนาเสียคาใชจายใน 
การผลิตน้ํา เพ่ือใหไดน้ําที่มีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานของการใชตองเพ่ิมมากขึ้น 

4. ผลกระทบตอการประมง เม่ือแหลงน้ําเส่ือมคุณภาพลงจะมีผลตอการดํารงชีวิตของ
สัตวน้ํา อาจทําใหสัตวน้ําตายโดยทันทีหรือลดจํานวนลงเนื่องจากไมสามารถดํารงชีวิตอยูและ
แพรพันธุได รวมทั้งจะเกิดอันตรายตอมนุษยดวยถานําสัตวจากแหลงน้ําน้ันมาบริโภค 

5. ผลกระทบในดานความสวยงามและการพักผอนหยอนใจ แมน้ําลําคลอง ชายทะเล
และแหลงนํ้าอ่ืนๆที่สวยงาม เม่ือเกิดความเนาเสีย สกปรกก็จะสงผลกระทบตอการทองเที่ยว 
และการพักผอนหยอนใจของมนุษย นอกจากจะเกิดความไมนาดูแลว อาจกอใหเกิดปญหากลิ่น
เหม็นรบกวนสรางเหตุรําคาญได 
 สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (2533 : 36) กลาววาผลกระทบที่เกิดจาก
มลพิษทางน้ํา มีดังนี้ 

1. ทําใหเกิดการสูญเสียการใชประโยชนจากแหลงน้ํา น้ําเสียเปนอันตรายตอการอุปโภค 
บริโภค และไมสามารถนํานํ้ามาใชเพ่ือการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

2. ทําใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ น้ําเสียจะมีสารเคมีหรือสิ่งปฏิกูลตางๆ ปะปนอยู
ซึ่งอาจจะมีอันตรายตอสัตวน้ํา ทําใหตายหรือสูญพันธุได 

3. เปนแหลงเพาะพันธุของเชื้อโรค และโรคระบาดหลายชนิด 
สวัสด์ิ  โนนสูง (2543 : 123-124) จําแนกผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางน้ําไว 6 ดาน  

คือ 
1. ดานสาธารณสุข  ทําใหเกิดการเพาะพันธุและแพรกระจายของเชื้อโรค เชน เชื้อบิด 

ไทฟอยด อหิวาตกโรค หรือที่เคยเกิดขึ้นแลวคือ โรคมินามาตะ ผลกระทบของน้ําเสียทาง
สาธารณสุขไดใช Coliform bacteria เปนดัชนี (indicator) สําหรับการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า
ทิ้ง น้ําเสีย น้ําด่ืม หรือนํ้าในแหลงน้ํา 

2. ทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ และทําลายสุขภาพ เน่ืองจากกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น 
จากนํ้าเสีย 

3. ดานทัศนียภาพ  น้ําเสียทําลายความสวยงามตามธรรมชาติ ทําใหการใชน้ําเพ่ือการ
พักผอนหยอนใจหมดส้ินไป เน่ืองจากนํ้าที่มีกลิ่นเหม็นหรือสีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหลดความ
สวยงาม กอใหเกิดความนารังเกียจ รําคาญ เปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน ในที่สุดจะมี
ผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
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4. ผลกระทบตอระบบนิเวศทางน้ําและที่เก่ียวของ ทําใหระบบนิเวศเกิดความไมสมดุล 
เน่ืองจากน้ําเสียทําลายองคประกอบทางกายภาพ ชีวภาพ และการทําลายหวงโซอาหารของ
แหลงน้ําและอ่ืนๆ 

สําหรับกรณีการเกิดผลกระทบที่เรียกวา Over-eutrophication คือ การที่มีแรธาตุมาก 
เกินไปในแหลงนํ้า เชน จากกิจกรรมการสารซักฟอก ปุย หรือเนื่องจากสารอินทรียที่ผานการ
ยอยสลายเปลี่ยนเปนสารอินทรียจําพวก ไนไตรท ไนเตรต ฟอสเฟต ซึ่งเปนธาตุที่ดีของพืชน้ํา
เชนเดียวกับพืชบก ทําใหพืชนํ้าเกิดการแพรพันธุและเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็ว เกิดผลกระทบตอ
สัตวน้ําในเวลากลางคืน สุดทายพืชนํ้าเกิดการเนาเปอย (โดยเฉพาะพืชนํ้าที่ไมคอยไดรับ
แสงแดด) และตอมาเกิดการเนาเสียขึ้น 

5. ผลกระทบตอการประมงและเศรษฐกิจ  เน่ืองจากการเนาเสียของน้ําเกิดจากการ 
ทํางานของจุลชีพพวกหนึ่งที่ตองการออกซิเจนเพ่ือการหายใจ ถามีอินทรียสารมากก็จะมีการ
ยอยสลายมากขึ้น และออกซิเจนก็จะลดปริมาณลงไปไดมากดวย ผลของการลดลงของออกซิเจน
มีผลกระทบโดยตรงตอสัตวน้ําที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น เม่ือสัตวน้ําลดจํานวนลง เน่ืองจากไม
สามารถดํารงชีวิตและแพรพันธไดตามธรรมชาติ ทําใหเกิดผลเสียทางเศรษฐกิจในอันดับตอมา 

6. ดานการเกษตร น้ําเสียสวนใหญเปนน้ําทิ้งที่มีความเปนกรดคอนขางสูง และมี
ปริมาณสารอินทรียสูง หรือมีสารพิษปะปนอยู ทําใหน้ําที่ใชเพาะปลูกไมเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของพืช 

นอกจากนี้ผลเสียที่กลาวมาแลวยังมีผลเสียที่เกิดจากมลพิษทางน้ําอีกมากมาย เชน  
เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งมีชีวิตอ่ืน อันตรายจะตางกันตามชนิดของนํ้าเสีย เชน 
การด่ืมและใชน้ําเนาเสียหรือนํ้าที่มีเชื้อโรคมักทําใหเปนโรคระบบทางเดินอาหาร โรคทองรวง   
อหิวาห บิด หรือไทฟอยด 
 แนวทางปองกันและแกไขปญหามลพิษทางนํ้า 
 รวีวรรณ ชินะตระกูล (2540 : 24) ไดเสนอแนวทางปองกันและแกไขปญหามลพิษทาง
น้ําไว 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

1. การแกไขปญหาเฉพาะหนา 
2. การแกไขและการปองกันระยะยาว  ซึ่งประเภทหลังนี้เปนเรื่องที่ตองพิจารณากัน 

โดยละเอียด ดังนี้ 
  2.1  การศึกษาและตรวจสอบเสนฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงน้ํา ไดแก การ
เก็บขอมูลพ้ืนฐานของตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งการแพรกระจายของสารมลภาวะใน
ปจจุบันวาอยูในขั้นใด เชน ขอมูลเกี่ยวกับภาวะทางฟสิกส มีอุณหภูมิ ความขุน ความลึกของน้ํา 
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  2.2  การวางมาตรฐาน วิธีการวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม และเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะหเพ่ือความถูกตองเปนสิ่งจําเปนเพื่อใชสนับสนุนการศึกษาและการตรวจเสนฐาน ขอมูล
ของคุณภาพสิ่งแวดลอมที่จะถูกใชในการวางเสนฐานนั้นจะตองเปนขอมูลที่มีความถูกตอง ฉะนั้น 
วิธีวิเคราะหธาตุออกไป ผลการวิเคราะหโดยใชตัวอยางมาตรฐานเดียวกัน (Standard sample) 
การผิดพลาดขึ้นก็จะไดมีการแกไขวิธีการใหดีขึ้น ขอมูลที่ไมถูกตองก็จะถูกนํามาใชพิจารณาการ
วางเสนฐานของคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  2.3  การแลกเปลี่ยนขอมูล การศึกษาเสนฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงน้ําน้ัน 
มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางประเทศ หรือ
ระหวางภูมิภาคในขณะนี้ประเทศท่ีกําลังพัฒนาไดมีการตื่นตัวในเรื่องการศึกษาและวิจัยมลพิษใน
แหลงน้ํา แตมีอุปสรรคบางประการ เชน ขาดผูมีความรูความชํานาญและเครื่องมือในการ
ศึกษาวิจัย ฉะนั้นถาหากมีการพัฒนาการศึกษาและวิจัยในดานน้ีแลว ก็ควรจะไดมีการจัดตั้งศูนย
แลกเปลี่ยนขอมูลในเรื่องสิ่งแวดลอมของแหลงน้ํา 
 2.4  การประเมินผลกระทบ โดยวิธีการทดสอบทางชีวภาพ ธาตุหรือสารประกอบ 
รวมทั้งตัวประกอบอ่ืนๆของสิ่งแวดลอมถามีการแปรผันเชนเพิ่มขึ้นหรือลดลงยอมและกอใหเกิด
ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่มนุษยจะตองรูถึง
ผลกระทบดังกลาวตอส่ิงมีชีวิตโดยวิธีการทดสอบทางชีวภาพ ซึ่งเปนการศึกษาและวิจัยใน
หองปฏิบัติการขอมูลที่ไดจากการทดสอบน้ีจะมีประโยชนในการที่จะนําไปใชประกอบการ
พิจารณาการวางมาตรฐานคุณภาพนํ้าในเวลาตอมา 
     2.5 การประเมินผลกระทบทางนิเวศวิทยาในแตละพื้นที่ที่มีปญหา นอกจากขอมูล
เสนฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมและขอมูลเก่ียวกับการประเมินผลโดยวิธีทดสอบทางชีวภาพแลว 
ขอมูลที่ไดจากการประเมินผลทางนิเวศวิทยาในพื้นที่ที่มีปญหา ก็มีความสําคัญตอการที่จะถูกใช
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2.6 การวางมาตรฐานคุณภาพนํ้า การพิจารณาวางมาตรฐานคุณภาพนํ้าจะตอง
อาศัยขอมูลที่ไดจากการศึกษาและวิจัยตามขอ 2.5  การพิจารณาขอมูลในขอ 2.2,2.4 และ2.5 นี้  
ทําใหทราบวาความเขมขนของธาตุและสารประกอบระดับใดหรือตัวประกอบสิ่งแวดลอมในชั้นใด 
ที่จะใชผลการพิจารณาดังกลาวน้ีกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําที่ทุกฝายตองยอมรับ มาตรฐาน
คุณภาพนํ้าที่ไดตั้งขึ้นมาแลว จะมีประโยชน 2 ประการ ประการแรกใชเปนหลักเปรียบเทียบ
ขอมูลตางๆ ที่จะเก็บไดในอนาคต เพ่ือพิจารณาวาคุณภาพนํ้าในขณะนั้นเลวลงหรือไม ประการที่ 
2 ใชเปนหลักในการพิจารณาการวางมาตรฐานการควบคุมการปลอยของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและแหลงชุมชน 

