
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

 ในอดีตปญหาคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม มิไดเปนปญหาสําคัญและเปนท่ีสนใจ
มากนัก เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมมีช่ือเสียงดานการทองเที่ยว ดวยมีทัศนียภาพสวยงาม อีกท้ังมี   
ภูมิประเทศซึ่งมีลักษณะเปนแองกระทะลอมรอบดวยหุบเขา ประกอบกับการมีทรัพยากรปาไม 
อุดมสมบูรณและอยูทางตอนเหนือของประเทศมีอากาศเย็นสบาย มีความโดดเดนดานวัฒนธรรม
อันดีงาม เปนปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยใหจังหวัดเชียงใหมมีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยและการทองเท่ียว
มาชานาน แตในสภาพการณปจจุบันนับต้ังแตตนป พ.ศ. 2550 ไดเกิดเหตุการณปญหาส่ิงแวดลอม
ดานมลภาวะทางอากาศอยางรุนแรง จนสรางความตื่นตระหนกแกประชาชนที่อยูอาศัยในจังหวัด
เชียงใหมและใกลเคียง รวมท้ังนักทองเท่ียวทําใหสงผลกระทบตอภาคธุรกิจการทองเท่ียวเปนอันมาก 
จนกระท่ังจังหวัดเชียงใหมถูกประกาศเปนเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน  
 สถานการณคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหมยอนหลังไปเปนระยะเวลากวา 10 ป ประสบ
ปญหามลพิษทางอากาศอยางตอเนื่องมาโดยตลอด เฉพาะอยางยิ่งสารมลพิษทางอากาศที่มีคาเกิน 

คามาตรฐาน คือกาซโอโซน (O3) และฝุนท่ีมีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน [ไมโครเมตร(micrometer)] 
ซ่ึงมีช่ือเรียกโดยยอวา พีเอ็ม10 (PM10, particulate matter less than 10 micrometer in aerodynamic 
diameter) ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 24 ช่ัวโมงเกินคามาตรฐานทุกป โดยเฉพาะในชวงตนป พ.ศ. 2550 โดยในวันท่ี 

14  มีนาคม พ.ศ. 2550 คาเฉล่ียของ พีเอ็ม 10 สูงถึง 383 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร [มคก./ลบ.ม. 

(microgram per cubicmeter, μg/m3)] ในขณะท่ีมาตรฐานของประเทศไทยกําหนดคาเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง
ไวไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงสูงสุดเทาท่ีเคยตรวจวัดมา (ศูนยวิจัยคุณภาพอากาศ
และสุขภาพภาคเหนือ, 2551) 
ตารางท่ี 1  มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

24 ชม. ไมเกิน 120 มคก./ลบ.ม ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 
1 ป ไมเกิน 50 มคก./ลบ.ม 

1 ชม. ไมเกิน 100 pph กาซโอโซน (O3) 
8 ชม. ไมเกิน  70 pph 

(ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป)  



 2 

ตารางท่ี 2  ระดับกาซโอโซนและฝุนพเีอ็ม 10 จังหวดัเชียงใหม ป พ.ศ. 2540-2550 
กาซโอโซน (O3) พีเอ็ม 10 (PM10) 

คาเฉลี่ย 1 ชัว่โมง (ppb*) คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มคก./ลบ.ม.) 
พ.ศ. 

สถาน ี
ตรวจวัด 

คาสูงสุด คาตํ่าสุด 
จํานวนครั้งที ่
เกินมาตรฐาน 

คาเฉลี่ย1 ป 
(ppb*) คาสูงสุด คาตํ่าสุด 

จํานวนครั้งที ่
เกินมาตรฐาน 

คาเฉลี่ย1 ป 
(มคก./ลบ.ม.) 

2540 ศาลากลาง 113 0.00 4 /6,467 21.1 239.8 12.6 29/254 58.4 
 ร.ร ยุพราช 90 0.00 0/6,477 14.6 278.1 17.2 70/261 85.2 

2541 ศาลากลาง 112 0.00 15/7,972 19.6 215.3 9.7 16/272 42.2 
 ร.ร ยุพราช 100 0.00 0/2,740 12.5 285.8 18.8 31/198 71.1 

2542 ศาลากลาง 144 0.00 1/6,256 18 472.9 15.8 58/252 91.1 
 ร.ร ยุพราช 92 0.00 0/5,116 10.7 234 15.3 13/181 67.5 

2543 ศาลากลาง 94 0.00 0/7,843 17.8 217.9 12.2 12/324 43.5 
 ร.ร ยุพราช 125 0.00 1/5,059 13.8 285.6 11.2 22/209 70.5 

