
 
บทท่ี  2 

แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 ในการศึกษาการพัฒนาการรับรูผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ: กรณีศึกษา
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
โดยแบงเปน 4 สวน และ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังนี้ 

 

 2.1 มลพิษทางอากาศ 
 2.2 การรับรู 
 2.3 ส่ือการสอน 
 2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 มลพิษทางอากาศ (air pollution) 
 

 ความหมายของมลพิษทางอากาศนั้นมีผูใหความหมายอยางกวางขวาง ซึ่งหากสรุปแลว  
มีความหมายสอดคลองกันดังนี้ กลาวคือ ภาวะของอากาศที่มีการเจือปนของสารพิษในปริมาณ
ความเขมขนสูงกวาปกติและสารมลพิษท่ีเจือปนเหลานี้ตองมีการแขวนลอยอยูในบรรยากาศไดนาน
พอท่ีจะกอใหเกิดผลเสียหายหรือเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษย สัตว และพืช รวมท้ัง
ส่ิงกอสรางตางๆ โดยมลพิษทางอากาศมีสวนประกอบ 3 สวน ท่ีมีความสัมพันธกัน                                       

         

 
 
                        สารมลพิษ                                                              การแพรกระจาย 
                           (pollutants)                                                                             (dispersion) 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงระบบภาวะมลพิษทางอากาศ (air pollution system) 

บรรยากาศ 
(atmosphere)  

แหลงกําเนิดสารมลพิษอากาศ 
(emission sources) 

ผูรับผลกระทบ 
(receptors) 
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2.1.1 สาเหตุและปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดมลพษิทางอากาศ 
 แหลงกําเนิดมลพิษอากาศแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. แหลงกําเนิดตามธรรมชาติ (natural source) เปนแหลงกําเนิดท่ีกอใหเกิดสารมลพิษ         
อากาศตามกระบวนการทางธรรมชาติ เชน ภูเขาไฟระเบิด ไฟปา ทะเล และมหาสมุทร        
ซ่ึงเปนแหลงกําเนิดของละอองเกลือ  

2. แหลงกําเนิดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย (man-made source) เปนแหลงกําเนิดท่ีเกิด        
จากกิจกรรมตางๆในการดํารงชีวิตอยูของมนุษย ท่ีทําใหมีการระบายสารมลพิษอากาศ
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

         (1) แหลงกําเนิดท่ีเคล่ือนท่ีได (mobile source) ไดแก รถยนต เรือยนต เคร่ืองบิน 
         (2) แหลงกําเนิดท่ีอยูกับท่ี (stationary sources) หมายถึง แหลงกําเนิดท่ีไมสามารถเคล่ือนท่ี  

ได เชน โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงสารมลพิษอากาศเกิดจากการใชเช้ือเพลิงและเกิดจาก                 
กระบวนการผลิตตางๆ  

ปจจัยดานกายภาพและภูมิอากาศท่ีมีผลตอการเกิดมลพิษทางอากาศนั้นมีปจจัยท่ีทําใหเกิด
มลพิษทางอากาศ 2 ปจจัย ประกอบดวย 

  1. ลักษณะภูมิประเทศ  
      -  พื้นที่ราบ ส่ิงสกปรกท่ีลอยอยูในอากาศถูกพัดพาถายเทไดงาย 
      -  พื้นท่ีท่ีมีภูเขาลอมรอบเชน จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีลักษณะเปนแองกระทะ ทําใหเกิด          

การสะสมของมลพิษไดมากและมักทําใหเกิด ช้ันอุณหภูมิผกผัน (temperature inversion)  
     -  พื้นท่ีหุบเขา ทําใหเกดิการไหลถายเทของมลพิษทางอากาศมีจํากดั 

                  ภาพท่ี 2 แสดงสภาพภูมิประเทศแองเชียงใหม-ลําพูน 
                  ท่ีมา: www.thaigoogleearth.com/ 

แองเชียงใหม-ลําพูน 
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2. ลักษณะภูมิอากาศ  
       -  ตามปกติอากาศบนผิวโลกจะอุนและลอยตัวสูงข้ึน ซ่ึงขณะท่ีอากาศอุนจะนํามลพิษ   
          จากระดับพื้นดินข้ึนไปดวย บางคร้ังอาจลอยไปถึงช้ันของอากาศเย็นท่ีอยูดานบน   
          กลุมอากาศอุนเบากวาจึงลอยสูงข้ึนไปอยูเหนือกลุมอากาศเย็นท่ีหนักกวา ทําให 
          เกิดสภาพอากาศแปรปรวน หรือท่ีเรียกวา ช้ันอุณหภูมิผกผัน -  ทิศทางและ 
          ความเร็วลม จะเปนตัวพัดส่ิงสกปรกไปจากแหลงหรือพื้นท่ีท่ีกําลังมีมลพิษทาง 
          อากาศไปสูพื้นท่ีอ่ืนตามทิศทางลม 

     -  น้ําฝน ชวยใหส่ิงสกปรกและฝุนละอองท่ีลอยอยูในอากาศตกลงสูพืน้ได 
                   -  ความช้ืนจะทําใหฟอรมตัวของอากาศและส่ิงสกปรกกลายเปนหมอกควัน 
 
