
 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

  ในการศึกษาเร่ือง “การรับรูความเส่ียงตอสุขภาพในภาวะหมอกควันของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม” ผูศึกษาไดอาศัยแนวคิดดังตอไปนี้เปน
แนวทางของการศึกษา คือ 

1 แนวคิดดานหมอกควัน 

2 แนวคิดเกี่ยวกับไฟปา 

3 แนวคิดเรื่องการรับรู 

4. ทฤษฎีความรู ความเขาใจ 

5. แนวคิดการถายทอดความรู 

6 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ 

7 แนวคิดผลกระทบทางสุขภาพและการวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ 

8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 แนวคิดดานหมอกควัน 

2.1.1 ความหมายของหมอกควัน (Smog) 
   Smog มาจากคําวา Smoke (ควัน) + Fog (หมอก) = Smog (หมอกควัน) คือ 

ปรากฏการณท่ีฝุน ควัน และอนุภาคแขวนลอยในอากาศรวมตัวกันในสภาวะท่ีอากาศปด เกิดขึ้นได

งายในสภาพอากาศแหง กลุมหมอกควันนี้ จัดเปนมลภาวะทางอากาศอยางหนึ่ง โดยมีสารมลพิษถูก

กักเก็บไวในอากาศรวมกับควันไฟอันเกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิง ถานหิน น้ํามัน การเผาไหม

ตนไม กิ่งไม ใบหญา เศษวัชพืช และการเผาขยะ การเกิด Smog (สมอค) นั้น สวนหนึ่งเกิดจากการ

เพ่ิมขึ้นของปริมาณโอโซนในบรรยากาศช้ันลาง (บรรยากาศช้ันโทรโปสเฟยร) ซ่ึงอยูในระดับผิวโลก 

โอโซนนี้จัดวาเปนมลพิษตอรางกาย เนื่องจากสามารถทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดิน

หายใจของคนทําใหตาพรามัว  และมีอาการคล่ืนไสอาเจียนได โอโซนเหลานี้เกิดจากสารพวก

ออกไซดของไนโตรเจน ซ่ึงเกิดจากการเผาไหมของเครื่องยนต หรือการเผาไหมเช้ือเพลิงใน

อุณหภูมิสูง ซ่ึงจะพบไดมากในบริเวณริมถนนท่ีมีการจราจรหนาแนน เม่ือสารเหลานี้ทําปฏิกิริยา

กับแสงแดดท่ีแรงจาโดย เฉพาะในเวลากลางวัน ก็จะทําใหเกิดการกระตุนการเปล่ียนออกซิเจนใน

อากาศใหกลายเปนโอโซนได และเม่ือโอโซนมาเจอกับควันไฟและฝุนละอองตางๆ ก็ทําใหเกิดส่ิง
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ท่ีเรียกวาหมอกควัน ปรากฏใหเห็นได แตจากออกไซดของไนโตรเจนจะกระตุนใหเกิดโอโซนได

มากในพ้ืนท่ีท่ีเปนปลายลมท่ีพัดออกมานอกเมืองและในวันท่ีมีแดดแรงจาท้ังวัน  

   โอโซน (O3) เปนกาซชนิดหนึ่งท่ีมีท้ังประโยชนและโทษ การมีโอโซนใน

บรรยากาศชั้นสูง (ช้ันสตราโตสเฟยร) ท่ีสูงจากพื้นโลกขึ้นไปประมาณ 15-20 กิโลเมตรน้ัน นับวา

เปนประโยชน เพราะโอโซนจะชวยกรองรังสีอัลตราไวโอเล็ต (รังสียูวี) ไมใหลงมาถึงพ้ืนโลก

ไดมาก ซ่ึงรังสีUVจะมีผลทําใหโลกรอนขึ้นและมีผลตอสุขภาพของคน  โดยเฉพาะการทําให

เกิดมะเร็งผิวหนังได ในระยะหลังเราจะไดยินขาวกันวาช้ันโอโซนในบรรยากาศเริ่มบางลง 

เนื่องจากมีมลพิษท่ีถูกปลอยขึ้นไป ทําใหเกิดส่ิงท่ีเรียกวารูรั่วของโอโซนขึ้นในแถบขั้วโลกในบาง

เวลา เราจึงพยายามหาทางท่ีจะรักษาหรือเพ่ิมโอโซนในบรรยากาศช้ันบนกันมากขึ้น 

   แตสําหรับโอโซนในระดับพ้ืนผิวโลกนั้นถือวามีโทษ เ พ ร า ะ โ อ โ ซน จ ะ ทํา

ปฏิกิริยา กับโมเลกุลอ่ืน และระดับโอโซนที่สูงจะเปนพิษกับส่ิงมีชีวิตซ่ึงเปนผลกระทบเชิงลบ 

และโอโซนนี้เองก็เปนตัวการหนึ่งในการทําใหเกิดหมอกควันหรือ Smog ขึ้นในวันท่ีแดดจาและลม

สงบ เนื่องจากกาซโอโซนมีสวนประกอบของไฮโดรคารบอนและกาซออกไซดของไนโตรเจนและ

มีแสงแดดเปนตัวเรงปฏิกิริยาเกิดไดงายในถนน เพราะแหลงกําเนิดคือ รถดีเซล มีผลกระทบตอ

สุขภาพคือทําใหระคายตา และระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ ลดความสามารถในการทํางาน

ของปอดลดลงและเหนื่อยเร็ว 

 2.1.2 ที่มาของหมอกควัน (Smog) 
   หมอกควันจัดไดวาเปนมลพิษทางอากาศท่ีสําคัญของภาคเหนือเปนผลผลิตของ

กระบวนการเผาไหมหรือสันดาปท่ีไมสมบูรณ เปนตนกําเนิดของสารมลพิษทางอากาศท่ีฝงตัวอยู

กับอนุภาคฝุนละอองขนาดเล็กท่ีเม่ือเขาไปในปอดแลวไมสามารถขับออกมาไดสารมลพิษกลุมท่ีมี

จํานวนชนิดมากท่ีสุดเปนสารประกอบอินทรียท่ีมีช่ือวาพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน

(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) ท่ีมักเรียกช่ือวา พีเอเอช หรือ พาห (PAH) ซ่ึงมีสารสมาชิกไม

นอยกวาสิบชนิดท่ีเปนสารกอมะเร็งและแทบทุกชนิดเปนสารท่ีคงอยูในส่ิงแวดลอมไดนานไม

สลายตัวไดงาย สาเหตุของการเกิดหมอกควันในประเทศไทยมีหลายสาเหตุดวยกันไดแก  

  ก. ไฟปา  

การเกิดไฟปาสวนใหญเกิดจากการท่ีคนจุดไฟเผาปาเพ่ือหาของปาลาสัตวเผาไร 

หรือเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือมีทัศนคติท่ีไมถูกตองตอปญหาไฟปาเฉพาะในจังหวัด

เชียงใหม ในชวงเดือนมกราคมถึงเมษายนของป2551 และ2552 มีสถิติไฟปาสะสมซ่ึงมีเจาหนาท่ีเขา

ไปจัดการเพ่ือดับไฟปาปละกวา 1,400 ครั้งสรางความเสียหายปละประมาณ 9,000 ไรท้ังนี้ตัวเลข
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ดังกลาว นับเปนเพียง สวนนอยมากของไฟปาท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจริง โดยเจาหนาท่ีไมสามารถเขาไป

จัดการไดซ่ึงสรางความเสียหายแกพ้ืนท่ีปามากมายกวานี้อีกหลายเทาตัว  

  ข. การเผาเศษพืชและเศษวัสดุการเกษตร  

  สาเหตุของหมอกควันในกรณีนี้เกิดจากการเผาเพ่ือเตรียมทําการเกษตรสวนหนึ่ง

เกิดจากความเชื่อท่ีวาการเผาเพียงเล็กนอยไมกอใหเกิดปญหาและชวยเพ่ิมผลผลิตชวยกําจัดวัชพืช

และเช้ือโรคในดินการเผาเพ่ือทําเกษตรเปนกิจกรรมท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีกวางขวางไมจํากัดเฉพาะใน

จังหวัดเชียงใหมแตเปนไปท่ัวภาคเหนือตอนบนและประเทศเพื่อนบานของไทยเราดวยหลักฐาน

สําคัญ สามารถดูไดจากภาพถายดาวเทียมซ่ึงมักจะพบตําแหนงของพ้ืนท่ีท่ีมีการเผาท่ีเรียกกันวา 

ฮ็อทสปอต (hot spot) หรือจุดรอนเปนจํานวนมาก ในชวงท่ีมีปญหามลพิษทางอากาศอัน

เนื่องมาจากหมอกควัน   

  ค. การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน  

  การเผาขยะจากชุมชนท่ีมิไดมีการใชเตาเผาอุณหภูมิสูง ทําใหเกิดหมอกควันซ่ึง

ปริมาณของควันในรูปของฝุนละอองขนาดเล็กท่ีเกิดจากการเผาขยะ โดยเฉล่ียจะเทากับ 45 กรัมตอ

ครัวเรือนตอวันนอกจากนี้ในขยะมูลฝอยท่ีมีพลาสติกปนอยู  หากมีการเผาในท่ีโลงจะกอใหเกิด

สารอินทรียระเหยท่ีมีสารมลพิษอยูดวย 

  ง. การเผาในพ้ืนท่ีเอกชนท่ีไมไดใชประโยชนหรือพ้ืนท่ีรกรางวางเปลา  

  จ. การเผาวัชพืชริมถนน 

  ฉ. มลพิษจากอุตสาหกรรม  

     ท้ังท่ีเปนโรงงานตามพระราช บัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 โรงเผาอิฐ เตาเผาศพ 

และอุตสาหกรรมครัวเรือน ซ่ึงสวนใหญเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุขพ.ศ.2535 

 2.1.3 ประเภทของแหลงกําเนิดหมอกควัน    

1) แหลงกําเนิดตามธรรมชาติ (Natural Sources) 

   เปนแหลงกําเนิดท่ีกอใหเกิดสารมลพิษอากาศตามกระบวนการทางธรรมชาต ิ 

ไมมีการกระทําของ มนุษย เขาไปเกี่ยวของแตอยางใด เชน ภูเขาไฟระเบิด ไฟปา ทะเล                    

และมหาสมุทรซ่ึงเปนแหลงกําเนิดของละอองเกลือ เปนตน 
   2 )  แ ห ล ง กํ า เ นิ ด ท่ี เ กิ ด จ า ก กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ม นุ ษ ย  ( Man-Made Sources)  

      เปนแหลงกําเนิดท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ท่ีทําใหมีการระบายสารมลพิษ

อากาศแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 



 11

          ก. แหลงกําเนิดท่ีเคล่ือนท่ีได (Mobile Source) ไดแก รถยนต เรือยนต

เครื่องบิน เปนตน 

         ข. แหลงกําเนิดท่ีอยูกับท่ี (Stationary Sources) หมายถึง แหลงกําเนิดท่ีไม

สามารถเคล่ือนท่ีได เชน โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงสารมลพิษอากาศเกิดจากการใชเช้ือเพลิงและเกิด 

จากกระบวนการการผลิตตางๆ  

   - กระบวนการเผาไหมของหมอไอน้ํา เตาเผาซ่ึงมีวัตถุประสงคในการ

กอใหเกิดพลังงานความรอน เชน เตาเผาเพ่ิมความรอน เตาเผากําจัดของเสีย นอกจากจะทําใหเกิด 

SO2 NOx เขมาและ CO แลวบางครั้งก็ยังมีไฮโดรคารบอน ไฮโดรเจนคลอไรด และไดออกซิน

เกิดขึ้นอีกดวย   

   - การถลุงและแปรรูปโลหะ ในกระบวนการถลุงแร เชน การเผาและอบ

จะเกิดการแพรกระจายของทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี แคดเมียม ปรอทและธาตุอ่ืนๆ ในสินแร ใน

การอบแรท่ีปนอยูกับกํามะถัน นอกจากจะเกิด SO2 เปนจํานวนมากแลว ก็ยังมี NOx และเขมา

เกิดขึ้นอีกดวย  

   - การทํางานท่ีเกี่ยวของกับวัสดุท่ีมีลักษณะเปนผง เชน การบดวัตถุดิบ 

การคัดแยกการผสม แปรรูปและการขนสงท่ีกอใหเกิดฝุนละออง 

   - การกล่ันเช้ือเพลิงเหลว ซ่ึงการใชสารละลายและสีจะทําใหเกิด

ไฮโดรคารบอน   

   - การแพรกระจายของกาซพิษเกิดจากการจัดการท่ีขาดความระมัดระวัง 

การกระจายของสารเคมีทางการเกษตร เชน ยาฆาแมลง ยาฆาหญา เปนตน 

    - การกอสรางทําใหเกิดฝุนละออง  

 2.1.4 ผลกระทบจากปญหาหมอกควัน 

  1. ผลกระทบท่ีมีตอสุขภาพอนามัยของมนุษย 

     กอใหเกิดอาการระคายเคืองตาและเม่ือเราสูดอากาศท่ีมีฝุนละอองเขาไปจะ

กอใหเกิดอันตรายตอระบบทางเดินหายใจเศษฝุนละอองท่ีมีขนาดเล็กจะเล็ดลอดเขาไปในระบบ

ทางเดินหายใจทําใหระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะหรือมีการสะสมของฝุนในถุงลมปอด

นาน ๆ เขาจะทําใหการทํางานของปอดเส่ือมลง 

2. ผลกระทบที่มีตอสภาพบรรยากาศทั่วไป 

     ฝุนละอองจะทําใหความสามารถในการมองเห็นลดลงเนื่องจากฝุนละอองใน

อากาศเปนอานุภาคของแข็งท่ีดูดซับและหักเหแสงได ท้ังนี้ก็ขึ้นอยูกับขนาด ความหนาแนน และ

องคประกอบของฝุนละออง 
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3. ผลกระทบที่มีตอวัตถุและส่ิงกอสราง 

   ฝุนละอองท่ีตกลงมานอกจากจะทําใหเกิดความสกปรกเลอะเทอะแกบานเรือน 

อาคารและส่ิงกอสรางแลว ยังทําใหเกิดการทําลายและกัดกรอนผิวหนาของโลหะ หินออน 

หรือวตัถุอ่ืน ๆ เชน รั้วเหล็ก หลังคา สังกะสี ฯลฯ 

4. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

      การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากสภาพอากาศเปนพิษสงผล

ตอการประกอบธุรกิจทุกประเภท 

 2.1.5 วธิีการวัดคาฝุนละออง 
  คา PM เปนหนวยวัดขนาดเสนผาศูนยกลางของฝุนละอองขนาดเล็ก ย่ิงมีคา PM 

หรือขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กเทาไร ก็ยิ่งอันตรายมากข้ึน  

