
 
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

 ในการศึกษาเรื่องการรับรูความเส่ียงตอสุขภาพในภาวะหมอกควันของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  ผู ศึกษาไดนําเสนอผลการศึกษา
ประกอบดวยหัวขอ ดังตอไปนี ้
 4.1 บริบท สถานการณ สาเหตุ และผลกระทบจากภาวะหมอกควัน 
 4.2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
 4.3 แนวทางการรับรูความเส่ียงตอสุขภาพในภาวะหมอกควันของอาสาสมัครสาธารณสุข 
          ประจําหมูบาน 
        ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
        ตอนท่ี 2 การรับรูเรื่องท่ีมาและสาเหตุการเกิดภาวะหมอกควัน 
       ตอนท่ี 3 ความรู ความเขาใจถึงความเส่ียงจากอันตรายและผลกระทบของภาวะหมอก 

                     ควัน 
      ตอนท่ี 4 การถายทอดความรูสูชุมชน 

 
4.1 บริบท สถานการณ สาเหตุ และผลกระทบจากภาวะหมอกควัน 
 4.1 ขอมูลเทศบาลนครเชียงใหม 
   เทศบาลนครเชียงใหม เดิมเปนสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม ตั้งแตป พ.ศ. 2458 ขึ้นตรง
ตอมณฑลพายัพตอมาเม่ือมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในปพ.ศ. 2475 สภาผูแทนราษฎร
จึงมีมติสมควรจัดตั้งชุมชนซ่ึงสวนใหญเปนสุขาภิบาลใหมีฐานะเปน เทศบาล           

 เทศบาลนครเชียงใหมไดรับฐานะจากสุขาภิบาลเมืองเชียงใหมขึ้นเปน “เทศบาล
นครเชียงใหม” ในป พ.ศ. 2478 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา เลมท่ี 52 ตอนท่ี 80 ลงวันท่ี 29 
มีนาคม 2478มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 17.50 ตารางกิโลเมตร มีอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติจัด ระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ทุกประการนับเปนเทศบาลนครแหงแรกในประเทศ
ไทย 
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ภาพ 3 เทศบาลนครเชียงใหม 
ที่มา: เทศบาลนครเชียงใหม (2551) 

 
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม ตั้งอยูท่ี 1 ถนนวังสิงหคํา อ.เมือง จ. เชียงใหม บริเวณบน

ฝงแมน้ําปงดานทิศตะวันตก ทําพิธีเปดอาคารแรก เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2498 กอสรางในท่ีดินของ
เทศบาล มีพ้ืนท่ี 7 ไร 3 งาน 26 ตารางวาและอีกสวนหนึ่งเปน ท่ีดิน ราชพัสดุซ่ึงยกใหอยูในความ 
ควบคุมดูแลรับผิดชอบของเทศบาล พื้นท่ี 2 ไร 17 ตารางวารวมพ้ืนท่ีท้ังหมดเปน 9 ไร 3 งาน 43 
ตารางวา ณ ตําบลปาตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเปน
นายกรัฐมนตรี มีพลเรือโทหลวง สุนาวิน วิวัฒเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและมีนาย
วรการ บัญชา เปนนายกเทศมนตรีคนแรก และหลวงฉมาชํานิเขตเปนปลัดเทศบาลคนแรก 
 ตอมาเทศบาลนครเชียงใหมมีความเจริญของตัวเมืองมากขึ้น มีชุมชนหนาแนน และ 
ขยายตัวโดยรอบ ในป พ.ศ. 2526 จึงไดมีพระราช กฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม พ.ศ. 2526 มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 40.216ตารางกิโลเมตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ 
พิเศษเลมท่ี 100 ตอนท่ี 53 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2526 ครอบคลุมพ้ืนท่ี 14 ตําบล ไดแก ตําบลหายยา 
ตําบลชางมอย ตําบลศรีภูมิ ตําบลวัดเกต ตําบลชางคลาน ตําบลพระสิงห ตําบลสุเทพบางสวน ตําบล
ปาแดดบางสวน ตําบลฟาฮาม ตําบลหนองปาครั่งบางสวน ตําบลทาศาลาบางสวน ตําบลปาตัน 
ตําบลหนองหอยบางสวน และตําบลชางเผือกบางสวน และนอกจากท่ีกลาวมาขางตนนี้แลว 
เทศบาลนครเชียงใหมยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบครอบคลุม แขวงอีก 4 แขวง ไดแก แขวงนคร
พิงค แขวงกาวิละ แขวงเม็งรายและแขวงศรีวิชัย โดยแบงพ้ืนท่ีตามแขวงไดดังนี ้
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แขวงนครพิงค มีพ้ืนท่ี 11.7 ตารางกิโลเมตร 
แขวงกาวิละ  มีพ้ืนท่ี 11.4 ตารางกิโลเมตร 
แขวงเม็งราย  มีพ้ืนท่ี 7.7   ตารางกิโลเมตร 
แขวงศรีวิชัย  มีพ้ืนท่ี 9.2   ตารางกิโลเมตร 

 

 
 

ภาพ 4 ท่ีตั้งของเทศบาลนครเชียงใหม 
ที่มา: เทศบาลนครเชียงใหม (2551) 

 
4.2 สาเหตุของภาวะหมอกควันในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
 ปญหาหมอกควันในภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงใหม การคนหาสาเหตุยังไมมีใครระบุได
ชัดเจนวาเกิดจากอะไร การกลาวโทษถึงความกดอากาศ หรือการเผาปาในประเทศเพ่ือนบานอาจ
ไมใชหนทางแกไข ท้ังท่ีในเขตเมืองเชียงใหมยังคงพบเห็นการแอบเผาใบไม การเผาเคลียรพ้ืนท่ีรก
รางเกิดขึ้นทุกป อีกท้ังยังมีสาเหตุใหญอีกสาเหตุหนึ่งคือ การจราจรภายในเขตเมือง ท่ีปจจุบันจะทวี
ความรุนแรงมากข้ึน ท้ังนี้ สภาพภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครเชียงใหม ซ่ึงมีลักษณะเปนแอง
กระ ทะ มีภู เ ขาข วาง กั้น  ประ กอบ กับช วงต นฤดู รอน  ลม ประ จํ าโ ดยเ ฉพา ะลม มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือออนกําลัง ทําใหสภาพอากาศบริเวณพ้ืนท่ีของแองเชียงใหม มีการเคล่ือนไหว
ถายเทนอย หมอกควันตางๆ จะลอยปกคลุมในช้ันบรรยากาศต่ําๆอยูท่ัวไปและจะทวีความหนาแนน
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ของหมอกควันเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ หากไมมีฝนตกลงมาบางในชวงเดือนมีนาคม เมษายนจะเปนชวงเวลา
ท่ีมีความหนาแนนของหมอกควันมาก 
 

 
 
 
 
 
 

           
  

ภาพ 5-6 สภาพอากาศตอนเกิดภาวะหมอกควันในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
ที่มา: เทศบาลนครเชียงใหม (2550) 
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ภาพ 7 แผนท่ีลักษณะภูมิประเทศแบบแองกระทะของจังหวัดเชียงใหม 
ที่มา: สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม, 2549 

 
ขอจํากัดทางภูมิศาสตรของเมืองแองกระทะอยางเมืองเชียงใหม มีความเส่ียงตอการเกิด

ภาวะหมอกควันพิษสะสมตัวอยูแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงอากาศแหงแลง เดือนธันวาคม-
เมษายน ผนวกกับมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผเขามาปกคลุม รวมกับปจจัยอ่ืนๆท่ีพวงมา
กับการเจริญเติบโตของเมืองในแองกระทะ ท่ียังขาดการวางแผนการจัดการเมืองเพ่ือใหเปนเมืองท่ีมี
การจัดการส่ิงแวดลอมด ีควบคูไปกับการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหประชาชน เชน ไมมีการควบคุม
ความสูงของอาคาร ทําใหบดบังทิศทางลมทิศท่ีจะชวยพัดพาและถายเทอากาศไมมีและไมสงเสริม
ระบบขนสงมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ มีสวนทําใหยานยนตในทองถนนมีมากปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดสูช้ันบรรยากาศมาก นอกจากนี้ยังไมสงเสริมและใหความรูประชาชนในการ
คัดแยกขยะอยางถูกวิธีและเหมาะสม ประชาชนจํานวนมากจึงใชการ “เผา” เปนวิธีกําจัดขยะท่ีงาย 
สะดวก รวดเร็ว ในขณะท่ีวิธีการดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพอยาง 
รุนแรง ดังนั้นสาเหตุการเกิดหมอกควันในเขตเทศบาลนครเชียงใหม มีดังนี ้
   1. ไฟปา 
  สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดไฟปารุนแรงในพื้นท่ีภาคเหนือ เกิดจากการตัดไมทําลายปา 
โดยเฉพาะปาดิบเขาในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือของไทย รวมท้ังปาทางฝงพมา ลาว เขมร ก็หายไปมาก 
ซ่ึงถาดูยอนหลังเม่ือชวง 30-40 ปท่ีแลว ปญหาไฟปายังไมมี แตขณะนี้สถานการณรุนแรงขึ้นทุกๆ ป 
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โดยเฉพาะภาคเหนือ เนื่องจากมีการสะสมของเช้ือเพลิง จากปาดิบเขา ปาเต็งรัง ถูกตัดไมออกไป
มาก และถูกแทนท่ีดวยทุงหญาคา หญาปง เฟรน ขึ้นปกคลุมและครอบคลุมพ้ืนท่ีสูงกวา 1,000 เมตร 
จากระดับน้ําทะเลตั้งแต จ.แพร นาน เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน เม่ือเกิดการเผาไหมเช้ือเพลิงท่ี
สะสมหลายป จึงมีปริมาณหมอกควันมากกวา 3-4 เทา  
  ท่ีเปนสาเหตุหลักของการเกิดไฟปาลวนมาจากฝมือมนุษย โดยเฉพาะการปลูกพืชไรและ
พฤติกรรมการเผาของชาวบานในพ้ืนท่ี นอกจากนี้พบวาการสงเสริมการปลูกพืชไรของชาวบาน
เปนปจจัยท่ีทําใหการเผาปาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีปจจัยในเรื่องราคาพืชไรท่ีเพ่ิมมากขึ้น  
  พ้ืนท่ีปา ท้ังท่ีเปนปาผลัดใบ ปาท่ีคนเขาไปทําประโยชน ก็จะมีเรื่องการเผาเกิดขึ้น  
เนื่องจากจุดท่ีเกิดความรอนมากท่ีสุดในชวงเดือนมีนาคม จะพบวาเกิดในเขตปาสงวนมากถึง 55 
เปอรเซ็นต พ้ืนท่ีปาอนุรักษอีก 33 เปอรเซ็นต หากรวม 2 พ้ืนท่ีก็ 88 เปอรเซ็นตแลว สวนท่ีเหลืออีก 
10 กวาเปอรเซ็นตอยูในพ้ืนท่ีเกษตร ซ่ึงช้ีใหเห็นไดชัดวาพ้ืนท่ีพวกนี้มีการเขาไปทําประโยชนมา
เนิ่นนานแลว ตั้งแตคุนกันในชื่อการทําไรหมุนเวียน ซ่ึงจะมีการหมุนเวียนการปลูกไปตามพ้ืนท่ี
ตางๆ ไปเรื่อยๆ และการทําเกษตรในบานเรานั้นการทําใหตนทุนการเพาะปลูกถูกคือ เม่ือเก็บเกี่ยว
เสร็จก็จะปลอยใหแหง แหงเสร็จแลวก็เผา ซ่ึงเปนธรรมชาติในการเพาะปลูก เปนความเคยชินท่ีทํา
กันมาเนิ่นนานแลวท่ีบานเรามักจะทํากันเปนประจํา นี่คือพ้ืนท่ีท่ีเปนพ้ืนท่ีเกษตร 
 อีกสาเหตุ คือ การเผาเพื่อหาของปา (เห็ดถอบ ผัก สัตวปา) โดยเฉพาะ การหาเห็ดถอบ ใน
ปจจุบันพบวาราคาเห็ดถอบในฤดูแลงมีราคาสูงถึงลิตรละ 200-300 บาทเลยทีเดียวเพราะเปนของปา
หายาก เม่ือความตองการของคนในการกินหรือบริโภค เห็ดถอบมากจึงทําใหราคาเห็ดถอบสูง เม่ือ
ราคาสูงคนจึงตองหามาขาย โดยทําทุกวิธี และวิธีการหนึ่งในนั้นก็คือ การเผาปา นั้นเอง รวมถึง
ประเทศเพื่อนบานของเรา ก็พากันเผาปาเพ่ือหาเห็ดถอบ เพื่อบรรจุกระปองอีกดวยไมวา ประเทศ
พมา ลาว ฯลฯ การลักตัดไมเพ่ือทําฟน เผาถาน ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดมลพิษขึ้นในอากาศ  
  