2.1.2     สารมลพิษทางอากาศ 

ปราณี พันธุมสินชัย (2538) ไดจําแนกสารมลพิษหลักและผลกระทบจากสารมลพิษทาง
อากาศ ออกเปน 9 ประเภท ดังนี้ 
 1. กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เกิดจากการเผาไหมของถานหินและน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีมี
สารซัลเฟอรและการถลุงแร เชน ทองแดงและตะก่ัว นอกจากนี้เม่ือฝนตก กาซนี้จะละลายนํ้า 
กลายเปนกรดซัลฟูริก H2SO2 หรือฝนกรดซ่ึงกัดกรอนส่ิงกอสรางและมีอันตรายตอพืช SO2 เปน
องคประกอบของการเกิด classical smog ในดานผลกระทบตอสุขภาพนั้น SO2  มีผลกระทบตอ
ระบบประสาทและระบบหายใจทําใหเกิดอาการไอและหอบถึงแกชีวิตได 
 2. กาซไนตริกออกไซด (NO) และ กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เปนมลพิษท่ีเกิดจาก
การเผาไหมเชื้อเพลิงของเครื่องยนตหรือเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม บางทีเรียกรวมวา 
NOx  กาซ  NO ไมมีโทษตอสุขภาพของคนโดยตรงแตทําใหเกิด smog เม่ือมีปริมาณมากจะรวมตัว
กับออกซิเจนกลายเปน NO2 ซ่ึงทําใหเกิดการแสบคอ แสบจมูก ถาความเขมขนสูงถึง 100  
พีพีเอ็ม  (ppm, หนึ่งสวนในลานสวน) อาจทําใหคนและสัตวตายได เมื่อฝนตกกาซ NO2 จะละลาย
น้ํากลายเปนกรดไนตริก HNO3 หรือฝนกรดได 
 3. กาซคารบอนโมนอกไซด (CO) และ กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เกิดจากการเผา
ไหมของเชื้อเพลิงและสารอื่น ๆ ที่มีคารบอนเปนองคประกอบการเผาไหมที่ไมสมบูรณ ทําให
เกิด CO ไฮโดรคารบอนและเขมา ถาการเผาไหมสมบูรณจะเกิด CO2 และนํ้า กาซท้ังสองชนิดเปน
กาซท่ีดูดความรอนไดดีทําใหเกิดภาวะโลกรอน กาซ CO เปนพิษตอมนุษยและสัตวเปนอยางมาก 
โดยสามารถเขาแทนที่ออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงไดทันที ทําใหรางกายขาดออกซิเจน เกิดอาการ
วิงเวียน หนามืด เปนลม อาจถึงแกชีวิตได 
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 4. กาซโอโซน (O3) เม่ืออยูในอากาศช้ันสูงทําหนาท่ีกรองแสงอัลตราไวโอเลตคล่ืนส้ันท่ี
เปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตไมใหตกสูพื้นโลกแตเม่ือโอโซนอยูในบรรยากาศชั้นใกลโลกจะกลับ
เปนพิษตอส่ิงมีชีวิตทําใหเจ็บไข ไมสบายเกิดอาการเจ็บคอหายใจไมสะดวกนอกจากน้ันยังเปนตัว 
oxidant อยางแรงทําใหส่ิงกอสรางชํารุดและเปนตัวฟอกสีดวย  กาซโอโซนในบรรยากาศชั้น
ตํ่าเกิดจากปฏิกิริยา  photochemical  smog ซ่ึงเปนผลจากปฏิกิริยาของไฮโดรคารบอน ไนโตรเจน 
ออกไซด ฝุนละอองและออกซิเจน โดยมีแสงแดดเปนตัวเรง 
 5. สารประกอบไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon  compound)  เปนสารประกอบอินทรียท่ีมี
ไฮโดรเจน และคารบอน เกิดไดจากการระเหยของน้ํามันเชื้อเพลิงและการเผาไหมที่ไมสมบูรณ 
เม่ือถูกแสงอาทิตยจะเกิดปฏิกิริยาทําใหเกิดโอโซนและหมอกควัน 
 6. สารซีเอฟซี (CFC) หรือฟรีออน (freon) มีสถานะเปนกาซใชเปนตัวทําเคร่ืองเย็น
สําหรับตูเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ การทําโฟมและในสเปรย โดยสารนี้ เ ม่ือถูกปลอยสู ช้ัน
บรรยากาศจะอยูไดนานหลายสิบปและคอย ๆ สะสมในบรรยากาศช้ันสูง เม่ือทําปฏิกิริยากับโอโซน
จะทําใหเกิดชองวางในช้ันโอโซน ทําใหแสงอัลตราไวโอเล็ตคลื่นสั้นสองผานมาสูพื้นโลกได 
กอใหเกิดโรคมะเร็งท่ีผิวหนังและเปนอันตรายตอสายตา 
 7. กล่ิน  เกิดจากการยอยสลายของสารอินทรียทําใหเกิดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) หรือ
เกิดจากสารเคมีหรือสวนประกอบท่ีใชในกระบวนการผลิต เชน กล่ินคลอรีน กล่ินทินเนอร เปนตน 
 8. ฝุนละออง (particulate)  คือสารแขวนลอยในอากาศ อาจเปนของเหลวหรือของแข็งก็
ได มีขนาดแตกตางกัน เชน เขมา ควันดํา ฝุนจากดิน ละอองเกสรดอกไม สเปรย ละอองน้ํามัน ข้ีเถา 
ฝุนละอองจากกิจกรรมการดําเนินชีวิตของมนุษย มีผลตอระบบทางเดินหายใจทําใหเกิดโรค
หลอดลมอักเสบ ทําใหมองทัศนวิสัยไมชัด และเปนองคประกอบทําใหเกิดหมอกควัน อีกดวย  
 ฝุนละอองบางประเภท เชน เอสเบสโตส ท่ีใชในการกอสราง ทําทอ ทําผาเบรก เปนสารสะสมใน
ปอดทําให เกิดโรคมะเ ร็ง ฝุนละออง ท่ี มีอยู ในบรรยากาศรอบ  ๆ  ตัว เรา  มีขนาดตั้ งแต 
0.002  ไมครอน  ซ่ึงเปนกลุมของโมเลกุล (มองดวยตาเปลาไมเห็น  ตองใชจุลทรรศนแบบ
อิเลคตรอน) ไปจนถึงขนาดใหญกวา 500 ไมครอน ซ่ึงเปนฝุนทรายขนาดใหญมองเห็นไดดวยตา
เปลา (ฝุนท่ีมองเห็นดวยตาเปลามีขนาดตั้งแต 50 ไมครอนข้ึนไป) ฝุนละอองเปนสารท่ีมีความ
หลากหลายทางดานกายภาพและองคประกอบ  อาจมีสภาพเปนของแข็งหรือของเหลวฝุนละออง ท่ี
แขวนลอยอยูในอากาศไดนาน มักจะเปนฝุนละอองขนาดเล็ก (ซ่ึงมีขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 
10 ไมครอน) เนื่องจาก มีความเร็วในการตกตัวตํ่า หากมีแรงกระทําจากภายนอกเขามีสวนเกี่ยวของ 
เชน การไหลเวียนของอากาศ กระแสลม จะทําใหแขวนลอยอยูในอากาศไดนานมากข้ึน ฝุนละออง
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ท่ีมีขนาดใหญ (ขนาดเสนผาศูนยกลายใหญกวา 100 ไมครอน)  อาจแขวนลอยอยูในบรรยากาศได
เพียง 2-3 นาที แตฝุนละอองท่ีมีขนาด เล็กกวา 0.5 ไมครอน อาจแขวนอยูในอากาศ ไดนานเปนป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 ภาพท่ี 3 แสดงขนาดของฝุนละอองเปรียบเทียบกับขนาดของเสนผมมนุษย 
                                ท่ีมา:  www.epa.gov 
 
                         ผลกระทบของฝุนละอองท่ีมีตอสภาพบรรยากาศท่ัวไปจะลดความสามารถในการ
มองเห็น เนื่องจากฝุนละอองในบรรยากาศท้ังท่ีเปนของแข็ง และของเหลวสามารถดูดซับและหักเห
แสงได ทําใหทัศนะวิสัยในการมองเห็นเส่ือมลง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาด ความหนาแนน และ
องคประกอบทางเคมีของฝุนละอองนั้น นอกจากนั้นฝุนละอองในบรรยากาศยังสามารถทําอันตราย
ตอวัตถุและส่ิงกอสรางได เชน การสึกกรอนของโลหะ การทําลายผิวหนาของส่ิงกอสราง การเส่ือม
คุณภาพของผลงานทางศิลปะ ความสกปรก เลอะเทอะของวัตถุ ในดานผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของมนุษยนั้น  ฝุนละอองท่ีมีขนาดใหญกอใหเกิดปญหามลพิษหรือเหตุเดือดรอนรําคาญ 
สวนฝุนละอองท่ีสามารถเขาสูระบบทางเดินหายใจของมนุษยไดมีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ฝุน
ละอองขนาดเล็กเหลานี้ เม่ือเขาสูระบบทางเดินหายใจ จะเกาะตัวหรือตกตัวไดในสวนตางๆ ของ
ระบบทางเดินหายใจ กอใหเกิดการระคายเคืองและทําลายเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้นๆ เชนเนื้อเยื่อปอด 
ซ่ึงหากไดรับในปริมาณมากหรือในชวงเวลานาน จะสามารถสะสมในเน้ือเยื่อปอด เกิดเปนพังผืด
หรือแผลข้ึนได และทําใหการทํางานของปอดเส่ือมประสิทธิภาพลงทําใหหลอดลมอักเสบ เกิดหอบ
หืดถุงลมโปงพอง และโอกาสเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากติดเช้ือเพิ่มข้ึนได 
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                 9.   ไอสารเคมี ไอกรด ไอน้ํามัน ไอสารอินทรียท่ีระเหยได เกิดจากกระบวนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทที่ใช หรือผลิตสารเคมีที่อาจระเหยเปนไอ เชน โรงชุบโลหะ 
อาจมีกรด HCN ซ่ึงเปนพิษอาจทําใหถึงตายได รวมท้ังสารตะกั่วซ่ึงมาจากการบัดกรีตะกั่ว ไอสีและ
ทินเนอรจากการพนสี ไอคลอรีนจากการฟอกยอม เปนตน 
 โดยสารมลพิษดังกลาวมาขางตนถูกแบงตามขีดจํากัดการทําอันตรายตอส่ิงมีชีวิต 2 
ประเภท คือ 
  1. สารมลพิษท่ีไมมีขีดจํากัดการทําอันตรายตอส่ิงมีชีวิต (non - threshold agents) สาร
มลพิษประเภทนี้สามารถกอใหเกิดอันตรายตอส่ิงมีชีวิตได โดยไมคํานึงถึงปริมาณวามากหรือนอย 
เชนกัมมันตภาพรังสี สารโลหะหนัก เชน ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม 
  2. สารมลพิษท่ีมีขีดจํากัดการทําอันตรายตอส่ิงมีชีวิต (threshold agents) สารมลพิษ
ประเภทนี้จะมีผลตอส่ิงมีชีวิตตอเม่ือมีในปริมาณมากกวาหรือนอยกวาท่ีจํากัดเทานั้น เชน คารบอน 
ฟอสฟอรัส 
 
2.2 การรับรู  (perception) 
 

การใหความหมายของการรับรู (perception) มีผูใหความหมายไวมากมายท้ังนักจิตวิทยา
นักวิชาการ ชาวตางประเทศและในประเทศ ในท่ีนี้เรียบเรียงการใหความหมายไวตามชวงระยะเวลาท่ี
แตกตางกัน อาทิ 

Hilgard (1962) ใหความหมายการรับรูวาเปนกระบวนการในการรับรูเกี่ยวกับวัตถุ หรือ
ความสัมพันธตางๆโดยใชอวัยวะสัมผัส   

Allport (1965) ใหความหมายวาการรับรูเปนการตระหนักในสถานการณรวมในสภาพแวดลอม
เนื่องดวยวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  

 Garrison and Magoon (1972) การรับรูหมายถึงกระบวนการซ่ึงสมองแปลความหมายขอมูล
จากการสัมผัสของรางกายกับส่ิงเราหรือภาวะแวดลอม ทําใหทราบวาส่ิงเราคืออะไร หมายความวา
อยางไร ลักษณะเปนอยางไร โดยการรับรูส่ิงเราตองอาศัยประสบการณเปนตัวชวยในการแปลความ 

 Cole (1996)  การรับรูคือความรูสึกนึกคิดหรือการคิดรวบยอดของแตละบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ท่ีไดรับมาทางประสาทสัมผัส 

