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บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปญหาหมอกควันเปนปญหาคูกับเชียงใหมรวมทั้งจังหวัดอ่ืน  ๆใน
ภาคเหนือมานานแลว  ปญหานี้จะเดนชัดขึ้นในชวงฤดูแลง ซ่ึงกรมอุตุนิยมวิทยากําหนดใหอยูระหวางวันท่ี 1 
ธันวาคมถึง 31 มีนาคม รวม4 เดือน แตในแตละปคุณภาพอากาศจะเลวลงถึงขีดสุดในเดือนกุมภาพันธตอถึงเดือน
พฤษภาคม ในชวงหนารอน 4-5 ปท่ีผานมานี้ประเทศไทยไดประสบปญหาหมอกควัน โดยเฉพาะหลาย
จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนตางตองเผชิญกับปญหาหมอกควันท่ีมาพรอมกับอากาศรอนและความ
แหงแลง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม เชียงราย พะเยา ลําปาง ลําพูน และตากกําลังเผชิญปญหา
มากกวาพ้ืนท่ีใดเพราะสภาพภูมิประเทศของภาคเหนือตอนบนของไทยนั้นมีลักษณะเปนแองกระทะ 
คือพ้ืนท่ีราบลอมรอบดวยหุบเขา (กรมควบคุมมลพิษ, 2551) ซ่ึงภูเขาเหลานี้เปนส่ิงกีดกั้นขวางทางลม
พัด ทําใหหมอกควันไมสามารถพัดออกจากบริเวณพ้ืนท่ีราบได อีกท้ังยังมีปจจัยดานความแตกตาง
ของมวลอากาศเย็นใกลพ้ืนดินและมวลอากาศรอนท่ีอยูบนอากาศเย็น ซ่ึงกอใหเกิดหมอกควัน 
สงผลใหหมอกควันไมสามารถลอยสูบรรยากาศเบ้ืองบนได และถาหากพ้ืนท่ีนั้นยังคงมีการปลอย
ควันอยางตอเนื่อง หมอกควันท่ีเกิดขึ้นใหมจะไปรวมตัวกับหมอกควันบนช้ันอากาศ กอใหเกิดการ
สะสมหนาแนนมากขึ้น และจะสงผลรายท่ีเปนอันตรายตอชีวิต ของผูท่ีไดรับหมอกควัน 
 ภาวะหมอกควันหรือหมอกควัน (Smog) คือ ภาวะหมอกแดดท่ีมีความหนาแนนสูงท่ีเกิด
จากอนุภาคขนาดเล็ก ซึ่งมีองคประกอบเปนฝุนละอองที่มองไม เห็นดวยตา เปลาจํานวน
มากลองลอยอยูท่ัวไป ทําใหมองเห็นอากาศเปนฝาขาวพบบริเวณท่ีมีความช้ืนต่ําอากาศแหงสาเหตุ
หลักของการเกิดภาวะหมอกควัน คือการเกิดไฟปาท้ังท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการเผาพ้ืนท่ี
เพ่ือการเกษตร การเผาเพ่ือกําจัดขยะ การใชไฟฟาในกิจการอุตสาหกรรมและการทองเท่ียว            
อีกสาเหตุท่ีสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากันคือ การจัดเมืองซ่ึงการจัดเมืองนี้กอใหเกิดปญหาขึ้นมาอีก
หลายๆ มิติ เชน การจราจร การวางผังเมือง จากสถิติหมอกควันท่ีรุนแรงในป 2550 ตั้งแตตนเดือนมีนาคม
มีการเกิดไฟปาถึง 933 จุด ทําใหมีหมอกควันคลุมพ้ืนท่ีในภาคเหนือรุนแรงถึงประกาศพ้ืนท่ี           
อําเภอพราว และอําเภอไชยปราการเปนเขตภัยพิบัติหมอกควัน หลังจากเหตุการณนี้ไดมีการออก
มาตรการ บทลงโทษขึ้นมา คือกําหนดปรับ 2,000 บาทแตไมไดรับการตอบรับเทาท่ีควรยังคงมีการ
ลักลอบเผากันอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวามาตรการและบทลงโทษการเผานั้นเปนเพียงแคเครื่องมือ
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ชนิดหนึ่งท่ี ใชผลักดันใหประชาชนแสดงความรวมมือและรับผิดชอบตอปญหามลพิษ การกําหนด
บทลงโทษจะตองใหมีความชัดเจนมากขึ้นไปอีก มีการจําแนกระดับขั้นของการกําหนดบทลงโทษ
ใหตางกันออกไปตามลักษณะหรือรูปแบบการเผาท่ีแตกตางกัน เพราะการเผาของชาวบานในแตละ
พ้ืนท่ียอมมีวัตถุประสงคแตกตางกัน ดังนั้นมาตรการท่ีใหกําหนดโทษเฉพาะการเผาควรมีรายละเอียด
ตางกันออกไปใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและปจจัยในพ้ืนท่ีนั้นๆรวมท้ังตองมีการวางแนวทาง
ซ่ึงเปนทางเลือกควบคูไปกับการรณรงคใหประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมหันมางดเผาดวย มิฉะนั้น
มาตรการทางกฎหมายนั้นจะยอมกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติและไมยุติธรรมในการบังคับใชกับคนในแตละ
พ้ืนท่ีนําไปสูความขัดแยงได 
 กระบวนการรณรงคตอตานไฟปาท่ีเผยแพรกันนั้นสามารถพบเห็นโดยท่ัวไปท้ังใน       
ตําราเรียน ส่ือการสอน และจากส่ือมวลชนนั้น ซ่ึงเปนเพียงการนําเสนอดานเดียวมองเห็นมุมดาน
เลวรายท้ังโทษและพิษท่ีเกิดจากไฟจนทําใหเราคิดวาตองปองกันไมใหเกิดไฟปาและจะตองไมใหมี
การเผาปา แตจากการจัดการไฟปาชุมชนหลายแหงไดบทเรียนวา สําหรับปาบางประเภทแลว      
การควบคุมไมใหเกิดไฟปาเลยเปนเวลานานอาจเปนอันตรายเสียย่ิงกวา เชน ปาผลัดใบเปนปาท่ีติด
ไฟไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูแลงเปนชวงท่ีท่ีตนไมสวนใหญจะผลัดใบทิ้ง ประกอบกับ
หญา วัชพืชและพรรณไมลมลุกอ่ืนๆจะแหงตาย และเกิดการยอยสลายตามธรรมชาติไดชากวาปา
ชุมช้ืนกลายเปนเช้ือเพลิงอยางดีท่ีสะสมอยูบนพ้ืนปาในปริมาณท่ีมากขึ้นเรื่อยๆ หากบังเอิญเกิดไฟ
ปาก็จะกลายเปนไฟปาท่ีมีความรุนแรงมาก 
 เครือขายองคกรชุมชน เครือขายปาชุมชน เครือขายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน
ภาคเหนือตอนบน พบวาทิศทางการจัดการไฟปาแบบผสมผสานไดเกิดขึ้นในหลายชุมชนและ
สามารถกาวพนความคิดท่ีตองการปองกันไมใหเกิดไฟปาเพียงอยางเดียว ชุมชนเหลานี้จะมีการใช
ไฟเขามาชวยในการจัดการไฟและจัดการปา คือวิธีการชิงเผาหรือการเผาโดยกําหนด (Prescribed Burning)  ซ่ึง
ผลการยืนยันจากชุมชนหนึ่ง (ชาวบานตําบลแมทา) วา“การชิงเผาไดผลดีเพราะชวยกําจัดเศษใบไม 
ไฟก็ไมไดลุกลามใหญโต ถาเผาเดือนมกราคมพอเดือนกุมภาพันธไมก็จะแตกใหมท้ังไมใหญและ
ไมเล็กก็ไมคอยตายเม่ือเทียบกับชวง 2 ปท่ีผานมา ปรากฏวาฤดูฝนปนี้ปา ทึบขึ้นตามลําหวย มี
ความอุดมสมบูรณขึ้น”  