2544 ศาลากลาง 110 0.00 3/7,197 19 143 16.5 3/322 46.3 
 ร.ร ยุพราช 92 0.00 0/7,504 13.1 151.5 17.3 7/337 46.1 

2545 ศาลากลาง 161 0.00 8/7,824 19.1 197 11.3 10/317 50.4 
 ร.ร ยุพราช 100 0.00 0/8,289 13.8 245.2 12.4 22/339 53.5 

2546 ศาลากลาง 104 0.00 1/6,838 19.5 146.8 16 5/275 46.2 
 ร.ร ยุพราช 86 0.00 0/7,885 13 155.9 15.8 5/310 48.4 

2547 ศาลากลาง 106 0.00 2/8,247 21.6 204.7 11 38/319 58.2 
 ร.ร ยุพราช 108 0.00 2/8,187 16.8 291 13.6 82/353 79.3 

2548 ศาลากลาง 108 0.00 5/8,126 20 198.8 12 25/353 51 
 ร.ร ยุพราช 111 0.00 3/7,863 17.1 206.9 14.8 24/333 57.5 

2549 ศาลากลาง 100 0.00 0/8,265 18.6 248.8 10.9 6/357 40.7 
 ร.ร ยุพราช 98 0.00 0/8,225 15.5 237 17.3 17/353 55.7 

2550 ศาลากลาง 124 0.00 15/8,041 22.6 317 10.3 30/349 51.6 
 ร.ร ยุพราช 121 0.00 10/8,030 16.3 396.4 18.2 30/331 57.0 

ระดับมาตรฐาน    100 70     120 50 

*ppb = หนึ่งสวนตอพันลานสวน                    
ท่ีมา http://www.aqnis.pcd.go.th/  
 
 การที่สารมลพิษทางอากาศอันไดแก ฝุนพีเอ็ม 10 มีคาเกินคามาตรฐาน ทําใหเกิดผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของประชาชน โดยอางถึงขอมูลของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในชวงเดือน
มกราคม - มีนาคม เปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 มีผูปวยโรคถุงลมโปงพองท่ีมี
อาการกําเริบจนตองเขารับการรักษาเพิ่มข้ึน 3 เทา ผูปวยหอบหืดมีอาการกําเริบเพิ่มข้ึน 2 เทาสูญเสีย
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คาใชจายในการรักษาพยาบาลกวา 2 ลานบาท (ซ่ึงจํานวนผูปวยเพิ่มจากป พ.ศ. 2549 จํานวน4 เทา) 
และในระหวางวันท่ี 15-23 มีนาคม พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีสารมลพิษทางอากาศ เกินคา
มาตรฐานในปริมาณสูง พบวา มีจํานวนผูปวยดวยโรคท่ีมีความเกี่ยวของกับหมอกควัน ในเขต  8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน กวา 61,000 ราย โดยรัฐตองใชคาใชจายในการรักษาพยาบาลประมาณ 25 
ลานบาท (พงศเทพ วิวรรธนะเดช, 2550) และหากพิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 5 ป พบวา            
ตามรายงานประจําป พ.ศ. 2545 ของสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม ระบุวาโรคระบบทางเดิน
หายใจสวนลางเร้ือรังเปนสาเหตุการปวยของผูปวย (ประเภทผูปวยใน) มากเปนอันดับสาม โดยต้ังแต
ป พ.ศ. 2543-2545 มีจํานวนผูปวย 4,537 ราย  5,169 ราย และ 6,446 รายตอป ตามลําดับ และสาเหตุ
การเสียชีวิตดวยโรคระบบทางเดินหายใจ (ยกเวนทางเดินหายใจสวนลาง) มีมากเปนอันดับสาม ต้ังแต
ป พ.ศ. 2540-2544 โดยมีจํานวน 1,267 ราย, 875 ราย 1,201 ราย 1,168 ราย และ 1,121 รายตอป 
ตามลําดับ (หนังสือพิมพอางแกวปท่ี 27 ฉบับท่ี 5 วันท่ี 16 สิงหาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2546) 
 จากขอมูลผลกระทบทางสุขภาพท่ีกลาวมาขางตน ผนวกกับในขอเสนอแนะจากงานวิจัย
เรื่อง “โครงการนํารองเพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังคุณภาพอากาศแองเชียงใหม-ลําพูน” (พงศเทพ       
วิวรรธนะเดช และคณะ, 2551) ซ่ึงยืนยันวาคุณภาพอากาศที่เลวลงสงผลตอสุขภาพไดจริง 
  
