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บทคดัยอ่ 
 

 การวจิยันี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อการศกึษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มในชมุชน
บา้นตาดทอง เมอืงศรโีคตรบอง นครหลวงเวยีงจนัทน์ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีคณะทรพัยากรน ้า มหาวทิยาลยัแห่งชาติลาว จ านวน 41 คน  ได้จากการเลอืกแบบสมคัรใจเครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การศกึษาประกอบด้วย แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบว่า ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในชุมชนบา้นตาดทอง โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง เมื่อพจิารณา พบว่า ปัญหาสิง่แวดลอ้มมากทีส่ดุ คอื ปัญหาทรพัยากรน ้า สาเหตุการเกดิจากน ้าประปาสง่กลิน่
เหมน็และมสีขีุ่น และน ้าทิง้จากบา้นเรอืนไหลลงสู่พื้นทีก่ารเกษตร ส่งผลใหน้ ้าไม่เพยีงพอต่อการอุปโภคบรโิภคใน
หมู่บา้นและน ้าก่อใหเ้กดิน ้าเน่าเสยีในพืน้ทีท่ าการเกษตร และแนวทางการแกไ้ขปัญหาทรพัยากรน ้า คอื แนะน าให้
รณรงคใ์หม้กีารบ าบดัน ้าทิง้ลงสูแ่หล่งน ้าและจดัระบบการวางท่อระบายน ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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Abstract 
 

 This research aimed to investigate the problems, causes, effects, and solutions for environmental 
issues in Ban Tadthong community, Srikhottabong District, Vientiane, Laos PDR. The sample group included 
41 undergraduate students in the Faculty of Water Resources Laos National University, selected by volunteer 
sampling technique. The research instruments was a questionnaire and frequency, percentage, mean and 
standard deviation were used for data analysis. The research found that the overall environmental problems 
in the studied area were moderate. The most serious environmental problem was related to water resources, 
including the unclear and smelly tap-water and the disposal of household sewages to farmland. These 
caused an insufficient supply of tap-water and farmland water pollution. The solution to the problem was 
that the sewage treatment and drainage systems should be properly installed in the household. 
 
Keywords : Environmental problems, Cause of environmental problems, Impact of environmental problems, 
Approaches to solving environmental problems. 
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1. บทน ำ 
 มนุษยด์ ารงอยู่บนโลกท่ามกลางสิง่แวดลอ้มทัง้ที่
มชีวีติและไม่มชีวีติ โดยมนุษยเ์ป็นเพยีงสิง่มชีวีติหนึ่งที่
อาศยัในอาณาเขตของโลกทีก่วา้งใหญ่ไพศาล อาณาเขต
ของโลกครอบคลุมตัง้แต่ใจกลางโลกที่หลอมละลาย พื้น
แผ่นดิน แม่น ้ า ท้องทะเล มหาสมุทรและชัน้ของ
บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกไว ้มนุษย์และสิง่มชีวีติทัง้หลาย
ไม่สามารถจะกระจัดกระจายเข้าไปครอบครองทัว่ทุก
อาณาเขตของโลก กล่าวคอื ไม่พบสิง่มชีวีติอาศยัอยู่ในใจ
กลางของโลกในชัน้ของบรรยากาศรอบนอกโลกและไม่มี
รายงานใด  ๆเกีย่วกบัสิง่มชีวีติ ณ สว่นทีล่กึทีส่ดุของทอ้ง
ทะเล อย่างไรกต็ามสิง่แวดลอ้มทัง้หลายเหล่านัน้ต่างกม็ี
อิทธิพลเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัการด ารงอยู่ของสิง่มชีวีติ
บนโลกดว้ย เช่น ชัน้ชองโอโซนทีหุ่ม้โลกอยูบ่รเิวณ 15-60 
กโิลเมตร เหนือพืน้โลกกม็บีทบาทในการดูดซบัและกรอง
รงัสจีากดวงอาทติยไ์ม่ใหม้าถงึพืน้ผวิโลกในปรมิาณมาก
จนเป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติบนโลก แร่ธาตุและน ้ามนัที่
อยู่ลกึลงไปจากผวิโลกกถ็ูกมนุษยข์ุดคน้มาใชป้ระโยชน์
ในชวีติประจ าวนั 
  ปัจจุบันมนุษย์ได้เพิ่มจ านวนมากขึ้นและมี
เทคโนโลยใีนการผลติสนิคา้ต่างๆ เพิม่ขึน้มากมายท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกขุดค้นมาใช้ในปริมาณมาก
พร้อมๆ กับมีของเสียจากครัวเรือนและกระบวนผลิต
ต่างๆ ออกมาเป็นจ านวนมากด้วยของเสยีจ านวนมาก
เหล่านี้จะถูกระบายสู่สิง่แวดล้อมอนัได้แก่พื้นดนิ แหล่ง
น ้าและบรรยากาศซึ่งจะท าใหส้ิง่แวดล้อมที่มนุษย์อาศยั
อยู่เสื่อมคุณภาพลงได้นอกจากนี้การเร่งใช้ ทรพัยากร 
ธรรมชาตใินปรมิาณมากไดท้ าใหท้รพัยากรเสื่อมโทรมลง
ด้วย ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม เกิดขึน้ทัง้ใน
บรรยากาศรอบนอก บรรยากาศทีม่นุษยอ์าศยัอยู่ แหล่ง
น ้ าและพื้นแผ่นดินโดยมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น 
นอกจากนี้ในถิน่ทีอ่ยู่อาศยัและสถานประกอบของมนุษย์
ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะมลพิษมากขึ้น (วราพร ศรี
สพุรรณ, 2532 : 22)  
 ปัญหาสิง่แวดลอ้มในอดตีเป็นปัญหาสิง่แวดลอ้ม
ทีไ่ม่รุนแรงนักเพราะประชากรโลกมน้ีอยตลอดจนมนุษย์
มีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆการท าลายระบบนิเวศการ
ท าลายระบบสมดุลของธรรมชาติจึงมีน้อยแต่เมื่อ
ประชากรโลกมากขึน้ความเจรญิทางด้านวทิยาศาสตรม์ี