2.7 การศึกษาแหลงตนกําเนิดของมลสาร วิถีทาง และปริมาณ เม่ือไดทําการวาง
มาตรฐานคุณภาพน้ําแลว ขั้นตอนตอไป ไดแก การศึกษาแหลงตนกําเนิดของมลสาร ในเร่ืองน้ี
อาจทําการจําแนกนํ้าทิ้งและน้ําโสโครกออกเปนประเภทตางๆ ตามผลเสียที่ เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดลอม แลวทําการเก็บขอมูลปริมาณนํ้าทิ้งและน้ําโสโครกเหลาน้ีที่ถูกปลอยลงมาในแหลง
น้ําแหงใดแหงหน่ึงในแตละวัน รวมทั้งการศึกษาวิธีการแพรกระจายดวยวาเปนไปในรูปใด การ
ปลอยนํ้าทิ้งและน้ําโสโครกเปนแบบลงเปนจุด (Point sources) หรือกระจาย (Non-point 
sources) ขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนในการที่จะใชประกอบการพิจารณาการวางมาตรฐานการ
ควบคุมการปลอยนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและบานเมืองในหัวขอตอไป 
  2.8 การวางมาตรการควบคุมและแกไขปญหามลภาวะ เม่ือไดทําการวางมาตรฐาน
คุณภาพน้ําแลว และไดมีการศึกษาแหลงของมลสาร รวมทั้งปริมาณที่ถูกปลอยลงไปในแหลงนํ้า
ในแตละวันแลว ก็จะทําใหสามารถวางมาตรการควบคุมการปลอยน้ําทิ้งและน้ําโสโครกจาก
โรงงานและแหลงชุมชนได มาตรฐานคุณภาพน้ําจะถูกใชเปนบรรทัดฐานในการพิจารณา สวน
ปริมาณน้ํา อัตราการไหล และอัตราการเจือจางตามฤดูกาล จะเปนตัวแปรที่ถูกนําเขามา
พิจารณารวมกันกับอัตราการปลอยน้ําทิ้ง ทําใหทราบวาการปลอยน้ําทิ้งหรือนํ้าโสโครกลงใน
แหลงนํ้าน้ัน ควรอยูในระดับใดจึงไมทําใหมลสารหรือตัวประกอบสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ สูงกวา
คุณภาพนํ้าที่กําหนดไว การควบคุมนํ้าทิ้งจากโรงงานหรือนํ้าโสโครกจากแหลงชุมชนนี้จะตองมี
กฎหมายสนับสนุน และควรมีบทบาทลงโทษที่โรงงานจะตองปฏิบัติเม่ือไดประกาศใชมาตรการ
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2.9 การประเมินผล การจัดการในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตาม หากไมมีการประเมินผลแลว
จะทําใหไมทราบวาการจัดการน้ันไดผลดีมากนอยเพียงไร การประเมินผลในเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดลอมน้ีอาจทําไดโดยใชขอมูลการตรวจเสนฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงนํ้าในขอ 
4.2.2.2.1 ซึ่งมีการตรวจสอบทุกปมาประกอบการพิจารณา ถาหากพบวาคุณภาพสิ่งแวดลอมได
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมดี เชน เกินมาตรฐานคุณภาพน้ําที่วางไวอาจยังไมเหมาะสม 
ควรไดรับการแกไขตอไปใหดีกวาเดิม 
 อํานาจ  เจริญศิลป (2540 : 53-55) ไดกลาวถึงการแกปญหามลพิษไววากระทําไดหลาย
วิธี ดังนี้ 
 1. ใหความรูแกประชาชน ประชาชนท่ัวไปควรมีสวนชวยในการแกปญหานํ้าเสียดังน้ัน
จึงควรชี้แจงและแนะนําใหประชาชนไดทราบถึงภัยที่เกิดขึ้นจากนํ้าเสีย ใหรูจักทําทางระบายน้ํา
ของตนเองขึ้นใช รูจักเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งสิ่งปฏิกูลตางๆ ดวยวิธีการที่ถูกตอง 
 2. การกําจัดนํ้าสกปรกจากแหลงชุมชน วิธีการกําจัดส่ิงสกปรกตางๆ ตามยานชุมชนนั้น 
ถาเปนของแข็งควรแยกเก็บไวตางหาก อยาเทลงปะปนในน้ํา สวนที่เปนสิ่งสกปรกตางๆ ที่ลอย
อยูในน้ําน้ัน กอนที่จะปลอยนํ้าทิ้งลงในแหลงน้ําควรทําใหสะอาดกอนโดยวิธีการตางๆ ดังตอไปน้ี 
 2.1 การทําใหเจือจาง เชน การใสผงคลอรีนลงในน้ําสกปรก แลวจึงปลอยนํ้าลงสู
แหลงน้ํา ทั้งนี้เพ่ือใหความสกปรกของน้ําเจือจางและเกิดการฟอกตัว เพ่ือใหน้ําสะอาดในทาง
ธรรมชาติตอไป 
 2.2 การกําจัดนํ้าสกปรกจากถังสวม ในสภาพปจจุบันประชาชนที่อาศัยอยูตามริม
ฝงแมน้ํามักจะถายสิ่งปฏิกูลตางๆ รวมทั้งอุจจาระและปสสาวะลงในน้ํา เพ่ือความสะดวกและ
ประหยัดเงินในการตองเสียคาใชจายเพ่ือจางเทศบาลมาดูดสวมที่เต็ม การกระทําดังกลาวจะทํา
ใหเกิดนํ้าเสียจากสิ่งปฏิกูลมากขึ้น การใชวิธีการกําจัดนํ้าสกปรกจากถังสวมนั้น อาจจะทําไดโดย
วิธีการปลอยนํ้าใหไหลไปตามทอระบายที่สรางไวใตดิน ทอที่วางไวนี้จะมีการเจาะรูเปนระยะๆไว 
เม่ือนํ้าไหลไปตามทอก็จะคอยๆ ซึมลงสูพ้ืนดินเบื้องลาง 
 2.3 ทําบอซึมซับรับนํ้าสกปรก เปนวิธีการกําจัดนํ้าเสียอีกวิธีหน่ึง โดยการขุดหลุม
ใหลึกประมาณ 2-5 เมตร แลวคอยกอดวยอิฐ ปูนใสหิน กรวด และทรายไวในหลุมที่ขุดน้ัน
เพ่ือใหน้ําสกปรกซึมผานไปได 
 3. การเพ่ิมปริมาณนํ้าลงในแหลงนํ้า น้ําที่ปลอยลงมาเสริมน้ีจะชวยใหความเขมขนของ
ความสกปรกในนํ้าลดนอยลง ในชวงฤดูแลงความสกปรกของน้ําตามแมน้ําลําคลองจะมีอัตราสูง
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 4.  การกําจัดนํ้าสกปรกจากเหมืองแร วิธีการแกไขอยางงายๆ คือ ทําเขื่อนปดก้ันทางนํ้า
ไวไมใหน้ําน้ันไหลลงสูแมน้ําลําคลอง หรือการขุดบอพักน้ําสกปรกไวจากน้ันก็ใชสารตางๆ เชน 
สารสมกวน เพ่ือทําใหน้ําตกตะกอนกอนจะปลอยนํ้าลงไปในแหลงน้ํา 
 5.  การกําจัดนํ้าเสียที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว ไมควรปลอยใหสัตวลงไปด่ืม หรือวายนํ้า
เลนในแหลงนํ้า ถาจะใชน้ําเพ่ือใหสัตวด่ืมหรืออาบ ควรทําบอหรือสระแยกตางหาก แลวสูบน้ํา
จากแหลงน้ําน้ันขึ้นไปขังแชเอาไว 
 6. การกําจัดนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อาจทําไดดังตอไปน้ี 
 6.1 ปลอยใหน้ําสกปรกระเหย โดยการปลอยนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมขังไว
ในบอหรือสถานที่ที่เตรียมไว จากน้ันปลอยใหน้ําน้ันคอยๆระเหยไปและปลอยใหสารที่ผสมอยูใน
น้ําตกตะกอนแหง อยูในสถานที่ทําไว แลวก็คอยนําสารเหลาน้ันไปทิ้งยังบริเวณอื่นตอไป 
 6.2 โดยการแยกเอากากออก หลังจากน้ันก็จะนําเอานํ้าที่แยกเอากากของสิ่ง
สกปรกออกมาแลวผสมสารเคมี เพ่ือทําใหน้ําสะอาดแลวจึงปลอยนํ้าน้ันลงในแหลงน้ําตอไป 
 6.3 ใสสารเคมีเพ่ือทําใหสิ่งสกปรกในน้ําตกตะกอน เชน ของเสียที่ผสมอยูในน้ําที่มี
ฤทธิ์เปนกรด เม่ือเติมสารที่เปนดางลงไป จะทําใหสารเหลาน้ันมีสภาพเปนกลาง แลวจึงปลอยนํ้า
ลงสูแหลงน้ําตอไป วิธีนี้จะใชในโรงงานทอผา และโรงงานกระดาษ เปนตน 
 6.4 การเติมอากาศ วิธีการแบบน้ีทําโดยการพนนํ้าขึ้นไปเปนฝอยในอากาศ เพ่ือจะ
ใหอากาศรวมตัวกับน้ํามากยิ่งขึ้น หรืออาจจะใชอากาศพนเขาไปใตน้ํา เพ่ือใหจํานวนอากาศ
ออกซิเจนในน้ําเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือจะใหพวกจุลินทรียเล็กๆ เพาะตัวและเจริญเติบโตในนํ้า
อยางรวดเร็ว และมีจํานวนมากพอที่จะชวยทําลายสิ่งสกปรกในนํ้าได 
 6.5 ทํานํ้าใหเย็นเสียกอนที่จะปลอยลงแหลงนํ้า โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญจะใช
น้ําชวยในการระบายความรอน ดังน้ัน น้ําที่ปลอยออกจากโรงงานอุตสาหกรรม แมวาบางครั้งจะ
ไมมีสารที่ทําใหน้ําเสีย แตน้ํามีอุณหภูมิสูงถาปลอยใหน้ําชนิดน้ีลงในแหลงน้ํา จะทําให
นิเวศวิทยาของสัตว และพืช ที่อาศัยอยูในน้ําเสียไป พืชและสัตวบางชนิดอาจจะตายได 
 6.6 ไมควรเทสารเคมีที่มีพิษลงในแหลงนํ้า เชน สารจากผงซักฟอก ยากําจัด
ศัตรูพืช ยาฆาเชื้อโรค ยาสระผม และของเสียอ่ืนๆ เพราะสารเหลาน้ีจะทําลายแบคทีเรีย พืชและ
สัตวซึ่งเปนตัวการสําคัญที่จะชวยกําจัดสารสกปรกที่อยูในน้ํา 
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 6.7 การใชน้ําหมุนเวียน เปนการนําเอานํ้าทิ้งแลวมาใชใหเปนประโยชน หรือชวย
แกปญหาน้ําโสโครก โดยใหตะกอนที่แขวนลอยมากับน้ําสกปรกตกตะกอนลงยังบริเวณกนถังพัก 
ไขมันตางๆ ที่ผสมอยูในน้ําจะลอยอยูขางบน จากน้ันก็จะสงไปยังถังสําหรับยอยที่อยูใตดิน ในถัง
เหลาน้ีแบคทีเรียก็จะชวยทําใหปฏิกิริยาการสลายตัว เม่ือปฏิกิริยาหมดแลว น้ําน้ันก็จะสงไปตาม
ทอลงสูทะเลตอไป 
 สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (2543 : 911) กลาวถึงแนวทางการแกปญหานํ้า
เสียไว ดังนี้ 