ตารางท่ี 3 เกณฑของดัชนีคุณภาพอากาศสําหรับประเทศไทยและผลกระทบตอภาวะสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : www.pcd.go.th/air/AQI.pdf 
 ดังนั้น มาตรการการรณรงคเรื่องคุณภาพอากาศจะตองดําเนินการตอไปอยางเขมงวด 
เพราะมิฉะนั้นแลวกลุมท่ีมีความเส่ียงสูง ดังเชน กลุมผูปวยโรคปอดและหัวใจ เด็ก และผูสูงอายุ    
จะไดรับผลกระทบทางลบตอสุขภาพ จากผลการวิจัยดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนา 
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การรับรูผลกระทบจากมลพิษทางอากาศท่ีจะสงผลตอสุขภาพใหแกเด็กนักเรียน ซ่ึงเปนหนึ่งในกลุม
ของผูมีความเส่ียงสูงท่ีจะไดรับผลกระทบทางสุขภาพ 
 โดยขอมูลดานพื้นท่ี ท่ีประสบปญหารุนแรงเกี่ยวกับผูปวยท่ีมีสาเหตุการเจ็บปวยจากมลพิษ
ทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยพื้นที่อําเภอเมืองและอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  
โดยอางถึงขอมูลจากเอกสารเผยแพรของสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม (2547) ซ่ึงรายงานวา
ในระหวางป พ.ศ. 2532-2541 จํานวนผูปวยดวยโรคมะเร็งปอดในจังหวัดเชียงใหมมีอัตราท่ีสูงเปน
อันดับหนึ่งของประเทศและพบผูปวยมากท่ีอําเภอสันทราย อําเภอสารภีและอําเภอเมือง โดยเฉพาะ
อําเภอสารภี มีอัตราผูปวยมะเร็งปอดและมะเร็งชนิดอ่ืนมากท่ีสุดในอัตรา 50-60 คน ตอประชากร
แสนคนตอป ซ่ึงตรงกับการศึกษาของ (ไมตรี สุทธิจิตต, 2543) ในขอท่ีวาอําเภอเมืองเชียงใหม   
และอําเภอสารภี  เปนพื้นที่ ที่มีมลพิษทางอากาศโดยมีสารกอมะเร็งชนิดโปลีซัยคลิกอะโรมาติก
ไฮโดรคารบอน หรือพีเอเอช (Polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs) ซ่ึงเปนสารท่ีเกิดจาก  การ
เผาไหมอยางไมสมบูรณของเช้ือเพลิงทุกชนิด เชนน้ํามัน กาซ ขยะและการปงยาง โดยเฉพาะอําเภอ
สารภีมีปริมาณสารกอมะเร็งมากที่สุดเมื่อเทียบกับอําเภอเมือง โดยพบสารนี้มากในชวงหกโมง
เย็นถึงหกโมงเชาซ่ึงเปนเวลาท่ีชาวสวนลําไยมักจุดไฟเผาใบไม จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาพฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ีเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ และพัฒนาการรับรูผลกระทบจากมลพิษท่ีจะ
เกิดตอสุขภาพ ในกลุมเด็กท่ีศึกษาในสถานศึกษาท่ีต้ังอยูใน 2 อําเภอท่ีกลาวมาขางตน โดยใชวิธีการ
พัฒนาการรับรู ผานการใชสื่อที่มีความเหมาะสมโดยอางถึงงานวิจัยของ สุธิศา ลามชาง และคณะ 
(2546) ซ่ึงพบวาการประเมินการรับรูเกี่ยวกับความเจ็บปวยของเด็ก จะตองคํานึงถึงพัฒนาการดาน
สติปญญาของเด็ก และควรใชสื่อเชื่อมโยง เพื่อกระตุนใหเด็กอธิบายหรือบอกสิ่งที่เขาใจ การเลา
นิทานประกอบภาพการตูน เปนส่ือท่ีเหมาะสมในการส่ือสาร โดยเด็กชวงวัยท่ีเหมาะสม ในการ
พัฒนาการรับรูควรเปนเด็กวัยเรียนซ่ึงมีอายุ ระหวาง 10-12 ป ซ่ึงมีพัฒนาการดานสติปญญาคอนขาง
สมบูรณ มีวุฒิภาวะในการสรางความคิดหาเหตุผลในลักษณะนามธรรม ระยะแรกอาจเปน
นามธรรมงาย ๆ ตอมาเด็กเริ่มมีแนวคิดของตนเอง สามารถประเมินสถานการณและตัดสินใจได
ดวยตนเอง และรูจักวิจารณหรืออภิปรายปญหารวมกับผูอื่น และมีความคิดริเริ่มมากขึ้น (กิติกร   
มีทรัพย, 2527) โดยในการพัฒนาการรับรูดานสุขภาพในกลุมเด็ก มีผูทําการศึกษาวิจัยเปนจํานวนมาก 
แตสวนมากจะเปนการรับรูเร่ืองการเจ็บปวยทางรางกาย เชน การรับรูสวนของรางกายในเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญา (มยุรี เพชรอักษร, 2537) หรือ พัฒนาการความเขาใจเกี่ยวกับการรับรู
ในฐานะท่ีเปนแหลงท่ีมาของความรูในวัยเด็กกอนเรียน (ปภัสสรา รัตตะรังสี, 2537)  
 ดวยเหตุดังกลาวการพัฒนาการรับรูผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศใหแก 
เด็กและเยาวชนจึงเปนแนวทางที่นําไปสูความรูความเขาใจเกี่ยวกับมลภาวะของเด็กและเยาวชน 
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ประกอบกับในสวนของการพัฒนาการรับรูดานผลกระทบทางสุขภาพจากการเกิดมลพิษทางอากาศน้ัน  
ยังไมปรากฏวามีผูศึกษา แตอยางใด จึงนําไปสูคําถามในการวิจัย 2 ประเด็น ดังนี้ 
 1.  เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในจังหวัดเชียงใหม มีพฤติกรรมในการดํารงชีวิต  
ท่ีเกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศอยางไร 
 2. เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในจังหวัดเชียงใหมเม่ือไดรับการพัฒนาการรับรู
ผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศแลว จะมีการเปล่ียนแปลงการรับรูผลกระทบทางสุขภาพ
จากมลพิษทางอากาศอยางไร 
 ท้ังนี้เพื่อใหเด็กเกิดการพัฒนารับรู และสามารถนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวนัอันจะ
ทําใหเด็กเกิดความตระหนักและมีบทบาทตอสังคมในการรวมกันลดการกอมลพิษและมีพฤติกรรม
ที่ถูกตองในการดูแลสุขภาพของตนเอง อีกทั้งสามารถแนะนําครอบครัว ผูใกลชิด ในการรักษา
ส่ิงแวดลอม ลดการกอมลพิษเอ้ืออํานวยตอการมีสุขภาพดีท้ังขณะปจจุบันและระยะยาวในท่ีสุด 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ีเกีย่วของกับมลพิษทางอากาศของเด็กนกัเรียน
ช้ันประถมศึกษา ปท่ี 6 ในเขตจังหวัดเชียงใหม 
 2. เพื่อพฒันาการรับรูผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากมลพษิทางอากาศแกเด็กนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา ปท่ี 6 ในเขตจังหวัดเชียงใหม 