มากขึน้มนุษยไ์ดค้ดิคน้สิง่ประดษิฐ์ใหม่ เๆช่น เครื่องจกัร 
เพื่อความสะดวกสบาย เทคโนโลยีเหล่านี้มีส่วนส่งผล
กระทบต่อสิง่แวดล้อมรุนแรง (เกษม จนัทร์แก้ว, 2558 : 
361) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผล
กระทบมาสู่การด ารงชีวิตของมนุษย์ทัง้ในระดบับุคคล 
ชุมชน ประเทศชาต ิและมวลมนุษยช์าต ิปัญหาทีเ่กดิขึน้
นัน้ลว้นเกดิจากกจิกรรมทีม่นุษยไ์ดก้ระท าขึน้ (วนิัย วรีะ
วฒันานนท,์ 2546 : 2-10)  
 คณะทรัพยากรน ้า มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
วิทยาเขตบ้านตาดทอง เมืองสีโคดตะบอง นครหลวง
เวียงจันทน์ ห่างจากวิทยาเขตดงโดกประมาณ 20 
กิโลเมตร ทิศเหนือติดกบัเมืองทรายทอง ทิศใต้ติดกบั
เมอืงสสีดัตะนาก ทศิตะวนัออกติดกบัเมอืงไซทานี และ
ทศิตะวนัตกตดิกบัเมอืงสงัทอง (รมิแม่น ้าโขง ตรงกนัขา้ม
กบัอ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย (ประเทศไทย) ในอดตี
ตกเป็นวิทยาเขตที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มี
ต้นไม้หลากหลายชนิด มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แต่
เนื่องจากลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีเ่ป็นพื้นทีส่งู จงึ
ท าให้ขาดแคลนน ้าใช ้และผนวกกบัปัจจุบนัมกีารตดัไม้
ท าลายป่า มกีารเผาป่า เผาขยะจ านวนมาก จงึท าใหเ้กดิ
มลพษิ อากาศรอ้นขึน้ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล และท า
ใหม้กีารใชพ้ลงังานเป็นจ านวนมากบา้นตาดทอง เมอืงศรี
โคตรบอง นครหลวงเวยีงจนัทน์ เป็นอกีหนึ่งชุมชนทีเ่กดิ
ปัญหาสิง่แวดลอ้มจงึสง่ผลใหเ้กดิปัญหาต่อสิง่แวดลอ้มใน 
ด้านต่างๆ ในชุนชน ได้แก่  ปัญหาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ปัญหาทรพัยากรดิน ปัญหา
ทรพัยากรน ้า ปัญหาด้านมลพษิสิง่แวดล้อม ปัญหาดา้น
การเกษตร ปัญหามลพิษทางเสียง ปัญหามลพิษทาง
อากาศ ปัญหาน ้าเสยีจากครวัเรอืน และปัญหาดา้นสงัคม
และวฒันธรรม  
 ดังนัน้ คณะผู้ศึกษาวิจัยศึกษาปัญหา สาเหตุ 
ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม ใน
ชุมชนบ้านตาดทอง เมืองศรีโคตรบอง นครหลวง
เวียงจันทน์ เพื่อทราบถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
สาเหตุการเกดิปัญหาสิง่แวดล้อมในชุมชน และแนวทาง
การแกปั้ญหา สิง่แวดลอ้มในชุมชนบา้นตาดทอง เมอืงศรี
โคตรบอง นครหลวงเวียงจนัทน์ โดยผลการศกึษาที่ได้
สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานเพื่อหาแนวทางในการ
แกปั้ญหาสิง่แวดลอ้มในชุมชน ต่อไปได ้
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2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อศึกษาปัญหาสิง่แวดล้อมในชุมชนบ้าน
ตาดทอง เมอืงศรโีคตรบอง นครหลวงเวยีงจนัทน์  
 2) เพื่อศกึษาสาเหตุการเกดิปัญหาสิง่แวดล้อม
ในชุมชนบ้านตาดทอง เมืองศรีโคตรบอง นครหลวง
เวยีงจนัทน์ 
 3) เพื่อศึกษาผลกระทบปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนบ้านตาดทอง เมืองศรีโคตรบอง นครหลวง
เวยีงจนัทน์ 
 4)  เพื่ อศึกษาแนวทางการแก้ ไข ปัญหา
สิง่แวดล้อมในชุมชนบ้านตาดทอง เมืองศรีโคตรบอง 
นครหลวงเวยีงจนัทน์ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการศกึษา ได้แก่ นักศกึษา
ระดบัเทยีบเท่าปรญิญาตร ีปรญิญาตร ีและปรญิญาโท 
คณะทรพัยากรน ้า มหาวทิยาลยัแห่งชาติลาว จ านวน 
553 คน  
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 
นักศึกษาระดบัเทียบเท่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท คณะทรพัยากรน ้า มหาวิทยาลยัแห่งชาติ
ลาว จ านวน 41 คน 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา  
 1) ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ดา้นมลพษิสิง่แวดล้อม ดา้น
การเกษตร และดา้นสงัคมและวฒันธรรม 
 2) สาเหตุการเกดิปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
 3) ผลกระทบการเกดิปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
 4) แนวทางการแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั  
  แบบสอบถามเกีย่วกบั ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมในชุมชนบา้น
ตาดทอง เมอืงศรโีคตรบอง นครหลวงเวยีงจนัทน์ 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 แบบสอบถาม ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนชุมชน
บา้นตาดทอง เมอืงศรโีคตรบอง นครหลวงเวยีงจนัทน์ 
 