1. ควรจัดใหมีการรวบรวมขอมูลคุณภาพน้ําในแหลงน้ําในแหลงน้ําสายหลักและสาขา 
ตางๆ อยางตอเนื่อง มีระบบระเบียบเพื่อสะดวกตอการสืบคน และสามารถวางแผนการแกไขได
ทันทวงที 

2. ควรจัดใหมีการสงเสริมและสรางความเขาใจเก่ียวกับปญหาที่เกิดจากผลกระทบ 
ของมลพิษทางน้ําตอมนุษยและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหประชาชนมีจิตสํานึกและตระหนักในปญหา
ดังกลาวมากขึ้น 

3. ควรใหเจาหนาที่ทุกฝายที่เก่ียวของมีการประสานงานที่ดี เพ่ือลดปญหาการทํางาน
ซ้ําซอน ซึ่งจะทําใหสูญเสียงบประมาณ โดยเปลาประโยชน 

4. ระดมกําลังความคิด และความรูของผูเชี่ยวชาญในหลายๆดานในการนําเอา
เทคโนโลยีใหมๆ มาใชปรับปรุงในการงานสะดวกรวดเร็วและไดผลดีมีประสิทธิภาพ 

5. นโยบายใดที่จําเปนตองจัดการเรงดวน ควรมีการจัดสรรงบประมาณโดยเร็วและ 
พอเพียง โดยตองมีการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเน่ือง 

6. ควรใหมีการเขมงวดในกฎระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนบทลงโทษสําหรับผูที่กอใหเกิด
ปญหามลพิษทางน้ําอยางจริงจัง เชน จัดใหมีนโยบายรับผิดชอบผูกอใหเกิดมลพิษทางน้ํา 

สรุปแนวทางในการแกปญหาน้ําเสียไดวา สภาพปญหาตางๆ เกิดขึ้นสวนใหญ 
เน่ืองมาจากจํานวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น และอยูอาศัยกันอยางหนาแนนจึงกอใหเกิดปญหานํ้า
เสียจากชุมชนมากที่สุด  นอกจากนี้ การดําเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ก็
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดมลพิษในแหลงนํ้า ดังน้ันการควบคุม การปองกันและแกไข โดยการ
ใหความรูแกประชาชน และเจาหนาที่ การตรวจสอบคุณภาพของแหลงนํ้าในแมน้ําสายหลัก การ
มีกฎระเบียบที่เขมงวดในการลงโทษตอผูกระทําผิดนับวาเปนกุญแจสําคัญในการจัดการกับ
ปญหามลพิษทางน้ําใหหมดไปในที่สุด 

 
ปญหามลพิษทางเสียง 
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สวัสด์ิ  โนนสูง (2543 : 139) ใหความหมายของมลพิษทางเสียงไววา มลพิษทางเสียง 
หมายถึง ภาวะที่มีเสียงดังเกินกวาปกติจนกอใหเกิดความรําคาญ หรือเกิดอันตรายตอระบบการ
ไดยินของมนุษยและสัตว 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2535 : 68) ไดใหคําจํากัดความ มลพิษทางเสียง 
หมายถึง เสียงที่ทําใหผูไดยินเกิดความรูสึกรําคาญทางดานรางกายและจิตใจ รวมทั้งเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (2534 : 1) ไดใหคําจํากัดความ มลพิษ 
ทางเสียง หมายถึง เสียงที่ไมพึงปรารถนา โดยจะเก่ียวของสัมพันธกับคนเราในดานความรูสึก 
ทัศนคติ ความเคยชินสวนตัว สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ และเวลา 
 จากความหมายของมลพิษทางเสียงดังกลาวขางตนพอสรุปความหมาย มลพิษทางเสียง
ไดวา มลพิษทางเสียง หมายถึง เสียงที่มีความดังเกินขนาด ซึ่งอาจสงผลใหผูที่ไดยินเสียงเกิด
ความรําคาญและมีความรูสึกที่ไมพึงปรารถนา อันมีผลกระทบตอดานอารมณ จิตใจ และสุขภาพ
รางกายของผูฟงได 
 ประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษทางเสียง 
 อํานาจ เจริญศิลป (2539 : 605-606) กลาวถึง แหลงกําเนิดของมลพิษทางเสียงวา      
มี 2 ประเภท คือ 

1. แหลงกําเนิดเสียงที่ไมเคลื่อนที่ ไดแก 
โรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงโมบดและยอยหิน โรงเลื่อยไม โรงชุบและเคลือบ

โลหะ 
สถานประกอบกิจการ เชน อูซอมและประกอบรถยนต อูซอมเรือ การเลื่อยไม 

การคาที่ใชเครื่องขยายเสียง โรงหนัง 
 กิจกรรมอ่ืนๆ เชน การระเบิดหิน การกอสราง การขุดเจาะ การขนถายสินคา 

 2. แหลงกําเนิดเสียงที่เคลื่อนที่ ไดแก เสียงที่เกิดจากแหลงตอไปน้ี 
2.1 ยานพาหนะทางบก เชน รถยนตสวนตัว รถบรรทุก รถประจําทางและ