จากสาเหตุ ท่ีกลาวมาแลวยังมีอีกหลายสาเหตุ ท่ีกอให เกิดภาวะหมอกควัน  เชน
จากการกอสราง จะกอให เกิด ฝุนจากการสราง  การรื้อถอน จากโรงงานอุสาหกรรม 
เชน  โรงงาน ที่ประกอบกิจก าร เกี่ยวกับหิน  กรวด ทราย  การรอน กา รคัดกรวด หรือ
ทราย ควัน เสียจากโรงงาน จากการคมนาคม กอให เกิด ฝุนดินทรายที่ ฟุงกระจายใน
ถนน ควัน เ สียจา กยา นพาห นะ แ ละจา กกิจ กรรม อื่นๆ เชน  การ เผาข ยะ ก ารเผ า เ พื่อ
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เพาะปลูก หรือการกอกองไฟ การเผาเพ่ือพิธีกรรม การเผาเพื่อประกอบอาหาร จาก ท่ี
กลาวมาขางตนนี้ลวนเปนแหลงกําเนิดท่ีจะกอให เกิดหมอกควันท้ังส้ิน  
 หมอกควันเหลานี้มีฝุนละอองเปนสวนประกอบและมีอนุภาคเล็กกวา 10 ไมครอน ไม
สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ฝุนขนาดเล็กเหลานี้เล็กพอท่ีจะเล็ดลอด “ตัวกรอง” ของทางเดิน
หายใจ ไดแก ขนจมูกไปได เม่ือมนุษยเราหายใจนําฝุนขนาดเล็กเขาไป ฝุนเหลานี้จะไปฝงอยูในขั้ว
ปอด หัวใจ โดยที่รางกายไมสามารถขับออกมาได ทําใหเกิดโรคแทรกซอนทางระบบหายใจ ซ่ึงตรง
จุดนี้เปนส่ิงอันตรายท่ีสุดและนําไปสูการเปนมะเร็งท่ีปอดได เนื่องจากผลกระทบตอสุขภาพ
ในระยะยาวจากการสูดดมหมอกควันเพียงคร้ังเดียวนั้น ยากท่ีจะสรุปหรือพิสูจนได แตถาตองสูด
ดมซํ้าแลวซํ้าอีก เชน หลายคร้ังในแตละปหรือหลายปก็อาจเกิดผลระยะยาวได หมอกควันสงผล
กระทบตอสุขภาพท้ังในบุคคลสุขภาพดี บุคคลท่ีมีโรคประจําตัว เด็ก และคนชรา โดยอาการท่ี
พบบอยคือ คันตา แสบตา แสบจมูกหรือคันตามผิวหนัง เพราะสารเคมีและกาซพิษท่ีอยูในอากาศ
และ PM10 จะเปนตัวกระตุนใหเกิดการระคายเคืองและเกิดการอักเสบท่ีเยื่อบุตางๆ โดยเฉพาะ
ระบบทางเดินหายใจทําให ผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจท่ีไวตอส่ิงกระตุนเชน โรคภูมิแพ โรค
หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เกิดการกํา เริบบอยและเปนหนักมากขึ้ น  นอกจากนี้ ยั งพบว า
เ มื่อ ห า ย ใ จ เ อ า อ นุภ า ค แ ข ว น ลอ ย ข น า ด เ ล็ก เ ข า สูร ะบ บทางเดินหายใจจะกอใหเกิดการ
อักเสบ และความเสียหายของเนื้อเย่ือ และผนังหลอดเลือดตางๆ ซ่ึงเช่ือกันวาทําให ผูปวยเปนโรค
ร ะ บ บ ห ล อ ด เ ลือ ด  แ ล ะ หัว ใ จ มีอ า ก า ร กํา เ ร ิบ ขึ ้น ม า ใ น ชว ง ที ่ม ีห ม อ ก ค วัน ป ก ค ลุม
หนาแนน 
 จังหวัดเชียงใหมในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนั้นก็ไดรับผลกระทบจากภาวะหมอกควันเชนเดียวกัน
แตในดานความรูเกี่ยวกับหมอกควันยังมีนอยเกินไป จึงทําใหเกิดการละเลยเอาใจใสในปญหานี้  
ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นปญหานี้ จึงตองการท่ีจะทราบระดับการรับรูถึงความเส่ียงตอสุขภาพจากภาวะ
หมอกควันจากกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อ.ส.ม.) เนื่องจากอาสาสมัครหมูบานเปนผูท่ี
อาศัยอยูในชุมชนในชุมชนของตนเอง และเปนผูท่ีมีบทบาทหนาท่ีในฐานะผูนําการเปล่ียนแปลง
ดานพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) การส่ือขาวสารสาธารณสุข การแนะนําเผยแพร
ความรู การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนใหบริการสาธารณสุขดาน
ตาง ๆ และจะนําขอมูลท่ีไดไปเปนแนวทางสําคัญในการแกปญหา ปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพ่ิม
ความรู และปองกันความเส่ียงตออันตรายท่ีจะเกิดขึ้นไดอยางถูกตอง 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1 เพ่ือศึกษาการรับรูถึงท่ีมาและสาเหตุการเกิดภาวะหมอกควันของกลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม.) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
 2 เพ่ือศึกษาความรู ความเขาใจถึงความเส่ียงตอสุขภาพของภาวะหมอกควันของกลุม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม.) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
 3 เพ่ือศึกษาการถายทอดความรูสูสมาชิกในชุมชนของกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อ.ส.ม.) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 
  1.3.1.1 ขอบเขตดานพ้ืนที่ศึกษา 

 เขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 40.216 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบดวยแขวงท้ังหมด 4 แขวง ชุมชน 86 ชุมชน มีจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อ.ส.ม.) 1,519 คน ซ่ึงแตละชุมชนในเขตเทศบาลจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อ.ส.ม.) ประจําอยูทุกชุมชน จึงเหมาะสมท่ีจะเลือกขอบเขตดานพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือท่ีจะได
ขอมูลท่ีสมบูรณ  

 1.3.1.2 ขอบเขตดานประชากร 
 ศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม) ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาล

เชียงใหม ท้ัง 4 แขวง 
1.3.1.3. ขอบเขตดานเน้ือหา 

     1. ศึกษาลักษณะท่ัวไปของชุมชน โดยไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางและ
ขอมูลจากเทศบาลนครเชียงใหม เชน การเจ็บปวยและปญหาสุขภาพ 
     2. ความรูของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม) เกี่ยวกับภาวะ
หมอกควัน ในดานแหลงท่ีมา สาเหตุของมลภาวะหมอกควัน / ผูท่ีทําใหเกิดมลภาวะ อันตรายของ
ภาวะหมอกควันตอตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก 

    -  ความหมายของภาวะหมอกควัน 
    -  สาเหตุท่ีทําใหเกิดภาวะหมอกควัน 
    -  สวนประกอบของหมอกควัน 

     -  อันตรายของภาวะหมอกควัน 
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     3. ความรูดานสุขภาพและความเส่ียงจากภาวะหมอกควันตอสุขภาพ และวิธีการ
ปองกัน  

   -  โรคที่เกิดจากภาวะหมอกควัน 
     -  ปญหาท่ีจะเกิดในระยะยาวจากภาวะหมอกควัน 
     -  ความเส่ียงท่ีจะกอใหเกิดโรคตางๆจากภาวะหมอกควัน 
     -  การปฏิบัติตัวในชวงสภาวะหมอกควัน 
     -  วิธีการลดการเกิดภาวะหมอกควัน 
     4. วิธีการถายทอดความรูของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม) เขา
สูสมาชิกในชุมชน และแนะนําวิธีการปฏิบัตติัวท่ีถูกตองในภาวะหมอกควัน 
 
1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
 

แผนภูมิ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 ในชวงภาวะหมอกควันประชาชนไดรับผลกระทบจากภาวะนี้หลายๆดาน เชน ดานสุขภาพ
รางกาย ดานการทองเท่ียว ไมเวนแมกระท่ังดานการเกษตร ในการศึกษาในครั้งนี้จะเนนดานสุขภาพ
เปนส่ิงสําคัญ โดยเลือกกลุมตัวอยางคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม) เนื่องจาก
กลุมตัวอยางนี้เปนกลุมท่ีมีหนาท่ีในฐานะผูนําการเปล่ียนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพอนามัย 

การรับรูเรื่องภาวะหมอกควัน 

มีความรูความเขาใจในเรื่อง
ความเส่ียงตอสุขภาพในภาวะ
หมอกควัน 

มีความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติตัวในภาวะหมอกควัน 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจํา
หมูบาน 

(อ.ส.ม) 