   PM 10 (พีเอ็มสิบ) หรือ (Particulate Matter) คือ ฝุนละอองท่ีมีขนาดเล็กกวา 10

ไมครอน เม่ือนํามาเทียบกับเสนผานศูนยกลางของเสนผมก็จะพบวาเล็กกวาถึง 10 เทา ไมสามารถ

มองเห็นไดดวยตาเปลา สามารถลอยอยูในอากาศไดนานหลายวัน กระท่ังเปนเดือนได คามาตรฐาน

ของ PM 10 ท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนดไว คือ 120 มก./ลบ.ม. ใน 24 ช่ัวโมง ในทางการแพทยฝุน

ท่ีมีเสนผาศูนยกลางเล็กขนาดนี้ เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยอยางยิ่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) 

ทําใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม หรือมีการสะสมของฝุนในถุงลม

ปอด สงผลใหการทํางานของปอดเส่ือม โดยเฉพาะในเด็ก ผูสูงอายุ เราสามารถแบงระดับของคา

มาตรฐานฝุนละออง PM10 ออกเปน 5 ระดับ คือ 
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ตาราง 1 ระดับปริมาณฝุนละออง 

 
 2.1.6 มาตรการปองกันจากหนวยงานของรัฐ 
  นับตั้งแตปพ.ศ.2546มาจนถึงปจจุบันคณะรัฐมนตรีไดมีมติ ในเร่ืองตางๆท่ี

เกี่ยวของกับการแกไขปญหาหมอกควันและการเผาในท่ีโลงท่ีสําคัญ ไดแกการใหความเห็นชอบ

แผนแมบทแหงชาติวาดวยการควบคุมการเผาในท่ีโลงแผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาไฟปา

มาตรการแกไขปญหาไฟปาการแกไขปญหาเรงดวนสถานการณหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

แผนปฏิบัติการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา  ป2551ถึงป2554 และลาสุดในป2552

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเรื่องการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเผาในท่ีโลงและมาตรการ

เรงดวนในการแกไขปญหามลพิษหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือ 

ระดับปริมาณฝุน
ละออง(PM10) 

ความหมาย ขอควรปฏิบัติ 

0 – 40 คุณภาพด ี ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ 

41 – 120 คุณภาพปานกลาง กลุมเส่ียง (ผูปวยโรคปอด,โรคหัวใจรวมท้ัง

เบาหวาน ผูปวยโรคภูมิแพ,ผูสูงอายุ และเด็ก) 

อาจจะตองใหความระมัดระวัง 

121 – 235 มีผลกระทบตอกลุม

เส่ียง 

กลุมเส่ียง (ผูปวยโรคปอด,โรคหัวใจรวมท้ัง

เบาหวาน ผูปวยโรคภูมิแพ,ผูสูงอายุ และเด็ก) ลด

หรือหลีกเล่ียงการออกกําลังนอกอาคาร 

 

236 – 350 มีผลกระทบตอสุขภาพ ทุก ๆ คน ควรลดหรือหลีกเล่ียงการออกกําลังนอก

อาคารในกลุมเส่ียง (ผูปวยโรคปอด,โรคหัวใจ

รวมทั้งเบาหวาน ผูปวยโรคภมิูแพ,ผูสูงอายุ และเด็ก) 

ลดออกกําลังนอกอาคาร 

351 – 420 มีผลกระทบตอสุขภาพ

มาก 

ทุก ๆ คน ควรลดหรือหลีกเล่ียงการออกกําลังนอก

อาคารในกลุมเส่ียง (ผูปวยโรคปอด,โรคหัวใจ

รวมทั้งเบาหวาน ผูปวยโรคภูมิแพ,ผูสูงอายุ และเด็ก) 

งดกิจกรรมนอกอาคาร 
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     ก.แผนแมบทแหงชาติวาดวยการควบคุมการเผาในท่ีโลงและแผนปฏิบัติการ

แกไขปญหาหมอกควันและไฟปา 

          กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดจัดทํา

แผนแมบทแหงชาติวาดวยการควบคุมการเผาในท่ีโลงขึ้น โดยผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2546 ในทางปฏิบัติแผนแมบทนี้ถูกนํามาใชกับกรณีหมอกควันในภาคเหนือ

ของประเทศไทยมากกวาภูมิภาคอ่ืนของประเทศ แผนแมบทดังกลาว นอกจากจะมีวัตถุประสงคเพ่ือ

เปนการเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับขอตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดน

แลวยังมีวัตถุประสงค เพ่ือใหมีการนํา“นโยบายควบคุมการเผาในท่ีโลง”ไปใชเปนยุทธศาสตรให

ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปฏิบัติเพ่ือการปองกันลด และแกไขปญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจาก

การเผาในท่ีโลงและเปนกรอบการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

และสอดคลองเช่ือมโยงกัน 

          แผนปฏิบัติการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาป2551ถึงป2554ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2550เปนแผนปฏิบัติการท่ีพยายามบูรณาการการทํางานของ

หนวยงานตางๆมากขึ้น โดยมีกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปน

หนวยงานเจาภาพหลักแผนปฏิบัติการนี้เนนยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 3 ดาน คือ  

   1. ควบคุมการเผาในพ้ืนท่ีชุมชนและเกษตรกรรม  

   2. ควบคุมไฟปา 

   3. รณรงคประชาสัมพันธ เผยแพร องคความรู การมีสวนรวม และการเฝา

ระวัง รวมทั้งปองกันผลกระทบตอสุขภาพประชาชน โดยมีเปาหมายแรกเพ่ือใหคุณภาพอากาศ (ฝุน

ละออง) อยูในเกณฑท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพ อนามัยไมนอยกวารอยละ 90 ในชวงหนาแลง 6 

เดือน (ตุลาคม-มีนาคม) และเปาหมายท่ีสองเพ่ือลดพ้ืนท่ีปาท่ีถูกไฟไหมลงเหลือไมเกิน300,000 ไร

ตอป  

         ในบัญชีรายช่ือหมูบานท่ีเส่ียงตอการเกิดไฟปาตามโครงการภายใตแผนปฏิบัติ

การไทยเขมแข็ง2555โครงการประชาปองภัยดับไฟปาประจําปงบประมาณพ.ศ.2553 โดยสวน

ควบคุมและปฏิบัติการไฟปาสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี16 นั้นปรากฏวามีหมูบานท่ีเส่ียงตอการ

เกิดไฟปาถึง 255 หมูบาน เปนหมูบานในจังหวัดเชียงใหม 212 หมูบาน จังหวัดลําพูน 40 หมูบาน 

และจังหวัดแมฮองสอน 3 หมูบาน โดยจังหวัดเชียงใหมมีอําเภอท่ีมีจํานวนหมูบานท่ีเส่ียงตอการเกิด

ไฟปามากกวา 10 หมูบานถึง 10 อําเภอ คือ อําเภอจอมทอง 37 หมูบาน อําเภอหางดง 19 หมูบาน 

อําเภอเชียงดาว 18 หมูบาน อําเภอดอยสะเก็ด 16 หมูบาน อําเภออมกอย 16 หมูบานอําเภอสะเมิง 16 
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หมูบาน อําเภอเมือง 12 หมูบาน อําเภอแมแจม 12 หมูบาน อําเภอแมออน 12 หมูบาน และ อําเภอ

แมอาย 11 หมูบาน  

   

  แนวคิดเกี่ยวกับหมอกควัน หมอกควันเปนปรากฏการณท่ีฝุน ควัน และอนุภาค

แขวนลอยในอากาศ ท่ีรวมกันในสภาวะอากาศปด เกิดจากการเผาไหมเช่ือเพลิง เผาขยะ เผาใบไม 

และการจราจร ซ่ึงแหลงกําเนิดหมอกควัน มี 2 แหลงคือ แหลงกําเนิดตามธรรมชาติ และ

แหลงกําเนิดท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย สงผลกระทบในหลายๆดานท้ังผลกระทบที่มีตอสุขภาพ

อนามัยของมนุษย ตอสภาพบรรยากาศทั่วไป ผลกระทบท่ีมีตอวัตถุและส่ิงกอสราง และผลกระทบ

ดานเศรษฐกิจ ซ่ึงมีหนวยในการวัดคาฝุนละออง คือ PM 10 คือขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ถาไดรับ

ปริมาณท่ีมากจะเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยเฉพาะผูปวยท่ีเปนโรคเกี่ยวกับปอด ภูมิแพ หัวใจ และ

เบาหวาน กลุมท่ีมีความเส่ียงตออันตราย คือ กลุมเด็กและผูสูงอายุ 

 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับไฟปา 
 2.2.1 นิยามของไฟปา 
   US Forest Service อางโดย Brown and Davis (1973) ใหคําจํากัดความของไฟปา 

ท่ีใชกันอยางแพรหลายวา “ไฟท่ีปราศจากการควบคุมลุกลามไปอยางอิสระ แลวเผาผลาญเช้ือเพลิง

ธรรมชาติในปา ไดแก ดินอินทรีย ใบไมแหง หญา กิ่งกานไมแหง ทอนไม ตอไม วัชพืช ไมพุม 

ใบไมสด และในระดับหนึ่งสามารถเผาผลาญตนไมท่ียังมีชีวิตอยู 

    โดยลักษณะสําคัญท่ีแยกแยะไฟปาออกจากไฟท่ีเผาตามกําหนด (Prescribe Burning)  

คือ ไฟปามีการลุกลามอยางอิสระ ปราศจากการควบคุม ในขณะท่ีไฟท่ีเกิดจากการเผาตามกําหนด

จะมีการควบคุมการลุกลามใหอยูในขอบเขต ท่ีกําหนดเอาไวเทานั้น 

 สําหรับประเทศไทย เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและขอบเขตการจัดการไฟ

ปา จึงกําหนดคํานิยามของไฟปาวา “ไฟท่ีเ กิด จ า ก สา เ ห ตุใ ด ก็ต า ม  แ ลว ลุก ลา ม ไ ป ไ ดโ ด ย

อิสระปราศจากการควบคุม ท้ังนี้ไมวาไฟนั้นจะเกิดขึ้นในปาธรรมชาติหรือสวนปา”'   
 2.2.2 องคประกอบของไฟ  

  ไฟเปนผลลัพธท่ีเกิดจากขบวนการทางเคมี เม่ือมีองคประกอบท้ัง 3 ประการมา

รวมตัวกันในสัดสวนท่ีเหมาะสมและเกิดการสันดาปใหเกิดไฟขึ้น คือ 

   1. เ ชื้อ เพลิง  ไดแก  อิน ทรียสาร ทุกชนิดที่ติดไฟได  เชน  ตน ไม  ไมพุม 

กิ่ งไม  กานไม ตอไม กอไผ รวมไปถึงดินอินทรีย และช้ันถานหินท่ีอยูใตผิวดิน 
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   2. ความรอน ซ่ึงจะมาจาก 2 แหลง คือแหลงความรอนตามธรรมชาติ เชน ฟาผา 

การเสียดสีของกิ่งไมและแหลงความรอนจากการกระทําของมนุษย เชน การจุดไฟในปา   

3. ออกซิเจน เปนกาซท่ีมีโดยท่ัวไปในปา ซ่ึงจะมีการแปรผันตามทิศทางของลม 

 

องคประกอบท้ัง 3 ประการนี้ หากขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไป ไฟปา 

จะไมเกิดขึ้น หรือไฟปาท่ีเกิดขึ้นแลวและกําลังลุกลามอยูก็จะดับลง ความรูเรื่องสามเหล่ียมไฟในขอ

นี้มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนความรูพ้ืนฐานท่ีตองนํามาใชในการวางแผนปฏิบัติงานควบคุม

ไฟปา ท้ังวงจร 

 2.2.3 สาเหตุของการเกิดไฟปา 

ไฟปาเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ 
           1. เกิดจากธรรมชาติ ไฟปาท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ 

เชนฟาผา กิ่งไมเสียดสีกัน ภู เขาไฟระเบิด กอนหินกระทบกัน แสงแดดตกกระทบผลึกหิน  

แ ส ง แ ด ด สอ ง ผ า น ห ย ด นํ้า  ปฏิกิริยาเคมีในดินปาพรุ การลุกไหมในตัวเองของส่ิงมีชีวิต 

(Spontaneous Combustion)  

          2. สาเหตุจากมนุษย ไฟปาท่ีเกิดในประเทศกําลังพัฒนาในเขตรอนสวนใหญ

จะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย สําหรับประเทศไทยจากการเก็บสถิติไฟปาตั้งแตป พ.ศ.

2528-2542 ซ่ึงมีสถิติไฟปา ทั้ง สิ้น  73,630 ครั้ง พบวาเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติคือฟาผาเพียง 4 

ครั้งเทานั้น คือเกิดท่ีภูกระดึง จังหวัดเลย ท่ีหวยน้ําดังจังหวัดเชียงใหม ท่ีทาแซะจังหวัดชุมพร และท่ี

เขาใหญจังหวัดนครราชสีมา แหงละหนึ่งครั้ง ดังนั้นจึงถือไดวาไฟปาในประเทศไทยท้ังหมดเกิด

จากการกระทําของคน โดยมีสาเหตุตางๆกันไป ไดแก 

           - เก็บหาของปา เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดไฟปามากท่ีสุด การเก็บหาของปาสวน

ใหญไดแก ไขมดแดง เห็ด ใบตองตึง ไมไผ น้ําผ้ึง ผักหวาน และไมฟน การจุดไฟสวนใหญเพ่ือให

พ้ืนปาโลง เดินสะดวก หรือใหแสงสวางในระหวางการเดินทางผานปาในเวลากลางคืน หรือจุดเพ่ือ

กระตุนการงอกของเห็ด หรือกระตุนการแตกใบใหมของผักหวานและใบตองตึง หรือจุดเพ่ือไลตัว

มดแดงออกจากรัง รมควันไลผ้ึง หรือไลแมลงตางๆ ในขณะท่ีอยูในปา  

           - เผาไร เปนสาเหตุท่ีสําคัญรองลงมา การเผาไรก็เพ่ือกําจัดวัชพืชหรือเศษซาก

พืชท่ีเหลืออยูภายหลังการเก็บเกี่ยว ท้ังนี้เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกในรอบตอไป ท้ังนี้โดยปราศจาก

การทําแนวกันไฟและปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเขาปาท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง    

           - ความประมาทเกิดจากการเขาไปพักแรมในปา กอกองไฟแลวลืมดับ หรือท้ิง

กนบุหรี่ลงบนพ้ืนปา เปนตน  
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           - ลาสัตว โดยใชวิธีไล คือจุดไฟไลใหสัตวหนีออกจากท่ีซอน หรือจุดไฟ

เพ่ือใหแมลงบินหนีไฟ นกชนิดตางๆ จะบินมากินแมลง แลวดักยิงนกอีกทอดหนึ่ง หรือจุดไฟเผาทุง

หญา เพื่อใหหญาใหมแตกสะบัดลอใหสัตวชนิดตางๆ เชน กระทิง กวาง กระตาย มากินหญา แลวดักรอยิง