Kagan and Segal (1992) การรับรูคือกระบวนการท่ีทําใหเรามีความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม โดย
การเลือก จัดระบบ แปลความหมายส่ิงตางๆ จากความรูสึกในการสัมผัส 
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สุชา จันทรเอม (2533, หนา 119) ใหความหมายการรับรูวาเปนการตีความจากการรับ
สัมผัส (sensation) ในแงพฤติกรรม การรับรูนั้นเปนกระบวนการท่ีเกิดแทรกระหวางส่ิงเรา และการ
ตอบสนองตอส่ิงเรา (response) 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2539, หนา 131) กลาววาถึงการรับรูวาเปนกระบวนการท่ีคนเรา
รับรูส่ิงตางๆ โดยผานการสัมผัส มีการใชประสบการณเดิมในการชวยแปลความหมายของส่ิงนั้น
ออกมาเปนความรู ความเขาใจ 

กรรณิการ ภูประเสริฐ (2543) กลาวถึงความหมายของการรับรูวาเปนผลของความรูเดิม
บวกเขากับการรับสัมผัสหรือเปนผลจากการเรียนรูรวมกับความรูสึกจากการสัมผัสทันที โดยอาศัย
อวัยวะรับสัมผัส ผูรับสัมผัสจะตองแปลความหมายของการสัมผัสนั้นโดยอาศัยประสบการณเดิม
หรือความรูเดิมเปนพื้นฐาน 

สันติชัย ฉํ่าจิตรช่ืน (2545) การรับรูคือขบวนการท่ีเกี่ยวของกับข้ันตอนการเลือกส่ิงเรา การ
ประมวลส่ิงเรา และการแปลผลตีความส่ิงเรา นอกจากนี้การรับรูยังเปนขบวนการท่ีมีสวนเกี่ยวโยง
กับความจํา กลาวคือในการแปลผลตีความส่ิงเรา จะตองเทียบเคียงกับประสบการณเดิมในความจํา  

  
กลาวโดยสรุปการรับรูจึงเปนกระบวนการตีความตอส่ิงท่ีรูสึกไดจากการที่มนุษยใชอวัยวะ

สัมผัส (sensory organ) ไดแก อวัยวะรับสัมผัสภายนอกประกอบดวย ตา หู จมูก ล้ิน รางกาย และ
อวัยวะรับสัมผัสภายในอันไดแก ประสาทในกลามเนื้อ เอ็น ขอตอกระดูก ซ่ึงเหลานี้ทําใหทราบการ
เคล่ือนไหวของอวัยวะตางๆ และอวัยวะสัมผัสในชองหูดานใน ทําใหทราบการทรงตัวของมนุษย 
เม่ืออวัยวะสัมผัสส่ิงเรา จะมีประสาทสัมผัส (sensory nerve) เปนตัวเช่ือมโยงความรูสึกไปสูสมอง 
สมองจะแปลไปยังระบบประสาท ทําใหเกิดการรับรูวาเกิดอะไร หรือรูสึกอยางไร 

การรับรู จึงเปนเหตุการณท่ีเกิดในแตละตัวบุคคลซ่ึงมีความแตกตางกันออกไป ในทาง
จิตวิทยาใหความหมายวาเปนการตีความหมายหรือการแปลความหมายโดยอาศัยประสบการณท่ี
ไดรับแตเดิมเชน ความจํา ความรูความเขาใจเดิม  ผนวกกับการรับสัมผัส (sensation) อาทิ การเห็น 
การไดยิน การสัมผัส การลิ้มรส การดม แลวแปลความหมาย  หรือ  เปนกระบวนการประเมิน
และการตีความหมายของขอมูลส่ิงเราตางๆที่อยูรอบตัวเราท่ีไดจากการรูสึกผานระบบประสาท
สัมผัส (sensory system)ไดแกการไดยินผานหู ไดเห็นผานตา ไดกลิ่นจากจมูก รูรสผานลิ้น  และ
กายสัมผัสทางผิวหนัง  โดยใชกระบวนการจัดทํากับขอมูล (information processing) เมื่อสิ่งเรา
หรือขอมูลปอน กระบวนการภายในก็จะดําเนินการจัดทําขอมูลเหลานั้นเปนข้ันตอน  
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การจัดระบบในการรับรู 
 นักจิตวิทยากลุม Gestalt กําหนดหลักการวามนุษยมีแนวโนมในการจัดสิ่งของวัตถุหรือ
เหตุการณตางๆ ที่มองเห็นออกเปนกลุม ซึ่งเปนการจัดหมวดหมูในการรับรูโดยมีหลักการในการ
จัดหมวดหมูดังนี้ 

1. หลักความใกลชิด (nearness) มนุษยมีแนวโนมที่จะรับรูสิ่งที่อยูใกลชิดกันใหอยูเปน
หมวดหมูเดียวกัน 

2. หลักความคลายคลึง (similarity) มนุษยมีแนวโนมที่จะรับรูภาพ เสน จุดที่คลายกันอยู
เปนหมวดหมูเดียวกัน 

3. หลักความตอเนื่อง (continuity) ส่ิงเราท่ีมีความตอเนื่องในทิศทางเดียวกัน มักกอใหเกิด
ภาพงายกวาส่ิงเราท่ีไมมีความตอเนื่อง 

4. หลักความสมบูรณแบบ (closer) มนุษยมีแนวโนมที่จะตอเติมสวนที่ขาดหายไปของ
ภาพใหเกิดเปนภาพสมบูรณ 
 
ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู 

 
                                              ภาพท่ี 4   ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู 
 
สมชาย เตียวกุล, การส่ือสารสวนบุคคล 20 กุมภาพันธ 2551 ไดอธิบายถึงปจจัยภายในตัว

บุคคลท่ีมีผลตอการรับรูของบุคคลวาประกอบดวยส่ิงตางๆ ดังตอไปนี้  
1.  ประสบการณเด ิม  ในครั ้งแรกที ่ได ส ัมผัสก ับสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งหรือสถานการณใด

สถานการณหนี่ง อาทิเด็กไดรับคําบอกเลาจากผูใหญทําใหเกิดการรับรูและสั่งสมประสบการณไว
เพื่อแปลสิ่งเราใหมๆ ตอไป หากบุคคลใดมีประสบการณที่คลายกันเกี่ยวกับสิ่งเราหนึ่ง การรับรู
ส่ิงเรานั้นยอมมีความคลายคลึงกันดวย 

การรับรู (Perception) 

ผูรับรู (Perceiver) 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู 
1.ประสบการณเดิม  
2.ความตองการ 
3.ทัศนคติ  
4.ภาวะอารมณ  
5.ลักษณะของวัฒนธรรมสิ่งตางๆ  
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2. ความตองการ บุคคลมีความตองการแตกตางกัน เมื่อถูกสิ่งเราดวยกันการแสดงออก
ของบุคคลตอส่ิงเราเดียวกันก็จะแตกตางกันดวย 

3. ทัศนคติ เปนเครื่องรับสิ่งเราและเลือกสิ่งเรา เชน การที่เรามีทัศนคติไมดีตอคนใดคน
หนึ่ง แมวาจะปฏิบัติดีตอเรา เราก็จะมองไมเห็นลักษณะการกระทํานั้นในทางท่ีดี 

4. ภาวะอารมณในขณะนั้น อาทิเมื่อคนเรามีความสบายใจมักไมพิจารณารายละเอียดสิ่ง
เรามากนัก ในทางตรงกันขามหากอารมณไมดีอาจมองเห็นสิ่งตางๆ ไมนาพึงใจไปหมด หรือหาก
อารมณเสียมากอาจเกิดการรับรูท่ีผิดพลาดได 

5. บริบททางวัฒนธรรมสิ่งตางๆ ซึ่งหมายรวมถึง จารีต ประเพณี หรือคานิยมตางๆ ใน
สังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยูอันนําไปสูแนวการคิดอางอิงที่ตางกันซึ่งแนวคิดอางอิงดังกลาวนั้น
บุคคลจะใชเปนเคร่ืองมือในการตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงตางๆท่ีใหความสนใจอยูในขณะน้ัน 

สําหรับปจจัยภายนอก ประกอบดวยปจจัยตอไปนี้ 
1.  ลักษณะของสิ่งเรา  เปนลักษณะที่ปรากฎแลวมองเห็นงายเชนภาพของขนมท่ี

ตกแตงสวยงามยอมสรางความสนใจมากกวาขนมท่ีไมไดรับการตกแตง 
2. คุณภาพของสิ่งเรา ไดแกความชัดเจนของสิ่งเราเชนเสียงที่มีความดังชัดเจนยอม

ดีกวาเสียงท่ีแตกพรา 
3. ความเขมของสิ่ง เรา เชนความดังของเสียง  ความสวางของแสงและสี ยิ ่งมาก

เทาไหรยิ่งเปนส่ิงเราใหเกิดการรับรูมากเทานั้น เปนตน 
หากมีการสรางการรับรูโดยใหคุณคาตอสิ่งที่รับรูจะทําใหทาทีของบุคคลที่มีตอ