 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 6 ในเขตจังหวัดเชียงใหมที่ไดรับการพัฒนาการรับรู     
เร่ืองผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศ หลังการพัฒนาการรับรูมีการรับรูเพิ่มมากข้ึน
กวากอนการพัฒนาการรับรู 

 
1.4 คํานิยามปฏิบัติการท่ีใชในการวิจัย 

 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายและแปลความหมายของการวิจัยใหตรงกัน จึงกําหนด
คํานิยามปฏิบัติการที่ใช  ดังนี้ 
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 การพัฒนาการรับรู หมายถึง การเพิ่มพูนใหมีความรูความเขาใจเพิ่มมากข้ึนส่ิงท่ีทําใหเกิด
การพัฒนาการรับรูในการศึกษาคร้ังนี้ใชส่ือ ส่ือท่ีใชเปนนิทานประกอบภาพการตูน 
 ผลกระทบทางสุขภาพ (health impact) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับภาวะสุขภาพประชากร
กลุมใดกลุมหนึ่งอันเนื่องมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทางสุขภาวะหรือสุขภาพ 
ประกอบดวยสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
 มลพิษทางอากาศ (air pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศท่ีมีการเจือปนของสารพิษ   
ในปริมาณความเขมขนสูงกวาปกติและสารมลพิษท่ีเจือปนเหลานี้ตองมีการแขวนลอยอยูในบรรยากาศ
ไดนานพอที่จะกอใหเกิดผลเสียหายหรือเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษย สัตว และพืช 
รวมท้ังส่ิงกอสรางตางๆ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้มลพิษทางอากาศหมายถึง ภาวะของอากาศท่ีมีสารมลพิษ