 1) ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 
 2) สรา้งแบบสอบถามปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ 
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมในชุมชน
บา้นตาดทอง เมอืงศรโีคตรบอง นครหลวงเวยีงจนัทน์ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป ได้แก่ เพศ ชัน้ปีที่
ศึกษา สาขาวิชาที่เรียน มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบตรวจสอบรายการ 
  ตอนที่ 2 ปัญหาสิง่แวดล้อมในชุมชนบ้าน
ตาดทอง เมืองศรีโคตรบอง นครหลวงเวียงจันทน์ 
ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ  
  ตอนที่ 3 สาเหตุการเกดิปัญหาสิง่แวดล้อม
ในชุมชนบ้านตาดทอง เมืองศรีโคตรบอง นครหลวง
เวยีงจนัทน์ ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก  
ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ  
  ตอนที่  4 ผลกระทบการ เกิ ด ปัญหา
สิง่แวดล้อมในชุมชนบ้านตาดทอง เมืองศรีโคตรบอง 
นครหลวงเวียงจนัทน์ ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรสว่นประมาณค่า 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก  
ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ  
  ตอนที่  5 แนวทางการแก้ ไข ปัญหา
สิง่แวดล้อมในชุมชนบ้านตาดทอง เมืองศรีโคตรบอง 
นครหลวงเวยีงจนัทน์ ลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตรา
สว่นประมาณค่า 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย 
ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 3) น าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ี่
ปรกึษาตรวจสอบความถูกตอ้งและปรบัปรุงแกไ้ข 
 4) น าแบบสอบถาม มาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อน าไปเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง 
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั  
 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้แก่ 
ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
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4.สรปุผลกำรวิจยั  
 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านตาด
ทอง เมอืงศรโีคตรบอง นครหลวงเวยีงจนัทน์ สามารถ
สรุปไดด้งันี้ 
4.1 ปัญหาสิง่แวดล้อมทีเ่กิดขึ้นในชุมชน  
 ผลการศึกษาปัญหาสิง่แวดล้อมในชุมชนบ้าน
ตาดทอง เมืองศรีโคตรบอง นครหลวงเวียงจันทน์ 
โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง (�̅� = 3.20) เมือ่พจิารณา

ตามรายแล้วพบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม อยู่ในระดับปาน
กลาง (�̅� = 3.31) รองลงคือปัญหาด้านการเกษตรมี  
อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 3.19) รองลงมาคือปัญหา
ด้านสังคมและวัฒนธรรม อยู่ ในระดับปานกลาง  
(�̅� = 3.18) และปัญหาสิง่แวดลอ้มทีน้่อยทีสุ่ดคอืปัญหา
ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม (�̅� = 3.16) อยู่ในระดับปาน
กลาง (ดงัตารางที ่1) 

 
ตารางที่ 1 การวเิคราะหค์ะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเหน็ของนักศกึษาต่อปัญหาสิง่แวดลอ้มใน
ชุมชนบา้นตาดทอง เมอืงศรโีคตรบอง นครหลวงเวยีงจนัทน์ (n = 41) 
 

ปัญหำส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในชุมชน �̅� S.D. ระดบัปัญหำ 
1. ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 3.31 0.94 ปานกลาง 
2. ดา้นมลพษิสิง่แวดลอ้ม 3.16 1.09 ปานกลาง 
3. ดา้นการเกษตร 3.19 1.12 ปานกลาง 
4. ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 3.18 0.99 ปานกลาง 

รวม 3.20 1.03 ปำนกลำง 
 
4.2 สาเหตขุองปัญหาสิง่แวดล้อมในชุมชม  
 ผลการศกึษาสาเหตุของปัญหาของสิง่แวดลอ้ม
ในชุมชนบ้านตาดทอง เมืองศรีโคตรบอง นครหลวง
เวยีงจนัทน์ โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง (�̅� = 3.27) 
เมื่อพจิารณาตามรายแลว้ พบว่า สาเหตุของปัญหาทีพ่บ
มากที่สุดคือ สาเหตุของปัญหาด้านมลพษิสิง่แวดล้อม 

อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.84) รองลงคือด้านสงัคมและ
วฒันธรรม อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 3.21) รองลงมา
คือปัญหาด้านการเกษตร อยู่ ในระดับปานกลาง  
(�̅�= 3.07) และสาเหตุของปัญหาที่น้อยที่สุดคือ ด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมสิง่แวดล้อม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง (�̅� = 2.98) (ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่2 การวเิคราะหค์ะแนนเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานความคดิเหน็ของนกัศกึษาต่อสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิปัญหา
สิง่แวดลอ้มในชุมชนบา้นตาดทอง เมอืงศรโีคตรบอง นครหลวงเวยีงจนัทน์ (n = 41) 
 

สำเหตปัุญหำส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในชุมชน �̅� S.D. ระดบัควำมคิดเหน็ 
1. ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 2.98 1.07 ปานกลาง 
2. ดา้นมลพษิสิง่แวดลอ้ม 3.84 1.26 มาก 
3. ดา้นการเกษตร 3.07 0.98 ปานกลาง 
4. ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 3.21 1.04 ปานกลาง 

รวม 3.27 1.08 ปำนกลำง 

  



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(5), 2021 : 1 – 11  
 

6 

4.3 ผลกระทบของการปัญหาสิง่แวดล้อมในชุมชุน 
 ผลการศกึษาผลกระทบของปัญหาสิง่แวดล้อม
ในชุมชนบ้านตาดทอง เมืองศรีโคตรบอง นครหลวง
เวยีงจนัทน์ โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง (�̅�= 3.21) 
เมื่อพจิารณาตามรายด้านแล้ว พบว่า ผลกระทบที่พบ
มากที่สุดคือ ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม อยู่ ในระดับ 