 
 
    
 

 
 

ภาพ 8 ไฟท่ีเกิดจากการเผาไรของชาวบาน 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2550) 
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 2. การกอสรางโครงการตางๆ ของหลายหนวยงาน 
 จากการสังเกตพบวา การกอสรางของหนวยงานตางๆ เชน การขุดถนนของเทศบาล การขุด
ลอกทอระบายน้ํา การซอมแซมไหลทางท่ีชํารุด การขุดเปล่ียนทอประปา เปนตน รวมทั้งการ
กอสรางอาคารตางๆท่ีอยูริมถนนสายท่ีมีการจราจรหนาแนน มักมีการนําวัสดุท่ีใชมาวางไวขางทาง 
โดยไมมีการปองกันและขาดการประสานงานในแตละหนวยงาน 
  3. การเผาขยะ  
 การเผาขยะนั้นแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือจากการเผาจากเตาเผา เชน การเผาขยะติดเช้ือใน
โรงพยาบาลในเตาเผาขยะ และการแอบเผาของประชาชนท่ีขาดจิตสํานึก รวมถึงหนวยงานตางๆ ท่ี
ยังใชการเผาเปนวิธี “ทําความสะอาด” พื้นท่ีของตนเอง เพ่ือขจัดกิ่งไม ใบไมแหง และขยะตางๆ ได
อยางสบายใจ หรือไมตองรับผิดชอบกับการเผานั้น 
  4. การเผาศพ 
 การเผาศพในประเทศไทยถือเปนธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธท่ียึดถือปฏิบัติกันมา
นานจะพบการเผาศพไดในทุกภาคของประเทศ ขณะเดียวกันก็จะพบปญหาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
เขมาควันและกล่ินจากการเผาศพอยูเปนระยะโดยเฉพาะในเขตชุมชนท่ีมีความหนาแนนของ
ประชากรสูงและมีเตาเผาศพตั้งอยูตามวัดตางๆ จํานวนมาก เตาเผาศพจึงถูกนํามาพิจารณาวาเปน
แหลงกอใหเกิดปญหามลพิษ อันเนื่องมาจากเตาเผาศพแบบเดิมท่ีใชกันอยูในวัด สวนใหญจะมีหอง
เผาเพียงหองเดียว และกระบวนการเผาไหมไมสมบูรณ 
  ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีเตาเผาศพท่ีอยูในความดูแล จํานวน 10 แหง จากการสังเกต
พบวาในแตละปมีการใชเช้ือเพลิงในการเผาศพจํานวนมาก หากเตาเผาศพไมไดคุณภาพจะทําใหเกิด
มลภาวะทางอากาศไดเชนกัน 
 5. รานอาหารและแผงลอยเคลื่อนที่ขายอาหารปงยาง 
 รานอาหาร แผงลอยและแผงลอยเคล่ือนท่ีท่ีขายอาหารปง ยาง มีจํานวนมากในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ท้ังในตลาด ตามขางถนน ซ่ึงวัสดุท่ีใชปงยาง มักเปนถาน และมีการคาขายตลอดท้ัง
วันซ่ึงกอใหเกิดหมอกควันในอากาศตลอดท้ังวัน โดยทางเทศบาลนครเชียงใหมยังไมมีมาตรการท่ี
ควบคุมชัดเจนในการขายอาหารประเภทนี้ 
 ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลนครเชียงใหมและชานเมืองยังมีการเผาขยะ ใบไม เศษ
วัชพืชตางๆอยูเปนประจํา ซ่ึงมาจากท่ีทุกฤดูแลงนั้นตามธรรมชาติ ตนไมจะมีการผลัดไป ท้ิงใบรวง
หลนกระจายตามบานเรือน ตามสถานท่ีสาธารณะตางๆ โดยปกติตามท่ีสาธารณะท่ัวไปนั้นทาง
เทศบาลไดมีการเก็บกวาดเปนประจําอยูแลว แตตามท่ีอยูอาศัย นอกจากจะกําจัดโยการใสถุงขยะไป
ท้ิงตามสถานท่ีท่ีทางเทศบาลจัดไวใหแลว ในบางสวนก็กําจดัโดยการเผาขยะ ซ่ึงถือวาเปนการกําจัด
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ท่ีสะดวกท่ีสุด กอใหเกิดเขมาควันเกิดขึ้นมากมาย ประกอบกับในชวงหนาแลงนี้ มีอากาศถายเท
นอย ลมสงบ ฝุนควันท่ีเกิดจึงสะสมตัวมากมายปกคลุมบริเวณแองกระทะเชียงใหม แตส่ิงท่ี
กอใหเกิดปญหามากท่ีสุด คือ หมอกควันจากการจราจรท่ีเกิดจากการเผาไหมท่ีไมสมบูรณ 
โดยเฉพาะในเวลาท่ีเรงรีบ ในชวงเชาเวลาประมาณ 06.00 น. ถึง 09.00 น. และชวงเย็นเวลา 16.00 
น. ถึง 19.00 น. (แคทราย ชีพธรรม, 2550)  
  
4.3 ประสิทธิผลของมาตรการแกไขปญหาที่ผานมา 
 การดําเนินการของจังหวัดเชียงใหม  
 ในการดําเนินการของจังหวัดเชียงใหมไดถือเอาเรื่องการจัดการปญหาหมอกควันเปนเรื่อง
หลักของยุทธศาสตรการปองกันควบคุมและแกไขปญหามลพิษตางๆ ของจังหวัดโดยไดบรรจุ
ยุทธศาสตรนี้เปน1ใน3ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไวในแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม 4 ป (พ.ศ. 2553-2556) และกําหนดงบประมาณสําหรับยุทธศาสตรนี้ไวเกือบ 75 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนมากกวา 1 ใน 3 ของงบประมาณดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม(216 ลาน 
บาท) ตามยุทธศาสตรนี้จังหวัดเชียงใหม เนนการแกไขปญหาดวยการสรางความรวมมือกับทุกภาค
สวน โดยกําหนดใหมีเครือขายองคกรชุมชนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด
เชียงใหมขึ้น โดยไดมีประกาศจังหวัดเชียงใหมแตงตั้งคณะทํางานเครือขายองคกรชุมชนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2552 คณะทํางานดังกลาว 
ประกอบดวยตัวแทนผูนําชุมชนจาก 24 อําเภอ ผูแทนองคการบริหารสวนทองถ่ิน (อบต./ เทศบาล / 
อบจ.) ผูแทนกํานัน ผูใหญบาน ผูแทนกลุมชาติพันธุ และผูแทนหนวยงานองคกรท้ังจากภาครัฐและ
องคกรพัฒนาเอกชน  
 ปญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศเปนประเด็นท่ีมีการแสดงความคิดเห็นกันอยาง
กวางขวางในเวทีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหมมากกวาประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ แมวาทุกฝาย
จะตระหนักดีวาการเผาในท่ีโลงซ่ึงรวมไปถึงการเผาวัสดุพืชตางๆ มีสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหา
หมอกควัน และมลพิษทางอากาศแตการแสวงหาทางเลือกอ่ืนท่ีไมใชการเผาแมกระท่ังการทําปุย
อินทรียจากวัสดุพืชลวนเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาและไมสามารถดําเนินการกับเศษวัสดุพืช
บางอยาง เชน ตอซังขาวโพดไดในทันทีเนื่องจากมีปริมาณมากเฉพาะในเขตอําเภอแมแจมในชวง
ปลายป 2552 ถึงตนป 2553 ก็มีปริมาณมากกวา 3 หม่ืนตันซ่ึงหากจะตองนําตอซังขาวโพดไปทําปุย
อินทรียหรือแปรรูปไปเปนวัสดุท่ีมีมูลคาเชน ถานแทง ก็คงตองมีมาตรการสนับสนุนดาน
เครื่องจักรกลและ องคความรูเขามารองรับภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็วและตองดําเนินการกอนท่ีจะ
ถึงฤดูเผาตอซังพืชเพ่ือ เตรียมการสําหรับฤดูการเพาะปลูกถัดไป 
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 ในเดือนธันวาคม 2552 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดออกประกาศเรื่องกําหนดเขต
ควบคุมไฟปาในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 15, 21และ22แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550 กําหนดใหพ้ืนท่ีทุกหมูบาน/ตําบล/อําเภอ
ในทองท่ีจังหวัดเชียงใหมเปน “เขตควบคุมไฟปา” โดยกําหนดมาตรการปองกันไฟปาไวอยางเปน 
ขั้น ตอนราษฎรท่ีมีความจําเปนตองเผาวัชพืชในท่ีดินทํากินของตนตองขออนุญาตจาก กํานัน และ
ผูใหญบาน ในเขตปกครองทองท่ีนั้นๆกอนท่ีจะดําเนินการทุกครั้ง พรอมกับตองจัดทําแนวกันไฟมิ
ใหลุกลามไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได โดยใหประสานงานกับหนวยควบคุมไฟปาในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม 
เพ่ือจัดเจาหนาท่ีคอยควบคุมในการดําเนินการดังกลาวดวย ประกาศฉบับนี้มีแนวคิดคลายคลึงกับ
มาตรการอนุญาตใหเผาภายใตการกํากับควบคุมซ่ึงเปนวิธีการท่ีใชอยูในหลายประเทศดังจะกลาว
ตอไป 