สัตว     

           - เล้ียงปศุสัตว ประชาชนท่ีเล้ียงปศุสัตวแบบปลอยใหหากินเองตามธรรมชาต ิ

มักลักลอบจุดไฟเผาปาใหโลงมีสภาพเปนทุงหญาเพ่ือเปนแหลงอาหารสัตว 

 2.2.4 ผลกระทบจากไฟปา 
  1. ผลกระทบจากไฟปาตอสังคมพืช 

        - ขาดชวงการสืบพันธุทดแทนตามธรรมชาต ิ

        - เปล่ียนแปลงโครงสรางปา 

        - ลดการเจริญเติบโตและคุณภาพของเนื้อไม  

  2. ผลกระทบจากไฟปาตอสัตวปาและส่ิงมีชีวิตเล็ก  ๆในปา 

        - ทําอันตรายตอชีวิตของสัตวปา 

        - ทําลายแหลงอาหารและท่ีอยูอาศัยของสัตวปา 

        - ทําอันตรายตอชีวิตของสัตวเล็กๆ และจุลินทรียในดิน  

3.ผลกระทบจากไฟปาตอดินปาไม 

        - เกิดการสูญเสียหนาดินโดยการกัดชะและการพังทลาย 

           - เปล่ียนแปลงคุณสมบัติของดิน  

   4. ผลกระทบจากไฟปาตอน้ํา 

           - สมดุลของน้ําเปล่ียนแปลงทําใหเกิดอุทกภัยและภัยแลง 

        - เปล่ียนแปลงคุณสมบัติของน้ํา 

5. ผลกระทบจากไฟปาตอสภาวะอากาศโลก 

           - การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากอุณหภูมิของโลกท่ีสูงขึ้น 

            - การเกิดปรากฏการณเรือนกระจก  

   หมอกควันท่ีเกิดจาก"ไฟปา" กอใหเกิดผลกระทบมากมายทั้งสภาวะอากาศเปนพิษ 

ทําลายสุขภาพของคน เกิดทัศนวิสัยไมดีตอการบินเคร่ืองบินบางครั้งไมสามารถขึ้นบินหรือลงจอด 

ไดสงผลใหเกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงสูญเสียสภาพความสวยงามตามธรรมชาติ ทําให

สภาพไมเหมาะในการทองเท่ียวอีกตอไป      
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ภาพ 2 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเส่ียงตอการเกิดไฟปาในประเทศไทย 

ที่มา: สวนควบคุมไฟปา สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา

และพันธุพืช (2552) 
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2.2.5 สถานการณไฟปาในประเทศไทย 
  สถานการณหมอกควันในภาคเหนือเขาขั้นวิกฤติ จังหวัดเชียงรายฝุนพุง 272.5 

ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตรสูงกวามาตรฐานเกือบเทาตัว (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมฉบับท่ี9/2553) สงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน  สาเหตุหลักเกิดจากการเผาตอซัง

ขาวโพด เศษวัสดุการเกษตร การเผาหญา เศษกิ่งไม ใบไม เพราะชาวบานขาดความรูความเขาใจ

เรื่องไฟปา ความประมาทรูเทาไมถึงการณ ขาดความรูสึกหวงแหนปา ทําใหไมไดรวมมือกัน

ปองกันไฟปาอยางจริงจังและสาเหตุใหญคือคนท่ีขาด จิตสํานึกบางคนเผาปาโดยเห็นแกประโยชน

สวนตัวเปนสําคัญ เจาหนาท่ีจัดการปาไมไดไมท่ัวถึงมีวัชพืชท่ีเปนเช้ือเพลิงมากในหนาแลง การ

ปองกันและควบคุมไฟปาปฏิบัติครอบคลุมไมไดท่ัวถึง ขาดงบประมาณและเจาหนาท่ีอีกจํานวน

มาก รวมท้ังยังไมไดรับความรวมมือจากชาวบานเทาท่ีควร 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมซาติและส่ิงแวดลอม (ทส.) รายงานวิกฤติสถานการณ

หมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2553 สืบเนื่องจากคาดการณถึงอิทธิพล

ของปรากฏการณเอลนินโญระดับปานกลาง ในชวงปลายป 2552 ตอเนื่องถึงกลางป 2553 สงผลให

เกิดความแหงแลงของสภาพอากาศ พบการเพ่ิมสูงขึ้นของการเผาในท่ีโลง ท้ังไฟปา การเผาในภาค

การเกษตร และการเผาในชุมชน ปริมาณฝุนขนาดเล็กเพ่ิมสูงขึ้นเกินมาตรฐานในหลายจังหวัด  

กอใหเกิดสภาพฟาหลัว มีหมอกควันปกคลุมโดยสถานการณอาจมีความรุนแรงใกลเคียงกับป 2550. 

  การเผาปามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป ทางการตองมีการสงเสริมและรณรงคความรูท่ี

ถูกตองใหกับชาวบานท่ีอาศัยอยูในบริเวณนั้นๆ เนื่องจากอาชีพสวนมากเปนอาชีพหาของปาขาย ซ่ึง

ตามคานิยมตามฤดูกาลนั้น จะมีการเผาปาเพ่ือเก็บผักหวาน และเห็ดเผาะ ทําใหทุกๆปมีปาถูกไฟ

ไหมมากมาย ดังนั้นการปลูกจิตสํานึกท่ีแนะแนวทางท่ีเปนประโยชนหรือหาวิธีท่ีถูกตองโดยท่ีไม

ตองเผาปา อีกท้ังทางรัฐบาลควรมีการชวยเหลือดานงบประมาณสนับสนุนในการดับไฟปา และมี

มาตรการคุมเขมสําหรับคนท่ีเผาปาดวย 

 

2.3 แนวคิดเร่ืองการรับรู 
2.3.1 ความหมายของการรับรู 

  การรับรู (perception) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน ( la tin)  หรือ “percipere” ซ่ึง per 

หมายถึง “ผาน” และ capere หมายถึง “การนํา” (Bunting , 1988) ตามความหมายของพจนานุกรม

ของเวบเดอร (The New American Webster Handy College Dictionary, 1981) คือการแสดงออกซ่ึง

ความรู ความเขาใจตามความรูสึกท่ีเกิดขึ้นในบุคคล นักจิตวิทยาหลายทานไดใหความหมายของการ

รับรูไว  ดังนี ้
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   Hilgard (1962) ใหความหมายการรับรูวาเปนกระบวนการในการรับรูเกี่ยวกับวัตถุ 

หรือความสัมพันธตาง โดยใชอวัยวะสัมผัส 

 Allport (1965) ใหความหมายการรับรูเปนการตระหนักในสถานการณใน

สภาพแวดลอม เนื่องดวยวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง 

 Garrison and Magoon (1972) การรับรูหมายถึงกระบวนการซ่ึงสมองแปล

ความหมายขอมูลจากการสัมผัสของรางกายกับส่ิงเราหรือภาวะแวดลอม ทําใหทราบส่ิงเราคืออะไร 

หมายความวาอยางไร ลักษณะเปนอยางไร โดยการรับรูส่ิงเราตองอาศัยประสบการณเปนตัวชวยใน

การแปลความ 

  King (1981) กลาววา การรับรูเปนกระบวนการทางความคิด และจิตใจของมนุษย

ท่ีแสดงออกถึง ความรู ความเขาใจ ความตระหนักในเรื่องตางๆ ท่ีผานเขามาทางประสาทสัมผัส

อยางมีจุดมุงหมาย การรับรูเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลและเกิดขึ้นภายในตัวของบุคคลซ่ึง

การรับรูจะมีความหมายตอประสบการณ การเปนตัวแทนความจริง และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ

บุคคลนั้น การรับรูไมสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถหาขอมูลไดโดยการสังเกตพฤติกรรมและ

การถามบุคคลนั้นวาคิดและรูสึกอยางไร โดยไดรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ไวดังนี ้

     1. การรับรูเปนเอกภาพ (universal) บุคคลทุกคนสามารถรับรูตอบุคคลอ่ืนและ

ส่ิงแวดลอม มนุษยทุกคนจะมีการรับรูตอสภาพแวดลอมตางๆ ตั้งแตเกิดจนตายโดยการจัด

เรียงลําดับจากรูปธรรมและใหความหมายตอส่ิงนั้น เชน ตนไม ประกอบดวย กิ่งกาน รากและลําตน 

เปนตน 

     2. การรับรูเปนส่ิงท่ีบุคคลเลือกเฉพาะสําหรับตนเอง (selective and subjective) 

ถึงแมจะเปนการรับรูในเหตุการณเดียวกัน แตไมสามารถจะสรุปวาแตละบุคคลรับรู ในเหตุการณ

นั้นเหมือนกัน เนื่องจากบุคคลมีภูมิหลังและประสบการณท่ีแตกตางกัน 

     3. การรับรูท่ีแสดงออกในภาวะปจจุบัน (action oriented in the present) 

เนื่องจากขอมูลท่ีมีอยูในส่ิงแวดลอมตลอดเวลา ทําใหบุคคลตองรับรูในส่ิงตางๆท่ีเกิดขึ้น และทําให

เกิดการเรียนรูควบคูไปดวยเสมอ 

     4. การรับรูเปนปฏิสัมพันธท่ีมีเปาหมายแนนอน (transaction) บุคคลจะสามารถ

สังเกตถึงการรับรูซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได ตอเม่ือบุคคลมีการแสดงออก

ระหวางคนหรือภายในกลุม จึงจะทําใหมองเห็นไดชัดเจนวาบุคคลนั้นมีการรับรู ในสถานการณนั้น

อยางไร 

   Cole (1996) การรับรูคือความรูสึกนึกคิดหรือการคิดรวบยอดของแตละบุคคลตอ

ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีไดรับมาทางประสาทสัมผัส 
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   Kagan and Segal (1992) การรับรูคือกระบวนการท่ีทําใหเรามีความรูเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม โดยการเลือก จัดระบบ แปลความหมายส่ิงตางๆจากความรูสึกในการสัมผัส 

   วัชรี ทรัพยมี (2533) ใหความหมายวา การรับรู หมายถึงการตีความหมายของการ

สัมผัสกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีมีความหมาย ซ่ึงการตีความหมายนั้นตองอาศัยประสบการณ หรือการ

เรียนรูถาปราศจากการเรียนรูหรือประสบการณจะไมมีการเรียนรู มีแตการรับสัมผัสและการเรียนรู

เปนส่ิงท่ีเลือกสรรในขณะใดขณะหนึ่งไมไดรับรูหมดทุกอยาง แตรับรูส่ิงเราเพียงบางอยาง 

   สุชา จันทรเอม (2533) ใหความหมายวา การรับรู หมายถึงการตีความหมายจาก

การสัมผัสและในแงของพฤติกรรม การรับรูเปนขบวนการท่ีเกิดแทรกอยูระหวางส่ิงเราและการ

ตอบสนองตอส่ิงเรา 

   พศิน แตงจวง (2537) กลาววา มนุษยมีความตองการรับรูตลอดเวลา โดยเฉพาะจะ

รับรูไดดีกับส่ิงท่ีเราใจและมีความหมาย การรับรูเปนตนตอท่ีกอใหเกิดการเรียนรูและเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมมนุษยสามารถเรียนรูส่ิงตางๆไดหลายวิธี เชน โดยไมตั้งใจ (incident) จากการคุยกับ

เพ่ือนรวมงาน อานหนังสือพิมพ อานหนังสือ ดูโทรทัศน ทองเท่ียว หรือโดยวิธีตั้งใจ (intentional) 

อยางมีระบบ (formal) และอยางไมมีระบบ (informal) 

  กันยา สุวรรณแสง (2542)  ใหความหมายวา  การรับรู  หมายถึง การใช

ประสบการณเดิมแปลความหมายส่ิงเราท่ีผานประสาทสัมผัสแลวเกิดความรูสึก ระลึกรูความหมาย

วาเปนอะไร 

  

 

             ส่ิงเรา                 การรับรู            การตอบสนอง 

          (stimulus)                           (perception)                 (response) 

    

 

แผนภูมิ 2 การรับรู 

 

  ธีรนันท พุมหมอก (2543) กลาววา การรับรูของแตละบุคคลยอมมีความแตกตาง

กันขึ้นอยูกับการประเมินตัดสินเหตุการณ หรือเหตุการณนั้นๆการรับรูของบุคคลเปนส่ิงท่ีทําให

บุคคลมีความแตกตางกัน ถึงแมจะรับรูในเรื่องเดียวกันก็ไมมีบุคคลใดท่ีจะมีการรับรูท่ีเหมือนกับ

บุคคลอ่ืนทีเดียว   เพราะบุคคลจะประมวลการรับรูนั้นเปนประสบการณท่ีมีความหมายเฉพาะ

ตนเอง ซ่ึงมีผลตอการแสดงออกของพฤติกรรมตางๆของบุคคลนั้นๆดวย โดยมีปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ
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การรับรู เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา การฝกอบรม หรือการเรียนรูประสบการณในอดีตและ

บทบาทหนาท่ี 

  การรับรูเปนกระบวนการตีความตอส่ิงท่ีรูสึกไดจากการท่ีมนุษยใชอวัยวะสัมผัส(sensory 

organ) ไดแก อวัยวะสัมผัสภายนอกประกอบดวย ตา หู จมูก ล้ิน รางกายและอวัยวะสัมผัสภายใน 

อันไดแก  ประสาทในกลามเนื้อ เอ็น ขอตอกระดูกซ่ึงเหลานี้ทําใหทราบการเคล่ือนไหวของอวัยวะ

ตางๆ และอวัยวะสัมผัสในชองหูดานในทําใหทราบการทรงตัวของมนุษยเม่ืออวัยวะสัมผัสส่ิงเราจะ

มีประสาทสัมผัสเปนตัวเช่ือมโยงความรูสึกไปสูสมอง สมองจะแปลไปยังระบบประสาททําใหเกิด

การรับรูวาเกิดอะไรหรือรูสึกอยางไร 

  การรับรูเปนเหตุการณท่ีเกิดในแตละตัวบุคคลซ่ึงมีความแตกตางกันไป ในทาง

จิตวิทยาใหความหมายวาเปนการตีความหมายหรือการแปลความหมายอาศัยประสบการณท่ีไดรับ

แตเดิม  เชน ความจํา ความรู ความเขาใจเดิมผนวกกับการสัมผัส (sensation) อาทิเชน การเห็น การ

ไดยิน การสัมผัส การล้ิมรส การดมแลวแปลความหมาย หรือเปนกระบวนการประเมินและการ

ตีความของขอมูลส่ิงเราตางๆท่ีอยูรอบตัวเราท่ีไดจากการรูสึกผานระบบประสาทสัมผัสไดยินผานหู 

ไดเห็นผานตา ไดกล่ินจากจมูก รูรสผานล้ิน และกายสัมผัสทางผิวหนัง โดยใชกระบวนการจัดทํา

กับขอมูล (information processing) เมื่อส่ิงเราหรือขอมูลปอน กระบวนการภายในก็จะดําเนินการ