ปานกลาง (�̅�= 3.31) รองลงคอืด้านการเกษตร อยู่ใน
ระดับปานกลาง (�̅� = 3.06) รองลงมาคือด้านสังคม 
และวัฒนธรรมมีอยู่ ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.01)  
และผลกระทบของสิ่ งแวดล้อมที่ น้ อยที่ สุ ดคื อ 
ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมม ีอยู่ในระดบั
น้อย (�̅� = 2.48) (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 การวเิคราะหค์ะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความคดิเหน็ของนักศกึษาต่อผลกระทบทีท่ าให้เกดิ
ปัญหาสิง่แวดลอ้มในชุมชนบา้นตาดทอง เมอืงศรโีคตรบอง นครหลวงเวยีงจนัทน์ (n = 41) 
 

ผลกระทบปัญหำส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในชุมชน �̅� S.D. ระดบัควำมคิดเหน็ 
1. ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 2.48 0.77 น้อย 
2. ดา้นมลพษิสิง่แวดลอ้ม 3.31 1.00 ปานกลาง 
3. ดา้นการเกษตร 3.06 1.07 ปานกลาง 
4. ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 3.01 1.06 ปานกลาง 

รวม 3.21 0.99 ปำนกลำง 
 

4.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมในชุชุน 
 ผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
สิง่แวดลอ้มในชุมชนบา้นตาดทอง เมอืงศรโีคตรบอง 
นครหลวงเวยีงจนัทน์ โดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ด้วย 
(�̅�= 3.62) เมื่อพิจารณาตามรายด้านแล้วพบว่า  
ด้านที่พบมากที่สุดคือ ด้านการเกษตร อยู่ในระดบั

เหน็ดว้ยดว้ย (�̅�= 3.85) รองลงคอืปัญหาดา้นสงัคม
และวัฒนธรรม อยู่ ในระดับเห็นด้วย ( �̅�= 3.80) 
รองลงมาคอืด้านมลพษิสิง่แวดล้อม อยู่ในระดบัเหน็
ด้วย (�̅�= 3.59) และด้านสิง่แวดล้อมที่น้อยที่สุดคือ
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อยู่ในระดบั
ไม่แน่ใจ (�̅� = 3.46) (ดงัตารางที ่4) 

  
ตารางที ่4 การวเิคราะหค์ะแนนเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานความคดิเหน็ของนกัศกึษาต่อแนวทางการแกไ้ขปัญหา
สิง่แวดลอ้มในชุมชนบา้นตาดทอง เมอืงศรโีคตรบอง นครหลวงเวยีงจนัทน์ (n = 41) 
 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในชมุชน �̅� S.D. ระดบัควำมคิดเหน็ 
1. ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 3.46 1.00 ไม่แน่ใจ 
2. ดา้นมลพษิสิง่แวดลอ้ม 3.59 0.97 เหน็ดว้ย 
3. ดา้นการเกษตร 3.85 0.96 เหน็ดว้ย 
4. ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 3.80 1.00 เหน็ดว้ย 

รวม 3.62 0.97 เหน็ด้วย 
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5. อภิปรายผล 
 การศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านตาด
ทอง เมืองศรีโคตรบอง นครหลวงเวียงจันทน์  
คณะผูว้จิยัมปีระเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผลดงันี้ 
5.1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ
สมัภาษณ์ 
 จากการศกึษาปัญหาสิง่แวดลอ้ม สาเหตุการเกดิ
ปัญหาสิง่แวดลอ้ม ผลกระทบการเกดิปัญหาสิง่แวดล้อม 
และแนวทางแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มในชุมชนบา้นบ้าน
ตาดทอง เมอืงศรโีคตรบอง นครหลวงเวยีงจนัทน์ โดย
การศึกษาข้อมูลจากความคิดเห็นของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี คณะทรพัยากรน ้า มหาวิทยาลยัแห่งชาติ
ลาว พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 และเพศชาย 
จ านวน 18 คิดร้อยละ 43.90 ชัน้ปีที่ศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นนักศกึษาขัน้ปีที ่4 จ านวน 
36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 87.83 ชัน้ปีที ่3 จ านวน 3 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 7.31 และชัน้ปีทีน้่อยคอืขัน้ปีที ่2 จ านวน 1 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.43 และชัน้ปีที ่1 จ านวน 1 คน คดิ
เป็นร้อยละ 2.43  และสาขาที่วิชาที่ที่มากที่สุดคือ 
สาขาวชิาอุตุนิยมวทิยาและอุทกวทิยา จ านวน 32 คน
 คิดเป็นร้อยละ 78.04 รองลงมาคือสาขาวิชา
วิศวกรรมชลประทาน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อนละ 
12.19 และสาขาวชิาทีน้่อยทีส่ดุคอื สาขาวชิาพฒันาและ
บรหิารจดัการแหล่งน ้าจ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.7 
5.2 ผลการศึกษาปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมในชุมชนบ้าน
บ้านตาดทอง เมืองศรีโคตรบอง นครหลวง
เวียงจนัทน์ 
 5.2.1 ผลการศกึษาปัญหาสิง่แวดล้อมในชุมชน
จากการศกึษาความคดิเหน็ถึงระดบัปัญหาสิง่แวดล้อม
ในชุมชนบา้นบา้นตาดทอง เมอืงศรโีคตรบอง นครหลวง
เวยีงจนัทน์ พบว่าปัญหาโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง 
การเรียงล าดบัปัญหาจากมากไปน้อย พบว่าปัญหาที่
พบมากที่สุดคือ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม ปัญหาด้านการเกษตร ปัญหาด้านมลพิษ
สิง่แวดล้อมและปัญหาด้านสงัคมและวฒันธรรม โดย
ปัญหาด้านทรพัยากรทรพัยากรธรรมชาติเป็นปัญหา