คือฝุนละออง (particular  matter, PM) ท่ีมีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน [ไมโครเมตร(micrometer)] หรือ 
พีเอ็ม 10 (PM 10) เกินคามาตรฐานท่ีกําหนด มีผลกระทบเปนอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมไว 
 พฤติกรรมการดํารงชีวิต หมายถึง กิจวัตรท่ีกลุมตัวอยางปฏิบัติเปนประจําท้ังท่ีโรงเรียน
และท่ีอยูอาศัย โดยเปนกิจวัตรท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการเกิดมลพิษทางอากาศและการปฏิบัติตัวเม่ือเกิด
ภาวะสารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐาน ภาวะดานสุขภาพท่ีมีความเกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศ  
 
1.5 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 
 1. ทราบถึงพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่เกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศของเด็กนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา ปท่ี 6 ในเขตจังหวัดเชียงใหม 
 2. เด็กมีการพัฒนาการรับรูและเกิดความเขาใจเร่ือง ผลกระทบทางสุขภาพจาก
ปรากฏการณ มลพิษทางอากาศ 
 
1.6 ขอบเขตของการศึกษา 
 
 การวิจัยในครั้งนี ้ไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี ้ คือ เปนการศึกษาพฤติกรรม    
การดํารงชีวิตท่ีเกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปท่ี 6 ในเขตจังหวัด
เชียงใหม และศึกษาเปรียบเทียบผลของการพัฒนาการรับรูกอนการไดรับการพัฒนาการรับรูและ
ภายหลังการพัฒนาการรับรู 
1. ขอบเขตดานประชากร ไดแก นักเรียนท่ีกําลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคการศึกษาที่ 2    
ปการศึกษา 2550 จํานวน 620 คน จาก 4 สถานศึกษาท่ีต้ังอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนท่ีกําลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคการศึกษาท่ี 2 
ปการศึกษา 2550 จํานวน 100 คน จาก 4 สถานศึกษาท่ีต้ังอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
และอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จําแนกดังนี้  
  - โรงเรียนพุทธิโศภน อ.เมือง จ.เชียงใหม จํานวน 40 คน 
  - โรงเรียนคําเท่ียงอนุสรณ  อ.เมือง จ.เชียงใหม จํานวน 30 คน 
  - โรงเรียนเวฬวุัน อ.สารภี จ.เชียงใหม จํานวน 20 คน 
  - โรงเรียนสืบนทีธรรม อ.สารภี จ.เชียงใหม จํานวน 10 คน 
3. ขอบเขตดานพื้นท่ีศึกษา ไดแกสถานศึกษาท่ีต้ังอยูในเขตอําเภอเมือง จ.เชียงใหม และอําเภอสารภี 
จ.เชียงใหม จําแนกดังนี ้ 
  - โรงเรียนพุทธิโศภน อ.เมือง จ.เชียงใหม  
  - โรงเรียนคําเท่ียงอนุสรณ  อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  - โรงเรียนเวฬวุัน อ.สารภี จ.เชียงใหม  
  - โรงเรียนสืบนทีธรรม อ.สารภี จ.เชียงใหม  
4. ขอบเขตดานเคร่ืองมือท่ีใชในการวจิัย 
  - ส่ือในการพฒันาการรับรู (ภาคผนวก ก) 
  หนังสือนิทานประกอบภาพการตูน ขนาดรูปเลม 21 cm × 15 cm เร่ือง “ยอดมนุษย
ซูเปอรโอทู ปะทะ จอมวายราย พีเอ็ม 10” จํานวน 22 หนากระดาษรวมปก  
               - ถุงผา (ภาคผนวก ฌ)  ขนาด 42 cm × 30 cm มีขอความแสดงวิธีการชวยลดมลพิษทาง
อากาศ  
  - แบบสอบถาม (questionnaire) (ภาคผนวก ข) จํานวน 13 ขอ สอบถาม 1 คร้ังกอนการ
พัฒนาการรับรู เพื่อสอบถามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการกอใหเกิด
มลพิษทางอากาศ ภาวะสุขภาพท่ีเกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศ 
  - แบบทดสอบ (examination) (ภาคผนวก ข) จํานวน 15 ขอ ทดสอบ 3 คร้ัง ประกอบดวย 
  การทดสอบกอนการพัฒนาการรับรู  
  ทดสอบหลังการพัฒนาการรับรูทันที   
  ทดสอบหลังการพัฒนาการรับรู 30 วัน 
  - แบบสัมภาษณ (interview) (ภาคผนวก ค) จํานวน 5 ขอคําถาม โทรศัพทเพื่อทําการ
สัมภาษณ 30 วันหลังจากการทําแบบทดสอบคร้ังสุดทาย  
5. ขอบเขตดานระยะเวลา  
  การวิจัยนี้เร่ิมทําการวิจัยต้ังแต เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2551 - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 