รถจักรยานยนต 
2.2 ยานพาหนะทางน้ํา เชน เรือหางยาว เรือกล เรือยนตชายฝง 
2.3 ยานพาหนะทางอากาศ เชน เคร่ืองบิน เฮลิคอปเตอร 

 รวีวรรณ ชินะตระกูล (2540 : 36-37) ไดกลาวถึงแหลงที่มาของมลพิษทางเสียงไว 4 
ประการ ดังนี้ 

1. โรงงานอุตสาหกรรม เปนแหลงของเสียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากเคร่ืองยนต เคร่ืองจักร 



                         EF 323 174 

ขณะเดินเครื่องทํางาน มีเสียงดังตั้งแต 60-120 เดซิเบล ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในโรงงาน และ
ชนิดของเครื่องจักรที่ใช เชน ถาโรงงานหลังคาเตี้ย พ้ืนที่ไมกวางพอที่จะทําใหเกิดเสียงดังมาก 
ฝาผนังพ้ืนเพดานฉาบดวยวัสดุที่ดูดเสียงไดดี จะทําใหลดความดังของเสียงลงได ชนิดของ
เคร่ืองจักรแตละประเภทมีความแตกตางกันมาก เชน เคร่ืองทอผาจะมีเสียงดังประมาณ 90-120 
เดซิเบล เครื่องกรอดายประมาณ 82-95 เดซิเบล เครื่องกําเนิดไฟฟาประมาณ 90-120 เดซิเบล 
เสียงเหลาน้ีกอใหเกิดความรําคาญและเปนอันตรายตอประสาทหู 

2. ยานพาหนะทางบก ไดแก รถยนต จักรยานยนต รถบรรทุก สามลอเคร่ือง ซึ่งมี
จํานวนมากมาย เสียงจากยานพาหนะทางบกนี้ เกิดจากเคร่ืองยนต ระบบสงกําลัง และอุปกรณ
อ่ืนๆ เสียงจากการสั่นสะเทือนเน่ืองจากสภาพถนน และเสียงที่เกิดจากการปะทะกันของลม 
 3.  เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร มักจะเปนปญหาเกิดขึ้นกับเมืองใหญๆ ในบริเวณที่อยู
อาศัยที่ใกลๆกับสนามบินและมีเคร่ืองบินขึ้นลงบอยคร้ัง เชน เมืองใหญๆในตางประเทศ 

4.  เสียงจากเคร่ืองใชในบานเรือน ไดแก เคร่ืองตัดหญา เสียงวิทยุ โทรทัศน ฯลฯ ซึ่ง 
มีระดับเสียงประมาณ 60-70 เดซิเบล 

ราตรี  ภารา (2543 : 238) ไดแบงประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษทางเสียงออกเปน 5  
ประเภท ดังนี้ 

1. การจราจรทางบก เชน ยวดยานพาหนะ รถยนต รถไฟ รถบรรทุก จักรยานยนต 
2. การจราจรทางน้ํา เชน เรือยนต เรือหางยาว 
3. การจราจรทางอากาศ ไดแก เคร่ืองบินประเภทตางๆ เสียงของเครื่องบินที่บินขึ้นลง

และวิ่งตามลานบินในสนามบิน เปนแหลงเสียงรบกวนที่สําคัญอยางหน่ึง เคร่ืองบินแตละชนิดจะ
ใหเสียงแตกตางกัน เชน เฮลิคอปเตอรใบพัด ไอพน โดยเฉพาะเครื่องบินเจ็ตและไอพน เปน
เคร่ืองบินที่ใหเสียงมีความถี่สูงมาก 

4. สถานประกอบการตางๆ ไดแก โรงงานตางๆ เชน โรงงานทอผา โรงงานเฟอรนิเจอร 
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โรงงานผลิตเครื่องเหล็ก โรงกลึง โรงงานผลิตอุปกรณไฟฟา โรงงาน
ชุบและขัดโลหะ โรงพิมพ โรงงานทํานํ้าแข็ง อูซอมรถยนต การกอสราง เชน เคร่ืองเจาะคอนกรีต 
เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองตอกเสาเข็ม เปนตน 

5. เสียงในชุมชนที่อยูอาศัยหรือธุรกิจการคา แหลงบันเทิงและสถานที่เริงรมยตางๆ เชน 
โรงแรม สถานอาบอบนวด ไนตคลับ เปนตน 

สรุปไดวา แหลงที่มาของมลพิษทางเสียงนั้นสวนใหญเกิดจากมนุษยเปนผูกระทํา โดย 
เกิดจากการใชยานพาหนะ การจราจร การทําอุตสาหกรรม การกอสราง และเสียงจากแหลง
ชุมชนตางๆ ทั้งสิ้น 
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ปญหามลพิษทางเสียงในชุมชนทั้งในโรงงาน และนอกโรงงาน การสัญจร ที่อยูอาศัยเปน
ปญหาสากลที่ทั่วโลกยอมรับและตระหนักวา จะตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งที่จะควบคุมให
อยูในระดับปลอดภัย เพราะเสียงน้ันมีอันตรายโดยตรงกับหูในแงของสุขภาพอนามัยเสียงแบง
ออกเปน 2 แบบ (ราตรี ภารา. 2543 : 238) คือ 

1. เสียงอึกทึก หมายถึง เสียงที่เราไมตองการ ไมปรารถนา หรือเสียงที่ไมมีความ
ไพเราะ นุมนวล ฟงแลวกระดางหู ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดจากแหลงเสียงชนิดเดียวกัน แตเกิดขึ้น
นานๆ ติดตอกัน อาจเปนเสียงทุม เสียงแหลมเล็ก หรือเสียงที่เกิดจากการกระแทกเปนจังหวะ
หรือเปนครั้งคราวกันก็ได ถาไดรับเปนเวลานานอาจไปทําใหสุขภาพอนามัยเสื่อมและทําใหหู
หนวกได หรือทําใหผูไดยินเกิดความรําคาญทั้งทางรางกายและจิตใจ หรือเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงานของคนเรา 

2. เสียงสบอารมณ หมายถึง เสียงที่ฟงแลวทําใหเกิดความสบายใจ มีความสุข สามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น 

ในแงของการกําเนิดอาจกลาวไดวา เสียงเปนพลังงานที่เกิดจากการส่ันสะเทือนของวัตถุ
และเคลื่อนที่ผานอณูของกาซในบรรยากาศ ผานมากระทบหูใหไดยิน เสียงมีคุณสมบัติเฉพาะตัว 
2 ประการ คือ  

1. พิทซ (Pith) หรือความถี่ของเสียง (Frequency of sound) วัดเปน Cycle per 
second (cps) หรือ คิดเปนหนวยที่เรียกวา Hertz  (Hz) หรือ เฮิรท หรือ คร้ัง/ วินาที เสียงที่
ระดับหูคนเราจะไดยินมีความถี่ระหวาง 20-20,000 Hz ขึ้นไป ความเสื่อมสมรรถภาพของการได
ยินจะเริ่มตนเสียงที่ความถี่ 4,000 Hz (ราตรี  ภารา, 2543 : 239) 
 2. ความดังของเสียง (intensity) เปนความหนักเบาของเสียงมีหนวยวัดเปนเดซิเบล 
(decibel หรือ dB ) เสียงดังปกติที่มนุษยเราไดยินอยูในระดับความดัง 0-27 dB  และจะตองไม
เกิน 35dB แตจะรับไดเปนชวง 0-120 dB ซึ่งเสียงที่มีความดังอันตรายคือตั้งแต 85 dB  ซึ่งเปน
เสียงที่ทําความรบกวนและเปนอันตรายตอหูและอวัยวะอ่ืนถึงขั้นพิการได ถาเสียงดังเกินขนาด 
160 dB จะทําใหแกวหูทะลุ เชนเสียงระเบิด 
 WHO หรือ องคการอนามัยโลก (อางถึงในราตรี ภารา, 2543 : 239) ไดกําหนดไววา 
เสียงที่เปนอันตราย หมายถึง เสียงดังเกิน 85 dB(A) ที่ทุกความถี่ ถาสัมผัสนานๆ 1 ชั่วโมง 
 การไดยินของคนเราน้ัน เร่ิมตนตั้งแตมีคลื่นเสียงผานเขามาในหูชั้นนอก กระทบแกวหู
กอใหเกิดความสั่นไหวของแกวหู ซึ่งเปนเยื่อบางๆ ขึงก้ันระหวางหูชั้นนอกและหูชั้นกลาง เม่ือ
แกวหูเกิดการส่ันสะเทือนแลว การสั่นสะเทือนนี้จะสงตอไปถึงกระดูกเล็กๆในหูชั้นกลาง เร่ิม
ตั้งแตชิ้นที่ติดอยูกับแกวหูคือ กระดูกฆอน ไปถึงกระดูกทั่งและกระดูกรูปโกลน จากลักษณะและ
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 ผลที่เกิดจากมลพิษทางเสียง 
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2535 : 69-70) กลาวถึงผลของมลพิษทางเสียงไว
ดังนี้ 