มากที่สุด คอื ปัญหาทรพัยากรน ้า เนื่องจากน ้าประปา
ส่งกลิน่เหมน็และมสีขีุ่นและน ้าทิง้จากบ้านเรอืนไหลลง
ในพืน้ทีก่ารเกษตร ท าใหเ้กดิปัญหาในชุมชนเป็นอย่าง
มาก ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ นงนภสั คู่วรญัญ ู(2551 
: 64) ทรพัยากรน ้า คอืสิง่ทีม่อียู่ตามธรรมชาตทิีเ่กดิมา
พร้อมกับการอุบัติของโลกที่มีองค์ประกอบของธาตุ
ไฮโดรเจนออกซเิจนและน ้ามอียู่ทัว่ไปทัง้ในบรรยากาศ 
ในทะเล มหาสมุทร แม่น ้า ล าคลอง บนดนิ และใต้ดิน 
ปัญหาน ้าเสยีเป็นปัญหาใหม่ในปัจจุบนั สาเหตุทีท่ าให้
เกดิน ้าเสยี ไดแ้ก่ น ้าทิง้จากบา้นเรอืน ขยะมูลฝอยและ
สิง่ปฏกิูลทีถู่กทิง้ลงสู่แม่น ้าล าคลอง น ้าเสยีจากโรงงาน
อุตสาหกรรมน ้าฝนพดัพาเอาสารพษิทีต่กคา้งจากแหล่ง
เกษตรกรรมลงสู่แม่น ้ าล าคลอง และสอดคลองกับ
แนวคดิของ อุดมศกัดิ ์สนิธพิงษ์ (2560 : 71) กล่าวว่า 
ทรพัยากรน ้ามคีวามส าคญัเนื่องจากน ้าเป็นสิง่จ าเป็น
ต่อการด ารงชวีติของสิง่มชีวีติทุกชนิด ไดม้กีารน าน ้ามา
ใช้ในด้านเกษตรกรรม บ้านเรือน และกิจกรรมต่างๆ 
รวมทัง้ด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันความต้องการน ้ ามี
มากกว่าน ้าจืดที่มีอยู่ในหลายส่วนของโลก และในอีก
หลายพืน้ทีใ่นโลกก าลงัจะประสบปัญหาความไม่สมดุล
ของอุประสงค์และอุปทานของน ้าในอนาคตอนัไม่ไกล
นักกรอบปฏบิตัิเพื่อการจดัสรรทรพัยากรน ้าใหแ้ก่ผูใ้ช้
น ้า (ในพืน้ทีท่ีม่กีรอบปฏบิตัแิลว้) เรยีกว่า "สทิธกิารใช้
น ้า" (Water rights)  ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พชัริ
ดา ทวโีคตรและคณะ (2557: 39) ไดท้ าการศกึษาปัญหา 
สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนบ้านสระ หมู่ที่ 2 ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม พบว่าความคดิเหน็ของ
คนในชุมชนต่อสาเหตุการเกิดปัญหาภัยแล้งในชุมชน
บา้นสระ อยู่ในระดบัปานกลาง ไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ จดิาภา ถริศริกิุล และเพช็ราภรณ์ ชชัวาลชาญชน
กจิ (2558 : 29-46) ไดศ้กึษาเรื่อง การจดัการทรพัยากร
น ้ า แบบมีส่วนกรณีชุมชนแพรกหนามแดง จังหวัด
สมุทรสงคราม ผลการศกึษาพบว่า ปัญหาการจดัการน ้า
ในพืน้ทีแ่พรกหนามแดง เกดิขึน้จากระบบการจดัการน ้า
ของภาครฐัที่ไม่เหมาะสมกบัพื้นที่สามน ้า (น ้าเคม็ น ้า
กร่อย และน ้าจืด) และสอดคล้องกงังานวิจยัของ เอก 
องัคเมธากรและคณะ (2562 : 18-33) ไดศ้กึษาเรื่องการ
บริหารด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
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บรหิารส่วนต าบลคลองกระบอื อ าเภอปากพนัง จงัหวดั
นครศรธีรรมราช ผลการศกึษาพบว่า  ควรปรบัปรุงใน
เรื่องของคุณภาพน ้าประปาเพราะน ้าไม่สะอาด ขุ่น มี
ตะกอนและมกีลิน่เหมน็ น ้าไหลไม่สม ่าเสมอ 
 5.2.2 ผลการศึกษาสาเหตุการเกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนจากการศึกษาความคิดเห็นถึง
ระดบัสาเหตุการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้าน
บ้านตาดทอง เมอืงศรโีคตรบอง นครหลวงเวยีงจนัทน์ 
พบว่าสาเหตุการเกดิปัญหาสิง่แวดล้อมโดยรวม อยู่ใน
ระดบั ปานกลาง โดยการเรยีงล าดบัปัญหาจากมากไป
น้อย พบว่าปัญหาทีพ่บมากที่สุดคอื สาเหตุของปัญหา
ที่พบมากที่สุดคือ ด้านมลพิษสิง่แวดล้อม ด้านสงัคม
และวฒันธรรมม ีดา้นการเกษตร และสาเหตุของปัญหา
ทีน้่อยทีสุ่ดคอืดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
สิง่แวดลอ้ม โดยสาเหตุปัญหาดา้นมลพษิสิง่แวดลอ้ม ที่
พบมากทีสุ่ดคอื มลพษิทางอากาศ รองลงมาคอื มลพษิ
ทางเสยีง และมลพษิทางน ้า พบว่า สาเหตุของมลพิษ
ทางอากาศที่มากที่สุดคอื ฝุ่ นละอองตามท้องถนนจาก
การขบัขี่ยานพาหนะ และสาเหตุที่น้อยที่สุดคือ เกิด
เขม่าควันและฝุ่ นละอองจาการเผาตอซังข้าว ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ประยูร วงศ์จนัทรา (2554 : 
142) ได้กล่าวว่ายานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ รถยนต์
เป็นแหล่งก่อปัญหาอากาศเสยีมากทีสุ่ด สารทีอ่อกจาก
รถยนต์ที่ส าคัญ ได้แก่คาร์บอนมอนอกไซด์ของ
ไนโตรเจนและของก ามะถนั สารพวกไฮโดรคารบ์อนนัน้ 
ประมาณ 55%  ออกมาจากท่อไอเสยี 25% ออกมาจาก
หอ้งเพลา ขอ้เหวีย่ง และอกี 20% เกดิจากการระเหยใน
คาร์บูเรเตอร์ และถงัเชื้อเพลงิ ออกไซด์ของไนโตรเจน
คอื ไนตรกีออกไซด ์(NO) ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
และไนตรสัออกไซด์  (N2O) เกอืบทัง้หมดออกมาจาก
ท่อไอเสยี เป็นพษิต่อมนุษยโ์ดยตรง และสอดคล้องกบั
แนวคดิของ ไชยวุฒ ิมนตรรีกัษ์ (2553 : 64) ส าหรบัใน
พื้นที่ต่างจงัหวดัปัญหามลพิษทางอากาศมกัเกิดเกิด
จากการเผาพื้นที่ในช่วง พ.ศ. 2550-2553 ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนคือ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน 
แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่  และน่าน รวมทัง้ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน เช่น เลยและหนองบวัล าภู 
ไดเ้กดิปัญหาหมอกควนัอย่างรุนแรงจาก การเผาวชัพชื 
การเผาขยะมูลฝอย การเผาหญ้าริมทางจราจร ท าให้