เทาท่ีผานมาหนวยงานของรัฐไดดําเนินการหลายวิธีโดยเฉพาะอยางยิ่งการรณรงคและ
ประชาสัมพันธใหชุมชนและหมูบานตางๆ มีความตระหนักถึงปญหาท่ี เกิดจากการเผาในท่ีโลงการ
ติดปายประชาสัมพันธ การจัดเวรยามรวมกับเจาหนาท่ีอุทยานเพื่อเฝาระวังไฟปา และการประสาน
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ีเปนตน อาจกลาวไดวาการรณรงคไดกระทํา
อยางเขมแข็งและตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหนาแลงตั้งแตเดือนพฤศจิกายนจนถึงมีนาคม 
นอกจากนี้ยังมีการใหยืมรถไถกลบตอซังในบางพ้ืนท่ีซ่ึงดําเนินการโดยกรมสงเสริมการเกษตรใน
สวนของกรมพัฒนาท่ีดินก็มีการรณรงคใหเกษตรกรไถกลบตอซังขาวโพดเพื่อลดการเผา และให
ความรูเกี่ยวกับการทําปุยหมักโดยการใชน้ําหมักชีวภาพ โดยมีสถานีพัฒนาท่ีดินเปนหนวย
ดําเนินการ และมีหมอดินอาสาเปนหนวยสนับสนุนในระดับพ้ืนท่ี 
 การดําเนินงานท่ีผานมา สามารถลดการเผาไดในขีดจํากัด แมวาหลายชุมชนจะมีความ
เขาใจและตระหนักถึงปญหาแตการเผาเปนสวนหนึ่งของระบบการผลิตแบบยังชีพเปนวิธีการท่ี
สะดวก รวดเร็ว และตนทุนต่ําเกษตรกรมีความเช่ือวาการเผาชวยขจัดวัชพืชโรคและแมลงศัตรูพืช
ในดินไดในบางอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีกวางใหญเชน อําเภอแมแจมซ่ึงมีตอซังขาวโพดนับหม่ืนตันเครื่อง
ไถกลบหรือบดยอยตอซังท่ีมีอยูเพียงไมกี่เครื่องไมสามารถชวยแกปญหาการจัดการตอซังขาวโพด
ได นอกจากนี้ยังไมมีขอมูลท่ีช้ีใหเห็นวาการไถกลบตอซังชวยเพ่ิมผลผลิตขาวโพดแตอยางใด  
 การดําเนินการแกไขปญหาหมอกควันโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงในจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการแกไขปญหา
หมอกควันตามแนวทางท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2550 ในดานมาตรการกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หลายแหงไดออกขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ือหามและควบคุมการเผาในท่ีโลง ตัวอยางขององคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนแบบอยางท่ีดีในการจัดการการเผาในท่ีโลง เชน องคการบริหารสวน
ตําบลแมทา อําเภอแมออนจังหวัดเชียงใหมไดออกขอบัญญัติตําบลเรื่องการจัดการปาชุมชนตําบล
แมทา พ.ศ.2550 โดยเนนในเรื่องการจัดการปาชุมชนซ่ึงมีผลเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องการปองกันไฟปา
ดวย 
 สําหรับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผาโดยตรงได
มีองคการบริหารสวนตําบลหลายแหงในจังหวัดเชียงใหมออกขอบัญญัติ เรื่องการควบคุมควันไฟ
และฝุนละอองจากการเผา ตัวอยางท่ีดีไดแก องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง องคการบริหาร
สวนตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง และองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว อําเภอแมริมไดออก
ขอบัญญัติวาดวยเรื่องนี้ในป2550 และ องคการบริหารสวนตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง ซ่ึงไดออก
ขอบัญญัติในเรื่องเดียวกันนี้ในป2551 ขอบัญญัติเหลานี้กําหนดโทษสําหรับผูท่ีฝาฝนขอบัญญัติไว
เปนโทษปรับเปนจํานวนเงินไมเกิน1,000 บาท อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติมาตรการปรับตามกฎหมาย
เหลานี้ยังมีการบังคับใชนอยมาก 
 
4.4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) (Village Health Volunteer) 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือท่ีเราเรียกยอๆ วา อสม. นั้น เปนรูปแบบหนึ่ง
ของการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผาน
กระบวนการอบรมใหความรูจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข และการปฏิบัติงานดวยความเสียสละตอ
ประชาชนในหมูบาน กระทรวงสาธารณสุขไดเริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2520 เปนตนมา อสม. 
จึงเพ่ิมจํานวนมากขึ้นตามลําดับจนครอบคลุมหมูบานในชนบทและชุมชนเมืองกวา 8 แสนคน 
แมวาพลังของ อสม. อาจจะดูเล็กนอยดั่งเม็ดกรวดเม็ดทรายเม่ือยามกระจายอยูตามหมูบานและ
ชุมชนตางๆ แตเม่ือมีการรวมตัวเปนกลุมกอนเปนชมรมฯ พลังเหลานี้ก็มีความม่ันคงดั่งภูผา พรอม
ท่ีจะตอสูและกาวนําไปสูการพัฒนาดานสุขภาพและคุณภาพชีวิตของภาคประชาชน 

4.4.1 ประเภทและจํานวน 
  กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหมีอาสาสมัครสาธารณสุขในงานสาธารณสุข

มูลฐานเพียงประเภทเดียว คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ซ่ึงหมายถึง บุคคลท่ี
ไดรับการคัดเลือกจากชาวบานในแตละกลุมบานและไดรับการอบรมตามหลักสูตรท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด โดยมีบทบาทหนาท่ีสําคัญในฐานะผูนําการเปล่ียนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพ
อนามัย (Change agents) การส่ือขาวสารสาธารณสุข การแนะนําเผยแพรความรู การวางแผน และ
ประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนใหบริการสาธารณสุขดานตางๆ เชน การสงเสริม
สุขภาพ การเฝาระวังและปองกันโรค การชวยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นตน โดยใชยาและ
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เวชภัณฑตามขอบเขตท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด การสงตอผูปวยไปรับบริการ การฟนฟูสภาพ 
และจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนในหมูบาน/ชุมชน โดยกําหนดจํานวนอาสาสมัคร
สาธารณสุขในหมูบาน/ชุมชน โดยเฉล่ีย ดังนี ้

  พ้ืนท่ีชนบท :  อสม. 1 คน ตอ 8 - 15 หลังคาเรือน 
  พ้ืนท่ีเขตเมือง : . เขตชุมชนหนาแนน (ชุมชนตลาด) ไมมี อสม...... 

  เขตชุมชนแออัด อสม. 1 คน ตอ 20 - 30 หลังคาเรือน.... 
  .เขตชุมชนชานเมือง อสม. 1 คน ตอ 8 - 15 หลังคาเรือน 

    ดังนั้น ในหมูบาน/ชุมชนหนึ่งๆ อาจมีจํานวน อสม. ไมเทากันขึ้นอยูกับจํานวน
หลังคาเรือนของหมูบาน/ชุมชนนั้นๆ โดยท่ัวไปจะมี อสม. ประมาณ 10 - 20 คนตอหมูบาน.. 
 4.4.2. คุณสมบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
.        1) เปนบุคคลท่ีชาวบานในระแวกคุนเคย ยอมรับและเช่ือถือ... 

      .2) สมัครใจและเต็มใจชวยเหลือชุมชนดวยความเสียสละ... 
       3) มีเวลาเพียงพอท่ีจะชวยเหลือชุมชน (อยูประจําในหมูบานไมยายถ่ินในระยะเวลา           

.1 - 2  ป) และมีความคลองตัวในการประสานงาน.... 
      4) อานออกเขียนได... 
      5) เปนตัวอยางท่ีดีในดานพัฒนาสุขภาพ และการพัฒนาชุมชน.... 
      6) ไมควรเปนขาราชการหรือลูกจางของรัฐ  

 4.4.3 วิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
  ใหใชวิธีการประชาธิปไตยในการคัดเลือกบุคคลเปน อสม. โดยมีแนวทางปฏิบัติ

ดังนี้ 
       1) เจาหนาท่ีสาธารณสุขจัดประชุมกรรมการหมูบาน อสม. ทุกคนในหมูบานและ

ผูนําอ่ืนๆ เพ่ือช้ีแจงใหทราบถึงบทบาทของ อสม. และจํานวน อสม. มอบหมายใหกรรมการ
หมูบาน อสม. และผูนําดังกลาวเปนคณะกรรมการสรรหา อสม. 