1. อันตรายตอระบบการไดยิน เน่ืองจากอวัยวะรับฟงเสียงมีขนาดเล็กและละเอียดออน
มาก และมีการสั่นสะเทือนตลอดเวลาที่ไดยินเสียง ไมวาเสียงน้ันจะดังหรือเบา ซึ่งเสียงที่ดังมาก
เกินไป และดังอยูนานจะทําใหกลามเน้ือฉีกขาด ทําลายเซลประสาท และปลายประสาททําให
เกิดอันตรายตางๆดังนี้ 

 หูตึงหรือหูอ้ือชั่วคราวได อาการน้ีเกิดขึ้นเนื่องจากเสียงที่ดังน้ันยังไมดังมากและ
นานพอที่จะทําลายปลายประสาทและเซลประสาทอยางถาวรได 

  หูตึงและหูหนวกอยางถาวร เนื่องจากเสียงที่ไดรับน้ันดังมากเกินไปจนถึงขั้น
ทําลายปลายประสาท และเซลประสาท ไปอยางถาวรทําใหสูญเสียการไดยิน โดยไมอาจ          
คืนดีไดอีก 

  อันตรายแบบเฉียบพลัน เปนอาการของหูหนวกที่เกิดขึ้นอยางเฉียบพลัน จาก
การไดรับฟงเสียงที่ดังมากเกินไปจนทําใหปลายประสาท เซลประสาทและแกวหูฉีกขาดไปทันที 
เชน เสียงระเบิด  เสียงประทัด เสียงฟาผา 

2. อันตรายและเสียตอสุขภาพทั่วไปและจิตใจ ไดแก การรบกวน การนอนหลับทําให
เกิดความหงุดหงิดและรบกวนประสิทธิภาพในการทํางานจากการศึกษาพบวาเสียงที่ดังมากๆ 
และดังเปนคร้ังคราวทําลายประสิทธิภาพในการทํางานไดมากกวาเสียงที่ดังติดตอกันตลอดเวลา 
ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงานและทําใหความถูกตองของงานลดลงดวย 

ราตรี  ภารา (2543 : 239) แบงประเภทของอันตรายจากเสียงเปน 2 ประเภท 
1. อันตรายตอการไดยิน (Hearing damage) เม่ือคนเราไดรับฟงเสียงดังมากๆ เปน

เวลานานติดตอกัน อาจทําใหเกิดอาการหูตึงหรือหูหนวกได คือ ทําใหไมไดยินการพูดคุยแบบ
ธรรมดา อาการหูตึงมี 2 รูปแบบ คือ (1) อาการหูตึงหรือหูอ้ือชั่วคราว เกิดจากการรับฟงเสียงที่มี
ระดับสูง (ดังมาก) ในชวงระยะเวลาสั้นๆ คนที่หูตึงชั่วคราว จะไมไดยินเสียงพูดคุยธรรมดาต่ํา
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 2. อันตรายตอสุขภาพทั่วไปและจิตใจ ไดแก รบกวนการนอนหลับ ทําใหระดับการนอน
หลับเปลี่ยนแปลงไป รบกวนการทํางานและประสิทธิภาพความถูกตองของงานสูญเสียไป 
รบกวนการติดตอสื่อสาร ขัดขวางการไดยินอันตรายตางๆ เกิดความไมสะดวกในการพูดจา
ติดตอส่ือสารตางๆ เกิดความไมสะดวกในการปฏิบัติงาน ทางดานสุขภาพทั่วไปทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ทําใหเกิดอาการออนเพลียทั้งรางกายและจิตใจ ปวดศีรษะ คลื่นไส 
อาเจียน หงุดหงิด มีความดันโลหิตสูง อาจทําใหเกิดโรคหัวใจบางชนิด ทําใหเกิดชีพจรเตน
ผิดปกติ เกิดอาการเกร็งของกลามเน้ือ รวมทั้งอาจเกิดโรคไทรอยดเปนพิษได ลักษณะของเสียง
ที่นับวาสําคัญในการเพ่ิมระดับความรําคาญ ไดแก ความดัง ยิ่งความดังมาก ความรําคาญก็จะยิ่ง
เพ่ิมมากขึ้น และระดับเสียง เสียงสูงที่มีความถี่มากกวา 1500 Hz ใหความรําคาญมากกวาเสียง
ที่มีความถี่ต่ํา แตถาเสียงมีความถี่ต่ํากวา 100 Hz จะสรางความรําคาญใหมากกวาเสียงที่มีระดับ
ปานกลาง (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2540 : 37) 

โยธิน  สุริยพงษ (ม.ป.ป.: 217-218) กลาวถึงผลกระทบของมลพิษทางเสียงไว 2 
ประการ คือ 

1. อันตรายตอระบบการไดยิน ขึ้นอยูกับความดังของเสียง และเวลาในการรับฟง เชน 
เสียงที่ดังมากเกินไปและอยูในชวงระยะเวลาสั้น อาจทําใหเกิดอาการหูตึง หรือหูอ้ือชั่วคราวได 
แตถาหากรับฟงเสียงดังมากเกินไปเปนเวลานานพอสมควรอาจทําใหหูตึง หรือหูหนวกอยาง
ถาวรโดยไมอาจคืนเปนปกติไดอีกสําหรับในกรณีที่ไดรับฟงเสียงดังมากเกินไปแบบเฉียบพลัน
อาจทําใหแกวหูฉีกขาดได เชน เสียงระเบิด เสียงฟาผา เปนตน 

2. อันตรายตอสุขภาพทั่วไปและจิตใจ ไดแก 
 ทําใหเกิดความรําคาญจากเสียง ทําใหรูสึกหงุดหงิดไมสบายใจเกิด ความเครียด

ทางประสาท อาจทําใหเกิดโรคจิตหรือโรคประสาทไดงาย 
 รบกวนตอการพักผอนนอนหลับ 
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 ทําใหเกิดความเครียดมาก ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดโรคบางอยาง เชน โรคตอม
ไทรอยดเปนพิษ หรือโรคแผลในกระเพาะอาหาร เน่ืองจากมีกรดหลั่งในกระเพาะอาหารมาก
เกินไป 

ทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง เชน ทํางานไดชาลง คุณภาพดอยลงปริมาณ
ผลผลิตลดลง เปนตน 

จะเห็นไดวา มลพิษทางเสียงกอใหเกิดอันตรายตอมนุษยในหลายๆดาน เชน อันตราย
ตอระบบการไดยิน และอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของมนุษย ทําให
ประสิทธิภาพในการทํางานตางๆลดลง ดังน้ัน การหามาตรการปองกันและแกไขมลพิษทางเสียง
จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง 
 แนวทางการปองกันแกไขปญหามลพิษทางเสียง 
 ราตรี  ภารา (2543 : 243) ไดอธิบายถึงหลักการควบคุมปองกันเสียงไวดังนี้ 

1. การปองกันที่ตนเสียง เชน จัดหาเครื่องมือที่มีเสียงเบามาแทนหรือปรับปรุงแกไข
เคร่ืองมือที่มีเสียงดังใหลดนอยลงจนเปนที่ปลอดภัย 

2. การปองกันทางที่เสียงผาน โดย 
ใชผนังก้ันอุปกรณที่เปนตนกําเนิดเสียงหรือหุมทับ ซึ่งมักจะใชแผนตะกั่วหรือแผน

ไวนิล-ตะก่ัว ทั้งน้ีตองคํานึงถึงคุณสมบัติของตะกั่วใหไดมาตรฐาน 
การใชฉนวนหรืออุปกรณหุมเสียง หุมสวนที่เปนทางผานของเสียง เปนวิธีการหุม

ไมใหทอตางๆส่ันไปตามเครื่องจักรกลน้ัน (ดวยการหุมทอ เชน หุมทอสงของเหลว) ซึ่งอาจใชผา
นวม ผาใยแกว หรือแผนไวนอลคลอไรด 

การใชวัสดุบุผนังเก็บเสียงสะทอน ทําไดโดยใชแผนไฟเบอรกลาส แผนกระเบื้องอะ
คูสติกบุหุมสวนผนัง ฝา และเพดานโรงงาน 

ติดเคร่ืองเก็บเสียง หรือออกแบบทอเก็บเสียงชนิดพิเศษเขาที่ทอไอเสีย     รถยนต 
 ติดตั้งเครื่องจักรไวบนวัตถุที่กันสะเทือนและเสียงดังได 

3. การปองกันที่ตัวบุคคล 
 ใชเครื่องมือปองกันที่วัตถุบุคคล คือการใชเคร่ืองปองกันหู ที่ใชมี 3 แบบ 

เครื่องอุดหู (Ear plug) ใชสอดเขาไปในรูหู ซึ่งอาจเปนวัตถุที่ทําจากพลาสติก
ละยาง ขี้ผึ้ง ฝาย เคร่ืองอุดหูชนิดพลาสติกและยางจะลางทําความสะอาดไดงายกวา ราคาถูก
กวา เคร่ืองอุดหูชวยลดเสียงไดประมาณ 25-30 dB เหมาะสําหรับเสียงในระดับ      115-120 dB 

เครื่องปดหู (Ear muff) เปนเคร่ืองครอบปดทั้งหูที่ผูใชสามารถเลือกขนาดให
พอเหมาะกับศีรษะจึงจะไดผลเต็มที่ นวมที่รองหูชนิดบรรจุน้ํา หรือของเหลวปองกันเสียงได
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หมวก (Helmet) เปนหมวกซ่ึงปกติใชเปนเครื่องปองกันศีรษะแตในบางกรณี
สามารถประยุกตมาใชโดยวัตถุประสงคเพ่ือปองกันเสียงไดดวย 