เกดิปัญหาควนัสภาพอากาศเป็นพษิ หมอกควนับดบงั
ทศัน์วสิยัการขบัขีย่านพาหนะ เกดิผลกระทบต่อระบบ
หายใจของประชาชน นอกจากนัน้ผลจากคุณภาพ
อากาศทีเ่ลวรา้ยไดท้ าใหเ้กดิผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วอกีดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรา
ยุทธ ลาภบุญเรอืง และคณะ (2552 : 51) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองและสภาวะสุขภาพจาก
ฝุ่ นละอองต่อประชาชนที่อยู่อาศยัในต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า ค าความเขม้ขน้เฉลี่ย 24 ชัว่โมง ของ TSP และ
PM10 ในบรรยากาศบรเิวณมหาวทิยาลยัมหาสารคาม
พืน้ทีข่ามเรยีง มจีุดตรวจวดัทีส่งูเกนิกว่ามาตรฐานอยู่ 1 
จุด คอืโค้งตลาดคลองถม ประชาชนที่อาศยัอยู่ในเขต
ต าบลท่ าขอนยาง อ า เภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม มพีฤตกิรรมต้านการรบัรูข้่าวสารเกีย่วกบั
ปัญหาฝุ่ นละอองอยู่ในระดับไม่เคยปฏิบตัิพฤติกรรม
ดา้นการป้องกนัตนเองจากปัญหาฝุ่ นละอองอยู่ในระดบั
การปฏบิตัิเป็นบางครัง้ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
อรญั ขวญัปาน และคณะ (2553 : 70) ได้ศึกษา การ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว กบัการฟุ้งกระจายของสภาวะฝุ่ น
ละออง  ในเส้นทางสู่ แห ล่ งท่ อง เที่ ยวจั งหวั ด
สมุทรสงคราม ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ที่อยู่ในพื้นที่ร้อยละ 956 เคยมีปัญหาตันสุขภาพที่มี
สาเหตุมาจากฝุ่ นละออง อาการเกี่ยวกับสุขภาพที่พบ
มาก คอืเป็นหวดัจาก ภูมแิพฝุ้่ นละอองและระคายเคือง
ตา ในอนาคตปัญหาเรื่องฝุ่ นละอองจะมพีษิมากขึน้ จาก
ปริมาณจราจรเพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ วัชรามาศ บุญเลิศ (2554 : 65) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของยานพาหนะกับการ
กระจายตัวของขนาดฝุ่ นละอองจากการจราจรในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี ผลการศึกษา
พบว่า ความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ใน
ทัง้ 5 จุดเกบ็ตวัอย่าง จุดเกบ็ทีม่คีวามเขม้ขน้เฉลี่ยน้อย
ที่สุดคอื จุดเจบ็ที่ 1 ถนนนิตโย 181.31 ไมโครกรมัต่อ
ลกูบาศกเ์มตร 
 5.2.3 ผลการศกึษาผลกระทบปัญหาสิง่แวดล้อม
ในชุมชนผลการศกึษาผลกระทบของปัญหาสิง่แวดล้อม
ในชุมชนบ้านตาดทอง เมืองศรีโคตรบอง นครหลวง
เวยีงจนัทน์ พบว่าผลกระทบปัญหาสิง่แวดลอ้มโดยรวม
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อยู่ในระดบั ปานกลาง โดยการเรียงล าดบัปัญหาจาก
มากไปน้อย พบว่าผลกระทบปัญหาสิง่แวดล้อมที่พบ
มากที่สุดคือ ด้านมลพิษสิง่แวดล้อม ด้านการเกษตร 
ดา้นสงัคมและวฒันธรรม และผลกระทบของสิง่แวดล้อม
ทีน้่อยทีสุ่ดคอืดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
โดยผลกระทบด้านมลพษิสิง่แวดล้อม ผลกระทบที่มาก
ทีสุ่ดคอื มลพษิทางอากาศ รองลงมาคอื มลพษิทางน ้า 
และผลกระทบที่น้อยที่สุดคือ มลพิษทางเสยีง พบว่า 
มลพษิทางอากาศทีส่ง่ผลกระทบมากทีส่ดุคอื ผลกระทบ
มากทีสุ่ดคอื เป็นอนัตรายต่อระบบทางเดนิหายใจ และ
ผลกระทบที่น้อยที่สุดคือ บดบังทัศน์วิสัยในการ
มองเหน็ขณะขบัขีย่านพาหนะ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ ประยูร วงศ์จันทรา (2554 : 143) ได้กล่าวว่า 
อากาศเสยีท าใหเ้กดิโรคแพอ้ากาศ โรคเกีย่วกบัทางเดนิ
หายใจ โรคเกีย่วกบัการไหลเวยีนของโลหติ ผลทีเ่กดิใน
ระยะยาวอาจท าให้ถึงตายได้ เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
มนุษย์ โดยเฉพาะระบบหายใจ มะเร็งผิวหนัง ระบบ
ประสาท และอาจสะสมในเนื้อเยื่อร่างกาย มลสารแต่ละ
ชนิดจะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพต่างกัน ท าให้ทัศน์
วสิยัเลวลง และมผีลท าใหอุ้ณหภูมอิากาศลดต ่าลงกว่า
ปกติได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ สถิต วงศ์สวรรค์ 
(2547 : 100) มลพษิทางอากาศมผีลต่อสุขภาพอนามยั
ของคนและสตัว์ ท าลายพืชท าให้วัดเสียหายมีผลต่อ
สภาพภูมิอากาศ ลดระยะการมองเห็น เนื่องจากฝุ่ น
ละอองในบรรยากาศ ท าให้เกิดอันตรายในการขับ
ยานพาหนะ มลพษิทางอากาศท าใหเ้กดิหมอกควนัเป็น
บรรยากาศมดืมวัลงเหน็ได้ชดัในบรเิวณที่มกีารจราจร
หนาแน่น ต้องใช้ไฟฟ้าให้แสงสว่างมากขึ้นท าให้เกิด
ความสิ้นเปลือง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจัย
ของ อรอนงศ์ ไชยมาศ (2554 : 73) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปรมิาณโลหะหนักทีส่ะสมในฝุ่ นละอองจากการจราจรใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี ผลการศกึษา
พบว่า ความเขม้ขนัละอองรวม 24 ชัว่โมง ในทัง้ 5 จุด
เกบ็ตวัอย่าง อยู่ในช่วง181.31-321.88 ไมโครกรมัต่อ
ลูกบาศก์เมตร ไม่มจีุดเกบ็ตวัอย่างใดที่มคีวามเขม้ขน้
กนิมาตรฐานก าหนด 330 ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร 
ส่วนจุดที่เก็บความเข้มขันเฉลี่ยมากที่สุดคือจุดเก็บ
ตัวอย่างที่ 2 ถนน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธนวฒัน์ พมิเสนา และคณะ (2557 : 32-37) ได้ศกึษา