       2) แบงละแวกบานออกเปนหลังละ 8 - 15 หลังคาเรือน สอบถามหาผูสมัครใจ
และมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด คัดเลือกเขารับการอบรมเปน อสม. ในกรณีท่ีมีผูสมัครเกิน 1 คน ให
คณะผูดําเนินการสรรหา อสม. จัดประชุมหัวหนาครอบครัวหรือผูแทนครอบครัวในละแวกหรือคุม
นั้นๆ เพื่อลงมติโดยใชเสียงสวนใหญคัดเลือกบุคคลเขารับการอบรมเปน อสม. ประจําละแวกบาน 

  อนึ่ง การคัดเลือก อสม. สามารถปรับเปล่ียนได หากชุมชนหรือคณะกรรมการ
หมูบานมีความเห็นเปนอยางอ่ืน แตตองเปนประโยชนเพ่ือสวนรวมและมีขั้นตอนท่ีโปรงใส 
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  4.4.4 การฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใหม 
   การฝกอบรมอาสาสมัครใหม ในท่ีนี้หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือใหอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีคัดเลือกเขามาใหมมีการเปล่ียนแปลงเจตคต ิมีความรูความสามารถ
และปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

       1. วิธีการอบรม เจาหนาท่ีสาธารณสุขสามารถวางแผนการอบรมไดตามความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ี โดยควรมีท้ังสวนของการใหความรูทางทฤษฎี และการฝกปฏิบัติใหบริการท่ี
สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลชุมชน รวมท้ังมีการประเมินผลการอบรมวาสามารถพัฒนาให อสม. 
ใหมทุกคนมีความรูและสามารถทํางานตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดไวอยางมีคุณภาพ 

       2. เนื้อหาหลักสูตร เนื้อหาความรูท่ีอบรม แบงเปน 2 กลุมคือ... 
.    2.1 กลุมความรูพ้ืนฐาน (ภาคบังคับ) ประกอบดวย วิชาท่ีเปนพ้ืนฐานในการ 

ปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครสาธารณสุข โดยเปนวิชาท่ีเกี่ยวกับปญหาสาธารณสุขหลักๆ ของ
ประเทศ และการบริหารจัดการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาสาธารณสุขในชุมชน ไดแก...... 

     1) บทบาทหนาท่ีของ อสม........... 
     2) สิทธิของ อสม....... 
     3) การถายทอดความรูและการเผยแพรขาวสารระดับหมูบาน......... 
     4) การคนหา วิเคราะหและแกไขปญหาสาธารณสุขของทองถ่ิน.......... 

        5) สุขวิทยาสวนบุคคล........ 
   .    6) การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวัง และปองกันปญหาสาธารณสุข......... 
        7) การวินิจฉัยอาการ การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบ้ืองตน.......... 
        8) การฟนฟูสภาพ.......... 
        9) การสงตอผูปวยไปสถานบริการสาธารณสุข........ 
      10) การจัดกิจกรรม การปฏิบัติงานและการใชเครื่องมือตางๆ ใน ศสมช......... 
      11) การทํางานรวมกับผูนําชุมชนและองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เพือ่การ
พัฒนางานสาธารณสุขในทองถ่ิน.... 
   2.2 กลุมความรูเฉพาะ เปนความรูในเรื่องท่ีเปนปญหาสาธารณสุขในพื้นท่ี และ
ความรูดานนโยบายตางๆ ในการพัฒนางานสาธารณสุขในแตละทองถ่ิน และความรูดานการพัฒนา
อ่ืนๆ ท่ีมีผลตอสุขภาพของประชาชน โดยจังหวัดสามารถปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรไดตามความ
เหมาะสม ซ่ึงเนื้อหาอาจแตกตางกันไปตามสภาพปญหาและปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
  
 



 63

  4.4.5 บทบาทและหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
   อสม. มีบทบาทในการเปนผูนําการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน เปนผูนําการเปล่ียนแปลง (Change agents) พฤติกรรมดาน
สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน และมีหนาท่ี แกขาวราย กระจายขาวดี  ช้ีบริการ 
ประสานงานสาธารณสุข บําบัดทุกขประชาชน ดํารงตนเปนตัวอยางท่ีดี  โดยมีหนาท่ีความ
รับผิดชอบดังนี.้...  
      1) เปนผูส่ือขาวสารสาธารณสุขระหวางเจาหนาท่ีและประชาชนในหมูบาน นัด
หมายเพ่ือนบานมารับบริการสาธารณสุข แจงขาวสารสาธารณสุข เชน การเกิดโรคติดตอท่ีสําคัญ 
หรือโรคระบาดในทองถ่ิน ตลอดจนขาวความเคล่ือนไหวในกิจกรรมสาธารณสุข รับขาวสาร
สาธารณสุขแลว แจงใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขในทองถ่ินทราบอยางรีบดวนในเรื่องสําคัญ เชน เรื่อง
โรคระบาดหรือโรคติดตอตางๆ รับขาวสารแลว จดบันทึกไวในสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานของ 
อสม.  

     2) เปนผูใหคําแนะนําถายทอดความรูแกเพ่ือนบานและแกนนําสุขภาพประจํา
ครอบครัว ในเรื่องตางๆ ไดแก การใชสถานบริการสาธารณสุขและการใชยา การรักษาอนามัยของ
รางกาย การใหภูมิคุมกันโรค การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมและการจัดหาน้ําสะอาด โภชนาการและ
สุขาภิบาลอาหาร การปองกันและควบคุมโรคติดตอประจําถ่ิน การอนามัยแมและเด็กและการ
วางแผนครอบครัว การดูแลรักษาและปองกันสุขภาพเหงือกและฟน การดูแลและสงเสริม
สุขภาพจิต การปองกันและควบคุมโรคเอดส การปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัยและโรคไม
ติดตอท่ีสําคัญ การปองกันและแกไขมลภาวะและส่ิงแวดลอมท่ีเปนพิษเปนภัย การคุมครอง
ผูบริโภคดานสาธารณสุข การจัดหายาจําเปนไวใชในชุมชน และการสงเสริมการใชสมุนไพรและ
แพทยแผนไทย  

     3) เปนผูใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน ไดแก การสงตอผูปวยและการติดตาม
ดูแลผูปวยท่ีไดรับการสงตอมาจากสถานบริการ การจายยาเม็ดคุมกําเนิดในรายท่ีเจาหนาท่ีสาธารณา
สุขไดตรวจแลว และจายถุงยางอนามัย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน เชน เกี่ ยวกับบาดแผลสด 
กระดูกหัก ขอเคล่ือน ฯลฯ การรักษาพยาบาลเบ้ืองตนตามอาการ 

     4) หมุนเวียนกันปฏิบัติงานท่ี ศสมช. โดยมีกิจกรรมท่ีควรดําเนินการ ไดแก.... 
  .- จัดทําศูนยขอมูลขาวสารของหมูบาน..... 

   - ถายทอดความรูและจัดกิจกรรมตามปญหาของชุมชน..... 
   - ใหบริการท่ีจําเปนใน 14 กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน... 
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     5) เฝาระวังและปองกันปญหาสาธารณสุขในหมูบาน เชน เฝาระวังปญหา
โภชนาการโดยการชั่งน้ําหนักเด็กและรวมแกไขปญหาเด็กขาดสารอาหารและขาดธาตุไอโอดีน เฝา
ระวังดานอนามัยแมและเด็ก โดยการติดตามหญิงมีครรภใหมาฝากทองและตรวจครรภตามกําหนด 
เฝาระวังดานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค โดยการติดตามใหมารดานําเด็กไปรับวัคซีนตามกําหนด และ
เฝาระวังเรื่องโรคติดตอประจําถ่ิน โดยการกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย เปนตน 

....  6) เปนผูนําในการบริหารจัดการวางแผนแกปญหาและพัฒนาชุมชน โดยใช
งบประมาณหมวดอุดหนุนท่ัวไปท่ีไดรับจากกระทรวงสาธารณสุข หรือจากแหลงอ่ืนๆ  

....  7) เปนแกนนําในการชักชวนเพ่ือนบานเขารวมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุข
ของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใชกระบวนการ จปฐ. (ความจําเปนพ้ืนฐาน) และรวมกลุม
ในการพัฒนาสังคมดานตางๆ  

....  8) ดูแลสิทธิประโยชนดานสาธารณสุขของประชาชนในหมูบาน โดยเปนแกนนํา
ในการประสานงานกับกลุมผูนําชุมชน และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กระตุนใหมีการ
วางแผนและดําเนินงานเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขของหมูบาน 
 
4.5 แนวทางการรับรูความเส่ียงตอสุขภาพในภาวะหมอกควันของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจํา
หมูบาน 
 ขอมูลพ้ืนฐานของประชากร 
 อสม. มีบทบาทในการเปนผูนําการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในหมูบาน/ชุมชน เปนผูนําการเปล่ียนแปลง (Change agents) พฤติกรรมดานสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในชุมชน และมีหนาท่ีแจงขาวราย กระจายขาวดี ช้ีบริการ ประสานงาน
สาธารณสุข บําบัดทุกขประชาชน ดํารงตนเปนตัวอยางท่ีดี โดยท่ีทางเทศบาลไดจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือใหอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีคัดเลือกเขามาใหมมีการเปล่ียนแปลงเจตคต ิมีความรู
ความสามารถและปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว สามารถวางแผนการ
อบรมไดตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี โดยควรมีท้ังสวนของการใหความรูทางทฤษฎี และการฝก
ปฏิบัติใหบริการท่ีสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลชุมชน รวมท้ังมีการประเมินผลการอบรมวา
สามารถพัฒนาให อสม. ใหมทุกคนมีความรูและสามารถทํางานตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดไว
อยางมีคุณภาพ 
 
 
 



 65

ตาราง 1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 

รายละเอียด จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย 2 0.55 
หญิง 360 99.45 

รวม 362 100.00 
อาย ุ   

20-30 6 1.66 
31-40 73 20.17 
41-50 128 35.36 
51-60 123 33.98 

60 ปขึ้นไป 32 8.84 
รวม 362 100.00 

ระดับการศึกษา   
               ไมไดเรียน 7 1.93 
               ประถมศึกษา 196 54.14 
               มัธยมศึกษาตอนตน 103 28.45 
               มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 27 7.46 
               ปวส./ปวท./อนุปริญญา 13 3.59 
               ปริญญาตรี 16 4.42 

รวม 362 100.00 
อาชีพ   
          นักเรียน/นักศึกษา 4 1.10 
          แมบาน/พอบาน 18 4.97 
          รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 8 2.21 
          คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 208 57.46 
          รับจางท่ัวไป 104 28.73 