สมาชิกใน
ชุมชน 

การถายทอดความรู 

พฤติกรรมการลดการ
เกิดภาวะหมอกควัน
และความเส่ียงตอ
อันตรายตอสุขภาพ
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(Change agents) การส่ือขาวสารสาธารณสุข การแนะนําเผยแพรความรู การวางแผน และประสาน
กิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนใหบริการสาธารณสุขดานตาง ๆ เชน การสงเสริมสุขภาพ การ
เฝาระวังและปองกันโรค การชวยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นตน โดยใชยาและเวชภัณฑตาม
ขอบเขตท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด การสงตอผูปวยไปรับบริการ การฟนฟูสภาพ และจัด
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนในหมูบาน/ชุมชน และไดรับการอบรมตามหลักสูตรท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด อีกท้ังยังมีภูมิลําเนาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีชุมชนนั้นๆอีกดวย งายตอการ
เขาถึงและใหความรูแกสมาชิกในชุมชน งานวิจัยเลมนี้ตองการท่ีจะศึกษาการรับรู ความรูความ
เขาใจในเรื่องความเส่ียงตอสุขภาพในภาวะหมอกควันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อ.ส.ม) เพ่ือท่ีจะนําความรูและขอเท็จจริงนั้นไปถายทอดความรูใหแกสมาชิกในชุมชน และ
กอใหเกิดพฤติกรรมการลดการเกิดภาวะหมอกควันและความเส่ียงตออันตรายตอสุขภาพจากภาวะ
หมอกควันก็ลดลงดวย 
 
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของคําศัพท ดังนี ้
 ภาวะหมอกควัน คือ ภาวะหมอกแดดท่ีมีความหนาแนนสูง ท่ีเกิดจากอนุภาคขนาดเล็ก มี
องคประกอบเปนฝุนละอองท่ีมองไมเห็นดวยตาเปลาจํานวนมากลอยอยูท่ัวไปทําใหมองเห็นเปนฝา
ขาว 
 การรับรู หมายถึง การจํา การไดยิน ขอเท็จจริงเกี่ยวกับภาวะหมอกควันของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม.) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
 การรับรูความเส่ียงตอสุขภาพในภาวะหมอกควัน หมายถึง การจํา การไดยิน การรับทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นในภาวะหมอกควันท่ีมีผลตอสุขภาพของประชาชน 
 ความเส่ียง คือ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหายหรือเหตุการณไมพึงประสงคท่ี
อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงลักษณะของสถานการณหรือการกระทําใดๆท่ีจะมีผลลัพธไดมากกวา 2 
อยาง ผลลัพธท่ีวานี้เราไมสามารถบอกไดแนนอนวาเกิดขึ้นหรือไม และอยางนอยหนึ่งในผลลัพธ
นั้นไมพึงประสงค 
 ความเส่ียงตอสุขภาพในภาวะหมอกควัน คือ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย
หรือเหตุการณไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดขึ้นในปจจุบันหรืออนาคตกับตัวเราเอง ซ่ึงกอใหเกิดผลเสีย
แกรางกาย อาจจะเกิดในระยะส้ัน หรือระยะยาว ซ่ึงเหตุการณนี้มีผลมาจากภาวะหมอกควัน เชน      
โรคปอดอักเสบ 
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 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม.) หมายถึง บุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกจาก
ชาวบานในแตละกลุมบานและไดรับการอบรมตาม หลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยมี
บทบาทหนาท่ีสําคัญในฐานะผูนําการเปล่ียนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) 
การส่ือขาวสารสาธารณสุข การแนะนําเผยแพรความรู การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนา
สาธารณสุข ตลอดจนใหบริการสาธารณสุขดานตางๆ เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังและ
ปองกันโรค การชวยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นตน โดยใชยาและเวชภัณฑตามขอบเขตท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด การสงตอผูปวยไปรับบริการ การฟนฟูสภาพ และจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ภาคประชาชนในหมูบาน/ชุมชน 
 การถายทอดความรู คือ การไดรับความรูแลวสงผานความรูนั้นๆ สูบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอผูรับ 
 เขตเทศบาลนครเชียงใหม หมายถึง ประกอบดวย 4 แขวง คือ ศรีวิชัย นครพิงค เม็งราย 
และกาวิละ 
 ทิศเหนือ ติดกับอําเภอเมือง ตําบลสันผีเส้ือ และอําเภอแมริม 
 ทิศใต ติดกับ ตําบลหนองหอย ตําบลปาแดด 
 ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลหนองปาครั่ง ตําบลฟาฮามบางสวน 
 ทิศตะวันตก ติดกับอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ อําเภอเมือง 
 

 
ภาพ 1 แผนท่ีเขตเทศบาลนครเชียงใหม 

ที่มา: เทศบาลนครเชียงใหม (2551) 