 ลดระยะเวลาที่ตองการทํางานอยูกับเสียงในวันหนึ่งๆ ใหนอยลงโดยการสลับให
ทํางานอยางอ่ืนที่ไมเก่ียวของกับเสียงบาง 

แยกคนงานที่ไมทํางานเก่ียวของกับเสียงหรือเคร่ืองจักรที่มีเสียงดังออกไปจากงาน
ที่เก่ียวของกับเสียงดัง เพ่ือลดปริมาณคนงานที่เสี่ยงตออันตรายจากเสียงดัง 

ทําการทดสอบการไดยินในคนงานที่เก่ียวของกับเสียงดังทุกคน โดยตรวจกอน
ทํางานและระหวางการทํางานเปนระยะๆ เพ่ือคนหาอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับคนงาน 
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2535 : 70) กลาวถึงแนวทางการแกไขมลพิษทางเสียง
ไวดังนี้ 

1.  กําหนดและบังคับใชมาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 
2.  จัดใหมีการสํารวจและตรวจสอบเสียงตามแหลงกําเนิดเสียงและยานชุมชนตางๆ  

เปนประจํา 
3.  แกไขปรับปรุงมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบเสียงใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอม 

และกาลเวลา 
4.  กําหนดมาตรการปองกันเสียงรบกวนที่เกิดจากสถานประกอบการตางๆ งานกอสราง

ซอมแซม รื้อ และสรางถนน 
5.  สนับสนุนสงเสริมใหมีการศึกษา วิจัย ประชุมและสัมมนาเกี่ยวกับเสียง ตลอดจน 

การเผยแพรความรูเร่ืองเสียงแกประชาชน 
รวีวรรณ ชินะตระกูล (2540: 40-42) กลาวถึงแนวทางการแกไขมลพิษทางเสียงไวดังนี้ 
1. ปองกันเสียงที่แหลงกําเนิดเสียง เชน ใชรถยนตที่อยูในสภาพดี มีการทํางานของ

เครื่องยนตคลองตัว จะชวยลดเสียงจากการทํางานของเครื่องยนตลงได นอกจากน้ีผูขับขี่
ยวดยานพาหนะตางๆควรมีมารยาทในการขับขี่ กลาวคือ ไมเรงเคร่ือง บีบแตรโดยไมจําเปนไม
ออกรถหรือหยุดอยางกะทันหันดวยความคึกคะนอง 

2. ปองกันทางที่เสียงผาน เสียงจะเดินทางไดตองผานตัวกลาง เชน อากาศ ดังนั้น ถา 
สรางอุปกรณที่จะชวยดูดกลืนหรือกีดขวางคลื่นเสียงขณะที่กําลังเคลื่อนที่ในตัวกลางไดก็จะเปน
การลดความดังของเสียงรบกวนลงได 

3. ปองกันผูรับฟง เปนวิธีการที่ทําไดงายมาก ลงทุนนอย ทําไดโดย 
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 ใสเคร่ืองปองกันเสียงในขณะปฏิบัติงานอยูใกลเสียงดัง 
3.2  มีการผลัดเปลี่ยนตัวผูปฏิบัติงาน กลาวคือผูที่ปฏิบัติงานอยูใกลเคร่ืองจักรที่มี

เสียงดังมากน้ัน ไมควรไดรับฟงเสียงเปนเวลานาน เพราะจะทําใหเกิดอันตราย ซึ่งแกไขโดย
จํากัดชั่วโมงการทํางาน มีคนงานอีกชุดหน่ึงมาปฏิบัติแทน 

4. การกําหนดมาตรการอื่นๆ เชน การจัดระบบการจราจรใหมีความคลองตัว การ
กําหนดอายุการใชงานของยานพาหนะบางประเภท การจัดใชยานพาหนะประเภทอื่นที่ไม
กอใหเกิดเสียงรบกวน 

5. การออกกฎหมายและใชกฎหมายควบคุมเสียงรบกวนอยางเครงครัด เชน กําหนด 
ความดังจากยานพาหนะไวไมเกิน 90 เดซิเบล เสียงอันเกิดจากเคร่ืองจักรดังไมเกิน 85 เดซิเบล 
เสียงดังจากสถานเริงรมยไมเกิน 85 เดซิเบล 

6. ใหการศึกษาแกประชาชน เพ่ือกระตุนใหทราบถึงสาเหตุและผลเสียจากมลพิษทาง 
เสียงกระตุนใหประชาชนมีสํานึกที่จะรวมกันปองกันและแกไขมลพิษทางเสียง 

จากแนวทางการปองกันแกไขมลพิษทางเสียงที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา ควรมี 
การกําหนดมาตรการควบคุมระดับเสียงใหพอเหมาะกับพื้นที่ตางๆ ควรมีการตรวจสอบสถาน
ประกอบการและแหลงกําเนิดเสียงอ่ืนๆ อยูอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งควรมีการใหความรูแก
ประชาชนใหทราบถึงสาเหตุและผลเสียของมลพิษทางเสียง เพ่ือใหตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
ตอสวนรวม 
 

ปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
จตุพร  บุนนาค (2540 : 99-102) ไดใหความหมายของขยะวา หมายถึง สิ่งของที่เส่ือม

คุณภาพชํารุด หรือหมดสภาพการใชงาน ซึ่งถูกทิ้งมาจากบานเรือน ที่พักอาศัย รานคา ที่ทํางาน 
ตลาด โรงงานอุตสาหกรรม และอ่ืนๆ ประกอบดวย เศษอาหาร กระดาษ เศษแกว พลาสติก ของ
ใชชํารุด ซากพืชซากสัตว เศษสิ่งกอสราง ของมีคม สารเคมี เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแหลงที่มา 
และปจจัยอ่ืนๆ เชน ฤดูกาล อุปนิสัย และจิตสํานึกของประชาชน ปญหาเร่ืองขยะเปนปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นพรอมกับการเติบโตของสังคม และนับวันจะกลายเปนปญหาใหญโตขึ้น
เรื่อยๆ 

สวัสด์ิ  โนนสูง (2543 : 144) ใหความหมายของขยะมูลฝอยไววา ขยะมูลฝอยหมายถึง 
สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคบริโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใชการไมได หรือไม
ตองการใชแลว บางชนิดเปนของแข็งหรือกากของเสีย มีผลเสียตอสุขภาพทางกายและจิตใจ
เน่ืองจากความสกปรก เปนแหลงเพาะเชื้อโรค ทําใหเกิดมลพิษ และทัศนะอุจาด 
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ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่งของชุมชน หากขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลไมไดรับการเก็บและกําจัดที่ถูกวิธี เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาดานการ     
สาธารณสุข ความไมเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง รวมทั้งปญหามลพิษในดานอ่ืนๆ เชน 
ปญหานํ้าเสีย ปญหาอากาศเสีย เปนตน ปญหาเกิดขึ้นเน่ืองจากการขาดแคลนเครื่องจักร
อุปกรณ และกําลังคนเพื่อเก็บและกําจัดซ่ึงไมเพียงพอกับปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น ในแตละวันตาม
การขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจของประเทศ (รวีวรรณ ชินะตระกูล. 2540 : 45) 

จากการใหความหมายของขยะมูลฝอยขางตน พอสรุปไดวา ขยะมูลฝอย หมายถึง 
สิ่งของที่เสื่อมคุณภาพ ชํารุด หรือหมดสภาพการใชงาน ซึ่งถูกทิ้งมาจากบานเรือน ที่พักอาศัย 
รานคา ที่ทํางาน ตลาด โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเสื่อมสภาพจนใชการไมได หรือไมตองการใช
แลวมีผลเสียตอสุขภาพทางกายและจิตใจ 

สวัสด์ิ  โนนสูง (2543 : 145) ไดจําแนกขยะมูลฝอยออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
1. จําแนกตามพิษภัยที่เกิดขึ้นกับมนุษยและสิ่งแวดลอมมี 2 ประเภท คือ 

ขยะทั่วไป หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีอันตรายนอย ไดแก พวกเศษอาหาร เศษผา 
พลาสติก เศษหญา และใบไม ฯลฯ 

ขยะอันตราย เปนขยะที่มีภัยตอคนและสิ่งแวดลอม อาจมีสารพิษ ติดไฟหรือระเบิด
งาย ปนเปอนเชื้อโรค เชน ไฟแช็กแก็ส กระปองสเปรย ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ หรืออาจเปนพวก
สําลีและผาพันแผลจากสถานพยาบาลที่มีเชื้อโรค 

2. จําแนกตามลักษณะของขยะ 
ขยะเปยก หรือขยะสด มีความชื้นปนอยูมากกวารอยละ 50 จึงติดไฟไดยาก สวน