 66

รายละเอียด จํานวน รอยละ 
อาชีพ   
          วางงาน 20 5.52 

รวม 362 100.00 
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูภายในชุมชน   
          3 ป 5 1.38 
          มากกวา 3 ปขึ้นไป  357 98.62 

รวม 362 100.00 
การกําจัดขยะภายในครอบครัว   
          เผา 3 0.83 
          ท้ิงถังขยะเทศบาล 359 99.17 

รวม 362 100.00 
โรคประจําตัว   

มี 117 32.3 
ไมมี 245 67.7 

รวม 362 100.00 
  

เพศ จากการศึกษาพบวา อสม. เปนเพศหญิงรอยละ 99 เพราะงานทางดาน อสม. นั้นเปน
งานท่ีเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และในบางครั้งเปนงานท่ีตองเยี่ยมเยียนสมาชิกในชุมชน ซ่ึงการท่ีเปน
เพศหญิงทําใหเปนการสะดวกในการประสานงานในดานตางๆมากกวาเพศชาย จากการวิเคราะห
แจกแจงขอมูลจากทะเบียนอาสาสมัครสาธารณสุขยังปรากฏแนวโนมท่ีชัดเจนวามีผูหญิงเปน อสม.
มากขึ้น โดยมีอสม.ท่ีเปนชาย 236,833 คน (รอยละ 29.93) และอสม.หญิง 551,299 คน (รอยละ
69.66) หรือเปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีมี อสม. ชายหนึ่งคนตอ อสม.หญิง 1.76 คนในพ.ศ. 2536 มาเปน 
อสม. ชายหนึ่งคนตอ อสม.หญิง 2.34 คนใน พ.ศ.2549 ขบวนการอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีผูหญิง
เปนองคประกอบหลักนี้ทําใหการพัฒนา อสม. ตอไปในอนาคตจะเพิกเฉยตอขอเท็จจริงท่ีวาคน
กลุมนี้เปนผูหญิงเปนสวนใหญไมได การท่ีมีผูหญิงมากขึ้นนี้ทําใหกระบวนการ อสม. มีศักยภาพใน
งานบางดานมีศักยภาพสูงขึ้นเปนพิเศษ เชน การเฝาระวังเรื่องความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก การ
ทํ า ง า น ด า น ก า ร ดู แ ล ผู สู ง อ า ยุ  ก า ร ทํ า ง า น ท่ี ต อ ง ก า ร ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด แ ล ะ ซ่ื อ สั ต ย                            
(โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, 2550) และเน่ืองจากเพศชายสวนมากเปนหัวหนาครอบครัว ซ่ึงมีภาระ

ตาราง 1 (ตอ) 
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ตองเล้ียงดู และหารายไดมาเล้ียงครอบครัว อีกท้ังทางเทศบาลมีงานท่ีเหมาะสมกับเพศชาย คือ การ
เปนตํารวจบาน หรือตํารวจชุมชน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศชายมากกวา  
 อายุ งาน อสม. สวนใหญมีกระจายอายุตางๆกัน เริ่มตั้งแตอายุ 20 ปขึ้นไป และยังมีกลุมท่ีมี
อายุเกิน 60 ปขึ้นไปดวย โดยที่สวนใหญมีอายุตั้งแต 40-60 ปถึงเกือบรอยละ 70 ของจํานวนกลุม
ตัวอยางท้ังหมด การท่ีพบกลุมอายุดังกลาว เพราะในการเริ่มกอตั้งอสม. ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม เนื่องมาจากในสมัยนั้นในเขตเทศบาลไมมีผูนําชุมชน ทางเทศบาลจึงกอตั้งขึ้นมาดวย
เหตุผลทางการเมือง เพ่ือท่ีจะใหแตละชุมชนมีผูนําหรือท่ีเรียกกันวา “หัวคะแนน” ท่ีจะเอ้ือ
ประโยชนในการหาเสียงของผูสมัครเลือกตั้ง ซ่ึงในสมัยนั้นไมจํากัดอายุ และสวนมากจะเปนผู
วางงาน ท่ีมีลูกๆเล้ียงดูและมีเวลาวางในการท่ีจะเขารวมกิจกรรม จึงมีอายุในชวงดังกลาวมากท่ีสุด 
 การศึกษา อสม. ปจจุบันยังถือวามีการศึกษาในระดับต่ํามีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมไม
สูงนัก ซ่ึงทําใหมีอํานาจตอรองและไดรับการยอมรับอยางจํากัดจากกลุมท่ีมีฐานะทางสังคมและ
การศึกษาสูง ซ่ึงมีผลกระทบตอความนาเช่ือถือของอสม. และในอดีตไมมีการจํากัดวุฒิการศึกษาใน
การท่ีจะเขารวม 
 อาชีพ โดยสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย และรับจาง ซ่ึงเปนอาชีพสวนใหญของอสม. ใน
แตละชุมชน และมีประชาชนบางกลุมท่ีมีความจําเปนท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได เนื่องจากติดปญหาใน
ดานการประกอบอาชีพ ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได ซ่ึงก็คือ อาชีพเกี่ยวกับปง ยาง แมทาง
หนวยงานราชการไดรณรงคใหใชเตาไรควัน แตก็มีสวนนอยในการปฏิบัติตาม ในสวนท่ีมีนักเรียน
และนักศึกษาเขามาเปน อสม.นั้น สาเหตุมาจาการท่ีญาติไดเปนอสม.มากอนแลว โดยท่ีในขณะนั้น
ทางเทศบาลไดมีการเปดรับอสม. อยูตลอด ซ่ึงบางทานไดใหขอมูลวาการท่ีมีช่ือเปนสวนหนึ่งของอ
สม. เนื่องจากเปนการจับช่ือของตนเองลงไปตามจํานวนท่ีทางราชการตองการ กลุมคนเหลานี้ไดเขา
รับการอบรมและทํากิจกรรมรวมกับอสม. ในชุมชนนอยมาก เนื่องจากเขามาทําโดยการบังคับและ
ไมเต็มใจ ทางดานผูท่ีมีงานประจําและรับราชการไดใชเวลาหลังเลิกงาน หรือชวงวันหยุดสุด
สัปดาหเขามาชวยงานทางดานอสม. งานของอสม. นั้นเปนงานท่ีไมมีความเขมงวดมากนัก จึงไม
เปนปญหาหรือมีผลกระทบสําหรับผูท่ีมีงานประจํามากนัก เพราะงานของอสม. ท่ีจะทํานั้น จะอยู
ในชวงท่ีมีสถานการณบางอยางเกิดขึ้น ณ เวลานั้น เชน ในขณะที่ทํางานวิจัยช้ินนี้ โรคไขเลือดออก
กําลังระบาด ทางเทศบาลไดสงงานมาใหอสม. ในแตละชุมชน ทําการจัดบอรดใหความรู และ
รณรงคเรื่องไขเลือดออก เปนตนหรือมีงานเรงดวนจริงท่ีสงมาจากรัฐบาล 
 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูภายในชุมชน การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาศัยอยุท่ีนั้นๆ เปนระยะเวลา
ท่ียาวนาน จะมีการรักและหวงแหนถ่ินท่ีอยูอาศัย จากการศึกษาพบวาสวนมากอาศัยอยูเกิน 3 ปขึ้น
ไป ทําใหทราบวาเปนการอาศัยท่ีสืบตอกันมาจากรุนบรรพบุรุษ ก็อาศัยจนถึงรุนลูก รุนหลานและก็
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จะยังคงอาศัยอยูตอไป มีการรักและหวงแหนถ่ินท่ีอยูอาศัย โดยมีประธานชุมชนเปนผูดูแล และเปน
ผูแจงขอมูลขาวสารตางๆสูคนท่ีอาศัยในชุมชนนั้น 

การกําจัดขยะภายในครอบครัว กลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาเปนกลุมท่ีอาศัยอยูใน
เขตเมือง ซ่ึงมีระบบการจัดการขยะใหบริการอยูแลว การกําจัดขยะจึงเปนการใชบริการของทาง
เทศบาล คือ การใสถุงดําวางไวหนาบาน และจะมีรถเก็บขยะมาเก็บไป ซ่ึงเปนวิธีการท่ีลดการเผา
ขยะลงไดมาก แตกระนั้นยังมีการแอบเผา ซ่ึงโดยสวนมากจะเปนการเผาเศษใบไม กิ่งไม ซ่ึงอยาก
ตอการท่ีจะนําไปท้ิงท่ีถังขยะจึงเลือกวิธีการเผาในการกําจัดส่ิงเหลานี ้
 โรคประจําตัว กลุมตัวอยางเปนกลุมท่ีมีโรคประจําตัวอยูแลว เชน เบาหวาน ความดัน หัวใจ 
โรคปอด และมีกลุมท่ีไมเปนอยูประมาณ รอยละ 67.7 ซ่ึงกลุมคนเหลานี้ไมไดทราบวาตนเองไมมี
โรคประจําตัว แตกลุมคนเหลานี้ยังไมไดรับการตรวจและการรักษา ซ่ึงอาการท่ีกลุมตัวอยางแหลานี้
เปนไมไดปรากฏอาการท่ีรุนแรงมากนัก จึงขาดการเอาใจใสและคิดวาตนเองไมมีโรคประจําตัว 
 
ตาราง 2 ยานพาหนะภายในครอบครัว 

 
ยานพาหนะ จํานวน รอยละ 

                      รถจักยานยนต 349 96.4 
                      รถยนตสวนบุคคล 102 28.1 
                      รถกระบะ 85 23.48 
                      อ่ืนๆ 28 7.73 

 
 ในเกือบทุกครัวเรือนจะตองมียานพาหนะอยางนอย 1 คันตอ1ครัวเรือน จึงทําใหเปนผูสราง
ภาวะหมอกควันจากการใชรถใชถนนในปริมาณมากขึ้นเรื่อย จนเกิดการจราจรติดขัดในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม โดยสวนมากจะเปนในสวนของรถจักรยานยนตเปนสวนมาก เนื่องมาจาก อสม. 
สวนมากมีรายไดไมสูงนัก อีกท้ังสวนมากยังประกอบอาชีพคาขายและรับจาง นอกจากนี้ยังมีใน
สวนของรถตู รถสามลอถีบและรถจักรยาน จะสังเกตไดวาในสวนของรถสามลอถีบและรถจักรยาน
เปนยานพาหนะท่ีไมกอใหเกิดปญหาหมอกควันมีอัตราสวนท่ีนอยและไมเปนท่ีนิยมมีขอจํากัดใน
เรื่องของความสะดวกสบาย อีกท้ังยานพาหนะยังเปนสวนท่ีบอกฐานะทางสังคมดวย  
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ตาราง 3 การรับรูขาวสาร 
 