จัดทําขอมูลเหลานั้นเปนขั้นตอน 

   จากความหมายของการรับรูดังกลาว สามารถสรุปไดวาการรับรู  หมายถึง

กระบวนการทางดานความคิดท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคคลในการแปลความหมายส่ิงเรา หรือเหตุการณท่ี

เกิดขึ้นในสภาพแวดลอม จากขอมูลขาวสารท่ีไดรับโดยอาศัยประสบการณและการเรียนรูของ

บุคคล  

 2.3.2 กระบวนการรับรู 
 กระบวนการรับรู (กิ่งพร ทองใบ และคณะ, 2538) ของแตละบุคคลจะมีขอบเขต

การรับรู และการตอบสนองตอส่ิงเราท่ีตางกันเปนไปตามประสบการณของแตละคน ตาม

ความสามารถและคุณภาพของอวัยวะรับสัมผัสในการรับรูไดไว รวมถึงความแรงของส่ิงกระตุน

ท่ีมากระทบประสาทสัมผัสนั้นซ่ึงเปนผลมาจากการมีพันธุกรรม การฝกฝนและสภาพแวดลอมท่ี

แตกตางกัน ทําใหแตละคนมีการสะสมการรับรูท่ีตางกัน เนื่องจากคนเรามีการรับรูตางกัน ความ

ลมเหลวของการส่ือสารจึงอาจเกิดขึ้นไดถาเราไมยอมรับความแตกตางในเรื่องการรับรูของแตละ

บุคคล การรับรูเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการส่ือสาร ทัศนคติและความคาดหวังของผูส่ือสาร 

โดยท่ัวไปการรับรูเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นโดยไมรูตัวหรือตั้งใจ และมักเกิดตามประสบการณ 

และการส่ังสมทางสังคม คนเราไมสามารถใหความสนใจกับส่ิงตางๆรอบตัวไดท้ังหมด แตจะเลือก
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รับรูเพียงบางสวนเทานั้น แตละคนมีความสนใจและรับรูส่ิงตางๆรอบตัวตางกัน ฉะนั้นเม่ือไดรับ

สารเดียวกัน ผูรับสารสองคนอาจใหความสนใจและรับรูสารเดียวกันตางกัน 

  ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลปและคณะ (2548) ไดกลาววา กระบวนการในการเลือกสรร

การรับรู (Selective perception) ประกอบไปดวย4 ขั้นตอนดังตอไปนี ้

 1. การเลือกเปดรับส่ือ (Selective explosure) เกิดขึ้นขณะท่ีผูบริโภคเลือกวาจะ

คนหาขอมูลดวยตนเองหรือไม จากส่ิงกระตุนหรือส่ือตางๆท่ีมีอยูมากมายหลายดาน 

 2. การเลือกท่ีจะสนใจ (Selective attention) เกิดขึ้นเม่ือผูบริโภคเลือกท่ีจะมุงความ

สนใจตอส่ิงกระตุนโดยไมสนใจส่ิงกระตุนอ่ืนๆ 

 3. การเลือกท่ีจะเขาใจ (Selective comprehensive) การแปลความหมายพ้ืนฐาน

ทางดานทัศนคติ ความเช่ือ การจูงใจ และประสบการณของผูบริโภคแตละคน สวนใหญมักจะแปล

สนับสนุนหรือเขาขางตัวเอง การบิดเบือนขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective distortion) การสงขอมูล

ขาวสารอาจจะไมสัมฤทธ์ิผลตามท่ีผูสงตั้งใจเนื่องจากแตละบุคคลมีแนวโนมท่ีจะตีความหมายของ

ขาวสารโดยมีความสัมพันธกับความเช่ือท่ีตนมีอยู ซ่ึงอาจทําใหขาวสารบิดเบือนไปจากความเปน

จริง 

 4.  การเลือกจดจําขอมูล (Selective retention) ผูบริโภคจะไมจดจําขอมูลท้ังหมดท่ี

พวกเขาไดเห็น ไดยิน หรือไดอานมา แมวาจะมีการสนใจและทําความเขาใจอยูกอนแลวประสาท

สัมผัสท้ัง5 (ตา หู จมูก ล้ิน ผิวหนัง) สมองตีความหมายโดยอาศัยความทรงจํา พฤติกรรม 

ตอบสนองส่ิงกระตุนจากสภาพแวดลอม 

  ศุภร เสรีรัตน (2544) ไดกลาวไววา แนวความคิดท่ีสําคัญท่ีวาดวยการเลือกสรรส่ิง

ท่ีไดรับรู (Important selective perception conception) ลักษณะการเลือกสรรการรับรูผูบริโภคอาจมี

ได 7 ลักษณะดังนี้ 

 1. การเลือกท่ีจะเปดรับขอมูล (Selective explosure) ผูบริโภคจะแสวงหาขาวสารท่ี

ทําใหเขาสบายใจหรือตรงกับความรูสึก และหลีกเล่ียงขาวสารท่ีจะทําใหผูบริโภคเจ็บปวดหรือเปน

การคุกคาม 

 2. การเลือกท่ีจะสนใจขอมูล (Selective attention) ผูบริโภคจะมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิม

ปริมาณการรูถึงตัวกระตุนท่ีตรงกับความตองการหรือตรงกับท่ีเขาสนใจชอบ และในทางตรงกัน

ขามจะรูนอยท่ีสุดถึงตัวกระตุนท่ีไมสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

 3. การเลือกท่ีจะตอตานขอมูล (Perceptual defense) นอกจากผูบริโภคจะเลือกท่ีจะ

สนใจรับรูขอมูลขาวสารแลว ยังมีการเลือกท่ีจะตอตานขอมูลจากตัวกระตุนท่ีคุกคาม ทําให

ผูบริโภคไมสบายใจ เจ็บปวดท่ีไดผานเขามา ดังนั้นตัวกระตุนท่ีทํารายผูบริโภค จะทําใหเกิดการ
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รับรูท่ีนอยกวาตัวกระตุนท่ีเปนกลาง ณ ระดับของการเปดรับขอมูลขาวสารระดับเดียวกัน 

นอกจากนี้บุคคลยังอาจทําลายขอมูลขาวสารท่ีไมสอดคลองกับความตองการ คานิยม และความเชื่อ

ของบุคคลเองดวย 

 4. การเลือกท่ีจะปดกั้นขอมูล (Perceptual blocking) ผูบริโภคจะปกปองตนเองจาก

การถูกรุมเราของตัวกระตุนท่ีเขาไมสนใจโดยการปดกั้นตัวกระตุนดังกลาวนั้นเสียจากความรูสึกท่ี

รูตัว 

 5. การเลือกท่ีจะตีความขอมูล (Selective interpretation) หลังจากผูบริโภคมีการท่ี

จะปดรับขอมูล สนใจขอมูล หรือแมแตจะตอตานขอมูล และปดกั้นขอมูลแลว ก็ตองทําการ

ตีความหมายส่ิงท่ีเปดรับเขามา ตามพื้นฐานความรู ความเขาใจ หรือท่ีสอดคลองกับความเช่ือ และ

ประสบการณท่ีเขามี 

 6. การเลือกท่ีจะจดจําขอมูล (Selective retention) หลังการตีความหมายขอมูล

ขาวสารท่ีรับเขามา ส่ิงท่ีตามมาก็คือ จะมีการเลือกท่ีจะจดจําสาระขาวสารท่ีรับเขามาท่ีมีผลกระทบ

ตอผูบริโภคหรือมีความสําคัญจําเปนตอผูบริโภค 

 7. การเลือกท่ีจะบิดเบือนขอมูล (Selective distortion) การบิดเบือนขอมูลเนื่องจาก

ขอมูลท่ีไดรับขัดกับความรูสึกหรือความเชื่อของผูบริโภค 

 จําเนียร ชวงโชต ิ(2532) ไดกลาวไววา กระบวนการรับรูเปนกระบวนการระหวาง

ส่ิงเรากับการตอบสนองของบุคคล ซ่ึงส่ิงเราอาจไดแก เสียง ขาวสาร ท่ีมากระทบโสตประสาทของ

คน ผานกระบวนการทางสมองรับรูแลวจึงตอบสนองออกมาในลักษณะตางๆ (Stimulus) 

(Perception) (Response) 

  ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ (2545) ไดกลาวไววา การศึกษากระบวนการ

รับรูของผูบริโภค ทําใหทราบถึงขั้นตอนท่ีจะเกิดการรับรูของผูบริโภค และทราบถึงแนวทางในการ

สรางการเลือกเปดรับส่ือ การเลือกท่ีจะสนใจ การเลือกท่ีจะเขาใจ การเลือกจดจําขอมูลส่ิงเรา การ

รับรู การตอบสนอง 15 วิธีการกระตุน หรือจูงใจผูบริโภคใหเกิดการรับรูขึ้น ซ่ึงผูบริโภคมี

กระบวนการในการรับรูท่ีสามารถเปน 3 ขั้นตอนคือ 

 1. การถายทอดความรูสึก คือ การนําความรูสึกท่ีไดรับจากตัวกระตุนโดยผาน

ประสาทสัมผัสไปยังสมองและจิตใจ 

 2. การจําแนกรายละเอียดของความรูสึก เปนการจําแนกรายละเอียดของความรูสึก

ท่ีเกิดขึ้นตามความรูสึกในจิตใจ ความรู และประสบการณของผูบริโภค 

 3. ความเขาใจท่ีเกิดขึ้นจากส่ิงท่ีรับรู  คือ การประมวลความรูสึกความเขาใจท่ี

เกิดขึ้นจากส่ิงท่ีรับรู 
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  2.3.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู 
  คนเราจะรับรูส่ิงตางๆไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัย 2  ป ร ะก า ร  ไ ดแ ก  

ลักษณะของผูรับและลักษณะของส่ิงเรา โดยท่ีบุคคลมีการรับรูตางกันออกไป สามารถสรุปปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอการรับรูไดดังนี(้กันยา สุวรรณแสง, 2542) 
  1. ลักษณะของผูรับ การท่ีบุคคลจะรับรูส่ิงใดเปนอันดับแรกหรือหลังรับรูมากนอย

เพียงใดนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของผูรับ ปจจัย ที่ เกี่ยวของกับผูรับแบงออกได เปน  2  ดาน คือ

ดานกายภาพและดานจิตวิทยา 

      1.1  ดานกายภาพ หมายถึง อวัยวะรับสัมผัส เชนหู ตา จมูก และอวัยวะสัมผัส

อ่ืนๆปกติหรือไม มีความรูสึกรับสัมผัสสมบูรณเพียงใด เชน หูตึง เปนหวัด ตาเอียง ตาบอดสี  

สายตาส้ัน สายตายาว ผิวหนังชา ความชรา ถาผิดปกติหรือหยอนสมรรถภาพก็ยอมทําใหการสัมผัส

นั้นผิดไปดวย สมรรถภาพในการรับรูดอยลงไป ความสมบูรณของอวัยวะรับสัมผัสจะทําใหการ

รับรูไดดี การรับรูจะมีคุณภาพดีขึ้น ถาเราสัมผัสหลายทาง เชน เห็นภาพและไดยินเสียงในเวลา

เดียวกัน ใหเราแปลความหมายของส่ิงเราไดถูกตอง 

     1.2 ดานจิตวิทยา ปจจัยทางดานจิตวิทยาของตนท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูมีหลาย

ประการ ดังนี้ 

          ก. ความรูเดิมหรือประสบการณเดิม เรื่องราวหรือความรูเกี่ยวกับส่ิงตางๆท่ี

บุคคลมีอยูจะมีมากนอยหรือเปนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งใด ก็ขึ้นอยูกับประสบการณของแตละ

บุคคลประสบการณเดิมเปนเหมือนเครื่องมืออีกอยางหนึ่งท่ีจะทําใหการตีความหมายจากการรูสึก 

แจมชัดขึ้น  การรับรูของบุคคลก็สอดคลองกับส่ิงเรานั้นมากขึ้นดวย การรับรูของบุคคลไมไดเกิดขึ้น

จากความวางเปลา แตจะมีองคประกอบหลายประการท่ีทําใหเกิดการรับรู โดยเฉพาะประสบการณ

เดิมเปนส่ิงท่ีบุคคลสะสมกันมาตั้งแตเริ่มเกิด ส่ิงเหลานี้บุคคลจะนํามาใชคาดคะเนหรือเตรียมการ

เพ่ือการรับรูยอมทําใหการรบัรูท่ีได  มีความหมายตอการดํารงชีวิตของบุคคลมากย่ิงขึ้น 

          ข. ความตองการ เปนองคประกอบหนึ่งของการเลือกรับรู เม่ือบุคคลเกิดภาวะ

ขาดส่ิงตางๆท่ีทําใหรางกายทํางานไมเปนปกติ เชนการขาดสภาพดานรางกาย ไดแก อากาศ อาหาร 

น้ํา  ความตองการทางเพศ การขับถายของเสีย หรือการขาดทางจิตใจและสังคม ไดแก ความรัก  

ความสําเร็จ ความมีอํานาจ ซ่ึงความตองการเหลานี้จะมีมากหรือนอยในแตละคน   

          ค. ความตั้งใจ ส่ิงตางๆท่ีอยูรอบตัวเรามีมากมายลวนแตมีโอกาสกอใหเกิด

การรับรูในตัวเองได แตเราไมไดรับรูทุกส่ิงทุกอยางในส่ิงแวดลอมรอบๆตัวเราพรอมๆกัน บุคคลจะ

เลือกรับรูส่ิงเราเฉพาะส่ิงท่ีตั้งใจจะรับรู 
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          ง. แรงจูงใจ มีผลตอการรับรูเพราะเปนตัวกระตุนใหเกิดความตองการ ซ่ึงทํา

ใหเกิดการรับรูในส่ิงนั้นเปนอยางดี แรงจูงใจเปนเหมือนตัวกระตุนใหบุคคลกระทําหรื อมี

พฤติกรรมตางๆอยางมีเปาหมาย 

          จ. ทัศนคติ ท่ีมีอยูจะเปนเคร่ืองมือท่ีเลือกรับส่ิงเรา และเลือกแนวทางตามส่ิง

เรา 

          ฉ. ภาวะทางอารมณ บุคคลท่ีมีอารมณดี มีความสบายใจ มักจะไมพิจารณา

รายละเอียดของส่ิงเรามากนัก จะมองไมเห็นขอบกพรอง มองเห็นส่ิงตางๆเหลานั้นดีไปหมด แต

หากอยูในสภาพท่ีอารมณไมดี ก็มักจะมองเห็นส่ิงตางๆไมนาชอบใจไปหมด 

          ช. เชาวปญญา คนท่ีฉลาดจะรับรูไดดี เร็วและถูกตองกวาผูท่ีมีสติปญญาต่ํา

รวมทั้งแปลความหมายไดดีมีเหตุผล 

           ฉ. อิทธิพลของสังคม สภาพความเปนอยูของสังคมและลักษณะของ

วัฒนธรรมจารีต ประเพณี คานิยม เปนเคร่ืองกําหนดการรับรูของคน ทําใหคนในแตละกลุมรับรูส่ิง