ส่ิงตางๆ หรือตอสถานการณแตกตางกันตามประสบการณท่ีมีการสะสมมา ดังนั้นในการคนควา
อิสระในครั้งนี ้จึงมุงเนนใหเด็กมีการรับรูผลกระทบจากมลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้นและ
ชี้ใหเห็นความสําคัญท่ีจะเกิดตอสภาวะสุขภาพโดยสรางส่ือและมีการสอนเพ่ือใหส่ือและการสอน
นั้นทําใหเกิดการพัฒนาการรับรู 

 
กระบวนการในการสรางการรับรูมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการคือ 

1. การเปดรับตัวกระตุน 
การเปดรับตัวกระตุนคือ การกระทําในการนําความรูสึกท่ีไดรับจากกระตุนหรือส่ิงท่ี

ไดรับรูไปยังสมองโดยผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 เปนการนําเอาตัวกระตุนจากภายนอกไปยังจิตใจท่ี
อยูภายในการเปดรับตัวกระตุน (conveyance)     
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2. การประมวลความรูสึกท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู (elaborated)  
การประมวลความรูสึกท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู คือ ข้ันแรกของการรับรูท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ 

ซ่ึงเปนข้ันท่ีเกี่ยวกับการจําแนกรายละเอียดของความรูสึกในจิตใจตามความรู และประสบการณ
ของบุคคล ในขั้นนี้บุคคลจะไดรับรูถึงความรูสึกนั้นวาเปนอะไร ไมวาจะมีประสบการณในอดีต
มากอนหรือไมก็ตาม นอกจากนี้ความรูสึกที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวของกับแรงจูงใจของบุคคล ความ
โนมเอียง ความรูสึก ทัศนคติ และความรูสึกท่ีเคยมีมากอนดวยการจัดการกับขอมูลท่ีรับเขามา ให
เปนรูปแบบท่ีจะส่ือความหมายได หลักในการจัดการประมวลขอมูลถูกพัฒนาขึ้นโดยนักจิตวิทยา
ชาวเยอรมันช่ือ Wertheimer และกลุมผูสนใจต้ังเปนกลุมแนวคิด Gestalt Psychology ซ่ึงไดกําหนด
รูปแบบหรือหลักพื้นฐาน 3 ประการ ในการอธิบายการประมวลการรับรู คือ 

2.1 รูปรางลักษณะและพ้ืนหลัง (figure and ground) ซ่ึงจะกลาวถึงความแตกตางของ
ภาพ (figure)  และพ้ืนหลัง  (ground)  วาภาพจะมีความโดดเดนชัดกวาพื้นหลัง 

2.2 การจัดกลุม (grouping) เปนการอธิบายถึงการรับรูและการมองเห็นของมนุษยวา
มักจะมองส่ิงตางๆ เปนกลุมมากกวาที่จะมองสิ่งตางๆ แยกจากกับสิ่งที่จะสื่อความหมายได
ใจความหรือท่ีตองการ 

2.3 หลักการตอเติมส่ิงท่ีไมสมบูรณใหสมบูรณ (closure) เปนหลักท่ีเนนถึงการจัด
ระเบียบแบบจิตใตสํานึกของแตละบุคคลและการรับรูถึงตัวกระตุนท่ีไมสมบูรณใหสมบูรณตามท่ี
บุคคลตองการมักใชกับโฆษณาแบบเวนขอความใหผูบริโภคเติม เพื่อใหเกิดความสมบูรณ
โดยการเติมใหสมบูรณนั ้น ตอ งส าม า รถ เ ชื ่อ ม โ ย งกับตัว ก ร ะ ตุนหรือ สิ ่ง ที ่โฆษณา
ตองการให เปนได  

3. ความเขาใจท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงท่ีไดรับรู      
ทฤษฎีทางดานการรับรูประกอบดวยนักจิตวิทยาหลายกลุม อาทิ จิตวิทยา Gestalt 

ศึกษาการรับรูเชิงทัศนาการของการเคลื่อนไหว (visual perception of movement) มีมูลฐาน
ทางทฤษฎีวาบุคคลมีแนวโนมที่จะรับรูสิ่งตางๆ ในภาวะที่ไดทําใหงายลงหรือที่ไดลดความ
ซับซอนลง และในภาวะท่ีมีเสถียรภาพในขณะหนึ่ง ส่ิงท่ีรับรูผานเขาสูสมองในสภาพดังกลาว      
Egon  Brunswik พัฒนาแนวคิดจากจิตวิทยา Gestalt ไดเสนอแนวคิดในการศึกษาการรับรูวา ส่ิงเรา
ไมใชเปนตัวกําเนิดของการเรา แตส่ิงเราเปนตนกําเนิดของขาวสาร (source of information) ตาม
แนวคิดท่ีวา สัญญาณช้ีแนะ (cues) ตางๆ ท่ีบุคคลรับรูนั้นมีความถูกตองสมบูรณเพียงบางสวน
สัญญาณช้ีแนะสวนท่ีถูกตองนั้นมีความสัมพันธสอดคลองกันในทํานองลักษณะนิเวศ การรับรู
จะมีความถูกตองหรือไม ยอมขึ้นอยูกับโอกาสในการสุมเลือกสัญญาณที่เปนไปไดทั้งหมด 
สวนGibson ศึกษาในแนวทางวา ขาวสารที่จําเปนตอการรับรูนั้น ปรากฏเปนพลังงานในลักษณะท่ี
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สงผลกระทบตอประสาทสัมผัส การเลือกใชขาวสารอยูท่ีการสํารวจอยางจริงจังของบุคคลในการ
พยายามแยกสวนท่ีคงท่ีจากสวนท่ีแปลเปล่ียน การรับรูจึงไมใชเปนเพียงการตอบสนองที่มีตอการ
สัมผัส บุคคลท่ีดําเนินการแยกสวนแตกตางจะรับรูไดถูกตองยิ่งข้ึนตามลําดับตามสภาพแวดลอม 
 
องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู  
มาลินี  จุฑะรพ (2537) กลาวถึงองประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู 5 ประการ ประกอบดวย 

1. ความสมบูรณของอวัยวะรับสัมผัส บุคคลจะรับรูส่ิงเราไดดี ถาบุคคลนั้นมีอวัยวะรับสัมผัส
ท่ีดี ในกรณีเดก็ท่ีสายตาส้ัน หูหนวก จะเปนอุปสรรคตอการรับรูเปนอยางมาก ถามิไดใช
อุปกรณหรือเคร่ืองมือชวยในการรับรู 

2. การแปลความหมาย บุคคลจะรับรูส่ิงเราไดดีและถูกตอง ถาบุคคลนั้นแปลความหมายได
ถูกตอง โดยอาศัยสมรรถภาพทางสมองเปนสําคัญ 

3. การใชประสบการณเดิม บุคคลจะรับรูส่ิงเราไดดีและถูกตอง ถาบุคคลมีประสบการณเดิมท่ี
เกี่ยวของกับการรับรูใหมๆ 

4. ความต้ังใจท่ีจะรับรู บุคคลจะรับรูส่ิงเราไดดีและถูกตอง ถาบุคคลนั้นมีความต้ังใจท่ีจะรับรู
ในส่ิงเราดังกลาว ซ่ึงมีลักษณะดังนี ้

   4.1 ส่ิงเราภายนอก ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะสนับสนุนและกระตุนใหเกิดการรับรูไดดี
หรือไม ประกอบดวย  

4.1.1 ความเขม  
4.1.2 ความเดน  
4.1.3 ความแปลกใหม 
4.1.4 มีการเคล่ือนไหว 
4.1.5 มีขนาดใหญ 
4.1.6 มีสีสะดุดตา 
4.1.7 มีกล่ิน 
4.1.8 มีการปกปด 
4.1.9 มีการเปด- ปด ตลอดเวลา เชนหลอดไฟกระพริบ 

  4.2 ส่ิงเราภายใน มีลักษณะ ดังนี ้
   4.2.1 ตรงกับความสนใจของบุคคลท่ีจะรับรู 
   4.2.2 ตรงกับความตองการของบุคคลท่ีจะรับรู 
   4.2.3 ตรงกับเจตคติของบุคคลท่ีจะรับรู 
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   4.2.4 มีการเตรียมตัวเตรียมใจท่ีจะรับรู 
   4.2.5 มีอารมณรวม โดยเฉพาะเด็กวยัรุน 
 5. วัยของผูรับรู บุคคลท่ีมีวัยตางกันจะมีการรับรูแตกตางกัน พบวาเด็กอายุ 4-6 ป จะจําแนก
ส่ิงของโดยใชสีเปนเกณฑมากกวารูปราง แตเด็กอายุ 6-9 ป จะจําแนกส่ิงของโดยใชสวนยอยเปนเกณฑ 
 
การรับรูภาวะสุขภาพ 

เนื่องดวยการวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการพัฒนาการรับรูผลกระทบทาง
สุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ดังนั้นจึงไดสืบคนเกี่ยวกับการรับรูภาวะสุขภาพดังนี้ 