ส่ือ จํานวน รอยละ 
                     หนังสือพิมพ 175 48.34 
                      โทรทัศน 202 55.80 
                      วิทย ุ 7 1.9 
                      อินเทอรเน็ต 9 2.5 
                      อ่ืนๆ 5 1.4 

 
 การรับรูขาวสารของ อสม. นั้นสวนมากนอกเหนือจากการอบรมใหความรูจากเทศบาล
นครเชียงใหม ทาง อสม. ยังมีการหาความรูเพ่ิมเติมจากชองทางอ่ืนอีกดวย ชองทางท่ีนิยม คือ การ
อานหนังสือพิมพ และการดูโทรทัศน ซ่ึงในเกือบทุกครัวเรือนจะมีโทรทัศนอยางนอย 1 เครื่อง ซ่ึง
จะเปนในเชิงการทราบขอมูลภาวะหมอกควันจากการเสนอขาว ทางอินเตอรเน็ต การท่ีมีขอจํากัด
ดานการศึกษาชองทางนี้จึงไมเปนท่ีนิยม  
  การรับรูเร่ืองภาวะหมอกควันและสาเหตุการเกิดภาวะหมอกควัน 

การรับรู เรื่องภาวะหมอกควันและสาเหตุการเกิดภาวะหมอกควันของกลุมตัวอยาง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เกิดจากเขารับการฝกอบรมของทางเทศบาลนครเชียงใหม 
รวมไปถึงการใหความรูผานทางส่ือตางๆ ท้ังทางโทรทัศน หนังสือพิมพ และเอกสารที่ไดรับมาจาก
ทางเทศบาลนครเชียงใหม 
 
ตาราง 4 การรับรูเรื่องภาวะหมอกควันและสาเหตุการเกิดภาวะหมอกควัน 

 
การรับรูเร่ืองภาวะหมอกควันและสาเหตุการเกิดภาวะหมอก

ควัน  
ทราบ ไมทราบ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. การเกิดภาวะหมอกควันเกิดจากการดําเนินชีวิตในแต
ละวันของมนุษย การใชเช้ือเพลิงท้ังในบานเรือนและ
ยานพาหนะ 
 

288 79.6 74 20.4 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

การรับรูเร่ืองภาวะหมอกควันและสาเหตุการเกิดภาวะหมอก
ควัน  

ทราบ ไมทราบ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2. สวนประกอบของหมอกควันกอใหเกิดฝนกรด 189 52.2 173 28.6 

3. การเกิดภาวะหมอกควันไมไดเกิดจากการเผาปาเพียง
อยางเดียว แตเกิดจากการเผาเพ่ือกําจัดของเสีย ขยะ เศษ
ใบไมอีกดวย 

328 90.6 34 9.4 

4. ภาวะหมอกควันมีความรุนแรงมากกวาปกติเม่ือมี
สภาพอากาศแหง และเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือน
พฤษภาคม 

238 65.7 124 34.3 

5. หมอกควันหรือ Smog เกิดขึ้นในวันท่ีแดดจาและลม
สงบ เนื่องจากมีแสงแดดเปนตัวเรงปฏิกิริยาเกิดไดงาย 5 1.4 357 98.6 

6. รถดีเซล คอื แหลงกําเนิดท่ีสําคัญจากยานพาหนะ
ชนิดอ่ืน 336 92.8 26 7.2 

7.สภาพภูมิประเทศเปนสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดภาวะ
หมอกควัน 244 67.4 118 32.6 

8.การกอไฟผิงในหนาหนาวกอใหเกิดหมอกควัน 329 90.9 33 9.1 

9. การวางระบบผังเมืองไมดี เปนสาเหตุท่ีกอใหเกิด
ปญหาในเรื่องของการจราจร เปนอีกสาเหตุท่ีเกิดภาวะ
หมอกควัน 

271 74.9 91 25.1 

10. อาชีพท่ีเกี่ยวกับการปง ยางสรางมลภาวะหมอกควัน
ดวย 

346 95.6 16 4.4 

11. การกอสรางทุกประเภททําใหเกิดฝุนควัน 335 92.5 27 7.5 

12. การใชพลังงานเช้ือเพลิงเพ่ืออุตสาหกรรม และการ
ทองเท่ียว เปนสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดหมอกควัน 

262 72.4 100 27.6 

 



 71

ตาราง 4 (ตอ) 
 

การรับรูเร่ืองภาวะหมอกควันและสาเหตุการเกิดภาวะหมอก
ควัน  

ทราบ ไมทราบ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

13. มีการเผาแผวถางทําทางเดินเพ่ือการหาของปา เชน 
เห็ด ผักหวาน  330 91.2 32 8.8 

14.สามารถแยกความแตกตางระหวางหมอกกับหมอก
ควันได 360 99.4 2 0.6 

15.เจาหนาท่ีของรัฐไมรักษากฎระเบียบอยางเครงครัด 68 18.8 294 81.2 

16.การเพ่ิมของประชากรสรางปญหามลภาวะทาง 
อากาศ 71 19.6 291 80.4 

17.หมอกควันมักจะมีความรุนแรงมากขึ้นเม่ือระยะหาง
จากแหลงท่ีมาของมลพิษ 8 2.2 354 97.8 

18.การใชตัวทําละลายและการระเหยของน้ํามันมีสารท่ี
เปนอันตรายและเปนอีกตัวการหนึ่งท่ีกอใหเกิดหมอก
ควัน 

324 89.5 38 10.5 

 
 จากแนวคิดการรับรูเปนกระบวนการทางความคิดท่ีแสดงออก ถึงการรับรูท่ีผานเขามาทาง
ประสาทสัมผัสอยางมีจุดมุงหมาย ซ่ึงบางครั้งตองอาศัยประสบการณและการส่ังสมทางสังคมการ
รับรูไมสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถหาขอมูลไดโดยการสังเกตพฤติกรรม และการสอบถาม
ความรูสึก จากการตอบแบบสอบถาม 18 ขอนั้นแสดงใหเห็นวากระบวนการทางดานความคิดท่ี
เกิดขึ้นในตัวบุคคลในการแปลความหมายส่ิงเรา หรือเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในสภาพแวดลอม จาก
ขอมูลขาวสารท่ีไดรับโดยอาศัยประสบการณและการเรียนรูของบุคคล โดยที่การเรียนรูของอสม. 
นั้นเปนการรับรูเพียงแคเบ้ืองตนท่ีไดรับจากการฝกอบรมเทานั้นและสามารถเรียนรูไดจากส่ือท่ัวไป
ซ่ึงไมเจาะลึกลงในรายละเอียดท่ีสําคัญ ขอจํากัดตอการรับรูของอสม. คือ การศึกษา อายุ และการ
ประกอบอาชีพ อสม.บางคนก็ขาดการขวนขวายหาความรูเพ่ิมเติม เนื่องจากติดขัดในเรื่องของเวลา 
การทํางาน และบางคนท่ีเขามาเปนโดยท่ีหวังในสวัสดิการท่ีทางหนวยงานราชการใหสําหรับผูท่ี
เปนอสม. จึงขาดการใสใจในการรับรูและสาเหตุการเกิด ทําใหตอบคําถามท่ีไดในสวนท่ีเปนความรู
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เบ้ืองตน ไมไดเจาะลึกในเชิงวิชาการ การรับรูในเรื่องการเกิดภาวะหมอกควันท่ีเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย เชนการจราจร การเผาขยะ การประกอบอาชีพ ปง ยาง ซ่ึงมีการรับรูดีมาก แตไมสามารถท่ีจะ
ลดพฤติกรรมนี้ไดเนื่องจากเปนส่ิงท่ีตองทํา และเปนอาชีพ เพียงพยายามท่ีจะทําใหเกิดหมอกควัน
นอยท่ีสุด โดยสวนใหญเขาใจวาสาเหตุหลักมาจากการเผาขยะ และการเผาปาเพียงอยางเดียว ซ่ึงเปน
ปรากฏการณท่ีเห็นและสัมผัสไดอยางชัดเจน แตยังมีสาเหตุแฝงท่ีทางอสม.ยังขาดการรับรูเชน ใน
การเกิดภาวะหมอกควันระดับความรุนแรงของภาวะหมอกควันนั้นสวนหนึ่งมาจากลักษณะของภูมิ
ประเทศท่ีเปนแบบแองกระทะ เนื่องจากในเขตเทศบาลเปนท่ีราบเชิงเขา ทําใหอากาศไมสามารถ
หมุนเวียนได เพราะมีภูเขาสูงลอมรอบ เม่ืออากาศท่ีมีฝุนละอองไดลอยขึ้นสูท่ีสูง ก็จะเจอลมจาก
ภูเขาพัดลงมาท่ีต่ําทําใหอากาศไมสามารถลอยออกไปได จึงพัดวนเวียนอยูขางในตัวเมือง อีกท้ังจาก
การท่ีเชียงใหมเปนเมืองทองเท่ียวและสามารถมาเท่ียวไดตลอดท้ังป จากเหตุนี้ก็สามารถกอใหเกิด
ภาวะหมอกควันได การรับรูของ อสม. นั้นมีขอจํากัดในดานของการใฝหาความรูขอมูลราบละเอียด
ท่ีมากขึ้น ซ่ึง อสม. มีเพียงความรูพ้ืนฐานท่ีคนสวนใหญรูและเขาใจ และสามารถที่จะเขาใจในส่ิงท่ี
มีผลกระทบโดยตรงตอตนเองเทานั้น  
 ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูของ อสม. คือลักษณะของผูรับ และลักษณะของส่ิงเราท่ีในบาง
กลุมตัวอยางไมมีความสมบูรณ ในท่ีนี้ส่ิงท่ีมีอิทธิพลคือ ผูรับไมมีความขวนขวายหาความรูเพ่ิมเติม 
ไมรับรูในส่ิงท่ีไมไดเกิดขึ้นกับตนเอง อสม. ไมไดเขารับการอบรมใหความรู และการเกิดหมอก
ควันในบางสาเหตุทางกลุมตัวอยางไมเคยรับรูวาเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดหมอกควัน 
  ความรู ความเขาใจถึงความเส่ียงจากอันตรายและผลกระทบของภาวะหมอกควัน 
 ความรู ความเขาใจถึงภาวะหมอกควันเปนการลดความเส่ียงจากอันตรายของภาวะหมอก
ควัน และทําใหเขาใจในภาวะหมอกควันมากย่ิงขึ้น ซ่ึงการเกิดความรู ความเขาใจนั้น ตองมีการรับรู
ในส่ิงนั้นๆกอน คือ การรับรูจากการไดเขาฝกอบรมจากทางเทศบาล และการไดรับจากส่ือตางๆ 
เชนหนังสือพิมพ โทรทัศน เอกสารจากทางเทศบาล เปนตน จะทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมท่ีจะ
นํามาใช เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอรางกายได และในบางกรณีอาจเกิดจากการสะสม
ประสบการณท่ีผานมาและนํามาวิเคราะหจนทําใหเกิดพฤติกรรมตางๆ ตามมา 
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ตาราง 5 ความรู ความเขาใจถึงความเส่ียงจากอันตรายและผลกระทบของภาวะหมอกควัน 
 