ตางๆแตกตางกันออกไป 
  2. ลักษณะของส่ิงเรา การท่ีบุคคลเลือกรับส่ิงใดกอนหลัง มากนอยเพียงใดนั้น

ขึ้นอยูกับวาส่ิงเราดึงดูดความสนใจ ความตั้งใจมากนอยเพียงใด ลักษณะของส่ิงเราท่ีดึงดูดความ

สนใจไดแก  ขนาดความเขม  ความสวาง  การกระทํา ซํ้าๆ และการเค ลื่อนไหวของสิ่ง

เรา  (กันยา  สุวรรณแสง, 2542) 

 2.3.4 องคประกอบการรับรู 
  ในการรับรูของแตละบุคคลนั้นแตกตางกันไป ขึ้นกับองคประกอบตางๆ มีผู

กลาวถึงองคประกอบไวดังนี ้

  โยธิน ศันสนยุทธและคณะ (2533) ไดกลาวถึงองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการ

เลือกรับรูวา ประกอบดวย ความสนใจ (interest) ความคาดหวัง (expectancy) ความตองการ (need) 

การเห็นคุณคา (Value) การรับรูเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสูความคิด ความรู ความเขาใจ  

และการเกิดพฤติกรรมของแตละบุคคล หากบุคคลมีการรับรูในส่ิงนั้นอยางไร ก็จะปฏิบัติตามความ

คิดเห็นหรือตามการรับรูของตนเองในเรื่องนั้นๆ โดยใชความรูและประสบการณเดิมเปนเคร่ืองชวย 

  วัชรี ทรัพยมี (2533) ไดกลาวถึงองคประกอบท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการรับรูของ

บุคคลขึ้นอยูกับลักษณะของส่ือและส่ิงเรา โดยส่ือและส่ิงเราจะทําใหเกิดการรับรูท่ีดีนั้นจะตองเปน

ส่ิงท่ีมีลักษณะดึงดูดความสนใจของบุคคลไดดี มีความชัดเจน ทําซํ้าบอยๆ เปนส่ิงเราท่ีมีความ

แตกตางจากส่ิงอ่ืน สวนปจจัยทางดานผูรับ ไดแก อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ความตองการ         

ความตั้งใจ  ความสนใจ การเห็นคุณคาของผูรับ การแปลความหมาย และการตีความหมายของส่ิง
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เราท่ีสัมผัส โดยอาศัยความรูเดิมและประสบการณท่ีเกี่ยวของกับส่ิงนั้นๆ หากบุคคลใดมีความรู

เกี่ยวของกับส่ิงนั้นมาก ก็จะแปลความหมายไดถูกตองมาก และเกิดการรับรู เกี่ยวกับส่ิงนั้นมาก

ยิ่งขึ้น 

 แนวคิดการรับรู การรับรูเปนกระบวนการทางความคิดท่ีแสดงออกถึงความรู ความเขาใจ ท่ี

ผานเขามาทางประสาทสัมผัสอยางมีจุดมุงหมาย บางครั้งยังตองอาศัยประสบการณและการส่ังสม

ทางสังคม หรือการเรียนรู แตการรับรูไมสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถหาขอมูลไดโดยการ

สังเกตพฤติกรรม และการสอบถามความรูสึก ซ่ึงการรับรูจะมีการรับรูอยู 3 ขั้นตอน 

  1. การถายทอดความรูสึก 

  2. การจําแนกรายละเอียด 

  3. ความเขาใจท่ีเกิดขึ้นจากส่ิงท่ีรับรู 

 ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูของแตละบุคคล คือ ลักษณะของผูรับ และลักษณะของส่ิงเรา ซ่ึง

การท่ีจะไดรับขอมูลขาวสารมากเพียงใดนั้น จะตองอยูท่ีลักษณะของผูรับท่ีตองมีความสมบูรณท้ัง

ทางกายภาพและทางจิตวิทยา และการเราของส่ิงเราตองดึงดูดความสนใจดวย 

 

2.4 ทฤษฎีความรู ความเขาใจ 
ทฤษฎีความรู ความเขาใจ (Cognitive Theory) หมายถึง กระบวนการทางสติปญญา 

ประสบการณ และความสามารถในการเช่ือมโยงเหตุการณตางๆไดอยางเหมาะสมซ่ึงเปนทฤษฎีท่ี

เนนการเรียนรูเปนการเปล่ียนแนวคิด (Cognitive) ซ่ึงคอนขางเขาใจยากเพราะเปนพฤติกรรมภายใน 

ยากแกการสังเกตเห็น ทฤษฎีของกลุมเกสตัลท (Gestalts Theory) กลาววา การเรียนรูท่ีเนนสวนรวม

มากกวาสวนยอยนั้นจะตองเกิดจากประสบการณเดิมและการเรียนรูยอยเกิดขึ้นได 2 ลักษณะ คือ  
1. การรับรู หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผัสดวยอวัยวะรับสัมผัสท้ัง 5 สวน คือ 

หู ตา จมูก ล้ิน และกาย หรือสวนใดสวนหนึ่ง 

2. การหยั่งเห็น หมายถึง การเกิดความคิดแวบขึ้นมาทันทีทันใด ในขณะที่ประสบปญหา 

โดยมองเห็นแนวทางในการแกปญหาตั้งแตเริ่มแรกเปนขั้นตอนจนสามารถแกปญหาได 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) ไดใหความหมายของการรับรูวาเปนพฤติกรรมเบื้องตน ซ่ึง

ผูเรียนจําได อาจจะโดยการนึกได หรือโดยการมองเห็น ไดยินจําไดความรูในขั้นนี้ไดแกความรู

เกี่ยวกับการจํากัดความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎโครงสราง วิธีการแกปญหาเหลานี้เปนตน 

 จิตรา สุวานิช (2537) ไดกลาววา ความรู  คือ ความจํา การจําขอเท็จจริง เรื่องราว 

รายละเอียดท่ีปรากฏในตําราหรือส่ิงท่ีไดรับการบอกกลาว 
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 บุญชม ศรีสะอาด (2537) ไดใหความหมายรูไววา ความรูเปนความสามารถทางสมองใน

อันท่ีจะทรงไวหรือรักษาไวซ่ึงเรื่องราวตางๆ ท่ีบุคคลไดรับรูไวในสมอง และรวบรวมจาก

ประสบการณท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงวัดไดจากความสามารถในการระลึกไดของมนุษย 

 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2535) กลาววาความรู ความจํา (Knowledge-Memory) หมายถึง

การระลึกถึงเรื่องราวตางๆ ท่ีเคยมีประสบการณมาแลว และรวมถึงการจําเนื้อเรื่องตางๆ ท่ีปรากฏอยู

ในแตละเนื้อหาวชิาและท่ีเกี่ยวพันกับเนื้อหาวิชานั้นดวย 

 สมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2538) ไดใหความหมายของความรู  ในทางสังคมศาสตรจาก

ปรากฏการณตางๆ ท่ีมนุษยตองประสบท้ังทางธรรมชาติ และทางสังคม มนุษยจะตองหาความรู

ตางๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ สาเหตุ และการแกปญหาตางๆ กอปรากฏธรรมชาติและสังคม 

2.4.1 กลุมทฤษฎีความรู ความเขาใจ แบงออกเปน 3 กลุม 
      1.จิตวิทยา Gestalt จิตวิทยากลุมนี้ไดใหความสําคัญถึงเรื่องของสวนรวม วาสวน

รวมมีความสําคัญมากกวาสวนยอย การเรียนรูนั้นจะตองมีการเรียนรูมาจากสวนรวมเปนสําคัญ 

รวมทั้งการมองเห็นแนวทางการแกปญหา 

     2. จิตวิทยาการเรียนรูโดยอาศัยเครื่องหมาย (Sign) การเรียนรูโดยอาศัย

เครื่องหมายนี้เปนการเรียนรู โดยอาศัยการคาดการณลวงหนา การท่ีจะอาศัยการคาดการณลวงหนา

ไดนั้นจะตองอาศัยความรู ความเขาใจ มองเห็นความสัมพันธในสาวนตางๆของส่ิงนั้นไดดวย 

     3.ทฤษฎีการสัณฐานโครงสราง (Topological) เนนถึงบุคลิกภาพของบุคคล วามี

สวนสําคัญตอการเรียนรู และความเขาใจของบุคคล ท่ีมีตอส่ิงตางๆแวดลอมรอบตัวจะมีผลตอการ

ตอบสนองพฤติกรรม (อุบลรัตน เพ็งสถิต,ิ 2530) 

 2.4.2 ระดับความรู 
  Benjamin S. Boom (อางในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2537) ไดแบงพฤติกรรม

ดานความรู หรือความสามารถทางสติปญญาเปน 6 ประเภท 

     1 ความรู (Knowledge or Recall) เปนการเรียนรูท่ีเนนถึงความจํา และการระลึก

ไดตอความคิด วัตถุ และปรากฏการณตางๆ เปนความจําท่ีเริ่มจากส่ิงงายๆท่ีเปนอิสระแกกันไป

จนถึงความจําในส่ิงท่ียุงยากซับซอน และมีความสัมพันธกัน 

     2. ความเขาใจ (Comprehension or Understanding) เปนความสามารถทาง

สติปญญาท่ีเกี่ยวกับการส่ือความหมายในลักษณะของการตีความ แปรความ และสรุปเพ่ือทํานาย 

     3. การนําไปใช (Application) เปนความสามารถในการจําสาระสําคัญตางๆ ไป

ประยุกตใชในสถานการณใหมๆ หรือสถานการณจริง 
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     4. การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแยกแยะวัตถุ หรือเนื้อหอ

อกเปนสวนปลีกยอยทีมีความสัมพันธกัน และการสืบเสาะความสัมพันธสวนตางๆ เพ่ือดูวา

ประกอบเขาดวยกันอยางไร 

     5. การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการรวมสวนประกอบยอย 

หรือสวนใหญใหเปนเรื่องเดียวกัน เพื่อสรางรูปแบบ หรือโครงสรางท่ีไมชัดเจนมากอนใหชัดเจน

ขึ้น โดยใชความคิดสรางสรรคภายในขอบขายของงาน หรือปญหาท่ีกําหนด 

     6. การประเมินคา (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

คานิยม ความคิดผลงาน คําตอบ วิธีการ และเนื้อหาสาระเพ่ือวัตถุประสงคบางอยาง โดยการกําหนด

เกณฑเปนฐานในการพิจารณาตัดสินการประเมินผลเปนขั้นพัฒนาการทางความคิดท่ีสูงสุดของ

ลักษณะ และเปนความสามารถที่ตองใชความรู ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะหและการ

สังเคราะหเขามารวมในการพิจารณาประเมิน  

 2.4.3 ความรูที่เราพึงไดนั้นเกิดขึ้นโดยวิธีการตางๆกันดังนี้ 
   1. ประสบการณตรง เปนการเรียนรูจากระบบประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ การได

เห็น ไดยิน ไดสัมผัส ไดกล่ิน และการชิมรส 

     2. การบอกเลาจากผูรู อาศัยการเรียนรูจากผูรูหรือผูมีประสบการณมากอน ดวย

การอานหนังสือจากท่ีผูรูเขียนไวหรือจากการบอกเลาของผูรูเอง การเรียนรูโดยวิธีนี้เปนแหลง

ความรูท่ีสําคัญท่ีทําใหมนุษยมีความรูอยางกวางขวางและทันสมัย 

     3. วิธีอนุมาน การเรียนรูวิธีนี้เปนกระบวนการหาเหตุผลมายืนยันในกฎ ทฤษฎี 

หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

     4. วิธีอุปมาน กระบวนการเรียนรูโดยวิธีกลับกันกับวิธีอนุมาน กลาวคือวิธีมิได

ตั้งเปนกฎเปนทฤษฎีเอาไวกอน แตเปนวิธีหาเหตุผลเสียกอนแลวจึงสรุปเปนทฤษฎีออกมา 

     5. วิธีวิทยาศาสตร เปนการนําเอาวิธีอนุมาน และอุปมานมารวมตัวเขาดวยกัน

เพ่ือการพิสูจนและต้ังทฤษฎีขึ้นมา 

  เทคนิควิธีและเครื่องมือท่ีใชวัดและการประเมินผลนั้นมีหลากหลายชนิดท่ีรูจักกัน

ท่ัวไป ไดแก การสังเกต การสัมภาษณ การใหปฏิบัติ การศึกษากรณี การใหจินตนาการ การใช

แบบสอบถาม การทดสอบ 

  เครื่องมือในการวัดความรูมีหลายชนิด ในท่ีนี้จะกลาวถึงเครื่องมือท่ีใชวัดความรูท่ี

นิยมกันมาก คือ แบบทดสอบ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2531) ซ่ึงถือวาเปนส่ิงเราเพ่ือนําไปเราผู

ถูกสอบ เพ่ือใหสามารถสังเกตเห็นหรือสามารถนับจํานวนปริมาณได  
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  ดังนั้นจึงสรุปไดวา ความรู หมายถึง ความจริง ขอเท็จจริง กฎเกณฑ โครงสราง 

และรายละเอียดท่ีไดจากการศึกษาคนควา หรือจากการสะสมประสบการณประกอบกับการสังเกต

แลวรวบรวมเปนความจํา ซ่ึงสามารถเรียกส่ิงท่ีจําไดออกมาใหปรากฏได เปนความสามารถของ

มนุษยในการจําระลึกไดในระดับตน ความเขาใจเปนความสามารถที่สูงกวา เนื่องจากบุคคลท่ีมี

ความเขาใจสามารถนําความรูไปใชใหเหมาะสมกับพฤติกรรม ซ่ึงสามารถวิเคราะหและประเมินคา

ไดแลวแสดงออกมาเปนพฤติกรรมตามท่ีไดรับขาวสาร หรือตัวกระตุนนั้นๆ  

  
2.5 แนวคิดการถายทอดความรู 
 มนุษยดํารงเผาพงศได เพราะมีการถายทอดความรูและประสบการณท่ีส่ังสมมาเปนอารย-

ธรรมท่ีสืบเนื่องมาชานาน ใหแกสมาชิกรุนใหมของสังคม ซ่ึงความรูและประสบการณท่ีถายทอด

นั้นจะมีความละเอียดซับซอน โดยจะเกี่ยวของกับการทํามาหากินและอุดมการณ วัฒนธรรมของ

กลุม และรูปแบบในการถายทอดน้ันจะตองมีความสอดคลองสัมพันธกับวิถีชีวิตของผูเรียนอยาง

ใกลชิด เพ่ือวิถีแนวการดําเนินชีวิตของชุมชนอยางเปนปกติ (นิธิ เอียวศรีวงค, 2536) ซ่ึงการ

ถายทอดความรู โดยเปนระบบนี้จะเกิดขึ้นภายในทองถ่ิน ซ่ึงระบบการถายทอดความรูในทองถ่ินท่ี