 
ความหมายของการรับรูภาวะสุขภาพ 

Connelly et al.  (1989; อางใน รวีวรรณ ยศวัฒน, 2535) การรับรูภาวะสุขภาพเปนความเช่ือ
ของแตละบุคคลเก่ียวกับสุขภาพของตนเองวาสุขภาพดีหรือเจ็บปวย 

จิรารัตน จีนวัฒนะ (2541) การรับรูภาวะสุขภาพคือการท่ีบุคคลประเมินตนเองวามีรางกาย 
จิตใจ และความเปนอยูทางสังคมที่สมบูรณแบบ หรือเปนความตอเนื่องของการมีสุขภาพดีและ
เจ็บปวยโดยภาวะสุขภาพดังกลาวมิไดหมายความวาจะตองปราศจากโรคหรือพิการ การรับรูภาวะ
สุขภาพสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเช่ือและแรงจูงใจของบุคคล 

สินีนาฎ อนุสกุล (2544) เปนความรูสึก ความเชื่อ ความคิด ความเขาใจของบุคคลท่ีมีตอ
ภาพรวมของสุขภาพท้ังทางดานรางกาย จิตใจ และสังคมในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง 

 
ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูภาวะสุขภาพ 

การนําความรูท่ีไดจากการรับรูไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตจนสามารถเกิดผลตอสภาวะ
สุขภาพนั้น Pender (1987) กลาววาเกิดจากอิทธิพลของ 3 ปจจัยคือ 

1. ปจจัยดานความรู – การรับรู ซ่ึงเปนข้ันแรกของการสรางแรงจูงใจในการปฎิบัติและการ
คงอยูของพฤติกรรมดานสุขภาพ  

2. ปจจัยปรับเปล่ียน จะสงผลตอการปฏิบัติพฤติกรรมโดยผานปจจัยดานท่ี 1 คือความรูและ
การรับรู ดังนั้นปจจัยปรับเปล่ียนจึงมีผลตอการรับรูภาวะสุขภาพ ซ่ึงปจจัยปรับเปล่ียนประกอบดวย
ปจจัยยอยหลายปจจัย อาทิ ปจจัยดานประชากร เชน เพศ อายุ เช้ือชาติ ระดับการศึกษา ลักษณะทาง
ชีวภาพ เชน น้ําหนัก อิทธิพลระหวางบุคคล เชนครอบครัว และปจจัยดานสถานการณหรือ
ส่ิงแวดลอม ปจจัยดานพฤติกรรมประสบการณเดิมของบุคคล 
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3. ตัวช้ีแนะการกระทํา ตัวช้ีแนะการกระทําคือการรับรูถึงศักยภาพของตนเองเม่ือไดกระทํา
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ เชนไมไอจามไมแสบตาหากไมเผาขยะ หรือใชผาปดปากปดจมูกเม่ือ
สารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานทําใหน้ํามูกไมไหล เปนตน  
 
2.3 ส่ือการสอน 
 

ส่ือในการพัฒนาการรับรูเปนส่ิงท่ีมีบทบาทอยางมากระหวางผูทําการวิจัยกับกลุมตัวอยาง
เนื่องจากส่ือจะเปนส่ิงเสริมสรางความเขาใจ ใหเกิดการรับรู เปนพาหะในการนําความรูจากผูท่ีทํา
การสอนไปสูผูท่ีเราตองการใหเกิดการรับรู มีผูใหความหมายเกี่ยวกับส่ือการสอนมากมายโดยสรุป
แลวส่ือการสอนหมายถึงตัวกลางท่ีนําขอมูลจากผูสงส่ือไปยังผูรับส่ือ 
 
ประเภทของส่ือ 

ในการแบงประเภทของส่ือ ส่ือสามารถแบงไดหลายประเภท อาทิ 
- แบงส่ือตามลักษณะการใชงาน โดย ณรงค สมพงษ (2535) ไดแบงส่ือตามลักษณะการใชงาน
ออกเปน 5 ประเภท ดังนี้   

1.     ส่ือในการส่ือสาร (communication media)ใชในความหมายกวางท่ีสุดเปนชองทาง     
        หรือตัวกลางท่ีจะใหขาวสาร (messages) ผานชองทางหรือตัวกลางไปยังผูรับสาร      
         (receiver) ตามความหมายน้ี  ส่ือในการส่ือสารสามารถนําไปใชไดหลายทางเชนส่ือเพื่อ  
         การบันเทิง การศึกษา การประชาสัมพันธ เปนตน 
2.      ส่ือการศึกษา  (educational media)  เปนส่ือท่ีนํามาใชในดานการศึกษาเปนหลักใหญ   
         แบงเปน 2 ประเภทคือ ส่ือท่ีนํามาใชนอกระบบและส่ือการศึกษาท่ีนํามาใชในระบบ 
3.      ส่ือการสอน (instruction media) เปนส่ือการเรียนการสอนท่ีมุงนําไปใชทางดานการ     
         เรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียน 
4.      ส่ือมวลชน (mass media) เปนคําท่ีใชในความหมายของส่ือท่ีกําหนดลักษณะเฉพาะ  
         ของผูรับสารท่ีเปนมวลชนและท่ีสําคัญคือผูสงไมสามารถสังเกตปฏิกิริยาของผูรับได  
         ทันที 
5.  ส่ือโสตทัศน (audiovisual media) เปนส่ือท่ีใชเพื่อใหเกิดการเรียนรูจากการไดฟงทาง  
         หู ไดเห็นทางตา เชน ส่ือโสตไดแกเทปบันทึกเสียง วิทยุฯลฯ ส่ือทัศนไดแกภาพนิ่ง   
         หนังสือ    ส่ือท่ีไดฟงและเห็นพรอมกันไดแกโทรทัศน  เปนตน   
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-  แบงประเภทของส่ือตามลักษณะการนําส่ือไปใช ซ่ึง de Kieffer  อางใน กิดานันท มลิทอง (2536) 
 แบงส่ือออกตามการใชงานเปน 3 ประเภท 

1. ส่ือประเภทใชเคร่ืองฉาย (projected aids) ไดแกเคร่ืองฉายภาพยนตร เคร่ืองฉายแผน
โปรงใส เคร่ืองฉายสไลด 

2. ส่ือประเภทไมใชเคร่ืองฉาย (nonprojected aids) ไดแกรูปภาพ แผนภูมิ ซ่ึงในการศึกษาวิจัย
คร้ังนี้ใชส่ือประเภทนี้ 

3. ส่ือประเภทเคร่ืองเสียง (audio aids) ไดแกเคร่ืองบันทึกเสียง วิทยุ แผนเสียง 
จุดมุงหมายในการใชส่ือการสอน  

มี 5 ประการ ประกอบดวย 
1. เพื่อสนับสนุนการสอนของผูสอน 
2. เพื่อผูเรียนฝกทักษะและการปฏิบัติ 
3. เพื่อชวยการเรียนแบบสืบคน 
4. เพื่อชวยจัดการในการสอน 
5. เพื่อการศึกษาพิเศษ 

การเลือกส่ือการสอน 
ศิริพงศ  พยอมแยม (2533) ไดแสดงองคประกอบดังตอไปนี้ 
1. เลือกส่ือการสอนใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายของการสอน นําขอบเขตของจุดมุงหมายมา

พิจารณากําหนดลักษณะเนื้อหาของวิชาวาตองการใหผูเรียนมีความเขาใจอยางไร 
2. การเลือกส่ือตองเลือกใหมีความสอดคลองกับรูปแบบของการเรียนการสอน 
3. การเลือกส่ือตองมีการพิจารณาใหเหมาะสมกับตัวผูเรียน โดยพิจารณาถึงขอมูลเกี่ยวกับ 

ผูเรียน เชน เพศ อายุ ลักษณะเจตคติ ความเช่ือ ความสนใจ พื้นฐานความรูเดิม หรือประสบการณ
เดิม ความถนัดในการเรียน 

4. พิจารณาถึงเกณฑเฉพาะของส่ือแตละชนิด ซ่ึงมีคุณสมบัติตางกัน ควรตองศึกษาส่ือแต
ละชนิดวามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ตลอดจนขอจํากัด 

5. เลือกส่ือการสอนจากวัสดุอุปกรณ ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีอยู 
การเตรียมส่ือการสอน  

ศิริพงศ พลอยแยม (2533) ไดกลาวถึงหลักการเตรียมส่ือการสอนสรุปวา การเตรียมส่ือการ
สอนตองมีการเตรียมความพรอมใน 5 ดานท่ีมีความสําคัญ ประกอบดวย 

1. ความพรอมของผูสอน ผูสอนควรพิจารณาอยางถองแทถึงจุดหมาย และเนื้อหาของ
บทเรียนท่ีจะใชส่ือนั้นๆ รวมท้ังพิจารณาความตองการที่แทจริงของผูเรียนซ่ึงพิจารณาจากผลการ
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ทดสอบพฤติกรรมเบ้ืองตนของผูเรียน ความสนใจของผูเรียน พิจารณาส่ิงท่ีอาจเปนปญหาทําให
ผูเรียนขาดความเขาใจ และเตรียมกิจกรรมเพ่ือประกอบการใชส่ือการสอน        
  2. ความพรอมของผูเรียน ควรมีการเตรียมการใหผูเรียนเกิดความพรอมในการเรียน เชนทํา
ความเขาใจรวมกับผูเรียนวาจะใชส่ือใดในการสอน เนนจุดสําคัญในส่ือวาควรสนใจจุดใดเปนพิเศษ            