ความรู ความเขาใจถึงความเส่ียงจากอันตรายและ
ผลกระทบของภาวะหมอกควัน 

 

ทราบ ไมทราบ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ผูท่ีมีโรคหอบหดืเปนโรคประจําตัว มีโอกาสท่ีโรคจะ
กําเริบไดมากในภาวะหมอกควัน 327 90.3 35 9.7 

2. มะเร็งปอด สวนหนึ่งมาจากภาวะหมอกควันท่ีไดรับ
การสะสมในปอดมาเปนเวลานาน 346 95.6 16 4.4 

3. ไมใชหนากากปองกันระบบการหายใจ ในการ
ประกอบกิจกรรมอาหาร เชน ปง ยางทําใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพได 

226 62.4 136 37.6 

4. การสูดดมหมอกควันเปนระยะเวลานาน สงผลตอ
ทางเดินหายใจ และอาจกอใหเกิดเปนมะเร็งปอด 288 79.6 74 20.4 

5. อยูอาศัยและทําธุรกิจในชุมชนเมืองเปนอันตรายตอ
สุขภาพ 30 8.3 332 91.7 

6.เด็กและทารกแรกเกิดมีความไวตอผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศมากกวาผูใหญ 336 92.8 26 7.2 

7. มีการใชยาฆาแมลง สารระเหย 187 51.7 175 48.3 
8. ภาวะหมอกควันสามารถเกิดขึ้นไดทุกวัน ขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศในแตละวัน และระดับความรุนแรง 104 28.7 258 71.3 

9. ทํากิจกรรมกลางแจง ในวันท่ีเกิดภาวะหมอกควัน
มาก เปนอันตรายตอสุขภาพ 352 97.2 10 2.8 

10.ทํางานในโรงงานอุสาหกรรม เชน โรงโมหิน ขัด
เจียรนัยหินตางๆเปนอันตรายตอสุขภาพ 359 99.2 3 0.8 
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ตาราง 5 (ตอ) 
ความรู ความเขาใจถึงความเส่ียงจากอันตรายและ

ผลกระทบของภาวะหมอกควัน 
 

ทราบ ไมทราบ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

11. หมอกควันกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอม
และโครงสรางของบาน 87 24.0 275 76.0 

12. หมอกควันทําใหการเจริญเติบโตของพืชชาลง 
สงผลเสียหายในดานการเกษตร 174 48.1 188 51.9 

 
  ความรู หมายถึง ความจริง ขอเท็จจริง กฎเกณฑ โครงสราง และรายละเอียดท่ีไดจาก
การศึกษาคนควา หรือจากการสะสมประสบการณประกอบกับการสังเกตแลวรวบรวมเปนความจํา 
ซ่ึงสามารถเรียกส่ิงท่ีจําไดออกมาใหปรากฏได เปนความสามารถของมนุษยในการจํา ระลึกไดใน
ระดับตน ความเขาใจเปนความสามารถที่สูงกวา เนื่องจากบุคคลท่ีมีความเขาใจสามารถนําความรู
ไปใชใหเหมาะสมกับพฤติกรรม ซ่ึงสามารถวิเคราะหและประเมินคาไดแลวแสดงออกมาเปน
พฤติกรรมตามท่ีไดรับขาวสาร หรือตัวกระตุนนั้นๆ  
 ในท่ีนี้ความรู คือ การรับรูถึงท่ีมาและสาเหตุการเกิดภาวะหมอกควัน และมีความรูในเรื่อง
อันตรายของหมอกควันท่ีมีผลตอสุขภาพ และผลกระทบตอส่ิงตางๆ ในภาวการณท่ีเกิดหมอกควัน 
เพ่ือลดการเส่ียงอันตรายของสุขภาพตนเอง ซ่ึงอาจมาจากประสบการณท่ีประสบพบเจอดวยตนเอง 
หรือการสังเกตจากคนรอบขาง ซ่ึงในท่ีนี้ เราใชกลุมตัวอยางเปน อสม. ซ่ึงมีหนาท่ีในดาน
สาธารณสุขภายในชุมชน ซ่ึงเปนเรื่องใกลตัวของกลุมตัวอยาง 
  โรคที่เกิดจากภาวะหมอกควัน เม่ือมนุษยและสัตวหายใจเอาอากาศท่ีสกปรกมีฝุนละออง 
หมอกควันตางๆตลอดจนสารเปนพิษเขาไปในรางกาย จะทําใหรางกายเจริญเติบโตไมเต็มท่ีและ
เปนสาเหตุของโรคตางๆ เชน โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หอบหืด โรคมะเร็งท่ีปอด โรคหลอด
เลือดแข็ง โรคหัวใจ ปวดศีรษะ มึนงง ไอเปนเลือด เปนตน ท้ังนี้ลักษณะอาการและความรุนแรงของ
โรคขึ้นอยูกับชนิดมลพิษอากาศ ความเขมขนและระยะเวลาท่ีไดรับ และความไวตอสารพิษของแต
ละบุคคล 
 ความรู ความเขาใจในภาวะหมอกควันของ อสม.น้ีมีความรูความเขาใจมากในความเส่ียงท่ี
จะกอใหเกิดอันตรายกับตนเอง แตในบางครั้งไมอาจท่ีจะหลีกเล่ียงการกระทําท่ีกอใหเกิดหมอก
ควันได เนื่องจากการประกอบอาชีพ การคมนาคม เปนตน จึงจําเปนท่ีจะตองหาวิธีปองกันอันตราย
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ท่ีจะเกิดขึ้นโดยการใชหนากากปองกัน ซ่ึงเปนการปองกันตนเอง แตในบางครั้งเกิดความไมสะดวก 
ไมพึงพอใจ จึงไมใชหนากากปองกันเนื่องจากความคิดท่ีวา “ในเวลานิดเดียว คงไมเปนไร” และก็
ไมเกิดอาการเจ็บปวยจากการกระทํานี้โดยทันที ทําใหเกิดความชะลาใจในการปองกัน 
 การรับรูของอันตรายของภาวะหมอกควันของอสม. นั้นมีการรับรูในสวนของอาการของ
โรคท่ีแสดงผลท่ีเกิดขึ้นในทันที เชน แสบตา ระคายคอ มีอาการเปนหวัดซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ
ทิพวรรณ ประภามณฑลและคณะ (2553) ท่ีกลุมตัวอยางกลาววาในชวงท่ีอากาศปกคลุมไปดวยฝุน
นั้นรูสึกไมคอยสบาย มีอาการหวัด ไอและเจ็บคอ ผลจากการเก็บขอมูลในชวงอนุภาคฝุนปกคลุม
อากาศนั้น เบ้ืองตนพบวากลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีรอยละ56.3 มีอาการน้ํามูกไหล รอยละ42.7 มีอาการ
คัดจมูก รอยละ 25.9 มีอาการคันตา และรอยละ23.9 มีอาการไอและมีเสมหะ ซ่ึงอาการตางๆ เหลานี้
เปนอาการท่ีบงช้ีถึงความเส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็ง ซ่ึงอาการเหลาอสม.ก็มีความคิดวานี่คือ 
อันตรายท่ีตนเองกําลังไดรับแตไมคิดถึงวาส่ิงท่ีไดรับนั้น ถารางกายมีการสะสมเปนเวลานานจะเปน
สาเหตุใหเกิดโรคท่ีรายแรง เชน โรคหัวใจ โรคปอดตามมา อีกท้ังเหลาอสม.มีความคิดวาการใส
หนากากอนามัยปองกันเพียงอยางเดียวก็สามารถปองกันอันตรายได และในบางกรณีของอสม.ท่ีมี
อาชีพท่ีเส่ียงตออันตรายจะเกิดขึ้น เชน ทํางานในโรงโมหิน ก็มีการปองกันอันตรายเบ้ืองตนท่ีจะ
เกิด แตไมสามารถท่ีจะเลิกประกอบอาชีพได จึงทําไดแคปองกันอันตรายเบื้องตนเทานั้น 
 อสม. โดยสวนมากนั้นจะเปนบุคคลท่ีมีการศึกษาต่ํา ความรูท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีท่ีอสม. จะ
ปฏิบัติไดมาจากการเขาอบรมของทางเทศบาลนครเชียงใหม โดยไดรับขอมูลเบ้ืองตนท่ีจะเห็น
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยตรงและประสบดวยตนเอง ซ่ึงใชระยะเวลาอันส้ันในการเกิดอาการ แตใน
ขอมูลเชิงลึกหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้นหลังจากท่ีบุคคลไดรับภาวะหมอกควันไปเปนเวลานานนั้น ยังไมมีการ
ใหความรูอยางจริงจัง เนื่องจากยังคิดวาเปนส่ิงท่ีไกลตัวและไมเกิดขึ้นโดยทันที ทําใหการรับรู
โดยท่ัวไปของอสม.ไมมีการพัฒนา ไมขวนขวายท่ีจะรับรูเพ่ิมเติมถึงอันตรายท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง 
และมีความเช่ือในการปองกันโดยการใสหนากากอนามัยปองกันแลว จะปลอดภัยจากอันตราย
ท้ังหมด 