มีมาตั้งแตดั้งเดิมเริ่มโดยการถายทอดความรูภายในครอบครัวโดยเริ่มจากบาน ตอจากนั้นจะมี

โอกาสเรียนรู การถายทอดความรูเปนการปฏิบัติตัวใหดูเปนตัวอยางหลายๆคร้ัง จนผูเรียนรูและ

ปฏิบัติไดเปนอยางดี ผูเรียนท่ีนําวิชาท่ีไดเรียนรูมาปฏิบัติเปนเวลานาน ก็จะสามารถถายทอดใหกับ

ลูกหลาน และผูสนใจอ่ืนตอไปได (ชูเกียรติ สีสุวรรณ, 2535) การศึกษาสมัยกอนเปนเครื่องมือใน

การสืบทอดเจตนารมณของชุมชนมิไดผูกขาดโดยสถาบันใดสถาบันหนึ่ง แตมีครอบครัว วัด และ 

บุคคลท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานในชุมชนท่ีชวยกันสอยโดยผานการกระทําและพิธีกรรมตางๆ ใน

การขัดเกลาทางสังคมของสมาชิกภายในชุมชน นาจะเกิดจากประสบการณในการดําเนินชีวิตท่ีมี

ความสัมพันธกัน ระหวางคนกับธรรมชาติเพ่ือการอยูรวมกันอยางเปนปกติสุขและทายท่ีสุด

บทเรียนตางๆในการดําเนินชีวิตก็ควรมีการถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งอยางตอเนื่อง

การถายทอดในลักษณะนี้ จัดไดวาเปนมรดกทางวัฒนธรรม 

 Bandura (1977) ไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูของคนสวนใหญนั้นจะตองผานการ

เรียนรูโดยการสังเกตพฤติกรรมจากตัวแบบหรืผูอ่ืนมาเปนสวนใหญ ในการเรียนรูโดยการผานตัว

แบบนั้นเพียงตัวแบบคนเดียว สามารถจะถายทอดความคิดพรอมไปกับการแสดงออกมา และวิถี

ชีวิตของคนท่ีใชอยูในแตละวันจะอยูในสภาพแวดลอมท่ีไมกวางนัก จึงมีผลทําใหเกิดการรับรู

ทางดานสังคม โดยผานมาจากประสบการณของคนอ่ืน ท่ีเกิดจากการไดเห็น ไดยิน โดยไมมี

ประสบการณตรงมาเกี่ยวของกับสวนหนึ่งซ่ึงคนสวนมากจะรับรูส่ิงตางๆ ทางสังคมโดยการผาน
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ทางส่ือแทบท้ังส้ิน และการเรียนรูการวางเง่ือนไขแบบการกระทํานั้น มีความเช่ือวาพฤติกรรมของ

บุคคลเปนผลพวงเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมตางๆ 

 การถายทอดความรู จึงรวมความหมายถึง ระบบท่ีไดรับการส่ังสอน ส่ังสม คานิยม ความ

ชํานาญ ทัศนคติ การปฏิบัติของคนในสังคมไปยังคนอีกรุนหนึ่ง การถายทอดความรูในครอบครัว

และสังคม จะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา และมีการเปล่ียนแปลงไปบางจะอยูตามสถานภาพของระบบ

ตางๆ ในชุมชน ท้ังท่ีระบบท่ีไมเปนทางการ ไปถึงระบบท่ีมีแบบแผนซ่ึงมีผลตอการปรับปรุง

พฤติกรรมบางอยางสูการถายทอดไปยังชนรุนหลังไดประพฤติ ปฏิบัติตามสมควร (ชูเกียรติ                  

ลีสุวรรณ, 2535)  

 อาจกลาวโดยสรุปไดวา กระบวนการเรียนรูทางสังคมจะเปนกระบวนการเรียนรูทางสังคม

จะไมส้ินสุด แตการขัดเกลาบุคคลแตละคนจะมีตอเนื่องไปเรื่อยๆตลอดชีวิต บางอยางก็หมดไป 

โดยถูกทดแทนหรือครอบงําจากการเรียนรูใหมๆหรือจากความตองการใหมๆ จะกอใหเกิด

ความสัมพันธเช่ือมโยงหรือการรวมที่สําคัญๆ ระหวางบุคคลแตละคนกับสังคมรอบๆตัว สําหรับ

พฤติกรรมมนุษยนั้นจะสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงการคงตัวของระบบสังคม กระบวนการของการ

เรียนรูทางสังคม พฤติกรรมของคนเกิดจากตัวบุคคล ส่ิงแวดลอมและภาวะปจจุบัน จากส่ิงแวดลอม

ท่ีเกิดขึ้นปจจุบัน ในภาวะหนึ่งๆเปนอยางนั้นแลวปรากฏออกมาในรูปของพฤติกรรมของบุคคล ไม

วาจะเปนพฤติกรรมทางโภชนาการการเล้ียงดูเด็ก และเปนการขัดเกลาทางสังคม มีการถายทอด

ความรูในระบบเครือญาติหรือระบบครอบครัว ซ่ึงการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ญาติพ่ีนอง กับ

ระบบการเรียนรูทางสังคม 

 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ 

2.6.1 ความหมายของสุขภาพ 
 สุขภาพ มีความหมาย 3 ประการ คือ ความปลอดภัย (Safe) ความไมมีโรค (Sound) 

หรือท้ังความปลอดภัยและไมมีโรค (Whole) ดังนั้น ความหมายของคําวา “สุขภาพ” จึงหมายถึง 

ความไมมีโรคท้ังรางกายและจิตใจ (Soundness of or mind) 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ (2545) ใหความหมายของคําวา “สุขภาพ” คือ

ภาวะท่ีมีความพรอมสมบูรณท้ังทางรางกาย คือ รางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง คลองแคลว มีกําลัง ไม

เปนโรค ไมพิการ ไมมีอุบัติเหตุอันตราย มีส่ิงแวดลอมท่ีสงเสริมสุขภาพ 
 สําหรับองคการอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) ไดให

ความหมายของ สุขภาพไวในธรรมนูญขององคการอนามัยโลกเมื่อป ค.ศ.1948 ไวดังนี้ “สุขภาพ

หมายถึง สภาวะแหงความสมบูรณของรางกายและจิตใจ รวมถึงการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
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เปนปกติสุข และมิไดหมายความเฉพาะเพียงแตการปราศจากโรคและทุพพลภาพเทานั้น” ตอมาใน

ท่ีประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2541 ไดมีมติใหเพ่ิมคําวา “Spiritual 

well-being” หรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณเขาไป ในคําจํากัดความของสุขภาพเพ่ิมเติม สุขภาพ แบง

ออกเปน 2 แบบ คือ  

 1. สุขภาพสวนบุคคล หมายถึง การรักษาสุขภาพของแตละบุคคล เกิดจากการเอา

ใจใสดูแลและทํานุบํารุงรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง ระมัดระวังและปองกันตนเองมิใหเกิด

โรค และอุบัติเหตุ ไดแกอาหาร ยาและสมุนไพร การดูแลสุขภาพอวัยวะภายนอก ซ่ึงจะกลาวอยาง

ละเอียดในบทตอไป 

  2. สุขภาพของชุมชน หมายถึง การดูแลชุมชน รักษาชุมชนไมใหเปนอันตรายตอ

บุคคลท่ีอยูในชุมชนนั้น ซ่ึงเปนหนาท่ีของคนทุกคนในชุมชน เปนความรับผิดชอบรว ม กัน         

ถาสุขภาพชุมชนดีก็จะทําใหคนในชุมชนมีโอกาสเส่ียงตอการเปนโรคนอยลงดวย พื้นฐานของการ

รักษาสุขภาพชุมชน ก็คือการควบคุมส่ิงแวดลอม ถาส่ิงแวดลอมถูกสุขลักษณะจะทําใหประชาชนมี

สุขภาพอนามัยดี ไดแก การจัดหาน้ําดื่มน้ําใชท่ีสะอาด การกําจัดส่ิงปฏิกูล การควบคุมมลพิษทาง

อากาศ การสุขาภิบาลบานพักอาศัย การควบคุมแมลงและสัตวแทะ การควบคุมโรคติดตอ   

2.6.2 องคประกอบของสุขภาพ 

   ปจจุบัน คําวา สุขภาพ มิไดหมายเฉพาะสุขภาพกายและสุขภาพจิตเทานั้นแตยัง

หมายรวมถึงสุขภาพสังคม และสุขภาพศีลธรรมอีกดวย สรุปวาในความหมายของ "สุขภาพ" ใน

ปจจุบันมีองคประกอบ 4 สวน ดวยกันคือ  

      1) สุขภาพกาย หมายถึง สภาพท่ีดีของรางกาย กลาวคือ อวัยวะตางๆอยูในสภาพ

ท่ีดีมีความแข็งแรงสมบูรณ ทํางานไดตามปกติ และมีความสัมพันธกับทุกสวนเปนอยางดี และ

กอใหเกิดประสิทธิภาพท่ีดีในการทํางาน  

      2) สุขภาพจิต หมายถึง สภาพของจิตใจท่ีสามารถควบคุมอารมณได มีจิตใจเบิก

บานแจมใส มิใหเกิดความคับของใจหรือขัดแยงในจิตใจ สามารถปรับตัวเขากับสังคมและ

ส่ิงแวดลอมไดอยางมีความสุข  

        3) สุขภาพสังคม หมายถึง สภาวะท่ีดีของปญญาท่ีมีความรูท่ัว รูเทาทันและความ 

เขาใจอยางแยกไดในเหตุผลแหงความดีความช่ัว ความมีประโยชนและความมีโทษ ซ่ึงนําไปสูความ

มีจิตอันดีงามและเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  

       4) สุขภาพศีลธรรมหมายถึง บุคคลท่ีมีสภาวะทางกายและจิตใจท่ีสุขสมบูรณ 

สามารถปฏิสัมพันธและปรับตัวใหอยูในสังคมไดเปนอยางดีและมีความสุข  
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2.6.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอสุขภาพ 
  องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพมี 3 ประการ คือ 

   1. องคประกอบดานตัวบุคคล  

        - ลักษณะทางพันธุกรรม (Genetic makeup)  

        - เชื้อชาติ (Race)  

        - เพศ (Sex) อายุและระดับพัฒนาการ (Age and development level)  

        - ปจจัยทางสรีรวิทยา (Physiological factors)  

        - ปจจัยทางดานจิตใจ (Poychological Factors)  

        - ความรู ความเช่ือ คานิยม และทัศนคต ิ 

        - พฤติกรรมอนามัย (Health behavior) หรือสุขปฏิบัติ (Health Practice)  

   2. องคประกอบดานส่ิงแวดลอม (Enviroment Factors) ส่ิงแวดลอมอาจแบงออก 

ไดเปน 4 ดานใหญ คือ  

        - ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical environment)  

        - ส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ (Biological environment)  

        - ส่ิงแวดลอมทางเคมี (Chemical environment)  

        - ส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม (Social-economic environment)  

   3. องคประกอบทางดานระบบการจัดการสาธารณสุขและการบริการสุขภาพ 

(Health Service System Factors) หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูของรัฐในการท่ี

จะสนองตอบตอการสงเสริมใหบุคคลท่ีอาศัยอยูในชุมชนนั้นๆ หรือประเทศนั้นๆ มีสุขภาพท่ีดี และ

เทาเทียมกัน สงเสริมใหทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการเขาถึงระบบการบริการทางการแพทย 

 2.6.4 แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (health belief model) 
  แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพเปนแบบแผนหรือรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎี

ทางดานจิตวิทยาสังคมเพ่ือใชอธิบายการตัดสินใจของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ     

โดยครั้งแรกไดนํามาใชในการทํานายและอธิบายพฤติกรรมการปองกันโรค (preventive health 

behavior) ตอมาภายหลังไดดัดแปลงไปใชในการอธิบายพฤติกรรมการเจ็บปวย ( illness behavior ) 

และพฤติกรรมของผูปวยในการปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย 

  การพัฒนาแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพในครั้งแรก โดย Hochbaum (1958) ได

เริ่มจากแนวความคิดตามแนวทฤษฎีของ Kurt Lewin ท่ีกลาววา “โลกของการรับรูของบุคคลจะเปน

ตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ” คือส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบตัวบุคคลจะไมมีอิทธิพลตอการ
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กระทําของบุคคล ยกเวนแตส่ิงแวดลอมเหลานั้นไดปรากฏอยูในใจหรือการรับรูของบุคคล ดวย

เหตุผลนี้บุคคลจึงแสดงออกตามส่ิงท่ีเขาเช่ือ   

  Rosenstock (1974) ไดอธิบายแนวคิดของแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพวา           

“ การท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมสุขภาพอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือหลีกเล่ียงจากการเปนโรค บุคคลนั้น

จะตองมีความเช่ือวา (1) เขามีโอกาสเส่ียงตอการเปนโรค (2) อยางนอยท่ีสุดโรคนั้นจะตองมีความ

รุนแรงตอชีวิตเขาพอสมควร (3) การปฏิบัติดังกลาวเพื่อหลีกเล่ียงจากการเปนโรคจะกอใหเกิดผลดี

แกเขาโดยการชวยลดโอกาสเส่ียงของการเปนโรคหรือชวยลดความรุนแรงของโรคถาเกิดปวยเปน

โรคนั้นๆ และ (4) การปฏิบัตดิังกลาว ไมควรมีอุปสรรคดานจิตวิทยาท่ีมีผลตอการปฏิบัติของเขา ”  

ตอมา Rosenstock (1976) ยังไดเสนอเพ่ิมเติมวาในการอธิบายพฤติกรรมการไปตรวจสุขภาพเพ่ือ

วินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรกนั้น  นอกจากจะตองประกอบดวยปจจัยดังกลาวมาแลว ยังจะตองเพ่ิม  

ปจจัยดานความเชื่อวาเขาสามารถจะปวยเปนโรคไดถึงแมจะไมมีอาการก็ตาม 

  ซ่ึง แบ บแ ผน กา ร รับ รูห รื อ ค ว าม เ ช่ือ ด า นสุขภ าพ Rosenstock (cited by 

Becker,1974) ของ ประกอบดวย การรับรู 4 ดาน มีรายละเอียดดังนี ้ 

  1. การรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรค (perceived susceptibility) เปนความรูสึก

ของบุคคลเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดโรคในสภาวะหรือสถานการณหนึ่งๆ หรือเปนความเชื่อในการ

ยอมรับโอกาสเส่ียงในการเกิดโรคของตนเอง เปนการคาดการณลวงหนาของบุคคลวาตนเองมี

โอกาสเกิดโรคในผูท่ีมีสุขภาพดีท่ัวไป และเปนการรับรูวาตนเองมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอน เปน

โรคเรื้อรังหรือเปนโรคได ในผูไดรับการวินิจฉัยโรคจากแพทยแนนอนแลว ซ่ึงถาบุคคลมีการรับรู