ใหญ ไดแก เศษอาหาร เศษเนื้อ เศษผักและผลไมจากบานเรือน รานจําหนายอาหาร และตลาด
สด รวมทั้งซากพืชและซากสัตวที่ยังไมเนาเปอย ขยะประเภทนี้ทําใหเกิดกลิ่นเนาเหม็นเนื่องจาก
แบคทีเรียยอยสลายอินทรียสาร นอกจากนี้ยังเปนแหลงเพาะเช้ือโรคโดยติดไปกับแมลง หนู และ
สัตวอ่ืนที่มาตอมหรือกินอาหาร 

ขยะแหง คือ สิ่งเหลือใชที่มีความชื้นนอย จึงไมกอใหเกิดกลิ่นเหม็น จําแนกได 2 
ชนิด คือ 

ขยะที่เปนเชื้อเพลิง เปนพวกที่ติดไฟได เชน เศษผา เศษกระดาษ หญา ใบไม 
และก่ิงไมแหง 

 ขยะที่ไมเปนเชื้อเพลิง ไดแก เศษโลหะ เศษแกว และเศษกอนอิฐ 
 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาขยะมูลฝอย 
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1. ความมักงายและขาดความสํานึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น เปนสาเหตุที่พบบอยมากซ่ึง
จะเห็นไดจากการทิ้งขยะลงตามพื้นหรือตามแหลงนํ้าโดยไมทิ้งลงในถังรองรับที่จัดไวให และ
โรงงานอุตสาหกรรมบางแหงลักลอบนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งตามที่วางเปลา 

2. การผลิตหรือใชสิ่งของมากเกินความจําเปน เชน ผลิตสินคาที่มีกระดาษหรือพลาสติก
หุมหลายชั้นและการซื้อสินคาโดยหอแยกหรือใสถุงพลาสติกหลายถุง ทําใหมีขยะปริมาณมาก 

3. การเก็บและทําลายหรือนําขยะไปใชประโยชนไมมีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกคาง 
กองหมักหมมและสงกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณจนกอปญหามลพิษใหกับสิ่งแวดลอม 

ผลเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยกอใหเกิดปญหาตอมนุษยและสิ่งแวดลอมหลายประการ คือ 
1. ทําใหเกิดทัศนะอุจาด คือ แลดูสกปรก ขาดความเปนระเบียบเรียบรอย เปนที่นา

รังเกียจแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงและผูพบเห็น โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
2. เปนแหลงเพาะและแพรเชื้อโรค โดยเฉพาะขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล และขยะ 

เปยกที่แบคทีเรียทําหนาที่ยอยอาหาร เชื้อโรคตามขยะจะแพรไปกับนํ้า แมลง หนู และสุนัขที่มี
ตอมหรือคุยเขี่ย เชน เชื้อที่ทําใหเกิดโรคอหิวาห ไทฟอยด และโรคบิด 

3. ทําใหดินเสื่อมและเกิดมลพิษ  เพราะจะทําใหพ้ืนดินสกปรก  ดินมีสภาพเปนเกลือ  
ดาง กรด หรือมีสารพิษที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในดิน ตลอดจนทําใหสมบัติทางกายภาพของ
ดินเปลี่ยนแปลงไป เชน โซเดียมทําใหเน้ือดินแตกรวน 

4. ทําลายแหลงน้ํา ขยะที่ตกในแหลงน้ําลําคลองและทอระบายน้ําจะทําใหแหลงนํ้าตื้น
เขิน การไหลของน้ําไมสะดวกจึงเกิดสภาวะนํ้าทวมไดงาย ทําใหเกิดมลพิษทางนํ้าในลักษณะ
ตางๆ เชน ทําใหน้ําเนา น้ําเปนพิษ น้ําที่มีเชื้อโรค และนํ้าที่คราบนํ้ามัน ซึ่งไมเหมาะกับการใช
อุปโภคบริโภค สิ้นเปลืองคาใชจายในการปรับปรุงคุณภาพ เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะ
พืชและสัตวน้ํา 

5. ทํา ให เกิดมลพิษทางอากาศ  เพราะการเผาขยะทํ า ให เกิดควันและขี้ เถ า              
การหมักหมมและเนาสลายของขยะจะกอใหเกิดกาซพิษและกลิ่นเหม็น 

6. กอความรําคาญและบั่นทอนสุขภาพอนามัย เปนผลจากการเกิดทัศนะอุจาด       
กาซพิษ กลิ่นเหม็น เปนแหลงเพาะเชื้อโรค ตลอดจนการเกิดมลพิษทางน้ําและอากาศ 

7. ทําใหเกิดอัคคีภัย เน่ืองจากขยะหลายชนิดติดไฟไดงาย โดยเฉพาะเม่ือแหง 
8. สรางปญหาในการจัดการ เชน ตองเสียคาใชจายในการรวบรวมและกําจัด 

 การปองกันและแกไขปญหาขยะมูลฝอย 
1. สงเสริมใหมีการลดปริมาณขยะมูลฝอยเพื่อลดภาระในการจัดการ ดังวิธีการตอไปน้ี 
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1.1 กําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑใหมีความทนทานหรือมีอายุการใชงานนาน     
ลดการผลิตชิ้นสวนที่ทําใหเกิดขยะโดยไมจําเปน เชน ลดปริมาณกระดาษหรือพลาสติกหอหุม
สินคา สงเสริมใหมีการนําวัสดุใชแลวมาเวียนใชมากขึ้น เชน ขวดกระปอง โลหะ อลูมิเนียม 
กระดาษ  พลาสติก  เ พ่ือประหยัดคาใชจ ายในการเก็บทําลาย  และเปนการประหยัด       
ทรัพยากรอีกดวย 

1.2 มีมาตรการในการเรียกคืนสิ่งที่ใชบรรจุผลิตภัณฑเพ่ือนํามาใชประโยชน 
1.3 พิจารณาการเก็บภาษีมลพิษจากผูที่กอใหเกิดขยะในสิ่งแวดลอม 

2.  รณรงคใหประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมมือกันแกปญหา ซึ่งไดแก 
 ลดการใชผลิตภัณฑที่สลายตัวยากและกอปญหาไดนาน เชน พลาสติกและ     โฟม

แมขยะสองชนิดน้ีจะมีอันตรายโดยตรงตอมนุษยนอยแตจะกอปญหาใหกับสิ่งแวดลอมไดมาก 
เพราะพลาสติกตองใชเวลาประมาณ 400 ป (สวัสด์ิ โนนสูง. 2543 : 148) จึงจะมีการสลายตัวไป
ตามธรรมชาติ ในกรณีของโฟมนั้นนอกจากสลายตัวไดชาแลว กระบวนการผลิตยังมีการใช 
เอฟซ ซึ่งเปนสารที่ทําลายชั้นโอโซนของบรรยากาศ และปจจุบันนี้ประเทศเรายังไมสามารถ
นําโฟมมาผลิตใชใหมไดอีก จึงควรใชใบตอง หรือถุงกระดาษซึ่งสลายตัวเร็วกวาแทนการใช
ถุงพลาสติก ใชกระดาษแทนโฟมในการประดิษฐตัวอักษร และใชกระทงท่ีทําจากตนและใบกลวย
แทนการทําจากโฟม 

 ทิ้งขยะลงในถังหรือภาชนะที่จัดเตรียมไวใหอยางเปนกิจนิสัย 
ควรมีถังขยะประจําบานพรอมทั้งแยกถังตามประเภทหรือชนิดของขยะ เชน ขยะ

เปยก ขยะแหง ขยะทั่วไป กระดาษ หรือขยะเพ่ือการรีไซเคิลที่เปนแกว พลาสติก และโลหะ โดย
แตละถังควรใชถุงพลาสติกสําหรับรวบรวมขยะมูลฝอยโดยเฉพาะเพ่ือความสะดวกในการเก็บไป
ทําลายหรือใชประโยชน 

3. เพ่ือประสิทธิภาพในการเก็บขยะ หนวยงานที่เก็บขยะควรดําเนินการดังนี้ 
จัดถังรองรับโดยแยกตามประเภทหรือชนิดขยะ มีปริมาณที่เพียงพอกับความ

ตองการของชุมชน และตั้งอยูในตําแหนงที่ทิ้งสะดวก เชน ถังสีเขียว หรือนํ้าเงินใชทิ้งขยะเปยก 
และถังสีแดงหรือสีเหลืองใชทิ้งขยะแหง 

 เก็บขยะตามเวลากําหนด 
 มีเจาหนาที่และเครื่องมือเก็บที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

4. กําจัดขยะอยางถูกตองและเหมาะสม วิธีกําจัดที่ใชกันในปจจุบันมี 4 วิธี (สวัสด์ิ    
โนนสูง, 2543 : 149) คือ 
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การกองใหเนาเปอยหรือแบบทิ้งปลอย ใชกับขยะที่เนาเปอยงายมีปริมาณนอย โดย
กองใหหางไกลจากชุมชน เสียคาใชจายนอย แตแลดูสกปรก เกิดกลิ่น อาจเกิดมลพิษกับดินและ
น้ํา 

การฝงกลบ ที่ฝงจะตองอยูไกลจากชุมชน หลุมมีขนาดกวาง 2-4เมตร ยาว 6-12 
เมตร มีการกรุกนหลุมอยางดีเพ่ือมิใหของเหลวจากกองขยะซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคปนอยูซึมถึงนํ้าใต
ดินเม่ือทิ้งขยะเต็มแลวควรกลบดินหนา 50-100 เซนติเมตร และตอทอระบายกาซซึ่งสวนใหญ
ไดแก กาซมีเทน เพ่ือปองกันการระเบิดหรือลุกไหมแตปญหาคือในเมืองใหญๆ อาจจะหาท่ีฝง
กลบไดยาก 