3. ความพรอมของส่ือ ควรมีการทดสอบความพรอมของเคร่ืองมือ ความพรอมของอุปกรณ 
ท่ีจําเปนในการสอน 

4. ความพรอมของส่ิงแวดลอม จัดสถานท่ีใหมีความเหมาะสมกับการใชส่ือ มีแสง อากาศท่ี
เหมาะสม ปองกันส่ิงรบกวนจากนอกหองเรียนเชนเสียงดังเปนตน 
การประเมินส่ือการเรียนการสอน 
 ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533) กลาวถึงหลักในการประเมินผล (evaluation) วา การใชส่ือการ
สอนนั้นมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือครูผูใชส่ือการสอน ผูเรียนและส่ือการสอน ดังนั้น
การประเมินผลการใชส่ือการสอนจึงประเมินจากองคประกอบท้ัง 3 สวนรวมกัน เพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงการจัดระบบการเรียนการสอนคร้ังตอๆไป โดยมีจุดมุงหมายสําคัญในการ
ประเมินผล 2 ประการ คือ 
 1.เพื่อประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนวาเรียนรูไดมากนอยเพียงใดจากส่ือและการสอน
ของครู 
 2. เพื่อใหผูเรียนไดเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกวางขวางออกไป ดวยการทดสอบ 
การอภิปรายสรุป การคนควารายงานเพ่ิมเติมภายหลังจากท่ีไดเรียนรูจากส่ือการเรียนการสอน 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
ดานมลพิษทางอากาศ 

ในปจจุบันผลจากการ เกิดมลพิษทางอากาศเกิด ขึ ้นมากมายและกระทบตอ
ประชาชนในหลายมิติ ดังนั้น งานศึกษาวิจัยดานมลพิษทางอากาศในประเทศไทยและจังหวัด
เชียงใหม มีนักศึกษาและนักวิชาการไดใหความสําคัญและทําการศึกษาวิจัยในหลายดานและ
แตกตางตามมิติท่ีผูวิจัยมีความเช่ียวชาญและมีความสนใจท่ีจะศึกษา 

มงคล รายะนาครและคณะ (2550)  โครงการการวิเคราะหเพื่อหามลพิษทางอากาศใน
อนุภาคฝุนในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูนพบวาปจจัยที่มีผลตอมลภาวะทางอากาศ
อยางเดนชัด คือฤดูกาลโดยมีองคประกอบทางเคมีของฝุนไดแกสารพีเอเอช ไอออน โลหะและธาตุ
ตาง ๆ และคารบอน มีรูปแบบการกระจายตัวของปริมาณเฉล่ียมากท่ีสุดในฤดูแลง และปริมาณ
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ลดลงในชวงเปล่ียนฤดูและฤดูฝน ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองปริมาณของฝุน พีเอ็ม10 ท่ีปนเปอนใน
บรรยากาศ แตมีสารบางกลุมท่ีมีการกระจายตัวเฉล่ียในแตละฤดูไมตรงกับลําดับดังกลาว เชน        
พีเอเอชรวม และธาตุบางชนิด ซ่ึงมีปริมาณเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ฤดูแลง ฤดูฝน และชวง
เปล่ียนฤดูตามลําดับ แตสรุปวาในฤดูแลงเปนชวงท่ีมีปริมาณฝุนและการปนเปอนของสารมลพิษ
มากกวาฤดูอ่ืน ๆ  อยางมีนัยสําคัญ  (p ≤ 0.001)      

กาญจนา ภูกนก (2541) ศึกษาระดับกาซคารบอนมอนอกไซดในเขตเทศบาล 
นครเชียงใหมพบวาระดับกาซคารบอนมอนอกไซดมีแนวโนมสูงในชวงเวลาที่เรงดวน สัมพันธ
ก ับจํานวนยานพาหนะที ่ส ัญจรไปมาในเช ิงบวกลักษณะภูม ิประ เทศและภูม ิอากาศมี
ความสัมพันธกับระดับกาซคารบอนมอนอกไซดในเชิงลบ 

ธีรสุต  ดีรพัฒนและเอมมา อาสนจินดา (2543)  ศึกษาคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม พบวา 
สภาวะคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหมป พ.ศ. 2542  กาซคารบอนมอนอกไซด มีความเขมขน
เฉล่ีย 1 ชั่วโมง ไมเกินมาตรฐาน แตคาความเขมขนเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาเกินมาตรฐาน
ทั้งหมด 1 คร้ัง จะสูงในชวงช่ัวโมงรีบเรงวันละ 2 คร้ัง เชา เย็น สวนกาซไนโตรเจนออกไซดพบวา
คาเขมขนเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง มีคาไมเกินมาตรฐานโดยคาความเขมขนสูงมักเกิดในชวงช่ัวโมงรีบเรง 
สําหรับกาซซัลเฟอรไดออกไซดมีคาความเขมขนเฉล่ีย 1 ช่ัวโมงและคาความเขมขนเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง
ไมเกินมาตรฐาน สวนโอโซนพบวามีคาความเขมขนเฉล่ีย 1 ชั่วโมงไมเกินมาตรฐานโดยคาความ
เขมขนของโอโซนจะเกิดข้ึนสูงในชวงเวลา 11.00 - 14.00 น. สําหรับฝุนละอองท่ีมีขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอน เฉล่ีย 24 ช่ัวโมงพบวามีคาเกินมาตรฐานท้ังหมด 2 คร้ัง แตสวนใหญมีคาความเขมขนอยูในชวง 
25-75  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  โดยมีคาสูงในฤดูหนาว 

 
ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศดานสุขภาพ 

ในดานผลกระทบจากมลพิษทางอากาศท่ีมีตอสุขภาพนั้นในโครงการระดับรายวันของฝุนใน
อากาศและผลกระทบตอสุขภาพในผูปวยท่ีเปนโรคหอบหืดจังหวัดเชียงใหมและลําพูน โดยพงศเทพ    
วิวรรธนะเดชและคณะ (2550) พบวาระดับฝุนท้ังฝุนละเอียด (PM2.5) และฝุนขนาดเล็ก (PM10)       
มีความสัมพันธกับคาความจุปอดชนิด peak expiratory flow rate และอาการหอบหืดในผูปวยหอบ
หืดอยางมีนัยสําคัญ ซึ ่งขอคนพบนี ้ย ืนยันวามาตรการการรณรงคเ รื ่องคุณภาพอากาศตอง
ดําเนินการตอไปอยางเขมงวด เพราะมิฉะนั้นแลวกลุมที่มีความเสี่ยงสูง เชน กลุมผูปวยโรคหอบ
หืดจะไดรับผลกระทบทางลบตอสุขภาพ ยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตและในทางเศรษฐกิจโดยขอมูล
ที่ไดจากการศึกษาแสดงใหเห็นวาคารักษาพยาบาลและรายจายสวนบุคคลของผูปวยหอบหืดแต
ละคนตอเดือน ในจังหวัดเชียงใหมสูงกวาคาเฉล่ียของคนภาคเหนือท่ัวๆ ไป 3 เทา  
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อุษณีย วินิจเขตคํานวณ (2543) พบวาผูปวยดวยโรคทางเดินหายใจในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม  มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกป โดยเฉพาะอัตราผูปวยดวยโรคมะเร็งปอดตอประชากรแสน
คนในจังหวัดเชียงใหมนั้นสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศไทย สอดคลองกับผลการศึกษาจากทั่วโลก
พบวาหากปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (particulate matter) สูงกวาคามาตรฐานท่ีกําหนดในปริมาณ
มาก จะมีผลกระทบตอสุขภาพ กลาวคือ หาก พีเอ็ม10 สูงข้ึนจากระดับมาตรฐาน 30 ไมโครกรัม/
ลูกบาศกเมตร (ระดับคามาตรฐานมิใหเกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร ใน 24 ช่ัวโมง) จะทําให
อัตราการตายดวยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มรอยละ 7 - 20 การปวยดวยโรคระบบทางเดิน
หายใจเพิ่มรอยละ 5.5 การตายและปวยดวยโรคหัวใจเพิ่มรอยละ 2 - 5  การตายและปวยดวย
โรคหัวใจหลอดเลือดเพิ่มรอยละ 5.3 ทําใหผูสูงอายุปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มรอยละ 
17.6 ทําใหผูสูงอายุปวยดวยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มรอยละ 7.6 และ พีเอ็ม10 ทําให
สมรรถภาพปอดในเด็กนักเรียนลดลง ฝุนละอองขนาดเล็กนี้สามารถผานเขาไปในระบบทางเดิน
หายใจสวนลาง อันไดแกปอดและถุงลม เม่ือเขาไปแลวจะติดและสะสม ตามอวัยวะดังกลาวทําให
ทํางานไดไมเต็มท่ี หากฝุนละอองขนาดเล็กนี้เขาไปในรางกายปริมาณมาก จากปอดแลวอาจหลุดเขา
ไปในกระแสเลือด ทําใหเกิดปญหาหลอดเลือดหัวใจตีบได 
 รุง ศรีโพธ์ิ  (2541)  ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดการส่ิงแวดลอมเมืองของ
เทศบาลนครเชียงใหม พบวา เขตเทศบาลเมืองเชียงใหมมีปญหาการเพ่ิมข้ึนของฝุนละออง ไอ ควัน 
เกิดผลเสียหายตอสุขภาพอนามัยมนุษย ปจจัยดานภูมิศาสตรอยูในแองใหญท่ีราบลุมน้ําปง 
ลอมรอบดวยภูเขาไมมีการถายเทอากาศดวยลม จึงมีการเก็บอากาศเสียซ่ึงมีความหนาแนนมากไว
นาน โดยเฉพาะในท่ีลุมมากกวาท่ีสูงๆ ในตอนกลางคืนและหนาหนาวอากาศจะเย็นอยูนิ่งและลอย
ตํ่าลง โอกาสที่คนในตัวเมืองเชียงใหมจะไดรับอากาศเสียจึงมีมาก 
 
การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ 

ทางดานพฤติกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหามลภาวะทางอากาศ จาก
การศึกษาคนควาของ  ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง และคณะ (2548) พบวาประชาชนเห็นวา
ปญหาคุณภาพอากาศเปนเรื่องไกลตัว แตหลังจากทราบวาอากาศเสียบั่นทอนสุขภาพและชีวิต 
จึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกอมลพิษทางอากาศมากข้ึน และการจะแกปญหามลภาวะทาง
อากาศอยางยั่งยืนตองบูรณาการการทํางานจากทุกสวน มีการผลิตส่ือประชาสัมพันธท่ีนาสนใจและ
ทํางานอยางตอเนื่อง ใหสามารถเขาถึงคนทองถ่ินทุกระดับ และตองมีเครือขายความรวมมือกับ
องคกรตาง ๆ ทุกระดับ เพื่อจะไดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการกอมลพิษทางอากาศ ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ  
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สาคร ไชยอํามาตย (2547) ในขอท่ีวาขาดการมีสวนรวมแกไขปญหาของผูมีสวนไดเสีย  
และควรรณรงคใหประชาชนทุกกลุมตื่นตัวในการรวมมือกันมากขึ้น ซึ่งตรงกับผลการศึกษา
ของพัชรินทร รัตรวิภา (2547) ท่ีพบวาการมีสวนรวมปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศอยู
ในระดับปานกลางควรเรงใหมีการรณรงค ประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
รวมท้ังสงเสริมใหหนวยงานทองถ่ินและประชาชนรวมกันสังเกตสภาพอากาศในชุมชน นอกจาก
การมีสวนรวมแกไขปญหาของชุมชนและหนวยงานราชการแลว   

เรืองวิทย  ครองยุติ (2548) ไดศึกษาการมีสวนรวมแกไขปญหามลพิษทางอากาศของกลุม
ผูขับขี่รถบรรทุกในกรุงเทพมหานครพบวาผูขับขี่รถบรรทุกจํานวนตัวอยาง 400 ราย นั้นมีสวน
รวมในในการแกปญหามลพิษทางอากาศในระดับมากเนื่องจากมีการบํารุงรักษาสภาพเครื่องยนต
และรถแตมีสวนรวมในการปองกันการเกิดมลพิษทางอากาศอยูในระดับปานกลาง ปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับการแกปญหามลพิษมาจากจํานวนช่ัวโมงท่ีขับรถตอวันและการรับขอมูลขาวสาร
เรื่องมลพิษทางอากาศดังนั้นผูวิจัยจึงไดเสนอใหกําหนดจํานวนชั่วโมงการขับรถ/วัน และใหมี
การอบรมเพื่อเผยแพรความรูดานมลพิษทางอากาศ 

นอกจากนี้ดานพฤติกรรมของประชาชนท่ีแสดงออกเม่ือเกิดสภาวการณมลพิษทางอากาศ
นั้น มีผูสนใจศึกษาในประเด็นท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง ท่ีเคยเกิด
สภาวะมลพิษทางอากาศน้ัน มีผูสนใจศึกษาดานพฤติกรรมของผูท่ีปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยขางเคียง อาทิ 
พรเพิ่ม พรมมาส (2540) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายตอสุขภาพที่มีสาเหตุจาก
มลภาวะทางอากาศของโรงไฟฟาแมเมาะจากประชาชนที่ไดรับผลกระทบพบวา กลุมตัวอยาง
สวนมากมีพฤติกรรมในการปองกันอันตรายตอสุขภาพในเกณฑดี มีเจตคติท่ีดีในการปองกัน
อันตรายจากมลภาวะทางอากาศ ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาอาจเกิดจากกลุมตัวอยางเคยเจ็บปวยจาก
สาเหตุมลภาวะทางอากาศมาแลว ในสวนของพฤติกรรมผูปฏิบัติงานในโรงไฟฟาแมเมาะ   
 บุญธันทว เอมยานยาว (2541) และ สุเจริญ บุญญาลงกรณ (2545) ไดศึกษาผลปรากฏ
คลายคลึงก ันว า  ผู ปฏ ิบ ัต ิงานมีความรู  ความเข าใจ เกี ่ยวก ับมลภาวะคอนขางมาก  มีคา
ความสัมพันธกันในทางบวก ผู ท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศตางกัน มี
พฤติกรรมปองกันมลภาวะทางอากาศท่ีตนเหตุไมแตกตางกันแตมีพฤติกรรมปองกันมลภาวะทาง
อากาศท่ีปลายเหตุแตกตางกันความแตกตางของผูปฏิบัติงานในระดับการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลา
ในการทํางาน ประสบการณเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศท่ีแตกตางกัน จะทําใหมีพฤติกรรมและวิธีการ
ปองกันมลภาวะทางอากาศแตกตางกันดวย นอกจากนั้นในจังหวัดเชียงใหม  
 สุธิดา พันธพัฒน (2540)  ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันปญหามลภาวะทางอากาศใน
กลุมตํารวจจราจรในพ้ืนท่ีเมืองลําปางและเมืองเชียงใหม พบวามีพฤติกรรมการปองกันเกี่ยวกับ
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ปญหามลภาวะทางอากาศแตกตางกัน แตมีความสัมพันธระหวางความรู พฤติกรรมการปองกัน
เกี่ยวกับปญหามลภาวะทางอากาศในเชิงบวก   
 ชมพูนุช รินทรศรี (2542) ไดศึกษาพฤติกรรมในการลดมลพิษทางอากาศของผูขับข่ีรถยนต
สวนบุคคลในจังหวัดเชียงใหม พบวาผูขับข่ีรถยนตมีพฤติกรรมชวยลดมลพิษในระดับเหมาะสม
มากมีระดับการศึกษา การดูแลตัวเองเม่ือเจ็บปวย การรับรูขาวสารตางกันมีพฤติกรรมการลดมลพิษ
ทางอากาศไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตผูขับข่ีรถยนตมีประสบการณในการขับรถท่ี
แตกตางกัน มีพฤติกรรมในการลดมลพิษทางอากาศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 
0.05 รวมท้ังความตระหนักเกี่ยวกับปญหามลพิษทางอากาศมีความสัมพันธทางบวกระดับตํ่ากับ
พฤติกรรมในการลดมลพิษทางอากาศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการรับรูดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

การวิจัยดานการรับรูมักถูกเช่ือมกับจุดมุงหมายท่ีผูศึกษาวิจัยตองการศึกษา อาทิ  
นิตยา ภาสุนันท (2529) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางความเช่ือดานสุขภาพและความรู

เกี่ยวกับการดูแลตนเองกับความรวมมือในการรักษาของผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด พบวาการรับรูถึง
โอกาสเส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอนมีความสัมพันธทางบวกกับความรวมมือในการรักษาอยางมี
นัยทางสถิติ 

สมใจ ยิ้มวิไล(2531) ทําการวิจัยในผูปวยโรคหอบหืด จํานวน 100 ราย พบวาการรับรู
โอกาสเส่ียงตอความเจ็บปวยมีความสัมพันธทางบวกกับการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สุชาติ จันตะวงศ (2533) ศึกษาการรับรูและพฤติกรรมอนามัยของประชาชนในทองถ่ินตอ
มลพิษทางอากาศ ใน อ.แมเมาะ จ.ลําปาง ผลปรากฏวาประชาชนสวนใหญมีการรับรูตอปญหาจาก
ฝุนละอองและกาซซัลเฟอรไดออกไซดในระดับปานกลาง โดยมีการรับรูวาปญหามาจากโรงไฟฟา
และกิจกรรมในเหมืองลิกไนตและเปนอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู
ถึงปญหาฝุนละออง คือการรับรูขาวสารดานมลพิษทางอากาศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 
สวนพฤติกรรมในการปองกันสงเสริมสุขภาพของประชาชนในทองถ่ินตอมลพิษทางอากาศสวน
ใหญมีพฤติกรรมอนามัยในระดับปานกลาง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมอนามัยตอมลพิษทางอากาศ
ไดแกการประกอบอาชีพในครัวเรือน ผูประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจมีระดับพฤติกรรม
อนามัยสูงกวาผูท่ีประกอบอาชีพอ่ืน 