ปัญหา สาเหตุ ผลกรทบและแนวทางการแก้ไขปัญหา
สิง่แวดล้อมบ้านแหย่ง หมู่ที่ 9 ต าบลนาสนีวน อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาทาง
อากาศมีสาเหตุมาจาก การเผาตอฟางข้าว ท าให้เกิด
มลพษิทางอากาศและยงัมปัีญหาจากฝุ่ นควนัจากรถที่
สญัจรไปมา ฝุ่ นละอองจากโรงสขีา้ว และกลิน่เหมน็จาก
โรงเลีย้งสตัว ์ปัญหาเหล่านี้ท าใหเ้กดิมลพษิทางอากาศ
ต่อชุมชนบา้นแหย่ง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภคั
พงศ ์พจนารถ (2559 : 115-133) ไดศ้กึษา สถานการณ์
ของปัญหามลพิษทางอากาศที่ เกิดในเมืองใหญ่ของ
ประเทศไทย :กรณีศกึษา กรุงเทพมหานคร เชยีงใหม่ 
และระยอง ผลการศึกษาพบว่า โรงงานอุตสาหกรรม
ที่มาจากนโยบายการขยายอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 
และการเผาไหม้ของชวีมวลจากไฟป่าและเกษตรกรรม
ในกรณีของกรุงเทพมหานครจะประสบปัญหาจากฝุ่ น
ละอองอนุภาคขนาดไม่เกิน 10 และ 2.5 ไมครอนและ
เขม่าควนัเป็นหลกั 
 5.2.4 ผลการศกึษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนผลการศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดลอ้มในชุมชนบา้นตาดทอง เมอืงศรโีคตร
บอง นครหลวงเวยีงจนัทน์ พบว่าแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาสิง่สิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ย โดย
การเรยีงล าดบัปัญหาจากมากไปน้อย พบว่าแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มากที่สุดคือ ด้าน
การเกษตร ด้านสังคมและวัฒนธรรมมี ด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อม และแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้าน
สิง่แวดลอ้มทีน้่อยทีสุ่ดคอืด้านทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม โดยการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร การ
แกไ้ขปัญหาทีต่อ้งแกไ้ขมากทีสุ่ดคอื ท าคลองระบายน ้า
ออกจากพื้นที่ทางการเกษตร และให้ความรู้เกี่ยวกับ
โทษของสารเคมีมีการระบาดรุนแรง ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคดิของ วนัทนา ศรรีตันศกัด ิ(2555 : 21) ไดก้ล่าว
ว่า 1. แนะน าเกอืบทุกชนิด มปีระสทิธภิาพไม่แตกต่าง
จากการไม่ใช้สารในสภาพที่มีการระบาดรุนแรง 
ถึงแม้ว่าจะแตกต่างทางสถิติแต่ไม่คุ้มค่าต่อการใช้
เพราะต้องใช้สารอย่างน้อยถึง 3 ครัง้ต่อฤดูปลูก 2. ไม่
แนะน าให้ใช้สารเคมีในสภาพที่มีการระบาดรุนแรง 3. 
รณรงค์ให้เกษตรกรเห็นถึงโทษของสารเคมี 4. 
สนับสนุนให้เกษตรกรใช้น ้าหมักชีวภาพแทนการใช้
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สารเคมี 5. จัดตัง้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ในชุมชน 6. 
สนับสนุนให้เกษตรกรน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไป
ปรบัใช้ในการเกษตรของตน และสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ มูลนิธิชัยพัฒนา (2017 : เว็บไซต์) กล่าวว่า 
แนวทางในการจัดการน ้ าที่ยัง่ยืน คือ ควรมีการนา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสมัพนัธ์กบัระบบน ้าทัง้หมด 
เช่น การบริหารทรัพยากรน ้ าการส่งเสริมและรักษา
สิง่แวดล้อมการชลประทานน ้าบาดาล การปฏริูปที่ดิน
เพื่อการเกษตรมาบูรณาการบริหารจดัการน ้าที่ยัง่ยนื
และจัดท าแผนบริหารจัดการน ้ าเพื่อผลในระยะยาว
ควบคู่ไปกบัการพจิารณาจดัตัง้กระทรวงทรพัยากรน ้า
เพราะภัยแล้งเป็นปัญหาภยัธรรมชาติที่มนุษย์ไม่อาจ
ควบคุมได้แต่จะ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจินัของ กุลธดิา 
ภูฆัง และพิทักษ์ ศิริวงศ์ , (2556 : 719-734). ได้
ท าการศึกษา วาทกรรมการพัฒนาชุมชนบ้านหนอง
กระโดนมน อ าเภอหนองหญ้าไซ จงัหวดัสุพรรณบุร ี: 
ถอดรหสัการพฒันาชุมชนเข้มแขง็ ด้วยวิธีวิทยาการ
วิเคราะห์วาทกรรม ผลการวิจยัพบว่า แนวทางแก้ไข
โดยน าแนวคิดเกษตรอินทรีย์มาใช้ในการเกษตรแทน
ปุ๋ ยเคม ี นับเป็นจุดเริม่ต้นของกระบวนการขบัเคลื่อน
ชุมชนสู่ความเขม้แขง็ โดยเน้นกระบวนการมสี่วนร่วม
จากทุกภาคสว่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อมร ทรง
พุฒิ (2559 : 74-81) ได้ท าการศึกษาการจัดการ
สิง่แวดล้อมชุมชนของยุวชนในอ าเภอนาแห้ว จงัหวดั
เลย ผลการศกึษาพบว่า บรบิทของชุมชนมลีกัษณะทาง
กายภาพและลกัษณะทางสงัคมวฒันธรรมและเศรษฐกจิ
ที่มีความสมัพนัธ์กบัการเกิดปัญหาสิง่แวดล้อมได้แก่
ปัญหาน ้าท่วมปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนปัญหาน ้าเสยี
ในชุมชนแนวทางในการแกปั้ญหาคอืการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนแกนน าชุมชนและองค์กรชุมชน และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของ สภุาวด ีแหยมคง และคณะ (2560 : 61) 
ไดท้ าการศกึษาความรูแ้ละพฤตกิรรมการใช้สารเคมใีน