5. การเผา ควรใชระบบกําจัดแบบเตาเผาเพื่อทําลายขยะที่ไหมไฟไดโดยไมกอใหเกิด
สารพิษ ไมควรใชกับพวกโฟม ถุงพลาสติก ทอพี.วี.ซี. วิธีนี้จะเสียคาใชจายในการคัดแยกขยะ
และวัสดุเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น เตาเผาควรเปนชนิดที่ไมเกิดควัน ใชอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
(สวัสด์ิ โนนสูง. 2543 : 150) หรือมากกวา และมีอุปกรณดักมลสารกอนปลอยสูบรรยากาศ 

6. การนํามาใชประโยชน เปนวิธีการที่ เหมาะสมที่สุดเน่ืองจากจะชวยประหยัด
ทรัพยากรไดมาก โดยเลือกขยะไปใชประโยชนไดหลายลักษณะ คือ 

การนําไปใชอีก เชน นําถุงพลาสติกและขวดที่ยังมีสภาพดีไปทําความสะอาดแลว
เก็บไวใช 

การดัดแปลงหรือประดิษฐสิ่งของเครื่องใช เชน ประดิษฐ งานศิลปะจากกระดาษ 
พลาสติก แกว ก่ิงไม ใบไม และแมลงที่ตายแลว 

การเวียนใช เปนการนําขยะที่ใชไดอีก เชน กระดาษ พลาสติก โลหะ และแกว มา
ผลิตเปนสิ่งของเครื่องใชชิ้นใหม ป พ.ศ. 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
รายงานวา มีการนําเศษกระดาษมาผลิตใชใหมในประเทศประมาณ 800,000 ตัน (สวัสด์ิ โนนสูง, 
2543 : 150) 

การใชเปนวัสดุกอสราง เชน ใชขวดเรียงเปนพ้ืนลางแทนหินหรือกรวดกอน   เทปูน
ทางเดินเทา 

การใชเปนวัสดุคลุมดิน โดยใชพวกอินทรียวัตถุที่ยอยสลายหรือเก็บความชื้นได 
เชน หญาแหง ใบไม เปลือกกลวย ขี้เลื่อย หรือกาบมะพราว คลุมโคนตนหรือแปลงปลูกพืชเพ่ือ
รักษาความชื้นในดิน ในโอกาสตอไปวัสดุเหลาน้ีจะบุสลายเปนอาหารพืช และยังจะชวยทําให
โครงสรางของดินดีขึ้น 

การใชผลิตปุย ไดแก ปุยหมักหรือปุยเทศบาล กรณีการผลิตปุยเทศบาลของ
กรุงเทพมหานครนั้น กองโรงงานกําจัดขยะมูลฝอย มีโรงงานหมักขยะจํานวน 4 โรง รับขยะสด
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การใชเปนเชื้อเพลิง คือ การใชขยะที่ติดไฟไดเปนเชื้อเพลิงในกิจกรรมตางๆ เชน 
การผลิตกระแสไฟฟา หรือการใชขยะในการผลิตกาซ 
 7. จัดตั้งศูนยบริการกําจัดกากอุตสาหกรรม ควรจัดสรางศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรมใน
แหลงโรงงาน เพ่ือใหสามารถกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิตปริมาณมากไดอยางมี
ประสิทธิผล เชน ศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรมแขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
และโครงการจัดตั้งศูนยบริการกําจัดกากอุตสาหกรรมระบบกายภาพเคมี จังหวัดสระบุรี ชลบุรี 
และระยอง ซึ่งจะสามารถรองรับขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมไดประมาณปละ 500,000 ตัน 
(สวัสด์ิ โนนสูง, 2543 : 151) 
 แนวทางการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
 ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นน้ัน สงผลกระทบตอมนุษยทั้งทางตรงและทางออม มนุษยจึง
ตองรวมมือกันแกปญหาสิ่งแวดลอม เพ่ือความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนมนุษยดวยกัน ตาม
แนวทางแกปญหาไวดังนี้ (เย็นใจ เลาหวนิช, 2525 : 9ข-13ข) 

1. การแกไขปจจัยภายใน คือ ปลูกฝงคานิยมและความเชื่อที่ เหมาะสมทางดาน
สิ่งแวดลอมใหแกบุคคล วิธีนี้อาจสําเร็จดวยการใหการศึกษาทั้งทางในและนอกระบบโรงเรียนแก
คนทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ 

2. การใหความรูแกประชาชนเพ่ือปลูกฝงคานิยมและความเชื่อทางดานส่ิงแวดลอม อาจ
ทําไดโดยการศึกษาทั้ง 3 ระดับ ระดับที่ 1 คือ ขอเท็จจริงตางๆ เก่ียวกับปญหาส่ิงแวดลอม  
ระดับที่ 2 คือ ความคิดรวบยอด หรือสังเขป (Concept) ซึ่งเกิดจากนําขอเท็จจริงตางๆ ที่
เก่ียวของมาเชื่อมโยงหรือสัมพันธกัน การใหการศึกษาทั้ง 2 ระดับนั้นจะชวยแกไขความเชื่อผิด
มาเปนถูกตองตามความตองการได สวนการศึกษาระดับที่ 3 ซึ่งเปนระดับสูงสุดคือการสราง
คานิยมที่ตองการ 
 3. การสรางคานิยมที่ตองการ เปนเรื่องที่ทําไมไดงายนัก เพราะคานิยมจะเกิดขึ้นไดก็
โดยที่บุคคลมีประสบการณในเรื่องน้ันมานาน แตเนื่องจากปญหาดานสิ่งแวดลอมมีความ
เก่ียวของกับการตัดสินใจ และพฤติกรรมหรือการกระทํามาก  ดังน้ันการปลูกฝงคานิยมทางดาน
สิ่งแวดลอมจึงจําเปนจะตองเนนในการใหบุคคลมีประสบการณจริงๆ คือเนนหนักทางดานการ
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 ลัดดาวัลย  กัณหสุวรรณ (2534 : 4) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการแกปญหาสิ่งแวดลอม
ไวดังนี้ 
 ถาทุกคนเขาใจตรงกันวามนุษยเปนผู เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ หรือเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอมนุษย และปญหาสิ่งแวดลอม ไมวาจะเกิดขึ้นจาก
ประเทศใดก็ตามยอมมีผลกระทบไปทั่วโลกแลว ดังนั้นผูที่จะตองรับผิดชอบก็คือประชากรของ
โลก และทุกประเทศจะตองรับผิดชอบรวมกัน สําหรับการที่จะแกปญหาสิ่งแวดลอมไดนั้น 
ประชากรของโลกจะตองพรอมใจกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอยาง อันไดแกสิ่งตอไปน้ี 

1. เปลี่ยนจากการแขงขันกันมาเปนรวมมือกัน 
2. เปลี่ยนจากการใหการศึกษาโดยฝกใหคนทําตาม มาเปนจัดใหมีความคิดสรางสรรค 
3. เปลี่ยนจากการมองแตปญหาของประเทศตนเอง มาเปนการมองทุกอยางเปนปญหา

ของโลก 
4. เปลี่ยนจากการเห็นแกประโยชนสวนตัวมาเปนเห็นประโยชนของสวนรวม 

 การท่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรมดังกลาวไดนั้นประชาชนจะตองเขาใจถึงความสําคัญของ
สิ่งแวดลอมและตระหนักในปญหาของสิ่งแวดลอม รวมกันรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมซึ่งทั้งหมดน้ี
จะบรรลุผลสําเร็จได ก็ดวยการจัดส่ิงแวดลอมศึกษา ที่เหมาะสมกับประชาชน ในสวนของ
พฤติกรรมของมนุษย พระพุทธศาสนาไดมีแนวคําส่ังสอน ไวดังนี้ 

1. การบริโภคเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย ซึ่งพระพุทธศาสนาสอน 
ใหรูจักการประมาณในการบริโภคโดยใชปญญาซ่ึงจะตองพิจารณาจากการผลิต ซึ่งถือวาเปนการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ดังน้ันควรจํากัดปริมาณการบริโภคและการผลิตเพ่ือการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ปจจุบันมีการเอารัดเอาเปรียบ ทําใหผูมีกําลังนอยกวาตองไป 
เบียดเบียนธรรมชาติที่ออนแอกวา เชน คนยากจนตองบุกปาเพ่ือหาพ้ืนที่ทํามาหากิน 

3. มีวินัยหรือระเบียบของสังคมในพระพุทธศาสนา 
สรุปไดวา การพัฒนาทางจิตใจของมนุษย เปนมาตรการที่สําคัญที่สุดในการแกปญหา 

สิ่งแวดลอม คือการปลูกฝงหรือพัฒนาคานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ ความมีเมตตาและความมี
ระเบียบวินัย เปนพฤติกรรมที่สําคัญของมนุษยที่จะรวมรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมทั้งในปจจุบัน
และอนาคต 
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