ตอสุขภาพวาตนมีโอกาสเส่ียงตอการเจ็บปวยหรือเกิดภาวะแทรกซอนไดสูงนั้น จะเปนแรงกระตุน

ใหบุคคลเอาใจใสตอสุขภาพและมีพฤติกรรมการปองกันโรคมากขึ้น จากการศึกษาของ           

ศิริพร ปาระมะ (2545) พบวา การท่ีผูปวยมีการรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอนสูงจะมี

พฤติกรรมดูแลตัวเองด ี

  2. การรับรูความรุนแรงของโรค (perceived severity) เปนความรูสึกถึงอันตราย

และผลเสียตอชีวิตท้ังรางกายและจิตใจ เชน เม่ือไดรับการวินิจฉัยจากแพทย ความรูสึกเกี่ยวกับ

ระดับความรุนแรงของโรคท่ียังไมเกิดขึ้นจริงนี้จะขึ้นอยูกับความเช่ือของบุคคลตอโรคนั้นๆ การท่ี

บุคคลมีการรับรูวาตนมีโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคอยางเดียวไมเพียงพอท่ีจะกระตุนใหบุคคลเกิด

พฤติกรรมการปองกันโรค แตบุคคลจะตองมีการรับรูดวยวา โรคท่ีคุกคามตอตนเองนั้นมีความ

รุนแรง อาจกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย จิตใจ หรือกระทบกระเทือนตอชีวิตครอบครัว การงาน

และสังคม 
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  3. การรับรูประโยชนของการปฏิบัติตน (perceived benefit and cost) เปนความคิด

ของบุคคลท่ีมีอิทธิพลมาจากความเช่ือในประสิทธิภาพของพฤติกรรมในการลดภาวะคุกคามจาก

โรค หรือการปองกันโรคของตนเอง และตองเปนพฤติกรรมท่ีบุคคลรับรูวาตนเองสามารถทําได

และเกิดผลดีในการปองกันโรคนั้นๆ เปนการรับรูท่ีมีตอการปฏิบัติตัววาสามารถปองกันการเกิด

ภาวะแทรกซอนและสามารถควบคุมความรุนแรงของโรคได ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญท่ีมีผลตอบุคคล ทํา

ใหเกิดความรวมมือในการรักษา โดยปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด 

  4. การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติตน(perceived  barrier) เปนความคิดของบุคคล

ท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหวางคุณคาของประโยชนจากการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรคกับผลดานลบ

ในการปฏิบัตินั้นๆ หรือเปนการรับรูถึงส่ิงท่ีไมพึงปรารถนา จากการปฏิบัติพฤติกรรมตางๆ ซ่ึงอาจ

ไดแก ความเครียดและความไมสะดวกตางๆ ในการปฏิบัติพฤติกรรม  บุคคลจะนํามาประเมิน

ระหวางประโยชนท่ีไดรับและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกอนการตัดสินใจ ถาพบอุปสรรคในการปฏิบัติตน

มีมากกวาประโยชนท่ีไดรับ อาจทําใหเกิดความขัดแยงและหลีกเล่ียงการปฏิบัติหรืออาจทําใหบุคคล

นั้น ไมสามารถปฏิบัติพฤติกรรมนั้นได  ส่ิงเหลานี้จะสงผลใหเกิดความลมเหลวในการปฏิบัติ

พฤติกรรม   

  สรุปแนวคิดสุขภาพ สุขภาพ คือ ภาวะท่ีมีความพรอมสมบูรณท้ังทางรางกายและ

จิตใจ และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข สุขภาพแบงออกเปน 2 ชนิด  

  1. สุขภาพสวนบุคคล คือ การรักษาสุขภาพแตละบุคคล 

  2. สุขภาพของชุมชน คือ การดูแลชุมชน รักษาชุมชนไมใหเปนอันตรายตอบุคคล

ท่ีอยูในชุมชนนั้นๆ 

  จากคําจํากัดความของสุขภาพนั้น เปนหนาท่ีโดยตรงของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน เนื่องจากมีหนาท่ีท่ีจะตองดูแลสุขภาพสมาชิกในชุมชน เพ่ือใหบุคคลในชุมชนนั้น

ไดมีสุขภาวะท่ีดี และชุมชนหางไกลโรค 

 
2.7 แนวคิดผลกระทบทางสุขภาพและการวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ 
 2.7.1 ผลกระทบทางสุขภาพ 
     ก. ผลกระทบทางสุขภาพ เปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นตอเนื่องจากการเปล่ียนแปลง ปจจัยท่ีมี

ผลตอสุขภาพตัวใด ตัวหนึ่ง หรือหลายตัว อันเนื่องมาจากการดําเนินนโยบาย แผนงานหรือ

โครงการความเปล่ียนแปลง หรือผลกระทบทางสุขภาพจึงเปนส่ิงท่ีทุกคนตองการทราบกอนการ

ตัดสินใจโครงการ ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ ยอมมิไดเกิดขึ้นเฉพาะ

ปจจัยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินนโยบาย แผนงานหรือโครงการนั้นแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมัก
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เกิดขึ้นพรอมๆกับการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ในสังคมดวย ดังนั้นการประเมินผลกระทบจึงเปนส่ิงท่ียาก 

และนอกจากนี้ผลกระทบทางสุขภาพยังสามารถเกิดขึ้นไดในหลายรูปแบบ และในหลายระดับ 

ดังนั้นผลกระทบจึงหมายถึง เปนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญ อันเนื่องมาจากการ

กระทําอยางใดอยางหนึ่ง จากแผนงานโครงการหลายอยางรวมกัน โดยคาดวาจะเกิดขึ้นท้ังท่ีตั้งใจ

และไมตั้งใจจะใหเกิด 

     ข. ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพ ผลกระทบทางสุขภาพอาจเปนไดท้ังในแงบวก 

ซ่ึงทําใหสุขภาพดีขึ้นในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน และผลกระทบดานลบ คือผลกระทบที่ทํา

ใหสุขภาพเส่ือมลงในดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดาน และผลกระทบอาจเปนการแสดงออกๆ ไดท้ัง

สภาพความเปนอยูท่ีแยลง สภาพจิตใจท่ีออนลา ภาวะความแปรปรวนทางจิต ปญหาอาชญากรรม 

วิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป โรคและความผิดปกติตางๆไปจนถึงการเสียชีวิตกอนวัยอันควร หรือการ

เสียชีวิตโดยเหตุท่ีสามารถปองกันได ผลกระทบอาจเปนไดท้ังผลเฉียบพลัน คือทําใหสุขภาพเส่ือม

ลงทันที เชนการไดรับพิษ ผลกระทบซอนเรน เปนผลท่ีเกิดจากการสะสมในรางกาย หรือจิตใจเปน

ระยะเวลานานกวาจะทราบผลกระทบท่ีชัดเจน เชน มะเร็ง ความเครียด ผลกระทบทางสุขภาพอาจ

เปนผลกระทบระยะส้ัน สามารถฟนฟูหรือรักษาใหหายไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว และในทาง

ตรงกันขามผลกระทบระยะยาว จะตองใชเวลาในการบําบัดหรือไมสามารถรักษาได ผลกระทบทาง

สุขภาพจะครอบคลุมท้ัง 4 มิติ ซ่ึงมีท้ังดานบวกและลบ ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพจําแนกเปน 3 

ลักษณะ คือ 

        1) ผลกระทบโดยตรง (Direct impact) เปนผลกระทบทางสุขภาพอัน

เนื่องมาจากการดําเนินการนั้นโดยตรง จากแผนงาน โครงการ เชน ผลกระทบจากการปลอยมลพิษ

ทางอากาศ หรือผลกระทบจากความวติกกังวลในอุบัติภัยท่ีอาจเกิดขึ้น ผลกระทบลักษณะนี้งายตอ

การวิเคราะหในเชิงปริมาณ และการติดตามเฝาระวัง 

        2) ผลกระทบโดยออม (Indirect impact) คือผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินการ

นั้นไปเปล่ียนแปลงปจจัยกําหนดสุขภาพ หรือปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ ซ่ึงเปนผลมาจากการ

ดําเนินการโครงการนั้นๆ ผลกระทบทางออมเปนผลท่ีมิไดเกิดกับสุขภาพโดยตรง ผลกระทบ

ทางออมเกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพหลายตัวรวมกัน จนมีผลตอการ

เปล่ียนแปลงดานสุขภาพในท่ีสุด การประเมินผลกระทบโดยออม ทําใหมีการวิเคราะหเชิงปริมาณ

คอนขางยาก เนื่องมาจากปจจัยหลายตัวขางตน จึงตองวิเคราะหในเชิงคุณภาพ เชน การสังเกต

โดยตรงกรณีศึกษาเพ่ืออธิบายปฏิสัมพันธของปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอสุขภาพ 

        3) ผลกระทบสะสม (Cumulative impact) คือผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานหลาย

อยางรวมกัน เชน การเกิดโรคภูมิแพในพ้ืนท่ีท่ีมีฝุนและควันมาก การมีโรงโมหินในชุมชนทําใหมี
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ฝุนฟุงกระจายในอากาศจํานวนมาก เปนผลกระทบทั้งทางตรงและออม ท่ีสะสมจากการดําเนินงาน

แผนงานโครงการนั้น ในพ้ืนท่ีเดียวกัน หรือในกลุมประชากรเดียวกัน ซ่ึงบางครั้งผลกระทบรุนแรง

กวาท่ีคาดการณไว  

 2.7.2 การวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ 

  ในการวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือวางแผนดําเนินการในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม สามารถใชกรอบแนวคิดของ L.W.Green (1994) มาประยุกตใชโดยวิเคราะหหาสวนขาด

ของพฤติกรรมท้ัง 3 ปจจัย 

  1. ปจจัยนํา (Predisposing Factor) หมายถึง ปจจัยท่ีเปนพ้ืนฐานและกอใหเกิด

แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล หรือในอีกดานหนึ่ง ปจจัยนี้มีผลในทางสนับสนุนหรือ

ยับยั้งการแสดงพฤติกรรม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับแตละคน ไดแก ความรู คานิยม การรับรูเปนปจจัยภายใน

ตัวบุคคล 

  2. ปจจัยเอ้ือ (Enabling factor) หมายถึง ส่ิงท่ีเปนแหลงทรัพยากรท่ีจําเปนในการ

แสดงพฤติกรรมของบุคคล ชุมชน รวมท้ังทักษะท่ีจะชวยใหบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นๆ 

ไดและสามารถท่ีจะใชแหลงทรัพยากรเหลานั้น ซ่ึงเกี่ยวของกับราคา ระยะทาง เวลา ความยาก-งาย

ของการเขาถึงการบริการ ประสบการณ และอ่ืนๆ ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกตัวบุคคล 

  3. ปจจัยสนับสนุน (Reinforcing factor) เปนผลสะทอนท่ีบุคคลจะไดรับหรือคาด

วาจะไดรับจากการแสดงพฤติกรรมนั้น อาจชวยสนับสนุนหรือยับย้ังการแสดงพฤติกรรมทาง

สุขภาพได มีท้ังเปนส่ิงท่ีเปนรางวัล ผลตอบแทน และการลงโทษ โดยไดรับจากคนอ่ืนท่ีมีอิทธิพล

ตอตนเอง เชน ความคิดเห็นเปนปจจัยภายนอกท่ีเกิดจากคนอ่ืนนั่นเอง รวมท้ังอิทธิพลของ

ส่ิงแวดลอมตางๆ รอบๆ ตัวดวย เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เปนตน 

  การวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมเปนการวิเคราะหสวน

ขาดของพฤติกรรมท้ัง 3 ปจจัย หากพบวาปจจัยไหนขาดก็ดําเนินการจัดกิจกรรมสุขศึกษาสรางเสริม

หรือเติมลงไปใหสอดคลองกับปญหาพฤติกรรมสุขภาพท่ีเกิดขึ้น หรือคนพบเพื่อปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพไปในทิศทางท่ีพึงประสงคตาม สภาพสังคม ส่ิงแวดลอมขนบธรรมเนียมประเพณี

ของกลุมเปาหมาย 
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- การรับรู 

- ความรู 

- เจตคต ิ       ปจจัยนํา 

- คานิยม 

- ความเชื่อ 

 

- ทักษะ         สาเหตุอ่ืนๆ 

- ทรัพยากร 

- ส่ิงอํานวยความสะดวก     ปจจัยเอ้ือ 

 - อุปกรณตางๆ         ปญหาท่ี 

                 ตองการแกไข 

 

- กฎ/ระเบียบ/ขัอบังคับ 

- ความคิดเห็นของบุคคล 

  หรือกลุมบุคคล      ปจจัยเสริม      สาเหตุจาก 

          พฤติกรรม 

- นโยบายของรัฐบาล 

 

แผนภูมิ 3 แผนภูมิแสดงแนวทางการวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ 

ที่มา: Lawrence W. Green, 1994 

 

 2.7.3 กระบวนการสขุศึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  การดําเนินการเพ่ือใหบุคคลไดรับการปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพท่ีตองการ หรือ

เพ่ือใหบุคคลไดปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีตองการเปนกระบวนการสุขศึกษาในการปองกัน 

และควบคุมโรคติดตอตางๆ ตลอดจนการปลูกฝงพฤติกรรมหรือการปฏิบัติการกระทําของบุคคล

ตางๆใหปราศจากโรค หรือปลอดภัยจากการเปนโรคและมีสุขภาพอนามัยดีซ่ึงไดแก พฤติกรรมการ

ปองกันโรค พฤติกรรมเม่ือเจ็บปวยและพฤติกรรมท่ีเปนบทบาทของการเจ็บปวย 

  พฤติกรรมท้ัง 3 ลักษณะนี้ เปนพฤติกรรมสุขภาพท่ีตองการใหบุคคลตางๆ ไดรับ

การปลูกฝงหรือไดรับการปรับปรุง เปล่ียนแปลงใหเหมาะสม ซ่ึงกลุมเปาหมายแตละกลุมตางก็
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ตองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีแตกตางกัน และมีลักษณะของพฤติกรรมสุขภาพท่ีแตกตาง

กันดวย 

  ในขณะท่ีพฤติกรรมสุขภาพบางเรื่องเปนไปตามคําแนะนําหรือการช้ีนําตางๆ และ

พฤติกรรมสุขภาพ แตละลักษณะมีกระบวนการทางพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้นการปลูกฝง

พฤติกรรมสุขภาพในกลุมเปาหมายตางๆ จึงเปนกระบวนการที่ตองไดรับการวิเคราะห วางแผน 

และดําเนินการอยางเหมาะสมตามสภาพปญหาของพฤติกรรมสุขภาพนั้นๆ โดยสอดคลองกับสภาพ

ความเปนอยูหรือวิถีชีวิตของกลุมเปาหมายหรือประชาชนผูท่ีประสบปญหาทางดานสุขภาพนั้นและ

กระบวนการในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลนั้นจะตองสรางใหบุคคลไดเกิด

พฤติกรรมตามขั้นตอนของ กระบวนการยอมรับส่ิงใหม (Adoption Process) ดังตอไปนี้ คือ  

  ขั้นตอนท่ี 1 ฉุกคิด และใหความสนใจ (Awareness and Interest) ในส่ิงท่ีตองการ

ให เปล่ียนแปลง 

  ขั้นตอนท่ี 2 ใหเขาไดรับขอมูลอยางพอเพียงไดประเมินและตัดสินใจลองทําดู 

(Information Gathering, Evaluation and Decision to try) 

  ขั้นตอนท่ี 3 ไดลองใช (Trial) หรือทดลองปฏิบัต ิ

  ขั้นตอนท่ี 4 เกิดการยอมรับ และใชตอไป (Adoption and Continued use) 

  แนวคิดผลกระทบทางสุขภาพและการวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ แบงออกเปน 2 

ประเภท 

  1. ผลกระทบทางสุขภาพ ซ่ึงเกิดขึ้นตอเนื่องการเปล่ียนแปลงปจจัยท่ีมีผลตอ

สุขภาพตัวใดตัวหนึ่ง ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงเกิดจากการเกิดแบบตั้งใจ

และไมตั้งใจ 

  2. ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพ มีท้ังแงบวกและลบ จําแนกเปน 3 ประเภท 

        2.1 ผลกระทบโดยตรง เปนผลกระทบทางสุขภาพ อันเนื่องมาจากการดําเนิน

ขั้นตอนนนั้นโดยตรง 

       2.2 ผลกระทบโดยออม เกิดจากการเปล่ียนแปลงปจจัยกําหนดสุขภาพหรือ

ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ ท่ีมิไดเกิดตอสุขภาพโดยตรง เกิดจากการเปล่ียนแปลงหลายๆปจจัยรวมกัน 

       2.3 ผลกระทบสะสม ผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานหลายอยางรวมกัน เปน

ผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม 

  ดังนั้นการท่ีจะหลีกเล่ียงผลกระทบทางสุขภาพ จึงตองมีการปลูกฝงพฤติกรรมท่ี

ถูกตอง และปรับเปล่ียนการปฏิบัติการกระทําใหปราศจากโรคใหถูกตองตามกระบวนการสุขศึกษา 

ซ่ึงผู ท่ีมีปฏิสัมพันธกับชุมชนท่ีดี คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนผูท่ีมีหนาท่ี
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ถายทอดทางสุขภาพท่ีดี และเปนผูปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีดีตอสมาชิกในชุมชน และปลูกฝงคานิยม

ท่ีถูกตอง การปฏิบัติท่ีถูกตอง ทําใหลดความเส่ียงอันตรายตอสุขภาพ 

 2.7.4 กลุมโรคที่เกิดจากภาวะหมอกควัน 
  เม่ือมนุษยและสัตวหายใจเอาอากาศท่ีสกปรกมีฝุนละออง หมอกควันตางๆ

ตลอดจนสารเปนพิษเขาไปในรางกาย จะทําใหรางกายเจริญเติบโตไมเต็มท่ีและเปนสาเหตุของโรค

ตางๆ เชน โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หอบหืด โรคมะเร็งท่ีปอด โรคหลอดเลือดแข็ง โรคหัวใจ 

ปวดศีรษะ มึนงง ไอเปนเลือด เปนตน ท้ังนี้ลักษณะอาการและความรุนแรงของโรคขึ้นอยูกับชนิด

มลพิษอากาศ ความเขมขนและระยะเวลาท่ีไดรับ และความไวตอสารพิษของแตละบุคคล อาการ

ประเภทตางๆ มีดังนี้ 

  1. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease, 

COPD) หมายถึง กลุมของโรคปอดซ่ึงมีความผิดปกติท่ีสําคัญคือ มีการอุดกั้นของหลอดลมเนื่องจาก

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (chronic bronchitis) และโรคถุงลมโปงพอง (pulmonary emphysema) 

ทําใหผูปวยขับลมออกจากปอดไดชากวาปกติ หรือไมสามารถขับลมออกจากปอดจากความจุของ

ปอดท้ังหมด (total capacity) ภายในเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงจะทราบไดจากการทดสอบสมรรถภาพของ

ปอด 

  2. โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis) ผูปวยมีอาการไอและมีเสมหะ

เรื้อรัง โดยมีอาการเปนๆหายๆปละอยางนอย 3 เดือน และผูปวยจะมีอาการในลักษณะนี้เปน

ระยะเวลาติดตอกันประมาณ 2 ป โดยไมมีสาเหตุอ่ืน 

  3. โรคถุงลมโปงโพง (Emphysema) ภาวการณโปงพองของถุงลม ทําใหมีการ

แลกเปล่ียนแกสผิดปกติ และการท่ีทีการขยายของถุงลมใหญขึ้นจึงไปกดหลอดลมขนาดเล็กๆ จึงทํา

ใหเสมือนมีหลอดลมอุดกั้น 

  4. โรคปอดอักเสบ (Interstitial lung disease) ฝุนและมลพิษในอากาศโดยเฉพาะ

ในบริเวณท่ีทํางานหลายแหงมีผลทําใหเกิดการอักเสบของเนื้อปอดแลวเปนโรคปอดเรื้อรัง  

  5. โรคหอบหืด (Asthma) คือภาวะผิดปกติท่ีหลอดลมแคบเล็กลง ลักษณะท่ีสําคัญ

คือ หลอดลมจะไวตอส่ิงกระตุนมากกวาหลอดลมของปกติ เชน อากาศเย็นและแหง หรือออกกําลัง

กายในขนาดท่ีนอยกวาคนปกติ 
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2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.8.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับไฟปา 
  สมเกียรติ กาติ๊บ (2542) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ

ปองกันและควบคุมไฟปาในเขตปาสงวนแหงชาติ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวาควรเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการและการควบคุม โดยใหองคกรเอกชนและองคกร

บริหารสวนตําบลเขามารวมดําเนินงาน รวมท้ังรัฐตองสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งและเขามา

มีบทบาทในการอนุรักษทรัพยากรปาไมทุกรูปแบบ จึงจะสามารถสรางทัศนคติและปลุกจิตสํานึก

ใหชุมชนตระหนักถึงผลเสียของไฟปา 

   ธีระพงษ สุวรรณพัฒน (2543) ศึกษาเรื่องการรวมมือในการปองกันไฟปาของ

ราษฎรบานร่ําเปง พบวาการท่ีชุมชนจะเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมใดๆก็ตาม ยอมหมายถึงชุมชน

นั้นจะมีสวนไดสวนเสียหรือมีผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่งดวย ดังผลการศึกษาสรุปวา ราษฎร

สวนใหญของหมูบานท่ีทําการศึกษาไมไดใชประโยชนจากปาเพ่ือดํารงชีพ เม่ือเกิดไฟปายอมไมมี

ผลตอวิถีชีวิต จึงไมเห็นความสําคัญในการใหความรวมมือกับรัฐในการปองกันไฟปา จึงควรมี

กิจกรรมดานไฟปาเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ตลอดจนการมีสวนรวมในการปองกันไฟปา 

รวมทั้งมีการประสานงานระหวางรัฐกับชุมชนอยางตอเนื่อง 

 2.8.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของดานการรับรู 
  ชลลดา สุภากาวี (2540) การรับรูและการตอบสนองของประชาชนตอปญหา

ส่ิงแวดลอมจังหวัดลําปาง พบวาประชากรท่ีอายุตางกันมีการรับรูและการตอบสนองตอปญหา

ส่ิงแวดลอมตางกัน ประชากรท่ีทําการศึกษารับรูสภาพปญหาในระดับดีมากแตมีพฤติกรรมการ

แกปญหาในระดับพอใช 

  อาคม เครือใหม (2542) ศึกษาการรับรูและพฤติกรรมการปองกันอันตรายตอ

สุขภาพจากส่ิงแวดลอมในการทํางานในโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง พบวาผูปฏิบัติงานท่ีมีอายุ

งานแตกตางกันมีการรับรู และมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากส่ิงแวดลอมในการทํางานไม

แตกตางกัน  สถานท่ีทํางานแตกตางกันแตการรับรูอันตรายจากส่ิงแวดลอมไมตางกัน แตสถานท่ี

ทํางานตางกันทําใหมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากส่ิงแวดลอมในการทํางานแตกตางกัน 

  ดุษฎีบูล บุตรสีทา (2544) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยพ้ืนฐานการ

รับรูภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูปวยมะเร็งศีรษะและคอ พบวาระยะของโรค

ไมมีความสัมพันธกับการรับรูภาวะสุขภาพและการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 

  รัตตินันท โภควินภูดิสนันท และคณะ (2552) ไดศึกษาเรื่องการรับรูภาวะเส่ียง

อันตรายจากฝุน และพฤติกรรมการปองกันของคนงานโรงงานเซรามิค โดยมีคนงานใน
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กระบวนการผลิตเซรามิกขนาดใหญ จังหวัดลําปางจํานวน 412 คน พบวาคนงานสวนใหญมีการ

รับรูภาวะเส่ียงอันตรายจากฝุนโดยรวมในระดับสูง การรับรูภาวะเส่ียงอันตรายจากฝุนรายดาน คือ 

ความรูเกี่ยวกับอันตรายตอสุขภาพจากการสัมผัสฝุน ความตระหนักถึงวิธีปองกันการสัมผัสฝุน และ

การรับรูเกี่ยวกับสาเหตุท่ีทําใหเกิดฝุนมีการรับรูในระดับสูงเชนกัน พฤติกรรมการปองกันพบวามี

การปองกันระดับปานกลาง การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยูในระดับสูง การรับรูภาวะ

เส่ียงอันตรายจากฝุนโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํามากกับพฤตจิกรรมการปองกัน 

 2.8.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศดานสุขภาพ 

  กาญจนา  ภูกนก (2541) ศึกษาการแพรกระจายของกาซคารบอนมอนนอกไซด

และประเมินระดับมลพิษทางอากาศจากกาซคารบอนมอนนอกไซด ในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือน

กรกฎาคม 2541 พบวา ระดับความเขมขนของกาซคารบอนมอนนอกไซดจะแปรผันตามจํานวน

ของยานพาหนะเปนปจจัยหลัก สวนปจจัยเสริมท่ีมีผลตอความเขมขนของกาซคารบอนมอนนอก

ไซด คือ ความเร็วรถ ความหนาแนนของส่ิงปลูกสราง ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ เชน 

อุณหภูมิ จะแปรผันตามระดับกาซคารบอนมอนนอกไซด สวนปริมาณฝนและความเร็วลมจะ

แปรผกผันกับระดับกาซคารบอนมอนนอกไซด 

  พงศเทพ วิวรรธนะเดช (2548) วิจัยเรื่องระดับรายวันของฝุนในอากาศและ

ผลกระทบตอสุขภาพในผูปวยท่ีเปนโรคหอบหืดจังหวัดเชียงใหมและลําพูน พบวา ผูปวยท่ีเปนโรค

หอบหืด 208 คนท่ีอาศัยอยูในเชียงใหมและลําพูนมาตรวจวัดความจุปอด โดยการใหเครื่องวัดคนไข

นํากลับไปวัดเองท่ีบาน และตรวจสอบเก็บขอมูลทุกวัน จากนั้นนําขอมูลจากคนไขมาตรวจสอบกับ

คุณภาพอากาศ พบวามีความสัมพันธกัน คือ หากวันใดมีฝุนละอองสูง วันนั้นความจุปอดของคนไข

จะลดลง คนไขตองหายใจถ่ีและเร็วเพ่ือใหอากาศเพียงพอกับรางกาย สวนวันไหนท่ีฝุนละอองนอย 

ความจุปอดจะเพ่ิมขึ้นจึงสรุปไดวา ฝุนละอองในอากาศมีผลกระทบตอสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่อง

ทางเดินหายใจ หากยังมีการเผาปาอยู ปอดของคนในพ้ืนท่ีนั้นก็จะยิ่งแยลงเรื่อยๆ  

  มงคล รายะนาคร และคณะ (2550) ไดรายงานการวิเคราะหหามลพิษทางอากาศใน

อนุภาคฝุนในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน พบวาปจจยัท่ีมีผลตอมลภาวะทางอากาศอยางเห็น

ไดชัด คือฤดูกาล โดยองคประกอบทางเคมีของฝุน PM10 มีรูปแบบการกระจายตัวของปริมาณเฉล่ีย

มากท่ีสุดในฤดูแลง และปริมาณลดลงในชวงเปล่ียนฤดู และฤดูฝน ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ

ปริมาณของฝุน PM10 ท่ีปนเปอนในบรรยากาศ แตมีสารบางกลุมท่ีมีการกระจายตัวของปริมาณ

เฉล่ียในแตละฤดูไมตรงกับลําดับท่ีกลาว เชน PAHs total และธาตุบางชนิด ซ่ึงมีปริมาณเฉล่ียจาก

มากไปนอย คือ ฤดูแลง ฤดูฝน และชวงเปล่ียนฤดู ตามลําดับ 
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   สุรพล นธการกิจกุล  และพงศเทพ วิวรรธนะเดช (2551) ศึกษาวิจัยมลพิษทาง

อากาศและกับการเจ็บปวยของประชาชน พบวาป 2551 คุณภาพอากาศดีกวาป 2550 ปจจัยท่ีแกไข

ไมไดคือความกดอากาศสูงจากประเทศจีน และความเปนแองกระทะเมืองเชียงใหม มีการกอสราง

และรถยนตทําใหเกิดฝุนในเมือง สงผลกระทบตอทางเดินหายใจ 

2.8.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และคณะ (2550) เรื่องการประเมินศักยภาพและบทบาท

ของอสม.ในบริบทสังคมไทยท่ีเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

สถานการณสุขภาพ อสม.ปจจุบันมีจํานวนเกือบ 800,000 คน ถือเปนทรัพยากรกําลังคนท่ีสําคัญ

ดานสุขภาพในชุมชน การศึกษาพบวา แมวาปจจุบันนโยบายสาธารณสุขมูลฐานจะไมไดรับ

ความสําคัญมากนัก แตกระบวนการ อสม.ยังมีชีวิตและดําเนินการอยางแข็งขัน ปจจุบันกวารอยละ 

35 เปนคนรุนใหมท่ีเพิงเขามาเปนอาสาสมัครไดไมเกิน 5ป อสม.เหลานี้ทํางานไดดีในลักษณะงาน

ท่ีเสร็จส้ินไดในระยะเวลาอันส้ัน เชน การสํารวจขอมูล การรณรงคเรื่องโรคตางๆ การกระจาย

ขอมูลขาวสาร แตมีขอจํากัดในการทํางานท่ีตองใชระยะเวลาท่ีตอเนื่องและยาวนาน อสม.สวนใหญ

มาจากผูท่ีมีการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจไมสูงนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