ปรารถนาดี  มณีวัง (2535) ไดศึกษาการรับรูและความตองการเกี่ยวกับการแนะแนวของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในกิ่งอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม พบวานักเรียนสวนใหญ
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รับรูวาคุนเคยกับครูในระดับท่ีมีการพูดคุยกันเฉพาะเรื่องการเรียน นักเรียนสวนใหญรับรูวาครู
ใชวิธีการบรรยายหรือช้ีแจงในการสรางความคุนเคย  

ชลลดา สุภากาวี (2540) การรับรูและการตอบสนองของประชาชนตอปญหาส่ิงแวดลอม 
จังหวัดลําปางพบวา ประชากรที่อายุตางกันมีการรับรูและการตอบสนองตอปญหาส่ิงแวดลอม
ตางกัน ประชากรที่ทําการศึกษารับรูสภาพปญหาในระดับดีมากแตมีพฤติกรรมการแกปญหาใน
ระดับพอใช   

อาคม เครือใหม (2542) ศึกษาการรับรูและพฤติกรรมการปองกันอันตรายตอสุขภาพจาก
ส่ิงแวดลอมในการทํางานในโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปางพบวาผูปฏิบัติงานท่ีมีอายุงานแตกตาง
กันมีการรับรู และมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากส่ิงแวดลอมในการทํางานไมแตกตางกัน สถานท่ี
ทํางานตางกันแตการรับรูอันตรายจากส่ิงแวดลอมไมตางกันแตสถานท่ีทํางานตางกันทําใหมี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากส่ิงแวดลอมในการทํางานแตกตางกัน  

ดุษฏีบูล  บุตรสีทา (2544) ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐาน การรับรูภาวะ
สุขภาพและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูปวยมะเร็งศรีษะและคอ พบวาระยะของโรคไมมี
ความสัมพันธกับการรับรูภาวะสุขภาพและการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 

 
สวนการศึกษาวิจัยดานการรับรูในเด็กท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพและส่ิงแวดลอมพบวา   
ณัฐศรุต นนทธิ (2544) ไดศึกษาเกี่ยวกับการรับรูในการดูแลอนามัยส่ิงแวดลอมของนักเรียน

ประถมศึกษาพบวาเด็กมีการรับรูดานส่ิงแวดลอมจากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุดเกี่ยวกับการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม นักเรียนมีความรูดานมลพิษมากกวาดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมเน่ืองจากเคยเรียนเร่ือง
น้ําเสีย อากาศเสียต้ังแตช้ันประถมศึกษาปที่ 4  แตก็ยังพบวาปฏิบัติตัวไมถูกตองเชนยังเผาขยะ
อาจเนื่องมาจากยังไมทราบผลเสียที่เกิดขึ้นมีขอเสนอแนะใหขยายการศึกษาเพื่อเพิ่มความรูแกเด็ก
นักเรียน  สุธิศา ลามชางและจุฑามาศ โชติบาง (2544) ไดทําการวิจัยการรับรูเกี่ยวกับความเจ็บปวย
ของผูปวยเด็กวัยเรียนพบวาเด็กมีการรับรูเกี่ยวกับความเจ็บปวย โดยไมสามารถบอกสาเหตุของ
ความเจ็บปวย และเด็กจะใชเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในเวลาใกลเคียงหรือพรอมกับความเจ็บปวยมา
อธิบายเปนเหตุเปนผลกัน นอกจากนั้นการตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลยังทําใหเรียนไม
ทันเพื่อนและถูกจํากัดความเคล่ือนไหวในการทํากิจกรรมนอกจากนั้นยังตองอยูในส่ิงแวดลอมท่ีไม
คุนเคยอีกดวย และจากการศึกษาของ กุลชลี ภูมรินทร (2535) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความรู
เร่ืองการดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียน พบวาความรูเร่ืองการดูแล
สุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองในเด็กวัยเรียน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการ
ใหความรูดานการดูแลสุขภาพจะเปนความเขาใจและความนึกคิดท่ีถูกตองของเด็กวัยเรียนเกี่ยวกับ



 28 

การดูแลสุขภาพ ในดานการใหความรูเพื่อพัฒนาการรับรูของเด็กจากปญหาสุขภาพดวยการใชส่ือ
เชนนิทาน สุธิศา ลามชาง และคณะ (2546) พบวาการประเมินการรับรูเกี่ยวกับความเจ็บปวยของ
เด็ก จะตองคํานึงถึงพัฒนาการดานสติปญญาของเด็ก และควรใชส่ือเช่ือมโยง เพื่อกระตุนใหเด็ก
อธิบายหรือบอกส่ิงท่ีเขาใจ การเลานิทานประกอบภาพการตูน เปนส่ือท่ีเหมาะสมในการส่ือสาร 
 
2.5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เห็นไดวาเด็กและเยาวชนเปน

กลุมประชากรท่ีมีความสําคัญท้ังในแงผูรับผลกระทบท่ีเกิดจากปญหาส่ิงแวดลอม และเปนผูกอ
ปญหาส่ิงแวดลอมหนาใหม จึงควรไดรับการพัฒนาใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะ
ส่ิงแวดลอมท่ีมีความเก่ียวของกับปญหาในชุมชนท่ีอยูอาศัย และยังมีความเกี่ยวของกับสภาวการณ
ดานสุขภาพอนามัยซ่ึงมีผลตอการเจริญเติบโตของเด็ก การเกิดโรคและอาการอันไมพึงประสงคจาก
ผลของมลพิษทางอากาศ ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากการกระทําของมนุษยท้ังส้ิน การพัฒนาใหเกิดการ
รับรูในเด็กและเยาวชนนอกจากจะทําใหเกิดความตระหนักในปญหาท่ีเกิดข้ึน ยังสามารถรับรูถึง
วิธีการปองกันรางกายเม่ือเกิดสถานการณมลพิษทางอากาศมีคาสูงเกินมาตรฐานท่ีกําหนด เปนการช้ี
ใหเด็กทราบถึงสาเหตุของปญหาและเกิดความตระหนักในผลกระทบของการกอมลพิษ 

 ผูวิจัยสนใจท่ีจะสรางกระบวนการในการพัฒนาการรับรูโดยใชส่ือท่ีมีความเหมาะสมกับ
วัยของกลุมตัวอยางโดยอางอิงจากผลการศึกษาวิจัยซ่ึงพบวาส่ือท่ีเหมาะสม ในการพัฒนาการรับรู
ในเด็กคือหนังสือนิทานประกอบภาพการตูนท่ีมีเนื้อหาสาระและความบันเทิงควบคูกัน จะสามารถ
สรางความสนใจในกลุมตัวอยางได  โดยในการพัฒนาการรับรูในคร้ังนี้นอกจากจะใชส่ือหนังสือ
นิทานประกอบภาพการตูนในการพัฒนาการรับรูแลวยังใชการแจกถุงผาใสของ ซ่ึงมีขอความ
วิธีการในการชวยลดปญหาการกอใหเกิดมลพิษทางอากาศอีกดวย ในการพัฒนาการรับรูนี้จะทําให
นักเรียนมีความรูเพิ่มเติมดานมลพิษทางอากาศ และการปฏิบัติตนเม่ือเกิดภาวะสารมลพิษทางอากาศ
มีคาเกินมาตรฐานท่ีกําหนดไดอยางถูกตอง สามารถแนะนําความรูท่ีไดรับแกบุคคลท่ีเกี่ยวของได 
และเปนกําลังสําคัญในการลดการกอมลพิษทางอากาศในท่ีสุด โดยในการวิจัยไดทําการวิจัยภายใต
กรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
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ภาพท่ี 5 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

สาเหตุการเกิด
มลพิษทาง
อากาศ 

มลพิษทาง
อากาศท่ีมีผล
ตอสุขภาพ 

วิธีปฎิบัติตน
เมื่อเกิดมลพิษ
ทางอากาศ 

วิธีชวยลดการ
เกิดมลพิษทาง

อากาศ 

สารมลพิษ 
พีเอ็ม 10 

-สาเหตุ 
-วิธีการปองกัน 

เคร่ืองมือในการพัฒนาการรับรู
(นิทานประกอบภาพการตูน) 

การรับรูผลกระทบทางสุขภาพ 
ท่ีเกิดจากมลพษิทางอากาศ

เกิดการพฒันาการรับรูผลกระทบทางสุขภาพ 
จากมลพิษทางอากาศ 

ความรูเกี่ยวกบัผลกระทบทางสุขภาพ 
ท่ีเกิดจากมลพษิทางอากาศ 