การถายทอดความรูสูชุมชน 
 จากหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน คือผูนําการเปล่ียนแปลงดาน
พฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) การส่ือขาวสารสาธารณสุข การแนะนําเผยแพรความรู 
การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนใหบริการสาธารณสุขดานตาง ๆ 
เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังและปองกันโรค การชวยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นตน โดย
ใชยาและเวชภัณฑตามขอบเขตท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด การสงตอผูปวยไปรับบริการ การ



 76

ฟนฟูสภาพ และจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนในหมูบาน/ชุมชน หนาท่ีเหลานี้จึงตอง
เปนผูนําพฤติกรรมการลดการเกิดภาวะหมอกควันและถายทอดความรูท่ีถูกตองสูสมาชิกในชุมชน 
 
ตาราง 6 พฤติกรรมการลดและการถายทอดความรูสูชุมชน 
พฤติกรรมการลดและการถายทอด

ความรู 
ทราบแนะนํา ทราบไมแนะนํา ไมทราบ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.ลดการใชพลาสติกและแยกขยะ
สามารถลดปญหาภาวะหมอกควัน 319 88.1 32 8.8 11 3.0 

2. การตรวจสอบเครื่องยนตของ
ยานพาหนะสามารถลดปญหาภาวะ
หมอกควันได 

324 89.5 20 5.5 18 5.0 

3. ภาวะหมอกควันเปนภาวะท่ี
รางกายมนุษยไมปรากฏอาการ
ทันที แตจะมีผลตอสุขภาพในระยะ
ยาว 

319 88.1 39 10.8 4 1.1 

4. การใชหนากากปองกันฝุนไมมี
คุณภาพ ก็ไมสามารถท่ีจะปองกัน
อันตรายของหมอกควันได 

328 90.6 29 8.0 5 1.4 

5. การเผากําจัดเศษขยะหรือของ
เสียในครัวเรือน มีความผิดทาง
กฎหมาย 

326 90.1 30 8.3 6 1.7 

6. ไมควรท่ีจะออกกําลังกาย
กลางแจงในชวงท่ีเกิดภาวะหมอก
ควัน เพราะมีโอกาสไดรับสารพิษ
จากหมอกควันมากกวา 
 

328 90.6 28 7.7 6 1.7 
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ตาราง 6 (ตอ) 
พฤติกรรมการลดและการถายทอด

ความรู 
ทราบแนะนํา ทราบไมแนะนํา ไมทราบ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
7. ใชน้ําเกลือกล้ัวคอสามารถ
ปองกันอาการเจ็บคอท่ีเกิดจาก
หมอกควันในอากาศมาก 

326 90.1 29 8.0 7 7.9 

8. การกําจัดกําจัดขยะท่ีใชวิธีฝง
กลบ เปนอีกวิธีท่ีชวยลดภาวะ
หมอกควัน 

322 89.0 31 8.6 9 2.5 

 
การถายทอดความรูระบบท่ีไดรับการส่ังสอน ส่ังสม คานิยม ความชํานาญ ทัศนคติ การ

ปฏิบัติของคนในสังคมไปยังคนอีกรุนหนึ่ง การถายทอดความรูในครอบครัวและสังคม จะเกิด
ขึ้นอยูตลอดเวลา และมีการเปล่ียนแปลงไปบางจะอยูตามสถานภาพของระบบตางๆ ในชุมชน  
 ตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายของ อสม. เปนการถายทอดความรูดานการสาธารณสุขใหแก
คนชุมชน จากการศึกษาพบวา เม่ือ อสม.ไดเขาอบรมจากทางเทศบาลแลว ก็ไดกลับมาถายทอดส่ิงท่ี
ไดอบรมใหแกสมาชิกในชุมชนบาง แตไมเปนประจํา มีการจัดกิจกรรม เดินรณรงคในภาวการณ
นั้นๆ ท่ีกําลังระบาด เชน ในชวงหมอกควันมีการเดินรณรงคหามเผาขยะ เศษวัสดุ มีการเดินแจก
หนากากอนามัย เปนตน แตส่ิงท่ีทําให อสม. ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางจริงจัง คือ การท่ีไมมี
คาตอบแทนในการทํางาน จึงทําให อสม. เกิดความคิดวา “ทําหรือไมทําก็ได” ซ่ึงเปนผลเสียตอการ
ถายทอดความรูสูชุมชน 
 ความรูจากขอคําถามเบ้ืองตนนั้น เปนการปฏิบัติตัวขั้นพ้ืนฐานท่ีประชาชนท่ัวไปไดทราบ
กันอยูแลว ซ่ึงอสม.นั้นมีหนาท่ีถายทอดความรูท่ีถูกตองและเปล่ียนแปลงพฤติกรรม จึงเปนการ
ถายทอดท่ีมีลักษณะเพิ่มความรู ความเขาใจเพ่ิมเติมจากท่ีรับรู และรณรงคใหผูอาศัยในชุมชนปฏิบัติ
ตัวใหถูกตองยิ่งขึ้น 
 การถายทอดความรูของอสม.นั้น สวนหนึ่งเปนหนาท่ีท่ีตองกระทํา เนื่องจากในปจจุบัน
ทางรัฐบาลไดจายคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 500 บาทแตจะตองมีหลักฐานในการทํางาน เชน รูป
ถายในกิจกรรมตางๆ หรือการเขียนรายงานการประชุมสงท่ีเทศบาล อีกเหตุผลคือ การท่ีไดรับ
คัดเลือกเปนอสม.ประจําชุมชน ทําใหอสม.นั้นดูเปนผูมีความรูและเปนท่ีนับหนาถือตาของคนท่ี
อาศัยอยูในชุมชนอีกดวย 
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ตาราง 7 การรวมกลุมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม.)ทานอ่ืนๆ ในชุมชนทาน
เอง เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติตัวในภาวะหมอกควัน 
 

การรวมกลุม จํานวน รอยละ 
         เคยรวมกลุม เพ่ือประชาสัมพันธ 362 100 
         ไมเคยรวมกลุม เพ่ือประชาสัมพันธ 0 0 

รวม 362 100.00 
การแนะนําใชพลังงานทดแทน   

                   เคยแนะนํา 309 85.36 
                   ไมเคยแนะนํา 53 14.64 

รวม 362 100.00 
 

กลุม อสม. ไดมีการรวมตัวกันในชวงภาวะหมอกควัน เพ่ือแนะนําการปฏิบัติตัวท่ีถูกตอง
และแนะนําวิธีการลดการเกิดภาวะหมอกควัน มีการเดินรณรงคการใหความรู จัดบอรดใหความรูไว
ท่ีท่ีทําการชุมชน และออกเย่ียมสมาชิกในชุมชน รวมท้ังแจกหนากากปองกัน มีอาสาสมัครสวน
หนึ่งไดมีการแนะนําการใชพลังงานทดแทน แทนการใชพลังงานจากเช้ือเพลิง แตเปนการปฏิบัติท่ี
ไมบอยมากนัก ตามแตการวางจากการทํางาน หรือตามท่ีเทศบาลไดมอบหมาย 
 อสม.เปนผูท่ีแกขาวราย กระจายขาวด ีช้ีบริการ ประสานงานสาธารณสุข แตในบางกรณีก็
ยังมีปญหาท่ีเกิดขึ้นกับหนาท่ีเหลานี้ของอสม. คือ การทํางานไดไมเต็มท่ีหรือตามหนาท่ีของอสม.
ไดอยางครบถวน เนื่องจากอสม.บางคน ตองมีภาระหนาท่ีในการประกอบอาชีพ ซ่ึงทําใหไมมีเวลา
มาสนใจ หรือใสใจในหนาท่ีเหลานี้มากนัก อีกท้ังผูท่ีอาศัยอยูในชุมชนบางคนเปนผูท่ีไดรับ
การศึกษาสูง จึงทําใหไมมีความเช่ือม่ันในขอมูลท่ีอสม.ใหมากนัก จึงจะเปนกลุมเล็กภายในชุมชนท่ี
มีสถานะทางสังคมท่ีเทาเทียมกันจะเช่ือและปฏิบัติตามคําแนะนํา 
 ในกรณีของมาตรการของทางหนวยงานราชการท่ีมีมานั้น เชน การรณรงคเรื่องเผาปา เผา
ขยะ การกอสราง หรือการหามรถบรรทุกท่ีมีการบรรทุก หิน ดิน ทราย ท่ีจะตองมีผาคลุมใหมิดชิด 
ในสวนของอสม.ชวยไดในสวนนอย ซ่ึงเรื่องเหลานี้อสม.เห็นวาเปนเรื่องท่ีไกลตัว ไมสามารถเขา
ไปชวยเหลือไมไดมากเทาท่ีควร เนื่องจากอสม.เปนบุคคลท่ีไดสมัครเขามาหรือไดรับคัดเลือกเขามา
เทานั้น ไมไดมีฐานะทางสังคม หรือมีอิทธิพลมากพอท่ีจะเขาไปชวยเหลือในเรื่องนี้มากนัก กลาววา 
เหลานี้จึงเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นของการดําเนินงานของอสม. แตเม่ืออสม.พบเห็นการกระทําผิด หรือ
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เห็นพฤติกรรมท่ีจะกอใหเกิดภาวะหมอกควันก็มีการแจงทางเทศบาลใหมาจัดการ แตทางเทศบาลก็
ไมใหความรวมมือเทาท่ีควรซ่ึงขัดแยงกับแนวคิดของชูเกียรติ ลีสุวรรณ (2535)การถายทอดความรู 
โดยเปนระบบนี้จะเกิดขึ้นภายในทองถ่ิน ซ่ึงระบบการถายทอดความรูในทองถ่ินท่ีมีมาตั้งแตดั้งเดิม
เริ่มโดยการถายทอดความรูภายในครอบครัวโดยเริ่มจากบาน ตอจากนั้นจะมีโอกาสเรียนรู การ
ถายทอดความรูเปนการปฏิบัติตวัใหดูเปนตัวอยางหลายๆ คร้ัง จนผูเรียนรูและปฏิบัติไดเปนอยางดี 
ผูเรียนท่ีนําวิชาท่ีไดเรียนรูมาปฏิบัติเปนเวลานาน ก็จะสามารถถายทอดใหกับลูกหลาน และผูสนใจ
อ่ืนตอไปได ตามแนวคิดท่ีกลาวมา ถาไมมีตัวอยางท่ีดีท่ีเปนผูนําในการปฏิบัติ ก็จะสงผลผลกระทบ
และผลเสียตางๆ ตอคนอ่ืน และส่ิงแวดลอม 
 