การก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ต าบลซับสมบูรณ์
อ าเภอวเิชยีรบุร ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการศกึษาพบว่า 
เจา้หน้าทีเ่กษตรกรผูเ้กีย่วขอ้งทุกหน่วยงานและชุมชน
ต้องร่วมมอืกนัส่งเสรมิใหค้วามรูท้ีเ่หมาะสมและถูกตอ้ง
ต่อไป ดังนัน้ควรเน้นให้เกษตรกรมีความเข้าใจและ
สามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมใีห้มีการ
ปฏบิตัพิฤตกิรรมทีถู่กตอ้งมากขึน้หรอืพฒันา สนบัสนุน
ส่งเสรมิวธิกี าจดัศตัรูพชืเช่นการใช้วธิกีารทางชวีภาพ
ทดแทน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน างานวจิยัการศกึษาปัญหา สาเหตุ 
ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ชุมชนบ้านตาดทอง เมืองศรีโคตรบอง นครหลวง
เวยีงจนัทน์ ไปปรบัใชใ้นการศกึษาปัญหาสิง่แวดล้อมใน
ชุนชนหรอืสถานทีต่่าง ๆ ทีต่อ้งการศกึษาได ้
 2) สามารถน างานวจิยัการศกึษาปัญหา สาเหตุ 
ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ชุมชนบ้านตาดทอง เมืองศรีโคตรบอง นครหลวง
เวียงจนัทน์ ไปปรบัใช้ในหลกัสูตรหรือปรบัใช้ในวิชา
เรยีน เพื่อสอดแทรกเนื้อหาและสรา้งองคค์วามรูไ้ด ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการประชาสมัพนัธ์ อบรมให้ความรู้ถึง
ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาสิง่
แลว้ในดา้นต่าง ๆ  ในชุมชนใหค้รบทุกดา้น  
 2) ควรมีการน าวิธีการศึกษาที่ทันสมัยและ
ครอบคลุมปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาสิง่แล้วในทุก ๆ ด้าน และให้เหมาะสมกบั
ชุมชนนัน้ ๆ
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